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ر 3د

ِطُ اهلل اٌرمحٓ اٌرَُ٢

املمديح
اسبُددهلل ا ايددع ٟاعددٌ اسبٝددا ٠ايددهللْٝا حاددخَ ١ددٔ حاددخا
ٚإحساْ٘ٚ ،آ ١ٜبداٖةٜ ٠جلًد ٢ؾٗٝدا بدهللٜع

ؾطددً٘

دٓع٘ ٚقعد ِٝقهللحعد٘ٚٚ ،قدا٤

زَاْٝاُ يعنةٚ ٙقبادعَ٘ٛٚ ،ضعاً َجسدعاً يٓدل ٍٚحهبجد٘ ٚادٛدٚ ٙنةَد٘،
َٚكهللَ ١يهللخ ٍٛاىبَٓ٪ـب ازبٓٚ ١اشبًٛد ؾ ٗٝاٚ ،يٝس َٔ حصدة يًلٗدا
ٚاىبٛاضددٝع ايددش عماددذ َٓٗددا ايينددً ١ب اسبٝددا ٠ايددهللْٝاٚ ،إٕ عبا ٜٓد

ًب

اىبٛضٛع ٚايهِ ٚايهٝـ.
ٚعأع ٞاٯ ١ٜايكةآَْ ١ٝا٥هلل ٠قكا٥هللٚ ١ٜقًُْ ١ٝازي َٔ ١ايسُاٚ ،٤إَاَداُ
ٖادٜاُ يًٓاس نبٝعاُ ،ؾُٔ اٯٜا

إ ايكةإٓ ْلٍ قً ٢ايٓيب ضبُهلل

دً٢

اا قًٝد٘ ٚآيد٘ ٚسدًِ ٖٚ ،د ٛخادامس ودا ٟٚيًُسدًُـب ا ٫إ َٓاؾعدد٘
َٚطاَ ٘ٓٝايكهللس ١ٝقاَٚ ١ااًَ ١يًٓاس نبٝعاً ،ؾهٌ آَ ١ٜهللحس ١يٮاٝاٍ
اىبجعاقبددٚ ،١دقدد ٠ٛافب ايصدد٬ا ٚا هللاٜددٚ ،١سددب ٌٝافب ايةادداد ْٚعُدد١
َجلهللدٚ ،٠إؾاضَ ١باحنٚ ١حبٌ ْدازٍ َدٔ ايسدُا ٚ ،٤دً١

داقهللَ ٠دٔ

ايعباد يًٝجك ٞؾٗٝا قٛس ايٓد لٚ ٍٚايصدعٛد ىبٓؿعدَٚ ١صدًخ ١ايعبداد ٚاا
غين قٔ ايعاىبـب.
ٚنٌ آ ١ٜضٝا ٤عٗجهلل ٟب٘ ا٭َدِ ٚ ،نٓدل قهللسد ٞؼبجد ٟٛقًد ٢خدا٥ة
َجعهللد َٔ ٠ايعًٚ ّٛا٭سةاح ٚأسبامس ا هللاٚ ١ٜايةاادٚ ،ااَع ١قكا٥هلل١ٜ
َصاحب ١يٮؾةاد ٚازبُاقا ٚ ،سٓ ١هبٝدهلل ٠عكدٛد ايٓداس افب ايٓلداً ٠ب
ايٓشأعـبٚ ،حهب َ ١جصًٚ ،١حأؾ ١دا ١ُ٥بايٓاس نبٝعاُ بةِٖ ٚؾااةِٖ،
ؾجأع ٞآ ١ٜايبشاحٚ ٠ايٛقهلل يًَُٓ٪ـب يجثبٝجِٗ ًب َسايو اٱمبإٚ ،عهً ٕٛب
َؿَٗٗٛا دق ٠ٛيًهؿاح يٲقجهللا ٤بِْٗٗٚ ،ج سب ٌٝايص٬ا ٚايجك.٣ٛ
ٚعجطُٔ آ ١ٜأخة ٣اٱْعاح ٚايٛقٝهلل يًهؿاح يبعث ايؿلع ٚاشبٛف ًب
ْؿٛسِٗٚ ،دقٛعِٗ يًجٛبٚ ١اٱْابٚ ،١عهً ٕٛب َؿَٗٗٛا حل ١يًُسًُـب،
ٚحثاُ ِ قً ٢ايصي ٚذبٌُ ا٭ ً ٣ب ا

اا.
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ٜٚجطُٔ ٖعا ازبدلٖٚ ٤د ٛايةابدع ٚايسدبعَ ٕٛدٔ مَعدامل اٱمبدإ ًب
عؿسري ايكةإٓم عؿسري آٚ ١ٜاحهلل ٖٞٚ ٠ايسابع ١قشة ٠بعهلل اىبا َٔ ١٥سٛح٠
آٍ قُةإ ،يٝهدَ ٕٛهللحسد ١مل ٜشدٗهلل دا اي جدأحَ ٜثدٚ ، ً٬ٝنًد٘ عأٜٚدٌ
ٚإسجٓباط ٚعأسدٝس يكٛاقدهلل ٚقدٛاْـب قكا٥هللٜدَ ١سدجخهللسَٚ ١سدجكةأَ ٠دٔ
ؾٛٝضا

اٯ ١ٜايهةمبَٚ ١ا ؾٗٝا َٔ اٱاةاقا

َٚع إ ٖع ٙاٯ ١ٜايهةمب َٔ ١آٜدا

ايش عبٗة ايعك.ٍٛ

اٱْدعاح ٚاٱخبداح قدٔ إضدةاح

ايهؿدداح بأْؿسددِٗ ا ٫اْٗددا دقددَ ٠ٛؿجٛحددَٚ ١جصددً ١ددِ سبؿ دغ  ٚددٝاْ١
أَٛا ِ بإخجٝاح سبٌ اٱمبإ ٚعػٝري قصدهلل َٛٚضدٛع اٱْؿدام يٝهدً ٕٛب
سب ٌٝاا ٚؼبصٌ ؾ ٘ٝايُٓاٚ ٤ايلٜادٚ ٠ايينٜٚ ،١عدٛد قًد ِٗٝبداشبري ًب

ايهللاح ٜٔر ؤَفَالَ ٍَُٗوُِوَْ بٌَِي اٌٍَّهِ وٍَطَْٗغْفِرُؤَهُ وَاٌٍَّهُ غَفُورٌ رٌََُِ٢د.
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لىنه ذؼاىل رََِِ ًَُٛا ٍُنْفِمُوَْ فٌِ هَذِِِِ اٌَََْ٣ذاِْ اٌذْئََْا وَََّٛذًِ
٘ لَذ ْو ٍَ َل ٍَُّذوا َؤ ْٔ ُفطَذ َُ ُْ َف َإ ْه ٍَ َىْٗذ ُه َوَِذا َل ٍَ ََُّذ ُْ اٌٍَّذ ُه
رٍِذ ٍ١فَََِذا رِذرَ ؤَرَذإَِْ َ٢ذ ْر َ
وٌَىِْٓ ؤَْٔفُطََُُْ ٍَظٍُِّْوَْد اٯ.117 ١ٜ
اإلػراب وانهغح

قٛي٘ ععافب رََِِ ًَُٛا ٍُنْفِمُوَْ فٌِ هَِِِِ اٌَََْ٣اِْ اٌْئََْاد
َثٌَ :بجهللأ َةؾٛع بايطُ ١ايعاٖة ٠قً ٢آخة.ٙ
َا :إسِ َ ٍٛ ٛقبعٓ ٢ايعً ٟب ضبٌ اة باٱضاؾ.١
ٜٓؿك :ٕٛؾعٌ َطاحع َةؾٛع بثبٛ
ٚنبًٜٓ( ١ؿك)ٕٛ

ايٓ ٕٛ٭ْ٘ َٔ ا٭ؾعاٍ اشبُس،١

ً ١اىب.ٍٛ ٛ

ًب ٖع :ٙااح ٚصبةٚح َجعًكإ بٓٝؿك.ٕٛ
اسبٝا :٠بهللٍ َٔ إسِ اٱااح.٠
ايهللْٝا:

ؿ ١يًخٝا٠

قٛي٘ ععافب روََّ ًَِٛرٍِ ٍ١فَََِا رِرَد

نُثٌ :ااح ٚصبةٚح َجعًكإ قبخعٚف ًب ضبٌ حؾع خي مَثٌم ٖٚدٛ
َطاف.
حٜذَ :طاف اي ٘ٝصبةٚح بايهسة.٠
ؾٗٝا :ااح ٚصبةٚح َجعًكإ خبي ٍ(خري) َكهللّ.
خريَ :بجهللأ َ٪خة.

رؤَرَإَِْ َ٢رَْ٘ لَوٍَْ لٍََُّوا ؤَْٔفُطََُُْ فَإَهٍَْىَْٗهُد
أ اب  :ؾعدٌ َدا

ٚ ،ايجدا ٤عدا ٤ايجأْٝدث ايسدانٓٚ ،١ازبًُد١

يةٜذ.
حةثَ :ؿع ٍٛب٘ ٭ اب .

دؿ١
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قَ : ّٛطاف اي ٘ٝصبةٚح بايهسة٠

ظًُٛا :ؾعٌ َا َ ٚؾاقٌٚ ،نبً ١ظًُٛا ًب ضبٌ اة

ؿ ١يك.ّٛ

أْؿسَِٗ :ؿع ٍٛب٘ َٓصدٛمس بايؿجخدٖٚ ،١دَ ٛطداف ٚايطدُري
َِٖ :طاف اي.٘ٝ
ؾأًٖهج٘ :ايؿا ٤حةف قاـ ،أًٖهج٘ :ؾعٌ ٚؾاقٌ َٚؿع ٍٛب٘.
قٛي٘ ععافب ر وََِا لٍََََُُّْ اٌٍَّهُ وٌَىِْٓ ؤَْٔفُطََُُْ ٍَظٍُِّْوَْد

ايٛا :ٚحةف إسجٓ٦افَ ،اْ :اؾ ،١ٝظًُِٗ :ؾعدٌ َدا

َٚؿعد ٍٛبد٘

َكهللّ.
إسِ ازب٬ي :١ؾاقٌ َ٪خة.
يهٔ :طبؿؿ َٔ ١ايثك ،١ًٝعؿٝهلل اٱسجهللحاى.
أْؿسِٗ :أْؿس َؿع ٍٛب٘ َكهللَّ ٖٛٚ ،طاف ٚايطُري مِٖم َطاف
اي.٘ٝ
ٜعًُ :ٕٛؾعٌ َطاحع َةؾٛع بثبٛ

ايٓ.ٕٛ

ايٛا :ٚؾاقٌ.
ٚاىبثٌ :ايشدبٚ ٘ٝايدٓعريٚ ،اىبثدٌ ايصدؿ ١نُدا ًب قٛيد٘ ععدافب ًب َدهللا
اىبسددًُـب ٚاٱخبدداح قددٔ
اإلِْٔ ًَِِٟد أٟ

ددؿاعِٗ ر ذٌَِ ذهَ َِ ذ ٍََُُُْٛفِذذٌ اٌَّٗ ذوْرَاِْ وََِ ذ ٍََُُُْٛفِذذٌ

ؿجِٗ ٫ٚ ،ؽبًَ َٔ ٛعٓد ٢اىبثدٌ ٚايشدبٚ ٘ٝإ ععًدل بؿدةد

طبصٛص ٭ٕ اىبثٌ َأخ َٔ ٛاىبثاٍ ٚاسبع.ٚ
ٚاىبةاد اىباابكٚ ١ايجسا ٟٚبـب َا نة قِٓٗ ًب ايجٛحاٚ ٠اٱظبٚ ٌٝبـب
حسٔ وجِٗ ٚؾعًِٗ ًب ايٛاقع اشباحا ،ٞؾججعًل اىبثًٚ ١ٝايجسا ٟٚبدـب
اي ٛـ اىبعنٛح ِ ًب ايجٛحاٚ ٠اٱظبٚ ٌٝبـب ؾعًِٗ ،يجه ٕٛأَاح ٠قً٢
هللم ايبعث ١ايٓب.١ٜٛ
٫ٚعٓخصددة ايبشدداحا
 ٚؿا

ايٓيب ضبُهلل

ايددش اددا٤

ًب ايجددٛحاٚ ٠اٱظبٝددٌ بش د

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ بٌ عشٌُ

ؿا

أَج٘،

ٚؾ ٘ٝدق ٠ٛإضاؾ ١ٝ٭ٌٖ ايهجامس يهللخ ٍٛاٱسٚ ، ّ٬عةغٝب باٱمبدإ ،
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ٚبشاح ٠ايجساٚ ٟٚايجشاب٘ بـب

اىبسًُـب ًب ايجٛحاٚ ٠اٱظبٚ ٌٝبـب

ؿا

٬حِٗ ٚإْكااقِٗ افب ايعبادٚ ٠ايٓسدو ،ؾهدأِْٗ سداحٚا قًد ٢اىبثداٍ
ايع ٟنة ِٚ ،حع ٚحع ٙٚبإقجباحْ ٙعجاً نةمباً خصدِٗ اا قدل ٚادٌ
ب٘.
َٚثٌ :نًُ ١عسٚ ،١ٜٛبـب اىبساٚاٚ ٠اىبُاسً ١قُٚ ّٛخصٛص َاًل
ؾهٌ َساٚا ٖٞ ٠يباسًٚ ١يٝس ايعهس ،ٱؾاد ٠ايجسا ٟٚايجهاؾٚ ،٪قدهللّ
ايلٜاد ٠أ ٚايٓكصإٚ ،اىبثٌ ٪ٜع ٢ب٘ يًجشبٚ ٘ٝعكةٜب ٚبٝإ اىبعٓ.٢
ٚايةٜذْ :س ِٝا ٛاْ٪َ ٖٞٚ ،٤ثدٚ ،١عاًدل قًدْ ٢سد ِٝندٌ اد،٤ٞ
ٚايةؼب :١طا٥ؿ َٔ ١ايةٜذ ،مًٚب ايجٗعٜب :ايةٜذ ٜاٖ٩ا ٚا ٚٴدٝرة

ٱْهساح َا قبًٗا ٚنبع ايةٜذ ،حٜاام(.)1

ٚقهلل دبُع ايةٜذ قً ٢أحٚاا ٭ٕ أ ًٗا ايدٛاٚ ،ٚإلبدا ادا٤
ٱْهساح َا قبًٗاًٚ ،ب اسبدهللٜثٖ :بد
نإ قً ٘ٝايسٜ ّ٬ك ٍٛإ ا ٖاا

ٜدا٤
بايٝدا٤

أحٚاا ايٓصدة(ًٚ ،)2ب اسبدهللٜث:

ايةٜذ :ايًِٗ إاعًٗا حٜاحاً  ٫ٚدبعًٗا

حؼباًًٚ ،ب اسبهللٜث :ايةٜذ َٔ حٚا اا) ،أ َٔ ٟحهبج٘ بعباد.ٙ
ٚايصة :بهسة ايصاد -ايةٜذ ايباحدٚ ،٠ق ٌٝاييد قاَٚ ،١قاٍ حامت
اياا:ٞ٥
أٚقهلل ؾإٕ ايً ٌٝي ٌٝقة
ٚحٜذ

ٚايةٜذ ٜا غ ّ٬حٜذ

ة

ة  ٚة ة :اهللٜهلل ٠اييدٚ ،ق ٌٝاهللٜهلل ٠ايص. ٛ

ٚقاٍ ابٔ ايسه : ٝحٜذ
ا٭ :ٍٚأ ددًٗا

ة ة ،ؾ ٘ٝق:ٕ٫ٛ

دةرح َددٔ ايصددةٖٚ ،دد ٛايددي د ،ؾأبددهلليٛا َهددإ ايددةا٤

ايٛسا ٢ؾا ٤ايؿعٌ ،نُا قايٛا ظبؿلدـ ايثدٛمس ٚنبهبدٛا ٚأ دً٘ ظبؿٍدـ
ٚنبربٛا.
ايثاَْ ٖٛ :ٞدٔ
ٚاٌ :ؾأقبً

دةٜة ايبدامس َٚدٔ ايصدةٖٚ ،٠د ٞايطدل ١قداٍ قدل

أَةأع٘ ًب

( )1يسإ ايعةمس 45/2
( )2ايٛسا. 5/17 ٌ٥

ة ٠أً ٟب ضلٝ ٚ ١خ.١
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ٚقاٍ ايلااج :ايصة

ٛ

ب ايٓاح ايش ناْ

ٚاسبدددةث ٚاسب ةاسددد :١ايعُدددٌ ًب ا٭ح

ًب عًو ايةٜذ.

َكهللَددد ١يًػدددةس أ ٚايكٝددداّ

بايػةس ٚايلحاق.١
ٚقهلل ٜةاد َٔ اسبةث ْؿس ايدلحع نُدا ًب ٖدع ٙاٯٜدٜ ،١كداٍ :حدةث
ؼبةث حةساًٚ ،قاٍ ا٭زٖة :ٟاسبةث قعؾو اسبب ًب ا٭ح

يٲزدحاع.

ًٚب اسبهللٜث :إحدةث يدهللْٝاى نأْدو ععدٝد أبدهللاًٚ ،إقُدٌ ٯخةعدو
نأْو كبٛ

غهللاً(.)1

ٚاسبددةث :نسددب ٚنبددع اىبدداٍٚ ،اىبددةأ ٠حددةث ايةاددٌ ٭ْٗددا ٚقددا٤

يٛيهللٚ ،ٙنأْ٘ ؼبةث يٝلحع ٚؼبصهللًٚ ،ب ايجٓلٜدٌ :ر ِٔطَذائُوُُْ َ٢ذرٌْ٘ ٌَىُذُْ فَذإُْٖوا

َ٢رَْٚىُُْ ؤََّٔي شِذُُْْْٗد ( ، )2قاٍ ايلااج :زقِ أب ٛقبٝهلل ٠اْ٘ نٓاٜدٚ ،١ايكدٍٛ
قٓهلل ٟؾ ٘ٝإ َعٓ ٢حةث يهِ :ؾ ٘ٝذبةس ٕٛايٛيهلل ٚايًع.٠
ٚاسبةث :ايثٛامس ٚايٓصٝبٜٚ ،أع ٞقبعٓ ٢عؿجدٝد ايهجدامس ٚعدهللبرة،ٙ
ٜٚكاًٍٖ :و ًٖهاً ٬ٖٚناًَ :ا .
ٚؼبجٌُ ايصة ًب اٯٚ ١ٜاٖٛاً:
ا٭ : ٍٚاييد ايشهللٜهللٚ ،ب٘ قاٍ ابٔ قباس ٚقجادٚ ٠ايسهلل.ٟ
ايثاْ : ٞايسُ ّٛاسباح ٖٛٚ ،٠ايعٖ ٟب اي ٘ٝابدٔ اْ٫بداحٚ ٟقداٍ:
ٚالبا  ٚؿ
ايصٛ

ايٓداح باْٗدا (ؾ ٗٝدا

دة) يجصدٜٛجٗا قٓدهلل اٱيجٗدامس ٚ ،يهدٔ

اقِ َٔ إ ٜه ٕٛيًٓاح ٚاسبةٚ ،ح ٟٚابٔ اْ٫باح ٟباسٓاد ٙقٔ
ة) ؾٗٝا ْاح.

ابٔ قباس (ؾٗٝا
ايثايث :ايصٛ
ا دٛ ٚ ٟٚ
َٔ ايلحع ٚايٓب

ايشهللٜهلل اىبصاحب يًةٜذ يسةقجٗا ٚنثاؾجٗا ،ؾٝهٕٛ

ٜبعث قً ٢ايؿلع ٚاشبٛف ٚؾكهللإ ا٭ٌَ َٔ بكا ٤ا٧
ٚاسبةث.

( )1يسإ ايعةمس .176/2
( )2سٛح ٠ايبكة234 ٠
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ايةابع :اىبعٓ ٢ا٭قِ ؾُة ٠عه ٕٛايةٜذ باحدٚ ،٠أخة ٣عه ٕٛحداح٠
حبسب ؾصٌ ايشجاٚ ٤ايصٝـ ٚ ،يبٝدإ قعد ِٝقدهللح ٠اا ٚسد ا٘ قًد٢
ايهؿدداحٚ ،إ ددةاحِٖ قًدد ٢اٱْؿددام ًب اىبعصددٚ ، ١ٝعددأعً ٞب أٚ ٟقد

ًب

د٫ي ١قً ٢اىبشب٘ ٖٚد ٛبادْ ٕ٬ؿكد ١ايهؿداح ًب أ ٟؾعدٌ ٜؿعًْٛد٘ ًٚب أٟ
ٚق

َٔ اٜاّ ايسٓ.١
 ٫ٚععاح

بـب ٖع ٙايٛاٚ ٙٛنًٗا َٔ َصادٜل اٯَٚ ١ٜا ؾٗٝدا َدٔ

اىبثٌ َٔ ٖٛٚ ،ايشٛاٖهلل قً ٢إقلازٖاٚ ،قهلل ٚحد قٔ ابٔ قباس ايٛا٘
ا٭ٚ ٍٚايثاْ ٞاقٜٚ ،ٙ٬هللٍ ٖعا اىبعٓ ٢قً ٢إحباط إْؿام ايهاؾة َاًكاً.
ٚاسجهللٍ اىبعجلي ١بٗع ٙاٯ ١ٜقً ٢ايك ٍٛبا٫حباطٚ ،إ ايهؿة ٜباٌ
اٱْؿام نُا عًٗو ايةٜذ اسبةثٚ ،قاٍ ا٭ااقة ٠بعهللّ اسجخكام ايعٌُ
يًثٛامس ا ٫بايٛقهلل اٱ ٚ ٞاشب٬ف

دػةٚ ،ٟٚاٯٜد ١ايهةمبد ١كبٓدع َدٔ

اٱعسدداع ؾٝددٖ٘ٚ ،ددَ ٛددٔ إقلدداز ايكددةإٓ بددإ مبٓددع َددٔ اشبدد٬ف ٚععددهللد
اٱاجٗاد ٚايجباً ٜٔب ايجأً ٌٜٚب َكابٌ ايٓ

ٚاا٤

اٯ١ٜ

.

ةؼبٚ ١اضخً ١ب َٛضٛقٗا ٚيػ ١اىبثٌ ؾٗٝا ايش

عبـب قاقب ١ايهؿة ٚاٱْؿام ؾٜٚ ،٘ٝهللحى َطاَٗٓٝا ايٓاس نبٝعاً ٚإ
عبآٜ

َهللاحنِٗ ٚإخجًؿ

أقةاؾِٗ ٚب٦ٝجِٗ ،ؾٝعةؾٗا اىبٚ َٔ٪ايهداؾة،

ٚايعنة ٚا٭ْثٚ ،٢ايعامل ٚازباٌٖ ٚ ،دخٝذ إ ايدلحع ٚايٓبد

أَدةإ

ؽبصددإ أٖددٌ ايةٜددـ ٚايؿ٬حددـب ا ٫إ إبددٔ اىبهللٜٓددٚ ١ايجددااة ٚايعاَددٌ
ٜهللحنَ ٕٛطاَـب اٯ.١ٜ
ٚبـب َا نة َٔ ٙٚبا ٕ٬قٌُ ايهاؾة ٚبـب َطاَـب ٖع ٙاٯ ١ٜقُّٛ
ٚخصٛص َاًل ؾُاد ٠ا٫يجكا ٖٞ ٤إْؿام ايهؿاح َٚ ،ا نة َٔ ٙٚبإ٬
قٌُ ايهاؾة أقِ ٭ٕ ايعُدٌ ٜٓ٫خصدة قبٛضدٛع اٱْؿدام ٚحدهللَٚ ،ٙدٔ
إقلاز ايكةإٓ إ ا ٖٚاّ ايبشة ٫ذبد ٝقبطداَ ٘ٓٝايكهللسدٚ ،١ٝندٌ اْسدإ
ٜعٔ قٓهلل اٱْؿام إ إْؿاق٘ ٜٓؿع٘ ٚيهٔ اىبهللاح قً ٢ا٫مبإ ا ٚايهؿدة ،ا
إ ايهؿة َاحل يًعٌُ.

يف سٍاق اٌَاخ
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ًب اٯٚ ١ٜاٗإ:
ايٛا٘ ا٭ :ٍٚايصً ١بـب ٖع ٙاٯٚ ،١ٜاٯٜا

ايسابكٚ ١ؾَ ٘ٝسا:ٌ٥

ا٭ٚفب :ايصددً ١بددـب ٖددع ٙاٯٜددٚ ١آٜدد ١ر وٌَْذَٗىُْٓ ِِذنْىُُْ ؤُِذٌٓد (ٚ ،)1ؾٝدد٘
ٚا:ٙٛ
ا٭ْ :ٍٚهللب

آ ١ٜروٌََْٗىُْٓ ِِنْىُُْ ؤٌُِٓد اىبسًُـب افب ايهللق ٠ٛافب اشبري،

ٚحث ايٓاس قً ٢طاق ١ااٚ ،ؾعٌ ايصاسبا ٚ ،اا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜيعّ

ايهؿة ٚازبخٛد يٝهٖ ٕٛعا ايعّ َٔ َؿداٖ ِٝايدهللق ٠ٛافب اشبدري بإزاحد١
اىبا ْع َٔ ؾعً٘ َٔٚ ،ايهللق ٠ٛافب اشبري بٝإ قبذ ضهللٚ ،ٙايهؿة اة ضبض،
ٚضةح ؾادا ٜأع ٞقً ٢اٱْسإ ٚازبُاق ١نُا عهللٍ قًٖ ٘ٝع ٙاٯ.١ٜ
ايثاْٜ :ٞهللٍ ازبُع بـب اٯٜجـب قً ٢قٝاّ اىبسًُـب بايهللق ٠ٛافب ععاٖهلل
اٱْؿام باٱمبإٚ ،قهللّ عطٝٝع٘.
ايثايثَ :طاَـب ٖع ٙاٯَ َٔ ١ٜصادٜل ا٭ َة باىبعةٚف ٚايٓٗ ٞقٔ
اىبٓهة ىبا ؾٗٝا َٔ بٝإ أضةاح ايهؿة ايهللْٚ ١ٜٛٝا٭خةٜٚدٚ ،١حدث ايٓداس
قًْ ٢بع ايهؿة.
ايةابع :اا٤

آ ١ٜروٌََْٗىُْٓ ِِنْىُُْ ؤُِذٌٓ د باىبهللا ٚايثٓا ٤قً ٢اىبسًُـب

ًب سعً ِٗٝب سبٌ اشبري ٚا٭َة باىبعةٚف ٚايٓٗ ٞقٔ اىبٓهةَ ،دع ايٛقدهلل

ايهة ِٜبايؿ٬ا ٚايؿٛز بكٛي٘ ععافب ر وَؤُوٌَِْْهَ هُُْ اٌُّْفٍُِْ٣ذوَْد ،أَدا اٯٜد١
ضبٌ ايبخث ؾكهلل أخججُ

بعّ ايهؿاح ْٚعجِٗ بأِْٗ ظاىب ٕٛ٭ْؿسدِٗ يبدا

ٜعين حةَاِْٗ َٔ ايؿ٬ا ٚأسبامس ايؿٛز.

ايثاْ :١ٝايصً ١بـب آ ١ٜرَََّْٖطي وُُٞوٌِد (ٖٚ ، )2ع ٙاٯٚ ،١ٜؾٚ ٘ٝا:ٙٛ

ا٭ :ٍٚعٛنٝهلل اىب ٬زَ ١بـب ايهؿة ٚسٛاد ايٛاً ٙٛب اٯخة.٠
ايثاْ :ٞايهؿة بعهلل اٱمبإ َاْع َٔ بٝا

ايٛاً ٙٛب اٯخة.٠

( )1اٯ 104 ١ٜاْعة ازبل 48 ٤ايع ٟاا ٤خا اً بجؿسري ٖع ٙاٯ.١ٜ
( )1اٯ106١ٜ
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ايثايثٜ :ة ٣ايهاؾة  ّٜٛايكٝاَ ١إْؿاق٘ ٚسع ٘ٝقهلل ٖب أدحاج ايةٜاا
بسبب إخجٝاح ٙايهؿة ؾٝسٛٳد ٚاٗ٘ حسةٚ ٠حلْاً.
ايةابع :أخججُ

آ ١ٜعبٝض ٚا ٙٛبكٛي٘ ععافب رفَذُِولُوا اٌْؼَذَِاََ َِِّذا وُنْذُُْٗ

َٖىْفُذرُوَْ د ٚؾٝدد٘ إ ٖدد٬ى ايددلحع ٚاٱْؿددام ػبعددٌ اٱْسددإ ؾكددرياً ٜددّٛ
ايكٝاَٚ ،١يٝس ًب َٝلإ حسٓاع٘ َا ٜٓل َٔ ٘ٝايععامس ا٭ي.ِٝ
اشبدداَس :بعددث ايٓدداس افب َعةؾدد ١إْكسدداّ ايٓدداس ٜدد ّٛايكٝاَدد ١افب
قسددُـب ،قسددِ ٚادد ِٖٗٛبٝطدداٚ ،٤قسددِ ٚادد ِٖٗٛسددٛداٚ ،٤إ ٖددعٙ
ايكسَُ ١معب ١قً ٢ايؿعٌ ًب ايهللْٝا.
ايسادسٜ ٫ :سجاٝع اٱْسإ ايؿٛز بٓعُ ١بٝا

ايٛا٘ ًب اٯخة ٠ا٫

بكٝهلل اٱمبإ.
ايسابع :سٛاد ايٛا٘  ّٜٛايكٝاَْ ١جٝل ١حجُ ١ٝيًجًبس بايهؿة.
ايثايث :١ايصً ١بـب آ ١ٜمابٝط

ٚادِٖٗٛم(ٚ )1بدـب ٖدع ٙاٯٜدٚ ،١ؾٝد٘

ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاا٤

آ ١ٜرابٝط

ٚاٙٛد خا  ١بأٌٖ اٱمبإ ٚايجك،٣ٛ

ٚؾ ٘ٝعةغٝب يًٓاس باٱمبإٚٚ ،قهلل نة ِٜباٱْجؿاع َٔ اٱْؿام ًب سبٌٝ
ااٚ ،ربٜٛـ ٚإْعاح َٔ ايهؿة ٚازبخٛد بإقجباح ٙقً ١يطٝاع ايعٌُ.
ايثاْٜ :ٞؿٝهلل ازبُع بـب اٯٜدجـب إادماى ايٛقدهلل ٚايٛقٝدهلل ًب إ د٬ا
ايٓؿس اٱْساْٚ،١ٝايلاة قٔ ا٭خ٬م اىبعَ.١َٛ

ايثايث :إقاَ ١اسبل ١قً ٢ايهؿاحٚ ،إخبداحِٖ بداِْٗ ايسدبب ًب
حةَاِْٗ َٔ ايٓع ّٜٛ ِٝايكٝاَ ١يدعا ادا٤

خاكبدٖ ١دع ٙاٯٜد ١ببٝدإ

اضةاحِٖ باْؿسدِٗ ر وََِذا لٍََََُّذُْ اٌٍَّذهُ وٌَىِذْٓ ؤَْٔفُطَذَُُْ ٍَظٍُِّْذوَْد ؾداا قدل
ٚاٌ َٓل َٔ ٙايعًِ.
ايةابع َٔ :ؾطً٘ ععافب اْ٘ مل ؽبٌَ بـب ايهاؾة ٚايهؿةٜٚ ،ؿٝهلل ازبُع
بـب اٯٜجـب بٝإ قبذ ايهؿة ٚس ٤ٛقٛاقب٘ٚ ،ايمغٝب باٱمبإ  ٚنة َٓاؾع٘
( )1اٯ.106 ١ٜ
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ايش ٜعلل اٱْسإ قٔ إحصاٗ٥ا.

ايةابع :١ايصً ١بـب آ ١ٜمْجًٖٛا قًٝوم(ٚ )1بـب ٖع ٙاٯٚ ،١ٜؾٚ ٘ٝا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚصبٖ ٤ٞع ٙاٯ ١ٜباىبجعهللد َٔ اسبلج ٚايياٖـب.
ايثاْٖ :ٞع ٙاٯ َٔ ١ٜاٯٜدا

ضبُهلل

ايدش عؿطدٌ اا بجٚ٬عٗدا قًد ٢ايدٓيب

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ يجه ٕٛضٝاٜٗ ٤جهلل ٟب٘ اىبسًُٚ ،ٕٛقْٛاً

يًٓاس قً ٢ايجٛبٚ ١اٱْاب.١
ايثايددث :أخججُ د
ايعًِٚ ،اا٤

آٜدد ١رْجًٖٛددا قًٝددود بجٓلٜدد٘ َكدداّ ايةبٛبٝددَ ١ددٔ

ٖع ٙاٯ ١ٜبجٛنٝهلل ظً ِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗ.

اشباَس :١ايصً ١بـب آ ١ٜر وَبٌَِي اٌٍَّهِ ُٖرَْٞغُ اٌْذإُُِورُد (ٚ )2بدـب ٖدع ٙاٯٜد١

ٚؾٚ ٘ٝا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإ َا مبًه٘ اٱْسإ ٜعدٛد ا ععدافب ،٭ْد٘ ًَدو ايسدُاٚا
ٚا٭ح

ي٘ سبخاْ٘.

ايثاْ :ٞحادٛع ا٭َدٛح نًدٗا ا ععدافب زادة قدٔ ايهؿدة ٚازبخدٛد،
ٚدق ٠ٛيًٓاس يٲمبإ.
ايثايث :اسبث قً ٢اٱْؿام ًب سب ٌٝاا ٚإاجٓامس ايشذ ٚايب ٌ.
ايةابع :اٱخباح قٔ زٚاٍ ايهللْٝاٚٚ ،قٛف ايٓاس  ّٜٛايكٝاَ ١بـب ٜهللٟ
اا يًخسامس.

ايسادس :١ايصً ١بـب آ ١ٜروُنُُْْٗ خََْرَ ؤٍُِٓ د ٚبـب ٖع ٙاٯٚ ،١ٜؾٚ ٘ٝا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚأدا ٤اىبسًُـب يًعبادا

ٚايؿ ةا٥ض دق ٠ٛيًٓاس يٲمبإ.

ايثدداْ :ٞقٝدداّ اىبسددًُـب باٱْؿددام ًب سددب ٌٝاا حددث يًٓدداس قًدد٢
ضباناعِٗٚ ،اٱيجؿا

افب حاٍ ايؿاق ّٜٛ ١ايكٝاَٚ ١اٱسجعهللاد يًخسامس.

ايثايثٖ :ع ٙاٯَ َٔ ١ٜصدادٜل إخدةاج اىبسدًُـب يًٓداس ،إ ؼبُدٌ
اىبسًُ ٕٛيٛا ٤ايج ٜٛـ َٔ ايهؿةٚ ،بٝإ أضةاح ٙايهللْٚ ١ٜٛٝا٭خة.١ٜٚ
( )1اٯ.107 ١ٜ
( )2اٯ.108 ١ٜ
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ايةابع :عٖ ٠ٚ٬ع ٙاٯَ ١ٜدٔ َصدادٜل ا٭َدة بداىبعةٚف ٚايٓٗد ٞقدٔ
اىبٓهة ،ؾُدٔ اٯٜدا

إ مبدهللا اا اىبسدًُـب ٚػبعدٌ اٯٜد ١ايكةآْٝدَ ١داد٠

َٛٚضٛقاً عا اىبهللا ،إ ؼبعح اىبسًُ ٕٛايٓاس نبٝعاً َٔ ايهؿة بج٠ٚ٬
ٖع ٙاٯَٚ ١ٜا ؾٗٝا َٔ خساح ٠ايهاؾة ًب ايٓشأعـب.
اشباَس :اٱمبإ ٚايص٬ا ٖ ٛسب ٌٝايٓلاٚٚ ،٠س ١ًٝاٱحدماز َدٔ

ضٝاع ا٭قُاٍ قاٍ ععافب ر وٌَوْ آََِٓ ؤَهًُْ اٌْىَِٗاَِ ٌَىَاَْ خََْرًا ٌََُُْد.

ايسابع :١ايصً ١بـب آ ١ٜرٌَْٓ ٍَعُريووُُْد (ٖٚ ، )1ع ٙاٯٚ ،١ٜؾٚ ٘ٝا:ٙٛ
ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚقً ١أسة َا ٜٓؿك٘ ايهؿاح ًب ضباحب ١اىبسًُـب.
ايثاْ :ٞصب ٤ٞايةٜذ ايباحد ٠قً ٢إْؿام ايهؿاح َدٔ أسدبامس ٖدلمبجِٗ
أَاّ اىبسًُـب سٛا ٤بإحاد ٠اىبعٓ ٢ا٭قِ د٬ى حدةث ايهؿداح ٚهٛيد٘
ايهللْٝا ٚاٯخة ،٠أّ قً ٢اىبعٓ ٢ا٭خ

ٚإحاد ٠قامل اٯخة ،٠يجلً ٞآساح

س ٤ٛايعاقب ١قً ٢ايهؿاح ًب أؾعا ِ ٚحٝاعِٗ ايهللْٝا.
ايثايثٜ :ؿ سة ايكةإٓ بعطد٘ بعطداًٚ ،سدع ٞايهؿداح يكجداٍ اىبسدًُـب
ٚضباحب ١اٱس ّ٬سبب يبا ٕ٬أقُا ِٖ ٚ ،امس إْؿاقِٗ أدحاج ايةٜاا.
ايةابع َٔ :مل ٜسجاع ععاٖهلل َا أْؿل قًْ ٢ؿس٘ ٚآدهللٚ ٙسد٬ح٘ ٫
ٜكهللح قً ٢اٱضةاح باىبسًُـب ،يعا اا٤

آ ١ٜرٌَْٓ ٍَعُذريووُُْد بايبشاح٠

بج ًـ ايهؿاح قٔ اٱضةاح باىبسًُـب.
اشباَس :٭ٕ ايهؿاح ظاىب ٕٛ٭ْؿسِٗ ؾاِْٗ ئ ٜطةٚا اىبسًُـب.
ايسادس :أخججُ

آ ١ٜرٌَْٓ ٍَعُريووُُْ د باٱخباح قٔ إْعهللاّ ايٓا ة

يًؿاسكـب ايعٜ ٜٔعجهلل ٕٚقً ٢اىبسًُـب.
ٚاا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜبجٛنٝهلل ظًِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗ َ َٔٚصادٜل ٖعا

ايعًِ ايسعً ٞب إ ٜعا ٤اىبسًُـبٚ ،ضباٚي ١ايجعهلل ٟقً.ِٗٝ
ٜٚهللٍ إخباح اٯ ١ٜأق ٙ٬قٔ قهللّ إضةاح ايهؿاح باىبسدًُـب ا ٫قًد٢
( )1اٯ.109 ١ٜ
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عب ٛا٭ ً ٣ب َؿٗ َ٘ٛقً ٢دؾدع ضدةح ايهؿداحٚ ،اعًدِٗ قداال ٜٔقدٔ
اٱضةاح باىبسًُـبٜٚ ،جطُٔ ٖعا ايعلل ٚاٖٛاً:
ا٭ :ٍٚسبٛم ايطةح بايهؿاح أْؿسِٗ.
ايثآَْ :ٞدع ايهؿداح قدٔ عٗ ٦ٝد ١ايعدهللٚ ٠نثدة ٠ايعدهللدٚ ،ايكدهللح ٠قًد٢
ايجعهلل.ٟ
ايثايدث :حداٍ اٱحبداط ٚايكٓدٛط ايددش عصدٝب ايهؿداح ْجٝلد ١ؾشددٌ
ضباٚيجِٗ اٱضةاح باىبسًُـب.
ايةابعٖ :امس أَٛا ِ ايش ٜٓؿكْٗٛدا أدحاج ايةٜدااٚ ،قدهللّ عةعدب
ا٭سة ٚايكصهلل قً٢

ةؾٗا ٚبع ا ،ؾٝشم ٕٚبٗا ايس٬ا ٚيهٓ٘ ٜٓ ٫ؿعِٗ

ً ٫ب ا ل ّٛقً ٢اىبسًُـب ً ٫ٚب ايهللؾاع قٔ أْؿسِٗٚ ،قهللّ ايٓؿع ٖعا
ضةح إضاًب افب ااْب اْ٘ َكهللَ ١يطةح ٚخساح ٠أني.

ايثآَ :١ايصً ١بـب آ ١ٜرٌََْطُوا ضَوَاءًد (ٚ ، )1بـب ٖع ٙاٯٚ ،١ٜؾٚ ٘ٝا:ٙٛ

ا٭ :ٍٚدق ٠ٛأٌٖ ايهجامس يٓبع ايهؿة بٓب ٠ٛضبُهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘

ٚسًِ.
ايثاْ :ٞبٝإ ا٭ضةاح ايهللْٚ ١ٜٛٝا٭خة ١ٜٚيًلخٛد بٓب ٠ٛضبُهلل
اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ٚإْهاح اىبعللا

ً٢

ايش اا ٤بٗا.

ايثايددث :عأدٜددب اىبسددًُـبٚ ،إحاددادِٖ افب اٱسجبشدداح قبددٔ ٜددهللخٌ
اٱسٜٓٚ ،ّ٬لع حدا ٤ايهؿة ٚايط٬ي.١

ايجاسع :١ايصً ١بـب آ ١ٜرٍُاِِْنُذوَْ ِِاٌٍَّذهِد (ٚ )2بدـب ٖدع ٙاٯٜدٚ ،١ؾٝد٘

ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٱمبإ باا اةط يكب ٍٛاٱْؿام ٌْٝٚ ،ايثٛامس ٚا٭اة.
ايثاْ :ٞايهؿة َاْع َٔ إحةاز ايثٛامس ٚس ١َ٬اسبةث.
ايثايث :عةغٝب أٌٖ ايهجامس بج ٠ٚ٬اٯٜا
( )1اٯ.111 ١ٜ
( )2اٯ.113 ١ٜ

ٚإقاَ ١ايص َٔ ٠٬أاٌ

ر 15د

َعامل اٱمبإ ج 74

قهللّ ضٝاع اٱْؿام.

ايةابددعَ :ددع اٱمبددإ ٜددجػري َٛضددٛع اٱْؿددامٜٚ ،سجخطددة قصددهلل
ايكةب ١ؾ ،٘ٝؾبهللٍ إ ٜٓؿل ايهاؾة َاي٘ ًب اىبعصَٚ ١ٝعادا ٠اىبسًُـب،
ؾأْ٘ حُٓٝا ٜٓجكٌ افب َٓازٍ اٱمبإ ٜٓؿل َاي٘ ًب طاق ١اا ،يٝأعَ ٞع٘
ايثٛامس ٚا٭اة.

ايعااة :٠ايصً ١بـب آ ١ٜروََِا ٍَفْؼٍَُواد (ٖٚ ، )1ع ٙاٯٚ ١ٜؾٚ ٘ٝا:ٙٛ

ا٭ْ :ٍٚع

ؾعٌ اىبَٓ٪ـب باْ٘ َ ٔ اشبري َٚا ٖ ٛحسٔ اعاًْٚ ،ع

َا

ٜٓؿك٘ ايهؿاح باْ٘ افب ٖ٬ى.
ايثاْ :ٞنجاب ١ايثٛامس ٚا٭اة يًَُٓ٪ـبٚ ،ايعكامس ا٭ي ِٝيًهؿاح.

ايثايث :إخججاّ آ ١ٜروََِا ٍَفْؼٍَُوا د بايٛقهلل ايهة ِٜبكٛي٘ ععافب روَاٌٍَّهُ ػٌٍََُِ
ِِاٌَُّّْٗمِنيَ د ٚخجِ ٖع ٙاٯ ١ٜباٱْعاح ٚايٛقٝهلل يًهاؾة.ٜٔ
ايةابع :عةغٝب ايهؿاح باٱس.ّ٬
اشباَس :بعث ايشٛم ًب ْؿٛس ايٓاس يؿعدٌ اشبدري اىبكدة ٕٚبكصدهلل
ايكةبٚ ١ايااق ١ا ععافبٚ ،اعًِٗ ٜٓؿكً ٕٛب أَٛح ايهللٚ ٜٔايهللْٝا ٚإدحاى
اةط اٱمبإ ٚٚاٛب٘ قٓهلل إحاد ٠ؾعٌ اشبري.

اسباد ١ٜقشة :٠ايصً ١بـب اٯ ١ٜايسابك ١آ ١ٜرٌَْٓ ُٖغْنِذٌَد ٖٚدعٙ

اٯٚ ،١ٜؾٗٝا ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚع٪نهلل ٖع ٙاٯ ١ٜقدهللّ إادلا ٤أَدٛاٍ ٚأ٫ٚد ايهداؾة ٜٔقدِٓٗ
٭ْٗا افب ٖ٬ى ٚزٚاٍ.

ايثاْ :ٞربًـ أَٛاٍ ٚأ٫ٚد ايهؿاح قدٔ اسبطدٛح ٜد ّٛايكٝاَد،١
ؾإ قً  :إ ا٭٫ٚد َٛاٛدً ٕٚب احملشة نباق ٞايٓاسٚ ،ازبدٛامس
اِْٗ َشػٛي ٕٛبأْؿسَِٗٚ ،دا  ٬ٜقْٛد٘ َدٔ ايعدعامس بسدبب نؿدةِٖ
ٚاخٛدِٖ ،أَا َٔ أدحنج٘ حهبد ١اا باٱمبدإ َدٔ أ٫ٚدٖدِ ؾاْد٘
( )1اٯ41 ١ٜ
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ٜجيأ َٔ ايهؿة ٚايط٬ي.١
ايثايث :قهللّ إادلا ٤ا٭َدٛاٍ ٚا٭٫ٚد قدٔ ايهؿداح َعًد ٍٛيًهؿدة،
َٚصهللام َٔ َصادٜل ظًُِٗ ٭ْؿسِٗ.
ايةابعَ َٔ :عاْ ٞاسبةث ايهسبٚ ،اىباٍ ٚايٛيهلل َٔ نسب ٚسدعٞ
اٱْسإٚ ،ؼبةّ ايهاؾة َٔ اٱْجؿاع َٖٓ٘ٚ ،عا اسبةَإ َٔ ٚا ٙٛظًُ٘
يٓؿس٘ ْٚل ٍٚايععامس ا٭ي ِٝب٘.
اشباَس :دبً ٞحكٝك ٖٞٚ ١إ ايهؿة ظًِ يًٓؿسٖٚ ،د٬ى يًخدةث
ٚضٝاع يًُاٍ ٚايٛيهلل.
ايسادس :اا٤
قِٓٗ ٚاا٤

اٯ ١ٜايسابك ١بعهللّ إالا ٤أَٛاٍ ٚأ٫ٚد ايهداؾةٜٔ

ٖع ٙاٯ ١ٜباٱخ باح قٔ ٖامس إْؿاقِٗ سهللً ٣ب إااح ٠افب

إ اٱْؿام ًب ٚا ٙٛايهؿة ٚاىبعصٚ ١ٝايجعهللٜ ٫ ٟمعب قً ٘ٝأسة.
ايٛا٘ ايثاْ :ٞايصً ١بـب ٖع ٙاٯٚ ١ٜاٯٜا

ايجايٚ ،١ٝؾَ ٘ٝسا:ٌ٥

ا٭ٚفب :ايصً ١بـب ٖع ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايجايٚ َٔ ١ٝا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْجكاٍ اشباامس افب اىبسًُـب ،بعهلل إ ا ا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜبصٝػ١

ازبًُ ١اشبي.١ٜ
ايثدداْ :ٞاددا٤

ٖددع ٙاٯٜددً ١ب ّ ايهؿدداحٚ ،اٱخبدداح قددٔ ضددٝاع

أقُا ِ ،أَا اٯ ١ٜايجاي ١ٝؾلا٤

ًب ذبدعٜة اىبسدًُـب َدٔ إربدا ايهؿداح

خا .ِ ١
ايثايث :بٝإ قبذ ؾعٌ ايهؿاحٚ ،س ٤ٛقاقبجِٗٚ ،خساحعِٗ ًب ٖدعٙ
اٯ ١ٜق ٕٛيًُسًُـب قً ٢ايجكٝهلل بأحهاّ اٯ ١ٜايجاي.١ٝ
ايةابع :زٜاد ٠عٛب ٝايهؿاح بٓؿةٚ ٠حعح اىبسًُـب َِٓٗ.
اشباَس :ازبُع بـب اٯٜجـب بةٖإ قً ٢قًِ اا ععافب بس ٤ٛسةٜة٠
ايهؿاحٚ ،اٱضةاح اىبمعب ١قً ٢اٱْؿام احملةّ ٚظًِ ايهاؾة يٓؿس٘.
ايسادس :حث اىبسًُـب قًد ٢إاجٓدامس ايهؿداحٚ ،أخدع اسبا٥اد ١يبدا
ٜكٛيٚ ٕٛاٱخباح قٔ قهللّ إحادعِٗ ايٓصٝخ ١يًُسًُـب.
ايثاْ :١ٝايصً ١بـب ٖع ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜبعهلل ايجايٚ ،١ٝؾٚ ٘ٝا:ٙٛ
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ا٭ :ٍٚايددعٜ ٟعًددِ ْؿسدد٘ بإخجٝدداح ايهؿددة  ٫ؼبددب أٖددٌ اٱمبددإ
ٚايص٬اٚ ،عًو حكٝكٜ ١هللٍ بٝاْٗا قً ٢إقلاز ايكةإٓ.
ايثاْ :ٞظٗٛح حسهلل ٚقهللا ٠ٚايهؿاح يًُسًُـب ،ا٭َة ايعٜ ٟسدجًلّ
ايجٛقٚ َِٗٓ ٞإاجٓابِٗ.
ايثايث :بٝإ ايجطاد ٚايجبا ٜٔبـب اىبسًُـب ٚايهؿاح ،ا إ اىبسًُـب
 َٕٛٓ٪ٜجبُٝع ايهجب ايسُا ١ٜٚايش أْل ا اا قل ٚاٌ.

ايةابع :ايج ًـ قٔ اٱمبإ ببعض ايهجب ايسُا ١ٜٚظًِ يًٓؿس
ْٚعٜة س ٤ٛايعاقب ،١٭ٕ ايٛااب ٜكجط ٞايجصهللٜل بٗا قً ٢عبٛ
ايعُ ّٛاجملُٛق.ٞ
اشباَس :بٝإ ٚعٛنٝهلل اٗاد  ٚي اىبسًُـب ؾُٝا ٬ٜقٜٚ ْ٘ٛجخًُْ٘ٛ
َٔ ايهؿاح.

إػجاز اٌَح
بهللأ

اٯ ١ٜباىبثٌ يؿعاً َٚعٓ ،٢يجأع ٞببٝإ إضاًب ٚعكةٜدب اىبعكدٍٛ

بًػ ١احملسدٛسٚ ،ايعدامل ا٭خدة ٟٚباىبثدٌ ايكةٜدب ايدهللْٖٚ ،ٟٛٝدَ ٛدٔ
إقلاز ايكةإٓ  ٚدبً ٞقًٚ َ٘ٛإؾادعٗا ايٓؿع ايعاّٚ ،ؾ ٘ٝااٖهلل قً ٢حهب١
اا ععافب بايٓاس بٓل ٍٚايكةإَٓٚ ،ا ًب آٜاع٘ َٔ ايهشـ ٚعكةٜب ايبعٝهلل،
ٚإٜطاا اىببِٗٚ ،عؿص ٌٝاجملٌُٚ ،قهلل ٜعٗة ايهاؾة قبعٗة اىبٓؿل ٚايبا ٍ
ًب ٚا ٙٛاٱحسإ ٚإقاْ ١ايؿكةا.٤
ؾلا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜىبٓع إؾججإ اىبسًِ ٭ْٗا ربي قٔ قهللّ عةعب ا٭سة

قًٖ ٢عا اٱْؿام ،يج٪نهلل قً ٢حه ١َٛاٱْجُا ٤ايعكا٥هللٚ ،ٟحكٝكْ ١س
ٚضب ٛايهؿة ٭سة اٱْؿدام ،نُدا عدهللٍ اٯٜد ١قًدٚ ٢قدٛع إْؿدام ايهؿداح ًب
ايكبٝذ ٚقصهلل اٱضةاح ٚا٭ .٣
ٚا ععافب ًَو ايسُاٚا

ٚا٭ح

 ٖٛٚ ،ايدع ٟمبٓدع ايهؿداح َدٔ

ايجُددادً ٟب ايهؿد ة ٚاىبعصددٚ ،١ٝؼبدد ٍٛد ٕٚاعسدداع حقعدد ١ايهؿددة ٚعؿشددٞ
ا٭خ٬م ايعَٚ ،١ُٝعس ري ا٭َٛاٍ ًب اىبعص ١ٝؾًٝس ًب اْؿام ايهؿاح ا٫
ضٝاع ا٭َٛاٍ ٚازبٗهلل ٚاىبشكٚ ١اسبسة ٠قًٗٝا ٚقً ٢أْؿسدِٗ ،٭ٕ ٖدعا
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اٱْؿام ظًِ ضبض يًعا

ٚ ،قاقب ١اٱْؿام ًب َٛاحد ايهؿدة ٖد ٞايٓداح

ٚايععامس ا٭ي ،ِٝؾٝهد ٕٛظًدِ ايهداؾة يٓؿسد٘ َةنبد ًا َدٔ إخجٝداح ٙايهؿدة
ٚاٱ ةاح قًٚ ٘ٝاٱْؿام ؾ ٘ٝايدع ٟػبًدب ايطدةح ٚا٭  ٣قًد ٢ايدٓؿس
ٚازبُاقٚ ،١ؽبًـ ايٓهللاَٚ ١اسبسدةٚ ،٠مبٓدع َدٔ اًدب اىبصدًخٚ ١دؾدع
اىبؿسهلل.٠
ٚعهللق ٛاٯ ١ٜافب ععاٖهلل ايعٌُ بإخجٝاح ْٛق٘ َٚاٖٝج٘ٚ ،اسبؿاظ قً،٘ٝ
ٚيٝس َٔ ٚسد ١ًٝيً خؿداظ قًد ٢ايعُدٌ ا ٫باٱمبدإ ا إ ايهؿدة َداحل
يًعٌُ ٚسبب يًخًً ٍٛب غطب ااَٚ ،ع قً ١نًُا
َاد ٠مظًِم ؾٗٝا س٬ث َةا

اٯ ١ٜؾكهلل ٚحد

ٚبصٝؼ طبجًؿ ١مظًُٛا ،ظًُِٜٗ ،عًُدٕٛم

يبٝإ إقمإ ايهؿة بعًِ ايعا

ٚايػريٚ ،ؾ ٘ٝزاة قدٔ ايهؿدة ٚازبخدٛد

٭ٕ ايعًِ قبٝذ اةقاً ٚقك.ً٬
ٚع٬حل َطداَـب اٯٜد ١ايهؿداح ايدع ٜٔأْؿكدٛا ٜٓٚؿكد ٕٛأَدٛا ِ ًب
ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ٚاىبسًُـب ٚدبعدٌ إْؿداقِٗ

ضباحب ١ايٓيب ضبُهلل

حسة ٠قًً ِٗٝب ايٓشأعـبٚ ،عبعث َطاَـب اٯ ١ٜقً ٢ايجهللبة ًب أيؿاظٗدا
ٚععاٖهللٖا َٚا ؾٗٝا َٔ يػ ١اٱااحٚ ٠ايجعةٜض بايهؿاح ٚبٝإ س ٤ٛؾعًِٗ
ٚسع ِٗٝيٲضةاح بأْؿسِٗ قٔ قصهلل.

يكهلل دبً

ؿا

اا قل ٚاٌ ًب نجاب٘ ايهةٜٚ ،ِٜعًدِ قبدادٙ

َٔ َطاَـب آٜاع٘ سع ١حهبج٘ٚ ،اهلل ٠باش٘ َع ايجباٚ ٜٔايجطاد بـب
َٛضددٛع ٚحهددِ نددٌ ؾددةد َُٓٗدداٚ ،اددا٤

ٖددع ٙاٯٜدد ١بًػدد ١اىبثددٌ

ايٛاضددذ ايددعٜ ٟؿٝددهلل ايبٝددإ ٚإدحاى نددٌ إْسددإ ٚنباقدد ١ىبعاْٝدد٘
َٚكا هلل ٙايساَ ١ٝقبا مبٓع َٔ قٝاّ نياٚ ٤أقاامس ايهؿدة بدايًبس قًد٢
ايٓاس قاَٚ ١أعباقِٗ خا .١
ٖٚع ٙاٯ ١ٜس٬ا َٚهللد يًُسجطدعؿـب ٚدقد ٠ٛيًٓداس نبٝعداً يٓبدع
ايهؿةَٚ ،عةؾ ١أضةاحٚ ،ٙؾٗٝا حث قً ٢قهللّ إْؿام اىباٍ بايباطدٌ ٭ْد٘
ٜةاع قً ٢اٱْسإ َٚاي٘  ٚخج٘ ٚبهللْ٘.
يكهلل أحاد اا قل ٚاٌ ًب ٖع ٙاٯٚ ١ٜقا ١ٜاىبسًُـب َٔ ا٭َٛاٍ ايش
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ٜٛظؿٗا ايهؿاح ًب ضباحب ١اٱسَٓٚ ّ٬ع إْؿام ا٭َٛاٍ ًب ادةا ٤ايسد٬ا
ٚدبين ايةااٍ ضهلل اٱسٚ ّ٬اىبسًُـب.

ًٚب اٯ ١ٜبشاحْ ٠صة اىبسًُـب ٚظٗٛح َباد ٨اٱسٚ ّ٬إْهللحاح
ايهؿاح ٚايؿاسكـب ايع ٜٔؼباحب ٕٛاٱس ،ّ٬٭ٕ اٯ ١ٜنة

ٖد٬ى

حةث ٚعًدـ أَدٛاٍ ايهؿداح ايدعٜٓ ٜٔؿكد ٕٛاداة ًا َدٔ أَدٛا ِ ًب
اىبعصٚ ١ٝايجعهلل.ٟ
 َٔٚإقلاز اٯٜد ١ايبشداح ٠بعلدل ايهؿداح قدٔ اٱسدجُةاح ًب نبدع
َكبًد ١قًدٚ ،ِٗٝقدهللّ ْؿدع اىبداٍ َدع

ايعسانة ضهلل اىبسًُـب ٚإ اٯؾدا

ايهؿةٚ ،ايهؿة َاحل يًُاٍ ٚسدبب ًب عًؿد٘ ٚحًد ٍٛايدٚ ٖٔٛايطدعـ
بايهؿاح.

وميكه أن وسمي هذه اآلية آية "كًصم رٌخ " ومل يرد لفظ صر يف القررآن ا

يف هذه اآلية الكرمية.

اٌَح سالح
َٔ خصا٥

ايهللْٝا اْٗا داح إبجٚ ٤٬إَجخإٚ ،يٝس َٔ حهلل يٛاٙٛ

اٱبج ٤٬ؾٗٝا ،إ اْ٘ ٜٛاا٘ اٱْسإ ًب نٌ َٝداد ٜٔاسبٝدا ٠ايدهللْٝاٜٚ ،أعٝد٘
عاح ٠قٔ قًِ سابل َٓد٘ ٚؾٝد٘ ؾة د ١يًجدهللبة ٚايجؿهدة ٚايدمٚ ٟٚإخجٝداح
اىبٓاسب َٔ ايكٚ ٍٛايؿعٌٜٚ ،أع ٘ٝعاح ٠أخة ٣ؾلأٚ ٠دؾعٚ ١احهلل.٠
ٖٚع ٙاٯ ١ُ٥٬َ ١ٜيًخايجـب ٖٞٚ ،حهب ١بايٓاس نبٝعاًٚ ،س٬ا ًب
َٛاطٔ اٱبدج ،٤٬إ اْٗدا عدهللق ٛافب قدهللّ اْؿدام اىبداٍ ًب أسدبامس ايهؿدة
ٚعثبٝ

َعاْ ٞازبخٛد ًب ا٭ح

.

يكهلل اعٌ اا قل ٚاٌ اىباٍ َٔ أِٖ َصادٜل اٱبجٚ ٤٬اٱخجباح ًب
ايهللْٝا ٖٛٚ ،حل ١يًًُ َٔ٪ب إْؿاق٘ ٚحل ١قً ٢ايهاؾة ًب نٝؿ١ٝ

دةؾ٘،

ٚٚا ٙٛبعي٘ ٚإْؿاق٘ ؾٝهٚ ٕٛبا ً٫قً ٢ايهاؾة ًب اٯخدةٚ ،٠ادا٤

ٖدعٙ

اٯ ١ٜيجُٓع َٔ خشد ١ٝاىبسدًُـب َدٔ ايهؿداح ٚنثدة ٠أَدٛا ِ ٚإْؿاقٗدا ًب
ضباحب ١اىبسًُـبٜٚ ،هللخٌ ؾ ٘ٝايس٬ا ٚايعهلل ٠ايش مبجًهٗا ايهؿاح.
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ٚأعصؿ
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أٜاّ ايجٓلٚ ٌٜايبعث ١ايٓب ١ٜٛبايػٓ ٢قٓهلل ايٗٝدٛد ًب اىبهللٜٓد،١

ٚنؿاح قةٜدٚ ،قاّ ؾةٜل َٔ ٜٛٗد اىبهلل ١ٜٓبإقةا

َشةن ٞقةٜد اىبداٍ

ٚإقاْجِٗ حملاحب ١اىبسًُـب ٚضباٚي ١ايكطا ٤قًد ٢اٱسد ،ّ٬ؾلدا٤

ٖدعٙ

اٯ ١ٜيجبعث ًب ْؿٛس اىبسدًُـب ايعدلّ قًدَٛ ٢ااٗد ١ايهؿداح ٚإ نداْٛا
 ٟٚقهللٚ ٠أَٛاٍ ٜٚأعَ ِٗٝهللد َٔ خًؿٗدِٚ ،ناْد

َٓداؾع ٖدع ٙاٯٜد،١

َٚعاْ ٞايعلّ ٚايصي ٚقهللّ اشبش َٔ ١ٝايهؿاح ٚأَٛا ِ اًٚ ١ٝاضدخ١
ًب قجاٍ اىبسًُـب َع ايهؿاح  َٔٚ ،أِٖ َصادٜك٘:
اَ :ً٫ٚعةن  ١بهللح ًب ايسابع قشة َٔ حَطإ سٓ ١اسٓجـب َٔ ا لة.٠
ايثاَْ : ٞعةن ١أحهلل ًب اٛاٍ سٓ ١س٬ث َٔ ا لة.٠
ايثايثَ :عةن ١اشبٓهللم ٚغل ٠ٚبين قةٜعً ١ب اٛاٍ سٓ ١أحبع.
ايةابع :غل ٠ٚبين اىبصاًل ًب اعبإ سٓ ١وبس.
اشباَس :غل ٠ٚخٝي سٓ ١س .
ايسادس :غل ٠ٚؾجذ َهً ١ب سٓ ١مثإ يعشة بكـب َٔ اٗة حَطإ
َٚع إزدٜاد قهللد اىبسًُـب ؾاِْٗ ٫قٛا ا٭ ٚ ٣اْٗلّ أنثةِٖ ًب أٍٚ
َعةن ١حٓـب ي ٫ٛسبا

حس ٍٛاا

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآيد٘ ٚسدًِ ْٚؿدة َدٔ

أ خاب٘ ْٚلٍ قٛي٘ ععافب ر وٍَوََْ ُ٢نٍََْٓ بِذْ ؤَػََّْْٟٗىُُْ وَْٛذرَُٖىُُْ فٍََذُْ ُٖغْذِٓ ػَذنْىُُْ
شًََْْاد(.)1

ٚاا قل ٚاٌ ْا ة اىبسًُـب ًب حداٍ ايكًدٚ ١ايهثدةٚ ،٠ايعدهلل٠
ْٚكصٗاَٚ ،ععمس ايهاؾةً ٜٔب حداٍ ايػٓدٚ ٢ايؿكدةٚ ،اىبٓعدٚ ١نثدة٠
ايعهللٚ ٠ايس٬ا.
ٚعبـب اٯ ١ٜاىبهللد اٱ  ٞيًُسًُـب بإضعاف قهللٚ ِٖٚإحاداع نٝدهللٙ
افب ْؿس٘ َٚاي٘ٚ ،اعًد٘ حدا٥ة ًا ٜكًدب ٜهللٜد٘ قًد ٢خسداحع٘ أَٛايد٘ ايدش
أْؿكٗا ًب اسبٝا ٠ايهللْٝاٚ ،قهللّ عةعب أ ٟأسة قً ٢إْؿاقٗا ا ٫ايًبث ايهللاِ٥
ًب ايٓدداحٚ ،عسدداِٖ اٯٜددً ١ب إحعكددا ٤اىبسددًُـب ًب َةاعددب اىبعةؾدد ١اٱ ٝدد١
( )1سٛح ٠ايجٛب15 ١
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بإخباحِٖ بإ ايهؿداح ظداىب ٕٛ٭ْؿسدِٗ ًب إخجٝداحِٖ ايهؿدةٚ ،إْؿداقِٗ
ا٭َٛاٍ ًب اىبعا دٚ ،ٞع٪ندهلل اىب٬زَد ١بدـب ايهؿدة ٚبدـب ٖدامس اٱْؿدام
أدحاج ايةٜاا ،ؾخج ٢ي ٛأْؿل ايهاؾة َاي٘ ًب اٱحسإ افب اٯخة ٜٔؾاْ٘
ٜهٚ ٕٛبا ً٫قً ،٘ٝ٭ٕ ايهؿة بدةز د ٕٚقبد ٍٛايعُدٌ ٚ ،سدبب زبًدب
اسبسة ٠ايهللا ١ُ٥ىبٔ ؽبجاح.ٙ

لاَىٌ اٌَح انمرآٍَح

َدٔ إقلدداز ايكددةإٓ ٚأسدةاح ٙايكهللسدد ١ٝإٔ نددٌ آٜدَ ١ددٔ آٜاعدد٘ سدد٬ا

يًُسًُـب قاَ ٚ ،١يهٌ َسًِ َٚسًُ َِٗٓ ١قًد ٢عبد ٛاشبصدٛص٫ٚ ،
ٜٓخصة َٛضٛع اٱْجؿاع َٔ اٯ ١ٜايكةآْٚ ١ٝاربا ٖدا سد٬حاً ًب َٛضدٛع
د ٕٚآخةَٝٚ ،هللإ د ٕٚغري ٙنُا اْٗا س٬ا َةنب َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٯ ١ٜايكةآْ ١ٝحةز َٔ ايهٝهلل ٚاىبهة.
ايثاْ :ٞععجي اٯ ١ٜايكةآْٚ ١ٝاقٚ ١ٝخٓهللقاً ٜك ٞاىبسًُـب ٖلٚ ّٛععهللٟ
ايهؿاح ،ؾكهلل حؿة اىبسًُ ٕٛخٓهللقاً ح ٍٛاىبهلل ١ٜٓيًٛقا َٔ ١ٜاىبشةنـب بعهلل
َعةن ١أحهللٚ ،وٝ

عًو اىبعةن ١قبعةن ١اشبٓهللمٚ ،نٌ آٜد ١قةآْٝدٖ ١دٞ

خٓهللم قاّ َٚسجهللٚ ِٜإحماز اع َٔ ٞا٭قهللا.٤
ايثايث :اٯ ١ٜايكةآْ ١ٝزااة واٜ ٟٚةدع ايهؿاح قٔ ايجعدهلل ٟقًد٢
اىبسًُـب ،نُ ا ًب ٖع ٙاٯ ١ٜايدش عجطدُٔ إْدعاح ايهؿداح ٚإخبداحِٖ بدإٔ
إْؿاقِٗ اىباٍ ًب ضباحب ١اٱسٜ ّ٬ةاع با ٬ى ٚايجًـ قًَ ٢ا مبًه.ٕٛ
ايةابع :ايكةإٓ َهللحس ١ا٭اٝاٍ  َ٘ٓ ٌٜٗٓاىبسًُ ٕٛايعًٜٚ ّٛسجٓبإٛ
َٓ٘ ايهللحٚس ٚا٭حهاّ ٚاىبٛاقغ ٚايعيٖٚ ،عا اٱسجٓباط س٬ا بأٜهللِٜٗ
ًب عثبٝ

دقا ِ٥ايهللٚ ٜٔسٓٔ ايشةٜع.١

اشبدداَس :يكددهلل أحاد اا قددل ٚاددٌ يًُسددًُـب ايٓلدداٜ ٠دد ّٛايكٝاَدد،١
ٚايؿٛز باشبًٛد ًب ايٓع ،ِٝؾلا٤

آٜا

ايكةإٓ ٚاق ١ٝواَ ١ٜٚباحنَٔ ١

ايٓاحٚ ،س٬حاً يٓ ٌٝاىبةاعب ايعايً ١ٝب ازبٓ.١

ايسددادسَ :ددٔ أوددا ٤اا ععددافب مايددةهبٔم ٚمايددةحِٝم َٚددٔ
حهبج٘ ع عافب إ ندٌ آٜد ١قةآْٝد ١حهبد ١بايٓداسٚ ،إ اعدٌ اا قدل

ر 22د

َعامل اٱمبإ ج 74

ٚاٌ اسبٝدا ٠ايدهللْٝا داح إَجخدإ ٚبد ٤٬ؾأْد٘ سدبخاْ٘ حزم اىبسدًُـب
ايكةإٓ ٚ ،اعٌ نٌ آ ١ٜقةآْ ١ٝسد٬حاً ًب َسدايو اٱبدجٚ ،٤٬حدةزاً
ىبٛااٗ ١اٱؾججإ بلخةؾٗا ٚزٜٓجٗا.
ايسابع :اٯ ١ٜايكةآْ ١ٝس ٬ا يًجٛبٚ ١اٱْابد ،١ؾهدٌ آٜد ١قةآْٝد ١عدهللقٛ
اىبسًُـب ٚايٓاس نبٝعاً يًجٛبٚ ١اٱْاب.١
ايثأَ :مل ٜٓخصة َٛضٛع إربا اٯ ١ٜايكةآْ ١ٝس٬حاً باىبسًُـب ،بٌ
ٜشٌُ ايٓاس نبٝعاً ،ؾهٌ إْسإ ٜأخدع َدٔ اٯٜدَ ١دا ؼبجداج ايٝد٘ٚ ،قدهلل
عه ٕٛحاا ١ايهاؾة يٰ ١ٜايكةآْ ١ٝأنثة َٔ حاا ١اىبسدًِ دا ٭ٕ حااد١
ايهاؾة َةنب َٔ ١أَة:ٜٔ
ا٭ :ٍٚايجٛبٚ ،١اٱق٬ع قٔ ايهؿة ٚايط٬ي.١
ايثاْ :ٞدخ ٍٛاٱسٚ ،ّ٬ايجكٝهلل بأحهاَ٘ ٚسٓٓ٘.
ايجاسع :اٯٚ ١ٜس ١ًٝوا ١ٜٚٱْكدا ايٓداس َدٔ ايطد٬يٚ ١ايدمد،ٟ
ٜ ٌٖٚسجًلّ ععًل اٱْسإ بٗا أّ اْٗا عأع ٞإي ٘ٝيجكةب٘ افب ايااقٚ ،١عأخع
بٝهلل ٙعب ٛسبٌ ا هللا.١ٜ
ايصخٝذ ٖ ٛايثاْٚ ٞإ نإ ٜ ٫جعاح

َع ا٭ ،ٍٚ٭ٕ ععًل اىبسًِ

باٯ ١ٜقٓٛإ ايًل ٤ٛافب اا قل ٚادٌَٚ ،دٔ اٯٜدا

إ اعدٌ اا قدل

ٚاٌ ع ٠ٚ٬ايكةإٓ ٚااباً قٝٓٝاً َٜٝٛاً َجهةحاً قً ٢اىبسًُـب يجٓؿع َطاَـب
اٯَٚ ١ٜا ؾٗٝا َدٔ اىبكا دهلل ايسداَ ١ٝافب ادػاف ايكًدٛمس ٚعدهللق ٛايٓداس
يًجؿهة ًب َعاْٗٝا ٚايجهللبة ًب إسةاحٖا.
ايعااددة :يكددهلل اعددٌ اا قلٚاددٌ اسباادد٬َ ١زَدد ١يعددامل اٱَهددإ،
يججاًع اشب٥٬ل افب حهبج٘ٚ ،عةا ٛؾطً٘ ٚإحساْ٘ٚ ،اٱْسإ َٔ قامل
اٱَهإ ؾاسبااد٬َ ١زَد ١يدٜ٘ٓ ٫ٚ ،ؿدو قٓٗدا ًب يًٝد٘ ْٗٚداحٜٚ ،ٙكعجد٘
ٚ ،َْ٘ٛٚغٓ اٚ ٙؾكةٚ ،ٙععٗة َعاْ ٞاسباا ١قً ٢اٱْسإ ًب قٛي٘ ٚسع.٘ٝ
ٚاا٤

اٯٜا

ايكةآْ ١ٝيجػا ٞحاا ١اٱْسإ ٚدبعً٘ غٓٝاً باٱمبإ،

ؾهٌ آ ١ٜس٬ا يكطا ٤اسبٛا٥جٚ ،حةز َٔ ايؿكة ٚايعٛز َٔٚ ،اٯٜا

إ

اا قل ٚادٌ اعدٌ اٱْسدإ ضبجااداًٖٚ ،د ٤ٞيد٘ أسدبامس قطدا ٤حااجد٘
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بدددايكةإٓ ٚايجٓل ٜدددٌْٚ ،هللبددد٘ افب عددد ٠ٚ٬ايكدددةإٓ قًددد ٢عبددد ٛايٛادددٛمس
ٚاٱسجخبامس يجهد ٕٛايدجٚ ٠ٚ٬اٱ دػا ٤ايٗٝدا َٓاسدب ١يكطدا ٤اسبدٛا٥ج،
ٚإػباد ايسبٌ ايهؿ ١ًٝبكطاٗ٥ا.
اسباد ٟقشة :نٌ آ ١ٜقةآْ ١ٝس٬ا ًب ايصيٚ ،ذبً ٞايؿةد ٚازبُاق١
ٚايؿةق ١بٜ٘ٚ ،هللق ٛايكةإٓ افب ايصي ًب طاق ١اا يعا وٝ

ايؿدةا٥ض

بايجهايٝـ ىبا ؾٗٝا َٔ ايكصهلل ٚازبٗهلل ٚايصي قٔ اىبعصٚ ،١ٝايصدي قٓدهلل
اىبصٝب.١
ايثاْ ٞقشة :اٯ ١ٜايكةآْ ١ٝضٝا ٤واَ ٟٚباحى ٜٓري يًُسًُـب دحٚمس
ا هللاٚ ،١ٜس٬ا ضهلل ايٝأس ٚايكٓٛط ٚايجؿة ، ٜؾُٔ ؾطٌ اا ععافب إ
ايكدددةإٓ ٜٗدددهلل ٟيًصددداسبا ٜٚ ،صددداحب اىبسدددًِ ًب أدا٥ددد٘ ايعبدددادا
ٚايصاسبا ٜٚ ،كٛدً ٙب ؾعٌ اشبري َٛٚاحد اٱحسإٚ ،مبٓع٘ َٔ إحعهامس
اىبعا ٚ ٞايس٦ٝا .

يفهىو اٌَح
عهللٍ اٯ ١ٜقًٚ ٢اٛد أَٛاٍ ٚقةٚ

قٓهلل ايهؿاح ٖٛٚ ،أَة ظداٖة

يًعٝإ ًب نٌ زَإ َٓع أٜاّ ايبعث ١ايٓب ١ٜٛايشةٜؿٚ ،١عبـب إ ايهؿاح
ٜٓؿكٖ ٕٛع ٙا٭َٛاٍ أ ٚااةاً َٓٗا ٚ ،يهٓٗا عٓؿ ٞعةعب ايٓؿدع قًد٢
ٖعا اٱْؿام بٌ عهللٍ قً ٢إضةاح ٙبايهؿاح أْؿسِٗ ٚ ،حاٛق٘ قً٢
َا قٓهللِٖ َٔ ا٭َٛاٍ.
ٚذبعح اٯ َٔ ١ٜايهؿدة ٚازبخدٛد ٚربدي قدٔ نْٛد٘ َاْعد ًا َدٔ اًدب
اىبصًخ ١يصاحب٘ ٚإ سع ٢ايٗٝا ٚ ،ةف أَٛايد٘ َدٔ أاًدٗاٚ ،ؼبجُدٌ
إْعهللاّ اىبصًخ َٔ ١إْؿام ايهاؾة يٮَٛاٍ أَٛحاً س٬س:١
ا٭ً :ٍٚب اسبٝا ٠ايهللْٝا.
ايثاًْ :ٞب قامل اٯخة.٠
ايثايث :ازباَع اىبشمى يًخٝا ٠ايهللْٝا ٚاٯخة.٠
ٚايصخٝذ ٖ ٛايثايث ٭ اي ١اٱط٬مٚ ،ععًدل اىبثدٌ باسبٝدا ٠ايدهللْٝا
َٚا ؾٗٝا َٔ ايةٜذ ٚاسبةث ٬ٖٚن٘ ٚ ،ايشٛاٖهلل ايجأحؽب ١ٝقًد ٢خسداح٠
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ايهؿاح ًب ايهللْٝا أن ثة َدٔ إٔ ذبصد ٢ا ٜعدهلل ٕٚايعدهللٚ ٠ػبُعد ٕٛازبٓدٛد
يكجدداٍ اىبسددًُـب ٚايجعددهلل ٟقًدد ٢حةَدداعِٗ ،ؾٝكعددً ٕٛب ا٭سددةٚ ،عصددبذ
أَٛا ِ غٓا ِ٥يًُسًُـب ايػلا.٠
ٖٚع ٙاٯ ١ٜبشاح ٠يًُسًُـبٚ ،دق ِ ٠ٛيًصي ٚايجخٌُٚ ،اْجعاح
ٚايياٖـب ًب خساح ٠ايهؿاح ٚضٝاع أَٛا ِٚ ،عًـ َا ٜٓؿك، ٕٛ

اٯٜا

ٚؾٗٝا إْعاح ٚٚقٝهلل يًهؿاح ،ؾٝخةص اٱْسإ قً ٢اٱْجؿاع ا٭َثٌ َٔ
َايٜ٘ٚ ،سع ٢افب لبا٥د٘ ٚزٜادعدٜ٘ٚ ،بدعٍ اٗدهلل ٙٱاجٓدامس اشبسداح٠
ٚععددة

أَٛايدد٘ ٚدباحاعدد٘ ٚزحاقاعدد٘ يًجًددـٚ ،ؼبددمز َددٔ اٯؾددا

ا٭حضٚ ١ٝعبٖٛا ؾجأعٖ ٞع ٙاٯٜد ١يج دي قدٔ اىب٬زَد ١بدـب ايهؿدة ٚعًدو
ا٭َٛاٍ ٚايجعة
يكهلل اا٤
َٔ غري ععاح
ايػددة

يً ساح.٠
ا٭َثاٍ ايكةآْ ١ٝبايبشاح ٠يًُسًُـبٚ ،اٱْعاح يًهداؾةٜٔ
بُٗٓٝاٚ ،نٌ طا٥ؿ َٔ ١ا٭َثً ١ع٪دً ٟب َؿَٗٗٛدا ا

ايددع ٟعٗددهللف ايٝدد٘ اياا٥ؿدد ١ا٭خددةً ٣ب َٓاٛقٗدداٚ ،عًددو آٜدد١

إقلازٜددً ١ب اىبثددٌ ايكةآْددٚ ،ٞاددا ٤اىبثددٌ ًب ٖددع ٙاٯٜدد ١بصددٝػ ١اٱْددعاح
ٚايٛقٝهلل يًهؿاح ٜٚهللٍ ًب َؿٗ َ٘ٛقً ٢أَٛح:
ا٭ :ٍٚض٬ي ١ايهؿاح ًب اسبٝا ٠ايهللْٝا.
ايثاْ٬ٖ :ٞى أَٛاٍ ايهؿاحٚ ،قهللّ إْجؿاقِٗ َٓٗا.
ايثايث :اعٌ اىبسًُـب ٜسجعهلل ٕٚىبٛااٗ ١ايهؿاح ٚاٱحدماز َدِٓٗ،
ٚيبا ٜبعي َٔ ْ٘ٛا٭َدٛاٍ ًب قجداٍ اىبسدًُـب ٚايجعدهلل ٟقًد ،ِٗٝؾكدهلل ٜعدٔ
ااة َٔ اىبسًُـب إ ايهؿاح ٜ ٫ؿةطً ٕٛب أَٛا ِ ًب ضباحب ١اٱس،ّ٬
٭ٕ ا لمب ٖٞ ١ايٓجٝل ،١ا ٚاِْٗ ؼبب ٕٛأَدٛا ِ ٜ ٫ٚبدعيْٗٛا ًب ايكجداٍ
ٚاسبةمسًٚ ،ب اٯَ ١ٜسا:ٌ٥
ا٭ٚفب :ذبعٜة ٚإْعاحاىبسًُـب.
ايثاْ :١ٝدقٛعِٗ ٭ٕ ٜهْٛٛا قً ٢أٖب ١اٱسدجعهللاد ىبٛااٗد ١ايهؿداح،
ٚإْؿداقِٗ ًب اددةا ٤ا٭سددًخٚ ،١بددعٍ ا٭َددٛاٍ ًب حشددهلل ٚإطعدداّ ازبٓددٛد
ٚعلٜٚهللِٖ بايعهللٚ ٠أسبامس ايبكاً ٤ب اىبعةن.١
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ايثايث :١ايبشاح ٠يًُسًُـب خبساحٖٚ ٠لمب ١ايهؿاح.
ايةابع : ١يل ّٚإاجٓدامس ايجٗداٚ ٕٚاٱسدج ؿاف قبدا ٜٓؿكد٘ ايهؿداح ًب
ضباحب ١اٱسّ٬
ايةابع :عٛنٝهلل ظًِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗ بإخج ٝاح ايهؿة ٚإ ةاحِٖ قً٢
ايط٬يٚ ١ازبخٛد.
اشباَس :اٱْعاح ايسُا ٟٚمل مبٓع ايهؿاح َٔ اٱْؿام ًب اىبعص.١ٝ
ايسادس :إقجٓا ٤اىباٍ ْعُدَ ١دٔ قٓدهلل اا قًد ٢ايعبداد ،ا٭َدة ايدعٟ
ٜسجًلّ ايشهة َِٓٗ جبعًٗا ٚإْؿاقٗا ًب سب.ً٘ٝ
 َٔٚاٯٜا
ةؾ٘ ،ؾلا٤

إ ايٓاس قًَ ٢ةاعب َجؿاٚعً ١ب إقجٓا ٤اىباًٍٚ ،ب نٝؿ١ٝ
ٖع ٙاٯ ١ٜيجهللقً ٛب َؿَٗٗٛا افب اٱْؿدام ًب سدب ٌٝاا،

ٚاسبث قً ٢إخجٝاح اٱْؿام ايعٜ ٟعُة ايهللٜاح ٜٚصدًذ ايشدإٜٔٚ ،هدٕٛ
سبباً ًب ْ ٌٝايثٛامس ٚا٭اة ايععً ِٝب اٯخة.٠
ايسابعً :ب اٯ ١ٜحهب ١بايٓاس نبٝعاً ،٭ْٗا عهللق ٛافب اٱحسإ افب
ايدٓؿس ٚ ،إنةاَٗداٚ ،إاجٓددامس ا٭سدبامس ايدش عدد٪د ٟافب سد ٤ٛايعاقبدد،١
ٚاسبًدد ٍٛبايعددعامس ا٭يددٚ ،ِٝعددأعٖ ٞددع ٙايددهللق ٠ٛببٝددإ قددبذ اٱْؿددام ًب
اىبعصٚ ،١ٝإقجباح ٙظًُاً يًٓؿسًٚ ،ب اٯَ ١ٜسا:ٌ٥
ا٭ٚفب :اٱعٝإ باىبثٌ احملسٛس يبٝإ س ٤ٛقاقب ١ايهؿاحٚ ،خساحعِٗ
أَٛا ِ ٚأْؿسِٗ.
ايثاْ :١ٝنة اسبٝدا ٠ايدهللْٝا قًد ٢عبد ٛايجعدٝـب نٛقدا ٤زَداْ ٞىبدا ٜٓؿكد٘
ايهؿاحٚ ،ؾ ٘ٝععنري بإ ايهللْٝا داح إَجخإ ٚإخجباح ٚإ ايعاقب ١يًُجكـب،
ٚإااح ٠افب قهللّ ذبكٝل ايهؿاح َٓاؾع دْ َٔ ١ٜٛٝإْؿاقِٗ اىباٍ ٚإ سدعٛا
ايٗٝا ،باٱضاؾ ١افب خساحعِٗ ًب اٯخة ٠ايش أنهللعٗا اٯ ١ٜايسابك.١
ايثايث :١إ اييد ايشهللٜهلل ًٜٗو ايلحع ٚاسبةث.
ايةابع :١ايهللق ٠ٛافب حؿغ ٚععاٖهلل اىباٍ َٔ اٯؾا

ٚأسدبامس ايجًدـ

ٚا ٬ىٚ ،اسبث قً ٢اٱبجعاد قٔ ايعكٝهلل ٠ايؿاسهللٚ ٠ايؿعٌ ايكبٝذ.
اشباَس :١عٓلَ ٜ٘كاّ ايةبٛب َٔ ١ٝايعًِ.
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ايسادس :١اٱْسإ ايهاؾة ٖ ٛايعٜ ٟعًِ ْؿس٘ بإخجٝاح ٙايهؿة.
ايسابع :١إخجٝاح اٱمبدإ ظبداَ ٠دٔ ظًدِ ايدٓؿسٚ ،بدامس يٓٝدٌ ا٭ادة
ٚايثٛامس.
ايثآَ٬ٖ :١ى ٚعًـ أَٛاٍ ايهؿاح سٛا ٤ايش أْؿكٖٛا أ ٚايش بكٝ
قٓهللِٖ.
ايجاسع َٔ :١آساح ٚأضدةاح إْؿدام  ٚدةف ايهداؾة أَٛايد٘ ًب احملدةّ
إْعهللاّ ايٓؿع َٓٗا ًب ايٓشأعـبٚ ،حاٛقٗا قًَ ٢ا قٓهلل َٔ ٙاىبداٍ ٚاشبدري
ؾجًٗه٘.
ايعااة :٠نة ايةٜذ ايش دبًب ايطدةح قًد ٢اسبدةث ٚايدلحعٚ ،ؾٝد٘
ذبددعٜة يًُسددًُـب ٚدقدد ٠ٛيٲحددماز بايددهللقاٖٚ ،٤ددٌ ًب اٯٜدد ١دقدد ٠ٛافب
اٱْجؿاع

َٔ ايعًِ ًب َٓع أضةاح ايةٜاا ايباحد ٠ازبٛامس ْعِٖٚ ،عٙ

ايهللق٠ٛ

ٜٓجؿع َٓٗا اىب َٔ٪نُا ٜٛظـ ايهاؾة ايعًِ ىبصًخج٘ ٚحؿغ

زحق٘ٚ ،يهٔ ايهاؾة ٜبجً ٢قبدا ٜد٪د ٟافب عًدـ أَٛايدٖ٘ٚ ،دَ ٛدٔ أسدةاح
اىبثٌ ٭ٕ نة ايدةٜذ ايدش ؾٗٝدا

صب ٤ٞاٯ ١ٜبًػ١
ٚإااح ٠افب عًـ

دة كبثٝدٌ ٚعشدب،٘ٝ

أَٛاٍ ايهؿاح بسبب َا ٜٓؿكَٛٚ ٕٛضٛع اٱْؿام

ايعٜ ٟجصـ بايكبذ ايعاع.ٞ
ٚٚحد

ًب ٖع ٙاٯ ١ٜايؿاظ مل عةد ًب غريٖا َٔ آٜا

ايكةإٓ:

ا٭َ :ٍٚثٌ َآٜؿك.ٕٛ
ايثاًْ :ٞب ٖع ٙاسبٝا ٠ايهللْٝا.
ايثايث :نُثٌ حٜذ
ايةابع :ؾٗٝا

ة.

اشباَس :أ اب .
ايسادس :حةث ق.ّٛ
ايسابع  :أًٖهج٘.

ايثأَ :ر وٌَىِْٓ ؤَْٔفُطََُُْ ٍَظٍُِّْوَْد.
ٖٚعا َٔ إقلاز ايكةإٓ ؾُع قً ١نًُا

ٖع ٙاٯ ،١ٜدبدهلل ؾٗٝدا ٖدعا
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ايعهللد َٔ ايهًُا
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ايع ٟايع ٟمل ٜةد ا ٫ؾٗٝاٚ ،أَا بايٓسب ١قٛي٘ ععافب

منُثٌ حٜذم ؾُع نثة ٠ا٭َثًً ١ب ايكةإٓ ؾإ ايةٜذ مل ععنة َث ً٬بصٝػ١
ٚأدا ٠ايجشب ٘ٝاً ٫ب ٖع ٙاٯ ١ٜايهةمبٚ ،١نعا بايٓسب ١يًصة ٚاييد ايشهللٜهلل
اي ع ٟعجصـ ب٘ ،يبدا ٜدهللٍ قًدَٛ ٢ضدٛق ١ٝاىبثدٌ ايدٛاحد ًب ٖدع ٙاٯٜد،١
ٚعٛنٝهلل أَٛح:
ا٭ :ٍٚقبذ ايهؿة.
ايثاْ :ٞبػض اٱْؿام َٔ َٓازٍ ايهؿة ٚس ٤ٛقٌُ ايهؿاح.
ايثايث :إسج٦صاٍ أَٛاٍ ايهؿاح بسبب إْؿام ااة َٓٗا بايباطٌ.
ايةابع :ايػطب اٱ  ٞقً ٢ايهؿاح يس ٤ٛؾعًِٗ.
اشباَس :اهلل ٠اٱْعاح اىبٛا٘ يًهؿاح بسبب إْؿاقِٗ اىباٍ ًب اىبعص١ٝ
ٚضباحب ١اٱس.ّ٬

إفاضاخ اٌَح
اسبٝا ٠ايهللْٝا ؾٝض َٔ ؾٛٝضا

اا قل ٚاٌْٚ ،عُ ١قعُٝد ١قًد٢

اٱْسإ ٚاشب٥٬ل َاًكاًٚ ،ي٘ سبخاْ٘ ايسًاإ اىباًدل ًب ْعداّ ايعدامل،
ٚنُا خًل اا قل ٚاٌ اٱْسإ ٚاعً٘ ًب أحسٔ عكٚ ،ِٜٛأبٗ٢

ٛح٠

ؾأْ٘ سبخاْ٘ اعٌ ايعامل ًب نباٍ ٚحْٚل ٜبعث ايٓطاحً ٠ب اسبٝا ٠ايهللْٝا.
ٚعؿطٌ سبخاْ٘ ٚبعث ايٓيب ضبُهللاً

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ٚأْلٍ

قً ٘ٝايكةإٓ ٱسجهللاَ ١اسبسٔ ٚازبُاٍ ًب ايعاملٜٚ ،هً ٕٛب أحسٔ ْعاّ
ٚأمت خًل ،ؾم ٣اىب٥٬ه ١اىبسًِ ٖٚدَٓ ٛكادع افب اا ًب قبادعد٘ ٚإْؿاقد٘
أَٛاي٘ ًب َةضا ٠اا ؾجعًِ بهللٜع قدهللح ٠اا ًب خًدل اٱْسدإ َةنبداً َدٔ
ايعكٌ ٚايشٗٚ ٠ٛعػًب ايعكٌ قٓهلل ،ٙؾجهللق ٛي٘ بايينٚ ١ايعل ٚايجٛؾٝل ،
ٚعددة ٣ؾةٜك داً َددٔ ايٓدداس إخجدداحٚا ايهؿددة ٚايطدد٬يٜٓٚ ١ؿكدد ٕٛأَددٛا ِ
بايباطٌ ،ؾجأعٖ ٞع ٙاٯ ١ٜيج ي قُا ٜٓجعةِٖ َ ٔ ايععامس ا٭يد ،ِٝؾٗدٞ

َٔ َصادٜل حد اا قل ٚاٌ قً ٢اىب٥٬ه ١قٓهللَا قايٛا رؤََْٖٟؼًَُ فَََِا َِْٓ

ر 28د

َعامل اٱمبإ ج 74

ٍُفْطُِْ فَََِا وٍَطْفِهُ اٌَِِّْاءَد ( )1ؾكاٍ سبخاْ٘ ربٌِِّٔ ؤَػٍَُُْ َِا الَ َٖؼٍَُّْوَْد.

ؾُٔ قًُ٘ ععافب إ أْلٍ ٖع ٙاٯَٚ ١ٜدا ؾٗٝدا َدٔ اٱْدعاح ٚايٛقٝدهلل
ٚاٱخ باح قٔ ٖ٬ى ٚعًـ أَدٛاٍ ايهؿداحٚ ،قدهللّ إْجؿداقِٗ يبدا ٜٓؿكدٕٛ
ً ١بـب قامل ايػٝب ٚقامل ايشٗادَٚ ٠ا ٜجلًد ٢ؾٗٝدا َدٔ ايعًدّٛ

ٖٞٚ

ٚاٱخباح قدٔ اىبػٝبدا

ايدع ٟادا ٤قًد ٢عبد ٛايكداْٚ ٕٛايكاقدهلل ٠ايهًٝد١

ايشاًَ ١يًهؿاح نبٝعاً َهللحسَٛٚ ١قع ١يٮاٝاٍ اىبجعاقبد ،١إ اعدٌ اا
قل ٚاٌ اية زم بـب ايٓاس قً ٢عبَ ٛجبا َٔٚ ٜٔغري إٔ ٜجعًدل باٱمبدإ
قً ٢عب ٛاىبٛاب ١ايهً ،١ٝؾم ٣ناؾةاً مبجًو ا٭َٛاٍ اياآَ٪َٚ ،١ً٥داً ٫
مبًو ا٦ٝاً ،ا ٚايعهس ،أَا خبصٛص ايعٛاقب ؾدا٭َة طبجًدـ ،ؾإْؿدام
اىبٜ َٔ٪هً ٕٛب لباَ ٤جصٌ افب  ّٜٛايكٝاَٚ ،١إْؿام ايهاؾة ٜهدٚ ٕٛبداً٫
قً ٚ ،٘ٝسبباً يٓل ٍٚايب ٤٬ب٘.
ٖٚعا ايجبا ٜٔدق ٠ٛيًٓاس يًسعً ٞب سبٌ اىبعةؾٚ ١ايج ً ٞقٔ ايهؿة
ٚازبخٛد ٚاية اَ ٌ٥اًكداٚ ،ايجخًد ٞبايؿطداٚ ،ٌ٥إخد٬ص ايعبداد ٠ا
ععافبٚ ،دخ ٍٛاٱسٚ ّ٬إحعهللا ٤يباس اٱمبإ ايعٜ ٟهٚ ٕٛاق َٔ ١ٝعًـ
ا٭َٛاٍ ٚٚس ١ًٝيلٜاد ٠ا٭َٛاٍ ٚاٱْجؿاع َٓٗا ًب ايهللْٝا ٚاٯخة.٠

اٌَح نطف

يكهلل أحاد اا قل ٚاٌ يًٓاس إٔ ٜشهة ٙٚقً ٢عٛايٚ ٞإسجكةاح ايٓعِ

قٓددهللَِٖٗٓٚ ،ددا ايصددخٚ ١اىبدداٍ ٚإعصدداٍ ايددةزم ٚنثددة ٠ايٛيددهلل ،ؾٝهددٕٛ
 ٬ا ٚأَةأٚ ٠حٝدهللاً ،سدِ ٜصدٌ سدٔ ايبًدٛؽ ٜٚعكدهلل ايٓهداا،
اٱْسإ حا ً
ؾٝجعهللد ايٛيهلل ايع ٖٛ ٟؾةع َٓد٘ ٚنسدب ندةَ ِٜدٔ نسدب٘ٚ ،قد ٕٛيد٘ ًب
أَٛح اىبعاش ٚايهسب ،أَا إقاْج٘ ي٘ ًب أَٛح ايهلل ٖٞٚ ٜٔا٭ِٖ ؾججعًدل
بإمبددإ ايعبددهلل ٚعأدٜبدد٘ أبٓددا ٙ٤قًدد ٢سددبٌ ا هللاٜددٚ ،١اٱمبددإٚ ،ععًددُِٗٝ
ايعبادا

ٚاىبٓاسو.

 َٔٚاٯٜا
( )1سٛح ٠ايبكة.25 ٠

إ ا٭مس ٚا٭ّ ٪ٜدٜإ ايؿدةا٥ض أَداّ أ٫ٚدُٖدا ندٌ
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 ّٜٛقهللَ ٠ةا  ٖٞٚ ،أؾطدٌ ٚسد ١ًٝي ًجأدٜدب ٚايجعًٚ،ِٝعثبٝد

َعدامل

ايهللٚ ، ٜٔمل ٜشٗهلل عأح ٜاٱْساْ ١ٝا َثٚ ، ً٬ٝعًو آً ١ٜب اىبعةؾ ١اٱ ١ٝ
َ َٔٚصادٜل ٚقَُٛا

ق ٍٛايٓيب ضبُهلل

مأدبين حب ٞؾأحسٔ عأدٜيب()1م

دً ٢اا قًٝد٘ ٚآيد٘ ٚسدًِ:

ؾ٬ٝزّ ايصيب ايجأدٜدب بدأدا ٤ايؿدةا٥ض َٓدع

دػة ،ٙإ ٜدة ٣أًٖد٘

ٚغريِٖ ٪ٜد ٕٚايصٜٚ ،٠٬ك ّٛقبساقهللعِٗ ًب إقهللاد طعاّ اٱؾاداح ًب
اٗة حَطإ َث ً٬يٓٝشأ قً ٢ايجكٚ ٣ٛايص٬اٚ ،عةس ًب ٖٓ٘ َؿاِٖٝ
ايعبادٜٚ ٠ة ٣اٱْؿام ًب سب ٌٝاا ٚاىببادح ٠افب اشبريا

ٜٚهللحى حسٓٗا

ايعاعٚ ٞايػري ٟؾٝخةص قً ٢ععاٖهللٖا ٚايؿٛز قبا ا َٔ ايثٛامس ٚا٭اة
ايعع ،ِ ٝأَا ايهداؾة ؾدإ أ٫ٚدٜٓ ٙشدأ ٕٚقًد ٢ايجٝد٘ ٚايطد٬ي ١إ ٫اْد٘ ٫
ٜسجاٝع إٔ ؼبلب قدِٓٗ سدبٌ ا هللاٜدٚ ١ايدهللق ٠ٛافب اا ٖٚ ،دع ٙاٯٜد١
عؿطخ٘ قٓهللِٖ سٛاً ٤ب د٫يجٗا َٚا ؾٗٝا َٔ ايٛقٝهلل  ،أً ٚب َصادٜكٗا.
يعا اا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜيجصٌ افب أوداع اٯبداٚ ٤ا٭َٗدا

ٚا٭بٓدا،٤

ٚكبٓع َ ٔ إربا ايدٓعِ ٚسد ١ًٝحملاحبد ١أٖدٌ اٱمبدإٚ ،ربدي قدٔ اشبسداح٠
ايؿادح ١ايش عًخل ايعٜ ٜٔك َٕٛٛبإْؿام أَٛا ِ ًب اىبعصدٚ ١ٝايجعدهللٟ
قً ٢اىبسًُـب.
يكهلل اا٤

اٯ ١ٜياؿاً ٚحهبٚ َٔ ١اٗـب:

ا٭ :ٍٚاْٗا ياـ باىبسًُـب ٚأبٓاٚ َٔ ِٗ٥ا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبٝإ

خْٚ ١ؿع اٱْؿام ًب سب ٌٝاا.

ايثاْ ّ :ٞايهؿاح ايعٜٓ ٜٔؿك ٕٛأَٛا ِ ًب اىبعا .ٞ
ايثايثْ :هللمس اىبسًُـب افب ع ٠ٚ٬اٯٚ ١ٜإْعاح ايهؿاح قبطاَٗٓٝا.
ايةابع :بعدث ايسدهً ١ٓٝب ْؿدٛس اىبسدًُـب ٚاعًدِٗ ٜدهللحن ٕٛقدهللّ
عةعب ا٭سة ا ٚصب ٤ٞايطةح َٔ قٝاّ ايهؿاح باٱْؿام ًب ضباحب ١اٱس.ّ٬
ايثاْ : ٞاٯ ١ٜحهب ١بايهؿاح َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبٝإ قدبذ ايهؿدةَٚ ،دا يد٘ َدٔ ا٭ضدةاح ايعاعٝدٚ ١ايعةضد،١ٝ
( )1حباح ا٭ْٛاح .210/16

ر 30د

َعامل اٱمبإ ج 74

ايهللْٚ ١ٜٛٝا٭خة.١ٜٚ
ايثاْ :ٞدق ٠ٛايهؿاح يٲق٬ع قٔ ايهؿة.
ايثايددث :اٱخبدداح قددٔ ٚاددٛد
ٚا٭ح

ددًَ ١سددجُةٚ ٠داُ٥دد ١بددـب ايسددُا٤

 ،بـب اشبايل ٚاىب ًٛقـبٚ ،عجلًٖ ٢ع ٙايصدً ١بدايكةإٓ َٚدا ًب

آٜاع٘ َٔ ايٛقهلل ٚايٛقٝهلل.
ايةابع :إْعاح ايهؿاح ٚبٝإ س ٤ٛقاقب ١إْؿاقِٗ ،ؾًِ ٜمنِٗ اا قدل
ٚاٌ ًب غٚ ِٗٝض٬يجِٗ ٚبع ِ ا٭َدٛاٍ ًب اٱضدةاح باىبسدًُـب ،بدٌ
عؿطٌ ٚأْعحِٖ ًب ٖع ٙاٯٚ ١ٜحعحِٖ َٔ عًـ أَٛا ِ.
اشباَس :بٝإ قاْ ٕٛدا ٖٛٚ ِ٥قهللّ عةعب ايٓؿع قً ٢اٱْؿام اىبكمٕ
بددايهؿة ٚازبخددٛد ،ؾددٜٓ ٬ؿددع ايهدداؾة َددا ٜبعيدد٘ َددٔ اىبدداٍ ٚاٱحسددإ افب
اٯخةَ ٜٔا داّ َكُٝاً قً ٢ايهؿة ٚازبخٛد.
ايسادس :ايبٝإ ايسُا ٟٚيعًِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗ ياـ بِٗ ًب اسبٝا٠
ايهللْٝا ،ؾكهلل ًٜ٫جؿ

ايهؿاح يًبٝإ ٚايجخعٜة يٛاا َٔ ٤بعطِٗ أ ٚبعض

اىبَٓ٪ـبٚ ،يهٓ٘ اا َٔ ٤قٓهلل اا.
 َٔٚخصا٥

ايبٝإ ٚايهشـ ايكةآَْ ٞصاحبج٘ يًٓاس ًب نبٝدع

ا٭زَٓٚ ١ا٭َصاحٚ ،ي٘ ا٭ًٖ ١ٝيً ٍٛ ٛافب نبٝدع ايٓداس َدع نثدةعِٗ
ٚععهللد ايٓسٌ ٚعباقهلل أَانٔ ايسهٔ.
ؾٝصٌ َا ًب ٖع ٙاٯ َٔ ١ٜاٱْعاح ٚايٛقٝهلل افب نبٝع ايٓاس ً ٖٛٚب
َؿٗ َ٘ٛدق ٠ٛيًُسًُـب يًثبا

قً ٢سٓٔ اٱمبإ ٚاٱسجبشاح باٱْؿام ًب

سب ٌٝااٚ ،حث ِ يًكٝاّ بايجبًٝؼ ٚايجخعٜة َٔ ايهؿة ٚازبخٛدَٚ ،ا
ؾ َٔ ٘ٝايعًِ يًٓؿس ٚاٱضةاح بٗا ٚباىباٍ ٚاسبةث ٚايعحٚ ،١ٜقٔ ابدٔ
قباس قٔ ايٓيب ضبُهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ م  ٫عل ٍٚقهللَا قبهلل ّٜٛ

ايكٝاَ ١حجٜ ٢س ٌ٦قٔ احب ع  :قٔ قُة ٙؾُٝا اؾٓداٙ

ٚقدٔ اسدهلل ٙؾُٝدا

ابٚ ٙ٬قٔ َاي٘ ؾُٝا اْؿك٘  َٔٚا ٜٔانجسب٘ ٚقٔ حبٓا اٌٖ ايب.)1( ٝ

( )1ايعُهلل-٠ابٔ ايباةٜل .58
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يٍ غاٌاخ اٌَح

َٔ بهللٜع خًدل اا قدل ٚادٌ إ اعدٌ اٱْسدإ ٜجصدةف ًب اسبٝدا٠
ايهللْٝا بعاع٘ ٚبإخجٝاح قبكهللاح َدع ايجبداً ٜٔب ايؿعدٌ ٚايصدهللٚح ،ؾداىبَٔ٪
ٜهللحى إ ا ا قل ٚاٌ ٜةاٚ ٙؼبص ٞقً ٘ٝأقُاي٘ ٜٚهجب سٛامس حسٓاع٘.
أَا ايهاؾة ؾٜ ٬سجخطة اسبسامس  َٔ٪ٜ ٫ٚباي ّٛٝاٯخدة ٜ ٫ٚعًدِ
إ اسبٝا ٠ايهللْٝا داح َشكٚ ١قٓاٚ ٤عهايٝـٚ ،إ ْعُٗا عسجًلّ ايشهة ا

ععافب قاٍ سبخاْ٘ ر ؤٍَْ٣طَذُُ ؤَْْ ٌَذْٓ ٍَمْذِْرَ ػٍَََْذهِ ؤََ٢ذٌْ *ٍَمُذويُ ؤَهٍَْىْذُٕ َِذاالً
ٌَُّذًْاد ( ، )1ؾٝعٔ ايهاؾة اْد٘ حدة بإحعهدامس اىبعا دٚ ٞايسد٦ٝا

ٚاٱْؿدام

ؾٗٝاٚ ،إ  ٫أحهلل ٜسجاٝع َٓع٘ َٔ ايجصةف ًب َاي٘ ٚنٝؿ ١ٝإْؿاق٘ ؾٝأعٝد٘
اٱبج ٤٬بجًـ َاي٘ ًب ايهللْٝاٚ ،اْعهللاّ ايٓؿع َٓ٘ ًب اٯخة.٠
ٚعهللق ٛاٯ ١ٜافب يل ّٚإقجباح ا٭َٛح ايػٝبٚ ،١ٝحً ٍٛايين ١ا ٚايجًـ
مل ٜجٛقعٗا اٱْسإ ٚ ،عأع ٞايين ١ىبٔ ٜٓؿل َاي٘ ًب سبٌٝ

ًب اىباٍ بآؾا

ااٚ ،عجلً ٢بايُٓاً ٤ب اىباٍ ٚايسعً ١ب ايةزم ،ا ٚايعاؾٚ ١ٝايعُة اىبهللٜهلل،
ا ٚدؾع ايبٚ ٤٬ايؿؿب ٚايسكِ ،اَا ايجًـ ؾٝخٌ بايهاؾة بهساد ايجلاح،٠
ٚدْ ٛا٭ادٌٚ ،اٱسدةاف ًب اىبداٍ ٚايجعدة
ا٭بٓاٚ ،٤اٯؾا
ٚاا٤

يًعًدِ ٚايػدهللحٚ ،قكدٛم

ا٭حضٚ ١ٝايسُا.١ٜٚ

ٖع ٙاٯ ١ٜخبصٛص ايكسِ ايثاْ ٞإ اْٗا اخي

إبجٚ ٤٬آؾ ١قً ٢أَٛاٍ ايهاؾة ؾجُخكٗا ٭ٕ ا٭ح

قٔ صبد٤ٞ

ا ععافبٜ ٫ٚ ،ةٜدهلل

يًهؿة اٱسجخٛا قًٗٝا ،ؾُٓٝع سبخاْ٘ ايهؿاح َٔ إؾشاْٚ ٤شدة َؿداِٖٝ
ايهؿة ٚإربا ا٭َٛاٍ ٚس ١ًٝيٓشةٖا ٚحملاحب ١اٱسٚ ّ٬اىبسًُـب.
يكهلل اعٌ اا قل ٚاٌ اسبٝا ٠ايهللْٝا داح

ةاع بـب اٱمبإ ٚايهؿة،

َٔ غري عهاؾ ٧بُٗٓٝا ،إ إ اا قل ٚاٌ ٜٓصدة أٖدٌ اٱمبدإٚ ،ؽبدعٍ
ايهؿة ٚايهؿاحٜٚ ،جلً ٢ايٓصة ًب ٖع ٙاٯ ،١ٜببشاح ٠اىبسًُـب قبدا ًٜكداٙ
ايهؿاح َٔ اشبساح ٠ايؿادحً ١ب اىباٍ ٚ ،ريٚحعِٗ قاال ٜٔقٔ اٱضةاح
( )1سٛح ٠ايبًهلل .6-5
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باىبسًُـبَ َٔ ٖٛٚ ،صادٜل قٛي٘ ععافب رٌَْٓ ٍَعُريووُُْ بِالَّ ؤَذًىد (. )1
ؾُٔ أسبامس إْجؿا ٤ايطةح ايؿادا باىبسًُـب عًـ أَٛاٍ ايهؿاح ٚقهللّ
اٱْجؿدداع يبددا ٜٓؿكْٛدد٘ ًب ضباحبدد ١اىبسددًُـب  ،أَددا خددع ٕ٫ايهؿدداح ًب اٯٜدد١
ؾٝجلً ٢بإخباحٖا ايسُا ٟٚقًد ٢عبد ٛايكادع ٚايجخدهلل ٟبجًدـ أَدٛا ِ
ٚإضةاح إْؿاقِٗ بِٗ٬َٚ ،زَ ١اشبساحٚ ٠اسبسة ٠يًهؿة ٚايط٬ي.١
ٚعبـب اٯ ١ٜحكٝك ٖٞٚ ١إ ايهؿة ظًِ يًٓؿس ًب ايهللْٝا ٚاٯخة ،٠ؾكهلل
ٜعٔ بعطِٗ إ ايهللْٝا داح إَٗداٍ يًهداؾة ٚاْد٘ يدٔ ًٜكد ٢ايعدعامس اً ٫ب

اٯخة.٠
ؾلا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜيج ي قٔ ْل ٍٚايععامس بايهاؾة خبساحع٘ أَٛاي٘،

ٚإ ظًِ اٱْسإ يٓؿس٘ سبب زبًب ايطدةح ٚا٭  ٣يد٘ٚ ،إ ايػطدب

اٱ  ٞؼبٌ بايهاؾة ًب ايهللْٝا يٝهٖ ٕٛعا اسبًد ٍٛإْدعاحاً قًُٝداً َجُُداً
يٲْعاح ايكٛي ٞايٛاحد ًب آٜا

ايكةإَٓٓٚ ،اسب ١يًجٛبٚ ١ايهـ قدٔ

اٱْؿام ًب اىبعا ٚ ،ٞدق ٠ٛلةإ ايهؿة ٚايط٬ي.١
 َٔٚغاٜا

اٯ ١ٜحث اىبسًُـب قً ٢ايصي ًب ا

ااٚ ،قدهللّ

اٱؾججإ قبا قٓهلل ايهؿاح ٭ْ٘ ًب طةٜك٘ افب ايؿٓاٚ ٤ايجًـ ،يٝجلً ٢اىبهللد
اٱ  ٞيًُسًُـب بايعٗٛح بةدا ٤ايكٚ ٠ٛاىبٓعٚ ١نثة ٠ا٭َٛاٍ ٚا٭٫ٚد،
 ٚؾكة قهلل ِٖٚايع ٟنإ ٜعهلل ايعهللٜٓٚ ٠ؿل ا٭َٛاٍ ايهثري ٠يٲضةاح بِٗ
ٚايجعهلل ٟقًد ٢سػدٛحِٖٚ ،اٱسدجٗلا ٤بأحهداّ ايشدةٜعٚ ،١ضباٚيد ١بعدث
ايشو ًب ايٓب.٠ٛ
ؾاٯ ١ٜبشاح ٠ايٓصة ٚايعؿة ٚايػًب ١يًُسًُـب جبٓٛد َٚهللد َٔ قٓدهلل
ااٚ ،خسدداح ٠ؾادحدد ١عًخددل بعددهللٚ ِٖٚدبعًدد٘ قدداالاً يددٝس ؾك د قددٔ
اٱضددةاح بٗددِ بددٌ قددٔ حد سددةاٜا اجملاٖددهللٚ ،ٜٔحسددٌ ايددهللٚ ٜٔاىبددبًػـب
٭حهاّ اسبٚ ٍ٬اسبةاّ.

أسثاب انُسول

( )1سٛح ٠اٍ قُةإ اٯ111 ١ٜ

َعامل اٱمبإ ج 74
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ًب أسبامس ْل ٍٚاٯٚ ١ٜا:ٙٛ

ا٭ْ :ٍٚلي

اٯً ١ٜب أب ٞسؿٝإ ٚأ خاب٘  ّٜٛبدهللح قٓدهلل ضبداحبجِٗ

ٚإْؿاقِٗ ا٭َٛاٍ ىبكاعً ١اىبسًُـب.
ايثاْْ :ٞلي
ٚعػٝري

ؿا

اٯ ١ٜؾُٝا نإ ٜٓؿك٘ ا اة َٔ ٜٗدٛد اىبهللٜٓدً ١ب ذبةٜدـ
ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ايٛاحدً ٠ب ايجٛحا.٠

ايٓيب ضبُهلل

ايثايث :ندإ اىبٓداؾكٜٓ ٕٛؿكد ٕٛأَدٛا ِ ًب إقاْد ١اىبسدًُـب ٚسدةاٜا
ايػل ٚقً ٢عب ٛايجكٚ ،١ٝاشبٛف َدٔ اىبسدًُـبٚ ،اىبدهللاحا ٠دِ ،ؾلدا٤
اٯ ١ٜيبا ٕ٬قٌُ اىبٓاؾكـب ٱؾجكاحِٖ افب قصهلل ايكةب.١
ايةابعَ :ا ٜٓؿك٘ ايهؿاح ٚايؿاسكٜٚ ٕٛعٓ ٕٛاْ٘ ٜكةبِٗ افب اا ععافب
َع اْ٘  ٫اٜ ٤ٞكةمس ايهاؾة َٔ اا قل ٚاٌ.
اشبداَس :يكدهلل نبدع نؿداح قدةٜد ايعسدانة ٚعٛاٗدٛا َدٔ َهدد ١افب
اىبهلل ١ٜٓاىبٓٛح ٠قًَ ٢ساؾ ١عب ٛأحبعُاٚ ١٥وبسـب نَ ًٛٝماًٜ ِٖٚ ،كَٕٛٛ

بإطعددداّ ا يعسدددانة ٜٚدددعحب ٕٛايبدددهللٕ ٚا٭غٓددداّ ًب إطعددداَِٗٚ ،قددداَٛا
بجلٗٝلِٖ بايس٬ا ٚايعهللٚ ٠ايةٚاحٌٚ ،أَدهلل ِٖٚباىبداٍ  ،ؾلدا٤
ٖع ٙاٯ ١ٜيج ي قٔ ٖ٬ى أَٛا ِْٚ ،صة اىبسًُـب ٚحاٛع ايهؿداح
خا٥بـب َٔ أحهللٚ ،مل ؼبككٛا َا ٜةٜهلل َٔ ٕٚقجٌ ايدٓيب ضبُدهلل

دً ٢اا

قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ أ ٚايكطا ٤قً ٢اٱس.ّ٬
ٚحغِ اشبسا٥ة ايش سبك
نايةٜذ ايش ؾٗٝا

ة إ سبب

اىبسًُـب ،ؾكدهلل ناْد

اىبعةندْٚ ١جا٥لٗدا

عًـ أَٛاٍ قةٜد ٚخساحَ ٠دا أْؿكد، ٙٛ

ٚنساد دباحعِٗٚ ،خلٚ ِٜٗؾطخِٗ بـب ايكباٚ ٌ٥أٌٖ اىبًٌ.
ٚعشٌُ اٯٖ ١ٜع ٙايٛا ،ٙٛنُا أْٗا أقدِ َٓٗدا ،إ اْٗدا قداْٜ ٕٛدبـب
حهُد داً سا بجد داً ًب ا٭ح

َٚ ،صددداحباً يًهؿدددة ٚايطددد٬يٖٚ ، ١ددد ٛقدددٕٛ

يًُسًُـب ىبا ؾ َٔ ٘ٝإضعاف قهللٚ ،ِٖٚخلً ٜ٘ب ايهللْٝا ٚاٯخة.٠

انرفسري

قٛي٘ ععافب رََِِ ًَُٛا ٍُنْفِمُوَْد
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اٯٜدد ١بًؿددغ مَثددٌم ايددعٜ ٟؿٝددهلل ايجشددبٚ ٘ٝايجُثٝددٌٚ ،عشددةأمس

ا٭واع قٓهلل واع نًُ ١ايجشب ٘ٝافب َا بعدهللٖا ىبعةؾدَٛ ١ضدٛع ايجُثٝدٌ
ٚاىبشب٘ ب٘ ،ؾُٔ اٯٜدا

إ عبدهللأ اٯٜد ١قبدا ػبعدٌ ايٓداس ؼبة د ٕٛقًد٢

اٱسجُاع افب َطاَـب اٯ ١ٜبشٛم يٝهٖ ٕٛعا اٱسجُاع ٚس ١ًٝيًجؿك٘ ًب
أَٛح ايهللٚ ٜٔايهللْٝا ،ؾ٬بهلل َٔ قً ١يجًـ ا٭َٛاٍ ايش ٜٓؿكٗا ايهؿاح َع
أِْٗ ٜةا ٕٛؾٗٝا ايٓؿع ايعٜٓ ٟاسبٗا ٚاين ا٭ حباا َٓٗا ،سٛا ٤ا٭حباا
اىباد ١ٜا ٚذبص ٌٝا٭َٔ ٚايس ١َ٬أ ٚايػًبٚ ١ايٓصةٜٚ ،ؿٝهلل ٚحٚد ايٛاً ٚب
مٜٓؿكٕٛم ٚقٛدع٘ يًهؿاح حصدة عًدـ اٱْؿدام بٗدِ قًد ٢عبد ٛايجعدٝـب ،
ٚإااح ٠افب أْ٘ خ٬ف اىبجعاحف بـب ايٓاس ًب إسجثُاح اٱْؿام ٚاٱْجؿاع
َٓ٘ٚ ،عشٌُ اٯٚ ١ٜاٖٛاً:
ا٭ :ٍٚاٱْؿام ايش ص ٞيًهداؾةٚ ،عكدهللٜة اٯٜدَ :١ثدٌ ايدعٜٓ ٟؿكد٘
ايهاؾة.
ايثاْ :ٞاٱْؿام ايٓٛق ٞايعاّ ٖٛٚ ،ايع ٟعهللٍ قًٝد٘

دٝػ ١ازبُدع ًب

اٯ.١ٜ
ايثايث :اٱْؿام ًب اىبعص.١ٝ
ايةابع :بعٍ ا٭َٛاٍ ًب ضبا٫ٚ

ْشة َؿاٖ ِٝايهؿة ٚايط٬ي.١

اشباَس :إقاْ ١ايهؿاح اٯخة ٜٔيبكاً ِٗ٥ب َٓازٍ ايهؿة.
ايسادس:

ةف ا٭َٛاٍ يصدهلل ايٓداس قدٔ اٱسدَٚ ،ّ٬دٓعِٗ َدٔ

دخٛي٘.
ايسدابع :اًدب ا٭ْصداح ٚا٭قدٛإ ٚدبٓٝدهلل ازبٓدٛد حملاحبد ١اٱسددّ٬
ٚاىبسًُـب.
ايثأَ :اةا ٤اىبٚ ٕٚ٪ا٭سًخ ١ايش عسداقهللِٖ قًد ٢ايجعدهلل ٟقًد٢
سػٛح اٱس.ّ٬
ايجاسعَ :ا ٜٓؿك٘ ايهؿاح ًب

هلل اىبسًُـب قٔ ذب كٝل ايػاٜا

ايساَ١ٝ

ايش ٜسع ٕٛايٗٝا ًب ْشة َباد ٨اٱس.ّ٬
ايعااة :اٱْؿام ايعاّ ٭َٛح اسبٝا ،٠٭ْ٘ ٜجِ َع اٱ ةاح قً ٢ايهؿة
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ٚبٓ ١ٝازبخٛد ٚايط٬ي ١ؾٝهٖ ٕٛعا اٱْؿام َاد ٠يجثبٝ

َؿداٖٚ ِٝسدٓٔ

 ،يعا ٚحد قٛي٘ ععافب ر وََِ ًَُٛوٍٍََِّٓ خََِّ ٍَٓٛوَشََٟرٍَْ خََِّ ٍَٓٛاَُّْٛٗٞذْٕ

ايهؿة ًب ا٭ح

ِِْٓ فَوْقِ األَرْضِد (.)1
ٚعددهللٍ قًددٖ ٢ددع ٙايٛاددٚ ٙٛععددهللدٖا أ دداي ١اٱطدد٬م اىبسددجكةأَ ٠ددٔ
َطاَـب اٯ ١ٜا اْٗا مل عكٝهلل ْٛع اٱْؿام ايعٜ ٟعٖب ٖبا ،٤بٌ اا٤
بصٝػ ١ايشُٚ ٍٛايعُٚ ،ّٛؾ ٘ٝعدٛب ٝيًهؿداح ٚاْدعاح دِ ٚإخبداح قدٔ
خساحعِٗ ًب ايٓشأعـب  ،يجهَ ٕٛهللحس ١اىبثٌ ايكةآْ ٞحلٚ ١ديٚ ُ٬ٝااٖهللاً
قً ٢إ ايهللْٝا داح بٚ ٤٬أ  ٣يًهؿاحٚ ،أِْٗ مل ٜجٓعُٛا قبا قٓدهللِٖ َدٔ
ا٭َٛاٍ ٭ْٗا افب ضٝاع  ٫ٚ ،ربًـ ًب ْؿٛسِٗ ا ٫اسبسةٚ ٠ايٓهللاَ.١
 َٔ َِٗٓٚقاٍ بإ اىبدةاد باٱْؿدام ٖد ٛنبٝدع أقُداٍ ايهؿداح ايدش
ٜةا ٕٛاٱْجؿاع بٗدا ًب اٯخدة ،٠ودا ٙاا إْؿاقد ًا نُدا ود ٢يدو بٝعد ًا

ٚاةاً ٤ب قٛي٘ ر بِْ اٌٍَّهَ اشَْٗرَى ِِْٓ اٌُّْاِِْنِنيَ ؤَٔفُطََُُْ وَؤَِْوَاٌََُُْ ِِإَْ
ٌََُُْ اٌَْٟنَٓ ٍُمَاٍُِٖوَْ فٌِ ضًََِِّ اٌٍَّهِ فَََمٍُُْٗذوَْ وٍَُمٍَُْٗذوَْ وَػْذًْا ػٍَََْذهِ َ٢مِذا فِذٌ
اٌَّٗ ذوْ رَاِْ وَاإلِجنَِ ذًِ وَاٌْمُ ذرْآِْ وََِ ذْٓ ؤَوْفَذذي ِِؼََْ ذِِِْ ِِ ذْٓ اٌٍَّ ذهِ فَاضَّْْٗشِ ذرُوا َِِّ ذَْؼِىُُْ
اًٌَِِّ َِاٍَؼُُْْٗ ِِهِد

()2

نة ٙايةازً ٟب أحهلل ايكٛيـب (.)3

ٚيهٔ اىبةاد َٔ اٱْؿام ًب اىبكاّ ٖ ٛبعٍ ا٭َٛاٍ ًب ضباحب ١اٱسّ٬
ٚاٱضةاح باىبسًُـب ٚضبا٫ٚ

إخةااِٗ َٔ دٜاحِٖٚ ،غل ٚسػدٛحِٖ،

 ٚهللِٖ ٚغريِٖ َٔ ايٓاس قٔ سب ٌٝاا ،إ ٜك ّٛايهؿاح باٱْؿام َٔ

َٓازٍ ايهؿة ً ،ب ضباٚي ١يجثبٝج٘ َٓٚع إعبساحٚ ٙزٚاي٘ ر وَاٌٍَّهُ ُُِِٗي ُٔورِِِ وٌََذوْ وَذرَِِ
اٌْىَافِرُوَْد(.)4
( )1سٛح ٠ابةاٖ.10 ِٝ
( )2سٛح ٠ايجٛب.111 ١
( )3اْعة َؿاعٝذ ايػٝب .94/8
( )4سٛح ٠ايصـ .8
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ؾٝخٌ بِٗ ايدب ٤٬ايدع ٟػبعًدِٗ قداال ٜٔقًد ٢اٱْؿدام ٭ْد٘ سدايب١
بإْجؿا ٤اىبٛضٛع ،أ ٟيٝس قٓهللِٖ َا ٜٓؿكَ ْ٘ٛة ٠أخةٖٚ ،٣ع ٙاٯَٔ ١ٜ

َصادٜل حد اا قل ٚاٌ قً ٢اىب٥٬ه ١حُٓٝا قدايٛا ر ا ؤََْٖٟؼَذًُ فَََِذا َِذْٓ

ٍُفْطِ ذُْ فَََِذذا وٍَطْ ذفِهُ اٌ ذَِِّْاءَ ؤَ ْ٣ذُٓ ُٔطَ ذِّّ َّْ٣ِِ ُ١ذِْنَ ؤَُمَ ذِّْشُ ٌَ ذهَ لَذذايَ بِِّٔ ذٌ ؤَػٍَْ ذُُ َِذذا الَ
َٖؼٍَُّْوَْد(.)1
ؾُٔ قًِ اا ععافب أْ٘ ٜةَ ٞايهؿاح بايؿكة ٚعًـ ا٭َٛاٍٚ ،ػبعًِٗ
قاال ٜٔقٔ اٱؾساد ًب ا٭ح
سٛا ٤ناْ

 ،إ إ ا٭َٛاٍ َادٚٚ ٠س ١ًٝيٮقُداٍ

اسب ١أ ٚطاسب ،١ؾلا٤

ٖدع ٙاٯٜد ١يٲخبداح قدٔ ايكطدا٤

قًٚ ٢سا ٌ٥ايؿساد ٚأسدبامس سدؿو ايدهللَا ٤ؾدإ قًد
ٜك َٕٛٛبايكجٌ ٚقة

ايٓاس قً ٢ايسدٝـً ،ب ايػدلٚا

إ اىبسدًُـب قدهلل
ٚازبدٛامس إ

ا٭َة طبجًـ إ إ اىبسًُـب ٜ ٫عةض ٕٛقً ٢ايسٝـ ا ٫ايهداؾة ايدٛسين
ىبٓع٘ َٔ ايؿساد ًب ا٭ح

ٚايبكا ٤قً ١ًَ ٢ايهؿة ٚاٱْؿام ؾ.٘ٝ

ؾُٔ قًِ اا ععدافب حبداٍ اٱْسدإ ًب ا٭ح
ٚإ ددابجٗا بددايٓك

عآندٌ أَدٛاٍ ايهؿداح

ٚايددلٚاٍَ ،ددع قدد ٠ٛاىبسددًُـب ٚلبددا ٤أَددٛا ِ بايلنددا٠

ٚاٱْؿام ًب سب ٌٝاا ،ؾه ٬اياةؾـب ٜٓؿكإ اىباٍ ٚيهٔ أحهللُٖا ذبٌ ب٘
اىبصا٥ب ايش عأع ٞقًَ ٢ا عبك ٢قٓهلل َٔ ٙا٭َٛاٍ  ِٖٚايهؿاح.
ٚاياةف اٯخة  ِٖٚاىبسدًُ ٕٛعدلداد أَدٛا ِ باٱْؿدام ىبٛضدٛق١ٝ
ايكصهلل ٚايٓٚ ١ٝايعلّٚ ،يعع ِٝؾطٌ اا ععافب قً ٢اىبسًُـب ْٚصةِٖ ًب
ايسةاٚ ٤ايطةا.٤
َٓ َٔٚاؾع اىبثٌ ايٛاحد ًب اٯٜد ١دقد ٠ٛاىبسدًُـب افب ايصدي ٚذبُدٌ
ا٭  ٣ايعٜ ٟأع َٔ ٞايهؿاح َع إدحاى حكٝك ٖٞٚ ١حجُ ١ٝإْكاداع ٖدعا
ا٭ ٚ ٣قددهللّ إسددجُةاح ٙ٭ٕ ايددب ٤٬ؼبددٌ بايهؿدداح ٚأَددٛا ِ ؾٝلعًددِٗ
قا ةٜٔ

اغةَ ،ٜٔع عةى ؾةٜل َِٓٗ َٓازٍ ايهؿة ،ؾهُدا إ اٱْسدإ

( )1سٛح ٠ايبكة.30 ٠
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ٜمى ا٭ح
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ٚاىبهإ ايع ٟعأع ٞؾ ٘ٝايةٜداا ايبداحد ٠ايدش عًٗدو ايدلحع

ٚاسبةث ٚ ،ايش ؾٗٝا ايل٫زٍ ٚايصٛاقل احملةق ،١ؾهدعا بايٓسدب ١يًهؿدة
ٚاٱْؿام ؾ ٘ٝؾإ ايٓاس ٜمنٜٚ ْ٘ٛج ً ٕٛقٔ َٓازيد٘ ٜٚجلٗدٕٛ

دٛمس

اىبًدد ١اسبددل ايددش ٜهدد ٕٛؾٗٝددا لبدداٚ ٤زٜدداد ٠ا٭َددٛاٍ ٚايسددعادً ٠ب ايددهللْٝا
ٚاٯخة.٠
 َٔٚإقلاز ايكةإٓ ٚعهاٌَ ا٭حهداّ ؾٝد٘ اْد٘ مل ٜدهللع اىبسدًُـب افب
ايصي ٚحهللٚ ٙإْجعاح ايب ٤٬ايع ٟؼبٌ بايهؿاح ،بدٌ حدثِٗ قًد ٢ازبٗداد

ٚضباحب ١ايهؿاح قاٍ ععدافب رٍَاؤٍَيََذا اٌنِّذٌي  َٞاهِذْْ اٌْىُفَّذارَ وَاٌُّْنَذافِمِنيَ وَاغٍُْذ ْ

ػٍََََُِْْد (ٚ ، )1عبـب اٯ ١ٜإ َكايٝهلل ا٭َٛح نًٗا بٝهلل اا ععافبٚ ،اْ٘ سبخاْ٘
٪ٜاخع ايهؿاح ٚاجملةَـب ًب ايدهللْٝا ٜٚدةَ ِٗٝبدأْٛاع ايدب ٤٬ايدش ٖدَ ٞدٔ
ايًاـ اٱ  ٞىبٓع اٱقاَ ١اىبسجُة ٠قً ٢اٱسِ ٚاىبعص.١ٝ
ٚعجطُٔ اٯ  ١ٜايهةمبَ ١عٓ ٢قهللّ إْجؿاع ايهاؾة ًب ايهللْٝا ٚاٯخة ٠يبا
ٜٓؿكدد٘ ،أَددا ًب ايددهللْٝا ؾددإ َبدداد ٨اٱسددً ّ٬ب َٓعددٚٚ ١اقٝدد ١واٜٚدد، ١
ٚاىبسًُٜ ٕٛلداد ٕٚقَٚ ،٠ٛسدجُةً ٕٚب ازبٗداد ًب سدب ٌٝاا ٚدحدض
قهلل.ِٖٚ
ٚاعً٘ قاالاً قٔ اٱْجؿاع َٔ أَٛاي٘ ًب ايجعهللٚ ٟايعًِٚ ،أَا ًب اٯخة٠
ؾا ٕ ايهؿة سبب يهللخ ٍٛايٓاحَٚ ،اْع َٔ إْجؿاع ايهاؾة َٔ قًُ٘ ًب بامس
اٱحسإ ،ؾً ٛقاّ ايهاؾة بإقاْ ١ايؿكةاٚ ٤ايطعؿاٚ ٤ايشؿك ١قً ٢ا٭ٜجاّ
ٚبٓا ٤ايةباطا

 ،ؾاْ٘ ئ ٜٓجؿع َٓٗا ًب اٯخدة ، ٠قداٍ ععدافبروَاٌَّذٍَِِٓ

وَفَرُوا ؤَػَّْاٌَُُُْ وَطَرَاٍَ ِِمَِؼٍَٓد (.)2

ػهى املُاسثح
بهللأ

اٯ ١ٜباٱسِ مَثٌم ايعٜ ٟهللٍ قً ٢ايجشبٜٚ ،٘ٝشدري افب إحاد٠

( )1سٛح ٠ايجخة.9 ِٜ
( )2سٛح ٠ايٓٛح .39
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ايجُثٜٚ ،ٌٝجبادح افب ٖٔ ايكاح ٨يٰٚ ١ٜاىبسدجُع دا صبد ٤ٞايجشدب ٘ٝقبدا
ٜهَ ٕٛعةٚؾد ًا بٓٝد ًا ٚخايٝد ًا َدٔ ايًدبس ٫ٚ ،عٓخصدة ٖدع ٙاىببدادح ٠بأٜداّ
ايجٓل ٌٜا ٚبأٌٖ ايعةب ،١ٝبٌ ٜشٌُ اىبسًُـب ٚايٓاس نبٝعاُ ىبا َةعهل ًب
ا٭ ٖإ َٔ صب ٤ٞايكةإٓ باىبثٌ ايكةٜب َٔ ايٓاس ًب أاٝا ِ اىبجعاقبد،١
يعا ٜهثة ؾ ٘ٝنة اٯٜدا

ايهْٝٛد ١ايثابجد ،١نايةٜداا ٚاىبادةٚ ،اسبشدةا

اىبٛاٛدً ٠ب قُ ّٛا٭ح
ٚنُددا نددة

نايعبامس ٚايعٓهبٛ

ٚايبعٛ

.

ٖددع ٙاٯٜدد ١بصددٝػ ١اىبثددٌ قاقبدد ١ا٭َددٛاٍ ايددش ٜٓؿكٗددا

ايهؿاح ،ؾإ آ ١ٜأخة ٣اا٤

بجشب ٘ٝحداٍ ايهؿداح أْؿسدِٗ ،قداٍ ععدافب

ك َِِّذا َال ٍَطْذ َّ ُغ ِب َّال ُػَذا ًء َؤِذَْا ًءد( ،)1يًٝدبس
ٓ َوفَذرُوا َو ََّٛذ ًِ اٌَّذًِِ ٍَ ْنؼِذ ُ
َ
ر َو َِ َ ًُ ٛاٌَّذ ٍِِ
ايكةآْ ٞاىبعٓٚ ٟٛاىبعك ٍٛيباس احملسٛس َع نة اييٖإ اىبهللحى يًٓاس
نبٝعاًٚ ،ؾ ٘ٝيا ـ إ  ٞٱْكدا ايٓداس َدٔ َسدجٓكع ازبٗايدٚ ١ايطد٬ي،١
ٚإؾاد ٠يػ ١ايعّ ٚايجكبٝذ ايجأدٜب ٚايجٓبٚ ،٘ٝاسبث قً ٢ؾِٗ يػ ١ايهللق٠ٛ
ٚا هللاٚ ١ٜاٱحاادٚ ،دق ٠ٛايهاؾة بإ ٜ ٫ه ٕٛنةاقد ٞا٭غٓداّ ايدعٟ
ٜاًل أ ٛاعاً ٚأيؿاظاً بًػ ١اٯدَٝـب زبُعٗا أ ٚعؿةٜكٗاَ ،ع إ ايبٗا٫ ِ٥
عؿِٗ ن.َ٘٬
ٚا اا٤

اٯ ١ٜضبٌ ايبخث ًب ّ ٚإْعاح ايع ٟنؿةٚا ٱْؿداقِٗ ًب

ايباطٌٚ ،غًب ١ايشٗٚ ٠ٛحغا٥ب ايبهللٕ ٚايعامل ازبسُاْ ٞقٓهللِٖ ،اا٤
آ ١ٜأخةً ٣ب َدهللا اىبدَٓ٪ـب ًب إْؿداقِٗٚ ،غًبد ١ايعكدٌ قًد ٢ايشدًٗ ٠ٛب
أقٛا ِ ٚأؾعا ِ َ ًِْٗٝٚ ،ةاعب اٱحعكاً ٤ب اىبعاحف ٚحسٔ اٱخجٝاح
ٚبًددٛؽ دحادد ١ايجكددٚ ٣ٛاٱْؿددام ًب سددب ٌٝاا ٚإقاْدد ١ايؿكددةاٚ ٤اخددةاج

اسبكٛم ايشةق ، ١ٝقاٍ ععافب ر َِ ًَُٛآٌٍََِِّ ٍُنفِمُوَْ ؤَِْوَاٌََُُْ فٌِ ضًََِِّ اٌٍَّذهِ
وََّ ٍَّٓ٢ ًَِٛؤَََّْْٕٔٗ ضَّْغَ ضَنَاًٍََِِ فٌِ وًُِّ ضُنٍٍَُّْٓ ِِائَُٓحب١د(.)2
ٜٚجلً ٢ايجبا ٜٔب ـب اْؿام ايهؿاح ٚإْؿام اىبَٓ٪ـب َٔ ٚا:ٙٛ
( )1سٛح ٠ايبكة.126 ٠
( )2سٛح ٠ايبكة.271 ٠
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ا٭ :ٍٚضٝاع أَٛاٍ ايهؿاح ايش ٜٓؿكْٗٛا ٚحاٛقٗا بايطةح قًدِٗٝ
ٚقً ٢أًٖ.ِٗٝ
ايثاْ :ٞلباٚ ٤زٜاد ٠ا٭َٛاٍ ايش ٜٓؿكٗا اىبسًُ.ٕٛ
ايثايث :إط٬م اشبساحً ٠ب إْؿام ايهؿاحٚ ،قهللّ عكٝٝهللٖا قبٛحد َعـب
َٔ َٛاحد اٱْؿام.
ايةابع :بٝدا ٕ قداْ ٕٛسابد
اىبٓؿعٚ ،١اعكٓٛا اىبكهللَا

ٖٚد ٛنًُدا حدةص ايهؿداح قًد ٢ذبصدٌٝ

ٚا٭سبامس اا٤

ا

ايٓجٝلٖٚ ١د ٞاشبسداح٠

ٚايطٝاع.
اا٤

اٯ ١ٜايسابكً ١ب ّ ايع ٜٔنؿةٚا ٚاٱخبداح قدٔ قدهللّ إادلا٤

أَٛا ِ ٚأ٫ٚدِٖ قِٓٗ َٔ اا قل ٚاٌٚ ،قهلل ٜعٔ بعطِٗ إ ابدج٤٬
ايهؿاح ٚايطةح ايعًٜ ٟخل بِٗ ٜٓخصة بعهللّ إالا ٤أَٛا ِ ٚأ٫ٚدِٖ
قِٓٗ َٔ اا ا٦ٝاً ،ؾلا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜإكباَاً ىبٛضٛقٗاٚ ،بٝاْاًٴ يٮضدةاح

ايش عًخل ايهؿاح ًب أَٛا ِ ٚأْؿسِٗ ٚإ ا٭َة ٜٓ ٫خصة بعهللّ إالا٤
ا٭َٛاٍ قٔ ايهؿاح بٌ ٜشٌُ عًـ ا٭َدٛاٍ اعٗداٚ ،ؼبجُدٌ ٖدا ايجًدـ
ٚاٖٛاً:
ا٭ :ٍٚعًـ ٚضٝاع ا٭َٛاٍ ًب اسبٝا ٠ايهللْٝا.
ايثاْ :ٞضٝاع ٚعًـ ا٭َٛاٍ ًب اٯخة ،٠ؾٜ ٬هسب ايهاؾة َٓٗا َٔٚ
إْؿاقٗا ا٦ٝاً يجهٖ ٕٛع ٙاٯ ١ٜعؿسرياً ٚبٝاْداً يٰٜد ١ايسدابكَٚ ١دا ؾٗٝدا َدٔ
اٱخباح قٔ قهللّ إالا ٤أَٛاٍ ايهؿاح قِٓٗ.
ايثايث :ايعٓٛإ ازباَع يًخٝا ٠ايهللْٝا ٚاٯخة.٠
ٚايصدددخٝذ ٖددد ٛايثايدددث ،٭ ددداي ١اٱطددد٬م ٚيعدددهللّ ٚحٚد عكٝٝدددهلل
ٚربصددٝ

ًب اٯٜدد ١ايهةمبددٚ ،١٭ٕ ايهؿدداح ٪ٜخددع ٕٚبأاددهلل ا٭حددٛاٍ،

ٚسباا ١اىبسًُـب ٱسبام ايطةح بأَٛاٍ ايهؿداح ايدش ٜج دعْٗٚا ٚسداٌ٥
يٲقجهللا ٤قً ٢اٱسٚ ّ٬اىبسًُـب َٔٚ ،اىبعةٚف إ ا٭َٛاٍ ربجًـ قٔ
غريٖا َٔ ايٛسا ٌ٥ايش عهً ٕٛب حدٛز ٠اٱْسدإ ،إ اْٗدا عصدًذ يهدٌ
ادد ٤ٞػبددة ٟقًٝدد٘ قكددهلل ايبٝددع ٚايشددةاٚ ،٤عهدد ٕٛأغًددب ا٭َددٛح اىبادٜدد١
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ٚاىبكجٓٝا
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باىباٍ ٚايشةا.٤

ؾٛٝظـ ايهاؾة أَٛاي٘ يٓشة َؿاٖ ِٝايط٬يٚ ،١إْهاح ايبشاحا
ضبُهلل

بايٓيب

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ايدٛاحدً ٠ب ايهجدب ايسدُا ١ٜٚايسدابك،١

 ٚإخؿا ٤اىبعللا

 ٚةف ايٓاس قٔ ايجهللبة بآٜا

ايٓبٚ ٠ٛسبٌ ظبداعِٗ

ًب ايٓشأعـب ؾجه ٕٛأَٛاٍ ايهؿاح ضةحاً ْٛقٝاً قاَاً قً ٢نٌ َٔ:
ا٭ :ٍٚاىبسًُ ،ٕٛبإ ٜعاْ َٔ ٕٛايطةح ٚا٭  َٔ ٣عس ري ايهاؾة
أَٛاي٘ ًب ايجعهلل ٟقًٜٛٚ ،ِٗٝااٗ ٕٛاىبشكً ١ب دؾع نٝهلل َٚهة ايهؿاح ،إ
إ ايه ٝهلل ؽبجًـ ًب نُ٘ ٚنٝؿٝج٘ ٚأسٴةَ ٙع عس ري ا٭َٛاٍ ي٘.
ايثاْ :ٞايهؿاح أْؿسِٗ ،ىبا ًٜخكِٗ َٔ ايطةح َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚخساحعِٗ أَٛا ِ.
ايثاْٖ :ٞامس إْؿاقِٗ ًب ايس٦ٝا
ايثايث:

أدحاج ايةٜاا.

ريٚحعِٗ ًب حسةْٚ ٠هللّ بسبب قهللّ عةعب ا٭سدة ٚايػاٜد١

ايش ٜةٜهلل َٔ ٕٚإْؿام ا٭َد ٛاٍ ،ؾٝسدع ٢ايهداؾة ًب اٱضدةاح باىبسدًُـب
ٜٚبعٍ ا٭َٛاٍ ٚيهٓ٘  ٫ؼبصهلل إ ٫اشبٝبٜٚ ،١ة ٣نٝدـ ٜدلداد اىبسدًُٕٛ
اٱضةاح بِٗ.

قَٓٚ ٠ٛعٚ ١احمازاً َٔ ضبا٫ٚ

ايةابع :اشبساح ٠ايش عًخل أ٫ٚد ايهاؾة بسبب قدهللّ بكدا ٤ا٭َدٛاٍ
عةنٚ ِ ١٭ٍسةِٖ ،ؾإ قًد

ًٜجكد ٞاىبسدًُ ٕٛأٜطداً بٗدعا اىبعٓد ٢بدإ

ٜه ٕٛإْؿاقِٗ سبباً يعهللّ بكا ٤ا٭َٛاٍ عةن ١٭بٓا َٔ ِٗ٥بعهللِٖ ٚازبٛامس
اْ٘ قٝاس َع ايؿاحم ا إ إْؿام اىبسًُـب ي٘ قٛ
ٜٚجصـ ٖعا ايعٛ

ٚبهللٍ َٔ قٓهلل اا.

بأَٛح:

ا٭ :ٍٚأْ٘ أضعاف َطاقؿ ١ىبا مت إْؿاق٘.
ايثاْ :ٞصبً ٙ٪ٝب اسبٝا ٠ايهللْٝا ٚاٯخةٚ ،٠قهللّ إعبصاح ٙبعامل ايثٛامس
ٚازبلا َٔٚ ،٤خصا٥

ايعٛ

ًب ايهللْٝا أَٛح:

ا٭ :ٍٚقهللّ إعبصاح ٙبايبهللٍ اىباي.ٞ
ايثاْٜ :ٞأع ٞايعٛ
ايثايثٜ :أع ٞايعٛ

ًب ايهللْٝا َجعهللداً ًب نٝؿٝج٘ َٛٚضٛق٘.
ًب ايهللْٝا قدٔ حاادٚ ١ؾكدةٜٚ ،دأع ٞقدٔ ظٗدة
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غٓ.٢
ايةابع :عػش ٞايين ١يًعٛ

ايعٜ ٟأع ٞيًُدَ َٔ٪دٔ قٓدهلل اا قدل

ٚاٌ.
ايثايدددث :ايعدددٛ

ًب ايٓشدددأعـب ؾطدددٌ َدددٔ قٓدددهلل ااٚ ،يدددٝس قدددٔ

إسجخكام.
ايةابعٜ :هللٍ قً ٢ايعٛ

ٚايبهللٍ قًد ٢اٱْؿدام ًب سدب ٌٝاا قًد٢

قع ِٝقهللح ٠ااٚ ،إ ي٘ ًَو ايسُاٚا

ٚا٭ح

.

ايثايث :ايٓاس نبٝعاً ،٭ٕ إْؿام ايهؿاح اىباٍ ًب اىبعص ١ٝبةز دٕٚ
 ٍٛ ٚآٜا

ايجبًٝؼ ٚأٍسبامس ا هللا ١ٜافب ايٓاس نبٝعاً َٔٚ ،ؾطٌ اا

ععافب إ ٖعا اييز ٜ ٫ه ٕٛقً ٢عب ٛايسدايب ١ايهًٝد ،١بدٌ ٖد ٛال٥دٞ
ٚضبهللٚد ،يٝبك ٢حل ١قً ٢ايهؿداح ٚسدبباً ًب خدلٚ ِٜٗإَدج ِٗ٥٬غٝطداً،
َ َٔ ٖٛٚصادٜل ايطةح ايعًٜ ٟخل بايهؿاح ًب اسبٝا ٠ايهللْٝا.
ٚإبجهللأ

اٯ ١ٜبًؿغ (اىبثٌ) يػَٚ ١عٓدٚ ٢قصدهلل إحاد ٠ايجشدبٚ ،٘ٝؾٝد٘

دق ٠ٛيٲْصا ٚ ،ياـ إ  ٞبايٓاس نبٝعاً ،٭ٕ احملسٛس أنثة سباعاً ًب
ايعٖٔ ،ؾٝه ٕٛاىبثٌ ايكةآْ ٞنايٛاسا ١بـب قامل ايػٝب ٚقامل ايشٗاد٠
ٚحلددً ١ب ذبصدد ٌٝايػاٜدد ١ايسدداََ ١ٝددٔ اٯٜدد ١ايكةآْٝددٚ ١ؾٗددِ اىب دداطبـب
ىبطدداَٗٓٝا َٚددا ؾٗٝددا َددٔ ايددهللحٚس ٚايعددي ،يٝجسدداً ٣ٚب ؾٗددِ د٫٫عٗددا
ايعكا٥هلل ١ٜايعامل ٚازباٌٖٚ ،ايكةٜدب ٚايبعٝدهللٚ ،ايجداي ٞيٰٜدٚ ١اىبسدجُع
ٚايساَع اٜٚ ،سٌٗ قً ٢ايٓاس اٱْجؿداع َٓٗدا ٚاٱقجبداح يبدا ؾٗٝدا َدٔ

ايهللحٚس ٚاىبٛاقغ خص ٛاً ٚإ اٯٜد ١عجعًدل قبسدأي ١إبجٝ٥٬د ١قاَد١
ٜجأ َٗٓ ٣ا ازبُٝع ،ؾاىب سًُٜ ٕٛعاْ َٔ ٕٛا٭  ٣ايعٜ ٟأع ِٗٝبسبب
إْؿام ايهؿاح أَدٛا ِ ًب ايجعدهللٚ ٟحندٛمس اىبعا دٚ ،ٞايهؿداح أْؿسدِٗ
ٜعاْ َٔ ٕٛايطٝل ٚاشبساحٚ ٠ايطةح ًب اىباٍ ٚايبهللٕ.
ٚايهؿة إخجٝاح َعَٚ ،ّٛؾعٌ قبٝذٜ ،ك ّٛب٘ ااة َٔ ايٓاس ٚطبايـ
يًؿاةٚ ٠قً ١اشبًل ،ؾٝجخٌُ ايٓاس نبٝعاً أقبا ٤إخجٝاح ااة َِٓٗ ي٘،
ٜٚبك ٢عةن ١سك َٔ ٕٛٓ٦ٜ ١ًٝأضةاحٖا اىبجعاقب َٔٚ ،١أسةاح خًل اٱْسإ
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َٚطاَـب اٱبدجً ٤٬ب اسبٝدا ٠ايدهللْٝا إ ٜجًكد ٢اىبَٓ٪د ٕٛا٭ ٚ ٣عًخكٗدِ
اشبساح ٠بسبب س ٤ٛإخجٝاح غريِٖٚ ،يهٔ ٖعا ا٭  ٣خاص ًب ايهللْٝا،
 ٖٛٚبامس يٓ ٌٝايثٛامس ٚإحدةاز ا٭ادة ًب اٯخدةٚ ، ٠عجطدُٔ ٖدع ٙاٯٜد١
َٓاؾع ٚغاٜا

ٚدحٚساً قهللٜهللَٗٓ ٠ا:

ا٭ :ٍٚإ ايهللْٝا داح ٚقٝهلل ٚربٜٛـ.
ايثاْ :ٞيٝس نٌ اٱْؿام حسٓاً ،ؾُٓد٘ َدا ٖد ٛحسدَٔٓٚ ،د٘ َدا ٖدٛ
قبٝذٚ ،اسبسٔ َا نإ ًب سدب ٌٝااٚ ،ايكبدٝذ ٖد ٛايدعٜ ٟكدمٕ بدايهؿة

ٚازبخٛد ٪ٜٚع ٢ب٘ ًب ٚا ٙٛاىبعص ،١ٝقاٍ ععافب روََِا َِنَؼََُُْ ؤَْْ ُٖمًََّْ ِِنَُُْْ
َٔفَمَاَُُُْٖ بِالَّ ؤَََُُّْٔ وَفَرُوا ِِاٌٍَّهِد (.)1
ايثايث :عٛظٝـ اىبثٌ اسبس ٞيبٝإ قاْ ٕٛساب

ًب اٱحاد ٠ايجه.١ٜٝٓٛ

ايةابع :اسبٝا ٠ايهللْٝا داح إَجخإ ٚإخجباح ٚاعٌ اا قل ٚادٌ ؾٗٝدا
ا٭َٛاٍ َاد ٠يٲبج ٤٬اىبكة ٕٚباٱؾججإ ،إ إ اٱْسإ ؼبةص قًَ ٢اي٘،
ٚؼبددب لبدداٚ ٙ٤نثةعددٜ٘ٚ ،ةادد ٛاٱْجؿدداع َٓدد٘ ًب سدداق ١ايطددٝل ٚايشددهلل٠
ٚاسبااددٜٚ ،١ددهللحى اٱْسددإ بايجلةبددٚ ١ايٛاددهللإ إ حااجدد٘ افب اىبدداٍ
َسجُة ٠حجً ٢ب حاٍ ايسعٚ ١ايصخٚ ،١اىبداٍ سدبب يجدٛؾري َسدجًلَا
اىبعٝش ١ً ٚ ١ايةحِ ٚاٱحسإ افب ايٓاسٚ ،ايػٓ ٢قُا ًب أٜهللٖٛٚ ،ِٜٗ
بددةز د ٕٚايددعٍ ٚا ددٛإ بٝددِٓٗ ،ىبددا ًب اىبسددأيٚ ١اسبااددَ ١ددٔ ايعيدد١
ٚاىبسهٓ.١
ٚاا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜيج ي قٔ حكٝك ٖٞٚ ١إ اٯخة ٠داح ايعل أٚايعٍ

ايهللاٚ ،ُٞ٥اىبدهللاح ًب اٱقاَدً ١ب ايعدل ٖد ٛاٱمبدإ بداا ٚاٱْؿدام بكصدهلل
ايكةب ،١أَا اسبًً ٍٛب ايعٍ ٚا ٛإ ؾ عًج٘ ايهؿة ٚازبخدٛد ٚاٱْؿدام ًب
اىبعص َٔٚ ،١ٝأسبامس عؿط ٌٝاىبسًُـب ٚن ِْٗٛخري أَ ١أخةا

يًٓاس

امبددداِْٗ بددداا ٚا٭ْبٝدددا ٤نبٝعد داًَٚ ،بدددادحعِٗ يٲْؿدددام ًب سدددب ٌٝاا،
ٚذبعٜةِٖ ايهؿاح َٔ اٱْؿام ًب اىبعا ٚ ،ٞقجا ِ ِ يٝجأنهلل يًهؿاح ًب
( )1سٛح ٠ايجٛب.61 ١
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ايٛاقع ايعًُ ٞايطةح ايؿادا يًهؿة ٚ ،إْعهللاّ ايٓؿع يبا ٜٓؿك.ٕٛ
يكهلل أحاد اا قل ٚاٌ يًٓاس بًػ ١اىبثٌ ًب ايكةإٓ ايبٝدإ ٚاٱقجبداح
ٚاٱععدداظ ٚعكةٜددب قددامل ايػٝددب ٚاعددٌ ايٓدداس ٜددهللحن ٕٛإ نددثرياً َددٔ
ايٛقا٥ع ٚاسبٛادث ْٖ ٞجا٥ج ٭ؾعا ِ ٚآساح ٭قُا َِٗٓٚ ،ا َا ٜصٝب
أَٛاٍ ايهاؾة َٔ ٜٔايجًـ ٚا ٬ى.
ؾلا ٤اىب ثٌ ًب ٖع ٙاٯ ١ٜيٝسجخطة ايهؿاح َٛضٛع أَٛا ِ قًٚ ١نثة٠
ٚنبعاً ٚاْؿاقاًٚ ،حص ٍٛايجػٝري ٚايجبهللٍ ًب اأِْٗٚ ،قهللّ اٱْجؿاع َدٔ
ا٭َٛاٍ ايش اعًٖٛا ًب اىبعا ٚ ،ٞإ اا٤

اٯ ١ٜايسابك ١باٱخباح قٔ

قهللّ إالا ٤أَٛاٍ ٚأ٫ٚد ايهؿاح قدِٓٗ َدٔ ااٚ ،إْدعاحِٖ بداشبًٛد ًب
ٖع ٙاٯ ١ٜيبٝإ خساحعِٗ ًب ايهللْٝاٚ ،أسبامس ٖع ٙاشبساح٠

ايٓ اح ،اا٤

َٔ ايط٬يٚ ١ايػٚ ٞاٱسةاف ٚبعٍ ا٭َٛاٍ ًب

هلل أْؿسِٗ ٚايٓاس قٔ

ا هللٚ ٣اٱمبإٚ ،ؾ ٘ٝبٝإ ٚعؿسري يعً ١خًٛدِٖ ًب ايٓاح ٚعٛنٝهلل يعًُِٗ
٭ْؿسِٖٗٚ ،عا ايبٝإ ٚايجؿسدري َدٔ َٓداؾع اىبثدٌ ايكةآْدٚ ،ٞاىبثدٌ قًد٢
ٚا ٙٛس٬س:١
ا٭ :ٍٚاىبثٌ ايصةٜذ ايعاٖة ايع٫ ٟؼبجاج افب ٚاسا ١يؿُٗ٘.
ايثاْ :ٞاىبثٌ اىبةسٌ ايع ٟػبة ٟصبة ٣ا٭َثاٍ.
ايثايث :اىبثٌ ايهأَ ايع ٟمل ٜصةا ب٘ بًؿغ ايجُثٚ ٌٝايجشب.٘ٝ
ٚأنثةٖا د٫يٚ ١بٝاْاً اىبثٌ ايصةٜذَ َ٘ٓٚ ،ا ااً ٤ب ٖع ٙاٯَٔٚ ،١ٜ
ايبٝإ إبجهللا ٖ٩ا بًؿغ ماىبثٌم زبعمس ا٭واع ٚاعٌ ايٓداس ًٜجؿجد ٕٛافب
اىبثددٌ ايددٛاحد ؾٗٝددا ٜٚجددهللبةً ٕٚب َعاْٝدد٘ َٚطدداََٚ ٘ٓٝددا يدد٘ َددٔ ايػاٜددا
ايساَٚ ،١ٝقٛي٘ ععافب مَا ٜٓؿكٕٛم عٛنٝدهلل ٱعبصداح اىبثدٌ بإْؿدام ايهؿداح
َٛٚاحد

ةؾِٗ ا٭َدٛاٍ ٚخدةٚج َدا ٜٓؿكد٘ اىبسدًُ ٕٛبايج صد

َدٔ

َطاَـب ٖع ٙاٯٚ َٔ ١ٜا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚصب ٤ٞاٯ ١ٜبصٝػ ١ازبًُ ١اشبيٚ ،١ٜإحاد ٠ايطُري ايػا٥ب ًب
ٜٓؿك.ٕٛ
ايثاْْ :ٞعِ اٯٜا ٚ ،ععًل َٛضدٛقٗا بايهؿداح ،ا عجخدهللث اٯٜد١
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ايسابك ١قٔ ايهؿاح ٚقهللّ إالا ٤أَٛا ِ ٚأ٫ٚدِٖ قِٓٗ.
ايثايثٚ :حٚد اٯٜا

ايكةآْ ١ٝباىبهللا ٚايثٓا ٤قً ٢اىبسًُـب ٱْؿداقِٗ

أَٛا ِ ًب سب ٌٝاا َٚطاقؿجٗا ٚاٱالا ٤بٗا.
ايةابع :صب ٤ٞآٜا

قةآْ ١ٝبإْعاح ايهؿاح يسد ٤ٛعصدةؾِٗ ًب أَدٛا ِ

ٚإْؿاقِٗ ًب اىبعا ٚ ٞضباحب ١اٱس ،ّ٬قاٍ ععافب ربِْ اٌَّذٍَِِٓ وَفَذرُوا
ٍُنْفِمُوَْ ؤَِْوَاٌََُُْ ٌََِصُْيوا ػَْٓ ضًََِِّ اٌٍَّهِ فَطََُنفِمُؤَََ ا َٖ ُُٚىُوُْ ػٍََََُِْْ َ٢طْرًَْد (.)1

َ ٌٖٚطاَـب ٖع ٙاٯَ ١ٜدٔ اٱْدعاح أّ َدٔ اسبسدة ،٠ازبدٛامس اْٗدا
َُٓٗا َعاً ،إ عبعث يػ ١اٱْعاح ايٛاحدً ٠ب اٯ ١ٜاسبسةً ٠ب ْؿٛس ايهؿاح
قبٌ اٱْؿام ٚأسٓاٚ ٙ٤بعهللٖٚ ،ٙع ٙاسبسةَ ٠كهللََٚ ١ثاٍ سبسةعِٗ ايهللا١ُ٥
 ّٜٛايكٝاَ.١
ٚعبـب اٯ ١ٜإحصدا ٤اا ععدافب ٭ؾعداٍ ايعبداد نبٝعداًٚ ،إ ا٭َدٛاٍ
قٓددهللِٖ ْددٛع أَاْددَ ١جليليددَٛٚ ،١ضددٛع يٲَجخددإ ٚاٱخجبدداحٚ ،يهددٔ
اٱخجباح بٗا يٝس أَةاً َسجك ً٬بٌ ؾةع اٱقجكاد ،ؾُٔ نإ ََٓ٪اً ٜهدٕٛ
عصةؾ٘ ًب اىباٍ ٚؾل أحهاّ ايشةٜع ١سبباً يٓ ً٘ٝاىبةاعب ايعايً ١ٝب ازبٓ.١

 َٔ ٚنإ ناؾةاً ٜٓ ٫ؿع٘ إْؿاق٘ ٚعصدةؾ٘ بأَٛايد٘ ٚإ ندإ ٖدعا
اٱْؿام ًب اٱحسإ افب اٯخة ،ٜٔ٭ٕ ايهؿة َاحل يًدٓعَِٚ ،داْع
َٔ ايثٛامس ،ؾٝه ٕٛإْؿاق٘ ٚبا ً٫قً.٘ٝ
ًٚب اٯٜدد ١دقدد ٠ٛيًهدداؾة يًخددةص قًدد ٢أَٛايدد٘ ٚععاٖددهللٖا ٖٚ ،ددعا
ايجعاٖهلل ٜ ٫ه ٕٛحبؿعٗا ٚاٱحماز ًب إدخاحٖا ٚاي عمس قٓٗدا ٚدؾدع ٜدهلل
ايسددةقٚ ١ايجعددهلل ٟقٓٗدداٚ ،إ ناْ د

ٖددع ٙا٭َددٛح َددٔ َصددادٜل اسبؿددغ

ٚايجعاٖهللٚ ،يهٔ أ ٌ اسبؿغ ٚايجعاٖهلل ٖ ٛإخجٝاح اٱمبإ ْٚبع ايهؿة ،
 ٫ٚعٓخصة َٛضٛق ١ٝاٱمبإ خبصٛص ا٭َٛاٍ اشبا ً ١ب حؿعٗا ،بٌ
عشٌُ ٚاٖٛاً:
ا٭ :ٍٚلبا ٤ا٭َٛاٍ َع اٱمبإ.
( )1سٛح ٠ا٭ْؿاٍ .54
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ايثاْ ٌْٝ :ٞاىب َٔ٪ا٭اة ٚايثٛامس قً ٢إْؿاق٘.
ايثايددث :إْؿددام اىبدد َٔ٪بعددث يًينددً ١ب أَٛايدد٘ٚ ،سددبب ًب حؿعدد٘
ٚسَ٬ج٘ ،أَا ايهاؾة ؾإ إْؿاق٘ ٚباٍ قًَٚ ٘ٝاد٬ ٠ى ٚعًـ أَٛاي٘.
ٖٚعا ايجطاد آً ١ٜب اشبًل ٚقامل ا٭قُاٍ َٚا ٜمعب قًٗٝا َٔ اٯساح
ٚايٓجا٥جٚ ،ؾ ٘ٝااٖهلل قً ٢إ اىبسدًُـب خدري أَد ١أخةاد

يًٓداس َدٔ

ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚقٝاّ اىبسًُـب باٱْؿام ًب سب ٌٝاا  ُٜٞٓأَٛا ِ.
ايثاْ :ٞػبعدٌ اٱْؿدام اييندً ١ب حزقٗدَِٓٚ ،د٘ سدة ٠ٚايدٓؿ ٚايػداز
ٚنٓٛز ا٭ح

ايش أْعِ اا قدل ٚادٌ قًد ِٗٝبٗداٖٚ ،د ٞاداٖهلل قًد٢

س ١َ٬إخجٝداحِٖ ٚادهة اا ععدافب دِ قًد ٢حسدٔ أَجثدا ِ يٮٚاَدة
اٱ ً ١ٝب أدا ٤ايؿةا٥ض ٚايعبادا

ٚ ،ؾ ٘ٝد٫ي ١قً ٢إ اا قدل ٚادٌ

ٜةزم خري ا٭َِ أؾطٌ ايٓعِ ٚأمت ايينا .
ايثايث :دق ٠ٛاىبسًُـب ايٓاس نبٝعاً يٲقجهللا ٤بِٗ ًب إخجٝاح اٱمبإ
يٝه ٕٛاٱْؿام ٚس ١ًٝسبؿغ ا٭َٛاٍَٚ ،اْعاً َٔ عًؿٗا ٚضٝاقٗا.
ايةابع :اىبسً ًُ ٕٛب وجِٗ ٚحسٔ ْٗلِٗ ٚعكٝهللِٖ بسٓٔ ٚأحهاّ
ايشةٜع ١ايٓاس  ١حل ١قً ٢غريِٖ َٔ أٌٖ ايهجامس ٚايهؿاح.
اشباَس :حث اىبسًُـب ايٓاس نبٝعاً قً ٢حؿغ أَٛا ِٚ ،إاجٓامس
ريٚحعٗا سبباً ًب قعابِٜٗٓٚ ،خصة ٖعا اسبؿدغ باٱمبدإ بداا ٚايٓبد٠ٛ
ٚاي ّٛٝاٯخةٚ ،ايجصهللٜل قبدا ادا ٤بد٘ ايدٓيب ضبُدهلل

دً ٢اا قًٝد٘ ٚآيد٘

ٚسًِ ٚ ،إ ا وع ايهؿاح اٯ ١ٜايسابك ،١ؾكهلل ٜعٓ ٕٛإ ا٭َة ٜكـ قٓهلل
قهللّ إالا ٤أَٛا ِ قِٓٗ ًب اٯخة ،٠ؾلا٤

ٖع ٙاٯٜد ١يجهد ٕٛإْدعاحاً

َصاحب ًا ِ ًب يًٝدِٗ ْٗٚداحِٖٚ ،حاضدة ٴًا َعٗدِ قٓدهلل ايكٝداّ باٱْؿدام
ٚايجصةف ًب اىباٍٚ ،قٓهلل اٱبج ٤٬بٓ ك
ٚنساد ايجلاحا

ا٭َٛاٍ ٚقً ١ايينٚ ١ايُٓا ٤ؾٗٝا

ٚايكصٛح ًب ذبكٝل ايػاٜا

َٓٗا.

ٚعًو آ ١ٜإقلازً ١ٜب َطاَـب ايٛقٝهلل ايكةآْ ١ٝبإ عهَٛ ٕٛضدٛقاً
يًعنةٚ ٣اىبٛقعٚ ،١سبباً زبعمس اٱْسإ ىبٓازٍ اٱمبإٚٚ ،س ١ًٝيٓؿةعد٘
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َٔ ايهؿة ٚازبخٛد َٚا ٜسجًلّ اٱْعاح ٚايٛقٝهلل ،بد إ عجلًدَ ٢صدادٜل
ايٛقٝهلل ًب ايٛاقع ايعًُٚ ٞقً ٢عبَ َٜٞٛ ٛجصٌ ،خص ٛاً ٚإ اٱْسإ
ٜٓؿل َٔ أَٛاي٘ٚ ،ػبةَ ٟعاَ٬

ايبٝع ٚايشةاً ٤ب أغًدب أٜداّ حٝاعد٘،

ؾجأع ٞايٛقا٥ع ٚا٭حهللاث َٛاؾك ١ىبطاَـب اٯ ١ٜايهةمبد ، ١يجهد ٕٛحهبد١
إضاؾ ١ٝبايٓاس ٚٚسًَ ١ًٝهٛع ١ٝيمغٝبِٗ باٱسٚ ،ّ٬ايج ً ٞقٔ ايهؿة
ٚايط٬يٚ ،١اٱْؿام َٔ ايهً ٞاىبشهو ايعٜ ٟه ٕٛقًَ ٢ةاعب َجؿاٚع١
قٚ ٠ٛضعؿاًٚ ،اا٤

اٯ ١ٜااًَ ١يهٌ أؾةاد ٙايهثريٚ ٠ايكً.١ًٝ

ٜٓ ٌٖٚخصة َٛضٛع اٯ ١ٜبأٜاّ ايجٓلَٚ ٌٜا ندإ ٜٓؿكد٘ ايهؿداح ًب
ضباحبدد ١اىبسددًُـب نُددا ًب َشددةن ٞقددةٜد ٖٚددٛازٕ ،ازبددٛامس  ،٫إ إ
أحهاّ اٯَٚ ١ٜا ؾٗٝا َٔ اٱْعاح ٚايٛقٝهلل قاََٚ ١اًكٚ ،١ااًَ ١٭ؾةاد
ايلَإ اياٛي ١ٝاىبجعاقبٚ ،١ا٭َصاح ٚايبًهللإ اىب جًؿٜٚ ١هللٍ قً ٘ٝايشداة
ايجاي َٔ ٞاٯ ١ٜايهةمب.١
ٚاا٤

اٯ ١ٜبصٝػ ١اىبطاحع مٜٓؿكٕٛم ٚؾٚ ٘ٝا:ٙٛ

ا٭ :ٍٚه ٍٛأحهاّ اىبثٌ ايٛاحد ًب اٯ ١ٜزبُٝع َا ٜٓؿك٘ ايهؿاح ًب
أؾةاد ايلَإ اياٛي ١ٝاىباضٚ ٞاىبطاحع ٚاىبسجكبٌ.
ايثاْ :ٞي ٛداح ا٭َة بـب ايعُٚ ّٛايج صٝ

ًب اىبكاّ  ،ؾا٭ ٌ ٖٛ

ايعُٚ ّٛقهللّ ٚاٛد إسجثٓا ٤ؾُٝا ٜٓؿك٘ ايهؿاح سدٛا ٤قًد ٢عبد ٛايكطد١ٝ
ايش صٚ ١ٝخةٚج بعض أؾةاد أَِ ايهؿة ٚايشدةى أٚ ٚاد٘ َدٔ ٚادٙٛ
إْؿاقِٗ َٔ قَُٛا

اٯ ١ٜايهةمب ،١ؾجشٌُ أحهاّ اىبثٌ ايٛاحد ًب اٯٜد١

ايكةآَْ ١ٝا ٜٓؿك٘ ايهؿاح ًب اىبعا ٚ ٞضباحبد ١اٱسدٚ، ّ٬اخدٛد ايهداؾة
يٓعُدد ١حبدد٘ ٚ ،ظًُدد٘ يٓؿسدد٘ نايددعٜ ٟعددٔ إ َددا ًب ٜددهللَ ٙددٔ ايهددةّٚ

ٚا٭الاح ٜهؿٜٚ ٘ٝػٓ ، ٘ٝؾٝصة قً ٢ازبخٛد  ،قاٍ ععدافب روَؤُِ٢ذَََ ََِِّٛذرِِِ

فَإَرٍَُّْ َ١مٍَُُِّ وَفََّْهِ ػٍََي َِا ؤَٔفَكَ فَََِا وَهٌَِ خَاوٌٍَِٓ ػٍََي ػُرُوشََِا وٍَمُويُ ٍَاٌَََْٗنٌِ
ٌَُْ ؤُشْرِنْ ِِرٌَِِّ ؤًََْ٢اد (.)1
( )1سٛح ٠ايهٗـ .36
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ايثايث :إط٬م اسبهِ ًب أؾةاد ايلَإ اياٛي ، ١ٝؾؿ ٞنٌ زَإ عاٌ
ٖع ٙاٯ ١ٜقً ٢ايٓاس ٚقٝهللاً ٚٚقهللاً ،ؾٗدً ٞب َٓاٛقٗدا ٚقٝدهلل يًهداؾةٜٔ
بس ٤ٛقاقبَ ١ا ٜٓؿكٚٚ ،ٕٛقهلل ًب َؿَٗٗٛا يًُسدًُـب ًب إ داب ١قدهللِٖٚ
بايٓهللّ ٚاسبسةٚ ٠عكًٝب نؿ ٘ٝظٗةاً يبأٚ ،ا ا نإ ازباحهلل بايٓعِ ؼباط
ب٘ ٜٚجًـ َا قٓهلل ،ٙؾُٔ بامس ا٭ٚي ١ٜٛإٔ ًٜك ٢ايهاؾة ايعٜٓ ٟؿل أَٛاي٘
ا

ايعاقبَٚ ١ا ٖ ٛأاهلل ٚأَة َٓٗا.

ايةابع :نة ايٛقا ٤ايلَاْ ٞا٭قِ ًب اٯ ١ٜبكٛي٘ ععافب رفِذٌ هَذِِِِ

اٌَََْ٣اِْ اٌْئََْا د ايعٜ ٟؿٝهلل إسجُةاح اىبٛضٛع ٚاسبهِ ٚسبٛ

ايٓسب ١بُٗٓٝا.

ٜٚددهللٍ ٖددعا ايجعددهللد قًدد ٢ايبٝددإ اٱضدداًبٚ ،ايجٛنٝددهلل قًدد ٢اسبهددِ،
ٚايلٜادً ٠ب ايجخعٜة ٚايٛقٝهلل َٔ ٖٛٚ ،ايًاـ اٱ  ٞبايٓداس نبٝعداً،
ٚااٖهلل قً ٢عطدُٔ ايكدةإٓ عٛنٝدهلل ا٭حهداّ ٚقدهللّ اٱنجؿدا ٤باٱاداح٠
ايٗٝاٚ ،ؾ ٘ٝااٖهلل بإ اىبثٌ ايكةآْ ٞيٝس عٓبٗٝاً ٚنٓا ١ٜصبًُ ١ؾخسب ،بٌ
ٖ ٛديٚ ٌٝحلَ ١كة ١ْٚبايبٝإ اشباي َٔ ٞايًبس ٚايمدٜهلل.
اشباَس :عكٝٝهلل إْؿام اىبسًُـب بأْ٘ ًب سب ٌٝااٚ ،عةعب ايثٛامس قً٢
قصهلل ايكةب ١افب اا ععافب.
ايسادس :إَجٓاع حص ٍٛقصهلل ايكةب ١قٓهلل ايهؿاح.
ايسابع :إزدٜاد اىبسًُـب قَٓٚ ٠ٛع ١بهثة ٠أَٛا ِ َٚ ،ا ؼبصٌ ؾٗٝا
َٔ ايُٓا.٤
ايثددأَ :إ دداب ١أَددٛاٍ ايهؿدداح بددايٓك

اىبسددجُة ٚظٗددٛح أَدداحا

ايطعـ قً.ِٗٝ
ايجاسع :ا٭اة ٚايثٛامس ايعع ِٝيًُسًُـب ايعٜٓ ٜٔؿك ٕٛأَٛا ِ ًب
سب ٌٝاا.
ايعااة :اٱسِ ٚايعكامس ا٭ي ِٝيًهؿاح ٱْؿاقِٗ أَٛا ِ ًب ايباطٌ.
ؾُٔ اٯٜا

ًب ايكةإٓ ٚادٛد

دٝػ ١اٱْدعاح ٚايبشداحً ٠ب اىبٛضدٛع

ايٛاحهلل ،ؾججعًل آٜجإ قبطٛع ٚاحهلل ٖد ٛاٱْؿدام ٚيهدٔ اىبصدهللح ٚازبٗد١
ٚايكصهلل َجبآٜإ يبا ٜمعب قً ٘ٝايجباٚ ٜٔايجطاد ًب ايٓجٝلٚ ١ا٭سدة٫ٚ ،
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ٜٓخصة ٖعا ايجطاد بعامل اٯخةَٚ ٠ا ؾ َٔ ٘ٝايثدٛامس قًد ٢اٱْؿدام ًب
سب ٌٝااٚ ،ايعكامس ا٭ي ِٝقً ٢اٱْؿام ًب اىبعا  ،ٞبدٌ ٜشدٌُ اسبٝدا٠
ايددهللْٝا قبددا ٜعٗددة َعدداْ ٞايؿطددٌ اٱ دد ٞاىبةنددب قًدد ٢اىبسددًُـب بُٓددا٤
أَٛا ِْٚ ،ؿل ٚضٝاع أَٛاٍ أقهللا ِٗ٥ايع ٟندة بصدٝػ ١اىبثدٌ اسبسدٞ
ايعاٖة.
إ عشب ٘ٝإْؿام اىبسًُـب ًب سب ٌٝاا حبب ١عجؿدةع قٓٗدا سدبع سدٓابٌ
ٚؾٗٝا سبعُا ١٥حبَ ١ع اىبطاقؿٚ ١ايلٜاد َٔ ٠قٓهلل اا عةغٝدب باٱْؿدام
َٔ ٚاَٗٓ ٙٛا قهللّ ٚاٛد َثٌ ٖعا اسبا ٌ يًخب ١ايٛاحهللٚ ٠قهلل ٜهٕٛ
قً ٢سب ٌٝايٓادح ًب ايعحٚ، ٠ؾ ٘ٝإااح ٠افب ا ٕ اا قل ٚاٌ ٜثٝب قًد٢
ايعٌُ ايصاحل َا ٜؿٛم قامل ايجصٛح،ؾط َ٘ٓ ً٬سبخاْ٘ٚ ،ؾٝد٘ ععدةٜض
بايهؿاح ايع ٜٔأقةضٛا قٔ ٖع ٙايٓعُٚ ،١إخجاحٚا اشبساحً ٠ب ايٓشأعـب ،

ٚادداَٗ ٤ددِ ًب ايكددةإٓ بصددٝػ ١اىبثددٌ أٜط داً بكٛيدد٘ ععددافب ربِْْ هُ ذُْ بِالَّ

وَاألَْٔؼَاَِ ًَِْ هُُْ ؤَظًَُّ ضََِّالًد(.)1
َٚددٔ

ددٝؼ إطدد٬م ّ ايهؿدداح ًب إْؿدداقِٗ قددهللّ عكٝٝددهلل ٙبدداسبةمس أٚ

ايسدددًِ ،أ ٚايسدددة ٚايعْٝ٬ددد ١يٝهددد ٕٛاٱطددد٬م عٛنٝدددهللاً ىبٓدددع اٱسدددجثٓا٤
ٚايج صٝ

ًب قُ ّٛخساح ٠ايهؿاح ،بُٓٝا ااَ ٤دهللا اىبسدًُـب ايدعٜٔ

ٜٓؿك ٕٛأَٛا ِ ببٝدإ ايجؿصدً ٌٝب اٱْؿدام َٓٗدا قٛيد٘ ععدافب راٌَّذٍَِِٓ

ٍُ نفِمُوَْ ؤَِْوَاٌََُُْ ِِاًٌٍََِّْ وَاٌنََارِ ضِرًّا وَػَالًَََِٔٓ فٍَََُُْ ؤَْٞرُهُُْ ػِنَْْ رََِِِّذُْ وَالَ خَذوْ ٌ ػٍََذََُِْْ وَالَ هُذُْ
ٍَْ٣سَُٔوَْد (.)2
يٝه ٕٛايثٓاَ ٤جعهللداً َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٱْؿام سةاً ًب ايً.ٌٝ
ايثاْ :ٞاٱْؿام قً ١ْٝ٬ب ايً.ٌٝ
( )1سٛح ٠ايؿةقإ .42
( )2سٛح ٠ايبكة.244 ٠
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ايثايث :اٱْؿام سةاً ًب ايٓٗاح.
ايةابع :اٱْؿام قً ١ْٝ٬ب ايٓٗاح.
اشباَس :اٱْؿام سةاً ٚقً ١ْٝ٬ب ايً.ٌٝ
ايسادس :اٱْؿام سةاَ ٚقً ١ْٝ٬ب ايًٚ ٌٝايٓٗاح.
ايسابع :اٱْؿام سةاً ًب ايًٚ ٌٝايٓٗاح.
ايثأَ :اٱْؿام قً ١ْٝ٬ب ايًٚ ٌٝايٓٗاح.
ٚعؿٝهلل يػ ١ايجعهللد ًب اىبكاّ نثة ٠اىبهللا ٚايثٓاٚ ،٤بعث ايػباٚ ١ايسعاد٠

ًب قًٛمس اىبسًُـبٚ ،اسبسةٚ ٠ايٓهللاًَ ١ب قًٛمس ايهؿاح قاٍ ععافب روَؤَضَريوا
اٌنَْآََِد َةنبٚ َٔ ١ا:ٙٛ
ا٭َ :ٍٚهللا اىبسًُـب قً ٢إْؿاقِٗ ًب سب ٌٝاا.
ايثاْ :ٞععهللد ٚا ٙٛاىبهللا اٱ  ٞيًُسًُـب.
ايثايث :اٱخباح اٱ  ٞقٔ ضٝاع َا ٜٓؿك٘ ايهؿاح َٔ ا٭َٛاٍ.

ايةابع :عٛنٝهلل ايكةإٓ قً ٢ايطةح ايؿادا ايعًٜ ٟخل بايهؿاح بسبب
إْؿاقِٗ ايباطٌ.
ًٚب ازبُع بـب اٯ ١ٜأق َٔ ٙ٬سٛح ٠ايبكةٚ ٠بـب اىبثٌ ايٛاحد ًب اٯ١ٜ
عٛنٝهلل يجؿسري آٜا

ايكةإٓ باىبٓاٛم ٚاىبؿٗ ّٛيًُثٌ ايكةآْ ٞإ إ َؿّٗٛ

ٖع ٙاٯ ١ٜعٛب ٝيًهؿاحٚ ،دق ِ ٠ٛيٲَجٓاع قٔ بعٍ ا٭َٛاٍ ًب ضباحب١
اٱس.ّ٬
ٚٚحد يؿغ مَثٌم ًب ايكةإٓ إحهللٚ ٣أحبعـب َةَٗٓ ،٠ا أحبدع َدةا

ًب سٛح ٠آٍ قُدةإًٚ ،ب آٜدجـب َٓٗدآَٚ ،د٘ قٛيد٘ ععدافب رََِٛذًَ ػَِطَذي
ػِنَْْ اٌٍَّهِ وََّ ًَِٛآ َََ خٍََمَهُ ِِْٓ ُٖرَاٍَ ُٚذُ لَذايَ ٌَذهُ وُذْٓ فَََىُذوُْد (ٚ ،)1ؾٝد٘ د٫يد١
قً ٢حص ٍٛايجشب ٘ٝحجً ٢ب خًل ا٭ْبٝا ٤بإقجباح إ خًل آدّ أَة َعًّٛ
قٓهلل اىبًٌ ٚا٭دٜإ نًٗاٚ ،حل ١قً ٢أٌٖ ايهجامس ٚدق ٠ٛيًجسً ِٝبٓب٠ٛ
ضبُهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسدًِ ٚ ،ايةادٛع افب ايكدةإٓ قٓدهلل ايشدبٗا

( )1سٛح ٠آٍ قُةإ .74
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يجطُٔ ايكدةإٓ دقد ٠ٛايٓداس نب ٝعداُ يًٗهللاٜدٚ ١ايةاداد ٚؾطدذ ايعكا٥دهلل
ايباطًددد ّ ٚ ،١ا٭ؾعددداٍ ايكبٝخدددَٗٓٚ ١دددا اٱْؿدددام ًب اىبعا دددٚ ٞضباحبددد١
اٱس.ّ٬
 َٔٚاٯٜا

إ يؿغ َثٌ مل ٜةد بعهلل سٛح ٠آٍ قُةإ اً ٫ب سدٛح٠

ا٭قةاف ،ؾًٝس ًب سٛح ٠ايٓساٚ ٤اىبا٥هللٚ ٠ا٭ْعاّ يؿغ َثٌ ٚيهٔ ٖعا ٫
ٜعين قهللّ ٚادٛد ايجشدبً ٘ٝب ٖدع ٙايسدٛح بدٌ ٖد ٛندثري ٚقدهلل عكدمٕ أدا٠

ايجشددبٚٚ ٘ٝاٗدد٘ ٖٚدد ٛأقًددٚ ٢أبًددؼ ٚادد ٙٛايجشددب ٘ٝقدداٍ ععددافب ربِْ
ْ فِذٌ ُُِِذو ِٔ َِ ُْ َٔذارًاد (،)1
َ
ْ َؤِْذوَا َي ا ٌْ َََٗذاَِي ُل ًٍّْذا ِب ََّّٔذا ٍَذ ْإ ُوٍُو
َ
ٓ ٍَ ْإ ُوٍُو
َ
ا ٌَّ ٍِِ

ؾلا ٤أنٌ َاٍ ايٝج ِٝنايٓاح ايش عهللخٌ ايباَ ٕٛع اْٗا  ٫ع٪نٌ.

ػهى املُاسثح
ٚحد

نًُ ١مٜٓؿكٕٛم ًب ايكةإٓ قشةَ ٜٔةٚ ،٠نًٗا ًب َهللا اىبَٓ٪ـب

ٚبع ِ ٭َٛا ِ ًب سب ٌٝاا ،بإسجثٓا ٤أحبعَٗٓ ١ا اا٤

ًب ّ ايهؿاح

ٚاىبٓاؾكـبٚ ،نٝؿٚ ١ٝغاَ ١ٜا ٜٓؿك.ٕٛ
ٜٚهللٍ ٖعا ايجباً ٜٔب ايعهللد قً ٢غًب ١إْؿدام اىبدَٓ٪ـبَٛٚ ،ضدٛق١ٝ
قصهلل ايكةب ١ؾٚ ، ٘ ٝنٌ آَ ١ٜهللحسً ١ب ازبٗاد با٭َٛاٍٚ ،سعً ٞب سدبٌٝ
ااٚ ،ااٖهلل قًد٢

دهللم إمبدإ اىبسدًُـبٚ ،غًبد ١اٱمبدإ قٓدهللِٖ قًد٢

ايشٗٚ ٠ٛحب اىباٍٚ ،دي ٌٝقً ٢ق ٠ٛاٱسٚ ّ٬قهللّ حص ٍٛاشبدٛف أٚ
ايؿلع َٔ ايك ّٛايهاؾة ،ٜٔنُا ٜهللٍ قً ٢عٛؾة اىباٍ قٓهلل اىبسًُـبٚ ،ععًل
ايلناٚ ٠اشبُس ًب ا٭قٝإ ايش مبًهْٗٛا.
 َٔٚاٯٜا
سٓٛا

حصَ ٍٛصادٜل ٖع ٙاٯٜا

ًب أٜاّ ايجٓل ،ٌٜؾًِ كبة

قً ٢ايهللق ٠ٛاٱس ١َٝ٬حج ٢اا ٤ايػلاَ ٠دٔ اىبسدًُـب بايدعٖب

ٚايؿط ١غٓاٚ ، ِ٥ؾجخ

ا٭َصاحٚ ،أ بخ

ب٬د اىبسًُـب ق ٚ ١ٜٛا

َٓعٚ ،١حجد ٢ايدع ٫ ٜٔػبدهللَ ٕٚدا ٜٓؿكدً ٕٛب سدب ٌٝاا ادا٤
قبهللحِٗ ٚايج ؿٝـ قِٓٗٚ ،بٝإ َٛضدٛق١ٝ
( )1سٛح ٠ايٓسا.59 ٤

اٯٜدا

دهللم إمبداِْٗ ٚسدعً ِٗٝب
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ايٓصذ ا ععافب ٚحسٛي٘  ،قاٍ ععافب ر وَالَ ػٍََي آٌٍََِِّ الَ ٍَُِْٟوَْ َِا

ٍُنفِمُوَْ َ٢رَ ٌٜبِذَا َٔصَُ٣وا ٌٍَِّهِ وَرَضُوٌِهِد (.)1
ٚعبـب اٯَ ١ٜا قً ٢اىبسًُـب نبٝعاً َٔ ٜٓؿل  َٔٚيدٝس قٓدهللَ ٙداٍ
ٜٓؿكدد٘ َددٔ ٚاددٛمس طاقدد ١اا ٚحسددٛي٘ ًب ايسددة ٚايعْٝ٬ددٚ ،١عٛيُٗٝددا ،
ٚاسبب ٚايبػض ؾُٗٝا ٚ ،اٱخ٬ص ًب إعٝإ ايعبادا
ا يج ًـ قٔ ايٛاابا

ٚايؿةا٥ض ٚقهللّ

٭ٕ اٱْؿدام بدامس َدٔ أبدٛامس ازبٗداد ٚايااقد١

ؾايعٜ ٟجععح قً ٘ٝازبٗاد ًب اىباٍ ٚاٱْؿام ٜجخً ٢باٱمبإ ٚطاقد ١اا،
ٜٚبـب ازبُع بـب ٖع ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜضبٌ ايبخث إ ايٓاس قً ٢أقساّ:
ا٭ :ٍٚاىب َٔ٪ايعٜٓ ٟؿل أَٛاي٘ ًب سب ٌٝاا.
ايثاْ :ٞاىب َٔ٪ايع ٟيٝس قٓهللَ ٙاي٘ ٜٓؿك٘ ٜٚدهللخٌ ؾٝد٘ َدٔ مل عهدٔ
قٓهلل ٙزٜاد ٠قً ٢اىب.١ْٚ٪
ايثايث :ايهاؾة ايعٜٓ ٟؿل َاي٘ ًب اىبعصٚ ١ٝضباحب ١اٱس.ّ٬
ٚي ٝس َٔ ناؾة يٝس قٓهللَ ٙاٍ ٜٓؿك٘ ،٭ٕ ا٭َدة ٚاٱْدعاح ٜ ٫جعًدل
بايلا٥هلل قً ٢اىب ١ْٚ٪بٌ ٜشٌُ نٌ َا ٜصةؾ٘ ًب بكاٚ ٘٥قٝاي٘ قً ٢ايهؿة،
ْعِ َٔ ايهؿاح َٔ يٝس قٓهللَ ٙاٍ ٜٓؿك٘ ًب ضباحب ١اٱس.ّ٬
ٚاا٤

اٯٜد ١ضبدٌ ايبخدث يدعّ ايهؿداح نبٝعد ُا ٚاْدعاحِٖ بدعٖامس

أَٛا ِ ٖبا ٤حج ٢عًو ايش ٜٓؿكْٗٛا ًب قطا ٤اسبٛا٥ج ٭ِْٗ ٜج عْٗٚا
قْٛاً ٱسجهللاَ ١ايهؿةٚ ،سبباً ىبٛااٗ ١زحـ اٱسدَٚ ّ٬باد٥د٘ ٚآدٛدٙ

قاٍ ععافب ر بِْ آٌٍََِِّ وَفَرُوا ٍُنْفِمُوَْ ؤَِْوَاٌََُُْ ٌََِصُْيوا ػَْٓ ضًََِِّ اٌٍَّهِد (،)2

(ٚ ، )2عؿطٌ اا قل ٚاٌ قً ٢اىبسًُـب ناؾٚ ١ؾجذ ِ باباً يٲْؿام ٫
ٜج ًـ قٓ٘ أحهلل ،قاٍ ععافب ر وٍَطْإٌَُؤَهَ َِاذَا ٍُنفِمُوَْ لًُْ اٌْؼَفْوَد ( ،)3يٝهٕٛ
ايعؿ ٛبع َٔ ً٫ايعا
( )1سٛح ٠ايجٛب.10 ١
( )2سٛح ٠ايبكة291 ٠
( )3سٛح ٠ا٭ْؿاٍ .19

ٚعٓاز ً٫قٔ اسبل.
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ٚٚحد

ر 52د

قهللٜددهلل ٠كبددهللا اىبددَٓ٪ـب ايددعٜٓ ٜٔؿكددَ ٕٛددٔ أَددٛا ِ

آٜددا

بإقجباحٖا حزقاً َٔ قٓهلل اا قاٍ سبخاْ٘ روَِِّا رَزَلْنَذاهُُْ ٍُنفِمُذوَْد(ً ،)1ب

إااح ٠افب إ َا قٓهلل اٱْسإ َٔ اىبداٍ ؾطدٌ َدٔ قٓدهلل ااَٛٚ ،ضدٛع
يٲبجٚ ٤٬اٱَجخإ ٚإ اىبَٓ٪ـب ؾازٚا حبسٔ ايجصةف ٚبعٍ ا٭َٛاٍ ًب
َةضا ٠اا ،اْ٘ ْٛع اهة ؾعً ٞقً ٢ايةزمٚ ،دباح ٠يهسدب اىبلٜدهلل َدٔ
ا٭َٛاٍ ٚحص ٍٛايُٓا ٤ؾٗٝا .
ٜٚهللٍ َهللا اىب َٓ٪ـب قً ٢اٱْؿام ًب َؿٗ َ٘ٛقً ٢ايجعةٜض بايهؿداح
يسدد ٤ٛؾعًددِٗٚ ،قددبذ قًُددِٗٚ ،عس د ريِٖ َددا حزقٗددِ اا ًب َعصددٝج٘،
ٚايٛقٝهلل بس ٤ٛايعاقبٜٚ ،١ؿٝهلل ازبُع بٚ ٘ٓٝبـب َٓاٛم اٯ ١ٜضبٌ ايبخدث
اسبل ١قً ٢ايهؿاح ًب ٖامس ٚضٝاع أَٛا ِٚ ،عبعث اٯٜدا

ايؿدلع ًب

قًٛمس ايهؿاح ىبا ؾٗٝا َ ٔ ا٭خباح قٔ ععاٖهلل اىبسدًُـب يٲْؿدام ًب سدبٌٝ
اا ًب ايشهللٚ ٠ايةخا ٤قاٍ ععافب ر آٌٍََِِّ ٍُنْفِمُوَْ فٌِ اٌطراءِ وَاٌعَّراءِد

(.)2
ٚع٪نهلل اٯٜا

ايكاع بعهللّ قبْ ٍٛؿكا

 ٚهللقا

ايهؿاح ٭ْٗا عؿجكة

افب اةا ٥ايكبٚ ٍٛقصهلل ايكةبد ، ١قداٍ ععدافب روََِذا َِذنَؼََُُْ ؤَْْ ُٖمَّْذًَ ِِذنَُُْْ
َٔفَمَاَُُُْٖ بِالَّ ؤَََُُّْٔ وَفَرُوا ِِاٌٍَّهِد(.)3

لاَىٌ يصم يا ٌُفك انكفار
َددٔ خصددا٥

خ٬ؾدد ١اٱْسددإ ًب ا٭ح

إَج٬ندد٘ اىبدداٍ ،إ ٜٓؿددةد

اٱْسددإ َددٔ بددـب اشب٥٬ددل بايجًُددو ٚايكددهللح ٠قًدد ٢حؿددغ اىبدداٍ أقٝاْ داً
ٚقةٚضاً ٚإسجهللاَج٘ أٜاّ حٝاع٘ٚ ،ايجصةف ب٘.
ٚبكا ٙ٩عةن ١يػري َٔ ٙبعهلل ٙقً ٢عبد ٛاٱخجصداص ٚايجًُدوٖٚ ،دٛ
( )1سٛح ٠ايبكة.36٠
( )2سٛح ٠آٍ قُةإ 31
( )3سٛح ٠ايجٛب34 ١
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ؾطٌ قعٚ ، ِٝؾةد َٔ أؾةاد اشب٬ؾً ١ب ا٭ح

َٔ ٚا:ٙٛ

ا٭ :ٍٚقهللح ٠اٱْسإ قً ٢ايجًُو.
ايثدداْ :ٞعس د ري ا٭اددٝا ٤يٲْسددإٚ ،إباحجٗدداٚ ،اعًدد٘ قددادحاً قًدد٢
حٝازعٗا.
ايثايث :إدحاى ٚإحماّ ايٓاس يًًُهٝد ١ايش صدٚ ،١ٝايؿصدٌ بٗٓٝدا
ٚبـب اىبًه ١ٝايعاََٚ ،١ا ٜه ٕٛايٓاس ؾ ٘ٝاةقاً سٛا ،٤ناىباٚ ٤ايهٮ.
ايةابددع :إَهددإ إدخدداح اٱْسددإ ىبددا مبًددوٚ ،،إعكاْدد٘ يٛادد ٙٛاشبددلٕ
ٚاسبؿغ.
اشباَس :اٱقاْٚ ١ايًاـ اٱ  ٞيٲْسإ ًب نٝؿ ١ٝايجصةف ًب َاي٘،
ٚاعً٘ ًب سب ٌٝاا.
ايسادس :زاة اٱْسإ قٔ اٱسةاف ٚايجبعٜة ٚاٱْؿام ًب اىبعا .ٞ
َ َٔٚصادٜل اٱخجباح ًب ايهللْٝا صب ٤ٞا٭َٛاٍ يٲْسإ ٚإَجخاْ٘ ؾٗٝا
نبعاً ٚكبًهاً ٚعصةؾاً ٚ ،عشٌُ ٚا ٙٛاٱَجخإ أَٛحاً:
ا٭ :ٍٚنٝؿ ١ٝإحةاز اىباٍ ٚاسبص ٍٛقً ٌٖٚ ،٘ٝاا ٤باةٜل ادةقٞ
نايعٌُ ٚايهسب  ،أّ أْ٘ اا َٔ ٤اسبةاّ نايسةقٚ ،١مل ٜدمى اٱْسدإ
 ٚاع٘ ًب إخجٝاح ايهٝؿ ١ٝاىبٓاسب ١يهسب اىباٍ ،ؾكهلل عسجخ ٛقً ٘ٝايدٓؿس
ايشٗ ١ٜٛقً ٢عب ٛايسايب ١ايهً ١ٝأ ٚازبل ١ٝ٥أ ٟقهلل ٜسعً ٢ب نبع اىباٍ َٔ
اسبةاّ قً ٢عب ٛايهللٚاّ ،أ ٚمب ٌٝأحٝاْاً يًخةاّ قٓهلل اياُع ٚايشةٚ ٙغؿً١
احب اىباٍ أ ٚقٓهلل اٱغٛاٚ ٤اٱغةا.٤
ايثاْ :ٞنبع اىباٍ ٚحٝاز ٠ايهثري َٓ٘ َٚكهللاح ايٓصامس ٌٖٚ ،أخةج
ايلنا َ٘ٓ ٠قبٌ إدخاح.ٙ
ايثايث :نٝؿ١ٝ

ةف اىباٍٚ ،أبٛامس إْؿاق٘.

ايةابع :ايكصهلل ٚايًٓ ١ٝب ٚا ٙٛاٱْؿام.
اشباَس :إقجكاد اىبايو ،إ ٜأع ٞاٱْؿام قً ٢أَةَ ٜٔجطاد:ٜٔ
ا٭ :ٍٚاٱْؿام قٔ إمبإ بااٚ ،قص هلل طاقج٘  ٌْٝٚحضا ٙععافب.
ايثاْ :ٞاٱْؿام قٔ نؿةٚ ،بكصهلل اىبعصٚ ١ٝايصهلل قٔ سب ٌٝاا.
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٪ٜٚسِ ايهاؾة ًب ا٭َٛح اشبُس ١اىبجكهللَ.١
أَا ا٭ ٍٚؾاْ٘  ٫ؼبمز َٔ نسب اىباٍ قدٔ طدةم اسبدةاّ سدٛاً ٤ب
نٝؿٝدد ١ايهسددب أْ ٚددٛع اىبٗٓددٚ ١ايصددٓع ١ا ٚطةٜكدد ١ايبٝددعَٚ ،ددٔ حااددا
اٱْسإ ًب اي هللْٝا يل ّٚإسجخطاح أحهاّ اسبٚ ٍ٬اسبةاّ ًب نسب اىباٍ
َٚعاَ٬

ايبٝع ٚايشةا ٖٛٚ ٤أَة ٜصة ايهاؾة قً ٢اٱقةا

قٓ٘.

ٚأَا ايثاْ ٞؾإ ايهاؾة َأَٛح بإخةاج ايلناٚ ٠اسبكٛم ايشةقَٔ ١ٝ
أَٛاي٘ ،٭ْ٘ َهًـ بايؿةٚع نجهًٝؿ٘ با٭ ٚ ،ٍٛيهٓ٘  ٫ؽبةاٗداٚ ،يدٛ
قاّ بإخةااٗا ؾاْٗا  ٫عكبٌ َٓ٘.
ٚأَا ايثايث ؾإ ٖع ٙاٯ ١ٜاا٤

باٱخباح قٔ قهللّ إْجؿداع ايهداؾة

َٔ إْؿاق٘ ٚ ،ريٚحٖ ٠عا اٱْؿام سبباً يجًـ أَٛاي٘ ٚخساحع٘.
ٚأَا ايةابع ؾًًَٓٛ ١ٝضٛقٚ ١ٝإقجباح ًب قٌُ اٱْسإٚ ،عجصـ ْ١ٝ
ايهاؾة بايكبذ ايعاعٚ ٞايػريٚ ،ٟعجلًٖ ٢ع ٙاسبكٝك ١قبا ًب ٖع ٙاٯَٔ ١ٜ
اٱْعاح ٚايجٛب ٝيًهؿاح قً ٢إْؿاقِٗ ا٭َٛاٍ ٚاىبكا هلل اشببٝث ١ي٘.

ٚأَا ا٭َة ا٭ َٔ ٍٚايٛا٘ اشباَس ؾاْ٘ سب ٌٝظبدا ٠يٲْسدإ،
ٚيهٔ ايهاؾة إخجاح ايصهللٚد ٚاٱبجعاد قٓ٘ٚ ،أَدا ا٭َدة ايثدآَْ ٞد٘
ؾاْ٘ ٚباٍ قً٢

احب٘ ٖٛٚ ،ايع ٟاا٤

ب٘ ٚببٝإ س ٤ٛقاقبج٘ ٖعٙ

اٯ ١ٜايهةمب.١
 َٔٚايكٛاقهلل ايثابجً ١ب ايكدةإٓ إ يػد ١اىبثدٌ ايدش عجطدُٓٗا آٜاعد٘ ٫
عجعاح

َع سبدٛ

ايكدٛاْـب ايدش عدأع ٞبٗدا آٜدا

ايكدةإٓ ٖٚدَ ٛهللحسد١

إقلازٜٓ ١ٜؿةد بٗا ايكةإٓٚ ،ااٖهلل قً ٢إسجهللاََ ١ا ؾَ ٘ٝدٔ يػد ١اسبلد١
ٚاييٖإٚ ،آً ١ٜب ايهللق ٠ٛافب اا قل ٚاٌٚ ،دبً ٞضٝا ٤اٯٜا
أحهاَٗا افب  ّٜٛايكٝاَ َٔٚ ،١اٯٜا

ٚبكدا٤

إباْ ١يػ ١اىبثٌ ًب ايكةإٓ يًُشب٘،

َٛٚضٛع اىبثٌ ؾج٪نهلل ٖع ٙاٯ ١ٜقٝاّ ايهاؾة ٜٔباٱْؿامٚ ،ؾ ٘ٝإخباح قٔ
إَج٬نِٗ ا٭َٛاٍٚ ،ععاً ِْٗٚب

ةؾٗا ًب اىبعصٚ ١ٝايجعدهللٚ ،ٟإادماى

ازبُاقً ١ب اٱْؿام أنثة أسةاً َٔ قٝاّ ايؿدةد ايٛاحدهلل باٱْؿدامٚ ،ؼبجُدٌ
ٚاٖٛاً:
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ا٭ٚفب :قً ١اٱْؿام َٔ ايؿةد ايٛاحهلل.
ايثاْ :ٞإْؿام ازبُاق ١أنثة َٔ إْؿام ايؿةد ايٛاحهلل.
ايثايث :قهلل ٜه ٕٛإْؿام ايؿةد ايٛاحهلل أنثة َٔ إْؿام ازبُاقدٚ ١ؾٝد٘
ٚاٗإ:
ا٭ :ٍٚإْؿام ايؿةد ح٦ٓٝع أِٖ ٚأنثة ضةحاً َٔ إْؿام ازبُاق.١
ٚايصخٝذ ٖ ٛايٛاد٘ ايثداْ ٞأقد ٙ٬اَ ٫دع ايكةٜٓد ١ايدش عدهللٍ قًد٢
اشب٬ف ،ىبٛضٛق ١ٝؾعٌ ازبُاقٚ ١ايجآزح ٚاٱاماى ؾُٝا بٗٓٝا ًب ايؿعٌ
ٚايجعا ٕٚؾ ،٘ٝأَدا إ ا ندإ اٱْسدإ ٜعُدٌ قبؿدةد ٙؾاْد٘ ٜشدعة بايٛحشد١
ٚايػةب ١خص ٛاً ًب َٛضٛع اٱْؿام بايباطٌ ،ٱدحاى ايعكٌ قبذ ٖدعا
اٱْؿامٚ ،صب ٤ ٞاٯٜا

ايكةآْ ١ٝباٱخباح قٔ س ٤ٛقاقبج٘ .

ٚي ٛقاّ ايؿةد ايٛاحهلل َٔ اىبشةنـب باٱْؿام ًب ايباطٌ ٚايجعهلل ٟقً٢
اىبسًُـب ؾٌٗ ٜطة جبُاق ١اىبشةنـب ٚأَٛا ِ ،ازبٛامس ْعدِٖٚ ،دَ ٛدٔ
َصددادٜل يػدد ١ازبُددع ًب اٯٜدد ١يمعددب ايعكٛبدد ١قًدد ٢ايهؿددة ٚازبخددٛد،
ٚاٱْؿام بايباطٌ ٚايجعهلل ٟؾةع ايهؿة ٚايط٬ي.١
ٚاددا ٤اىبثددٌ ًب اٯٜدد ١يجخددعٜة ايهؿدداح َاًك داً َددٔ إْؿددام ا٭َددٛاٍ ًب
ايجعهلل ٟقً ٢اىبسًُـب ًٚب اىبعا َ ٞاًكاًٚ ،ؾٚ ٘ٝا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٯ ١ٜإعب٬يٚ ١ٝاىبةاد عٛا٘ اىبثٌ َٚا ؾ َٔ ٘ٝيػ ١ايجخدعٜة افب
نٌ ناؾة َٔ ايهؿاح.
ايثدداْ :ٞدقدد ٠ٛايهؿدداح افب زاددة بعطددِٗ َددٔ اٱْؿددام ًب ايباطددٌ،
ٚاٱَجٓاع قٔ إغٛاٚ ٘٥إغةا ٘٥باٱْؿام.
ايثايث :حث ايهؿاح قدٔ ٚقدـ عؿشدٚ ٞإْجشداح اٱْؿدام ًب ايباطدٌ
ب.ِٗٓٝ
ايةابعٜ :جطُٔ اىبثٌ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯً ١ٜب َعٓاٚ ٙد٫يج٘ ْٗ ٞايهؿاح
قٔ اىبٓااا ٠بايباطٌ ٚاٱْؿام ؾٖٚ ، ٘ٝدعا ايٓٗدَ ٞدٔ َصدادٜل ايةهبد١
اٱ  ١ٝبايٓاس نبٝعاً.
إ اىبثددٌ ٚسدد ١ًٝيًجأدٜددب َٚهللحسددً ١ب ايجعًددٚ ِٝاٱحادداد ٚإربددعٙ
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اٱْسإ َاد ٠يجكةٜب اييٖإٚ ،سد٬حاً يادةد ايػؿًدٚ ١ايٓسدٝإ ،ؾلدا٤
ايكةإٓ يًٝبس اىبثٌ يباساً قكا٥هللٜاً ٜٚطؿ ٞقًٝد٘

دبػ ١واٜٚد ،١يٝهدٕٛ

حلد ١قًدد ٢ايٓداس نبٝعداً ٚ ،قًد ٢ايهدداؾة ٜٔخا دٚٚ ،١سددَ ١ًٝباحند١
اىبسًُـب ًب َٓازٍ اٱمبإ.

يجثبٝ

يكهلل أحاد اا قل ٚاٌ يًُثدٌ إ ٜهد ٕٛسد٬حاً واٜٚداً ٜسداِٖ ًب
إ ٬ا ايٓؿٛس ٚطةد ايههللٚحا

ايعًُاْٚ ،١ٝإزاي ١اسبٛاال ازبسُاْ١ٝ

ٚايبهللْ ١ٝؾٗ ٛحهب ١يًٓاس نبٝعاًٚ ،يبا ٜٓؿةد ب٘ اىبثٌ ايكةآْ َٔ ٞا٭َثً١
اْ٘ بامَ افب  ّٜٛايكٝاَٜ ٫ ١اةأ قً ٘ٝعػٝري  ٫ٚعبهلل َٔٚ ،ٌٜا٭سدةاح اْد٘
َ ِ٥٬يهٌ ا٭زَٓٚ ١ا٭َصاح ٚعًو آ ١ٜإقلاز ٚ ١ٜؿ ١نةمب ١ؽبج

بٗا

اىبثٌ ايكةآْدَ ٞدٔ بدـب أَثًد ١ايهجدب ايسدُا ١ٜٚا٭خدةٚ ،٣أَثًد ١ا٭َدِ
ٚايشعٛمس اىب جًؿ.١
ٚؾ ٘ٝعٛنٝهلل يجؿط ٌٝاىبسًُـب قً ٢ا٭َِ ا٭خةٚ ٣ن ِْٗٛخري أَد١
أخةا

ي ًٓاس ،عج ع َدٔ أؾطدٌ ٚأود ٢ا٭َثًدٖٚ ١د ٞأَثًد ١ايكدةإٓ

ْياسداً ٚضددٝاَٛٚ ٤ضددٛقاً يًخهُددٚٚ ١سدد ١ًٝيًؿددٛز ًب ايددهللْٝا ٚاٯخددة،٠
ٚس٬حاً ىبٛااٗ ١ايهؿاح ٚاىبٓاؾكـب نُا ًب اىبثٌ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯَٚ ١ٜدا
ؾ َٔ ٘ٝايهللحٚس ٚاىبدٛاقغ ٚيػد ١ايٛقٝدهلل يًهؿداحٚ ،دقد ٠ٛاىبسدًُـب افب
ايصي ٚايبش اح ٠بجخكٝل ايعؿة با٭قهللا ٤ٱخباح اىبثدٌ ًب ٖدع ٙاٯٜد ١قدٔ
َآٍ ايهؿاح افب ايؿكة ٚايعٛز ٚايعلل قٔ اٱسجُةاح قبخاحب ١اىبسدًُـب،
ٚإاػا ِ قٔ نة اا ٚإقاَد ١ايشدعا٥ةٚ ،ؾٝد٘ ْدهللمس ٚدقد ٠ٛيًُسدًُـب
ىبٛا ًْ ١شة َعامل ايهلل ٜٔاٱس.َٞ٬

قٛي٘ ععافب رفٌِ هَِِِِ اٌَََْ٣اِْ اٌْئََْاد
َددٔ إقلدداز اٯٜدد ١اْٗددا مل عكددـ قٓددهلل اٱخبدداح قددٔ إْؿددام ايهؿدداح

٭َٛا ِ ،بٌ نة

ايٛقا ٤ايلَاْ ٞاٱَجهللاد ٟىبٛضٛع إْؿداقِٗٚ ،ؾٝد٘

َسا:ٌ٥
ا٭ٚفب :هَ ٍٛطاَـب اٯ ١ٜايهةمب ١يهٌ َا ٜٓؿك٘ ايهؿاح.
ايثاْ :١ٝايجٓب ٘ٝقً ٢إ اسبٝا ٠ايهللْٝا ًَو ا ععدافبٚ ،اْد٘ قدادح قًد٢
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ضة مس ايٓاس بصٓٛف اٱبجٚ ٤٬اٱؾججإٚ ،اْ٘ ععافب ٪ٜاخع ايهؿاحقً٢
َا ٜؿعًً ْ٘ٛب اسبٝا ٠ايهللْٝاٚ ،نٝؿ ١ٝعصةؾِٗ ًب أَٛا ِ.
ايثايث :١اٯ ١ٜدق ٠ٛيًٓاس نبٝعاً ٱربا اسبٝا ٠ايهللْٝا َلحق ١يٰخة.٠
ايةابع :١عكٝٝهلل اسبٝا ٠ب ٛؿٗا بايهللْٝا إااح ٠افب حٝا ٠أخدة ٣غريٖدا،
 ٖٞٚاسب ٝا ٠اٯخةَٚ ٠ا ؾٗٝا َٔ اشبًٛد ٚايثٛامس ٚايعكامس.

ٜٚؿٝهلل حةف ازبة ًب قٛي٘ ععافب ر فٌِ هَِِِِ اٌَََْ٣ذاِْ اٌذْئََْاد ايعةؾٝد،١

ؾايهللْٝا ٚقا ٤سبٝا ٠اْ٫سإ ٚقًُ٘ ؾٗٝا ،يبا ٜهللٍ قً ٢ايجباٚ ٜٔايجػاٜة بـب
حٝا ٠اٱْسإ ٚاسبٝا ٠ايهللْٝاٚ ،نٌ ؾةد َُٓٗا َٛادٛد ،ؾاٱْسدإ ٜعدٝد
حٝاع٘ ًب ايهللْٝاٚ ،يهٓٗا أقِ َٔ بكا ٤اْ٫سإ ؾَٗٛ ٞاٛد ٠قبٌ إ ٜٛاهلل
اْ٫سإ سِ ؼب ٢ٝؾٗٝا ٜٚػادحٖا باىبٛ

 ٖٞٚباق َٔ ١ٝبعهلل ،ٙؾًؿغ اسبٝا٠

ؾٗٝا أقِ َٔ حٝا ٠اٱْسإ.
ؾُٔ اقلاز اٯ ١ٜايبٝإ ايعٜ ٟهللٍ قً ٘ٝاسبةف (ًب) َٚاٜجطُٓ٘ َٔ
َعاْ ٞايعةؾٚ ،١ٝاىبةاد قًٚ ٢ا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْؿام ايهؿاح ًب زَٚ ١ٜٓباٖج ايهللْٝا ٚ ،ؾَ ٘ٝسا:ٌ٥
ا٭ٚفب :إحادٚ ّ ٠عٛب ٝايهؿاح بسبب س ٤ٛؾعًِٗ.
ايثاْٝددد :١اٱاددداح ٠إفب إسدددةاف ٚعبدددعٜة ايهؿددداح باْؿددداقِٗ أَدددٛا ِ
٭غةا

ايهللْٝا.

ايثايث :١ذبدعٜة ايهؿداح َدٔ اٱسدجُةاح ًب إْؿدام ا٭َدٛاٍ ًب َبداٖج
ايهللْٝا.
ايةابعدد :١ع ٛنٝددهلل حكٝكددٖٚ ١دد ٞإؾججددإ ايهؿدداح بايددهللْٝا ٚ ،ددثِٗ ٚحا٤
زٜٓجٗا.
اشباَس٪ٜ :١د ٟإْؿام ا٭َٛاٍ ًب أغةا

ايهللْٝا افب ٖ٬ى ا٭َٛاٍ.

ايسادسٖ :١ع ٙاٯ ١ٜعؿسري يٰ ١ٜايسابكً ١ب قهللّ إغٓا ٤أَٛاٍ ايهؿاح
قِٓٗ ،ؾًٝس َٔ سٛامس أ ٚأاة ًب اٱْؿام قً ٢ز ١ٜٓايهللْٝا بكصدهلل ايًدٗٛ
ٚايجُجع اىبكمٕ باٱقةا

قٔ ايٓبٚ ٠ٛايجٓل. ٌٜ

ٚعهللٍ اٯ ١ٜايسابكً ١ب َؿَٗٗٛدا قًد ٢دقد ٠ٛايهؿداح زبعدٌ إْؿداقِٗ
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ٜػًٓ ِٗٝب ايهللْٝا ٚا٭خةٜ٫ٚ ،٠ه ٕٛا ٫باخجٝاح اٱمبإٜٚ ،أعَ ٞع ا٫مبإ
ًب خصٛص اٱْؿام أَٛح:
ا٭ :ٍٚايجهللبري ٚاسبهًُ ١ب اٱْؿام.
ايثاْ :ٞاٱْؿام ًب َٛاحد اشبري ٚايص٬ا.
ايثايث :حص ٍٛايُٓاٚ ٤ايينً ١ب اَٛاٍ اىبسًُـب.
ايةابع :بعث ايسهً ١ٓٝب ايٓؿس قٓهلل اٱْؿام ًب سب ٌٝاا.
اشباَس ٌْٝ :ا٭اة ٚايثٛامس قً ٢اٱْؿام ًب سب ٌٝاا.
ايسادس :ايسعً ١ب ايثٛامس باٱْؿام ،ؾُٔ ؾطٌ اا ععدافب إٔ ْؿكد١
اىب َٔ٪قً ٢قٝاي٘ عهجب ي٘ إْؿاقاً ًب سب.ً٘ٝ
 َٔٚإقلاز اٯ ١ٜايكةآْٝد ١إ عدأعً ٞب َٛضدٛعٚ ،يهدٔ َؿَٗٗٛدا أقدِ
ٜٚشددٌُ ا

اىبٛضددٛع ٚغددريَ ٙددٔ اىبٛاضددٝعَٚ ،ددٔ د٫٫

ٖددع ٙاٯٜدد١

ايمغٝب ًب اٯخةٚ ،٠ايهللق ٠ٛافب اعٌ َٛضٛق ١ٝا ًب قدامل ا٭قُداٍ،
ؾٝعٌُ اٱْسإ يًهللْٝا ٚنإٔ ٚاٛد ٙؾٗٝا داٚ ،ِ٥عًو خصً ١ٝ ٛب اٱْسإ
ٚذبجٌُ ٚاٖٛاً:
ا٭ :ٍٚاْٗا َٔ قَُٛا

خ٬ؾ ١اٱْسإ بإٔ ٜعدٔ اْد٘ بدام ؾٗٝدا افب

ا٭بهلل.
ايثدداْ :ٞاْدد٘ َددٔ خصددً ١ايٓسددٝإ ايددش اعًددٗا اا قددل ٚاددٌ قٓددهلل
اٱْسإ ،ؾٓٝس ٢إ ايهللْٝا داح زٚاٍ ٚ ،إ اٯخة ٖٞ ٠داح اشبًٛد.
ايثايث :يكهلل خًل اا قل ٚادٌ اٱْسدإ َةنبداً َدٔ قكدٌ ٚادٗ،٠ٛ
ؾ٪ٝد ٟإاجُاقُٗا ٚعهللاخًُٗا ٚغًبد ١ايشدٗ ٠ٛأحٝاْداً إفب دث اٱْسدإ
ٚحا ٤ايهللْٝا ٚزٜٓجٗا.
ايةابع :ايعٔ بايبكاً ٤ب ايهللْٝا ال َٔ ٤خًل ٚعه ٜٔٛاٱْسإ.
اشباَسٚ َٔ :ا ٙٛاٱبجٚ ٤٬اٱَجخإ ًب ايهللْٝا ايعٔ بهللٚاّ ايبكدا٤
ؾٗٝا.
ايسددادس :يٲْسددإ إٔ ٜعُددٌ يًددهللْٝا ٚنأْدد٘  ٜعددٝد ؾٗٝددا أبددهللاً بكٝددهلل
اٱيجؿا

إفب اٯخة ٠يعهللّ ايجؿهٝو بـب طةًب اسبهللٜث.
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ايسابعْ َٔ :عِ اا قل ٚاٌ قً ٢اٱْسإ إ ٜعُدٌ يًدهللْٝا ٚندإٔ
بكا ٙ٤ؾٗٝا َسجهلل.ِٜ
ايثددأَ :ايددهللْٝا داح غددةٚحَٚ ،ددٔ َصددادٜل ايػددةٚح ؾٗٝددا إ ٜؿددجؿب
اٱْسإ بٗاٜٚ ،عٔ ايبكا ٤ؾٗٝا.
ايجاسع :كبجٮ ايهللْ ٝا بآٜا

ازبُداٍ ٚايلٜٓدٚ ١ايبٗداٚ ،٤خًدل اا قدل

ٚاٌ اٱْسإ ضعٝؿاً َٔٚ ،ضعؿ٘ إؾججاْ٘ بايهللْٝا َٚباٖلٗاٚ ،يهٔ قٛيد٘

ععدددافب ر ٍُرٍِذ ذُْ اٌٍَّذ ذهُ ؤَْْ ٍُ َفِّذ ذمَ ػَذ ذنْىُُْ وَخٍُِذ ذكَ اإلِٔطَذذذاُْ ظَذ ذؼَِفًاد (ٜ ،)1دددبـب
َٛضٛق ١ٝايج ؿٝـ قٔ اىبَٚ َٔ٪دٔ َصدادٜل ايج ؿٝدـ ٚحٚد اٯٜدا
اي ش ذبعح َٔ ايةن ٕٛافب ايهللْٝاٖٚ ،عا ايج ؿٝـ خاص باىبسًُـب يصٝػ١
اشباددامس ايددٛاحدً ٠ب اٯٜدد ١أقددٚ ، ٙ٬عًددو ْعُدد ١إخددج

اا ععددافب بٗددا

اىبسًُـبٚ َٔ ٖٛٚ ،ا ٙٛعؿط ًِٗٝقً ٢ا٭َِ ا٭خة.٣
أَا ا٭ ٍٚؾ ٬ديٝدٌ قًد ٢اىب٬زَد ١بدـب خ٬ؾد ١اٱْسدإ ًب ا٭ح

،

ٚظٓ٘ اْ٘ بام ًب اسبٝا ٠ايهللْٝا قً ٢عب ٛدا.ِ٥
ٚأَا ايثاْ ٞؾًًٓسٝإ َٛضٛقً ١ٝب قُدٌ اٱْسدإ ٚادا٤

اٯٜدا

ايكةآْ ١ٝياةد ايٓسٝإ قٔ اٱْسإ خبصٛص زٚاٍ ايهللْٝاٚ ،بٝإ َاٖٝجٗا
ٚايجخعٜة َٔ ايةن ٕٛايٗٝا.
أَا ايثايث ؾٗٛ

خٝذ ٚيهٓ٘ يٝس قً ١يٲؾججإ بايهللْٝا ٚ ٖٛٚس١ًٝ

يًجػًب قًَ ٢ا ًب ايهللْٝا َٔ اٱغٛا.٤
أَا ايةابع ؾٗ ٛغري

خٝذ إ إ اا قل ٚاٌ اعٌ ايهللْٝا َلحق١

يٰخةٚ ،٠بعث ا٭ْبٝاَ ٤بشةَٓٚ ٜٔعحَ،ٜٔبشة ٜٔبازبَٓٓٚ ،١عحَٔ ٜٔ
اٱْكااع افب ايهللْٝاٚٚ ،حٚد ايٓاح.
ٚأَا اشباَس ؾٗٛ

خٝذ يعا عؿطٌ اا ععافب بايجخعٜة َٔ ايدهللْٝا

ٚزٜٓجٗاٚ ،إغٛا ٤ايشٝاإ ٚدقٛع٘ اٱْسإ يٲؾججإ بٗا .
أَا ايسادس ؾٝلب إ ٜ ٫هد ٕٛقُدٌ اٱْسدإ يًدهللْٝا َسدجك ً٬قدٔ

( )1سٛح ٠ايٓسا.54 ٤
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قًُ٘ يٰخة ،٠ؾه ٬ا٭َةَ ٜٔج٬زَإ ،أحهللُٖا َجُِ يٰخةٚ ،عًو آ١ٜ
ًب خًل اٱْسإٚ ،حاا ١ي٘ ًب ايهللْٝا ٚاٯخة ،٠ا إ ايعٌُ يًهللْٝا َكهللَ١
يًسعادً ٠ب اٯخة ٠بجٛظٝـ أٜاّ ايهللْ ٝا ًب ايعبادٚ ٠ايٓسو.
أَا ايسابع ؾإ ايهللْٝا َٚا ؾٗٝا ْعُٚ ١ؾطٌ َٔ قٓهلل اا َٔٚ ،ايٓعِ
اٱ  ١ٝإ برـب اا قل ٚاٌ يٲْسإ بايٓبٚ ٠ٛايجٓلٜدٌ ٚايعكدٌ ٚاٯٜدا
ايهَ ١ْٝٛاٖٚ ١ٝحكٝك ١ايهللْٝاٚ ،نَ ٕٛهلل ٠بكا ٤اٱْسإ ؾٗٝدا َدٔ اىبجٓداٖٞ
بإقجباح إٔ نٌ قهللد ٜؿة
أَا ايثدأَ ؾٗدٛ

قٌ أ ٚنثة ؾَٗ ٛجٓا.ٙ
دخٝذ ٚقدهلل اعدٌ اا قدل ٚادٌ ايدهللْٝا َٛضدٛع

اٱَجخإٜٚ ،جٛقـ اسبسامس ًب اٯخة ٠قً ٢ايعٌُ ؾٗٝا.
ٚاا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜزبعٌ قٌُ اٱْسإ ؾٗٝا طةٜكاً يًلٓدَٚ ،١كهللَد١

يًٓع ِٝايهللا ِ٥ؾٗٝا.
أَا ايجاسع ؾإ ايهللْٝا َٔ بهللٜع

ٓع اا قل ٚاٌٚ ،اعٌ سبخاْ٘

آ ٜاعٗا ٚس ١ًٝزبعمس اٱْسإ ىبٓازٍ اٱمبإ.
ٚاٱقةاح بايةبٛب ١ٝاىباًك ١ا ععافب ٚايعبٛدٚ ١ٜاشبشٛع ي٘ سبخاْ٘.
إ عكٝٝهلل اٱْؿام ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯٚ ١ٜحصة ٙباسبٝا ٠ايدهللْٝا َهللحسد١
قكا٥هللٚٚ ١ٜس ١ًٝيجأدٜب اىبسًُـب ٚايٓاس نبٝعاًٚ َٔ ،ا ،ٙٛأَا بايٓسب١
يًُسًُـب ؾإ اٯ ١ٜعجطُٔ َسا:ٌ٥
ا٭ٚفب :ايجٛا٘ افب اا ععدافب بايشدهة قًدْ ٢عُد ١ا هللاٜدٚ ١اٱمبدإ
ٚايٓلا َٔ ٠اىبعا ٚ ، ٞا٭َٔ َٔ ايهؿة ايعاٖة ٚاشبؿ َٔٚ ، ٞاٯٜدا
ًب اىبكدداّ حةَدد ١إحعددهللاد اىبسددًِ يٝبكدد ٢اٱمبددإ َسددجكة َا قٓددهلل ا٭ؾددةاد
ٚازبُاقا

ًٚب ايٓؿٛس.

ايثاَْ :١ٝعةؾ ١س ٤ٛقاقب ١ايهؿ احَٚ ،ا ع ٍٚ٪اي ٘ٝأَٛا ِٚ ،ؾ ٘ٝبعث
يًعل ًب ْؿٛس اىبسًُـبٚ ،إدحاى ايجباٚ ٜٔايجطاد بٝدِٓٗ ٚبدـب ايهؿداح ،
ٚإ ٖعا ايجبا ٜٔمل ؼبصٌ
باىبسًُـبٚ ،باد ٚس

هللؾٚ ١إعؿاقاً ،بٌ أْ٘ بؿطٌ ٚعٛؾٝل َٔ اا
قً ٢ايهؿاح.

ايثايث :١إزدٜاد إمبإ اىبسًُـبٚ ،إقبا ِ قً ٢ايعبادا

بةغبٚ ١اٛم.
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ايةابع :١قدهللّ اٱؾججدإ قبدا قٓدهلل ايهؿداح َدٔ ايلٜٓدٚ ١ا٭َدٛاٍ ٚازبداٙ
ٚايسًاإ ؾاْ٘ افب إضُخٚ ٍ٬زٚاٍ بسبب ايجًدبس بدايهؿة ٚاٱْؿدام ًب
َسايه٘.
اشباَسدد :١ععًددِ اىبسددًُـب نٝؿٝدد ١اْددعاح ايهؿدداحٚ ،دقددٛعِٗ يٲسددّ٬
ٚإربا اىبثٌ ايكةآْ ٞحلٝ ٚ ١ػ ١يٲْعاح َٛٚقع.١
ايسادس :١ايٛقا َٔ ١ٜابٗا

ايهؿاحٚ ،ايس ١َ٬يبا ؼبداٚي ٕٛاسباقد٘

باىبسًُـب َٔ ا٭ضةاح بٛاساَ ١ا ٜٓؿك ٌٖٚ ، ْ٘ٛعهٖ ٕٛع ٙايسٖٞ ١َ٬
اىبكصٛد َٔ ٠اىبثٌ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯ٬ٖٚ ١ٜى أَٛاٍ ايهؿاح ،ازبٛامس أْ٘
َٔ َصادٜل اىبثٌ ايهة ِٜايٛاحد ًب ٖع ٙاٯ ١ٜ٭ٕ اىبثٌ ايدٛاحد ًب اٯٜد١
ؼبٌُ قًَ ٢عٓا ٙاسبكٝكَٚ ٞا ٜهللٍ قً َٔ ٘ٝاٱط٬مٚ ،سبص ٍٛايجًـ ًب
ا

أَٛاٍ ايهؿاح.
أَا س ١َ٬اىبسًُـب َٔ ضةحِٖ ؾٗ ٞااٖهلل قً ٢إٔ ايجًدـ ٜشدٌُ

أٜطاً آساح إْؿام ايهؿاح بباٚ ٕ٬قهللّ حص ٍٛايػاٜدا

ايدش ٜكصدهللْٗٚا

َٓ٘ ،أَا بايٓسب ١يػري اىبسًُـب ؾإ اٯ ١ٜعأدٜب ِ ًب َٓاٛقٗا ٚد٫٫عٗا
َٚا ؾٗٝا َٔ اىبثٌ ايهة ِٜايع ٟؼبعح َٔ ايهؿة بايبٝدإ اسبسد ٞايدع٫ ٟ
ٜكبٌ ايمدٜهلل ٚايجباً ٜٔب ايجأ.ٌٜٚ
ٚمل عكٌ اٯً( ١ٜب اسبٝا ٠ايدهللْٝا) بدٌ ادا٤

باسدِ اٱاداحٖ( ٠دع)ٙ

ايعٜٓ ٟبس قً ٢نبٝع اٜاّ ايهللْٝا ٚ ،ؾٚ ٘ٝا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚعٛنٝهلل حكٝك ٖٞٚ ١إ أحها ّ اٯ ١ٜقاْ ٕٛساب

َٓبس قًد٢

نٌ ا٭زَٓ.١
ايثدداْ : ٞعشددٌُ َطدداَـب اٯٜدد ١ايهؿدداح قبددٌ ْددل ٍٚايكددةإٓ ًٚب اٜاَدد٘
َٚابعهلل َٔ ٙا٭ٜاّ ٚايسٓـب.
ايثايث  :إذباد سٓ  ١ٝايهؿاح ٚقبذ ؾعًِٗ ًب نٌ ا٭زَٓ.١
ايةابع :اٱخباح قٔ حاا ١ايٓاس ًب نٌ زَإ افب قٝاَِٗ باٱْؿام ًب
سب ٌٝاا.
اشباَسْ :بع ايهؿةٚ ،بٝإ س ٤ٛقٛاقب٘ ًب نٌ زَإ  ،ؾُٔ إقلداز
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ٚأسةاح ايكةإٓ صب ٙ٪ٝبا٭حهاّ ايعاَٚ ١ايكٛاقهلل ايثابجد ١ايدش عدبـب سدٓٔ
قامل ا٫ؾعاٍ ٚا٫قُاٍٚ ،قهللّ اعبصاح َطاَٚ ٘ٓٝأحهاَ٘ باٖدٌ زَدإ
د ٕٚأخة َٔ ٖٛٚ ،قَُٛا

اعٌ اىبهللاح قً ٢قُ ّٛايًؿغ ٫خصٛص

سبب ايٓل:ٍٚ
ايسادس :ا٫ط٬م ًب أحهاّ اٯٜدَٚ ١داًٜخل ايهؿداح َدٔ ايطدةح ًب
إْؿاقِٗ ،ؾكدهلل ٜدمى ايهداؾة ْؿكد ٚ ١دهللق ١ااحٜدَ ١دٔ بعدهلل ٙنبٓدا ٤ايةبداط
ٚايكٓاة.٠
اٯ ١ٜيٲخباح قٔ قهللّ ْؿعٗا ي٘ ،ىبا ؾٗٝا َدٔ يػد ١اٱطد٬م

ؾلا٤

ايلَاًْ ٞب عًـ ٬ٖٚى إْؿام ايهؿاح ٚقهللّ إالا ٘٥قدِٓٗ٫ٚ ،مبٓدع َدٔ
ٖددع ا اٱطدد٬م ٚحٚد ايؿعددٌ(ٜٓؿك )ٕٛبصددٝػ ١اىبطدداحع اىبددبين يًُعًددّٛ
ٚد٫يج٘ قً ٢ايجًبس بؿعٌ اٱْؿام  ٕ٫اٯ ١ٜعبـب ضبدل ايهؿدة يٲْؿدام ،
ٚإ َا

ايهاؾة ؾإ أ ٌ َٚةعهل اْؿاق٘ َدبين قًد ٢ايهؿدة ٚازبخدٛد،

ٚقهللّ قصهلل ايكةب ١افب اا قل ٚاٌ.
ايسددابع :اددا ٤اسددِ اٱادداحٖ( ٠ددع )ٙيًهلل٫يددٚ ١ايجعددٝـب ٚاسبصددة،
ٚاٱخباح قٔ ٚاٛد حٝا ٠أخةٖ ٣د( ٞاسبٝدا ٠اٯخدةٖٚ )٠د ٛأَدة سابد
ٚقاع ٞقٓهلل نبٝع اىبًٝـبٚ ،ايشٛاٖهلل قً َٔ ٘ٝايجٓل ٌٜانثة َٔ إ ذبص٢
إفب ااْب ايسٓ ١ايٓب ١ٜٛايكاع ١ٝايهلل٫ي.١
ايثأَ  :ذبجٌُ د٫ي ١اسِ اٱااحٚ ٠اٖٛاَ:
ا٭ : ٍٚقٝاّ ايهاؾة ٜٔباٱْؿام ًب ا ٯخةٖٚ ،٠دعا اٱحجُداٍ ًب اسدةٙ
قً ٢اعبجـب:
ا٭ٚفب :قهللّ قب ٍٛاٱْؿام َِٓٗ.
ايثاْ :١ٝقب ٍٛاٱْؿام َِٓٗ ٭ِْٗ ٜدةً ٕٚب اٯخدة ٠اٯٜدا

ايبٓٝدا ،

ٜ٫ٚسجاٝع ٕٛؾٗٝا ايبكا ٤قً ٢ايهؿة ٚازبخٛد.
ايثاْ :ٞاعبصاح اٱْؿام ًب اٯخدة ٠باىبسدًُـب ،ؾٗدِ ٚحدهللِٖ ايدعٜٔ
ٜسجاٝع ٕٛاٱْؿام ح٦ٓٝع.
ايثايث :إْػ٬م بامس اٱْؿام ًب اٯخدةَ ٠اًكداً سدٛاَ ٤دٔ اىبسدًِ أٚ
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غري.ٙ
ٚايصخٝذ ٖ ٛا٫خري ؾإ اٯخة ٠داح حسامس ب ٬قٌُ.
ايجاسع :بٝإ حكٝك ٖٞٚ ١إ اسبٝا ٠ايهللْٝا داح اٱْؿام ٜٚه ٕٛايهاؾة
ؾٗٝا َٔ حٝث اٱْؿام ا ٚقهللَ٘ قً ٢أقساّ:
ا٭ :ٍٚايعٜٓ ٟؿل َٔ أَٛاي٘ ًب ضباحب ١اٱس.ّ٬
ايثاْ :ٞايعٜ ٟسةف ٜٚبعح اىباٍ .
ايثايث َٔ :مبجٓع قٔ اٱْؿام ٚؼبةص قً ٢إدخاح ٚحؿغ أَٛاي٘.
ايةابع :ايعٜٓ ٟؿل أَٛاي٘ ًب اىبعص.١ٝ
اشباَس :ايهاؾة ايعٜٓ ٟؿل اَٛاي٘ ًب اىبعا ٚ ٞايعْٛمس ٚيهٓ٘ ٜكّٛ
احٝاْاً قبساقهلل ٠ايؿكةاٚ ٤احملجااـب.
ؾلا٤

اٯ ١ٜااَ ً ١يًٛاد ٙٛاقدٚ ، ٙ٬عدهللٍ قًد ٢إ إْؿدام ايهؿداح

ٜعٖب سهللٜٓ٫ٚ ٣جؿع َٓ٘ ايهؿاح ٚإ ٜكد ّٛايهؿداح جبدهللاٍ اىبسدًُـب ًب
اٱسْٚ ّ٬ب ٠ٛضبُهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ٚاىبعللا

ايش اا ٤بٗا

 ،إخباح ايكةإٓ قٔ قامل اسبسامس َٚاؾ َٔ ٘ٝايثٛامس ٚايعكامس ًب ا٭خة٠
 ،اا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜي جلعٌ ايهؿاح ٜٓشػً ٕٛبأْؿسِٗٚ ،ربي قٔ ؾكدةِٖ

ٚإ ناْٛا أغٓٝاٚ ،٤ع٪نهلل قًَٛ ٢ضٛق ١ٝأَة:ٜٔ
ا٭ :ٍٚاٱمبإ باا قلٚاٌ.
ايثاْ :ٞاٱْؿام ًب سب ٌٝاا.
ٚربي اٯ ١ٜايهؿاح قٔ ضٝاع اقُا ِ ً ِٖٚب ايهللْٝاٚ ،ذبةَِٗ َٔ
اسبٚ ٠ٚ٬ايًع ٠اىبصاحب ١يٲْؿام ٚإقاْ ١اٯخة.ٜٔ
ايعااة :عبـب اٯ ١ٜقبذ ؾعٌ ايع ٟعػة ٙاسبٝا ٠ايهللْٝاٚ ،ػبعًدٗا غاٜجد٘
ٚقصهلل.ٙ
اسباد ٟقشة :عجطُٔ اٯٜد ١اٱْدعاح ٚايٛقٝدهلل يًهؿداح باٱاداح ٠افب
قصة ٚزٚاٍ اسبٝا ٠ايهللْٝاٚ ،حص ٍٛاسبسامس ٚايعكامس يًهؿاح.
ايثاْ ٞقشة :عٛنٝهلل قهللّ عةعب ا٭سة قً ٢إْؿدام ايهداؾة ،ؾُدا ٜٓؿكد٘
ايهؿاح ًب ضبا٫ٚ

اٱضةاح باىبسًُـبٚ ،اٱقجهللا ٤قً ِٗٝئ ٜه ٕٛي٘ أٟ
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اسة ًب ايٛاقع ٚؾ ٘ٝبعث يًسهٚ ١ٓٝا٭ٌَ ًب ْؿٛس اىبسًُـبٚ ،بٝإ اىبا٥ل
بٚ ِٗٓٝبـب ايهؿاح ًب ايهللْٝا ٚاٯخة.٠
ايثايث قشة :طدةد اشبدٛف َدٔ ْؿدٛس اىبسدًُـب ؾُٝدا ؽبد

إْؿدام

ايهؿاح ،ؾكهلل ٜشم ٣ايهؿاح ايس٬ا ٚايعهللٜٓٚ ، ٠ؿك ٕٛا٭َٛاٍ ايهثريً ٠ب
نبع ازبٓٛد ٚدبٗٝلِٖٚ ،عٛؾري اىب ٕٚ٪ايهاؾ ِ ١ٝؾجأعٖ ٞعا اٯ ١ٜيج ي
قٔ ٖ٬ى عًو ا٭َٛاٍٚ ،قهللّ إْجؿاع ايهؿاح َٓٗاٚ ،ؾ ٘ٝبشاحٚ ٠قٛقٗدا
غٓاً ِ٥ب أٜهلل ٟاىبسًُـبٚ ،ع٪نهلل ايٛقا٥ع ايجأحؽبً ١ٝب أٜداّ ايجٓلٜدٌ ٖدعٙ
اسبكٝك ١بهثةعٗا ٚعٛاعةٖاٚ ،دبً ٞاٱقلاز ؾٗٝا.
ٚمل ٜددةد يؿددغ (ًب ٖددع ٙاسبٝددا ٠ايددهللْٝا) ًب ايكددةإٓ إً ٫ب ٖددع ٙاٯٜدد١
ايهةمب ،١يبا ٜهللٍ قًَٛ ٢ضٛق ١ٝأُٖٝدَ ١طداَٗٓٝا ايكهللسد ١ٝإ إ إْؿدام
ا٭َٛاٍ اَة ٜجكد ّٛبد٘ اىبًدو ٚايسدًاإٜٚ ،هدٔ سدبب ًا يجخكٝدل ايػاٜدا
ٚاىبكا هللٚ ٖٛٚ ،س ١ًٝيٓ ٌٝاىبةاعب ايعاي.١ٝ
َٔٚ

ؿا

اسبٝا ٠ايهللْٝا َٚاؾٗٝا َدٔ اٱبدجٚ ٤٬اَ٫جخدإ عٛظٝدـ

ايي ٚايؿااة اىباٍ ًب ذبكٝدل غاٜاعدٜ٘ٓٚ ،جؿدع َٓد٘

داحب اسبدل ٱسبدا

حكٜ٘ٚ ،ج ع ٙايعامل ٚايهاؾة يصةف ايٓاس قٔ اٱس.ّ٬
ؾلددا٤

ٖددع ٙاٯٜدد ١يؿطددخُٗا َٓٚددع ايٓدداس َددٔ اٱْكٝدداد يًعددامل

ٚأقاامس ايهؿة ٚ ،اعٌ اَٛا ِ ععٖب سهلل.٣

لاَىٌ يساامًح اٌَااخ انكىٍَاح يف ػادو

انمرآٌ

رٌاف

يكهلل س ة اا قلٚاٌ َاًب ايهللْٝا يٲْسدإٖٚ ،دعا ايجسد ري اقدِ َدٔ إ
ٜٓخصة قبٛضٛع ايةزم ٚايهسب ٚأسبامس اىبعاش ،بٌ عجعًل ا٭ٚيً ١ٜٛب
َصادٜك٘ باٱمبإ ٚقباد ٠اا ععافب ،خص ٛاً ٚإ ٖعا ايجس ري ٫ؽبدةج

قٔ قًٚ ١أسبا مس خًل اٱْسإ ،قاٍ ععافب ر وََِذا خٍََمْذُٕ اٌِْٟذٓ وَاإلِٔذصَ بِالَّ
ٌََِؼُُّْْوِْد(.)1
( )1سٛح ٠ايعاحٜا
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ٚقهلل عؿطدٌ اا ععدافب بدإْلاٍ ايكدةإٓ ٖٚدْ ٛعُد ١واٜٚد ١ٱ د٬ا
اٱْسإ ٚإقاْج٘ قً ٢ضةٚمس ايعبادٚ ٠أدا ٤اىبٓاسو ،يجلجُع ٚعجهللاخٌ
ايٓعِ ٚاٯٜا

ايسُاٚ ١ٜٚا٭حضً ١ٝب عكةٜب ايعبدهلل َدٔ ايااقدٚ ١اعٝاْد٘

ايؿةا٥ضٚ ،اعً٘ ؼبمز َٔ أسبامس ايهؿة ٚايط٬ي َٔٚ ،١قع ِٝحهب١
اا قلٚاددٌٚ ،سددع ١ؾطددً٘ إ عهدد ٕٛاٯٜددا

ايهْٝٛدد ١ععطددٝهللاً يٰٜدد١

ايكةآْٝددٚ ،١عثبٝجداً ىبطدداَٗٓٝا ًب ايٛاددٛد ايددعٖين٫ ،قجباسدد٘ َددٔ ايٛاددٛد
اشباحاٚ ،ٞاْاباع ا٭َٛح ايٛاقع ١ٝؾٜٚ ،٘ٝهللٍ قً ٢أَٛح:
ا٭ :ٍٚإ اىبٛاٛدا
ايثاْ : ٞبهللٜع

نبٝعاً َسجلٝب ١ا ععافب.
ٚايػاٜا

ٓع اا ًب قهللّ ٚاٛد عطاد ًب اىبٛاٛدا

َٓٗا.
ايثايث  :أدا ٤اٯٜا

ايه ١ْٝٛيٛظا٥ـ حؿغ اٯ ١ٜايكةآْٚ ،١ٝسبٛعٗا ًب

ا٭ ٖإ باىبصادٜل ايٛاقع ١ٝايش ع٪نهلل َطاَٗٓٝا.
ايةابع َ :ساُٖ ١اٯٜدا

ايهْٝٛدً ١ب قدهللّ ذبةٜدـ آٜدا

ايكدةإًٓ ،ب

أيؿاظٗا ٚأحهاَٗا ٚد٫يجٗاٖٚ ،عا سة َٔ أسةاح اسبٝا ٠ايهللْٝاٚ ،اداٖهلل
قً ٢ععطٝهلل آٜا

اٯؾام يًكةإٓٚ ،دي ٌٝقًْ ٢ل ٍٚايكةإٓ َدٔ قٓدهللاا

قلٚاٌٚ ،بشاح ٠قهللّ طة ٚايجخةٜـ قًٚ ،٘ٝاا ٤ايكةإٓ باٱخباح قدٔ
آٜا

ايهٚ ٕٛبهللٜع

ٓع اا قلٚاٌ.

َٗٓٚا سري ايهٛانب ٚا٭ؾ٬ى بٓعاّ دقٝدلٜٚ ،دأع ٞايعًدِ اسبدهللٜث
ٚغل ٚاْ٫سإ يًؿطاٚ ٤ايهٛانب ا٭خة َٔ ٣غدري إ ؼبصدٌ ععداح
ٚعطاد بـب آٜا

ايكةإٓ ٚقً ّٛايؿطا ٤اىبهجشدؿ ،١يجبدهللأ ٚظٝؿد ١ايعًُدا٤

 ٟٚ ٚاٱخجصاص باػباد ايصً ١بـب ٖع ٙا٫نجشاؾا
َٚا ؾ َٔ ٘ٝا٭ْبا ٚ ٤ا٭خباح ايش ع٪نهلل

ٚبـب آٜا

ايكةإٓ،

هللم ْل ٍٚايكةإٓ قبٛاز ٜٔقًِ

ايؿطا ٤اسبهللٜثٜٚ ،هَ ٕٛصهللاقاً يكٛي٘ ععافب ر ؤََسٌْنَا ػٍَََْهَ اٌْىَِٗاََ ََِّْٖأًا ٌِىُذًِّ

شٌَْءٍد(.)1
( )1سٛح ٠ايٓخٌ 8
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يكهلل اا ٤ايكةإٓ ااٖهللاً قً ٢اٯٜا

ايهْٝٛدٚ ،١داقٝداً افب ايجدهللبة ًب

خًكٗا ٚإسجهللاَٚ ١اٛدٖا ،يٝجعغ اٱْسإ َٓٗا َٚاؾٗٝا َٔ بهللٜع ايصٓع
ٚايهلل٫ي١

قًددٚ ٢اددٛد ايصدداْع ٚيددل ّٚقبادعدد٘ٚ ،اٱَجثدداٍ ٭ٚاَددة ااٚ ،احاد اا
قلٚاٌ يًكةإٓ ايبكا ٤افب ٜد ّٛايكٝاَدٚ ١ايسدَ ١َ٬دٔ ايجخةٜدـ ٚايجػدٝري
َاًكاً ،أ ٟسٛا ٤ايجخةٜـ ًب ايؿاظ٘ اً ٚب َعاْ ٘ٝأً ٚب د٫يجد٘ٚ ،عسداقهلل
ايه ١ْٝٛق ً ٢ذبصٖ ٌٝع ٙايسٚ ،١َ٬عه ٕٛقْٛاً يًُسًُـب ًب دٚاّ

اٯٜا

بكا ٤ايكةإٓ نُا أْلٍ َٔ قٓهللاا ٚبٓٝٶ٘ ايةس ٍٛا٭نةّ

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘

ٚسًِ.
ؾجاٌ اٯٜا

ايه ١ْٝٛقً ٢ايٓداس َٜ٪دهللَٚ ٠صدهللق ١يًكدةإٓ ًب بدهللٜع

ٓعٗا ٚأْعُجٗدا ٚدقجٗدا ٚعهد ٕٛأسدةاحٖا َصدهللاق ًا يهٓدٛز ايعًدِ ايدش
عجطُٓٗا آٜا

ايكةإٓٚ ،حصاْ َٔ ١ايجخةٜـ ٚايجبهللً ٌٜب آٜا

ايكةإٓ،

ٖٚع ٙاسبصاْٚ َٔ ١ا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٯٜا

ايهَ ١ْٝٛصهللام قًُ ٞٯٜا

ايثاْ :ٞقهللّ ٚادٛد ععداح

ايكةإٓ.

ا ٚإخدج٬ف بدـب آٜدا

ايكدةإَٓٚ ،داًب

ايه َٔ ٕٛاٯٜا .
ايثايث :دق ٠ٛآٜا
ايةابع :اٯ ٜا

ايهٚ ١ْٝٛس ١ًٝحسٚ ١ٝقكً٫ ١ٝسج ةاج قً ّٛايكةإٓ.

اشبدداَس :عددهللق ٛآٜددا
ٚايهٛانب.

ايكةإٓ يهللحاس ١اسةاح ا٭ؾام.
ايكددةإٓ اٱْسددإ يًسددٝاحً ١ب قددامل ا٭ؾدد٬ى

ر 67د

َعامل اٱمبإ ج 74

ايسادس :اربدع

بعدض ا٭َدِ ايسدابكَ ١دٔ اٯٜدا

ايهْٝٛد ١آ د،١

ؾُدِٓٗ َددٔ قبددهلل ايشددُسَٚ ،ددِٓٗ َددٔ قبددهلل ايكُددة ،ؾلددا ٤ايكددةإٓ يٝددبـب
ٚظا٥ـ ٖع ٙاٯٜا

ايهٚ ، ١ْٝٛنٝـ إ اا قلٚاٌ س ةٖا يٲْسإ ًب

قباداع٘ َٚعاَ٬ع٘ٚ ،أَٛح حٝاع٘.
ؾبخةن ١ايكُدة ٚعػدريَ ٙدٔ ٖد ٍ٬افب بدهللح قًد ٢عبد ٛايجدهللحٜج ،سدِ
ابجهللا ٘٥بايٓك
َٔ ذب

ايجهللحػب ٞاٜطاً إفب حـب احملام ،سِ خةٚا٘ َدة ٠أخدة٣

ا٭ؾل ٜعًِ اْ٫سإ أٚإ ايعباد ٠نايص ّٛايعٜ ٟبهللأ بٗ ٍ٬اٗة

حَطإ ْٗٚاٜج٘ ايش عه ٕٛبٗد ٍ٬ادٛآٍَٚ ،اسدو اسبدج ًب ادٗة ٟ
اسبلدد ،١افب ااْددب آادداٍ ايددهللٚ ،ٕٜٛقددهلل ٠اىباًكددٚ ١اىبعجددهللٚ ٠ا٭قُدداح
ٚاىبٛاقٝ

ٚايعكٛد ٚايعٗٛد ٚغريٖا  ،يبا ٜدةعب بداؾةاد ايلَدإ اياٛيٝد١

ٚععاقبٗا اىبٓجعِ ايعٜ٫ ٟكبٌ ايمدٜهلل ٚايًبس ٚاشباأ.
ٚعًددو آٜدد ١نْٝٛدد ١اخددة  ٣عسدداِٖ ًب عٛسٝددل آٜددا

ايكددةإٓٚ ،اسبهُدد١

اٱ ٝددً ١ب ذبددة ِٜايٓسددٚ ٧ايلٜددادً ٠ب اسبسددامسٚ ،نُددا ؼبددةّ ايةبددا ًب
اٱس ،ّ٬ؾإ اٯٜدا

ايهْٝٛد ١عسداقهلل ًب قدهللّ ايجسدٜٛـ ًب اٯاداٍ اٚ

عكهللَ ِٜاَٖ ٛجأخة.
ٚاعددٌ اا قلٚاددٌ ايشددُس ٚسدد ١ًٝيٓٗددٛ
ٜ٫ٚهٖ ٕٛعا ايٓٗٛ

اٱْسددإ يًعُددٌ،

قً ٢عب ٛايكط ١ٝايش ص ١ٝبٌ ٖ ٛقداّ ٚاداٌَ

يًٓاس نبٝعاً ؾايشُس عهللق ٛنٌ اْسإ يًعٌُٚ ،ذبث٘ قً ٢طًب ايةزم
ٚايسعً ٞب اَٛح ايهللٚ ٜٔايهللْٝاٚ ،دبعً٘ ٜجهللبة ًب آ ١ٜايشُسَٚ ،ا ؼبصٌ
بشةٚقٗا َٔ عػدٝري ًب اٯؾدام ٚايلحاقدا ًٚ ،ب ا

اٱْسدإ ْؿسد٘ ،إ

عأع ٘ٝا ُٚ ١ايةغبً ١ب ايسعٖٚ ٞلةإ ايٓٚ ّٛايهسدٌ ٚايسده ،ٕٛقداٍ

ععافب ر وَضَ َّرَ ٌَىُُْ اٌشّْصَ وَاٌْمََّرَ َائََِِّْٓ وَضَ َّرَ ٌَىُُْ اًٌٍَََّْ وَاٌنََارَد (ٜٚ ،)1سجًلّ
ٖددعا ايؿطددٌ اٱ دد ٞايشددهة ايش صددٚ ٞايٓددٛقَ ٞددٔ ايٓدداس ،ؾجسد ري
ايشُس ٚايكُة يًٓاس نبٝعاًٚ ،ؾداز اىبسدًُ ٕٛقبةعبد ١ايشدهة ا ععدافب
قً ٢نٌ َٔ:
( )1سٛح ٠ابةاٖ. 9ِٝ
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ا٭ْ :ٍٚعُ ١ايشُس.
ايثاْْ :ٞعُ ١ايكُة.
ايثايددثْ :عُجددا ايشددُس ٚايكُددة ٚايٓؿددع اسبا ددٌ َُٓٗددا صبجُعددجـب
َٚجؿةقجـب.
ايةابعْ :عُ ١ايٓٗاح.
اشباَسْ :عُ ١ايً.ٌٝ
ايسادسْ :عُجا ايٓٗاح ٚايًَ ٌٝعاً.
ايسابعْ :عُ ١ايشُس ٚايكُة ٚايٓٗاح ٚايً.ٌٝ
ؾصخٝذ إ ايشُس قً ١ي ٛاٛد ايٓٗاحٚ ،ايكُة ْٛح ًب ايً ،ٌٝا ٫اْ٘
٫مبٓع َٔ اسجك ٍ٬نٌ ْعُ ١قبٓاؾع قع ١ُٝقً ٢اٱْسإ ًب ٚاٛدٚ ٙقًُ٘
ٚسع ٘ٝيًٓشأعـبٖٚ ،عا ايجس ري دق ٠ٛيًٓاس يعهللّ قباد ٠اىب ًٛقدا
اٱؾججإ بٗدا ،يجصداحب آٜدا

اٚ

ايكدةإٓ اٱْسدإ ًب ْٗداحٚ ٙيًٝد٘ٚ ،دبعدٌ

حٛاس٘ نًٗا َةعبا ١ب٘ َٚجصً ١باىبطاَـب ايكهللس ١ٝٯٜاع٘ ٚقًٚ ،َ٘ٛقًب٘
َٓكاع افب ايبشداح ٠بازبٓدَٚ ١اؾٗٝدا َدٔ ايٓعد ِٝاىبكدٚ ِٝخًٖٛدا َدٔ اسبدة

ٚاييد  ،قاٍ ععافب ر َُِّٗىِِْنيَ فَََِا ػٍََي األَرَائِهِ الَ ٍَرَوَْْ فَََِا شَّْطًا وَالَ
زَََِْرٍِرًاد(ٚ ،)1نُا إ اٯٜا
َٔ اٱْسإ ،ؾهعا آٜا

ايه ١ْٝٛسابجً ١ب ٚاٛدٖا ٚحطٛحٖا ٚقةبٗا

ايكةإٓ ؾإْٗا سابجٚ ١باق ١ٝقً ٢عب ٛايدهللٚاّ ٚافب

 ّٜٛايكٝاَ ١ع٪نهلل قع ِٝخًدل اا ٚبدهللٜع

دٓع٘ ًب ايهآ٥دا ٚ ،عؿطدً٘

باْلاٍ ايكةإَٓٚ ،اؾ َٔ ٘ٝا٭سةاح ايكهللسٚ ،١ٝقلل ايٓاس قٔ عػٝري آ١ٜ
ن ،١ْٝٛا ٚآ ١ٜقةآْ.١ٝ

ػهى املُاسثح

اا٤

ٖع ٙاٯً ١ٜب ّ ايهؿاحٚ ،اٱخباح قٔ حاٛع نٝدهللِٖ ايدِٗٝ

ٚعسددبب٘ با٫ضددةاح بٗددِ ًب أَددٛا ِ َٚاٜمعددب َددٔ اٯسدداح ايطدداح ٠قًدد٢
ابددهللاِْٗ  ٚددخجِٗ َٚددلااِٗٚ ،ؾٝدد٘ زاددة قددٔ َٛا ددً ١ايجعددهلل ٟقًدد٢
( )1سٛح ٠اْ٫سإ .33
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اىبسًُـب ٚإخباح بإ اْؿدام ا٭َدٛاٍ ًب ايباطدٌ يدٔ ٜٛقدـ اعسداع حقعد١
اٱسٚ ،ّ٬اْجشاح َبادٚ ،٘٥إط٬ع ايٓاس قً ٢اىبعللا
ايٓيب ضبُهلل
 َٔٚاٯٜا

ايدش ادا ٤بٗدا

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ .
إ اعٌ اا قلٚاٌ ايكةإٓ ساىباً َٔ ايجخةٜـ ٚايجػٝري

َثًُدا ٖدد ٛسدامل قددٔ اىبعاحضدٖٚ ١ددع ٙايسد ١َ٬اىبةنبدد ١قٓدٛإ يًجخددهللٟ
ٚااٖهلل قً ٢قهللّ إَهإ ايٓٚ ،َ٘ٓ ٌٝيبا ؾ َٔ ٘ٝاىبطاَـب ايكهللسٚ ،١ٝقً٢
ايطهلل َٔ ّ ايهؿاح اا ٤ايكةإٓ قبهللا اىبسًُـب خبصٛص ايدهللْٝا ٚاعدٌ
اسبٝا ٠ايش ص ١ٝؾٗٝا ٚس ١ًٝيبًٛؽ أو ٢اىبةاعب ًب ازبٓ ،١باخجٝاح ايكجاٍ
ٚاٱْؿام ًب سب ٌٝاا ىبا ؾ َٔ ٘ٝاٱ ٬ا ايٓٛق ٞايعاّ يًٓاسٚ ،ايسعٞ

هللاٜجِٗ ٚايجصهلل ٟيًهؿة ٚايط٬يٚ ١ايؿلٛح ،قاٍ ععافب رفٍََُْمَاًِْٖ فٌِ

ضًََِِّ اٌٍَّهِ آٌٍََِِّ ٍَشْرُوَْ اٌَََْ٣اَْ اٌْئََْا ِِاُخِرَِْد (.)1
ٚقهلل ْٗ

اٯٜا

ايكةآْ ١ٝاىبسًُـب قٔ اٱؾججإ قبدا قٓدهلل ايهؿداح َدٔ

ا٭َٛاٍ َٚباٖج ايهللْٝاٚ ،إقمٕ ٖعا ايٓٗ ٞبأَٛح:
ا٭ :ٍٚاٱخباح قُا ًٜخل ايهؿاح َٔ ا٭  ٣اٱضاًب بسبب أَٛا ِ
ٚعٛظٝؿٗا ًب اىبعصٚ ١ٝايجعهلل.ٟ

ايثاْ :ٞبٝإ س ٤ٛقاقب ١ايهؿاحٜٚ ،هللٍ قً ٘ٝقٛي٘ ععدافب ربََِّّٔذا ٍُرٍِذُْ اٌٍَّذهُ

ٌَُِؼَََُُِِِّْ ََِِا فٌِ اٌَََْ٣اِْ اٌْئََْا وََٖسْهَكَ ؤَٔفُطَُُُْ وَهُُْ وَافِرُوَْد(.)2

ايثايث :إاجٓامس ايةن ٕٛيًطداىبـب أ ٚإربدا ِٖ بااْد ١قداٍ ععدافبرالَ
ََّٖٗ ُِِوا َِِِأًَٓ ِِْٓ ُؤِىُُْد (.)3
ٚاددا٤

اٯٜدد ١ضبددٌ ايبخددث يبٝددإ ضددةمس َددٔ ايعددعامس ايددع ٟؼبددٌ

بايهاؾة ٜٔبسبب اْؿاقِٗ ا٭َٛاٍ ًب اىبعا ٚ ٞايعًِ ،ؾإ قً
( )1سٛح ٠ايٓسا.13٤
( )2سٛح ٠ايجٛب.74 ١
( )3سٛح ٠آٍ قُةإ . 118

إ اٯ١ٜ
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ربي قٔ ٖامس ا٭َٛاٍ ايدش ٜٓؿكٗدا ايهؿداح أدحاج ايةٜدااٚ ،مل عدعنة
قعامس ايهاؾة  ٜٔقًد  :إ ٖدامس ٖٚد٬ى ا٭َدٛاٍ ْدٛع قدعامس ٚضدةح
ًٜخل ايهؿاحٜٚ ،جلً ٢بٛا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚخساح ٠ا٭َٛاٍ ٚظٗٛح ايٓك
ايثاْ :ٞقهللّ ذبكل ايػاٜا

ؾٗٝا.

اشببٝث ١ايش ٜبػْٗٛا.

ايثايث :إْعهللاّ ا٫سة َٔ إْؿام ا٭َٛاٍ.
ايةابع :ح ١ٜ٩اعساع حقع ١ا٫سٚ ّ٬إْجؿداع اىبسدًُـب يبدا ٜٓؿكدَ ٕٛدع
قًج٘.
اشباَس :اَجْ ٤٬ؿٛس ايهؿاح بايؿلع ٚاشبٛف َٔ اىبسًُـب.
ايسادس :إدحاى ايٓاس نبٝعاً يًجطاد ٚايجبا ٜٔبـب اىبٓداؾع ايععُٝد١
ٱْؿام اىبسًُـب قًٚ ِٗٝقًد ٢ايٓداسٚ ،بدـب اٱضدةاح ازبسد ١ُٝٱْؿدام
ايهؿاح قً ٢اْؿسِٗٚ ،ؾ ٘ٝدق ٠ٛيًٓاس يٲمبإ ٚايجهللبة ًب اٯٜدا

ىبدا ًب

ٖعا ايجطاد َع اذباد اىبٛضٛع َٔ إقلاز ٚعٛنٝهلل سبكٝك ١إٔ ا٭َٛح نًٗا
بٝهلل اا قلٚاٌ ٚإ ايهللْٝا َلحق ١يٮخة ٠يٝس ؾك ًب أقُاٍ ايٓاس بٌ
ًب َطاَـب ايًاـ اٱ  ٞبجكةٜب ايعباد يسبٌ ايااقٚ ،١اعٌ ايٓؿٛس
عٓؿة َٔ ايط٬يٚ ١اٱْؿام ؾٗٝا.
ايسابعً :ب ٖ٬ى اَٛاٍ ايهؿاح خل َ َٔ ٖٛٚ ، ِ ٟصادٜل ايشاة

ا٭ َٔ ٍٚقٛي٘ ععافب ر ٌََُُْ فٌِ اٌْئََْا خِسًٌْ وٌََُُْ فٌِ اُخِرَِْ ػََِاٌَ ػَظٌَُِد
(.)1

قٛي٘ ععافب روََّ ًَِٛرٍِ ٍ١فَََِا رِرَد
إْجكً

اٯ َٔ ١ٜاىبشب٘ افب اىبشب٘ بَ٘ َٔٚ ،عاْ ٞايجشب ٘ٝإ اىبشب٘ ب٘

انثة ٚضٛحاً ٚد٫ي َٔ ١اىبشب٘ قٓهلل اىب اطب_ بايؿجذ _ٖٚ ،عا ايٛضٛا
ق ٕٛقً ٢ؾِٗ َٛضٛع ايجُثٚ ٌٝايػاٜا

ٚا٭غةا

َٓ٘ َٔٚ ،اٱقلاز

ًب اىبثٌ ايكةآَْ ٞعةؾ ١ايٓاس ب٘ ًب نٌ زَإ َٚهإٖٚ ،عا اىبعةؾ ١ااٖهلل
( )1سٛح ٠ايبكة.155 ٠
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قً ٢قاىب ١ٝايكةإٓٚ ،قُ ّٛاشباامس ايكةآْٚ ٞعٛاٗ٘ يهدٌ ايٓداس ًٚب
طبجًـ ا٭َهٓٚ ١ايجعهللد اياٛي ٞ٭ؾةاد ايلَدإ ايدش ٫مبهدٔ احصداٖ٩ا
ٜٚعلل ايعكٌ اٱْساْ ٞقٔ دحى ْٗاٜجٗا ٚأَهللٖا إ ٜجطُٔ اىبشدب٘ بد٘ ًب
اىبثٌ ايكةآًْ ٞب ٖع ٙاٯ ١ٜأطةاؾاً:
ا٭ :ٍٚنة ايةٜذ  ٖٛٚأَة َعةٚف يًٓداس نبٝعداً ؾُدا َدٔ بًدهلل اٚ
َصة ا ٚقة ١ٜاَ ٚهإ ًب ا٭ح

إٚ ٫عٗب قً ٘ٝايةٜذ بهٝؿٝا

َجعهللد٠

اٗٚ ١سةقٚ ١بةٚد ٠ا ٚحةاح.٠
ايثاْ :ٞاعصاف ايةٜذ باْٗا باحدٚ ٠اهللٜهلل ٠اييٚد.٠
ايثايددث  :صبدد ٧ايددةٜذ ايعاعٝدد ١ايبدداحد ٠قًدد ٢حددةث ايهدداؾة ٜٔايددعٜٔ
ظًُٛا أْؿسِٗ .
ؾإ قً

ٖٓاى َٔ ايبًهللإ َاٜه ٕٛاىبٓا ؾ٘ٝ

خةاٜٚاً حداحاًٚ ،قدهلل

ٜ٫عةف اًٖٗا ايةٜذ ايباحد ٠قً  َٔ :ايب هللٜع ًب خًل ا٭ح

ٚايسدُا٤

َٚا بُٗٓٝا خبصٛص ايةٜاا ٚا:ٙٛ
ا٭ٖ :ٍٚبٛمس ايةٜذ ًب قُ ّٛأعبا ٤ا٭ح
ايثدداْ :ٞععددهللد اٗددا

.

ايددةٜذ ؾُددة ٠عهدد ٕٛايددةٜذ آٛبٝددٚ ،١أخددة٣

هاي ١ٝغةب.١ٝ
ايثايث :يهٌ حٜذ

دؿجٗا اشبا دٚ ١أسةٖدا ٚ ،اعًد

ايعدةمس حٜدذ

ازبٓٛمس قٓٛاْاَ يًٛد ٚايصؿا ٤بـب ا٭سٓـب أ ٚأنثةٚ ،حٜذ ايشُاٍ إاداح٠
يًجؿةم  ٚايٓؿة ،٠قاٍ ايشاقة:
يعٳُٵة ٟي ٔ٦حٜذ اىبٛد ٠أ بخ

ها ً٫يكهلل بٴهللِّي

ايةابع :عػري سةقٚ ١دحا ١حةاح ٠ا

 ٖٞٚآٛمس

ايةٜذ ًب ايؿص ٍٛاىب جًؿ،١

ؾُة ٠عه ٕٛايةٜذ حاحٚ ٠أخة ٣باحدَٚ ،٠ا َٔ بًهلل اَ ٚهإ ًب ا٭ح
اٜٚ ٫ػًب قًً ٘ٝب بعض أٜاّ ايسٓ ١حٜذ باحدٚ ،٠عًو آً ١ٜب بهللٜع

ٓع

اا ٚؾطددٌ َٓدد٘ ععددافب بددإ ٜددة ٣ايٓدداس ايددةٜذ ايبدداحدَٚ ، ٠ددا ؾٗٝددا َددٔ
ايهللحٚس ٚٚا ٙٛاٱقجباحٚ ،نُا ٖ ٞايدةٜذ ازباؾدٚ ١اسبداح ٠ؾدإ ايدةٜذ
ايباحد ٠قًَ ٢ةاعب َجؿاٚع:ٖٞٚ ١
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ا٭ :ٍٚايةٜذ ايباحد ٠ايش عبعث ايٓشاط ًب ا٭بهللإ٫ٚ ،عطة ايلحع.
ايثاْ :ٞايةٜذ ايباحد ٠ايش عساقهلل ًب يكاا ا٭الاح ٚايٓباعا .
ايثايث َٔ :ايةٜذ ايباحدَ ٠ا عهَٓ ٕٛاخاً َُ٥٬اً يُٓ ٛبعض ايٓباعا
ٚا٭الاح.
ايةابع :ايةٜذ ايباحد ٠ايشهللٜهلل ٠ايش عًٗو ايلحع.
ٚايٛا٘ ا٭خري ٖ ٛاىبكصٛد ًب اٯ ١ٜايهةمبَٚ ،١ا َٔ بًهلل اٜٚ ٫شٗهلل
َثٌ ٖع ٙايةٜذ ًب أٜاّ طبص َٔ ١ ٛايسدٓ ١أً ٚب أنثدة َدٔ سدٓ ،١ندثري٠
ناْ

أٜاَٗا أ ٚقًْٛ ٖٛٚ ،١ًٝع إبجٚ ٤٬إخجباح ًب اسبٝا ٠ايهللْٝاٚٚ ،سد١ًٝ

يًجعنري بعع ِٝقهللح ٠اا قلٚاٌٚ ،عٛنٝهلل حكٝك ١سابجدٖٚ ١د ٞإ َكايٝدهلل
ا٭َٛح نًٗا بٝهلل اا سبخاْ٘ ٚإ ا٭اٝا ٤نبٝعاً َسجلٝب ١ي٘.
ٚايةٜذ ايعاع ١ٝا ٚاشبؿٝؿ ١ا ٚإْعهللاَٗا َٓاسب ١نةمب ١يًجٛاد٘ افب اا
ععافب بايهللقاٚ ،٤حاا ٤ا٭حسٔٚ ،اٱسجعا  َٔ ٠ايعٓاَٗٓ ٤ا َٚا ؾٗٝا َٔ
ا٭ ٚ ،٣مل ًٜجؿ

ايهؿاح افب َٛضٛق ١ٝايهللقاٚ ٤اٱسدجعا ً ٠ب اىبكداّ،

ٚي ٛقاَٛا بايهللقاٚ ٤اٱسجعا  ٠ؾٌٗ ٜسجلامس دقا ،ِٖ٩ازبٛامس ٕ٫ ،٫

عٛد ايدهللقاٚ ٤قبٛيد٘ ،قداٍ ععدافب ر لَذاٌُوا فَذا ْػُوا وََِذا ُػَذاءُ

ايهؿة َاْع َٔ

اٌْىَافِرٍَِٓ بِالَّ فٌِ ظَالَيٍد (.)1
يعا اا٤

اٯ ١ٜايهةمب ١بعّ اْؿام ايهؿاح َاًكاً ٚ ،س ٤ٛقاقبج٘ َٔ

ٚا:ٙٛ
أ٭ :ٍٚاٱْؿام ًب قهللا ٠ٚايةسٚ ٍٛضباحب ١اٱس.ّ٬
ايثاْ :ٞإْؿ ام ايؿاسكـب ٚايهؿاح ًب ايؿؿب ٚاشبصَٛا

ٚاىبعاحى ايش

ذبصٌ ؾُٝا ب ، ِٗٓٝقاٍ ععافب ر  ُُٚؤَْٔذُُْٗ هَذاُالَء َٖمٍُُْٗذوَْ ؤَٔفُطَذىُُْ وَُٖ ْرُِٞذوَْ

فَرٍِمًذذا ِِ ذنْىُُْ ِِ ذْٓ ٍَِذذارِهُِْ ََٖٗظَذذاهَرُوَْ ػٍََ ذََُِْْ ِِذذاإلِ ُِْٚوَاٌْؼُ ذْْوَاِْ دٖٚددَ ٛددٔ
َصادٜك٘ إٖ٬ى اٱْؿام يًخةث.
ايثايددث  :اٱْؿددام ًب إقاْدد ١ايهؿدداحٚ ،ؾٝدد٘ عثبٝد
( )1سٛح ٠غاؾة.14

ىبطدداَـب ايهؿددة ًب
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ا٭ح

ٚ ،زٜدداد ٠قددهللد ايهؿدداحٚ ،بددةز د ٕٚحٜ٩دد ١ايعاَددَ ١ددٔ ايهؿدداح

يٰٜا

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ.

ٚاىبعللا

ايش اا ٤بٗا ايٓيب ضبُهلل

إٕ اْؿام ايهؿاح ٚإقاْجِٗ ٱخٛاِْٗ ًب ايهؿة ضباٚي ١يجعاٖهلل َؿاِٖٝ
ايهؿة ًب ا٭ح

ؾجماذ قٓ٘ اضةاح قكا٥هللٚ ١ٜإاجُاق ١ٝقهللٜدهلل ٠عهدٕٛ

َصهللاقاً يًٗ٬ى ٚايطةح ،يعا ؾإ اٯ ١ٜذبعح ًب َؿَٗٗٛا ايهؿاح َٔ َهلل
ٜهلل ايعٚ ٕٛبعٍ اىباٍ ؾُٝا ب ِٗٓٝىبا ؾ َٔ ٘ٝضباحب ١يٲس ّ٬بايعلّ ٚاٱحاد٠
ا ٚبا٭سة اىبمعب قًٖ ٢عا اٱْؿام .
ٚربي أ٭ً ١ٜب َؿَٗٗٛا قٔ قهللّ ذبكٝل ايػاٜا

اىبكصٛدَ َٔ ٠هدة

ايهؿاح ،أ ٟاْ٘ ٪ٜ٫د ٟافب اسجهللاَ ١ايهؿةٚ ،حصٚ ٍٛحدهلل ٠ايهؿداح اٚ
سباعِٗ ٚي ٛإفب حـب قٓهلل َٛااٗ ١اىبسًُـب  ٕ٫ايبشاحٚ ٠اٱخباح قٔ عًـ
أَددٛا ِ ٖٚددلمبجِٗ ادداَ ٤اًكداً  ،سددٛا ٤نددإ َددع بددعٍ اىبدداٍ ٚايجعاضددهلل

ٚحص ٍٛايع ٕٛؾُٝا ب ،ِٗٓٝا ٚقهللَ٘ ،قاٍ ععافب رٌَْٓ ٍَعُريووُُْ بِالَّ ؤَذًى
وَبِْْ ٍُمَاٍُِٖووُُْ ٍُوٌَُّووُُْ األَ َِْارَد .

ؾًدد ٛانثددة ايهؿدداح َددٔ اٱْؿددام ؾُٝددا بٝددِٓٗٚ ،قدداّ بعطددِٗ قبسدداقهلل٠
بعطِٗ اٯخة باىباٍ قةضاً ٖٚب ١ؾإ ايٓجٝل ١اعٗا عبك ٖٞٚ ٢قللِٖ قٔ
اٱضةاح باىبسًُـب  ٔ َ ٖٛٚ ،إقلاز ايكدةإٓ ٚاداٖهلل قًد ٢إ اىبسدًُـب
خري اَ ١أخةا

يًٓاس ،إ إ اىباٍ قً ٕٛب ايشهللا٥هللٚٚ ،سد ١ًٝيكطدا٤

اسبٛا٥جٚ ،س٬ا ًب َٛااٗ ١ا٭قهللاٜٚ ٤ك ّٛايهؿاح بجٛظٝؿ٘ ًب اىبصداحل
اشبا  ١بِٗٚ ،يهٓ٘ ٪ٜ٫د ٟا ٫افب اىبؿسهللٚ ٠اٱضةاح بِٗ ،ؾٝه ٕٛسبباً
يبعث ايٝأس ٚايكٓٛط ًب ْؿ ٛسِٗ ٚإساح ٠ايؿةقٚ ١اشبد٬ف ؾُٝدا بٝدِٓٗ إ
ٜٓؿل ا٭غٓٝا َٔ ٤ايهؿاح اداةاً َدٔ أَدٛا ِ ًب َسداقهلل ٠ايؿكدةاَ ٤دِٓٗ
ٚإقاْجِٗ قًد ٢ايبكدا ٤قًدًَ ٢دجِٗٚ ،ضباحبد ١اٱسد ،ّ٬ؾدري ٕٚأَدٛا ِ
ععٖب سهلل٫ٚ ٣عجخكل َٓٗا ايػاٜا
بايجًـ ٚاٯؾا

ايش ٜةَٚد ،ٕٛإفب ااْدب ْكصدٗا

 ،ؾٝكبط ٕٛأٜهلل.ِٜٗ

ٜٚددة ٣ايؿكددةاَ ٤ددٔ ايهؿدداح أْؿسددِٗ اْٗددِ مل ٜكصددةٚا ًب قًُددِٗ
َٚ ِٗ٥٫ٚٚع ٖعا ذبلب قِٓٗ اٱقاْا

ؾٓٝكُ ٕٛقً ٢اغٓٝاٖٚ ،ِٗ٥دٛ
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َٔ َصادٜل ٖ٬ى إْؿام ايهؿاحٚ ،قهللّ اْجؿاقِٗ يبا ٜٓؿكٚ ٕٛااٖهلل قً٢
إ ايهؿة سبب يطٝاع اٱْؿام ٚخساح ٠اَٛ٫اٍ.
 ٚنة

اٯ ١ٜاىبشب٘ ب٘

ةؼباً بكٛي٘ ععافب روََّ ًَِٛرٍِ ٍ١فَََِا رِرَد  ٖٛٚآ١ٜ

ب٬غٚ ١ٝن ،١َٝ٬ا اا ٤اىبشب٘ ب٘ ٚاضخاً بٓٝاً ٫ؼبجٌُ ايمدٜهلل ا ٚايًبس،
اَا اىبشب٘ ؾٝخجٌُ ٚاٖٛاً:
ا٭ :ٍٚإْؿام ايهؿاح ًب عثبٝ

َؿاٖ ِٝايهؿة.

ايثاَْ :ٞآٜؿك٘ ايهؿاح ًب ضباحب ١اٱسٚ ّ٬اىبسًُـب.
ايثايث :صبُٛع ا ٭َٛاٍ ايش مبجًهٗا ايهؿاح ٚعهً ٕٛب حٛزعِٗ.
ايةابعَ :اٜصةؾ٘ ايهؿاح ًب َْٚ٪جِٗ  ١ْٚ٪َٚقٝا ِ.
اشباَس :اٱقاْا

بـب ايهؿاحَٚ ،ساقهلل ٠غٓ ِٗٝيؿكريِٖ.

ايسادسَ :اٜشمٜٚ ٜ٘كجٓ ٘ٝايهؿاح َٔ ايس٬ا ٚايعجاد.
ايسابع :اىباٍ ايعٜٓ ٟؿك٘ ايهؿاح ًب

هلل ايٓاس قٔ اٱس.ّ٬

ايثأَ :اْؿام ايهؿاح ًب ضباٚي ١إحعهللاد بعض اىبسًُـب قٔ د.ِٜٗٓ
ايجاسع :اىباٍ ايعٜ ٟصةؾ٘ ايهؿاح ًب ْشة ايةٜب ٚايشو باٱس.ّ٬
ايعااةَ :آٜؿك٘ ايهؿاح ًب ز ١ٜٓايهللْٝاٚ ،ايجُجع قبباٖلٗا ٚزخةؾٗا.
ٖٚع ٙايٛاَ َٔ ٙٛصدادٜل

دٝػ ١اٱطد٬م ايدش ادا٤

بٗدا اٯٜد١

بكٛي٘ ععافب رََِِ ًُ َٛا ٍُنْفِمُوَْ فٌِ هَِِِِ اٌَََْ٣اِْ اٌذْئََْا د إ اْٗا عكٝهلل َٛضدٛع
ا ٚاٗ ١اٱْؿام ايعٜ ٟعٖب أدحاج ايةٜاا با٫ضاؾ ١افب َٛضٛق ١ٝس٤ٛ
نبع ا٭َٛاٍ ،ؾُٓٗا َا ٜه ٕٛسخجاًٜٚ ،أع ٞقٔ ظًِ ٚععدهلل ،أَٚعاًَد١
باطً ١نايةبا.
ٖٚعا ا٫ط٬م آ ١ٜاقلازٚ ،١ٜذبهلل نبري داٜ ِ٥ؿطدذ ايهؿداح ٚ ،ؾٝد٘
حهب ١بِٗٚ ،دق ٠ٛيٲْابٚ ١ايجٛب،١نٛسد ١ًٝسبؿدغ أَدٛا ِ ٚععاٖدهللٖا،
ْٚبع ايهؿة ٚاٱبجعاد قٔ َؿاٖٚ ،ُ٘ٝايةاٛع إفب اٱمبإ .
ٚعشٌُ اٯَٚ ١ٜاؾٗٝا َٔ اٱْعاح ٚايعّ ايؿكةا َٔ ٤ايهؿاح قبا عدهللٍ
قًً ٘ٝب َؿَٗٗٛا َٔ بكاً ِٗ٥ب حاٍ ايؿكة ٚحلدب ايػٓد ٢قدِٓٗ يجعدعح
حص ٍٛايُٓاً ٤ب أَٛا ِ ًب حاٍ عٛؾة اىباٍ ًب أٜهللْ٫ ِٜٗعهللاّ اىبٓاؾع َٔ
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اٱْؿددامَٚ ،ددٔ اٖددِ اىبٓدداؾع حصدد ٍٛايُٓدداً ٤ب اىبدداٍ أ ٚذبكددل َكهللَاعدد٘
ايش صٚ ١ٝايٓٛق.١ٝ
ٚمل عكٌ اٯ ١ٜمنةٜذ ؾٗٝا

ةم بٌ قاي

منُثٌم ٚعًو آ ١ٜإقلاز١ٜ

ًب اٯ ١ٜايهةمب ١إ عجهةح ٚعجصٌ أدا ٠ايجشب ٘ ٝيجلُع نًُدٚ ١احدهللٖ ٠دٞ
منُثٌم أداعـب يًجشب ٘ٝحج ٢قً ٢هبٌ اىبثٌ ًب اىبكاّ قًَ ٢عٓ ٢ايصدؿ١
ٚاٱخبدداح قددٔ ايددةٜذٖٚ ،دد ٛؽبجًددـ قددٔ قٛيدد٘ ععددافب ميددٝس نُثًدد٘
ادد٤ٞم،ايعٜ ٟعددين يددٝس َثًدد٘ اددً ٤ٞب قعُجدد٘ ٚقهللحعدد٘ ٚ ،إٔ

ددؿاع٘

اسبسٓ ٢خا  ١ب٘ ععافب.
يكهلل اا ٤ايجشبً ٘ٝب قٛي٘ ععافب رنَُٳثٳٌَ حَٜذُ د ٱؾاد ٠ايعُٚ ّٛايجعهللد
ًب اىبشب٘ ب٘ ًب إااح ٠افب ععهللد اٯؾا

ايدش عدأع ٞقًد ٢ايدلحع ٚاسبدةث

ٚنعا ٚا ٙٛاٱبجٚ ٤٬ا٭  ٣ايعًٜ ٟخل ايهؿاح ًب أَٛا ِ َٚا ٜٓؿكٕٛ
ًٚب ععهللد أدا ٠ايجشبَ ٘ٝسا:ٌ٥
ا٭ٚفب :ايلٜادً ٠ب اٱْعاح.
ايثاْ :١ٝعٛنٝهلل عٛب ٝايهؿاح.
ايثايث :١اْ٘ زاة ٚدق ٠ٛإضاؾ ِ ١ٝيًهـ قٔ ا يجعهلل ٟقً ٢حةَا
اىبسًُـب.
ايةابع :١اٱخباح قٔ طةٚ ٚاَ ٙٛسجخهللس َٔ ١ايب ٤٬قً ٢ايهؿاح.
اشباَس :١ايجٛنٝهلل قًَٛ ٢ضٛع اٯ ٖٛٚ ١ٜإْؿام ايهؿداح أَدٛا ِ ًب
ايباطٌٚ ،بٝإ ععهللد

ٓٛف ايب ٤٬ايش عأع ٞقًٗٝا.

ٚأخةج إبٔ أب ٞحامت ٚغري ٙق ٔ أب ٞبٔ نعب قاٍ :نٌ اً ٧ب ايكة
ٚايةٜاا ؾٗ ٛحهبٚ ،١ندٌ اد ٧ؾٝد٘ ايدةٜذ ؾٗد ٛقدعامس)  ٚدعا ٚحد ًب
اسبهللٜث :ايًِٗ أاعًٗا حٜاحاً٫ٚ ،دبعًٗا حؼباً.
ٚ َٔٚا ٙٛايجبا ٜٔبُٗٓٝا إٔ حٜاا ايةهبَ ١جعهللد ٠ايصؿا

ٚاىبٓاؾع

ٚاٗ ١ا بٛمسٚ ،عجهللاخٌ ايةٜاا ؾُٝا بٗٓٝا ؾج ةج َٓٗا حٜذ ياٝؿ ١عصًذ
ابهللإٚ ،عٓؿع اسبٛإ ٚايٓبا  ،أَداحٜذ ايعدعامس ؾجدأعَ ٞدٔ اٗٚ١احدهلل٠
ٚذبٌُ ا٭ ٚ ٣أسبامس ايطةحٚ ،يٝس ا َا ٜٔياٗا ٜٚهسة سٛحعٗا.
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إٔ قٛي٘ ععافب ر وََٞرٍََْٓ َُِِِْ ِِرٍِ ٍ١طٍَََِّّٓد ( ، )1قٗ ٛأَة طبجًـ يٛا:ٙٛ

ا٭ٚ :ٍٚاٛد قة ١ٜٓيؿع ١ٝب ٛـ ايةٜذ بأْٗا طٝب.١

ايثاْ :ٞاىبكابًٚ ١ايجطاد ًب ْؿس اٯ ١ٜأقٙ٬رَٞاءَََْٖا رٍِ ٌ١ػَارِمٌد.
ايثايث :بٝإ قع ِٝقهللح ٠اا ٚبهللٜع

ؿٚ ،١أْ٘ سبخاْ٘ ػبعٌ اشبري٠

ًب ايةٜذ نُا ػبعً٘ َهة ايةٜاا ٖٛٚ ،ايٛاسع ايهةٚ ،ِٜؾ ٘ٝبامس يًهللقا٤
ٚاىبسأي.١

لاَىٌ خمانفح انُرائج نُىاٌا انكفار

ايهللْٝا ٚأسبامس ايػبا ١ؾٗٝا اىب٬زَ ١بـب سٓ  ١ٝايػة

َٔ خصا٥

ٚايٓجٝل ١يؿعٌ اٱْسإ ٚازبُاق ،١ؾٝعلّ اْ٫سإ قً ٢ؾعٌ ٜٚكصهلل َٓد٘
ذبكٝل غاٜا

ْٚجا٥ج َكصٛد ٠ؾجأع ٞايٓجا٥ج َٛاؾك ١يًٓٛاٜا ٚي ٛقً ٢عبٛ

اىبٛاب ١ازبلٝ٥دٚ ١يهدٔ ٖدع ٙاىب٬زَد ١يٝسد

داُ٥د ١ؾكدهلل ذبدهلل

قٛاقدب

ٚاسبامس طاح ١٥ذب ٍٛد ٕ ٚذبص ٌٝايٓجا٥ج اىبةا ،٠ٛاٜ ٚهٖٓ ٕٛاى خاأ
ًب اسبسدامس ٚايجكددهللٜةٚ ،قددهلل ٜعدداٚد اٱْسددإ ايهددةَ ٠سددجؿٝهللاً َددٔ دبةبجدد٘
ايسابكَٚ ،١جلداٚزاً يٮخاداَٚ ،٤دهللحناً يٲحجُدا٫

ٚا٭َدٛح ايااح٥د١

ؾٝخصٌ قًْ ٢جا٥ج هبٝهللٜٚ ٠صٌ افب بػٝج٘ اىباًٛبٚ ١يهٔ ا٭َة بايٓسب١
ٱْؿام ايهؿاح طبجًـ كبا َاًٚ ،خاحج ٖع ٙاىب٬زَٚ ١ايكاْ ٕٛايبهللٜع ايعٟ
ؼبهِ اؾعداٍ ايٓداس ٚعدٛظٝؿِٗ يٓعُد ١ايعكدٌ ٚاىبداٍ ٚايسدعً ٞب دحٚمس
اسبٝا.٠
ٚؽبةج بعٍ ايهؿاح ا٭َٛاٍ بايج ص

َدٔ ٖدعا ايكداْٜٚ ٕٛسدجثٓ٢

َٓ٘ٚ ،ي٘ قاْ ٕٛخاص ب٘ ٜجٓاسب ٚقبذ ْٛاٜاِٖ ٚطبايؿجٗا ٱدحاى ايعكٌ،
ٚٚظٝؿ ١اٱْسإ بًل ّٚقبادع٘ ا ععافب.
ٚ َٔٚا ٙٛايعباد ٠اْؿام اىباٍ ًب سب ٌٝاا ٚاخةاج ايلناٚ ٠اسبكٛم
ايشةقٚ ١ٝإٜصا ا افب اىبسدجخكـب َدٔ اىبسدًُـبٚ ،قدهللّ إْؿدام ا٭َدٛاٍ
بايباطٌ ٚايجعهلل ٟقً ٢حةَا
()1سٛحْٜٛ ٠س.22

ا٫سٚ ،ّ٬إادػاٍ ايهؿداح يًُسدًُـب
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ٚاعًِٗ ٜٓؿك ٕٛاَٛا ِ ًب َٛااٗ ١ايهؿة ٚايجعدهلل ٟبدهللٍ عٛظٝؿٗدا
دقا ِ٥اٱمبدإ ٚ ،إقاْد ١ايؿكدةاٚ ٤إػبداد ؾدةص قُدٌ َٓاسدب١

ًب عثبٝ

يًٓاا ،١٦يعا ؾإ إْؿام ايهؿاح ٜطة بأْؿسِٗ ٚاىبسًُـب.
ٜٓ٫ٚخصة ٖعا ايطدةح بأٖدٌ زَاْد٘ بدٌ ٜشدٌُ ًب آسداح ٙا٭اٝداٍ
اي٬حك َٔٚ ،١ايًاـ اٱ  ٞعكةٜب ايٓاس افب ايااقٖٚ ،١دهللاٜجِٗ افب
اٱمبإ َٓٚع إسج خٛا ايهؿة قً ٢ايٓؿٛس ٚاجملجُعا

ٚايسًاإَٔٚ ،

اسبامس ٖعا اىبٓع ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإبااٍ َكهللَا

ايهؿة.

ايثاْ :ٞقهللّ عةعب ا٭سة قً ٢إْؿام ايهؿاح أَدٛا ِ ًب ضباٚيدْ ١شدة
َؿاٖ ِٝايهؿة.
ايثايث :ؾطذ قلل ايهؿاح قٔ بًٛؽ ايػاٜا

اشببٝث.١

ايةابع :اعٌ إْؿدام ايهؿداح ٚبدا ً٫قًدٚ ،ِ ٗٝسدبباً يبعدث اسبسدةً ٠ب
ْؿٛسِٗ.
ٚاا٤
ؽبج

ٖع ٙاٯ ١ٜيجٛنٝهلل ٖعا اىبعٓدٚ ،٢اٱخبداح قدٔ قداْ ٕٛسابد

باْؿام ايهؿاح ًب اسبٝا ٠ايهللْٝاٚ ،أطةاؾ٘ س٬س:ٖٞ ١
ا٭ :ٍٚاٱقاَ ١قً ٢ايهؿة.
ايثاْ :ٞإحاد ٠ايطةح َٔ اٱْؿام ٚاربدا ٚ ٙسد ١ًٝيًجعدهللٚ ٟايجخدهللٟ

بايباطٌ.
ايثايث :بعٍ ا ٭َٛاٍ ًب اىبعصٚ ١ٝايجعهلل ٟؾاحاد اا قلٚاٌ إ ٜبكٞ
اسبٝا ٠ايهللْٝا ٚقا ٤زَاْٝاً يعبادع٘ٚ ،ا٭ح

ضب ً٬يعنةٚ ٙعسبٝخ٘ ٚ ،إقاَ١

ايشعا٥ة.
ؾُٓع اا ايهؿاح َٔ اٱْجؿاع َدٔ أَدٛا ِ ٚإْؿداقِٗ دا ًب ايباطدٌ
يٝهٖ ٕٛعا اىبٓع دحساً ٚقدي ٠دِ ٚدقد ٠ٛيًُسدًُـب يًلٗداد ًب سدبٌٝ
ااٚ ،قهللّ اشبش َٔ ١ٝايهؿاح َٚا قٓهللِٖ َٔ ا٭َٛاٍ ٚايس٬ا.
إ إ ايس٬ا ؾةع اٱْؿام ،ؾا ا نإ إْؿداقِٗ ٜدعٖب سدهلل ،٣ؾهدعا
اسًخجِٗ ؾاْٗا ٫عساقهللِٖ ًب إحاد ٠ايػًبد ١قًد ٢اىبسدًُـب ٚقدهلل ادا٤
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ايسابك ١باٱخباح قٔ قاْ ٕٛساب

اٯٜا
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قً ٢عب ٛاٱط٬م أ ٟسٛا ٤نداْٛا انثدة قدهللداً ٚاقد ٣ٛقدهلل ،٠أّ ًٚ ،٫ب
اٯَ ١ٜسا:ٌ٥
أ٭ٚفب :بٝإ َٛضٛق ١ٝايًٓ ١ٝب أسة اٱْؿام.
ايثاْ :١ٝعٛنٝهلل حكٝك ٖٞٚ ١ايجباً ٜٔب أسة اٱْؿام بًخاظ ايٓٚ ١ٝايعلّ.
ايثايث :١ايجخعٜة َٔ اٱْؿام َٔ َٓازٍ ايهؿة ،ؾايهؿة نبريَٚ ٠عص١ٝ
ٜسجخل

احبٗا ايٓاحٚ ،نعا اٱْؿام ًب ايهؿة ٚضبدا٫ٚ

عثبٝجد٘ َعصد١ٝ

نبري ٠عًخل بصاحبٗا ايطدةح ايعاادٌ ٚا٭ادٌ ،اَدا ايعاادٌ ؾخصدٍٛ
اىبصٝبٚ ١ايب ٤٬ب٘ بسبب إْؿاق٘ ٚ ،أَا اٯاٌ ؾاشبًٛد ًب ايٓاح.
ٚقهلل ٚحد اٱْعاح ًب ايكةإٓ يًعٜٓ٫ ٜٔؿك ٕٛأَٛا ِ ًب سدب ٌٝاا ،

قدداٍ ععددافب روَاٌَّ ذٍَِِٓ ٍَىْنِذسُوَْ اٌ ذَِّهََُ وَاٌْفِعَّ ذَٓ وَالَ ٍُنفِمُؤَََذذا فِذذٌ ضَ ذًَِِّ اٌٍَّ ذهِ
فََّشِّرْهُُْ ِِؼََِاٍَ ؤٌٍََُِد (.)1

ٜٚسجخل ايعٜٓ ٟؿل أَٛاي٘ ًب اىبعصدٚ ١ٝضباحبد ١اٱسد ّ٬اشبًدٛد ًب
ايععامس َٔ بامس ا٭ٚي ١ٜٛايكاع ١ٝباٱضداؾ ١افب قدعامس اسبسدةٚ ٠ا٭مل
قً ٢اٱْؿام َٔ َٓ ازٍ ايهؿة ٚعس ري ا٭َٛاٍ ايش حزقد٘ اا ععدافب ًب
اىبعصددٚ ١ٝايعًددِ ٚايجعددهللٚ ،ٟعجلًددً ٢ب َطدداَـب ٖددعا ايكدداْ ٕٛعؿطددٌٝ
اىبسًُـب َٚصاحب ١ايعل ِ ًب ايهللْٝا َٚاابك ١ايٓجا٥ج يًٓٛاٜدا ٚاىبكا دهلل
ايسداَ ١ٝايدش ٜسددع ٕٛايٗٝدا با٫ضدداؾ ١افب عةادذ ايثددٛامس ٚا٭ادة قًدد٢
اؾعا ِ ًب ايهللْٝا.
بُٓٝا عأع ٞايٓجا٥ج َػاٜة ٠ىبكا هلل ايهؿاح ٚإ بعيٛا ا٭َٛاٍ اياا١ً٥
ًب ذبكٝكٗا ٚسعٛا ايٗٝا جبهلل ٚعهللبري َٚهدة يبدا ٜبعدث اشبٝبدً ١ب ْؿٛسدِٗ،
ٜٚه ٕٛسبباً ًب ْؿةعِٗ َٔ ايهؿة ٚا٭خ٬م اىبعَ.١َٛ
ٖٚددع ٙايٓؿددةَ ٠ددٔ حهبدد ١اا قلٚاددٌ بايٓدداس ًب اسبٝددا ٠ايددهللْٝا،
ؾُ ايؿ ١ايٓجا٥ج يٓٛاٜا ايهؿاح َٓاسب ١ٱععاظِٗ ٚدق ٠ٛيًةاهلل ٚا هللا،١ٜ
( )1سٛح ٠ايجٛب.50 ١
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 ٖٞٚآ ١ٜظاٖةٜ ٠هللحى اىبسًَُ ٕٛا ؾٗٝا َٔ اىبهللد ٚايعً ٕٛب عثبٝ

دقاِ٥

اٱسٚ ّ٬دؾع ايطةح ٚا٭  ٣قِٖٓٗ ٌٖٚ ،ع ٙاىب ايؿ َٔ ١اٱبدجً ٤٬ب
ايهللْٝا اّ ايعكٛبد ١ايعااًد ١يًهؿداح ،ازبدٛامس ا٭َدةإ َعد ًا إ ٫ععداح
بُٗٓٝا ٚنٌ ؾةد َُٓٗا حهب ١بايٓاس نبٝعاً ؾٗ ٛدق ٠ٛيًهؿاح يمى ايهؿة
ٚاٱْؿام ًب اىبعصٚ ،١ٝحث يًُسًُـب يًثبدا

ًب َٓدازٍ اٱمبدإ ٚقدهللّ

ايؿلع َٔ ايهؿاح ٚاعلع ١خ.ِ ٛٝ
ٚدقدد ٠ٛيًٓدداس ٫اجٓددامس ايهؿدداح ايددعٜ ٜٔعجددهلل ٕٚقًدد ٢اىبسددًُـب
ٜٚصة ٕٚقً ٢إٜعا.ِٗ٥
ؾُدددٔ ٚادددْ ٙٛؿكددد ١ا٭َدددٛاٍ نبدددع ا٭ ْصددداح ٚا٭قدددٛإ ٚإغدددةا٤
اىبسجطعؿـب ٚاحملجااـب ٚاةا ٤ايعَِ ،ؾجأعٖ ٞع ٙاٯ ١ٜيلاة ايٓاس قٔ
إقاْدد ١ايهؿددداح ًب ايجعدددهلل ٟقًددد ٢اٱسدددٚ ،ّ٬قدددهللّ اٱؾججدددإ بدددأَٛا ِ
َٚآٜؿكً ٕٛب ايباطٌ ،يجهَ ٕٛطاَـب ٖع ٙاٯ ١ٜإْعاحاً َسدجهللمباً يًٓداس
َٓٚعِٗ َٔ اٱضةاح باٱسٚ ّ٬عه ٕٛحكٝك ١طباي ؿ ١ايٓجا٥ج يٓٛاٜا ايهؿاح
ؾطخاً َجكهللَاً يؿعًِٗٚ ،آ ١ٜإقلازٚ ١ٜذبهلل يًهؿاح .
ٜٚأع ٞايٛاقع َصهللاقاً ىبطاَـب ٖع ٙاٯَٚ ١ٜاؾٗٝا َٔ اٱْعاح يجهدٕٛ
اٯٜددَٚ ١صددادٜكٗا ايٛاقعٝددً ١ب ضددٝاع َآٜؿكدد٘ ايهؿدداح ٚطبايؿدد ١ايٓجددا٥ج
يٓٛاٜاِٖ حل ١قًٚ ِٗٝقًٜ َٔ ٢ةنٔ اي.ِٗٝ

لاَىٌ رٌخ فٍها صر
َٔ بهللٜع

ٓع اا ععافب ًب اسبٝدا ٠ايدهللْٝا سدٓ ٚ ١ٝطبدا٥ع اٱْسدإ،

ٚا٭ْس ٚا٭يؿ ١بـب ايٓداسٚٚ ،اد ٙٛاىبعاًَدٚ ١ايبٝدع ٚايشدةاٚ ٤ا٭ًٖٝد١
يًجًُددو سددٛاًَ ٤هٝدد ١ايعددةٚ

ٚا٭قٝددإ أٚايٓكددٛد ايعٖبٝددٚ ١ايؿطدد١ٝ

ٚايٛحقٚ ،١ٝمبجٮ اْ٫سإ َاًك ٍاً ؾةحاً حبٝازع٘ ىباٍ ٜٓاسب ادأْ٘ َٚكدهللاح
حزق٘ ٚإْؿاق٘ ا ٫إ اىبسًِ مبجاز قٔ ايهاؾة ًب اىبكاّ بأَٛح:
ا٭ :ٍٚإ ؾةح٘ بادا ٤ايعبادا
 َٔٚاٯٜا

إ ايص ٠٬عسجٛقب آْدا

ٚايؿةا٥ض اندي َدٔ ؾةحد٘ باىبداٍ،
ايٝدٚ ّٛايًًٝد ١إ ٪ٜدٜٗدا اىبسدًِ

وبس َةا  ،ؾهُا عه ٕٛايصْٗ ٠٬دةاً ااحٜداً ىبػؿدة ٠ايدعْٛمس ايدش
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ٜةعهبٗا اىب سًِ ،ؾهعا عه ٕٛقٓٛاْاً يشهة اا ععافب قً ٢ايةزم ايعٟ
ٜأعً ٞب ايٚ ّٛٝايً ،١ًٝيجهٚ ٕٛس ١ًٝيلٜاد ٠ايةزم ٚاىباٍ يعَُٛا

قٛي٘

ععافب رٌَِْْٓ شَىَرُُْْٖ ألَزٍََِّْٔىُُْ د نُا إ قٝاَ٘ بإخةاج ايلناٚ ٠اشبُس لبا٤
ٚعاٗري ىبا حزق٘ اا َٔ ا٭َٛاٍ.
ايثاْ :ٞعٛظٝـ اىبس ًِ أَٛاي٘ ًب َةضا ٠اا.
ايثايث :إربا اىبسًِ اىباٍ ٚس ١ًٝيًثبا

قً ٢اٱمبإٚ ،عٓشأ ٠أ٫ٚدٙ

ٚقٝاي٘ قً ٢ايااقٚ ١ا٭خ٬م اسبُٝهلل.٠
ايةابع :اىباٍ ق ٕٛيًُسًُـب ًب ايجصهلل ٟيًهؿاحٚ ،سبب يًهللؾاع قٔ
ٚايٛطٔ ٚايثػٛحَٓٚ ،ع ايهؿاح َٔ اٱسج ٤٬ٝقًٗٝا.

ا٭ح

ٚاا٤

اٯٜا

ا يكةآْ ١ٝحبث اىبسًُـب قًد ٢اٱْؿدام ًب سدب ٌٝاا،

ٚاىبساحقً ١ب اشبريا
اَا نة اٯٜا

ٚايجٓاؾس ؾٗٝا َٔ ايٓؿع ًب ايهللْٝا ٚاٯخة.٠
يًهؿاح َٚاقٓهللِٖ َٔ ا٭َٛاٍ ؾٝخجٌُ ٚاٖٛاَ:

ا٭ :ٍٚاٱنجؿا ٤بعَِٗ قً ٢ايهؿةٚ ،بٝإ قبخ٘ ٚس ٤ٛقاقبجدٕ٘٫ ،
صب ٧اٯٜا
ا٭ي،ِٝ

بكبذ ايهؿدة َٚدا ا قدهلل اا قلٚادٌ يًهداؾةَ ٜٔدٔ ايعدعامس
ٝػَٔ ١

ٝؼ اٱْعاح ٚايٛقٝهلل.

ايثاْ :ٞعٛب ٝايهؿاح قً ٢نبعِٗ ا٭َٛاٍٚ ،اٱخباح باْٗا سدخ
ٚحةاّ.
ايثايددث :دقدد ٠ٛايهؿدداح يًجدديع بددا٭َٛاٍ ًب سددب ٌٝاا ٚإاجٓددامس
حٝازعٗا.
ايةابع :ذبعٜة ايهؿاح َدٔ إدخداح ا٭َدٛاٍْٗ٫ ،دا سدجهً ٕٛب أٜدهللٟ
ايعٜ ٜٔةس َِٗٓ ٕٛايهؿة ٚايط٬ي.١
اشباَس :صب ٧اٯٜا

ببٝإ قاْ ٕٛساب

 ٖٛٚعًدـ ٚضدٝاع ا٭َدٛاٍ

ايش ٜٓؿكٗا ايهؿاحٚ ،ؼبجٌُ ٖعا ايطٝاع ٚاٖٛاً :
ا٭ :ٍٚإْعهللاّ ايثٛامس ا٭خة.ٟٚ
ايثاْ :ٞقهللّ إْجؿاع ايهؿاح َٔ أَٛا ِ ًب ايهللْٝا ٚاٯخة.٠
ايثايثَ :دٔ اٯٜدا

ًب خًدل اٱ ْسدإ اْد٘ ػبجٗدهلل ًب نبدع ا٭َدٛاٍ
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ٜٚكجصددهلل َددع ْؿسدد٘ ٖٚ ،ددٜ ٛعًددِ اْدد٘ جبُددع َاٜمندد٘ َددٔ بعددهلل ٙيددعا عددة٣
ا٭َٛاٍ عجهاسة َع ععاقب ا٭اٝاٍٚ ،ا٭ ٌ ًب ا٭َٛاٍ إ ٜبك ٢ايلا٥هلل
َٓٗا قً ٢اىب ١ْٚ٪يًٛحسٚ ١ايعٝاٍ.
ٚاا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜيج ي قٔ خةٚج َآٜؿك٘ ايهؿاح بايج صٝ

ٖعا ايكاْ ،ٕ ٛيٝس ٜٓ ْ٘٫ؿل ٜٚصةف بٌ ٚ ْ٘٫باٍ قً٢
ًب عًـ أَٛاٍ ايهاؾة ا٭خة٫ٚ ، ٣ععاح

َٔ

احب٘ٚ ،سبب

بـب ا٭َدٛح ايث٬سد ١أقد،ٙ٬

 َٔ ٖٞٚأخع ايهاؾة بأاهلل ا٭حٛاٍ.
ايسادس :زاة ايهؿاح قٔ اٱْؿام ًب ايباطٌ ٚاىبعصٚ ١ٝايصهلل قدٔ
سب ٌٝاا.
ايسددابع :إقاَدد ١اسبلدد ١قًدد ٢ايهؿدداح ًب ايددهللْ ٝا ٚا٭خددةٚ ،٠اعًددِٗ
ٜهللحن ٕٛبٛاح دباحعِٜٗٚ ،ة ٕٚقاقب ١إْؿاقِٗ قبٌ ٚقٓهلل ٚبعهلل اٱْؿام ،إ
دبعٌ ٖع ٙاٯ ١ٜايهةمب ١ايهؿاح ٚايٓاس نبٝعاً قً ٢قًِ بٓجدا٥ج َآٜؿكد٘
ايهؿاح ٚحاٛق٘ بايطةح قًٜٓ٫ٚ ،ِٗٝخصة ٖعا ايطةح بايٓشأ ٠اٯخة٠
بٌ ٜشٌُ اسبٝا ٠ايهللْٝا ٚؼبجٌُ هٛي٘ اسبٝا ٠ايهللْٝا ٚاٖٛاً:
ا٭ :ٍٚا٭سة ايعااٌٚ ،ايطةح اىبصاحب يٲْؿام.
ايثاْ :ٞظٗٛح ايطةح آاٚ ً٬ؾُٝا بعهلل.
ايثايددث :سبددٛم ايطددةح با٭بٓددا ٤بددٓك

ايمنددٚ ١سدد ٤ٛايجصددةف ًب

ا٭َٛاٍٚ ،نثة ٠اشب٬ف ٚايٓلاع ؾُٝا ب.ِٗٓٝ
٫ٚععاح

بـب ٖع ٙايٛاد ٙٛايث٬سدٚ ١يهٓٗدا َدٔ َصدادٜل ايطدةح

ٚا  ٬ى ٚايجًـ ايعًٜ ٟخل اَٛاٍ ايهؿاح َٚا ٜماذ قٓ٘ َدٔ ايٓجدا٥ج
ٚاٯساح قً ٢ايهؿاح ٚ ِٜٗٚ ٚا خابِٗ.
يعااا٤

اٯ ١ٜبايجُث ٌٝبايةٜذ ايطاح ٠ايش ٫عسجثين حةساَ أ ٚزحقاً

أْ ٚبجاً يبا كبة قًً ٘ٝب ٖبٛبٗا ٚسةقجٗا.

يكهلل اعدٌ اا قلٚادٌ ايدةٜذ ايسدةٜع ١ايدش ؾٗٝدا بدةد ٚعًٗدو
اي لحع آ ١ٜنً ١ْٝٛب ندٌ زَدإ َٚهدإ َدٔ غدري إ عصدٌ ايٓٛبد ١افب
ايعٛىبددٚ ١ايؿطدداٝ٥ا

يجٓكددٌ  ٚددؿٗا ٚآساحٖددا ٭َددِ مل عةٖددا ا ٚمل
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ععةؾٗا٫ٚ ،ذبجاج ا٭َِ قهللمباً ٚحهللٜثاً افب دحاس ١ايجأحٚ ٜواع ا٭خباح
قٔ ايةٜذ ايعاعٝدٚ ١ايبداحدٚ ، ٠اضدةاحٖا َٚدا عمند٘ خًؿٗدا َدٔ ايدهللَاح
ٚاشبةامس ،ؾهٌ اَدٚ ١اٝدٌ ٚنباقدَ ١دٔ ايٓداس ٜدة ٕٚأضدةاح ايةٜداا
ايعاعً ١ٝب اىبلحٚقا

سٛا ٤ناْٛا ٜسهٓ ٕٛايكة ١ٜا ٚاىبهلل.١ٜٓ

لاَىٌ تدٌهٍح انرًصٍم انمرآًَ

نددٌ قطددٜ ١ٝصددهللم بٗددا ايعكددٌ قٓددهلل حطددٛح َؿةداعٗددا ًب ايٛاددٛد

ايجصٛح َٔٚ ٟغري ايجٛقـ قًَ ٢بهللأ غريٖا عسُ ٢بهلل ١ٜٝٗؾٝهؿ ٞحطٛح
طةًب اىبٛض ٛع ٚاحملُ ٍٛيًكط ١ٝيًخهِ قًٗٝا َٔ غري إ عصٌ ايٓٛب ١افب
َ ١ْٚ٪زا٥هلل.٠
ٚاىبثٌ َهللحس ١قاىبَ ١ٝجٛاحسَٗٓٚ ،١ج ععٌُ ب٘ أَِ ا٭ح

ٚ ،عسع٢

ؾ ٘ٝبايؿاةٚ ٠ايسل ١ٝإفب إقمابٗا ٚقهللّ إبجعادٖا قدٔ قدامل ايبدهللٜٝٗا ،
ٚذبةص قً ٢اعٌ اىبٓكذ َٔ اَثا ا َٔ َصدادٜل ايبدهللٜٝٗا ٚ ،يهٓٗدا
 ٫عسجاٝع إدحاى ٖع ٙاىبةعبدٚ ،١ظًد

انثدة أَثا دا َج ًؿد ١قدٔ عصدٛح

ايٓاس قٔ ايصً ١بـب طةؾٗٝا أ ٟاحمله ّٛقًٚ ٘ٝاحمله ّٛب٘.
اَا اىبثٌ ايكةآْ ٞؾَٗ ٛهللحس ١ااَعً ١ب ايبهللٜٝٗا

ٚعأسٝس يكٛاْـب

سابجددً ١ب ايعًدد ّٛاٱْسدداْٜٚ ١ٝبعددث قًدد ٢ايصدد٬ا ًب َٝدداد ٜٔايعكٝددهلل٠
ٚاٱاجُدداع ٚايسٝاس د ٖٚ ،١دد ٛسدد٬ا دا٥ددِ ٱ دد٬ا ايعددةف ٚعٗددعٜب
ايٓؿٛسٚ ،ؾطذ ايهؿة ٚايط٬يٚ ،١عثبٝ

ايٓؿةَٗٓ ٠ا قٓهلل ايٓاس نبٝعاً،

ٚمبجاز اىبثٌ ايكةآْ ٞبايبهللً ١ٜٝٗب اىبشب٘ ب٘ حبٝث إ ايعكٌ ؼبهِ ؾٗٝا بعاع٘
َٔ غري سبب خاحاَ َٔ ٖٛٚ ،ٞصادٜل إقلاز ايكةإٓٚ ،ااٖهلل قًد٢
قهللّ اعبصاح إقلاز ٙبايب٬غ.١
ؾكاْ ٕٛبهلل ١ٜٝٗاىبثٌ ايكةآْ ٞإقلاز َجلهللد يًكةإٓٚ ،ذبجٌُ ايبهلل١ٜٝٗ
ًب اىبثٌ ايكةآْ ٞبًخاظ ايسعٚ ١ايطٝل ٚاٖٛاً:
ا٭ :ٍٚإعبصاح بهلل ١ٜٝٗاىبثٌ ايكةآْ ٞبآٜاّ ايجٓل.ٌٜ
ايثاْ :ٞإخجصاص ايبهلل ١ٜٝٗبأٌٖ َهٚ ١اىبهللَٚ ١ٜٓا حُ ٛا.
ايثايثٜ :جعًل َٛضٛع بهلل ١ٜٝٗاىبثٌ ايكةآْ ٞباىبسًُـب.
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ايةابع :ه ٍٛأٌٖ ايهجامس ببهلل ١ٜٝٗايجُث ٌٝايكةآْ.ٞ
اشباَس :قاىب ١ٝبهلل ١ٜٝٗايجُث ٌٝايكةآْٖٚ ،ٞع ٙايعاىب ١ٝقً ٢أقساّ:
ٗا بلَٔ عٓل ٌٜايكةإٓ.
ايثدداْ :ٞحصدد ٍٛايبهللٜٝٗددٚ ١ايؿٗددِ اىببااددة اٜدداّ ايصددخابٚ ١اشب٬ؾدد١
ايةااهلل.٠
ايثايث :ايبهلل ١ٜٝٗإفب أاٌ َعـبٚ ،زَإ طبصٛص َٔ سين ايهللْٝا.
ايةابع :اٱط٬م ايلَاْٚ ٞه ٍٛاؾةاد ايلَإ اياٛي ١ٝاىبجعاقب ١بٗعا
ايكاْ.ٕٛ
ٚايصخٝذ ٖ ٛايكسِ ايةابع َٔ ايٛا٘ اشباَس  ،ؾًٝس َٔ زَإ
َٚهإ

طبصٛص يجٛنٝهلل بهلل ١ٜٝٗايجُث ٌٝايكةآْ ،ٞؾججلًَ ٢عاْ ٞايبهلل١ٜٝٗ

ًب اىبثٌ ايكةآًْ ٞب نٌ زَإ َٚهإ ٖٛٚ ،اِٖ أسبامس إْجشاح اٱس، ّ٬
ٚعثبٝ

أحهاَ٘ٚٚ ،س ١ًٝقكا٥هلل ١ٜقاَ ١حملاحب ١ايهؿة ٚإزاح ١سًااْ٘ قٔ

ايٓؿٛس ٚاجملجُعا ٫ٚ ،عٓخصة ٖع ٙاحملاحب ١قبطاَـب اىبثٌ ايكةآْ ٞاشباص
باسبسٔ ايعاعٚ ،ٞايعةض ٞيٲْجُا ٤يٲس ،ّ٬ا ٚاىبثٌ ايعٜ ٟهللٍ قً٢
ٚاٛمس ْبع ايهؿةٚ ،بٝإ س ٤ٛإخجٝاحٚ ٙايبكاً ٤ب َٓازي٘ بٌ ٜشٌُ نٌ َثٌ
قةآَْٚ ٞاؾ َٔ ٘ٝاىبطاَـب ايش ٜهللحنٗا اٱْسإ َٔ غري حاا ١افب ٚسا٥
َٚؿاٖ ِٝإضاؾ ١ٝعسجًلّ ايسعٚ ٞايهسبٚ ،ؾَ ٘ٝسا:ٌ٥
ا٭ٚفب :اىبثددٌ ايكةآْدد ٞادداٖهلل قًدد ٢إْجؿددا ٤ايٛسددا ٥بددـب اشبدددايل
ٚاىب ًٛمٚ ،اْعهللاّ اسبٛاال بـب ايةمس ٚاىبةبٛمس.
ايثاْ :١ٝاْ٘ قٓٛإ ايًاـ اٱ ً ٞب ايكدةإٓٚ ،دبًدَ ٞعداْ ٞايةهبد١
اٱ  ١ٝبايٓاس نبٝعاً.
ايثايث :١بهللَ ١ٜٝٗطاَـب اىبثٌ ايكةآْ ٞربؿٝـ قٔ ايٓداس ًب دقدٛعِٗ
يٲسٚٚ ،ّ٬س ١ًٝزبعبِٗ يًٗهللاٚ ١ٜا٫مبإ.
ايةابع :١عٛنٝهلل إقلاز ايكةإٓ بًخاظ اىبكاحْ ١بـب اىبثٌ ايكةآْٚ ٞاَثاٍ
ايشعٛمسَٚ ،اًب اىبثٌ ايكةآْ َٔ ٞا٭سةاح ٚايهلل. ٫٫
اشباَس :١بايبهللٜ ١ٜٝٗه ٕٛاىبثٌ ايكةآَْ ٞعًُاً ٪َٚدباً يًٓاس قاَ.١
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ايسادس :١أًٖ ١ٝاٱْسإ َاًكاً ٱسجٓجاج ا٭حهاّ ٚاىبسا َٔ ٌ٥اىبثٌ
ايكةآْ ٞسٛا ٤نإ َسًُاً ا ٚغري َسًِ ،قةبٝاً ا ٚغري قةب.ٞ
ايسابع :١ايجك ا ٤ايٓاس ًب َعةؾَ ١طداَـب اىبثدٌ ايكةآْدَٚ ٞدا يد٘ َدٔ
اىبعاْ.ٞ
ايثآَ :١قةمس َؿاٖ ِٝاىبثٌ ايكةآْ َٔ ٞايٓاس نبٝعداً َدع ايجبداً ٜٔب
أَصاحِٖ.
ايجاسددع :١بهللٜٝٗدد ١اىبثددٌ ايكةآْدد ٞقٓددٛإ يًصددً ١بددـب ايٓدداس نبٝع داً،
َٛٚضٛع يٲعصاٍ ٚايجؿاِٖ ؾُٝا ب ِٗٓٝبػض ايٓعة قٔ ايعُة ٚايعكٝهلل٠
ٚا زبٓسٚ َٔ ٖٛٚ ،سا ٌ٥ازبعمس يٲس.ّ٬
ايعااة :٠بهلل ١ٜٝٗاىبثٌ ايكةآْ ٞاداٖهلل قًد ٢ند ٕٛاىبسدًُـب خدري أَد١
يًٓاس َٔ ٚا:ٙٛ

أخةا

ا٭ :ٍٚايجؿك٘ ًب اىبثٌ ايكةآْٚ ٞأحهاَ٘.
ايثداْ :ٞاقجبداس ايدهللحٚس ٚاىبسداَ ٌ٥ددٔ اىبثدٌ ايكةآْد ،ٞؾدٜ ٬هجؿددٞ
اىبسًُ ٕٛبج ٠ٚ٬اٯٜا

ايكةآَْٚ ١ٝاؾٗٝا َٔ ايعًد ّٛبدٌ ٜسدجٓباَٗٓ ٕٛدا

ا٭حهاّ.
ايثايث :اٱقجباح باىبثٌ ايكةآْ.ٞ
ايةابع :إربا اىبثٌ ايكةآْ٪َ ٞدباً ٚدي.ً٬ٝ
اشباَس :دق ٠ٛايٓاس يٲقجباس َٔ اىبثٌ ايكةآْ.ٞ
ايسادس :إَج٬ى اىبسًُـب يس٬ا اىبثٌ ايكةآَْٚ ،ٞاؾ َٔ ٘ٝايبهلل١ٜٝٗ
ًب ايهلل٫يٚ ١اىبطُ.ٕٛ
ايسابع :إسجعاْ  ١اىبسًُـب باىبثٌ ايكةآْدً ٞب اٱحجلداج ٚاٱسدجهللٍ٫
قً٢

هللم ْب ٠ٛضبُهلل

دً ٢اا قًٝد٘ ٚآيد٘ ٚسدًِ ْٚ ،دل ٍٚايكدةإٓ َدٔ

قٓهللاا  َٔ ٖٛٚأسةاح اىبثٌ ايكةآْٚ َٔ ٞا:ٙٛ
ا٭٬َ :ٍٚز ٠اىبثٌ يٮاٝاٍ اىبجعاقب َٔ ١ايٓاس.
ايثاْ :ٞقهللّ ٚاٛد ؾةد ا ٚنباق ١ػبًٗدَٛ ٕٛضدٛع اىبثدٌ ايكةآْد،ٞ
ؾهدٌ اَثدداٍ ايشدعٛمس ذبجدداج افب بٝدإ ٚعؿسددري سدٛا ٤يددعا

ا٭َد ١ايددش
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ا ا٭َثاٍ ا ٚيٮَِ ا٫خة ،٣اَا اىبثٌ ايكةآْ ٞؾاْ٘ ٫ؼبجاج افب

ايبٝإ ٚايجؿسري بايٓسب ١زبُٝع أَِ ا٭ح

ٚ ،يدٝس يًعدةمس ايدعْ ٜٔدلٍ

بساحجِٗ ايكةإٓ ا ٚيًُسًُـب ٚاىبسًُا

ٚحهللِٖ  ،إ ْلٍ ايكةإٓ خااباً

اسجػةاقٝاً قاَاً  ٌٖ٫ا٭ح

ناؾ.١

ايثايث :اىبثٌ ايكةآْ ٞيػٜ ١ؿُٗٗا ايٓاس نبٝعاً.
ايةابددع :غًبدد ١اىبثددٌ ايكةآْدد ٞقًدد ٢ايسدد٬طـب ٚايكدد ٣ٛايددش ذبدداٍٚ
ايسٝاة ٠قً ٢ايٓاس.
اشباَس :بهلل ١ٜٝٗاىبثٌ ايكةآْٚ ٞس ١ًٝاق ّ٬قاىبٝدَ ١ؿجٛحد ١يٮاٝداٍ
نبٝعداً ،ا اْدد٘ ٜصددٌ ٭ودداقِٗ ٫ٚ ،عسددجاٝع اٗدد ١ا ٚقدد ٠ٛذبدد ٍٛدٕٚ
 ٚددٛي٘ يًٓدداس ٚؾُٗٗددِ ىبعاْٝددٖ٘ٚ ،ددَ ٛددٔ خصددا٥

ايبهللٜٝٗددً١ب اىبثددٌ

ايكةآْ ،ٞؾً ٛنإ ا٭َة ٜٓخصة بايجٚ ٠ٚ٬ايسُاع ٱحجاج ايٓاس افب بٝإ
ٚعؿسددري اىبثددٌ ايكةآْددٚ ،ٞاسددجااع اٖددٌ ايهؿددة ٚايطدد٬ي ١حشددهلل قددٛاِٖ
ٚطاقجِٗ ىبٓع ايٓاس َٔ َعةؾ ١اىبثٌ ايكةآْٚ ٞاْجؿاقِٗ ا٭َثٌ َٓ٘ٚ ،يهٔ
بهلل ١ٜٝٗاىبثٌ ايكةإٓ عػين قٔ ايٛساٚ ٥سهلل ايعحا٥ع قً ٢ايٓاسٚ ،كبٓدع
َٔ ٚاٛد اسبٛاال دَ ٕٚعةؾجِٗ ٭حهاَ٘ ٚسٓٓ٘ ٚغاٜاع٘ ايساَ.١ٝ

لاَىٌ املصم انمرآًَ دجح

يٝس ًب ايكةإٓ َٔ َٛضدٛع إٚ ٫يد٘ د٫٫

قكا٥هللٜدٚ ١عمادذ قٓد٘

َٓاؾع َجعهللدٚ ،٠اىبثٌ ايكةآ ْ ٞقًِ َسجكٌ ًب ايكةإٓ ي٘ د٫٫ع٘ اشبا ،١
ٚنٌ َثٌ آٚ ١ٜإقلازٖٚ ،دَ ٛدٔ َصدادٜل قداْ ٕٛعطدُٔ اٯٜد ١ايكةآْٝد١
َجعهللدٚ ٠نٌ َثٌ قةآْ ٞاع٘ آ ١ٜإعب٬يٝد ١عٓكسدِ إفب قدهلل ٠آٜدا ،

ٯٜا

 َٔ ٖٛٚطبجصا

ايكةإٓ َٔ بـب ايهجب ايسُاٚ ،١ٜٚااٖهلل قً ٢اْ٘ ْازٍ

َٔ قٓهللااٚ ،ؾ ٘ٝد٫ي ١قً ٢عؿط ٌٝاىبسًُـب قً ٢ا٭َِ ا٭خة ٣يهثة٠
ايٓازي ١قًٚ ِٗٝاْٗا َٔ آَ٫جٗ ٞبًخاظ َطاَٗٓٝا ٚاْشااح نٌ آ١ٜ

اٯٜا
َٔ آٜا

ايكةإٓ افب آٜا

َجهثة ٠عكبٌ اٱْشااح َع عكادّ ايلَإ َٔ غري

إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى حصة ٚحهلل عا اٱْشااح ٚنثة ٠اٯٜا

ايكةآْ.١ٝ

يكددهلل أحاد اا قلٚاددٌ يً ُثددٌ ايكةآْدد ٞإٔ ٜهددَٛ ٕٛضددٛقاً َٚدداد٠
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ىبدهللاحس َسدجخهللسَ ١ددٔ ايعًد ّٛؾهدٌ َثددٌ ؾٝد٘ نٓدل ٜٗٓددٌ َٓد٘ اىبسددًُٕٛ
اىبعاحفٜٚ ،جلٚد َ٘ٓ ٕٚبايؿك٘ ٚاٯدامس ٚضباسدٔ ا٭خ٬مٚ،ؾٝد٘ دقد٠ٛ
يًٓدداس يًٗهللاٜددٚ ،١ا٫مبددإٚ ،عجلًددٖ ٢ددع ٙايددهللق ٠ٛباىبثددٌ ايكةآْدد ٞاع داً
ٚقةضاً،ؾاَا ا
ٚاَا ايعة

اىبثٌ ؾاْ٘ بٝإ ٚنشـ قٔ ايبٗاٚ ٤اسبسٔ ًب ا٫مبإ،

ؾإ اىبثٌ ايكةأْ ٞقيَٛٚ ٠قعَٓٚ ١اسدب ١يًجدهللبة ٚاٱْجؿداع

َٔ َطاَـب اىبثٌ ٚد٫٫عٜ٘ٓ٫ٚ ،خصة ٖعا اْ٫جؿاع بايدعٜ ٜٔجعًدل بٗدِ
َٛضٛع اىبثٌ ،بٌ ٜشٌُ ايٓداس نبٝعداًٚ ،عًدو خص ٛد ١ٝؽبدج

بٗدا

اىبثٌ ايكةآْ ،ٞؾًٝس َٔ َثٌ َٔ أَثاٍ اٚ ِ َ٫ايشعٛمس آٜ ٖٛٚ ٫خصة
جبُاق ١ا ١َٓٗ ٚا ٚقطَٛٚ ١ٝضٛع  ،أَدا اىبثدٌ ايكةآْد ٞؾٗد ٛقداّ ٚادا٤
َٓاٛم اىبثٌ ًب ٖع ٙاٯ ١ٜقًٚ ٢ا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاْ٘ إْدعاح ٚذبدعٜة يًهؿداحٚ ،إخبداح قُدا ٜٓجعدةِٖ َدٔ سد٤ٛ
ايعاقبً ١ب ايهللْٝا ٚا٭خة ،٠اَا ًب ايدهللْٝا ؾطدٝاع ا٭َدٛاٍ َٚدا ٜسدبب٘ َدٔ
ايطةح ٚا سبااٚ ١ايٓك

ؾٗٝا ٚايؿكة ٚايؿاقٚ ،١عأع ٞايؿاقٚ َٔ ١ا:ٙٛ

ا٭ :ٍٚعًـ َا مت اقهللادٚ ٙدبٗٝلً ٙب أٌٖ ايؿسل ٚايط٬ي.١
ايثاْ :ٞا٭ضةاح ايٛضع ١ٝيٲْؿام ًب اىبعص.١ٝ
ايثايث :ظٗٛح ا٫سٚ ّ٬اْجصاح اىبسًُـب ًب اىبٛااَٗ ١ع ايهؿاح.
ايةابع :ععة

ايهؿاح يًٗلمبٚ ،١عةى أَٛا ِ ٚحا ٤ظٗٛحِٖ.

ايثاْ :ٞبٝإ أضةاح ايهؿةٚ ،ا٭ؾعاٍ ايش عةعهل قً.٘ٝ
ايثايث :اٱخباح قٔ قاْ ٕٛساب

 ٖٛٚإ ا٭َٛاٍ ٚدٜعٚ ١أَاْ ١قٓهلل

ايٓدداس ٚإ إْؿاقٗددا ًب اىبعصددٚ ١ٝاحاد ٠عثبٝد

َؿدداٖ ِٝايهؿددة ٜدد٪د ٟافب

خساحعٗا ٚضٝاقٗا ،اَا َؿٗ ّٛاىبثٌ ًب ٖع ٙاٯ ١ٜؾٗ ٛقًٚ ٢ا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚطةد اشبٛف ٚايؿلع َٔ ْؿٛس اىبسًُـب يبا ٜٓؿك٘ ايهؿاح َٔ
ا٭َددٛاٍ ًب َٛااٗدد ١اٱسددٚ ،ّ٬عًددو آٜددَ ١ددٔ آٜددا

اىبثددٌ ايكةآْدد،ٞ

َٚصهللام ًب عؿط ٌٝاىبسًُـب قً ٢ا٭َِ ا٭خة ٣بإ ٜه ٕٛاىبثٌ ايكةآْٞ
ٚاق َٔ ِ ١ٝايؿلع َٔ ا٭قهللا.٤
ايثاْ :ٞحث ايٓاس قً ٢إاجٓامس اٱْؿام ًب اىبعا د ٕ٫ ،ٞاٱْؿدام
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ؾٗٝا سبب ْ٫جشاحٖا ٚاٛٝقٗا ي ٫ٛايؿطٌ اٱ  ٞقبٓع إْجشاحٖاَٚ ،دٔ
َصادٜل ٖعا اىبٓع عًـ ا٭َٛاٍ ايش عٓؿل ؾٗٝداٚ ،قدهللّ حصد ٍٛايُٓدا٤
ؾٗٝا ،٭ٕ ايُٓاً ٤ب اىباٍ ٚس ١ًٝيٲنثاح َٔ اٱْؿام ؾٗٝا ،ؾٝأعٖ ٞعا اىبثٌ
ي ٝي ًب َؿٗ َ٘ٛقٔ حاٍ ايجطٝٝل ٚاسبهلل َٔ اعسداع ايؿسدل ٚايؿلدٛح،
ٚقهللّ َ ٌٝايٓاس ايٚ ٘ٝافب ضباحب ١ا٫س.ّ٬
ايثايث :بٝإ ايجبا ٜٔبـب اٱْؿام ًب سب ٌٝاا ٚاٱْؿدام ًب اىبعا دٞ
ٚأسبامس ازبخٛد ٚايهؿدة إ ٜد٪د ٟاٱْؿدام ًب سدب ٌٝاا افب لبدا ٤اىبداٍ
ٚانجٓاز ايصاسبا  ،بُٓٝا ٜه ٕٛاٱْؿام َع ايهؿة سبباً يً ساحٚ ٠هبٌ
اٯساّ افب  ّٜٛايكٝاَ.١
ايةابع :إقاَ ١اسبل ١قً ٢ايهؿاح ًب س ٤ٛإْؿاقِٗ َٚ ،ا ٜمعب قًٝد٘
َٔ اشبساح.٠
يكددهلل أحاد اا قلٚاددٌ يًُثددٌ ايكةآْدد ٞإ ٜهدد ٕٛحلدد ١داُ٥ددَ ١ددٔ
ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاسبلددً ١ب اىبشددب٘ بددعنة َٛضددٛع اىبثددٌ ٚد٫٫عدد٘ َٚددا يدد٘ َددٔ
ايػاٜا

اسبُٝهلل. ٠

ٚعجطُٔ آٜا

ايكة إٓ اسبث قً ٢اعٌ َٛضٛقٚ ١ٝاقجباح ىبٛضدٛع

اىبثٌ ايكةآْ ،ٞؾُا َٔ َٛضٛع ٜعنة بصٝػ ١اىبثٌ اٚ ٫ي٘ اُٖ ١ٝخا ، ١
ٚاا ٤اىبثٌ ٱقاْ ١اىبسًُـب قً ٢طاق ١اا ٚاقاَ ١اسبل ١قً ٢ايهؿاح ؾ،٘ٝ
 َٔٚاٯٜا

َ٬زَ ١ايهللق ٠ٛافب ايجٛب ١يًخلً ١ب اىبكاّ ،ؾًٝس َٔ

دً١

ٚاحعباط دا ِ٥بـب اْ٫سدإ ٚايهؿدةٚ ،ا٭ دٌ ٖد ٛا٫مبدإ ،ؾٝدأع ٞاىبثدٌ
ايكةآَْٛ ٞاؾك ًا يًؿادة ٠اٱْسداْٚ ،١ٝباقثد ًا قًد ٢ايجٛبدٚ ١اٱْابد ،١يجهدٕٛ
َؿاٖ ِٝاسبلً ١ب اىبثٌ ايكةآْ ٞدق ٠ٛيًص٬ا ٚعٗدعٜب ايٓؿدٛس ٚحٜ٩د١
ا٫اٝا ٤قً ٢حكٝكجٗاًٚ ،ب اسبهللٜث:محمس أحْ ٞا٭اٝا ٤نُا ٖٞم.
ايثاْ :ٞاسبلً ١ب ا ىبشب٘ ب٘ باعصاؾ٘ بازبل َٔ ١ٝ٥ايٛاقع ايٝد َٞٛيهدٌ
اٚ ٌٝأَٚ ١نباق ،١ؾُع ععدهللد ٚنثدة ٠أؾدةاد اىبشدب٘ بد٘ ًب ايكدةإٓ ؾاْٗدا
ذبُددٌ

ددبػ ١ايددهللٚاّ ٚاسبطددٛح ًب نددٌ اجملجُعددا ٚ ،مبهددٔ اٱسددجهللٍ٫
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باييٖإ اٱْ َٔ ٞاىبعًد ٍٛقًد ٢ايعًد ١بدإ اىبٛاضدٝع اىبدعنٛحً ٠ب اىبثدٌ
ايكةآْ ٞنُشب٘ ب٘ أَ ٛح باقَ ١ٝع بكا ٤ايًٝدٌ ٚايٓٗداح ،نُدا ًب ٖدع ٙاٯٜد١
ٚايجُث ٌٝبايةٜذ ايش ؾٗٝا بةد اهللٜهلل َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚحص ٍٛايةٜذ ايشهللٜهللٚ ،٠قهللّ اَهإ اسبًٛٝيد ١دٖ ٕٚبدٛمس
ايةٜاا ايعاع.١ٝ
ايثاْ :ٞعطُٔ ايةٜاا اييد ايشهللٜهلل َعٗا ٚؾٝد٘ حلد ١قًد ٢إسدجهللاَ١
َثٌ ٖدع ٙايةٜداا َدع اٱحجبداس اسبدةاح ٚ ،ٟإ حصدٌ عبداً ٜٔب ايهدِ
ٚايعهللد.
ايثايددث :عةعددب ايطددةح قًدد ٢ايددةٜذ ايعاعٝددٖٚ ١دد٬ى اىبلحٚقددا ،
ٜ٫ٚجعدداح

ٖددعا ا٭َددة َددع دقدد ٠ٛاىبسددًُـب افب إ دد٬ا اىبلحٚقددا

ٚاٱحماز َٔ ايةٜاا ايعاع ١ٝبايٛسا ٌ٥ايعًُٚ ١ٝطةم حؿغ اىبلحٚقدا
اىبجعاحؾ َٔ ١زحاقجٗا بـب ا٭الاح ٚٚضع اسبٛاال ٚعب.ٙٛ
ايثايث :اربا اىبثٌ ايكةآْ ٞحل ١قً ٢ايهؿاح ،سٛاً ٤ب اىبٛضٛع اٚ
احملُددٖٚ ٍٛدد ٛقدد ٕٛيًُسددًُـب ًب ازبددهللاٍَٝٚ ،ددهللإ اٱقددٚ ّ٬ايهللقاٜدد١
ٚايجصدددهلل ٟٱؾدددما ٤ايهؿددداحٚ ،اٱقدددةا

قدددٔ عٗهللٜدددهللِٖ ٚربدددٜٛؿِٗ

يًُسًُـب ببعٍ ا٭َٛاٍ ًب ضباحب ١ا٫س.ّ٬
 ٚا

اىبثٌ ايكةآْ ٞحلٚ ١حساي ١يًٓ اس ٚدق ٠ٛيًصد٬ا ٚعٗدعٜب

ايٓؿٛسٜٚ ،اةد اىبثٌ ايكةآْ ٞايٚ ٖٔٛايطعـ قٔ ْؿٛس اىبسًُـب ٚمبٓع
َٔ ايؿةقٚ ١ايط٬يٚ ،١ؼب ٍٛد ٕٚإسجطعاف اىبسًُـب ا ٚنباقا

َِٓٗ

٭ٕ اىبثٌ ايكةآْ ٞخاامس قداّ ٜدهللحى َطداَ ٘ٓٝندٌ َسدًِٜ ٫ٚ ،سدجًلّ
دحا ١قاي َٔ ١ٝايؿك٘ ٚايجخص ٌٝخص ٛاً ٚاْ٘ ٜأع ٞبأَثاٍ حس ١ٝقةٜب١
َٔ نٌ إْسإ.

لاَىٌ "ذضًٍ اٌَح انمرآٍَح ٌَاخ يرؼددج"

يكهلل أْلٍ اا قل ٚاٌ ايكةإٓ ظبَٛاًٚ ،مل ٜٓلٍ دؾعٚ ١احهللٜٚ ٠جهٕٛ
َٔ سج ١آ٫ف َٚا٥جـب ٚس

ٚس٬سـب آ ١ٜم.

ٜٚسجكٌ نٌ قهللد َٔ اٯٜا

بسٛحَ ٠سجكاٚ ، ٠ي٘ َٓاؾع قهللٜهللَٗٓ ٠ا:
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ا٭ :ٍٚبٝإ حكٝك ١عكس ِ ٝايكةإٓ افب سٛحٚ ،نٌ سٛح ٠عجهدَ ٕٛدٔ
آٜا

قهللٜهلل.٠
ايثاْ :ٞععٝـب إسِ خاص يهٌ سٛحَٚ ٠عةؾ ١اىبسًُـب إسِ ايسٛح،٠

ٖٚعا ايجعٝـب ق ٕٛقً ٢حصة آٜاعٗا.
ايثايث :عٝسري حؿغ اىبسًُـب يًكةإٓ.
ايةابع :ععاٖهلل آٜا

ايكةإٓٚ ،اسبةص قً ٢قهللّ عطٝٝع آ.َ٘ٓ ١ٜ

اشباَس :بٝإ اٱقلاز ًب سٝام ْٚعِ اٯٜا .
ايسادس :حؿغ ايكةإٓ َٔ ايجخةٜـ.
ايسابع :عٛنٝهلل قاْ ٕٛعؿط ٌٝاىبسًُـب  ،ا إ ْل ٍٚايكةإٓ ظبَٛداً ،
ٚعه َٔ ْ٘ٛآٜا

ٚ ،حؿغ ٚععاٖهلل اىبسًُـب داٚ ،حة دِٗ قًد ٢قدهللّ

حصدد ٍٛعػددٝري ًب نًُاعدد٘ اددٛاٖهلل قًدد ٢إ اىبسددًُـب خددري أَددٚ ،١مبهددٔ
إسجٓجااٗا ٚؾل ايكٝاس اٱقماْ.ٞ
خري أَ ١ايش عجعاٖهلل نجابٗا اىبٓلٍ َٔ ايجخةٜـ
اىبسًُ ٕٛععاٖهللٚا ايكةإٓ ٚمل ٜاةأ قً ٘ٝايجخةٜـ
اىبسًُ ٕٛخري أَ١
ايثأَٚ :ضٛا ا٭حهآَّٚ ،ع ايًبس ٚايمدٜهلل ؾٗٝا.
ايجاسع :عؿسري ايكةإٓ بايكةإٓ ٚاٗاد ٠نٌ آ ١ٜقةآْ ١ٝقً٢
آٜا

هللم ْلٍٚ

قهللٜهلل َٔ ٠ايكةإٓ َع بٝإ َطا َٗٓٝا ٖٚ ،عا ايجؿسري َٔ َصدادٜل

عطُٔ اٯ ١ٜايكةآْ ١ٝٯٜا

قهللٜهلل ٠بإقجباح إ نٌ عؿسري ٯ ١ٜأخةَ ٣دٔ

ايكةإٓ ٖ ٛآ.١ٜ
ٜٚجلً ٢اٱقلاز ايكةآًْ ٞب قسُ ١ايكةإٓ افب آٜا

نثري ٠مبهٔ َعٗا

إسجٓباط ا٭حهاّ ٚاىبساٚ َٔ ٌ٥ا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚنٌ آ ١ٜقً ٢عبَ ٛسجكٌ.
ايثاْ :ٞإسجٓباط ا٭ حهاّ َٔ ازبٛاح ٚسٝام اٯٜا .
ايثايث :ايجهللاخٌ ٚايماب بـب اٯٜا

ًب نٌ سٛح َٔ ٠سٛح ايكةإٓ.

ايةابع :ايصدًً ١ب اىبٛضدٛع ٚاسبهدِ بدـب قُد ّٛآٜدا

ايكدةإٓ ،ؾدإ
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ايؿصٌ بـب اٯٜا

ر 90د

ٚعكس ِٝايكةإٓ افب َاٚ ١٥أحبع قشة ٠سدٛح ٠مل مبٓدع

َددٔ إذبدداد اىبٛضددٛع ٚاسبهددِ ًب اٯٜددا
 ٚهللم اْٗا َٔ ايكةإٓ ٚعًك ٞايٓيب ضبُهلل

 ٚددهللم ْل ٚددا َددٔ قٓددهلل اا،
ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ

ا،

 َٔٚايشٛاٖهلل قًٖ ٢ع ٙايصً ١إقجباح اىبثٌ ايكةآًْ ٞب د٫يٚ ١أحهاّ قهللد
َٔ آٜا
قً٢

ايكةإٓ ،نُا ًب اىبثٌ ايهة ِٜايٛاحد ًب ٖدع ٙاٯٜد ١إ اْد٘ ديٝدٌ
هللم َطُ ٕٛاٯٜا

ايش عجعًل بإْؿا م ايهؿداح ًب ايجعدهلل ٟقًد٢

اىبسًُـب ًٚب اىبعصٚ ١ٝضباٚي ١عثبٝد
سٛاً ٤ب ا

ْٚشدة َؿداٖ ِٝايطد٬يٚ ١ازبخدٛد،

ايسٛح ٠أً ٚب ايسٛح ا٭خةَٗٓٚ ،٣ا قٛيد٘ ععدافب ربِْ

آٌٍََِِّ وَفَرُوا ٌَْٓ ُٖغْنٌَِ ػَنَُُْْ ؤَِْوَاٌَُُُْ وَالَ ؤَوْالَ ُهُُْد(.)1
ؾكهلل ٜعٔ ايهاؾة إ إْؿاق٘ اىباٍ ًب ضباحب ١اٱسٚ ّ٬س ١ًٝيسَ٬ج٘ اٚ
يبكاَ ٤ؿاٖ ِٝايهؿة ،ؾلا٤

ٖدع ٙاٯٜد ١يج دي بدإ اٱْؿدام ٜعدٛد قًٝد٘

بايطةحٚ ،ا ا نإ اٱْؿام ٜعٛد قً ٢ايهاؾة بايطةح ؾُا ٖ ٞايٓجٝل ١يٛ
مل ٜٓؿل ايهؿاح أَٛا ِ ًب ضباحب ١اٱس ، ّ٬ازبٛامس ٖ ٛخساحعِٗ أٜطاً
َٔ بامس ا٭ٚي ،١ٜٛ٭ ٕ قً ١عًـ ا٭َٛاٍ ٖ ٛإخجٝاح ايهؿة ٚايط٬ي.١
يكهلل اا ٤اىبثٌ ًب ٖع ٙاٯَ ١ٜهللحسً ١ب ايعكٝهللٚ ٠اٱْؿام ٚا٭خد٬م،
أَا ا٭ ٍٚؾاْٗدا عدبـب َٛضدٛق ١ٝايعكٝدهللً ٠ب قدامل ا٭ؾعداٍ ٚايجصدةف ،
ؾاىبٜٓ َٔ٪ؿل أَٛاي٘ إبجػاَ ٤ةضا ٠اا ؾٝأع ٘ٝايٓصة ٚايعؿةٚ ،ؼبصٌ قٓهللٙ
ايُٓددداٚ ٤اييندددٜٚ ،١دددة ٣ايجٛؾٝدددل ٜٚهددد ٕٛاٱْؿدددام ٚسددد ١ًٝيًصددد٬ا
ٚاٱ دد٬ا ،أَددا ايهدداؾة ؾددإ سدد ٤ٛإخجٝدداح ٙايهؿددة ٜدد٪د ٟبدد٘ افب ايجٝدد٘
ٚايط٬يٜٚ ،١ه ٕٛإْؿاق٘ حسة ٠قً.٘ٝ
ٜٚأع ٞاىبثٌ ًب ٖع ٙاٯ ١ٜيٝه ٕٛياؿاً ٚقْٛاً يًٓداس نبٝعداً ،اىبسدًِ
ٚايهدداؾة ،أَددا اىبسددًِ ؾاْدد٘ ٜددلداد إمباْداً  ٫ٚؽبدداف ًب اا ٚقٝددهلل ٚععددهللٟ
ايهؿاحٚ ،أَا ايهجاب ٞؾاْ٘ َهللق ٛافب قهللّ ْصة ٠ايؿاسكـب ٚافب إاجٓدامس
ايجعهلل ٟقً ٢اىبسًُـبٚ ،اَا ايهاؾة ؾاْ٘ ٜة ٣أضةاح ايهؿة ايعااًَٚ ١دا
( )1سٛح ٠آٍ قُةإ .34
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ًٜخك٘ َٔ ايطةح ٚا٭ ً ٣ب ايٓؿس ٚاىباٍ بسبب ايهؿة ٚايط٬ي.١
 َٔٚإقلاز ٖع ٙاٯَ ١ٜصاحبجٗا يٲْسإ ًب أطٛاح حٝاع٘ اىب جًؿ،١
٬َٚزََ ١طاَٗٓٝا يًُدٚ َٔ٪ايهداؾة أَدا اىبد َٔ٪ؾٝج دعٖا ٚقداٚ ٤حدةز ًا
ٚس٬حاً ٚعبعث ًب ْؿس٘ ايسهٚ ١ٓٝايةضاٚ ،أَا ايهاؾة ؾإ ايؿلع ٜصاحب٘
٭سبامس:
ا٭ :ٍٚخساحع٘ ا٭َٛاٍ.
ايثاْ :ٞقهللّ ذبكل ايػاٜا

ايش ٜكصهللٖا َٔ اٱْؿام.

ايثايث :سبٛم ا لمبٚ ١اشبساح ٠بك ٣ٛايهؿة ٚايط٬ي.١
ايةابع :إزدٜاد ق ٠ٛاىبسًُـب.
اشباَس :إْجؿاع اىبسًُـب َٔ اٱْؿام ًب سب ٌٝاا.
ايسددادس :ظٗددٛح َصددادٜل اىبثددٌ ايددٛاحد ًب ٖددع ٙاٯٜددً ١ب ايٛاقددع
اي ،َٞٛٝيٝهٖ ٕٛعا ايعٗٛح سبباً يةسدَ ٛطدُْٗٛا ًب قدامل ايجصدٛح،
ٚعه ٕٛحاضةً ٠ب ايٛاٛد ايعٖين قٓهلل ايهاؾة يجبعث ًب ْؿس٘ ايٓؿةَٔ ٠
ايهؿة ٚاٱْؿام ًب ايهؿة ٚايط٬ي.١
إ ايصةاع بـب اٱمبإ ٚايهؿة َجصٌ َٚسجُة ًب اسبٝا ٠ايهللْٝاٚ ،يهٔ
طةًب ايصةاع يٝسا َجهاؾ٦ـب ؾٝأع ٞاىبهللد اٱ  ٞ٭ٌٖ اٱمبإٚ ،ايجخعٜة
ٚايج ٜٛـ ايسُا ٟٚ٭ٌٖ ايهؿة ٚايط٬يٖ َ٘ٓٚ ،١ع ٙاٯ ١ٜايهةمب ١ايش
اا٤

قبثٌ ٜهللحى َا ؾَ َٔ ٘ٝطاَـب اٱْعاح نٌ ناؾةٜٚ ،سجاٝع ايةب

بٚ ٘ٓٝبـب ايشٛاٖهلل ايٛاقع.١ٝ
ٚنٌ ٚاقع ٖٞ ١آ ١ٜبًخاظ نْٗٛا َصهللاقاً ع ٙاٯ ١ٜايهةمبَٚ ١ا ؾٗٝا
َٔ اىبثٌ ايعٜ ٟبٗة ايعك ٍٛبعاع٘ َٛٚضٛق٘ ٚحهُ٘ اىباًدل ،ؾاٯٜد ١مل
عسجثَٔ ؾةق ١أ ٚأحهللاً َٔ ايهؿاح ًب حهُٗا.
ٚنٌ ؾةد َِٓٗ ٬ٜق ٞا

اىبصري ٚس ٤ٛايعاقبً ١ب ايهللْٝا ٚاٯخة،٠

يجه ٕٛاٯ ١ٜايكةآْ ١ٝقاْْٛاً سابجاً عجلًَ ٢صادٜك٘ ًب نٌ ٜٚ ،ّٜٛأع ٞاىبثٌ
يجكةٜددب َعٓددَٚ ٢طدداَـب اٯٜدد ١افب ا٭ ٖددإ يٝهدد ٕٛق ْٛداً يًٓدداس قًدد٢
ا هللاٚ ،١ٜدق ٠ٛقًُ ١ٝيٓبع ايهؿة ٚايط٬يَ َٔ ٖٛٚ ،١صادٜل ايج ؿٝـ
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ٚايةهب ١اٱ  ١ٝبايٓاس نبٝعاً.
ٚنٌ آ َٔ ١ٜايكةإٓ ْعَُ ١دٔ قٓدهلل ااٚ ،عمادذ َٓٗدا ْعدِ َجعدهللد٠
بًخاظ اٯٜا
اٯٜا

ايش عجطُٓٗا َٔٚ ،ايٓعِ اٱ  ١ٝاىبثٌ ايكةآَْٚ ٞا ؾَٔ ٘ٝ
ٚايعي ٚيػ ١ايجٝسري قٔ ايٓاس ًب ؾِٗ َطاَـب اٯٜد١

ٚايهلل٫٫

ايكةآْ.١ٝ

لاَىٌ "املصم انمرآًَ ذأدٌة"
ًب اىبثٌ ايكةآْ ٞقهللّ ٚادٛد حدهلل َٚكدهللاح يًُسداٌ٥

َٔ اٯٜا

اىبسجٓباً ،َ٘ٓ ١ب ايهِ ٚاىبٛضٛعَٛ َٔٚ ،اضدٝع٘ ايجأدٜدب ،ؾٝدأعٞ
اىبثٌ ايكةآْ ٚ ٞؿاً ٚعكةٜباً يًُعك ٍٛبصٝػ ١احملسٛس يٝهد ٕٛايٓؿدع
 ٬يًٓداس نبٝعد ًا بًخداظ اٱحاطد ١ايعاَد ١قبٛضدٛع اىبثدٌ
َٓ٘ قاَ ًا ٚااَ ً
ا يكةآْٜٚ ٞجأع ٞايجأدٜب َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاىبثٌ ايكةآْ ٞعأدٜب يًُسًُـبٜٓ ٫ٚ ،خصدة بعصدة ايجٓلٜدٌ
ٚأٜاّ ايصخاب.١
َ َٔٚطاَـب ٚد٫٫

ايكةإٓ َا ؾ َٔ ٘ٝا٭َثاٍ ٚنٌ َثٌ َٛقع،١

ٜٓ ٫ٚخصة َٛضٛع اىبثدٌ ايكةآْد ٞبًػد ١اٱْدعاح ٚايٛقٝدهلل يًهؿداح ،بدٌ
ٜشٌُ اىبهللا ٚايثٓاٚ ٤ايٛقهلل ا يهة ِٜيًَُٓ٪ـب ايعٜ ٜٔعًُ ٕٛايصاسبا

 ،قاٍ ععافب ر ؤٌَُْ َٖرَ وََْمَ ظَرَََ اٌٍَّهُ ََِٛالً وًٍََِّٓ طًَََِّّٓ وَشََٟرٍَْ طٍَََِّّٓ ؤَرٍََُْا َٚاِِذٌٕ وَفَرْػََُذا
فٌِ اٌطَّاءِد(.)1
ٚظاٖة اٯ ١ٜإ َثٌ ايهًُ ١اياٝب ١ضةب٘ اا ًب غري ٖعا اىبكداّ ٭ٕ

اٯٜدد ١اددا٤

بصددٝػ ١اىباضددٚ ،ٞؾٝدد٘ إادداح ٠افب ايهجددب ايسددُا١ٜٚ

ايسابكٚ ،١قهلل ٚحد قٔ ابٔ قباس إ اي ٌٝ٥قاٍ يًٓيب ضبُهلل
اا قًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚسددًِ مأْ د

ٚاسبسٔ ٚاسبسـب مثاحٖام(.)2
( )1سٛح ٠ابةاٖ.10 ِٝ
( )2صبُع ايبٝإ .324/6

ً٢

ايشددلةٚ ،٠قًدد ٞغصددٓٗا ٚؾاطُددٚ ١حقٗددا
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ٚؾ ٘ٝد٫ي ١قً ٢إحاد ٠ايبشاح ٠بايٓيب ضبُهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ

ًب ايهجب ايسابكٚ ١اْ٘ ايشلة ٠اياٝب ١اىبباحنٚ ،١إ اٱسْ ّ٬عَُ ١جصً١
عماذ قٓٗا ًب نٌ زَإ َٓاؾع قعُٝد ١يًٓداس نبٝعداً ٚح ٣ٚأْدس قدٔ
ايٓيب ضبُهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ  :إ ٖع ٙايشلة ٖٞ ٠ايٓ ً.)1(١

ٚذبث اٯ ١ٜقً ٢ايهًُ ١اياٝبٚ ١ايهللق ٠ٛافب اٱمبإٚ ،عبـب بكا ٤أسةٖا
ٚقهللّ إعبصاح ْؿعٗا بكاًٗ٥ا أ ٚاىبسجُع ايٗٝا ،ؾكهلل ٜٓجؿع َٓٗا ايساَع ا
قةضاً ،أ ٚايع ٟعٓكٌ ي٘ ايهًُ ١اياٝبٖٚ ،١دعا ايٓكدٌ قدهلل ٜدأع ٞبٛسدا٥
َجعاقبٚ ١ؼبصدٌ ايٓكدٌ ًب أَدانٔ َجؿةقدٚ ،١عكدادّ

َجعهللد ،٠بٗٓٝا ؾما

ايلَإ قً ٢ايهًُ ١اياٝبٜ ١ؿٝهلل ععهللد ٚنثةْ ٠كًٗا ٚاٱْجؿاع َٓٗدا ٖٚ ،دٛ

َٔ َصادٜل قٛي٘ ععافب رُٖاٌِْٖ ؤُوٍَََُا وًَُّ ِ٢نيٍد ( ، )2أً ٟب ندٌ ٚقد

ٚزَإَ َ٘ٓٚ ،ا ٜجؿدةع قدٔ ايهًُد ١اياٝبدَ ١دٔ ايهد ّ٬اياٝدب ٚايؿعدٌ
اسبسٔ.
 َٔٚاٯٜدا

ندة ايطدهللَ ٜٔعد ًا ًب اٯٜد ،١ؾُدع ندة ايهًُد ١اياٝبد١

ٚاىبشب٘ ب٘ ،اا ٤نة ايهًُ ١اشببٝث ١بكٛيد٘ ععدافب ر وَََِٛذًُ وٍََِّذٍٓ خَََِّٛذٍٓ وَشَذَٟرٍَْ

خََِّ ٍَٓٛا ِِْٓ َُّْْٕٛٗٞفَوْقِ األَرْضِ َِذا ٌَََذا ِِذْٓ لَذرَارٍد (ٚ، )3ؾٝد٘ إاداح ٠افب إْؿدام
ايهؿداح ٚاْد٘ نايشدلة ٠اشببٝثدد ١عدأع ٞايدةٜذ ايعاعٝدد ١ايبداحد ٠ؾجكًعٗدا َددٔ
أ ًٗا ،أ ٚاْٗا عسبب ٖ٬ى أغصاْٗاٚ ،سٗٛي ١إقج٬ع اعٚحٖا َع عكادّ
ا٭ٜاّ ،بعهلل بكاٗ٥ا ااٖهللاَ قًْ ٢دل ٍٚايػطدب اٱ د ٞبايهؿداح ٚ ،ادا٤
اٱاجثاث بصٝػ ١اىببين يًُلٗ ٍٛمأاجث م ٱؾداد ٠اىبعٓد ٢ا٭قدِ يًكداِ٥
بإسج٦صاٍ اعع ٚسام ايشلة َٔ ٠ا٭ح

ٚ ،نعا بايٓسب ١ٱْؿام ايهؿاح

ؾاْ٘ ٪ٜد ٟافب ٖ٬ى اىباٍ سٛا ٤بعاع٘ أ ٚبسبب خاحا ،ٞا ٚبؿعٌ اٗاد
اىبسًُـب ٚدؾعِٗ يٮضةاح.
( )1حباح ا٭ْٛاح.111/9
( )2سٛح ٠ابةاٖ.12 ِٝ
( )3سٛح ٠ابةاٖ.25 ِٝ
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ايثاْ :ٞعأدٜب أٌٖ ايهجامس بًل ّٚععاٖهلل أحهاّ ايجٓلٚ ،ٌٜاٱخباح
قٔ قهللّ عةى ايجٛحاٚ ٠اٱظبَٚ ٌٝا اْلٍ اا قل ٚاٌ َٔ ايهجامس ،ؾُٔ
ًب اىبثٌ ايكةآْ ٞحثد٘ قًد ٢عكٝدهلل أٖدٌ ايهجدامس قبدا ًب نجدبِٗ َدٔ

اٯٜا

ا٭حهاّ ٚايسٓٔ ٚقهللّ اٱنجؿا ٤حبًُٗا ٚاٱخباح قٔ اٱْجسامس ا ،قاٍ

ععافب ر َِ ًَُٛآٌٍََِِّ ٍُُِّّ٢وا اٌَّٗوْرَاَْ ٍُِّْ٣ٍَ ٌَُْ ُُٚوهَا وََّ ًَِٛاٌَِّْ٣ارِ ٍَ ًُِّْ٣ؤَضْفَارًا ِِْْصَ َِ ًَُٛاٌْمَوَِْ
آٌٍََِِّ وََُِِّوا ِِأٍَأِ اٌٍَّهِد(.)1

ؾعنة اا ععافب ؾةٜكاً َٔ ايٛٗٝد ايع ٜٔأَةٚا بايعٌُ بأحهاّ ايجٛحا٠
ٚهبٌ َا ؾٗٝا َٔ ايبشاحا

ببعث ١ايٓيب ضبُهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ

ٚيل ّٚإعباق٘ ْٚصةع٘ٚ ،يهِٓٗ مل ٜعًُدٛا بٗدا ٚأقةضدٛا قُدا ؾٗٝدا َدٔ
ايبشاحا ٚ ،قاَٛا بجخةٜـ ايجهايٝـ ايٛاحد ٠ؾٗٝدا ؾلدا ٤اىبثدٌ ًب اٯٜد١
ايهةمب ١بعنة اسبُاح ايع ٟؼبٌُ نجب اسبهُ ١ق ً ٢ظٗةٜ ٫ ٖٛٚ ٙعةف
َعٓاٖا ٜ ٫ٚهللحى أُٖٝجٗا ٚأسةٖاٚ ،ؾ ٘ٝد٫ي ١قً ٢قهللّ عةعب ا٭سة قً٢
ايجخةٜـ ٚاٱقةا

قٔ ايجٛحا ٠ا ٫بايٓسب ١٭ٌٖ ازبخٛد بٗا ٚ ،إخباح

قٔ إظٗاح اا قل ٚاٌ يًعًٚ ّٛاسبهُ ١بايكةإٓ ٚآٜاع٘ٚ ،قاٍ أحهلل نباح
اىبؿسةً ٜٔب عؿسري اٯٜدٚ :١قًدٖ ٢دعا ؾُدٔ عد  ٬ايكدةإٓ ٚمل ٜؿٗدِ َعٓداٙ
ٚأقة

قٓ٘ إقةا

َدٔ  ٫ؼبجداج ايٝد٘ ندإ ٖدعا اىبثدٌ ٫حكد ًا بد٘ ٚإ

حؿع٘  ٖٛٚطايدب ىبعٓدا ٙؾًدٝس َدٔ أٖدٌ ٖدعا اىبثدٌٚ ،يهٓد٘ قٝداس َدع
ايؿاحم.
ا إ اٯٜا

اا ٤قبهللا اىبسًُـب ٚاٱخباح قٔ ن ِْٗٛخري أَد٫ٚ ١

دي ٌٝقً ٢إٔ ؾةٜكاً َٔ اىبسًُـب ًَخل بأٖدٌ ٖد ع ٙاٯٜدٚ ،١ا٭ دٌ ٖدٛ
إعبصاح َٛضٛع ٚأحهاّ اىبثٌ ايكةآًْ ٞب ٖع ٙاٯ ١ٜبايٛٗٝد ايع ٜٔنًؿٛا
بايعٌُ بايجٛحاٚ ٠يهِٓٗ ربًؿٛا قٔ ايعٌُ بأحهاَٗاًٜٚ ،خل بِٗ ايعٟ
َثًِٗ َٔ ا٭َِ ايسابكٚ ١يٝس َٔ اىبسًُـب.
إ ع ٠ٚ٬اىبسًِ ًب ايص ٠٬يٰ ١ٜايكةآْٚ ١ٝإْصاع٘ ي٘ ٚٚ ،حٚد اٯٜدا
( )1سٛح ٠ازبُع.26١
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ايكةآًْ ١ٝب َهللح٘ ٚايثٓدا ٤قًٝد٘ ربةاد٘ َدٔ

دٝؼ ايدعّ ايدٛاحدً ٠ب اىبثدٌ

ايكةآْ.ٞ
ٜٚكجددبس نددٌ َسددًِ َددٔ ايكددةإٓ ٚآدابدد٘ بددايؿاةٚ ٠ايكصددهلل ٚايٛحاسدد١
ٚايجعًِٚ ،يٝس َٔ َسًِ اٜٚ ٫جعاٖهلل آٜا

ايكةإٓ ٜٚ ،جكٝدهلل بأحهاَٗدا

ٚسٓٓٗاٚ ،ؼبةص قً ٢قهللّ ذبةٜؿٗا ٚعػٝريٖا ٚ ،نة ًب عؿسري اٯ ١ٜقٍٛ

ضبُهلل ًب َٗةإ(ٜ : )1ا أٌٖ ايكةإٓ إعبعٛا ايكةإٓ قبٌ إٔ ٜجبعهِ(.)2

ٚيهٔ ايكةإٓ ٜ ٫جبع أحهللاً ٚا ا نإ اىبةاد َٔ إعباع ايكةإٓ ِ َعٓ٢
آخة ناسبسامس ؾ٬بهلل َٔ بٝاْٜ٘ ٖٛٚ ،جعاح

َع قاْ ٕٛساب

 ٖٛٚإعباع

اىبسًُـب يًكةإٓ داُ٥اً ٚابدهللاً ٖٚدَ ٛدٔ َصدادٜل َدهللا اىبسدًُـب ًْٝٚدِٗ

َةعب ١ر وُنُُْْٗ خََْرَ ؤٍُِٓ ؤُخْرٌٍِِ َْٕٞناشِد.

ايثايث :عأدٜب ٚإحااد ايهؿاح افب سبٌ ا هللا ١ٜؾُٔ حهبج٘ ععدافب
صب ٤ٞاىبثٌ ًب ايكةإٓ ن اامس ْٚهللا ٤يًٓاس نبٝعاً َِٗٓٚ ،ايهؿاح يٝهٕٛ
حل ١قًٚ ،ِٗٝدق ٠ٛيٲمبإ ٚٚس ١ًٝٱزاحد ١سدًاإ ازببدابةٚ ٠اياػدا٠
قً ٢قك ٍ ٛايٓاس  َٔٚاٯٜا

إ ازببابةٚ ٠ح٩سا ٤ايهؿة ٜعلل ٕٚقدٔ

اٱعٝإ قبثٌ اىبثٌ ايكةآْٚ ٞقٔ حد ٙأَ ٚعاحضج٘.
يٝبك٢

ً ١داُ٥د ١بدـب اشبدايل ٚاىب ًدٛمٚ ،دقد ٠ٛداُ٥د ١يٲمبدإ ٫

ٜسجاٝع أحهلل إ ػبعٌ بةزخد ًا بٓٝد٘ ٚبدـب اداة َدٔ ايٓداسٚ ،مبٓدع اىبثدٌ
ايكةآْ ٞايهاؾة َٔ ايعجٚ ٛاٱؾةاط ًب ايجعهللٚ ٟايجًدبس قبؿداٖ ِٝايهؿدة،
ؾٝكـ ٖعا اىبثٌ ااخصاً أَاّ ايهاؾة َاًكاً سٛا ٤نإ زقُٝاُ ًب ايهؿة أٚ
غٓٝاً

احب سةَٚ ٠ٚاٍ  ،أ ٚحاٌ سًاإ ي٪ٝنهلل يد٘ بدإ قًُد٘ ٜدعٖب

ٖباٖٚ ،٤عا ايدعٖامس حلد ١قًٝد٘ ًب يدل ّٚايهدـ قدٔ إٜدعا ٤اىبسدًُـب،
ٚاٱَجٓاع قٔ اٱْؿام ًب ايباطٌٚ ،يلٖ ّ ٚلةإ َٓازٍ ايهؿة ٚايط٬ي١
()1ضبُدددهلل ازبُددداي000 ( ٞدد د  ) ّ 853 - 000 * ٖ 239ضبُدددهلل بدددٔ َٗدددةإ ايدددةاز، ٟ
اىبعةٚف بازبُاي ( ٞأب ٛاعؿة ) ضبهللث  َٔ ،أٌٖ خةاسإ  َٔ .آسداح : ٙايعدٛايٞ
ًب اسبهللٜث .
( )2صبُع ايبٝإ .285/9
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ىبا ؾٗٝا َٔ ا شبساحً ٠ب ايهللْٝا ،ايش َٖ ٞكهللَ ١يً ساحً ٠ب اٯخة ،٠٭ٕ
هللم َطداَـب اىبثدٌ ايكةآْدٚ ٞذبككٗدا ًب ايٛاقدع اشبداحا ٞديٝدٌ قًد٢
هللم ايكةإٓ ْٚلٚي٘ َٔ قٓهلل اا َٚا ؾ َٔ ٘ٝاٱخباح قدٔ قدامل ايبعدث
ٚايٓشٛحٚ ،خًٛد اىبَٓ٪ـب ًب ازبٓٚ ،١خًٛد ايهؿاح ًب ايٓاح ٫ٚ ،عٓخصة
قً ١دخ ٍٛايهؿاح ايٓاح باٱْؿام ًب اىبعا ٚ ٞايجعهلل ٟقً ٢اىبسًُـب بٌ
عجعًل بإخجٝاح ايهؿة ٚازبخٛد.

لاَىٌ املصم انمرآًَ دكًح

َٔ أوا ٤اا ععافب اسبه ٖٛٚ ِٝايع ٟأعكٔ ا٭َٛح نًٗاٚ ،ايعدامل

ايددع ٟأحدداط بهددٌ ادد ٤ٞقًُ داُٚ ،اسبهُدد١

ددهللٚح ايش د ٤ٞقًدد ٢ايٛادد٘

ا٭حسٔ ٚا٭مت ٚا٭نٌُ ٚإ اب ١اسبكٝكٚ ،١اىبثٌ ايكةآْ ٞحهَُٚ ١كهللَ١
يًخهُٚ ١اقمإ ايعًِ بايعٌُٚ ،ؾل قٛاقهلل ٚأدي ١ايعًِ َٔٚ ،اٯٜا

إ

ٜه ٕٛاىبثٌ ايكةآْ ٞقًُاً َسجكٜ ً٬كٛد افب ايعٌُٜٚ ،جلً ٢ايعٌُ باىبثٌ
ايكةآْٚ َٔ ٞا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإربا اىبسًُـب يًُثٌ ايكةآْ ٞديٚ ً٬ٝقٓٝداًٚٚ ،سد ١ًٝيًٓلدا،٠
 َٔٚخصا٥

اىبثٌ ايكةآْ ٞقهللح ٠نٌ إْسإ قً ٢ا٭خع

َٓدددددددددددددد٘،

ٚايجلٚد بايعًَ َٔ ّٛطاَ ٘ٓٝايكهللسدٚ ،١ٝاٱٖجدهللا ٤بدأْٛاح ٙندٌ حبسدب
َهللاحن٘ ٚاأْ٘ ٓ ٚعج٘ ٚقبا ٜهؿ ٘ٝيٲقجباح ٚاٱععاظ ،أ ٟإ اٱخدج٬ف
ًب اىبددهللاحى ٜ ٫طددة ًب اٱْجؿدداع ا٭َ ثددٌ يهددٌ َسددًِ َٚسددًَُ ١ددٔ اىبثددٌ
ايكةآْٚ ،ٞايعٌُ قبطاَ َٔ ٖٛٚ ،٘ٓٝاسبهُٚ ١إقمإ ايعٌُ بايعًِ.
يكهلل أحاد اا قل ٚاٌ يًٓاس باىبثٌ ايكةآْ ٞاٱحعكاً ٤ب سًِ اىبعاحف
ْٝٚددٌ اىبةاعددب ايعايٝددً ١ب ايٓشددأعـب يددعا اددا ٤بصددٝؼ ايبٝددإ ٚايٛضددٛا
ٚايهشـٚ ،اٱخباح قٔ َاٖ ١ٝايعٌَُٓٚ ،اؾع اٱمبإ ٚقبذ ايهؿة.

ٚاىبثٌ ايكةآَْ َٔ ٞصادٜل اسبهُ ، ١قاٍ ععدافب رذٌَِذهَ ِِّذا ؤَوَْ٢ذي

بٌََِْهَ رَِيهَ ِِْٓ اٌِْ٣ىَِّْٓد ( ، )1ؾٗ ٛحهُٚ ١قًِ َٚهللحسَٛٚ ١ضٛع يجٛظٝـ
( )1سٛح ٠اٱسةا.85 ٤
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يجٛظٝـ ايعكٌ يًجُٝٝل بـب اسبل ٚايباطٌ بعنة ا٭َثًد ١اسبسد ١ٝنٛسد١ًٝ
يًجهللبة ٚايٓعة ًب ا٭اٝاٚ ٤قٛاقب ا٭َٛح.
 ٫ٚعٓخصة َطاَـب اسبهُ ١بًػٝ ٚ ١ػ ١اىبثٌ ايكةآْ ٞ٭ْ٘ الَٔ ٤
ايجٓلٚ ٌٜنٌ يؿغ َٓ٘ حهُ ١بايػ ،١بٌ عجلً ٢اسبهُ ١اٜطاً بٛا:ٙٛ
ا٭َ :ٍٚؿٗددد ّٛاىبثدددٌ ايكةآْدددَٚ ،ٞدددا ٜعٓٝددد٘ ًب د٫٫عددد٘ ايعكا٥هللٜددد١
ٚاٱاجُاقٚ ١ٝا٭خ٬ق.١ٝ
ايثدداْ :ٞاىبسددا ٌ٥اىبسددجٓباَ ١ددٔ اىبثددٌ ايكةآْددٚ ٞاي دش  ٫عٓخصددة ًب
َٛضٛق٘.
ايثايث :إسجهللاَٚ ١اٛد اىبشب٘ ب٘ ًب ا٭ح

ًٚب أ ٖإ ايٓاس.
َٛضدٛقٗا٫ٚ ،

ؾكهلل عطةمس ا٭َِ ٚايشعٛمس ٚا٭َثاٍ سدِ ٜٓكدة

ٜبك ٢يًُشدب٘ ا ٫ايدعنة ٚاىبعٓد ٢اٱنبداي ٞاىبسدجكةأ َدٔ اىبشدبَ٘ ،دع إ
ا٭ ٌ ٖ ٛن ٕٛاىبشب٘ ب٘ أنثدة ٚضدٛحاً ٚبٝاْداً َدٔ اىبشدب٘ ٚعد٪دٖ ٟدعٙ
اسباٍ افب قهللّ إْجشاح ٖع ٙا٭َثاٍ ٚإْهللساحٖاٚ ،قً ١عهللا ٚا بدـب ايٓداس
حجً ٢ب ا٭َصاح ٚقٓدهلل ا٭َد ١ايدش عهْٛد
ايكةآْ ٞؾاْ٘ بامَ ٚساب

ًب ا٭ح

ٚٚيدهلل

قٓدهللٖا ،أَدا اىبثدٌ

باةؾ ٘ٝطةف اىبشب٘ ٚاىبشب٘ بدَ٘ٚ ،دا

بُٗٓٝا َٔ ايصًٚٚ ١ا ٙٛا٭يجكاٚ ٤إ ناْ

قً ٢عب ٛايجكةٜدب ،يٝهدٕٛ

ٖعا ايبكا ٤إسجهللاَ ١يًخهُ ١اىبسجكةأ َٔ ٠اىبثٌ ايكةآْ.ٞ
ايثايث :عةعب ا٭سة قً ٢اىبثٌ ايكةآًْ ٞب قدامل ا٭ؾعداٍ ٚا٭قدٛاٍ،
ٚإ ٬ا اجملجُعا

ٚإْكٝاد اىبَٓ٪ـب ىبطاَـب اىبثٌ ايكةآْ.ٞ

ايةابع َٔ :خصا٥

اسبهُ ١اْٗا عٓابدع ًب ايكًدٛمس ٚعجلًد ٢قًد٢

ا٭ؾعاٍ ،ؾٝهجسبٗا ا ٱْسإ ٜٚعٌُ بٗدا َدٔ غدري إ ٜسجخطدةٖا ًب ندٌ
ق ٍٛأ ٚؾعدٌ ٜمادذ قٓٗدا با٭ دٌَٓٚ ،د٘ اىبثدٌ ايكةآْد ٞايدعٜ ٟسدجًلّ
ايشهة َٔ اىبسدًُـب ٚايٓداس نبٝعد ُا ا ععدافب  ،بإقجبداح إٔ اىبثدٌ ْعُد١

َجعهللدً ٠ب اع٘ َٛٚضٛق٘ ٚد٫٫ع٘ ٚأسة ،ٙقاٍ ععافب روٌَمَْْ آََْٖنَا ٌُمَّْاَْ
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اٌِْ٣ىََّْٓ ؤَْْ اشْىُرْ ٌٍَِّهِد (.)1

ٚيكهلل اعٌ اا قل ٚاٌ اسبهًُ ١ب َجٓا ٍٚنٌ َسًِ َٚسًُ ١بآٜا
ايكةإٓ َٚطاَٗٓٝا ايكهللس ،١ٝيجه ٕٛسريعِٗ َةآ ٠يًكةإٓ َٚا ؾ َٔ ٘ٝعُٓ١ٝ
ىبًه١

دهللٚح ا٭ؾعداٍ قدٔ قكدٌ ٚعبصدة ٚٚضدع ا٭ادٝاً ٤ب َٛاضدعٗا،

ٚإعباع

ٝؼ ايصٛامس ٚايسهللاد ٚإٜكاع ا٭ؾعاٍ ق ًَ ٢ا ٜٓبػ ٞبعهلل ايبٝدإ

ٚايجكةٜب بًػ ١احملسٛسٚ ،إاجٓامس َا ٜٓ ٫بػَٚ ٞا ٪ٜد ٟافب اشبسداح٠
ٚايطٝاع.
يكهلل أحاد اا قدل ٚادٌ يًُسدًِ إٔ ٜدأع ٞؾعًد٘ قًد ٢حسدب ايعًدِ
ٚاىبصًخٚ ١ايػدة

ايدهللْٚ ٟٛٝا٭خدة ،ٟٚؾلدا ٤اىبثدٌ ايكةآْد ٞيمسد

َعاْ ٞاسبهًُ ١ب ٖٜٓ٘ٚ ،كهللّ قً ٢ا٭ؾعداٍ ايدش ع ٓؿعد٘ ٚإ ناْد

يبدا

عهةٖ٘ ايٓؿس ٚدبهلل ؾَ ٘ٝشكٚ ١عهًٝؿاًٚ ،مبجٓع قٔ أاٝا ٤قهللٜهلل ٠يبا عشجٗ٘ٝ
ٚعٗٛا ٙايٓؿس ٭ٕ ؾٗٝا ضةحاَ قًً ٘ٝب ايهللْٝا ٚاٯخة.٠
ٚاا٤

اٯ ١ٜضبٌ ايبخدث بًػد ١اىبثدٌ يجهد ٕٛحهُد ١بايػدٚ ،١بٝاْد ًا

يًخهِ ايعٜ ٟكمٕ بايعًٚ ١ايسبب َٔٚ ،خصا٥
ٜج ًـ قٓٗا ٖٛٚ ،ايعْ ٟ

ايعً ١إٔ َعً ٛا ٫

قً ٘ٝاىبثٌ ايكةآًْ ٞب ٖع ٙاٯٜد ١ايهةمبد،١

َع آ ١ٜإقلاز ٖٞٚ ١ٜإٔ اىبعًَ ّٛعـب َٚكصٛد ٬ٖ ٖٛٚ ،ى ايلحع ايعٟ
ٜةَل إفب عًـ أَٛاٍ ايهؿاح.
ٚنٌ آً ١ٜب ايكةإٓ ٖ ٞحهُ ١بايػٚ ،١دي ٌٝقكًٚ ٞاةقٚ ،ٞحهِ
واٜ ٟٚجصـ بصبػ ١ايهللٚاّ افب  ّٜٛايكٝا َ َ٘ٓٚ ،١اىبثٌ ايكةآْ ٞايعٟ
ٜٓال باسبهُٚ ١ايعًِ َٔٚ ،خصا٥ص٘ قهللّ اعبصاح

ؿ ١اسبهُ ١بايؿاظ٘

َٛٚضددٛق٘ بددٌ اْدد٘ ٜددهللق ٛافب اسبهُددٜٚ ١كددٛد ايٗٝددا ايكدداحٚ ٨اىبسددجُع
ٚايساَع ٜ َٔٚجأسة بَِٗ ٖٛٚ ،اد ٠يٲقجباس يعا عؿطٌ اا ٚاعً٘ بًػ١
عشبٜ ٘ٝعةؾٗا ايٓاس نبٝعاً يٝه ٕٛايٓؿع اقِ ٚايؿا٥هلل ٠انثة.
يكددهلل عؿطددٌ اا قلٚاددٌ ٚخاطددب ايٓدداس قًدد ٢قددهللح قكددِ ٛ

( )1سٛح ٠يكُإ 39
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َٚددهللاحنِٗٚ ،قبددا ٜؿُْٗٛدد٘ َددٔ اىبٛاضددٝع بجكةٜددب اىببددادٚ ٨ا٭حهدداّ

بايجُثٝددٌ قبددا ٖدد ٛضبسددٛس يٲْسددإ َاًك داً ،قدداٍ ععددافب رََِٛذًُ اٌْفَ ذرٍِمََِْٓ
وَاألَػَّْي وَاألَرَُِّ وَاٌَّْصِريِ وَاٌطَِّغِد(.)1

ٖٚعا اىب ثٌ ااٖهلل قً ٢ايجطاد بـب اىبَٓ٪ـب ٚايهؿاح بًخاظ ا٫اجُاع
ٚا٫ؾمام ،ؾٓٝجؿع اىبسًُ َٔ ٕٛحٛاسِٜٗٚ ،سجعًُْٗٛا ًب إدحاى ٚأدا٤
ٚظددا٥ؿِٗ ،اَددا ايهؿدداح ؾددإ حٛاسددِٗ َعاًددٜٓ٫ ١جؿعددَٗٓ ٕٛدداٖٚ ،ددٞ
ناىبعهلل َٔ ٖٛٚ ١َٚايشٛاٖهلل قً ٢عٛنٝهلل اىبثٌ ايكةآْ ٞيجؿط ٌٝاىبسدًُـب
قً ٢ا٭َِ ا٭ خةٚ ٣بٝإ ايجبا ٜٔبٚ ِٗٓٝبـب ايهؿاح ًب اسبٝا ٠ايهللْٝا.
ٚأسبامس عؿط ٌٝاىبسًُـب قً ٢ا٭َِ ا٭خةٚ ، ٣بٝإ ايجبا ٜٔبِٗٓٝ
ٚبـب ايهؿاح ًب اسبٝا ٠ايهللْٝاٚ ،أسبامس دخد ٍٛاىبسدًُـب ازبٓدٚ ،١دخدٍٛ
ايهؿاح ايٓاح.
َٔ اىبسًُـب َٔ ٜه ٕٛاقُٚ ٢ا ِ خًك ، ١ؾٗدٌ ٜشدًُ٘

ؾإ قً

ايعّ ا زبٛامس  ٕ٫ ،٫اٯ ١ٜاا٤

مبهللح٘ ٚاقجباح ٙبصرياً وٝعاً باخجٝاحٙ

ا٫سٚ ،ّ٬اْ٘ ادحى َاػبب قً َٔ ٘ٝايٛاابا

ٚ ،اسجااع ايجُٝٝل بـب

اسبل ٚايباطٌٚ ،اعباع اسبل ٚااجٓامس ايباطٌ .
ٚالبا اا٤
اٯٜا

اٯ ١ٜيًهٓاٚ ١ٜايجشبٚ ٘ٝايجعةٜض بايهؿاح ٱقةاضِٗ قٔ

اسبس ١ٝايش عهللق  ٛايٓاس يٲمبإ باا ععافبٚ ،ؾ ٘ٝإااح ٠افب ْعُ١

اا ععافب قًد ٢اٱْسدإ ؾُٝدا حزقد٘ َدٔ اسبدٛاسٚ ،ايٛظٝؿد ١ا٫ساسد١ٝ

يًخٛاس ؾهُا قاٍ ععافبر َِا خٍََمُْٕ اٌْ ِٟٓوَاإلِٔصَ بِالَّ ٌََِؼُُّْْوِْد(.)2

ؾهعا بايٓسب ١يًخٛاس ؾإ اا قلٚاٌ اعًٗا قٓهلل اٱْسإ ٚس١ًٝ
َٚاد ٠يعبادع٘ ٚ ،مبهدٔ إ ْ٪سدس قاقدهلل ٠نَٝ٬دً ١ب اىبكداّ ٖٚد ٞععًدل
ايٛااب بازبل ٤نجعًك٘ بايهٌ ،ؾًًبصة ٚظٝؿ ٖٞٚ ١ح ١ٜ٩اٯٜا
ٚاٱيجؿددا

افب بددهللٜع

( )1سٛحٖٛ ٠د .12
( )2سٛح ٠ايعاحٜا

.24

ايه١ْٝٛ

ددٓع اا ٚقعدد ِٝخًكدد٘ ٚغريٖددا َددٔ ايٛظددا٥ـ
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ايعكا٥هلل ١ٜيجه ٕٛحاا ١اْ٫سإ يًبصة ًب اَٛح ايهلل ٜٔانثة َٔ حااج٘ ا
ًب اَٛح اي هللْٝاٚ ،ؾ ٘ٝاااح ٠افب إ اا قلٚاٌ اعٌ ايبصة قٓهلل اْ٫سإ
ٱقاْج٘ قً ٢ايعبادَ ،٠ع ااماى ايبصة ًب ايعبادٚ ٠اشبطٛع ا ععافب.
ٚنعا ايسُع ؾاْ٘ حاس َٔ ١حٛاس اْ٫سإْٚ ،عُٚٚ ١س ١ًٝيًعباد٠
ٚاٱْصا

افب آٜا

ايكةإٓ ٚ ،واع اسبهَُٗٓٚ ١ا اىبثٌ ايكةآَْٚ ٞاؾ٘ٝ
ايهْٝٛد ١نايةقدهلل ٚ ،دٛ

َٔ اي هللحٚس ٚايعيٚ ،واع اٯٜدا

ايدةٜذ

ايعاعٝددٖٚ ،١دد ٛآيدد ١ي٬حعكدداً ٤ب اىبعدداحف اٝ ٫ددٚ ،١ععًددِ احهدداّ اسبددٍ٬
ٚاسبةاّ.
ٚنعا ؾدإ ٚظدا٥ـ ايسدُع ايعكا٥هللٜد ١انثدة َدٔ ٚظا٥ؿد٘ ايش صد١ٝ
٪ٜٚسِ ايهؿاح يجعاٖ ًِٗٝاعـب اسباسجـبٚ ،قهللّ اْ٫جؿاع َُٓٗا صبجُعجـب
َٚجؿةقج ـب ًب حٚ ١ٜ٩واع اٯٜا

ٚايياٖـب ايهللاي ١قً ٢ايةبٛبٚ ١ٝيلّٚ

قباد ٠اا ععافبٚ ،ااةانٗا ًب ايعبادَٚ ٠ثٚ ً٬حد ًب اسبهللٜث (ايٓعة افب

ايهعب ١قباد )1()٠ؾٝشمى ايبصة ًب ايعبادٚ ،٠عه ٕٛي٘ ٚظٝؿَ ١سجكًٜٓ ١اٍ
َٔ خ ٬ا اْ٫سإ ا٭اة ٚايثٛامس .
 َٔٚاٯٜا

إ اسجعُاٍ ا يبصة ٚايسُع ًب ايعباد ٠ق ٕٛيْ٬سإ ًب

اَٛح ايهللْٝا ٚقطا ٤اسبٛا٥ج ٚايجبصة ًب ا٭اٝاٚ ٤اخجٝاح ايصاحل ٚاْ٫ؿع
ي٘ ٚيًٓاس ،ؾلا ٤اىبثٌ ايكةآْ ٞببٝإ اىبا٥ل بـب اىبسًُـب ٚايهؿاح قبا ػبعٌ
ايجطاد ٚا٫خج٬ف بُٗٓٝا داُ٥اً َٚجصدٚ ً٬ؾٝد٘ ديٝدٌ قًد ٢حجُٝدْ ١صدة
ٚغًب ١اىبسًُـب  َٔ ٖٛٚأسبامس قلل ايهؿداح قدٔ اٱضدةاح باىبسدًُـب،

ٖٚددلمبجِٗ ًب ايكجدداٍ نُددا عكددهللّ ًب قٛيدد٘ ععددافب رٌَذْٓ ٍَعُ ذريووُُْ بِالَّ ؤَذًى

وَبِْْ ٍُمَاٍُِٖووُُْ ٍُوٌَُّووُُْ األَ َِْارَد (.)2
إ ٜعلل ا٭قُ ٢قٔ اٱضةاح بايبصري ًب اىبٛااٗدٚ ١ايكجداٍٖٚ ،دٛ
َٔ َصادٜل ٖامس َآٜؿكد ٘ ايهؿداح ٖبداْٗ٫ ٤دِ ٜ٫سدجاٝع ٕٛاسدجعُاٍ
( )1نٓل ايعُاٍ .213/12
( )2سٛح ٠اٍ قُةإ .156
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ايس٬ا ٚايعهلل ٠بايٛا٘ ايصخٝذ بسبب ايعُ ٢ايع ٟأمل بِٗ ٜ٫ٚكهللحٕٚ
قً٢

هلل ٖل ّٛاىبسًُـبٚٚ ،ساَ ٌ٥باغججِٗ ٚإ ابجِٗ بايعُٚ ٢ايصُِ

نُا اِْٗ ٜعلل ٕٚقٔ ا٫حماز َٔ ايةٜذ ايعاع ١ٝايش عأع ٞقً ٢زحقِٗ
ٚحةسِٗ ،بُٓٝا ٜه ٕٛاىبسًًُ ٕٛب ٜكع ١داٚ ،١ُ٥مبجًهد ٕٛايكدهللح ٠قًد٢
ايجهللبري ٚاٱحماز.
َٚددٔ خصددا٥

ايبصددة ٚايسددُع اٱقاْدد ١قًدد ٢اٱيؿددٚ ١ازبُاقدد١

ٚايجعدداٚ ٕٚايجعاضددهلل ٚقطددا ٤حااددا

اٱخددٛإ ،يددعا اددا ٤اىبثددٌ يبٝددإ

عؿط ٌٝاىبسًُـب يجدٛظٝؿِٗ اسبدٛاس ًب َةضدا ٠اا ٖٚ ،دٌ ٜعدين ْعد
ايهؿاح بايعُٚ ٢ايصدُِ َدٔ ايدعْٛمس اشب ا د ١جبداححش ايبصدة ٚإ ٫
ازبددٛامس  ٕ٫ ،٫اىبددةاد ٖدد ٛاخجٝدداحِٖ اٱقددةا

قددٔ اٯٜا ٚ،عاٝددٌ

ازبٛاحا ًب أِٖ ٚظٝؿ ١ا ًب اسبٝا ٠ايهللْٝا  ،يعا ادا٤

بصدٝػ ١ايجشدب٘ٝ

ايش ٜهللٍ قًٗٝا حةف ايجشب ٘ٝايهاف ًب (نا٫قُٖٚ )٢دَ ٛدٔ ا٫قلداز
يجكهلل ٚ ِٜـ ايهؿاح ٚعشبَ ِٗٗٝع ايجعهللد با٫قُٚ ٢ا.ِ ٫
ٚقسُ

اسبهُ ١ايش ععين َعةؾ ١ا٭اٝا ٤افب قسُـب:

ا٭ :ٍٚاسبهُ ١ايٓعة :١ٜايش عؿٝهلل إدحاى اسبدل ٚعُٓٝدًَ ١هد ١ايٓعدة
ٚاٱسجهللٚ ٍ٫إسجخطاح اسبل.١
ايثاْ :ٞاسبهُ ١ايعًُٚ :١ٝععين ايعًِ با٭َٛح اشبا  ١بكهللحٚ ٠إخجٝاح
اٱْسإٚ ،ذبص ٌٝاشبري ٚأسبامس ا هللاٚ ١ٜايةااد.
ٚاىبثددٌ ايكةآْدد ٞادداَع يًكسددُـب َع داً ىبددا ؾٝدد٘ َددٔ َعدداْ ٞاٱسددجهللٍ٫
ٚاٱحجلاج ٚاٱسجكةاٚ ٤ايجؿهة ٚايجأٌَ ٚايجهللبة ،نُا اْ٘ ٜٗهلل ٟافب سبٌ
ايةااد ٜٚ ،عـب اٱْسإ قً ٢إخجٝاح َا ؾ ٘ٝاىبصًخٚ ، ١إاجٓامس َا ٜد٪دٟ
افب اىبؿسهلل َٔ ٖٛٚ ، ٠قَُٛا

قٛيد٘ ععدافب ربِْ هَذَِا اٌْمُذرْآَْ ٍََْذًِْ

ٌٌٍَِِّٗ هٌَِ ؤَلْوََُد (.)1
ٚاىبثٌ ايكةآَْ ٞهللحس ١ااَع ١دبعدٌ اٱْسدإ ٜ ٫ؿعدٌ ا ٫ا٭ؾطدٌ
( )1سٛح ٠ا٭سةا.9 ٤
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ٚا٭ٚفب ٚا٭حسٔٚ ،ايدعٜ ٟعُدٌ بد٘ حهُٝد ًا ًب قٛيد٘ ٚؾعًد٘ٚ ،ػبًدب
اىبٓؿع ١يٓؿس٘ ٚ ،ػبجٗهلل ًب دؾع ايطةح قٓٗاٜ ٚ،ه ٕٛبعٝهللاَ قٔ ايسؿ٘.

حبس تالغً

َددٔ ٚادد ٙٛايبددهللٜع (ا٫سجك صدداٖٚ )٤دد ٛإ ٜددأع ٞاىبددجهًِ قبٛضددٛع
ؾٝسجكصَ ٞعاْٜٚ ،٘ٝسجخطة

دؿاع٘ ايعاعٝدٚ ١قٛاحضد٘ٚ ،ادا٤

ٖدعٙ

اٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايسابك ١خبصٛص ايهؿاح ،ؾعنةعِٗ اٯ ١ٜايسابك ١قًد ٢عبدٛ
ايجعٝـب ٚاسبصة ٚإ أَٛا ِ ئ عٓؿعِٗ  ٫ٚعهللؾع قدِٓٗ ايدبٚٚ ٤٬ادٙٛ
ايشةٚ ،نعا أ٫ٚدِٖٚ ،ا ا ناْ

ا٭َٛاٍ ٚا٭٫ٚد ٫عٓؿع ايهاؾة َجخهللاً

َٚجعهللداً ،ؾاْ٘ ٜبكَٓ ٢ؿةداً قاالاًٚ ،ؾاقهللاً يٓصة ٠ايػري سٛا ٤نإ حهباً
ا ٚااح ًا ا ٚبعٝدهللاًٚ ،ادا ٤اٱسجكصداً ٤ب ٖدع ٙاٯٜدٚ ١اٯٜد ١ايسدابكَ ١دٔ
ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚقهللّ نؿا ١ٜا٭َٛاٍ ٚا٭٫ٚد قٔ ايهؿاح.
ايثاْ :ٞإ اا قلٚاٌ ٖ ٛايعلٜل ازبباح ايك ٟٛايعٜ ٟكٗدة ايهؿداح
٪ٜٚاخعِٖ قًْٛ ٢بِٗ.
ايثايث :اْػ٬م بامس ايؿهللاٚ ٤ايٓصة ٠بايٓسب ١يًهؿاح ،ؾُٔ خصا٥
اىبسًُـب ٚعؿط ًِٗٝقً ٢ا٭َدِ ا٭خدة ٣بدامس ايهؿداحا ٚ ،دؾدع اىبداٍ
ٚإطعاّ اياعاّ يًجهؿري قٔ اشباأ ٚايجكصدري ايشدةقَ ٞدع َداحزقِٗ اا
قلٚاٌ َٔ ؾجذ بامس اٱسجػؿاح  ٖٛٚأقعِ نؿاح.٠
ايةابعَ :صري ايهؿاح ًب اٯخة ٠دخ ٍٛايٓاح.
اشبدداَس :اٱقاَدد ١اىب٪بددهلل ٠يًهؿدداح ًب ايٓدداح  ،ؾدد ٬ؽبةاددَٗٓ ٕٛددا
ٜ٫ٚػادح ٕٚايععامس ا٭ي.ِٝ
ايسادس َٔ :اٱسجكصا ٤إْجكاٍ ٖع ٙاٯ ١ٜافب َٛضٛع إْؿام ايهؿاح،
َٚاٜبعي َٔ ٕٛا٭َٛاٍ ايش ًب أٜهلل.ِٜٗ
ايسددابع ّ :ايهؿددا ح قًدد ٢إْؿدداقِٗ ا٭َددٛاٍ ًب اىبعا ددٚ ٞإحعهددامس
ايؿٛاحد.
ايثددأَ :نددة قاقبدد ١أَددٛا ِ بصددٝػ ١اىبثدداٍ احملسددٛس يجهدد ٕٛأنثددة
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ٚضٛحاً ٚبٝاْاً.
ايجاسددع :حٜ٩دد ١ايهؿدداح ايعددعامس ًب ايددهللْٝا بجًددـ ا٭َددٛاٍٚ ،قًدد١
اىبعااد ا ٚ ،ععاٝددٌ ا٭قُدداٍ ،٭ٕ ْددل ٍٚاٯ ؾددا

ايسددُاٚ ١ٜٚا٭حضدد١ٝ

سبب يًهساد.
ايعااددة :اٱاددداح ٠افب ظًدددِ ايهؿدداح أْؿسدددِٗ بإخجٝددداحِٖ ايهؿدددة،
ٚإقاَجِٗ قً ٢ازبخٛد ٚايعٓاد.
اسباد ٟقشة :إْعاح ايهداؾة ٜٔباْد٘ إ ا ْدلٍ بٗدِ ايدب ٤٬ؾاْد٘ ٜ٫بكد٢
ا٦ٝاً.
ايثاْ ٞقشة :عٓل ٜ٘اا قلٚاٌ َٔ ايعًِ  ،٭ٕ ايعًِ قبدٝذ ٚ ،اا
سبخاْ٘ َٓل ٙقٔ ايكبٝذ.
ايثايث قشة :صب ٤ٞايك ةإٓ باىبٛقعٚ ١أسبامس ا هللا ١ٜبصٝػ ١اٱْعاح
ٚايٛقٝهلل.
يكهلل اا ٤اٱسجكصاً ٤ب ٖداعـب اٯٜدجـب ببٝدإ ايعدعامس ٚايدب ٤٬ايدعٟ
ًٜخددل ايهؿدداح ًب أْؿسدددِٗ ٚأَددٛا ِ ًب ايددهللْٝا ٚا٭خدددةٚ ،٠ؾٝدد٘ َدددهللد
يًُسًُـب ٚسب ٌٝق ٠ٛدِٚ ،دقد ٠ٛدِ ىبٛا دً ١ازبٗداد ٚدح ٤أسدبامس
اشبٛف ٚايٝأس ٚايكٓٛط ،٭ ٕ قهللً ِٖٚب ضعـ َجصًٌٚ،ب خٛف َٔ
ْل ٍٚايب ٤٬ايسُاٚ ،ٟٚحاٍ َٔ اٱحباى ٚايعٖٚ ٍٛايجشج

بسبب يػ١

اٱْعاح ايكةآَْٚ ١ٝا ؼبٌ ب٘ ًب ايٛاقع ،٭ٕ اٱْدعاح ٚايٛقٝدهلل ايكةآْدً ٞب
اىبكاّ قً ٢قسُـب:
ا٭ :ٍٚدْ.ٟٛٝ
ايثاْ :ٞأخة.ٟٚ
٫ٚبهلل َٔ َصادٜل قااًٚ ١آاً ١يٲْعاح ايهللَْ ٖٛٚ ٟٛٝدٔ اقلداز
ايكةإٓٚ ،ايشٛاٖهلل ايعًُ ١ٝقً٢

هللم ْلٚي٘ َدٔ قٓدهللااٚ ،ديٝدٌ قًد٢

عؿط ٌٝاىبسًُـب حبًُِٗ يٛا ٤اٱْعاح يًٓاس َٚدٔ َٓداؾع اٱسجكصداً ٤ب
اىبكاّ حص ٍٛا َٔ٫قٓهللاىبسًُـب ٖ ٚ ،امس اشبدٛف قدِٓٗ َدٔ قدهللِٖٚ
ٱؾدداد ٠اٱسجكصددا ٤هدد ٍٛايطددةح ٚايددب ٤٬ايهدداؾةٚ ٜٔأَددٛا ِ ٚقلددل
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أ ٫ٚدِٖ قٔ عصةؾِٗ ،بسبب ظًُِٗ ٭ْؿسِٗ ٚاخٛدِٖ.
ٚقهلل نة
ا٦ٝاًٚ ،اا٤

اٯ ١ٜايسابك ١أَٛاٍ ٚأ٫ٚد ايهؿاح ٚاِْٗ ئ ٜػٓٛا قِٓٗ
ٖع ٙاٯ ١ٜبايجُث ٌٝقً ٢عًـ أَٛا ِ بايةٜذ ايباحد ٠ؾُا

ٖ ٛحاٍ ابٓا ٤ايهؿاحٜٓ ٌٖٚ ،خصة قهللّ غٓاِٖ ٯباً ِٗ٥ب قامل ا٭خة٠
اّ ٜشددٌُ اسبٝددا ٠ايددهللْٝا ،ازبددٛامس ٖدد ٛايثدداْ ٕ٫ ٞأ٫ٚد ايهؿدداح سددبب

٭ اِٖ ٚقعابِٗ ًب ايهللْٝا ٚا٭خة ٠قاٍ ععافب ر فَالَ ُٖؼِّْْٟهَ ؤَِْوَاٌَُُُْ وَالَ ؤَوْالَ ُهُُْ
بََِّّٔا ٍُرٍُِْ اٌٍَّهُ ٌَُِؼَََُُِِِّْ ََِِا فٌِ اٌَََْ٣اِْ اٌْئََْا وََٖسْهَكَ ؤَٔفُطَُُُْ وَهُُْ وَافِرُوَْد (\.)1

ٚ َٔٚا ٙٛايععامس با٭٫ٚد ًب ايهللْٝا عةبٝجِٗ ْٚشأعِٗ قًَ ٢ؿاِٖٝ
ايهؿةَٚ ،ا ؾٗٝا َٔ اىبشك ١اٱضاؾ ١ٝ٭ْٗا خ٬ف حهِ ايشةع ٚايعكٌ ،
ٚنُددا عجعددة

ا٭َددٛاٍ يًجًددـ ٚايػٶٴددِٓ ،ؾددإ أ٫ٚد ايهؿدداح ٜجعةضددٕٛ

يًسيبَٚ ،دِٓٗ َدٔ ٜبدادح افب دخد ٍٛاٱسد ّ٬يً ٝدـ ايٓدهللّ ٚاسبسدة٠
ٚا٭ مل ًب قًددب ابٝدد٘ ايهدداؾة ،يٝهدد ٕٛا ٚ ٣قددعامس ايهؿدداح ًب أَددٛا ِ
ٚأ٫ٚدِٖ بهللٍ ايجٓعِ بٗا ٚاربا ٖا زَ َٔ ١ٜٓصادٜل ا٫سجكصاً ٤ب اٯ١ٜ
ايهةمبَٚ ،١اًب َؿٗ َٔ َ٘ٛايبشاح ٠يًُسًُـب حباٍ ايبد٪س ٚا٭مل ايدش
عصٝب ايهؿاح ٚ َٔ ٖٞٚ ،ا ٙٛضعؿِٗ ٚقً ١اسبٚ ١ًٝاىبهة قٓهللَِٖٔٚ ،

ايش ٛاٖهلل ايعًُٚ ١ٝاىبصادٜل اشباحا ١ٝقً ٢قٛي٘ ععدافبرٌَذْٓ ٍَعُذريووُُْ بِالَّ
ؤَذًىد(.)2

لاَىٌ انصهح تني أيصهح انمرآٌ

ايكةإٓ ن ّ٬اا قلٚاٌٚ ،نجامس ْازٍ َٔ ايسُاٖ ،٤ب ١إ  ١ٝ٭ٌٖ

ا٭ح

نبٝعاَ  ،عجهللاخٌ آٜاع٘ ًب َعاْٗٝا ٚعماذ ا٭ْدٛاح ايكهللسدَ ١ٝدٔ

نٌ آ ١ٜقةآْ ١ٝقً ٢ا يٛاقع ايعًُد ٞيًٓداسٚ ،عؿسدة اٯٜد ١ايكةآْٝد ١اخجٗدا
سٛا ٤ناْ

صباٚح ٠ا اَٛ ٚاٛدً ٠ب سٛح ٠اخةٚ َٔٚ ،٣ا ٙٛايجؿسري

( )1سٛح ٠ايجٛب.55 ١
( )2سٛح ٠آٍ قُةإ .111
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ٚايجهللاخٌ بـب اٯٜا

ايصً ١ايعكا٥هلل ١ٜبـب اَثً ١ايكدةإٓ يجكدهلل ٚ ِٜدـ

ايهؿاح ٚعشبَ ِٗٝع ايجعهللد با٫قُٚ ٢ا ِ ٫سٛاً ٤ب اَ٫ثً ١ايصةؼب ١اٚ
اىبةسً.١
ؾ٬مبهٔ ايؿصٌ بـب أَثً ١ايكةإٓ نُدا إ عدةى ايصدً ١بٗٓٝدا عؿٜٛد
ىبٓاؾع قهللٜهلل ٠عجعًل بايعكٝهللٚ ٠اٱاجُاع ٚايسٝاسٚ ١ا٭خ٬م ،إ دحاس١
ايصً ١بـب أَثً ١ايكةإٓ قًِ اهللٜهلل ٚسة َهٓ َٔ ٕٛأسةاح ايكةإٓٚ ،نٓل
ٜؿجذ ايبامس اَاّ ايعًُاٚ ٤ايباحثـب ٱسدجٓباط ايعًدَ ّٛدٔ اىبثدٌ ايكةآْدٞ
ً ٚج٘ َع غري َٔ ٙا٭َثاٍ ايكةآْ.١ٝ
ٚاا ٤اىبثٌ ايكةآًْ ٞب ٖع ٙاٯ ١ٜخا اً قبا ٜؿعًد٘ ايهؿداح ٚ ،ادا٤
أَثً ١أخةً ٣ب إْؿام ايع ٜٔآَٓٛا ًب سب ٌٝاا َع دبً ٞآساح ايجبا ٜٔبُٗٓٝا
بًخاظ ا٫مبإ ٚايهؿة ٚايٓجٝلٚ ١ايعاقبد ،١ؾاْؿدام ايهؿداح ٜدعٖب سدهلل٣
ٚعًٗه٘ ايةٜااٜٚ ،هٚ ٕٛبا ً٫قً ّٜٛ ِٗٝايكٝاَ ،١اَا إْؿام اىبسدًُـب ًب

سب ٌٝاا ؾاْ٘ َباحى ٚؾ ٘ٝايُٓاٚ ٤ايلٜاد ، ٠قاٍ ععافب رآٌٍََِِّ ٍُنفِمُوَْ
ؤَِْوَاٌََُُْ فٌِ ضًََِِّ اٌٍَّهِ وََّ ٍَّٓ٢ ًَِٛؤَََّْْٕٔٗ ضَّْغَ ضَنَاًَِِ وََّ ٍَّٓ٢ ًَِٛؤَََّْْٕٔٗ ضَّْغَ ضَنَاًَِِ فٌِ وُذًِّ

ضُنُّْ ٍٍَٓ ِِائَُٓ  ٍَّٓ٢وَاٌٍَّهُ ٍُعَاػِمُ ٌَِّْٓ ٍَشَاءُد (.)1
ٚؾ ٘ٝد٫ي ١قً ٢س ١َ٬اَٛاٍ اىبسًُـب َٚآٜؿك َٔ ٕٛأسبامس ا ٬ى
ٚايجًددـ يٲخبدداح قددٔ حصدد ٍٛايسددٓبٌ ايهددثري ٚايهلل٫يدد ١قًدد ٢حصددادٙ
ٚاْ٫جؿاع َٓ٘ ،يٝه ٕٛا٫مبإ ٚقصهلل اٱْؿام ًب سب ٌٝاا ٚاق َٔ ١ٝايةٜذ
ايعاع  ١ٝايش عدأع ٞقًد ٢زحٚع ٚاَدٛاٍ ايهؿداح ؾججًؿٗدا ،ؾٝهد ٕٛاٱْؿدام
ايكً َٔ ٌٝاىبسًِ حٜعاً نثرياً.
ٚنُا اا٤

اٯٜدا

ًب ْصدة ايكًدَ ١دٔ اىبسدًُـب قًد ٢ايهثدةَ ٠دٔ

ايهؿددداح قددداٍ ععدددافب ر بِْْ ٍَىُذ ذْٓ ِِذ ذنْىُُْ ػِشْذ ذرُوَْ رَذذذاِِرُوَْ ٍَغٍُِّْذذذوا

( )1سٛح ٠ايبكة.261 ٠
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ِِائَََِْٗٓد(.)1
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ؾهعا ا٭َة ًب اٱْؿام ؾإ اْؿام اىبسًُـب يًُاٍ ايكًً ٌٝب سب ٌٝاا
ٚععاٖهللٜ ٙه ٕٛانثة أسةاً ٚلبا َٔ ٤اىباٍ ايهثري ايعٜٓ ٟؿك٘ ايهؿداحٚ ،ؾٝد٘
بشاح ٠ظٗٛح اىبسًُـب ًب بامس ايعهللٚ ٠ايس٬ا ٚنثة ٠اَٛ٫اٍ.
ٚمبهددٔ ازبُددع ٚإػبدداد ايصددً ١بددـب أَثًدد ١ايبشدداحٚ ٠أَثًدد ١اٱْددعاح ًب
ايكةإٓ َٚع اخج٬ف اٗ ١ا شباامس ؾٗٝا ؾإ َطاَٗٓٝا عٓؿع ندٌ اْسدإ،
ؾاَثً ١ايبشاحَٛ ٠اٗ ١يًَُٓ٪ـب ا ٫اْٗا عجطُٔ ًب َٛضٛقٗا َٚؿَٗٗٛا
عةغٝب ايهؿاح با٫س ،ّ٬اَا أَثً ١اٱْعاح اىبٛاٗ ١يًهؿاح ؾجٓؿع اىبسًُـب
َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبٝإ ض٬ي ١ايهؿاح ٚس ٤ٛاخجٝاحِٖ.
ايثاْ :ٞايجأنهلل َٔ ْصة اا قلٚاٌ يًُسًُـب ٚإضعاف قهلل.ِٖٚ
ايثايث :اٱسجعهللاد يًكجاٍ ٚايهللؾاع قٔ بٝط ١اٱس َٔ ّ٬غدري خدٛف أٚ
ٚاٌ
ايةابدددع :حٜ٩ددد ١ايدددب ٤٬ايدددع ٟؼبدددٌ بايهؿددداح ًب أَدددٛا ِ ٚأْؿسدددِٗ
 ٚحاح.ِٜٗ
اشباَس :إزدٜاد اىبسًُـب امباْاً ىباابك ١ايشٛاٖهلل ايٛاقع ١ٝيًػ ١اٱْعاح
ايٛاحدً ٠ب ايكةإٓ.
ايسادس :إ ْعاح اىبسًُـب يًهؿاحٚ ،دقدٛعِٗ لدةإ َٓدازٍ ايهؿدة
ٚايط٬ي.١
ايسابع :لبًَ ٛه ١ازبهللاٍ ٚا٫حجلاج قٓهلل اىبسًُـب  ،يجه ٕٛس٬حاَ
قكا٥هللٜاَ.
ٚايكددةإٓ عبٝددإ يهددٌ اددٚ ،٧اددا ٤عبٝاْدد٘ يٮاددٝاٚ ٤ا٭حهدداّ بصددٝؼ
َجعهللدَٗٓ ٠ا قُ ّٛاىبثٌ ايكةآْٚ ٞهٛي٘ يًُٛاضٝع اىبجعهللد ، ٠قاٍ ععافب

( )1سٛح ٠اْ٫ؿاٍ .65
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ر وٌَمَْْ ظَرَِْنَا ٌٍِناشِ فٌِ هََِا اٌْمُرْآِْ ِِْٓ وًُِّ ٌََِ ًٍَٛؼٍَََُُّْ ٍَََِٗوَّرُوَْد (.)1

ٚؾ ٘ٝد٫ي ١قً ٢عٛا٘ اىبثٌ ايكةآْد ٞافب ايٓداس نبٝعداً ايدي ٚايؿدااة،

ٚاىبٚ َٔ٪ايهاؾة يكٛي٘ ععافب رٌٍِناشِ د ٚهٛي٘ يًُطاَـب اىب جًؿد ١بًخداظ
سددٛح اىبٛابدد ١ايهًٝدد( ١نددٌ)ًب اٯٜدد ١ايهةمبدد ١رِِ ذْٓ وُ ذًِّ َِ َٛذًٍد َددع احاد٠
ايجبعٝض ايش عجلً ٢حبةف ازبدة (ِِذْٓ ) يجدجِ ايؿا٥دهللٚ ،٠ذبصدٌ اىبٓؿعد١
ايعاَٚ،١ؼبةمس ايػةٚح ٚعادةد ايػؿًد ١قدٔ ايٓداسٚ ،يٝهد ٕٛاىبثدٌ ايكةآْدٞ
بةزخداً د ٕٚإسددجػ ٍ٬اية٩سددا ٤ايهؿددة يًُسجطددعؿـب َددٔ ايٓدداس باقجبدداحٙ
ععًُٝاً ٚاحااداً ناؾٝاً ٫اجٓامس ايطةح بايٓؿس ٚبدايػريَٚ ،اْعداً َدٔ ْصدة٠
ايباطٌ ٚاىبشاحنً ١ب ايجعهلل.ٟ
َٚددٔ اٯٜددا

إ عددة ٣ايددعٜٓ ٜٔكدداد ٕٚيًعدداملٜٓٚ ،ؿددع ٕٚاٚاَددةٙ

ٜجهللبةً ٕٚب اىبثٌ ايكةآْٜٚ ،ٞكٝس ٕٛاحٛا ِ قًَ ٢طاَٜٚ ،٘ٓٝدهللحنٕٛ
خاأِٖ ٚس ٤ٛؾعًِٗ باعباع ايعامل يعا عةْ ٣ؿةاً َِٓٗ ٜج ً ٕٛقٓ٘ ؾلأ٠
اٜ ٚعًُ ٕٛقً ٢اٱبجعاد قٓ٘.
ٚدق د

اٯٜددا

ايكةآْٝدد ١ايٓدداس يْ٬صددا

ايجؿة ٜقبا ؾ َٔ ٘ٝايهلل٫٫

يًُثددٌ ايكةآْددٚ ، ٞقددهللّ

ٚاىبطاَـب ايكهللس ، ١ٝقاٍ ععدافب رٍَاؤٍَيََذا اٌنذاشُ

ظُرََِ َِ ًٌَٛفَاضَِّْٗؼُواٌَهُ بِْ اٌَّذِِ ٍَٓ َٖذْْػُوَْ ِِذْٓ ُوِْ اٌٍَّذهِ ٌَذْٓ ٍَ ٍُْمُذوا
ذَُِاًِا وٌَوْ اََّْٗٞؼُوا ٌَهُد(.)3
ًب بٝإ قلل ايٓاس ٚإ ااجُعٛا قٔ خًل ايعبامسٚ ،قهللّ قهللحعِٗ
قً ٢اسمداد َا ٜأخع َِٗٓ ٙايعبامس َع قًج٘  ٚػةٚ ٙقهللّ أُٖٝجٕ٘٫ ،
ايعبامس ٜ٫أخع ازبٛاٖة َٚا ي٘ قَٚ ،١ُٝدع ٖدعا ٜ٫سدجاٝع ٕٛاسدمدادٙ

( )1سٛح ٠ايلَة . 5
( )2سٛح ٠اسبج.73
( )3سٛح ٠ايبكة.165 ٠
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ًَٓ٘ ،ب إااح ٠إفب قلل ا٭ ٓاّ ايش ٜعبهلل، ٕٚقاٍ ععافب رظَؼُمَ اٌَِّاٌُُِ

وَاٌٍَُِّْْوَُد.
ٚايعبامس حشدةَٚ ، ٠دٔ قدامل اسبٝدٛإ ايدعٜ ٟهد ٕٛقًدَ ٢ةاعدب
َجؿاٚعٚ ،١عًجك ٞاؾةاد اىبُهدٔ ٚاسبٛٝاْدا

ًب ايطدعـ ٚ ،إ ندإ َدٔ

ايهًدد ٞاىبشددهو ايددعٜ ٟهدد ٕٛقًددَ ٢ةاعددب َج بآٜددً ١ب اسبلددِ ٚايكدد٠ٛ
ٚا٭قطاٚ ٤غريٖا ٚ ،ؾ ٘ٝد٫ي ١قً٬َ ٢زَ ١ايطعـ يٲَهإ ٚ ،إعبصاح
ايك ٠ٛبٛااب ايٛاٛد قاٍ ععافب رؤَْ اٌْمُوَْ ٌٍَِّذهِ ََِّٞؼًذاد ( ،)1ؾٝدأع ٞاىبثدٌ
ايكةآْ ٞيٝهَ ٕٛهللحسً ١ب قًِ ايهٚ ،ّ٬ؾ ٘ٝؾطذ يًهؿاحٚ ،بٝإ ضعؿِٗ
ٚقللِٖ.
ؾُٔ بامس ا٭ٚي ١ٜٛاِْٗ ٜ٫سجاٝع ٕٛإسمداد ا٭ح
اىبسًُ ٕٛقٓ ٠ٛاٚ

ايش ٜأخدعٖا

ًخاً ٫ٚؼبصٌ احعهللاد ي٬ؾةاد ايعٖ ٜٔلةٚا ايهؿدة

ٚدخًٛا اٱس.ّ٬
ؾصخٝذ إ اىبثٌ ااً ٤ب ايعبامس ا ٫اْ٘ ٜبـب ضعـ ٖٚٚدٔ ايهؿداح
َٚا ٜعبهلل َٔٚ ، ٕٚأسبامس ضعؿِٗ ٖامس أَٛا ِ قهللّ ذبكل أ ٟغاٜد١
يبا ٜٓؿك َٔ ْ٘ٛاىباٍٚ ،ؾ ٘ٝدق ٠ٛيًخؿاظ قً ٢ا٭َٛاٍٚ ،اىبٓع َٔ ايجؿةٜ
بٗآٜٚ ،خصة حؿعٗا با٫مبإ ٚاخةاج اسبكٛم ايشدةق ١ٝايدعٖ ٟد ٛلبدا٤
ا.
ٚعجلًَ ٢باحث ايصً ١بـب اَثً ١ايكةإٓ ،بأخع ندٌ َثدٌ قًد ٢عبدٛ
َسجكٌ سِ دحاس١

ًج٘ َدع اَ٫ثًد ١ا٭خدة ٣دحاسدَ ١كاحْد ١ا ٚبكدإْٛ

ايجؿسري ايعاع ٞي ًكةإٓ ٚاذباد اىبثًـب ًب اىبٛضٛع ٚاسبهِٚ ،نُا ٜهللٍ ّ
ايهؿاح ًب َؿٗ َ٘ٛقًَ ٢دهللا اىبدَٓ٪ـبٚ ،ايثٓدا ٤قًد ٢حسدٔ اشبًدل بدعّ
ا٫ؾعاٍ ايكبٝخد ١ؾدإ اىبثدٌ ايكةآْدَ ٞهللحسد ١قبٓاٛقد٘ َٚؿَٗٛد٘ ٚبداىبعٓ٢
ا٫قِ ايعٜ ٟهَ ٕٛكهللَ٫ ١سجٓباط اىبساٚ ٌ٥ا٫حهاّ َٓ٘.
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لاَىٌ أشر املصم انمرآًَ

ٖ ٓاى عباٚ ٜٔعػداٜة بدـب ايهدٚ ّ٬أسدة ،ٙؾدايه ّ٬غدري ا٭سدةٚ ،يهدٔ
ايصًٚ ١ايجهللاخٌ ًب اىبٛضٛع ظاٖة بُٗٓٝا ،خص ٛاً ٚإ ا٭سة ؾةع اىب٪سة
َٚ ،ماذ قٓ٘ٚ ،ؼبجٌُ اسة ايهَ ّ٬اًكاً ٚاٖٛاً:
ا٭ٚ :ٍٚاٛد أسة ْاؾع يًه.ّ٬
ايثاْٚ :ٞاٛد أسة قهسٚ ٞسًيب يًه.ّ٬
ايثايث :قهللّ ٚاٛد أسة يًه ّ٬سٛا ٤نإ يػٛاً ا ٚا قصهلل ٚغا.١ٜ
ٚعجصـ آٜا

ايكةإٓ بٛاٛد أسة ْاؾع يهٌ آَٗٓ ١ٜاٚ َٔ ،ا:ٙٛ

ا٭ :ٍٚإسجهللاَ ١أسة اٯٜد ١ايكةآْٝد ١افب ٜد ّٛايكٝاَدٚ ١قدهللّ اعبصداحٙ
بلَإ طبصٛص.
ايثاْ :ٞايعُ ّٛاىبهاْ ٞ٭سة اٯ ١ٜايكةآْ ،١ٝؾًِ ٜٓخصدة أسةٖدا َٚ ،دا
ؾٗٝا َٔ اىبعاْٚ ٞايياٖـب باٌٖ َهٚ ١اىبهلل ١ٜٓأ ٚسهإ ازبلٜة ، ٠بٌ ٖدٛ
ااٌَ يهٌ أَصاح ايعامل.
ايثايددث :هدد ٍٛأسددة اٯٜدد ١ايكةآْٝدد ١يهددٌ َٝدداد ٜٔاسبٝدداٖٚ ،٠ددَ ٛددٔ
طبجصا

ايكةإٓ ٚااٖهلل قً ٢إقلاز.ٙ

ؾًٝس َٔ َٝهللإ اَٛ ٚضدٛع اٚ ٫دبدهلل َاؽبصد٘ ٜٚصدًخ٘ ًب ايكدةإٓ
ٚسٓاٜا آٜاع٘ اىبباحنا  ،يٝه ٕٛؾ ٘ٝغٓ ٢يهٌ َسًِ َٚسًُ.١
 َٔٚأسةاح اسبٝا ٠ايهللْٝا عشعب ٚعؿةع اىبٛاضٝع ؾٗٝا َٚ ،ع ٖعا ؾإ
ايكةإٓ ٜسعٗا نبٝعاًٚ ،ػبهلل اىب َٔ٪ضايج٘ ًب أحهاّ اٯٜا

ٜٚه ٕٛنّ٬

ا ٖادً ٜا ٚإَاَ َا ي٘ ًب اىبٛاضدٝع اىب جًؿدٖٚ ، ١دَ ٛدٔ ا٭سدة ايٓداؾع يٰٜد١
ايكةآْٚ ،١ٝؾ ٘ٝد٫ي ١قً ٢أَة:ٜٔ
ا٭ :ٍٚحاا ١اْ٫سإ ا ععافب.
ايثاْ :ٞعؿطٌ اا ععافب بجٝسري ٚقطا ٤حاا ١اٱْسإ .
ْ َ٘ٓٚل ٍٚايكةإٓ ٚا٭سة اىبباحى يهٌ آَٚ ، ١ٜاؾٗٝا َٔ ايبٓٝا

َ٘ٓٚ ،

اىبثددٌ ايكةآْددَٚ ٞددا يدد٘ َددٔ ايددهللٖٚ ، ٫٫ددْ ٛعُددَ ١ددٔ قٓددهللااَٚ ،ددٔ
خصا٥

ايٓعُ ١اٱ  ١ٝاْٗا عأع ٞعاَ ١ناًَ ١عػين اْ٫سإ ٚعسهلل حااج٘
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ٚدبعً٘ غري ضبجاج افب غريٖا ًب َٛضٛقٗا  ،يعا اا ٤اىبثٌ ايكةآْ ٞاًٝداً
ٚاضخاً ًب اىبشب٘ ٚاىبشب٘ ب٘ َٛٚضٛع ايجشبٚ ،٘ٝياؿاً ا ٝاً بايٓاس نبٝعاً
ٚ َٔٚ ،ا ٙٛايًاـ اٱ ً ٞب اىبثٌ ايكةآْ ٞأَٛح:
ا٭ :ٍٚنة ا٫مبإ ٚآساح ٙبصؿ ١اىبهللا اسبس ١ٝايش ٜهللحى َطداَٗٓٝا
نٌ إْسإ.
ايثاْ :ٞعةغٝب ايٓاس باٱس ّ٬باىبثٌ اسبس ٞايكةٜب َٔ َدهللاحنِٗ
ٚاؾٗاَِٗ.
ايثايث :بعث ايٓداس قًد ٢ايشدٛم افب ايعُدٌ ايصداحل ٚاٱْؿدام ًب

سب ٌٝاا بعنة َاؾَ ٘ٝدٔ ايٓؿدع ٚايثدٛامس نُدا ًب قٛيد٘ ععدافبراٌَّذٍَِِٓ

ْ َِذا َؤٔ َفمُذوا َِنًّذا َو َال َؤذًى ٌََُذ ُْ َؤْٞذ ُر ُه ُْ
َ
ٍُنفِمُوَْ ؤَِْوَاٌََُُْ فٌِ ضًََِِّ اٌٍَّذ ِه ُٚذُ َال ٍُ ْٗ ِّؼُذو
ػِنَْْ رََُِِِّْد.
ؾكٝهلل

اٯ ١ٜاٱْؿام باْ٘ رفٌِ ضًََِِّ اٌٍَّذهِ د يجهد ٕٛايػاٜد ١اسبُٝدهلل٠

حاضة ٠قٓهلل اٱْؿام قبا ٜٓؿع ًب عثبٝ

دقدا ِ٥اٱسدًٚ ،ّ٬ب آٜد ١أخدة٣

بٝإ ىبطاقؿ ١ايثٛامس ٚا٭اة ًب اْ٫ؿام  ،قاٍ ععافب ر وََّ ٍَّٓ٢ ًَِٛؤَََّْٔٗذْٕ ضَذّْغَ
ضَنَاًَِِ وََّ ٍَّٓ٢ ًَِٛؤَََّْْٕٔٗ ضَّْغَ ضَنَاًَِِ فٌِ وًُِّ ضُنٍٍَُّْٓ ِِائَُٓ  ٍَّٓ٢وَاٌٍَّهُ ٍُعَاػِمُ ٌَِّْٓ ٍَشَاءُد

(ٚ ، )1مل ٜسجػةمس احهلل َٔ اىبسًُـب َطاَـب ٖعا اىبثٌ ،نُا اْد٘ مل ٜدةد
احجلاج َٔ ايهؿاح قًٗٝا.
ٚعًو آ ١ٜاقلازً ١ٜب اىبثٌ ايكةآْ ٞا ٜدأعً ٞب طدةف اىبشدب٘ بد٘ قبدا
ٜؿٛم ا٭َة ايٛاقعٚ ، ٞاٯ ١ٜأقِ ًب َٛضٛقٗا ٚإقلازٖا َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٱخباح قٔ قًِ ايػٝبَٚ ،ا ؼبصٌ ًب َسجكبٌ ا٭ٜاّ.
ايثاْ :ٞاٱااح ٠افب َا ع ٍٚ٪ايٝد٘ ايلحاقد ١بجٛظٝدـ ايعًدِ ٚايجكٓٝد١
ٚايٛسا ٥اىبسجخهللسَ ١ثٌ اىب جيا

ٚاْ٫ابٝب ٚا٫سجٓسا .

ايثايث :بعث ايسهً ١ٓٝب قًٛمس ايٓاسٚ ،طةد اشبٛف ٚاشبشدَ ١ٝدٔ
( )1سٛح ٠ايبكة.261 ٠
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ازبُاقْٚ ١ك
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ايػعاً ٤ب َكابٌ زٜاد ٠سهإ اَ٫صاح ا ٚايعامل َاًكاً.

ايةابعَٓ :اسب ١احهاّ ايكةإٓ يهٌ ا٭زَٓٚ ١ا٭حٛاٍ.
اشباَس :بٝدإ قعد ِٝؾطدٌ اا قًد ٢ايٓداس ٚ ،ايُٓداٚ ٤اييندً ١ب
ا٭ح

خريا

.

ايسادسٚ :اٛد نٓٛز ًب ا٭ح

مل عسج ةج بعهلل.

ايسابع :دق ٠ٛايٓاس افب عٛظٝـ ايعًِ ًب ايلحاق.١
ايثأَ :صب ٧اٯَٛٚ ١ٜضٛع ايلٜادً ٠ب اسبٓا ١باقجباحٖا غعا ٤اساسٝاً
يًٓاس نبٝعاًٚ ،ؾ ٘ٝبعث يًاُأْٚ ،١ٓٝدق ٠ٛيًشهة ا ععافب ٚاااح ٠افب
حص ٍٛايلٜادٚ ٠ايُٓاً ٤ب غريٖا َٔ احملص. ٫ٛ
يكددهلل أحاد اا قلٚاددٌ يٰٜدد ١ايكةآْٝدد ١إ عبكددً ٢ب ا٭ح

بايؿاظٗددا

َٛٚضٛقٗا ٚاحهاَٗاٚ ،عٓؿع افب ايكًٛمس ٚ ،عه ٕٛحاضةً ٠ب ايٛاٛد
ايعٖينٚ ،ع٬زّ ايسًٛى ٚا٭قُاٍٚ ،عه ٕٛإَاَاً يًلٛاحا ،ؾلا ٤اىبثٌ
ايكةآْ ٞقْ ٛاً يًُسًُـب ٚايٓاس نبٝعاً قًَ ٢عةؾ ١أحهاّ ايهللَٚ ٜٔاػبب
قً ِٗٝؾعًَِٗٚ ،دا٫ػبٛز ؾعًد٘ بًػد ١اىبثدٌ َٚدا ؾٗٝدا َدٔ ايجشدبَٚ ،٘ٝدٔ
خصددا٥

ايجشددب ٘ٝا ا نددإ َٛضددٛق٘ َعةٚؾ داً قٓددهلل ايٓدداس ايةسددً ٛب

ا٭ ٖإٚ ،ايكةمس َٔ قامل ا٫ؾعاٍ.
ؾلا ٤اىبثٌ ًب ٖع ٙاٯ ١ٜبايةٜذ ايشهللٜهلل ٠ايباحد ٠ايش عمى أسةٖا ًب
اىبلحٚقا

ٜٚماذ قٓٗا ا٭سة ًب ايٓؿٛس ٚا٭سدٛام باحعؿداع ا٭سدعاح

ٚحص ٍٛايػْٚ ٤٬هللح ٠اسببٛمس ٚاشبطةٚا .
ٚؾ ٘ٝد٫ي ١قً ٢إ اٱْؿام ًب ايباطٌ ٚاىبعص٪ٜ ١ٝد ٟافب اجملاق ١اٚ
ايهساد يٝه ٕٛاىبثٌ ايكةآَْ ٞهللحسَٚ ١داد ٠يٲقجبداح ٚاٱععداظ ٚايعُدٌ
باٱح جٝاط ٚاٱحماز َدٔ ايدةٜذ ايبداحدٚ ٠اٯؾدا

ا٭حضدٚ ١ٝايسدُا١ٜٚ

ٚادخدداح اسببددٛمس ٚاىبددٚ ،ٕٚ٪بددعٍ ايٛسددع يٓلددا ٠ايٓدداس َددٔ ايهؿددة
ٚاٱْؿام ؾ.٘ٝ
يعا ؾإ طةف اىبشب٘ ب٘ ًب اىبثٌ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯ ١ٜيٝس ُٖٝٚاً قً٢
عب ٛاٱط٬م ا ٚيٝس ي٘ ٚاٛد ،ا إ َٛضٛع ايةٜذ ايشهللٜهللٚ ٠اٖ٬نٗا
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يًلحع اَة ظاٖة َٚهللحى باسبٛاس َٔ ٖٛٚ ،اىبثٌ ايكةٜب اىبٝسٛح ايعٟ
ٜٓجكٌ اي ٘ٝايعٖٔ َٔ غري حاا ١افب ٚاساٚ ١اسجعاْ ١بػريٜٓ٫ٚ ،ٙخصدة
ٖدعا اْ٫جكداٍ قبٛضدٛع ايددةٜذ بدٌ ٜشدٌُ ايصددً ١بٗٓٝدا ٚبدـب اٱْؿددام ًب
ايباطددٌ يٝماددذ قٓدد٘ ايٓعددة ٚايجأَددٌ ًب اىب٬زَدد ١بددـب آساحٖدداَٚ ،عةؾدد١
ايعٛاقب ٚاٯسداح ايٛضدع ١ٝايدش عمعدب قًد ٢إْؿدام ايهؿداح ًب اىبعصد١ٝ
ٚايباطٌ.

حبس تالغً
اخجص

َباحث ايجشب ٘ٝقبؿاٖ ِٝايبهللٜعٚ ،قٛاقهلل ايب٬غَٚ ١ا ؾَٔ ٘ٝ

عكةٜب٘ ايبعٝهللٚ ،ظٗٛح َعاْ ٞا٭يؿاظٚ ،ا ٤٬ايػاٜا ٚ ،بٝإ اىبكا دهلل،
ٚاا ٤اىبثٌ ايكةآْ ٞيٝه ٕٛايةا٥هلل ًب قً ّٛايب٬غٜٚ ،١جطُٔ اٱقلاز ًب
ايبٝإ ٚايبهللٜع ًب بامس ايجشبٚ ٘ٝاىبثدٌ يٝبكدٜ ٢جخدهلل ٣ايٓداس ًب َطداَـب
ايجشددبٜٚ ،٘ٝددهللق ِٖٛافب عًُددس ا٭سددةاح اىبًهٛعٝددً ١ب َطدداَٖٚ ، ٘ٓٝددٛ
ٜشمى َدع ا٭َثداٍ ايعاَد ١بلٜداد ٠اىبعداْٚ ٞضدٛح ًا ٚبٗدآٜٚ ٤ؿدةد قٓٗدا
بأَٛح:
ا٭:ٍٚ

ٝػ ١ا٫قلاز ًب ب ٬غج٘ ،ؾ ٬عسجاٝع ا٭َثاٍ إ عةق ٢اي.٘ٝ

ايثاْ :ٞإضؿا٘٥

ؿ ١ايكهللس ١ٝقً ٢اىبثٌ.

ايثايثَ :عةؾ ١اٗ ١ايصهللٚحٚ ،اْ٘ ْازٍ َٔ قٓهللاا قل ٚاٌ.
ايةابع :عٓابل قً ٢اىبثٌ ايكةآْ ٞقَُٛا

رالَ ٍَإَِْٖهِ اٌَّْاطًُِ ِِْٓ ََِِْٓ

ٍٍََْْهِ وَالَ ِِْٓ خٍَْفِهِد (،)1ؾَٗٓ ٛل َٔ ٙاشباأ ا ٚايٓك

ٚغري قابٌ يًجخةٜـ

ًب طةًب ايجشب.٘ٝ
اشباَس :إسجػةام اىبثٌ ايكةآْ ٞيًٛقا٥ع ٚا٭حهللاث اشبا  ١ب٘.
ايسادس :عأسٝس ايكةإٓ يعًَ ّٛسجخهللسً ١ب ؾٓ ٕٛايب٬غ.١
يكهلل عؿطٌ اا قل ٚاٌ باىبثٌ ايكةآْ ٞيٝهَ ٕٛهللحس ١عأدٜبً ١ٝب قامل
ايجشبٚ ٘ٝاَ٫ثاٍٜٚ ،ساِٖ ًب عٓك ٝذ ايًػدا
( )1سٛح ٠ؾصً

.37

ٚعٗدعٜب اَثا داٚ ،ػبعًدٗا
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ٚسدد ١ًٝيًصدد٬ا ٚايةاددادٖٚ ،ددَ ٛددٔ ايًاددـ اٱ دد ٞبايٓدداس نبٝع داً،
ٚااٖهلل بإ َٓاؾع ب٬غ ١ايكةإٓ ٫عٓخصة بعًد ّٛايًػد ١ايعةبٝدٚ ١حدهللٖا
ايش ْلٍ ايكةإٓ بٗا.
بدٌ ٖدد ٛحهبد ١بايٓدداس نبٝعداًٚٚ ،سدد ١ًٝواٜٚد ١يجٗددعٜب ا٭يسددٔ
ٚإ ٬ا اجملجُعا

باىبثٌٚ ،د ق ٠ٛيًٓاس باخجٝاح ا٭َثداٍ ايدش عجصدـ

باسبهُٚ ١عماذ باىبٛقع.١

لاَىٌ فضم املصم انمرآًَ ػهى انؼرتٍح

َددٔ ْعددِ اا قًدد ٢اىبسددًُـب ٚايٓدداس نبٝع داً ْددل ٍٚايكددةإٓ بايًػدد١

ايعةبٝددٚ ،١عًددو آٜدد ١مل عسددجٛف حكٗددا ًب ايبخددث ٚايهللحاسدد ١بعددهللٚ ،مل
عجلًَ ٢عامل اٯٜا

ٚا٭سدةاح اشبا د ١بًػد ١اي كدةإٓ ٚاسةٖدا ًب ادعمس

ايٓاس افب ا٫مبإَٓٚ ،ع ايجخةٜـ قٔ ايكةإٓٚ ،عٗ ١٦ٝأَ ١دبعٌ

هللٚحٖا

ٚقا ٤داُ٥اً يًكةإٓ.
ٖٚع ٙايٓعُٚ َٔ ١ا ٙٛايؿطٌ اٱ  ٞقً ٢ايًسإ ايعةبٚ ،ٞؾطٌ
ايكددةإٓ قًدد ٢ايًػدد ١ايعةبٝددٚ ،١ادداٖهلل قًدد ٢ايٓعُ١اٱ ٝدد ١بًػدد ١ايكددةإٓ،
ٚانةاَٗا ٝ ٚاْجٗا َٔ اْ٫هللساح ٚاحملٚ ٛايلٚاٍ.
ٚدبًد

َعدامل ٖدعا ايؿطدٌ ًب زَدٔ عدهللاخٌ ا٭َدِ ٚاسبطدداحا ،

ٚعكاحمس ايبًهللإ َٚ ،ؿاٖ ِٝايعٛىب ١بصٝاْ ١ايؿاظ ٚقٛاقهلل ايًػ ١ايعةبَٔ ١ٝ
ايشٛا٥ب ٚا٫قجباس َدٔ ايًػدا

ا٭خدةَ ٣دٔ غدري إ ٜبدعٍ ايكدإُٛ٥

قًٗٝا ٚا٭دبا ٤اٗدهلل ًا ندبرياً ،ا٬ٜ ٚقدٛا قٓداَٚ ٤شدكً ١ب حؿدغ َؿدةدا
ايعةب ،١ٝيبا ٜعين إ ؾطدٌ ايكدةإٓ قًد ٢ايًػد ١ايعةبٝدٚ ١ايكداُ٥ـب قًٗٝدا
ٜجُثٌ بٛاَٗٓ ٙٛا ربؿٝـ اىبً ١ْٚ٪ب حؿغ ايًػدٚ ، ١ايسدَ ١َ٬دٔ ادحإ
ايعاَٝددٚ ١ايًددٗلا

ايهللاحاددٚ ،١عسدداِٖ نددٌ آٜدد ١قةآْٝددً ١ب ٖددعا اسبؿددغ

ٚحصاْ ١ايًػ ١ايعةبٚ ،١ٝعبهللٖ ٚع ٙاىبساُٖ ١بٛا ٚ ٙٛدٝؼ َباحندَٗٓ ١دا
ايكةاً ٠٤ب ايص.٠٬
ؾإ قةا ٠٤ايؿاذبٚ ١سٛح ٠نٌ  ّٜٛقشة َةا

َٜٝٛاً َٗٓٚ ،ا ايكةا٠٤

ازبٗةَٛٚ ١ٜضٛق ١ٝاعكدإ ايكدةا ٠٤خص ٛد ًا يٲَداّ آٜدً ١ب حؿدغ ايًػد١
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عٓؿةد بٗا ايعةبَ ١ٝدٔ بدـب ايًػدا

ايكهللمبدٚ ١اسبهللٜثدٖٚ ،١د ٛاداٖهلل قًد٢

عؿط ٌٝاىبسًُـب قً ٢غريِٖ َٔ ا٭َِ بجعاٖهلل يػد ١نجدابِٗ ايدع ٟاْدلٍ
قًْ ٢ب ِٗٝضبُهلل
أخةا

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ٚ ،دي ٌٝقً ٢ن ِْٗٛخري أَ١

يًٓاسٚ ،عؿط ٌٝايٓيب ضبُهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسدًِ قًد٢

ا٭ْبٝا ٤اٯخة.ٜٔ
َٔٚ

دٝؼ ععاٖدهلل ايعةبٝد ١بدايكةإٓ ،اىبثدٌ ايكةآْد ٞايدعٖ ٟد ٛآٜدً ١ب

ايب٬غٚ ١ايبٝإ ٚايبهللٜعَٚ ،هللحسً ١ب ا سبهُٚ ١اىبٛقع ،١ؾُٔ خصدا٥
اىبثٌ ايكةآَْٓ ٞاسبج٘ يًٛقا٥ع ٚقٓدهلل ا٫حجلداج ٚاٱسدجهلل ،ٍ٫يبدا ػبعًد٘
حاضةاً ًب ا٭ ٖإٚ ،قةٜبداً َدٔ ايٓؿدٛس با٫ضداؾ ١افب إعصداؾ٘ بسدٗٛي١
اسبؿغ ٚايج ٠ٚ٬زبلٝ٥ج٘ َٔ ايكةإٓٚ ،اخجصاص ايكةإٓ خبص ١ٝ ٛسةق١
اسبؿغ ٚعٝسري ع ٠ٚ٬آٜاع٘ ،يعا عة ٣اىبس ًِ حاىبا ٜسُع أ ٍٚاىبثٌ ايكةآْٞ
عجبادح افب ٖٓ٘ عجُج٘ ٜٚهللحى َطُ.ْ٘ٛ
ٚؾ ٘ٝق ٕٛقً ٢عثبٝ

ايؿاظ ايًػ ١ايعةبً ١ٝب اٱ ٖإٚ ،طةد يًٗلا

ايعاَٚ ٖٛٚ ،١ٝس ١ًٝي٬حعكا ٤بايًسإ ا٫س َٞ٬ايعاّ يًٓال بايهًُدا
ايكةآْ ١ٝنجٓلًٜٗا.
 ٖٛٚااٖهلل قً ٢ععهللد ايٓؿع َدٔ اىبثدٌ ايكةآْدٚ ، ٞقدهللّ اعبصداحً ٙب
َٛضٛق٘ بٌ عماذ قٓ٘ ايينا

ٚاىبٓاؾع يجشٌُ ايًػ ١ايعةبٝدٚ ١ادعمس

اىبسًُـب افب ععًِ َؿةداعٗاٚ ،اسبؿاظ قًٗٝا ،ؾٝشمى نٌ َسًِ َٚسًُ١
بجعاٖهلل ايًػ ١ايعةب ١ٝسٛا ٤حبؿغ اىبثٌ ايكةآْ ٞا ٚاْ٫صا

ي٘ ،ا ٚعٚ٬ع٘،

ا ٚقةا٤ع٘ ٚععًِ َطاََٚ ٘ٓٝكا هلل.ٙ
ٚعًو آً ١ ٜب اىبثٌ ايكةآْٚ ٞععهللد سبٌ اٱْجؿاع َٓ٘ ،إٕ إْابام اىبثدٌ
ايكةآْ ٞقً ٢ايٛاقعٚ ،حص ٍٛايشٛاٖهلل اي ١َٝٛٝايدش عدهللٍ قًد٢

دهللق٘

 ٚخج٘ سبب سبطٛح ٙايعٖين اىبجلهللدَٓٚ ،اسب ١نةمب ١سبؿدغ اىبسدًُـب
ي٘ٚ ،عةغٝب بجٚ٬ع٘ ٚقةا٤ع٘ٚ ،اىب ٌٝايٚ ،٘ٝاااح ٠خؿ ١ٝيًكًٛمس اىبٓهسة٠
بإ ايك ةإٓ نجامس واْ ٟٚازٍ َٔ قٓهللاا.
ٜٚجطُٔ اىبثٌ ايكةآْ ٞا٭سةاح ايعاَ ١ايش عشٌُ اجملجُعا

ناؾد،١
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ٚعجعًل قباٖ ١ٝايٓؿس اٱْساْٚ ،١ٝنٝؿ ١ٝإ ٬حٗاٚ َٔٚ ،سا ٌ٥اٱ ٬ا
صب ٧ايكدةإٓ باىبثدٌ ٚقدهللّ اعبصداح َٛضدٛق٘ بايعكا٥دهلل بدٌ ٜشدٌُ قدامل

ايثدددٛامس ٚازبدددلا ٤اسبسدددٔ  ،قددداٍ ععدددافب روَُ٢ذذذورٌ ػِذ ذنيٌ * وَإََِْٛذذذايِ اٌٍُّاٌُْذ ذاِ

اٌَّْىْنُوِْد (ً ، )1ب عكةٜب  ٚـ اسبٛح ايعـب ايش عصاحب أٌٖ ازبٓ١
باْٗا نايهللح اىبجٮ٭ احملؿٛظ ًب ايصهللف مل عصٌ اي ٘ٝا٭ٜهللٚ ،ٟؾ ٘ٝأااح٠
َٔ ايععاحٚ ٣اْٗا مل كبس ا٭ٜدهلل ،ٟادخةٖدا

افب إٔ اسبٛحايعـب اخ

اا ععافب يًَُٓ٪ـب ًب اٯخة. ٠
يٝهٖ ٕٛعا اي ٛـ بٝاْاً ٚاداٖهللاً قًد ٢قعد ِٝقدهللح ٠اا قلٚادٌ
ٚسع ١ؾطً٘ ععافب يًَُٓ٪ـب ٚازبلا ٤ايدع ٟأقدهلل ٙدِ ًب ا٭خدةٚ ،٠ؾٝد٘
عةغٝب بايعؿٚ ،١حث قًد ٢إاجٓدامس ايلْدا ٚايؿدٛاحدٚ ،دقد ٠ٛيًصدي
ٚاٱَجٓدداع قددٔ اىبعصددٚ ،١ٝإادداح ٠افب ازبددٛاٖة ٚايددهللحح َٛٚضددٛقٝجٗا
ٚحسٓٗا ن ًل َٔ خًل اا ععافبٜٓ٫ٚ ،خصة ؾطٌ اىبثٌ ايكةآْ ٞقً٢
ايًػ ١ايعةبٚ ١ٝحهللٖا  ،بٌ ٖ ٛؾطٌ إ  ٞقً ٢ايًػا

اىب جًؿٚ ، ١قً٢

ايٓاس ًب طباطباعِٗ ٝ ٚؼ ايه ّ٬ب.ِٗٓٝ

لاَىٌ املصم انمرآًَ ذراز نإلَساٍَح
ايكةإٓ نٓل واً ٟٚب ا٭ح

ٚ ،آًَ ١ٜهٛع ١ٝعجلً ٢يًٓاس ًب آْا

ايً ٚ ٌٝايٓٗاحٜ٫ ،اةأ قً ٘ٝايجػٝريٜ ٫ٚ ،ج ًدـ قدٔ ايلَدإٚ ،ايٛقدا٥ع
ٚا٫حهللاثٚ ،مبجٓع قٔ ايجخةٜـَ ٖٛٚ ،هللحس ١ا٫اٝداٍ اىبجعاقبدٚ ١سدة
ايٓبً ٠ٛب ا٭ح

ٚ ،خلا ٘ٓ٥اقِ َٔ إ عٓخصة قبٛضٛع د ٕٚآخة.

ٖ َٔٚع ٙاشبلا( ٔ٥اىبثٌ ايكةآْ )ٞؾٗ ٛقامل َسجكٌٚٚ ،سد ١ًٝيٓشدة
َباد ٨اسبهُٚ ،١غةس سٓٔ ايؿطً ١ًٝب ايٓؿٛسٚ ،بدةز د ٕٚطػٝدإ
َؿاٖ ِٝايط٬يٚ ١اٛٝقٗا ًب اجملجُعا ٚ ،دق ٠ٛيٲمبإ ٚا هللاٚ ،١ٜضٝا٤
ٜٓري دحٚمس ايصاسبا

ٚ ،آ ١ٜاعًٗا اا حهب ١يًٓاس نبٝعاً.

يكهلل اعٌ اا قلٚاٌ اٱْسإ ضبجاااًٚ ،اسباا٬َ ١زَ ١يٲَهدإ،
( )1سٛح ٠ايٛاقع.23 -22 ١
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ٚعؿطددٌ ٚاْعددِ قًٝدد٘ ٚاعددٌ اىبثددٌ ايكةآْ د َ ٞددٔ ٚادد ٙٛحااجدد٘ ٚسددبباً
٬ ٫ح٘ٚ ،عٓل ٜ٘اجملجُعا

َٔ ا٭خد٬م اىبعََٛدَٚ ،١دٔ أسدةاح اىبثدٌ

ايكةآُْ٥٬َ ٞج٘ يٮَِ ٚايشعٛمس ناؾَ ١ع ايجباً ٜٔب َشاحبٗا َٚعاٖبٗا،
 ٖٛٚأَة ٜٓؿةد ب٘ اىبثٌ ايكةآَْٚ ،ٞصهللام َٔ َصادٜل إقلدازٚ ٙدبًدٞ
َعاْ ٞايةهب ١اٱ ً ١ٝب عٚ٬ع٘ ٚعهللاحس٘ ٚايعٌُ بطاَ.٘ٓٝ
 َٔٚاٯٜا

إ اىبثٌ ايكةآْ ٞيٝس ًَهاً يًعةمس ٚإ اا ٤بًػجِٗ٫ٚ ،

يًُسًُـب ٚإ نإ خااباً واٜٚاً َٛاٗاً اي ِٗٝندٛحاً ٚأْاسداً ،بدٌ ٖدٛ
ًَو يٲْساْ ١ٝنبعاًٚ ، ٤ب اؾةاد ايلَإ اياٛيٝدٚ ، ١ا٭اٝداٍ اىبجعاقبد١
 ْ٘٫ؾطٌ َٔ قٓهللاا قً ٢ايٓاس نبٝعاً ،ؾٓٝجؿ ع َٓ٘ اىبسًِ َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚع ٠ٚ٬اىبثٌ ايكةآْ.ٞ
ايثاْ :ٞا٭اة ٚايثٛامس اىبمعب قً ٢ايجٚ ، ٠ٚ٬ايعٜ ٟجعدهللد بًخداظ
ععهللد حةٚف اىبثٌ ايكةآًْ ٕ٫ ٞب نٌ حةف قشة حسٓا .
ايثايث :ا٫ععاظ َٔ اىبثٌ ايكةآْ.ٞ
ايةابع :اربا اىبثٌ ايكةآْْ ٞياساً ٚضٝا٤اً ٜٗجهلل ٣ب٘.
اشباَس :اىبثٌ ايكةآْ ٞس٬ا ي٬حجلاج ٚعًَُٓ ١ٝه ١ازبهللاٍ باسبل.
ايسادس :اعٌ اا اىبثٌ ايكةآْٚ ٞاق َٔ ١ٝا٭خ٬م اىبعَ.١َٛ
ايسابع :دق ٠ٛايٓداس يٲسد ّ٬باىبثدٌ ايكةآْدَٚ ، ٞاؾٝد٘ َدٔ َعداْٞ
اسبهُ١
أَا ايهجاب ٞؾٓٝجؿع َٔ اىبثٌ ايكةآْٚ َٔ ٞا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإدحاى حكٝكْ ١ل ٍٚا يكةإٓ َٔ قٓهللاا قلٚاٌ.
ايثدداْ :ٞاىبكاحْدد ١بددـب ا٭َثًدد ١ايددٛاحدً ٠ب ايجددٛحاٚ ٠اٱظبٝددٌ ٚا٭َثًدد١
ايٛاحدً ٠ب ايكةإٓ َٚ ،عةؾ ١اىبا٥ل ايع ٟمبٝل اىبثٌ ايكةآْٚ َٔ ٖٛٚ ،ٞاٙٛ
عؿط ٌٝايكةإٓ قً ٢ايهجب ايسُا ١ٜٚا٭خة.٣
ايثايث :إاجٓامس ازبهللاٍ َع اىبسًُـب ىبا ًب اىبثٌ ايكةآْدَ ٞدٔ ايبٝدإ
ٚاسبلٚ ١ايهللي ٌٝاسبس ٞاىبًُٛس .
ايةابع :ايهـ قٔ ضبا٫ٚ

اٱضةاح باىبسًُـب ىبدا ًب اىبثدٌ ايكةآْدٞ
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َٔ ؾطذ ٭قهللا ٤اٱسٚ ، ّ٬بٝإ اشبل ٟايعًٜ ٟخل بِٗ ،نُا ًب ٖعٙ
اٯٜدد ١ايددش انددهلل

قًدد ٢ضددٝاع ا٭َددٛاٍ ايددش ٜٓؿكٗددا ايهؿدداح ًب ضباحبدد١

اٱس.ّ٬
اشباَس :ايهـ قٔ إؾم ا ٤ايهؿاح قً ٢اىبسًُـب.
ايسادس :اٱَجٓاع قٔ ذبةٜـ

دؿا

ايدٓيب ضبُدهلل

دً ٢اا قًٝد٘

ٚآي٘ ٚسًِ ايٛاحدً ٠ب ايجٛحاٚ ٠اٱظب.ٌٝ
اَا ايهؿاح ايٛسٓ ٕٛٝؾإ اىبثٌ ايكةآْٜٓ ٞؿعِٗ َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاىبثٌ ايكةآْ ٞااٖهلل قً ٢اقلاز ايكةإٓ.
ايثاْ :ٞؾ ٘ٝدق ٠ٛيًٓاس يهللخ ٍٛا٫س.ّ٬
ايثايث :ا٫قجباس َٔ اىبثٌ ايكةآْ َٔٚ ٞاىبسًُـبٚ ،ععًدِ ا٫خد٬م
اسبُٝهللْٚ ، ٠بع ايشذ ٚاٱ ةاح قً ٢ايباطٌ .
ايةابع :اىبثٌ ايكةآْ ٞحل ١قً ٢ايهؿاحٚ ،زاة قٔ اىبعا ٚ ،ٞدق٠ٛ
افب ْبع ايهؿة ٚاىبعصدٚ ، ١ٝادا ٤اىبثدٌ ايكةآْدً ٞب ٖدع ٙاٯٜد ١ذبدهللً ٜا دِ
ٚعكهللٜة

ٝػ ١ايجخهلل ٟؾٝد٘ َ :داعٓؿكً ٕٛب قدهللا ٤ا٫سدٜ ّ٬دعٖب ٖبدا،٤

ٜٚعٛد قًٝهِ باشبساح.٠
اشباَس :ايجعًِ َٔ اىبثٌ ايكةآْ ،ٞخص ٛاً ٚاْ٘ ٜٓ٫خصة قبٛضٛع
َعـب بٌ ٜشٌُ اىبٛاضٝع ٚاىبٝاد ٜٔاىب جًؿ.١
إ اىبثٌ ايكةآْٞ

احب نة ِٜيًُسًِ ٚٚاسا ١بٓٝد٘ ٚبدـب ايٓداس،

ٚسدد٬ا ًب اىبعاًَددٜٚ ، ١سددجاٝع نددٌ ا ْسددإ إ ٜأخددع اسبهُددَ ١ددٔ اىبثددٌ
ايكةآْٜٚ ،ٞكٛدٖ ٙعا ا٭خع افب ايجبصة ًب أَٛح ايهللٚ ٜٔايهللْٝاٚ ،ايجُٝٝل
بـب اسبل ٚايباطٌ.
ٚسددٝبك ٢اىبثددٌ ايكةآْددَ ٞهللحسدد ١إْسدداْ ١ٝقاَدد ،١ععددة

دحٚسددٗا

ٚؾصد ٛا قًدد ٢ايٓدداس نبٝعداًٚ ،عجدٛدد ايدد ِٗٝبًػدد ١ايجشددبٚ ، ٘ٝعكةٜددب
اىبعكدد ٍٛبصددٝػ ١احملسددٛس َددٔ أ اددٌ إ دد٬حِٗ ٚعٗددعٜب ْؿٛسددِٗ،
ٚإقاْجِٗ قً ٢عًُس سبٌ ايةااد.

لاَىٌ ذؼدد وكصرج املصم انمرآًَ
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نٌ آ َٔ ١ٜآٜا

ايكةإٓ ْعَُ ١جصًَٚ ١جلهللدٚ ،٠اىبثٌ ايكةآْْ ٞعُ١

قا ١ُ٥بعاعٗا ،ؾُع الٝ٥ج٘ َدٔ اٯٜد ١ايكةآْٝد ١ا ٫إ يد٘ ادأْاً ٚ ،د٫٫
قكا٥هلل ١ٜخا  ١ب٘.
 َٔٚاٯٜا

اٱقلازٜدً ١ب ايكدةإٓ إ اىبثداٍ ؾٝد٘ مل ٜدأ

قًد ٢عبدٛ

ا٭ؾددةاد ايكًًٝدد ١اىبجؿةقددً ١ب ايسددٛح ايكةآْٝدد ،١بددٌ اددا ٤قًدد ٢عبدد ٛايجعددهللد
ٚايهثةًٚ ،٠ب ٖع ٙايهثةَ ٠سا:ٌ٥
ا٭ٚفبَٛ :ضٛق ١ٝاىبثٌ ايكةآًْ ٞب ايجٓل.ٌٜ
ايثاْ :١ٝه ٍٛاىبثٌ ايكةآْ ٞيًُٝاد ٜٔاىب جًؿ.١
ايثايث :١هبٌ اْ٫سإ قً ٢ا٫يجؿ ا

افب اىبثٌ ايكةآْ ،ٞؾكهلل ٜػؿٌ اٚ

ٜٓشػٌ قٔ اىبثٌ اىبجخهللٚ ،يهٔ حُٓٝا عجعاقب قً ٘ٝا٭َثًد ١ايكةآْٝد ١ؾاْد٘
ايٗٝا ٜٚ ،جعًِ َٓٗا.

ًٜجؿ

ايةابع :١ايجهللبة ًب نثة ٠اىبثٌ ايكةآْٚ ،ٞإسجٓباط ايهللحٚس َٓٗا.
اشباَسدد :١ا٫قددةاح ايٓددٛق ٞايعدداّ َددٔ ايٓدداس بجعددهللد َطدداَـب اىبثددٌ
ايكةآْ.ٞ
ايسادس :١إقاَ ١اسبل ١قًد ٢ايٓداس بهثدة ٠اىبثدٌ ًب ايكدةإٓ نٛسد١ًٝ
يًٗهللاٚ ١ٜايص٬ا ٚايةااد.
ايسابع :١ايػٓ ٢باىبثٌ ايكةآْٚ ،ٞقهللّ اسباا ١افب ايًل ٤ٛافب ا٭َثً١
غري ايكةآْ َٔ ٖٛٚ ،١ٝأسةاح ايهثةً ٠ب اىبثدٌ ايكةآْدٚ ،ٞاٱقدةا

قدٔ

غري.ٙ
إ اا قلٚاٌ إ ا أقاٜ ٢عا ٞبا٭ٚؾ ٚ ٢ا٭متٚ ،اا ٤اىبثٌ ايكةآْٞ
ٚؾل ٖع ٙايكاقهلل َٔ ٠حٝث نثةع٘ ٚاسجٝؿا ٘٥يًُسا ٌ٥اٱبجٚ ،١ٝ٥٬هٛي٘
يًُٛاضٝع اىب جًؿ.١
َٚع ععهللد أدٚا

ايجشب ،٘ٝؾإ نٌ أداَٗٓ ٠ا اا٤

َدةا

قهللٜدهللً ٠ب

ايكةإٓ َٗٓٚدا ايهدافٚ ،ندإَٔٚ ،ثدٌٜٚ،ه ٕٛايجشدبً ٘ٝب ندٌ َدةَ ٠هللحسد١
َٛٚقع ١ً ٚ ١يًةب بـب اىبشب٘ ٚاىبشب٘ ب٘،بًخاظ اىبٛضٛع ٚاسبهِ اىبشمى
بُٗٓٝا ،ؾاىبجعدهللد ًب ايجشدبً ٘ٝب ايكدةإٓ َةنب،بجعدهللد ندٌ أداَ ٠دٔ ادٚا
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ايجشب ٘ٝؾ.٘ٝ
ٚاا٤

أدا ٠ايجشبَ( ٘ٝثٌ) ًب ٖع ٙاٯَ ١ٜةعـب ،نُا ااجُع

اداعإ

يًجشبً ٘ٝب نًُٚ ١احهلل( ٖٞ ٠نُثٌ)نُا ٚحد ًب قٛي٘ ععافبروََِ ًَُٛآٌٍََِِّ
وَفَرُوا وََّ ًَِٛاًٌَِِّ ٍَنْؼِكُ َِِّا الَ ٍَطَّْغُ بِالَّ ُػَاءً ؤََِْاءًد (.)1
يجهللٍ اٯٜجإ صبجُعجـب قً ٢قهللّ إْجؿاع ايهؿاح َٔ ا٫ٚدِٖ ٚاَٛا ِ
ايددش ٜٓؿكْٗٛددا ًب ايباطددًٌٚ ،ب ٖددعا ازبُددع د٫يدد ١قًدد ٢حجُٝدد ١ضددٝاع
َآٜؿكٚ ٕٛحص ٍٛاٱحباى ًب

ؿٛؾِٗٚ ،ايؿةقٚ ١ايجشج

بٜٚ ،ِٗٓٝهللٍ

قً ٢ايجعهللد ٚايهثةً ٠ب يػ ١ايجشب ٘ٝايكةآْ ٞقٛي٘ ععافب ر وٌَمَذْْ ظَذرَِْنَا ٌٍِنذاشِ

فٌِ هََِا اٌْمُرْآِْ ِِْٓ وًُِّ ًٍََِٛد (ٚ ، )2اا ٤اٱط٬م ًب اٯٚ َٔ ١ٜا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚيؿغ ايٓاسَٚ ،اؾ َٔ ٘ٝإحاد ٠اىبسًُـب ٚاٌٖ ايهجامس ٚايهؿاح
ايٛسٓـب.
ايثاْ :ٞا٫يدـ ٚايدً ّ٬ب (ايٓداس) ايدش عؿٝدهلل ا٫سدجػةام ٚايعُدّٛ
ٚهدد ٍٛايٓدداس نبٝع دآًٜ٫ٚ ،خصددة َٛضددٛقٗا باٜدداّ ايجٓلٜددٌ ٚقٗددهلل
ايصخاب ،١بٌ ٜشٌُ ا٫اٝاٍ اىبجعاقب َٔ ١ايٓاس.

ايثايث :يؿغ (نٌ)ًب قٛي٘ ععافب رِِْٓ وًُِّ ًٍََِٛد  ٖٛٚسٛح اىبٛابد١

ايهًٚ ،١ٝؾ ٘ٝدق ٠ٛيجًُس اَثاٍ ايك ةإٓٚ ،عٛنٝهلل

هللم ايعُ ّٛؾٗٝا.

ٜ٫ٚطة ؾٚ ٘ٝحٚد يؿغ (َٔ) ايعٜ ٟؿٝهلل ايجبعٝضْ٫ ،د٘ ٜدهللٍ قًد٢
اْ٫جكاٚ ٤عٛنٝهلل ازبل ١ٝ٥ايش عجطُٔ اٱااح ٠إفب ايعُٚ َٔ ّٛا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايهجب ايسُا ١ٜٚايسابكَٚ ،١اؾٗٝا َٔ اَ٫ثاٍ.
ايثاْ :ٞاىبٛاقغ ٚايعي ٚايهللحٚس اىبسج ًص َٔ ١اسبٝا ٠ايهللْٝا.
ايثايث :أَثًَٛٚ ١اقغ ا٭َِ ٚايشعٛمس ايسدايؿًٚ ،١ب اَثًد ١ايكدةإٓ
غٓ ٢قٔ أَثً ١غري.ٙ
( )1سٛح ٠ايبكة.171 ٠
( )2سٛح ٠ايلَة .71
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ايةابدددع :اىبسدددا ٌ٥اٱبجٝ٥٬ددد ١ايدددش عٛااددد٘ اىبسدددًُـب ًب اٗدددادِٖ
ٚقباداعِٗٚ ،اىبعاَ ، ٬ؾإ اىبثٌ ايكةآْ ٞاقِ َٔ ايجشب ٘ٝقبا ٖ ٛحسٞ
ٚاقع ،ٞإ ٜجطُٔ ايهلل٫٫

ايعكا٥هلل ١ٜايش ع٪نهلل إَ اَج٘ يًٓاسٚ ،اخعٙ

باٜهلل ِٜٗافب سبٌ ا هللاٚ ١ٜايٓلاٖٚ ،٠عا ا٭خع قً ٢قسُـب:
ا٭ :ٍٚاعمس ايٓاس افب ا٫سٚ ّ٬ؾعٌ ايصٛامس.
ايثاْ :ٞؾعدٌ اىبسدًُـب ايصداسبا

 ٚدهللم إمبداِْٖٗٚ ،دَ ٛدٔ ععدهللد

ٚظا٥ـ اىبثٌ ايكةآْٚ ٞقهللّ اعبصداح ٙباىبسدًُـب ا ٚاَدَ ١دٔ اَ٫دِ ،بدٌ
ٜشٌُ ايٓاس ًب َةاحٌ حٝاعِٗ اىب جًؿًٚ ،١ب َٝاد ٜٔايعكا٥هلل ٚايسٝاس١
ٚا٫اجُاع ٚغريٖا.

حبس ػرفاًَ

يكهلل أحاد اا قلٚاٌ يًُثٌ ايكةآْ ٞإ ٜهٚ ٕٛاسا ١يً ٛد ٍٛافب

طةم ا هللاٚ ١ٜايجًع بشِ حا٥خ ١ازبٓ ١باَ٫ثً ١ايش ععنةٖا بابٗ٢

ٛح٠

ٚاحسٔ عشب ٘ٝقاٍ ععافب رَِ ًَُٛاٌَْٟنِٓ اٌٌَِّٗ وُػَِْ اٌَُّّْٗمُوَْ فَََِا ؤَََْٔارٌ ِِْٓ َِاءٍ
غََْرِ آضٍِٓد (.)1

ٚقهلل ْلٍ ايكةإٓ ًب ازبلٜةٚ ٠يٝس َٔ ْٗة ا ٚصبةَ ٣جصٌ يًُا ،٤اٚ

قصب ( ، )2ؾعنة

اٯ ١ٜاْٗاح ازبٓ ١بصٝػ ١ازبُع ٫حاد ٠ايبٝإ ٚاي ٛـ

ايبهللٜع ايعٜ ٟبٗة ا٫بصاحٚ ،ػبعدٌ ايٓؿدٛس ععشدكٜ٘ٚ ،دهللؾعٗا افب ؾعدٌ
َكهللَ ا

اي ٍٛ ٛايٚ ،٘ٝايعٝد ًب ٖعا ايٓع ِٝاشبايهلل يٝه ٕٛاىبثٌ ٚس١ًٝ

واَ ١ٜٚباحن ١زبعمس ايٓاس افب ا٫مبإ ٚؾعٌ ايصاسبا

بايشٛم يٮاة

ٚايثٛامس ايعٜ ٟأع ٞباىبثٌ ايكةآْ ٞبصٝؼ ايٛضٛا ٚايجصةٜذ.
يكهلل عطُٓ

اَثً ١ايكةإٓ ااةاقا

عأخع باٜهلل ٟاىبسًُـب ًب اٱحعكا٤

ًب سًِ اىبعا حفٚ ،ذبص ٌٝايعًٚ ّٛانجٓاز ايصاسبا  ،نُا اْٗا ٚاقَٔ ١ٝ
( )1سٛح ٠ضبُهلل .27
( )2ايكصب :صباح ٟاىبا َٔ ٤ايع.ٕٛٝ
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اسجخٛا ايٓؿس ايشٗٚ ١ٜٛايػطب ٕ٫ ١ٝاَثً ١ايكةإٓ حاضةً ٠ب ا ٖاِْٗ،
ٚعهَ ٕٛةآً ِ ٠ب اقُا ِ ٜٚأع ٞاىبثٌ ايكةآْ ٞاحٝاْاً بصٝػ ١اي ٛدـ
ايجأدٜيب ٚايجعًٚ ُٞٝاٱحاداد ٟنُدا ًب قٛيد٘ ععدافب ًب  ٚدـ اىبدَٓ٪ـب

رََٖٗ َٟذ افَي ُٞنُذذوَُُُِْ ػَ ذْٓ اٌَّْعَذذاِٞغِ ٍَ ذْْػُوَْ رََُِ ذُْ خَوْفًذذا وَطََّؼًذذا وَِِّذذا رَزَلْنَذذاهُُْ
ٍُنفِمُوَْد (.)1

ٜٚجلً ٢بٗا ٤اىبثٌ ايكةآْدً ٞب اسبدةص قًد ٢ايؿٓداً ٤ب َةضدا ٠اا ًب
ايًٝددٌ ٚايٓٗدداحٚ ،ايسددع ٞاسبثٝددث ًب َٝدداد ٜٔايعبددادٚ ٠ايصدد٬اٚ ،بٝددإ
ٚاٛمس اٱْؿام ٚايب عٍ ًب سب ٌٝاا َٛ ،ااٗ ١إْؿام ايهؿاح ًب اىبعا ٞ
ٚضباحب ١اٱس.ّ٬
ٜٚجطدددُٔ اىبثدددٌ ايكةآْددد ٞايمغٝدددب ٚايلادددة  ،ايمغٝدددب بايعُدددٌ
ايصاحلٚ ،ايلاة قٔ اىبعا َٚ ،ٞدٔ اٯٜدا

اقدمإ ايمغٝدب ٚايلادة

بايشٛم ٚاْ٫عاح ٚايٛقهلل ٚايٛقٝهلل ،ايشٛم افب ايثٛامس ايهدةٚ ِٜايٛقدهلل
بازب ٓ ١ىبٔ ٜؿعٌ ايصاسبا
ّٜٛ

ٚاٱْعاح َٔ ايعدعامس ا٭يدٚ ِٝايٛقٝدهلل بايٓداح

ايكٝاَ.١
ايٓؿس اٱْساْ ١ٝاٱظبعامس افب اسبسٔٚ ،ايجلاًب قٔ

 َٔٚخصا٥

ايكبٝذ ،ؾلا ٤اىبثٌ ايكةآْ ٞيبٝإ حسٔ ا٫مبإ ٚسٛاب٘ٚ ،قبذ ايهؿة ٚس٤ٛ
قاقبج٘ بًسإ ٜؿكٗ٘ نٌ اْسإ ،يٝه ٕٛاىبثٌ ايكةآْ ٞحل ٚ ١احباً نةمباً
ْٚا خاً طبًصاً يهٌ َٔ ٜجً ٙٛاٜ ٚسُع٘ يججػش ٢قًب٘ احملب ١اٱ ٝد ١ايدش
عجلً ٢بايااق ١ي٘ٚ ،احةاز ًَه ١ايشهةٚ ،اسدجكةاحاىب٬زَ ١بدـب ايٓعُد١
ٚاهةٖا ًب ْؿسٖ٘ٚ ،عا ا٫سجكةاح ٚاق َٔ ١ٝغًب ١ا  ٣ٛقًد ٢ايدٓؿس،
ٚا٫يٛإ اىباد ١ٜقً ٢ايعٖٔ ٚايػاٜدا

ٚ ،بدةز د ٕٚاشبدةٚج قدٔ بدل٠

ايعبٛد ١ٜا ععافب.
إ اىبعك٫ٛ
ٚاىبج ٬ٝ

٫عهللحى باٖٚ٫داّٚ ،اىبَٖٛٛدا

٫عدهللحى باشبٝدا، ٫

٫عهللحى باسبس ،ؾلا ٤اىبثٌ ايكةآْ ٞيجكةٜب اىبعك٫ٛ

( )1سٛح ٠ايسلهلل.16 ٠

بةدا٤
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اسبسٝا ٜٚ ،هللٍ ًب َؿٗ َ٘ٛقًْ ٢ؿ ٞاىبج ٬ٝ

لاَىٌ املصم انمرآًَ سالح

ايش  ٫أ ٌ ا.

يك هلل أْعِ اا قلٚاٌ قً ٢اىبسًُـب خا ٚ ١ايٓاس قاَد ١بدايكةإٓ،
ٚآٜاع٘ ايبٓٝا

ًب ايؿاظٗا ٚد٫٫عٗاٚ ،يٝس َٔ نًُ ١ؾ ٘ٝا ٖٞٚ ٫عٓطذ

باسبهُٚ ،١عماذ َٓٗدا ايعًدٚ ،ّٛعدهللق ٛايٓداس افب ايٓٗدٌ يبدا ؾٗٝدا َدٔ
ا٫حهاّ ٚايسٓٔ.
ٚيٝس َدٔ حدهلل ىبصدادٜل ايعًد ّٛايدش عسدجٓب َدٔ اٯٜد ١ايكةآْٝد،١
ٚاىبٓاؾع ايعكا٥هللٚ ١ٜا٫خ٬ق ١ٝاٖ َٔٚ ،ع ٙاىبٓداؾع َدا ٜجؿدةع قدٔ اىبثدٌ
ايكةآْ ٞايع ٖٛ ٟس٬ا  ٚحهلل:ٜٔ
ا٭ :ٍٚاىبثٌ ايكةآْ ٞآي ١يًدٗلٜ ّٛسدع ٢ايؿدةد ٚازبُاقد ١افب اقجٓدا٤
ايس٬ا اىبٓاسب ٚاىب ِ٥٬يجخكٝل غاٜاع٘ ايش عسدجًلّ ايسد٬ا ًب اْجدلاع
اسبل ا ٚذبكٝل ا ىبصاحل ا ٚدؾع اشبصِٚ ،ايس٬ا قًٚ ٢اٚ ٙٛاُٖٗا آي١
اسبةمس ٚايكجاٍٚ ،نٌ حبسب زَاْ٘ َٓٚاسبج٘ٚ ،يهٔ اىبثٌ ايكةآْ ٞس٬ا
ًب نددٌ اىبٛاضددٝع ٚاىبٝددادٚ ٜٔيددٝس ٖدد ٛآيدد ١حةبٝدد ١نايسددٝـ ٚايبٓهللقٝدد١
ٚايصاحٚ ، ٚيهٓ٘
اجملجُعا

ٚايٓٛاٜا

حهَُٛٚ ١قع ١عٓؿع افب ايكًٛمس ٚ ،عد٪سة ًب
ٚايػاٜا .

ٚا عسجعٌُ آي ١اسبةمس ًب اسبل ٚايباطٌٚ ،قهلل عج ع ٚس ١ًٝيًجعهللٟ
ٚاسجهللاَ ١ايعًِ ،ؾإ اىبثٌ ايكةآْٜ٫ ٞسجعٌُ ا ٫باسبل ٚا لد ّٛقًد٢
ايباطددٌٚ ،ازاحجدد٘ قددٔ ايٓؿددٛسَٓٚ ،ددع ايهؿددة َددٔ اٱسددجخٛا قًدد٢
اجملجُعا

ا ٚظٗٛح ٙقً ٢ا٭يسٓٚ ، ١قهلل ٜعلل اىب َٔ٪قٔ عٛؾري ايس٬ا

ايعٜ ٟسجاٝع َعد٘ َلاٚيدٚ ١ظٝؿد ١ا٭َدة بداىبعةٚف ٚايٓٗد ٞقدٔ اىبٓهدة،
ٚاددعمس ايٓدداس افب سددبٌ ا هللاٜددٚ ١ا٫مبددإ ؾٝددأع ٞاىبثددٌ ايكةآْدد ٞيٝهددٕٛ
س٬حاً ي٘ ًب اٱ ٬ا ٚايلاة قٔ ايؿٛاحد.
ٚيبا ٜجصـ ب٘ اىبثٌ ايكةآْ ٞاْ٘ س٬ا ؾةدٚ ٟنباق ،ٞؾٜٓ ٬خصدة
اْ٫جؿاع َٓ٘ با٫ؾةاد بٌ ٜشٌُ ازبُاقدا

ٚا٭َد ١نًدٗا ،ا عج دع اىبثدٌ

ايكةآْٚ ٞس ١ًٝيًٗل ّٛقًَ ٢ؿاٖ ِٝايهؿة ٚايط٬ي ،١نُا ًب اىبثٌ ايٛاحد
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ًب ٖع ٙاٯ ١ٜايعٜ ٟجطُٔ خل ٟايهؿاح ًب ايهللْٝا ٚاٯخةٚ ،٠اٱخباح قٔ
ضٝاع أَٛا ِ نًٗا باٱْؿام بايباطٌ.
ا اِْٗ ٜك َٕٛٛبجس ري ااة َٔ اَدٛا ِ ًب ضب احبد ١ا٫سد ّ٬ؾجهدٕٛ
ايٓجٝلدد ١خسدداحعِٗ اىبعةنددٖٚ ١ددلمبجِٗ ًب ايكجدداٍٚ ،عددةى اَددٛا ِ غٓدداِ٥
يًُسًُـب.
ا٭َة ايع ٟبٓٝج٘ اٯ ١ٜبصدٝػ ١اىبثدٌ اسبسد ٞايكةٜدب َدٔ ا٭ ٖدإ،

ٚاىبهللحى بداسبٛاس ٚايٛادهللإ  ،قداٍ ععدافب ر ََِٛذًُ اٌَّذٍَِِٓ اَّٖ َذُِوا ِِذْٓ
ُوِْ اٌٍَّهِ ؤَوٌََِْاءَ وََّ ًِ َٛاٌْؼَنىَُّؤِ اَّٖ ََِْٔ ًََِْٗا وَبِْ ؤَوْهََٓ اٌَُُّْؤِ ٌَََُّْٕ اٌْؼَنْىَُّؤِد
(.)1

يجٛنٝهلل ضعـ بٓا ٤ايهؿداحٚ ،إ بدعيٛا ايٛسدع ٚاْؿكدٛا ا٭َدٛاٍ ًب
ْسل٘ ٚا ٬ح٘ٚ ،قهلل إبجً ٢اا قلٚاٌ ق ّٛيدٛط بدةٜذ قا دـ ؾٗٝدا
حصباَٚ ،٤هللٚ ٜٔمثٛد بايصٝخٚ ،١قاح ٕٚباشبسـٚ ،قْٛ ّٛا ٚؾةقٕٛ
بايػةمٚ ،اا ٤نة ايةٜذ ايدش ؾٗٝدا بدةد ًب ٖدع ٙاٯٜد ١يعُد ّٛايهؿداح،
ٚاَٛ٫اٍ ايش ٜٓؿكْٗٛا ًب َعص ١ٝاا.
ؾإ ايصٝخٚ ١اشبسـ ٚايػةم َٔ أسبامس َٚصادٜل عًدـ ٖٚد٬ى

اَ٫ددٛاٍٚ ،اددا ٤نددة ايددةٜذ يجٛنٝددهلل ايجًددـ ايجدداّ يٮَددٛاٍٚ ،ضددٝاع
اىبُجًها

سٛا ٤نإ بايصٝخ ١ا ٚاشبسدـ ا ٚايػدةم ا ٚغريٖدا ،إ

ٚ ٖٔٚضعـ بٓا ٤ايهؿداح اداٖهلل قًد ٢قلدلِٖ قدٔ ايجػًدب قًد٢
اىبسًُـب ٚ ،قهللّ إْجؿاقِٗ َٔ اَٛا ِ َاًكاً سٛا ٤ايش ؼبجؿع ٕٛبٗا اٚ
ايش ٜٓؿكْٗٛا ْٗ٫دا ٫عسداقهلل قًد ٢عكٜٛد ١بٓداٚ ِٗ٥بٝدٛعِٗٚ ،ؾٝد٘ بشداح٠
ايج ؿٝـ قٔ اىبسًُـب ًب ضعـ  ٖٔٚٚايهؿاح.
إ ي ػ ١ايجشب ٘ٝاعٗا س٬ا َسجكٌ ىبا ؾٗٝا َٔ عكةٜب ايبعٝهللٚ ،بٝدإ
اجملٌُٚ ،عٛضٝذ اىببِٗٚ ،اعٌ ايٓاس ٜشمنً ٕٛب عؿسري َطاَـب اٯ١ٜ
ايكةآْٜٚ ،١ٝهللحن ٕٛاىبكا هلل ايساََٗٓ ١ٝاٚٚ ،اٛدٖا ًب ايكةإٓٚ ،ه ٛا
( )1سٛح ٠ايعٓهبٛ
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يًُٛاضٝع اىب جًؿ ١نآ ١ٜعهللٍ قً ٢حهب ١اا ععافب بايٓاس.
ٚااٖهلل قًْ ٢ل ٍٚايكةإٓ َٔ قٓدهللاا ععدافب قبٓاسدب ١اىبثدٌ ايكةآْدٞ
يهٌ ايٓاس ًٚب نبٝع ا٫زَٓٚ ١اَ٫هٓ ،١ؾم ٣اىبثٌ ايكةآًْ ٞب ٖع ٙاٯ١ٜ
ٜأع ٞس٬حاً ٖلَٝٛاً ٚدؾاقٝاً ًب إٓ ٚاحهلل.
ؾُٔ َصادٜل ا ل ّٛؾٚ ٘ٝا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبعث ايؿلع ٚاشبٛف ًب ْؿٛس ايهؿاح ٚايعاىبـب.
ايثاْ :ٞايٛقٝهلل ٚايج ٜٛـ يًهؿاح.
ايثايثَ :آٜلٍ َٔ بٚ ٤٬آؾا

باَٛاٍ ايهؿاح ٖ َٔ ٛقٓهللااٚ ،ربي

ٖددع ٙاٯٜدد ١قددٔ قددهللّ صب٦ٝدد٘ دؾعددٚ ١ؾلددأٚ ، ٠اددا٤

بصددٝػ ١اٱْددعاح

ٚايج ٜٛـ ،يجه ٕٛحلٚ ١زااةاً قٔ ايجعهلل ٟقً ٢اىبسًُـب.
ايةابع :عبـب اٯ ١ٜيًُسًُـب إَهإ غدل ٚايهؿداح ًب قكدة داحٖدِ إ
ناْٛا  ٜةٜهلل ٕٚا ل ّٛقً ٢اىبسًُـب ،٭ٕ إْؿاقِٗ ٚسد٬حِٗ يدٔ ؼبدٍٛ
د ٕٚذبكٝل ايٓصة قً.ِٗٝ
اشبدداَس :اٯٜدد ١حلددً ١ب ازبددهللاٍ ٚاٱحجلدداج قًدد ٢ايهؿدداح ايددعٟ
ٜٓؿك ٕٛا٭َٛاٍ ًب اىبعا ٚ ٞايجعهلل.ٟ
َ َٔٚصادٜل ايهللؾاع ًب اىبثٌ ايكةآْ ٞنس٬ا ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبعث ايسهً ١ٓٝب ْؿٛس اىبسًُـب ىبا  ٍٚ ٪ٜاي ٘ٝإْؿدام ايهؿداح
يٮَٛاٍ.
ايثاْْ :ٞهللمس اىبسًُـب افب ايهللؾاع قٔ أْؿسدِٗ ٚ ،قدهللّ اشبدٛف َدٔ
ايهؿاح ٚأسًخجِٗ.
ايثايث :حضا اىبسًُـب قبا قٓهللِٖ َدٔ ايسد٬ا ٚإ مل ٜهدٔ َهاؾ٦داً
٭سًخ ٕٚ٪َٚ ١ايهؿاح.
ايةابع :إسجخطاح اىبثٌ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯٚ ١ٜقاقب ١أَٛاٍ ايهؿاح َٚا
ٜٓؿكً ْ٘ٛب ايباطٌ.
اشباَس :اىبثٌ ايكةآْ ٞايٛاحد ًب ٖع ٙاٯ ١ٜبشاحٚ ٠قٛع أَٛاٍ ايهؿاح
غٓاً ِ٥ب أٜهلل ٟاىبسًُـب ،٭ْٗا ربي قٔ ضٝاقٗا ٚخساح ٠ايهؿاحَٚ ،دٔ
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َصادٜل ضٝاقٗا ٚقٛقٗا ًب أٜهلل ٟاىبسًُـب قٓهللَا ٜك ّٛايهؿاح بايجعهللٟ
قًٚ ِٗٝقً ٢ايثػٛح اٱس.١َٝ٬
ٜٚأع ٞاىبثٌ ايكةآ ْٚ ٞاق ١ٝاعٝدَ ١دٔ ا٭دحإ ٚاسبلدب ازبسدُاْ،١ٝ
ٖٚدد ٛسدد٬ا ًب اىبعدداَ٬

ٚ ،ايجؿكدد٘ ًب ايددهللَٚ ، ٜٔهللحسددً ١ب اٱقجبدداح

ٚاٱععاظٜٚ ،ؿٛز اىبسًُـب باٱْجؿاع ا٭َثٌ َٓد٘ قداٍ ععدافب روٍَِْٖذهَ األََِْٛذايُ
َٔعْرََُِِا ٌٍِناشِ وََِا ٍَؼْمٍََُِا بِالَّ اٌْؼَاٌُِّوَْد (.)1

لاَىٌ إدصاء يىاضٍغ املصم انمرآًَ

ٜعجي اىبثٌ ايكةآَْ ٞهللحس ١قكا٥هلل ١ٜعماذ قٓٗا َٓاؾع ٚؾٛا٥هلل ندثري٠

َٚجعهللدً ٠ب طبجًـ اىبٝادٚ ،ٜٔإ مبهٔ إحصا ٤اىبثٌ ايكةآْ ٞبًخاظ عجبع٘
ًب آٜدا

ايكددةإٓ ؾددإ َٓاؾعدد٘ أنثددة َدٔ إٔ ذبصددٖٚ ٢ددَ ٞددٔ ايَٓ٬جٗدد،ٞ

ٚا٭َٛح ايجٛيٝهلل ١ٜاىبجلهللد.٠
ٜٚشدٌُ ٖد عا ايجلددهللد َٝددادَٛٚ ٜٔاضددٝع اىبثددٌ ايكةآْددٚ ٞقبددا ٥٬ٜددِ
ايجػٝري ٚايجعهللد ًب أحٛاٍ ايٓاس ٚعكًبا

ايلَإ ٚيهٔ ايػاٜا

اسبُٝهلل٠

يًُثٌ ايكةآْ ٞباق ١ٝقً ٢حا ا ًب ايهللق ٠ٛافب اٱمبإ باا ٚحسٛي٘ ٚإعٝإ
ايٛاابا

ٚ ،إاجٓامس ايٓٛاْٖٚ ٞبدع ايشدةى ٚازبخدٛدٜٚ ،عدين إحصدا٤

ا٭َثاٍ ايكةآْ ١ٝعٛنٝهلل حكٝك ١قدهللّ إحصداَٛ ٤اضدٝع َٚطداَـب َٓٚداؾع
َٝٚاد ٜٔاىبثٌ ايكةآْد ،ٞبدٌ إ ا

اٱحصدا ٤يد٘ َٓداؾع قهللٜدهللٖٚ ،٠دٛ

حلٚ ١ااٖهلل قً ٢إقلاز ايكةإٓ َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚععهللد اىبثٌ ايكةآْٚ ٞنثةع٘.
ايثاْٚ :ٞاٛد اىبثٌ ايكةآًْ ٞب سٛح ايكةإٓٚ ،قهللّ إعبصاحً ٙب سٛح٠
ٚاحددهلل ٠أ ٚسددٛح قًًٝدد ١يٝهددَ ٕٛصدداحباً نةمب داً ىبددٔ ٜجًدد ٛآٜددا

ايكددةإٓ،

ٚحاضةاً ًب ايص ٠٬ايَٝٛٝد ١قٓدهلل ايكدةا ٠٤يًجدهللبة ًب َعاْٝد٘ٚ ،ايجبصدة ًب
أَٛح ايهللٚ ٜٔايهللْٝا.
ايثايث :عبعث نثة ٠اىبثٌ ايكةآْ ٞايشٛم ًب قًب اىبسدًِ قًد ٢عجبعد٘
( )1سٛح ٠ايعٓهبٛ
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َٚعةؾَ ١طاَ.٘ٓٝ
ايةابع :ايهثةً ٠ب اىبثٌ ايكةآْ ٞياـ إ دْٚ ،ٞعُد ١إضداؾً ١ٝب بدامس
اىبثددٌ ،ىبددا ؾٗٝددا َددٔ ايؿة ددٚ ١اىبٓاسددب ١يًجؿكدد٘ ًب أَددٛح ايددهللٚ ٜٔايددهللْٝا ،
ٚايسعً ٞب دحٚمس ا هللٚ ،٣اٱبجعاد قٔ ايط٬يٚ ١أسبابٗا.
اشباَس :يكهلل اعٌ اا قل ٚاٌ ايؿةا٥ض ايعباد ١ٜااًَ ١يًُسًُـب
نبٝعاًٜ ،شمنً ٕٛب أداٗ٥ا اَ ٫ا خةج بايهللي ، ٌٝؾايصَ ٠٬ث ٫ ً٬عدمى
حباٍ٪ٜ ،دٜٗا نٌ َهًـ نةاً نإ أ ٚأْثدٚ ،٢يد ٛقًد ٢ؾدةاش اىبدة

،

ٚاا ٤اىبثٌ ايكةآْٚ ٞاضخاً ًب يػج٘ ،بسٝااً ًب َعٓدا ٙندٜ ٞشدمى ايٓداس
نبٝعاً ًب ؾُٗ٘ ٚاٱْجؿاع َٓ٘.
ايسددادس :ععددهللد اىبثددٌ ايكةآْددٚ ٞنثددةَٛ ٠اضددٝع٘ ادداٖهلل قًددْ ٢ددلٍٚ
ايكةإٓ َٔ قٓهلل ااٚ ،إحاطج٘ بايَٓ٬جٗ َٔ ٞايٛقا٥ع ٚا٭حهللاث.
ايسابع :نثةَٛ ٠اضدٝع اىبثدٌ ايكةآْد ٞحلد ١قًد ٢ايهؿداح ٚ ،سد٬ا
يٲحجلاج قً.ِٗٝ
ايثأَ :عبعث نثةَٛ ٠اضٝع اىبثٌ ايكةآْ ٞايؿدلع ٚاشبدٛف ًب قًدٛمس
ايهؿاح ،إ أْ٘ ٬ٜحكِٗ ًب طبجًـ حا٫

اسبٝا.٠

إٕ إحصا ٤اىبثدٌ ايكةآْد ٞقًدِ َسدجكٌ بعاعدٜ٘ٚ ،ؿدجذ ايبدامس يعًدّٛ
َجعددهللد ،٠إ اْدد٘ ٜٓ ٫خصددة جبُددع ٚإحصددا ٤ا٭َثدداٍ ايكةآْٝدد ١بددـب دؾددجـب
ؾخسددب ،بددٌ ٜشددٌُ اىبٛاضددٝع ايددش عجعًددل بٗددا ٖددع ٙا٭َثدداٍٖٚ ،ددعٙ
اىبٛاضٝع قًٚ ٢ا:ٙٛ
ا٭َٛ :ٍٚاضٝع اىبشب٘ ،نُا ًب ٖع ٙاٯ ١ٜايش ٜه ٕٛؾٗٝا اىبشب٘ َٖ ٛا
ٜٓؿك٘ ايهؿاحَٛٚ ،اضٝع٘ قًٚ ٢اَٗٓ ٙٛا:
ا٭ :ٍٚإْؿام ايهؿاح ًب ضباحب ١اٱس.ّ٬
ايثاْ :ٞإْؿاقِٗ ًب قجاٍ اىبسًُـب.
ايثايث :اٱْؿام ًب ضباٚي ١إخةاج اىبسًُـب َٔ دٜاحِٖ.
ايةابع:

هلل اىبسًُـب قٔ سب ٌٝاا.

اشباَس :بعٍ اىباٍ ىبٓع ايٓاس َٔ دخ ٍٛاٱس.ّ٬
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ايسادس :اٱْؿام ًب ذبةٜـ اسبكا٥لٚ ،ا٭خباح ايش اا٤
ضبُهلل

بدايٓيب

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ًب ايهجب ايسُا ١ٜٚايسابك.١

ايسابع :اٱْؿام ًب َ ١ْٚ٪ازبٛٝش ايش ذباحمس اىبسًُـب.
ايثأَ :ا٭َٛاٍ ايش عٓؿل يٓشة َؿاٖ ِٝايهؿة ٚايط٬يٚ ، ١اٱؾما٤
قً ٢اٱسٚ ّ٬اىبسًُـب.
ايجاسع :إقهللاد ازبٛٝش ٚ ،اةا ٤ايس٬ا ًب ضبا٫ٚ

عثبٝ

َؿاِٖٝ

ايهؿة.
ايعااة :إقاْ ١ايهؿاح اٯخدةً ٜٔب ضباحبد ١اٱسد ، ّ٬ؾُدِٓٗ َدٔ مل
ٜشمى ًب َكاعً ١اىبسًُـبٚ ،يهٓ٘ مبدهلل أقدهللا ٤اٱسدٚ ّ٬ايدع ٜٔؼبداحبٕٛ
اىبسًُـب باىباٍ ٚايس٬ا.
اسبدداد ٟقشددة :عبددعٜة ا٭َددٛاٍٚ ،إْؿاقٗددا ًب اىبعا ددٚ ٞإحعهددامس
ايس٦ٝا .
ايثاْ ٞقشة :بعٍ ا٭َدٛاٍ ًب ايسدع ٞٱحعدهللاد بعدض اىبسدًُـب َدٔ
ضعٝؿ ٞاٱمبإ.
ايثايث :اىبهللد ٚايع ٕٛبـب ايهؿاح يًبكا ٤قً ١ًَ ٢ايهؿة ٚايط٬ي.١
ٚإ ٜجِ إحصا ٤ا٭َثً ١ايٛاحدً ٠ب ايكةإٓ خبصٛص إْؿام ايهؿاح ؾإ
َٛاضٝع إْؿاقِٗ اىبكصٛدً ٠ب ايكةإٓ ندثريٜٚ ٠صدعب إحصداٖ٩اٚ ،يهدٔ
ٖعا اىبثٌ حل ١عجػش ٢ن ٌ َٛاضٝع اٱْؿامٜٚ ،جطُٔ اٱخباح قٔ قًِ
اا ععافب بإْؿام ايهؿداح ٚأسدةٚ ٙقاقبجد٘ ايعااًدً ١ب ايدهللْٝاٚ ،اٯاًدً ١ب
اٯخة.٠
ايثاَْٛ :ٞاضٝع اىبشب٘ ب٘ ايش عأعٚ ٞاضخ ١بٜٓ ،١ٓٝعهس َٛضٛقٗا
قً ٢اىبشب٘ ؾٝلعً٘ ظاٖةاً َبٓٝاً يًٓاس نبٝعاًٚ ،هً
ًب ايكةإٓ ا٭َٛح ايصػريٚ ٠ايهبريٚ ،٠اٯٜا

َٛاضٝع اىبشب٘ ب٘

ايهَٚ ١ْٝٛا ٜهدَ ٕٛدهللحناً

ٚضبسٛساً يًٓاس نبٝعاُٚ ،ااً ٤ب ٖع ٙاٯ ١ٜبعنة ايةٜذ ايش ؾٗٝا
ٚؾٚ ٘ٝا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايةٜذ ايعاع ١ٝايش عًٗو ايلحع.

دة

ر 128د

َعامل اٱمبإ ج 74

ايثاْٖ :ٞبٛمس ايةٜاا ايباحد ٠ايش عطة ايلحع.
ايثايث :صب ٤ٞايةٜداا ايشدهللٜهلل ٠اسبدةاح ٠ايدش ٜ ٫كد ٣ٛايدلحع قًد٢
ذبًُٗا.
ايةابع :اٱخباح اٱ  ٞقٔ ٚاٛد حٜاا قاع ١ٝاهللٜهلل ٠اييد.
اشباَس :اٯ ١ٜبشاح ٠إْجشاح اٱسٛ ٚٚ ّ٬ي٘ افب ايب٬د ايباحد ،٠إ ناْ
أٜاّ ايجٓلٖٓ ٌٜاى دٚيجإ ُٖا ايهللٚي ١ايةَٚاًْ ١ٝب ايشاّ َٚا خًؿ٘ٚ ،ايهللٚي١
ايؿاحسددً ١ٝب بدد٬د ؾدداحسٚ ،نُٖ٬ددا َددٔ اىبٓدداطل ايبدداحدٚ ٠عجعددة
اىبلحٚقددا

افب ايدديد ايشددهللٜهلل ،ؾلددا٤

ؾٗٝددا

اٯٜدد ١يٲخبدداح قددٔ بًددٛؽ ايددهللق٠ٛ

اٱس ١َٝ٬افب ا٭َصاح ٚايبًهللإ ايش ؾٗٝدا بدةد ادهللٜهللَٚ ،عةؾد ١اىبسدًُـب
بأحٛا ا َ ،ع إقمإ ايهللق ٠ٛبايبشاح ٠يًُسًُـب ٚايٛقٝهلل يًهاؾةٚ ، ٜٔنإٔ

َجعًل اىبثٌ ايٛاحد ًب ٖع  ٙاٯَ ١ٜدٔ َصدادٜل قٛيد٘ ععدافب راٌطذالََُ ػٍََذي
َِْٓ اََّّٖغَ اٌََُْْىد ( ٚ ، )1نة ايٓيب ضبُهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ

عٙ

اٯً ١ٜب حسا ً٘٥إفب ًَٛى ؾاحس ٚاية َٔ ّٚعؿسري ايسٓ ١يًكةإٓ.
ايسادس َٔ :إقلاز اٯ ١ٜاٱااح ٠افب حص ٍٛايجهللاخٌ ٚايجكداحمس
بددـب ايبًددهللإَٚ ،ع ةؾدد ١أٖددٌ اىبشددةم بددأحٛاٍ أٖددٌ اىبػددةمس ٚبددايعهس،
ٚإحاط ١ايٓاس ًب ايبًهللإ ا٭خة ٣بدأحٛاٍ غريٖدِ َٚدا ٜٓدلٍ بٗدِ َدٔ
ايبٚ ،٤٬ايب بٚ ٘ٓٝبـب َطاَـب اىبثٌ ًب ٖع ٙاٯ ١ٜايهةمب. ١
َٚجَ ٢ا وع ايٓاس بٗبٛمس حٜذ باحدً ٠ب بًهلل َا ٚإحهللاسٗا ٭ضةاح
ؾادحً ١ب اىبلحٚقا  ،ؾاِْٗ ٜسجخطةٖ ٕٚع ٙاٯَٚ ، ١ٜا ؾٗٝا َدٔ بٝدإ
يعاقب ١ايهؿاحٚ ،خساحعِٗ أَٛا ِ ٚضٝاقِٗ.
ايسابع :اٯ ١ٜدق ٠ٛيًُسًُـب يٲحماز َٔ ايةٜذ ايباحد ٠ايش عًٗو
ايلحعٖٚ ،عا اٱحماز قًٚ ٢ا:ٖٞ ٙٛ
ا٭ :ٍٚايددهللقاٚ ٤ايجٛسددٌ افب اا بايسددَ ١َ٬ددٔ اٯؾددا
( )1سٛح ٠ط٘ . 47

ا٭حضدد١ٝ
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ٚايسُا.١ٜٚ
ايثدداْ :ٞإربددا أسددبا مس ايٛقاٜددً ١ب بددامس ايلحاقددا
اشبطةٚا

نُددا ًب زحاقدد١

ًب ض ٍ٬ا٭الاح ًب ٖعا ايلَإ ٚايلحاق ١اىبػااٚ ٠عبٖٛا.

ايثايث :إدخاح اسببٛمس ٚاىب ٕٚ٪ايػعا ١ٝ٥ٱحجُاٍ حصد ٍٛعًدـ ًب
اىبلحٚقا

ٖٚ ،عا اٱدخاح ق ٕٛيًُسًُـب ًب اٗادِٖ ًب سب ٌٝاا.

ايةابددع :اٱنثدداح َددٔ اٱْؿددام ًب سددب ٌ ٝاا ٭ْدد٘ ٚاقٝددَ ١ددٔ اٯؾددا
ٚٚس ١ًٝيُٓا ٤ا٭َٛاٍ.
اشبدداَس :أخددع اسبا٥اددَ ١ددٔ ايددةٜذ ايبدداحدً ٠ب ا٭بددهللإ ٚايبٝددٛ
ٚايعةٚش ٚاٱسجعهللاد ىبٛسِ ايشجا.٤
ايسددادسَٛ :ضددٛق ١ٝاىبٓددا اىبٓاسددب يًػددلٚ ٚا لددٚ ، ّٛإاجٓددامس
ععةٜض ازبٓٛد ٚايػلا ٠افب ايطةح.
ايثايثَٛ :اضٝع ٚا٘ ايشب٘ َٚا  ٜشمى ؾ ٘ٝاىبشب٘ ٚاىبشب٘ ب٘ َٚع أْٗا
اٗجٚ ١ٝربد

َطدُ ٕٛايجشدب ٘ٝا ٫اْٗدا َجعدهللدً ٠ب ندٌ َثدٌ َدٔ أَثًد١

ايكةإٓ ٚ ،عهً ٕٛب اٯ ١ٜضبٌ ايبخث قًٚ ٢ا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايطةح ايؿادا َٔ إْؿام ايهؿاح إ اْ٘ ٜشب٘ ايةٜذ ايعاع.١ٝ
ايثاْ :ٞقهللّ ٚاٛد ْؿع ًب إْؿام ايهؿاح ٖٛٚ ،ا  ٣ضبض.
ايثايث :قٛد ٠ايطةح قً ٢ايهؿاح ًب إْؿاقِٗ.
ايةابع :حص ٍٛآسداح ْٚجدا٥ج طبايؿد ١ىبدا ٜجٛقعد٘ ٜٓٚجعدة ٙايهؿداح َدٔ
ايلحع ٚاسبةث.

لاَىٌ "فاػهٍح اإلَفاق"

ايشب٘ ٚايشب ٖٛ ٘ٝاىبثٌ –بهسة اىبدًٚ -ِٝب اىبثدٌَ :دٔ أادب٘ أبدا ٙؾُدا

ظًِٚ ،اىبجشابٗا  :اىبجُداس٬

عشب٘ َكبًٚ ١عبـب َهللبة.)1(٠

ًٚ ،ب حدهللٜث حعٜؿد ٚ ١ندة ؾجٓد ١ؾكداٍ:

أ ٟإ ا٭َٛح عجهللاخٌ ٚعًجبس قًً ِٗٝب بهللا ١ٜايؿجٓ ،١ؾٓٝهللؾع ٕٛؾٗٝا

( )1يسإ ايعةمس .504/13
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ٚنٌ ؾةٜل ٜعٔ أْ٘ قًد ٢اسبدل ٜٚدة ّٚايصدٛامسٚ ،إ ا أدبدة

ٚأْجٗد

أحهللاسٗا دبً ِ ٢أِْٗ قً ٢خاأٚ ،إ َٛضٛقٗا ٜ ٫سجخل بعٍ ازبٗهلل
ٚا٭َٛاٍ ٚععا ٌٝا٭قُاٍ ٚعب.ٙٛ
ٚايجشد د بً ٘ٝب اٱ دددا٬ا قكدددهلل يباسًددد ١بدددـب أَدددة ٜٔأ ٚأنثدددة يبٝدددإ
إامانُٗا ًب
ٚاا٤

ؿ ١أ ٚاٗ ١طبص ١ ٛأ ٚأنثة َٔ اٗ ١عجلً ٢بايكةا،ٔ٥

ٖع ٙاٯ ١ٜيبٝإ ايصً ١بـب إْؿام ايع ٜٔنؿةٚا ٚبـب ايةٜاا ايعاع١ٝ

ايباحد.٠
ؾكهلل اعٌ اا قل ٚادٌ اىبداٍ قٓدهلل ايٓداس يكطدا ٤اسبدٛا٥ج ٚعدٛؾري

اىبٚ ٕٚ٪دؾع ايطةح ٖٛٚ ،زٚ ١ٜٓبٗلً ١ب اسبٝا ٠ايهللْٝا  ،قاٍ ععافب راٌَّْايُ
وَاٌَّْنُوَْ زٍِنَُٓ اٌَََْ٣اِْ اٌْئََْاد.

ٚعصةف اٱْسإ بٗا ال َٔ ٤اٱَجخإ ٚاٱبدجً ٤٬ب اسبٝدا ٠ايدهللْٝا،
َٛ ٖٛٚضٛع يًخسامس  ّٜٛايكٝاَٚ ،١اا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜخبصٛص إْؿدام

ايهؿاح ٚنٝؿ ١ٝعصةؾِٗ ًب ا٭َٛاٍ ايش اعًٗا اا قدل ٚادٌ ٚدٜعدً ١ب
أٜهلل ِٜٗي ٝجيِٖٖٚ ،عا اٱخجباح َةنب َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاىبًٚ ١ايعكٝهللٚ ،٠إمبإ اٱْسإ أ ٚنؿةَٚ ٙةعهل ايجصدةف ًب
اىباٍ.
ايثاْ :ٞايكصهلل ٚايٓٚ ١ٝايػا َٔ ١ٜإْؿام اىباٍ ،ؾكهلل ٜٓؿل ايهاؾة َاي٘ ًب
اقاْ ١اٯخةٚ ٜٔيهٓ٘ ئ ٜجكبٌ َٓ٘  ،ٱْعهللاّ قصهلل ايكةبٚ ،١ٱحاد ٠عثبٝ
َؿاٖ ِٝايهؿة ٚايط٬ي.١
ايثايث :اسبسامس  ّٜٛايكٝاَ ١قً ٢ا٭َٛاٍ نبعاً ٚإدخداحاً ٚإْؿاقداً،
ٚاا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜيج٬حل ايهؿاح ًب عصةؾِٗ ًب ا٭َٛاٍ.

ٚا٭خباح بإ قبذ ايهؿدة اعدٚ ٞقةضدٚ ٞإ ايعةضدَٓ ٞد٘ ٜجعًدل
بددأَٛح قهللٜددهللَٗٓ ٠ددا ا٭َددٛاٍ ٚإْؿاقٗددا ،نُددا إ ٖلددةإ َٓددازٍ ايهؿددة
ٚازبخدددٛد ٜٓلددد ٞاٱْسدددإ َدددٔ َطددداَـب ايجشدددب ٘ٝايدددٛاحدً ٠ب اٯٜددد١
ٱخجصا ٗا بايعٜ ٜٔصة ٕٚقً ٢ايهؿةٜٓٚ ،ؿك ٕٛأَٛا ِ بكصهلل ايبكا٤
ؾٗٝآَٚ ،ع ايٓاس َٔ ا هللاٚ ١ٜايةااد.
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ٚعبـب اٯ ١ٜخساح ٠ايهؿاح ٭ٕ اٱقلاز ٚاٯٜدا
اجملج ُعا

عٓؿدع افب أقُدام

ٚعصٌ افب ايكًٛمس اىبٓهسةٚ ،٠عكؿل حاضةً ٠ب أ ٖإ ايٓاس،

ٚعه ٕٛقةٜب َٔ ١حٛاسِٗ ٚٚاهللاِْٗ.
ؾ ٬عسدجاٝع أَدٛاٍ قًًٝدَ ١دٔ ايهؿداح

دهللٖا َٓٚدع عأسريٖدا ،ؾلدا٤

ايجشبً ٘ٝب اٯ ١ٜيٝخه ٞحكٝكد ١خسداح ٠ايهؿداح اسبجُٝد ١ؾهُدا إ ايدةٜذ
ايعاع ١ٝايباحد ٫ ٠عبك ٞاىبلحٚقدا
ايش اا ٤بٗا ايٓيب ضبُهلل

ٚاسبدةث ،ؾ هدعا اٯٜدا

ٚاىبعلدلا

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ؾاْٗا  ٫عبك ٞيًهؿدة

َٓلَٚ ً٫كاَاً ،بٌ عأع ٞقً َٔ ٘ٝأ ٛي٘ ٚعاةدَ ٙدٔ َٛاقعد٘ ًب ايٓؿدٛس
ٚاجملجُعا

ٚ ،اا ٤نة اٱْؿام يًبٝإ ٚايهلل٫ي.١

يددعا َثًد

اٯٜدد ١ايهةمبدد ١ا

اٱْؿددام بددايةٜذ ايبدداحد ،٠ؾًددِ عشددب٘

رََِٛذًُ َِذا ٍُنْفِمُذوَْ

اٱْؿام باسبةث ٚإ ايةٜداا عأعٝد٘ ؾجًٗهد٘ ،بدٌ قايد
فٌِ هَِِِِ اٌَََْ٣اِْ اٌْئََْا وََّ ًَِٛرٍِ ٍ١فَََِا رِرَد.

ؾجه ٕٛايؿاقًً ١ٝب اىبثٌ يٲْؿام َٚا ٜبعي٘ ايهؿاح َٔ َٓدازٍ ايهؿدة
ٚازبخٛد ؾٝهد ٕٛسدبباً د٬ى أَدٛا ِ َٚدهللخةاعِٗٚ ،ضدٝاع أَ٬نٗدِ
ٚضٝاقِٗ ٚأؾعا ِ ٖٛٚ ،إقلاز قةآْ ٞؾًِ عكٌ اٯ ١ٜمَثٌ َا ٜٓؿكً ٕٛب
ٖع ٙاسبٝا ٠ايهللْٝا نُثٌ حةث ق ّٛأ ابج٘ حٜذ ؾٗٝا

ة ؾأًٖهج٘م يٲخباح

قٔ صب ٤ٞايبٚ ٤٬اٱْجكاّ خبصٛص َا ٜٓؿك٘ ايهؿاح ،بٌ إ إْؿاقِٗ ْؿس٘
سبب ًب ٖ٬ى أَٛا ِ قاًَ ١ب ايٛق

ايعٜ ٟه ٕٛؾ ٘ٝإْؿدام اىبسدًُـب

 ٬قدٔ ْدل ٍٚاييندً ١ب غريٖدا َدٔ
٭َٛا ِ سدبب ًا يلٜادعٗدا ٚلباٖ٤دا ؾطد ً
اىبكجٓٝا

ٚايعةٚ

بآ َٔ ١ٜقٓهلل اا قل ٚاٌ.

ٚا٭ ٌ إٔ عه ٕٛايؿاقً ١ٝايٛضع ١ٝيٲْسإ  ٖٛٚايعٜ ٟجصةف ًب
ا٭َٛاٍ َدٔ غدري خدةٚج قدٔ َشد ١٦ٝاا قدل ٚادٌ  ،يدعا ندة

اٯٜد١

اٱْؿام ْٚسدبج٘ افب ايهؿداح ًب بٝدإ ىبٛضدٛقٝج٘ ًب عةعدب اٯسداح ْٚدلٍٚ
ايب ٤٬ايع ٚ ٟؿج٘ اٯ ٚ ١ٜؿاً بًٝػاً بايجشب ٘ٝبايةٜذ .
 َٔٚاٯٜا

إ اٯ ١ٜمل عكٌ منةٜذم بٌ قاي

مَثٌ حٜذم َع إذبداد

ايًؿعـب ًب ايجشب ٘ٝ٭ٕ إحاد ٠ايجشب ٘ٝقهلل عه ٕٛإواً نُا ًب اىبكداّٚ ،قدهلل
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عه ٕٛحةؾاً نايهاف ٚ ،يهٔ ٚحٚد مَثٌم إااح ٠افب ععدهللد ٚاد ٙٛايدب٤٬
ايةٜذ اا٤

ٚإ
ًٜخددل

َثاٚ ً٫قٓٛاْاً يًُجعهللد َٔ ايبٚ ٤٬ايطةح ايدعٟ

بايهؿدداح بسددبب سدد ٤ٛعصددةؾِٗ بددا٭َٛاٍ ايددش اعًددٗا ًب

أٜهلل ِٜٗإَجخاْ ًا ٚإخجبداحاًٖٚ ،دعا ايدبَ ٤٬دٔ َصدادٜل قٛيد٘ ععدافب روََِذا

لٍََّْنَاهُُْ وَ ٌَىِْٓ وَأُوا ؤَٔفُطََُُْ ٍَظٍُِّْوَْد (.)1
ؾإ ضٝاع أَٛاٍ ايهؿاح ألبا ٜه ٕٛبأٜهلل َٔٚ ،ِٜٗخصا٥
اْ٘ حةٜ

اٱْسإ

قًدَ ٢ايد٘ ٚحؿعد٘ ٚلبا٥د٘ ٜٚبدعٍ ٚسدع٘ ًب زٜادعد٘ ٚأقُداٍ

ايؿهة ٚ ،بعٍ ازبٗهلل ًب بكاَٚ ٘٥طاقؿج٘ ٚؼبدلٕ قٓدهللَا ٜصدٝب٘ ايدٓك

،

ٜٚؿةا قٓهللَا ؼبصٌ ي٘ نسب.
ؾلا٤

اٯ ١ٜايهةمب ١زبًب اىبٓؿع ١اىبايٚ ،١ٝحسٔ ايعاقبٚ ١ايثٛامس،

ٚطةد اسبلٕ ٚايههللح قدٔ ايٓؿدٛسٚ ،عٓخصدة اىبٓؿعدً ١ب اىبكداّ بدهللخٍٛ
اٱسْٚ ّ٬بع ايهؿةٚ ،إاجٓامس أسبامس ايط٬ي ،١يعا أحاد اا قل ٚادٌ
ًب ٖع ٙاٯ ١ٜبٝإ َٛضٛق ١ٝاٱْؿام ًب قامل اسبسامس ٚايثٛامس.

لاَىٌ "دخىل اإلسالو مناء نهًال"
يكدهلل اعدٌ اا قددل ٚادٌ اٱمبدإ َ٬زَداً يٲْسدإ ًب ٚادٛد ٙقًدد٢
 ،ؾٓددلٍ اٱْسددإ ا٭ح

ٚيددٝس َددع اٱمبددإ ضددهلل َددٔ ايهؿددة

ا٭ح

ٚايط٬يَٚ ١صادٜكُٗاٚ ،ناْ

اسبٝدا ٠ؾٗٝدا ؾدةع اسبٝداً ٠ب ازبٓدٚ ١حؾكد١

اىب٥٬ه.١
َٚشاٖهلل ٠اٯٜا
٭ٕ اسبٝاً ٠ب ا٭ح

اٱقلاز ١ٜباسبٛاس اشبُسٚ ،١ايعكٌ ٚايٛاهللإ
ابجهللأ

بآدّ ٚحٛا ٤ايًدع ٜٔخًكُٗدا اا ًب ازبٓد١

ٚقدداش أٜاَ داً ًب حببٛحجٗدداٚ ،يبددا ٜماددذ قددٔ اٱمبددإ ْددل ٍٚايينددا ،
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ٚإخةاج ا٭ح

ر 133د

خلاٗٓ٥ا ؾعُةٖا آدّ ٚحدٛاٚ ٤ايصداسبَ ٕٛدٔ حٜجُٗدا
ٚا٭الاح.

بايعبادٚ ٠اٱمبإ يجُٓ ٛايٓباعا

ٚقهلل أْعِ اا قل ٚاٌ قًد ٢آدّ قًٝد٘ ايسد ّ٬بدايٓب ٠ٛيجهد ٕٛياؿداً
ٚحهب ١إ  ١ٝبايٓاس نبٝعاُ ىبا ؾٝد٘ َدٔ أحقدَ ٢ؿداٖ ِٝاٱمبدإٚ ،أود٢

أؾةاد ايعبادٚ ٠ايااق ١ا ععافبٚ ،بعا ؾإ ْب ٠ٛآدّ قً ٘ٝايس ّ٬حاا١
يًٓاس نبٝعد ُا ٚيدٝس يد٘ ٚحدهلل ٙأ ٚيد٘ ٚسبدٛا ،٤أُ ٚدا ٚ٭بٓاُٗ٥دا
ايصًبٝـب ،بٌ يٮاٝاٍ اىب جعاقب َٔ ١ايبشدة ،يٝمسد اٱمبدإ ًب ا٭ح

،

ٜٚه ٕٛايهؿة قةضاً َجليل ُ٫غري ساب .
ٚاا٤
صبةٜا

ٖع ٙاٯ ١ٜيٲخباح قٔ إاٗاض٘ َٓٚع٘ َٔ اٱسجخٛا قً٢

ا٭َدٛحٚ ،ايكدةاحا

ايعاَد ١يًٓداس بعلدل أقاابد٘ قدٔ عٛظٝدـ

ا٭َٛاٍ ًب إااقَ ١ؿاٖ ِٝايهؿة ٚايط٬ي.١
ٖٚعا اىبٓع بامس َٚهللخٌ ٱسجهللاَ ١اٱمبإ ٚقً ٛيٛا ٤اٱسٖٛٚ ،ّ٬
ق ٠ٛغٝبٚ ١ٝوا ١ٜٚيهللحض ايهؿةٚ ،زحلحج٘ قٔ َٓازي٘ ايش ٜ ٫سجاٝع
إ ٜسجكة ؾٗٝا أ ٖٚ ، ً٬ع ٙاٯ ١ٜزااة يًهؿاحٚ ،ذبعٜة َٔ ععهلل ِٜٗقً٢
اٱسٚ ّ٬دق ٠ٛيهللخ ٍٛايٓاس اٱس ّ٬طٛقاً أ ٚقٗةاً ،أَا طٛقاً ؾًخهِ
ٚإدحاى ايعكٌ بصهللم ْب ٠ٛضبُهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ْٚل ٍٚايكةإٓ

قً َٔ ٘ٝقٓهلل ااٚ ،ح ١ٜ٩ايطةح ايؿدادا ايدعًٜ ٟخدل بايهؿداح يبكداِٗ٥
قً ١ًَ ٢ايهؿة ٚايط٬يٚ ،١عدٛاي ٞاٯٜدا

ٚاىبعلدلا

ايدش عدهللٍ قًد٢

يل ّٚدخ ٍٛاٱس. ّ٬
أَا قٗةاً ؾٮٕ ايبكا ٤قً ٢ايهؿة صبًب ١يًؿكة ٚ ،سبب يًعٍ ٚا دٛإ
ٚب اقث قً ٢ايؿةقٚ ١ايجشج
ًب قددهللعِٗٚ ،إغبؿددا

بـب ايهؿاح ٚقً ١يطعؿِٗ ٚظٗٛح ايٓك

أ ددٛاعِٗ ٚعددةدَ ٟكاَدداعِٗ ٚا اددا٤

باٱخباح قٔ ضٝاع أَٛاٍ ايهؿاح ؾإ آٜا

اٯٜدد١

ندثري ٠ع٪ندهلل حصد ٍٛايُٓدا٤

ٚايلٜددادً ٠ب أَددٛاٍ اىبسددًُـبٖٚ ،دد ٛإقلدداز ٜجطددُٔ ايجخددهلل ٟاىبجعددهللد
ٚاىبجلهللد.
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ٜٚبعٍ ايهؿ اح قصاح ٣اٗهللِٖ ًب نبع ا٭َٛاٍ ٚايعٓا ١ٜبٗا ٚيهٔ
ايٓجٝلدد ١اسبجُٝددٖ ١دد ٞضددٝاقٗا ٚخسدداحعٗاٚ ،قددهلل ٜٓشددػٌ اىبسددًُ ٕٛقددٔ
ا٭َٛاٍ ٚنبعٗا بازبٗاد ٚٚا ٙٛايعبادٚ ٠ايص٬ا ٚيهٔ أَٛا ِ ًب لبا٤
َجصٌٚ ،زٜادَ ٠طاقؿ ١٭ٕ اٱْؿام ٚازبٗاد ًب سدب ٌٝاا َدٔ أسدبامس
ْل ٍٚايينً ١ب ا٭َٛاٍ.
 َٔٚخصا٥

اٱْسإ حب إقجٓا ٤اىباٍٚ ،اٱنثداح َٓد٘ٚ ،إدخداحٙ

٭ٜاّ اسباادٚ ١ايعسدة ٚايشدهللٚ ،٠يٝهدٚ ٕٛاقٝدَ ١دٔ ايؿاقدٚ ١ايعدٛز ٍ ٚ
اىبسأيٚ ١قهلل اْعِ اا قل ٚاٌ قً ٢ايٓداس بٗدهللاٜجِٗ افب أحسدٔ ايسدبٌ
زبُع ا٭َٛاٍ ٚإقجٓاٗ٥ا  ٖٛٚدخ ٍٛاٱسٚ ّ٬إعٝإ ايؿةا٥ض ٚايااقا ،
ٚاا بٝهللَ ٙكايٝهلل ا٭َٛح ٚقهلل أخي سبخاْ٘ قٔ حص ٍٛايُٓاً ٤ب أَدٛاٍ

اىبسددًُـب بًػدد ١اىبثدداٍ بكٛيدد٘ ععددافب ر َِ َٛذًُ اٌَّذٍَِِٓ ٍُنفِمُذذوَْ ؤَِْ ذوَاٌََُُْ فِذذٌ
ضًََِِّ اٌٍَّهِ وََّ ٍَّٓ٢ ًَِٛؤَََّْْٕٔٗ ضَّْغَ ضَنَاًَِِ وََّ ٍَّٓ٢ ًَِٛؤَََّْْٕٔٗ ضَّْغَ ضَنَاًَِِ فٌِ وًُِّ ضُنٍٍَُّْٓ ِِائَُٓ ٍَّٓ٢

وَاٌٍَّهُ ٍُعَاػِمُ ٌَِّْٓ ٍَشَاءُد (.)1
ؾلددا ٤اىبثددٌ ايكةآْدد ٞزبددعمس ايٓدداس افب اٱسددٚ ،ّ٬ضباحبدد ١ايهؿددة
ٚايط٬يٚ ١أٍسبابُٗاٜٚ ،هللق ٛايٓاس افب ايجصهللٜل بٓب ٠ٛضبُهلل

دً ٢اا

قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ بًػ ١ايشب٘ ٚاىبثٌ ايش ٜؿكٗٗا نٌ ٚاحهلل َِٓٗٚ ،إقلاز
 ٚبٗإ ٜٓؿع افب اػاف ايكًٛمس ٜٚسجخ ٛقً ٢ايٓؿٛس ٜٚ ،ه ٕٛحدةزاً
ٚٚاق ١ٝبٗٓٝا ٚبـب ايشٝاإ ٚإغٛا.٘٥
ٚؾعٌ ايعبهلل أَا طاق ١أ ٚسؿ٘ ا ٚقبث أ ٚضةحٚ ،ايااق ١عٓكسِ افب
قسُـب أَا عهَٛ ٕٛاؾك ١يًجهًٝـ ٚقً ١خًل اٱْسإ ٖٚد ٞايعبداد ،٠أٚ
ٚ ،٫دخ ٍٛاٱس َٔ ّ٬ا٭ ٍٚبإعٝإ اىبأ َٛح ٚيْ ٛهللباًٚ ،عةى اىبٓٗ ٞقٓ٘
ٚي ٛنةاٖد ،١يٝدأع ٞايثدٛامس ٚازبدلاَ ٤جعكبد ًا يًااقد ١ايدش عجلًد ٢بدأبٗ٢
َعاْٗٝا بهللخ ٍٛاٱسٚ ّ٬ايجصهللٜل بٓل ٍٚايكةإٓ َٔ قٓهلل اا.

( )1سٛح ٠ايبكة.261 ٠
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يكهلل اعٌ اا قل ٚاٌ اسبٝا ٠ايهللْٝا داح إَجخإ ٚإبجٚ َٔٚ ٤٬اٙٛ
اٱبجٚ ٤٬اٱَجخإ ؾٗٝاْ ،ك

اىباٍ َع ايهؿ ة ٚزٜادع٘ َع اٱمبإ يٝهٕٛ

ٖعا ايكاْٚ ٕٛايجبا ٜٔقْٛاً يٲْسإ ٚسبباً ٱسجبصاحٖٚ ٙهللاٜجَ٘ٚ ،اْعاً
َٔ حص ٍٛايكد ٠ٛقٓدهلل ايهؿداح ًب ايعدهللٚ ٠ايعدهللدٚ ،دقد ٠ٛيٲْسدإ
يجٛظٝـ ايعكٌ ًب إخجٝاحٚ ٙأؾعايْ٘ٚ ،هللباً يشةا ٤س ١َ٬اَٛاي٘ٚ ،ايعٓا١ٜ
بعٝاي٘ ٚأ٫ٚد ٙحٝاً َٝٚجاً بهللخٛي٘ اٱس.ّ٬
ا إ اٱْسإ ؼبةص قًد ٢إ ٜدمى احسد ًا ٚعةند ١٭بٓا٥د٘ َدٔ بعدهللٙ
عه ٕٛقْٛاً ِ ًب أَٛح ايهللْٝا ٚحاااعٗا ٜٚ ،أع ٞاىبثٌ ايكةآْ ٞيٗٝهلل ٜ٘افب
حؿغ ا٭َٛاٍ ٚعةنٗا ٭٫ٚد َٔ ٙبعهللٖٚ ،ٙعا ايسدبٜٓ ٌٝخصدة بدهللخٍٛ
اٱسٚ ّ٬إعٝإ ايؿةا٥ض ٚايعبادا .

لاَىٌ املصم انمرآًَ ذؼهٍى

اىبثٌ ايكةآْ ٞقامل ححب ٚٚاسعٜ ،ؿجذ أبٛاب٘ يهٌ ايٓاسٜ ،هللقِٖٛ

بًسإ قةب ٞؾصٝذٚ ،قبٛاضٝع ًب ايجشب ٘ٝحاضةً ٠ب ا٭ ٖإ غري غا٥ب١
قٓٗا ًب ايًٝدٌ ا ٚايٓٗداح ٚ ،د٬
ٚععٗة

ٝػَٔ ١

ًب ايجشدب ٘ٝذبهد ٞايهللقدٚ ١اٱقلداز،

ٝؼ ايجأدٜب ٚايجعً ِٝاٱ  ٞيًٓاس .

٪ٜٚنهلل اىبثٌ ايك ةآْ ٞحكٝك ٖٞٚ ١إ اا قدل ٚادٌ مل ؽبًدل ايٓداس
ٜٚمنٗددِ ٚاددأِْٗ ،بددٌ عؿطددٌ بايعٓاٜددٚ ١ايًاددـ بٗددِٚ ،عٗ٦ٝدد ١أسددبامس
إ دد٬حِٗ ٚإحاددادِٖ افب سددبٌ اشبددري ٚايؿدد٬اٖٚ ،دد ٤ٞددِ َكددهللَا
ايجُٝٝل بـب اسبل ٚايباطٌٚ ،قًُِٗ نٝؿ ١ٝاحملاؾع ١قً ٢ا٭َٛاٍ اشبا ١
ٚايعاَٚ ،١أسبامس عًؿٗا ٚزٚا ا ،ا إ اىبثٌ ايهة ِٜايٛاحد ًب اٯ ١ٜضبٌ
ايبخث ٜ ٫جعًل با٭َٛاٍ اشبا ٚ ١حهللٖا ،بٌ ٜشٌُ بٝ

اىباٍ ٚأَٛاٍ

ايهللٚيٚ ١اىبصاحل ايعاَد ،١ؾٝدأع ٞايجًدبس بدايهؿة ٚايطد٬ي ١قًٗٝدا نًدٗا،
يٝهْ ٕٛكصٗا أ ٚعًؿٗا ال ٤قً ١يلٚاٍ دٚي ١ايهؿةَٚ ،كهللَ ١يعًٚ ٛحؾع١
اٱس.ّ٬
يكهلل أْعِ اا قد ل ٚادٌ قًد ٢ايٓداس بدايكةإٓ نجابد ًا واٜٚد ًا ااَعد ًا
يٮحهاّ َٚبٓٝاً يًخٚ ٍ٬اسبةأَّٚ ،

ٝؼ ايبٝإ ؾ ٘ٝايجُثٚ ٌٝايجشدب٘ٝ
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يٝه ٕٛباباً يًجعًِ ٚا هللاٚ ،١ٜإربع اٱْسإ ًب ا٭اٝاٍ اىبجعاقبد ١ايجشدب٘ٝ
يػددً ١ب ايددجعًِ ٚايجعًددٖٚ ،ِٝددٚ ٛسدد ١ًٝعجكدداحمس ؾٗٝددا ا٭َددِ ٚايشددعٛمس
ٚا٭ؾةاد ًب اىبعداحفٚ ،إدحاى اىبٛضدٛع ٚاسبهدِ ايكةآْد ٞقبدا ٜسداِٖ ًب
اعًٗا عك ّٛبٛظا٥ؿٗا ايعبادٚ ،١ٜعصًذ ْؿسٗا يٰخةٚ ٠قامل اسبسامس .
ًٚب اىبثٌ ايكةآْ ٞظٗٛح سبل ١اٱمبإٚ ،إق ٕ٬وا ٟٚيسٓٔ ا هللا١ٜ
ٚايةااد ٚ ،دق ٠ٛيجػشٗٝا ايٓاس نبٝعاً.
يكهلل أحاد اا قدل ٚادٌ يٲْسدإ ايدجعًِ  ٚايجؿكد٘ ًب ايدهللٚ ،ٜٔابجدهللأ
ايجٓل ٌٜبكٛي٘ ععافب رإقةأد ٚؾ ٘ٝدق ٠ٛيًجعًِ إ إ ا٭َة بايكةا ٠٤عٛا٘
افب ايٓيب ضبُهلل

ً ٢اا قًٝد٘ ٚآيد٘ ٚسدًِ َٚ ،دٔ خ٬يد٘ افب اىبسدًُـب

نبٝعاٚ ،اىبثٌ ايكةآْ َٔ ٞايكةاٚ ٠٤ايجعًِٚ ،ؾ ٘ٝحب ٚإظٗاح يًصً ١بـب
ا٭حهاّ ٚاىبٛضٛقا

ٚايجهايٝـ  ٚاٯٜدا

ايهْٝٛدً ١ب آٜد ١عشدٗهلل قًد٢

ْل ٍٚايكةإٓ َٔ قٓهلل اا يعلل اشب٥٬ل قٔ إػباد ايصًٚ ١ايةب بٗٓٝا ٚقبا
٪ٜد ٟافب ععًِ نٌ َٔ ٜكةأ أٜ ٚسجُع يٰٜا
ايكهللسٚ ،١ٝايػاٜا

ىبطداَـب اٯٜدٚ ١د٫٫عٗدا

ٚاىبكا هلل ايساََٗٓ ١ٝا َٔ ٖٛٚ ،قَُٛا

قٛي٘ ععافب

رلُذًْ ٌَذِْْٓ اََّْٗٞؼَذْٕ اإلِٔذصُ وَاٌِْٟذٓي ػٍََذذي ؤَْْ ٍَذإُْٖوا ِِِّْٛذًِ هَذَِا اٌْمُذرْآِْ الَ
ٍَإُْٖوَْ ٍِِِِّْٛهِ وٌَوْ وَاَْ َِؼْعَُُُْ ٌَِّؼْطٍ لََِريًاد (.)1

ؾُٔ ٚا ٙٛقلل اشب٥٬ل قٔ اٱعٝإ قبثدٌ سدٛح ايكدةإٓ َاؾٗٝدا َدٔ
اىبثٌ َٚاٜجطُٓ٘ ضةٚمس اسبهُٚ ، ١ا٭سدةاح ٚايعًد ّٛايدش ٜٗٓدٌ َٓٗدا
ايٓاس نبٝعاً ٚافب  ّٜٛايكٝاَ.١
ٜٚجطُٔ اىبثٌ ايكةآْ ٞايبشاح ٠يًُسًُـب بازبٓٚ ١اىبػؿدة ٠بًػدٜ ١عًدِ
َعاْٗٝددا ٚععاٖددهللٖا ايٓدداس نبٝع داً ،ؾجبعددث ايػباددٚ ١ايسددعادً ٠ب قًددٛمس
اىبسًُـبٚ ،اسبلٕ ٚاسبسةً ٠ب قًٛمس ايهاؾةٚ ،ٜٔعه ٕٛحل ١قً ٢ايٓاس
نبٝعاً ،ؾُٔ مل ٜجعغ با٭حهاّ ٚا٭ ٚاَة ٚايٓٛاٖ ،ٞعأع ٘ٝاَ٫ثً ١ايكةآْ١ٝ
يجه ٕٛااٖهللاً قًً ٘ٝب ايهللْٝا ٚاٯخة ٠قًد ٢يدل ّٚإخجٝداح سدبٌ اٱمبدإ،
( )1سٛح ٠ا٭سةا.18 ٤
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ٖٚلةإ ايهؿة ٚايط٬يَٗٓٚ ،١ا اىبثٌ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯ ١ٜايهةمب ١ايعٟ
ٖ ٛععً ِٝضبضٚ ،بٝإ يًٓاس بإٔ طةٜل ايهؿة َاحل يًُاٍٚ ،سبب ًب
ٖ٬ى اىبلحٚقا

ٚعًـ ايعةٚ

ٚ،خساح ٠يًُهللخةا

ٖٚ ،ع ٙاشبساح٠

َكهللَ ١يً ساحً ٠ب اٯخة.٠
ؾهُددا حزم اا قلٚاددٌ اىبسددًُـب ؾةٜطدد ١اسبددج ٚاعًددٗا ضبشددةاً
أ ػةٚ ،ااٖهللاً دْٜٛٝاً قً ٢بعث ايٓاس  ّٜٛايكٝاًَ ١ب أنؿاِْٗ ٚٚقٛؾِٗ
بددـب ٜددهلل ٟاا قلٚاددٌ يًخسددامس ،يٝهدد ٕٛاسبددج َثددا ً٫قباد ٜداً قًُ ٝداً،
ٚعٛسٚٚ ً٬س ١ًٝيًُػؿة ٌْٝٚ ٠ايةهب ١اٱ ً ١ٝب ايهللْٝا ٚاٯخة.٠
 َٔٚاٯٜا

إ اا قلٚاٌ مل ػبعٌ اسبدج ؾةٜطد ١قًد ٢اىبسدًُـب

ٚحهللِٖ  ،بٌ ؾةٜط ١قً ٢ايٓاس نبٝعاً  ،قاٍ سبخاْ٘ روٌٍََِّهِ ػٍََي اٌناشِ
ِٝ٢ي إٌََِّْْ َِْٓ اضََِْٗاعَ بٌََِْهِ ضََِّالًد (.)1

يجهْ ٕٛعُ ١اسبج ٚاْ٫جؿ اع َٓٗا قةٜب َٔ ١ازبُٝع  ،يٝس بـب اْ٫سإ
ٚبٗٓٝا َٔ حاال ا٫حاال:ٜٔ

ا٭ :ٍٚقهللّ حص ٍٛاٱسجااقً ١ب ايلاد ٚايةاحدٜٚ ١هد ٕٛؾٝد٘
اىبسًِ َععٚحاً ٚعسك ايؿةٜط ١قٓد٘ َدع ًْٝد٘ سدٛامس إحاد ٠اسبدج ًب
حاٍ عٛؾةٖا.
ايثاْ :ٞايهؿة َ ٖٛٚاْع َٔ أدا ٤اسبج  َٔٚقبٛي٘ ىبٔ عًبس بايهؿة،
ٚسبب ًب ْل ٍٚايب ٤٬اٱ  ٞٱخجٝاح خ٬ف ايٛااب ٚايجهًٝـٚ ،قدهلل
ٜه ٕٛاٱْسإ َسجاٝعاً ًب حاٍ ايهؿةٚ ،قٓهللَا إٖجهللٚ ٣دخٌ اٱسدّ٬
غددري َسددجاٝع ٭ٕ أَٛايدد٘ أعدد ٢قًٗٝددا اٱْؿددام ًب ايباطددٌ ٚسددبب عًؿٗددا
ٚضٝاقٗا ٫ٚ ،عهَ ٕٛج٘ ح٦ٓٝع َشدػٛي ١بداسبج ٭ٕ اٱسد ّ٬ػبدب َدا
قبً٘ٚ ،إ ؾٛ

بايهؿة قٔ ْؿس٘ ْعُ ١أدا ٤اسبج.

ٚعؿطددٌ اا قددل ٚاددٌ بٗددع ٙاٯٜدد ١قًدد ٢ايٓدداس يٝجددهللاحى ايهؿدداح
أْؿسِٜٗٚ ،جٛبٛا افب حاهللِٖ ٚمبجٓعدٛا قدٔ
( )1سٛح ٠آٍ قُةإ.88

دةف ا٭َدٛاٍ ًب ايجعدهللٟ
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قً ٢اٱسٚ ّ٬اىبسًُـب ٜٚهٖ ٕٛعا اٱَجٓاع َكهللَ ١يٲبجعاد قٔ ايهؿدة
ٚايط٬يَٓٚ ،١اسب ١يًجهللبة ًب حكٝك ١اسبٝا ٠ايهللْٝا ٚنٝـ اْٗا داح إَجخإ
ٚبٚ ،٤٬اا ٤اىبثٌ ايكةآْد ٞٱقاْد ١ايٓداس قًد ٢ععًدِ َٚعةؾدَ ١صدادٜل
اٱبج ٤٬ؾٗٝا َٗٓٚا قاْ ٕٛضبل ايهؿة يٮَٛاٍ ايع ٟعجلً ٢بعض ٚاٖ٘ٛ
بٗددع ٙاىبثددٌ َٚاؾٝدد٘ َددٔ عكةٜددب اىبعدداْٚ ٞاىبعكدد٫ٛ
باحملسٛسددا

باىبثدداٍ ٚايجشددب٘ٝ

اىبعةٚؾدد ١قٓدد٘ ايٓدداس نبٝعدداً ا يددي ٚايؿددااةٚ ،اسبطددةٟ

ٚايبهلل.ٟٚ
ٚيٝه ٕٛاْ٫سدإ َجعًُد ًا َدٔ اىبثدٌ ايكةآْدَٚ ٞعًُد ًا يػدري ٙقبطداَـب
َٚكا هلل اىبثٌ ايكةآْٚ ،ٞقهلل ٜهد ٕٛبعطدِٗ َعًُداً ًب َثدٌَٚ ،جعًُداً ًب
أخة سٛا ٤بايهللٚح ٚايجبادٍ بـب ؾدةدٚ ٜٔنبداقجـب ا ٚبايجعدهللدٚ ،يٝأخدع
اٱبٔ َٔ أبٚ ،٘ٝايجًُٝع َٔ أسجا  ٚ ، ٙايصػري َٔ ايهدبري ا ٚايعهدس ،
َ ٖٛٚدٔ َٓداؾع َٚؿداٖ ِٝاىبثدٌ ايكةآْد ، ٞؾٝهد ٕٛبعدض ايٓداس َةادهلل ًا
َٚعًُاً يٰخةً ٜٔب اٱقجباس َٔ اىبثٌ ايكةآْدٚ ، ٞايجدلٚد َدٔ َهللحسدج٘
ايش عجػشَٝ ٢اد ٜٔاسبٝاٚ ٠اىبٛضٛقا

اىب جًؿً ،١ب آ ١ٜععً ١ُٝٝؾةٜهللَٔ ٠

ْٛقٗا ًب عأح ٜاٱْساْٚ ١ٝااٖهلل ٠قً ٢أَٛح:
ا٭ْ :ٍٚل ٍٚايكدةإٓ َدٔ قٓدهللاا ،ؾٜ٬سدجاٝع إْسدإ ا ٚنباقد ١اٚ
اٗ ١إ عك ّٛبٛضع َٓاٖج اىبثٌ ايكةآَْٚ ،ٞا ي٘ َٔ ايهلل٫٫
َٔ

َٚ ،ا ؾ٘ٝ

ٝؼ ايجعً.ِٝ
ايثدداْ :ٞاىبثددٌ اٱ دد ٞحهبدد ١بايٓدداس نبٝع داً ،٭ْدد٘ ٚسدد ١ًٝواٜٚدد١

يجعًٚ ُِٗٝعؿكِٗٗ ًب ايهلل.ٜٔ
ايثايث :إعصاف

ٝػ ١اىبثٌ ايكةآْ ٞبايجسٗٚ ٌٝايجٝسري ٚايج ؿٝـ،

ٚاعمس ايٓاس ىبٓازٍ ا هللاٚ ١ٜاٱمبإ بايًاـ  ٖٞٚأؾطٌ طةم ايجعً.ِٝ
ايةابع :إاماى ايٓداس بدايجعًِ َدٔ اىبثدٌ ايكةآْد ٞسدٛاَ ٤دع عبدأٜ
َهللاحنِٗ أَ ٚشاحبِٗ أ ٚبًهللاِْٗ ٚأَصاحِٖ.
َ َ٘ٓٚا ٚحد ًب ٖع ٙاٯ ١ٜسٛاً ٤ب طةف اىبشب٘ ا ٚاىبشب٘ ب٘ أ ٚايصً١
بُٗٓٝا ،ؾؿ ٞطةف اىبشب٘ ٜعًِ ايٓاس نبٝعاً َٔ ِٖ ايهؿداح ٚ ،اَدا َدٔ
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طةف اىبشب٘ ب٘ ؾإ ٖ٬ى اىبلحٚقا

بدايةٜذ ايعاعٝد ١ايبداحد ٠اَدة ظداٖة

يًعٝإَٚ ،هللحى باسبٛاس ٚايٛاهللإ.
ٚأَا ايصدً ١بُٗٓٝدا ؾدإ ايهؿدة خد٬ف ايجهًٝدـٚ ،ععدة

يسد

ازبباحٚ ،إ اْ٫ؿام َٔ َ ٓازي٘ اخٛد بدايٓعٚ ،ِٝحدةمس قًد ٢اٱمبدإ،
ٚضباٚي ١يصهلل ايٓاس قٔ ا هللاٚ ١ٜايةاادٚ ،س ٤ٛعأدٜب ٚععً ِٝيٮبٓدا٤
ٚايعح ،١ٜؾٝأع ٞايعكامس اٱ د ٞقبخدل ٚعًدـ أَدٛاٍ ايهؿداح ند ٞعدلٍٚ
ايػشددا ٠ٚقددٔ أبٓددا ٤ايهؿدداحٚ ،غريٖددِٜٚ ،ددة ٣ا٭حددهللاث ٚايصددبٝإ َددٔ
ػةِٖ قاقب ١ايهؿة ٚاٱْؿام ؾٜٚ ،٘ٝس اقهللِٖ اىبثٌ ايكةآْ ٞقً ٢ايجبصة
بأَٛح اسبٝاَٚ ،٠عةؾ ١اسباا ١افب إخجٝاح اٱمبدإ ْٚبدع ايهؿدةٖٚ ،دَ ٛدٔ
٭ؾطٌ َصادٜل ايجعً.ِٝ

و ٢ايػاٜا

لاَىٌ املصم انمرآًَ َظاو نهؼىملح
اا٤

أَثً ١ايكةإٓ قبٛاضٝع َٔ ايٛاقع اشباحاٚ ،ٞاسبٝا ٠اي،١َٝٛٝ

ٚأٍسبامس اىبعٝشٚ ١ايهسب قٓهلل ايٓ اس قَُٛاً ؾًٝس َٔ َثٌ اٜٚ ٫هدٕٛ
طةف اىبشدب٘ بد٘ َعةٚؾد ًا قٓدهلل ايٓداس نبٝعداُٚ ،ؾٝد٘ دحس َجصدٌٚ ،آٜد١
قكا٥هللٜدددٚ ١إاجُاقٝدددٚ ١أخ٬قٝدددٚ ، ١إ ا أقاددد ٢اا ؾأْددد٘ ٜعاددد ٞبدددا٭مت
ٚا٭ٚؾ َ٘ٓٚ ،٢عػش ٞاىبثٌ ايكةآْ ٞيٮاٝاٍ اىبجعاقب َٔ ١ايٓداسٚ ،قدهللّ
إعبصاح ٙبؿةٜل أ ٚأَ ١طبص ،١ ٛؾُٔ ايجُاّ ًب ْعُ ١اا قل ٚاٌ باىبثٌ
ايكةآْ ٞقهللّ إسجثٓا ٤أَ ١أ ٚنباق ١أ ٚأحهلل َٔ ايٓاس َٓ٘.
ؾٝأع ٞاىبثٌ ايكةآْ ٞبشاح ٠٭ٌٖ اٱمبإ ٚإْعاح يًهاؾةٚ ٜٔايؿاسكـب.
ٚس٬حاً يجثبٝ

اٱمبإ ًب ا٭ح

ٚٚس ١ًٝوا ١ٜٚٱعساع حقع ١اٱسّ٬

 ،إٕ َٓاسب ١اىبثٌ ايكةآَْٛ ٞضٛقاً ٚحهُاُ يٮاٝاٍ اىبجعاقب َٔ ١ايٓداس
َصهللام ٚسبب يًصً ١يٲيجكا ٤بٗٓٝا  ،إ ًٜجك ٞاىبجكهللّ ٚاىبجٛس ٚاىبجأخة
ًب اٱقجباح ٚاٱععاظ َٔ اىبثٌ ايكةآْ.ٞ
ٚنٌ طبكٚ ١ا َٔ ٌٝايٓاس ٜة ٕٚإ اىبثٌ ايكةآْ ٞالٚ َٔ ٤اقعِٗ.
ٚؼبس ٕٛبكةب٘ َِٓٗ َٔٚ ،ا٭اٝاٍ ا٭خة ٣ايسدابكٚ ١اىبجدأخة ٠قدِٓٗ،
يٝه ٕٛخرياً ضبطاً َٔ ٚا:ٙٛ

ر 140د

َعامل اٱمبإ ج 74

ا٭ :ٍٚاْد٘ دقد ٠ٛددِ يٲقجدهللا ٤بايددع ٜٔإعععدٛا ٚإقجدديٚا َدٔ اىبثددٌ
ايكةآْ َٔ ٞا٭اٝاٍ ايسابك.١
ايثاْ :ٞأخع اسبا٥اٚ ١اسبعح َٔ اٱْعاحا

ايش عةد بصٝػ ١اىبثٌ ًب

ايكةإٓ.
ايثايث :ايسع ٞاسبثٝث يًؿٛز قبا اا ٤ب٘ اىبثٌ ايكةآْ َٔ ٞايبشاحا .
ايةابددع :أخددع ايددهللحٚس ايؿكٗٝددٚ ١ايعكا٥هللٜددٚ ١ا٭خ٬قٝددَ ١ددٔ اىبثددٌ
ايكةآْ.ٞ
اشباَس :إدحاى حكٝك ٖٞٚ ١إ ا٭اٝاٍ ايسابك َٔ ١اىبَٓ٪ـب إربع
اىبثٌ ايكةآْ ٞضٝاْٛٚ ٤حاً ًب دحٚمس اسبٝا.٠
ايسادسَ :عةؾ ١أحٛاٍ ايهؿاح ٚس ٤ٛقاقبجِٗ ٱقةاضِٗ قٔ اىبثٌ
ايكةآَْٚ ٞا ؾَ َٔ ٘ٝعاْ ٞاسبهُ.١
ايسابع :إاةا ٤دحاسَ ١كاحْ ١بـب أٌٖ ا٫مبدإ ٚاٖدٌ ايهؿدة بًخداظ
إقجباس ٚععًِ اىبَٓ٪ـب َٔ اىبثٌ ايكةآْٚ ،ٞإ دةاح ايهؿداح قًد ٢ايػؿًد١
قٓ٘.
ايثأََ :عةؾ ١اٱقلاز ًب اىبثٌ ايكةآْ ٞبًخاظ عةعب ا٭سدة قًٝد٘ ًب
ا٭اٝاٍ ايسابك ،َ٘ٓ ١ؾُٔ ععًِ َٓد٘ ظبداَٚ ،دٔ عةند٘ ٚحا ٤ظٗدة ٙخسدة
ْٚهللّ ٌٖٚ ،اْجؿع

ا٭اٝاٍ ايسابكَ ١دٔ اىبثدٌ ايكةآْد ٞايدٛاحد ًب ٖدعٙ

اٯ ١ٜايهةمب ١ازبٛامس ْعِ.
ؾإ ٖعا اىبثٌ أَاّ ٜهللق ٛإفب اٱمبإٚ ،إْعاح َٔ ايهؿة ٚاٱْؿام ؾ.٘ٝ
 ٫ٚعٓخصة ايصً ١اىبماخ ١قٔ اىبثٌ ايكةآْ ٞبا٭اٝاٍ اىبجعاقبَ ١دٔ
ايٓاس بٌ عشٌُ ايصً ١بـب ايب ًهللإ ٚا٭َصاح يججػشدَ ٢طداَـب ايصدً١
باىبثٌ ايكةآْ ٞايبعهلل ايلَاْٚ ٞاىبهاْ.ٞ
ؾجًجك ٞأؾةاد ايلَإ اياٛيٚ ،١ٝا٭َصاح اىبجعهللدً ٠ب قدة

ا٭ح

بايٌٓٗ ٚا٭خع َٔ قامل اىبثٌ ايكةآْٚ ٞظٗٛح َعاْ ٘ٝقً ٢آؾام ايلَدإ،
ٚإ اباؽ ا٫ح

ب٘ يٝه ٕٛحاضةاً ًب أ ٖإ أٌٖ ا٭َصاح نبٝعاً َدٔ

اىبسًُـب ٚغريِٖ ٚ ،ؾ ٘ٝااٖهلل قًَٛ ٢ضٛق ١ٝإْجشاح اىبسًُـب ًب أحاا٤
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اىبعُٛحٚ ٠عٚ٬عِٗ يًكةإَٓ ٍٛ ٚٚ ،عاْٚ ٘ٝعؿسري ٙافب ا٭َِ اىب جًؿد.١
ٚاىبثٌ ايكةآْٚ ٞا٘ َجكهللّ يجػش ٞا٭ح

حبكا٥ل قًُ ١ٝسابجٚ ،١إاماى

ايٓاس نبٝعاً ًب اٱقجباس ٚا٭خع َٓ٘.

ٖٚدْ ٛعداّ قكا٥ددهلل ٟي ًعٛىبد ١سددابل دعا ايلَددإ َٚجكدهللّ قًٝدد٘
ٚقًَ ٢ا ؾ َٔ ٘ٝايجكٓٚٚ ١ٝسا ٌ٥اٱعصاٍ اسبهللٜثٚ ،١عأدٜب واٟٚ
ٜجػشدد ٢ايٓدداس نبٝع داً قبؿدداٖ ِٝنةمبددٚ ١سددٓٔ هبٝددهللٜٚ ، ٠كددٛد افب
ايةاهلل ٚا هللاٚ ١ٜيٝس ؾ ٘ٝآساح قةضد ١ٝضداح ،٠بدٌ ٖد ٛخدري ضبدض
سٛا ٤بايعٓٛإ ا٭ٚي ٞا ٚايعٓٛإ ايثاْ.ٟٛ
ٜٚكجبس أؾةاد َٔ أٌٖ ايكة ١ٜا ٚايبًهلل َث ً٬ايعً َٔ ّٛاىبثٌ ايكةآْٞ
ؾٝهٓسب َدِٓٗ اٯخدةَ ٕٚدٔ أًٖدٚ ِٗٝأ دخابِٗ ٜٚ ،جٛاٗد ٕٛ٭َثًد١
ايكةإٓ َٚاؾٗٝا َٔ ايهٓٛز ٚا٭سةاحٜٚ ،جهللبةً ٕٚب َعاْٗٝا ،يجه ٕٛقٓٛاْاً
يٲيجكا ٤بـب ايشعٛمس ٚا٭َِ اىب جًؿً ١ب اىبعاٖب ٚاىبشاحمس.
ٚاىبثٌ ايكةآ ْ ٞإقلاز ٚد٫ي ١قً ٢إيجكا ٤ايٓاس ًب ايعبٛدٜد ١ا ععدافب
باٱْجؿاع َٔ اٱؾاضا

ايش عجلً ٢ؾ ،٘ٝؾٗ ٛيٝس ْعاَاً يًعٛىب ١ؾخسب بٌ

حل ١قً ٢ايعاىبـبٚٚ،س ١ًٝزبعمس ايٓاس يٲمبإٚ،سبب سبصد ٍٛا٭خد٠ٛ
اٱمباْ ١ٝبـب اىبسًُـبَ َٔٚ،كهللَا

َٚصادٜل قٛي٘ ععافب ربََِّّٔا اٌُّْاِِْنُوَْ

بِخْوٌَْد (.)1
 ٖٛٚااٖهلل قً ٢إٔ أخ ٠ٛاىبسًُـب عدجِ بؿطدٌ ٚقٓاٜدَ ١دٔ قٓدهللاا
َٚددٔ ٚاٖٗٛددا اىبثددٌ ايكةآْدد ٞايددع ٟػبُددع اىبسددًُـب ًب إذبدداد اىبٛضددٛع
ٚاسبهِ ٚايهلليٚ ٌٝأؾةاد قامل ايجشب ٘ٝايٛاسع ايع ٟعجطُٓ٘ آٜا

ايكةإٓ

َٚ ،اؾٗٝا َٔ ا٭َثً ١اىبباحند ١ايدش عدهللق ٛايٓداس افب اٱيجكداً ٤ب ا٭خدع
َٓٗاٚ ،قهللّ اٱقةا

قُا ؾٗٝا َٔ اسبلج.

ٚبعا ٜهٚ َٔ ٕٛا ٙٛاٱقلاز ًب اىبثدٌ ايكةآْد ٞقاىبٝجد٘ ٚحباد٘ بدـب
اعٛمس ٚأَِ أٌٖ ا٭ح
( )1سٛح ٠اسبلةا

.10

ْٚ ،شدة ٙىببداد ٨ايؿطدٚ ١ًٝايعؿد ١بدـب ايٓداس
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نبٝعاً قبا ٜساِٖ ًب عٗعٜب ايٓؿٛس ٚ ،إ ٬ا اجملجُعا

ٚ ،اعٌ َاد٠

َشمن ١بـب ايٓاس ٖ ٞايٌٓٗ ٚايجلٚد َٔ اىبثٌ ايكةآْ.ٞ

لاَىٌ املصم انمرآًَ خسٌُح

ععجي اٯ ١ٜايكةآْ ١ٝنٓلاً ٚخل ١ٜٓعماذ َٓٗا ايهللحح ٚايٰي ٧ايعكا٥هلل١ٜ
ٚاٱاجُاق ٖٞٚ ،١ٝااٖهلل قً ٢أَٛح:
ا٭ :ٍٚحاا ١اٱْسإ يًجٓل.ٌٜ
ايثاَْ :ٞصاحب ١ايجأدٜب اٱ  ٞيٲْسإ ًب اسبٝا ٠ايهللْٝا.
ايثايث :إقاَ ١اسبل ١قً ٢اٱْسإ ًب إْعاحٚ ٙبشاحع٘.
ايةابعَٓ :ع ايمدٜهلل ٚايًبس قٓهلل اٱْسإ ًب ععٝـب ايسبٌ ايصخٝخ١
يًٗهللاٚ ١ٜايةااد.
اشباَس :ضباحب ١ايجٓل ٌٜيًعًِ ٚايجعهلل ٟبصٝػ ١ايٛقٝدهلل ٚايج ٜٛدـ
َٗٓٚا اىبثٌ ايكةآْ ٞايٛاحد ًب ٖع ٙاٯ ١ٜايهةمبَٚ ،١ا ؾٗٝا َٔ اٱخباح قٔ
ا ٯساح ايعااً ١يٲْؿام ًب اىبعصٚ ١ٝضباحب ١اٱس ّ٬بايشٛاٖهلل ايه ١ْٝٛايش
ٜعةؾٗا ايٓاس نبٝعاً.
ايسادس :ؾطٌ اا قلٚاٌ قً ٢اٱْسإ بكطا ٤حااج٘ ًب ايجعًِٝ
ٚايجأدٜب.
ؾاٯ ١ٜايكةآْ ١ٝدي ٌٝقً ٢إ اا قلٚاٌ مل ٜمى ايعباد ٚادأِْٗ بعدهلل
خًكِٗ بٌ عؿطٌ قًد ِٗٝبآٜدا

ايجٓ لٚ،ٌٜأسدٓاٖا ٚأحؾعٗدا ٚأكبٗدا ايكدةإٓ

ايهة.ِٜ
ايسابع  :نؿاٜد ١اٯٜد ١ايكةآْٝد ١يجعًدٚ ِٝإحاداد ايعبدهلل افب سدبٌ اشبدري
ٚايص٬اٚ َٔٚ ،ا ٙٛايهؿاً ١ٜب اىبكاّ اىبثٌ ايكةآْ ٞايعٜ ٟأعَ ٞجعدهللداً
ًب َٛضٛقاع٘ ٝ ٚػ٘ ٚأحهاَ٘.
يكهلل أحاد اا قلٚاٌ يٰ ١ٜايكةآْ ١ٝإ عه ٕٛنٓلاً ٚخلَٗٓ ٌٜٗٓ ١ٜٓا
ايٓاس ًَ ٖٞٚو يٲْساْ ١ٝنبعا ٤مل ذبلب ٖ ٞأ ٚدححٖا َٚاؾٗٝا َٔ
ايعً ّٛقٔ نباق ١أ ٚؾٚ َٔٚ ،١٦ا ٙٛقهللّ اسبلب ٖعا أَٛح:
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ا٭ :ٍٚأًٖٝدد ١نددٌ إْسددإ يددهللخ ٍٛاٱسددٚ ،ّ٬قددهللّ ٚضددع قٝددٛد أٚ
اةٚط يهللخٛي٘.
ايثدداْ :ٞؾددجذ بدددامس ايجٛبدد ١يًٓدداس نبٝعدداًٖٚ ،هللاٜدد ١ايٓدداس دددا،
ٚإحاادِٖ ا فب طةقٗا  َٔٚ ،ايًاـ اٱ  ٞإ ايجٛب ١أَة بسٚ ٝيدٝس
َةنباً ٖٞٚ ،خاي َٔ ١ٝايجشهللٜهلل ٚايجعكٝدهللٚ ،ادا ٤اىبثدٌ ايكةآْدً ٞب ٖدعٙ
اٯ ١ٜيٝخث قً ٢ايجٛبً ١ب َؿٗ َ٘ٛببٝإ اضةاح ايهؿة ٚقٛاقب اٱْؿام
َددٔ َٓازيدد٘ ،نُددا ٜؿٝددهلل ازبُددع بٓٝدد٘ ٚبددـب ا٭َثًدد ١ايددش ٚحد

ًب إنددةاّ

اىبسًُـب ايد عٜٓ ٜٔؿكد ٕٛأَدٛا ِ ًب سدب ٌٝاا ايدهللق ٠ٛافب اٱْجكداٍ افب
اٱسٚ ّ٬إْؿام ا٭َٛاٍ بكصهلل ايكةب ١افب اا ععافب.
ايثايث :صب ٧اٯٜدا

ايكةآْٝد ١باىبثدٌ احملسدٛس ايكةٜدب َدٔ ايٓداس

نبٝعاًٚ ،اىبعةٚف قٓهللِٖ ًب اسبٝا ٠اي ١َٝٛٝايعًُ.١ٝ
ايةابع :قٝاّ اىبسًُـب بازبٗداد بايسدٝـ ٱ دخداٍ ايٓداس ًب اٱسدّ٬
طٛقاً ٚقٗةاً ٚ ،اعًِٗ  َٔ ًٕٜٛٗٓنٓٛز اٯ ١ٜايكةآْ.١ٝ
اشباَس :دق ٠ٛاٯ ١ٜايكةآْ ١ٝايٓاس يٲس ،ّ٬ؾٗ ٞحهَُٛٚ ١قعد١
ضبط.١
 َٔٚاٯٜا

إ اٯ ١ٜايكةآْ ١ٝيٝس

خل ١ٜٓعٓجعة ايعٜ ٟأخدع َٓٗدا،

بٌ أْٗا عصٌ افب اْ٫سإ بعاعٗاٚ ،عهللق ٙٛيٮخع َٓٗا ٚاٱْجؿاع يبا ؾٗٝدا
َٔ ايعًٚ ،ّٛعجكةمس اي ٘ٝبجٛدد.
ٚ َٔٚا ٙٛايجكةمس ٖعا صب ٧اىبثٌ ايكةآْ ٞبًػٜ ١ؿكٗٗا ندٌ إْسدإ،
ٜٚهللحى َعٗا ٚا٘ ايصً ١بـب اىبشدب٘ ٚاىبشدب٘ بد٘ٚ ،ايػاٜدا

اسبُٝدهللَ ٠دٔ

ايجشبٚ ٘ٝاىبثٌ ايكةآْ.ٞ
ٚععٗة اٯ ١ٜايكةآْ ١ٝحكٝك ٖٞٚ ١إٕ اشبدلا ٔ٥ايسدُا ١ٜٚربجًدـ قدٔ
ا شبلا ٔ٥ا٭حضٚ َٔ ١ٝا:ٙٛ
ا٭ٜ :ٍٚسع ٢اٱْسإ يً دلا ٔ٥ا٭حضدٜٚ ، ١ٝبدعٍ ا٭َدٛاٍ ٜٝٗٚد٧
اىبكهللَا

ٚايٛسا ٌ٥يً ٍٛ ٛايٗٝا.
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ايثاْ :ٞقهلل ٜٓ ٫اٍ اٱْسإ َٔ خلا ٔ٥ا٭ح

ْٚ ،ادحاً َا ٜصٌ ايٗٝا

ٚ ،قهلل  ٫ػبهلل ؾٗٝا َآٜاسب ايعٓاٚ ٤ايجٓكٝب ٚا٭َٛاٍ ايش بدع ا ؾٗٝدا،
ٚإٕ ٚاهلل ؾ كهلل عصاحب٘ ايؿجٓٚ ١اٱقججاٍ ٚزٖٛم ا٭ْؿس .
ايثايثْ :ؿاد اشبلا ٔ٥ا٭حض ١ٝاَ ٫ا اعٌ اا قلٚاٌ ؾٗٝدا اييند١
ٚايُٓاٚ ٤اٱعصاٍ.
ايةابع :إعبصاح اٱْجؿاع َٔ اشبلا ٔ٥ا٭حض ١ٝبٓؿة قًٝدٌ َدٔ ايٓداس
قبكهللاح اشبلٚ ١ٜٓأسةٖا.
اَا اٯ ١ٜايكةآْ ١ٝؾُٔ خصا٥صٗا ن ل ١ٜٓأَٛح:
ا٭ ٌْٝ :ٍٚاٱْسإ ا ٚ ،إنجساب٘ اىبعاحف َٓٗا َٔ غري قٓاٚ ٤اٗهلل
َٚشك.١
ايثآْٜ٫ :ٞؿل اٱْسإ ا٭َٛاٍ َٔ أاٌ ايجلٚد َٔ اٯ ١ٜايكةآْ ،١ٝبٌ
اْٗا عهٚ ٕٛسَٚ ١ًٝكهللَ ١يهسب اىباٍ ٚايٓؿع ايعع.ِٝ
ايثايث :قةمس اٯ ١ٜايكةآَْٚ ، ١ٝاؾٗٝا َٔ ايهٓٛز َٔ اٱْسدإ ًب أٟ
َهإ نإ َٔ ا٭ح

.

ايةابع :إسجهللاَ ١ايٓؿع َٔ خلا ٔ٥اٯ ١ٜايكةآْٚ ، ١ٝقهللّ ْؿاد َعاْٗٝا
ٚد٫٫عٗا ٚدححٖا.

اشباَس :إْجؿاع ايٓاس نبٝعاً َٔ اٯ ١ٜايكةآًْ ِٖٚ ، ١ٝب خلاٗٓ٥ا
اةع سٛا ٤يٝس بٚ ِٗٓٝبـب ايٌٓٗ َٓٗا ا ٫دخ ٍٛاٱسدٚ ّ٬ايٓادل
بايشدٗادعـب  ،نُددا ٜٓجؿدع َٓٗددا غدري اىبسددًِ اٜطداً قًدد ٢عبد ٛاىبٛابدد١
ازبل ،١ٝ٥سٛاً ٤ب إْعاحعٗا ا ٚبشاحاعٗا ا ٚباٱنجسامس َٔ ايعًٚ ّٛاٯدامس
ايش عجطُٓٗا ،يعا اا٤

ا٭َثاٍ ايكةآَْ ١ٝجعهللدٚ ٠ااًًَ ١ب َٛضٛقاعٗا

 ،يجه ٕٛايؿا٥هلل َٔ ٠اٯ ١ٜايكةآْ ١ٝقاَٚ ١عجػش ٢ايٓاس نبٝعاً.
ايسدادس :قددهللّ طددة ٚايجػدٝري ا ٚايجبددهلل ٌٜقًد  ٢اٯٜد ١ايكةآْٝدد ١يٝبكدد٢
اٱْجؿاع َٓٗا َجص ً٬داُ٥اً.
ايسابع :عطُٔ اٯ ١ٜايكةآْ ١ٝيًعًٚ ّٛاىبعاحف َٔ ٖٛٚ ،أِٖ اىبٓاؾع
َٚادَ ٠باحن ١يًُهاسب  ،ؾؿ ٞاشبلا ٔ٥ا٭حض ١ٝاىباٍ ٚايعٖب ٚايؿط،١
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اَا خلا ٔ٥اٯ ١ٜايكةآْ ١ٝؾؿٗٝا ايعًٚ ّٛغعا ٤ايٓؿس ٚأسبامس نسب اىباٍ
ا٭َثًد١

ٚاسبؿاظ قًٚ ٘ٝععاٖهللَٓٚ ٙع٘ َٔ ايطٝاع ٚايجًـ ٚ ،قدهلل ادا٤

ايكةآْٝدد ١بًػدد ١اسبهُددٚ ١اىبٛقعدد ١اسبسددٓ ١يٝجسددٓ ٢يهددٌ إْسددإ ا٭خددع
ٚاٱقجباس َٓٗا ٚإ نإ ؾكرياً.
ايثأَ :علٚ ٍٚعٓهللسة آساح خلا ٔ٥ا٭ح

 ،أَا إؾاضا

َٓٚاؾع اٯ١ٜ

ايكةآْ ١ٝؾباقًٚ ١ٝب إزدٜاد ،ؾُٔ ٜعجي باٯ ١ٜايك ةآْٜٚ ١ٝج عٖا إَاَاً ٜٚعًٔ
إس َ٘٬ع جٛاحث َٓ٘ حٜج٘ اٱسٚ ّ٬اٱقجباس َٔ اٯ ١ٜايكةآْٝدَٚ ١اؾٗٝدا
َٔ ايعً ،ّٛؾٗ ٛبإسٜ َ٘٬ؿجذ ايبامس يعحٜج٘ يًجلٚد َٔ خلا ٔ٥ايكةإٓ ،
ٜٚه ٕٛقهلل عةى ِ أ  ً٬َٗٓٚ ً٬داُ٥اً يًُاٍ ٚايعًِ.
ايجاسع :قهلل ٪ٜد ٟاىباٍ افب ايؿساد ٚس ٤ٛايجصةف ؾ ،٘ٝؾلا٤
ايكةآْٝدد ١يجعًدد ِٝايٓدداس نٝؿٝدد ١اٱْجؿدداع َددٔ خددلا ٔ٥ا٭ح

اٯ١ٜ

ٚ ،إاجٓددامس

إربا ٖا يًُعصٚ ١ٝحنٛمس ايؿٛاحد ،يجه ٕٛاٯ ١ٜايكةآْٝدَٚ ١اؾٗٝدا َدٔ
ا٭َثاٍ حةزاً ٚٚاق ١ٝىبا ٜٓاي٘ اٱْسإ َٔ خلا ٔ٥ا٭ح

ٚاىباٍ َاًكداً،

ٚبعا عجلًٚ ٢ظٝؿ ١قهللس ١ٝساَ ١ٝيٰ ١ٜايكةآْٚ ، ١ ٝقداْ ٕٛسابد

ٖٚد ٛإٔ

اشبل ١ٜٓايسُا ١ٜٚذبؿغ اشبل ١ٜٓا٭حض.١ٝ
ايعاادةَ :ددٔ خصددا٥

اٯٜد ١ايكةآْٝدد ١عةعددب ايثدٛامس قًدد ٢قةا٤عٗددا

ٚاٱسجُاع ا ٚايجهللبة ًب َعاْٗٝاٚ ،دحاس ١عؿسريٖا ٚايعٌُ بأحهاَٗا.

ؾهُددا ٖدد ٞخلٜٓدد ١واٜٚدد ١ؾاْٗددا نٓددل يٰخددةٚ ، ٠زاد ؼبًُدد٘
اٱْسإ َع٘ َدٔ غدري ق ٓدا ٤أَ ٚشدك ١بدٌ ٜهد ٕٛهبًد٘ ْعُد ١عبعدث
ايػباددٚ ١ايسددةٚح ًب ْؿددس اٱْسددإٚ ،دبعًدد٘ ٜشددجام افب اٯخددة، ٠
٫ٚؽبش ٢اىبٛ

َٚابعهلل َٔ ٙا٭ٖدٛاٍٚ ،ادا ٤اىبثدٌ ايكةآْد ٞي٪ٝندهلل

ٖع ٙاسبكٝك ١بًػ ١ايبٝإ ٚايجؿسري ٚايجؿص.ٌٝ
ٜجطُٔ اىبثٌ ايكةآْٞ

ٝػ ١ايج ٜٛـ ٚاٱْعاحٚ ،قهلل ٜه ٕٛايجشدب٘ٝ

ب ايؿعٌ َ ،ع بٝإ اٯ ١ٜيًصًٚ ١اٗ ١ايشب٘ بـب اىبشب٘ احملسٛس ٚاىبشب٘ ب٘

ايػٝيب اىبعك ،ٍٛنُا ًب قٛي٘ ععافب ًب ق ّٛقاد ر فَإَرْضٍَْنَا ػٍََََُِْْ رِحيًذا رَرْرَذرًا
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فٌِ ؤٍَاٍَ َِٔ٣طَأٍ ٌِنٍُِِمََُُْ ػََِاََ اٌْ ِسًِْ فٌِ اٌَََْ٣اِْ اٌْئََْا وٌَؼََِاَُ اُخِرَِْ ؤَخْسَى

وَهُُْ الَ ٍُنْصَرُوَْد (.)1
ؾاىبشب٘ ب٘ ٖ ٛايععامس ايهللْ ٟٛٝايدعْ ٟدلٍ بكدَ ّٛدٔ ايهؿداح يٝهدٕٛ
حلٚ ١آٚ ١ٜقي ٠يًٓاس نبٝعاًٚٚ ،قٝهللاً يًهؿاحٖٚ ،دعا ايٛقٝدهلل َةندب
َٔ ايععامس ًب ايهللْٝا ٚايععامس ًب ا٭خة.٠
ايععامس ٚ ،ايجعة

اَا ا٭ ٍٚؾهٌ ناؾة ًب َعة

يًبٚ ٤٬ايس

اٱ ً ٞب ايهللْٝا.
ٚاَا ايثاْ ٞؾإ ايععامس ٚاقع بايهؿاح نبٝعاً باشبًٛد ًب ايٓاح ،ؾٝهٕٛ
اىبشب٘ ب٘ َعًَٛاً َٔ اٗا :
ا٭ٚفب :إحساٍ حٜذ ا

ٛ

ٚدٚ ،ٟٚباحد ٠ذبةم ٚعًٗو بشهلل٠

بةدٖا.
ايثاْ :١ٝبعث ايؿلع ٚاشبٛف ًب ْؿٛس ايهؿداح َدٔ ايدةٜذ ايشدهللٜهلل،٠
ٜٚماذ قٓ٘ ايٓؿة ٔ َ ٠قًٖ ١ع ٙايةٜذ  ٖٛٚايهؿة.
ايثايثدد :١ايددٓخس ًب اىبصددادٜل اشباحاٝدد ١يًعددعامس ٚ ،خًٖٛددا َددٔ
ايينا

نُا ي ٛناْ

اٜاّ اهللمس ٚقخ ٚإبجًٚ ،٤٬ب بامس اٱقجباح َٔ

اىبثٌ ايكةآْٚ ٞإ اب ١ايهؿاح بايؿلع َٓ٘.
ح ٟٚإ أبا اٌٗ قاٍ ًب َٮ َٔ قةٜد :قهلل ايجبس قًٓٝا أَة ضبُهلل ،
ؾً ٛايجُسج ِ حا ٬قاىبا بايشعة ٚايهٗاْٚ ١ايسخة ؾهًُ٘ سِ آعاْا ببٝإ َٔ
أَة ، ٙؾكاٍ قجب ١ابٔ حبٝعٚ : ١اا يكهلل وع
ٚقًُ

ايهٗاْٚ ١ايشعة ٚايسخة ،

َٔ يو قًُا  ٫ؽبؿ ٢قً ٞإٕ نإ نعيو  .ؾكايٛا  :إٜج٘ ؾخهللس٘

 .ؾأع ٢ايٓيب
بٔ ن٬مس أْ

ً ٢اا قًٚ ٘ٝسًِ ؾكاٍ ي٘ ٜ :ا ضبُهلل أْ
خري أّ ٖااِ أْ

خدري أّ قصدٞ

خري أّ قبهلل اىباًب أْ

خري أّ

قبهلل اا ؾبِ عشجِ آ جٓا ٚ ،عطًٌ آباْ٤ا ٚ ،عسؿ٘ أحَٓ٬ا ٚ ،ععّ دٜٓٓا
ؾإٕ نٓ

إلبا عةٜهلل ايةٜاس ١قكهللْا إيٝو أيٜٛجٓا ؾهٓ

( )1سٛح ٠ؾصً
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ٚإٕ نٓ
نٓ
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عةٜهلل ايبا ٠٤زٚآاى قشة ْسا َٔ ٤أ ٟبٓا

عةٜهلل اىباٍ نبعٓا يو َا عسجػين ب٘ أْ

قةٜد ا٦

ٚ ،إٕ

ٚقكبدو َدٔ بعدهللى ٚ ،إٕ

نإ ٖعا ايعٜ ٟأعٝو حٝ٥ا َٔ ازبٔ قهلل غًب قًٝو بعيٓا يو أَٛايٓدا ًب
طًب َا عجهللا ٣ٚب٘ أْ ٚػًب ؾٝو ٚ .ايٓيب
 ،ؾًُا ؾةؽ قاٍ  :م قهلل ؾةغ

ً ٢اا قًٚ ٘ٝسًِ سان

ٜا أبا ايٛيٝهلل م قاٍ ْ :عِ  ( .قاٍ ؾاوع َٓ٢

) قاٍ ٜا إبٔ أخ ٢أوع  .قاٍ ر َٖ* ُ٢نسًٌٍِ ِِْٓ اٌر َِّْٓ٢اٌر* َُِِ٢وَِٗاٌَ
فُصٍَِّْٕ آٍَاُٖهُ لُرْآًٔا ػَرًََِِّا ٌِمَوٍَْ ٍَؼٍَُّْوَْ د إفب قٛي٘  :ر رَاػِمًَٓ ِِ ًَْٛرَاػِمَِٓ ػَا ٍ وََُّٚو َد
( )1ؾٛسب قجبٚٚ ١ضع ٜهلل ٙقً ٢ؾِ ايٓيب

ً ٢اا قًٚ ٘ٝسًِ ْٚ ،ااهللٙ

اا ٚايةحِ يٝسهؿب ٚ ،حاع إفب أًٖ٘ ٚمل ؽبةج إفب قدةٜد ؾلدا ٙ٤أبدٛ
اٌٗ  ،ؾكاٍ  :أ بٛ

إفب ضبُدهلل

أّ أقلبدو طعاَد٘

ؾػطدب قجبد١

ٚأقسِ أٜ ٫هًِ ضبُهللا أبهللا  ،سِ قاٍ ٚ :اا يكهلل ععًُد ٕٛأْدَ ٞدٔ أنثدة
قةٜد َاٚ ، ً٫يهين ىبا قصص

قً ٘ٝايكص ١أادابين بشدٚ ٧اا َدا ٖدٛ

بشعة  ٫ٚنٗاْ ٫ٚ ١سخة  ،سِ ع ٬قًَ ِٗٝدا ودع َٓد٘ إفب قٛيد٘  :م ِِْٛذًَ

رَاػِمَِٓ ػَا ٍ وََُّٚو َ م ٚأَسه

بؿْٚ ٘ٝااهللع٘ بايةحِ إٔ ٜهـ ٚ ،قهلل قًُجِ

إٔ ضبُددهللاً إ ا قدداٍ ادد٦ٝا مل ٜهددعمس  ،ؾددٛاا يكددهلل خؿ د
ايععامس(.)2

أ ٟإ ايددٓيب ضبُددهللاً
ؾصً

إٔ ٜٓددلٍ بهددِ

ددً ٢اا ق ًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚسددًِ عدد ٬قًٝدد٘ سددٛح٠

ْ َؤ ْػ َرظُذوا َفمُذ ًْ َؤٔذ َِ ْر ُٖ ُى ُْ رَذا ِػ َم ًٓ ِِْٛذ ًَ رَذا ِػ َم ِٓ ػَذا ٍ
ْ
افب قٛي٘ ععدافب ر فَذ ِة

وََُّٚو َد(.)3
ؾعًِ قجب ١إ ايععامس ايشهللٜهلل سٝخٌ بكةٜد ٱقةاضِٗ قٔ دقد٠ٛ
ايٓيب ضبُهلل
( )1سٛح ٠ؾصً

ً ٢اا قًٝد٘ ٚآيد٘ ٚسدًِ ٚقدهللّ إسدجلابجِٗ يهللقٛعد٘ افب
.13

( )2ايهشاف .448/3
( )3سٛح ٠ؾصً

.13
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اٱسَ ّ٬ع صب ٘٦ٝباٯٜا
اٯ ١ٜايععامس باْ٘

ٚ ،ايبٓٝا

اقكْ ١لي

ايهللاي ١قً٢

هللم ْبٛع٘ ،ؾ ٛؿ

بِٗٚ ،ايصاقكْ ١اح عسك َٔ ايسُاً ٤ب

حقهلل اهللٜهلل ،قاٍ ععافب ر وٍَُرْضًُِ اٌصوَاػِكَ فََُصَُُِ ََِِا َِْٓ ٍَشَاءُد(.)1
ؾلا٤

اٯ ١ٜبصٝػ ١اىبطاحع ٜٚ،ؿٝهلل ازبُع ب ـب اٯٜجـب إحجُاٍ ْلٍٚ

ايصدداقك ١بكددةٜد قكاب داً يصددهللٚدِٖ قددٔ دقدد ٠ٛاٱسددٜٓ٫ٚ ،ّ٬خصددة
َٛضٛع ايجشب ٘ٝقبا أ امس ايهاؾة ٜٔقَُٛاً َٔ ا٭َِ ايسدايؿ ،١بدٌ ٖدٛ
قاّ ٚااٌَ يًهؿاح ًب نبٝع ا٭زَٓ ١يٛحهلل ٠اىبٛضٛع ًب عٓكٝذ اىبٓاط.
ايةابع : ١عشب ٘ٝقعامس اٯخة ٠بععامس ايهللْٝا ايعٜ ٟجصـ بايشهلل.٠
اشباَس : ١سبٛم ايعٜٓ ٜٔلٍ بساحجِٗ قعامس ايصاقك ١اشبلٚ ٟايعٍ
ٚا ٛإ.

لاَىٌ املصم انمرآًَ وخالفح األرض
َدددٔ

دددؿا

اا ععدددافب (ايدددةهبٔ) (ٚايدددةحٖٚ )ِٝددد ٛايدددةٚ٩ف

بعباد،ٙؾٓٝشة قًد ِٗٝادآبٝب ايةهبدٜٚ ،١جػشداِٖ بًاؿد٘ ٚادٛد٫ٚ ، ٙ
عٓخصددة ايةهبدد ١اٝ ٫دد ١باىبسددًُـب ٚأٖددٌ اٱمب د إ ،بددٌ عشددٌُ ايٓدداس
نبٝعاً ٖٛٚ ،دي ٌٝقً ٢قع ِٝقهللح ٠اا ععافب ٚنةَ٘ ٚإحساْ٘ ،نُدا إٕ
حهبج٘ ععافب َصاحب ١يٲْسإ ًب ناؾ ١اىبٝادٚ ، ٜٔنبٝع آْا

حٝاع٘.

ٚيٝس َٔ حهلل يةهب ١اا٫ٚ ،اةط ا ٚقٝهلل بٌ ٖد٬َ ٞزَد ١يٓعُد١
اشبًل ،ؾًُا ْؿ اا قلٚاٌ ًب اٱْسإ َٔ حٚح٘ ؾاْ٘ اعً٘ مبجاز قدٔ
بعهللّ ايجس ري يًُ ًٛقا

ا٭خة ،٣بٌ س ة اا قل ٚاٌ

اىب ًٛقا

ٖٚعا ايجس ري سة َٔ أسةاح ْؿ

ايةٚا ًب آدّٚ ،أحهاّ اشب٬ؾً ١ب

قاٍ ععافبر وَضَ َّرَ ٌَىُُْ َِا فٌِ اٌطَّوَأِ وََِا فٌِ األَرْضِ ََِّٞؼًا ِِنْهُد (.)2
ا٭ح

،يعا قاي

( )1سٛح ٠ايةقهلل .13
( )2سٛح ٠ازبا.13 ١ٝ٥

اىب٥٬ه ١رؤََٖ ْٟؼًَُ فَََِا َِْٓ ٍُفْطُِْ فَََِا وٍَطْفِهُ اٌَِِّْاءَد (.)3
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أ ٟإ َثٌ ٖعا اىب ًٛم ايعٜ ٟؿسهلل ٜٚسؿو ايهللَا ٤نٝـ عس ة ي٘
ا٭اٝا ٤نًٗاٜ ٫ٚ ،س ة ٖد ٛيشدَ ٧دٔ ا٭ادٝا ، ٤ؾُثدٌ ٖدع ٙاىبسدٚ٪ي١ٝ
ايععًُ ٢ب ا٭ح

ػبب إ عه ٕٛقٓهلل َٔ ٜه ً٬ٖ٪َ ٕٛيً ٬ؾ ، ١ؾلا٤

ايةد اٱ  ٞقً  ِٗٝبإ اا ٜعًِ َا ٜ ٫عًِ اىب٥٬هٚ ،١اْ٘ سبخاْ٘ ٜبعث
ا٭ْبٝآٜٚ ٤لٍ ايهجب ايسُا ١ٜٚٱ ٬ا ايٓاس ٚإ َٔ َصادٜل اشب٬ؾ١
إسجُةاح ايصً ١بـب اا قلٚاٌ ٚبـب ايٓاس َٔ ٚا ٙٛقهللٜهلل٠

ًب ا٭ح

َٓٗا ايٓبٚ ٠ٛايجٓلٚ ٌٜايعكٌ.
ٚقهلل عؿطٌ اا سبخاْ٘ بايكةإٓ يٝه ٕٛايصً ١ايهللا ١ُ٥ازباَع ١ايهاؾ١ٝ
اىباْع ،١ازباَع ١يٮحهاّٚ ،ايهاؾ ١ٝيٲْسإ ًب نبٝع حاااع٘ ٚ ،اىباْعد١
َٔ ايط٬يٚ ١ايهؿة ٚايشةى.
ٚاىبثٌ ايكةآْ َٔ ٞخصدا٥

اشب٬ؾدً ١ب ا٭ح

َٛ ،ضدٛقاً ٚحهُداً

ٚأسةاً:
ا٭ً :ٍٚب اىبثٌ ايكةآْ ٞعأٖ ٌٝيٲْسإ يٛظا٥ـ اشب٬ؾ.١
ايثاْٜ :ٞساقهلل اىبثٌ ايكةآْ ٞاٱْسإ ًب إ ٬ا ْؿسد٘ ٚ ،ايجبصدة ًب
أَٛح ايهللٚ ٜٔايهللْٝا.
ايثايث :باىبثٌ ايكةآْٜ ٞعةف اٱْسإ َكاَ٘ ٚاأْ٘ ٚاْ٘ خًٝؿ ١اا ًب
.

ا٭ح

ايةابعٜ :ساِٖ اىبثٌ ايكةآْدً ٞب َعةؾد ١اْ٫سدإ يٛظا٥ؿد٘ ايعبادٜد، ١
ٚيل ّٚأدا ٘٥ايؿةا٥ض.
اشبداَسٜ :بعدث اىبثددٌ ايكةآْد ٞايشدٛم ًب قًددب اٱْسدإ يًكددا ٤اا
ععافب.
ايسادس :اىبثٌ ايكةآْ ٞععنري باا ععافب ٚ ،قع ِٝسًااْ٘ ٚ ،قهللحع٘

اىباًكٚ ، ١بهللٜع ٓع٘  ،قاٍ ععافب ر َُِٔ ًَُٛورِِِ وَِّشْىَاٍْ فَََِا ِِصَّْا ٌ٠اٌِّْصَّْا ُ٠فٌِ
زَُٞآٍَٞد (ٚ ، )1ؾ ٘ٝدق ٠ٛيًجهللبة بايصؿا
( )1سٛح ٠ايٓٛح .35

اسبسٓ ٢ا ععافب َٚا ًب ايكةإٓ
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َٔ اٱقلاز ٚا٭سةاح ايكهللس ١ٝايش عمادذ قٓٗدا َسدا ٫ ٌ٥ذبصدً ٢ب
نثةعٗا َٛٚاضٝعٗا.
ايسابع :اىبثدٌ ايكةآْد ٞدقدٚ ٠ٛحلدٚ ١بةٖدإ ٚديٝدٌ قًدٚ ٢ادٛمس

قباد ٠اا ٚخًع ا٭ْدهللاد ،قداٍ ععدافب ر وٌََذهُ اٌََّْٛذًُ األَػٍَْذي فِذٌ اٌطذَّوَأِ
وَاألَرْضِ وَهُوَ اٌْؼَسٍِسُ اٌَْ٣ىَُُِد (.)1

ٚادداً ٤ب آٜدد ١أخددة ٣ر ٌٍَِّ ذٍَِِٓ الَ ٍُاِِْنُذذوَْ ِِذذاُخِرَِْ ََِٛذًُ اٌط ذوْءِ وٌٍََِّذهِ اٌَّْ َٛذًُ
األَػٍَْي وَهُوَ اٌْؼَسٍِسُ اٌَْ٣ىَُُِد ( ، )2ؾج٬زّ

ؿ ١ايسد ٤ٛايهؿداح  ،ٱ دةاحِٖ

قً ٢ايجًبس بايؿعٌ ايكبدٝذٚ ،اا قدل ٚادٌ ٖد ٛايكد ٟٛايػدين ايهدةِٜ
ايع ٟي٘ اي صؿا

اسبسٓ ،٢إ َهللحس ١اىبثٌ ايكةآْ ٞآٜدً ١ب قًدِ ايهدّ٬

ٚكبلٝهلل اا ععافب.
ايثأَ :اىبثٌ ايكةآْ ٞحةمس قً ٢ايعًِ ٚايعجٖ َ٘ٓٚ ،ٛع ٙاٯ ١ٜايش
عجطُٔ اٱخباح قٔ خساح ٠ايهؿاح يعًُِٗ بإْؿام أَٛا ِ ًب اىبعا ٞ
ٚايصهلل قٔ سب ٌٝاا ععافب.
ٚٚحد قددٔ ابددٔ َسددعٛد :ندداد ازبعددٌ ًٗ ٜددو ًب اخددة ٙبددعْب إبددٔ
ؾلا ٤اىبثٌ ايكةآْ ٞحهب ١باشب٥٬ل ناؾ ١بٗهللا ١ٜاٱْسإ افب سبٌ اٱمبإ
ْٚبع ايعًِ ٚايجعهلل.ٟ
يكهلل أْعِ اا قل ٚاٌ قًد ٢اٱْسدإ بايعكدٌ ٚاعًد٘ حلد ١باطٓد،١
َٚصاحباً اعٝاُ ٚال َٔ ٤خًل اٱْسإ َٔ ٖٛٚ ،أِٖ َصادٜل اشب٬ؾد١
ًب ا٭ح

ٚ ،حاددخَ ١ددٔ حاددخا

اٱْسإ ٚظا٥ؿ٘ ايعباد.١ٜ

( )1سٛح ٠اية.27 ّٚ
( )2سٛح ٠ايٓخٌ .60
( )3ايهشاف .415/2

ْؿدد ايددةٚا ًب آدّٚ ،بدد٘ ٜددهللحى

ر 151د

َعامل اٱمبإ ج 74

ٚادا ٤اىبثدٌ ايكةآْدد ٞطباطبداً يًعكدٌ اٱْسدداْٚ ،ٞقْٛداً يد٘ ًب إَاَجدد٘

يًلددٛاحا ٚا٭حنددإ ،قدداٍ ععددافب ر وٍَِْٖ ذهَ األََِْٛذذايُ َٔعْ ذرََُِِا ٌٍِنذذاشِ وََِذذا ٍَؼْمٍََُِذذا بِالَّ
اٌْؼَاٌُِّوَْد(ٚ ،)1نإ اىبٮ َٔ ق ةٜد ٜسع ٕٛىبٓدع ايٓداس َدٔ اٱْصدا

يًكةإٓ ٚعهللبة َعاْ ٘ٝايكهللسَٚ ١ٝا ؾ َٔ ٘ٝاٱقلازٜٚ ،صهلل ٕٚايٓاس قٔ
إعباع ايٓيب ضبُدهلل

دً ٢اا قًٝد٘ ٚآيد٘ ٚسدًِ ٜٚكٛيد :ٕٛإ دٜدٔ ضبُدهلل

ٜطةمس اىبثٌ بايعبامس ٚايعٓهبٛ
ؾلا٤

ٜٚسج ؿ ٕٛبايجٓلَٚ ٌٜا ؾ َٔ ٘ٝا٭َثً١

اٯ ١ٜأق ٙ٬يجٛنٝهلل ْسب ١أَ ثً ١ايكةإٓ نبٝعاُ افب اا ععافب.

ٚأْدد٘ سددبخاْ٘ ٖدد ٛايددع ٟأْل ددا ٚاْٗددا طددةم افب َعةؾدد ١اا ،عددأعٞ
يجهشددـ أيؿاظدد٘ اىبعدداْٚ ، ٞعكةبٗددا افب ا٭ ٖددإٚ ،كبٓددع َددٔ اٱبٗدداّ
ٚازبٗايددٚ ١ايػددةحَ ،ددع اىبددهللا ٚايثٓددا ٤يًددعٜ ٜٔجععدد ٕٛبا٭َثدداٍ ايكةآْٝدد١
ٜٚؿكَٗ ٕٛطاَٗٓٝا َٚا دا َدٔ ايدهلل٫٫
ايعٌُ ٚ ،نة إ ايٓيب

ٜٚج دعْٗٚا ْدٛحاًٴ ْٚياسداً ًب

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ع ٬اٯ ١ٜأقد ٙ٬ؾكداٍ:

ايعامل َٔ قكٌ قٔ اا ؾعٌُ بااقج٘ ٚأاجٓب س ا٘(.)2

ؾٝأع ٞاىبثٌ ايكةآْ ٞيبعدث اٱْسدإ قًد ٢ايعُدٌ ٚؾدل إدحاى ايعكدٌ
يٮَدٛح ٚاٱقدةاح بٛاددٛمس قبداد ٠ايصدداْعٚ ،إربدا اىبثددٌ سدب ً٬ٝيًٗهللاٜدد١
ٚايصددد٬اَٚ ،ددداد ٠ٱسدددجهللاَ ١اشب٬ؾدددً ١ب ا٭ح

بإقاَددد ١ادددعا٥ة اا

ٚإاجٓامس ْٛاٖ.٘ٝ
 َٔٚاٯٜا

ًب خًل اٱْسدإ اْد٘ ٜدهللحى َعداْ ٞايهٓاٜدٚ ١ايجعدةٜض

ٚاٱااح ٠نإدحان٘ َعاْ ٞايجصةٜذٜٓٚ ،جؿع َٔ اىبثٌ سٛا ٤نإ َجهًُداً
أَ ٚسجُعاً.
أَا اىبجهًِ ؾأْ٘ ٜج ع اىبثٌ ٚس ١ًٝيبٝإ َكا هللٚ ٙغاٜاعَ٘ٚ ،ا ٜسع٢
افب ذبكٝك٘ ٜٛٚ ،ؾة ي٘ اىبثٌ ازبٗهلل ٚايعٓداٜٚ ٤دهللؾع قٓد٘ اسبدةج ٚاىبشدك، ١
ٚاىبثٌ

ٝػ ١نةمب ١ٱ ٬ا اٯخةٚ ٜٔعٗعٜب ايسًٛى ٚ ٖٛٚس ١ًٝيًعّ

( )1سٛح ٠ايعٓهبٛ

.43

( )2صبُع ايبٝإ . 28/8
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ٚايً َٔ ّٛا٭  ٣افب ا٭قً َٔٚ ٢اىبسداَ ٟٚدٔ غدري إ ٜسدبب ا٭ ٣
ٚايػطب ٚايس

 ،بٌ ٜصذ اٜطاً َٔ ا٭ قً ٢افب ا٭دْ ٖٛٚ ، ٢قٓٛإ

يًٓصٝخٚ ١اٱحااد.
أَا اىبسجُع ؾاْ٘ ٜجًكد ٢اىبثدٌ ٚنأْد٘ ٚاسدا ١يًعًدِ ٚاىبعةؾدَٚ ،١داد٠
يًجؿك٘ ٚٚس ١ًٝىبعةؾ ١قصهلل اىبجهًِ َهللحاً أ ٚيَٛاً ٖٛٚ ،يػ ١يًجؿداِٖ بدـب
ايٓاس نباقا
ا٭ح

ٚأؾةاداًٖٚ ،عا ايجؿاِٖ َٔ َصادٜل ا٭ًٖ ١ٝيً ٬ؾً ١ب

ٚإ ٬ا ايعا

ٚعٓل ٜ٘اجملجُعا

َٔ ا٭دحإ.

ٚؼبدداؾغ اٱْسددإ قًدد ٢خ٬ؾجدد٘ قبهللحسدد ١اىبثددٌ ايكةآْدد ٞؾٗٓٝددٌ َٓٗددا
ايعًٜٚ ،ّٛجلٚد باىبعاحف ٚ ،عهٚ ٕٛاق َٔ ١ٝأسدبامس ايطد٬يَٚ ، ١اْعداً
َٔ عؿش ٞايؿساد ًب ا٭ح
ا٭ح

ٚ ،عهللٍ قً ٢حاا ١اٱْسدإ ًب خ٬ؾجد٘ ًب

افب اىبهللد ٚايعٚ ٕٛايجٛؾٝل اٱ  ،ٞؾٝجصدةف اٱْسدإ قبدا أَدةٙ

ااٜٚ ،جلٓب ْٛاٖٚ ،٘ٝؼبةص قً ٢سٓٔ اشب٬ؾ ١بايعبادا

ٚ ،ايجكٝهلل قبا

ًب اىبثٌ ايكةآْ َٔ ٞاىبعاحف ٚاٯدامس.

لاَىٌ املصم انمرآًَ ذفضٍم خلري أيح
يكهلل أْعِ اا قل ٚاٌ قً ٢اىبسًُـب بٓعُ ١مل عًٓٗا أَدَ ١دٔ ا٭َدِ

بإ اعًِٗ خري أَ ١أخةا

يًٓ اسٚ ،مل عةمٳ أَ ١افب ٖع ٙاىبٓلي ١سٛا٤

َددٔ ا٭ٚيددـب ا ٚاٯخددة ،ٜٔؾٗددِ أؾطددٌ ا٭َددِ ًب أؾددةاد ايلَددإ اياٛيٝدد١

َاًكاًٜٚ ،جلًٖ ٢دعا اٱطد٬م بايكٝدهلل ايدٛاحد ًب اٯٜد ١رؤُخْرَِٞذْٕ ٌٍِنذاشِد
ؾاشباحج افب ايٓاس ٖ ٛايؿاضٌٚ ،اىب ةٚج ي٘ ٖ ٛاىبؿط.ٍٛ

ؾأخةج اا قل ٚاٌ اىبسًُـب يً ٓاس نبٝعاًٜٚ ،ؿٝهلل ا٭يـ ٚايدّ٬
ًب مايٓاسم اٱسدجػةام ٚايشدُ ٍٛزبُٝدع ا٭َدِ ٚا٭اٝداٍ اىبجعاقبدَ ١دٔ
ايٓاس ايسابل َِٓٗ يٓل ٍٚايكةإٓ ٚاي٬حل ي٘ ًب آٜدً ١ب خًدل اٱْسدإ،
ٚبهللٜع ايصٓع ًب إ ٬ح٘ يًعباد َٔ ٖٛٚ ،٠قَُٛدا
خٍََمُْٕ اٌْ ِٟٓوَاإلِٔصَ بِالَّ ٌََِؼُُّْْوِْد (.)1
( )1سٛح ٠ايعاحٜا

.56

قٛيد٘ ععدافب روََِذا
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ؾججعاٖهلل خري أَ ١ايعبادٚ ٠عهَٓ ٕٛكاع ١افب طاقد ١اا ،عجًد ٛآٜدا
ايجٓل ٌٜنٌ ٚ ، ّٜٛع َٔ٪با٭ْبٝا ٤قً ٢عب ٛايعُ ّٛاجملُٛقَ ٞجلاؾ ١ٝقٔ
ايشةى ايعاٖة ٚاشبؿٚ ،ٞاا ٤اىبثٌ ايكةآْ ٞيٝهَ َٔ ٕٛكَٛا

خري أَ١

ٚس٬حاً داُ٥اً بٝهللٖاٚ ،اٱْجؿاع َٓ٘ إ أ ٕ اىبثٌ ايكةآْٚ ٞسد ١ًٝٱ د٬ا
ايعا  ،ؾعٓهللَا ٜكةأ اىبسًِ اىبثٌ ايكةآْ ٞأٜ ٚسجُع ي٘ ؾأْد٘ ٜدهللحى َعاْٝد٘
بًخاظ اىبشب٘ ٚاىبشب٘ ب٘ ،ؾمس ًب ٖٓ٘ أَٛح:
ا٭ :ٍٚاىبشددب٘ ٚإ نددإ قكًٝدداً ٚبعٝددهللاً ،إ ٫أْدد٘ ٜصددبذ حاضددةاً ًب
ايٛاٛد ايعٖين قٓهلل قُ ّٛاىبسًُـب.
ٚاا٤

اٯ ١ٜبايجصة ٜذ ًب طةًب ايجشب ٘ٝٱْٗا إْعاح ٚربٜٛـ يًهؿاح

ٚ ،دق ِ ٠ٛيًهـ قدٔ بدعٍ ا٭َدٛاٍ ًب ضباحبد ١اٱسدٚ ّ٬اىبسدًُـب،
ٚاٱَجٓاع قٔ إْؿام اىباٍ ًب ايباطٌ ٚااب اعَٚ ، ٞكهللَ ١غري ١ٜيًجبصة
بكبذ ايهؿة ٚ ،إدحاى حكٝك ١يل ّٚايج ً ٞقٓ٘ ،ؾكهلل نة

ٖع ٙاٯٜا

بايجصةٜذ أَٛحاُ:
ا٭ :ٍٚقصهلل ايهؿاح ايع ٜٔػبخهلل ٕٚباٯٜا .
ايثاْ :ٞنة طةف اىبشب٘ بٓخٚ ٛاضذ ٚاً ٖٛٚ ،ٞاىباٍ ايعٜٓ ٟؿك٘
ايهؿاح.
ايثايث :ععٝـب َٛضٛع اٱْؿام  ٖٛٚاسبٝا ٠ايهللْٝاٚ ،عطدُٓ٘ اٱاداح٠
افب َاٖ ١ٝايػاٚ ١ٜايكصهلل َٔ اٱْؿام  ٖٛٚإحاد ٠ز ١ٜٓاسبٝا ٠ايهللْٝا.
ايةابع :نة اىبشب٘ ب٘  ٖٛٚايةٜذ ايعاع ١ٝايش ؾٗٝا بةد اهللٜهلل.
اشباَس :اٗ ١ايشب٘ بـب أَٛاٍ ايهؿاح ٚايةٜذ ايعاعٖٚ ١ٝد ٞا د٬ى
ٚايجًـ يًُاٍ ٚ ،إ اٱْؿام ضةح اعٚ ٞغري.ٟ
ايسادس :نة أدا ٠ايجشب ٖٞٚ ٘ٝيؿغ (َثٌ) َع عهةاحٖا.
ايثاْ : ٞاىبشب٘ ب٘ ايدعٖ ٟدَ ٛدٔ احملسدٛس ٚايٛاقدع ايٝد َٞٛيًٓداس،
يٝه ٕٛا ىبشب٘ اًٝاً ٚاضخاً قٓهلل ايٓاس نبٝعاًٚ ،ؾ ٘ٝد٫يد ١قًد ٢عؿطدٌٝ
اىبسًُـب بإنةاّ اا قلٚاٌ دِ بدإْلاٍ اىبثدٌ ايدعٜ ٟهد ٕٛؾٝد٘ طدةف
اىبشب٘ ب٘ َعًَٛاً يًٓاس نبٝعاًٚ ،قْٛاً ِ قًَ ٢عةؾَ ١اٖٚ ١ٝنٓ٘ اىبشب٘،
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َٚاؾ َٔ ٘ٝا٭ضدةاح ايعااًدٚ ١اٯاًدٚ ،١إدحاى حكٝكد ١قًدِ اا ععدافب
ب ا٭َٛح ٚ ،قع ِٝقهللحع٘ ٚسًااْ٘.
ايثايث  :ايصًٚ ١اي ٛـ اىبشمى بـب طةًب ايجشب.٘ٝ
ٚأنهلل

ٖع ٙاٯً ١ٜب طةف اىبشب٘ قً ٢أَة:ٜٔ

ا٭ :ٍٚقبذ ايهؿة  ّ ٚايهاؾة.ٜٔ
ايثاْ :ٞس ٤ٛقاقب ١اٱْؿام َٔ َٓازٍ ايهؿة ٚازبخٛد يٝجؿك٘ اىبسًُٕٛ
ًب أحٛاٍ ايٓداسَٚ ،دعاٖبِٗ َٛٚضدٛق ١ٝإخجٝداح ا يعكٝدهللٚ ٠اىبدعٖب ًب
ا٭سة اسبا ٌ َٔ ؾعٌ اٱْسإ ٚازبُاقدٜٚ ،١بعدث ندة اىبشدب٘ ًب اٯٜد١
بصٝػ ١اىبثٌ ٚايجشب ٘ٝايشدٛم ًب قًدٛمس اىبسدًُـب ىبعةؾدَٛ ١ضدٛع ٚاٗد١
ايجشبٚ ٘ٝاىبشب٘ ب٘ ا إٔ إْؿام ايهؿاح ؼبجٌُ ٚاٖٛاً:
ا٭ :ٍٚقددهللّ عةعددب ا٭سددة قًٝدد٘ٚ ،نأْدد٘ مل ؼبصددٌ بسددبب ايهؿددة
ٚازبخٛد.
ايثاْ :ٞقبد ٍٛاٱْؿدام ايدعٜ ٟجعًدل باٱحسدإ افب اٯخدةٚ ٜٔإقاْد١
ايؿكةاٚ ٤ي َٔ ٛايهؿاح.
ايثايث :سبٛم اٱسِ بايهؿاح بسبب إْؿاقِٗ ا٭َٛاٍ.
ايةابع :حاٛع اٱْؿام قً ٢ايهؿاحباشبساحٚ ٠ايطةح ايؿادا.
ٚايصخٝذ ٖ ٛايثايث ٚايةابعٚ ،ب٘ اا٤

َطاَـب اىبثٌ ايهةً ِٜب

ٖع ٙاٯ.١ٜ
ٚاا٤

ضبٌ ايبخث َصهللاقاً يه ٕٛاىبسًُـب خري أَٚ َٔ ١ا:ٙٛ

ا٭ :ٍٚهبٌ اىبسًُـب يٛا ٤اٱْعاح ٚايج ٜٛـ يًٓاس نبٝعاً.
ايثاْ :ٞع ٠ٚ٬اىبسًُـب ٯٜا

ايجٓل.ٌٜ

ايثايث :ضباحب ١اىبسًُـب يًهؿة ٚايط٬ي.١
ايةابع :إْؿام اىبسًُـب ًب سب ٌٝاا  ،ا٭َة ايع٪ٜ ٟد ٟافب َٛااٗ١
ايهؿددة ٚايهؿدداح ببددعٍ ا٭َددٛاٍ ًب طاقدد ١ااٚ ،طددةد َؿدداٖ ِٝايهؿددة
ٚايط٬ي َٔ ١ايٓؿٛس ٚاجملجُعا .
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اشبدداَسٜ :عادد ٞاىبسددًُ ٕٛدحس داً َٚثدداٚ ً٫اقع ٝداً يًٓدداس نبٝع داً ًب
إْؿاقِٗ ًب سب ٌٝاا ،إ ٜك َٕٛٛبجأدٜب ايٓاس ًب بامس اٱْؿام ٚعٛنٝهلل

إط٬م حكٝكَٚ ١ؿٗد ّٛايعبدادَٚ، ٠دٔ َصدادٜل قٛيد٘ ععدافب روَِذا خٍََمْذُٕ
اٌْ ِٟٓوَاإلِٔصَ بِالَّ ٌََِؼُُّْْوِْد ( ،)1اٱْؿام ًب سب ٌٝاا َٔ ٚا ٙٛقباد٠
قبدداد ٠اا ععددافب ،يددعا ؾددة

اا سددبخاْ٘ ايلنددا ٠حكدد ًا َايٝدد ًا ًب

ا٭َٛاٍٚ ٖٞٚ ،ااب قً ٢نٌ إْسإ مبجًو َا زاد قً ٢ايٓصامس ،
ا ٫اْ٘ ٜ٫صذ اَ ٫ع اٱس ّ٬يجك َ٘ ٛبكصهلل ايكةب ١افب اا ععافب.
ايسادس :حاا ١ايٓاس يًُسًُـب ،ؾدإخةاج اىبسدًُـب يًٓداس يدٝس
قبثاً البا اا ٤حهب َٔ ١قٓهللاا ٖٛٚ ،ااٖهلل قً ٢حاا ١اٱْسإ نُُهٔ
ٖٚعا اٱخةاج حاا ١يًُسًُـب ٚايٓاس نبٝعاً.
اَا اىبسًُ ٕٛؾإ اٱخدةاج َٓاسدب ١يٓٝدٌ ايثدٛامس ايععدٚ ،ِٝسدبب
يبكا ِ ٗ٥قًَ ٢ةعب ١ايجؿطٚ ،ٌٝاَا غريِٖ َٔ أٌٖ اىبًٌ ٚايٓخدٌ ؾداِْٗ
ٜجًك ٕٛدق ٠ٛاىبسًُـب قً ٢عبَ ٛجصٌ َٚسجُة.
ٚاا٤

ٖدع ٙاٯٜد ١يٝكد ّٛاىبسدًُ ٕٛباٱْدعاح ٚايجخدعٜة َدٔ ايهؿدة

ٚاٱْؿام ؾ َٔٚ ،٘ٝخصا٥

خري أَ ١إ اا ععافب ٜٓعِ قًد ِٗٝيٝلعدٌ

ايٛاقع ايعًَُ ٞصهللاقاً ىبا ٜجً َٔ ْ٘ٛاٯٜا

ٚا٭َثً ١ايكةآْ.١ٝ

ٜٚعٗة اىبثٌ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯٜد ١اي ٛدـ ٚاٱادماى بدـب ا٭َدٛاٍ
ايش ٜٓؿكٗا ايهؿاح ًب اىبعصٚ ١ٝايجعهللٚ ٟبـب ايةٜذ ايشدهللٜهلل ٠ايدش عدأعٞ
قًدد ٢اسبددةث ٚايددلحع ٚعسددبب ٖ٬نددً٘ ،ب إادداح ٠افب زٚاٍ ايٓعُدد ١قددٔ
ايهؿاحٚ ،ععةضِٗ يًؿكة ٚايؿاقٚ ١اسباا ،١يٝهٖ ٕٛعا ايؿكة حهب ١بِٗ
بإقجباحَٓ ٙاسب ١يًجهللبة ًب اشبًل ٚحكٝك ١ايهللْٝاٚٚ ،ظٝؿد ١اٱْسدإ ؾٗٝدا،
ٚيل ّٚقٗة ايٓؿس ايشٗٚ ١ٜٛإاجٓامس إعباع ا هلل.٣
٫ٚعاةأ قً ٢ؾهة اٱْسإ ايصً ١بـب اٱْؿام ًب ايهؿة ٚبـب ايدةٜذ
ايباحد ٠ايش عًٗو ايلحع ي ٫ٛصبٖ ٧ع ٙاٯ ١ٜايهةمب ١بٗا َٛضٛقاً ٚحهُاً
( )1سٛح ٠ايعاحٜا .56/
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ٚد٫ي ،١ؾُٔ خصا٥
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اىبثٌ ايكةآْ ٞأْ٘ حهِ عسجكةأ َٓ٘ َسا ٌ٥اةق١ٝ

عشٌُ ا٭حهاّ ايجهًٝؿٚ ١ٝايٛضع.١ٝ
ايةابع  :أدا ٠ايجشب ٘ٝايش اا٤
أدٚا

بًؿغ (َثٌ) َ ٖٛٚدٔ أبدـب ٚأظٗدة

ايجشبٚٚ ،٘ٝحد نةً ٙب اىبثٌ ايدٛاحد ًب ٖدع ٙاٯٜدَ ١دةعـب يًبٝدإ

ٚعٛنٝهلل حب

اْ٫ؿام َدٔ َ ٓدازٍ ايهؿدة بدايةٜذ ايعاعٝد ١اىبًٗهد ١يًخدةث

ٚايلحعٜٓ٫ٚ ،خصة َٛضٛع أدا ٠ايجشبً ٘ٝب اٯ ١ٜايهةمبد ١بدٌ اْٗدا يؿدغ
قةآْْ ٞازٍ َٔ ايسُا ،٤يبجٓع قٔ ايجخةٜـ ٚايجػٝري ٚاٱنباٍ ٚايمدٜهلل.
يكددهلل اعددٌ اا قلٚاددٌ اىبثددٌ ايكةآْدد ٞآٜددَ ١سددجهللمبْٚ ،١عُدد ١قًدد٢
اىبسددًُـب ٚايٓدداس نبٝع داًٚ ،اددا ٖهللاً قًدد ٢عؿطدد ٌٝاىبسددًُـبٚ ،عددٛيِٗٝ
ىبسٚ٪يٝا

َٔ ٚا:ٙٛ

ا٭ :ٍٚحؿغ اىبثٌ ايكةآْ ٞنًػً ١ب اٱسجهللٚ ٍ٫اٱحجلاج.
ايثاْ :ٞععاٖهلل اىبثٌ ايكةآْْ ٞصاً ٚيؿعاً.
ايثايث :ايعٓا ١ٜقبطاَـب اىبثٌ ايكةآْ.ٞ
ايةابع :اٱقةاح ٚايجسً ِٝبإ اىبثٌ ايكةآْ ٞحهِ ٚاٗاد ٠وا.١ٜٚ
اشباَس :ايشهة ا ععافب قًْ ٢عُد ١اىبثدٌ ايكةآْد ٞايدش خد

اا

ععافب اىبسًُـب بٗا.
ايسددادس :إدحاى حكٝكدد ١عؿطدد ٌٝايددٓيب ضبُددهلل

ددً ٢اا قًٝدد٘ ٚآيدد٘

ٚسًِ قً ٢ا٭ْبٝا ٤ا٭خة ٜٔباىبثٌ ايكةآَْٚ ٞاؾ َٔ ٘ٝايهلل٫٫

ٚاىبٛاقغ

ٚايعي.
ايسابع :إْعاح ايٓاس باىبثٌ ايكةآَْ ٖٛٚ ، ٞدٔ ا يشدٛاٖهلل قًد ٢قٛيد٘

ععافب ر وُنْذُُْٗ خََْذرَ ؤُِذٍٓ ؤُخْرَِٞذْٕ ٌٍِنذاشِ د ،ؾُدٔ َصدادٜل ٖدعا اشبدةٚج ذبدعٜة
ٚإْعاح ايٓاس ٚدقٛعِٗ يٲس ّ٬باىبثٌ ايكةآْ.ٞ
ايثددأَ :ايجؿكددد٘ ًب ايدددهللٚ ،ٜٔاٱحعكددداً ٤ب اىبعددداحف ايكةآْٝددد ١باىبثدددٌ
ايكةآْ.ٞ
ايجاسعَ :عةؾٚ ١ا٘ ايشب٘ ٚاي ٛـ اىبش مى بـب اىبشب٘ ٚاىبشب٘ ب٘.
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ايعااددة :عُٓٝددًَ ١هدد ١ايددةب بددـب اىبعكددٚ ٍٛاحملسددٛس بًخدداظ اٗدد١
اٱاماى ٚإربا ٖا ٚس ١ًٝيًثبا

ًب َٓازٍ اٱمبإ ٚايجكٚ ،٣ٛحد ابٗا

اٌٖ ايةٜبٚ ،دؾع اىبػاياا ٚ ،إقاَ ١اسبل ١قً ٢ايهؿاح.
اسباد ٟقشدة :ايجدهللبة ًب إقلداز اىبثدٌ ايكةآْدٚ ،ٞذبدهلل ٟايهؿداح بد٘
ٚإربا  ٙحل ١قً ،ِٗٝنُا ًب ٖع ٙاٯ ١ٜايهةمب ١ايش ربي قٔ أَة قاعدٞ
طبايـ سبسابا

ايهؿاح َع اْٗا َسجكةأ َٔ ٠ايٛاقع ٕ٫ ،ضبدل أَدٛا ِ

ٜأعٚ ٞؾل قٛاْـب وا ١ٜٚسابجَٗٓ ١ا إ ايهؿة َاْع َٔ ايُٓاً ٤ب اىباٍٚ ،إ
ايجعهلل ٟقً ٢اىبسًُـب سبب يجًؿٗا.

لاَىٌ املصم انمرآًَ أير تاملؼروف وَهً ػٍ املُكر

اعٌ اا قل ٚاٌ ا٭َة باىبعةٚف ٚايٓٗ ٞقٔ اىبٓهة ٚااباً قبادٜاً،

ٚخ

اىبسدًُـب بدٖ٘ٚ ،دعا اٱخجصداص َدٔ َصدادٜل عؿطد ًِٗٝقًد٢

ايٓاس نبٝعاً ،يكهلل أحاد اا قل ٚاٌ يًُسًُـب ايعل ٚايةؾع ،١ؾدةزقِٗ
س٬ا ا٭َة باىبعةٚف ٚايٓٗ ٞقٔ اىبٓهة ايدع ٟيد ٘ َٓداؾع اعٝدٚ ١غريٜد،١
 َٔٚايعاع ١ٝإ د٬ا ايٓؿدٛس ٚعٗدعٜب ا٭خد٬م ٚايجٓدلَ ٙدٔ ايعدادا
اىبعَٚ ،١َٛحب اشبري يٮخ ٠ٛاىبَٓ٪ـب ٚايٓاس نبٝعاً.
 َٔٚايػري ١ٜايهللق ٠ٛإفب ااٚ ،عةغٝب ايٓداس باٱسدٚ ،ّ٬ادعبِٗ
افب َٓازٍ ا هللاٚ ١ٜاٱمبإٚ ،ضباحبد ١ايهؿدة ٚايطد٬يٚ ،١ا٭َدة ٚايٓٗدٞ
يباس ايجكٚ ،٣ٛزاد ايعاحؾـبٚٚ ،س ١ًٝاٱحعكاً ٤ب قامل اىبًهٖٛٚ ، ٛ
خري ضبضٜٚ ،أع ٞقًٚ ٢ا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚا٭َة بايٝهللٚ ،إسجعُاٍ ايس٬ا يٲ ٬ا ٚعةى احملةَا .
ايثاْ :ٞبعٍ ا٭َٛاٍ ًب سبٌ اشبري ٚاْ٫ؿام ًب سب ٌٝاا قلٚاٌ .
ايثايددث :إربددا ايًسددإ ٚسددَ ١ًٝباحندد ١يًددهللق ٠ٛافب اا  ّ ٚايهؿددة
ٚايهاؾةٚ ،ٜٔبٝإ قبذ َؿاٖ ِٝايهؿة ٚايط٬يٚ ١ضةٚحٖ ٠لةإ ايٓاس
ا.
َٚددٔ اٯٜددا

إ ٚاددَٚ ٙٛددٛاد ٚإسددجعُاٍ سدد٬ا ايًسددإ ًب ا٭َددة

ٚايٓٗ ٞأنثة َٔ إ ذبصً ٢ب َٛضٛقٗا ٚنٝؿٝجٗا ٚأٚاْٗا نُا أْٗدا َدٔ
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ايهً ٞاىبشهو ايدعٜ ٟهد ٕٛقًدٚ ٢ادَ ٙٛجؿاٚعد ١ادهللٚ ٠يٓٝداًٚ ،اسباحداً
ٚعٓبٗٝاًٚ ،نٓاٚ ١ٜعصدةؼباًَٗٓٚ ،دا يػد ١اىبثدٌ ٖٚدَ ٛدٔ أبًدؼ سدبٌ ايبٝدإ
ٚايجأسري ٜٚ ،جطُٔ ًب أؾةاد ٙايجصةٜذ ٚايهٓا.١ٜ
ؾٝأع ٞاىبثٌ ايكةآْ ٞقًٚ ٢ا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايجصةٜذ ٚايبٝإ ًب طةًب اىبشب٘ ٚاىبشب٘ ب٘.
ايثاْ :ٞايجصةٜذ ًب طةف اىبشب٘ٚ ،ايهٓاٚ ١ٜاٱحساٍ ًب طةف اىبشب٘

ب٘ ،نُا ًب قٛي٘ ععافب ر َِ ًَُٛاٌْفَرٍِمََِْٓ وَذاألَػَّْي وَاألَرَذُِّ وَاٌَّْصِذريِ وَاٌطذَِّغِد
( ، )1ؾلا ٤ايجصةٜذ ًب طةف اىبشب٘ ،بُٓٝا اا٤

ايهٓاً ١ٜب طةف اىبشب٘

ب٘ ًب إااح ٠افب ض٬ي ١ايهؿاح ٚؾكهللاِْٗ يًبصريً ٠ب أَٛح ايهللٚ ٜٔايدهللْٝا
ٚإ ةاحِٖ قً ٢اَ٫ج ٓاع قٔ اٱسجُاع إفب اٯٜا ٚ ،عٛنٝهلل َا حزم اا
قلٚاٌ اىبسًُـب َٔ ايجهللبة ًب اٯٜا
بدداىبعللا

ٚ،ايعٌُ بأحهاَٗا ٚ ،ايجصهللٜل

ايددش اددا ٤بٗددا ايددٓيب ضبُددهلل

ٚإْصاعِٗ ٯٜا

ددً ٢اا قًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚسددًِ ،

ايكةإٓ َٚا عجطُٓ٘ َٔ اسبهُٚ ١اىبٛقع.١

َ َٔٚصادٜل ايعًُ ٢ب اىبكاّ إ اي هاؾة ٜعة

قُا ًب اىبثٌ ايٛاحد

ًب ٖع ٙاٯ ١ٜؾٓٝلٍ ب٘ ايب ٤٬بجًـ أَٛاي٘ٚ ،خساح ٠حأس َاي٘  ْ٘٫أ دة
قً ٢اٱْؿام ًب ايباطٌ ٚاىبعص ١ٝيٝصهللم قً ٘ٝاْ٘ أقًُ ٢ب أَدٛح ايدهللٜٔ
ٚايهللْٝا ،اَا خبصٛص ايهلل ٜٔؾإ ايهاؾة إخجاح ازبخدٛد ٚ ،زٜداد ٠اٱسدِ
باٱْؿام باىبعصٚ ١ٝايجعهللٚ ،ٟأَد ا خبصدٛص ايدهللْٝا ؾدإ ضدٝاع ا٭َدٛاٍ
باٱخجٝاح َٔ غري آؾ ١خاحاٝدٚ ١سدبب قٗدة ٟقُدٚ ٢إْعدهللاّ يًبصدري، ٠
ٚؾكهللإ يًخهُٚ ١حةَإ يًٓؿس َٔ قةٚ ١ٜٓبٗلً ١ب ايهللْٝا  ،قاٍ ععدافب

ر اٌَّْايُ وَاٌَّْنُوَْ زٍِنَُٓ اٌَََْ٣اِْ اٌْئََْاد(.)2

( )1سٛحٖٛ ٠د .24
( )2سٛح ٠ايهٗـ . 46
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ايثايث :ايهٓاٚ ١ٜا٫نبداٍ ًب طدةًب اىبشدب٘ ٚا ىبشدب٘ بد٘ٚ ،ؾٝد٘ دقد٠ٛ
ٱقُاٍ ايؿهة ٚٚسا ٥ايجهللبة ًب اىبعاْٚ ٞاىبكا هلل ايساَ ١ٝيٰ ١ٜايكةآْ،١ٝ

 َ٘ٓٚقٛي٘ ععافب ر وََِ ًَُٛوٍٍََِّٓ خََِّ ٍَٓٛوَشََٟرٍَْ خََِّ ٍَٓٛا ِِْٓ َُّْْٕٛٗٞفَوْقِ األَرْضِد(.)1

يٝسجخطدددة اٱْسدددإ ٚاددد ٙٛاشببدددث ٜٚ ،دددهللحى إ ايهؿدددة َصدددهللح
ي٬خ٬م اىبع َٚ ١َٛاْ٘ قبٝذ ًب اعد٘ ٚأسدةٚ ،ٙازبُدع بدـب اٯٜد ١أقد، ٙ٬
ٚاٯ ١ٜضبٌ ايبخدث ٜدهللٍ قًد ٢ضدٝاع اَدٛاٍ ايهداؾةْٗ٫ ٜٔدا عٛظدـ ًب
اٱضددةاح بددايٓؿس ٚاٯخددة ،ٜٔؾلددا ٚ ٤ددـ َددا ٜماددذ َددٔ ايهؿددة َددٔ
ايه ّ٬ايكبٝذ ٚاىبكا هلل ايس ١٦ٝبايشلة ٠ايش يٝس ا مثة ْ ٫ٚؿع بٌ ؾٗٝا
إضةاح با خابٗا ٚبا٭ح

.

ؾٝه ٕٛاسج٦صا ا َٔ ا٭ح

حاا ١نُدا اْٗدا ٫عسدجاٝع اٱَجٓداع

قٔ ا٫سج٦صاٍ ٚايلٚاٍ ٚ ،نعا اَٛاٍ ايهداؾة ٜٔ٭ْٗدا غدري َسدجكةً ٠ب
أٜهلل.ِٜٗ
ٚاُٜٗا ابًؼ ًب َةاعدب ا٭َدة بداىبعةٚف ٚايٓٗد ٞقدٔ اىبٓهدة ا٭َثًد١
ايصةؼب ١اّ اىبةسً ١اّ ايهآَ ،١ازبٛامس ٖ ٛنٌ َثٌ ااً ٤ب ايكدةإٓ ٖدٛ
ا٭بًددؼ بصددٝػج٘ ٚد٫يجدد٘ ،ؾخُٓٝددا ٜهدد ٕٛاىبثددٌ

ددةؼباً ؾٗدد ٛا٭بًددؼ ًب

َٛضٛق٘ ٚحهُ٘ ٚقٓهللَا ٜهَ ٕٛةسً ً٬ب َٛضٛع ٚآ ١ٜأخة ٣ؾاٱحساٍ
ٖ ٛا٫بًؼٚ ،قٓهللَا ٜه ٕٛنآَاً ًب آ ١ٜأخة ٣ؾٗ ٛا٭بًؼ ٚ ،ا٭نثة عأسرياً
ٚأسةاً ٚد٫ي.١
ٚاىبثٌ ايكةآْ ٞحةمس قً ٢ايشٝاإ ٚ،بد ةز د ٕٚإسدجخٛا ايدٓؿس
ايشٗٚ ١ٜٛايػطبٚ ٖٛٚ ،١ٝس ١ًٝزبعٌ ايص٬ا سل ١ٝسابج ١قٓهلل اىبسًُـب،
ٚالٚ َٔ ٤اقعِٗ اي َٞٛٝاىبباحى ٚ ،س٬ا ًب ا٭َة باىبعةٚف ٚايٓٗ ٞقٔ
اىبٓهةَٚ ،اْع َٔ قس ٠ٛايكًب ٚاٱسجهباحٚ ،زااة قٔ اٱقدةا
ايٓصٝخ. ١

( )1سٛح ٠أبةاٖ.26 ِٝ

قدٔ
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ٚعبعددث يػدد ١اىبثددٌ ايكةآْدد ٞاسبسدد ١ٝاي ةأؾددٚ ، ١عددلحع ايًددـب ًب قًددٛمس
اىبسًُـبٚ ،دبعمس ا٫واع ٚ ،ؾ٘ٝ

ٝػ ١ايجٛدد ٚايًاـ يجلً ٞايصً١

ٚاٗ ١ايةب بـب اىبشب٘ ٚاىبشب٘ ب٘ يًٓاس نبٝعاً.
ٚمبٓع اىبثٌ ايكةآْ ٞاىبسًِ َٔ ايكعٛد قدٔ ٚاادب اَ٫دة بداىبعةٚف
ٚايٓٗ ٞقٔ اىبٓهةٚ ،ايجكٝهلل ايعاّ قبٛاز ٜٔاسبٚ ٍ٬اسبةاّ.
ٚ ٛ ٖٚس ١ًٝيًعاؾٝدٚ ١ايسدَ ١َ٬دٔ اَ٫دةا

ٚ ،قد٬ج َدٔ ا٭دحإ

ايٓؿسٚ ١ٝايبهللْٜٚ ،١ٝجصـ اىبثٌ ايكةآْ ٞبسٗٛي ١ايٌٓٗ َٓ٘ ٚاربدا  ٙسدبباً
يًددجعًِ ٚاىبعةؾددٚ ١ايددهللق ٠ٛافب اشبددري ْ٫دد٘ بسددٜٚ ٝصددٌ افب ايكًددٛمس،
ٚعاُ ٔ٦ي٘ ايٓؿٛس.
ٜٚػين اىبثٌ ايكةآًْ ٞب َٛاضٝع ٚحا٫

نثري ٠قٔ اسباا٫ ١قجُداد

ايٝهلل ٚأسبامس ايػًاً ١ب هبٌ ايٓاس قً ٢ؾعٌ اىبعةٚف ٚااجٓامس اىبٓهة،
ٚحثِٗ قً ٢ايجؿك٘ ًب ايهلل.ٜٔ
بٌ إ اىبثٌ ايكةآْ ٖٛ ٞعؿك٘ ٚقًِ ٜبعث قً ٢اىبعةؾٚ ،١دق ٠ٛضبط١
افب اا ععافب ٖٛٚ ،ااٖهلل قً ٢عؿط ٌٝاىبسًُـب قً ٢ا َِ٫ا٭خةً ٣ب
بامس اَ٫ة باىبعةٚف ٚايٓٗ ٞقٔ اىب ٓهة  ْ٘٫س٬ا واٝ ٚ ٟٚػَ ١باحن١
دبعمس ايٓداس افب اشبدري ٚاىبعدةٚف ٚذبدعحِٖ َدٔ اىبعا د ٞبًػد ١حسد١ٝ
َعةٚؾٚ ١ظاٖة ٠قٓهلل ازبُٝع.
ٚىبا ؾ َٔ ٘ٝايج ؿٝـ قٔ ا٭َة ٚاىبأَٛح ٚعأٖ ٌٝنٌ َسًِ َٚسًُ١
يٮَة ٚايٓٗ ٞباربا اىبثٌ ايكةآْٚ ٞس ١ًٝيًبٝإ ٚحل ١ظاٖةٚٚ ، ٠سد١ًٝ
يًجُٝٝل ب ـب اشبري ٚايشة بًػ ١قةٜب َٔ ١أ ٖإ ايٓاسَ ،هللحن ١بداسبٛاس،
يٝلهلل اٱْسإ يعً ٠ب عًك ٞا٭َدة بداىبعةٚف ٚايٓٗد ٞقدٔ اىبٓهدةٚ ،ؼبدس
با٭مل إ ا ربًـ قٔ غاٜا

َٚكا هلل اىبثٌ ايكةآْد ٕ٫ ، ٞاىبثدٌ ايكةآْدٞ

٪ٜد ٟافب إدحاى اىبٚ ِ٥٬اىبٓاًب سٛا ٤نإ إدحانُٗا بايؿعٌ ا ٚباسبس.
ٚاَ ٫ة باىبعةٚف ٚايٓٗ ٞقٔ اىبٓهة باىبثٌ ايكةآْ َٔ ٞايًادـ سدٛا٤
ًب ا

اٯ ١ٜايكةآْ ،١ٝاً ٚب اربا اىبسًِ ي٘ ٚسدً ١ًٝب ايدهللق ٠ٛافب اشبدري

ْٚبع ايكبٝذ يٝه ٕٛياؿاً ا ٝاً باٯَة ٚاىبأَٛح ًب إٓ ٚاحهلل.
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ٚدق ٠ٛايٓاس نبٝعاً يًٌٓٗ َٔ نٓٛز ايًاـ اٱ ٚ ،ٞايجكةمس ايٝد٘
سبخاْ٘ سٛا ٤با٭َة ٚايٓٗ ،ٞا ٚباٱَجثاٍ يٮَةٚ ،اٱْلااح ًب ايٓٗ.ٞ
 َٔٚخصا٥

اىبثٌ ايكةآْ ٞنثةٚ ٠ععهللد َٛاضٝع٘ ٖٛٚ ،آً ١ٜب بامس

ا٭َة باىبعةٚف ٚايٓٗ ٞقٔ اىبٓهدةٚ ،قد ٕٛيًُسدًِ ًب إسجخطداح اىبثدٌ
ايكةآْ ٞاىبٓاسب ىبٛضٛع ا٭َة ٚايٓٗ.ٞ
ٚقهلل ؼبصٌ اىبكصٛد با٫عٝإ باىبثٌ ٚحهلل َٔ ٙغري إ عصٌ ايٓٛب ١افب
ا٭َة ايصةٜذ ،ا ٚايلاة ٚايجٛب ، ٝيكهلل اا ٤اىبثٌ ايكةآْ ٞحةزاً ٚ٫اَة
ْٛٚاٖ ٞايكةإٓٚٚ ،س ١ًٝيجثبٝ

َطاَٗٓٝا ٚإقاْ ١اىبَٓ٪ـب يًعٌُ باحهاّ

ا٭ٚاَةٚ ،إاجٓامس ايٓٛاٖٚ ، ٞيٝه ٕٛنٌ َسًِ قادحاً قً ٢ايهللق ٠ٛافب
ااٚ ،بًددٛؽ َةعبددَ ١ددٔ ايؿكاٖدد ١عهدد ٕ ٛحصدداْٚٚ ١اقٝدد ١يدد٘ َددٔ احعهددامس
ايعْٛمس ٚايؿٛاحد.

لاَىٌ دالالخ املصم انمرآًَ

ع٬زّ اسباا ١اٱْسإ ًب نبٝع أحٛاي٘ ٚأٜداّ حٝاعدٖ٘ٚ ،دع ٙاسبااد١

َكهللَددد ١يًدددجعًِ ٚنسدددب اىبعددداحف ٚاشبددديا

ٚأسدددبامس ايٓؿدددع ايدددهللْٟٛٝ

ٚا٭خددةٖٚ ،ٟٚددَٓ ٞاسددب ١ٱقددةاح ٙبايعبٛدٜدد ١ا ععددافبٚ ،اسباادد ١افب
حهبج ٘ ٚحزق٘ ،إ إ اسباا ١ععنة ٙبًل ّٚايًل ٤ٛافب اا ععافب ٚايجٛا٘
اي ٘ٝبايدهللقاٚ ٤اىبسدأيٜٚ ،١دة ٣اٱْسدإ ًب أحٝدإ ندثري ٠عٗد ٤ٞاىبكدهللَا
ٚا٭سبامس ٱكباّ أَةٚ ،يهٔ ٜؿاا ٧بعهللّ حصٛي٘ ٚذبكٝكد٘ يشد ٤ٞبسدٝ
طاح ٨مل ٜهٔ باسبسبإ يٝهللحى إْجؿا ٤ايكهللح ٠قٓهلل ٙحجً ٢ب ادًَ ٕٚ٪هد٘
ٚق ٌُ ازبٛاحا َٚا ؽبص٘ َٔ ا٭اٝا.٤
ٜٚبك ٢اىبثٌ ايكةآَْ ٞهللحسً ١ب بٝإ ضعـ اٱْسدإ ٚإَهدإ عدهللاحى
َٛٚااٗددٖ ١ددعا ايطددعـ باٱمبددإ ٚايجكدد ،٣ٛإ إٔ اٱمبددإ حددةمس قًدد٢
ايطددعـٚ ،ايهؿددة ٚسددبب َٚدداد ٠يطددعـ ٖٚٚددٔ إضدداًب ًٜخددل ايؿددةد
ٚازبُاق َٔ ١ايهؿاح.
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ٚاا٤
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ٖع ٙاٯ ١ٜيبٝدإ ٖدعا ايكداْ ٕٛبًػد ١اىبثدٌ ايدش ٖد ٞحهبد١

بايٓدداس نبٝعداً ىبددا ؾٗٝددا عكةٜددب اىبعكدد ٍٛافب ا٭ ٖددإ بصددٝػ ١احملسددٛس
ٚاعً٘ َصاحباً يٲْسإ غري بعٝهلل قٓ٘ ؾكهلل عةد اسبهُ ١بًػٜ ٫ ١ؿُٗٗا ا٫
ايكً َٔ ٌٝايٓاس بسبب ايجباً ٜٔب اىبهللاحى ٚايعك ،ٍٛأ ٚإْشدػاٍ ايٓداس
قٓٗاٚ ،ايجؿاعِٗ افب ا٭َٛح ايٛاقعٚ ١ ٝأٍسبامس ايهسب ٚاىبعاش.
ٚٚحد اىبثٌ ًب ٖع ٙاٯ ١ٜيػ ١بًٝػً ١ب أَٛح اىبعاش ٚايهسب يمس
َطدداََٚ ٘ٓٝكا ددهلل ٙايسدداًَ ١ٝب قكدد ٍٛايٓدداس ٚذبصددٌ ايثُددة ٠بددا٭سة
اىبعانس ،ؾإ ٜأع ٞاىبثٌ باىبهللحنا

ايعكًٝد ١بصدٝػ ١احملسدٛس ؾأْد٘ ٜٓكدٌ

اٱْسإ َٔ اسبس ٚايٛاقع افب ا٭َٛح ايعكًٚ ،١ٝاٱسجٓجاج ٚاٱسجٓباط،
ٖٚعا اىبثٌ بٝدإ يسد ٤ٛؾعدٌ ٚقُدٌ ايهؿداح بإْؿدام أَدٛا ِ ًب اىبعصد١ٝ
ٚايجعهللَٚ ، ٟا ٜد٪د ٟايٝد٘ َدٔ عًدـ أَدٛا ِ ٚاٱضدةاح قبُجًهداعِٗ ،
يٓٝجكٌ اٱْسإ افب إدحاى حكٝك ١قبذ ايهؿة ايعاعٚ ٞايػري ،ٟؾجٓؿة ْؿس٘
َٓ٘ ٚإ ندإ نداؾةاً ،٭ٕ َ٬زَد ١اسبااد ١يٲْسدإ دبعًد٘ ؼبدةص قًد٢
إخجٝاح ٚؾعٌ َا ٜٓؿعٜ٘ٚ ،بجعهلل قُا ٜطة.ٙ
يكددهلل أحاد اا قددل ٚاددٌ يٲسدد ّ٬ايبكدداٚ ٤ايددهللٚاّٚ ،يًهؿددة ايددلٚاٍ
ٚاحمل ٛؾلا ٤اىبثٌ ًب ٖع ٙاٯ ١ٜقْٛاً يًٓاس ٱخجٝاح اٱسْٚ ،ّ٬بع ايهؿة،
ٚاٱبجعاد قٔ أسبامس ا ًه ١بإاجٓدامس ايهؿدةَٚ ،دٔ اٯٜدا

صبد ٧اىبثدٌ

ايكة آْ ٞبعنة ايةٜذ َٚا عسبب٘ َٔ ايطةح ايؿاداٜٚ ،علل اٱْسإ َجخهللاً
َٚجعهللداً َٚا ٜس ة َٔ ٙا٭اٝا ٤قٔ َٓع ايةٜذ َدٔ ايجدأسري  ٫ٚ ،عكدهللح
ا٭َ ١قً٢

دٝاْ ١اىبلحٚقدا

َٓٗدا ،ؾدإ قًد

قدهلل ع ٛدٌ اٱْسدإ افب

ايلحاق ١اىبػااٜٚ ، ٠سدجاٝع َعٗدا حؿدغ َلحٚقاعد٘ٚ ،ازبدٛامس إ اٯٜد١
قٝهلل

ايةٜذ بأَة:ٜٔ
ا٭ :ٍٚؾٗٝا بةد اهللٜهلل.
ايثاْ :ٞعةعب ا٭ُسة قًٖ ٢ع ٙايةٜذ  ،ؾأْٗا أًٖه

حةث قٌٖٚ ،ّٛ

مبهٔ إْعهللاّ اىبصهللام ايعًُ ٞدعا اىبثدٌ ًب ا٭زَٓد ١اي٬حكدٚ ١حصدٍٛ
اٱحعكا ٤ايعًُ ، ٞازبٛامس ٖٚ ،٫دع ٙاٯٜد ١اداٖهلل قًد ٢بكداَ ٤صدهللاقٗا
ٖٚبدٛمس ايةٜداا ايعاعٝد ١ايدش ؾٗٝدا ايدي د ايشدهللٜهلل ،يٓٝؿدةد اىبثدٌ ايكةآْدٞ
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خبص ٛدد ١ٝايددهللٚاّ ٚاٱسددجُةاح َٓٚ ،اسددبج٘ يهددٌ زَددإ َٚهددإٚ ،ؾٝدد٘
َسا:ٌ٥
ا٭ٚفب :اْ٘ حهب ١بايٓاس نبٝعاً.
ايثاْ :١ٝاىبثٌ ايكةآْ ٞق ٕٛيًُسًُـب يهللق ٠ٛايٓاس يٲمبإ.
ايثايث :١دق ٠ٛايهؿاح يٓبع ايهؿة ٚأسبامس ايط٬ي.١
ايةابعً :١ب اىبثٌ ايكة آْ ٞحل ١دا ١ُ٥قًد٢

دهللم ْدل ٍٚايكدةإٓ َدٔ

قٓهلل اا ععافب.
اشباَس :١إسجخطاح ايٓاس يًُثدٌ ايكةآْد ٞقٓدهلل حصدَٛ ٍٛضدٛق٘
َٚصهللاق٘ ،ؾُع ٖبٛمس ايةٜذ ايبداحد ٠ايدش عدأع ٞقًد ٢ايدلحع ٜسجخطدة
ايٓاس أَٛحاً:
ا٭ :ٍٚغطب اا قل ٚاٌ قًد ٢ايهؿداحٚ ،اٱْجكداٍ َدٔ َٛضدٛع
ايةٜذ افب قَُٛا

ايع كامس ايعااٌ يًهؿاح ،٭ٕ نة ايةٜذ ادا ٤قًد٢

عب ٛاىبثاٍ.
ايثاْٜ :ٞطة ايهؿة أًٖ٘  ٖٛٚ ،قكٝهلل ٠ؾاسهللٚ ، ٠يهٔ أسة ٙقاّ ٜشٌُ
ايلحع ٚاسبةثٜٚ ،عدٛد بايطدةح قًد٢

داحب٘ ٚقٝايد٘  ٚحٜجد٘ يٝدهللحنٛا

نبٝعاً قبذ ايهؿة ٚأضةاح ٙايعاَ.١
ايثايث :ايجٛق َٔ ٞا٭ضةاح ايااح ١٥باٱمبإ ْٚبع ايهؿة.
ايةابع :إدحاى ايٓاس ٭َٛح:
ا٭ :ٍٚقلل اٱْسإ قٔ اٱَجٓاع قٔ أَة اا قل ٚاٌ.
ايثاْ :ٞايٝكـب بكاْ ٕٛساب

 ٖٛٚإ قهللح ٠اا ععافب َاًك.١

ايثايثٜ ٫ :سجاٝع طبًٛم إٔ ٜةد أَة َٚش ١٦ٝاا قل ٚاٌ.
ايسادس :١قاىب ١ٝاىبثٌ ايكةآْٚ ،ٞععًل َٛاضدٝع٘ بدا٭حٛاٍ ايابٝعٝد١
ٚاىبٓاخ ١ٝايعاَ.١
ايسابع :١دق ٠ٛاٱْسإ ٱ ٬ا ْؿس٘ يًٓلداَ ٠دٔ اٯؾدا
ا ًها

ٚأسدبامس

ٚايهٛاحث.

ايثآَ :١إْجعاح ْل ٍٚايبٚ ٤٬ايطةح بايهؿاح بسدبب إ دةاحِٖ قًد٢
ايهؿة ٚازبخٛدَ ٖٛٚ ،دٔ أسدبامس قدل ٠اىبسدًُـب يعًُٗدِ بدإٔ ا٭َدٛاٍ
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ٚايػٓ ٢ايعاٖة قٓهلل ايهؿاحإلبا ٖ ٛأَة َجل يلٍ يٝس بثاب  ،بُٓٝا ٜهَ ٕٛا
ًب أٜهلل ٟاىبسًُـب ًب لباٚ ٤بةنٚ ١زٜادَ ٠جصًَٚ ،١ا نإ ًب ْكصإ َجصٌ
ٜ ٫سجاٝع ضباناَٛٚ ٠ااَٗ ١ا ٜهً ٕٛب زٜاد ٠داٚ َٔ ٖٛٚ ،١ُ٥ا ٙٛاىبهللد
اٱ  ٞيًُسًُـب ٚأسبامس قٛعِٗ ،يعا اا٤

اٯ ١ٜبصٝػ ١اٱخباح ايعٟ

ٜجطُٔ اشباامس يًُسًُـبٚ ،بٝإ ايطةح ايعااٌ ايعًٜ ٟخدل بايهؿداح
يٝه ٕٛاىبثٌ ايكةآَْ ٞهللحس ١يٮاٝاٍ اىبجعاقب َٔ ١ايٓاسٜ ،أخع َٓد٘ ندٌ
إْسإ ٚأََ ١ا ػبعًِٗ ٜدهللحن ٕٛسد ٤ٛإخجٝداح ايهؿدةٚ ،يدل ّٚايجٓدلَٓ ٙد٘
ٚايٛقا َٔ ١ٜآساحٚ ٙأضةاح ٙايش  ٫ربج

باٯخة ،٠بٌ عشٌُ أَٛح ايهللْٝا

ٚأحٛاٍ اٱْسإ ؾٗٝا َٚهاسب٘ ٚأسبامس حزق٘ َٚعاا٘ ٚقٝاي٘.

لاَىٌ "املصم دفظ وذصثٍد ٌَاخ انمرآٌ"

يكهلل أحاد اا قل ٚاٌ يًكةإٓ إٔ ٜبك ٢دسجٛحاً سابجاً ٭ٌٖ ا٭ح

،

ٚاددةٜع ١داُ٥دد ١عهؿددٌ يًٓدداس ايعددهللٍ ٚاىبسدداٚاٚ ٠ا هللاٜددٚ ١ايصدد٬ا،
َٚهللحسدد ١ااَعدد ١يًعًددٚ ّٛايسددٓٔٚ ،قاْ ْٛداً َجهدداًَ ً٬ب أحهدداّ اسبددٍ٬
ٚاسبةاّ ٜهجؿ ٞب٘ ايٓداس  ٫ٚؼبجدااَ ٕٛعد٘ ايًلد ٤ٛافب غدري ،ٙؾجؿطدٌ
ٚحؿع٘ َٔ ايجخةٜـ ٚايجػٝري ٚسد ٤ٛايجأٜٚدٌ ،ؾخُٓٝدا ٜعلدل ايدعً ٜٔب
قًددٛبِٗ َددة

قددٔ ذبةٜؿدد٘ ٚعبددهلل ٌٜنًُاعدد٘ ،قددهلل ًٜلددأ ٕٚافب ايجػددٝري

ٚايجخةٜـ ًب عأٚ ًٜ٘ٚعؿسدريٚ ،ٙا٭خدع باىبجشداب٘ َٓد٘ د ٕٚايةادٛع افب
احملهِ بػ ١ٝايؿجٓٚ ١إساح ٠أسبامس ايشو.
ؾلا ٤اىبثٌ ايكةآْ ٞيٝه َٔ ٕٛبـب ا٭سبامس ايهثري ٠ايش ذبؿغ ايكةإٓ
ًب أيؿاظ٘ َٛٚضٛقاع٘ ٚعساِٖ ًب ععاٖهلل ايجأ ٌٜٚايصخٝذ ٯٜاع٘ٚ ،كبٓع
َٔ ايجؿسري بايباطٌٚ ،ساِٖ اىبثٌ ايكةآًْ ٞب إَادماى ايٓداس نبٝعداً ًب
عؿسري ااة َٔ نًُا

ايكةإَٓٚ ،ا ا َٔ ا ىبكا هلل ايساَ ١ٝإ إ اىبثدٌ

ايكةآْ ٞخاامس َٛا٘ يًٓاس نبٝعاُ قً ٢إخج٬ف َهللاحنِٗ ٚإْجُا٤اعِٗ
يجهَ ٕٛعاْ ٘ٝحاس ً ١ب نبٝع ا٭ ٖإ ٖٛٚ ،ااٖهلل قً ٢أَٛح:
ا٭ :ٍٚايكةإٓ خاامس يًٓاس نبٝعاً.
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ايثاْ :ٞبعث ١ايٓيب ضبُهلل
اىبجعاقب َٔ ١أٌٖ ا٭ح

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ حهبد ١با٭اٝداٍ

.

ايثايثٜ :جدلٚد ندٌ إْسدإ َدٔ ايكدةإٓ طٛقد ًا أ ٚقٗدةاًٜٚ ،أخدع َدٔ
قًٜٓٚ َ٘ٛجؿع َٔ أَثًج٘.
ايةابع :إْؿةاد اىبثٌ ايكةآْ ٞبصؿ ١ايعاىبٚ ،١ٝايجٛا٘ افب أٌٖ ا٭ح
نبٝعاً ًٚب نٌ زَإ.
اشباَس :حث اىبسًُـب قً ٢ايهللق ٠ٛافب اا باىبثٌ ايكةآْٚ ،ٞإربا ٙ
ٚس ١ًٝيً اامس ٚاٱحجلاج َع أ ٟإْسإ.
ايسادس :اىبثٌ ايكةآْٚ ٞسَٛ ١ًٝدٚ ٠عكةمس افب ايٓاس َٔ اىبعاٖب
ٚاىبًٌ اىب جًؿ َٔ ١اٗا :
ا٭ٚفبٜ :جٓا ٍٚاىبثٌ ايكةآَْٛ ٞضٛقاً ابجٝ٥٬اً قاَاً.
ايثاْ :١ٝععهللد د٫ي ١اىبثٌ ايكةآْ ،ٞيٝجُهٔ نٌ إْسإ َٔ ا٭خع َٓ٘.
ايثايث :١قُ ّٛاٱْجؿاع َٔ اىبثٌ ا يكةآْ ٞؾُا َٔ إْسإ نةاً أ ٚأْث،٢
َسًُاً أ ٚغري َسًِ ،بةاً أ ٚؾااةاً ،اٜٚ ٫أخع َٔ اىبثٌ ايكةآْدٜٚ ٞعجدي
َٓ٘ٚ ،بًخاظ اىبثٌ ايكةآْد ٞايدٛاحد ًب ٖدع ٙاٯٜدٚ ،١ازبٗدا
َٛضٛع اىبثٌ ايكةآْٜ ٞجطُٔ َٛضٛقاً ٜجعة
َٚهإ َٔ ا٭ح

أقد ٙ٬ؾدإ

ي٘ نٌ بًهلل َٚصة ٚقة١ٜ

ٜٓ ٫ٚ ،خصة َٛضٛق٘ باىبة ٠ايٛاحهلل ٠بٌ إ ٖبدٛمس

ايةٜاا ايباحد ٠اىبًٗه ١يًلحع عجهةح قهللَ ٠ةا

ًب ايسٓ ١أَ ٚدهلل ٠ايعُدة،

يٝسجخطة َعٗا اٱْسإ أَٛحاً:
ا٭ :ٍٚاىبثٌ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯ ١ٜايكةآْ.١ٝ
ايثاْ :ٞاٯٜا

ايكةآْٚ ١ٝعطُٓٗا اىبٛاضٝع ٚا٭َثً ١ايش عِٗ ايٓداس

نبٝعاً.
ايثايث :إق لاز ايكةإٓ ٚإحاطج٘ باي٬ضبهللٚد َٔ ايٛقا٥ع.
ايةابع :ايكبذ ايعاع ٞيًهؿةَٚ ،ا ٜجؿةع قٓ٘ َٔ ا٭ضةاح.
اشباَس :اٯساح ايسًبٚ ١ٝاشبساح ٠ايؿادح ١ايش عٓجج قٔ إْؿام اىباٍ
َٔ َٓازٍ ايهؿة ٚايط٬ي.١
ايسادس :بعث اشبٛف ٚايؿلع ًب ْؿس ايهاؾة َٔ ٚا:ٙٛ
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ا٭ :ٍٚاٱقاَ ١قً ٢ايهؿة.
ايثاْ :ٞإْؿام اىباٍ َٔ َٓازٍ ايهؿة ٚازبخٛد.
ايثايث :ضباحب ١اٱسدٚ ّ٬اىبسدًُـب  ٚ ،دةف ا٭َدٛاٍ ًب َٛااٗد١
اٱسَ ّ٬اًكاً أ ٟسٛاً ٤ب أَٛح اسبةمس ٚايكجاٍ أ ٚايهللقاٚ ١ٜاٱق ّ٬اٚ
ايجخةٜض.
ايةابع :اشبٛف َٔ إحجُاٍ حص ٍٛايةٜذ ايباحدٚ ٠صبٗ٦ٝا قً ٢ايلحع
ٚاسبةث ،ؾصخ ٝذ إ اٯ ١ٜاا٤

بعنة ايةٜذ قً ٢عبد ٛايجُثٝدٌ ا ٫إ

ٖعا  ٫مبٓع حص ٍٛحطٛح ٖدين يًُثدٌ ايكةآْد ٞقٓدهلل ايٓداس نبٝعداً،
ٚإقجباح ايٓاس َٓ٘ نٌ حبسب٘ٚ ،أَا اىب َٔ٪ؾٝجسًذ بايثبا

قً ٢اٱمبدإ

َٛٚا ً ١ايهللقا ٤يًٛقاٚ ،َ٘ٓ ١ٜأَا ايهاؾة ؾإ ْؿس٘ كبجٮ ؾلقاً ٚحقباً قٓهلل
ٖبٛمس اية ٜاا ايباحدٜٚ ،٠عًِ اْٗا اا ٤غطباً َٔ اا قًٚ ٖٞٚ ،٘ٝس١ًٝ
وا ١ٜٚقٗة ١ٜيهللقٛع٘ يمى َٓازٍ ايهؿةٚ ،اٱْؿدام ًب اىبعصدٚ ،١ٝحدث
يهٌ ناؾة قً ٢اٱَجٓاع قٔ اٱْؿام ًب ضباحب ١اٱسٚ ّ٬اىبسًُـب.
ايسددادس :عثب ٝد

َعدداَْٚ ٞؿدداٖ ِٝآٜددا

ايكددةإٓ ًب أ ٖددإ ايٓدداس

ٚايٛاقع ايعًُٚ ٞي ٛقً ٢عب ٛاٱنباٍ .
ٚأَا بايٓسب ١يًلٗ ١ايثاْ ٖٞٚ ١ٝععهللد د٫ي ١اىبثدٌ ايكةآْد، ٞؾاْد٘ أٟ
اىبثٌ ايكةآْٜ ٞجصـ باسبطٛح ًب اىبٓاسبا

ٚايٛقا٥ع ٚقٓهلل ايشهللٚ ٠ايسع١

ٚايطٝل ٚاسبةج ،ي ٌٗٓٝايٓاس َٔ َهللاحسد٘ ٚقًَٛد٘ٚ ،عجلًد ٢قٓدهللِٖ
حكٝك ١اٱقلاز ًب اىبثٌ ايكةآْ.ٞ
ٚبايٓسب ١يًُث ٌ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯ ١ٜؾإ ايٓاس ٜسجخطةً ْ٘ٚب حاٍ
ٖبٛمس ايةٜاا ايعاعٚ ،١ٝقٓهلل عًـ اىبلحٚقا  ٖٛٚ ،إْعاح حاضة يًهؿاح
صبجُعـب َٚجؿةقـبٚ ،ؾ ٘ٝاؿا ٤يصدهللٚح اىبسدًُـبٚ ،اْجعداح ْدل ٍٚايدب٤٬
بايهؿاح ٚإ ابجِٗ بايعلل قٔ ضباحب ١اٱس ّ٬بسدبب سد ٤ٛإخجٝداحِٖ،
ٚؾساد عهللبريِٖٚ ،عًـ أَٛا ِ.
أَا بايٓسب ١يًلٗ ١ايثايث ٖٞٚ ١قُ ّٛاٱْجؿاع َٔ اىبثٌ ايكةآْ ، ٞؾإْ٘
حهبٚ ١حأؾ ١بايٓاس نبٝعاًٚ ،دي ٌٝقً٬َ ٢زَ ١ؾطٌ اا ععافب يٲْسإ
أٜاّ اسبٝا ٠ايهللْٝاَٛٚ ،ضٛق ١ٝاىبثٌ ايكةآْدً ٞب إ د٬ا اجملجُعدا
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اىبؿاسهلل ٚايههللٚحا

ر 167د

ٚاسبلب ازبسُاْٚ ،١ٝؼبجٌُ أخع ايٓاس َٔ اىبثدٌ

ايكةآْٚ ٞاٖٛاً:
ا٭ :ٍٚسع ٞايٓاس يٮخع َٔ اىبثٌ ايكةآْ.ٞ
ايثاْ :ٞحطٛح اىبثٌ ايكةآْ ٞقٓهلل ايٓاس ًب أحٛا ِ اىب جًؿ.١
ايثايثٚ :قدٛع اسبدٛادث ايدش ٜدعنةٖا اىبثدٌ ايكةآْدٚ ،ٞإسجخطداح
ايٓاس يًُثٌ ايكةآْ َٔ ٞاٗا :
ا٭ٚفب :صب ٤ٞعًو اسبٛادث ًب اىبثٌ ايكةآْ ٞبصؿ ١اىبشب٘ ب٘.
ايثاْ :١ٝايٓسب ١بٗٓٝا ٚبـب اىبشب٘.
ايثايث :١إسجٓجاج َطاَـب اىبشب٘ َٚا ي٘ َٔ ايهلل٫٫

ؾ ٝداف ايهداؾة

َٔ ٖبٛمس ايةٜاا ايباحدٜٓٚ ،٠جعة اىبسًِ ٖبٛبٗا قًَ ٢لحٚقا
 َٔٚايهؿاح َٔ يٝس قٓهللَ ٙلحٚقا

ايهاؾة،

ؾ ٝاف قًٗٝا ٖبٛمس ايةٜذ ايباحد٠

ايش ع٪د ٟافب ٖ٬نٗا  ،ؾٌٗ ؽبةج َٔ َطاَـب اٯ ١ٜايهةمب ،١ازبدٛامس
 ،٫٭ٕ نة ايةٜذ ايباحد ٠اا َٔ ٤بامس اىبثاٍ ٚيٝس اسبصة اىبٛضٛق،ٞ
ٚايػة

َٓ٘ ٖ ٛبٝدإ قداْ ٕٛسابد

ٖٚ ،د ٛعسدبٝب اٱْؿدام َدٔ َٓدازٍ

ايهؿة بجًـ أَٛاٍ ايهاؾة ٚ ،ريٚحع٘ ضبجاااً قاالاً قٔ ايجعهللٚ ٟايعًِ
ٚاٱضدةاح باىب سددًُـبٚ ،اددا ٤اىبثدٌ ًب ٖددع ٙاٯٜدد ١يجٛنٝدهلل ٖددعا ايكدداْ،ٕٛ
ٚإسجٓجاااع٘ َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚعٖ ٠ٚ٬ع ٙاٯ ١ٜايهةمب.١
ايثاْ :ٞواع اٯٚ ١ٜاىبثٌ ايكةآْ ٞاىبعنٛح ؾٗٝاَٚ ،ا ؾَ َٔ ٘ٝطاَـب
اسبهُٚ ١ايهلل٫٫

ٚاىبٛاقغ.

ايثايث :حص ٍٛاىبصهللام يًُشب٘ بٖ٘ َٔ ،بٛمس ايةٜاا ايباحد ٠ايش
عًٗو اىبلحٚقا ٜٚ ،أع ٞزَإ ايعٛىب ١يٝعٌُ قً ٢عٛسعٚ ١زٜاد ٠إط٬ع
ايٓدداس قًدد ٢ايٛادد ٙٛايث٬سدد ١أقدد ٙ٬يجعُددٌ صبجُعددَٚ ١جؿةقددً ١ب إ دد٬ا
ايٓؿددٛسَٓٚ ،ددع غًبدد ١ايددٓؿس ايشددٗٚ ،١ٜٛزاددة ايهؿدداح قددٔ اٱْؿددام ًب
ايجعهلل ٟقً ٢سػٛح اىبسًُـبٚ ،ؾ ٘ٝحؿغ ٯٜا

ايكةإٓ َدع إقدةاح ايٓداس

بٓل ٚا َٔ قٓهلل اا قل ٚاٌ ٚيل ّٚايعٌُ بأحهاَٗا ٚاٱقجباح يبا ؾٗٝا
َٔ ا٭َثً ١ايش عٗهللف افب إ ٬ا ايٓؿٛسٚ ،ايٓلاً ٠ب ايٓشأعـب.
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لاَىٌ املصم انمرآًَ يىضىع ودكى

َٔ أوا ٤اا ععافب ماسبهِٝم  ٖٛٚايع ٟاعكٔ نٌ ا َٔٚ ،٧اٯٜا

إ ايشٛاٖهلل ايش عهللٍ قً ٢اٱعكإ ًب

ٓع اا انثة َٔ إ ذبصٚ ،٢يٛ

س ة اْ٫سإ قُة ٙنً٘ ٱحصا ٤ايشدٛاٖهلل ايدش عدهللٍ قًد ٢حهُد ١اا
ٚإعكا٘٥

ٓع اىب ًٛقا

ٚا٭اٝا ٤ىبا إسجااع إ ٜجِ إحصاٖ٤ا ٚإ طاٍ

قُة ٚ ٙهللم قً ٘ٝاْ٘ َٔ اىبعُة.ٜٔ
ٚ َٔٚا ٙٛا٫عكإ ًب

ٓع اا خًل ايسُٛا

ٚا٭ح

ٚ ،قعدِٝ

ايكهللحً ٠ب نٌ الَٗٓ ٤دا ب ا٫ضداؾ ١افب اسدجهللاَجٗا ٚدقد ١اْعُجٗدآَٚ ،د٘
ْل ٍٚايكةإٓ ٚاحهاّ آٜاع٘ ٚا٭قلداز ًب ندٌ آٜدَٗٓ ١داٚ ،عجلًدَ ٢عداْٞ
ا٫عكإ ًب اىبثٌ ايكةآَْ ٞجخهللاً َٚجعهللداًٚ ،نٌ ؾةد َٓ٘ آ َٔ ١ٜآٜا
ٚسة َهٓ ٕٛإدخة ٙاا قلٚادٌ شبدري أَد ١اخةاد

اا،

يًٓداسٖٚ ،د ٛأَدة

باىبعةٚف  ْٞٗٚقدٔ اىبٓهدة ٚدقد ٠ٛافب ااٚ ،سدبب يًصد٬ا ٚعٗدعٜب
ايٓؿٛسَٛٚ ،ضٛع يًٗهللاٚ ١ٜايةااد.
إ اىبثٌ ايٛاحد ًب ٖدع ٙاٯٜد ١ايهةمبدَٚ ،١اؾٝد٘ َدٔ ايبٝدإ ٚايجٛنٝدهلل
يكهللح ٠اا قلٚاٌ ًب ٖبٛمس ايةٜذ ايباحد ٠ايش عًٗو ايلحع ٚاسبدةث،
َٚا عجطُٓ٘ َٔ ا٭اداح ٠افب إ ٖبدٛمس ايةٜداا بٝدهلل اا قلٚادٌ زَاْد ًا
َٚهاْدداًَٛ ،قعددٚ ١حهُدد ١بايػددٚ، ١ايددةٜذ ًب اىبكدداّ يٝسدد

َٛضددٛقاً

ؾخسب ،بٌ ٖ ٞحهِ اٜطاً بًخاظ ععًكٗا بايهاؾة ٚاَٛاي٘  ،ؾاٯٚ ١ٜإ
اا٤

يًجشبٚ ٘ٝيهٓٗا ٫ربً َٔ ٛايهلل٫٫

ايهٚ ١َٝ٬ايعكا٥هلل.١ٜ

ٚا٭ااح ٠افب ايععامس اٱ  ٞبايةٜذ ايباحدٚ ،٠يل ّٚحعح اىبسًُـب
َٓٗددا بايددهللق اٚ ٤ايجطددةع افب اا ععددافبٖٚ ،ددعا ايددهللقاٜ٫ ٤جعدداح

َددع

اْ٫جؿاع َٔ ايسبٌ ايعًُ ١ٝايش ربؿـ َٔ آساح ايةٜاا ايباحد ٠ايش عطة
بايلحع ،بٌ ايةٜذ َاًكاً ٚنٌ َا ٜطة باىبلحٚقا

ٚاسبٛٝاْدا

افب ْكصٗا ا ٚعًؿٗا ٚ ،ؼبجاج اسبهِ افب اطةاف س٬س:١
ا٭ :ٍٚاسبانِ ايعٜ ٟؿصٌ ٚؼبهِ ايكط. ١ٝ
ايثاْ :ٞاحمله ّٛيٖ٘ٛٚ ،

احب اسبل ٚايهللق.٣ٛ

ٜٚد٪دٟ
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ايثايث :احمله ّٛقً ٖٛٚ ،٘ٝايعٜٓ ٟجلع َٓ٘ اسبل ٜٚثب

قً.٘ٝ

ٚاا ٤اىبثٌ ايكةآْ ٞبؿةد حابع  ،ؾادخٌ اىبثٌ ايكةآْ ٞيٝه ٕٛطةؾاً ًب
ايكطٚ ١ٝاسبهِ َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاىبثٌ ايكةآْ ٞااٖهلل قً ٢ايٛقا٥ع ٚا٭حهللاث.
ايثاْٜ :ٞؿطذ اىبثٌ ايكةآْ ٞايهاؾةٜٚ ،بـب حكٝك ١ض٬يج٘ ٚاخٛد،ٙ
ٚبػض ايط٬يٚ ١بٝإ أضةاحٖا ،ؾكهلل ٜعٔ ايهاؾة احهلل أَة:ٜٔ
ا٭ :ٍٚاْ٘ يدٝس بهداؾةٖٚ ،دعا ايعدٔ بسدبب إربدا َ ٙةعهدل ًا خاط٦د ًا
ٚقهللّ ايجؿاع٘ افب َا ًب قكٝهللع٘ ًَٚج٘ َٔ ايؿساد َٚعاحض ١اٱس.ّ٬
ايثدداْ :ٞقددهللّ إدحاى ا يهدداؾة سبكٝكدد ١خا٦دد٘ ًب اٱْؿددام ًب ايباطددٌ
ٚايجعهلل ٟقً ٢اٱس. ّ٬
ؾٝأع ٞاىبثٌ ايكةآًْ ٞب ٖع ٙاٯ ١ٜيجعنري ٙبباٖ ٕ٬ع ٜٔايعٓـبٚ ،س٤ٛ
ايؿِٗ قٓهلل ايهاؾة ٖٚ ،عا ايجعنري َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚحاٍ واع ٖع ٙاٯ ١ٜايكةآْ.١ٝ
ايثاْ :ٞقٓهلل ايجهللبة قبا ؾٗٝا َٔ اىبثٌ ايكةآْ.ٞ
ايثايث :ساق ١حص ٍٛايةٜذ ايباحد ٠ايش عأع ٞقً ٢ايلحع ٚاسبةث.
ايةابع :خساح ٠ايهاؾة أَٛايد٘ َدٔ غدري قًد ١ظداٖة ، ٠ؾكدهلل عجعدة
أَٛاٍ ايهاؾة يًجًـ َٔ سبب اَ ٚكهللَا

ٚاضخ ١عا ايجًـ.

ايثايث :صب ٧اسبهِ ًب اىبثٌ ايكةآْٚ ٞاضخاً بٓٝاًٖٚ ،عا ا٭َة ربج
ب٘ أحهاّ ايشةٜع ١ايسُا َٔ ١ٜٚبـب ايشةا٥ع ا٭خة ٖٛٚ ، ٣ااٖهلل قً٢
عؿط ٌٝاىبسًُـب قً ٢غريِٖ َٔ ا٭َِٚ ،ؾ ٘ٝزٜادً ٠ب عؿكٗدِ ًب ايدهللٜٔ
ٚايهللْٝا.
ايةابع :إسجخطاح ايٓاس اىبثدٌ ايكةآْد ٞقٓدهلل ايٛقدا٥ع ٚا٫حدهللاث ،
 ٖٛٚأَٛح اضاؾ ١ٝؽبج

ب٘ اىبثٌ ايكةآَْٛٚ ٞضٛقٝج٘ ًب اسبهِ َٓٗا:

ا٭ :ٍٚقدهللّ اخجصدداص َعةؾددَٛ ١ضددٛق ١ٝاىبثددٌ ايكةآْددً ٞب اسبهددِ
ب ٠٫ٛا٭َٛح ٚحااٍ ايكطاٚ ٤اسبهِ ٚايؿج ٣ٛبٌ ٜهً ٕٛب ٚسع َٚكهللٚح
نٌ اْسإ َٓؿةداً اَ ٚجخهللاً َع غري ٙاؾةاداً ٚنباقا  ،ؾخُٓٝا ٜجًد ٛاٚ
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ٜسجُع اٜ ٚسُع اٱْسإ ٖع ٙاٯٜ ١ٜهللحى اسبهِ اشبداص بايهداؾة ايدعٟ
ٜٓؿل اَٛاي٘ ًب قهللا ٤اٱسٚ ّ٬اىبسًُـب.
ايثاْ :ٞي ٛقاّ َٓاؾل باْؿام اَٛاي٘ ًب اىبعا ٚ ، ٞإقاْ ١ايهؿاح قً٢
اىبسًُـب ؾٌٗ عشًُ٘ قَُٛا
مل ٜهٔ َعهللَٚاًٚ ،قً ٢ؾة

اٯ ،١ٜازبٛامس إ َثٌ ٖعا ايؿةد ْادح إ
ٚاٛد ٙؾاْ٘ ٜٓاٍ ا

ايعاقب ١ايش ٜجعة

ا ايهاؾة ًب عًـ ٚخساح ٠اَٛاي٘.
يعا اا ٤اىبشب٘ ًب أ ٍ ٚاٯ ١ٜؼبٌُ اا٥ب ١ا٫ط٬م َع قاؿ٘ قً ٢اٯ١ٜ
ايش قبً٘ ،إ إبجهللأ

اٯ ١ٜبكٛي٘ ععافب رََِٛذًُ َِذا ٍُنْفِمُذوَْد  ٚدخٝذ إ

ايددٛاً ٚب ٜٓؿكدد ٕٛععددٛد افب ايهؿدداح بًخدداظ اٯٜدد ١ايسددابك ١ا ٫اْٗددا عددبـب
َٛضٛق ١ٝاْ٫ؿام ًب اىبعا ٚ ٞايجعدهلل ٟقًد ٢اىبسدًُـب ًب قًد ١اسبهدِ،
ْٚددل ٍٚايددبٚ ٤ ٬أسددبامس ا دد٬ى باىبدداٍ اىبٓؿددل  ٚدداحب٘ ،يججطددُٔ اٯٜدد١
اٱْعاح ٚايج ٜٛـ يًُٓاؾكـب أٜطاً ٚ ،زاةِٖ َٓٚعِٗ َدٔ ايةند ٕٛافب
ايهؿاح ٚإقاْجِٗ ًب ايسة ٚايعٚ ١ْٝ٬عس ري ا٭َٛاٍ ًب ضباحب ١اىبسًُـب ،
ٚضبا٫ٚ

هلل ايٓاس قٔ اٱس.ّ٬

ٚي ٛنإ ٖٓاى َسًِ قاص ٜٓؿل َٔ أَٛاي٘ ًب اىبعصدٚ ١ٝايؿدٛاحد
نشةمس اشبُة ٚايلْا ٚايعٝا باا ؾٌٗ عشًُ٘ أحهاّ اٯ ١ٜايهةمب ١ازبٛامس
 ،٫٭ٕ َٛضٛقٗا خاص بايهؿاح ٚإربا ا٭َٛاٍ ٚسد ١ًٝيًجعدهلل ٟقًد٢
اٱسٚ ّ٬اىبسًُـبٚ ،يهٔ ٖعا اىبسدًِ ٜد٪سِ ٚ ،قدهلل ٜٓ ٫لدَ ٛدٔ ايدب٤٬
ٚايعكامس ايعااٌ ٚاٯاٌ ًب َاي٘ ٚبهللْ٘.
يكهلل ادا٤

ا ٯٜد ١خبصدٛص ايهؿداح ٚإْؿداقِٗ ا٭َدٛاٍ ًب اىبعا دٞ

ٚايجعهلل ٟبٓ ١ٝايهؿة ٚإٜعا ٤اىبسًُـب ٚ ،هلل ايٓداس قدٔ أسدبامس ا هللاٜد١
يججلًٚ ٢عجطذ ًب اٯ ١ٜأَٛح ٖ:ٞ
ا٭َٛ :ٍٚضٛع اٯ ٖٛٚ ١ٜإْؿام ايهؿاح أَٛا ِ ًب ايجعهللٚ ٟايعًِ.
ايثاْ :ٞد٫ي ١اىبثٌ ايكةآًْ ٞب اٯ ١ٜقً ٢ععة
بسبب إْؿاق٘ ًب ايباطٌ.

أَٛاٍ ايهؿاح يًجًـ
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ايثايث :اىب٬زَ ١بـب إْؿام ايهاؾة ٚعًـ أَٛاي٘ ،يٝهللحى ايٓاس نبٝعاً
يل ّٚاٱَجٓاع قٔ اٱقاْٚ ، ١بعٍ ا٭َٛاٍ ًب ايجعهلل ٟقً ٢اىبسًُـبٚ ،إ
اا قل ٚاٌ ٜٓجكِ دِ َدٔ قدهلل ِٖٚايدعٜ ٟهٝدهلل دِ ٚػبٗدل ازبٝدٛش
يٲضةاح بِٗ ،ؾهُا إ ايةٜذ ايع اعٝد ١ايبداحدٜ ٫ ٠كدهللح قًٗٝدا ا ٫اا ًب
حص ٛا ٚإسجهللاَجٗا ٚسهْٗٛا ،ؾهعا ايعكامس ايٓازٍ بايهاؾة ؾاْد٘ ٜدأعٞ
َٔ قٓهلل اا بٛا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚحص ٍٛأسبامس َٚكهللَا

ٚحٛادث ع٪د ٟافب عًدـ أَدٛاٍ

ايهؿاح.
ايثاْ :ٞعسً ٝاىبسًُـب قً ٢ايهداؾةٚٚ ، ٜٔقدٛع أَدٛا ِ غٓداً ِ٥ب
أٜهلل ٟاىبسًُـب نُا ًب اٛاٖهلل نثريً ٠ب ايجأح ٜخص ٛداً ًب أٜداّ ْدلٍٚ
ايكةإَٓٗٓٚ ،ا ؾطٌ اا قً ٢اىبسًُـب ًب عٓل ٜ٘اىبهللَٚ ١ٜٓهَٚ ١ا حُ ٛا
َٔ أقهللا ٤اٱس ّ٬ايعٜٓ ٜٔؿك ٕٛاَٛا ِ ًب ضباحب ١اٱسٚ ّ٬اىبسًُـب،
ٚعًو خص ١ٝ ٛعٓؿةد بٗا بعث ١ايٓيب ضبُهلل
َددٔ بددـب ايٓبددٛا

ً ٢اا قًٝد٘ ٚآيد٘ ٚسدًِ

نبٝعٗدداٖٚ ،دد ٞادداٖهلل قًدد ٢عؿطدد ً٘ٝقًدد ٢ا٭ْبٝددا٤

اٯخةٚ ،ٜٔدي ٌٝقً ٢إقجباح اىبسًُـب خريأَ ١أخةا
ٚمل ٜػادح ايٓيب ضبُهلل
ا٭قً ٢اٚ ٫قهلل عػش

يًٓاس.

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ا٭ح

افب ايةؾٝل

أحهداّ ايشدةٜع ١ايسدُخاٚ ، ٤اٱْجُدا ٤يٲسدّ٬

أٌٖ ازبلٜة ،٠يجهْٛ ٕٛا ٠ا يهللٚي ١اٱسٚٚ ،١َٝ٬اق ١ٝسبؿغ بٝط ١اٱس،ّ٬
ٜٓٚاٍ اٱسَ ّ٬ةعب ١ايعصُ َٔ ١ذبةٜـ َبادٖٚ ،٘٥ع ٙاٯ ١ٜاىبباحنَٔ ١
أسةاح قهللّ حص ٍٛايجخةٜـ ٚايجػٝري ًب ايكةإٓ أيؿاظاَ ٚنًُا

ٚعؿسرياً

ٚعأ. ً٬ٜٚ
ٚ َٔٚا ٙٛعؿط ٌٝاىبسًُـب قً ٢ا٭َِ ا٭خة ٣صب ٤ٞاىبثٌ ايكةآْٞ
َجكٓاً ضب هُد ًا ااَعد ًا يًُٛضدٛع ٚاسبهدِ ٚايٓسدب ١بُٗٓٝدا يٝهدَ ٕٛهللحسد١
ااَع ١يٮحهداّٚ ،ضدٝا ٤واٜٚد ًا ٜدٓري دحٚمس اىبسدًُـب ،ؾهُدا ٜٗجدهللٟ
ايٓاس ي ً٬ٝبايٓلً ّٛب َعةؾ ١ازبًٗ ١ب ازبًُ ،١ؾإ اىبسًُـب ٜٗجهلل ٕٚباىبثٌ
ايكةآًْ ٞب إخجٝاح سبٌ ايعٌُ ايسًٚ ،ِٝايٓلاً ٠ب ايهللْٝا ٚاٯخة.٠
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لاَىٌ اإلرذثاط انشرطً يف املصم انمرآًَ
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ٜعجي نٌ َثٌ ًب ايكةإٓ إاةاق ١قًُ ١ٝعاٌ قً ٢ايٓاس َدٔ اٗدا

َجعددهللد ،٠ؾُددع إ اىبثددٌ َجخددهلل ؾددإ احهاَدد٘ ٚسددٓٓ٘ َجعددهللدٚ ٠ادداًَ١
يًُٛاضٝع ٚا٭حهاّ َٔ غري ععداح

بٗٓٝدا ،أ ٚبدـب ازبٗدا

ٚاىبسداٌ٥

اىبجؿةق ١قٔ نٌ َثٌ َٔ ا٭َثً ١ايكةآْ.١ٝ
ًب اىبثددٌ ايكةآْددُ٥٬َ ٞجدد٘ يًددٓؿس اٱْسدداْٚ ١ٝطباطبجدد٘

َٚددٔ ا ٯٜددا

يًعكددٚ ،ٍٛأًٖٝجدد٘ ٱَاَدد ١اٱْسددإ ًب دحٚمس اشبددري ٚايصدد٬ا ٚايؿدد٬ا،
ٚعجلًْ ٢عة ١ٜاٱحعباط ايشةطً ٞب اىبثٌ ايكةآْ ٞبصٝؼ َجعهللد ٠ربجًـ قٔ
اىبجعاحف قًُاً َٔ ٖع ٙايٓعة ١ٜاىبسجخهللس ١ايش عبجٓ ٢قً ٢طدةف ٚاحدهلل،
إ ا حص ٌ أسجخطداح اٱْسدإ يًادةف اٯخدة ،نُدا يد ٛأ ٕ ا٭ إ ؾدإ
ا٭ ٖددإ عسجخطددة ايصدد ٠٬بإقجبدداح إ ا٭ إ َكهللَدد ١دداٚ ،إقدد ٕ٬قددٔ
حًٚ ٍٛقجٗا ٚأداٗ٥ا ،أَا اىبثٌ ايكةآْ ٞؾاْد٘ ٜجصدـ بايجعدهللد ٚعدعنري ندٌ
طةف َٓ٘ بأطةاف آخةٚ َٔ ٣ا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚقٓهلل ع ٠ٚ٬أ ٚواع اٯٜ ١ٜسجخطة اٱْسإ أَٛحاً:
ا٭ :ٍٚاىبشب٘.
ايثاْ :ٞاىبشب٘ ب٘.
ايثايث :ايٓسب ١بـب اىبشب٘ ٚاىبشب٘ ب٘.
ايةابع :ايصبػ ١ايسُا ١ٜٚيًُثٌ ايكةآْ.ٞ
ؾعٓهللَا ٜجً ٛاىبسًِ ٖع ٙاٯ ١ٜايهةمب ١أٜ ٚسُعٗا اٱْسإ َاًكاً َسًُاً
أ ٚغري َسًِ ٜسجخطة ًب ٖٓ٘ َا ٜٓؿك٘ ايهؿاح ًب اىبعا ٚ ٞإقهللاد ايعهلل٠
ضهلل اىبسًُـبٚ ،ايةٜذ ايعاع ١ٝايباحدَٚ ٠ا ااٖهللَٗٓ ٙدا ًب حٝاعد٘ ٚأسةٖدا
قً ٢اىبلحٚقا

ٜٚ ،جهللبة ؾُٝا إسجخهللسج٘ ٖع ٙاٯٜدَ ١دٔ ايصدًٚ ١ايٓسدب١

بُٗٓٝا ٖٛٚ ،إقلاز إضاًب يٰٚ ، ١ٜؾٝض ٚحهبَ ١لاا ٠يًٓاس نبٝعاً.
ايثاْ :ٞقٓهلل ٚقدٛع اىبشدب٘ اىبدعنٛح ًب ٖدع ٙاٯٜدٖٚ ١د ٛإْؿدام ايهؿداح
٭ َٛا ِ ًب اىبعا ٚ ٞايجعهللٜ ٟسجخطة اىبسًِ ٚغري ٙأَٛحاً :ٖٞٚ
ا٭ :ٍٚقبذ اٱْؿام ًب ايباطٌ.
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ايثاْ :ٞس ٤ٛإخجٝاح ايهاؾة.
ايثايث :إْجعاح عًـ أَٛاٍ ايهاؾة ٚسبٛم اشبساح ٠ب٘.
ايةابع :قهللّ ذبكٝل ايهؿاح ٭غةاضِٗ َٔ اٱْؿام.
اشباَسٖ :بٛمس ايةٜاا ايشهللٜهلل ٠اييد ايطاح ٠باٱْسدإ ٚيبجًهاعد٘،
 َٔٚاٯٜا

ًب ٖعا ايلَإ قٓهلل ٖبٛمس ايةٜاا ايعاع ١ٝايباحد ٠إسجخطاح

اٱْسإ أَٛحاً ٖ:ٞ
ا٭٬ٖ :ٍٚى اىبلحٚقا
ايباحد ٠قةٚضاً ناْ

ٚعًـ ا٭َٛاٍ ايش عسجاٝع َكا ١َٚايةٜاا

أ ٚاٛاٖةٚ ،قهلل عأع ٞايعٛا ـ ٚا٭قا ري ٚيهٓٗا

 ٫عجصـ باييٚد ٠أ ٚاسبةاح َٚ ،٠ع ٖعا ؾاْٗا عسبب اٱضةاح باىبُجًها
ايعاَٚ ١اشبا .١
ايثاَْ :ٞبػٛض ١ٝاٱْؿام بايباطٌٚ ،بعٍ ا٭َٛاٍ ًب ايصهلل قٔ سبٌٝ
اا ،ؾكهلل اعٌ اا قل ٚاٌ ا٭َٛاٍ أَاَْ ١ايه ١ٝبٝهلل ايٓاس حهبَ٘ٓ ١
ععددافب بٗددِ ٚ ،يجهددٚ ٕٛسدد ١ًٝيٲبددجً ٤٬ب اسبٝددا ٠ايددهللْٝا بهٝؿٝدد ١عصددةف
اٱْسإ ؾٗٝدا ٚ ،يدل ّٚإربا ٖدا ٚسد ١ًٝيًعبداد ٠ايش صدٚ ١ٝايػريٜد ،١أَدا
ايش ص ١ٝؾباٱسجعاْ ١با٭َٛاٍ ًب أدا ٤ايٛاابا

ٚاىبسجخبا

ٚإخدةاج

اسبكٛم ايشةقٚ ١ٝاٱْؿام ًب سب ٌٝاا ٚإاجٓامس احملةَا ٚ ،أَا ايػري١ٜ
ؾبإقاْ ١ايؿكةاٚ ٤اعدٌ اىبداٍ ٚسد ١ًٝيجععد ِٝادعا٥ة ااٚ ،إ د٬ا ا
ايبـبٚ ،إ ربا ا٭َٛاٍ ٚاق ١ٝيٲسٚ ّ٬اىبسًُـب.
ٜٚأعٖ ٞعا اىبثٌ يٝبـب طبايؿ ١ايهاؾة يًٛظٝؿ ١ايشةقً ١ٝب بامس ا٭َٛاٍ
ايش اعًٗا اا قل ٚاٌ قٓهللٚ ٙذب

عصةؾ٘ ؾٓٝلٍ ب٘ ايب ٤٬بٗ٬ى عًو

ا٭َٛاٍ َٔ غري إٔ ٜه ٕٛا بهللٍ أ ٚقٛ
َلحٚقا

ٚ ،ي ٛناْ

أَٛاٍ ايهداؾة

ٚأسجًِ قُٝجٗا س ًؿ ًا ؾإ ٖ٬نٗا ػبعً٘ َطاةاً ٱقاد ٠اىببدايؼ

ايش أسجًُٗا افب أًٖدٗا يجهدَ ٕٛصدٝبج٘ َةنبد ١بآؾد ١أحضد ١ٝأ ٚواٜٚد١
حً

ب٘ ٜعلل قٔ دؾعٗا.
 َٔٚخصا٥

صب ٤ٞاٯ ١ٜبصٝػ ١ازبُع إْعهللاّ ايجهاؾٌ ٚايجعاضدهلل

بـب ايهؿاح قٓهلل حص ٍٛايجًـ ًب أَٛا ِ ٭ٕ ايةٜذ عأع ٞقاَد ١اداًَ١
ًَٗه ١٭َٛا ِ نبٝعاً ؾٜ ٬سجاٝع بعطِٗ إْكدا بعطدِٗ اٯخدةٚ ،ؾٝد٘
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َصادٜل دْ ١ٜٛٝٱْعهللاّ ايٓصةٚ ٠ايشؿاق ١بً ِٗٓٝب اٯخة ، ٠قداٍ ععدافب

ر وََِا وَاَْ ٌََُُْ ِِْٓ ؤَوٌََِْاءَ ٍَنصُرُؤََُُْ ِِْٓ ُوِْ اٌٍَّهِد (.)1

ايةابددع :قٓددهلل عًددـ اَددٛاٍ ايهؿدداح ؾددإ اٱْسددإ ٜسجخطددة ًب ٖٓدد٘
ٚػبة ٟقً ٢يساْ٘ أَٛحاً ٖ:ٞ
ا٭ٚ :ٍٚقٛع اىبصادٜل ايٛاقع ١ٝيًُثٌ ايكةآْ.ٞ
ايثاْ :ٞذبكل ايٛقٝهلل ايٛاحد ًب ايكةإٓ يًك ّٛايهاؾة.ٜٔ
ايثايث :حجُ ١ٝخساح ٠ايهؿاح.
إقلاز ايكةإَٓٚ ،ا ٚحد ًب اٯٜا

ايةابع :سبٛ

ايسابك َٔ ١اٱخباح

قٔ قلل ايهؿاح قٔ اٱضةاح باىبسًُـب.
اشباَس :إْلااح ايهؿاح قٔ ايجعهلل ٟقً ٢اىبسًُـب.
اىبسًُـب ًب َٓازٍ اٱمبإٚ ،إَجْ ٤٬ؿٛسدِٗ بايبشدة٣

ايسادس :عثبٝ
ٚايػبا.١

ايسابع :إسجخطاح ٖع ٙاٯ ١ٜايكةآْٚ ،١ٝاىبثٌ ايٛاحد ؾٗٝا َٚا ي٘ َٔ
ايهلل. ٫٫
ايثأَ :عًك ٞأَثً ١ايكةإٓ بايكبٚ ٍٛاٱععاظ َٓٗا ،٭ٕ
ٖعا اىبثٌ ااٖهلل قً٢

هللم أَثً ١ايكةإٓ ا٭خة.٣

إ اٱحعباط ايشةطً ٞب أَثً ١ايكةإٓ يٝس ْعة ١ٜا
ٖ ٛقاْ ٕٛساب

هللم  ٚخ١
بعهلل ٚاحهلل بٌ

َجعهللد ايٛاٚ ٙٛاىبٓاؾع ٚايهلل ٖٛٚ ، ٫٫آ َٔ ١ٜقٓهلل اا

عساِٖ ًب عأدٜب اىبسًُـب ٚعٗعٜبِٗٚ ،ايعٌُ باحهاّ ايشةٜعٚ ١إاجٓامس
ايٓٛاٖ ٖٛٚ ،ٞس٬ا  ٚحهللٜٚ ٔ ٜه ٕٛحهب ١يًٓاس نبٝعاً ،يٝأخع َٓ٘
اىبسددًُ ٕٛايددهللحٚس ٚايعدديٜٓٚ ،لاددة بدد٘ ايهؿدداح قددٔ ايجعددهللٚ ٟايعًددِ،
ٜٚجهللبةٚا ًب أَٛح ايهللٚ ٜٔايهللْٝاٚ ،يل ّٚإ ٬ا اْؿسِٗ ٖٚلةإ َٓازٍ
اىبعصٚ ١ٝاية .١ًٜ
ٜٓ ٫ٚخصة اٱحعباط ايشةطً ٞب اىبكاّ قبٛضٛع اىبثٌ ايٛاحد ًب اٯ١ٜ
بدٌ ٜسجخطددة اىب سدًِ ٚغددري ٙضدهلل ٙاشبدداصَٚ ،دا ٚحد خبصددٛص إْؿددام
( )1سٛح ٠ايشٛح.46 ٣
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اىبسددًُـب ًب سددب ٌٝاا ،ؾُددٔ بددهللٜع اشبًددل إ ايطددهلل ٫ ٜٔػبجُعددإ،
ٚيهُٓٗددا ؼبطددةإ ًب ايٛاددٛد ايددعٖين َع داً ،بددٌ ٜهدد ٕٛأحددهللُٖا سددبباً
ٱسجخطاح اٯخة َع أدَْٓ ٢اسب ١أ ٚقة١ٜٓ
اددا٤

عا اسبطٛح اىبجعهللد ،ؾإ ا

ظًُدد ١ايًٝددٌ إسجخطددة اٱْسددإ ضددٝا ٤ايٓٗدداح ٚ ،إ

ٚايشذ نة ايهةّ ٚإسجخكام
نةٚا ايشلاع َٚا قٓهللَٔ ٙ

ّ ايب ددٌ

احب٘ يًُهللا ٚ ،إ ا حأ ٣ايٓاس ازببإ
ؿا

اسبسٔ.

ٚنعا بايٓسب ١ىبٛضٛع اىبثٌ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯَٚ ، ١ٜا ؾَ ٘ٝدٔ عًدـ
٬ٖٚى أَٛاٍ ايهؿاح ،ؾاْ٘ ٜعرنة ايٓاس باٱْؿام ايعٜ ٟه ٕٛسبباً يُٓدا٤
ا٭َٛاٍ ٜٚسجخطةَ ٕٚع٘ ايٛقهلل اٱ د ٞايهدة ِٜبدايثٛامس ايععد ِٝىبدٔ

أْؿل ًب سب ٌٝاا  َ٘ٓٚ ،قٛي٘ ععافب ر َِ ًَُٛآٌٍََِِّ ٍُنفِمُوَْ ؤَِْذوَاٌََُُْ فِذٌ
ضًََِِّ اٌٍَّهِ وََّ ٍَّٓ٢ ًَِٛؤَََّْْٕٔٗ ضَّْغَ ضَنَاًَِِ وََّ ٍَّٓ٢ ًَِٛؤَََّْْٕٔٗ ضَّْغَ ضَنَاًَِِ فٌِ وًُِّ ضُنٍٍَُّْٓ ِِائَُٓ ٍَّٓ٢
وَاٌٍَّهُ ٍُعَاػِمُ ٌَِّْٓ ٍَشَاءُد (.)1

يٝه ٕٛاٱحعباط ايشةطً ٞب ايكةإٓ َجعهللد ايٛا٪ٜٚ ٙٛدٚ ٟظٝؿّ ١
ايهؿة ٚايؿعٌ ايكبٝذ َاًكاً َٚ ،هللا اٱمبإ ٚايؿعٌ اسبسٔ اىبماذ قٓ٘،
ؾٝأع ٞاىبثٌ ايكةآًْ ٞب ادٚ ٤ٞيهٓد٘ ٜد٪دٚ ٟظدا٥ـ َجعدهللدًٚ ٠ب َٝدادٜٔ
طبجًؿٚ ،١ؾ ٘ٝااٖهلل بإ اا قل ٚاٌ ٜ ٫مى ايعبهلل َجخرياً ٚإ ايكةإٓ ٫
ٜكددـ قٓددهلل ّ اىبٓهددة ٚايكبددٝذ ،بددٌ ٜددهللق ٛافب اشبددري ٚاٱمبددإ ٜٚ ،ددبـب
خصا٥ص٘ َٚا ي٘ َٔ اسبسٔ ايلا٥هلل قً ٢ايعا .

لاَىٌ انؼجس ػٍ إدصاء يُافغ املصم انمرآًَ

َٔ اٯٜدا

ًب خًدل اٱْسدإ قهللحعد٘ قًد ٢اسبسدامس ٚإربدا ٚ ٙسد١ًٝ

يًجهللبريَٚ ،ادٜ ٠سجعـب بٗا ًب أَٛح حٝاعَ٘ٚ ،عاَ٬ع٘ ٬ ٚع٘ َع ايٓاس،
 ٖٛٚخص ١ٝ ٛإْؿةد بٗدا اٱْسدإ عدهللٍ قًد ٢بدهللٜع
ؾطً٘ ععافب قً.٘ٝ

( )1سٛح ٠ايبكة.261 ٠

دٓع ااٚ ،قعدِٝ
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ٚااٖهلل قً ٢أًٖ ١ٝاٱْسإ يً ٬ؾً ١ب ا٭ح

بجٛظٝـ اسبسامس ًب

طاقدد ١ااٚ ،طًددب َةضدداع٘ ٚإاجٓددامس س د اٜ٘ٓ ٫ٚ ،خصددة اسبسددامس
ٚاٱحصدداً ٤ب ايكطدداٜا ايش صدد ،١ٝبددٌ ٜشددٌُ ا٭َددٛح ايٓٛقٝدد ١ايعاَدد١

ايه ١ْٝٛنعهللد ايسٓـب  ،قاٍ ععافب ر هُوَ اًٌَِِّ َٞؼَذًَ اٌشذّْصَ ظِذََاءً

ٚاٯٜا

وَاٌْمََّرَ ُٔورًا وَلَْرَُِ َِنَازِيَ ٌَِٗؼٍَُّْوا ػََْ َ اٌطِّنِنيَ وَاٌِْ٣طَاََد (.)1
ٚاسب سامس ٚظٝؿٚ َٔ ١ظا٥ـ ايعكٌ قٓهلل اٱْسإ ايع ٟاعً٘ اا قل
ٚاٌ حس ً٫ٛباطٓٝاً ٚحل ١قً ٢اٱْسإَٚ ،اد ٠يًخسامس ٚازبلا ،٤ؾهُا
ٜسجاٝع ايعكٌ اسبسامس ٚايماٝذ ٚاٱخجٝاح ؾاْ٘ َٛضٛع يًخسامس ّٜٛ
ايكٝاَددٚ ، ١اددا ٤اىبثددٌ ايكةآْدد ٞيٝهدد ٕٛقْٛدداً يٲْسددإ ًب عددهللبري أَددٛحٙ
ٚحسامس ايةبذ ٚاشبساحً ٠ب نٌ قٚ ٍٛقٌُ ٜكهللّ قً.٘ٝ
ٜٓ ٫ٚخصة َٛضٛع ايةبذ ٚاشبساح ٠باسبٝا ٠ايهللْٝا بدٌ ٜشدٌُ أَدٛح
اٯخة ٖٛٚ ٠ا٭ِٖٚ ،عأع ٞآٜا

ايكةإٓ ععطٝهللاًٶ يٲْسإ ًب اسبسامس قبدا

ٜٓؿع٘ ًب ايٓشأعـبٚ ،يٝس َٔ حصة يٛا ٙٛاسبسامس ًب َطاَـب ٚغاٜا
اٯٜا

ايكةآْ َٔ ٖٛٚ ،١ٝأبٛامس اٱق لاز ؾٝد٘ٚ ،نٓدل َجلدهللد ٜٗٓدٌ َٓد٘

ايٓاس نبٝعاً َٔ غري إٔ ٜصٝب٘ ْكد

بدٌ عدلداد ٚعجعدهللد اىبسدا ٌ٥ايدش

عجؿةع قٓ٘ يٝبك ٢اسبسامس اع٘ قاالاً قٔ إحصآَ ٤اؾع آٜا

ايكةإٓ ٭ْٗا

َٔ ايَٓ٬جٗٚ ،ٞا٭َة إعب٬ي ٞإ عجشعب َٓد٘ َٓداؾع ندثريً ٠ب اىبٛاضدٝع
ٚا٭حهاّ اىبجعهللدَٗٓٚ ٠ا َٓاؾع ا ىبثٌ ايكةآْ ٞايع ٟاعًد٘ اا قدل ٚادٌ
خل ١ٜٓوا ١ٜٚعٌٓٗ َٓٗا ا٭َِ ٚا٭اٝاٍ اىبجعاقبٚ ،١ؼبجُدٌ ٖدعا ايٓٗدٌ
ٚاٖٛاً:
ا٭ :ٍٚايجساٚ ٟٚايجشاب٘ ؾُٝا عأخع ٙازبُاقا

ٚا٭اٝاٍ.

ايثاْ :ٞايٓسب ١بـب َا عأخع ٙا٭اٝاٍ َٔ اىبثدٌ ايكةآْدٖ ٞد ٞايعُدّٛ
ٚاشبصٛص َٔ ٚا٘ ،بًخاظ َسا ٌ٥اٱبجً ٤٬ب نٌ زَإ َٚهإ.

( )1سٛحْٜٛ ٠س .5

ر 177د

َعامل اٱمبإ ج 74

ايثايث :ايجباً ٜٔب ايٌٓٗ ٚا٭خع َٔ قً ّٛاىبثٌ ايكةآْ ،ٞؾهٌ اٌٝ
ٜأخع َٓ٘ غري ايع ٟعأخع ٙا٭اٝاٍ ا٭خةٚ ،٣نٌ أَ ١عٓجؿع َٓ٘ بهٝؿ١ٝ
ٝ ٚػ ١ربجًـ قٔ غريٖا.
ايةابعٜ :جًك ٢نٌ اَ ٌٝا أخعع٘ ا٭اٝاٍ ايسابك َٔ ١اىبثٌ ايكةآْ،ٞ
ٜٚطٝـ ا قًَٛاً اهللٜهللٜ ٠سجكةأٖا ٜٚسجٓباٗا َٔ اىبثٌ ايكةآْد ٞعهدٕٛ
عةاساً ٚسة ٠ٚباقً ١ٝب َجهللا ٍٚأٜهلل ٟاىبسًُـب ٚايٓاس نبٝعاًٜٚ ،اٌ قًٓٝا
اىبثٌ ايكةآْ ٞنٌ  ّٜٛحاٍ عٚ٬ع٘ ٚاٱسجُاع ي٘ بآٜدا

َٓٚداؾع أخ٬قٝد١

ٚقكا٥هللٚ ١ٜإاجُاقٚ ١ٝسٝاس ١ٝقهللٜهلل ،٠نُا عةد اىبٓاؾع َٔ ا

ايٛقدا٥ع

ٚا٭حهللاث إ اْٗا َٓاسب ١ٱسجخطاح اىبثدٌ ايكةآْد ٞاىب٥٬دِ دا ٚايدعٟ
ٜشري ايٗٝا ٚافب إربا ٖا قيَٛٚ ٠قع ،١يٝبك ٢اٱْسإ قاالاً قٔ إحصا٤
َٓاؾع اىبثٌ ايكةآْ ٞيٛا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚنثددةٚ ٠ععددهللد َٛاضددٝع اىبثددٌ ايكةآْددٚ ٞه ٛددا يًُٝددادٜٔ
اىب جًؿ.١
ايثاْ :ٞدبهللد َصادٜل اىبثٌ ايكةآْ ٞايعًُ َٛٚ ،١ٝضٛقٝجٗا ًب إخجٝاح
ايعبهلل ًب أَٛح ايهللٚ ٜٔايهللْٝاٚ ،قبا ٜعٛد قً ٘ٝبدايٓؿع ٚايصد٬ا ٚأسدبامس
اٱسجكاَ.١
ايثايددث :حاادد ١اٱْسددإ افب اىبثددٌ ايكةآْدد ٞخص ٛداً ٚاْدد٘ ٜجػشدد٢
اىبسا ٌ٥اٱبجٚ ١ٝ٥٬حٝا ٠اٱْسإ َاًكاً.
ايةابددع :اىبثددٌ ايكةآْدد ٞأ ددٌ عجؿددةع قٓدد٘ أحهدداّ َٚسددا ٌ٥قهللٜددهلل٠
َٚجلهللد.٠
اشباَس ١ُ٥٬َ :اىبثدٌ ايكةآْد ٞيٛاقدع ٚأحدٛاٍ ايٓداس ًب ا٭حهداّ
ٚاىبعاَ. ٬
ايةابددعَٛ :ضددٛق ١ٝاىبثددٌ ايكةآْددً ٞب َسددجخهللسا

اىبسددا ،ٌ٥حهُ داً

ٚد٫يٚ ١أسةاً.

اشباَس :اىبثٌ ايكةآَْ َٔ ٞصادٜل قٛي٘ ععافب ر وُنُُْْٗ خََْرَ ؤُِذٍٓ ؤُخْرَِٞذْٕ

ٌٍِناشِد ؾاىبسًُٜٓ ٕٛجؿع  َٔ ٕٛاىبثدٌ ايكةآْد ٞبايدعا ٜٓٚ ،ؿعد ٕٛغريٖدِ
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قبطاَ ٘ٓٝايكهللسٚ ،١ٝبًخاظ اىبثٌ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯٚ ١ٜخبصٛص ايٛاد٘
ا٭ ٍٚأق ٙ٬ؾإ َٛاضدٝع٘ َجعدهللد ٠عشدٌُ اىبجخدهلل ٚاىبجعدهللد َدٔ ايهؿداح
ٚإْؿاقِٗ َاًكاً ًب ايجعهلل ٟقً ٢اىبسًُـب ًٚ ،ب ًَعا

َٚباٖج ايهللْٝا يعا

اٯ ١ٜبصٝػ ١ايعُ ّٛبكٛي٘ ععافب ر ََِِ ًَُٛا ٍُنْفِمُذوَْ فِذٌ هَذِِِِ

اا٤

اٌْئََْاد(.)1

اٌَََْ٣اِْ

َٚا ٜعٓ ٘ٝنة ايهللْٝا َٔ اٱط٬م ٚايعُٚ ّٛاٱخباح بإٔ ايهؿداح ٫
ػبعً ٕٛإقجباحاً يعامل اٯخدةً ٠ب إْؿداقِٗ بدٌ ؼبصدة ٕٚغاٜداعِٗ بايدهللْٝا
ٚزٜٓجٗا ٖٚعا اسبصدة َدٔ ؾدةٚع ايه ؿدة ٚاسدبامس عًدـ ا٭َدٛاٍ ْٚدلٍٚ
ايبٜٚ ،٤٬هللٍ ًب َؿٗ َ٘ٛقً ٢يلَٛ ّٚضدٛق ١ٝقدامل اٯخدةً ٠ب اٱْؿدام
ٚإخجٝاح ايصاسبا

ٚايجسابل ًب اشبريا

ٚأقُاٍ ايي ٚؾ ٘ٝلبا ٤يٮَٛاٍ.

٬َٚزَ ١اىبثٌ ايكةآَْٚ ٞدا ؾٝد٘ َدٔ ايٛقٝدهلل يًهؿداح ًب اسبٝدا ٠ايدهللْٝا
ٚإْؿاقِٗ ؾٗٝا حلٚ، ١بةٖإ َجلهللد  ٜبكٚ ٢اقعاً ٚإْعاحاً ِٚ ،زاادةاً
قٔ ا٭ ٌ ٚايؿةع أ ٟقدٔ ايهؿدة ٚاٱْؿدام َدٔ َٓازيد٘ٚ ،بٝدإ سبصدة
سب ٌٝايٓلا َ٘ٓ ٠باٱسٚ ّ٬إخجٝاح ٙطةٜكاً سبؿغ ا٭َٛاٍٚ ،اسبًٛٝي ١دٕٚ
عًؿٗا بآؾ ١قاٖةٜٚ ،٠شٌُ اىبثٌ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯٚ ١ٜا ٙٛإْؿدام ايهؿداح
اىبجعهللد ،٠ؾهٌ إْؿام َٔ ايها ؾة ٖ ٛسبب ًب اعٌ أَٛاي٘ قةض ١يًجًدـ
ٚا ٬ى.
َٚددٔ خصددا٥

اىبٛضددٛع ًب اىبثددٌ ايكةآْدد ٞاٱادداح ٠بدداىبؿٗ ّٛافب

ايطهلل ،ؾُا ٜهَ ٕٛثً ً٬ب ايصاسبا
بٝاْاً قٔ قبذ ايؿٛاحد ٚايس٦ٝا

ٜؿٝهلل ايلاة قٔ ايس٦ٝا َٚ ،ا ٜأعٞ

ٜجطُٔ ًب د٫يج٘ ايٓهللمس افب ايصاسبا

ٚاٱْؿام ًب ايي ٚاٱحسا ٕ بكصهلل ايكةب ١افب اا ٚععع ِٝاعا٥ة ،ٙيجهٕٛ
ؾةٚع اىبثٌ ايكةآَْ ٞسجكةأ َٔ ٠اٗجـب:
ا٭ٚفبَٛ :ضٛع اىبثٌ ايكةآْ.ٞ

( )1سٛح ٠آٍ قُةإ .117
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ايثاَْ :١ٝؿٗ ّٛاىبثدٌ ايكةآْدٚ ،ٞندٌ قسدِ ٜجؿدةع افب َسدا ٌ٥قهللٜدهلل٠
َٚجلهللدٚ ،٠قهلل ؼبمز ايهاؾة ٜٚجهللبة ًب إخجٝاح َٛاضع َٛٚاضٝع إْؿاق٘،
ٚيهٔ ايٓجٝل ٫ ١عه ٕٛا ٫عًـ أَٛاي٘ أُٜٓا ٚضعٗا.
ٚأَا خبصٛص ايٛا٘ ايثاْ ٖٛٚ ٞدبهللد َصادٜل اىبثٌ ايكةآْد ٞؾدإ
اٱْسإ ٜعلل قٔ إحصاٗ٥ا َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚطةف اىبشب٘.
ايثاْ :ٞطةف اىبشب٘ ب٘.
ايثايث :ايٓجا٥ج ٚاٯساح ايطاح ٠بايهؿاح.
ٚنثة ٠إْؿام ايهؿاح ًب اىبعا ٚ ٞقهللّ إْلااحِٖ ٚ ،ىبٛضٛق ١ٝايهؿة
ًب ذبكل َصادٜل اىبشب٘ ايٛاحد ًب اٯٜدٚ ١صبد ٤ٞايدعّ قًد ٢اٱْؿدام َدٔ
َٛاقع ايهؿة ٚس ٤ٛإخجٝاح ٙنعكٝدهلل ٠ؾاسدهللٚ ٠باطًدٚ ١ؾٗٝدا ظًدِ يًدعا
ٚايػريٚ ،ظٗٛح حكٝكٖ ١عا ايعًِ بهلل٫ي ١اىبثٌ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯ ١ٜقًد٢
عًـ أَٛاٍ ايهاؾة بسبب نؿةٚ ٙإْؿاقٗا ًب اىبع ا  ٞؾد٬ٝزّ ايٛقٝدهلل ندٌ
ؾةد َٔ أؾةاد إْؿام ايهاؾةٜٚ ،هد ٕٛربٜٛؿداً ٚذبدعٜةاً يد٘ إفب إٔ ؼبدٌ بد٘
ايععامس.
ٚا٭ ٌ ًب ايٛقٝهلل ٚايج ٜٛـ إ ٜأع ٞيٲخباح قٔ ايعكامس ايدعٟ
ًٜكا ٙايهاؾة ًب اٯخةٚ ،٠يهٔ اىبثٌ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯٜ ١ٜجطُٔ ايٛقٝدهلل
يععامس ْدازٍ بايهؿداح ًب اسبٝدا ٠ايدهللْٝاٚ ،ؾٝد٘ آٜد ١إقلازٜدٚ ١حأؾد ١إ ٝد١
بايٓدداس نبٝعداً ؾايهؿدداح َٓ٪ٜ ٫دد ٕٛبدداٯخةٚ ، ٠قددهلل ًٜ ٫جؿجدد ٕٛافب يػدد١
ايٛقٝهلل ايش عجعًل بعامل َا بعهلل دخ ٍٛايكي ،ؾلا٤

ٖدع ٙاٯٜد ١باىبثدٌ

ايهة ِٜايعٜ ٟجخهللاِٖ ٚؽبيِٖ قٔ ايععامس ًب ايدهللْٝا بجًدـ ا٭َدٛاٍ،
٬ٖٚى اىبلحٚقا

بسبب ايهؿة ٚايعًِ ،يٝهٖ ٕٛعا ايٛقٝهلل َٚصادٜك٘

زااةاً قٔ ايهؿة ٚايط٬ي.١
ؾُع نٌ إْؿام ٜك ّٛب٘ ايهاؾة ٜجلهللد ايٛقٝهلل بايعكامس ٜٚكممس أٚإ
ايعا ؿٚ ١اٱقصاح ايعٜ ٟأع ٞقً ٢أَٛاي٘ ايش أْؿكٗا أ ٚايش مل ٜٓؿكٗا
ؾإ قً

قةؾٓا إ َا ٜٓؿكد٘ ايهداؾة ٜجعدة

يًجًدـ بسدبب اعًد٘ يد٘ ًب
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اىبعصٚ ١ٝايجعهلل ٟقً ٢اىبسًُـب ،ؾُا ٖ ٛايسبب ٚاىبٛضٛع ًب عًـ أَٛاي٘
ايش مل ٜٓؿكٗا ٚ ،ازبٛامس َٔ ٚا: ٙٛ
ا٭ :ٍٚايهؿة َاحل يًُاٍ.
ايثاْ :ٞعًـ أَٛاٍ ايهاؾة قكٛب ١قااًٚ ١إْعاح
ايثايث٬ٖ :ى َا عبك ٢بٝهلل ايهاؾة َٔ ا٭َدٛاٍ َداْع َدٔ إْؿاقٗدا ًب
ايباطٌ ًٚب ا

اىبعا  ٞايش أْؿل ؾٗٝا أَٛاي٘ .

إٕ اٱْؿام ًب ايباطٌ يٝس ٖ ٛايعً ١ايجاَ ١يجًدـ أَدٛاٍ ايهداؾة بدٌ
ايهؿة ٚاٱ ةاح قً ٖٛ ٘ٝايسبب ًب ضٝاع ا٭َٛاٍ يعا مل عكٌ اٯ ١ٜمَثٌ
َا ٜٓؿكً ٕٛب ايصهلل قٔ سب ٌٝاام بٌ قاي

رََِِ ًَُٛا ٍُنْفِمُوَْ فِذٌ هَذِِِِ

اٌَََْ٣اِْ اٌذْئََْا د ٱحاد ٠ايعُٚ ّٛايشًُ ٍٛب اٱْؿام  ٚةف ا٭َٛاٍ ٚيٝس
َٔ حصة ٭سبامس ٚنٝؿٝا

عًـ أَٛاٍ ايهؿاح ٚاا ٚاسع نةٚ ِٜبٝهللٙ

َكايٝهلل ا٭َٛح ،ؾكهلل  ٫عكع أَٛاٍ ايهؿاحغٓدا ِ٥بأٜدهلل ٟاىبسدًُـب ٚيهٓٗدا
عصامس بايجًـ نٓؿل اسبٛٝاْا ٚ ،نساد ايجلاحٚٚ ،٠قٛع ايؿجٓٚ ١ايكجداٍ
بدددـب اي هؿددداح أْؿسدددِٗ ،افب ااْدددب اسبدددٛادث ٚايهدددٛاحث ايابٝعٝددد١
نايؿٝطاْا

ٚ ،ا٭ٚبٚ ، ١٦ايةٜذ ايعا ؿ.١

ؾددايةٜذ ٚإ اددا٤

َددثً ً٬ب اٯٜدد ١ايكةآْٝدد ١ا ٫اْٗددا َددٔ اىبصددادٜل

ايٛاقع ١ٝ٭سبامس عًـ أَٛاٍ ايهؿاحٚ ،ايشٛاٖهلل ايجأحؽب ١ٝنثري ،٠ؾهدثرياً
َا قصؿ

ايةٜذ ايعاع ١ٝقبُجًها

َٚلحٚقا

ايهؿداح ٚإضداةعِٗ افب

ٖلةإ قةاِٖ َٚهللِْٗ طًباً يًكُ ١ايعٝد ًب َهإ آخة ،أ ٚايبخث قٔ
َأًٜ ٣ٚلأ ٕٚاي.٘ٝ
ٚاا ٤اىبثٌ ايكةآْد ٞقًد ٢عبدَ ٛجعدهللد َٚ ،دٔ َٓاؾعد٘ ًب بدامس ا٭َدة
باىبعةٚف ٚايٓٗ ٞقٔ اىبٓهة أَٛح:
ا٭ :ٍٚنثة ٠اىبٛاضٝع ايش ٜأع ٞؾٗٝا اىبثٌ ايكةآْٚ ٞهٛي٘ يٓدٛاحٞ
اسبٝا ،٠يٝه ٕٛحاضةاً ًب ايٛاٛد ايدعٖين يًُسدًِ قٓدهلل ايكدٚ ٍٛايؿعدٌ
ٚاٱخجٝاح ٚ ،س٬حاً ًب ايٛقغ ٚاٱحااد ٚا٭َة ٚايٓٗ.ٞ
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ايثاَْ :ٞاابكد ١ايٛقدا٥ع ٚاسبدٛادث يًُثدٌ ايكةآْد ،ٞؾدري ٣اٱْسدإ
َسددًُاً أ ٚغددري َسددًِ ايشددٛاٖهلل ايٛاقعٝدد ١يًُثددٌ ايددٛاحد ًب ٖددع ٙاٯٜدد١
ايهةمبَٚ ،١ا ٜجعة

ي٘ ايهؿاح َٔ خساح ٠ا٭َٛاٍ قٓهلل إْؿاقٗا ًب ضباحب١

اٱسٚ ،ّ٬ضباٚي ١عثبٝ

َؿاٖ ِٝايهؿة ٚايط٬ي.١

ايثايث :عهةاح إعٝدإ اىبثدٌ ايكةآْدً ٞب ا٭َدة بداىبعةٚف ٚايٓٗد ٞقدٔ
اىبٓهددة ،ؾُددٔ خصددا٥

اٯٜدد ١ايكةآْٝدد ١إ َٛضددٛقٗا َجلددهللد ٚإ ا ٕ

ايساَع  ٫كبٌ َٓٗاٚ ،عشٌُ ٖدع ٙاشبصدا٥

اىب ثدٌ ايكةآْد ،ٞؾٝهدً ٕٛب

إقادع٘ إؾاد ٠يًُجهًِ ٚاىبسجُع ٚايساَع.
ًٚب اىبكاّ ٜسجُع اىبسًِ افب اىبثٌ ايدٛاحد ًب ٖدع ٙاٯٜد ١ؾٝصدي قًد٢
ا٭  ٣ايكادّ َٔ ايهؿاحٜٓٚ ،جعة زٚايد٘ بإْعدهللاّ أسدباب٘ ٖٚد٬ى أَدٛاٍ
ايهؿاح يٝه ٕٛاىبثٌ ايكةآْ َٔ ٞايعًدِ ايجصدهللٜك ٞايدعٜ ٟعدين إْهشداف
ٚحص ٍٛايٓسب ١بـب اىبشب٘ ٚاىبشب٘ ب٘ قً ٢عب ٛايثبٛ

ٚايجخكل ،ؾٝلداد

اىبسًِ إمباْاً ٜٚهللحى ايهاؾة س ٤ٛإخجٝاحٚ ٙؾعًَ٘ٚ ،ع ٖعا ؾإ بامس ايجٛب١
َؿجٛا ي٘ َٔ ٖٛٚ ،أسبامس إسجهللاَ ١ا٭َة باىبعةٚف ٚايٓٗ ٞقٔ اىبٓهدة،
ٚقهللّ إعبصاح ٙبايلاة ٚايٓٗ ٞقٔ ايهؿة ٚاٱْؿام ؾ.٘ٝ
ٜٚعجي اىب ثٌ ايكةآْ ٞدق ٠ٛافب ايجٛبَ ١اًكاً قٓهلل ؾعٌ اىبعصٚ ١ٝبعهللٖا

 ،قاٍ ععافب ر وََ٢طُِّوا ؤَالَّ َٖىُوَْ فِْٗنٌَٓ فَؼَُّوا وَرَّيوا َٖ ُُٚاََ اٌٍَّهُ ػٍََََُِْْ  ُُٚػَُّوا وَرَّيوا

وَذِٛريٌ ِِذنَُُْْد (ً، )1ب إادداح ٠افب ايددع ٜٔقبددهللٚا ايعلددٌ سددِ عددامس اا قًدد،ِٗٝ
ؾعادٚا َة ٠أخة ٣يٝسأيٛا قٔ اىبُجٓع قً ٢اٱْسدإ عًكٝد٘ ٖٚد ٛايةٜ٩د،١
ٚؾ ٘ٝد٫ي ١قً ٢دبهللد بامس ايجٛبٚ ،١إ ايعُٚ ٢ايصدُِ ادا ٤نٓاٜد ١قدٔ
ازبٌٗ ٚايعٓاٚ ،٤ؾَ ٘ٝثٌ يًٓاس بًل ّٚايجصهللٜل بايٓيب ضبُدهلل

دً ٢اا

قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ٚ ،إاجٓامس اٱ ةاح قً ٢طًب اىبعلل.٠
ٚقهلل عهٖٓ ٕٛاى إَاحا

ٚقةا ٔ٥قًد ٢إحعهدامس اد

َدا َعصد١ٝ

َع ١ٓٝنايسةقٚ ،١اْ٘ ٜلا ٚا خًسٚ ١قٓهلل غؿً ١اٯخةٚ ،ٜٔيهٔ يٝس َٔ

( )1سٛح ٠اىبا٥هلل.71 ٠
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ب ١ٓٝقً ٢إحعهاب٘ يًسةق ١ؾٝأع ٞا٭َة باىبعةٚف باىبثٌ ايكةآْد ٞٱ د٬ح٘
ٚاعً٘ ؼبمز َٔ ايسةق.١
ٚاىبثٌ ايكةآَْ ٞاْع َٔ ٚقٛع اشبد٬ف ٚازبدهللاٍ ٚايؿجٓد ١بدـب اٯَدة
ٚاىبأَ ٛح ،إ إ يػ ١اىبثٌ ايكةآْ ٞذبٌُ
ا

اىبثٌ

ؿ ١ايهٓاٚ ١ٜايجعةٜض ٚإ نإ

ةؼباً ،ؾكهلل ؽبش ٢اىب ٔ َ٪ايهاؾة ايعٜٓ ٟؿل أَٛاي٘ ؾٝجً ٛاٯ١ٜ

ععةٜطاً ب٘ٚ ،ذبعٜةاً ي٘ َٔ غري إٔ ٜشعة أْ٘ اىبكصٛد با٭َة ،٭ٕ ايج٠ٚ٬
عكصهلل يعاعٗاٚ ،يهٓ٘ ٜدهللحى َطدُ ٕٛاىبثدٌٜٚ ،صدٌ ايٝد٘ اٱْدعاح ايدعٟ
ٜجطُٓ٘ اىبثٌ ايٛاحد ًب اٯ ١ٜايكةآْ.١ٝ
 َٔٚاٯٜا

اٱقلازً ١ٜب ايكةإٓ ٚٚظا٥ؿ٘ ايعكا٥هلل ١ٜايشاًَ ١يًٓاس

نبٝعداً ودداع ايهدداؾة قةضداً يًُثددٌ ايكةآْددٚ ٞإدحاندد٘ ىبعاْٝدد٘ ٚإحجُدداٍ
إععاظ٘ َٓ٘.

لاَىٌ مالن أيىال انكفار

يًجشب ٘ٝطةؾإ ،طةف اىبشب٘ ٚ،طةف اىبشدب٘ بدَ٘ ،دع ندة اي ٛدـ

اىبشمى بُٗٓٝا بًخاظ اٗ ١طبص ٛدٚ ١إ ندإ أحدهللُٖا قكًٝداً ٚاٯخدة
حسٝاً ،أَا اىبثٌ ايكةآْ ٞؾاْ٘ ٜجصـ خبصٜٓ ١ٝ ٛؿةد بٗا ًب قدامل اىبثداٍ
ٚايجشبٖٚ ،٘ٝد ٛمايدٛحٚ ٞايجٓلٜدٌم إ عجهد ٕٛأَثداٍ ايشدعٛمس بايجلةبد١
ٚايٛاهللإ ٜٚسك نثري َٓٗاٚ ،يهٔ ايكًَٗٓ ٌٝا ػبدهلل قبد ً٫ٛقٓدهلل ايٓداس
ىبٓاسبج٘ يًابا٥ع ٚايٛاقعٜٚ ،هٖ ٕٛعا ايكب ٍٛضبهللٚداً زَاْاً َٚهاْاً .
ًٚب ايعكددٛد ا٭خددري ٠سددع ٢بعددض ايهجددامس زبُددع ٚعٛسٝددل أَثدداٍ
اعٛبِٗ َع اةحٗا ٚبٝإ َٓاسبجٗاٚ ،مل ٜسدجاع ٖدعا ازبُدع إٔ ػبعدٌ
َٛضٛق ١ٝا ًب حٝا ٠ايٓاس ،أَا اىبثاٍ ايكةآْ ٞؾأْ٘ ٚ
َٛضٛق٘ ٚد٫يج٘ ٚحهُ٘ ٖٛٚ ،ؼبؿغ ايكٚ ِٝايعادا

دبػ ١قاىبٝدً ١ب

 ٫ٚؼبجاج افب َٔ

ؼبؿع٘ ٜٚجعاٖهلل ٙأ ٚؽبش ٢قً َٔ ٘ٝايطٝاع ،٭ْ٘ ال َٔ ٤ايكةإٓ ٚعشًُ٘
قَُٛا

قٛي٘ ععافب ر بَِّٔا ََٔٔ ُْٓ٣سٌْنَا اٌِِّوْرَ وَبَِّٔا ٌَهُ حلافظوْد ( ،)1ؾكهلل حؿغ

اا قل ٚاٌ اىبثدٌ ايكةآْد ٞبًؿعد٘ َٚطدَُٚ ،ْ٘ ٛدٔ ٚاد ٙٛحؿدغ اىبثدٌ
( )1سٛح ٠اسبلة .9
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ايكةآَْ ٞعةؾ ١ايٓاس ناؾ ١باىبشب٘ بد٘ٚ ،صبٝد ٙ٪بسدٝااً ٚاضدخاً حجدَ ٢دع
ععهللد أؾةاد ٙنُا ًب ٖع ٙاٯ ١ٜإ اا ٤اىبشب٘ ب٘ قًٚ ٢ا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايةٜذ ايعاع.١ٝ
ايثاًْ :ٞب ايةٜذ بةد اهللٜهلل ،ؾُدٔ إقلداز ايكدةإٓ إ اٯٜد ١مل عدأ
ب ٛـ ايةٜذ باْٗا باحد ٠أ ٚحاح ٚ ،٠قهلل اا٤

آ ١ٜب ٛـ ا

ايدةٜذ

بصؿ ١طبص ،١ ٛنُا ًب قٛي٘ ععافب ر رٍِ ٌ١ػَارِمٌ َٞاءَََْٖا رٍِ ٌ١ػَارِمٌ وََٞذاءَهُُْ

اٌَّْوْ ِِْٓ ُٜوًُِّ َِىَاٍْد (.)1
 ٚنة

ٖع ٙاٯ ١ٜايةٜذ قً ٢عبَ ٛةنب َٓٗا ٚيبدا ؾٗٝدا َدٔ ايديد

ايشهللٜهلل يبٝإ ا٭  ٣اىبجعهللد ايعٜ ٟأع َٔ ٞا
َٔ اييد ،ؾاىبلحٚقا
ٚاىبلحٚقا

اية ٜذ ايعاعٝدٚ ١يبدا ؾٗٝدا

ايش عكا ّٚاييد عًٗو بدايةٜذ ايسدةٜع ١ايعاعٝد،١

ايش عبك ٢حَ ١ٝع ايدةٜذ ايعاعٝد ١يدعاعٗا أ ٚبسدبب اىبٛاْدع

ٚا٭سبامس ٜأع ٞاييد اىبصاحب يًةٜذ قًٗٝا ًب آ ١ٜإقلاز ١ٜعبـب ايس
اٱ  ٞقً ٢ايهؿاح .
ٚقاْ٬ٖ ٕٛى أَ ٛاٍ ايهؿاح ايش عٓؿدل ًب اىبعا د ٞحبٝدث ٜ ٫سدًِ
الَٗٓ ٤ا ،مبهٔ إٔ ٜٓجؿع َٓ٘ َة ٠أخةً ٣ب ايباطٌٚ ،ذبكٝل ا٭غدةا
اشببٝث ١يٝبك ٢ايهؿاح قاال ٜٔقٔ ايجعهللٚ ٟا ل ّٛقً ٢سػٛح اىبسًُـب،
ٚإ قاَٛا با لْٚ ّٛايٛا ْصةاً ًب َعةند ١ؾداِْٗ ٜ ٫سدجاٝع ٕٛاحملاؾعد١
قًٖ ٢عا ايٓصة ،ؾس ةقإ َا ٜهللمس ايطعـ ٚايؿلع ٚاشبٛف ًب ْؿٛسِٗ
ٜٚددهللحن ٕٛاسباادد ١افب ا٭َددٛاٍ ايهددثريٚ ٠قلددلِٖ قددٔ عددٛؾري ا٭َددٛاٍ
ٚا٭سبامس ايهاؾ ١ٝيًُخاؾع ١قًَٓ ٢از ِ ٚ ،عجعاقب قً ِٗٝاشبسا٥ة ،

ٚٚادد ٙٛاٱبددج ٤٬بسددبب ايهؿددة قدداٍ ععددافب ر وَالَ ٍَسٍِ ذُْ اٌْىَذذافِرٍَِٓ وُفْ ذرُهُُْ بِالَّ
خَطَارًاد (.)2

( )1سٛحْٜٛ ٠س .22
( )2سٛح ٠ؾاطة .39
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ؾجًخددل اشبسدداح ٠ايهؿدداح ًب أَددٛا ِ ٚاددأِْٗ َٚكاَدداعِٗ ْٚك د
أقهللادِٖ ٚربً ٞا٭قٛإ قِٓٗ ٚإ ق ٌٝىبا ا ٜةزم اا ايهؿاح قبا ػبعًِٗ
ٜعجهللٜٚ ٕٚج ع ٕٚأَٛا ِ ٚساٚ ٌ٥أسباباً يًُعص ١ٝقً  :إ ايهللْٝا داح
إَجخإ ٚإبجٚ َٔٚ ،٤٬ا ٙٛاٱبج ٤٬ؾٗٝا عٛاي ٞايٓعِ ٚايةزم قً ٢ايٓاس
بةِٖ ٚؾااةِٖ يٝهَٛ ٕٛضٛقاً يًشدهة أ ٚازبخدٛدٚ ،اٱبدجً ٤٬ب َداٍ
ايهاؾة َةنب َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚؾ ٘ٝحل ١قً ٢ايهاؾة ٚ ،ااٖهلل قً ٢اخٛد ٙبايٓعِ اٱ ، ١ٝ

قاٍ ععافب ر وَالَ ٍَْ٣طََّٓ آٌٍََِِّ وَفَرُوا ؤَََّّٔا ٌٍُِّْٔ ٌََُُْ خََْرٌ ٌِإَْٔفُطَُِِْد (.)1
ايثاْ :ٞأْ٘ دق ٠ٛيًجٛبٚ ١اٱْاب ،١قًٚ ٢ا:ٙٛ

ا٭ َٔ :ٍٚايٓاس َٔ عه ٕٛنثة ٠أَٛاي٘ سبباً ًب عٛبج٘ ٬ ٚح٘.
ايثاْ :ٞقهلل ٜعجي ايعٜ ٟبجً ٢بايؿكة بعهلل ايػٓ َٔ ٢حاي٘ َٚا

اح إي،٘ٝ

ؾٝجٛمس افب اا.
ايثايث :حث ايؿكري ايع ٟيٝس قٓهللَ ٙا ٜٓؿك٘ ًب اىبعص ١ٝقً ٢اٱمبإ
ٚايجٛب ١افب اا قل ٚاٌ.
ايةابع :حص ٍٛايجًـ ٚا ٬ى ًب أَٛاٍ ايهؿداح بسدبب إْؿداقِٗ ًب
ايباطٌ قيَٛٚ ٠قعٚ ،ِ ١حث ِ قً ٢ايجدهللاحى ٚايٓلدا ٠بدايٓؿس،
باٱضاؾ ١افب قاقهلل ٠نًٖٚ ١ٝد ٞإ ايجٛبد ١بدامس يعدٛد ٠اىبداٍ ٚغدريَ ٙثًد٘
ؾط َٔ ً٬قٓهلل اا ٚيٛاٛد اىبكجط ٖٛٚ ٞاٱمبإ ٚاييندٚ ، ١ؾكدهلل اىبداْع
 ٖٛٚايهؿة ٚاٱْؿام ؾ.٘ٝ
ايثايثً :ب حٝاز ٠ايهؿاح يٮَٛاٍ إَجخإ ٚإخجباح يًَُٓ٪ـبٚ ،دق٠ٛ
ِ يًصي ٚايجخٌُ َٛٚااٗ ١اىبشام ًب سب ٌٝاا.
ايةابعٚ :اٛد ا٭َٛاٍ قٓهلل ايهؿاح ٚإْؿاقِٗ ا ًب اىبعا ٚ ٞضباحب١
اٱس ّ٬حث يًُسًُـب يٲْؿام ًب سب ٌٝااٚ ،ازبٗدا د بدايٓؿس ٚاىبداٍ
َٔ أاٌ اسبؿاظ قً ٢بٝطد ١اٱسد ّ٬خص ٛداً ٚإ اٯٜد ١ضبدٌ ايبخدث
بشاح ٠يٓ ٌٝاىبسًُـب ايعؿة ٚايٓصدة قًد ٢ايهؿداح ،٭ْٗدا دبعدٌ ايجهداؾ٧
( )1سٛح ٠آٍ قُةإ .178
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َعهللَٚاً بـب اياةؾـب ،ؾٝأع ٞ٭سًخٚ ١ْٚ٪َٚ ١أَٛاٍ ايهؿداح َدا ٜجًؿٗدا،
 ٚنة

ايةٜذ ايباحد ٠ؾٗٝا َٔ بامس اىبثاٍ ٚاىبٛقع ، ١أَا اىبسًُ ٕٛؾاِْٗ

ًب سٚ ١َ٬حؿغ َٔ قٓهلل اا قل ٚاٌ يٝهْ ٕٛصة اىبسًُـب َةنبداً َدٔ
ٚا:ٙٛ
ا٭:ٍٚ

هلل ععهلل ٟايهؿاح.

ايثاْ :ٞذبكٝل ايعؿة ٚايػًبً ١ب اىبعةن.١
ايثايث :اٱذباد ٚاٱقجصاّ حببٌ ااٚ ،إاجٓامس ايؿةقٚ ١ايشكام.
ايةابع :ايؿٛز بثٛامس ازبٗاد ًب سب ٌٝاا ٚععع ِٝاعا٥ة اا.
اشباَس ٌْٝ :اىبةاعب ايعايً ١ٝب ازبٓ.١
ايسادس :عةى أبٓا ٤اىبسًُـب َٔ بعهللِٖ ًب َٓعٚ ١قَ ٠ٛكة ١ْٚباٱمبإ
ٚايص٬ا.
ايسابع :ععاٖهلل أدا ٤ايعبادا َٛٚ ،ا ً ١ايشهة ا ععافب.
ايثدأَ :حٜ٩د ١اٯٜدا

ًب ايهؿداح ًٚب أْؿسدِٗ قبدا ػبعًدِٗ ٜدلدادٕٚ

إمباْ داً ،أ َددا ًب ايهؿدداح ؾٗددلمبجِٗ ٚخسدداحعِٗ ٚعًددـ أَددٛا ِ ٚ ،أَددا ًب
اىبَٓ٪ـب ؾهثريَٗٓ ٠ا ايٓصة ٚايعؿدة ٚايُٓداٚ ٤اييندً ١ب ا٭َدٛاٍ ٚايعدهلل٠
ٚايعهللد.
ًٚب قاْ ٕٛعًـ أَٛاٍ ايهؿاح حهب ١بايٓاس نبٝعاًٚٚ ،اق َٔ ١ٝأ ٣
َٚهة ٚنٝهلل ايهؿاح ٚؾطذ ٭سبامس ايةٜب ٚايشوٚ ،حل ١قً ٢ايهؿاح
ٚإْعاح ِٚ ،دق ٠ٛ٭بٓا ِٗ٥يًجؿهة ًب حا ِ ٚض٬ي ١آبا.ِٗ٥
إ إبج ٤٬ايهؿاح بأَٛا ِ ٖ َٔ ٛأاهلل ٚا ٙٛاٱبجً ٤٬ب اسبٝا ٠ايهللْٝا،
ي٪ٝخدددعٚا بايشدددهللٚ ٠ا٭سدددبامس ايدددش دبعًدددِٗ ًٜجؿجددد ٕٛافب ضددد٬يجِٗ،
ٚحااجِٗ افب ايجٛبً ١ب ايهللْٝا ٚاٯخة.٠
أَا اسباا ١افب ايجٛبً ١ب ايهللْ ٝا ؾٮٕ اٱمبإ ٚاادب ْؿسدَٚ ٞكهللَد١
سبؿغ اىباٍ ْٚل ٍٚايينٚ ،١ايس َٔ ١َ٬اٯؾدا
ٚايثٛامس يًجا٥ب عٛبْ ١صٛحاً قًَ ٢ا ٜبجً ٢ب٘.

ٚا٭دحإ َ ،دع ا٭ادة
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ٚأَا ًب اٯخة ٠ؾدإ اٱمبدإ سدب ٌٝيً ًدٛد ًب ايٓعد ،ِٝؾٝدأع ٞاىبثدٌ
ايكةآْ ٞيٝلعمس اٱْسإ افب سبٌ ايجٛبٜٗٚ ،١هلل ٜ٘إفب أيسب ٌٝايع ٟؼبجؿغ
ب٘ بأَٛاي٘ ٚسةٚع٘ ٚػبعًٗا عةنَ ١باحن َٔ ١بعهلل.ٙ

لاَىٌ املرأج واملصم انمرآًَ
َددٔ اٯٜددا

ًب خًددل اٱْسددإ إ اعددٌ اا قددل ٚاددٌ اىبددةأ ٠قةٜٓدد١

يًةاٌ ٚنأْٗا َٔ حاا ١ايةاٌ ًب ايهللْٝا ٚاٯخة َٔٚ ،٠د٫٫

اسباا١

اىب٬زَ ١يًُهٔٚ ،عجلًٖ ٢ع ٙاسباا ١بايجهاسة ٚاي جٓاسٌ باىبةأٚ ،٠اٱقاْ١
قً ٢أَٛح ايهللٚ ٜٔايهللْٝاٚ ،اىبٛد ٠ايش اعًٗا اا بـب ايلٚاـب قاٍ ععافب

ر وََٞؼًََ ََِْنَىُُْ َِوَ ًْ وَرًََّْٓ٢د (.)1

يجهٖ ٕٛع ٙاىبٛدٚ ٠ايةهب ١سب ً٬ٝيًُعةؾ ١اٱ ٚ ١ٝاٱقةاح بايعبٛد١ٜ
ا ععافبَٚ ،كهللَ ١يًعبادا

ٚايؿةا٥ضٜٚ ،هد ٕٛايةادٌ قْٛداً يًُدةأ،٠

ٚاىبةأ ٠قطهللاً يًةاٌ ًب ْ ٌٝايثٛامس ٚايؿٛز باشبًٛد ًب ازبٓٚ ،١ايةاٛع
افب اىبكاّ ايع ٟسع ٢ايشٝاإ ًب إخةاج آدّ ٚحٛاً َ٘ٓ ٤ب ازبَٓٚ ،١دٔ
بهللٜع خًل اٱْسإ عٛا٘ اشباامس ايجهًٝؿ ٞافب اىبةا ٠بعة

ٚاحدهلل َدع

ايةاٌ َٔ غري عبا ٜٔبُٗٓٝا اَ ٫ا خةج بايهلليً ٌٝب ايهِ ٚايؿاحم ايةعيب
نُا ًب سكٛط ازبٗاد قٔ اىبةأ ٠أ ٚسكٛط أدا ٤ايص ٠٬قٓٗا أٜاّ اسبٝض
َع قطاٗ٥ا ىبا ٜؿٛ

ب٘ َٔ ايصٝاّ.

ٚإاماى اىبةأَ ٠ع ايةاٌ ًب ايجهًٝـ قً ٢عب ٛاٱسجك ٍ٬بةز َٔ
عٗا ٕٚأحهلل اياةؾـب ؾٚ ،٘ٝربً ٘ٝقٔ إقاْ ١اٯخدة ،أٚ

دريٚحع٘ سدبباً ًب

ربًؿ٘ قٔ ايؿةا٥ض ؾً ٛناْ

ايصدٚ ٠٬اابداً قًد ٢ايةادٌ د ٕٚاىبدةأ،٠

٭د ٣ا٭َة افب قهللّ ايجؿا

اىبةأ ٠٭دا ٤ايةاٌ دا ٚ ،إْشدػاٍ ايةادٌ

قٓٗا ٚي ٛقً ٢عب ٛايسايب ١ازبل.١ٝ٥
ٚيهٔ ايؿةا٥ض اا٤

بصٝػ ١ايعُٚ ّٛسٛح اىبٛاب ١ايهً ١ٝايشاٌَ

يًةاٌ ٚاىبةأ ،٠ؾججً ٛاىبةأ ٠ايكةإٓ ًب ايصٚ ، ٠٬كبة با٭َثً ١ايكةآَْٗٓٚ ١ٝا

( )1سٛح ٠اية.21 ّٚ
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اىبثدٌ ايدٛاحد ًب ٖدع ٙاٯٜد ١ؾجٓددلٍ قًٗٝدا ايسده ٫ٚ ١ٓٝربشد ٢قًد ٢أبٗٝددا
ٚزٚاٗا ٚإبٓٗا َٔ ايهؿاح ٚاٛٝاِٗٚ ،ععًِ إ ا لمب ١سجًخل بِٗ ٭ٕ

َؿٗدد ّٛقٛيدد٘ ععددافب ر َِ َٛذًُ َِذذا ٍُنْفِمُذذوَْ فِذذٌ هَذِِِِ اٌَََْ٣ذذاِْ اٌ ذْئََْا وََّ َٛذًِ رٍِ ذ ٍ١فَََِذذا
رِرَد(ٚ )1قهلل يًُسًُـب ٚاىبسًُا
 َٔٚاٯٜا

بايٓصة ٚايعؿة .

إ عأعٖ ٞدع ٙايبشداح ٠أحٝاْداً ًب ايصدٚ ٠٬قٓدهلل ايكدةا٠٤

ايٛااب َٔ ١قبٌ اٱَاّ ٚاىبٓؿةدٚ ،ايةاٌ ٚاىبدةأ ٠ؾجلعًدِٗ ٜسدٝخً ٕٛب
قامل اىبًهٜٛٚ ، ٛاظب ٕٛقً ٢ايعباد ٠بإخ٬صٚ ،قهلل عشمى إَةأعإ أٚ
أنثة ًب دحاس ١اىب ثٌ ايكةآْٚ ٞؾِٗ َعاْ ،٘ٝيبا ٜسداقهلل قًد ٢سبداعٗٔ قًد٢
اٱمبإٚ ،قٝاَٗٔ بمب ١ٝا٭بٓا ٤عةب ١ٝإس ١َٝ٬قا ١ُ٥قً ٢حب اا ٚايسعٞ
ًب ْ ٌٝحضاٚ ،ٙاىبشاحنً ١ب عؿك٘ َعااة ايٓساً ٤ب أَٛح ايهللٚ ٜٔايهللْٝا َع
أَُٖٛٚ ١ٝضٛقٖ ١ٝعا ايجؿك٘.
خص ٛدداً ٚإ ايٓسدداٜ ٤جددٛيـب إداح ٠ادد ٕٚ٪ا٭سددة ٠قٓددهلل خددةٚج
ايةااٍ يًػلٚ ٚازبٗاد ٚايسعً ٞب طًب ايةزمٚ ،ايهسدبٚ ،قدهلل عكدّٛ
اىبةأ ٠بٓصذ ٚإحااد زٚاٗا َٔٚ ،أؾطٌ ٚسا ٌ٥اٱحااد اٱعٝإ باىبثٌ
ايكةآَْٚ ٞا ؾ َٔ ٘ٝاسبلٚ ١ايهلل٫يٚ ١ايب ،١ٓٝنُا أْ٘ ٪ٜ ٫د ٟافب حصٍٛ
ايٓؿة ٠قٓهلل ايلٚج قٓهلل عًك ٞايٓصٝخ.١
ؾجشدمى ايلٚاددَ ١د ع ايددلٚج ًب اىبصدًخٚ ١اىبٓؿعددٚ، ١قدهلل ٜهدد ٕٛأحٝاْداً
غاضدباً َددٓؿعَ ،ً٬جأىبداً َددٔ حدداٍ ٚؾعدٌ َددٔ ايػددري ،أ ٚعػًدب قًٝدد٘ ايددٓؿس
ايػطبٚ ١ٝيهٔ ا٭ّ أ ٚايلٚا ١أ ٚايبٓ
افب الٝ٥ا

ععاجل ا٭َة َٔ غري غطب أْ ٚعة

قةضٚ ١ٝعٗجهلل ٟبأْٛاح اىبثٌ ايكةآْٚ ٞعبـب ي٘ ايسب ٌٝايصخٝذ

ٚايعٌُ اىب ٓاسب َٚا ؾَ ٘ٝصًخج٘ ٚس ١َ٬د ،ٜ٘ٓؾًٝس بايطةٚح ٠إٔ ٜكّٛ
اىبةاهلل ا ٚاٯَة باىبعةٚف ٚايٓاٖ ٞقٔ اىبٓهة بج ٚ ٠ٚ٬نة اىبثٌ ايكةآْ ، ٞبٌ
ٜسجٓري بٗهللاٜٚ ،ٙسجهللٍ قبطُٜٚ ،ْ٘ٛكجبس َٓ٘ ،يعا ؾإ اىبثٌ ايكةآْ ٞخري٠

( )1سٛح ٠آٍ قُةإ .117
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ٚنٓددل دا٥ددِ ،عجعددهللد َٓاؾعدد٘ ٚؾٛا٥ددهللٜ ٫ٚ ، ٙلٜددهلل ٙا٭خددع َٓدد٘ ا ٫دبددهللداً
ٚحطٛحاً َٛٚضٛق.١ٝ
 َٔٚاٯٜا

إ ٜأع ٞاىبثٌ ايكةآْ ٞبعنة اىبةأ ٠نُا ًب قٛي٘ ععافب روَالَ

َٖىُؤُوا وَاٌٌَِّٗ َٔمَعَْٕ غَسٌَََْا ِِْٓ َِؼِْْ لُوٍْ ؤَٔىَاًٚاد(ٚ ،)1اىبةاد اىبةأ ٠ايش إْشػً
بإبةاّ ايػلٍ حج ٢إ ا أحهُج٘ ٚأبةَج٘ قاَ
سعهلل بٔ عٚ ،ِٝناْ

خةقا ٤إربع

ٚؾًه ١قع ١ُٝقً ٢قهللحٖا ؾهاْد

بؿجً٘ ٚ ،ق ٖٞ ٌٝحبا ١بٓ

َػل ً٫قهللح حاع ٓ ٚاحَ ٠ثٌ إ بع
عػدلٍ ٖدٚ ٞاٛاحٜٗدا َدٔ ايػدهللا ٠افب

ايعٗة سِ عأَةٖٔ ؾٓٝكطٔ َا غلئ.
َٓٚاسب ١اىبثٌ ٖ ٞيل ّٚععاٖهلل أمبإ ايبٝع ١يًٓيب ضبُهلل

ً ٢اا قً٘ٝ

ٚآي٘ ٚسًِ بعهلل عٛنٝهللٖا بإسِ اا ٚاْ٘ سبخاْ٘ ٖ ٛايشاٖهلل ٚايةقٝبً ،ب
دق ٠ٛافب ععاٖهلل اٱمبإ ٚاٱخبداح بأْد٘ َدٔ احملدل ٚايعًدِ يًدٓؿس ْكدض
ايبٝعٚ ،١إ ايعٜٓ ٟكطٗا ًٜك ٢اشبلً ٟب ايهللْٝا ٚاٯخة. ٠
ٚاىبثٌ ايكةآْ ٞق ٕٛيًُةأً ٠ب ايكٝاّ بٛظٝؿ ١ا٭َة باىبعةٚف ٚايٓٗدٞ
قددٔ اىبٓهددةٚ ،عأدٜددب ددا ٚٚ ،سدد ١ًٝٱظٗددا ح حسددٔ ايسددُ

ٚايجكٝددهلل

بايٛظا٥ـ ايشةق ١ٝخص ٛاً أٜاّ ايؿجٓٚ ١أٚإ اٱؾججإًٚ ،ب اىبثٌ ايٛاحد
ًب اٯ ١ٜضبٌ ايبخث ذبدعٜة يٓسدا ٤ايهؿداحٚ ،إْدعاح دٔٚ ،إخبداح بسد٤ٛ
ايعاقبٚ ،١ضٝاع ا٭َٛاٍ ٚخدةٚج ا٭٫ٚد افب ايدهللْٝا قًد ٢حداٍ اسبااد١
ٚايعٍ ْٚك

ا٭َٛاٍ.

ٚؾ ٘ٝدق ٔ ٠ٛىبٓدع ا يةاداٍ َدٔ ايهؿداح آبداٚ ٤أزٚااد ًا ٚأبٓداَ ٤دٔ
اٱْؿددام ٚاٱسددةاف ًب اىبعا ددٚ ٞايجعددهلل ٟقًدد ٢اىبسددًُـب ٭ٕ ايٓجٝلدد١
اسبجُ ٖٞ ١ٝاشبساحٚ ٠ا لمب ١يًهؿاح َع عًـ أَٛا ِ َٔٚ ،طبا٥ع أنثة
ايٓسا ٤حب اىباٍ ٚإقجٓا ٤اسبًٚ ،ٞعٛؾري اىبٚ ٕ٪اسبااا  ،ؾٝأع ٞاىبثٌ ًب
ٖع ٙاٯ ١ٜيٝبـب يٓسا  ٤ايهاؾة ٜٔإ ايسب ٌٝايٛحٝهلل سبؿغ ا٭َٛاٍ ٚاسبًٞ
ٚاىب ٖٛ ٕ٪دخ ٍٛاٱسٚ ،ّ٬اٱْؿام ًب سب ٌٝاا.

( )1سٛح ٠ايٓخٌ .92
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حبس تالغً

يًجشب ٘ٝأحنإ أحبع:ٖٞ ١

ا٭ :ٍٚاىبشب٘  ٖٛٚ ،ا٭َة اىبكصٛد ًٜٚخل بػري ٙيًبٝإ ٚايجعةٜـ.
ايثاْ :ٞاىبشب٘ ب٘ ٖٛٚ ،ا٭َة ايع٪ٜ ٟع ٢ب٘ يجٛضدٝذ ٚ ،بٝدإ اىبشدب٘
بإسباق٘ ب٘.
ايثايثٚ :ا٘ ايشدبٖ٘ٚ ،د ٛاي ٛدـ اىبشدمى بدـب اىبشدب٘ ٚاىبشدب٘ بد٘
ٜٚهٕٛ
أبـب ٚأظٗة ًب طةف اىبشب٘ ب٘.
ايةابع :أدا ٠ايجشب ٖٞٚ :٘ٝايًؿغ ايعٜ ٟهللٍ قً ٢ايجشب ، ٘ٝسٛا ٤نإ
إواً أ ٚؾع ً٬أ ٚحةؾاًٜٚ ،ةب اىبشب٘ باىبشب٘ ب٘.
ٜٚسُ ٢ايةنٓإ ا٭ٚ ٍٚايثاْ ٞباةًب ا يجشب ،٘ٝىبا ُا َٔ اىبٛضٛق١ٝ
ؾٚ ،٘ٝيجعًل ايجشدب ٘ٝبُٗدا ٚقدهللّ إَهدإ حدعف أحدهللُٖا  ،أَدا ايثايدث
ٚايةابع ؾُٝهٔ حعؾُٗا َع د٫ي ١ايكةا ٔ٥قً ٢إحاد ٠ايجشب.٘ٝ
ٚاا ٤ايجشبً ٘ٝب اٯ ١ٜايهةمب ١باٱحنإ ا٭حبعدٖٚ ١د ٛاداٖهلل إضداًب
قً ٢ايبٝإ ٚايٛضٛا ًب اٯ ١ٜايهةمبٚ ١ايػاٜا

ايساَ َٔ ١ٝاىبثٌ ايٛاحد

ؾٗٝاٚ ،قٝاّ اسبل ١قً ٢ايهؿاح  ،شبً ٛاىبثٌ ايكةآْ َٔ ٞايًبس ٚايمدٜدهلل
ٚاٱنباٍٚ ،أحنإ ايجشبً ٘ٝب اٯ:ٖٞ ١ٜ
ا٭ :ٍٚإْؿام ايهؿاح ٭َٛا ِ  ٖٛٚطةف اىبشب٘.
ايثاْ :ٞايةٜذ ايعاع ١ٝايباحدَٚ ٠ثًٗا  ٖٞٚطةف اىبشب٘ ب٘.
ايثايث :ايجًـ ٚا ٬ىٚ ٖٛٚ ،ا٘ ايشب٘ ًب اٯ ١ٜايهةمب ١بـب إْؿام
ايهؿاح أَٛا ِ ٚبـب ايةٜذ ايعاع.١ٝ
ايةابددعٚ :حٚد أدا ٠ايجشددب ٘ٝمَثددٌم ٚمايهددافم يًهلل٫يدد ١قًدد ٢ايجشدداب٘
ٚايجُاسٌ بـب طةًب ايجشب.٘ٝ
ٚؽبج

إسٓإ َٔ أحنإ ايجشب ٘ٝبإٔ ٜه ٕٛندٌ ٚاحدهلل َُٓٗدا طةؾداً

حنٓٝاً ًب ايجشب ،٘ٝبُٓٝا ٜه ٕٛنٌ َٔ ٚا٘ ٚأدا ٠ايجشب ٘ٝحنٓداً غدري طدةف
ٜٚه ٕٛطةؾا ايجشب ٘ٝقًٚ ٢ا:ٙٛ
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ا٭ :ٍٚإ ٜهْٛددا حسددٝـب :أَ ٟددهللحنإ بإحددهلل ٣اسبددٛاس اشبُسدد،١
ايبصة ٚايسُع ٚايشِ ٚايدعٚم ٚايًُدس ،سدٛا ٤ندإ إدحانُٗدا حباسد١
ٚاحهللَٗٓ ٠ا ،أ ٚإ نٌ طةف ٜهللحى حباسٚ ،١قهلل دبجُع حاسجإ أ ٚأنثة
ًب إدحاى اىبشب٘ أ  ٚاىبشب٘ ب٘ ،عب ٛقٛيو :ضٝا ٤اىبصباا نايشُس.
ايثاْ :ٞإٔ ٜهْٛا قكًٝـب :أ ٟاْ٘  ٫سب ٌٝافب إدحانُٗا باسبٛاس بٌ
ٜهللحنإ بايعكٌ ٚايجؿهة سٛا ٤بايٛسا ٥أ ٚايبهلل ١ٜٝٗعب ٛمايعًِ ْٛحم.
ايثايث :ايجبا ٜٔبـب اياةؾـب ٖٛٚ ،قً ٢قسُـب:
ا٭ :ٍٚإٔ ٜه ٕٛاىبشب٘ حسٝاً ٚ ،اىبشدب٘ بد ٘ قكًٝداً عبد ٛعد ٠ٚ٬ايكدةإٓ
حٝا ٠يًكًٛمس.
ايثاْ :ٞإٔ ٜه ٕٛاىبشب٘ قكًٝاً ٚاىبشب٘ ب٘ حسٝاً ظاٖةاً يًٓاس نبٝعاً،
يٝه ٕٛأنثة بٝاْاَ ٚٚضٛحاً .
ٚؾٝد٘ دقد ٠ٛيًٓداس ٱْدعاح ايهؿداح ٚذبدعٜةِٖ َدٔ بدعٍ ا٭َدٛاٍ ًب
ضباحب ١اٱسٚ ،ّ٬حلً ١ب إٔ اىبثٌ ايكةآْ ٞسد٬ا ًب َٛااٗد ١ايهؿداح،
ٚضباحبجِٗ  ٚهللِٖ قٔ عَٗ ١٦ٝكهللَا

ايجعهلل ٟقً ٢اٱسٚ ّ٬اىبسًُـب.

يكهلل اا ٤ا٭ْبٝا ٤ايسدابك ٕٛبآٜدا

حسد ،١ٝأَدا َعلدل ٠ايكدةإٓ ؾٗدٞ

قكًٚ ،١ٝعجطدُٔ ا٭َثًد ١اسبسد ١ٝآٜدا

قكًٝد ١أٜطد ًا ٚ ،ادا٤

ًب اىبثدٌ

ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯ ١ٜقًٚ ٢اَٗٓ ٙٛا:
ا٭ :ٍٚإبجْ ٤٬ؿس ايهاؾة باسبلٕ ٚا٭س ٢قً ٢ايٛقٝهلل بجًـ أَٛاي٘.
ايثاْ :ٞحضدا اىبسدًُـب باٱْدعاح اىبٛاد٘ افب ايهداؾةً ٜٔب ٖدع ٙاٯٜد١
ٖٚعا ايةضا ٜعين َٛاؾك ١ايٓؿس يًب ٤٬ايعٜ ٟصٝب ايهؿاحٜٚ ،هٖ ٕٛعا
ايةضا بأحسٔ َةاعب٘ إ أْ٘ ٜكمٕ حبب اا ععافب ٚ ،حٜ٩د ١عًدـ أَدٛاٍ
ايهؿاح ايش عٓؿل ًب اىبعصٚ ١ٝايجعهلل.ٟ
ايثايث٬ٖ :ى أَٛاٍ ايهاؾةَ َٔ ٜٔصادٜل طةدِٖ َٔ حهب ١اا،
َٚدٔ ٚظدا٥ـ ايعبددهلل ندةاً نددإ أ ٚأْثد ٢إٔ ٜسددع ٢ىبةضدا ٠ااٚ ،ايؿددٛز
بةهبج٘ ًب ايهللْٝا ٚاٯخة. ٠
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ايةابع :إْجعاح ْل ٍٚايب ٤٬بايهاؾةٚ ٜٔايؿاسكـب ٚأَٛا ِ ٚ ،ايعٜٔ
ٜعجددهلل ٕٚقًدد ٢اىبسددًُـب ًب أٚ ٟقدد
ٚاىبكهللَا

خص ٛدداً َددع ٚاددٛد ا٭سددبامس

نُا ٜجٛقع اٱْسإ ٖبٛمس ايةٜاا ًب أٚ ٟق .

اشباَس :اهلل ٠ايباد اٱ  ٞايعٜٓ ٟلٍ بايهؿداح ٚأَدٛا ِ ٚقدهللّ
قهللحعِٗ قً ٢اٱحماز َٓ٘.

ػهى املُاسثح

ٚحد يؿغ ايةٜذ بصٝػ ١اىبؿدةد ًب ايكدةإٓ مثدإ قشدةَ ٠دةٚ ،٠بصدٝػ١

ازبُع قشة َةا

ٖٚ ،ع ٖٞ ٙأ ٍٚآً ١ٜب سٝام آٜد ا

ايكدةإٓ ٜدأع ٞبٗدا

يؿغ ايةٜذٚ ،اا ٤بًػد ١اٱْدعاح ٚايٛقٝدهللٚ ،عدأع ٞايدةٜذ قبعداْ ٞأخدة٣

عجطُٔ ايًاـ ٚايةهبٚ ١ععكب ايععامس ا  ،قداٍ ععدافب رََّٗ٢ذي بِذَا
وُنُُْْٗ فٌِ اٌْفٍُْهِ وََٞرٍََْٓ َُِِِْ ِِرٍِ ٍ١طٍَََِّّٓ وَفَرُِ٢وا ََِِا َٞاءَََْٖا رٍِ ٌ١ػَارِمٌد (.)1

ٜٚؿ ٝهللازبُع بـب اٯٜدجـب ذبدعٜة ايهؿداح َدٔ ايةند ٕٛافب ايدهللْٝا َدع
ايجُادً ٟب اىبعا ٚ ٞضباحب ١اٱس ،ّ٬ؾكهلل عكبٌ قً ِٗٝايهللْٝا ٚربةج ِ
ا٭ح

نٓٛزٖا ٚعلدٖة قٓهللِٖ ايجلاحا

ٚايصدٓاقا

ٚيهدٔ اٱبدج٤٬

ٚايععامس َجعكب ع ٙايٓعِ ايش ٖ ٞإسجهللحاج ٚإَجخإ ٚ ،دق ٠ٛنةمب١
يًجٛبٚ ١اٱْاب.١
ٚايةٜذ ايٛاحد ًب اٯ ١ٜقٓٛإ َٚثاٍ يًععامس ؾكهلل ٜأع ٞبآؾ ١وا١ٜٚ
أ ٚأحض ،١ٝأ ٚنساد دباحا
ايةس ٍٛا٭نةّ ضبُهلل
ؾعٌ حس ٍٛاا

أ ٚقاٖدا

عصدٝب ايلحاقدا

أ ٚقًدٜ ٢دهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ٚأٜدهلل ٟاىبسدًُـب ،نُدا

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ حـب ذبكٝل ايٓصدة قًد ٢بدين

ق ةٜع ١إ ٖهللّ دٚحِٖ ٚأحةم زحٚقِٗ ٚقاع أالاحِٖ يٝهد ٕٛبػدِٗٝ
قً ٢أْؿسِٗ ٚؾَ ٘ٝصهللام يبػدٚ ِٗٝظًُٗدِ ٭ْؿسدِٗ ٫ ،كبهدة ٫ٚععدٔ

( )1سٛحْٜٛ ٠س .22
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َددانةا  ٫ٚ ،عبددؼ  ٫ٚععددٔ باغٝددا  ٫ٚ ،عٓهددث  ٫ٚععددٔ ْانثددا م ٚنددإ

ٜجًٖٛام(.)1

 َٔٚأنبٌ ٚأبٗ ٢ا٭اٝاً ٤ب ْعة اٱْسإ زحق٘ إ اْ٘ ؼبةص قً٢
ععاٖهللٚ ٙايعٓا ١ٜب٘ ٚسكٚ ٘ٝايسٗة قًٜٚ ،٘ٝجابع بش ص٘ َةاحٌ لب ٙٛقً٢
عبَ َٜٞٛ ٛجصٌٜٚ ،هللؾع قٓد٘ ايدهللٚامس ٚأسدبامس ايجًدـ ٚايطدةحٚ ،قدهلل
ٜهللخٌ ًب خصَ ١َٛع غري ٙبسبب٘.

ٚس ة اا قل ٚادٌ ايدةٜذ يسدًُٝإ  ،قداٍ ععدافب رفَطَذ َّرَْٔا ٌَذهُ اٌذرٍَِّ١

َْٖٟرًِ ِِإَِْرِِِ رُخَاءً  ََُْٙ٢ؤَرَذاََد (ٚ ، )2اىبةاد َٔ ْعجٗا باْٗا حخا ٤أ ٟطٝبد١
َٚاٝع ١ي٘ٚ ،غري يبجٓع ١قًٚ ،٘ٝقهللّ اٱَجٓاع ٖعا َكٝهلل بهْٗٛا حخا ٤طٝب١
 ٫عطة أحهللاً َٔ ايٓاس ،٭ْٗا ْعُٚ ١حهبٚ ١ال َٔ ٤أؾةاد اىبًو ايعٟ

سددأي٘ سددًُٝإ قًٝدد٘ ايسدد ،ّ٬نُددا ٚحد ًب ايجٓلٜددٌ روَهَ ذُْ ٌِذذٌ ٍُِْىًذذا الَ
ٍَنَّْغٌِ ٌِإََِ ِِْٓ ٍَْ٢ؼْذًِْد (ٚ، )3قهلل  ٚؿ

ايةٜذ ًب آ ١ٜأخة ٣باْٗدا

قا ددؿ ١قدداٍ ععددافب ر وٌَِطُ ذٍَََّْاَْ اٌ ذرٍِّ َ١ػَارِ ذفًَٓ َٖ ْٟذرًِ ِِ ذإَِْرِِِ بٌَِذذي األَرْضِ
اٌٌَِّٗ َِارَوْنَا فَََِذاد(ٚ ، )4يٝس َٔ ععاح

بدـب  ٚدؿٗا حخدا ٤طٝبدٚ ١بدـب

قا ؿ ،١٭ٕ اىبةاد َٔ ايعصـ ًب اىبكاّ سةق ١اةٜاْٗا.
ٚقٝهلل

اٯ ١ٜايعصـ باْ٘ سةق ١ازبةٜإ افب ا٭ح

اىبباحند ١يبٝدإ

قع ِٝؾطٌ اا قًْ ٢يب اا سًُٝإ قً ٘ٝايس ،ّ٬نُا اا ٤نة ايةٜذ

حهب ١باىبسًُـب َٚدهللداً دِ  ،قداٍ ععدافب ر بِذْ َٞذاءَْٖىُُْ ُٞنُذو ٌ فَإَرْضَذٍْنَا ػٍََذََُِْْ

رِحيًا وَُٞنُو ًا ٌَُْ َٖرَوْهَاد (ٚ ، )5اىبةاد  ّٜٛا٭حلامس ؾخُٓٝدا ودع ايدٓيب ضبُدهلل
( )1ايهشاف .232/2
( )2سٛح ٠ص .36
( )3سٛح ٠ص .35
( )4سٛح ٠ا٭ْبٝا.81 ٤
( )5سٛح ٠ا٭حلامس .9
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ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ بكهلل ّٚاٛٝش ايهؿة إ أٌقبً

قةٜد ًب قشة٠

آ٫ف َٔ ا٭حابٝد ٚبدين نٓاْدٚ ،١أٖدٌ عٗاَدٚ ،١ادا٤

غاؿدإ َٚدٔ

عابعِٗ َٔ أٌٖ ظبهلل يٓصةعِٗ ًب أيـٚ ،نبع َٔ ٖدٛازٕ ٚأْطدِ دِ
قةٜعٚ ١ا يٓطري ،ؾطدةمس ايدٓيب ضبُدهلل

ٜٛٗد َٔ بين

دً ٢اا قًٝد٘

ٚآي٘ ٚسًِ خٓهللقاً ح ٍٛاىبهلل ١ٜٓإ أااح قً ٘ٝب٘ سًُإ ايؿاحسٚ ،ٞظٌ
ايؿةٜكددإ عبددَ ٛددهلل ٠اددٗة ٜماَدد ٕٛبايٓبددٌ ٚاسبلدداح ،٠ؾأحسددٌ اا قًدد٢
ا٭حلامس حٜذ ايصبا يدعا قداٍ ايدٓيب ضبُدهلل
مْصة
ؾٗبد

بايصباٚ ،أًٖه

قاد بايهللبٛحم(.)1

دً ٢اا قًٝد٘ ٚآيد٘ ٚسدًِ

قًدد ٢ا٭حددلامس حٜددذ بدداحد ٠يًٝدد ١ادداعٚ ،١ٝسددؿ

ايددمامس ًب

ٚاٚ ،ِٖٗٛضةبجِٗ بايسٝاط.
ٜٚهللٍ ازبُدع بدـب اٯٜدا

قًد ٢إ ايدةٜذ َدٔ آدٛد اا قدل ٚادٌ

ٚس٬ا يٓصة ٠اىبسًُـبٖٚ ،لمب ١ايهؿاح ٚإسبام ايطةح بأَٛا ِ يجهٕٛ
دحساً نْٝٛاً ٚآ ١ٜعبـب قبذ ايهؿة ٚايط٬يٚ ١علاةِٖ قٔ ضباحب ١اٱسّ٬
ٚاىبسًُـبٚ ،عهللق ِٖٛافب دخد ٍٛاٱسدٚ ، ّ٬ايؿدٛز قبدا ؾٝد٘ َدٔ ايدٓعِ
ايعاٖةٚ ٠ايباطٓٚ ،١ايعااًٚ ١اٯاً.١

 َٔٚايشٛاٖهلل قً ٢ن ٕٛايةٜذ َٔ آدٛد اا قٛيد٘ ععدافب رفَإَرْضَذٍْنَا

ػٍََََُِْْ رِحيًا رَرْرَرًا فٌِ ؤٍَاٍَ َِٔ٣طَأٍد(، )2إ بعث اا قل ٚاٌ حؼباً بداحد،٠
ًب ٖبٛبٗاٚ ،ذبةم بشهلل ٠بةدٖاٚ ،ؾ ٘ٝإْعاح يًهؿاح بإ

ٚقا ؿ ١عصٛ

اا قل ٚاٌ ٜصٝبِٗ بايععامس ايعٜٓ ٫ ٟخصة بأَٛا ِ بٌ ٜأع ٞقًِٗٝ
ًب أاساَِٗ ٚأبهللاِْٗ ٚدٚابِٗ خص ٛاً ٚإ اٯ ١ٜضبٌ ايبخث اا٤

بصٝػ ١اىبثاٍ روََّ ًَِٛرٍِ ٍ١فَََِا رِرَد.

ٚايصة ٚاييد ًب حٜذ ايععامس َٔ ايهً ٞاىبشهو ايعٜ ٟه ٕٛقً٢
َةاعددب َجؿاٚعددً ١ب بةٚدعدد٘ ٚنبعدد٘ ٚقبطدد٘ ًٚ ،ب َهللعدد٘ َٚددا ؽبًؿدد٘ َددٔ
( )1اجملُٛع .99/5
( )2سٛح ٠ؾصً

.16
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ا٭ضددةاحٚ ،عددبـب اٯٜددَٚ ١ددا ؾٗٝددا َددٔ اٱْددعاح حددب اا ععددافب يًعبدداد،
ٚعؿطً٘ خبًل ا هللً ٣ب قًٛمس اىبَٓ٪ـبٚٚ ،حٚد ايجٓلٚ ٌٜآٜدا

اٱْدعاح

ايٛاقعٝدد ١ياددةد أسددبامس ايطدد٬ي ١قددٔ قًددٛمس غددري اىبسددًُـب نُكهللَدد١
يهللخ ِ ٛاٱس.ّ٬

ػهى املُاسثح

ٚحد يؿغ (َثٌ) بصٝػ ١ايؿةد ًب ايكةإٓ عبَ ٛاٚ ١٥اسٓـب ٚاحبعـب َة،٠

ٚبصٝػ ١ازبُع عسع قشةَ ٠ةٚ ،٠ؾ ٘ٝد٫ي ١قًَٛ ٢ضٛق ١ٝاىبثٌ ٚا٭َثاٍ
ًب ايكةإٓ باقجباحٖدا َهللحسد ١يٮاٝداٍ اىبجعاقبدَ ١دٔ ايٓداس٫ٚ ،عٓخصدة
َس اًٗ٥ا باىبسًُـب د ٕٚغريٖدِ ،بدٌ عشدٌُ ايٓداس نبٝعداًٖٚ ،د ٞبدامس
يًٗهللاٚ ١ٜايص٬اٚ ،نٌ ؾةد َدٔ ٖدع ٙا٫قدهللاد ٚا٭َثًد ١ؾطدٌ إ د، ٞ
ْٚعَُ ١سجكً ١قا ١ُ٥بعاعٗا ٚ ،خريٚ ٠نٓل ٜهللق ٛايٓاس يًٌٓٗ َٜٓ٘ٚ ،أعٞ
يؿغ اىبثٌ ًب اٯٜا
ضبُهلل

َع٘(.)1

ايكةإٓ قبعٓ ٢ايجشبٚ ٘ٝايجس ١ٜٛمٚقهلل ٚحد قدٔ ايدٓيب

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ اْ٘ قاٍ :ا ٫اْ ٞأٚعٝ

ايهجدامس َٚثًد٘

 ٖٛٚااٖهلل قً ٢إ ايسٓ ١ايكٛيٚ ١ٝحدٚ ٞإخبداح َدٔ قٓدهللاا ععدافب
ٖٚددَ ٛددٔ قَُٛددا

قٛيدد٘ ععددافب ر وََِذذا ٍَنِِْذكُ ػَذْٓ اٌََْذوَى *بِْْ هُذوَ بِالَّ

وٍَُ ٌٌْ٢وَ٢يد (.)2
يجه ٕٛايسٓ ١بٝاْاً يًكةإٓ ًب يل ّٚا٭خع َٔ ايٓيب ضبُدهلل

دً ٢اا

قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ َٚا ٜأَة ب٘ َٚا  ٢ٜٗٓقٓ٘  ،قداٍ ععدافب رَِذا آَٖذاوُُْ اٌرضُذويُ
فَ ُُِوُِ وََِا َََٔاوُُْ ػَنْهُ فَأََُْٗواد(.)3

(َ )1سٓهلل أهبهلل .131/4
( )2سٛح ٠ايٓلِ .4-3
( )3سٛح ٠اسبشة . 7
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ٜٚأع ٞاىبثٌ قبعٓ ٢ايعيٚ ٠اىبٛقع ، ١قاٍ ععافب روَاظْرَِْ ٌََُُْ ََِٛالً ؤَرَْ٣اََ

اٌْمَرٍَِْٓ بِذْ َٞاءَهَا اٌُّْرْضٍَُوَْد (ٚ ،)1ؾ ٘ٝدق ٠ٛيًٓيب ضبُهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘

ٚسًِ ٫قجُاد يػ ١اىبثٌ ٚإربا ٖا ٚس ١ًٝزبعمس ايٓاس يٲمبإ ٚبٝإ قبذ
ايهؿة .
ٚؾ ٘ٝدي ٌٝقةآْ ٞقً٢

خ ١اسبهللٜث اق ٙ٬ايٛاحد قدٔ ايدٓيب ضبُدهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ َع َٛضٛق ١ٝسٓهلل اسبهللٜث ٜ ْ٘٫ ،أع ٞباىبثٌ
قًدد ٢عبدد ٛايجؿصدد ٚ ٌٝنددة ايٛقددا٥عٚ ،إخبدداح ايٓدداس بكص د

ا٭ْبٝددا،٤

َٚاناْٛا ٬ٜقٚ ْ٘ٛا خابِٗ  ٚنة قص ١قلٝبٚ َٔ١ا ٙٛازبٗاد ٚايعٓا٤
ٚا٫اجٗاد ًب دق ٠ٛايٓاس ٚعةغٝبِٗ با٫سدٚ ،ّ٬ايكةٜدٖ ١د ٞاْاانٝد، ١
ٚق ٌٝاىبةاد َٔ اىبةسًـب ِٖ حسدٌ قٝسد ٢قًٝد٘ ايسد ّ٬إ احسدًِٗ افب
اًٖٗا يهللقٛعِٗ افب ا٫مبإ ٚعةى قباد ٠اٚ٫سإ ،إ احسٌ افب اٌٖ ايبًهلل٠
اسٓـب َٔ حٛاحٚ ،ٜ٘ٝىبا  ٬ ٚافب َشاحؾٗا حأٜا حبٝب ايٓلاح  ٖٛٚاٝ
ٜةق ٢غُٓٝا

ي٘ ؾسدأ ُا ؾدأخياٚ ،ٙىبدا  ٚدٌ اَةُٖدا افب اىبًدو قٝدٌ

حبسُٗا ،ؾاحسٌ قٝس ٢قً ٘ٝايس ّ٬هع ٕٛايع ٟإسجااع إ ٜصٌ افب
اىبًو ٜٚة ٜ٘آٜا

عهللٍ قً٢

هللم ْب ٠ٛقٝس ٢ؾآَٔ اىبًو َٚعد٘ نباقد١

َٔ ق.َ٘ٛ
يكهلل أَدة اا قدل ٚادٌ ْبٝد٘ ضبُدهللاً

دً ٢اا قًٝد٘ ٚآيد٘ ٚسدًِ إ

 ٬يًٓداس يٝهدٚ ٕٛسد ١ًٝيدهللقٛعِٗ ي٬سد ّ٬باقجبداح إ اىبثدٌ
ٜطةمس َث ً
ياـ ٚحسٔ عهللبري ٚٚس ١ًٝي٬قٓاعٚ ،اقاَ ١يًخلٚ ،١ااٖهلل عأحؽب ٞقً٢
ضةٚح ٠ا٫مبإ ْٚبع ايهؿة ٚاياػٝإ.
 َٔٚاٯٜا

ٚاىبهللد اٱ  ٞإ ايكةإٓ مل ٜكـ قٓهلل ا٭َة يًٓيب ضبُهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ بطةمس َثٌ ايكة ١ٜبٌ نة

( )1سٛحٜ ٠س . 13

اٯٜا

َطاَـب
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ايكص ١إنبا ،ً٫قاٍ ععافب ربِذْ ؤَرْضٍَْنَا بٌَََُِِْْ اْٚنََِْٓ فَىََُِِّوهَُّا فَؼَسزَْٔا َِِٛاٌِ ٍٙفَمَاٌُوا بَِّٔا

بٌََِْىُُْ ُِرْضٍَُوَْد (.)1
 َٔٚاٯٜا

ًب عؿط ٌٝايٓيب ضبُهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ قًد٢
دً٢

ا٭ْبٝا٤اٯخةٚ ، ٜٔعؿط ٌٝاىبسًُـب قً ٢غريِٖ ،إ ايٓيب ضبُهللاً

اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ أحسٌ افب ا٭طدةاف ٜٚ ،هجؿد ٞبةسدَٚ ٍٛبعدٛث
ٚاحدهلل ٜٚكابددٌ ب ايجصددهللٜل ًب ايػايددب ٚ ،ؾٝد٘ َعلددل ٠حسددَ ١ٝددٔ ايٛاقددع
اشباحا.ٞ
ٚدي ٌٝظداٖة قًد٢

دهللم ْبٛعد٘ٚ ،ايجأٜٝدهلل ٚاىبدهللد اٱ د ٞيد٘ يجبكد٢

اةٜعج٘ افب  ّٜٛايكٝاَٖٚ ،١دَ ٛدٔ َصدادٜل ضدةمس اىبثدٌ ًب ٖدع ٙاٯٜد١
ايهةمب ،١ؾٝدأع ٞاىببعٛث َٔ ايٓيب ضبُهلل

ً ٢اا قًٝد٘ ٚآيد٘ ٚسدًِ افب

ايكةٚ ١ٜاٌٖ ايب ٛادٜٚ ٟك ّٛبجبًٝػِٗ ٚٚقعِٗ ٚإْعاحِٖٚ ،ع ٠ٚ٬آٜا
ايكةإٓ ؾٝأع ٕٛافب اىبهللٚ ،١ٜٓعاحٜ ٠أع ٞاية٩سا َِٗٓ ٤ؾدري ٕٚآٜدا
ٚاىبعللا

ايعكًٚ ١ٝاسبس ١ٝايش اا ٤بٗا ايٓيب ضبُهلل

ايٓبد٠ٛ

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘

ٚسًِ ؾرياع ٕٛافب ق َِٗٛبًٛا ٤ايٓصة ،يٝه ٕٛحاٛقِٗ ؾجخداًٖٚ ،دٛ
أَة ؾةٜهلل ًب ايجأح ، ٜؾًِ عؿجذ عًو ايكةٚ ٣اىبهللٕ بايسٝـ ٚايس٬ا  ،بٌ
بجلً ٞآٜا
َٔٚ

ايٓبٚ ٠ٛايجٓل ٌٜيعاَ ١ايٓاس  ،قبا ٜاةد ايمدد ٚايشو .

ٝؼ اسبلً ١ب اىبثٌ ايكةآْ ٞقٛي٘ ععافب ر وَاظْذرَِْ ٌََُذُْ َِذَٛالًد (، )2

ٚؾ ٘ٝحث ٚدق ٠ٛيًُسًُـب ٫قجباح اىبثٌ ًب ايجبًٝؼ ٚايبٝإ ٚايهللق ٠ٛافب
اا قلٚاٌ َٔٚ ،اىبثدٌ قصد

ا٭َدِ ايسدابكَٚ ،١دا ا دامس اىبهدعبـب

بايةسٌ َٔ ايبٚ ٤٬ايععامس ًب ايدهللْٝا ٚا٭خدةٚ ،٠ايجخدعٜة َدٔ ععدعٜب

ٚقجددٌ اىبددَٓ٪ـب ٚايصددهللٜكـب بايةسددايٚ ١ايةسددًٌٚ ،ب قٛيدد٘ ععددافب روََٞذذاءَ

ِِ ذْٓ ؤَلْصَذذي اٌٍَِّْْنَ ذِٓ رَ ُٞذًٌ ٍَطْ ذؼَي لَذذايَ ٍَذذالَوَِْ اَِّّٖؼُذذوا اٌُّْرْضَ ذٍِنيَد ( ،)3اْدد٘
( )1سٛحٜ ٠س .14
( )2سٛحٜ ٠س . 13
( )3سٛحٜ ٠س .20

ر 197د

َعامل اٱمبإ ج 74

بٔ اسدةا ٌٝ٥ايٓلداحٖٚ ،د ٛيبدٔ آَٓدٛا بةسد ٍٛاا

دً ٢اا قًٝد٘ ٚآيد٘

ٚسًِ ٚبُٗٓٝا سجُا ١٥سٓ.١
 ٚنة اْ٘ نإ ًب غاح ٜعبهلل اا ،ؾًُا بًػ٘ خي ايةسٌ أعاِٖ ٚأظٗة
دٚ ٜ٘ٓاحجج قً ٢ايهؿدة ،٠ؾكدايٛا :أ ٚاْد

ربدايـ (دٜٓٓدا) ؾٛسبدٛا قًٝد٘

ؾكجًٚ ،ٙٛق ٌٝعٛط ٙٛ٦بأحاًِٗ ،حج ٢خةج قصب٘ َٔ دبةًٚ ٙب ق ٍٛأخة
أِْٗ حنبَٚ ٙٛع ٖعا ؾاْ٘ ٜهللق ٛيك َ٘ٛبا هللاٚ ١ٜعصهللٜل ايةسٌ ،ؾًُدا
قجٌ غطب اا قًد ِٗٝؾداًٖهٛا بصدٝخ ١ايٜدٌ قًٝد٘ ايسدٚ ( ،ّ٬قدٔ
حس ٍٛاا

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ سبام ا َِ٫س٬س ١مل ٜهؿةٚا باا

طةؾ ١قـب ،قً ٞبٔ أب ٞطايب  ٚاحب ٜس َٔ٪َٚ ،آٍ ؾةق.)1( )ٕٛ
يكهلل احاد اا قلٚاٌ إ ٜه ٕٛباىبثٌ

٬ا أَٛح ايٓاس ًب دْٝاِٖ

ٚآخةعِٗٚ ،اىبثٌ ايكةآْْ ٞصٝخٖٚ ١هللاَٚ ، ١ٜهللحس ١ااَعً ١ب ا٭خ٬م
ٚايسٓٔ.

حبس تالغً

َددٔ ايبددهللٜع  ٚددٝؼ ايهُدداٍ ًب ايب٬غدد ١اٱعٝددإ بًؿعدد ١عهدد ٕٛقبٓليدد١

ايؿ ةٜهللٚ ٠ازبدٖٛةً ٠ب ايعكدهلل ،ايدش يدٝس دا ْعدريَٚ ،دع ععدهللد ا٭ادباٙ
ٚايٓعا٥ة ًب ايًػ ١ايعةب ،١ٝؾاْو دبهلل نًُا

ايكةإٓ ؾةا٥هلل ٚدححاً يٝس ا

َث ٌٝبًخاظ أَٛح:
ا٭َٛ :ٍٚضعٗا َٔ اٯ ١ٜايهةمب.١
ايثاْ :ٞد٫يجٗا ايعكا٥هللٚ ١ٜايؿكٗ.١ٝ
ايثايثَ :عٓاٖا َٚطاَٗٓٝا ايكهللس.١ٝ
ايةابع :اٱقلاز ًب ؾصداح ١ايكدةإٓ ٚ ،ادٗاد ٠ندٌ نًُد ١ؾٝد٘ قًد٢

ْلٚي٘ َٔ قٓهلل اا قدل ٚادٌَٗٓٚ ،دا قٛيد٘ ععدافب ررٍِذ ٍ١فَََِذا رِذرَد ٱؾداد٠
ايبٝإ ٚايجش ٝ

ٚايجؿصد ٌٝايبدهللٜع اشبدايَ ٞدٔ اٱنبداٍ ٚايدعٖ ٟدٛ

حاا ١يًٓاس ًب بامس اٱْعاح ٚايٛقٝهلل ٚايج ٜٛـ ،ؾًِ عكٌ اٯ( ١ٜحٜدذ

( )1ايهشاف . 319/3
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ة)ٚ ،مل عكٌ (حٜذ باحد ،)٠بٌ اعً

ايععامس َةنباً َٔ ايةٜذ َٚ ،ا

ؾٗٝا َٔ اييد بًخاظ ايعةؾ ١ٝبُٗٓٝا.
ٚقهلل ٚحد قدٔ ايدٓيب ضبُدهلل

دً ٢اا قًٝد٘ ٚآيد٘ ٚسدًِ اْد٘ ا ا حأ٣

ايةٜذ ؾلع ٚقاٍ :مايًِٗ اْ ٞأسأيو خريٖا ٚخري َا أحسدً
بو َٔ اةٖا ٚادة َدا أحسدً

بد٘ ٚأقدٛ

بد٘ٚ ،إ ا حأ ٣طبًٝد ١قداّ ٚقعدهللٚ ،ادا٤

ٖ ٚب ٚعػري ي ،ْ٘ٛؾٝكاٍ يٜ٘ :ا حس ٍٛاا َا رباف ؾٝك :ٍٛإْ ٞأخاف
يباةْام(.)1

إ ٜهَ ٕٛثٌ ق ّٛقاد حٝث قايٛا ٖعا قاح

ٚؾ ٘ٝإااح ٠افب قٛي٘ ععافب ر فٍََّا رَؤَوُِْ ػَارِظًا ُِطَْٗمًَِّْ ؤَوْ ٍََُِِِْٗ لَاٌُوا هََِا ػَارِضٌ

ُِِِّْرَُٔا ًَِْ هُوَ َِا ا ضَْٗؼِِْ ٍَُُْْٟٗهِ رٍِ ٌ١فَََِا ػََِاٌَ ؤٌٌََُِد( ٖٞٚ ، )2ايةٜذ ايش اا٤

افب

قٖٛ ّٛد ًب ا٭حكاف أ ٟايةَاٍ اىبسجا ١ًٝاىبةعؿعً ١ب إعبٓاٚ ،٤ناْ

قاد

عسهٔ ًب َٓاطل حًََ ١ٝشةؾـب قً ٢ايبخة بأح

ٜكاٍ ا ايشدخة َدٔ

ب٬د ايٚ ، ُٔٝق ٌٝبـب قُإ َٗٚة.٠
ٚح ٟٚإ ايةٜذ ناْد

ذبُدٌ ايؿسدااط ٚايععٓٝد ١ؾمؾعٗدا ًب ازبدٛ

حج ٢عة ٣نأْٗا اةادٚ ،٠ق ٌٝأ َٔ ٍٚأبصة ايععامس إَةأ َِٗٓ ٠قاي :
حأٜ

حؼب ًا ؾٗٝدا نشدٗب ايٓداحٚ ،حُٓٝدا أدحندٛا إ ايدةٜذ قدعامس حدٌ

بساحجِٗ ٚااٖهللٚا نٝـ إٔ َٛاا ِٗٝعأخعٖا ايدةٜذ ًب ا دٛا ٤بدادحٚا
افب دخدد ٍٛبٝددٛعِٗ ٚأغًكٖٛددا قًدد ِٗٝطًبدداً يًٓلددا ٠بأْؿسددِٗ ٚعةنددٛا
أَٛا ِٚ ،مل ًٜجؿجٛا افب نبع َا نإ ذب
قًع

ا٭بٛامس ًٖٚهٛا َٚاي

أٜدهللَٓ ِٜٗد٘ٚ ،يهدٔ ايدةٜذ

قً ٘ٝايةَاٍ.

أَا ٖٛد قً ٘ٝايسد ّ٬ؾاْد٘ ىبدا أحدس بٓدل ٍٚايعدعامس ٚصبد ٤ٞايدةٜذ
ايعاع ١ٝخ قًْ ٢ؿس٘ ٚقً ٢أ خاب٘ اىبَٓ٪ـب خااً افب آب قـب عٓبع،
ٚقٔ ابٔ قباس :أقجلٍ ٖٛد َ َٔٚع٘ ًب حعريَ ٠ا ٜصٝبِٗ َدٔ ايدةٜذ
اَ ٫ا ًٜـب قً ٢ازبًٛد ٚعًع ٙا٭ْؿس.

( )1ايهشاف .545/3
( )2سٛح ٠ا٭حكاف .24
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ؾايةٜذ ايش اا٤

افب قاد ؾٗٝا قعامس أيً ِٝب إااح ٠افب إٖ٬نٗدا

يًهؿاح َٚا مبًه ٕٛأَا اٯ ١ٜضبٌ ايبخث ؾلا٤
بةد اهللٜهلل ٭ٕ ٚظٝؿجٗا عًـ اىبلحٚقدا
بامس اىبثاٍ ًب إااح ٠افب اٯؾا

بعنة ايةٜذ ايش ؾٗٝدا

ٖٚد٬ى ا٭َدٛاٍ ٚادا٤

َدٔ

ايش ذبٌ بايهؿاح ،ؾجًٗو أَٛا ِ دٕٚ

أا ا ِٗ ٭ْٗا قكٛب ١قً ٢اٱْؿام ًب ايباطٌ ،يجه ٕٛإْدعاحاً ٚٚقٝدهللاً
َٚكهللَ ١ىبا قهلل ؼبٌ بِٗ َٔ ايععامس ا٭ي.ِٝ
إ اٯٜدد ١نددة

َٚددٔ اٯٜددا

مايصددةم قًدد ٢عبدد ٛايجددٓهري ٚايهًددٞ

اىبشهو ايعٜ ٟه ٕٛقًَ ٢ةاعب َجؿاٚعٚ ،١اْ٘ َصاحب يًدةٜذ ٚيدٝس
ا

ٖ ٞحٜدذ بداحد ،٠ؾكدهلل عهد ٕٛدحادْٚ ١سدبَ ١جعاحؾد١

ايةٜذ ؾًٝس

ييٚد ٠ايةٜذٚ ،يهٔ ايةٜذ ؾٗٝا بةد اهللٜهلل ٜصاحبٗا ٚ ،يٝس يد٘ حدهلل ًب
اددهللع٘ ٚبةٚدعدد٘ ،ؾجددأع ٞايددةٜذ ٚايدديٚد ٠صبجُعددجـب حبٝددث  ٫عسددجاٝع
ايٓباعا

ٚاىبلحٚقا

َٚددٔ اٯٜددا

ايبكا ٤قا ١ُ٥ح ،١ٝبٌ اْٗا عًٗو قً ٢عبد ٛايكادع،

إ َددهلل ٠ايددةٜذ مل ذبددهللد أ ٚععددـب بٛق د

طبصددٛص ،٭ٕ

اىبددددهللاح قًدددد ٢ذبكٝددددل ايػاٜددددَ ١ددددٔ ايددددةٜذ ٚايدددديٚدٖٚ ٠ددددٖ ٞدددد٬ى
اىبلحٚقا .
يكهلل عطُٓ

آٜا

ايكة إٓ ايمغٝب ٚايمٖٝبٚ ،اٱقعاح ٚاٱْدعاح،

ٚاىبٛقعٚ ١ايجخعٜة قبؿةدا

عأخدع قبلداَع ايكًدٛمسٚ ،دبدعمس

ٚنًُا

ايٓاس افب طاق ١اا ايش ٖ ٞقصُ َٔ ١نٌ ؾجٓٚٚ ١اق َٔ ١ٝنٌ ابٗ،١
ٚعبصةً ٠ب أَٛح ايهللٚ ٜٔايهللْٝا.

قٛي٘ ععافب رؤَرَإَِْ َ٢رَْ٘ لَوٍَْد
ٜأع ٞاسبةث بٛا ٙٛقهللٜهلل ٠أُٖٗا:

ا٭ :ٍٚايلحع ٚايػةس.
ايثاْ :ٞايعٌُ ًب ا٭ح

يًلحاق.١

ايثايث :قعف اسبب ًب ا٭ح

يًلحاق.١

ايةابع :ايهسب.
اشباَس :ايعٌُ يًهللْٝا ٚقُاحعٗاٚ ،إبكا ٤عةن ١يًٛاحث.
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ايسددادس :ايعُددٌ يٰخددةٚ ،٠إقجٓددا ٤اسبسددٓا

ٚهبددٌ ايددلاد يٝددّٛ

ايكٝاًَٚ ،١ب اسبهللٜث :مإقٌُ يهللْٝاى نأْو ععٝد أبهللاً ٚإقٌُ ٯخةعدو
نأْو ععٝد أبهللاًم
ايسابع :نسب ٚنبع اىباٍ.

ايثأَ :اٱظبامس ٚإربا ايٓهاا َكهللَ ١ي٘ ،قاٍ ععافب رِٔطَائُوُُْ َ٢رٌْ٘ ٌَىُُْ
فَإُْٖوا َ٢رَْٚىُُْ ؤََّٔي شُُِْْْٗد (.)1
ايجاسعٜ :أع ٞاسبةث قبعٓ ٢ازبُاع ايهثري.
ايعااة :حةث ايةاٌ إَةأع٘ ٚأْشهلل اىبيد:
إ ا أنٌ ازبةاد حةٚث قّٛ

ؾخةسُٖ ٞر٘ أنٌ ازبةاد

اسبدداد ٟقشددةَ :جدداع ايددهللْٝا ،قدداٍ ععددافب ر وََِذْٓ وَذذاَْ ٍُرٍِذُْ َ٢ذرَْ٘
اٌْئََْا ُٔاِٖهِ ِِنََْاد (.)2
ايثاْ ٞقشة :ايثٛامس ٚايٓصٝب.
ايثايث قشة :عؿجٝد ايهجامسٚ ،عهللبة َعاًْٚ ،٘ٝب حدهللٜث قبدهلل اا:

مإحةسددٛا ٖددعا ايكددةإٓم( ،)3أ ٟؾجشددٚ ٙٛإًْٗددٛا َددٔ قًَٛددْ٘ٚ ،كبددٛا قددٔ
خلاَٚ ،٘ٓ٥دع نثدةَ ٠عداْ ٞنًُد ١ماسبدةثم ٜجلًد ٢اٱقلداز ايكةآْدً ٞب
نةٖددا ًب ٖددع ٙاٯٜدد ١ايهةمبددٚٚ ،١حٚدٖددا ًب اىبثددٌ ايكةآْدد ٞيججعددهللد َعدد٘
َؿاٖ ِٝاٯٚ ١ٜاىبثٌ اىبعنٛح ؾٗٝا ٚ ،عهَ ٕٛهللحس ١ااًَ ١عهللق ٛيٲقجباح
ٚاٱععاظٚ ،قهلل ٜكاٍ إ قةَٛٚ ١ٜٓضٛع ايدةٜذ ايبداحدٜ ٠دهللٍ قًد ٢إحاد٠
ايلحع ٚايػةس ،٭ٕ ايةٜذ ايباحد ٠عًٗه٘ ٚععةض٘ يًجًـ ٚكبٓع َٔ بكا٘٥
حٝاً ْاَٝاًٖٚ ،عا

خٝذ  ،يهٔ اىبثٌ ٜشدٌُ اىبعداْ ٞا٭خدة ٣بايٛاسدا١

ؾجًـ اىبلحٚقا

خساحَ ٠ايٚ ،١ٝضٝاع يٮَٛاٍ ٚايثدةٚ ،٠ٚبدةز دٕٚ

( )1سٛح ٠ايبكة.223 ٠
( )2سٛح ٠ايشٛح.20 ٣
( )3طبجاح ايصخاا .76
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صبدد ٤ٞايددةزم ٚ ،سددبب يًعلددل قددٔ اي جٛسددع ١قًدد ٢ايعٝدداٍ ٚ ،عددٛؾري
َْٚ٪جَِٗٚ ،اْع َٔ اٱحسإ يٰخةٚ ٜٔاٱْؿام َاًكاً.
ٚااٖ ٤عا اىبثٌ يبٝإ ايعكٛب ١ايعااً ١ايش عًخل بايهؿاح يٝصبخٛا
قدداال ٜٔقددٔ عٗ٦ٝدد ١أسددبامس ايجعددهلل ٟقًدد ٢اىبسددًُـبٚ ،اددةا ٤ا٭سددًخ١
يكجا ِ.
إٕ ٖ٬ى ايدلحع ٚايػدةس بدايةٜذ ايبداحد ٠ضدةح ؾدادا ٜطدة اىبايدو
ٚغدري ٙىبدا ٜسدبب٘ ْكد

ًب

احملا دَ ٌٝدٔ غد ٤٬ا٭سدعاح ٚقًد ١اىبعدةٚ

ا٭سٛامٚ ،ؾ ٘ٝإااح ٠افب إضةاح ايهؿة ٚاٱْؿام ؾ ٘ٝبعاَ ١ايٓاس ،ؾٓٝؿل
نباق َٔ ١ايهؿاح اىباٍ ًب ضباحب ١اٱس ،ّ٬ؾٝأع ٞايطةح يًٓاس نبٝعداً
ًب َعاادداعِٗ ٚأسددٛاقِٗ ٚقًدد ١ايبٝددع ٚايشددةاٚ ٤اٱْشددػاٍ بجددٛؾري يكُدد١
ايعٝدٚ ،اٱدخاح يًًُ ١ْٚ٪ب ايٚ ّٛٝايً.١ًٝ
ٚاا ٤اىبثٌ ايكةآْدً ٞب ٖدع ٙاٯٜد ١يٲخبداح قدٔ حداٍ ايهسداد ايدش
ٜسببٗا اٱْؿام ًب ايهؿة ٚايط٬يٜٚ ،١هللٍ ًب َؿٗ َ٘ٛقً ٢طًدب ايدةزم
ٚايسع ١ؾ ٘ٝباٱمبإ ٚإاجٓامس ضباحب ١اٱسٚ ّ٬اىبسًُـبٚ ،اا٤

ٝػ١

ازبُع محةث قّٛم يًهلل ٫ي ١قًْ ٢ل ٍٚايب ٤٬بازبُاق َٔ ١ايهؿاح حبٝدث
ٜصبخ ٕٛقاال ٜٔقٔ ْصة ٠بعطدِٗ بعطداً  ،ؾًدِ عكدٌ اٯٜد ١مأ داب
حةث قبهللم  ٫ٚمأ اب
أّ َجعهللد ،بٌ نة

حةثم َٔ غري ععٝـب يًُايو َ ٖٛ ٌٖٚ ،جخهلل
اٯَ ١ٜع قً ١نًُاعٗا أَٛحاً :

ا٭ :ٍٚاىبايو قً ٢عب ٛايجعهللد َٚا ٜؿٝهلل ايهثة. ٠
ايثاَْ :ٞا اا٤

قً ٘ٝايةٜذ ٚ،اْ٘ حةث ٜعٛد يك. ّٛ

ايثايث :ظًِ أٖدٌ اسبدةث ٭ْؿسدِٗ ٚ .ؼبجُدٌ ندة ايكدً ّٛب اٯٜد١
ٚاٗـب:
ا٭ :ٍٚاِْٗ َشمنً ٕٛب زحع طبصٛص اا٤

ايةٜذ قً ٘ٝؾأًٖهج٘

بًخاظ اٱذباد ًب يؿغ محةثم.
ايثاْ :ٞاىبةاد ايجعهللد ًب اىبًهٚ ١ٝنثة ٠ايلحع ،ؾهٌ ؾةد َٔ ايك ّٛيد٘
زحق٘ ٚحةس٘.
ٚايصخٝذ ٖ ٛايثاْ ٖٛٚ ٞاىبسجكةأ َٔ ٚا:ٙٛ
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ا٭َٛ :ٍٚضدددٛع اٯٜددد ٚ ،١دددٝػ ١ازبُدددع ًب قٛيددد٘ ععدددافب رََِٛذ ذًُ َِذذذا

ٍُنْفِمُوَْد.
ايثاْ :ٞقةٖ ١ٜٓبٛمس ايةٜاا ْٚعجٗا بايباحد ٠إ أْٗا عجػشَ ٢ساحا
نبري َٔ ٠ا٭حاضٚ ،ٞزحٚع قهللٜهلل.٠
ايثايث :يػ ١اٱْعاح ايٛاحدً ٠ب اٯ ١ٜايهةمبَٚ ١عاْ ٞاىبثٌ ايكةآْ.ٞ
ايةابعْ :ل ٍٚايعكامس اٱ  ٞبايهاؾةً ٜٔب أَٛا ِ ٚزحٚقِٗ.
َٚددٔ اٱقلدداز ًب اٯٜدد ١أْٗددا مل عددعنة ايددةٜذ ايبدداحدٚ ٠حددهللٖا ،بددٌ
نة

َٛضٛقٗا ٚأسةٖا ىبٓع ايك ٍٛأ ٚايعٔ بإ ايةٜاا ايعاع ١ٝايباحد ٠قهلل

عأعً ٞب أَانٔ َٔ ا٭ح

خاي َٔ ١ٝا يلحع ٚاسبةث ،أ ٚأْٗا عأع ٞقًد٢

َسانٔ ٚبٓاَ ٤جـب َجُاسو ،أ ٚقًد ٢زحٚع َػاداَٝٗٚ ٠دأ ٠دا أسدبامس
ايس َٔ ١َ٬ايةٜاا ايباحد ٠ؾلا٤

اٯ ١ٜبإ ايةٜذ ايباحد ٠اا٤

قًد٢

حةث ٚزحع.
 َٔٚايةٜذ َا عصٌ سةقجٗا افب َاٚ ١٥سدبعـب نًٝدَ ٛدماً أ ٚأنثدة ،
ٚعه َٔ ٕٛبةٚدعٗا س٬س ١أَجاح أ  ٚأنثة َٔ ازبًٝهلل َٔٚ ،اٯٜا
ايكةآْ ٞمل ٜعنة َٛضٛع ايةٜذ بأْٗا ٖب

إ اىبثٌ

سةٜع ١أ ٚقاع ، ١ٝبٌ ندة

اٯَٛ ١ٜضٛع إ اب ١ايةٜذ يًلحع ًب إااح ٠افب إٔ إْؿام ايهؿاح يٮَٛاٍ
ًب اىبعص ١ٝئ ٜؿً

َٔ غري قكامسٚ ،٭ٕ اىبثٌ اا٤بصٝػ ١اشبي قٔ حاٍ

ٚااٖهلل حصٌ ًب اىباض ٚ ،ٞإ ايعكامس ؾٜٓ ٫ ٘ٝخصة قبكهللاح ٚحهلل أقً٢
َٓ٘ د ٕٚحهلل أدْ.٢
ؾصدخٝذ إ إْؿدام ايهؿداح َدٔ ايهًدد ٞاىبشدهو ايدعٜ ٟهد ٕٛقًدد٢
َةاعب َجؿاٚع ١نثةٚ ٠قً ١ا ٫إ ايعكٛب ١عأع ٞقاَ ١ااًًَٚ ١ب نٌ إؾةادٙ
َٚةاعب٘ ،يبا ٜهللٍ قً ٢ايكبذ ايعاع ٞيٲْؿام َٔ َٓازٍ ايهؿدة ٚأضدةاحٙ
ايعاَٚ ١إ نإ قً. ً٬ٝ
ًٚب حـب نة

اٯ ١ٜاىبٛضٛع ايٛاقع ٞيٰٚ ١ٜقً ١ايجُث ٖٛٚ ٌٝقٝاّ

ايهؿدداح باٱْؿددام َٚددا ٜسددًُ ٢ب اٱ ددا٬ا ايب٬غدد ٞباىبشددب٘ ،يجخصددة
َٛضٛقٗا ب٘ٚ ،قبا ٜؿٝهلل إحاد ٠اٱْدعاح ٚايٛقٝدهلل ًب اٯٜد ١ايهةمبد ،١ؾإْٗدا
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إ ايددةٜذ أ دداب

نددة
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حددةث قددٚ ّٛقًدد ٢عبدد ٛايجددٓهري ًب طةؾٝدد٘

اىبجطاٜؿـب أ ٟاسبةث ٚايك ،ّٛٱؾاد ٠ايعُٚ ّٛاٱخباح قٔ قُ ّٛايطةح
اىبمعب قً ٢اٱْؿام ًب ايهؿة ٚايط٬ي.١
ٚؾ ٘ٝبٝإ بإ ايبٜٓ ٤٬لٍ قاَاً ٚإ ندإ ايسدبب خا داً ٚضبدهللٚداً،
ؾخُٓٝا عأع ٞايةٜذ ايباحد ٫ ٠كبٝل بـب زحع ايهاؾة ايدع ٟأْؿدل ًب ضباحبد١
اٱسٚ ّ٬بـب زحع ايه اؾة ايع ٟمل ٜٓؿل ًب ايجعدهلل ٟقًد ٢اٱسد ّ٬نُدا
أْٗا  ٫عؿةم بـب َا أْؿل َٔ اىباٍ ًب ضباحب ١اٱسدٚ ، ّ٬أ دً٘ ايبداق، ٞ
يعا اا ٤يؿغ مايكّٛم ااَٚ ً٬إااح ٠افب ايب ٤٬ايعاّ ايع ٟؼب ٝبايٓداس
بسبب كباد ٟايهؿاح ًب ايجعهللٚ ٟأسبامس ايط٬ي.١
ٜٚدهللٍ ْعدِ اٯٜد ١قًد ٢إحادٖ ٠د٬ى أَد ٛاٍ ايهداؾةَٚ ،ٜٔدٓعِٗ َددٔ
ايجعهللَ ٟة ٠أخة ٣قً ٢اىبسًُـبًٚ ،ب حـب اا٤
اٱخباح بإٔ اا قل ٚاٌ ٜةسٌ ايةٜاا  ،اا٤

آٜا

قةآْ ١ٝأخةً ٣ب

ٖع ٙاٯ ١ٜبٓسب ١ايؿعٌ

افب ايةٜذ ٚاْٗا مأ اب م حدةث قد ،ّٛيبدا ٜدهللٍ قًد ٢إ ايدةٜذ َةسدً١
بٛظٝؿٚ ١قٌُ َكصٛد ٚأْٗا عأع ٞيًخةث بػ ١ٝعًؿ٘ ٬ٖٚن٘ ،يج٪د ٟكباّ
ٚظٝؿجٗا بٗ٬ى اسبةث ؾججصـ بأَٛح:
ا٭ :ٍٚاهلل ٠اييٚد ٠قبا ٜطة بايلحع يهللحا ١ايجًـ.
ايثاْ :ٞسةق ١حةن ١ايةٜذ اىبكمْ ١باييٚد ،٠حبٝث كبٓدع اىبلحٚقدا
َٔ ايكٝاّ ٚإسجكاَ ١ايسام ٚاٱقجباس َٔ ضٝا ٤ايشُس.
ايثايث :إسدجُةاح ٖبدٛمس ايةٜدااٚ ،قدهللّ إْكااقٗدا افب حدـب ٖد٬ى
ايلحع.
إٕ اعددٌ ايؿعددٌ يًددةٜذ بكٛيدد٘ ععددافب مأ دداب م ٜددهللٍ قًدد ٢اٱْددعاح
ٚايٛقٝهلل ًب اٯٚ َٔ ،١ٜا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإ ايةٜذ  ٫رباٖ ٧هللؾٗا َٛٚضٛقٗا.
ايثاْ :ٞعجلهللد َعداْ ٞاٯٜدَ ١دع ايلَدإ ٚععدهللد اىبهدإ ،إ إ عًدـ
اىبلحٚقا

ايدٛاحد ًب اٯٜدَ ١اًدل َدٔ اٗد ١ايلَدإ ٚاىبهدإٚ ،هٛيد٘

٭ؾةادُٖا ناؾ.١
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ايثايث :يًةٜذ ايٛاحدً ٠ب اىبثٌ ؾِٗ ٚإدحاى ًب َكصٛدٖا ٚٚظٝؿجٗا
ؾٗ ٞعأع ٞيجصٝب حةث ق ّٛظًُٛا أْؿسِٗ  ،أ ٚأْٗا َٛاٗ ١يػا ١ٜقً٢
عب ٛايجعٝـب.
َٚع إ اٯ ١ٜاا٤

بعٓٛإ اىبثٌ ا ٫إ ندة ايدةٜذ ايعاعٝد ١ايبداحد٠

بصؿ ١اىبشب٘ ب٘ ٜهللٍ قًٚ ٢اٛد َثٌ ٖع ٙايةٜذ ايش عأع ٞخصٝصاً ٬ى
َلحٚقا

ٚحةث ايك ّٛايعاىبـبٚ ،ؾٝد٘ إْدعاح َسدجهلل ِٜيًهؿداح ٚإخبداح

حبً ٍٛا٭ ٚ ٣ايطةح بِٗ ٚ ،إ ٖع ٙايةٜذ حاضدةَٛٚ ٠ادٛدٚ ٠عٓدعح
ايهاؾة ٜٔنبٝعداًٚ ،اْٗدا سدبل ٚإ أ داب

ايهؿداح ًب زحٚقٗدِ بدهلليٌٝ

قةاَٗٓ ٔ٥ا:
ا٭ٚ :ٍٚحٚد اٯ ١ٜبًؿغ مأ اب م ايع ٟاا ٤بصٝػ ١ايؿعٌ اىباض.ٞ
ايثاْٚ :ٞحٚد ايةٜذ بصؿ ١اىبشب٘ بد٘ ،ايدعٜ ٟهد ٕٛأنثدة ادٗة ٠قٓدهلل
ايٓاسٚ ،مل ٜةد ؾك بصؿ ١ايةٜذ ايباحد ٠بٌ بكٝهلل إٖ٬نٗا يلحٚع ايكّٛ
ايعاىبـبٚ ،ايشٛاٖهلل ايجأحؽب ١ٝايش ع٪نهلل ٖع ٙاسبكٝكَ ١جعهللدٚ ،٠اا ٤زَإ
ايعٛىب ١يٝبـب اىبصادٜل ايهثري ٠ا يش عهللٍ قً ٢إقلاز ٖع ٙاٯَٚ ١ٜدا ؾٗٝدا
َٔ اىبثٌ ايهة ِٜايعٜ ٟجطُٔ اٱْعاح َثًُا ٜجطُٔ ايعنةٚ ٣اٱقجباح،
ٚايهللق ٠ٛافب إسجخطاح َا أ امس أَٛاٍ ايهؿاح َٔ ايجًـ بسبب

ةف

ااة َٓٗا ًب َعادا ٠اٱس.ّ٬
ٚعددأع ٞايددةٜذ ايبدداحد ٠ؾلددأ ٠ؾجًٗددو ايددلحعٚ ،عكاددع آَدداٍ أًٖدد٘،
ٜٚعٖب سهللَ ٣ا بعي َٔ ٙٛاَٗٚ ١اٍ ًب حةث ا٭ح
ٚزحاق ١ايٓباعا

ٚبعح اسببدٛمس

ٚاىبٛاظب ١قً ٢سكٚ ٘ٝايعٓاٜد ١جبٗدٛد نباقٝدَ ١شدمن١

َٚجؿةق.١
ٚايددع ٟعددهللٍ قًٝدد٘

ددٝػ ١ازبُددع ًب اٯٜدد ،١ؾٝب ٝد

أ ددخامس ايددلحع

ٚقٛاً ًِٗ٥ب حلٕ بايؼ ٜٚعحؾ ٕٛايهللَٛع قًَ ٢ا أْؿكٚ ، ٙٛاسبةَإ َدا
ناْٛا ٜةا ٔ َ ْ٘ٛايلحعٚ ،يهِٓٗ ؼباٚئ ايسع َٔ ٞاهللٜهلل ٚايلحاقً ١ب
اىبٛسِ ايكادّ قً ٢أٌَ ْ ٌٝاسبا ٌ ٚاين ايثُاح ،يبكا ٤ا٭ح

اعٗا

َ ٖٞٚاد ٠ايلحاقٚ ١اةٜإ ا٭ْٗاح ْٚل ٍٚاىبا َٔ ٤ايسدُا ٤بؿطدٌ اا،
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أَا ايع ٜٔنؿةٚا ؾاِْٗ ٜ ٫سجاٝع ٕٛإقاد ٠ايهةٚ ٠اٱْؿام َٔ اهللٜهلل ٭ٕ
ايةٜذ ايبا حدٚ ٠ايبً ١ٝعأع ٞقً ٢أَٛا ِ نًٗا.
ٚعجلً ٢حكٝكً ١ب اىبثٌ ايكةآْ ٖٞٚ ٞإ َٛضدٛق٘ أقدِ ٚأندي َدٔ
اىبشب٘ ب٘ سٛاً ٤ب بامس اٱْعاحا

أ ٚايبشاحا  ،أَا اٱْعاحا

ؾهُا ًب

ٖع ٙاٯ ١ٜإ عهللٍ َطاَٗٓٝا قًْ ٢ل ٍٚايب ٤٬بايهؿاح قبا ػبعًِٗ قاالٜٔ
قٔ إقاد ٠ايهةً ٠ب اٱْؿام بايباطٌ.
ٚأَددا ايبشدداحا

ؾددإ ايددٓعِ اٱ ٝدد ١ايددش عددةد بصددٝػ ١ايجشددب ٘ٝأقددِ

ٚأقعِ َٔ اىبشب٘ ب٘  ،نُا ًب قٛي٘ ععافب ر َِ ًَُٛاٌَْٟنِٓ اٌٌَِّٗ وُػَِْ اٌَُّّْٗمُوَْ

َْٖٟرًِ ِِْٓ َََِْٖٗ٣ا األَََْٔارُد (ً، )1ب بٝإ  ٚـ خاص َٔ َبداٖج اسبسدٔ
ٚازبُاٍ ايش عجصـ بٗدا ازبٓدٚ ١ايد ش ٜعلدل قدامل ايجصدٛح قدٔ إدحاى
نٓٗٗاَٚ ،ا ؾٗٝا َٔ ايٓعِ غري اىبجٓاٖ ،١ٝؾٝأع ٞاىبثٌ يجكةٜب اىبعٓ ٢قبا ٜؿٝهلل
حص ٍٛايػا ١ٜقٓدهلل ندٌ إْسدإ ٖٚد ٞيدل ّٚاٱمبدإ بدااٚ ،عدةى ايهؿدة
ٚازبخٛد.

لاَىٌ انىػٍد اندٍَىي واألخروي

يكهلل اعٌ اا قل ٚاٌ اسبٝا ٠ايدهللْٝا داح إَجخدإ ٚ ،مل ٜدمى اٱْسدإ
ٜٛاا٘ ؾٗٝا إخجباحاعٗا َٚا ؾٗٝا َٔ ايب ٤٬قبؿةد ٙبٌ أَهلل ٙبأسبامس ايعٕٛ
ٚا هللاٚ ١ٜايةااد َٔٚ ،أُٖٗا بعدث ا٭ْبٝداٚ ٤إْدلاٍ ايهجدب ايسدُا١ٜٚ
ايش اا٤

بايٛقهلل ٚايٛقٝهللٚ ،ايبشاحٚ ٠اٱْعاح ىبٓع ايٓؿس ايشَٗٔ ١ٜٛ

اٱسجخٛا قً ٢أؾعاٍ اٱْسإ.
ٚاا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜبصٝػ ١اىبثٌ ايهة ٖٞٚ ِٜعجطُٔ ايٛقهلل ٚايٛقٝهلل،

ايٛقهلل يًُسًُـب بإضعاف قهللٚ ِٖٚإْلاٍ أاهلل أْٛاع ايب ٤٬ب٘ بًػ ١اىبثٌ
ايش ٜؿِٗ َعٓاٖا َٚطاَٗٓٝا نٌ إْسإ يًبٝإ ٚايٛضٛا ًب طةًب اىبشب٘
ٚاىبشب٘ ب٘ ؾهإٔ اٯٜد ١قٗدهلل إ د ٞيًُسدًُـب بدإٔ ٜٛاظبدٛا قًد ٢ايعبداد٠
ٚطاق ١اا ٚ ،اْ ٘ سبخاْ٘ ٜعصُِٗ َٔ ايطةح ايكادّ َٔ ايعهلل ٚبطدةب٘
( )1سٛح ٠ايةقهلل .35
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بايب.٤٬
ٚعجطُٔ اٯ ١ٜايٛقٝهلل يًهؿاح ٚذبعٜةِٖ َٔ َٛا دً ١ايجعدهلل ٟقًد٢
اىبسًُـب ٚبعٍ ا٭َٛاٍ ًب ضباحب ١اٱسٚ ، ّ٬ضبا٫ٚ

هلل ايٓداس قدٔ

سب ٌٝااٚ ،ؼبجٌُ ٖعا ايٛقٝهلل ٚاٖٛاً س٬س:١
ا٭ :ٍٚاٱْعاح ٚايج ٜٛـ ًب اسبٝا ٠ايهللْٝا.
ايثاْ :ٞايٛقٝهلل ٚايج ٜٛـ باٯخةَٚ ، ٠ا ؾٗٝا َدٔ ايعدعامس ايشدهللٜهلل
يًهؿاح.
ايثايث :ايٛقٝهلل َٔ ايعكامس يًهؿاح ًب ايهللْٝا ٚاٯخة.٠
ٚايصخٝذ ٖ ٛا٭خري ،ؾاىبثٌ ايٛاحد ًب ٖدع ٙاٯٜدٜ ١دبـب حكٝكدَ ١دٔ
اٱحاد ٠ايجهٜٝٓٛددٚ ١ايجشددةٜعٖٚ ،١ٝدد ٞإ ْددل ٍٚايعكددامس بايهدداؾة٫ ٜٔ
ٜٓخصة بعامل اٯخة ٠بٌ ٜشٌُ اسبٝا ٠ايهللْٝاٚ ،عًو آً ١ٜب اشبًل ٚااٖهلل
قً ٢إ اا قل ٚاٌ مل ؽبًل ايٓاس ٜٚمنِٗ ٚادأِْٗ أ ٚاْد٘ ٪ٜاًدِٗ
افب  ّٜٛايكٝاَٚ ١سداق ١اسبسدامس ،بدٌ اْد٘ سدبخاْ٘ ٜٓدلٍ ايدب ٤٬ايشدهللٜهلل
بايهؿاحٚ ،ؽبؿـ قٔ اىبسًُـب يٝهٖ ٕٛعا ايج ؿٝـ قْٛاً َٚهللداً َسجُةاً
ِ ،يبا ٜسجًلّ أَة:ٜٔ
ا٭ :ٍٚإْلااح ايهؿاحٚ ،إاجٓابِٗ َٓازٍ ايهؿة ٚازبخٛد.
ايثاْ :ٞسبا

اىبسًُـب قً ٢اٱمبإ.

ٚبـب ايٛقٝهلل ايهللْٚ ٟٛٝا٭خة ٟٚقُٚ ّٛخصٛص َٔ ٚا٘ ،ؾُاد٠
اٱيجكا ٤أَٛح:
ا٭ :ٍٚصب ٧ايٛقٝهلل َٔ قٓهلل اا قل ٚاٌ
ايثاْ :ٞعطُٔ ايهجب ايسُا ١ٜٚنًٗا ايٛقٝهلل ٚايج ٜٛـ يًهاؾة.ٜٔ
ايثايثَٛ :ضٛع ايٛقٝهلل َٖ ٛعص ١ٝااٚ ،ايجخعٜة َٓٗا.
ايةابع :إخجصاص ايٛقٝهلل بايهاؾةٚ ٜٔازباحهلل.ٜٔ
اشباَس :ايجكا ٤ايععامس ايهللْٚ ٟٛٝا٭خة ٟٚقبٛضٛع ظًِ ايدٓؿس،
ؾٝعًِ ايهؿاح أْؿسِٗ ؾٝسجخك ٕٛايععامس.
أَا َاد ٠اٱؾمام ؾٗ ٞقًٚ ٢ا:ٙٛ
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ا٭ :ٍٚإخجصاص ايٛقٝهلل ايهللْ  ٟٛٝباسبٝا ٠ايهللْٝا َٚا ؾٗٝا َٔ

ٓٛف

ايبٚ ٤٬ايطةح ايعًٜ ٟخل ايهؿاح.
ايثاْ :ٞإخجصاص ايٛقٝهلل ا٭خة ٟٚباٯخة ٠إبجهللا َٔ ٤قامل اييز ،
أَا ايعكامس ايهللْ ٟٛٝؾًٗ ٛب أٜاّ اسبٝا ٠ايهللْٝا.
ايثايث :ايٛقٝهلل ايهللْ ٟٛٝقكٛب ١قااً ،١أَدا ايٛقٝدهلل ا٭خدة ٟٚؾاْد٘
قكامس آاٌ ٜٚأع ٞبعهلل َػ ادح ٠اٱْسإ قامل ايهللْٝا.
ايةابددعٜ :جعًددل ايٛقٝددهلل ًب ايددهللْٝا بعددعامس أخددـ ٚطددأَ ٠ددٔ ايعددعامس
ا٭خة ،ٟٚإ إٔ ايععامس ايهللْ ٟٛٝقصري بًخاظ قصة ايهللْٝا ،أَا ايععامس
ا٭خة ٟٚؾٗ ٛاهللٜهلل ٚدا.ِ٥
ٜٚأع ٞايععامس ًب ٖع ٙاٯ ١ٜقً ٢إْؿام ايهؿاح بصدؿٖ ١د٬ى ٚعًدـ
اىباٍ ،أَا ايعدعامس ا٭خدة ٟٚق ًد ٢ا

ايؿعدٌ ٚاىبعصد ١ٝؾٗٛاشبًدٛد ًب

ايٓاح.
ٚإ اددا٤

اٯٜدد ١ايسددابك ١باٱخبدداح قددٔ قددهللّ إغٓددا ٤أَددٛاٍ ٚأ٫ٚد

ايهؿاح قِٓٗ ا٦ٝاًٚ ،اِْٗ ٜ ٫سجاٝع ٕٛدؾع ايعدعامس ايدعٜ ٟسدجخك،ٕٛ
ٖع ٙاٯ ١ٜبًػ ١اىبثٌ يٲخباح قٔ اٱْعاح ٚايٛقٝهلل بٓل ٍٚايب ٤٬بِٗ

اا٤

بٗ٬ى أَٛا ِ يٝؿٝهلل ازبُع بـب اٯٜجـب أَٛحاً:
ا٭ :ٍٚإ ا٭َٛاٍ  ٫عػين قٔ ايهؿاح ٭ْٗا  ٫عبك ٢قٓهللِٖ ،بٌ ٖٞ
ًب َعة

ايجًـ َا داَٛا ٜٓؿكَٗٓ ٕٛا ًب اىبعص.١ٝ

ايثاْٜ ٫ :ٞسجاٝع ا٭٫ٚد حد ايدبٚ ٤٬ايهدٛاحث ايٓازيد ١بدا٭َٛاٍ،
بهللي ٌٝاىبثٌ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯ ١ٜإ ٜعلل ايٓاس صبجُعـب قٔ إٜكاف ايةٜذ
ايسةٜع ١ايباحدَٓٚ ، ٠ع َا ٜمعب قًٗٝا َٔ ا٭سة.
ايثايث :عجلًً ٢ب اىبثٌ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯْ ١ٜهجد ١قكا٥هللٜدٖٚ ١د ٞإ
ا٭َٛاٍ ايش ٜٓؿكٗا ايهؿاح اعٗا عهَ ٕٛاد ٠يًدبٚ ،٤٬نأْٗدا ٖد ٞايدةٜذ
ايش عسبب ٖ٬ى ا٭َٛاٍ ا٭خة ٣ايباق ١ٝقٓهلل ايهؿاح ٖٚ ،عا أَة ؾةٜدهلل
ًب اسبٝا ٠ايهللْٝا إ ٜأع ٞاىباٍ اىبٓؿل ٚاىبصةٚف قً ٢اىباٍ ايباقٚ ،ٞؽبج
ب٘ ايهؿاح د ٕٚغريِٖ بسبب إْؿاقِٗ ا٭َٛاٍ ًب اىبعا ٚ ٞايعًِ ٚايصهلل
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قٔ سب ٌٝاا قل ٚاٌ.
ٚقً ٢ايٓكٝض َٔ ٖعا ا٭َدة ؾدإ اىبسدًُـب ٜجصدؿ ٕٛبلٜدادٚ ٠لبدا٤
خري أَ١

أَٛا ِ بسبب َا ٜٓؿكَٗٓ ٕٛا ًب سب ٌٝاا  َٔ ٖٛٚ ،خصا٥

ًٚب ٖعا ايجبداَ ٜٔصدهللام شبدةٚاِٗ افب ايٓداسٚ ،إقاَد ١اسبلد ١قًدِٗٝ
ٚدقٛعِٗ افب اٱس ّ٬باسبهُدٚ ١اىبٛقعد ١اسبسدٓ ،١ؾًد ٫ٛايُٓدا ٤ايدعٟ
ؼبصددٌ ًب أَددٛاٍ اىبسددًُـب ىبددا أدحى ايهؿدداح حكٝكدد ١حَدد ِٗٝقًدد ٢عبددٛ
اشبصددٛص بددعٖامس ا٭َددٛاٍٚ ،عًددـ اىبددهللخةا
ظاٖةٚ ،٠إ ا ناْ

بآؾددا

ظدداٖةٚ ٠غددري

ايٓسب ١بـب ايٛقٝهلل ايهللْٚ ٟٛٝا٭خدةٖ ٟٚد ٞايعُدّٛ

ٚاشبصٛص َٔ ٚا٘  ،عةَ ٣ا ٖ ٞايصً ١بُٗٓٝا  ،ؾٚ ٘ٝا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإَهإ ايٓلاَُٗٓ ٠ا َعاً بايجٛبٚ ١اٱْاب ١يعَُٛا

عػري اسبهِ

يجبهللٍ اىبٛضٛع.
ايثاْ :ٞايٛقٝهلل ايهللْ ٟٛٝإْعاح َٔ ايععامس ا٭خدة ،ٟٚؾخُٓٝدا ٜدة٣
ايهاؾة ايب ٤٬ايع ٟؼبٌ ب٘ ًب ايدهللْٝا ٜسجخطدة قدعامس اٯخدةٚ ،٠ادهللع٘
ٚطَ ٍٛهللع٘.
ايثايث :قهلل ٜصٝب اٱْسإ ااةاً َٔ ايععامس ايدهللْٜٓٚ ٟٛٝلدَ ٛدٔ
ايععامس ا٭خةَ ٟٚع أْ٘ ا٭اهلل ٚا٭َدة حُٓٝدا عدهللحى اٱْسدإ ايةهبد١
ٚؽبجاح ايجٛبٚ ١ايص٬ا.
ٚاددا٤

ٖددع ٙاٯٜدد ١يددهللق ٠ٛايهؿدداح يًهددـ قددٔ ايجع دهللٚ ٟايعًددِ

ٚإاجٓددامس ا٭ ددةاح قًدد ٢ايهؿددة ،٭ٕ عًددـ ا٭َددٛاٍ َدداْع َددٔ ايعٓددا٤
ٚاٱ ةاح قً ٢ايبكاً ٤ب َٓازٍ ايهؿة ٚإْؿام ا٭َٛاٍ ًب ضباحب ١اٱسّ٬
ٚاىبسًُـب.
ايةابع :ايٛقٝهلل ايهللَْٚ ٟٛٝصادٜك٘ ايعًَُ ١ٝكهللََٚ ١هللخٌ يًعدعامس
ا٭خة َٔٚ ، ٟٚاٯٜا

إٔ عه ٕٛبعض أؾدةاد ايعدعامس ايدهللْ ٟٛٝباىبداٍ

ٚايعاقب ١يجهَٓ ٕٛاسب ١يًجٛبٚ ١اٱْابٚ ١ععنرياً باىبٛ

ٚاٱْجكاٍ افب قامل

اسبسامس اشباي َٔ ٞايعٌُ.
اشباَسَ :دٔ خصدا٥

ايدهللْٝا ٚزٜٓجٗدا ٚبٗاٗ٥دا إ ندٌ سبعد ١ؾٗٝدا
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ؾة  ١يًجٛبٚ ١ايجهللاحىٚ ،اا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜايهةمب ١يٛا:ٙٛ

ا٭ :ٍٚإْجؿدداع ايهؿدداح نباقددا

ٚأؾددةاداً َٓ ٗددا ٚ ،يبددا ؾٗٝددا َددٔ يػدد١

اٱْعاحا .
ايثاْ :ٞععنري ايهؿاح بإ َا ٜصٝبِٗ َٔ ايبَٚ ٤٬ا ًٜخل أَٛا ِ َٔ
اٯؾا

َعً ٍٛيعً ١ايهؿةْٚ ،جٝل ١ٱْؿاقِٗ ا٭َٛاٍ ًب اىبعصٚ ١ٝايجعهللٟ

قً ٢اىبسًُـب.
ايثايث :قهللّ قهللح ٠ايهؿاح قًَٓ ٢ع إعساع حقع ١اٱسد ،ّ٬ؾايٛقٝدهلل
ايهللْ ٟٛٝبةز د ٕٚبًٛؽ ايهؿاح َةاعب اىبٓعٚ ١ايكٚ ، ٠ٛضباؾعجِٗ قً٢
َٓاز ِ ٚأًٖٝجِٗ يًجعهلل.ٟ
َٚدٔ اٯٜددا

ايجدهللاخٌ بددـب ايٛقٝددهلل ايدهللْٚ ٟٛٝا٭خددة ،ٟٚإ أُْٗددا

ٜسريإ َج٬زَـب َٔ غري ععاح

بُٗٓٝاٜٚ ،أع ٞايٛقٝهلل أحٝاْاً قبا ٜشٌُ

اسبٝا ٠ايهللْٝا ٚاٯخة ٠ؾٗٚ ٛقٝدهلل دْٝدٚ ٟٛأخدةٚ ،ٟٚنُدا ٜجطدُٔ اىبثدٌ
ايددٛاحد ًب ٖددع ٙاٯٜدد ١ايج ٜٛددـ ٚايٛقٝددهلل ايددهللْ ٟٛٝؾاْدد٘ َكهللَدد ١يٓددلٍٚ
ايعددعامس ٜدد ّٛايكٝاَدد ١بايهدداؾة ٜٔايددعٜٓ ٜٔؿكدد ٕٛأَددٛا ِ ًب اىبعا ددٞ

ٚايجعهلل ٟقً ٢اٱسٚ ّ٬اىبسًُـب ،قاٍ ععافب ر فَإَِا آٌٍََِِّ وَفَذرُوا فَإُػَذَُُُِِِّْ
ػََِاًِا شًٍَِْْا فٌِ اٌْئََْا وَاُخِرَِْ وََِا ٌََُُْ ِِْٓ َٔارِرٍَِٓد (.)1

ٜٚددهللخٌ عًددـ أَددٛاٍ ايهؿدداح ًب َصددادٜل ايعددعامس ايشددهللٜهلل ايددعٟ
ععنة ٙاٯ ١ٜأقٚ ،ٙ٬عهللق ٛايٓاس نبٝعاً افب اٱقجباح ٚاٱععاظ َٔ حاٍ
ايهؿاحٚ ،إدحاى حكٝك ٖٞٚ ١لبا ٤اىبداٍ َدع اٱمبدإ ٚايصد٬اٖ ٚ ،ابٗدا
ٚعًؿٗا َع ايهؿة ٚايط٬ي. ١
ٚيٝس َٔ إْسإ اٚ ٫ؼبب اىباٍ ٚؼبةص قً ٢بكاَ ٤ا مبًهد٘ ًب ٜدهللٙ
ؾجأعٖ ٞع ٙاٯ ١ٜيج ي قٔ عًـ أَٛاٍ ايهاؾة ٚقهللّ أًٖٝج٘ سبؿغ أَٛاي٘،
ٚقلل ٙقٔ إبكدا ٤عةند ١٭٫ٚد ، ٙؾُدٔ ؼبدب أ٫ٚدٜٚ ٙةٜدهلل دِ اسبٝدا٠

( )1سٛح ٠آٍ قُةإ .56
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ايهةمب ١ؾعً ٘ٝإٔ ؽبجاح يٓؿس٘ اٱمبإ يٝه ٕٛخري ٠سبؿغ ا٭َٛاٍٚ ،بكاٗ٥ا
عةن  ١٭٫ٚد َٔ ٙبعهللٚٚ ،ٙاق َٔ ١ٝعًؿٗا.

لاَىٌ املالزيح تني إَفاق انكافر وانكساد

ايهللْٝا داح إبجٚ ٤٬إَجخإ ٚ ،عه ٕٛا٭َٛاٍ ايش صٚ ١ٝايعاَ ١ؾٗٝدا

خبصٛص قٛاقبٗا قًٚ ٢ا ٙٛس٬س:ٖٞٚ ١
ا٭ :ٍٚايُٓاٚ ٤ايلٜاد ٠ؾٗٝا.
ايثاْ :ٞبكا ٤ا٭َٛاٍ قً ٢حا ا َٔ غري زٜاد ٠أْ ٚكٝص.١
ايثايث :إ اب ١ا٭َٛاٍ بايجًـ ٚا ٬ى.
َ َٔٚصادٜل ايةهب ١اٱ ً ١ٝب اىبكاّ ٚحٚد ٖع ٙاٯٚ ١ٜبصٝػ ١اىبثٌ
ايعٜ ٟؿكٗ٘ نٌ إْسإ ىبا ععًٓ ٘ٝب َؿَٗٗٛا َٔ حؿغ اىباٍ ٚععاٖهللٚ ٙاىبٓع
َٔ ضةب٘ بأٍسبامس ا ٬ى ايش  ٫مبهٔ يٲْسإ اٱَجٓاع قٓٗا ،ؾكهلل ؽبؿٞ
أَٛاي٘ ًب حةز ٚخل  ، ١ٜٓأٜٛ ٚظؿ٘ ًب ٚادٚ ٙٛأقُداٍ َٛٚاضدع قهللٜدهلل٠
ذبسباً يًاٛاحٚٚ ٨قا َٔ ١ٜأسبامس ايجًدـ ايعداّ دا ٚ ،إعبصداح ايجًدـ
ٓـ ْٛٚع َٔ أْٛاع ايجلاحا

ببعطٗا قٓهلل ايبً ٤٬ب

ا ٚايصٓاقا

دٕٚ

ا٭ْٛاع ا٭خة.٣
ؾلا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜيج ي قٔ حكٝك ٖٞٚ ١إ حؿغ ا٭َٛاٍ أ ٚعًؿٗا

عجعًل بكاق هلل ٠نًَٛ ٖٞٚ ١ٝضدٛق ١ٝاٱمبدإ ًب حؿعٗدا ٚحصد ٍٛايُٓدا٤
ؾٗٝددآٜ ٫ٚ ،خصددة ٖددعا ايُٓددا ٤بايلٜدداد ٠اىبٓؿصددً ١ؾٗٝددا نجهدداسة ا٭ْعدداّ
بايجٛايدددهلل ،ا ٚايلٜددداد ٠اىبجصدددً ١نايصدددٛف ٚايسدددُٔ أ ٚإحعؿددداع أسدددعاح
ايعكاحا
يعَُٛا

ٚا٭َ٬ى ٚأسدعاح ايثُداح بدٌ اْٗدا قاَدَٚ ١جعدهللد٠

قٛي٘ ععافب ر بِْ اٌٍَّهَ ٍَرْزُقُ َِذْٓ ٍَشَذاءُ ِِغََْذرِ ِ٢طَذاٍَد (ٚ ،)1قٛيد٘

ععافب ر وٍَرْزُلْهُ ِِْٓ  ََُْٙ٢الَ ٍََْٗ٣طُُِد(.)2

( )1سٛح ٠آٍ قُةإ .37
( )2سٛح ٠ايا٬م .3
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ٚؾ ٘ٝااٖهلل قً ٢إ ايسعً ١ب ايدةزم عدأعَ ٞدع اٱمبدإ ٚخشد ١ٝاا
بايػٝب َع عٗ ١٦ٝأسبامس ايٓلاا ٚايؿ٬ا ٚايس َٔ ١َ٬اٯؾا
بُٓٝا اا ٤

ٚا٭دحإ،

اٯٜد ١ضبدٌ ايبخدث يج دي قدٔ ْدل ٍٚايدب ٤٬بايهؿداح ٭ْٗدِ

ٜٓؿك ٕٛأَٛا ِ ًب اىبعا ٚ ٞايجعهلل ٟقً ٢اىبسًُـبٚ ،ٱخجٝاحِٖ ايهؿة
ٚازبخٛد.
يكهلل أحاد اا قل ٚاٌ عثبٝ

سٓٔ اٱمبإ ًب ا٭ح

ٚإزاحج٘ قٔ َٓدازٍ ايةٜاسد ،١ؾلدا٤

ٚ ،ضبل ايهؿدة

ٖدع ٙاٯٜد ١يجلُدع بدـب ا٭َدةٜٔ

خبصٛص ا٭َٛاٍ بإقجباحٖا َاد ٠ايكٚ ٠ٛاىبٓعٚ ،١إْعهللاَٗا قًد ١أ ٚادل٤
قً ١يًطعـ ٚاي ،ٖٔٛؾجطُٓ

اىبثٌ ايهدة ِٜايدعٜ ٟؿٝدهلل عًدـ ٖٚد٬ى

أَٛاٍ ايهؿاح يبا ٜعين ًب ْجٝلج٘ قدل اىبسدًُـب ٚقدٛعِٗٚ ،إقداَجِٗ قًد٢
اٱمبإ ٚأدا ِٗ٥اىبٓاسو بٝسة يطعـ  ٖٔٚٚقهلل.ِٖٚ
 َٔٚخصا٥

اٱْسإ اْ٘ ػبجٗهلل ًب نبع اىباٍ نٌ حبسب٘ ًب ازبًُ،١

ؾُٔ نإ أاة ٙقً ً٬ٝؼبةص قً ٢عدٛؾري قسدِ َٓدَ٘ٚ ،دٔ ناْد

أحباحد٘

نثري ٠ؾاْ٘ ٜسع ٢يجٛظٝؿٗا ًب أبٛامس عهللح قً ٘ٝححباً أنثةٚ ،يٝس َٔ حدهلل
يكٓاق ١اٱْسإٚ ،حضاً ٙب بامس ا٭َٛاٍ ٚنبعٗدا ًب ايػايدب ،ؾلدا٤
ٖع ٙاٯ ١ٜٱخباح ايهؿا ح قٔ ٚاٛد اىبداْع َدٔ ذبصد ًِٗٝايدةبذ ايدٛؾري،
ٚٚاٛد عٗهللٜهلل َسجُة يجًـ أَٛا ِ  ،ؾهُدا اْٗدِ إخجداحٚا ايهؿدة ؾدإ
ايطةح ٚايجًـ ٜكـ قةٜباً َِٓٗ  َٔٚأَٛا ِ ،يجبعث ايؿلع ٚاشبٛف ًب
ْؿٛسِٗٚ ،دبعًِٗ ٜهللحن ٕٛضعؿِٗ ٚقللِٖ قٔ حؿدغ ا٭َدٛاٍ ايدش
ًب أٜهللٚ ِٜٗإ إحجاطٛا ٚإحمزٚا .
ٜٚؿٝهلل اىبثٌ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯ ١ٜطة ٚأسبامس قاٖة ٠عأع ٞقً ٢اىباٍ ًب
َٛضع٘ ٚحةز ٙيججًؿ٘ ٚكبٝج٘ ،ؾكهلل ؼبمز اٱْسإ ًب حؿغ ايلحاقا

َٔ

اياري ٚاسبٛٝإ َاًكاً ،نُا ٜك ّٛبجعاٖهلل ٙباىباٚ ٤ايسُادٜٚ ،سجبشة حُٓٝا
ٜٓلٍ اىباةٚ ،يهٔ اىباة حهب ١عسجًلّ ايشهة َٔ ايعبدهلل ٚإْؿدام اىبداٍ ًب
َةضا ٠اا ٚحُٓٝدا ٜكد ّٛايهداؾة جبعدٌ ايٓعُد ١اٱ ٝدً ١ب اسبدةمس قًد٢
اٱسٚ ،ّ٬ايسع ٞىبٓع اعا٥ة اا  ،عأع ٞاٯؾا

ايش عجًـ َاي٘ ٚ ،دبعً٘
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َٓشػ ً٬بٓؿس٘ ،يٝصامس بطعـ ايبهللٕٚ ،ايعلل قٔ ازبهللاٍ ٚاٱحجلاج
ؾط ً٬قٔ ايكجاٍ إفب ااْب َا ٖ ٛقً َٔ ٘ٝايعُٚ ٢ايصُِ.
ٜٓ ٫ٚخصددة أسددة عًددـ أَددٛاٍ ايهؿدداح بؿكددهلل ٙيًكددهللح ٠قًدد ٢ا لددّٛ
ٚايكجاٍ ،بٌ أْ٘ ٜشٌُ حَ ٞايبهللٕ ٚازبٛاحا بطعـ ٚقً ١ايؿعٌ ٚقصة
ا ُٚ ،١إْعهللاّ ا٭ٌَ ٚدبٝدب ايٝدأس  ،٭ٕ ايٛقٝدهلل قةٜدب َٓد٘ َدا داّ
َ٬زَ ًا يًهؿدة ٚازبخدٛد٪ٜٚ ،ندهلل اىبثدٌ ايهدةً ِٜب ٖدع ٙاٯٜد ١إ إْؿدام
ايهؿاح ا٭َٛا ٍ سبب يجًؿٗا ٚ َٔ ،ا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚضبل َا ٜٓؿك٘ ايهاؾة ٚ ،ععةض٘ يًجًـ.
ايثاْ :ٞقهللّ عةعب ا٭سة ٚايٓؿع َٔ إْؿام ايهاؾة أَٛاي٘.
ايثايددث :ايٛقٝددهلل ايددٛاحد ًب ٖددع ٙاٯٜددٚ ،١ايددعٜ ٫ ٟجددأخة َصددهللاق٘
ايٛاقع ٞقٓ٘ ،ؾُع ايهؿة ٚاٱْؿام ؾٜ ٘ٝأع ٞايبٚ ٤٬عًـ ا٭َٛاٍ يًهؿاح،
 َٔٚاٯ ٜا

ًب خًل اٱْسإ إ ٖعا ايجًـ ٜسبب اٱضةاح بايهؿداح ًب

َعاٜشِٗ ٚاحزاقِٗ ٚػبعًِٗ قاال ٜٔقٔ عٛؾري أقٛاعِٗ إ ٫قبشكٖٛٚ ،١
ْٛع ععنري ِ بكبذ ايهؿة ٚاٱْؿدام ؾٝد٘ٚ ،ذبدعٜة َدٔ َعدادا ٠اٱسدّ٬
ٚحهب ١بِٗ ٚبايٓاس نبٝعاً ؾٝخٌ ايهساد بأسٛام ايهؿاح يٝه ٕٛاْعاحاً
ِ َٓٚ ،اسب ١ىبعةؾ ١ا٭سبامس ٚايٓجا٥ج .
ٚعأعٖ ٞع ٙاٯ ١ٜيجُٓع َٔ إعبصاح ِٖ ٚظٔ ايهؿاح با٭سبامس اىباد١ٜ
ٚايعًٌ ايعاٖة ٠يًعٝإ ًب أَٛح ايبٝع ٚايشةاٚ ،٤عأخع بأٜهلل ِٜٗافب قامل
ايجٓلٚ ٌٜعٗهلل ِٜٗافب ايجهللبة بآٜا

ايكةإَٓٚ ،ا ؾٗٝا َٔ ايٛقدهلل ٚايٛقٝدهلل

ٚا هللا ١ٜافب سبٌ ايُٓاٚ ٤اي لٜادً ٠ب ايهسب ٚاىباٍٚ ،ع٪نهلل اٯ ١ٜقاْْٛاً
سابجاً ٬َ ٖٛٚزَ ١ايهساد يًهؿة ٚازبخٛد ،ؾُٔ ٚحث ايهؿة ٚبك ٢قً٘ٝ
ؾإ ايهساد ٚاشبساح ٠ع٬زَ٘ أ ٚعهد ٕٛقةٜبدَٓ ١دٜ٘ٚ ،هدً ٕٛب ندٌ ٜدّٛ
َعةضاً يً ساحٚ ٠عًـ اىباٍ.
 َٔٚاٯٜا

إ اىبثٌ ايكةآْ ٞاا ٤خبصٛص ايةٜذ ايعاع ١ٝايشدهللٜهلل٠

اييٚد ٠ايش عأع ٞقً ٢ايلحع  ٌٖٚ ،ؾ ٘ٝإااح ٠افب إحجُاٍ بكا ٤ااة َٔ
أَددٛاٍ ايهؿدداح بأٜددهلل ِٜٗبإقجبدداح إ ايلحاقدد ٫ ١كبثددٌ نددٌ ا٭َددٛاٍ ايددش
مبجًهٗا اٱْسإ يٝه ٕٛعًـ ااة َٓٗا إْعاحاً ٚذبعٜةاً ٚدق ٠ٛيٓبع ايهؿة
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ٚعةى َٓازي٘ ،ازبٛامس إٔ ايةٜذ اا٤

َثٚ ً٬حَلاً ىبدا ٜٓؿكد٘ ايهؿداح يبدا

ٜهللٍ قً ٢إٔ ايعًٜ ٟخك٘ ايطةح َٔ ايةٜذ أقِ .
ٜٚاًب ايةزم بايجٛبٚ ١اٱْابٚ ١اٱسجػؿاح ٚإعٝإ ايٛاابا

ٚعدةى

احملةَا ٜٚ ،صة ايهؿاح قًد ٢ازبخدٛد ٚاىبعا د ، ٞقداٍ ععدافب رلُذًْ هَذًْ
ٍَطَْٗوًِ آٌٍََِِّ ٍَؼٍَُّْوَْ وَآٌٍََِِّ الَ ٍَؼٍَُّْوَْد(.)1

لاَىٌ ػدو َسخ انىػٍد

ٜجطُٔ ايكةإٓ ايٓس ٚايجبهللً ٌٜب بعض اٯٜدا

َٚطداَٗٓٝا  ،قداٍ

ععافب ر َِا َٔنطَخْ ِِْٓ آٍٍَٓ ؤَوْ ُٔنطََِا َٔإِْٔ ِِ ََْرٍ ِِنََْا ؤَوْ ٍََِِِْٛذاد (ٚ،)2ا٭ ٌ ٖ ٛسبا

أحهاّ ٚسٓٔ ايكةإٓ افب  ّٜٛايكٝاَدَٓٚ ،١د٘ ايٛقدهلل ٚايٛقٝدهلل ايدٛاحد ًب
ايكةإٓ ٚقهللّ حص ٍٛايٓس ؾُٝا ٜجطُٓ٘ َٔ ايٛقٝهلل.
 َٔٚاٯٜا

إ قهللّ ايٓس ٜ ٫ه ٕٛصبةداً بعاع٘ ،بٌ عأعَ ٞصادٜل

َجعهللد ٠يجٛنٝهللٖٚ، ٙع ٙاىبصادٜل َصاحب ١يٲْسإ ًب أٜاّ اسبٝا ٠ايهللْٝا،
َٗٓٚا ًب اىبكاّ أَٛح:
ا٭َ :ٍٚطاَـب ٖع ٙاٯ ١ٜايهةمبَٚ ،١ا ؾٗٝا َٔ ايج ٜٛـ ٚايٛقٝدهلل
يًهؿاح.
ايثاْ :ٞبٝإ اٯ ١ٜيكاْ ٕٛساب

 ٖٛٚإ إْؿام ايهؿاح ا٭َٛاٍ ٪ٜدٟ

افب ؾكةِٖ ٚضعؿِٗ.
ايثايث :اىبثٌ ايهة ِٜايٛاحد ًب اٯ ١ٜايهةمبٚ ١ايعٜ ٟجطُٔ ايٛقٝدهلل
بًػدد ١ايجشددب ٘ٝبددا٭َٛح ايابٝعٝددٚ ١اىبٓاخٝدد ١ايددش  ٫عكبددٌ ايجػددٝري ٚايٓس د
ٚايجبهللٚ ،ٌٜعًو آ ١ٜإقلاز ١ٜبإ ًٜجك ٞقهللّ ايٓس ًب أَٛح:
ا٭ :ٍٚاىبشب٘  ٖٛٚإْؿام ايهؿاح ا٭َٛاٍ ًب اىبعا .ٞ
ايثاَْٛ :ٞضٛع اىبثٌ ايكةآْ ٖٛٚ ٞعًـ أَٛاٍ ايهؿاح.
ايثايث :اىبشب٘ ب٘ٚ ،ؾ ٘ٝاعبجإ:
( )1سٛح ٠ايلَة .9
( )2سٛح ٠ايبكة.106 ٠
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ا٭ٚفبٖ :بٛمس ايةٜاا ايباحد ،٠ؾًٝس َٔ َٛسِ أ ٚبًهلل ٜ ٫ةٖ ٣عٙ
ايعاٖة ٠اىبٓاخ.١ٝ
ايثاْ :١ٝصب ٤ٞايةٜاا ايباحد ٠قً ٢اىبل حٚقا

ٚايٓباعا

ٚأَاعجٗا.

ايةابع :عٗ ١٦ٝأسدبامس إْجصداح اىبسدًُـب ًب اىبعداحىٚ ،حَد ٞقدهللِٖٚ
بايطعـ ٚاي.ٖٔٛ
ٚؼبجٌُ قهللّ ْس ايٛقٝهلل أَٛحاً:
ا٭ :ٍٚايٓكُٚ ١ايباد اٱ  ٞبايهاؾة.ٜٔ
ايثاْ :ٞايةهب ١بايٓاس نبٝعاً.
ايثايث :ايةهب ١باىبسًُـب ٚايػطب قً ٢ايهاؾة.ٜٔ
ايةابع :ايػطب اٱ  ٞقً ٢ايهاؾة٫ٚ ،ٜٔ

ً ١يًسًُـب با٭َة ٭ٕ

ايٛقٝهلل َٛا٘ يػريِٖ.
اشباَس :ايٛقٝهلل حهب ١باىبسًُـب ،يبٝإ ؾطٌ اا قل ٚاٌ قًدِٗٝ
ًب خع ٕ٫قهلل٫ٚ ،ِٖٚععاح

بـب ٖع ٙايٛاَٛٚ ،ٙٛضٛع ايٛقٝهلل ِٜٗ

اىبسًُـب ٜٚلٜهللِٖ قَ َٔ ٖٛٚ ،٠ٛصادٜل ا٭َدة بداىبعةٚف ٚايٓٗد ٞقدٔ
اىبٓه ةٚٚ ،سد ١ًٝٱْدعاح ايهؿداح ًب حداٍ اسبدةمس ٚايسدًِ ؾجهدٚ ٕٛظٝؿد١
ايٛقٝهلل َةنب َٔ ١أَٛح:
ا٭َ :ٍٚا ؽب

اىبسًُـب  ٖٛٚقً ٢اعب:

ا٭ٚفب :ايةهب ١اٱ  ١ٝباىبسًُـب ٚأٌٖ ايهجامس ٚايهؿاح ،ؾًٝس َٔ
إْسإ اٜٚ ٫ه ٕٛايٛقٝهلل حهب ١بَ٘ ،ع ايجباً ٜٔب َٛضٛع ايةهب ،١ؾٗٞ
قد ٕٛيًُسددًُـب قًدد ٢ايثبدا

قًدد ٢اٱمبددإ ٚبعدث يًػباددٚ ١ايسددةٚح ًب

ْؿٛسِٗٚ ،دق ٠ٛيًجاًع بٓل ٍٚايبٚ ٤٬ايباد اٱ  ٞبعهلل.ِٖٚ
ايثاْ :١ٝسبا

اىبسًُـب ًب َٓازٍ اٱمبإ ٚعةسً ٘ ٝب قًٛبِٗ.

ايثايث :١أًٖ ١ٝاىبسًُـب يٲحجلاج قً ٢ايهؿاح َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚيػ ١ايٛقٝهلل حل ١قً ٢ايهؿاح.
ايثاْ :ٞإْع اح ايهؿاح قبا ٜٓجعةِٖ َدٔ ايدبً ٤٬ب ايدهللْٝاٚ ،ايعدعامس ًب
اٯخة.٠
ايثايث :إبااٍ حل ١ايهؿاحٚ ،ؾطذ َػايااعِٗ.
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ايةابع :١زب ٤ٛاىبسًُـب افب اا ععافب ًب ايسةاٚ ٤ايطةا.٤
اشباَس :١إسجعا  ٠اىبسًُـب َٔ ايػطب اٱ .ٞ
ايثاَْ :ٞدا ؽبد

ايهؿداح ٚايؿاسدكـب ايدعٜ ٜٔعجدهلل ٕٚقًد ٢اٱسدّ٬

ٚاىبسًُـب ٚ ،ؾٚ ٘ٝا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبعث اشبٛف ٚايؿلع ًب ْؿٛسِٗ نباقا

ٚأؾةاداً.

ايثاَْ :ٞصاحب ١اٱْعاح ايسُا.ِ ٟٚ
ايثايددث :دقددٛعِٗ يٲقددةاح بٓبدد ٠ٛضبُددهلل

ددً ٢اا قًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚسددًِ

بإقجباح إ ايٛقٝهلل ايٛاحد ًب ايكةإٓ حل  ٚهللمٚ ،إ َصادٜك٘ عجلًد٢
َٖٚ ٞكهللَاعٗا ًب ايٛاقع ايعًُ.ٞ
ايةابع :ايجخعٜة َٔ اٱقاَ ١قً ٢ايهؿةٚ ،اٱسدجُةاح ًب اٱْؿدام ًب
اىبعا ٚ ٞايجعهلل ٟقً ٢اىبسًُـب.
اشباَس :إسجخطاحِٖ ىبطاَـب ٖع ٙاٯ ١ٜايهةمب ١قٓهلل ْدل ٍٚايدب٤٬
بِٗٚ ،إ اب ١أَٛا ِ بايجًـ.
ايسادس :إَجْ ٤٬ؿٛسِٗ بايؿلع ٚاشبٛف قٓهلل ٖبدٛمس ايةٜداا ٭ْٗدا
إْعاح ب ٗ٬ى ٚعًـ أَٛا ِ ٚي ٛبأسبامس أخةَ ٣ػاٜة ٠ا.
ايسابع :ايٓعة ًب إاجٓامس ايجعهلل ٟقً ٢اىبسًُـب حة اً قً ٢ا٭َٛاٍ
اشبا ٚ ١احملاؾع ١قًٗٝا.
ايثددأَ :ايٝددأس َددٔ إحجُدداٍ لبددا ٤أَددٛا ِ اشبا ددٚ ١ايعاَددٖٚ ١ددِ
َجًبس ٕٛبايجعهلل ٟقً ٢اٱسٚ ّ٬اىبسًُـب ،٭ٕ ايٛقٝهلل بجًؿٗا أَة َسجكة
 ٚساب

 ٫ؽبطع يًُخٚ ٛايجبهلل ٌٜا ٫قٓهلل إخجٝاحِٖ اٱس ،ّ٬ؾايٛقٝهلل ٫

ٜٓس ٜ ٫ٚبهللٍ ٚ،يهٔ َٓازٍ ايٓاس عجبهللٍ عب ٛا٭حسٔ حبٝدث ٜسدجاٝع
اٱْسإ إٔ ٜٓل َٔ ٛايٛقٝهلل ٜ ٫ٚه َٔ ٕٛايدعٜ ٜٔجٛاد٘ ايد ِٗٝاٱْدعاح
ٚايج ٜٛـ ٚايٛقٝهللٖٚ ،عا اىبعٓ َٔ ٢اىبكا هلل ايساَ ١ٝيًٛقٝدهلل ايكةآْد.ٞ
ؾ ايٛقٝهلل حل ٚ ،إخباح

هللم قُا سٝكع يًهؿداحٚ ،يهدٔ ٬َ ٫زَد ١بدـب

اٱْسإ ٚايهؿة  ،خص ٛاً ٚإ ايهؿة قة

قبدٝذ ٜادةأ قًد ٢ازباٖدٌ

ايػاؾٌ  ،خ٬ؾاً يعً ١اشبًل ٚايؿاةٚ ٠إدحاى ايعكٌ.
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ايثايثَ :ا ؽب

غري اىبسًُـب َاًكاً َٔٚ ،ايٓاس َٔ ؼبسب اْ٘ حة

طًٝل ًب اسبٝا ٠ايهللْٝا ؽبجاح َا ٜةآَ ٙاسباً َٚا ؾ ٘ٝذبكٝل اٗٛاع٘ ٚحغا٥ب٘،
 ٫ٚػبعٌ َٛضٛق ١ٝيعامل اسبسامس ؾٝأع ٞايٛقٝهلل ايكةآْد ٞيٝادةد ايػؿًد١
قٓ٘ٚ ،ػبعً٘ ٜجهللبة ًب َاٖ ١ٝاسبٝا ٠ايهللْٝاٚ ،نٝـ اْٗا داح َةٚح َٚلحق١
يٰخةٚ ،٠اْٗا ٚقا ٤زَاَْٚ ٞهاْ ٞيٲَجخإ ٚاٱخجباح.
ٚاا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜيجدبـب ٖدع ٙاسبكٝكدٚ ١إ إخجٝداح اٱمبدإ ٖد ٛأٖدِ

ٚظددا٥ـ اٱْسددإ ًب ايددهللْٝاٚ ،عٓددعح ايهؿدداح ايددعٜٓ ٜٔؿكدد ٕٛأَددٛا ِ ًب
َعص ١ٝاآٜ ٫ٚ ،خصة اٱْعاح ٚحصَ ٍٛصادٜك٘ بعدامل اٯخدة ،٠بدٌ
ٜشٌُ اسبٝا ٠ايهللْٝا ٚؼبجٌُ ٚاٗـب:
ايٛا٘ ا٭ :ٍٚإَٗاٍ ايهؿاح ًب إْؿاقِٗ ا٭َٛاٍ ًب اىبعص ١ٝافب أاٌ
َعـب بًخاظ أَٛح:
ا٭ :ٍٚإْؿام َكهللاح َعـب َٔ اىباٍ.
ايثاْ :ٞايجُادً ٟب اىبعا ٚ ٞايجعهلل ٟقً ٢اىبسًُـب ،ؾكهلل ٜه ٕٛاىباٍ
ايعٜٓ ٟؿك٘ ايهؿاح قًٚ ،ً٬ٝيهٔ ا٭سة ٚايطةح اىبمعب قً ٘ٝنبري ٚؾادا.
ايثايث :إقاَ ١اسبل ١قً ٢ايهاؾةٚ ،عبًٝػ٘ باٱْعاحا

ٝ ٚؼ ايٛقٝهلل.

ايةابع :اٱ قاَ ١قً ٢اىبعا ٚ ٞاٱْؿام ًب ايهؿدة َدهللَ ٠عٓٝدٚ ،١قٓدهلل
كباَٗا ٜٓلٍ ب٘ ايب.٤٬
ايٛا٘ ايثاْ :ٞقهللّ اٱَٗاٍٚ ،إ ايٛقٝهلل ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯَ ١ٜاًل
ٚااٌَ.
ٚايصخٝذ ٖ ٛايٛا٘ ايثاْ ،ٞؾًدٝس مثدَ ١دهلل ٠بدـب اٱْؿدام ًب ايهؿدة
ٚبـب ْل ٍٚايبَٚ ٤٬صهللام ايٛقٝهلل اٱ  ٞبايك ّٛايهاؾة ٜٔايٛاحد ًب ٖعٙ
اٯٜدد ١ايهةمبددٚ ١ايددع ٟاددا ٤بصددؿ ١ايددةٜذ ايعاعٝدد ١ايبدداحد ٠ايددش عًٗددو
ايلحاقددا َٚ ،ددا ٜسددبب٘ ٖدد٬ى اىبلحٚقددا
ايهللٚامس ٚ ،قً ١حًٝبٗا ٚايٓك
يكهلل اا٤

َددٔ حدداٍ ازبؿدداف ٖٚ ،ددلاٍ

ًب ا٭َٛاٍٚ ،ايطعـ ًب ا٭بهللإ.

اٯٜد ١بدعنة ٖد٬ى اىبلحٚقدا

يججطدُٔ اٱاداح ٠افب َدا

ٜجؿةع قٓ٘ َٔ ا٭ضةاح ٚاشبسا٥ة اىبايٚ ١ٝظٗٛح ايههللٚحا

ٚا٭َةا

ًب

ا٭بددهللإ ٚا٭خدد٬مٚ ،اددٛٝع ازبةمبددٚ ١ايؿسددلٚ ،قًدد ١ايااقددً ١ب أَددٛح
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ايسًآٚ ١ا٭سة ٠ٱْعهللاّ ايٛاقل ايعكا٥هللٚ ٟاٱمبدإ ايدع ٟػبعدٌ ايعبدهلل
ٜجخً ٢بايصيٚ ،مبجٓع قدٔ ايعكدٛم ٚايسد٦ٝا

ٚإ ندإ ًب حداٍ ايؿكدة

ٚازبٛع.
إ يػ ١ايٛقٝهلل ايٛاحدً ٠ب ٖعا اىبثٌ ايكةآْد ٞدقد ٠ٛواٜٚد ١يًهؿداح
يًج ًدد ٞقددٔ ايهؿددة ٚازبخددٛد ٚا٭خدد٬م ايعَُٝددٚ ،١ذبددعٜة َددٔ ْددلٍٚ
اىبصا٥ب ايش عجؿةع قٔ ْك

ٚعًـ ا٭َٛاٍٚ ،إْعاح َٔ ععة

ايعح١ٜ

٭اهلل أْٛاع اٱبج.٤٬
يكددهلل أحاد اا قددل ٚاددٌ بٗددعا اىبثددٌ ظبددا ٠ايٓدداس نبٝع داً َددٔ ايع دٛز
ٚايؿكةٚ ،عجلًَ ٢عامل ايٓلاٚ ٠ايسَ ١َ٬دٔ ا٭دحإ ٚاٯؾدا

باٱمبدإ

باا ٚاىب٥٬هٚ ١ا٭ْبٝاٚ ٤ايهجب ايسُا ١ٜٚاىبٓليٚ ،١ايعٌُ بايكةإٓ َٚا ؾ٘ٝ
َٔ أحهاّ اسبٚ ٍ٬اسبدةاّ  ،يجدأع ٞايبشداحا

ٚايٛقدهلل اٱ د ٞبدايةزم

ايهةً ِٜب ايهللْٝا ٚايثٛامس ايععً ِٝب اٯخة.٠

لاَىٌ "املصم انمرآًَ وانغٍة"

يكهلل أْعِ اا قل ٚاٌ قًد ٢اٱْسدإ خبًكد٘ ٚايدٓؿ ؾٝد٘ َدٔ حٚحد٘

ٚاعً٘ خًٝؿً ١ب ا٭ح
َ ٖٛٚدٔ خصدا٥
أسةاح ايسُاٚا

ٚ ،يهٓ٘ ظٌ قا دةاً قدٔ إدحاى أسدةاح ايػٝدب

عكٝٝدهلل اشب٬ؾد ١باْٗدا ًب ا٭ح
َٚا بٗٓٝا بـب ا٭ح

َٚا ذب

 ،ؾدٜ ٬عًدِ اٱْسدإ
ايثةَٚ ، ٣ا ٜطُة يد٘

ايػهلل َٔ ايٛقا٥ع ٚا٭حهللاث ،بٌ ٜ ٫هللحى َا ػبةً ٟب بهللْ٘ٚ ،قهلل عهللمس ًب
أ ٚاي٘ َكهللَا
اىبددة

َة

قطاٍ يٜ ٛعًِ بٗا ٭َهٔ ايجهللاحى ٚايسَٔ ١َ٬

ٚ ،يهٓدد٘ ٜ ٫عًددِ بدداىبة

ا ٫بعددهلل إ ٜشددجهلل ٚ ،ؼبدد ٝبدد٘ ٚػبعًدد٘

قاالاً قٔ ايع٬ج اىبٓاسب.
َ َٔٚسا ٌ٥ايػٝب اٯؾا

ٚايهٛاحث اياب ٝعَٚ ١ٝدا ؼبدٌ باٱْسدإ

َجخهلل ًا َٚجعهللد ُا َٔ أسدبامس ا ًهدٚ ١ايجًدـ ،ؾلدا ٤اىبثدٌ ًب ٖدع ٙاٯٜد١
ايهةمبدد ١باٱْددعاح ٚايٛقٝددهلل يًهؿدداح بًػدد ١بددا٭َٛح ايابٝعٝدد ١ايددش عجصددـ
بايشٗٛد ٚايػٝب ،أَا طةف ايشٗٛد ؾٗٚ َٔ ٛا:ٙٛ
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ا٭ :ٍٚطةف اىبشب٘  ٖٛٚإْؿام ايهؿاح أَٛا ِ ًب اىبعا ٚ ٞايجعهللٟ
قً ٢اىبسًُـب.
ايثاْ :ٞطةف اىبشب٘ ب٘ ٖ ٖٛٚبٛمس ايةٜاا ايعاع ١ٝايشهللٜهلل ٠اييٚد.٠
ايثايثَ :كهللاح ايطةح  ٖٛٚاٱعٝإ قً ٢أَٛاٍ ايهؿاح ٚضبكٗا.
ٚأَا طةف ايػٝدب ؾٝجعًدل قبدا ؼبدٌ بايهؿداح َدٔ ايدبٚ ٤٬ايطدةح ًب
َٛضٛق٘ ٚأٚاْ٘ َٚهاْ٘ يبا ػبعٌ ايهؿاح ًب ؾدلع ٚخدٛف َسدجُةَٚ ،دٔ
َعاْ ٞايبٗاٚ ٤اسبسدٔ ًب اسبٝدا ٠ايدهللْٝا ٚإادةاقا

ايؿدٝض اٱ د ٞقًد٢

ايٓداس ؾٗٝدا ؾدجذ بدامس ايٓلداٚ ٠ا٭َدٔ َدٔ ايهدٛاحث َٚدٔ زٚاٍ ايدٓعِ
بهللخ ٍٛاٱسٚ ،ّ٬أدا ٤ايجهايٝـ ايعباد. ١ٜ
ؾخاىبا ٜهللخٌ اٱْسإ اٱسد ّ٬عجلًد ٢يد٘ َعداْ ٞأخدةَ ٣بآٜدَ ١دٔ
قً ّٛايػٝب ،عجطُٔ ايبشاحٚ ٠كبٮ ايدٓؿس با يػبادٚ ١ايسدعادٚ ،٠دبعًد٘
ٜٓعة افب ايػهلل بعـب ا٭ٌَ ٚايةااٜٚ ،٤جاًع افب اىبسجكبٌ بشٛم ٚحغب،١
ٜٚه ٕٛأدا ٙ٩يًعبادا

ٚاىبٓاسو ٚاق َٔ ١ٝايهٛاحث َٚا ؽبؿ ٘ٝايهللٖة َٔ

ايٓٛازٍ ٚاىبصا٥ب.
ٜٚعجي اىبثٌ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯ ١ٜحهب ١بايٓاس ًب قًد ّٛايػٝدب َدٔ
ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٱخباح قٔ ْل ٍٚايب ٤٬بايهؿاح.
ايثاْ :ٞقهللّ ععٝـب ٚسٚ ١ًٝسبب عًـ أَٛاٍ ايهؿاحٚ ،يهدٔ ايكدهللح
اىبجٝكٔ اْ٘ َٔ قٓهللاا قلٚاٌ.
ايثايثْ :صة ٠اا ععافب يًُسًُـب بطدعـ ٖٚٚدٔ قدهللٚ ،ِٖٚحَٝد٘
بايؿكة ْٚك

ا٭َٛاٍ.

ايةابع :ععًل َطاَـب اٱبدج٤٬ا

ايدش ا داب

ايهؿداح َدٔ ا٭َدِ

ايسددابكَٚ ،١اٜصددٝب إخددٛاِْٗ َددٔ ا٭َددِ ا٭خددة ٣بإخجٝدداحِٖ ايهؿددة
ٚازبخٛد.
ٜٚعجي اىبثٌ ايٛاحد ؾٗٝا سٝؿاً واٜٚاً َٛاٗاً ىبٔ ٜعجهلل ٟقً ٢اٱسّ٬
ٚاىبسًُـب ،ؾُدٔ قًدِ ايػٝدب َدا سدًٝخل ايهؿداح ايدعٜ ٜٔعجدهلل ٕٚقًد٢
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اىبسًُـب ا ٫إ ٖع ٙاٯ ١ٜدبعً٘ ٚنأْ٘ َٔ قامل ايشٗٛد  ،قاٍ ععافب رفَمَْْ
وََُِِّوا ِِاٌَْ٣كِّ ٌَّا َٞاءَهُُْ فَطَوْ َ ٍَإََُِِْْٖ ؤََّْٔاءُ َِا وَأُوا ِِهِ ٍَطََْْٗسِئُوْد (.)1
ٚايػٝب خ٬ف ايشٗٛد ٚاسبطٛحٜٚ ،ةاد َٓ٘ َا غامس قدٔ حدٛاس
َٚهللاحى اْ٫سإٚ ،قهلل َهللا اا قلٚاٌ ًب أ ٍٚسٛح ٠ايبكة ٠اىبسدًُـب

ايع َٕٛٓ٪ٜ ٜٔبايػٝب يٝهٖ ٕٛعا ا ٫مبإ َؿجاحاً يًجؿك٘ ًب قً ّٛايكةإٓ،
ٚبًددٛؽ َةاعددب ايهُدداٍ با٭مبددإ باقجبدداح ٙأ دًَٚ ً٬هدد ١عجلًدد ٢آساحٖددا
اسبُٝهلل ٠قً ٢ا٭حنإ ٚازبٓإ ٚازبٛاْذ ٚازبٛاحا ،ؾٝه ٕٛقٚ ٍٛقُدٌ
اْ٫سإ ؾةقاً ي٬مبإ ٚاٱقةاح بايػٝبٚ ،أسةاح اشبًدل ايدش ٜعلدل قدٔ
إدحانٗا اٱْسإٜٚ ،كة َعٗا باي ةبٛب ١ٝاىباًك ١ا ععافب .
ٚقامل ايػٝب َٔ ايَٓ٬جاٖ َٔ ٖٛٚ ،ٞايشدٛاٖهلل قًد ٢بدهللٜع

دٓع

اا ٚقعدد ِٝقهللحعدد٘ٚ ،ربًددـ اْ٫سددإ قددٔ َعةؾدد ١أسددةاح ايسددُاٚا
ٚا٭ح

 ،يعا عؿطدٌ سدبخاْ٘ بصدٝػ ١اىبثدٌ ًب ايكدةإٓ يجكةٜدب د٫٫

ٚاسةاح ايػٝب افب أ ٖإ ايٓاس قً ٢عب ٛاٱنباٍ ٚاٱااحٚ ٠قبا ٜهؿٞ
هللاٜج٘ ٬ ٚحَ٘ٚ ،ع إ ايكةإٓ نجامس وا ٟٚظاٖة بهًُاع٘ ٚايؿاظ٘
ا ٫إ قًَٚ َ٘ٛطاَ ٘ٓٝايكهللسٚ ١ٝد٫٫ع٘ َٔ نٓدٛز قًدِ ايػٝدب  ،قداٍ

ععافب ر ذٌَِهَ ِِْٓ ؤَّْٔاءِ اٌْغََُِْ ُٔوَِ٢هِ بٌََِْهَد (.)2
ٚنعا بايٓسب ١يًعبادا

ٚايؿةا٥ض ؾاْٗدا َدٔ قدامل ايشدٗٛد ،ا ٫إ

َع اْٗٝا َٓٚاؾعٗا ٚسٛابٗا ايهللْٚ ٟٛٝا٭خة َٔ ٟٚقًِ ايػٝبَٚ ،ا ٜكّٛ
ب٘ ايهؿاح َٔ ايكبا٥ذ ٚاْؿام اىباٍ ًب ايجعهللٚ ٟضباحب ١ا٫سد ّ٬ؾاْد٘ َدٔ
قامل ايشٗٛدٚ ،ظاٖة يًعٝدإ ا ٫إٔ اضدةاح ٙقًدً ِٗٝب ايدهللْٝا ٚا٭خدة٠
ٜ٫عًُٗا ا ٫اا ععافبَٗٓٚ ،ا َاعؿطٌ ب٘ سدبخاْ٘ ًب ٖدع ٙاٯٜد ١يٝهدٕٛ
إااحٚ ٠ااٖهللاً قً ٢قًِ ايػٝب َٚانإ ٜٚهَٓ ٕٛد٘ َشدٗٛداً ٚحاضدةاً
قٓهلل ٚقٛق٘ ٚحصٛي٘ ،يً ٝـ اسبسةٚ ٠ايٓهللاَ ١اىبةنب ١قٓهلل ايهؿاح.
( )1سٛح ٠اْ٫عاّ .5
( )2سٛح ٠آٍ قُةإ . 44
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ؾُٔ َٓاؾع اٱخباح قٔ ايػٝب ًب ٖع ٙاٯ ١ٜإدحاى ايهؿاح يعً ١عًـ
أَددٛا ِ ٖٚدد ٛايهؿددة ٚازبخددٛد ٚايجُددادً ٟب ايػدد ٞباْؿددام أَددٛا ِ ًب
ايجعهلل  ٟقً ٢اىبسًُـب ،يجه ٕٛعبصة ٠يٲْسإ َاًكاًٚ ،قهللّ إعبصاح ُٖ٘
باىبادٜا

ٚا٭سبامس ايعاٖة َٔ ٠غري حاٛع افب قًًٗا ؾكهلل ٜه ٕٛيدعا

ا٭سبامس اشباحا ١ٝأسدبامس اعٝد ١عجعًدل بؿعدٌ ٚقُدٌ اْ٫سدإ َٗٓٚ ،دا
َٛضٛع اىبثاٍ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯَٚ ، ١ٜاؾ َٔ ٘ٝايهلل٫ي ١قً ٢قع ِٝقهللح٠
اا ٚقٗة٫ ٙقهللاٚ ٘٥اقهللا ٤حسٛي٘.
إ اا ععافب ٖ ٛقامل ايشٗادٚ ٠ايػٝب ٫ٚ ،ؼبد ٝبايػٝدب ا ٫اا
سددبخاْ٘ٚ ،اىبددةاد َٓدد٘ نبٝددع َاسدد ٣ٛاا ععددافب َددٔ اسبكددا٥ل ٚا٭اددٝا٤
ٚا٭َددٛح ٚقددامل اىبادٜددا

ٚاجملددةدا

َٚاٖٝجٗددا اعدداً ٚقةضدداً ٚإبجددهللا٤

ٚإسددجهللاَٚ ١غاٜددٚ ،١قددهلل حددث اا ععددافب ايعبددا د قًدد ٢ا٫مبددإ بايػٝددب ،
ٚعؿطدٌ بشددٛاٖهلل نددثريٚ ،٠اؾددةاد قهللٜددهللَٓ ٠دد٘ ًب ايكددةإٓ يٝهددَ ٕٛهللحسدد١
ٚحلَٗٓٚ ، ١ا اىبثٌ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯ ١ٜايهةمب.١

لاَىٌ شٍىع املصم انمرآًَ

إ اا قلٚاٌ ٖ ٛايك ٟٛايكادح قً ٢نٌ ا ٖٛٚ ،٧ايدعٜ ٟعادٞ

باٚ٫ؾٚ ٢ا٭متٚ ،عأع ٞايٓعِ َٓ٘ ععافب َجهاًَ ١عهؿ ٞايٓاس يهًٜٛٗٓ ٞا
َٓٗا ٜٓٚجؿعٛا َٓٗا قً ٢ايٛا٘ ا٭حسٔ ٖٛٚ ،ايع ٟاْعِ قً ٢اىبسدًُـب

بهُاٍ ايهللٚ ٜٔكباّ ايٓعُ ، ١قاٍ ععافب ر اٌََْوََْ ؤَوٍَُّْْٕ ٌَىُُْ ٍِنَىُُْ وَؤََّّْْٖذُٕ ػٍََذَْىُُْ
ِٔؼٌَِّْٗ وَرَظَُِٕ ٌَىُُْ اإلِضْالَََ ٍِنًاد (.)1

 َٔٚكباّ ايٓعُ ١اٱ ٚ ١ٝحٚد ايكةإٓ باىبثداٍ ايكةٜدب َدٔ ايٓداس ًب
َٛضٛق٘ ٚد٫٫ع٘ ٚأحهاَ٘ ،يهٜ ٞهللحى ايٓاس نبٝعاً َعاَْٚ ٘ٝا ؾَٔ ٘ٝ
ايػاٜا

ٚٚا ٙٛايجأدٜب ٚاٱحادادٖٚ ،د ٛاداٖهلل قًد ٢حااد ١اٱْسدإ

يًجعًِ ٚايجعً.ِٝ

( )1سٛح ٠اىبا٥هلل.3 ٠
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ٚعؿطددٌ اا قددل ٚاددٌ بهؿاٜدد ١ايٓدداس ًب ٖددعا ايبددامس قدداٍ ععددافب

رؤٌَذَْصَ اٌٍَّذهُ ِِىَذذا ٍ ػَّْذَُِْ د ٚيهددٔ ادداةاً َددٔ ايٓدداس ٜعةضدد ٕٛقددٔ أسددبامس
ايجعً ِٝاٱ ٜٚ ،ٞصة ٕٚقً ٢ايصهلل قٔ سب ٌٝاا ؾٝأع ٞاىبثدٌ ايكةآْدٞ
زااةاً قٔ ايصهللٚد ٚايصهللَٚ ،اْعاً َٔ اٱقاَ ١قً ٢ايهؿدة ٚاىبعا د،ٞ
ٚيٝس َٔ حهلل يًُٓاؾع ا٭خ٬قٚ ١ٝايمب ١ٜٛيًُثٌ ايكةآْٚ ،ٞنٌ َثٌ ٚحد
ؾَ ٘ٝهلل حس ١ااَعَ ١اْع ،١ااَع ١يًؿطاَ ،ٌ٥اْع َٔ ١اية ا.ٌ٥
 َٔٚؾطٌ اا ععدافب قًد ٢اٱْسدإ إ ايدٓعِ عدم ٣قًٝد٘ٚ ،إ اا
سبخاْ٘ ػبعٌ ايٓعُ ١ايدش عدأع ٞيٲْسدإ عاَدٚ ١اؾٝدَٚ ،١دٔ كبداّ ايٓعُد١
ذبكٝل ايػاٜا

ايساَ َٔ ١ٝاىبثٌ ايكةآْ ٞؾلا ٤بجكةٜب اىبعكدٚ ٍٛعشدب٘ٗٝ

باحملسٛس ،ايعٜ ٟؿكٗ٘ نٌ إْسإ يه ْ٘ٛال َٔ ٤ايٛاقع اي َٞٛٝيًٓاس،
َٗٓٚا اٛٝع اىبثٌ ايكةآْ ٞبـب ايٓاس ٖٚ ،عا ايشٛٝع ؼبجٌُ ٚاٖٛاً:
ا٭ :ٍٚاٛٝع اىبثٌ ايكةآْ ٞبـب ايعًُا ٤اىبسًُـب.
ايثدداْ :ٞإعبصدداح اددٛٝع اىبثددٌ ايكةآْددً ٞب اىبسددااهلل ٚأَددانٔ ايعبدداد٠
ٚايعنة.
ايثايثٜ :ؿك٘ اىبثٌٳ ايكةآْ ٞايةااٍ َٔ اىبسًُـب د ٕٚايٓسا.٤
ايةابعٜ :هللحى اىبسًُ ٕٛنبٝعاً نٛحاً ٚأْاساً َطاَـب اىبثٌ ايكةآْد،ٞ
َٚا ي٘ َٔ ايهللَٚ ، ٫٫ا ؾ َٔ ٘ٝاىبٛاقغ ٚايعي،٭ٕ ايكةإٓ ْلٍ خااباً

يًُسًُـب ِٖٚ ،ايع ٜٔآَٓٛا ب٘ قاٍ ععافب ر لًُْ آَِنا ِِاٌٍَّهِ وََِا ؤُْٔسِيَ ػٍَََْنَاد (.)1

اشبدداَسٜ :عددةف َطدداَـب اىبثددٌ ايكةآْدد ٞاىبسددًُٚ ٕٛأٖددٌ ايهجددامس
خا  ١٭ْ٘ عٓل َٔ ٌٜقٓهلل اا.
ايسددادس :ايٓدداس نبٝعدداً اددةق٘ سددٛاً ٤ب اىبثددٌ ايكةآْددَٚ ،ٞةؾدد١
َطاَٚ ،٘ٓٝاٛٝق٘ ب.ِٗٓٝ
ٚايصخٝذ ٖ ٛا٭خري ،ؾإ اىبثٌ ايكةآْ ٞمبجًو ا٭ًٖ ١ٝيًخطدٛحًب
أ ٖإ ايٓاس قٓهلل ايٛقا٥ع ٚا٭ح هللاثٜٚ ،ه ٕٛديٚ ً٬ٝقٓٝاً ٚحل ١بايػد١
( )1سٛح ٠آٍ قُةإ .84
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ٚسددبباً يًٗهللاٜددٚ ١ايةاددادَٚ ،عًُ داً يٮاٝدداٍ اىبجعاقبددَ ١ددٔ ايٓدداس قًدد٢
إخج٬ف ًًَٗا ٚأَصاحٖا ٚأزَاْٗا.
 َٔٚكباّ ايٓعُ ١اٱ ً ١ٝب اىبثٌ ايكةآْ ٞاْ٘ ٜك ّٛبٓؿس٘ بايشٛٝع بـب
ايٓاس  ٫ٚؼبجاج افب ٚسا ٥يٓكً٘ ٚبٝدإ َعاْٝد٘ َٚطداَ ٘ٓٝافب ايٓداس،
ؾُع وداع ايٓداس يًُثدٌ ايكةآْد ٞؾداِْٗ ٜدهللحنَ ٕٛطداَٜٚ ٘ٓٝةسد ًب
أ ٖاِْٗ ٚنأْ٘ َٔ اىبعً ٍٛايعٜ ٫ ٟج ًـ قٔ قًج٘ يٛا:ٙٛ
ا٭َ :ٍٚا ٜجطُٓ٘ َٔ اسبهُٚ ١ايبٝإ.
ايثاْ :ٞاىبثٌ ايكةآْ ٞخري ضبضْٚ ،ؿع قاّ يًٓاس نبٝعاً.
ايثايددث :خًدد ٛاىبثددٌ ايكةآْددَ ٞددٔ ايؿخددد ٚازبددةا ،ؾدد ٬عٓؿددة َٓدد٘
ايٓؿٛس.
ايةابع :عةاذ بةنا

ايجٓل ٌٜقً ٢اىبثٌ ايكةآْ.ٞ

اشباَس :خً ٛاىبثٌ ايكةآْ َٔ ٞايػةٜب ٚايشا ٚايٓادح َٔ ايٛقا٥ع
ٚا٭حهللاث.
ايسادس :يكهلل اعٌ اا قل ٚاٌ اىبثٌ ايكةآْ ٞحهب ١يًٓاس نبٝعاً،
ؾلا ٤بأحسٔ ٖٚ ١٦ٝأنبٌ

ٝػٚ ١أقةمس َٛضٛع يٝه ٕٛيدٝس ضبسٛسد ًا

ؾك  ،بٌ ٖد ٛايدعٜ ٟجكدةمس افب اٱْسدإ ٚحٛاسد٘ قبدا ٜجعدعح َعد٘ عدةى
اٱيجؿا

ايٚ ٘ٝايجهللبة قبعاْ ٘ٝايكهللس ،١ٝؾاحملسٛس ٖدَ ٛدا ؼبسد٘ اٱْسدإ

حبٛاس٘ اشبُس ١أَا اىبثٌ ايكةآْ ٞؾٗ ٛأخ

َٔ احملسٛس ا إ احملسٛس

ب٘ ٚإدحان٘ ٜ ٫جٛقـ قً ٢إحاد ٠اٱْسدإ ٚحدهلل ،ٙبدٌ إ اىبثدٌ ايكةآْدٞ
ٜجٛدد افب اٱْسإ ٜٚجكدةمس افب حٛاسد٘ٚ ،ػبعًدٗا عهللحند٘ طٛقداً ٚقٗدةاً
ٚإْاباقاًٚ ،قهلل اا ٤اىبثٌ ًب ٖع ٙاٯ ١ٜقبا ػبعدٌ اٱْسدإ ٜسجخطدة ٙندٌ
.ّٜٛ
أَا اىبسًِ ؾاْ٘ ٜجعنةٚ َٔ ٙا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚقٓهللَا ٜة ٣ايهداؾة ٜٓؿدل أَٛايد٘ ًب اىبعا دٚ ٞايجعدهلل ٟقًد٢
اىبسًُـب ،ؾكهلل ٜجباٖ ٢ايهاؾة قبا ٜشم َٔ ٜ٘ايس٬ا َٚا َ ٘٦ٜٝٗدٔ ايعدهلل٠
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ٚايعدهللد حملاحبدد ١اىبسددًُـب ،أَددا اىبسددًِ ؾاْد٘ ٜٓجعددة ْددل ٍٚايددبٚ ٤٬ايطددةح
ايشهللٜهلل بايهاؾةٚ ،عًـ أَٛاي٘.
ايثاْ :ٞايُٓاٚ ٤ايين ١ايش ذبصٌ ًب أَٛاٍ اىبسًُـب بًخاظ إ ايطهلل
سبب يًجعنري بطهلل ٙاٯخة  ،ؾخُٓٝا علداد أَٛاٍ اىبسًُـب َع اٱْؿام ًب
سب ٌٝاا ،ؾاِْٗ ٜسجخطة ٕٚعًـ أَٛاٍ ايهؿاح قٓهلل إْؿام ااة َِٓٗ
ًب اىبعا ٚ ٞايجعهلل ٟقً ٢اىبسًُـب.
ايةابع :قٓهلل عٖ ٠ٚ٬ع ٙاٯ ١ٜايهةمب ١أ ٚواقٗا.
اشباَس :حُٓٝا ٜمى بعض ا٭ؾةاد ايهؿة ٚؽبجاح ٕٚاٱسدَٚ ،ّ٬دا
ٜاةأ قً ٢حٝاعِٗ َٔ ايسهٚ ١ٓٝايسعادٚ ٠أسبامس ايين ،١يٝه ٕٛإخجٝاح
اٱس ّ٬أسةاً َباحناً يًُثٌ ايكةآْ ٞايٛاحد ًب ٖع ٙاٯ.١ٜ
ٚأَا ايهاؾة ؾاْ٘ ٜجعنة اىبثٌ ايكةآْٚ َٔ ٞا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚقٓهلل اٱْؿام ًب اىبعصٚ ١ٝايجعهللَٚ ، ٟدا ٜسدبب٘ اىبثدٌ ايكةآْدٞ
قٓهلل َٔ ٙاىب٬زَ ١ايعٖٓ ١ٝبـب اٱْؿام ٚايجًـ.
ايثاْ :ٞحاٍ ٖبٛمس ايةٜاا ايب احد،٠
قٓهللِٖ َلحٚقا

خٝذ إ بعدض ايهؿداح يدٝس

عجًـ بايةٜاا ايباحدٚ ،٠يهٔ نةٖا ًب ايكةإٓ اأَ ٤

بامس اىبثاٍ ٚايجشب ٘ٝيٝه ٕٛدحساً َٛٚقع.١
ايثايث :حص ٍٛايجًـ ًب أَٛاٍ ايهاؾةٚ ،ععةض٘ يً سداح ٠بسدبب
ظاٖة أ ٚآؾ ١قاٖة.٠
ايةابع :إدحاى حكٝك ١قبذ ايهؿة َٚا ٜمادذ قٓد٘ َدٔ ايطدةح ؾُدٔ
أسةاح خًل اٱْسإ إ ْؿس ايهاؾة  ٫ععةف ايسدهٚ ١ٓٝاٱسدجكةاح بدٌ
ًٖ ٞب حداٍ يد ٚ ّٛدةاع َسدجُة َدع ايكد ٠ٛايشدٗٚ ،١ٜٛذبدا ٍٚااٖدهلل٠
ايج ً

َٔ سًاإ ا ٚ ٣ٛايعدادا

اىبعََٛدٖٚ ،١دَ ٛدٔ َٓداؾع ْؿد

ايةٚا ًب آدّٚ ،ظٗٛح آساحً ٙب ا٭اٝاٍ اىبجعاقب َٔ ١أبٓا.٘٥
اشباَس :اشب ٝبٚ ١اشبسةإ ٚظٗٛح ايٓك

ًب ا٭َٛاٍ َدٔ غدري قًد١

ظاٖة ،٠ؾٗ ٛؼبسدب ٜٚكدهللح ٚػبجٗدهلل ًب نسدب ا٭َدٛاٍ ٚنبعٗدا ٚيهٓد٘
ٜؿددااً ٧ب ايٓجٝلدد ١بعٗددٛح ايددٓك

ؾٗٝددا ٚاٱبددج ٤٬بددأَٛح مل عهددٔ ًب
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اسبسددبإٚ ،إ حصددً

قٓددهلل ٙزٜدداد ٠ؾٗدد ٞإسددجهللحاج افب حددـبٚ ،دقدد٠ٛ

يًشهة ا ععافب باٱْابٚ ١ايجٛب.١
ايسادس :ح ١ٜ٩اىبسًُـب ٜ ِٖٚلداد ٕٚقٚ ،٠ٛعجسع دا٥ة ٠حهُِٗ،
ٚعهثة أَٛا ِٚ ،عجخسٔ أسبامس َعٝشجِٖٗٚ ،عا ا٭َة ظاٖة يًعٝإ ،إ
عشٗهلل حٝا ٠اىبسًُـب إحعكا ٤سةٜعاً ًب اىبًبس ٚاىبأنٌ ٚاىبسهٔٚ ،ؾ ٘ٝدق٠ٛ
يًٓاس نبٝعاً يهللخ ٍٛاٱسٚ ّ٬اٱقةاح بايعٛٝد ١ٜا ععافب ٚ ،اٱقجبداح
َٔ ا٭َثً ١ايٛاحدً ٠ب ايكةإٓ.
ؾُٔ غاٜا

نٌ َثٌ ٚاحد ًب ايكدةإٓ ايدهللق ٠ٛافب اٱسدٚ ّ٬حسدٔ

اٱمبإ ْٚبع ايهؿة ٚايط٬يٚ ،١قهلل ٜ ٫ه ٕٛاٛٝع اىبثٌ ايكةآْ ٞبايٓ

بٌ

باىبعٓٚ ٢اىبؿٗٚ ،ّٛعًو آ ١ٜأخةَ ٣دٔ إقلداز ايكدةإٓ ٚأسدبامس عؿطدٌٝ
اىبسًُـب قً ٢غريِٖ َٔ ا٭َِ إ اِْٗ ٜهللحن ٕٛاىبثٌ ايكةآْ ٞاَا بايج٠ٚ٬
ٚايٓ

ٚ ،أَا باىبعٓٚ ٢ايهلل٫ي ،١نُا اِْٗ  ٜٛدًَ ٕٛطداَ ٘ٓٝافب ايٓداس

بعا

اىبعَٓٚ ٢ا ٜؿٝهلل ذبكٝل ايػا َ٘ٓ ١ٜسٛا ٤قً ٢عب ٛاىبٛاب ١ايهًٝد ١أٚ

اىبٛاب ١ازبل.١ٝ٥
 َٔٚأسبامس إْجشاح َعاْ ٞأَثاٍ ايكةآْ ٞصب ٙ٪ٝبًػ ١احملسٛس اسباضة
ايكةٜب َٔ ايٓاسٚ ،ععًك٘ قبٛاضٝع حاضة ٠قٓهلل ايٓاس نبٝعداً نُدا ًب

قٛي٘ ععافب ر وََّ ًَِٛاٌْؼَنىَُّؤِ اَّٖ ََِْٔ ًََِْٗذا وَبِْ ؤَوْهَذَٓ اٌَُُّْذؤِ ٌَََّْذُٕ اٌْؼَنْىَُّذؤِد
( ، )1يجصـ َا ٜؿعً٘ ايعٓهبٛ

َٔ اشبٛٝط ايةقٝكد ١بٝجداً بإقجبداح ٙقٓٛاْداً

َٚثا ً٫ىبً ١ايهاؾة َٚا أخجا ح َٔ ٙقباد ٠ا٭ٚسإً ،ب َكابدٌ بٝد

اىبدَٔ٪

باا ْٚب ٘ٝايعٜ ٟه ٕٛبٝج٘ َٔ اٯاة ٚايص ة ٚاسبهللٜهلل.
َٚددٔ ٖٚددٔ بٝددٛ
ذبصٌ إزاي ١بٝ

ًَٚدد ١ايهؿدداح حصدد ٍٛايجًددـ ًب أَددٛا ِ ،نُددا

ايعٓهبٛ

بسٗٛيٚ ،١ا ٟداب ١عأع ٞيجٗااِ ايعٓهبدٛ

ؾإ بٝج٘ ٜ ٫سجاٝع ٚقاٜج٘ ٚحؿع٘ َٔٚ ،اٱقلاز ًب اىبثدٌ ايكةآْد ٞندة

( )1سٛح ٠ايعٓهبٛ

.41
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اهللٍ ايهاؾة بصدٝػ ١اىبثدٌ ،قداٍ ععدافب ر وَظَذرَََ ٌَنَذا َِذَٛالً ؤَطِذٌَ خٍَْمَذهُ لَذايَ

َِْٓ ٍُ ٌِْ٣اٌْؼِظَاََ وَهٌَِ رٌََُِِد (.)1
ٚيبا ٜهللٍ قً ٢إربا ايهؿاح اىبثٌ س٬حاً ًب ايباطٌٚ ،اٱ ةاح قً٢
ايعٓاد  ،نة مإ نباق َٔ ١نؿاح قةٜد َِٓٗ أب ٞبدٔ خًدـ ازبُخدٞ
ٚأب ٛاٌٗ ٚايعا  ٞبٔ ٚاٚ ، ٌ٥ايٛيٝهلل بٔ اىبػري ٠عهًُٛا ًب ْل ٍٚآٜا
ايكةإٓ بإحٝا ٤اىبٛع ،٢ؾكاٍ أب ٞبٔ خًـ :ا ٫عة ٕٚافب َا ٜكد ٍٛضبُدهلل
إ اا ٜبعدددث ا٭َدددٛا  ،سدددِ قددداٍٚ :ايددد٬

ٚايعدددل ٣٭ دددريٕ ايٝددد٘

ٚ٭خصُٓ٘ٚ ،أخع قعُاً بايٝاً ؾلعٌ ٜؿج٘ بٝهللٜ ٖٛٚ ٙكٜ :ٍٛا ضبُهلل أعة٣
اا ؼبٖ ٞٝعا بعهلل َا قهلل حّر قاٍ ايٓيب ضبُهلل

ْعِ ٜٚبعثو ٜٚهللخًو اِٗٓم(.)2
 َٔٚاٯٜا

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ:

إ ٜأع ٞإبااٍ َثٌ ايهؿاح َٔ قٓهلل اا بكٛي٘ ععافب رلًُْ

ٍََََُِْ٣ا اًٌَِِّ ؤَٔشَإَهَا ؤَويَ َِرٍْد (ٚ ،)3ؾٚ ٘ٝا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚدقدد ٠ٛيًُسددًُـب يًجصددهلل ٟ٭َثًددٚ ١حلددج ايهؿدداحٚ ،قددهللّ
عةنٗا ٚاأْٗا.
ايثآَْ :ٞع أَثً ١ايهؿاح َٔ ايشٛٝع ٚاٱْجشاح بـب ايٓداس بؿطدخٗا
ٚإباا ا.
ايثايث :بٝإ َٛضٛق ١ٝاىبثٌ ٚأسة ٙقٓهلل ايٓاس ،ؾًٝس بـب نة َثدٌ
ايهؿاح اقٚ ٙ٬بـب إبااي٘ َٔ آٜا

َجعهللد ،٠بٌ اا ٤ايةد ٚإقاَد ١اسبلد١

قً ٢ايهؿاح ًب اسباٍ.
ايةابع :إبااٍ َثٌ ايهؿداح قبثدٌ قةآْدٜ ٞجطدُٔ ايشدٛاٖهلل ايٛاقعٝد،١
ؾخُٓٝا نةٚا أَةاً ٜجعًل بعامل ايػٝب اا ٤حد ٙبايعا َ ،دع ندة َثدٌ

( )1سٛحٜ ٠س .78
( )2سٛح ٠ايهشاف .331/3
( )3سٛحٜ ٠س .79
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ٚااٖهلل قً ٢بهللٜع

ٓع اا  ،قاٍ سدبخاْ٘ ر ؤَوٌََذَْصَ اٌَّذًِِ خٍََذكَ اٌطذَّوَأِ

وَاألَرْضَ ِِمَا ِرٍ ػٍََي ؤَْْ ٍَ ٍُْكَ ٍََِِِ ٍََُُْ ْٛي وَهُوَ اٌْ َالقُ اٌْؼٍََُُِد (.)1
اشباَس :عٓبٚ ٘ٝذبعٜة ايهؿاح بًػ ١اىبثٌ ٚحدثِٗ قًد ٢اٱيجؿدا

افب

اىبثددٌ ايكةآْددٚ ٞايجددهللبة ًب َعاْٝدد٘ خص ٛداً ٚ ،اْدد٘ ٜددأع ٞبصددٝػ ١اسبلدد١
ايبايػٚ ،١ايهللي ٌٝايكاطع.

لاَىٌ املصم انمرآًَ رسانح

عؿطٌ اا قل ٚاٌ قً ٢ايٓاس ببعث ا٭ْبٝداَ ٤بشدةَٓٚ ٜٔدعح،ٜٔ
ٚحاًَـب َعِٗ حساي ١ايسُاً ٤ب ايجبًٝؼ ٚايٛقهلل ٚايٛقٝهللَٚ ،دٔ اٯٜدا
إ ا٭ْبٝا ٤أدٚا ٚظا٥ؿِٗ ايعكا٥هللٚ ١ٜمل ٜػادح أْ ٟيب َدِٓٗ ا٭ح

ا٫

ٚقهلل عةى َٔ بعهلل ٙأ خاباً ٚأعباقاً ٜكجهلل ٕٚبسريع٘ ٜٚعًُ ٕٛقبا اا ٤ب٘ َٔ
قٓهلل اا.
َٚع إ ايٓيب أقِ َٔ ايةسدٚ ٍٛبُٗٓٝدا قُدٚ ّٛخصدٛص َاًدل،
ؾهٌ حسْ ٖٛ ٍٛيب ٚيٝس ايعهس  ،ؾإ ا٭ْبٝدا ٤اخديٚا قد َِٗٛبداِْٗ
بًػٛا حسا٫

اا ٚ ،نةٚا يؿغ ايةساي ١بصٝػ ١ازبُعٚٚ ،حد ًب ايكةإٓ

قً ٢يسإ نٌ َٔ ْيب اا ْٛا ٖٛٚد قًُٗٝا ايس ّ٬قٛي٘ ععافب رؤٍَُِِّغُىُُْ
رِضَاالَِٔ رٌَِِّد (ًٚ ،)2ب اعٝب ٚحد ًب ايجٓل ٌٜرفََٗوٌََّي ػَنَُُْْ وَلَايَ ٍَالَوَِْ ٌَمَْْ
ؤٍََِْغُْٗىُُْ رِضَاالَِٔ رٌَِِّد(.)3
ٚاا٤

ْب ٠ٛضبُهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ حساي ١يًٓاس نبٝعاً،

ْٚلٍ قً ٘ٝايكةإٓ يٝه ٕٛحس ً٫ٛداُ٥اً ؽباطب ايٓاس قً ٢قهللح قكِ ٛ
َٚهللاحنِٜٗٚ ،عٌُ بسٓٓ٘  ٚأَثًج٘ اىبسًُٜٚ ، ٕٛهللق ٕٛايٓاس افب ا هللا١ٜ
ٚايةااد َٔ ٖٛٚ ،خصا٥
( )1سٛحٜ ٠س .81
( )2سٛح ٠ا٭قةاف .62
( )3سٛح ٠ا٭قةاف .93

خري أَ ١أخةا

يًٓاس.
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ٜٚأع ٞاىبثٌ ايكةآْ ٞحساي ١يًُسًُـب ٚايٓاس نبٝعاً  َٔٚ ،اٯٜدا
اْ٘ ٜ ٫ػادحِٖ ٜ ٫ٚعة

قِٓٗ ،ؾٝأع ٞايٓيب ٜٚهللق ٛافب ايجٛحٝهلل ٜٚبًؼ

ا٭حهاّ سِ ٜٓجكٌ افب ايةؾٝل ا٭قًْٚ ،٢لي
ٚععةض

ايهجب ايسُا ١ٜٚاىبجعهللد،٠

يًجخةٜـ ٚايجبهلل ٌٜسِ بعدث اا قدل ٚادٌ ضبُدهللاً

دً ٢اا

قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ بايكةإٓ يٝبك ٢حس ً٫ٛواٜٚاً داُ٥اً يًٓاسَ ،عصَٛاً َٔ
ايجخةٜـ ٚايجبهللٜ ٫ ،ٌٜاةأ قً ٢أحهاَ٘ ايٓس ٚايجػٝريٚ ،نعا بايٓسب١
٭َثًج٘ ؾٗ ٞسابج ١داٚ َٔ ١ُ٥ا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايٓ

ايكةآْٚ ،ٞإَجٓاع اىبثٌ ايكةآْد ٞقًد ٢ايجػدٝري ًب أيؿاظد٘

ٚنًُاع٘ ،نُا ًب اٯ ١ٜضبٌ ايبخث ،ؾاْٗا َةسً ١َٛب ايكةإٓ  ،نُا أْلي
قً ٢ايٓيب ضبُدهلل

دً ٢اا قًٝد٘ ٚآيد٘ ٚسدًِ ادأْٗا ادإٔ آٜدا

ايكدةإٓ

ا٭خة.٣
ايثاْ :ٞطةف اىبشب٘ ايٛاحد ًب أَثً ١ايكةإٓ ،ؾٗع ٙاٯ ١ٜععنة إْؿدام
ايهؿدداحًٚ ،ب نددٌ زَددإ ٜددة ٣ايٓدداس َددا ٜبعيدد٘ ايهؿدداح َددٔ ا٭َددٛاٍ ًب
اىبعا ٚ ٞايصهلل قٔ سب ٌٝاا ،يٝه ٕٛؾعًِٗ حل ١قًٚ ، ِٗٝسبباً يًعٔ
ايٓٛق ٞايعاّ بٓل ٍٚايب ٤٬بِٗٚ ،اا٤

اٯ ١ٜيجهٚ ٕٛقهللاً ٚقٗهللاً إ ٝاً

حبص ٍٛايجًـ ًب أَٛا ِ قً ٢عب ٛايكاع ٚاسبجِ ٚيٝس اٱحجُاٍ ،ؾٗعٙ
اٯَٚ ١ٜطاَٗٓٝا ايكهللس َٔ ١ٝاحملهُا

ٚيٝس َٔ اىبجشابٗا .

ايثايث :طةف اىبشب٘ ب٘ َٚا ٜجطُٓ٘ َٔ ايهلل٫٫

اٱقلازٚ ١ٜبهللٜع

ايكهللح ٠اٱ  ،١ٝؾلاً ٤ب ٖع ٙاٯ ١ٜبايةٜذ ايباحد ٠ايش ٜ ٫كهللح قًٗٝا ا٫
اا قددل ٚاددٌ ٜ ٫ٚعًددِ أٚاْٗددا ٚزَاْٗددا َٚددهللعٗا اٖ ٫دد ٛسددبخاَْ٘ٚ ،ددع
اٱحعكا ٤ايعًُٚ ٞايجكين ًب ٖعا ايلَإ ًب بامس اٱح اد ٚايؿًو ٚحاٍ
اىبٓدددا ٚاياكدددس ؾدددإ أٖدددٌ اٱخجصددداص ٜ ٫عًُددد ٕٛأٚإ ايةٜددداا
ٚا٭قا ريٚ ،دحا ١بةٚدعٗدا ا ٫حدـب إبجدهللاٗ٥ا ٚظٗدٛح إَاحاعٗداٚ ،ؾٝد٘
دق ٠ٛيٲْسإ يٲقةاح بطعؿ٘ ٚقللٚ ٙقً ١حًٝج٘ٚ ،ندعا بايٓسدب ١يجًدـ
أَٛاٍ ا يهاؾة ؾاْ٘ ٜ ٫عًِ أٚاْ٘ َٛ ٫ٚضٛق٘  ٫ٚنٝؿٝجد٘  ٫ٚسدةقج٘ ا٫
بعهلل حص ٍٛأْ ٚل ٍٚايبً ١ٝب٘.
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 َٔٚاٯٜا
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إ اٯ ١ٜاا٤

بصٝػ ١ازبُع َٔ اَٗ ١ا ٜٓؿل ايهؿاح،

َٚددٔ اٗددًَ ١هٝدد ١اسبددةث ،ؾددإ اٯٜدد ١مل عكددٌ حددةث قبددهلل ،أ ٚحددةث
نباق ،١بٌ قاي

بصٝػ ١ازبُع ايهثري اىبجعهللد بًؿغ محةث قّٛم يبا ٜهللٍ

قً ٢قعِ ايب ٤٬ايع ٟؼبٌ بايهؿاح.
 ٚدخٝذ إ اٯٜدد ١ادا٤

بًػدد ١ايجشدب ٘ٝا ٫اْٗددا  ٫كبٓدع َددٔ إسددجٓباط

ايهللحٚس ٚايعي َٓٗا َثدٌ أسدة ايدةٜذ ايبداحدٚ ٠نْٛد٘ أقدِ َدٔ إٔ ٜٓخصدة
بايلحع ٚايٓب

 ٖٛٚاىبسجكةأ َدٔ َعٓد ٢نًُد ١محدةثم َٚدا عدهللٍ قًٝد٘ َدٔ

اىبعاْ ٞاىبجعهللد.٠
ٚيًة ٜذ ايبداحد ٠أضدةاح َباادةٚ ٠أخدة ٣بايٛاسدا ٚ ١ندة
ضةحاً َبااةاً ٚاحهللاً ٬ٖ ٖٛٚى ايلحع ٚايٓبد
ؾججعًل با٭سةٚ ٠ا٭َٛاٍ ٚاىبكاَا

اٯٜد١

،أَدا ا٭ضدةاح ا٭خدة٣

اٱاجُاقٚ ١ٝايشإٔ ٚازبدا ٚ ٙدخ١

ايبهللٕ َٗٓٚ ،ا َا ٜأع٫ ٞحكاً بعهلل إْجٗا ٤زَإ ايعا ؿ٬ٖٚ ،١ى ا٭َٛاٍ
بعٗٛح ايؿؿب بـب ايهؿاح ٚإْشػا ِ قٔ ايصهلل قٔ سب ٌٝاا ،إ ٜدهللخٌ
ايٓاس اٱس ّ٬أؾٛاااً ٜٚؿكهلل ايهؿاح ايكهللح ٠قًَٓ ٢عِٗ َٔ دخٛي٘ ،أٚ
إساح ٠أٍسدبامس ايشدو ٚايةٜدب ،٭ٕ ضدٝاع أَدٛا ِ حلدٚ ١إْدعاح دِ،
ٚبةز دَٛ ٕٚا ًجِٗ ايجعهللٚ ٟاٱسا ٠٤يٲس.ّ٬
ٚإ إ اىبثٌ ايكةآْدْ ٞعُد ١قًد ٢ايٓدا س نبٝعداُ ؾكدهلل اعًد٘ اا قدل
ٚاٌ حسداي ١واٜٚدَ ١جهاًَد ١عبعدث قًد ٢اٱمبدإ ٚايصد٬اٚ ،عٓدهللمس
ايٓدداس يؿعددٌ اشبددريا ٚ ،ذبلددبِٗ قددٔ أسددبامس ايطدد٬يٚ ١ايلٜددؼٖٚ ،ددٛ
احب نةَ ِٜد٬زّ يٲْسدإ ؾكدهلل عصدٌ ايةسدا ٌ٥افب نباقدٚ ١أؾدةاد
َجخهللَٚ ٜٔجؿةقـب ٜٚاًع ٕٛقًٗٝاٜٛٚ ،يَ ٕٛطاَٗٓٝا أُٖ ١ٝخا .١
ا ٫إ عًو ا٭ُٖ ١ٝضبصٛح ٠بأٚاْٗدا َٛٚضدٛقٗا أَدا حسداي ١اىبثدٌ
ايكةآْ ٞؾٗ ٞحسايَٛ ١اٗ ١يًٓاس نبٝعاً ًٚب ا٭اٝاٍ اىبجعاقب ،١يٝس ؾٗٝا
إسجثٓا ٤٭ؾةاد أ ٚنباقا ٚ ،عجصـ ًب نٌ زَإ َٚهإ بعا
ٚايٛضٛا ًب أطةاف ٚأحنإ ايجشبًٚ ،٘ٝب َٛضٛقٗا .

ايبٝدإ
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ٜٚسجاٝع نٌ إْسدإ إسد جٓباط ايدهللحٚس ٚايعدي َٓٗداٖٚ ،دعا ايعُدّٛ
ٚايٛضٛا َٔ خصا٥
بايددعا

خري أَ ١أخةا

يًٓاس ،إ إ اىبسًُـب ٜٓجؿعٕٛ

َددٔ اىبثددٌ ايكةآْددٜٚ ٞج عْٚدد٘ دحس داً ٚقًُ داُ ْاؾع داًٜٚ ،ددهللق ٕٛبدد٘

ٚقبٛضٛق٘ ايٓاس افب اٱمبإٜٚ ،ؿطخ ٕٛب٘ ايهؿدة ٚازبخدٛد ٚايطد٬ي١
ؾٗ ٛحسدايَٛ ١اٗد ١يًُسدًُـب ٚٚدٜعد ١ؼبًُدٗا اىبسدًُ ٕٛ٭ٖدٌ ايهجدامس
ٚايٓاس نبٝعاً.
 َٔٚاٯٜا

إ ٖع ٙايةساي ١ع٪ع ٞمثاحٖا ْٚؿعٗا قًد ٢عبدَ ٛجصدٌ

ٚدا ،ِ٥٭ْٗا حساي ١واْ ١ٜٚلي
بٗا قً ٢ايٓيب ضبُهلل

َٔ قٓهلل اا ْٚ ،عُ ١عؿطٌ اا ععافب

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ٚأَجد٘ ،يجؿدٝض بةندا

اٱس ّ٬قًٚ ِٗٝقً ٢ايٓاس نبٝعاًٚ ،عهللحى ا٭َِ ٚاىبًٌ اىب جًؿ ١حاا١
ايٓاس افب ايكدةإٓ ٚاىبثدٌ ايكةآْدٚ ٞيدل ّٚايةادٛع ايٝد٘ ٚ ،إربدا  ٙإَاَد ًا
ٚٚس ١ًٝيًٓلاٚ ٠ؼبٌُ

بػ ١اٱْعاح ٚايجخعٜة اىبةنب ٚاىبجعهللد يًهؿاح،

ٚإ اا ٤اىبثٌ ًب ٖع ٙاٯ ١ٜايهةمب ١قبل ٤ٞايةٜذ قً ٢ايلحع ٚاسبةث.
ٚاا ٤اىبثٌ ًب آ ١ٜأخة ٣بايةٜذ ايشهللٜهلل ٠ايش عأع ٞقً ٢ايةَاد قاٍ

ععافب ر َِ ًَُٛآٌٍََِِّ وَفَرُوا ِِرََُِِِّْ ؤَػَّْاٌَُُُْ وَرََِا ٍ اشَْْْٗٔ ِِهِ اٌرٍِّ ُ١فٌِ ٍَوٍَْ ػَارِمٍد (.)1

ٚؾ ٘ٝإاعاح يًهؿاح بجػش ٞايبً ِ ٤٬ب أَٛا ِ ٚأقُا ِ ،ؾهٌ َا
ٜةٜهلل ٕٚبٓاٜ ٙ٤عٖب ٖباٜ ٫ٚ ،٤سجاٝع َٔ ٕٛذبكٝدل ا٭َداْٚ ٞايػاٜدا
ايش ٜكصهللٚ ، ٕٚؾ ٘ٝإخباح قٔ قهللّ عةعب ايثٛامس قً ٢ؾعٌ ايهاؾة ًب
بامس اٱحسإ افب اٯخة ، ٜٔٱعبصاح ايثٛامس باٱمبإ ٚقصهلل ايكةب ١افب
اا ععافب.

ػهى املُاسثح

ٜكاٍ أ امس ايسِٗ ايكةطاس إ ا مل ؽباٚ ،٧أ اب٘ بهعا أ ٟؾلع٘

بٜ٘ٚ ،ك اٍ أ ٝب بأَٛاي٘ أ ٟؾلع بٗاٚ ،اىبصٝب :١ايبًٚ ١ٝايهللاٖٝدَٚ ،١دع
ٚحٚد َاد ٠م امسمًب ايكةإٓ مثإ ٚسبعـب َة ٠ؾاْ٘ مل ٜةد يؿغ مأ اب م
( )1سٛح ٠ابةاٖ.18 ِٝ
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اً ٫ب ٖع ٙاٯ ١ٜايهةمب ١يبا ٜعين إ ايب ٤٬ؼبٌ بايهؿاح ٚاْ٘ ٜصٝبِٗ نُا
ٜصٝب ايسِٗ ٖهللؾ٘ ،يبا ٜهللٍ قً ٢اْعهللاّ احجُاٍ بكا ٤أَٛا ِ ًب س١َ٬
َٚأَٔ َٔ اىبصٝبٚ ١ايب.٤٬
ٚٚحد يؿغ محةثم ًب ايكةإٓ قشة َةا

ٚيدٝس ؾٗٝدا يؿدغ (حدةث

ق )ّٛاً ٫ب ٖع ٙاٯ ١ٜيًهلل٫ي ١قً ٢إ اىبصٝب ١ايش ذبٌ بايهؿاح البا ٖدٞ

بأَة َٚش ١٦ٝاا ععافبٚ ،قاٍ سبخاْ٘ ر وََِْٓ وَاَْ ٍُرٍُِْ َ٢ذرَْ٘ اٌذْئََْا ُٔاِٖذهِ
ِِنََْا وََِا ٌَهُ فٌِ اُخِرَِْ ِِْٓ َٔصٍَُِد (.)1

ؾٌٗ ٜعين ازبُع بـب اٯ ١ٜأقٚ ٙ٬اٯ ١ٜضبٌ ايبخث بإ قهللّ إْجؿداع
ايهؿاح َٔ أَٛا ِ ٜٓخصة بعامل اٯخة ، ٠ازبٛامس ٚ َٔ ٫ا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚأْ٘ َاًل ًب ايهللْٝا ٚاٯخة.٠
ايثاْ :ٞاىبةاد َٔ اسبةث ًب اٯ ١ٜأقد ٙ٬أقدِ َدٔ اسبدةث ايدٛاحد ًب
اٯ  ١ٜضبٌ ايبخث َٚا ؾٗٝا َٔ يػ ١ايجشب.٘ٝ
ايثايث :اىبثٌ ايٛاحد ًب اٯ ١ٜايهةمبد ١مل ٜٓدـ كبجدع ايهؿداح بداسبةث

ٚايلحع ٚاىباٍ بهللي ٌٝإبجهللا ٤اٯ ١ٜبكٛيد٘ ععدافب رََِٛذًُ َِذا ٍُنْفِمُذوَْدأ ٟإ
قٓهللِٖ أَٛاٚ ً٫قةٚضاً ٜٚ ،سجاٝع ٕٛاٱْؿام ٚايبعٍ ٚايصةفٚ ،يهِٓٗ
ػبخهلل ٕٚايٓعِ ب إخجٝاح ايهؿة ٚاٱْؿام ًب اىبعص ١ٝؾجصةف قِٓٗ ايٓعِ.
ٚقهلل اا٤

آٜا

ايكةإٓ بعنة اسبةث ٚ ،إ اا ععافب ٖ ٛايعٜٓ ٟبج٘

ٚؽبةج اسبب ايهثري َٔ اسبب ١ايٛاحهلل ، ٠قاٍ ععافب ر ؤَفَرَؤٍَُُْْٗ َِا َْٖ٣رُُٚوَْ*
ؤَؤَُُْْٔٗ َٖسْرَػُؤَهُ ؤََْ َٔ ُْٓ٣اٌسارِػُوَْ *ٌَوْ َٔشَاءُ ٌََٟؼٍَْنَاُِ َُِ٢اًِا فَظٍٍََُُْْٗ ََٖٗفَىََُّوَْ د (.)2
(.)2

( )1سٛح ٠ايشٛح.20 ٣
( )2سٛح ٠ايٛاؾع.65-63 ١
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ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ٜ ٫كٛئ أحهللنِ زحق

ٚيٝكٌ حةس (ٚ ، )1اسبااّ ٖ ٛا ش ِٝايع٪ٜ ٫ ٟنٌ ٜٓ ٫ٚجؿع بٜ٘ٚ ،ؿٝهلل
ازبُع بـب اٯ ١ٜأقٚ ٙ٬اٯ ١ٜضبٌ ايبخث إ ْل ٍٚايب ٤٬بأَٛاٍ ايهاؾةٜٔ
ٖ َٔ ٛقٓهلل اا قل ٚاٌ  ،نُا اْد٘ ايدعٜ ٟةسدٌ ايةٜداا ايبداحد٫ٚ ، ٠
ٜكهللح قً ٘ٝغري ٙسبخاْ٘.

قٛي٘ ععافب رلٍََُّوا ؤَْٔفُطََُُْد
ااٖ ٤عا ايشاة َٔ اٯ ١ٜيجكٝٝهلل اىبٛضٛع اىبشب٘ ب٘ ًب اٯ ١ٜبإ ايةٜذ

ايباحد ٠مل عصب ا ٫زحع أْاس ظًُٛا أْؿسِٗ َع إ ايةٜذ ايباحد ٠ب٤٬
ٜصٝب ايي ٚايؿااةٜٚ ،أع ٞقً ٢ايؿلع َاًكاًًٚ ،ب ٖعا ايجكٝٝهلل ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإ ا٭َة بٝهلل اا ععافب َٔٚ ،ايةٜذ َا عأع ٞخصٝص ١ٱبج٤٬
ايهؿاح ٚايعاىبـب َٓٚ ،عِٗ َٔ َٛا ً ١ايجصهلل.ٟ
ايثاْ َٔ :ٞايةٜذ َا عهد ٕٛندٛاحث ٜةسدًٗا اا قلٚادٌ َ٫جخدإ
ٚاخجبدداح ايعبدداد ٚدقددٛعِٗ يً صدديَٗٓٚ ،ددا َددا عاًددب ايعدداىبـب بايددعا
ٚأَٛا ِ ٚحةسِٗ  ،نُا ًب اٯ ١ٜضبٌ ايبخث  َٔٚ ،ايكةا ٔ٥قً ٘ٝقٛيد٘

ععافب رؤَرَإَِْ َ٢رَْ٘ لَوٍَْ لٍََُّوا ؤَْٔفُطََُُْد.

ايثايثٜ :جلًً ٢ب ٖع ٙايةٜذ ايباحد ٠غطب اا ععدافب قًد ٢ايكدّٛ
ايهاؾةٚ ،ٜٔظًُِٗ ٭ْؿسِٗ.
ايةابع :حص ٍٛايٓهللاَٚ ١اسبسة ٠قٓهلل ايهؿاح قٓهلل عًـ أَٛا ِ ٭ِْٗ
ظًُٛا أْؿسِٗ ٚكبادٚا ًب ايػ ٞايػةٚح.
اشباَس :بٝإ قاْ ٕٛساب
اا ٜبجً ِٗٝاا بٓك

 ٖٛٚإ ايعٜ ٜٔعًُ ٕٛاْؿسِٗ ٜٚعصٕٛ

ا٭َٛاٍْٚ ،ل ٍٚاىبصا٥ب ٚاْعهللاّ ايين.١

ايسادس :بٝإ اىبا٥ل بـب اىبسًِ ٚايهاؾة حـب ْل ٍٚايدب ،٤٬ؾايةٜداا
ايباحدٚ ٠ايهٛاحث عٓلٍ بايي ٚايؿااةٚ ،اىبسًِ ٚغري اىبسًِ ،اَا اىبسًِ
ؾاْ٘ ٜثامس قًَ ٢ا ا ٝب بًٜ٘ٚ ،لأ افب اا ععافب َسدجػؿةاً َٓٝبداً سداً٬٥
( )1صبُع ايبٝإ .223/9
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ايثٛامس ٚاشبًـٜٚ ،جخً ٢بايصيٜٚ ،عٗة ايكب ٍٛبأَة اا ،اَا ايهاؾة ؾ٬
سٛامس ي٘ قًَ ٢ا ا ٝب بٜ٘ٚ ،صٝب٘ ازبل ع ٜٚشعة باشبعٜٚ ،ٕ٫هللحى قبذ
ايهؿة ٚازبخٛد.
ايسددابع :اددا ٤ايكٝددهلل ًب اٯٜدد ١يٲخبدداح قددٔ إسددجخكام ايهؿدداح عًددـ
اَٛا ِ ِْٗ٫ ،ظاىب ٕٛ٭ْؿسِٗ.
ٜٚأع ٞظًِ ايٓؿس ًب اىبكاّ مبعٓ ٢اِْٗ زحقٛا ًب غري أٚإ ايلحع اٚ
ًب َهإ عٗب قً ٘ٝايةٜذ ايباحد ٖٛٚ ٠قةض ١يًجًـ يًجعنري بًػ ١ايجشب٘ٝ
بإ ايهؿاح ٜطع ٕٛأَٛا ِ ٚإْؿاقِٗ ًب غري ضبً٘.
ًٚب اٯ ١ٜدق ٠ٛيًٓداس نبٝعد ًا ٱاجٓدامس ظًدِ ايدٓؿسَٓٚ ،عٗدا َدٔ
حكٗا ًب ايعبادٚ ٠ايص٬اٚ ،ايعًِ قبٝذ َاًكاً ٚ ،اا٤

اٯ ١ٜيج٪نهلل اْ٘

ٜٓ٫خصة بايجعهلل ٟقً ٢ا٭خة ٜٔبٌ ٜشٌُ ظًِ ايٓؿس ٚايعا ٚ ،حُٓٝا
ٜعًِ اْ٫سإ غريٜ ٙأع ٞايب ٤٬ا ٚايعكامسٚ ،يهٔ حُٓٝا ٜعًِ ْؿس٘ ٖدٌ
ٜسجخل ايععامس اّ اْ٘ اَة خاص ب٘ ،ازبٛامس ٖ ٛا٭ٚ ٍٚب٘ اا٤

ٖعٙ

اٯ ،١ٜؾعًِ ايٓؿس بايجعهللٚ ٟؾعٌ ايباطٌ سبب يٓل ٍٚايبٚ ٤٬ايعكامس،
ًٚب اٯٚ ١ٜا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايجخعٜة َٔ ظًِ ايٓؿس.
ايثاْ :ٞيل ّٚإاجٓامس اٱسا ٠٤افب ايٓؿس ٚايعا .
ايثايددث :ايددهللق ٠ٛافب ايجعددا ٕٚقًدد ٢ايددي ٚايجكددْٚ ،٣ٛبددع ايجعاضددهلل
ٚايجعاً ٕٚب اؾعاٍ ايهؿة.
ٚاا٤

اٯ ١ٜبصٝػ ١ازبُع  ٚخٝذ إ ٖع ٙايصٝػ ١عجعًدل باىبشدب٘

ب٘ ،ا ٫اْٗا عجطُٔ اٱااح ٠افب أَٛح:
ا٭ :ٍٚظًِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗ باخجٝاحِٖ ايهؿة.
ايثاْ :ٞاْعهللاّ ايٓصذ ؾُٝا بـب ايهؿاح  ،ؾ ٬ؼبث بعطِٗ بعطاً قً٢
ْبدع ايهؿددة ٚاٱْؿددام ًب اىبعا د ،ٞبددٌ بددايعهس ؾداِْٗ ٜجٓدداا ٕٛبدداىبٓهة
َٚعادا ٠اٱس.ّ٬
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ايثايددث :ايددبَ ٤٬عًدد ٍٛيًهؿددة ٚعٛظٝددـ ايهدداؾة أَٛايدد٘ ًب اىبعصدد١ٝ
ٚايجعهلل.ٟ
ايةابع :قٝاّ ايهؿاح قًد ٢عبد ٛاٱذبداد ٚايجعدهللد باْ٫ؿدام ًب اىبعا دٞ
ٚايجعهلل ٟقً ٢اىبسًُـب ،ؾهٌ ٚاحهلل َِٓٗ ٜعًِ ْؿس٘ ٚنباقج٘ ،اَا ظًُ٘
يٓؿس٘ ؾبكا ٘٥قً ٢ايهؿة ٚاْ٫ؿام ؾٚ ،٘ٝاَا ظًُ٘ زبُاقج٘ ؾاٱاماى َعِٗ
ًب اىبعا ٚ ٞبعٍ ا٭َٛاٍ ًب ايجعهلل ٟقً ٢ا٫س ،ّ٬إ بكدا ٤ايؿدةد قًد٢
ايهؿة ْٛع َ٪ازحٚ ٠ععطدٝهلل يًهؿداح اٯخدةً ٜٔب كبسدهِٗ قبؿداٖ ِٝايهؿدة
ٚايط٬ي.١
اشباَسٜ :طع ايهؿاح اَٛا ِ ًب غري اىبٛضع ٚايسب ٌٝايدع ٟػبدب
إ عٓؿددل ؾٝدد٘ٚ ،ا٭حهدداّ ايجهًٝؿٝدد ١وبسددٖٚ ١دد ٞايٛاددٛمس ٚايٓددهللمس
ٚاٱباحٚ ١ايهةاٖٚ ١اسبةَٜٚ ،١جصـ ايهؿاح باِْٗ ٜٓؿك ٕٛاَٛا ِ ؾُٝا
ٖ ٛضبةّ ٚيبٓٛع اةقاً.
ؾلا٤

اٯ ١ٜبصٝػ ١ايجشب ٘ٝيًجعنري بعًُِٗ ْ٫ؿسِٗ َٔ ٚا:ٙٛ

ا٭ :ٍٚطبايؿجِٗ يًٛظٝؿ ١ايشةق.١ٝ
ايثاْ :ٞاْؿام اىباٍ ًب احملةَا .
ايثايث :ايجؿة ٜقبدا اعدٌ اا ًب اٜدهللَ ِٜٗدٔ اىبداٍٖٚ ،دٌ ٖدَ ٛدٔ
ايجبعٜة ،ازبٛامس اْ٘ اخس َٔ ايجبعٜة ٚ ،اْ٘ اْؿام ًب ايباطدٌ ٚاىبعصد١ٝ
ٚاٱضةاح باٱسٚ ّ٬اىبسًُـب.
ايةابع َٔ :ظًِ ايهؿاح ٭ ْؿسِٗ إخجٝداحِٖ سد ٤ٛايعاقبدٚ ،١دخدٍٛ
ايٓاح  ّٜٛايكٝاَ ٖٛٚ ، ١اادهلل ٚاد ٙٛظًدِ ايدٓؿسٚ ،ادا ٤اىبثدٌ ًب اٯٜد١
ي٬خباح قٔ َكهللَدٖ ١دعا ايعدعامس بٗد٬ى ا٭َدٛاٍ َٚ ،دا ٜصداحب٘ َدٔ
اٚ ٣ ٫اسبسةٚ ٠ا٭مل.
ٚاا٤

اٯ ١ٜيج ي قٔ قًٖ ١عا ا ٬ى ٚسبب عًدـ اَ٫دٛاٍ ندٞ

عٓؿة ْؿٛس ايهؿاح َٔ ايهؿة ٚازبخٛد ٚاْ٫ؿام ؾٜٚ ،٘ٝج ًٛا قٔ ظًُِٗ
٭ْؿسِٗ ٚعؿةٜاِٗ با٭َٛاٍ ٚععةضدِٗ يًعكدامس ايدهللْٚ ٟٛٝا٭خدة،ٟٚ
ٚظًِ ايٓؿس َٔ ايهً ٞاىبشهو ايعٜ ٟه ٕٛقًَ ٢ةاعدب َجؿاٚعد ١قد٠ٛ
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ٚضعؿاًٚ ،ااهللٖا ٚانثةٖا اخجٝاح ايهؿة ٚاْ٫ؿام ؾٝد٘ ًٚب ايجعدهلل ٟقًد٢
اىبسًُـب ؾًعا اا ٤اىبثٌ ًب ٖع  ٙاٯ ١ٜي٪ٝنهلل ايعدعامس ا٫يد ِٝايدعٜٓ ٟدلٍ
بايهؿاح.
ٚعبـب اٯ ١ٜحكٝك ٖٞٚ ١قبذ ظًِ ايٓؿس ٚيدل ّٚدبٓبد٘ٚ ،ايجٓدل ٙقدٔ
اية ا٥ددٌ ٚا٫خدد٬م اىبعََٛددٚ ،١ااجٓددامس ايعكا٥ددهلل ايؿاسددهللٚ ٠ا٭قُدداٍ
ايطاح ٠بايٓؿس ٚايػري ،ا إ ظًِ ايػري ٖ ٛظًِ يًٓؿس اٜطاً ىبا ٜمعب
قً َٔ ٘ٝايعٛاقب ايٛخٚ ١ ُٝاٱسِ ٚايعْب ايعٜ ٟسجٛاب ايععامس.
ؾٝأع ٞايب ٤٬يٝهدـ اْ٫سدإ قدٔ ظًدِ ْؿسد٘ ٚغدريَٚ ،ٙدٔ ايعصدُ١
اَجٓاع اىبعصًٚ ،١ٝب اٯ ١ٜدق ٠ٛيهٌ اْسإ بًلٚ ّٚضع اىباٍ ًب َٛضٛق٘
ٚقهللّ اربا ٚ ٙس ١ًٝيًُعصَٚ ،١ٝاد ٠يًعًِ ٚاٱضةاح با٭خة.ٜٔ

لاَىٌ "ظهًىا أَفسهى"

يكهلل أْعِ اا قل  ٚاٌ قً ٢اٱْسإ بإ حزق٘ ايعكٌ ٚ ،اعً٘ قادحاً

قً ٢إخجٝاح طةٜل ا هللاٚ ١ٜايةااد  ،قاٍ ععافب روَهٍََْْنَاُِ اٌنٍَِْْْٟٓد (،)1

أ ٟسب ٌٝاشبري ٚسب ٌٝايشة ٖٛٚ ،اىبة ٟٚقٔ اٱَاّ قًٚ ٞقبهلل اا بدٔ
َسعٛدٚ ،قبهلل اا بٔ قباسٚ ،ؾ ٘ٝااٖهلل قً ٢قٝاّ اسبل ١قً ٢اٱْسإ
بأًٖ ٝج٘ ىبعةؾ ١دحٚمس اشبري ٚايص٬اٚ ،طةم ايط٬يٚ ١ايػٛاٚ ،١ٜايكهللح٠
قً ٢ايجُٝٝل بُٗٓٝاٚ ،ذبصَ ٌٝا ؾ ٘ٝايةؾعٚ ١ايعل بإعباع سٓٔ اشبري ٚأدا٤
ايؿةا٥ض ٚاىبٓاسو َٔٚ ،ايٓاس َٔ ٜعة

قٔ حهِ ٚإدحاى ايعكدٌ،

ٜٚجبع ايٓؿس ايشٗٚ ،١ٜٛػبعٌ يساْ٘ ٚاٛاحح٘ أسري ٠بٝهلل ا  ٣ٛاحملض
ايع٪ٜ ٟدً ٟب قاقبج٘ افب اشبساح ٠ايهللْٚ ١ٜٛٝا٭خة.١ٜٚ
ٚسبب ٖع ٙاشبساح ٠أَة اعٚ ،ٞؾعٌ ا صَ ٞدٔ اٱْسدإ ٚيدٝس
َٔ غريٚ ٙإ نإ عابعاً يًػري َٓكاداً ٭ٚاَدة ٙنُدا ًب إعبداع ايعدامل ،٭ٕ
إعباق٘ ْٛع ظًِ يًٓؿس ٚقهللّ إندةاّ دا ٚإعبدةاف قُدا ػبدب إ ٜؿعًد٘
اٱْسإ ؾًكهلل أنةَ٘ اا ق ل ٚاٌ ٚاعً٘ خًٝؿً ١ب ا٭ح
( )1سٛح ٠ايبًهلل .10

يٝك ّٛبأؾعاٍ
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ايص٬ا ٚايعباد٪ٜٚ ٠د ٟاىبٓاسوٚ ،ػبجٓب ايٓٛاًٖ ٞب داح ايدهللْٝا ايدش
ٖ ٞداح إخجباح ٚإَجخإ َٚلحق ١افب اٯخة.٠
ؾُٔ ايٓاس َٔ ٜلحع اشبري ؾٗٝا يٝخصهلل ا٭اة ٚايثٛامس ٚػبهلل أَاَد٘
ًب اٯخة ٠مثة ٠زحقد٘ٚ ،أادة قبادعد٘ٚ ،ا٭ضدعاف اىبطداقؿ ١ٱْؿاقد٘ ًب
سب ٌٝاا  َٔٚايٓاس ٜلحع ايشة ٜٓٚؿل أَٛايد٘ ًب ايباطدٌ يدري ٣ايجًدـ
٬ٖٚى ا٭َٛاٍ ًب ايهللْٝا ،ؾُٔ حهب ١اا قل ٚاٌ ًب ايهللْٝا اْ٘ ٜ ٫مى
ايهاؾة ٜٓؿل ا٭َٛاٍ ايهثريً ٠ب اىبعا ٚ ،ٞضباحب ١اٱس ّ٬سِ ٜؿااّٜٛ ٧
ايكٝاَ ١بايعْٛمس ايعع ١ُٝايش عكٛد ٙافب ايٓ اح ،بٌ ٜجؿطٌ قً ٘ٝباٱْعاح
َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبعث ١ا٭ْبٝاٚ ٤اىبةسًـب.
ايثاْ :ٞعٓل ٌٜايهجب ايسُا.١ٜٚ
ايثايث :صبٖ ٤ٞع ٙاٯ ١ٜايهةمب ١بايٛقٝهلل ٚايج ٜٛـٚ ،دق ٠ٛايهؿاح
ايع ٜٔؼبب ٕٛأَٛا ِ افب حؿعٗا بإاجٓامس إْؿدام اداة َٓٗدا ًب اىبعصد١ٝ
ٚايجعهلل.ٟ
ايةابددع :يػدد ١ايجشددب ٘ٝايددش ٜؿُٗٗددا ايٓدداس نبٝعدداً َددع ايجبدداً ٜٔب
َهللاحنِٗٚ ،نعا ٜهللحى َعاْٗٝا ايدعًٜ ٜٔدٗثٚ ٕٛحا ٤ايدهللْٝا ٚزٜٓجٗدا٫ٚ ،
ٜهًؿ ٕٛأْؿسِٗ ايجدهللبة ًب قٛاقدب ا٭َدٛحَٚ ،عداْ ٞاٱْدعاحا

 ٚدٝؼ

ايٛقٝدهلل ايسدُا ،ٟٚؾٝددأع ٞاىبثدٌ ايكةآْدد ٞبصدٝػ ١احملسددٛس ايدعٜ ٟؿُٗدد٘
ايٓاس حج ٢قً ٌٝاٱنماث باىبٛاقغ َ ٚؿاٖ ِٝاسبهُٖٚ ،١عا ايٛا٘ َٔ
اٱقلاز ايكةآْٚ ٞإعصداف آٜاعد٘ قب اطبد ١ايٓداس نبٝعداًٚ ،صبد ٤ٞاىبثدٌ
اسبس ٞايعاٖة يًٓاس نبٝعاً ًب آٜا

ايكةإٓ ،يٝه ٕٛحلد ١قًد ٢ايدعٜٔ

ظًُٛا أْؿسِٗٚٚ ،س ١ًٝيٓلاعِٗ َٔ ٖعا ايعًِ ٚايجعدهلل ٟقًد ٢ايدٓؿس
ٚايػري.
 ٫ٚعٓخصة ٚظا٥ـ ٖع ٙاٯ ١ٜبعّ ايع  ٜٔظًُٛا أْؿسِٗ ٚإخباحِٖ
قٔ عًـ أَٛا ِ بٌ اْٗا عهللق ِٖٛيًٓلا َٔ ٠ظًِ ايٓؿسٚ ،ايجٓل ٙقدٔ
ايهؿة ٚايط٬ي.١
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اٯ ١ٜبايجشدب ٘ٝخبصدٛص اسبدةث ٚايٓبدا

ٚعًؿد٘ بدايةٜذ

ايباحدٚ ،٠قٝهللع٘ اٯ ١ٜبجعٝـب ًَه ١ٝأسبةث  ٖٛٚ ،اْ٘ يك ّٛظًُٛا أْؿسِٗ
ًب إادداح ٠افب ْددل ٍٚايددبٚ ٤٬ا يعددعامس بايهؿدداح ٭ْٗددِ ظًُددٛا أْؿسددِٗ
بإخجٝاحِٖ ايهؿةٚ ،بإْؿاقِٗ ا٭َٛاٍ ًب ضباحب ١اٱس.ّ٬
ًٚب اٯ ١ٜذبعٜة يًُسًُـب َٔ ايةن ٕٛيًهؿاح ايعٜٓ ٜٔؿك ٕٛأَٛا ِ
ًب اىبعا ددٚ ٞايجعددهلل ٟقًدد ٢اٱسددٚ ، ّ٬إاجٓددامس ايبٝددع ٚايشددةاَ ٤عٗددِ
باٯاٌ َٚا ؼبجٌُ َعد٘ قلدلِٖ قدٔ ايٛؾدا ٤بايدهللٚ ٕٜٛإظبداز ا٭قُداٍ
ٚايٓٗ ٞقٔ طباياجِٗ َٚصاحبجِٗ َٚدهللآٖجِٗ ٚيبداس زٜٗدِٚ ،حطدٛح
صبايسِٗ ٚاٱْصا

اي ِٗٝقاٍ ععافب ر وَالَ َٖرْوَنُوا بٌَِي آٌٍََِِّ لٍََُّوا فَََّٗطىُُْ

اٌنارُد (.)1
ٚمل عكٌ اٯ ١ٜمحدةث قد ّٛظداىبـبم بدٌ قايد

محدةث قد ّٛظًُدٛا

أْؿسِٗم ٭ٕ بـب ايعًِ َا ًكاً ٚظًِ ايٓؿس قَُٛداً ٚخص ٛداً َاًكداً،
ٚا٭ ٍٚأقددِ َددٔ ايثدداْ ،ٞؾلددا٤

اٯٜدد ١يجٛنٝددهلل عًددبس ايهؿدداح بعًُٗددِ

٭ْؿسِٗ ٚععهلل ِٜٗقًٗٝاٚ ،إسبام ايطةح بٗا ٚايكاٗ٥ا ًب ايععامسٚ ،حصة
ظًِ ايهؿاح بأْؿسِٗ ًب اٯ ١ٜيبٝإ حكٝك ٖٞٚ ، ١إ إْؿاقِٗ ا٭َٛاٍ ًب
ضباحب ١اٱس ّ٬ئ ٜطة اىب سًُـبٚ ،ئ ٜه ٕٛقً ١عاَد ١ىبٓدع ايٓداس َدٔ
دخ ٍٛاٱس ،ّ٬ؾكٛي٘ ععافب مظًُٛا أْؿسِٗم آ ١ٜإقلازٜدً ١ب ايكدةإٓ ،
ٚااٖهلل قًْ ٢لٚي٘ َٔ قٓهلل اا ،ىبدا ؾٝد٘ َدٔ ايبشداح ٠يًُسدًُـب بدا٭َٔ
ٚايس َٔ ١َ٬ايهؿاح ٚأَٛا ِ ٚاٛٝاِٗ.
ْ َٔٚعِ اا قً ٢ايٓاس أْ٘ سبخاْ٘ أحاد يًُسًُـب ايعل ٚايةؾعَٗٓٚ ،١ا
دؾع ايشة ٚايطةح قِٓٗ.
 َٔٚإخباح اٯ ١ٜقٔ إضةاح ايهؿاح بأْؿسِٗ قٓهلل إْؿاقِٗ ًب اىبعا ٞ
ْٛع ربٜٛـ ٚٚقٝهلل ٚععنري قبا ٬ٜق َٔ ْ٘ٛايععامس ا٭خة ، ٟٚقاٍ ععدافب

( )1سٛحٖٛ ٠د .113
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ر بِْ آٌٍََِِّ وَفَرُوا وَلٍََُّوا ٌَُْ ٍَىُْٓ اٌٍَّهُ ٌََِغْفِرَ ٌََُُْد ( ،)1نُا إ  ٚـ ايهؿاح
ايهؿدداح ٚايؿاسددكـب ايددعٜٓ ٜٔؿكدد ٕٛأَددٛا ِ ًب ضباحبدد ١اٱسدد ّ٬بايعدداىبـب

٭ْؿسِٗ دق ِ ٠ٛيًجٛبٚ ١اٱْاب ١قاٍ ععافب ر فََّْٓ َٖاََ ِِذْٓ َِؼْذِْ لٍُِّْذهِ
وَؤَرٍَْ َ١فَةِْ اٌٍَّهَ ٍَُٗوَُ ػٍَََْهِد(.)2
ٚي ٛإْجكٌ ايهداؾة افب اٱسد ّ٬ؾاْد٘ ٜهدً ٕٛب َدأَٔ َدٔ اٱْدعاحا
ٚايعّ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯ ١ٜايهةمبدَٚ ١دا ؾٗٝدا َدٔ اىبثدٌ ايدعٖ ٟدٚ ٛقٝدهلل
ٚربٜٛـ اا ٤بصٝػ ١اىبثٌ.
ٖٚددعا َددٔ خص ٛددٝا

اىبثددٌ ايسددُا ،ٟٚؾأَثدداٍ ايشددعٛمس ٚا٭َددِ

عكجبس َٔ ٚقا٥ع ٚحٛادث ،أَدا اىبثدٌ ايسدُا ٟٚؾٗدَ ٛهللحسد ١قكا٥هللٜد١
ٚإْعاح ٚربٜٛـ نُا ٜأع ٞإخباحاً قٔ حاٍ ٚأَة حادث قكٛب ١أ ٚالا،٤
 ٚخٝذ إ اٯ ١ٜاا٤

باٱخباح بصٝػ ١اىبثٌ قٔ عًـ أَٛاٍ ايهؿاح ا٫

اْٗددا أقددِ ًب َٛضددٛقٗا ،ا إ عًددـ ا٭َددٛاٍ َكهللَدد ١يٓددل ٍٚايعددعامس،
ٚحص ٍٛاٱسج٦صاٍ إ ا إسجُة ايهؿاح ًب اىبعا ٚ ٞايجعهلل ، ٟقاٍ ععافب

ر وََِا وُنا ٍَُِِْىٌِ اٌْمُرَى بِالَّ وَؤَهٍََُْا لَاٌُِّوَْد (.)3
ٚعبـب اٯ ١ٜحاا ١ايٓاس يبعث ١ايٓيب ضبُهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ

ٚاىبسًُـب ٱ ٬حِٗ ٚ ،ربًٝصِٗ َٔ ظًُِٗ ٭ْؿسِٗ ٚ ،عٓل ٜ٘ا٭ح
َٔ ايهؿة ٚايط٬يَٓٚ ،١ع س ٤ٛايجصةف ًب ا٭َٛاٍ ،ؾا ا نإ اٱسّ٬
 ٢ٜٗٓقٔ اٱسةاف ٚايجبعٜة ؾاْ٘ ؼباحمس اعٌ اىباٍ ًب ايجعهللٚ ٟاىبعا ٞ
ٚضباحب ١اٱس.ّ٬

ػهى املُاسثح

( )1سٛح ٠ايٓسا.168 ٤
( )2سٛح ٠اىبا٥هلل.39 ٠
( )3سٛح ٠ايكص
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نثري َٔ ٠ايكةإٓٚ ،اا٤

َاد ٠مظًِم ًب آٜا

نًُ ١مظًُٛام

ًب س٬سٚ ١أحبعـب َٛضعاً َٔ ايكةإٓ عجطُٔ ايعّ ٚايٛقٝهلل يًك ّٛايهاؾةٜٔ
آٜا

ٚايعاىبـب َٗٓ ،ا س

بًؿغ مظًُٛا أْؿسِٗم إسٓجـب َٓٗا ًب سٛح ٠آٍ

قُةإ ٚٚ ،احهللً ٠ب نٌ َٔ سٛح ٠ايٓساٖٛٚ ،٤دٚ ،إبةاٖٚ ،ِٝسبأ.
ٚقددهلل اددا٤

اٯٜدد ١ايثاْٝددَ ١ددٔ سددٛح ٠آٍ قُددةإ ًب َددهللا ايددعٜٔ

ٜجهللاحن ٕٛأْؿسِٜٗٗٚ ،لةَٓ ٕٚازٍ ظًِ ايٓؿس باٱسجػؿاح ا ٜسجخطة
اىبسًِ نة اا ٚاشبشٜٚ ،َ٘ٓ ١ٝجعنة قامل اٯخةَٚ ٠ا ؾٗٝا َدٔ ايثدٛامس
ٚايعكامس ؾٝكًع قٔ ايعْٛمس ٜٚجٛمس افب ا اٚ ،اا٤

اٯ ١ٜبصٝػ ١ازبُع

سٛاً ٤ب ظًِ ايٓؿس أً ٚب اٱسجػؿاح َ ٌْٝٚ ،ةعب ١ايعؿٚ ٛايجٛبٚ ، ١ؾ٘ٝ
َسا:ٌ٥
ا٭ٚفب :ايجباً ٜٔب دحا ١ظًِ ايٓؿس ،ؾايهداؾة ٜعًدِ ْؿسد٘ بإخجٝداح
ايهؿة  ٖٛٚسبب يهللخٛي٘ ايٓاحٜٓٚ ،ؿل أَٛاي٘ ًب اىبعص ١ٝؾٓٝلٍ ايب ٤٬ب٘،
ٚعصامس أَٛاي٘ ٚسةٚع٘ با يجًـٚ ،قهلل ٜأع ٞاىبسدًِ ايدعْٛمس  ،ؾٝجدٛمس افب
اا ععافب ،ؾٝػؿة ي٘.
ايثاْ :ٞؾجذ بامس ايجٛب ١يًُسًِ ٫ٚ ،عٛبَ ١ع ايهؿة ،إ اْ٘ َاْع َٔ
قب ٍٛايجٛب َٔ ١ايعْٛمس ،ؾد ٬سدب ٌٝافب قبد ٍٛعٛبد ١ايهداؾة ا ٫بٗلةاْد٘
يًهؿة.
ايثايث :بٝإ قاْ ٕٛساب

ٖٚد ٛإادماط اىبػؿدة ٠بايجٛبدَ ١دٔ ايهؿدة،

ٚايةاٛع افب اٱمبإ ٚا هللا.١ٜ
إٔ أحب ا ٤ٞافب اٱْسإ ْؿس٘ ٚ ،ا ا٭ٚيً ١ٜٛب اٱْؿام ٚايس١َ٬
ٚدؾع ا٭  ٣ي ٛعةدد ا٭َة بٗٓٝا ٚبـب غريٖاٚ ،يهدٔ ايهداؾة ٜكدهللّ قًد٢
ظًِ ْؿسٜ٘ٚ ،عةضٗا ٭اهلل ايععامس ،ؾجأع ٞآٜدا

ايكدةإٓ يجٛب ٝد٘ قًد٢

ٖعا ايؿعٌ ٖٚدعا ايجدٛب ٝبعاعد٘ ْدٛع إ د٬ا ٚدقد ٠ٛيًجٛبدٚ ١ايةاداد،
ٚيًٓؿس َعإ قهللٜهللَٗٓ ٠ا:
ا٭ :ٍٚا

ايش.٤ٞ

ايثاْ :ٞايةٚا.
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ايثايث :ازبٖٛة اىبجعًل با٭اساّ ععًل ايجهللبري ٚايجصةف.
ايةابع :ايش ٤ٞايباق َٔ ٞاٱْسإ بعهلل اىب. ٛ
ٚاىبةاد ًب اىبكاّ ٖ ٛاىبعٓ ٢ا٭ ٫ٚ ،ٍٚعجعاح

َع٘ اىبعاْ ٞا٭خة٣

أقدد ٙ٬إ إ قٛاقددب ٚأضددةاح ظًددِ ايهدداؾة يٓؿسدد٘ عشددٌُ اسبٝددا ٠ايددهللْٝا
ٚاٯخة.٠

حبس تالغً

َٔ ٚا ٙٛايبهللٜع ماٱدَاجم  ٖٛٚإ ٜهللَج اىبجهًِ ًب قصدهللٚ ٙغاٜجد٘

َٔ ايه ّ٬غةضاً ًب غة

 ،أ ٚبهللٜعاً ًب بهللٜع ،ؾٝعٗة َٔ ايهدٚ ّ٬اد٘

ٚاحهلل ٚيهٓ٘ ٜجطُٔ ايٛا٘ ايثاًْ ٞب َعٓا ٙقً ٢عب ٛاٱاداحٚ ٠ايهلل٫يد،١
ٜٚأعٖ ٞعا اىبعًٓ ٢ب آٜا

ايكةإٓ قً ٢عب ٛايجعهللد ٚاٱعب ٍ٬ايَ ٬جٓاٖ،ٞ

ٚايش عهللق ٛايعًُاٚ ٤ايباحثـب افب إسجكةا ٤ايهللحٚس ٚإسجٓباط ا٭حهاّ
ٚايسٓٔ َٓٗاٚ ،اٱقجباح ٚاٱععاظ يبا ؾٗٝا َدٔ ايكصد

ٚ ،يػد ١ايبشداح٠

ٚاٱْعاحٚ ،ايٛقهلل ٚايٛقٝهلل.
َٗٓٚا يػ ١اىبثٌ ًب ايكةإٓ ،ؾاْٗا َهللحس ١ااَع ١يٮحهاّ ،ىبا ؾَٔ ٘ٝ
اٱحااد ٚأسبامس ا هللاَ َٔ ٖٞٚ ،١ٜصادٜل اسبهُدٚ ١ايدب٬ؽ ايعداّ ًب
ايكةإٓ٬َٚ ،حك ١اٯٜا
ٚايجبهٝ
ؾايػة

ايكةآْ ١ٝيًهؿاح بًػ ١اىبثٌ ايعٜ ٟجطُٔ ايجٛبٝ

ٚايٛقٝهلل ًب إٓ ٚاحهلل.
ايعاٖة ٖ ٛإْعاح ايهؿاح َٔ إْؿام أَٛا ِ ًب ايجعهلل ٟقً٢

اىبسًُـبٚ ،يهٔ ايػة

اىبهللَج َع٘ َٔ اىبجعهللد  ٖٛٚقًٚ ٢اَٗٓ ٙٛا:

ا٭ :ٍٚبٝإ قبذ ايهؿةٚ ،يلْ ّٚؿة ٠ايٓؿٛس َٓ٘.
ايثاْ :ٞطبايؿ ١ايهؿة ٚازبخٛد يٛظا٥ـ اٱْسإ ايعباد.١ٜ
ايثايث :س ٤ٛقاقب ١ايهؿاح.
ايةابع :حاٛع اٱْؿام ًب ايهؿة ٚايجعهلل ٟقً ٢اىبسًُـب قً ٢ايهؿاح
ٚأَٛا ِ.
اشباَس٪ٜ :د ٟإْؿام ايهؿاح ًب ضباحب ١اٱس ّ٬افب ؾكةِٖ ٚ
َ ٖٛٚكهللَ ١لمبجِٗ.

ِ،
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ايسادسٜ ٫ :عًِ آٛد اا قل ٚاٌ ا ٖٛ ٫سبخاَْ٘ٗٓٚ ،ا ايدةٜذ
ايباحدٚ ٠ايعاعٚ ١ٝايش عأع ٞقً ٢ايلحع ؾجًٗه٘ٚ ،قً ٢اٱْسإ ؾجكجً٘.
ايسابع :إسجخكام ايهؿاح يًعكٛبٚ ١ايعدعامس ًب ايدهللْٝآٜ ٫ٚ ،خصدة
ا٭َددة باٱسددجخكام ٚحددهلل ،ٙبددٌ ٜشددٌُ ْلٚيدد٘ بٗددِٚ ،عًكدد ِٗٝايعددعامس
ٚايب ،٤٬٭ِْٗ ظًُٛا أْؿسِٗ قً ٢عبَ ٛةنب َٚجعهللد بإخجٝاحِٖ ايهؿة
ٚاٱْؿام ًب اىبعا ٚ ٞضباحب ١اٱس.ّ٬
ايثأَ :دق ٠ٛايهؿاح يًجٓلَ ٙدٔ ظًدِ ايدٓؿس ،ؾكدهلل حزقٗدِ اا قدل
ٚاٌ ايعكدٌ ٚاعًد٘ آيد ١يًجُٝٝدل بدـب اشبدري ٚايشدةٚ ،بدـب َدا ؾٝد٘ ايٓؿدع
ٚايطةحٚ ،يٝس َٔ اة ٚضةح أني ٚأنثة َٔ ايهؿة ،ؾٝأع ٞايب ٤٬يًهؿاح
يلاة ٙقٔ اٱقاًَ ١ب َٓازٍ ايهؿدةٚ ،بدعٍ ا٭َدٛاٍ ًب ضبدا٫ٚ

عثبٝد

َؿاٖ.ُ٘ٝ
ايجاسع :حث اىبسًُـب قً ٢إاجٓامس ايةند ٕٛيًهؿداح ٭ْٗدِ ظًُدٛا
أْؿسِٜٗ َٔٚ ،عًِ ْؿ س٘ ٜعًِ غري َٔ ٙبامس ا٭ٚي ١ٜٛبإقجبداح إ ْؿسد٘
أقل قً َٔ ٘ٝغري َٔٚ ، ٙظًِ ايػدري اٱْؿدام ًب ضباحبد ١اٱسد ، ّ٬قداٍ

ععافب ر وَالَ َٖرْوَنُوا بٌَِي آٌٍََِِّ لٍََُّوا فَََّٗطىُُْ اٌنارُد (.)1

قٛي٘ ععافب رفَإَهٍَْىَْٗهُد
ٜجهٖ ٕٛعا ايًؿغ َٔ احبع نًُا

حةف ٚؾعٌ ٚؾاقٌ َٚؿع ٍٛب٘،

ٚاا ٤حةف ايعاـ ايؿا ٤يجعكب أسة ايةٜذ ا ٚقهللّ ربًؿ٘ قٓٗا ٚ ،نأْ٘
َٔ ايعًٚ ١اىبعًٚ ، ٍٛبٝإ إْعهللاّ ايؿم ٠بـب ٖبٛمس ايدةٜذ ايبداحدٚ ٠بدـب
ٖ٬ى ايلحعٚ ،ؾٚ ٘ٝا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚحاىبا ٖب

ايةٜذ ايباحدًٖ ٠و ايلحع.

ايثاْ :ٞمل عكـ ايةٜذ ا٫بعهلل ٖ٬ى ايلحع ٚايٓب .
ايثايث :اا٬ٖ ٤ى ايلحع بعهلل ٖهلل ٤ٚايةٜذ ٬ ٚا اياكس ٚظٗدٛح
أساحٖا ايجهللحػب.١ٝ
( )1سٛحٖٛ ٠د .113
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٫ٚععاح
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بـب ٖع ٙايٛاٚ ٙٛيهٓٗا َٔ َصادٜل اٯٚ ،١ٜقدهلل عجبدأٜ

سةقٚ ١بةٚد ٠ايةٜااٚ ،قهللح ٠ايٓبا
ا ٫إ ايٓٗاٜددً ١ب نبٝددع اسبددا٫

قً ٢ذبٌُ َٚكا ١َٚايدةٜذ ٚايديد
ٖددٖ ٞدد٬ى ايددلحعٚ ،عًددـ ا٭َددٛاٍ،

ٚضٝاع اٯَاٍ ٚ ،ريٚح ٠اسبسامس ٚايٓؿع سةاباً.
ْٚسب

اٯ ١ٜإٖ٬ى ايدلحع افب ايدةٜذ ْٗ٫دا ادا٤

َدٔ بدامس اىبثداٍ

ٚايجشب ٘ٝقبا ٜبعث٘ اا قلٚاٌ قً ٢أَٛاٍ ايهؿاح يجًؿٗا ،قاٍ ععافبروََِا
ٍَؼٍَُُْ ُٞنُو َ رَِِّهَ بِالَّ هُوَد (.)1
ٚعبـب اٯ ١ٜضعـ  ٖٔٚٚأَٛاٍ ايهؿاح سٛا ٤ناْ
ازبٛاٖة أ ٚايعةٚ

ايلحاقا

 ،ؾا ا ناْ

َٔ ايلحاقا

اٚ

عًٗو بايةٜذ ايباحد ،٠ؾإ

ضددةٚمس أَددٛاٍ ايهؿدداح ا٭خددةٜ ٣بعددث قًٗٝددا اا َاٜجًؿٗددا ٜٚصددٝبٗا
بايهساد.
يكهلل اا ٤اىبثٌ ًب اٯ ١ٜايكةآْ ١ٝيبٝإ عًـ أَٛاٍ ايهؿاح ْ٫ؿام ااة
َٓٗا ًب اٱقاَ ١قً ٢ايهؿة ٚ ،ايجع هلل ٟقً ٢اٱسدٚ ، ّ٬ذبجُدٌ اٯٜدً ١ب
َكهللاح عًـ اىبلحٚقا

ٚاٖٛاً:

ا٭ :ٍٚايجًـ ٚا ٬ى ايجداّ ٚ ،قدهللّ بكداْ ٤باعدا

حٝد ١بعدهلل إْجٗدا٤

ايعا ؿَٚ ، ١ا ٜصاحبٗا َٔ اييد ايشهللٜهلل.
ايثاْ٬ٖ :ٞى ال َٔ ٤ايٓباعا

د ٕٚايشاة اٯخة.

ايثايث٬ٖ :ى ْٛع د ٕٚاْٛاع أخة ، ٣كبجًدو ايكدهللح ٠قًدَ ٢كاَٚد١
ايةٜذ ايباحد.٠
ٚايصخٝذ ٖ ٛا٭ ٍٚ٭ اي ١ا٫ط٬م ٚسٝام اٯٜدَٛ ١ضدٛع اىبثدٌ،
ٚيعهللّ أًٖ ١ٝايٓباعا

قًَ ٢كا ١َٚايةٜاا ايشهللٜهلل ٠ايباحد َٔٚ ، ٠اٯٜا

اْ٘ مل ععنة َهلل ٠ايةٜاا ٚأٜاَٗا  ٫ٚاهلل ٠بةٚدٖا ،ؾدٛحد نةٖدا صبُد،ً٬
ٚاعٌ اىبهللاح قً٬ٖ ٢ى ايٓب

( )1سٛح ٠اىبهللسة .31

ٚايلحع أ ٟاْ ٗا عه ٕٛقبهللٚ ٠بةٚد ٠ناؾ١ٝ
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٬ى نبٝع ايلحع ايعٜ ٟعٛد يًعاىبـب ٚقدهللّ بكدا ٤ادَٓ ٧دً٘،ب إاداح٠
ٚإْعاح بايب ٤٬ايع ٟؼبٌ بايهاؾة ٜٔؾٝأع ٞقً ٢أَٛا ِ .
اٯٜد ١ايسدابك ١باٱخبداح قدٔ قدهللّ إغٓداٚ ٤نؿاٜد ١أَدٛاٍ

ٚا اا٤

ٚأ٫ٚد ايهؿاح قِٓٗ ،ؾإ ٖع ٙاٯ ١ٜاا٤

بًػ ١اْ٫عاح ٚايج ٜٛـ بإ

اَددٛا ِ ٜصددٝبٗا ا دد٬ى ٚايجًددـٚ ،اْٗددا يٝس د

ؾك د ٫عػددين قددِٓٗ ًب

اٯخة ٠بٌ اْٗا  ٫عبكً ٢ب ايهللْٝاَ َٔ ٖٛٚ ،صادٜل قٛيد٘ ععدافب رََِٛذًُ َِذا

ٍُنْفِمُوَْ فٌِ هَِِِِ اٌَََْ٣اِْ اٌْئََْا د أ ٟإ عًـ اىباٍ ؼبصٌ ًب اسبٝا ٠ايهللْٝا،
 ٫ٚكبة ايًٝايٚ ٞا٭ٜاّ اٜٚ ٫ة  ٣ايهؿاح بأْؿسِٗ زٚاٍ ٚعًـ أَٛا ِ.
َٚع إ ٖعا ايجًـ ْٖ ٛجٝل ١يعًِ أْؿسِٗ ؾاْ٘ ٚا٘ آخة َٔ ٚاٙٛ
ظًِ ايٓؿس أ ٟإ ح ١ٜ٩اٱْسإ أَٛاي٘ ٚقهلل عًؿ

ًٖٚه

بسبب س٤ٛ

ؾعً٘ ٖ ٞظًِ آخة يًٓؿسٚ ،عًو آ ١ٜإقلازً ١ٜب اٱبجً ٤٬ب اسبٝا ٠ايهللْٝا
ربج

بايهؿاح د ٕٚاىبسًُـب ،ؾكدهلل عجعدة

أَدٛاٍ اىبسدًِ افب ايجًدـ،

ٚدباحع٘ افب اشبساحٚ ،٠يهٓ٘ يدٝس ظًُداً يًدٓؿس بدٌ إَجخدإ ٜٚ ،جسدًذ
بايصي ٚاٱسجػؿاحٚ ،ايجطةع إفب اا ععافب يًعٛ

ٚايبهللٍ.

ؾهإٔ اٯ ١ٜعك ٍٛيًهؿاح إ إْؿاقهِ ًب َسايو ايهؿدة ٜجًدـ نبٝدع
أَددٛايهِ سددِ ٜ ٫ددأع ٞبددهلل ٌٜقٓٗدداٚ ،قددهلل اددا ٤ا٭ْبٝددا ٤بايٓصددذ يكددَِٗٛ

ٚدقٛعِٗ افب ا هللًٚ، ٣ب ايجٓل ٌٜحها ١ٜقٔ ْديب اا ادعٝبرٍَذالَوَِْ ٌَمَذْْ
ؤٍََِْغُْٗىُُْ رِضَاالَِٔ رٌَِِّ ؤَصٌََ ُْٕ٣ىُُْد (.)1
ٚاددا٤

ٖددع ٙاٯٜدد ١ايهةمبددْ ١صددخاُ َٛٚقعددٖٚ ، ١دد ٞادداٖهلل قًدد٢
ً ٢اا قًٝد٘ ٚآيد٘ ٚسدًِ قًد ٢ا٭ْبٝدا ٤اٯخدة،ٜٔ

عؿط ٌٝايٓيب ضبُهلل

ٚعؿط ٌٝاىبسًُـب قً ٢ا٭َِ ٚاىبًٌ ا٭خةٚ َٔ ٣ا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاا٤

اٯ ١ٜايٛاحهللً ٠ب ايكةإٓ َهللحسً ١ب ايٓصذ ٚاىبٛقع.١

ايثاْ :ٞععهللد ايٓصذ ًب ايكةإٓ.
ايثايث :صب ٤ٞاىبثٌ ايكةآْْ ٞصٝخٚ ١دق ٠ٛيًٗهللا.١ٜ
( )1سٛح ٠ا٭قةاف .93
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ايةابع :بكا ٤آٜا

ايكةإٓ َٚا ؾٗٝا َٔ ايٓصذ افب  ّٜٛايكٝاَ.١

اشباَس :عٛا٘ ايٓصذ ًب ايكدةإٓ يًٓداس نبٝعداً ٚ ،قدهللّ إعبصداحٙ
با خامس ٚأَ ١ايٓيب ضبُهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ.

ايسادس َٓ :اسب ١يػ ١ايٓصذ ًب ايكةإٓ زبُٝع ايٓاس َع عباَ ٜٔهللاحى
أؾٗاَِٗ.
ايسابع  :ع ٠ٚ٬اىبسًُـب ٯٜا

ايكةإٓ ايش عجطُٔ ايٓصذ ٚا هللاٜد١

يًٓاسَٗٓٚ ،ا ٖع ٙاٯ ١ٜايش عهللق ٛايهؿاح ًب َؿَٗٗٛا افب حؿغ أَٛا ِ
ٚايعٓا ١ٜبأ٫ٚدِٖ َٔ بعهللِٖ بإاجٓامس اٱْؿام ًب ايهؿة ٚايط٬ي.١
ايثأَ  :عٛي ٞاىبسًُـب ٚظٝؿ ١إق ٕ٬ايعكٛب ١اٱ  ١ٝىبٔ ٜٓؿل أَٛايد٘
ًب ايهؿة ٚايط٬يٚ ،١بٝإ س ٤ٛقاقبج٘ٚ ،ؾ ٘ٝحهبَ ١جلهللد.٠

ػهى املُاسثح
ٚحد

َاد ٠مًٖوم ًب ايكةإٓ سبعاً ٚسجـب َةٚ ،٠اا٤

ٖدد٬ى ايعدداىبـب ٚاىبسددةؾـب ٚ ،أٖددٌ ايكددٚ ٠ٛايددباد قبددا نسددب
ٚإ ةاحِٖ قًد ٢ؾعدٌ ايسد٦ٝا

أنثةٖدا ًب
أٜددهلل،ِٜٗ

ٚإقدماف ايدعْٛمسٚ ،ادا ٤ندة إٖد٬ى

ايكة ٣ايعاىب َٔ ١غري نة نٝؿ ١ٝا ٬ى ًب أغًبٗا  ،ا ٫اْ٘ ٚحد ٖ٬ى قاد

َث ،ً٬بايةٜذ قاٍ ععافب ر وَ ؤَِا ػَا ٌ فَإُهٍِْىُوا ِِرٍِ ٍ١رَرْرَرٍ ػَآٍََِٖ د (.)1
ٚقهلل نة

اٯَ ١ٜهلل ٠ايةٜذ ايش أحسًٗا اا قً ٢قاد ٖ ٞسبع يٝاٍ

ٚمثاْٝدد ١أٜدداّٚ ،بددـب َٛضددٛع اٯٜدد ١أقددٚ ، ٙ٬اٯٜدد ١ضبددٌ ايبخددث قُددّٛ
ٚخصٛص َٔ ٚا٘ ،ؾُاد ٠اٱيجكاٚ َٔ ٤ا:ٖٞ ٙٛ
ا٭ٖ :ٍٚبٛمس ايةٜذ ايباحد ٠ايشهللٜهلل ٠ايعصٛف.
ايثاْ :ٞذبص ٌٝا ٬ى َٓٗا.
ايثايث :ايجٓلٚ، ٌٜن ْ٘ٛآ ١ٜقةآْٚ ١ٝإخباحاً واٜٚاً.
ايةابع :ايةٜذ ايباحدْ ٠دٛع َدٔ أْدٛاع ايدبٚ ٤٬ايعدعامسٚ ،ؾٝد٘ دقد٠ٛ
يًُسًُـب يٲسجعا َٗٓ ٠ا.
( )1سٛح ٠اسباق.6 ١
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أَا َاد ٠اٱؾمام ؾُٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚيػ ١اىبثٌ ًب اٯ ١ٜضبٌ ايبخث ،أَا ًب اٯ َٔ ١ٜسٛح ٠اسباقد١
ؾلا ٤اٱخباح قٔ أَة حا ٌ ًب ايٛاقع.
ايثاْ :ٞععًل اٯ ١ٜضبٌ ايبخث بٗ٬ى ايٓبا

ٚايدلحع ،أَدا َٛضدٛع

اٯ ١ٜأق ٙ٬ؾٗ ٛخاص بك ّٛقاد ٬ٖٚنِٗ بسبب نؿةِٖ ٚاخٛدِٖ.
ايثايث :ايةٜذ ايش اا٤

افب قاد أاهلل بدةداً ٚ ،ايعداٖة اْٗدا أنثدة

َهلل ،٠٭ْٗا َٛاٗ٬ ١ى ايهاؾة  ٜٔأْؿسِٗ ،يبا ؼبجاج بةٚدٚ ٠اهلل ٠أنثة
ؾٝسبب ٖ٬ى ايٓبا

ميعا ٚحد قٔ ايلٖة ٟقٔ قبٝص ١بٔ ٜٚب أْ٘ قاٍ:

َا ؽبةج َٔ ايةٜذ ا ٤ٞا ٫قًٗٝا خلإ ٜعًُ ٕٛقهللحٖا ٚقهللدٖا ٚنًٗٝا
حج ٢ناْ

ايدش أحسدً

غطب اا ؾًعيو وٝ

قًد ٢قداد ؾاْدهللؾل َٓٗدا ؾٗدِ ٜ ٫عًُد ٕٛقدهللح
قاع١ٝم (.)1

إ ايةٜذ ايباحد ٠عًٗو أَٛاٍ ايهاؾة ٜٔيكٝاَِٗ باٱْؿام ًب اىبعص١ٝ
ٚايجعهلل ،ٟنُا اْٗا ٚس ١ًٝد٬ى ايهداؾة ٜٔأْؿسدِٗ قٓدهللَا ٜجُدادً ٕٚب
ايػٜٚ ،ٞصة ٕٚقً ٢ايهؿة ٚايجعدهلل ،ٟإ إ ٚاد ٙٛايعًدِ ٚايجعدهلل٫ ٟ
عٓخصة باٱْؿام ٚبعٍ اىباٍ ًب اٱضدةاح باىبسدًُـبٚ ،ايصدهلل قدٔ سدبٌٝ
اا ،بدٌ اْٗددا عددأع ٞبايًسددإ ٚايؿعددٌ ٚايجددهللبري اشببٝددث ٚ ،اىبهددة ايسدد٤ٞ
ايعدداٖة َٓدد٘ ٚاشبؿدد ،ٞؾٝسددجخل ايهؿدداح ايعددعامس ايددعٜ ٟسجأ ددًِٗ َددٔ
ا٭ح

ٚ ،نإٔ ايةٜذ ايش عًٗو ايٓبا ٚ ،أسبامس عًدـ أَدٛاٍ ايهؿداح

إْعاح ِ.

لاَىٌ "انرُايف تني انغىن واإلَفاق يف انثاطم"

يكهلل اعٌ اا قل ٚادٌ اٱْسدإ مبجداز قدٔ اشب٥٬دل باىبًهٝد ١يًُداٍ
ٚازبٛاٖة ٚايعةٚ

ٚ ،عًو اشبص َٔ ١ٝ ٛوا

اشب٬ؾدً ١ب ا٭ح

ٚإنددةاّ اا قددل ٚاددٌ يٲْسددإٚ ،إحاطجدد٘ بددايٓعِ ايعدداٖةٚ ،٠عٝسددري
حٛا٥ل٘ ٖٞٚ ،أٜطاً ْٛع إبجٚ ، ٤٬إخجبداح َدٔ قٓدهلل اا يٲْسدإ يٓٝعدة

( )1صبُع ايبٝإ .343/10
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َا ا ٜؿعٌ با٭َٛاٍ ٚنٝـ ٜٓؿكٗا ٌٖٚ ،ؽبةج ز ناعٗا ٚػبعًٗا ًب َةضا٠
اا أّ أْ٘ ٜج عٖا ٚس ١ًٝيًُعصٚ ١ٝايعًِ ٚازبخٛدٚ ،اا٤

ٖع ٙاٯ١ٜ

يٲخباح قٔ أَٛح:
ا٭ :ٍٚإ ؾةٜكد داً َدددٔ ايٓددداس ؽبجددداح ٕٚايهؿدددةٜٚ ،جبعددد ٕٛا ددد٣ٛ
ٜٚسًه ٕٛسبٌ ايط٬ي.١
ايثاْ :ٞقٝاّ ايهؿاح باٱْؿام ًب اىبعصٚ ١ٝايعًِ ٚايعهللٚإ.
ايثايث :ضباحب ١ايهؿاح يٲسٚ ّ٬اىبسًُـب.
ايةابع :سع ٞايهؿاح زبعٌ اىباٍ ايعً ٟب أٜهللٚ ِٜٗسد ١ًٝيًصدهلل قدٔ
سب ٌٝاا قل ٚاٌ.
اشباَس :إْعاح ايهؿاح بًػ ١اىبثاٍٚ ،ؾْ ٘ٝدٛع نٓاٜدٚ ١ععدةٜضٚ ،قدهلل
عه ٕٛايهٓا ١ٜأبًؼ َٔ ايجصدةٜذَ ،دع إ ايكدةإٓ ٜجطدُٔ إْدعاح ايهؿداح
بصٝؼ ايجصةٜذ ٚايهٓا ، ١ٜيٝأع ٞاشب اامس ايكةآْ ٞقاَاً ٚااَٜٚ ً٬جصـ
بايبٝإ اىبعً َٔ ّٛايٓاس  ،قً ٢إخج٬ف ًًَِٗ َٚهللاحنِٗ  ،نٜ ٞهٕٛ
حل ١قً ٢ايهؿاحٚ ،ؾطخاً يس ٤ٛؾعًِٗ ٚ ،بامس ٖهللاٚ ١ٜإحاداد يًٓداس
نبٝعداًَٚ ،ددٔ ٚادد ٙٛاٱْددعاح ايكةآْددَ ٞددا ٜجعًددل باىبدداٍ نبعداً ٚإدخدداحاً

ٚإْؿاقدآًَٚ ،دد٘ قٛيدد٘ ععددافب روَاٌَّذٍَِِٓ ٍَىْنِذسُوَْ اٌذَِّهََُ وَاٌْفِعَّذَٓ وَالَ ٍُنفِمُؤَََذذا
فٌِ ضًََِِّ اٌٍَّهِ فََّشِّرْهُُْ ِِؼََِاٍَ ؤٌٍََُِد (ٚ )1اا٤

اٯ ١ٜضبٌ ايبخث يٲخباح قٔ

قهللّ إسجهللاَٖ ١دعا اٱنجٓداز  ٚدريٚحع٘ ٖبدآَ ٤ثدٛح ًا بسدبب اٱْؿدام ًب
َعص ١ٝاا ٚضباحب ١اٱس.ّ٬
ٜٚؿٝهلل ازبُع بـب اٯ ٜجـب ايًٚ ّٛايجٛب ٝقً ٢إدخاح ا٭َٛاٍ ٚقدهللّ
إخةاج ايلناٚ ، ٠اسبكٛم ايشةقَٗٓ ١ٝاٚ ،اٱْعاح بجًؿٗا ٚزٚا ا ا ا أْؿل
َكهللاح َٓٗا ًب اىبعصٚ ١ٝايجعهلل ٟقًد ٢اىبسدًُـبٚ ،عًدو آٜد ١اقلازٜدً ١ب
قً ّٛايكةإٓ ٚازبُع بـب آٜاع٘ َٚطداَ ٘ٓٝايكهللسدٚ ،١ٝقدٛس ايصدعٛد ًب
سددًِ ا٭ْددعاحا

ايد ش ع٬حددل ايهؿدداح ًب اقددل َددا مبًهددَ ٕٛددٔ ا٭َددٛاٍ

( )1سٛح ٠ايجٛب.34 ١
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ٚاىبكجٓٝددا  ،يٝددهللحنٛا حكٝكددٖٚ ١دد ٞقددبذ ايهؿددة ٚايجًددبس بدد٘ٚ ،اسبددةمس
ايسُاٚ ١ٜٚا٭حض ١ٝقً ٢ايهؿة ٚأًٖ٘.
ؾٝأع ٞايب ٤٬قً ٢ايهاؾة ٜٔايع ٜٔظًُٛا أْؿسِٗ بإخجٝاحِٖ ايهؿدة
ٚنبعِٗ ا٭َٛاٍ ٚ ،اْؿام ااة َٓٗا ًب اىبعا دٚ ٞضباحبد ١ايدٓيب ضبُدهلل
ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ٚاىبسًُـب  ،يبا ٜٓ٫جج قٓ٘

ؿ ١ايػٓٚ ٢ايثة٠ٚ

قٔ ايهؿاح .ؾإ ق َٔ ٌٝايهؿاح َٔ عه ٕٛقٓهلل ٙأَٛاٍ طا ، ١ً٥قً  :إ
اٯ ١ٜضبٌ ايبخث اْعاح َسجهللٚٚ ِٜقٝهلل بلٚاٍ ٖع ٙا٭َٛاٍ يعا اا ٤اىبثٌ
ايهةً ِٜب اٯ ١ٜبايةٜذ ايشهللٜهلل ٠اييٚد ٠ايش عأع ٞقً ٢ايلحع ،ؾًٝس نٌ
َٛسددِ زحاقددٜ ١صددامس بددةٜذ عًٗددو اىبلحٚقددا ْ ٫ٚ ،ددٛع َددٔ ايٓباعددا
ٜعة

داُ٥اً يًجًـ ٚا ٬ى بسبب اييد.
ؾُددٔ ؾطددٌ اا قددل ٚاددٌ عددة ٣أحم اشبطددةٚا

عٓب د

ٚعُٓددً ٛب

اىبٓاطل ايشهللٜهلل ٠اييٚدٚ ،٠يهٔ نة ايعٛا ـ ايباحدً ٠ب اٯ ١ٜايهةمبد١
قٓٛإ يٓل ٍٚايػطب اٱ د  ٞبايهؿداح ٚضبدل أَدٛا ِٚ ،زٚاٍ سدةٚعِٗ
بسبب عٛظٝؿِٗ اٜاٖا ًب َعص ١ٝااْٚ ،شة اية اٚ ٌ٥ضباٚيَٓ ١ع ايٓداس
َٔ دخ ٍٛاٱسٚ ّ٬إخجٝاح سبٌ ا هللاٚ ١ٜايةااد.
ٚا ا َدا ا ددامس ايهدداؾة ايؿكددة ٚايؿاقدد ١ؾاْدد٘ قددهلل ٜٓ٫كاددع قددٔ إٜددعا٤
اىبسددًُـب ٚضباحبدد ١ا٫سددٚ ،ّ٬يهٓدد٘ ٜصددبذ قدداالاً قددٔ عس د ري اٯ٫
ٚا٭سبامس ايش ػبٗدل بٗدا قًد ٢اىبسدًُـبٜٚ ،عُدٌ قًد ٢اخدةااِٗ َدٔ
دٜاحِٖ  ،ا ٚغل ٚسػٛحِٖ ٚسًب أَٛا ِٚ ،ا٭سجخٛا قً ٢سةٚاعِٗ ،
ؾايعهلل ٚايؿكري اقٌ اةاً ٚا  َٔ ٣ايعهلل ٚايػين ،نُا إٔ ؾكدة ايهداؾة بعدهلل
غٓآَ ٙاسب ١يٲْابٚ ١ايجٛب.١
ؾلا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜيج ي اىبسًُـب بإ اقدهللا ِٖ٤يدٔ ٜبكدٛا ًب َٓدازٍ

ايػٓٚ ٢ايثةٚ ٠ٚاِْٗ ٫بهلل ٚإ ٜػادحٖٚا َٔ غري قٛد ٠ا ٚحاٛع ا ٫بكٝهلل
ا٫مبإ ٚعبهللٍ اىبٛضٛع ٚاْجكا ِ افب ا٫س ّ٬حٝدث ايُٓداٚ ٤ايلٜدادً ٠ب
اىباٍ بسبب ا هللاٚ ١ٜاْ٫ؿام ًب سب ٌٝاا.
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يكهلل اعٌ اا قلٚاٌ اىباٍ أَاَْ ١ايه ١ٝبٝهلل اْ٫سإ َٚ ،اد ٠يٮبج٤٬
ٚاٱَجخددإ ٚاٱؾججددإٚ ،عددأعٖ ٞددع ٙاٯٜدد ١يج ددي قددٔ ٚاددٛد َدداْع َددٔ
اسجهللاَ ١اىباٍ ٚايثة ٠ٚبٝهلل اٱْسإ ٚازبُاق ١بكٝهلل َةنب َٔ أَة:ٜٔ
ا٭ :ٍٚاخجٝاح ايهؿة ٚايط٬ي.١
ايثاْ :ٞاْؿام ااة َٔ اىباٍ ًب اىبعصٚ ١ٝايجعهلل.ٟ
ؾإ قً

ا ا نإ َا ٜٓؿل ًب اىبعصٚ ١ٝايجعهلل ٟقً ٢اٱس ّ٬اداةاً

َٔ اىباٍ ،ؾًُا ا ٜجعة

اىباٍ نً٘ يًجًـ ٚايطٝاع ،ؾازبٛامس َٔ ٚا:ٙٛ

ا٭ :ٍٚإ عًـ اىباٍ نً٘ قكٛب ١إ  ١ٝقً ٢اْؿام ااة َٓ٘ ًب ايباطٌ.
ايثاْ :ٞايشداة ايدع ٟمت إْؿاقد٘ مل ٜبدل قٓدهلل

داحب٘ ا د ،ً٬يعٖابد٘

باْ٫ؿام ،يعا عأع ٞايعكٛب ١قً ٢ايشاة ايباقٚ ،ٞنإٔ اىبداٍ ٜأندٌ بعطد٘
بعطاً بسبب س ٤ٛايؿعٌ  ،ؾايعكٛب ١عأع َٔ ٞا

ايؿعٌ.

ايثايث :ايجًبس بإْؿام ااة َٔ اىباٍ ًب ايباطٌ أَاح ٠قً ٢عٛظٝـ
ايشاة اٯخة َٓ٘ ًب ا

اىبٛضدٛع يبدا ٜسدبب َطداقؿ ١ايطدةح ٚا٭ ٣

يًُسًُـب ٚ ،حص ٍٛاىبشكٚ ١اسبةج ًب َٛااٗ ١ايهؿة ٚايهاؾة.ٜٔ
ؾٝددأ ع ٞعًددـ أَددٛاٍ ايهؿدداح ربؿٝؿدداً قددٔ اىبسددًُـب ٚ ،بةزخدداً دٕٚ
ععةضِٗ يً سداحٚ ، ٠سدبب ًا َدٔ أسدبامس ٖلمبد ١ايهؿداح قٓدهلل اىبٛااٗد، ١
َٚاْعاً َٔ َٛا ً ١إضةاحِٖ باىبسًُـب.
ٚعبـب اٯ ١ٜايجطاد ٚايجٓاؾة بـب ايػٓٚ ٢ايهؿةٚ ،اُْٗا ٫ػبجُعإ قٓهلل
ا

ا ٚنباق ١ا ٚأَٚ ،١ؾَ ٘ٝسا:ٌ٥
ا٭ٚفب :إسجهللاَ ١اٱْعاح اىبٛا٘ إفب ايهؿاح.
ايثاْ :١ٝععًل اٱْعاح بأِٖ َٛضٛع ٜشػٌ اْ٫سإ  ٖٛٚاىباٍٜٚ ،هٕٛ

قً ٢أقساّ:
ا٭ :ٍٚنبع اىباٍ.
ايثاْ :ٞحؿغ ٚععاٖهلل اىباٍ.
ايثايث :زٜادٚ ٠لبا ٤اىباٍ.
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ؾٝأع ٞاٱْعاح ٚايٛقٝهلل ااَ ً٬ي٬قساّ ايث٬س ١إ ٜؿٝهلل اىبثٌ ايٛاحد ًب
ا ٯ ١ٜايهةمب ١صب ٧ايجًـ قً ٢نبٝدع َداٍ ايهداؾةٚ ،إ قداّ جبُدع اىبداٍ
ٚحةص قً ٢ععاٖدهلل ، ٙؾدإ اْؿدل َٓد٘ ًب َدٛاحد ايهؿدة ٚايطد٬ي ١ؾدإ
ايٓجٝل ١اعٗا  ٖٞٚعًـ اىباٍ عٓجعةٜٚ ،ٙه ٕٛايهؿدة ٚا٭ْؿدام ؾٝد٘ سدبباً
يجًـ اىباٍَٚ ،ع إ اٯ ١ٜايهةمب ١اا٤

قبثاٍ ايعا ؿ ١ايشهللٜهلل ٠اييٚد٠

ٚايش عًٗو ايٓباعا  ،ؾإ َٛضٛع اٯ ١ٜأقِ َٔ ٚاٗـب:
ا٭ :ٍٚععهللد آؾٚ ١سبب ٖ٬ى أَٛاٍ ايهؿداح ؾٗد ٞاقدِ يبدا ٚحد ًب
اىبثاٍ  ٖٛٚايعا ؿ ١ايباحد ٠ايشهللٜهلل ،٠ؾٝأع ٞايبَ ٤٬جخهللاً َٚجعهللداً ٚباؾ١
وا ١ٜٚا ٚأحض ١ٝا ٚبؿعٌ اْسإ ٜأع ٞقٔ قُهلل أ ٚسٗ ٛا ٚبأَة مل ٜاةأ
قً ٢باٍ أ حهلل سٛاٜ ٤أع ٞؾلأ ٠ا ٚعهللحػبٝاً.
ايثاْ :ٞقهللّ إعبصاح ايجًـ باىبلحٚقا

ٚايٓباعا

َٔ أَٛاٍ ايهؿاح،

َٛ ٕ٫ضٛع اٯ ١ٜاقِ َٔ اىبشب٘ ب٘.
ايثايثٜ :١عٔ ايهاؾة بإ بعطاً َٔ أَٛاي٘ ًب حةز َٔ ايجًـ ٚايلٚاٍ
نايعكاحا

ٚايهللٚح ٚا٭حاض ٞايلحاقٚ ١ٝاْٗا غري قابً ١يًجًـ ٚايلٚاٍ،

نُا اْ٘  ٟٜٛٓ٫إْؿاقٗا بٌ ٜكصهلل اعًٗا َادٚ ٠حأس َاٍ ٚ ١ْٚ٪َٚيهدٔ
ٓٛف ايب ٤٬اقِ ٚاني َٔ قهللحع٘ قًَٛ ٢ااٗجٗا ٚذبًُٗا .
ايةابع : ١يباٜجصـ ب٘ ايهاؾة َٔ ا٭خ٬م ٚايسلاٜا ازبلع ٚقً ١اسب١ًٝ
ٚاْعددهللاّ ًَهدد ١ايصددي ،ؾٝصددبذ بسددبب َ٬زَجدد٘ ايهؿددة ٚإ ددةاح ٙقًدد٢
ازبخٛد ؾكرياً بعهلل ايػٓٚ ، ٢ضبجاااً بعهلل ايسعٚ ١ايٝسة ،يٝه ٕٛؾكة ٙسبباً
غريٜاً يك ٠ٛاىبسًُـبَٚ ،كهللَ ١يٲاٗاز قً ٢ايهؿاحٚ ،اعبِٗ يٲس،ّ٬
ً ٬ب ايشدةٜع ١اٱسد ١َٝ٬حةَد ١يدبس ايةاداٍ
 َٔٚاحهداّ ايًبداس َدث ً
يًخةٜة ،ا ٫اْ٘ ػبٛز يبس٘ ًب اسبةمس نٜ ٞبهلل ٚاىبسًُ ٕٛاَاّ ا٫قهللاً ٤ب
سعٚ ١غ ٜٓٚ ،٢ه ٕٛيباسدِٗ دقد ٠ٛيًهؿداح يدهللخ ٍٛاٱسدَٚ ّ٬شداحن١
اىبسًُـب ًب ايٓعِ ايش ٜجٓعُ ٕٛبٗاً ،ب ايٛق

ايع ٟؽبش ٢ايهاؾة إحعهللا٤

اسبسٔ َٚا غ ٬مثٓ٘ َٔ ايًباس ٚايعٖب خش ١ٝععةض٘ يًسًب.

لاَىٌ انرهف
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يكهلل خًدل اا قلٚادٌ اٱْسدإ يعبادعد٘ ٚادهة ٙقًدْ ٢عُد ١اشبًدل
ٚايٓشددأٚ ٠ايددةزم اىبسددجهللَٚ ، ِٜددٔ َصددادٜل ايشددهة قهددٛف ايكًددب
ٚازبٛاحا قً ٢ايااقٚ ،١اٱقماف بايٓعِ قًٚ ٢ا٘ اٱْكٝاد ٚاشبشٛع،
ٚايثٓا ٤قً ٢اا قلٚاٌ بعنة إحساْ٘ ٚاىبٛاظب ١قً ٢طاقج٘ٚ ،ااجٓامس
َعصٝج٘ٚ ،ايشهة احقدَ ٢دٔ ايةضدا ،ؾبعدهلل ايةضدا ٜدأع ٞايشدهة ،اٖ ٚدٛ
اىبصادم اشباحا ٞايعٜ ٟجلً ٢ب٘ ايةضا.
ٚاا٤

آٜدا

نةمبد ١بدعنة َٓليد ١ايشدهة بعدهلل ايعبداد ، ٠قداٍ ععدافب

روَاػُُّْْوُِ وَاشْىُرُوا ٌَهُ د  َٔٚايٓاس َٔ ٜعًِ ْؿس٘ قبعص ١ٝأٚاَة اا َٔٚ ،
أاهلل ٚا ٙٛظًِ اٱْسإ يٓؿس٘ اخٛد ٙبٓعِ ااٚ ،إ دةاح ٙقًد ٢قدهللّ
اهة اا ععافبٚ ،بهللٍ إ ٜكة ٜٚعمف ايهاؾة بعلل ٙقٔ اهة اا قً٢
ايٓعِ ايَ٬جٓاٖ ١ٝايش اْعِ اا قً ٘ٝبٗا عةا ٙػبعٌ أَٛاي٘ ايدش ٖدَ ٞدٔ
أقعِ ايٓعِ اٱ  ١ٝقًَ ٘ٝس ةً ٠ب اىبعصٚ ١ٝايصهلل قٔ سب ٌٝاا ٚإعباع
ا  ،٣ٛؾجأع ٞايعكٛب ١ايعااًً ١ب ايهللْٝا بلٚاٍ ٖع ٙايٓعُ.١
ٚؼبجٌُ ٚاٛد اىباٍ قٓهلل اٱْسإ أَٛحاً:
ا٭ :ٍٚقهلل ّ ٚاٛدٚ ،ٙبكا ٤اٱْسإ قً ٢حاٍ ايؿكة ٚايؿاق.١
ايثاْ :ٞايسعٚ ١ايػٓ ٢اَة َجليٌ ٚغري ساب  ،ؾُٔ نإ غٓٝاً قهلل ٜصبذ
ؾكرياًٚ ،نعا ايعهس.
ايثايث :ايػٓ ٢اَة ساب

ٚدا ،ِ٥ؾُٔ ٜأع ٘ٝايػٜٓ٫ ٢ػادح.ٙ

ايةابع :ايعٓٛإ ازباَع يًٛا ٙٛايث٬س ، ١ؾُٔ ايٓاس َٔ ٜٛيدهلل ؾكدرياً
ٜٚبك ٢قً ٢حاٍ ايؿكة ٚايؿاق ١إفب حـب ٚؾاع٘ َٔٚ .ايٓاس َٔ ٜه ٕٛغٓٝاً
َٔ حـب ٫ٚدع٘ إفب إٔ ٜػادح ايهللْٝاٜ َٔ َِٗٓٚ ،ه ٕٛبةزخاً ٚٚسااً بـب
ايؿةٜكـب.
ٚاا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜيج ي قٔ ععة

ايهؿاح نأؾةاد ٚنباقدًَٚ ١د١

افب ايؿكة ٚزٚاٍ ا٭َٛاٍٚ ،قهلل ٜبك ٢بعطِٗ ًب سعَٓٚ ١هللٚحٚ ،١يهِٓٗ
نًُٚ ١أَٜ ١صبخ ٕٛؾكةا ٤قاال ٜٔقٔ اْ٫ؿام ٚ ،اةا ٤ايس٬ا اي٬زّ
ىبٛااٗدد ١اىبسًُـب ٚ،ددهلل ايٓدداس قددٔ سددب ٌٝاا قلٚاددٌ ،يٝهدد ٕٛعًددـ
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أَٛا ِ حهب ١باىبسًُـب ٚبِٗ ٚبايٓاس نبٝعاً َٔ ٖٛٚ ،ايًاـ اٱ ٞ
بايٓاس ًب اسبٝا ٠ايهللْٝاٚ ،ايج ؿٝـ قِٓٗ ٚاقاْجِٗ ٚاحاادِٖ افب سبٌ
ا هللاٚ ١ٜايةااد.
ٚاا٤

اٯَٚ ١ٜاؾٗٝا َٔ اىبثٌ ايهة ِٜاْعاحاً يًهؿاح َٔٚ ،خصا٥

اٱْعاح ًب ايكةإٓ ،اْ٘ بامس يًجٛبٚ ١اٱْابْ٫ ١ؿةاد اٱْعاح ايكةآْ ٞبصؿ١
إقلاز ٖٞٚ ١ٜحصَ ٍٛصهللاق٘ ايٛاقع ٞسٛا ٤ادا٤

دةؼباً ا ٚنٓابد ١اٚ

َثٚ ً٬عشبٗٝاً ،ؾكهلل اْعِ اا قلٚاٌ قً ٢ا يٓداس باىبثدٌ ايدٛاحد ًب ٖدعٙ
اٯ ،١ٜيٝخعحِٖ َٔ ايهؿة ٚازبخٛد اٱْؿام ؾٚ ،٘ٝؽبيِٖ قٔ عًـ اىباٍ
ايش صٚ ٞايعاّ ايعا٥هلل يًهؿاح قٓدهلل عٛظٝؿد٘  ،أ ٚاداة َٓد٘ ًب ايجعدهللٟ
قً ٢اٱسٚ ّ٬اىبسًُـب.
ٖٚعا ايجًـ خساح ٠يٮاٝاٍ ٚايٓاس نبٝعاً ٚيٝس يًهؿاح ٚحهللِٖ ،
ؾصخٝذ إ ًَهٝج٘ ا ص ٚ ١ٝقا٥هلل ٠يًهؿاح ،ا ٫إ ٚاٛد اىباٍ ٚعهللاٚي٘
بـب ايٓاس َٔ أسبامس ازدٖاح اسبٝا ٠ا٫قجصادٚ ،١ٜذبسـب َسج ٣ٛاىبعٝش١
ٚاٱقُاحٚ ،إْشا ٤ازبسٛح ٚعبًٝ

ايشدٛاحع ٚدٚح ايسدهٔ ٚاىب٪سسدا

ايصدددخٚ ، ١ٝنثدددة ٠ايبٝدددع ٚايشدددةاٚ ٤قُددد ّٛايجلددداحا

ٚ ،ايلحاقدددا

ٚايصٓاقا  ،اَا عًـ اىباٍ ؾٝطة بايصاحل ايعاّ ٚإ نإ حصٛي٘ قٓدهلل
نباق ١أ ١ًَ ٚا ٚأَ ١طبص. ١ ٛ
ٚحُٓٝا ٜٓؿل ايهؿداح أَدٛا ِ ًب قجدٌ اىبسدًُـب َٚدٓعِٗ َدٔ إقاَد١
اعا٥ة ااٚ ،ايجعهلل ٟقً ٢اسبةَا
ٚس ١َ٬اىبسًُـب ؾجأع ٞآؾا

عه ٕٛا٭ٚي ١ٜٛسبؿغ بٝط ١اٱس،ّ٬

وا ١ٜٚا ٚاحض ١ٝقً ٢أَٛاٍ ايهؿاح يجًؿٗا

َع سع ١ؾطٌ اا قً ٢ايٓاس ًب ذبص ٌٝاشبًـ ا قبا ٜعُة ا٭سٛام ،
ٚيهٔ يدٝس بٛاسدا ١ايدعٜ ٜٔبدادح ٕٚافب ايجعدهلل ٟحاىبدا عهد ٕٛا٭َدٛاٍ
بأٜهللٚ ، ِٜٗذب

عصةؾِٗ.

ؾجًـ ا٭َٛاٍ ايع ٟاا ٤ب٘ اىبثٌ ايهةً ِٜب ٖع ٙاٯ ١ٜقداْ ٕٛسابد
ٚيهٓدد٘ ٜ٫عددين اسبددام ايطددةح بعُدد ّٛايٓدداس ،بددٌ ٖدد ٛحهبددٚ ،١سددًب
٭سبامس ايطةح ٚاٱضةاحَٓٚ ،ع َٔ اٛٝع ايجعهللٚ ٟايكجٌ قً ٢اىبسًُـب
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ٚغريِٖ ٕ٫ ،عسد ري ايهؿداح ا٭َدٛاٍ يشدةا ٤ا٭سدًخٚ ١إادعاٍ ايؿدؿب
ٚاسبددةمس ًٜخددل اشبسدداح ٠بايٓدداس نبٝع داًٜٚ ،دد٪د ٟافب ايكجددٌ ٚا٭اددٌ

اىب مّ ،قاٍ ععافب ر وَبِذَا َٖوٌََّي ضَؼَي فٌِ األَرْضِ ٌَُِفْطَِْ فَََِا وٍٍََُِْهَ اٌَْ٣رَْ٘
وَاٌنطًَْد (.)1
ؾٝصامس ايهؿاح بٓك

ا٭َٛاٍ ىبٓعِٗ َٔ اٱسجخٛا قً ٢ايسًاإ

ٚاسبهددِٚ ،سددٛم ايٓدداس ٚاىبسجطددعؿـب َددِٓٗ افب اسبددةٚمس ٚاىبعدداحى
اىبجهةح ٠ايش ٜكصهللَٗٓ ٕٚا ضباحبد ١ا٫سدٚ ، ّ٬ذبكٝدل َصداحل دْٜٛٝد،١
ٚعٛسع ١حقع ١اسبهِ ٚايسًاإ ،ؾكهلل ذب هللث اسبةمس بـب اٖدٌ ًَدجـب َدٔ
ايهؿدداحٚ ،نددٌ ًَدد ١عةٜددهلل إ عددلٜذ ا٭خددة ٣ؾجددعٖب ا٭َددٛاٍ ٚعلٖددل
ايٓؿٛسٜ ٌٖٚ ،شًُٗا َٛضٛع اٯٚ ١ٜاىبثٌ ايٛاحد ؾٗٝا ،ازبدٛامس ْعدِ،
٭ اي ١اٱط٬مٚ ،إحاد ٠إْؿام ايهؿاح ا٭َٛاٍ  َِٗ ٚقًٚ ،٘ٝذبعٜةِٖ
َٓ٘ٚ ،دقٛعِٗ افب ْبع ايهؿة ٚعةى َٓازٍ ايط٬يٚ ١ازبخٛد.
إ عًـ أَٛاٍ ايهؿاح بامس يلٜاد ٠ا٭َٛاٍ ٚذبسـب أحٛاٍ ايٓاس،
ٚسَ٬جِٗ َٔ ايكجدٌ ٚايؿجدوٚ ،قُداح ٠يدٮح

ٚ ،اقاَد ١يشدعا٥ة اا،

ٚاعٌ ا٭َٛاٍ بٝهلل َٔ ؼبةص قً ٢عٛظٝؿٗا ًب َةضا ٠ااٚ ،ايسد١َ٬
َٔ اٯؾا

ٚا٭ضةاح ايش ذبٌ بايٓاس قكٛب.١

ٚعددهللق ٛاٯٜددً ١ب َؿَٗٗٛددا افب اقجٓددا ٤ا٭َددٛاٍ ٚايعددةٚ

ٚ ،اعًددٗا

ٚس ١ًٝيًجٓعِ ٚايجُجع باسبٝا ٠ايهللْٝا باسبٚ ٍ٬اىبباا ٚا٭َٛح ايٓاؾع ،١دٕٚ
احملةّ ٚا٭ؾعاٍ اىبٓهة ٠ايش عطة ايب٬د ٚايعباد.
ٚعبـب اٯ ١ٜقهللّ اقجباح َا ٜٓؿك٘ ايهؿداح ،ؾٗد ٛنداسبةث ايدع ٟعدأعٞ
ايةٜذ ؾجًٗه٘ نً٘ ،يٝه ٕٛاىبسًًُ ٕٛب حص اْ َٔ ١اشبٛف ٚايؿلع ايعٟ
ؼبا ٍٚايهؿاح ْشة ٙبايجباٖ ٞبعهللدِٖ ٚقهللعِٗ ٚاسًخجِٗ ٚمل عكٌ اٯ١ٜ
(َثٌ َآٜؿكً ٕٛب ٖدع ٙاسبٝدا ٠ايدهللْٝا نُثدٌ حدةث قد ّٛظًُدٛا اْؿسدِٗ
ؾا ابج٘ حٜذ ؾٗٝا
( )1سٛح ٠ايبكة.205 ٠

ة ؾاًٖهج٘) ٚق ٌٝخٛيـ ٖعا ايٓعِ ًب اىبثٌ اىبعنٛح
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يؿا٥هلل ٠اً ٖٛٚ ١ًٝعكهللَ ِٜاٖ ٛأِٖ ٕ٫ ،اي ةٜذ ايدش ٖدَ ٞثدٌ ايعدعامس
 ٚ،نةٖا ًب سٝام ايٛقٝهلل ٚايجٗهللٜهلل أِٖ َٔ نة اسبةث ،ؾكهللَ

قٓا١ٜ

بعنةٖا ٚ ،اقجُداد ًا قًد ٢إ ا٭ؾٗداّ ايصدخٝخ ١عسدج ةج اىباابكد ١بدةد

ايه ّ٬افب ا ً٘  ،قً ٢اٜسة ٚا٘) (.)1

ٚيهٔ اٯ ١ٜخاي َٔ ١ٝطبايؿ ١ايٓعِٚ ،ادا ٤عكدهلل ِٜايدةٜذ  ٕ٫إْؿدام
ايهؿاح ًب ا يباطٌ ٖ ٛايسبب ًب عًـ أَٛا ِ ايش اْؿكٖٛا ٚايش بكٝد
ًب أٜهلل ،ِٜٗؾاٯ ١ٜذبعح ايهؿاح َٔ ايبكا ٤قً ٢ايهؿة َٔٚ ،اْ٫ؿام ؾٝد٘،
ٚاحملدةّ ٜدأع ٞقًد ٢نبٝدع أَدٛا ِ

ٚربيِٖ بإ ٖعا اٱْؿام اىببػدٛ

ٚعةنجِٗ ٚ ،ا٭ ٌ ًب ايه ّ٬ايعةب.ٞ

لاَىٌ فامهكره

اْؿةد

ٖع ٙاٯ ١ٜايهةمب  َٔ ١بـب اٯٜا

اىبباحن َٔٚ ،١اٯٜا

اْٗا اا٤

ايكةإٓ بعنة ٖدع ٙايهًُد١

َٔ ٚا:ٙٛ

ا٭ :ٍٚسٝام َثٌ قةآْ.ٞ
ايثاْ :ٞقٓٛإ ايجشب.٘ٝ
ايثايث :ععًكٗا قبٛضٛع ايلحع ٚاسبةث.
ايةابع :إخجصا ٗا بك ّٛظًُٛا اْؿسِٗ.
اشبداَس :عٛنٝدهلل ايكددبذ ايدعاع ٞىبددا ٜكد ّٛبد٘ ايهؿدداح َدٔ ا٭ْؿددام ًب
اىبعا .ٞ
ٜٚطؿٖ ٞعا ايجعهللد ًب َطاَـب اٯ ١ٜايكهللس ١ٝاسةاحاً ًَهٛع ١ٝقً٢
َعاْٗٝدداٚ ،د٫٫عٗدداٜٚ ،ددهللٍ قًدد ٢يددل ّٚاسددجٓباط ا٫حهدداّ َٓٗددآَٚ ،ددع
ايجؿة ٜقبا اا ٤ؾٗٝا٫ٚ ،ؽبج

ٖدعا اىبٓدع باىبسدًُـب بدٌ ٜشدٌُ ايٓداس

نبٝعاً  َِٗٓٚايهؿاح ايعَٛ ِٖ ٜٔضٛع اٯٚ ١ٜاىبثٌ ايٛاحد ؾٗٝا.
 ٚخٝذ إ ٖدع ٙاٯٜد ١ادا٤

بًػد ١ايجشدبٚ ٘ٝاىبثداٍٚ ،ايدعٜ ٟعدين

عكةٜب اىبعٓ ،٢ا ٫اْد٘ ٫مبٓدع َدٔ عأسدٝس اٯٜد ١يكداْ ٕٛسابد

( )1حاا ١ٝايهشاف .458/1

ًب اسبٝدا٠
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ايهللْٝا٬ٖ ٖٛٚ ،ى ٚعًـ ا٭َدٛاٍ ايدش ٜسدجعٌُ اداة َٓٗدا ًب اىبعصد١ٝ
ٚضباحب ١ا٫س ،ّ٬يٝه ٕٛس٬حاً يجثبٝ

ا٫سٚ ،ّ٬بةزخاً د ٕٚاسجُةاح

اي جعهللٚ ٟا٫خ٬م اىبعََٚ ،١َٛاْعاً َٔ غًب ١ايٓؿس ايشٗٚ ١ٜٛايػطب، ١ٝ
ٚخطٛع ازبٛاحا ٚا٫ؾعاٍ ا.
ؾ ٝجًـ ؾعٌ ٚاسة اْ٫سإ قٓهلل ايشٗٚ ٠ٛايػطب َٔ حاٍ افب آخة،
ؾعٓهللَا ٜهد ٕٛاٱْسدإ غٓٝد ًا ؾاْد٘ ٜسد ة اىبداٍ يشدٗٛعٜ٘ٚ ،ج دعٚ ٙسد١ًٝ
يً ةامس ٚا هللّ ٚاسبام ااهلل اْٛاع ايطةح خبصُ ٘ ٜ َٔٚعاْهللٚ ،ٙقٓهللَا
ٜه ٕٛؾكري ًا ؾاْد٘ ؼبدبس غٝطدٜ٘ٚ ،جلدةع ا ٣ ٫قًدَ ٢طدضٚ ،عصدٝب٘
ايػطاضٚ ،١قهلل ٜسجعٌُ يساْ٘ ٚاٛاحح٘ ٚقً ٢عب ٛضبهللٚد َدٔ غدري إ
ٜمعب اسة َعجي قً ٢غطب٘  ًَ٘ٝٚيًٗٚ ٣ٛايشٗ.٠ٛ
ؾلددا٤

اٯٜدد ١يةَدد ٞايهؿدداح بددايؿكة ٚاعًددِٗ قدداال ٜٔقددٔ إسبددام

ايطددةح باىبسددًُـب  ٚ ،يهددٔ بعددهلل اقاَدد ١اسبلدد ١قًدد ِٗٝجبعددٌ ا٭َددٛاٍ ًب
اٜهللٚ ،ِٜٗعصةؾِٗ ؾٗٝدا بايباطدٌٚ ،عسد ريٖا يًُٓهدة ٚؾعدٌ اىبعصد، ١ٝ
ٚاَجٓاقِٗ قٔ اربا ٖا ٚس ١ًٝيٓشة اٱخ٬م اسبُٝهللٚ ٠ايجهللبة ًب اٯٜدا
ٚاٱْصا

يًخل ٚايٓب.٠ٛ

ٚي ٛنإ ايهؿاح ؾكةا َٔ ٤ا٭ ٌ يكايٛا يد ٛاعًٓدا اا اغٓٝدا ٤ٯَٓدا
ٚقًُٓا إ ايةزم بٝهلل ٙععافبٚ ،٭ْؿكٓا ا٭َٛاٍ ًب سبٖٚ ،ً٘ٝلةْا َٓازٍ
ايهؿة ؾًٝس َٔ اىبعك ٍٛإ ْةزم ا٭َٛاٍ ٚظبعًٗا ًب ايباطٌ ٚاىبٓهةا ،
ؾددابج ِٖ٬اا ععددافب بهثددة ٠ا٭َددٛاٍ ٚ ،اطًددل اٜددهللً ِٜٗب ايجصددةف بٗددا
ٚاخجٝاح َٛاحد اْ٫ؿام ،ؾػًب

قٓهللِٖ ايشٗٚ ٠ٛايػطب ٚيبسدٛا سدٛمس

ا٫سجهباح ٚاظٗةٚا ايعٓاد ٚاٱ ةاح قً ٢ازبخٛدٚ ،بدعيٛا ا٭َدٛاٍ ًب
اىبعصٚ ١ٝضباحب ١اىبسًُـبٚ ،عٓااٛا يكجا ِ ،ؾس ة ا٭غٓٝاَ ٤دٔ ايهؿداح
ا٭َٛاٍ يشةا ٤ا٭سًخٚ ١اىبٚ ٕٚ٪دبٗٝل ازبٛٝش ٖٞٚ ،أَٛح ع٪د ٟافب
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ْدل ٍٚايددبٚ ٤٬ايػطدب اٱ دد ٞبٗددِ ر وٍََذإَِْي اٌٍَّذهُ بِالَّ ؤَْْ ٍُذُِٗ ُٔذذورَُِ وٌََذوْ وَذرَِِ

اٌْىَافِرُوَْد (.)1
ؾٝأع٬ٖ ٞى أَٛاٍ ايهؿاح يٓشة ايعهللٍ ٚا٫حسإ ٚإقاْ ١ايٓاس قً٢
دخ ٍٛا٫سٚ ،ّ٬عٓل ٜ٘ا٭ح

َٔ ايؿسداد ٚا٫ؾسداد  ،يدري٥٬َ ٣هد١

ايسُا ٤غًب ١ا٫سٚ ،ّ٬سٝادَ ٠ؿاٖ ِٝايص٬ا ٚايجكٚ ،٣ٛاْؿام ا٭َٛاٍ
ًب سب ٌٝااٚ ،حجد ٚ ٢إ حأٚا ايهداؾةٜ ٜٔؿسدهللً ٕٚب ا٭ح

ٜٓٚؿكدٕٛ

ا٭َٛاٍ ًب َعص ١ٝاا ٚقجٌ اىبسًُـب ،ؾاِْٗ ٜهللحن ٕٛإ ا ٬ى ٬ٜحل
أَٛا ِٚ ،ايجًدـ ٜلحدـ ايٗٝداَ ،دع قلدل ايهداؾة ٜٔقدٔ حدَٓٚ ، ٙدع
حص ٍٛايجأنٌ ًب أَٛا ِ ،حجٜ ٢صبخٛا َٓشػًـب باْؿسدِٗ ،قداالٜٔ
قٔ عٛؾري قٛ

.َِٜٗٛ

 َٔٚاقلاز ايكةإٓ إٔ يؿغ (ؾأًٖهج٘) اا ٤بصٝػ ١اىبثٌ ٚايجشب ٘ٝا٫
اْ٘ َهللحس ١قكا٥هلل ١ٜعسداِٖ ًب ْشدة َؿداٖ ِٝاٱمبدإٖٚ ،د ٞحدةمس قًد٢
ايهؿة ٚاٱْؿام بايباطٌ ٚأسبامس ايط٬يٚ َٔ ١ا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايٛقٝهلل يًهؿاح بجًـ أَٛا ِ ًب اسبٝا ٠ايهللْٝا ،ؾٜ ٬ػادحْٗٚا
اٚ ٫قهلل ععةض

أَٛا ِ يًجًـ  ٚايطٝاعٚ ،إ ناْ

ٖٓاى اٛاٖهلل قً٢

عٓل ٙايهؿاح ٚق ٠ٛدٚيجِٗ ؾإ ٖع ٙاٯ ١ٜسِٗ ساقب ٚ ،سٝـ َٛا٘ ِ،
ٚإْعاح يكةمس ؾكهللاِْٗ َةاعب ايػٓٚ ،٢سًب ايك.َِٗٓ ٠ٛ
ايثاْ :ٞاٯ ١ٜعأدٜب يًٓاس نبٝعاً ،بمى اْ٫ؿام ًب ايباطٌ.
ايثايث :بٝإ حكٝك ٖٞٚ ١إ اا قلٚاٌ ئ ٜمى ايٓاس ٜجصةؾٕٛ
با٭َٛاٍ نٝؿُا ااٚ٤ا افب حـب اسبسامس ًب اٯخة ،٠بٌ ٜٓجكِ َٔ ايهؿاح
ًب اسبٝا ٠ايهللْٝا بجًـ اَٛا ِ ٖٚ ،عا ايجًـ  ٫مبٓدع َدٔ ايعدعامس ايدعٟ
ٜٓجعةِٖ ًب اٯخة.٠
ايةابع :إقجباح ايٓاس ٚقُ ّٛايهؿاح يبا ٚحد ًب ٖع ٙاٯَٔ ٖٛٚ ،١ٜ
اىبصادٜل ايٛاقع ١ٝا ،ؾًٝس نٌ ايهؿد اح ٚايؿاسدكـب َدٔ اٖدٌ ايهجدامس
( )1سٛح ٠ايجٛب.32 ١
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ٜعجهلل ٕٚقً ٢اىبسًُـب ٜٓٚ ،ؿكد ٕٛا٭َدٛاٍ ًب إقدهللاد ازبٝدٛش ضدهللِٖ،
ًٚب ضباحب ١ا٫س.ّ٬
ؾلا٤

اٯ ١ٜيلاة ايهؿاح اٯخة ٜٔقٔ ْصة ٠ايهؿاح ايعٜ ٜٔعجهللٕٚ

قًددد ٢اىبسدددًُـبٖٚ ،دددَ ٛدددٔ َصدددادٜل ر وَبِْْ ٍُمَذذذاٍُِٖووُُْ ٍُوٌَُّذذذووُُْ األَ َِْذذذارَ ُٚذذذُ الَ
ٍُنْصَرُوَْد(.)1

ؾٗع ٙاٯ ١ٜذبعح أٌٖ ايهجامس ٚايهؿداح َدٔ ْصدة ٠ايدعٜ ٜٔسدعً ٕٛب
اٱضددةاح باىبسددًُـب ٜٚ ،سددجعهلل ٕٚأٜ ٚكَٛدد ٕٛبكجددا َِٚ ،ددٔ َكددهللَا
ايكجاٍ نبع ا٭َٛاٍ ٚايس٬ا ٚإقهللاد ايةااٍ ،ؾلا٤
ا٭َٓ :ٍٚددع ٖددع ٙاىبكددهللَا
َسجً لَا

اٯ ١ٜيٛا:ٙٛ

ٚ ،اسبًٛٝيدد ١د ٕٚقٝدداّ ايهؿدداح بجددٛؾري

ايجعهلل ٟقً ٢اىبسًُـب ٚقجا ِ.

ايثاَْ :ٞٮ ْؿٛس ايهؿاح بايؿلع ٚاشبٛف سٛا ٤ايعٜ ٜٔعجهلل ٕٚقً٢
اىبسًُـب ا ٚايعٚ َٔ ٜٔحا.ِٗ٥
ايثايث :إدحاى ايهؿاح سبكٝك ١قللِٖ قٔ حؿغ أَٛا ِٚ ،سد١َ٬
َهللخةاعِٗ يًجٓاًب بـب ايهؿة ٚاْ٫ؿام ؾ َٔ ٘ٝاٗٚ ، ١بـب حؿغ ا٭َٛاٍ
َٔ اٗ ١أخة.٣
ايةابددع :ايٛقٝددهلل ٚايج ٜٛددـ َددٔ اٱْؿددام ًب ضباحبدد ١اٱسددًٚ ، ّ٬ب

ايجٓل ٌٜر ٍَمُويُ ؤَهٍَْىُْٕ َِاالً ًٌَُّْاد(.)2
أ ٟأْؿك

َا ً٫نثرياً ًب قهللا ٠ٚايٓيب ضبُهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ

ٜٚجؿاخة ايهاؾة بٗعا اْ٫ؿام ،ؾٝأع ٞايب ٤٬اٱ  ٞعأدٜباً ٚ ،قكٛب ١قااً١
ي٘ (  ٚنة إ ايكا ٖٛ ٌ٥اسبةث بٔ قاَة بٔ ْٛؾٌ بٔ قبهلل َٓاف  ٚ ،يو
أْ٘ أ ْب ْبا ؾاسجؿج ٢حس ٍٛاا

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ  ،ؾأَة ٙإٔ

ٜهؿٍ ة  ،ؾكاٍ  :يكهلل ٖب َايً ٞب ايهؿاحا

( )1سٛح ٠آٍ قُةإ . 111
( )2سٛح ٠ايبًهلل .7

ٚايٓؿكا

َٓ ،ع دخًد

ًب
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دٜددٔ ضبُددهلل  ،قددٔ َكاعددٌ ٚ ،قٝددٌ اْدد٘ نددإ نا بداً مل ٜٓؿددل َددا قايدد٘ ،قددٔ

ايهًيب) (.)1

ٚعبـب اٯ ١ٜقاقهلل ٠نً ٖٞٚ ١ٝإ ايب ٤٬اٱ  ٞا ا ْلٍ بساح ١ق ّٛؾاْ٘
ٜصٝبِٗ با ٬ى ٚايهللَاحٚ ،ا ا ْلٍ قبدا مبًهد ٕٛؾاْد٘ ٜجًؿٗداٜ ٫ٚبدل َٓد٘
ا٦ٝاًٚ ،عبـب اٯ ١ٜضعـ اٱْسإ ٚقلل ٙقٔ دؾع ا٭ٖٛاٍ  ،قاٍ ععدافب

ر وَخٍُِكَ اإلِٔطَاُْ ظَؼَِفًاد(.)2

ؾُٔ َصادٜل ضعؿ٘ قل ل ٙقٔ حد ايب ٤٬ايع ٟؼبٌ قبًه٘ ٚأَٛاي٘،
 ٚريٚحع٘ ؾكرياً ضبجاااً قً ٢حـب غة ،٠سٛا ٤بًخاظ ا٭سدبامسٚ ،ندٕٛ
ايؿكة سبباً ٭َة ظاٖة ،ا َٔ ٚغري سبب ظاٖةٚ ،يهٔ اٯ ١ٜعاةد ايعدٔ
غري اىبعجديٚ ،عدبـب قًد ١عًدـ ا٭َدٛاٍ ٖٚد ٛايهؿدة ٚايطد٬يٚ ،١اْؿدام
ا٭َٛاٍ ًب ضباحب ١ا٫س.ّ٬
ٚعددهللق ٛاٯٜددً ١ب َؿَٗٗٛددا ايٓدداس نبٝعداً افب ا٫مبددإ بدداا قلٚاددٌ
ٚايجصددهللٜل بايجٓلٜددٌٖٚ ،دد ٛحددةز يَ٬ددٛاٍ ٚحؿددغ يًٓؿددٛسٚ ،سدد١َ٬
يًُلجُعا

َٔ ايههللٚحا

ٚاسبلب ازبسُاْٚ ،١ٝأسبامس اسبسهلل ٚحب

ازبداٚ ٙايةٜاسدد ١ايدع ٟقددهلل ػبعدٌ اْ٫سددإ ٜجُسدو بايباطددٌ ٜٚدعمس قٓدد٘
حة اً قً ٢اىبٓاؾع ايش ػب ٓٗٝا َٔ اعباع ايٓاس ي٘ قً ٢ا ٚ ٣ٛايط٬ي.١
يكهلل أْؿل ايهؿاح ٚايؿاسكـب أَٛا ِ ًب ضباحب ١ايةس ٍٛبكصهلل ايكطا٤
قً ٢ا٫سٚ ّ٬بكاً ِٗ٥ب َٓاز ِ َٔ ح٥اس ١قةٜد ٚازباٚ ٙايشإٔ ًب َه١
ٚاىبهللٚ َٔ ٖٛٚ ١ٜٓا ٙٛعشب ٘ٝاىباٍ باسبةث.
ؾلا٤

اٯ ١ٜيج ي قٔ ضٝاع اَٛا ِ  َٔ ٖٛٚقَُٛا

ر وََِا رََََِْٕ بِذْ رََََِْٕ وٌَىِٓ اٌٍَّهَ رََِيد (.)3

( )1صبُع ايبٝإ .494/10
( )2سٛح ٠ايٓسا.28 ٤
( )3سٛح ٠اْ٫ؿاٍ .17

قٛي٘ ععافب
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يٝهللحى ايهؿاح إ ضٝاع أَٛا ِ يٝس إعؿاقاً  ٚدهللق ١أْ ٚجٝلد ١٭َدة
قةض ، ٞبٌ ٖ ٛقكٛبٚ ١س

ٚغطب إ  ٞقً.ِٗٝ

لاَىٌ املصم انمرآًَ َؼًح
قةؾ

اسبهُد ١باْٗدا ؾعدٌ يد٘ ٖدهللف ٚغاٜدٚ ،١اْٗدا ايعُدٌ بدايعًِ،

ٚٚضع نٌ اً ٤ٞب َٛضع٘ٚ ،ق ٌٝاسبهُ ١قٓهلل ايؿكٗاَ ٖٞ ٤ا ٜهللٍ قً٘ٝ
ايددهللي ٌٝايشددةقَ ٞددٔ حسددٔ ايؿعددٌ ٚقبخدد٘ٚ ،سباظدد٘ حبسددب ا٭حهدداّ
ايجهًٝؿ ١ٝاشبُسٚ ،١يهٓ٘ َصهللام َٔ َصادٜل اسبهُ.١
 َٔٚاسبهَُ ١عةؾد ١ايعبدهلل يدٓعِ اا ععدافبٚ ،عًُدس آٜاعد٘ ًب خًكد٘
ْٚشأع٘ ٚحزق٘ٚ ،يل ّٚقهللّ ايجؿةٜ

بايٓعِ اٱ َٗٓٚ ،١ٝا بعث ا٭ْبٝا، ٤

ٚإْلاٍ ايهجب ايسدُاٚ ، ١ٜٚإدحاى ايعًد ١ايػاٝ٥د ١يٓدل ٍٚايدٛحٚ ،ٞندٌ
ؾاقٌ بايكصهلل ٚاٱحاد ٠ؾاْ٘ ٜؿعٌ يػة
ٜٓٚؿل ايٓاس أَٛا ِ يػاٜا

ٜٚسع ٢يػاٚ ١ٜا ٫ؾاْ٘ قابث،

َٚكا هلل ٜبػ ٕٛاي ٍٛ ٛايٗٝدا ،ؾُجدَ ٢دا

عصٛح ايؿاقٌ ايػا ١ٜؾاْ٘ ٜأع ٞبايؿعٌ سبص ٍٛاىبةاد.
َ َٔٚصادٜل ايعبادٚ ٠ايعً ١ايػا ١ٝ٥شبًل اٱْسدإ إٔ ػبعدٌ ايٓعُد١
اٱ َ ١ٝكهللَٚ ١قْٛاً ٚٚسً ١ًٝب ايعباد َٔٚ ،٠أِٖ َصادٜل ايٓعِ اٱ ١ٝ
قً ٢اٱْسإ اىباٍ ايع ٟػبعً٘ قٓدهللٚ ٙايدةزم ايهدة ،ِٜيٝبجًٝد٘ ؾٝد٘ٚ ،مل
ؽبٌَ اا بٓٝد٘ ٚبدـب ايجصدةف ًب اىبداٍ ،بدٌ ديد٘ قًد ٢طةقد٘ ٚحثد٘ قًد٢
اٱْؿام ًب سب ٌٝااٚ ،اعٌ عا اٱْؿام اىبةعب ١ا٭ٚفب ٚ ،حغب٘ بصدً١
ايةحِ َاًكاً َٗٓٚا إقاْج٘ باىباٍَٚ ،ساقهلل ٠ايؿكةاٚ ٤احملجااـب قً ٢عبدٛ
ايٛاٛمس ٚايٓهللمسٚ ،ايصهللقا

اىبسجخبٚ ،١اٱعٝإ بٗا بكصهلل ايكةب ١ايعٟ

ٜ ٫صًذ ا َٔ ٫اىبسًِ.
ٚاا٤

ٖ ع ٙاٯْ ١ٜعُد ١قًد ٢ايٓداس نبٝعد ًا ببٝدإ قدبذ اٱْؿدام ًب

ايباطٌ بصٝػ ١اىبثٌ ايعٜ ٟكةمس اىبؿاٖ ِٝايهً ١ٝباىبٛضٛع احملسٛس.
ٚنٌ َثٌ ًب ايكةإٓ ْعُ ١قً ٢ايٓاس نبٝعاًٚ َٔ ،ا:ٙٛ
ا٭ٜٓ :ٍٚؿع اىبثٌ ايعٜ ٟةد ًب َهللا اىبسًُـب ٚايثٓا ٤قً ،ِٗٝاىبسًُـب
ٚايهؿدداح ،أَددا اىبسددًُ ٕٛؾا ْدد٘ بشدداحٚ ٠سدده ١ٓٝددَِٛٚ ،قعددٚ ١دحس
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ٜكجبسددَٓ ٕٛدد٘ اٯدامسٜٚ ،أخددعَٓ ٕٚدد٘ ايسددٓٔ ٖٚدد ٛقدد ٕٛددِ ًب ععًددِ
ا٭حهاّ ايشةقٚ ١ٝأَا ايهؿاح ،ؾٝجطُٔ اىبثٌ ًب َؿٗٚ ،َِٗ َ٘ٛايٓٗٞ
قٔ ايبكا ٤قً ٢ايهؿة ٚايط٬يٜٚ ،١هللق ِٖٛيٲس.ّ٬
ٚعددةد ايددةٜذ ًب َٛاضددع قهللٜددهلل ٠بددايبٚ ٤٬ايعددعامسٚ ،عددةد ايةٜدداا

بايةهب ، ١قاٍ ععافب ر وَهُوَ اًٌَِِّ ٍُرْضًُِ اٌرٍَِّاُِ َ٠شْرًا َََِْٓ ًٍََْْ رََِّْٗ٢هِد(،)1
ٚؾ ٘ٝدق ٠ٛيًٓاس ٚاىبسدًُـب خا د ١افب ايجاًدع افب حهبد ١اا بايةٜداا
نٓعَُٚ ١كهللَ ١يٓعِ أخة.٣
يكدهلل أحاد اا قددل ٚادٌ يًٓدداس اٱسددجكاَْٝٚ ،١دٌ َكاَددا
ٚايص٬ا ،باٱَج خدإ ٚاٱخجبداح ٚايجُخدٝ

ايجكدد٣ٛ

بدايب ،٤٬يججلًدَ ٢هداحّ

ا٭خ٬مٚ ،س ا ٤ايٓؿسٚ ،و ٛايةعبْٚ ١كا ٤ايكًب ٚظٗٛح آساح ايٓعِ
اٱ  ١ٝقً ٢ازبدٛاحا ٚازبدٛاْذ بايشدهة ا ععدافب ٚاٱْؿدام ًب سدب،ً٘ٝ
ٚاددا ٤اىبثددٌ ايكةآْددً ٞب ٖددع ٙاٯٜدد ١يؿطددذ أقددهللا ٤اا ٚإ ددابجِٗ بجًددـ
ا٭َٛاٍٚ ،اعًِٗ قاال ٔ ٜقٔ َْٚ٪جِٗ  ١ْٚ٪َٚقٝا ِ.
ٜٚاةد ٖعا اىبثٌ َٔ أ ٖاِْٗ َٛضٛع ا٭سبامس اىبادٜدْٚ ١سدب ١عًدـ
أَٛا ِ ايٗٝا بإقجباح ٙأسةاً َٚعً ً٫ٛمل ٜج ًـ قٓٗا ٚ ،خٝذ إ ايةٜذ
َٔ ا٭حٛاٍ ايابٝعٚ ١ٝاىبٓا ٚ ،يهٓٗا َٔ آٛد اا قل ٚاٌ ،ببعثٗا عاح٠
حهب ١باىبَٓ٪ـب يجهْ ٕٛعُ ١عاَٜ ،١عٗةَ ٕٚعٗدا اشبشدٛع ٚاشبطدٛع ا
ععافب.
ٚعمس ًَه ١ايشهة ًب ْؿٛسِٗٚ ،عاح ٠عأع ٞقعاباً يًهاؾة ٜٔنُا ًب
اىبكاّ ؾُع ع ٠ٚ٬أ ٚواع ٖع ٙاٯٜ ١ٜهللحى ايهؿاح إ َا ؼبٌ بأَٛا ِ َٔ
ايجًـ ٚا ٬ى إلبا ٖ ٛقكامس قااٌ بسبب بدع ِ ا٭َدٛاٍ يًصدهلل قدٔ
سددب ٌٝااٚ ،قددهللّ إقددهللادِٖ أْ ؿسددِٗ يكبدد ٍٛاٱْددعاحا
ايسُا.١ٜٚ

( )1سٛح ٠ايؿةقإ .48
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ٚاٯٜا
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ٚايياٖـب اسبسٚ ١ٝايعكً ١ٝايش ع٪نهلل

هللم ْب ٠ٛضبُهلل

ً٢

اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ٚنٌ بةٖإ ٚآْ ١ٜعُ ١قً ٢ايٓاس نبٝعاًٜٚ ،أع ٞاىبثٌ
ايكةآْ ٞيجٛنٝهلل ٖع ٙايٓعُٚ ،١عكةٜبٗا افب ا٭ ٖإ ٚاعًٗا الٚ َٔ ٤اقعِٗ
اي.َٞٛٝ
 ٚٚـ اا نًُ ١ايجٛحٝهلل ٚايعنة ٚايجسبٝذ ٚنٌ نًُد ١طٝبد ١باْٗدا
نايشلة ٠اياٝب ١بعةٚقٗا ًب ا٭ح

ٚ ،عجهللفب أغصاْ٘ قايً ١ٝب بٗاٚ ٤قاٍ

ععددافب ر ُٖ ذاٌِْٖ ؤُوٍَََُذذا وُ ذًَّ  ِ٢ذنيٍ ِِ ذةِذِْْ رَََِِّذذا وٍَعْ ذرَُِ اٌٍَّ ذهُ األََِْٛذذايَ ٌٍِنذذاشِ ٌَؼٍَََُّ ذُْ
ٍَََِٗوَّرُوَْد (ٚ ،)1قٔ ا بٔ قُة إ حس ٍٛاا
قاٍ ا

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ

 :ّٜٛإ اا ضةمس َثٌ اىب َٔ٪الة ٠ؾأخيَ ْٞٚا ٖ ٞؾٛقع

ايٓاس ًب الة ايبٛادٚ ٟنٓ
حس ٍٛاا

بٝاً ،ؾٛقع ًب قًيب اْٗا ايٓ ًد ،١ؾٗبد

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ إ أق ٛا ٚأْا أ ػة ايكٚ ،ّٛحٟٚ

ؾُٓعين َهإ قُة ٚأسج خ ، ٝٝؾكداٍ يد ٞقُدةٜ :دا بدين يد ٛنٓد
يهاْ

أحب اي َٔ ٞهبة ايٓعِ ،سِ قاٍ حس ٍٛاا

ٚسًِ :أ ٫اْٗا ايٓ ً.)2(١

قًجٗدا

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘

ٜٚبـب اسبهللٜث عؿسري ايسٓ ١يًُثٌ ايكةآْ ٞقبا ٜساِٖ ًب سبا

اىبسًُـب

ًب َسايو اٱمبإ ٚاٱخباح قٔ حؾعٚ ١قً ٛاىبسًُـب بـب ا٭َِ َٚدع إ
اا قل ٚاٌ أخع اىبٛاسٝل قً ٢بين آدّ ٚبعث ِ ا٭ْبٝاٚ ٤أْلٍ ايهجب
ايسددُا ١ٜٚقًددً ِٗٝب ٚاددٛمس قبادعدد٘ٚ ،اٱحعكددا ٤افب َةاعددب ايهُدداٍ
اٱْسدداْ ٞؾاْدد٘ سددبخاْ٘ عؿطددٌ باىبثددٌ ايكةآْدد ٞيلٜدداد ٠اىبٛقعددٚ ، ١ععددهللد
أسددبامس ا هللاٜددٚ ، ١كبدداّ اسبلدد ١قًددٚ ، ِٗٝعٛنٝددهلل قدداْ ٕٛظًددِ ايهؿدداح
٭ْ ؿسِٗ قٓهلل اٱقةا

قٔ اٯٜا

ٚ ،يػ ١اىبثٌ ايكةآْ.ٞ

ٜٚهللحى نٌ إْسإ َعاْ ٞاىبثٌ ايكةآْٚ ، ٞا إ ايكةإٓ َعلل ٠قكً١ٝ
عهللٍ قً٢

هللم ْب ٠ٛضبُهلل

( )1سٛح ٠ابةاٖ.25 ِٝ
( )2ايهشاف .376/2

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ؾإ اىبثدٌ ايكةآْدٞ
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ادداَع يٲقلدداز ايعكًددٚ ٞاسبسدد ، ٞعصددٌ يػجدد٘ افب اددػاف ايكًددٛمس ،
ٚعهللحنٗا ايعكٚ ٍٛذبس بٗا ازبٛاحا ٚازبٛاْذ.

حبس كاليً
َٔ

ؿا

اا ععافب ايثبٛع ١ٝاْد٘

دادمٚ ،ايصدهللم َدٔ اا َاًدل

ؾُٝا ٜكٚ ٍٛؽبي ٜٚعهلل ٜٚدأَة ٜٗٓٚد ،٢ؾدٜٓ ٬خصدة َٛضدٛق٘ ًب ايكطد١ٝ
ٚاشبي بٌ ٜشٌُ َصادٜل اٱْشا ٖٛٚ ، ٤سدبخاْ٘ َٓدل ٙقدٔ ندٌ قبدٝذ،
ٚايهعمس قبٝذ اعداً ٚقةضداً ٚإ

دهللح َدٔ اٱْسدإ ،إ خًكد٘ اا قدل

ٚاٌ ْٚؿ ؾ َٔ ٘ٝحٚح٘ٚ ،حزق٘ ايعكٌ ٚ ،اعً٘ خًٝؿً ١ب ا٭ح

.

ٚقهلل أخي سبخاْ٘ قٔ ظًِ ايهؿداح ٭ْؿسدِٗ ٚ ،ؾٝد٘ دقد ٠ٛواٜٚد١
يًٓاس نبٝعاً ىبعةؾٚ ١اٖ ٙٛعا ايعًِٚ ،ؾٚ ٘ٝا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإخجٝاح ايهؿداح ايهؿدة ٚازبخدٛد ،إ إ اا قدل ٚادٌ خًدل
اٱْسإ يعبادع٘.
ٚمل ػبعٌ ايعباد ٠قً ١خًل اٱْسدإ ٚحدهلل ،ٙبدٌ اعًدٗا قًد ١خًدل

ازبددٔ أٜط داً قدداٍ ععددافب ر وََِذذا خٍََمْ ذُٕ اٌِْٟذذٓ وَاإلِٔ ذصَ بِالَّ ٌََِؼُّْ ذُْوِْ د (،)1

ٚخايـ ايهؿاح قً ١اشبًدلَٚ ،دا ػبدب قًدَ ِٗٝدٔ ايٛظدا٥ـ ٚ ،حنبدٛا
ااد ٠ايعٓاد ٚازبخٛد ٚاٱ ةاحٚ ،عؿطٌ اا قًَ ِٗٝة ٠أخدة ٣ببعدث
ا ٭ْبٝاٚ ٤إْلاٍ ايهجب ٚإمبإ ااة َٔ ايٓاس بهللق ٠ٛا٭ْبٝا.٤
إ إ ٖعا اٱمبإ حل ١قًد ٢ايهؿداحٖٚ ،د ٛبدامس يًثدٛامس ٚا٭ادة
اٱضاًب يًَُٓ٪ـب بايةسا٫
غري ايسايهٚ ١إ ناْ

 ،ؾُٔ ايٓاس َٔ ٜمدد ًب حنٛمس ازبداد٠

َعبهللَٚ ٠طا ،٠٤ؾخُٓٝدا ٜدة ٣ؾةٜكداً َدٔ ايٓداس

ٜبادح ٕٚافب اٱمب إ بةضا ٜٛٚاظب ٕٛقً ٢ايااقا
ا هللاٜٚ ،١ٜجهللبة ًب اىبعللا

ٚايياٖـب  َٔٚ ،أ ة قًد ٢ازبخدٛد ؾدإ

إمث٘ َةنب ٜٚ ،صهللم قً ٘ٝأْ٘ ظًِ ْؿس٘.

( )1سٛح ٠ايعاحٜا

.56

 ،ؾاْ٘ ٜاُ ٔ٦ياةٜل

ر 261د

َعامل اٱمبإ ج 74

ايثاْ :ٞإ ةاح ايهؿاح قً ٢ايبكاً ٤ب َٓازٍ ازبخٛد ٚايط٬ي ،١ؾُٔ
ايًاـ اٱ  ٞععهللد اٯٜا

ايهْٝٛدٚ ،١دبًد ٞأسدةاح اشبًدل يٲْسدإ ًب

حٛاس٘ اشبُسٚ ،١نٌ آ ١ٜعهللق ٙٛيٲمبإٚ ،علاة ٙقٔ ايهؿة ٚازبخٛد،
 ٫ٚعٓخصة ٖع ٙاٯٜا

بك ّٛأ ٚأَ ١أ ٚأٌٖ بًهلل د ٕٚآخة ٫ٚ ،عأع ٞعاَ١

ًب بًهلل ْٚاقصً ١ب آخة ،ؾم ٣ايشُس عجػشً ٢ب طًٛقٗا ٚغةٚبٗا أقااح
نًٗاٜٚ ،اٌ ايكُة بعا

ا٭ح

ايلٜاد ٠نٌ اٗة قً ٢ا٭ح

يٝهدٕٛ

داقٝاً افب قباد ٠اا ٚس ١ًٝيٓبع قباد ٠ا٭ٚسإ.
ايثايددث :صبدد ٤ٞاٯؾددا

ٚأسددبامس ايددبً ٤٬ب اىبعااددا

ٚاىبهاسددب،

ٚا٭بهللإ ،يجه ٕٛسبباً يًجعنري باا قدل ٚادٌ ٚيدل ّٚقبادعد٘ ٚطاقجد٘،
ٚايًلدد ٤ٛافب اٱسددجػؿاح ٚايجٛبددٚ ١اٱْابددَٗٓٚ ،١ددا َطدداَـب ٖددع ٙاٯٜدد١
ايكهللسدد ١ٝايددش اددا٤

بصددٝػ ١اىبثددٌ يجخهدد ٞاٱْددعاح ٚايٛقٝددهلل ايعااددٌ

يًهؿاح.
ايةابع :قٚ ٠ٛقل اىبسًُـبٚ ،إعساع حقع ١اٱسدٚ ّ٬حسدَ ٛباد٥د٘،
ٚسبا

اىبسدًُـب ٚععاٖدهللِٖ ٭دا ٤اىبٓاسدو ٚايعبدادا

َدٔ غدري عؿدةٜ

بشدداة َٓٗدداٚ ،ؾٝدد٘ حلدد ١قًدد ٢ايهؿدداح ٚدقدد ٠ٛددِ يًةاددٛع قددٔ ايػددٞ
ٚايػةٚح.
اشباَس :بٝإ أحهاّ ايكةإٓ َٚا ؾٝد٘ َدٔ َسدا ٌ٥اسبدٚ ٍ٬اسبدةاّ،
ٚخًددَ ٙٛدددٔ ايددٓك

ٚ ،قصدددُج٘ َدددٔ ايلٜدداد ٠أ ٚايٓكٝصددد ،١ؾدددإقةا

ايهؿاحقٓ٘ ظًِ ٭ْؿسِٗ ٚإ ةاح قً ٢ازبخٛد ٚايعٓا.٤
ايسادس :حطٛح ايسٓ ١ايٓب ١ٜٛبـب اىبسًُـبٚ ،حسدٔ إقجدهللا ِٗ٥بٗدا
ٚعكٝددهللِٖ بسددٓٓٗاٚ ،ؾٝدد٘ دقدد ٠ٛيًهؿدداح يٲطدد٬ع قًدد ٢أحهدداّ ايشددةٜع١
اٱسددٚ ،١َٝ٬ايجددهللبة ؾٗٝدداٚ ،عًُددس ايشددٛاٖهلل ايددش عددهللٍ قًدد ٢عهاَددٌ
أحهاَٗاٚ ،خًٖٛا َٔ أسبامس ايجعاح
 َٔٚايًاـ اٱ  ٞإ دبجُع اٯٜا

.
ايهٚ ١ْٝٛآٜا

ايٓبٚ ٠ٛايجٓلٌٜ

يجه ٕٛحل ١قً ٢ايهاؾة ،بإقجباح إ نٌ آَٗٓ ١ٜا إْعاح ٚٚقٝهلل ي٘ ٚ ،٭ٕ
ٖع ٙاٯ ٜا

َٔ ايَٓ٬جٗ ٞؾإ إْعاح ٚٚقٝهلل ايهاؾة َٔ ايَٓ٬جٗ ٞأٜطاً،
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َٚا اىبثٌ ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯٜد ١ايهةمبد ١اٚ ٫احدهللاً َدٔ ٖدع ٙاٱْدعاحا ،
ٚدق ٠ٛيًٗهللاٚ ١ٜايةاادٖٚ ،عا إْعاح َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ إْعاح قةآْ ٞجمل ٤ٞآ َٔ ١ٜايكةإٓ ب٘.
ايثاْ :ٞإخباح قٔ آؾ ١وا ١ٜٚذبٌ بأَٛاٍ ايهؿاح.
ايثايث :ؾ ٘ٝإااح ٠افب إ اب ١ايهؿاح بايؿكة ٚايؿاق.١
ايةابع :اٯ ١ٜااٖهلل قً ٢قهللّ إعبصاح خاابا

ايكةإٓ باىبسًُـب ،بٌ

عشٌُ أٌٖ ايهجامس ٚايٓاس نبٝعاً.
 َٔٚاٯٜا

إ ايٛقٝهلل ًب ٖع ٙاٯ ١ٜسبب ًب ٖهللاٜد ٚ ١د٬ا اداة

َٔ ايهؿاح  ٖٛٚ ،ااٖهلل بإ اٱسد ّ٬مل ٜٓجشدة بايسدٝـ ،بدٌ باسبهُد١
ٚاىبٛقع ١اسبسدٓٚ ،١إ ايكدةإٓ إَداّ ٜدهللق ٛايٓداس افب اٱسدٚ ّ٬ايجكٝدهلل
بأحهاَ٘ ٚسٓٓ٘.

حبس يُطمً
اا٤

اٯ ١ٜبإْعاح ايهؿاح بجًـ أَٛا ِ ٚ ،خٝذ اْٗا اا٤

بًػ١

اىبثٌ ٚايجشب ٘ٝا ٫إ ٖعا اىبثٌ يًبٝدإ ٚايجٝسدري ٚ ،اعدٌ ايٓداس نبٝعداً
ٜهللحنَ ٕٛعاْٚ ٞد٫٫

اٱ ْعاحٚ ،اْ٘ قاع ٜؿٝهلل ازبلّ ٚ ،سبٛ

ايهلليٌٝ

ٚعةعب ا٭سة قً ٢ايهؿة ٚ ،اٱْؿام ؾ ٘ٝبجًـ أَٛاٍ ايهؿاح نكاقهلل ٠سابج١
ٚأَة نًَٓ ٞابل قً ٢الٝ٥ا

نثريً ٠ب ندٌ زَدإ َٚهدإ  ،إ ع٬حدل

ايهؿاح ًب ا٭سٛام ٚايلحاقا

ٚسٛا اىبعداحى  ،يٝصدبخٛا

ٚايجلاحا

ؾاقهلل ٜٔيًكٚ ،٠ٛقاال ٜٔقٔ ا يجُهٔ َٔ َاد ٠ايجعهللٚ ،ٟايجصةف ايعٟ
 ٟ ٪ٜاىبسًُـب.
 ٌٖٚايب ٤٬ايع ٟؼبٌ بايهؿاح قً ٢عب ٛايكط ١ٝاسبًُ ١ٝأّ ايشةط،١ٝ
ٚايكطددٖ ١ٝدد ٞاشبددي ٚاىبةنددب ايجدداّ ايددعٜ ٟصددذ إ ْصددؿ٘ بايصددهللم أٚ
ايهعمس ٚ ،يً ي ايكةآْ ٞخصً ١ٝ ٛب بامس ععةٜـ ايكطٚ ١ٝاشبي ٭ْ٘ ٫
 ٜٛـ ا ٫بايصهللم ٚنعا ن ّ٬اىبعص ّٛيبا ٜةد ًب ايسٓ ١ايكٛي ،١ٝؾ ٝةج
ايهعمس َٓ٘ٚ ،بعا ربجًـ ايكطدً ١ٝب اٱ دا٬ا ايكةآْد ٞقدٔ ايجعةٜدـ
اىبٓاك ٞايعاّ يًكط ،١ٝايش قهلل ع ٛـ اٱخباح ٚايةٚاٜدا

بايصدهللم أٚ
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ايهعمس ا ٚعٓع
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بايطعـ ًب اعٗا اً ٚب د٫٫يجٗا اٱيجلاَ ،١ٝأَا اشبدي

ٚايكط ١ٝايكةآْ ١ٝؾٗ ٞ

هللم ضبض ٜ ٫كبدٌ ايطدهلل ٖٚد ٛايهدعمسٚ ،ندعا

بايٓسب ١ىبدا ؾٝد٘ َدٔ اٱْشدا٤ا

ندا٭ٚاَة ٚايٓدٛاٖٚ ٞايٛقدهللٚ ،ايٛقٝدهلل،

ٚايثٛامس ٚايعكامس.
ٚاىبةاد َٔ ايكط ١ٝاسبًُ ٖٞ ١ٝايش ا طةؾإ ٚ ،بُٗٓٝا ْسدب ١عؿٝدهلل
سبٛ

ايثاْ ٞيٮٚ ،ٍٚاٱذباد بُٗٓٝا ،أْ ٚؿد ٞاٱذبداد ٚايثبد ، ٛنُدا ًب

قٛيو مايصٚ ٠٬ااب١م ماشبُة ضبةّم م زٚج اشباي ١يٝس َٔ احملاحّ مَٚدا
ٜهللٍ قً ٢اسبهِ بثبٛ

ا ٤ٞيش ، ٤ٞأْ ٚؿ ٘ٝقٓ٘.

أَا ايكط ١ٝايشةط ٖٞٚ ١ٝايش عه َٔ ٕٛطةؾـبٚ ،يهٔ ايٓسب ١بُٗٓٝا
يٝس

ايثبدٛ

ٚاٱذبداد أْ ٚؿُٗٝدا نُدا ًب ايكطد ١ٝاسبًُٝد ،١بدٌ ايٓسدب١

بُٗٓٝا ايجصاحب ٚايجعًٝل ر فََّْٓ شَََِْ ِِنْىُُْ اٌشَْرَ فٍَََْصُذّْهُد ( ،)1ؾٛاٛمس
 ّٛاٗة حَطإ َجعًل بة ١ٜ٩ا دٚ ، ٍ٬نُدا ًب ايكد :ٍٛإ ا أادةق
ايشُس ؾايٓٗاح َٛاٛد.
ٖٚدٌ اددا ٤اسبهددِ ًب اٯٜدد ١بجًددـ أَددٛاٍ ايهؿدداح قًدد ٢عبدد ٛايكطدد١ٝ
اسبًُٚ ١ٝنؿا ١ٜعًبسِٗ بايهؿة ٚازبخدٛد ْٚ ،دل ٍٚايدبٚ ٤٬ايعكٛبد ١بٗدِ
ٚعًـ أَٛا ِ أَا اْٗا َٔ ايكط ١ٝايشةط ١ٝحبٝث ٜٓ ٫لٍ بِٗ ايععامس ،
٬ٖٚى ا٭َٛاٍ ا ٫قٓهللَا ٜٓؿكْٗٛا ًب اىبعصٚ ١ٝايجعهللٚ ٟضباحب ١اٱس.ّ٬

ٚعدهللٍ أسدبامس ْدلٖ ٍٚدع ٙاٯٜد ١قًد ٢ايعُدْٚ ، ّٛل ٚدا ًب ايهؿداح
ٚايؿاسكـب ايع ٟؼباحب ٕٛاٱسًٚ ، ّ٬ب َٛاحد اٱْؿام ا٭خة ٣يًهؿاح،
ٚإ ايكط ١ٝهبً ٫ٚ ،١ٝعٓخصة قبٛضٛع اٱْؿام ًب ضباحب ١اٱس ،ّ٬بٌ
عشٌُ َٛاحد اٱْؿام ا٭خة ٣يًهؿاح.
 ٚخٝذ إ اىبهللاح قً ٢قُ ّٛايًؿغ  ٫سبب ايٓل ٍٚإ ٫أْ٘ ٜ ٫عين
قددهللّ إقجبدداح أسددبامس ايٓددلَٚ ٍٚطدداَٗٓٝا ايكهللسدد ،١ٝؾدداياةف ا٭ً ٍٚب
ايكط ِٖ ١ٝايهؿاح ٜٚسُ ٢اىبٛضٛع ٚاحمله ّٛقًٝد٘ ،أَدا ايادةف ايثداْٞ

( )1سٛح ٠ايبكة.185 ٠
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 ٖٛٚاحملُٚ ٍٛاحمله ّٛب٘ ؾٗ ٛعًـ أَدٛاٍ ايهؿداح ٚ ،ايٓسدب ١أ ٚايةاباد١
ٖ ٞإْؿاقٗا ًب اىبعصَٓ َٔٚ ١ٝازٍ ايهؿة ٚازبخٛد ،يٝهٖ ٕٛعا ايجًـ آ١ٜ
ٚقدديَٛٚ ٠قعددٚ ،١إْددعاحاً َسددجهللمباً ٚدا ُ٥داً ٚ ،حاضددةاً ًب اىبٓجددهللٜا

،

ٚأَانٔ اٱحجلاج ٚ ،سٛا اىب عاحى بإقجباح ٙقط ١ٝهبًَ ١ٝسجهللمب ، ١غري
َجعًك ١قً ٢اةط أ ٚقٝهلل.

قٛي٘ ععافب روََِا لٍََََُُّْ اٌٍَّهُد
َٔ ايكٛاْـب ايثابج ١ايش ٜعةؾٗا ايٓاس نبٝعاً إ اا سبخاْ٘ َٓل ٙقٔ

ايعًِٚ ،اْ٘ سبخاْ٘ اعدٌ اسبٝدا ٠ايدهللْٝا حهبدٚ ١خدري ًا ضبطداًَٚ ،لحقد١
يٰخةَٓٚ ٠اسب ١يًعبادٚ ٠ا يصد٬ا ْٚشدة ايؿطدٚ ١ًٝا٭خد٬م اسبُٝدهلل،٠
ٚيهددٔ ادداةاً َددٔ ايٓدداس ٜعًُدد ٕٛاْؿسددِٗ ؾجددأعٖ ٞددع ٙاٯٜددا

اددٛاٖهلل

واٜٚدد ١ع٪نددهلل إسددجخكاقِٗ يًعكٛبدد ١يجهدد ٕٛايعكٛبدد ١ايهللْٜٛٝددٚ ١سدد١ًٝ
يلاةِٖ قٔ ايهؿة ٚايباطٌَٚ ،اْعاً َٔ اٱسجُةاح ًب ايهؿة ٚازبخٛد.
 َٔٚإقلاز ايكةإٓ إ ٜأع ٞبٓؿ ٞايعًدِ قدٔ اا َاًكداً قداٍ ععدافب

ر وََِا ؤََٔا ِِظَالٍَ ٌٍِْؼََِِّْد (ٚ ، )1إ عأعٖ ٞع ٙاٯ ١ٜبٓؿٚ ٞقٛع ايعًدِ قًد ٢قدّٛ
طبص ٛـب ِٖ َٛضٛع ٖع ٙاٯ ، ١ٜيًٝجك ٞاشباص ٚايعاّ ًب عٓلَ ٜ٘كاّ
ايةبٛبٜٚ ،١ٝه ٕٛأحهللُٖا عٛنٝهللاً يٰخة ،ؾهُا ؼبصٌ قاـ ايعاّ قً٢
اشباص ،ؾإ ٖع ٙاٯٜا

عدأ ع ٞيجٛنٝدهلل ايعداّ يً داص ٚبدايعهسًٚ ،ب

ايطُري مِٖم ايٛاحد ًب قٛي٘ ععافب روََِا لٍََََُُّْ اٌٍَّهُد ٚا:ٙٛ

ا٭ :ٍٚأ خامس اسبةث ايع ٜٔنةعِٗ اٯ ١ٜبًػ ١اىبثٌ.
ايثاْ :ٞايهؿاح ايع ٜٔاخهللٚا بايةبٛبٚ ١ٝايٓب.٠ٛ
ايثايث :ايهؿاح ايعٜٓ ٜٔؿك ٕٛأَٛا ِ ًب اىبعا ٚ ، ٞضباحب ١ايةسٍٛ
ضبُهلل

دً ٢اا قًٝد٘ ٚآيد٘ ٚسدًِ ٚاىبسدًُـب ،.ؾد ٬عكبدٌ أقُدا ِ ٭ٕ

ايهؿة حااب َٚاْع َٔ قب ٛا.

( )1سٛح ٠م .29
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ٚايصخٝذ ٖ ٛايثاْ ،ٞؾإ ايهؿاح ظًُٛا أْؿسِٗ بإخجٝاحِٖ ايهؿة،
 ٫ٚعكبٌ َِٓٗ ْؿكاعِٗ َاًكاًٜٚ ،هدَ ٕٛدا ٜٓؿكدً ٕٛب اىبعا دٚ ٞضباحبد١
اٱسٚ ّ٬با ً٫قًٚ ِٗٝسبباً يجًـ أَ ٛا ِ ًب ايدهللْٝاٚ ،ادهلل ٠ايعدعامس ًب
اٯخة ٫ٚ ،٠عجعداح

ايٛاد ٙٛا٭خدةَ ٣دع ايٛاد٘ ايثداْٚ ،ٞنًدٗا َدٔ

َٛاضٝع ايٛقٝهلل ايع ٟاا٤

بد٘ اٯٜد ١ايهةمبد ١بإقجبداحٚ ٙقٝدهللاً إعب٬يٝداً

ٜجلهللد َع نٌ َعصٚ ، ١ٝبكا ٤قً ٢ايهؿة ٚ ،إْؿام بايباطٌ.
ٚاا٤

ازبًُ ١بصٝػ ١ازبًُ ١اشبيٚ ، ١ٜؾٚ ٘ٝا:ٙٛ

ا٭ :ٍٚبٝإ قاقهلل ٠نً ٖٞٚ ١ٝإ َا ؼبٌ بايهؿاح َٔ ايبٚ ٤٬ايعكٛب١
يٝس قٔ ظًِ َٔ اا قدل ٚادٌٚ ،عًدو آٜد ١إقلازٜدً ١ب قدٛاْـب اسبٝدا٠
ايهللْٝا ،ؾٓٝلٍ ايبٚ ٤٬ايععامس َٔ اا قل ٚاٌ بايهؿاح ٚيهٓ٘ يٝس ظًُاً
ِ ،بٌ ٖد ٛحهبد ١بٗدِ ٭ْد٘ دقد ٠ٛيج ًصدِٗ َدٔ ظًُٗدِ ٭ْؿسدِٗ،
ٚإاج ٓابِٗ يًعكامس اٱ ٚ ٞضبل ٚعًدـ ايسدبب ٚاىبداد ٠ايدش ٜج دعْٗٚا
ٚس ١ًٝعا ايعًِ.
ايثاْ :ٞايكةإٓ خاامس يًٓيب ضبُهلل
خ ِ ٬يًُسًُـب نبٝعاً ،ؾلا٤

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًَِٚ ،دٔ

ٖع ٙاٯ ١ٜخااباً ٚحساي َٔ ١قٓهلل اا

َٛاٗ ١يًُسًُـب نبٝعاً ٚ ،ؾَ ٘ٝسا:ٌ٥
ا٭ٚفب :إسجهللاَ ١اشب اامس ٚعٛاٗ٘ افب أاٝاٍ اىبسًُـب اىبجعاقبٚ ١افب
 ّٜٛايكٝاَ.١
ايثاْٜ :١ٝجًك ٢اىبسًِ قٓهلل سدٔ ايبًدٛؽ ٖدع ٙاٯٜد ١نبشداحٚ ،٠ععطدٝهلل
واٚ ٟٚبةز د ٕٚدبٝب حٚا اشبٛف ٚايؿلع ًب ْؿس٘ َٔ ايهؿاح.
ايثايثَ :١عةؾ ١ايجبا ٜٔبـب َا ٜصٝب ايهؿاح َٔ ايبَٚ ، ٤٬دا ٜصدٝب
اىبسددًُـب ،ؾٗددٚ ٛا ٕ إذبددهلل ًب َٛضددٛق٘ ٚأسددة ٙاىبدداد ٟايعدداٖة ناٯؾددا
ايسُاٚ ١ٜٚا٭حض ،١ٝا ٫اْ٘ ؼبٌ بايهؿداح قكٛبدٚ ١إْجكاَداً ٭ْٗدِ ظًُدٛا
أْؿسِٜٗٚ ،أع ٞيًُسًُـب اَجخاْاً ٚباباً يٮاة ٚايثٛامس.
ايةابع :١اعٌ ايب ٤٬ايعٜ ٟصٝب ايهؿاح َداد ٠ٱحجلداج اىبسدًُـب
قًٚ ،ِٗٝععنريِٖ بعامل اٯخة َٚ ٠ا ؾ َٔ ٘ٝايثٛامس ٚايعكامس.
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ايثايث :حَ ٞايهؿاح بايؿكة َٚا ػبعًِٗ َج ًؿـب قٔ أسبامس ايػةٚح
ٚاياػٝإ ٚاٱسجهباح.
ايةابع :إدحاى ايهؿداح سبكٝكدٚ ١ادٛد ايصداْعٚ ،إ ايدبٚ ٤٬ايطدةح
ايعًٜ ٟخل بِٗ مل ٜأ

قٔ أسبامس طبٝع ١ٝا ٚنُا ٜكد ٍٛبعطدِٗ روََِذا

ٍٍَُِْىُنَا بِالَّ اٌْهْرُد ( ، )1بٌ اْ٘ قكامس ْازٍ َٔ قٓهلل اا.
اشباَس :عأدٜب ايهؿاح ٚإخباحِٖ بإ اا قل ٚاٌ ٜ ٫عًِ أحهللاً،
ٚؾ ٘ٝدق ِ ٠ٛيٲمبإٚ ،اعًِٗ ٜٓؿة َٔ ٕٚايهؿة ٚازبخدٛدٚ ،مبًٝدٕٛ
افب اٱس ،ّ٬ؾُٔ اٯٜا

إ ٜأع ٞايعكامس ٚايطةح إفب ايهاؾة ٚ ،ع٬زَ٘

َعةؾ ١قاْ ٕٛايعهللٍ اٱ  ٚ ،ٞإ اا ععافب غين قٔ ايػري َاًكاًٜٚ ،ؿجكة
اي ٘ٝايعباد ًب نٌ ا ٖٛٚ ،٤ٞسبخاْ٘

ادم ؾُٝا ؽبي قٓ٘ ًب ايجٓلٜدٌ ،

ٜٓٚؿةد سبخاْ٘ بايبكا ٤أبهللاً  ٖٛٚ ،قةٜب َٔ ايعباد.
َٚا ذبٌ َٔ اىبصا٥ب قً ٢ايهؿاح قبش٦ٝج٘ ععافب َٔ غري إ ٜه ٕٛؾ٘ٝ
ظًِ ِ بٌ ٖ ٛقكٛب ١عجطُٔ إ ٬ا أٖ ٌ ا٭ح

قاَ ١يًعباد ٠يٝشٌُ

قٛي٘ ععافب ر وََِا خٍََمُْٕ اٌْ ِٟٓوَاإلِٔصَ بِالَّ ٌََِؼُّْذُْوِْد ( )2عؿطٌ اا ععدافب
بجٗ٦ٝددَ ١كددهللَا

ٚأسددبامس ايعبدداد ٠يًٓدداس ٫ٚ ،عٓخصددة ٖددع ٙاىبكددهللَا

بايكط ١ٝايش ص ،١ٝبٌ عشٌُ ايكط ١ٝايٓٛق ١ٝايعاَ ١قً ٢عبَ ٛجدهللاخٌ
َٚشمى بـب ايٓاس ؾٝب جً ٢ايهؿاح باْٛاع ايبٚ ٤٬ايطةح.
ايةابع :ايهؿاح ايعٜٓ ٜٔؿك َٔ ٕٛأَٛا ِ ًب أقُاٍ ايي ٚاٱحسدإ
يٝه ٕٛايٓؿع يبا ًب اٯ َٔ ١ٜاٱخباح قًٚ ٢ا:ٙٛ
ا٭َٓ :ٍٚع إْجشاح َؿاٖ ِٝايهؿة ٚازبخٛد.
ايثاْ :ٞزاة ايهؿاح قٔ ايجعهلل ٟقً ٢اىبسًُـب.
ايثايددث :اعددٌ ايهؿدداح َٓشددػًـب بأْؿس د ِٗ ،قدداال ٜٔقددٔ اىبٓااددا٠
ٚايهلل\ق ٠ٛيكجاٍ اىبسًُـب.
( )1سٛح ٠ازباس.24 ١ٝ
( )2سٛح ٠ايعاحٜا

.56
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ايةابع :دق ٠ٛايٓاس يٲقجباح َٔ ايهؿاح ٚايعاىبـب ٭ْؿسِٗ قبا ًٜخل
بِٗ َٔ ايب ٤٬ايشهللٜهلل ٚ ،حثِٗ قً ٢إاجٓامس اٱضةاح باىبسًُـب ،ؾٝأعٞ
ايعكامس زبُاق ١أ ٚؾةقدٚ ،١يهٓد٘ ٜهد ٕٛقْٛد ًا يػريٖدِ يًٗهللاٜد ١إفب سدبٌ
ايةااد َٔ ٚاٗـب:
ا٭ :ٍٚحلبِٗ َٓٚعِٗ قٔ ايًخٛم بايهؿاح ٚإقاْجِٗ ًب اٱضدةاح
باىبسًُـب.
ايثاْ :ٞدق ٠ٛايٓاس يٲس ّ٬باٱععاظ يبا أ امس ايهؿاح َٔ ايعكامس
ٚايطةح ،ؾُٔ خصا٥

اٱْسإ ٚأسةاح عسُٝج٘ اْ٘ ٜجأسة ٪ٜٚسة بػدري،ٙ

ٜٚعاٜٚ ٞأخع ٜٚجكبس َٔ اٯخة ، ٜٔؾٝه ٕٛايعكامس ايع ٟؼبٌ بايهؿاح
دق ٠ٛيًٓداس نبٝعد ًا ياًدب ا٭َدٔ ٚايسد ١َ٬بدايجٓل ٙقدٔ ؾعدٌ ايكبدا٥ذ
ٚاىبٓهةا ٚ ،إدحاى ٚاٛد ايصاْع ٚاْ٘ سبخاْ٘ ٜبػض ايهؿة ٜ ٫ٚةض٢
يعباد ٙازبخٛد ٚاربا َا حزقِٗ َٔ ا٭َٛاٍ ٚس ١ًٝيًجعهلل ٟقً ٢اىبَٓ٪ـب
ايعٜٔ

هللقٛا قبا اا ٤ب٘ ا٭ْبٝا َٔ ٤قٓهلل اا ععافب.

ٚقاٍ اىبعجلي  ١إ اا ععدافب ٜؿعدٌ يػدة

ٜ ٫ٚ ،ؿعدٌ اد٦ٝاً اٚ ٫يد٘

ؾا٥هللٚ ،٠قاٍ اٱااقة ٠إ أؾعاٍ اا ععافب  ٫ععًٌ با٭غةا
ٚ ،اشب٬ف بِٗٓٝ

ٚاىبكا هلل

ػة ،ٟٚيٲنباع بإ اا قل ٚاٌ ٜ ٫ؿعٌ يػدة

ْٚؿع ي٘  ،ؾٗ ٛغين غري ضبجاج ٚاْ٘ سبخاْ٘ َٓل ٙقٔ ايعبث َٚا ؾٝد٘ َدٔ
ايكبذ ايعاع ،ٞؾٝه ٕٛايػة

ٚايٓؿع يًعباد أْؿسِٗ .

ٜٚأع ٞايعكامس ٚايب ٤٬ايعٜ ٟصٝب ايهؿاح خا  ١بهلل٫يٖ ١ع ٙاٯ١ٜ
يدٓؿعِٗ ْٚؿدع اىبسدًُـب ٚ ،ايٓداس اٯخدةٖٚ ،ٜٔدَ ٛدٔ أسدبامس إ د٬ا
ايٓدداس يًعبددادٚ ،٠عٗددعٜب ا٭خدد٬مٚ ،دقدد ٠ٛايٓدداس يًجددهللبة ًب اشبًددل
ٚايٓشأٚ ٠إدحاى حكٝك١حااجِٗ اىبسجهللمب ١افب حهب  ١اا ٚ ،يل ّٚإاجٓامس
غطب٘ ٚس ا٘.
ٜ ٫ٚكـ ايبٚ ٤٬ايعكٛب ١ايش عصٝب ايهؿاح قٓهلل عًـ ا٭َٛاٍ سٛا٤
ايش ٜٓؿكْٗٛا ًب ايجعهلل ٟقً ٢اىبسًُـب اّ أَٛا ِ َاًكاً بٌ ٜشٌُ ايسيب
ٚايكجٌ ٖٛٚ ،أَة ٜكجبس ٜٚسجٓب َدٔ د٫يدٖ ١دع ٙاٯٜد ١ايهةمبد ،١ا إ
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عًـ أَٛاٍ ايعهللَٓ ٚاسب ١يٲ اٗاز قًٚ ،٘ٝسبب يًػًب ١قًٝد٘ يصدريٚحع٘
ؾاقهللاً يعهلل ٠ايكجداٍ َٚكَٛدا

اىبةابادٚ ١ايصدي ًب اىبٛااٗدٚ ١اىبسداٜؿ، ١

ٜٚشٌُ إخباح اٯ ١ٜقٔ ْؿ ٞايعًِ قٔ اا ععافب َا ًٜخدل بايهؿداح َدٔ
ايسدديب ٚايكجددٌ ٚايجشددةٜهللٚ ،ؾٝدد٘ بٝددإ يععدد ِٝقددهللح ٠اا ععددافب ْٚصددةٙ
يًُسًُـب ،بةَ ٞقهلل ِٖٚبايٚ ٔ ٖٛايطدعـ ٚايعلدل ٭ْد٘ ظدامل يٓؿسد٘
َٚسجخل يًبٚ ٤٬ايعكٛب ،١يٝهللحى ايهؿاح بإ ايهللْٝا داح إَجخإ ٚإخجباح
ٚإ اٱْسإ يٝس ي٘ ايجُادً ٟب ايجعهلل ٟؾٗٝا قبدا ٜطدة بسدٓٔ ايعبدادً ٠ب
ا٭ح

ٚ ،بكددددددددددددددددددا ٤نًُدددددددددددددددددد ١ايجٛحٝددددددددددددددددددهلل ؾٗٝددددددددددددددددددا.

ٚااٖ ٤عا ايشاة َٔ اٯ ١ٜبصٝػ ١اىباضٚ ،ٞؾَ ٘ٝسا:ٌ٥
ا٭ٚفب :ع ٛنٝهلل عٓل ٙايباح ٟقل ٚاٌ قٔ ظًِ ايعباد.
ايثاْٝدد :١إ قددبذ إخجٝدداح ايهؿدداحٚ ،سدد ٤ٛؾعًددِٗ ٖدد ٛايسددبب ٚايعًدد١
يًخٛم ايععامس بِٗ.
ايثايث :١إ خًل اٱْسإ ْعُ َٔ ١قٓهلل ااٚ ،ندعا َدا حزقد٘ اا َدٔ
ايصخٚ ١اىباٍٚ ،ايعًِ ْكٝض ايٓعُد ١ؾد ٬ػبجُعدإٚ ،قدهلل ادا٤

آٜدا

قةآْ ١ٝنثري ٠بٓؿد ٞايعًدِ قدٔ اا قدل ٚادٌ َاًكاً،سدٛا ٤بًخداظ أؾدةاد
ايلَإ أ ٚآس اٱْسإ ٚاشب٥٬ل ناؾ ، ١أ ٚايعٛامل اىب جًؿ ، ١قاٍ ععافب

ر بِْ اٌٍَّهَ الَ ٍَظٍُُِْ ِِْٛمَايَ ذَرٍْد (.)1

ٚقٔ ابٔ قباس اْ٘ أدخٌ ٜهللً ٙب ايمامس ؾةؾع٘ سِ ْؿ ؾ ٘ٝؾكاٍ :نٌ
ٚاحهلل ٤٫٪ٖ َٔ ٠حٚ ،)٠اا ٤ا ي ٛـ بدأدم ٚأ دػة َدا ٜعةؾد٘ ايٓداس
 ٖٛٚايعح ٠يجٛنٝهلل إْجؿا ٤ايعًِ قٔ َكاّ ايةبٛبَ ١ٝاًكاًٚ ،قاٍ سدبخاْ٘

ر بِْ اٌٍَّهَ الَ ٍَظٍُُِْ اٌناشَ شًََْْا وٌَىِٓ اٌناشَ ؤَْٔفُطََُُْ ٍَظٍُِّْوَْد (.)2

ٖٚعا ايشاة َٔ اٯ ١ٜقاْ ٕٛساب  ،ؾكهلل خًل اا قل ٚاٌ ايٓداس،
ٖٚع ا اشبًل حهبٚ ١حأؾ ١ضبطٚ ،١إَجداز خًدل اٱْسدإ بدايٓؿ ؾٝد٘ َدٔ
( )1سٛح ٠ايٓسا.40 ٤
( )2سٛحْٜٛ ٠س .44
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حٚا ااٖٚ ،ددْ ٛعُدد ١إضدداؾٚ ١ٝادداٖهلل قًدد ٢عؿطدد ً٘ٝقًدد ٢اىب ًٛقددا
ا٭خة ،٣سِ عؿطٌ اا سبخاْ٘ ٚبعدث ا٭ْبٝداٚ ٤اىبةسدًـب بداىبعللا ،
ٚأْلٍ ايهجب ايسُا ١ٜٚٱْجعداّ أَدٛح ايٓداس ًب أَدٛح ايدهللْٝا ٚاٯخدة،٠
ٚيهدددٔ اددداةاً َدددٔ ايٓددداس ٚااٗدددٛا ايدددهللق ٠ٛافب اا ععدددافب بدددازبخٛد
ٚايصهللٚدٖٚ ،عا ازبخٛد ظًِ يًٓؿس ٚيًػريٚ ،اا٤

اٯ ١ٜبٓؿد ٞظًدِ

اا ععافب ِ َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإ اا ععافب ٜ ٫عًِ أحهللاً َٔٚ ،أوا ٘٥ععافب مايعهللٍم ٖٛٚ
ايدع ٟؼبهدِ بداسبل ٚايصدهللمَٚ ،دٔ اٯٜدا

إ ا٭ْبٝدا ٫ ٤ؼبهُدد ٕٛا٫

بدداسب ل ٚايجٓلٜددٌ ؾٗددِ َبشددةَٓٚ ٕٚددعحٚ ٕٚحهدداّ بايعددهللٍ ٚاٱْصدداف،
ٚدق ٠ٛا٭ْبٝا ٤ااٖهلل قًْ ٢ؿ ٞايعًِ قٔ اا قل ٚاٌٚ ،عٛنٝهلل يةهبج٘
ٚحأؾج٘ بايٓاس ٚأْ٘ ٜةٜهلل ِ ا هللاٚ ١ٜايص٬ا .
 َٔٚآٜا

ْؿ ٞايعًِ قٔ ايباح ٟقل ٚاٌ

ٝؼ اٱبج ٤٬ايش عصٝب

ايٓاسٚ ،ايش عجطُٔ دحٚس اٱقجباح ٚاٱععاظَٗٓٚ ،ا ٖع ٙاٯ ١ٜايهةمب١
ايش ع٪نهلل إ ْل ٍٚايب ٤٬بايهاؾة ٜٔبسبب اخٛدِٖ ٚإْؿاقِٗ ا٭َٛاٍ
بايباطٌ ٚاِْٗ ٜسجخك ٕٛايعكٛب ١ايعااً ١ايش عه ٕٛا ٚظٝؿ ١إضداؾ١ٝ
أخة ٖٞٚ ٣حلبِٗ قٔ اٱضةاح باىبسًُـب ٚ ،دهللِٖ قدٔ ايصدهلل قدٔ
سب ٌٝاآَٚ ،ع طػٝإ ٚإسجخٛا َؿاٖ ِٝايهؿة ًب اجملجُعا

ٚايٓؿٛس

ٚ ،اعبِٗ يًجكٝهلل بأحهاّ اسبٚ ٍ٬اسبةاّٚ ،اعٌ ايكًٛمس يبً ٠٤ٛباشبش١ٝ
َٔ ااٚ ،اٱسجعهللاد ي ّٛٝاسبسامس َٚا ؾ َٔ ٘ٝايثٛامس ٚايعكدامسَٚ ،دٔ
َٛاحد عٓلَ ٜ٘كاّ ايةبٛب ١ٝقٔ ايعًِ إ اا سبخاْ٘ أْعح ايٓاس نبٝعداً
ٚأخيِٖ حبجُ ّٜٛ ١ٝايكٝاَٚ ١خًل ازبٓ ١يًُاٝعـبٚ ،ايٓاح يًهاؾة.ٜٔ

ٚمل ٜةد قٛي٘ ععافب ر وََِا لٍََََُُّْ اٌٍَّهُ وٌَىِْٓ ؤَْٔفُطََُُْ ٍَظٍُِّْوَْد اً ٫ب ٖعٙ

اٯٚٚ ، ١ٜحد ًب سٛح ٠ايٓخٌ قٛي٘ ععافب ر وََِا لٍََّْنَاهُُْ وٌَىِْٓ وَأُوا ؤَٔفُطََُُْ
ٍَظٍُِّْذوَْ د ٚبـب اٯٜجـب قُٚ ّٛخصٛص َٔ ٚا٘ ،ؾُاد ٠ا٫يجكأَ ٤
ٚا:ٙٛ
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ا٭ :ٍٚإذباد ايًؿغ ٚاىبعٓ.٢
ايثاْ :ٞعٓلَ ٜ٘كاّ ايةبٛب َٔ ١ٝايعًِ.
ايثايثْ :سب ١ايعًِ افب ايهؿاح ٚاِْٗ ِٖ ايعٜ ٜٔعًُ ٕٛاْؿسِٗ.
ايةابع :اسجخكام ايهؿاح ايععامس.
اشباَسٚ :حهللَٛ ٠ضٛع اٜ٫جـب  ِٖٚايهؿاح.
اَا َاد ٠ا٫ؾمام ؾُٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚصب ٧اٯ ١ٜضبٌ ايبخث بصٝػ ١اىبطاحع رَآٜؿكٕٛد اَا اٯ١ٜ
َددٔ سددٛح ٠ايٓخددٌ ؾلددا٤

ر وَأُوا ؤَٔفُطََُُْ ٍَظٍُِّْوَْد.

بصددٝػ ١ايؿعددٌ اىباضدد ٞبددهللي ٌٝقٛيدد٘ ععددافب

ايثاْ :ٞععًل َٛضٛع ٖع ٙاٯ ١ٜبجًـ اَٛ٫اٍ اَدا اٯٜدَ ١دٔ سدٛح٠
ايٓخٌ ؾلا٤

بٗ٬ى ايك ّٛايعاىبـب اْؿسِٗ.

ايثايث :اا٤
سٛح ٠ايٓخٌ ؾلا٤

اٯ ١ٜضبٌ ايبخث بًػ ١اىبثٌ ٚايجشب ،٘ٝاَدا اٯٜدَ ١دٔ
يٲخباح قٔ ٚقٛع ايععامس اىبسجأ ٌٚ ،قهلل عؿٝهلل اٍ

ايٲخباح قٔ  ّٜٛايكٝاََٚ ،١اؾ َٔ ٘ٝايععامس اىبك ِٝيًهؿاح.
ايةابعَٛ :ضٛع اٯ ١ٜضبٌ ايبخث ٖد ٛإْؿدام ايهؿداح اىبداٍ بايباطدٌ
ٚضباحب ١ا٫س ، ّ٬اَا اٯ َٔ ١ٜسٛح ٠ايٓخٌ ؾلا٤

َاًكٚ ، ١ربي قٔ

ظًِ ايهؿاح ْ٫ؿسِٗ بازبخٛد ٚاٱ ةاح قً ٢ايط٬ي.١
ٜٚؿٝهلل ازبُع بـب اٯٜجـب إ ايعدعامس ٚا٫بدج ٤٬ايدعًٜ ٟخدل ايهؿداح
ايددعٜٓ ٜٔؿكدد ٕٛاَددٛا ِ قبخاحبدد ١ا٫سددٚ ّ٬إسددبامس ايهؿددة ٚايطدد٬ي،١
ٜٓ٫خصددة قبٛضددٛع اىبدداٍ بددٌ اْدد٘ اْددعاح ٚقددعامس ق ااددٌ ٜجعكبدد٘ قددعامس
ا٫سج٦صاٍ يًهؿاح ٚاقاَجِٗ ًب ايٓاح بسبب ظًُِٗ ْ٫ؿسِٗ.
ٚاا٤

عب ٛقشة آٜا

ع٪ندهلل ظًدِ ايٓداس ْ٫ؿسدِٗٚ ،اىبدةاد يدٝس

ايٓدداس َاًك داً ،بددٌ ايهؿدداح ايددع ٜٔا ددةٚا قًدد ٢ا٫قددةا
ا٭ْبٝاٚ ،٤قاَٛا قبخاحبجِٗ ٚا خابِٗ ٚاْصاحِٖ ٚاعباقِٗ.

لاَىٌ ويا ظهًهى اهلل

قددٔ دقدد٠ٛ
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يكهلل اعٌ اا اسبٝا ٠ايهللْٝا َصهللاقا يبهللٜع
قهللحع٘ ٚ ،سع ١حهبج٘ ٚ ،ادا٤

آٜدا

ٓع٘ ٚغٓا ٙاىباًل ٚقعِٝ

ايكدةإٓ ٚسٝكد ١واٜٚدٚ ١اداٖهللاً

ٚحل ١دا ١ُ٥ع٪نهلل قهللي٘ ٚحأؾج٘ ععافب ٚ ،عجطُٔ اٯْ ١ٜؿٗٝا ايعًِ َاًكاً
قٔ اا ععافب ًب اىبكاّ َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚضةمس اىبثٌ ًب اٯ ١ٜايه ةمب ،١ؾاْ٘ َٛقعٚ ١إْعاح ؾُٔ ؾطدٌ
اا ععافب قً ٢ايٓاس اْ٘ ٜ ٫منِٗ ًب غٚ ِٗٝبػٚ ِٗٝغةٚحِٖ بٌ ٜبعث
ِ ا٭ْبٝاٚ ٤اٯٜا

يٲْعاح ٚايٛقٝهلل ٚايج ٜٛـ َٔٚ ،اٯٜا

ٖع ٙاٯ١ٜ

ايهةمب.١
ايثاْ :ٞاىبطاَـب ايكهللس ١ٝيًُثٌ ايكةآْ.ٞ
ايثايث :بعث ا٭ْبٝاٚ ٤اىبةسًـب.
ايةابع ٚ :اٛد ايصاسبـب ٚاىبَٓ٪ـب بـب ايٓداس ،يٝهْٛدٛا حلد ١قًد٢
ايهؿاح ًب ايجصهللٜل با٭ْبٝاٚ ٤ايجٓل.ٌٜ
اشباَس :ع ٠ٚ٬اىبسًُـب ٯٜا

ايكةإٓ ٚاعًِٗ اىبثٌ ايكةآْد ٞحلد١

ٚبةٖاْاً قً ٢خساح ٠ايهؿاح ًب ايهللْٝا ٚاٯخة.٠
ايسادس :إبج ٤٬ايهؿاح بٓك

ٚعًـ ا٭َٛاٍ زبعًِٗ قاال ٜٔقدٔ

ضباحب ١اٱس.ّ٬
ايسابع :اعٌ ايعكٌ قٓهلل اٱْسإ يًجُٝٝل بـب اشبري ٚايشةٚ ،إاجٓامس
َا ٜطة.ٜ٘ ٪ٜٚ ٙ
ٚعبـب اٯَٛ ١ٜضٛقاً ٚاقعاً  ٖٛٚمظًدِ ايهؿداح ٭ْؿسدِٗم ٖٚدعا َدٔ
إقلاز اٯ ١ٜإ اْٗا عجه َٔ ٕٛس٬س ١أقساّ:
ا٭ :ٍٚاا٤

بهللا ١ٜاٯ ١ٜباٱخباح قٔ قٝاّ ايهؿاح بإْؿام أَٛا ِ ًب

اسبٝا ٠ايهللْٝا ٚزٜٓجٗا َٚباٖلٗا ٚايجعهلل ٟقً ٢اىبسًُـب.
ايثاْ :ٞعطُٔ ٚس اٯَ ١ٜث ً٬قةآْٝاً قدٔ ايدةٜذ ايدش قًد ٢اسبدةث
ٚايلحع ايش مبجًه٘ ايهؿاحً ،ب إااح ٠افب عًـ أَٛا ِ َاًكاً.
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خاكب ١اٯ ١ٜيبٝإ قاْ ٕٛساب  ٖٛٚ ،عٓل ٙاا قل ٚاٌ

قٔ ظًدِ ايعبداد ٚ ،إ ايهؿداح ٖدِ ايدعٜ ٜٔعًُد ٕٛاْؿسدِٗ بإخجٝداحِٖ
ايهؿة.

ٜٚبعث قٛي٘ ععدافب ر وََِذا لٍََََُّذُْ اٌٍَّذهُ د ايسدهٚ ١ٓٝاياُأْٓٝدٚ ١ايةضدا ًب

قًب اىبسًِ ٭ٕ اا سبخاْ٘ رٌََْصَ ِِظَالٍَ ٌٍِْؼََِِّْ د ٚؾٝد٘ حلد ١قًد ٢ايهؿداح
أَدداّ ايٓدداس ٚازبددٔ ٚاىب٥٬هدد ١بدداِْٗ ايسددبب ًب عًددـ أَددٛا ِ ٚضددٝاع
يبجًهاعِٗ ،ؾإ قً

إ ايبٜ ٤٬أع َٔ ٞقٓهلل ااٚ ،ايةٜذ ايعاع ١ٝايباحد٫ ٠

عٗب ا ٫بأَة َٓ٘ سبخاْ٘ قً  :اا٤

اٯ ١ٜيبٝإ حكٝك ٖٞٚ ١إ ايهؿاح

ٜسجخكٖ ٕٛع ٙايعكٛبٚ ،١إسجخكاقِٗ ا ظًِ َِٓٗ ٭ْؿسِٜٗٚ ،هللٍ ًب
َؿٗ َ٘ٛقًَ ٢هللا اىبسًُـب ٚايثٓا ٤قً ِٗٝبإخجٝاحِٖ اٱس ّ٬ايعٜ ٟعين
ايجٓددل ٙقددٔ ظًددِ ايددٓؿسٚ ،اٱبجعدداد قددٔ أسددبامس ايجعددهللٚ ٟاٱضددةاح
باٯخة ِٖٚ ،ٜٔحسٌ ا٭َٔ ٚحؿغ ا٭َٛاٍ افب ايٓاس نبٝعاً بجٚ٬عِٗ
ع ٙاٯٚ ١ٜذبعٜةِٖ َٔ ايهؿة ٚازبخٛدَٚ ،كاعًجِٗ ايهؿاح.
ؾًِ ٜكدـ اىبسدًُ ٕٛقٓدهلل ايدٛقغ ٚايدجٚ ٠ٚ٬أدا ٤ايصدٚ ٠٬ايصدٝاّ
ٚاسبج ٜٚ ،ك ّٛايهؿاح بإْؿام ا٭َٛاٍ ًب دبٗٝل ايعسانة قً ،ِٗٝبٌ أِْٗ
ٜجكٝهلل ٕٚبأحهاّ ازبٗاد ًب سب ٌٝااٚ ،اٱْؿام َٔ أَٛا ِ دؾاقداً قدٔ
اٱسٚ ّ٬سػٛح اىبسًُـب ،ؾدجماذ نؿد ١اىبسدًُـبٜٓٚ ،عدهللّ ايجهداؾ ٪بدـب
ايؿةٜكـب ؾٓٝؿل اىبسًُٚ ٕٛايهؿاح ا٭َدٛاٍ نُكهللَد ١يًكجداٍ ٚٱسدجهللاَج٘
ؾٝلعٌ اا ايينً ١ب أَدٛاٍ اىبسدًُـبٜٚ ،صدٝب أَدٛاٍ ايهؿداح بدايجًـ
ٚا ٬ى ،يعا ؾإ ايٓصة حًٝـ اىبسًُـب َٚصداحب يًػدلاٚ ٠اىبدةاباـب
َِٖٓٗٚ ،عا َٔ َصادٜل ظًِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗ ،٭ِْٗ ٜٓؿك ٕٛأَدٛا ِ
ًب أَة  ٫ؽبةا َ٘ٓ ٕٛا ٫باشبساحٚ ٠ايعٍ.
 َٔٚاٯٜا

إ عأعَ ٞعاحى أ ٜاّ ايٓبد ٠ٛيج٪ندهلل ٖدع ٙاسبكٝكد ،١ؾُدع

نثة ٠قهللد ٚقهللٚ ٠أَٛاٍ ايهؿاح ٦َٜٛع بايٓسب ١يعهللد اىبسًُـب  ،ؾإ ايٓصة
َصاحب يًُسًُـب ،ؾؿَ ٞعةن ١بهللح نإ قهللد اىبشةنـب س٬س ١أضدعاف
اىبسًُـبٚ ،يٝس قٓهلل اىبسًُـب َٔ اشبٚ ٌٝايس٬ا َا ٜهؿ ٞيًُٛااٗ، ١
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ٚيهٔ اىبعةن ١إْجٗ

بٓصة اىبسًُـب قبهللد َٔ اىب٥٬ه ١بآٜا

ايٓب ٚ ٠ٛي

ٚاٗاد ايصخابٚ ،١أ بذ اىبشةن َٔ ٕٛقةٜد س٬س ١أقساّ أَدا قجٝدٌ ًب
اىبعةن ١أ ٚأسري بأٜهلل ٟاىبسًُـب أٖ ٚاحمس بٓؿس٘  ،أَا ايكجٝدٌ ؾاْد٘ َدا
ظاىب داً يٓؿسدد٘ٚ ،أَددا ا٭سددري ؾاْدد٘ ٜصددبذ يدد ً٬ٝؾاقددهللاً يًُدداٍ قدداالاً قددٔ
اٱخجٝاح ٜٚجععح قً ٘ٝاٱضةاح باىبسًُـب.
ٚاا٤

اٯ ١ٜبصٝػ ١ايؿعدٌ اىباضد ٞم وََِذا لٍََََُّذُْم ًب عٛنٝدهلل إسدجُةاح

ٚإسجهللاَ ١عٓل ٙاا قل ٚادٌ قدٔ ظًدِ ايعبدادٚ ،إ ايهؿداح ٖدِ ايدعٜٔ
ظًُٛا أْؿسِٗ بإخجٝاحِٖ ايهؿة ٚإ ةاحِٖ قًد ٢ايبكدا ٤قًٝد٘ ٚحندٛمس
ادداد ٠ا ددٚ ٣ٛإعبدداع ايشددٝاإ ٚإْؿددام ا٭َددٛاٍ يًصددهلل قددٔ سددب ٌٝاا

يٝصدددبخٛا َسدددجخكـب يًعكٛبدددٚ ١ايدددب ٤٬قددداٍ ععدددافب ر وََِذذذا اٌٍَّذذهُ ٍُرٍِذذُْ لًٍُّْذذذا
ٌٍِْؼاٌَِّنيَد (.)1
يعا اا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜيهٜ ٞجلٓب ايهؿاح ظًُِٗ ٭ْؿسِٗ ٚيػريِٖ

بايبكا ٤قً ٢ايهؿة ٚاٱْؿام ؾَٚ ،٘ٝا ؾُٗٝا أ ٟايهؿة ٚاٱْؿام َٔ ايؿجٓ١
ٚاٱؾججإ ٚإغٛا ٤اٯخةَ ٚ ،ٜٔكاعً ١اىبسًُـب ،إ عجطُٔ اٯ ١ٜايجخدعٜة
ٚايٛقٝهلل\  َٔٚ ،مل ٜجب َٔ ايهؿاح ٜٚصة قً ٢اٱْؿام ًب ايباطٌ ٜٓدلٍ
ب٘ ايععامس ا٭ي ِٝايدع ٟادا ٤بصدٝػ ١اىبثدٌ ٚايدةٜذ ايبداحد ٠ايدش عًٗدو
اسبةث  ٫ٚععح َٓ٘ ا٦ٝا

ٶ.

َٚع إ ايدةٜذ عدأع ٞقاَدٚ ١عطدةمس ايدلحع َدٔ غدري إقجبداح يعكٝدهلل٠
ٚا

اىب ايو ؾإ اٯ ١ٜايهةمب ١قٝهلل

عةعب ا٭سة ٚايطةح قً ٢ايةٜذ

بعًِ ايٓؿس بكٛي٘ ععافب رؤَرَإَِْ َ٢رَْ٘ لَوٍَْ لٍََُّوا ؤَْٔفُطََُُْد يجه ٕٛاٯ ١ٜبشاح٠
يًُسًُـب بإ أَٛا ِ ٚزحٚقِٗ ًب أَٔ ٚس َٔ ١َ٬ايب ٤٬ايدع ٟؼبدٌ
بأَٛاٍ ايهؿاح.
ٚٚحد ًب اٯ ١ٜأَةإ ُٖا:
ا٭ :ٍٚظً ِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗ.
( )1سٛح ٠آٍ قُةإ .108
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ايثاْ :ٞعٓلَ ٜ٘كاّ ايةبٛب ١ٝقدٔ ظًُٗدِٚ ،إ اا سدبخاْ٘ مل ٜعًدِ
ايهؿاح.
ٜٚؿٝهلل ازبُع بُٗٓٝا اٱخباح بإ َا ٜأع ِٗٝيٝس قٔ ظًِ َٔ اا َٔٚ
أْؿسِٗ بٌ اْ٘ ظًِ ضبض َِٓٗ ٭ْؿسِٗ.
ٚاا ٤يؿغ ا٭ْؿس بصٝػ ١ازبُعٚ ،ؾٚ ٘ٝا:ٙٛ
ا٭ٜ :ٍٚعًِ ايهاؾة ْؿس٘ بجًب س٘ بايهؿةٚ ،ذبًُد٘ يًدعْٛمس ٚاٯسداّ،
ٚإخجٝاحَ ٙعادا ٠اا ٚحسٛي٘ ٚ ،ن ْ٘ٛسبباً ًب عًـ أَٛاي٘ ٬ٖٚى حةس٘،
يس ٤ٛإخجٝاحٚ ٙإ ةاح ٙقً ٢ايباطٌ.
ايثدداْ :ٞظًددِ ايهدداؾة يعٝايدد٘ ،ؾبددهللٍ إ ٜددمى ددِ اٱمبددإ قكٝددهلل،٠
ٚا٭َٛاٍ خري ٠يًهللْٝا ٚاٯخة ،٠ؾاْ٘ ٜمى ِ ايهؿة َٚع٘ ايؿكة ٚايؿاق١
ٚايعٍ  ،بُٓٝا ٜٓجؿع اىب َٔ َٕٛٓ٪أَٛا ِ ايعاَدٚ ١اشبا د ١قبدا ؾٝد٘ ايعدل
ٚايةؾعً ١ب ايهللْٝا ٚايثٛامس ًب اٯخة.٠
ايثايث :ظًِ ايهاؾة ٭ خاب٘ َٔ ايهؿاح سٛا ٤ناْٛا عابعـب يد٘ ،أٚ
نإ ٖ ٛعابعاً ِ.
ايةابع :خساح ٠ايهؿاح ٭قُاٍ اٱحسدإ ايدش ؾعًٖٛدا ًب حٝداعِٗ،
٭ٕ ايهؿة َاحل اَٚ ،اْع َٔ قب ٛا ٚعةعب ا٭سة اسبسٔ قًٗٝا.
اشباَس :دبًَ ٞعاْ ٞايعًِ اىبشمى ٚاىبجبادٍ بـب ايهؿاح  ّٜٛايكٝاَ١
حبص ٍٛايًٚ ّٛحص ٍٛاييا ٠٤ب ،ِٗٓٝؾهٌ ؾةٜل ٜجيأ َٔ ايثاًْ ِٖٚ ٞب

ايععامس خايهلل ، ٕٚقاٍ ععافب ربِذْ ََّٖرؤَ آٌٍََِِّ اُِّّٖؼُوا ِِْٓ آٌٍََِِّ اََّّٖؼُوا وَرَؤَوْا
اٌْؼََِاََ وََٖمََِّؼَْٕ َُِِِْ األَضَّْاَُد (.)1
ايسادس :إسجخكام ايهؿاح يًعكٛب ١ظًِ َِٓٗ ٭ْؿسِٗ.

حبس كاليً

إخجًـ اىبجهًًُ ٕٛب اٱحادً ٠ب أؾعاٍ ايعباد قً ٢قٛيـب:

( )1سٛح ٠ايبكة.166 ٠
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ا٭ :ٍٚإ اا ععافب ٜةٜهلل ايااقا
عًو ايااقا

َٔ اىبٚ َٔ٪ايهاؾة سٛاٚ ٤قع

ٚأع ٢بٗا اىبٚ َٔ٪ايهاؾة ،أ ٚأْٗا مل عكع ،نُا اْ٘ سبخاْ٘

ٜهة ٙاىبعا  ٞبايعا

سٛاٚ ٤قع

أ ٚمل عكع.

ايثاْ :ٞإ نٌ َا ٖٚ ٛاقع ؾَٗ ٛةاد ا سٛا ٤نإ طاق ١أَ ٚعصد١ٝ
٭ٕ أؾعاٍ ايعباد  ٫ذبصٌ ًب ايٛاقع اشباحا ٞا ٫بإحاد َٔ ٠ااَٚ ،دع
ٖعا أنبع اىبجهًُٚ ٕٛايعكد ٤٬نبٝعداً ،بدإ اا ععدافب حهدٜ ٫ ِٝؿعدٌ
ايكبٝذ ٜ ٫ٚأَة ب٘ ،يبا ٜهللٍ قً ٢إ اشب٬ف

ػة ٟٚبٜ ٫ٚ ،ِٗٓٝسجخل

ايٛقٛف نثرياً قٓهللٚ ٙعكس ِٝاىبسًُـب افب َعٖبـب ًب قًدِ ايهدَٚ ، ّ٬دا
ٜسُ ٢باىبعجليٚ ١ا٭ااقةٚ ٠عب. ٙٛ
يكهلل بعث اا قل ٚاٌ اٱْبٝاٚ ٤أْلٍ ايهجب ايسُا ١ٜٚايش عجطُٔ
ا٭ٚاَة ٚايٓٛاٖ ، ٞا٭ٚاَة بايااقا

ٚإعٝإ َا ٖ ٛحسٔ اةقاًٚ ،ايٓٗٞ

قٔ اىبعا َٚ ٞدا ٖد ٛقبدٝذ ادةق ًا يجعاٖدهلل ايٓعداّ ا٭حسدَٔٚ ،كَٛدا
خ٬قدد ١اٱْسددإ ًب ا٭ح

بايعبددادٚ ٠ايصدد٬اٚ ،مل ؼبصددة اا أٚاَددةٙ

ْٛٚاٖٝد٘ باىبسدًُـب َدٔ ا٭ٚيدـب ٚاٯخدة ٜٔبدٌ ادا٤

خاابد ًا قاَداً افب

ايٓاس نبٝعاً ،ؾٗ َٔ ٛايًاـ ٚايعٓا ١ٜاٱ  َٔ ١ٝاا قل ٚاٌ خبًٝؿج٘
ؾُٔ ؾطٌ اا ععافب ٚإسجهللاَ ١حهبج٘ اْ٘ سبخاْ٘ ىبا ْؿ َٔ

ًب ا٭ح

حٚح٘ ًب آدّ ،مل ٜمن٘  ٚحٜج٘ ٜهابهلل ٕٚايعٓاٚ ٤ايشدكا ٤بعدهلل ْلٚيد٘ افب
ٖددٚ ٛحددٛا ،٤بددٌ اعددٌ ايٓبددٚ ٠ٛايهجددامس بةزخدداً بٝددِٓٗ ٚبددـب

ا٭ح

ايشٝاإ.
ؾصخٝذ إ اا قل ٚاٌ أخةج آدّ ٚحٛاٚ ٤إبًٝس َدٔ ازبٓد ،١ا٫
إ َٛضٛع ٚنٝؿٚ ١ٝغا ١ٜا بٛط ربجًـ ب ،ِٗٓٝؾٗبٛط آدّ ٚحٛا ٤إخجباح
ٚإَجخإ ٚبامس يًجٛبَٚ ،١كهللَ ١يًةاٛع افب ازبٓٚ ١اشبًٛد ؾٗٝدا بايعُدٌ
ايصاحل ٚاعٌ ايهللْٝا َلحق ١يٰخة ،٠أَا ٖبٛط إبًٝس ؾاْ٘ طةد َٔ ازبٓ١
ٚقكٛب ١يَ٘ٚ ،كهللَ ١شبًٛدً ٙب ايٓاح زبخٛدٚ ٙسع ٘ٝاىبسجُة ًب إغٛا ٤بين
آدّ.
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ٚاا٤
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ٖع ٙاٯٚ ١ٜاقٚ ١ٝحةزاً َٔ إغٛا ٤ابًٝسٚ ،دق ٠ٛواٜٚد١

يًجهللاحى ٚاٱْاب ،١ؾٗ ٞخاامس ٚعٛب ٝيًهؿاح ايعٜٓ ٜٔؿك ٕٛأَٛا ِ ًب
اىبعا ٚ ٞضباحب ١اٱسٚ ،ّ٬إخباح وا ٟٚبإ اا قل ٚاٌ ٜهة ٙدِ
عًـ ا٭َدٛاٍ ٚسد ٤ٛايعاقبد ١بايبكدا ٤قًد ٢ايهؿدةٚ ،ؼبدب دِ ٚيًٓداس
نبٝعاً اٱمبإ ٚإعباع ايٓبٚ ٠ٛايةسايٚ ١ععاٖدهلل ايٛظٝؿد ١ايدش خًكدٛا دا
ٚايةاٛع إيٗٝا  ٖٞٚ ،قبادع٘ ععافبٚ ،إطاق ١أٚاَدةٚ ٙإاجٓدامس َدا ْٗد٢
قٓ٘ ٫ٚ ،عجعاح
ٚحث

آٜا

ايعبادَ ٠ع طًب ايةزم ٚ ،ايسع ٞؾ.٘ٝ
قهللٜهلل ٠اٱْسإ قً ٢طًب ايةزم ٚ ،إبجػدا ٤ؾطدٌ اا

ٚاٱْؿام َٓ٘ ًب َسايو ايااقٚ ، ١اا٤

اٯٜا

با٭نٌ ٚاٱْؿدام َدٔ

ايةزم ايعٜ ٟجؿطٌ ب٘ اا ععافب قًد ٢ايٓداس ر وَوٍُُذوا ِِّذا رَزَلَىُذُْ اٌٍَّذهُ َ٢ذالَالً
طًََِّّاد (.)1

ٚقدداٍ ععددافب رٍَاؤٍَيََذذا اٌَّذِِ ٍَٓ آَِنُذذوا ؤَٔفِمُذذوا ِِّذذا رَزَلْنَذذاوُُْد ( ،)2ؾُددٔ إقلدداز
ايكةإٓ أْ٘ ٜجطُٔ ًب َٛضٛع ٚاحهلل  ٖٛٚاٱْؿام أَة:ٜٔ
ا٭ :ٍٚأَة اىبسًُـب باٱْؿام.
ايثاْ :ٞزاة ٚٚقٝهلل ايهؿاح قًَ ٢ا ٜك َٕٛٛب٘ َٔ اٱْؿام.
ٜٓ ٫ٚخصة ايجباً ٜٔب ا٭َة ٚايٓٗ ،ٞبٌ ٜشٌُ ٚاٖٛاً:
ا٭ :ٍٚايٛق هلل بايعٛ

ٚا٭اة ٚايثدٛامس يًُسدًُـب ايدعٜٓ ٜٔؿكدٕٛ

أَٛا ِ ًب سب ٌٝاا ،قاٍ ععافب ر وََِا ُٖنفِمُوا ِِْٓ شٌَْءٍ فٌِ ضًََِِّ اٌٍَّهِ
ٍُوَ بٌََِْىُُْد (.)3

( )1سٛح ٠اىبا٥هلل.88 ٠
( )2سٛح ٠ايبكة.254 ٠
( )3سٛح ٠ا٭ْؿاٍ .60
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ايثدداْ :ٞايعكددامس يًهؿدداح ًب ايددهللْٝا ٚاٯخددة ،٠ٱْؿدداقِٗ ا٭َددٛاٍ ًب

اىبعصٚ ١ٝايجعهلل ، ٟقاٍ ععافب ربِْ آٌٍََِِّ وَفَرُوا ٍُنْفِمُوَْ ؤَِْوَاٌََُُْ ٌََِصُْيوا
ػَْٓ ضًََِِّ اٌٍَّهِ فَطََُنفِمُؤَََا َٖ ُُٚىُوُْ ػٍََََُِْْ َ٢طْرًَْ ٍُ ُُٚغٍَُّْوَْد (.)1
(قْ ٌٝلي

ًب اىباعُـب  ّٜٛبهللح نإ ٜاعِ نٌ ٚاحهلل َِٓٗ نٌ ّٜٛ

قشة الا٥ة ٚ ،نة اِْٗ قايٛا يهٌ َٔ نإ ي٘ دباحً ٠ب ايعري :أقٛٓٝا بٗعا
اىباٍ قً ٢حةمس ضبُهلل يعًٓا ْهللحى َٓ٘ سأحْا قبا أ ٝب َٓا ببهللح).
ايثايثٖ :لمب ١ايهؿاح ،٭ٕ عًـ أَٛا ِ سبب يعللِٖ قٔ َٛااٗ١
اىبسددًُـب ،أ ٚإخددةااِٗ َددٔ دٜدداحِٖ ٚؾكددهللِٖ يًكددهللح ٠قًدد ٢ايكجدداٍ
ٚاٱسجُةاح ًب اىبعةن.١
 َٔٚحهب ١اا ععافب بايٓاس نبٝعاً ًب اسب ٝا ٠ايهللْٝا بكا ٤بامس ايجٛب١
َؿجٛحاًٚ ،حثِٗ قً ٢اىببادح ٠ايٗٝا ٚ ،ؾٗٝدا خدري ايدهللْٝا ٚاٯخدة ، ٠قداٍ

ععافب ر لًُْ ٌٍٍََِِِّٓ وَفَرُوا بِْْ ٍَنََُٗذوا ٍُغْفَذرْ ٌََُذُْ َِذا لَذْْ ضَذٍَمَد( ،)2يدعا ٚحد قدٔ
ايٓيب ضبُهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ اْ٘ قاٍ :اٱس ّ٬ػببٶ َا قبً٘(.)3

َٚع اٱمبإ ٜجػري اسبهِ ٜٚأع ٞايعدٛ

ٚايبدهللٍ َدٔ قٓدهلل اا قًد٢

اٱْؿام ًب سب ٌٝاا ٚقً ٢اٯ ّ٫ايدش عصدٝب اىبسدًِ نداىبة
ٚعؿٜٛ

اىبٓاؾع ٚحص ٍٛايػِ ٚاشبٛف ًب سدب ٌٝاا ،د ٕٚايػدِ ايدعٟ

ؼبهللس٘ ايعبهلل ْؿس٘ ظٓاً َٓ٘ بٓل ٍٚب ٤٬ضبجٌُ ،ا ٚؾٛا
قٛ

ٚايدهللا٤

َصًخ ١ؾًٝس ؾ٘ٝ

ٚ ،اعٌ اا ععافب ايهللقاٚ ٤ايجٛسٌ اي ٘ٝباباً ياًب ايةزمٌْٝٚ ،

ايثٛامس ٚدؾع ايب٬ٖٚ ٤٬ى ا٭َٛاٍٜ ٫ٚ ،كبٌ ايهللقا ٤ا َٔ ٫ايع ٟآَٔ

( )1سٛح ٠ا٭ْؿاٍ .36
( )2سٛح ٠ا٭ْؿاٍ .38
( )3صبُع ايلٚا٥هلل .351/9
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باا ٥٬َٚهج٘ ٚحسً٘ ٚنجب٘  ،قاٍ ععدافب ر وََِذا ُػَذاءُ اٌْىَذافِرٍَِٓ بِالَّ فِذٌ

ظَالَيٍد (.)1

قٛي٘ ععافب روٌَىِْٓ ؤَْٔفُطََُُْ ٍَظٍُِّْوَْد
عددأع ٞم نددٔ م بًػددجـب إحددهللاُٖا بجشددهللٜهلل ايٓددَ ٕٛؿجٛحددٚ ،١ايثاْٝدد١
بإسهاْٗا خؿٝؿ ١حٝث  ٫ععٌُ ًب إسِ أ ٚؾعٌٚ ،ايعٜ ٟعٌُ ًب اٱسِ
ايع ٟبعهللَ ٙا َع٘ يبا ٜةؾع٘ أٜٓ ٚصب٘ أ ٚػبة ،ٙنُا ًب ٖع ٙاٯ ١ٜايهةمب،١
ؾلا٤

م٭ْؿسِٗم َؿع ً٫ٛب٘ َكهللَاً يٝعًُٚ ، ٕٛقاٍ ايلطبشة ٟمٚقدة٨

ٚيهٔ بايجشهللٜهللم(.)2

احب ٖع ٙايكةاٚ ٠٤ايصخٝذ َا َةسً ّٛب اىبصاحـَ٘ٓٚ ،

ٚمل ٜعنة

قٛي٘ ععافب روٌَىِٓ اٌٍَّهَ رََِيد (.)3

ٚأَددا قٛيدد٘ ععددافب ر َِذذا وَذذاَْ َُِّ٣ذٌْ ؤََِذذا ؤََ٢ذٍْ ِِذْٓ رَِٞذاٌِىُُْ وٌَىِذْٓ رَضُذذويَ
اٌٍَّذهِد( ، )4ؾددإ حسددٍٛٳ َٓصددٛمس بإضددُاح نددا ٕ بعددهلل يهددٔ ،يكةٜٓدد ١منددإم
ايسابكٚ ،١عكهللٜة اٯٚ( ١ٜيهٔ نإ ٖ ٛحس ٍٛاا) ،أ ٚاْ٘ َعاٛف قً٢
أبددا أحددهلل ٚبعددهلل إ ْؿ د
قَُٛا

اٯٜدد ١ظًددِ اا قددل ٚاددٌ يًهدداؾةٖٚ ٜٔددَ ٛددٔ

ْؿ ٞايعًِ قٓ٘ ععافب َاًكاً ،ؾإ ا٭َة ؼبجٌُ ٚاٖٛاً:

ا٭ :ٍٚقددهللّ حصدد ٍٛايعًددِ قًدد ٢ايهدداؾة ، ٜٔؾٗددِ َددع ععددهللِٜٗ
ٚإْؿاقِٗ ا٭َٛاٍ بايباطٌ مل ؼبٌ بساحجِٗ ظًِ َٔ ايعا

أ ٚايػري.

ايثاْ :ٞظًِ اىبسًُـب يًهؿاح ًب اٱْجكاّ َِٓٗٚ ،قكٛبجِٗ بأادهلل يبدا
ٜسجخك.ٕٛ

( )1سٛح ٠ايةقهلل .14
( )2ايهشاف .458/1
( )3سٛح ٠ا٭ْؿاٍ .17
( )4سٛح ٠ا٭حلامس .40
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ايثايددث :ظًددِ ايٓدداس يًهؿدداح ايددعٜ ٜٔعجددهللٜٓٚ ٕٚؿكدد ٕٛأَددٛا ِ ًب
ضباحبد ١اىبسددًُـب ،بإقجبداح اْدد٘ ٜٓشدػًً ٕٛب ايكجدداٍ َدع اىبسددًُـب ،ؾٝددأعٞ
غريِٖ َٔ ٚحا ٤ظٗٛحِٖ يٝػلٜٗٓٚ ِٖٚب أَٛا ِ.
ايةابع :ظًِ ايهؿاح بعطِٗ يبعضٚ ،إساح ٠أسبامس ايؿجٓٚ ١حصدٍٛ
اٱقججدداٍ بٝددِٓٗ بايباطددٌ ٚإعباقدداً يًددٗٚ ٣ٛايعصددبٚ ،١ٝحددب ايسددًآ١
ٚايةٜاس ١ايهللْ.١ٜٛٝ
اشباَس :عًك ٞايهؿاح ٭حهاّ َٓاؾ ١ٝيًخل ٚايعهللٍ ٚاٱْصاف.
ايسدادس :ظًددِ ايهؿدا ح ٭ْؿسددِٗٚ ،ندد ِْٗٛسدبباً َبااددةاً يٲضددةاح
بايٓؿس ٚازبُاق.١
ٚايصخٝذ ٖ ٛا٭خريٜ ٫ٚ ،جعاح

َع٘ ايةابع ،يعيو اا٤

ميهٔم

يًعاـ ٚاٱسجهللحاى ٚاٱػبامس بعهلل ايٓؿ ،ٞؾًِ عكـ اٯ ١ٜقٓهلل ْؿ ٞظًِ
اا ععافب يًهؿاح ،بٌ أسبج

قاْْٛاً  ٖٛٚظًِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗٚ ،ععهللِٜٗ

قًٗٝاٚ ،اً بِٗ ايطةح ٚا٭  ٣٭ْؿسِٗ بس ٤ٛإخجٝاحِٖ َٚا ٜؿعًَٔ ْ٘ٛ
ا٭ؾعاٍ اىبعَ ١َٛاةقاً ٚقكدَٗٓٚ ً٬دا ايجعدهللٚ ٟضباحبد ١اٱسدٖٚ ،ّ٬دعا
اٱسجهللحاى َٔ إقلاز ايكةإٓ ىبا ؾ َٔ ٘ٝاىبعاْ ٞايكهللسٚ ،١ٝاسبل ١ايهللاَػ١
ٚاييٖإ ايسُا ٟٚقٔ ظًِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗ ٚ ،ؾَ ٘ٝسا:ٌ٥
ا٭ٚفب :عٛنٝهلل َ ٛضٛع ظًدِ ايهؿداح ٭ْؿسدِٗ ،ؾكدهلل ٜعًدِ اٱْسدإ
غريٜٚ ٙعًِ اْ٘ ٜعًُ٘ أٜ ٚه َٔ ٕٛايٝسري بٝإ َٛضٛع ٚنٝؿٝدَٚ ١كدهللاح
ايعًِ سدٛاً ٤ب اٱحجلداج أ ٚايشده ٣ٛأ ٚايدهللقٚ ٣ٛايبٓٝد ١أَدا َعةؾد١
اٱْسددإ يعًُدد٘ يٓؿسدد٘ ؾٗدد ٛأَددة يددٝس بددا ـب ،خص ٛداً قٓددهلل ايكددّٛ
ايهاؾة ٜٔايع ٜٔإخجاحٚا ازبخٛد ٚايعٓاد.
ٚؼبجٌُ ظًِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗ ٚاٖٛاً:
ا٭ :ٍٚظًِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗ ًب اسبٝا ٠ايهللْٝا.
ايثاْ :ٞظًِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗ ًب اٯخة ٠أ ٟاِْٗ ٜأع ٕٛا٭ؾعاٍ ايش
عسبب ظًُِٗ بٓل ٍٚايععامس ا٭ي ِٝبِٗ ًب اٯخةٚ ،٠ؾ ٘ٝد٫ي ١قً ٢إ
دخ ٍٛايهؿاح ايٓاح ظًِ َِٓٗ ٭ْؿسِٗ ٭ٕ قكابِٗ ؾةع ايعهللٍ اٱ .ٞ
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ايثايث :قٝاّ ايهؿاح بايؿساد ٚاٱؾساد ًب ا٭ح

باٱْؿام ًب ايباطٌ

ٚايعًِ ٚايجعهلل.ٟ
ايةابع :عٛنٝهلل قاْ ٕٛساب

ٜٓ َٔ ٖٛٚؿل ا٭َدٛاٍ ًب قجداٍ اىبسدًُـب

ؾٗ ٛظامل يٓؿس٘ َجخهللاً نإ أَ ٚجعهللداً.
ؾايؿةق ١أ ٚاىبً ١أ ٚا٭َ ١ايش دبٗل ازبٝدٛش قًد ٢اىبسدًُـبٚ ،عبدعٍ
ا٭َٛاٍ يصهلل ايٓاس قٔ اٱسٚ ّ٬ايسع ٞٱحعهللاد بعض اىبسًُـب ععًِ
ْؿسٗا.
اشباَس :إخجٝاح ايهؿة ظًِ يًٓؿس.
ايسادس :ععةٜض ايهؿاح أَٛا ِ يًجًـ بإْؿام ااة ٚالَٗٓ ٤ا ًب
ضباحب ١اٱسَٚ ّ٬باد ٨اٱمبإ ٚسٓٔ ايشةٜع ١ايسُا ١ٜٚايٓاس .١
 ٫ٚععدداح

بددـب ٖددع ٙايٛاددٚ ، ٙٛنًددٗا َددٔ َصددادٜل ظًددِ ايهؿدداح

٭ْؿسِٗ ٚإقهللاَِٗ بإخجٝاحِٖ قًد ٢اٱضدةاح بأْؿسدِٗ ٚ ،ىبدا ا ادا٤
اٯ ١ٜبٗعا ايبٝإ ٚاٱخباح قٔ ظًِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗ ؾٚ ٘ٝا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإقاَ ١اسبل ١قً ٢ايهؿاح ٖٚ ،ع ٙاسبلَ ١جعهللدَٚ ٠ةنب.١
ايثاْ :ٞإاعاح ايهؿاح بإ اا قل ٚاٌ ٜعًِ بس ٤ٛؾعًِٗٚ ،ععهللِٜٗ
ٚاْ٘ سبخاْ٘ ػباز ٟقً ٢ا٭قُاٍ.
ايثايث :ايًاـ اٱ  ٞبإْدعاح ايهؿداح بجًدـ أَدٛا ِ ٚؾٝد٘ ؾة د١
َٓٚاسب ١يًجٛبٚ ١اٱْاب.١
ايةابع :بعث اشبٛف ٚايؿلع ًب قًٛمس ايهؿاح.
اشباَس :ي ّٛايهؿاح ٭ْؿسِٗ سٛا ٤قً ٢عب ٛايكط ١ٝايش ص ١ٝبإ
 ًّٜٛنٌ ٚاحهلل َِٓٗ ْؿس٘ ،ا ٚق ً ٢عب ٛايكط ١ٝايٓٛق ١ٝبإ  ًّٜٛبعطِٗ
بعطاً.
ايسادس :عٛنٝهلل عٓل ٜ٘ايباح ٟقل ٚاٌ قٔ ايعًِ.
ايسابع :اٱااح ٠افب اهلل ٠ايطةح ايعًٜ ٟخل بايهؿداح ،إ إ عًدـ
ا٭َددٛاٍ بآؾددٚ ١قًدد ٢عبدد ٛقٗددة ٟقًدد ٢اٱْسددإ ٜبعددث ًب ْؿسدد٘ ايٝددأس
ٚاٱحباط ٚايكٓٛط يجهٖ ٕٛع ٙاسباٍ ْجٝل ١يًهؿة ٚاٱْؿام ؾ.٘ٝ
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ايسابع :إْجؿاع اىبسًُـب َٔ اٱخباح ايٛاحد ًب ٖع ٙاٯٚ َٔ ١ٜا:ٙٛ
ا٭َ :ٍٚعةؾ ١حاٍ ايهؿاح ٚاِْٗ ظاىب ٕٛ٭ْؿسِٗ.
ايثاْ :ٞإاجٓامس ايةن ٕٛافب ايهؿاح.
ايثايث :اٱحماز َٔ ايهؿداح ًب ايبٝدع اٯادٌ ٚايسدًـ ٭ٕ أَدٛاٍ
ايهؿاح َعةض ١يًجًـ ٚايلٚاٍ ْٚل ٍٚايبٖٚ ،٤٬عا اٱحماز َاًل أ٫ ٟ
ٜٓخصة َٛضٛق٘ بايهؿاح ايعٜٓ ٜٔؿك ٕٛأَٛا ِ ًب ايجعهلل ٟقً ٢اٱسّ٬
ٚاىبسددًُـب ،بددٌ ٜشددٌُ ايهؿدداح ايددعٜٓ ٜٔؿكدد ٕٛأَددٛا ِ ًب اىبعا ددٞ
ٚايؿٛاحد ٚايس٦ٝا .
ايةابع :زٜاد ٠ايجؿك٘ ًب ايهللٚ ،ٜٔإدحاى قاْ ٕٛساب

 ٖٛٚإ اا قدل

ٚاٌ ٜ ٫عًِ أحهللاً ٚإ ندإ نداؾة اً ٜسد ة أَٛايد٘ حملاحبد ١اا ٚحسدٛي٘
ٚاىبَٓ٪ـبَٚ ،ا ٜٓلٍ ب٘ َٔ ايعكامس البا قٔ إسجخكام ٚيعًُ٘ ْؿس٘.
ايثأَ :عؿٝهلل آٜا

ايكةإٓ إ ظًِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗ بجعهللٚ ِٜٗؾسكِٗ

ٚإ ةاحِٖ قً ٢ايهؿة ٚازبخٛد ،قاٍ ععافب ر وَالَ ٍَسَايُ آٌٍََِِّ وَفَرُوا ُٖصََُُُِّْ
َِِّا رَنَؼُوا لَارِػٌَٓد (.)1
ايجاسع :دق ٠ٛايهؿاح أؾةاداً ٚنباقا

افب ايجٛبٚ ١اٱْاب.١

ايعااة :حث أ٫ٚد ايهؿاح قً ٢دخ ٍٛاٱسٚ ، ّ٬دقٛعِٗ يجخعٜة
آبا َٔ ِٗ٥ايهؿدة ٚاٱْؿدام ًب ضباحبد ١اٱسد ،ّ٬٭ٕ ٖدع ٙاٯٜد ١عدهللٍ ًب
َؿَٗٗٛا قً ٢إْعاح أ٫ٚد ايهؿاح بإ أؾعاٍ آبا٥هِ ئ عبكد ٞيهدِ عةند١
َٚا ،ً٫ؾا ا أحدمت ايمنٚ ١نثة ٠اىباٍ ؾعًٝهِ قبٓع آبدا٥هِ َدٔ اٱْؿدام ًب
اىبعا ٚ ٞايجعهللٚ ٟايعًِ ٚنٌ َا ٖ ٛقبٝذ اعاً ٚقةضاً.

لاَىٌ ٌظهى انكفار أَفسهى

يكهلل أْعِ اا قل ٚاٌ قً ٢اٱْسإٚ ،اعً٘ قادحاً قً ٢ايجُٝٝل بـب
ا٭اٝاٚ ٤اىبجطادا َٚ ،عةؾد ١ا٭ادباٚ ٙاي ٓعدا٥ةٚ ،حزقد٘ إخجٝداح ايكدٍٛ

( )1سٛح ٠ايةقهلل .31
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ٚايؿعٌ ايعٜ ٟةٜهللٚ ،ٙيهٔ ٖعا اٱخجٝاح يٝس طًكاً َٚاًكاً ،بدٌ ٚحاٙ٤
قامل اسبسامس ٚؾ ٘ٝايثٛامس ٚايعكامس.
يٝه ٕٛٱسجخطاح ٙيعامل اسبسدامس ًب ٖٓد٘ أسدة ؾُٝدا ٜكدٜٚ ٍٛؿعدٌ
ٚؽبجاح َٔٚ ،ايكٛاقهلل ايؿكٗ ١ٝايثابجَٛ ١ضٛق ١ٝاٱخجٝاح ًب عةعدب ا٭سدة
ايشةق ٞق ً ٢ايؿعٌ بإقجباح َٔ ٙاةا ٥ايجهًٝـ ،يعا ؾإ ْع
باِْٗ ظاىب ٕٛ٭ْؿسِٗ مل ٜأ

ا ٫بعهلل سبٛ

ايهؿاح

إخجٝاحِٖ ايهؿة  ٌٖٚمبهٔ

إ ٜه ٕٛاٱْسإ ناؾةاً بايكٗة ٚايكسٚ ٠ٛاشبٛف  ،ازبٛامس  ، ٫ٱَهإ
إخؿا ٤اٱمبإ ٚ ،اا ععافب ٜعًِ ايسة َٚا ًب باطٔ ايصهللٚح.
ؾهُا ؾطدذ ا ا اىبٓداؾكـب ؾإْد٘ سدبخاْ٘ أندةّ اىبسدًُـب ٚاىبسدًُا
ايع ٜٔأخؿٛا إمباِْٗ عك َٔ ١ٝايااغٛ

ٚايعاىبـب َاًكاً ،قاٍ ععافب روَلَايَ

رَُِ ًٌُٞآٌِِْ ِِْٓ آيِ فِرْػَوَْْ ٍَىْذُُُٗ بََِأَذهُ ؤََٖمٍُُْٗذوَْ رَُٞذالً ؤَْْ ٍَمُذويَ رَِِّذٌ
اٌٍَّهُد (.)1
 ٚنة اْ٘ ابٔ قِ ؾةقٚ ،ٕ ٛآَٔ قبٛس ٢سةاًٚ ،ق ٌٝنإ إسةاًٝٝ٥اً ٚا٭ٍٚ
أحاذٚ ،إو٘ وعإ أ ٚحبٝب ٚقهلل أحاد ظباَٛ ٠س ٢قً ٘ٝايسَ ّ٬دٔ
باددد ؾةقددَٚ ٕٛددٮ ،ٙؾجددٛدد ايدد ِٗٝبًػدد ١اىبٓا ددخٚ ١اىبددهللاحاٚ ، ٠قدداٍ

ر فََّْٓ ٍَنصُرَُٔا ِِْٓ َِإْشِ اٌٍَّهِ بِْْ َٞاءََٔاد (.)2

ًب إااح ٠افب قُ ّٛايععامس اٱ  ٞا ا ْلٍ بك ّٛنُا ًب اٯٜد ١ضبدٌ
ايبخث ؾاْٗا ابٗ

ٚس ١ًٝعًـ أَٛاٍ ايهؿاح باْٗا حٜذ اهللٜهلل ٠ايديد،

ٚايش عأع ٞقً ٢نبٝع ايلحعٚ ،إ نإ ؾ ٘ٝزحع ىب َٔ٪ؽبؿد ٞإمباْد٘ َدٔ
بـب ايك ّٛايهاؾة.ٜٔ
ٜٓ ٫ٚخصة قٛي٘ باىبهللاحاٚ ٠ايجٛحٚ ١ٜإظٗاح اٱْجسامس ِ ٚحهللَٚ ،ٙا
ٜصٝب اىب َٔ٪ا يع ٟؽبؿ ٞإمباْ٘ بـب ايهؿاح ٖ َٔ ٛظًِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗ
ىبا ًٜخكِٗ َٔ اٱسِ ٚايعْب ايععد ِٝ٭ْٗدِ سدبب ًب اٱضدةاح بداىبَٔ٪
( )1سٛح ٠ا٭حلامس .28
( )2سٛح ٠ا٭حلامس .29
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ايع ٟؽبؿ ٞإمباْ٘ خٛؾاً ٚخش َٔٚ َِٗٓ ١ٝباشِٗ ،ؾا ا حصٌ عًـ ىباي٘
َع أَٛا ِ ؾاْ٘ ٪ٜاة ٜٚثامس خب٬ف ايهؿاح.
اٯٜا

يكهلل اا٤

ايكةآْٚ ١ٝايجٓلَ ٌٜا ًكاً بعّ ايعاىبـب ،سٛا ٤ايعٜٔ

ٜعًُ ٕٛأْؿسِٗ ،أّ ٜعًُ ٕٛغريِٖٚ ،اا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜبايدعّ اىبةندب

يًهؿاح قً ٢نؿةِٖ ٚظًُِٗ ٭ْؿسِٗٚ ،يبا ؾٗٝا َٔ ا٭سةاح ٚاىبطاَـب
ايكهللس ١ٝاْٗا مل ععنة ظًِ يًهؿاح ٭ْؿسِٗ قً ٢عب ٛاٱنباٍ بٌ اا٤
اٯ ١ٜبعنة ٙبًخاظ ععٝـب َٛضٛع ايعًِ  ٖٛٚايهؿة ٚاٱْؿام َٓ٘ ،نكط١ٝ
حكٝكٚ ١ٝاقع ١ٝعٓابل قًَٛ ٢ضٛقٗا قٗةاً قٓدهلل ذبككٗدا ًب أؾدةاد ايلَدإ
اياٛي ١ٝاىباضٚ ٞاسباضة ٚاىبسجكبٌ  ،يعا ؾإ

ؿ ١ظًِ ايدٓؿس َ٬زَد١

يًهؿاح ًب اسبٝا ٠ايهللْٝا ٚاٯخةٜٓ ٫ ، ٠ؿهد ٕٛقٓٗدا َ ،دا داَدٛا َجًبسدـب
بايهؿة ٚازبخٛد.
ٚعدددهللٍ اٯٜدددً ١ب َؿَٗٗٛدددا قًددد ٢إ ايهؿددداح ٜعددداَْ ٕٛدددٔ ا٭ ،٣
ٜٚجخًُ ٕٛاىبشام ٚايٓصب بسبب ظًُِٗ ٭ْؿسِٗ باٱضاؾ ١افب َا ٜٓلٍ
بِٗ َٔ ايععامس ،أَا خري أَ ١أخةا

يًٓاس ؾاْٗا عأَة باىبعةٚف ٚعٓٗ٢

قٔ اىبٓهة بًعٚ ٠اٛمٚ ،إ نإ ؾُٗٝا َٚشك ١اٗهلل ؾاْد٘ ٜٓدهللى بايػباد١
ٚايسعاد ٠ىبا ؾُٗٝا َٔ ا٭اة ٚايثٛامس.
ٚعجلًَٓ ٞاؾع ا٭َة باىبعةٚف ٚايٓٗ ٞقدٔ اىبٓهدة ايعااًد ١بإ د٬ا
ايٓؿٛس ٚاجملجُعا َ َٔٚ ،صدادٜل ند ٕٛاىبسدًُـب خدري أَد ١أخةاد
ٚظٗة

يًٓاس عٖ ٠ٚ٬ع ٙاٯٚ ١ٜإاعاح ايهؿاح بداِْٗ ظداىب ٕٛ٭ْؿسدِٗ

ٚإقاَ ١اسبل ١قًٚ ،ِٗٝاعبِٗ افب َٓدازٍ اٱمبدإ ٚايدج ً

َدٔ ظًدِ

ايٓؿ س ،يًُ٬زَ ١بـب ايهؿة ٚظًِ ايٓؿسٚ ،ايجٓاًب ٚايجطاد بـب اٱمبإ
ٚظًِ ايٓؿس.
يعا ؾإ اٯ ١ٜخاامس قاّ ٚيٝس خا اًٚ ،قاقهلل ٠نًٚ ١ٝيٝس َسدأي١
ال ١ٝ٥ربد

أؾدةاد ًا َعٝدٓـب ٚايهؿداح ٚايؿاسدكـب ايدع ٜٔقداَٛا باٱْؿدام

حملاحب ١ايٓيب ضبُهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ًب بهللا ١ٜايهللق ٠ٛاٱس،١َٝ٬
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بٌ ٖ ٞحهِ ْٛق ٞقاّ ٚ ،قاْ ٕٛااٌَ يًهؿاحبا٭َة باىبعةٚف ٚايٓٗٞ
قٔ اىبٓهة ٚايهللق ٠ٛافب اا باسبهُٚ ١اىبٛقع ١اسبسٓ.١
ًٚب اٯ ١ٜبٝإ يكبذ ايهؿة ٚاضةاح ٙايهللْٚ ١ٜٛٝا٭خة ١ٜٚقً٢
ٚقًدد ٢غددريَ ٙددٔ ايٓدداس َددا داّ ًب ظًُددا

احب٘

ايهؿددةَٚ ،ددٔ ظًددِ ايهؿدداح

٭ْؿسدِٗ إْ ؿداقِٗ ًب ايددهللْٝا ٚيًدهللْٝا  ،نُددا نةعد٘ اٯٜد ١ايهةمبدد ١رََِٛذًُ َِذذا

ٍُنْفِمُوَْ فٌِ هَِِِِ اٌَََْ٣اِْ اٌْئََْا د ٚمل ػبعًٛا اسبٝا ٠اٯخة ٠غاَٚ ١ٜكصٛداً
ًب إْؿاقِٗ.
َٚددٔ ٚادد ٙٛإْجؿددا ٤ظًددِ اا ععددافب يًهدداؾة ٜٔاْدد٘ سددبخاْ٘ حزقٗددِ
ا٭َٛاٍ ًب ايهللْٝا ٜ ٖٛٚعًِ اِْٗ ٜٓؿكْٗٛا ًب ايباطٌ ،ؾًِ ؼبةَِٗ إبجهللا٤
َٓٗاَ َٔ ٖٛٚ ،صادٜل حهب ١اا ععافب بايٓاس نبٝعاً ًب اسبٝا ٠ايهللْٝا،
َٛٚضٛع يٲخجباح ٚاٱبج.٤٬
ؾلددا٤

خاكبدد ١اٯٜدد ١يج٪نددهلل بددإ عؿطددٌ اا ععددافب بددا٭َٛاٍ قًدد٢

ايهؿاح َع قًُ٘ باِْٗ ٜٓؿكْٗٛا ًب ايباطٌ ٚايجعهلل ٟيٝس َٔ ايعًِ بٌ ٖٛ
َٔ اية هبٚ ١ايةأؾ ١بايعبادٚ ،يهٔ ايهؿاح مل ٜٓؿكٛا َٓٗا ٭غةا

ا٭اة

ٚايثددٛامس ٚاًددب اىبٓؿعددٚ ،١دؾددع اىبؿسددهلل ،٠ؾإسددجخكٛا ايعددعامس اٱ ددٞ
ايعااٌ بايةٜذ ايش ؾٗٝا

ةٚ ،اٯاٌ باشبًٛد ًب ازبخ.ِٝ

ٚاخةج اياياْ ٞقٔ سًُٝإ قداٍ قداٍ حسد ٍٛاا

دً ٢اا قًٝد٘

ٚسًِ ْب ٜ ٫ػؿة ْ ٚب ٜ ٫مى ْ ٚب ٜػؿة ؾاَا ايعٜ ٫ ٣ػؿة ؾايشةى
باا ٚأَا ايعٜ ٣ػؿة ؾعْب بٚ ٘ٓٝبـب اا قلٚادٌ ٚأَدا ايدعٜ ٫ ٜٔدمى

ؾعًِ ايعباد بعطِٗ بعطا * (.)1
ٚاا٤

خاكب ١اٯ ١ٜبٓع

ايهؿاح بداِْٗ ظداىب ٕٛ٭ْؿسدِٗ ٚ ،ايكدهللح

اىبجٝكٔ َٔ ظًِ اٱْسإ يٓؿس٘ ٖ ٛبعض ا ٓا

ٚايصػا٥ة َٔ ايل، ٫

خص ٛاً ٚإ اسبهللٜث ٚحد بصٝػ ١اىبؿةد مظًِ ايعبهلل يٓؿس٘م أَا ايهؿداح
ؾاِْٗ ظًُٛا أْؿسِٗ بإخجٝاحِٖ ايهؿة ٚايشةى باا قل ٚاٌ ،سِ كبادٚا
( )1ايهللح اىبٓثٛح 170/2
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ًب ايعًِ باٱْؿام ًب اىبعا ٚ ٞايصهلل قٔ سب ٌٝاا قل ٚاٌ ،ؾَٗ ٛدٔ
ايعًِ ايعٜ ٫ ٟدمىٚ ،ندإٔ اسبدهللٜث عؿسدري ٚبٝدإ ىبطداَـب ٖدع ٙاٯٜد١
ايهةمبَٚ ١ا ؾٗٝا َٔ اٱخباح بصٝػ ١اىبثٌ قٔ ْل ٍٚايب ٤٬بايهؿاح.
ٚاا٤

اٯ ١ٜبصٝػ ١ايؿعٌ اىبطاحع مٜعًُٕٛم يبا ٜهللٍ قً ٢إسجُةاح

ظًِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗ بًخاظ إربا ِٖ ايهؿة ًَدٚ ،١اٱْؿدام ًب اىبعا دٞ
يٝمعب اٱسِ قً ٢ايبكاً ٤ب َٓازٍ ايهؿة عةعب اىبعً ٍٛقً ٢قًج٘ٚ ،ؾٝد٘
ْٛع ٚقٝهلل يًهؿاح ٚربٜٛـ ِ َٔ اٱسجُةاح ًب ايهؿة ٚازبخٛدٚ ،إْعاح
َجصٌ َ٬زّ ِ َا داَٛا ًب َٓازٍ ايهؿة ٚايط٬ي.١
ٚعبعددث اٯ١ٜايهةمبددً ١ب ايددٓؿس اٱْسدداَْ ١ٝاًك داً ايٓعددة افب َددا ٚحا٤
اسبٝا ٠ايهللْٝا ًب اىبكا هلل ٚايػاٜا ٚ ،عٓٗ ٢قٔ ايج ًـ ٚايكصدٛح ايدعٟ
ٜجُثٌ حبصة غا ٜا

اٱْسإ بايهللْٝا يٝس

إعباع ا ٚ ٣ٛايػةٚحٚ ،قهللّ اٱيجؿا

نٛقا ٤زَآَْ ٞجٗ ٞبٌ بكصهلل
افب ايٛظا٥ـ ايعباد ١ٜايش دبدب

قً ٢اٱْسإ نُهًـ ؾٗٝا .
ٚإ اا٤

اٯ ١ٜايسابك ١بعهللّ إغٓا ٤نؿا ١ٜأَٛاٍ ٚأ٫ٚد ايهؿاح قٔ

آبا ِٗ٥ؾإ ٖدع ٙاٯٜد ١ربدي قدٔ عًدـ أَدٛاٍ ايهؿداح  ٚدريٚحعٗا قدهللَاً
ضبطاً ،٭ٕ اٯ ١ٜايسابك ١نة

ا٭َٛاٍ قبا ٖدًَ ٞدو ٚقدةٚ

إغٓاٗ٥ددا قددٔ ايهؿدداح ،أَددا ٖددع ٙاٯٜدد ١ؾددأخي
أَٛا ِ ًب ايباطٌ ؾعنة

ٚقدهللّ

قددٔ قٝدداّ ايهؿدداح بإْؿددام

َعٗا ايعكٛب ١ايعااًٚ ١ا٭سة ايٛاقع ٞاىبمعب

قًٗٝا ٚنأْ٘ َٔ قاْ ٕٛايعًٚ ١اىبعً.ٍٛ

حبس تالغً

َٔ ٚا ٙٛايبهللٜع ٚا٫طٓامس (حسدٔ ايٓسدل) ٖٚد ٛاٱعٝدإ بهًُدا
ٜجعكب بعطٗا بعطاً ٚ ،عج٬حِ ًب ايؿاظٗا َعاْٗٝا َٔ ،غري إ ٜجعاح
ٖعا ايجهللاخٌ َع اسجك ٍ٬نٌ ٚاحهللَٗٓ ٠ا قبعٓ ٢خاص ،يٝلٜدهلل ايهدّ٬
قعٚبدٚ ،١ػبددعمس ا٭وداع ٜٚ ،سدداقهلل ًب ايؿٗددِ ٚؾكد٘ ايسدداَع يًهدد،ّ٬
ٚطدةد ايطدلة ٚاىبًدٌ َٓد٘ ٚا ٕ اددا٤
بعطٗا ببعض حبةف ايعاـ ايٛا.ٚ

نًُاعد٘ َجعدهللدٚ ٠ندثريٜ ،٠جصددٌ
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اٯ ١ٜايسابكٖٚ ١ع ٙاٯً ١ٜب بٝإ حاٍ ايهؿاح بٓسل بهللٜع

ٜٓكٌ ٖٔ ايكاحٚ ٨ايساَع افب حاٍ ايع ٜٔنؿةٚا َٚا ِٖ ؾ َٔ ٘ٝايب٪س
اٯٜد ١ايسدابك ١ؾكدة ايهؿداح ٚقدليجِٗ ٚاْؿدةادِٖ

ٚايط٬ي ،١ؾكهلل ندة

ٚقهللّ ٚاٛد ْا ة ِ ًب ايهللْٝا ٚاٯخة. ٠
ٜٚة ٣ايٓاس أَٛا ِ ٚنثة ٠أ٫ٚدِٖ ؾجدأعٖ ٞدع ٙاٯٜد ١يج٪ندهلل اْٗدا
نايسةامس ٚاْٗا قهللمب ١ايؿا٥هللٚ ٠ايٓؿع ِ حـب ْل ٍٚايب ٤٬اٱ  ٞبِٗ،
ٚمل عكـ اٯ ١ٜقٓهلل قدهللّ نؿاٜدٚ ١اغٓدا ٤أَدٛاٍ ٚأ٫ٚد ايهؿداح دِ بدٌ
أخي

قٔ حا ِ  ّٜٛايكٝاَٚ ،١اقا َجِٗ ًب ازبخ ،ِٝؾكهلل ٜك ٍٛقا ٌ٥إٔ

قهللّ إغٓا ٤اَٛ٫اٍ ٚا٭٫ٚد قٔ ايهؿاح ٜ٫عين ْل ٍٚايععامس ا٭خةٟٚ
بِٗ ،ؾلا٤

نًُا

خاكب ١اٯ ١ٜايسابك ١يج ي قٔ ند ِْٗٛاٖدٌ ايٓداح،

ٚقٔ َهثِٗ ايهللا ِ٥ؾٗٝا.
َٚع صبٖ ٧ع ٙاٯ ١ٜقً ٢عبَ ٛسجكٌ ٚ ،بعهلل ؾا ً ١بٗٓٝا ٚبـب اٯٜد١
ايسابك ١ا ٫إ ٖعا ايؿصٌ مل مبٓدع َدٔ ظٗدٛح ايدج٬حِ ٚايجدهللاخٌ بدـب
َطدداَـب اٯٜددجـب يٛحددهلل ٠اىبٛضددٛع ٚععًكدد٘ بايهؿدداح َٗ ٚددِ ٚإْددعاحِٖ
ٚاٱخباح قٔ س ٤ٛقاقبجِٗ.
ؾابجهللأ

ٖع ٙاٯ ١ٜبكٛي٘ ععافب رََِِ ًَُٛا ٍُنْفِمُوَْد ٚصبٚ ٧ا ٚازبُاق١

ؾاقً ً٬ب ازبًُ ١ااٖهلل قً ٢اعصاٍ َٛضٛع ٖع ٙاٯ ١ٜباٯ ١ٜايسابكٚ ١اْٗا
عجعًل بايهاؾة ٜٔيبا ٜهللٍ قً ٢غطب اا قًدٚ ِٗٝإ ايدب ٤٬ايدع ٟؼبدٌ
بِٗ ٜٓ٫خصة بعهللّ نؿاٜدَٓٚ ١عد ١اَدٛا ِ ٚا٫ٚدٖدِ ٖدعا ،قبعٓد ٢اْٗدا
٫عػين قِٓٗ ٚئ عبك ٢باٜهللٚ ،ِٜٗاا٤

اٯ ١ٜبصٝػ ١اشبي ايع ٟعدهللٍ

قً ٘ٝيػ ١اىبثٌ ايٛاحدً ٠ب اٯ ١ٜايهةمب ١يٝلجُع اشبي َع اىبثٌ ٜٚهْٛ ٕٛع
نٓاٚ ١ٜاْعاح ٚربٜٛـ.

لاَىٌ اإلمياٌ كًال اخلهك
يكهلل اعٌ اا قل ٚاٌ اٱْسإ نآ٥اً ضبجاااً يػريٚ ، ٙذبجٌُ حااج٘

أَة:ٜٔ
ا٭ :ٍٚاٱط٬م ٚاٱسجهللاَ.١
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ايثاْ :ٞايٓسبٚ ١ٝاسبصة.
ٚايصددخٝذ ٖدد ٛا٭ ، ٍٚؾخاادد ١اٱْسددإ َاًكددٚ ١داُ٥ددٚ ،١غددري
َٓخصة ٠حبا ٍ د ٕٚآخة ،أ ٚقبٛضٛع د ٕٚغري َٔٚ ،ٙحهب ١اا ععدافب
بايعبدداد اْدد٘ سددبخاْ٘ ٖدد ٤ٞددِ َددا ؼبجددااً ٕٛب ٚاددٛدِٖٚ ،ؾددجذ ددِ
ا٭بٛامس يبًٛؽ ايهُا ٌْٝٚ ، ٫اىبٓاؾع ٚاًب اىبصاحل ٚضدُٗا يًدعا
اىبٓؿةدٚ ٠اىبجخهلل ٠سٛاً ٤ب بامس حااا
اىبكاَا

ايبهللٕ َدٔ اىبأندٌ ٚاىبشدةمس ،أٚ

اٱاجُاق ،١ٝأَٚةاعب ايؿط. ١ًٝ

ٚاددا ٤ا٭ْبٝددا ٤ٱ دد٬ا ايٓدداس ٚعُٓٝددًَ ١هدد ١ا٭خدد٬م اسبُٝددهلل٠
ٚاٱخباح بصٝؼ ايكاع ٚايٝكـب ٚ ،اٛاٖهلل اىبعللا

ٚايجٓل ٌٜقٔ قدامل

اشبًٛد بعهلل اىبَٚ ، ٛا ؼبجاا٘ اٱْسإ ًب ايهللْٝا يبًٛؽ دحا ١اشبًدٛد ًب
ايٓع ِٝاىبكٚ ،ِٝا٭َٔ ٚايس َٔ ١َ٬ايععامس ا٭يً ِٝب اٯخة.٠
ٚمل عٓخصة ٚظٝؿ ١ا٭ْبٝا ٤باٱخباح قدٔ قدامل اٯخدةٚ ٠ايجطداد ًب
َٓازٍ ايٓاس ؾٗٝاٚ ،إْعهللاّ ايٛساٚ ١ٝاييزخ ١ٝب ،ِٗٓٝبٌ ااٚ٤ا بايكِٝ
ٚاىبؿدداٖٚ ِٝا٭ؾعدداٍ ايددش دبعددٌ اٱْسددإ سددعٝهللاً ًب ايددهللْٝا ٚاٯخددة،٠
ٚحعحٚا ايٓاس َدٔ اشببا٥دث ٚاية ا٥دٌ ايدش دبًدب ايٝدأس ٚايشدكاً ٤ب
ايهللْٝاٚ ،ربًهلل

داحبٗا ًب ايٓداح ،يٝهدَ ٕٛدٔ ٜصدة قًد ٢إحعهابٗدا ظاىبد ًا

يٓؿسٜ٘ٚ ،جٛا٘ اي ٘ٝايً َٔ ّٛايٓاس نبٝعاً  ّٜٛايكٝاَ ١حٝدث إْهشداف
اسبكا٥ل ٚزٚاٍ ايػشاٚ ، ٠ٚأسة حب ايهللْٝا ٚإعباع ا .٣ٛ
 َٔٚاٯٜا
ْٚؿةع٘ َٔ ايع ادا

ًب خًل اٱْسإ َٚ ً٘ٝحب٘ يٮخ٬م ٚايسٓٔ اسبُٝهلل،٠
ايعَ ، ١ُٝؾايعؿٚ ١ايجكٚ ٣ٛاسبهُٚ ١ايشلاق ١أَٛح

حسٓ ١ضبُٛد ٠قٓهلل ايٓداس نبٝعداً ،ؾدإ قًد

َدٔ ايٓداس َدٔ ٜؿعدٌ َدا

ؽبايؿٗددا ٜٚجلدد٘ افب ااْددب اٱؾددةاط أ ٚايجؿددة ، ٜنُددا ًب عددةى بعطددِٗ
ايشلاق ًَ٘ٝٚ ١افب ايجٗٛح أ ٚازبؾب ،ا ٚعةن٘ أ ٚقلل ٙقٔ بًٛؽ َةاعب
اسبهُٚ ١اٱقجهللاٍ ًب ا يك ٠ٛايؿهةٚ ١ٜايٓاكٚ ،١ٝعؿةٜا٘ ٚعًبس٘ بايب٬د،٠
أ ٚإؾةاط٘ ٚإخجٝاح ٙازبةبل.٠
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يكهلل أحاد اا قل ٚاٌ يٲْسإ ايجخً ٞقبًه ١ايعهللايٚ ١حسٛخٗا

ًب ْؿسدد٘ يجهددٚ ٕٛاقٝددَ ١ددٔ غًبدد ١ا دد ٣ٛقًدد ٢ايعكددٌَٚ ،ددٔ إسددجخٛا
ايػطب قً ٢اٛاحح٘ ٚأؾعاي٘ٚ ،غًبد ١ايشدة ٠أ ٚاشبُدٛد قًد ٢أؾعايد٘،
 ٚعه ٕٛأ ٟايعهللاي ١سٛحاً ااَعداً يًؿطداٚ ٌ٥ا٭خد٬م اسبُٝدهللَٓٚ ،٠بعداً
يٮؾعاٍ اسبسٓٚ ١حةزاً َٔ اية اٚ ٌ٥ا٭ؾعاٍ ايكبٝخ.١
ٜٓ ٫ٚدداٍ اٱْسددإ َةاعددب ايعهللايددٚ ١ودد ٛا٭خدد٬م ا ٫باٱمبددإ
ٚاٱقددةاح بايةبٛبٝددٚ ،١ايجصددهللٜل با٭ْبٝدداَٚ ٤ددا ادداٚ٤ا بدد٘ َددٔ اٯٜددا
ٚاىبعللا ٚ ،عجلًَ ٢هاح ّ ا٭خد٬م ًب ايكدةإٓ ٚآٜاعد٘ٚ ،ندٌ آٜدَٓ ١د٘
َهللحسً ١ب ا٭خ٬م ٚقاْ ٕٛداً ِ٥ب ايسٓٔ اسبُٝهللٖ َ٘ٓٚ ،٠ع ٙاٯ ١ٜايش
عٓٗ ٢قٔ ظًِ ايٓؿس ،ؾاٯٚ ١ٜإ اا٤

بصٝػ ١ازبًُ ١اشبي ،١ٜا ٫اْٗا

عجطددُٔ اٱْشدداٚ ٤ايٛقٝددهلل ٚايددعّ يًهؿدداح يعًُٗددِ أْؿسددِٗٚ ،ضبدداحبجِٗ
اىبسًُـب .
ٚعبـب آٜا

ا يكةإٓ إ اسبسدٔ ٚايكدبذ يٝسدا أَدةَ ٜٔدجػري ٜٔحبسدب

إخج٬ف ا٭زَٓٚ ١ا٭َهٓٚ ١اجملجُعا

ٚا٭قةاف ايسا٥هلل ،٠بٌ ُٖا قٛاْـب

سابجٖٚ ١عا ايعٓٛإ اىبةنب َٔ ايكاقهلل ٠ايهًٝدٚ ١سبدا

َؿداٖ ِٝندٌ ؾدةد

َُٓٗا َٔ حهب ١اا ععافب بايٓاس نبٝعاً.
ٚأ ٌ اسبسٔ ٖ ٛاٱمبإ ٖٛٚ ،نايشلة ٠ايش عجؿةع أغصداْٗا َدٔ
ايجكٚ ٣ٛأدا ٤ايعبادا

ٚايلٖهلل ٚايٓصٝخٚ ١حسٔ اشبًل ٚاسبًِ ٚايهةّ

ٚايصي ٚايكٓاقٚ ١ايةضا ٚايعؿٚ ١اىبة ،٠٤ٚيجهٖ ٕٛع ٙا٭غصإ ٚاقَٔ ١ٝ
ايكبا٥ذ ٚاية ا ٌ٥ايش ٜه ٕٛأ دًٗا ٖد ٛايهؿدة ٚايطد٬يٚ ،١اٱْؿدام ًب
اىبعا ٚ ٞايؿٛاحد .
ؾلا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜزبعمس ايٓ اس افب الة ٠اٱمبإ َٚا ًب نٌ غصٔ

َٔ أغصاْٗا َٔ اسبسٔ ايدعاعٚ ٞايدع ٟعمادذ قٓد٘ ايؿطداٚ ٌ٥ضباسدٔ
ا٭خ٬م.
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ٚاٛد اىبصهللام اشباحا ٞاىبجعهللد ٚايهثري ا ًب اشباحج

باىبسًُـب ايع ٜٔإعبعٛا ايٓيب ضبُهللاً

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ؾُٝا اا ٤ب٘

َٔ قٓهلل اا.
 َٔ ٖٛٚا يشٛاٖهلل اي ١َٝٛٝايثابج ١قً ٢عؿط ٌٝاىبسًُـب ٚاِْٗ خري أَ١
أخةا

يًٓاس ،خري أَ ١بإمباِْٗ ٚأؾعا ِ اسبسٓٚ ،١خةٚاِٗ اىبباحى

يًٓاس بهللقٛعِٗ افب اىبساًُٖ ١ب إسجهللاَٚ ١لبا ٤الة ٠اٱمبإٚ ،ايجؿد٤ٞ
بع ٬ا ٚاٱقجااف َٔ مثاحٖا قبا ٜه ٕٛغعا ٤يٲْسإ ًب ايهللْٝاٚٚ ،اق ١ٝي٘
َٔ ايععامس ًب اٯخة.٠
ٖع ٙاٯ ١ٜدقد ٠ٛيًهؿداح يًةادٛع افب ايؿادة ٠اٱْسداْ،١ٝ

يكهلل اا٤

ٚايسلاٜا ايش ٜٓاٍ َعٗا اٱْسإ ايهُاٍ ٚايسدعادٚ ،٠عدبـب يد٘ ضدةٚح٠
عكٝهلل ٙبكٛاْـب ٚقٛاقهلل نًً ١ٝب اسبٝا ٠ايهللْٝا عجلً ٢ؾٗٝا َعاْ ٞايعبٛد ١ٜا
ععافبٚ ،إاجٓامس اية اٚ ٌ٥ايؿٛاحد ٚاشببا٥ث َٗٓٚا ايعًِ.
ٚع٪نهلل آٜا

ايكةإٓ َاٖ ١ٝايؿطٚ ١ًٝحسٔ اشبًلٚ ،اشبصاٍ اسبُٝهلل٠

ايش ػبب إٔ ٜجخً ٢بٗا نٌ إْسإ ندةاً ندإ أ ٚأْثدٚ ،٢اية ا٥دٌ ايدش
ػبب إ ٜجلٓبٗا نٌ إْسإ ٚأ ًٗا ايهؿة ٚاٱْؿام ؾ.٘ٝ
ٚاا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜيج ي قٔ اىبصهللام ايعًُ ٞايعٜ ٟهللٍ قً ٢ايكبذ

ايعاع ٞيٲْؿام ًب اىبعا ٚ ٞضباحب ١اٱس ّ٬بةاٛق٘ قً٢

احب٘ بايؿكة

ٚايؿاقٚ ١اسبااْٛ ٖٛٚ ،١ع عأدٜب ٚزاة يًهؿاح ٚ ،دقد ٠ٛدِ يٲَجٓداع
قٔ إعباع ايك ٠ٛايشٗ ١ٜٛايع ٖٛ ٟظًِ يًٓؿس.

حبس تالغً

َٔ ٚا ٙٛاٱطٓدامس ٚضدةٚمس ايبدهللٜع ماٱٜػداٍم ٖٚد ٛخدجِ ايهدّ٬

بجهًؿَٚ ١سأيٜ ١دجِ اىبعٓد ٢ب هللْٚد٘ ،مٚقداٍ ايسدٛٝطٚ ٞزقدِ بعطدِٗ اْد٘
خاص بايشعةٚ ،حد باْ٘ ٚقع ًب ايكةإٓم(.)1

( )1ا٭عكإ .220/3
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ٚمبهٔ ايجُٝٝل ٚايؿصٌ بـب اٱٜػاٍ ًب ايشعةٚ ،اٱٜػاٍ ٚاٱَعإ ًب
ايكددةإٓ يًجبددا ٜٔبُٗٓٝددا ،إ إٔ نددٌ نًُددً ١ب ايكددةإٓ ددا َعٓددَ ٢سددجكٌ

ٚعطٝـ َعٓ ٢إضاؾٝاً افب َا قبًٗا َ٘ٓٚ ،قٛي٘ ععافب روََِا لٍََََُُّْ اٌٍَّهُ وٌَىِْٓ
ؤَْٔفُطََُُْ ٍَظٍُِّْوَْ د ؾًُا اا٤

اٯ ١ٜبصٝػ ١اىبثٌ  ٚنة قٛي٘ ععافب رَ٢رَْ٘

لَوٍَْ لٍََُّوا ؤَْٔفُطَذَُُْ د ال َٔ ٤اىبثٌ ٚاىبشب٘ ب٘ ًب اٯ ١ٜايهةمب ،١ادا٤

خاكبد١

اٯَ ١ٜجعًك ١بايهؿاح ايعٜٓ ٜٔؿك ٕٛأَٛا ِ ًب اىبعا ٚ ٞايجعهلل.ٟ
ؾجهةح قٛي٘ ععافب رلٍََُّوا ؤَْٔفُطََُُْد ًب اٯَ ١ٜةعـب:

ا٭ٚفب :ال َٔ ٤اىبثٌ ايكةآْٚ ٞبصٝػ ١اىبشب٘ ب٘ بإقجباح قا٥هلل ١ٜاىباٍ

ِ ًب َٛحد ايجشبٚ ٘ٝاىبثٌ بكٛي٘ ععافب ر َ٢رَْ٘ لَوٍَْ لٍََُّذوا ؤَْٔفُطَذَُُْد ؾداسبةث
ٚايلحع ٜعٛد ًب اىبثدٌ افب قد ّٛظًُدٛا أْؿسدِٗ ًب بٝدإ افب قدهللّ عةعدب
ايثٛامس ٚا٭اة ٚاىبػؿةٚ ٠اشبًـ قًَ ٢ا أ ابِٗ َٔ ايطدةح ،إ ٜبجًد٢
اىبسًِ ببً ٤٬ب ايهللْٝا ؾٝلحم ا٭اة ٚايثٛامس.
أَا ايهاؾة ؾاْ٘ ٪ٜ ٫اة قًَ ٢ا ًٜخدل بد٘ َدٔ ا٭ ٚ ٣ايدب ،٤٬ؾًدعا
اٯ ١ٜاسبةث بٓسبج٘ افب ق ّٛظاىبـب.

قٝهلل

ايثاْٝدد ٚ :١ددـ  ّ ٚايهدداؾة ٜٔايددعٜٓ ٜٔؿك د  ٕٛأَددٛا ِ ًب ايجعددهللٟ

ٚضباحبدد ١اٱسدد ،ّ٬بكٛيدد٘ ععددافب ر وٌَىِذْٓ ؤَْٔفُطَذَُُْ ٍَظٍُِّْذوَْد ًب عٛنٝددهلل
ي ٛـ ايهؿاح ايعٜ ٜٔبعي ٕٛا٭َٛاٍ ًب اىبعا  ٞباِْٗ ظاىب ٕٛ٭ْؿسِٗ،
ٚػبًب ٕٛا ايطةحٚ ،ؼبلب ٕٛقٓٗا ايٓؿع ٚايؿا٥هلل.٠
ؾُٔ ٚا ٙٛاٱقلاز ًب ب٬غٖ ١ع ٙاٯ ١ٜايهةمب ١إسدجك ٍ٬ندٌ ؾدةد
َٔ ايًؿغ اىبجهةح قبعٓ ٢قا ِ٥بعاع٘ َٔ ،غري إٔ ٜجعاح

ٖعا اٱسجكٍ٬

َددع

ددبػ ١ايجددهللاخٌ بٗٓٝددا ًب اىبطددُٚ ٕٛايهلل٫يدد ،١نُددا اْٗددا عشددمى ًب

ايػاٜا

اسبُٝهللٜٚ ،٠بعث عهةاح يؿغ مظًِ ايٓؿسم ايٛاحد ًب اٯ ١ٜايٓؿة٠

َٔ أ خاب٘ ٚاا ٤حصةاً ًب اٯ ١ٜبايهؿاحَٚ ،جعًل ٖدع ٙايٓؿدة ٠إخجٝداح
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ظًددِ ايددٓؿس ٚندد ٕٛاٱْسددإ سددبباً يٓددل ٍٚايددب ٤٬بدد٘ٚ ،إضددةاح ٙبٓؿسدد٘
ٚنباقج٘ ٱامانِٗ قبؿاٖ ِٝايهؿة ٚايط٬ي.١

حبس فهسفً

ععجي َسأي ١اٱحاد َٔ ٠اٖدِ اىبسدا ٌ٥ايهَٝ٬دٚ ١نثدة
اىبددجهًُـب ٚععددهللد

ؾٗٝدا اخج٬ؾدا

ادباٖدداعِٗ ٚاقددٛا ِ ٚايٓددلاع بٝددِٓٗ ًب انثددةْ ٙددلاع

ػةٚ ٟٚيؿع ،ٞؾكهلل اخجًؿٛا ًب اٱحاد ٠قًٚ ٢ا:ٙٛ
 -1اْٗا

ؿ ١زا٥هلل ٠قً ٢ايعا .

 -2قـب ايعا .
 -3اْٗا ؾةع ايعًِ با٭ ًذ ٚايٓعاّ ا٭حسٔ.
 -4اْٗا َٔ قٛاح

نُا عبهللً ٚب اٱحاد ٠اٱْساْ.١ٝ

ايعا

 -5اْٗا أ ٍٚطبًٛم اَٗٓٚ ،ا عؿةق
 -6اْٗا َٔ

ؿا

ٚعشعب

اىب ًٛقا

ا٭خة.٣

ايؿعٌ.

ٚاٱحا د ٠ا َعٓٝإ ا٭ ٍٚاسببٚ ،ايثاْ ٞايعلّ قً ٢اعٝإ ايؿعدٌ،
ٚاسبب قٓهلل اٱْسإ نٝؿْ ١ٝؿساْ ١ٝعجعهلل ٣قهللحاعدٖ٘ٚ ،د ٞقٓدٛإ حغباعد٘
ٚطُٛحاع٘  ًَ٘ٝٚحبسب غًب ١ايٓؿس ايشٗ ١ٜٛا ٚايػطدبٚ ١ٝاسدة ايعكٝدهلل٠
ٚا ً ٣ٛب عٛا ٘ٝاٱحاد.٠
يهددٔ َعٓاٖددا بايٓسددب ١يًبدداح ٟؽبجًددـ قٓدد٘ ًب اىبادٜددا
اسبٛٝاْٚ ١ٝاٱْساْ ١ٝا

ٚا٭حٚاا

ايٛاٛد اىبُهٔ ايدش عشدعة باسبااد ١افب ايػدري

داُ٥اُٶ.
ٚٚااب ايٛاٛد َٓل ٙقٔ ا٭قةا

ٚايهٝؿٝا

ايٓؿسداْٚ ١ٝبًخداظ

ا٭سة ٚعٛا٘ ا٭َة ٚد٫يجٗا قً ٢قهللحع٘ ععافب مبهٔ اقجباحٖا

ؿ ١ؾعًٝد١

ٚاضاؾ ١ٝناشبًل ٚايةزم ٚايجهللبري خص ٛاً َع َٛضٛق ١ٝايكٛٝد ايلَاْ١ٝ
ٚاىبهاْٚ ١ٝاسبهللٚث ٚايهثة ٖٞٚ ،٠اٜطاً ؾةع اسبب اٱ ٚ ٞد٫يد ١قًٝد٘
٭ْ٘ سبخاْ٘ ؼبب اشبري ٚايهُاٍ.
ٜٚجلًً ٢ب اىب ًٛقا

بدهللٜع

دٓع٘ ععدافب  ٚدؿ ١ايهُداٍ ٚاسبهُد١
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ٚايٓعاّ ا٭حسٔ َع بكا ٤اىب ًٛقٚ ١ٝاٱَهإ َٔٚ ،اٯٜا

ًب اىب ًٛقا

اْٗا قابً ١يًجػٝري  ٚايجبهللٍ ٫ٚ ،ؽبةج ٖعا ايجػٝري قٔ إحادع٘ ععافب ،البا ٖٛ
ؾةع َٓٗا ،٭ٕ قهللحع٘ ععافب عجػش ٢ايٓعداّ ا٭حسدٖٔٚ ،د ٛايدع ٟأطًدل
قً ٘ٝايؿ٬سؿ ١إ ا٬ا مايعٓا١ٜم ٚٱسبا

إ ْعاّ ايٛاٛد ٖ ٛا٭حسٔ

ٚا٭َثٌ ٖٓاى طةٜكإ:
ا٭ :ٍٚاييٖإ ايًُ ٖٛٚ ، ٞاٱسجهلل ٍ٫بايعً ١قً ٢اىبعًٚ ٍٛاٛداً،
بإقجباح إ اىبعًٜ ٫ ٍٛج ًـ قٔ قًج٘ٚ ،بعهللّ ايعً ١قً ٢قهللّ اىبعً، ٍٛ
ؾا ا طًع

ايشُس ؾايٓٗاح َٛاٛد ٚ ،ا ا مل عاًع ايشُس ؾايٓٗاح غري

َٛاٛد.
ٚؼبب اا سبخاْ٘ قبادٜٚ ،ٙجؿطٌ قً ِٗٝقبصادٜل اشبري ٚايهُاٍ،
ٚاعٌ ْعاّ ايه ٕٛبأبٗٚ ٢أنبٌ ٖٚ ،١٦ٝإدخة ؾ ٘ٝنٌ ا َٔ ٌٝايٓاس
ٚنٌ أَ َٔ ١ا٭َِ سةٚ ٠ٚنٓلاً ٖٛٚ ،أقًِ بدأٚإ ٚنٝؿٝد ١اٱْجؿداع َٓد٘،
 ٖٛٚايٛاسع ايهة ِٜايع ٫ ٟعٓك

خلآ٥دٜ٘ ٫ٚ ،ب دٌ بشد ٤ٞؾلدا٤

ا٭حزام يًٓدداس ظدداٖةٚ ٠باطٓددٚ ،١إاجُددع ًب أٜددهلل ِٜٗايددعٖب ٚايؿطدد١
يٝهَٛ ٕٛضٛقاً يٲبجٚ ٤٬سبباً يٲَجخإ.
 َٔٚحب٘ ععافب يًٓاس اْ٘ مل ٜمنِٗ ٜٛااٗ ٕٛاٱَجخدإ ًب نٝؿٝد١
اٱْؿام بٌ ٖهللاِٖ افب ايسب ٌٝايك ِٜٛببعٍ ا٭َٛاٍ ًب سب ٌٝااٚ ،دؾع
ايلنا ٠ىبسجخكٗٝا بكصهلل ايكةبد ١افب اا ععدافبٚ ،يهدٔ ايهؿداح خداحإٛ
بايج ص

ٚبإخجٝاحِٖ قٔ ٖعا ا٭َة ٭ِْٗ حلبٛا قٔ أْؿسدِٗ قبدٍٛ

ا٭قُاٍ بإ ةاحِٖ قً ٢ايهؿة ٚازبخٛد.
ٚاىبةاد َٔ ايج ص

ًب اٱ ا٬ا ٖ ٛخةٚج اد ٤ٞقدٔ َٛضدٛع

اسبهدِ ايشدةق ٞخةٚاد ًا حكٝكٝد ًا عهٜٝٓٛد ًا بد ٬حقاٜدٚ ١ععدٝـب َدٔ طددةف
ايشاحع ٭اٌ ٖعا اشبةٚج ،إ إ ايهؿة َاْع َٔ قب ٍٛا٭قُاٍ.
ؾلا٤

ٖع ٙاٯٜد ١ياؿد ًا ٚحبد ًا إضداؾً ٝا َدٔ قٓدهلل اا بايعبداد قاَد،١

باٱْعاح َٔ اٱ ْؿام ًب اىبعصٚ ١ٝايصهلل قٔ سدب ٌٝاا ،٭ْد٘ إْؿدام ؾُٝدا
ٜهة ٙااٚ ،حلب يً ري قدٔ ايعبدادٚ ،اا ععدافب ٖد ٛايكد ٟٛايعلٜدل ،
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 َٔٚقٛع٘ ٚقع ِٝقهللحع٘ ٚنةَ٘ أْ٘ ٜأب ٢إ مبٓع أحهلل أ ٚنباق ١أ ٚأٖدٌ
ًَ ١اشبري ايٓازٍ َٓ٘ افب قباد.ٙ
َٚددٔ أٖددِ َصدددادٜل اشبددري اٱسددٚ ّ٬ايعُدددٌ بأحهدداّ ايشدددةٜع١
اٱس ١َٝ٬يعا ؼبٌ ايب ٤٬بايهاؾة ٜٔبجًـ أَٛا ِ ،يٝهٚ ٕٛاقٝد ١٭ٖدٌ
اٱمبإ ٚبةزخاً د ٕٚاٱحعهللاد أ ٚبعث اشبٛف ٚايؿلع ًب ْؿٛسَِٗٚ ،اْعاً
َٔ بكا ٤ايهؿاح ًب َٓازٍ ايهؿة ٚازبخٛد.
ايثاْ :ٞاييٖإ اٱْ ٖٛٚ ٞاٱسجهلل َٔ ٍ٫اىبعً ٍٛقً ٢ايعً َٔٚ ،١قدهللّ
اىبعً ٍٛقً  ٢قهللّ ايعً ،١ؾخُٓٝدا دبدهلل ايب داح ٜجصداقهلل نثٝؿد ًا َدٔ اٱْدا٤
عهللحى إ ذبج٘ ْاحاًَٚ ،صهللحاً يًخةاحٚ،٠ق ٌٝإ اييٖإ اٱْٜ ٞؿٝهلل قًد١
اسبهِ ٖٓاً  ٫خاحااً.
ٚايجؿهة ًب اىب ًٛقا

ٚايجهللبة ًب ايٓعاّ ايهَٚ ْٞٛا ؾَ َٔ ٘ٝصادٜل

ايهُاٍ ٚايجُاّٚ ،ايَ٬جٓاٖ َٔ ٞاىبٓاؾع ٚايعخا٥ة ٚا٭سةاح ايش ٜكدـ
ايعًِ قاال ًا ًب نٌ زَدإ قدٔ إحصداٗ٥ا ،إ ٜجبداٖ ٢قًُدا ٤ندٌ زَدإ
بإنجشاف أسةاح َٔ ايهٜٚ ،ٕٛأع ٞغريِٖ َٔ بعهللِٖ يٝهجشؿٛا أسةاحاً
أخةٖٚ ٣هعا افب  ّٜٛايكٝاَ ،١يجبك ٢أسةاح ايهٚ ٕٛبهللٜع

ٓع٘ عجخهلل٣

اٱْسإ ٚع٪نهلل قللٚ ٙضعؿ٘ ٚحااج٘ .
ٚإعصاف ايعامل ٚايه  ٕٛباْ٘ طبًٛم  َٔٚ ،قامل اٱَهإ ٜلٜهلل ٙبٗا٤
ٚنباٚ ،ً٫ػبعً٘ أنثة إاةاقاً ٚبٗا ٤٭ْد٘ َدٔ
خايل نٌ ا َٔٚ،٤ٞبهللٜع

دٓع اا ععدافب ايدعٖ ٟدٛ

ٓع٘ ععافب إٔ ٜكمٕ خًكد٘ َاًكداً باٱعكدإ

ٚايهُاٍ ،ؾهٌ َا خًك٘ اا ععافب ٜجصـ بايهُاٍ.
ٚعهللٍ نبٝع اىب ًٛقا

َجخهللَٚ ٠جؿةق ١قًٚ ٢اٛد ايصاْع ٚٚاٛمس

قبادع٘ ٚطاقج٘ٚ ،قهللّ َعصدٝج٘ ٭ْٗدا َعًد ٍٛيًعًد ١ايؿاقًٝدٚ ،١ايكدهللح٠
اٱ  َٔٚ ،١ٝأقبذ اىبعا  ٞإْؿام اىباً ٟب ايصهلل قدٔ سدب ٌٝاآَٚ ،دع
ايٓدداس َددٔ قبدداد ٠اا ،يددعا ٜددأع ٞايددب ٤٬قًدد ٢ا٭َددٛاٍ ايددش عٛظددـ ًب
اىبعص ١ٝيه ٫ ٞعه ٕٛبةزخاٍ بٚ ٘ٓٝبـب قبادٚ ،ٙحااباً قٔ بًٛؽ َصادٜل
حب٘ ععافب يعبادٚ ،ٙحبِٗ ي٘ بجكٝهللِٖ بايؿةا٥ض ٚاىبٓاسو ٚايااقا .
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ٚقهلل سب
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إ عةعب اسبهِ قً ٢اي ٛـ َشعة بهد ٕٛاي ٛدـ قًد١

يًخهددِ ،ؾلددا٤

اٯٜدد ١بددعنة ايهؿدداح ٚاخددٛدِٖ ٚاددةنِٗٚ ،قٝدداَِٗ

باٱْؿام بايباطٌ ٚاىبعص ١ٝنعً ١يٓل ٍٚايبٚ ٤٬ايععامس بِٗ.

حبس تالغً

َٔ ٚا ٙٛايبهللٜع ٚايبٝإ ٚايجعًٚ ٌٝبٝإ ايسبب َٓ َٔٚاؾع٘ ايجكةٜة

ٚايب٬ؽ ٚايشٗاد َٔٚ ،٠خصا٥

ايٓؿس اٱْسداْ ١ٝاْٗدا كبٝدٌ افب قبدٍٛ

ا٭َٛح ٚ ،ا٭حهاّ اىبعًً ١سٛاٜ ٤أع ٞععًًٗٝا َجص ً٬بٗا أَٓ ٚؿص ً٬قٓٗا،
ٚحددةٚف ايجعًٝددٌ نددثريَٗٓ ٠ددا ايددٚ ،ّ٬إٚ ،إ ٚ ،ايبدداٚ ،٤نددَٚ ،ٞددٔ،
ٚيعٌٚ ،قهلل ٜأع ٞايجعً ٌٝبهًُٚ ، ١إسجؿٗاّٚ ،بٝإ  ،نُا ًب قٛي٘ ععافب

رِ٢ىٌَّْٓ َِاٌِغٌَٓد (.)1
ٚاا٤

خاكب ١اٯ ١ٜيج٪نهلل حكٝك ٖٞٚ ١إ قًْ ١ل ٍٚايدب ٤٬بايهؿداح

ظًُِٗ ٭ْؿسِٗ ٚايصً ١بـب إْؿداقِٗ ًب اىبعا دٚ ٞبدـب ظًدِ ايدٓؿس ًب
اىبكاّ قًٚ ٢ا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايجسا ٟٚبـب ا٭ َة ٜٔؾاىبةاد َدٔ ظًدِ ايهؿداح ٭ْؿسدِٗ ٖدٛ
اٱْؿام ًب اىبعا ٚ ٞضباحب ١اٱس.ّ٬
ايثاْ :ٞايعُٚ ّٛاشبصٛص َٔ ٚا٘ٚٚ ،اٛد َاد ٠يٲيجكا ٤بُٗٓٝا،
َٚاد ٠يٲؾمام.
ايثايث :ايعُدٚ ّٛاشبصدٛص اىباًدل  ،ؾعًُٗدِ ٭ْؿسدِٗ أقدِ َدٔ
اٱْؿام ًب ايباطٌ.
ٚايصخٝذ ٖ ٛايثايدث ؾعًدِ ايهؿداح ٭ْ ؿسدِٗ أقدِ َدٔ اٱْؿدام ًب
ايباطٌٚ ،أاهلل ٚا ٙٛظًِ ايٓؿس ايهؿة ٚايشدةى بداا قدل ٚادٌ ٚؾٝد٘
سٛم يًٓؿس افب اشبًٛد ًب ايععامس ا٭ي.ِٝ
 َٔٚايشٛاٖهلل قً ٘ٝصب ٤ٞاٯ ١ٜايهةمب ١بصٝػ ١ايؿعٌ اىبطاحع مٜعًُٕٛم
أ ٟاِْٗ َسجُةً ٕٚب ظًِ ْؿٛسِٗ حجَ ٢ع عًـ أَٛا ِ ٚقهللّ بكاَ ٤ا
( )1سٛح ٠ايكُة .5
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ٜصًذ يٲ ْؿامٖٚ ،عا َٔ إقلاز اٯٚٚ ١ٜقٝهلل إضاًب ؾٗٝا ،أ ٟإ ايب٤٬
ٚايعكامس ايعٜ ٟصٝب ايهؿاح ٜ ٫كـ قٓهلل عًـ ا٭َٛاٍ ،بٌ ٜصٝبِٗ ًب
أبهللاِْٗ ٚقهلل ٜهًؿِٗ حٝاعِٗ ،سٛاَ ٤ثٌ ق ّٛقداد ايدع ٜٔأًٖهدٛا بدةٜذ
ة ة قاع ،١ٝأ ٚبايكجٌ قً ٢أٜهلل ٟاىبسًُـب ا ٚغريِٖ أْ ٚل ٍٚاىبة
ٚايٛبا ٤بِٗ  ،أٚ ٚقٛقِٗ با٭سة ٚايسيب ،بُٓٝا اا ٤اىبثٌ ًب اٯ ١ٜايهةمب١
بصٝػ١

ايؿعٌ اىباضً ٞب ظًُِٗ ٭ْؿسِٗ بكٛي٘ ععدافب رَ٢ذرَْ٘ لَذوٍَْ

لٍََُّوا ؤَْٔفُطَذَُُْ د

أٜٓ ٟلٍ بِٗ ايعكامس بسبب َا َطَ ٢دٔ ظًُٗدِ

٭ْؿسِٗ ٚإقاَ ١اسبل ١قً.ِٗٝ
أَا َا ٜأع َٔ ٞظًُِٗ ٭ْؿسِٗ  ٖٛٚايع ٟعهللٍ قً٘ٝ

ٝػ ١ايؿعدٌ

اىبطاحع روٌَىِْٓ ؤَْٔفُطََُُْ ٍَظٍُِّْوَْد ٱؾاد ٠اىبعٓ ٢ا٭قِ ٚازباَع بًخاظ
َا ٚحد ًب اىبثٌ ٚصب ٤ٞنإ َع ايؿعٌ ٜعًُ ٕٛا ٜؿٝهلل نبعُٗا ًب خاكب١
اٯ ١ٜاٱااح ٠قً ٢أِْٗ ظًُٛا أْؿسِٗ ًب ايسابل َٚ ،سجُةً ٕٚب ظًُٗا
بايهؿة ٚازبخٛد ٚؾعٌ اىبٓهةا

 ،قاٍ ععافبرفٍٍََِّهِ اٌْ ُُٟٓ٣اٌَّْاٌِغَُٓد (.)1

ًٚب خاكب ١اٯ ١ٜحل ١قً ٢ايهؿاح ٚدق ِ ٠ٛيً ّٛأْؿسدَِٗٚ ،داْع
َٔ ضبا٫ٚ

اٱْجكاّ َٔ اىبسًُـب بسبب َدا ًٜخدل بٗدِ َدٔ ا٭ضدةاح،

ٚحث قً ٢ايجٓل َٔ ٙظًِ ايٓؿس ٭ْ٘ قبٝذ اعداً ٚقةضداًٜٚ ،دهللٍ حهدِ
ايشةع ٚايعكٌ قً ٢يل ّٚإاجٓاب٘ ٚايج ً

َٓ٘.

ؾُٔ إقلاز ايكةإٓ إ ٚظا٥ـ ايجعً ٌٝؾ ٘ٝأقِ ٚأنثة أُٖٚ َٔ ١ٝظا٥ؿ٘
ًب قًِ ايب٬غ ، ١٭ْ٘ عأدٜب ٚإحااد ْٚصذ ٚسبب يًٗهللاْ ٖٛٚ ١ٜؿع ٚخري
ضبض ٚعٓل ٌٜوا ٟٚقًد ٢سدٝهلل اىبةسدًـب ٚيٮَد ١ايدش ؾطدًٗا اا قًد٢
ايٓاس نبٝعاًٚٚ ،ظٝؿج ٘ َةنبَٚ ١جعهللدً ٠ب اٗجٗدا إ اْٗدا زادة يًهؿداح،
ٚعثبٝ

يًُسدًُـب ًب َٓدازٍ اٱمبدإ ٚدقد ٠ٛدِ يًشدهة ا ععدافب ٭ْٗدِ

إاجٓبٛا ظًِ ايٓؿس.
( )1سٛح ٠ا٭ْعاّ .149
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حبس ػمائدي وتالغً

َددٔ ٚادد ٙٛايبددهللٜع ٚاٱطٓددامس ماٱدَدداجم بددإٔ ٜددهللَج اىبددجهًِ غةض داً ًب
غة
ايػة

ٚ ،قصهللاً َع قصدهلل حبٝدث ٜعٗدة أحدهللُٖا يٝدهللٍ ًب َؿَٗٛد٘ قًد٢
ايثاْ.ٞ
ٚاا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜبأغةا

قكا٥هللٚ ١ٜب٬غَ ١ٝجعدهللد ،٠عجلًد ٢ؾٗٝدا

َصادٜل اىبعٓ ٢ا٭قِ ٱقلاز ايكةإٓٚ ،إْ٘ ٜٓ ٫خصة بازباْب ايب٬غٞ
ٚحهلل ،ٙبٌ ٜشٌُ اىبٛاضٝع اىب جًؿَٗٓٚ ،١ا ععهللد اىبؿاٖ ِٝيًؿغ ٚايهًُ١
ايكةآَْ ١ٝكابٌ اىبٓاٛم ايٛاحهلل.
ٜٚجعًل اىبٓاٛم ًب اىبكاّ بجٓل ٜ٘اا قل ٚاٌ قٔ ظًِ ايهؿاح ٚيهٔ
َؿاُٖٝدد٘ َجعددهللدٖٚ ،٠ددَ ٛهللحسدد ١قكا٥هللٜددٚ ١ب٬غٝدد ١عكجددبس ايددهللحٚس،
ٚعسجٓب ا٭حهاّ َٓٗا.
ٚاا٤

خاكب ١اٯ ١ٜايهةمب ١بث٬س ١أَٛح:

ا٭ْ :ٍٚؿ ٞظًِ اا ععافب يًهؿاح.
ايثاْٚ :ٞاٛد ظًِ ٚاقع قً ٢ايهؿاح.
ايثايثٜ :عًِ ايهؿاح أْؿسِٗ.
َٚع إ اٯ ١ٜخاامس ٚبٝإ يًُسًُـب ،ؾاْٗدا مل عجطدُٔ حدا ِ ًب
َٛضٛع ظًِ ايهؿاحٚ ،ؾٚ ٘ٝا ٙٛضبجًُ:١
ا٭ٜ ٫ :ٍٚعًِ اىبسًُ ٕٛايهؿاح.
ايثاْٜ :ٞعًِ اىبسًُ ٕٛايهؿاح.
ايثايثٜ :ةد اىبسًُ ٕٛظًِ ايهؿاح بعًِ َثً٘ ،يعَُٛا

رفََّْٓ اػََْْٗى ػٍَََْىُُْ فَاػَْٗ ُْوا ػٍَََْهِ َِِِِّ ًِْٛا اػََْْٗى ػٍَََْىُُْد (.)1

قٛي٘ ععافب

ايةابعٜ :جًك ٢اىبسًُ ٕٛا٭ ٚ ٣ايعًِ َٔ ايهؿاح ٜ ٫ٚ ،ةد ٕٚايعًِ
قبثً٘،بٌ ٜصيٜٚ ٕٚجًك ٕٛا٭  َٔ ٣غري حد َع قدهللحعِٗ قًٝد٘  ،حادا٤
( )1سٛح ٠ايبكة.194 ٠
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ا٭اة ٚايثٛامس ايعٜ ٟماذ قٔ ذبٌُ ا٭ ً ٣ب آب اا.
اشباَسٜ:ك ّٛاىبسًُ ٕٛباي ةد قً ٢ظًِ ايهؿداح بعًدِ أادهلل ٚأقسدَٓ ٢د٘
ٚايصخٝذ ٖ ٛا٭ ، ٍٚؾاىبسًَُٓ ٕٛلٖ ٕٛقٔ ظًِ ايهؿاح َٚ ،أَٛحٕٚ
بايعهللٍ ٚاٱْصافٜٚ،جًك ٕٛا٭ ٚ ٣ايطةح َِٓٗ قً ٢عبدَ ٛةندب َدٔ
ٚا:ٙٛ
ا٭ٖ :ٍٚلددد ّٛايهؿددداح قًددد ٢اىبسدددًُـب ٱخجٝددداحِٖ اٱمبدددإ بددداا
ٚحسٛي٘.
ايثاْ :ٞععهلل ٟايهؿاح قً ٢اىبسً ُـب ،أَا اٯ ١ٜأق ٙ٬ؾإْٗا  ٫ععين ًب
َعٓاٖددا ععددهلل ٟاىبسددًُـب  ،بددٌ اجملددازا ٠باىبثددٌ َٚكابًدد ١ازبددٛح بايعددهللٍ،
ٚايجعهلل ٟبايكصاصٚ ،ادا ٤ايجُاسدٌ ايًؿعد ٞبًخداظ اٱذبداد ًب ازبدٓس
ٚاىبكهللاحٚ ،ؾ ٘ٝعأدٜب يًُسًُـب َٓٚعِٗ َٔ ايجؿة ٜأ ٚاٱؾةاط ًب ايةد
قً ٢ايهؿاح ،أَا طةف ايجؿةٜ

ؾٜ ٬سهج ٕٛقِٓٗ ٜ ٫ٚةد ٕٚبأدْ ٢يبدا

ٜسا ٟٚايجعهللٚ ،ٟأَا طدةف اٱؾدةاط ؾدٜ ٬بدايؼ اىبسدًًُ ٕٛب حد ععدهللٟ
بأنثة َٓ٘ َٚا ؾ ٘ٝضةح ٚأ  ٣زا٥هللٚ ،ؾ ٘ٝديٝدٌ قًد ٢عٓدل ٙاىبسدًُـب َدٔ
ايعًِ.
ٖٚدددَ ٛدددٔ قَُٛدددا

قٛيددد٘ ععدددافب ر وََِذذذا لٍََََُّذذُْ اٌٍَّذذهُ وٌَىِذذْٓ ؤَْٔفُطَذذَُُْ

ٍَظٍُِّْوَْد َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإ اا قل ٚاٌ ٜأَة اىبسًُـب بعهللّ ظًدِ ايهؿداح َدع سد٤ٛ
إخجٝاحِٖ ٚاخٛدِٖٚ ،قبذ أؾعا ِ.
ايثاْ :ٞإسجخكام ايهؿاح يٲبجٚ ٤٬ايعكامس.
ايثايددث :عكٝددهلل اىبسددًُـب بددا٭ٚاَة ٚايٓددٛاٖ ٞاٱ ٝدد ١يددٝس ًب بددامس
ايعبادا

ٚحهللٖا بٌ ًب نٝؿ ١ٝايجصدةف َدع ايهؿداح َٚدٛااٗجِٗ ٚقدهللّ

ظًُِٗ َٔ ٖٛٚ ،خصا٥

خري أَ ١أخةا

يًٓاس.

إ إخججاّ اٯ ١ٜايهةمب ١بجٛنٝهلل ظًِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗ ااٖهلل واٟٚ
قً ٢إْهللحاح ايهؿةٚ ،خل ٟايهؿاحٚ ،قللِٖ قٔ اٱحعكاٚ ٤ايسُ ،ٛ٭ٕ
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ظًِ ايٓؿس سبب اعد ٞيبعدث ايدٚ ٖٔٛايطدعـ ًب أ ٚداٍ َٓٚجدهللٜا
ايهؿاح ٚإ مل ععٗة َعامل ٖعا ايطعـ ا ٫بعهلل حـب.
خاكبد ١اٯٜدَٚ ١دا ؾٗٝدا َدٔ اٱخبداح قدٔ ظًدِ ايهؿداح

ؾُٔ أغدةا

٭ْؿسِٗ بإ َآٍ ايهؿة ٚايط٬ي ١افب ايلٚاٍ ٚاٱضُخٚ ٍ٬إ ايدعٜٔ
إخجاحٚا ايهؿة ٜصاحبِٗ ايٚ ٖٔٛايطعـ ٚايؿكة ٚايؿاق ١بسبب ظًُِٗ
٭ْؿسِٗٚ ،سب

ًب قًِ ا٭  ٍٛإ اٱَجٓاع باٱخجٝاح ٜٓ ٫اًب اٱخجٝاح،

ؾإ ايهؿاح إخجاحٚا حلب ايسعٚ ١ايػٓ ٢قٔ أْؿسِٗٚ ،إخجاحٚا ازبٛح
ٚايجلاًب قٔ ايعهللٍ ؾُٝا بًٚ ،ِٗٓٝب أْؿسِٗٚ ،اسبام ايطةح بدعحاحِٜٗ
بايجبع ،١ٝا َٔ ٫أؾام ٚأْامس َِٓٗ ٚإقجي يبا ٬ٜق ٘ٝاٯبدا ٤ايهؿداحٖٚ ،دٛ
َٔ َطاَـب ٖع ٙاٯَٚ ١ٜا ؾٗٝا َٔ اسبلٚ ١ايياٖـب قً ٢ايهؿاح ٚظًُِٗ
٭ْؿسِٗ.
 َٔٚأني ٚا ٙٛظًِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗ إخجٝاحِٖ ايشةى ٚإ ةاحِٖ
قًدد ٢ايطدد٬يٚ ،١قددهللّ اٱسددجلاب ١يددهللق ٠ٛا٭ْبٝددا ٤يًجٛحٝددهلل ٚاٱقددةاح
بايعبٛد ١ٜا ععافبٚ ،ايج ًـ قٔ دخ ٍٛاٱسٚ ّ٬اٱْطدُاّ إفب خدري
أَ ١ايش عٓال بايشٗادعـب ٚ،عد٪د ٟايجهدايٝـ بةضدا ٚغبادٚ ١ادهة ا
ععافب ،

ٚٚحد ًب ايجٓل ٌٜحها ١ٜقٔ يكُإ رٍَاُِنٌَ الَ ُٖشْرِنْ ِِاٌٍَّهِ

بِْ اٌشِّرْنَ ٌَظٌٍُُْ ػَظِذٌَُد ( ، )1يعا اا٤

اٯٜد ١ضبدٌ ايبخدث بٓعد

ايهؿداح

بأِْٗ ظاىب ٕٛ٭ْؿسِٗ قً ٢عب ٛاٱط٬م َٔ غري عكٝٝهلل بةعبٚ ١دحأَ ١
ايعًددِ ً ،ب إادداح ٠إ فب قددهللّ إعبصدداح ٙباٱْؿددام ًب اىبعا ددٚ ٞايجعددهلل، ٟ
يٝشٌُ ايعّ ا٭ ٌ ايعٟ

ٜماذ قٓ٘ ٖدعا اٱْؿدام ٖٚد ٛايشدةى

ٚايهؿةٚ ،ذبعٜة ايهؿاح َٔ اٱقاَ ١قً.٘ٝ

انصهح تني أول وآخر اٌَح
إبجددهللأ

اٯٜدد ١ايهةمبدد ١باسددِ ايجشددبَ (٘ٝثددٌ ) يٲادداح ٠افب َٛضددٛع

( )1سٛح ٠يكُإ .13
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َساٚا ٠بـب أَة ، ٜٔأحهللُٖا ٜه ٕٛانثة ٚضٛحاً قٓهلل اىب اطب ٚايساَع
 ٖٛٚ ،اىبشب٘ ب٘ .
ٚاددا٤

ٚا ٚازبُاقددً ١ب قٛيدد٘ ععددافب رَِ َٛذًُ َِذذا ٍُنْفِمُذذوَْد ؾدداق،ً٬

ٚعجطُٔ اٱااح ٠افب َا عكهللّٚ ،إ اىبعنٛحً ٜٔب اٯ ١ٜأاري اي ِٗٝبايٛاٚ
يٛاٗـب:
ا٭ :ٍٚعكهللّ نةِٖ.
ايثاْ :ٞاِْٗ َعةٚؾ ٕٛقٓهلل ايساَع قً ٢عب ٛايكاع ٚايٝكـب.
ٚايصخٝذ ٖ ٛا٭ ،ٍٚإ عكدهللّ ندة اىبكصدٛدً ٜٔب اٯٜد ١ايسدابك،١
ٚيهٔ بًػ ١ايعّ.
ٚاا٤

ٝػ ١ازبُع ًب اٯ ١ٜايسابك ١قًٚ ٢ا:ٙٛ

ا٭ :ٍٚايع ٜٔنؿةٚا  ،بكٛي٘ ععافب ربِْ آٌٍََِِّ وَفَرُواد.
ايثاْ :ٞايطُري (ِٖ) ًب رٌَْٓ ُٖغْنٌَِ ػَنَُُْْد.
ايثايث :ايطُري ًب رؤَِْوَاٌََُُْد.
ايةابع :أ٫ٚد ايهؿاح ًب قٛي٘ ععافب رؤَوْالَ ُهُُْد.
اشباَس :ايطُري (ِٖ) ًب قٛي٘ ععافب رؤَوْالَ ُهُُْد.
ايسادس :إسِ اٱااح ٠روَؤُوٌَِْْهَد.
ايسابع :أ خامس ايٓاح.

ايثأَ :ايطُري (ِٖ) ًب قٛي٘ ععافب رهُُْ فَََِا خَاٌُِْوَْد.

ايجاسع :ايهؿاح ايعٜ ٜٔكً ُٕٛٝب ايٓاح  ،بكٛي٘ ععافب رخَاٌُِْوَْد.
ٚباسجثٓا ٤ايٛاد٘ ايةابدع ؾدإ ايٛاد ٙٛايسدبع ١ايباقٝد ،١نًدٗا عجعًدل
قبٛضدددٛع ٚاحدددهلل ٖدددِ ايهؿددداحٚ ،ادددا٤

ٚا ٚازبُاقدددً ١ب قٛيددد٘ ععدددافب

رٍُنْفِمُذذوَْ د ؾدداقٜ ً٬ددهللٍ قًدد ،ِٗٝيججلًددَ ٢عدداَْٚ ٞطدداَـب ايسددٝام
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ايكهللس.١ٝ
اٯٜدد ١ا يسددابك ١يبٝددإ قددهللّ إْجؿدداقِٗ َددٔ اىبدداٍ ٚايٛيددهلل،

ٚاددا٤

َٚآٜجعةِٖ َٔ ايععامس ا٭ي ،ِٝأَا ٖع ٙاٯ ١ٜؾلا٤

يبٝإ قاْ ٕٛساب

 ٖٛٚقبذ  ٚس ٤ٛأسة إْؿاقِٗ ٚ ،اْ٘ ٜهٚ ٕٛبا ً٫قً ،ِٗٝؾِٗ ضبة َٕٛٚيبا
قٓهللِٖ ٜ ٫ٚمعب قً ٢قًُِٗ َٔ ا٭سة إَ ٫اٜه ٕٛضةحاً ضبطاًٶ قً. ِٗٝ
ٚإ  ٚؿ
ؾٗٝا اا٤

اٯ  ١ٜايسابك ١ايهؿاح بداِْٗ أ دخامس ايٓداحٚ ،خايدهللٕٚ

ٖع ٙاٯٜد ١يبٝدإ ٚاد٘ َدٔ ٚاد ٙٛإسدجخكاقِٗ دخد ٍٛايٓداح

ٚايًبث ايهللا ِ٥ؾٗٝا ٖٛٚ ،س ٤ٛإْؿاقِٗ ا٭َٛاٍ ٚ ،حاٛق٘ قً ِٗٝبا٭ ٣
ٚايطةح َ َٔ ْ٘٫صادٜل ظًِ ايٓؿس.
ؾلددا٤
اددا٤

اٯٜددا

اٯٜدد ١ايسددابكٖٚ ١ددع ٙاٯٜدد ١خبصددٛص ايددع ٜٔنؿددةٚا ،بُٓٝددا
ايث٬سدد ١ايددش قبًددُٗ ا خبصددٛص ايددع ٜٔآَٓددٛا َددٔ أٖددٌ

ايهجامسٚ ،عأع ٞاٯٜا

ايث٬س ١ايش بعهللُٖا خااباً يًع ٜٔآَٓدٛا ٜجطدُٔ

ذبعٜةِٖ َٔ إربدا ايهؿداح ٚاىبٓداؾكـب بااْد ،١يٝجدبـب اىبدا٥ل بدـب اىبسدًُـب
ٚايهؿدداح ٚيددل ّٚإقجبدداحً ٙب قددامل ا٭ؾعدداٍ ،ؾددإ ايهؿدداح ٫عػ دين قددِٓٗ
أَٛا ِ ٚأ٫ٚدِٖ  ِٖٚظاىب ٕٛ٭ْؿسدِٗ نُدا عدهللٍ قًٝد٘ اٯٜد ١ايسدابك١
ٖٚع ٙاٯ.١ٜ
أَا اىبسًُ ٕٛؾؿ ٞحةز ٚٚاق َٔ ١ٝقٓهلل اا ،بإ ٜٗهلل ِٜٗاا ععدافب
إفب حسٔ اٱخجٝاح ٚايةااد ٚايجٛؾٝلٚ ،بٝإ َا ٜصٝب ايهؿاح َٔ ا٭ ٣
قٓهلل ْل ٍٚايٓعِ قً ٢اىبسًُـبٚ ،ؾةحِٗ قبا ًٜخل اىبسًُـب َٔ ا٭ َ ٣ع
دق ٠ٛاىبسًُـب افب ايصي.
َٚدٔ اٱقلدداز إٔ عبددهللأ ٖدع ٙاٯٜدد ١بصددٝػ ١اىبثدٌ ٚايجشددبٚ ،٘ٝأحنددإ
ايجشب ٘ٝأحبع:ٖٞٚ ١
ا٭ : ٍٚاىبشب٘ٚ،اىبةاد َٓ٘ ًب اٯ ١ٜإْؿام ايهؿاح .
ايثاْ : ٞاىبشب٘ ب٘ٚ ،اىبكصٛد َٓ٘ ًب اٯ ١ٜايةٜذ .
ايثايث ٚ :ا٘ ايشب٘ ًب اٯ٬ٖ ٖٛٚ ، ١ٜى اىباٍ ٚاسبةث .
ايةابع  :أدا ٠ايجشبَ ( ٖٛٚ ، ٘ٝثٌ ) (ٚايهاف) .

ر 301د

َعامل اٱمبإ ج 74

ٚاىبعةٚف ًب قًِ ايب٬غ ١إٔ أدا ٠ايجشب ،٘ٝقهلل ععنةٚ ،قهلل ذبعف َٔ
ايه ّ٬عب : ٛنةَ٘ نةّ حامت ) يعا ٜكسِ ايجشب ٘ٝافب قسُـب اىبةسٌ ٖٛٚ
ايددع ٟعددعنة ؾٝدد٘ أدا ٠ايجشددبٚ ،٘ٝوددَ ٞةس د ً٬ٱ حسدداي٘ قددٔ ايجأنٝددهلل،
ٚا يجشب ٘ٝاىب٪نهلل  ٖٛٚايع ٟحعؾ
ٚاا٤

َٓ٘ أداع٘.

ٖع ٙاٯ ١ٜبث٬س َٔ ١أدٚا

ا٫سِ (َثٌ) ايع ٟإبجهللأ

ايجشبً ٘ٝب َٛضٛع ٚاحهللٖٞٚ ،

ب٘ اٯٚ ،١ٜاسبةف ايهاف َع اٱسِ ًب قٛي٘

ععافب (نُثدٌ)  ،ؾًدِ عهجدـ اٯٜد ١حبدةف ٚاحدهلل ًب ايجشدبٚ ٘ٝمل عكدٌ (
َآٜؿكً ٕٛب ٖع ٙاسبٝا ٠ايهللْٝا نة ٜذ ؾٗٝا

ة) بٌ اا٤

بأدٚا

ايجشب٘ٝ

اىبجعهللدٚ ، ٠ؾَ ٘ٝسا:ٌ٥
ا٭ٚفب :علٜهلل نثة ٠اىبباْ َٔ ٞاىبعاْٚ ٞايهلل. ٫٫
ايثاْٚ :١ٝظٝؿ ١اىبثٌ ٖ ٛايبٝإ ٚاٱٜطااٚ ،اا ٤ععهللد أدٚا

ايجشب٘ٝ

يًبٝإ.
ايثايثدد :١إبجددهللا ٤اٯٜدد ١بددأدا ٠ايجشددبَ ٘ٝدداد ٠زبددعمس ا٭ودداعٚ ،اعددٌ
ا٭ ٖإ عجٗٝأ ىبع ةؾ ١اىبشب٘ ٚاىبشب٘ ب٘ ٖٛٚ ،أَة ؼبجاج افب حطٛح ٖين،
ٚازبُع بـب اىبجؿةم بًخاظ ٚا٘ اىبُاسً.١
ايةابع :١عٛنٝهلل إقلاز ايكةإَٓٚ ،ا ؾ َٔ ٘ٝا٭سةاح ايب٬غ.١ٝ
اشباَس :١علٜهلل ايبهللا ١ٜبدأدا ٠ايجشدب ٘ٝايهد ّ٬قعٚبدٚ ،١عطدؿ ٞقًٝد٘
بػ ١ازبًُ ١اشبي ،١ٜا

اىبعاْٚ ٞاىبكا هلل اىبجعهللد.٠

ايسادسً :١ب اٯ ١ٜذبهلل يًهؿاح ،ؾٜ٬سجاٝع ٕٛإْهاح اىبثدٌ ايدٛاحد ًب
اٯَ ١ٜع ٚضٛح٘ ٚبٝاْ٘.
ايسابع :١صب ٧أدا ٠ايجُثً ٌٝب أ ٍٚاٯ ١ٜعأنٝهلل ىبطاَٗٓٝاٖٚ ،عا ايجأنٝهلل
ٚس ١ًٝيٲقجباح ٚاٱععاظ ،ؾكهلل اا ٤ايكةإٓ هللاٚ ١ٜإ ٬ا ايٓاسٚ ،ؾ٘ٝ
َهللاحس ايبشاحٚ ٠اٱْعاح.
ايثآَ :١إحاد ٠إسجهللاَ ١ايجشبٚ ،٘ٝس ٤ٛأسة إْؿام ايهؿاح قً ،ِٗٝؾؿٞ
نٌ َةًٚ ،٠ب نٌ َٛضٛع ٜٓؿك ٕٛؾ ٘ٝاىباٍ ٜه ٕٛنايةٜذ ايشهللٜهلل ٠اييٚد٠
ايش عأع ٞقً ٢ايلحع ؾجًٗه٘.

َعامل اٱمبإ ج 74

ٖٚع ٙاٯ َٔ ١ٜآٜا
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اٱْعاح ٚاٱخباح قٔ قاْ ٕٛساب

ٜجعًل قبا ٜبعي٘

ايهؿاح َٔ ا٭َٛاًٍٚ ،ب أحهاّ ايؿك٘ قاقهلل ٠عسُ ٢قاقهللْ( ٠ؿ ٞازبٗايد١
ٚايػةح) بإٔ  ٫عهً ٕٛب اىبعاًَٚ ١ايعكهلل اٗاي ١أ ٚعػةٜة بأحهلل اياةؾـب،
 َٔٚحهب ١اا ععافب بايٓاس أْد٘ خًكٗدِ يعبادعد٘ٚ ،بعدث دِ ا٭ْبٝدا٤
ٚأْلٍ ايهجب َٔ ايسُا.٤
ٚاا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜحلٚ ١طدةداً يًػؿًدٚ ١ازبٗايدٚ ،،١دقد ٠ٛيٲمبدإ

ٚإاجٓامس اي هؿة ٚاٱْؿام َدٔ َٓازيد٘ ،ؾلدا ٤اىبثدٌ ايكةآْد ٞيٝهد ٕٛبٝاْد ًا
إضاؾٝاً ٜهللٍ قً ٢قبذ ايهؿة ايعاعٚ ٞايعةضدٚ ،ٞايطدةح ايععد ِٝايدعٟ
ٜماذ قٔ اٱْؿام ؾ.٘ٝ
 ٌٖٚعهةاح يؿغ (َثٌ) ًب اٯ َٔ ١ٜايٛاٚ ٙٛايٓعا٥ة ،أ ٟإٔ عهةاح
يؿغ (َثٌ) ٜسُْ ٢عا٥ةٚ ،ععهللد َعٓا ٙبًخاظ َٛاضع٘ ٜسدُ ٢ايٛاد،ٙٛ
ازبددٛامس  ،٫ؾددإ َعٓدد ٢نًُددَ( ١ثددٌ) ًب اىبٛضددعـب ٚاحددهللٖٚ ،دد ٛإحاد٠
ايجشبٚ ،٘ٝايبٝإ بًػ ١ايبٝإ ٚايجهةاح ايعٜ ٟؿٝهلل زٜاد ٠اىبعاحف.
ٜٚكسِ ايجشب ٘ٝبًخاظ اٱذبادٚ ،ايجعهللد ًب طةؾ ٘ٝاىبشدب٘ ٚاىبشدب٘ بد٘
افب س٬س ١أقساّ ٖ:ٞ
ا٭َ :ٍٚؿةدإ ،بإ ٜه ٕٛنٌ َدٔ اىبشدب٘ ٚاىبشدب٘ بد٘ َؿدةداًٖٚ ،دٛ
قًٚ ٢اٗـب:
ا٭َ :ٍٚاًكإ َٔ غري عكٝٝهلل عبٚ :ٛاٗ٘ نايكُة.
ايثاْ :ٞاىبشدب٘ ٚاىبشدب٘ بد٘ َكٝدهللإ ،بدإ عهدَٛ ٕٛضدٛق ١ٝيًكٝدهلل ًب
َٛضٛع ايشب٘ ،سٛا ٤نإ ايكٝهلل  ٚؿاً أ ٚحا ً٫ا ٚظةؾاً.
ايثدداَْ :ٞؿددةدإ طبجًؿددإ عبدد :ٛاٯٜدد ١ايكةآْٝدد ١ؾةا٥ددهلل ٚٯيدد ،٧ؾاٯٜدد١
ايكةآَْ ١ٝؿةدٚ ،٠ايؿةا٥هلل نبع ؾةٜدهللٖٚ ،٠د ٞايدهللحٚ ٠ايشدعحَ ٠دٔ ؾطد١
(ٚؾةا٥هلل ايهللح :نباحٖا) (.)1
ايثايدددث :إٔ ٜهددد ٕٛطةؾدددا ايجشدددبَ ٘ٝدددةنبـب عةنٝبد داً ٫مبهدددٔ ؾصدددٌ
( )1يسإ ايعةمس .332/3
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أالاُٗ٥ا ،ٱذباد ٖ ١٦ٝنٌ ؾةد َُٓٗا نُا ًب ق ٍٛايشاقة:
نإٔ سٗٚ ً٬ٝايٓلٚ ّٛحاٙ٤
ؿٛف
ٚاا٤

 ٠٬قاّ ؾٗٝا إَاَٗا.

اٯ ١ٜبعنة اىبشب٘ َ( ٖٛٚآٜؿكَٚ )ٕٛا اسِ َ ٍٛ ٛقبعٓد٢

ايع ٖٛٚ ، ٟيؿغ َؿةد ٚنعا اىبشب٘ ب٘  ٖٛٚايةٜذٚ ،يهدٔ اٱْؿدام اسدِ
آس ي٘ َصادٜل َجعهللدً ٠ب اشباحج ،ؾًعا اا ٤بصدٝػ ١ايؿعدٌ اىبطداحع
يًهلل٫ي ١قً ٢ايجلهللد ٚايهثةَ ٠ع اٱذباد ٚاٱيجكاً ٤ب ايجشب ،٘ٝؾهٌ ؾدةد
َٔ إ ْؿام ايهؿاح عه ٕٛي٘ ا
ٚقٝهلل

ايٓجٝلٚ ١ا٭سة ايطاح.

اٯ ١ٜاٱْؿام بايعةؾ ١ٝاىباًك ٖٞٚ ١اسبٝدا ٠ايدهللْٝا  ،إ قايد

رفٌِ هَِِِِ اٌَََْ٣اِْ اٌْئََْاد ٚؾٚ ٘ٝا:ٙٛ

ا٭ :ٍٚععًل اىبثٌ بأٜاّ اسبٝا ٠ايهللْٝا.
ايثاْ :ٞيٝس ًب اٯخة ٠زحع يك ّٛعأع ٞقً ٘ٝايةٜذ.
ايثايددث :بٝددا ٕ حكٝكددٖٚ ١دد ٞسبددٛ
ايكٝاَ ،١ؾخج ٢يٛناْ

اسبهددِ ايددٛاحد ًب اٯٜدد ١افب ٜددّٛ

ايهللٚي ١يًهؿاح ؾإ َصريِٖ افب ا ٬ى ٚايلٚاٍ،

٭ٕ َاٜبعي َٔ ْ٘ٛاىباٍ يًس٬ا ٚغري ٙعه ٕٛقاقبج٘ ايجًـ ٚا ٬ى.
ايةابع :اٱسجػةام اىبهاْ ٞ٭حهاّ اٯ ،١ٜؾٜٓ٬خصة حهُٗا ًب بًهلل
د ٕٚآخة ،بٌ ٖ ٬َ ٛزّ يًهؿة ٚايهؿاح ًب نٌ َهإ ٚزَإ ٭ٕ ايجعهللد
اىبهاْٚ ٞايلَاْ َٔ ٞأؾةاد ٖع ٙاسبٝا ٠ايهللْٝا.
اشباَس :اا ٤إسِ اٱاداحٖ( ٠دع )ٙيبٝدإ ايكًدٚ ١قصدة َدهلل ٠اسبٝدا٠
ايهللْٝا باىبكاحْ ١بعامل اٯخة ،٠ؾدا ا ندإ ايٛقداٚ ٤ايعدةف يٲْؿدام يدٝس
بايهثري أ ٚايا ٌٜٛؾُٔ بامس ا٭ٚيٜ ١ٜٛهَٛ ٕٛضٛع إْؿام ايهؿاح يٝس ا
اإٔ أ ٚأسة بٌ ٖ ٛإفب زٚاٍ.
ايسادسً :ب اٯ ١ٜععنري بعامل اٯخة ٖٛٚ ،٠قً ٢قسُـب:
ا٭ :ٍٚإْعاح ايهؿاحٚ ،بعث اشبٛف ٚايؿلع ًب ْؿٛسِٗ َٔ اٯخة،٠
َٚاؾٗٝا َٔ اسبسامس ،يٝكمٕ ٖعا اشبٛف بدأٚإ ٚؾعدٌ اٱْؿدام ،ؾهًُدا
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أْؿكٛا َا ً٫ؾاِْٗ ٜسجخطة ٕٚحك ٝك ١زٚاٍ ايهللْٝاٚ ،اسبسامس ًب اٯخة.٠
ايثاْ :ٞايبشاح ٠يًُدَٓ٪ـب بدا٭اة ٚايثدٛامس قًد ٢ؾعدٌ ايصداسبا ،
ٚايصي ًب َةضا ٠اا ععافبٚ ،بعث ايسهً ١ٓٝب ْؿٛسِٗ َٔ أٖٛاٍ ّٜٛ

ايكٝاَ ،١قاٍ ععافب ر فََّْٓ َِّٖغَ هَُْاًَ فَالَ خَوْ ٌ ػٍََََُِْْ وَالَ هُُْ ٍَْ٣سَُٔوَْد (.)1
ٚاا٤
ضبُهلل

اٯ ١ٜبصٝػ ١ازبًُد ١اشبيٜدٚ ،١يهٓٗدا خادامس َٛاد٘ يًدٓيب

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآيد٘ ٚسدًِ ٚاىبسدًُـب نبٝعداً ٚافب ٜد ّٛايكٝاَد،١

َ ٖٞٚهللد واً ِ ٟٚب حاٍ ايسًِ ٚاسبةمس َٔ ٚا:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإخباح اىبسًُـب قٔ س ٤ٛقاقب ١إْؿام قهلل ِٖٚػبعًِٗ انثة سك١
ٚاٛقاً يًٓصة ٚايػًب.١
ايثاْٖ :ٞع ٙاٯ ١ٜس٬ا دا ِ٥بٛا٘ ايهؿاح ،قبٓعِٗ َدٔ اٱؾدةاط ًب
بعٍ ا٭َٛاٍ ًب ايطةح ٚاٱضةاح ًٚب َٝاد ٜٔايهؿة اىب جًؿٜٚ ،١هللقِٖٛ
افب اٱمبإٚ ،اٯ ١ٜااٖهلل بإ اٱس ّ٬مل ٜٓجشة بايسٝـ ،ؾهدٌ آٜدَ ١دٔ
ايكةإٓ ٖ ٞس٬ا سٛا ٤ناْ

آ ١ٜبشاح ٠أ ٚإْعاح.

ايثايث :إدحاى ايهاؾة سبك ٝك ٖٞٚ ١قهللّ عةعب ايٓؿع قً ٢إْؿاق٘ٚ ،ؾ٘ٝ
عُٓ ١ٝىبًه ١ايٓؿس ايًٛاَ ١قٓهلل ،ٙإ اْ٘ ٜكَ ٍٛا داّ إْؿاقٜٓ٫ ٞؿع ؾًُا ا
أْؿكٜ٘ٚ ،جسا ٍ٤نٝـ ايسب ٌٝإفب اٱْجؿاع َٔ َايٜ٘ٚ ،ه ٕٛازبدٛامس ٖدٛ
دخ ٍٛاٱس ، ّ٬يٝه ٕٛاٱْؿام بكصهلل ايكةب ١إفب ااٚ ،خاٍ َٔ ايطةح
ٚاٱضةاح.
يكددهلل حص د ة

اٯٜددَٛ ١ضددٛع اىبثددٌ ٚايجشددب ٘ٝقبددا ٜٓؿكدد٘ ايهؿدداح َددٔ

ا٭َٛاٍٚ ،ؾ ٘ٝبٝإ إضاًب ٚادعمس يٲوداعٚ ،دقد ٠ٛيًٓداس يًجدهللبة ًب
َطاَـب اٯ ،١ٜؾُٔ َٓاؾع اسبصدة اىبٛضدٛقً ٞب ايهد ّ٬ذبصد ٌٝإدحاى
ايساَع ىبطاَـب اىبٛضٛعٚ ،دقٛعد٘ يًجأَدٌ ٚايجدهللبة ًب َعاْٝد٘ ٚغاٜاعد٘،
 َٔ ٖٛٚإقلاز ايكةإٓ َٚاؾ َٔ ٘ٝايبٝإ.
ٚإ اددا٤
()1سٛح ٠ايبكة.38 ٠

اٯٜدد ١ايسددابك ١بعددهللّ إْجؿدداع ايهؿدداح يبددا ًب حددٛزعِٗ َددٔ
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ا٭َدٛاٍ ادا٤
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ٖددع ٙاٯٜد ١يبٝددإ ايطدةح ايددعًٜ ٟخدل بٗددِ يبدا ٜٓؿكددٕٛ

ٜٚبعي َٔ ٕٛاىباٍٜٚ ،ؿٝهلل ازبُع بـب اٯٜجـب إ ايطةح ايعًٜ ٟخل ايهؿاح
يبا ٜٓؿك َٔ ْ٘ٛاىباٍ أنثة َٔ ايطةح ايعًٜ ٟخكِٗ يبا قٓهللِٖ َٔ اىبداٍ،
ٚعًو آ ١ٜاقلازً ١ٜب َطاَـب اٯٜا
ايعًِ ٚايجعهللٚ ،ٟايسع ٞيجثبٝ

ايكةآْ ٕ٫ ،١ٝاىباٍ اىبٓؿل ٜٛظـ ًب

ايهؿة ٚازبخٛدٚ ،ضباحب ١اٱس ،ّ٬اَا

اىباٍ ايعٜ ٟبكً ٢ب حٛز ٠ايهؿاح.
ؾكهلل اا٤

اٯ ١ٜايسابك ١باٱخبداح قدٔ نْٛد٘ يدٔ ٜػدين قدِٓٗ ٚيدٔ

ٜٓؿعِٗ ،بُٓٝا ا ا٤

ٖع ٙاٯ ١ٜباٱخباح قٔ

ريٚح ٠اىبداٍ ايدعٜٓ ٟؿكد٘

ايهاؾة نايةٜذ ايعاع ١ٝايشهللٜهلل ٠اييٚد ٠ايش عأع ٞقً ٢اىباٍ ايع ٟمبًهٕٛ
ٜٚةا ٕٛؾ ٘ٝايُٓدا ،٤ؾد ٬ؼبصدٌ ايُٓداٜ٫ٚ ٤بكد ٢قًد ٢حايد٘ بدٌ ًٜخكد٘
ا ٬ى بسبب َآٜؿل َٓ٘ ًب اىبعص.١ٝ
ؾلا ٤اىبثٌ ًب اٯ ١ٜيبٝإ حكٝكدٖٚ ١د ٞإ اىبداٍ ايدعٜٓ ٟؿكد٘ ايهداؾة
ٜعٖب ٖباٜٚ ٤أع ٞافب َا عبك َٔ ٢أ ٌ اىباٍ ؾًٗٝه٘ ٖٛٚ ،أَدة ٫مبهدٔ
إٔ ؼبصٌ إ ٫قبشٚ ١٦ٝقهللح ٠اا ععافب يعا اا ٤اىبثٌ بايةٜذ ايعاع ١ٝاهللٜهلل٠
اييٚد ٠ؾهُا ٜ٫كهللح قً ٢بعث ايةٜذ ايعاع ١ٝإ ٫اا ععافب ،ؾهعا بايٓسب١
٬ى أ ٌ اىباٍ بسبب َا ٓ ٜؿل َٓ٘ ٜ٫كهللح قً ٘ٝإ ٫اا ععافب.
يعا ؾإ اىبثٌ ايٛاحد ًب اٯٚ ١ٜقٝهلل ٚربٜٛـ يًهؿاحٚ ،ؾ ٘ٝإااح ٠افب
قلل ايهؿداح قدٔ ايدهللؾع ٚايدعمس قدٔ أَدٛا ِ ايدش ًب حدٛزعِٗ ،نُدا
ٜ٫سجاٝع

احب ايلحع دؾع ايةٜذ ايباحد ٠قٔ زحق٘.

ٚنإ ايهؿاح ٜعٝرة ٕٚاىبسًُـب بايؿكة ٚقً ١اىباٍٚ ،ناْٛا ٜكٛي :ٕٛيٛ
نإ ضبُهلل قً ٢اسبل ىبا عةن٘ حب٘ ًب ٖعا ايؿكدة ٚايشدهلل ، ٠ؾلدا٤
يجبـب إٔ ايػٓ ٢ايع ٟقً ٘ٝايهؿاح َجليلٍ ٜٚجعة

اٯٜد١

يًجًـ ٚا ٬ى قٓدهلل

إعؿاقِٗ ا٭َٛاٍ ًب ايجعهلل ٟقً ٢اىبسًُـب ،يبٝإ حكٝك ١إٔ غٓد ٢ايهؿداح
يٝس سبباً ًب حاخإ نؿجِٗ ًب ايٛااٗٚ ،١بًخاظ اىبعٓ ٢ا٭قِ يٲْؿام،
ٚاْ٘ ٜشٌُ إْؿام ايهؿاح َاًك ًا ؾإ اٯ ١ٜإْعاح يًهؿاح بدإ ايػٓد ٢ايدعٟ
ِٖ قً ٘ٝافب زٚاٍٚ ،إ ايؿكة قادّ قً ِٗٝبآؾ ١أحض ١ٝأ ٚوا.١ٜٚ
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ٚاا ٤قٝهلل  ٚؿ ١ايك ّٛايع ٜٔعًٗدو ايدةٜذ أَدٛا ِ بداِْٗ ظداىبٕٛ
٭ْؿسِٗ يبٝإ حكٝك ٖٞٚ ١إعبصاح ايجًـ ٚا ٬ى بأَٛاٍ ايهؿداح ،اَدا
اىبسددًُ ٕٛؾكددهلل اددا٤

اٯٜددا

ايٓصامس ًب أَٛا ِ ٚ ،ا

بددأَةِٖ بايلنددا ٠ايددعٜ ٟددهللٍ قًدد ٢ذبكددل
ايلنا ٠عاٗري ٚلبا ٤يٮَٛاٍ.

ؾُٔ إقلاز اٯ ١ٜعكٝٝهلل د٫٫

اىبثٌ ايكةآْٚ ،ٞذبص ٌٝايٓؿع بايجُٝٝل

بـب َطاَـب اىبشب٘ ٚاىبشب٘ ب٘ بايج صٝ
إ ا اا٤

ٚايجكٝٝهللٚ ،٭ٕ ايةٜذ ايبداحد٠

ٜه ٕٛضةحٖا قاَاً ٫ٚ ،عؿصٌ أ ٚعؿةم بـب حةث اىبدَٓ٪ـب

ٚحةث ايهؿاح .
ٚاا٤

اٯً ١ٜب بامس اىبشب٘ ب٘ حبصة ا ٬ى باْ٘ ئ ٜصٝب إ ٫حةث

ٚزحع رلَوٍَْ لٍََُّوا ؤَْٔفُطََُُْ د ٚؾٝد٘ إاداح ٠افب سد ١َ٬اىبسدًُـب ٚأَدٛا ِ يبدا
ٜٓؿك٘ ايهؿاح يٲضةاح بِٗٚ ،بٝإ إٔ ايةٜذ َس ةً ٠ب نٌ زَإ َٚهإ

بأَة ااَ ٖٞٚ ،سجلٝب ١ىبش٦ٝج٘  ،قاٍ ععافب رًٚب ػَا ٍ بِذْ ؤَرْضٍَْنَا ػٍََََُِْْ اٌذرٍَِّ١

اٌْؼَمََُِد (.)1
ٚاا٤

اٯ ١ٜايجاي ١ٝبجخعٜةِٖ َدٔ طبايؿد ١ايهؿداح ٚإربدا ِٖ بااْد١

ٚؾ ٘ٝبشاح ٌْٝ ٠اىبسًُـب اىبٓازٍ ايةؾٝعٚ ١ايسٝادٚ ٠ايشإٔ ،ؾلا٤

يجهٕٛ

ٚاقٚ ١ٝحةزاً َٔ إربا ايهؿاح بااْ ٖٞٚ ، ١قكٛب ١أخة ٣عًخدل ايهؿداح
بإٔ ؼبةَ َٔ ٕٛازبداَ ٙدع اسبةَدإ َدٔ اىبداٍ بسدبب إخجٝداحِٖ ايهؿدة،
ٚس ٤ٛإْؿاقِٗ اىباٍ.
َ َٔٚؿاٖ ِٝاىبثٌ ايكةآْ ٞبعث ايٓؿةً ٠ب ايٓؿٛس َٔ ايهؿة ٚايعًِ،

ٚاعًٗا كب ٌٝافب اٱمبإ ٚعهللحى اسباا ١ي٘ قاٍ ععافب روٌَىِٓ اٌٍَّهَ ََُّ٢
بٌََِْىُُْ اإلََِاَْ وَزٍَنَهُ فٌِ لٍُُوِِىُُْ وَوَرَِ بٌََِْىُُْ اٌْىُفْرَ وَاٌْفُطُوقَ وَاٌْؼِصََْاَْد (.)2
 ٚنة

اٯَ ١ٜاد ( ٠ظًِ) س٬ث َةا  ٖٛٚ ،إقلداز خداص بٗدعٙ

()1سٛح ٠ايعاحٜا

.41

()2سٛح ٠اسبلةا

.7
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اٯٜددَٚ ،١ددا يًُثددٌ ايكةآْددَ ٞددٔ ايددهللَٚ ، ٫٫ددا ؾٝدد٘ َددٔ يػدد ١اٱْددعاح
ٚايج ٜٛـ ٚايٛقٝهللٚ ،ايهللق ٠ٛافب ْبع ايعًِ ٚبٝإ ضدةح ٙقًد ٢ايدعا
ٚاا ٤نة ايعًِ ًب ٖع ٙاٯ ١ٜقًٚ ٢ا:ٙٛ

ا٭:ٍٚقٛي٘ ععافب ر ؤَرَإَِْ َ٢رَْ٘ لَوٍَْ لٍََُّوا ؤَْٔفُطََُُْد ٚؾ ٘ٝبٝدإ ٱعبصداح

ايبٚ ٤٬ايطةح بايعاىبـبٜٚ ،هللٍ ًب َؿٗ َ٘ٛقً ٢إ اٱمبإ ٚاق ١ٝيًُداٍ،
ٚسددبب ًب دؾددع اٯؾددا

ٚاىبٗايددو ٚ ،ددةف ايددبٚ ،٤٬إ اٱْسددإ اٚ

ازبُاقٜ ١عًُ ٕٛأْؿسِٗ ؾجأع ٞايةٜذ قً ٢أَٛا ِ يجًٗهٗا يٝه ٕٛظًِ
ايٓؿس سبباً يجًـ ا٭َٛاٍ.
ايثاْ :ٞإ ا نإ ايعًِ َٔ ايهً ٞاىبشهو ؾإ أاهلل ٚا ٙٛظًِ ايٓؿس
ٖ ٛايهؿة ،يعا عه ٕٛقاقبج٘ عًـ ا٭َ ٛاٍٚ ،إسكاط َا ًب ايٝهلل ،يٝصدبذ
ايهاؾة ٫مبًو ا٦ٝاً َٔ ايهللْٝآٜٚ ،جعة ٙايععامس ا٭يً ِٝب اٯخة.٠
ايثايث :عٓلَ ٜ٘كاّ ايةبٛب َٔ ١ٝايعًَِٚ ،دٔ

دؿا

اا ععدافب اْد٘

(قهللٍ)  ٖٛٚايع ٟؼبهِ باسبل٫ٚ ،ػبري ًب اسبهِ.
ايةابع :عٛنٝهلل ظًِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗ ٚ ،إ اا ٤نة ظًُِٗ ٭ْؿسِٗ
ًب اىبثٌ بصٝػ ١ايؿعٌ اىباض ،ٞاا٤

خاكب ١اٯ ١ٜبعنة ظًُِٗ ٭ْؿسِٗ

بصٝػ ١اىبطاحع ر وٌَىِْٓ ؤَْٔفُطََُُْ ٍَظٍُِّْوَْد.
ؾابجددهللأ

اٯٜدد ١بصددٝػ ١اىبطدداحع  ،سددِ اىباضددٚ ، ٞأخججُ د

اىبطدداحعٚ ،اددا٤

بصددٝػ١

ايبهللاٜدد ١خبصددٛص إْؿددام ايهؿدداحٚ ،اشباكبدد ١بعًُٗددِ

٭ْؿسِٗ يجٛنٝهلل حكٝك  ٖٞٚ ١إٔ إْؿام ايهؿاح يًُاٍ ظًِ ٭ْؿسِٗٚ ،ؾ٘ٝ
عثبٝ

ِٚ ،بعث يًٝأس ًب ْؿٛسِٗٚ ،ذبدهلل ٜجلًد ٢بعدهللّ إْجؿداقِٗ يبدا

ٜبعي َٔ ٕٛا٭َٛاٍٜ ٚ ،جطُٔ ًب َؿٗ َ٘ٛدق ِ ٠ٛيًجٛبٚ ١اٱْابٚ ، ١ؾ٘ٝ
ااٖهلل وا ٟٚبإ اىبسًُـب مل ٚئ ٜعًُٛا ايهؿاح.
 َٔٚإقلاز ايكةإٓ إ اٯ ١ٜإبجهللأ

ب صدٝػ ١اىبثدٌ يٝهد ٕٛسدٝاحً ١ب

قامل اىبًهَٚ ، ٛهللحسً ١ب اٱقلازٚ ،يهٔ خاكب ١اٯ ١ٜادا٤
ساب

بكدإْٛ

قً ٢عب ٛاسبكٝكٚ ١ايه ّ٬ايصةٜذ  ٖٛٚإ ايهؿاح ظاىب ٕٛ٭ْؿسِٗ
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يجه ٕٛاشباكب ١بٝاْاً يًبهللآَٚ ،١ٜعاً َٔ ايجؿة ٜباىبثٌ ايكةآَْٚ ، ٞا ؾَٔ ٘ٝ
ايهللحٚس ٚايعي ٚاىبٛاقغ.
ٚا ا٤

ايش عدأَة اىبسدًُـب بايدهللؾاع قدٔ اٱسدٚ ،ّ٬قجداٍ

اٯٜا

ايهؿاح يجهللٍ ًب َؿَٗٗٛا قً ٢اٗاد اىبسًُـب ٱ ٬ا ايهؿاحٚ ،هبًِٗ
قًْ ٢ؿعِٗ ًب ايٓشأعـب  ٖٛٚ ،خصا٥

خري أَ ١أخةاد

يًٓداس بدإ

عكاعٌ ايدع ٜٔنؿدةٚا زبدعبِٗ افب اٱمبدإ ٚاعًدِٗ ٜشداحنً ِْٗٛب بًدٛؽ
َةاعب ايجشةٜـ ٚا يةؾع ١بهللخ ٍٛاٱس ، ّ٬ؾًٝس َٔ أَ ١دباٖهلل ٚعكاعٌ
ٚعجخٌُ ا٭  َٔ ٣أاٌ َٓؿع ١غريٖا ا ٫اىبسًُـب.
ؾإ ق ٌٝىبا ا ٜكاعٌ اىبسًُ ٕٛايهؿاح ازبٛامس يعًِ ايهؿاح ٭ْؿسدِٗ
 ٖٛٚايع ٟعهللٍ قً ٘ٝخاكب ١اٯ ،١ٜؾصخٝذ إ أ ٚدا ادا ٤بصدٝػ ١اىبثدٌ،
بكاْ ٕٛساب

ٚيهٔ خاكبجٗا اا٤

ٜٚؿٝهلل اٱط٬م ٭ٕ ايهؿة ظًِ يًٓؿس

بايعا ٜٚ ،ماذ قٓ٘ ظًِ إضاًب يًعا

ٚايػدري ًٚب اىبٝداد ٜٔاىب جًؿد،١

ؾٝعٗة ظًِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗ قبا ٜٓؿكً ٕٛب ايباطٌ ٚقبا ٜهللخة َٔ ٕٚأَٛاٍ
عهً ٕٛب َعة

اٱْؿام ًب ايباطٌ ٚمبجٓع ٕٛقٔ إخةاج يبا يًؿكةا ٤ؾٗٝا

َٔ ايلنا ،٠ؾِٗ ٜ ٫ةا ٕٛاٯخةً ٠ب قٚ ِ ٛؾعًِٗ.
ٚقهلل ٜكاٍ إٕ إسبا

ا ٧يشٜ٫ ٧هللٍ قًْ ٢ؿ ٘ٝقٔ غريٚ ،ٙإ إخبداح

اٯ ١ٜبعًِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗ ٜ٫عدين قدهللّ ععةضدِٗ يًعًدِ َدٔ غريٖدِ،
ٚازبٛامس قهلل ٜأع ٞايعًِ يًهاؾة َٔ غري ٙسٛا َٔ ٤أ خاب٘ ا َٔ ٚأٌٖ
ًََ ١شةن ١أخةٚ ،٣يهٔ اىبسًُـب ٜ٫عًُ ٕٛأحهللاً ٭ِْٗ مبجثً ٕٛيٮٚاَة
ٚايٓٛاٖ ٞاٱ  ٖٞٚ ، ١ٝخري ضبض ٜجصـ بايشُٚ ٍٛايعُ.ّٛ
ٜٚصدداحب ايعًددِ ايددعاع ٞايهؿدداح ،ٱخجٝدداحِٖ ازبخددٛد باٯٜددا ،
ٚايصهللٚد قٔ ايٓبٚ ،٠ٛإقةاضِٗ قٔ ايبشاحا

ايش اا٤

بايٓيب ضبُهلل

ً ٢اا قًٚ ٘ٝآي٘ ٚسًِ ًب ايهجب ايسُا ١ٜٚايسابكٚ ،١إَجٓاقِٗ قٔ
ايجهللبة ًب ا ىبعللا

ايش ادا ٤بٗدا ٚايدش عشدٗهلل بصدهللم ْبٛعد٘ ٚإْؿداقِٗ

يٮَٛاٍ ًب اىبعصٚ ١ٝايعًِ يًٓؿس ٚايػري.
ٜٚأع٬ٖ ٞى ا٭َٛاٍ ىبٓع ايهؿاح َٔ ظًِ ايػري ٚايجعهللٚ ،ٟاٱؾةاط
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ًب ظًِ ايٓؿس َٔٚ ،أسةاح إخججاّ اٯ ١ٜبصٝػ ١ايؿعٌ اىبطداحع ٚا٭َدة
ايهللا ِ٥بكاٚ ٤إسجهللاَ ١ظًِ ايهؿاح ٭ْؿسِٗ حجً ٢ب حاٍ عًـ أَٛا ِ ،
٭ٕ أ ٌ ايعًِ ٖ ٛإخجٝاح ايهؿة ٚازبخٛد ،ؾُاداَٛا ًب َٓدازٍ ايهؿدة
ؾِٗ ظاىب ٕٛ٭ْؿسِٗ.
ٜٚجٓل ٙاىبسًُ ٕٛقٔ ايجعهللٚ ٟايعًِ يًػري  َٔ ٖٛٚ ،ايشٛاٖهلل قً٢
ن ِْٗٛمخري أَ ١أخةا

يًٓاسم ٚخةٚاِٗ يٓشة ايعهللٍ ٚإؾشا ٤أقُاٍ

ايي ٚايص٬اٚ ،عٚ٬عٗدِ ٯٜدا

ايكدةإٓ ايهدة ِٜايدش عجطدُٔ ايجدٛبٝ

ٚاٱْعاح يًهؿاح.
ؾٗع ٙايجَ َٔ ٠ٚ٬صادٜل اٯ ١ٜأق َٔ ٙ٬سدٛح ٠آٍ قُدةإ  ،ؾ دري
أَددٖ ١دد ٞايددش ععُددٌ قبطدداَـب ايبشدداحٚ ٠اٱْددعاح ٚعٓكًددُٗا إفب ايٓدداس
يٲقجباح ٚاٱععاظ ٜٚأعٖ ٞعا ايٓكٌ ضدُٔ ايدهللق ٠ٛافب ايجٛبدٚ ١اٱْابد،١
ٚاسبث قً ٢دخ ٍٛاٱس.ّ٬
***********
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احملرىٌاخ

ر 310د

انصفذح

املىضىع

انصفذح

3

اىبكهللَ١

78

قاْ ٕٛبهلل ١ٜٝٗايجُث ٌٝايكةآْٞ

5

اٯ117 ١ٜ

82

قاْ ٕٛاىبثٌ ايكةآْ ٞحل١

5

اٱقةامس ٚايًػ١

85

قاْ ٕٛمعطُٔ اٯ ١ٜايكةآْ ١ٝٯٜا

9

ًب سٝام اٯٜا

88

قاْ ٕٛماىبثٌ ايكةآْ ٞعأدٜبم

17

اقلاز اٯ١ٜ

92

قاْ ٕٛاىبثٌ ايكةآْ ٞحهُ١

19

اٯ ١ٜس٬ا

97

حبث ب٬غٞ

20

قاْ ٕٛاٯ ١ٜايكةآْ١ٝ

100

قاْ ٕٛايصً ١بـب أَثً ١ايكةإٓ

23

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

104

قاْ ٕٛأسة اىبثٌ ايكةآْٞ

107

حبث ب٬غٞ

27

اؾاضا

اٯ١ٜ

املىضىع

ؾطٌ اىبثٌ ايكةآْ ٞقً ٢ايعةب١ٝ

30

َٔ غاٜا

اٯ١ٜ

108

32

أسبامس ايٓلٍٚ

110

اىبثٌ ايكةآْ ٞعةاث يٲْساْ١ٝ

33

ايجؿسري

قٛي٘ ععافب رََِِ ًَُٛا ٍُنْفِمُوَْد

112

قاْ ٕٛععهللد ٚنثة ٠اىبثٌ ايكةآْٞ

115

حبث قةؾاْٞ

36

قًِ اىبٓاسب١

116

قاْ ٕٛاىبثٌ ايكةآْ ٞس٬ا

48

قًِ اىبٓاسب١

119

إحصاَٛ ٤اضٝع اىبثٌ ايكةآْٞ

51

قاَْ ٕٛثٌ َا ٜٓؿل ايهؿاح

54

عؿسري رفٌِ هَِِِِ اٌَََْ٣اِْ اٌْئََْاد
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