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ادلمدِــــح
اؿُس هلل ايص ٟدعٌ اؿُس هلل ساد ١يًٓاؽ فتُعٌ َٚتؿطقٌ ٚايصٟ
ٜؿهط َٔ ٓس ٙقبٌ اؿُس ٚبعسٚ , ٙشات اؿُس َٔ ؾهط َٔٚٸ اهلل عً٢
ايعبس  ٗٚ ,ايتٓعٌٜطًََٟب ََُّّٜٔبىَب بِالَّ رًُ زَقٍّ هَلٍِْٞص(.)1

اؿُس هلل عٔ ٚبكريٚ ٠تسبط ؾُٔ ؾهٌ اهلل أْ٘ دعٌ اؿُس ي٘ ؾاٖس ّا
عً ٢إعطؾٚ ١اٱضتكا ٗ ٤غًِ ايتكٚ ٣ٛاـؿ َ٘ٓ ١ٝتعاٍ ٚ ,يٝؼ بعس
َسضغ ١اؿُس َسضغ. ١
اؿُس هلل عٔ مسعٚ ٞبكطٚ ٟعكًٚ ٞزَٚ ٞدٛاضسٚ , ٞنٌ عهٛ
َٔ أعها ٤بسْٚ , ٞيٝؼ َٔ سكط يٓعِ اهلل عع ٚدٌ ٗ ايبسٕ ٚايعاؾ, ١ٝ

َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ تعاٍ طًَبِ ْ١رَوُذًُّا ِ٣وَْ٠خَ اَّٜٛوِ الَ رُسْظٌُىَبص (. )2

ٚاؿُس هلل ايص ٟدعٌ ٚد ٙٛتكسٜط اٯ ١ٜأع ٙ٬أنجط َٔ إٔ وكٗٝا ايعبس
َٗٓٚا :
ا٭ٚ : ٍٚإٕ تعسٚا ْعُ ١اهلل ٗ اؿُس ي٘ غبشاْ٘ .
ايجاْٚ : ٞإٕ تعسٚا ْعُ ١اهلل عً ٢أ ٟؾطز َٓهِ  ٫ؼكٖٛا .
ايجايح ٚ :إٕ تعسٚا ْعُ ١اهلل باٱغ ٫ ّ٬ؼكٖٛا .
ايطابع ٚ :إٕ تعسٚا ْعُ ١اهلل ٗ ْسا٤ات ايكطإٓ  ٫ؼكٖٛا .
ٚتتؿطع عٔ ٖصا ايٛد٘ ٚدَ ٙٛتعسزَٗٓ ٠ا :

( )1غٛض ٠ؾكًت .35
( )2غٛض ٠ايٓشٌ .18
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ا٭ٚ : ٍٚإٕ تعسٚا ْعُ ١اهلل بٓسا ٤اٱّإ طَّبؤَُّّيَب اَّٛزِّ َ٢آَٟنٌُاص٫
ؼكٖٛاٚ ,ؾَ ٘ٝػا: ٌ٥
ا٭ٚ : ٍٚإٕ تعسٚا ْعُ ١اهلل بتهطاض ْسا ٤اٱّإ تػعاّ ٚمثاٌْ َطٗ ٠
ايكطإٓ  ٫ؼكٖٛا .
ايجاْٚ : ١ٝإٕ تعسٚا ْعُ ١اهلل َا ٜكاسب ْسا ٤اٱّإ َٔ ا٭ٚاَط ٫

ؼكٖٛا  ,نُا ٗ قٛي٘ طَّبؤَُّّيَب اَّٛزِّ َ٢آَٟنٌُا ارٌَُّٔا اَّٜٛوَ ًَآِٟنٌُا ثِشَعٌُِٛوِ ُّاْرُِِ٘٢َِِْْْٜٗ ْٞ
 ْ٢ِٟسَزَْ٠زِوِ ًَّدْوٌَُ٣ َُْٞ٘ٛ ْٚسًا رَْ٠شٌُ َ١ثِوِ ًٌَِِّْشْ َُْٞ٘ٛص(.)1

ايجايجٚ : ١إٕ تعسٚا ْعُ ١اهلل ٗ ايٓٛاٖ ٞاييت تكاسب ْسا ٤اٱّإ ٫
ؼكٖٛا  ,غٛا ٤ايٓٗ ٞإتشس أ ٚإتعسز ٗ شات آْ ١ٜسا ٤اٱّإ َٔٚ ,

ايجاْ ٞقٛي٘ تعاٍ طَّبؤَُّّيَب اَّٛزِّ َ٢آَٟنٌُا الَ رُسَشٌُِّٟا ؿَِّْجَبدِ َٟب ؤَزَ َّٚاَّٜٛوُ ًَ َُْٞ٘ٛالَ رَوْزَذًُا بَِّ١
اَّٜٛوَ الَ ُّسِتُّ اُ٠ْٛوْزَذَِّ٢ص (.)2

ايطابعٚ : ١إٕ تعسٚا ْعُ ١اهلل ٗ ٖساٜتهِ إٍ ايعٌُ َهاٌَ آ ١ٜايٓسا٤
 ٫ؼكٖٛا ٚ ,تتذًٖ ٢ص ٙاهلسا ١ٜبت ٠ٚ٬نٌ َػًِ َٚػًُ ١عسَ ٠طات ٗ
اي ّٛٝقٛي٘ تعاٍ طاىْذَِ٣ب اٛظِّشَاؽَ اُ٠ْٛغْزََِْٔٞص ( )3عً ٢م ٛايٛدٛب ايعٝين .

اـاَػٚ : ١إٕ تعسٚا ْعُ ١اهلل ٗ َعاْٚ ٞز٫٫ت عطـ اٯٜات عً ٢آ١ٜ
ْسا ٤اٱّإ  ٫ؼكٖٛا .
ايػازغٚ : ١إٕ تعسٚا ْعُ ١اهلل ٗ ت ٠ٚ٬آْ ١ٜسا ٤اٱّإ َٚا ؾٗٝا َٔ
تعع ِٝيؿعا٥ط اهلل  ٫ؼكٖٛا .
ايػابعٚ : ١إٔ تعسٚا ْعُ ١اهلل ظصب ايٓاؽ يٲغ ّ٬بٓسا ٤اٱّإ ٫
ؼكٖٛا.
( )1غٛض ٠اؿسٜس .28
( )2غٛض ٠إا٥س.87 ٠
( )3غٛض ٠ايؿاؼ.6 ١
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ايجآَٚ : ١إٔ تعسٚا ْعُ ١اهلل ببٝإ ا٭سهاّ ٗ آٜات ْسا ٤اٱّإ ٫
ؼكٖٛا.
ايتاغعٚ : ١إٔ تعسٚا ْعُ ١اهلل ٗ ايجٛاب ايعع ِٝبت ٠ٚ٬إػًٌُ يٓسا٤
اٱّإ  ٫ؼكٖٛا.
ايعاؾطٚ : ٠إٔ تعسٚا ْعُ ١اهلل ٗ تآخ ٞإػًٌُ بٓسا ٤اٱّإ ٫
ؼكٖٛا.
اؿاز ١ٜعؿطٚ : ٠إٔ تعسٚا ْعُ ١اهلل ٗ إق٬ح ْؿٛؽ إػًٌُ يتًكٞ
ْسا ٤اٱّإ  ٫ؼكٖٛا.
اؿُس هلل ايص ٟدعٌ ايٓاؽ ٜعذع ٕٚعٔ عسٸ ْعُ٘ ٗ ْسا ٤اٱّإ.
ايجاْٚ : ٞإٕ تعسٚا ْعُ ١اهلل ٗ ايٓسا ٤ايعاّ ٗ ايكطإٓ  ٫ؼكٖٛا  ,نُا

ٗ قٛي٘ تعاٍ طَّبؤَُّّيَب اٛنَّبطُ ارُْٗشًُا ِ٣وَْ٠خَ اَّٜٛوِ هَ َُْْْٜٞ٘ىَ ْ٢ِٟ ْٚخَبًَْْ ٍِْٛشُ اَّٜٛوِ َّشْصُُُْٓ٘٢ِٟ ْٞ
اٛغََّ٠بءِ ًَاألَسْعِ الَ بَِٛوَ بِالَّ ىٌَُص (ٚ )1ؾَ ٘ٝػا: ٌ٥

ا٭ٚ : ٍٚإٕ تعسٚا ْعُ ١اهلل ٗ اـطاب ٚا٭َط يًٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بايٓسا ٤إٍ ايٓاؽ ْٝعاّ ٚزعٛتِٗ إٍ ايتٛسٝس  ٫ؼكٖٛا,

َٓٗا قٛي٘ تعاٍ طَُّٓ ْٚبؤَُّّيَب اٛنَّبطُ بِ ِِّ٣سَعٌُ ُٙاَّٜٛوِ بِ َُْْْٞ٘ٛخَِْ٠وًب اَّٛزُِ َٛوُ  ُُْٖٜٟاٛغٌَََّ٠ادِ
ًَاألَسْعِص(.)2

ايجاْٚ : ١ٝإٕ تعسٚا ْعُ ١اهلل عً ٢ايٓاؽ فتُعٌ َٚتؿطقٌ بايٓب٠ٛ
ٚايتٓع ٫ ٌٜؼكٖٛا .
ايجايجٚ : ١إٕ تعسٚا َكازٜل ضٓ ١اهلل بايٓاؽ ٗ ضغاي ١ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ٫ؼكٖٛا .
ايطابعٚ : ١إٕ تعسٚا أٜٗا ايٓاؽ ْعُ ١اهلل عًٝهِ  ٫سكٖٛا .

( )1غٛض ٠ؾاطط .3
( )2غٛض ٠ا٭عطاف .158
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يبٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ عذع ايٓاؽ عٔ تعساز ْعِ اهلل عً ِٗٝزع ٠ٛهلِ
يٲّإ ٚاٱْعداض عٔ أغباب دًب غدط اهلل ٚ ,قس تكسّ قبٌ أضبع آٜات

بٝإ ايتباٚ ٜٔايتهاز بٌ أٌٖ اٱّإ ٚايص ٜٔنؿطٚا بكٛي٘ تعاٍ طؤََُ ْ٢َ٠ارَّجَنَ
سِػٌَْا َ١اَّٜٛوِ َٗ ْ٢َ٠ثَبءَ ثِغَخَؾٍ  ْ٢ِٟاَّٜٛوِ ًََٟإًَْاهُ خَيَنًََّ ُٞثِئْظَ اَ٠ْٛظِريُص (.)1

ايجايح ٚ :إٕ تعسٚا ْعُ ١اهلل ٗ ايٓسا ٤ايؿدك َٔ ٞاهلل عع ٚدٌ إٍ

اٱْػإ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ طَّبؤَُّّيَب اإلِ٣غَب ُ١بَِٗ ََّٖ٣بدِذٌ بِ ََٛسَثَِّٖ َٗذْزًب

َُُ٠الَِْٓوِص( ,)2يبٝإ اؾس ٚايكطع بػري اٱْػإ م ٛاٯخطٚ ٠عامل اؿػاب ,
ٚنٌ غاعُ ١ط عً ٗ ٘ٝايسْٝا ٖٖ َٔ ٞصا ايهسح ايصٜ ٟعين ٗ ايًػ ١ايػعٞ
بسأب َٚؿك. ١
ايًِٗ يو اؿُس ٓساّ نجرياّ طٝباّ عسز خًكو َٓٚٸو ْٚعُو عًِٗٝ

فتُعٌ َٚتؿطقٌ  ٗٚ ,ايتٓع ٌٜطبِ َّ١سَثََّٖ ىٌَُ اْٛخَالَُّّ اْٛوَُِْٜٞص (.)3

ايًِٗ يو اؿُس بعسز نًُاتو اييت  ٫تٓؿس ٚبعسز قططات َٝا ٙايبشاض
ٚظخات إطط .
ايًِٗ يو اؿُس بعسز َا اْعُت عً ٢ايٓاؽ ٚ ,بعس َٚا أقابِٗ َٔ
ايب ٤٬ايصٜ ٟهَٛ ٕٛععْٛٚ ١ع ططٜل إٍ اهلسا. ١ٜ
ايًِٗ يو اؿُس بعسز سطٚف ٚنًُات أدعاٖ ٤صا ايػٹؿط إباضى ايصٟ
أْعُت ب٘ عًٓٝا ٚ ,بعسز َا ٜكطأ َٓٗا ٗ نٌ ظَإ ٚٚ ,ضز عٔ ضغ ٍٛاهلل"إشا
َات ابٔ آزّ ,اْكطع عًُ٘ إ َٔ ٫ث٬خ َٔ :عًِ ٜٓتؿع ب٘ ,أٚ ٚيس قاحل
ٜسع ٛي٘ ,أ ٚقسق ١داض َٔ ١ٜبعس.)4()"ٙ

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .162
( )2غٛض ٠اٱْؿكام .6
( )3غٛض ٠اؿذط .86
( )4تؿػري ابٔ نجري . 566/6
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ٖٚصا ٖ ٛاؾع ٤ايتاغع ٚا٭ضبع ٕٛبعس إاَ َٔ ١٥عامل اٱّإ ٗ تؿػري
ايكطإٓ ٚ ,ىتل بتؿػري آٚ ١ٜاسس َٔ ٠غٛض ٠آٍ عُطإ  ٖٛٚقٛي٘ تعاٍ

طًََٟب ؤَطَبثَُ٘ ٌََّْٝ ْٞاْٛزَََٔ اْٛدَْ٠وَبَُ ِ١جِةِرْ ِ١اَّٜٛوِ ًََِْٛوْ ََٜٞاُ٠ْٛاِْٟنِنيَص (. )1

ٜٚهُٔ نا٭دعا ٤ايػابك ١ايتأٚ ٌٜٚاغتٓباط إػاٚ ٌ٥إْؿا ٤ايكٛاٌْ َٔ
شات اٯ ١ٜقٌ ايبشح َع خًٖٛا َٔ اٱطٓاب إٌُ .
يٝه ٕٛتاغٝػاّ ٕٓٗاز َػتشسخ ٗ إغتكطا ٤عً ّٛايكطإٓ ٚ ,تجٜٛط خعا٘ٓ٥
ٚايػٛم ٗ عاض نٓٛظٚ ٙاغتدطاز ايسضض ايبٗ َٔٚ , َ٘ٓ ١ٝغري إٔ تٓكل
ٖص ٙايهٓٛظ ٚاـعا ٔ٥ؾ٦ٝاّ  ,إش ٜسع ٛايكطإٓ ايعًُا ٗ ٤نٌ ظَإ يًٌٓٗ َٔ
ضٜاض شخا٥طٜ ٫ٚ , ٙعين ٖصا إغتشساخ عً ٗ ّٛتؿػري ايكطإٓ بًشاظ
أؾطاز ايعَإ ايطٛي ١ٝاؾسٜسٚ ٠إٕ نإ ٖصا َٔ أبٛاب عً ّٛايكطإٓ ٚإعذاظ
ايكطإٓ  ,إِا شات ٌْ ٚآٜات ايكطإٓ تتهُٔ ٯي ٧عًَُ ١ٝععٍ عٔ ايعَإ
ٚإهإ .
(عٔ دابط قاٍ  :خطز عًٓٝا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾكاٍ :
ٜا أٜٗا ايٓاؽ إٕ هلل غطاٜا َٔ إ٥٬ه ١ؼٌ ٚتكـ عً ٢فايؼ ايصنط ,
ؾاضتعٛا ٗ ضٜاض اؾٓ . ١قايٛا ٚ :أ ٜٔضٜاض اؾٓ١؟ قاٍ  :فايؼ ايصنط ,
ؾاغسٚا ٚضٚسٛا ٗ شنط اهلل ٚشنط ٙٚأْؿػهِ  َٔ ,نإ وب إٔ ٜعًِ َٓعيت٘
عٓس اهلل ؾًٓٝعط نٝـ َٓعي ١اهلل عٓس , ٙؾإٕ اهلل ٜٓعٍ ايعبس َٓ٘ سٝح أْعي٘ َٔ
ْؿػ٘) (.)2
 َٔٚؾهٌ اهلل عع ٚدٌ إٔ ىتل دع ٤ناٌَ َٔ ٖصا ايػؿط بتؿػري آ١ٜ
ٚاسس َٔ ٠ايكطإٓ تتأيـ َٔ بهع نًُات ٚ ,تتعًل َٛنٛع ككٛم ,
َ ٖٛٚعطن ١أسس ٚ ,إكٝبٚ ١اـػاض ٠اييت ْعيت بإػًٌُ ٚ ,أْٗا ْٛع أش٣
َٚؿكٚ ١أمل يٝتهض َٔ ٖ ٛإ َٔ٪ايص ٟأخًل ٗ طاع ١اهلل ٖٛ َٔٚ ,
إٓاؾل ايصٜ ٟبطٔ ايهؿط ٗ شات ايٛقت ايصٜ ٟعٗط ؾ ٘ٝاٱّإ ٚ ,تػُ٢
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .166
( )2ايسض إٓجٛض .302/1

َعامل اٱّإ  /ز 149ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8

َعطن ١أسس ٚنٌ َعطن ١اؾرتى بٗا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
بايػع , ٠ٚؾٝكاٍ غع ٠ٚبسض ,غع ٠ٚأسس ,غع ٠ٚاـٓسم ٚ ,إدتاض أْٗا َعطن١
زؾاع ١ٝيٝػت غع , ٠ٚؾًِ ىطز ؾٗٝا ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚإػًٌُ يًٗذٚ ّٛايػعٚ ٚاٱغاضٖٚ , ٠صا ايبٝإ ساد ٗ ١ظَإ ايع, ١ٕٛ
َٓٚع تؿ ٜ٘ٛاٱغٚ , ّ٬ؾ ٘ٝزؾع ٚ ِٖٚؼطٜـ بإٔ اٱغ ّ٬إْتؿط بايػٝـ ,
إ ٫إٔ ٜطاز  :أْ٘ إْتؿط َع قاضب ١غٛٝف ايهؿط ٚأٌٖ ايه٬ي ١ي٘ .
َِٓٗ َٔ ؾطم بٌ نًُ ١غعَٚ ٠ٚعطنٚ , ١قاٍ بأْ٘ ٜطاز َٔ ايػعٖٞ ٠ٚ
اييت خطز بٗا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قا٥ساّ ٚأَاَاّ يًذٝـ
ٚاَا إعطن ١ؾٗ ٞاييت ته ٕٛبأَط ٙأسس ايكشابٚ , ١يهٔ بأَط َٔ ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ,يهٔ ٖصا إعٜٓ ٢كسم عً ٢ايػط , ١ٜإش إٔ

يؿغ إعطن ١عاّ ٜؿٌُ نٌ ٚاقع ١سسٜح ؾٗٝا ايكتاٍ  ,يصا ٚضز يؿغ طٌََّْٝ
اْٛزَََٔ اْٛدَْ٠وَبِ١ص

()1

ث٬خ َطات ٗ ايكطإٓ ٚيهٔ إعاضى اييت خطز بٗا

ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ زؾاع ٫ٚ ١ٝتػُ ٢غع ٠ٚإ ٫عً ٢مٛ
اجملاظ.

ٜٚتعًل َٛنٛع آ ١ٜايبشح َعطن ١أسس اييت دطت ٗ ايٓكـ َٔ ؾٗط
ؾٛاٍ َٔ ايػٓ ١ايجايج ١يًٗذطٚ , ٠مل ٜكِ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
بػع ٚقب ١ًٝأ ٚبًس ٠أ ٚقط , ١ٜإِا داَ ٤ؿطنٛا َه ١ظٝـ عطَطّ ٱقتشاّ
إسٚ ١ٜٓقتٌ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأغط أقشاب٘ خاق١

إٗادط َِٗٓ ٜٔطًَّإْثََ اَّٜٛوُ بِالَّ ؤَُّ ْ١زٌُِ٣ َّٞسَهُ ًَٗ ٌَْٛشِهَ اَْ٘ٛبُِشًَُ١ص (.)2

ٚمل ٜتعغ َؿطنٛا َهٚ َٔ ١قا٥ع َعطن ١بسض ٚخػاضتِٗ ؾٗٝا بايٓؿٛؽ
ٚا٭َٛاٍ َع َكاسب ١ايصٍ هلِ ٚؾكساِْٗ ؾططاّ َٔ اؾا , ٙإش أْ٘ ٜرتؾض
عً َٔ ِٗٝدٛاض ٚغساْ ١ايبٝت اؿطاّ  ,ؾًِ ٜؿهطٚا اهلل عع ٚدٌ عػٔ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ  , 155غٛض ٠آٍ عُطإ  166غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .41
( )2غٛض ٠ايتٛب.32 ١
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ايعبازٚ , ٠مل ّتٓعٛا عٔ إٜصا ٤ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚمل ٜهتؿٛا
بايتذاض ٠بٌ َهٚ ١ايؿاّ ٗ ايكٝـ ٭ٕ ايؿاّ شات َٓار باضز ٚ ,بٗٓٝا ٚبٌ

َه ٗ ١ايؿتا ٤ؿاٍ ايسؾٖٓ ٧اى َ ٖٛٚ ,كسام قٛي٘ تعاٍ (ِٛةِّالٍَِ ُٓشَّْشٍ *
بِّالَُِيِ ْٞسِزَْٜخَ اٛشِّزَبءِ ًَاٛظََِّْْ * ََُْْٜوْجُذًُا سَةَّ ىَزَا اْٛجَْْذِ) (.)1

ٚقس ػًت عباز ٠اهلل ٗ اٯ ١ٜأع ٙ٬بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚإخ٬ق٘ ٗ تك ٣ٛاهلل  ,ؾٗ ٛاٱَاّ ٗ ايعٖس ٚقسم ايعباز , ٠سسٜح (عٔ
اؿػٔ قاٍ  :نإ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ تأخص ٙايعباز ٠ست ٢ىطز عً٢
ايٓاؽ نايؿٔ ايباي ٞؾك ٌٝي٘ ٜ :ا ضغ ٍٛاهلل أيٝؼ قس غؿط اهلل يو َا تكسّ
َٔ شْبو َٚا تأخط؟ قاٍ  :أؾ ٬أن ٕٛعبساّ ؾهٛضاّ؟)(.)2
ٚقس إظزاز عسز إػًٌُ ٚإػًُات ٗ َهَٚ ١ع ٖصا أَط ايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ طا٥ؿ َٔ ١أقشاب٘ باهلذط ٠إٍ اؿبؿَ ١ع ايٓأٚ ٟبعس
إػاؾٚ ١كاطط ايططٜل ٚٚ ,سؿ ١ايػطبٚٚ ١دٛز ًَو ٚأٌٖ بًس ٠عً١ًَ ٢
ز ٜٔمسا ٟٚآخط  ,إش نإ ايٓذاؾٚ ٞأٌٖ اؿبؿ َٔ ١ايٓكاض , ٣ؾًِ ىـ
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إضتساز أقشاب٘ ٖٓاى َع سساث ١عٗسِٖ
باٱغ. ّ٬
ٚتسٍ ٖذطتِٗ بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ ايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ مل ٬َ ٜٛٓقا ٠قطٜـ ٚقاضبتِٗ يٝؼ ؾكط ٗ شات إس٠
ٚايعَإ بٌ ٕا بعس َٔ ٙا٭ٜاّ خاقٚ ١إٔ عسزِٖ يٝؼ بايكً ٌٝإش ٜبًؼ إثٌٓ
ٚمثاٌْ ٚ ,ؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢إٔ ايػٝـ مل ٜهٔ َكَٛاّ يٓؿط اٱغٌٖٚ , ّ٬
أَط ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭قشاب٘ باهلذط ٠إٍ اؿبؿ ١باختٝاض
َٓ٘ أّ أْ٘ بٛس َٔ ٞعٓس اهلل .

( )1غٛض ٠قطٜـ .3-1
()2ايسض إٓجٛض . 211/9
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اؾٛاب ٖ ٛايجاْ َٔٚ , ٞاٯٜات إٕ قٛي٘ تعاٍ طًََٟب َّنْـُِْ هَ ْ٢اْٛيٌٍََ
* بِ ْ١ىٌَُ بِالَّ ًَزٌِْ ٌُّزََص

()1

آ َٔ ١ٜغٛض ٠ايٓذِ  ٖٞٚ ,آَ ١ٜه١ٝ

يبٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ قٚ ٍٛؾعٌ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ َه ١نً٘
َٔ ايٛسٚ ٞايتٓع. ٌٜ
 َٔٚاٯٜات إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قطأ اٯ ١ٜأع ٙ٬عً٢
إٓرب ٗ إس ١ٜٓيٲغتس ٍ٫بٗا ٚدعًٗا سذٚ ١بطٖاْاّ عً ٢قش ١ؾعً٘ ٚايعدط
عٔ تٛد ٘ٝايً ّٛأ ٚايعتاب إي(, ٘ٝعٔ أب ٞاؿُطاٚ ٤سب ١ايعطْ ٞقا : ٫أَط
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٔ تػس ا٭بٛاب اييت ٗ إػذس ,
ؾؿل عً , ِٗٝقاٍ سب : ١إْ ٞ٭ْعط إٍ ٓع ٠بٔ عبس إطًب  ٖٛٚؼت
قطٝؿٓ ١طاٚ ٤عٓٝا ٙتصضؾإ ٜ ٖٛٚ ,ك : ٍٛأخطدت عُو ٚأبا بهط ٚعُط
ٚايعباؽ ٚ ,أغهٓت ابٔ عُو ؟ .
ؾكاٍ ضدٌ ٦َٜٛص َ :ا ٜأيٛا ٜطؾع ابٔ عُ٘  ,قا : ٫ؾعًِ ضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أْ٘ قس ؾل عً , ِٗٝؾسعا ايك ٠٬داَع , ١ؾًُا ادتُعٛا
قعس إٓرب ؾًِ ٜػُع يطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ خطب ١قط نإ
أبًؼ َٓٗا ُذٝساّ ٚتٛسٝساّ  ,ؾًُا ؾطؽ قاٍ ٜ :ا أٜٗا ايٓاؽ َا أْا غسزتٗا ٫ٚ
أْا ؾتشتٗا  ٫ٚأْا أخطدتهِ ٚأغهٓت٘  ,ثِ قطأ { ٚايٓذِ إشا َٖ ٣ٛا نٌٸ
()2

قاسبهِ َٚا غَٚ ٣ٛا ٜٓطل عٔ اهل ٣ٛإٕ ٖ ٛإٚ ٫سٜٛ ٞس} ٢

.)3( ).

ٚمل وٌُ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ غ٬ساّ ٗ َه ١يًسؾاع
عٔ ْؿػ٘  ٗ ,شات ايٛقت ايص ٟهٗط بايسع ٠ٛإٍ نًُ ١ايتٛسٝس ٚإخباض
ايٓاؽ بأْ٘ ضغ ٍٛاهلل ٚيع ّٚطاعتِٗ هلل  َٔٚ ,بكاٜا اؿٓٝؿَ ٗ ١ٝهٚ ١دٛز

( )1غٛض ٠ايٓذِ .4-3
( )2غٛض ٠ايٓذِ .4-3
( )3ايسض إٓجٛض .315/9

 11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /ز149

أؾٗط اؿر  ٖٞٚؾٗط ؾٛاٍ ٚش ٚايكعسٚ ٠ش ٚاؿذ , ١قاٍ تعاٍ طاْٛسَحُّ ؤَشْيُشٌ
َٟوٌَُْٟٜبدٌص(.)1
َٗٓٚا ؾٗطإ ُٖٚا ؾٗط ش ٟايكعسٚ ٠ش ٟاؿذ َٔ ١ا٭ؾٗط اؿطّ
ا٭ضبع , ١تٛنع ؾٗٝا ايػٛٝف ٗ ايكطب ٚ ,ست ٢يٚ ٛدس ايؿدل قاتٌ أب٘ٝ
ؾاْ٘ ٜ ٫جأض ٜٓ ٫ٚتكِ َٓ٘  ,ؾتؿس ايكبا ٌ٥إٍ َه ١يٝطٛف عًٗٝا ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜسع ِٖٛإٍ اٱغْٚ ّ٬بص عباز ٠ا٭ٚثإ .
يٝه ٕٛايبٝت اؿطاّ ايص ٟداٚ٤ا ؿذ٘ ٚايطٛاف ب٘ َسزاّ ٚعْٛاّ يًٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ زعٛت٘ .
ٖٚادط ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٍ ايطا٥ـ طًباّ يًػ١َ٬
ٚيسع ٠ٛأًٖٗا يٲغ ّ٬ؾ٬ق َِٗٓ ٢أؾس ا٭شٚ ٣نطب ٙٛباؿذاضٚ ٠غايت
ايسَاٚ َٔ ٤دٗ٘ ايؿطٜـ  َٔٚقسَٚ , ٘ٝمل ٜعس إٍ َه ١إ ٫بأَإ ٚشَاّ ,
ٚناْت طا٥ؿ َٔ ١أٌٖ ٜجطب ٚاييت قاض امسٗا إس ١ٜٓإٓٛض ٠ؾُٝا بعس  ,إش
باٜع٘ اثٓإ ٚغبعَٗٓ ٕٛا ب ِٗٓٝاَطأتإ ٚ ,ناْت ايبٝعَ ١كٝس ٠بأَط: ٜٔ
ا٭ : ٍٚايصب ٚايسؾاع عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عٓس ٚقٛي٘
إٍ بًست٘ إس ١ٜٓأ ٟأِْٗ غري َػٚ٪يٌ عٓ٘ َ ٗ ٖٛٚ ,ه ١أ ٗ ٚططٜك٘ إٍ
ٜجطب إس. ١ٜٓ
ايجاْ : ٞايسؾاع عٓ٘ نُا ٜساؾع ٕٛعٔ أبٓاْٚ ِٗ٥ػا ِٗ٥أ ٟأِْٗ ٫
ىطد ٕٛيكتاٍ غريِٖ زؾاعاّ عٔ ايٓيب أ ٚيًسع ٠ٛإٍ اٱغ. ّ٬
ٚمل ٜعٌ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٛعساّ يًٗذطٚ , ٠يهٔ
ا٭سساخ قاضت ًُ ٞعً ٘ٝايتعذ ٌٝباهلذط. ٠
ٚععّ ض٩غا ٤قطٜـ عً ٢قتً٘ ٗ ؾطاؾ٘  ,ؾهاْت تًو ايً ١ًٝأٚإ
ٖذطت٘ عً ٢م ٛقٗط ٟيتكع آٜات ي٘ ٗ ايططٜل ٜٚ ,هتب اهلل ي٘ ايػ, ١َ٬
َٓٗا سسٜح خٛٝط ايعٓهبٛت عً ٢باب ايػاض ست ٢قاٍ ايص ٜٔتعكبَٔ ٙٛ
( )1غٛض ٠ايبكط.197 ٠
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قطٜـ بإٔ ْػر ايعٓهبٛت ٖصا قبٌ إٔ ٜٛيس قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
يبٝإ ايكطع بإٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ مل ٜسخٌ ٗ ايػاض ٖٛٚ ,

غري َٛدٛز ؾْٚ , ٘ٝعٍ قٛي٘ تعاٍ طبِرْ ؤَخْشَخَوُ اَّٛزََِِّٗ َ٢شًُا ثَب َِِ٣اثْنَْْ ِ٢بِرْ
ىَُ٠ب ُِِ اٌَْٛبسِص(.)1

ٚعٔ أبَ ٞكعب إه ٞقاٍ (أزضنت أْؼ بٔ َايو ٚ ,ظٜس بٔ أضقِ ,
ٚإػري ٠بٔ ؾعب , ١ؾػُعتِٗ ٜتشسث ٕٛإٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ي١ًٝ
ايػاض أَط اهلل عع ٚدٌ بؿذط ٠ؾٓبتت ٗ ٚد٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ؾػرتت٘ ٚ ,أَط اهلل ايعٓهبٛت ؾٓػذت ٗ ٚد٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ؾػرتت٘ ٚ ,أَط اهلل ٓاَتٌ ٚسؿٝتٌ ؾٛقؿتا بؿِ ايػاض ٚ ,أقبٌ ؾتٝإ قطٜـ
َٔ نٌ بطٔ ضدٌ  ,بعكٖٚ ِٗٝطاٚ ِٜٗٚغٛٝؾِٗ ست ٢إشا ناْٛا َٔ ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بكسض أضبعٌ شضاعا  ,ؾذعٌ ضدٌ َِٓٗ يٓٝعط ٗ
ايػاض ؾطأٓ ٣اَتٌ بؿِ ايػاض  ,ؾطدع إٍ أقشاب٘ .
ؾكايٛا ي٘ َا يو مل تٓعط ٗ ايػاض ؟ .
ؾكاٍ  :ضأٜت ٓاَتٌ بؿِ ايػاض  ,ؾعًُت أْ٘ يٝؼ ؾ ٘ٝأسس  ,ؾػُع
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َا قاٍ  ,ؾعطف إٔ اهلل عع ٚدٌ قس زضأ عٓ٘
بُٗا  ,ؾسعأٖ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾػُت عًٚ ٔٗٝؾطض
دعاٚ , ٖٔ٤امسضٕ ٗ اؿطّ)(.)2
ٚي ٌٓ ٛايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايػ٬ح ٗ ايططٜل ؾكس ٫
ٜٓؿع٘ يهجط ٠ايهؿاض ايص ٜٔخطدٛا خًؿ٘ ٜطًب. ْ٘ٛ
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ سؿغ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚظٗٛض
اٱغ ّ٬غٛا ٤أؾٗط إػًُ ٕٛايػٛٝف أّ مل ٜؿٗطٖٚا ٚ ,تسٍ ايٛقا٥ع
ايتأضى ١ٝعً ٢أِْٗ مل وًُٛا ايػٛٝف إ ٫يًسؾاع ٚقطف نٝس َٚهط ايصٜٔ
( )1غٛض ٠ايتٛب.40 ١
( )2ز ٌ٥٫ايٓب ٠ٛيًبٗٝك.243/2 ٞ

 13ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /ز149

نؿطٚا  ,ؾإ ق ٌٝغًُٓا إٔ َعطن ١بسض ٚاسس ٚاـٓسم ٚسٌٓ زؾاع ١ٝؾُا باٍ
إعاضى ٚايػعٚات ا٭خط.٣
ٚأنجط غعٚات ايٓيب ا٭خط ٣يٝؼ ؾٗٝا قتاٍ ىطز َٔ إسٜٚ ١ٜٓعٛز إيٗٝا
َٔ غري قتاٍٚ ,عٔ ظٜس بٔ أضقِ قاٍ :غعا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
تػع عؿط ٠غع ٠ٚنٓت َع٘ ٗ غبع عؿط.٠
ٚعٔ قُس بٔ إغشام ؾكاٍ :ناْت غعٚات٘ اييت خطز ؾٗٝا بٓؿػ٘ غبع ّا
ٚعؿطٚ ,ٜٔناْت بعٛث٘ ٚغطاٜا ٙمثاْٝاّ  ٚث٬ثٌ)(.)1
ٚإعاضى ايجُاْ ١ٝاييت قاتٌ ؾٗٝا ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖ:ٞ
َ -1عطن ١بسضٚ ,تػُ ٢أسٝاْاّ بسض ايكتاٍ.
َ -2عطن ١أسس .
َ -3عطن ١اـٓسم  ّٜٛ ٖٛٚا٭سعاب.
َ -4عطن ١إطٜػٝع.
َ -5عطن ١قطٜع. ١
َ -6عطن ١خٝرب.
 -7ؾتض َه.١

َ -8عطن ١سٌٓ ,قاٍ تعاٍطًٌَّْ َٝزُنَْْ ٍ٢بِرْ ؤَهْدَجَزَُْ٘ٗ ْٞثْشَرُُ٘ ََُْٜٞ ْٞرٌُِْ٢

هَنُْ٘ ْٞشَْْئًب ًَػَبَٓذْ هَ َُْْْٜٞ٘األَسْعُ ثَِ٠ب سَزُجَذْ ثًََُّْْٛ َّٞزُُٟ ْٞذْثِشَِّ٢ص(. )2
ٚأَا إعاضى اييت ٜكاتٌ ؾٗٝا ؾٗ ٞا٭نجط َٗٓٚا:
ا٭ : ٍٚغع ٠ٚا٭بٛا ٗ :٤ؾٗط قؿط قبٌ َعطن ١بسضٚ ,نإ ٜطٜس قطٜؿا
ٚبين نُط ٠ست ٢بًؼ ٚزإٚ ,عٔ إبٔ إغشام إٔ بين نُطٚ ٠ازع,ٙٛ
ؾطدع ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚمل ًٜل نٝساّٚ ,تػُٖ ٢ص ٙايػع٠ٚ

( )1إبٔ نجري /ايؿك ٗ ٍٛغري ٠ايطغ.ٍٛ
( )2غٛض ٠ايتٛب.25 ١
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أٜهاّ غعٚ ٠ٚزإ ٭ْ٘ إٛنع ايصٚ ٟقٌ إي ٘ٝضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ .
ايجاْ : ١ٝغع ٠ٚايهُسض ٕا بًؼ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٔ بين غًِٝ
ٜطٜس ٕٚاهلذٚ ّٛاٱغاض ٠عً ٢إس. ١ٜٓ
ٚٚقعت ٗ بسا ١ٜؾٗط ؾٛاٍ َٔ ايػٓ ١ايجاْ ١ٝيًٗذطٚ ٠مل ًٜل ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قتاٚ ,ّ٫عاز إٍ إس ٗ ١ٜٓايعاؾط َٔ ؾٛاٍ َٚع٘
ايٓعِ ٚايطعا.٤
ايجايج : ١غع ٠ٚغطؿإ بٓاس ١ٝلس ٚ ,تػُ ٢غع ٠ٚش ٟأَط بٓاس ١ٝايٓدٌٝ
ٚٚقعت ٗ ؾٗط ضبٝع ا٭ ٍٚبعس َعطن ١بسض .
ٕا بًؼ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٔ طا٥ؿ َٔ ١بين ثعًبٚ ١قاضب
قس ػُعٛا بص ٟأَط ٜٚطٜس ٕٚاٱغاض ٠عً ٢أططاف إسَٚ ١ٜٓطاعٗٝا  ,خطز
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ باضبعُأٚ ١٥ػٌ َٔ أقشاب٘ ٚ ,سُٓٝا
عًِ ا٭عطاب بكس َ٘ٚؾطٚا إٍ ضٚ٩ؽ اؾباٍ ٚ ,ناْٛا ٜط ٕٚايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ ٜ ِٖٚ ,طٚ ِْٗٚمل ًٜشكٛا بِٗ ٜٚكعسٚا اؾباٍ
ٗ طًبِٗ .
ايطابع : ١غعٓ ٠ٚطا ٤ا٭غس ٖٚ ,ص ٙايػعَ ٠ٚعذع ٗ ٠ايػٓ ١ايسؾاع١ٝ
يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إش دا٤ت َتعكبٕ ١عطن ١أسس ,
ٚايككس ؾٗٝا َطاضز ٠دٝـ إؿطنٌ ٚبعح اـٛف ٗ ْؿٛغِٗ بعس إٔ بًؼ
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أِْٗ ْسَٛا  ٗ ِٖٚططٜل ايعٛز ٠إٍ َه١
ٚا ؾتس ايت ّٚ٬ب ِٗٓٝبأِْٗ مل وطظٚا ْكطاّ ٗ َعطن ١أسس ٚ ,مل ٜكتًٛا ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚمل ٜأغطٚا أقشاب٘ .
يكس أزضى أب ٛغؿٝإ ٚأقشاب٘ َٔ ض٩غا ٤قطٜـ ٗ َعطن ١أسس أْ٘ يٝؼ
يس ِٜٗعصض أَاّ أٌٖ َه ١عٓس ايطدٛع إيٗٝا ٚأِْٗ مل وككٛا أٚ ٟعس
ٚعس ِٖٚب٘ .
ٖا غ٪ٝز ٟطٛعاّ ٚإْطباقاّ إٍ أَٛض :
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ا٭ : ٍٚزخ ٍٛؾٛز َٔ ايٓاؽ ٗ اٱغَ َٔ ٖٛ ٌٖٚ , ّ٬كازٜل قٛي٘

تعاٍ طبِرَا خَبءَ َ٣ظْشُ اَّٜٛوِ ًَاَِْٛزْرُ * ًَسَؤَّْذَ اٛنَّبطَ َّذْخُ ُِِ َ١ٌُٜدِّ ِ٢اَّٜٛوِ ؤٌََُْاخًب *
َُغَجِّرْ ثِسَْ٠ذِ سَثَِّٖ ًَاعْزٌَِِْشْهُ بَِّ٣وُ َٗب َ١رٌََّاثًبص ( )1اؾٛاب ْعِ .
ايجاْ : ٞإدٗاض َػًَُ ٞه ١بإغ. َِٗ٬

ايجايح ٖ :ذط ٠طا٥ؿَ َٔ ١ػًٌُ َه ١إٍ إسٚ , ١ٜٓناْت ػطٟ
َهاتبإ بٌ إٗادطٚ ٜٔاخٛاِْٗ ٚاقشابِٗ ٗ َهٜ ١سع ِْٗٛيًٗذط. ٠
ايطابع  :إْكات أؾطاز ايكبا ٌ٥ٯٜات ايكطإٓ ٚإَتٓاعِٗ عٔ اٱْكٝاز
يهؿاض قطٜـ ٚقًَٗ ١اب ١قطٜـ عٓسِٖ .
اـاَؼ  :يكس ناْت ػاضٚ ٠قٛاؾٌ قطٜـ ػٛب ايكشطا ٤شٖاباّ ٚإٜاب ّا
إٍ َهٚ , ١بعس َعطن ١بسض ٚأسس قًت ْٚككت ٖص ٙايتذاضٚ , ٠قاضت
قٛاؾٌ قطٜـ ٗ خطط خؿَ ١ٝساُٖ ١أؾطاز ايكبا ٌ٥هلا .
 ٌٖٚنإ خطٚز ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٱعرتاض قاؾً ١أبٞ
غؿٝإ قبٌ َعطن ١بسض إغطا ٤يًكبا ٌ٥بايتذطأ عً ٢قٛاؾٌ قطٜـ ٚإضاز٠
َٓعِٗ َٔ تػدري أَٛاهلِ حملاضب ١اٱغ , ّ٬اؾٛاب  ٫زي ٌٝعًٚ , ٘ٝإٕ نإ
قس ٜػتكطأ َٔ اؿاٍ ٚ ,قاْ ٕٛتعسز إبت ٤٬ايص ٜٔنؿطٚا َ َٔ ٖٛٚ ,كازٜل

قٛي٘ تعاٍطالَ َّوْ ُِِ ْ٢َٟ َُٜٞاٛغٌَََّ٠ادِ ًَاألَسْعِ اٌَْْْٛتَ بِالَّ اَّٜٛوُص(.)2

ايػازؽ :إخت٬ط أؾطاز ايكبا ٌ٥بإػًٌُ ايص ٜٔبكٛا ٗ َه ١أَٔ ٚ
ايص ٜٔناْٛا خاضدٗا  ,ؾًٝؼ َٔ سطز أ ٚخؿٖ َٔ ١ٝصا اٱتكاٍ .
إٕ تٛايْ ٞع ٍٚآٜات ايكطإٓ ٚػًَ ٞعذعات ايٓبٚ ٠ٛتعاقب ا٭ٜاّ َع
تًو اؿاٍ إباضن ١أغباب ػصب ايٓاؽ يٲغٚ ّ٬تبعح ايؿٛم ٗ ايٓؿٛؽ
يٲط٬ع عً ٢شخا٥طٚ ٙعًٚ َ٘ٛأغطاض ٖص ٙايسعٚٚ , ٠ٛضز عٔ أّ غًُ١
قايت  :نإ أنجط زعا ٤ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ (ٜا َكًب ايكًٛب ,
( )1غٛض ٠ايٓكط .3-1
( )2غٛض ٠ايٌُٓ .65
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ثبت قًيب عً ٢زٜٓو قاٍ َ :ا َٔ آزَ ٞإٚ ٫قًب٘ بٌ إقبعٌ َٔ أقابع
ايطٓٔ  ,إشا ؾا ٤أظاغ٘

()1

ٚ ,إشا ؾاٖ ٤سا.)2( )ٙ

ٚتتكـ غعٓ ٠ٚطا ٤ا٭غس أْٗا مل تهٔ ؾٗ ١أ ٚقب ١ًٝأَٛ ٚنع
َككٛز بع ٘ٓٝإِا ناْت ْٛع َطاضز ٠ؾٝـ إؿطنٌ بعس إْػشابِٗ َٔ
َعطن ١أسس ٚيػًب َعاْ ٞايٓكط أ ٚايعؿط اييت إزعٖٛا ٗ إعطن. ١
 َٔٚاٯٜات ٗ إكاّ إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ  ٫ىطز
َع ٓا إ َٔ ٫ؾٗس ايكتاٍ أ ٟايكتاٍ ٗ َعطن ١أسس  ,ؾذا ٤ضأؽ ايٓؿام عبس
اهلل بٔ أبٚ ٞايص ٟإنعٍ بٓش ٛث٬مثا َٔ ١٥دٝـ إػًٌُ ٗ ايططٜل إٍ
َعطن ١أسس  ,ؾكاٍ يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ (أَ ٵضنَبٴ ٳَعٳو ؟) (.)3
ؾًِ ٜٛغ٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚمل ٜصنٓط ٙبػسضٚ ٙخبج٘ إِا
انتؿ ٢بايك. ٫ : ٍٛ
ٚيهٔ دا ٤دابط بٔ عبس اهلل ا٭ْكاض ٟاغتأشٕ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ باـطٚز َع٘ ٚ ,نإ أب ٙٛقس خًٓؿ٘ عً ٢بٓات٘ ٚ ,قتٌ أب ٙٛؾٗٝا
ٚا٭قٌ إٔ ٜبك ٗ ٢إس ١ٜٓ٭ْ٘ قاسب َكٝبٚ , ١شات ايعصض ٚايبكاٗ ٤
إس ١ٜٓيًعٓا ١ٜباخٛات٘  ٫ظاٍ قاُ٥اّ ٚقاض أنجط إؿاساّ يؿكس أب , ٔٗٝدا٤
ضادٝاّ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اـطٚز َع٘ ٕ٬سكَٚ ١طاضز ٠نؿاض
قطٜـ  ,ؾاشٕ ي٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ باـطٚز َع٘ .
ٚمل ًٜل ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قتا ٗ ّ٫خطٚد٘ ٖصا ٚ ,يهٔ
َٓاؾع٘ أنجط َٔ إٔ ؼك. ٢
اـاَػ : ١غع ٠ٚز ١َٚاؾٓسٍ ٚز ١َٚبهِ ايساٍ ٚقعت ٖص ٙايػعٗ ٠ٚ
ؾٗط ضبٝع ا٭ َٔ ٍٚايػٓ ١اـاَػ ١يًٗذط ٠إٛاؾل يؿٗط آب غٓ626 ١
َ٬ٝزٚ , ١ٜتبعس ز ١َٚاؾٓسٍ غتُا ١٥نَ ًٛٝرتاّ عٔ إس ١ٜٓإٓٛضٚ , ٠عً٢
( )1إعذِ ا٭ٚغط يًطرباْ.437/5 ٞ
( )2أظاغ٘ أ ٟأَاي٘ عٔ داز ٠اؿل ٚاهلس. ٣
( )3ظاز إعاز .216/3
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َػرئ ٠ؼ عؿط ٠ي َٔ ١ًٝإسٚ ١ٜٓمسٝت ب٘ ؿكٔ بٓا ٙزَٚا ٤بٔ
إمساع. ٌٝ
ٚاؾٓسٍ اؿذاضَٚ , ٠ؿطز ٙدٓسي , ١يٝهَ ٕٛعٓا ٙسكٔ اؿذاض ٠ايصٟ
بٓا ٙزَٚاٚ , ٤نإ ٜتكـ بايتشكٌ ٚايؿسٚ , ٠تػُ ٢إسٖ ٗ ١ٜٓص ٙا٭ٜاّ
(اؾٛف) ٚغبب ايػعٚ ٠ٚقًت ا٭ْبا ٤بكٝاّ بعض قبا ٌ٥إؿطنٌ ٗ َٓطك١
ز ١َٚاؾٓسٍ بايتعطض يًكٛاؾٌ اييت ُط عًٜٚ ِٗٝك َٕٛٛبايٓٗب ٚايعًِ
ٚاٱٜصاٚ ٤أِْٗ  ٕٜٚٛٓاهلذ٫ ّٛسكاّ عً ٢إس ٗٚ , ١ٜٓبًٛؽ ايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ضغاي ١إٍ ؽ ّٛب٬ز قٝكط بٝإ يكَٓٚ ٠ٛع ١اٱغٚ , ّ٬إٕ
ايػا َٔ ١ٜخطٚز ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖ ٛاٱق٬ح ٚقاضب١
ايعًِ ٚايكها ٤عً ٢قطاع ايططم ٚ ,ؾ ٘ٝؾاٖس بإٔ ايٓيب ٜ ٫طن ٢بايؿػاز

ٚواضب٘ َ َٔ ٖٛ ,كازٜل قٛي٘ تعاٍ طِٛةِّالٍَِ ُٓشَّْشٍ * بِّالَُِيِ ْٞسِزَْٜخَ اٛشِّزَبءِ ًَاٛظََِّْْ
* ََُْْٜوْجُذًُا سَةَّ ىَزَا اْٛجَْْذِص (.)1

ؾكس ناْت قٛاؾٌ قطٜـ تػري بٌ ايؿاّ َٚه َٔ ١ز ٕٚإٔ ٜعرتنٗا
ايًكٛم أٜٗٓ ٚبٛا قٛاؾًٗا ٚ ,يهٔ بعس تعس ِٜٗعً ٢اٱغٚ ّ٬إْؿػاهلِ
باؿطٚب ايعإ ١ػطأ ايٓاؽ عًٖٚ , ِٗٝهصا ؾاْ٘ َع ؾٛٝع ايعًِ ٚعسّ
اٱغتكطاض تطػ ٢ايٓؿؼ ايؿٗٚ ١ٜٛايػهب. ١ٝ
ؾدطز ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ أيـ َٔ أقشاب٘ ٚاغتدًـ
عً ٢إس ١ٜٓغٹباع بٔ عٴطؾط ١ايػٹؿاضٚ , ٟنإ ٜػري ٗ ايًٜٚ ٌٝهُٔ ٗ ايٓٗاض
َٚ ,ع٘ زي َٔ ٌٝبين عصض ٠امس٘ َصنٛض ٚ ,غاض ٗ غري ايططٜل ايعاّ ايصٟ
ٜتدص ٙأٌٖ ز ١َٚاؾٓسٍ ٚؾادأِٖ إػًُ ٕٛؾٗذُٛا عًَٛ ٢اؾِٗٝ
ٚأقابٖٛا ٚتؿطم أٌٖ ز ١َٚاؾٓسٍ ْٚ ,عٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٗ غاستِٗ ؾًِ هس أسساّ ٚبح ايػطاٜا ؾعازٚا باٱبٌ ٚدا ٤قُس بٔ َػًُ١
بطدٌ َِٓٗ  ,ؾػأي٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عٔ أقشاب٘  ,ؾكاٍ :
( )1غٛض ٠قطٜـ .3-1
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ٖطبٛا أَؼ سٝح مسعٛا بأْو قس أخصت ْعُِٗ .ؾعطض عً ٘ٝضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٓ اٱغ ّ٬أٜاَاّ ؾأغًِ ,ؾطدع ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِٓ إٍ إس.)1( )١ٜٓ
يكس ناْت غع ٠ٚز ١َٚاؾٓسٍ ؾاؼ ١غري إػًٌُ إٍ ايبًسإ ايبعٝس٠
ٚإخباضاّ بإٔ اٱغ ّ٬أعِ َٔ إٔ ٜٓشكط بإسَٚ ١ٜٓهٚ , ١أْ٘ ٫بس َٔ تأٌَ
ططم ػاض ٠إػًٌُ ٚ ,قاضب ١ايؿػاز ٚقطاع ايططم ٚ ,عسّ تطنِٗ
هتُعٜٚ ٕٛعزاز عسزِٖ  ,٭ٕ ٖص ٙايعٜاز ٠تٗسٜس يًػًِ اجملتُع, ٞ
ٚتسؾعِٗ يػع ٚإسٕ ٚايعبح ؾٗٝا َ َٔ ٖٛ ٌٖٚ ,كازٜل قٛي٘ تعاٍ

طبِ َّ١ا ٌَُُٕٜ٠ْٛبِرَا دَخٌَُٜا َٓشَّْخً ؤَُْغَذًُىَب ًَخَوٌَُٜا ؤَهِضَّحَ ؤَىِْٜيَب ؤَرَِّٛخً ًََٗزََِّْ َِٖٛوََ١ٌُٜص

( )2

إدتاض إٕ ؾطِٖ أسٝاْاّ أؾس َٔ ا٭ش ٣ايصٜ ٟأت َٔ ٞإست ٍ٬إًٛى
ٚدٛٝؾِٗ َٚع بعس إػاؾٚ ١إؿك ١اييت ٫قاٖا ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚاقشاب٘ ٚطَ ٍٛس ٠ايػع ٠ٚ٭ِْٗ ٜػري ٗ ٕٚايًٜٚ ٌٝهُٓٗ ٕٛ
ايٓٗاض .
ٚمل ٜكع قتاٍ ٗ ٖص ٙايػعٚ ٠ٚمل ٬ٜسل ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ أٌٖ ايبًس ٠عٓس ؾطاضِٖ ي٪ٝاخصِٖ عً ٢قطعِٗ ايططٜل ٚم ٙٛإِا
تطنِٗ ٚعاز إٍ إس. ١ٜٓ
ايػازغ : ١غع ٠ٚاؿسٜب َٔ : ١ٝاٱعذاظ ٗ ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ إٔ ىطز ٚأقشاب٘ ٗ َػري إٍ َهْ ١تٝذ ١ضٜ٩ا ضآٖا ؾٝػري ٖصا
إػري تأضٜذ اٱْػاْٚ ١ٝايعكا٥س عًٚ ٢د٘ ا٭ضض ٜٚ ,بك ٢أثط َٛٚنٛع ٖصا
ايتػٝري إٍ  ّٜٛايكٝاَ. ١
ؾبعس َعطن ١اـٓسم ٚاييت تػُ ٢أٜهاّ  ّٜٛا٭سعاب ٚ ,ف ٧عؿط٠
آ٫ف ضدٌ َٔ قطٜـ ٚسًؿا ِٗ٥يكتاٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بعس
َعطن ١أسس بٓش ٛغٓٚ ١بعس غع ٠ٚبين إكطًل أَاّ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
( )1ظاز إعاز .156/1
( )2غٛض ٠ايٌُٓ .34
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عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ إس ١ٜٓؾٗط ضَهإ ٚؾٛاٍ ٚضآ ٣ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٗ إٓاّ أْ٘ ٜسخٌ ايبٝت اؿطاّ ٖٚ ٛأقشاب٘ قًكٌ ضٚ٩غِٗ
َٚككط َٔ ٜٔغري خٛف َٔ أسس ؾأَط أقشاب٘ إٔ ٜتذٗعٚا يًدطٚز إٍ
ايبٝت اؿطاّ َعتُط ٜٔأ َٔ ٟغري ْٚ ١ٝععّ عً ٢قتاٍ  ٌٓٚأغًش ١إ٫
غ٬ح إػاؾط  ٖٞٚايػٛٝف ٗ أغُازٖا ٚ ,نإ ايؿٗط شا ايكعسَٔ ٖٛٚ ٠
ا٭ؾٗط اؿطّ اييت وطّ ؾٗٝا ايكتاٍ عٓس ايعطب  َٔ ٖٛٚ ,بكاٜا اؿٓٝؿ١ٝ

اٱبطاٖٚ ١ُٝٝإػتكطأ َٔ قٛي٘ تعاٍ طبِ َّ١هِذَّحَ اٛشُّيٌُسِ هِنْذَ اَّٜٛوِ اثْنَب هَشَشَ شَيْشًا
ُِِ ِٗزَبةِ اَّٜٛوِ ٌَّْ َٝخَ ََْٜاٛغٌَََّ٠ادِ ًَاألَسْعَ ِٟنْيَب ؤَسْثَوَخٌ زُشُ ٌٝرَ َِٖٛاٛذِّّ ُ٢اَُ َُِّْْٞٔٛالَ رَلٌُْ٠ِٜا
ُِْيِ َّ٢ؤَُِْ٣غًَََُ٘ٓ ْٞبرٌُِٜا اُ٠ْٛشْشِِٗنيَ َٗبَُّخً ََٗ٠ب َُّٔبرَِٗ َُْٞ٘٣ٌُٜبَُّخً ًَاهٌُْ٠َٜا ؤَ َّ١اَّٜٛوَ َٟنَ
اُ٠ْٛزَِّٔنيَص (. )1

ٚيكس نإ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜػتؿري أقشاب٘ خاق١
ٗ َػأي ١اـطٚز َٔ إس ١ٜٓيًكتاٍ ٜٚبس ٕٚآضاٚ , ِٗ٥يهٔ ٗ ٖص ٙإط ٠مل
وتذٛا عً ٢اـطٚز ٚمل ٜعٗطٚا خؿٚ ١ٝخٛؾاّ َٔ نؿاض قطٜـ أ ٚغريِٖ ,
ٚمل ٜكٌ بعهِٗ  :نٝـ ٜهٖ ٕٛصا ايؿعٌ ايعاّ ٚاهلاّ ْتٝذ ١ضٜ٩ا َٓاّ ٖ ,ا
ٜسٍ عً ٢عًُِٗ بإٔ ضٜ٩ا ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ايٛسٞ
ٚاغتٓؿط ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايعطب َٔ أٌٖ ايبٛازَ ٟع٘ ,
ٚأبطأ عٓ٘ أنجط ا٭عطاب ٚ ,خطز َع أقشاب٘  َٔٚؿل ب٘ َٔ ايعطب
ٚأختًـ ٗ عسز ايص ٜٔخطدٛا َع ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
عًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭ : ٍٚغبعُا ١٥ضدٌ ٚإٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ غام غبعٌ
بسْ ١نٌ ٚاسس ٠يعؿط. َِٗٓ ٠
ايجاْ : ٞنإ عسزِٖ أيؿاّ ٚأضبعُا ١٥عٔ ايربا. ٤

( )1غٛض ٠ايتٛب.36 ١
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ايجايح  :نإ عسز ايصَ ٜٔع ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أيـ
ٔٚػُا ١٥عٔ دابط ا٭ْكاض.)1(ٟ
ايطابع  :نإ عسزِٖ أيؿاّ ٚغتُا. ١٥
اـاَؼ  :نإ عسزِٖ أيؿاّ ٚمثاِا. ١٥
ايػازؽ  :نإ عسز ايكشابَ ١ع ايٓيب ٗ ايططٜل إٍ عُط ٠اؿسٜب ١ٝأيؿ ّا
ٔٚػُأٚ ١٥ػٚ ١عؿط ٜٔضد.)2( ّ٬
ايػابع  :نإ عسزِٖ أيؿاّ ٚث٬مثا ١٥بطٚا ١ٜابٔ غعس عٔ ايكشاب ٞعبس
اهلل بٔ أب ٞأٚؾ. ٢
ٚغاض ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ ايػٓ ١ايػازغٜ ١طٜس ظٜاض٠
ايبٝت اؿطاّ ٚغام َع٘ غبعٌ بسْٜ ٫ ٖٛٚ ١طٜس قتا. ّ٫
ايػابع : ١غع ٠ٚتبٛى ؾإ ايٓيب مل ًٜل سطباّ ٚمل ٜؿتض بًساّ َع أْٗا
ٚقعت ٗ ايػٓ ١ايتاغع ١يًٗذط ٠بعس ؾتض َه ١ظ
ٚإبتسأت آ ١ٜايبشح عطف ايعطـ ايٛا ٚيبٝإ إؼاز َٛنٛعٗا َع اٯ١ٜ
ايػابك َٔٚ , ١أغطاض إتكاف عً ّٛايكطإٓ بايَ٬تٓاٖ ٞيػ ١ايعطـ بٌ آٜات٘
ٚاييت تٓسب ايعًُا ٤إٍ إغتكطا ٤إػاٚ ٌ٥ا٭سهاّ َٔ عًِ خام ْ٪غػ٘
ٚامس٘ عًِ ايعطـ ٗ ايكطإٓ ٜٚ ,ه ٕٛعً ٢أقػاّ :
ا٭ : ٍٚايعطـ بٌ آٜات ايكطإٓ .
ايجاْ : ٞأزٚات ايعطـ ٗ ايكطإٓ َ ,جٌ ايٛا , ٚثِ ٚ ,إدتاض إٔ إؼاز
يػ ١اـطاب ٚايػٝام َٔ ايعطـ ٗ ايكطإٓ .
ايجايح  :ايعطـ بٌ نًُات  ٌْٚاٯ ١ٜايٛاسس. ٠

()1ع ٕٛٝا٭ثط .112 /2
( )2ع ٕٛٝا٭ثط .114/2
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ايطابع  :ايعطـ عً ٢ايٓسا ٤نُا ٗ ف ٧آ ١ٜقطآْ ١ٝبٓسا ٤اٱّإ طَّبؤَُّّيَب
اَّٛزِّ َ٢آَٟنٌُاص ثِ عطـ َهاٌَ اٯ ١ٜايتاي ١ٝعًٗٝا ٚا ٚبصات يػ ١اـطاب
ٚايٓسا. ٤
اـاَؼ  :إغتكطا ٤ايعطـ بٌ آٜتٌ َٔ ايكطإٓ بًشاظ ايػٝام ٚايٓعِ .
 َٔٚاٱعذاظ ٗ تعسز ٚد ٙٛعطـ اٯ ١ٜعً ٢ايبشح عً ٢اٯ ١ٜايػابك١
هلا َٔ دٗات ,نُا غٝأت ٗ ٞباب غٝام اٯٜات .
 َٔٚاٱعذاظ ٗ ضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٔ قٛاَٗا
ٖ ٛايكرب ٚؼٌُ ا٭شٚٚ , ٣ضزت َاز ٠ايكرب ٗ ايكطإٓ م ٛمثإ ٚتػعٌ
َط , ٠يتهَ ٕٛسضغ ١خاق ٗ ١تًَُٓ ١ٝه ١ايكرب عٓس إػًٌُ َٚ ,كاسبتٗا
هلِ إٍ  ّٜٛايكٝاَٚٚ , ١ضز عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أْ٘
قاٍ َ :ا أٚشْ ٟيب َجٌ َا أٚشٜت) (.)1
 ٌٖٚىتل ا٭ش ٣ايصٚ ٟضز ٗ اؿسٜح أع ٙ٬غكٛم ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أّ أْ٘ ٜؿٌُ ا٭ش ٣ايص٫ ٟقا ٙأٌٖ بٝت٘
ٚأقشاب٘ ,اؾٛاب ٖ ٛايجاْ. ٞ
يٝهٖ ٕٛصا ا٭ش ٣عًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭ : ٍٚا٭ش ٣اـام بؿدل ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ايجاْ : ٞا٭ش ٣ايص٫ ٟقا ٙأٌٖ ايبٝت .
ايجايح  :سكاض قطٜـ ٭ٌٖ ايبٝت ٗ ؾعب أب ٞطايب .
ايطابع َ :ا ٫قا ٙأٌٖ ايبٝت عً ٢م ٛايكه ١ٝايؿدك. ١ٝ
اـاَؼ  :ا٭ش ٣ايص٫ ٟقا ٙأقشاب ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٗ َه. ١
ايػازؽ  :ايتعصٜب ايٛسؿ ٞايص٫ ٟقا ٙايكشابَ ١جٌ عُاض بٔ ٜاغط
ٚب ٍ٬اؿبؿ. ٞ
(َ )1ؿاتٝض ايػٝب .454/2
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ايػابع  :اغتؿٗاز بعض ايكشابٚ ١ايكشابٝات ؼت ايتعصٜب نُا ٗ
إغتؿٗاز مس ١ٝأّ عُاض بٔ ٜاغط  ٖٞٚأ ٍٚؾٗٝس ٗ اٱغ َٔٚ , ّ٬ا٭ش٣
ايص٫ ٟقا ٙايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أْ٘ نإ ّط عً ٢أقشاب٘
ٜ ِٖٚعصبٚ ٕٛوجِٗ عً ٢ايتشً ٞبايكرب .
ٍ ٜٳاغٹطٕ ٳَ ٵٛعٹسٴنُِٵ ايِذٳٓٸ.)1( )١
قبٵطٶا آ ٳ
( ٳ
ٚناْت قطٜـ تًبؼ ْاع َٔ ١إػًٌُ زضٚع اؿسٜس ٚهًػ ِْٗٛإشا
ٓٝت ايعٗري ٠ستٜ ٢بًؼ اؾٗس َِٓٗ ٜٚ ,ػؿ ٢عً ٢بعهِٗ .
ٚعٔ قُس بٔ نعب ايكطظ ٞقاٍ  :أخربْ َٔ ٞضأ ٣عُاض بٔ ٜاغط ؾُٝا
بعس اهلذطَ ٠تذطزاّ َٔ غطاْٚ ًٜ٘ٚعطت عً ٢ظٗط ٙؾاشا ؾ ٘ٝسبط .
ؾكت َا ٖصا ؟
قاٍ ٖ :صا َا ناْت قطٜـ تعصبين ٗ ضَهاَ ٤ه. ) ١
ٚإطاز َٔ ضَهاَ ٤ه ١أ ٟايطٌَ اؿاض َٔ ؾس ٠سطاض ٠ايؿُؼ ٚاغِ
ؾٗط ضَهإ يٝؼ َٔ ؾس ٠سطاض ٠ا٭ضض إِا َٔ ؾس ٠سطاض ٠ايكٝاّ
ٚإؿك ٗ ١ايعطـ ٚاؾٛع .
(ٚايطَض  :ؾس ٠اؿط) (.)2
ٚاضتؿاع زضد ١اؿطاضٜ ٠كاٍ  :ضَض اٱْػإ ٜطَض ضَهاّ إش َؿ٢
عً ٢ايطَهاٚ , ٤تأشت قسَا َٔ ٙؾس ٠اؿط ٜٚكاٍ أٜهاّ  :ضَض َٜٓٛا
بايهػط أ ٟاؾتس سطٚ , ٙأضَض ايٓاؽ اؿط أ ٟاؾتس عًٚ , ِٗٝضَض
ايؿكاٍ  :أ ٟتؿتس سطاض ٠ايطَها ٖٛٚ ٤ايطٌَ ؾتربى ايؿكاٍ ْع ؾكٌٝ
ٚ ٖٛٚيس ايٓاقٚ , ١تربى َٔ ؾس ٠سطٖا ٚاسطاقٗا .
مس ٞؾٗط ضَهإ ٭ٕ ٚدٛب ق َ٘ٛقازف ؾس ٠اؿط سهاٙ
ا٭قُعٚ , ٞقٕ ٌٝا ْكًٛا أمسا ٤ايؿٗٛض َٔ ايًػ ١ايكسّ ١مسٖٛا با٭ظَٓ١
اييت ٖ ٞؾٗٝا نُا ٗ ؾٗط ضبٝع ا٭ٚ ٍٚايجإْٛٚ ٞاؾك ١ؾٗط ضَهإ أٜاّ
( )1ايػري ٠ايٓب ١ٜٛابٔ ٖؿاّ .319/1
( )2يػإ ايعطب .161/7
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ضَض اؿط ٚؾسٚ ٠طأت٘ مس ٞب٘ ٖٓٚ ,اى ٚدَ ٙٛتعسزٕ ٠عٓ ٢ؾٗط ضَهإ
ٚاؾتكاق٘ قس بٓٝا ٗ ٙاؾع ٤اؿازٚ ٟايج٬ثٌ َٔ ٖصا ايػؿط(. )1
ٚٚضز عٔ أّ ٖاْ ٞإٔ ايصٜ ٜٔعصبٖ َٔ ٕٛص ٙا٭غط ٠خاق: ِٖ ١
ا٭ٜ : ٍٚاغط بٔ عاَط بٔ َايو .
ايجاْ : ٞعُاض بٔ ٜاغط .
ايجايح  :عبس اهلل بٔ ٜاغط  ٖٛٚأخ ٛعُاض .
ايطابع  :مس ١ٝبٓت خٝاط أّ عُاض َ ٠٫ٛيبين كع. ّٚ
ٚعصب عُاض بٔ ٜاغط ٚأٌٖ بٝت٘ َٔ قبٌ بين كع ّٚ٭ِْٗ سًؿاِٗ٥
ٚيٝؼ هلِ عؿريَ ٗ ٠ه ١ؼُٚ ِٗٝتسؾع عِٓٗ  ,أَا مس ١ٝؾهاْت أَ ١هلِ
 َٔٚؾس ٠ايتعصٜب َع إّاِْٗ باهلل ٚايٓبٚ ٠ٛآٜات ايكطإٓ أغًعت ٭بٞ
دٌٗٚ ,أمسعت٘ نَ٬اّ ٪ٜشٜٚ ٜ٘سٍ عً ٢ثباتٗا عً ٢اٱّإ  ,ؾػهب عًٗٝا ,
ٚطعٓٗا ٗ قًبٗا .
يتُط ا٭ٜاّ غطٜعاّ ٜٚه ٕٛأب ٛدٌٗ َٔ أ ٍٚقتً ٢إؿطنٌ ٗ َعطن١
بسضًٜٚ ,ك ٢عًَ ٢طآَٚ ٣ػُع َٔ عُاض بٔ ٜاغط ٗ قًٝب( )2بسض ٜٚ ,هٕٛ
ايتبا ٜٔبُٗٓٝا ٗ ايصنط ٗ ٣ايسْٝا ٚايعاقب ٗ ١اٯخط , ٠يٝه ٕٛإنطاّ نٌ
د َٔ ٌٝأدٝاٍ إػًٌُ ضداْٚ ّ٫ػا٤ٶ يػُ ١ٝأّ عُاض ٚ ,سٓكِٗ ٚإستكاضِٖ
٭ب ٞدٌٗ ْٛع َطآ ٠يًٓع ِٝايص ٟتعٝـ ؾ ٘ٝمسٚ , ١ٝعصاب ايكرب ايصٟ
ٜه ٕٛؾ ٘ٝأب ٛدٌٗ َٚا ٜٓتعط َٔ ٙعصاب ايٓاض إٍ داْب خع ٗ ٜ٘عطقات
 ّٜٛايكٝاَ ١أَاّ ايٓاؽ ْٝعاّ  ,ؾًٝؼ َٔ َػًِ أَ ٚػًُ ٗٚ ١نٌ ظَإ
َٚهإ ٜ ٫عطف دشٛز أب ٞدٌٗ ٚؾس ٠عساٚت٘ يٲغٚ , ّ٬أقطاض ٙعً٢
( )1اؾع.21 /31 ٤
( )2ايكًٝب  :ي٘ َعٓٝإ :
ا٭ : ٍٚايب٦ط .
ايجاْ : ٞايب٦ط ايكسّ ١اييت ْهب َاٖ٩ا .
ٚإككٛز ٗ اؿسٜح ٖ ٛايجاْ ٞأع.ٙ٬
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اؿطب ٚايكتاٍ  ّٜٛبسض  ,بُٓٝا نإ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜتطًع
إٍ َعػهط إؿطنٌ يعًِٗ ٜهؿٜٚ ٕٛععؾ ٕٛعٔ ايكتاٍ .
ٚقس ضأ ٣ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عتب ١بٔ ضبٝع ٗ ١دٝـ
إؿطنٌ عً ٌْ ٢أٓط ٜ ٖٛٚ ,طٛف بكٚ َ٘ٛوسثِٗ ٚ ,يهٔ ٜ ٫ػُع
إػًُ ٕٛن , َ٘٬ؾكاٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  :إٕ ٜو ٗ أسس َٔ
ايك ّٛخري ؾعٓس قاسب اؾٌُ آ٫ط إ ٜطٝعٜ ٙٛطؾسٚا) (.)1
ٚقس نإ عتب ١بٔ ضبٝعَ ١عطٚؾ ّا بايػع ٗ ٞإق٬ح شات ايبٌ ٜٓٚؿل َٔ
َاي٘ ٗ زض ٤ايؿً بٌ ايكباٚ , ٌ٥نإ َٔ غاز ٠قطٜـ ؾذا ٙ٤قبٌ بس ٤إعطن١
سه ِٝبٔ سعاّ ٚأثٓ ٢عًٚ ٘ٝشنط قاغٓ٘ ٚقاٍ ي٘ إْٗا َٓاغب ١نطّ ١إٔ تؿٛظ
بايجٓا َٔ ٤ايٓاؽ إٍ آخط ايسٖط .
ؾتػا ٍ٤عتب ١عٔ غط َٛٚنٛع ٖصا ايؿٛظ ٚنٝؿ ١ٝبًٛؽ ٖصا اجملس ؾكاٍ ي٘
اؿه ِٝبٔ سعاّ  ,تطدع بايٓاؽ  ,ؾٜ ٬كع قتاٍ بٓٝهِ ٚبٌ قُس َ َٔٚع٘
َٔ ا٭ْكاض ٚإٗادطٚ , ٜٔإشا نإ يهِ زّ ؾٗ ٛؿًٝؿو عُط ٚبٔ اؿهطَٞ
ؼٌُ زٜت٘ ؾكاٍ عتب ١قس ًٓت  ,عًٞٸ عكً٘ ٚ ,نٌ َا ناع َٔ َاي٘ ٖا
اغت ٍٛعً ٘ٝإػًُٚ , ٕٛيهٔ اشٖب إٍ أبٔ اؿٓعًٜٚ ١ٝطٜس أبا دٌٗ بٔ
ٖؿاّ .
ثِ قاّ عتبٚ ١أْصض قٚٚ َ٘ٛععِٗ ٚزعاِٖ يهًـ عٔ ايٓيب ٚقطف
ايٓعط عٔ قتاي٘ .
ٚايػعَ ٠ٚأخٛش َٔ ٠أقٌ ايهًُ( ١غع )ٚأ ٟايػري يكتاٍ ايعس ٚظٝـ
ٚخٚ ٌٝعتاز نُا ٜػتعٌُ إقط٬ح ايػع ٠ٚيهٌ َا خطز ؾ ٘ٝضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًكا ٤عس ٚأَ ٚساؾعت٘ غٛاٚ ٤قع قتاٍ أ ٚمل ٜكع ,
ٚق ٌٝعسز غعٚات ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ مثإ ٚعؿطٕٚ
غع. ٠ٚ

( )1ع ٕٛٝا٭ثط .333/1
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ٚإدتاض ٖ ٛيع ّٚايؿكٌ ٚايتُٝٝع  ,يٝه ٕٛخطٚز ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ عً ٢أقػاّ :
ا٭َ : ٍٚا خطز ؾ ٘ٝايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًسؾاع َجٌ َعطن١
بسض ٚأسس .
ايجاَْ : ٞا تؿاد ٧ب٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َباغت ١ايعس ٚنُا
ٗ َعطن ١سٌٓ .
ايجايح  :ايػعٚات اييت خطز ؾٗٝا ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًكتاٍ
عً ٢م ٛايسؾاع احملض ٚ ,اهلذ ٗ ّٛبعهٗا سادَٚ ١كسَ ١يًسؾاع .
ايطابع  :اـطٚز يٓكض ايص ٜٔنؿطٚا ايعٗس ٚإٝجام نُا ٗ ؾتض َه, ١
 َٔٚاٯٜات ٗ إكاّ أْ٘ مل وسخ قتاٍ ٜصنط ٗ ؾتض َهٚ , ١قس أختًـ ؾ٘ٝ
عًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭ : ٍٚؾتض َه ١عٓٚ , ٠ٛب٘ قاٍ ا٭ٚظاعٚ ٞأغتسٍ بعهِٗ بكٛي٘ تعاٍ

طبَِّ٣ب َُزَسْنَب َُ ََٖٛزْسًب ُٟجِْنًبص (.)1

ايجاْ : ٞزخ ٍٛايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٍ َه ١قًشاّ يكٍٛ
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  َٔ :ايك ٢غ٬س٘ ؾٗ ٛأَٔ  َٔٚزخٌ زاضٙ
ؾٗ ٛأَٔ .
ايجايح ّٚ :هٔ إناؾٚ ١د ٙٛأخط:٣
أ : ّ٫ٚنإ ؾتض َه ١عٓ ٠ٛثِ ؼ ٍٛإٍ قًض.
ثاْٝاّ  :ؾتض َه ١بطظر بٌ ايعٓٚ ٠ٛايكًض.
ثايجاّ  :ؾتض َه ١أَط خام يٝؼ عٓ ٫ٚ ٠ٛقًشا.
ٚسإا ٚقٌ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اٍ ش ٟاؿًٝؿ ١أسطّ
ٚأقشاب٘ يًعُط ٠ٱخباض ايٓاؽ أْ٘ ٜ ٫طٜس قتا ّ٫أ ٚسطباّ ٜٚ ,بعس ش ٚاؿًٝؿ١
عٔ إػذس ايٓب ٟٛم ٛأضبع ١عؿط نَ ًٛٝرتاّ  ,ثِ غًو ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ

( )1غٛض ٠ايؿتض .1
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ٚآي٘ ٚغًِ ططٜكاّ نجري ٠اؿذاضٚ , ٠ؾٗٝا ٚعٛضُٚ , ٠ط بٌ ايؿعاب إدتٓاب ّا
ٕٛادٗ ١قطٜـ ٚ ,يٝكٌ إٍ أقطب َٛنع َٔ َٔ َه ١إٍ إٔ ٚقٌ إٍ
َٛنع ٜػُ( ٢اؿسٜب ) ١ٝؾربنت ْاقت٘  ,ؾٓعٍ س٦ٓٝص ٚأَط أقشاب٘ بايٓع,ٍٚ
 ٗٚاؿسٜب ١ٝب٦ط ٚ ,ق ٌٝتبعس عٔ َه ١م ٛعؿط ٜٔنَ ًٛٝرتاّ ٚ ,نإ اهلسٟ
ايص ٟغاق٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أَاَ٘ َػاؾ ١يٝػت قً ١ًٝيبٝإ
أْ٘ مل  ٜٛٓسطباّ ٚقتا ّ٫إِا داَ ٤عتُطاّ يبٝإ تعع ِٝايبٝت اؿطاّ ٚاٱخباض
عٔ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ اؿر ٚايعُط ٠أَطإ ؾٛم اـ٬ف ٚاـكَٛات ٚايٓعاع
ٚاٱقتتاٍ .
ٚهب أّٓ ٫ع ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًُ َٔ ٕٛأزا٤
إٓاغو ٗ ايؿٗط اؿطاّ .
يكس ناْت نٝؿ ١ٝقس ّٚايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٍ َه ١يًعُط٠
َعذع ٠ي٘ ٚ ,ؾٗٝا تً ٌٝيكًٛب إؿطنٌ ٚ ,بعح يًد٬ف بٚ , ِٗٓٝإعٕ٬
يتها ٌ٥إستُاٍ اٱقتتاٍ ٚػسز ٙبٌ إػًٌُ ٚايص ٜٔنؿطٚا ٚ ,إشا َٓعت
قطٜـ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ عٔ ايعُط ٠ؾإ ايعطب
قاطبٜ ١ػتٗذٖٓ ٕٛصا ايؿعٌ َٔ قطٜـ ؾًٝؼ هلِ اؿل ٗ َجٌ ٖصا إٓع ,

َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ تعاٍ طًَؤَرِّ ُِِ ْ١اٛنَّبطِ ثِبْٛسَحِّ َّإْرٌَُٕ سِخَبالً ًَهَُِّٚٗ ََٜ
ػَبِٟشٍ َّإْرِنيَ َُ ُِّٚٗ ْ٢ِٟحٍّ هٍَِْْ٠ص (.)1

ٚيهٔ قطٜؿ ّا أخصتِٗ اؿُٚ ١ٝاغتٓؿطٚا ٚيبػٛا ايسضٚع ٚقايٛا ٜ ٫سخٌ
عًٓٝا قُس ٚأقشاب٘ َه. ١
ٚأضغٌ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٌ ٜس ٜ٘عٓٝاّ ي٘ َٔ خعاع١
ىرب ٙعٔ ساٍ قطٜـ ؾعازٚا ٚأخرب ٙإٔ قطٜؿاّ عًُٛا بكسٚ َ٘ٚععَٛا عً٢
َٓع٘ ٚأقشاب٘ َٔ زخَ ٍٛهٚ , ١أضغًٛا ؾطغاِْٗ إٍ ش ٟط. ٣ٛ

( )1غٛض ٠اؿر .27
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ٚدا ٤ايعٌ ايص ٟبعج٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾأخرب ٙإٔ قطٜؿ ّا
ْعٛا ي٘ اؾُٛع ٚ ,اغتٓؿطٚا ا٭سابٝـ َ ِٖٚ ,كاتًٚ ٕٛعاظَ ٕٛعً٢
قسى عٔ ايبٝت اؿطاّ .
ؾكاٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭قشاب٘  :أؾريٚا أٜٗا ايٓاؽ
عً ,ٞأتط ٕٚإٔ أَ ٌٝإٍ عٝاهلِ ٚشضاض ٤٫٪ٖ ٟايصٜ ٜٔطٜس ٕٚإٔ ٜكسْٚا
عٔ ايبٝت  ,ؾإٕ ٜأتْٛا نإ اهلل قس قطع عٓٝا َٔ إؿطنٌ ٚإ ٫تطنٓاِٖ
قطٚبٌ) (.)1
أ ٟإٔ ايٓيب اغتؿاضِٖ باٱغاض ٠عًَٛ ٢انع ايص ٜٔإدتُعٛا يٓكط٠
قطٜـ ؾٝػيب ْػاٚ ِٖ٤شضاض , ِٜٗؾٓٝػشبٜٚ ٕٛأت ٕٛيٲْؿػاٍ بِٗ يكبض
ؾعًِٗ َ٪اظض ٠نؿاض قطٜـ عًَٓ ٢ع ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚأقشاب٘ َٔ ايعُطٚ , ٠ايص ٜٔأؾاضٚا عً ٢ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
بأِْٗ داٚ٤ا َعتُط. ٜٔ
 ٗٚاؿسٜب ١ٝدا٤ت خ ٌٝإؿطنٌ بكٝاز ٠خايس بٔ ايٛيٝس ٚأساطت
بِٗٚ ,ػًت َعذع ٠يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .

َ َٔٚكازٜل قٛي٘ تعاٍطًَّإْثََ اَّٜٛوُ بِالَّ ؤَُّ ْ١زٌُِ٣ َّٞسَهُ ًَٗ ٌَْٛشِهَ

اَْ٘ٛبُِشًَُ١ص( )2تٛايَ ٞعذعات ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚفٖ٪ٝا ٗ
ساٍ ايػطاٚ ٤ايهطاَٚ ٤ا ٜعٜس إّإ إػًٌُ ٜٓٚعْ ٙاع ١إػًٌُ َٔ
زضٕ ايٓؿام بصات إعذع ٠اؿانط ٠أ ٚبتٛاي ٞإعذعات ٚتطانِ َٓاؾعٗا .
ؾؿ ٞاؿسٜب ١ٝدا٤ت َا٥تإ َٔ خ ٌٝإؿطنٌ ٚ ,يٝؼ َع إػًٌُ َٔ
غٗاّ أْ ٚباٍ أ ٚضَاح  ,قس ىاف بعهِٗ ٚىؿَ ٢هط نؿاض قطٜـ ٚاتؿل
إٔ عطـ إػًُ ّٜٛ ٕٛاؿسٜب ٖٛٚ ١ٝب ٤٬آخط ٚ ,يهٔ اهلل عع ٚدٌ ىؿـ
عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإٚ ٌَٓ٪قاّ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
( )1ايػري ٠ايٓب٫ ١ٜٛبٔ نجري .329/2
( )2غٛض ٠ايتٛب.32 ١
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ٚغًِ يٝتٛنأ ٚ ,بٌ ٜس ٜ٘ضن ٠ٛأْٛ ٟع إْا َٔ ٤اؾًس ٚ ,سُٓٝا ضأ٣
إػًُ ٕٛايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜ ٖٛٚتٛنأ إْسؾعٛا م.ٙٛ
ؾكاٍ َ :ا يهِ ٕا ضآ َٔ ٣إغطاعِٗ ٗ ايكس ّٚعًَ ٘ٝا ٜؿب٘ ايتساؾع .
قايٛا  :يٝؼ عٓسْا َاْ ٤تٛنأ أْ ٚؿطب إ ٫ايصْ ٟطا ٙبٌ ٜسٜو .
(عٔ غامل بٔ أب ٢اؾعس عٔ دابط بٔ عبس اهلل قاٍ  :عطـ ايٓاؽ ّٜٛ
اؿسٜبٚ ١ٝضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٌ ٜس ٜ٘ضنٜ ٠ٛتٛنأ َٓٗا
ؾأقبٌ ايٓاؽ م ٙٛؾكاٍ َايهِ َايهِ قايٛا ٜا ضغ ٍٛاهلل يٝؼ عٓسْا َا٤
ْؿطب ْ ٫ٚتٛنأ َٓ٘ إَ ٫ا ٗ ضنٛتو ؾٛنع ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٜس ٗ ٙايطن.)1( )٠ٛ
 ٗٚضٚا ١ٜي ٛنٓا َا ١٥أيـ يهؿاْا .
ٚسسثت َجٌ تًو إعذع ٗ ٠إسَٛ ٗ ١ٜٓنع ٜػُ ٢ايعٚضا ٖٛٚ , ٤عٓس
ايػٛم ٚقطٜب َٔ إػذس ايٓبٚ , ٟٛنإ َع ايٓيب ظٖا ٤ث٬مثأَ ١٥
أقشاب٘  ,ؾسعا بكسح ؾَ ٘ٝا ٤ؾأزخٌ ٜس ٙؾٚ , ٘ٝإشا بإاٜ ٤ؿٛض ٜٓٚبع َٔ بٌ
أقابع٘  ,ؾتٛنأٚا ْٝعاّ ٚ ,يهٔ إعذع ٗ ٠اؿسٜب ١ٝأنرب ٭ٕ إػًٌُ
ناْٛا ٗ ساٍ غؿط ٚعطـ ٚ ,خ ٌٝايعس ٚتطٌ عً. ِٗٝ
(ٚعٔ ابٔ َػعٛز قاٍ  :نٓا ْأنٌ َع ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾٓػُع
تػبٝض ايطعاّ ٪ٜ ٖٛٚنٌ ) (.)2
ٚأضغٌ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عجُإ بٔ عؿإ إٍ َه١
يٝتباسح َع ايط٩غا ٤ؾٗٝا  ,ثِ أخص ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايبٝع١
َٔ أقشاب٘ ٗ اؿسٜبٚ ١ٝمسٝت بٝع ١ايطنٛإ .
ٚأخصت قطٜـ تطغٌ ايٛؾٛز ٖٚ ,ص ٙايٛؾٛز َٔ دٗات :
ا٭ : ٍٚقاَت قطٜـ باضغاٍ بٴس ٌٜبٔ ٚضقا ٤إٍ ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٚ َٔ ٖٛٚدٗا ٤خعاعٚ ١نإ َع٘ ضداٍ َٔ خعاع ١يعًِ قطٜـ
( )1ع ٕٛٝا٭ثط .114/2
( )2ايسض إٓجٛض .282/6
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بكطب خعاع َٔ ١ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚسًؿِٗ َع دسِٖٚ , ٙ
عٝب ١ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َػًُِٗ َٚؿطنِٗ  ,ؾًُا
ٚقًٛا إٍ ايٓيب نٝـ إٔ إٗادطٚ ٜٔا٭ْكاض وٝط ٕٛب٘ .
ٜٚه ٧إٛنع بٓٛض ٚدٗ٘ ٚ ,بصنط إػًٌُ ٚتٚ٬تِٗ ايكطإٓ ٚ ,تعٗط
عًٚ ٢د ِٖٗٛعَ٬ات ايعؿل يًبٝت اؿطاّ .
ؾػأيٛا ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عٔ غبب ف. ٘٦ٝ
ؾأخربِٖ بأْ٘ مل ٜأت ؿطب أٜ ٚطًب قتاٚ ّ٫ساٍ أقشاب٘ ٜسٍ عً٢
ا٭َط ٚ ,يهٓ٘ دا ٤ظا٥طاّ يًبٝت اؿطاّ ٪َٚز ٜٔؿك٘ ٚٚدٛب إنطاَ٘
ٚتكسٜػ٘ ٚأْ٘ ٚأقشاب٘ ِٖ أسل بايبٝت َٚع ٖصا مل ٜأتٛا إ ٫يًعٜاض٠
ٚايعُط. ٠
ٚقاض بٴس ٌٜوح قطٜؿاّ عً ٢عسّ اؿًٛٝي ١بٚ ٘ٓٝبٌ ايبٝت ٚإٔ َٓع٘
يٝؼ هلِ ٚ ,يهٔ قطٜؿاّ اتُٗٛا ٚؾس خعاعٚ ١نأِْٗ َايٛا إٍ داْب ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭ِْٗ قايٛا عٓسَا ضدعٛا إٍ َه: ١
(ٜا َعؿط قطٜـ إْهِ تعذً ٕٛعً ٢قُس إٕ قُسا مل ٜأت يكتاٍ إِا
دا ٤ظا٥طا هلصا ايبٝت ؾاتُٗٚ ِٖٛدبٗٚ ِٖٛقايٛا إٕ نإ داٜ ٫ٚ ٤طٜس قتا٫
ؾٛاهلل ٜ ٫سخًٗا عًٓٝا عٓ ٠ٛأبسا  ٫ٚؼسخ بصيو عٓا ايعطب) (.)1
يكس قاضت قطٜـ تؿو ٚتػ ٧ايعٔ ست ٢بايطغ ٍٛايص ٟتبعج٘  ,ؾٌٗ

َٖ َٔ ٛكازٜل قٛي٘ تعاٍ طََُْنَِْٜٔجٌُا خَبئِجِنيَص

()2

ايصْ ٟعٍ ٗ َعطن١

ٚبعس ضدٛعِٗ َٓٗا .
اؾٛاب ْعِ  ,ؾٗصا ايؿو َٔ اـٝب ,١خاقٚ ١أِْٗ عًُٛا بإٔ ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ يٝؼ َعِٗ غ٬ح عسا غ٬ح إػاؾط أٟ
ايؿدك. ٞ

( )1ع ٕٛٝا٭ثط .116/2
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .127
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ايجاْ : ١ٝقٝاّ قطٜـ ببعح َهطظ بٔ سؿل بٔ ا٭خٝـ أخ ٞبين عاَط ,
ؾًُا ضآ ٙضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عطؾ٘ ٚ ,قاٍ ٖصا ضدٌ
غازض ,يٝه ٕٛإػًُ ٗ َ٘ٓ ٕٛسٝطٚ ١سصض .
ٚمل ٜٛغ٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚمل ٜٓصضٚ ٙوصض َٔ ٙايػسض
إِا أخربَ ٙا أخرب ب٘ بٴسٚ ٌٜأقشاب٘ ؾكس ٜٗس ٜ٘اهلل عع ٚدٌ ٚ ,قاٍ ي٘ إِا
د٦ت ظا٥طاّ يًبٝت َععُاّ ؿطَت٘ ٖٚصا ؾٗط سطاّ .
ؾطدع إٍ قطٜـ ٚأخربِٖ َا قاٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚشنط
هلِ ساٍ أقشاب٘ ٚمل ٜعٗط عً ِٗٝبأِْٗ ٜطٜس ٕٚقتا. ّ٫
إش ناْت قطٜـ ؽؿ َٔ ٢أَط  ٖٛٚ ,قٝاّ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚأقشاب٘ عٓس زخٛهلِ َه ١باٱغت ٤٬ٝعًٗٝا ٗ ايًَ ٌٝجٚ , ّ٬قتٌ
ض٩غا ٤ايهؿط ٚ ,يٝؼ َع قطٜـ س٦ٓٝص سًؿاٚ ٤أسابٝـ ٚأعٛإ .
نُا ٜتشطى ايؿباب إػًِ ايصَ ٗ ٜٔه ١غٛا ٖٔ ٤ىؿ ٞإغ َ٘٬أٚ
ٜعًٓ٘ ٌٖٚ ,نإ عسز إػًٌُ  ٖٛٚ ,م ٛأيـ ٔٚػُاٜ ١٥هؿ ٞيًكٝاّ بٗصا
ايعٌُ  ,اؾٛاب ْعِ ٚ ,يهٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜ ٫ػسض ٫ٚ ,
ٜطٜس ٖصا ايؿعٌ ٚايهٝؿ ١ٝستٚ ٢إٕ مل ٜهٔ غسضاّ  ,بسي ٌٝإٔ ايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ داٚ٤ا ٗ عُط ٠ايكها ٤بعس قًض اؿسٜب ١ٝبعاّ .
ٚبكٛا ث٬ث ١يٝاٍ ٗ َه ١ثِ غازضٚا .
ايجايج : ١أضغًت قطٜـ اؿًٝؼ بٔ عًكُ ١بٔ ظبإ  ٖٛٚغٝس ا٭سابٝـ
 َٔ ٖٛٚعبس َٓا َٔ ٠نٓاْٚ ١سٌ ضآ ٙايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
اغتبؿط ٚ ,قاٍ ٖ :صا َٔ قٜ ّٛتأهل , ٕٛؾابعجٛا اهلسٚ ٗ ٟدٗ٘ نٜ ٞطُٔ٦
يري ٣سكٝكَ ١ا ٜطٜس ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ َٔ ظٜاض٠
ايبٝت ٕٚا ضآ ٣عَ٬ات ٚق٥٬س اهلس. ٣
ٚناْت قطٜـ ؼتاز ا٭سابٝـ ٚضٝ٥ػِٗ ٚقس غاضٚا َع قطٜـ ٗ
َعطن ١أسسٚ ,نإ اؿًٝؼ بٔ ظبإ ٖصا َ ّٜٛعطن ١أسس (قَسٵ َٳطٸ بٹ َأبٹ ٞغٴؿِٝٳإٳ
عبٵسٹ ا ِي ٴُطًٓٹبٹ ٹبعٴزٸ ايطٸَٵضٔ ٚٳٜٳكٍُٛٴ شٴمٵ عٴ َكلٴ .
س ٵُعٳ َ٠ٵبٔٔ ٳ
ٚٳ ٴٖٛٳ ٳٜهٵطٔبٴ ؾٹ ٞؾٹسٵمٔ ٳ
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شُٶا ؟
ع ٸُ٘ٹ َٳا تٳ ٳطٚٵٕٳ يَ ٵ
ؾَكَاٍٳ ايِشٴًَٝٵؼٴ ٜٳا بٳٓٹ ٞنٹٓٳاْٳٖ َ١ٳصٳا غٳٝٸسٴ قُطٳٜٵـٕ ٜٳكٵٓٳعٴ بٹا ٵبٔٔ ٳ
ؾَكَاٍٳ ٚٳٜٵشٳو اُنِ ٴتُٵٗٳا عٳٓٸ , ٞؾَ ٔإْٸٗٳا نَاٳْتٵ ظٳيٓ.)1( )ّ١
 ّٜٛٚاؿسٜب ١ٝإَتٓع اؿًٝؼ عٔ ايٛق ٍٛإٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚضدع إٍ قطٜـ ٚأخربِٖ بإٔ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚأقشاب٘ مل ٜأتٛا إ ٫يعٜاض ٠ايبٝت اؿطاّ ٚ ,إ اهلس ٟأَاض ٠عً ٢غبب
ف , ِٗ٦ٝؾكاٍ ضداٍ قطٜـ :
(إدًؼ ؾاِا أْت أعطاب ٫ ٞعًِ يو)(.)2
ؾػهب اؿًٝؼ خاقٚ ١اْ٘ نبري قٚ , َ٘ٛقس عهٸس نؿاض قطٜـ ٚخطز
َعِٗ ٗ َعطن ١أسس ٚاـٓسم ٖٚ ٛق َٔ َ٘ٛا٭سابٝـ .
ؾكاٍ ٜ :ا َعؿط قطٜـ َا عًٖ ٢صا سايؿٓانِ ؟
إِا سايؿٓانِ عً ٢أ ٫تكسٚا َٔ ٜأت ٞيًبٝت َععُاّ .
سٙٹ يَتٴدٳ ًٓٔٸ بٳ ٵٔٝٳ َٴشٳُٸسٺ ٳٚبٳ ٵٔٝٳ َٳا دٳا٤ٳ َي٘ٴ َأٚٵ
ٚقاٍ (ٚٳاَيٓصٹْ ٟٳؿِؼٴ ايِشٴًَٝٵؼٔ بٹٝٳ ٹ
يَ َأْٵؿٹطٳٕ بٹايِأَسٳابٹٝـٔ ْٳؿِطٳ َ٠ضٳدٴٌٕ ٚٳاسٹسٺ  .قَاٍٳ ؾَكَايُٛا َي٘ٴ ٳَ٘ٵ نُـٸ عٳٓٸا ٜٳا سٴًَٝٵؼٴ
سٳتٸْ ٢ٳ ِأخٴصٳ يٹ َأْٵ ُؿػٹٓٳا َٳا ْٳطٵنٳ ٢بٹ٘ٹ)(.)3
أ ٟأِْٗ إَتجًٛا يكٛي٘ ٚٚعٝسٚ , ٙقايٛا ي٘ ْطٜس إٔ ْأخص بعض ايؿطٚط .
ايطابعٚ : ١دا ٤عٴط ٠ٚبٔ َػعٛز ايجكؿ ٞإٍ قطٜـ ٚأَ٘ غبٝع ١بٓت عبس
ذ ٳُ ٵعتٴ ٳَٔٵ َأطَاعٳٓٹ ٞٹَٔٵ َقٛٵَٹ , ٞثٴِٸ
غ ٹُعٵت بٹاَيٓصٹْ ٟٳابٳهُِٵ ؾَ ٳ
مشؼ ٚقاٍ (ٚٳقَسٵ ٳ
دٹ٦ٵتٴهُِٵ سٳتٸ ٢آغٳٝٵتٴهُِٵ بٹٓٳؿِػٹ, ٞ
سْٳا ٹبُٴتٸٗٳِٕ .
قَايُٛا  :قٳسٳقِت َ ,ٳا َأ ٵْتٳ عٹٓٵ ٳ
ؾَدٳطٳزٳ سٳتٸ ٢أَتٳ ٢ضٳغٴٍٛٳ اي ًٓ٘ٹ قٳًٓ ٢اي ًٓ٘ٴ عٳًَ ٵ٘ٝٹ ٚآي٘ ٚٳغٳًِٓٳ ؾَذٳًَؼٳ بٳ ٵٔٝٳ ٜٳسٳٜٵ ٹ٘
د ٳُعٵتٳ َأٚٵؾٳابٳ ايٓٸاؽٔ ثٴِٸ دٹ٦ٵتٳ بٹِٗٔٵ إيَ ٢بٳ ٵٝهٳتٹو يٹتٳ ُؿهٸٗٳا
شُٸسٴ أَ ٳ
ثٴِٸ قَاٍٳ ٜٳا َٴ ٳ
دتٵ ٳَعٳٗٳا ا ِيعٴٛشٴ ا ِيُٳطَاؾٹٌٝٴ  .قَسٵ َي ٹبػٴٛا دٴًُٛزٳ اي ٸُٓٴٔ ٛض
بٹِٗٔٵ إْٸٗٳا قُطٳٜٵـٷ قَسٵ خٳطٳ ٳ
( )1ايطٚض ا٭ْـ .276/2
( )2ع ٕٛٝا٭ثط .116/2
( )3ايػري ٠ايٓب٫ ١ٜٛبٔ ٖؿاّ .312/2
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سخٴًُٗٳا عٳًَٝٵِٗٔٵ عٳ ٵٓٛٳَ ّ٠أبٳسٶا ٚ .ٳاَٜٵِٴ ايًٓ٘ٹ يٹهَ َأْٸ ٞبٹ ٳٗ٪ٴيَا٤ٹ قَسٵ
ٴٜعٳاٖٹسٴٕٚٳ اي ًٓ٘ٳ يَا تٳ ٵ
هؿٳؿُٛا عٳٓٵو غَسٶا)(.)1
اْٵ َ

 ٗٚقٛي٘ تعاٍطًََٓبٌُٛا ٌَْٛالَ ُ٣ضِّ َٙىَزَا أُْٛشْآ ُ١هَ ََٜسَخُ ْ٢ِٟ ٍٚأَْٛشَّْزَِْْ٢

هَلٍِْٞص

()2

ٚإطاز َٔ ايكطٜتٌ َهٚ ١ايطا٥ـ ٚ ,أختًـ ٗ إطاز َٔ

ايطدًٌ.
ٚٚضز عٔ قتاز ٠أُْٗا ايٛيٝس بٔ إػري ٠إدعٚ َٞٚعط ٠ٚبٔ َػعٛز
ايجكؿ.)3(ٞ
ٚدا ٤عطٜ ٠ٚتٛعس ٜٓٚصض ٚوصض ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ
ؽً ٞأقشاب٘ ٚ ٖٛٚ ,قطٜـ ٜعًُ ٕٛأِْٗ مل ٜتدًٛا عٓ٘ ٗ َعطن ١بسض
ٚأسس ٚاـٓسم  ,ؾطز عً ٘ٝايكشاب ١بػًعٚ ١ؾس. ٠
ٚأخص عطّ ٠ٚس ٜس ٙإٍ ؿ ١ٝضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖٛٚ
ٜهًُ٘ ٚنإ إػري ٠بٔ ؾعبٚ ١اقؿاّ عً ٢ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ؾذعٌ ٜهطب ٜس عط ٠ٚبٛغط بٌ ايطؾل ٚايؿسٚ ٠يهٔ َع خؿهٗا ٚزؾعٗا
عٔ ؿٚٚ ١ٝد٘ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ٚنإ عط٫ ٠ٚبػ ّا اؿسٜس ٚمل ٜهؿـ عٔ ٚدٗ٘  ,ؾكاٍ ي٘ عطَ : ٠ٚا
أؾعو ٚأغًعو) ٚنأْ٘ ٜك ٍٛأْ ٞمل أقكس اٱغا ٠٤يطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ,ؾتبػِ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ؾكاٍ عطٖ َٔ : ٠ٚصا ٜا قُس ؟ ايصٜ ٟكطع ٜس ٟ؟
ؾكاٍ ٖ :صا ابٔ أخٝو إػري ٠بٔ ؾعب. ١
سضٴ  ٌٖٚ ,غػًت غٛأتو إ ٫ا٭َؼ .
ؾكاٍ عط : ٠ٚأ ٟغُٳٴ ٳ

( )1ايػري ٠ايٓب٫ ١ٜٛبٔ ٖؿاّ .312/2
( )2غٛض ٠ايعخطف .31
( )3ايهؿـ ٚايبٝإ يًجعًيب .88 /12
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ٚنإ عط ٠ٚقبٌ إغ َ٘٬قس قتٌ عؿط ٠ضداٍ َٔ بين َايو َٔ ثكٝـ,
ٚاؾتعًت ايؿتٓ ١بٌ ايطا٥ؿتٌ ٚنُٖ٬ا َٔ ثكٝـ :
ا٭ : ٍٚبَٓ ٛايو  ِٖٚايص ٜٔقتٌ َِٓٗ إػري. ٠
ايجاْ : ٞا٭س٬ف  ِٖٚ ,ضٖط إػري. ٠
إٍ إٔ دا ٤غٗ ٌٝبٔ عُطٚ , ٚدط ٣ايكًض َع ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ َعذع ٠ي٘ ٗ ايػٓ ١ايسؾاع َٔٚ ١ٝأِٖ بٓٛز ٙتٛقـ اؿطب
ٚايكتاٍ بٌ إػًٌُ ٚنؿاض قطٜـ ٚ ,تهع اؿطب أٚظاضٖا ٕس ٠عؿط
غٓٛات .
يكس دا ٤قًض اؿسٜب ١ٝبعس ٖذ ّٛدٛٝف إؿطنٌ عً ٢إسٚ , ١ٜٓعً٢
مَ ٛتهطض َٓ٘ :
ا٭َ : ٍٚعطن ١بسض .
ايجاْ : ٞيكس ضدعت ؾً ٍٛإؿطنٌ إٍ َه ١بعس خػاضتِٗ ٗ َعطن ١بسض
ٚ ,نإ أب ٛغؿٝإ قس غبكِٗ بسخٛي٘ ٚقاؾًت٘ إيٗٝا  ,ؾًِ ٜؿٗس َعطن ١بسض ,
ٚنأْ٘ قاض غبباّ هلص ٙاـػاض ٠ايؿازسٚ ١اهلعّ ١اييت إٔت َؿطن ٞقطٜـ .
ؾٓصض أّ ٫ؼ ضأغ٘ َا ٤ستٜ ٢ػع ٚضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ؾدطز ٗ َا٥يت ضانب ست ٢بًػٛا أططاف إسٚ , ١ٜٓبات أب ٛغؿٝإ يًٝت٘
عٓس غ ّ٬بٔ َؿهِ  ,ؾػكا ٙاـُط ٚ ,أخرب ٙعاٍ ايٓاؽ ٚ ,نٝـ إٔ
ا٭ٚؽ ٚاـعضز زخًٛا اٱغٜٚ, ّ٬ؿس ٕٚضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ با٭ْؿؼ ٚا٭َٛاٍ .
 ّٜٛٚؾتض َه ١قاتٌ خايس بٔ ايٛيٝس ٚيهٓ٘ قاٍ إٔ ايك ّٛقاتًٚ ٙٛأزعٛا
ِٖ خ٬ؾ٘ ٚأْ٘ ٖ ٛايص ٟقاتًِٗ ٚإدتاض إٔ ؾتض َه ١أَط خام  ٖٛٚبطظر
بٌ ايعٓٚ ٠ٛايكًض ٚبسأ بككس ايعٓٚ , ٠ٛيهٓ٘ مت َا ٖ ٛأؾهٌ ٚأسػٔ َٔ
ايكًض .
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 َٔ ٖٛٚاٱعذاظ ٗ قٛي٘ تعاٍ طًَاٛظُّْٜرُ خَْْشٌص ( )1ؾًِ تكٌ اٯٚ( ١ٜايكًض
(ٚايكًض أخري) بكٝػ ١اغِ ايتؿهٚ , ٌٝسُٓٝا زخٌ ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ َهٚ ١طاف بايبٝت قاٍ يٛد ٙٛقطٜـ ايص ٜٔناْٛا ٜطقبَ ٕٛا
ه ٵعبٳ١ٹ  ,ؾَكَاٍٳ يَا
ٜؿعٌ بِٗ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾٛقـ (عٳًَ ٢بٳابٹ ايِ َ
ب
سعٳا ٳ
سٙٴ ٚٳ ٳٖ ٳعّٳ ايِ َأ ٵ
عبٵ ٳ
سٙٴ  ,ٳْٚٳكٳطٳ ٳ
سٙٴ يَا ؾٳطٜٔوَ َي٘ٴ قٳسٳمٳ ٳٚعٵ ٳ
إ َي٘ٳ إيٓا اي ًٓ٘ٴ ٳٚسٵ ٳ
شتٳ قَسٳَٳٞٸ ٖٳاتٳ ٵ ٔٔٝإيٓا غٹسٳاْٳ َ١
سعٸ ٢ؾَ ٴٗٛٳ تٳ ٵ
سٙٴ أَيَا نٌُٸ َٳأِثٴطٳ٠ٺ َأٚٵ ٳزّٕ َأٚٵ َٳإٍ ٜٴ ٳ
ٳٚسٵ ٳ
ػ ٵٛطٹ ٚٳا ِيعٳكٳا  ,ؾَؿٹ ٝٹ٘
ؾ ٵب٘ٹ ا ِي ٳعُٵسٹ بٹاي ٸ
دطَأٹ ٹ
ا ِيبٳ ٵٝتٹ ٚٳغٹكَاٜٳ َ١ايِشٳازٸ أَيَا ٚٳقَتٹٌٝٳ ايِ ٳ
ايسٸٜٳَ ُ١ٴػٳًٓعََ ّ١ٹا٥ٳ ْ١ٹَٔٵ ايِإٔبٹٌٔ أَ ٵض ٳبعٴٕٛٳ َٹٓٵٗٳا ؾٹ ٞٴبطُْٛٹٗٳا َأٚٵيَازٴٖٳا ٜ .ٳا ٳَ ٵعؿٳطٳ قُطٳٜٵـٕ
دٛٳ َ٠ايِذٳاٖٹًٹٝٸ١ٹ ٚٳ ٳتعٳعُٓٳٗٳا بٹايِآبٳا٤ٹ ايٓٸاؽٴ َٹٔٵ آزٳ ٳّ
 ,إٕٸ ايًٓ٘ٳ قَسٵ َأشٵٖٳبٳ عٳٓٵهُِٵ ْٳ ٵ
ٚٳآ ٳزّٴ ٹَٔٵ تٴطٳابٺ .
دعٳًِٓٳانُِٵ
صٙٹ ايِآٜٳٜ { َ١ٳا أَٜٸٗٳا ايٓٸاؽٴ ٔإْٸا خٳًَكِٓٳانُِٵ ٹَٔٵ ٳشنَطٕ ٚٳ ُأ ٵْجٳٚ ٢ٳ ٳ
ثٴِٸ تٳًَا ٖٳ ٹ
ٍ
ؾعٴٛبٶا ٚٳ َقبٳا٥ٹٌٳ يٹ ٳتعٳا ٳضؾُٛا إٕٔٸ َأنِطٳَٳهُِٵ عٹٓٵسٳ اي ًٓ٘ٹ أَتٵكَانُِٵ }( .)2ايِآٜٳ َ١نًُٓٗٳا  .ثٴِٸ قَا ٳ
ٴ
ٜٳا ٳَ ٵعؿٳطٳ قُطٳٜٵـٕ َٳا تٳ ٳطٚٵٕٳ َأْٸ ٞؾَاعٹٌٷ ؾٹٝهُِٵ ؟ قَايُٛا  :خٳٝٵطٶا  ,أَرٷ نَطِٜٔٷ ٚٳابٵٔٴ أَرٕ
نَطٔ ِٕٜقَاٍٳ اشٵ ٳٖبٴٛا ؾَ َأْٵتٴِٵ ايطًَٓكَا٤ٴ) (.)3
اؿُس هلل ايص ٟأْعِ عًٓٝا بكسٚض ٖصا اؾع َٔ ٤ايتؿػري يٝه ٕٛؾطٜسٗ ٠
ٖصا ايػٹؿط إباضىْٛٚ ,ع ٚغ ١ًٝٱيتُاؽ ضَٓٚ ١ػؿطٚ ٠عؿ ٛاهلل عع

ٚدٌ ,قاٍ تعاٍطاَّٛزِّ َ٢آَٟنٌُا ًَهٌَُِٜ٠ا اٛظَّبِٛسَبدِ ؿٌُثََ َٛيًَُ ْٞزُغَْٟ ُ٢أةٍص(.)4
سطض ٗ 2017/3/30
ا٭ َٔ ٍٚضدب 1438

( )1غٛض ٠ايٓػا.128 ٤
( )2غٛض ٠اؿذطات .13
( )3ايطٚض ا٭ْـ .170/4
( )4غٛض ٠ايطعس .29
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لىٌه

ذؼاىلطًََٟب ؤَطَبثَُ٘ ٌََّْٝ ْٞاْٛزَََٔ اْٛدَْ٠وَبَُ ِ١جِةِرْ ِ١اَّٜٛوِ ًََِْٛوََْٜٞ

اُ٠ْٛاِْٟنِنيَصاٯ166 ١ٜ
اإلػساب واٌٍغح
َٚا أقابهِ  :ايٛا ٚسطف عطـ ٚاغتٓ٦اف .
َا  :إغِ َٛقَ ٍٛبين ٗ قٌ ضؾع َبتسأ .
أقابهِ  :ؾعٌ َاض َبين عً ٢ايؿتض ٚ ,ايهُري (نِ) َؿع ٍٛب٘ .
ٚوتٌُ إطاز َِٓٗ بًشاظ دٗ ١اـطاب ٚدٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚإضاز ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚٚ ,ضزت قٝػ١
اؾُع يٲنطاّ ٚإٛاغاٚ ٠غٝأت ٗ ٞباب ايتؿػري بٝإ ٖصا ايٛد٘ .
ايجاْ : ٞإككٛز ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚبٛاغطت٘
ٚباٱؿام أٌٖ ايبٝت ٚايكشاب ١ايص ٜٔسهطٚا َعطن ١أسس .
ايجايح  :إطاز إٗادطٚ ٕٚا٭ْكاض ايص ٜٔسهطٚا َعطن ١أسس .
ايطابع  :إككٛز ايكشاب ١عَُٛاّ أٜاّ ايتٓع ٌٜايص ٜٔسهطٚا إعطن١
ٚايص ٜٔمل وهطٚا إعطن. ١
اـاَؼ  :إضاز ٠إػًٌُ ٚإػًُات إٍ  ّٜٛايكٝاَٚٚ , ١ضزت قٝػ١
ايتصنري يًػايب .
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛدٚ ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل قٝػ ١اـطاب ايكطآْ,ٞ

ٚ٭قاي ١ايعُ ّٛاييت ٖ ٗ ٞإكاّ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ طُٗنْزُ ْٞخَْْشَ ؤَُّٟخٍ

ؤُخْشِخَذْ ِٜٛنَّبطِص(ٚ )1ايؿاعٌ ٗ قٛي٘ تعاٍطؤَطَبثَُْ٘ٞص نُري َػترت تكسٜط, ٖٛ ٙ
ٚوتٌُ إطاز َٓ٘ ٚدّ ٖٛا :
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ا٭ : ٍٚاٱؼاز ٚ ,إضاز ٠ؾطز ٚاسس ٚتكسٜط ٙإكاب .
ايجاْ : ٞايتعسز ٗ أؾطاز إكٝبَٝ ٗ ١سإ َعطن ١أسس .
ايجايح  :يػ ١ايؿُٚ ٍٛاٱط٬م ؾُٝا ْعٍ بإػًٌُ َٔ إكا٥ب ّٜٛ
أسس: ٖٞٚ ,
ا٭ : ٍٚغكٛط غبعٌ ؾٗٝساّ .
ايجاْ : ٞنجط ٠دطاسات ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ ضأغ٘
ٚٚدٗ٘ ٚدػس. ٙ
ايجايح  :ا٭ش ٣ايص ٟؿل عٛا ٌ٥إػًٌُ .
ايطابع  :اؾطاسات اييت ؿكت أٌٖ ايبٝت ٚايكشاب. ١
اـاَؼ  :ؾسٚ ٠طـإٔ ٠عإ ايػٛٝف عٓس ٖذ ّٛايص ٜٔنؿطٚا .

ايػازؽ  :ؾطاض أنجط ايكشابَٝ َٔ ١سإ إعطن , ١قاٍ تعاٍطبِرْ
رُظْوِذًًَُ َ١الَ رَ َ١ًٌُْٜهَ ََٜؤَزَذٍ ًَاٛشَّعٌَُّ ُٙذْهٌُُٗ ُِِ ْٞؤُخْشَاُْٗٞص(.)1
ايػابع  :إنعاٍ ثًح دٝـ إػًٌُ ٚغط ايططٜل إٍ َعطن ١أسس,
ٚتًك ٞعٛا ٌ٥إػًٌُ أْبا ٤قت ِٖ٬باؿعٕ ٚا٭غ. ٢
ايجأَ  :إؾاع ١قتٌ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاييت ٚقًت إٍ
إس , ١ٜٓؾد ِٝاؿعٕ عً ٢أًٖٗا ست ٢اْهؿـ ظٜـ ٖص ٙاٱؾاع ١نُا ٜأتٞ
بٝاْ٘ ٗ ؾكٌ إؾاع ١قتٌ ايٓيب  ,ا٭غباب  ,ايػاٜات ,ايٓتا٥ر ,إعذع. )2(٠
 ّٜٛايتك ّٜٛ : ٢ظطف ظَإ َٓكٛب ٚعْ ١َ٬كب٘ ايؿتش ١ايعاٖط ٠عً٢
آخط. ٙ
ايتك : ٢ؾعٌ َاض َبين عً ٢ايؿتض إكسض عً ٢ا٭يـ .
اؾُعإ  :ؾاعٌ َطؾٛع ٚع ١َ٬ضؾع٘ ا٭يـ ٭ْ٘ َجٓ. ٢

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .152
( )2أْعط اؾع ٤اـُػٌ بعس إاٖ َٔ ١٥صا ايػؿط .
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ؾباشٕ اهلل  :ايؿا ٤ضابط ١ؾٛاب ايؿطط ٭ٕ (َا) إٛقٛي ١اييت ٗ أٍٚ
اٯ ١ٜتتهُٔ َعٓ ٢ايؿطط ٗ َؿَٗٗٛا ٚ ,ق ٌٝأْٗا ظا٥س ٗ ٠اـرب ؾب٘ إبتسأ
بايؿطط .
باشٕ :داض ٚفطٚض َتعًل َشصٚف خرب يًُبتسأ ٚ ,تكسٜط اٯَٚ :١ٜا
أقابهِ سكٌ بإشٕ اهلل .
اهلل  :يؿغ اؾ٬يَ ١هاف إي ٘ٝفطٚض بايهػط ٠ايعاٖط ٠ؼت آخط.ٙ
ٚيٝعًِ  :ايٛا ٚسطف عطـ  ,اي ّ٫ : ّ٬ايتعً. ٌٝ
ٜعًِ َ :هاضع َٓكٛب بـ(إٔ) َهُط ٠بعس اي.ّ٬
ٚعْ ١َ٬كب٘ ايؿتش ١ايعاٖط ٠عً ٢آخطٚ , ٙايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜطٙ
ٖ ٖٛٚ , ٛعا٥س إٍ اهلل عع ٚدٌ .
إَ : ٌَٓ٪ؿع ٍٛب٘ َٓكٛب ٚعْ ١َ٬كب٘ ايٝا ٤٭ْ٘ ْع َصنط غامل .

 ١ًْٚطؤَطَبثَُْ٘ٞص  ٫قٌ هلا قً ١إٛقَ( ٍٛا) .

ٚق ٌٝإٔ ًْ )ٖٛ( ١باشٕ اهلل ٗ قٌ ضؾع خرب َبتسأ (َا)(.)1

 ١ًْٚطاْٛزَََٔ اْٛدَْ٠وَبِ١ص ٗ قٌ دط َهاف إي. ٘ٝ

ٚاؾُعإ :ايؿطٜكإ إتكاب ٗٚ , ٕ٬بين إغطاٚ ٌٝ٥ؾطعٚ ٕٛضز قٛي٘

تعاٍ طََُّ٠َٜب رَشَاءٍَ اْٛدَْ٠وَبِ١ص

()2

أ ٟتكاضبا ٚقاض نٌ ٚاسس َُٓٗا ٜط٣

اٯخطٚ ,أقبض آٍ ؾطعُ ٗ ٕٛهٔ َٔ ايًشٛم ببين إغطا ٌٝ٥خاقٚ ١إٔ
ؾطعٚ ٕٛدٓٛزٜ ٙطنب ٕٛاؾٝاز ٚ ,قس خطدٛا خًؿِٗ بػاعات عسٜسَٚ ,٠ع
ٖصا قاضٚا َِٓٗ عًَ ٢طآ ٣ايبكط.

( )1اؾس ٗ ٍٚإعطاب ايكطإٓ .102/4
( )2غٛض ٠ايؿعطا.61 ٤
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ٚقٛي٘ تعاٍ طاْٛزَََٔ اْٛدَْ٠وَبِ١ص أ ٟؼاشٜا ٚتكاب , ٬نُا ٜكاٍ ايتك٢

اؾٝؿإ ٚايتك ٢ايطدٚ , ٕ٬قاٍ تعاٍ طَٟشَجَ اْٛجَسْشََّّْْٜ ِ٢زََِْٔب * ِ١ثَْْنَيَُ٠ب ثَشْصَشٌ
الَ َّجٌَِْْبِ١ص(.)1
(ٜٚكاٍ ايتك ٢ايؿ ٤ٞيك.)2()٘ٝ
ٜٚأت ٞايًكاَ ٤عٓ ٢اٱدتُاع ٜ ,كاٍ ايتك ٢ايطد ٕ٬أ ٟادتُعا ٚؼاشٜا,
ٜٓ ٫ٚكطف إٍ اؿطب ٚايكتاٍ إَ ٫ع ايكط , ١ٜٓنُا ٗ آ ١ٜايبشح ٗٚ ,

ايتٓع ٌٜطَٟشَجَ اْٛجَسْشََّّْْٜ ِ٢زََِْٔب * ِ١ثَْْنَيَُ٠ب ثَشْصَشٌ الَ َّجٌَِْْبِ١ص

( )3

ٚقس ٚضز ٗ

َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬ؾطعٚ ٕٛدٓٛز ٙطََُّ٠َٜب رَشَاءٍَ اْٛدَْ٠وَبَٓ ِ١ب َٙؤَطْسَبةُ
ٌُٟعََ بَِّ٣ب ُ٠َٛذْسٌََُٗ١ص( )4أ ٟقاض نٌ ؾطٜل ٜط ٣ايؿطٜل اٯخط .
(ٚقاٍ ايطاغب ٗ قٛي٘ تعاٍ ؾًُا تطآ ٣اؾُعإ أ ٟتكاضبا عٝح قاض
نٌ ٚاسس عٝح ٜتُهٔ بط ١ٜ٩ا٫خط ٜٚتُهٔ ا٫خط َٔ ضٜ٩ت٘) (ٚ )5ايتكاضب
ْٛع َؿاعً ١بٌ ايططؾٌ نٌ ٚاسس َٓٗا ٜكرتب َٔ اٯخط .
ٚيهٔ اٯ ١ٜأع ٙ٬تبٌ إٔ اٱقرتاب نإ َٔ ططف ٚاسس ٭ٕ أقشاب
َٛغ ٢خاؾٛا ٚاؾتهٛا ٚقايٛا أٚؾو عسْٚا إٔ ًٜشل بٓا يهجط ٠خً٘ٝ
ٚغطعت٘ ٚ ,إٔ ايبشط أَاَِٗ ْ ,عِ ايط ١ٜ٩ناْت َٔ ايططؾٌ نٌ ططف ٜط٣
ايططف اٯخط  َٔ ٖٛٚ ,إعذاظ اٯ ١ٜايكطآْ ٗ ١ٝايؿكٌ ٚايتُٝٝع بٌ غعٞ
آٍ ؾطع ٕٛيًشٛم َٛغٚ ٢أقشاب٘ يبٝإ إغتشكام آٍ ؾطع ٕٛيًعكٛبَٔ ١
عٓس اهلل عع ٚدٌ ٭ِْٗ أقطٚا عً ٢قاضبَٚ ١طاضز ٠ايٓيب َٛغٚ ٢قَ٘ٛ
( )1غٛض ٠ايطٓٔ .20-19
( )2إعذِ ايٛغٝط .589/2
( )3غٛض ٠ايطٓٔ .20-19
( )4غٛض ٠ايؿعطا.61 ٤
( )5تاز ايعطٚؽ . 8295/1
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إػًٌُ ٚ ,ؾ ٘ٝإْصاض يكطٜـ بإ ٜهؿٛا ّٚتٓعٛا عٔ ايًشٛم بايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ ططٜل اهلذطٚ ٠عٓس إقاَت٘ ٗ إس ١ٜٓإٓٛض, ٠
ٚقس ػًت إعذعات ٗ ططٜل إعذعٚ ٠عٓسَا دا٤ت قطٜـ باؾٛٝف حملاضب١
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أقٝبٛا باـػاضٚ ٠اـٝبٚ ١اؿػط, ٠
ٚقاضٚا ٗ غت غٓٛات َٔ تأضٜذ َعطن ١بسض عادع ٜٔعٔ ايسؾاع عٔ َه١
ٚ ,زخًٗا ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ز ٕٚقتاٍ ٜصنط .
(ٚايعٹكٳاب َٔ ١ايٓٻاؽٚ ,ايطٖريٚ ,اـ .ٌٝقاٍ ايٓٻابػ:١
()1

إشا َا ايتك ٢اؾُعإٔ سٳًٖلٳ ؾٛقَِٗ  ...عكا٥بٴ طريٕ تٗتس ٟبعكا٥بٹ) .
ٚقاٍ اـً : ٌٝايعكب َٔ ١ايطداٍ عؿطٜ ٫ٚ , ٠كاٍ ٕا زْٗٚا عكب ١٭ٕ َعٓ٢
ايعكب ١أ ٟضبط بعهٗا ببعض .
ٚيهٔ ٖصا ايطبط يٝؼ عً ١تاَ ١يتكٝٝس سسٖا ا٭زْ ٢بعؿط. ٠

يف ظٍاق اٌَاخ

قًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯٜات اجملاٚض ٖٛٚ ٠عً ٢ؾعبتٌ :
ايؿعب ١ا٭ : ٍٚقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯٜات ايػابك ١هلا  ٖٞٚ ,عًٚ ٢د: ٙٛ

ايٛد٘ ا٭ : ٍٚقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯ ١ٜايػابك ١طؤًََّ٠َٛب ؤَطَبثَزُُْٟ٘ ْٞظِْجَخٌ َٓذْ ؤَطَجْزُْٞ
ِٟثَْْْٜيَب ُْٜٓزُ ْٞؤَ ََّ٣ىَزَا ُٓ ْٚىٌَُ  ْ٢ِٟهِنْذِ ؤَُِْ٣غُِ٘ ْٞبِ َّ١اَّٜٛوَ هَ ُِّٚٗ ََٜشَِْءٍ َٓذِّشٌص

( )2

ٚؾَ ٘ٝػا: ٌ٥
إػأي ١ا٭ : ٍٚيكس إبتسأت آ ١ٜايبشح عطف ايعطـ ايٛا , ٚيبٝإ أْٗا
ٗ َٛنٛعٗا ٚز٫٫تٗا َعطٛؾ ١عً ٢آ ١ٜايػٝام بُٓٝا إبتسأت آ ١ٜايػٝام

بُٗع ٠اٱغتؿٗاّ ٚايبٝإ ٚايتصنري  ٗٚ ,ايتٓع ٌٜطًَخَبءََٕ ُِِ ىَزِهِ اْٛسَُّْ
ًٌََْٟهِلَخٌ ًَرِْٗشٍَ ُ٠ِْٜٛاِْٟنِنيَص (. )3
(َ )1كاٜٝؼ ايًػ.272/4 ١
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .165
( )3غٛضٖٛ ٠ز .120
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ٜ ٌٖٚؿٌُ ايعطـ ٗ آ ١ٜايبشح اٱغتؿٗاّ ٗ اٯٚ ١ٜتكسٜط : ٙإٔٚا
أقابتهِ َكٝب ) ١اؾٛاب ْعِ  ,ٱؼاز إٛنٛع ٚعُ ّٛايعطـ إَ ٫ا
خطز بايسي. ٌٝ
ٜٚه ٕٛتكسٜط ٚا ٚايعطـ ٗ آ ١ٜايبشح عًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإٔٚا أقابتهِ َكٝبَ ١ا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ.
ايجاْ : ٞأقابتهِ َكٝبَٚ ١ا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ .
ؾإ قًت تسٍ ٚا ٚايعطـ عً ٢إػاٜط ٗ ٠ايتكسٜط أع ٙ٬بُٓٝا إطاز َٔ
اٯٜتٌ َٛنٛع َتشس َ ٖٛٚ ,ا ٫قا ٙإػًُ َٔ ٕٛاـػاض ّٜٛ ٠أسس.
اؾٛاب إدتاض تكسٜط ايعطـ ٗ آ ١ٜايبشح أْ٘ َٔ عطـ ايعاّ عً٢
اـام ٚ ,قس ٜكاٍ بايعهؼ ٚ ,إٔ ايعطـ بٌ اٯٜتٌ َٔ عطـ اـام
عً ٢ايعاّ  ,٭ٕ آ ١ٜايبشح تكٝس إكٝب ١بعَإ ككٛم  ّٜٛ ٖٛٚايتك٢
اؾُعإ بُٓٝا تصنط آ ١ٜايبشح إكٝب ١عً ٢م ٛايعُ َٔ ّٛغري سكط بّٛٝ
ككٛم ٚ ,يهٔ شنط آ ١ٜايبشح ٭ٚإ إكٝب ١بٝإ ٚتؿػري ٚتكٝٝس ظَاْ, ٞ

ٚإ ٫ؾإ ايتكٝٝس إٛنٛع ٗ ٞآ ١ٜايػٝام أظٗط بكٛي٘ تعاٍ طَٓذْ ؤَطَجْزُْٞ
ِٟثَْْْٜيَبص(.)1

يكس دا ٤سطف ايعطـ ٗ أ ٍٚآ ١ٜايبشح ي٪ٝنس عً ٢اٱغتؿٗاّ ايٛاضز
ٗ أ ٍٚآ ١ٜايػٝام ٪ٜٚنس قاْْٛاّ  ٖٛٚإٔ ٖصا اٱغتؿٗاّ يٝؼ يتكطٜع ٚتٛبٝذ
إػًٌُ نُا شٖب إيْ ٘ٝع َٔ إؿػط. ٜٔ
يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞايتؿػري ايصات ٞيًكطإٓ ػً ٞإنطاّ إػًٌُ ٗ آٜات
ايكطإٓ ٚ ,زع ٠ٛايعًُا ٤إٍ ايطدٛع إٍ آٜات ايكطإٓ شات إٛنٛع إتشس
ٱغتكطاَ ٤عٓ ٢اٱغتؿٗاّ ٚمٖ ٙٛا ٜطز ؾٗٝا .
إػأي ١ايجاْٜ :١ٝتذً ٢إؼاز إٛنٛع بٌ آ ١ٜايبشح ٚآ ١ٜايػٝام َٔ
دٗات :
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .165
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ا٭ٚ : ٍٚسس ٠إٛنٛع َ ٖٛٚكٝب ١ككٛقْ ١عيت بإػًٌُ ٜٚسٍ
ٖصا ايتدكٝل عً ٢ايكًٚ ١ايٓسض ٠ؾُٝا ٜتعطض ي٘ إػًُ َٔ ٕٛإكا٥ب
يصا قٝست٘ اٯ ١ٜبأْ٘ ٗ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ.
ايجاْ : ١ٝإضازٚ ٠اقعَ ١عطن ١أسس ٗ اٯٜتٌ  ٖٞٚ ,اييت سسثت ٗ ايػٓ١
ايجايج َٔ ١اهلذطَٚ , ٠ا أقاب إػًٌُ ؾٗٝا َٔ اـػاض ٠اؾػ. ١ُٝ
ايجايج : ١إؼاز قٝػ ١اـطاب ٗ اٯٜتٌ  ,ؾهٌ ٚاسسَُٗٓ ٠ا ؽاطب

إػًٌُ  ,إش إبتسأت آ ١ٜايبشح بكٛي٘ تعاٍ طًََٟب ؤَطَبثَُْ٘ٞص بُٓٝا إبتسأت آ١ٜ
ايػٝام بكٛي٘ تعاٍط ؤًََّ٠َٛب ؤَطَبثَزُْْ٘ٞص.
ٚوتٌُ اـطاب ٗ اٯٜتٌ َٔ دٗ ١اٱؼاز ٚايتباٚ ٜٔدٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚاٱؼاز ٗ دٗ ١اـطاب ٚإٔ نٌ َٔ اٯٜتٌ ٜطاز َٓٗا عُّٛ
إػًٌُ ٚإػًُات .
ايجاْ : ٞإسس ٣اٯٜتٌ ٜطاز َٓٗا خكٛم إٗادطٚ ٜٔا٭ْكاض ايصٜٔ
قاتًٛا ٗ َعطن ١أسسٚ ,ايجاْ ١ٝعُ ّٛإػًٌُ .
ايجايح  :نٌ َٔ اٯٜتٌ ٜطاز َٓٗا خكٛم أٌٖ ايبٝت ٚايكشاب ١ايصٜٔ
سهطٚا َعطن ١أسس.
ٚإدتاض ٖ ٛا٭ ٍٚأع , ٙ٬ؾكشٝض إٔ ايص ٜٔسهطٚا َعطن ١أسس َع
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ م ٛغبعُا َٔ ١٥ايكشابٚ , ١غازض
َِٓٗ غبع ٕٛؾٗٝساّ إٍ ايطؾٝل ا٭عًٚ ٢أقابت ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٚأٌٖ ايبٝت ٚأنجط ايكشاب ١اؾطاسات ايبًٝػ ١إ ٫إٔ ٖصا ّٓ ٫ع
َٔ عَُٛات اـطاب ايكطآْٚ َٔ ٞد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚبٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ ايصٜٓ ٟعٍ بطا٥ؿ َٔ ١إػًٌُ َٔ ا٭ش٣
ٜعِ اؾُٝع ٚٚ ,ضز عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ(إَٔ٪
يًَُٓ َٔ٪عي ١ايبٓٝإ ٜؿس بعه٘ بعها)(.)1()1
( )1ايبشاض .150/58
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ايجاْ : ٞػسز ا٭سعإ عٓس إػًٌُ ٗ نٌ ظَإ عًَ ٢ا أقاب ايٓيب
قُساّ ٚأٌٖ بٝت٘ ٚأقشاب٘ َ ّٜٛعطن ١أسس.
ٚتتدص ا٭َِ ٚايس ٍٚأٜاَاّ ككٛق ١ػعًٗا أعٝازاّ ٚشنط ٣يٛقا٥ع

خاقٚ ,١إسٝإٓ ٤اغبات َعَ َٔٚ , ١ٓٝكازٜل قٛي٘ تعاٍ طُٗنْزُ ْٞخَْْشَ ؤَُّٟخٍ
ؤُخْشِخَذْ ِٜٛنَّبطِص

( )2

إٔ نٌ ٚاقع ١سسثت يًُػًٌُ تتذسز شنطاٖا نٌ ّٜٛ

بتٚ٬تِٗ يٰ ١ٜأ ٚاٯٜات اييت ؽكٗا َع إَهإ إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى َ ّٜٛعٌ
يتًو ايٛقا٥ع .
ايجايح  :بكا ٤اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝغه ١طط ٗ ١ٜضمسٗا ٚتٚ٬تٗا َٛٚنٛعٗا
إٍ  ّٜٛايكٝاَ. ١
ايطابع  :ػسز شات ا٭سساخ ٚايٛقا٥ع  ,ؾكس إْٗعّ أنجط إػًٌُ ٗ
َعطن ١أسس بػبب تطى ايطَاَٛ ٠انعِٗ يٓٝتؿع إػًُٖ َٔ ٕٛص ٙإكٝب,١
ؾٝجبتٛا ٜٚطابطٛا ٗ َعطن ١اـٓسمٚ ,يـُٸا ٚقعت َعطن ١سٌٓ ٗ ايػٓ ١ايجآَ١
يًٗذطٚ , ٠بعس ؾتض َه ١تؿاد ٧إػًُ ٕٛغٝايٚ ١غٗاّ ٖٛاظٕ ؾؿط أنجطِٖ,
ٚيهِٓٗ غطعإ َا عازٚا ٚأساطٛا بايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايصٟ
مل ٜػازض َٛنع٘ َٔ إعطن.١
عبٵسٹ ا ِي ٴُطًٓٹب) (. )3
ٚنإ ٜٓازَ ( ٟأْٳا ايٓٸبٹٞٸ يَا نَصٹبٵ َأْٳا ا ٵبٔٴ ٳ
يكس ناْت َعطن ١أسس َسضغ ١إقتبؼ َٓٗا إػًُ ٕٛإٛاعغ َٔ دٗات :
ا٭ : ٍٚايعًِ بكاْ ٖٛٚ ٕٛقس ىػط إَ ٗ َٕٛٓ٪عطن. ١
ايجاْ ٫ : ١ٝتكع َكٝب ١يًُػًٌُ إ ٫بإشٕ اهلل ٚنؿ ٢ب٘ ؾدطأَّ ٖٛٚ ,

َكازٜل قٛي٘ تعاٍطًََِّٜٛوِ اْٛوِضَّحُ ًَِٛشَعٌُِٛوِ ًَُ٠ِْٜٛاِْٟنِنيَص(ٚ ,)1أغطاض اؾُع بٌ عع٠
اهلل َٚا ٜؿٝض َٔ ؾهً٘ َٔ ايعع ٠عً ٢ضغٛي٘ ٚإ.ٌَٓ٪
( )1ايهؿـ ٚايبٝإ يًجعًيب .155/3
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
( )3ايطٚض ا٭ْـ .212/3
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ايجايج : ١يع ّٚإؽاش إػًٌُ اؿا٥ط ١يًكا ٤إؿطنٌ ٗ َٝاز ٜٔايكتاٍ ,

 َٔ ٖٛٚأغطاض تهطاض يؿغ طٌَّْ َٝاْٛزَََٔ اْٛدَْ٠وَبِ١ص ث٬خ َطات ٗ ايكطإٓ ,
ٚنإٔ ٖصا ايتهطاض ٜك ٍٛيًُػًٌُ إسصضٚا ؾإ ايًكا ٤بٓٝهِ ٚبٌ إؿطنٌ

أَط ستِ ,قاٍ تعاٍ طَّبؤَُّّيَب اَّٛزِّ َ٢آَٟنٌُا خُزًُا زِزْسََُُٗ ْٞبِِ٣شًُا ثُجَبدٍ ؤًَْ اِِ٣شًُا
خَِْ٠وًبص(.)2

 َٔٚاٱعذاظ ٗ اٯ ١ٜأع ٙ٬أْٗا خاطبت إػًٌُ ْٝعاّ باؽاش اؿٝط١
ٚعسّ اٱنتؿا ٤باؿصض إكط ٕٚبايكعٛز ؾ٬بس َٔ اـطٚز ؾٗاز ٚقتاٍ ايصٜٔ
نؿطٚا ٚيًُطابط ,١خؿَ ١ٝباغت ١ايعس.ٚ
ٚوتٌُ ْسا ٤اٱّإ أع ٗ ٙ٬دٗ ١اـطاب ٚدٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚإػًُ. ٕٛ
ايجاْ : ٞإ. َٕٛٓ٪
ايجايح :إػًُات .
ايطابع  :إَٓ٪ات .
ٚإدتاض ٖ ٛمشْٝ ٍٛع ايٛد ٙٛأعَ ٙ٬هاٌَ ْسا ٤اٱّإ ,ؾإ قًت
يٝؼ عً ٢ايٓػا ٤قتاٍ ْٚؿريٚ ,اؾٛاب َٔ إعذاظ اٯٚ ١ٜد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚف ٧اٯ ١ٜبإعٓ ٢ا٭عِ ٚإضاز ٠اؿصض ٚايٓؿري .
ايجاْ : ٞهب عً ٢ايٓػا ٤إػًُات اؿٝطٚ ١اؿصض .
ايجايح  :قٝاّ إػًُات با٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط َٔ ٖٛٚ ,

َكازٜل قٛي٘ تعاٍطًَْٛزَُِٟ٘ ْ٢نُْ٘ ْٞؤَُّٟخٌ َّذْهٌُ َ١بِ ََٛاْٛخَْْشِ ًَّإُْٟشًَُ١
ثِبَ٠ْٛوْشًٍُِ ًَّنْيٌَْ َ١هَ ْ٢اُ٠ْٛنَْ٘شِص(.)3

( )1غٛض ٠إٓاؾك.8 ٕٛ
( )2غٛض ٠ايٓػا.71 ٤
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .103
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ايطابع  :سح إػًُات أظٚادٗٔ ٚإخٛاْٗٔ ٚأبٓا ٔٗ٥عً ٢ايٓؿري.
اـاَؼ  :عسّ إقػا ٤إػًُات إٍ أضادٝـ إٓاؾكٌ َ َ٘ٓٚ ,ا ٚضز

قبٌ عؿط آٜات بكٛي٘ تعاٍ طَّبؤَُّّيَب اَّٛزِّ َ٢آَٟنٌُا الَ رٌٌَُُ٘٣ا َٗبَّٛزََِِّٗ َ٢شًُا ًََٓبٌُٛا
ِٛةِخٌَْاِ٣يِ ْٞبِرَا ػَشَثٌُا ُِِ األَسْعِ ؤًَْ َٗبٌُ٣ا ًُضًٍّ َٗ ٌَْٛبٌُ٣ا هِنْذََ٣ب َٟب َٟبرٌُا ًََٟب ُٓزٌُِٜا َِْٛدْوَ َٚاَّٜٛوُ رََِٖٛ
زَغْشَحً ُِِ ٌُُٜٓثِيِْٞص(.)1

ؾُٔ َكازٜل اؿػط ٠اييت ؼٌ بػاس ١ايهاؾطٚ ٜٔإٓاؾكٌ َا ٜطَٔ ْ٘ٚ
إدتٗاز إػًُات ٗ تعهٝس إٚ ٌَٓ٪تٝػري ْؿريِٖ ٚخطٚدِٗ ٕ٬قا ٠ايصٜٔ
نؿطٚا ٚ ,يٝؿعٕ َطتب ١إَٓ٪ات باهلل ٚضغاي ١ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
اييت تصنطٖا آ ١ٜايػٝام.
 َٔٚاٱعذاظ ٗ ايكطإٓ أْ٘ شنط يؿغ إَٓ٪ات مثإ عؿطَ ٠ط ٠بُٓٝا ٚضز
شنط إػًُات َطٚ ٠اسسٚ ٠داَ ٤كرتْاّ بًؿغ إَٓ٪ات ٚقؿات نطّ ١أخط٣

يًُػًُات ,قاٍ تعاٍطبِ َّ١اُ٠ْٛغِْ٠ِٜنيَ ًَاُ٠ْٛغَْ٠ِٜبدِ ًَاُ٠ْٛاِْٟنِنيَ ًَاُ٠ْٛاِْٟنَبدِ
ًَأَْٛبِ٣زِنيَ ًَأَْٛبِ٣زَبدِ ًَاٛظَّبدِِٓنيَ ًَاٛظَّبدَِٓبدِ ًَاٛظَّبثِشًَِّ َ٢اٛظَّبثِشَادِ ًَاْٛخَبشِوِنيَ
ًَاْٛخَبشِوَبدِ ًَاُ٠ْٛزَظَذِِّٓنيَ ًَاُ٠ْٛزَظَذَِّٓبدِ ًَاٛظَّبئِِ٠نيَ ًَاٛظَّبئَِ٠بدِ ًَاْٛسَبُِلِنيَ ُُشًُخَيُْٞ
ًَاْٛسَبُِلَبدِ ًَاٛزَّاِٗشِّ َ٢اَّٜٛوَ َٗثِريًا ًَاٛزَّاِٗشَادِ ؤَهَذَّ اَّٜٛوُ َٛيٌَُِِْٟ ْٞشَحً ًَؤَخْشًا هَلًِْ٠بص(.)2

ايطابع : ١تًكَ ٞكٝب ١ؾكس ايؿٗسا ٤بايكبٚ ٍٛايطنا ٚايتػً ِٝبأِْٗ أسٝا٤
عٓس اهلل عع ٚدٌ .
(عٔ ابٔ أب ٞعُري ٠إٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ َا ٗ
ايٓاؽ َٔ ْؿؼ َػًُٜ ١كبهٗا ضبٗا ؼب إٔ تطدع إيٝهِ ٚإٔ هلا ايسْٝا َٚا
ؾٗٝا غري ايؿٗٝس) (.)3
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .156
( )2غٛض ٠ا٭سعاب .35
( )3ايػٓٔ ايهرب ٣ايٓػا.22/3 ٞ٥
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اـاَػ : ١زع ٠ٛإػًٌُ يٲغتذاض ٠باهلل عٓس إكٝبٚ ١ايًذ ٤ٛإٍ
ايكطإٓ ٱغتٓباط َػاٚ ٌ٥غبٌ ايٓذا. ٠
إػأي ١ايجايج : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  :إٔٚا أقابتهِ َكٝب ّٜٛ ١ايتك٢
اؾُعإ)ٚ ,تتهُٔ نٌ َٔ آ ١ٜايبشح ٚايػٝام تٛثٝل ٚاقع ١ككٛقٖٞٚ ١
ٚاقع ١أسس ٚ ,ؾ ٘ٝغا ١ٜاٱنطاّ يًُػًٌُ بإٔ تٓعٍ بِٗ َكٝب , ١ؾتأت ٞاٯ١ٜ
ايكطآْ ١ٝتً ٛاٯ ١ٜايكطآْ ١ٝغكٛم ٖص ٙايٛاقعٚ , ١نٌ ٚاسسَُٗٓ ٠ا تػُٗٝا
َكٝب , ١يبٝإ إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ َا ْعٍ بإػًٌُ َٔ ا٭شٚ ٣اـػاض٠
ايعع ١ُٝاييت مل تهٔ تططأ عً ٢أشٖاِْٗ .
ْعِ نإ أنجطِٖ ٜتٛقع اـػاض ٠ايؿازسَ ٗ ١عطن ١بسض يًتبا ٜٔبٌ قًتِٗ
ٚاغًشتِٗ ٚبٌ نجط ٠دٝـ إؿطنٌ ٚضٚاسًِٗ ٚأغًشتِٗ  ,ِْٗ٪َٚأَا

ٚقس ْعٍ ايٓكط إبٌ يًُػًٌُ ٗ َعطن ١بسض نُا ٚضز ٗ قٛي٘ تعاٍ طًََٔٛذْ

َ٣ظَشَُٗ ْٞاَّٜٛوُ ثِجَذْسٍ ًَؤَْ٣زُ ْٞؤَرَِّٛخٌص

()1

ؾإ إػًٌُ تطًعٛا إٍ ايٓكط ٗ َعطن ١أسس َٔ

باب ا٭ٚي ١ٜٛايكطع َٔ ١ٝدٗات :
ا٭ : ٍٚإسز ٚايع َٔ ٕٛعٓس اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ ٚ ,تكسٜط آ١ٜ
(إٔٸ) قبٌ ايػابك : ١يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪إش بعح ؾ ِٗٝضغ ّ٫ٛتٓعٍ
إ٥٬ه ١يٓكطت٘ ٗ َٝسإ إعطن. ١
ايجاْ : ١ٝإْتؿا ٤ايصي ١اييت نإ عًٗٝا إػًَُ ّٜٛ ٕٛعطن ١بسض .
ايجايج : ١نجط ٠عسز إػًٌُ ٗ َعطن ١أسس بايكٝاؽ َع قًتِٗ ٗ َعطن١
بسض ٚ ,نجط ٠ايطٚاسٌ اييت خطدٛا عًٗٝا ٕعطن ١أسس .
ؾًِ ٜهٔ َعِٗ ٗ َعطن ١بسض إ ٫ؾطغإ :
ا٭ٜٚ : ٍٚػُ ٢ايػ ٖٛٚ ٌٝؾطؽ َطثس بٔ أبَ ٞطثس ايػٓ.ٟٛ
ايجاْٜٚ : ٞػُ ٢غبش ٖٛٚ ١ؾطؽ إكساز بٔ عُط ٚايبٗطاْ ٞسًٝـ بين
ظٖطٜٚ ,٠عطف بإكساز بٔ ا٭غٛز يتبٓٚ ,٘ٝتعٚز َٔ نباع ١بٓت ايعبري بٔ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .123
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عبس إطًب  ٖٞٚابٓ ١عِ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ (ؾٛيست ي٘ عبس
اهلل ٚنطّٚ )1()١قتٌ عبس اهلل َع طًشٚ ١ايعبري ٗ ٚاقع ١اؾٌُ.
ٚنإ َع إػًٌُ َٔ اٱبٌ  ّٜٛبسض غبع ٕٛبعرياّ .
َ ٗٚعطن ١أسس مل ٜهٔ َع إػًٌُ (َٔ اـ ٌٝإ ٫ؾطؽ ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغاّ ٚؾطؽ أب ٞبطز.)2()٠
 َٔٚنتاب يٲَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ ّ٬إٍ عبس اهلل بٔ ايعباؽ :أَا بعس
ؾإْو يػت بػابل أدًو َ ٫ٚطظٚم َا يٝؼ يو ٚاعًِ بإٔ ايسٖط َٜٛإ
 ّٜٛيو  ّٜٛٚعًٝو ٚإٔ ايسْٝا زاض ز ٍٚؾُا نإ َٓٗا يو أتاى عً ٢نعؿو
َٚا نإ َٓٗا عًٝو مل تسؾع٘ بكٛتو) (.)3
ٚقس أيٓـ ايؿعطا ٤أبٝاتاّ َعٓ ٢ايك ٍٛايسٖط َٜٛإ  َٔٚؾعط أب ٞإهاضّ
َػًِ بٔ قطٜـ ايعك: ًٞٝ
ايسٖط َٜٛإ شا أَٔ ٚشا خطط ٚ .إا ٤قٓؿإ شا قاف ٚشا نسض)(.)4
ٚقاٍ بعهِٗ
ٜكٛي ٕٛإٕ ايسٖط َٜٛإ نً٘  ...ؾَ ّٛٝػطات َ ّٜٛٚهاضٙ
َٚا قسقٛا ٚايسٖط َ ّٜٛػطٚ.... ٠أٜاّ َهط ٙٚنجري ايبسا.)5( ١٥
نُا ٚضز ٗ قك ١ا٭ٚؽ بٔ ساضث ١دس قب ١ًٝا٭ٚؽ َٔ ا٭ْكاض
(ٚدابط بٔ دسإ بٔ ْٝع بٔ عجُإ بٔ مساى بٔ اؿكٌ بٔ ايػُٛأٍ
بٔ عازٜا قاٍ ٕ :ا سهطت ا٭ٚؽ بٔ ساضث ١بٔ ثعًب ١بٔ عُط ٚبٔ عاَط
ايٛؾا ٠ادتُع إي ٘ٝق َٔ َ٘ٛغػإ ؾكايٛا  :إْ٘ قس سهطى َٔ أَط اهلل َا تط٣

( )1اٱغتٝعاب .106/2
( )2ع ٕٛٝا٭ثط .412/1
( )3ايبشاض .398/33
( )4ظبس ٠اؿًب .75/1
( )5ظبس ٠اؿًب .75/1
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 ٚنٓا ْأَطى بايتعٜٚر ٗ ؾبابو ؾتأبٖٚ ٢صا أخٛى اـعضز ي٘ ٔػ ١بٌٓ
ٚيٝؼ يو ٚيس غري َايو.
ؾكاٍ  :ئ ًٜٗو ٖايو تطى َجٌ َايو إٕ ايص ٟىطز ايٓاض َٔ ايٛث١ُٝ

()1

قازض إٔ هعٌ ٕايو ْػٚ ٬ضدا ٫بػٚ ٬نٌ إٍ إٛت .
ثِ أقبٌ عًَ ٢ايو ٚقاٍ  :أ ٟبين  :إٓ ٫ٚ ١ٝايسْ , ١ٝايعكاب ٫ٚ
ايعتاب  ,ايتذًس  ٫ٚايتًسز  ,ايكرب خري َٔ ايؿكط إْ٘ َٔ قٌ شٍ  َٔٚنط ؾط ,
َٔ نطّ ايهط ِٜايسؾع عٔ اؿط. ِٜ
ٚايسٖط َٜٛإ  :ؾ ّٛٝيو  ّٜٛٚعًٝو ؾإشا نإ يو ؾ ٬تبطط ٚإشا نإ
عًٝو ؾاقطرب ٚنُٖ٬ا غٓٝشػط يٝؼ ٜجبت َُٓٗا إًو إتٛز  ٫ ٚايًِٝ٦
إعًٗر غًِ يَٛٝو سٝاى ضبو ثِ أْؿأ ٜك: ٍٛ
ؾٗست ايػباٜا  ّٜٛآٍ قطم  ٚ ...أزضى عُط ٟقٝش ١اهلل ٗ اؿذط
ؾًِ أض شا ًَو َٔ ايٓاؽ ٚاسسا  ٫ ٚ ...غٛق ١إ ٫إٍ إٛت  ٚايكرب
ؾعٌ ايص ٟأضز ٣مثٛزا ٚدطُٖا  ...غٝعكب يْ ٞػ ٬عً ٢آخط ايسٖط
تكط بِٗ َٔ آٍ عُط ٚبٔ عاَط  ...ع ٕٛٝإٍ ايساع ٞإٍ طًب ايٛتط
ؾإٕ مل تو ا٭ٜاّ أبًٌ دست ٚ ... ٞؾٝي ضأغ ٚ ٞإؿٝب َع ايعُط

ؾإٕ يٓا ضبا ع ٬ؾٛم عطؾ٘  ...عًُٝا َا ٜأت َٔ ٞاـري  ٚايؿط
أمل ٜأت ق َٞٛإٔ هلل زعٜ ... ٠ٛؿٛظ بٗا أٌٖ ايػعاز ٚ ٠ايرب
إشا بعح إبعٛخ َٔ آٍ غايب َ ...ه ١ؾُٝا بٌ َه ٚ ١اؿذط
ٖٓايو ؾابػٛا ْكط ٙبب٬زنِ  ...بين عاَط إٕ ايػعاز ٗ ٠ايٓكط
قاٍ  :ثِ قه َٔ ٢غاعت٘ ) (.)2
ّ ٌٖٚهٔ ايك ٍٛإٔ  ّٜٛبسض نإ يًُػًٌُ  ّٜٛٚأسس نإ عً, ِٗٝ
اؾٛاب  , ٫إِا نإ نٌ َٔ  ّٜٛبسض ٚاسس يًُػًٌُ َع ايتبا ٜٔايطتيب ,

( )1ايٛث :١ُٝايه َٔ ١َٛاؿؿٝـ أ ٚايطعاّ(ٚقٛهلِ ٚ ٫ايص ٟأخطز ايٓاض َٔ ايٛثُٝـ١
أ ٟايكدط )٠ايكشاح ٗ ايًػ.266/2 ١
( )2تؿػري ابٔ نجري .339/1
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يكس أؾطقت ايسْٝا ببعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚقاسب
إَ ٌَٓ٪عٗا ايعع ٚايػًبٚ ١ايٓكط ٚايطظم ايهطٚ , ِٜػً ٢إدطز يًُػًٌُ
َٔ َكٝبٚ ١اقع ١أسس َ َٔ ٖٛٚ ,كازٜل آ ١ٜايبشح ٕا ؾٗٝا َٔ اٱخباض عٔ
نٖ ٕٛص ٙايٛاقعَٓ ١اغبٕ ١عطؾ ١إٚ ٌَٓ٪ثباتِٗ ٗ َٓاظٍ اهلساٚ ١ٜايطؾاز

يٝهَ َٔ ٕٛكازٜل قٛي٘ تعاٍ طًََّ ْ٢َٟزَِّْ اَّٜٛوَ َّدْوََٛ ْٚوُ َٟخْشَخًبص (. )1

يكس دا٤ت آ ١ٜايبشح يت٪نس قاْْٛاّ َٔ اٱضاز ٠ايته ٖٛٚ ١ٜٝٓٛإٔ نٌ ّٜٛ
َٔ أٜاّ ايسْٝا َٖٔ ٛٸ َٔ اهلل ْٚعُ ١عً ٢إػًٌُ ٚايٓاؽ ؾإ قًت قس
شنطت آ ١ٜايػٝام ْعَ ٍٚكٝب ١بإػًٌُ ٚأنست آ ١ٜايبشح َا أقابِٗ ّٜٛ
أسس ٚأْ٘ ّهٔ ايك ٍٛبإٔ َٓاؾع إكٝب ١عً ٢إػًٌُ عع ٫ٚ , ١ُٝغبٌٝ
يٓؿٗٝا .
اؾٛاب ٖصا قشٝض ٚ ,يهٔ يٝؼ َٔ َ٬ظَ ١بٌ ٚقٛع إكٝبٚ ١بٌ
ن ٕٛاي ّٛٝعً ٢إػًٌُ  ,خاقٚ ١إٔ بسا ١ٜإعطن ١ناْت ْكطاّ يًُػًٌُ ,
ٚنصا آخطٖا نإ إْػشاباّ ؾٝـ إؿطنٌ إقرتٕ باـٝبٚ ١ايصٍ يكٛي٘ تعاٍ

طََُْنَِْٜٔجٌُا خَبئِجِنيَص (.)2

يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞتكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ايٛاضز ٗ إػأي ١ايجايج ١أع:ٙ٬
إٔٚا أقابتهِ َكٝب ّٜٛ ١ايتك ٢اؾُعإ ؾٗ ٞيهِ ٚيٝؼ عًٝهِ .
إػأي ١ايطابع : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  :إٔٚا أقابتهِ َكٝب ١قس
أقبتِ َجًٗٝا  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ .
يكس ٚضز يؿغ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ ث٬خ َطات ٗ ايكطإٓ ,إسساٖا ٗ آ١ٜ

ايبشح ٚإطاز َٓٗا ٚاقع ١أسس ٚٚ ,اسس ٗ ٠قٛي٘ تعاٍ طًََٟب ؤَ٣ضَْٛنَب هَََٜ

( )1غٛض ٠ايط٬م .2
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .127
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هَجْذَِ٣ب ٌَّْ َٝاُِْٛشَْٓب ٌََّْٝ ِ١اْٛزَََٔ اْٛدَْ٠وَبِ١ص

()1

ٚإطاز َٓ٘ َ ّٜٛعطن ١بسض َٔٚ

ػًٝات ايتبا ٜٔشنط اٯ ١ٜأع ٙ٬أَٛضاّ :
ا٭ْ : ٍٚع ٍٚايكطإٓ عً ٢ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ َ ّٜٛعطن١
بسض .
ايجاْْ : ٞع ٍٚإ٥٬ه ١يٓكط ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ايجايح  :بٝإ أسهاّ ايػٓا ِ٥اييت ساظٖا إػًُ ّٜٛ ٕٛبسض .
ايطابع  :تػُ ١ٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ َ ّٜٛعطن ١بسض
بأْ٘ عبس اهلل يًس٫ي ١عً ٢أْ٘ مل ٜطُع ًَو ٜ ٫ٚ ,طٜس غًطاْاّ  ,إِا ٜكاتٌ
زؾاعاّ ٚٱقاَ ١ايكٚ ٠٬ايؿطا٥ض ايعباز. ١ٜ
 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜأع َٔ ٙ٬غٛض ٠ا٭ْؿاٍ ؾٗاز ٠اهلل عع ٚدٌ يًٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بأْ٘ عبس اهلل ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜٓعِ عً٘ٝ
بايتٓع َٔ ٌٜبٌ أؾطاز اؾُعٌ .
اـاَؼ  :بٝإ آ ّٜٛ ١ٜايؿطقإ يٛدٛب اـُؼ ٚشنط ٚد ٙٛقطؾ٘ .
اـاَؼ  :تػَُ ّٜٛ ١ٝعطن ١بسض  ّٜٛايؿطقإ .
 ٌٖٚعسّ ٚقـ  ّٜٛأسس بٗص ٙايتػُ ١ٝؾاٖس عً ٢ايتبا ٜٔبٚ ٘ٓٝبٌ
َ ّٜٛعطن ١بسض .
اؾٛاب  , ٫ؾهُا ٜػُ ٢نٌ َُٗٓ ّٜٛا  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ  ,ؾُٝهٔ
تػَُ ّٜٛ ١ٝعطن ١أسس  ّٜٛايؿطقإ َٔ دٗات :
ا٭ ّٜٛ : ٍٚأسس َا٥ع بٌ اٱّإ ٚايهؿط ٚ ,بٌ اهلسٚ ٣ايه. ٍ٬
ايجاْ : ١ٝزؾاع إػًٌُ بايػٝـ عٔ ايٓبٚ ٠ٛايتٓعٚ , ٌٜإقطاض ايصٜٔ
نؿطٚا عً ٢ايهؿط ٚاؾشٛز ٚ ,بصهلِ إاٍ ٚا٭ْؿؼ َٔ أدٌ عباز٠
ا٭قٓاّٚ ,ايكِٓ َا ٜكٓع َٔ اـؿب أٜٓ ٚشت َٔ ايكدط أٜ ٚكاؽ َٔ
ايصٖب ٚايؿهْٚ ١ع ايكِٓ أقٓاّ  ٗٚ ,ايٓػب ١بٌ ايكِٓ ٚايٛثٔ ٚد:ٙٛ

( )1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .41
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ا٭ : ٍٚايكِٓ ي٘ دػِ أ ٚقٛض , ٠أَا إشا مل ٜهٔ ي٘ دػِ أ ٚقٛض٠
ؾٗٚ ٛثٔ .
ايجاْ : ٞايكِٓ قٛض ٠ب ٬دج , ١أَا ايٛثٔ ؾً٘ دجَٓ ١شٛت َٔ ١دٛاٖط
ا٭ضض أ ٚاـؿب أ ٚاؿذاض. ٠
ايجايح  :ايكِٓ ايصٜٓ ٟشت َٔ اـؿب أٜ ٚكاؽ َٔ ايصٖب أ ٚايؿه.١
ايطابع ْ :ػب ١ايتػا ٟٚبٌ ايكِٓ ٚايٛثٔ ٚنأُْٗا ٖا إشا ادتُعا اؾرتقا
ٚاشا اؾرتقا ادتُعا .
يكس ناْت بعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ساد ١يًعطب ٚايٓاؽ ْٝعاّ ٚدا ٤بكٛاٌْ مسا ١ٜٚيتشهِ إعاَ٬ت بِٗٓٝ
إٍ  ّٜٛايكٝاَٚ ١ؾ ٘ٝغٚ ١َ٬لا َٔ ٠ايعازات إصَٚ ١َٛايػٓٔ ايكبٝش َٔٚ ١ايصٍ

ٚايهعـ ٚاهلٛإ  ,قاٍ تعاٍ طًََِّٜٛوِ اْٛوِضَّحُ ًَِٛشَعٌُِٛوِ ًَُ٠ِْٜٛاِْٟنِنيَص (. )1

ٚعٔ ابٔ زض ِٜباغٓاز ٙعٔ عباز ٠بٔ سكٌ اهلساْ ٞقاٍ  :ناْت قبَ ١ًٝطاز
تعبس ْػطاّ طا٥طاّ ٚتس ٜٔي٘ ٜ ,أتٗٝا نٌ عاّ  ,ؾٝهطب ٕٛي٘ خٹباٜٚ ٤كطع ٕٛبٌ
ؾتٝاتِٗ  ,ؾا ٜٔٗأقابتٗا ايكطع ١قاضت َٔ ْكٝب ايٓػط  ,ؾٝسخًْٗٛا اـباَ ٤ع٘ ٚ
ؾُٝعقٗا ٜٚأنًٗا ٜٚأت ٕٛي٘ غُط ؾٝؿطب٘ .
قاٍ  :ثِ ىربِٖ َا ٜكٓع ٗ ٕٛعاَِٗ ٜٚطري ٖٚ ,هصا نٌ عاّ ٜأتَ ِٗٝط٠
ٚاسسٚ , ٠دا ٗ ٤قابٌ ٚأقطعٛا بٌ ؾتٝاتِٗ ؾأقابت ايكطع ١إسس ٣بٓاتِٗ ,
ٚيهِٓٗ غعٛا ٗ إبساهلا بؿتاٜ ٠ت ١ُٝتتكـ باؾُاٍ َات أبٖٛا ٚ ,أَٗا يٝػت
َطاز ١ٜإِا ُٖٖ َٔ ٞسإ .
ٚعًُت ايؿتا ٠ايٝت ١ُٝبإهط ٚاـبح ٚٚاؾل قس ّٚخاهلا عُط ٚبٔ خايس بٔ
اؿكٌ إٍ أخت٘ ؾطأ ٣إْهػاض ابٓتٗا  ,ؾػأٍ أخت٘ عٔ أَطٖا ؾهتُت٘ ٚمل ؽربٙ
خؿ ١ٝعًٚ , ٘ٝيهٔ ايؿتا ٠أْؿست أبٝاتاّ َٔ ايؿعط يتػُع خاهلا :
ػطٕ نطّ ١سٳاؾٹس
(أتجين َطاز عاَٗا عٔ ؾتاتٗا ٚ ...تٴٗٵس ٟإٍ ْٳ ٵ
ُٖ ٞسإ عُري بٔ خايس
ف إي ٘ٝناي ٳعطٴٚؽ ٚخاهلا  ...ؾت ٢س ٸ
تٴ ٳع ټ
ؾإٕ تِٓ اـَٛٵزٴ اييت ؾُسٹٜت بٓا  ...ؾُا يٌٝٴ َٳٔٵ تٴٗٵسٳ ٣يَٓػٵط بٳطٳاقٹس
( )1غٛض ٠ايؿطقإ .8
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َع أْ ٞقس أضد َٔ ٛايًٓ٘ َقتٵً٘  ...بهـِّ َؾتٶ ٢ساَٹ ٞاؿكٝك ١ساضز) .
ؾؿطٔ خاهلا ٚأحل عً ٢اخت٘ ٗ إػأي ١ؾهؿؿت ي٘ ا٭َط ٚعٓس إػا ٤أقًض
قٛغ٘ ٚأخص ايػٗاّ َع٘ ٚزخٌ اـبا ٤ايص ٟأعس ٙٚيًٓػط ٚنُٔ ٗ ْاس, َ٘ٓ ١ٝ
ٚقاٍ ٭خت٘ إشا أقابٛى ؾازؾع ٞهلِ ابٓتو  ٫ٚ ,ػازي ِٗٝبإٔ ايكطع ١أقابت
ؾ ٫ٚ , ١ْ٬ؽرب ِٜٗعٔ أَط ٟؾ٦ٝاّ.
ؾذاٚ٤ا ٚأخصٚا ايؿتاٚ ٠أزخًٖٛا ٗ اـبا ٤ثِ غازضٚا ؾسْا َٓٗا ايٓػط ٖٛٚ
وذٌ  ,ؾطَا ٙخاهلا بػِٗ أقاب قًب٘ ٚ ,غكط ايٓػط قت ّ٬ٝؾأخص ابٓ ١أخت٘ ٚأَٗا,
ٚاضؼٌ َػطعاّ َٔ غاعت٘ ٚ ,غط ٣ي ً٘ٝنً٘ ست ٢قطع زٜاض َطاز ٚزخٌ عً٢
أ ضض ُٖسإ ٚ ,دا٤ت َطاز إٍ اـبا ٤ؾٛدسٚا ايٓػط قت ّ٬ٝؾػعٛا ٗ ايًشام
باهلُساْٚ ٞعذعٚا عٔ ازضان٘ :
(ؾهإ ٖصا أٍٚٳ َا ٖاز اؿطب بٌ ُٖسإ َٚٴطاز ,ست ٢سٳذط اٱغّ٬ٴ ب;ِٗٓٝ
ؾكاٍ اهلُساْ:ٞ
ػطٕ ٖٹذٳـٸ قتًت٘  ...بٛاز ٟسٴطاض َا تػص َطاز
َٚا نإ َٔ ْٳ ٵ
ستٴِٗ َٓ٘ ٚأطؿأت غٴٓٻ ... ١ؾإٕٵ باعٳسٴْٚا ؾايكًٛب بعاز
أضٳ ٵ
ي٘ نٌٸ عاّ َٔ ْٹػا ٤كاٜط  ...ؾتا ٠أْاؽ نايبٓ ١ٝظازٴ
ف إي ٘ٝنايعطٚؽ َٚايَ٘ٴ  ...إيٗٝا غ ٣ٛأنٌ ايؿتاَ ٠عاز
تٴ ٳع ٸ
ؾًُا ؾهت٘ سٴطٻ ٠ساؾٹسٜٻ... ١

أبٖٛا أبٚ ٞا٭ّ بٳعٵسٳ غٴٗاز

غسزت ي٘ قَٛٵغٹ ٗٚ ٞايهـٸ أغِٗ  ...ٳَطٳاعٹٝؼ سطٸات ايِّٓكاٍ سٹساز
ؾأضَ ًَ ٘ٝؼت ايسټدٳ ٢ؾاختًًت٘ ٚ ...ز ْٞٚعٔ ٚٳدٵ٘ ايكٻباح غٳٛٳاز
ٚأْؿأت ايؿتا ٠تك:ٍٛ
قطٜٔعا
دع ٤ايًٓ٘ خاي ٞخري اؾعا َ ...رتن٘ ايٓٻػط ظٖؿاّ ٳ
ت إي ٘ٝظؾاف ايعطٚؽ ٚ ...نإ َجً ٞقسّ ّا بًٛعا
ظٴؾٹؿِ ٴ
ؾريَ ٘ٝخاي ٞعٔ ضقب ... ١بػِٗ ؾأْؿص َٓ٘ ايسٻغٹٝعا
ػطٔ تٳصٵض ٣عً ٘ٝايسټَٴٛعا) (.)2
ٚأنٵشت َطاز هلا َأمت  ...عً ٢ايٓٻ ٵ

( )1إعٖط .53/1
( )2إعٖط .53/1
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ٚقشٝض إٔ ايعطب ناْٛا قبٌ اٱغ ٗ ّ٬داًٖٚٚ ١ٝثٓ ١ٝإ ٫إٔ َػأي ١ايٓػط
ٚإخباض ٙهلِ عُا ٜكٓع ٗ ٕٛعاَِٗ خ٬ف ايعكٌ ٚايتكٛض  ,تط ٣نٝـ ىربِٖ
ٚبأ ٟيػ. ١
ٚيٝؼ يًٓػط ٖصا ايؿإٔ إ ٫إٕ ٜه ٕٛكًٛقاّ آخط ٜتًبؼ بٗ ١٦ٝايٓػط ناؾٔ َجّ٬
 ٖٛٚبعٝس ٚايعًِ عٓس اهلل ٜٚ ,سٍ اـرب عً ٢إٔ ايعطب يٝػٛا ْٝعاّ ٜأز ٕٚايبٓات
أ ٚأِْٗ ٜ ٫هطَ ٕٛإطأ. ٠
ْعِ ٜبك ٢ايكاْ ٕٛاؾً ٖٛٚ ٞإ اٱغ ّ٬قه ٢عً ٢اـكَٛات بٌ ايكبا, ٌ٥

َٓٚع ايؿتٓ ١بٗٓٝا ٚأظاح عِٓٗ طزََِّْ٠خَ اْٛدَبىَِِّْٜخِص .
()1

ايجايجْ : ١ع ٍٚايكطإٓ ٗ نٌ َٔ  ّٜٛبسض  ّٜٛٚأسس  َٔٚ ,أمسا ٤ايكطإٓ
ايؿطقإ ٚ ,ايؿطقإ َكسض َـأخٛش َٔ (ؾَطم) َ ٗٚعٓاٚ ٙد:ٙٛ

ا٭ : ٍٚايؿطقإ َٔ أمسا ٤ايكطإٓ  ,قاٍ تعاٍ طرَجَبسََٕ اَّٛزُِ َ٣ضََّٙ

اُِْٛشَْٓب َ١هَ ََٜهَجْذِهِ ِْٜٛ َ١ٌَُِْ٘ٛوَبِ٠َٛنيَ َ٣زِّشًاص (.)2
ايجاْ : ٞايتٛضا ٠اييت أْعهلا اهلل عع ٚدٌ عًَٛ ٢غ ٢عً ٘ٝايػّ٬

ؾطقإ ,قاٍ تعاٍ طًََٔٛذْ آرَْْنَب ٌُٟعََ ًَىَبسًُ َ١اُِْٛشَْٓبَ١ص(.)3

ايجايح ّ :هٔ إغتكطاَ ٤ػأي َٔ ١اٯٜتٌ أع ٖٞٚ ٙ٬إٔ نٌ نتاب
مسا ٟٚؾطقإ .
ايطابع  :نٌ ؾطٜع ١مسا ١ٜٚؾطقإ .
اـاَؼ ّ ٌٖ :هٔ ايك ٍٛإٔ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ؾطقإ  ,أّ إٔ ضغاي ١ايٓيب قُس ؾطقإ .
اؾٛاب  ٫تعاضض بٌ ا٭َطٚ ٜٔنُٖ٬ا قشٝض ٚ ,يٝؼ َٔ تبأٜ
بُٗٓٝا ٚبٌ تػُ ١ٝايكطإٓ بايؿطقإ ٚ ,قس ؾطٸم اهلل عع ٚدٌ بايٓيب قُس
( )1غٛض ٠ايؿتض .26
( )2غٛض ٠ايؿطقإ .1
( )3غٛض ٠ا٭ْبٝا.48 ٤
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قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٌ إٚ َٔ٪ايهاؾط  ,يصا تكسّ قبٌ آٜتٌ قٛي٘

تعاٍطبِرْ ثَوَثَ ُِْيِ ْٞسَعٌُالً  ْ٢ِٟؤَُِْ٣غِيِْٞص(.)1

ايػازؽ َ َٔ :عاْ ٞايؿطقإ ايكبض ٭ٕ ب٘ ٜؿطم بٌ ايًٚ ٌٝايٓٗاض .
ايػابع  :تػُ ٢غٛض َٔ ٠غٛض ايكطإٓ ايؿطقإ ٚاييت تبسأ بكٛي٘

تعاٍطرَجَبسََٕ اَّٛزُِ َ٣ضَّ َٙاُِْٛشَْٓب َ١هَ ََٜهَجْذِهِ ِْٜٛ َ١ٌَُِْ٘ٛوَبِ٠َٛنيَ َ٣زِّشًاص

( )2

ٚعسز آٜاتٗا ٖ ٛغبع ٚغبع ٕٛآ. ١ٜ
ايجأَ  :يكس آت ٢اهلل عع ٚدٌ َٛغ ٢ايؿطقإ إٍ داْب ايتٛضا , ٠قاٍ

تعاٍ طًَبِرْ آرَْْنَب ٌُٟعََ اِْ٘ٛزَبةَ ًَاُِْٛشَْٓبَٛ َ١وَ َُّْٜٞ٘رَيْزَذًَُ١ص (.)3
ايتاغع ٜ:أت ٞايؿطقإ َعٓ ٢ايٓكط ٚايعؿط .

يكس ناْت أٜاّ ايٓب ٠ٛأٜاّ ايكطإٓ ٚأٜاّ ايؿطقإ  ,يكس ْكط اهلل عع ٚدٌ
إػًٌُ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ ٗ َعطن ١بسض ْٚ ,ايٛا َٔ ايػٓاٚ ِ٥إهاغب
ايهجري ٚ ,إش قتٴٌ َٔ إػًٌُ غبع ٕٛؾٗٝساّ  ,ؾكس تكسَت َعطن ١بسض ظَاْ ّا
ٚغكط ؾٗٝا غبع ٕٛقت َٔ ّ٬ٝإؿطنٌ ٚ ,مت أغط غبعٌ َِٓٗ َٚ ,ع إٔ
دٝـ إؿطنٌ ٦َٜٛص ث٬ث ١أنعاف دٝـ إػًٌُ  ,ؾًِ ٜػتطٝعٛا
اٱْػشاب باْتعاّ بٌ ؾطٚا ؾطاضاّ ٚطاضزِٖ إػًُ ٕٛظ
ٖ ٌٖٚص ٙإطاضزَ َٔ ٠كازٜل ايٓكط ٚضؾع ايصٍ عٔ إػًٌُ بكٛي٘

تعاٍ طًََٔٛذْ َ٣ظَشَُٗ ْٞاَّٜٛوُ ثِجَذْسٍ ًَؤَْ٣زُ ْٞؤَرَِّٛخٌص ( )4اؾٛاب ْعِ .

َ َٔٚعاْ ٞاؾُع بٌ اٯٜتٌ بًشاظ إػأي ١ايطابع ١أعٚ ٙ٬د:ٙٛ
ا٭ٜ : ٍٚا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا بٓكط اهلل يهِ َ ّٜٛعطن ١بسض .

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )2غٛض ٠ايؿطقإ .1
( )3غٛض ٠ايبكط.53 ٠
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ .123
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ايجاْٜ : ٞا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا عٓس شنط ٚقا٥ع َعطن ١أسس َٚ ,ا أقابهِ
ؾٗٝا َٔ ا٭شٚ ٣نجط ٠ايؿٗسا ٤اشنطٚا ٚقا٥ع َعطن ١بسض ْٚكطنِ ؾٗٝا .

َ َٔ ٖٛ ٌٖٚكازٜل طبِ َّ١اْٛسَغَنَبدِ ُّزْىِجْ َ٢اٛغَِّّْئَبدِص ( )1اؾٛاب , ٫

ؾإ خٛض إػًٌُ غُاض اؿطب ٚايكتاٍ غٛا ّٜٛ ٗ ٤بسض أَ ّٜٛ ٚعطن١
أسس سػَٓ ١تذسز ٗ ٠ثٛابٗا .
ايجايح  :إٔٚا أقابتهِ َكٝب ٗ ١طاع ١اهلل  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ ؾابؿطٚا
با٭دط ٚايجٛاب .
(عٔ ؾاطُ ١بٓت اٱَاّ اؿػٌ  ,عٔ أبٗٝا عً ٘ٝايػ , ّ٬إٔ ايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ  َٔ :أقابت٘ َكٝب , ١ؾكاٍ إشا شنطٖا  :إْا هلل ٚإْا
إي ٘ٝضادع , ٕٛدسز اهلل ي٘ َٔ أدطٖا َجٌ َا نإ  ّٜٛأقابت٘) (.)2
ٚبًشاظ َكازٜل آ ١ٜايبشح ٜه ٕٛاؿسٜح أع ٙ٬عًٚ ٢د ٙٛقتًُ: ١
ا٭ : ٍٚإضاز ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأٌٖ بٝت٘
ٚايكشاب ١ايص ٜٔسهطٚا َعطن ١أسس.
ايجاْ : ٞإككٛز عٛاٚ ٌ٥ش ٚٚايؿٗسا ٤ايص ٜٔخطٚا قتًَ ٗ ٢عطن ١أسس.
ايجايح  :إضاز ٠ايص ٜٔدطسٛا ٗ َعطن ١أسس .
ايطابع  :إككٛز عُ ّٛايكشاب ٗ ١أٜاّ ايتٓع. ٌٜ
اـاَؼ  :إضاز ٠إػًٌُ ٚإػًُات إٍ  ّٜٛايكٝاَ. ١
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛد , ٙٛؾكس ْعيت إكٝب ّٜٛ ١أسس بهٌ إػًٌُ
إٛدٛز ٚإعس ّٚايص ٟمل ٜٛيس بعس َ َٔٚ ,عاْٖ ٞصا ايعُ ّٛاٱغتػطاقٞ
ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإْ٘ َٔ َكازٜل ايتآخ ٞبٌ إػًٌُ َ َٔٚ ,كازٜل قٛي٘ تعاٍ

طبَِ٠َّ٣ب اُ٠ْٛاِْٟنٌُ َ١بِخٌَْحٌص
( )1غٛضٖٛ ٠ز .114
( )2ايطرباْ.175/11 ٞ

()1

إٔ أخٛتِٗ عاَ ١تؿٌُ أؾطاز ا٭دٝاٍ إتباٗ ١ٜٓ
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ظَاْٗا  ,ؾا٭ ٍٚأخ ٛاٯخط ٜ ٌٖٚ ,سضى ايططؾإ سكٝكٖ ١صا ايكاْ ٕٛؾٝعًِ
ايكشابٚ ٞايتابع ٞإٔ إ َٔ٪ايصٜ ٟأت ٗ ٞآخط ايعَإ ٜه ٕٛعً ٢شات
ايٓٗر ايص ٟدا ٤ب٘ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايكطإٜٓٚ ,عًِ
إ َٔ٪ايصٜ ٟأت ٗ ٞآخط ايعَإ بتكٝس إػًٌُ ا٭ٚا ٌ٥بأسهاّ ايؿطٜع, ١
ٚوطم ٖ ٛعً ٢تعاٖسٖا ٚايعٌُ َهاَٗٓٝا  ,اؾٛاب ْعِ َٔ ٖٛٚ ,

َكازٜل قٛي٘ تعاٍ طُٗنْزُ ْٞخَْْشَ ؤَُّٟخٍ ؤُخْشِخَذْ ِٜٛنَّبطِص

( )2

َ َٔٚ ,عاْ ٞق ٍٛايٓيب

قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ (قًٛا نُا ضأٜتُ ْٞٛأقً)ٞ

( )3

ٚقٛي٘

اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ (خصٚا عين َٓاغههِ) ()4بًشاظ إٔ أٚاَط ايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َتذسز ٠تتٛد٘ يهٌ د َٔ ٌٝإهًؿٌ .
(عٔ أْؼ بٔ َايو قاٍ  :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :
َت ٢أيك ٢إخٛاْ ٞ؟ قايٛا ٜ :ا ضغ ٍٛاهلل  ,أيػٓا إخٛاْو ؟ قاٍ  :أْتِ
أقشابٚ , ٞإخٛاْ ٞايص ٜٔآَٓٛا بٚ , ٞمل ٜط.)5( )ْٞٚ
ايجاْ : ٞز٫ي ١ايعُ ٗ ّٛخطابات ايكطإٓ ٚ ,بكاٖ٩ا س ١ٝطط ٗ ١ٜكتًـ
ا٭ظَٓ. ١
ايجايح  :بعح ايؿعع ٚاـٛف ٗ قًٛب إؿطنٌ بازضانِٗ يكاْٖٛٚ , ٕٛ
إٔ ْعَ ٍٚكٝب ١بطبكٚ ١طا٥ؿَ َِٗٓ ١كٝب ١يًُػًٌُ ْٝعاّ (ٚ ,عٔ ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َ :جٌ إ ٗ ٌَٓ٪تٛازِٖ ٚؼاببِٗ َجٌ
اؾػس إشا اؾته ٢ؾ َ٘ٓ ٤ٞتساع ٢غا٥ط ٙبايػٗط ٚاؿُ ٗٚ , ٢اؾػس

( )1غٛض ٠اؿذطات .10
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
( )3تؿػري ايطاظ.170/1 ٟ
( )4تؿػري ايكططيب .72/1
( )5إعذِ ا٭ٚغط يًطرباْ.230/12 ٞ
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َهػ ١إشا قًشت ٚغًُت غًِ غا٥ط اؾػس ٚ ,إشا ؾػست ؾػس هلا غا٥ط
اؾػس ,ايكًب)(.)1
ايطابع ٖ :ا  ٫ىتًـ ؾ ٘ٝاثٓإ َا ٫قا ٙايٓيب قُس  ّٜٛأسس َٔ ا٭ش٣
ٚاؾطاسات ايهجريٚ ٠ؾ ٘ٝأشٚ ٣أمل يهٌ َػًِ َٚػًُ , ١يٝهَ َٔ ٕٛعاْٞ
اؿب ٚايٛز بٚ ٘ٓٝبٌ أَت٘ سعٕ أؾطاز ا٭َ ٗ ١نٌ ظَإ عً ٢نػط أغٓاْ٘
ٚؾر ضأغ٘ ٚدطٜإ ايسّ َٔ ٚدٓت٘ ٚؾؿت٘  ّٜٛأسس ٚ ,غكٛط٘ ٗ سؿط٠
َٔ اؿؿط اييت سؿطٖا أب ٛعاَط ايطاٖب .
(عٔ أْؼ بٔ َايو قاٍ  :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :
َٔ أسٝا غٓيت ؾكس أسبين  َٔٚ ,أسبين نإ َع ٗ ٞاؾٓ.)2( ) ١
إػأي ١اـاَػ : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ (ٜا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا إٔٚا
أقابتهِ َكٝب ١ؾبإشٕ اهلل).
َٔ اٱعذاظ ٗ ْعِ ٖص ٙاٯٜات تٛد٘ اـطاب ؾٗٝا يًُػًٌُ
ٚإػًُات َٛ ٗٚنٛع ككٛم ٚ ٖٛٚاقع ١أسس َٚكٝب ١إػًٌُ َٚا
ؿكِٗ َٔ ا٭ش ٣ايص ٟمل ىطط عً ٢أشٖاِْٗ ٦َٜٛص ؾكس اغتكشبٛا ايٓكط
 ّٜٛبسض ٚ ,اٱغتكشاب أَط عك ٞ٥٬قبٌ إٔ ٜه َٔ ٕٛأبٛاب عًِ ا٭قٍٛ
.
ٜٚتذً ٗ ٢اؾُع بٌ اٯٜتٌ قآَْ َٔ ٕٛاؾع اٱغرتداع عٓس إكٝب١
ايص ٟأَط اهلل عع ٚدٌ ب٘ بإٔ ؾ ٤ٛإػًِ إٍ اٱغرتداع ٜهؿـ ي٘ سكٝك١
 ٖٞٚإٔ ايص ٟأقاب٘ ٚ ,ا٭ش ٣ايصْ ٟعٍ ب٘ إِا ٖ ٛباشٕ اهلل عٓس٥ص ؽـ
ٚطأ ٠إكٝبًٜٚ , ١تؿت إػًِ إٍ يع ّٚؾهط اهلل عع ٚدٌ عًَ ٢ا عٓسَٔ ٙ
ايٓعِ ٚ ,ؾ ٘ٝباب يًسعا ٤بإٔ ٜأشٕ اهلل عع ٚدٌ َٔ ٚد: ٙٛ

( )1إعذِ ايكػري يًطرباْ.417/1 ٞ
( )2إعذِ ا٭ٚغط يًطرباْ.291/20 ٞ
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ا٭ : ٍٚغ٪اٍ إػًِ هلل عع ٚدٌ ق ٛآثاض إكٝبٚ ,١يٝهَ َٔ ٕٛعاْٞ

َٚكازٜل قٛي٘ تعاٍ طَّْ٠سٌُا اَّٜٛوُ َٟب َّشَبءُ ًَُّثْجِذُ ًَهِنْذَهُ ؤُ ُّٝاِْ٘ٛزَبةِص

()1

بايسعا٤

ٚإػأي. ١
ايجاْ : ٞايسعا ٤باـًـ ٚايعٛض َٔ عٓس اهلل .
ايجايح  :غ٪اٍ إػًِ َٔ اهلل عع ٚدٌ غ ١َ٬إػًٌُ ٖا ْعٍ بِٗ َٔ
إكٝب. ١
(عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًَِ :ا َٔ َ َٔ٪زعا يًُ ٌَٓ٪إ٫
ٚضز اهلل عًَ ٘ٝجٌ ايص ٟزعا هلِ ب٘ َٔ نٌ ََ ١َٓ٪َٚ َٔ٪ه َٔ ٢أٍٚ
ايسٖط أ ٖٛ ٚآت إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ٚإٕ ايعبس يَ٪ٝط ب٘ إٍ ايٓاض  ّٜٛايكٝاَ ,١ؾٝك ٍٛإٚ َٕٛٓ٪إَٓ٪اتٜ :ا
ضب ٖصا ايص ٟنإ ٜسع ٛيٓا ؾٝؿؿعِٗ اهلل عع ٚدٌ ؾ ٘ٝؾٓٝذ.)2( )ٛ
ايطابع  :زعا ٤إػًِ يعسّ عٛزٚ ٠تهطاض شات إكٝب ١أَ ٚكٝب ١غريٖا .
يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞنٌ َٔ آ ١ٜايبشح ٚآ ١ٜايػٝام ٚاؾُع بُٗٓٝا سح
إػًٌُ عً ٢ايسعا ٤يٮَٔ َٔ تهطاض إكٝب ١اييت ٚقعت هلِ ٗ َعطن١
أسس .
 ٌٖٚىتل ا٭َط بايكشاب ١أّ ٖ ٛأعِ  ,اؾٛاب ٖ ٛايجاْ , ٞيٝسعٛ
إػًُ ٕٛ٭ْؿػِٗ ٚيٮدٝاٍ اي٬سك َٔ ١بعسِٖ ٜ ٫ٚ ,عًِ أ ٟدَٔ ٌٝ
إػًٌُ نِ قٚ ٢قطف اهلل عع ٚدٌ عِٓٗ َٔ إكا٥ب بسعا ٤ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ,زعا ٤أغ٬ؾ٘ ٚآبا ِٗ٥خاقٚ ١إٔ ٖٓاى َٔ
إكا٥ب َا ٖ ٞتٛيٝسٚ , ١ٜتػتُط أنطاضٖا يػٓٛات أ ٚ٭دٝاٍ َٔٚ ,

إعذاظ آ ١ٜايبشح سكط َكٝب ١إػًٌُ بـ طٌَّْ َٝاْٛزَََٔ اْٛدَْ٠وَبِ١ص ٚعسّ
تعس ٟأنطاضٖا إٍ ا٭ٜاّ ٚايػٓٛات اي٬سك. ١
( )1غٛض ٠ايطعس .39
( )2ايبشاض .390/90
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يكس ٚضز قٛي٘ تعاٍ طًََٟب ؤَطَبثَُُٟ٘ ْ٢ِٟ ْٞظِْجَخٍ َُجَِ٠ب َٗغَجَذْ ؤَّْذُِّْ٘ٞص (ٚ )1دا٤ت
آ ١ٜايبشح عً ٢م ٛايتع ٗ ٌٝإكٝبٚ , ١ؾ ٘ٝزع ٠ٛيًُػًٌُ يًتٛقَٔ ٞ
إكا٥ب بايتكٝس بػٓٔ ايتك. ٣ٛ
َ َٔٚعاْ ٞاؾُع بٌ اٯٜتٌ زع ٠ٛإػًٌُ يًتطًع إٍ ؾهٌ اهلل ٚإٍ
إشْ٘ َذ ٧اـريات هلِ ٖٚ ,ساٜتِٗ إٍ ايكاؿات ٚ ,يٝؼ َٔ سكط
ٕكازٜل إشٕ اهلل إش تػتذٝب اـ٥٬ل نًٗا ٚ ,تٓكاز ٱشٕ اهلل  ,ؾُتَ ٢ا أشٕ

اهلل يًؿٝض ٚايؿهٌ إٔ ٜكع ٜٚأت ٞطَُالَ سَادَّ َِِٛؼِْٜوِص (.)2

يكس دا ٤قبٌ آٜتٌ ٗ ايجٓا ٤عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

قٛي٘ تعاٍ طًَُّوَُ٠ِّٜيُ ْٞاِْ٘ٛزَبةَ ًَاْٛسَِْ٘٠خَص (. )3

ٚدا٤ت آٜات ايهتاب باٱخباض عٔ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ ايٓكط بٝس اهلل ايصٟ

قاٍ طًَبِ َّ١خُنذََ٣ب َٛيُ ْٞاٌَْٛبِٛجٌَُ١ص

( )4

يتكري خػاض ٠إػًٌُ ٗ َعطن ١أسس

ؾادع ١هلِ  ,خاقٚ ١أِْٗ إْتكطٚا ٗ َعطن ١أسس  ,ؾتؿهٌ اهلل عع ٚدٌ
بآ ١ٜايػٝام باٱخباض عٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ بإٔ خػاض ٠إػًٌُ ٗ َعطن١
أسس َكٝب. ١
ٚقس تكسّ ايتكٝٝس ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜبكٝػ ١اٱّإ ٚإٔ إكٝبْ ١عيت
بإػًٌُ نُٖ ٌَٓ٪ا ٜسٍ عً ٢إٔ قؿ ١اٱّإ مل تػازضِٖ بػبب إكٝب,١
يٝسٍ بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢ايجٓا ٤عً ٢إػًٌُ ٚ ,بٝإ ؾاٖس عً ٢قسم
إّاِْٗ ٚ ,نإٔ اٯ ١ٜؽرب ايٓاؽ عٔ ثبات أقساّ إػًٌُ ٗ َٓاظٍ ايتك, ٣ٛ
 َٔ ٖٛٚأغطاض بعح ايؿعع ٚاـٛف ٗ قًٛب ايص ٜٔنؿطٚا َٚ ,كازٜل قٛي٘

( )1غٛض ٠ايؿٛض.30 ٣
( )2غٛضْٜٛ ٠ؼ .107
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )4غٛض ٠ايكاؾات .173
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تعاٍ ط عَنٌُُُٜٓ ُِِ ِِْٜٔةِ اَّٛزََِِّٗ َ٢شًُا اٛشُّهْتَ ثَِ٠ب ؤَشْشٌَُٗا ثِبَّٜٛوِ َٟب ُّ َْٞٛنَضِّ ْٙثِوِ
عُْٜـَبً٣بص(.)1
 َٔٚخكا٥ل إكٝب ١أْٗا تكٝب اٱْػإ بايؿعع ٚاؾعع ٚاؿػط٠

ٚا٭مل  ,ؾذا ٤قٛي٘ تعاٍ طَُجِةِرْ ِ١اَّٜٛوِص يًتدؿٝـ عٔ إػًٌُ ٚ ,بعح
ايػهْ ٗ ١ٓٝؿٛغِٗ َٓٚ ,ع اؾعع ٚاؿػط َٔ ٠ايٛق ٍٛإي ِٗٝأؾطازاّ
ٚفتُعات  ,ؾُا زاّ ْع ٍٚإكٝب ١باشٕ َٔ اهلل ؾ٬بس إٔ ؾٗٝا َٓاؾع عع١ُٝ
٭ٌٖ اٱّإ ٗ ايٓؿأتٌ .
ٚيٝؼ َٔ تكٝٝس ٭ٚإ َٚهإ إٓاؾع إرتؾش ١عٔ إكٝب ١يًُ ٌَٓ٪يصا
ؾإ آ ١ٜايبشح تسع ٛإػًٌُ يًسعاٚ ٤إػأيٕ ١هاعؿٖ ١ص ٙإٓاؾع نُاّ نٝؿ ّا
ٚظَاْاّ َٚهاْاّ .
إػأي ١ايػازغ : ١إٔٚا أقابتهِ َكٝب ١يٝعًِ اهلل إ. ) ٌَٓ٪
يكس خًل اهلل عع ٚدٌ آزّ ْٚؿذ ؾ َٔ ٘ٝضٚس٘ ٚتؿهٌ ٚعًُٓ٘ ا٭مسا٤
نًٗا .
ٚ َٔٚد ٙٛإنطاَ٘ ٚشضٜت٘ ٗ إكاّ عسّ ٚدٛز ؾرتَٚ ٠س ٠بٌ ْؿذ ايطٚح

ٗ آزّ ٚبٌ تعً ُ٘ٝا٭مسا ٤بكٛي٘ تعاٍ طًَه ٜٞآد ٝاألَعَْ٠بءَ َُّٜٗيَبص (ٚ )2ايعاٖط إٔ
اٱستذاز عً ٢إ٥٬ه ١مل ٜهٔ ساٍ تعً ِٝآزّ ا٭مسا ٤بٌ ناْت ٖٓاى ؾرت٠
بسيٚ ٌٝضٚز (ثِ) بٌ تعً ِٝآزّ ا٭مساٚ ٤بٌ عطض ا٭ؾٝا ٤عً ٢إ٥٬ه. ١
ٖ َٔ ٌٖٚص ٙا٭مساٚ ٤اقع ١أسس َٚكٝب ١إػًٌُ ؾٗٝا أّ ٚضزت
ا٭مسا ٤عً ٢م ٛاٱْاٍ.
إدتاض ٖ ٛايجاْ ٞأ ٟتػُ ٢اؿازث ١إ ١ٕ٪اييت ٜرتؾض عٓٗا اؿعٕ
بإكٝبٚ , ١قس تكع إكٝب ١يًؿطز ٚاؾُاعٚ ١ا٭َٚ , ١قس تكع يًؿطٜكٌ
إتهاز ٜٔبصات ايػبب ٚإٛنٛع نُا ٗ إعاضى ٚايكتاٍ  ,ؾتًشل إكٝب١
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .151
( )2غٛض ٠ايبكط.31 ٠
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ٚاـػاض ٠نٌ ططف َٔ إتشاضبٌ إ ٫إٔ ايؿطم بُٗٓٝا قس ٜهْ ٕٛػبٝاّ ٚقس
ٜه ٕٛنبرياّ ٚععُٝاّ  ,ؾُج ّ٬تكع عٓس نٌ ايؿطٜكٌ َكٝب ١ايكتٌ ٚغكٛط
بعض ا٭ؾطاز َٔ نٌ َٔ ايؿطٜكٌ ٚ ,يهٔ قس ٜه ٕٛايٓكط سًٝؿاّ ٭سسُٖا,
ؾتدـ ٚطأ ٠إكٝب ١بايٓكط ٚايػًبٜ ٌٖٚ , ١سٍ ٚقـ ساٍ إػًٌُ ٗ ّٜٛ
َعطن ١أسس بأِْٗ ٗ َكٝب ١عً ٢عسّ ؼكل ايٓكط ؾٗٝا  ,بًشاظ إٔ َعطن١
بسض مل تػِ بإكٝبَ ١ع غكٛط أضبع ١عؿط ؾٗٝساّ .
اؾٛاب  , ٫يٝهٚ َٔ ٕٛد ٙٛتكسٜط آ ١ٜايبشح (إٔٚا أقابهِ ّٜٛ
ايتك ٢اؾُعإ َع ْكطنِ ؾباشٕ اهلل).
إػأي ١ايػابع : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ َٚ :ا أقابهِ  ّٜٛايتك٢
اؾُعإ قس أقبتِ َجًٗٝا ) .
ا٭ َٔٚ : ٍٚإٔ ٚايًطـ اٱهل ٞبإػًٌُ إنطاَِٗ ست ٗ ٢غاع١
ايؿسٚ ٠احملٓ ١بًػ ١اـطاب ٗ اٯٜتٌ َٚ ,ا تتهُٓ٘ َٔ إٛاغا. ٠
 َٔٚاٯٜات ٗ إكاّ ف ٧نٌ َٔ اٯٜتٌ ٗ َٛنٛع َتشس ٚ ٖٛٚاقع١
أسس يبٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛقً ١ايٛقا٥ع ٚإكا٥ب اييت سسثت يًُػًٌُ .

 َٔٚا٭غطاض ٗ قٛي٘ تعاٍ طٌَّْ َٝاْٛزَََٔ اْٛدَْ٠وَبِ١ص اٱغتكطا ٤بايس٫ي١

اٱيتعاَ ١ٝعًٚ ٢قٛع ايكتًٚ ٢اؾطس َٔ ٢ايؿطٜكٌ َع تبا ٗ ٜٔايعسز أَا
ايٓكط ؾٗ ٛأَط آخط ٚ,قس أخرب ايكطإٓ عٔ ٚاقع ١بسض بأَٛض :
ا٭ ّٜٛ : ٍٚايؿطقإ ٚ ,ايتُٝٝع بٌ اؿل ٚايباطٌ .
ايجاْٚ : ٞقـ َعطن ١بسض بأْ٘  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ

طًََٟب ؤَ٣ضَْٛنَب هَ ََٜهَجْذَِ٣ب ٌَّْ َٝاُِْٛشَْٓب ٌََّْٝ ِ١اْٛزَََٔ اْٛدَْ٠وَبِ١ص (. )1

ايجايح  :ايٓكط يًُػًٌُ ٗ َعطن ١بسض  ,نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ طًََٔٛذْ َ٣ظَشَُْٗٞ
اَّٜٛوُ ثِجَذْسٍ ًَؤَْ٣زُ ْٞؤَرَِّٛخٌص (ٚ )2تؿهٌ ٚأخرب عٔ َعطن ١أسس بأَٛض:
( )1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .41
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .123
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ا٭ : ٍٚإيتكاٚ ٤قتاٍ إػًٌُ ٚدٝـ ايص ٜٔنؿطٚا يكٛي٘ تعاٍ طٌََّْٝ
اْٛزَََٔ اْٛدَْ٠وَبِ١ص .
ايجاْ : ٞبسا ١ٜإعطن ١بٓكط يًُػًٌُ ٚؾٛٝع ايكتٌ بايص ٜٔنؿطٚا
ٚفُٛع َٔ قتٌ َِٓٗ ٦َٜٛص اثٓإ ٚعؿط ٕٚضدٚ , ّ٬ب٘ قاٍ ابٔ إغشام(. )1
ايجايح  :إْكها ٤إعطنَ ١كٝب ١سًت بإػًٌُ ز ٕٚخػاض ٠إعطن, ١
ٚؼتٌُ نٝؿ ١ٝإْتٗا ٤إعطنٚ ١دٖٛاّ :
ا٭ْ : ٍٚكط إػًٌُ .
ايجاْْ : ٞكط ايص ٜٔنؿطٚا .
ايجايح  :عسّ ْكط أسس ايؿطٜكٌ .
ايطابع ْ :كط نٌ َٔ ايؿطٜكٌ .
ٚإدتاض ٖ ٛا٭ َٔ ٍٚدٗات :
ا٭ : ٍٚؾؿٌ ٚعذع دٝـ ايص ٜٔنؿطٚا عٔ ؼكٝل أ ٟغا َٔ ١ٜغاٜاتِٗ
اـبٝج. ١
ايجاْ : ١ٝغ ١َ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ايكتٌ .
ايجايج : ١إغتُطاض ْع ٍٚآٜات ايكطإٓ .

ايطابع : ١نجط ٠قتً ٢إؿطنٌ ٚ ,دا ٤قٛي٘ تعاٍ طَِْْٔٛـَنَ ؿَشًَُب ْ٢ِٟ
اَّٛزََِِّٗ َ٢شًُا ؤًَْ َّْ٘جِزَيََُُْ ْٞنَِْٜٔجٌُا خَبئِجِنيَص

( )2

يبٝإ قتٌ ضٚ٩ؽ ايص ٜٔنؿطٚا

 ١ًٓ َِٗٓٚيٛاٚ ِٗ٥سػطتِٗ ٚ ,ضدٛعِٗ باـٝبٚ ١ا٭غٚ ٢اـعَٔ ٟ
َعطن ١أسس .
َ َٔٚكازٜل خاُ ١اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬د: ٙٛ
ا٭ : ٍٚؾٓٝكًبٛا خا٥بٌ ٕا أقابِٗ َ ّٜٛعطن ١بسض أ ٟػسزت َكا٥ب
ايص ٜٔنؿطٚا  ّٜٛأسس ٚ ,اغتشهطٚا ٚقا٥ع َعطن ١بسض ٚخػاضتِٗ ؾٗٝا .
( )1ايػري ٠ايٓب / ١ٜٛابٔ ٖؿاّ .129/2
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .127
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ؾُٔ خكا٥ل اٱْػإ إغتشهاض ايٛقا٥ع ايػابك ١إتشس ٗ ٠إٛنٛع
َع َا ٜكع ي٘ غٛا ٤عً ٢م ٛايكه ١ٝايؿدك ١ٝأ ٚايٓٛع , ١ٝؾٝتصنط ايصٜٔ
نؿطٚا ٗ  ّٜٛأسس ٚا٭ٜاّ اييت بعسٖا ٚقا٥ع َعطن ١بسض ٚ ,تتذسز
ٚتتهاعـ أسعاِْٗ اييت ؿكتِٗ َٔ ٖعّتِٗ ٚشهلِ  ّٜٛبسض .

يٝهٚ َٔ ٕٛد ٙٛتكسٜط قٛي٘ تعاٍ طًََٔٛذْ َ٣ظَشَُٗ ْٞاَّٜٛوُ ثِجَذْسٍ ًَؤَْ٣زُ ْٞؤَرَِّٛخٌص ( )1ؾكاض

ايص ٜٔنؿطٚا ِٖ ا٭شي. ) ١
َع ايتباَ ٗ ٜٔكازٜل ايصي ١بٌ ايؿطٜكٌ ايصي ١اييت ظايت عٔ إػًٌُ
عِٓٗ ٖ ٛايهعـ ٚقً ١ايعسز ٚإ , ١ْٚ٪أَا شي ١ايص ٜٔنؿطٚا ٗ ٚاقع ١بسض ,
ؾُٔ دٗات :
ا٭ : ٍٚن ٕٛايصٍ ٚاهلٛإ بايص ٜٔنؿطٚا .
ايجاْ : ١ٝأقاب ايصٍ ْٝع نؿاض َه ١ؾُٝا بٚ ِٗٓٝعٓس ايكبا. ٌ٥
ايجايجْ : ١عٍ ايصٍ بػاس ١ايص ٜٔنؿطٚا َٔ قطٜـ بؿكسِٖ َٓاظٍ اٱنطاّ
عٓس ايكبا. ٌ٥
ايطابع : ١قريٚض ٠نؿاض قطٜـ ٗ ساٍ عٛظ ٚؾاق , ١ؾُا بٌ َعطن ١بسض
ٚاسس ٕٚ ,س ٠ث٬خ عؿط ؾٗطاّ ِٖ ٜػتعسٕ ٕٚعطن ١أسس.
ٚست ٢ايبها٥ع اييت دًبٗا أب ٛغؿٝإ أٚإ َعطن ١بسض بكٝت مل تٛظع
عً ٢أقشابٗا ٚ ,غدٸطت َٕ ١ْٚ٪عطن ١أسس  َٔٚ ,خكا٥ل ايتذاض٠
ساد ١ايتادط إٍ بٝع بهاعت٘ يٝه ٕٛمثٓٗا ضأؽ َاٍ َٚاز ٠يؿطا ٤بها٥ع
أخط ٣غٛا ٤نإ ؾطا ٙ٩بايٓكس أ ٚاٯدٌ أْٛ ٖٛ ٚع َهاضب. ١
اـاَػ : ١شٍ ايص ٜٔنؿطٚا أَاّ عٛا ٗٚ ًِٗ٥بٛٝتِٗ َٓٚتسٜاتِٗ ٚ ,عٓس
عس , ِٖٚقبٌ ٚبعس إعطن , ١ؾُا انجط نذٝر ٚٚعٝس نؿاض قطٜـ بعس
َعطن ١بسض ٚضغا ٌ٥ايتٗسٜس اييت ناْٛا ٜبعج ٕٛبٗا إٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ ٚأِْٗ عٓس خطٚدِٗ ٕعطن ١أسس غٝأتٕٛ

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .123
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بإٗادط ٜٔأغط ٣يبعح اـٛف ٚايؿعع ٗ قًٛب إػًٌُ َٔ أٌٖ َه, ١
ٚايؿتٝإ َِٓٗ خاق ٌٖٚ ١أؾععِٗ ٖصا ايٛعٝس ٚايتٗسٜس .
اؾٛاب َٔ َٔٚ , ٫ٸ اهلل عع ٚدٌ عً ٢إػًٌُ أْ٘ غطعإ َا تبٌ
ظٜـ قٛهلِ ٚ ,عازٚا خا٥بٌ .
ايػازغ : ١إقاب ١ايص ٜٔنؿطٚا بايصٍ ٚاهلٛإ بسخ ٍٛايٓاؽ ٗ اٱغّ٬
ٚعذعِٖ عٔ قسِٖ أَٓ ٚعِٗ ٖٚ ,صا ايعذع َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ

طََُْنَِْٜٔجٌُا خَبئِجِنيَص (.)1

ايػابع : ١خٝبٚ ١شٍ ايص ٜٔنؿطٚا ٗ ططٜل عٛزتِٗ إٍ َه ١بٗ ١٦ٝايؿطاض
ٚاٱْٗعاّ ٚ ,تطنِٗ َٚ ِْٗ٪ضٚاسًِٗ خًؿِٗ .
ايجآَ : ١زخ ٍٛايص ٜٔنؿطٚا َه َٔ ١غري طا٥ؿ َٔ ١ؾطغاِْٗ ايصٜٔ
ٚقعٛا ٚضداهلِ بٌ قتٚ ٌٝأغري .
ايتاغع : ١غع ٞقطٜـ ؾُع ا٭َٛاٍ يؿهاى أغطاِٖ ايص ٗ ٜٔإس. ١ٜٓ
ايعاؾط : ٠زخ ٍٛعسز َٔ ا٭غط ٣اٱغ. ّ٬
ايجاْ : ٞؾٓٝكًبٛا خا٥بٌ يكاْ ٖٛٚ ٕٛنٌ َٔ واضب اٱغٜ ّ٬طتس عً٢
عكب ٘ٝخاغطاّ خا٥باّ .
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ا٭ضض ٚايػُٛات ًَهاّ خايكاّ ي٘  ٫ٚتػتكِٝ
أَٛض اـ٥٬ل إ ٫بٗص ٙإًه ١ٝإطًك َٔ ٖٛٚ , ١سهُ ١اهلل عع ٚدٌ ٚغع١

غًطاْ٘ يصا أختتُت اٯ ١ٜايػابك ١بكٛي٘ تعاٍ طبِ َّ١اَّٜٛوَ هَ ُِّٚٗ ََٜشَِْءٍ

َٓذِّشٌص (.)2

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .127
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .164
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ايجايح :يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ ْكط ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِ  ,قاٍ تعاٍ طىٌَُ اَّٛزُِ ؤَسْعَ َٚسَعٌَُٛوُ ثِبْٛيُذٍَ ًَدِّ ِ٢اْٛسَِّْ ُِْٛلْيِشَهُ هَََٜ
اٛذُِِّّّٜٗ ِ٢وِ ًََََِٗ ثِبَّٜٛوِ شَيِْذًاص (. )1

ٚ َٔٚد ٙٛإظٗاض ز ٜٔاٱغ ّ٬ضَ ٞأعسا ٘٥باـٝبٚ ١ايصٍ ٚاهلٛإ ,
يته ٕٛعٛز ٠إؿطنٌ إٍ َهَٗٓ ١عٌَ ؾاضَ َٔ ٜٔعطن ١بسض َكسَ ١يعٗٛض
ز ٜٔاٱغٚ ّ٬زع ٠ٛيًٓاؽ يًهـ عٔ إٜصا ٤إػًٌُ .
ؾإ قًت ٜ ٫سٍ َا سسخ بعس ٚاقع ١بسض عًٖ ٢صا إعٓ ٢ؾبعس إٔ
سهطٚا إٍ َعطن ١بسض يًكتاٍ م ٛأيـ َٔ إؿطنٌ  ,ظسؿٛا ظٝـ قٛاَ٘
ث٬ث ١آ٫ف ضدٌ ٗ َعطن ١أسس .
ٚاؾٛاب إْ٘ قٝاؽ َع ايؿاضم  ,ؾًِ ٜهٔ نؿاض قطٜـ َػتعسٜٔ
ٚداٖع ٜٔيًدطٚز ٕعطن ١بسض ؾكس ؾٛدٛ٦ا بهُهِ بٔ عُط ٚايػؿاضٟ
وٌُ ضغاي َٔ ١أب ٞغؿٝإ قاسب قاؾًتِٗ ايكازَ َٔ ١ايؿاّ  ٖٛٚىربِٖ
(إٔ قُسا قس عطض هلا ٗ اقشاب٘) (. )2
تط ٣نٝـ عًِ أب ٛغؿٝإ باغتٓؿاض ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
٭قشاب٘  ,اؾٛاب إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْسب أقشاب٘
باـطٚز إٍ عري قطٜـ ٚعً ٢م ٛعًين ؾبًؼ أبا غؿٝإ اـرب بٛاغط ١بعض
ايطنبإٚ ,نإ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٛض ٗ ٟدٗت٘  ,ؾٝدطز
يكاؾً ١أب ٞغؿٝإ أْ٘ ٜ ٫طٜس ايتكس ٟهلا ٚإستذاظ ا٭َٛاٍ إش دعٌ َتػعاّ
هلِ يتػٝري َػاض ايكاؾًٚ ١ايتعذ ٌٝبايػري .
ٚشنط إٔ ٖص ٙايكاؾً ١تهِ ٔػٌ أيـ زٜٓاض ٚ ,عسز ايعري أيـ بعري ,
ؾؿٗٝا ٯٍ غعٝس بٔ ايعام أضبع ١آ٫ف َجكاٍ شٖب (ٜٚكاٍ نإ يبين كعّٚ

( )1غٛض ٠ايؿتض .28
( )2ع ٕٛٝا٭ثط .322/1
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ؾٗٝا َا٥تا بعرئٚ ,ػ ١أ ٚأضبع ١آ٫ف َجكاٍ شٖبٚ ,نإ ٜكاٍ يًشاضخ بٔ
عاَط بٔ ْٛؾٌ ؾٗٝا أيـ َجكاٍٚ ,نإ ٭َ ١ٝبٔ خًـ أيؿا َجكاٍ.
(نإ يبين عبس َٓاف ؾٗٝا عؿط ٠آ٫ف َجكاٍٚ ,نإ َتذطِٖ إٍ غع٠
َٔ أضض ايؿاّ ٚ ,ناْت عريات بط ٕٛقطٜـ ؾٗٝا ٜعين ايعري.)1( ).
ٚقبٌ َعطن ١بسض أغاض نطظ بٔ دابط ايؿٗط ٟعًَ ٢ؿاضف إس, ١ٜٓ
ٚسٝح تطَٛ ٣اؾ , ِٗٝؾاقتاز عسزاّ َٔ َٛاؾ. ِٗٝ
ٚنإ نطظ َٔ ض٩غا ٤إؿطنٌ ٚ ,يهٓ٘ أغًِ ؾُٝا بعس ٚقبٌ ايؿتض ,
 َٔٚاٯٜات إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أضغً٘ عً ٢ضأؽ غطَٔ ١ٜ
عؿط ٜٔقشابٝاّ ٗ طًب مثاْ َٔ ١ٝعط , ١ٜٓداٚ٤ا إٍ إسٚ ١ٜٓاغًُٛا
ؾأغتٛبٛ٦ا إسٚ , ١ٜٓمل ٜطٝكٛا ايطكؼ ؾٗٝا  ,ؾؿهٛا إٍ ضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾأضغًِٗ إٍ يكاس٘ ٚناْت تطع ٢بص ٟاؾسض ْاس١ٝ
قبا ,٤قطٜباّ َٔ دبٌ عري  ,عًَ ٢ػاؾ ١غت ١أَٝاٍ َٔ إس. ١ٜٓ
ؾأزضنِٗ ٜػاض َ ٍٛضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٚػُٜ ٢ػاض
ايطاعٚ , ٞنإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أعتك٘ ٕا ضآ ٙوػٔ
ايكٚ , ٠٬نإ َع٘ ْؿط قً ٌٝؾكاتًِٗ ؾكطعٛا ٜسٚ ٙضدً٘ ٚغطظٚا ايؿٛى ٗ
يػاْ٘ ٚع ٘ٝٓٝستَ ٢ات َٝ ٌٓٚ ,تاّ إٍ قبا ٤سٝح زؾٔ .
ٚغاقٛا اٱبٌ ؾعًِ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٗص ٙإكٝب١
ٚإجً ١ايؿٓٝع َٔ ١أْاؽ أنطَِٗ ؾػسضٚا .
ؾبعح نطظ بٔ دابط ٗ غط َٔ ١ٜعؿط ٜٔؾاضغاّ ٚخطدٛا ٜ ٫سض ٕٚأٟ
ططٜل ٜػًهٚ , ٕٛنٝـ ٜتبع ٕٛايكٚ ّٛيٝؼ َٔ أثط ؾاشا ِٖ باَطأ ٠ؼٌُ
نتـ بعري  ,ؾأخصٖٚا ٚغأيٖٛا َ :ا ٖصا َعو ؟ إْ٘ ٜسٍ عًٚ ٢دٛز شبض

يبعري ٗ إٛنع ٚقس قاٍ تعاٍ طًََٟب َّوْ َُٜٞخُنٌُدَ سَثَِّٖ بِالَّ ىٌَُص
َطضت بك ّٛمطٚا بعرياّ ؾاعط. ْٞٛ
(َ )1ػاظ ٟايٛاقس.11/1 ٟ
( )2غٛض ٠إسثط .31

( )2

ؾأدابتِٗ قا: ١ً٥
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ؾكاضت عٓسِٖ أَاض ٠بأِْٗ ايك ّٛايصٜ ٜٔطًب ٕٛ٭ٕ إػاؾط٫ ٜٔ
ٜصع ٕٛايبعري ؿادتِٗ إي ٗ ٘ٝايٓكٌ ٚايطنٛب  ٌٓٚا٭ثكاٍ .
قايٛا  :أ ِٖ ٜٔ؟
قايت  ِٖ :بتًو ايكؿاض َٔ اؿط , ٠إشا ٚاؾٝتِٗ عًٗٝا ضأٜتِ زخاِْٗ)
ؾهاْت عٚ ١َ٬ز٫ي ١أخطٚ , ٣إخباضاّ بـاْؿػاهلِ باعساز ايطعاّ ٚطٗ.٘ٝ
ؾذاٚ٤ا إيٚ ِٗٝإشا ِٖ عًٚ ٢ؾو ايؿطاؽ َٔ طعاَِٗ ٚأنٌ بعري ايعنا٠
بػري سل  ,ؾأساطٛا بِٗ ٚغأي ِٖٛإٔ ٜأغطٚ , ِٖٚمل ٜهٔ خٝاض آخط هلِ
إش باغتٚ ِٖٛأغًشتِٗ بعٝس ٠عِٓٗ ٚ ,عسز ايػط ١ٜنإ عؿط ٜٔؾاضغ ّا
ٚعسز ايعطْ ٌٝمثاْ ١ٝؾكط  َٔٚ ,اٯٜات إٔ اهلل عع ٚدٌ أيك ٢ايطعب ٗ
ْؿٛغِٗ  ,إش أساط بِٗ إػًُٚ ٕٛأغطٚ ِٖٚضبطٚ ِٖٛأضزؾ ِٖٛعً٢
اـ ٌٝست ٢قسَٛا بِٗ إٍ إس( ١ٜٓؾٛدسٚا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ بايػاب ,١ؾدطدٛا م.ٙٛ
ٚعٔ أْؼ بٔ َايو قاٍ :ؾدطدت أغع ٗ ٢آثاضِٖ َع ايػًُإ ست٢
يك ِٗٝايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بايعغابَ ١ذُع ايػ ,ٍٛٝؾأَط بِٗ
ؾكطعت أٜسٚ ِٜٗأضدًِٗٚ ,مسًت أعٚ ِٗٓٝقًبٛا ٖٓاى .قاٍ أْؼ :إْٞ
يٛاقـٷ أْعط إي.ِٗٝ
قاٍ ايٛاقس :ٟؾشسثين إغشام ,عٔ قاحل َ ٍٛايت ,َ٘ٛعٔ أبٞ
ٖطٜط ,٠قإٍ :ا قطع ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أٜس ٟأقشاب ايًكاح
ٚأضدًِٗ ٚمسٌ أعٚ ِٗٓٝؾْ ِٗٝعيت ٖص ٙاٯ " :١ٜإِا دعا ٤ايص ٜٔواضبٕٛ
اهلل ٚضغٛي٘ ٜٚػع ٗ ٕٛا٭ضض ؾػازاّ إٔ ٜكتًٛا أٜ ٚكًبٛا أ ٚتكطع أٜسِٜٗ
ٚأضدًِٗ َٔ خ٬فٺ " ...اٯ .١ٜقاٍ :ؾًِ تػٌُ بعس شيو عٌ (.)1
قاٍ ايٛاقس : ٟؾشسثين أب ٛدعؿط ,عٔ أب ,٘ٝعٔ دس ,ٙقاٍَ :ا بعح
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بعس شيو بعجاّ إْٗ ٫اِٖ عٔ إجً.١

( )1أْعط ايسض .269/2
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ٚعٔ ابٔ ب ,ٍ٬عٔ دعؿط بٔ قُس ,عٔ أب ,٘ٝعٔ دس ,ٙقاٍ :مل ٜكطع
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يػاْاّ قطٚ ,مل ٜػٌُ عٓٝاّٚ ,مل ٜعز
عً ٢قطع ايٝس ٚايطدٌ)(.)1
ٜٚسٍ اؿسٜح أع ٙ٬عً ٢إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ مل ٜػٌُ
عٚ , ٤٫٪ٖ ٕٛٝإٕ نإ مسًٗا َٔ باب ايككام بإجٌ ٕا ؾعًٛا بٝػاض
ايطاع , ٞؾًِ ٜػٌُ عٓٝاّ أبساّ .

ايطابع َ :ع إٔ قٛي٘ تعاٍ طَِْْٔٛـَنَ ؿَشًَُب  ْ٢ِٟاَّٛزََِِّٗ َ٢شًُا ؤًَْ َّْ٘جِزَيََُُْ ْٞنَِْٜٔجٌُا

خَبئِجِنيَص

( )2

ٚضز غكٛم َعطن ١أسس  ,ؾإ خاُ ١اٯ ١ٜدا٤ت بكٝػ١

إهاضع َٔ دٗتٌ :

ا٭ : ٍٚايؿعٌ إهاضع طََُْنَِْٜٔجٌُاص .
ايجاْ : ١ٝساٍ اـٝبٚ ١إغتساَتٗا بًشاظ ايؿعٌ إهاضع  ,ؾً ٛقايت اٯ١ٜ

(ؾاْكًبٛا خا٥بٌ )٫ستٌُ ا٭َط إْكها ٤ساٍ اـٝبٚ ١ظٚاهلا عٔ إؿطنٌ ,
ؾذا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١إهاضع يبٝإ إغتساَ ١ساٍ اـٝب ١عٓس ايص ٜٔنؿطٚا ,
ٚوتٌُ خٝب ١إؿطنٌ ٚدٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚإغتساَ ١ساٍ اـٝب ١عٓس ايص ٜٔنؿطٚا ٗ ططٜكِٗ إٍ َه. ١
ايجاْ : ٞبكا ٤ساٍ اـٝب ١عٓس إؿطنٌ ستَ ٗ ِٖٚ ٢ه. ١
ايجايح َ :كاسب ١اـٝب ١يًص ٜٔنؿطٚا ٗ أٜاّ سٝاتِٗ .
ايطابع  :تٛاضخ ايص ٜٔنؿطٚا اـٝبٚ ١اؿػط ٠بػبب خػاضتِٗ ٗ َعطن١
أسس .
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛدٚ , ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل اٯٚ ١ٜأغطاض ف٧
خاُتٗا بكٝػ ١ايؿعٌ إهاضع (.)3
(َ )1ػاظ ٟايٛاقس.227/1 ٟ
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .127
( )3أْعط اؾع ٤اؿازٚ ٟايجُاٌْ ايص ٟدا ٤خاقاّ بتؿػري ٖص ٙاٯ. ١ٜ
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ناْت غع ٠ٚايعؿري ٠إش خطز ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ
ؾٗط ْاز ٣ا٭ َٔ ٍٚايػٓ ١ايجاْٜ ١ٝطٜس قطٜؿاّ ْٚ ,عٍ ايعؿري َٔ ٠بطٔ
ٜٓبع ؾأقاّ بٗا َا بك َٔ ٞيٝايْ ٞاز ٟا٭ٚ ٍٚيٝايْ َٔ ٞاز ٟاٯخط. ٠
(ٚٚازع ؾٗٝا بَٓ ٢سجل ٚسًؿا َٔ ِٖ٤بٓ ٢نُط )1( )٠يبٝإ َعذع ٠يًٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ ايػٓ ١ايسؾاع ٖٞٚ ١ٝتكسّ إٛازعَ ١ع
ق ّٛقبٌ قتاٍ إؿطنٌ  ,يٝأَٔ َٔ داْبِٗ .
ٖ ٗٚص ٙايػع ٠ٚقاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٲَاّ عًٞ
عً ٘ٝايػٚ ّ٬عُاض بٔ ٜاغط (قاٍ أ ٫أسسثهُا بأؾك ٢ايٓاؽ ضدًٌ قًٓا
بًٜ ٢ا ضغ ٍٛاهلل قاٍ أسُٝط مثٛز ايص ٟعكط ايٓاقٚ ١ايصٜ ٟهطبو ٜا عًٞ
عًٖ ٢صٚٚ - ٙنع ٜس ٙعً ٢قطْ٘ ستٜ ٢بٌ َٓٗا ٖصٚ ,ٙأخص بًشٝت٘ .
ٚاغتعٌُ ايٓيب عً ٢إس ١ٜٓأبا غًُ ١بٔ عبس ا٭غس ؾُٝا شنط ابٔ
ٖؿاّ.
ٚشنط ابٔ غعس أْٗا ناْت ٗ ْاز ٣اٯخط ٠عً ٢ضأؽ غت ١عؿط ؾٗطا
 ٌٓٚيٛا ٤ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾٗٝا ٓع ٠بٔ عبسإطًب
ٚنإ ايًٛا ٤أبٝض) (.)2
اـاَؼ ّ ٌٖ :هٔ سكط إْك٬ب إؿطنٌ باـٝب ١عاٍ ايهبت ايصٟ
تصنط ٙاٯ ١ٜأعٜٚ , ٙ٬ه ٕٛتكسٜط اٯ : ١ٜؾٓٝكًبٛا خا٥بٌ ٭ٕ اهلل نبتِٗ ) .
اؾٛاب ٖصا إعٓ ٢قشٝض ٚ ,يهٔ َهاٌَ اٯ ١ٜأعِ َٔ إٔ تٓشكط
ب٘ ,يٝهٚ َٔ ٕٛد ٙٛتكسٜط اٯ: ١ٜ
ا٭ٜ : ٍٚهبت اهلل ايص ٜٔنؿطٚا يٓٝكًبٛا خا٥بٌ .
ايجاْ : ٞتطؾض إْك٬ب ايص ٜٔنؿطٚا خا٥بٌ عٔ ايهبت ٚاـعٚ ٟإَت٤٬
ْؿٛغِٗ باؿػط.. ٠

( )1ع ٕٛٝا٭ثط .301/1
( )2ع ٕٛٝا٭ثط .301/1
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ايجايح  :يٝكطع اهلل ططؾاّ َٔ ايص ٜٔنؿطٚا ؾٓٝكًبٛا خا٥بٌ ) ؾصات قطع
ايططف ٬ٖٚى طا٥ؿ َٔ ١ايص ٜٔنؿطٚا  َِٗٓٚعسز َٔ ؾطغاِْٗ ٚؾذعاِْٗ
ٖ ٛخٝب. ١
ايطابع ٜٓ :كًب ايص ٜٔنؿطٚا خا٥بٌ غٛا ٤قتًت طا٥ؿ َٔ ١ضداهلِ أٚ
نبتٛا .
ٚنُا ْعيت آ ١ٜايبشح غكٛم ٚاقع ١أسس ؾهصا اٯ ١ٜأع ٙ٬ؾأْٗا ْعيت
ٗ َٛنٛعٗا ٚأٚاْٗا بٛاقع ١أسس ٚإٕ نإ إساض عً ٢عُ ّٛإعٓٚ ٢يٝؼ
غبب َٛٚنٛع ايٓع. ٍٚ
 ٌٖٚتتهُٔ اٯ ١ٜأع ٙ٬ايبؿاض ٠غكٛم قازّ ا٭ٜاّ بعس َعطن ١أسس ,
اؾٛاب ْعِ  َٔ ,دٗات :
ا٭ : ٍٚايتباطٚ ٧ايرتاخ ٞبٌ َعطن ١أسس َٚعطن ١اـٓسم اييت دطت
بعسٖا  ,ؾبُٓٝا مل ٜهٔ بٌ َعطن ١بسض ٚأسس غ ٣ٛث٬ث ١عؿط ؾٗطاّ َع إٔ
إؿطنٌ ناْٛا ٜطًب ٕٛايجأض  ,ناْت إس ٠بٌ َعطن ١أسس ٚاـٓسم مٛ
غٓتٌ ٚ ,ق ٌٝإٔ َعطن ١اـٓسم ٗ ايػٓ ١ايطابع. ١
ايجاْ : ١ٝنإ ايص ٜٔنؿطٚا ٜػتعسٕ ٕٚعطن ١اـٓسم َع تػؿ ٞاـٝب١
ٚاؿػط ٠هلِ ٕا ؿكِٗ ٗ َعطن ١بسض ٚأسس .

ايجايجٜ : ١بٌ قٛي٘ تعاٍ طَِْْٔٛـَنَ ؿَشًَُب  ْ٢ِٟاَّٛزََِِّٗ َ٢شًُاص ( )1ساٍ ايهعـ

ايهعـ ٚاٱْهػاض ٚايٓكل ٗ ايؿطغإ ايص ٟقاض عً ٘ٝدٝـ ايص ٜٔنؿطٚا
.
يكس ناْت قطٜـ أٌٖ ػاضٚ ٠سٝاَ ٠سَْ ١ٝرتؾٜ ١ػازض ٗ ٕٚايكٝـ إٍ
ايؿاّ ؿً ٛايٓػٚ ِٝعصٚب ١إاٚ ٤نجط ٠ايجُاض ٚهًبَ ٕٛعِٗ ايبها٥ع
ٚايتذاضات  ,ثِ ٜطسً ٕٛإٍ اي ٗ ُٔٝايؿتا ٤يًسؾٚ ٧ايتػٛم  ٖٛٚ ,ايصٟ

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .127
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ٚثٸك٘ ايكطإٓ بكٛي٘ تعاٍ طِٛةِّالٍَِ ُٓشَّْشٍ * بِّالَُِيِ ْٞسِزَْٜخَ اٛشِّزَبءِ ًَاٛظََِّْْص (َ )1ع ٖصٙ
اؿاٍ قس  ٫تٛدس نجط َٔ ٠ايؿطغإ ايؿذعإ  ,إِا ناْٛا قًٚ , ١قس أغًِ
بعهِٗ َجٌ ٓع ٠عِ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ نُا ضظم اهلل
عع ٚدٌ اٱَاّ عً ٞايكٚ ٠ٛايػًب ١عً ٢ؾطغإ قطٜـ ْٚ ,عٍ قٛي٘ تعاٍ ٗ

َعطن ١اـٓسم طًََََِٗ اَّٜٛوُ اُ٠ْٛاِْٟنِنيَ أِْٛزَبَٙص (َٚ , )2ا نؿ ٢اهلل عع ٚدٌ ب٘
ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإٖ ٌَٓ٪عّ ١قطٜـ َ ّٜٛعطن ١بسض
ٚاـػاضٚ ٠اـٝب ١اييت ؿكت بِٗ َ ّٜٛعطن ١أسس .
يته ٕٛآ ١ٜايبشح خري َٛاغا ٠يًُػًٌُ ٕا ؾٗٝا َٔ ايتصنري َا ْعٍ
بايص ٜٔنؿطٚا َٔ اـػاض. ٠
إػأي ١ايجآَ : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ قس أقبتِ َجًٗٝا  ّٜٛايتك٢
اؾُعإ ).
َٔ إعذاظ ايكطإٓ ف ٧ايٛقـ بايتكا ٤اؾُعٌ يهٌ َٔ َعطن ١بسض
ٚأسس ٚ ,ؾٚ ٘ٝد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚبٝإ قاْٚ ٖٛٚ ٕٛدٛز ٚد ٙٛيًؿب٘ بٌ إعطنتٌ .
ايجاْ : ٞإضاز ٠إغتكشاب ايٓكط ٗ َعطن ١بسض .
ايجايح  :تأنٝس ؾهٌ اهلل عً ٢إػًٌُ ٗ نٌ َٔ َعطن ١بسض ٚأسس .
ٚقس شنطت آ ١ٜايبشح قاْْٛاّ َٔ اٱضاز ٠ايته ٖٛٚ ١ٜٝٓٛإٔ َا أقاب
إػًٌُ  ّٜٛأسس باشٕ اهلل ٖٓٚ ,اى َػأيتإ :
ا٭ ٌٖ : ٍٚنإ يكا ٤دٝـ إػًٌُ َع دٝـ إؿطنٌ ٗ َعطن ١بسض
ٚأسس باشٕ اهلل .
ايجاّْ ٌٖ : ١ٝهٔ قطا ٠٤آ ١ٜايبشح ( ّٜٛايتك ٢اؾُعإ ؾبإشٕ اهلل).

( )1غٛض ٠قطٜـ .2-1
( )2غٛض ٠ا٭سعاب .25

 71ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /ز149

أَا بايٓػب ١يًُػأي ١ا٭ ٍٚؾاؾٛاب ْعِ ٜ ٫ٚ ,كع أٜ ٚكطف قتاٍ إ٫
باشٕ اهلل َ َٔ ٖٛٚ ,كازٜل إستذاز اهلل عع ٚدٌ عً ٢إ٥٬ه ١بكٛي٘

طبِ ِِّ٣ؤَهَْٟ َُٜٞب الَ رَوَْ١ٌُ٠َٜص

()1

عٓسَا قايٛا بإٔ اٱْػإ ٜؿػس ٗ ا٭ضض

ٜٚػؿو ايسَا. ٤

َ َٔٚكازٜل خاُ ١اٯ ١ٜايػابك ١طبِ َّ١اَّٜٛوَ هَ ُِّٚٗ ََٜشَِْءٍ َٓذِّشٌص

( )2

ٗ إكاّ أَٛض :
ا٭ : ٍٚق ٛاهلل عع ٚدٌ يٛقا٥ع ٚأؾطاز نجري ٠يًكتاٍ .
ايجاْٜ : ٞعٔ ططؾا ايكتاٍ أ ٚأسسُٖا ٚدٛز إكته ٞيًكتاٍ ٚ ,ؾكس إاْع
َٓ٘  ,ؾٝتؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚو ٍٛز ٕٚإغتساَٖ ١صا ايعٔ ٚايعٌُ ب٘ .
ايجايح  :قس ػتُع َكسَات ايكتاٍ ٜٚػُع قٛت ٚقعكع ١ايػ٬ح ,
ٚتعاٖس ايطٚاسٌ ٚآ٫ت اؿطب ٚتٗ ٧ٝإٚ ٕ٪تسم طب ٍٛاؿطب ٚ ,تكسح

ا٭ٖاظٜر ٚ ,تًك ٢ايككا٥س ايؿعط ١ٜطُٗ ُّٚزِضْةٍ ثَِ٠ب َٛذَّْيَُِ ْٞشِزٌَُ١ص (. )3

ٚيهٔ اهلل عع ٚدٌ و ٍٛز ٕٚايٓاؽ ٚايكتاٍ ٜٚكطؾِٗ عٓ٘ ٌٖٚ ,
ٜكض ايكٜٚ ٍٛكطف اهلل ايكتاٍ عٔ ايٓاؽ  ,اؾٛاب ْعِ  ,ؾصات ايكتاٍ
َٚكسَات٘ أَٛض َػتذٝب ١هلل عع ٚدٌ .
ٚي ٛناْت ٖص ٙإكسَات غكٛم قتاٍ بٌ إػًٌُ ٚايص ٜٔنؿطٚا
ٜٚعًِ اهلل عع ٚدٌ إٔ ايٓكط ؾٜ ٘ٝه ٕٛيًُػًٌُ عً ٢م ٛايكطع .
ؾٌٗ وتٌُ ق ٛاهلل عع ٚدٌ هلصا ايكتاٍ  ,أّ ٫بس َٔ ٚقٛع٘ ٚبصات
ايهٝؿ. ١ٝ

( )1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .165
( )3غٛض ٠ايط.32 ّٚ
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اؾٛاب ٖ ٛا٭ َٔ ٖٛٚ , ٍٚؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عً ٢إػًٌُ

ٚايٓاؽَ َٔٚ ,كازٜل قٛي٘ تعاٍ طبِ ِِّ٣ؤَهَْٟ َُٜٞب الَ رَوَْ١ٌُ٠َٜص

()1

ٗ ٌٖٚ

قَ ٛجٌ ٖصا ايكتاٍ غٝاب َٓاغب ١يٓكط إػًٌُ ٚإٓاؾع إرتؾش ١عٓ٘ .
اؾٛاب  , ٫ؾشُٓٝا ٜكطف اهلل عع ٚدٌ ايكتاٍ ؾاْ٘ غبشاْ٘ ٜٓذٸع ٗ
ايٛاقع إٓاؾع إرتؾش ١عٓ٘ َ ,ع َهاعؿٖ ١ص ٙإٓاؾع نُاّ ٚنٝؿاّ َع عسّ
ٚقٛع ايكتاٍ ٚ ,قطف ايكتاٍ ٗ إكاّ َٔ اٱعذاظ ٗ ف ٧قٛي٘ تعاٍ

طَُجِةِرْ ِ١اَّٜٛوِصٗ آ ١ٜايبشح يبٝإ َػا: ٌ٥

ا٭ : ٍٚسذب َٓٚع َكسَات ايكتاٍ .
ايجاْ : ١ٝإظاسَ ١عاْ ٞايػهب ٚاٱغتشٛاش ٚسب قٗط ايػري عٔ

ايٓؿٛؽ ٗٚ ,قٛي٘ تعاٍطًُٗ ٌَْٛنْذَ َُلًّب ًَِْٜقَ أَْْٜٛتِ الََِْ٣ؼٌُّا  ْ٢ِٟزٌََِْٖٛص

( )2

زع٠ٛ

يًُػًٌُ يًكرب ٚسػٔ اـًل ست ٗ ٢غاع ١ايؿسٚ ٠ايهٝل.
ايجايجَٓ : ١ع ٚقٛع ايكتاٍ ست ٢ي ٛتكاضب ايكؿإ .

ايطابع : ١تًَُٓ ١ٝه ١بػض ايكتاٍ عٓس ايٓاؽ  ,قاٍ تعاٍ طُٗزِتَ هََُْْْٜٞ٘
أِْٛزَبًَ ُٙىٌَُ ُٗشْهٌ َُْٞ٘ٛص(.)3
 ٌٖٚنط ٙايكتاٍ ٗ اٯ ١ٜأع ٙ٬خام بإػًٌُ أّ أْ٘ عاّ عٓس ايٓاؽ
ْٝعاّ.
إدتاض ٖ ٛايجاْ ٫ٚ ,ٞعرب ٠بايؿاش ايٓازض ْ ,عِ نُط ٙإػًٌُ يًكتاٍ عٔ
قكس ٚإختٝاض ٚأقٌ إّاْ. ٞ
ٚوهط اٱشٕ اٱهل ٗ ٞنٌ زقٝكٚٚ ١اقعٜ ١سَْ ٛعٗا ايكتاٍ بٌ ؾطٜكٌ ,
ؾُتَ ٢ا سذب اهلل إشْ٘  ٫ؼسخ تًو ايٛقا٥ع .
( )1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .159
( )3غٛض ٠ايبكط.216 ٠
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ٚأَا إػأي ١ايجاْ , ١ٝؾاؾٛاب ْعِ ّ ,هٔ تكسٜط اٯ ّٜٛ : ١ٜايتك٢
اؾُعإ ؾبإشٕ اهلل) يبٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛسهٛض َٛٚنٛع ١ٝؾبإشٕ َٔ اهلل عع
ٚدٌ ٗ َكسَات َعطن ١أسس ٚبساٜتٗا ٚخاُتٗا ٚ ,ي ٛؾا ٤اهلل عع ٚدٌ َا
سهطت قطٜـ إٍ إعطنٚ ١ي ٛؾا ٤اهلل يبك ٞايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٗ إسٚ ,١ٜٓإي ٘ٝنإ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ ايبسا١ٜ
بعس تأ ًٜ٘ٚيطٜ٩ا ضآٖا ٚقاٍ ب٘ بعض ايكشاب َٔ ١ا٭ْكاضٚ ,عبس اهلل بٔ
أب ٞبٔ أب ٞغًٚ ٍٛنإ ضٝ٥ؼ اـعضز .
يكس طًب ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٔ تٴذعٌ ايٓػاٚ ٤ايصضاضٟ
ايكػاض ٗ ا٭طاّ ٚ ,ا٭َانٔ إطتؿع ٗ ١إسٜٚ ,١ٜٓكاتٌ إ ٗ َٕٛٓ٪أظق١
إس ١ٜٓيسؾع إعتسٚ ,ٜٔتطَ ِٗٝايٓػا َٔ ٤ؾٛم ايبٛٝت ٜٚ ,ك َٕٛٛبػًل
ا٭ظق ١بايػهٚ ١اؿذاض ٠ؾكاضت إس ١ٜٓناؿكٔٚ ,يكس أؿت طا٥ؿَٔ ١
ؾباب إػًٌُ عً ٢ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ باـطٚز يكتاٍ ايصٜٔ
نؿطٚا تعذ ّ٬ٝبايٓكط نُا سكٌ ٗ َعطن ١بسض ٚ ,ؾٛقاّ إٍ ايؿٗاز ٠عٓس٥ص
زخٌ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٍ بٝت٘ ؾًبؼ ٭َ ١ايكتاٍ ٚخطز
عً ِٗٝغري خا٥ـ ٚ ٫ٚدٌ َٔ اؿطب ؾٓسَٛا عً ٢إؿاسِٗ  ,ؾذاٚ٤ا إٍ
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚقايٛا ٜا ضغ ٍٛاهلل  :إٕ ؾ٦ت ؾاقعس ,
ٚمٔ ْكرب ْٚكاتٌ إؿطنٌ إشا زخًٛا إس ١ٜٓؾأعًٔ ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ قاْْٛاّ َٔ َٓٗاز ايٓب ٠ٛبكٛيَ٘( :ا ٜٓبػ ٞيٓيب إشا يبؼ َ٫ت٘ إٔ
ٜهعٗا ستٜ ٢كاتٌ) (.)1
يصا ّهٔ دعٌ عسّ خًع ٭َ ١ايكتاٍ ستٜ ٢كاتٌ َٔ كتكات ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾإ قًت ٖٓاى نجري َٔ إًٛى ٚا٭َطاًٜ ٤بػٕٛ
بع ٠ايكتاٍ ٚوًُ ٕٛايػ٬ح ٜٚأب ٕٛخًعٗا ستٜ ٢كاتًٛا.
ٚاؾٛاب ٖصا قشٝض ٚيهٔ يٝؼ عً ٢م ٛايؿطط ٚايكؿ ١إ٬ظَ,١
ٚيبؼ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭َ ١اؿطب ؾطع َٚكسام يكٛي٘
( )1ايسض إٓجٛض .318/2

َعامل اٱّإ  /ز 149ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 74

تعاٍطًََٟب َّنْـُِْ هَ ْ٢اْٛيٌٍََ * بِ ْ١ىٌَُ بِالَّ ًَزٌِْ ٌُّزََص(ٖ )1ا ٜسٍ عً٢
إٔ خطٚز إػًٌُ إٍ أسس نإ َؿٚ ١٦ٝإشٕ َٔ اهلل عع ٚدٌ يبٝإ قإْٛ
 ٖٛٚغ ١َ٬إػًٌُ َٔ ا٭غط ٚاؿػط ٠عً ٢خطٚدِٗ أٚ ٚقٛع ايؿٗسا٤
َٔ ب.ِٗٓٝ
يكس ناْت ٚقا٥ع َعطن ١بسض ْٚتا٥ذٗا ْٚكط إػًٌُ إبٌ ؾٗٝا سانط٠

قبٌ ٚأثٓاٚ ٤بعس َعطن ١أسس  َٔ ٖٛٚ ,خكا٥ل طخَْْشَ ؤَُّٟخٍ ؤُخْشِخَذْ ِٜٛنَّبطِص

( )2

إش ٜكاسبٗا ايٓكط ٗ ساٍ اـػاض. ٠
 َٔٚاٱعذاظ ٗ ضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚنإ إػًَُ ٗ ٕٛعطن ١بسض أقٌ ضدا ١ْٚ٪َٚ ّ٫عٓ٘ ٗ َعطن١
أسس .
ايجاْ : ٞنإ غ٬ح إػًٌُ ٗ بسض غٛٝؾاّ نعٝؿ ٗ ١ايػايب ٚعكٝاّ,
ٚسُٓٝا زخًت ايػٓا ِ٥إٍ إسٚ ١ٜٓقبض ايكشاب ١ؾسا ٤ا٭غط ٣أؾرتٚا
أغًش ١دسٜسٚ ٠زضٚعاّٚ ,عس ٠يًكتاٍ َجٌ ايبٝه ٖٞٚ ١اـٛش َٔ ٠سسٜس
اييت تٛنع عً ٢ايطأؽ ٚضٚاسٌ ٚقاضٚا ٜتُطْ ٕٛعً ٢ايػ٬ح ,
ٜٚتػابك ٗ ٕٛاؾطٚ ,ٟقاض ايٓكط غبباّ ٱغتعاض ٠إػًٌُ ايػ٬ح ٚعس٠
ايكتاٍٚ ,إقرتاض إاٍ ٭غطاض ايسؾاع.
ايجايح  :داْ ٤كط إػًٌُ ٗ َعطن ١بسض َعذعٚ , ٠نُا إٔ إشٕ اهلل عع
ٚدٌ سانط نػبب ؿسٚخ إعطن , ١ؾإ إػًٌُ خطدٛا إٍ َعطن ١بسض
بٗ ١٦ٝايطداٍ إٓتكطٚ , ٜٔتكسٜط آ ١ٜببسض عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ : ٍٚيكس ْكطنِ اهلل ببسض َعذع. ٠
ايجاْ : ٞيكس ْكطنِ اهلل ببسض ْكطاّ باقٝاّ إٍ  ّٜٛايكٝاَ. ١
ايجايح  :يكس ْكطنِ اهلل ببسض ؾاظاح عٓهِ يباؽ ايصٍ ٚايهعـ.
( )1غٛض ٠ايٓذِ .4-3
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايطابع  :يكس ْكطنِ اهلل ببسض ن ٬ٝتٓٗعَٛا ٗ َعطن ١أسس .
اـاَؼ  :يكس ْكطنِ اهلل ببسض يتكربٚا ٗ َعطن ١أسس  ,قاٍ

تعاٍطًَاٛظَّبثِشِّ ُِِ َ٢اْٛجَإْعَبءِ ًَاٛؼَّشَّاءِ ًَزِنيَ اْٛجَإْطِص(.)1
ايػازؽ  :يكس أخطز اهلل ضغٛي٘ ٚإٜانِ يٓٝكطنِ .
ايػابع  :يكس ْكطنِ اهلل ببسض عً ٢ايص ٜٔنؿطٚا .

ايجأَ  :يكس ْكطنِ اهلل ببسض َع قًتهِ ٚنجط ٠دٝـ ايص ٜٔنؿطٚا .

ايتاغع  :يكس ْكطنِ اهلل ببسض يتٓعٍ آ ١ٜطثِجَذْسٍص ٗ ايكطإٓ ٚتبكٚ ٢اقع١

بسض خايس ٠إٍ  ّٜٛايكٝاَٚ , ١يٝؼ َٔ َٛنع َٔ ْٝع أما ٤ا٭ضض
َعطٚف عٓس ا٭دٝاٍ  ,تتعًل ب٘ َعطنَ َٔ ١عاضى ايتأضٜذ َجٌ (بسض) ٖٛٚ
َٔ اٱعذاظ ٗ ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإٔ َٛنع إقاَت٘
ٚغؿطٚ ٙقتاي٘ َكاسب ١٭دٝاٍ ايٓاؽ إٍ  ّٜٛايكٝاَٜٚ , ١رتؾض ٖصا اـًٛز
َٔ دٗات :

ا٭ْ : ٍٚع ٍٚقٛي٘ تعاٍطًََٔٛذْ َ٣ظَشَُٗ ْٞاَّٜٛوُ ثِجَذْسٍ ًَؤَْ٣زُ ْٞؤَرَِّٛخٌص (.)2
ايجاْ : ١ٝايػٓ ١ايٓب. ١ٜٛ
ايجايج : ١أخباض أٌٖ ايبٝت ٚايكشاب. ١
ايطابع: ١ت ٠ٚ٬إػًٌُ ٯ ١ٜببسض ٚاٯٜات ا٭خط ٣اييت تتعًل بٛاقع١

بسض .
 ٗ ٌٖٚت ٠ٚ٬آ ١ٜايبشح ٚايػٝام إغتشهاض يٛاقع ١بسض أّ  ,٫بًشاظ
إٔ َٛنٛعُٗا ٖٚ ٛاقع ١أسس.
اؾٛاب ٖ ٛايجاْ َٔ ٞدٗات:
ا٭ : ٍٚشنط آ ١ٜايبشح ٚايػٝام يكتاٍ إػًٌُ ٚ ,نٝـ أِْٗ واضبٕٛ
ايص ٜٔنؿطٚا بايٓبٚ ٠ٛايتٓعٚ ٌٜؾدل ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٚسٍ
( )1غٛض ٠ايبكط.177 ٠
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .123
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عًَ ٘ٝا ٚضز ٗ اٯ ١ٜايتاي١ٝطًََِْٛوْ ََٜٞاَّٛزَِّ٣ َ٢بٌَُُٔا ًََِْٓٛ َٚيُ ْٞرَوَبٌَْٛا َٓبرٌُِٜا ُِِ عَجِْ ِٚاَّٜٛوِ
ؤًَْ ادَُْوٌُا َٓبٌُٛا َ٣ ٌَْٛوِْٓ َُٜٞزَبالً الَرَّجَوْنَبُٗ ْٞىُُِِْْٜ٘ٛ ْٞشِ ٌََّْٟئِزٍ ؤَْٓشَةُ ِٟنْيُِٛ ْٞإلِميَبِ١ص(.)1
ايجاْٚ : ١ٝسس ٠إٛنٛع ٗ تٓكٝض إٓاط .
ايجايج : ١تصنري آ ١ٜايػٝام َعطن ١بسضْٚ ,كط إػًٌُ ؾٗٝا بكٛي٘

تعاٍطَٓذْ ؤَطَجْزُِٟ ْٞثَْْْٜيَبص(.)2

ايطابع : ١ف ٤ٞايؿاظ ػُع بٌ آ ١ٜايبشح ٚاٯٜات اـاقَ ١عطن ١بسض

نُا ٗ قٛي٘ تعاٍطٌَّْ َٝاْٛزَََٔ اْٛدَْ٠وَبِ١ص.

إػأي ١ايتاغع : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  :قٌ ٖ َٔ ٛعٓس أْؿػهِ بإشٕ
اهلل).
يكس دا٤ت نٌ َٔ آ ١ٜايبشح ٚايػٝام ٗ بٝإ ٚقا٥ع َعطن ١أسس َٚا
أقاب إػًٌُ ؾٗٝا َٔ اـػاض ٠إتعسزَٗٓٚ ٠ا ؾكس غبعٌ ؾٗٝساّ ؾتػاٍ٤
إػًُ ٕٛنٝـ نػط ٗ إعطنٚ ١اهلل عع ٚدٌ َعٓا ْٚاقطْاٚ ,ايطغٍٛ
ايهط ٗ ِٜإٝسإ إَاَاّ ٚقا٥ساّ ٚمٔ عً ٢اؿل ٚاهلسٚ ٣ايطؾاز .
ؾذا٤ت آ ١ٜايبشح باؾٛاب عً ٢تػا ٍ٩إػًٌُ ٚإٔ َا ٚقع هلِ َٔ
اـػا٥ط إِا غبب٘ ؾعًِٗ ٚعًُِٗ ٚ ,وتٌُ ٚدّ ٖٛا :
ا٭ : ٍٚإضاز ٠ايككٛض ٚايتككري ٗ غاس ١إعطن. ١
ايجاْ : ٞإضتهاب إػًٌُ اٯثاّ ٚتطانِ ايصْٛب .
ايجايح  :عسّ طاع ١ايطغ. ٍٛ
ايطابع ٚ :دٛز ؾعٌ ككٛم ٖ ٛعً ١ظاٖط ٠يًدػاض. ٠
ٚايكشٝض ٖ ٛا٭خري .
إش تطى ايطَاَٛ ٠انعِٗ ؾإ قًت نٝـ ٜهْ ٕٛؿ ٞايٛد ٙٛايج٬ث١
ا٭خط ٣أع , ٙ٬اؾٛاب َٔ دٗات :
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .167
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .165
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ا٭ : ٍٚايجٓا َٔ ٤اهلل عً ٢إػًٌُ َٔ ٖص ٙاٯٜات َداطبتِٗ ْٚعتِٗ
بكؿات اٱّإ .
ايجاْ : ١ٝتكسّ ْكط اهلل يًُػًٌُ ٗ َعطن ١بسض عً ٢اـػاضَ ٗ ٠عطن١
أسس َ ,ع بٝإ ؾهٌ اهلل َذ ٧ايٓكط يًُػًٌُ بآَٔٚ ١ٜٸ ٚط َٔ ٍٛاهلل عع
ٚدٌ.
 َٔٚاٱعذاظ ٗ ْعِ ٖص ٙاٯٜات تصنري اٯ ١ٜايػابكَ ١عطن ١بسض ْٚكط

إػًٌُ ؾٗٝا بكٛي٘ تعاٍطَٓذْ ؤَطَجْزُِٟ ْٞثَْْْٜيَبص(.)1

ايجايج : ١سهٛض ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ إٝسإ َع إػًٌُ ,
إش ٜأتَ ٞسز ًَهٛت ٞخام ؿؿع٘ ٚتعهٝسٚ , ٙزؾع ا٭عسا ٤عٓ٘ َٔٚ ,
َعاْ ٞتكسٜط َٛٚنٛع ١ٝاٱشٕ اٱهل ٗ ٞإكاّ أَٛض :
ا٭ : ٍٚعسّ ٚقٛع اـطأ َٔ ايطَا ٠برتى َٛانعِٗ إ ٫باشٕ اهللٚ ,يٛ
ؾا ٤غبشاْ٘ أٜ ٫رتنٖٛا ٕا غازضٖٚا ٚ ,ي ٛأضاز أٜٗ ٫ذِ ايص ٜٔنؿطٚا َٔ
خًـ دبٌ ايطَإ ٠ا ٖذُٛا  ,خاقٚ ١إٔ ايطعب ّٮ قًٛبِٗ ست ٗ ٢ساٍ

ٖذ َِٗٛيعَُٛات قٛي٘ تعاٍطعَنٌُُُٜٓ ُِِ ِِْٜٔةِ اَّٛزََِِّٗ َ٢شًُا اٛشُّهْتَ ثَِ٠ب
ؤَشْشٌَُٗا ثِبَّٜٛوِ َٟب ُّ َْٞٛنَضِّ ْٙثِوِ عُْٜـَبً٣بص(.)2

ٚي ٛزاض ا٭َط ٗ اٯ ١ٜأعْٚ ٙ٬ع ٍٚايطعب ٗ قًٛب ايص ٜٔنؿطٚا قبٌ
ٖذ ّٛاـٝاي ١عً ٢دبٌ ايطَا ٠أّ بعس.ٙ
ؾا٭قٌ ٖ ٛا٭ٜ ٫ٚ , ٍٚتعاضض َع ز٫ي ١ايػٌ ايٛاضز ٗ ٠قٛي٘

تعاٍطعَنٌُُُٜٓ ُِِ ِِْٜٔةِ اَّٛزََِِّٗ َ٢شًُا...ص( )3إِا ٜطاز اٱغتكباٍ ايكطٜب
باٱناؾ ١إٍ قاْ ٕٛطبَِ٠َّ٣ب ؤَْٟشُهُ بِرَا ؤَسَادَ شَْْئًب ؤََٛ ٌََُّٙٔ ْ١وُ ُُٗ١ٌََُُْ٘ ْ٢ص(ٚ )4٭ٕ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .165
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .151
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .151
( )4غٛضٜ ٠ؼ .82
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سً ٍٛايطعب ٗ قًٛب ايص ٜٔنؿطٚا َٔ ْكط اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ ؾإ
اهلل عع ٚدٌ ٜعذٌ ب٘ ٚهعً٘ ٜػتٛي ٞعًٚ ِٗٝعً ٢دٛاضسِٗ .
 َٔٚاٱعذاظ ْػبْ ١كط إػًٌُ ٗ َعطن ١بسض إٍ اهلل عع ٚدٌ ,ؾًِ
تكٌ اٯٚ : ١ٜيكس اْتكطمت ببسض باشٕ اهلل  ,يس٫يٖ ١صا ايتكسٜط عًْ ٢ػب١
ايٓكط ٗ إعطن ١يًُػًٌُ ٚإ اهلل عع ٚدٌ أشٕ ب٘.
إِا ٚضزت آ ١ٜببسض يبٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ ايٓكط ٗ َعطن ١بسض نً٘ َٔ عٓس
اهلل ٚبؿهً٘ َٚسزٚ ٙع.ْ٘ٛ
أَا خػاض ٠إػًٌُ ٗ َعطن ١أسس ؾًِ تكع إ ٫بعس إٔ إشٕ اهلل عع ٚدٌ
ٜ ٫ٚعين ٖصا إٔ اٱشٕ اٱهل ٞأقٌ َطتب َٔ ١ايٓكط ٚإؿ , ١٦ٝؾكس ٜأتٞ
ايٓكط باشٕ اهلل نُا ٗ ْكط طايٛت ٚدٓٛزَ٪َ َٔ ٙين بين إغطا,ٌٝ٥

َٚعِٗ زاٚز عً ٘ٝايػ ّ٬عً ٢دايٛت ٚق َٔ َ٘ٛاؾباض ٠يكٛي٘ تعاٍ طًَّ٠َٛب
ثَشَصًُا ِٛدَبٌُٛدَ ًَخُنٌُدِهِ َٓبٌُٛا سَثَّنَب ؤَُْشِىْ هََْْٜنَب طَجْشًا ًَثَجِّذْ ؤَْٓذَاَٟنَب ًَاْ٣ظُشَْ٣ب هَ ََٜا ٌَِْْٝٔٛاَْ٘ٛبُِشَِّ٢
* َُيَضٌَُٟىُ ْٞثِةِرْ ِ١اَّٜٛوِ ًََٓزَ َٚدَاًًُدُ خَبٌُٛدَ ًَآرَبهُ اَّٜٛوُ اًَ َُْٖٜ٠ْٛاْٛسَِْ٘٠خَ ًَهََ٠َّٜوُ َّ٠ِٟب َّشَبءُص(.)1

يٝؿٝس اؾُع بٌ اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬بٌ آ ١ٜببسض عًَ ٛطتب ١إػًٌُ زضد, ١
يكس نإ ْكط بين إغطا ٌٝ٥بايتابٛت  َٔ ٖٛٚ ,أغطاض خ٬ؾ ١اٱْػإ ٗ
ا٭ضض  ,إش إٔ اهلل تعاٍ أْعٍ تابٛتاّ عً ٢آزّ ٖ ٗٚ ,صا ايتابٛت قٛض
ا٭ْبٝا َٔ ٤شض ١ٜآزّ ٚ ,ؾ ٘ٝبٛٝت بعسز ا٭ْبٝاٚ ,٤آخط ٖص ٙايبٛٝت ٖ ٛبٝت
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚتتكـ قٛضت٘ بأْٗا َٔ ٜاقٛتٓ ١طا,٤
 ٖٛٚقاٜ ِ٥كً.ٞ
ٚتتذً ٢ببٗا ٤يًٓاظط َٔ ٜٔبٌ قٛض ْٝع ا٭ْبٝا َٔٚ(٤بٌ ٜس ٜ٘عًٞ
بٔ أب ٞطايب ؾاٖط غٝؿ٘ عً ٢عاتك٘ َهتٛب عً ٢دبٖ : ٘ٓٝصا أخٚ ٙٛابٔ
عُٸ٘ إٜ٪س بايٓكط َٔ عٓس اهللٚ ,سٛي٘ عَُٛت٘ ٚاـًؿاٚ ٤ايٓكباٚ ٤ايهٛنب١

( )1غٛض ٠ايبكط.251-250 ٠
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اـهطا ِٖٚ ,٤أْكاض اهلل ٚأْكاض ضغٛيْ٘ٛ ,ض سٛاؾط زٚابٸِٗ  ّٜٛايكٝاَ١
َجٌ ْٛض ايؿُؼ ٗ زاض ايسْٝا.
ٚنإ ايتابٛت مٛاّ َٔ ث٬ث ١أشضع ٗ شضاعٌ ٚنإ َٔ عٛز ايؿُؿاض
ايصٜ ٟتٸدص َٓ٘ ا٭َؿاط ٖٓ ٙٛبايصٖبٚ ,نإ عٓس آزّ إٍ إٔ َات ثِ عٓس
ؾٝح ثِ تٛاضثٗا أ٫ٚز آزّ إٍ إٔ بًؼ إبطاٖ.)1( )ِٝ
ٚعٓسَا اْتكٌ إبطاٖ ِٝإٍ ايطؾٝل ا٭عً ٢أعطا ٙإٍ إمساع ٌٝ٭ْ٘ أنرب
ٚيس. ٙ
ٕٚا َات إمساع ٌٝقاض عٓس ابٓ٘ قٝصاض(ٚ ,)2يهٔ ٚيس إغشام ايصٖٛ ٟ
أخ ٛإمساعْ ٌٝاظعٚ ِٖٛقايٛا  :إٔ ايٓب ٠ٛقطؾت عٓهِ ٫ٚ ,بس إٔ ٜهٕٛ
ايتابٛت عٓسْاٚ ,قس نإ ٜعكٛب ْبٝاّ  ٖٛٚابٔ إغشام ٜٛٚ ,غـ عً٘ٝ
ايػْ ّ٬بٝاّ  ٖٛٚابٔ ٜعكٛب .
(ٚعٔ ابٔ َػعٛز قاٍ  :غ ٌ٦ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ أنطّ
ايٓاؽ؟ قاٍ ٜٛغـ بٔ ٜعكٛب بٔ إغشام شبٝض اهلل) (.)3
ٚنإ قٝصاض ّتٓع عِٓٗ ٜٚك ٍٛإْ٘ ٚق ١ٝأب ٞؾ ٬أعط ٘ٝأسساّ َٔ ايعإٌ
ٚ ,أضاز شات ٜ ّٜٛؿتض ايتابٛت ٜٚطًع عًَ ٢ا ٗ زاخً٘ ؾأَتٓع ايتابٛت عً٘ٝ
ٚعذع عٔ ؾتش٘ (ؾٓازآَ ٙاز َٔ ايػُاٜ ٬َٗ : ٤ا قٝصاض ؾًٝؼ يو إٍ ؾتض
ٖصا ايتابٛت غب ,ٌٝ٭ْٸ٘ ٚقْ ١ٝيب ؾٜ ٬ؿتش٘ إْ ٓ٫يب ؾازؾع٘ إٍ ابٔ عُو
ٜعكٛب إغطا ٌٝ٥اهلل .ؾشٌُ قٝصاض ايتابٛت عً ٢عٓك٘ ٚخطز ٜطٜس أضض
نٓعإٚ ,نإ بٗا ٜعكٛب)(.)4
ؾإ قًت إشا نإ قٝصاض يٝؼ بٓيب نٝـ ٜٓازَٓ ٜ٘از َٔ ايػُاٚ , ٤اشا
نإ ٜتًك ٢ايٓسا ٤ؾًُاشا ٪ٜ ٫شٕ ي٘ بؿتض ايتابٛت ٚ,اؾٛاب قس ٜأت ٞايٓسا٤
( )1ايهؿـ ٚايبٝإ يًجعًيب .39/2
(ٜ َٔ َِٗٓٚ )2ػُ ٘ٝقٝصض .
( )3ايسض إٓجٛض .345/8
( )4ايهؿـ ٚايبٝإ يًجعًيب .40/2
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َٔ ايػُا ٤يٮٚيٝاٚ ٤أ٫ٚز ا٭ْبٝاٚ ٤ايكاؿٌٚ ,يبٝإ قٛاٌْ َٔ اٱضاز٠
ايتهٚ , ١ٜٝٓٛقس دا ٤ايٓسا َٔ ٤ايػُاٚ ٤ايٛس ٞيػري ا٭ْبٝا , ٤نُا ٗ َطِٜ

عًٗٝا ايػّ٬طًَبِرْ َٓبَٛذْ اَ٠ْٛالَئَِ٘خُ َّبَٟشَّْ ُٞبِ َّ١اَّٜٛوَ اطْـََِبِٕ ًَؿَيَّشَِٕ ًَاطْـََِبِٕ هَََٜ
ِ٣غَبءِ اْٛوَبِ٠َٛنيَص(. )1

ؾذا ٤ايٓسا َٔ ٤ايػُا ٤إٍ قٝصاض ضٓٚ ١يتجبٝت َعامل ايٓبٗ ٠ٛ
ا٭ضض.
ٚعٓسَا إقرتب ايتابٛت ٚؾِ ضا٥ش ١ايٓيب ٜعكٛب قٸط قٸط ٠مسعٗا
ٜعكٛب  ,ؾكاٍ يبٓ : ٘ٝأقػِ باهلل يكس دا٤نِ قٝصاض بايتابٛت ؾكاَٛا م, ٙٛ
ؾدطز ٜعكٛب ٚأ٫ٚزْٝ ٙعاّ ٱغتكباٍ ايتابٛت ٚ ,مل ٜؿو أسس َِٓٗ
بكسم قٜ ٍٛعكٛب ٚ ,قس أْهطٚا ؾُٝا بعس شات ا٭َط عٓسَا ؾِ ضا٥ش١

ٜٛغـ عً ٘ٝايػٕٓ ّ٬ا أضغٌ قُٝك٘ َٔ َكط نُا ٗ قٛي٘ تعاٍطارْىَجٌُا

ثَِِْٔ٠ظِِ ىَزَا َُإٌَُْٔٛهُ هًََ ََٜخْوِ ؤَثِِ َّإْدِ ثَظِريًا ًَؤْرٌُ ِِ٣ثِإَىْ ُِْٜٞ٘ؤَخَْ٠وِنيَص(.)2

ٚيهٔ أ٫ٚز ٜعكٛب نصبٖ ٗ ٙٛص ٙإط٠طَٓبٌُٛا رَبَّٜٛوِ بِ َِِِٛ ََّٖ٣ػَالََِٖٛ
أَْٛذِِّٞص (.)3
ٕٚا أخربِٖ ٜعكٛب بكس ّٚقٝصاض بايتابٛت خطدٛا ْٝعاّ َٚؿٛا َػاؾ١
ٱغتكباٍ ايتابٛت .
ؾأطٌ عًَٚ ِٗٝع٘ ايتابٛت ٚ ,عٓسَا ايتكٛا ْعط ٜعكٛب إٍ قٝصاض ,ؾبه٢
عً ٢ساي٘ ٚقاٍ :
ٜا قٝصاض َا ي ٞأض ٣يْٛو َتػرياّ ٚقٛتو نعٝؿ , ١أدٗسى عس ٚأّ ؾعًت
َعك ١ٝتٛضقو أنطت بو.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .42
()2غٛضٜٛ ٠غـ .93
()3غٛضٜٛ ٠غـ .95

 81ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /ز149

ؾكاٍ قٝصاض ,مل ٜطٖكين عسٚ ٚمل أ٥ت ؾاسؿ ١أَ ٚعكٚ , ١ٝيهٔ ٚط٦ت
ظٚديت ,ؾٓٴكٌ َٔ ظٗطْٛ ٟض قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾرت ٣ايصٟ
أقابين بعس , ٙقاٍ ٜعكٛب  :أؾُٔ بٓات إغشام؟
أ ٟأضاز إٔ ته ٕٛايعٚد ١ابٓ ١عِ إمساعٚ ٌٝتهطّ ٚأًٖٗا ببصض ٠ايٓب٠ٛ
اـاُ ,١ؾإ قًت إٕ ٜعكٛب ٖ ٛابٔ إغشامٚ ,ي ٛنإ إمساع ٌٝتعٚز
ٚاسس َٔ ٠بٓات إغشام يعًِ ب٘ ٜعكٛبٚ ,اؾٛاب قس ٜه ٕٛايٓهاح َٔ
بٓات إغشام أ َٔ ٚسؿٝسات٘ غٛا َٔ ٤ططف ا٭بٓا ٤أ ٚايبٓات ايكًب.ٌٝ
ٚايعاٖط أْ٘ نإ عٓس قٝصاض أنجط َٔ ظٚدٚ ١إ إسسأٖ َٔ بٓات عُ٘
ٱضاز ٠ايتٛاقٌ بٌ شضاض ٟايٓيب إبطاٖ ِٝعً ٘ٝايػ , ّ٬ؾكاٍ قٝصاض ٗ ٫ :
ايعطب ١ٝاؾطُٖ ٖٞٚ , ١ٝايػانط( ٠قاٍ ٜعكٛب  :بذ بذ بؿٸطٖا َشُس ,مل
ٜهٔ اهلل ععٸ ٚدٌٸ يٝدعْ٘ إ ٗ ٓ٫ايعطبٝات ايطاٖطاتٜ ,ا قٝصاض ٚأْا َبؿٸطى
ببؿاض ٠قاٍ َٚ :ا ٖٞ؟
قاٍ  :اعًِ إٔٸ ايػانط ٠قس ٚيست يو ايباضس ١غَ٬اّ)(.)1
ؾأَتٮ قٝصاض غبطٚ ١غطٚض ّا ٚبازض إٍ ايػ٪اٍ َٚ :ا عًُو ٜا ا ٜٔعُٞ
ٚأْت بأضض ايؿاّ ٚظٚديت ٗ اؿذاظ ٗ أضض اؾطِٖ  ,قاٍ ٜعكٛب
عًُت شيو ٭ْ ٞضأٜت أبٛاب ايػُا ٤قس ؾتشت ٚضأٜت ْٛضاّ نايكُط
إُسٚز َٔ ايػُاٚ ٤ا٭ضض ٚ ,ضأٜت إ٥٬هٜٓ ١عي َٔ ٕٛايػُا ٤بايربنات
ٚايطٓ ١ؾعًُت إٔ شيو َٔ أدٌ قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ٚنإٔ ٖص ٙايبؿاض َٔ ٠بطن ١ايتابٛت ٚإعازت٘ إٍ ٜعكٛب ايٓيب ٚيٝعًِ
قٝصاض ٚأبٓا ٙ٩إٔ ٜعكٛب ْيب ٚاْ٘ أسل بايتابٛت ٚؾ ٘ٝتأزٜب ٭بٓاٚ ٤أ٫ٚز
قٝصاض بإٔ  ًَٜٙٛٛ ٫عً ً٘ٓ ٢ايتابٛت ٚتػً ُ٘ٝإٍ ٜعكٛب ايٓيب ٫ٚ ,
ٜػعٛا ٗ طًب٘ ٚأخص. َِٗٓ ٙ

( )1ايهؿـ ٚايبٝإ يًجعًيب .44/2
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ٚيكس نإ ٖصا ايتابٛت أَاْ ١ععٚ , ١ُٝقس ٚضز شنط ٗ ٙايكطإٓ بكٛي٘

تعاٍ طًََٓبَٛ َٙيَُ٣ ْٞجُِّْيُ ْٞبِ َّ١آَّخَ ُِْٜٟ٘وِ ؤََّ ْ١إْرَُِْ٘ ْٞاٛزَّبثٌُدُ ُِْوِ عَِْ٘نَخٌ  ْ٢ِٟسَثًَُِّ٘ ْٞثََِّْٔخٌ َّ٠ِٟب
رَشََٕ آٌُٟ ُٙعََ ًَآ ُٙىَبسًُ َ١رَسُِْٜ٠وُ اَ٠ْٛالَئَِ٘خُص (.)1

يكس غاب ايتابٛت عٔ شض ١ٜإبطاٖٚ ِٝيهٔ ْٛض ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٜ ِٗٓٝتٓكٌ ٗ أق٬ب ايطداٍ ٚأضساّ ايٓػا ٤بطٗط
ٚتعن.١ٝ
ٚبعس إٔ غًِٓ قٝصاض ايتابٛت إٍ ٜعكٛب ايٓيب ْ ٖٛٚؿػ٘ إغطا ٌٝ٥ضدع
إٍ أًٖ٘ ٗ َه ١ؾٛدس ظٚدت٘ قس ٚيست غَ٬اّ.
ٚعٓسَا غأٍ عٔ أٚإ اي٫ٛز ٠أخرب , ٙٚؾهإ َٛاؾكاّ يصات اي ّٛٝايصٟ
أخرب ٙؾٜ ٘ٝعكٛب عً ٘ٝايػٖ , ّ٬ا هعً٘ ٜكطع بكسم اٱخباض عٔ قطب
بعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ضغٚ ,ّ٫ٛمسٸٚ ٢يسٓ( ٙس)
يًتؿاٚ ٍ٩ضدا٫ٚ ٤ز ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ٚتٛاضخ بٓ ٛإغطا ٌٝ٥ايتابٛت إٍ إٔ ٚقٌ إٍ ايطغَٛ ٍٛغ ٢عً٘ٝ
ايػٚ , ّ٬نإ ٜهع ؾ ٘ٝايتٛضاٚ ٠بعض َتاع٘ ٚمل هطأ أسس عً ٢أخصَٔ ٙ
َٛغ ٢إٍ إٔ َات ٚ ,نإ ٜتسا ٍٚبٌ أْبٝا ٤بين إغطا. ٌٝ٥
ٖٚا تطن٘ َٛغ ٗ ٢ايتابٛت نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ غكٛم َا ٗ ايتابٛت

طًَثََِّْٔخٌ َّ٠ِٟب رَشََٕ آٌُٟ ُٙعََ ًَآ ُٙىَبسًُ..َ١ص ( )2أَٛض:

ا٭ : ٍٚعكا َٛغ ,٢تًو اٯ ١ٜاؿػ ١ٝايععُ ٢اييت دعًٗا اهلل غبب ّا
يٓذا ٠أَ ١عع َٔ ١ُٝإٚ ٌَٓ٪ايعاٖط إٔ أثط ٚبطنات عكا َٛغ ٢أنجط
َعذعات ا٭ْبٝا ٤شنطاّ ٗ ايكطإٓ َٛ ٗٚ ,اطٔ اٱْتؿاع َٓٗا يًٓيب َٛغ٢

( )1غٛض ٠ايبكط.248 ٠
( )2غٛض ٠ايبكط. 248 ٠
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ٖٚاضٚ ٕٚيبين إغطا ٗ ٌٝ٥شاتِٗ ٚشضاض ٗٚ , ِٜٗايتٓع ٌٜقاٍ طَٓب َٙىَِِ
هَظَبَُ ؤَرٌَََّٗإُ هََْْٜيَب ًَؤَىُشُّ ثِيَب هًََ ََٜنَُِْ ًََِِٛ ِِ٠يَب َٟأسِةُ ؤُخْشٍَص (.)1
ايجاْ : ٞقطع ٚضناض َٔ ا٭يٛاح اييت ناْت عٓس َٛغ ٢نُا ٗ قٛي٘

تعاٍ طًَؤَ ََْٔٛاألٌََْٛاذَص(.)2

(عٔ ابٔ عباؽ قاٍ  :قاٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜ :طسِ اهلل
َٛغ ٢يٝؼ إعا ٜٔنإدرب  ,أخرب ٙضب٘ تباضى ٚتعاٍ إٔ ق َ٘ٛؾتٓٛا بعس ٙؾًِ
ًٜل ا٭يٛاح  ,ؾًُا ضآِٖ ٚعا ِٜٗٓأيك ٢ا٭يٛاح ؾتهػط َا تهػط) (.)3
ايجايح  :يٛسإ َٔ ايتٛضا ٠اييت أْعيت عًَٛ ٢غ. ٢
ايطابع  :قؿٝع َٔ إٔٸ ايص ٟنإ ٜٓعٍ عً ٢بين إغطا , ٌٝ٥قاٍ تعاٍ

طًَؤَ٣ضَْٛنَب هََْْٜيِ ْٞاًَ َّ٢َ٠ْٛاٛغٌٍََّْٜص ( ,)4ي٘ َعٓٝإ:

ا٭َ : ٍٚا نإ ٗ ا٭طٛاٍ ٜٚبًؼ مَ 136 ٛرتاّٚ ,ا٭غاؽ ٗ ا٭طٛاٍ
ٖ ٛايصضاع ايؿطع.ٞ
ايجاْ : ٞايكؿري ٗ إهٝاٍ ٚايٛظٕ ٜٚػا 12 ٟٚقاعاّ ٚايكاع م ٛث٬ث١
نٜٚ ,ًٛٝهَ ٕٛكساض  33يرتاّ .
ٚإككٛز ٗ إكاّ ٖ ٛايجاْ ٞأع. ٙ٬
ايطابع ْ :عَٛ ٬غ ٢عً ٘ٝايػ َٔٚ , ّ٬اٱعذاظ ٚضٚز شنطُٖا ٗ
ايكطإٓ نؿاٖس عً ٢خطٚز َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬يًُٝكات ايصٚ ٟاعس ٙاهلل عع
ٚدٌ .
اـاَؼ  :عُاَٖ ١اض. ٕٚ
ايػازؽ  :عكا ٖاض. ٕٚ
( )1غٛض ٠ط٘ .18
( )2غٛض ٠ا٭عطاف .150
( )3ايسض إٓجٛض .330/4
( )4غٛض ٠ا٭عطاف .160
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يكس نإ ا٭ْبٝا ٤ايػابكٜ ٕٛبؿط ٕٚببعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚ ,دا٤ت آ ١ٜايتابٛت يتدرب عٔ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ شات َعذعات ا٭ْبٝا٤
تبؿط بطغايت٘ .
ايجاَْ َٔٚ : ٞكازٜل إٔٸ اٱهلَ ّٜٛ ٞعطن ١أسس ثبات ايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عٓس ٖذ ّٛايص ٜٔنؿطٚا عً ٢دٝـ إػًٌُ  ,يٝهَٔ ٕٛ
َعذعات٘ اؿػ ١ٝبكاَٛ ٗ ٙ٩نع٘ َع ؾطاض أنجط أقشاب٘ ٖ ,ا ٜسٍ عً٢
إْهؿاؾ٘ يًعس. ٚ
 َٔٚاٯٜات ٗ إكاّ نجط ٠اؾطاسات اييت أقابت٘ ٦َٜٛص ٚ ,ي ٛمل تهٔ
تًو اؾطاسات يكاٍ إٓاؾكٚ ٕٛايص ٜٔنؿطٚا إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ مل ٜهٔ ٚغط إٝسإ غاعٖ ١ذ ّٛايص ٜٔنؿطٚا خاقٚ ١إٔ آ١ٜ
ايبشح ٚاٯ ١ٜايتاي ١ٝشنطت إٓاؾكٌ َا ٜؿٝس قاْْٛاّ  ٖٛٚإٔ ٚقا٥ع َعطن ١أسس
ٚغ ١ًٝيهؿـ قبض ْٛاٜاِٖ ٚؾهشِٗ َا ٜكٛيَٚ ٕٛا ٜؿعً. ٕٛ
ايجايح  :إضاز ٠ؽؿٝـ ٚقع إكٝب ١عً ٢إػًٌُ  ّٜٛأسس باخباضِٖ بإٔ
ايصْ ٟعٍ بِٗ َٔ ا٭شٚ ٣اـػاض ٠إِا نإ بإشٕ اهلل ِٖٚ ,عً ٢قبػ١
ٚقؿ ١اٱّإ ٚ ,تكسٜط آ ١ٜايبشح َٚ :ا أقابهِ أٜٗا إ ّٜٛ َٕٛٓ٪ايتك٢
اؾُعإ .
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ قًٛب ايعباز َػتذٝب ١٭َطٚ ٙنصا ساٍ
اجملتُعات ٚإٓتسٜات  ,سُٓٝا تأت ٞإٛاغا َٔ ٠عٓس اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ

ؾإ أ ٟنطض ٜٓكطف عِٓٗ َ َٔ ٖٛٚ ,كازٜل قٛي٘ تعاٍ طَّ ْ٢َٛؼُشًُُّٗ ْٞبِالَّ

ؤَرًٍص

()1

ؾػكٛط غبعٌ ؾٗٝساّ َٔ إػًٌُ َ ّٜٛعطن ١أسس نطض نبري ,

َٚكٝب ١ؾازسٚ , ١يهٔ اهلل عع ٚدٌ ّٔٸ عً ٢إػًٌُ ٜٛٚاغ ِٗٝؾٝدؿـ
عِٓٗ إكٝب , ١يٝه ٕٛتكسٜط اٯ ١ٜأع ٙ٬عًٚ ٢دَٗٓ ٙٛا
ا٭ : ٍٚئ ٜهطٚنِ إ ٫أش ٣٭ٕ َا ٜكٝبهِ باشٕ اهلل .
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .111
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ايجاْ : ٞئ ٜهطٚنِ اهلل إ ٫أش ٣٭ٕ نٌ آ ١ٜقطآَْٛ ١ٝاغا ٠يهِ.
ايجايح  :ئ ٜهطٚنِ إ ٫أش ٣يٓكط اهلل يهِ .
ايطابع  :ئ ٜهطٚنِ إ ٫أش ٣٭ٕ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
بٌ ظٗطاْٝهِ.
اـاَؼ ّٔ :ٸ اهلل عًٝهِ ؾًٔ ٜهطٚنِ إ ٫أش. ٣
ايػازؽ  :يبًٛغهِ َطاتب اٱّإ ئ ٜهطٚنِ إ ٫اش. ٣
ايػابع َٚ :ا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ ئ ٜهطٚنِ ب٘ إ ٫أش.٣
ايجأَ  :يكس َٔٸ اهلل عًٝهِ بطغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ؾًٔ ٜهطٚنِ إ ٫أش. ٣
ايتاغع ٜ :تً ٛعًٝهِ ايطغ ٍٛآٜات اهلل ؾًٔ ٜهطٚنِ إ ٫أش.٣
ايعاؾط ٜ :عنٝهِ ايطغ ٍٛؾًٔ ٜهطٚنِ إ ٫أش.٣
إػأي ١ايعاؾطّ : ٠هٔ تػُٖ ١ٝص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايػابك ١آٜيت إكٝب , ١أٚ
آٜيت َكٝب ١أسس  ,ؾكس شنطت اٯ ١ٜايػابكَ ١از ٠أقاب ث٬خ َطات ,
ٚشنطتٗا آ ١ٜايبشح َطٚ ٠اسسٚ , ٠تتعًل ْٝعٗا َعطن ١أسس ٚاـػاض ٠اييت
ؿكت إػًٌُ ؾٗٝا باغتجٓاٚ ٤اسس ٠دا٤ت غكٛم َعطن ١بسض ٌٖٚ ,

قٛي٘ تعاٍ طَٓذْ ؤَطَجْزُِٟ ْٞثَْْْٜيَبص يبٝإ إٔ ٖص ٙإط ٠ايٛاسس ٠تطدض ٗ أثطٖا
َٓٚاؾعٗا عً ٢ا٭ش ٣ايص ٟتطؾض عٔ إكٝبَ ّٜٛ ١عطن ١أسس  ,اؾٛاب

ْعَِ َٔ ٖٛٚ ,كازٜل قٛي٘ تعاٍ طؤَْْٛظَ اَّٜٛوُ ثَِ٘بٍٍ هَجْذَهُص

()1

ٚتتعًل اٯٜات

ايعؿط ٠ايتاي ١ٝبٛاقع ١أسس .
ٚإكٝب ٖٞ ١ايطظٚ ١ٜايطظْ ٗ(ٚ ١٥ع َكٝبَ :١كا٥ب إِا ٖ ٛغًط,
ٚإِا اؾُع َكاٚب ,٭ٕ َكٝبَ ١ٴؿِعٹً ,١ؾعًٖ ٢صا هطَٚ ٟا أؾبٗ٘)
ٚيٝؼ َٔ غًط ٗ ٖصا اؾُع .
( )1غٛض ٠ايعَط .36
( )2إكتهب .26/1

( )2
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يتبٌ َٓاؾع َتعسز ٠هلص ٙإعطن ١إٍ داْب اـػاض ٠اييت ْعيت بإػًٌُ ,
يٝهٚ ٕٛؾل قاْ ٕٛايتعازٍ ٚايرتادٝض َ ,ع قً ١نًُات آ ١ٜايبشح ؾكس إبتسأت اٯ١ٜ
ايتاي ١ٝبايعطـ ايبٝاْ ٞعًَ ٢هاٌَ آ ١ٜايبشح بإٔ أخرب اهلل عع ٚدٌ عٔ
قريٚضٚ ٠اقع ١أسس غبباّ ٗ نؿـ إٓاؾكٌ َع بٝإ ساهلِ قبٌ ٚأثٓاٚ ٤بعس
إعطن , ١ثِ بٓٝت اٯٜات ايتاي ١ٝإٓعي ١ايطؾٝع ١اييت ؾاظ بٗا ايؿٗساٚ , ٤بُٓٝا
اختكت آٜتإ ٗ إكاّ َكٝب ١إػًٌُ ٗ َعطن ١أسس ُٖٚا آ ١ٜايبشح ٚاٯ١ٜ
ايػابك ١دا٤ت ث٬خ آٜات َتتاي ٗ ١ٝايجٓا ٤عً ٢ايؿٗساَٚ ٤ا ؾاظٚا ب٘ َٔ ايجٛاب
ايعع ,)1(ِٝثِ اؾرتنٛا َع إ ٌَٓ٪اٯخط ٗ ٜٔبٝإ قسم إغتذابتِٗ هلل ٚضغٛي٘

ٗ ايٓؿط يًسؾاع عٔ بٝه ١اٱغ ّ٬بكٛي٘ تعاٍ طاَّٛزِّ َ٢اعْزَدَبثٌُا َِّٜٛوِ ًَاٛشَّعٌُْ٢ِٟ ِٙ

ثَوْذِ َٟب ؤَطَبثَيُ ْٞأَْٛشْذُ َِّٜٛزِّ َ٢ؤَزْغَنٌُا ِٟنْيًَُ ْٞارٌََّْٔا ؤَخْشٌ هَلٌِْٞص(.)2

ايٛد٘ ايجاْ : ٞقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍ طََٔٛذْ  َّ٢َٟاَّٜٛوُ هَََٜ
اُ٠ْٛاِْٟنِنيَ بِرْ ثَوَثَ ُِْيِ ْٞسَعٌُالً  ْ٢ِٟؤَُِْ٣غِيَِّ ْٞزٌُْٜا هََْْٜيِ ْٞآَّبرِوِ ًَُّضَِّْٗيًَُِّ ْٞوَُ٠ِّٜيُ ْٞاِْ٘ٛزَبةَ ًَاْٛسَِْ٘٠خَ
ًَبَِٗ ْ١بٌُ٣ا َٓ ْ٢ِٟجْ َِِِٛ ُٚػَالَُٟ ٍٙجِنيٍص (ٚ )3ؾَ ٘ٝػا: ٌ٥
إػأي ١ا٭ : ٍٚبٌ آ ١ٜايبشح ٚاٯ ١ٜأع ٙ٬آٚ ١ٜاسس ٫ ٠تبسأ عطف

عطـ  ٖٛٚقٛي٘ تعاٍ طؤًََّ٠َٛب ؤَطَبثَزُُْٟ٘ ْٞظِْجَخٌ ...ص

( )4

ؾٌٗ َٔ عطـ بٌ آ١ٜ

ايبشح ٚآ ١ٜايػٝام أّ إٔ اٯ ١ٜأع ٙ٬بطظر بُٗٓٝا  ,اؾٛاب ٖ ٛا٭. ٍٚ
ؾإ قًت يٝؼ َٔ إؼاز بًػ ١اـطاب بٌ اٯٜتٌ ٚ ,قس دا٤ت آ١ٜ

ايػٝام بكٝػ ١ايػا٥ب بُٓٝا ٚضزت آ ١ٜايبشح بًػ ١اـطاب يًُػًٌُ طًََٟب
ؤَطَبثَُْ٘ٞص.
( )1أْعط اٯٜات  َٔ171/170/169غٛض ٠آٍ عُطإ.
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .172
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ .165
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ٚاؾٛاب ٖصا قشٝض إ ٫أْ٘ ّٓ ٫ع َٔ ايعطـ بإعٓ ٢ا٭عِ بٌ اٯٜتٌ
إش دا٤ت آ ١ٜايػٝام ٱضاز ٠إػًٌُ ٚ ,تكسٜط اؾُع بُٗٓٝا بًشاظ َعاْٞ
ايعطـ عًٚ ٢دٌٗ :
ا٭ : ٍٚيكس َٔٸ اهلل عً ٢إَٚ ٌَٓ٪ا أقابِٗ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ بإشْ٘
تعاٍ .
ايجاْ : ٞيكس َٔٸ اهلل عًٝهِ أٜٗا إَٚ َٕٛٓ٪ا أقابهِ  ّٜٛايتك٢
اؾُعإ) يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞايعطـ بٌ اٯٜتٌ أْ٘ بعس إٔٸ قس ٜأت ٞاٱبت٤٬
ٚايؿسٚ , ٠يهٔ ايؿاضم بُٗٓٝا عع ِٝبطدشإ نؿ ١إٔٸ اٱهلَٔ ٖٛٚ , ٞ
اٱعذاظ َٔ دٗات :
ا٭ : ٍٚتكسّ آ ١ٜإٔٸ َٔ اهلل عً ٢آ ١ٜإكٝبٚ ١اـػاضَ ّٜٛ ٠عطن١
ٔ اهلل عً ٢إػًٌُ.
أسس(ٖٚ ,)1صا ايتكسّ َٔ يطـ  َٚٸ
ايجاْ : ١ٝتكسّ ظَإ َٔٸ اهلل عع ٚدٌ يٝهٚ ٕٛاق َٔ ١ٝؾطٚض ايصٜٔ
نؿطٚا ٚدٛٝؾِٗ .
ايجايج : ١إضاز ٠ايبؿاض ٠يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ

بايٓكط ٚايػًب ١عٓس ايًكا ٗٚ , ٤ايتٓعٌٜطًَاطْجِشْ ِٛسُْ٘ ِٞسَثَِّٖ َُةِ ََّٖ٣ثِإَهُْْنِنَبص(.)2
ايطابع : ١تًَُٓ ١ٝه ١قكس ايكطب ١عٓس إػًٌُ ٗ أزا ٤ايعبازات .

اـاَػ : ١بٝإ قاْ َٔ ٕٛاٱضاز ٠ايته ٖٛٚ , ١ٜٝٓٛغبل إٔٸ َٔ اهلل
يًُ ٌَٓ٪قبٌ إٔ ٜٓعٍ بِٗ ب ٤٬أ ٚخػاض. ٠
ايػازغ : ١تأنٝس قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ اـػاض ٠اييت تأت ٞيًُ ٫ ٌَٓ٪تهطِٖ
َع عع ِٝإٔٸ ايصٜ ٟتؿهٌ ب٘ اهلل عع ٚدٌ عً. ِٗٝ
ايػابع : ١نٌ ؾطط َٛٚنٛع َٔ آ ١ٜايػٝام سطظ ٚٚاق ١ٝيًُػًٌُ َٔ
آثاض اـػاضٚ َٔ ,٠د: ٙٛ

( )1أْعط اؾع ٤ايػابع ٚا٭ضبعٌ بعس إاٖ َٔ ١٥صا ايتؿػري إباضى.
( )2غٛض ٠ايطٛض .48
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ٔ
ا٭ : ٍٚإبتسا ٤آ ١ٜايػٝام بإٔٸ ٚايط َٔ ٍٛعٓس اهلل  َٔٚخكا٥ل إ ٸ
اٱهل ٞايػعٚ ١إْتؿا ٤اؿس ي٘ ٚإٕ نإ َٛنٛع٘ تعٝٓٝاّ.
ايجاْٚ : ٞقـ آ ١ٜايػٝام يًُػًٌُ بهٚٚ )ٌَٓ٪َ( ِْٗٛضزت اٯ١ٜ
بكٝػ ١ا٭يـ ٚا٭ّ (إ)ٌَٓ٪ٱؾاز ٠ا٭يـ ٚا ّ٫اؾٓؼ ٚايعٗس فتُعٌ
َعٓ ٢سكط اٱّإ بِٗ.
 َٔٚخكا٥ل ٖصا ايٛقـ ا٭َٔ ٚايٛقا َٔ ١ٜعٓس اهلل ٗٚ ,

ايتٓعٌٜطؤَْْٛظَ اَّٜٛوُ ثَِ٘بٍٍ هَجْذَهُ ًَُّخٌٌَُُِّ ََٖ٣ثِبَّٛزِّ ْ٢ِٟ َ٢دًُِ٣وِ ًَُّ ْ٢َٟؼْ ِْٜٚاَّٜٛوُ ََُ٠ب َٛوُ

 ْ٢ِٟىَبدٍص( )1ؾهإٔ اٯ ١ٜتكَ ٍٛا زَتِ ؾعمت بسضد ١اٱّإ ؾإ اهلل ساَٝهِ
ٚساؾعهِ .
ايجايح  :تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ببعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ضغ ّ٫ٛيًُٚ , ٌَٓ٪ؾ ٘ٝؾاٖس بتكسٜكِٗ بهٌ َا ٜأت ٞب٘ َٔ عٓس اهلل عع
ٚدٌ.
ٚتكسٜط اٯ ١ٜبًشاظ آ ١ٜايبشح عً ٢ؾعب :
ا٭ : ٍٚضغ َٔ ّ٫ٛأْؿػهِ َعهِ ٚإَاَهِ  ّٜٛإيتك ٢اؾُعإ .
ايجاْ : ١ٝضغ َٔ ّ٫ٛأْؿػهِ أقاب٘ َا أقابهِ  ّٜٛإيتك ٢اؾُعإ.
ايجايج : ١ضغ َٔ ّ٫ٛأْؿػهِ ٜتً ٛعًٝهِ آٜات اهلل  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ .
إػأي ١ايجاْ : ١ٝتكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إَ ٌَٓ٪ا
أقابِٗ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ).
يكس ْعيت بإػًٌُ  ّٜٛأسس َكٝبٚ ١سًت بِٗ خػاض ٠دػ,١ُٝ
ٚوتٌُ ٚدٖٛاّ :
ا٭َ : ٍٚا دط ٣يًُػًٌُ  ّٜٛأسس َٔ عَُٛات َٔٸ اهلل عً.ِٗٝ
ايجاْ : ٞإْ٘ َكٝبٚ ١خػاض. ٠
ايجايح  :إْ٘ يٝؼ َٓاّ  ٫ٚخػاض. ٠
( )1غٛض ٠ايعَط .36
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ايطابع  :إْ٘ ؾطز داَع َٔ إٔٸ ٚاـػاض. ٠
ٚإدتاض أْ٘ َٔٸ َٔ اهلل عع ٚدٌٚ ,ته ٕٛاـػاض ّٜٛ ٠أسس ٗ طٍٛ
ْعُ ١ضغاي ١ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٕا ؾٗٝا َٔ إٛاعغ ٚايجٛاب
ٚا٭دط  ,نُا ٜه ٕٛإٔٸ ٗ إكاّ َٔ ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚغ ١َ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ايكتٌ أ ٚا٭غط
خاقٚ ١إٔ ايعس ٚقاض قطٜباّ إش إٔ غ ١َ٬ايٓيب ٦َٜٛص َعذعٚ ٠ؾل أ ٟتكٛض
ٚسػاب عػهط ٟؾًِ ٜبل َع ايٓيب ٗ َٝسإ إعطن ١إ ٫عسز قً َٔ ٌٝأٌٖ
بٝت٘ ٚأقشاب٘ ٚأنجط ايطٚاٜات أْ٘ بكَ ٞع٘ أسس عؿط.
ٚنإ دٝـ إؿطنٌ ث٬ث ١آ٫ف َٔ قطٜـ ٚا٭سابٝـ َٔ بين
إكطًل ٚبين بٔ خعّ. ١
(ٚخطز َعِٗ أب ٛعاَط ايطاٖب ٗ ٔػٌ ضد َٔ ّ٬قَٔ ٖٛٚ )1()َ٘ٛ
ا٭ٚؽ بُٓٝا نإ ابٓ٘ سٓعًَ ١ع دٝـ إػًٌُ ٚأغتؿٗس ٦َٜٛص ٚدا٤
ا٭ش ٣يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ دٗات:
ا٭ : ٍٚقً ١ايكشاب ١ايص ٜٔثبتٛا َع٘ .
ايجاْٚ : ١ٝق ٍٛسذاض ٠ايص ٜٔنؿطٚا يطغٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ,
 ٗٚضٚا ١ٜأِْٗ ٖؿُٛا ايبٝه )2(١اييت عً ٢ضأغ٘.
ايجايج : ١نجط ٠دطاسات ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ايطابع : ١إغتُطاض ْعف ايسّ َٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ
َٝسإ إعطن.١
اـاَػٚ : ١قٛع ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ سؿط َٔ ٠اؿؿط اييت
سؿطٖا أب ٛعاَط ايطاٖب يٝهٝس بٗا إػًٌُ
ايػازغ : ١تعسز ٚنجط ٠إؿطنٌ ايصٜ ٜٔطًب ٕٛؾدل ايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٚطٜس ٕٚقتً٘ ٚ ,قريٚضتِٗ قطٜبٌ َٓ٘ .
( )1أْعط ايطبكات ايهرب /٣إبٔ غعس .27/3
( )2ايبٝه :١اـٛش.٠
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ايػابع : ١ؾكس ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يعُ٘ ٓع ٠بٔ عبس
إطًب .
ايجآَ : ١نجط ٠ايكتً َٔ ٢إػًٌُ  ,يصا سُٓٝا َطٸ ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ عً ٢بٛٝت ا٭ْكاض ٚ ,مسع ايٓػاٜ ٤بهٌ قت ٖٔ٬دطت زَٛع٘
عًٚ ٢دٓت , ٘ٝبُٓٝا نإ ايص ٜٔنؿطٚا َٔ قطٜـ ّٓع ٕٛأٌٖ َه َٔ ١ايبها٤
عً ٢قت. ِٖ٬

ايجاْ : ٞإبتسا ٤إعطن ١بٓكط غطٜع ٚغاسل يًُػًٌُ  ,قاٍ تعاٍ طًََٔٛذْ

طَذََُٓ٘ ْٞاَّٜٛوُ ًَهْذَهُ بِرْ رَسُغٌَُّ٣يُ ْٞثِةِرِْ٣وِص (.)1
ايجايح  :ثبات ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ َٛنع٘ ٗ َٝسإ
إعطنَ ١ع ْؿط َٔ أٌٖ بٝت٘ ٚأقشاب٘ ٖ ,ا ٜسٍ عً ٢قاْ٦َٜٛ ٕٛص  ٖٛٚإٔ
إػًٌُ مل ٜؿطٚا ٚمل ٜٗٓعَٛا أ ٟإٔ ؾطاض أنجط إػًٌُ مل ٜػري سكٝك١
ثبات دٝـ إػًٌُ ٗ َٝسإ إعطن ١٭ٕ ايطغ ٍٛمل ٜػازض. ٙ
ايطابع  :غكٛط يٛا ٤إؿطنٌ إٍ ا٭ضض بعس قتٌ ًٓت٘ إتعاقبٌ ست٢
ًٓت٘ إَطأٚ , َِٗٓ ٠ايعاٖط إٔ إػًٌُ أعطنٛا ٚععؾٛا عٔ قتًٗا تطؾع ّا
ٚتعؿؿاّ .
اـاَؼ  :غكٛط عسز َٔ إؿطنٌ قتً. ٢
ايػازؽ  :غ ١َ٬إػًٌُ َٔ ا٭غط َ ّٜٛعطن ١أسس .
ايػابع  :إْتٗا ٤إعطنٚ ّٜٛ ٗ ١اسس خاقٚ , ١إٔ إْػشاب دٝـ َٔ
ث٬ث ١آ٫ف ضدٌ َع أغًشتِٗ ٚضٚاسًِٗ  ِْٗٚ٪َٚأَط يٝؼ باهلٌ ٚ ,يهٓ٘

ايؿعع ايص ٟتػؿ ٢ايص ٜٔنؿطٚاَ َٔ ٖٛٚ ,كازٜل قٛي٘ تعاٍ طعَنُِِْٜٔ
ُِِ ٌُُٜٓةِ اَّٛزََِِّٗ َ٢شًُا اٛشُّهْتَ ثَِ٠ب ؤَشْشٌَُٗا ثِبَّٜٛوِ َٟب ُّ َْٞٛنَضِّ ْٙثِوِ عُْٜـَبً٣بص(.)2

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .152
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .151
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إػأي ١ايجايج : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪بّٛٝ
ايتك ٢اؾُعإ ) .
يكس شنطت آ ١ٜايبشح ٚاٯ ١ٜايػابكٚ ١اقع ١أسس عً ٢أْٗا َكٝبْ ١عيت
بإػًٌُ  َٔٚ ,اٯٜات أْ٘ ست ٢إكٝب ١اييت تٓعٍ بإ ٖٞ ٌَٓ٪ضٓ ١بِٗ,
ٗ ايٓؿأتٌ  ,بُٓٝا ته ٕٛإكٝب ١اييت تًشل بايص ٜٔنؿطٚا ْكُ ١عًٗ ِٗٝ

ايسْٝا ٚاٯخطَ َٔ ٖٛٚ , ٠كازٜل عَُٛات قٛي٘ تعاٍ طًََ٠ُِْٛسِّضَ اَّٜٛوُ اَّٛزَِّ٢

آَٟنٌُا ًَّْ٠سََْ اَْ٘ٛبُِشَِّ٢ص (.)1
ٕٚا قاٍ اهلل تعاٍطًََٟب ؤَسْعَْٜنَبَٕ بِالَّ سَزَْ٠خً ِْٜٛوَبِ٠َٛنيَص

( )2

ؾإ ايٛقا٥ع اييت

دطت أٜاّ ايٓب ٠ٛضٓ ١بايصات ٚايعطض ؾإ قًت قس ْعتت اٯٚ ١ٜقا٥ع
َعطن ١أسس بأْٗا َكٝب. ١
ٚاؾٛاب ٖصا قشٝضٚ ,يٝؼ َٔ تعاضض بٌ ايطٓٚ ١إكٝب ١اييت
تأت ٞبإشٕ اهلل  ٗٚط ٍٛضٓ ١اهلل تعاٍ ٜ ٌٖٚ ,كض تكسٜط آ ١ٜايبشح :
َٚا أقابهِ  ّٜٛإيتك ٢اؾُعإ ضٓ ١يًعإٌ).
اؾٛاب ْعِ َٔ ٖٛٚ ,إعذاظ ايكطإٓ ٚايكً ١بٌ آٜات٘ ْٚعُٗا .
يتهٚ ٕٛقا٥ع َعطن ١أسس َٔ ضٓ ١اهلل َٔ دٗات :
ا٭ٚ : ٍٚقا٥ع َعطن ١أسس ضٓ ١بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٗ ضغايت٘ ٚزعٛت٘ ايٓاؽ يٲغ. ّ٬
ايجاَْ : ١ٝعطن ١أسس ضٓ ١بأٌٖ ايبٝت ٚايكشاب ١ايص ٜٔسهطٚا َعطن١
أسس ٚغازضٚا غاس ١إعطن ١غإٌ .
ايجايجَ : ١عطن ١أسس ضٓ ١بايؿٗسا ٤ؿٝاتِٗ عٓس اهلل عع ٚدٌ َٔ سٌ
َػازض ٠غاس ١إعطن. ١

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .141
( )2غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
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ايطابع : ١يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ َٔ َعطن ١أسس َٛعع ١يًُػًٌُ
ْٝعآَّ ٖٞٚ ,اغب ١ٱقتباؽ إٛاعغ ٚايسضٚؽ َٓٗا َ َٔٚ ,كازٜل قٛي٘
تعاٍطَ٣سَُْٔ٣ ُ٢ضُّ هَ ََْْٖٜؤَزْغَ َ٢أَْٛظَضِ ثَِ٠ب ؤًَْزَْْنَب بِ ََْْٖٛىَزَا أُْٛشْآَ١ص(.)1

اـاَػَ : ١عطن ١أسس ضٓ ١بأٌٖ إس َٔ ١ٜٓإٚ ٌَٓ٪إَٓ٪ات
ٚإٓاؾكٌ ٚإٓاؾكات ٚأٌٖ ايهتاب َٔ ٜٛٗز إس ١ٜٓضداْٚ ّ٫ػا٤ٶ .
ؾ٬بس إٔ اـٛف زبٸ إٍ ْؿٛغِٗ عٓس ف ٧دٛٝف ايص ٜٔنؿطٚا
ٚٚقٛهلا إٍ َؿاضف إسٚ ١ٜٓيهٔ َا إٔ عازٚا إٍ َهٚ ١اْتٗت إعطن١
ٚعاز ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ غإاّ غاِاّ ست ٢تػؿت أٌٖ
إس ١ٜٓايطُأَْ َٔ ٖٛٚ ١ٓٝكازٜل َكاسب ١ايػه ١ٓٝيطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َ َٔٚ ,كازٜل قٛي٘ تعاٍ طىٌَُ اَّٛزُِ ؤَْ٣ضَ َٙاٛغَِّْ٘نَخَ ُِِ
ٌُُٜٓةِ اُ٠ْٛاِْٟنِنيَ َِْٛضْدَادًُا بِميَبً٣بص(.)2

ٔ
ٚقس تكسّ تكسٜط اؾُع بٌ آ ١ٜايبشح ٚآ ١ٜإٔٸ بإٔ اهلل عع ٚدٌ َ ٸ
عً ٢إػًٌُ ب ّٛٝايتك ٢اؾُعإ ,ؾٗٓاى َػأيتإ :

ا٭ : ٍٚايكتاٍ َبػٛض شات ّا يكٛي٘ تعاٍطُٗزِتَ هَ َُْْْٜٞ٘أِْٛزَبًَ ُٙىٌَُ ُٗشْهٌ َُْٞ٘ٛص(.)3
ايجاْ : ١ٝنإ َ ّٜٛعطن ١أسس َ ّٜٛكٝب ١عً ٢إػًٌُ.
ٚاؾٛاب عً ٢إػأي ١ا٭ ٍٚإٔ َعطن ١أسس ؾطنت عً ٢إػًٌُ ,

ٚمل ٜطًبٖٛا ٚ ,مل ٜٓسب ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إػًٌُ يًدطٚز
إ ٫بعس إٔ بًػت٘ ا٭خباض بإٔ دٝـ إؿطنٌ قاض قطٜباّ َٔ إس ١ٜٓإٓٛض. ٠
َع إٔ ا٭خباض ٚايٛعٝس ٚاٱْصاضات ناْت تكٌ َٔ نؿاض قطٜـ َٔ
سٌ إْتٗاَ ٤عطن ١بسض باـع ٟهلِ ,ؾُٔ اٯٜات ٗ إكاّ إٔ َه ١بًسٜ ٠ؿس
إيٗٝا ايٓاؽ َٔ اٯؾام ٚايكط ٣يًشر ٚايعُطٚ ٠ايتذاضٚ , ٠ىتًط ٕٛبأًٖٗا
( )1غٛضٜٛ ٠غـ .3
( )2غٛض ٠ايؿتض .4
( )3غٛض ٠ايبكط.216 ٠
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ٚهتُعَ ٕٛعِٗ ٗ ايبٝت اؿطاّ  ٗٚ ,إؿاعط ٜٚتعصض إخؿاَ ٤ا هط ٟؾٗٝا
باٱناؾ ١إٍ ٚدٛز بك َٔ ١ٝإػًٌُ ٗ َه ١مل ٜٗادطٚا بعس ٚزخٍٛ
ْاعات ٚأؾٛاز ٗ إػًٌُ خاق ١بعس َعطن ١بسض .
ٜٚكاٍ إٔ ايعْ ٕٛٝكًٛا يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أخباض اغتعساز
قطٜـ ٕعطن ١أسس ٚ ,إدتاض إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ مل هعٌ
عْٛٝاّ عً٦َٜٛ ِٗٝص ؾكس ناْت تكٌ ا٭خباض تباعاّ باٱناؾ ١إٍ ايٛسٞ
ٚايتٓع , ٌٜإش ٜبًؼ درب ٌٝ٥ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عاٍ قطٜـ
َٚػتكبٌ ا٭ٜاّ ٚايٛقا٥ع .
أَا اؾٛاب عً ٢إػأي ١ايجاْ ١ٝؾ ّٛٝأسس أعِ َٔ إكٝبٚ , ١بٌ سٛازخ
 ّٜٛأسس ٚبٌ إكٝب ١اييت تصنطٖا اٯ ١ٜايػابك ١عُٚ ّٛخكٛم َطًل .
ٚتسٍ عً ٘ٝآ ١ٜايبشح  ,إش ناْت اؿٛازخ ٦َٜٛص أعِ ٚؾٗٝا ايٓكط
ٚإػِٓٚ ,ايػبطٚ ١اؿعٕ ٚا٭شٚ , ٣ؾٗٝا ْع ٍٚآٜات قطآْ ١ٝخاقَ ١عطن١
أسس قاضت نٝآٜ ٤ري يًُػًٌُ غبٌ ايؿ٬ح ٗ اؿطب ٚايػًِ .
يكس اْكهت ٚقا٥ع َعطن ١أسس ٗ شات اي ّٛٝايص ٟبسأت ؾ , ٘ٝأَا
َكازٜل إٔٸ ٚايطٓ ١ؾٗ ٞباق ١ٝإٍ  ّٜٛايكٝاَّٚ ,١هٔ تأغٝؼ قاْٗ ٕٛ
إكاّ :
ا٭ : ٍٚتطؾض إٔٸ َٔ اهلل عً ٢إػًٌُ ٗ نٌ ٚاقع ١دطت هلِ .
ايجاْ : ٞنٌ ٚاقعَ ١سضغَ ١ػتكًَٔ ٗ ١ٸ اهلل عً ٢إػًٌُ .
ايجايح  :يٝؼ َٔ سكط ٕكازٜل إٔٸ اٱهل ٞعً ٢إػًٌُ ٗ نٌ ٚاقع١
دطت هلِ .
ايطابع  ٌٜٗٓ :إػًُٚ ٕٛايٓاؽ َٔ ٚقا٥ع اٱغ ّ٬ا٭ ٍٚطٛعاّ ٚقٗطاّ ,

قاٍ تعاٍ طَُبهْزَجِشًُا َّبؤًُ ِِٛاألَثْظَبسِص (. )1

اـاَؼ  :خًٛز ٚقا٥ع َعطن ١أسس عٓس أدٝاٍ إػًٌُ.

( )1غٛض ٠اؿؿط .2
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ايػازؽ  :ؾعٛض نٌ َػًِ َٚػًُ ١باؿعٕ ٚا٭غ ٢عٓس شنط َعطن١
أسس َٔٚ ,اٱعذاظ إٔ اٯٜات اييت ْعيت ؾٗٝا أععِ َٛاغا ٠يًُػًٌُ,
 َٔٚايؿٛاٖس عً ٢ػسز َكازٜل قٛي٘ تعاٍ طُٗنْزُ ْٞخَْْشَ ؤَُّٟخٍ ؤُخْشِخَذْ ِٜٛنَّبطِص

()1

نٌ  َٔ ّٜٛأٜاّ اؿٝا ٠ايسْٝا .
ايػابع  ّٜٛ :ايتك ٢اؾُعإ َٔٸ َٔ اهلل عً ٢إػًٌُ ٕٓٚ ,ا تؿهٌ اهلل

عع ٚدٌ ٚأْعٍ قٛي٘ تعاٍطاىْذَِ٣ب اٛظِّشَاؽَ اُ٠ْٛغْزََِْٔٞص(ٚ )2أَط نٌ َػًِ َٚػًُ١
بتٖ ٠ٚ٬ص ٙاٯ ١ٜعسَ ٠طات نٌ  ّٜٛعً ٢م ٛايٛدٛب ايعٝين ايص ٫ ٟتػين
ؾ ٘ٝت ٠ٚ٬بعهِٗ عٔ بعض ؾإ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ ٚز٫يت٘ َٔ ايػبٌ اييت
تٗس ٟإػًٌُ إٍ ايكطاط إػتكٚ , ِٝإٍ ططم اهلساٚ ١ٜايطؾاز.
ّٚهٔ تأغٝؼ قاْ ٕٛبًشاظ إػأي ١ايجايجٖ ١صٚ َٔ ٙد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚيكس َٔٸ اهلل عً ٢نٌ د َٔ ٌٝإػًٌُ بػ ١َ٬ايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ .
ايجاْ : ٞيكس َٔٸ اهلل عً ٢أدٝاٍ إػًٌُ ب ّٛٝايتك ٢اؾُعإ ٗ َعطن١
أسس .
ايجايح  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إػًٌُ ببكا ٤سٛازخ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ
سانطٚ ٗ ٠دساِْٗ َٓٚتسٜاتِٗ.
ٖ ٌٖٚصا اؿهٛض ؾطع سهٛضٖا ٗ َػادسِٖ ٚقٝاَِٗ بت ٠ٚ٬آٜات
َعطن ١أسس ٗ ايك ٠٬اي , ١َٝٛٝاؾٛاب ْعِ  َٔ ٖٛٚ ,أغطاض ٚدٛب قطا٠٤
ايكطإٓ ٗ ايك ٠٬يه ٞتبكٚ ٢قا٥ع اٱغ ّ٬سانط ٗ ٠ايٛدٛز ايصٖين ,
ٚػط ٟعً ٢ا٭يػٔ ٜٓٚتؿع َٓٗا إػًُ ٗ ٕٛأقٛاهلِ ٚأؾعاهلِ ٚ ,بٛاغط١

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
( )2غٛض ٠ايؿاؼ.6 ١
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إْعداض ايٓاؽ عٔ إٜصاٚ ِٗ٥اٱنطاض بِٗ َ َٔ ٖٛٚ ,كازٜل قٛي٘

تعاٍطًَاَّٜٛوُ ُّاَِّّذُ ثِنَظْشِهِ َّ ْ٢َٟشَبءُ بِ ُِِ َّ١رََٛ َِٖٛوِجْشَحً ِٛإًُْ ِِٛاألَثْظَبسِص(.)1

إػأي ١ايطابع : ١يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ّٜٛ ٌَٓ٪ايتك ٢اؾُعإ بإشٕ اهلل).
إٕ اهلل عع ٚدٌ ٖ ٛإٓٸإ ايصٜ ٟػتٛعب َٓٸ٘ آْات ايعَإ ٜٚػبكٗا
ٜٚتأخط عًٗٝا ٚ ,ؾ ٘ٝدٗات :
ا٭ ٗ : ٍٚنٌ زقٝك َٔ ١غاعات اؿٝا ٠ايسْٝا ٖٓاى َٔٸ عع ِٝهلل عع
ٚدٌ عً ٢ايؿطز ٚاؾُاعٚ ١ا٭َ. ١
ايجآْٖ : ١ٝاى َٔٸ يصات ايػاع ١تكسّ عًٗٝا .
ايجايج : ١تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ َٔٸ آخط يتًو ايسقٝك ١باـكٛم تأخط
عٓٗا .
ؾإ قًت قس عًُٓا إٔٸ ايصٜ ٟأت ٞقبٌ ا٭ٚإ َكسَ ١ي٘ ٚإٔٸ ايصٟ
وهط ٗ شات ٚقت ايك ٍٛأ ٚايؿعٌ  ,ؾهٝـ ٜأت ٞإٔٸ إتأخط ,اؾٛاب َٔ
دٗات :
ا٭ : ٍٚإضاز ٠ايتساضى ٗ ايكٚ ٍٛايؿعٌ .
ٔ
ايجاْ : ١ٝإٔٸ َٔ عٓس اهلل بايٓكط ٠ظدط يًص ٜٔنؿطٚا عٔ ايتعس َٚ ,ٟٸ
َٔ اهلل ؾصب ايٓاؽ يٲّإ.
ايجايج : ١ق ٛآثاض ايؿعٌ اييت ؾٗٝا نطض  ,ؾٝؿعٌ ايعبس ؾعٚ ّ٬ترتتب عً٘ٝ
طٛعاّ ٚقٗطاّ أنطاض ٚ ,يهٔ اهلل عع ٚدٌ ٜتؿهٌ َشٖٛا ٚإظاستٗا .
ايطابع : ١تجبٝت إٓاؾع اييت ترتتب عً ٢ايك ٍٛأ ٚايؿعٌ ايصٜ ٟك ّٛب٘
ايعبس.
اـاَػ : ١ف ٧ايجٛاب ايعادٌ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ يًُػًِ .
ف ٧ايجٛاب ايعادٌ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ يًُػًِ .

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .13
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ايػازغ : ١ق٬ح ايصض ١ٜبكٝاّ إػًِ بايعٌُ ايكاحل ٚقرب ٗ ٙشات

اهلل  ٗٚ ,قٛي٘ تعاٍ طًَؤََّٟب اْٛدِذَاسُ ََُ٘بٌُِٛ َ١الََّ ِ٢َْْٟزِْ ُِِ ِ٢َْْ٠اَ٠ْٛذِّنَخِ
ًََٗب َ١رَسْزَوُ َٗنضٌ َٛيَُ٠ب ًََٗب َ١ؤَثٌُىَُ٠ب طَبِٛسًب َُإَسَادَ سَثَُّٖ ؤََّ ْ١جٌَُْٜب ؤَشُذَّىَُ٠ب ًَّغْزَخْشِخَب
َٗنضَىَُ٠ب سَزَْ٠خً  ْ٢ِٟسَثَِّٖ ًََٟب َُوَْٜزُوُ هَ ْ٢ؤَْٟشُِ رَ َِٖٛرَإًَِّْٟ ُٚب  َْٞٛرَغْزَـِنْ هََْْٜوِ طَجْشًاص (. )1

ٚقاٍ اٱَاّ دعؿط ايكازم عً ٘ٝايػ(ّ٬أْ٘ نإ بُٗٓٝا ٚبٌ شيو ا٫ب
ايكاحل غبع ١آباٚ ٤قاٍ :إٕ اهلل يٝكًض بك٬ح ايطدٌ إٚ َٔ٪يسٚٚ ٙيس
ٚيسٚ ٙأٌٖ زٜٚطت٘ ٚزٜٚطات سٛي٘ ,ؾٜ ٬عاي ٗ ٕٛسؿغ اهلل يهطاَت٘ عً٢
اهلل)(.)2

ٖٚص ٙإعاَْ َٔ ٞكازٜل َا تكسّ قبٌ أضبع آٜات بكٛي٘ تعاٍ طؤََُْ٢َ٠

ارَّجَنَ سِػٌَْا َ١اَّٜٛوِص( )3ؾُٔ َعاْ ٘ٝتطؾض ايؿهٌ ٚتٛاي ٞإٔٸ َٔ عٓس اهلل عً٢
إػًٌُ ٕا ٜكٝبِٗ َٔ ا٭شٚ ٣ايهطض ٜٚ ,هٚ َٔ ٕٛد ٙٛتكسٜط اؾُع بٌ
اٯٜتٌ ٕ :ا أقابِٗ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ  ,بأشٕ اهلل).
ٖا ٜسٍ عً ٢إٔ َٓاؾع ععٚ ١ُٝقعت يًُػًٌُ َٚكا٥ب عسٜس٠
إْكطؾت عِٓٗ َ ّٜٛعطن ١أسس ٚ ,تتذًٖ ٢ص ٙاؿكٝكَ ١ع أزْ ٢تسبط ٗ
أسساخ َعطن ١أسس .
إػأي ١اـاَػ : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ,يكس َٔٸ اهلل عً ٢إٌَٓ٪
يٝعًِ إٚ ) ٌَٓ٪ؾٚ ٘ٝد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚيكس تهطض يؿغ إ ٗ ٌَٓ٪آ ١ٜايبشح ٚايػٝام ٚ ,يٝؼ بُٗٓٝا إ٫
آٚ ١ٜاسس ٠يبٝإ سب اهلل هلِ ْٚ ,ع ٍٚضٓ ١خاق َ٘ٓ ١تعاٍ هلِٚ ,قس

( )1غٛض ٠ايهٗـ .82
( )2ايبشاض .152/68
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .162
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شنطت آ ١ٜايبشح إ ٌَٓ٪بكٝػ ١إؿع ٍٛب٘ ْٚعَٔ ٍٚٸ اهلل عًٚ ,ِٗٝتًكِٗٝ
ي٘ بكؿ ١اٱّإ ٖا ٜسٍ عً ٢إْتؿاعِٗ َٓ٘ أسػٔ إْتؿاع .
ثِ أخربت آ ١ٜايبشح عٔ إضاز ٠اهلل عع ٚدٌ ايعًِ بإٚ ٌَٓ٪إتهاح
قسم إّاِْٗ ٚقربِٖ ٖٛٚ ,غبشاْ٘ أعًِ بِٗ ٚ ,يهٔ يتتذًَ ٢كازٜل
عامل ا٭ؾعاٍ اييت تسٍ عً ٢إّاِْٗٚ ,ق٬سِٗٚ ,تكٛاِٖ .

ٚؼتٌُ ايٓػب ١بٌ يؿع ٞإ ٗ ٌَٓ٪قٛي٘ تعاٍطََٔٛذْ  َّ٢َٟاَّٜٛوُ هَََٜ

اُ٠ْٛاِْٟنِنيَص (ٚ )1قٛي٘ تعاٍ طََِْٛوْ ََٜٞاُ٠ْٛاِْٟنِنيَص (ٚ)2دٖٛاّ :
ا٭ْ : ٍٚػب ١ايتػا ٟٚبًشاظ إؼاز ايًؿغ .
ايجاْْ : ٞػب ١ايعُٚ ّٛاـكٛم َٔ ٚد٘ ٚ ,إٔ ٖٓاى َاز ٠يٲيتكا٤
ٚأخط ٣يٲؾرتام بُٗٓٝا .
ايجايح ْ :ػب ١ايعُٚ ّٛاـكٛم إطًل  ٖٛٚ ,عً ٢ؾعبتٌ :
ا٭ : ٍٚيؿغ إ ٗ ٌَٓ٪آ ١ٜايػٝام أعِ ٚأٚغع.
ايجاْ : ١ٝيؿغ إ ٗ ٌَٓ٪آ ١ٜايبشح ٖ ٛا٭عِ .
ٚإدتاض ٖ ٛايؿعب ١ا٭ َٔ ٍٚايٛد٘ ايجايح أع ٙ٬إش ٜأت ٞإٔٸ عً٢
أزْ ٢تًبؼ باٱّإ ٚ ,إشا أعط ٢اهلل ؾاْ٘ ٜعط ٞبا٭نجط ٚيٮنجط ا٭عِ,
ٖٚص ٙايػعَ َٔ ١كازٜل إٔٸ اٱهلٚ , ٞقس ناْت آٜات ايكطإٓ َٚعذعات

ايٓب ٠ٛتكٌ يًٓاؽ ْٝعاّ يٝتسبطٚا ؾٗٝا ٗٚ ,ايتٓعٌٜطثَ ْٚاَّٜٛوُ َّ ُّ٢ُ٠هََُْْْٜٞ٘

ؤَ ْ١ىَذَاُِٗٛ ْٞإلِميَبِ١ص(.)3
ايجاْ َٔ : ٞأمسا ٤اهلل إٓٸإ )  َٔ ٖٛٚأبٓ ١ٝإبايػ ١نايٛٸٖاب ٚاؾباض
ٚؾْٛ ٘ٝع ؼس يًٓاؽ بايعذع عٔ إسكأَ ٤ٸ اهلل عً ِٗٝأ ٚاٱساط ١ب٘

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .166
( )3غٛض ٠اؿذطات .17
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َٚكازٜك٘ ٚأؾطاز َٔ ٖٛٚ , ٙػًٝات ايبٝإ ٗ قٛي٘ تعاٍ طًَبِ ْ١رَوُذًُّا
ِ٣وَْ٠خَ اَّٜٛوِ الَ رُسْظٌُىَبص (. )1
يكس خًل اهلل عع ٚدٌ اـ٥٬ل َٓٸ٘ ْٚ ,ؿذ َٔ ضٚس٘ ٗ آزّ ٚدعً٘
خًٝؿ ٗ ١ا٭ضض َٓٸ٘ ٚطٛي٘  َٔٚ ,اٱعذاظ ٗ َٔٸ اهلل إتكاي٘ ٚػسز, ٙ
 َ٘ٓٚبكا ٤اـ٬ؾ ٗ ١شض ١ٜآزّ عً ٘ٝايػ. ّ٬
يكس أخربت آ ١ٜايبشح عٔ َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪يبٝإ قاَْ ٖٛٚ ٕٛتَ ٢ا
أبتً ٢إػًُٚ ٕٛاَتشٓٛا ٜهَٔ ٕٛٸ اهلل عً ِٗٝغبباّ ٗ ثباتِٗ ٗ َكاَات
اٱّإ ٚاهلسٚ , ٣بطظخاّ ز ٕٚإقابتِٗ بايٚ ٖٔٛايهعـ أ ٚزبٝب ايؿو
إٍ ْؿٛغِٗ.
َ َٔٚعأَْ ٞٸ اهلل ٗ إكاّ ٖ ٛإٔ ايٓعُ ١ايػابكَٓ ١اغبٚٚ ١غ ١ًٝيبعح
إػًٌُ عً ٢ايكرب عٓس اٱبت ٗ ٤٬شات إٛنٛع ٚإػأئَ ٖٛٚ , ١

َكازٜل تؿه ٌٝإػًٌُ بكٛي٘ تعاٍطُٗنْزُ ْٞخَْْشَ ؤَُّٟخٍ ؤُخْشِخَذْ ِٜٛنَّبطِص(.)2

بإٔ ؼٝط بِٗ ايٓعِ عٓس اٱبت ٌٖٚ ,٤٬قٛي٘ تعاٍ طًََِْٛوْ ََٜٞاُ٠ْٛاِْٟنِنيَص
َٔ إٔٸ إكاسب يًُكٝب , ١اؾٛاب ْعِ .
ايجايح  :يكس ٚقعت َعطن ١أسس بٌ إػًٌُ ٚايص ٜٔنؿطٚا ٖٛٚ ,ايصٟ

ٜسٍ عً ٘ٝقٛي٘ تعاٍ طٌَّْ َٝاْٛزَََٔ اْٛدَْ٠وَبِ١ص ّ ٌٖٚهٔ ايك ٍٛبأْ٘ ي٫ٛ
بعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٕا ٚقعت َعطن ١أسس .
اؾٛاب ْعِ َٚ ,ا ناْت اهلذطٚ ٠خطٚز إٗادطٚ ٜٔا٭ْكاض َٔ
ا٭ٚؽ ٚاـعضز إٍ إعطنٚ , ١يهإ إٗادط ٕٚؼت ْري إٮ َٔ نؿاض َه١
ٚ ,نإ ا٭ٚؽ ٚاـعضز َؿػٛيٌ باـ٬ف ٚاـكَٛات ؾُٝا بَٚ ,ِٗٓٝع
ٜٛٗز إس ١ٜٓايص ٜٔناْٛا عً ٢ث٬ث ١قبا:ِٖٚ ٌ٥
( )1غٛض ٠ايٓشٌ .18
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ا٭ :ٍٚبٓ ٛقٓٝكاع .
ايجاْ : ١ٝبٓ ٛايٓهري .
ايجايج : ١بٓ ٛقطٜع. ١
ٔ اهلل عع ٚدٌ عً ٢إ ٌَٓ٪بطغاي ١ايٓيب
ٚقس أخربت آ ١ٜايػٝام عٔ َ ٸ
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚشنطت آ ١ٜايبشح ْعَ ٍٚكٝب ١اـػاض٠
بإػًٌُ ٗ َعطن ١أسس يٝعًِ اهلل إٚ ,ٌَٓ٪ي ٫ٛبعجت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ يبك ٢ايٓاؽ ٗ ساٍ دٗايٚ ١غعٚ ٚإقتتاٍ ؾُٝا بٚٚ ِٗٓٝأز يًبٓات
ٚؾٛٝع ٕؿاٖ ِٝايهؿط ٚإٓهطاتٚ ,دشٛز بطغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ اييت ضؾعت يٛا ٤ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط ٚإٍ ّٜٛ

ايكٝاَ ,١قاٍ تعاٍطًَْٛزَُِٟ٘ ْ٢نُْ٘ ْٞؤَُّٟخٌ َّذْهٌُ َ١بِ ََٛاْٛخَْْشِ ًَّإُْٟشًُ َ١ثِبَ٠ْٛوْشًٍُِ

ًَّنْيٌَْ َ١هَ ْ٢اُ٠ْٛنَْ٘شِص(. )1
ؾكس ٜ ٫هٖٓ ٕٛاى ؾكٌ تاّ بٌ إٚ ٌَٓ٪إٓاؾكٌ عٓس ايٓكط ٗ َعطن١

بسض  ,قاٍ تعاٍ طًَ ْ٢ِٟاٛنَّبطِ َّ ْ٢َٟوْجُذُ اَّٜٛوَ هَ ََٜزَشٍٍْ َُةِ ْ١ؤَطَبثَوُ خَْْشٌ
اؿَْ٠إَ َّ١ثِوِ ًَبِ ْ١ؤَطَبثَزْوُ ُِزْنَخٌ أََٜ٣تَ هًََ ََٜخْيِوِ خَغِشَ اٛذَُّْْ٣ب ًَآخِشَحَ رَ َِٖٛىٌَُ
اْٛخُغْشَا ُ١اُ٠ْٛجِنيُص (.)2

يكس تػريت ا٭ضض َٚا عًٗٝا م ٛا٭سػٔ ٚا٭ؾهٌ ببعج ١ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚنصا ٗ نٌ َٛطٔ َٛٚنع ٜه ٧باٱّإ ,
ؾته ٕٛايػعٚ ١إٓسٚسٚ ١ا٭َٔ ٚايبكري , ٠ؾإ قًت ناْت ٖٓاى َعاضى
ي ٫ٛايبعجٚ ١اهلذط ٠مل تكع نُا ٗ َعطن ١بسض ٚأسس اييت دا٤ت آ ١ٜايبشح
خاق ١بٗا .

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .104
( )2غٛض ٠اؿر .11

َعامل اٱّإ  /ز 149ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 100

ٚاؾٛاب ٖصا قشٝض ٚ ,يهٔ تًو إعاضى ناْت ضٓ ١يًٓاؽ ٗ

أدٝاهلِ إتعاقب ٗٚ , ١ايتٓع ٌٜطُٗزِتَ هَ َُْْْٜٞ٘أِْٛزَبًَ ُٙىٌَُ ُٗشْهٌ ًَ َُْٞ٘ٛهَغَ ؤَْ١
رَْ٘شَىٌُا شَْْئًب ًَىٌَُ خَْْشٌ ًَ َُْٞ٘ٛهَغََ ؤَ ْ١رُسِجٌُّا شَْْئًب ًَىٌَُ شَشٌّ َُْٞ٘ٛص(.)1

إػأي ١ايػازغ : ١تكسٜط اؾُع بٌ آ ١ٜايػٝام ٚايبشح ٜ :تً ٛعً ِٗٝآٜات٘
 ّٜٛايتك ٢اؾُعإ ).
ٚوتٌُ إعٓ ٢عًٖ ٢صا إبٓٚ ٢ايتكسٜط ٚدٖٛاّ :
ا٭ٜ : ٍٚتً ٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ آٜات ايكطإٓ عً٢
إػًٌُ َ ّٜٛعطن ١أسس  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ .
ايجاْٜ : ٞتً ٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً ٢إػًٌُ آٜات
ايكطإٓ اييت تتعًل بٛاقع ١أسس .
ايجايح ٜ :تً ٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ آ ١ٜايبشح اييت ؽرب
عٔ ْع ٍٚإكٝب ١بإػًٌُ .
ايطابع ٜ :تً ٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً ٢إػًٌُ آٜات
ايكطإٓ يبعح ايػهْ ٗ ١ٓٝؿٛغِٗ ٚ ,بعجِٗ عً ٢إغتشهاض شنط اهلل عع

ٚدٌ  ٗٚ ,خطاب إٍ إػًٌُ ٚإػًُات قاٍ تعاٍطًَارُْٗشًُا ِ٣وَْ٠خَ اَّٜٛوِ هََُْْْٜٞ٘
ًَِْٟثَبَٓوُ اَّٛزُِ ًَاثََُٔ٘ ْٞثِوِص(.)2
َ َٔٚعاْ ٞايٛد٘ ا٭ ٍٚأعَ ٙ٬ػا: ٌ٥

ا٭ : ٍٚبٝإ ساد ١إػًٌُ ٗ َٝسإ إعطن ١يت ٠ٚ٬ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٯٜات ايكطإٓ .
ايجاَْ : ١ٝكاسب ١آٜات ايكطإٓ يًُػًٌُ ستَٝ ٗ ٢سإ إعطن. ١
ايجايجَٔ : ١ٸ اهلل عع ٚدٌ عً ٢إػًٌُ بت ٠ٚ٬ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ آٜات ايكطإٓ ٗ َٝسإ إعطنٚ , ١ي ٛزاض ا٭َط بٌ أَٛض :
( )1غٛض ٠ايبكط.216 ٠
( )2غٛض ٠إا٥س.7 ٠
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ا٭ : ٍٚت ٠ٚ٬ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ آٜات ايكطإٓ عً ٢إػًٌُ
قبٌ َعطن ١أسس .
ايجاْ : ٞت ٠ٚ٬ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ آٜات ايكطإٓ عً ٢إػًٌُ
أثٓاَ ٤عطن ١أسس .
ايجايح  :قٝاّ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بت ٠ٚ٬آٜات ايكطإٓ عً٢
إػًٌُ بعس َعطن ١أسس .
ٚايكشٝض ٖ ٛاؾُع بٌ ٖص ٙا٭َٛض ٚنًٗا قشٝشَ َٔ ٖٛٚ , ١كازٜل

آ ١ٜايػٝام ٚقٛي٘ تعاٍ طَّزٌُْٜا هََْْٜيِ ْٞآَّبرِوِص

()1

ؾإ قًت قس  ٫تهٖٓ ٕٛاى

ضٚاٜات تسٍ عً ٢ت ٠ٚ٬ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ بعض ٖصٙ
إٛاقـ .
ٚاؾٛاب تسٍ عً ٘ٝآ ١ٜايػٝام ٚإضاز ٠ايعَُٗٓ ّٛا  ٌٖٚ ,قطا ٠٤ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايكطإٓ ٗ ايكَ َٔ ٠٬كازٜل ايت ,٠ٚ٬اؾٛاب
ْعِ ,يصا أَط اهلل بك ٠٬اـٛف ٗ َٝسإ إعطنٚ ,١وتاز إػًُ ٕٛايت٠ٚ٬
ٗ َٝسإ ايكتاٍ أنجط ٚأؾس ٖا ٗ ساٍ ايػًِ ٚا٭َٔ .
ٚأَا بايٓػب ١يًٛد٘ ايجاْ ٞأع ٙ٬ؾُٔ إعذاظ ايكطإٓ إٔ آٜات َعطن ١أسس

غبكتٗا ٚتأخطت عًٗٝا  َٔٚ ,ا٭ ٍٚقٛي٘ تعاٍ طًَبِرْ ًَذًَْدَ  ْ٢ِٟؤَىَِْٖٜ
رُجٌَِّتُ اُ٠ْٛاِْٟنِنيَ ََٟٔبهِذَ ِِْٜٔٛزَبًَ ِٙاَّٜٛوُ عَِْ٠نٌ هٌَِْٜٞص (.)2

 َٔٚاٯٜات َا تعًكت ببساَ ١ٜعطن ١أسس نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ طًََٔٛذْ
طَذََُٓ٘ ْٞاَّٜٛوُ ًَهْذَهُ بِرْ رَسُغٌَُّ٣يُ ْٞثِةِرِْ٣وِ...ص

( )3

ٕٛنٛع ١ٝبساَ ١ٜعطن ١أسس ٗ تأضٜذ

إػًٌُ ٚإػًُات ٚإٍ  ّٜٛايكٝاَٚ ١يبٝإ قاْ َٔ ٕٛدٗات :
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .121
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .152
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اؾٗ ١ا٭ : ٍٚتؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بايٛعس ايهط ِٜيًُػًٌُ ٖٛ ٌٖٚ ,

َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ طََٔٛذْ  َّ٢َٟاَّٜٛوُ هَ ََٜاُ٠ْٛاِْٟنِنيَ بِرْ ثَوَثَ ُِْيِ ْٞسَعٌُالً
 ْ٢ِٟؤَُِْ٣غِيِ.... ْٞص()1اؾٛاب ْعِ .

يتشٌُ آٜات ايكطإٓ ٗ ثٓاٜاٖا ايبؿاض ٠اييت تتذً ٗ ٢ايؿطط أعَٔ ٙ٬
اٯ ١ٜايجاْٚ ١ٝاـُػٌ بعس إا َٔ )2(١٥دٗات :
ا٭ٚ : ٍٚعس اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ غكٛم إعطنٚ ١قتاهلِ نس
ايص ٜٔأؾطنٛا  ,ؾًٝؼ َٔ أَٚ ١عسٖا اهلل عع ٚدٌ ٗ َٝسإ إعطنَ ١جٌ

إػًٌُ َ َٔ ٖٛٚ ,كازٜل قٛي٘ تعاٍ طُٗنْزُ ْٞخَْْشَ ؤَُّٟخٍ ؤُخْشِخَذْ ِٜٛنَّبطِص (. )3

ايجاَْ : ١ٝكاسبٚ ١عس اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ ٗ ايططٜل إٍ إعطن١
ٚعٓس بس ٤ايكتاٍ .
ايجايج : ١ػًَ ٞكسام ٚعس اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ ٗ ايػاعات ا٭ٍٚ
َٔ َعطن ١أسس ٚ ,تٛاي ٞغكٛط َٔ وٌُ ايًٛا َٔ ٤إؿطنٌ قطع.٢
ايطابع : ١ؼكل ْكط إػًٌُ ٗ بسا ١ٜإعطنَ ١ع إنعاٍ ٚإْػشاب ثًح
دٝـ إػًٌُ ٗ ايططٜل ٖ ,ا ٜسٍ عً ٢إٔ ٖصا اٱنعاٍ ٚقبض ؾعٌ
إٓاؾكٌ مل ٜهط إػًٌُ ٗ قربِٖ ٚدٗازِٖ ٗ غب ٌٝاهلل .
اـاَػ : ١ؼكل غًب ١إػًٌُ ٗ بساَ ١ٜعطن ١أسس بأشٕ اهلل عع ٚدٌ ,
َ َٔٚعاْ ٞاٯٚ ١ٜد: ٙٛ
أ : ّ٫ٚيكس ْعٍ إ٥٬هَ ١سزاّ يهِ بإشٕ اهلل .
ثاْٝاّ  :يكس قتًتِ إؿطنٌ ٗ بسا ١ٜإعطن ١باشٕ اهلل ).
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )2أْعط اؾع ٤اؿازٚ ٟايعؿط ٜٔبعس إا ١٥ايص ٟدا ٤خاقاّ بتؿػري ٖص ٙاٯٚ ,١ٜاؾع٤
ايجايح ٚايعؿط ٜٔبعس إا ١٥ايص ٟدا ٤خاقاّ بايكً ١بٗٓٝا ٚبٌ اٯ َٔ 153 ١ٜغٛض٠
آٍ عُطإ .
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ٚسُٓٝا قتٌ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ ّ٬أباّ غعس بٔ أب ٞطًش ١قاسب
يٛا ٤إؿطنٌ اْكطف عٓ٘ ٚ ,مل هٗع عً ٘ٝؾكاٍ يٲَاّ عً ٞعً ٘ٝايػّ٬
(بعض أقشاب٘ :أؾ ٬أدٗعت عً ٘ٝ؟ ؾكاٍ :إْ٘ اغتكبًين بعٛضت٘ ؾعطؿتين
عً ٘ٝايطسِ ٚعطؾت إٔ اهلل قس قتً٘)(.)1
ثايجاّ :سهٛض إشٕ اهلل َٔ بسا ١ٜإعطنٚ ١ػًَ ٞكازٜك٘ بػًب ١إػًٌُ
ٚتٛاي ٞغكٛط ايكتً َٔ ٢إؿطنٌ ٚ ,إبتسا ٤ايكتٌ عًُ ١يٛأَ ٖٛٚ , ِٗ٥

َكازٜل قٛي٘ تعاٍ طبِرْ رَسُغٌَُّ٣يُ ْٞثِةِرِْ٣وِص(.)2

ؾشُٓٝا ٜػكط قاسب ايًٛا ٤ثِ وًُ٘ غريٚ ٙىط قطٜعاّ ٖٚهصا ايجايح
ٚايطابع ٚاـاَؼ ٗ غاعْٗ َٔ ١اض ؾإ ايؿعع ٚاهلًع ٜٓؿص إٍ قًٛب
إؿطنٌ ؾ ٬غطاب ١إٔ تػاضع ْػا ِٖ٩إٍ اٱبٌ ٱَتطاٗ٥اٚ ,اهلطب إبهط
َٔ َٝسإ إعطن ,١يٝكطعٔ َػاؾ ١قبٌ َطاضز ٠إػًٌُ هلٔ ٚٚقٛعٗٔ
غباٜا.
 ٌٖٚىتل اـٛف ٚايؿعع بإؿطنٌ ايص ٜٔسهطٚا َعطن ١أسس عٓس
تتابع قتٌ ًٓ ١يٛا ,ِٗ٥اؾٛاب  ,٫ؾكس ناْت ضغاي ١إٍ أقشابِٗ ايصٜٔ
َٔ خًؿِٗ ٚإٍ إٓاؾكٌٚ ,ظادطاّ عٔ قاضب ١اٱغ.ّ٬
ضابعاّ  :زع ٠ٛإػًٌُ يؿهط اهلل عع ٚدٌ عً ٢إشْ٘ بػًبتِٗ يًُؿطنٌ
ٗ أَ ٍٚعطن ١أسس ٚ ,بٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ إشٕ اهلل ْعُ ١عً ٢إػًٌُ ,
ٚيٝؼ ؾ ٘ٝإ ٫اـري ٚايؿ٬ح هلِ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط , ٠ؾكس نإ ْكط إػًٌُ

ٗ بسا ١ٜإعطن ١باشٕ اهلل يكٛي٘ طبِرْ رَسُغٌَُّ٣يُ ْٞثِةِرِْ٣وِص ٚؿٛم اـػاض ٠بإػًٌُ
َ ّٜٛعطن ١أسس باشٕ اهلل ٖ ,ا ٜسٍ عً ٢نرب ٣نً َٔ ٖٞٚ , ١ٝدٗات :
ا٭َ : ٍٚا ٜكع يًُػًٌُ َٔ ايٓؿع أ ٚا٭ش ٣بإشٕ اهلل .

( )1ايػري ٠ايٓب /١ٜٛابٔ نجري .29/2
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .151
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ايجاْ : ١ٝظٜاز ٠إّإ إػًٌُ بعًُِٗ بإٔ ٚقا٥ع إعطن ٫ ١ػط ٟإ ٫بإشٕ
اهلل .
ايجايج : ١زع ٠ٛإػًٌُ يًسعاٚ ٤إػأيٚ ١ايطدا ٤يٓٝعٍ إشٕ اهلل بٓكطِٖ

ٖٚعّ ١ايص ٜٔنؿطٚا ٗ أٚٚ ٍٚغط ٚآخط إعطن ٗٚ ,١ايتٓعٌٜطًَبُِّ ْ١شِدَْٕ
ثِخَْْشٍ َُالَ سَادَّ َِِٛؼِْٜوِص(.)1

ايطابع : ١إضاز ٠بٝإ َٛنٛع ١ٝزعا ٤ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚاْكطاع٘ يًُػأيٚ ١ايسعاَ ٗ ٤عطن ١بسض ٚأسس .

ٖٚصا اٱْكطاع غ٬ح ا٭ْبٝاٚ , ٤قس ٚضز قٛي٘ تعاٍ طبِرْ رَسُغٌَُّ٣يُ ْٞثِةِرِْ٣وِص ٗ

اٯ ١ٜايجاْٚ ١ٝاـُػٌ بعس إا َٔ ١٥غٛض ٠آٍ عُطإ ٚاييت تتعًل َعطن١
أسس إبتساٚ ٤اْتٗاٚ , ٤إختكام اٱشٕ بأٚإ أَ ٍٚعطنٚ , ١مل ٜأت ٗ ْعِ
ٖص ٙاٯٜات إ ٗ ٫آ ١ٜايبشح  ٖٞٚاٯ ١ٜايػازغٚ ١ايػت ٕٛبعس إاٚ ١٥بكٛي٘

تعاٍطًََٟب ؤَطَبثَُ٘ ٌََّْٝ ْٞاْٛزَََٔ اْٛدَْ٠وَبَُ ِ١جِةِرْ ِ١اَّٜٛوِص(.)2

ٚنٌ َٔ ؾطز ٟاٱشٕ غكٛم ٚاقع ١أسس ٚ ,ىل ا٫شٕ ايٛاضز ٗ آ١ٜ
ايبشح َا أقاب إػًٌُ َٔ ايٓهػٚ ١خػاض ٠دٛي َٔ ١إعطنَ ١ع ايصٜٔ
نؿطٚا ٚ ,ؾكسإ غبعٌ ؾٗٝساّ ٗ أضض إعطن.١

اؾٗ ١ايجاْ : ١ٝيكس ٚضز قٛي٘ تعاٍ طًََٔٛذْ طَذََُٓ٘ ْٞاَّٜٛوُ ًَهْذَهُ..صٚمل تبٌ اٯ١ٜ

نٝؿ ١ٝايٛعسٚ ,وتٌُ ٚدٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚف ٧ايٛعس ٗ آ ١ٜقطآْ. ١ٝ
ايجاْ : ٞػً ٞايٛعس َٔ اهلل بايٛس ٞإٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
نُا ي ٛنإ َٔ اؿسٜح ايكسغ. ٞ

( )1غٛضْٜٛ ٠ؼ .107
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .166
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ايجايح  :إخباض ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عٔ ٚعس اهلل عع ٚدٌ

ٗ ايػٓ ١ايٓب , ١ٜٛيعَُٛات قٛي٘ تعاٍ طًََٟب َّنْـُِْ هَ ْ٢اْٛيٌٍََ * بِ ْ١ىٌَُ بِالَّ
ًَزٌِْ ٌُّزََص (. )1

ايطابع  :ضٜ٩ا ْب ١ٜٛقازقٜ ١طاٖا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
 ٖٛٚايص ٟػً ٗ ٢ضٜ٩ا ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قبٌ اـطٚز إٍ
َعطن ١أسس.
 َٔٚكتكات َعطن ١أسس شنط ضٜ٩ا ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
غكٛقٗا ٚدعٌ َٛنٛع ١ٝهلا ٗ ؾٛم إػًٌُ يًكا ٤ايعسٚ ٚؾْ ٘ٝعٍ

قٛي٘ تعاٍطًََٔٛذْ ُٗنْزُ ْٞرََ٠نٌَّْ ١اٌَْ٠ْٛدَ َٓ ْ٢ِٟجْ ِٚؤَ ْ١رٌََْْٜٔهُ ََُٔذْ سَؤَّْزٌُُ٠هُ ًَؤَْ٣زُْٞ
رَنْلُشًَُ١ص(.)2

ٕٚا أقبًت دٛٝف ايص ٜٔنؿطٚا َٔ قطٜـ ٚسًؿاٚ ِٗ٥قاضٚا قطٜبٌ َٔ
إس ١ٜٓضآ ٣ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ضٜ٩ا .
ٚعٔ ابٔ إغشام (ؾأقبًٛا ستْ ٢عيٛا بع ٌٓٝظبٌ ببطٔ ايػبد َٔ ١قٓا٠
عً ٢ؾؿري ايٛازَ ٟكابٌ إس.١ٜٓ
ؾًُا مسع بِٗ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًُ ٕٛقاٍ
هلِ" :قس ضأٜت ٚاهلل خريا ,ضأٜت بكطا تصبضٚ ,ضأٜت ٗ شباب غٝؿ ٞثًُا,
ٚضأٜت أْ ٢أزخًت ٜس ٗ ٣زضع سك ,١ٓٝؾأٚيتٗا إس.)3()"١ٜٓ
(ٚعٔ أب ٢بطز ,٠عٔ أبَٛ ٢غ ٢ا٫ؾعط ,ٟعٔ ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ " :ضأٜت ٗ إٓاّ أْ ٢أٖادط َٔ َه ١إٍ أضض بٗا نٌ,
ؾصٖب  ًٖٞٚإٍ أْٗا ايُٝاَ ١أٖ ٚذط ,ؾإشا ٖ ٞإسٜ ١ٜٓجطب.

( )1غٛض ٠ايٓذِ .4-3
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .143
( )3ايػري ٠ايٓب٫ ١ٜٛبٔ نجري . 21/3
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ٚضأٜت ٗ ضٜ٩اٖ ٟص ٙأْٖ ٢عظت غٝؿا ؾاْكطع قسض ,ٙؾإشا َٖ ٛا
أقٝب َٔ إ ّٜٛ ٌَٓ٪أسس ,ثِ ٖعظت٘ أخط ٣ؾعاز أسػٔ َا نإ ,ؾإشا ٖٛ
َا دا ٤اهلل ب٘ َٔ ايؿتض ٚادتُاع إ.ٌَٓ٪
ٚضأٜت ؾٗٝا أٜها بكطاّٚ ,اهلل خري  ,ؾإشا ِٖ ايٓؿط َٔ إ ّٜٛ ٌَٓ٪أسس,
ٚإشا اـري َا دا ٤اهلل ب٘ َٔ اـري ٚثٛاب ايكسم ايص ٣أتاْا بعس ّٜٛ
بسض")(.)1
ٚإطاز َٔ شٖب  ًٖٞٚأ ٟأ ٍٚظين ٖ ,ا ٜسٍ عً ٢قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ
ايٛس ٗ ٞإٓاّ قس ٜأت ٞفُ ّ٬ثِ ٜه ٗ ٕٛإكسام َبٓٝاّ دًٝآّٜ ٫ٚ ,شكط
ٖصا ايبٝإ بأٚإ ايؿعٌ ٜٚ ,ه ٕٛقٚ ٍٛؾعٌ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
َٛاؾكاّ ٕهُ ٕٛايٛس , ٞؾكس تبازض إٍ شٖٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
إٔ إطاز ٖذطت٘ إٍ ايُٝاَ ١أ ٚإٍ ٖذط ٚامسٗا اٱسػاٖ ٗ ٤صا ايعَإ ٖا
ٜسٍ عً ٢أْٗا بًس ٠عطٜك ١عاَط ٠شات تأضٜذ ٚ ,إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ نإ ٜطد ٛإّإ أًٖٗا  ٗٚقٛي٘ (ٚضأٜت ٗ ضٜ٩اٖ ٟص )ٙتعٌٝ
ٚؽكٝل ؾايعاٖط إٔ اؿسٜح ٜؿٌُ أنجط َٔ ضٜ٩ا يًٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ.
ٚقس ٚضز سسٜح ايطٜ٩ا ٗ َعطن ١أسس عً ٢مَ ٛػتكٌ ٚبأنجط َٔ
ططٜلٚ ,ضٜ٩ا ٙسل ٚقسمٚ ,يهٔ ٖصا اـرب ٜبٌ سكٝك ٖٞٚ ١إٔ ضٜ٩ا ايٓيب
نٝاٚ ٤إؾطاق ١يكازّ ا٭ٜاّ ْٛٚ ,ع ٖسا ١ٜيًطؾاز ٚغب ٌٝيًعٌُ ايٓاؾع
ٚدًب إكًشٚ ١زؾع إؿػس. ٠
اؾٗ ١ايجايج : ١قأَْ ٕٛٸ اهلل عً ٢إػًٌُ ٗ نٌ َعطنَ َٔ ١عاضى

اٱغَ َٔ ٖٛٚ , ّ٬كازٜل قٛي٘ تعاٍ طََٔٛذْ  َّ٢َٟاَّٜٛوُ هَ ََٜاُ٠ْٛاِْٟنِنيَ بِرْ
ثَوَثَ ُِْيِ ْٞسَعٌُالً  ْ٢ِٟؤَُِْ٣غِيِ... ْٞص
( )1ايػري ٠ايٓب ١ٜٛيي نجري .22/3
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .164

( )2

ٔ
ؾؿَ ٞعطنَ َٔ ١عاضى اٱغٖٓ ّ٬اى َ ٸ
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ٚطٚ ٍٛإسػإ َٔ اهلل عع ٚدٌ عً ٢إػًٌُ ٜتذً ٢بؿهٌ َٔ اهلل ْٚكط
َٚػامن يًُػًٌُ َع عسّ تٛؾط ا٭غباب ٚايعً ١ي٘ إَٔ ٫ٸ اهلل غبشاْ٘.
يكس ٚؾ ٢اهلل عع ٚدٌ بٛعس ٙإٍ إػًٌُ ٗ بساٜات َعطن ١أسس ٖٛٚ ,

َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ طبَِ٠َّ٣ب ؤَْٟشُهُ بِرَا ؤَسَادَ شَْْئًب ؤََٛ ٌََُّٙٔ ْ١وُ ُُٗ١ٌََُُْ٘ ْ٢ص (.)1

 ٌٖٚىتل ٖصا ايٛعس بٗص ٙإعطن ,١اؾٛاب  ,٫إِا ٖص ٙإعطن ١بؿاض٠
َٚؿتاح ٕعاضى أخطَ ٣ؿابٗ ١يبٝإ إٔ ٚعس اهلل عع ٚدٌ َتشس ٗ غٓدٝت٘ ,
ٚيهٓ٘ َتعسز َٚتذسز ٗ َكساق٘ .
إػأي ١ايػابع : ١تكسٜط اؾُع بٌ آ ١ٜايػٝام ٚايبشح  :يكس َٔٸ اهلل عً٢
إ ٌَٓ٪إش بعح ؾ ِٗٝضغ َٔ ّ٫ٛأْؿػِٗ ٜتً ٛعً ِٗٝآٜات٘ باشٕ اهلل ).
َٔ أمسا ٤اهلل عع ٚدٌ (إٓٸإ)  ٖٛٚايصّٔ ٟٸ عً ٢اـ٥٬ل نًٗا ,
 َِٗٓٚايٓاؽ فتُعٌ َٚتؿطقٌ ٜٚ ,ه ٕٛإكسام إتشس َٔ إٔٸ اٱهلٞ
عًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭َ : ٍٚا ٜتػؿ ٢ايٓاؽ ٚاـ٥٬ل .
ايجاَْ : ٞا ٜعِٸ ايٓاؽ ْٝعاّ .
ايجايح  :إٔٸ ايصٜ ٟأت ٞيًُػًٌُ .
ايطابع  :إٔٸ ايص ٟىتل ب٘ إ. َٕٛٓ٪
اـاَؼ  :إٔٸ ٚايط َٔ ٍٛعٓس اهلل ايصٜ ٟأت ٞيًكبٚ ١ًٝا٭غط. ٠
ايػازؽ  :إٔٸ ٚاٱسػإ ايصٜ ٟتًكا ٙايؿطز ايٛاسس َٔ ايٓاؽ .
ٚيٝؼ َٔ سس أَٓ ٚتٗ ٢أ ٚاْكطاع ٗ ايهِ أ ٚايهٝـ يهٌ ٚاسس َٔ
ايٛد ٙٛأعٚ , ٙ٬تكسٜط آ ١ٜايػٝام عًٚ ٢د: ٙٛ

ا٭ : ٍٚيكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪باٱّإ  ٗٚ ,ايتٓع ٌٜطُٓ ْٚالَ رَُ٠نٌُّا

هَ ََِّٜبِعْالَ َُْٟٞ٘ثَ ْٚاَّٜٛوُ َّ ُّ٢ُ٠هَ َُْْْٜٞ٘ؤَ ْ١ىَذَاُِٗٛ ْٞإلِميَبِ١ص (.)2
( )1غٛضٜ ٠ؼ .82
( )2غٛض ٠اؿذطات .17
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ايجاْ : ٞيكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪إٍ  ّٜٛايكٝاَ , ١إش إٔ َٓاؾع ٚػًٝات

ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َتكً ١طَٟب دَاَٟذْ اٛغٌَََّ٠ادُ ًَاألَسْعُص(.)1

ايجايح  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪إش بعح ؾ ِٗٝضغ َٔ ّ٫ٛأْؿػِٗ ئُٝ
عً ّٜٛ ِٗٝايكٝاَ ١بايجٛاب ايعع ِٝعً ٢اٱّإ .
ايطابع  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إَ ٌَٓ٪ؿ٦ٝت٘ ٚاشْ٘ٚ ,ؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢إٔ اهلل
عع ٚدٌ مل ٜرتى ايٓاؽ ٚؾأِْٗ  ,إِا أنطَِٗ بإٔٸ إتكٌ ايص ٟهعٌ
ايسْٝا ضٚنْ ١انط.٠
 َٔٚاٯٜات إٔ دعٌ اهلل اٱْػإ قتاداّ إٍ ا٭نٌ ٚايؿطب عً ٢مٛ
َ َٜٞٛتكٌ َجًُا ٖ ٛقتاز إٍ عباز ٠اهلل ٗ نٌ ٚ , ّٜٛنإٔ ٖٓاى ْٛع
َ٬ظَٚ ١قً ١بٌ ؾطز ٟاؿاد ١أع , ٙ٬يبٝإ قاْ َٔ ٕٛدٗات :
ا٭ٜ : ٍٚأت ٞايطظم ايهط ِٜبايعباز. ٠
ايجاْ : ١ٝعباز ٠اهلل نٌ ٚ ّٜٛاق َٔ ١ٝايب. ٤٬
ايجايج : ١ق ٛإكا٥ب عً ٢ايٓاؽ بايعبازَ َٔٚ ,٠كازٜك٘ قٛي٘

تعاٍطادْهٌُ ِِ٣ؤَعْزَدِتْ َُْٞ٘ٛص(.)2

ايطابع : ١زٚاّ اؿٝا ٠ايسْٝا بايعبازَ َٔ ٖٛٚ , ٠كازٜل قٛي٘ تعاٍ طًََٟب
خََْٜٔذُ اْٛدًَِ َّ٢اإلِ٣ظَ بِالَّ َِْٛوْجُذًُِ١ص (.)3
يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞآ ١ٜايػٝام إٔ اهلل عع ٚدٌ أضاز يًٓاؽ زٚاّ اؿٝا٠
ٚايتٓعِ بايسْٝا ٚشخا٥ط ا٭ضض ٚنٓٛظ ايػُا ٤ببعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾؿٗٝا تعاٖس يعباز ٠ا٭ضضٚ ,تطٌ ٗ نٌ  ّٜٛعً ٢ايٓاؽ
آٜات ايكطإٓ اييت تأَط بايكٚ ٠٬ايعناٚ , ٠اييت تتهُٔ اؿح عً ٢ايكٝاّ

( )1غٛضٖٛ ٠ز .108
( )2غٛض ٠غاؾط .60
( )3غٛض ٠ايصاضٜات .56

 109ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /ز149

ٚاييت دا٤ت بٛدٛب سر بٝت اهلل اؿطاّ ٚ ,اييت تٓسب ايٓاؽ إٍ ا٭َط
بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.

 ٗ ٌٖٚقٛي٘ تعاٍ طسَعٌُالً  ْ٢ِٟؤَُِْ٣غِيِْٞص

()1

سح يًُػًٌُ يًسع ٠ٛإٍ

اهلل ٚ ,دصب ايٓاؽ إٍ َٓاظٍ اٱّإ.

اؾٛاب ْعِ  ,ؾُٔ َعاْ ٞايتبعٝض ٗ قٛي٘ تعاٍ ط ْ٢ِٟؤَُِْ٣غِيِْٞصإٔ

إ ٌَٓ٪قاضٚا ًٓ ١يًٛا ٤ايطغايٚ , ١ػًٖ ٢صا إعٓ ٢بسؾاعِٗ عٔ ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايتٓعَ ٗ ٌٜعاضى اٱغَٗٓٚ , ّ٬ا َعطن ١أسس
اييت دا٤ت آ ١ٜايبشح غكٛقٗا  ,يٝهَ ٕٛا أقاب إػًٌُ ٦َٜٛص دٗاز ّا
َٔ دٗات :
ا٭ : ٍٚإع ٕ٬نًُ ١ايتٛسٝس ٚ ,قاضب ١عباز ٠ا٭ٚثإ .
ايجاْْ : ١ٝكط ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايصب عٓ٘ ,
ٚقطف غٛٝف ٚغٗاّ ْٚباٍ ٚسذاض ٠ايص ٜٔنؿطٚا عٓ٘ .
ايجايج : ١زؾاع إػًٌُ عٔ أْؿػِٗٚ ,زؾع ايكتٌ عِٓٗ .
ايطابع٬َ : ١قا ٠ايعس ٚايهاؾط ٗ َٝسإ ايكتاٍ ٕٓع٘ َٔ إنطاِٖٗ عً٢

تطى غٓٔ اٱّإ  ,قاٍ تعاٍ طًَالَ َّضَأَُّ َ١ٌُٛبرِ َُْٞ٘٣ٌُٜزَزََّ َّشُدًُُّٗ ْٞهَ ْ٢دِّنُِْ٘ٞ
بِ ْ١اعْزَـَبهٌُاص(.)2

اـاَػٜ : ١سٍ غكٛط ايكتاٍ عٔ ايٓػا ٤بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢قإْٛ
 ٖٛٚزؾاع إ ٌَٓ٪عٓٗٔ.
 ٌٖٚنإ زؾاعِٗ ٗ َعطن ١بسض ٚأسس ٚاـٓسم عٔ إَٓ٪ات خاق, ١
اؾٛاب  , ٫إِا نإ زؾاعاّ عٓٗٔ ٚعٔ ْٝع ْػا ٤إس َِٗٓٚ , ١ٜٓعٛاٌ٥
ٜٛٗز إس َٔ ١ٜٓبين قٓٝكاع ٚايٓهري ٚقطٜعٚ ١غريِٖ ٚ ,عٔ ايصضاضٗ ٟ
أْؿػِٗ ٚأغباب ٖساٜتِٗ.
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .146
( )2غٛض ٠ايبكط.217 ٠
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(ٕٚا غاض ثعًب ١بٔ عُط ٚبٔ عاَط ؾَ ُٔٝع٘ ادتاظٚا بإسٚ ,١ٜٓناْت
تػُٜ ٢جطب ,ؾتدًـ بٗا ا٭ٚؽ ٚاـعضز ابٓا ساضث ١ؾَ ُٔٝعُٗاٚ ,نإ
ؾٗٝا قط٣ٶ ٚأغٛام ٚبٗا قبا َٔ ٌ٥ايٛٗٝز َٔ بين إغطاٚ ٌٝ٥غريَِِٖٗٓ ,
قطٜعٚ ١ايٓهري ٚبٓ ٛقٓٝكاع ٚبَٓ ٛاغًٚ ١ظعٛضا ٚغريِٖٚ ,قس بٓٛا هلِ
سكْٛاّ هتُع ٕٛبٗا إشا خاؾٛا .ؾٓعٍ عً ِٗٝا٭ٚؽ ٚاـعضز ؾابتٓٛا إػانٔ
ٚاؿك ,ٕٛإ ٫إٔ ايػًبٚ ١اؿهِ يًٛٗٝز إٍ إٔ نإ َٔ ايؿطَٚ ٕٛٝايو ابٔ
ايعذ ,ٕ٬ؾعازت ايػًب ١يٮٚؽ ٚاـعضزٚ ,مل ٜعايٛا عً ٢ساٍ اتؿام
ٚادتُاع إٍ إٔ سسخ ب ِٗٓٝسطب مسري)(.)1
ٚتتهُٔ ٖص ٙإػأي ٖٞٚ ١ايػابع ٗ ١ايكً ١بٌ آ ١ٜايبشح ٚايػٝام
قاْْٛاّ  ٖٛٚإٔ ايٓيب قُساّ ٜ ٫تً ٛآٜات ايكطإٓ عً ٢إػًٌُ إ ٫بإشٕ اهلل عع
ٚدٌ ٚ ,شات َهُ ٕٛايتٚ ٠ٚ٬س.ٞ
تطَ ٣ا ٖ ٞايٓػب ١بٌ إشٕ اهلل ٚايٛس , ٞاؾٛاب ؾٚ ٘ٝد: ٙٛ
ا٭ْ : ٍٚػب ١ايتػاٚ ,ٟٚإٔ اٱشٕ َٔ اهلل ٖ ٛشات٘ ايٛس. ٞ
ايجاْْ : ٞػب ١ايعُٚ ّٛاـكٛم إطًل ٚإٔ اٱشٕ َٔ اهلل أعِ َٔ
ايٛس. ٞ
ايجايح ْ :ػب ١ايعُٚ ّٛاـكٛم َٔ ٚد٘ ٚ ,إٔ ٖٓاى َاز ٠يٲيتكا٤
ٚأخط ٣يٲؾرتام بٌ اٱشٕ اٱهلٚ ٞايٛس. ٞ
ٚإدتاض ٖ ٛايجاْ ٞأعٚ ٙ٬إٔ اٱشٕ َٔ اهلل عع ٚدٌ أعِ َٔ ايٛسٞ
يصا شنطت آ ١ٜايبشح اٱشٕ غكٛم َاؿل إػًٌُ َٔ اـػاضّٜٛ ٠

أسسٜٚ ,سٍ عً ٘ٝقٛي٘ تعاٍ طَُةَِّ٣وُ َ٣ضََّٛوُ هََْٜٓ ََٜجَِٖ ثِةِرْ ِ١اَّٜٛوِ ُٟظَذًِّٓب َ٠ِٛب ثََْْ٢
َّذَّْوِص(.)2

( )1ايهاٌَ ٗ ايتأضٜذ .329/1
( )2غٛض ٠ايبكط.97 ٠
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ٜٓٚعٍ اهلل عع ٚدٌ إ٥٬ه ١يٓكط ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِ ٚإػًٌُ باشْ٘ ٚ ,تهُٔ قٛي٘ تعاٍ طًََٔٛذْ َ٣ظَشَُٗ ْٞاَّٜٛوُ ثِجَذْسٍ ًَؤَْ٣زُ ْٞؤَرَِّٛخٌص

()1

اٱخباض عٔ قاْْ ٖٛٚ ٕٛكط اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ ٗ َعطن ١بسض.
ٜ ٌٖٚكض تكسٜط اٯ ١ٜأعٚ : ٙ٬يكس ْكطنِ ببسض بإشٕ اهلل ٚأْتِ أشي)١
اؾٛاب ْعِ ٜكض ٚ ,يهٔ  ٫تكٌ ايٓٛب ١إي , ٘ٝؾكس أخربت اٯ ١ٜبإٔ اهلل عع
ٚدٌ ٖ ٛايصْ ٟكط إػًٌُ ٗ َعطن ١بسضَ ٖٞٚ ,طتب ١أمس َٔ ٢ايتكسٜط
أع , ٙ٬يبٝإ إنطاّ اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚإػًٌُ ٗ َعطن ١بسض عً ٢م ٛاـكٛم ٚايتعٚ , ٌٝؾ ٘ٝزع ٠ٛيًعًُا٤
ٱغتٓباط ٚد ٙٛاؿهُٚ ١بسٜع ايكٓع ٗ َعطن ١بسض ٚساد ١ايٓاؽ يٓكط
إػًٌُ ؾٗٝا  ,إش دطت ٗ بهع غاعات َٔ ْٗاض اي ّٛٝايػابع عؿط َٔ
ؾٗط ضَهإ َٔ ايػٓ ١ايجاْ ١ٝيًٗذطٚ ٠إٛاؾل غٓ٬َٝ )623( ١ز , ١ٜيتتػري
َعٗا ايسْٝا ٚتعٛز ضٚنْ ١انط ٠تتع ٜٔبعطط اٱّإ .

ٚيكس إستر إ٥٬ه ١عً ٢دعٌ اٱْػإ طُِِ األَسْعِ خََِِْٜخًص(ٌٖٚ ,)2

ٖصا اٱستذاز بإشٕ اهلل  ,اؾٛاب ْعِ  ,إش أِْٗ ٜ ٫تهًُٜ ٫ٚ ٕٛؿعًٕٛ

ؾ٦ٝاّ إ ٫بإشٕ اهلل عع ٚدٌ  ,يٝأت ٞاؾٛاب ٚايربٖإ َٓ٘ تعاٍطبِ ِِّ٣ؤَهَْٟ َُٜٞب
الَ رَوَْ١ٌُ٠َٜص(. )3

ؾٝهٖ ٕٛصا اؾٛاب سذ ١عً ٢ايٓاؽ ٚزع ٠ٛهلِ يٲّإ ٚ ,سجاّ هلِ
يًتٛق َٔ ٞايؿػاز ٚاٱؾػاز ٗ ا٭ضض ٚداْ ٤كط إَ ٗ ٌَٓ٪عطن ١بسض
ٚخػاضتِٗ ٗ َعطن ١أسس يتجبٝت َعامل اٱّإ ٗ ا٭ضض .

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .123
( )2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
( )3غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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ٕ
ذ ٵُعٳإٔ َؾبٹ ٔإ ٵش ٔ
ٚؼتٌُ َهاٌَ آ ١ٜايبشح طٚٳَٳا أَقٳابٳهُِٵ ٳ ٜٵّٛٳ ايِتٳكَ ٢ايِ ٳ
اي ًٖ٘ٹ..ص( )1بًشاظ اٯ ١ٜأع َٔ ٙ٬غٛض ٠ايبكطٚ ٠دٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚإْ٘ َٔ َكازٜل اـ٬ؾ ٗ ١ا٭ضض  ,إش إٔ بعج ١ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ضغ ّ٫ٛيًٓاؽ َٔ أبَٗ ٢كازٜل خ٬ؾ ١اٱْػإ
ٗ ا٭ضض .
ايجاْ : ٞيكس بعح اهلل عع ٚدٌ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
إٍ ايٓاؽ ْٝع ّا يتجبٝت غٓٔ اـ٬ؾ ٗ ١ا٭ضض إٍ  ّٜٛايكٝاَ. ١
ايجايح  َٔ :خكا٥ل خ٬ؾ ١ا٭ْبٝا ٗ ٤ا٭ضض قتاٍ ايص ٜٔنؿطٚا ,
ٚدصب ايٓاؽ إٍ َٓاظٍ اٱّإْ ,عِ يٝؼ نٌ ا٭ْبٝا ٤قاتًٛا ايص ٜٔنؿطٚا,

قاٍ تعاٍطًََٗإََِّّ٣ ْ٢ِٟ ْ٢جٍِِّ َٓبرََٟ َٚوَوُ سِثٌَُِّّْٗ َ١ثِريٌ ََُ٠ب ًَىَنٌُا َ٠ِٛب ؤَطَبثَيُُِِ ْٞ
عَجِْ ِٚاَّٜٛوِص(.)2

ايطابع ْ :كط اهلل عع ٚدٌ يًدًٝؿ ٗ ١ا٭ضض عً ٢ايصّ ٜٔتٓع ٕٛعٔ
ػ ٳبوَ ايًٖ٘ٴ ٴٖٛٳ ايٖصٹٟ
س ٵ
إقاَ ١ايؿعا٥ط ايعباز ٗ ١ٜا٭ضض  ٗٚ ,ايتٓع ٌٜطؾَ ٔإٕٻ ٳ
أَٜٻسٳىَ بٹٓٳكٵ ٔطٙٹ ٳٚبٹا ِي ٴُ٪ٵَٹٓٹٌٳص (.)3
ٕٚا شنطت إ٥٬ه ١عً ١إستذادٗا عً ٢دعٌ اٱْػإ خًٝؿ ٗ ١ا٭ضض
٫
٭ْ٘ ٜؿػس ٗ ا٭ضض ٜٚػؿو ايسَا , ٤قاٍ تعاٍ ط ٔإَِّْ ٞأعٵًَِٴ َٳا َ
ٳتعٵ ًَُٴٕٛٳص(. )4
 َٔٚعًِ اهلل عع ٚدٌ ٚقٛع َعطن ١بسض ٚأسس ٚايتكا ٤اؾُعٌ ,يٝدطز
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ غإاّ َٔ نٌ َٔ إعطنتٌَٔٚ ,

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .166
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .146
( )3غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .62
( )4غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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خكا٥ل َعاضى اٱغ ّ٬ا٭ ٍٚإٔ إؿطنٌ ناْٛا ٜػع ٕٛإٍ قتٌ ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ذ ٵُعٳإٔص عًِ اهلل عع ٚدٌ
يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞقٛي٘ تعاٍ ط ٳ ٜٵّٛٳ ايِتٳكَ ٢ايِ ٳ
بتجبٝت غٓٔ ايٓبٚ ٠ٛايتٓع ٗ ٌٜا٭ضض بايسؾاع ٚاؾٗاز ٗ غب ٌٝاهلل ٚ ,إٔ
ايؿػاز ٗ ا٭ضض واضب٘ إٜٚ َٕٛٓ٪سؾع ْ٘ٛعٔ أْؿػِٗ ٚعٔ ايٓاؽ.
إػأي ١ايجآَ : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪إش
بعح ؾ ِٗٝضغ َٔ ّ٫ٛأْؿػِٗ يٝعًِ إ.) ٌَٓ٪
َٔ اٱعذاظ ٗ ْعِ ٖص ٙاٯٜات ٚضٚز نًُ ١إ ٗ ٌَٓ٪آ ١ٜايػٝام ٚآ١ٜ
ايبشح .
ٚؼتٌُ ايٓػب ١بُٗٓٝا ٚدٖٛاّ :
ا٭ْ : ٍٚػب ١ايتػاٚ ٟٚإٔ إ ٌَٓ٪ايص ٜٔبعح اهلل عع ٚدٌ ايطغٍٛ
قُس ّا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ هلِ ِٖ شاتِٗ ايص ٜٔشنطتِٗ آ ١ٜايبشح .
ايجاْْ : ٞػب ١ايعُٚ ّٛاـكٛم إطًلٚ ,ؾ ٘ٝؾعبتإ :
ا٭ : ٍٚايص ٜٔبعح ؾ ِٗٝضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أعِ
ٚأنجط َٔ ايص ٜٔأضاز اهلل ايعًِ بِٗ نُا ٗ آ ١ٜايبشح .
ايجاْ : ١ٝإ َٕٛٓ٪ايص ٜٔشنطتِٗ آ ١ٜايػٝام أقٌ َٔ ايص ٜٔشنطتِٗ آ١ٜ
ايبشح .
ايجايح  :ايٓػب ١بٌ إ ٗ ٌَٓ٪اٯٜتٌ ٖ ٞايعُٚ ّٛاـكٛم َٔ ٚد٘
 ,ؾٗٓاى َاز ٠يٲيتكاٚ ٤أخط ٣يٲؾرتام .
ٚإدتاض ٖ ٛايٛد٘ ا٭ ٍٚأعٚ , ٙ٬إٔ ايٓػب ١بٌ َكسام إٗ ٌَٓ٪
اٯٜتٌ ٖ ٛايتػاٚ , ٟٚوتٌُ ٚدٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚإضاز ٠إ ٌَٓ٪ايص ٜٔخطدٛا ٕعطن ١أسس ٚزخًٛا إعطن ١ؼت
يٛا ٤ايٓب. ٠ٛ
ايجاْ : ٞإككٛز إ َٕٛٓ٪أٜاّ ايطغايٚ ١ايتٓع. ٌٜ
ايجايح  :إطاز إ َٕٛٓ٪إٍ  ّٜٛايكٝاَ. ١
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ايطابع  :إضاز ٠إ َٔ ٌَٓ٪أٜاّ أبٓٝا آزّ ٚإٍ  ّٜٛايكٝاَ. ١
ٚإدتاض ٖ ٛايجايح أع َٔ ٖٛٚ , ٙ٬أغطاض تٛثٝل ٚقا٥ع َعطن ١أسس ٗ
ايكطإٓٚ ,غَ٬ت٘ َٔ ايتشطٜـ ٚايتبس ٌٜإٍ  ّٜٛايكٝاَ , ١ؾٝتًٛا إػًُٕٛ
ٚإػًُات ٗ نٌ ظَإ َٚهإ آ ١ٜايػٝام ٜٚ ,سضن ٕٛقاْْٛاّ  ٖٛٚإٔ اهلل عع
ٚدٌ بعح ضغٛي٘ ايهط َٔ ِٜبٌ ظٗطاْ َٔٚ ِٗٝأدٌ غَ٬تِٗ ٚلاتِٗ ٗ
ايٓؿأتٌٜٚ ,تً ٕٛآ ١ٜايبشح ؾٝشػ ٕٛبأمل إكٝبٚ , ١وعْ ٕٛيًدػاض ٠اييت
أقابت إػًٌُ ٚ ,يًذطاسات ايبًٝػ ١اييت ْعيت بطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأٌٖ بٝت٘ ٚأقشاب٘ ٚ ,نإٔ ٚاقعَ ١عطن ١أسس ٚقعت ٖصا
اي. ّٛٝ
 َٔٚخكا٥ل إ ٗ ٌَٓ٪إكاّ تًك ٞأخباض ٚاقع ١أسس بايتكسٜل
ٚايكبَ , ٍٛع إقتباؽ ٚد ٙٛاٱعذاظ َٓٗا ٚ ,تسع ٛنٌ َٔ آ ١ٜايبشح
ٚايػٝام إٍ ايتسبط ٗ َكازٜل ْكط اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٚإّٚ , ٌَٓ٪هٔ إْؿا ٤قٛاٌْ ٚأبٛاب ٗ تؿػري نٌ آَٔ ١ٜ
ايكطإٓ َٔ ٚد: ٙٛ
ايكاْ ٕٛا٭ : ٍٚز٫ي ١اٯ ١ٜعًْ ٢كط اهلل يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ .
ايكاْ ٕٛايجاْ : ٞبٝإ اٯ ١ٜيٓكط اهلل يًُ. ٌَٓ٪
ايكاْ ٕٛايجايح  :خص ٕ٫آ ١ٜايبشح يًص ٜٔنؿطٚا.
٬
إٕ ؾتض ٖص ٙا٭بٛاب ٗ تؿػري نٌ آٚ , ١ٜدعٌ نٌ ٚاسس َٓٗا َػتك ّ
ٗ ايبشح ٚايتشكٝل يٝهَ ٕٛسخ ّ٬ٱغتٓباط إػآَٚ ٌ٥اغب ١ٱغتكطا٤
ايعًُا ٤ا٭عِ َٔ ايس٫٫ت اييت تسٍ عًٗٝا نٌ آ ١ٜقطآْ َٔ ١ٝدٗات :
ا٭ : ٍٚايصخا٥ط ايهآَ ٗ ١نٌ آ ١ٜقطآْ. ١ٝ
ايجاْ : ١ٝاـعا ٔ٥ايعًُٚ ١ٝايعكا٥س ٗ ١ٜنٌ آ ١ٜقطآْٚ ,١ٝتتكـ ٖصٙ
اـعا ٔ٥بٛد: ٙٛ
أ : ّ٫ٚإغتساَ ١ايؿٝض َٔ اٯ ١ٜايكطآْ ٖٛٚ ١ٝعً ٢ؾعبتٌ :
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ا٭ : ٍٚايؿٝض َٔ شات ايعً ّٛاييت مت إغتكطاٖ٩ا َٔ شات اٯ١ٜ
ايكطآْ. ١ٝ
ايجاْ : ١ٝػسز ٚدٚ ٙٛنٓٛظ َػتشسث َٔ ١إهاٌَ ايكسغ ١ٝيٰ ١ٜايكطآْ.١ٝ
ثاْٝاّ َ :عاْٚ ٞز٫٫ت اٯ ١ٜايكطآْ َٔ ١ٝايَ٬تٓاٖ. ٞ
ثايجاّ  :زع ٠ٛعً ّٛاٯ ١ٜايكطآْ ١ٝايعًُا ٤عاَ ١إػًٌُ ٱغتٓباط إػاٌ٥
َٓٗا .
ضابعاّ  :عسّ ٚدٛز بطظر بٌ إػًٌُ ٚخعا ٔ٥اٯ ١ٜايكطآَْٔ ٖٛٚ ,١ٝ
أغطاض ت ٠ٚ٬نٌ َػًِ َٚػًُ ١آٜات َٔ ايكطإٓ ٔؼ َطات ٗ ايٗ ّٛٝ
ايك ٠٬ايٛادبٚ , ١تتكـ ٖص ٙايت ٠ٚ٬بأَٛض :
ا٭ : ٍٚت ٠ٚ٬إػًٌُ ٚإػًُات آٜات ٚغٛض ايكطإٓ نُا ْعيت عً٢
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ دٗات :
ا٭ : ٍٚأيؿاظ ايهًُات ٚنبط أٚاخطٖا .
ايجاْ : ١ٝتطتٝب ايهًُات ٚاؾٌُ نُٔ اٯ ١ٜايٛاسس ٠بساٚٚ ١ٜغط ّا
ٚخاُ. ١
ايجايج : ١عطب ١ٝايتٚ ٠ٚ٬إْاع عًُا ٤اٱغ ّ٬بٛدٛب ت ٠ٚ٬إػًٌُ
ايكطإٓ ٗ ايك ٠٬بايعطب ١ٝإ ٫ايٓازض  ,إش ْػب إٍ أب ٞسٓٝؿ ١ايك ٍٛظٛاظٖا
بػري ايعطب. ١ٝ

ٚ َٔٚد ٙٛاٱغتس ٍ٫عً ٢يع ّٚايكطإٓ بايعطب ١ٝقٛي٘ تعاٍ طبَِّ٣ب ؤَ٣ضَْٛنَبهُ ُٓشْآً٣ب

هَشَثًِّْب َٛوَ َُّْٜٞ٘رَؤَِْ١ٌُٜص

()1

ٚآٜات أخطّٚ ٣هٔ اٱغتس ٍ٫بكٛي٘ تعاٍ

طًَُٓشْآ َ١اَِْٛدْشِ بُِٓ َّ١شْآ َ١اَِْٛدْشِ َٗبَٟ َ١شْيٌُدًاص (ٚ )2إطاز َٔ قطإٓ ايؿذط
ق ٠٬ايكبض ٚت ٠ٚ٬إػًٌُ ؾٗٝا يتؿٗس َ٥٬ه ١ايًٚ ٌٝايٓٗاض ق ٠٬ايكبض
(,عٔ أب ٞايسضزا ٤قاٍ  :قطأ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  { :إٕ
( )1غٛضٜٛ ٠غـ .2
( )2غٛض ٠ا٭غطا.78 ٤
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قطإٓ ايؿذط نإ َؿٗٛزاّ} قاٍ ٜ :ؿٗس ٙاهلل ٥٬َٚه ١ايً٥٬َٚ ٌٝه١
ايٓٗاض)(.)1
 َٔٚا٭زي َٔ ١ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛقٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ (قًٛا نُا
ضأٜتُ ْٞٛأقًٚ )2( )ٞق ٠٬ايكشاب ١غري ايعطب بايعطب ١ٝعً ٢م ٛايٛدٛب
َجٌ غًُإ ايؿاضغٚ ٞقٗٝب ايطٚ َٞٚبٚ ٍ٬غريِٖ ٖٔ زخٌ اٱغ. ّ٬
ايجاْ : ٞسكط ٚتع ٌٝت ٠ٚ٬ايكطإٓ ٗ ايك ٠٬بايًػ ١ايعطبَ ١ٝع إَهإ
َعطؾ ١تطْ ١نًُات ايكطإٓ .
ايجايح ٚ :دٛب ايكطا ٠٤عً ٢نٌ َػًِ َٚػًُ ١عً ٢م ٛؾطض ايعٌ ,
إش ٜٓكػِ ايٛادب بًشاظ إتٝاْ٘ َٔ قبٌ ايؿطز أ ٚاؾُاع ١إٍ أقػاّ :
أ : ّ٫ٚايٛادب ايعٝين  ٖٛٚايص ٟهب عً ٢نٌ َهًـ َٚهًؿ٫ٚ ,١
هٛظ ايبسي ١ٝايؿدك ١ٝؾ , ٘ٝؾُج ّ٬هب عً ٢إػًِ قٝاّ ؾٗط ضَهإ ٫ٚ
ول ي٘ إْاب ١غري ٙيكٝاَ٘ ٚ ,إٕ أْاب  ٫تربأ ايصَ ١يًدطاب ايتهًٝؿ ٞايعٝين
٫
ٚيكاعس ٠ا٫ؾتػاٍ  ,ثِ إٔ إػًِ اٯخط َأَٛض بايكٝاّ عٔ ْؿػ٘ ٚيٝؼ بس ّ
عٔ غريٜ ٫ٚ , ٙكض ايكٝاّ َٔ غري إػًِ ٱؾرتاط قكس ايكطب , ١قاٍ

تعاٍط َّبؤَُّّيَب اَّٛزِّ َ٢آَٟنٌُا ُٗزِتَ هَ َُْْْٜٞ٘اٛظَِّْبَ٠َٗ ُٝب ُٗزِتَ هَ ََٜاَّٛزَِّٓ ْ٢ِٟ َ٢جُِْْٜٞ٘
َٛوَ َُّْٜٞ٘رَزٌََُّٔ١ص(.)3

ثاْٝاّ  :ايٛدٛب ايهؿا ٖٛٚ ,ٞ٥ايص ٟإٕ أزا ٙؾطز َٔ اؾُاع ١ترب ٤شَ١
اؾُٝع ٚ ,إٕ إَتٓعٛا ْٝعاّ عٔ أزا ٘٥أمثٛا َجٌ ضز ايػ ّ٬ايصٚ ٖٛ ٟادب
هع ٟؾ ٘ٝايطز إتشس.
ثايجاّ  :قس أغػٓا قػُٝاّ ثايجاّ يًٛدٛب ايعٝين ٚايهؿاٜٚ , ٞ٥ه ٕٛبطظخ ّا
بُٗٓٝا نُا ٗ بعض َكازٜل ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط .
( )1ايسض إٓجٛض .306/6
( )2تؿػري ايطاظ.170/1 ٟ
( )3غٛض ٠ايبكط.183 ٠

 117ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /ز149

ضابعاّ  :ايٛدٛب ايعٝين ايتؿطع عٔ ٚدٛب َجًَ٘ ,جٌ ت ٠ٚ٬ايكطإٓ ٗ
ايك.٠٬
خاَػاّ  :ايٛدٛب ايهؿا ٞ٥إتؿطع عٔ ايٛدٛب ايعٝين ,نُا ٗ قطا٠٤
اٱَاّ ايكطإٓ ٚؾ ٘ٝإدعا ٤عٔ إأَّٚ ,ٌَٛهٔ تكػٖ ِٝصا ايكػِ إٍ
ايٛدٛب ايتعٝٝين ايطاتب ٚايٛدٛب غري ايطاتب.
غازغاّ  :ايٛدٛب ايؿطز ٟإتؿطع عٔ ايٛدٛب ايهؿا ٞ٥نُا ٗ بعض
اؿا٫ت اييت تػتًعّ اٱْؿام َٔ إٝػٛض ٗ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ
إٓهط ٚزؾع ايؿً.
ايطابع  :تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ عً ٢إػًٌُ ٚإػًُات ظعٌ قطا٤تِٗ
يًكطإٓ أَطاّ َٝػٛضاّ ٖٚهٓاّ َٔ غري َاْع أ ٚعا٥ل َ َٔ ٖٛ ٌٖٚ ,كازٜل

قٛي٘ تعاٍطبَِّ٣ب َ٣سَْ٣ ُ٢ضَّْٛنَب اٛزِّْٗشَ ًَبَِّ٣ب َٛوُ حلبُلٌ١ص ( )1اؾٛاب ْعِ .

يكس إدتُع أَطإ عاّ ٚخام يتذً ٞقسم اٱّإ  ,أَا ايعاّ ؾٗٛ
بعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ,أَا اـام ؾٗ ٛاـػاضٗ ٠
َعطن ١أسسٚ ,قس دا ٤ايٓكط ٗ َعطن ١بسض ٚمل ؽرب آ ١ٜببسض عٔ نْٗٛا ْٛع
ططٜل يًعًِ بإ , ٌَٓ٪إِا تهُٓت اٯ ١ٜا٭َط يًُػًٌُ بتك ٣ٛاهلل عع
ٚدٌ ٚاـؿٚ , َ٘ٓ ١ٝاؿح عً ٢ؾهطِٖ ي٘ عع ٚدٌ .
َ َٔٚكازٜل ايتك ٗ ٣ٛاٯ ١ٜأع ٙ٬بًشاظ آ ١ٜايبشح أَٛض :
ا٭ : ٍٚاـطٚز َع ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٕ٬قا ٠ايصٜٔ
نؿطٚا ٗ َعطن ١أسس .
ايجاْ : ٞعسّ اٱْػشاب ٗ ايططٜل إٍ إعطن. ١
ايجايح  :طاع ١ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ غكٛم تعٌٝ
َٛانع إػًٌُ ٗ إعطن. ١

( )1غٛض ٠اؿذط .9
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ايطابع  :إظٗاض سػٔ ايتٛنٌ عً ٢اهلل ٗ ايكتاٍ ٗٚ ,ايتٓعٌٜطَُةِرَا هَضَْٟذَ
َُزٌَََّٗ ْٚهَ ََٜاَّٜٛوِ بِ َّ١اَّٜٛوَ ُّسِتُّ اُ٠ْٛزٌََِِّٜٗنيَص(.)1
اـاَؼ  :اٱدتٗاز بايسعا ٤يطًب ايٓكط .
ايػازؽ  :عسّ َػازض ٠إٛنع ٗ إعطن. ١
ايػابع  :ايتؿاَْ ٗ ٞطنا ٠اهلل .
ايجأَ  :بصٍ ايٛغع ٗ ايكتاٍ ٚ ,عسّ ايؿطاض َٔ ايعسـ  ,قاٍ تعاٍ

ط َّبؤَُّّيَب اَّٛزِّ َ٢آَٟنٌُا بِرَا َِْٔٛزُ ْٞاَّٛزََِِّٗ َ٢شًُا صَزًِْب َُالَ رٌٌَُُّٛىُ ْٞاألَدْثَبسَ * ًٌََُِّّٛ ْ٢َٟيٌََِّْٟ ْٞئِزٍ
دُثُشَهُ بِالَّ ُٟزَسَشًُِّب ِِٔٛزَب ٍٙؤًَْ ُٟزَسَِّْضًا بُِِ ََٛئَخٍ ََُٔذْ ثَبءَ ثٌَِؼَتٍ  ْ٢ِٟاَّٜٛوِص(.)2
ّٚهٔ تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ بًشاظ إػأي ١ايجآَٖ ١ص ٙعًٚ ٢د:ٙٛ

ا٭ : ٍٚيكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪بطغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ .
ايجاْ : ٞيكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪بٓع ٍٚآٜات ايكطإٓ .
ايجايح  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪بػ ١َ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ َ ٖٛٚه. ١
ايطابع  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪بايص ٜٔآَٓٛا قبٌ اهلذط.َِٗٓ ٠
اـاَؼ  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪ببٝع ١ا٭ْكاض َٔ ا٭ٚؽ ٚاـعضز
يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ بٝع ١ايعكب ١ا٭ٚ ,ٍٚبٝع ١ايعكب١
ايجاْ. ١ٝ
ايػازؽ  :يكس َٔٸ اهلل عً ٢إ ٌَٓ٪بٗذط ٠ايطغ ٍٛقُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ إٍ إسٚ ١ٜٓغَ٬ت٘ َٔ كاطط ايططٜل ٖٚ ,ص ٙايػَ ١َ٬عذع ٠ي٘,
ّٚهٔ إٔ ت٪يـ فًسات خاق ١بٗذط ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ َٔ َه ١إٍ إس ١ٜٓبؿكٚ ٍٛأبٛاب َتعسزَٗٓ ٠ا :
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .159
( )2غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .16-15
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ا٭َ : ٍٚكازٜل نطٚض ٠اهلذط ٠إٍ إس. ١ٜٓ
ايجاْ : ١ٝععّ قطٜـ عً ٢قتٌ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ ؾطاؾ٘,
ٚست ٢ي ٛلا ي ١ًٝايؿطاف ؾأِْٗ ّ ٫تٓع ٕٛعٔ قتً٘ غ ١ًٝأ ٚع ٗ ١ْٝ٬ايًٌٝ

ٚايٓٗاض ٗٚ ,ايتٓعٌٜطًَبِرْ َُّْ٘٠شُ ثَِٖ اَّٛزََِِّٗ َ٢شًُا ُِْٛثْجِزٌَُٕ ؤًَْ َّْٔزُ ٌَُٕٜؤًَْ ُّخْشِخٌَُٕ
ًَُّْ٘٠شًُُْ٘٠ًَّ َ١شُ اَّٜٛوُ ًَاَّٜٛوُ خَْْشُ اَ٠ْٛبِٗشَِّ٢ص(.)1

ايجايج : ١تهش ١ٝاٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػَ ٗ ّ٬بٝت٘ ٗ ؾطاف ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚتتبعِٗ ٭ثطٚ ٙقاسب٘ يًبطـ بُٗا.
ايطابع : ١إختؿا ٤ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ غاض ثٛض ْٚع ٍٚقٛي٘

تعاٍ طبِالَّ رَنظُشًُهُ ََُٔذْ َ٣ظَشَهُ اَّٜٛوُ بِرْ ؤَخْشَخَوُ اَّٛزََِِّٗ َ٢شًُا ثَب َِِ٣اثْنَْْ ِ٢بِرْ ىَُ٠ب ُِِ
اٌَْٛبسِ بِرْ ٌَُِّٔٛ ُٙظَبزِجِوِ الَ رَسْضَ ْ١بِ َّ١اَّٜٛوَ َٟوَنَب َُإَ٣ضَ َٙاَّٜٛوُ عَِْ٘نَزَوُ هََْْٜوِ ًَؤََّّذَهُ ثِدُنٌُدٍ  َْٞٛرَشًَْىَب
ًَخَوََ٠َِٜٗ َٚخَ اَّٛزََِِّٗ َ٢شًُا اٛغَُِّْ٠ًََِٜٗ ََٜخُ اَّٜٛوِ ىَِِ اْٛوَُْْٜب ًَاَّٜٛوُ هَضِّضٌ زٌَِْ٘ٞص (.)2

اـاَػ : ١دعٌ قطٜـ دعٚ ّ٬دا٥عٜ ٕٔ ٠أت ٞبايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖا ٜسٍ عً ٢أِْٗ ناْٛا ٜسضنَ ٕٛا ػًب٘ ٖذطت٘ َٔ خري
يًُػًٌُ ٚ ,قريٚتٗا َٓاغب ١ٱغتها ٠٤ايٓاؽ ْٝعاّ َٔ أْٛاض ايطغاي١
اـاُ ١اييت تٓؿص إٍ ؾػاف ايكًٛب .
ايػازغ : ١قٝاّ بعض ايهؿاض َشاٚي ١ايًشام بايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ يًشك ٍٛعً ٢اؾعٌ ٚاؾا٥ع ٠اييت دعًتٗا قطٜـ ٕٔ ٜأت ٞبايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,ػً ٞاٯٜات اييت تبٌ سؿغ اهلل عع ٚدٌ ي٘ ٗ
ايططٜل.
ايػابع : ١ايٛقا٥ع اييت دطت يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ
ططٜل إعذع. ٠
( )1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .30
( )2غٛض ٠ايتٛب.40 ١
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ايجآََ : ١عذعات ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ ططٜل
اهلذط. ٠
ايتاغع : ١قريٚض ٠ضسً ١اهلذط ٠بٌ َهٚ ١إس ١ٜٓغبْٛٚ ّ٬ٝع ططٜل
يسخ ٍٛايٓاؽ ٗ اٱغ. ّ٬
ايعاؾط : ٠ايصخا٥ط ايعًُ ٗ ١ٝاٯٜات ايكطآْ ١ٝاييت ْعيت عً ٢ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ ططٜل اهلذط. ٠
ايػابع  :سؿغ اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ
أٜاَ٘ ا٭ ٗ ٍٚإس.١ٜٓ
ايجأَ ٚ :قا ١ٜايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ اٱغتٝاٍٖٚ ,صٙ
ايٛقاَ ١ٜتعسز ٠بًشاظ اؿاٍ ٚا٭ؾطاز ٚإٓاغب.١
ايتاغع  :عٛز ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ َعاضى اٱغّ٬
غإاّ بؿدك٘ ايهط.ِٜ
ايعاؾط  :تٛايْ ٞع ٍٚآٜات ايكطإٓ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٗ اؿهط ٚايػؿط ٚايًٚ ٌٝايٓٗاض.

حسب مسري

 ٖٞٚسطب دطت بٌ قبا ٌ٥ا٭ٚؽ ٚاـعضز ,ؾبعس إٔ ناْٛا عً ٢ساٍ
إدتُاع ٚٚؾام ٚتآخٚ ٞايتػامل بأِْٗ أبٓا ٤أب ٚاسس ٚ ,غببٗا إٔ ضدَٔ ّ٬
ثعًب ١بٔ غعس ٜػُ ٢نعب بٔ عذْ ٕ٬عٍ عًَ ٢ايو بٔ ايعذ ٕ٬ايػإٞ
ؾشايؿ٘ ٚداٚضٚ ,ٙظٌٸ ٚؾٝاّ ي٘ ٗ اجملايؼ ايعاَٚ ١اـاق.١
ٚضأَٜٛ ٣اّ ضد َٔ ّ٬غطؿإ ٜٓاز ٗ ٟغٛم بين قٓٝكاع :يٝأخص ٖصا
ايؿطؽ أعع أٌٖ ٜجطب ,ؾأختًـ ايٓاؽ نجرياّ ٖصا ٜك ٍٛأسٝش ١بٔ اؾ٬ح
ا٭ٚغٖٚ ,ٞصا ٜك ٍٛؾ ٕ٬بٔ ؾٜ ٕ٬ككس ضدٜٛٗ َٔ ّ٬ز إسٚ ,١ٜٓشنطت
أمسا ٤أخط ,٣ؾكاّ ايطدٌ بسؾع ايؿطؽ إٍ َايو بٔ ايعذ ,ٕ٬عٓسٖا قاٍ
سًٝؿ٘  :أمل أقٌ يهِ إٔ َايهاّ أؾهًهِ؟ ؾػهب ضدٌ َٔ ا٭ٚؽ َٔ بين
عُط ٚبٔ عٛف أمس٘(مسري) ٚؾتُ٘ ٚإؾرتقا.
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ثِ ضآ ٙمسري ٗ غٛم ٗ قً( ١قبا) ؾ٬ظَ٘ ست ٢خ ٬ايػٛم ؾكتً٘,
ٚعًِ َايو بٔ ايعذَ ٕ٬كتٌ سًٝؿ٘ ,ؾأضغٌ إٍ بين عُط ٚبٔ عٛف
ٜطًب تػً ِٝقاتً٘ يري ٣ؾ ٘ٝأَط. ٙ
ؾكايٛاْ ٫ :عًِ َٔ ايص ٟقتً٘ ,ؾأضغٌ هلِ ٜطًب مسرياّ عً ٢مٛ

ايتعَ َٔٚ ,ٌٝكازٜل قٛي٘ تعاٍطبِ ِِّ٣خَبهِ ُِِ ٌٚاألَسْعِ خََِِْٜخًص( ,)1إنطاّ
اهلل عع ٚدٌ يٲْػإ بصات أَط اـ٬ؾ.١

ٚدا ٤إستذاز إ٥٬ه١طؤَرَدْوَُِْ ُٚيَب ُِّْ ْ٢َٟغِذُ ُِْيَب ًَّغُِِْٖ اٛذَِّٟبءَص( ,)2يٝهٕٛ

َٔ َعاْ ٞقٛي٘ تعاٍطبِ ِِّ٣ؤَهَْٟ َُٜٞب الَ رَوَْ١ٌُ٠َٜص( ,)3ؾهٌ اهلل ٗ نؿـ
ٚؾهض ايكاتٌ .
ثِ تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ببعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٕٓع
إغتُطاض ايكتٌ ٚاؿطٚب بٌ ايكبا ,ٌ٥ؾُٔ َعاْ ٞاؾاًٖ ١ٝاييت نإ عًٗٝا
ايعطب ايػسض ٚاـٝاْٚ ١ايكتٌ بػبب نًُٜ ١كٛهلا ؾدل ,نُا ٗ ق ٍٛنعب
بٔ ايعذ ٕ٬إٔ َايهاّ أؾهًهِ ,ثِ ٚقٛع ايكتاٍ ٚإعاضى بٌ قبًٝتٌ َٔ أب
ٚاسس ناْٛا َعطٚؾٌ بايتآخٚ ٞاٱدتُاع ,إش إٔ َايهاّ ضن ٞبايسٚ ,١ٜيهٔ
ٚاختًؿٛا ٗ َكساضٖا .
ؾكايٛا ْ :عطٝو ز ١ٜاؿًٝـْ ٖٞٚ ,كـ ايس ,١ٜؾأبَ ٢ايو إ ٫ايس١ٜ
ناًَ , ١ؾٛقعت اؿطب بٚ ,ِٗٓٝاقتتًٛا قتا ّ٫ؾسٜساّ ٚزخًت بط ٕٛا٭ْكاض
ٗ ايكتاٍٚ ,ػسز ايكتاٍ بٚ ,ِٗٓٝؾكٌ ب ِٗٓٝظ ّ٬ايً. ٌٝ
ٚنإ ايطدشإ يهؿ ١ا٭ٚؽ أقشاب مسري ؾبعجٛا ضغ ّ٫ٛإٍ َايو
ٜسع ْ٘ٛإٍ إٔ وهِ ب ِٗٓٝإٓصض بٔ سطاّ اـعضد ٞدس سػإ بٔ ثابت

( )1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
( )2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
( )3غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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ؾاعط ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾطنَ ٞايوٚ ,شٖبٛا إٍ
إٓصض.
ٚقاٍ زعبٌ إربز :أعطم ايٓاؽ ناْٛا ٗ ايؿعط أٍ سػإ بٔ ثابت إش
تعاٖسٚا ايؿعط نابطاّ عٔ نابط ٚٚضث٘ ا٫بٔ عٔ ا٭ب عٔ اؾس  : ِٖٚغعٝس
بٔ عبس ايطٓٔ بٔ سػإ بٔ ثابت بٔ إٓصض بٔ سطاّ .
 َٔٚؾعط إٓصض بٔ سطاّ :
ٚضٳثٓا َٔ ايبٴًٗ ٍٛعٳُط ٚبٔ عاَط ٚ ...سٳاضث َ١ايػٹططٜـ فساّ َ٪ثٻ٬
َآثٳط َٔ ٳْبٵت بٔ ٳْ ٵبتٹ بٔ َايو ٚ ...ٳْ ٵبتٹ بٔ إمساعَ ٌٝا إٕ تٳش,)1()٫ٛ
ٚأغتسٍ عً ٢إٔ ايعطب ٚقشطإ َٔ ٚيس إمساع ٌٝبك ٍٛضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يك َٔ ّٛأغًِ ٚا٭ْكاض(ناْٛا ٜتٓانًٕٛ
بايػٛٝف ؾكاٍ" :اضَٛا بٓ ٢إمساعٚ ٌٝأْا َع بٓ ٢ؾ٫ " ٕ٬سس ايؿطٜكٌ,
ؾأَػهٛا بأٜس ,ِٜٗؾكاٍَ :ايهِ؟ قايٛاٚ :نٝـ ْطَٚ ٢أْت َع بٓ ٢ؾ,ٕ٬
ؾكاٍ :اضَٛا ٚأْا َعهِ نًهِ)(ٚ ,)2أغتسٍ أٜهاّ بايؿعط إٓصض أع.ٙ٬
ٚعبس ايطٓٔ بٔ سػإ بٔ ثابت أَ٘ غري ٜٔايكبط ١ٝأخت َاض ١ٜايكبط١ٝ
أّ إبطاٖ ِٝابٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إش ٖٚب ايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ غري ٜٔؿػإ بٔ ثابت ,ؾٛيست ي٘ عبس ايطٓٔ ؾٗٛ
ٚإبطاٖ ِٝابٔ ضغ ٍٛاهلل ابٓا خاي.١
ٚغكٛم ز ١ٜايكتٌ ادتُع ايططؾإ عٓس إٓصض بٔ اؿطاّ ٚبٝٸٔ نٌ
ططف َُٓٗا زعٛاَٚ ٙا ٜطًب٘ ٜٚطٜس ,ٙؾشٳهِ ب ِٗٓٝبإٔ تسؾع ز ١ٜايٓػب
ايكطٜض أ ٟز ١ٜناًَ ,١ثِ ٜعٛز ٕٚإٍ عازتِٗ ٗ زؾع ْكـ ايس ١ٜعٔ
اؿًٝـ.

( )1ابٔ عبس ايرب /ا٭ْب ا ٙعً ٢قبا ٌ٥ايطٚا.6/1 ٠
( )2ايػري /٠إبٔ نجري .4/1
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ايٛد٘ ايجايح  :قً ١آ ١ٜايبشح بكٛي٘ تعاٍطؤََُ ْ٢َ٠ارَّجَنَ سِػٌَْا َ١اَّٜٛوِ
َٗ ْ٢َ٠ثَبءَ ثِغَخَؾٍ  ْ٢ِٟاَّٜٛوِ ًََٟإًَْاهُ خَيَنًََّ ُٞثِئْظَ اَ٠ْٛظِريُص (ٚ )1ؾَ ٘ٝػا: ٌ٥
إػـأي ١ا٭ : ٍٚيكس شنطت آ ١ٜايبشح إػًٌُ ٚايص ٜٔنؿطٚا عً ٢مٛ
ايهس ٗ ٜٔايسْٝا ٚاٯخط , ٠أَا آ ١ٜايبشح ؾكس شنطتِٗ بأَط: ٜٔ
ا٭ : ٍٚايًكا ٤يًكتاٍ .
ايجاْ : ٞإْ َٕٛٓ٪ع َتٗ ٤ٞيًسؾاع ٚايص ٜٔنؿطٚا ْع دا ٤يًعسٚإ.
ٖا ٜسٍ عً ٢إٔ ايتهاز بٌ ايؿطٜكٌ ٪ٜز ٟإٍ ايكتاٍ  ,ؾأخرب اهلل عع

ٚدٌ عٔ ٖصا ايكاْ ٕٛبكٛي٘ تعاٍ طُٗزِتَ هَ َُْْْٜٞ٘أِْٛزَبًَ ُٙىٌَُ ُٗشْهٌ َُْٞ٘ٛص(.)2

إبتسأت آ ١ٜايػٝام بصنط إػًٌُ بكٝػ ١إسح ٚايجٓاٚ ٤نٝـ أِْٗ
ٜتبع ٕٛضنٛإ اهلل عع ٚدٌ ٜٚ ,تذًٖ ٢صا اٱتباع َٔ ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚاٱقطاض بايعبٛز ١ٜهلل عع ٚدٌ .
ايجاْ : ٞايتػً ِٝبايٛسساْ. ١ٝ
ايجايح  :ايتكسٜل بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ٚتتذً ٢ايٛد ٙٛايج٬ث ١أع ٙ٬فتُعَٚ ١تؿطق ٗ ١قٚ ٍٛؾعٌ نٌ َػًِ
َٚػًُٔ ١ؼ َطات ٗ اي ّٛٝبت ٠ٚ٬آٜات ايكطإٓ عً ٢م ٛايٛدٛب
ايعٝين ٗ ,ا٭قٌ ٚايؿطع.
اَا ا٭قٌ ؾٗٚ ٛدٛب ايكٚ , ٠٬أَا ايؿطع ؾٗٚ ٛدٛب ت ٠ٚ٬آٜات
ايكطإٓ ؾٗٝا  ,إش تبسأ ٖص ٙايت ٗ ٠ٚ٬نٌ ضنع َٔ ١ايطنعات ايػبع عؿط٠

اي ١َٝٛٝبػٛض ٠ايؿاؼ ١اييت تبسأ بعس ايبػًُ ١بكٛي٘ تعاٍ طاْٛسَْ٠ذُ َِّٜٛوِ سَةِّ

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .162
( )2غٛض ٠ايبكط.216 ٠
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اْٛوَبِ٠َٛنيَص (ٚ )1ؾَ ٘ٝكسام يهٌ َٔ ايٛد ٙٛأع ,ٙ٬يٝه َٔ ٕٛإعذاظ اٯ١ٜ
ايتعسز َٔ دٗات :
ا٭َ : ٍٚكازٜل اٯ ١ٜايكطآْ. ١ٝ
ايجاَْ : ١ٝعاْ ٞاٯ ١ٜايكطآْ. ١ٝ
ايجايج : ١ػسز ت ٠ٚ٬اٯ ١ٜايكطآْ. ١ٝ
ايطابع : ١ز٫٫ت اٯ ١ٜايكطآْ. ١ٝ
 َٔٚاٱعذاظ ٗ بٝإ ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيًكطإٓ َا ٚضز عٔ ضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ (قاٍ اهلل دٌ ٚع : ٬قػُت ايك ٠٬بٝين ٚبٌ عبسٟ
ْكؿٌ  ,ؾٓكؿٗا يْٚ , ٞكؿٗا يعبسٚ , ٟيعبسَ ٟا غأٍ ,قاٍ ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :
اقطٚ٤ا ٜك ٍٛايعبس (اؿُس هلل ضب ايعإٌ)(ٜ ,)2ك ٍٛاهلل ٓ :سْٞ
عبس. ٟ
ٜك ٍٛايعبس(ايطٓٔ ايطس.)3()ِٝ
ٜك ٍٛاهلل  :أثٓ ٢عً ٞعبس.ٟ
ٜك ٍٛايعبس(َايو  ّٜٛايس.)4()ٜٔ
ٜك ٍٛاهلل  :فسْ ٞعبس.ٟ
ٖٚص ٙاٯ ١ٜبٝين ٚبٌ عبسٜ ,ٟك ٍٛايعبس ( :إٜاى ْعبس ٚإٜاى ْػتعٌ)(,)5
ؾٗص ٙاٯ ١ٜبٝين ٚبٌ عبسٚ , ٟيعبسَ ٟا غأٍ.
ٜك ٍٛايعبس ( :اٖسْا ايكطاط إػتك , ِٝقطاط ايص ٜٔأْعُت عً, ِٗٝ
غري إػهٛب عً ٫ٚ ِٗٝايهايٌ)( ,)1ؾٗ ٤٫٪يعبسٚ , ٟيعبسَ ٟا غأٍ)(.)2
( )1غٛض ٠ايؿاؼ.2 ١
( )2غٛض ٠ايؿاؼ.2 ١
( )3غٛض ٠ايؿاؼ.3 ١
( )4غٛض ٠ايؿاؼ.4 ١
( )5غٛض ٠ايؿاؼ.5 ١
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ايطابعٚ َٔ :د ٙٛإتباع إػًٌُ ضنٛإ اهلل أزا ِٖ٩ايعبازات,
ٚتكٝسِٖ بايتهايٝـٚ ,إدتٓابِٗ َا ْٗ ٢اهلل عع ٚدٌ عٓ٘ نايعْا ٚايطبا
ٚؾطب اـُط ٚايعًِ ٚايكتٌ بػري سل ٕٚ ,ا إستذت إ٥٬ه ١عً ٢دعٌ

اٱْػإطُِِ األَسْعِ خََِِْٜخًص

( )3

٭ْ٘ ٜطتهب إعاقٜٚ ٞتعس ٣اؿسٚز,

ٜٗٚتو اؿطَات ,تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚاستر عً ِٗٝبكٛي٘طبِ ِِّ٣ؤَهَْٟ َُٜٞب الَ
رَوَْ١ٌُ٠َٜص(.)4
يكس أضاز إ٥٬ه ١إٔ ٜعُط ايٓاؽ ا٭ضض بػٓٔ ايتكٚ ٣ٛبصات ايهٝؿ١ٝ
اييت ٜعُط بٗا إ٥٬ه ١ايػُا , ٤ؾأخربِٖ اهلل عع ٚدٌ بٛدٛز أَ ١تتكـ
بايك٬ح ٗ نٌ ظَإ  َٔٚ ,اٯٜات ٗ إكاّ إٔ اغِ إػًٌُ مل ىتل
بايص ٜٔآَٓٛا بطغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اي٘ عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بعس بعجت٘ إِا ٖٛ
َكاسب يٛدٛز اٱْػإ ٗ ا٭ضض  ,ؾأٖ َٔ ٍٚبط عًٗٝا آزّ ٚسٛا, ٤
ٚناْا َػًٌُ هلل  ,إش نإ آزّ عً ٘ٝايػْ ّ٬بٝاّ ٚ ,سٛا ١َٓ٪َ ٤عاؾت ٗ
اؾٓٚ , ١ضأت اٯٜات ٚإ٥٬ه ١ؾٗٝا قبٌ إٔ تٗبط إٍ ا٭ضض ٚ ,تٛاضخ

أ٫ٚز ٚأسؿاز ٚشض ١ٜآزّ ايٓبٚ ٠ٛاٱّإ ٗٚ ,ايتٓع ٌٜطَُإَخْشَخْنَب َٗ ْ٢َٟبَ١
ُِْيَب  ْ٢ِٟاُ٠ْٛاِْٟنِنيَ * ََُ٠ب ًَخَذَْ٣ب ُِْيَب ًَْْشَ ثَْْذٍ  ْ٢ِٟاُ٠ْٛغِْ٠ِٜنيَص

()5

أ ٟيٛط

ٚأٌٖ بٝت٘ إ ٫اَطأت٘ ٚ ,ق ٌٝإطاز (يٛط ٚابٓت.)6()٘ٝ
ٚعٔ اٱَاّ ايباقط عً ٘ٝايػ ّ٬قاٍ (إٕ يٛطا يبح ٗ ق َ٘ٛث٬ثٌ غٓ١
ٜسع ِٖٛإٍ اهلل عع ٚدٌ ٚوصضِٖ عصاب٘ٚ ,ناْٛا قَٛا ٜ ٫تٓعؿَٔ ٕٛ
( )1غٛض ٠ايؿاؼ.7-6 ١
( )2قشٝض ابٔ سبإ .474/21
( )3غٛض ٠ايبكط.30 ٠
( )4غٛض ٠ايبكط.30 ٠
( )5غٛض ٠ايصاضٜات .36-35
( )6ايسض إٓجٛض .300/9
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ايػا٥طٜ ٫ٚ ,تطٗط َٔ ٕٚاؾٓابٚ ,١نإ يٛط ابٔ خاي ١إبطاٖٚ ,ِٝناْت
اَطأ ٠إبطاٖ ِٝغاض ٠أخت يٛطٚ ,نإ يٛط ٚإبطاْٖ ِٝبَ ٌٝطغًٌ َٓصض,ٜٔ
ٚنإ يٛط ضد ٬غدٝا نطّا ٜكط ٟايهٝـ إشا ْعٍ ب٘ٚ ,وصض ٙق.َ٘ٛ
قاٍ :ؾًُا ضأ ٣ق ّٛيٛط شيو َٓ٘ قايٛا ي٘ :إْا ْٓٗاى عٔ ايعإٌ ٫ ,تكط
نٝؿا ٜٓعٍ بو إٕ ؾعًت ؾهشٓا نٝؿو ايصٜٓ ٟعٍ بو ٚأخعٜٓاى ,ؾهإ
يٛط إشا ْعٍ ب٘ ايهٝـ نتِ أَط ٙكاؾ ١إٔ ٜؿهش٘ قٚ ,َ٘ٛشيو أْ٘ مل ٜهٔ
يًٛط عؿري.٠
قاٍٚ :مل ٜعٍ يٛط ٚإبطاٖٜ ِٝتٛقعإ ْع ٍٚايعصاب عً ٢ق ,َ٘ٛؾهاْت
ٱبطاٖٚ ِٝيًٛط َٓعي َٔ ١اهلل عع ٚدٌ ؾطٜؿٚ ,١إٕ اهلل عع ٚدٌ نإ إشا
أضاز عصاب ق ّٛيٛط أزضنت٘ َٛز ٠إبطاٖٚ ِٝخًت٘ ٚقب ١يٛط ؾرياقبِٗ ؾ٪ٝخط
عصابِٗ.
قاٍ أب ٛدعؿط عً ٘ٝايػ :ّ٬ؾًُا اؾتس أغـ اهلل عً ٢ق ّٛيٛط ٚقسض
عصابِٗ ٚقه ٢إٔ ٜعٛض إبطاٖ َٔ ِٝعصاب ق ّٛيٛط بػ ّ٬عً ِٝؾٝػً ٞب٘
َكاب٘ بٗ٬ى ق ّٛيٛط ؾبعح اهلل ضغ ٬إٍ إبطاٖٜ ِٝبؿط ْ٘ٚبإمساع,ٌٝ
ؾسخًٛا عً ٘ٝي ٬ٝؾؿعع َِٓٗ ٚخاف إٔ ٜهْٛٛا غطاقا ,ؾًُا ضأت٘ ايطغٌ ؾععا
َصعٛضا.

طََُٔبٌُٛا عَالًَٟب َٓب َٙبَِّ٣ب ِٟنًَُْ٘ ْٞخَِٓ * َ١ٌُٜبٌُٛا الَ رٌَْخَ ْٚبَِّ٣ب ُ٣جَشِّشَُٕ ثٌُِالَ ٍٝهٍَِْٜٞص( ,)1قاٍ :

ٚايػ ّ٬ايعً ٖٛ ِٝإمساعٖ َٔ ٌٝادط) (.)2
ٚايبؿاض ٠بايػ ّ٬ايعً ِٝبأْ٘ إمساعٜ ٫ , ٌٝتعاضض َع٘ َا ْصٖب إي٘ٝ
بإٔ إطاز بايبؿاضٜٛ ٖٛ ٠غـ عً ٘ٝايػٕ ّ٬ا ٚضز ٗ ايتٓع ٌٜسها ١ٜعٓ٘ ٖٛٚ

ىاطب ًَو َكط طاخْوَْٜنِِ هَ ََٜخَضَائِ ِ٢األَسْعِ بِ ِِّ٣زَِِْقٌ هٌَِْٜٞص (.)3

( )1غٛض ٠اؿذط .53-52
( )2ايبشاض .147/12
( )3غٛضٜٛ ٠غـ .55
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َعٓ ٢إٔ بؿاض ٠ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايطغ ٍٛتتهطض ٗ

َكساقٗا ٚٚ ,ضز ٗ ايكطإٓ خطاب َٔ اهلل إٍ إػًٌُ طَِّٜٟخَ ؤَثُِْ٘ ْٞبِثْشَاىِْ َٞىٌَُ
عََّ٠بُٗ ْٞاُ٠ْٛغْ٠ِٜنيَ َٓ ْ٢ِٟجْ ًَُِِ ُٚىَزَا  َ١ٌَُِْ٘ٛاٛشَّعٌُ ُٙشَيِْذًا هََُْْْٜٞ٘ص (.)1

اـاَؼ  :قٝاّ إػًٌُ باـطٚز يًذٗاز ٚايسؾاع عٔ بٝه ١اٱغّ٬
ؼت يٛا ٤ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ,نُا ٗ َعطن ١بسض َٚعطن١
أسس اييت دا٤ت آ ١ٜايبشح غكٛقٗا .
ايػازؽ  :تًك ٞإػًٌُ اـػاض ٗ ٠غب ٌٝاهلل بايكرب ٚايتك َٔ ٣ٛأبٗ٢
َكازٜل اتباعِٗ يطنٛإ اهلل .
يٝهَ َٔ ٕٛعاْٚ ٞز٫٫ت آ ١ٜايبشح أَٛض :
أ : ّ٫ٚإتباع إػًٌُ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ َكازٜل

قٛي٘ تعاٍ طؤََُ ْ٢َ٠ارَّجَنَ سِػٌَْا َ١اَّٜٛوِص (.)2

ثاْٝاّ  :خطٚز إػًٌُ يًذٗاز ٗ غٛح إعاضى اتباع يطنٛإ اهلل.
ثايجاّ  :ايصب ٚايسؾاع عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إتباع يطنٛإ
اهلل غبشاْ٘.
ضابعاّ  :خطاب اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ ٗ آ ١ٜايبشح َٔ ايؿٛاٖس عً٢
اتباعِٗ يطنٛإ اهلل .
خاَػاّ  :ف ٤ٞايٓكط يًصٜ ٜٔتبع ٕٛضنٛإ اهلل .
إػأي ١ايجاْ : ١ٝتكسٜط اؾُع بٌ آ ١ٜايبشح ٚايػٝام  :اؾُٔ اتبع ضنٛإ
اهلل  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ .
يكس أبتً ٞا٭ْبٝاٚ ٤أْكاضِٖ ٚأتباعِٗ بايكتاٍ زؾاعاّ عٔ ايتٛسٝس
ٚعباز ٠اهلل ٗ ا٭ضض ٚ ,مل تهٔ َعطن ١بسض أَ ٚعطن ١أسس اييت ْعيت آ١ٜ
ايبشح غكٛقٗا إَ ٫عطنٜ ١ساؾع ؾٗٝا إػًُ ٕٛعٔ نٌ َٔ :
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .162
( )2غٛض ٠اؿر .78
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أ : ّ٫ٚزٜاْ ١ايتٛسٝس .
ثاْٝاّ ْ :ب ٠ٛقُس .
ثايجاّ  :ؾدل ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إش نإ ايهؿاض
ٜػع ٕٛيكتً٘ .
ضابعاّ  :ايكطإٓ َٚا ٜسع ٛإي َٔ ٘ٝاٱّإ ٚعٌُ ايكاؿات  ,قاٍ تعاٍ

طًَُ٣نَضِّ ْ٢ِٟ ُٙأُْٛشْآَٟ ِ١ب ىٌَُ شَِِبءٌ ًَسَزَْ٠خٌ ُ٠ِْٜٛاِْٟنِنيَ ًَالَ َّضِّذُ اٛلَّبِ٠ِٛنيَ بِالَّ
خَغَبسًاص(.)1

خاَػاّ  :إقاَ ١ايكٚ ٠٬إتٝإ ايعناٚ ٠قٝاّ ؾٗط ضَهإ ٚسر بٝت اهلل
اؿطاّ ٚأزا ٤اـُؼ  َٔٚ ,اٯٜات ٗ إكاّ إٔ ٖص ٙايؿطا٥ض ْعيت قبٌ
َعطن ١أسس اييت دطت ٗ ايػٓ ١ايجايج ١يًٗذط.٠
ٚمل ٜهٔ قتاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ أدٌ ْؿػ٘ أٚ
٭ٌٖ بٝت٘ ٚأقشاب٘ إِا نإ ؾُٝع ايٓاؽ ٚ ,أدٝاٍ ايٓاؽ إتعاقب ١إٍ ّٜٛ
ايكٝاََ َٔ ٖٛٚ , ١كازٜل قٛي٘ تعاٍ طًََٟب ؤَسْعَْٜنَبَٕ بِالَّ سَزَْ٠خً ِْٜٛوَبِ٠َٛنيَص

( )2

بًشاظ إٔ ٖص ٙايطٓ ١عاَ ١ؾاًَ ١يًٓاؽ َٔ أٌٖ ايبٝت ٚايكشاب١
ٚا٭دٝاٍ ايػابك ١يبعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚا٭دٝاٍ
اي٬سك ١هلا .

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايكطإٓ طرِجَْْبً٣ب  ُِِّٚ٘ٛشَِْءٍص ( )3يٝهَ َٔ ٕٛعاْٞ

اؾُع بٌ اٯٜتٌ ايجٓاٚ ٤ايصّ  ,أَا ايجٓا ٤ؾُٔ ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚايجٓا ٤عً ٢ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭ْ٘ خطز
بأقشاب٘ يكتاٍ ايص ٜٔنؿطٚا .

( )1غٛض ٠ا٭غطا.82 ٤
( )2غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
( )3غٛض ٠ايٓشٌ .89
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ايجاْ : ٞايجٓا ٤عً ٢إ ٌَٓ٪ايص ٜٔخطدٛا َع ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ يًكتاٍ ٚايسؾاع عٔ بٝه ١اٱغ. ّ٬
ايجايح  :ايجٓاٚ ٤إسح يًُػًٌُ ٚإػًُات َٔ أٌٖ إس ١ٜٓايص ٟسجٛا
ايكشاب ١عً ٢اـطٚز يًسؾاع ٚ ,مل ٜػعٛا ٗ قعٛزِٖ  ,قاٍ تعاٍ

طَّبؤَُّّيَب اَّٛزِّ َ٢آَٟنٌُا الَ رٌٌَُُ٘٣ا َٗبَّٛزََِِّٗ َ٢شًُا ًََٓبٌُٛا ِٛةِخٌَْاِ٣يِ ْٞبِرَا ػَشَثٌُا ُِِ األَسْعِ ؤًَْ َٗبٌُ٣ا
ًُضًٍّ َٗ ٌَْٛبٌُ٣ا هِنْذََ٣ب َٟب َٟبرٌُا ًََٟب ُٓزٌُِٜا َِْٛدْوَ َٚاَّٜٛوُ رَ َِٖٛزَغْشَحً ُِِ ٌُُٜٓثِيِْٞص (.)1

ايطابع  :ايجٓا ٤عً ٢ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ ٚأقشابِٗ ايص ٟخطدٛا َعِٗ
يًسؾاع عٔ ايٓبٚ ٠ٛايٛسٚ ٞغٓٔ ايتٛسٝس .
اـاَؼ  :ايجٓا ٤عً ٢إ ٌَٓ٪ايصٜ ٜٔتً ٕٛآ ١ٜايبشح ٚايػٝام .
أَا ايصّ ؾُٔ ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚشّ ايص ٜٔنؿطٚا َٔ قطٜـٚ ,تكبٝض ؾعًِٗ ٚخطٚدِٗ يًكتاٍ .
ايجاْ : ٞشّ ايصْ ٜٔكطٚا نؿاض قطٜـٚ ,ظسؿٛا َعِٗ عً ٢إس ١ٜٓيكتاٍ
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘  ٌٖٚ ,ساٍ ايسؾاع َٔ

َكازٜل قٛي٘ تعاٍطًََٗإََِّّ٣ ْ٢ِٟ ْ٢جٍِِّ َٓبرََٟ َٚوَوُ سِثٌَُِّّْٗ َ١ثِريٌ ََُ٠ب ًَىَنٌُا َ٠ِٛب

ؤَطَبثَيُ ُِِ ْٞعَجِْ ِٚاَّٜٛوِ ًََٟب ػَوٌُُِا ًََٟب اعْزََ٘بٌُ٣ا ًَاَّٜٛوُ ُّسِتُّ اٛظَّبثِشَِّ٢ص ( ,)2اؾٛاب
ْعِ بٌ ٖ ٛإكسام ا٭ظٗط ٚا٭عِ ؾُٔ غٓٔ ا٭ْبٝا ٤ايسؾاع ٚيٝؼ اهلذّٛ
إ ٫إٔ ٜهٖ ٕٛصا اهلذ ّٛبككس ايسؾاع ٚاٱسرتاظ ٚايٛقا.١ٜ
ايجايح  :شّ إٓاؾكٌ ايص ٜٔإْػشبٛا َٔ ٚغط ايططٜل إٍ َعطن ١أسس ,
تطَ ٣اشا ٜٛقـ ٖصا اٱْػشاب  ,ؾٚ ٘ٝد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإْ٘ ْٛع غسض ٚخٝاْ. ١
ايجاْ : ٞإْ٘ َعٗط يًٓؿام .

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .156
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .146
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ايجايح  :إْ٘ َٔ ايكسٚز عٔ ايطغايٚ ١ايتٓع , ٌٜقاٍ تعاٍ طًَبِرَا َِْٓٛ َٚيُْٞ
رَوَبٌَْٛا بَِٟ ََٛب ؤَ٣ضَ َٙاَّٜٛوُ ًَبِ ََٛاٛشَّعٌُ ِٙسَؤَّْذَ اُ٠ْٛنَبُِِٔنيَ َّظُذًُّ َ١هَنَْٖ طُذًُدًاص(.)1
 َٔٚإعذاظ ايكطإٓ أْ٘ شنط ايص ٜٔنؿطٚا بصات ايكٚ ٍٛايسعٚ ٠ٛيهٔ

دٛابِٗ كتًـ عً ٢م ٛايػايب ١اؾع ١ٝ٥نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ طًَبِرَا َِْٓٛ َٚيُ ْٞرَوَبٌَْٛا
بَِٟ ََٛب ؤَ٣ضَ َٙاَّٜٛوُ ًَبِ ََٛاٛشَّعٌَُٓ ِٙبٌُٛا زَغْجُنَب َٟب ًَخَذَْ٣ب هََْْٜوِ آثَبءََ٣ب ؤًََٗ ٌَْٛب َ١آثَبئُىُ ْٞالَ
َّوْ َ١ٌُ٠َٜشَْْئًب ًَالَ َّيْزَذًَُ١ص
األًََِّٛنيَص

( )3

( )2

طًَبِرَا َِْٓٛ َٚيَُٟ ْٞبرَا ؤَ٣ضَ َٙسَثَُُّ٘ٓ ْٞبٌُٛا ؤَعَبؿِريُ

طًَبِرَا َِْٓٛ َٚيُ ْٞاعْدُذًُا ِٜٛشَّزَْ٠بَٓ ِ١بٌُٛا ًََٟب اٛشَّزْ ُ٢َ٠ؤَ٣غْدُذُ َ٠ِٛب

رَإُْٟشَُ٣ب ًَصَادَىٌُُُِ٣ ْٞسًاص(. )4
بُٓٝا نإ إٓاؾك ٕٛوهط ٕٚق ٠٬اؾُاع ٫ٚ ١هٗط ٕٚبايهؿط ْ ,عِ
ٜبطٓ ٕٛايهؿط ٚايؿكام .
ايطابع  :ضدٛع إٓاؾكٌ َٔ ٚغط ايططٜل َٛ َٔٚ ,نع ٜػُ ٢ايؿٛط
ناؾـ يًٓؿام ٚ ,ايؿٛط ْٛع غاسٜ ١عسٖٚا ايؿطؽ نإٝسإ .
اـاَؼ  :إضاز ٠إٓاؾكٌ ُهٌ ايص ٜٔنؿطٚا َٔ إٚ ٌَٓ٪ايٓ. َِٗٓ ٌٝ
ايػازؽ  :ايتٛاطَ ٧ع ايص ٜٔنؿطٚا ٚ ,ايتدً ١ٝبٚ ِٗٓٝبٌ إػًٌُ.
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛدٚ , ٙٛنًٗا َٔ َعاْٚ ٞز٫٫ت إْػشاب
ٚؽاشٍ إٓاؾكٌ ٚ ,سادتِٗ ٚإػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعاّ يٰٜات اييت تصّ
ايٓؿام ٚ ,تبٌ قبش٘ ايصاتٚ ٞنطض ٙاؿاٍ ٚاي٬سل عً ٢ايٓؿؼ ٚايػري .
إػأي ١ايجايج : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  :أؾُٔ اتبع ضنٛإ اهلل ؾبإشٕ
اهلل).
( )1غٛض ٠ايٓػا.61 ٤
( )2غٛض ٠إا٥س.104 ٠
( )3غٛض ٠ايٓشٌ .24
( )4غٛض ٠ايؿطقإ .60
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يكس خًل اهلل عع ٚدٌ آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬يٝعُط ٚشضٜت٘ ا٭ضض بايعباز٠
ٚايك٬ح ٚايتكٜ ٫ٚ , ٣ٛطتك ٕٛإٍ َٓاظٍ ايتكٚ ٣ٛايٝكٌ إ ٫بؿهٌ َٔٚٸ
ٚيطـ َٔ عٓس اهلل  ,يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞآ ١ٜايػٝام ٖ : ٛأؾُٔ اتبع ضنٛإ
اهلل بًطـ ٚؾهٌ َٔ اهلل عع ٚدٌ  ,يبٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ َهاٌَ آ ١ٜغٝام
عاَٚ ١تؿٌُ أؾطاز ايعَإ ايطٛي ١ٝإانٚ ٞاؿانط ٚإػتكبٌ  ,يتتعًل
َهاٌَ آ ١ٜايػٝام بأٜاّ آزّ عً ٘ٝايػٚ ّ٬إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
َ َٔ ٖٛٚكازٜل اٱط٬م ٚايؿَُ ٗ ٍٛػأي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإٔ تأت ٞآٜات ايكطإٓ بأسهاّ تؿٌُ ايٓاؽ ْٝعاّ نُا ٗ
آ ١ٜايػٝام ٚأسهاّ خاق ١بٛاقع ١نُا ٗ آ ١ٜايبشح اييت تتهُٔ َا أقاب
إػًٌُ ٗ ٚاقع ١ككٛقَ ٖٞٚ ١عطن ١أسس اييت دطت بٌ إػًٌُ
ٚايص ٜٔنؿطٚا ٗ ؾٗط ؾٛاٍ َٔ ايػٓ ١ايجايج ١يًٗذط , ٠ؾًكس زخٌ إػًُٕٛ
إعطن ١بإَاَ ١ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ٜ َٔٚه ٕٛخامت ايٓبَ ٌٝعِٗ ٗ إعطن ٫ ١ىؿ ٕٛاٱْهػاض ٚاـٝب١

ٚاهلعّ ٗٚ ١ايتٓعٌٜطًََِْٛوْ ََٜٞاَّٜٛوُ َّ ْ٢َٟنْظُشُهُ ًَسُعَُٜوُ ثِبٌَْْْٛتِص(.)1

ٚدا٤ت آ ١ٜايبشح يت٪نس قاْْٛاّ َ ٖٛٚع ٚدٛز ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٗ َٝسإ إعطن ١قس ٜكاب إػًُ ٕٛباـػاضٚ , ٠يهٔ ٖصٙ
اـػاض ٠ضٓ ١هلِ َٔ دٗات :
ا٭ : ٍٚز٫ي ١آ ١ٜايػٝام عً ٢ايتُاٜع ٚايتهاز بٌ إ ٌَٓ٪ايصٜٔ
خطدٛا إٍ إعطن ١طًباّ يطنٛإ اهلل ٚبٌ دٝـ ايص ٜٔنؿطٚا ٚنًٛا عٔ
ايػب. ٌٝ
ايجاْ : ١ٝدا٤ت خػاض ٠إػًٌُ ٗ َعطن ١أسس ٗ ط ٍٛقربِٖ

ٚقتاهلِ ,ؾٗ ٞدع َٔ ٤دٗاز إػًٌُ  ٗٚ ,ايتٓعٌٜطرَ َِٖٛثِإََّ٣يُ ْٞالَ ُّظِْجُيُ ْٞكََ٠إٌ ًَالَ

( )1غٛض ٠اؿسٜس .25
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َ٣ظَتٌ ًَالَ َٟخَْ٠ظَخٌ ُِِ عَجِْ ِٚاَّٜٛوِ ًَالَ َّـَئٌٌَُْٟ َ١ؿِئًب ٌَِّْقُ اَُِّْ٘ٛبسَ ًَالَ َّنَبْ٢ِٟ َ١ٌُٛ
هَذًٍُّ َْْ٣الً بِالَّ ُٗزِتَ َٛيُ ْٞثِوِ هَ ٌَٚ٠طَبِٛرٌص(.)1
ايجايج : ١خػاض ٠إػًٌُ ٗ َعطن ١أسس ظادط يًص ٜٔنؿطٚا عٔ
اٱغتُطاض ٗ ايتعس ٟعً ٢سطَات إػًٌُٚ َٔ ,د:ٙٛ
ا٭ : ٍٚايس٫ي ١عً ٢تهش ١ٝإػًٌُ ٗ غب ٌٝاهلل.
ايجاْ : ٞمل تطم خػاض ٠إػًٌُ إٍ زضد ١اهلعّ.١
ايجايح  :غبط ١إػًٌُ بايجٛاب ايعع ِٝإرتؾض عٔ ا٭ش ٣ايص ٟؿكِٗ
ٗ َعطن ١أسس.
ايطابع ْ :ع ٍٚآٜات ايكطإٓ اييت تتهُٔ ايجٓا ٤عً ٢إػًٌُٚ ,شّ

ايعإٌ ايص ٜٔإعتسٚا عً ,ِٗٝقاٍ تعاٍطبِْ٠َّ ْ١غَغَُْ٘ٓ ْٞشْذٌ ََُٔذْ َٟظَّ آَ ٌََْْٝٔٛشْذٌ
ِٟثُْٜوُ ًَرِ َْٖٜاألََّّبُ٣ ُٝذَاًُِٛيَب ثَْْ َ٢اٛنَّبطِ ًََِْٛوْ ََٜٞاَّٜٛوُ اَّٛزِّ َ٢آَٟنٌُا ًَّزَّخِزَ ِٟنُْ٘ ْٞشُيَذَاءَ ًَاَّٜٛوُ الَ ُّسِتُّ
اٛلَّبِ٠ِٛنيَص(.)2

ايطابع : ١يكس نإ قكس ايص ٜٔنؿطٚا  َٔٚ ,قبٌ إٔ ىطدٛا َٔ َهٖٛ ١
قتٌ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾعازٚا َٔ َعطن ١أسس ٚمل

ٜكًٛا إيَ َٔ ٖٛٚ , ٘ٝكازٜل قٛي٘ تعاٍ طََُْنَِْٜٔجٌُا خَبئِجِنيَص

( )3

ٚاٯ١ٜ

أع ٙ٬خاق ١بعٛزتِٗ َٔ َعطن ١أسس ْ ,عِ إساض عً ٢عُ ّٛإعٓٚ ٢يٝؼ
غبب أَٛ ٚنٛع ايٓعٚ َٔٚ , ٍٚد ٙٛتكسٜطٖا :
ا٭ : ٍٚؾٓٝكًبٛا َٔ َعطن ١أسس خا٥بٌ .
ايجاْ : ٞؾٓٝكًبٛا إٍ َه ١خا٥بٌ .
ايجايح  :ؾٓٝكًبٛا خا٥بٌ يعسّ قتٌ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ
إعطن. ١
( )1غٛض ٠ايتٛب.120 ١
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .140
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .127
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ايطابع  :ؾٓٝكًبٛا خا٥بٌ ٭ٕ إ٥٬هْ ١عيٛا يٓكط ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإ. ٌَٓ٪
اـاَؼ  :ؾٓٝكًبٛا خا٥بٌ بإشٕ اهلل .
ايػازؽ  :ؾٓٝكًٛا خا٥بٌ يسؾاع أٌٖ ايبٝت ٚايكشاب ١عٔ ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايػابع  :ؾٓٝكًبٛا خا٥بٌ يعسّ ؼكل ٖعّ ١إػًٌُ .
ايجأَ  :ؾٓٝكًبٛا خا٥بٌ يعذعِٖ عٔ أغط عسز َٔ إػًٌُ  ,يكس أغٸط
إػًُ ٕٛغبعٌ َٔ إؿطنٌ َ ّٜٛعطن ١بسض ٫ٚ ,قت قطٜـ ا٭شٚ ٣ايعٓا٤
ٚبصيت ا٭َٛاٍ ايطا ٗ ١ً٥ؾهانِٗ َٔ ا٭غط  ,ؾعسؿت ٗ ث٬ث ١آ٫ف ضدٌ
ٗ َعطن ١أسس .
ٚتعطض إػًُ ٕٛيًدػاضٚ ٠اْٗعّ أنجطَِٖٚ ,ع ٖصا مل ٜطدع
إؿطن ٕٛبأغط َٔ ٣إػًٌُ َ ٖٛٚ ,عذع ٠يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٗ ايػٓ ١ايسؾاع , ١ٝؾإ قًت قس غكط غبع ٕٛؾٗٝساّ َٔ إٌَٓ٪
ٚؾكسإ ايؿٗٝس أععِ خػاض َٔ ٠ا٭غري  ,ؾكس ٜعٛز ا٭غري ٚ ,اؾٛاب َٔ
دٗات :
ا٭ : ٍٚعًَ ٛطتب ١ايؿٗسا ٤عٓس اهلل ايص ٜٔقتًٛا ٗ ايسؾاع عٔ ايٓب٠ٛ

ٚايتٓع , ٌٜقاٍ تعاٍ طًَالَ رٌٌَُُٔٛا ُّْٔ ْ٢َ٠ِٛزَ ُِِ ُٚعَجِْ ِٚاَّٜٛوِ ؤٌََْٟادٌ ثَ ْٚؤَزَْْبءٌ ًْ٢َِ٘ٛ
الَ رَشْوُشًَُ١ص(.)1
ايجاْ : ١ٝتبعح نجط ٠ايؿٗسا ٤إػًٌُ ايؿعع ٗ قًٛب ايص ٜٔنؿطٚا .

ايجايجٚ َٔ : ١د ٙٛخٝب ١ايص ٜٔنؿطٚا أِْٗ مل ٜسخًٛا َعِٗ اغط ٣إٍ
َه , ١بُٓٝا ؾكسٚا ٗ َعطن ١بسض غبعٌ قتٚ , ّ٬ٝغاب عِٓٗ غبع ٕٛأغرياّ
زؾعٚ ١اسس. ٠
ايتاغع  :ؾٓٝكًبٛا خا٥بٌ ٕا أقابِٗ َٔ اـع ٟأَاّ أٌٖ َهٚ ١ايكبا. ٌ٥

( )1غٛض ٠ايبكط.154 ٠
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ايعاؾط  :ؾٓٝكًبٛا خا٥بٌ يؿٛظ إػًٌُ بآ ١ٜايبشح اييت ىؿـ اهلل عع
ٚدٌ بٗا عِٓٗ ٚقع ؾس ٠إكٝب , ١أَا ايص ٜٔنؿطٚا ؾًٝؼ ٖٓاى َٔ ىؿـ

عِٓٗ ٚطأ ٠اـػاضٚ ٠اـٝبَ َٔ ٖٛٚ , ١كازٜل قٛي٘ تعاٍ طرَ َِٖٛثِإَ َّ١اَّٜٛوَ
 ٌَََْٟٛاَّٛزِّ َ٢آَٟنٌُا ًَؤَ َّ١اَْ٘ٛبُِشِّ َ٢الَ َٛ ٌَََْٟٛيُْٞص (.)1

ٚمل ٜبًؼ إػًَُ ٕٛطاتب اتباع ضنٛإ اهلل إ ٫بًطـ َٔٚٸ ٚإشٕ َٔ
عٓس اهلل عع ٚدٌ  ,يٝهَ َٔ ٕٛكازٜل اؾُع بٌ اٯٜتٌ بًشاظ ٚاقع ١أسس
ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚأؾُٔ اتبع ضنٛإ اهلل بايتكسٜل بطغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ايجاْ : ٞتكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  :أؾُٔ اتبع ضنٛإ اهلل ؾبإشٕ اهلل).
يكس خًل اهلل عع ٚدٌ آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬يٝعُط ٚشضٜت٘ ا٭ضض بايعباز٠
ٚايك٬ح ٚايتكٜ ٫ٚ , ٣ٛطتك ٕٛإٍ َٓاظٍ ايتكٚ ٣ٛايٝكٌ إ ٫بؿهٌ َٔٚٸ
ٚيطـ َٔ عٓس اهلل  ,يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞآ ١ٜايػٝام ٖ : ٛأؾُٔ اتبع ضنٛإ
اهلل بًطـ ٚؾهٌ َٔ اهلل عع ٚدٌ.
يبٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ َهاٌَ آ ١ٜغٝام عاَٚ ١تؿٌُ أؾطاز ايعَإ
ايطٛي ١ٝإانٚ ٞاؿانط ٚإػتكبٌٚ ,تتعًل َهاٌَ آ ١ٜايػٝام بأٜاّ آزّ
عً ٘ٝايػٚ ّ٬إٍ  ّٜٛايكٝاََ َٔ ٖٛٚ ,١كازٜل اٱط٬م ٚايؿُٗ ٍٛ
ضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإٔ تأت ٞآٜات ايكطإٓ بأسهاّ
تؿٌُ ايٓاؽ ْٝعاّ نُا ٗ آ ١ٜايػٝام ٚأسهاّ خاق ١بٛاقع ١نُا ٗ آ١ٜ
ايبشح اييت تتهُٔ َا أقاب إػًٌُ ٗ ٚاقع ١ككٛقَ ٖٞٚ ١عطن١
أسس اييت دطت بٌ إػًٌُ ٚايص ٜٔنؿطٚا ٗ ؾٗط ؾٛاٍ َٔ ايػٓ ١ايجايج١
يًٗذط , ٠ؾًكس زخٌ إػًُ ٕٛإعطن ١بأَاَ ١ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٜ َٔٚه ٕٛخامت ايٓبَ ٌٝعِٗ ٗ إعطن ٫ ١ىؿ ٕٛاٱْهػاض ٚاـٝب١
ٚاهلعّ. ١
( )1غٛض ٠قُس .11
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ٚدا٤ت آ ١ٜايبشح يت٪نس قاْْٛاّ َ ٖٛٚع ٚدٛز ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٗ َٝسإ إعطن ١قس ٜكاب إػًُ ٕٛباـػاضٚ , ٠يهٔ ٖصٙ
اـػاض ٠ضٓ ١هلِ َٔ دٗات :
ا٭ : ٍٚز٫ي ١آ ١ٜايػٝام بايتُاٜع ٚايتهاز بٌ إ ٌَٓ٪ايص ٜٔخطدٛا
إٍ إعطن ١طًباّ يطنٛإ اهلل ٚبٌ دٝـ ايص ٜٔنؿطٚا ٚنًٛا عٔ ايػب. ٌٝ
ايجاْ : ١ٝدا٤ت خػاض ٠إػًٌُ ٗ َعطن ١أسس ٗ ط ٍٛقربِٖ
ٚقتاهلِ ,ؾٗ ٞدع َٔ ٤دٗاز إػًٌُ  ٗٚ ,ايتٓع ٌٜط ٳٚنَأَِّٜٔٵ َٹٔٵ ٳْبٹ ٍّٞقَاتٳٌٳ
نعٴؿُٛا ٚٳَٳا
غبٹ ٌٔٝاي ًٖ٘ٹ ٚٳَٳا ٳ
ٳَ ٳع٘ٴ ٔضبِّٝټٕٛٳ َن ٹجريٷ َؾُٳا ٚٳٖٳٓٴٛا ٹيُٳا أَقٳابٳٗٴِٵ ؾٹ ٞٳ
اغٵتٳهَاْٴٛا ٚٳاي ًٖ٘ٴ ٜٴشٹبټ ايكٻابٹطٜٔٔٳص(.)1
ايجايج : ١خػاض ٠إػًٌُ ٗ َعطن ١أسس ظادط يًص ٜٔنؿطٚا عٔ
اٱغتُطاض ٗ ايتعس ٟعً ٢سطَات إػًٌُ .
ايطابع : ١يكس نإ قكس ايص ٜٔنؿطٚا  َٔٚقبٌ إٔ ىطدٛا َٔ َهٖٛ ١
قتٌ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾعازٚا َٔ َعطن ١أسس ٚمل
ٜكًٛا إيَ َٔ ٖٛٚ , ٘ٝكازٜل قٛي٘ تعاٍ طؾَٝٳٓٵكَ ٹًبٴٛا خٳا ٹ٥بٹٌٳص

()2

ٚاٯ١ٜ

أع ٙ٬خاق ١بعٛزتِٗ َٔ َعطن ١أسس ْ ,عِ إساض عً ٢عُ ّٛإعٓٚ ٢يٝؼ
غبب أَٛ ٚنٛع ايٓعٚ َٔٚ , ٍٚد ٙٛتكسٜطٖا :
ا٭ : ٍٚؾٓٝكًبٛا َٔ َعطن ١أسس خا٥بٌ .
ايجاْ : ٞؾٓٝكًبٛا إٍ َه ١خا٥بٌ .
ايجايح  :ؾٓٝكًبٛا خا٥بٌ يعسّ قتٌ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ
إعطن. ١
ايطابع  :ؾٓٝكًبٛا خا٥بٌ ٭ٕ إعطنْ ١عيٛا يٓكط ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإ. ٌَٓ٪
اـاَؼ  :ؾٓٝكًبٛا خا٥بٌ باشٕ اهلل .
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .146
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .127
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ايػازؽ  :ؾٓٝكًٛا خا٥بٌ يسؾاع أٌٖ ايبٝت ٚايكشاب ١عٔ ايٓيب .
ايػابع  :ؾٓٝكًبٛا خا٥بٌ يعسّ ؼكل ٖعّ ١إػًٌُ .
ايجأَ  :ؾٓٝكًبٛا خا٥بٌ يعذعِٖ عٔ أغط عسز َٔ إػًٌُ  ,يكس أغٸط
إػًُ ٕٛغبعٌ َٔ إؿطنٌ َ ّٜٛعطن ١بسض ٫ٚ ,قت قطٜـ ا٭شٚ ٣ايعٓا٤
ٚبصيت ا٭َٛاٍ ايطا ٗ ١ً٥ؾهانِٗ َٔ ا٭غط  ,ؾعسؿت ٗ ث٬ث ١آ٫ف ضدٌ
ٗ َعطن ١أسس ٚ ,تعطض إػًُ ٕٛيًدػاضٚ ٠أْٗعّ أنجطَِٖٚ ,ع ٖصا مل
ٜطدع إؿطن ٕٛبأغط َٔ ٣إػًٌُ َ ٖٛٚ ,عذع ٠يًٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايػٓ ١ايسؾاع , ١ٝؾإ قًت قس غكط غبع ٕٛؾٗٝساّ َٔ إٌَٓ٪
ٚؾكسإ ايؿٗٝس أععِ خػاض َٔ ٠ا٭غري  ,ؾكس ٜعٛز ا٭غري ٚ ,اؾٛاب َٔ
ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚعًَ ٛطتب ١إػًٌُ عٓس اهلل  ,قاٍ تعاٍ طٚٳ َ٫تٳكُٛيُٛا ٹي ٳُٔٵ ٜٴكِتٳٌٴ

ؿعٴطٴٕٚٳص (.)1
هٔٵ  َ٫ٳت ٵ
غبٹ ٌٔٝاي ًٖ٘ٹ أَ ٵَٛٳاتٷ بٳٌٵ َأسٵٝٳا٤ٷ ٚٳيَ ٹ
ؾٹ ٞٳ

ايجاْ : ٞتبعح نجط ٠ايؿٗسا َٔ ٤إػًٌُ ايؿعع ٗ قًٛب ايص ٜٔنؿطٚا

ٜ ٌٖٚبعح قٛي٘ تعاٍطًَالَ رٌٌَُُٔٛا ُّْٔ ْ٢َ٠ِٛزَ ُِِ ُٚعَجِْ ِٚاَّٜٛوِ ؤٌََْٟادٌ ثَ ْٚؤَزَْْبءٌ ًْ٢َِ٘ٛ

الَ رَشْوُشًَُ١ص( ,)2اـٛف ٚايؿعع ٚايكٓٛط ٗ ْؿٛؽ ٚدٛاْض ايص ٜٔنؿطٚا,
اؾٛاب ْعِ َٔ ٖٛٚ ,اٱعذاظ ٗ َؿٗ ّٛاـطاب ايكطآْ.ٞ
ايجايح ٚ َٔ :د ٙٛخٝب ١ايص ٜٔنؿطٚا أِْٗ مل ٜسخًٛا َعِٗ أغط ٣إٍ
َه ,١بُٓٝا ؾكسٚا ٗ َعطن ١بسض غبعٌ قتٚ , ّ٬ٝغاب عِٓٗ غبع ٕٛأغرياّ
زؾعٚ ١اسس. ٠
ايتاغع  :ؾٓٝكًبٛا خا٥بٌ ٕا أقابِٗ َٔ اـع ٟعٓس أٌٖ َهٚ ١ايكبا. ٌ٥
ايعاؾط  :ؾٓٝكًبٛا خا٥بٌ يؿٛظ إػًٌُ بآ ١ٜايبشح اييت ىؿـ اهلل عع
ٚدٌ بٗا عِٓٗ ٚقع ؾس ٠إكٝب ١أَا ايص ٜٔنؿطٚا ؾًٝؼ ٖٓاى َٔ ىؿـ

( )1غٛض ٠ايبكط.154 ٠
( )2غٛض ٠ايبكط.154 ٠
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عِٓٗ ٚطأ ٠اـػاضٚ ٠اـٝبَ َٔ ٖٛٚ , ١كازٜل قٛي٘ تعاٍطشٳيٹوَ بٹإَٔٻ ايًٖ٘ٳ
ٳَٛٵيَ ٢ايٖصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا ٚٳ َإٔٻ ايِهَاؾٹطٜٔٔٳ  َ٫ٳَٛٵيَ ٢يَٗٴِٵص(.)1
ٚمل ٜبًؼ إػًَُ ٕٛطاتب إتباع ضنٛإ اهلل إ ٫بًطـ َٔٚٸ ٚإشٕ َٔ
عٓس اهلل عع ٚدٌ  ,يٝهَ َٔ ٕٛكازٜل اؾُع بٌ اٯٜتٌ بًشاظ ٚاقع ١اسس
ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚأؾُٔ اتبع ضنٛإ اهلل بايتكسٜل بطغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ايجاْ : ٞأؾُٔ اتبع ضنٛإ اهلل ٚآَٔ بطغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٚأطاع اهلل ٚضغٛي٘ َ ,ع إٔ ايكتاٍ ٚايكتٌ قطٜبإ َٔ نٌ َػًِ,
ؾًٝؼ بٌ ٖذط ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٚعطن ١بسض غ٣ٛ
غٓتٌٚ ,أَا إٔ إْكهت غٓ ١أخط ٣ست ٢ظسـ ايص ٜٔنؿطٚا ٗ َعطن١
أسس ,ثِ دا٤ت َعطن ١اـٓسم َٚا ؾٗٝا َٔ ا٭خطاض ايؿسٜس ٠عً ٢إػًٌُ
إش أساط بإس ١ٜٓعؿط ٠آ٫ف ضدٌ ٭نجط َٔ عؿط ٜٔيٚ , ١ًٝثبت إػًُٕٛ
ٗ َٓاظٍ اٱّإ َع ٖصا ايتٛايٖ ٗ ٞذ ّٛإؿطنٌ ٚ ,نجط ٠إعاضى اييت
دطت بٌ إػًٌُ ٚبَ ِٗٓٝعذع ٠سػ ١ٝتسٍ عً ٢قسم ْب ٠ٛقُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإٔ اٯٜات ٚإعذع ٠اييت دا ٤بٗا دعًت إػًٌُ
ٜكطع ٕٛبأِْٗ عً ٢اؿل ٚاهلسٚ , ٣إٔ اؿٝا ٫ ٠تتك ّٛإ ٫باٱّإ باهلل

ٚضغٛي٘ ٚايتٓعٚ ٌٜإ اٯخط ٠زاض اؾعاٚ ٤ايجٛاب  ,قاٍ تعاٍطَّبؤَُّّيَب اٛنَّبطُ َٓذْ
خَبءَُٗ ْٞاٛشَّعٌُ ُٙثِبْٛسَِّْ  ْ٢ِٟسَثَُُِّ٘ ْٞأِٟنٌُا خَْْشًا َُْٞ٘ٛص(.)2

يكس نإ بعض ايط٩غاٜ ٤طد ٛإْكطاف ؾطط َٔ إػًٌُ عٔ ايٓب٠ٛ
ٚاٱغ ّ٬بػبب ايهطاٚ ٤ؾس ٠ايكتاٍ  ,ؾذا ٤ثباتِٗ ٗ َطاتب ضنٛإ اهلل
ْعُ ١ععَُٛٚ ٢نٛع َباضى يًتدؿٝـ عٔ إػًٌُ  ,إش إٔ ٖصا ايجبات َٔ

( )1غٛض ٠قُس .11
( )2غٛض ٠ايٓػا.170 ٤
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َكازٜل قٛي٘ تعاٍ طغٳٓٴًِكٹ ٞؾٹ ٞقًُُٛبٹ ايٖصٹٜٔٳ نَؿَطٴٚا ايطټعٵبٳ ٹبُٳا أَؾٵ ٳطنُٛا
بٹاي ًٖ٘ٹ َٳا يَِٵ ٜٴ ٳٓعٍِّٵ ٹب٘ٹ غٴ ًِطَاْٶاص(.)1
ٖ ٌٖٚصا ايطعب َٔ ٚد ٙٛؽؿٝـ َكٝب ّٜٛ ١أسس َٔ إػًٌُ
اؾٛاب ْعِ َٔ ,غري إٔ ًٜعّ ايسٚض بُٗٓٝا.
ؾُٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍطيَكَسٵ َٳٔٻ اي ًٖ٘ٴ عٳًَ ٢ا ِيُٴ٪ٵَٹٓٹٌٳ ٔإشٵ ٳبعٳحٳ ؾٹِٔٗٝٵ

ضٳغٴَ ّ٫ٛٹٔٵ َأْٵ ُؿػٹِٗٔٵ..ص( .)2إٔ اهلل عع ٚدٌ ًٜك ٞايطعب ٗ قًٛب إؿطنٌ

بكرب ٚدٗاز إػًٌُ  ,ؾٝهٖ ٕٛصا ايطعب ؽؿٝؿاّ عٔ إػًٌُ َٔ
دٗات:
ا٭ : ٍٚسػٔ إٛاغا. ٠
ايجاْ : ١ٝإقاب ١إؿطنٌ بايٚ ٖٔٛايهعـ .
ايجايج : ١أزا ٤إػًٌُ ايعبازات ٚايؿطا٥ض َٔ غري َٓع َٔ ايصٜٔ
نؿطٚا.
ايطابع : ١زخ ٍٛطا٥ؿ َٔ ١ايٓاؽ اٱغ ّ٬٭َٛض :
أ : ّ٫ٚػًَ ٞعذعات ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٗٓٚ ,ا إعذعات
ٗ ايػٓ ١ايسؾاعٚ ١ٝؾٛاٖس َٝاز ٜٔايكتاٍ .
ثاّْ ٝا  :إْؿػاٍ ض٩غا ٤ايهؿط عٔ قس ايٓاؽ عٔ اٱغ. ّ٬
ثايج ّا ٖ :سا ١ٜاهلل يكًٛب ايٓاؽ يٲّإ ّ ٌٖٚ ,هٔ ايكَ ٍٛع قرب
إػًٌُ ٗ َٝاز ٜٔايكتاٍ ٜٗس ٟاهلل عع ٚدٌ ايٓاؽ ٜٚ ,بكٸطِٖ عكا٥ل
اـًل ٜٚ ,عٜض عِٓٗ نابٛؽ ايه٬ي. ١
كبٹطٴٚا
اؾٛاب ْعِ َ َٔ ٖٛ ٌٖٚ ,كازٜل قٛي٘ تعاٍ طبٳًَٔ ٢إٕٵ تٳ ٵ
٫فٺ ٹَٔٵ ا ِي ٳُ٥َ٬ٹهَ١ٹ
د ٵُػٳ١ٹ آ َ
ٚٳتٳتٻكُٛا ٚٳٜٳأِتٴٛنُِٵ ٹَٔٵ ؾَٛٵضٖٔٹِٵ ٖٳصٳا ٴُٜٵسٹزٵنُِٵ ٳضبټهُِٵ بٹ ٳ

ػَِّٛٹٌٳص(.)3
ٴَ ٳ

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .151
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .164
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .125
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اؾٛاب  , ٫إِا ٖ ٛضزٜـ ي٘ َٚ ,سز يصات إسز إًهٛتٚ ,ٞبُٗٓٝا
عُٚ ّٛخكٛم َٔ ٚد٘ ؾُاز ٠اٱيتكا َٔ ٤دٗات:
ا٭َٔ : ٍٚٸ ٚؾهٌ اهلل عً ٢إ. ٌَٓ٪
ايجاْ : ١ٝنٌ َٔ ْع ٍٚإ٥٬ه ١يٓكطتِٗ ٖٚ ,سا ١ٜايٓاؽ يٲّإ َٔ
ؾهٌ اهلل ,ؾتذس ايصٜ ٟكـ قاضباّ بػٝؿ٘ ٚؾطغ٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚإ ٗ ٌَٓ٪إعطنٜ ١أتَ ٞػًُاّ ْازَاّ َعتصضاّ ٗ اي ّٛٝايتايٗٚ , ٞ

ايتٓعٌٜطٚٳاي ًٖ٘ٴ ٜٳٗٵسٹ ٟٳَٔٵ ٳٜؿٳا٤ٴص(.)1

ايجايج : ١إؼاز قؿ ١إسز ٚايع ,ٕٛؾٓع ٍٚإ٥٬هَ ١سز َٔ عٓس اهلل
يًُػًٌُ ٚ ,زخ ٍٛأؾطاز ٗ اٱغَ ّ٬سز آخط .
ايطابع : ١نٌ َٔ ْع ٍٚإ٥٬هٚ ١زخ ٍٛايٓاؽ ٗ اٱغ ّ٬ؾهط ٚدعا٤
َٔ عٓس اهلل يًص ٜٔاتبعٛا ضنٛاْ٘ ٚثٓا ٤عً. ِٗٝ
اـاَػ : ١نٌ َٔ آْ ١ٜع ٍٚإ٥٬هَ ١سزٚ ,زخ ٍٛايٓاؽ ٗ اٱغّ٬
أخرب عٓ٘ ايكطإٓ ٚ ,دا٤ت آٜات خاق ١ب٘  ,قاٍ تعاٍط ٔإشٳا دٳا٤ٳ ْٳكٵطٴ ايًٖ٘ٹ

سخٴًُٕٛٳ ؾٹ ٞزٹ ٜٔٔاي ًٖ٘ٹ َأ ِؾٛٳاداّص(.)2
ٚٳايِؿَتٵضٴ* ٚٳضٳأَ ٵٜتٳ ايٓٻاؽٳ ٜٳ ٵ
ايػازغ : ١تك ّٛنٌ َٔ اٯٜتٌ بايكرب ٚايتك. ٣ٛ

ايػابع : ١نٌ َٔ اٯٜتٌ َعذع ٠يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ايجآَ : ١نٌ َٔ ايٓعُتٌ ططٜل يًٓكط ٚايػًب ١عً ٢ايص ٜٔأؾطنٛا .
ايتاغع ٫ : ١تأت ٞأ َٔ ٟايٓعُتٌ إ ٫يًص ٜٔاتبعٛا ضنٛإ اهلل غبشاْ٘.
ايعاؾط : ٠ايكرب غ٬ح ٚططٜل يٓع ٍٚإ٥٬هٚ ١يسخ ٍٛايٓاؽ ٗ
اٱغ. ّ٬
ٚأَا َاز ٠اٱؾرتام ؾُٔ دٗات :
ا٭ْ: ٍٚع ٍٚإ٥٬ه ١يًٓكط ٠آ ١ٜمساٚ ١ٜٚزخ ٍٛايٓاؽ ٗ اٱغ ّ٬آ١ٜ
أضن. ١ٝ
( )1غٛض ٠ايٓٛض .46
( )2غٛض ٠ايٓكط .2-1
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ايجاْْ : ١ٝعٍ إ٥٬ه َٔ ١ايػُاَ ٗ ٤عاضى اٱغ ّ٬ا٭ ٍٚيٓكط ٠ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,زخ ٍٛايٓاؽ ٗ اٱغ ّ٬أَطإ
َػتُطإ َٚتذسزإ .
 َٔٚاٱعذاظ ٚايبؿاض ٗ ٠آْ ١ٜع ٍٚإ٥٬ه ١ف ٧آٜاتٗا بكٝػ ١إهاضع

بكٛي٘ تعاٍ طثَ ََٜبِ ْ١رَظْجِشًُا ًَرَزٌَُّٔا ًَّإْرٌٌَُُُْٗ ْ٢ِٟ ْٞسِىِ ْٞىَزَا ُّْ٠ذِدُْٗ ْٞسَثُُّ٘ ْٞثِخَْ٠غَخِ
آالٍٍَ  ْ٢ِٟاَ٠ْٛالَئَِ٘خِ ُٟغٌَِِّٟنيَص(.)1

ايجايج : ١قس ٜٓ ٫ؿع إػًٌُ ٗ قتاهلِ زخ ٍٛايؿطز ٚا٫ثٌٓ ٚايج٬ث١
اٱغ , ّ٬بُٓٝا هصب ايٓكط يًُػًٌُ ْعًَ ٍٚو ٚاسس َٔ اهلل ٱعاْتِٗ
ْٚكطتِٗ .
ايطابعٜٓ : ١عٍ إ٥٬ه ١يٓكط ٠ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أَا زخٍٛ
اٱْؼ اٱغ ّ٬ؾٗ ٛأَط دا ٗ ٤نٌ ظَإ .
اـاَػْ : ١ع ٍٚإ٥٬ه ١يًكتاٍ بأَط ٚأشٕ َٔ عٓس اهلل إٍ إ٥٬ه , ١أَا
زخ ٍٛاٱْػإ يٲغ ّ٬ؾُٔ غري ٚسٚ , ٞيهٓٗا ايؿططٚ ٠ػً ٞاٯٜات .
ايػازغْ : ١ع ٍٚإ٥٬ه ١يٓكط ٠ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٛع
ططٜل يسخ ٍٛايٓاؽ ٗ اٱغ. ّ٬
اـاَؼ  :أؾُٔ اتبع ضنٛإ اهلل ٚآَٔ بطغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأطاع اهلل ٚضغٛي٘ َ ,ع إٔ ايكتٌ ٚايؿٗاز ٠قاب قٛغٌ أٚ
أزْ َٔ ٢نٌ َػًِ  ,ؾًٝؼ بٌ ٖذط ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
َٚعطن ١بسض غ ٣ٛغٓٚ ١بهع ١ؾٗٛض.
َٚا إٔ إْكهت غٓ ١أخط ٣ست ٢ظسـ ايص ٜٔنؿطٚا ٗ َعطن ١أسس ,
ثِ دا٤ت َعطن ١اـٓسم َٚا ؾٗٝا َٔ ا٭خطاض ايؿسٜس ٠عً ٢إػًٌُ إش
أساط بٗا عؿط ٠آ٫ف ضدٌ ٭نجط َٔ عؿط ٜٔيَٚ ,١ًٝع ثبات إػًٌُ ٗ
َٓاظٍ اٱّإ َع ٖصا ايتٛايٖ ٗ ٞذ ّٛإؿطنٌٚ ,نجط ٠إعاضى اييت دطت
بٌ إػًٌُ ٚبَ ِٗٓٝعذع ٠سػ ١ٝتسٍ عً ٢قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .125
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ٚآي٘ ٚغًِ ٚإٔ اٯٜات ٚإعذع ٠اييت دا ٤بٗا دعٌ إػًٌُ ٜكطع ٕٛبأِْٗ
عً ٢اؿل ٚاهلسٚ , ٣إٕ اؿٝا ٫ ٠تتك ّٛإ ٫باٱّإ باهلل ٚضغٛي٘ ٚايتٓعٌٜ
ٚإ اٯخط ٠زاض اؾعاٚ ٤ايجٛاب .
يكس نإ بعض ايط٩غاٜ ٤طد ٛإْكطاف ؾطط َٔ إػًٌُ عٔ ايٓب٠ٛ
ٚاٱغ ّ٬بػبب ايهطاٚ ٤ؾس ٠ايكتاٍ  ,ؾذا ٤ثباتِٗ ٗ َطاتب ضنٛإ اهلل
ْعُ ١ععَُٛٚ ٢نٛع َباضى يًتدؿٝـ عٔ إػًٌُ َ َٔٚ ,كازٜل قٛي٘

تعاٍ ط عَنٌُُُٜٓ ُِِ ِِْٜٔةِ اَّٛزََِِّٗ َ٢شًُا اٛشُّهْتَ ثَِ٠ب ؤَشْشٌَُٗا ثِبَّٜٛوِ َٟب ُّ َْٞٛنَضِّ ْٙثِوِ
عُْٜـَبً٣بص(. )1

ٖ ٌٖٚصا ايطعب ٚد ٙٛؽؿٝـ َكٝب ّٜٛ ١أسس َٔ إػًٌُ اؾٛاب

ْعِ  ,ؾُٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ طََٔٛذْ  َّ٢َٟاَّٜٛوُ هَ ََٜاُ٠ْٛاِْٟنِنيَ بِرْ ثَوَثَ

ُِْيِ ْٞسَعٌُالً  ْ٢ِٟؤَُِْ٣غِيِ..ْٞص ( .)2إٔ اهلل عع ٚدٌ ًٜك ٞايطعب ٗ قًٛب
إؿطنٌ بكرب ٚدٗاز إػًٌُ  ,ؾٝهٖ ٕٛصا ايطعب ؽؿٝؿاّ عٔ إػًٌُ
َٔ دٗات :
ا٭ : ٍٚسػٔ إٛاغا. ٠
ايجاْ : ١ٝإقاب ١إؿطنٌ بايٚ ٖٔٛايهعـ .
ايجايج : ١أزا ٤إػًٌُ ايعبازات ٚايؿطا٥ض  َٔٚ ,غري َٓع َٔ ايصٜٔ
نؿطٚا .
ايطابع : ١زخ ٍٛطا٥ؿ َٔ ١ايٓاؽ اٱغ ّ٬٭َٛض :
أ : ّ٫ٚػًَ ٞعذعات يٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٗٓٚا إعذعات ٗ
ايػٓ ١ايسؾاعٚ ١ٝؾٛاٖس َٝاز ٜٔايكتاٍ .
ثاّْ ٝا  :إْؿػاٍ ض٩غا ٤ايهؿط عٔ قس ايٓاؽ عٔ اٱغ. ّ٬

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .151
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .164
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ثايج ّا ٖ :سا ١ٜاهلل يكًٛب ايٓاؽ يٲّإ ّ ٌٖٚ ,هٔ ايكَ ٍٛع قرب
إػًٌُ ٗ َٝاز ٜٔايكتاٍ ٜٗس ٟاهلل عع ٚدٌ ايٓاؽ ٜٚ ,بكطٸِٖ عكا٥ل
اـًل ٜٚ ,عٜض عِٓٗ نابٛؽ ايه٬ي , ١اؾٛاب ْعِ َٔ ٖٛ ٌٖٚ ,

َكازٜل قٛي٘ تعاٍ طثَ ََٜبِ ْ١رَظْجِشًُا ًَرَزٌَُّٔا ًَّإْرٌٌَُُُْٗ ْ٢ِٟ ْٞسِىِ ْٞىَزَا ُّْ٠ذِدُْْٗٞ
سَثُُّ٘ ْٞثِخَْ٠غَخِ آالٍٍَ  ْ٢ِٟاَ٠ْٛالَئَِ٘خِ ُٟغٌَِِّٟنيَص

()1

.

اؾٛاب  , ٫إِا ٖ ٛضزٜـ ي٘ٚ ,بُٗٓٝا عُٚ ّٛخكٛم َٔ ٚد٘
ؾُاز ٠اٱيتكا َٔ ٤دٗات :
ا٭َٔ : ٍٚٸ ٚؾهٌ اهلل إ. ٌَٓ٪
ايجاْ : ١ٝنٌ َٔ ْع ٍٚإ٥٬ه ١يٓكطتِٗ ٖٚ ,سا ١ٜايٓاؽ يٲّإ ؾتذس
ايصٜ ٟكـ قاضباّ بػٝؿ٘ ٚؾطغ٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإٗ ٌَٓ٪

إعطنٜ ١أتَ ٞػًُاّ ْازَاّ َعتصضاّ ٗ اي ّٛٝايتاي ٗٚ , ٞايتٓع ٌٜطًَاَّٜٛوُ َّيْذُِ

َّ ْ٢َٟشَبءُص (.)2
ايجايج : ١إؼاز قؿ ١إسز ٚايع , ٕٛؾٓع ٍٚإ٥٬هَ ١سز َٔ عٓس اهلل
يًُػًٌُ ٚ ,زخ ٍٛأؾطاز ٗ اٱغَ ّ٬سز آخط .
ايطابع : ١نٌ َٔ ْع ٍٚإ٥٬هٚ ١زخ ٍٛايٓاؽ ٗ اٱغ ّ٬ؾهط ٚدعا٤
َٔ عٓس اهلل يًص ٜٔاتبعٛا ضنٛاْ٘ ٚثٓا ٤عً. ِٗٝ
اـاَػ : ١نٌ َٔ آْ ١ٜع ٍٚإ٥٬هَ ١سزاّ ٚزخ ٍٛايٓاؽ ٗ اٱغّ٬

أخرب عٓ٘ ايكطإٓ ٚ ,دا٤ت آٜات خاق ١ب٘  ,قاٍ تعاٍ طبِرَا خَبءَ َ٣ظْشُ اَّٜٛوِ
ًَاَِْٛزْرُ* ًَسَؤَّْذَ اٛنَّبطَ َّذْخُ ُِِ َ١ٌُٜدِّ ِ٢اَّٜٛوِ ؤٌََُْاخبًص(.)3
ايػازغ : ١تك ّٛنٌ َٔ اٯٜتٌ بايكرب ٚايتك. ٣ٛ
ايػابع : ١نٌ َٔ اٯٜتٌ َعذع ٠يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .125
( )2غٛض ٠ايٓٛض .46
( )3غٛض ٠ايٓكط .2-1
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ايجآَ : ١نٌ َٔ ايٓعُتٌ ططٜل يًٓكط ٚايػًب ١عً ٢ايص ٜٔاؾطنٛا .
ايتاغع ٫ : ١تأت ٞأ َٔ ٟايٓعُتٌ إ ٫يًص ٜٔأتبعٛا ضنٛإ اهلل .
ايعاؾط : ٠ايكرب غ٬ح ٚططٜل يٓع ٍٚإ٥٬هٚ ١يسخ ٍٛايٓاؽ ٗ
اٱغ. ّ٬
ٚأَا َاز ٠اٱؾرتام ؾُٔ دٗات :
ا٭ْ : ٍٚع ٍٚإ٥٬ه ١يًٓكط ٠آ ١ٜمساٚ ١ٜٚزخ ٍٛايٓاؽ ٗ اٱغّ٬
آ ١ٜأضن. ١ٝ
ايجاْْ : ١ٝعٍ إ٥٬هَ ٗ ١عاضى اٱغ ّ٬ا٭ ٍٚيٓكط ٠ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚزخ ٍٛايٓاؽ ٗ اٱغ ّ٬أَط َػتُط َٚتذسز .
ايجايج : ١قس  ٫بٓؿع إػًٌُ ٗ قتاهلِ زخ ٍٛايؿطز ٚا٭ثٌٓ ٚايج٬ث١
اٱغ , ّ٬بُٓٝا هصب ايٓكط يًُػًٌُ ْعًَ ٍٚو ٚاسس َٔ اهلل ٱعاْتِٗ
ْٚكطتِٗ .
ايطابعٜٓ : ١عٍ إ٥٬ه ١يٓكط ٠ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أَا زخٍٛ
اٱْؼ اٱغ ّ٬ؾٗ ٛأَط دا ٗ ٤نٌ ظَإ .
اـاَػْ : ١ع ٍٚإ٥٬ه ١يًكتاٍ بأَط ٚأشٕ َٔ عٓس اهلل إٍ إ٥٬ه , ١أَا
زخ ٍٛاٱْػإ يٲغ ّ٬ؾُٔ غري ٚسٚ , ٞيهٓٗا ايؿططٚ ٠ادً ٞاٯٜات .
ايػازغْ : ١ع ٍٚإ٥٬ه ١يٓكط ٠ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٛع
ططٜل يسخ ٍٛايٓاؽ ٗ اٱغ. ّ٬
إػأي ١ايطابع : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ  ,اؾُٔ اتبع ضنٛإ اهلل يٝعًِ
إٚ ) ٌَٓ٪ؾٚ ٘ٝد: ٙٛ
أ : ّ٫ٚيكس شنطت آ ١ٜايػٝام إغِ اؾ٬يَ ١طتٌ ٚٚ ,ضز ٗ آ ١ٜايبشح

َطٚ ٠اسس ٠نُا دا ٤عً ٢م ٛايؿاعٌ إكسض بكٛي٘ تعاٍ طًََِْٛوْ ََٜٞاُ٠ْٛاِْٟنِنيَص

ٚؾ ٘ٝزع ٠ٛيًتسبط بإعاْ ٞايكسغ ١ٝيصنط نٌ َٔ اٯٜتٌ ٱغِ اؾ٬ي, ١
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َٛٚنٛع ٖصا ايصنط َ َٔ ٖٛ ٌٖٚ ,كازٜل قٛي٘ تعاٍ طؤَالَ ثِزِْٗشِ اَّٜٛوِ
رَـَْ٠ئِ ُّ٢أٌُُْٜٛةُص(.)1
اؾٛاب ْعِ ٚت ٠ٚ٬نٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ شنط هلل عع ٚدٌ.
ٚبٌ آ ١ٜايػٝام ٚآ ١ٜايبشح آٜتإ ٚضز شنط إغِ اهلل َطٚ ٠اسس ٗ ٠نٌ
َُٓٗا .

ثاْٝاّ ٚ :ضز يؿغطؤََُ ْ٢َ٠ارَّجَنَ سِػٌَْا َ١اَّٜٛوِص

()2

ٗ آ ١ٜايػٝام بكٝػ١

إؿطز ٚإطاز َٓ٘ اؾٓؼ أ ٟايص ٜٔاتبعٛا ضنٛإ اهلل ٚٚضز إغِ إٌَٓ٪
بآ ١ٜايبشح بكٝػ ١اؾُعٚ ,ؼتٌُ ايٓػب ١بُٗٓٝا ٚدٖٛاّ :
ا٭ْ : ٍٚػب ١ايتػاٚ ٟٚإٔ ايصٜ ٜٔتبع ٕٛضنٛإ اهلل ِٖ إَٕٛٓ٪
ايصٜ ٜٔطٜس اهلل إٔ ٜعًُِٗ أٜٓ ٟكطِٖ ٜٚجٝبِٗ .
ايجاْْ : ٞػب ١ايعُٚ ّٛاـكٛم إطًل  ٖٛٚ ,عً ٢ؾعبتٌ :
ا٭ : ٍٚايص ٜٔاتبعٛا ضنٛإ اهلل أعِ َٔ ايصٜ ٜٔطٜس إٔ ٜعًِ اهلل أِْٗ
َ. َٕٛٓ٪
ايجاْ : ١ٝايصٜ ٜٔطٜس اهلل إٔ ٜعًِ باّاِْٗ عٓس ايؿسا٥س ِٖ ا٭عِ
ٚا٭نجط َٔ ايص ٜٔأتبعٛا ضنٛاْ٘ .
ايجايح ْ :ػب ١ايعُٚ ّٛاـكٛم َٔ ٚد٘ .
ٚإدتاض ٖ ٛايؿعب ١ا٭ َٔ ٍٚايٛد٘ ايجاْ ٞأع , ٙ٬إش دا٤ت آ١ٜ
ايػٝام َطًك , ١ؾتؿٌُ أٜاّ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٚا قبًٗا
َٚا بعسٖا ٚإ ٌَٓ٪ؾٗٝا  ,ؾٗ ٞقاْ ٕٛعاّ .
أَا آ ١ٜايبشح ؾتتعًل بٛاقع ١أسس ٚ ,إٕ نإ إطاز َٔ إ ٌَٓ٪أعِ َٔ
ايص ٜٔخانٛا َعطن ١أسس .

( )1غٛض ٠ايطعس .28
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .162
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ثايجاّ َ َٔ :عاْ ٞاؾُع بٌ اٯٜتٌ بٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛػًَ ٞعامل ضنٛإ
اهلل ٚٚ ,نٛح غبٌ ايتكٚ , ٣ٛقس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بطغاي ١ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚع ٍٚايكطإٓ يبٝإ ا٭سهاّ َ َٔ ٖٛٚ ,كازٜل

قٛي٘ تعاٍ طََُِّٜٜوِ اْٛسُدَّخُ اْٛجَبٌَِٛخُص(.)1

ضابعاّ  :تطغٝب ايٓاؽ ٗ اٱغٚ ّ٬زعٛتِٗ ٱْتٗاز غبٌ اهلسا١ٜ
ٚايطؾاز َٚ ,ا ؾ ٘ٝايؿ٬ح ٗ ايٓؿأتٌ ٚ ,إب٬غِٗ ْٝعاّ بإٔ اتباع ضنٛإ
اهلل ٚادب  ٫هٛظ تطن٘ أ ٚايتؿطٜط ؾ. ٘ٝ
خاَػاّ  :إضاز ٠اٱْصاض ٚايتشصٜط َٔ اٱقاَ ١عً ٢ايهؿط ٚايكسٚز عٔ

غبٌ اٱّإ  ٗٚ ,ايتٓع ٌٜطًَُّ ْ٢َٟشَبِْْٓ اٛشَّعٌُ ْ٢ِٟ َٙثَوْذِ َٟب رَجَََّْٛ َ٢وُ
اْٛيُذٍَ ًَّزَّجِنْ ًَْْشَ عَجِْ ِٚاُ٠ْٛاِْٟنِنيَ ٌَُِّٛ٣وِ َٟب رٌََُ٣ًَ ََّٛظِْٜوِ خَيَنًََّ َٞعَبءَدْ َٟظِريًاص (.)2

إػأي ١اـاَػ : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ َٚ :ا أقابهِ  ّٜٛايتك٢
اؾُعإ نُٔ با ٤بػدط َٔ اهلل ) ٚؾٚ ٘ٝد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚتتذًَ ٢عاْ ٞإسح ٚايجٓا ٤عً ٢إػًٌُ ٗ آ ١ٜايبشح
ٱخباضٖا عٔ قاْ َٔ ٕٛدٗات :
ا٭ْ : ٍٚع ٍٚإكٝب ١بإػًٌُ .
ايجاْ : ١ٝتع ٌٝإكٝب ١اييت سًٓت بإػًٌُ  ,ؾُا أقابهِ مل ٜهٔ عٔ
آؾ ١مسا ١ٜٚأ ٚأضن , ١ٝأ ٚبػبب غع ٞإػًٌُ ٗ طًب ايسْٝا ٚ ,مل
ىطدٛا َٔ إس ١ٜٓيًهػب ٚايهطب ٗ ا٭ضض يًتذاضٚ ٠طًب ايطظم ٚإٕ
نإ أَطاّ َؿطٚعاّ ٚقبٛباّ ٚ ,يهِٓٗ خطدٛا يًسؾاع عٔ ايٓبٚ ٠ٛايتٓعٌٜ
ٚايٓؿٛؽ ٚا٭عطاض ٚا٭ضظام أٜهاّ ,يصا ٚضز ٗ اٯ ١ٜايتاي ١ٝشنط ايسؾاع

( )1غٛض ٠ا٭ْعاّ .149
( )2غٛض ٠ايٓػا.115 ٤
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عً ٢م ٛاـكٛم بكٛي٘ تعاٍطًََِْٛوْ ََٜٞاَّٛزَِّ٣ َ٢بٌَُُٔا ًََِْٓٛ َٚيُ ْٞرَوَبٌَْٛا َٓبرٌُِٜا ُِِ
عَجِْ ِٚاَّٜٛوِ ؤًَْ ادَُْوٌُا َٓبٌُٛا َ٣ ٌَْٛوِْٓ َُٜٞزَبالً الَرَّجَوْنَبُْٗٞص(.)1
ايجايجَ : ١ا أقاب إػًٌُ بػبب ظًِ ٚدشٛز ايص ٜٔنؿطٚا ٚبػٛٝؾِٗ
اييت تطٜس َٓع ايٓاؽ َٔ ايػع ٗ ٞضنٛإ اهلل  ,يصا إغتشل ايص ٜٔنؿطٚا
ايػدط ٚايػهب َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ .
ايجاْ : ٞيكس ناْت زع ٠ٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٍ اهلل
دًَ ,١ٝكط ١ْٚبإعذعٚ ٠ايربٖإ ٚ ,يٝؼ ؾٗٝا ٚغط أ ٚبطظر بٌ اٱّإ
ٚايهؿط ْ ,عِ  ,ظٗط ايٓؿام عٓسَا قاض اٱغ ّ٬قٜٛاّ ي٘ زٚيت٘ ٗ إس١ٜٓ
إٓٛض. ٠
ؾذا٤ت آٜات ايكطإٓ يؿهض إٓاؾكٌ ٗ أؾعاهلِ َٚا هط ٟعً ٢أيػٓتِٗ
َٚا ٪ٜز ٟإٍ ؽٝريِٖ بٌ ايتٓع ٙعٔ ايٓؿام ٚايتٛبٚ ,َ٘ٓ ١بٌ اٱقطاض
عًٚ ,٘ٝدا٤ت آ ١ٜايبشح يتكٛزِٖ ٚايٓاؽ إٍ ا٭ٚ ٍٚايٓذاَ َٔ ٠ػتٓكع
ايجاْ ٞأعٚ ٙ٬ايص ٫ ٟهًب يكاسب٘ إ ٫ايهطض إػتس. ِٜ
ايجايح  :قس ٜؿطح ايص ٜٔنؿطٚا ٕا ْعٍ بإػًٌُ َ ّٜٛعطن ١أسس َٔ
نجط ٠عسز ايؿٗساٚ ٤اؾطاسات اييت أقابت ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚأٌٖ ايبٝت ٚايكشابٚ , ١سطَاِْٗ َٔ ايػٓاٚ ِ٥ا٭غطَٔ ٣
إؿطنٌ ٚ ,يهٔ ٖصا ايؿطح ٚباٍ عً ٢ايص ٜٔنؿطٚا ٭ْ٘ َٔ أغباب ْعٍٚ
غدط اهلل عًٚ ِٗٝقريٚضتِٗ ٗ بٚ ٤٬إبتَ ٤٬تكٌ .
ايطابع  :يكس سًٓت إكٝب ١بإػًٌُ  ّٜٛأسس ٚ ,يهٔ ايص ٟأقاب
ايص ٜٔنؿطٚا ٦َٜٛص أؾس ٚأَط إش اغتشهطٚا غهب اهلل عً ِٗٝ٭ٕ نٌ َا
أقاب ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ بػبب ظًُِٗ ٚتعس.ِٜٗ
(عٔ أْؼ بٔ َايو قاٍ :نػطت ضباع ١ٝايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
 ّٜٛأسس ٚؾر ٗ ٚدٗ٘ ,ؾذعٌ ّػض ايسّ ٜٚك :ٍٛنٝـ ٜؿًض ق ّٛخهبٛا
ٚد٘ ْبٜ ٖٛٚ ِٗٝسع ِٖٛإٍ اهلل.
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .166

 147ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /ز149

ؾأْعٍ اهلل " :يٝؼ يو َٔ اَ٫ط ؾ ٧أٜ ٚتٛب عً ِٗٝأٜ ٚعصبِٗ ؾإِْٗ
ظإ.)2()1()"ٕٛ
ٚإدتاض إٔ َٛنٛع اٯ ١ٜأع ٙ٬أعِ ٚأمشٌ ٚ ,إٔ ايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾه ٢أَط ٙإٍ اهلل ٚ ,أضاز بكٛي٘ ٖصا أَٛضاّ :
أ :ّ٫ٚتًَُٓ ١ٝه ١ايكرب عٓس إػًٌُ .
ثاْٝاّ  :تأنٝس سكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أقٝب
باؾطاسات َجًُا أقٝبٛا ٚ ,نإ ٭ٌٖ ايبٝت غِٗ ٗ ايؿٗاز ٗٚ ,٠ططٜل
عٛز ٠ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ َعطن ١أسس مسع بهاْٛٚ ٤ا٥ض ٗ
بٛٝت بين عبس ا٭ؾٌٗ َٔ ا٭ْكاض عً ٢قت ِٖ٬ؾذطت زَٛع ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً ٢خس ٜ٘يٝؿتس ايعصاب عً ٢ايص ٜٔنؿطٚا َٔ
س ٵُعٳ َ٠يَا ٳبٛٳانٹٞٳ
هٔٸ ٳ
قطٜـ  ,ثِ قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ (يَ ٹ

َي٘ٴ)(.)3

يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞآ ١ٜايبشح اـطاب يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ َٔ دٗات :
ا٭َٚ : ٍٚا أقابو  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ ؾباشٕ اهلل ٚيٝعًِ ايص ٜٔآَٓٛا
بطغايتو .
ايجاَْٚ : ١ٝا أقابهِ أٌٖ بٝتو  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ ؾباشٕ اهلل .
ايجايجَٚ : ١ا أقاب أقشابو  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ ؾباشٕ اهلل .
ايطابعَٚ : ١ا أقاب أَتو  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ ؾباشٕ اهلل.
اـاَػَٚ : ١ا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ ؾباشٕ اهلل .
ثايجاّ  :ق ٍٛايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ (نٝـ ٜؿًض ق ّٛخهبٛا
ٚد٘ ْبٜ )ِٗٝطٜس ب٘ ايص ٜٔنؿطٚا ٚظسؿٛا بايػ٬ح ٚاـٚ ٌٝايطداٍ يكتاٍ

( )1غٛض آٍ عُطإ .128
( )2ايػري ايٓب ١ٜٛابٔ نجري . 44/3
( )3غري ابٔ ٖؿاّ .98/2
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ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾُٔ ايٓاؽ َٔ بك ٞعًَ ٢ؿاِٖٝ
ايهؿط ٚ ,مل ٚ َٔ٪ٜيهٓ٘ مل واضب ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚأقشاب٘  ,يصا ؾإ ق ٍٛايٓيب أع ٙ٬ىتل بايص ٜٔاعتسٚا عً ٢إػًٌُ
ٚغعٛا إٍ قتٌ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜ ٖٛٚتًك ٢آٜات
ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ .
ٖ ٌٖٚصا ايك ٍٛزعا َٔ ٤ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اؾٛاب
ْعِ ,ؾكشٝض أْ٘ شنط ٚعً ٢م ٛاٱغتؿٗاّ اٱْهاض ٟإ ٫أْ٘ ؾه ٣ٛإٍ اهلل
عع ٚدٌ .
ٚؾ ٘ٝبٝإ يكاْ ٖٛٚ : ٕٛإٔ ايصٜ ٜٔعتس ٕٚعً ٢ايٓيب  ٫هس ٕٚايؿ٬ح,

قاٍ تعاٍطبَِّ٣وُ الَ ُِِّْٜرُ اٛلَّبَ١ٌُ٠ِٛص(.)1

ضابعاّ  :قسٚض اٱْصاض يًص ٜٔنؿطٚا عً ٢يػإ ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ,وتٌُ ٖصا اٱْصاض ٚدٖٛاّ :

أ : ّ٫ٚإضاز ٠خٝبٚ ١خػاض ٠ايص ٜٔنؿطٚا يكٛي٘ تعاٍطََُْنَِْٜٔجٌُا

خَبئِجِنيَص(.)2
ثاْٝاّ  :إككٛز عذع ايص ٜٔنؿطٚا عٔ ؼكٝل ايٓكط عً ٢إػًٌُ ٗ
َعطن ١أسس أ ٚإعاضى اي٬سك. ١
ثايجاّ  :تٛد ٘ٝايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اٱْصاض إٍ ايص ٜٔنؿطٚا
يػَ ٤ٛا غًٝك ٗ ٕٛاؿٝا ٠ايسْٝا .
ضابعاّ  :سطَإ ايص ٜٔنؿطٚا َٔ ايؿ٬ح َٚكازٜل ايتٛؾٝل  ٖٛٚ ,ايصٟ
ٜتذً ٢باْؿػاٍ ايص ٜٔنؿطٚا باٱْؿام عً ٢قاضب ١اٱغٖ , ّ٬ا وطَِٗ َٔ

ايربنٜٚ ١ؿكسِٖ سػٔ ايتسبري ٗ أَٛضِٖ اـاقٚ ١ايعاَ , ١قاٍ تعاٍ طَٟثَُٚ

( )1غٛض ٠ا٭ْعاّ .21
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .127
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اَّٛزََِِّٗ َ٢شًُا ثِشَثِّيِ ْٞؤَهَْ٠بُٛيَُٗ ْٞشََٟبدٍ اشْزَذَّدْ ثِوِ اٛشِّّرُ ُِِ ٌَّْ ٍٝهَبطٍَِ الَ َّْٔذِسًَُّ٠ِٟ َ١ب
َٗغَجٌُا هَ ََٜشَِْءٍ رَ َِٖٛىٌَُ اٛؼَّالَ ُٙاْٛجَوِْذُص (.)1
إػأي ١ايػازغ : ١تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌَٚ :ا أقابهِ  ّٜٛايتك٢
اؾُعإ ؾبإشٕ اهلل يٝعًِ إٚ ٌَٓ٪يٝعًِ ايص ٜٔباٚ٤ا بػدط َٔ اهلل) ٚؾ٘ٝ
ٚد: ٙٛ
ا٭ َٔ : ٍٚإعذاظ اٯ ١ٜبٝاْٗا يًتهاز بٌ إٚ ٌَٓ٪ايص ٜٔنؿطٚا ,
ٚبًٛؽ ٖصا ايتهاز أعًَ ٢طاتب٘ ظطٜإ ايسَاٚ ٤غكٛط ايكتً َٔ ٢ايؿطٜكٌ

 ٖٛٚايص ٟأزضنتِٗ إ٥٬ه ١غطابٗا إٍ اهلل عع ٚدٌ طؤَرَدْوَُِْ ُٚيَب ُِّْ ْ٢َٟغِذُ

ُِْيَب ًَّغُِِْٖ اٛذَِّٟبءَص

()2

ٚيهٔ إ٥٬ه ١مل وٝطٛا بعًِ اهلل  َ٘ٓٚتؿاقٚ ٌٝاقع١

أسس ٚ ,ؾٗٝا أَٛض:
أ : ّ٫ٚقاضب ١ايؿػاز .
ثاْٝاّ  :غؿو ايسَا ٤ظًُاّ بػكٛط غبعٌ ؾٗٝساّ.
ثايجاّ  :إمػاض ايهؿط َٚؿاٖ ِٝايه٬ي.١
ضابعاّ  :إساض عً ٢ايعاقب ١ؾإٕ َعطن ١بسض ٚأسس بساْٗ ١ٜا ١ٜغط٠ٛ
ٚغًطإ ايص ٜٔنؿطٚا.
خاَػاّ  :إغتشكام ايص ٜٔنؿطٚا ايعصاب ا٭يَ ِٝشاضبتِٗ اٱغّ٬
ٚإظٗاضِٖ ايؿػاز ٗ ا٭ضض.
ايجاَْ َٔ : ٞعاْ ٞاؾُع بٌ اٯٜتٌ نؿـ ايص ٜٔنؿطٚا يبٝإ قإْٛ
 ٖٛٚإٔ ايكتاٍ ٗ َعطن ١أسس زي ٌٝايتهاز بٌ إٚ ٌَٓ٪ايص ٜٔنؿطٚا.

( )1غٛض ٠ابطاٖ.18 ِٝ
( )2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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َ َٔٚعاْ ٞقٛي٘ تعاٍطٌَّْ َٝاْٛزَََٔ اْٛدَْ٠وَبِ١ص( ,)1إٔ ْعاّ ٜكاتٌ َع
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٓٚكطٜٚ ٙصب عٓ٘ ؾٓايٛا ايجٛاب
ْٚعاّ ٜػع ٢يكتٌ ايطغٚ ٍٛغط إعطن ١ؾطدعٛا بػدط اهلل.
يكس نإ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قطٜباّ َٔ دٝـ إؿطنٌ,
ٚتكً٘ سذاضتِٗ أ َٔ ٟباب ا٭ٚي ١ٜٛإٔ غٗاَِٗ ْٚباهلِ تكٌ إي٘ٝ
خاقٚ ١أْ٘ إْسؾعٛا ٗ اهلذٚ ,ّٛيهٔ اهلل عع ٚدٌ سؿع٘ ,قاٍ

تعاٍطًَاَّٛزَِّٗ َ٢زَّثٌُا ثِأَّبرِنَب عَنَغْزَذْسِخُيُ ْ٢ِٟ ْٞزَْْثُ الَ َّوًَْ * َ١ٌُ٠َٜؤَُٛ ِِْٜٟيُْٞ
بَِْْٗ َّ١ذُِ َٟزِنيٌص(.)2

ايجايح  :يكس ناْت َعطن ١بسض إْصاضاّ يًص ٜٔنؿطٚا َٔ أٌٖ َه١
ٚايكبا ٌ٥اييت سٛهلا ,ؾكس نإ ْكط إػًٌُ ؾٗٝا َعذع ٠دً ١ٝشات يػإ
ىاطب ايعكٜٚ ,ٍٛعدط اؾٛاضح عٔ ايتعس ٟعً ٢إػًٌُٚ ,يهٔ ايصٜٔ

نؿطٚا أقطٚا عً ٢إعاز ٠ايهطٚ ,٠قس قاٍ اهلل تعاٍطًَ ْ٢َٟهَبدَ ََُْنزَِٔ ُٞاَّٜٛوُ ِٟنْوُ

ًَاَّٜٛوُ هَضِّضٌ رًُ ا٣زَِٔبٍٝص( ,)3ؾكس ضدع ايص ٜٔنؿطٚا َٔ َعطن ١أسس باـعٚ ٟغدط
اهللْ ٌٖٚ ,كط يًُػًٌُ أععِ َٔ اـػاض ٠اييت ؿكت بِٗ  ّٜٛأسس
اؾٛاب ْعِ.
ايؿعب ١ايجاْ : ١ٝقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯٜات اجملاٚض ٠ايتايٚ , ١ٝؾٗٝا دٗات :

ايٛد٘ ا٭ : ٍٚقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯ ١ٜايتاي ١ٝطًََِْٛوْ ََٜٞاَّٛزَِّ٣ َ٢بٌَُُٔا ًََِْٓٛ َٚيُْٞ
رَوَبٌَْٛا َٓبرٌُِٜا ُِِ عَجِْ ِٚاَّٜٛوِ ؤًَْ ادَُْوٌُا َٓبٌُٛا َ٣ ٌَْٛوِْٓ َُٜٞزَبالً الَرَّجَوْنَبُٗ ْٞىُُِِْْٜ٘ٛ ْٞشِ ٌََّْٟئِزٍ ؤَْٓشَةُ ِٟنْيُْٞ

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .155
( )2غٛض ٠ا٭عطاف .183-182
( )3غٛض ٠إا٥س.95 ٠
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ِٛإلِميَب َ١ٌٌَُُّٛٔ ِ١ثِإٌَُْاىِيَِٟ ْٞب َْْٛظَ ُِِ ٌُُٜٓثِيًَِ ْٞاَّٜٛوُ ؤَهْ َُٜٞثَِ٠ب َّْ٘زَُ١ٌُ٠ص

()1

ٚؾ٘ٝ

َػا: ٌ٥
إػأي ١ا٭ : ٍٚإبتسأت آ ١ٜايػٝام بٛا ٚايعطـ ٖا ٜسٍ بايس٫ي١
ايتهُٓ ١ٝعً ٢إتكاهلا بآ ١ٜايبشح ٗ إٛنٛع ٚ ٖٛٚاقع ١أسس ٚ ,ؾ ٘ٝؾاٖس
قطآْ ٞعًَٛ ٢نٛعٖ ١ٝص ٙايٛاقع ١بٌ أٌٖ ايػُاٚ ٤ا٭ضض ٚ ,تأنٝس ؿكٝك١
 ٖٞٚأْٗا َسضغ ١يًُػًٌُ ٱغتكطا ٤إٛاعغ ٚايعرب ٚ ,اٱْتؿاع ا٭َجٌ
َٓٗا.

ٚقس أختتُت آ ١ٜايبشح بكٛي٘ تعاٍ طًََِْٛوْ ََٜٞاُ٠ْٛاِْٟنِنيَصٚتكسٜط اٯ, ١ٜ

ٚيٝعًِ اهلل إٚ , ٌَٓ٪إبتسأت آ ١ٜايػٝام بكٛي٘ تعاٍ طًََِْٛوْ ََٜٞاَّٛزَِّ٢
َ٣بٌَُُٔاص(.)2
 َٔٚأغطاض قٝػ ١ايعطـ ٗ إكاّ دصب ا٭مساع ٚاٱؾاض ٠إٍ إؼاز
َٛنٛع اٯٜتٌ ٚيع ّٚايطبط ٚاؾُع بُٗٓٝا ٗ ايٛدٛز ايصٖينٚ ,إغتٓتاز
إػاٚ َٔ ٌ٥د: ٙٛ
أَ : ّ٫ٚهاٌَ آ ١ٜايبشح .
ثاْٝاّ َ :عاْٚ ٞز٫٫ت آ ١ٜايػٝام اييت َٖ ٞعطٛؾ ١عً ٢آ ١ٜايبشح .
ثايجاّ  :ايصخا٥ط ٚايس٫٫ت َٔ ايعطـ ٚاؾُع بٌ اٯٜتٌ .
 َٔٚاٱعذاظ ٗ ْعِ ٖص ٙاٯٜات ايعطـ عً ٢ايعطـ ؾًِ تكٌ اٯٜتإ
(يٝعًِ إٚ ٌَٓ٪يٝعًِ إٓاؾكٌ) إِا شنطت عًِ اهلل عع ٚدٌ بإ ٌَٓ٪عً٢
م ٛايعطـ عًَ ٢ا قبًٗا يبٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛتعسز ايػاٜات اؿُٝس َٔ ٠اٯ١ٜ
ايكطآْ. ١ٝ
إػـأي ١ايجاْ : ١ٝيكس شنطت آ ١ٜايبشح إكٝب ١اييت إٔٓت بإػًٌُ ّٜٛ
َعطن ١أسس ٚ ,ابتسأت آ ١ٜايػٝام بإٛاغا ٠يًُػًٌُ ٚتتذًٖ ٢ص ٙإٛاغا٠
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .167
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .167
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بصنط عًٚ ١غبب َا ْعٍ بإػًٌُ  ٖٛٚنؿـ إٓاؾكٌ ايص ٜٔىؿ ٕٛايهؿط
َع ْطكِٗ بايؿٗازتٌ ٚ ,سهٛضِٖ ْاع ١إػًٌُ ٚ ,قس ىطدَ ٕٛعِٗ
يًكتاٍ  ٖٛٚ ,ايص ٟتسٍ عً ٘ٝآ ١ٜايبشح ٚايػٝام  ,ؾإ قًت ّهٔ إٔ
ٜهؿـ اهلل عع ٚدٌ إٓاؾكٌ بـأغباب غري خػاض ٠إػًٌُ ٗ إعطن, ١
ٚاؾٛاب َٔ ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإٕ اهلل عع ٚدٌ ٖ ٛأعًِ بإكًشٚ ١غبٌ زؾع إؿػسٗٚ ,٠

ايتٓعٌٜطالَ ُّغْإَ ُٙهََّ٠ب َِّْوًََ ُٚىُُّ ْٞغْإََ١ٌُٛص(.)1

ايجاْ : ٞإعاْ ١إػًٌُ غكٛم نؿـ َٚعطؾ ١إٓاؾكٌ  ,إِا تكسّ قٛي٘

تعاٍ طَُجِةِرْ ِ١اَّٜٛوِص.

ايجايح  َٔ :اٯٜات إٔ شنط عًِ اهلل بإ ٌَٓ٪دا ٤بكٝػ ١ايعطـ عً٢
إشٕ اهلل  ,ؾًِ تكٌ اٯ( ١ٜباشٕ اهلل يٝعًِ إٚ ٌَٓ٪يٝعًِ إٓاؾكٌ)إِا شنطت
ايعًِ بإ ٌَٓ٪بكٝػ ١ايعطـ .
ايطابع  :تعسزت أغباب نؿـ إٓاؾكٌ.
اـاَؼ  :بٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ نؿـ إٓاؾكٌ أعِ َٔ إٔ ٜٓشكط َا ْعٍ
بإػًٌُ َٔ إكٝب , ١إش ٜؿٌُ أَٛضاّ :
ا٭ : ٍٚف ٧دٛٝف ايص ٜٔنؿطٚا ٚبًٛغِٗ َؿاضف إس ١ٜٓإٓٛض.٠
ايجاْ : ٞغاع ١إغتؿاض ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭قشاب٘
ٗ نٝؿ٬َ ١ٝقا ٠ايص ٜٔنؿطٚا .
ايجايح  :ؽًـ طا٥ؿ َٔ ١إٓاؾكٌ عٔ اـطٚز يًكتاٍ  َٔ ,ز ٕٚعً ١أٚ
عصض .
ايطابع  :إنعاٍ ثًح دٝـ إػًٌُ َٔ ٚغط ايططٜل إٍ َٝسإ َعطن١
أسس بتشطٜض َٔ ضأؽ ايٓؿام عبس اهلل بٔ أب ٞبٔ أب ٞغًٖٚ ,ٍٛصا
اٱنعاٍ َٔ عُٚ ّٛأؾطاز ٚأغباب إكٝب ١اييت إٔت بإػًٌُ ٦َٜٛص.
( )1غٛض ٠ا٭ْبٝا.23 ٤

 153ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /ز149

ٚتكسٜط آ ١ٜايبشح  :إٔٚا أقابتهِ َكٝب ١بانعاٍ ثًح دٝـ إػًٌُ
َع سادتِٗ إٍ ايػٛاز ٚزخ ٍٛأَ ٟػًِ عْٛاّ هلِ ٗ إعطن. ١

أم عمارة

َٔ اٯٜات ٗ إكاّ إٔ اَطأَ ٠ػًُ َٔ ١أقشاب بٝع ١ايعكب ١دا٤ت
بايػكاٚ ٤إاٚ , ٤إضاز ٠تتبع أْبا ٤إعطن ٖٞٚ ١أّ عُاضْ ٠ػٝب ١بٓت نعب َٔ
بين ايٓذاض َٔ اـعضز ؾطأت إْهػاض إػًٌُ ٚ ,إقرتاب إؿطنٌ َٔ ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٱضاز ٠قتً٘  ,ؾسخًت إعطنٚ ١قاتًت بٌ ٜس, ٜ٘
ٚي ٛمل ٜٓػشب إٓاؾكٕ ٕٛا أنطط ا٭َط ٚبًؼ اؿاٍ إٍ قتاهلا .
ْعـــِ يكـــس أضاز اهلل عـــع ٚدـــٌ بٝـــإ قـــاْٖٚ ٕٛـــ ٛأْـــ٘ ٜٓكـــط ضغـــٛي٘
ظٓـــٛز َـــٔ عٓـــسٚ ٙإٕ ناْـــت نـــعٝؿَٚ ١ػتهـــعؿ ١يٝهـــ ٕٛاؾـــرتانٗا ٗ
إعطنـــٚ ١ضدٛعٗــــا غـــإ ١إٍ أًٖــــٗا سذـــ ١عًــــ ٢إٓـــاؾكٌ ٚ ,تهــــٕٛ
دطاساتٗــ ا ٚثٝكـــ ١دٗازٜـــ ١خًٓــ ست شنطٖـــا بـــٌ أدٝـــاٍ إػـــًٌُ يتكـــري
أغــ ٠ٛيًٓػــاٚ , ٤ت٪يـــ عٓٗــا ايهتــب ٚايعــطٚض إطٝ٥ــٚ ١إػــُٛعٗ ١
قازّ ا٭ٜاّ .
ٚيكــس أثٓــ ٢عًٗٝــا ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٖٚــٗ ٞ
َٝسإ إعطن ١بٝسٖا.
ٚقاٍ ( ٕكاّ ْػٝب ١بٓت نعب اي ّٛٝخري َٔ َكاّ ؾٚ ٕ٬ؾ.)1( )ٕ٬
(.)1
يكــــس تٛدــــ٘ ايٓــــاؽ ٗ ٖــــصا ايعَــــإ إٍ ايعٓاٜــــ ١بــــإطأٚ ٠استًــــت
َطاتــــب غــــاَ ٗ ١ٝاؿهــــِ ٚايؿــــإٔ ٚايط٥اغــــٚ , ١قــــاضت تٓــــاؾؼ ٗ
اٱْتدابـــات ايعاَـــٚ , ١ؼـــٛظ ا٭قـــٛات ٚ ,ؼكـــس إكاعـــس ٚتـــٓذض ٗ
عًُ ـ ٗا ٚإزاضتٗــا ٚقــس غــبكِٗ اٱ غــ ّ٬بآٜــات بــاٖطات غكــٛم إــطأ,٠
ٚتكــسّ َٓــا ايهــ ّ٬إٔ أَ ٍٚــٔ آَــٔ اَــطأ ٖٚ ٠ــ ٞخسهــ ١بٓــت خًٜٛــس
ظٚز ايــٓيب ٚ ,أ ٍٚؾــٗٝسٖ ٠ــ ٞا َــطأٖٚ ٠ــ ٞمسٝــ ١أّ عُــاض بــٔ ٜاغــط ,
( )1ايطبكات ايهرب.412/8 ٣
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يٓــبٌ ٖٓــا إٔ أّ عُــاضْ ٠ػــٝب ١بٓــت نعــب ا٭ْكــاض ٟأ ٍٚاَــطأ ٠تكاتــٌ
بـــٌ ٜـــس ٟضغـــ ٍٛاهلل نُـــا أْٗـــا إســـس ٣اثٓـــتٌ سهـــطتا بٝعـــ ١ايعكبـــ, ١
ؾًــٝؼ مثــْ ١ػــاَ ٗ ٤عطنــ ١بــسض  ,أ َــا َعطنــ ١أســس ؾهاْــت قطٜبــ ١عــٔ
إسٜٓــ , ١ؾدطدــت ٕــَ ١ــٔ ايٓػــإ ٤ــساٚا ٠اؾطســٚ ٢غــكا ١ٜإــاٚ ٤ؾــٔٗٝ
ؾاطُ ١ايعٖطا ٤عًٗٝا ايػ. ّ٬
ٚقاتًــت أّ عُــاضَ ٗ ٠عطنــ ١أســس ٚأقــٝبت بج٬ثــ ١عؿــط دطســاّ ,
ٚقـــاضت تؿـــٗس إؿـــاٖس َـــع ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ
ٚهلا ضٚا ١ٜعٓ٘ ,ض ٣ٚعٓٗا اؿاضخ بٔ عبس اهلل بٔ نعب.
 (ٚعــٔ عبــس اهلل بــٔ عبــس ايــطٓٔ بــٔ أبــ ٞقعكــع ١قــاٍ قايــت أّ
عُــاض ٠ناْــت ايطدــاٍ تكــؿل عًــٜ ٢ــس ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغــًِ ي ًٝـ  ١بٝعــ ١ايعكبــٚ ١ايعبــاؽ بــٔ عبــس إطًــب آخــص بٝــس ضغــ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ,ؾًُا بكٝت أْا ٚأّ َٓٝع .
قــاٍ ظٚدــ ٞعطؾــ ١بــٔ عُــط ٚقــاٍ ٜ :ــا ضغــ ٍٛاهلل ٖاتــإ اَطأتــإ
سهطتا َعٓا تباٜعاْو .
ؾكـــاٍ ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘  ٚغـــًِ قـــس باٜعتُٗـــا عًـــَ ٢ـــا
بـــاٜعتهِ عًٝـــ٘ إْـــ ٫ ٞأقـــاؾض ايٓػـــا ٤قايـــت ؾطدعٓـــا إٍ ضدايٓـــا ؾًكٓٝــا
ضدًــٌ َــٔ قَٓٛــا غــًٝط بــٔ عُــطٚ ٚأبــا زاٚز إــاظْٜ ٞطٜــسإ إٔ وهــطا
ايبٝعــ , ١ؾٛدــسا ايكــ ّٛقــس بــاٜعٛا  ,ؾًُــا نــإ بعــس باٜعــا أغــعس بــٔ ظضاض٠
ٚنإ ضأؽ ايٓكبا ٗ ٤ايػبعٌ ي ١ًٝايعكب.)1()١
َٚــع نجــط ٠دطاســات أّ عُــاض ٠ؾشُٓٝــا مسعــت َٓــاز ٟضغــ ٍٛاهلل
قــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيــ٘ ٚغـــًِ إٍ ٓــطا ٤ا٭غــس خطدــت َـــع إػـــًٌُ
ٚؾــست عًٗٝــا بجٝابٗــا ْٚــعف ايــسّ ايــص ٟمل ٜؿاضقٗــا  ,ؾكــاضت ايٓػــ٠ٛ
تهُس دطاسٗا ي ١ًٝناًَ ١إٍ ايكباح .

( )1ايطبكات ايهرب.11/8 ٣
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ؾًُـــا ضدـــع ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ َـــٔ ٓـــطا٤
ا٭غـــس أضغـــٌ عبـــس اهلل بـــٔ نعـــب إـــاظْٜ ٞػـــأٍ عٓٗـــا ٜٚطُـــ ٔ٦عًـــ٢
قــشتٗا قبــٌ إٔ ٜــسخٌ إٍ بٝتــ٘  ,ؾطدــع ٖٚــ ٛىــرب ٙعــٔ غــَ٬تٗا  ,ؾػــط
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
إػــأي ١ايجايجــ : ١تكــسٜط اؾُــع بــٌ اٯٜــتٌ َٚ :ــا أقــابهِ ٜــ ّٛايتكــ٢
اؾُعإ ؾباشٕ اهلل يٝعًِ إٓاؾكٌ).
يكــس أســاط اهلل عــع ٚدــٌ عًُ ـاّ بهــٌ ؾــَ ٧ــٔ إٛدــٛز ٚإعــس, ّٚ
ٖٚـــ ٛأعًـــِ بإٓـــاؾكٌ قبـــٌ إٔ ٜٛيـــسٚا  ٗٚ ,ايجٓـــا ٤عًـــْ ٢ؿػـــ٘  ,قـــاٍ

تعــاٍط َّوَْٜمم ُٞخَبئِنَممخَ األَهْممًََُْٟ ِ٢ممب رُخِِْمممِ اٛظُّممذًُسُص(ٚ )1أضاز اهلل عـــع ٚدـــٌ
إٔ ٜؿهـــض ايـــص ٜٔىؿـــ ٕٛايهؿـــط ٗ شات ايٛقـــت ايـــصٜ ٟـــسٸع ٕٛؾٝـــ٘
اٱْتػاب يٲغ. ّ٬
َٚـــٔ غـــٓد ١ٝإعاًَـــ ٗ ١اؿٝـــا ٠ايـــسْٝا نجـــط ٠ا٭عـــٛإ ٚا٭ْكـــاض
ٚا٭قـــسقاَ ٤ـــع إ قبـــاٍ ايـــسْٝا ٚ ,قًـــتِٗ َـــع إزباضٖـــاٚ ,بايٓػـــب ١ؿـــاٍ
ايكتــاٍ  ,ؾــإ إػــًٌُ دًبــٛا ٗ َعطنــ ١بــسض ايػٓــا ِ٥إٍ إسٜٓــٚ , ١قــاض
ا٭غــطَ ٣ــٔ نؿــاض قــطٜـ غــبب ّا يــسخ٦َ ٍٛــات ا٭ٚقٝــات َــٔ ايــصٖب
ٚايؿهــــ ١إٍ بٛٝتــــات ايبــــسض , ٌٜؾاؾــــتام إَٓ٪ــــٚ ٕٛعاَــــ ١إػــــًٌُ
ٕعطن ١أخطَ ٣ع إؿطنٌ ؿهٛض ايٓكط ٚإسز اٱهل. ٞ
ٖٚـــ ٛأَـــط دًـــَٚ ٞـــٔ إٓـــاؾكٌ َـــٔ أقـــط عًـــ ٢ضنـــٛب ايؿتٓـــ, ١
ٚقاٚيـــ ١ؼطٜــــ اؿكـــا٥ل ٚ ,ؽٜٛــــ إػـــًٌُ ٚعٛاً٥ـــِٗ َـــٔ دـــٝـ
ايص ٜٔنؿطٚا َ ّٜٛعطن ١أسس .

( )1غٛض ٠غاؾط .19
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 ٗٚشّ إٓــاؾكٌ ٚضز قٛيـــ٘ تعـــاٍ ط ثَمم ْٚكَنَنْممزُ ْٞؤََٛ ْ١ممَّ ْ٢نَِْٜٔممتَ اٛشَّعُمممٌُٙ
ًَاُ٠ْٛاِْٟنُممٌ َ١بَِٛممَ ؤَىِْٜممْيِ ْٞؤَثَ مذًا ًَ صُِّّ م َ٢رَ ِٛمَٖ ُِممِ ُُٜٓممٌثًَُِ٘ ْٞكَنَنْ مزُ ْٞكَ م َّ٢اٛغَّ مٌْءِ
ًَُٗنْزًٌَُْٟٓ ْٞب ثٌُسًاص (.)1
ٚقــشٝض إٔ اٯٜــ ١أعــ ٙ٬تتعًــل غــطٚز ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘
ٚآيــ٘ ٚغـــًِ ٚأقـــشاب٘ يًعُـــط ٠ؾهـــإ قـــًض اؿسٜبٝـــ ١إ ٫إٔ َٛنـــٛعٗا
أعِ ٜٚ ,سٍ عًَ ٢ا ٜبطٔ إٓاؾك َٔ ٕٛايهؿط ٚايه٬ي. ١
نـــــاْٛا ٜكٛيـــــ ( ٕٛقـــــايٛا  :إٕٻ قُٸـــــساّ ٚأقـــــشاب٘ أنًـــــ ١ضأؽ ؾـــــ٬
ٜطدع ,ٕٛؾأ ٜٔتصٖبٕٛ؟
اْتعطٚا َا ٜه َٔ ٕٛأَطِٖ)(.)2
يكـــس نـــإ إٓـــاؾكٜ ٕٛكـــؿ ٕٛإـــ ٌَٓ٪بايػـــؿ٘ ٱّـــاِْٗ ؾهٝـــ ٚقـــس
خطدـــٛا إٍ َٝـــاز ٜٔايكتـــاٍ زؾاعـ ـاّ عـــٔ بٝهـــ ١اٱغـــٚ , ّ٬قـــس ٚضز ٗ

ايتٓعٜــٌ طًَبِرَا ِْٓ مَٛ َٚيُ م ْٞآِٟنُممٌا ََٗ٠ممب آ َٟم َ٢اٛنَّممبطُ َٓ مبٌُٛا ؤَ ُ٣ماَْ٠َٗ ُ٢ِٟممب آ َٟم َ٢اٛغُّ مَِيَبءُ ؤَالَ
بَِّ٣يُمم ْٞىُمم ْٞاٛغُّممَِيَبءُ ًَِ٘ٛمم ْ٢الَ َّوُْ٠َٜممٌَ١ص

( )3

ٚيــٝؼ َــٔ غــؿ٘ أؾــس َــٔ فــ٧

ايكطإٓ بصَ٘ ٚؾهش٘ .
يكــس أضاز اهلل عــع ٚدــٌ يًٓــاؽ بطغــاي ١ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘
ٚغـــًِ ايكـــ٬ح ٚا ختٝـــاض اـًـــٛز ٗ ْعـــ ِٝاٯخـــطٚ , ٠يهـــٔ إٓـــاؾكٌ
ٜعًُــَ ٕٛــا ٜهــطِٖ ٚهًــب ا٭ش ٣يًٓــاؽ ؾذــا٤ت َكــٝبٚ ١اقعــ ١أســس
يتهــــَٓ ٕٛاغــــب ١يبــــجِٗ اٱؾــــاعات ٚأغــــباب ايكــــس عــــٔ غــــب ٌٝاهلل
ؾــأخربت آٜــ ١ايبشــح بــإٔ ايــص ٟأقــاب إػــًٌُ إِــا ٖــ ٛبــاشٕ اهلل ,
يبعح ايػهْ ٗ ١ٓٝؿٛؽ إػًٌُ َٔ نٝس إٓاؾكٌ.
( )1غٛض ٠ايؿتض .12
( )2ايهؿـ ٚايبٝإ يًجعًيب .210/12
( )3غٛض ٠ايبكط. 13 ٠
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 ٗٚقٛيــــ٘ تعــــاٍطَُجِمم مةِرْ ِ١اَّٜٛمم موِ ص ســــطب عًــــ ٢ايٓؿــــام ٚخــــعٟ
يًُٓاؾكٌ ٚإبطاٍ يهٝسِٖ.
ٖٚــــٌ ؾٝــــ٘ تًكــــٌ يًُػــــًٌُ يًــــطز عًــــ ٢إٓــــاؾكٌ ٚايهــــاؾط, ٜٔ
اؾٛاب ْعِ .

ٕٚـــــا دـــــا ٤قٛيـــــ٘ تعـــــاٍ ط َّبؤَُّّيَمممممب اَّٛممم مزِّ َ٢آَٟنُمممممٌا الَ رٌَُُ٘٣مممممٌا َٗبَّٛممم مزَِّ٢

ََِٗممم مشًُا...ص( )1ؾـــــإ قٛيـــــ٘ تعـــــاٍ طَُجِممم مةِرْ ِ١اَّٜٛممم موِ صَـــــسز يًُػـــــًٌُ
ٚإػــــًُات بــــإٔ  ٫وــــانٛا ايــــص ٜٔنؿــــطٚا ٜ ٫ٚكَٛــــٛا بكــــس ايــــصٜٔ
ٜطغبـــ ٕٛبـــاـطٚز يًـــسؾاع ٚيًتذـــاضٚ ٠ايهـــطب ٗ ا٭ضض ؾـــٜ ٬كـــٝب
إػًٌُ إَ ٫ا ٜأشٕ ب٘ اهلل ٚ ,ؾ ٘ٝبؿاض ٠ا٭دط ٚايجٛاب .
إػـــأي ١ايطابعـــ : ١تكـــسٜط اؾُـــع بـــٌ اٯ ٜـــتٌ َٚ :ـــا أقـــابهِ يـــٝعًِ
إٓــاؾكٌ ) َــٔ خكــا٥ل اؿٝــا ٠ايــسْٝا إٔ ا٭ْبٝــاٚ ٤أتبــاعِٗ أنجــط ايٓــاؽ
ب ٤٬ؾٗٝا  ,يبٝإ قاْ َٔ ٕٛدٗات :
ا٭ : ٍٚبٝإ قسم اٱّإ .
ايجاْ : ١ٝعًٚ ٛضؾعَ ١طاتب دٗاز ا٭ْبٝا ٗ ٤غب ٌٝاهلل .
ايجايجــ : ١بًــٛؽ إــ ٌَٓ٪ايــسضدات ايعايٝــ ١بايكــرب ٚؼُــٌ ا٭شٗ ٣

دٓــب اهلل ٚ ,قــس تكــسّ قبــٌ ثــ٬خ آٜــات قٛيــ٘ تعــاٍ طىُمم ْٞدَسَخَممبدٌ هِنْممذَ
اَّٜٛوِص(.)2

ايطابعـــ : ١زعـــ ٠ٛإػـــًٌُ يٲقتـــسا ٤با٭ْبٝـــا ٗ ٤قـــربِٖ ٚ ,تًكـــِٗٝ

ا٭ش َٔ ٣ايص ٜٔنؿطٚا  ,قاٍ تعاٍ طَُجِيُذَاىُ ْٞآْزَذِهِص (.)3

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .156
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .163
( )3غٛض ٠ا٭ْعاّ .90
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اـاَػـــ٬َ : ١قـــا ٠إـــ ٌَٓ٪يًـــص ٜٔنؿــ طٚا ٗ غـــٛح إعـــاضى َٚ ,ـــٔ
اٯٜــات ٗ إكــاّ إٔ إػــًٌُ نــاْٛا ٗ َعــاضى اٱغــ ّ٬ا٭ ٗ ٍٚســاٍ
زؾاع عٔ إًٚ ١ايٓؿٛؽ ٚا٭عطاض .
َٚــٔ َٓٗــاز ايٓبــ ٠ٛعــسّ بــس ٤ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
بايكتــاٍ ٚنــإ وــح أَــطا ٤ايػــطاٜا عًــ ٢اٱبتــسا ٤بــايٛعغ ٚايــسع ٠ٛإٍ
ايتٛسٝس ْ ٚبص ايؿطى ٚ ,أٜ ٫كاتًٛا ستٜ ٢بسأ ايص ٜٔنؿطٚا ايكتاٍ .
ؾـــإ قًـــت قـــس  ٫تكـــض ٖـــص ٙايكاعـــسٖ ٗ ٠ـــص ٙا٭ٜـــاّ ٭ٕ اؿـــطب
تهــ ٕٛؾٗٝــا غــطٜعٜٚ , ١هــ ٕٛايٓكــط ؾٗٝــا سًٝؿ ـاّ ٕــٔ ٜبــسأ ايهــطب ١ا٭ٍٚ
خاقَ ١ع ا٭غًش ١ايؿتانٖ ٗ ١صا ايعَإ .
اؾــٛاب إْــ٘ قٝــاؽ َــع ايؿــاضم ٚ ,قــس ؾــا ٤اهلل عــع ٚدــٌ إٔ ٜتػــع
اٱغــــٚ ّ٬تهــــ ٕٛا٭ٚيٜٛــــ ١يٲستذــــاز ٚايربٖــــإ ٚ ,يــــٝؼ يًشــــطب

ٚايكتـــاٍ ,قـــاٍ تعـــاٍط الَ بِْٗمممشَاهَ ُِمممِ اٛمممذَِّّٓ ِ٢مممذْ رَجَمممَّْ َ٢اٛشُّشْمممذُ ِٟمممْ٢
اٌَٛم مِِّص

( )1

ٚعًـــ ٢ؾـــطض ٚقـــٛع إعـــاضى ٚاؿـــطٚب ٗ ٖـــصا ايعَـــإ

ؾأنجطٖــا ٜ ٫كــع عًــ ٢أغــاؽ ايتهــاز ٚايتٓــاقض ٗ إًــٚ ١ايــسٚ , ٜٔؾٝــ٘
ؽؿٝـــ عــٔ إــٚ ,ٌَٓ٪تجبٝــت ٭سهــاّ ايؿــطٜعٖٚ ,١ــَٓ ٛاغــب ١يتذًــٞ
إعذاظ آٜات ايكطإٓ.
ايػازغــ : ١بٝــإ قــاْٖٚ ٕٛــ ٛغــ ١َ٬أٖــٌ اٱّــإ َــٔ َهــط ٚزغــا٥ؼ
إٓــاؾكٌ ايــصٜ ٜٔػــع ٕٛيهــعـ إػــًٌُ ٚقعــٛزِٖ عــٔ ايــسؾاع ٗٚ ,

ايتٓع ٌٜط ًَالَ رَيِنٌُا ًَالَ رَسْضٌَُ٣ا ًَؤَْ٣زُ ْٞاألَهَْ١ٌَْٜص(.)2

ؾـــإ قًـــت قـــس أختتُـــت اٯٜـــ ١ايػـــابك ١بكٛيـــ٘ تعـــاٍ طبِ َّ١اَّٜٛممموَ
هََٜممَ ُٗ م ِّٚشَ مِْءٍ َٓ مذِّشٌص

( )1غٛض ٠ايبكط.256 ٠
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .139

()1

َٚــٔ ععــ ِٝقــسضٚ ٠غــًطإ اهلل أْــ٘ غــبشاْ٘
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ٜهؿـــ إٓــاؾكٌ َــٔ غــري إٔ ٜكــاب إػــًُ ٕٛب ٓهػــْٚ ١هبــٚ ١خػــاض٠
ٗ َعطن ١أسس.
ٚاؾـــٛاب ٖـــصا قـــشٝض ٚقـــس سكـــٌ إش دـــا٤ت آٜـــات َـــٔ ايكـــطإٓ
يهؿــؿِٗ نُــا دــا٤ت ايػــٓ ١ايٓبٜٛــَ ١ــا ٜتهــُٔ ؾهــشِٗ ٚيهــٔ اهلل عــع
ٚدــٌ شنٓــ ط إػــًِ بإٓــاؾكٌ َــٔ دٗــَ ١ــا ْــعٍ بإػــًٌُ َــٔ إكــٝب, ١
ٚيٝؼ ٖ ٛايعً ١ايتاَ ١ي٘ .
َ َٔٚعاْ ٞآ ١ٜايبشح ٚد: ٙٛ
ا٭َٚ : ٍٚــا أقـــابهِ ٜـــ ّٛايتكـــ ٢اؾُعـــإ ؾبـــاشٕ اهلل يٝبـــ ٤ٛايـــصٜٔ
نؿطٚا بػدط َٔ اهلل .
ايجـــاَْٚ : ٞـــا أقـــابهِ ٜـــ ّٛايتكـــ ٢اؾُعـــإ ؾبـــاشٕ اهلل يريظقهـــِ
ا٭دط ٚايجٛاب .
ايجايــح َٚ :ــا أقــابهِ ٜــ ّٛايتكــ ٢اؾُعــإ ؾبــاشٕ اهلل ٭ْهــِ دًبــتِ
عًــ ٢أْؿػــهِ اـػــاض ٠بــايتدًـ عــٔ طاعــ ١أٚاَــط ايــٓيب قُــس قــً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ايطابــع َٚ :ــا أقــابهِ ٜــ ّٛايتكــ ٢اؾُعــإ ؾبــاشٕ اهلل ٖٚ ,ــ ٛايــصٟ
ٜأشٕ بٓكطنِ ٗ إعاضى اي٬سك. ١
اـــاَؼ َٚ :ــا أقــابهِ ٜــ ّٛايتكــ ٢اؾُعــإ ؾبــاشٕ اهلل ٭ْــ٘ غــبشاْ٘

سانط َعهِ طًَّ ْ٢َٛزِشَُٗ ْٞؤَهَْ٠بَُْٞ٘ٛص (. )2

ايػــــازؽ َٚ :ــــا أقــــابهِ ٜــــ ّٛايتكــــ ٢اؾُعــــإ ؾبــ ـإشٕ اهلل ٭ْــــ٘
َٛعع ١يهِ .
ايػــابع َٚ :ــا أقــابهِ ٜــ ّٛايتكــ ٢اؾُعــإ ؾبــاشٕ اهلل ٖٚــ ٛايًطٝـــ
بهِ ايصٜ ٟسؾع عٓهِ أنطاض إكٝب. ١

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .165
( )2غٛض ٠قُس .35
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ايجــأَ َٚ :ــا أقــابهِ ٜــ ّٛايتكــ ٢اؾُعــإ ؾبــاشٕ اهلل ؾــٜ ٬ؿــُت
بهِ ايص ٜٔنؿطٚا .
ايتاغع َٚ :ا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ ؾباشٕ اهلل ٚ ,يٝؿهض ايصٜٔ
ْاؾكٛا .
يكس إبتسأت آ ١ٜايػٝام بكٛي٘ تعاٍ طٚيٝعًِص أ ٟإٔ اهلل عع ٚدٌ
دعٌ ٚقا٥ع َعطن ١أسس تأتَ ٞا ٜهؿـ إٓاؾكٌ ٚإٓاؾكات ٚ ,ظٜـ
إزعا ِٗ٥اٱّإ .
ٚدا ٤ايؿعٌ (ٜعًِ) بكٝػ ١إبين يًُعًٜٚ , ّٛه ٕٛتكسٜط ٙبًشاظ
ايعطـ عً ٢آ ١ٜايػٝام َٛنٛعاّ ٚسهُاّ ٚز٫ي ١عًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭ : ٍٚيٝعًِ إ٥٬ه ِٖ َٔ ١ايصْ ٜٔاؾكٛا .
ايجاْ : ٞيٝعًِ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٓاؾكٌ أؾدام
إٓاؾكٌ.
ايجايح  :يٝعًِ إ َٕٛٓ٪ايصْ ٜٔاؾكٛا .
ايطابع  :يتعًِ إَٓ٪ات ايصْ ٜٔاؾكٛا .
اـاَؼ  :يٝعًِ إ َٕٛٓ٪ايْ ٞ٥٬اؾكٔ .
ايػازؽ  :يتعًِ إَٓ٪ات َٔ ٖٔ ايْ ٞ٥٬اؾكٔ ٚقس ٚضز شنط إٓاؾكات

َع إٓاؾكٌ ٗ ايكطإٓ  ,قاٍ تعاٍطًَهَذَ اَّٜٛوُ اُ٠ْٛنَبُِِٔنيَ ًَاُ٠ْٛنَبَُِٔبدِ ًَاَُِّْ٘ٛبسَ َ٣بسَ
خَيَنَّ َٞخَبِٛذُِِّْ َ٢يَبص(.)1
ايػابع  :يٝعًِ أٌٖ إس ١ٜٓبايصْ ٜٔاؾكٛا.
ايجأَ  :يٝعًِ ايٓاؽ َٔ ِٖ إٓاؾك. ٕٛ

ايتاغع  :يٝعًِ إٓاؾل بٓؿػ٘ ٗٚ ,ايتٓعٌٜطثَ ْٚاإلِ٣غَب ُ١هََِْ٣ ََٜغِوِ

ثَظِريَحٌص(.)2
( )1غٛض ٠ايتٛب.68 ١
( )2غٛض ٠ايكٝاَ.14 ١
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ايعاؾط  :يٝعًِ ايصْ ٜٔاؾكٛا بعهِٗ ببعض ٚ ,قس شنطت آ ١ٜايػٝام بإٔ
خػاض ٠إػًٌُ غبب ٕعطؾ ١إٓاؾكٌ  ,ؾٌٗ ايٓكط ٗ َعطن ١بسض غبب آخط
ٕعطؾتِٗ  ,أّ إٔ ٖص ٙإعطؾ ١خاق ١عاٍ إكٝبٚ ١ايٓهػ , ١٭ْٗا ناؾؿ١
ٕعازٕ ايطداٍ ٚ ,تبٌ َا ٗ ايػطا٥ط َٔ اٱّإ أ ٚايهؿط  ,اؾٛاب ٖٛ
ا٭ٚ , ٍٚيهٔ ساٍ إكٝب ١تهط بايصْ ٜٔاؾكٛا ٜٚ ,ؿهش ٕٛأْؿػِٗ َٔ
ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإظٗاض ايؿُات ١بإ. ٌَٓ٪
ايجاْ : ٞقٝاّ ايصْ ٜٔاؾكٛا باؾاع ١قتٌ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ .
ايجايح  :ؼطٜض إٓاؾكٌ إػًٌُ عً ٢ايكعٛز ٚعسّ اـطٚز يًٓؿري ,
َع إٔ ايهؿاض عًَ ٢ؿاضف إس ١ٜٓإٓٛض , ٠إش مل ٜبعس دبٌ أسس عٔ
إػذس ايٓب ٟٛغ ٣ٛمثاْ ١ٝنَ ًٛٝرتات  ,ثِ َا يبجٛا بعسٖا بأقٌ َٔ غٓتٌ ,
إٔ داٚ٤ا ٚأساطٛا بإسٚ ٗ ١ٜٓاقع ١ا٭سعاب ٚ ,ظٗط ايٓؿام ٦َٜٛص دًٝاّ
ٚشنط اهلل عع ٚدٌ ٗ ايكطإٓ إٓاؾكٌ غكاهلِ ٚأؾعاهلِ اييت تسٍ عً٢

أؾداقِٗ َٓ٘ قٛي٘ تعاٍ طبِ َّ١ثٌُُْرَنَب هٌَْسَحٌ ًََٟب ىَِِ ثِوٌَْسَحٍ بُِّ ْ١شِّذًُ َ١بِالَّ
ُِشَاسًاص (.)1

ايٛد٘ ايجاْ : ٞقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍ طاَّٛزَِّٓ َ٢بٌُٛا ِٛةِخٌَْاِ٣يًََِٓ ْٞوَذًُا ٌَْٛ
ؤَؿَبهٌَُ٣ب َٟب ُٓزٌُِٜا َُُٓ ْٚبدْسَءًُا هَ ْ٢ؤَُِْ٣غُِ٘ ْٞاٌَْ٠ْٛدَ بُِٗ ْ١نْزُ ْٞطَبدِِٓنيَص

()2

ٚؾ٘ٝ

َػا: ٌ٥
إػأي ١ا٭ : ٍٚدا٤ت آ ١ٜايبشح بكٝػ ١اـطاب إٛد٘ إٍ ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ٜٚتهُٔ بٝإ َ٬قا ٙإػًَُٔ ٕٛ
ا٭شٚ ٣اـػاض ٠اييت ْعيت بِٗ ٗ َعطن ١أسس َٚ ,ع إٔ آ ١ٜايػٝام ٚضزت
( )1غٛض ٠ا٭سعاب .13
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .168
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بصات إٛنٛع إ ٫أْٗا دا٤ت بكٝػ ١اؾًُ ١اـربٚ , ١ٜتتشسخ عٔ طا٥ؿ١
ٚؾطٜل َٔ ايٓاؽ  ِٖٚإٓاؾكٖٚ , ٕٛصا ايتبا ٜٔبكٝػ ١اـطاب ْٛع يٚ ّٛشّ
هلِ .
يكس خػط إٓاؾك ٕٛتًك ٞخطاب اٱّإ َٚهاٌَ إٛاغا ٠اييت ٚضزت
ٗ آ ١ٜايبشح ٚاٯ ١ٜايػابك ١هلا ٖ ٗ ٌٖٚ ,صا ايتباٚ ٜٔايتػاٜط ٗ يؿغ
اـطاب إخباض عٔ ؼٌُ إٓاؾكٌ اـػاض , ٠اييت ؿكت بإػًٌُ أ ٚؾطط
َِٓٗ .
اؾٛاب قس بٓٝت آٜات ايبشح تؿاقٚ ٌٝاقع ١أسس  ,يتؿتض ايباب أَاّ
ايعًُاٚ ٤احملككٌ ٱغتكطا ٤إٛاعغ ٚؼً ٌٝفط ٣ا٭سساخ ٚساٍ إٓاؾكٌ
ٚايهطض ايص ٟتطؾض عٔ قبٝض ؾعًِٗ  َٔٚ ,اٯٜات إٔ ٚقا٥ع َعطن ١أسس
َٔ إتٛاتط ٚايجٛابت ايتأضى َٔ ١ٝدٗات :
ا٭ : ٍٚآٜات ايكطإٓ اـاق ١بٛاقع ١أسس  ٖٞٚإعطن ١اييت ْعيت ؾٗٝا
أنجط آٜات َٔ ايكطإٓ خاقَ ١عطنٚ ١اسسَ َٔ ٠عاضى اٱغٚ , ّ٬غٝأتٞ

بٝاْ٘ ٗ اؾع ٤ايتاي ٞإٕ ؾا ٤اهلل (.)1

ايجاْ : ١ٝايػٓ ١ايٓبٚ َٔ ٖٞٚ , ١ٜٛد: ٙٛ
أ : ّ٫ٚايػٓ ١ايكٛي. ١ٝ
ثاْٝاّ  :ايػٓ ١ايؿعً. ١ٝ
ثايجاّ  :ايػٓ ١ايكٛي. ١ٝ
ضابعاّ  :ايػٓ ١ايسؾاع. ١ٝ
 َٔٚاٯٜات ٗ إكاّ إٔ أخباض َعطن ١أسس ٗ ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛمل تٓكطع
باْكهاَٜٗٛ ٤ا ٚٚقا٥عٗا ٚآثاضٖا ايكطٜب , ١ؾكس ٚقعت َعطن ١أسس ٗ ايػٓ١
ايجايج َٔ ١اهلذطٚ , ٠عٓسَا عاز ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ تبٛى

( )1أْعط اؾع ٤اـُػٌ بعس إاٖ َٔ ١٥صا ايػؿٹط .
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ٗ ايػٓ ١ايتاغعٚ , ١أقرتب َٔ إس ١ٜٓإٓٛضٚ ٠أطٌ عً ٢دبٌ أسس (ٖصا
دبٌ وبٓا ٚمب٘) (ٚ )1ؾٚ ٘ٝد: ٙٛ
أ : ّ٫ٚتأنٝس قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ إػًٌُ مل ٜٗٓعَٛا ٗ َعطن ١أسس ٚ ,إٔ
إؿطنٌ مل ٜٓتكطٚا ؾٗٝا .
ثاْٝاّ  :بٝإ سب ا٭ضض اييت ٜطأٖا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ي٘ ٚيًُ. ٌَٓ٪
ثايجاّ ْ :كط ٠ا٭ضض اييت ٜكاتٌ عًٗٝا إ َٕٛٓ٪هلِ َ َٔ ٖٛٚ ,كازٜل

قٛي٘ تعاٍ طًََِّٜٛوِ  ُُْٖٜٟاٛغٌَََّ٠ادِ ًَاألَسْعِص

()2

ٚقٛي٘ تعاٍ طثُ َّٞاعْزٌٍََ بََِٛ

اٛغََّ٠بءِ ًَىَِِ دُخَبََُٔ ٌ١بَٛ َٙيَب ًَِٛألَسْعِ اِئْزَِْب ؿٌَْهًب ؤًَْ َٗشْىًب َٓبَٛزَب ؤَرَْْنَب ؿَبئِوِنيَص (.)3
إش تبٌ اٯ ١ٜأع ٙ٬إٔ ا٭ضض تػُع ق ٍٛاهلل ٚتػتذٝب ٭َط. ٙ
ضابعاّ  :بٝإ سب ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭ٜاّ ايسؾاع عٔ
اٱغ. ّ٬
خاَػاّ  ٗ :دبٌ أسس شنط ٣لا ٠ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ
ايكتٌ .
غازغاّ  :تٴصنط ض ١ٜ٩دبٌ أسس ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚإػًٌُ بإكٝب ١بؿكس غبعٌ ؾٗٝساّ .
غابعاّ َٓ :ع إػًٌُ َٔ ايٓؿط َٔ ٠قٌ إكٝبَ ٗ ١عطن ١أسس .
ثآَاّ  :بٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ إكٝبَ ٗ ١عطن ١أسس َٛعع ١يًُػًٌُ
اقتبػٛا َٓٗا ايسضٚؽ ٚإٛاعغ .
تاغعاّ  :تهًِ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بًػْ ١اع ١إتهًٌُ :

(ٖصا دبٌ وبٓا ٚمب٘) (ٚ )4وتٌُ ٚدٖٛاّ :
( )1ع ٕٛٝا٭ثط .405/1
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .189
( )3غٛض ٠ؾكًت .11
( )4ع ٕٛٝا٭ثط .405/1
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ا٭ : ٍٚإضاز ٠ؾدل ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأْ٘ ٜتهًِ بًػ١
ايتؿد. ِٝ
ايجاْ : ٞإضاز ٠أٌٖ ايبٝت ٚايكشاب ١ايص ٜٔناْٛا َع ايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ َعطن ١أسس .
ايجايح  :إككٛز ايكشاب ١ايص ٜٔناْٛا َع ايٓيب  ّٜٛايعٛزَ َٔ ٠عطن١
تبٛى ٚغاعْ ١طل ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٗصا اؿسٜح ايؿطٜـ .
ايطابع  :إككٛز عُ ّٛإػًٌُ أٚإ اؿسٜح .
اـاَؼ  :إضاز ٠عُ ّٛإػًٌُ ٚإػًُات ْ ّٜٛطل ايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٗصا اؿسٜح .
ايػازؽ  :إككٛز عُ ّٛإػًٌُ ٚإػًُات إٍ  ّٜٛايكٝاَ. ١
ٚإدتاض ٖ ٛا٭خري ٚ ,ته ٕٛايٛد ٙٛا٭خط ٣أع ٗ ٙ٬طٛي٘  ,إٔ يػ١
ايتؿد ٗ ِٝايٛد٘ ا٭ ٍٚؾًِ تجبت عٔ ايٓيب ٚ ,نإ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚآي٘ ٚغًِ وطم عً ٢بٝإ عبٛزٜت٘ هلل عع ٚدٌ بايكٚ ٍٛايؿعٌ
ٚاٱدتٗاز بايعبازات ٚإٓاغو .
ٚعٔ ا٭ٚظاع ٞقاٍ (إعٓ ٢إٕٸ درب ٌٝ٥أت ٢ايٓيبٸ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ؾكاٍ ي٘ ٜ :ا درب ٌٝ٥قـ يٞٸ ايٓٸاض؟
ؾكاٍ  :إٕٸ اهلل أَط بٗا ؾأٚقس عًٗٝا أيـ عاّ ستٸ ٢آطٸت ثِٸ أٚقس
عًٗٝا أيـ عاّ ستٸ ٢اقؿطٸت ثِٸ أٚقس عًٗٝا أيـ عاّ ستٸ ٢اغٛزٸت ؾٗٞ
غٛزاَ ٤عًُٜ ٫ ١ه ٞهلٝبٗا ْ ٫ٚطٖا,
ٚايٓص ٟبعجو باؿلٸ ي ٛإٔٸ ثٛباّ َٔ ثٝاب أٌٖ ايٓٸاض أظٗط ٭ٌٖ ا٭ضض
ٕاتٛا ْٝعاّ ٚي ٛإٔٸ شٳْٛٳباّ َٔ غطابٗا قبٸت ٗ ا٭ضض ْٝعاّ يكتٌ َٔ
شاق٘,
ٚي ٛإٔٸ شضاعاّ َٔ ايػًػ ١اييت شنطٖا اهلل ٚنع عً ٢دباٍ ا٭ضض
ْٝعاّ يصابت َٚا اغتكًٓت ٚي ٛإٕٸ ضد ّ٬زخٌ ايٓٸاض ثِٸ أخطز َٓٗا ٕات
أٌٖ ا٭ضض َٔ ًْ ضو٘ ٚتؿ ٜ٘ٛخًك٘ ٚععُ٘ ؾبه ٢ايٓيبٸ قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٚبه ٢درب ٌٝ٥يبها. ٘٥
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ٚقاٍ  :أتبهٜ ٞا قُٸس ٚقس غؿط اهلل يو َا تكسٸّ َٔ شْبو َٚا تأخٸط قاٍ
 :أؾ ٬أن ٕٛعبساّ ؾهٛضاّ,
ٚمل بهٝت ٜا دربٚ ٌٜأْت ايطٚٸح ا٭ٌَ أٌَ اهلل عًٚ ٢س٘ٝ؟
قاٍ  :أخاف إٔ أبتًَ ٞا أبتًٖ ٞاضٚت َٚاضٚت .ؾٗ ٛايٓصَٓ ٟعين عٔ
اتهاي ٞعًَٓ ٢عييت عٓس ضبٸ ٞؾأن ٕٛقس آَٓت َهط , ٙؾًِ ٜعاٜ ٫بهٝإ ستٸ٢
ْٛزٜا َٔ ايػٸُا ٤إٔٶ ٜا دربٜٚ ٌٝ٥ا قُٸس إٕٸ اهلل قس أَٓهُا إٔ تعكٝاٙ
ؾٝعصبهُا  ,ؾؿهٸٌ قُٸس عً ٢ا٭ْبٝا ٤نؿهٌ دربا ٌٝ٥عً٥٬َ ٢ه١
ايػٸُا.)1()٤
إػأي ١ايجاْ : ١ٝشنطت آ ١ٜايبشح َا ؿل إػًٌُ َٔ ا٭شٚ ٣ايهطض
َ ّٜٛعطن ١أسس بكٝػ ١اـطاب يًُػًٌُ  ,ؾٌٗ تؿٌُ إكٝبٚ ١أنطاضٖا
إٓاؾكٌ ايص ٜٔشنطتِٗ آ ١ٜايػٝام خاقٚ ١اِْٗ ٜعًٓ ٕٛاٱغٜٚ ّ٬بطٕٛ
ايهؿط ؾٚ ٘ٝد ٙٛقتًُ: ١
ا٭ًٜ : ٍٚشل إٓاؾكٌ َا ًٜشل إ َٔ ٌَٓ٪ا٭شٚ ٣ايهطض .
ايجاًْٜ : ٞشل إٓاؾكٌ ا٭ش ٣عً ٢م ٛايػايب ١اؾع. ١ٝ٥
ايجايح ٜ ٫ :كٝب إٓاؾكٌ أشٚ ٣نطض ٗ ٚاقع ١أسس .
ايطابع  :مشات ١إٓاؾكٌ ٕا أقاب إػًٌُ َ ّٜٛعطن ١أسس .
اـاَؼ ْ :سّ إٓاؾكٌ عً ٢قعٛزِٖ عٔ اؾٗاز .
ٚإدتاض ٖ ٛايجاْٚ ٞايطابع أع , ٙ٬ؾُع إٔ إٓاؾكٌ مشتٛا بإػًٌُ ٕا
أقابِٗ ؾإ ا٭شٚ ٣ايهطض ؿكِٗ أٜهاّ ٚ ,يهٔ يٝؼ بصات ايطتبٚ ١ايهطض
ايص ٟؿل إػًٌُ  ,ؾًٝؼ ؾ ِٗٝدطاسات ٚ ,مل ٜكتٌ عسز َٔ إٓاؾكٌ ٗ
إعطن ٗ ١إعطن ١٭ِْٗ ضدعٛا ٚغط ايططٜل  َٔ َِٗٓٚمل ىطز إٍ
إعطن ١أق. ّ٬
ٚيهٔ أقابِٗ ا٭ش ٣٭ٕ ايؿٗساٚ ٤اؾطس ٢عً ٢قػٌُ :
ا٭ َٔ : ٍٚإٗادط. ٜٔ
( )1ايهؿـ ٚايبٝإ يًجعًيب .202/1
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ايجاْ َٔ : ٞا٭ْكاض .
ٚا٭ْكاض إخٛإ ٚأبٓا ٤عُ ١َٛيًُٓاؾكٌ  ٖٛٚ ,ايصٜ ٟسٍ عً ٘ٝقٛي٘

تعاٍ ٗ اٯ ١ٜبعس ايتاي ١ٝطاَّٛزَِّٓ َ٢بٌُٛا ِٛةِخٌَْاِ٣يًََِٓ ْٞوَذًُا  ٌَْٛؤَؿَبهٌَُ٣ب َٟب ُٓزٌُِٜا َُُٓ ْٚبدْسَءًُا
هَ ْ٢ؤَُِْ٣غُِ٘ ْٞاٌَْ٠ْٛدَ بُِٗ ْ١نْزُ ْٞطَبدِِٓنيَص

()1

باٱناؾ ١إٍ إٔ ايٓيب قُساّ

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًٓاؽ ْٝعاّ ٚإٔ إٓاؾكٌ َٔ ايصْ ٜٔطكٛا
بايؿٗازتٌ ؾإ قًت أِْٗ ٜبطٓ ٕٛايهؿط .
ٖٚصا قشٝض إ ٫إٔ اٱدٗاض باٱْتُا ٤يٲغٚ ّ٬سهٛض ايكًٛات
ظعٌ ٗ قًٛبِٗ ق ّ٬يًشعٕ ٚاٱغ ٢عٓس إقاب ١ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ باؾطاسات  ,يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞآ ١ٜايبشح ٚآ ١ٜايػٝام فتُعٌ
َٚتؿطقٌ زع ٠ٛإٓاؾكٌ يًتٛبٚ ١اٱْابٚ , ١دعٌ اٱّإ ٜٓؿص إٍ قًٛبِٗ
باثاض ١ٝٓ ٠ايس ١ًَٚ ٜٔايتٛسٝس ٗ ْؿٛغِٗ ٱغتٗذإ ٚإْهاض ظًِ نؿاض
قطٜـ .
إػأي ١ايجايج : ١شنطت آ ١ٜايبشح ٗ خاُتٗا إٚ , ٌَٓ٪أخربت بإٔ اهلل
عع ٚدٌ دعٌ إكٝب ١ؼٌ بإػًٌُ يٝعًِ إ ٌَٓ٪ايص ٜٔأخًكٛا ٗ
طاعتِٗ هلل ٚايطغَ , ٍٛع إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ بِٗ قبٌ إٔ ىًل آزّ .
شنطت اٯ ١ٜإ َٔ ٌَٓ٪غري قؿات أخط ٣يبٝإ إٔ قؿ ١اٱّإ
ٚسسٖا ناؾ ١ٝيتًك ٞإسح ٚايجٓاٚ ٤دًب اـري ٚايٓؿع ٚ ,٭ْٗا ؾاٖس عً٢
بصٍ إ ٌَٓ٪ايٛغع ٗ اؾٗاز ٚايكرب ٗ َٝسإ ايكتاٍ ٚ ,قس شنط شات

ا٫غِ ٗ بسا ١ٜإعطن ١بكٛي٘ تعاٍ طًَبِرْ ًَذًَْدَ  ْ٢ِٟؤَىْ َِٖٜرُجٌَِّتُ اُ٠ْٛاِْٟنِنيَ
ََٟٔبهِذَص (. )2

أَا آ ١ٜايبشح ؾاْٗا شنطت إٓاؾكٌ با٫غِ ٚايكؿات إتعسز ٠اييت
ٜتكؿ ٕٛبٗا  َٔٚ ,اٱعذاظ عسّ إمكاض شنط قؿاتِٗ بآ ١ٜايبشح إِا
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .168
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .121
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ٚضزت اٯ ١ٜاييت بعسٖا بصنط قؿات أخط ٣يًُٓاؾكٌ َ ,ع إٔ اهلل عع
ٚدٌ ٜعًُِٗ باؾداقِٗ ٚأؾعاهلِ ٚقؿتِٗ ٚ ,يهٔ ايبٝإ ٚضز يٝعًِ
إػًُٚ ٕٛإػًُات بِٗ ٚغكاهلِ  ,ؾته ٕٛتًو إعطؾ ١عًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭َ : ٍٚعطؾ ١إػًٌُ يًُٓاؾكٌ باؾداقِٗ يٝعًُٛا بكؿاتِٗ .
ايجاْ : ٞتؿك٘ إػًٌُ َٚ ,عطؾتِٗ غكاٍ إٓاؾكٌ إصَ ١َٛيٝعًُٛا

بأؾداقِٜٗٚ ,تِ تعٚ , ِٗٓٝٝأخص اؿا٥ط , َِٗٓ ١قاٍ تعاٍ طًَٛزَوْشَُِنَّيُْٞ
ُِِ َٛسْ ِ٢اٌَِْْٙٔٛص (.)1
ايجايح ْ :ؿط ٠ايٓؿٛؽ َٔ ايٓؿام .
ايطابع  :إَتٓاع ايٓاؽ عٔ اٱْكات يًُٓاؾكٌ أ ٚإتباعِٗ .
اـاَؼ َ :عطؾ ١إٓاؾكٌ عاهلِ ٚ ,يع ّٚايتٛب َٔ ١ايٓؿام .

ايػازؽ  :عًِ إٓاؾكٌ ٚإٓاؾكات بإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ عاهلِ
٪ٜٚاخصِٖ عً. ٘ٝ
ايػابع  :إضاز ٠بٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ إٓاؾكٌ ٜب ٕٚ٩ٛباٱثِ بػبب َاؿل
إػًٌُ َٔ إكٝب ١يتجبٝطِٗ اهلُِ ٚقعٛزِٖ عٔ اؾٗاز ٚبجِٗ ايػُ. ّٛ

ايجأَ  :إْصاض إٓاؾكٌ  ,قاٍ تعاٍ طَٛئَِّ َْٞٛ ْ٢نْزَوِ اُ٠ْٛنَبًٌَُُِٔ َ١اَّٛزَِّ٢

ُِِ ٌُُٜٓثِيَِٟ ْٞشَعٌ ًَاُ٠ْٛشْخٌُِِ ُِِ َ١اَ٠ْٛذِّنَخِ َٛنٌُْشَِّنََّٖ ثِيِ ْٞثُ َّٞالَ ُّدَبًِسًُُِْ ََٖ٣يَب بِالَّ َِْٜٓالًص
(.)2
إػأي ١ايطابع : ١يكس تهُٓت آ ١ٜايبشح ايجٓا ٤عً ٢إٚ , ٌَٓ٪دا٤ت
آ ١ٜايػٝام بصّ إٓاؾكٌ ٚبٝإ خكً َٔ ١قؿاتِٗ بتٛدْٛ ٘ٝع ي ّٛيًٌَُٓ٪
ايص ٜٔاغتؿٗسٚا َٔ قبا ًِٗ٥أ ٚدرياِْٗ أ ٚأقسقا ِٗ٥بأِْٗ ي ٛبكٛا ٗ
إسٚ ١ٜٓمل ىطدٛا يًكتاٍ ٗ َعطن ١أسس َا قتًٛا يبٝإ ايتُاٜع ٚايتهاز بٌ
إٚ ٌَٓ٪إٓاؾكٌ ٚ ,اٱخباض عٔ خكاٍ ٓٝس ٠عٓس إ َٔ ٌَٓ٪دٗات :
( )1غٛض ٠قُس . 30
( )2غٛض ٠ا٭سعاب . 60
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ا٭ : ٍٚإبازض ٠إٍ ايٓؿري .
ايجاْ : ١ٝبصٍ ايٛغع يًٓكط عً ٢ايص ٜٔنؿطٚا .
ايجايج : ١ايتعاٚ ٕٚايتآظض ٗ َٝسإ ايكتاٍ .

 َٔ ٖٛٚأبَٗ ٢كازٜل قٛي٘ تعاٍ طبَِ٠َّ٣ب اُ٠ْٛاِْٟنٌُ َ١بِخٌَْحٌص (.)1
ايطابع : ١ايتػً ِٝبإٔ ايؿٗسا ٤أسٝاَ ٗ ٤كاّ نط ِٜعٓس اهلل عع ٚدٌ .
اـاَػ : ١عسّ إظٗاض إػًِ ايٓسّ ٚاؿػط ٠عً ٢اـطٚز يكتاٍ ايصٜٔ
نؿطٚا .
ايػازغ : ١ت ٠ٚ٬إٚ ٌَٓ٪إَٓ٪ات ٯ ١ٜايبشح ٚايػٝام ٚأخص اؿا٥ط١
َٔ أقٛاٍ إٓاؾكٌ .
ايػابع : ١اٱستذاز عً ٢إٓاؾكٌ  َٔٚ ,أغطاض آ ١ٜايػٝام إٔ

َهُْٗٛا َاز ٠يًشذٚ ١ايربٖإ  ,ؾٝهؿ ٞإ َٔ٪إٔ ٜتً ٛقٛي٘ تعاٍ طُْٓٚ
َُبدْسَءًُا هَ ْ٢ؤَُِْ٣غُِ٘ ْٞاٌَْ٠ْٛدَص

( )2

ٱقاَ ١اؿذ ١عً ٢إٓاؾكٌ ٚاغكاط َا ٗ

أٜس , ِٜٗقاٍ تعاٍ طبِرَا خَبءَ ؤَخَُٜيَُُ ْٞالَ َّغْزَإْخِشًُ َ١عَبهَخً ًَالَ َّغْزَْٔذَِ١ٌُٟص(.)3
إػأي ١اـاَػ : ١أختتُت آ ١ٜايبشح ببٝإ غبب َٔ أغباب َا ٫قاٙ
إػًُ َٔ ٕٛاـػاضَ ٗ ٠عطن ١أسس  ٖٛٚعًِ اهلل بإ ٌَٓ٪بكٛي٘ تعاٍ

طًََِْٛوْ ََٜٞاُ٠ْٛاِْٟنِنيَص .

ٚمل تصنط آ ١ٜايبشح قؿات إٚ , ٌَٓ٪يهٔ اٯ ١ٜايتاي ١ٝهلا ٚآ١ٜ
ايػٝام شنطْا قؿات إٓاؾكٌ يتسٍ ٗ َؿَٗٗٛا عً ٢ايكؿات اؿُٝس٠
يًُٚ ٌَٓ٪نٝـ أِْٗ تٓعٖٛا عٔ ايكسٚز ٚايكعٛز  ,يٝه ٕٛتكسٜط خاُ١
اٯ ١ٜعًٚ ٢دَٗٓ ٙٛا :
ا٭ : ٍٚيٝعًِ إ ٌَٓ٪ايص ٜٔمل ٜٓاؾكٛا .
( )1غٛض ٠اؿذطات . 10
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .168
( )3غٛضْٜٛ ٠ؼ . 39
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ايجاْ : ٞيٝعًِ إ ٌَٓ٪ايصٜ ٜٔسع ٕٛإٍ اهلل بايكرب ٚايسؾاع .
ايجايح  :يٝعًِ إ ٌَٓ٪ايص ٜٔغاُٖٛا ٗ بٓا ٤قٛاعس قطح اٱغ, ّ٬
ٚقس أثٓ ٢اهلل عع ٚدٌ عً ٢ابطاٖٚ ِٝامساع ٌٝإش ؾٝٸسا قٛاعس ايبٝت

اؿطاّ بكٛي٘ تعاٍ طًَبِرْ َّشَُْنُ بِثْشَاىِْ ُٞأٌََْٛاهِذَ  ْ٢ِٟاْٛجَْْذِ ًَبِعَْ٠بهِْ ُٚسَثَّنَب رََٔجَِّٟ ْٚنَّب بِ ََّٖ٣ؤَْ٣ذَ
اٛغَِّْ٠نُ اْٛوَُِْٜٞص (.)1

ٚقس بٓ ٢ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأٌٖ بٝت٘ ٚأقشاب٘
قٛاعس اٱغ ّ٬بايسَاٚ ٤اؾطاسات ٚايكرب ٚ ,ؼٌُ ا٭ش َٔ ٣نؿاض قطٜـ
ٚم. ِٖٛ
ايطابع  :يٝعًِ إ ٌَٓ٪ايصٜ ٜٔه ٕٛعًُِٗ سذ ١عً ٢إٓاؾكٌ ٚايهؿاض.
اـاَؼ  :يٝعًِ إ ٌَٓ٪ايص ٜٔقربٚا َع ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٗ َٝسإ إعطن َِٗٓٚ ١ايص ٜٔؾطٚا َٔ إعطن ١ثِ عازٚا إيٗٝا
ٚإٕ مل ٜكاتًٛا بعس عٛزتِٗ إٍ َٝسإ إعطن. ١

إػجاش اٌَح اٌراذً

إبتـــسأت آٜـــ ١ايبشـــح عـــطف ايعطــــ ايـــٛا ٚايـــصٜ ٟـــسٍ بايس٫يـــ١
ايتهُٓ ١ٝعً ٢عطـ آ ١ٜايبشح عً ٢اٯ ١ٜايػابك ١هلا .

َٚــــٔ اٱعذــــاظ إختتــــاّ اٯٜــــ ١ايػــــابك ١بكٛيــــ٘ تعــــاٍ طبِ َّ١اَّٜٛمم موَ

هََٜممَ ُٗم ِّٚشَمِْءٍ َٓمذِّشٌص

( )2

يبٝــإ قــاْٖٚ ٕٛــَ ٛــٔ ععــ ِٝقــسض ٠اهلل ْــعٍٚ

اـػاضٚ ٠ا٭ش ٣بإػًٌُ ٗ َعطن ١أسس .
ٖٚــٜ ٫ ٛتعــاضض َــع إخبــاض آٜــ ١ايبشــح بــإٔ ايــص ٟأقــابِٗ بــاشٕ
اهلل عـــع ٚدـــٌ  ,يٝهـــَ ٕٛـــٔ إعذـــاظ آٜـــ ١ايبشـــح بعـــح إػـــًٌُ عًـــ٢
ايــسعاٚ ٤غــ٪اٍ اهلل عــع ٚدــٌ تــساضى اـػــاض ٠ايــيت أقــٝب بٗــا ٜــّٛ
أسس ٚ ,ا ٱؿاح بايسعا ٤يًؿٛظ بايٓكط ٗ َعاضى اٱغ ّ٬اي٬سك. ١
( )1غٛض ٠ايبكط.127 ٠
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .164
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يكـس قٝـست آٜــ ١ايبشـح َـا ؿــل إ ػـًٌُ َـٔ اـػــاض ٠بأْـ٘ بــاشٕ اهلل,
ٚؾٝــ٘ بعــح يًػــهْ ٗ ١ٓٝؿــٛؽ إػــًٌُ بــا٭َٔ َــٔ اـػــاضٚ ٠اهلعّــٗ ١
قازّ ا٭ٜاّ .

يكـــس دعـــٌ اهلل عـــع ٚدـــٌ ايكـــطإٓ طرِجَْْبً٣مممب ُِ٘ٛممم ِّٚشَمممِْءٍص (َٚ )1ـــٔ

اٱعذـــاظ ؾٝـــ٘ بٝاْـــ٘ ٚشنـــط ٙيًٛقـــا٥ع ٚإكـــا٥ب ايـــيت ؿكـــت إػـــًٌُ
ٚاـػــاض ٠ايــيت أ ٕــت بٗــِ فــتُعٌ َٚتؿــطقٌ  ,ؾكــس شنــط اهلل ٚاقعــ ١بــسض
َٚــا ؾٗٝــا َــٔ ايٓكــط ثــِ شنــط َعطنــ ١أســس َٚ ,ــا ْــعٍ بإػــًٌُ َــٔ
اـػاضٚ ٠ا٭شٚ ٣ايهطض .
ٚدــا٤ت اٯٜــ ١بكــٝػ ١اـطــاب يًُػــًٌُ ٖٚــْ ٛــٛع إن ـطاّ َٛٚاغــا٠
هلـــِ  ,يكـــس ٚثٸـــل ايكـــطإٓ َـــا دـــط ٣يًُػـــًٌُ ٗ َعطنـــ ١أســـس يٝهـــٕٛ
َٛعع ١يًُػًٌُ .
ٚؼتُـــٌ سادـــ ١إػـــًٌُ يًُٛععـــٚ ١اؿهـــِ إػـــتكطأَ ٠ـــٔ ٚقـــا٥ع
َعطن ١أسس ٚخػا٥ط إػًٌُ ؾٗٝا ٚدٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚسادـــ ١إػـــًٌُ يٲتعـــاظ َـــٔ َعطنـــ ١أســـس ٚٚقا٥عٗـــا عٓـــس
طط ٚساٍ اؿطب ٚايكت اٍ َع ايص ٜٔنؿطٚا .
ايجــاْ : ٞوتــاز إػــًُ ٕٛشنــطٚ ٣قــا٥ع َعطنــ ١أســس عٓــس ايؿــسا٥س
ٚاحملٔ .
ايجايـــح  ٫ :وتـــاز إػـــًُ ٕٛشنـــط ٚقـــا٥ع َعطنـــ ١أســـس إ ٗ ٫ســـاٍ
ايسضاغٚ ١ايتشكٝل .
ايطابــــع  :سادــــ ١ا٭َــــطاٚ ٤اؿهــــاّ ٚايعًُــــا ٤ٱغتشهــــاض ٚقــــا٥ع
َعطن ١أسس ٱغتٓباط إػاٚ ٌ٥إٛاعغ َٓٗا عٓس اؿاد. ١
ٚبأغـــتجٓا ٤ايٛدـــ٘ ايجايـــح أعـــ ٙ٬ؾـــإ نـــٌ ايٛدـــ ٙٛا٭خـــطَ ٣ـــٔ
َكـــازٜل آٜـــ ١ايبشـــح  ,يكـــس أْعـــِ اهلل عـــع ٚدـــٌ عًـــ ٢إػـــًٌُ بآٜـــ١

( )1غٛض ٠ايٓشٌ .89
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ايبشـح ٚتؿهـً٘ باٱخبــاض عـٔ ٚقـا٥ع َعطنــ ١أسـس َ ,ـا ٫قــا ٙايـٓيب قُــس
قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚإػــًَُ ٕٛــٔ ا٭شٚ , ٣أغــباب ايهــطض ,
َٚــٔ اعذــاظ آٜــ ١ايبشــح ايــصات ٞعــسّ تــأخط ْعٚهلــا عــٔ أٜــاّ ٚاقعــ ١أســس
يٝتدص إػًُٖ ٕٛص ٙاٯٚ ١ٜاقعٚ ١غ٬ساّ ٗ إعاضى اي٬سك. ١
يكــس تهــُٓت اٯٜــ ١ايؿــٗازَ ٠ــٔ اهلل عــع ٚدــٌ بــإٔ ايــٓيب قــً ٢اهلل
عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚإػـــًٌُ أقــٝبٛا ٚسًــت بٗـــِ َكــٝبٜ ١ــَ ّٛعطنـــ١
أســس ٚ ,ؾٝــ٘ َٓاغــب ١يػــدط ا هلل عــع ٚدــٌ عًــ ٢ايــص ٜٔنؿــطٚا ٚ ,قــطب

اٱْتكـــاّ َـــِٓٗ ٖٚ ,ـــَ ٛـــٔ َكـــازٜل قٛيـــ٘ تعـــاٍ ط ًََِّٜٛممموِ ُْٜٟمممُٖ اٛغَّمممٌََ٠ادِ

ًَاألَسْعِص ( )1٭ْ٘ ًَو تسبري ٚغًطٓٚ ١قسض. ٠
َٚــٔ اٱعذــاظ ٗ ْعــِ اٯٜــات إختتــاّ اٯٜــ ١ايػــابك ١بكٛيــ٘ تعــاٍ

ط بِ َّ١اَّٜٛم موَ هََٜمممَ ُٗم م ِّٚشَم مِْءٍ َٓم مذِّشٌص (َٚ )2ـــٔ قسضتـــ٘ غـــبشاْ٘ بًشـــاظ
َكٝب ١إػًٌُ َ ّٜٛعطن ١أسس ٚدٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚقــسض ٠اهلل عــع ٚدــٌ عًــْ ٢ــع ٍٚإكــٝب ١بــايٓيب قُــس قــً٢
اهلل عًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ ٚإػــــًٌُ ٚ ,قــــس أخــــرب اهلل عــــع ٚدــــٌ عــــٔ

نِْٗٛط خَْْشَ ؤَُّٟخٍ ؤُخْشِخَذْ ِٜٛنَّبطِص (.)3

ايجــاْٚ : ٞقــٛف إكــٝب ١عٓــس ســس ٚقــسض ككــٛم ٖٚــ ٛإػــتكطأ َــٔ
إبتــسا ٤اٯٜــ ١باٱغــِ إٛقــَ( ٍٛــا) ٗ أ ٍٚاٯٜــٚ , ١سكــط إكــٝب ١بٝــّٛ
َعً ّٛز ٕٚغا٥ط أٜاّ ايسع ٠ٛاٱغ. ١َٝ٬
ايجايـــح  :زعـــ ٠ٛإػـــًٌُ يًؿـــهط هلل عـــع ٚدـــٌ عًـــ ٢ايػـــَ ١َ٬ـــٔ
إكا٥ب ٗ أٜاّ ايػًِ ٚاؿطب باغتجٓاَ ّٜٛ ٤عطن ١أسس .

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .189
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .165
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايطابـــع  :بٝـــإ قـ ـ اْٖٚ ٕٛـــٜ ٫ ٛكـــٝب إػـــًٌُ ا٭شٚ ٣ايهـــطض إ٫
بــأشٕ َٚؿــَ ١٦ٝــٔ عٓــس اهلل ٚ ,ؾٝــ٘ بؿــاض ٠ايجــٛاب ايععــ ِٝعًــ ٢إكــٝب١
ٚا٭َٔ َٔ تهطاض ٚقٛعٗا .
اــــاَؼ  :ايجٓـــا ٤عًـــ ٢إػـــًٌُ بأْـــ٘ مل تٓـــعٍ بٗـــِ إكـــٝبٖٚ ١ـــِ
قعــٛز ٗ ايبٝــٛت إِــا خطدــٛا يًكــا ٤ايعــسٚ ٚقــاتًٖٚ ٙٛــِ ٜطدــ ٕٛضنــٛإ

اهلل ْٝٚــــٌ ا٭دــــط ٚايجــــٛاب َٓــــ٘ بــــسي ٌٝقٛيــــ٘ تعــــاٍ طَّمم مٌْ َٝاْٛزََٔممممَ

اْٛدَْ٠وَممبِ١ص ؾهــإٔ اٯٜــ ١تكــَٚ : ٍٛــا أقــابهِ ٜــ ّٛايتكــ ٢اؾُعــإ ٗ
غب ٌٝاهلل ؾابؿطٚا بايٓكط ٚايجٛاب .
( عــٔ ابــٔ عبــاؽ قــاٍ  :قــاٍ يــ ٞضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘  ٚغــًِ :
ٜـــا غـــ ّ٬اسؿـــغ اهلل وؿعـــو اسؿـــط اهلل ػـــس ٙأَا َـــو تعـــطف بـــاهلل ٗ
ايطخــاٜ ٤عطؾــو ٗ ايؿــسٚ ٠اعًــِ إٔ َــا أقــابو مل ٜهــٔ يٝدط٦ــو َٚــا
أخطـــأى مل ٜهـــٔ يٝكـــٝبو ٚاعًـــِ إٔ اـ٥٬ـــل يـــ ٛادتُعـــٛا عًـــ ٢إٔ
ٜعطــٛى ؾــ٦ٝا مل ٜــطز اهلل إٔ ٜعطٝــو مل ٜكــسضٚا عًٝــ٘ أٜ ٚكــطؾٛا عٓــو
ؾــ٦ٝا أضاز إٔ ٜكــٝبو بــ٘ مل ٜكــسضٚا عًــ ٢شيــو ؾــإشا غــأيت ؾػــٌ اهلل
ٚإشا ا غــتعٓت ؾاغــتعٔ بــاهلل ٚ ,اعًــِ إٔ ايٓكــط َــع ايكــرب ٚ ,إٔ ايؿــطز
َــع ايهــطب ٚإٔ َــع ايعػــط ٜػــطا ٚ ,اعًــِ إٔ ايكًــِ قــس دــطَ ٣ــا ٖــٛ
نا.)1( )ٔ٥
ايػــازؽ  :قــريٚض ٠إكــٝب ١ايــيت ْعيــت بإػــًٌُ ٜــَ ّٛعطنــ ١أســس
َٓاغـــب ١يتعـــ ٌٝإـــَٚ , ٌَٓ٪عطؾـــ ١إ٥٬هـــٚ ١ايٓـــاؽ بٗـــِ يبٝـــإ قـــإْٛ
 ٖٛٚإٔ ايكتاٍ ٜهؿـ ايػطا٥ط ٜٚ ,بٌ قسم اٱّإ .

ًمي٘مم ٢رغممْ٠خ آّممخ اٛجسممث طًََٟممب ؤَطَممبثَُْ٘ٞص ًمل ّممشد ىممزا اِٜٛممق آ أٛممشآ١

بال آ آّمممممخ اٛجسمممممث ٣ومممممً ٞسد راد اِٜٛمممممق ًٟمممممً ٢مممممري ًاً اٛوـمممممَ آ ٌٓٛمممممو

( )1إعذِ ايهبري .123/11
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رومممبىط َِ٘ٛممْْالَ رَسْضَُ٣مممٌا هََٜمممَ َٟمممب َُمممبرًََُ٘ ْٞالَ َٟمممب ؤَطَمممبثَُْ٘ٞص (ًٟ )1ممم ٢بهدمممبص ٣لمممٞ
أٛشآ ١ؤ ١ا ّٓخ ؤهاله رزو ْٜثزاد ًآوخ ؤزذ.
إػجاش اٌَح اٌغريي
ؽاطـــب آٜـــ ١ايبشـــح إػـــًٌُ عًـــ ٢مـــ ٛايعُـــ ّٛاٱغـــتػطاق, ٞ
ٚبكــ ٝػ ١ايؿعــٌ إانــ ٞيًٛاقعــ ١ايــيت تعطنــٛا هلــا ٖٚ ,ــٌ ٜكــض تكــسٜط
اٯٜــ ١باـطــاب يًُػــًُات َٚ ,ــا أقــابهٔ ٜــ ّٛايتكــ ٢اؾُعــإ ؾبــاشٕ
اهلل).
أّ إٔ اٯٜــ ١خاقــ ١بايطدــاٍ َــٔ إػــًٌُ َٚــا ٫قــَ ٙٛــٔ ايكتــاٍ ,
اؾٛاب ٖ ٛا٭ َٔ ٍٚدٗات :
ا٭ : ٍٚعُ ّٛإكٝبٚ ١تػؿٗٝا جملتُعات إػًٌُ ٚإػًُات .
ايجاْٝــ : ١زخــ ٍٛاؿــعٕ ٚا٭غــط ٚ ,إضتؿــاع ايبهــاٚ ٤ايٓٝاســ ٗ ١بٝــٛت
أٌٖ إسٜٓـٚ , ١قـس َـ ٸط ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ عًـ ٢بٝـٛت عبـس
ا٭ؾـــٌٗ َـــٔ ا٭ْكـــاض ؾػـــُع ايٓٝاســـ ١ؾذـــطت زَٛعـــ٘ عًـــ ٢خسٜـــ٘ ,
يتهــٖ ٕٛــص ٙايــسَٛع ؾــاٖساّ عًــ ٢عُــ ّٛإكــٝبٚ , ١غــبباّ يًػــدط َــٔ
اهلل عع ٚدٌ عً ٢ايص ٜٔنؿطٚا .

ٚقــس ٚضز قبــٌ أضبــع آٜــات قٛيــ٘ تعــاٍ طؤَََُ٠مم ْ٢ارَّجَممنَ سِػْممٌَا َ١اَّٜٛمموِ

َٗ ْ٢َ٠ثَبءَ ثِغَخَؾٍ  ْ٢ِٟاَّٜٛوِ ًََٟإًَْاهُ خَيَنًََّ ُٞثِئْظَ اَ٠ْٛظِريُص (.)2
ٚؾٚ ٘ٝد: ٙٛ
ا٭ َٔ : ٍٚخطز فاٖساّ َساؾعاّ ٗ َعطن ١ؾبإشٕ اهلل اتبع ضنٛإ اهلل.
ايجاْ : ٞأؾُٔ اتبع ضنٛإ اهلل ٚقرب ٗ َٝسإ َعطن ١أسس  ,ؾبإشٕ اهلل.
ايجايح  :أؾُٔ اتبع ضنٛإ اهلل ٚ ,تٓع ٙعٔ ايٓؿام ؾبإشٕ اهلل ٚ ,ؾ٘ٝ
زع ٠ٛيًُػًٌُ يٝؿهطٚا اهلل عع ٚدٌ عً ٢ايػ َٔ ١َ٬ايٓؿام َٔٚ ,
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .153
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .162
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إعذاظ ايكطإٓ إٔ نٌ آ َ٘ٓ ١ٜسطب عً ٢ايٓؿام ٚزع ٠ٛيًُػًٌُ يًتكٝس
بػٓٔ اٱّإ ٚايتك. ٣ٛ
ايجايجـــ : ١قتـــاٍ بعـــض ايٓػـــ ٠ٛإَٓ٪ـــات ٗ َعطنـــ ١أســـس ٚأقـــابتٗٔ
باؾطاسات .
يكــس زخًــت إكــٝبٚ ١اؿــعٕ بػــبب َعطنــ ١بــسض نــٌ بٝــت َــٔ بٝــٛت
َهــ , ١أَــا ٗ َعطنــ ١أســس ؾكــس زخًــت إكــٝبٚ ١اؿــعٕ نــٌ بٝــت َــٔ
بٛٝت إػًٌُ ٗ إسٚ , ١ٜٓيهٓ٘ قٝاؽ َع ايؿاضم َٔ دٗات :
ا٭ : ٍٚتًك ٞبٛٝت َه ١إكٝب ٗ ِٖٚ ١ساٍ ن٬ي. ١
ايجاْٝــ : ١شٖــاب قتًــ ٢إؿــطنٌ غــري َأغــٛف عًــٚ ِٗٝيــٝؼ هلــِ َــٔ
َأ ٣ٚإ ٫ايٓاض .
ٚسُٓٝـــا أيكـــ ٞقتًـــ ٢إؿـــطنٌ ٗ ايكًٝـــب ٜـــ ّٛبـــسض  ,خـــطز ايـــٓيب
قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٗ دــٛف ايًٝــٌ ٚأخــص ٜٓــاز ِٜٗباغــِ أٖــٌ
ايكًٝــب ,بكٛيــ٘ ( ٜــا أٖــٌ ايكًٝــبٜ ,ــا عتبــ ١بــٔ ضبٝعــٜٚ ,١ــا ؾــٝب ١بــٔ
ضبٝعــٜٚ ,١ــا أَٝــ ١بــٔ خًـــٜٚ ,ــا أبــا دٗــٌ بــٔ ٖؿــاّ ,ؾعــسز َــٔ نــإ
َــِٓٗ ٗ ايكًٝــبٖ ,ــٌ ٚدــسمت َــا ٚعــس ضبهــِ سكــا ؾــإْ ٞقــس ٚدــست َــا
ٚعسْ ٞضب ٢سكا.
ؾكاٍ إػًُٜ :ٕٛا ضغ ٍٛاهلل أتٓاز ٣قَٛا قس دٝؿٛا ؟.
ؾكــاٍَ " :ــا أْــتِ بــأمسع ٕــا أقــَ ٍٛــِٓٗٚ ,يهــِٓٗ ٜ ٫ػــتطٝع ٕٛإٔ
هٝب.)1( )ْٞٛ
أَــا قتً ـ ٢إػــًٌُ ٗ َعطنــ ١أســس ؾكــس قــً ٢عًٝــ٘ ضغــ ٍٛاهلل قــً٢
اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚشٖبــٛا ؾــٗساٚ ٤خٴًــسٚا ٗ ايكــطإٓ  ,نُــا ٚدــس
ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ َـــا  ٚعـــس ٙضبـــ٘ سكـ ـاّ بايٓكـــط
ٚايػًبــ ١عًــ ٢ايـــص ٜٔنؿــطٚا  ,ؾـــإ ايؿــٗسا ٤يكــٛا َـــا ٚعــسِٖ اهلل َـــٔ
سٝا ٠اـًس ٗ ايٓع. ِٝ
( )1ايػري ٠ايٓب٫ ١ٜٛبٔ نجري .449/2
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ٖــٌ َــا ٚعــس اهلل ايؿــٗساَ ٤ــٔ َكــازٜل َــا ٚعــس اهلل ٚضغــٛي٘ ,
اؾٛاب ْعِ .
ٚأخــربت آٜــ ١ايبشــح عــٔ قــاْٖٚ ٕٛــ ٛإٔ ايــص ٟأقــاب ضغــ ٍٛاهلل
قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚإػـــًٌُ إِـــا ٖـــ ٛبـــإشٕ اهلل عـــع ٚدـــٌ
يـــتأنٝس قــاْٖٚ ٕٛــ ٛأْــ٘ ٜ ٫كــٝب إػــًٌُ أش ٣أ ٚنــطض إ ٫بــاشٕ اهلل
عــع ٚدــٌ بــ٘  ,يبٝــإ قــسم ْبــ ٠ٛقُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ,
ٚؾ ٘ٝزع ٠ٛيًُػًٌُ يًذ  ٤ٛإٍ اهلل عع ٚدٌ ٚاٱغتذاض ٠ب٘ .
ايجايجــ : ١ؿــٛم ايــصٍ ٚاهلــٛإ بكــطٜـ بعــس َعطنــ ١بــسض ٚاختٝــاضِٖ
غـــ ٤ٛايعاقبـــٚ , ١قـــس ٚضز ( عـــٔ ابـــٔ عبـــاؽ " :ايـــص ٜٔبـــسيٛا ْعُـــ ١اهلل
نؿطا " قاٍٚ ِٖ :اهلل نؿاض قطٜـ.
قـــاٍ عُـــطٖ :ٚـــِ قـــطٜـٚ ,قُـــس ْعُـــ ١اهللٚ " :أسًـــٛا قـــ َِٗٛزاض
ايبٛاض " قاٍ :ايٓاض  ّٜٛبسض.)1( ).
ايطابعـــ : ١يكـــس زخـــٌ إػـــًَُ ٕٛعطنـــ ١أســـس عكـــب ْكـــط َـــبٌ ٗ
َعطن ١بسض  ,أَا ايص ٜٔنؿطٚا ؾسخًٖٛا بعس ٖعّٚ ١شٍ .
اـاَػــ : ١مل وكــل إؿــطن ٕٛأْ ٟكــط ٗ َعطنــ ١أســس ٚ ,عذــعٚا
عــٔ بًــٛؽ أ ٟغاٜــ ١دــا ٤ث٬ثــ ١آ٫ف ضدــٌ َــٔ أدًــٗا َٚعٗــِ َا٥تــا ؾــطؽ
فٓبــ ١ايطنــٛب ٗ ايططٜــل َــع تعطٝــٌ ا٭عُــاٍ ٚإْؿــام ا٭َــٛاٍ ايطاً٥ــ١
ؾــإ قًــت قــس ْــاز ٣أبــ ٛغــؿٝإ بــأعً ٢قــٛت٘ ؾًــٝؼ َــٔ َهــربات يًكــٛا
آ ْـــصاى ٚ ,يهـــٔ ايـــصٜ ٜٔػـــُع ٕٛايكـــٜٓ ٍٛكًْٛـــ٘ إٍ غريٖـــِ ٚناْـــت
اؿٛاؽ غًٚ ١ُٝشات ُط ٜٔيًشاد ١إػتُط ٠هلا ْاز: ٣
اؿــطب غــذاٍ ٜــ ّٛبٝــ ّٛبــسض ٚ ,قايــت ظٚدتــ٘ ٖٓــس  :مــٔ دعٜٓــانِ
ب ّٛٝبسض .

( )1ايػري ٠ايٓب٫ ١ٜٛبٔ نجري .454/2
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اؾــٛاب إْــ٘ َــٔ َهــط ٚنٝــس إؿــطنٌ ٚقــس ( أدابتٗــا ٖٓــس بٓــت أثاثــ١
بــٔ ع بــاز بــٔ إطًــب بــٔ عبــس َٓــاف ؾكايــت( :خعٜــت ٗ بــسض  ٚبعــس
بسض)(.)1

َٚــــٔ اٱعذــــاظ ايػــــري ٟيكٛيــــ٘ تعــــاٍ طَُجِمم مةِرْ ِ١اَّٜٛمم موِص ايبؿــــاض٠

ٚا٭َـــٌ يًُػـــًٌُ ٖٚـــساٜتِٗ إٍ غـــبَ ٌٝبـــاضى يًٓذـــاَ ٠ـــٔ إكـــٝب, ١
ٖٚـــ ٛايتػـــب ٚ ِٝايتكٝـــس بأسهـــاّ ايؿـــطٜعٚ , ١ايتشًـــ ٞبـــايتك , ٣ٛيٝهـــٕٛ

زؾــــع إكــــٝبَ ١ــــٔ َكــــازٜل قٛيــــ٘ تعــــاٍ ط ًَؤَؿِْوُممممٌا اَّٜٛمم موَ ًَاٛشَّعُممممٌَٛ َٙوََُّٜ٘مم مْٞ

رُشْزََ١ٌُ٠ص (.)2
ؾــإ قٝــٌ ٕــاشا ٜــأشٕ اهلل عــع  ٚدــٌ بٓــع ٍٚإكــٝب ١بإػــًٌُ دــا٤ت
آٜـــ ١ايبشـــح بـــاؾٛاب َتعكبـ ـاّ يٲخبـــاض عـــٔ إشٕ اهلل ببٝاْٗـــا ٭َـــط آخـــط
ٚعًـــ ١ثاْٝـــ ١ـػـــاض ٠إػـــًٌُ  ,ب تذًـــَ ٞكـــازٜل اٱّـــإ َٚ ,عطؾـــ١
إــ ٌَٓ٪بعهــِٗ يــبعض ٚإقــاب ١ايــص ٜٔنؿــطٚا بــايؿعع ٚاـــٛف بــايعًِ
بإ. ٌَٓ٪
َٚــٔ إعذــاظ آٜــ ١ايبشــح أْٗــا مل تكــٌ ؾبــإ شٕ اهلل يــٝعًِ إــ) ٌَٓ٪
إِــا قايــت طٚيــٝعًِ إــٌَٓ٪ص يبٝــإ إٔ نــٌ ؾــطز َٓٗــا دــع ٤عًــ ١ؾُٝــا

أ قـــاب إػـــًٌُ ٚ ,غـــٝأتَ ٞعٜـــس بٝـــإ ٗ تؿػـــري قٛيـــ٘ تعـــاٍ طًَِٛم مَْوََْٜٞ
اُ٠ْٛاِْٟنِنيَص.

( )1غري ٠ابٔ اغشام .301/1
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .132
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اٌَح ظالح
يكــس ابتــسأت آٜــ ١ايبشــح عــطف ايعطـــ ايــٛاٚ ٚؾٝــ٘ زعــ ٠ٛيًطدــٛع
يٰٜــ ١ايػــابك ١عٓــس ايتــسبط ٗ َهــاٌَ آٜــ ١ايبشــح ايــيت تتهــُٔ شنــط
إكــٝب ١ايــيت ْعيــت بإػــًٌُ ٜــَ ّٛعطنــ ١أســس ٖٚ ,ــٌ ٜكــسم عًــ٢
ٖص ٙإهاٌَ أْٗا غ٬ح بٝس إػًٌُ .
اؾٛاب ْعِ  َٔ ,دٗات :
ا٭ : ٍٚتتهــُٔ اٯٜــ ١ايػــابك ١تــصنري إػــًُ ٌ َعطنــ ١بــسض ْٚكــط
إػــًٌُ ايععـــ ِٝؾٗٝـــا ٚ ,تٛثٝـــل ايكـــطإٓ يكـــاْٖٚ , ٕٛـــ ٛإٔ ْـــعٖ ٍٚـــصا

ايٓكــط َــٔ عٓــس اهلل بكٛيــ٘ تعــاٍ ط ً ََٔٛمذْ َ٣ظَ مشَُٗ ْٞا َّٜٛموُ ثِجَ مذْسٍ ًَؤَ ْ٣مزُ ْٞؤَرِ َّٛمخٌص (َٚ )1ــٔ
َكــازٜل ٖــصا ايٓكــط إٔ إػــًٌُ غُٓــٛا ٚنػــبٛا نــعـ َــا خػــطٚا ٗ
َعطن ١أسس.

ٚإدتــاض إٔ قٛيــ٘ تعــاٍ طَٓ مذْ ؤَطَ مجْزُِٟ ْٞثَْْْٜيَممب ص إضاز ٠اٱنــعاف إتعــسز٠

َٔ إهاغب ٚايػٓاَ ٗ ِ٥عطن ١بسض .
ايجاْٝــ : ١بٝــإ ؾهــٌ اهلل عــع ٚدــٌ عًــ ٢إػــًٌُ بــإ دــاْ ٤كــطِٖ
قبٌ اـػاضَ ٗ ٠عطن ١أسس .
ايجايجــ : ١عــسّ تــطى اهلل يًُػــًُ ٌ ٜــ ّٛإكــٝبٚ ١اـػــاضٜ ٠ــ ّٛأســس,
ؾشُٓٝـ ـ ا تػـــا٤يٛا عـــٔ غـــبب اـػـــاض ٠دـــا ِٖ٤اؾـــٛاب بأْـــ٘ َـــٔ عٓـــس
إػــًٌُ أْؿػــِٗ ٚ ,يــٝؼ َــٔ َعكــ ٗ ١ٝإكــاّ إ ٫إٔ إعٓــَ ٢ــٔ عٓــس
أْؿػــهِ نُــ ٌَٓ٪بـــسيَ ٌٝــا ٚضز ٗ اٯٜــ ١قبـــٌ ايػــابك ١ايــيت ٚقـــؿت

إػـــــًٌُ بكـــــٝػ ١اٱّـــــإ بكٛيـــــ٘ تعـــــاٍ ط ََٔٛممم مذْ َٟممم م َّ٢اَّٜٛممم موُ هََٜمممممَ
اُ٠ْٛاِْٟنِنيَص (.)2

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .123
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .164
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َــٔ ؾهــٌ اهلل ٗ آٜــات ايكــطإٓ ْعٚهلــا عًــ ٢ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل
عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٗ ســـاٍ ايػـــطاٚ ٤ايهـــطاٚ ٤ايطخـــاٚ ٤ايؿـــسٖٚ , ٠ـــٌ
ٖــصا ايتعــسز ٗ ٖ٦ٝــٚ ١ســاٍ إػــًٌُ َــٔ َكــاز ٜل اٱطــ٬م ايبٝــاْٗ ٞ

قٛيــ٘ تعــاٍط ًَ٣ضَّْٛنَممب هَ َْْٜمَٖ اِْ٘ٛزَممبةَ رِجَْْبً٣ممب  ُِ٘ٛم ِّٚشَ مِْءٍص( )1أّ إٔ ايتبــاٜ ٜٔتعًــل
باؿاٍ ز ٕٚاحملٌ .
اؾــٛاب ٖــ ٛا٭ ٍٚخاقــٚ ١إٔ آٜــات ايكــطإٓ َــطآ ٠ؿــاٍ إػــًٌُ,
ٚتأخـــص بأٜـــس ِٜٗمـــَ ٛػـــايو اٱّـــا ٕ  ,يٝهـــَ ٕٛـــٔ َكـــازٜل خاُـــ١

اٯٜـــ١ط ًَِٛم مَْوْ ََٜٞاُ٠ْٛم ماِْٟنِنيَ ص يريتكـــ ٞإػـــًَُ ٗ ٕٛطاتـــب اٱّـــإ  ,ؾُـــٔ
إعذــاظ آٜــ ١ايبشــح إٔ اهلل عــع ٚدــٌ أشٕ ظطٜــإ ٚقــا٥ع َعطنــ ١أســس َــا
ٜتهــُٔ اٱبــتٚ ٤٬ؾــس ٠ايــب ٤٬يًُػــًٌُ ْٚــع ٍٚإكــٝب ١بٗــِ ٱعــاْتِٗ
ٗ إّــاِْٗ ٚثبــات أقــساَِٗ ٗ َكاَــات اهلــسٚ ٣ايؿــ٬ح ٚ ,يٝهــَ ٕٛــٔ
َعاْ ٞاٯٚ ١ٜد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚيــٝعًِ اهلل إٔ إــْ ٌَٓ٪تؿعــٛا َــٔ َــسزٚ ٙعْٛــ٘ ٗ ْؿٛغــِٗ
ٚأؾداقِٗ ٚعٛا. ًِٗ٥
ايجــاْ : ٞيــٝعًِ اهلل إــ ٌَٓ٪ايــصًٜ ٜٔكــ ٕٛايؿــعع ٚاـــٛف ٗ قًــٛب
ايص ٜٔنؿطٚا .
ايجايـــح  :يـــٝعًِ اهلل إـــ ٌَٓ٪ايـــص ٜٔعكـــُٛا أْؿػـــِٗ ظٗـــازِٖ ٗ
َعطن ١أسس َٔ اٱضتساز .
ايطابــع  :يــٝعًِ اهلل إــ ٌَٓ٪ايــص ٜٔثبتــٛا عٓــس إكــٝبٜٚ ١جبتــ ٕٛعٓــس
ايؿسا٥س .
اـــاَؼ  :يــٝعًِ اهلل إــٚ ٌَٓ٪ايــصْ ٜٔعيــت بٗــِ إكــٝب ١ؾٝشؿـــ
عــِٓٗ ّٓٚــع عــِٓٗ تــٛاي ٞإكــا٥ب َٚ ,ــٔ اٱعذــاظ ٗ إكــاّ إٔ ايــٓيب

( )1غٛض ٠ايٓشٌ .89
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قُـــس ّا قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ قـــاٍ غكـــٛم َعطنـــ ١أســـس  :يَــٔٵ
ٜٳٓٳايُٛا َٹٓٸا َٹجٵًَٗٳا سٳتٸ ٢تٳػٵتٳًٹُٴٛا ايطٸنِٔٳ)(.)1

ِفهىَ اٌَح

يكـــس أْعـــِ اهلل عـــع ٚدـــٌ عًـــ ٢إػـــًٌُ غكـــٛم اٯٜـــات ايـــيت
ْعيـــت ٗ ٚاقعـــ ١بـــسض َٚـــا ْايـــ٘ إػـــًَُ ٕٛـــٔ ايٓكـــط َٚـــا نػـــبَ ٙٛـــٔ

ايػٓــاَٗٓ ِ٥ــا قٛيــ٘ تعــاٍط ًََٟممب َٗممبِٛ َ١نَجِ مٍِّ ؤَ ٌَُّ ْ١م ًََٟ َّٚم ٌَُّْٜ ْ٢م َّ ْٚمإْدِ ثَِ٠ممب
ًَ ٌََّْٝ َّٚأَِْْٛبَٟخِص(. )2

ٚقـــس تكـــسّ ٗ تؿػـــري ٖـــص ٙاٯٜـــَٛٚ ١نـــٛع ْعٚهلـــا أْٗـــا ْعيـــت ٗ
ٚاقعــ ١بــسض ,يتــسٍ بايس٫يــ ١ايتهــُٓ ١ٝعًــٚ ٢دــٛز غٓــا ِ٥عٓــس إػــًٌُ
٦َٜٛــصْٚ ,عيــت ٗ ؾكــسإ قطٝؿ ـ ٓ ١ــطاٖ ٤ــا غُٓــ٘ إػــًُٜ ٕٛــَ ّٛعطنــ١
بسض.

َٗٓٚــا قٛيــ٘ تعــاٍط َّغْ مإَ ََٖ٣ٌُٛهَ م ْ٢األََِْ٣ممب ُٓ ِٙم ْٚاألََِْ٣ممب َِّٜٛ ُٙم وِ ًَاٛشَّعُممٌَُ ِٙممبرٌَُّٔا ا َّٜٛموَ

ًَؤَطِْٜسٌُا رَادَ ثَْْنًَُِ٘ ْٞؤَؿِْوٌُا اَّٜٛوَ ًَسَعٌَُٛوُ بُِٗ ْ١نزُُٟ ْٞاِْٟنِنيَص(.)3
بُٓٝــا دــا٤ت آٜــ ١ايبشــح يتشهــَ ٞــا ؿــل إػــًٌُ ٗ َعطنــ ١أســس ,
َٚـــٔ اٱعذـــاظ أْٗـــا ُٓـــع اٱْكـــطاف إٍ غـــري ٚقـــا٥ع َعطنـــ ١أســـس ٚإٕ

تعــطض ؾٗٝــا إ ػــًُ ٕٛـػــاض ٠أْ ٚهػــ ١بــسي ٌٝقٛيــ٘ تعــاٍ طَّ مٌْ َٝاْٛزََٔممَ
اْٛدَْ٠وَبِ١ص

( )4

ٚقس ٚضز ٖصا ايًؿغ ٱضازَ ٠عطنتٌ :

ا٭َ : ٍٚعطن ١بسض .
ايجاَْ : ١ٝعطن ١أسس .
(َ )1ػاظ ٟايٛاقس.250/1 ٟ
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .161
( )3غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .1
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ .155
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ٚسٝـــح إٔ َعطنـــ ١بـــسض ناْـــت ْكـــطاّ َبٓٝـــاّ َـــٔ عٓـــس اهلل  ,قـــاض
إككــٛز َــٔ آٜــ ١ايبشــح ٖــ ٛخكــٛم َعطنــ ١أســس ٚ ,ؾــل قاعــس ٠ايػ ـرب
ٚايتكػ. ِٝ

اٌَح ٌطف
يكـــس دعـــٌ اهلل عـــع ٚدـــٌ اٱْػـــإ نآ٥ـ ـاّ قتادـ ـاّ ٖٚ ,ـــص ٙاؿادـــ١

يطـــ َــٔ عٓــس ٙتعــاٍ بايٓــاؽ ٭ْٗــا ٚغــَ ١ًٝباضنــ ١ؾــصبِٗ إٍ َٓــاظٍ
ايعبـــاز ٠ايـــيت ٖـــ ٞعًـــ ١خًكٗـــِ ٚ ,يـــٝؼ َـــٔ سكـــط يٛدـــ ٙٛسادـــ١
اٱْػـــإ ؾٗـــ ٛقتـــاز إٍ ضٓـــ ١اهلل عـــع ٚدـــٌ ٗ نـــٌ إٓ َـــٔ آْـــات
سٝاتــ٘ ٚ ,ت٬سكــ٘ شات اؿادــ ١بعــس َٛتــ٘ ٚ ,يهــٔ عًــ ٢مــَ ٛهــاعـ
أنــعاؾاّ ٜ ٫كــسض ايٓــاؽ عًــ ٢إسكــاٗ٥ا ٖٚ ,ــَ ٛــٔ بــسٜع قــٓع اهلل ؾهُــا

قـــاٍ اهلل عـــع ٚدـــٌ ط ًَبِ ْ١رَوُم مذًُّا ِ٣وَْ٠م مخَ اَّٜٛمموِ الَ رُسْظُمممٌىَبص ( )1ؾـــإ ايٓـــاؽ ٫
ٜػــتطٝع ٕٛإسكــا ٤أَــٛض نــجريَٗٓ ٠ــا ســادتِٗ إٍ ضٓــَٚ ١ــٔٸ اهلل عــع
ٚدٌ .
ٚتتذًــٚ ٢دــَ ٙٛــٔ ٖ ـ ص ٙاؿادــ ٗ ١نــٌ آٜــَ ١ــٔ آٜــات ايكــطإٓ ٚشات
تٚ٬تٗــا سادــ ١يٲْػــإ ٚخــري قــض ْٚؿــع عــاّ يــ٘ غكــٛم َــا تكــسّ

َــٔ أسٛايــ٘  َٚـا تــأخط ٖٚ ,ــَ ٛــٔ عَُٛــات قٛيــ٘ تعــاٍ ط ٌَِِِْْٛمشَ  َٛمَٖ ا َّٜٛموُ َٟممب
رََٔذَّ ْ٢ِٟ َٝرَْ٣جَِٖ ًََٟب رَإَخَّشَص (. )2

ؾكــشٝض إٔ اٯٜــ ١أعــٚ ٙ٬ضزت خطابــاّ يًــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘
ٚآيــ٘ ٚغــًِ إ ٫أْٗــا تؿــٌُ إػــًٌُ ؾٗــْ ٞعُــٚ ١ضٓــَ ١تذــسز ٠تتػؿــ٢
إػــًٌُ ٚإػــًُات ٚتــسع ِٖٛإٍ ضدــاٚ ٤غــ٪اٍ ايعؿــٚ ٛإػؿــطَ ٠ــٔ
عٓــس اهلل خاقــٚ ١إٔ ا ٯٜــ ١أعــ ٙ٬دــا٤ت َعًــ ّ٫ٛيعًــٖٚ ١ــ ٞؾهــٌ َــٔ

( )1غٛض ٠ابطاٖ.34 ِٝ
( )2غٛض ٠ايؿتض .2
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عٓــس اهلل بكٛيــ٘ تعــاٍ ط بَِّ٣ممب َُزَسْنَممب  َٛمَٖ َُزْسًممب ُٟجِْنًممب *  ٌَِِِْْٛمشَ  َٛمَٖ ا َّٜٛموُ َٟممب رََٔ مذَّ ِٟ َٝمْ٢
رَْ٣جِمَٖ ًََٟممب رَمإَخَّشَ ًَُّمزِِ٣ َّٞوَْ٠زَموُ هََْْٜمَٖ ًَّيْمذََِّٖ طِمشَاؿًب ُٟغْمزًَِْٔ٠ب * ًَّنْظُمشََٕ اَّٜٛموُ َ٣ظْمشًا هَضِّمضًاص

( )1

هَضِّضًاص( )1ؾٝأت ٞايؿتض َٔ عٓس اهلل يتتعكب٘ إػؿط َ٘ٓ ٠غبشاْ٘ .
َٚــٔ إتػــامل عًٝــ٘ إٔ ايٓكــط ٚايؿــتض دــا ٤بؿهــٌ اهلل عــع ٚدــٌ
يًــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚإػــًٌُ ٚ ,نُــا ٚضز ٗ قٛيــ٘

تعـــاٍ ط ًََٔٛممذْ َ٣ظَممشَُٗ ْٞاَّٜٛمموُ ثِجَممذْسٍص (ٚ )2مل ٜـــأت يؿـــغ طٌَِِِْْٛممشَ َٛممَٖص إ ٗ ٫اٯٜـــ١
أع. ٙ٬

ٚٚضز قٛيـــ٘ تعـــاٍ طٌَِِِْْٛممشَ َُ٘ٛممْٞص ٗ قٛيـــ٘ تعـــاٍ طَٓبَٛممذْ سُعُممُٜيُ ْٞؤَُِمممِ

ا َّٜٛموِ شَ مٌّٖ َُممبؿِشِ اٛغَّ مٌََ٠ادِ ًَاألَسْعِ َّ مذْهٌُُٗ ٌَِِِْْٛ ْٞمشَ  َُ٘ٛم ِٟ ْٞم ْ٢رُ٣ممٌثُِ٘ ًَُّ ْٞماَخِّشَُٗ ْٞبَِٛممَ ؤَخَ مٍٚ
ُٟغًََّ٠ص (.)3
ؾــصات ايــسعَ ٠ٛــٔ عٓــس اهلل يٲّــإ غــبْٚ ٌٝــٛع ططٜــل إٍ إػؿــط, ٠
ٚقـــس ْـــاٍ ايـــٓيب قُـــس قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ إطتبـــ ١ا٭مســـ٢
بــاٱط٬م بــإػؿطٕ ٠ــا تكــسّ َــٔ ايــصْب َٚــا تــأخط ٚ ,إدتــاض إٔ إــطاز
إَٓ٪ــَ ٕٛــٔ أَتــ٘ ٖٚ ,ــ ٛإعكــ ّٛبــايٛسَ ٞــٔ ايــصْب ٚإعكــٖٚ , ١ٝــٛ

َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ ط ُٗنْزُ ْٞخَْْشَ ؤَُّٟخٍ ؤُخْشِخَذْ ِٜٛنَّبطِص (. )4

ٚتتذًــ ٢إػؿــطَ ٠ــا شنطتــ٘ آٜــ ١ايبشــح َــٔ ْــع ٍٚإكــٝب ١بإػــًٌُ
ٗ َعطن ١أسس .
َٚـــٔ ٚدـــ ٙٛسادـــ ١اٱْػـــإ إٛاغـــا ٠عٓـــس إكـــٝبٜٚ , ١تطًـــع إٍ
ا٭سبٚ ١ا٭ضساّ ٚا٭قسقا ٤ايتدؿٝـ عٓ٘ .
( )1غٛض ٠ايؿتض.3-1
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .123
( )3غٛض ٠إبطاٖ.10 ِٝ
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ٚدـــا٤ت إكـــٝب ١يًُػـــًٌُ ٗ ٚاقعـــ ١أســـس ٖٚ ,ـــِ ٜـــساؾع ٕٛعـــٔ
ايٓبـــٚ ٠ٛايتٓعٜـــٌ  ,ؾتؿهـــٌ اهلل عـــع ٚدـــٌ ٚٚاغـــِٗ بآٜـــ ١ايبشـــح ؾٗـــٞ
ٚاٯٜــ ١ايػــابكَ )1( ١ــٔ آٜــات إٛاغــا , ٠إش دعــٌ اهلل عــع ٚدــٌ ايــسْٝا زاض
اٱبتٚ ٤٬اٱختباض .
َٚـــٔ ٜـــٓذض ٗ إختبـــ اض اٱقـــطاض بايتٛسٝـــس ٚايٓبـــٜ , ٠ٛبتًـــ ٢بـــآخط
غــــريَ ٙــــع ايؿــــاضم ٖٚــــ ٛؾهــــٌ ٚإعاْــــَٚ ١ــــسز اهلل عــــع ٚدــــٌ يــــ٘
باٱختبـــاضات اي٬سكـــٚ , ١نًُـــا هتـــاظ إـــ َٔ٪إختبـــ اضاّ ٜعٜـــس اهلل عـــع

ٚدـــٌ عابـــ٘ بإـــسز ٚ ,ىؿــــ عٓـــ٘ ٚطـــأ ٠اٱبـــت , ٤٬قـــاٍ (اَّٛممزُِ خََٜممَْ
اٌَْ٠ْٛدَ ًَاْٛسََْبحَ َِْٛجْ ٌَُُْٜٞٗؤَُُّّ٘ ْٞؤَزْغَ ُ٢هََ٠الً ًَىٌَُ اْٛوَضِّضُ اٌٌَُِْٛسُ) (.)2
َٚــٔ ايؿــٛاٖس عًٝــ٘ إٔ إػــًُ ٌ ابتًــٛا َعكــٚ ١ٝخػــاضٜ ٠ــ ّٛأســس,
ٗ ؾٗط ؾٛاٍ َٔ ايػٓ ١ايجايج َٔ ١اهلذط. ٠

ٚتتهـــُٔ آٜـــ ١ايبشـــح إٛاغـــاٚ ٠ايبؿـــاض ٠بـــا٭دط ٚايجـــٛاب بًشـــاظ

خاُتٗا ٚقٛي٘ تعاٍ طًََِْٛوْ ََٜٞاُ٠ْٛاِْٟنِنيَص .

(عٳ ـٔٵ دٳــابٹطٕ قَــاٍٳ  :قَــاٍٳ ضٳغٴــٍٛٴ ايًٖ ـ٘ٹ قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٜ:ٳ ـٛٳزټ
ٕ
ب يَـــ ٵَ ٛأ ٻ
 ٬ٹ ٤ايجٻـــٛٳا ٳ
ٌ ايِـــ ٳب َ
ٌ ٴ ٜٵعطَـــَ ٢أٖٵـــ ٴ
ٌ ا ِيعٳا ٹؾٝٳـــ ٹٜ ١ٳـــ ٵ ٛٳّ ا ِي ٹكٝٳاَٳـــ ٹ ١سٹـــ ٳ
َأٖٵـــ ٴ
دٴًُٛزٳٖٴِٵ نَاْٳتٵ قُطٔنٳتٵ ؾٹ ٢ايسټْٵٝٳا بٹايُِٳكَاضٜٔضٔ) (.)3
إفاضاخ اٌَح

يكــس ْعيــت آٜــ ١ا يبشــح بعــس َعطنــ ١أســس ٜٚ ,تعًــل َٛنــٛعٗا َــا
أقـــــاب إػـــــًٌُ َـــــٔ ايهـــــطض ٚاـػـــــاض ٠ايؿازســـــ ٗ ١ايٓؿـــــٛؽ
ٚاؾطاســات ٚاؿطَــإ َــٔ ايػٓــاٚ , ِ٥مل ٜــرتى اهلل عــع ٚدــٌ ايٛاقعــ١
ُـط َــٔ غـري إٔ ٜــبٌ أغــبابٗا ٚفـط  ٣ا٭ســساخ ؾٗٝــا ْٚتا٥ذٗـا بــٌ تؿهــٌ
( )1أْعط اؾع ٤ايػابل  ٖٛٚخام بتؿػري اٯ ١ٜأع. ٙ٬
( )2غٛض ٠إًو .2
( )3ايرتَص.240/9 ٟ
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بــصنطٖا ٗ ايكــطإٓ ٚعًــ ٢مــ ٛايتؿكــٚ , ٌٝبٝــإ نٝؿٝــ ١إْتؿــاع إػــًٌُ
َٓٗـــا ٗ ايـــسْٝا ٚاٯخـــط , ٠إش ٜتهـــُٔ قٛيـــ٘ تعـــاٍ طَٟمممب ؤَطَمممبثَُْ٘ٞصايٛعـــس
ايهــطَ ِٜــٔ عٓــس اهلل عــع ٚدــٌ بــايجٛاب ايععــ ِٝيًُػــًٌُ ٗ اٯخــط٠
عً ٢إكٝب ١اييت إٔٓت بِٗ  ٚ ,تكسٜط آ ١ٜايبشح عًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭َٚ : ٍٚا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ هاظٜهِ اهلل عً. ٘ٝ
ايجاَْٚ : ٞا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ ؾٗ ٗ ٛغب ٌٝاهلل .
ايجايح َٚ :ا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ ؾٗ ٛبعٌ اهلل .
ايطابــع  :إٔ اهلل عــع ٚدــٌ ٜ ٫هــٝع َكــابهِ ٜــ ّٛايتكــ ٢اؾُعــإ ,

 ٗٚايتٓعٜـــٌ طؤَِّ٣مممِ الَ ؤُػِمممْنُ هَ َ٠م م َٚهَبِٟم مِٟ ٍٚم منُِْٟ٘ ْٞم م ْ٢رََٗم مشٍ ؤًَْ ؤُْ٣ثَمممَ ثَوْؼُم مُْ٘ٞ
ِٟمم ْ٢ثَوْممغٍ َُبَّٛممزِّ َ٢ىَمممبخَشًُا ًَؤُخْشِخُمممٌا ِٟمم ْ٢دَِّمممبسِىًَِ ْٞؤًُرًُا ُِمممِ عَممجِِِْٜ
س ِزيَمممب
َ ٢ر ْ
ْ
د َردْمممشُِ ِٟممم
 ١هَممم ْن ُي ْ ٞعَممم ِّْئَب ِر ِي ُْ ًَ ٞأل ْد ِخَٜممم َّن ُي َْ ٞخنَّمممب ٍ
َّ
ًََٓمممب َرٌُٜا ًَ ُٓ ِزُٜمممٌا ُأل َِِّٗممم َش
األَْ٣يَبسُ ثٌََاثًب  ْ٢ِٟهِنْذِ اَّٜٛوِ ًَاَّٜٛوُ هِنْذَهُ زُغْ ُ٢اٛثٌََّاةِص (.)1

اـــاَؼ َٚ :ــا أقــابهِ ٜــ ّٛايتكــ ٢اؾُعــإ ٜــ صنط ٙاهلل ٗ ايكــطإٓ
ؾٝبك ٢ععاّ ٚؾدطاّ يهِ .
ايػـــازؽ َٚ :ـــا أقـــابهِ ٜـــ ّٛايتكـــ ٢اؾُعـــإ سذـــ ١عًـــ ٢ايـــصٜٔ
نؿطٚا ٚغبب ٗ تعذ ٌٝعصابِٗ .
ايػــابع َٚ :ــا أقــابهِ ٜــ ّٛايتكــ ٢اؾُعــإ تعنٝــ ١يهــِ ٖٚ ,ــَ ٛــٔ

َكــازٜل قٛيــ٘ تعــاٍ ط  ََٔٛمذْ  َٟم َّ٢ا َّٜٛموُ هََٜممَ ا ُ٠ْٛماِْٟنِنيَ بِرْ ثَوَ مثَ ُِممْيِ ْٞسَعُممٌالً
 ْ٢ِٟؤَُِْ٣غِيَِّ ْٞزٌُْٜا هََْْٜيِ ْٞآَّبرِوِ آَّبرِوِ ًَُّضَِّْٗيِْٞص (.)2

ايجــأَ َٚ :ــا أقــابهِ ٜــ ّٛايتكــ ٢اؾُعــإ غــبب يؿــٝض ٚبطنــَ ١ــٔ
عٓــس اهلل عــع ٚدــٌ  ,يكــس دعــٌ اهلل عــع ٚدــٌ ايػــُٛات ٚا٭ضض ًَه ـ ّا
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .195
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .164
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بــ٘ ٚســسٜ ٫ ٠ؿــاضن٘ ٗ ًَهٗــا أســس  ,يٝهــ ٕٛعطــاَٗٓ ٙ٩ــا يعبــازَ ٙــٔ
ايَ٬تٓــــاٖٚ , ٞيــــٝؼ يــــ٘ إْكطــــاع ٜ ٫ٚ ,تٛقـــــ عًــــ ٢إشٕ ًَــــو أٚ

ضغــٖٚ , ٍٛــَ ٛــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ تعــاٍطبَِ٠َّ٣ممب ؤَ ْٟمشُهُ بِرَا ؤَسَادَ شَ مْْئًب ؤََُّٔ ْ١ممٌ َٛ َٙموُ
ُُٗ١ٌََُُْ٘ ْ٢ص (. )1

يتــبٌ اٯٜــ ١أعــ ٙ٬إْعــساّ ايؿــطٜو ٚإ اهلل عــع ٚدــٌ ٜ ٫ؿــٛض َــٔ
أَـــٛض اـًـــل ٚاٱْؿـــا ٤إٍ غـــري ٫ٚ , ٙتهـــَ ٕٛؿـــ٦ٝت٘ ٚتٓذـــع ؾعًـــ٘ َـــٔ
غري تعًٝل عً ٢إضازٚ ٠ضنا غري. ٙ
يٝهــَ ٕٛــٔ ؾٛٝنــات آٜــ ١ايبشــح ايبؿــاض ٠بــإٔ اهلل عــع ٚدــٌ ٖــٛ
ايــص ٟهــاظ ٟإػـــًٌُ عًــ ٢إكـــٝب ١ايــيت تعطنــٛا هلـــا ٚ ,ؾٝــ٘ إْـــصاض
يًص ٜٔنؿطٚا ٚتصنري بكبض ؾعًِٗ .
ٚبعـــس إٔ نـــإ إػـــًَُ ٕٛػتهـــعؿٌ قـــاضٚا أَـــٚ ١دٝؿــاّ ْٚعـ ـ ّا
٬ٜقــــ ٗ ٕٛغــــٛح إعــــاضى ايهؿــــاض ايــــص ٜٔاغتهــــعؿٛا ٚأنجــــطٚا َــــٔ

إٜـــصاَ ٗ ِٗ٥هـــ , ١يٝهـــ ٕٛقٛيـــ٘ تعـــاٍ ط َّم مٌْ َٝاْٛزََٔمممَ اْٛدَْ٠وَمممبِ١صْعُـــ١
َٔ ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚتأٌٖ إػًٌُ يًكا ٤ايص ٜٔنؿطٚا ْعُ ٢ععُ. ٢
ايجـــاْ : ٞقـــرب ٚدٗـــاز ٚزؾـــاع إػـــًٌُ ٜـــَ ّٛعطنـــ ١أســـس ْعُـــ١
ععُ. ٢
ايجايــح  :ســاٍ إػــًٌُ بعــس َعطنــ ١أســس ْعُــ َٚ ١ـٔٸ ٚؾهــٌ َــٔ اهلل

عــع ٚدــٌ ٚ ,بؿــاض ٠يٓعُــ ١تتعًــل بٛاقعــ ١اـٓــسم  ,قــاٍ تعــاٍ طَّبؤَُّّيَممب
ع م ْٜنَب َه َ ٜم ْْ ِي ِْ ٞس ًممب ًَ ُخ ُنممٌدًا َ ٛمْٞ
 ٢آ َُ ٟنممٌا ا ْر ُٗ مشًُا ِْ ٣و َ ٠م َخ ا َّٜ ٛم ِو َه َ ٜم ْْ ُ٘ ِْ ٞب ْر َخممب َء ْر ُ٘ ُْ ٞخ ُنممٌ ٌد َُ َإ ْس َ
َ
ا َّ ٛم ِزّ
رَشًَْىَبص (.)2
( )1غٛضٜ ٠ؼ .82
( )2غٛض ٠ا٭سعاب .90
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اٌَح تشازج
بــٌ ايبؿــاضٚ ٠إكــٝبْ ١ــٛع تٓــاف ٚتهــاز ٚ ,يهــٔ اؿكٝكــ ١ايكطآْٝــ١
أَــط إعذــاظٜ ٟبٗــط ايعكــٚ , ٍٛآٜــ ١بًٝػــَ ١ــٔ خكا٥كــٗا ْــع إتهــاز
ٚتؿطٜل إتؿاب٘ .
ؾُـــع إخبـــاض آٜـــ ١ايبشـــح عـــٔ إكـــٝب ١ايـــيت ْعيـــت بإػـــًٌُ ؾأْٗـــا
تتهُٔ ايبؿاض َٔ ٠دٗات :
ا٭ : ٍٚيػـــ ١اـطـــاب َـــٔ اهلل إٍ إػـــًٌُ ٚ ,ؾٝـــ٘ غاٜـــ ١اٱنـــطاّ
٭ْــ٘ َكٝــس بكــؿ ١اٱّــإ ٚإضاز ٠إعٓــ ٢ايعــاّ يًعطـــ عًــْ ٢ــسا ٤اٱّــإ

بكٛيـــ٘ تعـــاٍ ط َّبؤَُّّيَمممب اَّٛم مزِّ َ٢آَٟنُمممٌا الَ رٌَُُ٘٣مممٌا َٗبَّٛم مزََِِّٗ َ٢م مشًُا ًََٓم مبٌُٛا ِٛم مةِخٌَْاِ٣يِ ْٞبِرَا

ٖ
د َو م َ ٚا َّٜ ٛم ُو َر ِ ٛم َ
ع َؤ ًْ َٗ مبٌُ٣ا ًُ مضًٍّ َ ٛم ٌْ َٗ مبٌُ٣ا ِه ْن م َذَ٣ب َٟممب َٟممبرٌُا ًَ َٟممب ُٓ ِز ُٜممٌا ِْ َْ ٛ
ػ م َشثٌُا ُِممِ ا َأل ْس ِ
َ
زَغْشَحً ُِ ِ ٌُُٜٓثِيًَِ ْٞاَّٜٛوُ ُّسِِْ ًَُِّْ٠ذُ ًَاَّٜٛوُ ثَِ٠ب رَوْ َ١ٌَُٜ٠ثَظِريٌص (.)1
ايجاْٝــ : ١ايبؿــاض ٠بجبــات إػــًٌُ ٗ َٓــاظٍ اٱّــإ ؾُــع َــا أقــابِٗ
َــٔ ا٭ش ٣ايؿــسٜس ٚخػــاض ٠غــبعٌ ؾــٗٝس ّا ٚ ,نجــط ٠اؾطاســات ؾــأِْٗ
تًكٛا ٖص ٙإكا٥ب بايكرب ٚتعاٖس غٓٔ اٱّإ .
َٚـــٔ اٯٜـــات أْٗـــِ قـــًٛا قـــ ٠٬إػـــطب ٚايعؿـــا ٗ ٤شات ٜـــّٛ
َعطن ١أسس ْاع ١باَاَ ١ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .

ايجايجــ : ١تػــُٜ ١ٝــَ ّٛعطنــ ١أســس ط َّممٌْ َٝاْٛزََٔممَ اْٛدَْ٠وَممب ِ١ص أَــاض٠

عًــ ٢قًــ ١إعــاضى بــٌ إػــًٌُ ٚايــص ٜٔنؿــطٚا  ,إش شنــطت اٯٜــٖ ١ــصا
ايٝــ ّٛعًــ ٢مــ ٛاٱْ ـ اٍ ٚ ,قــس ٚضز شات ايًؿــغ غكــٛم َعطنــ ١بــسض

١
ِ
د ْ٠وَممب
َّ ١مم ٌْ َ ٝا َْ ٛزَٔممَ ا َْ ٛ
ِ
بكٛيــ٘ تعــاٍ ط ًََٟممب َؤَ ٣ض ْٛنَممب َهَٜممَ َهجْمم ِذَ٣ب َّمم ٌْ َ ٝا ْْ ُِ ٛشَٓممب
ًَاَّٜٛوُ هَ ُِّٚٗ ََٜشَِْءٍ َٓذِّشٌص (.)2
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .156
( )2غٛض ٠ا٭ْؿاٍ . 41
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َٚــٔ أععــِ ايبؿــاضات قًــ ١إعــاضى بــٌ إػــًٌُ ٚايــص ٜٔنؿــطٚا ,
ٕــا ؾٝــ٘ َــٔ إستُــاٍ إْكطــاع ٖــص ٙإعــاضى بٓكــط اٱغــ , ّ٬ؾــإ قًــت
نٝـ تهٖ ٕٛص ٙاـاُ. ١
اؾــــٛاب بس٫يــــَٓ ١طــــٛم آٜــــ ١ايبشــــح ٚيػــــ ١اـطــــاب ؾٗٝــــا ,
ٚإختتاَٗا بعًِ اهلل عع ٚدٌ بإ. ٌَٓ٪
يكــس ناْــت َكــٝب ١إػــًٌُ ٜــ ّ ٛأســس بابــاّ يًطؾعــٚ ١ايعــع ٗ ايــسْٝا
ٚاٯخــطٖٚ , ٠ــَٓ ٞاغــب ١يًجــٛاب ٚا٭دــط ايععــٚ , ِٝقــس ٚضز قبــٌ تػــع

 ٢اَّٜٛمم ِو ًَ َس ْزَ٠مم ٌخ َخْْمم ٌش َِّ٠ٟممب
ْ
ِ ُٓ ٢زْٜمم ُز ُِْ ٞممِ عَممجِْ ِ ٚاَّٜٛمم ِو َؤ ًْ ُٟمم ُّز ٌِِْْ ٠َ َٛ ٞمم َش ٌح ِٟمم
ْ
آٜــات ط ًََٛمم ِئ
َّدَْ٠وٌَُ١ص (.)1

َٚــع إٔ نــَ ّ٬ــٔ ايكتــٌ ٚإــٛت ظٖــٛم يًــطٚح َٚػــازض ٠يًــسْٝا إ٫
إٔ اٯٜــ ١دــا٤ت بايبؿــاض ٠ايععُــ ٢بــايؿٛظ بــإػؿطٚ ٠ايطٓــَ ١ــٔ عٓــس
اهلل عع ٚدٌ .
ٚتكسٜط آ ١ٜايبشح بًشاظ باب ايبؿاضٖ ٠ص ٙعًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭َٚ : ٍٚا أقابهِ أٜٗا إ َٕٛٓ٪ؾٗ ٗ ٛغب ٌٝاهلل .
ايجاَْٚ : ٞا أقابهِ ٚايطغَ ٍٛعهِ .
ايجايــح َٚ :ــا أقــابهِ باَاَــ ١ضغــ ٍٛاهلل ٚاٚاَــط ٙايــيت ٖــٚ ٞســٞ
ٚتٓع. ٌٜ
ٔ
ايطابــع َٚ :ــا أقــابهِ ٚإ٥٬هــَ ١ــسز ٚعــ ٕٛيهــِ (عٳــٔٵ غٳــعٵسٹ بٵــ ٔ
س
ِ ٜٳــ ٵ ٛٳّ ُأسٴــ ٺ
ع ًَٝٵــ ٹ٘ ٳٚغٳــ ًٓ ٳ
ٍ ايًٓــ ٹ٘ قٳــًٓ ٢ايًٓــ ٴ٘ ٳ
ت ٳضغٴــ ٛٳ
ٍ ٳض َأٜٵــ ٴ
م قَــا ٳ
َأبٹــ ٞٳٚقٓــا ٕ
ٚٳَٳعٳ ـ٘ٴ ضٳدٴًَــإٔ ٜٴكَاتٹًَــإٔ عٳٓٵ ـ٘ٴ عٳًَٝٵٗٔ ُٳــا ثٹٝٳــابٷ بٹــٝضٷ نَأَؾٳ ـسٸ ايِكٹتٳــأٍ َٳــا ضٳأَٜٵتٴٗٴُٳــا
قَبٵٌٴ ٚٳيَا بٳعٵسٴ) (.)2

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .157
( )2ظاز إعاز . 180/3
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ٚق ٌٝإٔ زؾاع إ٥٬ه ١خام بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإٔ
إ٥٬ه ١مل ٜكاتًٛا ٦َٜٛص إ ٗ ٫ايسؾاع عٔ ؾدل ايٓيب ٭ٕ ٚعس اهلل

يًُػًٌُ بإٔ ّسِٖ بإ٥٬هَ ١ؿطٚط بايكرب ٚايتك ٣ٛيكٛي٘ تعاٍ طثَََٜ
بِ ْ١رَظْجِشًُا ًَرَزٌَُّٔا ًَّإْرٌٌَُُُْٗ ْ٢ِٟ ْٞسِىِ ْٞىَزَا ُّْ٠ذِدُْٗ ْٞسَثُُّ٘ ْٞثِخَْ٠غَخِ آالٍٍَ  ْ٢ِٟاَ٠ْٛالَئَِ٘خِ
ُٟغٌَِِّٟنيَص (. )1

 ٫ٚزي ٌٝعًٖ ٢صا اؿكط ٚايتكٝٝس أِا ْعٍ إ٥٬ه ١يًصب ٚايسؾاع عٔ
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإٚ ٌَٓ٪يططز ايص ٜٔنؿطٚا ٚدعًِٗ
ٜكاب ٕٛبايؿعع ٚاـٛف .
اـاَؼ َٚ:ا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ  ,ؾؿ ٘ٝا٭دط ٚايجٛاب .
ايػازؽ َٚ :ا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ  ,ؾٗ ٛخعٚ ٟعاض عً٢
ايص ٜٔنؿطٚا .
ايػابع ٜ :ا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا أبؿطٚا ٕا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ .
ايجأَ َٚ :ا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ ؾبعٌ اهلل .
 ٗٚقٛي٘ تعاٍ طٚٳاقٵٓٳعٵ ايِؿُ ًِوَ بٹ َأعٵٝٴٓٹٓٳاص ( )2أ ٟبعٌ اهلل .
ايتاغع َٚ :ا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ ؾَٗ ٛس ٗ ٕٚايًٛح احملؿٛظ ,
(ٚعٔ ابٔ عباؽٚ( :اقٓع ايؿًو بأعٓٓٝا) ,قاٍ  :بعٌ اهلل .
ٚعٔ ابٔ عباؽ  ,قاٍ  :إٕ هلل عع ٚدٌ يٛسا قؿٛظا َٔ زض ٠بٝها, ٤
دؿاؾ٘ ٜاقٛتٓ ١طا , ٤قًُ٘ بطم ٚ ,نتاب٘ ْٛض  ,عطن٘ َا بٌ ايػُا٤
ٚا٭ضض ٜٓ ,عط ؾ ٘ٝنٌ  ّٜٛث٬مثاٚ ١٥غتٌ ْعط , ٠ىًل بهٌ ْعط , ٠وٞٝ
ّٝٚت ٜٚ ,عع ٜٚصٍ ٜٚ ,ؿعٌ َا ٜؿا. ٤
ٚعٔ نعب  ,قاٍ َ :ا ْعط اهلل عع ٚدٌ إٍ اؾٓ ١قط إ ٫قاٍ هلا  :طٝيب
٭ًٖو  ,ؾعازت طٝبا ستٜ ٢سخًٗا أًٖٗا)(.)1
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .125
( )2غٛضٖٛ ٠ز .37
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ايعاؾط َٚ :ا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ يتػأيٛا اهلل ايٓكط .
اؿاز ٟعؿط َٚ :ا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ يبٝإ َعذع ٠يًٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ايجاْ ٞعؿط َٚ :ا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ ئ ٜكٝبهِ َط ٠أخط. ٣
ايجايح عؿط َٚ :ا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ شنط ٙاهلل ٗ ايكطإٓ .
ايطابع عؿط َٚ :ا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ بؿاض ٠ثبات اٱغٗ ّ٬
ا٭ضض .
اـاَؼ عؿط َٚ :ا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ أَط ئ ٜتهطض .
ايػازؽ عؿط َٚ :ا قطف اهلل عٓهِ َٔ ايهطض أنجط ٖا أقابهِ ّٜٛ
ايتك ٢اؾُعإ .
ايػابع عؿط َٚ :ا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ باعح يًكرب ٗٚ ,

ايتٓع ٌٜطبَِّ٣وُ َّ ْ٢َٟزَِّْ ًَّظْجِشْ َُةِ َّ١اَّٜٛوَ الَ ُّؼِْنُ ؤَخْشَ اُ٠ْٛسْغِنِنيَص (.)2

ايجأَ عؿط َٚ :ا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ ؾكس أقاب إَٔ ٌَٓ٪
ا٭َِ ايػابك. ١
ايتاغع عؿط َٚ :ا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ زع ٠ٛيًٓاؽ يسخٍٛ
اٱغٕ ّ٬ا ٗ أثط إكٝب َٔ ١إعذعات .
ايعؿطَ : ٕٚا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ َٓاغب يتعاٖس ايك٠٬
ٚايؿطا٥ض ايعباز ١ٜا٭خط. ٣
اؿازٚ ٟايعؿطَٚ : ٕٚا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ ؾبعًِ ٚ ,دٛض,

ٚتعس َٔ ايص ٜٔنؿطٚا  ٗٚ ,ايتٓع ٌٜطًَعََْوْ َُٜٞاَّٛزِّ َ٢كٌَُ٠َٜا ؤََُّ ُٟنََٜٔتٍ
َّنَِٜٔجٌَُ١ص (.)3
( )1اٱباْ ١ايهرب ٣إبٔ بط.131/6 ١
( )2غٛضٜٛ ٠غـ .90
( )3غٛض ٠ايؿعطا.227 ٤
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ايجاْٚ ٞايعؿطَٚ : ٕٚا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ طىَزَا ثَالَىٌ ِٜٛنَّبطِص(.)1
ايجايح ٚايعؿطَٚ : ٕٚا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ يٓٝعٍ إ٥٬ه١
يٓكطتهِ .
ايطابع ٚايعؿطَٚ : ٕٚا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ َع ٚدٛز إ٥٬ه١
ٌ
َسزاّ ْٚاقط ٜٔيهِ أ ٟي ٛمل ٜهٔ إ٥٬ه ١سانط ٜٔؾٜ ٬عًِ َا س ٸ
بإػًٌُ ٦َٜٛص إ ٫اهلل .
اـاَؼ ٚايعؿطَٚ : ٕٚا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ تًُٕٓ ١ٝه ١ايتك٣ٛ
ٚايعٖس .
ايػازؽ ٚايعؿطَٚ : ٕٚا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ َٔ َكازٜل

اٱخ٬م ٗ ايعبازٚ , ٠ؾ ٘ٝقٗط يًؿٝطإ  ٗٚ ,ايتٓع ٌٜطَٓب َٙسَةِّ ثَِ٠ب ؤًٌََّْْزَنِِ
َٛإُصَِّّنََٛ َّ٢يُ ُِِ ْٞاْٛإَسْعِ ًَٛإًٌَُِّْنَّيُ ْٞؤَخَْ٠وِنيَ * بَِّٛب هِجَبدََٕ ِٟنْيُ ُٞاُ٠ْٛخَْٜظِنيَص(.)2

ايػابع ٚايعؿطَٚ : ٕٚا أقابهِ  ّٜٛايتك ٢اؾُعإ ْٛع ططٜل يًُػؿط٠

ٚٚغ ٌٝيًطظم ايٛاغع  ,قاٍ تعاٍ طَُبَّٛزِّ َ٢آَٟنٌُا ًَهٌَُِٜ٠ا اٛظَّبِٛسَبدِ َٛيٌَُِِْٟ ْٞشَحٌ
ًَسِصٌّْ َٗشٌِّٞص(.)3

اٌَح إٔراز
يكــس شنــطت آٜــ ١ايبشــح َكــٝب ١سًــت َــع إػــًٌُ يتهــ ٕٛإْــصاض ّا
َٔ دٗات :
ا٭ : ٍٚشات إكٝبَ ٗ ١عطن ١أسس .
ايجاْ : ١ٝتعسز َكازٜل إكٝبَ ّٜٛ ١عطن ١أسس .
ايجايج : ١اٱْصاض َٔ تهطاض شات إكٝب. ١
( )1غٛض ٠ابطاٖ.51 ِٝ
( )2غٛض ٠اؿذط .40-39
( )3غٛض ٠اؿر .50
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ايطابع : ١اٯثاض إرتؾش ١عٔ َكٝبَ ١عطن ١أسس َٗٓٚا :
ا٭ : ٍٚطُع ايص ٜٔنؿطٚا بإػًٌُ ٚايٓ. َِٗٓ ٌٝ
ايجاْ : ٞإغطا ٤إٓاؾكٌ .
ايجايح  :نجط ٠اٱؾاعات إػطن ٗ ١إس. ١ٜٓ
ايطابع  :ؾس ٠دطاسات ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
اــــاَؼ  :اٱْـــصاض َـــٔ قًـــ ١ايكـــرب ٚإٛاغـــا ٠عٓـــس إػـــًٌُ أثـــط
َكٝبٚ ١اقع ١أسس .

ٖٚــٌ ٜكــض ايكــ ٍٛإٔ قٛيــ٘ تعــاٍ ط َّ مٌْ َٝاْٛزََٔممَ اْٛدَْ٠وَممبِ١ص ؼــصٜط

َــٔ َعٓــَ ٢كــسض ٖــٜ( ٛــًٜ ّٛتكــ ٞاؾ ُعــإ) بكــٝػ ١إهــاضع اؾــٛاب
ْعــِ  ,يبٝــإ ســاٍ ايــص ٜٔنؿــطٚا ٚأْٗــِ زا٥بــ ٗ ٕٛايعًــِ ٚايتعــسٚ , ٟيــٔ

ٜطنـــٛا إ ٫باغت٦كـــاٍ اٱغـــ ّ٬إٕ اغـــتطاعٛا  ,ط ًََّم مإْثََ اَّٜٛم موُ بِالَّ ؤَْ١

ُّزٌُِ٣ َّٞسَهُ ًَٗ ٌَْٛشِهَ اَْ٘ٛبُِشًَُ١ص (.)1
ٚتــبٌ آٜــ ١ايبشــح ٚدــٛب إســرتاظ إ ػــًٌُ َــٔ آثــاض اـػــاضٜ ٠ــّٛ
أسس  ,تط ٣نٝـ ٜتذًٖ ٢صا اٱسرتاظ ٗ َٓٗاز ايٓب ٠ٛ؟
اؾــٛاب يكــس خــطز ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ خًـــ دــٝـ
إؿــطنٌ ٜطًــبِٗ ٜٚتعكــب آثــاضِٖ َــع ؾــسَ ٠ــا بــ٘ ٚأقــشاب٘ َــٔ ؾــس٠
اؾطاسات .
ؾكــس بًــؼ ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ إٔ دــٝـ ايــص ٜٔنؿــطٚا
ٜطٜــس ٕٚايهــط ٠عًــ ٢إسٜٓــ ١٭ْٗــِ ْــسَٛا عًــ ٢اٱْػــشاب َــٔ َعطنــ١
أسس َٔ ز ٕٚإٔ وككٛا أ ٟغا ١ٜداٚ٤ا َٔ أدًٗا .
ٚنــإ عــسز َــٔ ٚدــٚ ٙٛض٩غــا ٤ا٭ْكــاض بــاتٛا عٓــس بــاب ضغــ ٍٛاهلل
قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ َــِٓٗ غــعس بــٔ عبــازٚ , ٠سبــاب بــٔ إٓــصض ,
ٚغــعس بــٔ َعــاش ٚ ,قتــاز ٠بــٔ ايٓعُــإ ٚغريٖــِ ,خؿــَ ١ٝباغتــ ١دــٝـ
( )1غٛض ٠ايتٛب.32 ١
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ايــص ٜٔنؿــطٚا ٖ ,ــا ٜــسٍ عًــ ٢إٔ أخبــاض قــسٚ َِٗٚغــسضِٖ ناْــت قــس
بًػت إػًٌُ .
٫
ؾكــً ٢ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ قــ ٠٬ايكــبض ثــِ أَــط بــّ ٬
إٔ ٜٓــاز ٟبإػــًٌُ يًــٓؿري ٚاـــطٚز يًكتــاٍ ٚ ,قٝــس اـــطٚز بأْــ٘ خــام
بايـــص ٜٔخطدـــٛا إٍ َعطنـــ ١أســـس ٚؾـــاضن ٛا ؾٗٝـــا بـــا٭َؼ  ,يًتعطٜــــ
بإٓـــاؾكٌ ٚ ,بٝـــإ سطَـــاِْٗ َـــٔ ايجـــٛاب ٚعـــسّ اؿادـــ ١هلـــِ  ,ؾذـــا٤
دــابط بــٔ عبــس اهلل ا٭ْكــاضٚ ٟا غــتأشٕ بــاـطٚز َــع ضغــ ٍٛاهلل قــً٢
اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٭ٕ أبــآَ ٙعــ٘ يًعٓاٜــ ١بأخٛات ـ ٘ ٚ ,قــس قتــٌ أبــٗ ٙٛ
َعطن ١أسس.
ؾًــِ تكعــس ٙإكــٝب ١ايــيت مل ّــط عًٗٝــا إٜ ٫ــٚ ّٛاســس  ,بؿكــس أبٝــ٘
عــٔ ايؿــٛم يًدــطٚز يًــسؾاع َــع ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
 ,ؾــأشٕ يــ٘ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚ ,تٓــاد ٢إٗــادطٕٚ
ٚا٭ْكــاض ؾدطدــٛا ظطاســاتِٗ ؾهاْــت غــعٓ ٠ٚــطا ٤ا٭غــس ٭ٕ ايــٓيب
قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ عػـــهط ؾٗٝـــا ٜٚبعـــس َٛنـــعٗا عـــٔ إسٜٓـــ١
إٓـــٛض ٠عؿـــط ٜٔنًٝـــَ ٛـــرتاّ ٚ ,زعـــا ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘
ٚغــًِ بًٛا٥ــ٘ ٖٚــَ ٛعكــٛز مل وــٌ َٓــص َعطنــ ١أســس ؾسؾعــ٘ إٍ اٱَــاّ
عً ٞعً ٘ٝايػٚ , ّ٬أختًـ ٗ غبب ٖص ٙايػع ٠ٚعً ٢قٛيٌ :
ا٭ : ٍٚعـــعّ أبـــ ٞغـــؿٝإ ٚأنجـــط أقـــشاب٘ عًـــ ٢ايطدـــٛع يٲغـــاض٠
عً ٢إ سٚ ١ٜٓػسٜس ايكتاٍ  ,قاي٘ َٛغ ٢بٔ عكب. ١
ايجـــاْ : ٞخـــطٚز ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٱضٖـــاب
ايعـــسٚ , ٚإخبـــاضِٖ بإكـــسام ايعًُـــ ٞإٔ ايـــص ٟأقـــاب إػـــًٌُ مل
ٜهعؿِٗ عٔ يكا ٤عس , ِٖٚقاي٘ إبٔ اغشام .
 ٫ٚتعــاضض بــٌ ايكــٛيٌ  ,إِــا ٜهــ ٕٛايجــاْ ٗ ٞطــ ٍٛا٭ٚ , ٍٚمل
ى ـ طز ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ إٍ إٔ بًػــ٘ عــعّ نؿــاض قــطٜـ
عً ٢ايطدٛع ٚ ,ؼتٌُ عًٚ ١أقٌ ٖصا اـطٚز ٚدٖٛاّ :
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ا٭َ : ٍٚعطؾـــ ١ايـــٓيب قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ َهـــط ٚؾٓـــٕٛ
قطٜـ ٗ اؿطب ٚ ,نٝؿ ١ٝغسضٖا ٚنٝسٖا .
ايجـــاْ : ٞايـــٛسَ ٞـــٔ عٓـــس اهلل عـــع ٚدـــٌ عـــاٍ قـــطٜـ ٚاــــطٚز
ٕطاضزتِٗ .
ايجايح  :ايؿطز اؾاَع يًٛدٌٗ أع. ٙ٬
ايطابــع  :أَـــط آخــط َجـــٌ تُٓٝــًَ ١هـــ ١ايكــرب ٬َٚقـــا ٠ا٭عــسا ٤عٓـــس
إػًٌُ ٚإسباط زغا٥ؼ إٓاؾكٌ .
اؾــٛاب ا٭قــٌ ٖــ ٛايجــاْ ٞأعــٚ ٙ٬إٔ ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغــًِ مل ىــطز إ ٫بــايٛسٚ , ٞتهــ ٕٛايٛدــ ٙٛا٭خــط ٗ ٣طٛيــ٘ َٚــٔ
ضؾشات٘ .
ٚعــٔ ايٛاقــس ٟعــٔ عتبــ ١بــٔ دــبري ٠عــٔ ضدــاٍ َــٔ قَٛــ٘ ٗ ســسٜح
 ٬ستـــٚ ٢اؾــت اؿُــطاٚ .٤غـــام
( ٓٚــٌ غــعس بــٔ عبـــاز ٠ث٬ثــٌ ْــ ّ
دــعضاّ ؾٓشــطٚا ٗ ٜــ ّٕٛاثــٌٓ ٜ ٗٚــ ّٕٛث٬ث ـاّٚ .نــإ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل
عًٝــ٘ ٚغـًِٓ ٜــأَطِٖ ٗ ايٓٗــاض ظُــع اؿطــب ,ؾــإشا أَػــٛا أَطْــا إٔ ْٛقــس
ايــٓريإ .ؾٛٝقــس نــٌ ضدــٌ ْــاضاّ ,ؾًكــس نٓــا تًــو ايًٝــايْٛ ٞقــس ٔػــُا١٥
ْــاضٕ ستــ ٢تــطَ ٣ــٔ إهــإ ايبعٝــسٚ ,شٖــب شنــط َعػــهطْا ْٚريآْــا ٗ نــٌ
ٚد٘ٺ ست ٢نإ ٖا نبت اهلل تعاٍ عسْٚا) (.)1
يكــس ناْــت َػــأي ١ايــٓريإ ٖــص ٙآٜــ ٗ ١ؾٓــ ٕٛاؿــطب  ,إش ناْــت تــط٣
َــٔ نــٌ َهــإ ٚ ,تبــسَ ٚتعــسزَٓ ٠تؿــط ٠يتتهــُٔ ٗ ز٫يتٗــا نجــط ٠دٓــٛز
إػًٌُ ٚ ,أِْٗ ٗ ساٍ ٜكعٚ ١ؾطٓٚ ١ضغب ٗ ١ايسؾاع .
ٚنــإ أنجــط ؾــدل ٗ دــٝـ إؿــطنٌ ٜكــط عًــ ٢ايطدــٛع يًكتــاٍ
ٖــ ٛعه طَــ ١بــٔ أبــ ٞدٗــٌ ٚ ,يهــٔ ٖٓــاى قــٛت آخــط وــصض َــٔ ٖــصا
ايطدـــٛع ٜٚـــبٌ نـــطٚب ايعيـــٌ ٚاـطـــأ ؾٝـــ٘ إش نـــإ قـــؿٛإ بـــٔ أَٝـــ١
وـــصضِٖ َـــٔ ايطدــــٛع ٜٚكـــ ٫ ( ٍٛتؿعًـــٛاإ ؾــــإٕ ايكـــ ّٛقـــس سعْــــٛا
( )1إػاظ.130/1 ٟ
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ٚأخؿــ ٢إٔ هُعــٛا عًــٝهِ َــٔ ؽًـــ َــٔ اـــعضز ,ؾــاضدعٛا ٚايسٚيــ١
يهِ ,ؾإْ ٫ ٞآَٔ إٕ ضدعتِ إٔ ته ٕٛايسٚي ١عًٝهِ.
قــاٍ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغ ـًِٓ :أضؾــسِٖ قــؿٛإ َٚــا
نـــإ بطؾـــٝسٺٚ ,ايـــصْ ٟؿػـــ ٞبٝـــس ,ٙيكـــس غـــَٛت هلـــِ اؿذـــاضٚ ,٠يـــٛ
ضدعٛا يهاْٛا نأَؼ ايصاٖب) (.)1
يكــس شنــطت آٜــ ١ايبشــح َكــٝب ١إػــًٌُ ٗ ٚاقعــ ١أســس ٚ ,وتُــٌ
شنط إكٝبٚ ١دٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚاٱخباض ٚايب٬ؽ .
ايجاْ : ٞايبٝإ ٚايهؿـ .
ايجايح  :إٛاغا. ٠
ايطابع  :ايتشصٜط ٚاٱْصاض .
اـاَؼ  :ايًٚ ّٛايتٛبٝذ .
ايػازؽ  :تٗ ١٦ٝا٭شٖإ يٮنطاض إرتؾش ١عٔ إكٝب. ١
ايػابع  :إضاز ٠اٱخباض عٔ َكٝب٫ ١سك. ١
ٚدــــا٤ت آٜــــ ١ايبشــــح يًٛدــــ ٙٛا٭ٚ ٍ ٚايجــــاْٚ ٞايجايــــح ٚايطابــــع

أعـــ ,ٙ٬قـــاٍ تعـــاٍط َّبؤَُّّيَمممب اَّٛم مزِّ َ٢آَٟنُمممٌا خُم مزًُا زِم مزْسََُُٗ ْٞم مبِِ٣شًُا ثُجَمممبدٍ ؤًَْ اِِ٣م مشًُا
خَِْ٠وًبص

()2

ٜٚتذً ٢اٱْصاض ٗ آ ١ٜايبشح َٔ ٚد: ٙٛ

ا٭ : ٍٚشات أ َط إكٝب ١اييت ْعيت بإػًٌُ إْصاض هلِ .
ايجــاْ : ٞتــ ٠ٚ٬إػــًِ ٚإػــًُ ١آٜــ ١ايبشــح إْــصاض هلُــا ٚيًػــاَعٌ
َــٔ إػــًٌُ ٖٚ ,ــَ ٛــٔ إعذــاظ ايكــطإٓ ٚإغــتساَ ١ايػاٜــات اؿُٝــسَٓ ٠ــ٘
ٗ نــٌ ظَــإ ٖٚ ,ــٌ ٜؿــٌُ اـطــاب أدٝــاٍ إػــًٌُ ٗ نــٌ ظَــإ أّ

( )1إػاظ.130/1 ٟ
( )2غٛض ٠ايٓػا.71 ٤
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أْـــ٘ خـــام بـــايٓيب قُـــس قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚأٖـــٌ بٝتـــ٘
ٚأقشاب٘ .
اؾــٛاب ٖــ ٛا٭ , ٍٚيٝهــَ ٕٛــٔ إعذــاظ آٜــ ١ايبشــح فــ ٧إٛاغــا٠
ٚايجٓــاَ ٤ــٔ اهلل عــع ٚدــٌ يهــٌ دٝــٌ َــٔ إػــًٌُ عًــَ ٢ــا ٫قــا ٙايــٓيب
قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚأقـــشاب٘ ٜـــَ ّٛعطنـــ ١أســـس ٖٚ ,ـــَ ٛـــٔ

َكازٜل قٛي٘ تعاٍ ط ُٗنْزُ ْٞخَْْشَ ؤَُّٟخٍ ؤُخْشِخَذْ ِٜٛنَّبطِص ( َٔ )1دٗات :

ا٭ : ٍٚايجٓــا ٤عًــ ٢ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚتٛثٝــل
قربٚ ٙدٗاز ٗ ٙغب ٌٝاهلل .
ايجاْٝـــ : ١إنـــطاّ ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٗ قـــربٙ
ٚأقشاب٘ َٔ إٗادطٚ ٜٔا٭ْكاض ٗ غب ٌٝاهلل .
ايجايجــ : ١ايجٓــا ٤عًــ ٢ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٗ أَتــ٘
ٚعٓس ا٭ دٝاٍ إتعاقبَٗٓ ١ا .
ايطابعــ : ١إنــطاّ نــٌ دٝــٌ َــٔ إػــًٌُ ٕــا ٫قــا ٙايػــابكَ ٕٛــِٓٗ ,

قاٍ تعاٍ ط ًَاٛغَّبثٌُِٔ َ١األًََّ ْ٢ِٟ َ١ٌُٛاُ٠ْٛيَبخِشًَِّ َ٢األَ٣ظَبسِص(.)2

اـاَػـــ : ١إخبـــاض ايٓـــاؽ عـــٔ قـــاَْ ٕٛـــٔ اٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛـــٖٚ ١ـــٛ
تؿهــٌ اهلل عــع ٚدــٌ َٛاغــا ٠أدٝــاٍ إػــًٌُ ٕــا ٫قــاْ ٙبــ ِٗٝايهــطِٜ
َـــٔ ايؿـــسٚ ٠اؾطاســـات ٚؾكـــس ا٭سبـــَ ٗ ١عطنـــ ١أســـس َٚ ,ـــٔ اٯٜـــات
ػــسز ٖــص ٙإٛاغــا ٠نــٌ ٜــٚ ّٛإٍ ٜــ ّٛايكٝاَــ ١بــت ٠ٚ٬إػــًٌُ هلــصٙ
اٯٜـــات ٗ ايكـــ ٠٬ايَٝٛٝــــٚ ١عًـــ ٢مـــ ٛايٛدــــٛب ايعـــٝين  ,ؾٝكطأٖــــا
إػـــًُٚ ٕٛإ ػـــًُات ٗ َؿـــاضم ا٭ضض َٚػاضبٗـــا  ,يتهـــَٓ ٕٛاغـــب١
يًتـــصنري بٛاقعـــ ١أســـس ايسؾاعٝـــٚ ١إقتبـــاؽ إػـــًٌُ ايـــسضٚؽ ٚإـــٛاعغ
َٓٗــا ٜٚ ,هــَ ٕٛــٔ ايؿــٛاٖس عًــ ٢نــ ٕٛايػــٓ ١ايٓبٜٛــَ ١ــطآ ٠يًكــطإٓ ,
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
( )2غٛض ٠ايتٛب.100 ١

 195ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /ز149

َٗٓٚــا قــ ٍٛايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٕــا ضآ ٣دبــٌ أســس (ٖــصا
دبٌ وبٓا ٚمب٘) (.)1
ٖٚــٌ ٗ تــ ٠ٚ٬إػــًٌُ ٚآٜــ ١ايبشــح إْــصاض  ,أّ إٔ ايكــسض إتــٝكٔ
َــٔ اٱْــصاض أٚإ َٛ ٚنــٛع اٯٜــٚ ١غــبب ْعٚهلــا  ,اؾــٛاب ٖــ ٛا٭, ٍٚ
ؾؿ ٞاٯ ١ٜإ ْصاض يًُػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعاّ .
َٚــٔ َكــازٜل اٱْــصاض ٗ إكــاّ زعــ ٠ٛإػــًٌُ إٍ ايــسعاٚ ٤إػــأي١
يًػــٚ ١َ٬ا٭َــٔ َــٔ إكــٝبٚ , ١ؼــح آٜــ ١ايبشــح إػــًٌُ عًــ ٢ايــسعا٤
خاقـــٚ ١إٔ خاُـــ ١اٯٜـــ ١ايػـــابك ١تـــبٌ قاْْٛـ ـاّ ٖٚـــ ٛععـــ ِٝقـــسض ٠اهلل ,

ٚعــسّ ا غتعكــاَ ٤ػــأي ١عًٝــ٘  ٗٚ ,ايتٓعٜــٌط ًَىُ مٌَ ا َّٛمزُِ ُِممِ اٛغَّ مَ٠بءِ بِ َٛموٌ
ًَُِِ األَسْعِ بَِٛوٌص(.)2

اٌَح ٔدب إىل اٌدػاء
َـــٔ خكـــا٥ل اٯٜـــ ١ايكطآْٝـــ ١أْٗـــا تٓـــسب إػـــًٌُ ٚإػـــًُات إٍ
ايــسعا ٤غــٛا ٤ناْــت َهــاٌَ اٯٜــ ١ايكطآْٝــ ١بكــٝػ ١اؾًُــ ١اـربٜــ ١أّ
اؾًُ ١اٱْؿاٚ , ١ٝ٥تتهُٔ ا٭َط ٚايٓٗٚ ٞايبؿاضٚ ٠اٱْصاض .
يكــس إبتــسأ ت آٜــ ١ايبشــح بكــٝػ ١اؾًُــ ١اـربٜــ ١بكٛيــ٘ تعــاٍ طَٚــا
أقـــابهِص ٚأختتُـــت بكـ ـ ٝػ ١اٱْؿـــاٚ ٤ايتعًٝـــٌ ايبٝـــاْ ٞبكٛيـــ٘ تعـــاٍ
طٚيٝعًِ إٌَٓ٪ص .
َٚــٔ إعذــاظ ايكــطإ إٔ ن ـَ ّ٬ــٔ اـــرب ٚاٱْؿــا ٤ؾٝــ٘ َٓاغــب ١يًــسعا٤
ٚايتهـــطع إٍ اهلل عـــع ٚدـــٌ ٚ ,قـــس ؾـ ـطٸعٓا أبٛابـ ـاّ َػـــتشسث ٗ ١تؿػـــري
نــٌ آٜــَ ١ــٔ ايكــطإٓ َٓٗــا ٗ غــٝام اٯٜــات ٚإعذــاظ اٯٜــٚ ١اٯٜــ ١غــ٬ح
ٚغريٖــا نُــا غــٝأت ٞبٝاْــ٘ ّٚ ,هــٔ تؿــطٜع بــاب دسٜــس ٗ تؿػــري نــٌ آٜــ١

( )1ع ٕٛٝا٭ثط .405/1
( )2غٛض ٠ايعخطف .84
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قطآْٝـــ ١بأْٗـــا ت ٓـــسب إٍ ايـــسعاٚ ٤إػـــأيٜٚ , ١تذًـــ ٗ ٢آٜـــ ١ايبشـــح َـــٔ
دٗات :
ا٭ : ٍٚغـــ٪اٍ إػـــًٌُ اهلل عـــع ٚدـــٌ ايجـــٛاب ٚا٭دـــط اؾعٜـــٌ
عًَ ٢ا ؿكِٗ َٔ اـػاض ّٜٛ ٠أسس .
ايجــاْ : ٞايــسعا ٤بكبــ ٍٛايعُــٌ ٚايــسؾاع ٗ غــب ٌٝاهلل ٚ ,تؿهــٌ اهلل
باستػاب٘ قطب ١إي ٘ٝغبشاْ٘ ٚتٓكٝش٘ َٔ ايطٜاٚ ٤ايػُع. ١
ايجايجــــ : ١ايــــسعا ٤هلساٜــــ ١ايٓــــاؽ إٍ اٱّــــإ ٚغــــ٪اٍ إقــــ٬سِٗ
يًتٛبٚ , ١تكطٜبِٗ َٔ غبٌ اٱْابٚ ١ايطؾاز .
يكــس ناْــت أَــاضات ظًــِ ٚتعــس ٟنؿــاض َهــ ١عًــ ٢ايــٓيب قُــس ٚأٖــٌ
بٝتــ٘ ٚأقــشاب٘ ظــاٖط ٠دًٝــَ ١ــٔ بس اٜــ ١ايــسع ٠ٛاٱغــ , ١َٝ٬إش ٫ق ـ ٢بٓــٛ
ٖاؾـــِ اؿكـــاض ٚإهـــاٜكٚ ١إكاطعـــ ١ستـــْ ٗ ٢هـــض ْػـــاَ ِٗ٥ـــٔ عاَـــ١
قطٜـ ٚ ,ظٚاز ضداهلِ َٔ ْػا ٤قطٜـ .
ٚنــإ ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٜكـــ ٗ َٛغــِ اؿــر أٜــاّ
َٓــٖٚ ٢ــَ ٞــٔ ا٭ؾــٗط اؿــطّ عٓــس ايعكبــ ( ١عــٔ ابــٔ عبــاؽ قــاٍ  :غــٌ٦
ضغــ ٍٛاهلل ق ـً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ أ ٟآٜــ ١أْعيــت َــٔ ايػــُا ٤أؾــس
عًٝو؟ .
ؾكـــاٍ نٓـــت َٓـــ ٢أٜـــاّ َٛغـــِ ٚادتُـــع َؿـــطنٛا ايعـــطب ٚاؾٓـــا٤

ايٓــاؽ ٗ إٛغــِ  ,ؾٓــعٍ عًــٞٸ دربٜــٌ ؾكــاٍ ط َّبؤَُّّيَممب اٛشَّعُممٌ ُٙثَ ِّٜميْ َٟممب ؤُ ٣مضِ َٙبِ َْْٛمَٖ
 ْ٢ِٟسَثَِّٖ ًَبِ َْٞٛ ْ١رَِْوََ٠َُ ْٚب ثٌََّْٜذَ سِعَبَٛزَوُ ًَاَّٜٛوُ َّوْظِ ْ٢ِٟ َُٖ٠اٛنَّبطِص(.)1

قــاٍ  :ؾكُــت عٓــس ايعكبــ , ١ؾٓازٜــت ٜ :ــا أٜٗــا ايٓــاؽ َــٔ ٜٓكــطْٞ
عًــ ٢إٔ أبًــؼ ضغــاي ١ضبــٚ ٞيهــِ اؾٓــ , ١أٜٗــا ايٓــا ؽ قٛيــٛا  ٫إيــ٘ إ٫
اهلل ٚ ,أْــا ضغــ ٍٛاهلل إيــٝهِ ٚ ,تٓذشــٛا ٚيهــِ اؾٓــ . ١قــاٍ  :ؾُــا بكــٞ
ضدــــٌ  ٫ٚاَــــطأ ٫ٚ ٠قــــيب إٜ ٫طَــــ ٕٛعًــــٞٸ بــــايرتاب ٚاؿذــــاض, ٠
( )1غٛض ٠إا٥س.67 ٠
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ٜٚبكــكٚ ٗ ٕٛدٗــٜٚ ٞكٛيــ : ٕٛنــصاب قــاب , ٧ؾعــطض عًــٞٸ عــاضض
ؾكــاٍ ٜ :ــا قُــس  ,إٕ نٓــت ضغــ ٍٛاهلل ؾكــس إٓ يــو إٔ تــسع ٛعًــ ِٗٝنُــا
زع ا ْٛح عً ٢ق َ٘ٛباهل٬ى .
ؾكـــاٍ ايـــٓيب قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚغـــًِ  :ايًـــِٗ اٖـــس قـــ َٞٛؾـــإِْٗ ٫
ٜعًُٚ , ٕٛاْكطْ ٞعً ِٗٝإٔ هٝب ْٞٛإٍ طاعتو) (.)1
ايطابعــ : ١غــ٪اٍ إػــًٌُ اهلل عــع ٚدــٌ ايػــَ ١َ٬ــٔ َجــٌ إكــٝب١
ايــيت ْعيــت بٗــِ ٗ َعطنــ ١أســس غــٛاَ ٤ــا ٫قــ ٙٛقبــٌ إعطنــ ١بــانعاٍ
ثًــح دــٝـ إػــًٌُ بتشــطٜض َــٔ ضأؽ ايٓؿــام عبــس اهلل بــٔ أبــ ٞأٚ
بــــرتى ايطَــــاَٛ ٠انــــعِٗ ٚ ,فــــ ٧خٝــــٌ ايــــص ٜٔنؿــــطٚا َــــٔ خًؿٗــــِ
ٚا نـــططاب دـــٝـ إػـــًٌُ ٚؾـــٛٝع ايكتـــٌ ؾـــٚ , ِٗٝنجـــط ٠ايؿـــٗساٗ ٤
قــؿٛف إػــًٌُ ٚاؾطاســات ايــيت أقــابت ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغًِ ٚايكشاب. ١
اـاَػـــ : ١مل ؽتـــتِ آٜـــ ١ايبشـــح بـــايك( ٍٛيـــٝعًِ إػـــًٌُ) إِـــا
شنـــطت إـــ ٌَٓ٪عًـــ ٢مـــ ٛايتعـــٚ ٌٝبـــٌ إػـــًٌُ ٚإـــ ٌَٓ٪عُـــّٛ
ٚخكــــٛم  ,ؾهــــٌ َــــَ َٔ٪ػــــًِ ٚيــــٝؼ ايعهــــؼ ٚ ,ؾٝــــ٘ زعــــ٠ٛ
يًُػــًٌُ يػــ٪اٍ بًــٛؽ َطتبــ ١اٱّــإ بؿهــٌ َــٔ اهلل عــع ٚدــٌ ٖٚ ,ــٛ

َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ طَٟب َّوْجَإُ ثُِ٘ ْٞسَثِِّ ٌَْٛالَ دُهَبئُُْٗٞص (. )2

يكــس أخــربت آٜــ ١ايبشــح عــٔ قــاْٖٚ ٕٛــ : ٛإٔ َــا ٜكــع َــٔ ايــب٤٬
يًُػــًٌُ إِــا ٖــ ٛبــاشٕ اهلل عــع ٚدــٌ ٚ ,ؾٝــ٘ زعــ ٠ٛيًُػــًٌُ يًــسعا٤
نـــٜ ٬ٝـــأشٕ اهلل بٓـــع ٍٚإكـــٝبٚ ١ايـــب ٤٬عًـــ ٢إػـــًٌُ َـــط ٠أخـــط, ٣
ٚشات َكـــٝب ١إـــْ ٌَٓ٪ـــٛع ٚاقٝـــَ ١ـــٔ دـــسٚخ َجًـــٗا  ,يٝهـــَ ٕٛـــٔ

( )1ايسض إٓجٛض .418/3
( )2غٛض ٠ايؿطقإ .76
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اٱعذــاظ ايػــري ٟٯٜــ ١ايبشــح أْٗــا ْــٛع ططٜــل ٚغــبٖ ٌٝساٜــٕ ١كــازٜل

قٛي٘ تعاٍ ط َّْ٠سٌُا اَّٜٛوُ َٟب َّشَبءُ ًَُّثْجِذُ ًَهِنْذَهُ ؤُ ُّٝاِْ٘ٛزَبةِص (.)1

احلاجح إىل آٌح اٌثحث
يكــس أقــطٸ ايــص ٜٔنؿــطٚا َــٔ قــطٜـ عًــ ٢قاضبــ ١ايٓبــٚ ٠ٛايتٓعٜــٌ ,
ٕٚــــا إظزاز أشاٖــــِ يًــــٓيب قــــً ٢اهلل عًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ ٚأٖــــٌ بٝتــــ٘
ٚأقـــشاب٘ ٚععَـــٛا عًـــ ٢قتًـــ٘ دـــا ٤ا٭َـــط َـــٔ عٓـــس اهلل بـــاهلذط ٠إٍ
ٜجـــطب يتهـــ ٕٛقبًـــ ١اٱّـــإ ٜٚػـــُٗٝا اهلل عـــع ٚدـــٌ باغـــِ إسٜٓـــٗ ١
َٛانــع َــٔ ايكــطإٓ َــع ايجٓــا ٤عًــ ٢أًٖــٗا يبٝــإ إــا٥ع ٚايؿــاضم بٝــِٓٗ
ٚبٌ نؿـاض َهـ , ١ؾـإ استذـٛا ٚقـايٛا قـس نـإ َـٔ أٖـٌ َهـ ١إٗـادطٕٚ
َجًُا َٔ إس ١ٜٓا٭ْكاض .
ؾتــأت ٞاٯٜــات ٚأ خبــاض ايػــٓ ١ايــيت ٖــ ٞؾطقــإ بــٌ إٜــصا ٤أٖــٌ َهــ١
يًـــٓيب قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚأقـــشاب٘ ٚبـــٌ سػـــٔ إغـــتكباٍ
ٚاغتهــاؾ ١أٖــٌ إسٜٓــ ١يًــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ  ,قــاٍ

تعـــاٍ ط َٟمممب َٗمممبِٛ َ١إَىْم م ِٚاَ٠ْٛذِّنَم مخِ ًََٟم م ْ٢زَم مٌَْٛيُِٟ ْٞم م َ٢األَهْم مشَاةِ ؤََّ ْ١زَخََُِّٜمممٌا
هَ ْ٢سَعٌُ ِٙاَّٜٛوِ ًَالَ َّشًَْجٌُا ثِإَُِ٣غِيِ ْٞهََِْ٣ ْ٢غِوِص(.)2

يكــس غــأٍ ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ض٩غــا ٤قــطٜـ إٔ
ىًــٛا بٓٝــ٘ ٚبــٌ ايع ـطب ٚ ,نــصا أ ؾــاض بعــض عكٗ٥٬ــِ ٚيهــِٓٗ أبــٛا إ٫
قاضبتــ٘  ,تــطٕ ٣ــاشا أضاز ايــٓيب َــِٓٗ تطنــ٘ ٚؾــأْ٘ َــع ايعــطب  ,اؾــٛاب
َٔ ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚكاطب ١ايكطإٓ يًعكٚ ٍٛزعٛت٘ يًتسبط ٚايتؿهط باٯٜات .
ايجـــاْ : ٞبٝـــإ قـــاْٖٚ ٕٛـــ ٛإٔ ضغـــاي ١ايـــٓيب قُـــس قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘
ٚآي٘ ٚغًِ يًٓاؽ ْٝعاّ .
( )1غٛض ٠ايطعس .39
( )2غٛض ٠ايتٛب.120 ١
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ايجايــح ْ :ؿــط ايــسع ٠ٛاٱغــ ١َٝ٬بــٌ ايٓــاؽ ٚعــس سكــطٖا ٗ بًــس٠

أ ٚق ّٛككٛقٌ  ,قاٍ تعاٍ ط ًََٟب ؤَسْعَْٜنَبَٕ بِالَّ سَزَْ٠خً ِْٜٛوَبِ٠َٛنيَص (.)1

ايطابــــع  :نؿاٜــــ ١ؾــــطٚض ض٩غــــا ٤قــــطٜـ ٚقــــسِٖ ايٓــــاؽ عــــٔ
اٱغــٚ , ّ٬ايتــسبط َعذــعات ايٓبــ ٠ٛؾــاشا دــاٚ ٤ؾــس َــٔ ايكبا٥ــٌ إٍ ايــٓيب
قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ أ ٚأْــ٘ شٖــب إيــ ٗ ِٗٝقــٌ إقاَتــ٘ أٜــاّ
َٛغِ اؿر ؾإ قطٜؿاّ وٛي ٕٛز ٕٚإّاِْٗ بٓبٛت٘ .
ٚعــٔ ( قُــس بــٔ إٓهــسض أْــ٘ مســع ضبٝعــ ١بــٔ عبــاز أ ٚعب ـاز ايــسٍ٩
ٜكــ ٍٛضأٜــت ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٜطــٛف عًــ ٢ايٓــاؽ
ٗ َٓــاظهلِ قبــٌ إٔ ٜٗــادط إٍ إسٜٓــٜ ١كــٜ ٍٛأٜٗــا ايٓــاؽ إٕ اهلل ٜــأَطنِ
إ تعبس ٫ٚ ٙٚتؿطنٛا ب٘ ؾ٦ٝا .
قــاٍ ٚٚ :ضا ٙ٤ضدــٌ ٜكــٜ ٍٛأٜٗــا ايٓــاؽ إٕ ٖــصا ٜــأَطنِ إٔ ترتنــٛا
ز ٜٔآبا٥هِ ؾػأيت َٔ ٖصا ايطدٌ ؾك ٌٝأب ٛهلب) (.)2
َٚـــٔ ايٓـــاؽ َـــٔ ٜؿـــتً بـــاعطاض ٚعـــع ٚف ٚقاضبـــ ١قـــطٜـ يًـــٓيب
قُـــس قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٭ْٗـــِ عؿـــريت٘ ٚأًٖـــ٘ يٝهـــَ ٕٛـــٔ

َعــــاْ ٞقٛيــــ٘ تعــــاٍ ط ًَؤَ٣مممزِسْ هَشِمممريَرََٖ األَْٓمممشَثِنيَص( )3بٝــــإ قــــاَْ ٕٛــــٔ
:
ا٭ : ٍٚزع ٠ٛبين ٖاؾِ ٚقطٜـ يٲغ. ّ٬
ايجاْٝـــ : ١بـــصٍ ايـــٓيب ايٛغـــع ٗ زعـــ ٠ٛقـــطٜـ يٲغـــٖٚ , ّ٬ـــَ ٛـــٔ

إ كـــازٜل اـاقـــ ١يكٛيـــ٘ تعـــاٍ ط َّبؤَُّّيَمممب اٛشَّعُمممٌ ُٙثَِّٜمميْ َٟمممب ؤُ٣م مضِ َٙبَِْْٛممَٖ ِٟم م ْ٢سَثِّم مَٖ
ًَبِ َْٞٛ ْ١رَِْوََ٠َُ ْٚب ثٌََّْٜذَ سِعَبَٛزَوُص (.)4
( )1غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
( )2ع ٕٛٝا٭ثط .133/1
( )3غٛض ٠ايؿعطا.214 ٤
( )4غٛض ٠إا٥س.67 ٠
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ايجايجــ : ١بٝــإ قــاْٖٚ ٕٛــ ٛإٔ إغــ ّ٬عؿــريٚ ٠أٖــٌ ايــٓيب قُــس قــً٢
اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ غــبب يــسخ ٍٛنــجري َــٔ ايٓــاؽ ٗ اٱغــٚ , ّ٬نــصا
ؾــــإ إعطانــــِٗ ٚقــــسٚز ِٖ عــــٔ ْبٛتــــ٘ ْــــٛع عكبــــ ١يــــسخ ٍٛايٓــــاؽ
اٱغ. ّ٬
ايطابعــ : ١يكــس ػًــت َٓــاؾع ٚبطنــات اٯٜــ ١أعــَ ٙ٬اٖٝــ ١ايٓــاؽ ايــصٜٔ
إؾـــرتنٛا ٗ اهلذـــ ّٛعًـــ ٢إسٜٓـــَ ٗ ١عطنـــ ١أســـس ٚاـٓـــسم  ,إش نـــإ
ا٭ســابٝـ سًؿــا ٚ ٤عْٛــاّ ٚغــٓساّ يكــطٜـ ٗ سطبٗــا ٚقتاهلــا نــس ايــٓيب
قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ أ ٟإٔ ٖــص ٙايكبا٥ــٌ مل تبــسأ ايكتــاٍ ٚاؿــطب
نــس ايٓبــٚ ٠ٛاٱغــٚ, ّ٬مل ٜهــٔ بعــطض ٚاســس َــع قــطٜـ ٗ اؿــطب ,
إِا ناْٛا سًؿاٚ ٤تابعٌ يط٩غا ٤ايهؿط َٔ قطٜـ .
اـاَػــ : ١إقاَــ ١اؿذــ ١عًــ ٢قــطٜـ بــٌ ايكبا٥ــٌ بــإٔ ايــٓيب قــً٢
اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ أْــصض قَ ٛــ٘ ٚســصضِٖ َــٔ اٱقاَــ ١عًــ ٢ايهؿــط َٚــٔ
قاضبت٘.
ايػازغــ : ١إ ضاز ٠سػــٔ قــً ١ايــطسِ ٚعٓاٜــ ١ايٓبــ ٠ٛبــايطسِ ٚا٭ٖــٌ
ٚا٭قاضب .
ايػــابع : ١تأنٝــس قــاْٖٚ ٕٛــ ٛإٔ عؿــري ٠ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغــًِ َــٔ شضاض ٟا٭ْبٝــاٖٚ ٤ــِ َــٔ شضٜــ ١ابــطاٖٚ ِٝامساعٝــٌ ٚٚ ,ضز

ٗ ايتٓعٜـــٌ طًَبِرْ اثْزَ َٜممممَ بِثْمممشَاىِْ َٞسَثُّممموُ ثََِ٘٠ِٜمممبدٍ َُمممإَرََّ٠يَُٓ َّ٢مممب َٙبِِّ٣ممممِ خَبهُِٜمممَٖ
ِٜٛنَّبطِ بَِٟبًٟب َٓب ْ٢ًَِٟ َٙرُسَِّّّزِِ َٓب َٙالَ َّنَب ُٙهَيْذُِ اٛلَّبِ٠ِٛنيَص (.)1

يكــس تهــُٓت آٜــ ١ايبشــح اٱخبــاض عــٔ ْــع ٍٚإكــٝب ١بــايٓيب قــً٢
اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚأقــشاب٘ ٚيهــِٓٗ مل ٜهًــٛا ٚمل ٜٓٗــٛا ستــ ٢نتــب

اهلل عــع ٚدــٌ هل ـ ِ ايٓكــط  ,قــاٍ تعــاٍ ط ًََٗ مإَِّّ ِٟ ْ٢مَ٣ ْ٢جِ مٍِّ َٓبرَ مَٟ َٚوَ موُ

( )1غٛض ٠ايبكط.124 ٠
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ع م َز َ٘بٌُ٣ا ًَا َّٜ ٛم ُو
ػ م ُوٌُِا ًَ َٟممب ا ْ
ع مجِْ ِ ٚا َّٜ ٛم ِو ًَ َٟممب َ
طممب َث ُي ُِْ ٞممِ َ
 َٗ ١م ِث ٌري َُ َ٠ممب ًَ َى ُنممٌا ِ٠َ ٛممب َؤ َ
َ
ِس ِّث ُّْممٌ
ُّسِتُّ اٛظَّبثِشَِّ٢ص (.)1
ٚتــسٍ خاُــ ١اٯٜــ ١أعــ ٙ٬عًــ ٢إٔ َــٔ ايػاٜــات اؿُٝــس ٠ٯٜــ ١ايبشــح
تُٓٝـــًَ ١هـــ ١ايكـــرب عٓـــس إػـــًٌُ ٗ أدٝـــاهلِ إتعاقبـــٚ ١ايعكـــَُ ١ـــٔ
اؾـــعع ٚاهلًـــع عـــٔ ْـــع ٍٚايـــبٚ ٤٬إكـــٝب ١خاقـــ ١ا٭َـــط إؿـــاد ٧غـــري
إتٛقع َٓٗا .

اٌصٍح تني أوي وآخس اٌَح

إبتــسأت آٜــ ١ايبشــح بعــس ايعطـــ باٱخبــاض عــٔ سكٝكــٖٚ , ١ــْ ٞــعٍٚ
إكـــٝب ١بإػـــًٌُ ٚتًكـــ ِٗٝاـػـــاضٚ , ٠إقـــابتِٗ بهجـــط ٠اؾطاســـات ,
ؾُـــٔ َؿـــاخط اٱغـــ ّ٬قـــٝػ ١اـطـــاب ٗ آٜـــ ١ايبشـــح ٭ْٗـــا ْعيـــت

غكٛم ٚاقع ١أسس يٝسٍ قٛي٘ تعاٍ طًََٟب ؤَطَبثَُْ٘ٞص عًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭ : ٍٚغ ١َ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .

ايجــاْ : ٞإغــتُطاض ْــع ٍٚآٜــات ايكــطإٓ عًــ ٢ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل
عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚبٝــإ قــاْٖٚ ٕٛــ ٛإٔ ايــص ٟؿــل إػــًٌُ َــٔ ا٭ش٣
ٚايهــطض ٜــ ّٛأســس مل ّٓــع َــٔ ْــع ٍٚآٜــات ايكــطإٓ عًــ ٢ايــٓيب قُــس
قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٖٚــ ٛأبٗــٚ ٢أععــِ قــٝؼ ايػــ ١َ٬اـاقــ١
ٚايعاَــ , ١ؾُــا زاّ ضغــ ٍٛاهلل قــً  ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ غــإاّ ٚآٜــات
ايكــطإٓ تــرتْ ٗ ٣عٚهلــا  ,ؾاٱغــٚ ّ٬إػــًُ ٕٛغــري ٖٚ ,ــ ٛا٭َــط ايــصٟ
أسعٕ ايص ٜٔنؿطٚا ٚدعًِٗ عادع ٜٔعٔ قسٸ اٱغ. ّ٬

ٚشنـــطت آٜـــ ١ايبشـــح َٜٛـــاّ ككٛقـــاّ بكٛيـــ٘ تعـــاٍ طًََٟمممب ؤَطَمممبثَُْ٘ٞ

َّمٌْ َٝصيبٝــإ ايػبطــٚ ١ايػــعازَ ٠ــٔ أٜــاّ إػــًٌُ ا ٭خــط , ٣ؾٗــِ يٝػــٛا ٖــٔ
ٜكــاٍ ؾــٜ ِٗٝــ ّٛيــو ٜٚــ ّٛعًٝــو  ,إِــا نــٌ أٜــاّ ايــسْٝا يًُــ ٌَٓ٪إَ ٫ــا
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .146
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ْــسض َٓٚ ,ــ٘ ٜــ ّٛأســس  ٫ٚ ,عــرب ٠بايكًٝــٌ ايٓــازض  ,باٱنــاؾ ١إٍ قــإْٛ
 ٖٛٚإٔ ايص ٟأقاب إػًٌُ ٦َٜٛص َٓاغب ١٭َٛض :
ا٭ : ٍٚاٱتعاظ .
ايجاْ : ٞإقتباؽ ايسضٚؽ .
ايجايح  :ايؿهط هلل عع ٚدٌ .
ايطابــع  :ثبــات ؾــطا٥ع اٱغــٚ , ّ٬عذــع ايــص ٜٔنؿــطٚا عــٔ َٛادٗــ١
َؿاٖ. ُ٘ٝ
اـــاَؼ  :بٝــإ قــبض ؾعــٌ ايــص ٜٔنؿــطٚا َــٔ قــطٜـ ٚأعــٛاِْٗ  ,قــاٍ

ُٗ ٢ممم ِّٚ
ْ
ذ آ ِٟنَم م ًخ ُْ ٟـ َِ ٠ئنَّم م ًخ َّ ْإرِْيَمممب ِس ْص ُٓيَمممب َسًَم مذًا ِٟم م
تعـــاٍ ط ًَػَمممشَةَ اَّٜٛم موُ َٟم مثَالً َٓ ْشَّم م ًخ َٗبَ٣م م ْ
ََٟ٘بَََُِ٘ ٍ١شَدْ ثِإَْ٣وُ ِٞاَّٜٛوِ َُإَرَآَيَب اَّٜٛوُ ِٛجَبطَ اْٛدٌُمِ ًَاْٛخٌٍَِْ ثَِ٠ب َٗبٌُ٣ا َّظْنَوٌَُ١ص(.)1
ايػــازؽ  :زعـــ ٠ٛايٓـــاؽ يًتـــسبط ٗ آٜـــات ايكـــطإٓ ايـــيت ْعيـــت قبـــٌ
ٚبعس َعطن ١أسس .
ايػــابع  :زعــ ٠ٛايٓــاؽ يــسخ ٍٛاٱغــ , ّ٬ؾُــٔ نــإ ٜعــٔ إٔ ايــصٜٔ
نؿــطٚا غــٝذٗع ٕٚعًــ ٢إػــًٌُ تــبٌ يــ٘ بعــس ٚاقعــ ١بــسض ٚأســس عكــُ١
ايٓبـــٚ ٠ٛايتٓعٜـــٌ عـــٔ اٱظاســـ ١عـــٔ اٱَاَـــٚ ١ايكـــساض , ٠قـــاٍ تعـــاٍ

ط ُّشِّممذًُ َ١ؤَُّ ْ١ـِِْئُمممٌا ُ٣مممٌسَ اَّٜٛمموِ ثِممإٌََُْاىِيًََِّ ْٞممإْثََ اَّٜٛمموُ بِالَّ ؤَُّ ْ١ممزُِ٣ َّٞمممٌسَهُ ًََٛممٌْ َٗممشِهَ
اَْ٘ٛبُِشًَُ١ص (.)2

ايجـــأَ َ :ـــٔ َعـــاْ ٞقٛيـــ٘ تعـــاٍ طَٟمممب ؤَطَمممبثَُ٘ ْٞص ايبؿـــاض ٠بـــايجٛاب
ايعع ِٝعٔ نٌ أشٚ ٣دطح ؿل إػًٌُ .

( )1غٛض ٠ايٓشٌ .112
( )2غٛض ٠ايتٛب.32 ١
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ايتاغـــع  :ايبؿـــاض ٠بـــا٭َٔ ٚايػـــَ ١َ٬ـــٔ اٱقـــابٚ ١ايهـــطض بعـــس

َعطنـــ ١أســـسٖٚ ,ـــ ٛإػـــتكطأ َـــٔ قٛيـــ٘ تعـــاٍ ط ًََٟمممب ؤَطَمممبثََُّ٘ ْٞم مٌْ َٝاْٛزََٔمممَ
اْٛدَْ٠وَبِ١ص (.)1

يكــس إبتــسأت آٜــ ١ايبشــح باٱغــِ إٛقــَ( ٍٛــا) ٖٚــ ٗ ٛقــٌ ضؾــع
َبتــسأ يتؿــطأب ا٭عٓــام إٍ ز٫يتــ٘ َٚعاْٝــ٘ َٚــا ىــرب عٓــ٘ ؾٝــأت ٞاـــرب
بــإٔ إكــٝب ١ايــيت ٚقعــت يًُػــًٌُ ٜــَ ّٛعطنــ ١أســس سكــًت بــاشٕ اهلل
عــــع ٚدــــٌ  ,يبٝــــإ قــــاْٖٚ ٕٛــــ ٛإٔ اـــــرب ٗ ايكــــطإٓ ٜٗــــ ٕٛإكــــٝب١
ٜٚكــطف ا٭شٜٚ ٣كــري غــبباّ يعٜــاز ٠قــَٓٚ ٠ ٛعــ ١إػــًٌُ ٕٚ ,ــا قــاٍ اهلل

تعـــــاٍ ط بَِ٠َّ٣مممممب اُ٠ْٛاِْٟنُمممممٌ َ١بِخْممم مٌَحٌص

()2

ؾاْـــــ٘ غـــــبشاْ٘ تؿهـــــٌ باغـــــباب

َٚكــسَات تعاٖــس ٖــص ٙا٭خــَٗٓٚ , ٠ٛــا َٓــع ايؿــكام بــٌ إػــًٌُ أٚ
زبٝــب اؿــعٕ ٚا٭غــ ٢بٝــِٓٗ عٓــس إكــٝب , ١ؾاٯٜــ ١ايكطآْٝــ ١تٓذ ـ ٞبؿهــٌ

اهلل َــٔ آ ثـــاض ٚأنـــطاض إكـــٝبٖٚ , ١ـــَ ٛـــٔ َكـــازٜل طخَْْممشَ ؤَُّٟممخٍ ؤُخْشِخَممذْ
ِٜٛنَّبطِص( ٚ )3تبٌ آ ١ٜايبشح قاْْٛاّ َٔ دٗتٌ :

ا٭ : ٍٚإكــٝب ١ايــيت تٓــعٍ بطغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
تكـــٝب نـــٌ َػـــًِ َٚػـــًُ ١إٍ ٜـــ ّٛايكٝاَـــٚ , ١تكـــسٜط اٯٜـــَٚ : ١ـــا
أقــاب ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ َــٔ اؾطاســات أقــابهِ
بــا٭شٚ ٣ا٭مل ) ٚؾٝــ٘ إْــصاض يًــص ٜٔنؿــطٚا ايــص ٜٔأقــطٚا عًــ ٢ايتعــسٟ
عً ٢سطَات اٱغ. ّ٬
ايجاْٝـــَ : ١ـــا ٜكـــٝب إـــساؾعٌ عـــٔ اٱغـــَ ّ٬ـــٔ ا٭شٚ ٣ايهـــطض
َكـــٝب ١عٓـــس نـــٌ إػـــًٌُ ٖٚ ,ـــٌ وـــل يًُػـــًٌُ إغتشهـــاض َٓاغـــب١
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .166
( )2غٛض ٠اؿذطات .10
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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شنـــطٚ ٣اقعـــ ١أســـس ٗ ايٓكــــ َـــٔ ؾـــٗط ؾـــٛاٍ ٚتـــ ٠ٚ٬قٛيـــ٘ تعـــاٍ

ط اَّٛزِّ َ٢بِرَا ؤَطَبثَزْيُُٟ ْٞظِْجَخٌ َٓبٌُٛا بَِّ٣ب َِّٜٛوِ ًَبَِّ٣ب بَِْْٛوِ سَاخِوٌَُ١ص ( )1اؾٛاب ْعِ .

ٜٚـــسٍ تكٝٝـــس أٚإ إكـــٝب ١بأْـــ٘ ٜـــ ّٛايتكـــ ٢اؾُعـــإ عًـــ ٢أْـــ٘ قـــس
ٜرتؾــض عــٔ إعطنــ ١ا٭شٚ ٣إكــٝب ١عًــ ٢قًــ ١إكــا٥ب ٗ أٜــاّ ايــٓيب
قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ َٚــع شنــط آٜــ ١ايبشــح ٕكــٝب ١إػــًٌُ
ٗ  ّٜٛأسس ؾاْٗا تسٍ بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢أَٛض :
ا٭ٚ : ٍٚقٛف خػاض ٠إػًٌُ عٓس سس إكٝبٚ ١ا٭ش. ٣
ايجاْٝــ : ١تــٛايْ ٞــع ٍٚآٜــات ايكــطإٓ عًــ ٢ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘
ٚآي٘ ٚغًِ ست ٗ ٢ساٍ إكٝب. ١
ايجايــح  :تًكــ ٞإػــًٌُ فــتُعٌ إكــٝبٚ , ١ؾٝــ٘ ؽؿٝـــ َــٔ ٚطأتٗــا
ٕــــا ٗ اٱدتُــــاع ٚاٱؼــــاز ٗ تًكــــ ٞإكــــٝبَ ١ــــٔ تؿــــتٝت ٯثاضٖــــا ,
ٚايتكًٝــٌ َــٔ ٚقٛعٗــا ٚإغتشهــاض ايعكــٌ ٚاؿهُــ ٗ ١تــساضنٗا ٖٚ ,ــٛ

َــٔ َكــازٜل َــا ٚضز قبــٌ آٜــتٌ بكٛيــ٘ تعــاٍ ط ًَُّوَُ٠ِّٜيُم ْٞاِْ٘ٛزَممبةَ ًَاْٛسِْ٘ َ٠مخَص

()2

ؾُــٔ ايهتــاب ْــع ٍٚآٜــ ١ايبشــح َٚ ,ــٔ اؿهُــ ١ايتعــاٚ ٕٚايتــآظض عٓــس
إكٝب. ١
َٓٚــ٘ َبــازض ٠إػــًٌُ يًدــطٚز ؼــت يــٛا ٤ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل
عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٗ ايٝـــ ّٛايتـــاي ٞيٛاقعـــ ١أســـس ٕطـــاضز ٠دـــٝـ ايـــصٜٔ
نؿـطٚا ٚإخبـاضِٖ ٚايـصَ ٜٔــٔ خًؿٗـِ بـإٔ َـا أقــاب إػـًٌُ ٜـ ّٛأســس
مل ٜؿت َٔ عهسِٖ  ,أٜ ٚهعؿِٗ عٔ ايسؾاع .
ٜٚـــبٌ تكٝٝـــس آٜـــ ١ايبشـــح خػـــاض ٠إػـــًٌُ بأْـــ٘ بـــاشٕ اهلل عـــسّ
ايتعــاضض بــٌ إكــٝبٚ ١ايٓكــط ٚ ,نــٌ َُٓٗــا بٝــس اهلل ٚ ,إش دعــٌ اهلل
عـــع ٚدــــٌ اـػــــاض ٠تتػؿــــ ٢ططٜــــل ايكتــــاٍ  ,ؾاْــــ٘ غــــبشاْ٘ إخــــتل
( )1غٛض ٠ايبكط.156 ٠
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .164
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إػــًٌُ بايٓكــط ٚايػًبــ , ١ؾــإ قًــت ٖــٌ ٖــصا ايٓكــط َطًــل أّ أْــ٘ َكٝــس
بادتُاع ؾطا٥ط٘ ٚ ,ؼكل أغباب٘ .
اؾـــٛاب ٖـــ ٛا٭ , ٍٚؾكـــس أبـــ ٢اهلل عـــع ٚدـــٌ إ ٫إٔ تهـــٖٓ ٕٛـــاى
َ٬ظَــ ١بــٌ ايٓبــٚ ٠ٛايٓكــط ٚ ,بــٌ اٱّــإ ٚعــسّ اهلعّــٚ , ١قــاٍ تعــاٍ

٢ص
َ
 ١اَّٜٛممم ِو ًَاَّٜٛممم ُو َٟممم َن اٛظَّممممب ِث ِشّ
ِ
ذ ُِئَممم ًخ َٗممم ِث َري ًح ثِممم ِة ْر
ُِ ٢ئَممم ٍخ ََِْٜٜٓممم ٍخ ًَ َٜجَممم ْ
ْ
طَٗمممِٟ ْٞممم

()1

ٚأختتُــت اٯٜــ ١بــصنط عًــ ١أخــطٕ ٣ــا أقــاب إػــًٌُ ٖٚــ ٛعًــِ اهلل
ٚإ٥٬هــٚ ١ايٓــاؽ بــإٚ , ٌَٓ٪قــربِٖ ٚاؾطاســات ايــيت أقــٝبٛا بٗــا ,
ٚإــ ٌَٓ٪ايػــبعٌ ايــص ٜٔغــازضٚا إٍ ايطؾٝــل ا٭عًــ ٢ؾــٗساَ ٗ ٤عطنــ١
أسس .
َٚـٔ اٯٜـات عطـــ اٯٜـ ١ايتايٝــ ١عًـَ ٢هــاٌَ آٜـ ١ايبشــح َـع إؼــاز
َٛنــٛع ايعطـــ بتعــسز عًــَ ١ــا أقــاب إػــًٌُ ٜــ ّٛأســس ٚنأْــ٘ يــٝؼ
مثــ ١ؾاقــً ١بــٌ اٯٜــتٌ ٚ ,يهــٔ اهلل عــع ٚدــٌ أنــطّ إــٚ ٌَٓ٪شنــطِٖ
عًـــ ٢مـــ ٛاـكـــٛم َـــع إشٕ بإكـــٝب ١يٝهـــ ٕٛايتشكٝـــل بكٛيـــ٘ تعـــاٍ

ط ًَِٛممَْوْ ََٜٞاُ٠ْٛمماِْٟنِنيَ ص عًُــاّ َػــتك ّ٬قاُ٥ــاّ بصاتــ٘ قبــٌ اٱْتكــاٍ إٍ ســاٍ
إٓــــاؾكٌ ٚ ,يبٝــــإ قــــاْٖٚ ٕٛــــ ٛإٔ نؿـــــ إــــٚ , ٌَٓ٪بٝــــإ غــــٓد١ٝ
اٱّــإ  ,يٝــصب اهلل عــٔ إــٜٚ , ٌَٓ٪ــسؾع عــِٓٗ نٝــس ايــص ٜٔنؿــطٚا ,

قــــاٍ تعــــاٍ ط بِ َّ١اَّٜٛممموَ ُّمممذَاُِنُ هَممم ْ٢اَّٛمممزِّ َ٢آَٟنُممممٌا بِ َّ١اَّٜٛممموَ الَ ُّسِمممتُّ ُٗمممَّٚ
خٌََّاٌَُِٗ ٍ١سٍص (.)2

 ٚإبتــــسأت اٯٜــــ ١عــــطف ايعطـــــ ايــــٛا ٗ ٚز٫يــــ ١عًــــ ٢إتكــــاٍ
َٛنــٛعٗا باٯٜــ ١ايػــابك , ١ثــِ دــا ٤اٱغــِ إٛقــَ( ٍٛــا) َعٓــ ٢ايــصٟ
ٚتكــسٜطٚ : ٙايــص ٟأقــابهِ ٚايكــطإٓ ٜؿػ ـط بعهــ٘ بعه ـاّ  ,ؾكــس ٚضز (َــا)

( )1غٛض ٠ايبكط.249 ٠
( )2غٛض ٠اؿر .38
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ٖٚــَ ٛــبٗ ِ ٫ٚ ,بــس اْــ٘ ٜــسٍ عًــ ٢أَــط َعًــٜٚ ّٛتذًــ ٗ ٢ايكــطإٓ عًــ٢
م ٛايٛنٛح ٚايتع َٔ ٌٝدٗات :
ا٭ : ٍٚز٫يـــ ١عطــــ ٖـــص ٙاٯٜـــ ١عًـــ ٢ا ٯٜـــ ١ايػـــابكٖٚ ١ـــ ٞآٜـــ١
إكٝب. ١
ٚتكـــسٜط اؾُـــع بـــٌ اٯٜـــتٌ ٚ :إكـــٝب ١ايـــيت أقـــابتهِ ٜـــ ّٛايتكـــ٢
اؾُعإ ؾباشٕ اهلل .
ايجاْٝــ : ١شنــط آٜــ ١ايبشــح يٝــ ّٛككــٛم ٖٚــٜ ٛــ ّٛايكتــاٍ ٚايهــط

ٚايؿط بكٛي٘ تعاٍ طٌَّْ َٝاْٛزَََٔ اْٛدَْ٠وَبِ١ص.

َٚــــٔ إعذــــاظ ايكــــطإٓ إٔ يؿــــغ طَّمم مٌْ َٝاْٛزََٔمم مَ اْٛدَْ٠وَممممبِ١صٚضز ٗ

ايكــطإٓ ثــ٬خ َــطات ٚ ,اســس ٠غكــٛم َعطنــ ١بــسض بكٛيــ٘ تعــاٍ طًََٟممب
ؤَ٣ضَْٛنَب هَ ََٜهَجْذَِ٣ب ٌَّْ َٝاُِْٛشَْٓب ٌََّْٝ ِ١اْٛزَََٔ اْٛدَْ٠وَبِ١ص (.)1

ٚضزت آٜــــ ١ايبشــــح ٚ ,قٛيــــ٘ تعــــاٍ ط بِ َّ١اَّٛمممزِّ َ٢رٌَََّٛمممٌْا ِٟمممنَُّْ٘ ْٞمممٌَْٝ
اْٛزَََٔ اْٛدَْ٠وَب ِ١بَِ٠َّ٣ب اعْزَضََّٛيُ ْٞاٛشَّْْـَب ُ١ثِجَوْغِ َٟب َٗغَجٌُاص (. )2
َٚــٔ اٱعذــاظ ٗ إكــازٜل ايٛاقعٝــ ١ٯٜــات ايكــطإٓ أْــ٘ مل ٜكــع قتــاٍ
ٚيكـــا ٤بـــٌ إػـــًٌُ ٚايـــص ٜٔنؿـــطٚا َجـــٌ َعطنـــ ١بـــسض ٚأســـس إٍ إٔ مت
ؾتض َه. ١

تــــطٕ ٣ــــاشا دــــاٖ ٤ــــصا ايًؿــــغ طَّمم مٌْ َٝاْٛزََٔممممَ اْٛدَْ٠وَممممبِ١ص َــــطتٌ

غكــٛم َعطنــ ١أســس َٚ ,ــطٚ ٠اســس ٠غكــٛم َعطنــ ١بــسض  ,اؾــٛاب
َٔ دٗات :
ا٭ : ٍٚايتبا ٜٔإٛنٛع ٗ ٞشات اٯٜات .
ايجاْ : ١ٝدا ٤ايٓكط ٗ َعطن ١بسض َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ .
( )1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .41
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .155
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ايجايج : ١ؾسٚ ٠طأ ٠إكٝب ١عً ٢إػًٌُ ٗ َعطن ١أسس .
ايطابع : ١زع ٠ٛإػًٌُ  ٫قتباؽ ايسضٚؽ ٚإٛاعغ َٔ ٚد: ٙٛ
ا٭َ : ٍٚعطن ١بسض ْٚكط إػًٌُ ؾٗٝا .
ِ
ايجـــاْ : ٞؼكٝـــل إػـــًٌُ ايػًبـــ ٗ ١بـــساٜات َعطنـــ ١أســـس ٖٚ ,ـــ ٸ
ايص ٜٔنؿطٚا بايؿطاض ٚاهلعّ. ١
ايجايح ْ :هػ ١إػًٌُ ٗ َعطن ١أسس .
ايطابـــع  :تعـــسز نـــطٚب إكـــٝب ١ايـــيت ْعيـــت بإػـــًٌُ ٗ َعطنـ ـ١
أسس .
اــــاَؼ  :عـــسز إ٥٬هـــ ١ايـــصْ ٜٔعيـــٛا يٓكـــط ٠إػـــًٌُ ٗ َعطنـــ١
أسس أنعاف عسزِٖ ٗ َعطن ١بسض ,
اـاَػ : ١نجط ٠أؾطاز اؾٝـ َٔ ايططؾٌ ٗ َعطن ١أسس .
ايػازغ : ١تطى ؾطٜل َٔ إػًٌُ َٝسإ إعطن ّٜٛ ١أسس .
يكـــس أخـــربت اٯٜـــ ١ايػـــابك ١عـــٔ إكـــٝب ١ايـــيت ْعيـــت بإػـــًٌُ ٗ
َعطنــ ١أســس ٚ ,إٔ غــببٗا ٖــ ٛشات إػــًٌُ ٚيــٝؼ قــ ٠ٛايعــسٚ ٚنجــط٠
أغـــًشتِٗ ٚضٚاسًـــِٗ ٚ ,إٕ ناْـــت ٖـــص ٙايهجـــط ٠ظـــاٖطٚ ٠دًٝـــ ١إ ٫إٔ
اٯٜــ ١تــسٍ بايس٫يــ ١ايتهــُٓ ١ٝعًــ ٢أْٗــا يٝػــت غــبب ّا ـػــاض ٠إػــًٌُ
ٚتعًـــل َٛنـــٛع آٜـــ ١ايبشـــح بـــصات ايٛاقعـــٚ ١خػـــاض ٠إػـــًٌُ ؾٗٝـــا ,
ٚيهٓ ٗــا أخــربت عــٔ قــاْٖٚ ٕٛــ ٛإٔ ايــصٚ ٟقــع يًُػــًٌُ إِــا نــإ بــاشٕ
اهلل عـــع ٚدـــٌ ,يبٝـــإ قـــاْٖٚ ٕٛـــٜ ٫ ٛـــأت ٞأشٚ ٣نـــطض يًُػـــًٌُ إ٫
ٚؾَ ٘ٝػا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚبعـــح ايػـــهْ ٗ ١ٓٝؿـــٛؽ إػـــًٌُ ٖٚ ,ـــَ ٛـــٔ ؾهـــٌ اهلل
غــبشاْ٘ عًــ ٢إــَٝ ٗ ٌَٓ٪ــسإ إعطنــٚ ١بعــسٖا  ,ؾٝبعــح اهلل عــع ٚدــٌ
ايػهْ ٗ ١ٓٝؿٛغِٗ ًٜٚ ,ك ٞاـٛف ٚاؾعع ٗ ْؿٛؽ ايص ٜٔنؿطٚا .
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ايجاْٝــَٓ : ١ــع اـــ٬ف ٚاـكــ ١َٛبــٌ إػــًٌُ  ,قــاٍ تعــاٍطًَارُْٗ مشًُا
ِ٣وَْ٠خَ اَّٜٛوِ هَ َُْْْٜٞ٘بِرْ ُٗنْزُ ْٞؤَهْذَاءً َُإَ َََّٛثٌَُُْْٜٓ َ٢ثَُُِ٘ ْٞإَطْجَسْزُ ْٞثِنِوَْ٠زِوِ بِخٌَْاً٣بص(.)1
ايجايجــ : ١إ قــ٬ح إػــًٌُ ٕعــاضى اٱغــ ّ٬اي٬سكــَ ١ــٔ غــري خــٛف
أ ٚؾعع أ ٚخؿ َٔ ١ٝإكٝب. ١
ايطابعــ : ١ضدــع إػــًَُ ٕٛــٔ َٝــسإ إعطنــ ١بــ ا٭دط ٚايجــٛاب َــٔ
عٓس اهلل غبشاْ٘ .
اـاَػـــ : ١تُٓٝـــًَ ١هـــ ١ايتكـــ ٣ٛعٓـ ـس إػـــًٌُ ٚ ,ايتؿكـــ٘ ٗ ايـــسٜٔ
َٚعطؾــ ١قــاْٖٚ ٕٛــ ٫ ٛوــسخ ؾــ ٧هلــِ إ ٫بــاشٕ اهلل ٖٚ ,ــ ٛؾدــطهلِ ,
ٚإٕ نإ نٌ َا ٜكع يًٓاؽ بإشٕ َٓ٘ تعاٍ .
ايػازغ : ١سهٛض إؿ ١٦ٝاٱهلَٝ ٗ ١ٝسإ إعطن. ١
ايػــابع : ١عــسّ ايتعــاضض بــٌ ْــع ٍٚإ٥٬هــ ١يٓكــط ٠إػــًٌُ ٚبــٌ
إ شٕ اهلل عـــع ٚدـــٌ عًـــ ٍٛإكـــٝب ١بٗـــِ  ,يـــصا ْـــصٖب يعـــسّ خػـــاض٠
إػـــًٌُ ٕعطنـــ ١أســـس ٚ ,نٝــــ ىػـ ـط إعطنـــ ١ايـــص ٜٔتهـــ ٕٛإ٥٬هـــ١
َــسزاّ ٚعْٛــاّ هلــِ يبٝــإ قــاَْ ٗ ٕٛعذــعات ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغــًِ ٖٚــ ٛغــَ٬ت٘ ٚاؾــٝـ ايــصَ ٟعــ٘ َــٔ اهلعّــٚ ١خػــاض ٠إعطنــ, ١
ٖٚــَ ٛــٔ أغــطاض ســطم ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ عًــ ٢اـــطٚز
بٓؿػ٘ إٍ َٝسإ ايكتاٍ ٗ َعاضى اٱغ ّ٬ا٭. ٍٚ
يكــس خكــت آٜــ ١ايبشــح َــا أقــاب إػــًٌُ ٗ َعطنــ ١أســس بأْــ٘
باشٕ اهلل ٚ ,وتٌُ َؿٗٚ َ٘ٛدٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚعــسّ إقــاب ١إػــًٌُ بإكــٝب ٗ ١غــري َــا ؿكٗــِ ٗ َعطنــ١
أسس .
ايجـــاْ : ٞإضاز ٠ايعُـــٚٚ , ّٛضز َـــا ْـــعٍ بإػـــًٌُ ٗ َعطنـــ ١أســـس
َٔ باب إجاٍ .
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .103
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ايجايــح  :يكــس أقــٝب إػــًُ ٗ ٕٛغــري َعطنــ ١أســس ٚ ,يهــٔ َطتبــ١
أزْـــٚ ٢أقـــ ٌ نُـــا ٗ َعطنـــ ١بـــسض ؾكـــس غـــكط أضبعـــ ١عؿـــط ؾـــٗٝساّ ٗ
إعطنٚ , ١نإ ْكط إػًٌُ ٗ َعطن ١بسض ععُٝاّ .
ٚايكــشٝض ٖــ ٛايجــاْٚ ٞايجايــح أعــ , ٙ٬يٝهــ ٕٛتكــسٜط آٜــ ١ايبشــح
عًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭َٚ : ٍٚا أقابهِ قبٌ اهلذط ٠ؾباشٕ اهلل .
ايجاَْٚ : ٞا أقابهِ بعس اهلذط ٠ؾبأشٕ اهلل .
ايجايح َٚ :ا أقابهِ ٗ نٌ َعطن ١ؾاشٕ اهلل .
ايطابــع َٚ :ــا أقــابهِ بؿكــس ا٭سبــ ١ايؿــٗسا ٤ؾبــإشٕ اهلل ٖٚ ,ــٌ ٗ

قٛيـــ٘ تعـــاٍ طَُجِممةِرْ ِ١اَّٜٛمموِ صَٛاغـــا ٠يًُػـــًٌُ  ,اؾـــٛاب ْعـــِ ٚ ,ؾٝـــ٘
ؽؿٝـــ عــِٓٗ ٚظٜــاز ٠هلــِ ٗ اٱّــإ ثــِ أخــرب اهلل عــع ٚدــٌ عــٔ نــٕٛ
إكـــٝب ١غـــبباّ يبٝـــإ قـــسم اٱّـــا ٕ ٚ ,تعـــ ٌٝإـــ ٌَٓ٪ايـــص ٜٔقـــربٚا
ٚداٖــــسٚا ٚأخًكــــٛا ٗ طــــاعتِٗ هلل ٚضغــــٛي٘ يتــــسٍ اٯٜــــ ١بايس٫يــــ١
ايتهــُٓ ١ٝعًــ ٢ؾــس ٠ايــبٚ ٤٬أغــباب اـــٛف ايــيت سًٓــت بإػــًٌُ ٜــّٛ
َعطنــ ١أســس بػــبب تعذــٌ ايطَــا ٠إػــًٌُ ٚتــطنِٗ َٛانــعِٗ طُعــ ّا
بايػٓا ِ٥يبٝإ قاْ ٕٛيع ّٚايكرب ٚعسّ قريٚض ٠ايػٓا ِ٥ايػا. ١ٜ

ِٓ غاٌاخ اٌَح
ٗ اٯَ ١ٜػا: ٌ٥

ا٭ : ٍٚبٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإقرتإ اٱبت ٤٬بايسع ٠ٛإٍ اهلل .
ايجاْٝــــ : ١يــــع ّٚدٗــــاز ايــــٓيب قُــــس قــــً ٢هلل عًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ
ٚأقشاب٘ ٗ غب ٌٝاهلل .
ايجايج : ١بٝإ ساد ١إػًٌُ إ ٍ ايكرب ٗ َطنا ٠اهلل .
ايطابعـــ : ١إنـــطاّ اهلل عـــع ٚدـــٌ يًُػـــًٌُ بتٛدٝـــ٘ اـطـــاب هلـــِ
 َٛٚاغاتِٗ بآ ١ٜقطآْ. ١ٝ
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اـاَػــ : ١ايتٛثٝــل ايػــُإ ٟٚــا ٫قــا ٙإػــًَُ ٕٛــٔ ا٭ش ٗ ٣دٓــب
اهلل غبشاْ٘ .
ايػازغــ : ١تؿهــٌ اهلل عــع ٚدــٌ بتٛثٝــل ٚاقعــ ١أســس ٗ آٜــات َــٔ
ايكطإٓ يتبكٚ ٢قا٥عٗا س ١ٝغه ١طط ٗ ١ٜأشٖإ إػًٌُ ٚإػًُات .
ايػــابعَٓ : ١ــع ايؿــُات ١بإػــًٌُ ٚ ,تكــسٜط اٯٜــٜ : ١ــا أٜٗــا ايــصٜٔ
نؿطٚا  ٫تؿُتٛا بإػًٌُ ؾإ ايص ٟأقابِٗ بإشٕ اهلل .
ايجآَــ : ١ايجٓــا ٤عًــ ٢إػــًٌُ ايــص ٜٔقــربٚا ٗ َعطنــ ١أســس ؾٓــايٛا
َطتب ١إ. ٌَٓ٪
ايتاغـــع : ١تؿكـــ٘ إػـــًٌُ ٗ إعـــاضف اٱهلٝـــ ١ببٝـــإ قـــاْٖٚ ٕٛـــ ٛإٔ
إكٝب ١تٓعٍ بإػًٌُ ؾته ٕٛإَتشاْ ّا ٚاختباض ّا هلِ .
ايعاؾــط : ٠بعــح إػــًٌُ عًــ ٢تعاٖــس اٱّــإ عٓــس ايــبٚ ٤٬نــطٚب
ايؿسٚ ٠ايب ٤٬ؾ. ٘ٝ
اؿاز ٜـ ١عؿــط : ٠ؽؿٝـــ آٜــ ١ايبشــح ي ٛطــأ ٠إكــٝب ١عــٔ إػــًٌُ ٗ
َعطنــ ١أســس باخبــاض اٯٜــ ١بــإٔ ايــصٚ ٟقــع هلــِ َــٔ ؾــٛٝع ايكتــٌ بٝــِٓٗ
ٚإ قـــاب ١ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ باؾطاســـات ٚ ,نـــصا
أٌٖ ايبٝت ٚايكشاب٦َٜٛ ١ص إِا ٖ ٛبإشٕ اهلل .
ايجاْٝــ ١عؿــط : ٠ايبؿــاض ٠يًُػــًٌُ  ,ؾُــٔ إعذــاظ اٯٜــ ١ايكطآْٝــ ١فــ٧
ايبؿــاضَٓ ٠طــٛم َٚؿٗــ ّٛشات اٯٜــ ١ايــيت تتهــُٔ اٱخبــاض عــٔ إكــٝب١
ٚايٛاقعــٚ ١تتذًــ ٢ايبؿــاض ٠باخب ـ اض اٯٜــ ١يًُػــًٌُ بــإٔ َــا أقــابِٗ ٖــٛ
باشٕ اهلل ٚنؿ ٢ب٘ ؾدطاّ ٚععاّ .

ٚقـــس ٚضز إشٕ اهلل ٗ فـــَ ٧عذـــعات ا٭ْبٝـــا ٤بكٛيـــ٘ تعـــاٍ طًََٟمممب

َٗممبِٛ َ١شَعُممٌ ٍٙؤَ َّ ْ١مإْرَِِ ثِأَّ مخٍ بِالَّ ثِ مةِرْ ِ١ا َّٜٛموِ  ُِ٘ٛم ِّٚؤَخَ مِٗ ٍٚزَممبةٌص( )1ؾٗــٌ ناْــت
ناْــت َعطنــ ١أســس َٚــا أقــاب إػــًٌُ ؾٗٝــا َــٔ اٯٜــات ايــيت شنطتٗــا
( )1غٛض ٠ايطعس .38
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اٯٜــ ١أعــ ٙ٬أّ إٔ ايكــسض إتــٝكٔ ٖــ ٛاٯٜــات ايــيت نؿــؿت َعذــع ٠يًــٓيب
قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚؾه ـَ ّ٬تك ـَ ّ٬ــٔ عٓــس اهلل عــع ٚدــٌ
عًٚ ٘ٝعً ٢إػًٌُ .
َٚــٔ خكــا٥ل آٜــ ١ايبشــح أْٗــا ٚاقٝــَ ١ــٔ اٱبــتٚ ٤٬إكــٝب ١ايــيت
قــس ٜتعــطض هلــا إػــًَُٝ ٗ ٕٛــسإ ايكتــاٍ ٚ ,تبعــح ايؿــعع ٚاـــٛف ٗ

قًــٛب إؿــطنٌ ٚ,يٝهــْ ٕٛعٚهلــا َــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ تعــاٍ طعَ منُِِْٜٔ
ُِِ ٌُُٜٓةِ اَّٛزََِِّٗ َ٢شًُا اٛشُّهْتَ..ص (.)1

اٌرفعري

لىٌه ذؼاىل ط ًََٟب ؤَطَبثَُ٘ ٌََّْٝ ْٞاْٛزَََٔ اْٛدَْ٠وَبِ١ص
يكــس شنــطت اٯٜــ ١ايػــابكَ ١ــا ْــعٍ بإػــًٌُ َــٔ ا٭شٜ ٣ــَ ّٛعطنــ١

أســس بأْــ٘ َكــٝب ١إش إبتــسأت بكٛيــ٘ تعــاٍ طؤًََّ٠َٛممب ؤَطَممبثَزُُْٟ٘ ْٞظِممْجَخٌصٚإبتــسأت
آٜـــ ١ايبشـــح بكٛيـــ٘ تعـــاٍ طًََٟمممب ؤَطَمممبثَُْ٘ٞص ٚؼتُـــٌ ايٓػـــب ١بـــٌ اٯٜـــتٌ
ٚدٖٛاّ :
ا٭ْ : ٍٚػـــب ١ايتػـــاٚ , ٟٚإٔ إـــطاز ٖـــا أقـــاب إػـــًٌُ ٖـــ ٛشات
إكٝب ١إصنٛض ٗ ٠أ ٍٚاٯ ١ٜايػابك. ١
ايجاْْ : ٞػب ١ايعُٚ ّٛاـكٛم إطًل  ٖٛٚ ,عً ٢ؾعبتٌ :
ا٭َ : ٍٚـــا أقـــاب إػـــًٌُ ٚإـــ صنٛض ٗ آٜـــ ١ايبشـــح أعـــِ َـــٔ
إكٝب ١اييت تصنطٖا اٯ ١ٜايػابك. ١
ايجاْٝـــ : ١إكـــٝب ١ايـــيت تـــصنطٖا اٯٜـــ ١اي ػـــابك ١أعـــِ ٖـــا شنـــط ٗ آٜـــ١
ايبشح غكٛم َا أقاب إػًٌُ .
ايجايجــْ : ١ػــب ١ايعُــٚ ّٛاـكــٛم َــٔ ٚدــ٘ ؾٗٓــاى َــاز ٠يٲيتكــا٤
ٚأخط ٣يٲؾرتام بُٗٓٝا .
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .151
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ٚإدتاض ٖ ٛايؿعب ١ا٭ َٔ ٍٚايٛد٘ ايجاْ ٞأعٚ , ٙ٬ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚشنــطت اٯٜــ ١ايػــابك ١إكــٝب ١بكــٝػ ١إؿــطز بُٗٓٝــا شنــطت

آ ١ٜايبشح اغِ ايٛق ٍٛطَٟب ؤَطَبثَُْ٘ٞص.

ايجاْٝــ : ١عٓــس إكــٝب ١قــاٍ إػــًُ ٕٛأْــٚ ٢نٝـــ ســسخ ٖــصا ْٚعيــت
بٓــا إكــٝب , ١بُٓٝــا أخــربت آٜــ ١ايبشــح بــإٔ ايــصْ ٟــعٍ بإػــًٌُ ب ـإشٕ
اهلل ٚ ,ؾٝــ٘ ؾــاٖس عًــ ٢تًكــ ٞإػــًٌُ يــ٘ ب ـ ايكبٚ ٍٛايطنــا ٚ ,إٕ إْعــسّ
إــاْع َــٔ نــ ٕٛايتػــً ِٝبإكــٝب ١بعــس قــ ٍٛأْــٖ ٢ــصا ٚبعــس إخبــاض آٜــ١
ايبشح بأْ٘ بإشٕ اهلل ٚشنط عًت٘ .
ايجايجـــ : ١تهـــُٓت اٯٜـــ ١ايػـــابك ١ا٭َـــط َـــٔ اهلل يًـــٓيب قُـــس قـــً٢
اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ إٔ ٜكــ ٍٛيًُػــًٌُ بــإٔ إكــٝب ١ايــيت ْعيــت بٗــِ
ٖ َٔ ٞعٓس أْؿػِٗ .
بُٓٝــا أخــربت آٜــ ١ايبشــح بــإٔ نــٌ ايــص ٟأقــابِٗ ٜــَ ّٛعطنــ ١أســس
ٖ ٛبإشٕ اهلل .
ايطابعــ : ١قٝــست اٯٜــ ١ايػــابكَ ١ــا أقــاب إػــًٌُ ٜــ ّٛأس ـس بــأِْٗ
أقابٛا َجًٗٝا أ ّٜٛ ٗ ٟبسض .
اـاَػـــ : ١شنـــطت آٜـــ ١ايبشـــح َـــا أقـــاب إػـــًٌُ يٝؿـــٌُ َـــا مل
ٜهٔ إػًُ ٕٛغبباّ ؾ , ٘ٝإِا دا ٤بإشٕ اهلل .
ايػازغــ : ١شنــط آٜــ ١ايبشــح اٯثــاض ٚا٭َــٛض إرتتبــ ١عًــَ ٢ــا أقــاب

إػـــًٌُ ٚايـــيت ٖـــ ٞنايكـــً ١هلـــا بكٛيـــ٘ تعـــاٍ طًَِٛم مَْوْ ََٜٞاُ٠ْٛم ماِْٟنِنيَص

ٚفـــ ٧اٯٜـــ ١ايتايٝـــ ١بـــصات ايـــٓٗر ٚايػـــٝام ٖٚـــ ٛقٛيـــ٘ تعـــاٍ طًَِٛم مَْوََْٜٞ
اَّٛمزَِّ٣ َ٢ممبٌَُُٔا ًَِْٓمَٛ َٚيُم ْٞرَوَمبٌَْٛا َٓممبرٌُِٜا ُِممِ عَمجِْ ِٚاَّٜٛموِ ؤًَْ ادَُْوُممٌا َٓمبٌُٛا َٛمٌْ َ٣وَْٜمِٓ ُٞزَممبالً الَرَّجَوْنَممبُْٗٞ
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ظ ُِممِ ُٓ ُٜممٌ ِث ِي ًَْ ٞا َّٜ ٛم ُو
ِ ١ث م َإٌُْا ِى ِي َْٟ ٞممب َ ٛم ْْ َ
َ
ُٛ ٌُٔ َّ ١ممٌ
ِ
إل َميممب
ىُ م ُِِْْٜ٘ٛ ْٞمشِ ٌََّْٟئِ مزٍ ؤَْٓ مشَةُ ِ ٟم ْن ُي ِْ ِٛ ٞ
ؤَهْ َُٜٞثَِ٠ب َّْ٘زَُ١ٌُ٠ص (.)1
ٖٚـــٌ ّهـــٔ تأغـــٝؼ قـــاْٖٚ ٕٛـــ ٛيـــ ٛدـــا٤ت آٜتـــإ َتعاقبتـــإ ٗ
َٛنــٛع َتشــس ؾــإ اٯٜــ ١ايجاْٝــ ١أعــِ ٗ َٛنــٛعٗا  ,اؾــٛاب  ٫زيٝــٌ
عً. ٘ٝ
 َٔٚتكسٜط آ ١ٜايبشح ٚد: ٙٛ
ا٭َٚ : ٍٚا أقابهِ  ّٜٛأسس ٜعًُ٘ اهلل عع ٚدٌ .
ايجاَْٚ : ٞا أقابهِ َٔ اـػاض ّٜٛ ٠أسس ٗ عٌ اهلل .
ايجايح َٚ :ا أقابهِ َ ّٜٛعطن ١أسس يهِ ؾ ٘ٝا٭دط ٚايجٛاب .
ايطابــع َٚ :ــا أقــابهِ ٜــَ ّٛعطنــ ١أســس َٛععــ ١يهــِ ٖٚ ,ــٌ ٜػــتكطأ

َعٓ ٢إٛعع َٔ ١قٛي٘ تعاٍ طَُجِةِرْ ِ١اَّٜٛوِص اؾٛاب ْعِ .

اـــاَؼ َٚ :ــا أقــابهِ َــٔ َكــٝب ١بًشــاظ اؾُــع بــٌ آٜــ ١ايبشــح

ٚاٯ ١ٜايػابك ١اييت تبسأ بكٛي٘ تعاٍ ط ؤًََّ٠َٛب ؤَطَبثَزُُْٟ٘ ْٞظِْجَخٌص .

ايػازؽ َٚ :ا أقابهِ  ّٜٛأسس قس أقبتِ َجً ّٜٛ ٘ٝبسض .
ايػابع َٚ :ا أقابهِ  ّٜٛأسس قًتِ أْٖ ٢صا .
ايجأَ َٚ :ا أقابهِ  ّٜٛأسس قٌ ٜا قُس ٖ َٔ ٛعٓس أْؿػهِ .
ايتاغــع َٚ :ــا أقــابهِ ٜــ ّٛايتكــ ٢اؾُعــإ إٕ اهلل عًــ ٢نــٌ ؾــ٧
قــسٜط ) َٚــٔ َعــاْ ٞاؾُــع بــٌ اٯٜــتٌ إٔ اهلل عــع ٚدــٌ قــازض عًــ ٢قــٛ
َــا أقــاب إػــًٌُ ٚ ,هعــٌ ْكــطِٖ ٗ َعطنــ ١أســس َجــٌ ْكــطِٖ ٗ
َعطنـــ ١بـــسض أَ ٚجًٝـــ ٘ نُـــا شنـــطت اٯٜـــ ١ايػـــابك ١يؿـــغ َجًٝـــ٘ ٚإضاز٠
ايهعـ ٚايهجطٚ ٠ايتعسز .

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .167
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ايعاؾــط َٚ :ــا أقــابهِ ٜــ ّٛايتكــ ٢اؾُعــإ باْتكــاٍ غــبعٌ ؾــٗٝس ّا
إٍ ايطؾٝــل ا٭عًــٚ , ٢قــس تكــسّ شنــط أ مســاَ ِٗ٥ــع تطْــ ١كتكــط ٠يهــٌ
َِٓٗ .
اؿـــاز ٟعؿـــط َٚ :ـــا أقـــابهِ ٜـــ ّٛايتكـــ ٢اؾُعـــإ باؾطاســـات
ايبًٝػــ ١ايــيت أقــابت ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ؾكــشٝض
أْٗــا سًٓــت ظػــس ٙايؿــطٜـ إ ٫أْٗــا َكــٝبٚ ١غــبب يًشــعٕ عٓــس أدٝــاٍ
إػًٌُ إٍ  ّٜٛايكٝاَ. ١
ٜٚطــطأ ٗ ايتكــٛض ايــصٖين عٓــس نــٌ َػــًِ َٚػــًُ ٗٚ ١نــٌ ظَــإ
ايػــ٪اٍ  :تــطَ ٣ــاشا يــ ٛقُتــٌ ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٗ ٚاقعــ١
أســـس ٗ ايػـــٓ ١ايجايجـــ ١يًـــٗذط , ٠ثـــِ ٜؿـــهطا اهلل عـــع ٚدـــٌ عًـــْ ٢عُـــ١
غـ ١َ٬ايـٓيب قــً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيــ٘ ٚغـًِ ٜٚ ,ــسضنا أْـ٘ عؿــغ ٚعٓاٜـَ ١ــٔ
عٓس اهلل عع  ٚدٌ إٍ إٔ ٜتِ تبًٝؼ ايطغايْٚ , ١ع ٍٚآٜات ايكطإٓ .
ايجــــاْ ٞعؿــــط َٚ :ــــا أقــــابهِ ٜــــ ّٛايتكــــ ٢اؾُعــــإ َــــٔ نجــــط٠
اؾطاســات ٚ ,ؾــطاض نــجري َــٓهِ ٚ ,إْهؿــاف ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘
ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ يًعـــس , ٚستـــ ٢قـــاضت سذـــاضتِٗ تكـــٌ إيٝـــ٘ ٜٚػـــُع
نَٗ٬ــِ ٚتٗسٜــسِٖ ٚ ,يهــٔ اهلل عــع ٚدــٌ سذبــ٘ عــِٓٗ َٚ ,ــٓعِٗ َــٔ
ضٜ٩ت٘ .
ٍ
ٔ ٳٜكُـــ ٛٴ
دطٔ ٜٳ
ٔ ا ِي ٴُٗٳـــا ٹ
دًّـــا َٹـــ ٵ
ت ٳض ٴ
د ٳبٝٵـــ ٕط  :غٳـــ ٹُ ٵع ٴ
ٔ ٴ
ع بٵـــ ٴ
ٍ ْٳـــا ٹؾ ٴ
( ٳٚقَـــا ٳ
ٍ ايًٓـ ٹ٘ قٳـًٓ٢
سٝٳـ ٺ ١ٳ ٚٳضغٴـ ٛٴ
ٌ ْٳا ٹ
ٔ نُـ ٸ
ٌ ٜٳـ ِأتٹَ ٞٹـ ٵ
ت إيَـ ٢اي ٸٓبٵـ ٔ
ت ُأسٴـسٶا َؾ ٳٓعَـ ٵط ٴ
س ٴ
ؾ ٔٗ ٵ
ٳ
ٔ
و ٜٴكٵـطٳفٴ عٳٓٵـ٘ٴ ٚٳ يَكَـسٵ ضٳأَٜٵـتٴ عٳبٵـسٳ ايًٓـ٘ٹ بٵـ ٳ
ايًٓ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳغٳـًِٓٳ ٚٳغٳـطُٗٳا نُـٌٸ شٳيٹـ َ
ؾٹــٗٳابٺ ايعٸٖٵـ ـطٟٔٸ ٜٳكُـــٍٛٴ ٜٳٛٵَٳ٦ٹـ ـصٺ زٴيٓـــْٛٹ ٞعٳًَـــَ ٢ٴشٳُٸــسٺ يَـــا ْٳذٳــٛٵتٴ إٕٵ ْٳذٳـــا
ِ
ٚٳضٳغٴــٍٛٴ ايًٓــ٘ٹ قٳــًٓ ٢ايًٓــ٘ٴ عٳًَٝٵــ٘ٹ ٚآيــ٘ ٚٳغٳــًِٓٳ إيَــ ٢دٳٓٵبٹــ٘ٹ َٳــا َٳعٳــ٘ٴ أَسٳــسٷ ثٴــ ٸ
دٳاٚٳظٳٙٴ ؾَعٳاتٳبٳ٘ٴ ؾٹ ٞشٳيٹوَ قٳؿِٛٳإٴ .
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ؾَكَــاٍٳ ٚ :ٳاَيًٓــ٘ٹ َٳــا ضٳأَٜٵتــ٘ أَسٵًٹـــٴ بٹاَيًٓــ٘ٹ إْٸــ٘ٴ َٹٓٸــا َٳُٵٓٴــٛعٷ ؾَدٳطٳدٵٓٳــا أَضٵبٳعٳــ ّ١
ؾَتٳعٳاٖٳسٵْٳا ٚٳتٳعٳاقَسٵْٳا عٳًَ ٢قَتٵًٹ٘ٹ ؾًََِٵ ْٳدٵًُلٵ إيَ ٢شٳيٹوَ) (.)1
ٚوتُــٌ َــا أقــاب إػــًٌُ َــٔ ا٭شٚ ٣اـػــاض ٠بإكاضْــَ ١ــع َــا
أقاب ايص ٜٔنؿطٚا ٚدٖٛاّ :
ا٭ْ : ٍٚػـــب ١ايتػـــاٚ ٟٚإٔ ايـــص ٟأقـــاب إػـــًٌُ ٜـــَ ّٛعطنـــ١
أسس َكساض َا ْعٍ بايص ٜٔنؿطٚا .
ايجــاْ : ٞايــص ٟأقــاب إػــًٌُ ٜــ ّٛأســس أقــٌ ٖــا أقــاب ايــصٜٔ
نؿطٚا .
ايجايــح َ :ــا س ـٌٸ بإػــًٌُ َــٔ اـػــاضٚ ٠ا٭شٜ ٣ــ ّٛأســس أنجــط ٖــا
سٌٸ بايص ٜٔنؿطٚا .
ٚيبٝــإ إكاضْــ٫ ١بــس َــٔ تعــ ٌٝإٛنــٛع ؾُــٔ دٗــ ١عــسز ايكتًــ ٢نــإ
عسز قتً ٢إػًٌُ أنجط َٔ عسز قتً ٢إؿطنٌ .
يكـــس ٚضزت اٯٜـــ ١بكـــٝػ ١ايؿعـــٌ إانـــ ٞيتـــسٍ بايس٫يـــ ١ايتهـــُٓ١ٝ
عً ٢إضازَ ٠عطن ١ككٛق , ١قس إْكه ٢ظَاْٗا .

ٚقـــس ٚضز يؿـــغ ط َّمممٌْ َٝاْٛزََٔمممَ اْٛدَْ٠وَمممبِ١صَـــطٚ ٠اســـس ٠غكـــٛم

َعطنــ ١بــسض بكٛيــ٘ تعــاٍ ٜــ ّٛط ًَاهُْ٠َٜممٌا ؤََ٠َّ٣ممب ًَنِ ْ٠مزُ ِٟ ْٞم ْ٢شَ مِْءٍ َُ مإَ َِّٜٛ َّ١موِ
خُُ٠غَمممم موُ ًَِٜٛشَّعُممممممًٌَِٛ ِٙمممم مزُِ أُْٛشْثَممممممَ ًَاَْْٛزَممممممبًَ ََٟاَ٠ْٛغَممممممبِٗنيِ ًَاثْمممم مِ٢
اٛغَّممجِْ ِٚبُِٗ ْ١نممزُ ْٞآَٟنْممزُ ْٞثِبَّٜٛمموِ ًََٟمممب ؤَ٣ضَْٛنَمممب هََٜمممَ هَجْممذَِ٣ب َّممٌْ َٝاُِْٛشَْٓمممبَّ ِ١ممٌْ َٝاْٛزََٔمممَ
اْٛدَْ٠وَبًَ ِ١اَّٜٛوُ هَ ُِّٚٗ ََٜشَِْءٍ َٓذِّشٌص (.)2

( )1ظاز إعاز .180/3
( )2غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .40
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ٚدــا٤ت ا ثٓتــإ َٓٗــا ٗ َٛنــٛع َعطنــ ١أســس ٚ ,نُٖ٬ــا ٗ غــٛض٠

آٍ عُــطإ أ ســسُٖا آٜــ ١ايبشــح ٚا٭خــط ٣قٛيــ٘ تعــاٍ طبِ َّ١ا َّٛمزَِّ٢
رٌٌَََّْٛا ِٟنُْ٘ ٌََّْٝ ْٞاْٛزَََٔ اْٛدَْ٠وَب ِ١بَِ٠َّ٣ب اعْزَضََّٛيُ ْٞاٛشَّْْـَب ُ١ثِجَوْغِ َٟب َٗغَجٌُاص (. )1

ٚمل ٜـــأت يؿـــغ اؾُعـــإ بكـــٝػ ١ايٓكـــب أ ٚايهػـــط (اؾُعـــٌ) ٗ
ايكطإٓ ٭ْ٘ ساٍ قتاٍ ٚؾسٕٚ ٠عإ ايػٛٝف ٚ ,يبٝإ ا٭ش ٣ؾ. ٘ٝ

ٚقــس خطدــت َعطنــ ١بــسض بايتدكــٝل َــٔ إــطاز بًؿــغ طَّ مٌْ َٝاْٛزََٔممَ

اْٛدَْ٠وَب ِ١ص ايٛاضز ٗ آ ١ٜايبشح َٔ دٗات :
ا٭ : ٍٚمل ٜهــٔ ٜــَ ّٛعطنــ ١بــسض َكــٝب ١يًُػــًٌُ  ,إِــا نــإ ٜــّٛ
ْكط ٚعع .

ايجاْٝــ : ١يكــس ٚضز قٛيــ٘ تعــاٍ غكــٛم َعطنــ ١بــسض طً ََٔٛمذْ َ٣ظَ مشَُٗ ْٞا َّٜٛموُ

ثِجَذْسٍ ًَؤَْ٣زُ ْٞؤَرَِّٛخٌص (.)2
ايجايجــ : ١شنــطت اٯٜــ ١ايػــابك ١ن ـَ ّ٬ــٔ َعطنــ ١بــسض َٚعطنــ ١أســس ,
ؾكـــشٝض أْٗـــا دـــا٤ت غكـــٛم َعطنـــ ١أســـس ٚاـػـــاض ٠ايـــيت ؿكـــت
إػـــًٌُ ٦َٜٛـــص إ ٫أْٗـــا أخـــربت عـــٔ ايٓكـــط ايععـــَ ٗ ِٝعطنـــ ١بـــسض

بكٛيــ٘ تعــاٍ ط ؤَطَممبثَزُُْٟ٘ ْٞظِممْجَخٌ َٓ مذْ ؤَطَ مجْزُِٟ ْٞثَْْْٜيَممبص ( )3أ ٟخػــطمت َعطنــ ١أســس
خػاض ٠قس نػبتِ نعؿٗا ٗ َعطن ١بسض .

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .155
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .155
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .165
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لىٌه ذؼاىل طَُجِةِرْ ِ١اَّٜٛوِص.
بٝـــإ سكٝكـــَ ١ـــٔ اٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛـــٖٚ , ١ـــ ٞإٔ ْـــع ٍٚإكـــٝبٜ ١ـــّٛ
َعطنـــ ١أســـس نـــإ بـــإشٕ اهلل َٚؿـــَ ١٦ٝـــٔ اهلل عـــع ٚدـــٌ ؾـــٜ ٬كـــٝب
إػــًٌُ ؾــ ٧إ ٫إٔ ٜــأشٕ اهلل عــع ٚدــٌ ٖٚ ,ــْ ٛعُــ ١ععُــ , ٢تــأتٗ ٞ
ثٓاٜـــا إكـــٝبٚ ١ا٭ش ٣ايـــص ٟؿـــل ايـــٓيب قُـــساّ قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘
ٚغًِ ٚعِٸ إػًٌُ ٚإػًُات ٚ ,ؾَ ٘ٝػا: ٌ٥
ا٭َٛ : ٍٚاغا ٠إػًٌُ .
ايجاْٝـــ : ١زعـــ ٠ٛإػـــًٌُ يٲغـــتذاب ١هلل عـــع ٚدـــٌ ٚ ,ايًذـــ ٤ٛإيٝـــ٘

غــبشاْ٘ يكــطف إكــا٥ب  ٗٚ ,ايتٓعٜــٌ ط َّْ٠سُممٌا ا َّٜٛموُ َٟممب َّشَممبءُ ًَُّثْجِ مذُ ًَهِنْ مذَهُ ؤُُّٝ
اِْ٘ٛزَبةِص (.)1

ايجايجــَ : ١ــٔ اٱعذــاظ ٗ ســاٍ إــ ٌَٓ٪إقــرتإ ايػــهَ ١ٓٝــع اٱّــإ
ٚظٗٛضٖا عً ٢اؾٛاضح ٚا٭ضنإ .
ايطابعــ : ١ظٜــاز ٠إّــإ إػــًٌُ ستــ ٗ ٢ســاٍ إكــٝبٚ , ١قــس شّٸ اهلل

عــع ٚدــٌ قَٛــاّ بكٛيــ٘ ط ًَِٟمم ْ٢اٛنَّممبطِ َٟممَّ ْ٢وْجُممذُ اَّٜٛمموَ هََٜممَ زَممشٍٍْص

()2

ٚٚضز (عــٔ ابــٔ عبــاؽ { َٚــٔ ايٓــاؽ َــٔ ٜعبــس اهلل عًــ ٢ســطف } قــاٍ :
نــإ ايطدــٌ ٜكــسّ إسٜٓــ ١ؾــإٕ ٚيــست اَطأتــ٘ غ َ٬ـاّ ْٚتذــت خًٝــ٘ قــاٍ :
ٖــصا زٜــٔ قــاحل; ٚإٕ مل تًــس اَطأتــ٘ ٚمل تٓــتر خًٝــ٘  ,قــاٍ ٖ :ــصا زٜــٔ
غ. ٤ٛ
ٚأخـــطز ابـــٔ أبـــ ٞســـامت عـــٔ ابـــٔ عبـــاؽ قـــاٍ  :نـــإ ْـــاؽ َـــٔ
ا٭عـــطاب ٜـــأت ٕٛايـــٓيب قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ؾٝػـــًُ , ٕٛؾـــإشا
ضدعــٛا إٍ ب٬زٖــِ ؾــإٕ ٚدــسٚا عــاّ غٝــح ٚعــاّ خكــب ٚعــاّ ٫ٚز
سػـــٔ  ,قـــايٛا  :إٕ زٜٓٓـــا ٖـــصا قـــاحل ؾتُػـــهٛا بـــ٘; ٚإٕ ٚدـــسٚا عـــاّ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .123
( )2غٛض ٠اؿر .11
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دــسب ٚعــاّ ٫ٚز غــٚ ٤ٛعــاّ قشــط  ,قــايٛا َ :ــا ٗ زٜٓٓــا ٖــصا خــري .
ؾأْعٍ اهلل {  َٔٚايٓاؽ َٔ ٜعبس اهلل عً ٢سطف } .)1( ).
اـاَػـــ : ١تُٓٝـــًَ ١هـــ ١ايكـــرب عٓــس إػـــًٌُ ٚ ,عـــٔ اٱَـــاّ عًـــٞ
عًٝــ٘ ايػــ ( ّ٬قــاٍ  :ايكــرب َــٔ اٱّٔــإ َٓعيــ ١ايــطأؽ َــٔ اؾػــس  ,إشا
قطع ايطأؽ ًْ باق ٞاؾػس  ٫ٚ ,إّإ ٕٔ  ٫قرب ي٘) (.)2
ايػازغ : ١زع ٠ٛإػًٌُ يًُطابطٚ , ١أخص اؿٝطٚ ١اؿصض .
ايػــابع : ١بٝــإ قــاْٖٚ ٕٛــ ٛسهــٛض ايطٓــ ١اٱهلٝــَ ١ــع إػــًٌُ ٗ
َٝسإ ايكتاٍ .
ٚز٫يـــ ١اٯٜـــ ١بايس٫يـــ ١اٱيتعاَٝـــٚ ١إؿٗـــ ّٛعًـــ ٢إٔ ايـــص ٟقـــا ٙاهلل
عـع ٚدــٌ عـٔ إػــًٌُ َـٔ إكــا٥ب ٚايبٜ٬ـا ٜــ ّٛأسـس أنــرب ٚأععـِ ٖــا
ْــعٍ بٗــِ ٚ ,ت ـ سٍ عًٝــ٘ غــ ١َ٬ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
َـــٔ ايكتـــٌ َـــع إٔ ا٭عـــسا ٤قـــاضٚا عًـــ ٢بعـــس أَتـــاض َٓـــ٘ ٚ ,ناْـــت
سذــــاضتِٗ تكــــٌ إيٝــــ٘ ٚ ,نــــاْٛا هــــاٖط ٕٚب طًــــبِٗ يــــ٘ عًــــ ٢مــــٛ
اـكٛم .
ٚناْــت أّ عُــاضَ ٠ــج ّ٬تــصب عــٔ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغًِ ٚؿكتٗا دطاسات عسٜس. ٠
(ٚعــٔ أّ غــعس بٓــت غــعس بــٔ ايطبٝــع قايــت هلــا ٜــا خايــ ١أخــربٜين
خــربى قايــت  :خٳطٳدٵــت أَٚٸٍٳ ايٓٸٗٳــاضٔ ٚٳأَْٳــا أَْٵعُــطٴ َٳــا ٜٳكٵــٓٳعٴ ايٓٸــاؽٴ ٚٳَٳعٹــٞ
ع ًَٝٵـ ٹ٘ ٚآيـ٘ ٚٳغٳـًِٓٳ ٚٳٖٴـ ٳٛ
ٍ ايًٓـ ٹ٘ قٳـًٓ ٢ايًٓـ ٴ٘ ٳ
غكَا ٷ ٤ؾٹ ٝٹ٘ َٳـا ٷ ٤ؾَا ٵْ ٳت ٳٗٝٵـت إيَـ ٢ٳضغٴـٔ ٛ
ٹ
ؾٹ ٞأَقٵشٳابٹ٘ٹ ٚٳايسٸٚٵيَٚ ُ١ٳايطٸٜضٴ يٹًُِٴػٵ ٹًُٹٌٳ .
ع ًَٝٵــ ٹ٘
ٍ ايًٓــ ٹ٘ قٳــًٓ ٢ايًٓــ ٴ٘ ٳ
ٕ ا ٵْشٳــعٵت إيَــ ٢ٳضغٴــٔ ٛ
َؾ ًَُٸــا ا ٵْٗٳــ ٳع ٳّ ا ِي ٴُػٵــ ٹًُٴ ٛٳ
ٚآيـــ٘ ٚٳغٳـــًِٓٳ ؾَكُُٵـــت أُبٳاؾٹـــطٴ ايِكٹتٳـــاٍٳ ٚٳأَشٴبٸ عٳٓٵـــ٘ٴ بٹايػٸـــٝٵـٹ ٚٳأَضٵَٹـــ ٞعٳـــٔٵ
ايِكَ ـٛٵؽٔ سٳتٸــ ٢خٳًَكٳ ـتٵ ايِذٹ ـطٳاحٴ إيَ ـٞٸ  .قَايَ ـتٵ ؾَطٳأَٜٵــت عٳًَــ ٢عٳاتٹكٹٗٳــا دٴطٵسٶــا
( )1ايسض إٓجٛض .124/7
( )2ايسض إٓجٛض .107/1
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ٔ َق ٹُ٦ٳــ ََ ١أ ِقُٳــ َأ ٴٙ
ت ابٵــ ٴ
ٔ َأقٳــابٳو ٹبٗٳــصٳا ؟ قَايَــ ٵ
ف يَــ ٴ٘ غَــ ٵ ٛٷض َ ,ؾ ُكًِــت َ :ٳــ ٵ
َأدٳــ ٵ ٛٳ
ٌ
ٍ ايًٓ ـ٘ٹ قٳ ـًٓ ٢ايًٓ ـ٘ٴ عٳًَٝٵ ـ٘ٹ ٚآيــ٘ ٚٳغٳ ـًِٓٳ أَقِبٳ ـ ٳ
ايًٓ ـ٘ٴ يَُٸــا ٚٳيٹ ـٞٳ ايٓٸــاؽٴ عٳ ـٔٵ ضٳغٴــٔ ٛ
ٜٳكُـــٍٛٴ زٴيٓـــْٛٹ ٞعٳًَـــَ ٢ٴشٳُٸـ ـسٺ  ,ؾًََـــا ْٳذٳـ ـٛٵت إٕٵ ْٳذٳـــا  ,ؾَاعٵتٳطٳنٵـ ـت يَـ ـ٘ٴ أَْٳـــا
ع ًَ ٵٝـ ٹ٘
ٍ ايًٓـ ٹ٘ قٳـًٓ ٢ايًٓـ ٴ٘ ٳ
ع ٳضغٴـٔ ٛ
ت َٳـ ٳ
ٔ ٳث ٳبـ ٳ
ؽ ٹَُٸـ ٵ
ع ٳُٝٵـ ٕط  ,ٳُ ٚأْٳـا ٷ
ٔ ٴ
ب بٵـ ٴ
ٳ ٚٳَكٵـ ٳع ٴ
و
ٚآيـــ٘ ٚٳغٳـ ـًِٓٳ ؾَهٳـ ـطٳبٳٓٹٖ ٞٳـــصٹٙٹ ايهٸـ ـطٵبٳٚ َ١ٳيَهٹـ ـٔٵ ؾًََكَـــسٵ نٳـ ـطٳبٵت٘ عٳًَـــ ٢شٳيٹـــ َ
نٳطٵبٳاتٺ ٚٳيَهٹٔٵ عٳسٴٚٸ ايًٓ٘ٹ نَإٳ عٳًَٝٵ٘ٹ زٹضٵعٳإٔ) (.)1
ٚقٝــٌ يــٝؼ َــٔ ؾــطم بــٌ اٱغــتجٓا ٤بــاشٕ اهلل ٚ ,اٱغــتجٓا ٤بكــ ٍٛإٔ
ؾا ٤اهلل يتكاضب إعٓٚ ٢ا٭غتعُاٍ بُٗٓٝا .
ٚقـــشٝض إٔ إؿـــ ١٦ٝإطًكـــٚ ١اٱشٕ ايهـــٖ ْٞٛـــا ٜٓؿـــطز بـــ٘ اهلل عـــع
ٚدــٌ ٚســسٚ , ٙنــٌ َُٓٗــا َــٔ خكــا٥ل ايطبٛبٝــ ١إطًكــٚ ١يهــٔ ٖٓــاى
ؾـــطٚم بُٗٓٝـــا ٚ ,إدتـــاض إٔ ايٓػـــب ١بُٗٓٝـــا ٖـــ ٞايعُـــٚ ّٛاـكـــٛم
إطًل ٚ ,إٔ إؿ ١٦ٝأعِ .
ٚدـــا٤ت آٜـــ ١ايبشـــح يتـــبٌ تعًـــل اٱشٕ َـــٔ اهلل بـــايعَٔ إانـــ ٞإش
ٜتعًــل َٛنــٛع آٜــ ١ايػــٝام َعطنــ ١أســس ٚ ,قــس ْعيــت بعــس ٚقــا٥ع إعطنــ١

بــسي ٌٝإبتــسا ٤آٜــ ١ايػــٝام بكــٝػ ١ايؿعــٌ إانــ ٞط ًََٟممب ؤَطَممبثَُ٘ َّ ْٞمٌْ َٝاْٛزََٔممَ
اْٛدَْ٠وَبِ١ص .

ؾًـــِ ٜهـــٔ ٗ اٯٜـــ ١تعًٝـــل إِـــا إخبـــاض عـــٔ عـــسّ ٚقـــٛع إكـــٝب١
بإػــًٌُ إ ٫بعــس إٔ إشٕ اهلل عــع ٚدــٌ بٛقٛعٗــا تــطٕ ٣ــٔ تٛدــ٘ اٱشٕ
َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ ٗ إكاّ  ,اؾٛاب َٔ ٚد: ٙٛ
أ : ّ٫ٚإٍ دــــٝـ إؿــــطنٌ بــــايعسـ عًــــ ٢إسٜٓــــ , ١قــــاٍ تعــــاٍ

طعَنَغْزَذْسِخُيُ ْ٢ِٟ ْٞزَْْثُ الَ َّوَْ١ٌُ٠َٜص (.)2

( )1ايطٚض ا٭ْـ .268/3
( )2غٛض.4 ٕ ٠
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ثاْٝـــاّ  :إٍ شات إكـــٝب ١يًٛقـــٛع ٜـــ ّٛأســـسٚ ,يـــ ٛمل ٜـــأشٕ اهلل ٕـــا
ٚقعت إكٝبٚ ١سًت اـػاض ٠بإػًٌُ .
ثايجاّ  :تطى ايطَا ٠إػًٌُ َٛانعِٗ .
ضابعــاّ  :اؾطاســات ايــيت أقــابت ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغًِ ٚٚق ٍٛسذاضٚ ٠غٗاّ إؿطنٌ إي. ٘ٝ
خاَػــاّ ٚ :قــٛع إعطنــٜ ١ــ ّٛا٭ســس ايٓكـــ َــٔ ؾــٗط ؾــٛاٍ َــٔ

ايػــٓ ١ايجايجــ ١يًــٗذط ٠٭ٕ آٜــ ١ايػــٝام شنطتــ٘ بكٛيــ٘ تعــاٍ طَّ مٌْ َٝاْٛزََٔممَ
اْٛدَْ٠وَبِ١ص.

غازغ ـاّ َ :ػــازض ٠غــبعٌ ؾــٗٝساّ إٍ ايطؾٝــل ا٭عًــٖ ٢ــٔ أسبــٛا يكــا٤
اهلل ؾأسب يكاٚ ِٖ٤أشٕ بكس َِٗٚعً. ٘ٝ
 ٫ٚتعـــاضض بـــٌ ٖـــص ٙايٛدـــٚ ٙٛا٭ؾـــٝا ٤نًـــٗا َػـــتذٝب ١٭َـــط اهلل
عع ٚدٌ.
َـــٔ قـــٛاٌْ اٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛـــ ١يـــٝؼ َـــٔ أَـــط وـــسخ ٗ ايهـــ ٕٛإ٫
َؿـــٚ ١٦ٝإشٕ َـــٔ عٓـــس اهلل عـــع ٚدـــٌ َٚ ,ـــٔ أغـــطاض إضتكـــا ٤اٱْػـــإ
يبًٛؽ َطتب ١اـ٬ؾ ٗ ١ا٭ضض أَٛض :
ا٭ : ٍٚتػً ِٝاٱْػإ بٗصا ايكاْ. ٕٛ
ايجاْ : ٞبًٛؽ اٱْػإ َطتب ١اهلساٚ ١ٜاٱّإ باشٕ اهلل .
ايجايــــح  :إقــــ٬ح اٱْػــــإ يًد٬ؾــــ ٗ ١ا٭ضض بــــاشٕ اهلل ٜٚــــّٛ
خًــــل اهلل عــــع ٚدــــٌ آزّ ٚأخــــرب إ ٥٬هــــ ١عــــٔ خ٬ؾتــــ٘ ٚشضٜتــــ٘ ٗ

ا٭ضض ,ؾـــا ستذٛا َـــا ٚضز ٗ ايتٓعٜـــٌ ط َٓممبٌُٛا ؤَرَدْوَممُِْ ُٚيَمممب َٟممُِّْ ْ٢غِممذُ ُِْيَمممب
ًَّغْممم مُِِٖ اٛممم مذِّ َٟبءَ ًَ٣سْممم مُ٣ ُ٢غَممم مجِّرُ ثِسَْ٠ممم مذَِٕ ًََُٔ٣ممم مذِّطُ َٛممم مَٖ َٓمممممب َٙبِِّ٣مممممِ ؤَهَْٜممم مَٟ ُٞمممممب الَ

رَوُْ٠َٜمممٌَ١ص( )1يٝهـــَ ٕٛـــٔ عًـــِ اهلل عـــع ٚدـــٌ أْـــ٘ غـــبشاْ٘ ّٸـــٔ عًـــ٢
( )1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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ايٓـــاؽ ٗ َػـــأي ١اـ٬ؾـــٚ ١تعاٖـــسٖا باشْـــ٘ ؾـــاشا ُـــاز ٣ايٓـــاؽ َـــا ٖـــٛ
خــ٬ف اـ٬ؾــ ١ؾــتض عًــ ِٗٝأبــٛاب اهلساٜــٚ ١ايطؾــاز ٚاغ ـباب اٱَتشــإ
ٚاٱبـــتَ , ٤٬ـــع بعـــح ا٭ْبٝـــاٚ ٤ايطغـــٌ ٜٚ ,كــٝٸض اهلل عـــع ٚدـــٌ هلـــِ
إْكاضاّ وَ ٕٛٝعاْ ٞاـ٬ؾ. ١
تطَ ٣ا ٖ ٞايٓػب ١بٌ إشٕ اهلل َٚؿ ١٦ٝاهلل  ,اؾٛاب ؾٚ ٘ٝد: ٙٛ
ا٭ْ : ٍٚػب ١ايتػا ٟٚبٌ إشٕ اهلل َٚؿ٦ٝت٘ .
ايجاْ : ٞتكاضب إعٓ ٢بٌ إشٕ اهلل ٚإؿ. ١٦ٝ
ايجايح ْ :ػب ١ايعُٚ ّٛاـكٛم إطًل ٚ ,ؾ ٘ٝؾعبتإ :
ا٭َ : ٍٚؿ ١٦ٝاهلل أعِ َٔ إشْ٘ .
ايجاْ : ١ٝإشٕ اهلل أعِ َٔ َؿ٦ٝت٘ .
ايطابــــع ْ :ػــــب ١ايعُــــٚ ّٛاـكــــٛم َــــٔ ٚدــــ٘ ٖٓٚ ,ــــاى َــــاز٠
يٲضتكاٚ ٤أخط ٣يٲؾرتام بُٗٓٝا .
اـاَؼ  :إُْٗا ٖا إشا إدتُعا اؾرتقا ٚ ,إشا اؾرتقا إدتُعا .
ٚايكـــ ٍٛايؿـــا٥ع ٖـــ ٛا٭ٚ ٍٚأقكـــَ ٢ـــا ٜكـــاٍ ٗ إكـــاّ ٖـــ ٛايٛدـــ٘
ايجاْ ٞأع. ٙ٬
ٚإدتـــاض ٖـــ ٛايؿـــعب ١ا٭َ ٍٚـــٔ ايٛدـــ٘ ايجايـــح أعـــٜٚ, ٙ٬كـــض

اٱغــتجٓا ٤بإؿــ , ١٦ٝنُــا قٛيــ٘ تعــاٍ ط ًَالَ رَُٔممٌِٛ َّ٢َٛشَممِْءٍ بِِّ٣ممِ َُبهِممٌٚ
رًََ َِٖٛذًا * بِالَّ ؤََّ ْ١شَبءَ اَّٜٛوُص (.)1
ٚوتٌُ (إشٕ اهلل) بًشاظ ايهٝؿ ٗ ١ٝاٱؼاز ٚايتعسز ٚدٖٛاّ :

ا٭ : ٍٚفـــ ٧إشٕ ٚاســـس َـــٔ اهلل عـــع ٚدـــٌ يهـــٌ ايـــص ٜٔأقـــابِٗ
ٜــ ّٛأســس ٚ ,عًــ ٢مــ ٛايعُــ ّٛاجملُــٛعٚ , ٞقــس ٜكــاٍ ٜــسٍ عًٝــ٘ إبتــسا٤
آ ١ٜايبشح با٭غِ إٛقَ( ٍٛا).
ايجاْٚ : ٞقٛع ايكتٌ ٚايؿٗاز ٠عٓس إػًٌُ باشٕ اهلل .
( )1غٛض ٠ايهٗـ .24-23
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ايجايــــح  :تــــطى ايطَــــآَ ٠ــــاظهلِ بــــاشٕ اهلل أ ٟإٔ َكسَــــ ١إكــــٝب١
ٚاـػاض ٠مل تكع إ ٫باشٕ اهلل .
ايطابـــــع  :ايتؿكـــــٖٚ , ٌٝـــــ ٛإٔ ؾكـــــس ايؿـــــٗسا ٤بـــــاشٕ خـــــام
ٚاؾطاســـات ايـــيت أقـــابت ايـــٓيب قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ بـــاشٕ
خام َٔ عٓس اهلل .
اــــاَؼ  :نـــٌ َـــٔ َكـــاب ٚأش ٣ؿـــل إػـــًٌُ ٗ َعطنـــ ١أســـس
باشٕ خام ب٘ ؾٝه ٕٛا٭شٕ َٔ إتعسز ٚ َ٘ٓٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚاٱشٕ َٔ اهلل باغتؿٗاز نٌ ؾٗٝس َٔ إػًٌُ .
ايجـــاْ : ٞاٱ شٕ اــــام َـــٔ اهلل عـــع ٚدـــٌ يهـــٌ دطاســـ ١أقـــابت
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ايجايـــح  :اٱشٕ يهـــٌ دطاســـ ١ؿكـــت بأســـس إـــٜ ٌَٓ٪ـــَ ّٛعطنـــ١
أسس .
ايطابـــع  :اٱشٕ َـــٔ اهلل بـــرتى ايطَـــا ٠إػـــًٌُ َٛانـــعِٗ خ٬ؾـــاُ
٭َط ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
اـــاَؼ  :اٱشٕ َــٔ اهلل عــع ٚدــٌ ٗ تعــسٚ ٟظًــِ ايــص ٜٔنؿــطٚا
عً ٢ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ .
ٚقــس ضَ ـ ٢ابــٔ قُ٦ــ ١ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ غــًِ باؿذــاض ٠عًــ٢
مَ ٛتعسز .
ٚنـــٌ سذـــاض ٠مل تٓطًـــل َـــٔ ٜـــس ٙإ ٫بـــاشٕ خـــام َـــٔ اهلل ٚ ,مل
تكــٌ إٍ ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ إ ٫بــاشٕ خــام َــٔ عٓــس
اهلل عــع ٚدــٌ  ,يتهــ ٕٛسذــ ١عًٝــ٘ ٚعًــ ٢أقــشاب٘ َــٔ ايهؿــاض  ,قــاٍ

تعــاٍ طًََٟممب كَْ٠َٜنَممبىُ َِ٘ٛ ًَ ْٞم َٗ ْ٢مبٌُ٣ا ؤَُِ٣غَ ميَُّ ْٞلُْ٠ِٜممٌَ١ص ( )1يبٝــإ قــاْٖٚ ٕٛــٛ
إٔ اٱشٕ ٜهـــَ ٕٛتعـــسزاّ ستـــ ٗ ٢ايؿعـــٌ ايٛاســـس َـــٔ دٗـــ ١ايكـــسٚض
ٚبًٛؽ غاٜت٘ ٚا٭ثط .
( )1غٛض ٠ايٓشٌ .118
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ٚقــس ٜرتتــب اؿهــِ عًــ ٢ايعًــ ١بؿــ ا ٤ايتعكٝــب ٚايػــببَٓٚ ١ٝــ٘ قٛيــ٘
تعاٍ(ؾبــ ـإ شٕ اهلل) يبٝــــإ قــــاْٖٚ ٕٛــــ ٛمل تكــــع إكــــٝب ١يًُػــــًٌُ ٗ
َعطنــــ ١أســــس إ ٫بــــإشٕ اهللٚ ,يــــ ٛمل ٜــــأشٕ اهلل ٗ إكــــٝبٚ ١اـػــــاض٠
يًُػـــًٌُ ٕـــا ٚقعـــت يبٝـــإ إٔ إٓـــاؾع ٚايجُـــطات َٓٗـــا أنجـــط َـــٔ إٔ

ؼكــــٚ ,٢يبٝــــإ َكــــسام يكٛيــــ٘ تعــــاٍط ًََِّٜٛممموِ ُْٜٟمممُٖ اٛغَّمممٌََ٠ادِ ًَاألَسْعِ ًَاَّٜٛممموُ
هََٜمممَ ُٗم م ِّٚشَم مِْءٍ َٓم مذِّشٌص

( )1

إش هعـــٌ اهلل ايٓؿـــع ايععـــ ِٝيًُػـــًٌُ ٗ

ايٓكــط عًــ ٢ايعــس ٚايهــاؾط ٗ َعطنــ ١بــسضٚ ,هعــٌ هلــِ ايٓؿــع ايععــٗ ِٝ
اـػاضٚ ٠اٱْهػاض نُا ٗ َعطن ١أسس.

ػٍُ ادلٕاظثح

ٚضز يؿـــغ طإشٕص ٗ ايكـــطإٓ تػـــعاّ ٚث٬ثـــٌ َـــط ٗ ٠ايكـــطإٓ  ,نًـــٗا

تعـــٛز هلل عـــع ٚدـــٌ إٚ ٫اســـسَٗٓ ٠ـــا بكٛيـــ٘ تعـــاٍ طًََٟم مَٛ ْ٢م مَّ ْٞغْم مزَـِنْ
ِٟمممنُْ٘ ْٞؿَمممٌْالً ؤََّ ْ١ممممنِ٘رَ اُ٠ْٛسْظَمممنَبدِ اُ٠ْٛاِْٟنَممممبدِ َُِ٠مممَٟ ْ٢ممممب َََٜٟ٘مممذْ ؤََّْ٠مممبِٟ ُُْٞ٘٣مممْ٢
َُزََْمممبرُِ٘ ْٞاُ٠ْٛاِْٟنَمممبدِ ًَاَّٜٛم موُ ؤَهَْٜم م ُٞثِةِميَم مب ُِْٞ٘٣ثَوْؼُم مُِٟ٘ ْٞم م ْ٢ثَوْم مغٍ َُم مبِ٘٣سٌُىُ َّ٢ثِم مةِرِْ١
ؤىِْٜيًَِ َّ٢آرٌُىُ َّ٢ؤُخٌُسَىَُّ٢ص (. )2

إٕ تهـــطاض يؿـــغ اٱشٕ ٗ ايكـــطإٓ ْٚػـــبت ٘ إٍ اهلل عـــع ٚدـــٌ ٗ مثـــإ
ٚث٬ثــٌ َٛنــع ّا آٜــ ١عكا٥سٜــٚ ١نَٝ٬ــ ١تكتــبؼ َٓٗــا ايعًــٚ ّٛإػــا, ٌ٥
ّٚهـــٔ تػـــُٝتٗا (َسضغـــ ١اٱشٕ ٗ ايكـــطإٓ) َٚـــٔ إعذـــاظ ْعـــِ ايكـــطإٓ
تكـــاضب ٚإؼـــاز َهـــاٌَ اٱشٕ اٱهلـــ ٞغكـــٛم ايتٓعٜـــٌ َٚعذـــعات
ا٭ْبٝا. ٤
ٚإش تتشــسخ آٜــ ١ايبشــح عُــا أقــاب إػــًٌُ ٗ َعطنــ ١أســس َــٔ
اـػـــاضٚ ٠ا٭ش , ٣دـــا٤ت آٜـــ ١أخـــط ٣بـــإعٓٚ ٢ايس٫يـــ ١ا٭عـــِ  ,قـــاٍ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .189
( )2غٛض ٠ايٓػا.25 ٤
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تعـــاٍ ط َٟمممب ؤَطَمممبةَ ِٟممُٟ ْ٢ظِمممْجَخٍ بِالَّ ثِممةِرْ ِ١اَّٜٛمموِ ًََٟممُّ ْ٢مماْ ْ٢ِٟثِبَّٜٛمموِ َّيْممذِ َْٜٓجَمموُ
ًَاَّٜٛمممم موُ ثُِ٘مممم م ِّٚشَمممم مِْءٍ هَِٜممممممٌْٞص

( )1

يبٝــــــإ إؾــــــاز ٠قٛيــــــ٘ تعــــــاٍ طًَِٛمممم مَْوََْٜٞ

اُ٠ْٛاِْٟنِنيَصَػا: ٌ٥
ا٭َ : ٍٚـــٔ اٱّـــإ ٗ آٜـــ ١ايبشـــح اٱّـــإ بـــاهلل ٖٚ ,ـــصا اٱّـــإ
ْٛع ططٜل َباضى يتجبٝت اٱّإ .
ايجاْٝـــ : ١تؿهـــٌ اهلل باهلساٜـــ ١يًُـــٚ ٌَٓ٪عـــسّ إقـــابتِٗ بـــاؾعع أٚ
ايؿعع عٓس ْع ٍٚإكٝب. ١
ايجايجــ : ١أختتُــ ت اٯٜــ ١أعــ ٙ٬بكــاْٖٚ ٕٛــ ٛإٔ اهلل عــع ٚدــٌ بهــٌ
ؾ ٧عًٖ , ِٝا ٜسٍ عً ٢عًُ٘ تعاٍ بإ. ٌَٓ٪
ايطابعــ : ١زعــ ٠ٛإػــًٌُ يًطنــا َــا أقــابِٗ ٗ َعطنــ ١أســس ٭ْــ٘ مل
ٜكــع إ ٫بــاشٕ اهلل ٖٚ ,ــ ٛبــاب يًجــٛاب ٚغــبب يعٗــٛض ايٝــأؽ ٚايكٓــٛط
عً ٢أؾعاٍ ايص ٜٔنؿطٚا .
َٚــع نجــطٚ ٠ضٚز يؿــغ (إش ٕ) ٗ ايكــطإٓ ؾًــِ ٜــطز بانــاؾ ١ايؿــا ٤يــ٘ إ٫

ٗ آٜــتٌ َــٔ ايكــطإٓ ا٭ ٍٚآٜــ ١ايبشــح ٚا٭خــط ٣قٛيــ٘ تعــاٍ طَٟممب َٓـَوْ مزُْٞ
ِٟمممممِْٛ ْ٢نَمممممخٍ ؤًَْ رَشَْٗزٌُُ٠ىَممممممب َٓبئَِ٠مممممخً هََٜممممممَ ؤُطُمممممٌِٛيَب َُجِمممممةِرْ ِ١اَّٜٛممممموِ ًَُِْٛخْمممممضَُِ
اَِْٛبعِِٔنيَص (.)2

ْٚعيــت اٯٜــ ١أعــ ٙ٬عكــاض ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يــبين
ايٓهــري ( عــٔ دــابط قــاٍ  :ضخــل هلــِ ٗ قطــع ايٓدــٌ  ,ثــِ ؾــسز عًــِٗٝ
ؾكــايٛا ٜ :ــا ضغــ ٍٛاهلل عًٓٝــا إثــِ ؾُٝــا قطعٓــا أ ٚؾُٝــا تطنٓــا َــٔ ٚظض ,
ؾأْعٍ اهلل { َا قطعتِ َٔ ي )3(} ١ٓٝاٯ. ١ٜ
( )1غٛض ٠ايتػابٔ .11
( )2غٛض ٠اؿؿط .5
( )3غٛض ٠اؿؿط .5
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ٚأخــطز ابــٔ إغــشل عــٔ ٜعٜــس بــٔ ضَٚــإ قــاٍ ٕ :ــا ْــعٍ ضغــ ٍٛاهلل
قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ بــبين ايٓهــري ؼكــٓٛا َٓــ٘ ٗ اؿكــ ٕٛؾــأَط بكطــع
ايٓدــٌ ٚايتشطٜــل ؾٗٝــا  ,ؾٓــازٜ ٙٚــا قُــس قــس نٓــت تٓٗــ ٢عــٔ ايؿػــاز
ٚتعٝبـــ٘ ؾُـــا بـــاٍ قطـــع ايٓدـــٌ ٚؼطٜكٗـــا؟ ؾٓعيـــت { َـــا قطعـــتِ َـــٔ
ي.)1()}...١ٓٝ

لىٌه ذؼاىل طًََِْٛوْ ََٜٞاُ٠ْٛاِْٟنِنيَص
إبتــسأ ٖــصا ايؿــطط َــٔ اٯٜــ ١عــطف ايعطـــ ايــٛآٖٚ , ٚــاى ؾــطم بٓٝــ٘

ٚبـــٌ تكـــسٜط ؾبـــإ شٕ اهلل يـــٝعًِ إـــ , ٌَٓ٪إش ٜهـــ ٕٛإعٓـــٚ ٢ؾـــل ٖـــصا
ايتكــسٜط إٔ ايعًــِ بــإٚ ٌَٓ٪إٓــاؾكٌ عًــ ١تاَــ ١ٱشٕ اهلل عــع ٚدــٌ ٗ
ْــع ٍٚإكــٝب ١بإػــًٌُ ّٚ ,هــٔ س٦ٓٝــص ايكــ ٍٛباَهــإ غــبٌ ٚٚغــاٌ٥
أخــط ٣غــري إكــٝبٕ ١عطؾــ ١إــ , ٌَٓ٪خاقــٚ ١إٔ اٯٜــ ١ايػــابك ١أختتُــت

بكٛي٘ تعاٍ طبِ َّ١اَّٜٛوَ هَ ُِّٚٗ ََٜشَِْءٍ َٓذِّشٌص.

يٝهـــ ٕٛســـطف ايعطــــ ايـــٛاَ ٚـــٔ إعذـــاظ اٯٜـــ ١ايـــصاتٚ ٞايػـــريٟ
َٓٚاغــب ١يتؿكــ٘ إػــًٌُ ٗ ايــسٚ , ٜٔيــ ٛقايــت اٯٜــَٚ( ١ــا أقــابهِ ٜــّٛ
ايتكــ ٢اؾُعــإ ؾبــإ شٕ اهلل) يهــإ ؾٝــ٘ نؿاٜــٚ ١بطٖــإ ٚ ,يهــٔ اهلل عــع
ٚدٌ أضاز ايتؿك ٌٝبأَٛض :
ا٭ : ٍٚتؿك٘ إػًٌُ ٗ ايس. ٜٔ
ايجاْ : ٞإضتكا ٤إػًٌُ ٗ غًِ إعاضف اٱهل. ١ٝ
ايجايـــح  :بٝـــإ إٓـــاؾع ايععُٝـــ ١إرتؾـــش ١عـــٔ إكـــٝبٜ ١ـــ ّٛأســـس ,
ٜٚعًــِ اهلل عــع ٚدــٌ إــ ٌَٓ٪قبــٌ إٔ ىًكــٛا بــٌ قبــٌ إٔ ىًــل آزّ ,

ٖٚــصا ايعًــِ َــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ تعــاٍ ط بِِّ٣ممِ ؤَهْ َٜمَٟ ُٞممب الَ رَوُْ٠َٜممٌَ١ص

()2

عٓــسَا إســتر غـــبشاْ٘ عًــ ٢إ٥٬هــ ١ايـــص ٜٔاغــتؿُٗٛا بكــٝػ ١اٱْهـــاض
( )1ايسض إٓجٛض .447/9
( )2غٛض ٠ايبكط.30 ٠

َعامل اٱّإ  /ز 149ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 226

عـــٔ دعـــٌ اٱْػـــإ طُِمممِ األَسْعِ خََِِْٜم مخًص (ٖٚ )1ـــ ٛايـــصٜ ٟهجـــط ؾٗٝـــا
ايؿػــاز ٜٚػــؿو ايــسَاٜ ٫ٚ , ٤عًــِ إ٥٬هــ ١قبــٌ خًــل آزّ بــإٔ ٖٓــاى
َــٜٓ ٌَٓ٪كــط ٕٚضغــٛي٘ قُــس ّا قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٜــَ ّٛعطنــ١
أسس يٝػتأقًٛا َع٘ ايؿػاز َٔ ا٭ضض .

ٚيٝه ٕٛقٛي٘ تعاٍ طًََِْٛوْ ََٜٞاُ٠ْٛاِْٟنِنيَص عًٚ ٢د: ٙٛ

ا٭ : ٍٚيٝعًِ اهلل إ ٌَٓ٪باشْ٘ .
ايجــــاْ : ٞيــــٝعًِ اهلل إــــ ٗ ٌَٓ٪أقــــٛاهلِ ٚأؾعــــاهلِ ٚقــــربِٖ ٗ
َٝاز ٜٔايكتاٍ .
ايجايح  :يٝعًِ اهلل إ ٌَٓ٪ايص ٜٔيبٛا ْسا ٤ايسؾاع .
ايطابــــع  :يــــٝعًِ إــــ ٌَٓ٪يٓٝــــايٛا ا٭ دــــط ٚايجــــٛاب ايععــــٗٚ , ِٝ

ايتٓعٌٜط ًَؤَ َّ١اَّٜٛوَ الَ ُّؼِْنُ ؤَخْشَ اُ٠ْٛاِْٟنِنيَص (.)2

اــــاَؼ  :يـــٝعًِ اهلل إـــ ٌَٓ٪ايـــص ٫ ٜٔىؿـــ ٕٛايـــص ٜٔنؿـــطٚا إِـــا
ىــــاؾ ٕٛاهلل عــــع ٚدــــٌ ٚهتٗــــس ٗ ٕٚطاعتــــ٘ ٜٚػــــع ٗ ٕٛضنــــا, ٙ
ٚوب ٕٛيكا. ٙ٤

ايػــازؽ  :يــٝعًِ اهلل إــ ٌَٓ٪ايــص ٜٔهاٖــس ٗ ٕٚغــبً٘ٝططَ مًِّب َٗ مإََّ٣يُْٞ

ثُنَْبَٟ ٌ١شْطٌُصٌص(.)3
 َٔٚأمسا ٤اهلل تعاٍ ايعاملٚ ,ايعًٚ , ِٝع ّ٬ايػٛٝب .
ٚايعًـــِ إزضاى ايؿـــ ٧عًـــَ ٢ـــا ٖـــ ٛعًٝـــ٘ َٛٚ ,اؾكـــ ١اٱساطـــٕ ١ـــا
ٜطــابل ايٛاقــع ٚ ,ايكطــع بايؿــ ٧يٝهــ ٕٛايعًــِ أمســَ ٢طتبــَ ١ــٔ ايعــٔ

( )1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .171
( )3غٛض ٠ايكـ .4
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َُٗٓ ٬ــا َــٔ أؾــطاز ايتكــسٜل ٜ ٫ٚــسٸب ايؿــو إٍ
إعتــرب ٚ ,إٕ نــإ نــ ّ
َكسام ايعًِ .
ّٚهٔ تكػ ِٝايعًِ إٍ قػٌُ :
ا٭ : ٍٚإزضاى نٓ٘ ٚسكٝك ١ايؿْٚ , ٧ػُ ٘ٝايعًِ بايصات .
ايجــاْ : ٞاؿهــِ عًــ ٢ايؿــٚ ٧إزضاى ايكــؿات ٚ ,دــا٤ت آٜــ ١ايبشــح
يًُعٓــــ ٢ا٭عــــِ يــــٝعًِ ايٓــــاؽ َــــٔ ٖــــِ إَٓ٪ــــٚ ٕٛيٝؿــــٗس إ٥٬هــــ١
يًُـــ ٌَٓ٪ايـــص ٜٔقـــربٚا ٗ َٝـــسإ ايكتـــاٍ ٖٓٚ ,ـــاى زضدـــٚ ١ضتبـــ ١بـــٌ
ايٓطــل بايؿــٗازتٌ ٚ ,بــٌ تًبٝــْ ١ــسا ٤ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘

ٚغــــًِ يًدــــطٚز يًــــسؾاع  ,قــــاٍ تعــــاٍ ط َّشَُْمم منْ اَّٜٛمم موُ اَّٛمم مزِّ َ٢آَٟنُممممٌا ِٟمم منُْْ٘ٞ
ًَاَّٛزِّ َ٢ؤًُرٌُا اْٛوِ َْٜٞدَسَخَبدٍص (.)1

َٚــٔ َعــاْ ٞعًــِ اهلل عــع ٚدــٌ ٗ إكــاّ ْٝــٌ إــَ ٌَٓ٪ــا ٜػــتشكٕٛ
َٔ ايجٛاب .
ٜٚه ٕٛتكسٜط اٯ ١ٜعًٚ ٢دَٗٓ ٙٛا :
ا٭ : ٍٚيٝعًِ إ ٌَٓ٪ايص ٜٔاغتذابٛا هلل ٚضغٛي٘ .
ايجـــاْ : ٞيـــٝعًِ إـــ ٌَٓ٪ايـــصٚ ٜٔنـــعٛا ايًبٓـــات ا٭ ٗ ٍٚتجبٝـــت
ايكرب ٚايتك ٗ ٣ٛاٱغ. ّ٬
ايجايـــح  :يـــٝعًِ إـــ ٌَٓ٪ايـــص ٜٔتٓعٖـــٛا عـــٔ ايٓؿـــام ٚا٭خـــ٬م
إصَ. ١َٛ
ايطابـــع  :يـــٝعًِ إـــ ٌَٓ٪ايـــصْ ٜٔكـــطٚا ٚآظضٚا ايـــٓيب قُـــساّ قـــً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ غاع ١احملَٓٝٚ ١سإ ايكتاٍ .
اـاَؼ  :يٝعًِ إ ٌَٓ٪ايص ٜٔتًكٛا إكٝب ١بايكرب ٚايطنا .
ايػازؽ  :يٝعًِ إٜٚ ٌَٓ٪بؿط ِٖٚبايجٛاب ايعع. ِٝ

( )1غٛض ٠اجملازي.11 ١
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ايػــابع  :يــٝعًِ إــ ٌَٓ٪اجملاٖــسٜٚ ٜٔعًــِ أخبــاضِٖ بعــس إعطنــ, ١

قـــاٍ تعـــاٍ ط ًَٛنَجُْٜمممٌَ َُّْٞ٘٣زَزَّمممَ َ٣وَْٜممم َٞاُ٠ْٛدَبىِمممذِِّٟ َ٢مممنًَُْ٘ ْٞاٛظَّمممبثِشَِّ٣ً َ٢جُْٜمممٌَ
ؤَخْجَبسَُْٗٞص (.)1
ايجأَ  :يٝعًِ إٚ ٌَٓ٪إَٓ٪ات .
ايتاغع  :يٝعًِ إ ٌَٓ٪ايص ٜٔظازتِٗ إكٝب ١إّاْاّ .

ايعاؾــــط  :يــــٝعًِ اهلل إــــ ٌَٓ٪ايــــص ٜ ٜٔتٛنًــــ ٕٛعًٝــــ٘ ٗ ايػــــطا٤
ٚايهطا. ٤

اؿـــاز ٟعؿـــط  :يـــٝعًِ اهلل إـــ ٌَٓ٪ايـــصٜ ٜٔػـــاضع ٕٛإٍ طًَعَمممبسِهٌُا

بٌَِِِْٟ ََٛشَحٍ  ْ٢ِٟسَثًَُِّ٘ ْٞخَنَّخٍ هَشْػُيَب اٛغٌَََّ٠ادُ ًَاألَسْعُ ؤُهِذَّدْ ُ٠ِْٜٛزَِّٔنيَص (.)2
ايجــاْ ٞعؿــط  :يــٝعًِ اهلل ايــصٜ ٜٔــأَط ٕٚبــإعطٚف ٜٚكَٛــ ٕٛبؿعًــ٘

ٜٗٓٚـــ ٕٛعـــٔ إٓهـــط بايػـــٝـ ٚايـــٓؿؼ ٚإـــاٍ  ,قـــاٍ تعـــاٍ طًَْٛممزَُْ٘٢
ِٟمم منُْ٘ ْٞؤَُّٟمم مخٌ َّمم مذْهٌُ َ١بَِٛممممَ اْٛخَْْمم مشِ ًََّمم مإُْٟشًُ َ١ثِمم مبَ٠ْٛوْشًٍُِ ًَّنْيَمم مٌْ َ١هَمم مْ٢
اُ٠ْٛنَْ٘شِص (.)3

ايجايــــح عؿــــط  :يــــٝعًِ اهلل إــــ ٌَٓ٪ايــــص ٜٔبكــــربِٖ ٚدٗــــازِٖ
ٜكاب ايص ٜٔنؿطٚا باـع ٗ ٟايٓؿأتٌ .
ايطابع عؿط  :يٝعًِ إٚ ٌَٓ٪قسم إّاِْٗ .
اـاَؼ عؿط  :يٝعًِ إ٥٬ه ١إ ٌَٓ٪ؾٓٝكط. ِٖٚ
ايػازؽ عؿط  :يٝعًِ ايٓاؽ إٜٚ ٌَٓ٪كتسٚا بِٗ .
ايػابع عؿط  :يٝعًِ اهلل إ ٗ ٌَٓ٪تٛازِٖ ٚتآخ. ِٗٝ

( )1غٛض ٠قُس .31
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .133
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .104
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ايجــــأَ عؿــــط  :يــــٝعًِ اهلل نــــٌ َــــ  َٔ٪عًــــ ٢مــــ ٛاٱغــــتكٍ٬

د ِهنْم َذ اَّٜٛم ِو ًَاَّٜٛم ُو َثظِم ٌري ِثَ٠مب
ٚاٱْؿـطاز ٖٚ ,ـَ ٛـٔ َكـازٜل قٛيـ٘ تعـاٍ ط ىُم َْ ٞد َسخَمب ٌ
َّوَْ١ٌَُٜ٠ص(.)1

ايتاغـــع عؿـــط  :يـــٝعًِ اهلل إـــ ٌَٓ٪عٓـــس زخـــٛهلِ ايكبـــٛض ٚعـــامل
ايربظر يٝهْٛٛا ٗ َأَٔ َٔ سػاب َٓهط ْٚهري .
ايعؿط : ٕٚيٝعًِ اهلل إ ّٜٛ ٌَٓ٪ايكٝاَ. ١
اؿـــازٚ ٟايعؿـــط : ٕٚيـــٝعًِ اهلل إـــ ٌَٓ٪ؾٝعٜـــس عًـــَ ِٗٝـــٔ ؾهـــً٘
ٜٚ,بــاضى ٗ شضٜــتِٗ ٚ ,ه عــٌ هلــِ ايػبطــٚ ١ايػــعاز ٗ ٠أظٚادٗــِ ٗٚ ,

ايتٓعٜــٌ ط ًَا َّٛمزٌَُُِّّٛٔ َ٢ممٌ َ١سَثَّنَممب ىَ متْ َٛنَممب  ِٟم ْ٢ؤَصًَْاخِنَممب ًَرُسَِّّّبرِنَممب ُٓ مشَّحَ ؤَهْ مٍُْ٢
ًَاخْوَْٜنَب ُ٠ِْٜٛزَِّٔنيَ بَِٟبًٟبص (. )2

ايجــاْٚ ٞايعؿــط : ٕٚيــٝعًِ إــ ٌَٓ٪ايــص ٜٔغــٛف وهــطَ ٕٚعطنــ١
اـٓــــسم ٜٚكــــرب ٗ ٕٚسكــــاض قــــطٜـ يًُسٜٓــــٚ ١إٕ مل ٜهــــٔ سكــــاض ّا
تاَاّ ,إش عذعت قطٜـ عٔ اٱساط ١بإس َٔ ١ٜٓدٗاتٗا ا٭ضبع. ١
ايجايــح ٚايعؿــط : ٕٚيــٝعًِ إــ ٌَٓ٪ايــصٜ ٜٔتًــ ٕٛايكــطإٓ ٜٚعًُــٕٛ
بأسهاَ٘ ٚغٓٓ٘ .
ايطابـــع ٚايعؿـــط : ٕٚيـــٝعًِ إـــ ٌَٓ٪ايـــص ٜٔثبتـــٛا َـــع ضغـــ ٍٛاهلل
قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٗ إٝــسإ ٚ ,مل ٜؿــاضق , ٙٛيــصا ّهــٔ تكػــِٝ
إ ٌَٓ٪بًشاظ آ ١ٜايبشح إٍ أقػاّ :
ا٭ : ٍٚايص ٜٔخطدٛا إٍ َعطن ١أسس .
ايجاْ : ٞايص ٜٔاؾرتنٛا ٗ ايكتاٍ .
ايجايح  :ايص ٜٔاغتؿٗسٚا ٗ َعطن ١أسس .
ايطابع  :ايطَا ٠ايص ٜٔتطنٛا َٛانعِٗ .
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .163
( )2غٛض ٠ايؿطقإ .74
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اـــاَؼ  :ايطَــا ٠ايــص ٜٔمل ٜػــازضٚا َٛانــعِٗ ٖ ,ــٔ تعاٖــس ٚقــ١ٝ
ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ بعـــسّ تـــطى َٛنـــع٘ َٚ ,ـــٔ
اٯٜــات إٔ أَــري ايطَــاٖٚ ٠ــ ٛعبــس اهلل بــٔ دــبري نــإ َــٔ نــُٔ ايتػــع١
ايــــص ٜٔبكــــٛا ٗ َٛانــــعِٗ ٚاغتؿــــٗسٚا ؾٝــــ٘  ,ؾٓــــاٍ ؾــــطف ايــــسْٝا
ٚاٯخــطٖٚ , ٠ــٌ ٜكــض ايكــ : ٍٛيــٝعًِ اهلل عبــس اهلل دــبري ٚؾــٚ ٕ٬ؾــٕ٬
ايص ٜٔمل  ٜرتنٛا َٛانعِٗ طُعاّ بايػٓا , ِ٥اؾٛاب ْعِ .
اـاَؼ ٚايعؿطٚ : ٕٚيٝعًِ إ ٌَٓ٪باهلل إهلا ٚاسساّ ٓساّ.
ايػــــازؽ ٚايعؿــــط : ٕٚيــــٝعًِ إــــ ٌَٓ٪بإ٥٬هــــ ١ضغــ ـَ ّ٬ــــٔ اهلل
ٚدٓــساّ يــَ٘ٚ ,ــٔ اٱعذــاظ ٗ َعطنــ ١أســس أْٗــا َٓاغــب ١نطّــ ١يًتكــسٜل
بإ٥٬هــ ١بآٜــ ١سػــ ١ٝيٓــعٚهلِ يٓكــط ٠ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغـــًِ ٚإـــٚ ,ٌَٓ٪نٝــــ ٜ ٫ـــ َٔ٪إػـــًِ َـــٔ ٜٓـــعٍ يٓكـــطت٘ ٜٚـــسضى
ٚدــٛزَ ٙــسزاّ ٚعْٛــاّ بٛاغــط ١آيــ ١اي بكــط ٚآيــ ١ايػــُعٚ ,عــٔ غــعس بــٔ
س
أبــٚ ٞقــام قــاٍ :ضٳأَٜٵ ـتٴ ضٳغٴــٍٛٳ ايًٓ ـ٘ٹ قٳ ـًٓ ٢ايًٓ ـ٘ٴ عٳًَٝٵ ـ٘ٹ ٚٳغٳ ـًِٓٳ ٜٳ ـٛٵّٳ أُسٴ ـ ٺ
ٚٳَٳعٳ ـ٘ٴ ضٳدٴًَــإٔ ٜٴكَاتٹًَــإٔ عٳٓٵ ـ٘ٴ عٳًَٝٵُٗٔٳــا ثٹٝٳــابٷ بٹــٝضٷ نَأَؾٳ ـسٸ ايِكٹتٳــأٍ َٳــا ضٳأَٜٵتٴٗٴُٳــا
قَبٵٌٴ ٚٳيَا بٳعٵسٴ)(ٚ ,)1ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚػًــ ٞإعذــع ٠ايعكًٝــٚ ١اؿػــ ١ٝيًــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘
ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ يٝهـــ ٕٛبـــٌ َعذـــعات ايـــٓيب قُـــس قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘
ٚغــًِ ٚا٭ْبٝــا ٤ايػــابكٌ عُــٚ ّٛخكــٛم َطًــل ,ؾُعذــعات ايــٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أعِ ٚأنجط ٚؾ ٘ٝتؿه ٌٝي٘.
ايجاْٝـــ : ١تؿهـــٌ اهلل بتكطٜـــب إػـــًُ ٌ إٍ َٓـــاظٍ اٱّـــإ ,يٝهـــٕٛ
تكسٜط آ ١ٜايبشح عًٚ ٢د:ٙٛ
أ : ّ٫ٚيــــٝعًِ إــــ ٌَٓ٪ايــــصٜ ٜٔكــــطبِٗ اهلل عــــع ٚدــــٌ إٍ َٓــــاظٍ
اٱّإ.
ثاْٝاّ  :يٝعًِ ايص ٜٔقاضٚا بؿهٌ اهلل َ.ٌَٓ٪
( )1ظاز إعاز .180/3
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ثايجــاّ  :يــٝعًِ ايــص ٜٔأْــعٍ إ٥٬هــ ١يٓكــطتِٗ يٝهْٛــٛا َــٔ إــ,ٌَٓ٪

ٚغكـــٛم َعطنـــ ١أســـس ْـــعٍ قٛيـــ٘ تعـــاٍط ثََٜمممَ بِ ْ١رَظْم مجِشًُا ًَرَزَُّٔمممٌا
ًََّمممم مإْرٌُُِٟٗ ْٞمممم مَُ ْ٢مممم مٌْسِىِ ْٞىَمممم مزَا ُّْ٠مممم مذِدُْٗ ْٞسَثُُّ٘مممم م ْٞثِخَْ٠غَمممم مخِ آالٍٍَ ِٟمممم م ْ٢اَ٠ْٛالَئَِ٘مممم مخِ

ُٟغَ مٌِِّٟنيَص( ,)1يبٝــإ قــاْٖٚ ٕٛــ ٛاؿــتِ ٚايكطــع بٓــع ٍٚإ٥٬هــ ١يٓكــط٠
ايـــٓيب قُـــس قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚإـــ ٌَٓ٪٭ٕ َـــٔ خكـــاهلِ
أَٛض :
أ : ّ٫ٚايكرب ٚؼٌُ ا٭ش.٣
ثاْٝـاّ  :ايطنــا بكهــا ٤اهللٚ ,عـٔ دــابط بــٔ عبــس اهلل(قـإٍ :ــا قتــٌ أبــٞ
دعًـــت أنؿــــ ايـــرتاب عـــٔ ٚدٗـــ٘ ٚايكـــٜٗٓ ّٛـــْٛين ؾذعًـــت عُـــيت
ؾاطُ ١بٓت عُط ٚتبه.)2()...٘ٝ
ثايجاّ  :اـؿ َٔ ١ٝاهلل عع ٚدٌ.
ضابعاّ ٬َ :قا ٠ايص ٜٔنؿطٚا ٗ َٝسإ ايكتاٍ.
ايػــابع ٚايعؿــط : ٕٚيــٝعًِ إــ ٌَٓ٪بطغــاي ١ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل
عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٚعًـــٖ ٢ـــصا إعٓـــ ٢تتهـــُٔ اٯٜـــ ١ايتدؿٝــــ عـــٔ
إػــًٌُ بتٝػــري اٱّــإ بطغــاي ١ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
بايربٖــإ اؾًــٚ ٞايكطٜــب يٓٝــٌ َطتبــٚ ١قــؿ ١اٱّــإ ٗ غــاع ١ايعػــط٠
ٚايؿس.٠
ايجــــأَ ٚايعؿــــط : ٕٚيــــٝعًِ إــــ ٌَٓ٪ايــــصٜ ٜٔعًُــــ ٕٛبإٓــــاؾكٌ,
ٚوصض.ِْٗٚ
ايتاغـــع ٚايعؿـــط : ٕٚيـــٝعًِ إـــ ٌَٓ٪اـاؾـــعٌ ايكـــابط ,ٜٔقـــاٍ

تعـــــاٍط بِ َّ١اُ٠ْٛغْممممِ٠ِٜنيَ ًَاُ٠ْٛغْممممَ٠ِٜبدِ ًَاُ٠ْٛمممماِْٟنِنيَ ًَاُ٠ْٛاِْٟنَمممممبدِ ًَأَْٛممممبِ٣زِنيَ

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .125
( )2اٱقاب.44/4 ١
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ًَأَْٛبِ٣زَمممممبدِ ًَاٛظَّمممممبدِِٓنيَ ًَاٛظَّمممممبدَِٓبدِ ًَاٛظَّمممممبثِشًَِّ َ٢اٛظَّمممممبثِشَادِ ًَاْٛخَبشِممممموِنيَ
ًَاْٛخَبشِمممممم موِنيَ ًَاْٛخَبشِمممممممموَبدِ ًَاُ٠ْٛزَظَمممممم مذِِّٓنيَ ًَاُ٠ْٛزَظَممممممممذَِّٓبدِ ًَاٛظَّممممممممبئِِ٠نيَ
ًَاٛظَّ مبئَِ٠بدِ ًَاْٛسَممبُِلِنيَ ُُ مشًُخَيًَُ ْٞاْٛسَبُِلَممبدِ ًَا ٛمزَّاِٗشِ ّ َ٢ا َّٜٛموَ َٗ مثِريًا ًَا ٛمزَّاِٗشَادِ ؤَهَ مذَّ
اَّٜٛوُ َٛيٌَُِِْٟ ْٞشَحً ًَؤَخْشًا هَلًِْ٠بص(.)1
ايج٬ث : ٕٛيٝعًِ إ ٌَٓ٪ايص ٜٔأغتؿٗسٚا ٗ َعطن ١أسس.
اؿازٚ ٟايج٬ث : ٕٛيٝعًِ إ ٌَٓ٪ايص ٜٔدطسٛا ٗ َعطن ١أسس.
ٖٚــٌ ٜؿــٌُ ٖــصا ايتكــسٜط إَٓ٪ــات اي٬تــ ٞدــطسٔ ٦َٜٛــص َجــٌ أّ
عُــاض ٠أّ ٫بــس َــٔ تكــسٜط خــام ٖٚــ :ٛيــٝعًِ إَٓ٪ــات اي٬تــ ٞدــطسٔ
ٗ َعطن ١أسس .
اؾــــٛاب ٖــــ ٛا٭ٜٚ ,ٍٚهــــ ٕٛايجــــاْ ٗ ٞطٛيــــ٘ بــــسي ٌٝإٔ قٛيــــ٘
تعاٍ(يٝعًِ إ )ٌَٓ٪عاّ ٜؿٌُ إٚ ٌَٓ٪إَٓ٪ات.
ايجــاْٚ ٞايج٬ثــ : ٕٛيــٝعًِ إــ ٌَٓ٪ايــصٜ ٜٔكُٝــ ٕٛايكــ٪ٜٚ ٠٬تــٕٛ
ايعنـــــــاٜ ٚ ٠ـــــــ٪ز ٕٚؾطٜهـــــــ ١ايكـــــــٝاّ ٚاؿـــــــر ٚاـُـــــــؼ ,قـــــــاٍ

تعاٍط ًَاعْزَوِْنٌُا ثِبٛظَّجْشِ ًَاٛظَّالَحِ ًَبَِّ٣يَب ََ٘ٛجِريَحٌ بِالَّ هَ ََٜاْٛخَبشِوِنيَص(.)2

َٚــٔ َعــاْ ٞآٜــ ١ايبشــح ايبؿــاض ٗ ٠غــاع ١ايؿــس ٠بٛدــٛز َــٌَٓ٪
بطغـــاي ١ايـــٓيب قُـــس قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ َٚـــٔ خكا٥كـــِٗ
ايجبـــــات ٗ َٝـــــسإ إعطنـــــٚ ١قتـــــاٍ ايـــــص ٜٔنؿـــــطٚا ,يٝهـــــ ٕٛقٛيـــــ٘
تعــــاٍ(ٚيٝعًِ إــــ )ٌَٓ٪بؿــــاض ٠ثبــــات َبــــاز ٨اٱغــــ ٗ ّ٬ايٓؿــــٛؽ
ٚاجملتُعاتٚ ,ؾَ ٘ٝػا: ٌ٥

( )1غٛض ٠ا٭سعاب .35
( )2غٛض ٠ايبكط.45 ٠
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ا٭ : ٍٚايجٓـــا ٤عًـــ ٢ايـــٓيب قُـــس قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٗ

سػـــٔ ٚقـــسم ايتبًٝـــؼٚ ,أزا ٤ايطغـــاي ٗٚ ,١ايتٓعٜـــٌطَّبؤَُّّيَمممب اٛشَّعُمممٌ ُٙثَِّٜمميْ َٟمممب
ؤُ٣ضِ َٙبِ ْ٢ِٟ ََْْٖٛسَثَِّٖ ًَبِ َْٞٛ ْ١رَِْوََ٠َُ ْٚب ثٌََّْٜذَ سِعَبَٛزَوُص(.)1
ايجاْ : ١ٝبٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عً ٢إػًٌُ ٚايٓاؽ.
ايجايج : ١زع ٠ٛإػًٌُ يًؿهط هلل عع ٚدٌ.

ايطابعــــ : ١بعــــح ايػــــهْ ٗ ١ٓٝؿــــٛؽ إػــــًٌُ غكــــٛم ٚضاثــــ١
شضاض ِٜٗيٲّإ ٚبكا ِٗ٥عً.٘ٝ
اـاَػـــ : ١بؿـــاض ٠إغـــتساَ ١اٱّـــإ ,ؾؿـــ ٞنـــٌ ظَـــإ ٜتٛدـــ٘ قٛيـــ٘
تعاٍ(يٝعًِ إٚ )ٌَٓ٪تكسٜط ٙعًٚ ٢د:ٙٛ
أ : ّ٫ٚيٝعًِ إٖ ٗ ٌَٓ٪صا ايعَإ.
ثاْٝاّ  :يٝعًِ إٖ ٗ ٌَٓ٪ص ٙايػٓ.١
ثايجاّ  :يٝعًِ إٖ ٗ ٌَٓ٪صا ايؿٗط.
ضابعاّ  :يٝعًِ إٖ ٗ ٌَٓ٪صا ا٭غبٛع.
خاَػاّ  :يٝعًِ إٖ ٗ ٌَٓ٪صا اي.ّٛٝ
غازغاّ  :يٝعًِ إٖ ٗ ٌَٓ٪ص ٙايػاع.١
غابعاّ  :يٝعًِ إٖ ٗ ٌَٓ٪ص ٙايسقٝك.١
ثآَاّ  :يٝعًِ إ ٌَٓ٪ايصٜ ٜٔؿهط ْ٘ٚغبشاْ٘ عً ٢نٌ ساٍ.
تاغــــــعاّ  :يــــــٝعًِ إــــــ ٌَٓ٪ايــــــصٜ ٜٔػــــــتػؿط ٕٚاهللٜٚ ,تدــــــصٕٚ
اٱغــتػؿاض ٚغــ ١ًٝؾًــب إكــًشٚ ١زؾــع إؿػــسٚ ,٠قــس تكــ ٍٛإٔ ايػاٜــ١
َـــٔ اٱغـــتػؿاض ٖـــ ٛقـــ ٛايـــصْٛب ٚضدـــا ٤ػـــاٚظ اهلل عـــٔ ايػـــ٦ٝات,
ؾهٝـــ ٜهــ ٕٛغــبباّ ٚعًــ ١يطدــا ٤إكــًشٚ ١زؾــع إؿػــس , ٠اؾــٛاب َــٔ
دٗات :

( )1غٛض ٠إا٥س.67 ٠
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ا٭ : ٍٚاٱغـــتػؿاض زعـــاٚ , ٤قـــاٍ تعـــاٍط ُٓم مَٟ ْٚمممب َّوْجَم مإُ ثُِ٘م م ْٞسَثِّمممِ َٛم مٌْالَ
دُهَبئُُْٗٞص(.)1
ايجاْ : ١ٝاٱغتػؿاض ؾ ٤ٛإٍ اهلل عع ٚدٌ ٚإغتذاض ٠ب٘ غبشاْ٘.
ايجايجـــ : ١إٕ اهلل عـــع ٚدـــٌ ٖـــ ٛايًطٝــــ اــــبري ,ايـــصٜ ٟـــطظم َـــٔ
ٜؿا َٔ ٤سٝح وتػب  َٔٚسٝح  ٫وتػب.
ايطابعٜ : ١عط ٞاهلل عع ٚدٌ ايهجري بايكً.ٌٝ
اـاَػَ : ١ع ق ٛايصْٛب ٜأت ٞايطظم ايهط.ِٜ
ايػازغــَ : ١ــٔ خكــا٥ل ايعؿــٚ ٛإػؿــط ٠إْتؿــا ٤إــاْع ٚايــربظر زٕٚ
ايطظم ايهطٚ ِٜساٍ ايٝػط ْٚع ٍٚايربن. ١
ٜٚه ٕٛإ ٗ َٕٛٓ٪اٯ ١ٜعًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭ : ٍٚايـــص ٜٔخطدـــٛا َـــع ايـــٓيب قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ إٍ

َٝــسإ َعطنــ ١أســس ٚ ,مل ٜطدعــٛا َــٔ ٚغــط ايططٜــل  ,قــاٍ تعــاٍ طًَبِرْ
ًَذًَْدَ  ْ٢ِٟؤَىْ َِٖٜرُجٌَِّتُ اُ٠ْٛاِْٟنِنيَ ََٟٔبهِذَ ِِْٜٔٛزَبِٙص (.)2

ايجــاْ : ٞايؿــٗسا ٤ايــص ٜٔغــكطٛا ٗ َعطنــ ١أســس ٚ ,عــسزِٖ غــبعٕٛ
ؾــٗٝساّ َٚــِٓٗ ٓــع ٠بــٔ عبــس إطًــب عــِ ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘
ٚآي٘ ٚغًِ .
ايجايــــح  :ايٓػــــا ٤إػــــًُات اي٥٬ــــ ٞخطدــــت َــــع إػــــًٌُ إٍ
إعطن. ١
ايطابــــع  :ايــــصْ ٜٔاقــــطٚا ٚعهــــسٚا إػــــًٌُ ٗ خـــــطٚدِٗ إٍ
َعطن ١أسس .
اــــاَؼ  :نـــٌ َػـــًِ َٚػـــًُٜ ١ـــسضى بـــإٔ َكـــٝبَ ١عطنـــ ١أســـس
أقـــابت٘  ٫ٚ ,ىـ ـ تل ا٭َـــط بايكـــشاب ١بـــٌ ٖـــَ ٛػـــأي ١غـــٝاي ١إٍ ٜـــّٛ
( )1غٛض ٠ايؿطقإ .77
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .121
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ايكٝاَــ ١ٱضاز ٠ثــٛاب إػــًٌُ ٖٚــَ ٛــٔ ايؿــٛاٖس عًــ ٢إعــاْ ٞايهطّــ١

إػــتكطأَ ٠ــٔ قــٝػ ١إهــاضع ٗ قٛيــ٘ تعــاٍ ط ًَ ِٛمَْوْ ََٜٞا ُ٠ْٛماِْٟنِنيَص يبعــح
إػـــًٌُ عًـــ ٢ايعُـــٌ َـــا ٜـــسٍ عًـــ ٢قـــربِٖ ٚا ْتؿـــاعِٗ ا٭َجـــٌ َـــٔ
ٚاقع ١أسس ٜٚ ,هٚ َٔ ٕ ٛد ٙٛتكسٜط آ ١ٜايبشح ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚيـــٝعًِ اهلل إـــ ٌَٓ٪ايـــص ٜٔتعاٖـــسٚا ايتٓعٜـــٌ ضمسـ ـاّ ٚتـــ٠ٚ٬

ٚتؿػــرياّ ٚتــأٖٚ , ّ٬ٜٚــَ ٛــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ تعــاٍ طبَِّ٣ممب َ٣سْ مَ٣ ُ٢ضَّْٛنَممب ا ٛمزِّْٗشَ
ًَبَِّ٣ب َٛوُ حلبُلٌ١ص (. )1
ايجاْ : ٞيٝعًِ اهلل إ ٌَٓ٪اجملاٖس ٜٔايكابط. ٜٔ

ايجايــــح  :يــــٝعًِ اهلل إــــ ٌَٓ٪ايــــصٜ ٜٔػبطــــ ٕٛايؿــــٗساٚ ٤ايــــصٜٔ
داٖــسٚا ؼــت يــٛا ٤ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٜــَ ّٛعطنــ١
أسس .
ايطابـــــع  :يـــــٝعًِ اهلل إـــــ ٌَٓ٪ايـــــص ٜٓ ٜٔبـــــص ٕٚايهؿـــــط َٚؿـــــاِٖٝ
ايه٬ي.١
اـــاَؼ  :يــٝعًِ اهلل إــ ٌَٓ٪إــطابطٌ ٗ غــب ٌٝاهلل خؿــَ ١ٝباغتــ١
ايـــص ٔ ٜنؿـــطٚا  ,ؾكـــس دـــاٚ٤ا ٗ َعطنـــ ١أســـس عًـــ ٢مـــ ٛظـــاٖط ٚتكـــٌ
أخبــاضِٖ إٍ ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚ ,قــس ٜبــاغتٕٛ
إػـــًٌُ ؾذـــأ ٗ ٠زٖـــا , ٤يٝهـــَ ٕٛـــٔ خكـــاٍ إـــ ٌَٓ٪أخـــص اؿٝطـــ١

ٚاؿــصض ٦ٖٝٚــ ١إطابطــ , ١قــاٍ تعــاٍ ط َّبؤَُّّيَممب اَّٛممزِّ َ٢آَٟنُممٌا اطْممجِشًُا ًَطَممبثِشًُا
ًَسَاثِـٌُا ًَارٌَُّٔا اَّٜٛوَ َٛوَ َُّْٜٞ٘رُِِْٜسٌَُ١ص (. )2

ايػــازؽ  :اٱشٕ َــٔ اهلل عــع ٚدــٌ بؿــٛات ايػٓــا ِ٥عًــ ٢إػــًٌُ
ٗ َعطن ١أسس .
( )1غٛض ٠اؿذط .9
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .200
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ٖٚـــٌ ٖـــصا ا٭شَ ٣تشـــس خاقـــٚ ١أْـــ٘ مل تكـــع ٗ أٜـــس ٟإػـــًٌُ
٦َٜٛـــص غٓـــا ِ٥ثـــِ ؽًـــٛا عٓٗـــا ٚتطنٖٛـــا  ,اؾـــٛاب  , ٫إِـــا ٖـــ ٛإشٕ
َتعــسز ٜؿــ ٌُ نــٌ َــا ّهــٔ إٔ ٜكــع غُٓٝــ ١بأٜــسٖ ِٜٗــا ٜعًُــ٘ اهلل عــع
ٚدــٌ يٝهــ ٕٛاٱشٕ ٗ إكــاّ بؿــاض ٠ايعــٛض ٚايبــسٍ َــٔ عٓــسٚ ٙتعــاٍ
ٚوتٌُ ٖصا ايعٛض دٗات :
ا٭ : ٍٚايعٛض اؿاٍ .
ايجاْ : ١ٝايعٛض ٚايبسٍ ايعادٌ .
ايجايج : ١ايعٛض اٯدٌ ٗ ايسْٝا .
ايطابع : ١ايعٛض ٚايبسٍ إهاعـ ٗ ايسْٝا .
اـاَػ : ١ايعٛض ٗ اٯخط ٠ايص ٟيٝؼ ي٘ سس أَٓ ٚتٗ. ٢
 ٫ٚتعــاضض بــٌ ٖــص ٙايٛدــٚ , ٙٛنًــٗا َــٔ َكــازٜل ايعــٛض ايــصٟ
ٜتؿهــٌ بــ٘ اهلل عــع ٚدــٌ ٖٚ ,ــَ ٛــٔ أغــطاض فــ ٧ايتكٝٝــس بــاشٕ اهلل ٗ
إكا٥ب ا ييت ؿكت إػًٌُ َ ّٜٛعطن ١أسس.
ايجايـــــح ٚايج٬ثـــــٜٚ : ٕٛعًـــــِ إـــــ ٌَٓ٪يٓٝذـــــَ ِٗٝـــــٔ ايؿـــــطٚض
ٚإكا٥ب .
ايطابــــع ٚايج٬ثــــ : ٕٛيــــٝعًِ إــــ ٌَٓ٪ؾٝشذــــب عــــِٓٗ ايػــــ٦ٝات
ٚايؿـــٛاسـ ّٓٚعٗـــا َـــٔ ايٛقـــ ٍٛإيـــٜٛ ٗٚ , ِٗٝغــــ عًٝـــ٘ ايػـــّ٬

ٚضز قٛيــــ٘ تعــــاٍ ط َٗمم مزَِٛ َِٖٛنَظْمم مشٍَِ هَنْمم موُ اٛغُّممممٌءَ ًَاَِْٛسْشَممممبءَ بَِّ٣مم موُ ِٟمم م ْ٢هِجَبدَِ٣ممممب

اُ٠ْٛخَْٜظِممنيَص

()1

إش تــبٌ اٯٜـــ ١أعــ ٙ٬إٔ نــَ ّ٬ــٔ ايػـــٚ ٤ٛايؿشؿـــا٫ ٤

ٜػـــتطٝعإ ايٛقـــ ٍٛإٍ ٜٛغــــ ٚ ,نأْـــ٘ َـــٔ قاعـــسَ : ٠ـــٔ ايعكـــُ١
إَتٓاع إعك. ١ٝ
اـــاَؼ ٚايج٬ثــ : ٕٛيــٝعًِ اهلل إــ ٌَٓ٪ايــصْ ٜٔــايٛا َطتبــ ١ايؿــ٬ح
بؿهٌ اهلل ٚسػٔ طاعتِٗ هلل ٚضغٛي٘ ٗ ايػطاٚ ٤ايهطا. ٤
( )1غٛضٜٛ ٠غـ .24
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ايػــازؽ ٚايج٬ثــ : ٕٛيــٝعًِ إــ ٌَٓ٪ؾٝــأت ِٗٝايٓكــط ٗ َعطنــ ١أســس

َٚعــــاضى اٱغــــ ّ٬اي٬سكــــ , ١قــــاٍ تعــــاٍ ط ًََٗممممب َ١زًَّٔممممب هََْْٜنَممممب َ٣ظْمم مشُ
اُ٠ْٛاِْٟنِنيَص (.)1

ايػـــابع ٚايج٬ثـــ : ٕٛيـــٝعًِ إـــ , ٌَٓ٪ؾٝـــصب عـــِٓٗ ٜٚكـــطف عـــِٓٗ
نٝــس ايــص ٜٔنؿــطٚا ٜٚهؿــ ِٗٝؾــط ايكتــاٍ َٚ ,ــٔ َكــازٜل ٖــصا إعٓــ, ٢
قٛيــ٘ تعــاٍ غكــٛم ٚقــا٥ع َعطنــ ١اـٓــسم ايــيت ٚقعــت بعــس َعطنــ١

أسس ط ًََََِٗ اَّٜٛوُ اُ٠ْٛاِْٟنِنيَ أِْٛزَبَٙص (.)2

ايجـــأَ ٚايج٬ثـــَ : ٕٛـــٔ َعـــاْ ٞخاُـــ ١آٜـــ ١ايبشـــح ايبؿـــاض ٠بٓـــعٍٚ
ؾ ـآ بٝب ايطٓــ ١عًــ ٢إػــًٌُ فــتُعٌ َٚتؿــطقٌ  ,قــاٍ تعــاٍ ٗ ايجٓــا٤
عًْ ٢ؿػ٘ طًََٗب َ١ثِبُ٠ْٛاِْٟنِنيَ سَزًِْ٠بص (.)3

ايتاغــع ٚايج٬ثــَ : ٕٛــٔ إعذــاظ ايكــطإٓ فــ ٧ايجــٛاب ايععــ ِٝدــعا٤

عًـــ ٢اٱّـــإ بكٛيـــ٘ تعـــاٍ ط ُِْٛم مذْخِ َٚاُ٠ْٛم ماِْٟنِنيَ ًَاُ٠ْٛاِْٟنَمممبدِ خَنَّمممبدٍ رَدْم مشُِ
 ِٟم ْ٢رَسْزِيَممب األَْ٣يَممبسُ خَب ِٛمذُِِّْ َ٢يَممب ًََُِِّّ٘ مشَ هَ منْيُ ْٞعَ مِّْئَبرِيًََِٗ ْٞممب َ١رَ ِٛمَٖ هِنْ مذَ ا َّٜٛموِ َُ مٌْصًا
هَلًِْ٠بص (.)4

ا٭ضبعـــ : ٕٛيـــٝعًِ إـــ ٌَٓ٪يٓٝـــايٛا َطتبـــ ١تًكـــ ٞايػـــٚ ّ٬ا٭َـــٔ
ٚاؿكاْ َٔ ١عٓس اهلل عع ٚدٌ .

( )1غٛض ٠ايط.47 ّٚ
( )2غٛض ٠ا٭سعاب .25
( )3غٛض ٠ا٭سعاب .43
( )4غٛض ٠ايؿتض .5
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ٚقــس ٚضزت عــس ٠آٜــات ٗ ايػــَ ّ٬ــٔ اهلل عًــ ٢عــسز َــٔ ا٭ْبٝــا٤

ٚايؿـــٗاز ٠هلـــِ باٱّـــإ  ,نُـــا ٗ قٛيـــ٘ تعـــاٍ طعَم مالَ ٌٝهََٜمممَ بِثْم مشَاىِْ* َٞ
َٗزََ٣ َِٖٛدْضُِ اُ٠ْٛسْغِنِنيَ * بَِّ٣وُ  ْ٢ِٟهِجَبدَِ٣ب اُ٠ْٛاِْٟنِنيَص(.)1

ا ؿــازٚ ٟا٭ضبعــٚ : ٕٛيــٝعًِ إَٓ٪ــ ٕٛايــص ٜٔاغتؿــٗسٚا ٗ َعطنــ١
أسس.
ايجــاْٚ ٞا٭ضبعــٚ : ٕٛيــٝعًِ إــ ٌَٓ٪ايــص ٜٔبكــٛا أسٝــا ٤بعــس إْكهــا٤
َعطن ١أسس.
ايجايـــح ٚا٭ضبعـــٚ : ٕٛيـــٝعًِ إـــ ٌَٓ٪ايـــص ٜٔخطدـــٛا إٍ َعطنـــ١
أســــس ؼــــت يــــٛا ٤ضغــــ ٍٛاهلل قــــً ٢اهلل عًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ  ,قــــاٍ

تعاٍط ًَبِرْ ًَذًَْدَ  ْ٢ِٟؤَىْ َِٖٜرُجٌَِّتُ اُ٠ْٛاِْٟنِنيَ ََٟٔبهِذَ ِِْٜٔٛزَبِٙص(.)2
ايطابع ٚا٭ضبع : ٕٛيٝعًِ إ ٌَٓ٪ايص ٜٔمل ٜٛيسٚا بعس.

اــــاَؼ ٚا٭ضبعـــ : ٕٛيـــٝعًِ إـــ ٌَٓ٪ايـــصٜ ٜٔكـــسق ٕٛبايٛقـــا٥ع
اييت ٚضزت ٗ ايكطإٓ َٗٓٚا ٚاقع ١أسس.
ايػــازؽ ٚا٭ضبعــ : ٕٛيــٝعًِ إــ ٌَٓ٪ايــص ٜٔلــٛا َــٔ ايٓؿــامٖٚ ,ــٛ
َـٔ أغـطاض تكـسّ إـٚ ٌَٓ٪ايعًـِ بٗــِ عًـ ٢إٓـاؾكٌ ٚايعًـِ بٗـِ ٗ ْعــِ
اٯٜــات ٚٚضٚز نــٌ َُٓٗــا ٗ آٜــَ ١ػــتكًٚ ,١غــٝأتَ ٞع ٜـس نــ ٗ ّ٬اؾــع٤
ايتاي.)3(ٞ

( )1غٛض ٠ايكاؾات .111-109
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .121
( )3أْعط اؾع ٤اـُػٌ بعس إا /١٥إػأي ١ايجايج َٔ ١ايٛد٘ ا٭َ ٍٚـٔ ايؿـعب ١ا٭ٍٚ
َٔ غٝام اٯٜات.

 239ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /ز149

آٌاخ ٔصٌد يف ِؼسوح تدز
ي كس دا٤ت آٜات غكٛم َعطن ١بسض َٓٗا :

ا٭ : ٍٚقٛي٘ تعاٍ ط ًََٔٛذْ َ٣ظَشَُٗ ْٞاَّٜٛوُ ثِجَذْسٍ ًَؤَْ٣زُ ْٞؤَرَِّٛخٌص (.)1

ايجاْٝـــ : ١قٛيـــ٘ تعـــاٍ ط بِرْ رَغْممزٌَِْثٌُ َ١سَثَُّ٘ممَُ ْٞبعْممزَدَبةَ َُ٘ٛمم ْٞؤَِّ٣مممِ ِ٠ُٟممذُُّْٗٞ
ثِ مإَ ِٟ ٍَْٛم ْ٢اَ٠ْٛالَئَِ٘ مخِ  ُٟمشْدُِِنيَ * ًََٟممب خَوَ َٜموُ ا َّٜٛموُ بِالَّ ثُشْ مشٍَ ًَِٛزَـْ َ٠مئِ َّ٢ثِ موِ ُُٜٓممٌثُُْ٘ٞ
ًََٟب اٛنَّظْشُ بِالَّ  ْ٢ِٟهِنْذِ اَّٜٛوِ بِ َّ١اَّٜٛوَ هَضِّضٌ زٌَِْ٘ٞص

( )2

.

يكــس ناْــت َعطنــ ١بــسض ٚاقعــ ١ايــسعاٚ ٤اٱدتٗــاز بــ٘  ,ؾكــس إْكطــع
ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ إٍ ايــسعا ٤قبــٌ تٗ٦ٝــ ١اؾــٝـ
يًُعطنــٚ ١بعــسٖا  ,ؾشإــا ضأ ٣إٔ دــٝـ إؿــطنٌ مــ ٛأيـــ  ,بُٓٝــا ٫
ٜعٜــس دــٝـ إػــًٌُ عًــ ٢ث٬مثا٥ــٚ ١بهــع ١عؿــط ضدــ ّ٬باغــًش ١قًًٝــ١
ٚغـــٛٝف ؾـــب٘ بايٝـــ , ١ا غـــتكبٌ ايكبًـــٚ ١ضؾـــع ٜسٜـــ٘ إٍ ايػـــُاٚ ٤قـــاض
ٜٗتـ بطب٘ ٜٓٚادٜٚ ٘ٝتهطع إيٜ ٖٛٚ , ٘ٝك: ٍٛ
( ايًــِٗ ألــع يــَ ٞــا ٚعــستين  ,ايًــِٗ إٕ تًٗــو ٖــص ٙايعكــابَ ١ــٔ
أٖــــٌ اٱٔغــــ ٫ ّ٬تعبــــس ٗ ا٭ضض) (ٚ )3غــــكط ضزا ٤ايــــٓيب قــــً ٢اهلل
عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ َـــٔ إْؿـــػاي٘ بايـــسعاٚ ٤ضؾـــع ٜسٜـــ٘ َبػـــٛطتٌ ضدـــا٤
ْع ٍٚإٔٸ ٚاهلبات َٔ عٓس اهلل .
 (ٚعــٔ ايطبٝــع بــٔ أْــؼ قــاٍ  :نــإ ايٓــاؽ ٜــ ّٛبــسض ٜعطؾــ ٕٛقتًــ٢
إ٥٬هــ ١عًــ ِٗٝايػــٖ ّ٬ــٔ قتًــ ِٖٛبهــطب عًــ ٢ا٭عٓــام ٚعًــ ٢ايبٓــإ
َجٌ مس ١ايٓاض قس أسطم ب٘) (.)4

( )1ايتس ٗ ٜٔٚأخباض قع.169/1 ٜٔٚ
( )2غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .10-9
( )3ايسض إٓجٛض .419/4
( )4ايسض إٓجٛض .424/4

َعامل اٱّإ  /ز 149ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 240

( قـاٍ فاٖـس َ :ــا َٴـسٸ ايــٓيبٸ قـً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيـ٘ ٚغــًِ ؾُٝـا شنــط اهلل
تعــاٍ غــري ا٭يـــ َــٔ إ٥٬هــَ{ ١ٴ ـطٵزٹؾٹٌٳ} ايــيت شنــط اهلل ٗ ا٭ْؿــاٍ ٚأَٸــا
ايج٬ثٚ ١اـُػ ١ؾهاْت بٴؿطٚ{ ٣ٳَٳا دٳعٳًَ٘ٴ ايًٖ٘ٴ} ٜعين ا.)1()٫
ٚإدتــاض خ٬ؾــ٘ إِــا ْــعٍ إ٥٬هــَ ٗ ١عطنــ ١أســس أٜه ـاّ يًكتــاٍ ٚ ,يــٛ
زاض ا٭َـــط ٗ إـــسز إًهـــٛتٖ , ٞـــٌ قاتـــٌ أّ مل ٜك اتـــٌ ؾـــاؾٛاب ٖـــٛ
ا٭. ٍٚ

ايجايجــ: ١قٛيــ٘ تعــاٍ ط ًََٟممب َٗممبِٛ َ١نَجِ مٍِّ ؤَ ٌَُّ ْ١م ًََٟ َّٚم ٌَُّْٜ ْ٢م َّ ْٚمإْدِ ثَِ٠ممب

ًَ ٌََّْٝ َّٚأَِْْٛبَٟخِ ثُ َّٞرٌَََُُّ َُِْٗ٣ ُّٚظٍ َٟب َٗغَجَذْ ًَىُ ْٞالَ ُّلَْ١ٌُ٠َٜص (.)2
ايطابعـــَٚ : ١ـــٔ َكـــازٜل قٛيـــ٘ تعـــاٍ طًَشَمممبًِسْىُُِ ْٞمممِ األَْٟم مشِص  )3إٔ
ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ نــإ ٜهجــط َــٔ َؿــاٚض ٠أقــشاب٘
قبَ ٌٝعطن ١بسض .
( عــٔ اؿبــاب بــٔ إٓــصض قــاٍ  :أؾــطت عًــ ٢ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل
عًٝــ٘ ٚغــًِ ٜــ ّٛبــسض غكــًتٌ ؾكبًــُٗا َــين  .خطدــت َــع ضغــ ٍٛاهلل
قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚغـــًِ ؾعػـــهط خًــــ إـــا , ٤ؾكًـــت ٜـــا ضغـــ ٍٛاهلل
أبٛس ٞؾعًت أ ٚبطأٟ؟ .
قاٍ  :بطأٜ ٟا سباب .
قًــت  :ؾــإٕ ايــطأ ٟإٔ ػعــٌ إــا ٤خًؿــو  ,ؾــإٕ ؾــأت ؾــأت إيٝــ٘ ,
ؾكبــٌ شيــو َــين  .قــاٍ ْٚ :ــعٍ دربٜــٌ عًــ ٢ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ
ؾكــاٍ  :أ ٟا٭َــط ٜٔأســب إيٝــو تهــ ٗ ٕٛزْٝــاى َــع أقــشابو أ ٚتــطز
عًــ ٢ضبــو ؾُٝــا ٚعــسى َــٔ دٓــات ايٓعــِٝ؟ ؾاغتؿــاض أقــشاب٘ ؾكــايٛا :
ٜـــا ضغـــ ٍٛاهلل تهـــَ ٕٛعٓـــا أســـب إيٓٝـــا ٚ ,ؽربْـــا بعـــٛضات عـــسْٚا ,
( )1ايهؿـ ٚايبٝإ يًجعًيب .16/6
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .161
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .159
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ٚتــسع ٛاهلل يٓٝكــطْا عًــٚ ِٗٝؽربْــا َــٔ خــرب ايػــُا , ٤ؾكــاٍ ضغــ ٍٛاهلل
قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ َ :ــا يــو  ٫تــتهًِ ٜــا سبــابإ ؾكًــت ٜ :ــا ضغــٍٛ
اهلل اخـــرت سٝـــح اختـــاض يـــو ضبـــو  .ؾكبـــٌ شيـــو َـــين قـــاٍ ايـــصٖيب :
سسٜح َٓهط .
ٚأخــطز ابــٔ غــعس عــٔ ابــٔ عبــاؽ  .إٔ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘
ٚغــًِ ْــعٍ َٓــعٜ ّ٫ــ ّٛبــسض ؾكــاٍ اؿبــاب بــٔ إ ٓــصض  :يــٝؼ ٖــصا َٓــعٍ ,
اْطًــل بٓــا إٍ أزْــَ ٢ــا ٤إٍ ايكــ , ّٛثــِ ْــبين عًٝــ٘ سٛن ـاّ ْٚكــصف ؾٝــ٘
اٯْ ١ٝؾٓؿطب ْٚكاتٌ ْٚػٛض َا غٛاٖا َٔ ايكًب .
ؾٓــعٍ دربٜــٌ عًــ ٢ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ ؾكــاٍ  :ايــطأٟ
َا أؾاض ب٘ اؿباب بٔ إٓصض ) (.)1

ايطابعـــ : ١قٛيـــ٘ تعـــاٍ ط بِ َّ١اَّٛممزِّ َ٢رٌَََُّمممبىُ ْٞاَ٠ْٛالَئَِ٘ممخُ كَممب ِِ٠ِٛؤَُِ٣غِمميِْٞ

َٓ مبٌُٛا ُِممُْٗ َٞن مزُ َٓ ْٞمبٌُٛا ُٗنَّممب ُٟغْزَؼْ موَِِنيَ ُِممِ األَسْعِ َٓ مبٌُٛا ؤ َٛم ْٞرَُ٘ م ْ٢ؤَسْعُ ا َّٜٛموِ ًَاعِ موَخً
َُزُيَمممبخِشًُا ُِْيَمممب َُإًَُْٛئِم مَٖ َٟمممإًَْاىُ ْٞخَيَم منًََّ ُٞعَمممبءَدْ َٟظِم مريًا * بِالَّ اُ٠ْٛغْزَؼْممموَِِنيَ ِٟمممْ٢
اٛشِّخَمممبًَ ِٙاٛنِّغَمممبءِ ًَاٌِْْٛٛمممذَا ِ١الَ َّغْمممزَـِْوٌُ َ١زَِْٜمممخً ًَالَ َّيْزَمممذًُ َ١عَمممجِْالًص(ٗٚ )2
اٯٚ ١ٜد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚأْٗــــا ٚضزت ٗ قــــَ ّٛــــٔ أٖــــٌ َهــــ ١نــــاْٛا قــــس أغــــًُٛا
ٚيهِٓٗ ىؿ ٕٛإغ. )َِٗ٬
ؾًُـــا خـــطز إؿـــطن ٕٛإٍ َعطنـــ ١بـــسض أخـ ـ صَ ِٖٚعٗـــِ  ,ؾأقـــٝب
بعهــِٗ بايٓبــاٍ ؾٗــِ مل ٜطًبــٛا إبــاضظٚ ٠مل ىطدــٛا بــٌ ايكــؿٌ يكتــاٍ
إػــًٌُ ٚ ,يهــٔ دــا٤ت ايٓبــاٍ ؾأقــابت بعــض ٖــ ٤٫٪إػــًٌُ ٚبعــس
ا ْتٗــا ٤إعطنــ ١دــاْ ٤ؿــط َــٔ إػــًٌُ إٍ ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘
ٚآي٘ ٚغًِ .
( )1غٛض ٠ايٓػا.98-97 ٤
( )2ايسض إٓجٛض .473 /2
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ٚقـــايٛا يـــ٘  :نـــإ ٖـــ ٤٫٪أقـــشابٓا ٖٚـــِ َػـــًُٚ ٕٛخطدـــٛا َـــع
إؿــطنٌ َهــطٌٖ ؾاغــتػؿطٚا هلــِ ؾٓعيــت اٯٜــ ١أعــ , ٙ٬ؾهتبــٛا إٍ َــٔ
بكــَ ٞــٔ إػــًٌُ ٗ َهــ ١أْــ٘  ٫تــسضنِٗ ايتٛبــ ٫ , ١عــصض يهــِ بايبكــا٤
ؾاغــتذابٛا ٚخطدــٛا ؾًشكٗــِ إؿــطنٚ ٕٛؾتٓــٛا بعهــِٗ ٚ ,بٗــصا إعٓــ٢
ٚضز عٔ إبٔ عباؽ .
ايجـ ـاْْ ( : ٞعيـــت ٖـــص ٙاٯٜـــ ٗ ١ؾـــباب َـــٔ قـــطٜـ ,نـــاْٛا تهًُـــٛا
باٱغــَ ّ٬هــَ ,١ــِٓٗ :عًــ ٞبــٔ أَٝــ ١بــٔ خٳًَـــٚ ,أبــ ٛقــٝؼ بــٔ ايٛيٝــس
بـٔ إػــريٚ ,٠أبــ ٛايعــام بــٔ َٓبــ٘ بــٔ اؿذــازٚ ,اؿــاضخ بــٔ ظٳَٵعــ).١

( )1

ظٳَٵع )1().١عٔ عهطَ.١
ايجايــح ٚ ( :قــاٍ ايهــشاىْ :عيــت ٗ ْــاؽ َــٔ إٓــاؾكٌ ,ؽًؿــٛا عــٔ
ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ َهـــٚ ,١خطدــٛا َــع إؿــطنٌ ٜـــّٛ
بــسض ,ؾأقــٝبٛا ؾــ ُٔٝأقــٝب ؾٓعيــت ٖــص ٙاٯٜــ ١ايهطّــ ١عاَــ ٗ ١نــٌ َــٔ
أقــاّ بــٌ ظٗطاْــ ٞإؿــطنٌ ٖٚــ ٛقــازض عًــ ٢اهلذــطٚ ,٠يــٝؼ َتُهٓــا َــٔ
إقاَــ ١ايــس ,ٜٔؾٗــ ٛظــامل يٓؿػــ٘ َطتهــب سطاَــا باٱْــاعٚ ,بــٓل ٖــصٙ
اٯٜــــ ١سٝــــح ٜكــــ ٍٛتعــــاٍ { :إٕٔٻ ايٖــــصٹٜٔٳ تٳٛٳؾٖــــاٖٴِٴ ايُِٳ٥٬ٹهَــــ ُ١ظَــــايٹُٹٞ
أَْٵؿُػٹــِٗٔٵ}( )2أ :ٟبــرتى اهلذــط { ٠قَــايُٛا ؾٹــِٝٳ نُٓٵــتٴِٵ } أ :ٟمل َهجــتِ ٖآٖــا
ٚتـــطنتِ اهلذـــط٠؟ { قَـــايُٛا نُٓٻـــا َٴػٵتٳهٵـ ـعٳؿٹٌٳ ؾٹـــ ٞا٭ضٵضٔ } أْ ٫ :ٟكـــسض
عًـــ ٢اــــطٚز َـــٔ ايبًـــس ٫ٚ ,ايـــصٖاب ٗ ا٭ضض { قَـــايُٛا أَيَـــِٵ تٳهُـــٔٵ
أَضٵضٴ ايًٖـ ـ٘ٹ ٚٳاغٹـ ـعٳ ّ١طؾَتٴٗٳـــادٹطٴٚا ؾٹٗٝٳـــا ؾَأُٚيَ ٦ٹـ ـوَ َٳـ ـأِٚٳاٖٴِٵ دٳٗٳـ ـٓٻِٴ ٚٳغٳـــا٤ٳتٵ
َٳكٹريٶاص)(.)3

( )1تؿػري ابٔ نجري .389/2
( )2غٛض ٠ايٓػا.96 ٤
( )3تؿػري ابٔ نجري .389/2
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اـاَػــ : ١قٛيــ٘ تعــاٍ ط َّغْ مإَ ََٖ٣ٌُٛهَ م ْ٢األََِْ٣ممب ُٓ ِٙم ْٚاألََِْ٣ممب َِّٜٛ ُٙموِ ًَاٛشَّعُممٌَُ ِٙممبرٌَُّٔا
ا َّٜٛموَ ًَؤَطْ مِٜسٌُا رَادَ ثَْْ منًَُِ٘ ْٞؤَؿِْوُممٌا ا َّٜٛموَ ًَسَعُ مٌَٛوُ بُِٗ ْ١ن مزُ ُٟ ْٞماِْٟنِنيَص ()1عــٔ غــعس
بٔ َايو قإٍ :ا نإ  ّٜٛبسض د٦ت بػٝـ.
ؾكًـــتٜ :ـــا ضغـــ ٍٛاهلل ,إٕ اهلل قـــس ؾـــؿ ٞقٳـــسضَ ٟـــٔ إؿـــطنٌ أٚ
ب يــٖ ٞــصا ايػــٝـإ ؾكــاٍ يــٖ :ٞــصا يــٝؼ يــ ٫ٚ ٞيــوإ
مــٖ ٛــصا ؾٗــ ٵ
ؾطدعـــت ؾكًـــت :عػـــ ٢إٔ ٜعطـــٖ ٞـــصا َـــٔ مل ٜٴبٵـــٌٔ ب٥٬ـــٞإ ؾذـــاْٞ٤
ايطغــ ,ٍٛؾكًــت :ســسخ ؾٹ ـٞٻ ســسخٷ إ ؾًُــا اْتٗٝــت قــاٍٜ :ــا غــعس إْــو,
غـــأيتين ايػـــٝـ ٚيـــٝؼ يـــٚ ,ٞإْـــ٘ قـــس قـــاض يـــ ,ٞؾٗـــ ٛيـــوإ ْٚعيـــت:
"ٜػًْٛ٦و عٔ ا٭ْؿاٍ قٌ ا٭ْؿاٍ هلل ٚايطغ.)2()"ٍٛ

ايػازغـــ : ١قٛيـــ٘ تعـــاٍ ط ََٗ٠مممب ؤَخْشَخَم مَٖ سَثُّم مَٖ ِٟم م ْ٢ثَْْزِم مَٖ ثِم مبْٛسَِّْ ًَبَِّ١

َُشًِّٔب  ْ٢ِٟاُ٠ْٛاِْٟنِنيَ ََ٘ٛبسِىٌَُ١ص (.)3
ٖٚـــص ٙآٜـــات ٜتعًـــل َٛنـــٛعٗا َعطنـــ ١بـــسض َٚكـــسَاتٗا ْٚتا٥ذٗـــا ,
ؾكــس أضاز إػــًُ ٕٛايٛقــ ٍٛإٍ قاؾًــ ١أبــ ٞغــؿٝإ ٚإدتٓــاب ايكتــاٍ َــع
ايــص ٜٔنؿــطٚا يعــسّ إغــتعساز ٚتٗٝــ ٧إػــًٌُ يــ٘ ٚيهــٔ اهلل عــع ٚدــٌ
أضاز هلــِ يكــا ٤نؿــاض قــطٜـ ٕٚ ,ــا ٚقــٌ خــرب قاؾًــ ١أبــ ٞغــؿٝإ قازَــ١
َـــٔ ايؿـــاّ قًُـــ ١بايبهـــا٥ع ٚيـــٝؼ َعٗـــا إ ٫مـــ ٛث٬ثـــٌ ضدــٚ ّ٬غـــأٍ
ايـــٓيب قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ أقـــشاب٘ (َـــا تـــط ٕٚؾٗٝـــا يعـــٌ اهلل
ٜػُٓٓاٖا ٜٚػًُٓٗا أقشاب طايٛت ) (.)4

( )1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .1
( )2تؿػري ايطرب.272/13 ٟ
( )3غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .5
( )4أْعط ايسض إٓجٛض .413/4
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ٚطــايٛت ًَــو َــٔ بــين إغــطاْ , ٌٝ٥ــاٍ َطتبــ ١إًــو بــسعاَ ٤ــٔ أســس

أْبٝــا ِٗ٥بعــس غ ـ٪اٍ بــين إغــطا ٌٝ٥يــ٘  ٗٚ ,ايتٓعٜــٌ طًََٓممبَٛ َٙيُ مَ٣ ْٞجِ مُّْيُ ْٞبَِّ١

َ ٢ؤزَمم ُّْ
ُ
ٖ َه َْْ ٜنَممب ً َ٣سْمم
َٛ ١مم ُو ا ْْٜ٠ُ ٛمم ُ
ُ
د ًَِٜ٘ ٟممب َٓممبٌُٛا َؤَّ٣ممَ َُّ٘ممٌ
ث َُ٘ٛمم ْ ٞؿَممبَ ٌُٛ
اَّٜٛمم َو َٓمم ْذ َثوَمم َ
ثِبُْٜ٠ْٛم مِٖ ِٟنْم موُ ًََٛم مُّ ْٞم ماْدَ عَم موَخً ِٟم م ْ٢اَ٠ْٛمممبَٓ ِٙمممب َٙبِ َّ١اَّٜٛم موَ اطْم مـََِبهُ هََٜم مًَُْْ٘ ْٞصَادَهُ ثَغْم مـَخً
ُِمممِ اْٛوِْٜم مًَ ِٞا ْٛدِغْم مًَ ِٞاَّٜٛم موُ ُّم ماْرِِ َُْٜٟ٘م موُ َٟم مَّ ْ٢شَمممبءُ ًَاَّٜٛم موُ ًَاعِم منٌ هَِٜمممٌْٞص (ٚ )1مل
ٜهــٔ طــايٛت َــٔ غــبط ايٓبــ ٫ٚ ٠ٛغــبط إًــو إِــا ٖــَ ٛــٔ غــبط ٜــاٌَ
بــٔ ٜعكــٛب ٚ ,نــإ طــايٛت ٜؿــٛقِٗ بــايعًِ بؿٓــ ٕٛاؿــطب ٚايكتــاٍ َــع
بػــط ٗ ١اؾػــِ  ,ؾهــإ أَ ٟــِٓٗ ٜ ٫بًــؼ ســس َٓهبٝــ٘ َــٔ دٗــ ١ايطــٍٛ
ٚأخطز َع٘ ايتابٛت ايص ٖٛ ٟأَاض ٠ايٓكط عٓس بين إغط. ٌٝ٥
( ؾكــاٍ طــايٛت  ٫ :سادــ ١يــ ٗ ٞن ـٌٸ َــا أض ٫ .٣ىــطز َعــ ٞضدــٌ
بٓ ٢بٓا ٤مل ٜؿطؽ َٓ٘ ٫ٚ ,قاسب ػاضَ ٠ؿتػٌ بٗا,
 ٫ٚضدٌ عً ٘ٝز,ٜٔ
 ٫ٚضدــٌ تــعٚٸز بــاَطأ ٠مل ٜــسٕ َٓ ٗــا  ٫ٚأبتػــ ٞإ ٓ٫ايؿــاب ايٓؿــٝط
ايؿاضؽ.
ؾــادتُع مثـــاْ ٕٛأيؿــاّ ٖـــٔ ؾـــطط٘ ٚنـــإ ٗ ســطٸ ؾـــسٜس ؾؿـــهٛا قًٓـــ١
إٝا ٙبٚ ِٗٓٝبٌ عس,ِٖٚ

ٚقايٛا  :إٕٸ إٝا ٫ ٙؼًُٓا ؾازع اهلل تعاٍ إٔ هط ٟيٓا ْٗطاّ.)2( ).

٢
ْ
 ١اَّٜٛمم َو ُْ ٟج َزِٜممْ ُ٘ ِْ ٞث َنيَمم ٍش ََُ٠مم
َّ
دنٌُ ِد َٓممب َِ ٙب
د ثِممب ُْ ٛ
 ٗٚايتٓعٜــٌ ط َُ ََّ٠ٜممب َُظَمم َ ٚؿَممبُ ٌُٛ
ٍ ًُ ْش َُ م ًخ ِث َْ م ِذ ِه
 ٢ا ًْ َز م َش َ
ْ
 َٛ ٢م ْْ َّ ٞـ َو ْ ٠م ُو َُ ِة َّ ٣م ُو ِِّ ٟنممِ ِب َّال َ ٟم
ْ
ظ ِِّ ٟنممِ ًَ َ ٟم
ة ِْ ٟن م ُو َُ َ ٜم ْْ َ
ش م ِش َ
َ
َُشَمشِثٌُا ِٟنْموُ بِالَّ َِٜٓممْالً ِٟمنْيَُّ٠َٜ َُ ْٞممب خَممبًَصَهُ ىُمٌَ ًَاَّٛمزِّ َ٢آَٟنُممٌا َٟوَموُ َٓمبٌُٛا الَ ؿَبَٓمخَ َٛنَممب اَْْٛمٌْ َٝثِدَمبٌُٛدَ
( )1غٛض ٠ايبكط.247 ٠
( )2ايهؿـ ٚايبٝإ يًجعًيب .45/2
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ًَخُنُممٌدِهِص

( )1

ٚنــإ ايكًٝــٌ ايــص ٟتــصنط ٙاٯٜــ ١أعــٖ ٙ٬ــِ ث٬مثا٥ــٚ ١بهــع١

عؿط ضد. ّ٬
ٚعــٔ ( ايــربا ٤بــٔ عــاظب قــاٍ  :قــاٍ يٓــا ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘
ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٜــ ّٛبــسض  :أْــتِ ايٝــ ّٛعًــ ٢عــسٸ ٠أقــشاب طــايٛت ســٌ
عــربٚا ايٓٗــط َٚــا دــاَ ٤عــ٘ إَ ٓ٫ــ َٔ٪قــاٍ ٚ :نٓٸــا ٦َٜٛــص ث٬مثا٥ــٚ ١بهــع١
عؿــط ضدــ) ّ٬

( )2

ٚشات ايعـــس ٠ىــطز بٗــا اٱَـــاّ إٗــسَ ٟــٔ آٍ قُـــس

عً ٘ٝايػ. ّ٬
يكــس اغتبؿــط ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ بــصات َــس ٠طــايٛت
ٜــ ّٛبــسض ٚ ,يبٝــإ قــاْٖٚ ٕ ٛــ ٛاٱؼــاز ٗ ايعــسز ٚاٱّــإ ٚؼكٝــل ايٓكــط
ٚايعؿــــط عًــــ ٢دــــٝـ إؿــــطنٌ ٚإ ٕ نــــإ نــــجرياّ ٗ عــــسزٚ ٙغــــٛازٙ
ٚأغــًشت٘ ٚؾٝــ٘ ؾــاٖس بــإٔ اهلل عــع ٚدــٌ ْــع يًــٓيب قُــس قــً ٢اهلل
عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ايٓبــٚ ٠ٛإًــو ٚ ,يهٓــ٘ تٛانــع هلل عــع ٚدــٌ ٚإختــاض
ايعبٛزٜـــٚ ١اـهـــٛع هلل عـــع ٚدـــٌ يٝبكـــ ٢اٱغـ ـ ٚ ّ٬أسهاَـــ٘ إٍ ٜـــّٛ

ايكٝاَـــ ٗٚ , ١ايتٓعٜـــٌ ط ُٓمم ْٚبَِ٠َّ٣مممب ؤََ٣مممب ثَشَممشٌ ِٟممثُّْ ُُْٜٞ٘مممٌزََ بَِٛم مَِّ ؤََ٠َّ٣مممب بَِٛيُُ٘مم ْٞبَِٛم موٌ

ال طَمممب ِٛسًب ًَ َال ُّشْممم ِش ْٕ ِث ِوجَمممب َد ِح َسثِّممم ِو
ْ َّ ١شخُمممٌا َِٔٛمممب َء َسثِّممم ِو َُ ْْ َْ ٜوَ٠ممم َْ ٚهَ٠ممم ً
َ
َٗ ٢مممب
ْ
ًَازِممم ٌذ ََُ٠ممم
ؤَزَذًاص(.)3
 ٗٚضٚاٜــ ١أبــ ٞأٜــٛب أعــ ٙ٬إٔ ايــٓيب غــأهلِ إٔ ٜتعــازٚا ٚوكــٛا
عــسزِٖ بعــس إٔ غــاضٚا َٜٛــ ّا أٜ ٚــٖٚ , ٌَٛــصا ّٓ ٫ــع َــٔ اٱسكــا٤
ايعاّ بإٔ ٜعطف ٜٚتؿكس نٌ ٚاسس َِٓٗ قاسب٘ ٚأبٓا ٤عَُٛت٘ .

( )1غٛض ٠ايبكط.249 ٠
( )2ايهؿـ ٚايبٝإ .46/2
( )3غٛض ٠ايهٗـ .110
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ٚسُٓٝــــا أخــــربٚا ايــــٓيب قــــً ٢اهلل عًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ بعــــسِٖٚ
ٚاغتبؿــطٚا خــرياّ َٛاؾكتــ٘ يعــس ٠دــٝـ طــايٛت ٭قــشاب٘ (َــا تــطٗ ٕٚ
قتاٍ ايكّٛ؟ ؾكًٓا َجٌ شيو .
ؾكــــاٍ إكــــساز  ٫ :تكٛيــــٛا نُــــا قــــاٍ أقــــشاب َٛغــــٕٛ ٢غــــ٢
{اشٖـــب أْـــت ٚضبـــو ؾكـــات ٬إْـــا ٖٗٓـــا قاعـــس )1(}ٕٚؾـــأْعٍ اهلل {نُـــا
أخطدو ضبو َٔ بٝتو باؿل ٚإٕ ؾطٜكاّ َٔ إ ٌَٓ٪يهاضٖ.)2()}ٕٛ
أ ٟأدــــابٛا َجــــٌ َــــا أدــــاب أقــــشاب طــــايٛت ٚخؿــــٝتِٗ َــــٔ
دــايٛت ٚدٓــٛزٚ , ٙيهــٔ ايٓكــط بٝــس اهلل  ٫ٚ ,ىــتل با٭غــباب َــٔ
دٗ ١ايعسز ٚايهجطٚ ٠ايػ٬ح .

ٕٚـــا ْـــعٍ قٛيـــ٘ تعـــاٍ ط ًَبِرْ َّوِمممذُُٗ ْٞاَّٜٛممموُ بِزْمممذٍَ اٛـَّمممبئَِِزَْْ ِ٢ؤََّ٣يَمممب َُ٘ٛمممْٞ

ًَرَمم مٌَدًُّ َ١ؤًََْْ َّ١مم مشَ رَادِ اٛشَّمم مٌَْٗخِ رَُ٘ممممٌَُ٘ٛ ُ١مم مًَُّ ْٞشِ ّمم مذُ اَّٜٛمم موُ ؤَُّ ْ١سِمم مَّْ اْٛسَمم مَّْ
ثََِ٘٠ِٜبرِ موِ ًَّْٔـَ منَ دَاثِ مشَ اَْ٘ٛممبُِشَِّ٢ص

( )3

أ ٟأَــا قاؾًــ ١أبــ ٞغــؿٝإ أ ٚايٓكــط عًــ٢

إؿــطنٌ ٗ َعطنــ ١بــسض اغتبؿــط إػــًُٚ ٕٛععَــٛا عًــ ٢يكــا ٤ايكــ, ّٛ
ٚأزضنــــٛا إٔ ايٓكــــط سًــــٝؿِٗ  ,يتهــــ ٕٛاٯٜــــ ١أعــــَ ٙ٬ــــسزاّ ععُٝــ ـ ّا
يًُػًٌُ .
ٚقـــس َهـــت ايكاؾًـــ ١إٍ َهـــٚ , ١ؾاتـــت إػـــًٌُ ؾبكٝـــت ايطا٥ؿـــ١
ا٭خــط ٣سكــطاّ ٖٚــِ دــٝـ إؿــطنٌ ٚ ,بعــس ْــع ٍٚاٯٜــ ١أعــَٚ ٙ٬ــا
ؾٗٝــا َــٔ ايٛعــس َــٔ اهلل عــع ٚدــٌ  ,أخــص ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغًِ ًٜض بايسعا ( ٤ايًِٗ إْ ٞأْؿسى ٚعسى) (. )4

( )1غٛض ٠إا٥س.24 ٠
( )2ايسض إٓجٛض .413/4
( )3غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .7-5
( )4ايسض إٓجٛض .413/4
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( ؾكـــاٍ ابـــٔ ضٚاســـٜ : ١ـــا ضغـــ ٍٛاهلل إْـــ ٞأضٜـــس إٔ أؾـــري عًٝـــو
ٚضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أؾهٌ َٔ إٔ ٜؿري عً. ٘ٝ
ؾكــاٍ ٜ :ــا ابــٔ ضٚاســ ١٭ْؿــسٕ اهلل ٚعــس ٙؾــإٕ اهلل  ٫ىًـــ إٝعــاز
ؾأخــص قبهــَ ١ــٔ ايــرتاب ؾطَــ ٢بٗــا ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘  ٚغــًِ ٗ
ٚدـــ ٙٛايكـــ ّٛؾـــاْٗعَٛا ؾـ ـ أْعٍ اهلل عـــع  ٚدـــٌ { َٚـــا ضَٝـــت إش ضَٝـــت
ٚيهٔ اهلل ضَ )1(}٢ؾكتًٓا ٚأغطْا)(.)2

ايػـــابع: ١قٛيـــ٘ تعـــاٍ ط ُٓمممَِّٜٛ ْٚمممزََِِّٗ َ٢مممشًُا عَمممزٌَُْٜجًٌَُ َ١رُسْشَمممشًَُ١

بِ ََٛخَيَنًََّ َٞثِئْظَ اِ٠ْٛيَبدُص(َٛ ٗٚ )3نٛع ْعٚهلا ٚد: ٙٛ
ا٭: ٍٚإٔ ٖــص ٙاٯٜــْ ١عيــت ٗ قــطٜـ قبــٌ ٚبعــس َعطنــ ١بــسض بػــٓ١
إْصاضاّ ٚٚعٝساّ هلِ .
ايجـــاْْ : ٞعيــــت اٯٜـــ ٗ ١بــــين قٓٝكـــاع بعــــس ٚاقعـــ ١بــــسض يًتشــــصٜط
ٚاٱْــصاض  ,إش ْعٗــِ ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚزعــاِٖ إٍ
اٱغ. ّ٬
ايجايــــح  :إضاز ٠إعٓــــ ٢ا٭عــــِ ٚمشــــ ٍٛايــــص ٜٔنؿــــطٚا ٗ َهــــ١
ٚغريِٖ .

ايجآَــ : ١قٛيــ٘ تعــاٍ طَٓ مذْ َٗممب  َُ٘ٛ َ١م ْٞآَّ مخٌ ُِممِ ُِئَزَ مْْ ِ٢اْٛزََٔزَممب ُِئَ مخٌ رَُٔبرِ مُٚ

ُِمممِ عَم مجِْ ِٚاَّٜٛم موِ ًَؤُخْم مشٍَ َٗمممبُِشَحٌ َّم مشًََْ٣يُِٟ ْٞثَْٜم مْْيِ ْٞسَؤَُْ اْٛوَم مًَْْ ِ٢اَّٜٛم موُ ُّاَِّّم مذُ ثِنَظْم مشِهِ
َّ ْ٢َٟشَبءُص (.)4
ٚتتعًل اٯ ١ٜأعَ ٙ٬عطن ١بسض ٚ ,إطاز َٔ ايؿ٦تٌ ُٖا :

( )1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .17
( )2إعذِ ايهبري .174/4
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .12
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ .13
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ا٭ : ٍٚدٝـ إػًٌُ .
ايجاْ : ١ٝدٝـ إؿطنٌ .

ايتاغــع : ١قٛيــ٘ تعــاٍ ط ًَبِرْ صََّّممَٛ َ٢يُمم ْٞاٛشَّممْْـَب ُ١ؤَهَْ٠ممبَٛيًََُٓ ْٞممب َٙالَ ًَبِٛممتَ

 َُ٘ٛم ْٞا َْْٛمٌْ ِٟ َٝم ْ٢اٛنَّممبطِ ًَبِِّ٣ممِ خَممبسٌ  َُ٘ٛمَّ٠ََُٜ ْٞممب رَ مشَاءَدْ اِِْٛئَزَممب ََ٘٣ ِ١مضَ هََٜممَ هَِٔجَْْ موِ
ًََٓمممب َٙبِِّ٣مممِ ثَممشُِءٌ ِٟممنُْ٘ ْٞبِِّ٣مممِ ؤَسٍَ َٟمممب الَ رَممشًَْ َ١بِِّ٣مممِ ؤَخَمممبٍُ اَّٜٛمموَ ًَاَّٜٛمموُ
شَذِّذُ اْٛؤَِبةِص (.)1
يكـــس أغـــط ٣نؿـــاض قـــطٜـ ايؿـــٝطإ ٚايٓؿـــٛؽ ايـــيت غًـــب عًٗٝـــا
ايػهــب ٚاؾــٛاضح ايــيت ا غــتشٛش عًٗٝــا ســب اٱْتكــاّ َــٔ إػــًٌُ َــع
أْٗــِ مل ٜتعطنــٛا يكاؾًــ ١أبــ ٞغــؿٝإ ايــص ٟبعــح إٍ أبــ ٞدٗــٌ ٚدــٝـ
إؿــــطنٌ ٖٚ ,ــــِ ٗ طــــطٜكِٗ إٍ بــــسض أْــــ ٞقــــس تٛدٗــــت إٍ َهــــ١
ٚايكاؾً ١بأَإ ٚيٝؼ َٔ نطض عًٗٝا .
 (ٚعــٔ ابــٔ عبــاؽ قــاٍ  :دــا ٤إبًــٝؼ ٗ دٓــس َــٔ ايؿــٝاطٌ َٚعــ٘
ضاٜــ ٗ ١قــٛض ٠ضدــاٍ َــٔ بــين َــسجل ٗ قــٛض ٠غــطاق ١بــٔ َايــو بــٔ
دعؿــِ  ,ؾكــاٍ ايؿــٝطإ {  ٫غايــب يهــِ اي ٝــَ ّٛــٔ ايٓــاؽ ٚإْــ ٞدــاض
يهـــِ}

( )2

ٚأقبـــٌ دربٜـــٌ عًٝـــ٘ ايػـــ ّ٬عًـــ ٢إبًـــٝؼ ٚناْـــت ٜـــسٜ ٗ ٙـــس

ضدـــٌ َـــٔ إؿـــطنٌ ؾًُـــا ضأ ٣دربٜـــٌ اْتـــعع ٜـــس َ ٍٚٚ ,ـــسبطاّ ٖـــٛ
ٚؾٝعت٘ .
ؾكــاٍ ايطدــٌ ٜ :ــا غــطاق ١اْــو دــاض يٓــا؟إ ؾكــاٍ { إْــ ٞأضَ ٣ــا ٫
تـــطٚ )3(} ٕٚشيـــو ســــٌ ضأ ٣إ٥٬هـــ { ١إْــــ ٞأخـــاف اهلل ٚاهلل ؾــــسٜس
ايعكــاب } قــاٍ ٕٚ :ــا زْــا ايكــ ّٛبعهــِٗ َــٔ بعــض قًــٌ اهلل إػــًٌُ ٗ

( )1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .48
( )2غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .48
( )3غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .48
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أعــٌ إؿــطنٌ ؾكــاٍ إؿــطنَٚ : ٕٛــا ٖــ { ٤٫٪غــط ٖــ ٤٫٪زٜــِٓٗ َٚــٔ
ٜتٛنٌ عً ٢اهلل ؾإٕ اهلل ععٜع سه.)1( ) } ِٝ

 ٗٚقٛيــــ٘ تعــــاٍ طبِِّ٣ممممِ ؤَسٍَ َٟممممب الَ رَمم مشًََْ١ص ( )2إٔ إبًــــٝؼ ضأ٣

دربٝ٥ــٌ عًٝــ٘ ايػــٜ ّ٬كــٛز ؾطغــ٘ مل ٜطنبــ٘ بعــس ٖٚ ,ــّ ٛؿــ ٞبــٌ ٜــسٟ
ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ َـــع دربٝ٥ـــٌ إ٥٬هـــَ ١ــــٔ
أقشاب٘ .
يكــس تًــبؼ إبًــٝؼ ٦َٜٛــص بٗ٦ٝــ ١غــطاق ١بــٔ َايــو ؾــطآ ٙنؿــاض قــطٜـ
نٝـ إْٗعّ َٔ َٝسإ إعطن ١بعسٖا ٚعسِٖ ايٓكط. ٠
ٚسُٓٝــا ػٗــعت قــطٜـ يًُػــري إٍ َعطنــ ١بــسض خــاؾٛا إٔ خطدــٛا
َـٔ َهــ ١إٔ ٜــأتَ ِٗٝــٔ خًؿٗــِ بٓــ ٛبهــط بــٔ عبــس َٓــاَ ٠ــٔ نٓاْــ ١يًعــسا٠ٚ
ٚاؿـــطب ايـــيت بٝـــِٓٗ ٚ ,أضازٚا إٔ ٜككـــسٚا عـــٔ اــــطٚز  ,ؾذـــاِٖ٤

إبًــٝؼ ٗ قــٛض ٠غــطاق ١بــٔ َايــو ٚقــاٍ هلــِ طًَبِِّ٣ممِ خَممبسٌ  َُ٘ٛمْٞص (َ )3ــٔ
إٔ تـــأتٝهِ َـــٔ ن ٓاْـــَ ١ـــٔ خًؿهـــِ َـــا تهطٖـــ ٕٛغـــٛا ٗ ٤أْؿػـــهِ أٚ
أَـــٛايهِ أ ٚأًٖـــٝهِ ٗ َهـــٚ , ١نـ ـ إ غـــطاق ١بـــٔ َايـــو َـــٔ أؾـــطاف
نٓاْــٚ , ١نــإ ٜكــاسبِٗ بكــٛض ٠غــطاق ٗ ١نــٌ َٓــعٍ ٖٚــِ ٗ طــطٜكِٗ
إٍ َعطن ١بسض .
ٕٚــا تكابــٌ ايكــؿإ نــإ ٜهــع ٜــس ٙبٝــس اؿــاضخ بــٔ ٖؿــاّ ٚقٝــٌ بٝــس
أخٝــ٘ أبــ ٞدٗــٌ  ,ؾًُــا ضأ ٣دربٝ٥ــٌ عًٝــ٘ ايػــٚ ّ٬بٝــس ٙايًذــاّ ٜكــٛز
ايؿـــطؽ ٚمل ٜطنـــب بعـــس  ,أزضى أْـــ٘  ٫طاقـــ ١يـــ٘ بايكتـــاٍ ٚ ,قـــس بًـــؼ
َــطاز ٙبــإٔ ظدٸــط بإؿــطنٌ ٗ ٚضطــٚ , ١إٔ ايــسَا ٤غتػــ ٌٝأْٗــاضاّ ٍٚ
َٛي. ٫ٛ
( )1ايسض إٓجٛض .468/4
( )2غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .48
( )3غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .48
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ؾتؿــبح بــ٘ اؿــاضخ بــٔ ٖؿــاّ ٖٚــٜ ٛعــٔ أْــ٘ غــطاقٚ , ١قــاٍ يــ٘ نٝـــ
نؿــط َــٔ غــري قتــاٍ (ؾهــطب ٗ قــسض اؿــاضخ ؾػــكط اؿــاضخٚ ,اْطًــل
إبًــٝؼ ٜ٫ــط ٣ستــٚ ٢قــع ٗ ايبشــطٚ ,ضؾــع ٜسٜــ٘ ٚقــاٍٜ :ــا ضبَٛ ,عــسى
ايصٚ ٟعستينإ.)1( ).
ٚعٓــسَا ضدــع َــٔ بكــَ ٞــٔ نؿــاض قــطٜـ إٍ َهــ ١قــايٛا َ :ــا خــصٍ
ايٓــاؽ ٚقــاض غــبباّ يًٗعّــ ١إٍ غــطاق ١بــٔ َايــو  ,ؾذــاٚ ِٖ٤قــاٍ هلــِ
أْـــ ٞمل أعًـــِ غـــطٚدهِ ٖـــصا  ,ؾع ًُـــٛا أْـــ٘ ايؿـــٝطإ ٚإغـــٛاٚ, ٙ٩ؾٝـــ٘
َكـــسام ٚؾـــاٖس ٚتٓعٜـــ٘ عًـــ ٢مـــ ٛإٛدبـــ ١اؾعٝ٥ـــٕٛ ١نـــٛع خ٬ؾـــ١

اٱْػــإ  ,ؾشُٓٝــا إستذــت إ٥٬هــ ١عًــ ٢دعــٌ اٱْػــإ طُِممِ األَسْعِ

خَ َِِْٜمخًص( )2بكــٛهلِط ؤَرَدْوَممُِْ ُٚيَممب َٟممُِّْ ْ٢غِممذُ ُِْيَممب ًَّغْممُِِٖ ا ٛمذَِّٟبءَص ( )3أقــاّ اهلل
عع ٚدٌ عً ِٗٝاؿذ ١بطز ٙعً ِٗٝطبِ ِِّ٣ؤَهَْٟ َُٜٞب الَ رَوَْ١ٌُ٠َٜص (. )4
ٚتــبٌ َكــسَات َعطنــ ١بــسض إٔ َــٔ عًــِ اهلل عــع ٚدــٌ ٗ إكــاّ إٔ
َــــٔ اٱؾػــــاز ٚغــــؿو ايــــسَا ٗ ٤ا٭ضض َــــا ٜهــــ ٕٛبػــــبب إبًــــٝؼ
ٚؼطٜهـــ٘ عًـــ ٢ؾعـــٌ إٓهـــط ٚايكبـــٝض ٚ ,نـــإ إبًـــٝؼ ٜـــ ّٛخًـــل آزّ
ٚإستذــاز إ٥٬هــ ١أعــَ ٙ٬عٗــِ ْ ٗٚــاعتِٗ ٚ ,مل ٜعًُــٛا أْــ٘ يــٝؼ
َــِٓٗ إ ٫بعــس إٔ أَــطِٖ اهلل عــع ٚدــٌ بايػــذٛز ؾــاَتٓع  ,نُــا ٚضز ٗ

قٛيـــ٘ تعـــاٍ ط ًَبِرْ ُْٜٓنَمممب َ٠ِْٜٛالَئَِ٘م مخِ اعْم مدُذًُا ٓدََُ َٝغَم مدَذًُا بِالَّ بِثِْٜمممْظَ َٗمممبِٟ َ١م مْ٢

(َ )1ػاظ ٟايٛاقس.25/1 ٟ
( )2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
( )3غٛض ٠ايبكط.30 ٠
( )4غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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اْٛدِممََُِ ِّ٢غَممَْ هَمم ْ٢ؤَْٟممشِ سَثِّمموِ ؤََُزَزَّخِزًَُ٣مموُ ًَرُ سَِّّّزَمموُ ؤًََِْْٛممبءَ ِٟمم ْ٢دًُِ٣ممِ ًَىُممَُ٘ٛ ْٞممْٞ
هَذًٌُّ ثِئْظَ ِٜٛلَّبِ٠ِٛنيَ ثَذَالًص(.)1
( عـــٔ ابـــٔ عبـــاؽ قـــاٍ  :إٕ َـــٔ إ٥٬هـــ ١قبًٝـــٜ ١كـــاٍ هلـــِ اؾـــٔ ,
ؾهــإ إبًــٝؼ َــِٓٗ ٚ ,نــإ ٜٛغــٛؽ َــا بــٌ ايػــُاٚ ٤ا٭ضض  ,ؾعكــ٢
ؾػدط اهلل عً , ٘ٝؾُػد٘ اهلل ؾٝطاْاّ ضدُٝاّ) (.)2
(عـٔ اٱَــاّ ايكــازم عًٝــ٘ ايػــ ّ٬قــاٍ :غــأيت٘ عــٔ إبًــٝؼ أنــإ َــٔ
إ٥٬ه ١؟  ٌٖٚنإ  َٔ ًٜٞأَط ايػُا ٤ؾ٦ٝا " ؟
قــاٍ :مل ٜهــٔ َــٔ إ٥٬هــٚ ,١مل ٜهــٔ ًٜــَ ٞــٔ ايػــُا ٤ؾــ٦ٝا " ,نــإ
َــٔ اؾــٔ ٚنــإ َــع إ٥٬هــٚ ,١ناْــت إ٥٬هــ ١تــطا ٙأْــ٘ َٓٗــاٚ ,نــإ اهلل
ٜعًِ أْ٘ يٝؼ َٓٗا ,ؾًُا أَط بايػذٛز نإ َٓ٘ ايص ٟنإ.)3( ).
يٝهَٛ ٕٛعع ١هلِ ٚؼصٜطاّ َٔ َعطن ١أسس ٚاـطٚز إيٗٝا .

 ٗٚايتٓعٜـــٌ ط ََُِّٜٜم موِ اْٛسُدَّم مخُ اْٛجَبٌَِٛم مخُص

( )4

ٚغـــطاقٖ ١ـــصا ٖـــ ٛايـــص ٟؿـــل

بطغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ عٓــسَا خــطز َــٔ َهــ ١يًٝــ ١أضاز
نؿاض قطٜـ قتً٘ ٗ ؾطاؾ٘ ؾٓاّ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ ٗ ّ٬ؾطاؾ٘ .
ٚأغــًِ غــطاق ١بعــس ؾــتض َهــٚ , ١قــاٍ يــ٘ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘
ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ بعـــس إ غـــ ٗ َ٘٬إسٜٓـــ , ١نٝــــ بـــو إشا يبػـــت غـــٛاضٟ
نػــط ٚ( ٣عــٔ اؿػــٔ إٔ ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ قــاٍ
يػــطاق ١بــٔ َايــو ( نٝـــ بــو إشا يبػــت غــٛاض ٟنػــط ) ٣قــاٍ ؾًُــا
أتـــ ٢عُـــط بػـــٛاض ٟزعـــا غـــطاق ١ؾأيبػـــ٘ ٚقـــاٍ قـــٌ اؿُـــس هلل ايـــصٟ
غًبُٗا نػط ٣ابٔ ٖطَع ٚايبػُٗا غطاق ١ا٭عطاب. ٞ
( )1غٛض ٠ايهٗـ .50
( )2ايسض إٓجٛض .373/6
( )3ايبشاض .119 /11
( )4غٛض ٠ا٭ْعاّ .149
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ٚنإ غطاق ١ضد ّ٬أظب ايصضاعٌ نجري ايؿعط ؾٗٝا ؾًبؼ غٛاض ٟنػط٣
بعس ؾتض ؾاضؽ ٚضؾع ٜس ٙؾانطاّ هلل عع ٚدٌ ٚ ,غطاق ١ؾاعط .
ٚأخطز اؿاضخ بٔ أب ٞأغاَ ١عٔ ابٔ قريٜع قاٍ قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ( ؾاضؽ ْطش ١اْ ٚطشتإ ثِ  ٫ؾاضؽ بعس ٖصا أبسا
ٚايط ّٚشٚات ايكط ٕٚنًُا ًٖو قطٕ خًؿ٘ قطٕ))(.)1
 ّٜٛٚأضاز غطاق ١ايًشام بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ طُعاّ
ظا٥ع ٠نؿاض قطٜـ غاخت قٛا ِ٥ؾطغ٘ إٍ قسض ٙؾٛثب َٓٗاٚ ,عًِ إٔ
ا٭َط َعذع ٠سػ ١ٝيًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,نـ عٔ طًب٘
ٚقاسب٘ .

 ٗٚقٛي٘ تعاٍ طًَه ٜٞآد ٝاألَعَْ٠بءَ َُّٜٗيَب ثُ َّٞهَشَػَيُ ْٞهَ ََٜاَ٠ْٛالَئَِ٘خِ ََُٔب َٙؤَْ٣جِئٌُِِ٣

ثِإَعَْ٠بءِ ىَاُالَء بُِٗ ْ١نزُ ْٞطَبدِِٓنيَ *َٓبٌُٛا عُجْسَب ََٖ٣الَ هَِٛ َْٜٞنَب بِالَّ َٟب هَْ٠َّٜزَنَب بِ ََّٖ٣ؤَْ٣ذَ
اْٛوَ ُِْٜٞاْٛسََِْ٘ٓ * ُٞبَّ َٙبآدَ ُٝؤَْ٣جِئْيُ ْٞثِإَعَْ٠بئِيَِّ٠ََُٜ ْٞب ؤَْ٣جَإَىُ ْٞثِإَعَْ٠بئِيَِٓ ْٞب َٙؤ َْٞٛؤَُٓ َُْٞ٘ٛ ْٚبِ ِِّ٣ؤَهًَْْْ َُٜٞتَ
اٛغٌَََّ٠ادِ ًَاألَسْعِ ًَؤَهَْٟ َُٜٞب رُجْذًًََُٟ َ١ب ُٗنزُ ْٞرَْ٘زَُ١ٌُ٠ص

( )2

 َٔٚاٱعذاظ ٗ قٛي٘

تعاٍ طًَه ٜٞآد ٝاألَعَْ٠بءَ..صَػا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚتعً ِٝاهلل عع ٚدٌ آزّ ا٭مسا ٤نًٗا َٔ اٱضتكا ٤بٌ

اـ٥٬لٚ ,بٝإ ْ ٌٝإ َٔ٪إٓعي ١ايطؾٝع ١عٓس اهلل  ,قاٍ غبشاْ٘ طىُ ْٞدَسَخَبدٌ
هِنْذَ اَّٜٛوِص(.)3

ايجاْ : ١ٝإؽاش ا٭مساَٚ ٤عطؾتٗا سذٚ ١بطٖإ عً ٢إغتشكام اٱْػإ
اـ٬ؾ ٗ ١ا٭ضض .
ايجايج : ١غ٪اٍ اهلل عع ٚدٌ يًُ٥٬ه ١عٔ ا٭مساٚ ٤إػُٝات .
( )1اـكا٥ل ايهرب.175/2 ٣
( )2غٛض ٠ايبكط.33-31 ٠
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .163
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ايطابع : ١عسّ قسض ٠إ٥٬ه ١عً ٢اٱداب. ١
اـاَػ : ١أَط اهلل عع ٚدٌ ٯزّ بإخباض إ٥٬ه ١عٔ ا٭مسا. ٤
ايػازغ : ١ض ١ٜ٩إ٥٬ه ١ؿؿغ آزّ يٮمساٚ ٤اغتذابت٘ ٭َط اهلل عع
ٚدٌ باٱَتجاٍ ا٭سػٔ .
ايػابع : ١إستذاز اهلل عع ٚدٌ عً ٢إ٥٬ه ١بأْ٘ إساط بهٌ ؾ ٧عًُ ّا
ٚإٔ إ٥٬هَ ١تدًؿ ٕٛعٔ َعطؾ ١نٓ٘ بسٜع خًك٘ .
ِعائً ٔافغ تٓ األشزق ٌؼثد اهلل تٓ ػثاض

اؾتٗطت ٖص ٙإػا ٌ٥بٌ أٌٖ ايعًِٚ ,تًكٖٛا بايكبَٓ ٖٞٚ ,ٍٛجٛضٗ ٠
نتب ايتؿػري ٚايرتادِ .
ؾكس ض ٣ٚايطرباْ )1(ٞقاٍ :سسثٓا أب ٛخًٝؿ ١ايؿهٌ بٔ اؿباب اؾُشٞ
ثٓا إبطاٖ ِٝبٔ بؿاض ايطَاز ٟثٓا أب ٛعبس ايطٓٔ اؿطاْ ٖٛٚ ٞعجُإ بٔ
عبس ايطٓٔ ايططا٥ؿ ٞثٓا عبٝس اهلل بٔ عٝاف َٛٚغ ٢بٔ ٜعٜس اؿطاْٝإ قا٫
ثٓا دٜٛرب عٔ ايهشاى بٔ َعاسِ اهل٬ي ٞقاٍ :
خطز ْاؾع بٔ ا٭ظضم ٚلس ٠بٔ عّٛط ٗ ْؿط َٔ ضٚ٩ؽ اـٛاضز
ٜٓكط ٕٚعٔ ايعًِ ٜٚطًب ْ٘ٛست ٢قسَٛا َه ١ؾإشا ِٖ بعبس اهلل بٔ عباؽ
قاعسا قطٜبا َٔ ظَعّ ٚعً ٘ٝضزا ٤أٓط ٚقُٝل ٚإشا ْاؽ قٝاّ ٜػأي ْ٘ٛعٔ
ايتؿػري.
ٜكٛيٜ ٕٛا بٔ عباؽ َا تك ٗ ٍٛنصا ٚنصا ؾٝك ٖٛ ٍٛنصا ٚنصا ؾكاٍ ي٘
ْاؾع بٔ ا٭ظضم َا أدط٥و ٜا بٔ عباؽ عًَ ٢ا ػطَٓ ٜ٘ص اي.ّٛٝ
ؾكاٍ ي٘ بٔ عباؽ ثهًتو أَو ٜا ْاؾع ٚعسَتو أ ٫أخربى َٔ ٖ ٛأدطأ
َين قاٍ َٔ ٖٜ ٛا بٔ عباؽ قاٍ ضدٌ تهًِ َا يٝؼ ب٘ عًِ ٚضدٌ نتِ
عًُا عٓس.ٙ
قاٍ قسقت ٜا بٔ عباؽ
أتٝتو ٭غأيو قاٍ ٖات ٜا بٔ ا٭ظضم ؾػٌ :
( )1إعذِ ايهبري .248/10
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قاٍ أخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ طُّشْعَ ُٚهََ٠َُْْٜ٘ب شٌَُافٌ َ٣ ْ٢ِٟبسٍص(َ ,)1ا
ايؿٛاظ قاٍ ايًٗب ايص ٫ ٟزخإ ؾ.٘ٝ
قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس قاٍ
ْعِ أَا مسعت ق ٍٛأَ ١ٝبٔ أب ٞايكًت
أَ َٔ ٫بًؼ سػإ عين
َػًػً ١تسب إٍ عهاظ
أيٝؼ أبٛى قٓٝا نإ ؾٓٝا
إٍ ايكٓٝات ؾػ ٗ ٬اؿؿاظ
ّاْٝا ٜعٌ ٜؿب نريا
ٜٓٚؿذ زا٥با هلب ايؿٛاظ
قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ ( إِا أْت َٔ إػشط) ٜٔ
َا إػشط ٕٚقاٍ َٔ إدًٛقٌ قاٍ ؾٌٗ ناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ
ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت قٍٛ
أَ ١ٝبٔ أب ٞايكًت ٜ ٖٛٚك: ٍٛ
ؾإٕ تػأيٓٝا َِ مٔ ؾإْٓا
عكاؾري َٔ ٖصا ا٭ْاّ إػشط

قاٍ قسقت ؾأخربْا عٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌطَُنَجَزَْ٣بىُ ُِِ ْٞاًَ َِّْْٞٛىٌَُ
ٌُِْٜٟٞص(َ ,)2ا إً ِٝقاٍ إصْب قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ
ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت قٍٛ
أَ ١ٝبٔ أب ٞايكًت ٜ ٖٛٚكٍٛ
بعٝس َٔ اٯؾات يػت هلا بأٌٖ
ٚيهٔ إػ ٖٛ ٤ٞإًِٝ
( )1غٛض ٠ايطٓٔ .35
( )2غٛض ٠ايصاضٜات .40
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قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ يه ٫ ٞتأغٛا عً٢
َا ؾاتهِ  ٫ٚتؿطسٛا َا آتانِ َا ا٭غ ٢قاٍ يه ٫ ٞؼعْٛا قاٍ  ٌٖٚناْت
ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس قاٍ ْعِ أَا مسعت قٍٛ
يبٝس بٔ ضبٝع١
قً ٌٝا٭غ ٢ؾُٝا أت ٢ايسٖط زْ٘ٚ
نط ِٜايٓجا سً ٛايؿُاَ ٌ٥عذب
قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ ٜطٛؾ ٕٛبٗٓٝا ٚبٌ ِٓٝ
إٓ َا اٯٕ قاٍ ايص ٟقس اْتٗ ٢سط ٙقاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ
إٔ ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت
قْ ٍٛابػ ١بين شبٝإ
ؾإٕ ٜكبض عًٝو أب ٛقبٝؼ
ؼط بو إٖٓٛ ٗ ١ٝإ
ٚؽهب ؿ ١ٝغسضت ٚخاْت
بأٓط َٔ لٝع اؾٛف إٓ

قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌطَُإَطْجَسَذْ َٗبٛظَّشِِّٞص(َ ,)1ا
ايكط ِٜقاٍ نايً ٌٝإعًِ قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ
ايهتاب عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت قْ ٍٛابػ١
بين شبٝإ
 ٫تعدطٚا َهؿٗط ا٭نؿا ٤ي٘
نايً ٌٝىًط أقطاَا بأقطاّ

( )1غٛض.20 ٕ ٠
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قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌطبًَِ ََٛغَِْ اَِّْْٜٚٛص(َ ,)1ا
غػل ايً ٌٝقاٍ إشا أظًِ قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إ ٜٓعٍ
ايهتاب عً ٢قُس قاٍ ْعِ أَا مسعت بك ٍٛايٓابػ١
نأِا دٌ َا قايٛا َٚا ٚعسٚا
آٍ تهُٓ٘ َٔ زاَؼ غػل

قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ طًََٗب َ١اَّٜٛوُ هَُِّٚٗ ََٜ
شَِْءٍ ُِْٟٔزًبص(َ ,)2ا إكٝت قاٍ قازضا قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو
قبٌ إ ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس قاٍ ْعِ أَا مسعت بك ٍٛايٓابػ١
ٚش ٟنػٔ نؿؿت ايٓؿؼ عٓ٘
ٚإَْ ٗ ٞػا٤ت٘ َكٝت

قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ طًَا َِّْْٜٚٛبِرَا هَغْوَظَص( ,)3قاٍ
إقباي٘ بػٛاز ٙقاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ ايهتاب عً٢
قُس قاٍ ْعِ أَا مسعت ق ٍٛاَط ٣ايكٝؼ
عػعؼ ست ٢يٜ ٛؿا ٤نإ
يٓا َٔ نْٛ ٤ٛض ٙقبؼ

قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌطًَؤََ٣ب ثِوِ صَهٌِْٞص( ,)4قاٍ ايععِٝ
ايهؿ ٌٝقاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس
قاٍ ْعِ أَا مسعت ق ٍٛاَط ٨ايكٝؼ
ٚإْ ٞظع ِٝإٕ ضدعت ًٖها
( )1غٛض ٠اٱغطا.78 ٤
( )2غٛض ٠ايٓػا.85 ٤
( )3غٛض ٠ايتهٜٛط .17
( )4غٛضٜٛ ٠غـ .72
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بػري تط َ٘ٓ ٣ايؿطاْل أظٚضا

قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌطًٌَُُِٟيَبص(َ ,)1ا ايؿ ّٛقاٍ
اؿٓط ١قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت ق ٍٛأب ٞشٜ٩ب اهلصيٞ
قس نٓت ؼػبين نأغٓٚ ٢اؾس
قسّ إس ١ٜٓعٔ ظضاع ١ؾّٛ

قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌطثِبألَصْالَِٝص(َ ,)2ا ا٭ظ ّ٫قاٍ
ايكساح قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس
قاٍ ْعِ أَا مسعت ق ٍٛاؿط١٦ٝ
ٜ ٫عدط ايطري إٕ َطت ب٘ غٓشا
ٜ ٫ٚكاّ ي٘ قسح بأظّ٫

قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌطًَؤَطْسَبةُ اَ٠ْٛشْإََٟخِ َٟب ؤَطْسَبةُ

اَ٠ْٛشْإََٟخِص(ٚ ,)3أقشاب إؿأََ ١ا أقشاب إؿأَ ١قاٍ أقشاب ايؿُاٍ قاٍ
 ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ أَا مسعت بك ٍٛظٖري بٔ أب ٞغًُ٢
ْعٍ ايؿٝب بايؿُاٍ قطٜبا
ٚإطٚضات زاٝ٥ا ٚسكريا

قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌطًَبِرَا اْٛجِسَبسُ عُدِّشَدْص( ,)4قاٍ
اختًط َاٖ٩ا َا ٤ا٭ضض قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إ ٜٓعٍ
( )1غٛض ٠ايبكط.61 ٠
( )2غٛض ٠إا٥س.3 ٠
( )3غٛض ٠ايٛاقع.9 ١
( )4غٛض ٠ايتهٜٛط .6
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ايهتاب عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت ق ٍٛظٖري
بٔ أب ٞغًُ٢
يكس عطؾت ضبٝع ٗ ١دصاّ
ٚنعب خاهلا ٚابٓا نطاض
يكس ْاظعتِ سػبا قسّا
ٚقس غذطت عاضِٖ عاضٟ

قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ طؤَزَذٌص( )1طاٛظََّ٠ذُص

( )2

أَا

ا٭سس ؾكس عطؾٓا ٙؾُا ايكُس قاٍ ايصٜ ٟكُس إي ٗ ٘ٝا٭َٛض نًٗا قاٍ ؾٌٗ
ناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس قاٍ ْعِ أَا
مسعت بك ٍٛا٭غس١ٜ
أ ٫بهط ايٓاع ٞغري ٟبين أغس
بعُط ٚبٔ َػعٛز ٚبايػٝس ايكُس

قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌطَّ َْْٜؤَثَبًٟبص(َ ,)3ا ا٫ثاّ قاٍ
دعا ٤قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت بك ٍٛبؿط بٔ أب ٞساظّ
ا٭غسٟ
ٚإٕ َكآَا ْسع ٛعًِٗٝ
بأبطض ش ٟاجملاظ ي٘ أثاّ

( )1غٛض ٠اٱخ٬م .1
( )2غٛض ٠اٱخ٬م .2
( )3غٛض ٠ايؿطقإ .68
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قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌطًَىٌَُ َٗلٌِْٞص(َ ,)1ا ايهعِٝ
قاٍ ايػانت قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قاٍ ْعِ أَا مسعت بكٍٛ
ظٖري بٔ دصّ ١ايعبػٞ
ؾإٕ تو ناظُا َكاب ؾاؽ
ؾإْ ٞايَٓ ّٛٝطًل يػاْٞ

قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌطبِرْ رَسُغٌَُّ٣يُ ْٞثِةِرِْ٣وِص( ,)2قاٍ إش
تكتً ِْٗٛبإشْ٘ قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ ايهتاب عً٢
قُس قاٍ ْعِ أَا مسعت بك ٍٛعتب ١ايًٝج: ٞ
مػِٗ بايبٝض ست ٢نأِا
ْؿًل َِٓٗ باؾُادِ سٓع٬

قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌطَّبؤَُّّيَب اٛنَّجُِِّ بِرَا ؿََّْٜٔزُْٞ
اٛنِّغَبءَص( ٌٖ ,)3نإ ايط٬م ٗ اؾاًٖ ١ٝقاٍ ْعِ ط٬قا بآ٥ا ث٬ثا أَا مسعت
ق ٍٛأعؿ ٢بين قٝؼ بٔ ثعًب ١سٌ أخص ٙأختاْ٘ عٓع ٠ؾكايٛا ي٘ إْو قس
أنطضت بكاسبتٓا ٚإْا ْكػِ باهلل إٔ ْ ٫هع ايعكا عٓو أ ٚتطًكٗا ؾًُا
ضأ ٣اؾس َِٓٗ ٚأِْٗ ؾاعً ٕٛب٘ ؾطا قاٍ :
ٜا داضتا بٝين ؾإْو طايك١
نصاى أَٛض ايٓاؽ غاز ٚطاضق١
ؾكايٛا ٚاهلل يتب ٔٓٝهلا ايط٬م أْ ٫ ٚهع ايعكا عٓو ؾكاٍ
ؾبٝين سكإ ايؿطز غري شَ١ُٝ
َٚا َٛقَٓ ١ا نُا أْت ٚاَك١

( )1غٛض ٠ايعخطف .17
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .153
( )3غٛض ٠ايط٬م .1
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ؾكايٛا ٚاهلل يتبٌ ايط٬م أْ ٫ ٚهع ايعكا عٓو ؾكاٍ :
ٚبٝين ؾإٕ ايبٌ خري َٔ ايعكا
ٚإ  ٫تعاي ٞؾٛم ضأغو باضق١
ؾأباْٗا بج٬خ تطًٝكات.
قاٍ اهلٝجُ ٗ ٞفُع ايعٚا٥س:
ٚعٔ ايهشاى بٔ َعاسِ اهل٬ي ٞقاٍ خطز ْاؾع بٔ ا٭ضظم ٚلس ٠بٔ
عّٛط ٗ ْؿط َٔ ضٚ٩ؽ اـٛاضز ٜٓكط ٕٚعٔ ايعًِ ٜٚطًب ْ٘ٛست ٢قسَٛا
َه ١ؾإشا ِٖ بعبس اهلل بٔ عباؽ قاعساّ قطٜباّ َٔ ظَعّ ٚعً ٘ٝضزا ٤ي٘ أٓط
ٚقُٝل ؾإشا أْاؽ قٝاّ ٜػأي ْ٘ٛعٔ ايتؿػري ٜكٛيٜ ٕٛا أبا عباؽ َا تكٗ ٍٛ
نصا ٚنصا ؾٝك ٖٛ ٍٛنصا ٚنصا .
ؾكاٍ ي٘ ْاؾع بٔ ا٭ظضم َا أدطأى ٜابٔ عباؽ عًَ ٢ا ؽرب ب٘ َٓص ايّٛٝ
ؾكاٍ ي٘ ابٔ عباؽ ثهًتو أَو ٜا ْاؾع ٚعسَتو أ ٫أخربى َٔ ٖ ٛأدط
أَيت قاٍ َٔ ٖٜ ٛا ابٔ عباؽ قاٍ ضدٌ تهًِ َا يٝؼ ي٘ ب٘ عًِ أ ٚنتِ
عًُاّ عٓس ٙقاٍ قسقت ٜابٔ عباؽ أتٝتو ٭غأيو قاٍ ٖات ٜا ابٔ ا٭ظضم
ؾػٌ قاٍ ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ "ٜطغٌ عًٝهُا ؾٛاظ َٔ ْاض" َا
ايؿٛاظ
قاٍ ايًِٗ ايص ٫ ٟزخإ ؾ ٘ٝقاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ
ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت ق ٍٛأَ١ٝ
بٔ أب ٞايكًت :
أَ َٔ ٫بًؼ سػإ عـٓـٞ

َػًػً ١تسب إٍ عـهـاظ

أيٝؼ أبٛى قٓٝاّ نإ ؾـٓٝـا

إٍ ايؿتٝإ ؾػ ٗ ٬اؿؿاظ

ّاْٝاّ ٜعـٌ ٜؿـب نـرياّ

ٜٓٚؿذ زا٥باّ هلب ايـؿـٛاظ
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قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ قٛي٘طًَُ٣سَبطٌ َُالَ رَنزَظِشَاِ١ص(َ ,)1ا ايٓشاؽ
قاٍ ايسخإ ايص ٫ ٟهلب ؾ ٘ٝقاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ
ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ ْعِ ,أَا مسعت
ْابػ ١بين شبٝإ ٜك: ٍٛ
ٜه ٤ٞنه ٤ٛغطاز ايػًٝط مل هعٌ اهلل ؾ ٘ٝماغاّ
ٜعين زخاْاّ
قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل "أَؿاز ْبتً )2("٘ٝقاٍ َا ٤ايطدٌ َٚا٤
إطأ ٠إشا ادتُعا ٗ ايطسِ ناْا َؿذاّ قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو
قبٌ إٔ ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت
ق ٍٛأب ٞشٜ٩ب اهلصيٜ ٖٛٚ ٞكٍٛ
نإٔ ايٓكٌ ٚايؿٛقـٌ ؾـ ٘ٝخ٬ف ايطٜـ غٝط ب٘ َؿٝر
قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ "ٚايتؿت ايػام بايػام"

( )3

َا ايػام بايػام قاٍ اؿطب قاٍ ٌٖ ناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ
ايهتاب عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت ق ٍٛأبٞ
شٜ٩ب :
أخ ٛاؿطب إٕ عهت ب٘ اؿطب عهٗا ٚإٕ مشطت عٔ غاقٗا اؿطب
مشـطا
قاٍ قسقت ؾاخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ "بٌٓ ٚسؿس"٠

( )4

َا ايبٕٓٛ

ٚاؿؿس ٠قاٍ أَا بٓٛى ؾإِْٗ ٜػاظْٛو ٚأَا سؿستو ؾإِْٗ خسَو قاٍ ٌٖٚ
ناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت ق ٍٛأَ ١ٝبٔ أب ٞايكًت :
( )1غٛض ٠ايطٓٔ .35
( )2غٛض ٠اٱْػإ .2
( )3غٛض ٠ايكٝاَ.29 ١
( )4غٛض ٠ايٓشٌ .72
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سؿس اي٥٫ٛس سٛهلٔ ٚأيكٝت بأنؿٗٔ أظَ ١ا٭ٓـاٍ
قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ "إِا أْت َٔ إػشط"ٜٔ

()1

قاٍ َٔ إدًٛقٌ قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ ايهتاب
عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت ق ٍٛأَ ١ٝبٔ أبٞ
ايكًت ٜ ٖٛٚك:ٍٛ
َٔ اٯؾات يػت هلا بأٌٖ ٚيهٔ إػ ٖٛ ٤ٞإًِٝ
قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ "قٌ أعٛش بطب ايؿًل"(َ )2ا
ايؿًل قاٍ ن ٤ٛايكبض قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ
ايهتاب عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت ق ٍٛيبٝس بٔ
ضبٝعٜ ٖٛٚ ١ك: ٍٛ
ايؿاضز اهلِ َبص ٍٚعػانـط ٙنُا ٜؿطز ن ٤ٛايعًُ ١ايؿًل
قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ "يه ٬ٝتأغٛا عًَ ٢ا ؾاتهِ ٫ٚ
تؿطسٛا َا آتانِ" َا ا٭غا ٠قاٍ  ٫ؼعْٛا قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو
قبٌ إٔ ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت
ق ٍٛيبٝس ضبٝع: ١
قً ٌٝا٭غ ٢ؾُٝا أت ٢ايسٖط

ز ْ٘ٚنط ِٜايجٓا سً ٛايؿُاَ ٌ٥عذب

قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ "ٜطٛؾ ٕٛبٗٓٝا ٚبٌ ِٓٝ
َا اٯٕ قاٍ ايص ٟقس اْتٗ ٢سط ٙقاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ
ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت قْ ٍٛابػ١
بين شبٝإ :
ؾإٕ ٜكبض عًٝو أب ٛقبـٝؼ ؼط بو إٖٓ ٗ ١ٝـٛإ
ٚؽهب ؿ ١ٝغسضت ٚخاْت بأٓ َٔ ٢لٝع اؾٛف إٓ
( )1غٛض ٠ايؿعطا.184 ٤
( )2غٛض ٠ايؿًل .1
( )3غٛض ٠ايطٓٔ . 44

 263ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /ز149

قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ "ؾأقبشت نايكطَ )1("ِٜا
ايكط ِٜقاٍ ايً ٌٝإعًِ قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ
ايهتاب عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت قْ ٍٛابػ ١بين
شبٝإ :
 ٫تعدطٚا َهؿٗطاّ  ٫نؿا ٤ي٘

نايً ٌٝىًط أقطاَاّ بأقطاّ

قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ "إٍ غػل ايً"ٌٝ

( )2

َا

غػل ايً ٌٝقاٍ إشا أظًِ قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ
ايهتاب عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت ايٓابػٖٛٚ ١
ٜك: ٍٛ
نأِا دس َا قايٛا َٚا ٚعسٚا
آٍ تهُٓ٘ َٔ زاَؼ غػل
قاٍ أب ٛخًٝؿ ١اٯٍ :ايػطاب .
قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ "ٚنإ اهلل عً ٢نٌ ؾ٤ٞ
َكٝتاّ" َا إكٝت قاٍ قازض قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ
ايهتاب عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت ق ٍٛاَط٤ٟ
ايكٝؼ :
ٚش ٟنػٔ نؿؿت ايهػٔ

عٓ٘ ٚإَْ ٗ ٞػا٤تـ٘ َـكـٝت

قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ "ٚايً ٌٝإشا عػعؼ"( )3قاٍ
إقباٍ غٛاز ٙقاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ ايهتاب عً٢
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت ق ٍٛاَط ٤ٟايكٝؼ :
عػعؼ ست ٢يْ ٛؿأ أزْا

( )1غٛض.20 ٕ ٠
( )2غٛض ٠اٱغطا.78 ٤
( )3غٛض ٠ايتهٜٛط .17

نإ ي٘ َٔ نَ ٘٥ٛكبؼ
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قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ "ٚإشا ايبشاض غذطت"

()1

قاٍ اختًط َاٖ٩ا َا ٤ا٭ضض قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ
ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت ق ٍٛظٖري
بٔ أب ٞغًُ: ٢
يكس عطؾت ضبٝع ٗ ١دـصاّ

ٚنعب ساهلا ٚابٓا نـطاض

يكس ْاظعتِٗ سػبـاّ قـسّـاّ

ٚقس غذطت عاضِٖ عاض٣

قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ "ٚإْ٘ تعاٍ دس ضبٓا" قاٍ
اضتؿعت ععُ ١ضبٓا قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ ايهتاب
عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت ق ٍٛططؾ ١بٔ ايعبس
يًٓعُإ بٔ إٓصض :
إٍ ًَو ٜهطب ايسضاعـٌ مل ٜٓكل ايؿٝب َٓ٘ قبـا٫
أتطؾع دـسى إْـ ٞاَـط ٩غكتين ا٭عاز ٟغذا ّ٫غذاّ٫
قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ "ٚأْتِ غاَس"ٕٚ

( )2

قاٍ ٫

ٖ ٕٛقاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت قٖ ٍٛع ١ًٜبٓت بهط تبه ٞعازاّ :
بعجت عازاّ يكـُٝـاّ ٚأت ٢غعس ؾـطٜسا
ق ٌٝقِ ؾاْعط إي ِٗٝثِ زع عٓو ايػُٛزا
قاٍ ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ "إشا اتػل"

( )3

َا اتػاق٘ قاٍ إشا

ادتُع قاٍ ؾٌٗ ناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ ايهتاب عً ٢قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت ق ٍٛأب ٞقطَ ١ا٭ْكاض: ٟ
إٕ يٓا ق٥٬كاّ ْكـاْـكـاّ َػتٛغكات ي ٛػسٕ غا٥كاّ

( )1غٛض ٠ايتهٜٛط .6
( )2غٛض ٠ايٓذِ .61
( )3غٛض ٠اٱْؿكام .18
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قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ "أ ٚتػُع هلِ ضنعاّ"(َ )1ا
ايطنع قاٍ قٛتاّ قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ ايهتاب
عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت ق ٍٛخطاف بٔ ظٖري :
ؾإٕ مسعتِ غٖ ٌٝابـط ؾـطؾـاّ أ ٚبطٔ ق ٛؾاخؿٛا ايطنع ٚانتتُٛا
قاٍ قسقت ؾأخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ "إش ؼػ ِْٗٛبإشْ٘"

( )2

قاٍ إش

تكتً ِْٗٛبإشْ٘ قاٍ  ٌٖٚناْت ايعطب تعطف شيو قبٌ إٔ ٜٓعٍ ايهتاب عً٢
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ ْعِ أَا مسعت ق ٍٛعتب ١ايًٝج: ٞ
مػِٗ بايبٝض ست ٢نأْٓـا ْؿًل َِٓٗ باؾُا دِ سٓع٬
ٚقاٍ اهلٝجُ:ٞ
قٛي٘ تعاٍ "ؾػبشإ اهلل سٌ تٴُػٚ ٕٛسٌ تٴكبش )3("ٕٛعٔ أب ٞضظٜٔ
قاٍ خاقِ ْاؾع بٔ ا٭ظضم ابٔ عباؽ ؾكاٍ ػس ايكًٛات اـُؼ ٗ نتاب
اهلل قاٍ ْعِ ؾكطأ عً" ٘ٝؾػبشإ اهلل سٌ ُػ "ٕٛإػطب "ٚسٌ تٴكبش"ٕٛ
ايكبض "ٚعؿٝاّ" ايعكط "ٚسٌٳ تٴعٗط "ٕٚايعٗط " َٔٚبعس ق ٠٬ايعؿا "٤قاٍ
ق ٠٬ايعؿا .٤ضٚا ٙايطرباْ ٞعٔ ؾٝد٘ عبس اهلل بٔ قُس بٔ غعٝس بٔ أبٞ
َط ٖٛٚ ِٜنعٝـ.
قاٍ ايػٛٝط ٗ ٞاٱتكإ:
ٓٝس ا٭عطز ٚعبس اهلل بٔ أب ٞبهط بٔ قُس عٔ أب ٘ٝقاٍ :بٓٝا عبس اهلل
بٔ عباؽ دايؼ بؿٓا ٤ايهعب ١قس انتٓؿ٘ ايٓاؽ ٜػأي ْ٘ٛعٔ تؿػري ايكطإٓ,
ؾكاٍ ْاؾع ابٔ ا٭ظضم يٓذس ٠بٔ عّٛط :قِ بٓا إٍ ٖصا ايص ٟهرت ٨عً٢
تؿػري ايكطإٓ َا  ٫عًِ ي٘ ب٘ ,ؾكاَا إي ٘ٝؾكا :٫إْا ْطٜس إٔ ْػأيو عٔ أؾٝا٤
َٔ نتاب اهلل ؾتؿػطٖا يٓا ٚتأتٓٝا َكازق َٔ ١ن ّ٬ايعطب ,ؾإٕ اهلل تعاٍ
إِا أْعٍ ايكطإٓ بًػإ عطبَ ٞتٌ.
( )1غٛضَ ٠ط.98 ِٜ
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .152
( )3غٛض ٠ايط.17 ّٚ
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ؾكاٍ ابٔ عباؽ :غ ْٞ٬عُا بسا يهُا ,ؾكاٍ ْاؾع:
أخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل تعاٍ (عٔ ايٚ ٌُٝعٔ ايؿُاٍ عع)ٜٔ

()1

قاٍ:

ايعع :ٕٚسًل ايطؾام .قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍ ْعِ :أَا مسعت
عبٝس بٔ ا٭بطم ٜ ٖٛٚك: ٍٛ
ؾذاٚ٤ا ٜٗطع ٕٛإي ٘ٝست٢

ٜهْٛٛا سَٓ ٍٛرب ٙععٜٓا

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘(ٚابتػٛا إي ٘ٝايٛغ)١ًٝ

( )2

قاٍ :ايٛغ :١ًٝاؿاد,١

قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت عٓرتٜٖٛٚ ٠ك: ٍٛ
إٕ ايطداٍ هلِ إيٝو ٚغـ ١ًٝإٕ ٜأخصٚى تهشًٚ ٞؽهيب
قاٍ :اخربْ ٞعٔ قٛي٘ (ؾطعَٗٓٚ ١اداّ)

( )3

قاٍ :ايؿطع :١ايس,ٜٔ

ٚإٓٗاز :ايططٜل ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت أبا
غؿٝإ بٔ اؿاضخ بٔ عبس إطًب ٜ ٖٛٚك: ٍٛ
يكس ْطل إأَ ٕٛبايكسم ٚاهلسٚ ٣بٌ يٲغ ّ٬زٜٓاّ َٚـٓـٗـذـاّ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍطبِرَا ؤَثَْ٠شَ ًَّنْوِوِص( ,)4قاٍْ :هذ٘ ٚبايػ٘ ,قاٌٍٖٚ :
تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :

إشا َا َؿت ٚغط ايٓػا ٤تأٚزت

نُا اٖتع غكٔ ْاعِ ايٓبت ٜاْع

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ (ٚضٜؿاّ)

()5

قاٍ :ايطٜـ إاٍ ,قاٌٍٖٚ :

تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ايؿاعط ٜك: ٍٛ
ؾطؾين غري طاٍ َا قس بـطٜتـٓـٞ

ٚخري إٛايٜ ٫ َٔ ٞطٜـ ٜ ٫ٚربٟ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ (يكس خًكٓا اٱْػإ ٗ نبس)
( )1غٛض ٠إعاضز .37
( )2غٛض ٠إا٥س.35 ٠
( )3غٛض ٠إا٥س.48 ٠
( )4غٛض ٠ا٭ْعاّ .99
( )5غٛض ٠ا٭عطاف .26
( )6غٛض ٠ايبًس .4

( )6

قاٍ ٗ :اعتساٍ
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ٚاغتكاَ ,١قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت يبٝس بٔ
ضبٝعٜ ٖٛٚ ١ك: ٍٛ
ٜا عٌ ٖ ٬بهٝت أضبـس

إش قُٓا ٚقاّ اـك ٗ ّٛنبس

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ (ٜهاز غٓا بطق٘) ( )1قاٍ :ايػٓا ايه ,٤ٛقاٍ:
 ٌٖٚتعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت أبا غؿٝإ بٔ اؿاضخ
ٜك: ٍٛ
ٜسع ٛإٍ اؿل ٜ ٫بػ ٞب٘ بسّ٫

هًٛبه ٤ٛغٓا ٙزاد ٞايعًِ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ (ٚسؿس )2( )٠قاٍ ِٖٚ :ا٭عٛإ .قاٌٍٖٚ :
تعطف ايعطب شيو؟ قاٍ ْعِ ,أَا مسعت ايؿاعط ٜك: ٍٛ
بأنؿٗٔ أظَ ١ا٭سـُـاٍ

سؿس اي٥٫ٛس سٛهلٔ ٚأغًُت

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ (ٚسٓاْا َٔ يسْا)( )3قاٍ :ضٓ َٔ ١عٓسْا,
قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ططؾ ١بٔ ايعبس ٜك: ٍٛ
أبا َٓصض أؾٓٝت ؾاغتبل بـعـهـٓـا سٓاْٝو بعض ايؿط أٖ َٔ ٕٛبعض

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ (ؤَََُّْْ َْٜٞئَظْ اَّٛزِّ َ٢آَٟنٌُا)

( )4

قاٍ :أؾًِ ٜعًِ بًػ١

بين َايو ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت َايو بٔ
عٛف ٜك: ٍٛ
يكس ٦ٜؼ ا٭قٛاّ أْ ٞأْـا ابـٓـ٘ ٚإٕ نٓت عٔ أضض ايعؿريْ ٠اٝ٥اّ
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَجبٛضاّ ص

()5

قاٍ ًَعْٛاّ قبٛغاّ َٔ اـري,

قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت عبس ايععٜع بٔ
ايعبعطٜ ٟك: ٍٛ
( )1غٛض ٠ايٓٛض .43
( )2غٛض ٠ايٓشٌ .72
( )3غٛضَ ٠ط.13 ِٜ
( )4غٛض ٠ايطعس .31
( )5غٛض ٠ا٭غطا.102 ٤
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إشا أتاْ ٞايؿٝطإ ٗ غٓ١

ايَٓ َٔٚ ّ ٛاٍ ََ ً٘ٝجـبـٛضاّ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَُإَخَبءَىَب اَ٠ْٛخَبعُص

()1

قاٍ :أؾأٖا ,قاٍ:

 ٌٖٚتعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت سػإ بٔ ثابت ٜك: ٍٛ
إشا ؾسزْا ؾـس ٠قـازق ١ؾأدأْانِ إٍ غؿض اؾبٌ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَ٣ذًِّّبص ()2قاٍ :ايٓاز :ٟاجملًؼ ,قاٌٍٖٚ :

تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ايؿاعط ٜك: ٍٛ
َكــاَـــات ٚأْـــس ّٜٛٚ ١ٜغري عً ٢ا٭عسا ٤تأٜٚب

قاٍ :أدبين عٔ قٛي٘ تعاٍ طؤَثَبثًب ًَسِئًْْبص

( )3

 -قاٍ :ا٭ثاخ :إتاع,

ٚايط َٔ :٢٥ايؿطاب ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت
ايؿاعط ٜك: ٍٛ
ًَُ ١َٛؾٗبـا ٤يـ ٛقـصؾـٛا بـٗـا مشاضٜذ َٔ ضن ٣ٛإشٕ عاز قؿكؿاّ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طًَؤَ ََّٖ٣الَ رَلَْ٠إُ ُِْيَب ًَالَ رَؼْسََص

( )4

قاٍ ٫ :تعطم

ؾٗٝا َٔ ؾس ٠سط ايؿُؼ ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا
مسعت ايؿاعط ٜك: ٍٛ
ضأت ضد ّ٬أَا إشا ايؿُؼ عاضنت ؾٝهشٚ ٢أَا بايعؿ ٞؾٝدـكـط
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ ط ي٘ خٛاض ص

()5

قاٍ :ي٘ قٝاح ,قاٌٍٖٚ :

تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
نإٔ بين َعا ١ٜٚبٔ بهـط ٍ اٱغ ّ٬قاع ١ؽٛض

( )1غٛضَ ٠ط.23 ِٜ
( )2غٛضَ ٠ط.73 ِٜ
( )3غٛضَ ٠ط.74 ِٜ
( )4غٛض ٠ط٘ .119
( )5غٛض ٠ط٘ .88
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قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طًَالَ رَنَِْب ُِِ رِْٗشُِص

()1

قاٍ ٫ :تهعؿا

عٔ أَط ,ٟقاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت قٍٛ
ايؿاعط :
إْٚ ٞدـسى َـا ْٚـٝت ٚمل أظٍ أبػـ ٞايـؿـهاى يـ٘ بـهٌ غـبـٌٝ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طأَْٛبِ٣نَ ًَاُ٠ْٛوْزَشَّص

( )2

قاٍ :ايكاْع :ايصٜ ٟكٓع َا

أعطٚ ,٢إعرت :ايصٜ ٟعرتض ا٭بٛاب .قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍ:
ْعِ ,أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
عًَ ٢هجط ِٜٗسل َعرت بابِٗ ٚعـٓـس ايـُـكـًــٌ ايـػــُــاس ١ايـبصٍ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طًََٓظْشٍ َٟشِْذٍص

( )3

قاٍَ :ؿٝس باؾل ٚاٯدط,

قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت عس ٟبٔ ظٜس ٜك: ٍٛ
ؾازَ ٙـطَـطاّ ٚدـًــًـ٘
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ ؾٛاظ قاٍ :ايؿٛاظ :ايًٗب ايص ٫ ٟزخإ
ي٘ ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛأَ ١ٝبٔ
ايكًت :
ؾا ٳزٙٴ َٳطٵَٳطاّ ٚدٳًٖ ًَ٘ٴ نا  ...غاّ ؾًًطرئ ٗ شٴضاٙٴ ٚٴنٛضٴ

( )4

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍطَٓذْ ؤََُْٜرَ اُ٠ْٛاِْٟنٌَُ١ص ( )5قاٍ :ؾاظٚا

ٚغعسٚا ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛيبٝس
بٔ ضبٝع: ١
ؾاعكً ٞإٕ نٓت ٕا تعكًٚ ... ٞيكس أؾًض َٔ نإ عكـٌ
( )1غٛض ٠ط٘.42
( )2غٛض ٠اؿر .36
( )3غٛض ٠اؿر .45
( )4ايكشاح ٗ ايًػ.121/2 ١
( )5غٛض ٠إ.1 َٕٛٓ٪
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قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طُّاَِّّذُ ثِنَظْشِهِ َّ ْ٢َٟشَبءُص ( )1قاٍٜ :ك ,ٟٛقاٍ:
 ٌٖٚتعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت سػإ بٔ ثابت :
بطداٍ يػتِ ٚأَجـايـٗـِ
أٜسٚا دربْ ٌٜكطاّ ؾٓعٍ
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ ٚ -ؾَٗٛا  -قاٍ :اؿٓط .١قاٍ ٌٖٚ :تعطف
ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛأب ٞقذٔ ايجكؿ: ٞ
قس نٓت أسػبين نأغٓٚ ٢اسس
قسّ إس ١ٜٓعٔ ظضاع ١ؾّٛ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طًَؤَْ٣زُ ْٞعَبِٟذًَُ١ص ( )2قاٍ :ايػُٛز :ايًٗٛ

ٚايباطٌ ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍ ْعِ ,أَا مسعت قٖ ٍٛص١ًٜ
بٓت بهط ٖٚت تبه ٞق ّٛعاز :
يٝت عاز قبًٛا اؿل
ق ٌٝقِ ؾاْعط إيِٗٝ

ٚمل ٜبسٚا دشٛزاّ
ثِ زع عـٓـو ايـػـــُـــٛزا

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طالَ ُِْيَب ًٌٌَْٙص

( )3

قاٍ :يٝؼ ؾٗٝا ًْ ٫ٚ

نطاٖ ١ٝندُط ايسْٝا ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت
ق ٍٛاَط ٨ايكٝؼ :
ضبٸ نأؽ ؾطبت  ٫غ ٍٛؾٗٝا
ٚغكٝت ايٓسَٗٓ ِٜا َـعادـاّ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طًَاَ٠َْٔٛشِ بِرَا ارَّغََْص ( )4قاٍ :اتػاق٘ :ادتُاع٘,
قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛططؾ ١بٔ ايعبس :
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .13
( )2غٛض ٠ايٓذِ .61
( )3غٛض ٠ايكاؾات .47
( )4غٛض ٠اْ٫ؿكام .18
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إٕ يٓا ق٥٬كاّ ْكـاْـكـاّ
َػتٛغكات مل هسٕ غا٥كاّ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طًَىُُِْ ْٞيَب خَبِٛذًَُ١ص

()1

قاٍ :ناؿٝاض

ايٛاغع ,١قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛططؾ١
بٔ ايعبس :
ناؾٛاب ٫ ٞتَٓ ٢ـتـطع١
بكط ٣ا٭نٝاف أ ٚيًُتشهط

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طََُْـَْ٠نَ اَّٛزُِ ُِِ َْٜٓجِوِ َٟشَعٌص

( )2

قاٍ:

ايؿذٛض ٚايعْ ,٢قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت قٍٛ
ا٭عؿ: ٢
ساؾغ يؿطز ضاض بايتك٢
يٝؼ ٖٔ قًب٘ ؾَ ٘ٝطض

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ ط ْ٢ِٟؿِنيٍ الَصِةٍص

( )3

قاٍ :إًتعم,

قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛايٓابػ: ١
ؾ ٬ؼبػ ٕٛاـري  ٫ؾط بعـسٙ
 ٫ٚؼبػ ٕٛايؿط نطب٫ ١ظب

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طؤَ٣ذَادًاص

( )4

قاٍ :ا٭ؾباٚ ٙا٭َجاٍ ,قاٍ:

 ٌٖٚٚتعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛيبٝس بٔ ضبٝع: ١
أٓس اهلل ؾـْ ٬ـس يـ٘
بٝس ٜ٘اـري َا ؾا ٤ؾعٌ
( )1غٛض ٠ايبكط.25 ٠
( )2غٛض ٠ا٭سعاب .32
( )3غٛض ٠ايكاؾات .11
( )4غٛض ٠ابطاٖ.30 ِٝ
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قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَٛشٌَْثًب  ْ٢ِٟزٍَِْٞ٠ص

()1

قاٍ :اـًط َا٤

اؿُٚ ِٝايػػام .قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍ ْعِ ,أَا مسعت قٍٛ
ايؿاعط :
تًو إهاضّ  ٫قعبإ َٔ يي
ؾٝباّ َا ٤ؾعازا بعس أبـ ٛا٫

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طهَدَِّٛ ْٚنَب ِٓـَّنَبص ( )2قاٍ :ايكط :اؾعا ,٤قاٍ:
 ٌٖٚتعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛا٭عؿ: ٢
 ٫ٚإًو ايٓعُإ  ّٜٛيكٝتـ٘
بٓعُت٘ ٜعط ٞايكطٛط ٜٚطًل

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ ط ْ٢ِٟزََ٠ةٍ َٟغْنٌٍُ١ص

( )3

قاٍ :اؿُأ

ايػٛازٚ ,إػٓ :ٕٛإكٛض ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا
مسعت قٓ ٍٛع ٠بٔ عبس إطًب :
أغط نإٔ ايبسض ؾكٚ ١دٗـ٘
د ٬ايػ ِٝعٓ٘ ن ٙ٩ٛؾتبسزا

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طاْٛجَبئِظَ أَِِْٛريَص ( )4قاٍ :ايبا٥ؼ :ايص ٫ ٟهس
ؾ٦ٝاّ َٔ ؾس ٠اؿاٍ ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت
ق ٍٛططؾ: ١
ٜػؿاِٖ ايبا٥ؼ إسقع ٚايهٝـ
ٚداض فـاٚض دـٓـب

( )1غٛض ٠ايكاؾات .67
( )2غٛض ٠م .16
( )3غٛض ٠اؿذط .26
( )4غٛض ٠اؿر .28
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قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَٟبءً ًَذًَٓبص ( )1قاٍ :نجرياّ داضٜاّ ,قاٌٍٖٚ :
تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
تسْ ٞنطازٜؼ ًَتؿاّ سسا٥كـٗـا
نايٓبت دازت بٗا أْٗاضٖا غسقاّ

ثاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طثِشِيَبةٍ َٓجَظٍص

( )2

قاٍ :ؾعًْ َٔ ١اض

ٜكتبػ ,َ٘ٓ ٕٛقاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت قٍٛ
ططؾ ١بٔ ايعبس :
ِٖ عطاْ ٞؾبت أزؾـعـ٘
ز ٕٚغٗاز ٟنؿعً ١ايكبؼ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طهَزَاةٌ ؤٌَِْٞٛص ( )3قاٍ :ا٭ي :ِٝايٛدٝع ,قاٍ:
 ٌٖٚتعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
ْاّ َٔ نإ خًٝاّ َٔ أمل
ٚبكٝت ايً ٌٝط ّ٫ٛمل أمن

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طًَََِّْْٓنَب هَ ََٜآثَبسِىِْٞص

( )4

قاٍ :أتبعٓا عً٢

آثاض ا٭ْبٝا .٤أ ٟبعجٓا ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت
ق ٍٛعس ٟبٔ ظٜس :
 ّٜٛقؿت عريِٖ َٔ عـريْـا
ٚاستُاٍ اؿ ٗ ٞايكبض ؾًل

( )1غٛض ٠اؾٔ .16
( )2غٛض ٠ايٌُٓ .7
( )3غٛض ٠ايعٓهبٛت .23
( )4غٛض ٠إا٥س.46 ٠

َعامل اٱّإ  /ز 149ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 274

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طبِرَا رَشَدٍَّص ( )1قاٍ إشا َات ٚتطزٗ ٣
ايٓاض ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛعس ٟبٔ
ظٜس :
خطؿت٘ َـٓـ ١ٝؾـتـطز٣
 ٗ ٖٛٚإًو ٜأٌَ ايتعُريا

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طُِِ خَنَّبدٍ ًَ٣يَشٍص ( )2قاٍ :ايٓٗط :ايػع ,١قاٍ:
 ٌٖٚتعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛيبٝس بٔ ضبٝع: ١
ًَهت بٗا نؿ ٢ؾأْٗطت ؾٓكٗـا
ٜط ٣قا َٔ ِ٥زْٗٚا َٚا ٚضاٗ٥ا

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طًَػَوَيَب ِٛألََ٣بِٝص

( )3

قاٍ :اـًل ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف

ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت يبٝس بٔ ضبٝع: ١
ؾإٕ تػأيٓٝا َِ مـٔ ؾـإْـٓـا
عكاؾري َٔ ٖصا ا٭ْاّ إػشط

قاٍ :ؾأخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طؤََّ ْ٢َٛ ْ١سٌُسَص ( )4قاٍ :إٔ ئ ٜطدع بًػ١
اؿبؿ ,١قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
 ٫ٚإط ٤إ ٫نايؿٗاب ٚن٘٥ٛ
وٛض ضَازاّ بعس إش ٖٛغاطع

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طرَ َِٖٛؤَدْ ََ٣ؤَالَّ رَوٌٌُُٛاص ( )5قاٍ :أدسض إٔ ٫

( )1غٛض ٠ايً.11 ٌٝ
( )2غٛض ٠ايكُط .54
( )3غٛض ٠ايطٓٔ .10
( )4غٛض ٠اٱْؿكام .14
( )5غٛض ٠ايٓػا.3 ٤
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ًُٛٝا ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب غري شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت قٍٛ
ايؿاعط :
إْا تبعٓا ضغ ٍٛاهلل ٚاططسـٛا
ق ٍٛايٓيب ٚعايٛا ٗ إٛاظٜٔ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طًَىٌَُ ٌُِْٜٟٞص ( )1قاٍ :إػ ٤ٞإصْب ,قاٌٍٖٚ :
تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛأَ ١ٝبٔ ايكًت :
بط َٔ ٤ٟاٯؾات يٝؼ هلا بأٌٖ
ٚيهٔ إػ ٖٛ ٤ٞايـُـًـِٝ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طبِرْ رَسُغٌَُّ٣يُ ْٞثِةِرِْ٣وِص ( )2قاٍ :تكتً ,ِْٗٛقاٌٍٖٚ :
تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
َٓٓٚا ايص٫ ٟق ٢بػٝـ قـُـس
ؾشؼ ب٘ ا٭عسا ٤عطض ايعػانط

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَٟب ؤََِْْْٛنَبص ( )3قاٍٜ :عين ٚدسْا ,قاٌٍٖٚ :
تعطف ايعطب غري شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت قْ ٍٛابػ ١بين شبٝإ :
ؾشػب ٙٛؾأيؿ ٙٛنُا ظعـُـت
تػعاّ ٚتػعٌ مل تٓكل ٚمل تعز

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طخَنًَِبص ( )4قاٍ :اؾٛض ٚإ ٗ ٌٝايٛق ,١ٝقاٍ:
 ٌٖٚتعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛعس ٟبٔ ظٜس :
ٚأَو ٜا ْعُإ ٗ أخٛظاتٗا
تأتٌ َا ٜأتٓٝـ٘ دـٓـؿـاّ
( )1غٛض ٠ايكاؾات .142
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .152
( )3غٛض ٠ايبكط.150 ٠
( )4غٛض ٠ايبكط.182 ٠
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قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طثِبْٛجَإْعَبءِ ًَاٛؼَّشَّاءِص ( )1قاٍ :ايبأغا :٤اـكب,
ٚايهطا :٤اؾسب ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت
ق ٍٛظٜس بٔ عُط: ٚ
إٕ اٱيـ٘ ٚاغـع سـهـِ
بهؿ٘ ايهط ٚايبأغاٚ ٤ايٓعِ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طبِالَّ سَْٟضًاص ( )2قاٍ :اٱؾاض ٠بايٝس ٚاٱّا٤
بايطأؽ ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت قٍٛ
ايؿاعط :
َا ٗ ايػُا َٔ ٤ايطٓٔ َطُع
إ ٫إيَٚ ٘ٝا ٗ ا٭ضض َٔ ٚظض

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طََُٔذْ َُبصَص ( )3قاٍ :غعس ٚلا ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف
ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛعبس اهلل بٔ ضٚاس: ١
ٚعػ ٢إٔ أؾٛظ مثت أيك٢
سذ ١أتك ٞبٗا ايؿتـاْـا

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طعٌََاءٍ ثَْْنَنَب ًَثَْْنَُْ٘ٞص ( )4قاٍ :عسٍ ,قاٌٍٖٚ :
تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
ت٬ؾٓٝا ؾكانٓٝـا غـٛا٤
ٚيهٔ دطعٔ ساٍ عاٍ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طا ُِِْْٖٜٛاَ٠ْٛشْسٌُِ١ص ( )5قاٍ :ايػؿ ١ٓٝإٛقط,٠
( )1غٛض ٠ا٭ْعاّ .42
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .41
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .185
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ .64
( )5غٛض ٠ايؿعطا.119 ٤
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قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛيبٝس بٔ
ا٭بطم :
ؾشٓاّ أضنِٗ باـ ٌٝست٢
تطنٓاِٖ أشٍ َٔ ايكطاط

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طصٍَِْٞ٣ص ( )1قاٍٚ :يس ايعْ ,٢قاٍ ٌٖٚ :تعطف
ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
ٚيكس قًت ٚظٜس ساغـط
ٚ ّٜٛيت خ ٌٝظٜس قسزاّ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طثِشَةِّ اََِِْْٜٛص ( )2قاٍ :ايكبض إشا اْؿًل َٔ ظًُ١
ايً ,ٌٝقاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛظٖري بٔ
أب ٞغًُ: ٢
ايؿاضز اهلِ َػس ّ٫ٚعػانطٙ
نُا ٜؿطز غِ ايعًُ ١ايؿًل

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طخَالٍَّص ( )3قاٍْ :كٝب ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف
ايعطب شيو؟ قاٍ ْعِ ,أَا مسعت ق ٍٛأَ ١ٝبٔ ايكًت :
ٜسع ٕٛباي ٌٜٛؾٗٝا  ٫خ٬م هلِ
إ ٫غطاب َٔ ٌٝقطط ٚأغٍ٬

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَُٗٛ ٌّٚوُ َٓبِ٣زٌَُ١ص ( )4قاٍَ :كط ,ٕٚقاٌٍٖٚ :
تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛعس ٟبٔ ظٜس :
قاْتاّ هلل ٜطدـ ٛعـؿـٙٛ
( )1غٛض. 13ٕ ٠
( )2غٛض ٠ايؿًل .1
( )3غٛض ٠ايبكط.102 ٠
( )4غٛض ٠ايبكط.116 ٠
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ٜ ٫ ّٜٛهؿط عبس َا ازخط

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طخَذُّ سَثِّنَبص ( )1قاٍ :ععُ ١ضبٓا ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف
ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛأَ ١ٝبٔ ايكًت :
يو اؿُس ٚايٓعُاٚ ٤إًو ضبٓـا
ؾ ٬ؾ ٤ٞأعًَٓ ٢و دساّ ٚأفس

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طزَ ٍِْٞ٠آٍ١ص ( )2قاٍ :اٯْ ٞايص ٟاْتٗ ٢طبد٘
ٚسط ,ٙقاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت قْ ٍٛابػ ١بٔ
شبٝإ :
ٚىهب ؿ ١ٝغسضت ٚخاْت
بأسِ خط َٔ لٝع اـٛف إٓ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طًَؤَْٗذٍَص ( )3قاٍ :نسض .َ٘ٓ ٙقاٌٍٖٚ :
تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
أعط ٢قًـ ّ٬ٝثـِ أنـس ٟبـُـٓـ٘
ٜٓ َٔٚؿط إعطٚف ٗ ايٓاؽ وُس

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طالَ ًَصَسَص ( )4قاٍ :ايٛظض :إًذأ ,قاٌٍٖٚ :
تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛعُطٚبٔ نًج: ّٛ
يعُطى َا إٕ ي٘ قدـط٠
يعُطى َا إٕ ي٘ َٔ ٚظض

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَٓؼََ َ٣سْجَوُص ( )5قاٍ :أدً٘ ايص ٟقسض ي٘,
( )1غٛض ٠اؾٔ .3
( )2غٛض ٠ايطٓٔ .44
( )3غٛض ٠ايٓذِ .34
( )4غٛض ٠ايكٝاَ.11 ١
( )5غٛض ٠ا٭سعاب .23
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قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛيبٝس بٔ ضبٝع: ١
أ ٫تػأ ٕ٫إطَ ٤ـاشا وـاٍٚ
أمب ؾٝكه ٞأّ نٚ ٍ٬باطٌ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طاُ٠ْٛوْظِشَادِص ( )1قاٍ :ايػشاب ٜعكط بعهٗا
ؾٝدطز إا َٔ ٤بٌ ايػشابتٌ ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ,
أَا مسعت قْ ٍٛابػ: ١
ؼطبٗا ا٭ضٚاح َٔ بٌ مشـاٌ٥
ٚبٌ قباٖا إعكطات ايسٚاَؼ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ :طعَنَشُذُّ هَؼُذََٕص ( )2قاٍ :ايعهس :إعٌ
ايٓاقط ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛايٓابػ١
ايصبٝاْ: ٞ
ٗ شَ َٔ ١أب ٞقابٛؽ َٓكصٙ
يًدا٥ؿٌ  َٔٚيٝػت ي٘ عهس

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طُِِ اٌَْٛبثِشَِّ٢ص ( )3قاٍ ٗ :ايباقٌ ,قاٍ:
 ٌٖٚتعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛعبٝس بٔ ا٭بطم :
شٖبٛا ٚخًؿين إدًـ ؾِٗٝ
ؾهأْين ٗ ايػابط ٜٔغطٜب

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَُالَ رَإْطَص

( )4

قاٍ ٫ :ؼعٕ ,قاٍ ٌٖٚ :تعطف

ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛاَط ٨ايكٝؼ :
ٚقٛؾاّ بٗا قشب ٢عًَ ٢طِٗٝ
( )1غٛض ٠ايٓبأ .14
( )2غٛض ٠ايككل .35
( )3غٛض ٠ايكاؾات .135
( )4غٛض ٠إا٥س.26 ٠
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ٜكٛي ٫ ٕٛتًٗو أغٚ ٢ؼٌُ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَّظْذٌَُُِ١ص ( )1قاٍٜ :عطن ٕٛعٔ اؿل ,قاٍ:
قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛأب ٞغؿٝإ :
عذبت ؿًِ اهلل عٓا ٚقس بـسا
ي٘ قسؾٓا عٔ نٌ سل َٓعٍ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طؤَ ْ١رُجْغََٚص ( )2قاٍ ٌٖٚ :تعطف ايعطب
شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛظٖري :
ٚؾاضقتو بطٖٔ  ٫ؾهاى يـ٘
 ّٜٛايٛزاع ؾكًيب َبػٌ غًكاّ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ طََُّ٠َٜب ؤَََُٜذْص ( )3قاٍ :ظايت ايؿُؼ عٔ نبس ايػُا,٤
أَا مسعت ق ٍٛنعب بٔ َايو :
ؾتػري ايكُط إٓـري يـؿـكـسٙ
ٚايؿُؼ قس نػؿت ٚنازت تأؾٌ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَٗبٛظَّشِِّٞص ( )4قاٍ :ايصاٖب ,أَا مسعت قٍٛ
ايؿاعط :
غسٚت عً ٘ٝغس ٠ٚؾٛدست٘
قعٛزاّ يس ٜ٘بايكط ِٜعٛاشٍ
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -تؿت - ٪قاٍ ٫:تعاٍ ,أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
يعُطى َا تؿتأ تصنط خـايـساّ
ٚقس غاي٘ َا غاٍ َٔ قبٌ تبع
( )1غٛض ٠ا٭ْعاّ .157
( )2غٛض ٠ا٭ْعاّ .70
( )3غٛض ٠ا٭ْعاّ .78
( )4غٛض. 20 ٕ ٠
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قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طخَشَْْخَ بِْٟالٍَّص ( )1قاٍ :كاؾ ١ايؿكط ,أَا مسعت
ق ٍٛايؿاعط :
ٚإْ ٞعً ٢اٱَ٬م ٜا قَ ّٛادس
أعس ٭نٝاٗ ايؿٛا ٤إهٗبا

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طزَذَائَِْص ( )2قاٍ  :ايبػاتٌ ,أَا مسعت قٍٛ
ايؿاعط :
ب٬ز غكاٖا اهلل أَا غٗٛهلـا
ؾكهب ٚزض َػسم ٚسسا٥ل

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طُِْٟٔزًبص ( )3قاٍ :قازضاّ ,أَا مسعت ق ٍٛأسٝش١
ا٭ْكاض: ٟ
ٚش ٟنػٔ نؿؿت ايٓؿؼ عٓ٘
ٚنٓت عًَ ٢ػا٤ت٘ َكٝتـاّ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طًَالَ َّئٌُدُهُص ( )4قاٍٜ ٫ :جكً٘ ,أَا مسعت قٍٛ
ايؿاعط :
ٜعط ٞإٛ٦ٜ٫ٚ ٌ٦زًٓ ٙـٗـا
قض ايهطا٥ب َادس ا٭خ٬م

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طعَشًِّّبص  )5قاٍ :ايٓٗط ايكػري ,أَا مسعت قٍٛ
ايؿاعط

( )1غٛض ٠ا٭غطا.31 ٤
( )2غٛض ٠ايٌُٓ .60
( )3غٛض ٠ايٓػا.85 ٤
( )4غٛض ٠ايبكط.255 ٠
( )5غٛضَ ٠ط.24 ِٜ
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غٌٗ اـًٝكَ ١ادس شْٚاٌ٥
َجٌ ايػطٟٸ ُس ٙا٭ْٗاض

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَٗإْعًب دِىَبًٓبص

()1

قاٍَ :ٮ ,٣أَا مسعت قٍٛ

ايؿاعط :
أتاْا عاَط ٜطدٛقطاْاّ
ؾأتطعٓا ي٘ نأغاّ زٖاقاّ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طََ٘ٛنٌُدٌص ( )2قاٍ :نؿٛض يًٓعِ ٖٛٚ ,ايصٜ ٟأنٌ
ٚسسّٓٚ ٙع ضؾسٚ ٙهٝع عبس ٙأَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
ؾهطت ي٘  ّٜٛايعهاظ ْٛاي٘
ٚمل أى يًُعطٚف ثِ نٓٛز

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَُغَُْنٌِْؼٌُ َ١بِ ََْْٖٛسُءًُعَيُْٞص ( )3قاٍ :وطنٕٛ
ضٚ٩غِٗ اغتٗعا ٤بايٓاؽ ,أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
أتٓػض ي ّٜٛ ٞايؿداض ٚقس تط٣
خ ّ٫ٛٝعًٗٝا نا٭غٛز نـٛاضٜاّ

طّيْشَهٌَُ١ص ( )4قاٍٜ :كبً ٕٛإي ٘ٝبايػهب ,أَا
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ ُ
مسعت ق ٍٛايؿاعط :
أتْٛا ٜٗطع ِٖٚ ٕٛأغاض٣
ْػٛقِٗ عً ٢ضغِ ا٭ْٛف

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طثِئْظَ اٛشُِّْذُ اَ٠ْٛشٌُُْدُص ( )5قاٍ :ب٦ؼ ايًعٓ ١بعس
( )1غٛض ٠ايٓبأ .34
( )2غٛض ٠ايعازٜات .6
( )3غٛض ٠ا٭غطا.51 ٤
( )4غٛض ٠ايكاؾات .70
( )5غٛضٖٛ ٠ز .99
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ايًعٓ ,١أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
 ٫تكصؾين بطنٔ  ٫نؿا ٤ي٘
ٚإٕ تاغؿو ا٭عسا ٤بايطؾس

قٌ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طًَْْشَ رَزْجِْتٍص ( )1قاٍ :ؽػري .أَا مسعت ق ٍٛبؿط
بؿط بٔ أب ٞساظّ :
ِٖ دسعٛا ا٭ْٛف ؾأٚعبٖٛا
 ِٖٚتطنٛا بين غعس تبابـاّ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَُإَعْشِ ثِإَىْ َِٖٜثِِٔـْنٍ  َ٢ِٟاَِّْْٜٚٛص (َ )2ا ايكطع؟ قاٍ:
آخط ايً ٌٝغشطاّ ,قاٍ َايو ابٔ نٓاْ: ١
ْٚا٥ش ١تك ّٛبكطـع يـٌٝ
عً ٢ضدٌ أقابت٘ ؾعٛب

أ ٟزاٖ ١ٝقاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طىَْْذَ ََٖٛص ( )3قاٍ :تٗٝأت يو ,أَا
مسعت ق ٍٛأسٝش ١اؾ٬ح ا٭ْكاض: ٟ
ب٘ أٓ ٞإهاف إشا زعاْٞ
إشا َا ق ٌٝيٮبطاٍ ٖـٝتـاّ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طٌَّْ ٌٝهَظِْتٌص ( )4قاٍ :ؾسٜس ,أَا مسعت قٍٛ
ايؿاعط :
ِٖ نـــطبـــٛا قـــٛاْـــــؼ خـــــــ ٌٝســـــــذــــــ ـط
ظـــٓــــب ايـــــــطز ٙؾـــــــ ّٜٛ ٞعـــــــكــــــ ـٝب

( )1غٛضٖٛ ٠ز .101
( )2غٛض ٠اؿذط .65
( )3غٛضٜٛ ٠غـ .23
( )4غٛضٖٛ ٠ز .77
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قاٍ :أخربْ ٞعٔ ق ٍٛاهلل تعاٍ طالَ َّغْإََ١ٌُٟص ( )1قاٍٜ ٫ :ؿرت٫ٚ ٕٚ
ًّ ,ٕٛأَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
َٔ اـٛف  ٫شٚمس َٔ ١عباز٠
 ٫ٚظٖـــَٛـــٔ طـــ ٍٛايـــتـــعـــبـ ــس هــــــٗــــــ ـس

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طؿَْْشًا ؤَثَبثَِْٚص ( )2قاٍ :شاٖبٚ ١دا ١ٝ٥تٓكٌ اؿذاض٠
َٓاقريٖا ٚأضدًٗا ؾتبًبٌ عً ِٗٝؾٛم ضٚ٩غِٗ ,أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
ٚبايؿٛاضؽ َٔ ٚضقا ٤قس عًُٛا
أس٬ؽ خ ٌٝعً ٢دطز أبابٌٝ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طثَِِْٔزٌُُ٠ىُْٞص ( )3قاٍٚ :دسُ ,ِٖٛأَا مسعت
ق ٍٛسػإ :
ؾإَا تجكؿٔ بين يـٟ٪
دصّ ١إٕ قتًِٗ زٚا٤

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَُإَثَشْ َ١ثِوِ َْٔ٣وبًص ( )4قاٍ :ايٓكعَ :ا ٜػطع َٔ
سٛاؾط اـ ,ٌٝأَا مسعت ق ٍٛسػإ :
عسَٓا خًٓٝا إٕ مل تطٖٚا
تجري ايٓكع َٛعسٖا نسا٤

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طُِِ عٌََاءِ اْٛدَسِِْٞص
أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :

( )1غٛض ٠ؾكًت .38
( )2غٛض ٠ايؿ.3 ٌٝ
( )3غٛض ٠ايبكط.191 ٠
( )4غٛض ٠ايعازٜات .4
( )5غٛض ٠ايكاؾات .55

()5

قاٍٚ ٗ :غط اؾش,ِٝ
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ضَاِٖ بػِٗ ؾاغت ٗ ٣ٛغٛاٗ٥ا
ٚنإ قب ّ٫ٛيًٗ ٣ٛش ٟايطٛاضم

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طُِِ عِذْسٍ َٟخْؼٌُدٍص ( )1قاٍ :ايص ٟيٝؼ ي٘
ؾٛى ,أَا مسعت ق ٍٛأَ ١ٝبٔ أب ٞايكًت :
إٕ اؿسا٥ل ٗ اؾٓإ ظًـ١ًٝ
ؾٗٝا ايهٛاعب غسضٖا كهٛز

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طؿَْٜوُيَب ىَؼٌِْٞص ( )2قآٍَ :هِ بعه٘ إٍ بعض,
أَا مسعت ق ٍٛاَط ٨ايكٝؼ :
زاض يبٝها ٤ايعٛاضض طـؿـً١
َٗه ١َٛايهؿشٌ ضٜا إعكِ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طٌَْٓالً عَذِّذًاص ( )3قاٍ :عس ّ٫سكاّ ,أَا مسعت
قٓ ٍٛع: ٠
أٌَ عًَ ٢ا اغتٛزع اهلل قًب٘
ؾإٕ قاٍ ق ّ٫ٛنإ ؾَ ٘ٝػسزاّ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طبًِّٛب ًَالَ رَِّٟخًص ( )4قاٍ :اٱٍ :ايكطابٚ ,١ايصَ:١
ايعٗس ,أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
دع ٣اهلل إ ٫نإ بٝين ٚبِٗٓٝ
دعا ٤ظً٪ٜ ٫ ّٛخط عادّ٬

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طخَبِٟذَِّ٢ص ( )5قاٍَٝ :تٌ ,أَا مسعت قٍٛ
( )1غٛض ٠ايٛاقع.28 ١
( )2غٛض ٠ايؿعطا.148 ٤
( )3غٛض ٠ا٭سعاب .70
( )4غٛض ٠ايتٛب.8 ١
( )5غٛض ٠ا٭ْبٝا.14 ٤
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يبٝس :
سًٛا ثٝابِٗ عً ٢عٛضاتِٗ
ؾِٗ بأؾٓ ١ٝايبٛٝت ٔٛز

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طصُثَشَ اْٛسَذِّذِص ( )1قاٍ :قطع اؿسٜس ,أَا مسعت
ق ٍٛنعب بٔ َايو :
تًع ٢عً ِٗٝسٌ أ ,ؾس ٓٗٝا
ٜعٜط اؿسٜس ٚاؿذاض ٠غادط

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍطَُغُسًْٔبص ( )2قاٍ :بعساّ ,أَا مسعت قٍٛ
سػإ :
أَ َٔ ٫بًؼ عـٓـ ٞأبـٝاّ
ؾكس أيكٝت ٗ غشل ايػعري

قاٍ :أخريْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طبِالَّ ُِِ ًُشًُسٍص ( )3قاٍ ٗ :باطٌ ,أَا مسعت
ق ٍٛسػإ :
ُٓتو ا٭َاْـَ ٞـٔ بـعـٝس
ٚق ٍٛايهؿط ٜطدع ٗ غطٚض

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طًَزَظٌُسًاص ( )4قاٍ :ايصٜ ٫ ٟأت ٞايٓػا ,٤أَا
مسعت ق ٍٛايؿاعط :
ٚسكٛض عٔ اؿٓا ٜأَط ايٓا
ؽ بؿعٌ اـريات ٚايتؿُري

( )1غٛض ٠ايهٗـ .96
( )2غٛض ٠إًو .11
( )3غٛض ٠إًو .20
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ .138
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قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طهَجٌُعًب َْٓ٠ـَشِّشًاص ( )1قاٍ :ايصٜٓ ٟكبض ٚدٗ٘ َٔ
ؾس ٠ايٛدع ,أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
 ّٜٛ ٫ٚاؿػاب ٚنإ َٜٛاّ
عبٛغاّ ٗ ايؿسا٥س قُططٜطاّ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍطٌَُّّْْ٘ َٝشََُ هَ ْ٢عَبٍّص ( )2قاٍ :عٔ ؾس٠
اٯخط ,٠أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
قس قاَت اؿطب ٜٓا عً ٢غام

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طبَِّبثَيُْٞص ( )3قاٍ :اٱٜاب :إطدع ,أَا مسعت
ق ٍٛعبٝس بٔ ا٭بطم :
ٚنـٌ ش ٟغـٝب٪ٜ ١ب
ٚغا٥ب إٛت ٪ٜ ٫ب

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طزٌُثًبص ( )4قاٍ :إمثاّ بًػ ١اؿبؿ ,١قاٌٍٖٚ :
تعطف ايعطب شيو؟ قاٍْ :عِ ,أَا مسعت ق ٍٛا٭عؿ: ٢
ؾإَْٚ ٞا نًؿتُ َٔ ْٞٛأَطنِ
يٝعًِ َٔ أَػ ٢أعل ٚأسٛبا

قاٍ :أخربْ ٗ ٞقٛي٘ تعاٍ طاْٛوَنَذَص ( .)5قاٍ :اٱثِ .أَا مسعت قٍٛ
ايؿاعط :
ضأٜتو تبتػ ٞعٓيت ٚتػعـ٢

( )1غٛض ٠ا٭ْػإ .10
( )2غٛض.42 ٕ ٠
( )3غٛض ٠ايػاؾ.25 ١ٝ
( )4غٛض ٠ايٓػا.2 ٤
( )5غٛض ٠ايٓػا.25 ٤
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َع ايػاع ٞعً ٢بػري زخٌ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَُزِْالًص ( )1قاٍ :اييت ته ٗ ٕٛؾل ايٓٛا ,٠أَا
مسعت قْ ٍٛابػ: ١
هُع اؾٝـ شا ا٭يٛف ٜٚػعٚ
ثِ ٜ ٫طظأ ا٭عاز ٟؾـتـ٬ٝ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طِٓ ْ٢ِٟـِْ٠ريٍص ( )2قاٍ :اؾًس ٠ايبٝها ٤اييت
عً ٢ايٓٛا ,٠أَا مسعت ق ٍٛأَ ١ٝبٔ أب ٞايكًت :
مل أٌْ َِٓٗ ؾػٝطاّ  ٫ٚظبساّ
 ٫ٚؾٛؾـ  ٫ٚقطُـريا

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طؤَسَْٗغَيُْٞص ( )3قاٍ :سبػِٗ ,أَا مسعت قٍٛ
أَ: ١ٝ
أضنػٛا ٗ دِٗٓ إْٗـِ نـا
ْٛا عتاتاّ ٜكٛي ٕٛنصباّ ٚظٚضاّ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طؤََٟشَْ٣ب ُٟزْشَُِْيَبص ( )4قاٍ :غًطٓا ,أَا مسعت قٍٛ
يبٝس :
إٕ ٜػبطٛا ٜٝػطٚا ٚإٕ أَطٚا
َٜٛاّ ٜكريٚا يًًٗو ٚايؿكـس

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طؤََِّْ ْ١زِنَُ٘ ْٞاَّٛزََِِّٗ َ٢شًُاص ( )5قاٍٜ :هًهِ

( )1غٛض ٠ايٓػا.49 ٤
( )2غٛض ٠ؾاطط .13
( )3غٛض ٠ايٓػا.88 ٤
( )4غٛض ٠ا٭غطا.16 ٤
( )5غٛض ٠ايٓػا.101 ٤
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بايعصاب ٚاؾٗس بًػٖٛ ١اظٕ ,أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
نٌ اَط َٔ ٨عباز اهلل َهطٗس
ببطٔ َهَ ١كٗٛض َٚؿـتـٕٛ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَٗإٌََّْ َْٞٛ ْ١نٌَْاص

()1

قاٍ :نإٔ مل ٜػهٓٛا ,أَا

مسعت ق ٍٛيبٝس :
ٚغٓٝت غبتاّ قبٌ فط ٣زاسؼ
يٛنإ يًٓؿؼ ايًذٛز خًـٛز

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طاْٛوَزَاةِ اْٛيٌُِ١ص ( )2قاٍ :اهلٛإ ,أَا مسعت
ق ٍٛايؿاعط :
إْا ٚدسْا بـ٬ز ايـًـ٘ ٚاغـع١
تٓذ َٔ ٢ايصٍ ٚإدعاٚ ٠اهلٕٛ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طًَالَ ُّلَِْٔ٣ َ١ٌُ٠َٜريًاص ( )3قاٍ :ايٓكريَ ,ا ٗ ؾل
ايٓٛا َ٘ٓٚ ,٠تٓبت ايٓدٌ ,أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
ٚيٝؼ ايٓاؽ بعسى ٗ ْكري
ٚيٝػٛا غري أقساٖٚ ٤اّ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طالَ َُبسِعٌص ( )4قاٍ :اهلطَ ,١أَا مسعت قٍٛ
ايؿاعط :
يعُط ٟيكس أعطٝت نٝؿط ؾاضناّ
ٜػام إيَ ٘ٝا ٜك ّٛعًـ ٢ضدـٌ

( )1غٛض ٠ا٭عطاف .92
( )2غٛض ٠ؾكًت .17
( )3غٛض ٠ايٓػا.124 ٤
( )4غٛض ٠ايبكط.68 ٠
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قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طاْٛخَْْؾُ األَثَْْغُ  ْ٢ِٟاْٛخَْْؾِ األَعٌَْدِص ( )1قاٍ :بٝاض
ايٓٗاض َٔ غٛاز ايً ٖٛٚ ,ٌٝايكبض إشا اْؿًل ,أَا مسعت ق ٍٛأَ: ١ٝ
اـٝط ا٭بٝض ن ٤ٛايكبض َٓؿًل
ٚاـٝط ا٭غٛز ي ٕٛايًَ ٌٝهُّٛ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طثِئْغََ٠ب اشْزَشًَْا ثِوِ ؤَُِ٣غَيُْٞص ( )2قاٍ :باعٛا ْكٝبِٗ َٔ
اٯخط ٠بطُع ٜػري َٔ ايسْٝا ,أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
ٜعط ٞبٗا مثٓاّ ؾُٓٝعـٗـا
ٜٚك ٍٛقاسبٗا أ ٫تؿط٣

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طزُغْجَبً٣ب  ْ٢ِٟاٛغََّ٠بءِص ( )3قاٍْ :اض َٔ ايػُا,٤
أَا مسعت ق ٍٛسػإ :
بكَ ١ٝعؿط قبت عًٗٝـِ
ؾآبٝب َٔ اؿػبإ ؾٗب

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طًَهَنَذْ اٌُْٛخٌُهُص ( )4قاٍ :اغتػًُت ٚخهعت,
أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
يبٝو عًٝو نٌ عإ بـهـطب١
ٚآٍ قكَ َٔ ٞكٌ ٚشٚ ٟؾط

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَٟوِْشَخً ػَنً٘بص ( )5قاٍ :ايهٓو :ايهٝل ايؿسٜس,
أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :

( )1غٛض ٠ايبكط.167 ٠
( )2غٛض ٠ايبكط.90 ٠
( )3غٛض ٠ايهٗـ .40
( )4غٛض ٠ط٘ .111
( )5غٛض ٠ط٘ .124
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ٚاـ ٌٝيكس ؿكت بٗا ٗ َأظم
نٓو ْٛاس ٘ٝؾسٜس إـكـسّ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَُ ُِّٚٗ ْ٢ِٟحٍّص ( )1قاٍ :ططٜل ,أَا مسعت قٍٛ
ايؿاعط :
ساظٚا ايعٝاٍ ٚغسٚا ايؿذاز
بأدػاز عـاز يـٗـا آٜسإ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طرَادِ اْٛسُجُِٖص ( )2قاٍ :شات ايططا٥ل ٚاـًل
اؿػٔ ,أَا مسعت ق ٍٛظٖري بٔ أب ٞغًُ: ٢
ِٖ ٜكطب ٕٛسبٝو ايبٝض إش ؿكٛا
ٜٓ ٫هك ٕٛإش َا اغتًشُٛا ٛٓٚا

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طزَشَػًبص ( )3قاٍ :ايسْـ اهلايو َٔ ؾس٠
ايٛدع ,أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
أَٔ شنط ي ٢ًٝإٕ ْأت غطب ١بٗا
نأْو دِ يٮطبـا َـشـطض

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَّذُمُّ اَْْٛزَِْٞص ( )4قاٍٜ :سؾع٘ عٔ سك٘ ,أَا مسعت
ق ٍٛأب ٞطايب :
ٜكػِ سكاّ يًٝتٚ ِٝيـِ ٜهـٔ
ٜسع يصا أٜػاضٖٔ ا٭قاغطا

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طاٛغََّ٠بءُ ُٟنَِْـِشٌ ثِوِص ( )5قآٍَ :كسع َٔ خٛف ّٜٛ
( )1غٛض ٠اؿر .27
( )2غٛض ٠ايصاضٜات .7
( )3غٛضٜٛ ٠غـ .85
( )4غٛض ٠إاع.2 ٕٛ
( )5غٛض ٠إعٌَ .18
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ايكٝاَ ,١أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
ظبأٖ ست ٢أعطض ايً ٌٝزْٗٚا
أؾاطري ٚمس ٢ضٚا ٤دسٚضٖـا

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَُيٌُُّ ْٞصَهٌَُ١ص ( )1قاٍ :وبؼ أٚهلِ عً٢
آخطِٖ ست ٢تٓاّ ايطري ,أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
ٚظعت ضعًٗٝا بأقب ْـٗـس
إشا َا ايك ّٛؾسٚا بعس ٔؼ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَُٗ٠َّٜب خَجَذْص ( )2قاٍ :اـب :٤ايصٜ ٟطؿأ َط٠
ٜٚػعط أخط ,٣أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
ٚايٓاض ؽبـٛعـٔ آشاْـٗـِ
ٚأنطَٗا إشا ابتسضٚا غعرياّ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَٗبُ٠ْٛيِْٚص ( )3قاٍ :نسضزض ٟايعٜت ,أَا مسعت
ق ٍٛايؿاعط :
تباض ٣بٗا ايعٝػ ٢ايػُ ّٛنأْٗا
تبطٓت ا٭قطاب َٔ عطم َٗ٬

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طؤَخْزًا ًَثِْالًص ( )4قاٍ :ؾسٜس ّا يٝؼ ي٘ ًَذأ ,أَا
مسعت ق ٍٛايؿاعط :
خع ٟاؿٝاٚ ٠خع ٟإُات
ٚن ٬أضا ٙطعاَـاّ ٚبـ٬ٝ

( )1غٛض ٠ايٌُٓ .17
( )2غٛض ٠ا٭غطا.97 ٤
( )3غٛض ٠ايهٗـ .29
( )4غٛض ٠إعٌَ .17
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قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَُنََّٔجٌُا ُِِ اْٛجِالَدِص ( )1قاٍٖ :طبٛا بًػ ١اي,ُٔٝ
أَا مسعت ق ٍٛعس ٟبٔ ظٜس :
ؾٓكبٛا ٗ ايب٬ز َٔ سصض إـٛ
ت ٚدايٛا ٗ ا٭ضض أ ٟفاٍ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طبِالَّ ىَْ٠غًبص ( )2قاٍ :ايٛط ٤اـؿٚ ٞايهّ٬
اـؿ ,ٞأَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
ؾباتٛا ٜسؾٚ ٕٛبات ٜػط٣
بكري بايسدا ٖاز ُٖٛؽ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَ٠ُْٟٔسٌَُ١ص ( )3قاٍ :إكُض :ايؿاَذ بأْؿ٘
إٓهؼ ضأغ٘ ,أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
ٚمٔ عً ٢دٛاْبٗا قعـٛز
ْػض ايططف ناٱبٌ أيكُا

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طُِِ ؤَْٟشٍ َٟشِّحٍص ( )4قاٍ :إطٜر :ايباطٌ ,أَا
مسعت ق ٍٛايؿاعط :
ؾطاعت ؾاْتكست ب٘ سؿاٖا
ؾدط نأْ٘ خٛط َـطٜر

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طزَزًْ٠ب َْٟٔؼًِّْبص ( )5قاٍ :اؿتِ :ايٛادب ,أَا
مسعت ق ٍٛأَ: ١ٝ

( )1غٛض ٠م .36
( )2غٛض ٠ط٘ .108
( )3غٛضٜ ٠ؼ .8
( )4غٛض ٠م .5
( )5غٛضَ ٠ط.71 ِٜ
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عبازى ىطٚ ٕٛ٦أْت ضب
بهؿٝو إٓاٜا ٚاؿـتـّٛ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طًَؤٌََْٗاةٍص ( )1قاٍ :ايك ٍ٬اييت  ٫عط ٣هلا ,أَا
مسعت ق ٍٛاهلصي: ٞ
ؾًِ ٜٓطل ايسٜو ستَ ٢ٮت
ن٪ب ايسْإ ي٘ ؾاغتـساضا

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طًَالَ ىُ ْٞهَنْيَب ُّنضٌََُُ١ص ( )2قاٍٜ ٫ :ػهط ,ٕٚأَا
مسعت ق ٍٛعبس اهلل بٔ ضٚاس: ١
ثِ ٜٓ ٫عؾ ٕٛعٓٗا ٚيهٔ
ٜصٖب اهلِ عِٓٗ ٚايػًٌٝ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طَٗبًَ َ١شَاًٟبص ( )3قاٍ٬َ :ظَاّ ؾسٜساّ نًعّٚ
ايػط ِٜايػط ,ِٜأَا مسعت ق ٍٛبؿط بٔ أب ٞساظّ :
 ّٜٛٚايٓػاض  ّٜٛٚاؿؿاض
ٚنإ عصاباّ ٚنإ غطاَاّ

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طًَاٛزَّشَائِتِص ( )4قاٍَٖٛٛ :نع ايك٬ز َٔ ٠إطأ,٠
أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
ٚايععؿطإ عً ٢تطا٥بٗا
ؾطقاّ بٗا ايًبات ٚايٓشط

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طًَُٗنْزًٌَُْٟٓ ْٞب ثٌُسًاص ( )5قاًٍٖ :ه ٢بًػ ١عُإ ِٖٚ
( )1غٛض ٠ايعخطف .71
( )2غٛض ٠ايكاؾات .47
( )3غٛض ٠ايؿطقإ .65
( )4غٛض ٠ايطاضم .7
( )5غٛض ٠ايؿتض .12
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َٔ اي ,ُٔٝأَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
ؾ ٬تهؿطٚا َا قس قٓعٓا ايٝهُٛا
ٚناؾٛا ب٘ ؾايهؿط بٛض يكاْع٘

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍطََِ٣شَذْص ( )1قاٍ :ايٓؿـ :ايطع ٞبايً ,ٌٝأَا
مسعت ق ٍٛيبٝس :
بسئ بعس ايٓؿـ ايٛدـٝؿـا
ٚبعس ط ٍٛاؾط ٠ايكطٜؿا

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طؤَٛذُّ اْٛخِظَبِٝص

( )2

قاٍ :اؾسٍ إداقِ ٗ

ايباطٌ ,أَا مسعت ق: ًٌَٗٗ ٍٛ
إٕ ؼت ا٭ؾذاض سعَاّ ٚدٛزاّ
ٚخكُٝاّ أيـس شا َـػـ٬م

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ طثِوِدْ ٍٚزَنِْزٍص ( )3قاٍ :ايٓهٝر ٖا ٜؿ٣ٛ
باؿذاض ,٠أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
هلِ ضاح ْٚاض إػو ؾِٗٝ
ٚؾا ِٜٗٚإشا ؾاٚ٤ا سٓٝصا
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  َٔ -ا٭دساخ ( - )4قاٍ :ايكبٛض ,أَا مسعت
ق ٍٛابٔ ضٚاس: ١
سٓٝا ٜكٛي ٕٛإشا َطٚا عً ٢دسثٞ
أضؾسٜ ٙا ضب َٔ عإ ٚقس ضؾسا

( )1غٛض ٠ا٭ْبٝا.78 ٤
( )2غٛض ٠ايبكط.204 ٠
( )3غٛضٖٛ ٠ز .69
( )4غٛضٜ ٠ؼ .51
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قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ ًٖٛ -عاّ ( - )1قاٍ :نذطاّ دعٚعاّ ,أَا مسعت
ق ٍٛبؿط بٔ أب ٞساظّ :
َ ٫اْعاّ يًٝت ِٝمًتـ٘
َ ٫ٚهباّ ـًك٘ ًٖعاّ
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ ٫ٚ -ت سٌ َٓام ( - )2قاٍ :يٝؼ عٌ ؾطاض,
أَا مسعت ق ٍٛا٭عؿ: ٢
تصنطت ي ٢ًٝسٌ ٫ت تصنط
ٚقس بٓت َٓٗا ٚإٓام بعٝس
قاٍ :اخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ ٚ -زغط ( - )3قاٍ :ايسغط :ايص ٟؽطظ ب٘
ايػؿ ,١ٓٝأَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
غؿْٛ ١ٓٝت ٞقس أسهِ قٓعٗـا
َٓشت٘ ا٭يٛاح َٓػٛد ١ايسغط
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -ضنع ّا ( - )4قاٍ :سػاّ ,أَا مسعت قٍٛ
ايؿاعط :
ٚقس تطدؼ ضنعاّ َؿكـط ْـسؽ
بٓبأ ٠ايكٛت َا ٗ مسع٘ نصب
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -باغط - )5( ٠قاٍ :ناؿ ,١أَا مسعت ق ٍٛعبٝس
بٔ ا٭بطم :
قبشٓا ُُٝاّ غسا ٠ايٓػا
ض ؾٗبا ١ًََُٛ ٤باغط٠
( )1غٛض ٠إعاضز .19
( )2غٛض ٠م.3
( )3غٛض ٠ايكُط .13
( )4غٛضَ ٠ط.98 ِٜ
( )5غٛض ٠ايكٝاَ.24 ١
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قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -نٝعٟ

()1

 -قاٍ :دا٥ط ,٠أَا مسعت قٍٛ

اَط ٨ايكٝؼ :
ناظت بٓٛأغس عهُٗـِ
إش ٜعسي ٕٛايطأؽ بايصْب
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -مل ٜتػٓ٘ ( - )2قاٍ :مل تػري ٙايػٓ ,ٕٛأَا
مسعت ق ٍٛايؿاعط :
طاب َٓ٘ ايطعِ ٚايطٜض َعاّ
ئ أتطاَ ٙتػرياّ َٔ غـٔ
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -ختاض ( - )3قاٍ :ايػساض ايعً ّٛايػؿ ,ّٛأَا
مسعت ق ٍٛايؿاعط :
يكس عًُت ٚاغتٝكٓت شات ْـؿـػـٗـا
بإٔ  ٫ؽاف ايسٖط قطَ ٫ٚ ٢خرت٣
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -عٌ ايكطط ( - )4قاٍ :ايكؿط ,أَا مسعت قٍٛ
ايؿاعط :
ؾأيكَ ٗ ٢طادٌ َٔ سسٜس
قسٚض ايكطط يٝؼ َٔ ايربا٠
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -أنٌ ٔط

()5

 -قاٍ :ا٭ضاى ,أَا مسعت

ق ٍٛايؿاعط :
َا َػعٍ ؾطز تـطاعـ ٞبـعـٓٝـٗـا
أغٔ غهٝض ايططف َٔ خًٌ اـُط
( )1غٛض ٠ايٓذِ .22
( )2غٛض ٠ايبكط.295 ٠
( )3غٛض ٠يكُإ .32
( )4غٛض ٠غبأ .12
( )5غٛض ٠غبأ .16
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قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -امشأظت ( - )1قاٍْ :ؿطت ,أَا مسعت عُطٚ
بٔ نًج: ّٛ
إشا عض ايجكات بٗا امشأظت
ٚٚيت٘ عؿـٛظْ ١ظبـْٛـاّ
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -دسز ( - )2قاٍ :ططا٥ل ,أَا مسعت قٍٛ
ايؿاعط :
قس غازض ايٓػع ٗ قؿشاتٗا دسزاّ
نأْٗا ططم ٫ست عًـ ٢أنـِ
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -أغٓٚ ٢أقٓ٢

( )3

 -قاٍ :أغٓ َٔ ٢ايؿكطٚ ,أقٓ٢

َٔ ايػٓ ,٢أَا مسعت ق ٍٛعٓرت ٠ايعبػ: ٞ
ؾأقٓ ٢سٝا٤ى  ٫أبا يو ٚاعًُٞ
أْ ٞاَط ٩غأَٛت إٕ مل أقتٌ
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ ًٜ ٫ -تهِ ( - )4قآٍٜ ٫ :ككهِ بًػ ١بين
عبؼ ,أَا مسعت ق ٍٛاؿط ١٦ٝايعبػ: ٞ
أبًؼ غطا ٠بين غعس َػًػً١
دٗس ايطغاي ٫ ١أيتا  ٫ٚنصبا
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ (ٚأباّ) ( )5قاٍ :ا٭بَ :ا ٜعتًـ َٓ٘ ايسٚاب,
أَا مسعت ق ٍٛايؿاعط :
تط ٣ب٘ ا٭ب ٚايٝكطٌ كتًـطـاّ
عً ٢ايؿطٜع ١هط ٟؼتٗا ايػطب
( )1غٛض ٠ايعَط .45
( )2غٛض ٠ؾاطط .27
( )3غٛض ٠ايٓذِ .48
( )4غٛض ٠اؿذطات .17
( )5غٛض ٠عبؼ .31
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قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ ( ٫تٛاعس ٖٔٚغطاّ)

()1

قاٍ :ايػط :اؾُاع ,أَا

مسعت ق ٍٛاَط ٨ايكٝؼ :
أ ٫ظعُت بػباغ ١اي ّٛٝأْـٓـٞ
نربت ٚإٔ  ٫وػٔ ايػط أَجايٞ
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ (ؾ ٘ٝتػ )2( )ُٕٛٝقاٍ :تعضع ,ٕٛأَا مسعت قٍٛ
ا٭عؿ: ٢
َٚؿ ٢ايك ّٛبايعُاز إٍ ايسضسا ٤أع ٞٝإػ ِٝأ ٜٔإػام
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ ( ٫تطد ٕٛهلل ٚقاضاّ) ( )3قاٍ ٫ :ؽؿ ٕٛهلل
ععُ ,١أَا مسعت ق ٍٛأب ٞشٜ٩ب :
إشا يػعت٘ ايٓشٌ مل ٜطز يػعٗا
ٚسايؿٗا ٗ بٝت ْٛب عٛاٌَ
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ (شا َرتب )4( )١قاٍ :شا سادٚ ١دٗس ,أَا مسعت
ق ٍٛايؿاعط :
تطبت ٜس يو ثِ قٌ ْٛايـٗـا
ٚتطؾعت عٓو ايػُا ٤غذاهلا
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ (َٗطعٌ) ( )5قاٍَ :صعٌٓ خانعٌ ,أَا
مسعت ق ٍٛتبع :
تعبسِْ ٞط بٔ غعس ٚقس زض٣
ِٚط بٔ غعس َسَٗٚ ٜٔطع

( )1غٛض ٠ايبكط.235 ٠
( )2غٛض ٠ايٓشٌ .10
( )3غٛضْٛ ٠ح .13
( )4غٛض ٠ايبًس .16
( )5غٛض ٠ابطاٖ.43 ِٝ
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قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  ٌٖ -تعًِ ي٘ مسٝاّ ( -)1قاٍٚ :يساّ ,أَا مسعت
ق ٍٛايؿاعط :
أَا ايػُ ٞؾأْت َٓ٘ َهجط
ٚإاٍ ؾ ٘ٝتػتصٚ ٟتطٚح
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ ٜ -كٗط ( -)2قاٍٜ :صاب ,أَا مسعت قٍٛ
ايؿاعط :
غدٓت قٗاضت٘ ؾعٌ عجاي٘
ٗ غٝطٌ نؿٝت ب٘ ٜرتزز
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -يتٓ ٤ٛبايعكب - )3(١قاٍ :يتجكٌ ,أَا مسعت
ق ٍٛاَط ٨ايكٝؼ :
ُؿ ٢ؾتجكًٗا عذـٝعتـٗـا
َؿ ٞايهعٝـ  ٤ٜٛٓبايٛغل
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -نٌ بٓإ ( -)4قاٍ :أططاف ا٭قابع ,أَا
مسعت ق ٍٛعٓرت: ٠
ؾٓعِ ؾٛاضؽ اهلٝذا ٤قَٞٛ
إشا عًل ا٭عٓ ١بايبـٓـإ
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -إعكاض ( -)5قاٍ :ايطٜض ايؿسٜس ,٠أَا مسعت
ق ٍٛايؿاعط :
ؾً٘ ٗ آثاضٖٔ خٛإ
ٚسؿٝـ نأْ٘ إعكاض
( )1غٛضَ ٠ط.65 ِٜ
( )2غٛض ٠اؿر .20
( )3غٛض ٠ايككل .76
( )4غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .12
( )5غٛض ٠ايبكط.266 ٠
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قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ َ -طاغُاّ( - )1قآٍَ :ؿػشاّ بًػٖ ١ص ,ٌٜأَا
مسعت ق ٍٛايؿاعط :
ٚاتطى أضض دٗط ٠إٕ عٓسٟ
ضدا ٗ ٤إطاغِ ٚايتعازٟ
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -قًساّ( )2قاٍ :أًَؼ ,أَا مسعت ق ٍٛأبٞ
طايب
ٚإْ ٞيكطّ ٚابٔ قطّ هلـاؾـِ
ٯبا ٤قسم فسِٖ َعكٌ قًس
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ (٭دطاّ غري ٖٓ -)3( ٕٛقاٍ :غري َٓكٛم ,أَا مسعت
ق ٍٛظٖري :
ؾهٌ اؾٛاز عً ٢اـ ٌٝايبطا ٤ؾ٬
ٜعط ٞبصيو ْٖٓٛـاّ  ٫ٚتـطقـا
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -دابٛا ايكدط( - )4قاٍْ :كبٛا اؿذاضٗ ٠
اؾباٍ ؾاؽصٖٚا بٛٝتاّ ,أَا مسعت ق ٍٛأَ: ١ٝ
ٚؾل أبكاضْا نُٝا ْعٝـ بٗا
ٚداب يًػُع أقُاخاّ ٚآشاْا
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -سباّ ْاّ ( -)5قاٍ :نجرياّ ,أَا مسعت قٍٛ
أَ: ١ٝ
إٕ تػؿط ايًِٗ تػؿط ْاّ
ٚأ ٟعبس يو  ٫إٔـا
( )1غٛض ٠ايٓػا.100 ٤
( )2غٛض ٠ايبكط.264 ٠
( )3غٛض.3 ٕ ٠
( )4غٛض ٠ايؿذط .9
( )5غٛض ٠ايؿذط .20

َعامل اٱّإ  /ز 149ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 302

قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -غاغل ( -)1قاٍ :ايعًُ ,١أَا مسعت قٍٛ
ظٖري :
ظًت ػٛب ٜساٖا ١ٖٝ٫ ٖٞٚ
ست ٢إشا دٓض إ ٫ظٚ ّ٬ايػػل
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  ٗ -قًٛبِٗ َطض( - )2قاٍ :ايٓؿام ,أَا
مسعت ق ٍٛايؿاعط :
أداٌَ أقٛاَاّ سٝاٚ ٤قـس أض٣
قسٚضِٖ تػً ٞعًَ ٢طانٗا
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ ٜ -عُٗ -)3( ٕٛقاًٍٜ :عبٜٚ ٕٛرتزز ,ٕٚأَا
مسعت ق ٍٛا٭عؿ: ٢
أضاْ ٞقس عُٗت ٚؾاب ضأغٞ
ٖٚصا ايًعب ؾٌ بايهـبـري
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -إٍ باض٥هِ ( -)4قاٍ :خايكهِ ,أَا مسعت
ق ٍٛتبع :
ؾٗست عً ٢أسـُـس أْـ٘
ضغ َٔ ٍٛاهلل باض ٤٣ايٓػِ
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  ٫ -ضٜب ؾ -)5( ٘ٝقاٍ ٫ :ؾو ؾ ,٘ٝأَا مسعت
ق ٍٛابٔ ايعبعط: ٟ
يٝؼ ٗ اؿل ٜا أَاَ ١ضٜب
إِا ايطٜب َا ٜك ٍٛايهصٚب
( )1غٛض ٠ايؿًل .3
( )2غٛض ٠ايبكط.10 ٠
( )3غٛض ٠ايبكط.15 ٠
( )4غٛض ٠ايبكط.54 ٠
( )5غٛض ٠آٍ عُطإ .9
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قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -ختِ اهلل عً ٢قًٛبِٗ ( -)1قاٍ :طبع عًٗٝا,
أَا مسعت ق ٍٛا٭عؿ: ٢
ٚقٗبا ٤طاف ٜٛٗز بٗا
ؾأبطظٖا ٚعًٗٝا ختـِ
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -قؿٛإ( - )2قاٍ :اؿذط ا٭ًَؼ ,أَا مسعت
ق ٍٛأٚؽ بٔ سذط :
عً ٢ظٗط قؿٛإ نإٔ َتْ٘ٛ
عًًٔ بسٖٔ ٜعيل إتٓـع٫
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -ؾٗٝا قط ( )3قاٍ :بطز ,أَا مسعت قْ ٍٛابػ: ١
ٜ ٫ربَ ٕٛإشا َا ا٭ضض دًًٗا
قط ايؿتا َٔ ٤اٱقاٍ نا٭زّ
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -تب ٨ٛإ -)4( ٌَٓ٪قاٍ :تٛطٔ إ ,ٌَٓ٪أَا
مسعت ق ٍٛا٭عؿ: ٢
َٚا بٛأ ايطٓٔ بٝتو َٓعّ٫
بأدٝاز غع ٟايػٓٚ ٢احملطّ
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -ضب -)5( ٕٛٝقاٍْٛ :ع نجري ,٠أَا مسعت
ق ٍٛسػإ :
ٚإشا َعؿط ػاؾٛا عٔ اٍ
قكس ًٓٓا عً ِٗٝضبٓٝـا

( )1غٛض ٠ايبكط.7 ٠
( )2غٛض ٠ايبكط.264 ٠
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .117
( )4غٛض ٠آٍ عُطإ .121
( )5غٛض ٠آٍ عُطإ .146
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قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍ  -كُك -)1( ١قاٍ :فاع ,١أَا مسعت قٍٛ
ا٭عؿ: ٢
تبٝت ٗ ٕٛإؿتا َٮ ٣بطْٛهِ
ٚداضاتهِ غػب ٜبٔ ًٝا٥كا
قاٍ :أخربْ ٞعٔ قٛي٘ تعاٍٚ( :يٝكرتؾٛا َا ِٖ َكرتؾ ,)2( )ٕٛقاٍ :يٝهتػبٛا
َا ِٖ َهتػب ,ٕٛأَا مسعت ق ٍٛيبٝس :
ٚإْ ٞٯت َا أتـٝت ٚإْـٓـٞ
ٕا اقرتؾت ْؿػ ٞعً ٢يطاٖب.

( )1غٛض ٠إا٥س.3 ٠
( )2غٛض ٠ا٭ْعاّ .113
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اٌعفس ادلثازن
زدود وسميح ػٍى تؼض األجصاء األخريج ِٓ هرا
ِ
 -1مساحح اإلِاَ شٍخ األشهس.

 -2مساحح اٌؼالِح اٌشٍخ أ.دِ .فرً مجهىزٌح ِصس اٌؼستٍح.
 -3األِني اٌؼاَ دلٕظّح اٌرؼاوْ اإلظالًِ.

 -4وشٌس اٌرؼٍٍُ اٌؼايل واٌثحث اٌؼًٍّ مجهىزٌح اٌؼساق.
 -5األِني اٌؼاَ إلحتاد ادلؤزخني اٌؼسب.

 -6ظؼادج أ.دِ .دٌس جاِؼح ادلٍه فٍصً ادلٍّىح اٌؼستٍح اٌعؼىدٌح

 -7ظؼادج أ.دِ .دٌس جاِؼح وسدفاْ اجلّهىزٌح اٌعىدأٍح.
 -8ظؼادج أ.دِ .دٌس اجلاِؼح اإلظالٍِح ادلدٌٕح ادلٕىزج.

 -9ظؼادج أ.د .زئٍط اجلاِؼح اٌؼسالٍح.
 -11ظؼادج أ.د .زئٍط جاِؼح ذي لاز

اٌؼساق.

 -11ظؼادج أ.د .زئٍط جاِؼح جدازا ادلٍّىح األزدٍٔح اذلامشٍح.

 -12ظــؼادج أ.دِ .ــدٌس جاِؼــح األِــري ػثــد اٌمــادز اجلّهىزٌــح

اجلصائسٌح.
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اٌعٍد صاحة اٌفضٍٍح ادلسجغ اٌدًٌٕ اٌشٍخ صاحل اٌطائً
أظراذ اٌفمه واألصىي واٌرفعري واألخالق

اٌعالَ ػٍٍىُ وزمحح اهلل وتسواذه

وتؼد.....،

فٍمــد ذٍمٍــد اّــد اهلل زظــاٌرىُ اٌسلٍمــح وتهــا اجلــصء احلــادي

واخلّعىْ يف ذفعري آٌح واحدج ِٓ ظىزج آي ػّساْ ِٓ اٌمسآْ اٌىسٌُ.

ٔرضسع إىل اهلل اٌؼًٍ اٌمدٌس أْ ٌٍهّىُ اٌؼٍُ إٌافغ واْ جيؼٍـه

يف ٍِصاْ حعٕاذىُ.

وشىس اهلل ٌىُ حعٓ ػٍّىُ

واٌعالَ ػٍٍىُ وزمحح اهلل وتسواذه

يف ِٓ 13 :صفس 1429هـ
ادلىافك ِٓ 21:فرباٌس َ2118
َكطؿ ٢عباؽ
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ادلسجغ اٌدًٌٕ اٌشٍخ صاحل اٌطائً
صاحة أحعٓ ذفعري ٌٍمسآْ وأظراذ اٌفمه واألصىي واٌرفعري

واألخالق

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضٓ ١اهلل ٚبطنات٘ٚ...بعس,
ؾإْــ٘ يٝػــعسْ ٞإٔ أتكــسّ يػــٝازتهِ غــايل ايؿــهط ٚايتكــسٜط
ٚاٱســرتاّ عًــ ٢تؿهــًهِ بإٖــسآ٥ا ْػــدَ ١ــٔ َــٔ اؾــع ٤ايجــاْٞ
ٚايجُاٌْ.
ٚأُٓ َٔ ٢اهلل إٔ ٜس ِٜعًٝهِ ْعُ ١ايكشٚ ١ايعاؾٝـٚ ١إٔ ٜػـبؼ
عًٝهِ ْعُ٘ ظاٖطٚ ٠باطٓ٘ ٚإ ٜٛؾكٓا ٕا وب٘ ٜٚطنا.ٙ
ؾانط ٜٔيهِٚ ,يهِ ؼٝاتٞ
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مساس ١إطدع ايسٜين ايؿٝذ قاحل ايطاٞ٥

سؿع٘ اهلل ٚضعاٙ

قاسب أسػٔ تؿػري يًكطإٓ ايهطِٜ
أغتاش ايؿك٘ ٚا٭قٚ ٍٛايتؿػري ٚا٭خ٬م
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضٓ ١اهلل ٚبطنات٘ٚ...بعس,
ؾكس تػًُٓا بٝس ايؿهط ٚايتكسٜط ْػد َٔ ١نتاب"َعامل اٱّإ ٗ تؿػري
ايكطإٓ" اؾع ٤ايتػع-ٕٛاٯٜـَ 134 ١ـٔ غـٛض ٠آٍ عُـطإٚ ,ايـص ٟتؿهـًتِ
بإٖسا ٘٥إٍ َعاي ٞايربٚؾػٛض أنُـٌ ايـس ٜٔإسػـإ أٚغًـ ,ٞا٭َـٌ ايعـاّ
ٕٓعُــ ١ايتعــا ٕٚاٱغــٜٚ ,َٞ٬ؿــطؾٓا إٔ ْتكــسّ إيــٝهِ ظعٜــٌ ؾــهطْا عًــ٢
دٗٛزنِ إتٛاقً ١يتؿػري أ ٟايصنط اؿه ,ِٝؾذعانِ اهلل عٓا خـري اؾـعا٤
ٚباضى ؾٝهِ ٚؾُٝا تك َٕٛٛب٘ َٔ دٗس َباضى خسَ ١يٲغٚ ّ٬إػًٌُ.
ٚتؿهًٛا بكبٚ ٍٛاؾط ايؿهط ٚايتكسٜط.
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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 /مساس ١إطدع ايسٜين يًُػًٌُ ايؿٝذ قاحل ايطا ٞ٥احملرتّ
قاسب أسػٔ تؿػري يًكطإٓ
أغتاش ايؿك٘ ٚا٭قٚ ٍٛايتؿػري ٚا٭خ٬م
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضٓ ١اهلل ٚبطنات٘ :
ٚأغاٍ اهلل تعاٍ إ ٜٛؾكهِ ٚوؿعهِ ٜٚطعانِ اْ٘ مسٝعٸ فٝب ايسعا.٤
تػًُٓا َع بايؼ ايؿهط ٚايتكسٜط اؾع ٤ايطابع عؿط ٚاـاَؼ عؿط ٚايػـازؽ
عؿط بعس إا َٔ ١٥نتابهِ إٛغَ(ّٛعامل اٱّإ ٗ تؿػري ايكطإٓ) ٚأقٖ ٗ ٍٛصا
ايهتاب باْ٘ ٜعرب عٔ دٗس نبري َبص ٗ ٍٚاْا ٤ايًٝـٌ ٚاطـطاف ايٓٗـاضٜٚ ,عـرب عـٔ
تعب نبريّ ٫ ,هٔ إٔ ٜٛقـ بعباض ٠أَ ١ًْ ٚع ,١ٓٝؾٗ ٛدٗس ايعًُا ٤إدًكٌ
ايكابط ٜٔايكازقٌ َع اهلل تعاٍ َٚع ايٓؿؼٜٚ ,عرب عٔ فط َٔ ٣ايتسؾل ايعًُٞ
إٛثٛم ٚإأَٚ ٕٛاـايس ,ايص ٜ ٟعٛز بٓا اٍ شنطٜات إان ٞاـايس يعًُا ٤ا٭َـ١
ٗ تأضىٗا اجملٝس ,ؾكس عربمت ؾٝـ٘ اقـسم تعـبري عـٔ غـري ٠ايعًُـا ٤إػـًٌُ ايـصٜٔ
ٜتُٝـع ٕٚبا٭َاْـٚ ١ايجكـٚ ١ايجبـات ٗ عًُٗــِ َٚػـريتِٗ اـايـسٚ ,٠اْـين إش أٚنــس
اعذاب ٞايهبري ٗ ٖص ٙا٭دعاٚ ,٤إْـين ازعـ ٛاهلل تعـاٍ إ ٜـٓعِ عًـٝهِ بايعاؾٝـ١
ٚايكش ١ايتاَ َٔ ,١أدٌ إ ٜػتُط ٖصا ايتسؾل ايعًُ ٞايهبري ٗ ٖصا ايعَإ ايصٟ
ؾض ؾْ ٘ٝتاز ايعًُاٚ ٤اجملتٗس ٜٔـسَ ١تطاخ ٚتأضٜذ اَتٓاٚ ,خسَ ١زٜٓٓـا اؿٓٝــ
إ اهلل تعاٍ مسٝعٸ فٝب ايسعا.٤
ٚايػ ّ٬عًٝهِ ٚضٓ ١اهلل ٚبطنات٘.

 311ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /ز149

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،،،
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السادة /مكتب املرجع الذيين
الشيخ صاحل الطائي
صاحب أحسن تفسري للقرآن

السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

تٗسٜهِ داَع ١نطزؾإ أطٝب ايتشاٜا ٚ ,تػُطْا ايػعاز ٠باٱقساضات
اييت تتٛاٍ إيٓٝا بإْتعاّ َٔ َهتب إطدع ايسٜين ٗ (َعامل اٱّإ ٗ تؿػري
ايكطإٓ) ٚايص ٟنإ آخط ٖص ٙاٱقساضات (اؾـع ٤ايػـازؽ ٚايـج٬ثٌ بعـس
إاٚ )١٥ايص ٟتؿطؾٓا بإغتَٛ َ٘٬دب خطابهِ ضقِ  16/1535ايكـازض ٗ
ٚ ,ّ 2016/7/13شيو إثطا٤اّ يًُعطؾ ٗ ١فـاٍ تؿػـري آٜـات ايكـطإٓ ,خسَـ١
يًباسجٌ ٚإٗتٌُ بأَط ايتؿػري ايكطآْٚ ,ٞاييت أنـشت َتاسـ ٗ ١ا٭قػـاّ
إدتك ١بإهتبات ا٭نازّ ٗ ١ٝاؾاَعات َٚطانع ايبشٛخ ٚداَع ١نطزؾإ
ؼع ٢بأعساز ٚاؾطَٗٓ ٠ا ٗ َهتبٗا إطنع.١ٜ
ختاَاّ يهِ ايؿهط ٚايعطؾإ عًٖ ٢صا ايكـٓٝعْ ,ؿعٓـا اهلل بـ٘ٚ ,أثـابهِ
عً ٘ٝخري اؾعا. ٤

وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واإلحرتام
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ِؼايل اٌشٍخ صاحل اٌطائً

اٌعالَ ػٍٍىُ وزمحح اهلل وتسواذه ،،،وتؼد

ظٍّه اهلل

ؾأغاٍ اهلل ٕعايٝهِ ايعٚ ٕٛايتٛؾٝلٜٚ ,ػطْ ٞإؾازتهِ بأْ ٞتًكٝت بهٌ
تكسٜط ٚإَتٓإ إٖسا٤نِ يًذاَعْ ١ػد َٔ ١اؾع ٤ايتاغع بعس إاَ(َٔ ١٥عامل
اٱّإ ٗ تؿػري ايكطإٓ).
ٚإْين إش أتكسّ ٕعايٝهِ غـايل ايؿـهط ٚايعطؾـإ عًـٖ ٢ـصا اٱٖـسا,٤
٭زع ٛاهلل ايعً ٞايكسٜط إٔ ّسنِ بعٚ ْ٘ٛتٛؾٝك٘ٚ ,إٔ ٜػسز خطانِ ٜٚهًٌ
أعُايهِ بايٓذاح إْ٘ مسٝع ف ٝب وؿعهِ اهلل ٜٚطعانِ.
وٌىُ حتٍاذً وذمدٌسي

واٌعالَ ػٍٍىُ وزمحح اهلل وتسواذه
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إطدع ايسٜين ايؿٝذ قاحل ايطا ٞ٥احملرتّ
قاسب أسػٔ تؿػري يًكطإٓ
ؼ ١ٝطٝب...١
ْؿهط َبازضتهِ ايطٝب ١بإٖسا٥هِ يٓا ْػد َٔ ١نتابهِ إٛغ ّٛاؾع٤
ايج٬ث ٕٛبعس إاَ(َٔ ١٥عامل اٱّإ ٗ تؿػري ايكطإٓ) غا ًٌ٥ايباض ٟعع
ٚدٌ إٔ ٜٛؾكهِ ٗ َػريتهِ ايعًُٚ ١ٝايعًُ ١ٝخسَ ١يبًسْا ايععٜع.
 َٔٚاهلل ايتٛؾٝل...
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إىل /مكتب املرجع الذيين الشيخ صاحل الطائي
صاحب أحسن تفسري للقرآن

السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته ...
باعتعاظ بايؼ ٚاعذاب ؾسٜس باؾٗٛز ايهبري ٠يػـُاس ١آٜـ ١اهلل
ايععُــ ٢ايؿــٝذ قــاحل ايطــا( ٞ٥زاّ ظًــ٘) ٗ تؿػــري نتــاب اهلل
ايععــَ ِٝــٔ خــ ٍ٬تًكٓٝــا اٖــسا٤نِ إبــاضى يًذــع,133, 132( ٤
َ َٔ ) 134عامل اٱّـإ ٗ اغـتعٗاض نٓـٛظ َـٔ نتـاب اهلل اجملٝـس ,
غا ًٌ٥إ ٍٛعع ٚدٌ إ ٜٛؾل ايؿـٝذ اؾًٝـٌ ٕـا ؾٝـ٘ خـري ايـسْٝا
ٚاٯخطٚ ٠خسَ ١اٱغٚ ّ٬إػًٌُ .

واهلل ويل التوفيق
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ديادة األخ الذيخ صالح الطائي المحترم
صاحب أحدن تفدير للقرآن الكريم
وأدتاذ الفقه واألصول واألخالق
بهــٌ ؾدــط ٚإعتــعاظ تًكٝــت ضغــايتهِ إــٛقط ٠ايــيت ؼُــٌ ايعــسز
( )532تأضٜذ َٚ ,ّ 2012/5/26طؾكٗا اؾع ٤ايتػـعَ ٕٛـٔ ايتؿػـري ٗ
اٯ َٔ ) 133(١ٜغٛض ٠آٍ عُطإ.
ٚاْين إش أؾهطنِ دعٜـٌ ايؿـهط ٚععـ ِٝاٱَتٓـإ عًـ ٢اٖـسا٥هِ
ٖصا ,غا ّ٬٥إ ٍٛعع ٚدٌ إٔ ٜس ِٜعًٝهِ ْعُ ١ايكشٚ ١ايعاؾٚ ,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 قاحل ايطاٞ٥
قاسب أسػٔ تؿػري يًكطإٓ
َهتب إطدع 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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إؾانات اٯ١ٜ
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ايؿٗطؽ

اٯٜــــــــــْ ١ــــــــــسب إٍ
ايسعا٤

ايتؿػريط ًََٟب ؤَطَبثَُ٘ ٌََّْٝ ْٞاْٛزَََٔ
اْٛدَْ٠وَبِ١ص

قٛي٘ ط ًََِْٛوْ ََٜٞاُ٠ْٛاِْٟنِنيَص

بٔ عباؽ

زلُ االٌداع يف داز اٌىرة واٌىثائك تغداد ٌ 256عٕح2117

