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 دِغٌِْ ثىيَّوِ ثىشَّدََِِْ ثىشَّدٌِِْ
 املقديت

اسبُس هلل ايصٟ دعٌ ايٓعِ ايعع١ُٝ َكاسب١ شبًل اٱْػ#إ ٖٚبٛه#٘      
ا٭ضض، غهٓ٘ فٝٗا بعٓا١ٜ َٔ اهلل، َٚٔ ايؿٛاٖس ع٢ً ععِٝ ايفهٌ اٱهلٞ أْ٘ 

يٓع١ُ اييت ٜٓعِ بٗا ع٢ً ايٓاؽ، ٚفٝ٘ فهٌ َٓ٘ غبشاْ٘ غبشاْ٘ ٜعنٞ ُٜٚٓٞ ا
  بتسا٤ ٚ غتسا١َ ٚمنا٤.

أٟ إٔ أٍٚ ايٓع١ُ ٚزٚاَٗا ٚظٜازتٗا نً٘ فهٌ َٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ ٚي#ٝؼ    
َٔ سس يًٓعِ اٱهل١ٝ َٔ هطف املٛن#ٛ  ٚايتع#سز ٚايهج#ط٠ ل ن#ٌ ف#طز َٓٗ#ا،       

عا  بٗا ع٢ً ايٓاؽ ْع١ُ ٚتًو آ١ٜ ل اشبًل، َٚٔ ايٓعِ اٱهل١ٝ اييت أْعِ اهلل ت
ايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ ٚامل٬ظ١َ بُٝٓٗا، ٚبني ٚدٛز اٱْػإ ل ا٭ضض ٚتٛززُٖا ي٘ ، 
ٚقطبُٗا َٓ٘ ل يًٝ٘ ْٚٗاضٙ ضد٬ّ أٚ أْج٢ ، ٚزاخٌ ايبٝت ٚايػٛم، ٚل اسبهط 

 ٚايػفط.
َٚٔ اٯٜات إٔ نٌ ْعُ#١ َٓٗ#ا تٛيٝسٜ#١ ت ؾ#ض عٓٗ#ا ْع#ِ ن#ج ٠ ٜك#ع          

املٝازٜٔ املدتًف١، ٜٚتذ٢ً ٖصا ايكإْٛ ايجابت ببعج#١ اي#ٓ     سكا٩ٖا، ٚتؿٌُ 
 ، ْٚعٍٚ ايكطإٓ.ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضبُس 

ففٞ نٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ آٜات باٖطات تػ#ترطم املٝ#ازٜٔ املدتًف#١، ٚنٓ#ٛظ     
َتذسز٠ ٌٜٓٗ َٓٗا ايعًُا٤ نٌ ل  ختكاق٘ َٔ غ  إٔ ٜ#ٓكل َٓٗ#ا ؾ#٧، ل    

ٍ ايكطإٓ، ٚاملا٥ع ايصٟ تتكف ب#٘ َعذ#ع٠ اي#ٓ     سذ١ َػتسامي١ ع٢ً قسم ْعٚ
ٚأْٗ#ا عكًٝ#١ بايكٝ#اؽ    َعذ#عات ا٭ْبٝ#ا٤       ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ   ضبُس 

 اسبػ١ٝ نػف١ٓٝ ْٛح، ْٚاق١ قاحل، ٚعكا َٛغ٢ عًِٝٗ ايػ٬ّ.
َٔ ٖصا ايهتاب بتفػ  آٜ#١ ٚاس#س٠ َ#ٔ     ايطابع ٚايػبعٕٛٚقس دا٤ ازبع٤ 

، ٚدا٤ (1)ايػابل بتفػ  آ١ٜ ٚاسس٠ ٖٚٞ آ١ٜ ايبطا١ْ غٛض٠ آٍ عُطإ ٚنصا ازبع٤

                                                 

 . 118غٛض٠ آٍ عُطإ (1) 
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ٖصا ازبع٤ بتفػ  آٜتني ٜتكٌ َٛنٛعُٗا بآ١ٜ ايبطا١ْ ، َع  غتك٬ٍ نٌ ٚاسس٠ 
َٓٗا مبٛانٝع َتعسز٠، نُا ٜتهض َٔ َعاْٞ ايتفػ#  ل ٖ#صا ازب#ع٤ ٚا٭د#عا٤     

عا٥ٔ ايػابك١ ٚنًٗا تفػ  ٚتأٌٜٚ ٚ غتٓباط َٔ شات اٯٜات، َٚا فٝٗا َٔ اشب# 
 ايع١ًُٝ ٚايعكا٥س١ٜ، بفٝض َٔ عٓس اهلل  عع ٚدٌ.

ٚفٝ٘ زع#٠ٛ يعؿ#ام ايك#طإٓ ٚايعًُ#ا٤ ٚايب#اسجني يًت#سبط ل آٜ#ات ايك#طإٓ،         
ٚ قتباؽ ايسضٚؽ ٚاملٛاعغ َٓ٘، َٚٔ ايًطف اٱهلٞ أْٞ أقّٛ بتأيٝف َٚطادع١ 
 ٚتكشٝض أدعا٤ ايتفػ  ٚنصا نت  ايفك١ٝٗ ٚا٭قٛي١ٝ ٚايعكا٥س١ٜ مبفطزٟ َٔ

 ص.ًَمَفََ دِجىيَّوِ َّصِريًثغ   عا١ْ َٔ أسس  ٫ َٔ اهلل عع ٚدٌ ط
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ىَجؤَّْضٌُْ ؤًُْالَءِ صُذِذٌَُّّيٌُْ ًَالَ ُّذِذٌَُّّنٌُْ ًَصُؤٍِْنُوٌَُ دِجىْنِضَوجحِ   ط قىنه تؼبىل

ثألََّجٍِووَ ٍِوِْ ثىيَوْْقِ قُووْ ٌٍُصُوٌث       مُيِّوِ ًَإِرَث ىَقٌُمٌُْ قَجىٌُث آٍَنَّج ًَإِرَث خَيٌَْث ػَعُّوٌث ػَيَوْْنٌُْ  

 .119اٯ١ٜ  صدِيَْْظِنٌُْ إَُِّ ثىيَّوَ ػَيٌٌِْ دِزَثسِ ثىصُّذًُسِ

 

  اإلػراة وانهغت
يًتٓبٝ٘، أْتِ: َبتسأ، أ٤٫ٚ:  غِ  ؾ#اض٠، خ# ، ٚقٝ#ٌ َٓ#از٣ أٟ ٜ#ا       ٖا:

 ٖ٪٤٫، فتهٕٛ مج١ً ذببِْٛٗ ٖٞ اشب .
اعٌ ٖٚٛ اي#ٛاٚ، َٚفع#ٍٛ ب#٘ ٖٚ#ٛ     مج١ً َٔ فعٌ َهاض ، ٚف ذببِْٛٗ:

ايهُ  "ِٖ"، ٚازب١ًُ ساي١ٝ، ٚقٌٝ َػ#تأْف١، د#ا٤ت يبٝ#إ س#اٍ املػ#ًُني،      
 ٚسػٔ غطا٥طِٖ، ٚقاٍ ايفطا٤: أ٤٫ٚ خ ، ٚ"ذببِْٛٗ" خ  بعس خ .

 مج١ً َعطٛف١ ع٢ً مج١ً ذببِْٛٗ. ٫ٚ حيبْٛهِ:
 ايٛاٚ: سطف عطف، ت٪َٓ#ٕٛ: فع#ٌ َه#اض  َطف#ٛ  ٚع٬َ#١      ٚت٪َٕٓٛ:

ضفع٘ ثبٛت ايٕٓٛ ٭ْ٘ َٔ ا٭فعاٍ اشبُػ١، بايهت#اب: د#اض ٚصب#طٚض َتعًك#إ     
 بت٪َٕٓٛ.
 تأنٝس يًهتاب ٖٚٛ َهاف، ٚايهُ  اهلا٤ َهاف ايٝ٘. نً٘:

ٚقٌٝ اي#ٛاٚ ل "ٚت٪َٓ#ٕٛ" سايٝ#١ فته#ٕٛ ازبًُ#١ َٓك#ٛب١ عً#٢ اسب#اٍ،         
 ٚايعطف أقض.

ايعَٔ فته#ُٔ  ايٛاٚ يٲغت٦ٓاف،  شا: ظطف ملا ٜػتكبٌ َٔ  ٚ شا يكٛنِ:
 َع٢ٓ ايؿطط، يكٛنِ: مج١ً َٔ فعٌ ٚفاعٌ َٚفعٍٛ ب٘ ل ضبٌ دط باٱناف١.

فعٌ َأض، ٚايٛاٚ نُ  َتكٌ ل ضبٌ ضفع فاعٌ، ٚازبًُ#١ ٫    قايٛا:
 ضبٌ هلا َٔ اٱعطاب ٭ْٗا دٛاب ؾطط غ  داظّ.

 مج١ً َٔ فعٌ ٚفاعٌ، ل ضبٌ ْك  َكٍٛ ايكٍٛ. آَٓا:
 عطف،  شا ظطف ملا ٜػتكبٌ َٔ ايعَٔ.ايٛاٚ: سطف  ٚ شا خًٛا:

 مج١ً َٔ فعٌ َأض، ٚفاعٌ ل ضبٌ دط باٱناف١ يًعطف. خًٛا:
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فعٌ ٚفاعٌ، ٚازب١ًُ ٫ ضبٌ هلا، ٭ْٗا دٛاب ؾطط غ  عهٛا عًٝهِ: 
 داظّ.

 داض ٚصبطٚض َتعًكإ بعهٛا.عًٝهِ: 
 َفعٍٛ ب٘ بايفتش١ ايعاٖط٠ ع٢ً آخطٙ. ا٭ْاٌَ:

 ل ضبٌ ْك  متٝٝع أٟ غٝعّا.داض ٚصبطٚض  َٔ ايرٝغ:
فعٌ أَط َبين ع٢ً ايػهٕٛ، َٛتٛا: مج١ً َٔ فعٌ ٚفاعٌ ل ضبٌ  قٌ:

ْك  َكٍٛ ايكٍٛ، بر#ٝعهِ: د#اض ٚصب#طٚض َتعًك#إ مبش#صٚف ْك#  عً#٢        
 اسباٍ أٟ ساٍ غٝعهِ.

 سطف َؿب٘ بايفعٌ، ٚ غِ ازب٬ي١  غِ إ َٓكٛب بايفتش١. إ اهلل:
 تٌُ ازب١ًُ ٚدٗني:خ   ٕ َطفٛ  بايه١ُ، ٚذب عًِٝ:
 اْٗا َٔ مج١ً املكٍٛ، فتهٕٛ ل ضبٌ ْك  بايكٍٛ. ا٭ٍٚ:
 مج١ً َػتأْف١ تفٝس ايتعًٌٝ يٮَط باملٛت، ٚايجاْٞ أضدض. ايجاْٞ:
 داض ٚصبطٚض َتعًكإ بعًِٝ، ٚشات َهاف. بصات:

 َهاف ايٝ٘ صبطٚض بايهػط٠ ٭ْ٘ مجع تهػ . ايكسٚض:
ع٘ أٟ  دتُع َع٘ ل خ٠ًٛ، قاٍ اهلل ٜٚكاٍ خ٬ ايطدٌ بكاسب٘ ٚايٝ٘ َٚ

، (2)ٜٚكاٍ "ف٬ٕ خيً#ٛ بف#٬ٕ  شا خازع#٘"    (1) صًَإِرَث خَيٌَْث إِىََ شََْجؼِْنِيٌِْتعا  ط

ٚفٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ إٔ خ٠ًٛ ايهفاض فُٝا بِٝٓٗ ْٛ  خسا ، بإٔ حيح بعهِٗ بعهّا 
ايه#طض  ع٢ً ايبكا٤ ع٢ً ايهفط ٚضباضب١ املػًُني، ٖٚٛ ْٛ  طبازع١ ملا فٝ#٘ َ#ٔ   

 ع٢ً ايهفاض.
ٚخ٬ ٜتعس٣ ٫ٚ ٜتعس٣، ٚدا٤ ل اٯ١ٜ ٫ظَ#ّا َ#ٔ غ#  تع#س، ٚيًس٫ي#١      

 ع٢ً َا ٜسٚض بني ايهفاض عٓس  ْفطازِٖ فُٝا بِٝٓٗ.
ٚايعض: ايؿس با٭غٓإ ع٢ً ايؿ٤ٞ، ٚأْاٌَ ٚأمن٬ت: مجع أمن١ً ٖٚٞ 

ض٩ٚؽ املفكٌ ا٭ع٢ً ايصٟ فٝ٘ ايعفط َٔ اٱقبع، فٝهٕٛ املطاز َٔ ا٭ْاٌَ 
ا٭قابع ٜٚأتٞ أسٝاّْا بًف#غ ايبٓ#إ، مج#ع بٓاْ#١ ٖٚ#ٞ اٱق#بع نً#ٗا، ٚتك#اٍ         

                                                 

 .14غٛض٠ ايبكط٠  (1) 
 .14/239يػإ ايعطب  (2) 
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 يًعكس٠ ايعًٝا َٔ اٱقبع، ٚأْؿس أبٛ اهلٝجِ:
 ٜبًرٓا َٓٗا ايبٓإ املططٸف،

 .(1)ٚاملطَّطف أٟ ايصٟ ُهطف باسبٓا قاٍ: ٚنٌ َفكٌ بٓا١ْ
٢ ٚايرٝغ: ايره ، ٚفٝ٘ أقٛاٍ أخ#ط٣ َكاضب#١ َٚتفطع#١ ع#ٔ ٖ#صا املعٓ#      

:ٖٞٚ 
ٜطاز َٓ٘ ايره  ايهأَ يًعادع ٚغعت ف٬ّْا أغٝع٘ غٝع#ّا: أٟ   ا٭ٍٚ:

 أغهبت٘، ٚقس غان٘ فإغتاظ ٖٚٛ َرٝٸغ.
 ٖٛ أؾس َٔ ايره . ايجاْٞ:
 ٖٛ غٛض٠ ٚأٍٚ ايره . ايجايح:

قتٌ ايٓ   ق٢ً اهلل ل قكٝس٠ عٓسَا بٓت ايٓهط بٔ اسبطخ ٚقايت قت١ًٝ 
 :أباٖا ق ّا ٚغًِ ٚآي٘  عًٝ٘

ٔٸ          ا نإ نطى، يٛ َٓٓت، ٚضمباَ   .(2)شٓلايفت٢ ، ٖٚٛ املرٝغ امُل َ
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚقاٍ  بٔ ٖؿاّ: )فٝكاٍ، ٚاهلل أعًِ: إ ضغٍٛ اهلل 

 .(3) ملا بًر٘ ٖصا ايػفط، قاٍ: يٛ بًرين ٖصا قبٌ قتً٘ ملٓٓت عًٝ٘( ٚغًِ 

ٌٸ ٚشٖ .  أَا غاض ٜرٝغ غٝعّا َٚرٝعّا فُعٓاٙ ْكل ٚق

 يف سيبق اآليبث

 ل ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات اجملاٚض٠ هطفإ:
 ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات ايػابك١، ٚفٝ٘ ٚدٛٙ: ايططف ا٭ٍٚ:

، ٚاي#يت د#ا٤ت ل ايجٓ#ا٤    (4) صخَْْشَ ؤٍَُّزٍايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ط ا٭ٍٚ:

١ً َٔ ع٢ً املػًُني ٚفٛظِٖ باملسح ٚايجٓا٤ َٔ عٓساهلل مبا مل تًٓ٘ أ١َ أٚ أٌٖ َ
 .(1)املًٌ، ٚمبا ٜبني ايٛظا٥ف ايعع١ُٝ اييت ٜتٛيٕٛ ايكٝاّ بٗا ٚ   ّٜٛ ايكٝا١َ

                                                 

 .13/60عطب يػإ اي (1) 
 .7/450يػإ ايعطب  (2) 
 .2/43غ ٠ أبٔ ٖؿاّ  (3) 
 َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ. 110اٯ١ٜ (4) 
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ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبني ٚدّٗا سػّٓا َٔ َعاْٞ خطٚز املػًُني يًٓ#اؽ   
ص  ش حي##  املػ##ًُٕٛ اشب##  ٚايك##٬ح يًٓ##اؽ ىَووجؤَّْضٌُْ ؤًُْالَءِ صُذِذُّووٌَّيٌُْبكٛي##٘ تع##ا  ط

٭ٌٖ ايهفط ٚايه#٬ي١، َٚ#ٔ س#  املػ#ًُني يًٓ#اؽ      مجٝعّا ٜٚطدٕٛ اهلسا١ٜ 
دٗ#ازِٖ ل َػ#ايو ا٭َطب##املعطٚف ٚايٓٗ#ٞ ع#ٔ املٓه##ط، ٚغ#عِٝٗ ل د##صب      

 ايٓاؽ يٲاميإ باهلل، ٚجبُٝع ايهت  املٓعي١، ٜٚفٝس ازبُع بني اٯٜتني أَٛضّا:
بٝإ َا٬ٜقٝ٘ املػًُٕٛ َٔ اسبػ#س ٚا٭ش٣ يجب#اتِٗ عً#٢ اٱامي#إ      ا٭ٍٚ:
ٚايتٓعٜ#ٌ،   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ   ٓاؽ يًتكسٜل بٓب٠ٛ ضبُس ٚزعٛتِٗ اي

 ٚتكٝسِٖ ايتاّ بأزا٤ ايفطا٥ض ٚايٛادبات ايعباز١ٜ.
زع٠ٛ املػًُني يًك  ل دٓ  اهلل، ٚاٱخباض بإٔ خ  أ١َ تك   ايجاْٞ:

ع٢ً ا٭ش٣ ل ايسع٠ٛ    اهلل ع#ع ٚد#ٌ،  ٕ  ْبػ#اط ق#ف١ )خ#  أَ#١( عً#٢        
ص ٭ٕ غٝط ٌٍُصٌُث دِيَْْظِنٌُْتعاقب١ ؾاٖس ع٢ً قسم قٛي٘ تعا  طأدٝاٍ املػًُني امل

ايهفاض ئ ٜهط املػًُني، ٫ٜٚه#ٕٛ َاْع#ّا َ#ٔ َٛاق#ًتِٗ ايػ#عٞ ل َٝ#ازٜٔ       
 ايك٬ح ٚاهلسا١ٜ.

ص ؤُخْشِجَووشْ ىِينَّووجطِ   ٕ خ##طٚز املػ##ًُني  يًٓ##اؽ بكٛي##٘ تع##ا  ط     ايجاي##ح:

ا ٜتًكاٙ املػًُٕٛ َٔ ا٭ش٣ ٫ٜٓشكط بػعٞ املػًُني ل اشب ات، بٌ ٜؿٌُ َ
 َٚاًٜشكِٗ َٔ ايهط ٚأغباب ايهٝس ٚاملهط َٔ ايهفاض.

ع١ً غٝغ ايهفاض امل#صنٛض ل اٯٜ#١ ضب#ٌ ايبش#ح ٖ#ٛ ربًفٗ#ِ ع#ٔ        ايطابع:
اٱاميإ، ٚيٛ أغًُٛا ٱْتف٢ َٛنٛ  ٖصا ايرٝغ ٚ٭ قبشت َف#اِٖٝ ا٭خ#٠ٛ   

 اٱاميا١ْٝ ٖٞ ايػاْس٠ بِٝٓٗ ٚبني املػًُني.
ص بؿ#اض٠ ْؿ#ط   خَْْشَ ؤٍَُّوزٍ ؤُخْشِجَوشْ ىِينَّوجطِ   ْعت املػًُني بٛقف ط  ٕ اشباَؼ:

َفاِٖٝ ايك٬ح بني ايٓاؽ، ٚ غ٬ّ ؾطط َٔ ايهفاض، فٝفٝس ازبُع بني اٯٜتني 
زع٠ٛ املػًُني ملٛاق١ً ازبٗاز ٚايك  ع٢ً ا٭ش٣ ٚعسّ ايٓفٛض ل هاع١ اهلل، 

                                                                                                                            

 اْعط ازبع٤ اسبازٟ ٚاشبُػني َٔ ايتفػ  ٚايصٟ دا٤ خاقا بتفػ  ٖصٙ اٯ١ٜ.(1) 
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        ٖ ِ َ#ٔ اير#ٝغ َ#ع    ٚيعّٚ  دتٓ#اب ايٝ#أؽ َ#ٔ  غ#٬ّ غ ٖ#ِ بػ#ب  َ#ا عٓ#س
 اسبطم ع٢ً  دتٓاب ايتٗإٚ ٚايتفطٜط ٚايهعف ٚاهلٛإ.

َٔ خكا٥ل خ#  أَ#١ أخطد#ت يًٓ#اؽ تًكٝٗ#ا اٱخب#اض َ#ٔ         ايػازؽ:
عٓساهلل تعا  عٔ أسٛاٍ أٌٖ املًٌ ا٭خط٣، َٚ#ا ٜه#ُطٕٚ هل#ا َ#ٔ اسبػ#س      

 ٚايبرض.
يكس شنطت آ١ٜ خ  أ١َ ق#فات املػ#ًُني، َٚٓٗ#ا أْٗ#ِ ٜ٪َٓ#ٕٛ        ايػابع:

 اهلل عع ٚدٌ.ب
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتد  عٔ  اميإ املػ#ًُني بايتٓعٜ#ٌ عً#٢ عب#ٛ ايعُ#ّٛ      
اٱغترطاقٞ يتهٕٛ ٖصٙ ايكف١ ؾاٖس ع٢ً تفهٌٝ املػًُني ًِْٚٝٗ َطتب١ خ  
أ١َ، ٚدا٤ شنطٖا ل اٯ١ٜ ضبٌ ايبشح يبٝإ أْٗا دع٤ َٔ برض ٚسك#س ؾ#طط   

 َٔ أٌٖ ايهتاب ٚايهفاض ع٢ً املػًُني.
 ٜ٪َٕٓٛ بايتٛضا٠ زٕٚ اٱظبٌٝ ٚايكطإٓ.فايٝٗٛز  
 ٚايٓكاض٣ ٜ٪َٕٓٛ بٓعٍٚ ايتٛضا٠ ٚاٱظبٌٝ زٕٚ ايكطإٓ. 
ٚاملػًُٕٛ ٜ٪َٕٓٛ بايكطإٓ ٚمجٝع ايهت  ايػُا١ٜٚ ايػابك١، ٖٚٛ أَط  

 َ ؾض َٔ آٜات ايكطإٓ َٔ ٚدٛٙ:
 صب٧ ايكطإٓ َكسقّا يًتٛضا٠ ٚاٱظبٌٝ.ا٭ٍٚ:
 ضا٠ ٚاٱظبٌٝ َٔ ا٭سهاّ.تهُٔ ايكطإٓ ملا ل ايتٛ ايجاْٞ:
 ايكطإٓ ٖٛ ايهتاب ازباَع يٲسهاّ.ايجايح:
ًَىٌَْ آٍََِ ؤَىْوُ ثىْنِضَوجحِ ىَنَوجَُ   دا٤  ل آ١ٜ )خ  أ١َ( قٛي٘ تعا  ط ايجأَ:

ص ٚت##سٍ عًٝ##٘ ٖ##صٙ اٯٜ##١، فُ##ع اٱامي##إ ٜ##عٍٚ اسبػ##س ٚاير##ٝغ عً##٢   خَْْووشًث ىَيُووٌْ

ِ ٚايٛظض، َٚاٜ ؾض عٓ٘ ل ع#امل  املػًُني، ٜٚػًِ قاسب٘ مما ٜػبب٘ َٔ اٱث
ايكٍٛ ٚايفعٌ، ٚشنط املػًُني بػ٤ٛ غٝب١ أٚ  ف ا٤ٶ، ٚايتعسٟ عًِٝٗ، فاٱاميإ 

 ٚاق١ٝ ٚآَٔ ٚغ١َ٬ ل ايٓؿأتني.
َ#ٔ فه#ٌ اهلل ع#ع ٚد#ٌ عً#٢ خ#  أَ#١  خباضٖ#ا ع#ٔ ايهٝفٝ#١            ايتاغع:

ا بايهؿف ايٓفػا١ْٝ اييت حيًُٗا أظا٤ٖا أٌٖ املًٌ ا٭خط٣، ٚدا٤ اٱخباض ٖٓ
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عٔ عًِ َٔ عًّٛ ايرٝ  ٖٚٛ برض ايهفاض يًُػًُني، ل شات ايٛقت ايصٟ 
 حي  هلِ فٝ٘ املػًُٕٛ اشب  ٚايك٬ح.

،  ٕ اٱخباض اٱهلٞ (1) صىَِْ َّعُشًُّمٌُْايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜط ايجاْٞ:

 يًُػًُني عٔ برض ٚنطٙ ايهفاض هلِ ي٘ َٓافع نج ٠ ، ٜٚفٝس ازبُع بني اٯٜتني
 ٚدّٖٛا:

 زع٠ٛ املػًُني يًشصض ٚاسبٝط١ َٔ ايهفاض. ا٭ٍٚ:
 ٕ ايبرض ٚايهطٙ ٜ دٌ    اشباضز بايتعسٟ ٚايعسٚإ ٚايعًِ  ايجاْٞ:

فاٯ١ٜ ذبح املػًُني ع٢ً ايبكا٤ ل ساٍ ٜكع١ ٚفط١ٓ ٚعسّ ضنٕٛ ايهفاض ي#صا  
 دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بإدتٓاب  رباشِٖ بطا١ْ ٚخاق١.

ٚاير##ٝغ  ضاز٠ ايكت##اٍ،   كازٜل اشباضد١ٝ يًبرضَٔ أؾٗط امل ايجايح:
ٚل ازبُع بني اٯٜتني بؿاض٠ يًُػًُني، فإ قاّ ايهافط مبكات١ً املػ#ًُني ف#إ   

ًَإُِْ ايٓكط سًٝف املػًُني فكس د#ا٤ ل آٜ#١ )ي#ٔ ٜه#طٚنِ( قٛي#٘ تع#ا  ط      

 ص.ُّقَجصِيٌُمٌُْ ٌَُّىٌُّمٌُْ ثألَدْدَجسَ

 اٍ دا٤ بأزا٠ ايؿطط ) ٕ(.َٚٔ اٱعذاظ ل املكاّ إٔ ايكت 
بعح ايػه١ٓٝ ل ْفٛؽ املػًُني ٚعسّ ايفع  مما ٜه#ُطٙ ايهف#اض    ايطابع:

يًُػًُني َٔ ايرٝغ ٚايعسا٠ٚ ٚ َت٤٬ قسٚضِٖ بايبرض يًُػًُني نُا ظٗط 
بعهِٗ ا٭ْاٌَ َٔ ايرٝغ ع٢ً املػًُني، فاؾس َا ٜه#ٕٛ ب#ني املػ#ًُني ٚب#ني     

ايٓتٝذ١  ٫ ٖعامي١ ايهفاض سكطّا ، يًُ#سز  ٖ٪٤٫ ٖٛ ايكتاٍ بايػٝف، ٫ٚتهٕٛ 

 .(2) صفَيٌَْ صَقْضُيٌُىٌُْ ًَىَنَِِّ ثىيَّوَ قَضَيَيٌُْاٱهلٞ يًُػًُني ، قاٍ تعا  ط

زع٠ٛ ايهفاض    ايهف عٔ املػًُني، ٚعسّ ايتُازٟ ل ايرٝغ  اشباَؼ:
  ٚاسبػس يًُػًُني ٭ٕ ايٓتٝذ١ خػاض٠ ٖٚعامي١ ايهفاض ٚايفاغكني، فكٛي٘ تعا

                                                 

 .111اٯ١ٜ آٍ عُطإ (1) 
 . 17غٛض٠ ا٭ْفاٍ (2) 
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ص خ  يًهفاض َٔ اهلعامي#١ ل غ#ٛح املع#اضى ٚتعطن#ِٗ يًكت#ٌ      قُوْ ٌٍُصٌُث دِيَْْظِنٌُْط

 ٚايػ  ٚأخص أَٛاهلِ غٓا٥ِٗ.
ازبُ##ع ب##ني اٯٜ##تني ذب##صٜط ٚ ْ##صاض يًهف##اض َ##ٔ ايتع##سٟ عً##٢  ايػ##ازؽ:

 املػًُني ٚزٜاضِٖ ٚأَٛاهلِ.
عً#٢   خباض املػًُني بإٔ غٝغ ايهف#اض، ٚتع#اٖطِٖ فُٝ#ا بٝ#ِٓٗ      ايػابع:

ايه##طٙ ٚاسبك##س عً##٢ املػ##ًُني ي##ٔ ٜه##ط اٱغ##٬ّ ٚأسه##اّ ايؿ##طٜع١، ٜٚه##ٕٛ 
 املػًُٕٛ َٓ٘ ل َأَٔ، ٚإ دا٤ َٓ٘ نطض فاْ٘ أش٣ غطعإ َا ٜعٍٚ.

قس حيسخ قتاٍ بني املػًُني ٚايهفاض، ٜٚٗعّ ايهفاض، ف#٬ ٜبك#٢    ايجأَ:
 عٓسِٖ  ٫ ايرٝغ ٚاسبكس، ٖٚٛ بهاع١ ايعادع.

ني بًشاظ ٖصا املع٢ٓ  ؾاض٠    عسّ  غتطاع١ ايهفاض ٚل ازبُع بني اٯٜت
ايهطٙ ثا١ْٝ ل ايكتاٍ، ٚ ٕ عازٚا فاِْٗ حباٍ أنعف مما ناْٛا فتهٕٛ ٖعاميتِٗ 

عُوٌَّ الَ  أَاّ املػًُني َٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تع#ا  ط 

 .(1) صُّنْصَشًَُُ

٭ْٗ#ِ ٜ٪َٓ#ٕٛ بايهت#اب    إ ايٓك#ط ل املع#اضى سًٝ#ف املػ#ًُني     ايتاغع:
 ٚايتٓعٌٜ نً٘.
 ص ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:دِذَذْوٍ ٍِِْ ثىيَّوِايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ط ايجايح:

إ ايهف##اض ٫حيب##ٕٛ املػ##ًُني ٭ٕ ايصي##١ سً##ت بايهف##اض فٗ##ِ       ا٭ٚ :
ساغسٕٚ يًُػًُني، ٚن#اضٖٕٛ ٭سه#اّ ايؿ#طٜع١، َ#ع إٔ ايصي#١ مل ته#طب       

ٚازبشٛز، ٜٚعٌُ املػًُٕٛ ع٢ً ظباتِٗ َٔ عًِٝٗ  ٫ بػب   ختٝاضِٖ ايهفط 
 بطاثٔ ايهفط، ٚربًٝكِٗ َٔ ايصي١ ٚاهلٛإ بسعٛتِٗ    اٱغ٬ّ.

 ٕ قسٚض ايبرها٤ َٔ َٓاظٍ ايصي١ ئ تهط املػًُني، ٚئ متٓ#ع   ايجا١ْٝ:
ق٢ً اهلل ظسف دٝٛف املػًُني، ٚ ْتؿاض اٱغ٬ّ ببٝإ َعذعات ايٓ  ضبُس 

 ؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، ٚ قا١َ اسبذ١ ٚاي ٖإ.ٚتهاٌَ اي عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

                                                 

 .111غٛض٠ آٍ عُطإ (1) 
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امل٬ظَ##١ ب##ني ايصي##١ ٚاي##برض يًُػ##ًُني، فُ##ٔ ٜ##برض املػ##ًُني   ايجايج١:
ٱغ٬َِٗ ٚسػٔ مستِٗ، فإ ايصي١ ٚاملػه١ٓ تكاسب٘، ٚفٝ٘ ذبصٜط َٔ برض 
املػ##ًُني، ٚبع##ح يًػ##ه١ٓٝ ل قً##ٛب املػ##ًُني مب##ا ًٜك##اٙ ع##سِٖٚ َ##ٔ اشب##عٟ 

 ٚا٭ش٣.
ُع ب#ني اٯٜ#تني ذب#صٜط يًُػ#ًُني َ#ٔ اي#صٜٔ ق#اَٛا بكت#ٌ         ل ازب ايطابع١:

ا٭ْبٝا٤ بر  سل، قشٝض أْ٘ عٓس ايبعج١ ايٓب١ٜٛ املباضن١ يٝؼ ٭ؾدام ايصٜٔ  
ق٢ً اهلل عًٝ#٘  قتًٛا ا٭ْبٝا٤ َٔ ٚدٛز، يتكسّ ظَاِْٗ ع٢ً ظَإ ايٓ  ضبُس 

، ٚيه##ٔ ايتش##صٜط ٜك##ع عً##٢ أٚي٦##و اي##صٜٔ ٖ##ِ َجً##ِٗ ل ايهف##ط   ٚآي##٘ ٚغ##ًِ
 ٚازبشٛز.

ايتٓال بني ع#ع املػ#ًُني، ٚشٍ ايهف#اض، ٚسك#ٍٛ ايٓف#ط٠ عٓ#س        اشباَػ١:
ايهفاض بػب  َا عًٝ٘ املػًُٕٛ َٔ ايعع، َع أْ٘ ل ا٭قٌ زع٠ٛ هلِ يسخٍٛ 

 اٱغ٬ّ ٚبًٛغ شات املطات  ل ايعع ٚايؿإٔ.
يعّٚ سصض املػًُني َٔ ايهفاض ٚ ٕ  زعٸٛا اٱاميإ ظاٖطّا، ٫ٕ  ايػازغ١:

 ض ع٢ً ل قسٚض ايهفاض َٔ ايرٌ ٚاسبػس ٚايرٝغ.املسا
نطب اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايهفاض ايصي١ ٭ْ٘ غبشاْ٘ ٜعًِ َا ل   ايػابع١:

 قسٚضِٖ َٔ ايرٝغ ٚاسبػس ٚايبرض يًُػًُني.
 ص ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:ىَْْغٌُث عٌََثءًايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ط ايطابع:

، ٚٚدٛز أ١َ قاسب١ َِٓٗ، بٝإ ايتبأٜ بني أٌٖ ايهتاب أْفػِٗ ا٭ٚ :
فٌٗ ٖصٙ ا٭١َ ذبٌُ ايرٝغ ٚايبرض يًُػًُني أٜهّا، ازب#ٛاب عً#٢ ٚدٗ#ني    
بًشاظ َع٢ٓ اٯ١ٜ، فع٢ً ايك#ٍٛ ب#إٔ امل#طاز اي#صٜٔ زخً#ٛا اٱغ#٬ّ َ#ٔ أٖ#ٌ         
ايهتاب، فِٗ َػًُٕٛ ، ٚخيطدٕٛ َٔ َعاْٞ ايصّ يًصٜٔ ٜبره#ٕٛ املػ#ًُني   

٢ً املع٢ٓ بإٔ املطاز َٔ اٯ١ٜ أ١َ ٚفطق#١  ايٛاضز٠ ل اٯ١ٜ ضبٌ ايبشح ، ٚاَا ع
َٔ أٌٖ ايهتاب ، فازبٛاب إٔ َجٌ ٖصٙ ا٭١َ ٫ تعض ا٭ْاٌَ َٔ ايرٝغ ع٢ً 

ىَضَجِذََُّ ؤَقْشَدَيٌُْ ٌٍََدَّرً ىِيَّزَِِّ آٍَنُوٌث ثىَّوزَِِّ قَوجىٌُث إَِّّوج     املػًُني ، بسيٌٝ قٛي٘ تعا  ط
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، ْع##ِ ٖٓ##اى َ##ا٥ع ل اٱامي##إ (1) صغِوو َ ًَسُىْذَجّ ووجَّصَووجسٍَ رَىِوولَ دِووإََُّ ٍِوونْيٌُْ قِغ ْ

بايهت##اب نً##٘ ٭ٕ املػ##ًُني  ْف##طزٚا باٱامي##إ بايتٓعٜ##ٌ عً##٢ عب##ٛ ايعُ##ّٛ        
 اٱغترطاقٞ.
ل ازبُع بني اٯٜ#تني زع#٠ٛ    ايٓ#اؽ مجٝع#ّا يٲْك#ات ٯٜ#ات        ايجا١ْٝ:

 اير ٟ.ايكطإٓ، ٚايتسبط ل َعاْٝٗا ايكسغ١ٝ َٚا هلا َٔ اٱعذاظ ايصاتٞ ٚ
اميٓ##ع اٱْكط##ا     شن##ط اهلل تع##ا  اٱْػ##إ َ##ٔ اير##ٝغ ٚاسبػ##س   ايجايج##١:

يًُػًُني، يصا ف#إ اي#صّ اي#ٛاضز ل اٯٜ#١ يًهف#اض بػ#ب  غ#ٝعِٗ  من#ا ٖ#ٛ ل          
 َفَٗٛ٘ زع٠ٛ هلِ يًك٬ح، ٚاٱاميإ بايتٓعٌٜ.

بٝ##إ سكٝك##١ ٖٚ##ٞ إٔ ت##٠ٚ٬ اٯٜ##ات ٚايػ##ذٛز هاع##١ هلل أَ##ط   ايطابع##١:
أٌٖ اٱاميإ ل املًٌ ايػُا١ٜٚ يصا ف#إ املػ#ًُني يٝػ#ٛا أٍٚ َ#ٔ      َتٛاضخ بني

دا٤ بايػذٛز هلل تعا ، ب#ٌ ٖ#ٛ َك#اس  سبٝ#ا٠ اٱْػ#إ ل ا٭ضض، ٚأٍٚ      
َ##اتًك٢ آزّ َ##ٔ امل٥٬ه##١ ٖ##ٛ ايػ##ذٛز،  ش غ##ذسٚا ي##٘ هاع##١ هلل ع##ع ٚد##ٌ،  
  ٔ  يٝشطم اٱْػإ ع٢ً تعاٖس ايػذٛز أٜاّ سٝات٘، ٜٚ ن٘ َ اث#ّا ٭٫ٚزٙ َ#

 بعسٙ.
ل اٯ١ٜ زع٠ٛ    أٌٖ ايهتاب يًتكسٜل بٓعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس  اشباَػ١:

 اهلل، ٭ٕ اٱاميإ بايتٓعٌٜ نًٞ هبٝعٞ ٜؿٌُ ايهت  ايػُا١ٜٚ املٓعي١.
، ٚفٝ#٘  (2)صُّؤٍِْنُوٌَُ دِجىيَّووِ  ايك١ً ب#ني ٖ#صٙ اٯٜ#١ ٚقٛي#٘ تع#ا ط     اشباَؼ: 

 َػا٥ٌ:
ملػ#ًُني، ٚاٱَتٓ#ا  ع#ٔ    سح َ٪َين أٌٖ ايهتاب ع٢ً ْك#ط٠ ا  ا٭ٚ :

  عا١ْ ايهفاض ٚايفاغكني عًِٝٗ.
بعح ايػ#ه١ٓٝ ل ْف#ٛؽ املػ#ًُني بٛد#ٛز أَ#١ ق#اسب١ َ#ٔ أٖ#ٌ          ايجا١ْٝ:

ايهتاب تبازض    فعٌ اشب ات، ٚتعٌُ ايكاسبات يٲؾاض٠    يعّٚ ايفكٌ 
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بني ايٓاؽ فًٝؼ نٌ غ  َػًِ ٜعغ أْاًَ٘ ع٢ً املػ#ًُني غٝع#ّا ٚنطٖ#ّا، ٚإٔ    
 ١َ اييت تػاض  ل اشب ات ٚيٝػت َٔ املؿطنني.تًو ا٭

يكس شنطت ٖصٙ اٯ١ٜ ايتٓاقض ايصٟ عًٝ٘ ايهف#اض، ٚايتب#أٜ ب#ني     ايجايج١:
 زع###ا٥ِٗ اٱامي###إ، ٚ خف###ا٥ِٗ ايع###سا٠ٚ ٚاي###برض يًُػ###ًُني ٚد###ا٤ت آٜ###١   

 ص يتبني يًٓاؽ قبض ايهفط ٚازبشٛز.ُّؤٍِْنٌَُُ دِجىيَّوِط

تطغٝ  باٱاميإ، ٚزع٠ٛ يًٗسا١ٜ ٚل قٛي#٘   ل ازبُع بني اٯٜتني ايطابع١:
ص تطغٝ  يًٓاؽ بايك٬ح ٚاٱغتكا١َ، َٚ#ٔ  ًَؤًُْىَتِلَ ٍَِِ ثىصَّجىِذِ َتعا ط

 ايك٬ح  دتٓاب عسا٠ٚ املػًُني.
 ، ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:(1) صىَِْ صُيْنَِِايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ طايػازؽ: 

 ٚحياضبٕٛ املػًُني. اٱْصاض ٚايٛعٝس يًصٜٔ ٜعازٕٚ اٱغ٬ّ، ا٭ٚ :
ؤًُْىَتِولَ  دا٤ت آ١ٜ )ئ ترين( بايٛعٝس بايٓاض يًهف#اض، ق#اٍ تع#ا  ط    ايجا١ْٝ:

 ص.ٌٍُصٌُث دِيَْْظِنٌُْص ٚفٝ٘ بٝإ ٚتفػ  يٲْصاض ل قٛي٘ تعا  طؤَصْذَجحُ ثىنَّجسِ

زع##٠ٛ املػ##ًُني يع##سّ اٱفتت##إ مب##ا عٓ##س ايهف##اض َ##ٔ ا٭َ##ٛاٍ      ايجايج##١:
 عطايهفاض َٔ غ٤ٛ ايعاقب١.ٚا٭٫ٚز، ملا ٜٓت
 صٚفٝ٘ َػا٥ٌ:سِّخٍ فِْيَج صِشٌّايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ط ايػابع:

تٛنٝ##س خػ##اض٠ أع##سا٤ اٱغ##٬ّ، ٖٚ##صٙ ايًدػ##اض٠ ٫تٓشك##ط       ا٭ٚ :
 باٯخط٠، بٌ تؿٌُ اسبٝا٠ ايسْٝا.

نعف ٖٚٚٔ ايصٜٔ ٜبره#ٕٛ املػ#ًُني، ٚتً#ف أَ#ٛاهلِ ؾ#اٖس       ايجا١ْٝ:
املػًُني، ٚ ٕ  ختاض ايهف#اض ايكت#اٍ ف#إ ايٓتٝذ#١ ٖ#ٞ      ع٢ً عذعِٖ عٔ قتاٍ 
 ٖعاميتِٗ ٚخػاضتِٗ.

 ٕ ساٍ ايرٝغ اييت أخ# ت عٓٗ#ا ٖ#صٙ اٯٜ#١ ي#ٔ ته#ط املػ#ًُني          ايجايج١:
ٱفتكاض ايهفاض    املسز، فإ قٌٝ  ٕ ا٭َٛاٍ عٓسِٖ، فازبٛاب  ْٗا    ظٚاٍ 

 ٚنٝا  ٚ ٕ  ْفاقِٗ ٫ٜ٪زٟ  ٫    نطضِٖ.
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 طٙ ٚسكس ايهفاض يًُػًُني َٔ ظًُِٗ ٭ْفػِٗ ايصٟ أختتُت ن ايطابع١:
ص َٚٔ ٜه#ٔ ظامل#ّا يٓفػ#٘    ًَىَنِِْ ؤَّْفُغَيٌُْ َّظْيٌََُُِب٘ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعا  ط

 فع٢ً املػًُني اسبصض َٓ٘، ٚاٱَتٓا  عٔ ٚزٙ.
 ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ آ١ٜ ايبطا١ْ، ٚفٝ٘ َػا٥ٌ: ايجأَ:
ٖصٙ اٯ١ٜ إٔ ايهفاض ٫حيبٕٛ املػًُني، مما ٜكتهٞ  دتٓاب بٝٓت  ا٭ٚ :

  رباشِٖ بطا١ْ.
يكس دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ نبٝإ ٚتفػ  يًٓٗٞ ايٛاضز ل اٯ١ٜ ايػابك١  ايجا١ْٝ:

 خبكٛم يعّٚ عسّ  رباش بطا١ْ َٔ ايهفاض.
َٔ خكا٥ل ايبطا١ْ ايٓكٝش١ ٚاٱخ#٬م، بُٝٓ#ا ٜعٗ#ط اي#صٜٔ      ايجايج١:

 يبرض يًُػًُني، عٓس اشب٠ًٛ فُٝا بِٝٓٗ.نفطٚا ايعسا٠ٚ ٚا
َٔ نإ ٜعٗط سػسٙ ٚبره٘ يو ل خًٛت٘ جي   دتٓاب ايطنٕٛ  ايطابع١:

  يٝ٘.
املساض ل تعٝني ايبطا١ْ ٚ ظٗاض ايٛز ير#  املػ#ًِ ي#ٝؼ َ#اٜعٗط      اشباَػ١:

ع٢ً ايًػإ ٚسسٙ بٌ َاٜبسٜ٘ ل خًٛت٘ َع أٌٖ ًَت٘ ٚأقشاب٘، ٚدا٤ت ٖصٙ 
 ٠ ايصٜٔ نفطٚا يًُػًُني.اٯ١ٜ بفهض عساٚ
عض ا٭ْاٌَ ل ٖصٙ اٯ١ٜ ؾاٖس ع٢ً ايطغب١ بًشٛم ايه#طض   ايػازغ١:

باملػ#ًُني، ٚ ْتٗ#اظ ايفطق#١ امل٪اتٝ#١ يٲْكه#اض عً#ِٝٗ، مم#ا ٜػ#تًعّ اسبٝط#١          
 ٚايٝكع١ ٚاسبصض، َٚٔ َكازٜل اسبصض  دتٓاب  غتٝطإ ٖ٪٤٫.

ُني بًشاظ ازبُع َع حيتٌُ عض ايهفاض أْاًَِٗ غٝعّا َٔ املػً ايػابع١:
 اٯ١ٜ ايػابك١ ٚدّٖٛا:

اْ##٘ َ##ٔ ايع##سا٠ٚ اي##يت تعٗ##ط عً##٢ أيػ##١ٓ ايهف##اض نُ##ا ل قٛي##٘      ا٭ٍٚ:
 ص.قَذْ دَذَسْ ثىْذَيْعَجءُ ٍِِْ ؤَفٌَْثىِيٌِْتعا ط

 أْ٘ مما ربفٝ٘ قسٚض ايهفاض َٔ ايعسا٠ٚ يًُػًُني. ايجاْٞ:
يح يًبرها٤ اييت عض ا٭ْاٌَ فطز آخط َٔ ايعسا٠ٚ، ٚقػِٝ ثا ايجايح:

 دبطٟ ع٢ً ايػ١ٓ ايهفاض َٚاربفٝ٘ قسٚضِٖ.
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ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، ٖٚ٪٤٫ قس ٫ٜعطفِٗ املػًِ ٭ِْٗ حيطقٕٛ ع٢ً 
 خفا٤ ايعسا٠ٚ ف٬ ٜعٗط ع٢ً أيػٓتِٗ  ٫  زعا٤ اٱاميإ باهلل ٚايتك#سٜل بٓب#٠ٛ   

ط ، فذا٤ت اٯ١ٜ يفهشِٗ ل خًٛتِٗ، ٚذبصٜق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِضبُس 
 املػًُني َٔ  رباشِٖ بطا١ْ.

ٖصٙ اٯ١ٜ زع٠ٛ يًُػًُني يتٛظٝف ايعكٌ ٚايتسبط ل ايك٬ت َع  ايجا١َٓ:
قَذْ ايٓاؽ، ٚسػٔ  ختٝاض ايبطا١ْ ٚاشباق١ يكٛي٘ تعا  ل خامت١ اٯ١ٜ ايػابك١ ط

 ص.دََّْنَّج ىَنٌُْ ثَّٓجسِ إُِْ مُنْضٌُْ صَؼْقِيٌَُُ
 ١ٜ ٚاٯٜات ايتاي١ٝ، ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:ايك١ً بني ٖصٙ اٯ ايططف ايجاْٞ:

 ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ، ٚفٝ٘ َػا٥ٌ: ا٭ٍٚ:
 ايبٝإ ٚايتفكٌٝ يبرض ايهفاض يًُػًُني.ا٭ٚ :
قس ٜعٔ بعض املػًُني  عبكاض بر#ض ايهف#اض يًُػ#ًُني بع#ض      ايجا١ْٝ:

ُ#اّ َ#ا   ا٭ْاٌَ عٓس اشب٠ًٛ، فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يت#بني إٔ ايهف#اض ٜت#ابعٕٛ بأٖت   
ٜكٝ  املػًُني، ٚأِْٗ ٜفطسٕٛ عٓسَا ٜتع#طض املػ#ًُٕٛ ي#ٮش٣ ٚايه#طض،     
ٚفٝ٘ زع٠ٛ يًُػًُني ملٓع مشات١ ا٭عسا٤، ٜٚتشكل ٖصا املٓع بٛسس٠ املػ#ًُني  
ٚاسبطم ع٢ً  تٝإ ايفطا٥ض ٚايعبازات ٚايتُػو بايكطإٓ ٚايػ١ٓ، ٚايبكا٤ ل 

 ساٍ ٜكع١ ٚسصض ٚسٝط١.
ٚ ضؾ#ازِٖ    غ#بٌ زف#ع ٚه#طز آث#اض َ#ا ٜه#ُط         عا١ْ املػًُني  ايجايج١:

ايهفاض ٚايفاغكٕٛ َٔ ايرٝغ يًُػًُني بإٔ ٜك  املػًُٕٛ، ٜٚتكٝسٚا بأسهاّ 
 ايتك٣ٛ ٚاشبؿ١ٝ َٔ اهلل عع ٚدٌ.

ملا أخ ت ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ س  املػًُني يًهفاض، ٚبرض ايهف#اض   ايطابع١:
اض عٓ##سَا ٜ##أتٞ يًُػ##ًُني د##ا٤ت اٯٜ##١ ايتايٝ##١ ل بٝ##إ  نت٦##اب ٚس##عٕ ايهف## 

يًُػًُني خ  ْٚفع، ٚفطسِٗ عٓسَا ٜأتٞ يًُػًُني نطض أٚ تكٝبِٗ َكٝب١، 
ٚفٝ#٘ ؾ#اٖس عً##٢ بره#ِٗ يًُػ##ًُني، ٚتفػ#  ٚبٝ#إ هل##صا اي#برض، ٚزع##٠ٛ       

 يًُػًُني ٭خص اسبا٥ط١ ٚاسبٝط١ َٔ ايهفاض.
ٜفٝس ازبُع بني اٯٜتني زع٠ٛ املػًُني يعسّ اٱْتكاّ َٔ ايهفاض  اشباَػ١:

فاغ##كني بػ##ب  َ##ال ق##سٚضِٖ َ##ٔ اير##ٌ ٚاير##ٝغ ٚاسبػ##س يًُػ##ًُني،    ٚاي
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ٚ ظٗاضِٖ ايؿُات١ عٓسَا ٜكٝ  املػًُني نطض،  ش زعت اٯ١ٜ املػًُني    
ايتشًٞ بايك  ٚايتك#٣ٛ نػ#بٌٝ ي#سفع أش٣ ايهف#اض ٚايت#ٛقٞ َ#ِٓٗ بإدتٓ#اب        

  رباشِٖ بطا١ْ ٚخاق١.
ػ#ًُني بكٛي#٘ تع#ا     أخ ت اٯ١ٜ ايتايٝ#١ ع#ٔ نٝ#س ايهف#اض بامل     ايػازغ١:

ص مم#ا ٜ#سٍ عً#٢ إٔ ايهف#اض ٫ٜهتف#ٕٛ      ًَإُِْ صَصْذِشًُث ًَصَضَّقٌُث الَ َّعُوشُّمٌُْ مَْْوذُىٌُْ شَوْْت ج   ط

 بايرٝغ ٚاسبكس بٌ اميهطٕٚ باملػًُني.
قُوْ إ َهط ايهفاض ئ ٜػتُط ه٬ّٜٛ، يكٛي٘ تعا  ل ٖصٙ اٯ١ٜ ط ايػابع١:

غ ٚاسبكس ٜفػس ايهٝس ٚجيعً٘ ظاٖطّا َؿ٫ًّٛ، يصا فإٕ ص نُا إ ايرٌٍُٝصٌُث دِيَْْظِنٌُْ

ايٓٗ##ٞ ع##ٔ  غ##تبطإ ٖ##٪٤٫ ب##طظر زٕٚ نٝ##س ايهف##اض، َٚٓ##ع َ##ٔ  ق##طاضِٖ    
 باملػًُني.

زع٠ٛ املػًُني يٲيتفات    َا حيًُ٘ غ ِٖ أظا٤ِٖ َٔ َع#اْٞ   ايجا١َٓ:
اي#ٛز أٚ اي#برض، ٚس##ح املػ#ًُني عً##٢ ايعُ#ٌ عً#٢ ع##سّ مشات#١ ا٭ع##سا٤،       

 ٖصا ايعٌُ بايك  ٚايتكٝس بأسهاّ ايؿطٜع١. ٜٚتذ٢ً
بٝإ َٓافع ايك  ل زض٤ غٝغ ٚسػ#س ا٭ع#سا٤، ٚبٝ#إ سكٝك#١      ايتاغع١:

 ٖٚٞ إٔ ايك  غ٬ح ٚٚاق١ٝ َٔ ايعسا٠ٚ ٚايهٝس.
بؿ##اض٠ املػ##ًُني ب##إ اهلل ع##ع ٚد##ٌ ٜعً##ِ َ##ا ٜفعً##٘ ايهف##اض     ايعاؾ##ط٠:

ِٖ ٚ خ٬قِٗ ايعباز٠ ٚايفاغكٕٛ، ٖٚٛ ايصٟ ٜٓكط املػًُني بك ِٖ ٚتكٛا
 هلل تعا ، ٜٚسفع أش٣ ٚنطضايهفاض، ٜٚطز نٝسِٖ    عبٛضِٖ.

 ص ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:ًَإِرْ غَذًَْسَايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ٚط ايجاْٞ:

زع٠ٛ يًُػًُني يًشصض َٔ ايهفاض ٚايفاغكني عٓ#س ايع#عّ عً#٢     ا٭ٚ :
 ع ايؿُات١.َٛاد١ٗ ا٭عسا٤، ٚيعّٚ ايتكٝس بأسهاّ ازبٗاز ٚايتك٣ٛ ملٓ

ق٢ً ص ملداهب١ ايٓ  ضبُس ًَإِرْ غَذًَْسَ ْتكاٍ ير١ اشبطاب ل آ١ٜ ط ايجا١ْٝ:

ٚبٝ#إ دٗ#ازٙ ٚايك#شاب١ َ#ٔ املٗ#ادطٜٔ ٚا٭ْك#اض ل        اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ    
 َٛاد١ٗ ا٭عسا٤، ٚفهض برض ٚنٝس املٓافكني ٚأٌٖ ايبرها٤ ٚاسبػس.
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ٜطد#ٛ بٗ#ا ايهف#اض سب#ٛم     غاع١ املٛاد١ٗ ٚغاس١ اسبطب َٓاغ#ب١   ايجايج١:
ا٭ش٣ باملػًُني، ٜٚعٗطٕٚ عٓسٖا غٝعِٗ ٚسػسِٖ َٚه#طِٖ، فذ#ا٤ت آٜ#١    

ص ل غٝام ٖصٙ اٯٜات يسع٠ٛ املػًُني يعسّ ايتدًف عٔ ازبٗاز، ًَإِرْ غَذًَْسَط

 ٚعسّ تطى ثرط٠ ٜٓفص َٓٗا ا٭عسا٤، ٜٚبجٕٛ َٓٗا مسَِٛٗ ٚنٝسِٖ.
ض عٔ َٓع غٝغ ايهف#اض يًُػ#ًُني َ#ٔ    ص  خباًَإِرْ غَوذًَْسَ ل آ١ٜ ط ايطابع١:

 ازبٗاز.
ٚل ازبُع بني اٯٜتني بؿاض٠ ْكط املػًُني، ٭ٕ ايهف#اض ٜٚفطس#ٕٛ  شا    

ٌٍُصٌُث أقابت املػًُني َكٝب١ أٚ تعطنٛا يًدػاض٠ ٚاهلعامي١، ٭ٕ قٛي٘ تعا  ط

ص ؾاٖس ع٢ً  َت٤٬ ْفٛؽ ايهفاض باسبػط٠ ٚا٭غ٢ ٖٚٛ ايصٟ ٜ ؾض دِيَْْظِنٌُْ

 ط املػًُني، ٚخطٚدِٗ َٔ املعاضى بايعفط ٚاير١ُٝٓ.عٔ ْك

 إػجبز اآليت
بعس إٔ سصضت اٯ١ٜ ايػابك١ َٔ ايهفاض ٚايفاغكني، ْٚٗت املػًُني عٔ 
 رباش ٚيٝذ١ ٚبطا١ْ َٔ أٌٖ املًٌ ا٭خط٣، د#ا٤ت ٖ#صٙ اٯٜ#١ ايهطامي#١ ببٝ#إ      

ٔ خًل نٝف١ٝ ْفػا١ْٝ عا١َ عٓس املػًُني ٖٚٞ سبِٗ ير ِٖ، ٚفٝ٘ تٛنٝس سبػ
املػًُني، ٚغ١َ٬ غطا٥طِٖ، ٚأْٗ#ِ ٫ٜك#ابًٕٛ ايبره#ا٤ مبجً#ٗا، ٖٚ#صٙ اٯٜ#١       
سذ١ ٚؾاٖس ع٢ً ير١ ايعفٛ ٚايتػاَض عٓس املػًُني، ٚأِْٗ ٜتشًٕٛ بأخ٬م 

 ايكطإٓ، ٚحيبٕٛ اشب  يًٓاؽ مجٝعّا.
ٚ ختاضٚا  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يكس فاظ املػًُٕٛ بإتبا  ايٓ  ضبُس 

ٚايٓذاح، ٚقًٛبِٗ خاي١ٝ َٔ اسبػس ٚايبره#ا٤ يٰخ#طٜٔ ٚاي#صٟ     غبٌ ايٓذا٠
ٜ٪نس سبِٗ اهلسا١ٜ يًٓاؽ ٚزخٛهلِ اٱغ٬ّ، نٝف ٫ ٚقس داٖس املػ#ًُٕٛ  
بايػ###ٝف ي###سخٍٛ ايٓ###اؽ اٱغ###٬ّ، َ###ع إٔ ٖ###٪٤٫ اي###ساخًني ل اٱغ###٬ّ 
ٜٓافػِْٛٗ ع٢ً املكاَات، ٜٚؿاضنِْٛٗ ل ايرٓا٥ِ ٚايعطا٤، ٚقس ٜػ#تكًٕٛ ل  

اسبه##ِ ل أَك##اضِٖ، فً##ِ اميٓ##ع ٖ##صا املػ##ًُني َ##ٔ زع##٠ٛ ايٓ##اؽ     ؾ##٪ٕٚ
اٱغ٬ّ بٌ آثطٚا ع٢ً أْفػ#ِٗ، ٖٚ#ِ َػ#تعسٕٚ يًته#ش١ٝ َ#ٔ أد#ٌ د#صب        
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 ق٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ    ايٓاؽ يٲاميإ، َٚؿاضنتِٗ مثاض  تبا  ايٓ  ضبُس 
 ٚايفٛظ ل ايٓؿأتني.

ل َطات#  ايتفك#٘ ل    يكس دا٤ت اٯ١ٜ ايهطامي١ َٔ أد#ٌ  ضتك#ا٤ املػ#ًُني   
ايسٜٔ َٚعطف١ أسٛاٍ أٌٖ املًٌ ا٭خط٣، ٚظٜاز٠ نطض املػ#ًُني َ#ٔ ايهف#اض    

 ٚايفاغكني.
ٚتعٗط اٯ١ٜ امل٬ظ١َ بني اٱاميإ ٚايتفك٘ ل ايسٜٔ ٚاسبٝط#١ ٚاسب#صض َ#ٔ     

ايهفاض، فُع اٱاميإ تأتٞ اٯٜات ايكطآ١ْٝ اييت تسعٛ املػًُني    ايجبات ع٢ً 
كازٜك٘ ايتػًِٝ بك#سم ْ#عٍٚ ايت#ٛضا٠ ٚاٱظبٝ#ٌ ٚايك#طإٓ َ#ٔ       اٱاميإ، َٚٔ َ

 عٓساهلل عع ٚدٌ.
ٚشنطت اٯ١ٜ ايهت  املٓعي١ بًفغ )ايهتاب( ٖٚٛ  غِ د#ٓؼ ٜك#ع عً#٢    
املفطز ٚاملتعسز، َٚٔ اٱعذاظ أْٗا دا٤ت بًفغ نً٘ يتأنٝ#س ايهت#اب ٚت#سٜٚٔ    

فٝٗا َٔ اٯٜات  ايتٓعٌٜ ٚبٝإ عَُٛ٘ ٚ ضاز٠ ايهت  ايػُا١ٜٚ املٓعي١ نًٗا َٚا
ع٢ً عبٛ اٱعب٬ٍ فٝؿٌُ اٱاميإ نٌ آ١ٜ َ#ٔ آٜ#ات ايهت#اب ايػ#ُاٟٚ، ٖٚ#ٛ      

 غا١ٜ اٱاميإ،  ش إٔ املػًُني ْايٛا َطتب١ مل تًٓٗا أ١َ غ ِٖ.
َٚٔ  عذاظ اٯ١ٜ ازبُع بني عامل ايؿٗاز٠ ٚايرٝ ، ٚاٱخباض عٔ ساٍ  

خًٛتِٗ ٚنٝ#ف أْٗ#ا    ايٓفام، ٚايتٓاقض عٓس ايهفاض، ٚاٱخباض عٔ ساهلِ ل
 تسٍ ع٢ً ظٜف  زعا٥ِٗ اٱاميإ.

ٚشنطت اٯ١ٜ س  املػًُني ير ِٖ ممٔ حيٌُ هلِ ايبرها٤ ٚايهطا١ٖٝ، 
ٜٚسٍ بايس٫ي١ ايكطع١ٝ ع٢ً س  املػًُني بعهِٗ يبعض ل اهلل ٚهلل، َٚعافا٠ 
قًٛبِٗ َٔ ايهسٚضات ايعًُا١ْٝ،  ٕ  خباض اٯ١ٜ عٔ املرٝبات َٔ  عذاظ اٯ١ٜ، 

 ٛ ع٢ً ٚدٛٙ :ٖٚ
س  املػًُني  يًصٜٔ تعٗط ايبرها٤ يًُػًُني َٔ أفٛاِٖٗ، ٚل  ا٭ٍٚ:

اٱخباض عٓ٘، ٖٚٛ سذ١ ٚؾاٖس ع٢ً ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓساهلل، ٫ٚبس ي#٘ َ#ٔ   
ؾٛاٖس ل املكسام اشباضدٞ ت٪ن#س ق#سم س#  املػ#ًُني يًٓ#اؽ تتذً#٢ ل       

 زعٛتِٗ يٲغ٬ّ ٚ عاْتِٗ ٚزفع اٯفات عِٓٗ.
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رض ايهفاض يًُػ#ًُني، ٚت#بني اٯٜ#١ ايػ#ابك١ ٖٚ#صٙ اٯٜ#١ ٖ#صا        ب ايجاْٞ:
ايبرض فُع  دتُا  اٯٜتني بصنط عسا٠ٚ ايهف#اض يًُػ#ًُني ف#إ املػ#ًُني مل     

 ٜكابًِٖٛ باملجٌ، ٚمل ٜعٗطٚا ايعسا٤ هلِ.
َٔ اٯٜات عسّ ايتعاضض بني اسب  ٚاٱس اظ، س  املػًُني  ايجايح:

 عساٚت٘. شب  غ ِٖ، َع اٱس اظ َٓ٘ َٚٔ
 ظٗٛض ع٬َات ايبرض ٚايهطٙ يًُػًُني ع٢ً ايهفاض ٚايفاغكني. ايطابع:

َ##ٔ ٚد##ٛٙ س##  املػ##ًُني ٭ٖ##ٌ ايهت##اب  امي##اِْٗ ب##ايتٛضا٠      اشب##اَؼ:
 ٚاٱظبٌٝ َٚٔ ٚدٛٙ برض أٌٖ ايهتاب يًُػًُني دشٛزِٖ بٓعٍٚ ايكطإٓ.

َٚٔ َكازٜل س  املػ#ًُني يًٓ#اؽ مجٝع#ّا  امي#اِْٗ بٓ#عٍٚ ايك#طإٓ َ#ٔ        
اهلل ففٞ ٖصا اٱاميإ  غ#تسا١َ اسبٝ#ا٠ عً#٢ ا٭ضض، ْٚ#عٍٚ اي ن#ات َ#ٔ       عٓس

 .(1) صٍَج خَيَقْشُ ثىْجَِِّ ًَثإلِّظَ إِالَّ ىَِْؼْذُذًُُِايػُا٤ قاٍ تعا  ط

َٚٔ  عذاظ اٯ١ٜ أْٗا مل تهتف ببٝإ ساٍ اسب  ٚايبرض، بٌ د#ا٤ت   
إٔ بر#ض ايهف#اض يٲغ#٬ّ    ص مما ٜ#سٍ عً#٢   ٌٍُصٌُث دِيَْْظِنٌُْبايسعا٤ ع٢ً ايهفاض ط

 ٜهط بِٗ ٖٚٛ فعٌ َصَّٛ ٜطدع آثطٙ ٚأشاٙ عًِٝٗ.
 َٚٔ  عذاظ اٯ١ٜ ٚدٛٙ:

اٱخباض عٔ املرٝبات ٚا٭غطاض اييت ٫ٜعًُٗ#ا  ٫ اهلل ع#ع   ايٛد٘ ا٭ٍٚ: 
 ٚدٌ ٖٚصا اٱخباض ع٢ً ؾع :

 س  املػًُني يًصٜٔ نفطٚا بًشاظ أَٛض: ا٭ٚ :
عًُٗ##ا  ٫ اهلل َازاَ##ت مل ت د##ٌ     اسب##  نٝفٝ##١ ْفػ##ا١ْٝ ٫ٜ  ا٭ٍٚ:

 اشباضز.
 ْبػاط اٱخباض ع٢ً عُ#ّٛ املػ#ًُني، فك#س حب#  اٱْػ#إ أَ#طّا        ايجاْٞ:

ٚيهٔ ا٭خط ٫ٜعًِ حبب٘ ٖصا فذا٤ت اٯٜ#١ يتهؿ#ف يًُػ#ًُني غ#طا٥طِٖ ل     
 س  اشب  يًٓاؽ.

 تعٝني د١ٗ اسب  ٚأْ٘ ير  املػًُني. ايجايح:

                                                 

 .56غٛض٠ ايصاضٜات (1) 
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ُني ٱغ٬َِٗ ٚتكسٜكِٗ بايٓب٠ٛ ٚايتٓعٜ#ٌ،  برض ايهفاض يًُػً ايجا١ْٝ:
فك##س ٫ٜعً##ِ املػ##ًُُٕٛ إٔ ايهف##اض ٜه##ُطٕٚ هل##ِ اي##برض خكٛق##ّا ٚأْٗ##ِ  

 ص فذا٤ت اٯ١ٜ يهؿف ٚفهض َال قسٚض ايهفاض.آٍَنَّجٜكٛيٕٛ عٓس ايًكا٤ ط

 اميإ املػًُني بهٌ ايهت  ايػُا١ٜٚ،بتكطٜ  إٔ اٱاميإ  عتكاز ل  ايجايج١:
بإٔ املػ#ًُني خيتًف#ٕٛ ع#ٔ ايهف#اض، فُ#ا ٜعًٓ#٘ املػ#ًُٕٛ         ايكً ، ٚفٝ٘ ؾاٖس

 َٛافل ملا ل قسٚضِٖ ٖٚٛ ؾاٖس ع٢ً قسم  اميإ املػًُني ٚسػٔ مستِٗ.
ٚفٝ٘ زضؽ َٚٛعع١ يًهفاض ٚبٝإ يطغٛر اٱاميإ ل ْفٛغِٗ، ٚإٔ برض 

 ايهفاض هلِ ئ ٜهطِٖ، ٚئ ٜهعف  امياِْٗ.
ع١ خًٛتِٗ، ٚنٝ#ف أْٗ#ِ   ساٍ ايره  ٚاسبٓل عٓس ايهفاض غا ايطابع١:

ٜعهٕٛ أهطاف أقابعِٗ َٔ ايرٝغ ع٢ً املػ#ًُني، ٚل ٖ#صا اٱخب#اض ذب#صٜط     
يًُػًُني، ٚزع٠ٛ هلِ يٲس اظ ٚ دتٓ#اب ايطن#ٕٛ اي#ِٝٗ أٚ  رب#اشِٖ بطاْ#١      

 ٚخاق١.
باي#سعا٤   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ   ا٭َط اٱهلٞ يًٓ  ضبُس  اشباَػ١:

بٓفٛغِٗ ٚفٝ٘ بٝإ يًش#ٛم ايه#طض بايهف#اض    عًِٝٗ ٚاٱخباض بإٔ ايرٝغ ٜأخص 
بػب  غٝعِٗ، ٚيٝؼ َٔ سس َٔ داْ  ايهجط٠ هلصا ايهطض  ش أْ٘ ٜهٕٛ غببّا 
ملٛتِٗ ٬ٖٚنِٗ نُسّا ٚسػسّا، أٚ قت٬ّ بايػٝف، أٚ بآف١ َٔ آفات ايػ#ُٛات  

ص املك#اسب١،  دِيَوْْظِنٌُْ ٚا٭ضض،  ٫ إٔ ٜطاز َٔ اٯ١ٜ امل٬ظ١َ ٚ فاز٠ ايبا٤ ل ط
ٞ ٫متٓع َٔ  ف#از٠ املعٓ#٢ ا٭ٍٚ أع#٬ٙ يع#سّ ايتع#اضض بُٝٓٗ#ا، ٚسك#ٍٛ        ٖٚ

َكازٜل يهٌ َُٓٗا، فُٔ مل اميت بػب  ايرٝغ ٚاسبٓل َِٓٗ، اميٛت ٚايره  
 ٚاسبػس اميٮ قسضٙ.

ص ؾ#اٖس عً#٢ إٔ اٱغ#٬ّ ل ق#٠ٛ     ٌٍُصٌُث دِيَْْظِنٌُْل قٛي٘ تعا  ط ايػازغ١:

 َٚٓع١ ٚ ضتكا٤    ّٜٛ ايكٝا١َ.
اٱخباض عٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ بهٌ َا ل ايكسٚض َ#ٔ ايٓٛاٜ#ا    ع١:ايػاب

 ٚايععا٥ِ ٚاهلٛادؼ ٚا٭ٖٚاّ ٚاسب  ٚايبرض.
ايبٝ##إ ٚايتفك##ٌٝ ل َه##اَني اٯٜ##١ مب##ا اميٓ##ع َ##ٔ ايً##بؼ  ايٛد##٘ ايج##اْٞ:
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ٚاي زٜس ٚاٱمجاٍ ايصٟ ٜ٪زٟ ا  اشبك١َٛ ٚايفت١ٓ،  ش أخ# ت اٯٜ#١ بًر#١    
ًُني ير ِٖ، ٚبرض غ ِٖ هلِ، ٖٚٛ َك#سام  س  املػايكطع ٚازبعّ عٔ 

يٛد٘ َٔ ٚدٛٙ اٱعذاظ ل ايكطإٓ، ٚع#سّ  عبك#اضٙ بايب٬غ#١ ٚاملرٝب#ات َ#ع      
َُٓٗا يٝذتُع ايهؿف عٔ املرٝبات َع ايبٝإ ل اٯ١ٜ أ١ُٖٝ ٚقسغ١ٝ نٌ فطز 

 ايهطامي١ نُا ل اٱخباض عٔ عض ايهفاض أْاًَِٗ ٖٚٛ َٔ عًِ ايرٝ .
إ ل املكاّ بصنط َٛنٛ  ايعض، ٚعًت٘ ٚغبب٘، ٚاْ٘ ٚدا٤ت اٯ١ٜ بايبٝ 

 َعٗط يًرٝغ ٚايره  ع٢ً املػًُني.
 ٕ ايجُطات اييت تٓتر عٔ ازبُع بني اٱخباض عٔ املرٝبات  ايٛد٘ ايجايح:

 نال يًكطإٓ، َٚسضغ١ ٱغتٓباط ايسضٚؽ ل ايكطإٓ، ٚير١ ايبٝإ فٝٗا  عذاظ 
ملرٝبات ٚايبٝإ مبا ٜفٝس ايٓفع ايعاّ ٚايع ، ٚيٝؼ َٔ نتاب مساٟٚ جيُع بني ا

َجٌ ايكطإٓ ٖٚٛ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً قسم ْعٚي٘ َ#ٔ عٓ#ساهلل، ٚتفه#ًٝ٘ عً#٢     
املػ#ًُٕٛ َ#ٔ تًك#ٞ أعع#ِ ْعُ#١ مساٜٚ#١ ٖٚ#ٞ         ايهت  ا٭خط٣ َٚا  َتاظ ب٘

ايكطإٓ، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتعاٖس املػًُني يًكطإٓ، ٚاسبطم ع٢ً غ٬َت٘ َٔ 
 ٌٜ ٚايترٝ  ايٛقٍٛ ايٝ٘ ل أيفاظ٘ ٚتفػ ٙ ٚتأًٜٚ٘.ايتشطٜف، َٚٓع ٜس ايتبس

 ختتاّ اٯ١ٜ ايهطامي١ باٱخب#اض ع#ٔ  ساه#١ اهلل ع#ع ٚد#ٌ       ايٛد٘ ايطابع:
خبفاٜ##ا ايك##سٚض، ٚمب##ا ٜفٝ##س تجبٝ##ت َه##اَني ٚأسه##اّ اٯٜ##١ ٚزع##٠ٛ املػ##ًُني 

 ٚايٓاؽ ٱقتباؽ ايسضٚؽ ٚاملٛاعغ َٓٗا، ٚ رباشٖا زي٬ّٝ ٖٚازّٜا.

 لىجهني: "هب أنتى أوالء"مي هذه اآلية آية وميكه أن وس 

 مل يرد هذا اللفظ يف القرآن إال يف هذه اآلية. األول:

 جمئ هذا اللفظ يف أول هذه اآلية. الثاوي:

  ومل يةرد هةذا اللفةظ إال يف هةذه     األنبيموميكه أن تسمى هذه اآلية آيةة  

 اآلية.
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 اآليت سالح
ني، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯٜ#١ يبٝ#إ   ا٭قٌ ل اسب  إٔ ٜهٕٛ َتباز٫ّ بني هطف

ساي١ خاق١ تتهُٔ ايتٓال بني َا ٜهٓ٘ املػ#ًُٕٛ ير ٖ#ِ َ#ٔ اسب#  ٚايطأف#١      
َٚعاْٞ ايٛز ٚايطفل، َٚكاب١ً اير  هلِ بايهطا١ٖٝ ٚاي#برض ٚايره# ، فٗ#ٌ    
دا٤ت اٯ١ٜ زع٠ٛ يًُػًُني يبرض غ  املػًُني، َٚعاًَتِٗ باملجٌ، ازبٛاب 

ايًّٛ يًُػًُني سببِٗ يًٓاؽ ٭ٕ َعاْٞ اسب  ل  ٫، فإ اٯ١ٜ ٫ تتهُٔ ير١
املكاّ َتعسز٠ َٓٗا س  اشب  يًٓاؽ، ٚزخ#ٛهلِ اٱغ#٬ّ ٚايف#ٛظ بايػ#ه١ٓٝ،     

 ٚايطنا ل ايسْٝا، ٚا٭َٔ ٚايػ١َ٬ ل اٯخط٠.
يكس  ْتؿط اٱغ٬ّ بػ٬ح اسبه١ُ ٚاملٛعع١ ٚاسبذ١ ٚاي ٖإ، ٚدا٤ت 

يًُػًُني باٱاميإ بايهتاب نً#٘، يبٝ#إ    ٖصٙ اٯ١ٜ بػ٬ح ايؿٗاز٠ َٔ عٓساهلل
سكٝك##١ ٖٚ##ٞ إٔ ايتػ##ًِٝ بٓ##عٍٚ ايت##ٛضا٠ ٚاٱظبٝ##ٌ ٚايك##طإٓ ن##طٚض٠ ٚساد##١ 

 يًُ٪َٔ، ٚقس فاظ بٗا املػًُٕٛ ع٢ً عبٛ ايعُّٛ اجملُٛعٞ ٚاٱغترطاقٞ.
 ش د##ا٤ت ٖ##صٙ اٯٜ##١ ؾ##ٗاز٠ َٚ##سسّا يًُػ##ًُني، ٚسذ##١ عً##٢ اي##صٜٔ   

يهت##اب نً##٘ َٓاغ##ب١ نطامي##١ سب##  ايٓ##اؽ   ف##إ اٱامي##إ باٜبره##ٕٛ املػ##ًُني، 
غب  يٓعٍٚ اي ن١ ٚايفهٌ َٔ عٓساهلل عع ٚدٌ،  يًُػًُني، ٭ٕ ٖصا اٱاميإ

 ٚنُا إٔ اٱاميإ بايهت  املٓعي١ غ٬ح ل َٛاد١ٗ ايهفط، ٚسذ١ ع٢ً ايٓاؽ.
فاْ٘ غ٬ح شاتٞ يًُػًُني ٚٚاق١ٝ َٔ ايؿو ايطٜ ، ٖٚٛ غ٬ح يًتُٝٝع  

يهتاب ٜ٪َٕٓٛ بؿطط َٔ ايتٓعٌٜ، بُٝٓا جيش#س ايهف#اض   بني ايٓاؽ  ش إٔ أٌٖ ا
بايتٓعٌٜ مج١ً ٚتفك٬ّٝ، فهإ املػًُٕٛ ٖ#ِ ا٭َ#١ اي#يت ذبُ#ٌ ي#ٛا٤ اٱامي#إ       

 ٚتسعٛ ايٓاؽ مجٝعّا يًتكسٜل بايكطإٓ ْٚعٚي٘ َٔ عٓساهلل.
٫ٚبس إٔ تهٕٛ ايسع٠ٛ ل شات اٯ١ٜ اي#يت د#ا٤ت  باٱخب#اض ع#ٔ  امي#إ      

ٞ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطامي١ يتهٕٛ ؾاٖسّا ع٢ً إٔ اٯ١ٜ ايهطامي١ املػًُني بايتٓعٌٜ، ٖٚ
 غ٬ح،ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:

 تٛثٝل س  املػًُني ير ِٖ َٔ ايٓاؽ. ا٭ٍٚ:
اٱاميإ بايهتاب نً٘ َٔ أدعا٤ ع١ً ٖصا اسب  ملا ٜبعج٘ ايتٓعٌٜ َٔ ايجاْٞ:

 ؾآبٝ  ايطمح١ َٚفاِٖٝ ايطأف١ بني ايٓاؽ.
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س اظ َٔ ايهفاض، ٚايصٜٔ ٜطٜسٕٚ تأزٜ  املػًُني ٖٚساٜتِٗ يٲ ايجايح:
 هلِ ا٭ش٣ ٚايهطض.

يعّٚ ثبات املػًُني ع٢ً اٱاميإ، ٚايتكسٜل بايهت#  ايػ#ُا١ٜٚ    ايطابع:
مجٝعٗا، فإْهاض ايٝٗٛز ٚايٓك#اض٣ يٓ#عٍٚ ايك#طإٓ جي#  إٔ ٫ٜ#سفع املػ#ًُني       
يًطعٔ بايتٛضا٠ ٚاٱظبٌٝ، يٝبك٢  اميإ املػًُني بايهت  ايػُا١ٜٚ نًٗا ؾاٖسّا 

٢ً تفه#ًِٝٗ عً#٢ ا٭َ#ِ ا٭خ#ط٣، َٚك#ساقّا يه#ِْٛٗ خ#  أَ#١ أخطد#ت          ع
 يًٓاؽ.

 يفهىو اآليت
ايػ#ُاس١  تبني اٯ١ٜ ايػُٛ ا٭خ٬قٞ عٓس املػًُني، َٚا ٜتكفٕٛ ب٘ َٔ 

 ٚغ١َ٬ ايػطٜط٠، ٖٚٛ َٔ ضؾشات اٱاميإ بايهتاب نً٘، ٚت٠ٚ٬ آٜات ايكطإٓ.
٠٤ ايكطإٓ َطات َتعسز٠ يكس أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً املػًُني بٛدٛب قطا

ل نٌ ّٜٛ، ٖٚصٙ ايت٠ٚ٬ ٚاد  عٝين  غترطاقٞ ٜترؿ٢ نٌ املػًُني املهًفني 
شنٛضّا ٚأْاثّا،  ٫ٜػتج٢ٓ فٝ٘ َِٓٗ أسس، يتهٕٛ ايت٠ٚ٬ تٗصٜبّا يًٓفٛؽ، ٚهطزّا 
يًٓفط٠ ٚايرٝغ، ٚيٛ قاّ ايٓاؽ بت٠ٚ٬ آٜات ايكطإٓ ٭سػٛا بعسفٗا ع٢ً ايٓسب 

 ٛب اييت تأتٞ بايبرض َٚٔ ايبرض.ايػٛزا٤ ل ايكً
بتسات اٯ١ٜ بٓفٞ ايع#سا٠ٚ ٚايبره#ا٤ ع#ٔ املػ#ًُني، ٚتٓ#عِٜٗ ع#ٔ       أيكس 

اير##ٝغ ٚاسبػ##س ٚايهطاٖٝ##١ ير##  املػ##ًُني، ٚمل ٜه##ٔ املػ##ًُٕٛ ل غفً##١ َ##ٔ  
أَطِٖ، فِٗ ٜػ#ُعٕٛ ايػ#  ٚايؿ#تِ ٚأغ#باب ايع#سا٠ٚ َ#ٔ فطٜ#ل َ#ٔ أٖ#ٌ          

قَوذْ دَوذَسْ ثىْذَيْعَوجءُ ٍِوِْ     ٜ#١ ايػ#ابك١ ط  ايهتاب َٚٔ ايهف#اض ب#سيٌٝ َ#ا ٚضز ل اٯ   

ص َٚع ٖصا ٜٛزٕٚ غ ِٖ َٔ أٌٖ املًٌ ا٭خط٣، ٜٚطدٕٛ هلِ اشب#   ؤَفٌَْثىِيٌِْ

ٜٚسعِْٛٗ    اٱغ٬ّ، ٚاٱقطاض بايعبٛز١ٜ هلل تعا ، ٚاٱاميإ باملعذعات اييت 
ْٗ#ا  َ#ٔ عٓ#ساهلل ع#ع ٚد#ٌ،       ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ#ًِ  دا٤ بٗا ايٓ  ضبُس 

َسضغ١ اٱاميإ اييت تتٓاف٢ َع َفاِٖٝ ايرٝغ  ٚايبرها٤ يٝهٕٛ َاحيًُ٘ ايهفاض 
َٔ اسبكس ٚايهطٙ يًُػًُني سذ١ عًِٝٗ ل ايسْٝا، ٚل اٯخط٠ ٜٓايٕٛ ازب#عا٤  

 ٖٚٛ ايعصاب ا٭يِٝ ل دِٗٓ.
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ٚل اٯ١ٜ ثٓ#ا٤ َٚ#سح يًُػ#ًُني ٭ْٗ#ِ ٜ٪َٓ#ٕٛ به#ٌ ايهت#  ايػ#ُا١ٜٚ         
ّ ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ بؿطط َٔ ايهتاب زٕٚ ايؿطط اٯخط، ٜٚسٍ ل َفَٗٛ٘ ع٢ً ش

 ٚشّ ايصٜٔ ٫ٜ٪َٕٓٛ بايتٓعٌٜ مج١ً ٚتفك٬ّٝ َٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ.
ٚل اٯ١ٜ ؾاٖس ع٢ً إٔ  اميإ املػًُني بايتٛضا٠ ٚاٱظبٝ#ٌ مل اميٓ#ع أٖ#ٌ     

ايهتاب َٔ برهِٗ ٚسػسِٖ ٚ ٕ  زعٛا اٱاميإ عٓس ٬َق#ا٠ املػ#ًُني، ٚفٝ#٘    
 ًُني ع٢ً اسبصض ٚايٝكع١ ٚايفط١ٓ.سح يًُػ

َٚٔ َفاِٖٝ اٯ١ٜ إٔ ايهفاض ٫حيبٕٛ املػًُني، ٚإٔ برهِٗ ئ ٜتش#ٍٛ  
   س  ٭ٕ ع١ً ايبرض باق١ٝ ع٢ً ساهلا ٖٚٞ ثبات املػًُني ع٢ً اٱامي#إ،  

 ٚتًبؼ ايهفاض بازبشٛز.
ٚتسعٛ اٯٜ#١ املػ#ًُني    ع#سّ ايطن#ٕٛ ير#  املػ#ًُني اي#صٜٔ ٜ#سعٕٛ          
٭ٕ ايتكسٜل بٗا ع١ً  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚايتكسٜل بٓب٠ٛ ضبُس  اٱاميإ

 يسخٍٛ اٱغ٬ّ، َٚٔ خكا٥ل املعًٍٛ أْ٘ ٫ٜتدًف عٔ عًت٘.
ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝر١ ازبُع ل س#  املػ#ًُني ير ٖ#ِ، ٚبر#ض غ ٖ#ِ      

 هلِ ٚحيتٌُ أَٛضّا:
ايفػاز  املطاز ايصٜٔ ٚضز ايٓٗٞ َٔ  رباشِٖ بطا١ْ ممٔ ٜطٜسٕٚ َٔ ا٭ٍٚ:

 ٚايهطض باملػًُني.
  ضاز٠ اٱه٬م ٚعُّٛ غ  املػًُني، ٚأِْٗ ٫حيبٕٛ املػًُني.ايجاْٞ:

اٱذب##از ب##ني ايٛد##٘ ا٭ٍٚ ٚايج##اْٞ أع##٬ٙ، ٚ ٕ ايٓٗ##ٞ ل ب##اب   ايجاي##ح:
ايبطا١ْ دا٤ َطًكّا عٔ غ  املػًُني، ٚ ٕ  غباب ايعسا٠ٚ ٚايبرض يًُػًُني 

 ٭خط٣.َٛدٛز٠ عٓس غ ِٖ َٔ أٌٖ املًٌ ا
فذا٤ت اٯ١ٜ ذبصٜطّا ٚبٝاّْا تهٕٛ ٚظٝفت٘ تٛنٝس ايتشصٜط يٝؼ بصات٘، بٌ 
بإضتكا٤ املػًُني ل َطات  ايعًِ ٚايسضا١ٜ حبٝح ٜتأنس عٓسِٖ ايتشصٜط ٚعًت٘ 
َٚٛنٛع٘، ٜٚك#بشٕٛ َ#٪ًٖني يك#س أٟ غ#عٞ يًٓف#اش    زاخ#ٌ ق#فٛفِٗ        

 غٛا٤ ل ايبطا١ْ أٚ غ ٖا.
 ػًُني ٚفٝٗا َػا٥ٌ:يكس دا٤ت اٯ١ٜ يٛقا١ٜ امل 
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بٝإ ٚز ٚس  املػًُني يًٓاؽ، ٚفٝ٘ سذ#١ عً#٢ غ#  املػ#ًُني      ا٭ٚ :
٭ٕ ٖصا اسب  غب  يططز ايٓفط٠ َٔ اٱغ٬ّ ٚاملػًُني، ٖٚ#ٛ َكسَ#١ نطامي#١    
يًتبًٝغ ٚايسع٠ٛ    اٱغ٬ّ ٚبٝإ أسهاّ اٱغ٬ّ، ٭ٕ ايبرض ٚايهطٙ بطظر 

 ٕ نإ َٛنٛ  ايسع٠ٛ    اٱغ٬ّ، زٕٚ  غتذاب١ ايٓاؽ ملا تسعِٖٛ  يٝ٘، ٚ
أَط طبتًف ٫ٚ خيهع ملجٌ ٖصٙ املكٛي١، ٭ْ٘ سل، ٚٚظٝف١ نٌ  ْػإ اٱغ٬ّ 

 ٚاٱاميإ.
ٜٚأتٞ ايًط#ف ل نٝفٝ#١ اي#سع٠ٛ ٚايتبًٝ#غ ٱعاْ#١ ايٓ#اؽ عً#٢ اهلساٜ#١،          

 ٚدصبِٗ    َٓاظٍ اٱاميإ.
 هلِ بطفع برض ايهفاض يًُػًُني، ٚمل ٜٓفع ٚز ٚس  املػًُني ايجا١ْٝ:

ٖصا ايبرض أٚ تعًٝك٘ أٚ ربفٝف٘، يًتٓال ب#ني اٱامي#إ ٚايهف#ط َٚ#ٔ اٯٜ#ات ل      
خًل اٱْػإ إٔ ٖصا ايتٓال مل اميٓع َٔ س  املػًُني ير ِٖ ٭ٕ ٖصا اسب  
ؾاٖس ع٢ً قش١ ٚغ#١َ٬  ختٝ#اض اٱغ#٬ّ، ٚفٝ#٘ تطغٝ#  يًهف#اض باٱغ#٬ّ        

 ٚسذ١ عًِٝٗ.
زبٗاز ل غبٌٝ اهلل ازبٛاب ْعِ، ٭ْ#٘  ٌٖٚ س  املػًُني ير ِٖ َٔ ا 

زع٠ٛ    اٱغ٬ّ ٖٚٛ ؾاٖس بإٔ اٱغ#٬ّ مل ٜٓتؿ#ط بايػ#ٝف، ٚيهٓ#٘  ْتؿ#ط      
با٭خ٬م اسبُٝس٠ يًُػًُني، ٖٚصٙ ا٭خ٬م غٝف ٜٓفص    ؾفاف ايكًٛب، 
ٚيػإ خياه  ايعكٍٛ ٚأْٝؼ يًٓفٛؽ ٜسعٖٛا    ايتسبط ل اشبًل ٚايتٓعٌٜ، 

 عذاظ ٚايس٫٫ت ايعكا٥س١ٜ.َٚال ايكطإٓ َٔ اٱ
اٱخباض عٔ  اميإ املػًُني بايهتاب نً٘، ٚامل#طاز مجٝ#ع ايهت#      ايجايج١:

ايػُا١ٜٚ ايٓاظي#١ َ#ٔ عٓ#ساهلل تع#ا ، ٚت#سٍ اٯٜ#١ ل َفَٗٛٗ#ا عً#٢ تك#سٜل          
املػًُني جبُٝع ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني فإ قًت  ٕ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ مل ٜصنطا 

 ٌ ايهت  ايػُا١ٜٚ املٓعي١ فازبٛاب َٔ ٚدٛٙ :مجٝع ا٭ْبٝا٤ ٫ٚ ن
ٖصٙ اٯ١ٜ ؾاٖس ع٢ً  اميإ املػًُني بهٌ ايهت  ايػُا١ٜٚ ايٓاظي١  ا٭ٍٚ:

 َٔ عٓس اهلل يس٫ي١ قٛي٘ تعا  )نً٘( ع٢ً  ضاز٠ ايعُّٛ.
ٜ٪َٔ املػًُٕٛ ٚاملػًُات ناف١ باهلل ٚامل٥٬ه١ ٚايطغٌ ٚا٭ْبٝا٤  ايجاْٞ:

ىٌُث آٍَنَّج دِجىيَّوِ ًٍََج ؤُّضِهَ إِىَْْنَج ًٍََج ؤُّوضِهَ إِىَوَ إِدْوشَثىٌَِْ ًَإِعْوََجػِْوَ ًَإِعْوذَج َ      قٌُمجٝعّا قاٍ تعا  ط
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ًََّؼْقٌُحَ ًَثألَعْذَجغِ ًٍََج ؤًُصَِِ ٌٍُعََ ًَػِْغََ ًٍََج ؤًُصَِِ ثىنَّذٌَُُِّْ ٍِِْ سَد يِوٌْ الَ  

 .(1) صُّفَش  ُ دََِْْ ؤَدَذٍ ٍِنْيٌُْ

ايكطإٓ ٖٛ ايهتاب ازباَع يٮسهاّ ايؿطع١ٝ، َٚا ْعٍ ل ايهت   ايجايح:
ايػُا١ٜٚ ايػابك١ ٖٛ ل ايكطإٓ ٖٚصا َٔ خكا٥ل ايكطإٓ، ٜٚسٍ ع٢ً ساد١ 

 ايٓاؽ مجٝعّا ي٘ ٚايعٌُ مبهاَٝٓ٘ ٚغٓٓ٘.
يكس دا٤ شنط ا٭ْبٝا٤ ل ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ع٢ً عبٛ اٱمجاٍ َٔ غ   ايطابع:

ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ     ٚضز عٔ ايٓ  ضبُس تفكٌٝ بصنط أمساِٖ، ٚقس 
 .(2) )إ عسز ا٭ْبٝا٤ ٖٛ َا١٥ ٚاضبع١ ٚعؿطٕٚ ايفّا(

تٛثٝل سكٝك١ تأضخي١ٝ ل ق٬ت املػًُني َع غ ٖ#ِ َ#ٔ ا٭َ#ِ     ايطابع١:
ا٭خط٣، ٖٚٞ  زعا٤ اٯخطٜٔ اٱاميإ ظاٖطّا أَ#اّ املػ#ًُني، ٚي#ٝؼ ايهف#اض     

، ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ     ٠ٛ ضبُ#س  نًِٗ ٜسعٕٛ اٱغ#٬ّ ٚايتك#سٜل بٓب#   
ٚيهٔ اٯ١ٜ دا٤ت خبكٛم ايتشصٜط َٔ  رباش ايبطا١ْ َٔ غ  املػًُني، ٚفٝ٘ 

 ٚدٗإ:
املطاز َٔ ايتش#صٜط أٚي٦#و اي#صٜٔ ٜ#سعٕٛ ايتك#سٜل بٓب#٠ٛ ضبُ#س         ا٭ٍٚ:

أَاّ املػًُني، ٚدا٤ت اٯٜ#١ يٲخب#اض ع#ٔ ن#صب      ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 ٚظٜف ٖصٙ ايسع٣ٛ.

شنطت اٯ١ٜ ايصٜٔ ٜسعٕٛ اٱاميإ أَاّ املػًُني َ#ٔ ب#اب املج#اٍ     ايجاْٞ:
يًس٫ي١ ع٢ً عسّ أًٖٝتِٗ ٚأٌٖ ًَتِٗ ملٓاظٍ ايبطا١ْ، ٚيعّٚ س#صض املػ#ًُني   
مجٝعّا َِٓٗ، ف٬ ٜٓتتعط املػًُٕٛ َ#ٔ ن#ٌ ف#طز َ#ِٓٗ إٔ ٜ#سعٞ اٱامي#إ هل#ِ        

ق١ً َع املػًُني  ٜتهض نصب زعٛاٙ، بٌ تًبؼ بٗا فطٜل َِٓٗ ممٔ ناْٛا ع٢ً
ل ازبٛاض أٚ ايػٛم أٚ ايكطب٢ ٚعبٖٛا، فهاْت َكازٜل يكاعس٠ نًٝ#١ ٜ ت#    

 عًٝٗا دطّٜا ٚ ْطباقّا اسبهِ ايؿطعٞ بًعّٚ اٱس اظ َِٓٗ مجٝعّا.
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ٚايجاْٞ ٖٛ ايكشٝض، ٖٚٛ آ١ٜ ل تعًِٝ ايكطإٓ يًُػًُني َباز٨ ايطٜاغ١، 
ٚايهطض ايعطنٞ ايصٟ ٜأتٞ  ٚقٝغ تعاٖس اٱغ٬ّ ٚقٝا١ْ أْفػِٗ َٔ ا٭ش٣

 عٔ غ٤ٛ اٱختٝاض.
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  زعا٤ ايهفاض اٱاميإ ٚايتكسٜل بٓب٠ٛ ضبُس  اشباَػ١:

 ٚايكطإٓ فٝ٘ ٚدٛٙ: ٚغًِ 
 قسم ايسع٣ٛ ٚايكٍٛ. ا٭ٍٚ:
 بًٛغ املػًُني َطات  ايعع ٚق٠ٛ ايؿٛن١.ايجاْٞ:
ًَإِرَث قٛي٘ تعا  طخسا  املػًُني، ٚاٱغتٗعا٤ بِٗ، نُا ٚضز ل  ايجايح:

ىَقُوووٌث ثىَّوووزَِِّ آٍَنُوووٌث قَوووجىٌُث آٍَنَّوووج ًَإِرَث خَيَوووٌْث إِىَوووَ شَوووَْجؼِْنِيٌِْ قَوووجىٌُث إَِّّوووج ٍَؼَنُوووٌْ إَََِّّوووج َّذْوووُِ    

 .(1) صٍُغْضَيْضِةٌَُُ

قٝاّ اسبذ١ ع٢ً ايهفاض ٚعذعِٖ عٔ  ظٗاض ايهفط ٚازبشٛز بٓب٠ٛ ايطابع:
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضبُس 

  ضاز٠ ايٛقٍٛ    َطات  ايبطا١ْ ٚاشباق١ عٓس املػًُني. اشباَؼ:
ٚبإغتجٓا٤ ايٛد٘ ا٭ٍٚ فإ ايٛدٛٙ ا٭خط٣ نًٗا قشٝش١ فذا٤ت ٖصٙ  

اٯ١ٜ يتعٜس املػًُني ق٠ٛ    قٛتِٗ، ٚتكطع ايططٜل ع٢ً ايهفاض ٚتبطٌ َهطِٖ 
 ٚنٝسِٖ، ٚتسفع سػسِٖ ٚخساعِٗ، ٚتصنط اٯ١ٜ سايتني يًهفاض:

 عٓس يكا٤ املػًُني. :ا٭ٚ 
 عٓسَا خيًٕٛ بأْفػِٗ. ايجا١ْٝ:

ٚمل تصنط قػُّٝا ثايجّا هلُا، مما ٜسٍ ع٢ً إٔ  زعا٥ِٗ اٱاميإ ٫ٜهٕٛ  ٫ 
عٓس يكا٤ املػًُني، َٚع عساٙ ٜبسٕٚ ايرٝغ ٚايره  َٔ املػًُني نُا دا٤ت 

دََِج فَضَخَ ثىيَّوُ ػَيَْْنٌُْ  ؤَصُذَذ عٌَُّيٌُْ}اٯٜات باٱخباض عٔ سكٍٛ ايًّٛ بِٝٓٗ عٓس اشب٠ًٛ 

 .{ىُِْذَججٌُّمٌُْ دِوِ ػِنْذَ سَد نٌُْ
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ص َ#ٔ غ#  تكٝٝ#س    إِرَث خَيٌَْثيصا فُٔ  عذاظ اٯ١ٜ أْٗا دا٤ت بكٛي٘ تعا  ط 

يًد٠ًٛ ٚتعسٟ ايفعٌ ٫ٜٚعين ٖصا عسّ مشٛي٘ يًد٠ًٛ َع َٔ َجًِٗ ب#ٌ إٔ  
 َهاَني اشب٠ًٛ ؾا١ًَ ي٘.

هفاض عٓسَا جيتُعٕٛ فُٝا بِٝٓٗ، ٚعٓسَا خيًٛ نٌ بٝإ ساٍ اي ايػازغ١:
ٚاسس َِٓٗ بٓفػ٘، يتبسٚ عًٝ٘ آثاض ايره  ٚايػدط ٚاسبػس يًُػًُني ٚاييت 

 ص.إِرَث خَيٌَْث ػَعٌُّث ػَيَْْنٌُْ ثألََّجٍِوَتتهض بكٛي٘ تعا  ط
 حيتٌُ عض ا٭ْاٌَ ٚدّٖٛا: ايػابع١:
 ٜأتٞ سطقّا. ا٭ٍٚ:
 ملػًُني يفطق١ غاعب١.أغفّا ع٢ً تفٜٛت اايجاْٞ:
 أَٛض خاق١ بايصٜٔ ٜعهٕٛ أقابعِٗ. ايجايح:
 برهّا ٚسكسّا ٚسػسّا يًُػًُني. ايطابع:

سطَإ ايهفاض أْفػِٗ َٔ ْع١ُ اٱاميإ ْٚسَِٗ ل اشب٠ًٛ ع٢ً اشباَؼ:
 ساٍ ايٓفام، ٚعسّ ايًشام باملػًُني.

 ٚايكشٝض ٖٛ ايطابع  ش شنطت اٯ١ٜ َٛنٛ  عض ا٭ْاٌَ ٖٚٛ ايػدط
 ٚايره  ع٢ً املػًُني َٔ ٚدٛٙ:

 ص ٜٚفٝس سطف ع٢ً اٱغتع٤٬.ػَعٌُّث ػَيَْْنٌُْقٛي٘ تعا  ط ا٭ٍٚ:

 ص.ٍِِْ ثىيَْْقِبٝإ َتعًل ضبض ا٭ْاٌَ بكٛي٘ تعا  ط ايجاْٞ:

 ص.قُوْ ٌٍُصٌُث دِيَْْظِنٌُْقٛي٘ تعا  طايجايح:

اب اشب#ام   ْتكاٍ اٯ١ٜ َٔ اشبط#اب ايع#اّ يًُػ#ًُني    اشبط#     ايجا١َٓ:
ص يٝتٛد٘ اي#ٓ  ضبُ#س   قُوْبكٛي٘ تعا  ط ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًٓ  ضبُس 

   ِ ٚاملػ#ًُني بًر#١ ايت#ٛبٝذ ٚايتبهٝ#ح يًهف#اض عً#٢        ق٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ً
برهِٗ يًُػًُني، ٚفٝ٘ ؾاٖس ع٢ً  غتُطاض َٛنٛ  ايره  ٚاي#برض، مم#ا   

ال ٚايته#از ب#ني املػ#ًُني    ٜسٍ ع٢ً ثبات املػًُني ع٢ً اٱغ#٬ّ، ٚبك#ا٤ ايتٓ#   
 ٚايهفاض.
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:  ختتاّ اٯ١ٜ بإساه١ اهلل تعا  عًُّا بايٓٛاٜ#ا ٚايع#عا٥ِ اي#يت ل    ايتاغع١
ايٓفٛؽ ٜٚعًِ اشبٛاهط اييت متط ع٢ً قً#  اٱْػ#إ، ل تٛنٝ#س مل#ا تك#سّ َ#ٔ       
ايهؿف عُا جيطٟ ل اشب٠ًٛ بني ايهفاض، ٚخ٠ًٛ أسسِٖ َع ْفػ٘ بعٝ#سّا ع#ٔ   

 زع٠ٛ يًٓاؽ ٱغ٬ح ايػطا٥ط.املػًُني، ٚفٝ٘ 
 ٚدا٤ت ل ٖصٙ اٯ١ٜ نًُات مل تطز ل غ ٖا َٔ آٜات ايكطإٓ ٖٚٞ:

 ٖا أْتِ أ٤٫ٚ. ا٭ٚ :
 ذببِْٛٗ. ايجا١ْٝ:
 ٫ٚ حيبْٛهِ، ٚمل ٜطز يفغ )حيبْٛهِ(  ٫ ل ٖصٙ اٯ١ٜ. ايجايج١:
 ايهتاب نً٘. ايطابع١:
 يكٛنِ. اشباَػ١:
 عهٛا. ايػازغ١:
 اٌَ.ا٭ْ ايػابع١:
 قٌ َٛتٛا. ايجا١َٓ:
برٝعهِ، ٚمل ٜطز يفغ غٝعهِ بكٝر١ ازبُ#ع املداه#   ٫ ل    ايتاغع١:

 ٖصٙ اٯ١ٜ.

 إفبضبث اآليت
بني اٱاميإ ٚايهفط تهاز  ٚتٓاف، ُٖٚا ٫ًٜتكٝإ، ٫ٚجيتُعإ ل قً#   
ٚاسس، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتأنٝس ٖصا ايتهاز، ٚتكػِٝ ايٓاؽ بًش#اظ اٱامي#إ   

ؿ##طٜف املػ##ًُني س##اٍ ايكػ##١ُ بتٛد##٘ اشبط##اب اٱهل##ٞ        ٚايهف##ط، َ##ع ت 
 املػًُني، ٖٚٛ  عذاظ تبسأ ب٘ اٯ١ٜ ل أٍٚ نًُاتٗا ٚ ه٬يتٗا ع٢ً ايٓفٛؽ.

 ش ت###أتٞ بك###ٝر١ ايتٓبٝ###٘ ٚن###ُ  اشبط###اب ٚ غ###ِ اٱؾ###اض٠ صبتُع###ات  
َٚتعاقبات يتتٛد٘ نًٗا يًُػًُني ل ز٫ي١ ع٢ً ايعٓا١ٜ ٚايًطف اٱهل#ٞ بٗ#ِ   

 ص َع  غتكا١َ املع٢ٓ بٗا.صُذِذٌَُّّيٌُْ ًَالَ ُّذِذٌَُّّنٌُْاٯ١ٜ بكٛي٘ تعا  طفًِ تبسأ 
بٌ دا٤ت بكٝغ اٱنطاّ يًُػًُني يتهٕٛ ير١ اشبط#اب فٝه#ّا ٚضمح#١     

ٚزع###٠ٛ يًُػ###ًُني ملعطف###١ عع###ِٝ َٓ###عيتِٗ ٚؾ###أِْٗ  عٓ###س اهلل ع###ع ٚد###ٌ، 
ٛب املػ#ًُني،  َٚٛنٛع١ٝ اٱاميإ ل اشبطاب ايكطآْ#ٞ، ٚمب#ا جيعً#٘ ضبٝع#ّا يكً#     
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ٚضسٝك##ّا ٜ##ساع  سٛاغ##ِٗ فٝػتٓؿ##كٕٛ َٓ##٘ ايطٝ##  ٚايعط##ط َٚع##اْٞ اسب##    
يٝٓعهؼ ع٢ً ايكًٛب فٝهٕٛ نٝا٤ جيصبٗا    َٓاظٍ ايتك٣ٛ، ٚاميٓع َٔ املٌٝ 

 ٚايطنٕٛ    ايكّٛ ايهافطٜٔ.
يكس دا٤ت ير١ اشبطاب يت٪نس يًُػًُني س  اهلل عع ٚدٌ هلِ، ٚيعّٚ 

 ِ يًهف#اض يه#ٞ ٫ٜه#ٕٛ غ#ببّا َٚ#از٠ يٓف#اشِٖ           اسبصض َٔ منٛ ٚ ظزٜاز س#بٗ
ص  ن#طاّ ٚتؿ#طٜف   ىَوجؤَّْضٌُْ ؤًُْالَءِ َٓاظٍ ايبطا١ْ ٚاشباق١ يًُػًُني، ٚقٛي٘ تعا ط

يًُػًُني، ٜٚتذ٢ً بًر١ اشبطاب  َٚا فٝ٘ َٔ ايتعٝني ، ٖٚ#ٛ آٜ#١ ل ايتأزٜ#     
ٚاق١ٝ هلِ ٚايتعًِٝ ٚبٝإ ٚتصن  ملا عًٝ٘ املػًُٕٛ ل َٛانٝع اسب  ٚايٛز، ٚ

َٔ آثاض سبِٗ يًهفاض، ٚيٝبك٢ اسب  ٚايٛز ن#ُٔ س#سٚز ا٭خ#٠ٛ اٱْػ#ا١ْٝ،     
ٚضدا٤ زخٛهلِ اٱغ٬ّ ٚس  اشب  ٚايف٬ح هلِ، ٚايٓذا٠ َٔ بطاثٔ ايؿطى 

 ٚايه٬ي١.
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اٱْػإ ٜأْؼ بر ٙ، ٚاميٌٝ بطبع٘    َٔ ٥٬ُٜ٘ 

٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتشسٜ#س  س#  املػ#ًُني    ل ايعكٝس٠ ٚايطأٟ ٚاملٌٝ ٚايرا١ٜ، فذا
يًهفاض َٛنٛعّا ٚسهُّا َٚا١ٖٝ، ٚدبعٌ ي٘ سسّا اميٓع َٔ ظٜازت#٘ ٚ غ#تشٛاشٙ   
ع٢ً ايٓفؼ، ٚذبٍٛ زٕٚ ق ٚضت٘ غ#ببّا يًتف#طٜط ل أسه#اّ ايؿ#طٜع١ ٚغ#ٓٔ      

 ايعبازات ٚايفطا٥ض.
ٚيٝهٕٛ س  املػًُني ير ِٖ ل اهلل ٚهلل فش#بِٗ ير ٖ#ِ تطغٝ#  هل#ِ     

غ٬ّ، فهُا جيٛظ يًُذاٖس يبؼ اسبطٜط ل اسبطب َع سط١َ يبػ٘، بسخٍٛ اٱ
يٝعٗط املػًُٕٛ ل عع ٚخ  ٚثط٠ٚ، ٚفٝ٘ زع٠ٛ يًهفاض يسخٍٛ اٱغ٬ّ، فهصا 
س##  املػ##ًُني ير ٖ##ِ فاْ##٘ ل اهلل ٜٚع##ين س##  اشب##  هل##ِ ٚاي##صٟ ٜتُج##ٌ     
 بسخٛهلِ اٱغ٬ّ، ٚيكس تعًكت قًٛب امل٪َٓني باهلل ع#ع ٚد#ٌ ٚايؿ#ٛم      
يكا٥##٘، ٜٚ##أتٞ س##بِٗ يًٓ##اؽ ضؾ##ش١ َ##ٔ ضؾ##شات س##  اهلل ٭ْٗ##ِ عبٝ##سٙ،    

 ٜٚطدٕٛ هلِ ايفٛظ بطمحت٘ ٚعفٛٙ ل ايسْٝا ٚاٯخط٠ بسخٍٛ اٱغ٬ّ.
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًُػًُني تطٗ  قًٛبِٗ عُ#ا ٜؿ#رًٗا ع#ٔ شن#طٙ     
غبشاْ٘، فذا٤ت اٯ١ٜ يصّ ايهفاض ٚبٝإ قبض فعًِٗ ٚفهض ْفاقِٗ، ٚفٝ٘ زع٠ٛ 
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يًتفاْٞ احملض ل َطنا٠ اهلل ٚأختتُت اٯ١ٜ بكٝر١ اٱه٬م ل اٱخباض ع#ٔ  
 عًِ اهلل عع ٚدٌ مبا ربفٞ ايكسٚض فُع صب٧ اشبامت١ يصّ ٚ ْصاض ايهفاض.

فاْٗ##ا تته##ُٔ َ##سح املػ##ًُني ٱامي##اِْٗ بايتٓعٜ##ٌ عً##٢ عب##ٛ ايعُ##ّٛ          
ص ٚتصن ِٖ بًعّٚ مُيِّوِ ًَصُؤٍِْنٌَُُ دِجىْنِضَجحِاٱغترطاقٞ ٚاجملُٛعٞ بكٛي٘ تعا  ط

تعاٖس ايتكسٜل بايكطإٓ ٚايتٛضا٠ ٚاٱظبٝ#ٌ، ٚايعُ#ٌ مبه#اَني ايهت#اب، ٭ٕ     
 شنط اٱاميإ بايهتاب ؾاٖس ع٢ً ايتكٝس بأسهاَ٘.

َٚٔ اٯٜات إٔ ايكطإٓ ٜتهُٔ ايٓاغذ ٚاملٓػٛر ٚيٝؼ بعسٙ نتاب ٜٓعٍ  
 سهاّ ايؿطع١ٝ.َٔ عٓساهلل، فٗٛ آخط ايهت  ايػُا١ٜٚ ْع٫ّٚ، ٚازباَع يٮ

َٚٔ  فانات اٯ١ٜ  خباض املػًُني عٔ بر#ض ٚغه#  ايهف#اض عً#ِٝٗ،     
قُوْ ٌٍُصٌُث َٚٓع املػًُني بًطف َٔ اٱْتكاّ َِٓٗ ع٢ً ٖصا ايبرض بكٛي٘ تعا  ط

 ص.دِيَْْظِنٌُْ

ٜٚسٍ ل َفَٗٛ٘ ع٢ً عسّ ايطز بايٝس ٚايػ٬ح ع٢ً ٖصا ايره ، ْعِ  
ٕ  يِٝٗ ٚ رباشِٖ ٚيٝذ#١، ٖٚ#ٛ باع#ح عً#٢     فٝ٘ َاْع َٔ املٌٝ يًهفاض ٚايطنٛ

 اسبصض ٚاسبٝط١ ل ْفٛؽ املػًُني.

 اآليت نطف
ل اٯ١ٜ ايهطامي١ بٝإ يًتبأٜ بني َا ل قًٛب املػًُني  َٔ اسب  ٚايؿفك١ 
ٚايطق١ ٚس  اشب  يًٓاؽ، ٚبني قً#ٛب ايهف#اض اي#يت مت#تّٮ ب#اسبٓل ٚايره#        

ًٝ٘ ٖصا ايبرض  ش أِْٗ ٜبرهٕٛ ٚايبرض، ٚبط٬ٕ ٚقبض املب٢ٓ ايصٟ ٜطتهع ع
املػ#ًُني، ٭ٕ املػ##ًُني  خت#اضٚا غ##بٌ اهلساٜ##١ ٚاسب#ل، ٚآَٓ##ٛا ب##املعذعات،    

 ٚتكٝسٚا بأزا٤ ايٛادبات، ٚ َتٓعٛا عٔ احملطَات.
ٖٚصٙ اٯ١ٜ ضمح١ باملػًُني ٚايٓاؽ مجٝعّا، ٚنُا رب#  اٯٜ#١ املػ#ًُني     

ػس يًُػًُني، فاْٗا رب  حباٍ ايهفاض ل خًٛتِٗ َٚاٜهُطْٚ٘ َٔ ايرٝغ  ٚاسب
أٌٖ ايهتاب ٚايهفاض ب#إٔ املػ#ًُني حيب#ِْٛٗ ٫ٜٚطد#ٕٛ هل#ِ أيؿ#ط ٚايه#طض        

 ٚا٭ش٣.
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ٚا٭قٌ إٔ ٜهٕٛ ٖ#صا اٱخب#اض ٚغ#١ًٝ ٚغ#ببّا يتدفٝ#ف سٓ#ل ٚغه#         
ايهفاض ع٢ً املػًُني، نُا يٛ شنط ؾدل غ# ٙ بػ#٤ٛ أَاَ#و فكً#ت ي#٘  ْ#٘       

ؿدل    اٱعتصاض أٚ ترٝ  هلذت٘، حيبو ٫ٚ ٜصنطى  ٫ خب ، فٝبازض ٖصا اي
ٜٚعٍٚ َا عٓسٙ َٔ اسبس٠ ٚغ#ٛض٠ ايره#  ٚ ٕ ن#إ ن٬َ#و بكك#س  ق#٬ح       

 شات ايبني.
ٚيهٔ ايهفاض ٜبكٕٛ ع٢ً ساٍ ايره  ٚايرٝغ  َع إٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ 
ايصٟ خي ِٖ بإٔ املػًُني حيبِْٛٗ، ٖٚصا اٱخباض سل ٚقسم، ٜٚعهؼ ساٍ 

سِٖ، ٚأثط اٱاميإ عً#٢ قً#ٛبِٗ ٚأفع#اهلِ ٖٚ#ٛ     املػًُني ٚزضد١ ايتٗصٜ  عٓ
خَْْشَ ؤٍَُّزٍ ؾاٖس ع٢ً إٔ املػًُني حيبٕٛ اشب  يًٓاؽ مجٝعّا ٖٚٛ َٔ خكا٥لط

 ص.ؤُخْشِجَشْ ىِينَّجطِ

فًِ ٜرًل املػًُٕٛ باب اٱْتػاب يٲغ٬ّ، ٚيٝؼ هلِ ٖصا اب#سّا، ٫ٚ   
٬ّ ٫ٜتٛقف ٜكسضٕٚ ع٢ً ضفض َٔ ٜطٜس زخٍٛ اٱغ٬ّ، بٌ إٔ زخٍٛ اٱغ

ع٢ً ضناِٖ َتشسٜٔ َٚتفطقني، ٚقس داٖس املػًُٕٛ بأْفػِٗ ٚأَٛاهلِ َٔ 
ىَووجؤَّْضٌُْ ؤًُْالَءِ أد##ٌ د##صب ايٓ##اؽ يٲغ##٬ّ، ٖٚ##ٛ َ##ٔ َك##ازٜل قٛي##٘ تع##ا  ط   

 ص.صُذِذٌَُّّيٌُْ
ٚيٝؼ َٔ س  أن  َ#ٔ ايته#ش١ٝ ب#ايٓفؼ َ#ٔ أد#ٌ  ق#٬ح ٖٚساٜ#١         

ٚق#اَٛا ب#أزا٤ ايك#٠٬ ٚ تٝ#إ ايعن#ا٠      اير ، فشُٝٓا زخٌ املػًُٕٛ اٱغ٬ّ، 
ٚأقرٛا َكسقني ٯٜات ايك#طإٓ، ٚأزضن#ٛا ًْٝ#ِٗ باٱغ#٬ّ ملطات#  ايف#ٛظ ل       
ايسْٝا ٚاٯخط٠، أسبٛا يًٓاؽ إٔ ٜسخًٛا اٱغ#٬ّ ٚاميتٓع#ٛا عُ#ا ٜك#ٛزِٖ        

 ايٓاض َٔ ايهفط ٚازبشٛز، فكابًِٗ ايهفاض بايره  ٚايرٝغ.
 ل زع##ٛتِٗ يٲغ##٬ّ، ٚت##ٛبٝذ  فذ##ا٤ت ٖ##صٙ اٯٜ##١ يتعه##ٝس املػ##ًُني   

ايهفاض، ٚشَِ ع٢ً غ٤ٛ غطٜطتِٗ، َٚكابًتِٗ  سػإ املػًُني باٱغا٠٤ هلِ 
ٚ٭ْفػِٗ،  ش إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ تفهض ايهفاض، ٚربعِٜٗ ل ايسْٝا، ٚل ٖصٙ اٯٜ#١  

 يطف باملػًُني َٔ ٚدٛٙ:
 يعّٚ أخص اسبٝط١ ٚاسبصض َٔ ايهفاض. ا٭ٍٚ:
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ِ يًهفاض، ٚنٝف١ٝ دعً#٘ ل َطن#ا٠ اهلل حب#      زضانِٗ سباٍ سبٗ ايجاْٞ:
 اهلسا١ٜ هلِ.
نؿف عًّٛ ايرٝ#  يًُػ#ًُني، ٚاٱخب#اض ع#ٔ غ#ٝغ  ٚغه#         ايجايح:
 ايهفاض عًِٝٗ.
 ايعًِ بعٜف  زعا٤ ايهفاض اٱاميإ. ايطابع:

عسّ اٱقاب١ بايٝأؽ ٚايكٓٛط عٓس نؿف نصب َٚهط ايهفاض،  اشباَؼ:
 ٧ املػًُٕٛ ب٘.٭ٕ ٖصٙ اٯ١ٜ أخ ت عٓ٘، ف٬ ٜفاد

 ايعًِ بإغتسا١َ ساٍ ايرٝغ عٓس ايهفاض. ايػازؽ:
بعح ايػه١ٓٝ ل قًٛب املػًُني ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ أس#اط عًُ#ّا    ايػابع:

 مبا ربفٝ٘ ايكسٚض، ٚيٝؼ عٓس املػًُني  ٫ اسب  هلل عع ٚدٌ ٚل اهلل.
 ٚاٯ١ٜ يطف بايهفاض َٔ ٚدٛٙ:

 ًتسبط ل َعاْٞ ٖصا اسب .بٝإ س  املػًُني هلِ، ٚزعٛتِٗ ي ا٭ٍٚ:
سح ايهفاض ع٢ً ايتدفٝف َٔ غهبِٗ ٚسٓكِٗ ع٢ً املػ#ًُني،  ايجاْٞ:

 فُٔ  عذاظ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ أْٗا تتهُٔ أَٛضّا:
 س  املػًُني يًهفاض.ا٭ٍٚ:
 برض ايهفاض يًُػًُني. ايجاْٞ:
 نؿف اهلل عع ٚدٌ ملعاْٞ اسب  ٚايبرض.ايجايح:
 يتهاز بني ايفعٌ ٚضز ايفعٌ.تٛثٝل ايكطإٓ يًتبأٜ ٚاايطابع:

 ظدط ايهفاض عٔ ايتعسٟ ع٢ً املػًُني. اشباَؼ:
دصب ايهفاض يٲْكات ٯٜات ايكطإٓ ٭ْٗ#ا رب#  ع#ٔ س#اهلِ      ايػازؽ:

يٝتسبطٚا ل ز٫٫تٗا، ٚنٝف إٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ ٜهؿ#ف َ#ا ل قً#ٛبِٗ مب#ا فٝ#٘        
 فهشِٗ ٚخعِٜٗ َٔ غ  ا٭َط يًُػًُني مببازي١ ايبرض مبجً٘.

 صهت بني أول وآخر اآليتان
 بتسأت اٯ١ٜ باشبطاب يًُػًُني َع ايتٛنٝس بايتٓبٝ٘ ٚ غِ اٱؾاض٠ ب#إٔ   
اسب  أَط سػٔ بايصات، ٚايبرض أَ#ط قب#ٝض باي#صات  ٫ إٔ ٜه#ٕٛ بره#ّا ل      

 اهلل، ٚ بتسأت اٯ١ٜ با٭َط اسبػٔ َٔ ٚدٛٙ:
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 تٛد٘ اشبطاب يًُػًُني. ا٭ٍٚ:
 ملباْٞ ل اشبطاب. نطاّ املػًُني بتعسز اايجاْٞ:
 شنط اسب  ٚاملٛز٠ ٚايطفل. ايجايح:
 شنط برض ايهفاض يًُػًُني ٜعٜس َٔ بٗا٤ س  املػًُني هلِ. ايطابع:

يٝهٕٛ اسب  ٖٛ املطتهع ٚاملٛنٛ  ا٭ٍٚ ل اٯ١ٜ ايهطامي١، ٜٚبسٚ يًٓاؽ 
مجٝعّا قبض برض ايهفاض يًُػًُني، ٚبازبُع بني اسب  ٚايبرض ل اٯ١ٜ بٝإ 

 ختٝاض ايهفاض ٚ ظٗاض يٮنطاض ايٓفػ١ٝ ٱختٝاضٙ .يػ٤ٛ  
ٚمل رباه  اٯٜ#١ ايهف#اض ٚتٛد#٘ ايً#ّٛ هل#ِ عً#٢ بره#ِٗ يًُػ#ًُني          

ٚتصنطِٖ ببط٬ٕ ٚقبض ٖصا ايبرض ٭ْ٘ ظاٖط َٔ غٝام اٯ١ٜ ٚطباهب١ اهلل عع 
 ٚدٌ يًُػًُني.

فشكط اشبطاب باملػًُني ْٛ  تٛبٝذ  نال يًهفاض ملا فٝ٘ َ#ٔ اسبطَ#إ    
ٔ اشبطاب اٱهلٞ، ْعِ دا٤ت خطابات َٔ اهلل ل ايكطإٓ    ايهفاض ٚيهٓٗا َ

 تتهُٔ ايصّ ٚايتٛبٝذ هلِ.
ٚشنطت آٜات ايكطإٓ س  ايهفاض يٮٚثإ ٚأغباب ايؿطى ٚايه٬ي١ قاٍ 

، ٚل (1) صًٍَِِْ ثىنَّجطِ ٍَِْ َّضَّخِزُ ٍِِْ دًُُِ ثىيَّوِ ؤَّذَثدًث ُّذِذٌَُّّيٌُْ مَذُخ  ثىيَّوِتعا  ط

 تكابٌ اسب  ٚايبرض ل اٯ١ٜ ٚدٛٙ:
 حي  املػًُٕٛ ايٓاؽ  بتسا٤، ٜٚكابٌ ايهفاض ٖصا اسب  بايبرها٤. ا٭ٍٚ:
 ٜبرض ايهفاض املػًُني  بتسا٤. ايجاْٞ:
نٌ َٔ س  املػًُني يًهف#اض، ٚبر#ض ايهف#اض يًُػ#ًُني أَ#ط       ايجايح:

 َػتكبٌ عٔ قاسب٘.
 ِ باسب  ٚاملٛز٠.قابٌ املػًُٕٛ برض ايهفاض هل ايطابع:

٫ٚتعاضض بني ٖصٙ ايٛدٛٙ عٓس ايتسبط ل َعاْٝٗا،  ش إٔ املٓبت ايهطِٜ 
سب  املػًُني ير ِٖ ٖٛ اٱاميإ، ٚأقٌ ايبرض ايصٟ ٜػ#تٛيٞ عً#٢ قً#ٛب    

 ايهفاض ٖٛ اٱقا١َ ع٢ً ايهفط ٚازبشٛز.

                                                 

 .165غٛض٠ ايبكط٠ (1) 
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فذا٤ت اٯ١ٜ يتبني ساٍ املػ#ًُني ب#ني ايٓ#اؽ، َٚ#ا ٬ٜقْٛ#٘ َ#ٔ ا٭ش٣        
ٖٚٞ ؾاٖس ع٢ً إٔ املػًُني مل ٜعًُٛا ايٓاؽ ٚمل ٜعًُٛا ايػٝف  ٚايهطض،

 بِٗ، بٌ ناْٛا ٜكابًٕٛ ايهفاض باسب  ٚضدا٤ اشب .
ٚبعس شنط اسب  ٚايبرض  ْتكًت اٯ١ٜ    اٱخب#اض ع#ٔ  امي#إ املػ#ًُني     
بايهت  ايػُا١ٜٚ املٓعي#١ نً#ٗا َ#ٔ غ#   غ#تجٓا٤، ٚل ايك#١ً ب#ني قٛي#٘ تع#ا           

 ص ٚبني أٍٚ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:دِجىْنِضَجحِ مُيِّوًَِصُؤٍِْنٌَُُ ط

ايك١ً بني  اميإ املػًُني بايهت  ايػ#ُا١ٜٚ املٓعي#١ ٚب#ني س#بِٗ      ا٭ٚ :
 ٭ٌٖ ايهتاب.
  اميإ املػًُني بايهت  ايػُا١ٜٚ نًٗا ٚسبِٗ يًٓاؽ مجٝعّا. ايجا١ْٝ:
برض ايهف#اض يًُػ#ًُني َ#ع  امي#إ املػ#ًُني بايهت#  ايػ#ُا١ٜٚ         ايجايج١:

 .نًٗا
اَ#ا بايٓػ##ب١ يًُػ#أي١ ا٭ٚ  ف##إ املػ#ًُني ًٜتك##ٕٛ َ#ع أٖ##ٌ ايهت##اب ل     
اٱامي##إ ب##ايتٛضا٠ ٚاٱظبٝ##ٌ،  ش ٜ##٪َٔ ايٝٗ##ٛز ب##ايتٛضا٠، ٚايٓك##اض٣ ب##ايتٛضا٠   
ٚاٱظبٌٝ، أَا بايٓػب١ يًُػاي١ ايجا١ْٝ فإ سػٔ اشبًل ٚهٝ  ايػ#طٜط٠ أَ#طإ   

ايهفط أق#ٌ اسبػ#س    ٜ ؾشإ عٔ اٱاميإ، اَا برض ايهفاض يًُػًُني، فٮٕ
ٚقس سػس  بًٝؼ آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ عًٝ٘ ايػ٬ّ سُٝٓا أَط اهلل عع ٚدٌ امل٥٬ه١ 

 إٔ ٜػذسٚا ي٘.
 ٕ  اميإ املػًُني بايهت  ايػُا١ٜٚ املٓعي١ نًٗا ضمح١ ٚفهٌ َٔ اهلل عع 

ايٓاؽ مجٝعّا، َٚٔ َكازٜل ايطمح١ إٔ ٖصا اٱامي#إ غ#ب  يٓؿ#ط     ٚدٌ ع٢ً
، ٖٚ#ٛ عٓ#ٛإ بك#ا٤ ب#اب اي#سع٠ٛ ا  اٱامي#إ َفتٛس#ّا        َعاْٞ اسب  بني ايٓاؽ

 يًذُٝع، ٚفٝ٘ سذ١ ع٢ً ايهفاض ل ربًفِٗ عٔ ٚظٝف١ اٱاميإ بايهتاب نً٘.
ثِ شنطت اٯ١ٜ ساٍ ايهفاض  شا ٫قٛا املػًُني، ٚمجعِٗ َعٗ#ِ َه#إ    

فإِْٗ ٜسٸعٕٛ اٱاميإ، ٚفٝ٘ ؾاٖس ع٢ً إٔ املػًُني مل ٜتدًٛا عٔ  امياِْٗ عٓس 
اٯخطٜٔ ست٢ ٚإ نإ امله#إ ٜع#ٛز ير#  املػ#ًُني  ش حيتُ#ٌ ايًك#ا٤        سهٛض
 ٚدّٖٛا:

 عسّ شنط َٛنٛ  اٱاميإ. ا٭ٍٚ:
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 ثبات املػًُني ع٢ً اٱاميإ، ٚ قطاض ايهفاض ع٢ً ايهفط.ايجاْٞ:
 تك١ٝ املػًُني َٔ ايهفاض. ايجايح:
  ع٬ٕ املػًُني اٱاميإ، ٚ زعا٤ ايهفاض اٱاميإ َجًِٗ. ايطابع:

يكشٝض ٖٛ ايطابع،  ش تبني ٖ#صٙ اٯٜ#١ دٗ#از ايك#شاب١ ٚاملػ#ًُني ل      ٚا
َٛاد١ٗ ايهفط ٚايهافطٜٔ، ٚاملؿام ٚايعٓا٤ ايصٟ ٫ق#اٙ املػ#ًُٕٛ ا٭ٚا٥#ٌ ل    
بٓا٤ زٚي١ اٱغ٬ّ، ٚ تكاٍ ٖصا ايعٓا٤ ل ا٭دٝاٍ اي٬سك١ َٔ املػًُني يٝهٕٛ 

   ٚ ايتٛثٝ#ل ايكطآْ#ٞ   فٝ٘ ثٛاب ععِٝ يًُػًُني، فُٔ اٯٜ#ات إٔ ٜ#أتٞ ايعك#ف 
 ٭َط يٝهٕٛ َٛعع١ َٚسضغ١ تكتبؼ َٓٗا ايسضٚؽ ٚايع .

 ص َٔ ٚدٛٙ:ًَإِرَث ىَقٌُمٌُْ قَجىٌُث آٍَنَّجٚايك١ً بني أٍٚ اٯ١ٜ ٚقٛي٘ تعا  ط

ظٗٛض س  املػ#ًُني ير ٖ#ِ عٓ#س مس#ا  زع#٣ٛ اٱامي#إ باملٝ#ٌ         ا٭ٍٚ:
ض ظٜف ايسع٣ٛ، هلِ، ٚايعٔ بأِْٗ قازقٕٛ ل قٛي٘، فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يفه

 ٚ بطاٍ ايعٔ بكسم ايهفاض.
 ضتكا٤ املػًُني ل َطات  ايعًِ ٚايتشكٌٝ، فُٔ فهٌ اهلل ع#ع   ايجاْٞ:

 ٚدٌ ع٢ً املػًُني َٓعِٗ َٔ اٱغ اض بكٍٛ ايهفاض.
بعح ايٝأؽ ل ْفٛؽ ايهفاض َ#ٔ املػ#ًُني، ٚ زضانٗ#ِ سبكٝك#١      ايجايح:

 ٛهلِ.ٖٚٞ إٔ س  املػًُني هلِ ئ جيعًِٗ ٜكسقٕٛ بك
 زعا٤ ايهفاض اٱاميإ ئ ٜػ#  أٚ خيف#ٞ بره#ِٗ ٚغٝه#ِٗ عً#٢       ايطابع:

 املػًُني.
 ظدط ايهفاض عٔ ايٓفام. اشباَؼ:
بٝإ ايتٓال ب#ني زع#٣ٛ اٱامي#إ ٚع#سّ س#  املػ#ًُني، فُ#ٔ         ايػازؽ:

 ٜسعٞ اٱاميإ جي  إٔ حي  املػًُني، ٜٚططز عٔ قًب٘ اسبػس ٚايبرها٤ هلِ.
ًَإِرَث ىَقٌُمٌُْ ص ٚقٛي٘ تعا  طًَصُؤٍِْنٌَُُ دِجىْنِضَجحِ مُيِّوِعا طأَا ايك١ً بني قٛي٘ ت

 ص ففٝ٘ ٚدٛٙ:قَجىٌُث آٍَنَّج

 عذع ايهفاض عٔ اٱستذاز ع٢ً اٱاميإ بايتٓعٌٜ نً٘. ا٭ٍٚ:
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سُٝٓا ًٜتكٞ ايهفاض باملػًُني مل جيعًٛا ؾطهّا ٱزعا٥ِٗ اٱاميإ  ايجاْٞ:
ِٗ ٜكٛيٕٛ آَٓا ع٢ً عبٛ اٱه٬م ٚفٝ٘ ؾ#اٖس  بتبعٝض اٱاميإ بايتٓعٌٜ، بٌ  ْ

عٔ عذعِٖ عٔ تهصٜ  ايكطإٓ، ٚست٢ س#اهلِ ل اشبف#ا٤ اي#صٟ شنطت#٘ ٖ#صٙ      
اٯ١ٜ يٝؼ فٝ٘ َج#ٌ ٖ#صا ايته#صٜ ، ب#ٌ ٜعٗ#طٕٚ فٝ#٘ غه#بِٗ ٚس#ٓكِٗ عً#٢          

 املػًُني.
ل اٯ١ٜ زع٠ٛ يًُػًُني يًجبات ع٢ً اٱاميإ ٚاٱدتٗاز ل ازبٗاز  ايجايح:
٠ ايٓاؽ يٲاميإ، ٌٖٚ ل ٖصٙ اٯ١ٜ زع٠ٛ يٲاميإ، ازبٛاب ْعِ، ٚايػعٞ يسعٛ

 ش أْٗا ذبح ايهفاض بًر١ بٝإ اٱغطاض ٚنؿف اسبكا٥ل ع٢ً ْبص ايٓفام ٚدعٌ 
 َاٜعٗطْٚ٘ َٔ اٱاميإ سكّا ٚقسقّا.

َٚٔ  عذاظ ايكطإٓ صب٧ اٱخباض عٔ ساٍ ايهفاض ل اشبفا٤ بعس  زعا٥ِٗ 
ط٠ َٔ غ  فاق١ً بُٝٓٗا، ٱذباز املٛنٛ  ٚيٝهٕٛ اٱاميإ حبهط٠ املػًُني َباؾ

 ذبصٜطّا يًُػًُني ٚ ْصاضّا يًهافطٜٔ.
ٚتعٗط اٯ١ٜ عسّ  عبكاض ايتبأٜ ل ايكٍٛ، بٌ ٜؿٌُ اسباي١ ايٓفػ١ٝ،  ش  

تػتًعّ زع٣ٛ اٱاميإ ايعٗٛض أَ#اّ املػ#ًُني مبعٗ#ط ايكب#ٍٛ ٚايطن#ا، ٚع#سّ       
  ٚاسبٓ#ل، فذ#ا٤ت خامت#١ اٯٜ#١     ايٓفط٠، أَ#ا  شا خً#ٛا ف#إِْٗ ٜعٗ#طٕٚ ايره#     

بتٛبٝدِٗ ٚ خباضِٖ عٔ ا٭نطاض اييت تًشل بٗ#ِ ل اي#سْٝا ٚاٯخ#ط٠ بػ#ب      
 ايرٝغ ع٢ً املػًُني.

ًَإِرَث خَيٌَْث ػَعٌُّث ػَيَْْنٌُْ ص ٚبني قٛي٘ تعا  طالَ ُّذِذٌَُّّنٌُْٚايٓػب١ بني قٛي٘ تعا  ط

ٖٞ ايعُّٛ ٚاشبكٛم املطً#ل  ش إٔ  ص بًشاظ أفطاز ايعَإ ثألََّجٍِوَ ٍِِْ ثىيَْْقِ

عسّ اسب  ؾاٌَ يهٌ سا٫تِٗ، فشت٢ عٓ#سَا ٬ٜق#ٕٛ املػ#ًُني ٫حيب#ِْٛٗ،      
ص َٔ َكاَات ايبرض ٚايهطٙ ٚعسّ اسب  يًُػًُني ٚمل آٍَنَّجفٝكسض قٛهلِ ط

اميٓ#ع س#  املػ#ًُني هل##ِ َ#ٔ غه#بِٗ ٚغ##دطِٗ عً#٢ املػ#ًُني ٭ٕ  ختٝ##اض        
 ٢ً ايبكط ٚايبك ٠.اٱقا١َ ع٢ً ايهفط جيعٌ غؿا٠ٚ ع

د##ا٤ت اٯٜ##١ باٱخب##اض ع##ٔ  زع##ا٤ ايهف##اض حبه##ط٠ املػ##ًُني اٱامي##إ        
ًَإِرَث ىَقُوٌمٌُْ قَوجىٌُث   طق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايتكسٜل مبا أْعٍ ع٢ً ايٓ  ضبُس 
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ص  ق إ ٖصا ايكٍٛ بايهطٙ ًَالَ ُّذِذٌَُّّنٌُْص، ٜٚفٝس ازبُع بٝٓ٘ ٚبني قٛي٘ تعا  طآٍَنَّج

 سا٠ٚ يًُػًُني.ٚايع
ص َٔ ايهًٞ املؿهو ايصٟ ٜهٕٛ عً#٢ َطات#    ًَالَ ُّذِذٌَُّّنٌُْٚقٛي٘ تعا  ط

َتعسز٠، فكس ٜهٕٛ َٓشكطّا بإْتفا٤ اسب ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ يبٝإ قبض ٚؾس٠ عسّ 
 ص.ًَإِرَث خَيٌَْث ػَعٌُّث ػَيَْْنٌُْ ثألََّجٍِوَ ٍِِْ ثىيَْْقِس  ايهفاض يًُػًُني بكٛي٘ تعا  ط

 ١ بني خامت١ اٯ١ٜ َٚهاَٝٓٗا ايكسغ١ٝ ا٭خط٣ َٔ ٚدٛٙ:ٚايكً
إ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ س  املػ#ًُني ير ٖ#ِ َ#ٔ ايٓ#اؽ، ٚفٝ#٘       ا٭ٍٚ:

 خباض يًُػًُني بإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ خفاٜا ْفٛغِٗ، يصا دا٤ت خامت١ اٯ١ٜ  
عا١َ َٔ غ  تعٝني بايهفاض، فًِ تكٌ اٯ١ٜ )إ اهلل ٜعًِ بصات قسٚضِٖ( بٌ 
بصات ايكسٚض،  ؾاض٠    عًُ٘ تعا  مبا ربفٝ#٘ ق#سٚض ايٓ#اؽ مجٝع#ّا، َٚ#ا      

 ٜٕٓٛٚ قٛي٘ ٚفعً٘.
ٚدا٤ت اٯ١ٜ يتبني َٛنٛعّا آخط غ  ايٓٛاٜا فاهلل عع ٚدٌ ٜعًِ اسب   

ٚايبرض، ٚايٛز ٚايهطا١ٖٝ، َٚٔ ٜبرغ املػ#ًُني ف#إ اهلل ع#ع ٚد#ٌ ٫حيب#٘،      
 .ٜٚطدع غٝع٘    ْفػ٘ ٚجيعً٘ ٚبا٫ّ عًٝ٘

إ اهلل عع ٚدٌ ضبٝط بايهافطٜٔ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ يتٛبٝدِٗ، فُع  ايجاْٞ:
ايهفط فاِْٗ ٜبرعٕٛ املػًُني ٚاميهطٕٚ بِٗ، ٚ شا نإ ع#سّ اسب#  ٫ٜ٪اخ#ص    
عًٝ##٘ اٱْػ##إ َ##ازاّ مل ٜ د##ٌ    اشب##اضز بايفع##ٌ، ف##إ ايهف##اض ٜعه##ٕٛ    
٢ أقابعِٗ َٔ اي#برض ٚاسبػ#س يًُػ#ًُني، يٝه#ٕٛ ٖ#صا ايع#ض ؾ#اٖسّا عً#        

 نفطِٖ، ٚسذ١ عًِٝٗ، ٚغببّا يٲثِ ٚايٛظض.
إ اهلل عع ٚدٌ َع املػًُني أُٜٓا ناْٛا، ٚسُٝٓا ٬ٜقِٝٗ ايهفاض  ايجايح:

ٜٚسعٕٛ اٱغ٬ّ فإ اهلل عع ٚدٌ ٜٓتكِ يًُػًُني بفه#ض ايهف#اض، ل ٖ#صٙ    
ص ٚسسٙ ٫جيعٌ ايهافط آٍَنَّجاٯ١ٜ، ٚذبصٜط املػًُني َِٓٗ ٚ خباضِٖ بإٔ قٍٛ ط

ٞ    َٓاظٍ ايبطا١ْ، ٚي#ٝؼ ٖ#ٛ غ#ب  يًٛث#ٛم َٓ#٘ ب#سيٌٝ َ#اٜعٗطٙ َ#ٔ         ٜطتك
ايػدط ٚايره  ع٢ً املػًُني ل خًٛت٘، ٚنإٔ ايبطا١ْ َٔ َكازٜل اشب٠ًٛ 
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ٚاٱْفطاز ل اي#طأٟ ٚايفع#ٌ، ٚإ ايبطاْ#١ ٚاشباق#١ ٫ب#س إٔ ربً#ٛ بأق#شابٗا        
 ٚأٌٖ ًَتٗا فتبٛح هلِ بأغطاض املػًِ ايصٟ  غتبطٓٗا.

اس١ يٝػت عطن١ٝ أٚ تأتٞ  تفاقّا ٚغّٗٛا َ#ٔ غ#  قك#س، ب#ٌ     ٖٚصٙ اٱب 
ٖٞ فط  غه  ٚسػس أٚ ي٦و ايهفاض ع٢ً املػًُني، ٚتًو آٜ#١  عذاظٜ#١ ل   

 ير١ اٯ١ٜ ٚقٝغ ايتشصٜط فٝٗا.
ل اٯ١ٜ ؾٗاز٠ مسا١ٜٚ يًُػًُني ٚثٓا٤ عًِٝٗ ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ  ايطابع:

ٜعًِ َا ربفٞ قسٚض املػًُني َٔ ٜعًِ  امياِْٗ بايتٓعٌٜ ٚآٜات٘، فاهلل عع ٚدٌ 
اٱاميإ ٚسػٔ ايٓٝ#١ ٚايك#٬ح، ٜٚعً#ِ َ#اربفٞ ق#سٚض ايهف#اض َ#ٔ ازبش#ٛز         

 ٚايه٬ي١ ٚاملهط.
يكس  ْتفع املػًُٕٛ بإٔ أهًعِٗ ع٢ً َاعًٝ٘ ايهفاض َٔ اسبٓل  اشباَؼ:

ٚايره  ٚغ٤ٛ ايػطٜط٠، ٖٚٛ َٔ عً#ِ ايرٝ# ، َٚ#ع إٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ ٖ#ٛ       
ٛض اي#طسِٝ،  ٫ إٔ ل  ه#٬  املػ#ًُني عً#٢ َاخيفٝ#٘      غتاض ايعٝٛب ٖٚٛ ايرف# 

ايهفاض َٔ ايرٝغ َٓفع١ اٱغ٬ّ، ٚبكا٤ ن١ًُ ايتٛسٝس ل ا٭ضض، ٚنؿف ٖصا 
ا٭َط ضمح١ بايهفاض ملا فٝ٘ َٔ ايسع٠ٛ    ايتٛب١ ٚاٱْاب#١، ٚ ق#٬ح ايػ#طا٥ط    

 فاٱاميإ ٖٛ زٜٔ ايفطط٠.
اٱامي##إ ٚايك##٬ح،  يت##سٍ اٯٜ##١ ل َفَٗٛٗ##ا عً##٢ زع##٠ٛ ايٓ##اؽ          

باٱناف١ ا  سكٝك١ ٖٚٞ إٔ اهلل مل ٜفهض ايهفاض بؿ٪ِْٚٗ اشباق١ ٚايعا١ًٝ٥، 
 بٌ دا٤ ايفهض سباٍ ايعسا٠ٚ يًُػًُني، ٖٚٛ َٔ ايفػل.

ص ٚبني خامت#١ اٯٜ#١   قُوْ ٌٍُصٌُث دِيَْْظِنٌُْٜفٝس ازبُع بني قٛي٘ تعا  ط ايػازؽ:
ني ٚفاتِٗ مما ٜسٍ ع٢ً  غتسا١َ بكا٤ ايهفاض ل ساٍ غٝغ ٚغه  ٚأمل    س

ع##ع املػ##ًُني، ٚبً##ٛغ املػ##ًُني َطات##  ايف##ٛظ ٚايعف##ط ٚمتاغ##هِٗ ٚ ذب##ازِٖ 
 ٚ عتكاَِٗ حببٌ اهلل املتني.

 ٚدا٤ت اٯ١ٜ مبٛانٝع ربل املػًُني ٖٚٞ: 
 تٛد٘ اشبطاب    املػًُني خاق١. ا٭ٍٚ:
 تٓبٝ٘ املػًُني ا  سكٝك١ ٖٚٞ سبِٗ يًٓاؽ. ايجاْٞ:
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 اميإ املػًُني بايتٓعٌٜ، ٚمجٝ#ع ايهت#  ايػ#ُا١ٜٚ ايٓاظي#١ َ#ٔ       ايجايح:
 عٓساهلل.

 يكا٤ املػًُني َع ايهفاض، ٚسسٚخ سا٫ت اٱخت٬ط َعِٗ. ايطابع:
قُووْ  بكٛي#٘ تع#ا ط   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ا٭َط يًٓ  ضبُس  اشباَؼ:

 ٛا برٝعهِ(.ص ٜٚؿٌُ ايكٍٛ املػًُني ٚايتكسٜط )قٛيٛا َٛتٌٍُصٌُث دِيَْْظِنٌُْ

 ٚدا٤ت اٯ١ٜ مبٛانٝع ربل ايهفاض ٖٚٞ:
 برض ايهفاض يًُػًُني، ٚعسّ سبِٗ هلِ. ا٭ٍٚ:
ص عً#٢  ًَصُؤٍِْنُوٌَُ دِجىْنِضَوجحِ مُيِّووِ   ز٫ي١ اشبطاب اٱهلٞ يًُػ#ًُني ط  ايجاْٞ:

ربًف أٌٖ ايهتاب ٚايهفاض عٔ اٱاميإ بايتٓعٌٜ نً٘، ٚيكس تعطن#ت ايهت#    
ظبٌٝ    ايتشطٜف، فُا نإ ذبطٜف#ّا ه#ط٤ عً#٢ ايهت#اب     ايػابك١ نايتٛضا٠ ٚاٱ

ايػابل ٫ ٜؿًُ٘ اٱاميإ ٭ٕ ايكطإٓ سطظ ٚٚاق١ٝ ، ٚايتشطٜف أعِ َٔ ايتبسٌٜ 
ٚايترٝ  ٚقس حيكٌ ل ايتأٌٜٚ ٖٚٛ ٫ٜتعاضض َع املطاز َٔ اٯ١ٜ ايهطامي١ ٖٚٛ 

  اميإ املػًُني بايكطإٓ ٚايتٛضا٠ ٚاٱظبٌٝ َٔ غ  ذبطٜف هلُا.
 ظٗاض ايهفاض يرهبِٗ ٚسػسِٖ يًُػًُني ل غ#اعات اشبً#٠ٛ    جايح:اي

 ٚاٱْفطاز.
تًكٞ ايهفاض يًصّ ٚايتٛبٝذ ل ايك#طإٓ ٚعً#٢ يػ#إ اي#ٓ  ضبُ#س       ايطابع:

ٚاملػًُني،  ش تطاضزِٖ ايًعٓ#١ بػ#ب  دش#ٛزِٖ     ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
      ٌ  َ#تٮت   ٚبرهِٗ يًُػًُني فِٗ مل ٜهتف#ٛا ب#ايهفط ٚازبش#ٛز َ#ع قبشٗ#ا ب#

ق##سٚضّا غٝع##ّا ٚغ##٬ّ ٚسػ##سّا يًُػ##ًُني، فإغ##تشكٛا ايفه##ض ٚاشب##عٟ ل        
ايٓؿأتني، ٚفٝ#٘ زع#٠ٛ يًهف#اض يًتٛب#١ ٚاٱْاب#١، ٚ ق#٬ح ايٓف#ٛؽ، ٚتٗ#صٜ          

 ا٭خ٬م.
ًَإِرَث ص ٚ طًَإِرَث ىَقٌُمٌُْ قَجىٌُث آٍَنَّجص ٚ طًَالَ ُّذِذٌَُّّنٌُْٜٚفٝس ازبُع بني قٛي٘ تعا  ط

ص إٔ قٛهلِ آَٓا يٝؼ ٚزّا ٚهًب#ّا يطن#ا املػ#ًُني ٚه#طزّا     ٌث ػَيَْْنٌُْ ثألََّجٍِوَخَيٌَْث ػَعُّ

٭غباب ايٓفط٠ َع املػًُني، بٌ ايككس ٖٛ املدازع١ ٚايهٝ#س ٚامله#ط، يته#ٕٛ    
 ٖصٙ اٯ١ٜ سطظّا زا٥ُّا يًُػًُني أٚإ يكا٤ ايهفاض ٚعٓس غٝبتِٗ.
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ِ( ب#ٌ عطف#ت ع#سّ    َٚٔ  عذاظ اٯ١ٜ أْٗا مل تكٌ )٫حيبْٛهِ ٚذببْٛٗ 
 س  ايهفاض يًُػًُني ع٢ً س  املػًُني هلِ.

أٟ إٔ برض ايهفاض يًُػ#ًُني  بت#سا٤ ٚ غ#تسا١َ ٜٚ#أتٞ ضزّا ٚدش#ٛزّا       
سب  املػًُني هلِ، ٚتكسٜط اٯ١ٜ ٜعًُٕٛ اْهِ ذببِْٛٗ َٚع ٖصا ٫حيبْٛهِ، 
ٚل سني دا٤ سطف ايعطف )ايٛاٚ( ل اٯٜ#١ ايػ#ابك١، َ#ط٠ ٚاس#س٠، د#ا٤ ل      

اٯ١ٜ أضبع َطات َع إٔ نًُات اٯٜتني َتكاضب١ ل عسزٖا ٚظٗٛض َعاْٞ  ٖصٙ
 ايعطف ل نٌ آ١ٜ َٓٗا.

يٝؼ ل ٖصٙ اٯ١ٜ  غِ طبكٛم بٌ ٖٞ نُا٥ط ٚ غِ  ؾاض٠ ٜٚتذ٢ً 
 املع٢ٓ َٔ َهاَني اٯ١ٜ ايػابك١ ٚتعًكٗا بايبطا١ْ ٚل ٖصٙ اٯ١ٜ ث٬ث١ أهطاف: 

 هلِ. املػًُٕٛ  ش دا٤ت اٯ١ٜ خطابّا ا٭ٍٚ:
غ#  املػ#ًُني اي#صٜٔ ذب#صض َ#ِٓٗ اٯٜ#١ بك#ٝر١ ايرا٥# ، َٚ#ٔ           ايجاْٞ:

اٱعذاظ عسّ  ؾطانِٗ ل اشبطاب، ٚنأِْٗ غ  َٛدٛزٜٔ، فِٗ  شا خًٛا 
فُٝا بِٝٓٗ ٜعهٕٛ أقابعِٗ غهبّا ٚغٝع#ّا عً#٢ املػ#ًُني، ٚاهلل ع#ع ٚد#ٌ      

هف#اض،  خياه  باملػًُني فٝشصضِٖ ٜٚأزبِٗ ٚخي ِٖ مب#ا جي#طٟ ل خً#٠ٛ اي   
ٚن#إٔ املػ##ًُني ل خً#٠ٛ َ##ع اهلل، َ#ٔ غ##  إٔ ٜه#ٕٛ خ##ٛف أٚ ٚد#ٌ َ##ٔ      
ايهفاض، ٖٚٛ َٔ  عذاظ ايكطإٓ ٚضباضبت٘ يًهفاض ٚذبسٜ#٘ هل#ِ، ٖٚ#ٛ ير#١ ل     

 املٛاد١ٗ يٛقا١ٜ املػًُني.
طقٌ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ صب٤ٞ اشبطاب ا  ايٓ  ضبُس  ايجايح:

ٜهّا، ٚفٝ٘ بعح يًدٛف ٚايفع  ل َٛتٛاص ٖٚصا اشبطاب ٜؿٌُ املػًُني أ
قًٛب ايهفاض، ٚ بتسأت اٯ١ٜ باٱخباض عٔ س  املػًُني ير ِٖ، ٚبر#ض  
ٖ##٪٤٫ يًُػ##ًُني، ث##ِ شن##طت  ْف##طاز املػ##ًُني باٱامي##إ جبُٝ##ع ايهت##         

 ايػُا١ٜٚ.
ثِ  ْتكًت ا  ساٍ ايًكا٤ بني املػًُني ٚغ ِٖ ٚ زعا٤ ايهفاض حبهط٠  

اْٛا قازقني ل  امياِْٗ  شَا ملاشا ٜهطٖٕٛ املػ#ًُني،  املػًُني اٱاميإ، ٚ شا ن
 ٜٚعهٕٛ ا٭قابع عًِٝٗ َٔ ايره  ٚايبرض.

 ين غبيبث اآليت
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 ل اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
  نطاّ املػًُني بٛضٚز اشبطاب اٱهلٞ خاقّا بِٗ. ا٭ٚ :
ي##عّٚ دع##ٌ املػ##ًُني سب##بِٗ يًٓ##اؽ ل َطن##ا٠ اهلل، فأسه##اّ      ايجاْٝ##١:

ازات ٚايفطا٥ض ٚا٭ٚاَ#ط ٚايٓ#ٛاٖٞ ل ع#امل ايك#ٍٛ     اٱغ٬ّ ٫تٓشكط بايعب
ٚايفعٌ، بٌ تؿٌُ ايهٝفٝ#١ ايٓفػ#ا١ْٝ اي#يت جي#  إٔ ٜه#ٕٛ عًٝٗ#ا املػ#ًُٕٛ،        

ص  خباض ب#إٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ ٜعً#ِ َ#ا ل ْف#ٛؽ       ىَجؤَّْضٌُْ ؤًُْالَءِ صُذِذٌَُّّيٌُْطفكٛي٘ تعا  

 شا ن##إ املػ##ًُني، ٚفٝ##٘ تأزٜ##  يًُػ##ًُني ل ب##اب اسب##  ٚاي##برض، ْع##ِ     
املػًُٕٛ حيبٕٛ غ ِٖ َٔ ايٓاؽ، فُٔ ب#اب ا٭ٚيٜٛ#١ ايكطعٝ#١ أْٗ#ِ حيب#ٕٛ      

 بعهِٗ بعهّا.
سح املػًُني ع٢ً تعاٖس َعاْٞ اسب  ٚاملٛز٠ ٚا٭خ٠ٛ بِٝٓٗ     ايجايج١:

ّٜٛ ايكٝا١َ ْٚبص ايفطق١ ٚاشب٬ف ايصٟ ٜهٕٛ فٝ٘ مشات#١ يٮع#سا٤، ف#اشا ن#إ     
ِٗ َ#ٔ اير#ٝغ عً#٢ املػ#ًُني مل#ا عًٝ#٘       ٖ٪٤٫ ايهفاض ٜعه#ٕٛ أه#طاف أق#ابع   

املػ##ًُٕٛ َ##ٔ ايتك##٣ٛ ٚق##سم اٱامي##إ ف##إ ايهف##اض غٝؿ##ُتٕٛ باملػ##ًُني  شا 
سكًت بِٝٓٗ فت١ٓ ٚفطق١ ٚقس ٫ٜعهٕٛ أقابعِٗ س٦ٓٝص بٌ ٜعًُٕٛ ع٢ً  شنا٤ 

 ْاض ايفت١ٓ ٚاشب٬ف بني املػًُني.
س٠ نًٝ#١  فذا٤ت اٯ١ٜ بؿاض٠  غتسا١َ ا٭خ٠ٛ ب#ني املػ#ًُني بًش#اظ قاع#     

ٖٚٞ بكا٤ أسهاّ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ    ّٜٛ ايكٝا١َ، َٔ غ  تعاضض بٝٓٗا ٚبني بٝإ 
اٯ١ٜ ايهطامي١ سباٍ املػًُني آٜاّ ايتٓعٌٜ ٚ ْتفا٤ اشبك١َٛ ٚاشب٬ف بِٝٓٗ، فكس 
ناْٛا َٓكازٜٔ يٮٚاَط اٱهل١ٝ، سطٜكني ع٢ً هاع#١ اهلل ٚضغ#ٛي٘، زا٥#بني ل    

 .ازبٗاز ل غبٌٝ اهلل عع ٚدٌ
ٚ ٕ سكٌ خ٬ف بني املػًُني فاْ٘ ٜبك٢ ضبسٚزّا نٝكّا ٜسضى املػًُٕٛ  

مجٝع##ّا ن##طضٙ، ٫ٚحيك##ٌ  ٫ ب##ني ايكًٝ##ٌ َ##ٔ املػ##ًُني يٝك##ّٛ ا٭نج##ط َ##ِٓٗ  
 مبػاعٞ ايكًض، ٚغطعإ َا ٜعٍٚ َجٌ ٖصا اشب٬ف.

يصا فإ س#اٍ ع#ض ايهف#اض أْاًَ#ِٗ َ#ٔ اير#ٝغ عً#٢ املػ#ًُني َػ#تُط           
٬ف، يٝهٕٛ َٔ غاٜات اٯ١ٜ  غتُطاض اسبٓل ٚاسبك#س  َٚػتسِٜ ست٢ أٚإ اشب
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ٚايبرض عٓس ايهفاض ع٢ً املػًُني، ٚنأْ٘ عكٛب١ عاد١ً هلِ ٱختٝاض ايهفط، 
 ٖٚٛ غب  ٱبت٥٬ِٗ با٭َطاض ل ايبسٕ ٚايٓفؼ.

 ظدط ايهفاض عٔ ايٓفام، ٚاٱخباض عٔ نؿف٘ ٚبط٬ْ٘. ايطابع١:
هت#  ايػ#ُا١ٜٚ املٓعي#١، ٖٚ#صا     تٛنٝس  امي#إ املػ#ًُني جبُٝ#ع اي    اشباَػ١:

اٱاميإ ضنٔ َٔ أضنإ اٱغ٬ّ، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتعاٖ#سٙ ٚسفع#٘ ٚدعً#٘    
ؾطهّا َٔ زخٍٛ ايٓاؽ اٱغ٬ّ، َٚٛنٛعّا يٲستذاز، ٚتٛنٝسّا ع٢ً ربًف 
ايصٜٔ ٜهفطٕٚ بؿطط َٔ ايهت  املٓعي١ عٔ َٓاظٍ اٱاميإ، ٭ٕ َسح املػًُني 

املٓعي#١ َ#ٔ غ#   غ#تجٓا٤ يبعه#ٗا ٜ#سٍ بايس٫ي#١         ع٢ً اٱاميإ بايهت#  املػ#ا١ٜٚ  
 اٱيتعا١َٝ ع٢ً شّ ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ ببعض ايهتاب ٜٚهفطٕٚ ببعه٘.

 خباض املػ#ًُني ع#ٔ ن#صب  زع#ا٤ ايهف#اض اٱامي#إ ٚضمب#ا عً#ِ         ايػازغ#١: 
املػًُٕٛ نصبِٗ ٭ِْٗ مل ٜٓطكٛا بايؿٗازتني ٚمل ٜ٪زٚا ايفطا٥ض، ٚيهٔ قس 

ِٝٗ جملطز ٖصا ايكٍٛ ٜٚتدصٕٚ َِٓٗ بطا١ْ ٚخاق١، ٜتٗإْٚٛ َعِٗ ٚاميًٕٝٛ اي
فأخ ت اٯ١ٜ عُا ٜفعً٘ ايهفاض ل اشبفا٤ َٚاٜعٗطْٚ٘ َٔ اسبكس ٚايره  ع٢ً 

 املػًُني.
تبعح اٯ١ٜ املػًُني ع٢ً ايعٓا١ٜ بأسٛاٍ غ ِٖ َٔ أٌٖ املًٌ  ايػابع١:

  ً ُني َ#ٔ  ٚايٓشٌ، ٚأثط اٱغ٬ّ ٚاٱاميإ ل ْفٛغِٗ ٚصبتُعاتِٗ ٚذب#صض املػ#
نٝسِٖ َٚه#طِٖ، فك#شٝض إٔ املػ#ًُني مل خيت#اضٚا  ٫ َاجي#  عً#ِٝٗ ٖٚ#ٛ        
اٱاميإ باهلل عع ٚدٌ ٚايتكسٜل بايٓب٠ٛ ٚايّٝٛ اٯخط، ٚأِْٗ مل ٜهطٚا أسسّا 
بٗصا اٱختٝاض  ٫ إٔ ايهفاض مل ٜصنطِٖ ٚؾأِْٗ  ش ٜطٕٚ  ْتكاضات اٱغ٬ّ، 

 َٓ#اظٍ اٱغ#٬ّ، فٝ#عزازٕٚ    ٚزخٍٛ ايٓاؽ  يٝ٘ أفٛاد#ّا، ٚثب#ات املػ#ًُني ل   
 غهبّا، ٜٚسبطٕٚ املها٥س.

فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يٝكاس  اسبصض ٚاسبٝط١ املػ#ًُني    ٜ#ّٛ ايكٝاَ#١،     
 ٚحي ظٚا َٔ أغتٝطإ ايصٜٔ نفطٚا ٚدعًِٗ خاق١ ٚٚيٝذ١.

صب٧ ايبؿاض٠ ل اٯ١ٜ بسفع َهط ٚنٝس ايهف#اض ع#ٔ املػ#ًُني ٚإٓ     ايجا١َٓ:
ٌٍُصٌُث ػًُني بٌ ٜهط ايهفاض أْفػِٗ يكٛي٘ تعا  طغهبِٗ ٚغٝعِٗ ئ ٜهط امل

ق#٢ً  ص ٭ٕ املطاز َٔ فعٌ ا٭َط )قٌ( تٛد٘ اشبطاب    ايٓ  ضبُ#س  دِيَوْْظِنٌُْ 
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َٚ##ٔ خ٬ي##٘ يًُػ##ًُني، ٚفٝ##٘ ٔ اض٠ ا  دٗ##از ٚق##     اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚغ##ًِ  
 املػًُني.

فٞ قسٚض  ختتُت اٯ١ٜ بكاعس٠ ن١ًٝ ٖٚٞ عًِ اهلل تعا  مبا رب ايتاغع١:
ايٓاؽ فٗٛ غبشاْ٘ ٖٛ ايصٟ خًل اٱْػإ ٜٚعًِ َا اميط عًٝ٘ َٔ اشبٛاهط، َٚا 
ٜططأ عًٝ٘ َٔ ايٓٛاٜا ٚايععا٥ِ ٚاييت قس ٜٓػاٖا اٱْػإ ٚيهٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ   
٫ٜٓػاٖا، فاشا نإ اهلل غبشاْ٘ ٜعًِ َا ربفٞ ايكسٚض فُٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ أْ#٘  

رٝغ ع٢ً املػًُني، ٚفٝ٘ ذبس يًهف#اض،  ٜعًِ َاٜعٗطْٚ٘ َٔ َعاْٞ ايره  ٚاي
 ٚتٛنٝس يٓعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓساهلل.

اٯ١ٜ عٕٛ ٚعهس يًُػًُني ٚٚاق١ٝ هلِ َٔ ايهٝس ٚاملهط، ٖٚٞ  ايعاؾط٠:
سطب ع٢ً ايهفاض، ٚقس يرٝعِٗ َٚهطِٖ،  ش إٔ فهض ايتٓال ٚايتٓاقض بني 

  زعا٤ ايهفاض اٱاميإ عٓس يكا٥ِٗ املػًُني.
ٚايره#  اي#يت تػ#تشٛش عً#ِٝٗ ل خً#ٛتِٗ تجب#ٝط        ٚبني س#اٍ اسبػ#ط٠   

يععا٥ِ ايهفاض، ٚبعح يًدٛف ل ْفٛغِٗ، ٚٚغ١ًٝ ٱغتشه#اضِٖ عً#ِ اهلل   
تعا  بفعًِٗ عٓس خًٛتِٗ، فاشا أضازٚا املهط باملػًُني فاِْٗ ٜسضنٕٛ سكٝك١ 
ٖٚٞ عًِ اهلل تعا  مبهطِٖ ٖصا، ٚتفهً٘ غبشاْ٘ بإخباض املػًُني ب#٘ غ#ٛا٤   

، يٝبك#ٛا عٓ#س   ق٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ    أٚ بايٛسٞ    ايٓ  ضبُس بايتٓعٌٜ 
ساٍ ايره  ٚاسبػ#ط٠ بُٝٓ#ا ٜتك#سّ املػ#ًُٕٛ ل املٝ#ازٜٔ املدتًف#١، ٜٚ#سخٌ        

 ايٓاؽ اٱغ٬ّ بعس ض١ٜ٩ اٯٜات.
فٗصٙ اٯ١ٜ غٝف زا٥ِ ع٢ً ايهفاض ٚتتهُٔ َعاْٞ اسبه١ُ ٚايعًِ، ٖٚٞ  

٬ّ خكٛق###ّا ٚإ املٓ###ع َ###ٔ غ###بٌٝ مس###اٟٚ َب###اضى زب###صب ايٓ###اؽ يٲغ###
ق٢ً َكس١َ يًتسبط باٯٜات ٚاملعذعات اييت دا٤ بٗا ايٓ  ضبُس  املهطباملػًُني

غٛا٤ بايصات أٚ حبذ  ايػب  أٟ إٔ شات اٱْػإ  شا  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
نف عٔ املهط باملػًُني فإ ٖصا ايهف عٕٛ ي٘ يًتدًل َٔ ايعٓاز ٚازبشٛز 

 شٛز، َٚٓاغب١ يٲاميإ ٚايتكسٜل بايتٓعٌٜ.ٚاٱقطاض ع٢ً ايهفط ٚازب
ٚنصا بايٓػب١ سبذ  ايػب ، فإ ٖصٙ اٯ١ٜ متٓع أنابط ايهفاض عٔ ايتأث   

 بايعا١َ ٚتفكٌ بُٝٓٗا ٫ٚدبعٌ ايعا١َ تٓكاز هلِ.



                                                                  ص46ط                                                                 67ز اميإَعامل اٱ

 

ٖٚٛ فطق١ نطامي١ يعا١َ ايٓاؽ بإٔ ٜتسبطٚا املعذعات اييت دطت ع٢ً ٜس 
ٜٚسخًٛا اٱغ٬ّ يٝكبشٛا َٔ اي#صٜٔ   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓ  ضبُس 

ٜتٛد٘ هلِ ايتشصٜط ل ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ ايهف#اض، ٚبُٝٓ#ا ن#اْٛا ت#ابعني َٚٓك#ازٜٔ      
يط٩غا٤ ايهفط ٚايه٬ي١، قاضٚا بايٓطل بايؿ#ٗازتني ٚ تٝ#إ ايف#طا٥ض ٜ#أبٕٛ     
 رباش ٖ٪٤٫ ايط٩غا٤ بطا١ْ ٚخاق١، ٚحيصضٕٚ َِٓٗ،   ٕ ايٓفؼ اٱْػإ تٓفط 

 ايرٝغ ٚايب٪ؽ ٚايهفط.َٔ املٛت ع٢ً 
فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يت١ُٝٓ ٖصٙ ايٓفط٠، ٚبٝإ غ٤ٛ عاقب١ ايهفط، ٚغ#١َ٬   

 ختٝاض اٱاميإ، ٚفٛظ املػًُني بايعٓا١ٜ اٱهل١ٝ ٚ خباضِٖ حبا عسزِٖ، َٚت٢ َا 
عًِ اٱْػإ َاٜفعً٘ عسٚٙ ل خًٛت٘ فاْ#٘  ٜػ#ٌٗ عًٝ#٘ زف#ع َه#طٙ ٚايترً#        

 عًٝ٘.
يًكٍٛ بإٔ اٱغ٬ّ  ْتؿط بايػٝف ٭ٕ اٯ١ٜ ٚغ١ًٝ ففٞ ٖصٙ اٯ١ٜ  بطاٍ  

زبصب ايٓاؽ يٲغ٬ّ، ٚ قفاف يعسز املػًُني، ٚايػٝف ٜعذع عٔ َطاضز٠ 
٬َٚسك١ اٱْػإ ل خًٛت٘ ٚقس ٜٓٗعّ ازبٝـ َٔ املعطن١ يٝعٝس تٓعِٝ قفٛف٘ 

 ل خًٛت٘ ٚبًست٘.
 عط١ٜٓ فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتد  أْٗا ت٬سل ايعسٚ ل خًٛت٘، ٚتطاضزٙ ل

ٚبًست٘ ٚبٝت٘ َٚػهٓ٘، ٚتًكٞ ل ْفؼ ايفع  ٚازبع ، ٚمتٓع٘ َٔ ايهٝس ٚايٓفام 
 ٚاملهط، ٚرب ٙ بإٔ املػًُني ٜعًُٕٛ ساي٘، ٚل سٝط١ ٚ س اظ ٚسصض َٓ٘.

 انتفسري
 صىَجؤَّْضٌُْ ؤًُْالَءِقٛي٘ تعا  ط

مل تبسأ اٯ١ٜ حبطف عطف  ٫ أْٗا َعطٛف١ عً#٢ اٯٜ#١ ايػ#ابك١ ل تٛد#٘     
اشبطاب يًُػًُني ضدا٫ّ ْٚػا٤ّا بكط١ٜٓ  ذباز ير١ اشبطاب ل اٯٜتني، ٚ بتسا٤ 

إُِْ ص ٚ ختتاَٗا بكٛي٘ تع#ا  ط َّجؤَُّّيَج ثىَّزَِِّ آٍَنٌُثاٯ١ٜ ايػابك١ بكٛي٘ تعا  ط

 ص.مُنْضٌُْ صَؼْقِيٌَُُ

 بت##سات اٯٜ##١ باشبط##اب يًُػ##ًُني خاق##١ ٚفٝ##٘ سػ##ط٠ عً##٢ ايه##افطٜٔ 
 ، أَا سػط٠ ايهافطٜٔ فُٔ ٚدٛٙ:ٚ نطاّ يًُػًُني
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  ختكام املػًُني باشبطاب. ايٛد٘ ا٭ٍٚ:
 ْكط٠ اهلل عع ٚدٌ يًُػًُني باشبطاب، ٖٚٞ ع٢ً أقػاّ: ايٛد٘ ايجاْٞ:

 تؿطٜف املػًُني باشبطاب. ا٭ٍٚ:
 تعاق  اٯٜات باشبطاب يًُػًُني. ايجاْٞ:
 .تهُٔ اشبطاب ل ٖصٙ اٯٜات ير١ ايتشصٜط ٚايبٝإ ايجايح:
 ْفطاز املػًُني باٱْتف#ا  َ#ٔ اشبط#اب اي#ٛاضز ل اٯٜ#١، ٚع#سّ        ايطابع:

 غتطاع١ ايهفاض َعطف١ ايراٜات اسبُٝس٠ َٓ٘، ٚتًو آ١ٜ َٔ آٜ#ات ايك#طإٓ ب#إٔ    
 ٜػُع ايهفاض اٯ١ٜ َٚا فٝٗا َٔ اشبطاب ٚير١ ايتشصٜط فٝعذعٕٚ عٔ أَٛض:

 اٱْتفا  َٔ اٯ١ٜ ايهطامي١. ا٭ٍٚ:
ض عٔ أْفػِٗ ايؿ#ٍُٛ  مبه#اَني اشبط#اب ل اٯٜ#١     سذ  ايهفا ايجاْٞ:

 ايهطامي١، ٚاٱَتٓا  باٱختٝاض ٫ٜٓال اٱختٝاض.
ٜػتطٝع ايهفاض  ْهاض َال اٯ١ٜ َٔ اٱخباض عٔ غٝعِٗ ٚسكسِٖ  ايجايح:

 ع٢ً املػًُني، ٖٚصا ايعذع بٛدٖٛ٘ املتكس١َ ْكط٠ يًُػًُني.
   قٝغ املعا١ًَ.ير١ اشبطاب تأزٜ  يًُػًُني، ٚ ضؾاز   اشباَؼ:
تٛنٝس اشبطاب ملهاَني ايٓٗٞ ايٛاضز٠ ل اٯ١ٜ ايػابك١ ٚاملٓ#ع   ايػازؽ:

 َٔ ارباش بطا١ْ َٔ غ  املػًُني.
صب٧ اٯ١ٜ ٱب٬غ املػًُني حباٍ ايهفاض ل خً#ٛتِٗ فُٝ#ا     ايٛد٘ ايجايح:

 خيل برهِٗ يٲغ٬ّ ٚاملػًُني.
باٱْك#ات ٚاي#ت٠ٚ٬ ٚاسبف#غ    تًكٞ املػًُني اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ  ايٛد٘ ايطابع:

 ٚايتسبط ل َعاْٝٗا ٚفٝ٘ هطز يًرف١ً ٚازبٗاي١ مما ٜعٜس ل سػط٠ ٚسػس ايهفاض.
ٚأَا  نطاّ املػًُني فٗٛ بًر١ اشبطاب ٚ تكاٍ َٛنٛ  ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ 

ص ٚايك١ً بني اٯٜتني  َٔ َّجؤَُّّيَج ثىَّزَِِّ آٍَنٌُثايػابك١ اييت  بتسأت بكٛي٘ تعا  ط

 :ٚدٛٙ
  غتُطاض ير١ اشبطاب ايتؿطٜفٞ يًُػًُني بكف١ اٱاميإ. ا٭ٍٚ:
بعح ايػه١ٓٝ  ل ْفٛؽ املػًُني ل َهاَني ٚأسهاّ اٯ١ٜ، ٭ٕ  ايجاْٞ:
 ص غ٬ّ ٚيطف َٔ عٓساهلل عع ٚدٌ.َّجؤَُّّيَج ثىَّزَِِّ آٍَنٌُثقٛي٘ تعا  ط
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ٛي#٘  يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايػ٬ّ بني ايٓاؽ ْٛ  أَٔ ٚغ#٬ّ ٚد#ا٤ ق   
ص يٝهٕٛ أَٓا يًُػًُني، ٚ ضؾازّا    غ#بٌ ايػ#٬ّ،   َّجؤَُّّيَج ثىَّزَِِّ آٍَنٌُثتعا ط

َٚٔ َكازٜك٘ ير١ ايتش#صٜط ل ٖ#صٙ اٯٜ#١ َ#ٔ ايهف#اض ٚاملؿ#طنني، ن#ٞ ٜبك#٢         
املػًُٕٛ ل أَٔ ٚغ#٬ّ، ٜٚ#٪زٕٚ ايف#طا٥ض ٚايعب#ازات َ#ٔ غ#  خ#ٛف أٚ        

 ٚدٌ.
فٌٗ َٔ تعاضض بني َا ٚضز ل  ٚقس ٜكاٍ  شا نإ َٛنٛ  اٯٜتني َتشسّا

ًَإِرَث ص ٚبني قٛي٘ تعا  ل ٖصٙ اٯ١ٜ طقَذْ دَذَسْ ثىْذَيْعَجءُ ٍِِْ ؤَفٌَْثىِيٌِْاٯ١ٜ ايػابك١ ط

 ص ازبٛاب ٫ َٔ دٗات:ىَقٌُمٌُْ قَجىٌُث آٍَنَّج

 َهإ ازبُع ب#ني اٯٜ#تني، فايهف#اض  شا ٫ق#ٛا املػ#ًُني ٜ#سعٕٛ        ا٭ٚ :
٠ املدايط#١ ٚ ث#اض٠ ازب#ساٍ ٜعٗ#طإ قً#٬ّٝ مم#ا ربفٝ#٘ ق#سٚض         اٱاميإ، ٚيهٔ نجط

ايهف##اض َ##ٔ اي##برض ٚايع##سا٠ٚ يًُػ##ًُني، ٚل اسب##سٜح "امل##ط٤ طبب##٤ٛ ذب##ت     
 .(1)يػاْ٘"

 َهإ قٍٛ ايهفاض )آَٓا( ست٢ سُٝٓا تعٗط ايبرها٤ ع٢ً  أيػٓتِٗ  ايجا١ْٝ:
اييت تسٍ فُع قٛهلِ آَٓا ٜسغٕٛ أغباب ايؿو ٚايطٜ ،  ٜٚأتٕٛ باملرايطات 

 ع٢ً َاٜهُطٕٚ َٔ ايبرها٤ يًُػًُني.
ل ازبُ##ع ب##ني اٯٜ##تني تٛنٝ##س ٱعذ##اظ ايك##طإٓ، ٚذب##صٜط ٚتٓبٝ##٘      ايجايج##١:

يًُػًُني، ٚ ضتكا٤ هلِ ل غًِ املعاضف ٚت١ُٝٓ ملساضنِٗ، ٖٚٛ َٔ خك#ا٥ل  
َعطف١  ص بإٔ قاضاملػًُٕٛ ب ن١ ٖصٙ اٯٜات قازضٜٔ ع٢ًخَْْشَ ؤٍَُّزٍ ؤُخْشِجَشْ ىِينَّجطِط

 ظٜف  زعا٤ ايهفاض اٱاميإ، ٚتعٝني أفطاز ايبرها٤ اييت دبطٟ ع٢ً أيػٓتِٗ.
ٖصٙ اٯ١ٜ بطظر زٕٚ ٚقٍٛ اشبب#اٍ ٚايفػ#از    املػ#ًُني،  ش    ايجايح: 

 ص ٜٚتهُٔ ير١ ايتشصٜط.الَ َّإْىٌَُّنٌُْ خَذَجال دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بكٝر١ اٱخباض ط

                                                 

 . 4/38ْٗر ايب٬غ١ (1) 
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ٚاي##صٟ ٜب##سأ بك##ٝر١ اشبط##اب   فذ##ا٤ت ٖ##صٙ اٯٜ##١ بايتش##صٜط اٱن##ال   

ص َٚافٝٗا  َٔ ايتٓبٝ٘ ٚايبٝإ ٚايتشصٜط َٔ دعٌ اسب  بابّا ٜٓفص ىَجؤَّْضٌُْ ؤًُْالَءِط

 َٓ٘ ا٭عسا٤.
تكسٜط  بتسا٤ ٖصٙ اٯ١ٜ )ٜاأٜٗا ايصٜٔ أَٓٛا ٖاأْتِ ٖ٪٤٫ ذببِْٛٗ(  ايطابع:

إٓ، ٚتٛنٝس ٖٚصا ازبُع بني أٍٚ اٯ١ٜ ايػابك١ ٚأٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ  عذاظ ايكط
 ٱنطاّ املػًُني بًر١ اشبطاب ل اٯٜتني.

ٖ##صٙ اٯٜ##١ تعه##ٝس مل##ا ل اٯٜ##١ ايػ##ابك١ َ##ٔ ايٓٗ##ٞ ع##ٔ  رب##اش   اشب##اَؼ:
 املػًُني ير ِٖ بطا١ْ َٔ زٕٚ املػًُني.

قس دا٤ ل اٯٜ#١ ايػ#ابك١ بٝ#إ ٚتفػ#  ٚنؿ#ف يٰٜ#ات بكٛي#٘        ايػازؽ:
 تٌُ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚدّٖٛا:ص ، ٚذبقَذْ دََّْنَّج ىَنٌُْ ثَّٓجسِتعا ط

 ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ بٝإ اٯٜات ايصٟ شنط ل اٯ١ٜ ايػابك١. ا٭ٍٚ:
ٖصٙ اٯ١ٜ يٝػت َٔ بٝإ اٯٜات املصنٛض ل اٯ١ٜ ايػابك١ يٛضٚزٙ  ايجاْٞ:

 ص.قَذْ دََّْنَّجبكٝر١ ايفعٌ املانٞ ط
َال ٖصٙ اٯٜ#ات َ#ٔ ايهؿ#ف ٚعً#ّٛ ايرٝ#  بٝ#إ  ن#ال            ايجايح:

 ٚضز َٔ ايبٝٓات ل اٯ١ٜ ايػابك١.داْ  َا
ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ ٚايجايح  ش إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ بٝإ ٚنؿ#ف َ#تُِ مل#ا ل    
اٯ١ٜ ايػابك١ ٚفط  َٓ#٘ ٚ ن#اف١ عًٝ#٘، ٖٚ#ٛ َ#ٔ  غ#طاض آٜ#ات ايك#طإٓ، َٚ#ٔ          
َكازٜل ايًطف اٱهلٞ ل ايكطإٓ بتكطٜ  املػًُني    غبٌ ايطاع١ ٚ عاْتِٗ 

 ع اٯ١ٜ ايػابك١ ل َٛنٛ  ايبطا١ْ َٔ ٚدٛٙ:عًٝٗا، ٚتتكٌ ٖصٙ اٯ١ٜ َ
 تٛنٝس ايٓٗٞ عٔ  رباش بطا١ْ َٔ غ  املػًُني. ا٭ٍٚ:
عسّ ق ٚض٠ س  املػًُني يًهفاض غببّا ل  رباشِٖ بطا١ْ،  ش إٔ ايجاْٞ:

اٯ١ٜ شنطت س  املػًُني يًٓاؽ ل ٚسس٠ اشبطاب ايصٟ ته#ُٔ ايٓٗ#ٞ ع#ٔ    
٢ عسّ غًب١ اهل٣ٛ ع٢ً أفعاٍ املػًُني ٖٚٛ  رباش ايهفاض بطا١ْ، ٚفٝ٘ ز٫ي١ عً

ص ٚبسا١ٜ ٖصٙ اٯ١ٜ ؤَفَالَ صَؼْقِيُوٌَُ ايصٟ ٜ٪نسٙ ازبُع بني خامت١ اٯ١ٜ ايػابك١ ط
 ٭ٕ تٛظٝف ايعكٌ ل اسب  ٚايبرض َاْع َٔ غًب١ ايٓفؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚايرهب١ٝ.
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يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًُػًُني إٔ ٜهٕٛ ق#ٛهلِ ٚفعً#ِٗ ق#ازضّا ع#ٔ     
ٚايػ١ٓ ٚأسهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، ٚا٭قٌ ل اسب  عٓس املػًُني ٖٛ ايكطإٓ 

َّجؤَُّّيَوج  س  اهلل عع ٚدٌ ٚق#س خاهب#ت اٯٜ#١ ايػ#ابك١ املػ#ًُني بكٛي#٘ تع#ا  ط       

 .(1) صًَثىَّزَِِّ آٍَنٌُث ؤَشَذُّ دُذًّج ىِيَّوِص ٚقاٍ تعا  ل َسح املػًُني طثىَّزَِِّ آٍَنٌُث

ٞ   ايجايح:  دتٓ#اب  رب#اش بطاْ#١ َ#ٔ اي#صٜٔ ٜبره#ٕٛ        تأغٝؼ قاع#س٠ ٖٚ#
 املػًُني ٖٚٞ ٚفل ايكٝاؽ اٱق اْٞ.

 ٫ٜتدص املػًُٕٛ ايصٟ ٜبرهِٗ بطا١ْ. ايه ٣:
 ايهفاض ٜبرهٕٛ املػًُني. ايكرط٣:
 ٫ٜتدص املػًُٕٛ ايهفاض بطا١ْ. ايٓتٝذ١:
ايفكٌ بني اسب  ٚ رباش ايبطا١ْ، ٭ٕ َٛنٛ  ايبطاْ#١ عكا٥#سٟ     ايطابع:

ٚ دتُاعٞ ٚأخ٬قٞ ٜػتًعّ ؾطا٥ط فُٝٔ ٜتِ  ختٝاضٙ ي٘، ٫ٚدبتُع  ٚغٝاغٞ
 ٖصٙ ايؿطا٥ط  ٫ عٓس املػًِ.

َٔ ٜ٪َٔ بايهتاب نً٘ ٫ٜتدص بطا١ْ فُٔ ٫ٜ٪َٕٓٛ بايتٓعٜ#ٌ،   اشباَؼ:
٫ٜٚكسقٕٛ بايٓب٠ٛ فُٔ ٚظ#ا٥ف بطاْ#١ املػ#ًُني املػ#اعس٠ ل تجبٝ#ت اٱامي#إ       

ق#س ايؿ#٧ ٫ٜعطٝ#٘ ف٬ٜك#ض يًبطاْ#١  ٫      بايتٓعٌٜ ٚايهت  ايػُا١ٜٚ نً#ٗا، ٚفا 
 ايصٟ ٜ٪َٔ بايهتاب نً٘.

يعّٚ أخص املػًُني اسبٝط١ ٚاسبصض َٔ ايصٜٔ  شا خًٛا عهٛا  ايػازؽ:
ع٢ً أْاًَ#ِٗ َ#ٔ اي#برض ٚايع#سا٠ٚ يًُػ#ًُني، َٚ#ٔ أٖ#ِ َك#ازٜل اسبٝط#١          

 ٚاسبصض َِٓٗ  دتٓاب  رباشِٖ بطا١ْ ٚخاق١.
٢ً ايبكط ٚاميٓع اٱْػإ َٔ ض١ٜ٩ جيعٌ ايرٝغ ٚاسبػس غؿا٠ٚ ع ايػابع:

 اسبل ٚايػعٞ  يٝ٘.
ص عً#٢  ضاز٠ اي#عَٔ ٚاسب#اٍ ٖٚ#ٛ حيتُ#ٌ      ىَوجؤَّْضٌُْ ؤًُْالَءِ ٜٚفٝس قٛي#٘ تع#ا  ط  

 ٚدّٖٛا:

                                                 

 .165غٛض٠ ايبكط٠ (1) 
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أٜاّ ْعٍٚ ايكطإٓ، َٚانإ عًٝ٘ ايكشاب١ َٔ املٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض  ا٭ٍٚ:
َٚع َؿ#طنٞ  َٔ ايك٬ت َع ايٝٗٛز ل املس١ٜٓ بايطناع١ ٚازبٛاض ٚايتذاض٠، 

قطٜـ َٔ شٟٚ ايكطب٢ ٚا٭قٌ ٚايٓػ#  ٚايكبًٝ#١،    ٚد#ٛز املٓ#افكني ب#ني      
 قفٛف املػًُني.

  ضاز٠ ايعُّٛ ٚ فاز٠ ا٭دٝاٍ املتعاقب١ يًُػًُني. ايجاْٞ:
  ضاز٠ مجاع١ َٔ املػًُني، ٚتعًل اٯ١ٜ بأغباب ْعٍٚ خاق١. ايجايح:

غِ اٱؾاض٠ َٚاٜفٝ#س  ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ، فاٯ١ٜ ٚ ٕ ٚضزت بايتٓبٝ٘ ٚ 
ٚقٛ  اسب  َٔ املػًُني ٚايعسا٠ٚ َٔ ايهفاض ٚ ضاز٠ أٜاّ ايتٓعٌٜ ٚايك#شاب١  

  ٫ أْٗا عا١َ ٚتترؿ٢ ل َٛنٛعٗا ٚأسهاَٗا مجٝع أدٝاٍ املػًُني.
ٚفٝ٘ آ١ٜ  عذاظ١ٜ بإٔ ت#أتٞ ايٛق#ا٥ع ايتأٺضخيٝ#١ ل أٜ#اّ ايك#شاب١ َٓاغ#ب١        

بٝٓٗا فهٌ دٌٝ َٔ املػًُني ٜكطأ ٖصٙ  ١ُ٥٬َٚ ٭دٝاٍ املػًُني َٔ غ  تبأٜ
اٯ١ٜ ايهطامي١ ٜٚطاٖا خطابّا ي٘، ٚذبهٞ ساي٘ ٚق٬ت٘ ٚسب٘ اشب  يًٓاؽ مجٝعّا، 

 ٚبرض ايهفاض يًُػًُني.
فتتعسز أفطاز ايعَإ ايطٛي١ٝ ٚتتر  ا٭دٝاٍ ٚايطبا٥ع ٚايعازات، ٚيهٔ  

     ٚ ٖ#ٛ  عذ#اظ   آٜات ايكطإٓ ٚ ْطبام َٛان#ٝعٗا عً#٢ ايٛق#ا٥ع ثاب#ت َٚتذ#سز، 
ق٢ً اهلل عًٝ٘  نال يًكطإٓ، ٚزع٠ٛ يًٓاؽ يٲاميإ ب٘ ٚايتكسٜل بٓب٠ٛ ضبُس 

 .ٚآي٘ ٚغًِ 
ٚمل تكٌ اٯ١ٜ )ٖا أْتِ ذببِْٛٗ( بٌ دا٤ت بإغِ اٱؾاض٠ بعس أزا٠ ايتٓبٝ٘ 

 ٚنُ  ازبُع أْتِ ٚل صب٧ اغِ اٱؾاض٠ ل املكاّ ْهت١ عكا٥س١ٜ َٔ ٚدٛٙ:
ل سبِٗ يًٓاؽ ْٚعِ أٌٖ ايهتاب ٚايهفاض  تٛنٝس ساٍ املػًُني ا٭ٍٚ:
 ٚاملٓافكني.

بٝإ  عذاظ ايكطإٓ يًُػًُني فهُا ٜه#ٕٛ  عذ#اظ ايك#طإٓ سذ#١      ايجاْٞ:
عً#٢ ايهف#اض، ٚزع#٠ٛ يًٓ##اؽ يًتك#سٜل ب#٘ ٚاٱامي#إ بٓب##٠ٛ ضبُ#س ضغ#٫ّٛ َ##ٔ         
عٓساهلل عع ٚدٌ أْعٍ عًٝ٘ ايكطإٓ، فإ  عذاظ ايكطإٓ ٜتذ٢ً يًُػًُني أٜهّا، 

صٙ اٯ١ٜ اييت رب  ع#ٔ س#اٍ اي#ٛز عٓ#س املػ#ًُني ير ٖ#ِ، ٖٚ#صا اي#ٛز         َٚٓ٘ ٖ
 ضؾش١ َٔ ضؾشات ايطغاي١ ٚاٱاميإ بايتٓعٌٜ.



                                                                  ص52ط                                                                 67ز اميإَعامل اٱ

 

صب٧ أٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ َكساقّا ٚؾاٖسّا ع٢ً خامت١ اٯٜ#١ ايػ#ابك١،    ايجايح:
 ص.إُِْ مُنْضٌُْ صَؼْقِيٌَُُفإش أختتُت اٯ١ٜ ايػابك١ بكٛي٘ تعا ط

س  تكاف املػًُني بايعكٌ ٚاسبه١ُ ٚعسّ غًب#١  دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتٛنٝ 
اهل٣ٛ ع٢ً أفعاهلِ، ٭ٕ ٖصٙ اٯ١ٜ تفكٌ بني اسب  ٚاٱختٝاض، ٚدبعٌ س  

ير ِٖ يًراٜات اسبُٝس٠ ل  ق#٬ح ايٓ#اؽ، ٚتٓك#ٝض ق#سٚضِٖ َ#ٔ      املػًُني 
 ايبرض ٚاسبكس ٚاسبػس يًُػًُني، ف٬ ٜهٕٛ غببّا ٱختٝاض ايبطا١ْ .

ٜ##تني بٝ##إ فه##ٌ اهلل ع##ع ٚد##ٌ عً##٢ املػ##ًُني     ٜٚفٝ##س ازبُ##ع ب##ني اٯ  
ٚاملػًُات مبٓع ق ٚض٠ سبِٗ يًر  دعً#٘ بطاْ#١، ٭ٕ اٯٜ#١ ايػ#ابك١ د#ا٤ت      
بايٓٗٞ ايكطٜض عٔ  رباش َٔ ِٖ زٕٚ املػ#ًُني بطاْ#١ فٝه#ٕٛ تكٝٝ#سّا يًش#       

 املصنٛض ل ٖصٙ اٯ١ٜ.
ٖٚ###ٌ ل اٯٜ###١ شّ يًُػ###ًُني بًش###اظ  ختت###اّ اٯٜ###١ ايػ###ابك١ بكٛي###٘     

ص ازب#ٛاب ٫،  من#ا د#ا٤  بت#سا٤ ٖ#صٙ اٯٜ#١ بايتٓبٝ#٘        إُِْ مُنْضٌُْ صَؼْقِيُوٌَُ عا طت

ٚاٱؾاض٠ يبٝإ ساٍ املػًُني ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ عًِٝ بِٗ، ٚض٩ٚف بِٗ فٝعًِ 
 ساهلِ َع ايتٓبٝ٘ ٚايتشصٜط َٔ أعسا٥ِٗ ٚأعسا٤ اٱغ٬ّ.

عكا٥س١ٜ ٖٚٞ إٔ  ٚل ازبُع بني خامت١ اٯ١ٜ ايػابك١ ٚبسا١ٜ ٖصٙ اٯ١ٜ ْهت١
بسا١ٜ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ ايتعكٌ ٚتٛظٝف املػًُني يًعكٌ ل ايكٍٛ ٚايعٌُ ٚست٢ 
ل ايهٝفٝ##١ ايٓفػ##ا١ْٝ  ش خيه##ع س##بِٗ يٰخ##طٜٔ    َ##ٛاظٜٔ ايعك##ٌ ٚأسه##اّ  

 ايكطإٓ َٚافٝ٘ ٚل ايٓػ١ ايٓب١ٜٛ َٔ املباز٨ ٚاملفاِٖٝ.

 صصُذِذٌَُّّيٌُْقٛي٘ تعا  ط

 ٌ ٚفاع#ٌ َٚفع#ٍٛ ب#٘، ٚد#ا٤ ايفع#ٌ بك#ٝر١        تتهٕٛ ٖصٙ ايه١ًُ َٔ فع#
املهاض  مما ٜسٍ ع٢ً  غتسا١َ اسب  ٚعسّ  ْكطاع٘، ٚاملطاز َ#ٔ ايفاع#ٌ ٖ#ِ    
املػًُٕٛ أَا املفعٍٛ ب٘ فذا٤ بكٝر١ نُ  ازبُع ٚايصٟ تسٍ عًٝ٘ اهلا٤ َِٚٝ 
مجع ايصنٛض، ٚيٝؼ ل ٖصٙ اٯ١ٜ  غِ ٜعٛز  يٝ٘ ايهُ ، مما ٜسٍ ع٢ً  ضاز٠ 

 ت٘ اٯ١ٜ ايػابك١ ، ٚحيتٌُ ٚدٗني: غِ مجع شنط
 ايبطا١ْ اييت ٢ْٗ اهلل عع ٚدٌ املػًُني عٔ  رباشِٖ بطا١ْ. ا٭ٍٚ:
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 ايصٜٔ ِٖ َٔ زٕٚ املػًُني عا١َ ممٔ ْٗت عِٓٗ اٯ١ٜ ايهطامي١. ايجاْٞ:
ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ، ٭ٕ اٯٜ#١ ايػ#ابك١ ْٗ#ت ع#ٔ  رب#اش ايبطاْ#١ َ#ِٓٗ        

يبطاْ#١ ٚاشباق#١، ف٬ٜتعً#ل ايٓٗ#ٞ بايبطاْ#١،      مبع٢ٓ أِْٗ مل ٜكًٛا    َطتب#١ ا 
فٝه##ٕٛ ايه##ُ  عا٥##سّا    اي##صٜٔ ٚق##فِٗ ايك##طإٓ ل اٯٜ##١ ايػ##ابك١ بك##فات  

 طبكٛق١ ٖٚٞ:
ايصٜٔ ِٖ زٕٚ املػًُني أٟ َٔ غ ِٖ َٔ أٌٖ املًٌ ا٭خط٣،  ا٭ٚ :

 َٚٔ ٫ٜطقٕٛ    َٓعي١ َٚكاَات املػًُني.
 املػًُني، ٚ سبام ايهطض بِٗ. ايصٜٔ ٜػعٕٛ ل  فػاز أَٛض ايجا١ْٝ:
 ظٗٛض ايعسا٠ٚ ٚايبرض يًُػًُني ع٢ً أيػٓتِٗ. ايجايج١:
ز٫ي١ ايبرها٤ ايعاٖط٠ ع٢ً َاربفٝ٘ ايكسٚض ٚصب٧ اٯ١ٜ ايػابك١  ايطابع١:

باٱخب##اض عُ##ا ٜه##ُطْٚ٘ َ##ٔ اسبػ##س ٚايه##طٙ يًُػ##ًُني ٚايتٓعٜ##ٌ َٚب##از٨     
 اٱغ٬ّ.

  خك#١ً محٝ#س٠، َٚكسَ#١    ٚأنست اٯ١ٜ س  املػًُني ير ٖ#ِ، ٚاسب#  
يبع##ح اي##ٛز ٚايطأف##١، ٚغ##ب  ي##سض٤ ايفتٓ##١ ٚاشبك##١َٛ، ٚٚاقٝ##١ َ##ٔ ايع##سا٠ٚ   
ٚايبرها٤، َٚ#ع ٖ#صا ف#إ ايهف#اض ٜبره#ٕٛ املػ#ًُني، مم#ا ٜ#سٍ عً#٢ ايتب#أٜ           
ٚايتٓاقض بني اٱاميإ ٚايهفط، ٚقبض ايهفط ايصاتٞ ٚايعطنٞ، فُٔ آثاض ايهفط 

ايباهٌ، ٚاسب  بايبرض ٚايه#طٙ، ت#ط٣    شا  غتٛ  ع٢ً ايٓفؼ َكاب١ً اسبل ب
 َاٖٞ ع١ً س  املػًُني ير ِٖ، فٝ٘ ٚدٛٙ:

 ق٬ت ايكطب٢ ٚايطنا . ا٭ٍٚ:
ايتذ##اض٠ ٚايؿ##طن١ ٚاملعاًَ##١ املتك##١ً ب##ني املػ##ًُني ٚغ ٖ##ِ ل    ايج##اْٞ:

 ا٭غٛام ٚعبٖٛا.
ٚدٛز أس٬ف َٚٛاثٝل فُٝ#ا ب#ني ايكبا٥#ٌ، ٚن#صا ب#ني ا٭ْك#اض        ايجايح:

 ٚايٝٗٛز.
  ضاز٠ َع٢ٓ س  اشب  ٚايٓفع يًٓاؽ. بع:ايطا

ٚايك###شٝض ٖ###ٛ ا٭خ### ،  ش إٔ ايك###٬ت ٚاملٛاثٝ###ل َٛان###ٝع يًعٗ###ٛز 
ٚاٯزاب ٚا٭ع#طاف يٝػ##ت غ##ببّا يًش##  ٚايطمح##١ ٚايؿ##فك١ عً##٢ عب##ٛ زا٥##ِ  
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ٚؾاٌَ، فكس حي ّ اٱْػإ أغباب املعا١ًَ ٚاملٝجام َ#ٔ غ#  إٔ ٜه#ٕٛ عٓ#سٙ     
 ٯ١ٜ أْٗا دا٤ت بأَطٜٔ:س  يًططف اٯخط، يصا فُٔ  عذاظ ا

قٝر١ اسب  يبٝإ َاحيًُ٘ املػًُٕٛ َٔ ا٭خ٬م اسبُٝس٠، ٖٚصٙ  ا٭ٍٚ:
ا٭خ٬م ضؾش١ َٔ ضؾشات اٱاميإ، ٚفٝض َٔ آٜات ايكطإٓ، َٚا تطنت٘ َٔ 

خَْْشَ ؤٍَُّزٍ ا٭ثط املباضى ل ْفٛؽ املػًُني، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قإْٛ إٔ املػًُني ط

ِ ٜطفعٕٛ يٛا٤ اسب  ٚاملٛز٠ ٚيًٓاؽ مجٝعّا، ف٬ ٜٓف#ط َ#ِٓٗ   صفٗؤُخْشِجَشْ ىِينَّوجطِ 
 قّٛ أٚ أٌٖ ١ًَ.

فإ قًت  ٕ ٖصٙ اٯ١ٜ دا٤ت قطحي١ ببرض ٚعسّ س  غ#  املػ#ًُني    
ص ف٦#١ خاق#١ أٚ عُ#ّٛ غ#      الَ ُّذِذُّوٌَّنٌُْ هلِ، غٛا٤ إٔ املطاز َ#ٔ قٛي#٘ تع#ا  ط   

 املػًُني.
أٚ خط##أ ٚفع##ٌ َ##ٔ  ف##ازبٛاب إ ع##سّ س##بِٗ يًُػ##ًُني ي##ٝؼ يكك##ٛض 

املػًُني املػًُات ٜػتشل ايبرض ٚايعسا٠ٚ، ب#ٌ ٭ٕ ع#سّ اسب#  ٖ#صا ف#ط       
 ايهفط ٚازبشٛز.

ير١ ازبُع ٚ ضاز٠ املػًُني ناف١ بكفتِٗ ٚ ْتُا٥ِٗ يٲغ٬ّ فاٯ١ٜ  ايجاْٞ:
رباه  املػًُني بكف١ اٱغ٬ّ، ٚيٝؼ بإْتُا٥ِٗ ايكبًٞ أٚ املٛاثٝل ٚايعٗ#ٛز  

سِ، ٚل املػًُني َٔ مل ٜهٔ ي٘  ْتُ#ا٤ عؿ#ا٥طٟ أٚ   ايؿدك١ٝ أٚ ق٬ت ايط
ق٬ت قطب٢ َع ايكبا٥#ٌ ايعطبٝ#١ أٚ ضن#ا  ٚدب#اض٠ َ#ع ايٝٗ#ٛز ست#٢ ل أٜ#اّ         

 ايتٓعٌٜ.
َٚ#ع ٖ##صا فاشبط##اب ل اٯٜ##١ ٜؿ##ًُ٘ نُ#ا ٜؿ##ٌُ ا٭دٝ##اٍ اي٬سك##١ َ##ٔ   
املػ##ًُني ع##ٔ خي##تًط أٖ##ٌ املً##ٌ ا٭خ##ط٣ أٚ أْ##٘ ٫خي##تًط َعٗ##ِ، عًُ##ّا ب##إٔ  

َٔ ايهًٞ املؿهو ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطات  َتفاٚت#١ ق#٠ٛ ٚن#عفّا،    اٱخت٬ط 
ٜٚأتٞ س  املػًُني ير ِٖ غٛضّا داَعّا ٜترؿ٢ ق٬ت املػًُني َع غ ِٖ، 
ل آ١ٜ مل ٜؿٗسٖا تأضٜذ اٱْػا١ْٝ، يٝهٕٛ ٖصا اسب  ٚاق١ٝ َٔ هرٝإ ايبرض 

خب#اض  ٚاسبػس ٚايهطا١ٖٝ، ٚبطظخّا زٕٚ ؾٝٛ  ا٭خ٬م املص١ََٛ، ٚحيتٌُ اٱ
 اٱهلٞ ل اٯ١ٜ عٔ س  املػًُني ير ِٖ ٚدّٖٛا:
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 تٛدٝ٘ ايًّٛ يًُػًُني ع٢ً ٖصا اسب ، ٖٚصا ايًّٛ ع٢ً ؾع : ا٭ٍٚ:
 ايًّٛ ٭ٕ املػًُني حيبٕٛ ايهفاض.ا٭ٚ :
 َكاب١ً املػًُني ايبرها٤ ٚعسّ اسب  باسب . ايجا١ْٝ:
 ١ٝ يًُػًِ.إٔ س  املػًِ ير  املػًِ خ٬ف ايٛظٝف١ ايؿطع ايجايج١:
 دا٤ اٱخباض يبٝإ ساٍ املػًُني ل َعاًَتِٗ َع غ ِٖ. ايجاْٞ:
 دا٤ت اٯ١ٜ يٲعذاظ ٚنؿف َا ل قسٚض املػًُني. ايجايح:
 ل اٯ١ٜ َسح يًُػًُني ٭ِْٗ حيبٕٛ ايٓاؽ، ِٖٚ عباز اهلل. ايطابع:

تسعٛ اٯ١ٜ املػ#ًُني    ت#طى س#  اٯخ#طٜٔ، ٚ ب#ساٍ اسب#         اشباَؼ:
 ١ٝ.بايهطاٖ

دا٤ت اٯ١ٜ يتٛدٝ٘ ايًّٛ يًهفاض ٜٚهٕٛ َفّٗٛ اٯٜ#١ بتك#سٜط    ايػازؽ:
 اشبطاب هلِ: نٝف تبرهٕٛ املػًُني ِٖٚ حيبْٛهِ.

ذبصٜط املػًُني َٔ سبِٗ يًهفاض، ٚيعّٚ عسّ ق ٚضت٘ غببّا ل  ايػابع:
  رباشِٖ بطا١ْ.

 ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ ٚايجايح ٚايطابع ٚايػازؽ ٚايػابع.
 عع ٚدٌ يًٓاؽ اهلسا١ٜ ٚايك٬ح، فبعح ايٓب#ٝني َبؿ#طٜٔ   يكس أضاز اهلل

َٚٓصضٜٔ، ٚأْعٍ ايهت  ايػُا١ٜٚ، ٚأخطز املػًُني يًٓ#اؽ ٜعٗ#طٕٚ َع#اْٞ    
ايعبٛز١ٜ ٚاشبهٛ  هلل عع ٚدٌ، ٜٚٓؿطٕٚ َع#اْٞ اسب#  ٚامل#ٛز٠، ٜٚ#سضإٔٚ     

 باسبػ١ٓ ايػ١٦ٝ يبٝإ بٗا٤ اٱاميإ، ٚ ؾطاقات ايتك٣ٛ ع٢ً ايٓفٛؽ امل٪١َٓ.
  َهاَني قٛي٘ تعا  )ذببِْٛٗ( ٚدٛٙ:ٚل

امل##طاز ذبب##ٕٛ هل##ِ إٔ ٜهْٛ##ٛا َػ##ًُني َ##جًهِ، ٜػ##اضعٕٛ         ا٭ٍٚ:
ايك٠٬، ٜٚتكٝسٕٚ بايعبازات، ٜٚتعٚزٕٚ بايٓعِ ايعك١ًٝ ٚايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ َٔ 

 آٜات ايكطإٓ ٚت٬ٚتٗا.
ذببِْٛٗ أٟ دباٖسٕٚ ل غبٌٝ اهلل زبعًِٗ َ٪َٓني ٜػ ٕٚ خبط٢  ايجاْٞ:

ثابت١ عبٛ اشبًٛز ل ايٓعِٝ ا٭خطٟٚ، فش  املػًُني يًٓاؽ َٔ ا٭غباب اييت 
دبعًِٗ جياٖسٕٚ ل غبٌٝ اهلل عع ٚدٌ زبصبِٗ    اٱامي#إ، فً#ٛ أغ#ًِ ق#ّٛ     

 بػب  دٗاز املػًُني فاْ٘ عٌُ ل هاع١ َٚطنا٠ اهلل عع ٚدٌ.
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ً   ايجاي##ح: ُني اسب##  ل اٯٜ##١ مبعٓ##٢ اي##ٛز ٚاملٝ##ٌ ايٓفػ##ٞ، مل##ا ب##ني املػ##
ٚغ ِٖ َٔ ايطسِ ٚق٬ت ايكطب#٢ ٚايطن#ا ٚاملك#اٖط٠ ٚازب#ٛاض ٚا٭خ#٬م      
ٚاملٛاثٝ##ل، ٚايعك##ٛز ايتذاضٜ##١، ٚضد##ا٤ اشب##  هل##ِ يٝ##٪زٚا زٜ##ِْٛٗ ٚسك##ٛم   

 املػًُني عًِٝٗ.
صنُا دا٤ ل اٯٜ#١ ايػ#ابك١،   قَجىٌُث آٍَنَّوج ذببِْٛٗ ٭ِْٗ  شا ٫قٛنِ ط ايطابع:

ييت دبطٟ ع٢ً ايػٓتِٗ، ٚتبسٚ غ  ظ#اٖط٠   ف٬ ًٜتفت املػًُٕٛ    ايبرها٤ ا
ل ثٓاٜا ن٬َِٗ ٚل سبٔ ايكٍٛ، ٫ٜٚعً#ِ املػ#ًُٕٛ َ#ا ربف#ٞ ق#سٚضِٖ َ#ٔ       
زضدات ايبرض ايؿسٜس    إٔ ْعيت اٯ١ٜ ايػابك١ ٚنؿفت عساٚتِٗ يٲغ٬ّ 

 ٚاملػًُني.
املطاز َٔ اسب  املٌٝ ايصٟ ٜهٕٛ َكس١َ ٱرباشِٖ بطا١ْ ٚنإٔ  اشباَؼ:

ٔٸ اهلل عع ٚدٌ عًٝهِ بايٓٗٞ ايكطٜض ل اٯ١ٜ اٯ١ٜ تك ٍٛ يًُػًُني ي٫ٛ إٔ َ
اٯٜ##١ ايػ##ابك١ ع##ٔ  رب##اش ايهف##اض بطاْ##١ ٱرب##صمتِٖٛ بطاْ##١ ٚخاق##١، ٭ْه##ِ    

 ذببِْٛٗ.
ٚاسب  باب يٓفاش احمل     قً  َٔ حيب٘ ٚاميٌٝ ايٝ٘، فذا٤ قٛي٘ تع#ا    

زعني ٚاملٓافكني َٔ  رباش سػٔ غذاٜا املػًُني، ص ملٓع املداىَجؤَّْضٌُْ ؤًُْالَءِ صُذِذُّوٌَّيٌُْ ط
 ٚهٝ  غطا٥طِٖ َٓاغب١.

اسب  ل اٯ١ٜ مبعٓ#٢ املدايف#١ يس٫ي#١ ايفع#ٌ ٚاملدايف#١ عًٝ#٘،        ايػازؽ:
ف٫ًٛ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى س  َٔ املػ#ًُني يًهف#اض مل#ا خ#ايطِٖٛ، ف#إ قً#ت  ٕ       

ِٖ، ٚازبٛاب املدايط١ ْٛ  َفاع١ً ٚايهفاض خيايطٕٛ املػًُني َٔ غ  إٔ حيبٛ
 دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ مبا ٜفٝس طبازع١ ايهفاض ٚ زعا٤ِٖ اٱاميإ نصبّا ٚظٚضّا.

مما ٜسٍ ع٢ً إٔ طبايطتِٗ يًُػًُني َٔ أدٌ اٱنطاض بِٗ ٚباٱغ#٬ّ   
فُٓعت اٯ١ٜ ايػابك١ ٖٚصٙ اٯ١ٜ ايه#طض ب#ايٓٗٞ ع#ٔ  رب#اشِٖ بطاْ#١ ٚخاق#١       

 بًشاظ إٔ ا٭َط ٜكتهٞ اٱجياب.
عٓ##٢ اٱه٦ُٓ##إ اي##ِٝٗ ٚايٛث##ٛم بٗ##ِ، ٚ ْؿ##ا٤ بع##ض  اسب##  مب ايػ##ابع:

 ا٭غطاض، ٚبٝإ ايٓٛاٜا ٚايععا٥ِ هلِ، ثك١ بِٗ ٬َّٝٚ ٚ غت٦ٓاغّا بِٗ.
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ق#٢ً اهلل  حيبِٗ املػًُٕٛ ٭ِْٗ ٜعٗطٕٚ ايتكسٜل بٓب#٠ٛ ضبُ#س    ايجأَ:
ٌْ قَجىٌُث آٍَنَّج، قاٍ تعا  طعًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜعًٔ  امياْ٘  ص ٜٚؿهط املػًُٕٛ ملًَٔإِرَث ىَقٌُمُ

ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘    ٚتكسٜك٘ باٯٜات ٚاملعذعات اييت دا٤ بٗا اي#ٓ  ضبُ#س   
 َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ. ٚغًِ 

َ#ٔ غ#ذاٜا املػ#ًُني س#  ايٓ#اؽ مجٝع#ّا ٭ْٗ#ِ عب#از اهلل ع#ع           ايتاغع:
ٚدٌ، شضأِٖ ل ا٭ضض بعس إٔ ْفذ اهلل َٔ ضٚس٘ ل آزّ يٝعبسٚٙ، ٚايتكسٜط 

 غ ِٖ.ذببِْٛٗ نُا ذببٕٛ 
َ###ٔ ضؾ###شات اٱامي###إ ٚايتك###٣ٛ اسب###  ٚ ْتف###ا٤ ٚايبره###ا٤    ايعاؾ###ط:

ٚايهسٚضات ايعًُا١ْٝ َٔ ايٓفؼ امل٪١َٓ، فًِ ٜ#أت خاق#١ عٓ#س ايهف#اض، ب#ٌ      
٭غباب شات١ٝ َٔ عٓس املػًُني فُٔ بًغ َطات  اٱاميإ فإ ًَه١ اسب  ٚايٛز 

يهطامي#١،ايعُّٛ  تُٓٛ ٚتتذ٢ً عٓسٙ عبٛ ايٓاؽ مجٝعّا،  ٕ بكا٤ َهاَني اٯٜ#١ ا 
 ٚمشٍٛ أسهاَٗا يٮدٝاٍ املتعاقب١.

س  املػًُني يًهفاض َٔ عَُٛات َٚكازٜل قٛي٘ تعا   اسبازٟ عؿط:
،  ش إٔ قً##ٛب املػ##ًُني خايٝ##١ َ##ٔ اسبك##س     (1) صًََّووذْسَءًَُُ دِجىْذَغَوونَزِ ثىغَّووْ تَزَ  ط

ٚايبرها٤ ٚايع#سا٠ٚ، ٜٚ#سٍ عًٝ#٘ س#بِٗ ٚضد#ا٤ِٖ زخ#ٍٛ ايٓ#اؽ مجٝع#ّا ل         
 غ٬ّ.اٱ

٫ٚتعاضض بني ٖ#صٙ ايٛد#ٛٙ، ٚتع#سزٖا ٚغ#ع١ َه#اَٝٓٗا، ٚايتب#أٜ ل       
َٛانٝعٗا ؾاٖس ع٢ً تعسز َهاَني ٚنجط٠ َفاِٖٝ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ٖٚ#ٛ ؾ#اٖس   
زيٌٝ ع٢ً إٔ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ نٓع تتسفل َٓ٘ ايٰي٧ ٚايسضض، فهُا أْع#ِ اهلل ع#ع   

ٕ ٜهطب بٗا اسبذط ٚدٌ ع٢ً بين  غطا٥ٌٝ مبٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚعكاٙ  ش نا
 يٝتفذط َٓٗا املا٤ دساٍٚ بعسز أغباط بين  غطا٥ٌٝ.

 ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ     فإ اهلل غ#بشاْ٘ تفه#ٌ عً#٢ اي#ٓ  ضبُ#س       
ٚاملػًُني بآٜات ايكطإٓ يتتفذط َٓٗ#ا نٓ#ٛظ َ#ٔ املعطف#١ ٚد#ساٍٚ َ#ٔ ايعً#ّٛ        

                                                 

 .22غٛض٠ ايطعس (1) 
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ٖٚا ٚازبٛاٖط تطٟٚ نُأ أدٝاٍ املػًُني، ٚته٧ هل#ِ زضٚب اٱامي#إ يٝتد#ص   
 بًر١ ٚغب٬ّٝ يًٗسا١ٜ    اشبًٛز ل ايٓعِٝ.

ٖٚ##صا َ##ٔ أغ##طاض َٚع##اْٞ سكٝك##١ ٖ##ٞ إٔ َعذ##عات ا٭ْبٝ##ا٤ ايػ##ابكني   
عكًٝ#١ تت#سفل َٓٗ#ا     ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ     سػ١ٝ، َٚعذع٠ ايٓ  ضبُ#س  

ايع١ًُٝ، ٚتتهُٔ ل ثٓاٜاٖا املباضن١ املرٝبات ٚا٭غطاض اييت ٫ٜعًُٗا  ٫  ايسضض
 ع ٚدٌ أخ  بٗا غبشاْ٘ املػًُني فه٬ّ ٚيطفّا ٚضمح١ َٓ٘ تع#ا  بٗ#ِ،  اهلل ع

 ٚيٝهْٛٛا قازضٜٔ ع٢ً ٚضاث١ ا٭ضض ٚعُاضتٗا بايعباز٠ ٚاملٓاغو ٚايتك٣ٛ.
ٌٖٚ س  املػًُني ير ِٖ ضبكٛض بايهٝف١ٝ ايٓفػا١ْٝ ٚاملٝ#ٌ ٚاي#ٛز، أّ   

ج##اْٞ ف##إ أْ##٘ ٜ د##ٌ ل اشب##اضز ل ع##امل ا٭ق##ٛاٍ ٚا٭فع##اٍ، ازب##ٛاب ٖ##ٛ اي
املػًُني ٜطدٕٛ اشب  ير ِٖ ٚاميسٕٚ ي٘ ٜس ايعٕٛ ٚاملػاعس٠، ٜٚبصيٕٛ ايٛغع 

 هلساٜت٘ ٚتكطٜب٘ َٔ َٓاظٍ اٱاميإ.
 فذا٤ت اٯ١ٜ بصنط اسب  ٚفٝ٘  عذاظ َٔ ٚدٗني:

أْ٘ أقٌ تتفط  عٓ٘ أفعاٍ عسٜس٠ ٜهٕٛ ازباَع املؿ ى بٝٓٗا ايٛز  ا٭ٍٚ:
 ٚاسب .

عٜاز٠ ل اسب  مبا جيعٌ املػًُني ٜتدصِْٚٗ بطا١ْ َٓع ايتُازٟ ٚاي ايجاْٞ:
ٚخاق١، ٚقس ٜط٣ بعض املػًُني إٔ  رباش ايهافط بطا١ْ ٚغ١ًٝ زبصب٘ يٲاميإ 
٭ْ٘ غٝهٕٛ قطٜبّا َٔ املػًُني، سانطّا َعِٗ أٚإ ايك#٠٬ ٚاي#صنط، غ#اَعّا    

 يت٠ٚ٬ اٯٜات.
ا ايع#ٔ  فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتشصض َٔ ٖصا املعٓ#٢، ٚت#بني خط#أ َج#ٌ ٖ#ص      

ٚعسّ  عتباضٙ ٭ٕ ايهافط ٜه#ُط ايع#سا٠ٚ يًُػ#ًُني، ٜٚػ#ع٢ ٱرب#اش ايبطاْ#١       
 يٲنطاض بِٗ.

ٚاميهٔ إٔ ٜٗتسٟ اٱْػإ باٯٜات ايه١ْٝٛ َٚا ٜبًر٘ َٔ املعذعات عً#٢  
ص، فذا٤ت اٯٜ#١  ًَإِرَث ىَقٌُمٌُْ قَجىٌُث آٍَنَّوج قٛي٘ تعا  ط يػإ املػًُني ٚايصٟ ٜسٍ عًٝ٘

ع زٕٚ ٚقٍٛ ايهفاض ا  َٓاظٍ ايبطا١ْ ٚإٔ ناْت تطبطِٗ يٛنع بطظر ٚساد
 َع املػًِ ق١ً قطب٢ أٚ ضنا  أٚ دٛاض أٚ سًف َٚٝجام أٚ ؾطن١ ل دباض٠.
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ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝر١ ازبُع ل ايفاعٌ ٚاملفعٍٛ ب٘، مما ٜسٍ ع٢ً  ٥ت٬ف 
املػًُني ل َٝازٜٔ اسب  ٚايٛز، ٚ ْعساّ ايبدٌ ٚايؿض ٚايتبعٝض ل اسب#   

 ٛز َٔ املػًُني ير ِٖ.ٚاي

 حتبىنهى" قبنىن "
َٔ س  اهلل ععٚدٌ يًٓاؽ إٔ تفهٌ خبًكِٗ نُا ٜتذ٢ً س  اهلل عع 

 ٚدٌ يًٓاؽ بأَٛض:
دعٌ ع١ً خًل ايٓاؽ عبازتِٗ هلل عع ٚدٌ، ٖٚٛ اير#ين ع#ِٓٗ    ا٭ٍٚ:

 ٚعٔ عبازتِٗ.
 تػد  َا ل ا٭ضض يًٓاؽ ٚساداتِٗ ٚضغا٥بِٗ. ايجاْٞ:
أبٞ ايبؿط ل ازب١ٓ، ْٚفذ اهلل عع ٚدٌ فٝ٘ َٔ ضٚس٘، خًل آزّ  ايجايح:

 يتبك٢ بطنات ٚفٝٛنات ٖصا ايٓفذ ل شضٜت٘    ّٜٛ ايكٝا١َ.
غذٛز امل٥٬ه١ ٯزّ هاع١ هلل عع ٚدٌ ٚيبٝإ َٓعي١ اٱْػإ بني  ايطابع:

 اشب٥٬ل، َٚا ي٘ َٔ ايؿإٔ ايطفٝع بفهٌ اهلل عع ٚدٌ.
 ٥٬ه١ بايٛسٞ.بعج١ ا٭ْبٝا٤، ْٚعٍٚ امل اشباَؼ:
فتض باب ايتٛب١ يًٓاؽ مجٝعّا، ٚبكا٤ ٖصا ايباب َفتٛسّا ع٢ً  ايػازؽ:

 عبٛ ايكه١ٝ ايٓٛع١ٝ ٚايؿدك١ٝ:
أَا ا٭ٚ  أٟ ايٓٛع١ٝ فايتٛب#١ َك#اسب١ يٛد#ٛز ايٓ#اؽ ل ا٭ضض، ي#ٔ      

 ترازضِٖ، بٌ ٖٞ تسعِٖٛ  يٝٗا ٚتطغبِٗ بػبًٗا.
ٛب١ َفتٛح يٲْػإ َازاَت ٚأَا ايجا١ْٝ أٟ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ فإ باب ايت

 ايطٚح مل ترازض بسْ٘.
تع##سز اي##ٓعِ ٚ تك##اٍ أغ##باب اي##طظم عً##٢ اٱْػ##إ َتش##سّا       ايػ##ابع:

 َٚتعسزّا، بطّا أٚ فادطّا.
ير١ ايٛعس ٚايٛعٝس، ٚايبؿاض٠ ٚاٱْصاض يٲغتعساز يعامل اٯخط٠،  ايجأَ:

 ٚهطز ايرف١ً عٔ ايٓاؽ.
ٌ ي#ٛا٤ ايتٛسٝ#س، ٚزع#٠ٛ ايٓ#اؽ     ٚضاث١ املػًُني يٮْبٝا٤ ل مح ايتاغع:

 يًٗسا١ٜ ٚاٱاميإ، ٚ تكاف املػًُني باسب  يًٓاؽ مجٝعّا.
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ٚس  املػًُني يًٓاؽ فط  َٔ س#  اهلل ع#ع ٚد#ٌ هل#ِ، ٚضؾ#ش١ َ#ٔ       
ضؾشات ايك#طإٓ ٚاٯزاب اٱغ#١َٝ٬، يك#س ْأزٸب اهلل ع#ع ٚد#ٌ اي#ٓ  ضبُ#سّا        

م اسبُٝ#س٠، َٚٓٗ#ا   ٚاملػًُني ع٢ً ايػٓٔ ٚا٭خ٬ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 اسب  ل اهلل ٚهلل.

ٖٚصا اسب#  أع#ِ َ#ٔ إٔ ٜه#ٕٛ َتعًك#٘ امل#٪َٓني عً#٢ عب#ٛ اشبك#ٛم           
 ٚايتكٝٝس بِٗ.

يكس أب٢ اهلل عع ٚدٌ  ٫ إٔ تبك٢ َعامل اٱاميإ ٚغٓٔ ايتٛسٝس ثابت#١ ل  
ا٭ضض، ٚدعٌ املػًُني ساًَٞ يٛا٤ٖا، فٗ#ِ أ٥ُ#١ ايٓ#اؽ ل َٝ#ازٜٔ اشب#       

ظا٥ف اٱَا١َ س  ايٓاؽ ٚايطأف١ بِٗ، ٚدصبِٗ    َٓاظٍ ٚايك٬ح، َٚٔ ٚ
 اهلسا١ٜ ٚاٱاميإ.

َٚٔ قٝغ دصبِٗ يٲاميإ ْؿط َعاْٞ َٚفاِٖٝ اسب  ٚاملٛز٠ بني ايٓاؽ  
فه###إ املػ###ًُٕٛ أ٥ُ###١ امل###ٛز٠ ٚايطأف###١ بايٓ###اؽ، ٚايك###از٠    ْب###ص ايع###سا٠ٚ  

ا٭َ##ِ ٚاشبك##١َٛ، َٚ##ا ٜ##٪زٟ    ايعٓ##ف، ٚهرٝ##إ َف##اِٖٝ ايبره##ا٤ ب##ني    
 ٚا٭فطاز.

يكس أٺضاز اهلل عع ٚدٌ بٗصٙ اٯ١ٜ إٔ ٜبك١ اسب  ٚاملٛز٠ امل٬ى ٚا٭قٌ ل 
ق٬ت املػًُني فُٝا بِٝٓٗ، َٚع غ ِٖ، ٚباسب  ٜعطٞ املػًُٕٛ زضٚغّا ل 

ق#٢ً اهلل عًٝ#٘   املباز٨ ٚا٭خ٬م يًٓاؽ مجٝعّا ٜٚ٪نسٕٚ قسم ْب#٠ٛ ضبُ#س   
 .ٚآي٘ ٚغًِ

 ق##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚغ##ًِ ٞ اي##ٓ  ضبُ##س ٚتً##و آٜ##١  عذاظٜ##١ إٔ ٜ##أت 
باملعذعات اييت تسٍ ع٢ً ْبٛت٘، ٚل سٝات#٘ ٚبع#س  ْتكاي#٘    ايطفٝ#ل ا٭عً#٢      

 تهٕٛ ٖٓاى آٜات ٚؾٛاٖس غ ١ٜ ع٢ً قسم ْبٛت٘ َٓٗا:
املعذع٠ ايعك١ًٝ اشبايس٠ ٖٚٞ ايكطإٓ،  ش إٔ نٌ آ١ٜ َٓ٘ ؾاٖس ع٢ً  ا٭ٍٚ:

ٍ بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ ع٢ً قسم ْب٠ٛ ضبُس قسم ْعٚي٘ َٔ عٓساهلل، ٚايصٟ ٜس
 ، ٭ٕ ايكطإٓ ْعٍ ع٢ً قسضٙ.ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
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ايكٛي١ٝ ٚايفع١ًٝ، ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ آثاض غ١ٓ ايٓ  ضبُس  ايجاْٞ:
َٚاٜتذ٢ً َٔ بطناتٗا ل غًٛى ٚأفعاٍ املػ#ًُني ٚتػ#ابل ٚس#طم املػ#ًُني     

 ٘ ل غٓت٘.ع٢ً ضبانات٘ ٚاٱقتسا٤ ب٘ ٚ تباع
غ ٠ املػًُني، ٚمتػهِٗ بايكطإٓ ٚايػ١ٓ، ْٚؿطِٖ َعاْٞ اسب   ايجايح:

ٚاملٛز٠، ٚ ْتفا٤ اسبػس ٚايهسٚضات ايعًُا١ْٝ َٔ أْفػِٗ، فُا ٜعٗطٙ املػًُٕٛ 
ق#٢ً اهلل عًٝ#٘   َٔ سػٔ اشبًل، ْٚؿط َفاِٖٝ اسب  آ١ٜ َٔ آٜات ْب٠ٛ ضبُس 

ٚسذ#١ عً#٢ ايٓ#اؽ مجٝع#ّا ل      ، َٚعذع٠ غ ١ٜ َػتسامي١ يطغايت٘،ٚآي٘ ٚغًِ
 يعّٚ ايتكسٜل بٓبٛت٘.

 ٕ اسب  ايصٟ ٜعٗطٙ املػ#ًُٕٛ زع#٠ٛ يًٓ#اؽ مجٝع#ّا ٱدتٓ#اب ضباضب#١       
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ املػًُني، ٚظادط عٔ ايتعسٟ ع٢ً ايطغٍٛ ايهطِٜ ضبُس 

ٚايك#طإٓ   ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ     ٚع٢ً ايكطإٓ، ٭ٕ ايٓ  ضبُسّا  ٚغًِ 
١ُٝ ٖٞ خ  ا٭َِ ٫ٚتبرض ايٓاؽ ٚ ٕ أضاز هلا ايٓ#اؽ ايفػ#از   تطنا أ١َ عع

ٚاشبػاض٠، ٚأبطٓٛا ايعسا٠ٚ ٚايبرها٤ يًُػًُني ٚاٱغ٬ّ، ٌٖٚ َٔ تعاضض 
 بني ٖصا اسب ، ٚبني َا أَط اهلل عع ٚدٌ ب٘ املػًُني َٔ ٚدٛٙ:

 ا٭َط باملعطٚف. ا٭ٍٚ:
 ايٓٗٞ عٔ املٓهط.ايجاْٞ:

  ععٚدٌ.ازبٗاز ل غبٌٝ اهللايجايح: 
ازبٛاب ٫، ٚتًو آ١ٜ ل  ق٬ح املػًُني ملٓاظٍ  َا١َ ايٓاؽ، ٚغعِٝٗ  

ل دصب ايٓاؽ ا  َٓ#اظٍ اهلساٜ#١ ٚاٱامي#إ ْٚب#ص ايبره#ا٤ ٚايع#سا٠ٚ ٚغ#ٓٔ        
 ايه٬ي١.
ٚت٪نس اٯٜات ايكطآ١ْٝ ٚايؿٛاٖس ايتأضخي١ٝ تكٝس املػًُني بأسهاّ ازبٗاز  

، ٚعً#٢  دتٗ#ازِٖ اي#سا٥ِ ل ا٭َ#ط     ٚبصهلِ أْفػ#ِٗ ٚأَ#ٛاهلِ ل غ#بٌٝ اهلل   
باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط فُٝا بِٝٓٗ، َٚع ايٓاؽ، باٱناف١    سكٝك١ ٖٚٞ 
إٔ س  املػًُني يًٓاؽ ٖٛ َ#ٔ َك#ازٜل دٗ#ازِٖ ل غ#بٌٝ اهلل َٚك#سَات      
ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ، ٭ٕ ايٓفؼ متٌٝ    َٔ ذب  ي٫ٛ غؿا٠ٚ 

 فاض.ايه٬ي١ بايٓػب١ يًه
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فٝأتٞ اسب  يٝهٕٛ ل قطا  َع تًو ايرؿا٠ٚ ٱظاستٗا، ٚنؿف أبكاض 
ق#٢ً اهلل  ايٓاؽ ٖٚساٜتِٗ    اٯٜات ٚاملعذعات اييت دا٤ بٗ#ا اي#ٓ  ضبُ#س    

 ، ٚآٜات اٯفام اييت تسعٛ    عباز٠ اهلل عع ٚدٌ.عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 ػهى املنبسبت
١ٜ ايهطامي١، ٚفٝ٘  ؾاض٠    مل ٜطز يفغ )ذببِْٛٗ( ل ايكطإٓ  ٫ ل ٖصٙ اٯ

ٚإٔ املػًُني مل حيبٛا ف١٦ أٚ أ١َ َٔ ايٓاؽ زٕٚ أخط٣، بٌ  أ١ُٖٝ َٛنٛعٗا،
أِْٗ ٜٓعطٕٚ    ايٓاؽ مجٝعا مبٓعاض احملب١ ٚايطأف١، ٜٚطدٕٛ هلِ ايػ١َ٬ ل 
ايٓؿأتني،  ٕ ايصٟ ٜتًٛ آٜات ايكطإٓ ٜٚتسبط ل آٜ#ات اٱْ#صاض ٚايٛعٝ#س ٜ#طأف     

 هلِ ا٭َٔ ٚاٱس اظ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ ٚاشبًٛز ل ازبشِٝ.بايٓاؽ، ٜٚت٢ُٓ 
ٜٚتشكٌ ٖصا اٱس اظ بسخٍٛ اٱغ٬ّ، فٝهٕٛ تكسٜط اٯ١ٜ ذببٕٛ هلِ  

، ٚمل (1) صًَؤُخْشٍَ صُذِذٌَُّّيَج َّصْشٌ ٍَِِ ثىيَّوِ ًَفَضْخٌ قَشِّخٌا٭َٔ ٚايػ١َ٬، قاٍ تعا  ط
 ٜطز يفغ ذببْٛٗا  ٫ ل اٯ١ٜ أع٬ٙ.

س  املػًُني ير ِٖ َٔ ايٓاؽ سذ١ عًِٝٗ، غٛا٤ ناْٛا َٔ أٖ#ٌ   إ
ايهت##اب أٚ غ ٖ##ِ، ٭ٕ ٖ##صا اسب##  زع##٠ٛ ي##سخٍٛ اٱغ##٬ّ، ٚب##طظر زٕٚ   

 ايعسا٠ٚ ٚؾاٖس ع٢ً إٔ املػًُني مل ٜبسأٚا ايٓاؽ بايعسا٠ٚ ٚاشبك١َٛ.
ٚس  املػًُني ير ِٖ َٔ َكازٜل ايك  ٚايتشُ#ٌ، ٚايؿ#هط هلل ع#ع    

هً٘ عًِٝٗ باٱاميإ ٚا٭خ#٬م اسبُٝ#س٠، ٚايػ#عٞ زب#صب     ٚدٌ ع٢ً ععِٝ ف
 ايٓاؽ    َٓاظٍ اٱاميإ.

ٚتبني آٜات ايكطإٓ إٔ اسب  ٚسسٙ ٫ٜهفٞ ٱاميإ اٯخطٜٔ، قاٍ تع#ا    
، يبٝ#إ سكٝك#١   (2) صإَِّّلَ الَ صَيْذُِ ٍَِْ ؤَدْذَذْشَ ًَىَنَِِّ ثىيَّوَ َّيْذُِ ٍَِْ َّشَجءُط

ؽ ضد#ا٤ ايًط##ف ٚايفه#ٌ اٱهل##ٞ، ٖٚ#ٛ ب##اب    ٖٚ#ٞ إٔ س##  املػ#ًُني يًٓ##ا  
يًجٛاب ملا فٝ٘ َٔ املكاقس اسبُٝس٠ ٚايراٜات ايطؾٝس٠، ٫ٜٚٓكطع س  املػ#ًِ  
ير ٙ ست٢  ٜٓتكٌ اير     اٱغ٬ّ بٌ ٜعزاز ي٘ سبّا، ٭ٕ اسب  اميتعز س٦ٓٝص 

                                                 

 . 13غٛض٠ ايكف (1) 
 .56غٛض٠ ايككل (2) 
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ُّذِذُّوٌَُ ٍَوِْ ىَوججَشَ    مبعاْٞ ا٭خ٠ٛ ٚايتُػ#و ب#ايكطإٓ ٚايػ#١ٓ ق#اٍ تع#ا  ط     

 .(1)صْْيٌِْ ًَالَ َّجِذًَُُ فِِ صُذًُسِىٌِْ دَججَز  ٍََِّج ؤًُصٌُثإِىَ

 حبث كاليي
دا٤ت آٜات ايكطإٓ باٱخباض عٔ تعًل اهلسا١ٜ ٚاٱاميإ  مبؿ#١٦ٝ اهلل ع#ع   

إَِّّوولَ الَ صَيْووذُِ ٍَووِْ ؤَدْذَذْووشَ ًَىَنِووَِّ ثىيَّوووَ َّيْووذُِ ٍَووِْ      ٚد##ٌ ق##اٍ تع##ا  ط  

 .(2)صَّشَجءُ

١ٜ أع٬ٙ ٚاٯ١ٜ ضبٌ ايبشح زضؽ َٚٛعع١ يًُػًُني ٚل ازبُع بني اٯ
بإٔ سبهِ ير ن#ِ ي#ٔ ٜه#ٕٛ هطٜك#ّا ٚعً#١ تاَ#١ ٱغ#٬َِٗ خكٛق#ّا ٚأْٗ#ِ          
٫حيبْٛهِ، نُا تهٕٛ اٯٜ#١ ضب#ٌ ايبش#ح تفػ# ّا يٰٜ#١ أع#٬ٙ ف#اشا قٝ#ٌ مل#اشا          

 ٫ٜػتطٝع املػًِ ٖسا١ٜ َٔ أسب٘ َٔ ايهفاض ٚاملؿطنني.
بأِْٗ ٫حيبٕٛ املػًُني، ٜٚٓفطٕٚ َٔ أغ#باب   فتأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ بازبٛاب 

اهلساٜ##١ ٚاٱامي##إ  ٫ إٔ ٜؿ##ا٤ اهلل ع##ع ٚد##ٌ ٖ##ساٜتِٗ فٝذتٗ##س َع##ِ املػ##ًِ    
 هلساٜتِٗ ٜٚفاضقِٗ ع٢ً قٛهلِ عٓس يكا٥٘ آَٓا.

ٜٚعٔ أِْٗ  ق ب#ٛا َ#ٔ غ#بٌ اٱامي#إ ٚأْٗ#ِ ٜتد#صٕٚ اشبً#٠ٛ يًت#سبط ل         
ٜعهٕٛ ا٭ْاٌَ َٔ ايرٝغ ع٢ً أَطِٖ ٚظباتِٗ َٔ ايهفط ٚايه٬ي١، ٚيهِٓٗ 

ًَػَغَوَ ؤَُْ  املػًُني ل خًٛتِٗ ٚ دتُا  بعهِٗ بعه#ّا، ٚق#اٍ تع#ا  ط   

 .(3)صصُذِذٌُّث شَْْت ج ًَىٌَُ شَشٌّ ىَنٌُْ
فٌٗ س  املػًُني ير ِٖ َٔ ايؿط ٚا٭ش٣ ع٢ً املػ#ًُني، ٚازب#ٛاب    

َٔ ايؿ٧ ايصٟ إٔ اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚضزت ل ايكتاٍ ٚازبٗاز ل غبٌٝ اهلل، ٚاملطاز 
حيبٕٛ ايككٛز ملا فٝ٘ َٔ ايهعف ٚايصٍ ٚسكٍٛ ايتعسٟ َٔ ايهفاض، ٚعسّ 

 ٌْٝ اير١ُٝٓ ٚا٭دط ٚايجٛاب.
                                                 

 . 9غٛض٠ اسبؿط (1) 
 .56غٛض٠ ايككل (2) 
 . 216غٛض٠ ايبكط٠ (3) 
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ٚقشٝض إٔ َٛنٛ  اٯ١ٜ أعِ َٔ ازبٗ#از ٚايكت#اٍ ي#ٛضٚز قٛي#٘ تع#ا        
 أع٬ٙ ع٢ً عبٛ ايكاعس٠ ايه١ًٝ ،  ٫ أْ٘ شنط تعًل اسب  بؿ٧ َٔ ا٭ؾٝا٤.

اٱْػإ أٜهّا ؾ٧ ٜٚؿرٌ سٝعّا َٚهاّْا ٚتسض٤ ب٘ ٚيٝؼ ايٓاؽ ٚإ نإ  
املفػس٠ ٚاملطاز َٔ س  املػًُني ير ِٖ ٖساٜتِٗ ٚ امياِْٗ ٚيٝؼ فٝ٘ ؾط ْعِ 
ٜفٝس ازبُع بني اٯٜتني اسبصض ٚاسبٝط١ َٔ ايهفاض ملا عٓسِٖ َٔ ايؿط ٚا٭ش٣ 

 ص.جٍِوَ ٍِِْ ثىيَْْقًَِإِرَث خَيٌَْث ػَعٌُّث ػَيَْْنٌُْ ثألََّيًُػًُني بسيٌٝ قٛي٘ تعا  ط

ًَىَنَِِّ ثىيَّوَ دَذَّخَ ٚيٝؼ َٔ تعاضض بني اٯ١ٜ ضبٌ ايبشح ٚقٛي٘ تعا  ط 

، فُٔ اٱاميإ س  ٖسا١ٜ ايٓاؽ ٚدصبِٗ (1) صإِىَْْنٌُْ ثإلِميَجَُ ًَصََّّنَوُ فِِ قُيُوٌدِنٌُْ 

   اٱغ٬ّ، ٚغ٬َتِٗ َ#ٔ ايع#صاب اٱي#ِٝ ل اٯخ#ط٠ ٚاي#صٟ ٜه#ٕٛ عاقب#١        
 فط ٚازبشٛز.يًه

 صًَالَ ُّذِذٌَُّّنٌُْقٛي٘ تعا  ط

بٝإ ايتهاز ٚايتٓال ب#ني َ#ا حيًُ#٘ املػ#ًُٕٛ َ#ٔ َؿ#اعط اي#ٛز ٚاسب#          
ير ِٖ، ٚبني َاٜهُطٙ ٖصا اير  هلِ َٔ املهط ٚايبرض، َٚٔ اٯٜات إٔ دا٤ 
ايتهاز ببٝإ سكٝك١، ٖٚٞ  تكاف َا ٜهٓ٘ املػًُٕٛ باسبػٔ ايصاتٞ ٚايعطنٞ 

أَط سػٔ ٚممسٚح ٜ ؾض عٓ٘ َا ٖٛ مجٝ#ٌ ٚسػ#ٔ، اَ#ا اي#برض      ٭ٕ اسب 
فاْ٘ قبٝض ٚتٓفط ايٓفؼ َٓ٘، ٜٚتفط  عٓ#٘ َ#ا ٖ#ٛ َه#طٚٙ ٚن#اض،  ٫ إٔ ٜه#ٕٛ       

 .(2) صًَمَشَّهَ إِىَْْنٌُْ ثىْنُفْشَ ًَثىْفُغٌُ َبرهّا ل اهلل ٚهلل، نُا ل قٛي٘ تعا  ط

اٍ بٝإ ايتهاز بني فُٔ  عذاظ ايكطإٓ دبًٞ  ؾطاقات اٱاميإ ست٢ ل س
املػًُني ٚغ ِٖ، ٖٚصا ايتذًٞ َٔ  غباب املٓع َٔ  رباش ايهفاض ٚيٝذ١، ٭ٕ 
اسب  ٚايبرض ٫جيتُعإ ل ضبٌ ٚاس#س، بتكطٜ#  إٔ ايفع#ٌ اي#صٟ ٜك#ّٛ ب#٘       
املػًِ ٜٚهٕٛ يًبطا١ْ فٝ٘ ؾإٔ ٚضأٟ ٚأثط ٖٛ َتشط ٚيٝؼ َتعسزّا، ف٬ جيتُع 

 فٝ٘ املتهازإ.

                                                 

 .7 غٛض٠ اسبذطات(1) 
 .7غٛض٠ اسبذطات (2) 
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دٌ إٔ ٜأتٞ فعٌ املػًِ عٔ  اميإ ضبض، ٫تؿٛب٘ ؾا٥ب١ فأضاز اهلل عع ٚ 
ايبرض ٚايهطٙ يٲامي#إ، ٚإٔ ٫ ته#ٕٛ ع#سا٠ٚ ايهف#اض يًُػ#ًُني غ#ببّا يكط#ع         
ْٚكل س  املػًُني هلِ، ٭ٕ  رباش املػًُني ايهفاض بطا١ْ ٜهؿف يًُػًُني 

 عسا٠ٚ ٚنٝس ايهفاض يٝكبشٛا ْاقُني عًِٝٗ، ْازَني ع٢ً ٚزِٖ.
 ل املكاّ ٚدٛٙ: ٚل عسّ اسب  

٫حي  ايهفاض إٔ ٜهْٛٛا َػًُني، فٝتعًل اسب  ٚعسَ٘ بايعكٝس٠  ا٭ٍٚ:
 ص أٟ املػًُني.الَ ُّذِذٌَُّّنٌُْٚايسٜٔ، يصا دا٤ت اٯ١ٜ بكٛي٘ تعا  ط

ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘    ٜهطٙ ايهفاض اٱْكٝاز ملا دا٤ ب٘ ايٓ   ضبُس  ايجاْٞ:
 ٠ ٚقٝاّ ؾٗط ضَهإ.َٔ  قا١َ ايك٠٬ ٚ تٝإ ايعنا ٚغًِ 

٫حي##  ايهف##اض اي##ٓ  ضبُ##سّا ٭ْ##٘ د##ا٤ بايعب##ازات ٚا٭ٚاَ##ط      ايجاي##ح:
ٚايٓٛاٖٞ َٔ عٓساهلل، ٚدعٌ املػًِ ٜتكٝس بٛظ#ا٥ف ايعبٛزٜ#١ هلل ع#ع ٚد#ٌ،     

 َٚٔ ٫حي  ايٓ  ضبُسّا فٗٛ ٫حي  املػًُني.
ٕٛ ٫حيبٕٛ املػًُني ٭ٕ املػًُني جياٖسٕٚ ل غبٌٝ اهلل، ٚحيًُ ايطابع:

ايػ##ٝف زفاع##ّا ع##ٔ اٱغ##٬ّ، ٜٚه##شٕٛ بأْفػ##ِٗ ٚأَ##ٛاهلِ ضد##ا٤ ا٭د##ط     
ٚايجٛاب مما اجيعٌ ايهفاض عادعٜٔ عٔ ايتعسٟ عً#٢ اٱغ#٬ّ َٚٓ#ع  تػ#اع٘     

 ٚظفط ايرعا٠ اجملاٖسٜٔ.
خيؿ##٢ ايهف##اض  ن##طاٙ املػ##ًُني هل##ِ عً##٢ زخ##ٍٛ اٱغ##٬ّ       اشب##اَؼ:

 ٚ يعاَِٗ بايفطا٥ض ٚايٛادبات.
ػًُني ٭ِْٗ ٜأخصٕٚ ازبع١ٜ ٚاشبطاز، ٚمل ٜعًُٛا ٫حيبٕٛ امل ايػازؽ:

 إٔ ازبع١ٜ ْفع ٭ٌٖ ايهتاب ٭ْٗا َٛنٛ  ٭َِٓٗ ٚغ٬َتِٗ ٚسفعِٗ.
٫حيبٕٛ املػًُني يعسّ ٚدٛز بطظر ٚٚغط بني اٱاميإ ٚايهفط،  ايػابع:

 ٚإٔ املػًُني ٫ٜطنٕٛ َٔ ايهفاض ٚاملؿطنني  ٫ اٱاميإ ٚاٱقطاض بايتٛسٝس.
  ايهف##اض املػ##ًُني، ٭ٕ ايهف##اض ٜعًُ##ٕٛ إٔ ق##ٛهلِ عٓ##س ٫حي## ايج##أَ:

٬َق#ا٠ املػ##ًُني )آَٓ##ا(  من#ا ٖ##ٛ ْف##ام ٚن##صب ٚظٜ#ف، ٚغ##ب  ٖ##صا ايه##صب    
عذعِٖ عٔ َٛاد١ٗ اسبكا٥ل، ٚيعٗٛض اٯٜات ٚاملعذعات ٚ ق#طاضِٖ عً#٢   
ازبشٛز بٗا، َٚٔ ٜهصب ل ايكٍٛ ٜٚعٗط أَاّ غ ٙ خ٬ف َاخيفٞ ل قسضٙ 
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 ايصٟ خيازع٘ ٭ْ٘ ٜطٜسٙ َجً٘ ٜبٛح ي٘ مبا ل قسضٙ َٔ ايهفط فاْ٘ ٫حي  اير 
 ٚايه٬ي١.

املطاز ل اٯ١ٜ عسّ أ١ًٖٝ ايهفاض ملٓاظٍ ايبطا١ْ، ٭ِْٗ، ٫حيبٕٛ  ايتاغع:
املػ##ًُني، َٚ##ٔ ٫حيب##و نٝ##ف ٜه##ٕٛ بطاْ##١ ي##و،  ش أْ##٘ ٜر##طض ب##و ٚخيْٛ##و 

 ٚخيصيو عٓس اسباد١  يٝ٘.
يًُػًُني ل باب ايبطا١ْ، ٚشنطت ٖصٙ  يكس دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ خطابّا

اٯ١ٜ برض ايهفاض يًُػًُني يٝشصض املػ#ًُٕٛ َ#ِٓٗ َٚ#ٔ  غ#تٝطاِْٗ، َٚ#ٔ      
ص الَ ُّذِذُّووٌَّنٌُْاٱعذ##اظ ل املك##اّ إٔ اٯٜ##١ د##ا٤ت بك##ٝر١ اشبط##اب يًُػ##ًُني ط 

 يتٛنٝس ايٓٗٞ عٔ  رباشِٖ بطا١ْ.
دعا٤ ع١ً عسّ  رباشِٖ فتأتٞ آ١ٜ بايٓٗٞ عٔ  رباش ايهفاض بطا١ْ َع بٝإ أ 

بطا١ْ، ثِ تأتٞ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ٖٚٞ ٖصٙ اٯ١ٜ يتبني يعّٚ اسبصض َٔ ايهفاض يٝؼ ل 
ب##اب ايبطاْ##١ ٚس##سٙ ب##ٌ ل طبتً##ف ا٭س##ٛاٍ، فك## ٚض٠ ايهف##اض َط##طٚزٜٔ     

 ٚبعٝسٜٔ عٔ َٓاظٍ ايبطا١ْ ٫ٜعين ا٭َٔ َٔ أشاِٖ ٚنطضِٖ.
٬ّ )ٖ##ا أْ##تِ ٫ ذبب##ٕٛ ٚمل ت##أت اٯٜ##١ طباهب##١ يًهف##اض بك##ٝر١ ايً##ّٛ َ##ج  

املػًُني، ِٖٚ حيبْٛهِ( ٭ٕ َجٌ ٖ#صا ايً#ّٛ ٫ٜبع#ح املػ#ًُني عً#٢ اسب#صض       
ٚاسبٝط١ َِٓٗ نُا ل تٛد٘ اشبطاب يًُػًُني بًر١ نؿف ايػطا٥ط ٚايتش#صٜط  

 ايعاّ َٔ ايططفني.
أٟ ايتشصٜط يًُػًُني مجٝعّا، َٚٔ ايهف#اض ناف#١ ف#إ قً#ت ق#س ٜه#ٕٛ        

أٌٖ ايهتاب ٚايهفاض َٔ ٫ٜبرض املػًُني ٚأْ٘ ٜعًِ ٖٓاى  غتجٓا٤، ٚإٔ َٔ 
 إٔ املػًُني ع٢ً سل، ٚذبسث٘ ْفػ٘ بسخٍٛ اٱغ٬ّ.

قً##ت: ٖ##صا ق##شٝض، ٚيه##ٔ اسبه##ِ ايؿ##طعٞ ٫ٜ٪خ##ص عً##٢ اٱغ##تجٓا٤   
 ٚايتعًٌٝ خكٛقّا ٚإٔ املػتج٢ٓ أقٌ َٔ املػتج٢ٓ َٓ٘.

 َ#ٔ َع#اْٞ ع#سّ س#  ايهف#اض يٲغ#٬ّ،  ظٗ#اضِٖ املدازع#١          ايعاؾط:
 ٚايٓفام أَاّ املػًُني ٚ زعا٩ِٖ اٱاميإ حبهطتِٗ.

ص ع٢ً  غتعساز ايهفاض يفه#ض  الَ ُّذِذٌَُّّنٌُْٜسٍ قٛي٘ تعا  ط اسبازٟ عؿط:
أغ##طاض املػ##ًُني، ٚربًفٗ##ِ ع##ٔ ْك##طتِٗ، ٚتٗ##اِْٚٗ ل تك##سِٜ ايٓك##ٝش١        
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 يًُػًُني، ٚخص٫ِْٗ هلِ ٚقت اسباد١ ٚغاع١ ايؿس٠.
يًهف#اض، ٚيه#ِٓٗ ٫ٜط٦ُٓ#ٕٛ يًُػ#ًُني،     ٜط٦ُٔ املػًُٕٛ  ايجاْٞ عؿط:

ٚحي ظٕٚ َِٓٗ، ٚخيفٕٛ عِٓٗ ا٭غطاض ٚاسبكا٥ل، َٚٓٗا ايبؿاضات بٓب٠ٛ ضبُس 
 اييت دا٤ت بٗا ايهت  ايػُا١ٜٚ ايػابك١. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 شا نإ ايهفاض ٜبرهٕٛ املػ#ًُني، فٗ#ٌ حيب#ٕٛ أْفػ#ِٗ،      ايجايح عؿط:
س##  اي##ٓفؼ ٖ##ٛ ايػ##عٞ يٓذاتٗ##ا َ##ٔ ب##طاثٔ  ازب##ٛاب ٫، ٭ٕ أمس##٢ َع##اْٞ

ايؿطى، ٚاٱدتٗاز ل غ٬َتٗا َٔ أٖٛاٍ اي ظر َٚٛاقف اسبػ#اب ٚازب#عا٤   
ٜ##ّٛ ايكٝاَ##١، ٚايهف##اض ٜتٓ##ادٕٛ بايباه##ٌ ٚاٱق##طاض عً##٢ َ##اٜ٪زٟ بٗ##ِ     

 ازبشِٝ.
ق٢ً اهلل ٫حيبهِ ايهفاض ٭ِْٗ ٜهصبٕٛ بطغاي١ ايٓ  ضبُس  ايطابع عؿط:
ق٢ً اهلل ْٚعٍٚ ايهتاب َٔ اهلل ٚنٌ َٔ ٜهصب بٓب٠ٛ ضبُس   عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
 فٗٛ ٜبرض املػًُني، غٛا٤ ٜٓعتِٗ باسبُل ٚازبٌٗ، أٚ ٫. عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

٫حيب##ْٛهِ ٭ْٗ##ِ  شا خ##٬ بعه##ِٗ    بع##ض أظٗ##طٚا   اشب##اَؼ عؿ##ط:
سٓكِٗ ٚغهبِٗ عًٝهِ،  ش ٜتٛيس عٔ ٖ#صا ايره#  ايٓف#ط٠ ٚاي#برض ٚع#سّ      

 اسب .
ٜ٪َٔ املػًُٕٛ جبُٝ#ع ايهت#  ايػ#ُا١ٜٚ ٜٚتدً#ف أٖ#ٌ      ؿط:ايػازؽ ع

املًٌ ٚايٓشٌ عٔ ٖصا اٱاميإ، ٚنٌ ١ًَ ٚفطق١ ت٪َٔ بؿ#طط َ#ٔ ايتٓعٜ#ٌ، مم#ا     
دعًِٗ ٜٓكُٕٛ ع٢ً املػًُني َع إٔ  اميإ املػًُني بهٌ ايهت  ايػُا١ٜٚ ْفع 

 ٚخ  ضبض يًٓاؽ مجٝعّا.
ق##  املػ##ًُني، ٜ##ط٣ ايهف##اض ظس##ف اير##عا٤ املػ##ًُني، ٚ ايػ##ابع عؿ##ط:

 ٚقسضتِٗ ع٢ً قس ٖذّٛ ا٭عسا٤، ٚثباتِٗ ع٢ً اٱاميإ، ف٬حيبِْٛٗ.
حي##اضبْٛهِ ل أغ##باب اي##طظم ٚاملع##اف  ٕ  غ##تطاعٛا،     ايج##أَ عؿ##ط: 

 ٜٚػعٕٛ يًتهٝٝل عًٝهِ.
٫ٚتعاضض بني ٖصٙ ايٛدٛٙ َع تعسزٖا، ٚفٝ٘ ز٫ي١ عً#٢ سٓ#ل ايهف#اض    

 ط١ ٚاسبصض ل أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا.ع٢ً املػًُني، ٚيعّٚ  رباش املػًُني اسبٝ
 ٚدا٤ت اٯ١ٜ باٱخباض عٔ عسّ اسب  ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:
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  ْ٘ بطظر بني ايبرض ٚاسب . ا٭ٍٚ:
 عسّ اسب  ٜعين ايبرض ٚايعسا٠ٚ. ايجاْٞ:
عسّ اسب  س#اٍ َ#ٔ ايهطاٖٝ#١ َػ#تك٬ّ ع#ٔ اي#برض ٚايع#سا٠ٚ         ايجايح:

 ٚأخف َٔ ايبرض ٚايرٝغ.
ٯٜ###١ ببٝ###إ ايته###از ب###ني اسب###    ٚايك###شٝض ٖ###ٛ ايج###اْٞ  ش د###ا٤ت ا  

ٚعسَ٘،ٚ ْتفا٤ ايٛاغط١ ٚاي ظر بُٝٓٗا  ٫ أْٗ#ا تفٝ#س ايعُ#ّٛ، فبُٝٓٗ#ا ٚب#ني      
ايرٝغ عُّٛ ٚخكٛم َطًل، فايرٝض َٔ َكازٜل عسّ اسب ، ٚيٝؼ نٌ 
َٔ ٫حي  غ ٙ ٜبرع٘ ٜٚعازٜ٘، يصا دا٤ت خامت١ اٯ١ٜ يبٝإ ْٛ  ع#سّ اسب#    

ٚسٛاغِٗ، ٚحيتٌُ عسّ س  ايهفاض  ٚأْ٘ غٝغ ؾسٜس ٜعٗط ع٢ً دٛاضسِٗ
 يًُػًُني ٚدّٖٛا:

 ايبرض  بتسا٤ َٚٔ غ  ع١ً.ا٭ٍٚ:
 دا٤ عسّ اسب  ٭ٕ املػًُني ٜسعٕٛ ايهفاض    اٱغ٬ّ. ايجاْٞ:
 أظٗط املػًُٕٛ اسب  يًهفاض فكابًِٖٛ بايبرض ٚعسّ اسب . ايجايح:
 عسّ س  املػًُني مبا ِٖ َػًُني. ايطابع:

فإ ايٛدٛٙ ا٭خط٣ قشٝش١ ف#إ ايهف#اض ٜبره#ٕٛ     ٚعسا ايٛد٘ ا٭ٍٚ
املػًُني ٱغ٬َِٗ ٚقسم  امياِْٗ، ٚتط٣ فطزّا ضببٛبّا بِٝٓٗ فاشا أعًٔ  غ٬َ٘ 

 ذبٍٛ سبِٗ ي٘    برض ٚنطا١ٖٝ.
ص ٚدا٤ قٛي٘ تعا  َّجؤَُّّيَج ثىَّزَِِّ آٍَنُوٌث  بتسأت اٯ١ٜ ايػابك١ بكٛي٘ تعا  ط 

ب###صات اشبط###اب أٟ إٔ ايهف###اض ٫حيب###ْٛهِ ٱامي###اْهِ    ص َتعًك###ّاالَ ُّذِذُّوووٌَّنٌُْط

 ٚتكسٜكهِ بٓعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓساهلل عع ٚدٌ، ٚحيتٌُ ٖصا اٱخباض ٚدّٖٛا:
بعح اشبٛف ٚايفع  ل قًٛب املػًُني، خكٛقّا نعٝفٞ اٱاميإ  ا٭ٍٚ:

ٚسسٜجٞ ايعٗس باٱغ٬ّ ، فُت٢ َا عًِ املػ#ًُٕٛ إٔ ع#سز ايهف#اض َ#ع ن#ج       
 ٕ املػًُني خيؿٕٛ ع٢ً أْفػِٗ َٔ نٝسِٖ َٚهطِٖ.٫حيبِْٛٗ فا
 عسّ تطق  ا٭ثط ع٢ً  خباض اٯ١ٜ ببرض ايهفاض هلِ. ايجاْٞ:
  ظزٜاز ق٠ٛ املػًُني، ملا ل اٯ١ٜ َٔ ايتشصٜط ٚايتٓبٝ٘. ايجايح:

 َا ا٭ٍٚ فًٝؼ ل  خباض اٯ١ٜ َٔ عسّ س  ايهفاض يًُػًُني َا ٜبعح 
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، ٭ٕ عسّ اسب  ٖصا عٓٛإ عذع ايهفاض، اشبٛف ٚايفع  ل ْفٛؽ املػًُني
 ٚؾاٖس ع٢ً نعفِٗ ِٖٚٚٓٗ.

ٚ َا ايجاْٞ فا٭ثط ي١ٰٜ ظاٖط ٚبني، َٚا دا٤ت اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ  ٫  يٝهٕٛ 
 املػًُٕٛ ل ساٍ سٝط١ ٚسصض، ٜٚعًُٛا ساٍ ايهفاض ٚبرهِٗ هلِ.

ٚأَ##ا ايجاي##ح فٗ##ٛ ق##شٝض ف##إ اٯٜ##١ تبع##ح ايك##٠ٛ ل ْف##ٛؽ املػ##ًُني، 
ِٖ سصضّا ٚ س اظّا، ٚت#سعِٖٛ    اٱذب#از ٚايتُػ#و ب#ايكطإٓ ٚايػ#١ٓ      ٚتعٜس

 ٚ دتٓاب ايفطق١ ٚايتؿتت ايصٟ ٜٓفص َٓ٘ ايعسٚ.
ٚت٪نس اٯ١ٜ إٔ املػًُني أ١َ تٛاد٘ ا٭عسا٤ ٚبرهِٗ ٚعساٚتِٗ َتشس٠  

قابط٠ بؿس بعهٗا أظض بعهٗا اٯخط، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بعس اٱْتكاضات ايعع١ُٝ 
 ُٕٛ، ٚثبات أسهاّ ايؿطٜع١.اييت سككٗا املػً

 قبنىن "اآليت انقرآنيت يدد وػىن"
ٜٓعٍ ًَو َٔ أن  ٚأععِ ٥٬َه١ ايػُا٤ باٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ َٔ عٓساهلل ع٢ً 

يته#ٕٛ نٓ#عّا مساٜٚ#ّا     ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ#ًِ  قسض أؾطف اشب٥٬ل ضبُس 
١ ْعٚهل#ا  باقّٝا ل ا٭ضض،  ش ٜسٍ ٖصا ايتؿطٜف ايعع#ِٝ يٰٜ#١ ايكطآْٝ#١ ٚنٝفٝ#    

 ع٢ً عًٛ ؾأْٗا ٚأُٖٝتٗا.
فتٓفطز اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ خبكٛق١ٝ مل تًٓٗا أٟ أ١ٜ أٚ نتاب ْاظٍ َٔ ايػُا٤  

صِيْولَ  فٗٞ آ١ٜ هلل َٚٔ اهلل ٖٚٛ ايصٟ ت٬ٖا،ٚأَط بت٬ٚتٗا ٚايعُ#ٌ بأسهاَٗ#اط  

 .(1) صآَّجسُ ثىيَّوِ َّضْيٌُىَج ػَيَْْلَ
  ا٭ضض، ْٚعيت ع٢ً غٝس ٚتؿطف د ٥ٌٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ باهلبٛط بٗا   

ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني، ٫ٚبس هلصا ايؿإٔ ايععِٝ ٚايكسغ١ٝ اييت  ختكت بٗا اٯ١ٜ  
 ايكطآ١ْٝ َٔ آثاض َٚٓافع ت ؾض عٓٗا َٚٓٗا:

 تفهٌٝ املػًُني بٓعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓساهلل. ا٭ٍٚ:
َٚٔ خكا٥ل خ  أ١َ إٔ ايكطإٓ ْعٍ ع٢ً ْ  ا٭١َ، ٖٚٛ خامت ايٓبٝني 

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ضبُس

                                                 

 .252غٛض٠ ايبكط٠(1) 
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ا٭دط ٚايجٛاب ل ت٠ٚ٬ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ٖٚصا ايجٛاب َتعسز بًشاظ  ايجاْٞ:
عسز سطٚف ايه١ًُ ٚاٯٜ#١ ايكطآْٝ#١، فً#ٝؼ يه#ٌ آٜ#١ ث#ٛاب فك#ط، ب#ٌ يه#ٌ           

 سطف َٔ نًُاتٗا ثٛاب ٚأدط.
٫ٜٚٓشكط ٖصا ايجٛاب باملط٠ ٚاملطتني بٌ ٖٛ َتذسز ل نٌ ت٠ٚ٬، ٌٖٚ  

اٱغتُا  ي١ٰٜ ايكطآ١ْٝ،، ث#ٛاب ازب#ٛاب ْع#ِ مل#ا فٝ#٘ َ#ٔ اٱن#طاّ يًك#طإٓ         ل 
ًَإِرَث ٚاٱقطاض بٓعٚي٘ َٔ عٓساهلل عع ٚدٌ ٚاٱَتج#اٍ ٭َ#ط اهلل ق#اٍ غ#بشاْ٘ ط    

 .(1) صقُشِاَ ثىْقُشْآُُ فَجعْضََِؼٌُث ىَوُ ًَؤَّصِضٌُث

إَِّّج َّذُِْ طغ١َ٬ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ َٔ ايتشطٜف ٚايترٝ  قاٍ تعا   ايجايح:

 .(2)صَّضَّىْنَج ثىزِّمْشَ ًَإَِّّج ىَوُ حلجفظٌُ

 بكا٤ أسهاّ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ    ّٜٛ ايكٝا١َ. ايطابع:
ٚد##ٛز أَ##١ تعُ##ٌ مبه##اَني اٯٜ##١ ايكطآْٝ##١ َٚ##ا فٝٗ##ا ا٭ٚاَ##ط   اشب##اَؼ:

ٚايٓٛاٖٞ    ٜ#ّٛ ايكٝاَ#١، ٚ غ#تسا١َ ايعُ#ٌ باٯٜ#١ ايكطآْٝ#١، ٚغ#٬َتٗا َ#ٔ         
ٛ  عذاظ تٓفطز ب٘ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ َٔ بني ايهت  ٚاٯٜات ايٓاظي١ َٔ ايتشطٜف ٖٚ

 ايػُا٤.
اٯٜ##١ ايكطآْٝ##١ زاعٝ##١    اهلل ٚزخ##ٍٛ اٱغ##٬ّ، فً##ِ ٜٓتؿ##ط   ايػ##ازؽ:

اٱغ٬ّ بايػٝف، بٌ ناْت نٌ آ١ٜ قطآ١ْٝ غٝفّا ٚضغ#٫ّٛ    ايٓ#اؽ ت#سعِٖٛ    
   ٔ امل٥٬ه#١ عً#٢ غ#ٝس        اٱاميإ، ضغ٫ّٛ ْاظ٫ّ َٔ ايػُا٤ ْعٍ بٗ#ا ضغ#ٍٛ َ#

املطغًني، ٚتًو آ١ٜ  عذاظ١ٜ إٔ تترؿ٢ قف١ ايطغاي١ ازبُٝع يٝهٕٛ ن#ٌ َ#ٔ   
ٚاٯ١ٜ   ،ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاملًو د ٥ٌٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚايطغٍٛ ضبُس 

 ايكطآ١ْٝ ضغ٬ّ َٔ عٓساهلل عع ٚدٌ.
دا٤ت آٜات ايكطإٓ بككل ا٭َِ ايػابك١ يتهٕٛ عّْٛا َٚٛعع١  ايػابع:

 بٌٝ هلسا١ٜ يًُػًُني.ٚغ
تتهُٔ آٜات ايكطإٓ عًَّٛا َٔ ايرٝ  تهٕٛ نٝا٤ٶ يًُػًُني ل  ايجأَ:

                                                 

 .204غٛض٠ ا٫عطاف (1) 
 .9غٛض٠ اسبذط (2) 
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 َػايو اٱاميإ.
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ل اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ  عذاظ ٜسٍ ع٢ً قسم ْب٠ٛ ضبُس  ايتاغع:
 ، َٚسز ٚتجبٝت يًُػًُني ل َكاَات اٱاميإ.ٚآي٘ ٚغًِ 

ٔ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚبٝإ سكٝك#١ إٔ  دا٤ت آٜات ايكطإٓ باٱخباض ع ايعاؾط:
ع١ يٰخط٠، َٚ#ٔ  عذ#اظ آٜ#ات ايك#طإٓ أْٗ#ا د#ا٤ت بٗ#صا اٱخب#اض         ضايسْٝا َع

 بكٝر١ ايبؿاض٠ ٚاٱْصاض، ٚايٛعس ٚايٛعٝس.
شنطت آٜات ايكطإٓ اٯٜات ايه١ْٝٛ بًر١ تسعٛ ايٓ#اؽ      اسبازٟ عؿط:

سّا ٚٚثٝك١ مسا١ٜٚ ايتسبط ل بسٜع خًل اهلل عع ٚدٌ، يتهٕٛ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ؾاٖ
 ع٢ً بسٜع قٓع اهلل.
صب٧ ايكطإٓ  باملجاٍ احملػٛؽ يتكطٜ  املعاْٞ ايعك١ًٝ يٝٓتف#ع   ايجاْٞ عؿط:

ايٓاؽ مجٝعا ع٢ً  خت٬ف َ#ساضنِٗ، ٚتع#سز َ#صاٖبِٗ َ#ٔ املج#ٌ ايكطآْ#ٞ،       
ٜٚتسبطٚا باملكاق#س ايػ#ا١َٝ ي#٘، ٜٚتد#صٚٙ بًر#١ يٓٝ#ٌ َطات#  ايف#ٛظ ل اي#سْٝا          

 ٚاٯخط٠.
متٓع اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ َٔ ايفطق١ ٚاشب٬ف بني املػًُني، ٜٚأتٞ  عؿط: ايجايح

ٖصا املٓع با٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ ايكطآْٝ#١، فه#ٌ أَ#ط ٚن#ٌ ْٗ#ٞ ل ايك#طإٓ ٚغ#١ًٝ        
 ًَهٛت١ٝ يٛسس٠ املػًُني ل غبٌ َطنا٠ اهلل.

اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ َسضغ١ ل ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط،  ايطابع عؿط:
 ل ْفؼ املػًِ يًذٗاز بايٓفؼ ٚاملاٍ. ٚتبعح ايؿٛم

تبعح اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ اشبٛف ل قًٛب ايصٜٔ نفطٚا، فٗ#ٞ   اشباَؼ عؿط:
َسز ٚعٕٛ يًُػًُني ٭ْٗا غ٬ح اميٮ ْفٛؽ ايهفاض بايفع  ٚازبع ، َٚٓ٘ ٖصٙ 
 اٯ١ٜ اييت ت٪نس يعّٚ عسّ  رباش ايهفاض ٚيٝذ١، ٚتهؿف َهط ٚنٝس ايهفاض.

ايكطآ١ْٝ عٕٛ يًُػ#ًِ ٭زا٤ ايف#طا٥ض مل#ا فٝٗ#ا َ#ٔ      اٯ١ٜ  ايػازؽ عؿط:
ايبٝ##إ ٚير##١ ايٛد##ٛب ٭زا٥ٗ##ا ٚسطَ##١ اي## ى، باٱن##اف١    ايٛع##س ايه##طِٜ  

ؤَقٌِْ ثىصَّالَرَ ىِذُىٌُكِ ثىشََّْظِ إِىََ غَغَقِ ثىيَّْْوِ ًَقُشْآَُ ثىْفَجْشِ بايجٛاب ايععِٝ قاٍ تعا  ط
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 ، ٭زا٤ ايٛادبات ٚايفطا٥ض.(1) صدًثإَُِّ قُشْآَُ ثىْفَجْشِ مَجَُ ٍَشْيٌُ

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايكطإٓ ؾفا٤ ٚأَّٓا َٔ ا٭زضإ قاٍ  ايػابع عؿط:
،، ٖٚصا ايؿ#فا٤ ٫ ٜٓشك#ط   (2)صًَُّنَض هُ ٍِِْ ثىْقُشْآُِ ٍَج ىٌَُ شِفَجءٌ ًَسَدََْزٌ ىِيَُْؤٍِْنِ َتعا  ط

٤ َ#ٔ ايه#سٚضات ٚأغ#باب    بايكه١ٝ ايؿدك١ٝ ٚأَطاض ايبسٕ، فاٯٜ#١ ايكطآْٝ#١ ؾ#فا   
ايفطق١ َٚك#سَات ايه#عف ٚاي#ٖٛٔ، ي#صا ف#إ ٖ#صٙ اٯٜ#١ د#ا٤ت يػ#١َ٬ صبتُع#ات           

 املػًُني َٔ املهط ٚايهٝس ايصٟ ٜأتٞ َٔ أعسا٥ِٗ.
 ٕ نٌ آ١ٜ قطآ١ْٝ َسز ٚعٕٛ يًُػًُني َتشسٜٔ َٚتفطقني، ٖٚٞ  عذاظ زا٥#ِ  

ٛؽ ٚاجملتُع##ات، َٚتك##ٌ ٜتذً##٢ ن##ٌ ٜ##ّٛ، يٝه##ٕٛ ٚغ##١ًٝ يتجبٝ##ت اٱامي##إ ل ايٓف## 
ٚنٝا٤ مساٟٚ َباضى ٜسعٛ ايٓاؽ    اٱغ#٬ّ، ٚ ظاد#ط ن#طِٜ ع#ٔ ايتع#سٟ عً#٢       

 املػًُني.
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطامي١ يتهٕٛ  عذاظّا َػتك٬ّ، ٚخ ّا ضبهّا، ْٚفعّا َتعسز  

ايٛدٛٙ، فٗٞ سطظ ٚٚاق١ٝ يًُػًُني، ٚباعح يًٝأؽ ٚايكٓ#ٛط ل قً#ٛب أع#سا٥ِٗ،    
١ٝ َسزّا يًُػًُني    ّٜٛ ايكٝا١َ ل َٝسإ ايبطاْ#١ ٚامل#ٛز٠ ٚق#ٝغ    يتبك٢ اٯ١ٜ ايكطآْ

 املعا١ًَ َع ا٭خطٜٔ.
ٚقس ٜه#ٕٛ املػ#ًِ ٚس#سٙ ي#ٝؼ عٓ#سٙ بطاْ#١، ٚخاق#١ ٚل س#اٍ ٜػ#تًعّ َٓ#٘            

ايعٌُ ٚايفعٌ فتهٕٛ آٜات ايكطإٓ ٖٞ ايبطا١ْ ٚاشباق١، ٚبٗ#ا ٜبً#غ غاٜت#٘، ٜٚ#سضى     
 ا٠ٚ ٚاملهط ٚايصٜٔ خيفٕٛ ايرٝغ عًٝ٘.سادت٘، َٔ غ  إٔ ًٜذأ    أٌٖ ايعس

َٚٔ  عذاظ ايكطإٓ أْ٘ يٝؼ َٔ سس أٚ قٝس ل اٱْتفا  َ#ٔ آٜ#ات ايك#طإٓ فٗ#ٞ     
قاس  ل املٛانٝع املدتًف١، بًشاظ إٔ ايكطإٓ تبٝإ يهٌ ؾ٧ ٖٚ#س٣ ْٚ#ٛض، ق#اٍ    

 .(3) صََز  ًَدُشْشٍَ ىِيَُْغْيَِِ ًَََّضَّىْنَج ػَيَْْلَ ثىْنِضَجحَ صِذَْْجّ ج ىِنُوِّ شَِْءٍ ًَىُذًٍ ًَسَدْتعا  ط
ٖٚصٙ ايكشب١ ايهطامي١ َٔ أغطاض سفغ آٜات ايكطإٓ، َٚٓع ذبطٜفٗا، ٭ٕ ساد١ 
املػًِ  يٝٗا َػتُط٠ ل اسبهط ٚايػفط، ٚل ايطخا٤ ٚايؿس٠، ٚ شا نإ ايهفاض ٜععٕٛ 
ا٭ْاٌَ ع٢ً املػًُني َٔ اير#ٝغ عٓ#س خً#ٛتِٗ ٚت#ٛاضِٜٗ ع#ٔ  ْع#اض املػ#ًُني ف#إ         
املػًُني عٓس اشب٠ًٛ ٜتًٕٛ آٜات ايكطإٓ ل ايك٠٬ ٚغ ٖا فتبعح فِٝٗ َعاْٞ اسب  

                                                 

 .78غٛض٠ اٱغطا٤ (1) 
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 ٚايٛز ٚايطمح١ بايٓاؽ ٜٚطدٕٛ هلِ اهلسا١ٜ.
ٖٚٛ َٔ َكازٜل ٚع١ً س  املػًُني يًٓاؽ، ٚبطنات ق#شب١ ايك#طإٓ هل#ِ،     

 َٚٔ اٱعذاظ إٔ اٯٜات اييت تسٍ ع٢ً َهط ٚنٝس ايهفاض باملػًُني مل تعز املػًُني
 ٫  امياّْا ٚثك١ بايعفط ٚايٓكط، ٚفٝٗ#ا زع#٠ٛ هل#ِ يٲذب#از ٚايتُػ#و ب#ايكطإٓ ٚايػ#١ٓ        

 ملٛاد١ٗ ا٭عسا٤.
 ػهى املنبسبت

مل ٜطز يفغ )حيبْٛهِ( ٫ٚ يفغ )٫حيبْٛهِ(  ٫ ل ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطامي١، ٚدا٤ت 
يٲخباض عٔ برض ايهفاض يًُػًُني، ٌٖٚ ل اٯ١ٜ بعح يًدٛف ٚايفع  ل ْف#ٛؽ  

ػًُني خكٛقّا ل بساٜات ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬، ٚق١ً عسز املػًُني أظا٤ نجط٠ أٌٖ امل
 ايهتاب ٚايهفاض ٚتعسز َؿاضبِٗ، ازبٛاب ٫،.

ٚتًو آ١ٜ  عذاظ١ٜ ت٪نس ثبات املػًُني عً#٢ اٱامي#إ، ٚمت#ٓعِٗ بك#٠ٛ  ن#اف١ٝ       
اض َٚسز َٔ عٓس اهلل، َٚٓ٘ ٖصٙ اٯ١ٜ اييت رب  ع#ٔ س#اٍ َٚ#ا ٖٝ#١ َ#ا ٜه#ُطٙ ايهف#       

يًُػًُني َٔ ايبرض ٚايهطٙ ٚايعسا٠ٚ، نٞ ٜأخص املػًُٕٛ سصضِٖ َِٓٗ قاٍ تعا  
 .(1)صًَخُزًُث دِزْسَمٌُْ إَُِّ ثىيَّوَ ؤَػَذَّ ىِيْنَجفِشَِِّ ػَزَثدًج ٍُيِْنًجط

ٚفٝ٘  خباض بإٔ ا٭َط ٫ٜٓتٗٞ عٓس َٛنٛ  ايبطا١ْ بٌ إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜع#صب  
 ملػًُٕٛ َٔ نت  اهلل عًٝ٘ ايعصاب ل اٯخط٠.ايهفاض ل اٯخط٠، فهٝف ٜتدص ا

، فٌٗ (2) صػَغََ ثىيَّوُ ؤَُْ َّجْؼَوَ دَْْنَنٌُْ ًَدََِْْ ثىَّزَِِّ ػَجدَّْضٌُْ ٍِنْيٌُْ ٌٍََدَّرًٚقاٍ تعا  ط
ٜعين املٛز٠ ل املكاّ دٛاظ  رب#اش بطاْ#١ َ#ِٓٗ، ازب#ٛاب ٫،  ش ٫ ٬َظَ#١ ب#ني امل#ٛز٠        

يبطا١ْ بايٓٗٞ املطًل عٔ  رباش غ  املػًِ بطا١ْ، باٱن#اف١  ٚايبطا١ْ فذا٤ت أسهاّ ا
   استُاٍ إٔ تًو ايبطا١ْ ظاٖط١ٜ، َِٚٓٗ َٔ ضبٌ اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚسكٍٛ املٛز٠ ع٢ً 
زخٛهلِ اٱغ٬ّ،  ٕ س  ايٓاؽ يًُػًُني ٚاٱغ٬ّ جيعًِٗ ٜتسبطٕٚ مبا أْعٍ اهلل 

ج##اهلِ يٮٚاَ##ط اٱهلٝ##١ ع##ع ٚد##ٌ َ##ٔ اٯٜ##ات ٚا٭سه##اّ، ٜٚهطَ##ٕٛ املػ##ًُني ٱَت 
ٚن##ِْٛٗ أ٥ُ##١ يًٓ##اؽ ل غ##بٌٝ اهلساٜ##١،  ش إٔ املػ##ًِ بأزا٥##٘ ايك##٠٬ ٚايف##طا٥ض      
ا٭خط٣ ٜسعٛ غ ٙ بهط٠ ٚعؿّٝا    اٱغ٬ّ ٚهاع#١ اهلل ع#ع ٚد#ٌ ٚسُٝٓ#ا ٜ#برض      
ايهفاض اٱغ٬ّ ٚاملػًُني فاِْٗ حيب#ٕٛ ا٭ْ#ساز َ#ٔ زٕٚ اهلل ع#ع ٚد#ٌ ق#اٍ تع#ا         
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ٌْ َمُذوخ  ثىيَّووِ       ًٍَِِْ ثىنَّجطِ ٍَو ط َُّي ُِّذذُّوٌ ُِ ثىيَّوِو َؤّوَذثًدث  ِْ ُدً ٍِو َّضَِّخوُز  ، ٖٚ#ٛ َ#ٔ ٚد#ٛٙ    (1) صِْ 
 ايه٬ي١ ٚاشبػاض٠ ٚأغباب ايتدًف عٔ  رباشِٖ بطا١ْ ٚخاق١ يًُػًُني.

 حبث بالغي
َٔ نطٚب اٱهٓاب )املطابك١( ٖٚٛ ازبُع ب#ني َته#ازٜٔ ل ازبًُ#١ ٜٚه#ٕٛ     

، ٜٚٓكػِ نٌ ٚاسس َُٓٗا    يفعٞ َٚعٓ#ٟٛ َٚٓ#٘ قٛي#٘    تاض٠ سكٝكّٝا ٚأخط٣ صباظّٜا
ٌْ ًَالَ ُّذِذٌَُّّنٌُْتعا  ط ص ٖٚٛ سكٝكٞ َعٟٓٛ  ش تبني اٯ١ٜ ايتهاز ٚايتٓال بني َاٜهٓ٘ صُذِذٌَُّّيُ

ٜٚعٗطٙ املػًُٕٛ َٔ اسب  ير ِٖ َٔ أٖ#ٌ املً#ٌ ٚايٓش#ٌ، َٚ#ا ٜطدْٛ#٘ هل#ِ َ#ٔ        
ػ##ًُني ٚس#سٙ س##  ايٓ#اؽ مل فٝ##٘ َ##ٔ   اشب# ، ٚأغ##باب اهلساٜ#١، ٚسػ##ٔ مس#ت امل   

اي##سع٠ٛ ايك##اَت١    اٱغ##٬ّ، ْٚب##ص ايؿ##طى ٚايه##٬ي١، فتكٝ##س املػ##ًُني ب##ا٭ٚاَط    
 ٚايٓٛاٖٞ اٱهل١ٝ زع٠ٛ يًٓاؽ يًٗسا١ٜ ٚاٱاميإ.

ٚدا٤ تكسِٜ س  املػًُني يًٓاؽ ل اٯ١ٜ يًس٫ي١ ع٢ً ثبٛت ٖصا اسب  ٚعسّ 
٢ املػًُني ٭ٕ ٖصا اسب  َٔ ضؾشات تر ٙ أٚ تبسي٘ بػب  برض ٚغٝغ ايهفاض عً

اٱاميإ، ٚقسم ايعبٛز١ٜ هلل عع ٚدٌ ، ٚؾاٖس ع٢ً إٔ املػًُني مل ٜبسأٚا ايهف#اض  
 بهطٙ ٚعسا٠ٚ أٚ قتاٍ، يس٫ي١ ايكتاٍ ع٢ً  ظزٜاز سس٠ اشبك١َٛ ٚايعسا٠ٚ.

فاشا نإ املػًُٕٛ حيبٕٛ أٌٖ ايهت#اب ٚايٓ#اؽ مجٝع#ّا فاْ#٘ ٜ#سٍ عً#٢ ع#سّ         
ِ ٚضباضبتِٗ  ٫ إٔ ٜهٕٛ نطٙ ا٭خطٜٔ هلِ غببّا ل ايكتاٍ، ٚقس تًك#٢   ضازتِٗ قتاهل
ٚأٖ#ٌ ايبٝ#ت ٚاملػ#ًُٕٛ ا٭ٚا٥#ٌ َ#ٔ نف#اض        ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓ  ضبُس 

قطٜـ أؾس أْٛا  ايتعصٜ  ٚق ٚا ٚمل ٜطزٚا عًِٝٗ، ٚبعس اهلذط٠ عكس ايٓ  ضبُس 
، نُا عكس قًض اسبسٜب١ٝ َع َؿهطٟ املٛاثٝل َع ايٝٗٛز ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

َه١ ٚضدع    املس١ٜٓ  دتٓابّا يًكتاٍ، ٚيهٔ املؿطنني ْكهٛا ايعكس ٚأخًٛا بؿ#طا٥ط  
 ايكًض.

 صًَصُؤٍِْنٌَُُ دِجىْنِضَجحِ مُيِّوِقٛي٘ تعا  ط
 ْتكًت اٯ١ٜ    َٛنٛ  آخط، ٖٚٛ  اميإ املػًُني بايهت  ايػُا١ٜٚ املٓعي١، 

تٛنٝس سكٝك١، ٖٚٞ ق#١ً َٛن#ٛ  اٱامي#إ بايتٓعٜ#ٌ باسب#       ٚدا٤ ايعطف بايٛاٚ ي
 ٚايبرض بني املػًُني ٚغ ِٖ.
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ٚدا٤ ٖصا ايؿطط َٔ اٯ١ٜ َسسّا يًُػًُني ٚثٓا٤ عً#ِٝٗ، ٚؾ#ٗاز٠ مساٜٚ#١    
 ع٢ً سػٔ  امياِْٗ، ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:

  اميإ املػًُني بٓعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓساهلل عع ٚدٌ. ا٭ٍٚ:
ت##ٛضا٠ ٚاٱظبٝ##ٌ، ٚحيتُ##ٌ ٖ##صا ايتك##سٜل تك##سٜل املػ##ًُني بٓ##عٍٚ ايايجاْٞ:

 ٚدّٖٛا:
 تًك٢ املػًُٕٛ ٖصا ايتكسٜل ٚضاث١ َٔ آبا٥ِٗ. ا٭ٍٚ:
أثط ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ل املػ#ًُني، ٚ قٓ#اعِٗ بك#سم ْ#عٍٚ ايت#ٛضا٠       ايجاْٞ:

 ٚاٱظبٌٝ.
 اٱاميإ بٓعٍٚ ايتٛضا٠ ٚاٱظبٌٝ أَط فططٟ. ايجايح:
بتك#سٜل ْ#عٍٚ    هلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ#ًِ  ق٢ً ادا٤ ايكطإٓ ٚايٓ  ضبُس  ايطابع:

 ايتٛضا٠ ٚاٱظبٌٝ َٔ عٓساهلل عع ٚدٌ فآَٔ ب٘ املػًُٕٛ.
ٚايكشٝض ٖٛ ايطابع، ٚفٝ٘ ؾاٖس ع٢ً ساد١ ايٓ#اؽ يٲغ#٬ّ ْٚب#٠ٛ ضبُ#س     

ٚبٝإ املعاضف اٱهل١ٝ بايكطإٓ ْٚعٚي٘ َ#ٔ عٓ#ساهلل ع#ع     ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 ٚدٌ.

ا٭ْبٝا٤ ايػابكني مجٝعّا، ٚايتكسٜل مبا أْعٍ اهلل  تػًِٝ املػًُني بٓب٠ٛايجايح:
 عع ٚدٌ عًِٝٗ َٔ اٯٜات ٚايٛسٞ.

تبني اٯ١ٜ سكٝك١ ٖٚٞ عسّ ْ#عٍٚ نت#اب بع#س ايك#طإٓ،  ش د#ا٤ قٛي#٘        ايطابع:
تعا  )نً٘( ٖٚٛ غٛض املٛدب١ ايه١ًٝ ٱفاز٠ إٔ مجٝع ايهت  ٜ٪َٔ بٗا املػًُٕٛ، 

طط َٔ اٯ١ٜ ؾ#طف عع#ِٝ  خ#تل اهلل ع#ع     ٚيٝؼ َٔ نتاب بعس ايكطإٓ، ٖٚصا ايؿ
 ٚدٌ ب٘ املػًُني.

فًٝؼ َ#ٔ أَ#١ أٚ أٖ#ٌ ًَ#١ ٜ٪َٓ#ٕٛ بايهت#اب نً#٘  ٫ املػ#ًُني، ٖٚ#ٛ َ#ٔ            
ص ف٬ تطق٢ أ١َ يٲاميإ بايهتاب نً٘ غ  املػ#ًُني،  خَْْشَ ؤٍَُّزٍ ؤُخْشِجَشْ ىِينَّوجطِ خكا٥ل ط

 عع١ُٝ.ٚفٝ٘ زع٠ٛ يًٓاؽ يسخٍٛ اٱغ٬ّ يًفٛظ بٗصٙ ايٓع١ُ اي
حيتُ##ٌ  امي##إ املػ##ًُني بايهت##اب بًش##اظ أف##طاز ايعَ##إ ايطٛيٝ##١      اشب##اَؼ:

 ٚدّٖٛا:
  ضاز٠ أٜاّ ْعٍٚ ايكطإٓ ٚايكشاب١. ا٭ٍٚ:
 عُّٛ أدٝاٍ  املػًُني املتعاقب١. ايجاْٞ:
  ضاز٠ َس٠ َع١ًَٛ. ايجايح:
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ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ،  ش تتهُٔ اٯ١ٜ اٱه٬م ايعَ#اْٞ يتك#سٜل املػ#ًُني    
   ايػُا١ٜٚ املٓعي١.بايهت

ٚتًو آ١ٜ ل أ١ًٖٝ املػًُني شب٬ف١ ا٭ضض ٚٚضاث١ ايٓب٠ٛ، ٚتعاٖس ايتٓعٌٜ،  
ٚفٝ٘ ؾاٖس بإٔ اهلل عع ٚدٌ أْعٍ ايهت  ايػُا١ٜٚ ٚدعٌ أَ#١ َ#ٔ أٖ#ٌ ا٭ضض    
ت٪َٔ بٗا مجٝعّا َٔ غ  تفطٜط ببعهٗا ٚزيٌٝ ع٢ً ٚس#س٠ َٛن#ٛ  ايتٓعٜ#ٌ ٚاْ#٘     

 دٌ ٚبٝإ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ.ٜتهُٔ ايسع٠ٛ    اهلل عع ٚ
اٱاميإ بايهت  ايػُا١ٜٚ نًٗا ٚاد  ع٢ً ايٓاؽ، ٚدعٌ اهلل عع  ايػازؽ:

 ٚدٌ املػًُني قاز٠ هلِ ل َػايو اٱاميإ ٚاهلسا١ٜ.
 بًٛغ املػًُني َٓاظٍ ايتفك٘ ل ايسٜٔ ٚاٱضتكا٤ ل املعاضف اٱهل١ٝ. ايػابع:
يتك#٣ٛ ٚاٱامي#إ، ٭ٕ اٯٜ#١    ربًف أٌٖ املًٌ ا٭خط٣ عٔ َكاَ#ات ا  ايجأَ:

تسٍ ل َفَٗٛٗا ع٢ً إٔ غ  املػ#ًُني ٫ٜ٪َٓ#ٕٛ بايهت#اب نً#٘، ٖٚ#ٛ أَ#ط ظ#اٖط        
 يًعٝإ ٚثابت عٓس ازبُٝع.

َٚع إٔ املطاز ٖٛ  اميإ املػًُني بايهت  ايػُا١ٜٚ املٓعي١ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ َٚٓٗا 
ظبٌٝ ايصٟ ْعٍ ، ٚاٱق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايكطإٓ ايصٟ ْعٍ ع٢ً ايٓ  ضبُس 

عً##٢ عٝػ##٢ عًٝ##٘ ايػ##٬ّ، ٚايت##ٛضا٠ اي##يت أْعي##ت عً##٢ َٛغ##٢ عًٝ##٘ ايػ##٬ّ،       
ٚايكشف اييت أْعيت ع٢ً  بطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ، فك#س د#ا٤ت اٯٜ#١ بًف#غ املف#طز      

 )ايهتاب( ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:
  ضاز٠٠ ازبٓؼ ٚايعُّٛ. ا٭ٚ :
 اٱخباض عٔ  ذباز غٓد١ٝ ايتٓعٌٜ. ايجا١ْٝ:
    ْعٍٚ ايهت  ايػُا١ٜٚ نًٗا َٔ عٓس اهلل.اٱؾاض٠ ايجايج١:
ٜفٝس َع٢ٓ ايهتاب أْ#٘ املهت#ٛب، ٚفٝ#٘ ز٫ي#١ عً#٢ ٚضاث#١ املػ#ًُني         ايطابع١:

يًهت  ايػ#ُا١ٜٚ املٓعي#١ ٚإٔ ا٭ْبٝ#ا٤ ٚأق#شابِٗ ٜهتب#ٕٛ ايتٓعٜ#ٌ، ٚتً#و آٜ#١ ل         
 نبط ايتٓعٌٜ ٚتعاٖسٙ، ٚٚدٛز أ١َ َ٪١َٓ ل نٌ ظَإ تع٢ٓ بهتابت٘ ٚتسٜٚٓ٘.

َٔ أغ#طاض  ف#طاز يف#غ ايهت#اب ته#ُٓ٘ ملعٓ#٢ د#ٛاب ايػ#ا٥ٌ َ#ٔ           اَػ١:اشب
ٖ٪٤٫ نٝف ت٪َٕٓٛ بايهت  ايػُا١ٜٚ نًٗا ٖٚ#ٞ غ#  َٛد#ٛز٠ ب#ني أٜ#سٜهِ ٚمل      
تعًُٛا أمسا٤ ا٭ْبٝا٤ مجعّا ٚنج#ط٠ ايهت#  اي#يت أْعي#ت  ش إٔ يف#غ ايهت#اب ٜفٝ#س        

 أَٛضّا:



 67ز اميإَعامل اٱ                                                                 ص77ط

 

ي#سع٠ٛ    اهلل ٚبٝ#إ   ٚسس٠ غٓد١ٝ ايهت  ايػُا١ٜٚ ٚ ؾ# انٗا ل ا ا٭ٍٚ: 
 اسبهاّ ايؿطع١ٝ.

اٱاميإ بايهت  ايػُا١ٜٚ باٱقطاض بٓعٚهلا َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ ٚإٔ  ايجاْٞ:
يٝؼ ٖ#ٛ ايهت#اب    ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايهتاب ايصٟ أْعٍ ع٢ً ايٓ  ضبُس 
 ايػُاٟٚ ايٛسٝس ايٓاظٍ َٔ عٓس اهلل.

 ػُا١ٜٚ ايػابك١.تهُٔ ايكطإٓ يعًّٛ ٚأسهاّ ايهت  اي ايجايح:
 َٔ خكا٥ل خ  أ١َ اٱاميإ بهٌ ايهت  ايػُا١ٜٚ . ايطابع:

 ٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ مس٢ ايهت  ايػُا١ٜٚ بًفغ )ايهتاب(  اشباَؼ:
ٚع٢ً املػًُني ٚايٓاؽ ناف١ إٔ ٜتًكٛٙ بايكبٍٛ ٚايتػًِٝ ٚايؿهط ي٘ تع#ا  ٱذب#از   

اف ايؿ#طٜع١ اٱغ#١َٝ٬ باْٗ#ا    أسهاّ ايؿطٜع١ ل ا٭َِ ايػابك١ ٚاي٬سك١ َ#ع  تك#  
 ْاغد١ ملا قبًٗا ٚيٝؼ هلا ْاغذ.

ايتٛنٝس ع٢ً يعّٚ ايتكٝس بأسهاّ ايكطإٓ نًٗا، َٚافٝ٘ َٔ ا٭ٚاَط  ايػازغ١:
ٚايٓٛاٖٞ، فاٯ١ٜ  عب٬يٝ#١ ٚنُ#ا ٜك#طأ يف#غ ايهت#اب مبعٓ#٢ ازب#ٓؼ ٚ ضاز٠ ايهت#          

املػ#ًُٕٛ بايتك#سٜل به#ٌ    ايػُا١ٜٚ نًٗا فإ املطاز َٓ٘ ايكطإٓ جبُٝع آٜات٘ ٚ ْفطز 
 نًُات ٚآٜات ايكطإٓ، ٚل اٯ١ٜ سح يًُػًُني يتعاٖس ٖصا اٱاميإ.

اٯ١ٜ  عب٬ي١ٝ ٚاملطاز اٱاميإ بهٌ نتاب مساٟٚ عً#٢ عب#ٛ ايعُ#ّٛ     ايػابع١:
 اٱغترطاقٞ ٚاجملُٛعٞ فٝهٕٛ ع٢ً ٚدٛٙ:

 ت٪َٕٓٛ بايكطإٓ  نً٘، ٚتكسقٕٛ بهٌ آ١ٜ َٔ آٜات٘. ا٭ٍٚ:
 ٕٓٛ باٱظبٌٝ نً٘.ت٪َ ايجاْٞ:
 ت٪َٕٓٛ بايتٛضا٠ نًٗا. ايجايح:
ت٪َٕٓٛ يهٌ نتاب ْاظٍ عٓساهلل مبذُٛع١ ٚمجًت#٘ َ#ٔ غ#  دبع٥#١       ايطابع:

 ٯٜات٘.
ف#إ قً#ت  ٕ ايهت#  ايػ#ُا١ٜٚ ايػ#ابك١ تعطن#ت يًتشطٜ#ف فهٝ#ف ٜه##ٕٛ          

 اٱاميإ َاْعّا َٔ  غتسا١َ ايتشطٜف، ٚدا٤ سطبّا عًٝ٘،ازبٛاب َٔ دٗات:
إٔ ايهت##اب اي##صٟ ٜٓ##عٍ عً##٢ ْ##  َ##ٔ ا٭ْبٝ##ا٤ ي##ٝؼ خاق##ّا بأَت##٘     ا٭ٚ :

ٚأتباع٘، فايتٛضا٠ ي#ٝؼ نت#اب ايٝٗ#ٛز ٚس#سِٖ، ٚاٱظبٝ#ٌ ي#ٝؼ نت#اب ايٓك#اض٣         
ٚسسِٖ، بٌ ُٖا نتابإ يًُػًُني مجٝعّا َٔ آَٔ باهلل ٚضغً٘ فٓكط اهلل ا٭ْبٝ#ا٤  
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ً٘ َٔ غ  تفطٜط ٚايهت  ايػُا١ٜٚ ايػابك١ باملػًُني ٚدعًِٗ ٜ٪َٕٓٛ بايتٓعٌٜ ن
 جبع٤ َٓ٘.

اٯ١ٜ ؾاٖس عً#٢ إٔ املػ#ًُني ٖ#ِ خ#  أَ#١ أخطد#ت يًٓ#اؽ ذبف#غ          ايجا١ْٝ:
ايتٓعٜ##ٌ باٱامي##إ ب##٘، ٚق##اض ٖ##صا اٱامي##إ َاْع##ّا َ##ٔ أن##طاض ايتشطٜ##ف بايهت##      
ايػُا١ٜٚ ايػابك١،  ش دا٤  اميإ املػًُني بٗا فهشّا يًتشطٜف ٚ بطا٫ّ ٭ثطٙ، َٚاْعّا 

 َٔ  غتساَت٘.
يك##س ت##ٛ  املػ##ًُٕٛ َػ##٪ٚي١ٝ سف##غ ايهت##  ايػ##ُا١ٜٚ ايٓاظي##١ َ##ٔ جايج##١: اي

عٓ##ساهلل، ٚاٱامي##إ بٗ##ا ب##طظر زٕٚ ايطد##ٛ     َ##ٔ ق##اّ بتشطٜفٗ##ا، أٚ  تب##ع َ##ا مت 
 ذبطٜف٘ ٚترٝ ٙ َٓٗا.

اٯ١ٜ زع#٠ٛ يًٓ#اؽ مجٝع#ّا يًطد#ٛ     املػ#ًُني، َٚعطف#١ ايهت#          ايطابع١:
ٚد#ٌ مب#ا ل ايك#طإٓ َ#ٔ ايبٝ#إ ٚا٭سه#اّ        ايػُا١ٜٚ نُ#ا أْعي#ت َ#ٔ عٓ#ساهلل ع#ع     

 ٚاملهاَني ايكسغ١ٝ.
 ٕ خً#ٛ ايك#طإٓ َ#ٔ ايتشطٜ#ف ٖ#ٛ ايفٝك#ٌ ٚاي#سيٌٝ عً#٢ َعطف#١           اشباَػ١:

 ايهت  ايػُا١ٜٚ ايػابك١، ٚفهض َاهطأ عًٝٗا َٔ ايتشطٜف.
زع٠ٛ املػًُني    عسّ ايطبط بني دش#ٛز أٖ#ٌ ايهت#اب ب#ايكطإٓ      ايػازغ١:

ايػ#ُا١ٜٚ نً#ٗا،  ش ٬َ٫ظَ#١ ل املك#اّ، فايهت#  ايػ#ُا١ٜٚ        ٚبني اٱامي#إ بايهت#   
 ايػابك١ سل ٚقسم غٛا٤ آَٔ ايٓاؽ بايكطإٓ أٚ مل ٜ٪َٓٛا.
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ٚضمبا ٚز فطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب إٔ ٜهفط املػًُٕٛ ب#ايتٛضا٠ ٚاٱظبٝ#ٌ   
بتكطٜ##  أْٗ##ِ ، (1) صًَدًُّث ىَووٌْ صَنْفُووشًَُُ مَََووج مَفَووشًُث فَضَنٌُُّووٌَُ عَووٌَثءً ق##اٍ تع##ا ط

ٜهفطٕٚ بايكطإٓ فٝٛزٕٚ إٔ تهفطٚا بايتٛضا٠ ٚاٱظبٌٝ ٚيٛ بايكٍٛ  ٕ ايتٛضا٠ 
 مت ذبطٜفٗا، ٫ٚ ْ٪َٔ مبا ٖٛ ضبطف.

فذ##ا٤ت اٯٜ##١ ايهطامي##١ ضب##ٌ ايبش##ح يت٪ن##س  امي##إ املػ##ًُني ب##ايتٛضا٠    
ٚاٱظبٝ##ٌ، ٚي##عّٚ اٱع##طاض ع##ٔ َػ##أي١ ايتشطٜ##ف ٭ْٗ##ا َػ##أي١ عطن##١ٝ    

ظخّا َٚاْع#ّا َ#ٔ اٱامي#إ بٓ#عٍٚ ايت#ٛضا٠ ٚاٱظبٝ#ٌ َ#ٔ        ٚدع١ٝ٥، ٫ٚتهٕٛ بط
عٓساهلل، ٚاٯ١ٜ ؾاٖس ع٢ً خٝب١ أٌَ ايهفاض، ٚعسّ سكٍٛ ازبشٛز ٚايهفط 

 بايتٓعٌٜ عٓس املػًُني.
ٜؿٌُ املػًُني مجٝعّا  ٓاظي١ايَٚٔ اٯٜات إٔ اٱاميإ بايهت  ايػُا١ٜٚ 

ا٥ف١ أٚ مجاع#١ أٚ  ع٢ً عبٛ ايعُّٛ اٱغترطاقٞ، ف٬ تتدًف عٓ٘ فطق١ أٚ ه
أفطاز قًًٕٝٛ، ٚتًو آ١ٜ ل خ  أ١َ أخطدت يًٓاؽ بإٔ دبتُع ع٢ً اٱاميإ 

 بايتٓعٌٜ نً٘.
ع٢ً ف ٠ َٔ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يكس بعح ايٓ  ضبُس  ايػابع١:

ايطغٌ، ٚمل ٜبل َٔ ايهت  ايػُا١ٜٚ  ٫ ايكًٌٝ ايصٟ هايت٘ ٜ#س ايتشطٜ#ف   
خط٠ ٖٚٛ )اٱاميإ بايهتاب نً٘( َٔ غ  فكٌ أٚ فذا٤ يًٓاؽ خب  ايسْٝا ٚاٯ

متٝٝع بني ايهت  املٓعي١ يٝهٕٛ ؾ#اٖسّا عً#٢ تفه#ًٝ٘ عً#٢ ا٭ْبٝ#ا٤ ايػ#ابكني       
ٚأَت#٘ ،   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ#ًِ  ٚزي٬ّٝ ع٢ً ْكط اهلل تعا  هلِ مبشُس 

 .(2) صثىذَُّّْْج إَِّّج ىَنَنصُشُ سُعُيَنَج ًَثىَّزَِِّ آٍَنٌُث فِِ ثىْذََْجرِقاٍ تعا  ط

فٝهٕٛ ْكط اهلل يٮْبٝا٤ ل سٝاتِٗ ٚبعس  ْتكاهلِ    ايطفٝ#ل ا٭عً#٢    
بٛدٛز أ١َ َكسق١ مبا أْعٍ عًِٝٗ، ٜٚسٍ ٖصا ايتكسٜل بايس٫ي١ اٱيتعاَٝ#١  

 ع٢ً قسم ْبٛتِٗ، ٚأَاْتِٗ ل ايتبًٝغ.
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ٍ ْع١ُ َٔ ايكٛاْني ل اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ إٔ اهلل عع ٚدٌ  شا أْع ايجا١َٓ:
ع٢ً أٌٖ ا٭ضض فاْ٘ غبشاْ٘ أنطّ َٔ إٔ ٜطفعٗا، ٚقس حيذ  غ#٤ٛ فع#ٌ   
ايٓاؽ اٱْتفا  َٓٗا َس٠ َٔ ايعَإ، ٚيهٓٗا تبك٢ قطٜب١ َِٓٗ، ٚدا٤ت ٖصٙ 

 اٯ١ٜ يتٛنٝس ْع١ُ ْعٍٚ ايهتاب، ٖٚصٙ ايٓع١ُ َتعسز٠ َٔ ٚدٛٙ:
 ْع١ُ ْعٍٚ ايكطإٓ. ا٭ٍٚ:
 عًٝ٘ ايػ٬ّ. ْع١ُ ْعٍٚ ايتٛضا٠ ع٢ً َٛغ٢ ايجاْٞ:
 ْع١ُ ْعٍٚ اٱظبٌٝ ع٢ً عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ. ايجايح:
نٌ نتاب ْعٍ ع٢ً ْ  َٔ ا٭ْبٝا٤ ايػابكني ْع١ُ عًٝ٘ ٚعً#٢   ايطابع:

أتباع٘ ٚع٢ً املػًُني، ٚل ٖصا ايتٛنٝس  قطاض بٓع١ُ ايتٓعٌٜ، َٚكس١َ يًتكٝس 
 بأسهاَٗا.

عطف#١ أس#ٛاٍ ا٭َ#ِ    اٱاميإ بايهت  ايػُا١ٜٚ نً#ٗا َٓاغ#ب١ مل   ايتاغع١:
ايػايف١، يصا دا٤ ايكطإٓ بككل ا٭ْبٝا٤ َٚا ٫قٛٙ َٔ ا٭ش٣ َ#ٔ ق#َِٛٗ،   
ٚفٝ٘ زع٠ٛ يًُػًُني يًك  ع٢ً اٱاميإ بايتٓعٌٜ نً٘، ٚعسّ اٱيتف#ات     
ا٭ش٣ ايصٟ ٬ٜقْٛ٘ َٔ ايهفاض ٚعسّ اٱيتفات ٖصا ٫ٜعين تطن٘ ٚايرف١ً عٔ 

 آثاضٙ.
ٓٗٞ عٔ  رباشِٖ بطا١ْ ٱدتٓاب أشاٖ#ِ،  يصا دا٤ت ايػابك١ ٖٚصٙ باي 

ٚعسّ متهني َٔ ٫ٜ٪َٔ بايهتاب  نً٘ َٔ أَٛض ٚؾ٪ٕٚ ٚأغ#طاض املػ#ًُني   
 َٔ َٓاظٍ اشباق١ ٚايٛيٝذ١.
تكسٜط ايه٬ّ : أْهِ ت٪َٕٓٛ بهت#بِٗ نً#ٗا ٖٚ#ِ    ٚقاٍ اٱَاّ ايطاظٟ: 

َع شيو ٜبرهْٛهِ فُا بايهِ َع شيو ذببِْٛٗ ِٖٚ ٫ ٜ٪َٕٓٛ بؿ#٤ٞ َ#ٔ   
هِ ، ٚفٝ٘ تٛبٝذ ؾسٜس بأِْٗ ل باهًِٗ أقً  َٓهِ ل سكهِ، ْٚع ٙ نتاب

فَووووئَِّّيٌُْ َّووووإْىٌَََُُ مَََووووج صَووووإْىٌَََُُ ًَصَشْجُووووٌَُ ٍِووووِْ ثىيَّوووووِ ٍَووووج الَ   طقٛي####٘ تع####ا  

 .(2()1)صَّشْجٌَُُ
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 ٚفٝ٘ َػا٥ٌ: 
يٝؼ ل اٯ١ٜ تٛبٝذ يًُػًُني بٌ ٖٞ َسح ٚؾٗاز٠ يًُػًُني  ا٭ٚ :
 عًِٝٗ.تتهُٔ ايجٓا٤ 
٫تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ ايهفاض أقً  ل باهًِٗ بٌ تتهُٔ اٯ١ٜ  ايجا١ْٝ:

 اٱخباض عٔ نعفِٗ َٔ ٚدٛٙ:
 ثبات املػًُني ع٢ً اٱاميإ بايهتاب نً٘. ا٭ٍٚ:
فهض ْفام ايهف#اض، ٚايتب#أٜ ب#ني  زع#ا٤ ايهف#اض اٱامي#إ أَ#اّ         ايجاْٞ:

 يًُػًُني. ِٗهبراملػًُني، ٚسكٝك١ 
يهف##اض اٱغ##٬ّ أَ##اّ املػ##ًُني أَ##اض٠ عً##٢ ن##عفِٗ   زع##ا٤ ا ايجاي##ح:

 ٚعذعِٖ.
ٚاٱخب#اض ع#ٔ    ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ     زعا٤ ايٓ  ضبُ#س   ايطابع:

 ٬ٖنِٗ َٚرازضتِٗ ايسْٝا ٚايرٝغ َكاس  هلِ.
ص (، فاْ٘ ع٢ً فَئَِّّيٌُْ َّإْىٌَََُُ مَََج صَإْىٌَََُُأَا قٛي٘ )ْٚع ٙ قٛي٘ تعا  ط

اضم يٛدٛز ايطدا٤ عٓس املػ#ًُني، ٖٚ#ٛ ؾ#اٖس عً#٢ إٔ     َبٓاٙ قٝاؽ َع ايف
اٯ١ٜ َسح يًُػًُني ٭ٕ املػًُني ٜطدٕٛ ضمح١ اهلل، ٖٚ#صا ايطد#ا٤ ٜٓف#ٞ    
َعاْٞ ايت#ٛبٝذ ع#ٔ املػ#ًُني، ٚب#ني ع#ع املػ#ًُني ٚأْٗ#ِ ٜػ#عٕٛ ل هً#           

 سكِٗ، ٭ٕ ايطدا٤ َٔ اهلل ْٛ  غعٞ، َٚكس١َ يًػعٞ ٚايتٛفٝل فٝ٘.
خبكٛم س  املػًُني ير ِٖ َٔ أٌٖ ايهتاب ٚبعس إٔ دا٤ت اٯ١ٜ 

ٚايهفاض، ٚعسّ س  ٖ٪٤٫ يًُػًُني ل ازب١ًُ بًشاظ ٚدٛز أ١َ َٔ أٌٖ 
ًَىَضَجِذََُّ ؤَقْشَدَيٌُْ ٌٍََدَّرً ىِيَّزَِِّ آٍَنٌُث ثىَّزَِِّ ايهتاب تٛز املػًُني، قاٍ تعا  ط

 .(1) صقَجىٌُث إَِّّج َّصَجسٍَ

َُ دِجىْنِضَجحِ مُيِّوِٛي٘ تعا  طدا٤ ٖصا ايؿطط َٔ اٯ١ٜ بك ص ٚل ايك١ً ًَصُؤٍِْنٌُ
 بٝٓ٘ ٚبني َا غبل َٔ اٯ١ٜ ٚدٛٙ:

                                                 

 .82غٛض٠ املا٥س٠ (1) 
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٫ٚحيبْٛهِ ٭ْهِ ت٪َٕٓٛ بايهتاب نً#٘، فٗ#صا اٱامي#إ غ#ب       ا٭ٍٚ:
 َٛنٛ  اٱخت٬ف، ٚبعح ايهطٙ ٚايبرض ل ْفٛغِٗ يًُػًُني.

املػ##ًُني َ##ع إٔ أٖ##ٌ املً##ٌ ا٭خ##ط٣ ٫حيب##ٕٛ املػ##ًُني ف##إ   ايج##اْٞ:
 .ٜ٪َٕٓٛ بايتٓعٌٜ نً٘ ٫حيٝسٕٚ عٓ٘

 ٕ دشٛز أٌٖ املًٌ ا٭خط٣ بايتٓعٌٜ ن٬ّ أٚ بعهّا ي#ٔ ٜ#٪ثط   : ايجايح
ع٢ً املػًُني ل  امياِْٗ به#ٌ ايهت#  ايػ#ُا١ٜٚ، ٚي#ٔ ٜ#سخٌ    ْفٛغ#ِٗ       

 ايؿو ل ايتٓعٌٜ.
ل اٯ١ٜ َسح ٚثٓا٤ ع٢ً املػًُني  ش إٔ عسّ س  غ ِٖ هلِ  ايطابع:

 فعِٗ ا  ايره  ٚمل جيعًِٗ ٜ نٕٛ  امياِْٗ بهٌ ايهت  ايػُا١ٜٚ.مل ٜس
ل اٯ١ٜ تٓعٜ٘ يًُػًُني، ٚ خباض ع#ٔ  ْتف#ا٤ ايرفً#١ ٚازبٗ#ٌ      اشباَؼ:

 عِٓٗ.
عسّ ايتعاضض بني  اميإ املػًُني بايهتاب نً٘ ٚبني س#بِٗ   ايػازؽ:

يًٓاؽ، بٌ إٔ سبِٗ يًٓاؽ ضؾش١ َٔ ضؾشات اٱامي#إ بايتٓعٜ#ٌ ٚايهت#     
ػُا١ٜٚ نًٗا ٚازبُع بني  اميإ بايهتاب نً٘ ٚس  ايٓاؽ أَاض٠ ع٢ً عسّ اي

 تهُٔ اٯ١ٜ يًصّ ٚايتٛبٝذ يًُػًُني بػب  سبِٗ يًٓاؽ.
 ٕ س  املػًُني يًٓ#اؽ مجٝع#ّا مل ٜه#ط ل  امي#اِْٗ بايتٓعٜ#ٌ       ايػابع:

ٚمجٝع ايهت  ايػُا١ٜٚ، ٚتًو آ١ٜ  عذاظ١ٜ ل فه#ٌ اهلل ع#ع ٚد#ٌ عً#٢     
 َطات  ضغٛر اٱاميإ ل ْفٛغِٗ،املػًُني ببًٛغ 
س  املػًُني يًٓاؽ ٚغ١ًٝ زبصبِٗ    َٓاظٍ اٱاميإ بايكطإٓ  ايجأَ:

ٚايهت  ايػ#ُا١ٜٚ ا٭خ#ط٣، ٭ٕ املػ#ًُني َكُٝ#ٕٛ عً#٢ اٱامي#إ بايهت#         
 نًٗا، ٚفٝ٘ زع٠ٛ يًٓاؽ يًشٛم بِٗ.

تبع##ح اٯٜ##١ ل ْف##ٛؽ املػ##ًُني ايػ##ه١ٓٝ ٚايطن##ا سبػ##ٔ        ايتاغ##ع:
 اٱاميإ بايهت  ايػُا١ٜٚ نًٗا. ختٝاضِٖ 
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اٱاميإ بايهت  ايػُا١ٜٚ نًٗا أَاْ#١ مساٜٚ#١، ق#اّ املػ#ًُٕٛ      ايعاؾط:
حبًُٗا، ٚدا٤ت اٯ١ٜ سبح املػًُني يتعاٖس ٚسفغ ٖصٙ ا٭َا١ْ، قاٍ تعا  

 .(1) صإَُِّ ثىيَّوَ َّإٍُْشُمٌُْ ؤَُْ صُؤَدًُّث ثألٍََجَّجسِ إِىََ ؤَىْيِيَجط

١ س#طظ يعَ#إ ايعٛمل#١ ٚت#ساخٌ ا٭َ#ِ ٚايؿ#عٛب،       اٯٜ#  اسبازٟ عؿط:
ٚتكاضب ايبسإ، ٚايتأث  املتبازٍ يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ، فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بطظخّا 
زٕٚ تأث  برض هٛا٥ف َٔ غ  املػًُني يًُػًُني ع٢ً  امي#اِْٗ بايهت#اب   

 نً٘.
يٝبك٢ ٖصا اٱاميإ قاّْْٛا ثابتّا ٫جيٛظ ايتفطٜط ب#٘ أب#سّا، َٚ#ٔ َك#ازٜل     

اٱاميإ ايتكسٜل بهٌ آ١ٜ َٔ آٜات ايكطإٓ ٖٚ#ٛ َ#ٔ أغ#طاض صب#٧ اٯٜ#١       ٖصا
 بًفغ )ايهتاب( بكٝر١ املفطز، ٚتكسٜطٙ: ٚت٪َٕٓٛ بايكطإٓ نً٘.

ٚقس ٜأتٞ ظَإ ٜكٍٛ بعض ايصٜٔ نفطٚا بإغكاط بعض آٜات ايك#طإٓ   
نؿطط يًكًض أٚ اٱذباز ٚعبٛٙ، فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ غ٬سّا ٚس#طظّا َتك#سَّا   

٬يّٝا َٛدّٗا    أدٝاٍ املػًُني نًٗا بٛدٛب ع#سّ  غ#كاط نًُ#١    ٚأَطّا  عب
 ٚاسس٠ َٔ ايكطإٓ، ٚفٝ٘ بعح يًٝأؽ ٚايكٓٛط ل ْفٛؽ ايهفاض.

ٚدا٤ يفغ )٫حيبْٛهِ( ل املكاّ يٲخب#اض ب#إٔ تك#سٜكهِ ٚتػ#ًُٝهِ      
بٓ##عٍٚ ايك##طإٓ نً##٘ ي##ٔ ٜه##ٕٛ غ##ببّا يه##طٙ ٚبر##ض ايهف##اض يه##ِ، ب##ٌ  ْٗ##ِ   

 ٱغ٬َهِ.ٜبرهْٛهِ ل ا٭قٌ 
ٚد##ا٤ت اٯٜ##١ يه##ٞ ٫خي##اف املػ##ًُٕٛ مم##ا ٜتٛع##س ب##٘ ايهف##اض َ##ٔ        

ايعكٛبات، أٚ اسبطَإ َٔ َٓافع ز١ْٜٛٝ قٓاع١ٝ ٚدباض١ٜ َٚايٝ#١، ف#إ ايع#ع    
 ٚايطظم ٚازباٙ َع اٱاميإ بايهتاب نً٘.

اٱاميإ بايهتاب نً٘ فط  اٱغ٬ّ، فُٔ ؾطا٥ط اٱغ#٬ّ   ايجاْٞ عؿط:
ٛ َٔ ٚدٛٙ تفهٌٝ املػًُني ٚنِْٛٗ خ  أ١َ أخطدت ايتػًِٝ بايتٓعٌٜ، ٖٚ

 يًٓاؽ ٭ٕ اٱغ٬ّ ؾطٜع١ َتها١ًَ.
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اٱاميإ  بهٌ ايهت  ايػُا١ٜٚ َكسام يًشه١ُ ٚاملٓعي#١   ايجايح عؿط:
ايطفٝع##١ َ##ٔ ايعً##ِ اي##يت بًرٗ##ا املػ##ًُٕٛ، مم##ا ٜ##٪زٟ بايه##افطٜٔ    سػ##س  

 .(1) صَ ٍَج آصَجىٌُْ ثىيَّوُ ٍِِْ فَعْيِوِؤًَْ َّذْغُذًَُُ ثىنَّجطَ ػَيَاملػًُني، قاٍ تعا  ط

 اإلميبن ببنكتبة كهه" قبنىن "
يكس أْعٍ اهلل عع ٚدٌ آزّ ٚسٛا٤    ا٭ضض يٝعبساٙ ُٖا ٚا٭دٝ#اٍ  
املتعاقب١ َٔ شضٜتُٗا، ٖٚصٙ ايهج#ط٠ َ#ٔ ايصضٜ#١ ٫ٜعًُٗ#ا  ٫ اهلل ع#ع ٚد#ٌ       

زاز يتُٮ أقطاض ٖٚٞ َٔ عًِ ايرٝ ، ف٬ ٜتكٛض أسس إٔ شض١ٜ آزّ تهجط ٚتع
ا٭ضض، ٚيهٓ٘ فهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ، ٚيٝ٪زٚا ٚظا٥ف اشب٬ف١ ل 

 ا٭ضض ٖٚٞ عباز٠ اهلل عع ٚدٌ.
ٚناْت ايهت  ايػُا١ٜٚ ق١ً مسا١ٜٚ ٚسب٬ّ ْاظ٫ّ َ#ٔ عٓ#ساهلل عً#٢     

ا٭ْبٝا٤ ع٢ً عبٛ اشبكٛم يتترؿ٢ َٓافعٗا ايٓاؽ مجٝعّا، فٝػتٓ ٚا بهٝا٥ٗا 
 فٝٗا َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ.ٚاميتجًٛا ملا 

َٚ##ٔ ايًط##ف اٱهل##ٞ، ٚأغ##طاض خ٬ف##١ اٱْػ##إ ل ا٭ضض إٔ ْ##عٍٚ  
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ايهت  ايػُا١ٜٚ بسأ َع آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚأختتِ بايٓ  ضبُس 

مما ٜ#سٍ عً#٢ ْ#ٛ  ٬َظَ#١ ب#ني ايٓب#٠ٛ ٚايتٓعٜ#ٌ، َٚ#ٔ اٯٜ#ات           ٚآي٘ ٚغًِ 
 :بأَٛض َٓٗا غًِ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚ ختكام ْب٠ٛ ضبُس 

 ايٓ  ضبُس غٝس ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني. ا٭ٍٚ:
 سفعت ايٓبٛات ايػابك١. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٓب٠ٛ ضبُس  ايجاْٞ:
ًَؤَّضَىْنَوج إِىَْْولَ   صب٧ ايكطإٓ داَعّا يٮسهاّ ايؿطع١ٝ، قاٍ تع#ا  ط  ايجايح:

 .(2) صٍِِْ ثىْنِضَجحِ ًٍَُيََِْْنًج ػَيَْْوِثىْنِضَجحَ دِجىْذَق  ٍُصَذ ق ج ىََِج دََِْْ َّذَّْوِ 
ٚفٝ٘ آ١ٜ  عذاظ١ٜ ٚ ؾاض٠ مسا١ٜٚ تسٍ ع٢ً إٔ َا ل ايهت  ايػ#ابك١   

ص ٜٚفٝ#س ا٭ي#ف   ؤَّضَىْنَوج ػَيَْْولَ ثىْنِضَوجحَ   َٛدٛز ل ايكطإٓ، فكس دا٤ قٛي#٘ تع#ا  ط  
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ٛضا٠ ٚاي٬ّ ايعٗس ٚاٱه٬م ٚاملطاز ايكطإٓ، ٚدا٤ شنط ايهت  ايػابك١ َٔ ايت
ٚاٱظبٌٝ ٚغ ٖا بًفغ )َٔ ايهتاب( مما ٜسٍ ع٢ً  فاز٠ ايتبعٝض ٚإٔ تًو 

 ايهت  دع٤ ٚؾطط َٔ ايهتاب بُٝٓا ٜهٕٛ ايكطإٓ ايهتاب نً٘.
ث##ِ د##ا٤ ٚق##ف ايك##طإٓ بأْ##٘ َُٗٝٓ##ّا عً##٢ ايهت##  ايػ##ابك١ أٟ أَٝٓ##ّا    

ٚؾ##اٖسّا عًٝٗ##ا ب##اسبل يٝه##ٕٛ امل##ساض ل ق##سقٗا مب##ا ٜه##ٕٛ َٛافك##ّا يًك##طإٓ، 
 :ص ٚفٝ٘ ٚدًَٛٙصُؤٍِْنٌَُُ دِجىْنِضَجحِ مُيِّوِا٤ت اٯ١ٜ بكٝر١ ازب١ًُ اشب ١ٜ طٚد

املطاز ا٭َط اٱهلٞ    املػًُني بإٔ ٜ٪َٓٛا بايهت#  ايػ#ُا١ٜٚ    ا٭ٍٚ:
 نًٗا.

ا٭َط اٱهلٞ ا  املػًُني بإغتسا١َ  امياِْٗ بايهت#  ايػ#ُا١ٜٚ    ايجاْٞ:
ت##اب بٓ##عٍٚ ايك##طإٓ غ##ببّا   نً##ٗا، ٚايٓٗ##ٞ ع##ٔ دع##ٌ ع##سّ  امي##إ أٖ##ٌ ايه   

 زبشٛزِٖ بايتٛضا٠ ٚاٱظبٌٝ.
 َسح املػًُني ٭ِْٗ ٜ٪َٕٓٛ بايهتاب نً٘. ايجايح:
بًٛغ املػ#ًُني أعً#٢ َطات#  اٱامي#إ َٚٓ#٘ ايتك#سٜل بايهت#          ايطابع:

 ايػُا١ٜٚ نًٗا.
٫ٚتعاضض بني ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚفٝٗا ؾ#ٗاز٠ عً#٢ دٗ#از املػ#ًُني َ#ٔ      

ِٖ، ٚذبًُ##ِٗ ا٭ش٣ ٚايتع##سٟ َ##ٔ اي##صٜٔ   ب##اب اٱامي##إ بايتٓعٜ##ٌ، ٚق##   
جيشسٕٚ بٓ#عٍٚ ايك#طإٓ َ#ع أْ#٘ َٗ#ُٝٔ عً#٢ ايهت#  ايػ#ابك١ ٚس#افغ هل#ا           

 َٚ٪متٔ عًٝٗا.
يكس أضاز اهلل عع ٚد#ٌ يًٓ#اؽ اٱامي#إ ف#أْعٍ ايهت#  ايػ#ُا١ٜٚ عً#٢        
ا٭ْبٝا٤ يٝكَٛٛا بتسٜٚٓٗا ٚنتابتٗا ٚتهٕٛ زي#٬ّٝ ٚ َاَ#ّا يًٓ#اؽ ل ايعب#ازات     

ٚا٭سهاّ، ٚتتك#ف ايهت#  ايػ#ُا١ٜٚ بأْٗ#ا مجٝع#ّا ْاظي#١ َ#ٔ        ٚاملعا٬َت 
 عٓساهلل عع ٚدٌ، مما جي  ع٢ً ايٓاؽ،  ش ٜٓكػِ ايٓاؽ فٝ٘    أقػاّ:

 ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ جبُٝع َا أْعٍ اهلل ع٢ً ا٭ْبٝا٤. ا٭ٍٚ:
 ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ بؿطط َٔ ايتٓعٌٜ ِٖٚ أٌٖ ايهتاب. ايجاْٞ:
 ٓعٌٜ ِٖٚ ع٢ً ؾعبتني:ايهفاض ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ بايت ايجايح:
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اي##صٜٔ ٜكٛي##ٕٛ  ٕ اهلل ع##ع ٚد##ٌ سه##ِٝ ٫جيع##ٌ ٚاغ##ط١ َ##ٔ  ا٭ٚ :
 ا٭ْبٝا٤ بٝٓ٘ ٚبني خًك٘.

 املؿطنٕٛ ايصٜٔ جيشسٕٚ بايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ. ايجا١ْٝ:
ٚتسٍ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ اهلل عع ٚدٌ ئ ٜطن٢ َٔ ايٓاؽ  ٫ اٱاميإ 

 ط ٖص اٱاميإ َعطف١ أمس#ا٤  بايتٓعٌٜ ع٢ً عبٛ ايعُّٛ اٱغترطاقٞ، ٫ٜٚؿ
َٚهاَني ٚتفاقٌٝ أسهاّ ايهت  ايػُا١ٜٚ ايػابك١، فٝهف#ٞ اٱامي#إ بٗ#ا،    

 َٚا ٚضز خبكٛقٗا ل ايكطإٓ.
ْعِ ٫بس َٔ اٱامي#إ بآٜ#ات ٚغ#ٛض ايك#طإٓ، ٚاي#يت تته#ُٔ ايؿ#ٗاز٠         

ٚايتكسٜل بايهت  ايػُا١ٜٚ ٚدا٤ ايكطإٓ باشبطاب اٱهلٞ    أٌٖ ايهتاب 
 ص.ًَآٍِنٌُث دََِج ؤَّضَىْشُ ٍُصَذ ق ج ىََِج ٍَؼَنٌُْيتكسٜل ب٘، قاٍ تعا  طيٲاميإ ٚا

ب#ايتبًٝغ ٚاي#سع٠ٛ    ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ     نُا ق#اّ اي#ٓ  ضبُ#س     
يًتكسٜل بايكطإٓ، َٚٔ اٱعذاظ ل ايتٓعٌٜ إٔ ٜأتٞ ايٓ  يٝكسم َا أْ#عٍ  

٬ّ، ٖٚٛ ضغٍٛ ْ  قبً٘، ٜٚبؿط مبا ٜٓعٍ َٔ بعسٙ، نُا ل عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ
ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘     ش أخ  عٔ تك#سٜك٘ ب#ايتٛضا٠ ، ٚبؿ#اضت٘ بٓب#٠ٛ ضبُ#س      

إِِِّّ سَعٌُهُ ثىيَّوِ إِىَْْنٌُْ ٍُصَذ ق ج ىََِج دََِْْ َّذََُّ ٍِوَِ ثىضَّوٌْسَثرِ ًٍَُذَش وشًث دِشَعُوٌهٍ     طٚغًِ 

 .(1) صَّإْصِِ ٍِِْ دَؼْذُِ ثعَُْوُ ؤَدََْذُ
تعاٖس ا٭ْبٝا٤ يًتٓعٌٜ ٚٚسس٠  غٓدٝت٘، َٚ#ٔ ٚد#ٛٙ   ٚفٝ٘ ؾاٖس ع٢ً 
إٔ ا٭ْبٝ#ا٤ ايػ#ابكني بؿ#طٚا     ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ#ًِ  تفهٌٝ ايٓ  ضبُس 

بٓبٛت#٘ ٚي#ٝؼ َ#ٔ ْ#  َ#ٔ بع#سٙ، يٝشُ#ٌ ٖ#ٛ ٚأَت#٘ ي#ٛا٤ اٱامي#إ بايهت#              
ايػُا١ٜٚ نًٗا    ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚتهٕٛ بؿاض٠ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ#٬ّ ٚا٭ْبٝ#ا٤   

ؾاٖسّا َ#ٔ املً#ٌ ايػ#ُا١ٜٚ     ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٓب٠ٛ ضبُس  اٯخطٜٔ
 ايػابك١ ع٢ً يعّٚ اٱاميإ بايهتاب نً٘.

َٚٔ اٱعذاظ ٚايس٫٫ت ل اٯ١ٜ أع٬ٙ إٔ تكسٜل عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ  
بايتٛضا٠   ؾاض٠    ايٓبٛات ٚايهت  ايػُا١ٜٚ ايػابك١، أَا بايٓػب١ يًبؿاض٠ 
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بإمس#٘ ايؿ#طٜف ٚفٝ#٘     ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ُس فذا٤ت بصنط ايٓ  ضب
ق#٢ً  زع٠ٛ يبين  غطا٥ٌٝ عا١َ ٚايٓكاض٣ يًتكسٜل مبا ٜأتٞ ب٘ ايٓ  ضبُس 

 َٔ عٓساهلل عع ٚدٌ َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ. اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 صًَإِرَث ىَقٌُمٌُْ قَجىٌُث آٍَنَّجقٛي٘ تعا  ط

ػًُني ٚأٌٖ املًٌ ا٭خط٣، تبني اٯ١ٜ سكٍٛ ايًكا٤ ٚاٱخت٬ط بني امل
ٖٚٛ ظاٖط ل أخباض أٜاّ ايتٓعٌٜ ٚٚدٛز ايٝٗٛز ل املس١ٜٓ ٚنصا املؿطنني َٔ 

 قطٜـ ٚغ ِٖ، ٚاملعا١ًَ اي١َٝٛٝ َعِٗ ل ايػٛم ٚغ ٙ.
ٚتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ َٛنٛع١ٝ َٛنٛ  اٱاميإ ل يكا٤ات املػًُني َع 

 غ ِٖ،  ش إٔ َٛنٛ  ايًكا٤ ع٢ً ٚدٛٙ:
 ٱاميإ ٖٛ َٛنٛ  ايًكا٤.ا ا٭ٍٚ:
 بصٍ املػًُني ايٛغع سني ايًكا٤ زبصب ايٓاؽ يٲاميإ. ايجاْٞ:
  ثاض٠ ايهفاض يًؿو ٚأغباب ايطٜ  عٓس يكا٥ِٗ املػًُني. ايجايح:
 غًب١ ضٚح املرايط١ ٚايؿو ايصٟ ٜكسض عٔ ايهفاض. ايطابع:

اٱعطاض ع#ٔ َٛن#ٛ  اٱامي#إ، ٚ عط#ا٤ ا٭ٚيٜٛ#١ يًٓػ#         اشباَؼ:
 ِ ٚازبٛاض ٚاسبًف ٚعبٛٙ.ٚايطس

اٱٖتُ###اّ بايتذ###اض٠ ٚاملهاغ### ، ٚاٱْكط###ا  ا  أغ###باب  ايػ###ازؽ:
 املعاؾط٠.

 اٱْؿراٍ بأَٛض ايسْٝا ٚظٜٓتٗا. ايػابع:
ايعٓا١ٜ بأخباض ا٭ْبٝا٤ ايػابكني ٚقكل ا٭َِ ايػايف١ ع٢ً عبٛ  ايجأَ:
 اشبكٛم.

 عسّ ٚدٛز َٛنٛ  يًشٛاض. ايتاغع:
ج##اْٞ  ش تعٗ##ط اٯٜ##١ ع##ع ٚغًب##١ املػ##ًُني ل  ٚايك##شٝض ٖ##ٛ ا٭ٍٚ ٚاي

اجملايؼ ٚاملٓتسٜات، ٚإٔ املٛنٛع١ٝ ل اسبسٜح يٲاميإ، يكس أقبشت بعج#١  
ايؿرٌ ايؿاغٌ يًٓاؽ ٜتٓاٚيٕٛ أخباض  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓ  ضبُس 

ايتٓعٌٜ ٚايٓب٠ٛ، َٚا فٝٗا َٔ املعذ#عات ٚايؿ#ٛاٖس اي#يت ت#سٍ عً#٢ ق#سم       
 ايتٓعٌٜ.
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آ١ٜ مل ٜؿٗسٖا عامل ايٓب٠ٛ  ختل اهلل ععٚدٌ بٗا ايٓ  ضبُسّا ٚتًو 
ٚاملػ#ًُني، فك#س ن#إ ن#ج  َ#ٔ ا٭ْبٝ#ا٤ ٬ٜق#ٕٛ        ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ#ًِ  

ٚأقشابِٗ ايعصاب ٚا٭ش٣ َٔ قٛهلِ، ٚاميٓعِْٛٗ َٔ ايبٝإ ٚ ظٗاض اسبذ١، 
َ#ٔ   ٚاملػ#ًُٕٛ ا٭ش٣  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ#ًِ  ْعِ قس ٫ق٢ ايٓ  ضبُس 

قطٜـ ٚغ ِٖ  ٫ إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ تبني غًب١ املػًُني ل املٝازٜٔ اٱدتُاع١ٝ، 
 ٖٚصٙ ايرًب١ باسبذ١ ٚاي ٖإ.

يكس دا٤ت اٯ١ٜ بكٝر١ ازبُع ل هطفٝٗا املػًُني ٚايططف اٯخط َٔ 
 أٌٖ املًٌ ا٭خط٣، ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:

 ٔ ْٚفط َ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايًكا٤ بني ايٓ  ضبُس  ا٭ٍٚ:
 أقشاب٘ ٚبني مجاع١ َٔ أٌٖ ايهتاب ٚاملؿطنني.

 ايًكا٤ بني مجاع١ َٔ ايكشاب١ ٚغ ِٖ َٔ أٌٖ املًٌ ا٭خط٣. ايجاْٞ:
 ايًكا٤ بني عسز َٔ املػًُني َع غ ِٖ َٔ أٌٖ املًٌ ا٭خط٣. ايجايح:
املكابً##١ ب##ني أس##س املػ##ًُني َ##ع مجاع##١ َ##ٔ أٖ##ٌ ايهت##اب أٚ  ايطاب##ع:

 ايهفاض.
 ١ ازبُاع١ َٔ املػًُني َع فطز ٚاسس َٔ غ ِٖ.َكابً اشباَؼ:
ايًكا٤ ايؿدكٞ ايصٟ ٜهٕٛ بني فطز َٔ املػًُني ٚآخط َٔ  ايػازؽ:

 أٌٖ ايهتاب اٚ ايهفاض.
ٖٚصٙ ايٛدٛٙ نًٗا َٔ َكازٜل اٯ١ٜ ايهطامي١ ٚفٝ#٘  عذ#اظ ٜ#سٍ عً#٢     
تفك٘ املػًُني ل ايسٜٔ ٚثباتِٗ ل َٓاظٍ اٱاميإ، ٚعذع ايهف#اض ع#ٔ ايٓٝ#ٌ    
َٔ اٱغ٬ّ ل سهطتِٗ، َٚع إ ن٬ّ ٖ٪٤٫ ضٜا٤ ٚطبازع١  ٫ أْ#٘ ؾ#اٖس   

ٚ نططاض أع#سا٤ اٱغ#٬ّ   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً قسم ْب٠ٛ ضبُس 
 يٲقطاض بٓبٛت٘ ظاٖطّا.

 فذا٤ت اٯ١ٜ ٭َٛض: 
 بٝإ سكٝك١ ٚاقع١، ٚتٛثٝل ساٍ ايًكا٤ بني املػًُني ٚغ ِٖ. ا٭ٍٚ:
 ني    عسّ ايٓفط٠ َٔ ٖصا ايًكا٤.زع٠ٛ املػًُ ايجاْٞ:
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َٓع املػًُني َٔ اٱغ اض بإزعا٤ غ ٖ#ِ اٱامي#إ، فامل#ساض ل     ايجايح:
ق#٢ً اهلل  ايتكسٜل بايٓب٠ٛ ع٢ً ايٓطل بايؿ#ٗازتني ٭ٕ ضغ#اي١ اي#ٓ  ضبُ#س     

 يًٓاؽ ناف١، ٚيٝؼ َٔ بطظر ٚٚغط بني اٱاميإ ٚايهفط. عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 َٔ اٱزعا٤ ايهاشب ل باب اٱاميإ ٚغ ٙ. س اظ املػًُني  ايطابع:

 عسّ ضنٕٛ ٌَٚٝ املػًُني ملٔ ٜسعٞ اٱاميإ َٔ غ ِٖ. اشباَؼ:
هطز ايؿو ٚاي زز ل ايٓٗٞ عٔ  رباش بطا١ْ ٚخاق١ َٔ غ   ايػازؽ:

املػًُني، فكس ٜهٕٛ قٍٛ فطٜل َِٓٗ آَٓ#ا بكك#س ايٓف#اش    َٓ#اظٍ اشباق#١      
ثىيَّووَ    ُّخَوجدِػٌَُُ ض بِٗ َٔ بِٝٓٗ قاٍ تعا  طٚايبطا١ْ عٓس املػًُني ٚاٱنطا

 .(1) .....صًَثىَّزَِِّ آٍَنٌُث ًٍََج َّخْذَػٌَُُ إِالَّ ؤَّفُغَيٌُْ

فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يت١٦ٝٗ َكسَات  َتجاٍ املػًُني ملا ل اٯ١ٜ ايػابك١ َٔ 
ايٓٗٞ، ٜٚسٍ ع٢ً ٖصا املع٢ٓ صب٤ٞ ٖصا ايؿ#طط َ#ٔ اٯٜ#١ ن#ُٔ بٝ#إ عً#١       

عٔ  رب#اش ايهف#اض بطاْ#١ ٚبٝ#إ ايك#بض ل فعً#ِٗ ٚاي#صٟ جيعً#ِٗ غ#           ايٓٗٞ 
 قاسبني ملطات  ايبطا١ْ.

َٚٔ اٯٜات صب٤ٞ عسّ سبِٗ يًُػًُني ل اٯ١ٜ ايهطامي١ قبٌ اٱخباض  
عٔ قٛهلِ آَٓا، يهٞ ٜتٛق٢ املػًُٕٛ َِٓٗ، ٫ٚ ٜٓدسعٛا بإزعا٥ِٗ اٱاميإ، 

هٕٛ عًِٝٗ ا٭ْاٌَ َ#ٔ اير#ٝغ، ٚ شا   ٚ شا ناْٛا حيبٕٛ املػًُني  شّا ملاشا ٜع
فًُاشا  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ناْٛا َ٪َٓني مبا أْعٍ اهلل ع٢ً ايٓ  ضبُس 

ٜبره##ٕٛ املػ##ًُني ٫ٚ حيبِْٛٗ،خكٛق##ّا ٚإ ق##٬ت ايكطب##٢ ٚايطن##ا     
ٚاسبًف تطبط بِٝٓٗ ٚبني املػًُني، فًُاشا قاضٚا ٜبرهٕٛ املػًُني  ، َع  

ايبكا٤ ع٢ً ساٍ اسب  ٚاملٛز٠ هلِ، ٚضدا٤ اشب   إٔ املػًُني سطقٛا ع٢ً
 ٚاٱاميإ هلِ.

ق#٢ً  ٚتبني اٯ١ٜ اسبطز ايصٟ قاض عًٝ٘ ايهفاض بعس بعج١ ايٓ  ضبُ#س  
ٚتسٍ ع٢ً ؾ#ٝٛ  املعذ#عات اي#يت د#ا٤ بٗ#ا ٚتك#سٜل        اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ايٓاؽ بٗا، ٚزخٍٛ ايٓاؽ ل اٱغ٬ّ مجاعات ٚأفٛاد#ّا، ٚب#سٍ إٔ ٜك#ّٛ    

                                                 

 .9غٛض٠ ايبكط٠  (1) 
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ض بت##ٛبٝذ  خ##ٛاِْٗ اي##صٜٔ زخً##ٛا ل اٱغ##٬ّ، ف##إ ٖ##٪٤٫ املػ##ًُني ايهف##ا
أخ##صٚا ٜ##سعٕٛ ايهف##اض    اٱغ##٬ّ غ##ٛا٤ َ##ٔ  خ##ٛاِْٗ ٚأق##اضبِٗ أٚ َ##ٔ 

 غ ِٖ.
فٝسخٌ املػًِ  ل اٱغ٬ّ يٝدطز ل ايّٝٛ ايجاْٞ ل اير#عٚ، ٚأسٝاْ#ّا    

، َٚػتعس ٫ٜعًِ ازب١ٗ اييت خيطز  يٝٗا، ٚيهٓ٘ َؿتام يًذٗاز ل غبٌٝ اهلل
 يًتهش١ٝ ٚعاؾل يًؿٗاز٠.

فذا٤ت ٖصٙ اٯٜ#١ يتش#صضٙ َ#ٔ قَٛ#٘ ٚأق#شاب٘ ل ايهف#ط ٚايه#٬ي١،        
ٚتكٍٛ ي٘ ٫ تكؼ ٖ٪٤٫ بٓفػ#و، فاْ#ت آَٓ#ت ع#ٔ  خ#٬م ٚسػ#ٔ ْٝ#١،        
ٖٚ٪٤٫ ٜسعٕٛ اٱاميإ حبهطتو نصبّا َٚهطّا، ٚتًو آ١ٜ  عذاظٜ#١ ل ق#ٝغ   

ًِ أغ##باب اٱس## اظ ٖٚ##صٙ  ا٭َ##إ ٚايت##ٛقٞ عٓ##س املػ##ًُني  ش ت##٬ظّ املػ##  
 ا٭غباب يٝػت َٔ ايٛدسإ ٚايتذطب١.

ب##ٌ د##ا٤ت َ##ٔ عٓ##ساهلل ع##ع ٚد##ٌ ل ايك##طإٓ ٖٚ##ٛ نت##اب ايػ##ُاٟٚ   
اشبايس، نٞ تطٌ اٯ١ٜ عً#٢ ن#ٌ َػ#ًِ ٚذب#صضٙ ٚت#سعٛٙ    ايٝكع#١ ٚع#سّ        
ايٛث##ٛم مب##ٔ ٜ##سعٞ اٱامي##إ َ##ٔ غ##  املػ##ًُني ٜٚه##ٕٛ ايٛد##سإ ٚايتذطب##١ 

ايك#طإٓ َ#ٔ عٓ#س اهلل، ٚ ساهت#٘ باي٬ضب#سٚز َ#ٔ        ؾاٖسٜٔ ع٢ً قسم ْعٍٚ
 ايٛقا٥ع ٚا٭سساخ.

َٚٔ اٯٜات إٔ اٯ١ٜ ٫تتهُٔ  رب#اش أٟ فع#ٌ أٚ عكٛب#١ ظاد#ط٠ عً#٢      
ٖصا اٱزعا٤ ايهاشب َٚا ٜٓطٟٛ عًٝ٘ َٔ ايٓفام ٚاملدازع١ ٚايرـ، ٚضباٚي١ 

َا١ٖٝ  غتسضاز املػًُني    َٓاظٍ ايفت١ٓ ٚاٱفتتإ، بٌ  نتفت باٱخباض عٔ 
 قٛهلِ ٚنٝف أْ٘ نصب ٚظٜف.

ٚ٭ٕ اٯ١ٜ دا٤ت يتأزٜ  ٚتعًِٝ املػًُني خاق١، ٚاٱْؿراٍ ايسا٥ِ  
بتٛبٝذ ٚتبهٝت اٯخطٜٔ قس ٜهٕٛ بطظخّا زٕٚ تأزٜ  ايصات ٚاٱيتفات    
قٝغ املدازع١ ا٭خط٣، فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يت١ُٝٓ ًَه١ اسبصض ٚاٱس اظ عٓس 

 املػًُني َتشسٜٔ َٚتفطقني.
 ٚل ايًكا٤ بني املػًِ ٚغ ٙ ٚدٛٙ: 
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 يتكا٤ املػًِ َع غ  املػًِ ٚ زعا٤ ٖصا اير  اٱاميإ بٓب٠ٛ ضبُس ا٭ٍٚ:
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ًٜتكٞ املػًِ َع غ  املػًِ ايصٟ ٫ٜسعٞ اٱامي#إ بٓب#٠ٛ ضبُ#س     ايجاْٞ:
 ٚعسّ اٱزعا٤ ٖصا ع٢ً ؾع : ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 دشٛز ايهافط، ٚدباٖطٙ بايهفط. ا٭ٚ :
 اٱْؿراٍ بأَٛض ايسْٝا ٚايتذاضات ٚايعضاعات. ايجا١ْٝ:
 ٫ٜطٜس ايهافط اٱزعا٤ أَاّ املػًِ اٱاميإ. ايجايج١:
ٜعٗط ايهافط عٓس ايًكا٤ باملػًِ ايعسا٠ٚ يًُػًُني، ٚاٱْه#اض   ايجايح:
 ْٚعٍٚ ايكطإٓ.ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٓب٠ٛ ضبُس 

١ٜ باملع٢ٓ ا٭عِ يتؿٌُ ٖ٪٤٫ أٜهّا، يٛدٛز أقشاب هلِ ٚدا٤ت اٯ
ٜسعٕٛ اٱاميإ ظٚضّا حبهط٠ املػًُني، فٝؿًُِٗ اسبهِ دطّٜا ٚ ْطباقّا ٱذباز 
ايػٓد١ٝ ٚامل١ً، ٭ٕ َجٌ ٖصا اٱزعا٤ قس ٜعٗط َِٓٗ أٜهّا ل سا٫ت، ٚق#س  
، ٜهتفٞ ايهافط باٱْكات يًُػًِ، ٌٖٚ ٖصا اٱْكات َٔ َك#ازٜل اٯٜ#١  

 ًٜٚشل بإزعا٤ اٱاميإ، ازبٛاب ٫.
٭ٕ اٯٜ##١ د##ا٤ت ق##طحي١ باٱخب##اض ع##ٔ ق##سٚض ايك##ٍٛ َ##ٔ ايهف##اض    

باٱاميإ، ف٬ ٜؿٌُ اٱْكات ٚسسٙ، ٖٚصا اٱْك#ات ل س#اٍ سك#ٛي٘ ق#س     
ٜهٕٛ َكس١َ يًٗسا١ٜ ٚاٱاميإ، فكٛهلِ آَٓا ظٚضّا ٚنصبّا يبؼ عً#٢ أْفػ#ِٗ   

 ايًبؼ ٚايِٖٛ عٔ املػًُني. ٚع٢ً املػًُني، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يسفع
ٌْ ؤًُْالَءِ صُذِذٌَُّّيٌُْٚملا دا٤ قٛي٘ تعا  ط ص دا٤ ٖصا ايؿطط َٔ اٯ١ٜ يطمح١ ىَجؤَّْضُ

املػًُني َٚٓعِٗ َٔ ايرٛاٜ#١ ٚايتك#سٜل بايٓف#ام ٚايه#صب ٚ زع#ا٤ اٱامي#إ       
ظٚضّا، ٖٚٛ َٔ ايًطف اٱهلٞ باملػًُني  ش إٔ اٯ١ٜ ٚاق١ٝ َٔ دعٌ ايهف#اض  

   ٚغ١ًٝ يٲنطاض باٱغ٬ّ ٚاملػًُني.ٖصا اسب
فُع س  املػًُني ير ِٖ َٔ أٌٖ املًٌ فاِْٗ ٫ٜكسقٕٛ بإزع#ا٥ِٗ   

اٱامي##إ، مم##ا ٜع##ين ع##سّ ايطن##ٕٛ، ٚاٱس## اظ َ##ٔ  ه٬عٗ##ِ عً##٢ ا٭غ##طاض 
ٚا٭َٛض اشباق١ يًُػًُني، َٚاعٓسِٖ َ#ٔ ايٓٛاٜ#ا ايعاَ#١ ٚاشباق#١، فُ#ٔ      

ّ ٚذبكٝ#ل ايراٜ#ات اسبُٝ#س٠ اي#يت د#ا٤ بٗ#ا       ايٓٛاٜا َا ٜتعًل مبكًش١ اٱغ#٬ 
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ايكطإٓ ٚايػ١ٓ، َٚٓٗا َا ٜهٕٛ ؾأّْا خاق#ّا، ٚأَ#طّا ٜتعً#ل ب#صات املػ#ًِ ل      
 عًُ٘ َٚهػب٘ ٚأغطت٘.

فذا٤ت اٯ١ٜ يٲس اظ َطًكّا َٔ دع#ٌ غ#  املػ#ًِ بطاْ#١ ٚ ٕ  زع#٢      
ا اٱاميإ، ٚيٝؼ َٔ أ١َ َٔ ا٭َِ ضظقٗا اهلل عع ٚدٌ ٖصا اٱس اظ، ٚدعًٗ

متتًو ايكسض٠ ع٢ً ايفع#ٌ ٚايتُٝٝ#ع ب#ني ايك#ٍٛ ايك#ازم ٚايك#ٍٛ ايه#اشب،        
 ٚتطت  ا٭ثط ع٢ً ايكٍٛ، ٚنإٔ ٖٓاى ٬َظ١َ بني عسّ اٱاميإ ٚاقعّا.

ٚبني ظٜف  زعا٥٘ ظاٖطّا،  ٫ إٔ ٜطاز املع٢ٓ ا٭خل َٔ اٯٜ#١ ٚأْٗ#ا    
دا٤ت خبكٛم قّٛ َٔ أٌٖ ايهتاب ٚاملؿ#طنني ْٗ#ت اٯٜ#١ ايػ#ابك١ ع#ٔ      

غتٝطاِْٗ، فذا٤ ٖصا ايؿطط َٔ اٯ١ٜ يبٝإ قف١ َٔ قفاتِٗ، ٖٚٞ  زعا٤  
 اٱاميإ نصبّا يًٛقٍٛ    َطات  ايبطا١ْ ٚاٱنطاض باملػًُني َٔ َٓاظهلا.

 َٚٔ  عذاظ اٯ١ٜ أْٗا دبُع بني: 
 اٱس اظ. ا٭ٍٚ:
 ايبؿاض٠. ايجاْٞ:
 ايبعح ع٢ً ايػه١ٓٝ. ايجايح:
 ل املعاضف.ايسع٠ٛ    اٱضتكا٤  ايطابع:

 اسبح ع٢ً اٱدتٗاز ل ايػعٞ ل َطنا٠ اهلل. اشباَؼ:
أَا ا٭ٍٚ ٖٚٛ اٱس اظ ف#إ اٯٜ#١ تٓبٝ#٘    ي#عّٚ ع#سّ ايتك#سٜل مب#ا        

ٚٚاقعِٗ ٜسٍ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜكٛي٘ ايهفاض َٔ اٱاميإ بٓب٠ٛ ضبُس 
 ع٢ً ظٜف ٚنصب قٛهلِ ٭ِْٗ أقطٚا ع٢ً ايبكا٤ ل َٓاظٍ ازبشٛز.

ٚأَا ايجاْٞ فإٔ اٯ١ٜ تتهُٔ ايبؿاض٠ بإتػا  ضقع#١ اٱغ#٬ّ ٚن#عف     
ٖٚٚٔ ايهفاض، ٚعذ#عِٖ ع#ٔ  جي#از اسبذ#١ ٚايػ#ب  يبك#ا٥ِٗ عً#٢ ايهف#ط         

 ٚازبشٛز ست٢ ٚيٛ ناْت تًو اسبذ١ َٔ ازبسٍ.
ٚاَا ايجاي#ح ف#إ املػ#ًُني أق#بشٛا ل َ#أَٔ َ#ٔ  غ#تسا١َ ٚ تك#اٍ          

خا٥فني عادعٜٔ عٔ  بطاٍ اٯٜات ٚيٛ تعسٟ ايهفاض عًِٝٗ  ش أقبض ايهفاض 
 باملرايط١ ٚايِٖٛ.
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ٚأَا ايطابع فإ ت٠ٚ٬ اٯ١ٜ بصاتٗا  ضتكا٤ ل املعاضف، ٚذبكٌٝ عًُٞ،  
نُا أْٗا ذب#ح عً#٢ ايت#سبط ٚتبع#ح عً#٢ ايتُٝٝ#ع ب#ني ايك#سم ٚايه#صب ل          

 َٛانٝع اٱاميإ.

 إذا نقىكى" قبنىن "
 ٚ  ختب#اض، َٚ#ٔ اٯٜ#ات ل    يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايسْٝا زاض  َتش#إ 

خًل اٱْػإ  ْعساّ اٱغتجٓا٤ ل َهاَني اٱَتشإ ٚاٱختباض فهٌ  ْػ#إ  
ٜٛاد٘ اٱَتشإ ٚاملػا٥ٌ اٱبت١ٝ٥٬ نٌ ّٜٛ َطات َتعسز٠، ْعِ ٖصا اٱبت٤٬ 
َٔ ايهًٞ املؿهو ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطات  ٚنٝفٝات طبتًف١ َٚتبا١ٜٓ، فُ#ع  

 اٱاميإ ٜأتٞ أَطإ:
 تدفٝف َٔ اٱبت٤٬، ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ:اي ا٭ٍٚ:
 َا١ٖٝ ٚنٝف١ٝ اٱبت٤٬. ا٭ٍٚ:
 تر  َٛنٛ  اٱبت٤٬. ايجاْٞ:
 َاٜبعج٘ اٱاميإ ل ايٓفؼ َٔ سػٔ ايٓعط ٚاٱختٝاض. ايجايح:
 ايػ١َ٬ ل  تبا  ايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ. ايطابع:

 غبٌ اهلسا١ٜ اييت تٝػط يًُػًِ  ختٝاض ايكٛاب. اشباَؼ:
 ها٠٤  بٗس٣ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ٚايتكٝس بأسهاّ ايؿطٜع١.اٱغت ايػازؽ:
  رباش غ ٠ املػًُني أغ٠ٛ ٚغبٌ ضؾاز. ايػابع:
 غ١َ٬ ايكطإٓ َٔ ايتشطٜف ٚايترٝ . ايجأَ:
 ْعساّ ايًبؼ ٚاي زٜ#س ل ا٭سه#اّ، ف#اسب٬ٍ ب#ني، ٚاسب#طاّ       ايتاغع:

ايٓٗ##ٞ ب#ني، ٚسُٝٓ##ا د#ا٤ت اٯٜ##١ ايػ##ابك١ مبٛن#ٛ  ايبطاْ##١ فاْٗ#ا ته##ُٓت     
ايك##طٜض ع##ٔ  رب##اش غ##  املػ##ًِ بطاْ##١، ٚد##ا٤ شن##ط َٛن##ٛ  ايبطاْ##١، َ##ٔ   
عٓساهلل، فه٬ّ َٓ٘ تعا  عً#٢ املػ#ًُني، ٚيًتدفٝ#ف ع#ِٓٗ، َٚٓ#ع تػ#طب       

 ازبٗاي١ ٚايرف١ً هلِ خبكٛم اٱختٝاض.
 : ايتٛفٝل    َػايو ايك  ٚايتك٣ٛ ٚاٱغتكا١َ.ايعاؾط

 ًِ ٚاسبه١ُ. َت٤٬ قًٛب املػًُني بايع: اسبازٟ عؿط
 قٝاّ املػًُني با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط. ايجاْٞ عؿط:
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اٱْكات يًٓكض ٚاٱغتُا  ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  ايجايح عؿط:
 املٓهط.

ايتشصٜط َٔ ايصٜٔ نفطٚا ٚ دتٓاب تٛيِٝٗ ٚايطنٕٛ  يِٝٗ  ايطابع عؿط:
 ٚ رباشِٖ بطا١ْ.

 ٓطل باسبه١ُ. تبا  َٓاٖر ايكٛاب ٚامل اشباَؼ عؿط:
ؾ##ٝٛ  املٛعع##١ ٚاٱسػ##إ ٚا٭خ##٬م اسبُٝ##س٠ ب##ني   ايػ##ازؽ عؿ##ط:

 ايٓاؽ.
ا٭دط ٚايجٛاب،  ش إٔ اٱبت٤٬ ل اسبٝ#ا٠ اي#سْٝا ؾ#اٌَ يًٓ#اؽ      ايجاْٞ:

مجٝع##ّا، شن##ٛضّا أْاث##ّا ، ٚيه##ٔ اٱامي##إ جيع##ٌ  ب##ت٤٬ املػ##ًِ َٓاغ##ب١ يٮد##ط   
، حيُ#ٌ َع#٘ َٓٗ#ا اي#عاز     ٚايجٛاب، يتهٕٛ ايسْٝا بايٓػب١ ي#٘ َعضع#١ يٰخ#ط٠   

ٚاملتا     عامل اي ظر ٜٚ#ّٛ اسبػ#اب ٭ٕ اٱغ#٬ّ ؾ#طط قب#ٍٛ ا٭عُ#اٍ       
 ٚتطت  ايجٛاب عٝٗا.

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يٝشطظ املػًُٕٛ ايجٛاب باسبصض ٚاسبٝط١ َٔ اي#صٜٔ  
نف##طٚا، ٫ٚ ٜر## ٚا بك##ٛهلِ )آَٓ##ا( ب##ٌ ٜػ##تُطٕٚ ب##أزا٤ ايف##طا٥ض ٚفع##ٌ     

ٜٔ نفطٚا بطا١ْ ٚخاق١، ٚتك#سٜط اٯٜ#١ )ٚ شا   ايكاسبات ٚ دتٓاب  رباش ايص
يك##ٛنِ مل ٜه##طٚنِ ل  امي##اْهِ(  ش ت##سٍ اٯٜ##١ عً##٢  غ##تبا١ْ هطٜ##ل اسب##ل، 

ِ  ٚظٗٛض َعذعات ايٓ  ضبُس  ، ٚثب#ات املػ#ًُني   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚغ#ً
 ع٢ً اسبل ٚاهلس٣.

ٚمل تكٌ  اٯ١ٜ )ٚ شا يكٝتُِٖٛ( مما ٜسٍ ع٢ً إٔ املػًُني َانٕٛ ل  
اٱاميإ، ٜٚباؾطٕٚ أعُاهلِ َٔ غ  سطز أٚ نٝل، ٚإٔ ايهفاض يٝػٛا هطٜل 

َعِٗ زا٥ُّا ل أعُاهلِ، ٚيهٔ ٬ٜقِْٛٗ أسٝاْ#ّا مل#ا ت#سٍ عًٝ#٘ أزا٠ ايؿ#طط      
 ) شا(.

ٚتسعٛ اٯ١ٜ املػًُني ٚاملػًُات    ايٝكع١ ٚاسبٝط١ عٓس ٬َقا٠ ايهفاض 
املػ##ًُني ايرفً##١ ٚع##سّ ايرفً##١ ع##ٔ ايًك##ا٤ َٚٛان##ٝع٘،  ش تط##طز اٯٜ##١ ع##ٔ 

ٚازبٗاي١، ٚمتٓع َٔ َفاد١٦ ايهفاض ٚيكا٥ِٗ بِٗ، ٚقس شنط اهلل عع ٚدٌ ل 
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ًَىَقَذْ آصَْْنَج ىُقََْوجَُ ثىْذِنََْوزَ ؤَُْ   ايكطإٓ يكُإ  ش آتاٙ اهلل اسبه١ُ، قاٍ تعا ط

 .(1) صثشْنُشْ ىِيَّوِ

ٚأْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً املػًُني فذع#ٌ ن#ٌ آٜ#١ َ#ٔ آٜ#ات ايك#طإٓ         
 سه١ُ َٚٛعع١، ٖٚٛ َٔ َكازٜل تػُٝتٗا آٜات.

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ باسبه١ُ ل ايك٬ت ٚاملعا٬َت ٚيعّٚ ايجبات ع٢ً 
 اٱاميإ عٓس ايًكا٤ َع غ  املػًُني، ٜٚأتٞ ٖصا ايًكا٤ ع٢ً ٚدٛٙ:

 ساٍ اسبهط ٚل ايػٛم ٚاحمل١ً ٚأَانٔ اٱدتُا .ا٭ٍٚ:
فك١ بني املػًِ ٚغ ٙ  تفاقّا ل ساٍ ايػفط َٚاحيكٌ فٝ٘ َٔ ايط ايجاْٞ:

َّجؤَُّّيَوج ثىَّوزَِِّ   أٚ عٔ قكس ٚععّ َٔ أٍٚ ايػفط نُا ٜسٍ عًٝ٘ قٛي٘ تع#ا  ط 

آٍَنُووٌث شَوويَجدَرُ دَْْوونِنٌُْ إِرَث دَعَووشَ ؤَدَووذَمٌُْ ثىََْووٌْسُ دِوو َ ثىٌَْصِووَّْزِ ثعْنَووجُِ رًََث ػَووذْهٍ ٍِوونْنٌُْ ؤًَْ       

 .(2)صضٌُْ ظَشَدْضٌُْ فِِ ثألَسْضِآخَشَثُِ ٍِِْ غَْْشِمٌُْ إُِْ ؤَّْ

َٓاغ##ب١ ازب##ساٍ ٚاٱستذ##از، َٚ##ا فٝ##٘ َ##ٔ غ##ب  يٲدتُ##ا   ايجاي##ح:
 ٚ ْكات ايٓاؽ.

ٜأتٞ ايًكا٤ فطعّا يًك٬ت اٱدتُاع١ٝ نك#١ً ايكطب#٢ ٚايطن#ا     ايطابع:
 ٚازبٛاض ٚايعٗس.
 ايًكا٤ ساٍ ايكتاٍ ٚاسبطب. اشباَؼ:

 هُٔ اٱخباض عٔ أَٛض:ٚتأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ ؾا١ًَ يهٌ املٝازٜٔ يتت
 زع٣ٛ ايصٜٔ نفطٚا اٱاميإ.ا٭ٍٚ:
 ظٜف ٚنصب ٖصٙ ايسع٣ٛ. ايجاْٞ:
 ؾس٠ برض ايهفاض يًُػًُني. ايجايح:

                                                 

 .12غٛض٠ يكُإ (1) 
 .106غٛض٠ املا٥س٠ (2) 
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ٚدا٤ت اٯٜ#١ بك#ٝر١ ازبُ#ع ل هطفٝٗ#ا، يت٪ن#س إٔ املػ#ًُني ٬ٜق#ٕٛ        
غ ِٖ نأ١َ َتشس٠، دبتُع ع٢ً اٱاميإ بسيٌٝ إٔ غ ٖ#ِ ٜ#سعٞ مبه#طتِٗ    

 اٯ١ٜ، ٚ شا ٫قٛا بعههِ.اٱاميإ، فًِ تكٌ 
بٌ دا٤ت اٯ١ٜ بكإْٛ ٜترؿ٢ سا٫ت يكا٤ات املػًُني بر ِٖ، ٚفٝ٘ 
ز٫ي١ ع٢ً عُّٛ قٝر١ اٱاميإ ٚايسع٣ٛ    اهلل عٓس املػًُني مجٝعّا، ٚإٔ 
ايهفاض خيؿٕٛ املػًُني َتشسٜٔ َٚتفطقني، ٚست٢ يٛ ٫ق#٢ ازبُاع#١ َ#ِٓٗ    

ٱَت٬ن٘ اسبذ١ ٚاي ٖ#إ عً#٢ ق#سم    املػًِ فاِْٗ ٜسعٕٛ اٱاميإ حبهطت٘ 
 ٚثبات٘ ع٢ً اٱاميإ. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْب٠ٛ ضبُس 

ٚمبا إٔ أسهاّ اٯٜ#١ ايكطآْٝ#١ باقٝ#١    ٜ#ّٛ ايكٝاَ#١ ٫ٚتٓشك#ط بأٜ#اّ         
ايتٓعٌٜ فإ اٯ١ٜ ذبصٜط زا٥#ِ، ٚباع#ح يًػ#ه١ٓٝ ل ْف#ٛؽ املػ#ًُني ٚع#سّ       

زبشٛز، فطا١ٜ اٱغ٬ّ ٖٞ ايعايٝ#١  اشبؿ١ٝ َٔ غًب١ ايهفاض ٚظٗٛض ايهفط ٚا
حبٝح ٜتعاٖط ايصٟ ٬ٜقٞ املػًُني باٱاميإ َهطّا أٚ سباد١ ل ْفػ#٘ أٚ َ#ٔ   
أد##ٌ ايٓف##اش    صبتُع##ات املػ##ًُني ٚاٱه##٬  عً##٢ أغ##طاضِٖ ٚايت##أث  ل  

 ْٛاٜاِٖ ٚععا٥ُِٗ.
فذ##ا٤ت اٯٜ##١ بايتش##صٜط املطً##ل ٚاٱخب##اض ع##ٔ ق##إْٛ نً##ٞ ٖٚ##ٛ  شا    

يصٟ ٜكسض نصبّا ْٚفاقّا َع َا ربفٝ٘ ايكًٛب، فاملساض ع٢ً َا تعاضض ايكٍٛ ا
 ربفٝ٘ ايكًٛب َٚا ٜعٗط اٱْػإ ل خًٛت٘ َٔ أٺغباب املٛز٠ أٚ اسبػس.

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝإ ظٜف قٍٛ ايهف#اض آَٓ#ا عٓ#س يك#ا٥ِٗ املػ#ًُني      
بفهض َاٜهُطٕٚ َٔ ايرٝغ ٚايهطٙ يًُػًُني ٭ِْٗ غاضعٛا    ايتكسٜل 

 ٚايتٓعٌٜ ٚايٓب٠ٛ.باسبل 
فذا٤ املسز ٚايعٕٛ َٔ اهلل عع ٚدٌ يًُػًُني يٝبك٢ غ٬سّا بأٜسِٜٗ  

   ّٜٛ ايكٝا١َ، ٜٚهٕٛ سطظّا ٚٚاق١ٝ عٓس ايًكا٤، ٚل غ  َٓاغبات ايًكا٤، 
ملا ت ؾض عٓ٘ َٔ قٛاعس نًٝ#١ ل ا٭سه#اّ ٚاملع#ا٬َت، ٚل  زع#ا٤ ايهف#اض      

ِ، ٚظدط ع#ٔ َ#ٛادٗتِٗ املػ#ًُني ل    اٱاميإ عٓس يكا٤ املػًُني سذ١ عًٝٗ
 غٛح أملعاضى، ٚزع٠ٛ ي ى ايعسا٠ٚ ٚايبرها٤ يٲغ٬ّ ٚاملػًُني.

 ػهى املنبسبت



 67ز اميإَعامل اٱ                                                                 ص97ط

 

مل ٜطز يفغ )يكٛنِ( ل ايكطإٓ  ٫ ل ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطامي١، َٚٔ اٯٜ#ات  
إٔ ٜأتٞ ايًف#غ خبك#ٛم املػ#ًُني َٚ#ٔ ٬ٜق#ِٝٗ َ#ٔ أٖ#ٌ املً#ٌ ا٭خ#ط٣          

إ ٚاٱق#طاض ايع#اٖطٟ َ#ِٓٗ بك#سم ْب#٠ٛ ضبُ#س       ٜٚهٕٛ َٛنٛ  ايًكا٤ اٱامي
 ْٚعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓساهلل. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ًَإِرَث ىَقٌُث ثىَّزَِِّ آٍَنٌُث ٚايكطإٓ ٜفػط بعه٘ بعهّا، ٚقس ٚضز قٛي٘ تعا  ط

، (1) صؤَصُذَذ عٌَُّيٌُْ دََِج فَضَخَ ثىيَّوُ ػَيَوْْنٌُْ  قَجىٌُث آٍَنَّج ًَإِرَث خَالَ دَؼْعُيٌُْ إِىََ دَؼْطٍ قَجىٌُث ؤَصُذَذ عٌَُّيٌُْ قَجىٌُث
ق٢ً اهلل عًٝ٘ مما ٜسٍ ع٢ً ٚدٛز  قطاض نُين عٓس فطٜل بكسم ْب٠ٛ ضبُس 

 .ٚآي٘ ٚغًِ
ٚقس دا٤ت اٯٜات حبح املػًُني ع٢ً ازبٗاز عٓ#س يك#ا٤ ايهف#اض ق#اٍ      

، ٚفٝ##٘  ؾ##اض٠    إٔ (2)صىُّووٌىٌُْ ثألَدْدَووجسَإِرَث ىَقِْووضٌُْ ثىَّووزَِِّ مَفَووشًُث صَدْف ووج فَووالَ صٌَُتع##ا  ط

ايهف##اض ٫ٜكف##ٕٛ عٓ##س ع##ض ا٭ْاَ##ٌ عً##٢ املػ##ًُني، ب##ٌ  ْٗ##ِ ٜٛادٗ##ٕٛ    
املػًُني ل َٝازٜٔ ايكتاٍ، ٚيٛ ناْٛا آَٓٛا سكّا ملا ساضبٛا املػًُني، ٚ عتسٚا 
عًِٝٗ ٚع٢ً زٜاضِٖ، ٚقس دا٤ت َاز٠ ايًكا٤ ل ايكطإٓ بايبؿط٣ يًُػًُني، 

 يًهافطٜٔ. ٚايٛعٝس
 ش ٜتأش٣ املػًُٕٛ َٔ يكا٤ ايهفاض ل ساٍ املػًِ ٚساٍ اسبطب، أَا  

ساٍ املػًِ فإ ايهفاض ٜسٸعٕٛ اٱاميإ نصبّا ٚتبسٚ ايبرها٤ ع٢ً أف#ٛاِٖٗ،  
ٚأَا ل ساٍ اسبطب فإ املػًُني ٜبصيٕٛ ايٛغع ل ازبٗاز َِٚٓٗ َٔ ٜكتٌ 

٠ بًكا٤ اهلل عع ٚدٌ ٚايفٛظ بازب١ٓ ل غبٌٝ اهلل، يتأتٞ اٯٜات ايكطآ١ْٝ بايبؿاض
 فٌََقَجىٌُْ ثىيَّوُ شَشَّ ٚايطنٛإ ٚا٭َٔ ٚايػ١َ٬ َٔ أٖٛاٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، قاٍ تعا  ط

 .(3) صرَىِلَ ثىًٌَِْْْ ًَىَقَّجىٌُْ َّعْشَرً ًَعُشًُسًث

                                                 

 .76غٛض٠ ايبكط٠ (1) 
 .15غٛض٠ ا٭ْفاٍ (2) 
 .11غٛض٠ اٱْػإ (3) 
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ٚدا٤ ايٛعٝس يًهفاض عٓس يكا٥ِٗ اهلل عع ٚدٌ ل اٯخ#ط٠ ق#اٍ تع#ا      
 .(1)صٌث ًََّيْؼَذٌُث دَضََّ ُّالَقٌُث ٌٍََّْيٌُْ ثىَّزُِ ٌُّػَذًَُُفَزَسْىٌُْ َّخٌُظُط

 صًَإِرَث خَيٌَْثقٛي٘ تعا  ط

 بتسأ ٖصا ايؿطط َٔ اٯ١ٜ باغِ ايؿطط ) شا( ٚنصا ايؿطط ايػابل َٔ 
 ص، َٚٔ أغطاض  غِ ايؿطط ل املكاّ أَٛض:ًَإِرَث ىَقٌُمٌُْاٯ١ٜ ط

 اض.بٝإ سايتني َٔ سا٫ت ايهف ا٭ٍٚ:
 ايتبأٜ ٚايتهاز ل ساٍ ايهفاض. ايجاْٞ:
 حيتٌُ ساٍ ايهفاض تعسزّا ٚسكطّا ٚدٗني: ايجايح:
يٝؼ يًهفاض  ٫ يكا٤ املػًُني ٚقٛهلِ آَٓا، أٚ اشب٠ًٛ فُٝا بِٝٓٗ  ا٭ٍٚ:

 ٚعض ا٭قابع غٝعّا ع٢ً املػًُني.
 تعسز أسٛاٍ ايهفاض. ايجاْٞ:

ايتهاز ٚايتب#أٜ ل ق#ٍٛ    ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ، فكس دا٤ت اٯ١ٜ يصنط
ٚفعٌ ايهفاض خبكٛم قًتِٗ َع املػًُني ٖٚٓ#اى س#ا٫ت بُٝٓٗ#ا نُ#ا ل     

ص، ًَإِرَث قِْوَ ىَيٌُْ آٍِنٌُث مَََج آٍََِ ثىنَّجطُ قَوجىٌُث ؤَُّوؤٍُِِْ مَََوج آٍَوَِ ثىغُّوفَيَجءُ     قٛي٘ تعا  ط

ٚست٢ ٖصٙ ايك١ً فٝٗا ٚدٛٙ أخ#ط٣ َٓٗ#ا ايًك#ا٤ عٓ#س املٛادٗ#١، ٚسك#ٍٛ       
 ايكتاٍ بني املػًُني ٚايهفاض نُا ل بسض ٚأسس ٚاشبٓسم.

يكس دا٤ت اٯ١ٜ ايهطامي١ بعح اسبصض ل ْف#ٛؽ املػ#ًُني بهؿ#ف ايرٝ#      
 فُٝا خيل َا ٜكٛي٘ ٜٚفعً٘ ايهفاض ل خًٛتِٗ ، ٚ ْفطاز بعهِٗ ببعض يٛدٛٙ:

اٱخباض عٔ ظٜف قٛهلِ )آَٓا( فكس أقبض املػًُٕٛ ب ن١ ٖصٙ  ا٭ٍٚ:
 ٜكسقٕٛ بإزعا٤ ايهفاض اٱاميإ.اٯ١ٜ ٫ 

ٌٖ ٜٓشكط عسّ ايتكسٜل بِٗ بٗصا ايكٍٛ أّ ٖٛ أعِ، ازبٛاب  ايجاْٞ:
ٖٛ ايجاْٞ  ش دبعٌ اٯ١ٜ َٛنٛع١ٝ يًشصض ٚاسبٝط١ َِٓٗ نُا ل باب ايٛزٜع١ 

 ٚا٭َا١ْ ٚايؿٗاز٠ ع٢ً ايٛق١ٝ ل اسبهط.
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 بتع#ازٙ   نطاّ املػًُني بإخباضِٖ عٔ ساٍ عسِٖٚ ل غٝبت٘ ٚ ايجايح:
 عِٓٗ.

َٓع ايفطق١ ٚاشب#٬ف ب#ني املػ#ًُني، فً#٫ٛ ٖ#صٙ اٯٜ#١ ايهطامي#١         ايطابع:
يكسم فطٜل َٔ املػًُني بكٍٛ غ ِٖ )آَٓا(، ٚقايٛا ْأخصِٖ ع٢ً ايعاٖط، 
ْٚكبٌ ايٝػ ، َع ايتفا٩ٍ باشب  ٚاملعٜس، فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتذعٌ املػًُني 

 َتشسٜٔ ٜسضنٕٛ غ٤ٛ ْٛاٜا غ ِٖ.
متػو املػًُني بايكطإٓ ٚآٜات٘، ٚايطدٛ  ايٝ٘ ل َعطف١ أسٛاٍ  اشباَؼ:

 ا٭َِ ٚأٌٖ املًٌ، ٚتًكٞ آٜات٘ بايكبٍٛ.
فُٔ خكا٥ل خ  أ١َ تًكٞ أخباض ايهتاب بايتػًِٝ ٚايتكسٜل ٚقس  

 فاظ بٗصٙ اشبك١ً املػًُٕٛ.
ٚتبني اٯ١ٜ غطّا َٔ أغطاض عًّٛ ايرٝ  ل ايكطإٓ اييت تفهٌ اهلل ع#ع  

ٚاملػ#ًُني عًٝٗ#ا،    ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ     ع اي#ٓ  ضبُ#سّا   ٚدٌ ٚأهً# 
 يٝهٕٛ ع٢ً ٚدٛٙ:

  ْ٘ نٝا٤ ٜٓ  زضٚب عٌُ املػًُني. ا٭ٍٚ:
فٝ٘ َٓع َٔ ايفطق١ فُٝا بِٝٓٗ، فُت#٢ َ#ا  هً#ع املػ#ًُٕٛ عً#٢       ايجاْٞ:

 أسٛاٍ ا٭َِ ايػابك١ فاِْٗ ٜهْٕٛٛ ع٢ً سٝط١ ٚسصض َٔ نٝسِٖ.
ٛف ل قًٛب ايهفاض َٔ املػًُني، ٚخؿٝتِٗ بعح ايفع  ٚاشب ايجايح:

َٔ ْعٍٚ قطإٓ ٜفهشِٗ َط٠ أخط٣ ٜٚهؿف عُا ٜٕٓٛٚ َٔ ايػ#٤ٛ ٚامله#ط   
 يًُػًُني.

ل ٖصا اٱخباض ْفع يٲغ٬ّ، ٚتجبٝت ملباز٥٘، ٚقٝا١ْ ٭سهاّ  ايطابع:
 ايؿطٜع١.

 ل نؿف ساٍ ايهفاض ل خًٛتِٗ ضمح١ َٔ ٚدٛٙ: اشباَؼ:
ًُني ٭ٕ نؿف ساٍ ايعسٚ عٕٛ عً#٢ ايترً#     ْ٘ ضمح١ باملػ ا٭ٍٚ:

 عًٝ٘.
فٝ##٘ زع##٠ٛ يًهف##اض ي##سخٍٛ اٱغ##٬ّ، ٭ٕ نؿ##ف س##اهلِ ل     ايج##اْٞ:

خًٛتِٗ  عذاظ، ٚؾاٖس ع٢ً ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل، خكٛقّا ٚإٔ اٯ١ٜ 
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تسٍ بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ ع٢ً إٔ ايهفاض ٜٓعُٕٛ قفٛفِٗ ، ٚل ساٍ  س اظ 
َٓع##١ ٚن##أِْٗ ٚاثك##ٕٛ َ##ٔ ع##سّ عً##ِ املػ##ًُني  ٚ ق##طاض عً##٢ ايهف##ط، ٚل

 حبػسِٖ ٚسٓكِٗ ٚعهِٗ ا٭ْاٌَ غهبّا ع٢ً اٱغ٬ّ ٚاملػًُني.
ٜػاِٖ ٖصا اٱخب#اض مبٓ#ع ايهف#اض َ#ٔ ايػ#عٞ ير#عٚ املػ#ًُني         ايجايح:

ٚايرسض بِٗ، ٚايععّ ع٢ً َباغتتِٗ، ٭ْ٘  ْصاض َٚكس١َ يهؿف َهط ايهفاض 
 َٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ.

ل اٯٜ##١ زع##٠ٛ يًٓ##اؽ ي##سخٍٛ اٱغ##٬ّ، ٭ٕ فه##ض أع##سا٤    :ايطاب##ع
 اٱغ٬ّ َكس١َ شبػاضتِٗ ٖٚعاميتِٗ، ٚغب  يبعح ايهعف ل قفٛفِٗ.

ْفط٠ ايٓاؽ َٔ ايصٜٔ نفطٚا ملا ل فعًِٗ َٔ ايتهاز ٚايتبأٜ،  اشباَؼ:
ق#٢ً  ٚعسّ اٱْكات هلِ سُٝٓا ٜبسٕٚ ايؿو ٚايطٜ  ل بعج١ ايٓ  ضبُس 

ْٚعٍٚ ايكطإٓ، ٭ِْٗ مل ٜعًٓٛا َج#ٌ ٖ#صا ايؿ#و عٓ#س      ٚغًِ  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘
 يكا٥ِٗ املػًُني بٌ ٜسٸعٕٛ خ٬ف٘.

 دتٓاب املػًُني  رباش ايهفاض بطا١ْ ٚخاق١، ٭ٕ َٔ ٜهُط  ايػازؽ:
ايعسا٠ٚ يو ٫ٜكض  رباشٙ خاق١ ٚتكطٜ  صبًػ٘ ٚ غتؿاضت٘ ٚ ه٬ع٘ ع٢ً 

 اٱغطاض.
مح١ بِٗ أْفػِٗ، فٗٛ َ#اْع  نؿف ساٍ ايهفاض ل خًٛتِٗ ض ايػابع:

َٔ متازِٜٗ ل املهط ٚايهٝس ل اشبفا٤، فُت٢ َا أزضنٛا إٔ عه#ِٗ ا٭ْاَ#ٌ   
ق#٢ً  َٔ ايرٝغ ع٢ً املػًُني، ٜعًِ ب٘ اهلل ٚتفهٌ ٚأخ  ب٘ اي#ٓ  ضبُ#سّا   

ٚاملػ###ًُني ف###إِْٗ ٜ### ززٕٚ ل ايػ###عٞ يٲن###طاض  اهلل عًٝ###٘ ٚآي###٘ ٚغ###ًِ 
 باملػًُني.

ُّٛ ايٓ#اؽ َ#ٔ غ#  املػ#ًُني، ٚمم#ٔ مل ٜعٗ#ط       اٯ١ٜ ضمح١ بع ايجأَ:
ايره  ٚايرٝغ ع٢ً املػ#ًُني ل خًٛت#٘،  ش اْٗ#ا ت#سعِٖٛ بهؿ#ف عً#ّٛ       
ايرٝ ، ٚفهض أٌٖ اسبػس ٚايه٬ي١ ، ٚبٝإ قبض ايهفط ، َٚا ٜ ؾض عٓ#٘  

 َٔ اسبػس ٚغًب١ ايٓفؼ ايرهب١ٝ ٚايؿ١ٜٛٗ.
ايفهض ل تسعِٖٛ يسخٍٛ اٱغ٬ّ ْٚبص ايهفط ٚايؿطى، ٚا٭َٔ َٔ  

 آٜات ايكطإٓ.
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فُٔ  عذاظ ايكطإٓ إٔ تأتٞ اٯ١ٜ تٛبٝدّا يكّٛ ٚأٌٖ ١ًَ ٚيهٓٗا تهٕٛ  
ظادطّا هلِ عٔ ايفعٌ ايكبٝض، َٚاْعّا َٔ َٛاق١ً  ٜصا٤ املػًُني ٚ ق#٬سّا  

ًٍََووج ؤَسْعَووويْنَجكَ إِالَّ سَدََْوووز   هل##ِ، ٖٚ###ٛ َ###ٔ عَُٛ###ات َٚك##ازٜل قٛي###٘ تع###ا  ط  

 .(1) صىِيْؼَجىََِ َ

ت##أتٞ ايطمح##١ اٱهلٝ##١ يًٓ##اؽ ل ٖ##صٙ اٯٜ##١ َتع##سز٠ ل دٗاتٗ##ا ٚل  ف 
أفطازٖا، مبع٢ٓ إٔ نٌ فطز ٚأٌٖ ١ًَ ٜٓايٕٛ املتعسز َ#ٔ ٚد#ٛٙ ايطمح#١ مل#ا     

 فٝٗا َٔ ٚدٛٙ:
ايس٫ي١ ع٢ً ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓساهلل عع ٚدٌ ملا ل اٯٜ#١ َ#ٔ    ا٭ٍٚ:

 ٚنؿف ايرٝ . عًِ ايرٝ  ٚتعًِٝ املػًُني غبٌ اٱس اظ ٚاٱختٝاض،
تأزٜ  ايٓاؽ ملا فٝ٘ خ ِٖ ْٚفعِٗ ٚٚقاٜتِٗ َٔ ايتعسٟ ع٢ً  ايجاْٞ:

 املػًُني ٚذبٌُ ا٭ٚظاض ٚاٯثاّ بػبب٘.
 نؿف عًّٛ ايرٝ  مبا فٝ٘ ْفع املػًُني ٚغ ِٖ. ايجايح:
دبًٞ آثاض ٖصٙ اٯ١ٜ ل قٍٛ ٚفعٌ املػًُني، باسبٝط١ ٚاسبصض َٔ  ايطابع:

دعًِٗ ل َٓاظٍ اشباق١ ٚايبطا١ْ ٚع#سّ اٱعت#صاض   ايصٜٔ نفطٚا، ٚ دتٓاب 
 بكٛهلِ آَٓا حبهط٠ املػًُني.

 يكس  ربص املػًُٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ غ٬سّا ل اسبا٫ت ايتاي١ٝ:
 يكا٤ املػًُني َع ايصٜٔ نفطٚا.ا٭ٚ : 
ساٍ  يتكا٤ املػًُني ل املػذس ٚايػٛم ٚغ ٙ بإ ٜعًُٛا بإٔ  ايجاْٞ:

ًٛتِٗ ٚغٝبتِٗ، فاشا نإ ايهفاض ٜعٗطٕٚ غٝعِٗ ايهافطٜٔ اميهطٕٚ بِٗ ل خ
ٚسٓكِٗ ع٢ً املػًُني ل ساٍ خًٛتِٗ، فإ املػًُني ٜتآظضٕٚ ٜٚتشسٕٚ ل 
ساٍ خًٛتِٗ ملٛاد١ٗ ٖصا ايرٝغ ب ن١ ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٚٛ َٔ  عذاظ ٖصٙ اٯ١ٜ 

 َٚٓافعٗا املتك١ً    ّٜٛ ايكٝا١َ.
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ل خً#ٛتِٗ يٝتأخ#ص   فذا٤ت اٯ١ٜ ٱخب#اض املػ#ًُني ع#ٔ َه#ط ايهف#اض       
املػًُٕٛ سصضِٖ ل خًٛتِٗ َٚػادسِٖ، َٚا ٜطَٕٚٛ فعً٘، ٜٚتسبطٕٚ ل 

 أَطِٖ بإٔ جيعًٛا َٛنٛع١ٝ يًُهط ٚايهٝس ايصٟ ٜأتِٝٗ َٔ غ ِٖ.
فإشا قسم املػًُٕٛ مبا ٜسٸعٝ٘ ايهفاض أَاَِٗ َٔ اٱاميإ فاِْٗ ٜأْػٕٛ  

املػ##ًُٕٛ عً##٢ د##اْبِٗ، ٫ٚخيؿ##ٕٛ َ##ِٓٗ، فذ##ا٤ت ٖ##صٙ اٯٜ##١ يٝػ##تعني    
أعُ##اهلِ بايهتُ##إ، ٚحي##صضٚا َ##ٔ َباغت##١ ٚنٝ##س اي##صٜٔ ٜ##سٸعٕٛ حبه##طتِٗ 
اٱامي##إ، ٚفٝ##٘ تٛفٝ##ل يًُػ##ًُني ل أعُ##اهلِ، ٚب##طظر زٕٚ زبٝ##  ايٝ##أؽ    

 ٚايكٓٛط    ْفٛغِٗ.
ٚت٪نس اٯ١ٜ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايهفاض خيًٕٛ فُٝا بِٝٓٗ، ٫ٜٚتعس٣ عًِٝٗ  

ِٗ بػب   رباش اشب٠ًٛ َٓاغ#ب١ َٚكسَ#١   املػًُٕٛ ل خًٛتِٗ، ٫ٜٚٓتكُٕٛ َٓ
يًُهط ٚاٱنطاض باملػ#ًُني، فً#ِ ت#أت ٖ#صٙ اٯٜ#١ يتش#طٜض املػ#ًُني عً#٢         
 ايهافطٜٔ خكٛقّا ٚإٔ عض ا٭ْاٌَ َٔ ايرٝغ ٫ ت ت  عًٝ٘ عكٛب١ ٚسس.

مما ٜسٍ ع٢ً سػٔ خًل املػ#ًُني ٚأْٗ#ِ ٫ٜ٪اخ#صٕٚ ع#سِٖٚ عً#٢       
ع#اٖطٟ، ٚايفع#ٌ اشبف#ٞ، ْع#ِ تبع#ح      ْفاق٘، ٚايتهاز ٚايتبأٜ بني ايكٍٛ اي

 اٯ١ٜ ع٢ً اسبٝط١ ٚاسبصض ٚمتٓع َٔ ايتهاغٌ ٚايتفطٜط ٚايرف١ً.

 قبنىن"خهىة انكفبر"
يك##س خً##ل اهلل ع##ع ٚد##ٌ آزّ ْٚف##ذ فٝ##٘ َ##ٔ ضٚس##٘ ٚخً##ل س##ٛا٤          
ٚأغهُٓٗا ازب١ٓ ٜت#ٓك٬ٕ فٝٗ#ا سٝ#ح ٜؿ#ا٤إ َ#ٔ غ#  سك#ط ٚتكٝٝ#س مبه#إ          

ِْ ؤَّْووشَ ًَصًَْجُوولَ ثىْجَنَّووزَ فَنُووالَ ٍِووِْ دَْْووظُ    ًََّووجآدًَُ ثعْوونُ طبك##ٛم ق##اٍ تع##ا  ط 

 .(1)صشِتْضََُج

ث##ِ تفه##ٌ اهلل ع##ع ٚد##ٌ ٚأٖبطُٗ##ا ا  ا٭ضض يٝه##ٕٛ آزّ خًٝف##١    
ا٭ضض، ٜٚسٍ يفغ اشبًٝف١ ع٢ً ايتكطف ل ا٭ضض، ٚ٭ٕ اشبًٝف١ َٔ عٓس 
 اهلل عع ٚدٌ ٚل ًَه٘ ف٬بس إٔ تهٕٛ اشب٬ف١ َكٝس٠ مبطنا٠ اهلل عع ٚدٌ،

 ٚعسّ ايتعسٟ أٚ ايعًِ.
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َٚٔ اٯٜات ل ا٭ضض غعتٗا ٚن ٖا، ففٞ ن#ٌ ظَ#إ ٜ#سضى ايٓ#اؽ     
أْٗا أن  َٔ ساداتِٗ  ٚضغبا٥بِٗ ٚمتٓٝاتِٗ ٚفٝ#٘ سذ#١ عً#٢ ن#ٌ َ#ِٓٗ ل      
ي##عّٚ ع##سّ ايطُ##ع مب##ا ل أٜ##سٟ اٯخ##طٜٔ، ٚس##ح عً##٢  دتٓ##اب املع##اضى    

ط ل ٚاسب##طٚب ل َػ##ا٥ٌ قط##ع ا٭ضض ٚق##س ذبك##ٌ َعطن##١ ٚتك##ع خػ##ا٥     
ا٭ضٚاح ع٢ً ؾ  َٔ ا٭ضض يٝعٛز َٚا داٚضٙ فُٝا بع#س    ه#طف ثاي#ح    
غ  ايصٜٔ  قتتًٛا عًٝ٘ غٛا٤ تهٕٛ تًو ايع#ٛز٠ بايٛضاث#١ أٚ اٱغ#تشٛاش أٚ    

 اهلب١ أٚ َطًل ايعكٛز ٚاٱٜكاعات.
ٚقس تكبض ا٭ضض َٛاتّا ٫ٜٓتفع َٓٗا أسس، ل ز٫ي١ ع٢ً عا٥س١ٜ ًَو  

هلل عع ٚدٌ، ٌٖٚ حيتٌُ إٔ ٜتهاثط بٓٛ آزّ حبٝح ايػُاٚات ٚا٭ضض    ا
 تهٝل بِٗ ا٭ضض ٜٚهططٕٚ يًبٓا٤ ايعُٛزٟ ع٢ً عبٛ اسبكط ازبٛاب ٫.
ٚتًو آٜ#١ ل ب#سٜع ق#ٓع اهلل، ٚعع#ِٝ نطَ#٘ ٚ سػ#اْ٘ عً#٢ ا٭دٝ#اٍ         
املتعاقب١ َٔ ايٓاؽ، َٚٔ اسبذر ل املكاّ سسٚز عطف١ َٚعزيف١ ٚاملطاف ل 

امل٬ٜني َٔ اسبذاز َٔ مجٝع أقكا  ا٭ضض ل بكع١  ايبٝت اسبطاّ  ش دبتُع
قر ٠ ضبكٛض٠ ، َٚٔ غ  إٔ ٜؿهٛا ايهٝل ٚاسبطز ٱْكطاعِٗ    اهلل عع 
ٚدٌ بايتُػو ٚايعباز٠، فإ  داْ  غع١ ا٭ضض ٖٓاى اي ن١ اي#يت ٜ#ٓعِ   
اهلل عع ٚدٌ بٗا ع٢ً ايٓاؽ فٝٗا، يصا فإ ايفطز ٚازبُاع١ ٜعٝؿٕٛ ل خ٠ًٛ 

عٔ اٯخطٜٔ، ٖٚٛ َٔ فهٌ اهلل عع ٚد#ٌ عً#٢ ايٓ#اؽ، ٚد#ع٤ َ#ٔ      بعٝسّا 
 َهاَني اٱَتشإ ٚاٱبت٤٬ ل اسبٝا٠ ايسْٝا.

َٚٔ اٯٜات إٔ اهلل عع ٚدٌ مل ٜ ى اٱْػإ ٜفعٌ ل خًٛت٘ َا حيًٛ 
ي٘، بٌ بعح اهلل ا٭ْبٝا٤، ٚأْعٍ ايهت#  َ#ٔ ايػ#ُا٤ ٚفٝٗ#ا أسه#اّ اسب#٬ٍ       

اٍ ٚا٭فعاٍ ل ساٍ اٱدتُا  ٚاٱْفطاز يتهٕٛ ٚاسبطاّ ايؿا١ًَ يعامل ا٭قٛ
 ٖصٙ ا٭سهاّ ضمح١ بايٓاؽ مجٝعّا، ٖٚازّٜا ا  غبٌ ايك٬ح.

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً شّ ايصٜٔ نفطٚا بػب  
 رباشِٖ اشبً#٠ٛ َٓاغ#ب١ ٱظٗ#اض اي#برض ايؿ#سٜس يًُػ#ًُني ٫ يؿ#٧  ٫ إٔ        

ٜٚػعٕٛ داٖسٜٔ ٱق٬ح ايٓاؽ ٚد#صبِٗ   املػًُني  ختاضٚا غبٌ ايٓذا٠،



                                                                  ص104ط                                                                 67ز اميإَعامل اٱ

 

   َٓاظٍ ايعباز٠ اييت ٖٞ ع١ً خًكِٗ ٚٚد#ٛزِٖ امل٪ق#ت ل ا٭ضض ق#اٍ    
 ،(1) صًَىَنٌُْ فِِ ثألَسْضِ ٍُغْضَقَشٌّ ًٍََضَجعٌ إِىََ دِ ٍتعا  ط

فذا٤ت اٯ١ٜ ايهطامي١ يتٗصٜ  ا٭خ٬م ٚايػًٛى ل عامل اشب٠ًٛ، ٚعٓس 
يع#سّ ٚد#ٛز َ#ٔ ٜطً#ع عً#ِٝٗ ٜٚػ#ُع ن٬َٗ#ِ          ه٦ُٓإ ايفطز أٚ ازبُاع١

   ٛ )ايػ#ُٝع ايعً#ِٝ( اي#صٟ     ٜٚعًِ بٓٛاٜاِٖ ٚغاٜاتِٗ، ٭ٕ اهلل ع#ع ٚد#ٌ ٖ#
 أساط عًُّا بهٌ ؾ٧، ٫ٚربف٢ عًٝ٘ خاف١ٝ ل ا٭ضض ٫ٚ ل ايػُا٤.

فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ َكساقّا ٚؾاٖسّا عً#٢ عً#ِ اهلل ع#ع ٚد#ٌ ٚبطٖاْ#ّا      
ع٠ٛ يًهفاض يًتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚايهف عٔ يًُػًُني ٚسذ١ ع٢ً ايهافطٜٔ، ٚز

 اشب٠ًٛ َٓاغب١ يًععّ ع٢ً اٱنطاض باملػًُني، ٚتسب  املها٥س هلِ.  رباش
ٚيتهٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ َك#اسب١ يًهف#اض ل خً#ٛتِٗ، ف#إ قً#ت  ٕ اٯٜ#١        

خطاب يًُػًُني، فهٝف تهٕٛ َكاسب١ يًهفاض، ٚازبٛاب يكس أضغٌ اهلل 
ضغ#٫ّٛ يًٓ#اؽ مجٝع#ّا ٖٚازٜ#ّا         ي#٘ ٚغ#ًِ   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآايٓ  ضبُسّا 

 غبٌ اهلس٣ ٚايطؾاز.
َٚ##ٔ اٯٜ##ات إٔ تك##ٌ َه##اَني اٯٜ##ات    ايٓ##اؽ مجٝع##ّا َػ##ًُني  

ٚأٌٖ نتاب ٚنفاض ل سذ١ ع٢ً ايٓاؽ ٚزع٠ٛ هلِ يًٗسا١ٜ، ٚقس أْعِ اهلل 
 عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ ل املكاّ َٔ ٚدٛٙ:

 غ١َ٬ ايكطإٓ َٔ ايتشطٜف. ا٭ٍٚ:
 ت٠ٚ٬ املػًُني يًكطإٓ ل ايك٠٬ ٚغ ٖا. ٞ:ايجاْ

 س اظ املػًُني َٔ ايهفاض ْتٝذ١ ٖ#صٙ اٯٜ#ات َٚ#ا فٝٗ#ا َ#ٔ       ايجايح:
 ايهؿف ٚاٱْصاض.

فشُٝٓا ٜكٍٛ ايهفاض يًُػ#ًُني )آَٓ#ا( ٜ#طٕٚ إٔ املػ#ًُني ٫ٜك#سقٕٛ      
بكٛهلِ، فٝػترطبٕٛ َٔ ا٭َط، خكٛقّا ٚإٔ ع#سّ ايتك#سٜل يك#ٛهلِ ع#اّ     

ًُني مجٝعّا َِٚٓٗ أقطبا٤ ٚأقسقا٤ يًُػًُني، ٜٚسضنٕٛ ٚدٛز ٜٚترؿ٢ املػ
أَط ؾاٌَ هلِ، ٚتٛدٝ٘ ٚتعًِٝ يًُػًُني مجٝعّا َع  َتجاهلِ ي٘، فتاض٠ ٜأتٞ 
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ايتعًِٝ ٫ٜٚٓتفع َٓ#٘ أس#س، أٚ ٜٓتف#ع ايكًٝ#ٌ أٚ ايه#ج  ٚيه#ٔ ٜأخ#ص ايع#سز         
 بايٓككإ.

          ٘ املػ#ًُٕٛ   أَا ايتعً#ِٝ ٚاٱضؾ#از اي#صٟ د#ا٤ ب#٘ ايك#طإٓ فك#س أخ#ص ب#
مجٝعّا، ٚ س ظٚا َٔ ايهفاض ل َٛنٛ  ايبطا١ْ ٚغ ٖا، ٚعًُ#ٛا إٔ ق#ٍٛ   
ايهفاض )آَٓا( يٝؼ  ٫ ْفاقّا ٚضٜا٤ َع ٚدٛز سذ١ ظاٖط٠ ل ايبني ٖٚ#ٞ ي#ٛ   
ناْٛا آَٓٛا يٓطكٛا بايؿٗازتني ٚدا٤ٚا بايفطا٥ض ٚايعبازات يٝٓطب#ل عً#ِٝٗ   

َ#ٔ اي#صٜٔ نف#طٚا  َٚ#ا       غِ اي#صٜٔ آَٓ#ٛا ٜٚتٛد#٘ هل#ِ اشبط#اب بايتش#صٜط      
 ٜهُطٕٚ َٔ ايعسا٠ٚ يًُػًُني.

ٚدا٤ ايهؿف ٚايفهض ل ٖصٙ اٯ١ٜ ٚسػ#ٔ  َتج#اٍ ٚتكٝ#س املػ#ًُني      
 مبهاَٝٓٗا سذ١ ع٢ً ايهف#اض، ٚتطغٝب#ّا هل#ِ ب#سخٍٛ اٱغ#٬ّ، ٚن#إٔ ٖ#صٙ        
اٯ١ٜ دبع#ٌ املػ#ًُني سان#طٜٔ َعٗ#ِ ل خً#ٛتِٗ، ٜ#طِْٚٗ نٝ#ف ٜعه#ٕٛ         

ػ#ًُني ٜٚتشٝٓ#ٕٛ ايف#طم يٲْكه#اض عً#٢      أقابعِٗ َٔ ايره  ع٢ً امل
املػًُني، ٜٚطدٕٛ اشبباٍ ٚايفػاز بني قفٛفِٗ نُا ٚضز قٛي٘ تعا  ل شّ 

ٌْ َدثِةوَشُر         ا٭عطاب ط ِْْي ًَثِةَش َػَيو ٌْ ثىوذَّ ُِ ِدُنو ََّضوَشدَّ ًَ ًٍوج  ٍَْيَش ُّنِفوُق  ٍَوج  َّضَِّخُز   ِْ ٍَ ِْ ثأَلْػَشثِح  ٍِ ًَ

 .(1)صثىغٌَّْء

صاتٞ ٚايعطنٞ شب٠ًٛ ايهفاض، ٚذبصضِٖ َ#ٔ ٖ#صٙ   ٚتبني اٯ١ٜ ايكبض اي
اشب٠ًٛ، َٚاٜ ؾض عٓٗا َٔ ايػ٤ٛ، ٚرب ِٖ بإٔ اهلل عع ٚدٌ َعٗ#ِ ٜعً#ِ   
َااميهطٕٚ ٚخي  ب٘ املػًُني ضمح١ بايٓاؽ ناف١، ٚنإٔ اٯ١ٜ تكٍٛ:  شا خًٛ 

 فإ اهلل َعِٗ ٜٚطًعهِ ع٢ً َهطِٖ ل خًٛتِٗ.

 ػهى املنبسبت
ٚيف#غ )خ#٬( َ#طتني ل ايك#طإٓ، ٚد#ا٤ت      ٚضز يفغ خًٛا غبع َ#طات  

ث٬ث١ َٓٗ#ا خبك#ٛم َٛن#ٛ  خً#٠ٛ ايهف#اض، ٜٚ#سٍ ازبُ#ع بٝٓٗ#ا عً#٢ آٜ#١           
  عذاظ١ٜ ل ْعِ آٜات ايكطإٓ، ٚتفػ  بعهٗا بعهّا ٖٚٞ:

 ص.ًَإِرَث خَيٌَْث ػَعٌُّث ػَيَْْنٌُْ ثألََّجٍِوَاٯ١ٜ ايهطامي١ ضبٌ ايبشح طا٭ٚ : 
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ث ىَقٌُث ثىَّزَِِّ آٍَنٌُث قَجىٌُث آٍَنَّج ًَإِرَث خَيٌَْث إِىَوَ شَوَْجؼِْنِيٌِْ   ًَإِرَقٛي٘ تعا  ط ايجا١ْٝ:

 .(1) صقَجىٌُث إَِّّج ٍَؼَنٌُْ إَََِّّج َّذُِْ ٍُغْضَيْضِةٌَُُ

إِرَث ىَقٌُث ثىَّزَِِّ آٍَنٌُث قَجىٌُث آٍَنَّج ًَإِرَث خَالَ دَؼْعُيٌُْ إِىََ دَؼْوطٍ  قٛي٘ تعا  ط ايجايج١:

 .(2)صؤَصُذَذ عٌَُّيٌُْ قَجىٌُث ؤَصُذَذ عٌَُّيٌُْ دََِج فَضَخَ ثىيَّوُ ػَيَْْنٌُْ قَجىٌُث 
ٚبني اٯٜات ايج٬ث١  عُّٛ ٚخكٛم َ#ٔ ٚد#٘، فُ#از٠ اٱيتك#ا٤ َ#ٔ      

 ٚدٛٙ:
يكا٤ املػًُني بايهفاض ل ساٍ ايػًِ غٛا٤  ل اسبهط أٚ ايػفط،  ا٭ٍٚ:

ب#٘ ايػ#فط أٜه#ّا يٛس#س٠      ٚتسٍ اٯٜات ل ظاٖطٖا ع٢ً ساٍ اسبهط ًٜٚش#ل 
 املٛنٛ  ل تٓكٝض ايٓاط.

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘   قطاض ايهفاض عٓس ايًكا٤ بكسم ْب٠ٛ ضبُس  ايجاْٞ:
 ْٚعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓساهلل عع ٚدٌ. ٚغًِ 

صب##٧ ايك##طإٓ بك##ٝر١ ازبُ##ع َ##ٔ ه##طف امل##٪َٓني َٚ##ٔ ه##طف   ايجاي##ح:
 ايهفاض.

ر١ اشبً##٠ٛ )خً##ٛا( ٚضٚز اٯٜ##ات بك##ٝر١ ايًك##ا٤ )يك##ٛا( ٚق##ٝ  ايطاب##ع:
 )خ٬(، أَا َاز٠ اٱف ام فُٔ ٚدٛٙ:

دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بصنط عض ايهفاض ٭ْاًَِٗ َ#ٔ اير#ٝغ عً#٢     ا٭ٍٚ:
 املػًُني.

شنطت آ١ٜ َٓٗا سكٍٛ اشب٠ًٛ ب#ني ايهف#اض بعه#ِٗ َ#ع بع#ض       ايجاْٞ:
 .(4)شنطت آ١ٜ خًٛتِٗ    ؾٝاهِٝٓٗ ايجايح:

عه##ِٗ ب##بعض ف##إِْٗ َ##ط٠ ٜعٗ##طٕٚ فشُٝٓ##ا خيً##ٛ ايهف##اض ٚاملٓ##افكٕٛ ب
ايره  ع٢ً املػًُني، ٚأخط٣ ًّٜٛ أسسِٖ اٯخط ع٢ً  خباض املػًُني مبا 
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ل ايهت  ايػ#ابك١ َ#ٔ ايبؿ#اضت بٓب#٠ٛ ضبُ#س ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ،          
ٚأخط٣ خيًٕٛ به ا٥ِٗ ٚض٩غا٥ِٗ يٝعًٓٛا هلِ ايبكا٤ ع٢ً ًَتِٗ، ٚاسبطم 

 ع٢ً  تباعِٗ ٚهاعتِٗ.
 دتُا  ٖصٙ اسبا٫ت ل خ٠ًٛ ٚاسس٠  ش ًٜتكٞ ايهفاض َع  ٫ٚاميٓع َٔ 

ن## ا٥ِٗ فٝعع##ٕٛ عً##٢ ا٭ق##ابع َ##ٔ ايره##  عً##٢ املػ##ًُني، ٜٚكٛي##ٕٛ     
يه ا٥ِٗ  ْا َعهِ فٝتٛد٘ هلِ ايه ا٤ ب#ايًّٛ يهؿ#فِٗ ا٭غ#طاض ٚاٱخب#اض     

 عُا ل ايهت  ايػابك١.
 عًٝ٘ ق٢ً اهللٌٖٚ ٖصا ايهؿف ٚ ع٬ّ بعهِٗ ايبؿاض٠ بايٓ  ضبُس  

ص، ازب##ٛاب  ْ##٘ َ##ٔ ا٭َ##اضات   آٍَنَّووجَ##ٔ عَُٛ##ات ق##ٛهلِ ط  ٚآي##٘ ٚغ##ًِ  

ٚايؿٛاٖس ع٢ً قٍٛ )آَٓا(  ش حيٌُ ايه٬ّ ايعطبٞ ع٢ً ظاٖطٙ، ٫ٜٚٓكطف 
   خ٬ف ايعاٖط  ٫ َع ايكط١ٜٓ ايكاضف١، فُع٢ٓ قٛهلِ )آَٓا( ٖٛ ق#سقٓا  

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ مبا أْعٍ ع٢ً ايٓ  ضبُس 
ص إٔ ق#ٛهلِ )آَٓ#ا( ن#صب    إَََِّّوج َّذْوُِ ٍُغْوضَيْضِةٌَُُ    قٛي٘ تعا  طٜٚبني

ٚظٚض ٚيٝؼ سكّا، فتفهٌ اهلل عع ٚد#ٌ ٚفه#شِٗ ل ايك#طإٓ يٝه#ٕٛ ٖ#صا      
ايفهض  خباضّا يًٓاؽ ل ايسْٝا، َٚكسَ#١ يفه#شِٗ ٜ#ّٛ ايكٝاَ#١ ل َ#ٛاهٔ      

 اسبػاب أَاّ ايٓاؽ ٚامل٥٬ه١.
 صَّجٍِوَػَعٌُّث ػَيَْْنٌُْ ثألَقٛي٘ تعا  ط

ٜتعًل ٖصا ايؿطط َٔ اٯ١ٜ خب٠ًٛ ايهفاض ٚفُٝا بِٝٓٗ، فشُٝٓ#ا ًٜتك#ٕٛ   
َع املػًُني مل ٜعٗطٚا ايره  ٚاسبٓل عًِٝٗ، ٚمل ٜػهتٛا بٌ ٜعًٕٓٛ أَاّ 

ِ    املػًُني تكسٜكِٗ بايٓ  ضبُس  ، َٚ#ٔ  عذ#اظ   ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ً
ق٢ً اهلل بٓب٠ٛ ضبُس ايكطإٓ ٚقسم ْعٚي٘ َٔ عٓساهلل إٔ  ع٬ِْٗ ايتكسٜل 

أَاّ املػ#ًُني مل ٜ# ى عً#٢ ساي#٘ َٚ#ا فٝ#٘ َ#ٔ  غتبؿ#اض          عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 املػًُني بٗصا ايكٍٛ ع٢ً ظاٖطٙ.
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بٌ دا٤ت ٖصٙ ٯ١ٜ يتٛنٝس نصب ٚظٚض ٖصا ايكٍٛ ٚإ ن#إ ل ٖ#صا    
ايتٛنٝس أمل عٓس املػًُني ٭ِْٗ ٜطغبٕٛ إٔ ٜعً#ٔ ايٓ#اؽ تك#سٜكِٗ بٓ#عٍٚ     

 هلل.ايكطإٓ َٔ عٓسا
يهٔ اٯ١ٜ دا٤ت بإظٗاض اسبكا٥ل، ٚنؿف خفاٜا ا٭َٛض، َٚاجيطٟ بني 
ايهفاض ل خًٛتِٗ، ٭ٕ َا ٜكسض عِٓٗ َٔ ا٭فعاٍ ٜ ؾض عُ#ا حب#سخ ل   

 خًٛتِٗ ٚيٝؼ عُا جيطٟ ع٢ً أيػٓتِٗ حبهط٠ املػًُني.
 ش ٜفٝس ازبُع بني َا ٜكٛيٕٛ أَاّ املػًُني، ٚبني َا جيطٟ ل خًٛتِٗ 

 أَٛضّا:
 إٔ قٛهلِ آَٓا ظٚض ْٚفام ٚضٜا٤. ٍٚ:ا٭

٫ٜعاٍ ايهفاض أ١َ ٚها٥ف١ تػتطٝع اٱيتكا٤ ٚاشب٠ًٛ، ٚاسبسٜح  ايجاْٞ:
فُٝ##ا بٝ##ِٓٗ َ##ٔ غ##  خ##ٛف أٚ  ٚد##ٌ ٚإٔ املػ##ًُني ٫ٜعت##سٕٚ عً##ِٝٗ ل     

 خًٛتِٗ، ٚفٝ٘ ؾاٖس بإٔ املػًُني ٫ٜعًُٕٛ غ ِٖ.
اٖسّا عً#٢ س#اٍ   دا٤ عض ا٭ْاٌَ ْاقهّا يك#ٛهلِ )آَٓ#ا( ٚؾ#    ايجايح:

 ايٓفام ٚاسبػس اييت تػتٛيٞ ع٢ً ْفٛؽ ايهفاض.
َا إٔ ٜكٍٛ ايهفاض )آَٓا( ست٢ ٜػتشهط املػًُٕٛ غ٤ٛ فعًِٗ  ايطابع:

ل خًٛتِٗ ٚ قطاضِٖ ع٢ً اٱقا١َ ع٢ً ايهفط ٚايٓفام، ٚقس دا٤ ل َ٪َٔ 
آٍ فطعٕٛ أْ٘ نإ خيفٞ  امياْ٘ فه#إ ٜ#سعِٖٛ يٲس# اظ ٚ دتٓ#اب ايتع#س٣      

ًَقَووجهَ سَجُوووٌ ٛغ##٢ عًٝ##٘ ايػ##٬ّ اي##صٟ ٜعٗ##ط ايعبٛزٜ##١ هلل ع##ع ٚد##ٌ ط عً##٢ َ

 .(1) صٍُؤٌٍِِْ ٍِِْ آهِ فِشْػٌََُْ َّنْضٌُُ إِميَجَّوُ ؤَصَقْضُيٌَُُ سَجُالً

ٚيهٔ َؿطنٞ قطٜـ ٚعبِٖٛ  تفك#ٛا عً#٢ ايهف#ط ٚازبش#ٛز، ٚي#ٝؼ       
ا٤ بٗا فِٝٗ َٔ ٜسعِٖٛ ل خًٛتِٗ    اسبه١ُ ٚايتسبط ل املعذعات اييت د

 ، فهٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ َعذع٠.ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايٓ  ضبُس 
نإ  اميإ أٌٖ ايبٝت ٚاملٗادطٜٔ ٚا٭ْك#اض َعذ#ع٠ أخ#ط٣ ٚؾ#اٖسّا      

ع٢ً قسم ايٓب#٠ٛ، ٭ٕ ايهج#ط٠ ل اٱامي#إ أَ#اض٠ عً#٢ ع#سّ ايت#ٛاه٧ عً#٢         
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، ايهصب فإ قًت إ ايهفاض أٜهّا نج ٕٚ، ٚازبٛاب  ْ٘ قٝاؽ َع ايف#اضم 
٭ٕ ايهفاض أقطٚا ع٢ً ايبكا٤ ع٢ً ًَتِٗ ٚأقُٛا آشاِْٗ عٔ زع٠ٛ اسبل، 
ٚ َتٓعٛا عٔ أزا٤ ايفطا٥ض، أَا ايصٜٔ آَٓٛا فاِْٗ تًكٛا ايسع٠ٛ بايتك#سٜل  
ٚبازضٚا    ٖذطإ َٓ#اظٍ ايهف#ط ٚاي#سخٍٛ ل اٱغ#٬ّ ٚ تٝ#إ َافٝ#٘ َ#ٔ        

 ايتهايٝف هاع١ هلل عع ٚدٌ.
ٕٛ اٱغ٬ّ ٜػاضعٕٛ     ع٬ٕ اٱاميإ ْعِ نإ نج  َٔ ايصٜٔ ٜسخً 

٫ٚخيافٕٛ َٔ ايهفاض، فتأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ يتأَطِٖ باسبصض َِٓٗ ٚعسّ ايتكسٜل 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ مبا ٜسٸعٕٛ  ٕ قايٛا هلِ آَٓٛا نُا آَٓتِ ٚقسقتِ بٓب٠ٛ ضبُس 

 ، ٚحيتٌُ عض ا٭ْاٌَ املصنٛض ل اٯ١ٜ ايهطامي١ ٚدّٖٛا:ٚآي٘ ٚغًِ
ّ عً###٢ اسبكٝك###١ ٚإٔ ايهف###اض ٜعه###ٕٛ أه###طاف مح###ٌ ايه###٬ ا٭ٍٚ:

 أقابعِٗ َٔ ايرٝغ ٚاسبػس يًُػًُني.
ايه٬ّ َٔ اجملاظ ٚايهٓا١ٜ عٔ  َ#ت٤٬ ْف#ٛؽ ايهف#اض بايره#       ايجاْٞ:

 ع٢ً املػًُني.
 ايعٓٛإ ازباَع يٮَطٜٔ اسبكٝك١ ٚاجملاظ. ايجايح:
عًٝ#٘    ضاز٠ َع٢ٓ آخط دا٤ عض ا٭ْاٌَ يٲؾاض٠  يٝ٘ ٚايس٫ي#١  ايطابع:

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِنتذاٖطِٖ بصّ املػًُني ٚاٱغا٠٤   ايطغٍٛ ضبُس
ٚايكشٝض ٖٛ ايجاي#ح ٚايطاب#ع، ٖٚ#ٛ َ#ٔ  عذ#اظ اٯٜ#١، فذ#ا٤ ع#ض         
ا٭ْاَ##ٌ سكٝك##١ ٚنٓاٜ##١ ٚصب##اظّا ٚي##ٛ زاض ن##٬ّ ايك##طإٓ ب##ني اسبكٝك##١ ٚاجمل##اظ   

ٕ ايهف#اض  فا٭قٌ فٝ٘ ٖٛ اسبكٝك١ ٚمحٌ ن٬ّ ايك#طإٓ عً#٢ ظ#اٖطٙ ف٬ب#س أ    
عهٛا أهطاف أقابعِٗ َٔ ايرٝغ ٚاسبٓل ع٢ً املػًُني، ٚقٌٝ: ٖٚصا َجٌ 

 ٚيٝؼ ٖٓاى عض نكٍٛ ايؿاعط:
  شا ضأْٚٞ أهاٍ اهلل غٝعِٗ 

 .(1)عهٛا َٔ ايرٝغ أهطاف ا٭باِٖٝ
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ  ه٬  املػًُني ع٢ً ساٍ ايهف#اض ٚبٝ#إ غ#٤ٛ    

املػ#ًُني ٭ٕ ع#ض ا٭ْاَ#ٌ    ساهلِ عٓس ايره ، ٚعذعِٖ عٔ اٱنطاض ب
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ٚغ١ًٝ ايعادع ٚايهعٝف، ٖٚٛ أٜهّا صباظ ٚنٓا١ٜ عٔ  َت٤٬ ْف#ٛؽ ايهف#اض   
 َٔ ايرٝغ حبٝح ٜعٗط ع٢ً دٛاضسِٗ ٚأفعاهلِ.

فذا٤ت اٯ١ٜ بكٝر١ ا٭َط اسباقٌ ٚاقعّا، ٚير١ املجٌ َٔ غ  تعاضض 
ٚد#ٛز  بُٝٓٗا، ٖٚصٙ اٯ١ٜ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً َا أغػٓاٙ ل عًِ ايب٬غ١ َ#ٔ  

قػ##ِٝ ثاي##ح يًشكٝك##١ ٚاجمل##اظ ٖٚ##ٛ ا٭َ##ط ازب##اَع هلُ##ا، يٝ##سٍ عً##٢ اسبٓ##ل  
ٚاٱضباى ٚاسبػس ايصٟ اميٮ ْفٛؽ ايهفاض بإٔ ٜعهٛا أهطاف أقابعِٗ َٔ 

 ايرٝغ َٚا فٝ٘ َٔ ايعذع ٚايهعف.
ٜٚأتٞ  خب#اض اهلل ع#ع ٚد#ٌ يًُػ#ًُني مبٛن#ٛ  ايع#ض ٖ#صا يٝه#ٕٛ          

ك#ا٥ِٗ َ#ع املػ#ًُني أٟ أْٗ#ِ س#اٍ      فهشّا ٚخعٜ#ّا يًهف#اض ل خً#ٛتِٗ ٚل ي   
 ايًكا٤ باملػًُني ٜهْٕٛٛ َفهٛسني َصََٛني يًتهاز بني قٛهلِ ٚفعًِٗ.

فُٔ اٯٜات إٔ دا٤ ٚقف ساٍ ايره  ٚاسبػس يًُػ#ًُني عٓ#سِٖ   
بفعٌ ٖٚٛ عض ا٭قابع ٚفٝ٘ ْهت١ عكا٥س١ٜ ٖٚٛ إٔ عض اٱْػإ ٱقبع٘ 

 .{قُوْ ٌٍُصٌُث دِيَْْظِنٌُْ} ٫ٜهط ب٘  ٫ ْفػ٘، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعا 

ٚذبُ#ٌ اٯٜ#١ َه#اَني اٱغ#تسا١َ ل ايفع#ٌ ل أٜ#اّ ايتٓعٜ#ٌ ٚايٓب#٠ٛ،         
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغه  ايهفاض ع٢ً ايكشاب١ ايصٜٔ قسقٛا بٓب٠ٛ ضبُس 

ٚبازضٚا    أزا٤ ايفطا٥ض ٚايعبازات بٌ ٖٞ عا١َ ٚؾا١ًَ ملدتًف  ٚغًِ 
ٛاٖس ع٢ً  غتسا١َ سهِ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ، أفطاز ايعَإ ايطٛي١ٝ، ٖٚٛ َٔ ايؿ

 ٚبكا٥ٗا غه١ هط١ٜ تهؿف عٔ ٚاقع َتذسز ٜٚهٕٛ َكساقّا ٱعذاظٖا.
ٚزي٬ّٝ ع٢ً قسم ْعٚهلا  َٔ عٓس اهلل عع ٚد#ٌ، ٚؾ#اٖسّا عً#٢ َ#ا      

ٚاملػًُٕٛ ا٭ٚا٥#ٌ َ#ٔ ا٭ش٣    ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٫قاٙ ايٓ  ضبُس 
 ٚايهٝس َٔ ايهفاض.
٢ً سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايهفاض ٫ٜعٗطٕٚ غهبِٗ ٚسػ#سِٖ  ٚتسٍ اٯ١ٜ ع

يًُػًُني حبهطتِٗ ٚعٓس ايًكا٤ َعِٗ، ٚعسّ اٱظٗاض ٖ#صا ٜبع#ح اي#ٖٛٔ    
ٚايهعف ل قًٛب ايهفاض، ٚحيح املػتهعفني ٚايعا١َ َ#ِٓٗ عً#٢ زخ#ٍٛ    
اٱغ٬ّ ٭ْ٘ أَاض٠ ع٢ً عذع ايهفاض ع#ٔ َٛادٗ#١ اٱغ#٬ّ، ٚبٝ#إ َع#اْٞ      
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، ٚسُٝٓ#ا  ق٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ    ٓ  ضبُس ايؿو ٚايطٜ  مبعذعات اي
 ٜكٛيٕٛ أَاّ املػًُني )آَٓا( تسضى عاقِٗ ْفام ض٩غا٥ِٗ.

َٚٔ اٯٜات ل ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬ أْٗا مل تتٛد٘    ايه ا٤ ٚايط٩غا٤  
خاق١ ب#ٌ د#ا٤ت يعُ#ّٛ ايٓ#اؽ ضد#ا٫ّ ْٚػ#ا٤ٶ، فتؿ#عط ايعاَ#١ باملػ#٪ٚي١ٝ          

ٚإٔ ن# ا٤ِٖ ع#ادعٕٚ ع#ٔ بٝ#إ اسبذ#١      ايؿدك١ٝ أظا٤ ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬ 
 ٚايسفا  عِٓٗ ل ايسْٝا فُٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ اِْٗ ل اٯخط٠ َٔ اشباغطٜٔ.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ يتد ِٖ بأْهِ تعهٕٛ أْاًَهِ ل ايسْٝا برهّا ٚغه#بّا  
ع٢ً املػًُني، ٚيهٓهِ غتعهْٛٗا ّٜٛ ايكٝا١َ ْسَّا ٚأغفّا ع٢ً بك#ا٥هِ ل  

ٝهٕٛ ٖصا ايعض ع٢ً عب#ٛ اسبكٝك#١ حبٝ#ح ت#طاٙ     َٓاظٍ ايهفط ٚازبشٛز، ٚغ
َ َّذَّْوِ َّقٌُهُ َّجىَْْضَنِِ ثصَّخَزْسُ ٍَغَ امل٥٬ه١ ٚا٭ؾٗاز، قاٍ تعا  ط ًَ َّؼَطُّ ثىظَّجىٌُِ ػَيَ ًٌََّْ

 .(1) صثىشَّعٌُهِ عَذِْالً

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝر١ ازبُع ٖٚصا ٫ ٜعين سكط عض ا٭ْاٌَ به# ا٤  
ٌ يًهفاض ٭قاي١ ايعُ#ّٛ فايعاَ#١ تتب#ع اشباق#١ ل     ايهفاض بٌ ٖٛ عاّ ٚؾاَ

اسبٓل ٚايره  ع٢ً املػًُني، ٚقس ٜكسض َٔ ايعا١َ َ#ٔ ا٭ش٣ ٚايتع#سٟ   
أنجط مما ٜكسض َٔ اشباق١، خكٛقّا ٚإ عض ا٭ْاَ#ٌ ٜ#سٍ عً#٢ اسبُ#ل     

 ٚغًب١ ايٓفؼ ايرهب١ٝ.
تط٣ ملاشا ٜع#ض ايهف#اض أْاًَ#ِٗ ازب#ٛاب د#ا٤ت اٯٜ#١ باٱخب#اض ع#ٔ         

ا ايعض، ٖٚٛ ايرٝغ ٚاسبٓل ٚايره#  عً#٢ املػ#ًُني، فً#ِ تك#ٌ      غب  ٖص
اٯ١ٜ "عهٛا ا٭ْاٌَ َٔ ايرٝغ" ٭ْ٘ حيتٌُ س٦ٓٝص إٔ ٜهٕٛ ٭غباب أخط٣ 

 خاق١ أٚ عا١َ.
بٌ قٝست َٛنٛ  ايعض بأْ٘ ع٢ً املػًُني ايصٜٔ دا٤ت ٖ#صٙ اٯٜ#١    

جؤَُّّيَج ثىَّزَِِّ َّخطابّا هلِ  ش شنطتِٗ ٚأثٓت عًِٝٗ اٯ١ٜ ايػابك١ بكٛي٘ تعا  ط

 ص.آٍَنٌُث
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 ٜٚأتٞ عض ا٭ْاٌَ يٛدٛٙ:
 زخٍٛ املػًُني اٱغ٬ّ. ا٭ٍٚ:
 تٝإ املػًُني ايفطا٥ض ٚايعبازات مل#ا فٝ#٘ َ#ٔ  ظٗ#اض اٱامي#إ       ايجاْٞ:
ٚايتػًِٝ مبا دا٤ ب٘ َٔ عٓ#س اهلل ع#ع    ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٓب٠ٛ ضبُس 

 ٚدٌ.
ا٤ ايك٠٬ مخؼ َطات ل ايٝ#ّٛ،  َٚٔ اٯٜات ل اٱغ٬ّ ٚدٛب أز 

 ٚ غتشباب أزا٥ٗا مجاع١ ل املػادس مما ٜبعح ايٓفط٠ ل قًٛب ايهفاض.
ٜٚٓكطع املػًُٕٛ ل ايك٠٬ ا  اهلل عع ٚد#ٌ، ٜٚتً#ٕٛ آٜ#ات ايك#طإٓ     
ٜٚكَٕٛٛ بايطنٛ  ٚايػذٛز هاع١ هلل عع ٚد#ٌ، ٚايهف#اض اميه#طٕٚ بٗ#ِ ل     

 اشبفا٤.
ني ٚنأْٗا َٔ ازبعا٤ ايعادٌ ع٢ً أزا٤ فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ عّْٛا يًُػًُ 

ًَخُزًُث دِزْسَمٌُْ إَُِّ ثىيَّوَ ؤَػَذَّ ايك٠٬، ٚهطزّا يًرف١ً عٔ املػًُني، قاٍ تعا  ط

 .(1)صىِيْنَجفِشَِِّ ػَزَثدًج ٍُيِْنًج

 ثبات اٱاميإ ل ْفٛؽ املػًُني. ايجايح:
اي#يت   عسّ  يتفات املػًُني    قٝغ ازبسٍ ٚايؿ#و ٚايطٜ#    ايطابع: 

 ٜج ٖا ايهفاض، مما ٜعٜس ايهفاض سٓكّا ٚغٝعّا.
ٜعهٕٛ أقابعِٗ ملٓع عاَتِٗ َٔ زخٍٛ اٱغ٬ّ خكٛقّا  اشباَؼ:

 َع سسٚخ ؾٛاٖس ١َٜٝٛ نج ٠ بسخٍٛ أفطاز ٚمجاعات َِٓٗ اٱغ٬ّ.
سٓل ٚغٝغ ايهفاض ي#سخٍٛ أق#ابِٗ اٱغ#٬ّ، َٚ#ِٓٗ َ#ٔ       ايػازؽ:

 ن ا٥ِٗ ٚضدا٫تِٗ.
ق٢ً أقابعِٗ يعذعِٖ عٔ املهط ٚايهٝس بايٓ  ضبُس ٜعهٕٛ  ايػابع:

نُا يٛ أظٗطٚا ايٓسا١َ ٚا٭غ٢ ٭ِْٗ مل ٜتدًكٛا َٔ  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ل قباٙ، ٚمل ٜكتًٛٙ ل بسا١ٜ ايبعج#١   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓ  ضبُس 

 ايٓب١ٜٛ، ٚمل ٜػتطٝعٛا َٓع٘ َٔ اهلذط٠.
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س٠ َٚبسأ ايهفاض ٚفهشٛا َاعًٝ٘ ايهفاض يكس غٓف٘ املػًُٕٛ عكٝ ايجأَ:
َٔ ازبٌٗ ٚايرف١ً بايبكا٤ ع٢ً ايؿطى ٚايه٬ي١ ٚعباز٠ ا٭قٓاّ ٚا٭خ٬م 

 املص١ََٛ.
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  تبا  ْٚكط٠ املػًُني يًٓ  ضبُس  ايتاغع:
 قسم  اميإ املػًُني، ٚهاعتِٗ هلل ٚضغٛي٘. ايعاؾط:

عٗط ا٭خ٠ٛ اٱاميا١ْٝ فايصٜٔ ناْت بني ظٗٛض املػًُني مب اسبازٟ عؿط:
قبا٥ًِٗ خكَٛات َٚعاضى ، أقبشٛا ل اٱغ٬ّ أخ#٠ٛ ٜؿ#س بعه#ِٗ أظض    

 (1)صإَََِّّج ثىَُْؤٍِْنٌَُُ إِخٌَْرٌبعض قاٍ تعا ط
متػ##و املػ##ًُني ب##ايكطإٓ ٚايػ##١ٓ، ٚتعاٖ##سِٖ يًك##طإٓ    ايج##اْٞ عؿ##ط:  

 ٬َت٘ َٔ ايتشطٜف.ٚدٗسِٖ ضدا٫ّ ْٚػا٤ٶ ، نباضّا ٚقراضّا ل سفع٘ ٚغ
نبط املػًُني ٭زا٥ٗ#ِ ايعب#ازات  قت#سا٤ ٚ تباع#ّا يً#ٓ        ايجايح عؿط:

ٚسطق##ِٗ عً##٢ ع##سّ ايتف##طٜط ب##بعض  ق##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚغ##ًِ ضبُ##س 
أسهاَٗا غٛا٤ َ#ٔ ايٛادب#ات أٚ املػ#تشبات، مم#ا ٜبع#ح ايف#ع  ٚايٝ#أؽ ل        

 قًٛب ايهفاض فٝكَٕٛٛ بعض أقابعِٗ.
يهف##اض ٱخ##ٛاِْٗ ٚأق##شابِٗ اي##صٜٔ زخً##ٛا  خػ##اض٠ ا ايطاب##ع عؿ##ط:

اٱغ٬ّ ٚأعطنٛا ِٖ ٚشضاضِٜٗ ٚ   ا٭بس عٔ ١ًَ ايهفط َٚفاِٖٝ ايه٬ي١ 
 ٚايؿطى.

                                                                                       قٝاّ املػًُني بايكتاٍ زفاعّا عٔ اٱغ٬ّ، فًِ متط غٓتإ                                                                        اشباَؼ عؿط:
ست#٢ خ#طز املٗ#ادطٕٚ     ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ     ع٢ً ٖذط٠ ايٓ  ضبُس 

ملعطن#١ ب#سض ٚ غ#تطا      ق٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ    ٚا٭ْكاض َع ايٓ  ضبُس 
    ٕ أفه#ٌ ضد#اهلِ، مم#ا     املػًُٕٛ ذبكٝل ايٓكط ٚايعف#ط بٗ#ا، ٚخػ#ط املؿ#طنٛ

جيع##ٌ ايهف##اض ٚاملؿ##طنني ل س##اٍ َ##ٔ اسبػ##ط٠ ٚايره##  مل##ا سب##ل بٗ##ِ َ##ٔ   
 اشبػاض٠.
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ق٠ٛ َٚٓع١ املػًُني، ٚعذع ايهفاض ع#ٔ ايٓف#اش  ي#ِٝٗ      ايػازؽ عؿط:
ٚايتأث  عًِٝٗ، بس٫ي١ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ َٚا فُٝٗا َٔ ايٓٗٞ عٔ بًٛغ 

 ُػًُني.ايهفاض ملطات  ايبطا١ْ ٚاشباق١ يً
خيؿ#٢ املػ#ًُٕٛ اهلل ع#ع ٚد#ٌ ل ايػ#ط ٚايع٬ْٝ#١ ق#اٍ         ايػابع عؿ#ط: 

، ٚترٝض ٖصٙ ايتك٣ٛ ايهفاض (1) صَّجؤَُّّيَج ثىَّزَِِّ آٍَنٌُث ثصَّقٌُث ثىيَّوَ دَقَّ صُقَجصِوِ ًَالَتعا  ط

٭ْٗا تسٍ ع٢ً عسّ سكٍٛ  ضتساز بني املػ#ًُني، ٚع#سّ  َه#إ  ْك#اتِٗ     
 اييت ٜج ٖا ايهفاض. يكٝغ ايؿو ٚاملرايط١
ٜتك##ف املػ##ًُٕٛ بايك##  عً##٢ ايطاع##١، ٚايك##  عٓ##س  ايج##أَ عؿ##ط:

املعك١ٝ ٚايك  عٔ املعاقٞ، ٜٚتًكٕٛ ا٭ش٣ َٔ ايهفاض ِٖٚ ٜطدٕٛ ا٭دط 
 ٚايجٛاب َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ.

 ْعساّ ايفطق#١ ٚايتؿ#تت ب#ني املػ#ًُني، ٚ َتٓ#اعِٗ ع#ٔ       ايتاغع عؿط: 
 فص َٓٗا ايعسٚ.ايفت١ٓ ٚاشبك١َٛ اييت ٜٓ

املػًُٕٛ ل س#صض زا٥#ِ، ٚفطٓ#١ َتك#١ً، ٖٚ#ِ عً#٢ أٖب#١         ايعؿطٕٚ:
اٱغتعساز يًسفا  عٔ َباز٨ اٱغ٬ّ ٚعٔ أْفػِٗ ٚأَٛاهلِ، فُٝٮ ْفٛؽ 

 ايهفاض ايرٝغ يعسّ  َهإ َباغت١ املػًُني ل ايًٌٝ أٚ ايٓٗاض.
ا   ٜتٛد٘ اشبطاب ايتهًٝفٞ بايسع٠ٛ ا  اٱغ٬ّاسبازٟ ٚايعؿطٕٚ: 

يًٓ#اؽ   ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ     ايٓاؽ مجٝعّا، ٭ٕ ضغاي١ ايٓ  ضبُ#س  
مجٝعّا، ٚعُّٛ ايسع٠ٛ غب  ٱْتُا٤ ايٓ#اؽ َ#ٔ مجٝ#ع املً#ٌ ٚايٓش#ٌ ا       

ْٚعٍٚ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اٱغ٬ّ ٚفٝ٘ ؾاٖس ع٢ً قسم ْب٠ٛ ضبُس 
 ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل.

ٔ  ايجاْٞ ٚايعؿطٕٚ:  رب#اش غ ٖ#ِ أٚيٝ#ا٤ ٚخاق#١،      اميتٓع املػًُٕٛ ع#
ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بايٓٗٞ عٔ ايبطا١ْ، فبازض املػًُٕٛ    اٱَتجاٍ ملا فٝٗا 
َٔ ايٓٗٞ، فٝهٕٛ ٖصا اٱَتجاٍ ٚاملبازض٠ ايػطٜع١ ي٘ غببّا ل غه#  ٚسٓ#ل   
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ايهف###اض، فٝب###ازضٕٚ    ع###ض أق###ابعِٗ، ٚ ش إ  َتج###اٍ املػ###ًُني زا٥###ِ 
 عض ا٭قابع َػتُط عٓس ايهفاض.َٚػتسِٜ فإ ساٍ اسبػط٠ ٚ

حيطم املػ#ًُٕٛ عً#٢ ع#سّ  فؿ#ا٤ ا٭خب#اض اي#يت        ايجايح ٚايعؿطٕٚ:
 جيً   فؿا٩ٖا ايهطض ٜٚفتض ثرط٠ يًعسٚ.

. (1) صَّجؤَُّّيَج ثىَّزَِِّ آٍَنٌُث الَ صَخٌٌُُّث ثىيَّوَ ًَثىشَّعٌُهَ ًَصَخٌٌُُّث ؤٍََجَّجصِنٌُْٚل قٛي٘ تعا  ط 

بٔ عبس اهلل ٜكٍٛ :  ٕ أب#ا غ#فٝإ خ#طز َ#ٔ َه#١ ،       مسعت دابطقاٍ عطا 
فأت٢ د ا٥ٌٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، فك#اٍ :  ٕ أب#ا   
غفٝإ ل َهإ نصا ٚنصا ، فاخطدٛا  يٝ٘ ٚانتُٛا . قاٍ : فهت   يٝ٘ ضدٌ 

ٜطٜ#سنِ فد#صٚا س#صضنِ ، ف#أْعٍ اهلل ٖ#صٙ اٯٜ#١ .        َٔ املٓافكني :  ٕ ضبُسّا
اٍ ايػسٟ : ناْٛا ٜػُعٕٛ ايؿ٧ َٔ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ ،   ٚق

 .(2)فٝفؿْٛ٘ ست٢ ٜبًغ املؿطنني
ٚشن##ط غ##ب  آخ##ط يًٓ##عٍٚ ٚاْٗ##ا ْعي##ت ل أب##ٞ يباب##١ ب##ٔ عب##س املٓ##صض    
ا٭ْكاضٟ عٓس ضباقط٠ املػًُني ع٢ً غاض١ٜ َٔ غٛاضٟ املػذس ا  إ دا٤ 

٘ بٝسٙ ايهطامي١، يٝهٕٛ ؾاٖسّا ع٢ً فشًٓق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓ  ضبُس 
  يتفات املػًُني    يعّٚ عسّ اشبٝا١ْ ٚ فؿا٤ ا٭غطاض.

َٔ خكا٥ل املػًُني  ْكط#اعِٗ    شن#ط اهلل ع#ع     ايطابع ٚايعؿطٕٚ:
ٚد##ٌ ٚع##سّ  ْؿ##راهلِ مبب##اٖر اي##سْٝا، ٫ٚ ب##ا٭٫ٚز ٚا٭ٖ##ٌ ع##ٔ اي##صنط    

زَِِّ آٍَنُوٌث الَ صُيْيِنُوٌْ ؤٍَْوٌَثىُنٌُْ ًَالَ ؤًَْالَدُمُوٌْ     َّجؤَُّّيَوج ثىَّو  ٚايك٠٬ ل أٚقاتٗ#ا، ق#اٍ تع#ا  ط   

، ٜٚبعح اٱْكطا  ا  اهلل تعا  ايره  ٚاسبػس ل ْفٛؽ (3)صػَِْ رِمْشِ ثىيَّوِ

 ايهافطٜٔ ٭ِْٗ ٜطٜسٕٚ يًٓاؽ اٱٖتُاّ بأَٛض ايسْٝا ٚظٜٓتٗا.
ٕٛ ٜٓفل املػًُٕٛ َٔ أَٛاهلِ ل غ#بٌٝ اهلل فٝه#   اشباَؼ ٚايعؿطٕٚ:

فٝٗا ايُٓا٤ ٚاي ن١، ٜٚػ#اعس بعه#ِٗ بعه#ّا، مب#ا ٜجب#ت اٱامي#إ ل ايٓف#ٛؽ        
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ُٜٚٓٞ ًَه١ ايتٛقٞ ٚاسبصض َٔ ايهفاض ٚ غٛا٥ِٗ، أَا ايهفاض فاِْٗ ٜٓفكٕٛ 
أَٛاهلِ ل املعاقٞ ٚضباضب١ اٱغ٬ّ فتهٕٛ ٚبا٫ّ ٚسػط٠ عًِٝٗ ل ايٓؿأتني 

دَشْطَ قًٌٍَْ  ثىْذََْجرِ ثىذَُّّْْج مَََغَوِ سِّخٍ فِْيَج صِشٌّ ؤَصَجدَشْ ٍَغَوُ ٍَج ُّنْفِقٌَُُ فِِ ىَزِهِقاٍ تعا  ط

 .(1) صظَيٌََُث ؤَّْفُغَيٌُْ فَإَىْيَنَضْوُ

تكٝس املػًُني بأسهاّ ايؿطٜع١ ل باب املعا٬َت  ايػازؽ ٚايعؿطٕٚ:
ٚايعكٛز، ٚدبًٞ بطنات اٱغ٬ّ حبػ#ٔ تٓع#ِٝ ؾ#٪ٕٚ ا٭غ#ط٠ ٚاملػ#ًُني،      

 ٚبط ا٭٫ٚز بآبا٥ِٗ ٚأَٗاتِٗ.ٚعف١ ايٓػا٤ 
ٜتعاٖس املػًُٕٛ أسهاّ ايؿطٜع١، ٚحيطقٕٛ ع٢ً ايػابع ٚايعؿطٕٚ: 

ٚضاثتٗا ٭بٓ#ا٥ِٗ ٚشضاضٜٗ#ِ َ#ٔ بع#سِٖ فايك#٠٬ دب#  عً#٢ املهً#ف عٓ#س          
ايبًٛغ، ٚيهٔ املػًُني ٜبازضٕٚ    تعًِٝ أ٫ٚزٖ#ِ ايك#٠٬ ل غ#ٔ ايك#با     

 ٕ ل غٔ َبهط٠ ٭زا٤ ايك٠٬.تأزٜبّا، بٌ إ أ٫ٚز املػًُني ٜتػابكٛ
َٚٔ اٯٜات أْ#٘ ي#ٝؼ َ#ٔ س#س ٭غ#باب غه#  ٚغ#ٝغ ايهف#اض عً#٢          
املػًُني، ٭ٕ ضباغٔ املػًُني َٔ املتعسز ل غٓدٝت٘، اي٬َتٓاٖٞ ل نجطت#٘  

 ٚنٝفٝت٘.
ٚا٭قٌ إٔ تهٕٛ ٖصٙ احملاغٔ باعجّا ٱاميإ ايهفاض، ٚ قطاضِٖ بكسم 

ِ    ْب٠ٛ ضبُ#س   ٚساد#١ ايٓ#اؽ ا  ْبٛت#٘ ل اي#سْٝا       ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ً
ٚاٯخط٠، ٚيهٔ ايٓفؼ ايرهب١ٝ غًبت عًِٝٗ فأعُت أبكاضِٖ عٔ ايتسبط 
ل تًو احملاغٔ َٚا فٝٗا َٔ املٓافع هلِ ٚ٭٫ٚزِٖ ٚل أَ#ٛاهلِ، ٚأق#طٚا   
ع٢ً ايهفط ٚازبشٛز، ٚمل ًٜتفت#ٛا ا  إ اٱغ#٬ّ ٜ#سعِٖٛ يٲْتف#ا  َٓٗ#ا      

 ْٚبص ايه٬ي١ ٚايؿطى.
صٙ اٯ١ٜ ؾاٖس ع٢ً إ اهلل عع ٚد#ٌ يطٝ#ف باملػ#ًُني، ٚحي#ٝطِٗ     ٖٚ

عًُّا مبا ٜ#ٓفعِٗ ٜٚ#سعِٖٛ  يٝ#٘، ٚامي#ا ٜه#طِٖ فٝش#صضِٖ َٓ#٘، ٚاٯٜ#١ َ#ٔ          
، عٓ#سَا  (2) صإِِّّوِ ؤَػْيَوٌُ ٍَوج الَ صَؼْيََُوٌَُ    َكازٜل قٍٛ اهلل تع#ا  ي٥٬ًُه#١ ط  
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ّ  ضزٚا ع٢ً اهلل عع ٚدٌ زبعً٘ آزّ  ضض بك#ٛهلِ  خًٝف#١ ل ا٭  عًٝ#٘ ايػ#٬
 .(1)صؤَصَجْؼَوُ فِْيَج ٍَِْ ُّفْغِذُ فِْيَج ًََّغْفِلُ ثىذ ٍَجءَط

 ش تبني ٖ#صٙ اٯٜ#١ عذ#ع ايهف#اض ع#ٔ اٱفػ#از ل ا٭ضض ٭ٕ اهلل ع#ع        
ٚدٌ اميس املػًُني بايعٕٛ ٚأغباب ايعفط ٚايرًب١، فُ#ا إٔ ٜعٗ#ط أع#سا٩ِٖ    

ػًُني ٭خص برهِٗ ٚغهبِٗ ل خًٛتِٗ ٜفهشِٗ اهلل عع ٚدٌ، ٜٚسعٛ امل
 اسبصض ٚاسبٝط١ َِٓٗ، ٜٚبؿط املػًُني بإٔ ايهفاض ئ ٜػتطٝعٛا اٱنطاض بِٗ.
ٚتبني اٯ١ٜ إ املفػسٜٔ ل ساٍ ٜعذ#عٕٚ َعٗ#ا ع#ٔ اٱفػ#از، ب#سيٌٝ      
 ْؿراهلِ بعض أقابعِٗ، ٚٚضز عض ا٭ْاٌَ َٔ غ  تعٝني يعسزٙ ٚيه#ٔ  

 ٜسٍ ع٢ً َػا٥ٌ:اٯ١ٜ شنطت َٓاغبت٘ ٖٚٞ خ٠ًٛ ايهفاض فُٝا بِٝٓٗ مما 
ٜعطٞ ايهفاض ا٭ٚي١ٜٛ ٚا٭١ُٖٝ عٓس خًٛتِٗ ملا عًٝ٘ املػًُٕٛ  ا٭ٚ :

َٔ ايعع ٚايرًب١ ٚاٱذباز ٚاٱ٥ت٬ف ٚايك٬ح ٚاٱخ٬م ل عباز٠ اهلل عع 
 ٚدٌ.

ٜتهطض عض ايهفاض ٭ْاًَِٗ ل خًٛتِٗ، َع نجط٠ عسز املطات  ايجا١ْٝ:
 اييت خيًٛ فٝٗا بعهِٗ َع بعض.

 ق#طاض ايهف#اض عٓ#س اشبً#٠ٛ عً#٢ ايه#٬ي١ ٚازبش#ٛز باٯٜ#ات          :ايجايج١
ٚاملعذعات، َٚٓٗا ٖصٙ اٯ١ٜ اييت  تفهشِٗ ٚتهؿف غ٤ٛ غطا٥طِٖ، َٚ#ا  
ل ٖصا ايهؿف ايػُاٟٚ َٔ ايعدط ٚايتٛبٝذ، ٚايسع٠ٛ    ايتٛب١ ٚاٱْاب١، 

فاْ#٘ د#ا٤ بك#ٝر١    ص فهصا ٖصا ايؿ#طط  َإِرَث ىَقٌُمٌُْ قَجىٌُث آٍَنَّجٚنُا دا٤ قٛي٘ تعا  ط
 ازبُع ٚحيتٌُ ٚدّٖٛا:

ايصٟ ٜعض ا٭قابع ْفط قًٌٝ َٔ ايهف#اض فٝه#ٕٛ َ#ٔ  ه#٬م     ا٭ٍٚ: 
 ايهٌ ٚ ضاز٠ ازبع٤، أٚ إٔ فعٌ ازبُاع١ َِٓٗ ٜهٕٛ قبر١ يًذُٝع.

 عض ا٭قابع خام بايه ا٤ َٔ بين  غطا٥ٌٝ. ايجاْٞ:
شابِٗ ايصٜٔ ٜعهٕٛ أقابعِٗ ِٖ أْفػِٗ ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ ٭ق ايجايح:

 .(1)صؤَصُذَذ عٌَُّيٌُْ دََِج فَضَخَ ثىيَّوُ ػَيَْْنٌُْ ىُِْذَججٌُّمٌُْ دِوِ ػِنْذَ سَد نٌُْط
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ايصٟ ٜعض ا٭قابع مجٝع ايهف#اض ٭ق#اي١ اٱه#٬م ٚظ#اٖط     ايطابع: 
 اٯ١ٜ ايهطامي١.

ع##ض ا٭ق##ابع خ##ام باي##صٜٔ ٬ٜق##ٕٛ املػ##ًُني ٜٚ##سٸعٕٛ   اشب##اَؼ:
 اٱاميإ حبهطتِٗ.
ايهفاض ٚاملٓافكني َٔ ٜعض أقابع٘ سكٝك١ َِٚٓٗ ٜعهٗا َٔ  ايػازؽ:

 صباظّا بإظٗاض ايره  ٚايبرض يًُػًُني.
ٚبإغتجٓا٤ ايٛد٘ ايطابع ف٬ تعاضض بني ايٛدٛٙ ا٭خط٣، ي#عّٚ أخ#ص   

 اسبا٥ط١ َٔ ايهفاض.
ٚصب##٧ اٯٜ##١ بك##ٝر١ اٱه###٬م ٚايعُ##ّٛ زع##٠ٛ مساٜٚ##١ ٱدتٓ###اب        

 ٚ غتبطإ ايهفاض.
ا٭عِ َٔ ايبطاْ#١ ٚاشباق#١، ٚد#ا٤ َتعً#ل ضب#ض      ٚايتشصٜط َِٓٗ ل  

ا٭ق##ابع بك##ٝر١ ازبُ##ع ٚ ضاز٠ املػ##ًُني مجٝع##ّا )عه##ٛا عً##ٝهِ( ل تٓبٝ##٘  
يًُػًُني بإٔ ع#ض ا٭ق#ابع ي#ٝؼ عً#٢ أف#طاز َ#ِٓٗ، ب#ٌ عً#٢ املػ#ًُني          

 مجٝعّا مما ٜسٍ ع٢ً ايبرض يٲغ٬ّ َٚباز٥٘.
عب#ازات ٚسػ#ٔ   ٚايعسا٠ٚ ملٔ ٜٓتُٞ ي٘ ٚاسبػ#س يًُػ#ًُني ٭زا٥ٗ#ِ اي   

مس##تِٗ ٚ ذب##ازِٖ ٚتع##اِْٚٗ ٚظٗ##ٛض أبٗ##٢ َع##اْٞ ايتهاَ##ٌ بٝ##ِٓٗ بايعن##ا٠ 
ٚايكسقات، ٚاسبطم ع٢ً َفاِٖٝ ا٭خ#٠ٛ بٝ#ِٓٗ، ي#صا ف#إ ع#ض ايهف#اض       
أقابعِٗ ٜتهطض بًشاظ تعسز ضباغٔ املػ#ًُني ف#اشا  رب#ص املػ#ًُٕٛ ايهف#اض      

ػ#س     بطا١ْ فاِْٗ ٜطًعٕٛ ع٢ً تًو احملاغ#ٔ، ع#ٔ ق#طب ٜٚ#سفع بٗ#ِ اسب     
 ايػعٞ يٲنطاض باملػًُني.

ٚمل تكٌ اٯ١ٜ عهٛا ا٭ْاٌَ عً#ٝهِ، ب#ٌ ق#سَت َتعً#ل ايع#ض َ#ٔ       
 ازباض ٚاجملطٚض)عًٝهِ( ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:

 تكسِٜ ا٭ِٖ ع٢ً املِٗ ل املكاّ. ا٭ٍٚ:
 دا٤ ايتكسِٜ يعٜاز٠ ذبصٜط املػًُني َٔ ايهفاض. ايجاْٞ:
 بٝإ ؾس٠ برض ايهفاض يًُػًُني. ايجايح:

                                                                                                                            

 .76غٛض٠ ايبكط٠ (1) 
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 َت٤٬ ْفٛؽ ايهفاض باسبػ#س ٚايره#  عً#٢ املػ#ًُني حبٝ#ح       ابع:ايط
 ٜأتٞ عض ا٭ْاٌَ ْتٝذ١ ٚأثطّا ي٘.

َٚٔ َٓافع بٝإ ٚفهض ساٍ ايهفاض ل اٯٜ#١ ٚقٝ#اَِٗ بع#ض أه#طاف     
أقابعِٗ برهّا يًُػًُني تٛنٝس قإْٛ ثابت ل اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ، ٖٚ#ٛ إٔ  

ضِٖ ٚ ه٬عٗ#ِ عً#٢ امله#ط    اهلل عع ٚدٌ َع املػًُني، ٚسافغ هل#ِ بإخب#ا  
اشبفٞ يعسِٖٚ، َٚاٜهُطٙ هلِ َٔ ايعسا٠ٚ ٚايبرها٤ اييت ربطز ل اشب٠ًٛ 

 اشباق١ بايهفاض، ٚفٝ٘ َسز ْٚكط ٚعٕٛ يًُػًُني.
ٚ شا َا تاب ايهافط فٌٗ ٜعغ أهطاف أقابع٘ ع٢ً غ٤ٛ َ#ا  ضتهب#٘ ل   

اهلل ع#ع  ساٍ ايهفط ٚايه٬ي١، ازبٛاب ٫، ٭ٕ اٱغ٬ّ جٓي#  َاقبً#٘، ٚإٔ   
 ٚدٌ أْعِ ع٢ً ايٓاؽ ببكا٤ باب ايتٛب١ َفتٛسّا    ّٜٛ ايكٝا١َ.

يصا مل ٜطز َٛنٛ  عض ا٭قابع  ٫ خبكٛم ايهفاض، يتهٕٛ ٖصٙ  
اٯ١ٜ زع٠ٛ هلِ يًٓذا٠ ٚايتدًل َٔ عض ا٭قابع بايت أ َ#ٔ ايهف#ط َٚ#ا    
 ٜ ؾض عٓ٘ َٔ ايبرض يًُػًُني ايصٜٔ أْعِ اهلل عع ٚدٌ عًِٝٗ باهلساٜ#١ 

    ايكطاط املػتكِٝ.
ٚست٢ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ غب  ايٓعٍٚ خ#ام، ٚأْٗ#ا د#ا٤ت خبك#ٛم     

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عكب١ بٔ أبٞ َعٝط ٚنإ ٜهجط صبايػ١ ضغٍٛ اهلل 
 ق##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚغ##ًِ ٚقٝ##ٌ أْ##٘  رب##ص ن##ٝاف١ ف##سعا  يٝٗ##ا ضغ##ٍٛ اهلل 

ٚأب٢ إٔ ٜأن#ٌ  ٫ إٔ   ايهٝاف١ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِفشهط ايٓ  ضبُس 
ٜٓط##ل عكب##١ بايؿ##ٗازتني ٚفٝ##٘ آٜ##١ ل اي##سع٠ٛ اٱغ##١َٝ٬، ٚٚد##ٛز َٛن##ٛ  
ٚغًطإ هلا ل ايٓفٛؽ ٚاجملتُعات، فاغتذاب ي٘ عكب#١ ْٚط#ل بايؿ#ٗازتني     

قبأت ٜا عكب١ ، قاٍ : ٫ ٚيه#ٔ    ٚقاٍ :ٚنإ أبٸٞ بٔ خًف قسٜك٘ فعاتٝ٘ 
تشٝٝت َٓ##٘ فؿ##ٗست ي##٘ ،  آ  إٔ ٫ ٜأن##ٌ َ##ٔ هع##اَٞ ٖٚ##ٛ ل ب##ٝيت فاغ##  

: ٚدٗٞ َٔ ٚدٗ#و س#طاّ  ٕ يكٝ#ت     أبٞ ٚايؿٗاز٠ يٝػت ل ْفػٞ ، فكاٍ
ل زاض  ّاضبُسا فًِ تطأ قفاٙ ٚتب#عم ل ٚدٗ#٘ ٚتًط#ِ عٝٓ#٘ ، فٛد#سٙ غ#ادس      

 .ايٓس٠ٚ ففعٌ شيو 
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فكاٍ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ٫ أيكاى خاضدا َٔ َه١  ٫ عًٛت  
، أَط عًٝا ضنٞ اهلل عٓ٘ بكتً٘ . ٚقٌٝ قتً#٘  ضأغو بايػٝف ، فكتٌ ّٜٛ بسض

عاقِ بٔ ثابت بٔ أفًض ا٭ْكاضٟ ٚقاٍ: ٜا ضبُس    َٔ ايك#ب١ٝ   ق#اٍ :   
   ايٓاض، ٚهعٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أبٝا بأسس فطدع    َه١ 

 .(1)فُات
ٚمحٌ اٯ١ٜ ع٢ً  ضاز٠ دٓؼ ايعاملني ٖٛ ا٭ٚ  نُ#ا أْ#٘ ٫ٜتع#اضض    

 ايؿدك١ٝ ل غب  ايٓعٍٚ.َع ايكه١ٝ 

 قبنىن"ػض األنبيم"
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايكطإٓ تبٝاّْا يهٌ ؾ٧، ٚغبٌٝ ٖس٣ يًُػًُني 
ٚايٓاؽ مجٝعّا، فًٝؼ َٔ ب#طظر ب#ني ايك#طإٓ ٚايٓ#اؽ، ٖٚ#ٛ َ#ٔ َك#ازٜل        

يًٓ#اؽ مجٝع#ّا، ٚل    ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ     تٛد٘ ضغاي١ اي#ٓ  ضبُ#س   
 ا٭دٝاٍ املتعاقب١.

ٜات أْ٘ َع تساخٌ اسبهاضات ٚتكاضب ايبًسإ ت#عزاز عٓاٜ#١   َٚٔ اٯ 
ايٓاؽ بايكطإٓ ٚ قرا٩ِٖ ٯٜات٘ ا٭َط ايصٟ ٜبعح ايره  ل ْفٛؽ ايصٜٔ 
ٜكطٕٚ عً#٢ ايهف#ط ٚازبش#ٛز، ٜٚ#عزاز سػ#سِٖ عً#٢ املػ#ًُني  ش ٜ#طٕٚ         
 ْتؿاض َباز٨ اٱغ٬ّ ٚظٜاز٠ ضقع١ ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬، ٚ ضتكا٤ املػ#ًُني ل  

 املعاضف اٱهل١ٝ.ايعًّٛ ٚ
ٚتبني اٯ١ٜ قاّْْٛا ثابتّا ٖٚٛ قٝاّ ايهفاض بع#ض أق#ابعِٗ ٖٚ#صا ايفع#ٌ     
َصَّٛ ٭ْ٘ ٫ خيًٛ َٔ اٱنطاض بايٓفؼ بسّْٝا ْٚفػّٝا، يس٫يت٘ ع٢ً  غتشٛاش 

 ايره  ع٢ً ايٓفؼ َٚا ي٘ َٔ اٯثاض ايهاض٠، ٚل اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
 عًل باملاٍ ٚا٭٫ٚز.مل ٜعض ايهفاض أْاًَِٗ بػب  أَٛض تت ا٭ٚ :
ٜعٗط اٱْػإ ايٓسّ ٚاسبػط٠ ع٢ً َا فات٘ َٔ املٓافع، َٚا أت#اٙ   ايجا١ْٝ:

َٔ ا٭نطاض ٚاشبػا٥ط، ٚيهٔ ايهفاض مل ٜعهٛا أٜسِٜٗ  ٫ برهّا يًُػًُني، 
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مما ٜسٍ ع٢ً إٔ ايعسا٠ٚ َع املػًُني تػتٛيٞ ع٢ً ْفٛغِٗ ٚأٖٚاَِٗ، َٚٔ 
 جي  اسبصض ٚايٛقا١ٜ َٓ٘.تهٕٛ عساٚت٘ يو ٖٞ ا٭ٚ  عٓسٙ 

مل ٜأت ايكطإٓ مبا خي  بإٔ املػًُني ٜعهٕٛ أقابعِٗ ل أَٛض  ايجايج١:
خاق١ أٚ عا١َ، ٭ِْٗ َٓعٖٕٛ َٔ  غ#ت٤٬ٝ ايره#  عً#٢ ْفٛغ#ِٗ، ٖٚ#ِ      
ضان##ٕٛ بفه##ٌ اهلل ع##ع ٚد##ٌ عً##ِٝٗ، زا٥ب##ٕٛ ل هاعت##٘،  شا ُٖٗ##ِ أَ##ط  

ِ حيبٕٛ اشب  يهٌ ايٓاؽ، ْعِ تٛدٗٛا    اهلل تعا  بايسعا٤ ٚاملػأي١، ٚ٭ْٗ
ٜأمل املػًُٕٛ سباٍ ايهفاض ٚعه#ِٗ أْاًَ#ِٗ َ#ٔ اير#ٝض َ#ع إٔ املػ#ًُني       

 ٜسعِْٛٗ    اهلس٣ َٚا فٝ٘ ْفعِٗ ل ايسْٝا ٚاٯخط٠.
ف د##ٛ هل##ِ املػ##ًُٕٛ اشب##  فٝعه##ٛا أْاًَ##ِٗ عً##ِٝٗ غه##بّا ٚسٓك##ّا،  

 ٚاٱغ٬ّ خ  ضبض، ٚغ٬ّ ٚأَٔ ل ايٓؿأتني.
١ٜ غعٞ املػًُني ل زضٚب  ق٬ح ايٓاؽ، ٚدٗازِٖ ل ْؿط ٚتبني اٯ

ا٭خ##٬م اسبُٝ##س٠ ٚايػ##ٓٔ ايطؾ##ٝس٠ ٚد##صب ايٓ##اؽ    َٓ##اظٍ اٱامي##إ        
 ٚايتك٣ٛ.

مما ٜسٍ ع٢ً إٔ اٱغ٬ّ مل ٜٓتؿط  ٫ ضمح١ يًٓ#اؽ، ٚي#ٓفعِٗ ٚزف#ع     
ا٭نطاض عِٓٗ ٚظباتِٗ َٔ هلٝ  ٚعصاب ايٓاض، فٝأتٞ عهِٗ أقابعِٗ َٔ 

 ٜس ل  مثِٗ، ٜٚ٪نس  قطاضِٖ ع٢ً  ضتهاب املعاقٞ ٚايصْٛب.ايرٝغ يٝع
ٚن##إٔ ع##ض ايهف##اض أْاًَ##ِٗ ضز عً##٢  سػ##إ املػ##ًُني هل##ِ، ٖٚ##صا  

 اٱسػإ ع٢ً ٚدٛٙ:
َبازض٠ املػًُني يسخٍٛ اٱغ٬ّ، ٱختٝاض اٱغ٬ّ أَط َباضى  ا٭ٍٚ:

عا٥ِ ٜعٛز ْفع٘ ع٢ً قاسب٘ ٚايٓاؽ مجٝعّا مبا فِٝٗ ايهفاض، ٭ْ٘ تجبٝ#ت ي#س  
ايسٜٔ، ٚ َتجاٍ ٭َط اهلل عع ٚدٌ، ٚزع٠ٛ َػتُط٠ يًٓاؽ مجٝع#ّا ي#سخٍٛ   
اٱغ٬ّ، فهٌ َػًِ ٜ#سعٛ ايٓ#اؽ    اٱغ#٬ّ بإْتُا٥#٘ ي#٘، ٚغبط#١ بٗ#صا        

 اٱْتُا٤، ْٚبصٙ يًهفط ٚايؿطى ٚايه٬ي١.
ٜٚأتٞ ايتشصٜط َٔ ايهفاض ٚيعّٚ  دتٓاب  رباشِٖ بطا١ْ ٚخاق١ ضزّا  

اًَ#ِٗ، ٚل ٖ#صا اي#طز ضمح#١  ن#اف١ٝ بٗ#ِ، َٚٓاغ#ب١        نطاميّا  ع٢ً عه#ِٗ أْ 
هلساٜتِٗ، ٚتطغٝ  هلِ بسخٍٛ اٱغ٬ّ ٚآ١ٜ  عذاظٜ#١ ت#سٍ عً#٢ ايفه#ٌ     
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اٱهلٞ ايععِٝ ع٢ً املػًُني ل ق٬سِٗ، ٚدٗازِٖ ٱق٬ح غ ٖ#ِ َ#ع   
 َٛاد١ٗ ٖصا اير  هلِ باسبٓل ٚايره  عًِٝٗ.

ٔ  قاَ#١ اسبذ#١،   ٜٚبني قإْٛ عض ا٭ْاٌَ خٝب١ ايهفاض، ٚعذعِٖ ع 
ٚفٝ##٘ تٛنٝ##س ي##بط٬ٕ أفع##اهلِ ٚضد##ٛعِٗ عً##٢ اي##صات، ٚ ٜ##صا٤ اي##ٓفؼ أمل##ّا 

 ٚسػسّا، ٜٚسضؽ ٖصا ايكإْٛ ع٢ً ٚدٛٙ:
 ازبُع بٝٓ٘ ٚبني قإْٛ ) شا يكٛنِ( ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:ا٭ٍٚ: 
 بٝإ ساٍ اٱضباى عٓس ايهفاض. ا٭ٚ :
( حبه##ط٠  ق##طاضِٖ عً##٢ ازبش##ٛز َ##ع أْٗ##ِ مل ٜكٛي##ٛا )آَٓ##ا  ايجاْٝ##١:

املػًُني  ٫ بعس  قا١َ اي ٖإ ٚايسيٌٝ ع٢ً قسم ْب٠ٛ ضبُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
 ٚآي٘ ٚغًِ، ْٚعٍٚ ايكطإٓ عًٝ٘ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ.

 نعف ٖٚٚٔ ايهفاض، ٚبًٛغِٗ أؾس زضدات ايعذع. ايجايج١:
أخص ٖصا ايكإْٛ مبفطزٙ ٚع٢ً عبٛ َػتكٌ، ٚبٝإ ساٍ ايهفاض ٚنٝف  ايجاْٞ:
ملٕٛ ٚحيعْٕٛ فٝكَٕٛٛ بعض ا٭ْاٌَ ٌٖٚ ٜؿعط ايهفاض بػ٤ٛ فعًِٗ أِْٗ ٜتأ

بعض أقابعِٗ أّ أِْٗ ٜرفًٕٛ عٔ  غتشٛاش ايره  عًٝ٘ ٚنأِْٗ َجٌ 
قاسبات ٜٛغف عًٝ٘ ايػ٬ّ اي٥٬ٞ غً  اهل٣ٛ ع٢ً ْفٛغٗٔ فكطعٔ 

 .(1) صٍَج ىَزَث دَشَشًث إُِْ ىَزَث إاِلَّ ٍَيَلٌ مَشٌٌِّأٜسٜٗٔ ٖٚٔ ٜٓعطٕ ايٝ٘ ط

ازبٛاب إٔ املٛنٛ  خيتًف، ٚإٔ ايهفاض ٜعهٕٛ أْاًَِٗ غه#بّا َ#ع    
ايطغب١ باٱْتكاّ َٔ ايبطـ باملػًُني، ٚضباٚي١ َٓع  ْتؿاض َب#از٨ اٱغ#٬ّ   

 َٚٛاق١ً املػًُني ايعباز٠ ٚتعاٖسِٖ يًك٬ح ٚايتك٣ٛ.
آثاض ْٚتا٥ر عض ا٭ْاٌَ ع٢ً ايهفاض أْفػِٗ ٚع٢ً املػًُني،  ايجايح:

ض٠ عً#٢ امله#ط ٚاشبب#ح ٚاسبػ#س، ٚد#ا٤ت اٯٜ#١ ايهطامي#١ يفه#ش٘           ش  ْ٘ أَ#ا 
ٚ بطاٍ امله#ط ل َٗ#سٙ، ٚاملٓ#ع َ#ٔ تطدً#٘ ل اشب#اضز ٚدبع#ٌ اٯٜ#١ ايهف#اض          
ٜتسبطٕٚ ل ساهلِ، ٜٚٓعطٕٚ    َا ِٖ عًٝ٘ َٔ ايره  ٚاسبٓ#ل ٚأغ#باب٘   

 ْٚتا٥ذ٘ ٚآثاضٙ.

                                                 

 . 31ٜٛغف  غٛض٠(1) 
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٬ّ ت غ#ذ  ٚل اٯ١ٜ  خباض يًُػًُني ٚايٓاؽ مجٝعّا بإٔ َباز٨ اٱغ
ل ا٭ضض، ٚإٔ غه  ٚغٝغ ايهفاض ئ ٜهط املػًُني، ٚمل اميٓع َٔ  ع٤٬ 
ن١ًُ اسبل ٚتجبٝت زعا٥ِ ايسٜٔ ل ا٭ضض، إٔ عًِ املػًُني حباٍ ايهف#اض  
ٚق##إْٛ عه##ِٗ ٭ق##ابعِٗ ٜط##طز اشب##ٛف ٚايف##ع  ل ْفٛغ##ِٗ َ##ٔ ايهف##اض  

َٔ بني ا٭َِ ٚنٝسِٖ َٚهطِٖ، ٚفٝٗا ضمح١  ختل اهلل تعا  بٗا املػًُني 
 يٝعزازٚا ق٠ٛ َٚٓع١.

ٚدا٤ شنط عض ايهفاض ٭ْاًَ#ِٗ  َ#ع تع#ٝني َٛن#ٛع٘ ٚأْ#٘ ايره#        
ٚاسبٓل ع٢ً املػًُني ملٓع تفطٜط أٚ  عطاض املػًُني عٔ ٖصا ا٭َط اشبط  

 أٚ  غتدفافِٗ ب٘.
ٖٚصا ايبٝإ ٚايتفكٌٝ ضمح١ باملػًُني ٚايٓ#اؽ مجٝع#ّا، ٚٚد#٘ َ#ٔ      

ؾض َٓ٘ املٓ#افع ٚايفٛا٥#س يعُ#ّٛ ايٓ#اؽ ٚ   ٜ#ّٛ      ٚدٛٙ  عذاظ ايكطإٓ، ت 
 ايكٝا١َ.

ٖٚٛ باي#صات ٚايع#طض زع#٠ٛ يٲغ#٬ّ، ٚؾ#اٖس عً#٢ سػ#ٔ  ختٝ#اض         
املػ#ًُني ٚفٝ#٘ َٓ#ع ٱغ##تشٛاش ايرفً#١ عً#٢ قً#ٛب ايٓ##اؽ َٚٓ#ع َ#ٔ  قاَ##١         
ٚ ق##طاض ايهف##اض عً##٢ بر##ض املػ##ًُني، ف##٬ ٜٓشك##ط اٱْتف##ا  َ##ٔ ايبٝ##إ     

ايكطآ١ْٝ باملػًُني بٌ ٜؿٌُ ايٓاؽ مجٝعّا، ٚفٝ٘  ٚايتفكٌٝ ل َهاَني اٯ١ٜ
زع٠ٛ يًعا١َ َٔ ايهفاض بع#سّ اٱْكٝ#از يه# ا٥ِٗ ٚض٩غ#ا٥ِٗ ٭ٕ خطاب#ات      
ايك##طإٓ عاَ##١ ٚؾ##ا١ًَ يًُهًف##ني، فٝ##أتٞ ايبٝ##إ عْٛ##ّا يه##ٌ  ْػ##إ ٱزضاى   
َهاَني ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ َٔ غ  ساد١    اٱغتعا١ْ بأسس، يتهٕٛ اٯٜ#١  

اَّا يًُػًِ ٚير  املػًِ فتجبٝ#ت اٱامي#إ ل ْف#ؼ املػ#ًِ، ٚتبعج#٘      ايكطآ١ْٝ  َ
يًعُ##ٌ ايك##احل ٚته##ٕٛ ي##٘ س##طظّا َ##ٔ املعاق##ٞ، ٚدب##صب غ##  املػ##ًِ      

 اٱغ٬ّ، ٚتسعٛٙ يٓبص ايهفط ٚايه٬ي١.
ٚتبني ي٘ قبض برض املػًُني ٚعض ا٭ْاٌَ سٓكّا ٚغهبّا عًِٝٗ، يٝتٓعٙ 

ْٛ##٘ ٭ْ##٘ باه##ٌ ٚخ##٬ف ايٛظٝف##١   َ##ٔ ٖ##صا ايفع##ٌ، ٜٚتذٓ##  اي##صٜٔ ٜفعً  
ايؿطع١ٝ، ٚ زضاى ايعكٌ، يٝهٕٛ قإْٛ عض ا٭ْاٌَ سذ١ عً#ِٝٗ، ٚغ#ببّا   
يٓفط٠ اٱْػإ َٔ ض٩ٚؽ ايهفط ٚايه#٬ي١، ٚضمب#ا أنج#ط ؾ#دل َ#ٔ ع#ض       
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املػًُني، فتت٢ً عًٝ٘ ٖصٙ اٯ١ٜ أٚ ٜػُعٗا عطنّا فتُتٮ أهطاف أقابع٘ ع٢ً 
ٜض ايهفط َٔ غ#ٜٛسا٤ قًب#٘ ٚخيطد#٘ َ#ٔ     ْفػ٘ فععّا ٚضٖب١، ٜٚبسأ اٱاميإ ٜع

 ْفػ٘.

 ػهى املنبسبت
 ٚضزت َاز٠ )عض( َطتني ل ايكطإٓ ُٖٚا:

دا٤ت ل ٖصٙ اٯٜ#١ ايهطامي#١ بك#ٝر١ ازبُ#ع )عه#ٛا( ٚامل#طاز        ا٭ٚ :
َِٓٗ ايهفاض ٚايصٜٔ ِٖ زٕٚ املػًُني ممٔ ذبصض اٯ١ٜ َ#ٔ  رب#اشِٖ خاق#١    

 ٚبطا١ْ.
فط ايعامل ّٜٛ ايكٝاَ#١، َٚ#ا ًٜك#اٙ َ#ٔ     َاٚضز ل بٝإ ساٍ ايها ايجا١ْٝ:

ًٌََّْ َّؼَطُّ ثىظَّجىٌُِ ػَيََ َّذَّْوِ ايعصاب ا٭يِٝ ع٢ً غ٤ٛ فعً٘ ل ايسْٝا، قاٍ تعا  ط

 .(1) صَّقٌُهُ َّجىَْْضَنِِ ثصَّخَزْسُ ٍَغَ ثىشَّعٌُهِ عَذِْالً
فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٝر١ املفطز  ٫ أْٗ#ا ت#سٍ عً#٢ ازبُ#ع ٭ٕ ا٭ي#ف      

ّ ل  )ايعامل( تفٝس ازبٓؼ ٚايعُّٛ، َٚٔ اٯٜات إٔ َٛنٛ  ايع#ض  ٚاي٬
 مل ٜؿٌُ املػًُني، فًٝؼ َٔ آ١ٜ تتعًل باملػًُني فٝٗا عض ٭ْاًَِٗ.

مما ٜسٍ ع٢ً تٓعٜ٘ املػًُني َٔ ٖصا ايفعٌ، ٚقس ٜكاٍ  ٕ عسّ اٱجياز  
أعِ َٔ عسّ ايٛدٛز، ٚإٔ عسّ ٚضٚز عض املػًُني ٭ْاًَِٗ ٫ٜعين عسّ 

 ٛي٘ عٓسِٖ نُػًُني، ٚازبٛاب َٔ ٚدٛٙ:سك
ًََّضَّىْنَج ػَيَْْلَ ثىْنِضَجحَ صِذَْْجّ ج ىِنُوِّ ل ايكطإٓ تبٝإ يهٌ ؾ٧، قاٍ تعا  ط ا٭ٍٚ:

 .(2)صشَِْءٍ
 بًٛغ َطات  اٱاميإ ٚاق١ٝ َٔ ايرٝغ ٚغًب١ ايٓفؼ ايرهب١ٝ. ايجاْٞ:
 اض٠.عض ا٭ْاٌَ ٚغ١ًٝ ايعادع ٚعٓٛإ اشبٝب١ ٚاشبػ ايجايح:

                                                 

 .27غٛض٠ ايفطقإ  (1) 
 . 89غٛض٠ ايٓشٌ  (2) 
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يكس تهطض يفغ ايعض ل ايكطإٓ َطتني ٚنًُٝٗا ل ايهفاض ايصٜٔ ظًُٛا 
أْفػِٗ ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطامي١ خبكٛم ساٍ ايهفاض ل ايسْٝا ٚسػسِٖ 
يًُػًُني، أَا اٯ١ٜ َٔ غٛض٠ ايفطقإ فذا٤ت خاق١ بٝ#ّٛ ايكٝاَ#١ ٚع#امل    

 ازبعا٤ ٚزخٍٛ ايهفاض ايٓاض عكٛب١. 
ازبٛاب ْعِ، ٖٚٛ َٔ  غطاض  عبكاض عض  ٌٖٚ َٔ ق١ً بني اٯٜتني

ا٭قابع بايهافطٜٔ اي#صٜٔ ظًُ#ٛا اْفػ#ِٗ فُ#ٔ ٜر#ازض اي#سْٝا ٖٚ#ٛ ٫ٜ#عاٍ         
َػتُطّا بعض أْاًَ٘ غٝعّا ع٢ً املػًُني َٔ غ  ْسّ ٚتٛب١، فاْ٘ ٜعض ّٜٛ 

 ايكٝا١َ ٜسٜ٘ أٟ يٝؼ أْاًَ٘ فكط سػط٠ ٚأغفّا ع٢ً غ٤ٛ فعً٘.
ل اسبٝا٠ بتعًل ايعض بأهطافٗا، أَا  ش دا٤ ل عض ايهفاض أقابعِٗ  

ل اٯخط٠ فإ نٌ ٚاسس َِٓٗ ٜعض ٜسٜ٘ مجٝعّا، ٖٚٛ َٔ اٱعذاظ ل ْعِ 
اٯٜات، ٚعًِ املٓاغب١ ل املكاّ، فً#ِ ت#أت اٯٜ#١ ب#صات ق#ٝر١ ازبُ#ع اي#يت        

 دا٤ت فٝٗا اٯ١ٜ ضبٌ ايبشح.
١ بإٔ ٚمل تكٌ اٯ١ٜ " ّٜٛ ٜعض ايعاملٕٛ ع٢ً أٜسِٜٗ نٞ ٫ تفػط اٯٜ 

نٌ ظامل ٜعض ٜسٙ، ٚحيكٌ ازبُع بني ٖاتني ا٭ٜتني، ٜٚكاٍ املطاز َٔ ايٝ٘ 
 ٖٛ ا٭ْاٌَ ٚأهطاف ا٭قابع يكاعس٠ ايكطإٓ ٜفػط بعه٘ بعهّا.

فذا٤ت اٯ١ٜ بكٝر١ ايفطز يبٝإ إٔ ايعامل ٜعض أقابع٘ نً#ٗا ٜٚسٜ#٘    
 ى ضفك#ا٤  يؿس٠ اسبػط٠ ٚايٓسا١َ ٚععِٝ اشبػاض٠ ٭ْ٘ مل ٜتبع ايٓب٠ٛ، ٚمل ٜ

ايػ٤ٛ، ٖٚصا املع٢ٓ يعَُٛات  ضاز٠ ازبٓؼ ل ا٭يف ٚاي٬ّ ٚيٝؼ ايعٗس ل 
 ص.ًٌََّْ َّؼَطُّ ثىظَّجىٌُِقٛي٘ تعا  ط

ٚمل ٜطز يفغ )أْاٌَ( بكٝر١ ازبُع ٫ٚ املفطز )أمن١ً( ل ايكطإٓ  ٫ ل 
بٝإ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطامي١، ْعِ ٚضز يفغ ا٭قابع ل آٜتني ل ايكطإٓ ٚن٬ُٖا ل 

غ٤ٛ فعٌ ايهفاض ل اٱعطاض عٔ ايٓب٠ٛ ٚآٜات ايتٓعٌٜ، فكس ٚضز قٛي٘ تعا  
 .(1)صَّجْؼَيٌَُُ ؤَصَجدِؼَيٌُْ فِِ آرَثِّيٌِْ ٍِِْ ثىصٌََّثػِقِ دَزَسَ ثىٌََْْسِط
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ٚعٓس ايطدٛ     ْعِ ٚغٝام ٖصٙ اٯ١ٜ دبسٖا ل ٚقف ْفؼ ايصٜٔ  
ًَإِرَث ىَقٌُث ثىَّزَِِّ كٛم ايهفاضطشنطتِٗ اٯ١ٜ ضبٌ ايبشح،  ش أْٗا دا٤ت خب

 .(1)صآٍَنٌُث قَجىٌُث آٍَنَّج ًَإِرَث خَيٌَْث إِىََ شََْجؼِْنِيٌِْ قَجىٌُث إَِّّج ٍَؼَنٌُْ

ٚازبُع بني اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚاٯ١ٜ ضبٌ ايبش#ح  عذ#اظ ل َه#اَني ْٚع#ِ     
آٜ##ات ايك##طإٓ، فُ##ط٠ ٜع##ض ايهف##اض أْاًَ##ِٗ، ٚأخ##ط٣ ٜبتً##ٕٛ مب##ا جيعً##ٕٛ   

ل آشاِْٗ برٝ#١ ايك#سٚض ع#ٔ اٯٜ#ات يٝكَٛ#ٛا ٜ#ّٛ ايكٝاَ#١ بع#ض          أقابعِٗ
 أٜسِٜٗ ٚيٝؼ أقابعِٗ ٚسسٖا.

يكس خًل اهلل عع ٚدٌ اٱْػإ ل أسػٔ تك#ِٜٛ، ٚدع#ٌ عٓ#سٙ ْعُ#١     
ا٭ٜسٟ ٚا٭قابع ثِ ا٭ْاٌَ يٝكهٞ بٗا سٛا٥ذ٘ ٜٚػدطٖا ملٓافع٘ ل ايسْٝا 

ا باملعك#١ٝ ٚازبش#ٛز   ٚاٯخط٠، ٚيهٔ ايهفاض دشسٚا ٖصٙ ايٓعُ#١ ٚٚظفٖٛ#  
فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝإ ٖصا ازبشٛز، ٚاٱؾاض٠    غ٤ٛ ايعاقب١، ٚايعصاب 

 ا٭يِٝ دعا٤ ع٢ً ايهفط ٚازبشٛز.

 صٍِِْ ثىيَْْقِقٛي٘ تعا  ط

بٝإ غب  عض ايهفاض أه#طاف أق#ابعِٗ، ٚأْ#٘ د#ا٤ غه#بّا ٚبره#ّا       
      ٗ ِ يًُػ##ًُني، ٚا٭ق##ٌ إٔ ٜعه##ٛا أق##ابعِٗ ْ##سَّا ٚسػ##ط٠ عً##٢ ت##طنٗ

 ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ     ايٛاد  ايتهًٝفٞ بًعّٚ ايتكسٜل بٓب٠ٛ ضبُ#س  
ٚ تباع٘ ْٚكطت٘، ٚ قطاضِٖ ع٢ً اٱقا١َ ل َٓاظٍ ايهفط مما ٜعٜس ل ظًُِٗ 

 ٭ْفػِٗ.
َٚٔ اٯٜ#ات أْٗ#ِ ٫ب#س ٚإٔ ٜعه#ٛا أق#ابعِٗ سػ#ط٠، ٖٚ#صا ايع#ض         

سٟ اهلل ع#ع  ٜهٕٛ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚعٓسَا ٜطٕٚ أٖٛاٍ اسبػاب ٜٚكف#ٕٛ ب#ني ٜ#   
 ٚدٌ، ٜٚػاقٕٛ    ازبشِٝ.

يكس بٝٓت اٯ١ٜ إٔ اٱْتُا٤ يٲغ٬ّ بصات٘ دٗاز، فعٓسَا ٜسخٌ اٱْػإ 
اٱغ٬ّ أٚ ٜطث٘ تطن١ َباضن١ عٔ أبٝ٘ ٚأَ#٘ ف#إ ٖ#صا اٱضخ دٗ#از ٜػ#تًعّ      
تعاٖ##سٙ ٚسفع##٘، ٚايك##  ل َٛادٗ##١ ايهف##اض ٚأع##سا٤ اي##سٜٔ ٚي##عّٚ  تٝ##إ 
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تٓاب  رباش بطا١ْ ٚخاق١ َٔ ايصٜٔ ٜعهٕٛ أْاًَِٗ ايك٠٬ ٚأزا٤ ايعنا٠ ٚ د
 ع٢ً املػًُني، ٚ ٕ  ظٗطٚا ايٛز أَاّ فطز أٚ مجاع١ َٔ املػًُني.

ٚقس ٫حيكٌ  زعا٤ ايهفاض اٱاميإ  ٫    أَاّ فطز َ#ٔ املػ#ًُني شٟ    
 ؾإٔ نب  ل املًو.

فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتٓبٝ٘ نٌ املػًُني شٟ ايؿإٔ ٚغ ٙ حبكٝك١ َاٜهُطٙ 
ايهفاض هلِ، يتططز ايرف١ً ع#ٔ املػ#ًُني َتش#سٜٔ َٚتف#طقني، فُ#ٔ ايًط#ف       
اٱهلٞ صب٤ٞ ايبٝ#إ ٚايتفك#ٌٝ ل اٯٜ#١ ايهطامي#١ ل بٝ#إ عً#١ ع#ض ايهف#اض         
 أقابعِٗ يتهٕٛ َسضغ١ ل اٱس اظ ٜٓتفع َٓٗا املػًُٕٛ    ّٜٛ ايكٝا١َ.

بايٓذ#ا٠   نُا تبعح اٯ١ٜ ايعع ٚايفدط ل ْفٛؽ املػًُني ٭ْٗ#ِ ف#اظٚا   
َٔ بطاثٔ ايهفط، ٚبًرٛا ل اٱاميإ َطات  دبعٌ ايفع  ٚاشبٛف ٚاسبعٕ اميٮ 

 قسٚض ايهفاض.
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اي#سْٝا زاض  َتش#إ ٚب#٤٬ ٚ ختب#اض، َٚٓاغ#ب١      
ٱنتػاب املػًُني ايكاسبات، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝ#إ ايك#طا  ٚاشب#٬ف    

َٔ ٚدٛٙ اٱبت٤٬ ٖٚٛ إٔ ايهفاض املػتسِٜ بني اٱاميإ ٚايهفط ٚتٛنٝس ٚد٘ 
 ٫ٜ نٕٛ املػًُني ٚؾأِْٗ.

فا٭قٌ  نطاّ ايٓاؽ مجٝعّا ملٔ خيتاض غبٌٝ اسبل ٚاهلس٣، ٜٚٛظف  
ايعك##ٌ يًٓذ##ا٠ ٚايػ##١َ٬ ل اي##سْٝا ٚاٯخ##ط٠، ٚاٱقت##سا٤ ب##٘ ٚ تب##ا  أث##طٙ ل   
ايتكسٜل بايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ ايًصٜٔ دعً#ُٗا اهلل ع#ع ٚد#ٌ س#ب٬ّ َتك#٬ّ بٝٓ#٘       
ٚبني عب#ازٙ، َٚعٗ#طّا َ#ٔ َع#اٖط اشب٬ف#١، ٚعً#١ ي#سٚاّ اسبٝ#ا٠ ل ا٭ضض         
ٚعُاضتٗا بايعباز٠ ٚايصنط ٚايك٬ح، ٚيهٔ ايهفاض  غته ٚا ٚأقطٚا ع٢ً 

 ايعٓاز ٚ تبا   غٛا٤ ايؿٝطإ.
فذ##ا٤ت ٖ##صٙ اٯٜ##١ يفه##شِٗ ٚخ##عِٜٗ ٚ ْ##صاضِٖ فك##شٝض إٔ اٯٜ##١  

ُٔ ايتٛبٝذ يًهف#اض ٚزع#ٛتِٗ   دا٤ت خطابّا ٚذبصٜطّا يًُػًُني  ٫ أْٗا تته
يٓبص ٚتطى عسا٠ٚ املػ#ًُني، ٖٚ#صا اي# ى َكسَ#١ َٚٓاغ#ب١ يًت#سبط ل َع#امل        
اٱاميإ ٚأغطاض ايٓب٠ٛ ٚ عذاظ ايكطإٓ ٚاٯٜات ايهْٛٝ#١ ايساي#١ عً#٢ ٚد#ٛز     

 ايكاْع ٚٚدٛب عبازت٘ ٚاهلل ٚاغع نطِٜ.
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٘ فُٔ ضمحت٘ تعا  بايعباز إٔ دعٌ اٯٜات تكاس  اٱْػإ ٚت٬ظَ# 
ل سٝات٘ اي١َٝٛٝ، ٚتٗذِ عًٝ٘ ٚدبصب مسع٘ ٚبكطٙ ٚدبعً٘ ٜتفهط ل َعاْٝٗا 
ٚز٫٫تٗا هٛعّا ٚقٗطّا، ٚل ساٍ ايطخا٤ ٚايؿس٠، ٚتبني اٯ١ٜ غٛض٠ ايره  

 اييت تع ٟ ايهفاض سػسّا يًُػًُني.
ٖٚصا ايره  غؿا٠ٚ ع٢ً ايبكط ٚايبك ٠، فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يهؿف٘  

ط، ٜٚتدًل َٓ٘، ٜٚطدع    أقٌ اشبًل ٚايػٓد١ٝ َٔ أدٌ إٔ ٜتعغ ايهاف
بتًكٞ اٯٜات بايكبٍٛ ٚايطنا فٝػتُع ايهف#اض    ٖ#صٙ اٯٜ#١، فٝه#ٕٛ ٖ#صا      

 اٱغتُا  فطق١ ٱزضاى قسم ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓساهلل.
َٚٓاغب١ يٲْكات ير ٖا َٔ اٯٜات فٝكاب باٱْٗٝاض، ٜٚ#ط٣ امل#سح    

بايعع ٚايٓكط ٚايرًب١ يٲغ٬ّ، فٝكٌ أٚ ٚايجٓا٤ يًُػًُني، ٚتٛايٞ ايبؿاضات 
ٜعٍٚ غهب٘ ع٢ً املػًُني، ٚذبسث٘ ْفػ٘ بسخٍٛ اٱغ٬ّ، ٖٚٛ َٔ  عذاظ 
آٜات ايكطإٓ،  ش تأتٞ اٯ١ٜ يتشصٜط أٚ بؿاض٠ املػًُني فتهٕٛ غببّا هلسا١ٜ قّٛ 
آخطٜٔ حيطقٕٛ عً#٢  دتٓ#اب اسبطَ#إ َ#ٔ ٖ#صٙ ايبؿ#اضات بع#س سك#ٍٛ         

 هلا َٔ عٓساهلل عع ٚدٌ.ايٝكني بايه ٣ ٖٚٞ ْعٚ
يكس شنطت اٯ١ٜ َا اميٮ قسٚض ايهافطٜٔ َٔ ايرٝغ ٚايصٟ ٜسٍ ل َعٓاٙ 
عً##٢ س##اٍ َ##ٔ ايره##  ٚاسبٓ##ل عً##٢ املػ##ًُني ٭ْٗ##ِ  خت##اضٚا اٱغ##٬ّ،  

 ٚأقاَٛا عًٝ٘ بؿٛم ٚضغب١ ٚضنا.
فُ##ٔ خك##ا٥ل اٯٜ##١ ايكطآْٝ##١ إٔ أسهاَٗ##ا َػ##تسامي١ ٚباقٝ##١    ٜ##ّٛ   

ايهفاض مل ٜٓشكط باي#صٜٔ زخً#ٛا اٱغ#٬ّ  بت#سا٤ َ#ٔ       ايكٝا١َ، ٚسٓل ٚأمل
املٗ##ادطٜٔ ٚا٭ْك##اض ٚايت##ابعني، ب##ٌ ٜؿ##ٌُ ن##ٌ َػ##ًِ َٚػ##١ًُ ي##صا ف##إ   
 دتٓاب  رباشِٖ بطا١ْ َػتُط    ّٜٛ ايكٝا١َ، ٭ٕ ٖصا ايرٝغ ٜعٗط ل ساٍ 
خ٠ًٛ ايهفاض بؿس ا٭غٓإ ع٢ً ا٭ْاٌَ، أَا ل َٛنٛ  ايبطا١ْ فاْ٘ ٜتشٍٛ 

ٚخب##ح ٚبره##ا٤ تب##سٚ عً##٢ أيػ##ٓتِٗ ٚل ع##امل املؿ##ٛض٠ ٚنؿ##ف     َه##ط 
 ا٭غطاض، ٌٖٚ تتهُٔ اٯ١ٜ ايٝأؽ َٔ زع٠ٛ ايهفاض يٲغ٬ّ، ازبٛاب ٫.

 ش دا٤ت اٯ١ٜ يتشصٜط املػًُني َٔ  رباشِٖ بطا١ْ، ٚبٝإ ربًفِٗ عٔ  
ٌْٝ ٖصٙ املطتب١ بػ٤ٛ غطٜطتِٗ ٚبرهِٗ يًُػ#ًُني، ٖٚ#صا ايتش#صٜط ٚعًت#٘     
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  يسع٠ٛ ايهفاض يٲغ٬ّ، ٚتًو آ١ٜ  عذاظٜ#١ ل اي#سع٠ٛ      غب  َٚٛنٛ
اهلل عع ٚدٌ، بإٔ ٜهٕٛ ايتٛبٝذ ٚايصّ ٚغ١ًٝ ي ى ايباهٌ، ٚاٱْتك#اٍ     

 َٓاظٍ اسبل ٚاهلسا١ٜ، َٔ ٚدٛٙ:
أْ٘ ضؾش١ َٔ ضؾشات ايكطإٓ َٚا فٝ٘ َٔ ايسضٚؽ ٚامل#ٛاعغ   ا٭ٍٚ:

 شاتٗا ٚأثطٖا. ٚايع  اييت تفٛم عامل ايتكٛض عٓس اٱْػإ ل
ٖصا اٱْتكاٍ َٔ ٚظا٥ف ايعكٌ ٚدعٌ َٛنٛع١ٝ ي#٘ ل ع#امل    ايجاْٞ:

ايكٍٛ ٚايعٌُ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ ملٓع اسبٛادع اييت تأتٞ َٔ اي#ٓفؼ ايره#ب١ٝ،   
ٚذبٍٛ زٕٚ اٱْتفا  َٓ٘، فهؿف ٚفهض عض ايهفاض أق#ابعِٗ ٚبٝ#إ أْ#٘    

 َٔ ايرٝغ َٔ أفهٌ َكازٜل ٖصا املٓع.
ٓاؽ َٔ ْع١ُ ايٓب٠ٛ، ٚصب٧ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغ#ٌ َبؿ#طٜٔ    ْتفا  اي ايجايح:

 َٚٓصضٜٔ.
ٚتتهُٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ايبؿاض٠ ٚاٱْصاض، ايبؿاض٠    املػًُني بايك٬ح ل 
ايسْٝا ٚاٯخط٠ بادتٓ#اب  غ#تبطإ ايه#افطٜٔ، ٚاٱْ#صاض ٚايتش#صٜط َ#ِٓٗ مل#ا        

 حيًُْٛ٘ َٔ َعاْٞ ايبرض ٚاسبكس ٚايهطا١ٖٝ يًُػًُني.
 غٝ##  ٚاي ٖٝ##  اي##يت ت##سٍ عًٝٗ##ا اٯٜ##١ ل َٓطٛقٗ##ا  ير##١ ايايطاب##ع: 

َٚفَٗٛٗا، ٚزع٠ٛ ايٓاؽ مجٝعّا يٓبص ايره  ع٢ً املػًُني، ٚسجِٗ عً#٢  
 ق٬ح أْفػِٗ يٌٓٝ َطات  ايبطا١ْ يًُػ#ًُني، ٚا٭ًٖٝ#١ ٱرب#اش بطاْ#١ َ#ٔ      

 املػًُني.
فكس ٜسخٌ ؾدل اٱغ٬ّ ملا ل ٖصٙ اٯ١ٜ َ#ٔ ايٓٗ#ٞ ع#ٔ  غ#تبطإ      

ِ، ٚضدا٤ فٛظٙ مبطتب١ ايبطا١ْ ٚاشباق١ عٓس أسس ًَ#ٛى ٚض٩غ#ا٤   غ  ايػًُ
املػًُني أٚ أٌٖ اسبٌ ٚايعك#س َ#ِٓٗ، فُ#ا إٔ مت#ط عًٝ#٘ ا٭ٜ#اّ ٚا٭ؾ#ٗط ل        
اٱغ٬ّ ٚأزا٥٘ ايفطا٥ض ست٢ ٜكبض ٖٛ ايصٟ ٜتدص ايبطاْ#١ ٚاشباق#١ َ#ٔ    
 املػًُني ٚحيطم ع٢ً  دتٓاب ْفاش غ  املػًِ    َٓاظٍ اشباق١ ٚاٱه٬ 
ع٢ً أغطاض املػًُني خكٛقّا ٚاْ٘ ٜعًِ ساٍ ايبرض ٚايهطٙ يٲغ٬ّ اييت 
مت##ٮ ق##سٚض ايهف##اض، ٚنٝ##ف أْٗ##ِ ٜعه##ٕٛ أق##ابعِٗ ل خً##ٛتِٗ بره##ّا      

 يًُػًُني.
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َٚٔ أفطاز غٝغ ايهفاض متِٓٝٗ ْعٍٚ َكٝب١ باملػًُني، ٚسبٛم اشبػاض٠ 
ت١ عً#٢  ٚايهطض بِٗ، ي#صا ف#إ اٯٜ#١ ت#سعٛ املػ#ًُني    غً#ل ب#اب ايؿ#ُا        

ايهفاض، ٚمتٓع َٔ  غتر٬ٍ ايهفاض ملا ٜكٝ  املػًُني ٱرباشٙ َٓاغب١ يًتعسٟ 
ع٢ً املػًُني َٚٓاغب١ يًٌٓٝ َ#ِٓٗ ٚايطع#ٔ ف#ِٝٗ، مم#ا اميً#ٞ عً#٢ املػ#ًُني        
 ظٗاض َعاْٞ اٱذباز ٚا٭يف١ فُٝا بِٝٓٗ، ٚايتشًٞ مبفاِٖٝ ا٭خ٠ٛ اٱاميا١ْٝ ل 

 ايػطا٤ ٚايهطا٤.
املك#ٝب١ ف#إ متػ#و املػ#ًُني ب#ايكطإٓ ٚ تب#ا         فشت٢ ع٢ً فطض ْعٍٚ 

ِ  ايٓ  ضبُس  ٚايتكٝ#س ب#أزا٤ ايف#طا٥ض ٜبط#ٌ نٝ#س       ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚغ#ً
ايهفاض ٚجيعًِٗ ٜعهٕٛ أقابعِٗ َٔ دسٜس غٝعّا ٭ٕ املػًُني خيطدٕٛ َٔ 
املكٝب١ أق٣ٛ ٚأسػٔ مما ناْٛا، ٚمل#ا تع#طض املػ#ًُٕٛ ل َعطن#١ أس#س ا       

غبعني َٔ ايكشاب١ ٚمش#ت ايٝٗ#ٛز ٚايهف#اض، َٚ#ا يب#ح      اشبػاض٠، ٚفكسٚا 
يرعٚ املػًُني ل عكط زاضِٖ، فتكس٣   (1)املؿطنٕٛ إ دا٤ٚا جبٝـ عطَطّ

هلِ املػًُٕٛ َٚٓعِٖٛ َٔ زخٍٛ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚسفطٚا اشبٓسم سٛهلا بأَط 
َٚؿٛض٠ غًُإ يٝهٕٛ زضغّا ل سصض  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓ  ضبُس 

ُني ٚتٛقِٝٗ َٔ ايهفاض، ٚقسضتِٗ ع٢ً ترٝ  نٝف١ٝ ٚقٝر١ املٛاد١ٗ َع املػً
ايعسٚ     ٕ  ْٗعّ ايهفاض خا٥بني بعس خػاضتِٗ فُط٠ ٜب#ازض املػ#ًُٕٛ      
اشبطٚز نُا ل ب#سض ٚأخ#ط٣ ٜتك#سٕٚ زب#ٝـ املؿ#طنني ل أس#س، ٚأخ#ط٣        

   حيفطٕٚ خٓسقّا سٍٛ املس١ٜٓ "ٚل اسبسٜح: َا غعٟ قّٛ ل عك#ط زاضٖ#ِ   
ٛٸا "  .(2)شي

َٚٔ اٯٜات ٚاملسز اٱهلٞ يًُػًُني اْ٘ بعس َعطن١ اشبٓسم مل ٜٗسأٚا 
ٜٚهتفٛا باي#سفا  ع#ٔ املسٜٓ#١ ب#ٌ  ْطًك#ٛا ل غ#طاٜا اير#عٚ ٚدٝ#ٛف ازبٗ#از          

 ٜسعٕٛ ا  اهلل، ٜٚبصيٕٛ ايٓفؼ ٚاملاٍ ل  ع٤٬ ن١ًُ ايتٛسٝس.

                                                 

 دٝـ عطَطّ أٟ نب  ٚؾسٜس . (1) 
 .4/596 يػإ ايعطب (2) 
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املسز َٔ عٓسٙ َٚٔ َكازٜل  خ٬م املػًُني ايعبٛز١ٜ هلل، ٚتًكِٝٗ  
تعا  أِْٗ ًٜذإٔٚ  يٝ٘ عٓس املك#ٝب١، يتٓ#عٍ عً#ِٝٗ اي ن#١ ٚأغ#باب ايع#ٕٛ       

َِ إِرَث ؤَصَجدَضْيٌُْ ٍُصِْذَزٌ قَجىٌُث إَِّّج ىِيَّوِ ًَإَِّّج إِىَْْوِ سَثجِؼٌَُُٚايطؾاز، قاٍ تعا  ط  .(1)صثىَّزِّ

 فٝتذ##اٚظ املػ##ًُٕٛ املك##ٝب١ ٜٚأخ##صٕٚ َٓٗ##ا اي##سضٚؽ، ٚته##ٕٛ غ##بباّ 
ٱسطاظِٖ ايجٛاب ٚا٭دط مما ٜعٜس ل غٝغ ايهفاض عً#ِٝٗ، ٚجيع#ٌ ايهف#اض    
عادعٜٔ عٔ اٱنطاض باملػًُني، ٚإ أضازٚا  نطاضِٖ فإ  ستُاٍ ايفؿٌ 
ٚاٱبط#اٍ ق##ا٥ِ أَ##اَِٗ مم#ا ٜبع##جِٗ عً##٢ ايٝ#أؽ ٚايكٓ##ٛط خكٛق##ّا ٚأْٗ##ِ    

 ٜسضنٕٛ إ املكٝب١ ئ تعٜس املػًُني  ٫  امياَْا.
عع ٚدٌ عٓسِٖ غ٬ح ايك  ٚاق١ٝ َٔ املكٝب١ ٚآثاضٖا،  ش دعٌ اهلل  

ٖٚصا ايػ٬ح َكاس  يًُػًُني ٫ ٜفاضقِٗ أبسَا، يصا ف#إ اير#ٝغ ٚع#ض    
ا٭ْاٌَ ٬َظّ يًهفاض ل خً#ٛتِٗ، ٖٚ#ٛ عب#أ عً#ِٝٗ ٜٚ#٪زٟ ا  ا٭خ#٬م       
املص١ََٛ ٚغ٤ٛ ايعؿط٠ ٚظٗٛض أَاضات ايؿو ٚايطٜ  فُٝا بِٝٓٗ، مما ٜ٪زٟ 

ك##َٛات ٚايف##ن بٝ##ِٓٗ مجاع##ات ٚأف##طازَا، ٚفٝ##٘ زع##٠ٛ       ا  سك##ٍٛ اشب
يًُػ##ًُني يًتٛد##٘    اهلل ع##ع ٚد##ٌ بايؿ##هط ٚايجٓ##ا٤ عً##٢ ْعُ##١ اهلساٜ##١    

 ٚايػ١َ٬ َٔ ايرٝغ ٚغًب١ ايٓفؼ ايرهب١ٝ.

 قبنىن انغيظ
ٜأتٞ ا٭َٔ َٔ ايفع  َكاسبّا ٱختٝاض اٱغ٬ّ، فٝ#سضى املػ#ًِ ق#طب    

عع ٚدٌ يٌٓٝ ا٭دط ٚايج#ٛاب فه#٬ّ    أٚإ اٯخط٠، ٚايٛقٛف بني ٜسٟ اهلل
َٓ٘ غبشاْ٘، ٖٚٛ ايصٟ ٚعسِٖ ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ دعا٤ ع٢ً اٱامي#إ ٚ تٝ#إ   

فَََِْ آٍََِ ًَؤَصْيَخَ فَالَ خٌَْفٌ ػَيَْْيٌِْ ايفطا٥ض ٚعٌُ ايكاسبات ، قاٍ تعا  ط

 .(2)صًَالَ ىٌُْ َّذْضٌََُُّ

                                                 

 .156غٛض٠ ايبكط٠  (1) 
 .48غٛض٠ ا٭ْعاّ  (2) 
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تتكف بٗا اسبٝا٠  ٚيهٔ ٖصا ا٭َٔ ٫ ٜتعاضض َع قبر١ اٱختباض اييت
ايسْٝا، َٚا فٝٗا َ#ٔ اٱب#ت٤٬، ٚد#ا٤ت اٯٜ#١ ي#صنط ٖ#صا اٱب#ت٤٬ عً#٢ عب#ٛ          

 َطن  َٔ ٚدٛٙ:
 بت٤٬ ايهفاض باسبػس ٚايره  عً#٢ املػ#ًُني، فذ#ا٤ت ٖ#صٙ      ا٭ٍٚ:

اٯ١ٜ ٱخباض املػًُني عٔ ساٍ ايهفاض، َٚا فٝ٘ َٔ ايب٤٬ ٚظًُِٗ ٭ْفػِٗ 
 يًُػًُني.مبا ٜهُطْٚ٘ َٔ ايره  ٚاسبػس 

 بت٤٬ املػًُني بايهفاض ايصٜٔ مل ٜ نٛا املػًُني ٚساهلِ َ#ٔ   ايجاْٞ:
ايك٬ح ٚايتك٣ٛ، فًٝؼ ل اٱغ٬ّ ٚزخٍٛ ايٓاؽ ايٝ٘ أش٣ ٚن#طض عً#٢   
أٌٖ ايهتاب أٚ ايهفاض ٚاملؿطنني، بٌ ٖٛ ضمح١ هل#ِ ٚغ#ب  يٓؿ#ط َع#اْٞ     

ٛقّا ٚإ ايفه١ًٝ ٚتعاٖس يًهت  ايػُا١ٜٚ ٚبػط أسهاَٗال ا٭ضض، خك
ايكطإٓ دا٤ باٱقطاض بايتٛضا٠ ٚاٱظبٌٝ ٚزعا    بك#ا٤ أٖ#ٌ ايهت#اب ل شَ#١     

 اٱغ٬ّ.
 فتتإ عا١َ ايهفاض بعٓاز ٚدشٛز ن ا٥ِٗ ٚايصٜٔ هلِ َأنً#١   ايجايح:

ع٢ً ايعا١َ، ٚخي#افٕٛ ن#ٝاعٗا، ٚخػ#اض٠ املٓعي#١ ٚاملكاَ#ات اي#يت  رب#صٖٚا        
 ِٗ.ٚأغباب ايطٜاغ١ اييت تٛيٖٛا بني أٌٖ ًَت

فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ملٓع ٖصا اٱفتتإ، ٚفهض ن ا٤ املؿطنني ٚنٝف إٔ 
ايرٝغ ٚاسبػس ٜػتٛيٞ ع٢ً دٛاضسِٗ، ٚحيٍٛ زٕٚ تسبطِٖ باٯٜات، ٖٚصا 
َٔ أغطاض ايكطإٓ  ش اْ٘ ٜتٛد٘    ايعا١َ بعطض ٚاسس َع اشباق#١ ٜٚ٪ن#س   

ًٝٗ#ا  بإ نٌ َهًف َػ٪ٍٚ عٔ ْفػ٘، َع بٝإ اٯٜات ٚاملعذعات ي#٘، ٚدب 
أَاّ بكطٙ ٚبك ت٘ ف٬ ٜػتطٝع غ#ٝغ ن# ا٤ ايهف#اض إ ٜه#ٕٛ بطظخ#ّا زٕٚ      

 ايتكسٜل ٚايتػًِٝ بٗا.
ٚتسعٛ اٯٜ#١ ن# ا٤ ايهف#اض    ايه#ف ع#ٔ اٱدٗ#اض مبك#ازٜل اير#ٝغ         
ٚاسبػس يًُػًُني، ٚذبجِٗ ع٢ً ايتسبط ل اٯٜات، ٚ دتٓاب ذبٌُ أٚظاضِٖ 

 ٕ آث#اضِٖ، ٚفٝ#٘ ٚعٝ#س هل#ِ ب#إٔ       ٚأٚظاض ايعا١َ ايصٟ ٜٓكتٕٛ هلِ، ٜٚكتف#ٛ
ٖ٪٤٫ ايعا١َ ئ ٜػتُطٚا ع٢ً ساٍ اٱْكات ٚاٱتبا  هلِ، ٭ٕ اشبطابات 
ايتهًٝف١ٝ تتٛد٘ هلِ َباؾط٠ َٔ غ  ٚاغط١ أسس َٔ ايبؿط  ٫ ايٓ  ضبُ#سّا  
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ايصٟ ٜكّٛ بتبًٝغ اٯٜات يًٓاؽ ناف١، ٚفٝ٘ هطز  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
فط خيفف َٔ غٝع٘ عٔ املػًُني بايتسبط باٯٜات ٭غباب ايرٝغ ٚدعٌ ايها

 ٚاملعذعات ايٓب١ٜٛ.
ف ٣ َج٬ّ اسبطٚف املكطع١ ل بساٜات ع#سز َ#ٔ غ#ٛض ايك#طإٓ ٚغ#١ًٝ       

ًَهٛتٝ##١ ٱْؿ##راٍ ايهف##اض ٚ َتٓ##اعِٗ عُ##ا ن##اْٛا ٜكَٛ##ٕٛ ب##٘ َ##ٔ ايك##ف    
ٍ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايتكفٝل ٚايًرط عٓس ت٠ٚ٬ ايٓ  ضبُس   مل#آٜع

عًٝ##٘ َ##ٔ آٜ##ات ايك##طإٓ، ل ضباٚي##١ سبذ##  ايٓ##اؽ ع##ٔ اٱْك##ات يٰٜ##ات   
ٚايتسبط ل  َعاْٝٗا ٚز٫٫تٗا، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ملٓع ايهفاض َٔ  رباش خ٠ًٛ 

 بعهِٗ ببعض َٓاغب١ يًهٝس ٚاملهط باملػًُني.
يكس بٝٓت ٖصٙ اٯ١ٜ إٔ اير#ٝغ خ#ام بايهف#اض ٚأْ#٘ ب#٤٬ هل#ِ ٚ ب#ت٤٬        

ب  ٚايرا١ٜ ٚا٭ثط، أَا ايػب  فإ ايرٝغ مل ٜػ#تشٛش  يًُػًُني بًشاظ ايػ
ع٢ً ْفٛؽ ايهف#اض  ٫ يًتٛفٝ#ل اي#صٟ ف#اظ ب#٘ املػ#ًُٕٛ، ٚأَ#ا ايراٜ#١ فٗ#ٞ          
ايػعٞ يٲنطاض باملػًُني، ٚضدا٤  قابتِٗ بايب٤٬ ٚاشبػ#اض٠، ٚأَ#ا ا٭ث#ط    
فإ ٖصا ايرٝغ خيطز ل عامل ا٭فع#اٍ، ٚد#ا٤ شن#ط ع#ض ا٭ْاَ#ٌ ل اٯٜ#١       

بأٚإ اشب٠ًٛ يٝسٍ ع٢ً نْٛ٘ َكس١َ يًُهط ايػ٤ٞ، ٚٚغ١ًٝ يتشطٜض َك ّْا 
بعهِٗ بعهّا نس املػًُني فعض ا٭ْاٌَ ناملٓاد#ا٠ بايباه#ٌ، ٚايٓ#سب       

 ايفعٌ ل ضباضب١ اٱغ٬ّ.
فذا٤ت اٯ١ٜ يفهض ٖصٙ املٓادا٠ ٚاملٓع َٔ  ظزٜازٖا ٚمتازٟ ايهفاض ل 

١ خاق١ بايهفاض فكس دا٤ت اٯ١ٜ ايرٞ ٚايتعسٟ، َٚع إٔ ايرٝغ نٝف١ٝ ْفػاْٝ
خطابّا يًُػًُني يًٛقا١ٜ َٓ٘، َٚٔ آثاضٙ ٚأنطاضٙ، َٚٓع ايٓاؽ َٔ ايتعسٟ 

 ع٢ً اٱغ٬ّ ٚاملػًُني.
ٚقس ٜؿعط املػًُٕٛ حباٍ َٔ ايػهٕٛ ٚاهلس١ْ َ#ع ايهف#اض خكٛق#ّا     

ٚأِْٗ ٜسٸعٕٛ اٱاميإ حبهط٠ املػًُني فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبني سكٝك#١ ٖٚ#ٞ   
اض ل ساٍ َٔ ايرٝغ ايسا٥ِ ع٢ً املػًُني ٚإٔ ايرٝغ ٜبسٚ ٚان#شّا  إٔ ايهف

ل ساٍ اشب٠ًٛ بأفعاٍ شات١ٝ تسٍ ع٢ً ايٓ#سب    امله#ط ٚاي#بطـ باملػ#ًُني     
ٚ ْتٗاظ ايفطق١ امل٪ات١ٝ يٲْكهاض عً#٢ املػ#ًُني، ٚ ْ#عاٍ اشبػ#اض٠ بٗ#ِ،      
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ٖٚ#ٛ َ#ٔ    ٖٚصا ايبٝإ سطظ يًُػًُني ملا فٝ٘ َٔ ايبعح ع٢ً ايفط١ٓ ٚايٝكع١
 َكازٜل  ْتفا٤ ايرف١ً عٔ املػًُني.

َٚٔ اٱعذاظ صب٧ اٯ١ٜ خبكٛم َٛنٛ  ايبطا١ْ، فً#ٛ د#ا٤ت اٯٜ#١    
عً#٢ عب#ٛ َػ#تكٌ، يطمب#ا غف#ٌ بع#ض املػ#ًُني ع#ٔ َك#ازٜكٗا ايٛاقعٝ#١ ل           
غاعات ايعُ#ٌ ٚت#ساخٌ ا٭فع#اٍ ٚايك#٬ت اٱدتُاعٝ#١ ٚأٺغ#باب ايك#طب        

  ُ ػ#ًُني ل َػ#أي١ ايبطاْ#١، ٚايٓٗ#ٞ     ٚاملٛز٠، فٛضز َٛنٛ  غ#ٝغ ايهف#اض يً
 ايكطٜض عٔ  رباش ايهفاض خاق١ ٚٚيٝذ١، ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:

فٝ٘ تأغٝؼ يٲَتجاٍ ٭سهاّ اٯٜ#١ ايهطامي#١، فً#ٝؼ َ#ٔ آٜ#١ ل       ا٭ٍٚ:
ايكطإٓ  ٫ ٜٚبازض املػًُٕٛ يًعٌُ مبهاَٝٓٗا، َٚٔ فهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً 

 املػًُني  عاْتِٗ ٚتكطٜبِٗ بًطف يًعٌُ بأسهاَٗا.
َٚٔ ٚدٛٙ ايًطف ٚايفهٌ اٱهلٞ ل املكاّ صب٧ ٚقف ساٍ ايهفاض  

َٚا اميٮ قسٚضِٖ َ#ٔ اير#ٝغ بع#س آٜ#١ ايبطاْ#١ ٚايٓٗ#ٞ ع#ٔ  رب#اشِٖ بطاْ#١          
ي غذ ل ايٛدٛز ايصٖين ٬َظ١َ ايرٝغ يًهفاض ل يًِٝٗ ْٚٗاضِٖ، فاشا َا 
د##ا٤ت َٓاغ##ب١ يًُٛن##ٛ  فاْ##٘ ٜتب##ازض    شٖ##ٔ املػ##ًِ إٔ ٖ##٪٤٫ ايهف##اض   

 غانبٕٛ عًٝ٘ ٚع٢ً  خٛاْ٘ امل٪َٓني ٱختٝاضِٖ غبٌ اسبل ٚاهلس٣.
شنط ايرٝغ ل َٛنٛ  ايبطا١ْ ُٜٓٞ ًَه١ اسبصض عٓ#س املػ#ًُني    ايجاْٞ:

خبكٛم ايبطا١ْ،  ش ٜٓفط اٱْػإ ممٔ ٜهُط ي٘ ايعسا٠ٚ ٚايبرها٤ ٚحيطم 
ع٢ً عسّ  ه٬ع٘ ع٢ً أغطاضٙ ٚؾ٪ْٚ٘ اشباق١، ٚ ٕ  هًع ٚأبس٣ املؿٛض٠ 

 ْ٘ ٜهٕٛ ل ضٜ  َٔ تًو املؿٛض٠.فا
اٯ١ٜ ؾاٖس ع٢ً اٱْتفا  ايفعًٞ يًُػًُني مما ل آٜات ايكطإٓ  ايجايح:

َٔ بٝإ أسٛاٍ ايهفاض، َٚا ِٖ عًٝ٘ َٔ ايبرض يًُػًُني، ٚ رباشِٖ هلصا 
ايبٝإ سطظّا ٚجيعًٕٛ ي٘ َٛنٛع١ٝ ل عامل اٱختٝاض ٚايفعٌ، َٚعطف١ َعازٕ 

َعِٗ،  ٕ نج ّا َٔ اشبًذات ايٓفػ١ٝ، ٚاٯضا٤ اشبف١ٝ  ايٓاؽ ٚنٝف١ٝ املعا١ًَ
ٚاملػ##تٛض٠ ٜعٗ##ط قك##ٛضٖا ٚربًفٗ##ا ع##ٔ ايٛاق##ع  ش ضأت ايٓ##ٛض، ٚعً##ِ بٗ##ا  

 ايٓاؽ.
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فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يفهض ايرٝغ َٚٛنٛع٘ َٚٛهٓ٘ ٚغبٌ سذ  أثطٙ 
ٚاملٓع َٔ تٓاَٝ٘ ٚ تػاع٘ ٚ ْكٝاز ايعا١َ َٔ ايهف#اض يػ#ًطاْ٘ جبٗ#ٌ ٚغفً#١،     

 ١ ٚيطفّا بايٓاؽ مجٝعّا.يتهٕٛ ضمح

 ػهى املنبسبت
ٚضزت َ##از٠ اير##ٝغ ل ايك##طإٓ  س##س٣ عؿ##ط٠ َ##ط٠، ٚفٝ##٘ َػ##أيتإ        

 خبكٛم غٛض٠ آٍ عُطإ:
ٚضزت َاز٠ )غٝغ( فٝٗا ث٬خ َطات ٚضزت ل غ#ٛض٠ ايتٛب#١    ا٭ٚ :

 َطتني، ٚل غٛض أخط٣ ل نٌ غٛض٠ َط٠ ٚاسس٠.
يت تطز فٝٗا َاز٠ غٝغ َطتني ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٞ ايٛسٝس٠ ل ايكطإٓ اي ايجا١ْٝ:

ٌْ ثألََّجٍِوَ ٍِِْ ثىيَْْقِبكٛي٘ تعا  ط ص ٚهلصا ايتعسز قُوْ ٌٍُصٌُث دِيَْْظِنٌُْص ٚ طػَعٌُّث ػَيَْْنُ

ز٫٫ت خاق##١ ل املك##اّ، بً##عّٚ اٱيتف##ات ٚاٱس## اظ َ##ٔ غ##ٝغ ايهف##اض،   
ا ٚايتٛد٘ بايؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً  عاْ#١ املػ#ًُني بسفع#٘ َٚٓ#ع أث#طٙ، نُ#      

 ص.قُوْ ٌٍُصٌُث دِيَْْظِنٌُْٜتذ٢ً بكٛي٘ تعا  ط
ٚدا٤ت آٜتإ خبكٛم ْاض دِٗٓ ٚنإٔ ايتؿاب٘ بني عسز َطات شن#ط   

ايرٝغ ل ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚشنط غٝغ ايٓاض َطتني َٔ اٱْصاض ٚايٛعٝس يًهفاض ع٢ً 
يَوج صَيَُّْظ وج   إِرَث سَؤَصْيٌُ ٍِوِْ ٍَنَوجٍُ دَؼِْوذٍ عَوَِؼٌُث ىَ    غٝعِٗ َٔ املػًُني، قاٍ تعا  ط

 .(1)صًَصَفِريًث
فإ دعا٤ ٖصا ايرٝغ َاٜعٗط َٔ ايكٛت ايساٍ ع٢ً ايترٝغ غٛا٤ نإ  

قازضّا َٔ شات ايٓاض أّ َٔ ظباْٝتٗا غهبّا ع٢ً ايهف#اض ٚضغب#١ ل اٱْتك#اّ    
.َِٗٓ 

                                                 

 .12غٛض٠ ايفطقإ  (1) 
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ٚبُٝٓا دا٤ت اٯٜات ل بٝإ  غت٤٬ٝ ايرٝغ ع٢ً ْفٛؽ ايهفاض دا٤ت  
أِْٗ ٜتشًٕٛ بايك  ٜٚكإَٚٛ ايرٝغ ٚأغباب٘،  آ١ٜ ل َسح املػًُني ٚنٝف

 .(1)صثىَّزَِِّ ُّنْفِقٌَُُ فِِ ثىغَّشَّثءِ ًَثىعَّشَّثءِ ًَثىْنَجظَِِ َ ثىْيَْْقَقاٍ تعا  ط

ٚفٝ٘ سذ١ عً#٢ ايهف#اض، فُ#ع ٚد#ٛز أغ#باب يًر#ٝغ ٚايره#  ف#إ          
ِ، أَا املػًُني ٜهتُٕٛ غٝعِٗ، ٫ٚجيعًٕٛ ي٘ أثطّا ع٢ً أيػٓتِٗ ٚل أفعاهل

ايهفاض فاِْٗ ٜعٗطٕٚ ايرٝغ ع٢ً املػًُني َٔ غ  غب  أٚ ع١ً  ٫ ازبشٛز 
ٚاٱقا١َ ع٢ً ايهفط ٚاملعك١ٝ، ٚض٩ٜ#١ املػ#ًُني ٜطتك#ٕٛ ل َطات#  اٱامي#إ      

ٌْ         ٚايتك٣ٛ، ق#اٍ تع#ا  ط   َِْيوَْق ِدِيو ُّْؼِجوُخ ثىوضُّسَّثَع ِى ٌٍَ َػَيوَ ُعوٌِقِو  َفجْعوَضْيَيَق َفجْعوَض

 .(2)صثىْنُفَّجسَ

ٚمما ٜرٝغ ايهفاض مساعِٗ اٯٜات اييت تعس املػًُني بايٓكط ٚايعفط ل  
ايسْٝا، ٚايفٛظ ل اٯخط٠ بايٓعِٝ ٚاٱقا١َ ايسا١ُ٥ ل دٓ#١ عطن#ٗا نع#طض    

 ايػُاٚات ٚا٭ضض.
ٚتسٍ اٯٜات ع٢ً ٬َظ١َ ايرٝغ َٔ امل٪َٓني يًهفاض ل ا٭َ#ِ ايػ#ايف١   

عًٝ٘ ايػ#٬ّ ب#ين  غ#طا٥ٌٝ    أٜهّا، فٛضز سها١ٜ عٔ فطعٕٛ خبكٛم َٛغ٢ 
ًَإَِّّيُووووٌْ ىَنَووووج  * إَُِّ ىَووووؤُالَءِ ىَشِووووشْرٍَِزٌ قَيِْيُووووٌَُ   س####ني خ####طٚدِٗ َ####ٔ َك####طط  

 .(4)ٚعٔ أبٔ عباؽ: خطز فطعٕٛ ل أيف ايف سكإ غ٣ٛ ا٭ْاخ"

 صقُوْ ٌٍُصٌُث دِيَْْظِنٌُْقٛي٘ تعا  ط

٠ َط٠ ل مثإ غٛض َٔ مل تصنط َاز٠ )غٝغ( ل ايكطإٓ  ٫  سس٣ عؿط
ايكطإٓ، ٚيهٓٗا دا٤ت ل ٖصٙ اٯ١ٜ َطتني، ٚبكٛض٠ َتكاضب١ ٚنأْ٘ َٔ ايع١ً 
ٚاملعًٍٛ، فبعس إٔ أخ  ايؿطط ايػ#ابل َ#ٔ اٯٜ#١ عً#٢ إٔ ايهف#اض ٜعه#ٕٛ       

                                                 

 .134غٛض٠ آٍ عُطإ (1) 
 .29غٛض٠ ايفتض  (2) 
 .55-54غٛض٠ ايؿعطا٤  (3) 
 .3/114ايهؿاف  (4) 
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ٕ غب  ٖصا ايعض ٖٚٛ اي#برض ٚايره#  عً#٢    أهطاف أقابعِٗ َٚع بٝا
املػًُني، دا٤ ٖصا ايؿطط َٔ اٯ١ٜ زعا٤ عًِٝٗ، ٚتٛبٝدّا هل#ِ، ٚنأْ#٘ َ#ٔ    

 ايع١ً ٚاملعًٍٛ، ٚعسّ ربًف املعًٍٛ عٔ عًت٘.
َٚٔ اٱعذاظ ل اٯ١ٜ ايهطامي١  ْتكاٍ اٯٜ#١ ل املك#اّ    ق#ٝر١ املف#طز      

ػًُات ٚحيتٌُ ٖصا اٱْتك#اٍ  )قٌ( بعس إٔ نإ اشبطاب فٝٗا يًُػًُني ٚامل
٫ٜؿ##اضى  ق##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚغ##ًِ ل ق##ٝر١ اشبط##اب إٔ اي##ٓ  ضبُ##سّا 

املػ##ًُني ل س##بِٗ يًهف##اض، ٚإٔ ٖ##صا اسب##  ن##إ ٭غ##باب خاق##١ ٚأَ##ٛض  
  دتُاع١ٝ ٚقب١ًٝ، ٚق٬ت ضسِ ٚضنا  ٚعٗٛز.
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚفٝ٘ زع٠ٛ يًُػًُني باٱقتسا٤ بايٓ  ضبُس 

فُٝا حي  ٜٚهطٙ ٚإٔ  ظٗاض ايهفاض اٱاميإ حبهط٠ املػًُني ٫ٜكض إٔ ٜهٕٛ 
 غببّا سب  املػًُني هلِ.

ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘    ٚقشٝض إٔ قٛي٘ تعا  )قٌ( َٛد٘ يًٓ  ضبُ#س  
 ٫ أْ٘ خطاب يًُػًُني ناف١، ٚتكسٜط اٯ١ٜ )قٌ َٛتٛا برٝعهِ( ٚل  ٚغًِ 

 اٯ١ٜ َػا٥ٌ  عذاظ١ٜ:
ٍ نٝس ٚغٝغ ايهفاض فُا إٔ أخ ت اٯ١ٜ عٓ٘ دا٤ ايتٛبٝذ  بطا ا٭ٚ :

 ٚايتبهٝت هلِ.
بٝ#إ فه#ٌ اهلل ع#ع ٚد#ٌ عً#٢ املػ#ًُني ل زف#ع ٚق#س غ#ٝغ           ايجا١ْٝ:

 ايهفاض ٚآثاضٙ عِٓٗ.
تٛنٝس سكٝك١ ٖٚ#ٞ إٔ َكايٝ#س ا٭َ#ٛض بٝ#ساهلل ع#ع ٚد#ٌ ٖٚ#ٛ         ايجايج١:

 عً#ِٝٗ، ٚغ#ببّا ل   ْاقط املػًُني،  ش جيعٌ اهلل عع ٚدٌ غٝغ ايهفاض ٚبا٫ّ
 آشاِٖ.

 ق ٚض٠ ٖصا ايرٝغ غببّا ل َٛت ٬ٖٚى ايهفاض. ايطابع١:
 ايبؿاض٠ يًُػًُني ب٬ٗى عسِٖٚ، ٚعسّ  نطاضٙ بِٗ. اشباَػ١:
قس ٜتًك٢ املرتاظ عًٝ٘ آثاض ايرٝغ، باٱْتكاّ َٓ٘ ٚايهٝ#س ي#٘،    ايػازغ١:

طد#ع عً#ِٝٗ،   فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبني ساي#١ فطٜ#س٠ ٖٚ#ٞ إٔ غ#ٝغ ايهف#اض ٜ     
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ٜٚػب  ٬ٖنِٗ، َٚٔ خكا٥ل خ  أ١َ أخطدت يًٓاؽ ٬ٖى َٔ ٜهُط 
 هلِ ايرٝغ ٚايعسا٠ٚ.

ل  ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ     تطٗط اٯ١ٜ دٗاز ايٓ  ضبُس  ايػابع١:
غبٌٝ اهلل، َٚٛادٗت٘ نأ١َ يًهفاض، فًُا أظٗط ايهفاض غٝعِٗ َٔ املػ#ًُني  

إٔ ٜ#طز عً#ِٝٗ     عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ    ق#٢ً اهلل أَط اهلل عع ٚدٌ ايٓ  ضبُ#سّا  
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايكٍٛ، ٖٚصا ايكٍٛ غ٬ح ٜٛاد٘ ب٘ ايٓ  ضبُس 

ايهفاض ٜٚصَِٗ ب٘، ٖٚٛ ؾاٖس ع٢ً إٔ اٱغ٬ّ مل ٜٓتؿط بايػٝف بٌ  ْتؿط 
باسبه١ُ ٚاملٛعع١ ٚايعٓا١ٜ اٱهل١ٝ باملػًُني ٚظدط ايهفاض، ٚدع#ٌ نٝ#سِٖ   

 ٜطتس    عبٛضِٖ.
تطدٌ ٖصا ايرٝغ    اشباضز، ٚبست آثاضٙ بايتعسٟ ع٢ً املػًُني  فًٛ 

ٍ  فاْ٘ ٫ ٜهط املػًُني  ٫ أش٣ قً#٬ّٝ يكٛي#٘ تع#ا  ط    ص ىَوِْ َّعُوشًُّمٌُْ إِالَّ ؤَر 

 ٚأخ ت ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ ضدٛع٘    ايهفاض مبا ٜ٪زٟ    ٬ٖنِٗ ٚخعِٜٗ.
اٖس عً#٢ إٔ  بك#ا٤ اير#ٝغ َك#اسبّا يًهف#اض    س#ني امل#ٛت ؾ#        ايجا١َٓ:

اٱاميإ َػتكط ل ْفٛؽ املػًُني، ٚأِْٗ زا٥بٕٛ ل هاع١ اهلل، ٚل عع زا٥ِ 
 مبا جيعٌ ايهفاض ل غٝغ َتكٌ ٚسػط٠ َتذسز٠    سني ايٛفا٠.

ٚذبٌُ اٯ١ٜ قٝر١ ايسعا٤ ع٢ً ايهفاض بإٔ ٜكاسبِٗ اير#ٝغ    س#ني   
ازاّ ٫جي#ٛظ  املٛت ٚيهٓ٘ يٝؼ زعا٤ عًِٝٗ بايبكا٤ بايهفط فٗ#ٛ ٫جي#ٛظ، َٚ#   

 ف٬بس َٔ تأٌٜٚ اٯ١ٜ ع٢ً املع٢ٓ ازبا٥ع ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:
تكسٜط ايسعا٤: َٛتٛا برٝعهِ  ٕ أقطضمت ع٢ً ايبكا٤ ع٢ً ايهفط ا٭ٍٚ:

أٟ اْهِ غتُٛتٕٛ ٚايرٝغ َكاس  ٬َٚظّ يه#ِ، ٫ٜٚه#ٕٛ ٖ#صا اي#سعا٤     
 سا٬ّ٥ زٕٚ ايتٛب١.

، ف#إٕ َ#ٛت   ايسعا٤ زع٠ٛ يًهفاض يٓب#ص ايهف#ط، ٚت#طى ايه#٬ي١     ايجاْٞ:
اٱْػإ ٖٚٛ ل ساٍ غٝض أَط َصَّٛ، خكٛقّا ٚإٔ ٖصا ايرٝغ ٫ أقٌ 

 ي٘.
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اٱخباض بإٔ اٱغ٬ّ ٜعزاز ق٠ٛ، يصا فإ ايرٝغ ٫ٜرازض ايهفاض  ايجايح:
ٚ زضاى ايهافط هل#صٙ اسبكٝك#١ زع#٠ٛ ي#٘ يٲغ#٬ّ، ٚس#ح عً#٢ ت#طى اير#ٝغ          

 ٚأغباب٘.
ؾاض٠    هٍٛ ايعُط َ#ع  ل اٯ١ٜ تطغٝ  بسخٍٛ اٱغ٬ّ باٱ ايطابع:

زخ##ٍٛ اٱغ##٬ّ مل##ا فٝ##٘ َ##ٔ ايػ##ه١ٓٝ ٚايع##ع ٚايطن##ا بفه##ٌ اهلل ع##ع ٚد##ٌ 
 باهلسا١ٜ    غبٌٝ اسبل ٚايطؾاز.

ل اٯ١ٜ  خباض عٔ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ  غت٤٬ٝ ايرٝغ ع٢ً ايٓفؼ  اشباَؼ:
 ٜ٪زٟ ا  املٛت ٚاهل٬ى ملا ي٘ َٔ نطض َػتُط ع٢ً ايٓفؼ.

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ّ با٭َط اٱهلٞ    ايٓ  ضبُس ٚتبني اٯ١ٜ ظٗٛض اٱغ٬
بإٔ ٜتشس٣ ايهفاض ٜٚكٍٛ هلِ، َٛتٛا برٝعهِ، َٔ غ  خٛف  ٚآي٘ ٚغًِ 

َِٓٗ، أٚ  ستُاٍ ايتعسٟ َِٓٗ، ٜٚ٪نس أِْٗ  دبٗٛا قٛب عض ا٭ْاٌَ مما 
 ٜسٍ ع٢ً نعفِٗ ٚعذعِٖ عٔ َكا١َٚ اٱغ٬ّ.

مل  اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ    ق#٢ً  ٚل اٯ١ٜ ز٫ي١ ع٢ً إٔ ايٓ  ضبُ#سّا   
ٜٓتكٌ    ايطفٝل ا٭ع٢ً  ٫ ٚقس قاض اٱغ٬ّ قّٜٛا َٓٝعّا ععٜعّا بايعٓا١ٜ َٔ 

 اهلل عع ٚدٌ باٱغ٬ّ ٚاملػًُني.
ٚغٛا٤ محًٓا ٖصا ايؿطط َٔ اٯ١ٜ ع٢ً َع٢ٓ ايسعا٤ أٚ ع٢ً ايت#ٛبٝذ  

ٝ#١ هل#ِ   ٚايصّ فاْ٘ ٚغ١ًٝ مسا١ٜٚ يًهفاض ي ى ايهفط ٚايه٬ي١، ٚزع٠ٛ قطآْ
يًتٛب١ ٚاٱْاب١ ٭ٕ ٖصا ايرٝغ برٝض َٚهطٚٙ شاتّا ٚعطنّا ٫ٜٚٓشكط نطضٙ 
حب#اٍ ايه##ٝل ٚاسبػ##ط٠ ل اي##ٓفؼ ب##ٌ ٜؿ#ٌُ أٺغ##باب اي##طظم ٚاملع##اف ٭ْ##٘   
غؿا٠ٚ زا١ُ٥ ع٢ً ايبكط، ٚبطظر زٕٚ ض١ٜ٩ غبٌ ايطؾاز ٚايتٛفٝل، نُا إٔ  

تً#بؼ ب#ايهفط   ايسعا٤ مل ٜتٛد٘ ٭ؾدام ايهفاض باي#صات ب#ٌ د#ا٤ بكٝ#س اي    
 يٝهٕٛ باعجّا ع٢ً ايتدًٞ َٔ ايهفط َٚا ٜ ت  عًٝ٘ َٔ ايرٝغ ٚايره .

ٚت٪نس اٯ١ٜ املباضن١ عسّ ٚدٛز غب  ؾطعٞ أٚ عكًٞ هلصا ايرٝغ ٚإٔ 
ايهافط ٜت#أش٣ َٓ#٘ ٱبتٓا٥#٘ عً#٢ ايعٓ#از ٚايه#٬ي١، ٚل اٯٜ#١ أَ#ٔ ٚغ#١َ٬          

غ ٜ#أتٞ عً#٢   يًُػًِ َ#ٔ ع#ض ايهف#اض أق#ابعِٗ عً#٢ املػ#ًُني ٭ٕ اير#ٝ       
 ايهفاض.
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ٚيهٔ ٖصا املع٢ٓ ٫ ٜعين  ْتفا٤ ايتٛقٞ ٚاسبصض َٔ ايهفاض، ٖٚ#ٛ َ#ٔ    
 عذاظ ايكطإٓ إٔ ٜك# ٕ ايتش#صٜط َ#ع ايبؿ#اض٠ يًُػ#ًُني ٚاٱْ#صاض يًهف#اض        
ٚايعاملني ل َٛنٛ  ٚاسس ٖٚٛ غٝغ ٚغه  ايهفاض ع٢ً املػًُني، مل#ا ل  

اير#ٝغ عٓ#س املػ#ًُني  ٫     اٯ١ٜ َٔ اٱخباض عٔ عسّ تطت#  ا٭ث#ط عً#٢ ٖ#صا    
ايؿهط ٚايجٓا٤ هلل عع ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ ضز ٖصا ايرٝغ ا  عبٛض ايهفاض ٚيٛ مل 

باشبط#اب      ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ#ًِ  تٓعٍ ٖصٙ اٯ١ٜ با٭َط يًٓ  ضبُس 
 ايهفاض بايتٛبٝذ ٚايعدط ففٝ٘ ٚدٛٙ:

ٔ املػًُني بايٓكط ص ثك١ ٌٍَُصٌُث دِيَْْظِنٌُْخياهبِٗ املػًُٕٛ  بتسا٤ط ا٭ٍٚ:
 ٚايعفط.

سكٍٛ ايفع  ٚاشبٛف عٓس املػًُني َٔ عض ايهفاض أْاًَِٗ  ايجاْٞ:
 ملا فٝ٘ َٔ ايتدٜٛف ٚايٛعٝس.

 َٗاز١ْ املػًُني يًهفاض، زفعّا يؿطِٖ. ايجايح:
 ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ     ضد#ٛ  املػ#ًُني    اي#ٓ  ضبُ#س      ايطابع:

 ٚزفع أشاِٖ. ٚايػ٪اٍ عٔ ايػبٌٝ ل ايتكسٟ يًهفاض،
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتهٕٛ عّْٛا يًُػ#ًُني ٚدبعً#ِٗ أع#ع٠ ٚاثك#ني َ#ٔ      
ايٓكط ٚايرًب١، ٫خيؿ#ٕٛ ايهف#اض ٚعه#ِٗ أْاًَ#ِٗ، َٚ#ٔ خك#ا٥ل اٯٜ#١        
ايكطآ١ْٝ إٔ اشبطاب فٝٗا ٜتهطض ع٢ً ايػ١ٓ املػًُني ٚاملػًُات ع٢ً عبٛ زا٥ِ 

 َٚتكٌ ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:
 هطز ايرف١ً عٔ املػًُني. ا٭ٚ :
سح املػًُني ع٢ً ايؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓع١ُ اٱهلٝ#١ ل   ايجا١ْٝ:

 ْعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ.
اٯٜ##١ غ##٬ح يًتك##سٟ يًهف##اض، ٚظد##طِٖ ع##ٔ ايتع##سٟ عً##٢   ايجايج##١:

املػًُني، ٚدعًِٗ خا٥بني خاغطٜٔ عادعٜٔ عٔ اٱْتكاّ، ٚفٝ٘ ؾاٖس ب#إٔ  
ػ###اض  اٱغ##٬ّ مل ٜٓتؿ###ط بايػ##ٝف، ٚإٔ ؾ###طط آٜ###١ ٜ##٪زٟ    س###اٍ اٱْه   

 ٚاشبص٫ٕ عٓس ايهفاض.
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ت٠ٚ٬ املػًُني ي١ٰٜ  ْصاض َتهطض يًهفاض ٜتذسز ل نٌ ظَ#إ   ايطابع١:
 َٚهإ.

َٓع تػطب ايٝأؽ ٚايكٓ#ٛط    ْف#ٛؽ املػ#ًُني، ٚسك#ٍٛ      اشباَػ١:
اشب٬ف بِٝٓٗ ل عاقب١ ْٚتا٥ر عض ايهف#اض أْاًَ#ِٗ عً#٢ املػ#ًُني،  ش إٔ     

ايصاتٞ يًهفاض، َٚا ٜٓتعطِٖ َٔ غ٤ٛ اٯ١ٜ ذبكط عاقب١ ٖصا ايعض بايهطض 
 ايعاقب١.

ص ٱخب#اض ع#ٔ ايعكٛب#١ اٱهلٝ#١ ايعادً#١      ٌٍُصٌُث دِيَْْظِنٌُْقو إٔ قٛي٘ تعا  ط
يًهفاض ٚتكسٜط اٯ١ٜ : ٜا ضبُس أخ  ايهفاض بإٔ اهلل ًٜٗهِٗ برٝعِٗ، يتهٕٛ 
اٯ١ٜ   ؾعاضّا يًهف#اض مب#ا ًٜكْٛ#٘ َ#ٔ ا٭ش٣ َٚك#سَات اهل#٬ى بػ#ب  ٖ#صا         

 يرٝغ.ا

 قبنىن"يىتىا بغيظكى"
يك##س خً##ل اهلل ع##ع ٚد##ٌ ايٓ##اؽ يٝعب##سٚٙ، ٜٚعُ##طٚا ا٭ضض ب##صنطٙ    
ٚتػبٝش٘ ٚتكسٜػ٘ ٫سباد١ َٓ٘    ايعباز٠ ٖٚٛ اير#ين ع#ٔ ايع#املني، ٚيه#ٔ     

 يبٝإ ععِٝ قسضت٘.
ف ٣ امل٥٬ه١ ٚاشب٥٬ل بسٜع قٓع اهلل ل خًل اٱْػإ بأسػٔ قٛض٠  

 يٓعِٝ اشبايس دعا٤ هلِ ع٢ً ق٬سِٗ ٚتكٛاِٖ.١٦ٖٝٚ، ٚيٝفٛظ املػًُٕٛ با
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبني اٱخت٬ف ٚايتهاز بني اٱامي#إ ٚايهف#ط، ٚإٔ   
ا٭َط ٫ٜكف عٓس ايتهاز بٌ ٖٓاى ْفط٠، ٚعسا٠ٚ ٚغٝغ َ#ٔ داْ#  ايهف#اض    

 يًُػًُني، َع إٔ املػًُني مل ٜكابًٛا ٖصا ايرٝغ مبجً٘.
ٚ قطاضِٖ ع٢ً ايباهٌ، ٚغ٤ٛ  فا٭قٌ إٔ ٜرتاظ املػًُٕٛ َٔ ايهفاض

 ختٝاضِٖ ايهفط، ٚيهٔ ايهفاض ِٖ ايصٜٔ ٜبرهٕٛ املػًُني يسعٛتِٗ يًشل 
 ٚاهلس٣، ٚغعِٝٗ ل غبٌ ايطؾاز.

يكس ٚغ#ٛؽ  بً#ٝؼ ٯزّ ٚس#ٛا٤ ست#٢ أن#٬ َ#ٔ ايؿ#ذط٠ ٖٚبط#ا            
ا٭ضض، ٚيهٔ ايهفاض عذ#عٚا ل ا٭ضض ع#ٔ ايٛغٛغ#١ يًُػ#ًُني، ٚمل     

بٌ اهلساٜ###١ فإغت###اظٛا ٚ َ###تٮٚا غه###بّا ٚبره###ّا ٜػ###تطٝعٛا ثٓ###ِٝٗ ع###ٔ غ###
يًُػ##ًُني، ٚفٝ##٘ آٜ##١ ٚؾ##اٖس عً##٢  ْتك##اض اٱغ##٬ّ ٚخػ##اض٠  بً##ٝؼ ٚإٔ  
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ؾٝاهني اٱْؼ ٚازب#ٔ ي#ٔ ٜػ#تطٝعٛا َٓ#ع  ع#٤٬ نًُ#١ ايتٛسٝ#س ل أق#كا          
ا٭ضض، ٫ٜٚعٜس عهِٗ ا٭ْاٌَ املػ#ًُني  ٫ ععَ#ّا عً#٢ َٛاق#١ً ازبٗ#از      

ت ٖصٙ اٯ١ٜ ٱخب#اض املػ#ًُني به#عف ٖٚٚ#ٔ     ٚايػعٞ ل غبٌٝ اهلل، ٚدا٤
 عسِٖٚ، ٚأْ٘ َبت٢ً باٱنطاض بٓفػ٘ بعض أْاًَ٘.

ص ع٢ً إٔ عض ايهفاض ٭ْاًَِٗ غب  ٌٍُصٌُث دِيَْْظِنٌُْٜٚسٍ قٛي٘ تعا  ط 

هل٬نِٗ سػط٠، ٜٚتعًل عض ا٭ْاٌَ ٖصا ٜعٗٛض اٱغ٬ّ ٚظفط املػ#ًُني  
ط املػ##ًُٕٛ اٱخ##٬م ل ٚ خ٬ق##ِٗ ل هاع##١ اهلل ٚضغ##ٛي٘، ٚنًُ##ا أظٗ##

ايعباز٠ ٚايك٬ح ل ا٭عُاٍ ٚايجبات عً#٢ اٱامي#إ، ف#إ ايهف#اض ٜ#عزازٕٚ      
 غٝعّا ٚغهبّا.

فذا٤ت ٖصٙ اٯٜ#١ ب#ايتٛبٝذ هل#ِ اي#صٟ ٜته#ُٔ اٱخب#اض ع#ٔ  ضتك#ا٤          
 املػًُني ٚعًٛ ؾأِْٗ ٚ ذبازِٖ ٚمتػهِٗ بايكطإٓ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ.

ض عٔ َٛن#ٛ  غ#ٝغ ايهف#اض َ#ٔ     َٚٔ  عذاظ اٯ١ٜ أْٗا دا٤ت باٱخبا
املػًُني ٚ ْتفا٤ أثطٙ ع٢ً املػ#ًُني، ٚضد#ٛ  ن#طضٙ عً#٢ ايهف#اض أْفػ#ِٗ       

 نُٔ ذبصٜط املػًُني َٔ  رباش ايهفاض بطا١ْ ٚخاق١.
يٝهٕٛ بٝإ عاقب١ ايهفاض َاْعّا  نافّٝا يًُػًُني َٔ  رب#اشِٖ بطاْ#١،    

اسبت٘ َ#ٔ  ستُ#اٍ   يًعّٚ  دتٓاب َٔ ٜ٪زٟ ب٘ ايرٝغ    اهل٬ى، ملا ل َك
 ايهطض ٚا٭ش٣، ٚت٪غؼ اٯ١ٜ َسضغ١ ل عًِ ايٓفؼ، َٔ ٚدٛٙ:

ت##بني اٯٜ##١ إٔ  غ##تشٛاش ايه##سٚضات ايعًُاْٝ##١ عً##٢ اي##ٓفؼ      ا٭ٍٚ:
 اٱْػا١ْٝ ٜ٪زٟ بٗا    اهل٬ى.

سكٍٛ اهل٬ى ع٢ً عبٛ َتع#سز ٚع#اّ، فً#ٝؼ املػ#أي١ خاق#١       ايجاْٞ:
٥٬ٌ مما اميهٔ تساضن٘ ٚع٬د٘، بأَطاض يًٓفؼ تكٝ  ايفطز أٚ ا٭فطاز ايك

 بٌ  ْ٘ ٬ٖى عاّ ٫ع٬ز ي٘.
عذع ايهفاض عٔ زفع َا ٜ ؾض َٔ ايرٝغ َٔ أغباب ايهطض  ايجايح:

 ٚاهل٬ى عٔ أْفػِٗ.
ٚتفٝس اٯ١ٜ َعٓ#٢ ايتش#سٟ هل#ِ ٚنأْٗ#ا تك#ٍٛ هل#ِ: ي#ٝؼ مبك#سٚضنِ          

 عع ايٛقا١ٜ َٔ اهل٬ى َٔ ايرٝغ مما ٜسٍ ع٢ً قسم ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓساهلل
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ٚدٌ، ٚشات اٯ١ٜ غب  َ#ٔ أغ#باب ٖ#٬ى ايهف#اض بر#ٝعِٗ ٭ْٗ#ا دبعً#ِٗ        
ًٜتفتٕٛ    أنطاض ايرٝغ ِٖٚ عادعٕٚ عٔ ضزٖا، ٫ٜٚػتطٝعٕٛ ايتدًل 

 َٔ ايرٝغ ع٢ً املػًُني ٱغتسا١َ ٚدبسز أغباب٘.
فًٛ ناْت ا٭غباب َتشس٠ ٱعتازٚا عًٝٗا، ٚيط#طأ عً#ِٝٗ اير#ٝغ ث#ِ      

َع تكازّ ا٭ٜاّ تػًُّٝا با٭َط ايٛاقع، فكٛي٘ تعا  ربف ٚهأت٘ ع٢ً ايٓفؼ 
ص ٜسٍ ع٢ً دبسز ٚنج#ط٠ أغ#باب ٖ#صا اير#ٝغ يٝه#ٕٛ ن#املعًٍٛ       ٌٍُصٌُث دِيَْْظِنٌُْط

 ايصٟ ٫ٜتدًف عٔ عًت٘.
ٚنإٔ اٯ١ٜ تكٍٛ هلِ  ٕ اٱغ٬ّ ل ْكط زا٥ِ َٚتك#ٌ ا٭َ#ط اي#صٟ     

، يٝبك##٢ ق##إْٛ ٜبع##ح اير##ٝغ ل ْفٛغ##هِ حبٝ##ح ٫تػ##تطٝعٕٛ اٱس## اظ َٓ##٘
)َٛتٛا برٝعهِ( َكاسبّا يًهفاض، ف٬ ٜرازض أسسِٖ ايسْٝا  ٫ ٚاير#ٝغ امي#ٮ   

 قسضٙ.
فاٯ١ٜ  عب٬ي١ٝ ٚتكسٜط اشبطاب املفطز فٝٗا، قٌ َت برٝعو، ٚفٝ٘ ظدط  

عٔ ايهفط،ٚزع٠ٛ يًهفاض ب ى َٓاظٍ ايهفط ٚايتدًل َٔ آث#اضٙ ٚأن#طاضٙ   
٠ ٚت#صن  ب#املٛت ٚإٔ اٱْػ#إ ٫ب#س     اييت ت٪زٟ    اهل٬ى، ٚل اٯ١ٜ  ؾاض

 ٚإٔ اميٛت ٬ٜٚقٞ اهلل.
َٚٔ ايعًِ يًٓفؼ إٔ اميٛت اٱْػ#إ ٖٚ#ٛ ممً#٤ٛ غٝع#ّا ٚغه#بّا عً#٢        

ايصٜٔ أهاعٛا اهلل عع ٚدٌ، ٚأزٚا ايفطا٥ض ٚايعبازات،ٚ ايتصن  ب#املٛت  
ٚغ##١ًٝ يًُٛعع##١ ٚغ##ب  يًٗساٜ##١، ٚظاد##ط ع##ٔ املعك##١ٝ ٚزع##٠ٛ يًت##سبط ل  

 اٱغتعساز يًكا٤ اهلل، ٚايٛقٛف بني ٜسٜ٘ يًشػاب.ايٓفؼ ٚ  ق٬ح
ٚتًو آ١ٜ  عذاظ١ٜ إٔ ٜأتٞ ايتٛبٝذ يًهفاض مبا ٜفٝس املٛعع#١ ٚايٓك#ض    

ٚ دتٓاب ايعسا٠ٚ ٚايبرها٤ يًُػًُني، ٚجيعٌ قٛي٘ تعا  )َٛتٛا برٝعهِ( 
ايهفاض َٓؿرًني بأْفػِٗ، ٜٚبعح اٱضباى بني قفٛفِٗ، ٚاميٓعِٗ َٔ اٱذباز 

نُا أْ٘ جيصب بعهِٗ    اٱاميإ، ٜٚسفع أضباب ايعكٍٛ    ْبص َا ٚايتآظض 
ٜهٕٛ َكس١َ ي٬ًٗى ٚاشبػاض٠، ٚيٛدا٤ ايكٍٛ )َٛتٛا برٝعهِ( َٔ املػًُني 
زبا٤ ايطز ٚايػذاٍ َٔ ايهفاض ٚسبكٌ اٱخ#ت٬ف ب#ني املػ#ًُني ل َك#ساض     

 َٚا١ٖٝ أثطٙ.
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ط    ضغ#ٛي٘  ٚيهٔ دا٤ ايكٍٛ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ ٚع٢ً عب#ٛ ا٭َ#   
ايهطِٜ، يٝهٕٛ ٖصا ايكٍٛ  دٗازّا ل غبٌٝ اهلل ٚغه١ٓٝ ٬َظ١َ يًُػًُني، 
ٚسجّا هلِ ع٢ً تعاٖس َٓ#اظٍ اٱامي#إ ٚايتك#٣ٛ، ٚع#سّ اشبؿ#١ٝ َ#ٔ ايهف#اض        

 ٚغٝعِٗ ٚغهبِٗ فإْ٘ ٜطدع ع٢ً ايهفاض أْفػِٗ بايهطض ايكازح.

 حبث بالغي
ا٤ َ#ٔ ايفش#ـ،   َٔ ٚد#ٛٙ ايب#سٜع )ايٓعاٖ#١( ٖٚ#ٞ خً#ٛ أيف#اظ اهلذ#       

ٚايكطإٓ َسضغ١ ايٓعا١ٖ، ٖٚٛ ن٬ّ اهلل عع ٚدٌ، ٚضغاي١ ايػُا٤    ايٓاؽ 
مجٝعّا، ٚاملا٥س٠ املًهٛت١ٝ ايباق١ٝ    ّٜٛ ايكٝا١َ، ٌٜٓٗ َٓٗا املػًُٕٛ ٚايٓاؽ 

 مجٝعّا ايسضٚؽ ٚاملٛاعغ.
ٜٚػتٓبطٕٛ َٓٗا ا٭سهاّ ٚاملػا٥ٌ ٚدا٤ ايكطإٓ مبسح املػًُني، ٚشّ  

ٖٚصا ايصّ خاٍ َٔ ايفشـ، ٚاهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايرين عٔ ايعاملني، ايهفاض، 
 ٖٚٛ اسبًِٝ ايصٟ اميٌٗ ايٓاؽ.

ٚخًٛ ايصّ َٔ ايفشـ غبٌٝ ٱْتفا  ايهفاض ٚعسّ ْفطتِٗ َٓ٘، ٚتًو 
آ١ٜ ل ْعا١ٖ ايصّ ٚاهلذا٤ ايٛاضز ل ايكطإٓ، ٚؾاٖس ع٢ً إٔ ايك#طإٓ يط#ف   

ك١ ٚايعا١َ ٫ٜك#سض عًٝٗ#ا  ٫   ٚضمح١ َٔ عٓساهلل عع ٚدٌ ٭ٕ ايطمح١ املطً
 ٖٛ غبشاْ٘.

فُع إٔ اٯ١ٜ د#ا٤ت مبه#اَني اي#برض ٚايه#طٙ ٚاير#ٝغ اي#صٟ حيًُ#٘         
ايهفاض يًُػًُني فاْٗا شنطت س  املػًُني هلِ ، ٚأخ ت عٔ عًِ اهلل عع 

 ٚدٌ مبا ٜهُطٙ نٌ  ْػإ ل قسضٙ، َ٪َّٓا نإ أٚ نافطّا.
ص يتٛنٝ##س َاٜه#ُطٕٚ َ#ٔ اير##ٝغ،   نٌُْقُوووْ ٌٍُصُوٌث دِيَوْْظِ  ٚد#ا٤ قٛي#٘ تع#ا  ط   

ٚايتصن  باملٛت ٚأْ٘ عاقب١ اٱْػإ ل ايسْٝا، ٚنأْ٘ َٔ ايتد#ٝ  ب#ني ايتٛب#١    
ٚايك٬ح ٚبني املٛت بػب  ايرٝغ ٚاسبػس،  ش إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ يٝػت ٚسسٖا 
اييت تتٛد٘ ا  ايهفاض بٌ تأتٞ َعٗا اٯٜات اييت ذبح ع٢ً ايتٛب١ ٚاٱْاب#١  

٘ زع#٠ٛ    اهلساٜ#١ ٚايك#٬ح، ٚحي#طم ن#ٌ  ْػ#إ عً#٢        يٝهٕٛ ايصّ شات# 
ربًك##٘ َ##ٔ ايه##سٚضات ايعًُاْٝ##١، فذ##ا٤ت اٯٜ##١ ب##صنط ق##بض اير##ٝغ، ٚأْ##٘  

 ٫غبٌٝ يًتٓعٙ َٓ٘  ٫ باٱغ٬ّ.
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 صإَُِّ ثىيَّوَ ػَيٌٌِْ دِزَثسِ ثىصُّذًُسِقٛي٘ تعا  ط

ع دا٤ت اٯ١ٜ بكٝر١ اٱه٬م ٚايعُّٛ ٚؾاٖسّا ع٢ً ععِٝ قسض٠ اهلل ع
ٚدٌ، ٚغ#ع١ عًُ#٘ ٚع#سّ  غتعك#ا٤ َػ#أي١ عًٝ#٘ غ#بشاْ٘، فه#ٌ ا٭ؾ#ٝا٤          
سانط٠ عٓسٙ، َٚٓٗا َا ل ق#سض اٱْػ#إ ٫ٜػ#تطٝع ايٓ#اؽ اٱه#٬  عًٝ#٘       

 َٚعطفت٘.
فذا٤ت اٯ١ٜ يٲخب#اض ب#إٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ ٜعً#ِ خفاٜ#ا ق#سٚض ايٓ#اؽ         

ٚايٓٝ#١   مجٝعّا، ٚقس ٫ ٜعًِ اٱْػإ ْفػ٘ مبا ل قسضٙ أٚ متط عًٝ#٘ اشب#اهط٠  
ٚايطغب١ ثِ ٜٓػاٖا،  ٚيهٔ اهلل عع ٚدٌ ئ ٜٓػاٖا ب#ٌ ٖ#ٞ سان#ط٠ عٓ#سٙ     

 غبشاْ٘.
ٚشنط ايؿطط ايػ#ابل َ#ٔ اٯٜ#١ ع#ض ايهف#اض ٭ق#ابعِٗ ل خً#ٛتِٗ         

ٚدا٤ ٖصا ايؿطط يتٛنٝس إٔ ٖصا ايعض َٔ ايرٝغ ٚايره  ع٢ً املػًُني، 
 ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:
  قا١َ اسبذ١ ع٢ً ايهفاض. ا٭ٚ :
ع ايهفاض عٔ  ْهاض  ٚدٛز ايرٝغ ٚايره  عٓسِٖ ٚ َت٤٬ عذ ايجا١ْٝ:

 قسٚضِٖ ب٘.
تٛنٝس نٕٛ ٖصا ايرٝض ع٢ً املػًُني ٚيٝؼ يفٛات َٓفع١، أٚ  ايجايج١:

 اشبٛف َٔ نطض خام.
إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜعً#ِ َ#ا ٜفعً#٘ ايهف#اض ل خً#ٛتِٗ، َٚ#ا ل        ايطابع١:

يًهفاض  زع#ا٤  قسٚضِٖ أٜهّا، ٚايعًِ مبا ل ايكسٚض أخل ٚأزم، فًٝؼ 
 أِْٗ ٫ ٜعهٕٛ أْاًَِٗ غٝعّا.

ق##س ٜه##ٕٛ ٖٓ##اى َ##ٔ ايهف##اض َ##ٔ مل ٜع##ض أق##ابع٘ فع##٬ّ،    اشباَػ##١:
فذا٤ت اٯ١ٜ يٲخباض بإٔ اهلل ٜعًِ بإَت٤٬ قسضٙ غٝعّا ع٢ً املػًُني، ٚإٔ 
شنط ا٭ْاٌَ دا٤ َٔ باب ايفطز ايراي  ٚع٢ً عبٛ اسبكٝك١ ٚاجملاظ ٚايهٓاٜ#١  

 ض َٔ ايرٝغ.عُا ل قسٚض ايهفا
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ص ٚبني خامت١ اٯ١ٜ ٌٍُصٌُث دِيَْْظِنٌُْٜفٝس ازبُع بني قٛي٘ تعا  ط ايػازغ١:

إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ بإٔ ايرٝغ ايصٟ ٜتكف ب٘ ايهفاض بًغ َطتب#١ ٚزضد#١   
 ت٪زٟ بِٗ    املٛت سػط٠.

 ص ٚدٗني:إَُِّ ثىيَّوَ ػَيٌٌِْ دِزَثسِ ثىصُّذًُسِٚحيتٌُ قٛي٘ تعا  ط

زاخٌ ل مجً#١ ايك#ٍٛ اي#صٟ أَ#ط اهلل ع#ع ٚد#ٌ ب#٘ اي#ٓ           أْ٘ا٭ٍٚ: 
 بإٔ ٜكٛي٘ يًهفاض. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضبُسّا 

 صب٧ اشبامت١ قاّْْٛا ثابتّا، ٚتٛنٝسّا ملهاَني اٯ١ٜ نًٗا. ايجاْٞ:
ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ، ٚيهٓ٘ ٫اميٓع َٔ ايكٍٛ ا٭ٍٚ بًشاظ إٔ اشبامت#١  

ٚقس دا٤ت آٜات عسٜس٠ ل خطاب املػًُني،  بصاتٗا تصن  َٚٛعع١ ٚ ْصاض،
ٌٌ ِدوَزثِس ثىصُّوُذًِس       نُا ل قٛي٘ تعا  ط ًَثىيَّوُو َػِيوْ  ٌْ ٍَوج ِفوِ ُقُيوٌِدُن  َِ ََذ  ُْ ، فُ#ٔ  (1)صًَِى

 اٱعذاظ ل اٯ١ٜ أْٗا شات أثط َطن   َٚتعسز َٚتبأٜ.
ٗا فدامت١ اٯ١ٜ ٚ ٕ دا٤ت بكٝر١ ازب١ًُ اشب ١ٜ  ٫ أْٗا تتهُٔ ل ز٫يت

 ٚدّٖٛا:
 اشبطاب يًهفاض ٚفٝ٘ َػا٥ٌ: ا٭ٍٚ:
اٱْ##صاض ٚايٛعٝ###س يًهف##اض، ٭ٕ اهلل ع###ع ٚد##ٌ ٜعً###ِ َ###ا ل     ا٭ٚ :

قسٚضِٖ فٝشكٞ عًِٝٗ ْٛاٜ#اِٖ ل ايػ#٤ٛ ٚاشبب#ح ٚبره#ِٗ ٚسػ#سِٖ      
 يًُػًُني.
  قا١َ اسبذ١ ع٢ً ايهفاض ل ايسْٝا. ايجا١ْٝ:
ابت#١ ٖٚ#ٞ إٔ اهلل ع#ع    دعٌ ايهفاض ٜػتشهطٕٚ زا٥ُّا سكٝك١ ث ايجايج١:

ٚدٌ ٜعًِ َا ل قسٚضِٖ، ٖٚصا اٱغتشهاض َكس١َ يتدفٝف ٚه#أ٠ٓ ٚأث#ط   
 غٝعِٗ ع٢ً املػًُني.

 اٯ١ٜ خطاب يًُػًُني ٚاملػًُات، ٚفٝ٘ َػا٥ٌ: ايجاْٞ:
 ايبؿاض٠ يًُػًُني بإٔ اهلل عع ٚدٌ ْاقطِٖ ع٢ً أعسا٥ِٗ. ا٭ٚ :

                                                 

 .154غٛض٠ ايبكط٠  (1) 
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هف#اض فٝطً#ع املػ#ًُني     ٕ اهلل ع#ع ٚد#ٌ ٜعً#ِ َ#ا ل ق#سٚض اي      ايجا١ْٝ:
 عًٝ٘، ٚجيعٌ املػًُني ل ساٍ ٜكع١ َػتُط٠.

 خباض املػًُني بإٔ َا د#ا٤ ل بساٜ#١ اٯٜ#١ َ#ٔ س#بِٗ ير ٖ#ِ        ايجايج١:
ْتٝذ١ يعًِ اهلل عع ٚدٌ مبا ل قسٚض ايٓ#اؽ مجٝع#ّا، َٚ#ٔ فه#ٌ اهلل ع#ع      

 ٚدٌ إٔ عًُ٘ حباهلِ غبٌٝ يتجبٝتِٗ ل  َٓاظٍ اٱاميإ.
خامت١ اٯ١ٜ ايػه١ٓٝ ل قًٛب املػًُني بإ اهلل عع ٚدٌ  تبعح ايطابع١:

ُٸٛا بايتعسٟ ع٢ً املػًُني ف#إ اهلل ع#ع    ٜعًِ َا ل قسٚض أعسا٥ِٗ، فاشا ٖ
 ٚدٌ ٜطًع املػًُني ع٢ً ْٛاٜاِٖ، ٜٚبؿط املػًُني بإغباب ايٓكط.

 ت٪نس خامت١ اٯ١ٜ َهاَني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ َٔ ٚدٛٙ: ايجايح:
ص َّجؤَُّّيَووج ثىَّووزَِِّ آٍَنُووٌثيك##س  بت##سات اٯٜ##١ ايػ##ابك١ بكٛي##٘ تع##ا  ط ا٭ٍٚ:

ٚايك١ً بٝٓ#٘ ٚب#ني خامت#١ اٯٜ#١ امل#سح ٚايجٓ#ا٤ عً#٢ املػ#ًُني ٚايؿ#ٗاز٠ َ#ٔ           
عٓساهلل بإٔ املػًُني بًرٛا املطات#  ايعايٝ#١ ل املع#اضف اسباق#١ً ل قً#ٛبِٗ      

َّجؤَُّّيَوج  قٛي#٘ تع#ا  ط  ٚسا٫ت ايهُاٍ اييت ٖٞ أمس٢ زضدات اٱْػا١ْٝ ٚإٔ 

ص يٝؼ سهُّا ع٢ً ايعاٖط بٌ عٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ مب#ا ربف#ٞ   ثىَّزَِِّ آٍَنٌُث

 قسٚض املػًُني ٚايٓاؽ مجٝعّا.
ايعدط ع#ٔ  رب#اش املػ#ًُني بطاْ#١ ٚخاق#١ َ#ٔ زْٚٗ#ِ، ٖٚ#صا          ايجاْٞ:

ايعدط بػب  عًِ اهلل عع ٚد#ٌ مب#ا ربف#ٞ ق#سٚض ايهف#اض َ#ٔ اير#ٝغ عً#٢         
٘ زع٠ٛ يًُػًُني يعسّ ايتفطٜط بايٓع١ُ ايعع١ُٝ بإخباضِٖ عُا املػًُني ٚفٝ

ل قسٚض ايهفاض َٔ ايرٝغ عًِٝٗ، ٚنٕٛ ٖصا ايرٝغ َكسَ#١ يب#ح ايػ#ُّٛ    
 َٔ َٓاظٍ ايبطا١ْ ٚاشباق١.

َٔ ععِٝ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ إٔ ٜعًِ َا ربفٝ٘ ايكسٚض، َٚ#ا   ايجايح:
ايٓػ##ب١ يًُٛد##ٛز  غ##تدفٝ٘ َٚ##ا ٜط##طأ عًٝٗ##ا َ##ٔ اشب##ٛاهط ل املػ##تكبٌ، ب     

ٚاملعسّٚ، فٗٛ غبشاْ٘ ٜعًِ ايصٜٔ ٜٛيسٕٚ َٔ ايٓ#اؽ ل املػ#تكبٌ ايكطٜ#     
 ٚايبعٝس، َٚا ٜططأ ع٢ً قًٛبِٗ َٔ ايسٚاعٞ ٚايكٛاضف ٚايبٛاعح.
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َٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ إ َا ٜططأ عً#٢ ايكً#ٛب َ#ٔ اشب#ٛاهط      ايطابع:
ٜ#ا ايهف#اض ل   ٜعًُٗا اهلل ٫ٜٚٓػ#اٖا ٖٚ#ٞ سان#ط٠ عٓ#سٙ، زا٥ُ#ّا، َٚٓٗ#ا ْٛا      

غعِٝٗ ٱرباش املػًُني هلِ بطا١ْ، يصا تبعح اٯ١ٜ ايفع  ٚاشبٛف ل قً#ٛب  
ايهفاض، ملا فٝٗا َٔ اٱخباض عٔ قكس ايهفاض  ثاض٠ أغباب ايفػاز ٚاٱفػاز 

 بني املػًُني.
ص ٚدا٤ت خامت١ ًَدًُّث ٍَج ػَنِضٌُّْدا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بكٛي٘ تعا  ط اشباَؼ:

س قسم َهاَني اٯ١ٜ ايػابك١ ٭ٕ ايٛز نٝف١ٝ ْفػا١ْٝ، ٚضغب١ ٖصٙ اٯ١ٜ بتٛنٝ
ل ايكسٚض، فأخ ت ٖصٙ اٯ١ٜ بعًِ اهلل عع ٚدٌ ب٘ ٭ٕ اهلل غبشاْ٘ ٜعًِ 

 نٌ َا ل قسٚض ايٓاؽ.
ملا نإ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ َا ل ايكسٚض فاْ٘ غبشاْ٘ ٜعًِ َا  ايػازؽ:

 ايػ١٦ٝ.ل ن٬ّ ايهفاض، َٚا ي٘ َٔ املكاقس ٚايٓٛاٜا 
دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ ب#صنط ايك#سٚض أٜه#ّا ٚايٓػ#ب١ بٝٓ#٘ ٚب#ني        ايػابع:

شنطٖ##ا ل ٖ##صٙ اٯٜ##١ ايعُ##ّٛ اشبك##ٛم املطً##ل،  ش شن##طت اٯٜ##١ ايػ##ابك١  
ق##سٚض ايهف##اض َٚ##ا ربفٝ##٘ َ##ٔ اي##برض ٚايع##سا٠ٚ، أَ##ا ٖ##صٙ اٯٜ##١ فذ##ا٤ت  
ب##اٱه٬م ٚعً##ِ اهلل ععٚد##ٌ به##ٌ َ##ا ل ق##سٚض ايٓ##اؽ َٚ##ا ل ق##سٚض    

ػًُني َٔ ْٛاٜا اشب ، ٚسبِٗ يًهف#اض ايػ#١َ٬ ب#سخٍٛ اٱغ#٬ّ َٚ#ا ل      امل
قسٚض ايهفاض َٔ ايرٝغ ع٢ً املػًُني، ٚضغباتِٗ ل ايتعسٟ ع٢ً املػًُني، 
فٮٕ ٖصٙ اٯ١ٜ دا٤ت بصنط س  املػًُني يًهفاض ٚبرض ايهفاض يًُػًُني 

 .دا٤ت خامتتٗا باٱه٬م ل بٝإ عًِ اهلل عع ٚدٌ ملا ل ايكسٚض
أخ ت اٯ١ٜ ايػابك١ عٔ بٝإ اهلل عع ٚدٌ اٯٜات يًُػًُني،  ايجأَ:

ٚتأزٜبِٗ ٚ ضؾازِٖ     غباب اهلسا١ٜ ٚايطؾاز ٚنؿف ربًف ايهفاض عٔ 
َٓ###اظٍ ايبطاْ###١ يًُػ###ًُني، ٚد###ا٤ت خامت###١ ٖ###صٙ اٯٜ###١ يتٛن###س إٔ بٝ###إ           

غ#بشاْ٘  اٯٜات ضؾش١ َٔ ضؾشات عًِ اهلل عع ٚدٌ ملا ل ايك#سٚض ٚأْ#٘   
يٝؼ فكط ٜعًِ مبا ل ايكسٚض، بٌ ٜهٕٛ ٖصا ايعًِ ضمح١ باملػ#ًُني ببٝ#إ   
اٯٜات هلِ، ٚفٝ٘ ز٫ي١ بإٔ بٝإ اٯٜات يٓا ٚنؿف ا٭غطاض عٔ عًِ اهلل عع 

 ٚدٌ.
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ٜفٝس ازبُع بني خامت١ اٯ١ٜ ايػابك١ ٖٚصٙ اٯ١ٜ سح املػ#ًُني   ايتاغع:
٠ ل  دتٓاب  غتٝطإ غ  املػًِ، ع٢ً ا٭خص بك٠ٛ مبهاَني اٯٜتني، ٚاملٓادا

َع ايتٛقٞ ٚأخص اسبا٥ط١ َِٓٗ ٚتكسٜط ازبُع بُٝٓٗ#ا: ف#ادتٓبٛا ايبطاْ#١ َ#ٔ     
 زْٚهِ  ٕ نٓتِ تعكًٕٛ إٔ اهلل عًِٝ بصات ايكسٚض.

ل اٯٜ###١  ق###٬ح مل###ا ل ق###سٚض املػ###ًُني َ###ٔ اي###سٚاعٞ    ايعاؾ###ط:
ٜعً##ِ َ##ا ل ٚايك##ٛاضف ٚايٓٛاٜ##ا َٚت##٢ َ##ا أزضى املػ##ًِ إٔ اهلل ع##ع ٚد##ٌ 

قسضٙ فاْ٘ حيطم ع٢ً تعاٖ#س اٱامي#إ ٚ دتٓ#اب  غ#باب ايؿ#و ٚايطٜ# ،       
 َٚٔ ٖصٙ ا٭غباب  رباش ايبطا١ْ َٔ غ  املػًُني.

ٚمل تك##ٌ اٯٜ##١  ٕ اهلل ٜعً##ِ َ##ا ل ايك##سٚض ب##ٌ شن##طت اٯٜ##١ شات      
ايكسٚض ٚشات ن١ًُ يًُ٪ْح ل َكابٌ )شٚ( يًُصنط، ٱضاز٠ ازبُٝع َا ل 

 ذات ٚا٭ٖٚاّ ٚايععا٥ِ ٚاملكاقس اسبػ١ٓ أٚ ايػ١٦ٝ.ايكسٚض َٔ اشبً
ٚفٝ٘  ؾاض٠    بسٜع خًل اهلل عع ٚدٌ يٲْػإ َٚا دعٌ عٓ#سٙ َ#ٔ    

أغباب ايتفه  ٚعامل ايتكٛض غ#  املكٝ#س حب#س، فهُ#ا دع#ٌ اهلل ع#ع ٚد#ٌ        
نًُات ايكطإٓ ضبسٚز٠ ٖٚٞ ذبٝط باي٬ضبسٚز َٔ ايٛقا٥ع ٚا٭س#ساخ، فاْ#٘   

ٱْػ#إ ضب#سٚزّا ل ٦ٖٝت#٘  ٫ أْ#٘ حيت#ٟٛ عً#٢ ايٓٛاٜ#ا        غبشاْ٘ دع#ٌ ق#سض ا  
ٚايسٚاعٞ ٚا٭ٖٚاّ غ  احملسٚز٠ حبس َع ايفاضم بإٔ ايكطإٓ نً٘ خ  ضبض 

 ْٚفع زا٥ِ، أَا َا ربفٝ٘ ايكسٚض فٗٛ َتعسز ٚجيُع املتهازٜٔ.
فذا٤ت اٯ١ٜ يبٝ#إ بطن#١ ٚفه#ٌ ايك#طإٓ عً#٢ ايٓ#اؽ بإق#٬ح َ#ا ل         

فٛغ#ِٗ ٚتٛدٝ#٘ اي#سٚاعٞ ٚايك#ٛاضف مب#ا فٝ#٘       قسٚضِٖ، ٚتٗصٜ  َا ل ْ
 َطنا٠ اهلل عع ٚدٌ.

 حبث بالغي
َٔ نطٚب اٱهٓاب ٖٚٛ  ضاز٠ املتهًِ غطنّا فٝكّٛ بتهًُٝ٘ ٚتأنٝسٙ 
بايبٝإ بأيفاظ َٚكازٜل ٚقكل غايف١، تهٕٛ تأغٝػّا ملساضؽ ل ايعًّٛ، 
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ُ إِدْشَثىٌَِْ ٍَيَنُٚ غتسٍ عًٝ٘ بكٛي٘ تعا  ط اٯٜات  صٌسَ ثىغٌََََّثسِ ًَثألَسْضًَِمَزَىِلَ ُّشِ

 .(1)صفٝٗا عٓٛإ عًِ ايه٬ّ ٚعًِ ازبسٍ ٚعًِ اهل١٦ٝ
ٚد###ا٤ت اٯٜ###١ ضب###ٌ ايبش###ح يبٝ###إ َٛن###ٛع١ٝ ٚأُٖٝ###١ ايبطاْ###١                    

ٚاشباق١ اييت ٜتدصٖا املػًُٕٛ، ٚشنطت ع١ً ايٓٗ#ٞ ع#ٔ  غ#تبطإ ايه#افط     
   َٓاظٍ ايبطا١ْ، ٚبٝٓت ٖصٙ  يٛدٛز املاْع ايصاتٞ عٓسٙ ٚربًف٘ عٔ اٱضتكا٤

اٯ١ٜ س  املػًُني ير ِٖ، يٝهٕٛ املٓع َٔ  غتبطإ اير  آ١ٜ  عذاظٜ#١ ل  
ايعٓاٜ##١ اٱهلٝ##١ باملػ##ًُني ٚت##ٛدِٝٗٗ مل##ا فٝ##٘ ْفعٗ##ِ ٚٚق##اٜتِٗ ٚف##ٛظِٖ                  

ايػُا١ٜٚ نًٗا يتٛنٝس احملافع١ عً#٢ ٖ#صا    بطمح١ اهلل ٭ِْٗ ٜ٪َٕٓٛ بايهت 
سكٍٛ ايًبؼ ٚايؿو فٝ٘ ايصٟ قس ٜأتٞ َٔ  رباش غ  املػ#ًِ   اٱاميإ َٚٓع

 بطا١ْ.
 ش ٜٓفطز املػ#ًُٕٛ بايتك#سٜل به#ٌ ايهت#  ايػ#ُا١ٜٚ ف#أضاز اهلل ع#ع         

ٚدٌ إٔ ٜبك٢ ٖصا اٱاميإ َػتكطّا ل ْفٛغِٗ، ٚسذ١ ع٢ً غ ِٖ، ٚزع٠ٛ 
 ٭ْٗا دا٤ت ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًٓاؽ يًتكسٜل بايكطإٓ ْٚب٠ٛ ضبُس 

 يتجبٝت ايتكسٜل بايهت  ايػابك١، ٚتعاٖس اٱاميإ ل ا٭ضض.

 ػهى املنبسبت  
ٚضز يف##غ )ايك##سٚض( أضبع##ّا ٚث٬ث##ني َ##ط٠، بك##ٝر١ ازبُ##ع ٚاشبط##اب   
ٚايرا٥ ، َٓٗا مخؼ َطات ل غٛض٠ آٍ عُطإ، ٖٚ#ٞ أنج#ط ايػ#ٛض اي#يت     
 شنط فٝٗا يفغ )ايكسٚض( ٚمل ٜصنط ٖصا ايًفغ ل غٛض٠ ايبكط٠، ٚنإٔ غٛض٠
آٍ عُطإ ٖٞ )غٛض٠ ايكسٚض( اييت تبني  ساه١ اهلل عع ٚدٌ عًُّا مب#ا ل  

 قسٚض ايٓاؽ.
ٚتهطض يفغ ايكسٚض ل اٯ١ٜ ايػابك١ ٖٚصٙ اٯ١ٜ  ش شنطت اٯ١ٜ ايػابك١ 
َاٜهُطٙ ايهفاض َٔ ايبرها٤ ٚاسبػس يًُػًُني، ٚأْ٘ أن#  مم#ا ٜعٗ#ط عً#٢     

     ٚ ا ٚاٱخب##اض عُ##ا ل  أيػ##ٓتِٗ، ٚشن##طت اٯٜ##١ ايػ##ابك١ س##اٍ اي##صٜٔ نف##ط
 قسٚضِٖ َٔ اسبػس ٚايرٝض.

                                                 

 . 3/278ل عًّٛ ايكطإٓ  تكإاٱ (1) 
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أَا ٖصٙ اٯ١ٜ فذا٤ت باٱخباض ع#ٔ س#  املػ#ًُني ير ٖ#ِ، ٚبر#ض       
إَُِّ ثىيَّوَ ػَيٌٌِْ دِزَثسِ ايهفاض يًُػًُني فًصا دا٤ت بًر١ اٱه٬م بكٛي٘ تعا  ط

 ص.ثىصُّذًُسِ

ٚتهُٓت آٜات ايكطإٓ اٱخباض عٔ إٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ٚسسٙ ايعامل 
، (1)صؤًََىَْْظَ ثىيَّوُ دِإَػْيٌََ دََِج فِِ صُذًُسِ ثىْؼَجىََِ َا ل قسٚض ايٓاؽ قاٍ تعا  طمب

 ٚاٯ١ٜ  عب٬ي١ٝ ٚتكسٜطٖا أْ٘ غبشاْ٘ أعًِ مبا ل قسض اٱْػإ َٔ ْفػ٘.
 ش إٔ اٱْػإ ربطط عًٝ٘ اشبٛاهط ٚايسٚاعٞ ٚا٭َاْٞ ثِ ٫ًٜب#ح إٔ   

ٜٓػاٖا َٚٔ فهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ ٜٓػاٖا، ٚيهٔ اهلل عع ٚدٌ ٫ 
إٔ عًُ##٘  مب##ا ل ايك##سٚض خ##  ضب##ض، ٖٚ##ٛ غ##ب  يًٓف##ع ايع##اّ ٚ ق##٬ح   
ايٓفٛؽ ٚتٗ#صٜ  ا٭خ#٬م، ٚتجبٝ#ت اٱامي#إ ٚ ظاس#١ ايباه#ٌ، ق#اٍ تع#ا          

 .(2)صًَََّْخُ ثىيَّوُ ثىْذَجؼِوَ ًَُّذِقُّ ثىْذَقَّ دِنَيََِجصِوِ إَِّّوُ ػَيٌٌِْ دِزَثسِ ثىصُّذًُسِط

ٚيكس خًل اهلل عع ٚدٌ اٱْػإ ٚترؿاٙ بطمحت#٘ ٚمل ٜ ن#٘ ٚؾ#أْ٘،     
بٌ أْعٍ ايهت  ايػُا١ٜٚ ٱق#٬س٘ َٚعافات#٘ َ#ٔ ا٭زضإ، ٚق#س أْع#ِ اهلل      
ع٢ً ايٓاؽ بايكطإٓ يٝهٕٛ ٚاق١ٝ َٔ أَطاض ايكًٛب، ٚغب٬ّٝ    ايٓذا٠ َٔ 

د نُووٌْ ًَشِووفَجءٌ ىََِووج فِوووِ    قَووذْ جَووجءَصْنٌُْ ٌٍَْػِظَووزٌ ٍِووِْ سَ    ايه##سٚضات، ق##اٍ تع##ا  ط   

 .(3)صثىصُّذًُسِ

َٚٔ َكازٜل ايؿفا٤ َهاَني ٖصٙ اٯ١ٜ َٚا فٝٗا َٔ اٱخباض عٔ  اميإ  
املػًُني بايتٓعٌٜ ٚايهت  ايػُا١ٜٚ نًٗا، ٚنؿف ساٍ ايرٝغ ٚاسبػس عٓس 

 ايهفاض، ٚيعّٚ اسبٝط١ ٚاسبصض َٓ٘.
 ع#ع ٚد#ٌ مل#ا ل    ٚتسٍ اٯٜات ع٢ً إٔ املػًُني ٜٓتفعٕٛ َٔ عًِ اهلل 

ايكسٚض، ٚأْ٘ سذ١ ع٢ً ايهفاض ٚغب  يه#عفِٗ ٖٚٚ#ِٓٗ ٚعذ#عِٖ ع#ٔ     

                                                 

 .10غٛض٠ ايعٓهبٛت  (1) 
 .24ض٣ غٛض٠ ايؿٛ (2) 
 .57غٛض٠ ْٜٛؼ  (3) 
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قس َٚٓع  ْتؿاض اٱغ٬ّ، ٖٚٛ سذ١ ع٢ً ايٓاؽ ّٜٛ ايكٝا١َ عٓسَا ٜكفٕٛ 
إِىَْْنَج ٍَشْجِؼُيٌُْ فَنُنَذ تُيٌُْ دََِج ػََِيٌُث إَُِّ بني ٜسٟ اهلل عع ٚدٌ يًشػاب، قاٍ تعا  ط

 .(1)صزَثسِ ثىصُّذًُسِثىيَّوَ ػَيٌٌِْ دِ

ٜٚ##ط٣ٚ ل زع##ا٤ ٚفٝ##٘ بٝ##إ ٭ث##ط َٚٛن##ٛع١ٝ ايٓٛاٜ##ا عٓ##س اسبػ##اب،  
     ٍ  :َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ :  هلٞ زيين ع٢ً أخف#٢ ْعُت#و عً#٢ عب#ازى ، فك#ا

خص ؼ . ٜٚط٣ٚ  ٕ أٜػط َا ٜعصب ب٘ أٌٖ ايٓاض ا٭َفايٓٳ أخف٢ ْعُيت عًِٝٗ
 .(2)با٭ْفاؽ

 حبث بالغي
ٓػ##ل( ٖٚ##ٞ إٔ ٜ##أتٞ امل##تهًِ بهًُ##ات   َ##ٔ ٚد##ٛٙ ايب##سٜع )سػ##ٔ اي 

َتتايٝات َعطٛفات، ٜتعك  بعهٗا بعهّا بٓػل بسٜع، ٚت٬سِ بٗٝر، يتهٕٛ 
نٌ ٚاسس٠ َٓٗا عّْٛا ل فٗ#ِ َعٓ#٢ ا٭خ#ط٣، ٚن#ٌ مجً#١ َٓٗ#ا هل#ا َعٓ#٢         
َػتكٌ بصاتٗا    داْ  َا ٜػتكطأ َٔ  تكاهلا بر ٖا، مما غ#بكٗا أٚ ت#أخط   

 عٓٗا.
ن#ٌ نًُ#تني أٚ أنج#ط هل#ا َعٓ#٢ خ#ام بٗ#ا،        ٚتتكف ٖ#صٙ اٯٜ#١ ب#إٔ    

ٜٚتعً##ل بر ٖ##ا َ##ٔ َه##اَني اٯٜ##١ ٚاٯٜ##١ ايػ##ابك١  ش ب##سأت اٯٜ##١ خبط##اب  
املػًُني )ٖا أْتِ أ٤٫ٚ( َعطٛفّا ع٢ً اشبطاب ايٛد٘ هلِ ل اٯٜ#١ ايػ#ابك١   

 ص.َّجؤَُّّيَج ثىَّزَِِّ آٍَنٌُثط

ٚس#جِٗ عً#٢   ٜٚفٝس ايعطف إٔ اٯ١ٜ دا٤ت يتعًِٝ ٖٚسا١ٜ املػًُني،  
ص يٝفٝ#س اٱه#٬م ل   ًَالَ ُّذِذُّوٌَّنٌُْ  دتٓاب ايعيٌ ٚاشبطأ، ثِ دا٤ قٛي٘ تعا  ط

برض ايهفاض يًُػًُني، فِٗ ٫ٜطٜسٕٚ هلِ ايػع١ ل ايطظم، ٚايٓكط ع٢ً 
 ا٭عسا٤ ٚنجط٠ ا٭٫ٚز ٚا٭َٛاٍ، ٚا٭َٔ ل ايسٜاض.

                                                 

 .23غٛض٠ يكُإ  (1) 
 .3/235ايهؿاف  (2) 
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كاحل ٚإٔ ف٬ ٜٓشكط عسّ اسب  بايصات ٚايؿإٔ بٌ ٜؿٌُ املٓافع ٚامل
ايهفاض ٫حيبٕٛ اشب  ٚايٓفع يًُػًُني، مما ٜػ#تًعّ َ#ٔ املػ#ًُني اسب#صض ل     
ايػطا٤ ٚايهطا٤ ٚد#ا٤ ايٓٗ#ٞ ع#ٔ  رب#اشِٖ بطاْ#١ يٝه#ٕٛ َ#ٔ أضق#٢ ٚأٖ#ِ          

ص ًَصُؤٍِْنُووٌَُ دِجىْنِضَووجحِ مُيِّوووِ َك##ازٜل اسب##صض ٚاٱس## اظ، ٚد##ا٤ قٛي##٘ تع##ا  ط  

١َٝ َتعسز٠، ٫تٓشكط باملػًُني بٌ َٛنٛعّا عكا٥سّٜا، تتفط  عٓ٘ َػا٥ٌ ن٬
 تهٕٛ سذ١ ع٢ً اٯخطٜٔ.

 ش إٔ ايتكسٜل بايهت  ايػُا١ٜٚ نًٗا ؾطط َٔ ؾطٚط اٱاميإ، ٚقس  
  ْفطز املػًُٕٛ ب٘، ٜٚهٕٛ ٚفل ايكٝاؽ اٱق اْٞ:

 امل٪َٕٓٛ ِٖ ايصٜٔ ٜكسقٕٛ بايهت  ايػُا١ٜٚ نًٗا. ايه ٣:
 ١ نًٗا.املػًُٕٛ ٜكسقٕٛ بايهت  ايػُاٜٚ ايكرط٣:
 املػًُٕٛ ِٖ امل٪َٕٓٛ. ايٓتٝذ١:

َُ دِجىْنِضَجحِ مُيِّوِٚدا٤ قٛي٘ تعا  ط ًَالَ ص َعطٛفّا ع٢ً قٛي٘ تعا  طًَصُؤٍِْنٌُ

ص يبٝإ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ غٝغ ايهفاض ٚعسّ ضناِٖ عٔ ايتكسٜل بهٌ ُّذِذٌَُّّنٌُْ

ًُني آٜات ايكطإٓ ٚايهت  ايػُا١ٜٚ املٓعي١، ٚل ازبُ#ع بُٝٓٗ#ا زع#٠ٛ يًُػ#    
يًك  ٚذبٌُ أش٣ ايهفاض َٚاٜ ؾض ع#ٔ بره#ِٗ يًُػ#ًُني بػ#ب   امي#إ      

 املػًُني، ٚ قطاض ايهفاض ع٢ً ازبشٛز ٚايه٬ي١.
ثِ دا٤ت مج١ً أخط٣ َعطٛف١ ع٢ً اٱاميإ بايهت#اب نً#٘ ٖٚ#ٛ قٛي#٘     

ص َٚٔ  عذاظ اٯ١ٜ إٔ شنط ق#ٛهلِ آَٓ#ا مل ٜ#أت ا٫    ًَإِرَث ىَقٌُمٌُْ قَجىٌُث آٍَنَّجتعا  ط

 بعس شنط برض ايهفاض يًُػًُني، ٚ اميإ املػًُني بايهتاب نً٘.
يٝتبني يًُػًُني َا عًٝ٘ ايهفاض َ#ٔ ايٓف#ام ٭ٕ اٱامي#إ ٫جيتُ#ع َ#ع       

برض املػًُني، فُٔ ٜكٍٛ أْ٘ َ٪َٔ ٫بس إٔ حي  املػ#ًُني ٭ْٗ#ِ ب#ازضٚا    
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ    ايتكسٜل بٓب٠ٛ ضبُس 

يًُػًُني ع٢ً عبٛ ايعُّٛ ٚايكطع، أَا قٛهلِ  ٚدا٤ عسّ س  ايهفاض
آَٓا فذا٤ َكٝسّا بؿطط ايًكا٤ باملػًُني، ٚفٝ٘ ذب#صٜط يًُػ#ًُني ٚ ؾ#اض٠       
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َٛنٛع١ٝ ايبرض ٚايهطٙ عٓس ايهفاض ست٢ ل ساٍ يكا٥ِٗ يًُػًُني ٚقٛهلِ 
 آَٓا.

ص يبٝإ َااميٮ ثىيَْْقِ ًَإِرَث خَيٌَْث ػَعٌُّث ػَيَْْنٌُْ ثألََّجٍِوَ ٍِِْثِ دا٤ قٛي٘ تعا  ط

قسٚض ايهفاض َٔ ايبرض ٚاسبكس ٚاسبػس، ٚست٢  شا مل رب  اٯ١ٜ عٔ عسّ 
س#بِٗ يًُػ##ًُني، ٚمل ت#صنط  زع##ا٤ِٖ اٱامي#إ حبه##ط٠ املػ#ًُني ف##إٕ ٖ##صا     
ايؿ##طط َ##ٔ اٯٜ##١ ٜ٪ن##س بر##ض ٚع##سا٠ٚ ايهف##اض يًُػ##ًُني، ٚي##عّٚ س##صض    

 املػًُني، ٚنأِْٗ ل ساٍ ضباط زا٥ِ َٚتكٌ.
ص مج١ً َػ#تك١ً ل املعٓ#٢، ٚخطاب#ّا    قُوْ ٌٍُصٌُث دِيَوْْظِنٌُْ ٤ قٛي٘ تعا  طٚدا 

ٜٚؿ#ٌُ املػ#ًُني باٱسب#ام،     ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ#ًِ  خاقّا يًٓ  ضبُس 
عٔ املػًُني، ٚأث#ط   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚتبني اٯ١ٜ زفا  ايٓ  ضبُس 

 زعا٥٘ ل زفع ؾط ٚغٝض ايهفاض.
ق#٢ً اهلل  َٚا فٝٗا َٔ اشبط#اب اٱهل#ٞ يً#ٓ  ضبُ#س      ش إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ  

باق١ٝ    ٜ#ّٛ ايكٝاَ#١، ٚفٝٗ#ا ف#ٝض َ#ٔ فٝٛن#ات ايٓب#٠ٛ،         عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٚسهٛض زا٥ِ هلا ل املٛاد١ٗ بني املػًُني ٚايهفاض مما ٜهٕٛ غببّا يطدشإ 

 نف١ املػًُني.
ٚق##س د##ا٤ت اٯٜ##١ باشبط##اب َ##ٔ عٓ##ساهلل ع##ع ٚد##ٌ يًُػ##ًُني ب##ٛاٚ   

اع١ )ذببِْٛٗ(، )ت٪َٕٓٛ(، )ٚاشا يكٛنِ( ٚبايهاف َِٚٝ مجع امل#صنط   ازبُ
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ   )عًٝهِ(، ٚدا٤ ٖصا ايؿطط  با٭َط يًٓ  ضبُس 

ملداهب١ ايهفاض، ٚزٍ ع٢ً إٔ املطاز َٔ ايٛاٚ ل )َٛتٛا( ِٖ ايهفاض، ٚتسٍ 
 عًٝ٘ قطٜٓتإ:
ع٢ً ايهفاض باملٛت  ٘ ٚغًِق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيزعا٤ ايٓ  ضبُس  ا٭ٚ :

 ِٖٚ ل ساٍ ايرٝغ. 
قٛي٘ تعا  )غٝعهِ( ٚاملتعًل بايؿطط ايػابل ٚإٔ ْفٛؽ ايهفاض  ايجا١ْٝ:

 مم٠٤ًٛ غٝعّا ٚبرهّا يًُػًُني.
ٜٚبني ٖصا ايؿطط إٔ اهلل ٚضغٛي٘ ع#سٚإ مل#ٔ ٜع#ازٟ املػ#ًُني، ٚفٝ#٘      

 بؿاض٠ ايعفط ٚايرًب١ ع٢ً ايهفاض ٚاملعاْسٜٔ.
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١ اٯ١ٜ " ٕ اهلل عًِٝ بصات ايكسٚض" يبٝ#إ قاع#س٠ نًٝ#١،    ٚدا٤ت خامت
ٚقإْٛ ثابت بإٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ أس#اط عًُ#ّا خبفاٜ#ا ايك#سٚض، ٖٚ#ٛ ْاق#ط         
املػًُني ٚفٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً  بط#اٍ ْٛاٜ#ا ايػ#٤ٛ يًهف#اض، ٚضزعٗ#ِ ع#ٔ  ٜ#صا٤        

 املػًُني.
************ 
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ًَإُِْ صُصِووذْنٌُْ إُِْ صََْغَغْوونٌُْ دَغَوونَزٌ صَغُووؤْىٌُْ  ط قىنههه تؼهه ىل

ََوج         َُّ ثىيَّوَو ِد ْْت ج ِإ ٌْ َشو ْْوُذُى ٌْ َم َُّعوشُُّم ًََصضَُّقوٌث اَل  ُْ َصْصوِذُشًث  ًَِإ َّْفَشُدٌث ِدَيج  ْ َتٌز  َع

 .120اٯ١ٜ صَّؼََْيٌَُُ ٍُذِْػٌ

 اإلػراة وانهغت

:  ٕ أزا٠ ؾ##طط، متػػ##هِ: َج##ٌ ايؿ##طط    صَغُووؤْىٌُْ إُِْ صََْغَغْوونٌُْ دَغَوونَزٌ 
يهاف َفعٍٛ ب#٘ َك#سّ ٜع#ٛز يًُػ#ًُني، سػ#١ٓ: فاع#ٌ َ#٪خط،        صبعّٚ، ٚا

تػ٪ِٖ: دٛاب ايؿطط صبعّٚ، ٚاهلا٤: َفعٍٛ ب٘، ٚايفاعٌ نُ  َػ#ت ،  
 تكسٜطٙ ٖٞ ٜعٛز يًشػ١ٓ.

: مج١ً َعطٛف#١ عً#٢ ازبًُ#١ ايػ#ابك١ مماثً#١ هل#ا ل       ًَإُِْ صُصِذْنٌُْ عَْ تَزٌ 

 اٱعطاب.
 : داض ٚصبطٚض َتعًكإ بػ١٦ٝ.دِيَج، : فعٌ َهاض ، ٚايٛاٚ: فاعٌَّفْشَدٌُث

 : أزا٠ ؾطط.ًَإُِْ صَصْذِشًُث ًَصَضَّقٌُث
تعب##سٚا: فع##ٌ ايؿ##طط صب##عّٚ ٚع٬َ##١ دعَ##٘ س##صف ايٓ##ٕٛ ٭ْ##٘ َ##ٔ   

 ا٭فعاٍ اشبُػ١، ايٛاٚ: فاعٌ، تتكٛا: عطف ع٢ً تك ٚا.
ايطا٤  : ٫: ْاف١ٝ، ٜهطنِ: دٛاب ؾطط، ٚا٭قٌ لالَ َّعُشُّمٌُْ مَْْذُىٌُْ شَْْت ج

ٖٛ ايػهٕٛ ملهإ ايؿطط، ٚب٘ قطأ ْافع ٚأبٔ نج  ٚأبٛ عُطٚ ٜٚعكٛب َ#ع  
نػ##طِٖ يًه##از، ٚيهٓ##٘ س##طى بايه##ِ َ##ع ايتؿ##سٜس  تباع##ّا سبطن##١ ايه##از،  
ٚايهاف: َفعٍٛ ب٘: نٝسِٖ: فاعٌ َطفٛ  بايه١ُ، ٖٚٛ َه#اف ٚايه#ُ    

 اهلا٤ َهاف  يٝ٘، ؾ٦ّٝا: َفعٍٛ َطًل أٟ ؾ٦ّٝا َٔ ايهطض.
:  ٕ: س#طف َؿ#ب٘ بايفع#ٌ،  غ#ِ ازب٬ي#١:      ىيَّوَ دََِج َّؼََْيٌَُُ ٍُذِوْػٌ إَُِّ ث

أغِ  ٕ، ضبٝط: خ   ٕ َطفٛ  بايه١ُ، مبا: داض ٚصبطٚض َتعًك#إ مبش#ٝط،   
ٜعًُٕٛ: فعٌ َه#اض  َطف#ٛ  بجب#ٛت ايٓ#ٕٛ، اي#ٛاٚ: فاع#ٌ، ضب#ٝط خ#   ٕ         
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٭ْٗ#ا  َطفٛ  بايه١ُ ايعاٖط٠ ع٢ً آخطٙ، ٚازب١ًُ ٫ضبٌ هل#ا َ#ٔ اٱع#طاب    
 ق١ً املٛقٍٛ.

ٜٚك##اٍ َػػ##ت٘ ُاَػ##٘ َػ##ّا َٚػٝػ##ّا أٟ ملػ##ت٘ بايٝ##س، ٚأغ##تع  يٮخ##ص  
ٚايهطب، ٚيًذُا  بإعتباض أْ٘ َٔ ايًُؼ املباح بايعكس، ٚدا٤  قٛي٘ تعا  

ص أٟ مل ًَىَوٌْ ََّْغَغْونِِ دَشَوشٌ ًَىَوٌْ ؤَمُوِْ دَيًِّْوج      سها١ٜ عٔ َ#طِٜ بٓ#ت عُ#طإ ط   

از، ٫ٚ قطبٗا أسس ع٢ً غ  اي#عٚاز يبٝ#إ   ٜكٌ  يٝٗا ضدٌ عٔ هطٜل ايعٚ
 آ١ٜ خًل اهلل يعٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ َٔ غ  أب.

ٚاسبػ١ٓ ايٓع١ُ ٚاير١ُٝٓ ٚاشبك  ٚاشب  ٚايُٓا٤، ٚتأتٞ اسبػ١ٓ مبع٢ٓ  
ايفعٌ اسبػٔ ٚايطاع١ ٚ تٝإ ايفطٜه١ ٚفعٌ املػ#تش  نُ#ا ل قٛي#٘ تع#ا      

، أٟ إٔ ايك#ًٛات اشبُ#ؼ تهف#ط َ#ا     (1)صسِإَُِّ ثىْذَغَنَجسِ ُّوزْىِذَِْ ثىغَّوْ تَج  ط

 بٝٓٗا.
يهٔ اٯ١ٜ دا٤ت ملا ٜأتٞ املػًُني، َٚاٜتًكْٛ٘ َٔ ايٓعِ َٔ عٓ#س اهلل   

عع ٚدٌ، ٚن#س اسبػ#١ٓ ايػ#١٦ٝ، ٖٚ#ٞ ل أفع#اٍ ايٓ#اؽ اشبط٦ٝ#١ ٚاملعك#١ٝ         
ٚايعٌُ ايكبٝض ؾطعّا ٚعك٬ّ، ٜٚطً#ل يف#غ ايػ#٧ عً#٢ اي#صنط َ#ٔ ا٭فع#اٍ        

، (2)صًَالَ َّذِْوقُ ثىََْنْوشُ ثىغَّوْ بُ إِالَّ دِإَىْيِووِ    ُ#ا ل قٛي#٘ تع#ا  ط   املٓهط٠ ٚايكبٝش١، ن
 ٚايتأْٝح ل يفغ ايػ١٦ٝ ٖٛ ايراي  ل اٱغتعُاٍ.

ٚاملطاز َٔ ايػ١٦ٝ ل اٯ١ٜ اٯف١ ٚايب١ًٝ ٚايسا٤ َٔ اشبػاض٠ ل املعطن#١   
 أٚ ل ايتذاض٠ ٚايفت١ٓ ٚاملعك١ٝ.

ملٓفع١ ٜكاٍ نطٙ ٜهطٙ نطّا ٚناضٙ ايهطض نس ايٓفع، ٚاملهط٠ خ٬ف ا
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َهاض٠ ٚنطاضّا ٚا٭غِ ايهطض، ٚضٟٚ عٔ ايٓ  

 أْ٘ قاٍ: ٫نطض ٫ٚ نطاض ل اٱغ٬ّ.

                                                 

 .114غٛض٠ ٖٛز  (1) 
 .40غٛض٠ فاهط (2) 



                                                                  ص158ط                                                                 67ز اميإَعامل اٱ

 

َٚٔ قطأ بايػهٕٛ )ٜهطٵنِ( فٗٛ َ#ٔ ن#اضٙ ٜه# ٙ ن# ّا، ٚايه#طا٤      
ازٙ ايٓكل ل ا٭َٛاٍ ٚا٭ْفؼ، ٚايهٝس: اشببح ٚاملهط ٚاٱستٝ#اٍ ٜك#اٍ ن#   

 ٜهٝسٙ نٝسّا َٚهٝس٠.
َٚٔ أمسا٤ اهلل عع ٚدٌ )احملٝط( ٖٚٛ ايصٟ ٜعًِ با٭ؾٝا٤ مجٝعّا ٫  

 ربف٢ عًٝ٘ َٓٗا د١ٗ َٔ دٗاتٗا.
ٜٚكاٍ أساط با٭َط  شا أسسم ب٘ َٔ سٛايٝ٘، ٚأقٌ احملٝط بايؿ٧ ٖٛ 
املطٝف ب٘ َٔ دٗات٘ نًٗا، ٖٚٛ َ#ٔ ق#فات ا٭دػ#اّ ي#صا ٜػ#٢ُ  ازب#ساض       

 حيٛط َا فٝ٘.باسبا٥ط ٭ْ٘ 
ٛٸط نطَ٘ ذبٜٛطّا أٟ ب٢ٓ سٛي٘ سا٥طّا، ٚاهلل عع ٚد#ٌ َٓ#عٙ     ٜٚكاٍ س

عٔ قفات ا٭دػاّ، فإساهت٘ با٭ؾٝا٤ عًُ٘، يصا ٚضزت اٯٜ#١ خبك#ٛم   
ا٭عُاٍ ٱضاز٠ ايفعٌ املتعسز ل أفطاز ايعَإ ايطٛي١ٝ املدتًف١ ٚيٲخباض عٔ 

 عًِ اهلل عع ٚدٌ با٭فعاٍ َطًكّا.

 بثيف سيبق اآلي
 ايك١ً بني اٯٜات ايػابك١ ٖٚصٙ اٯ١ٜ ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:

دا٤ت آ١ٜ )نٓتِ خ  أ١َ( يًجٓا٤ ع٢ً املػ#ًُني ٚأْٗ#ِ أسػ#ٔ     ا٭ٍٚ:
ا٭َِ، ٜتعاٖسٕٚ عباز٠ اهلل ل ا٭ضض، ٜٚسعٕٛ ايٓ#اؽ يٲامي#إ ٜٚ#أَطٕٚ    
باملعطٚف ٜٕٚٓٗٛ عٔ املٓهط، ٚا٭قٌ إ اسبػ١ٓ اييت تكٝ  املػًُني ٜفطح 

مجٝعّا ٭ْٗا تجبٝت ملعاْٞ ايك٬ح ل ا٭ضض، ٜٚفٝس ازبُ#ع ب#ني   بٗا ايٓاؽ 
اٯٜتني بإٔ نٝس ايهفاض ئ ٜهط املػًُني ٭ْ٘ َٔ ق#فات خ#  أَ#١ ايتشً#ٞ     

 بايك  ٚايتك٣ٛ.
ٚل اٯ١ٜ يّٛ يًهفاض ٭ٕ املػًُني خ  أَ#١ ٚأخطد#ٛا هل#ِ ٚير ٖ#ِ      

 فٝذ  إٔ ٫ٜؿتٗٛا سني ْعٍٚ َكٝب١ باملػًُني.
 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ (1)صىَِْ َّعُشًُّمٌُْتفٝس ايك١ً بني قٛي٘ تعا  ط ايجاْٞ:

                                                 

 .111آٍ عُطإ غٛض٠  (1) 
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بإٔ نٝ#س ايهف#اض ٫ٜ#٪زٟ    اٱن#طاض باملػ#ًُني ٫ٜٚه#ٕٛ فٝ#٘ أش٣ هل#ِ،         
ٚتًو آ١ٜ ل تعٝني ا٭غباب اييت ٜأتٞ َٓٗا ا٭ش٣ َٔ ايهف#اض، ٚفٝ#٘ بؿ#اض٠    

ٛا ايك#   يًُػًُني بإٔ نٝ#س ايهف#اض ي#ٔ ٜػ#ب  ا٭ش٣ يًُػ#ًُني  شا  يتعَ#      
ىَووِْ َّعُووشًُّمٌُْ إِالَّ ٚاشبؿ##١ٝ َ##ٔ اهلل ع##ع ٚد##ٌ، ٚتك##سٜط ازبُ##ع ب##ني اٯٜ##تني ط

 ص.ؤَر ٍ

ٚي##ٝؼ َ##ٔ أش٣ ل املك##اّ َ##ع ق## نِ ٚتك##ٛانِ، ٚد##ا٤ت آٜ##١ )ي##ٔ     
ٜهطٚنِ  ٫ أش٣( باٱخباض عٔ تًكٞ املػًُني ا٭ش٣ َٔ ايهفاض مما ٫ ٜطق٢ 

    َطتب١ ايهطض ايكازح.
١ بٓفٞ ايهطض َٔ نٝس ايهفاض، ٚي#ٝؼ َ#ٔ تع#اضض    ٚدا٤ت ٖصٙ اٯٜ 

بني اٯٜتني ٭ٕ ن٬ّ َُٓٗا تٓفٞ ايهطض، ْعِ دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بايٓفٞ املطًل 
 ي٘، بُٝٓا أخ ت اٯ١ٜ أع٬ٙ عٔ سكٍٛ ا٭ش٣ ٖٚٛ َطتب١ أز٢ْ َٔ ايهطض.

 ٜٚفٝس ازبُع بني اٯٜتني إٔ ا٭ش٣ ايصٟ ٜأتٞ َٔ ايهفاض ع٢ً ٚدٛٙ: 
  املػًُني ل َٓاظٍ ايك .تكك ا٭ٍٚ: 
 ربًف املػًُني عٔ َطات  ايتك٣ٛ ٚاشبؿ١ٝ َٔ اهلل عع ٚدٌ. ايجاْٞ:
 ٜأتٞ ا٭ش٣ َٔ ايهفاض َٔ غ  د١ٗ ايهٝس املصنٛض ل ٖصٙ اٯ١ٜ ايجايح:
  ضاز٠ زفع ٚذبٌُ املػًُني ملا ل نٝس ايهفاض َٔ ا٭ش٣. ايطابع:

 ْعِ اٯٜات ٚايسضٚؽ ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح ٚايطابع، ٚفٝ٘  عذاظ ل
 املكتبػ١ َٔ ازبُع بُٝٓٗا.

ايك١ً ب#ني آٜ#١ )حبب#ٌ َ#ٔ اهلل( ٚب#ني ٖ#صٙ اٯٜ#١ ، ٚفٝ#٘ بٝ#إ           ايجايح:
يفهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً املػًُني بايتدفٝف عِٓٗ ٚزفع ؾط ايهفاض ايصٜٔ 
ناْٛا ٜكتًٕٛ ا٭ْبٝا٤ ٜٚهفطٕٚ باٯٜات، ٚأق#بشٛا ع#ادعٜٔ ع#ٔ اٱن#طاض     

فٛا ب#ايفطح  شا سً#ت بٗ#ِ َك#ٝب١ أٚ غ#ب  يًش#عٕ، َٚ#ٔ        باملػًُني، ٚ نت
 ايتدفٝف إٔ نٝسِٖ ٫ٜهط املػًُني.
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، ٚفٝ٘ يطف باملػ#ًُني، ٚ خب#اض   (1)صىَْْغٌُث عٌََثءًايك١ً بني آ١ٜ ط ايطابع:

 بإٔ أ١َ َٔ أٌٖ ايهتاب ٫تػ٩ِٖٛ اسبػ١ٓ اييت ٜٓاهلا املػًُٕٛ.
، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚفٝ#٘ إٔ  (2)صُّؤٍِْنٌَُُ دِجىيَّوِايك١ً بني آ١ٜ ط اشباَؼ:

اٱاميإ باهلل ٚايّٝٛ اٯخط ٚاق١ٝ َٔ ايهٝس ٚاملهط باملػًُني، َٚٔ ٜػ#اض  ل  
اشب ات ٫حيعٕ  شا دا٤ت ايٓع١ُ يًُػًُني، ٚإٔ ايكاسبني عٕٛ يًُػًُني 

 ل ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط.
اٯٜ#١ ٚفٝ#٘    ، ٚب#ني ٖ#صٙ  (3)صىَوِْ صُيْنِوَِ  ايك١ً بني آٜ#١ ط  ايػازؽ:

ز٫ي١ ع٢ً إٔ َكٝب١ ايهفاض َػتسامي١ يعسّ  ْتفاعِٗ َٔ أَٛاهلِ ٚأ٫ٚزِٖ 
ل زفع ايب٤٬ ٚايعصاب، ٚ ش ن#إ املػ#ًُٕٛ تك#ٝبِٗ ايٓعُ#١ ٚايرُٓٝ#١ ف#إ       

 ايهفاض ٫ٜػتطٝعٕٛ زفع ايب٤٬ عٔ أْفػِٗ باملاٍ ٚايٛيس.
اٯ١ٜ، ٚفٝ#٘ بؿ#اض٠    ٚبني ٖصٙ، (4)صسِّخٍ فِْيَج صِشٌّايك١ً بني آ١ٜ ط ايػابع:

يًُػًُني بإٔ َا ٜٓفك٘ ايهفاض ل ايهٝس باملػًُني ئ ٜهط املػًُني ؾ٦ّٝا ٭ٕ 
 اهلل عع ٚدٌ جيعً٘ ٖبا٤ .

ٚل ازبُع بني اٯٜتني زيٌٝ ع٢ً إٔ س#عٕ ايهف#اض بايٓعُ#١ اي#يت ت#أتٞ      
املػًُني  منا ٖٛ َ#ٔ ظً#ِ ايهف#اض ٭ْفػ#ِٗ، ٚي#ٝؼ يتدً#ف املػ#ًُني ع#ٔ         

طسِٗ عٓس سًٍٛ َكٝب١ باملػًُني ظً#ِ َ#ِٓٗ بأْفػ#ِٗ، ٖٚ#ٛ     ايٓع١ُ ٚ ٕ ف
ب#ا٭ش٣ عً#٢ ايهف#اض     ؾاٖس ع٢ً إٔ نٝسِٖ ئ ٜهط املػًُني، ٚأْ#٘ ٜطد#ع  

 أْفػِٗ.
، ٖٚصٙ اٯ١ٜ، ٚفٝ٘ سح يًُػًُني ٫ (5)صثىذؽجّزايك١ً بني آ١ٜ ط ايجأَ:

 ٜتدصٚا بطا١ْ ٚخاق١ َٔ ايصٜٔ حيعْٕٛ   شا أقابت املػًُني ْع١ُ ٚخ# ، 
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 .118غٛض٠ آٍ عُطإ  (5) 
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ٜٚفطسٕٛ  شا سًت بِٗ َكٝب١ ٚ ٕ ٖ#٪٤٫ ٜطد#ٕٛ ايفػ#از ٚسً#ٍٛ ا٭ش٣     
 ٚايهطض باملػًُني.

َٚ##ٔ َك##ازٜل ايك##  ٚايتك##٣ٛ ايً##تني شنطتُٗ##ا ٖ##صٙ اٯٜ##١  دتٓ##اب   
 َّعُوشُّمٌُْ مَْْوذُىٌُْ   رباشِٖ بطا١ْ يتهٕٛ ايٓتٝذ١ َادا٤ ل ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعا  ط

سّ س  ايهفاض يًُػًُني ٚؾاٖس عً#٢  ص ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚفٝ٘ تٛنٝس عشَْْت ج

برهِٗ يًُػًُني بإ ٜهطٖٛا اشب  هل#ِ، ٜٚطد#ٕٛ اي#ب٤٬ ٚايه#طض هل#ِ ،      
ٚ خباض بإٔ عض أْاًَِٗ غٝعّا ئ ٜهط املػًُني َٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ ايكطعٝ#١  

 ملا ل ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ اٱخباض بإٔ نٝس ايهفاض ئ ٜهط املػًُني ؾ٦ّٝا.
١ بعٗ##ٛض اي##برض ٚايه##طٙ عً##٢ أيػ##١ٓ  ٚ ش د##ا٤ت اٯٜ##١ قب##ٌ ايػ##ابك  

ايهفاض، َٚاربفٞ قسٚضِٖ أن ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بكٝاّ ايهفاض بعض 
أقابعِٗ َٔ اسبػس ٚايبرض يًُػًُني دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝإ أِْٗ مل ٜكفٛا 
عٓ٘ سسٚز عض ا٭قابع ل اشب٠ًٛ، بٌ  ِْٗ اميه#طٕٚ باملػ#ًُني ٜٚهٝ#سٕٚ    

ٖٚٛ َٔ  عذاظ ْعِ اٯٜات، ٚأغطاض غٝام  بِٗ، ٜٚػعٕٛ ل اٱنطاض بِٗ،
 اٯٜات، ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:

 غ###تك٬ٍ ن###ٌ َٛن###ٛ  ل آٜ###١، فعٗ###ٛض اي###برض ٚايع###سا٠ٚ  ا٭ٚ :
 يًُػًُني، ٜبني غ٤ٛ  ختٝاض ايهفاض.

ايتسضز ل بٝإ برض ايهفاض يًُػًُني،  ش أخ ت آ١ٜ ايبطا١ْ  ايجا١ْٝ:
ًُني، ٚد#ا٤ت اٯٜ#١   عُا ربفٝ٘ ق#سٚض ايهف#اض َ#ٔ اسبػ#س ٚايع#سا٠ٚ يًُػ#      

ايػ##ابك١ باٱخب##اض ع##ٔ ع##ض ايهف##اض ٚاملٓ##افكني ٭ْاًَ##ِٗ غٝع##ّا ٚبره##ّا        
يًُػًُني، ثِ دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتد  ع#ٔ سػ#س ايهف#اض، ٚغ#عِٝٗ يًهٝ#س      

 باملػًُني.
 ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات اي٬سك١ ٚفٝ٘ ٚدٛٙ: ايجايح:
ق#٢ً اهلل  ٓ  ضبُ#س  دا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ل اٱخباض عٔ قٝاّ اي#  ا٭ٍٚ:

بت١٦ٝٗ املػًُني ملٛاد١ٗ ايعسٚ ل غاس١ املعطن١، ٚايتشً#ٞ   عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
بايك  ٚايتك٣ٛ، يسفع نٝسِٖ، ٚاٱدتٗ#از ل ايكت#اٍ هًب#ّا يًٓك#ط ٚايعف#ط      

 يهٞ ٫ ٜؿُت بِٗ ايهفاض.
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، (1)صإِرْ ىَََّوشْ ؼَجةِفَضَوجُِ  ايك١ً بني ٖ#صٙ اٯٜ#١، ٚقٛي#٘ تع#ا  ط     ايجاْٞ:

٘ تٓبٝ٘ ٚذبصٜط يًُػًُني َٔ ايفت١ٓ ٚاشب٬ف بِٝٓٗ ٭ْ٘ ملا فٝٗا َٔ ايهعف ٚفٝ
ٚدعٌ ايهفاض ٜفطسٕٛ ملا ٜكٝ  املػًُني بػب  اهلِ بايطدٛ     املسٜٓ#١  
ٚتطى ايكتاٍ َٚٛاد١ٗ املؿطنني َٔ قطٜـ، َع بٝإ املسز اٱهلٞ يًُػًُني 

خب##اض ب##إٔ نٝ##س ايهف##اض ي##ٔ ٜه##ط ص ٚفٝ##٘ بؿ##اض٠ ٚ ًَثىيَّوووُ ًَىُِّْيََُووجبكٛي##٘ تع##ا  ط

 املػًُني ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ ْاقط املػًُني.
ٚ ش دا٤ت خامت١ اٯ١ٜ ضبٌ ايبشح باٱخباض ع#ٔ عً#ِ اهلل ع#ع ٚد#ٌ      

ص بايجٓ#ا٤ عً#٢ امل#٪َٓني    إِرْ ىَََّوشْ بهٌ َا ٜفعٌ ايهافطٕٚ، دا٤ت خامت١ آ١ٜ ط

اٍ هل#ِ ب#أِْٗ   َكاعس ايكت#  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايصٜٔ ٜب٤ٛ ايٓ  ضبُس 
َتٛنً#ٕٛ عً#٢ اهلل ع#ع ٚد#ٌ، يٝته##ُٔ ازبُ#ع ب#ني خ#امتيت اٯٜ#تني خ##عٟ         

 ايهفاض، ْٚكط املػًُني.
، ٚفٝ٘ ؾاٖس ع٢ً (2)صَّصَشَمٌُْ ثىيَّوُ دِذَذْسٍايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ط ايجايح:

ْعٍٚ ايٓع١ُ ٚاسبػ#١ٓ باملػ#ًُني ٭ٕ ايٓك#ط فه#ٌ ْٚعُ#١ َ#ٔ عٓ#س اهلل ع#ع         
ي١ ٚمشات١ ا٭عسا٤، دا٤ ايٓكط ٚايرًب١ َٚا حي#عٕ ايهف#اض،   ٚدٌ، فبعس ايص

ٚفٝ٘ زع٠ٛ يًُػًُني يتعاٖس ايٓكط بايك  ٚاشبؿ١ٝ َٔ اهلل عع ٚدٌ، فك#س  
ٜػع٢ ايهفاض يٲنطاض باملػًُني عٓس سكٍٛ ايٓكط ٚايعفط هلِ، ٚدا٤ شنط 

ًَىَقَوذْ  آٜ#١ ط ص أَ#ا ل  إُِْ صَصْوذِشًُث ًَصَضَّقُوٌث  ايتك٣ٛ ل ٖصٙ اٯ١ٜ بكٝر١ ايؿطط ط

ص يته#ٕٛ خؿ#١ٝ اهلل ع#ع ٚد#ٌ َ#ٔ      فَوجصَّقٌُث ثىيَّووَ  ص  فذ#ا٤ بك#ٝر١ ا٭َ#ط ط   َّصَشَمٌُْ

 َكازٜل َٚكسَات ايؿهط ي٘ غبشاْ٘.
ص ٚفٝ٘ ؾاٖس ع٢ً إِرْ صَقٌُهُ ىِيَُْؤٍِْنِ َايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ط ايطابع:

ٕ اسب##عٕ ْ##عٍٚ ايٓعُ##١ عً##٢ املػ##ًُني ست##٢ ل س##اٍ ايكت##اٍ ٚايؿ##س٠، أٟ أ 
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ٜكٝ  ايهفاض ع٢ً عبٛ ايكطع ٚازبعّ، ٭ٕ َسز امل٥٬ه١ ع١ً يتشكٝل ايٓكط 
 ٚايعفط يًُػًُني ع٢ً ايهفاض ّٜٛ بسض.

، ٚفٝ٘ (1)صدَيََ إُِْ صَصْذِشًُث ًَصَضَّقٌُثايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ط اشباَؼ:

ٚفٝ٘ بٝإ ملٓافع ق  املػًُني ٚخؿٝتِٗ َٔ اهلل، ٚأْ٘ ٫ ٜٓشكط بسفع نٝ#س  
يهفاض بٌ ٜهٕٛ غببّا يٛقٍٛ املسز َ#ٔ امل٥٬ه#١ ْك#ط٠ ٚعْٛ#ّا َ#ٔ اهلل ع#ع       ا

 ٚدٌ يًُػًُني، فُع سهٛض امل٥٬ه١ ئ ٜهط املػًُني نٝس ايهفاض.
ىَِْقْؽَووغَ ؼَشَف ووج ٍِووِْ ثىَّووزَِِّ    ايك##١ً ب##ني ٖ##صٙ اٯٜ##١ ٚآٜ##١ ط    ايػ##ازؽ:

ِٖ ، ف##إ ْك##ط املػ##ًُني ٖعامي##١ يًهف##اض، ٚقط##ع يهٝ##سِٖ َٚه##ط    (2)صمَفَووشًُث

باملػًُني، ٜٚهٕٛ قطع يًططف َٔ ايهفاض  ْصاضّا ٚربٜٛفّا ير ِٖ َٔ ايهفاض 
ففٞ ْكط املػًُني ع٢ً ايكطٜبني َِٓٗ َٔ ايهفاض نؿف ير ِٖ ممٔ ٜهٕٛ ل 

 عُل ب٬ز ايهفط ٚايؿطى.
ٜٚهؿف ازبُع بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ عٔ  عذاظ ايكطإٓ، ٜتذ٢ً 

ٓ#ع ٚق#ٍٛ ايٓعُ#١ ٚاسبػ#١ٓ ٚايٓك#ط يًُػ#ًُني،       بتعإٚ ايهفاض ٚاملٓافكني مل
ٚدً  ايهطض ٚاشبػاض٠  يِٝٗ، فٝكّٛ ايهفاض باهلذّٛ ع٢ً املػًُني ل عكط 

ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘    زاضِٖ، ٚجيتٗس املػًُٕٛ يًكتاٍ، ٜٚتٛ  ايٓ  ضبُ#س  
ًَإِرْ غَوذًَْسَ  بٓفػ٘ ٚنعِٗ ل َٛاقعِٗ يكٛي#٘ تع#ا  ل اٯٜ#١ ايتايٝ#١ ط     ٚغًِ 

ص ٚقبٌ إٔ تبسأ املعطن١ ست#٢ ٜٓػ#ٌ   ؤَىْيِلَ صُذٌَ اُ ثىَُْؤٍِْنِ َ ٍَقَجػِذَ ىِيْقِضَجهٍِِِْ 

املٓافكٕٛ حملاٚي١ خص٫ٕ املػًُني ٚبعح ضٚح اهلعامي١ بِٝٓٗ يتأتٞ خامت١ ٖصٙ 
 ص.إَُِّ ثىيَّوَ دََِج َّؼََْيٌَُُ ٍُذِْػٌاٯ١ٜ بؿاض٠ يًٓكط ٚايرًب١ ط

 اآليت سالح
١ املػ#ًُني    ايػ#عٞ ٚاٱدتٗ#از ل َطن#ا٠ اهلل،     تبعح اٯٜ#١ ايهطامي#   

ٚرب  عٔ َعاْٞ اٱبت٤٬ ل اسبٝا٠ ايسْٝا، ٚأْٗا زاض فٝٗا ايٓع١ُ ٚاشب ، ٚفٝٗا 
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املكٝب١ ٚايب٤٬، ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ أْعِ ع٢ً املػًُني بٗصٙ اٯ١ٜ يتهٕٛ هلِ 
  أَ#١  غ٬سّا ل ايػطا٤ ٚايهطا٤، ل ايٓع١ُ ٚايب١ًٝ، ٖٚٛ َٔ خكا٥ل خ# 

أخطدت يًٓاؽ بإٔ ضظقٗ#ا اهلل ع#ع ٚد#ٌ ٖ#صا ايػ#٬ح، ٚدعً#ٗا ل س#طظ        
ٚٚاق١ٝ َٔ ايهفاض  ش تسعٛ اٯ١ٜ املػًُني يٲس اظ َٔ َه#ط ايهف#اض عٓ#سَا    

 حيكل املػًُٕٛ ايٓكط، ٚعٓسَا تكٝبِٗ خػاض٠.
ايتك##٣ٛ ل َٛادٗ##١ ايهف##اض، ٚفٝ##٘ ؾ##اٖس ب##إٔ    ٚت##سعٛ اٯٜ##١ يػ##٬ح 

، بٌ  ْتكطٚا بتشٌُ ا٭ش٣ ل َطن#ا٠  ايػٝف ٚسسٙاملػًُني مل ٜٓتكطٚا ب
اهلل، ٚل اشبؿ١ٝ َٓ٘ غبشاْ٘، ٚيٛ أضاز ايهفاض قتاٍ املػ#ًُني فٗ#ٌ ٖ#ٛ َ#ٔ     
ايهٝس ايصٟ شنطت٘ اٯ١ٜ ازبٛاب ْعِ ٜٚهٕٛ ايسفا  عٔ اٱغ٬ّ س٦ٓٝص َ#ٔ  

 َكازٜل ايك  ٚايتك٣ٛ ايًصٜٔ أَطت بُٗا ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطامي١.
املػًُني    عسّ ايٖٛٔ أٚ ايهعف عٓس املك#ٝب١   ٚتسعٛ اٯ١ٜ ايهطامي١

ٚايب٣ًٛ، يه#ٞ ٫ ٜؿ#ُت ا٭ع#سا٤، ٚ٭ٕ ايٓعُ#١ ٚاسبػ#١ٓ قازَ#١ ْٚاغ#د١        
 يًب٣ًٛ.
يكس أضاز اهلل عع ٚد#ٌ يًُػ#ًُني ايجب#ات ل َٓ#اظٍ اٱامي#إ فأَ#سِٖ        

بٗصٙ اٯ١ٜ يته#ٕٛ سك#ّٓا ٚغ#١َ٬ َ#ٔ ايه#سٚضات اي#يت ت#أتٞ بػ#ب  غ#ٝغ          
ّا هلِ ل أزا٤ ايفطا٥ض ٚايعبازات، يٝهٕٛ ٖصا ا٭زا٤ ٚبرض ايهفاض، ٚعْٛ

 هطٜكّا ٚٚغ١ًٝ َباضن١ يٓعٍٚ ايٓعِ َٔ عٓساهلل عع ٚدٌ.

 يفهىو اآليت
ت٪نس اٯ١ٜ إٔ ايسْٝا زاض  َتشإ ٚب٤٬، ٚفٝٗا ٬ٜقٞ اٱْػإ ن#طٚب  
ايب٤٬ َٚا فٝٗا َٔ ايػعاز٠ ٚايربط١، َٚا فٝ٘ ا٭ش٣ ٚاسبعٕ ٚإٔ اٱاميإ باهلل 

يتكسٜل بايٓب٠ٛ ٚايهت  ايػُا١ٜٚ ٫ٜػتج٢ٓ ايفطز ٚازبُاع#١ امل٪َٓ#١ ٭ْ#٘    ٚا
عاّ ٚؾاٌَ يًٓاؽ مجٝعّا، ٚيهٔ تأتٞ ايطمح١ اٱهل١ٝ يًُػًُني بايتدفٝف 

 ل أفطاز َٚكازٜل ٖصا ايكإْٛ، َٚٔ ايتدفٝف ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطامي١،
ٚيهٓٗا  صإُِْ صََْغَغْنٌُْ دَغَنَزٌٚقشٝض إٔ اٯ١ٜ دا٤ت بًر١ ايؿطط ط 

تتهُٔ بؿاض٠ ايٓعُ#١ ْٚ#عٍٚ ايفه#ٌ اٱهل#ٞ عً#٢ املػ#ًُني ٚتك#سٜط اٯٜ#١         
 عٓسَا تكٝبهِ سػ١ٓ تػ٤ِٖٛ.
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َٚٔ اٯٜات إٔ  بتسا٤ اٯ١ٜ بصنط اسبػ١ٓ ٚايٓعُ#١ قب#ٌ ايػ#١٦ٝ يًس٫ي#١     
ع٢ً نجط٠ ايٓعِ اييت ٜتفهٌ اهلل عع ٚدٌ بٗا ع٢ً املػ#ًُني، ٚفٝٗ#ا زع#٠ٛ    

ِ، ٚاٱْتفا  ا٭َجٌ َٓٗا، ٚعسّ دعًٗا تصٖ  هلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓع يًؿهط
 أٚ ترازض املػًُني ٭ٕ ايػ١٦ٝ قس تأتٞ بايصات، ٚقس تهٕٛ بايعطض ٚا٭ثط.

 ٚل اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
اٯٜ##١ خط##اب يًُػ##ًُني، ٚفٝ##٘ ذب##س ٚأش٣ يًهف##اض، ٭ٕ ٖ##صا  ا٭ٚ :

اشبطاب بصات٘ سػ١ٓ ْٚع١ُ  ش ٜتفهٌ اهلل عع ٚدٌ عً#٢ املػ#ًُني بتٛدٝ#٘    
 اب هلِ ذبصٜطّا ٚتأزٜبّا ٚ ضؾازّا.اشبط

ل اٯ١ٜ  خباض عٔ  غتسا١َ ساٍ اسبعٕ عٓس ايهفاض، ٭ٕ ايٓعِ  ايجا١ْٝ:
اٱهل١ٝ ع٢ً املػًُني َتٛاتط٠ َٚتعسز٠، ٚتأتٞ املكٝب١ ٚاشبػاض٠ ٚغط ايٓعِ 

 املتٛاي١ٝ فٝفطح بٗا ايهفاض ٚيهٔ غطعإ َا ٜعٍٚ ٖصا ايفطح.
َٗا املػًُني َٔ ازبع  ، ٚ غت٤٬ٝ ايفع  ع٢ً متٓع اٯ١ٜ ل َفٗٛ ايجايج١:

ًَإُِْ ايٓفٛؽ، ٚذبصض َٔ ايتفطٜط ل ايعبازات ٚايفطا٥ض، يكٛي٘ تعا  ط

ص  ش ٜٓفص أعسا٤ اٱغ٬ّ َٔ ساٍ ازب#ع  ٚقً#١ ايك# ، ٜٚبج#ٛإ     صَصْذِشًُث ًَصَضَّقٌُث

مسَِٛٗ، عٓسَا ٜبتعس ايػاَع عٔ َٓاظٍ اشبؿ١ٝ َٔ اهلل عع ٚد#ٌ، فذ#ا٤   
 َط بايك  ٚايتك٣ٛ ٚاق١ٝ َٔ نٝس ايهفاض.ا٭

ت#بني اٯٜ##١ ٚد#ٛز نٝ##س َٚه#ط عٓ##س ايهف#اض ٚاملٓ##افكني ٚ ضاز٠      ايطابع#١: 
ايتعسٟ ع٢ً املػًُني ٚاٱنطاض بِٗ، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ سطظّا َ#ٔ ؾ#طِٖ   

 ٚأشاِٖ، ٚزع٠ٛ يًُػًُني يًك  ٚايتشٌُ.
٢ً َطات#   ٜعت  أثط ايهٝس َٔ ايهًٞ املؿهو ايصٟ ٜهٕٛ ع اشباَػ١:

َتفاٚت١ ق٠ٛ ٚنعفّا، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بايبؿاض٠ يطز نٝس ايهفاض ٚعسّ تطت  أثط 
ي٘ ع٢ً املػًُني، يٝؼ ٖصا فكط بٌ  ٕ نٝس ايهفاض ٜطدع ع٢ً أْفػِٗ ٖٚٛ 

ًٍََوج  َٔ َكازٜل ظًُِٗ ٭ْفػ#ِٗ ٚ ختٝ#اضِٖ اٱن#طاض بٗ#ا، ق#اٍ تع#ا  ط      

 .(1)صيٌََُُِظَيََْنَجىٌُْ ًَىَنِِْ مَجٌُّث ؤَّفُغَيٌُْ َّظْ
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اٯ١ٜ بؿاض٠ ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ َٔ ايكّٛ ايهافطٜٔ ٚاملٓ#افكني،   ايػازغ١:
ٚبػ٬ح ايك  ٚاشبؿ١ٝ َٔ اهلل عع ٚدٌ، ٚاسبطم ع٢ً تعاٖس ايعب#ازات  
ٚايف##طا٥ض، ٖٚ##ٞ َسضغ##١ ل ايتك##٣ٛ ٚبٝ##إ َٓافعٗ##ا ايٛقا٥ٝ##١، ف##اشا أضاز    

ايتك٣ٛ، ٚسطقٛا املػًُٕٛ اٱس اظ َٔ ؾط َٚهط ايهفاض تكٝسٚا بأسهاّ 
 ع٢ً هاع١ اهلل ٚضغٛي٘ ل ايػط ٚايع١ْٝ٬.

 إػجبز اآليت
ٜتذ٢ً اٱعذاظ ل ٖصٙ اٯٜات مبا تتهُٓ٘ َٔ عًّٛ ايرٝ ، ٚا٭غطاض 
اييت ٫ٜعًُٗا  ٫ اهلل عع ٚدٌ خكٛق#ّا ٚإٔ اٯٜ#١ د#ا٤ت بك#ٝر١ ايؿ#طط      

 ؾاضتٗا  ٚير١ اٱغتكباٍ، ٚاٱخباض عٔ اسبٛازخ ٚايٛقا٥ع ل قازّ ا٭ٜاّ َع
    املانٞ أٜهّا.

ٚ ش دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ باٱخباض عٔ عض ايهفاض أهطاف أق#ابعِٗ  
ع٢ً املػًُني غٝعّا ٚسػسّا، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ باٱخباض عٔ سطم ايهف#اض  
ٚاملٓافكني ع٢ً َتابع١ أسٛاٍ املػًُني َٚآٜايٕٛ َٚاٜتعطنٕٛ ي٘، ٚل ٖصا 

ؾ#تراٍ مبتابع#١ أس#ٛاٍ املػ#ًُني     اسبطم ٚسسٙ أش٣ يًهف#اض مل#ا فٝ#٘ َ#ٔ اٱ    
 ٬َٚسك١ أخباضِٖ.

فاشا ناْ#ت بطاْ#١ املػ#ًُني َ#ٔ املٓ#افكني ٚايهف#اض فاْ#٘ ٜػ#ٌٗ عً#ِٝٗ           
اٱه٬  ع٢ً أَٛض املػًُني َٚاحيسخ هلِ، فذا٤ت ٖصٙ اٯٜات ملٓع ايهفاض 
َٔ َتابع١ أسٛاٍ املػ#ًُني ٚضق#س أخب#اضِٖ، َٚ#ٔ عً#ّٛ ايرٝ#  ل اٯٜ#١        

 أَٛض:
إ س##اٍ ايف##طح ٚاسب##عٕ عٓ##س ايهف##اض، ُٖٚ##ا نٝفٝ##١ ْفػ##ا١ْٝ بٝ## ا٭ٍٚ:

 ٫ٜطًع عًُٝٗا  ٫ اهلل عع ٚدٌ.
امل٬ظ١َ بني ٌْٝ املػًُني ايٓع١ُ ٚسكٍٛ اسبعٕ عٓس ايهف#اض،   ايجاْٞ:

 ٚبني  قاب١ املػًُني بب١ًٝ ٚنطض ٚفطح ايهفاض.
قسٚض ايهٝس ٚاملهط َٔ ايهفاض نس املػًُني ٚأِْٗ مل ٜكف#ٛا   ايجايح:

 س عض ا٭ْاٌَ َٔ ايرٝغ.عٓ
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 ْتفا  املػًُني مما ل اٯ١ٜ َٔ عًّٛ ٚأغطاض ايرٝ  باٱس اظ  ايطابع:
 ٚايتٛقٞ َٔ ايهفاض، ٚتًو ْع١ُ أخط٣ ع٢ً املػًُني.

يتهٕٛ نٌ آ١ٜ قطآ١ْٝ سػ١ٓ تكٝ  املػًُني، فُع ْعٍٚ اٯٜات ٜعزاز  
ِٗ، ٚسانطّا بني سعٕ ايهفاض، َٚٔ ايٓعِ ع٢ً املػًُني بكا٤ ايكطإٓ ل أٜسٜ

ظٗطاِْٝٗ خايّٝا َٔ ايتشطٜف ٚايترٝ     ّٜٛ ايكٝا١َ، مما ٜعين إٔ ايهفاض ل 
 سعٕ زا٥ِ َٚتكٌ.

ٌٖٚ ٜعين ٖصا إٔ ايفطح ٫ٜأتِٝٗ ازب#ٛاب ٫، ٭ٕ اي#سْٝا زاض  ب#ت٤٬     
ٚ َتشإ ٚ ٕ دا٤ت اٯ١ٜ بكٝر١ ايؿطط  ٕ تكبهِ غ١٦ٝ، ٚايصٟ ٜسٍ ع٢ً 

 ع٢ً اسبسٚخ ٚايٛقٛ  ستُّا. َهإ اٱبت٤٬ ٚيٝؼ 
اٱخباض عٔ  ْعساّ أثط نٝس ايهفاض  شا تكٝس املػًُٕٛ بأسهاّ  اشباَؼ:

 ٚآزاب ايك  ٚايتك٣ٛ.
ٚدا٤ت خامت١ اٯٜ#١ بؿ#اض٠ املػ#ًُني مل#ا فٝٗ#ا َ#ٔ عً#ِ اهلل ع#ع ٚد#ٌ               

مب###ا ٜفع###ٌ ايع###املٕٛ ٚ سك###ا٤ أعُ###اهلِ، ٚزف###ع اهلل ع###ع ٚد###ٌ ع###ٔ                      
 املػًُني.

ومل يرد لفظ متسسكم إال يف هذه " إن متسسكى" وميكه إن وسمي هذه اآلية آية

 .اآلية الكرمية

 اآليت نطف
ٜتفهٌ اهلل عع ٚدٌ ٜٚبني يًُػًُني َاٜهُطٙ ايهفاض هلِ َٔ اسبػس 
ٚايبرض، ٚنٝف أِْٗ ٜؿٗسٕٚ َا ٜكٝ  املػًُني فًٝؼ َٔ سٛادع ٚبطظر 

ني ايٓع١ُ ٚاشب  ست٢ ٜطاٖا ايهفاض بِٝٓٗ ٚبني املػًُني فُا إ تكٝ  املػًُ
فٝشعْٛا هلا، ٚل ٖصا ايبٝإ عٕٛ يًُػًُني يٲْتفا  َٔ ايٓعُ#١ ٚتعاٖ#سٖا   

 ٚايؿهط هلل عع ٚدٌ عًٝٗا.
فك##شٝض إٔ اٯٜ##١ د##ا٤ت خبك##ٛم ْف##ط٠ ٚغ##ٝغ املػ##ًُني مم##ا ٜ##أتٞ    
يًُػًُني َٔ ايٓعِ،  ٫ أْٗا سح مساٟٚ يًُػًُني يًُشافع١  ع٢ً ايٓعِ، 

 ايًطف اٱهلٞ ل اٯ١ٜ بٛدٛٙ:ٜٚتذ٢ً 
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ْعٍٚ ايٓع١ُ ٚاسبػ١ٓ ع٢ً املػًُني ٚاٱخباض بإٔ ايٓعِ اٱهل١ٝ  ا٭ٍٚ:
 ت ٣ ع٢ً املػًُني.

 ايتشصٜط اٱهلٞ َٔ ايهفاض عٓس ٚضٚز ايٓع١ُ ع٢ً املػًُني. ايجاْٞ:
 اٱخباض عٔ غطٚض ٚفطح ايهفاض عٓس سًٍٛ َكٝب١ باملػًُني. ايجايح:
اق١ٝ َٔ نٝس ايهفاض باسبكا١ْ ايصاتٝ#١ يًُػ#ًُني، فً#ِ    بٝإ ايٛ ايطابع:

تأت اٯ١ٜ بطز نٝسِٖ مبجً٘، بٌ أخ# ت ع#ٔ ي#عّٚ تكٝ#س املػ#ًُني مبه#اَني       
غٓٔ ايك  ٚاشبؿ١ٝ َٔ اهلل عع ٚدٌ، َٚٓٗا عسّ ايتعسٟ ٚامل٪اخص٠ عً#٢  
ايهٝف١ٝ ايٓفػا١ْٝ عٓس ايهف#اض اي#يت أخ#  اهلل ع#ع ٚد#ٌ عٓٗ#ا ل ٖ#صٙ اٯٜ#١         

 ١.ايهطامي
تٛنٝ#س  ايٓٗ#ٞ ع#ٔ  رب#اش ايهف#اض ٚاملٓ#افكني بطاْ#١ ٚخاق#١،          اشباَؼ:

ٜٚأتٞ ٖصا ايتٛنٝس بًر١ ايتشصٜط ٚبٝإ ساٍ ايهفاض َٚا ِٖ عًٝ٘ َٔ َطاقب١ 
 املػًُني عػ٢ إٔ ٜكٝ  املػًُني َهطٚٙ فٝفطسٕٛ ب٘.

َٚ##ٔ ايًط##ف اٱهل##ٞ ل اٯٜ##١ بٝ##إ َٓ##افع ايك##  ٚايتك##٣ٛ َتف##طقني    
ٌ ٚاسس َٓٗا ل زف#ع أش٣ َٚه#ط ايهف#اض َ#ع أُْٗ#ا يٝػ#ا       َٚتشسٜٔ، ٚأثط ن

غ٬سّا َٛدّٗا    اير ، بٌ ُٖا َٔ املًهات اييت تطغذ ل ايٓفؼ فته#ٕٛ  
 ٚاق١ٝ َٔ ايهٝس ٚايؿط ٚايهطض.

 إفبضبث اآليت
تتذً##٢ ل اٯٜ##١ َٓ##افع ْعُ##١ اٱامي##إ، َٚ##ا ٜ ؾ##ض عٓٗ##ا َ##ٔ ا٭ْ##ٛاض   

، ٚدبعً٘ ٜعطف ايٓعُ#١ ٚحي#طم   ايكسغ١ٝ اييت ته٧ يًُػًِ زضٚب اهلسا١ٜ
ع٢ً تعاٖ#سٖا، ٚجيتٓ#  ظٚاهل#ا، أٚ َرازضتٗ#ا، َٚ#ٔ ٚد#ٛٙ اسب#طم ٖ#صٙ         
ايتٛقٞ َٔ ا٭عسا٤، ٚسػ#سِٖ ٚنٝ#سِٖ، ٚاٱس# اظ َ#ٔ  رب#اشِٖ خاق#١       
ٚبطا١ْ، ٚتتذ٢ً ل اٯ١ٜ  فانات أغطاض ايرٝ  اييت أهًع املػ#ًُني عًٝٗ#ا   

 ٚاييت ت٪نس ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓساهلل.
ٌ اهلل ع#ع ٚد#ٌ اٱْػ#إ ضبتاد#ّا، تك#اسب٘ اسباد#١ ل سٝات#٘        يكس دع

ٚبعس ممات٘، ٚنُا حيتاز ايهافط أغباب اهلسا١ٜ، فإ املػًِ حيتاز ايجبات ل 
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َٓاظٍ اٱاميإ، ٚايتشًٞ مبباز٨ ايتك٣ٛ ٚاشبٛف َٔ اهلل ل ايػط ٚايع١ْٝ٬، 
 ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يٮَطٜٔ َعّا.

 ٚل اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
 ١ عٕٛ يًُػًُني ل تجبٝت َفاِٖٝ اٱاميإ.اٯٜ ا٭ٚ :
 ٚزع٠ٛ يًهفاض يًتٛب١ ٚاٱْاب١. ايجا١ْٝ:
 ٚؾاٖس ع٢ً ساد١ ايٓاؽ يًكطإٓ  َاَّا ٖٚازّٜا َٚ٪زّٜا.  ايجايج١:
ٚدبعٌ اٯ١ٜ املػًِ ٜػٝض ل غبشات أْٛاض ازب٬ي#١، ٜٚتطً#ع     ايطابع١:

 ػس ا٭عسا٤.   املسز اٱهلٞ بٓعٍٚ ايٓعِ ٚاٱعا١ْ ع٢ً  دتٓاب س
ٚتسعٛ اٯ١ٜ املػًُني    ايتشًٞ بايهُا٫ت اٱْػا١ْٝ بإظٗ#اض َع#اْٞ   
ايك  ٚايتشُ#ٌ، فُ#ع إٔ ا٭ضض ٚايػ#ُٛات ًَ#و هلل ع#ع ٚد#ٌ، ٚبٝ#سٙ        
غبشاْ٘ َكايٝس ا٭َٛض، فاْ٘ غبشاْ٘ ٜسعٛ امل٪َٓني ايعانفني ع٢ً عبازت٘    

  ِ ل اٯخ#ط٠، ٚد#ا٤    ايك  ٚايتشٌُ، ٭ٕ ايك  هطٜل يٌٓٝ ايج#ٛاب ايعع#ٝ
 ق إ ايك  بايتك٣ٛ، يتٛنٝس َٛنٛ  ايك  ٚأْ٘ ل َطن#ا٠ اهلل ٚق#  ل   
هاع١ اهلل ٚعٓ#س املك#ٝب١ ي٬ًُظَ#١ ب#ني ا٭د#ط ٚايج#ٛاب ٚب#ني قك#س ايكطب#١          

 ٚايطاع١ هلل عع ٚدٌ.
ٚدا٤ت اٯ١ٜ يٲخباض عٔ املٓافع ايس١ْٜٛٝ يٲق إ بني ايك  ٚايتك٣ٛ، 

امل املًهٛت ٚآ١ٜ باٖط٠ ل خًل اٱْػإ ٚ ق٬س٘ يتًكٞ ٚاُْٗا غٝاس١ ل ع
ايٓعِ بعني ايطنا ٚايكبٍٛ، فكس ٜٓؿرٌ اٱْػإ بايهٝس ٚامله#ط أٚ ايتك#سٟ   

 هلُا ٫ًٜٚتفت    َا عٓسٙ َٚاٜأتٝ٘ َٔ ايٓعِ.
فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يططز ايرف١ً عٔ املػًُني، َٚٓع اٱْؿراٍ مب#ا ٜ#أتٞ   

هط، ٖٚصٙ اٯ١ٜ سطب ع٢ً ايهٝس ٚايبرها٤ َٔ ايهفاض َٔ نطٚب ايهٝس ٚامل
ٚآثاض ايٓفؼ ايؿ#١ٜٛٗ ٚايره#ب١ٝ، ٚت#سعٛ    َطات#  املع#طاز ٚاٱضتك#ا٤ ل       

 غًِ ايهُا٫ت بإظٗاض اٱْهػاض ٚاشبؿٛ  هلل عع ٚدٌ.
ٚل اٯ١ٜ تطغٝ  بسخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚ خباض يًٓاؽ باْ٘ ٚاق١ٝ َٔ ايهٝس 

ٚاٯخ#ط٠، ٚب#سأت اٯٜ#١ ب#صنط      َٚهط أٌٖ اسبػ#س، ٚغ#بٌٝ ايف#ٛظ ل اي#سْٝا    
اسبػ١ٓ ٖٚٞ فٝض َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ ع٢ً املػًُني عا١َ، يٝهٕٛ ل اٯ١ٜ 
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بعح يٮٌَ ٚايطنا ل ْفٛؽ املػًُني، ٚزع#٠ٛ هل#ِ يؿ#هط اهلل ع#ع ٚد#ٌ      
 ع٢ً ْعٍٚ ايٓعِ عًِٝٗ ٱغ٬َِٗ ٚ ظٗاضِٖ اشبؿٛ  هلل عع ٚدٌ.

سهاّ ايؿطٜع١ اٱغ#١َٝ٬  فتُتٮ قسٚض ايهفاض َِٓٗ غٝعّا يتكٝسِٖ بأ 
فٝأتٞ ازبعا٤ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ ع#اد٬ّ بٓ#عٍٚ اسبػ#١ٓ ٚايٓعُ#١ ٚاشب# ،      
ٚايتشصٜط َٔ نٝ#س َٚه#ط ايهف#اض ن#ٞ ٜٓتف#ع املػ#ًُٕٛ َ#ٔ ايٓعُ#١ اٱْتف#ا           
ا٭َجٌ، ٚيٝهٕٛ ٖ#صا ازب#عا٤ ؾ#اٖسّا َٚكسَ#١ يًذ#عا٤ ا٭عع#ِ ٚاي#سا٥ِ ل        

 اٯخط٠.

 انصهت بني أول وآخر اآليت
ا٤ت اٯٜ##١ بتُاَٗ##ا خطاب##ّا يًُػ##ًُني ٚفٝ##٘  ن##طاّ ٚتؿ##طٜف هل##ِ، د## 

ٚؾاٖس ع٢ً ععِٝ َٓعيتِٗ عٓساهلل عع ٚدٌ بإٔ خيكِٗ باشبطاب ل آٜات 
ايكطإٓ ٜٚطًعِٗ ع٢ً أسٛاهلِ ٚنٝف١ٝ اٱس اظ َٔ أعسا٥ِٗ،  ش شنطت اٯ١ٜ 

 َا ٜأتٞ يًُػًُني َٔ اشب  ٚايؿط ٚأثطٙ عٓس أٌٖ ايهفط ٚايٓفام.
اٯ١ٜ اسبػ١ٓ ٚايٓع١ُ اييت تأتٞ يًُػًُني، ٚقسَت اٯ١ٜ شنط  ٚشنطت

اسبػ١ٓ ٚايٓع١ُ، ٚفٝ٘ بعح يٮٌَ ٚايطدا٤ ل ْفٛؽ املػًُني، ٚايتطًع    
ضمح١ اهلل ْٚعٍٚ ايٓعِ ٚاشبك  ٚسكٍٛ ايُٓا٤ ٌْٚٝ املٓافع ٚنإٔ ا٭قٌ 

  ٞ فٝٗ#ا   تٛايٞ ايٓعِ  ع٢ً املػًُني ٚبٝٓت إٔ ايهفاض حيعْٕٛ ل نٌ َ#ط٠ ت#أت
 ْع١ُ    املػًُني.

ثِ شنطت اٯ١ٜ َا قس ٜكٝ  املػًُني َٔ املك#ا٥  ٚايٓٛا٥#  فٝف#طح    
هلا ايهفاض، ٖٚٛ َٔ َكازٜل ايبرض ٚايرٝغ اي#صٟ ٜه#ُطْٚ٘ يًُػ#ًُني،    
ٚدا٤ شنط اسبػ١ٓ بًر١ املؼ، بُٝٓا دا٤ شنط ايػ١٦ٝ بًر١ اٱقاب١ ٚايٛق#ٛ ،  

ؼ ٚي#ٝؼ ايعه#ؼ،   ٚبُٝٓٗا عُّٛ ٚخك#ٛم َطً#ل، فه#ٌ  ق#اب١ ٖ#ٞ َ#      
فٝشعٕ ايهفاض ٚاملٓافكٕٛ ساٍ َكاضب١ ايٓع١ُ يًُػًُني مم#ا ٜ#سٍ عً#٢ ؾ#س٠     
غٝعِٗ، ٖٚٛ َٔ َك#ازٜل َاد#ا٤ قب#ٌ آٜ#تني ٚل آٜ#١ )ايبطاْ#١( َٚ#ا ربف#ٞ         

 قسٚضِٖ أن .
ثِ شنطت اٯ١ٜ فطح ٚغطٚض ايهفاض  شا سًت املكٝب١ ٚايب١ًٝ باملػًُني، 

 ع#ع ٚد#ٌ باي#سعا٤ يك#طف املك#ٝب١،      ٚفٝ٘ زع٠ٛ يًُػ#ًُني يًتٛد#٘ ا  اهلل  
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ٚغب  فطح ايهفاض، ٚمشاتتِٗ باملػًُني، مما ٜسٍ ع٢ً إٔ ايهفاض مل ٜ نٛا 
 املػًُني ٚؾأِْٗ، ٫ٚ ٜطٜسٕٚ هلِ اشب  ٚايٓفع.

ٚتته###ُٔ اٯٜ###١ ل َفَٗٛٗ###ا اي###صّ يًهف###اض عً###٢ ق###بض غ###طا٥طِٖ،   
ٕ َٚاٜه##ُطٕٚ َ##ٔ اي##برض ٚايره##  عً##٢ املػ##ًُني، ٚمل تك##ٌ اٯٜ##١ )    

متػػهِ غ١٦ٝ ٜفطسٛا بٗا( ٭ٕ ايهفاض ٜطٜسٕٚ ض١ٜ٩ سًٍٛ ايهطض ٚا٭ش٣ 
 باملػًُني.

َٚٔ اٯٜات إٔ اٯ١ٜ مل تكف عٓس سسٚز اٱخباض مبا ٜكٝ  املػ#ًُني  
ٚأثطٙ عٓس ايهفاض بٌ بٝٓ#ت ٚظٝف#١ املػ#ًُني يتعاٖ#س اسبػ#١ٓ، ٚزف#ع ايػ#١٦ٝ        

فٝ٘  ضؾاز ٚتعًِٝ يًُػًُني فُع ص، ًَٚإُِْ صَصْذِشًُث ًَصَضَّقُوٌث ٚآثاضٖا، فكايت ط

 اٱاميإ جي   تٝإ ايكاسبات، ٚفعٌ اشب ات.
َٚٔ  عذاظ اٯ١ٜ أْٗا مل تكٌ إٔ ايك  ٚايتك#٣ٛ ٜ#سفع ف#طح ايهف#اض      

باملكٝب١ اييت تٓاٍ املػًُني، بٌ قايت  ٕ ايك  ، ٚاشبؿ١ٝ َٔ اهلل عع ٚدٌ 
    ٌ َٚه#ط ٚزٖ#ا٤    ٜسفعإ نٝس َٚهط ايهفاض، ٚايهٝس ايك#ازض َ#ٔ ايهف#اض فع#

خبٝح، بُٝٓا ايفطح ٚاسبعٕ نٝف١ٝ ْفػا١ْٝ، ٚذبتٌُ ايك١ً ب#ِٝ نٝ#س ايهف#اض    
 ٚبني سعِْٗ ٚفطسِٗ ٚدّٖٛا:

ايهٝس فط  اسبعٕ فاشا سًت ْع١ُ باملػًُني سعٕ ايهفاض ٚقاَٛا  ا٭ٍٚ:
 بايهٝس يًُػًُني.

ٜأتٞ ايهٝس َٔ ايهفاض عك  ايفطح ٚايػطٚض باملكٝب١ اييت ذبٌ  ايجاْٞ:
ػًُني، فاشا ْعيت ب١ًٝ أٚ أف١ باملػًُني،  رب#صٖا ايهف#اض فطق#١ غ#اعب١،     بامل

 ٚغاضعٛا يًُهط ٚايهٝس باملػًُني، ل ضباٚي١ يٲدٗاظ عًِٝٗ.
ٜأتٞ ايهٝس َٔ اسبعٕ ٚايفطح صبتُعني َٚتفطقني، فإشا أقابت  ايجايح:

املػًُني ْع١ُ غًبت ايٓفؼ ايرهب١ٝ ع٢ً ايهفاض ٚقاَٛا بايهٝس يًُػًُني، 
ٚ شا ْعيت باملػًُني ْاظي١ ٚأملت بِٗ ب٣ًٛ فطسٛا ٚقاَٛا بايهٝس يًُػًُني 

 ظّٓا َِٓٗ إٔ املكٝب١ تهعف املػًُني.
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ايهٝ##س أَ##ط َػ##تكٌ َٚٓفك##ٌ ع##ٔ س##اٍ اسب##عٕ ٚايف##طح اي##يت  ايطاب##ع:
تكٝ  ايهفاض،  ش ٜهٝس ايهفاض يًُػًُني ل نٌ ا٭سٛاٍ ست٢ ٚإٔ مل ٜهٔ 

 يهفاض.ٖٓاى غب  َباؾط سبعٕ أٚ فطح ا
ٜببٝت ايهفاض ايهٝس ٚامله#ط يًُػ#ًُني ، ٜٚػ#عٕٛ يٲن#طاض      اشباَؼ:

بِٗ ، أَا اسبعٕ بايٓع١ُ اييت تكٝ  املػًُني، ٚايف#طح باملك#ٝب١ اي#يت ذب#ٌ     
بِٗ فُٗا فطعإ َٔ ايهٝس يصا أَطت اٯ١ٜ املػًُني بايك  ٚايتك٣ٛ يًػ١َ٬ 

 َٔ ايهٝس، َٚاٜتفط  عٓ٘ َٔ سػس ٚمشات١ ا٭عسا٤.
يتع##اضض ب##ني ٖ##صٙ ايٛد##ٛٙ ؾ##ب١ٗ بسٜٚ##١، فبايتأَ##ٌ ٜت##بني  ْع##ساّ   ٚا 

ايتعاضض بٝٓٗا يًتساخٌ بني ساٍ ايبرض ٚايرٝغ، ١ْٝٚ ايػ٤ٛ ٚايتعسٟ ع٢ً 
 املػًُني، ٚتفط  بعهٗا عٔ بعض.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بايفطز ا٭ِٖ ٖٚٛ ايهٝس، مما ٜسٍ با٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ ع٢ً 
اغباب ايبره#ا٤ اي#يت تك#سض عً#٢     زفع ايرٝغ ايصٟ شنطت٘ اٯ١ٜ ايػابك١، ٚ

 أيػٓتِٗ.
ٚتبني اٯ١ٜ ْع١ُ أخط٣ ع٢ً املػًُني فا  داْ  اسبػ١ٓ ٚايٓع١ُ ف#إٕ  
اهلل عع ٚدٌ ٜكطف ايهٝس ٚايؿط عٔ املػًُني، ٚفٝ٘ َٓع َٔ اسبطَإ َ#ٔ  
متاّ ايٓع١ُ، فكس اميهط ايهفاض باملػًُني يعٚاٍ ايٓع١ُ ٚاسبػ١ٓ اييت تأتٞ َٔ 

ص  خب#اضّا بإغ#تسا١َ   الَ َّعُوشُّمٌُْ مَْْوذُىٌُْ شَوْْت ج   ا٤ قٛي٘ تعا  طعٓساهلل عع ٚدٌ فذ

ايٓعُ##١ ٚن##إٔ قٝ##س ايك##  ٚايتك##٣ٛ ؾ##هط هلل تع##ا  عً##٢ ايٓعُ##١، ٚغ##ب     
 ٱغتساَتٗا ٚبطظر زٕٚ نٝاعٗا.

ٚدا٤ت خامت١ يبٝإ عً#ِ اهلل ع#ع ٚد#ٌ مبه#ط ايهف#اض ٚاملٓ#افكني ٚأْ#٘        
ٜط اٯ١ٜ: ٚ ٕ تك ٚا ٚتتكٛا ٜ#طز  غبشا ْ٘ ٖٛ ايكازض ع٢ً ضز نٝسِٖ، ٚتكس

 اهلل نٝسِٖ.
   ٜجطب فاضّا بسٜٓ٘  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يكس ٖادط ايٓ  ضبُس 

ٚأغطاض ايٓب٠ٛ َٔ قَٛ٘ ، يٝذ#س أٖ#ٌ ٜج#طب ل  غ#تكباي٘  غ#تكبا٫ّ  امياْٝ#ّا مل       
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٜؿٗس ي٘ ايتأضٜذ َج٬ّٝ ٚتًو خكٛق١ٝ ل تفهٌٝ ايٓ  ضبُس 
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ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكني، ٚاملػًُني ع٢ً ا٭َِ ا٭خط٣ ٖٚٛ َ#ٔ   ٚغًِ ٚآي٘ 
 ص.مُنْضٌُْ خَْْشَ ؤٍَُّزٍ ؤُخْشِجَشْ ىِينَّجطَِكازٜل ط

ق٢ً اهلل عًٝ#٘   ش  دتُع املٗادطٕٚ ٚا٭ْكاض ع٢ً  تبا  ايٓ  ضبُس  
ْٚك#طت٘ ب#ايٓفؼ ٚامل#اٍ ٚا٭ٖ#ٌ، ٚد#ا٤ت ٖ#صٙ اٯٜ#١ يتذع#ٌ          ٚآي٘ ٚغ#ًِ  
ػ##هني مبب##از٨ اٱغ##٬ّ، َ##تشًني ب##أب٢ٗ َع##اْٞ ا٭خ##٠ٛ بع##س  املػ##ًُني َتُ

ايتباعس ل ايٓػ  ٚايبً#س ٚايعؿ# ٠ َٚٛن#ٛعٝت٘ ل ظَ#إ ايتٓعٜ#ٌ، ببٝاْٗ#ا       
سبكٝك١ ٖٚ#ٞ إٔ ايهف#اض حيعْ#ٕٛ يًشػ#١ٓ اي#يت تك#اضب أٚ تك#ٝ  املػ#ًُني         
ٚأخ ت بإٔ ايك  ٚايتك٣ٛ ٖٛ ايػبٌٝ يًٓذ#ا٠ ٚايػ#١َ٬ َ#ٔ نٝ#س ايهف#اض      

 .ٚاملٓافكني
فبسأت اٯٜ#١ بك#ٝر١ اٱخب#اض يت#أتٞ بع#سٖا بك#ٝر١ ايتأزٜ#  ٚايتعً#ِٝ         
ٚاٱضؾ##از يهٝفٝ##١ زف##ع نٝ##س ايهف##اض، ف##صنطت اٯٜ##١ أَ##طٜٔ ٜك##سض عًُٝٗ##ا    
املػًُٕٛ صبتُعني َٚتفطقني ُٖٚا ايك  ٚايتك٣ٛ، ٚمل ت#صنط ؾ#طهّا ي#سفع    
نٝسِٖ َجٌ املاٍ ٚايػ٬ح ٚايع#س٠، ن#ٞ ٜك#ٍٛ بعه#ِٗ ٜك#ع  عًٝٓ#ا ٖ#صا        

طط، بٌ دا٤ت اٯ١ٜ بإق٬ح ايصات، ٚاهلسا١ٜ    ايعٌُ بأسهاّ ايكطإٓ ايؿ
 ٚايػ١ٓ.

 ين غبيبث اآليت
 ل اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

بٝإ ععِٝ فهٌ اهلل عع ٚد#ٌ بٓ#عٍٚ اي#ٓعِ عً#٢ املػ#ًُني،       ا٭ٚ :
ٚتأتٞ ايٓع١ُ يًفطز أٚ ازبُاع١ أٚ يٮ١َ، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتد  بإٔ ايٓعِ 

ٱغ٬ّ، ٚفٝ٘ آ١ٜ َٔ عٓ#س اهلل ع#ع ٚد#ٌ ب#إٔ خ#ل      تأتٞ يًُػًُني بكف١ ا
 املػًُني بٓعِ عع١ُٝ نُػًُني  نطاَّا ٚتؿطٜفّا هلِ.

 زع٠ٛ املػًُني يتًكٞ ايٓعِ بايكبٍٛ ٚايؿهط. ايجا١ْٝ:
 عسّ ايتفطٜط بايٓعِ. ايجايج١:

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بًفغ املػاؽ ٚفٝ#٘ ؾ#اٖس عً#٢ تع#سز اي#ٓعِ اي#يت ت#أتٞ        
ايهفاض ٚاملٓافكني عٓس زْٛ َٚكاضب١ ايٓع١ُ، فُٔ  يًُػًُني، ٚيعّٚ اسبصض َٔ

ايٓعِ َا تهٕٛ َكس١َ ير ٖا، غٛا٤ ناْت َكس١َ قطٜب١ أٚ بعٝس٠، َٚٓٗ#ا َ#ا   
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تأتٞ زفعّٝا أٚ تسضجيّٝا، ٚايهفاض ٜأملٕٛ ساملا تبسٚ أَاضات ايٓع١ُ، ٚزْٖٛا َٔ 
ص َٚٔ َكازٜل ذَشًٍََُج صُخْفِِ صُذًُسُىٌُْ ؤَمْاملػًُني، ٚفٝ٘ تفػ  يكٛي٘ تعا  ط

ايرٝغ ايصٟ اميٮ قسٚضِٖ، ٚتًو آ١ٜ  عذاظ١ٜ ل ْعِ ايك#طإٓ َٚ#ا ل يف#غ    
 )اميػػهِ( َٔ ز٫٫ت َٚعاْٞ َتعسز٠.

ت١٦ٝٗ املػًُني يتًكٞ املكٝب١، ٚعسّ ازبع  عٓس سًٍٛ ايٓا٥ب١   ايطابع١:
 أٚ اٯف١.

 ٚتبني اٯ١ٜ إٔ املكٝب١  شا سًت باملػًُني تهٕٛ َطنب١ َٔ ٚدٗني:
 شات املكٝب١. ا٭ٚ :
 مشات١ ٚفطح ايهفاض ٚاملٓافكني يٛقٛعٗا. ايجا١ْٝ:

 فذا٤ت اٯ١ٜ ايهطامي١ يًتدفٝف َٔ ٍٖٛ املكٝب١ َٔ ٚدٗني:
ٜب#ع اٱخب#اض املػ#بل ع#ٔ سك#ٍٛ املك#ٝب١ اٱتع#ساز ل اي#ٓفؼ          ا٭ٍٚ:

 يتًكٝٗا، ٚبتذٓ  َعٗا ايفطز ٚازبُاع١ أثط ايكس١َ ٚاملراهب١ بٛقٛعٗا.
 َعطف١ املػًُني بؿُات١ ا٭عسا٤ جيعًٗا فاقس٠ ا٭ثط ٚاملٛنٛ . ايجاْٞ:

زع٠ٛ املػًُني    عسّ اٱْؿراٍ بفطح ايهف#اض مب#ا ٜك#ٝ       اشباَػ١:
املػ##ًُني، َٚاٜك##سض ع##ِٓٗ َ##ٔ ايه##٬ّ ٚايفع##ٌ اي##ساٍ عً##٢ ٖ##صا ايف##طح    
ٚايؿُات١، َٚ#ٔ َٓ#افع  ع#طاض املػ#ًُني ع#ٔ مشات#١ ٚف#طح ايهف#اض ٖ#صا،          

ًت#ساضى ٚزف#ع َاٜ ت#  عً#٢ املك#ٝب١ ٚايػ#١٦ٝ، يٝه#ٕٛ ٖ#صا         ايتٛد٘ ايعاّ ي
 ايتساضى سػ١ٓ يًُػًُني تبعح اسبعٕ ل ْفٛؽ ايهفاض.

 خب##اض ايهف##اض ب##إٔ اهلل ع##ع ٚد##ٌ ٜعً##ِ َ##ا ل ْفٛغ##ِٗ،     ايػازغ##١:
َٚاٜعٗطٕٚ ل َٓتسٜاتِٗ ٚخًٛتِٗ َٔ أٺغباب اسبعٕ أٚ ايفطح، ٚفٝ٘ ز٫ي١ 

 دٌ.ع٢ً ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓساهلل عع ٚ
 ظدط ايهفاض عٔ ايؿُات١ باملػًُني، ٚزعٛتِٗ يًتٛب١ ٚاٱْاب١. ايػابع١:
تٛنٝس قإْٛ ثاب#ت، ٖٚ#ٛ إٔ ايٓ#اؽ مجٝع#ّا َعطن#ٕٛ يً#ب٤٬        ايجا١َٓ:

ْٚعٍٚ اسبعٕ ٚايؿسا٥س، ٚيهٔ امل٪َٓني اميتاظٕٚ بٌٓٝ ايجٛاب ٚا٭د#ط عً#٢   
ا٭دط ع٢ً  َاٜكٝبِٗ، ٚيٛ ٜعًِ ايهفاض مبا نت  اهلل عع ٚدٌ يًُػًُني َٔ

املكٝب١ ل ايبسٕ ٚايٛيس أٚ املاٍ سبعْٛا ع٢ً َا ٜكٝ  املػًُني َٔ املكا٥  
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٭ْٗا تهٕٛ غببّا يٌٓٝ ايجٛاب ايععِٝ ل ا٭خط٠،    داْ  ايبسٍ ٚايعٛض 
َٔ اهلل عع ٚدٌ يًُػًُني ل اسبٝا٠ ايسْٝا، ٖٚصا ايعطض َٔ أٺغطاض تكسِٜ 

 اسبػ١ٓ اييت تكٝ  املػًُني.
سح املػًُني ع٢ً ايتشً#ٞ بايك# ، ٚ ظٗ#اض َع#اْٞ ايطن#ا       ايتاغع١:

ص زع٠ٛ يًُػ#ًُني يًك# ،   ًَإُِْ صَصْذِشًُثبأَط اهلل عع ٚدٌ، فكٛي٘ تعا  ط

 ٚبٝإ ععِٝ ْفع ايك  هلِ صبتُعني َٚتفطقني.
بٝإ َٛنٛع١ٝ ايتك٣ٛ ٚاشبؿ١ٝ َٔ اهلل عع ٚدٌ َٚاهلا َٔ  ايعاؾط٠:

سح املػًُني ع٢ً ٬َظ١َ ايتك٣ٛ ل ايػطا٤ ايفٛا٥س ع٢ً ا٭١َ ٚا٭فطاز، ٚ
 ٚايهطا٤.

ايتٛنٝس ع٢ً غ٬ح ايك#  ٚايتك#٣ٛ ٚاسباد#١ هلُ#ا ل      اسباز١ٜ عؿط٠:
 قطف ؾطٚض ايهفاض ٚاملٓافكني.

ظٜاز٠  اميإ املػًُني بايعًِ بإٔ اهلل عع ٚدٌ حيكٞ ع٢ً  ايجا١ْٝ عؿط٠:
 ايهفاض أفعاهلِ، ٚأْ٘ غبشاْ٘ أساط بهٌ ؾ٧ عًُّا.

 سريانتف
 صإُِْ صََْغَغْنٌُْ دَغَنَزٌقٛي٘ تعا  ط

ٚ ضاز٠ املػ#ًُني َٚ#ع إٔ اٯٜ#١ مل تب#سأ      ‘دا٤ت اٯ١ٜ بكٝر١ اشبط#اب 
حبطف ايعطف ايٛاٚ  ٫ أْٗا َعطٛف١ ع٢ً اٯ١ٜ ايػابك١ ٚاييت مل تبسأ حبطف 
عطف  ٫ إٔ اٯٜتني َعطٛفتإ ل املع٢ٓ ٚايس٫ي١ ع٢ً آ١ٜ ايبطا١ْ اييت بسأت 

 ص.َّجؤَُّّيَج ثىَّزَِِّ آٍَنٌُث الَ صَضَّخِزًُث دِؽَجَّز  ٍِِْ دًُِّنٌُْعا طبكٛي٘ ت

ٚل ٖصا  ايعطف ؾاٖس ع٢ً ٚسس٠ ْعِ اٯٜات، ٚ ذباز اشبطاب َع  
تعسز املٛنٛ  ٖٚ#ٛ تؿ#طٜف  ن#ال يًُػ#ًُني ب#إٔ ت#أتٞ آٜ#ات َتعاقب#١ ل         

ته#٧   خطاب  نطاّ ٚتأزٜ  هلِ، ٚنٌ آ١ٜ فٝٗا َه#اَني ٚأسه#اّ َتع#سز٠   
زضٚب اسبٝا٠ يًُػًُني، ٚدبعًِٗ ٜػتٓ ٕٚ بٓٛضٖا ايصٟ ٜهؿف َهط ٚنٝس 

 أعسا٤ اٱغ٬ّ.
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ٚ بتسأت ٖصٙ اٯ١ٜ بإخباض املػًُني حبعٕ ٚسػط٠ ٖ٪٤٫ عٓسَا تكٝ  
املػًُني ْع١ُ َٔ اهلل، ٜٚفٝس ازبُع بني اٯٜتني تأزٜ  املػًُني ٚ ضتك#ا٥ِٗ  

ٝط١ ٚاسبصض، َٚٔ اٯٜات إٔ ايك١ً ل غًِ املعطف١، ٚ عاْتِٗ ل َػايو اسب
املٛنٛع١ٝ بني أٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ ٫تٓشكط بب#ساٜات اٯٜ#تني ب#ٌ    

 تؿٌُ َهاَٝٓٗا ا٭خط٣ َٔ ٚدٛٙ:
َاٜكٝ  ايهفاض َٔ اسب#عٕ عٓ#س سً#ٍٛ ايٓعُ#١ باملػ#ًُني َ#ٔ        ا٭ٍٚ:

تؿ#هٝه١ٝ   ص  ش إٔ عسّ اسب  عً#٢ َطات#   ًَالَ ُّذِذٌَُّّنٌَُْكازٜل قٛي٘ تعا  ط
َتعسز٠ ق٠ٛ ٚنعفّا فذا٤ت بسا١ٜ ٖصٙ اٯ١ٜ يتبني نطبّا َ#ٔ ن#طٚب بر#ض    

 ايهفاض يًُػًُني ٜتُجٌ حبعِْٗ عٓس ْعٍٚ ايٓع١ُ باملػًُني.
َٔ أف#طاز ع#سّ س#  ايهف#اض يًُػ#ًُني أْٗ#ِ ٫ ٜتُٓ#ٕٛ صب#٧          ايجاْٞ:

ِ ايٓع١ُ يًُػًُني، ٚنإٔ سًٍٛ ايٓع١ُ باملػًُني َكٝب١ ذبٌ بايهفاض، ٚايٓع
 َتتاي١ٝ ع٢ً املػًُني مما ٜعين بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ إٔ ايهفاض ل سعٕ زا٥ِ.

بٝإ ع١ً برض ايهفاض يًُػًُني ٚنٝف أِْٗ ٫ٜطٜسٕٚ سًٍٛ  ايجايح:
ايٓع١ُ باملػًُني ٭ٕ املػًُني ٜكسقٕٛ بهٌ ايهت#  ايػ#ُا١ٜٚ ايٓاظي#١ َ#ٔ     

طٜع١ َتها١ًَ، فكس عٓس اهلل، َٚٓٗا ايكطإٓ ٚآٜات٘ ٚغٛضٙ اييت ٖٞ أسهاّ ايؿ
 ص.ًَصُؤٍِْنٌَُُ دِجىْنِضَجحِ مُيِّوِٚضز ل اٯ١ٜ ايػابك١ ط

ص ٚايهف##اض أثٓ##ا٤ ٖ##صا ايك##ٍٛ ٚعٓ##س ايًك##ا٤  ًَإِرَث ىَقُووٌمٌُْ قَووجىٌُث آٍَنَّووجط ايطاب##ع:

ٜطد##ٕٛ أ٫ تٓ##عٍ ْعُ##١ عً##٢ املػ##ًُني، ٚ ٕ أق##ابت املػ##ًُني ْعُ##١ ٚخ##  
ًَىَضَؼْوشِفَنَّيٌُْ فِوِ ىَذْوِِ    تع#ا  ط  ٚخك  فاِْٗ حيعْٕٛ ست٢ عٓس ايًكا٤ قاٍ

 ص.ثىْقٌَْهِ

سُٝٓ##ا ٜعف##ط املػ##ًُٕٛ با٭ع##سا٤ ٜٚعٗ##طٕٚ ل املعطن##١، أٚ   اشب##اَؼ:
 ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ     تتذ٢ً آ١ٜ َٚعذع٠ َ#ٔ َعذ#عات اي#ٓ  ضبُ#س     

ٜٚتٓاقًٗا املػًُٕٛ بفدط ٚ عتعاظ فإ ايهفاض ٜعهٕٛ أهطاف أقابعِٗ غٝعّا 
 ػًُني.ٚغهبّا ع٢ً امل
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اهلل عع ٚدٌ ٚيٞ املػ#ًُني، ٖٚ#ٛ ْاق#طِٖ، فٗ#ٛ غ#بشاْ٘       ايػازؽ:
ٜٓعٍ عًِٝٗ ايٓعِ، ٚعٓ#سَا ٜه#طٙ ايهف#اض ا٭َ#ط اٱهل#ٞ بٓ#عٍٚ اي#ٓعِ عً#٢         

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ املػًُني فاْ٘ تعا  ٜٓعٍ آ١ٜ ٜأَط فٝٗا ايٓ  ضبُسّا 
 ص.قُوْ ٌٍُصٌُث دِيَْْظِنٌُْا  طبايسعا٤ ع٢ً ايهافطٜٔ ٚتبهٝتِٗ  ٚتٛبٝدِٗ بكٛي٘ تع

ٚتأتٞ ايعكٛب١ اٱهل١ٝ يًهفاض ٭ِْٗ ٜبرهٕٛ َا ٜأَط ب٘ اهلل َ#ٔ ْ#عٍٚ   
ٌْ ُّغْإَىٌَُُايٓع١ُ ع٢ً املػًُني ٚاهلل ط ،  ٕ ْعٍٚ ايٓع١ُ (1)صالَ ُّغْإَهُ ػَََّج َّفْؼَوُ ًَىُ

صا ف#إ  ع٢ً ايعباز ضمح١ َٔ عٓس اهلل، ٚي#ٛ مل ٜؿ#أ اهلل ْعٚهل#ا ٫ تٓ#عٍ، ي#     
برض ايهفاض سبًٛهلا باملػًُني َٔ ايهطٙ ٚايبرض ٭َط اهلل عع ٚدٌ فٝهٕٛ 

  ثِ ايهفاض َطنبّا َٚتعسزّا.
ٜٚتذ٢ً بايسضاغ١ املكاض١ْ ايتهاز ٚايتبأٜ بني املػًُني ٚغ ٖ#ِ َ#ٔ    

ايهف##اض  ش إٔ املػ##ًُني ٜتًك##ٕٛ ايٓعُ##١ بايؿ##هط هلل ٭ْٗ##ا فه##ٌ ٚف##ٝض َٓ##٘ 
ِ حيػسِْٚٗ ع٢ً َا أْعٍ اهلل ع#ع ٚد#ٌ عً#ِٝٗ َ#ٔ     تعا ، أَا ايهفاض فاْٗ

 فهً٘ ٚ سػاْ٘.
َٚٔ اٱعذاظ ل اٯ١ٜ أْٗا مل تصنط  قاب١ ٚسًٍٛ ايٓع١ُ باملػًُني بٌ 

 شنطت أَطٜٔ:
 ير١ املؼ ) ٕ متػػهِ( ٚاييت  تؿٌُ ٚدّٖٛا:ا٭ٍٚ:
َكاضب##١ ايٓعُ##١ يًُػ##ًُني، فُ##ا إٔ ت##سْٛ ايٓعُ##١ َ##ٔ املػ##ًُني   ا٭ٍٚ:
 ض اسبعٕ.ٜكٝ  ايهفا
ت١٦ٝٗ َكسَات ايٓع١ُ ٚأغباب ظفط املػًُني فشاملا تعٗ#ط ٖ#صٙ    ايجاْٞ:

 املكسَات ٜبت٦ؼ ايهفاض.
ل صب٧ سػ١ٓ ْٚع١ُ عطن١ٝ ٚفط  يٓع١ُ أخط٣ َٛدٛز٠ عٓ#س   ايجايح:

 املػًُني سعٕ  نال يًهفاض.
 بساٜات سًٍٛ ايٓع١ُ ع٢ً املػًُني. ايطابع:

 املػًُني.ثبٛت ٚ غتسا١َ ايٓع١ُ عٓس  اشباَؼ:

                                                 

  23غٛض٠ا٭ْبٝا٤  (1) 
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فذ##ا٤ يف##غ امل##ؼ ل اٯٜ##١ ؾ##اٖس عً##٢  ايعُ##ّٛ، ٚايػ##ع١ ٚايتع##سز ل 
أغباب غٝغ ٚ نت٦اب ايهفاض بػب  َا ٜأتٞ يًُػ#ًُني َ#ٔ اشب#  ٚايفه#ٌ     

 اٱهلٞ.
فتهٕٛ شات ايٓع١ُ غببّا َتعسزّا سبكٍٛ اسبعٕ املتهطض ٚاملتذسز عٓس  

خ# ّا أٚ ٜه#ٕٛ   ايهفاض، فٗ#ِ حيعْ#ٕٛ عٓ#سَا ٜعًُ#ٕٛ أْ#٘ غ#ٝٓاٍ املػ#ًُٕٛ        
عٓسِٖ ْك  ٚغع١، ٚفٝ٘ زع٠ٛ يًُػًُني يًشصض ٚاسبٝط١ ساٍ زْٛ ايٓع١ُ 
َ##ع ايػ##عٞ يًٓٝ##ٗا بانُ##ٌ ٚد##٘، ٚتً##و آٜ##١ ل  ختٝ##اض َ##از٠ امل##ؼ ل اٯٜ##١ 

 ٚاٱخباض عٔ سعٕ ايهفاض ب٘.
فكس تأتٞ َكسَات ٚأغباب ايٓع١ُ ٚتسْٛ َٔ ايفطز ٚازبُاع١ ٚيه#ِٓٗ  

يجُط ايصٟ حيني أٚإ قطاف٘، فٝ ى    إٔ ٜفػس ٫ٜػعٕٛ ل ًْٝٗا فتهٕٛ نا
ع٢ً ايؿذط٠ أٚ ٜأنً٘ اير ، ٚل يفغ املؼ آ١ٜ أخط٣، ٖٚ#ٞ ز٫ي#١  ظزٜ#از    

 سعٕ ايهفاض عٓس ٌْٝ املػًُٕٛ ايٓع١ُ.
ٚدا٤ت اٯ١ٜ بًفغ اسبػ١ٓ، ٚاملطاز َٓٗا ايٓع١ُ باملع٢ٓ ا٭ع#ِ يتؿ#ٌُ   

ًُٕٛ ف#٬ ٜٓشك#ط س#عٕ    ايفعٌ ايكاحل ٚايعٌُ اسبػٔ اي#صٟ ٜ#أتٞ ب#٘ املػ#    
ايهف##اض بٓ##عٍٚ ايٓعُ##١ َ##ٔ عٓ##س اهلل عً##٢ املػ##ًُني، ب##ٌ ٜؿ##ٌُ َ##اٜكّٛ ب##٘ 
املػًُٕٛ َٔ ا٭فع#اٍ اي#يت ت#سٍ عً#٢ ثب#اتِٗ عً#٢ اٱغ#٬ّ، ٚ خ٬ق#ِٗ         
ايعباز٠ هلل عع ٚدٌ، ٚظفطِٖ ل املعاضى ٚاسبطٚب، ٖٚٛ أٜهّا ْع١ُ ٚفهٌ 

 َٔ اهلل عع ٚدٌ.
يبٝإ املع٢ٓ ا٭عِ َٔ ايٓع١ُ ايٓاظي١، ٚيهٔ اٯ١ٜ دا٤ت بًفغ اسبػ١ٓ 

ٚفٝ٘ ذبصٜط زا٥ِ يًُػًُني، ٚزع٠ٛ هلِ يٲدتٗ#از  ل هاع#١ اهلل، ٭ٕ ٖ#صا    
اٱدتٗ##از غ##ٝف ٜبع##ح اسب##عٕ ٚايف##ع  ل قً##ٛب ايهف##اض، ٚزع##٠ٛ  يًٓ##اؽ   

 يسخٍٛ اٱغ٬ّ ٚتًكٞ اسبػٓات ٚايٓعِ َٔ اهلل عع ٚدٌ.
تؿ#ط بايػ#ٝف، ب#ٌ بامل#سز     يصا فإ اٯ١ٜ ؾ#اٖس عً#٢ إٔ اٱغ#٬ّ مل ٜٓ   

اٱهلٞ ٚق  ٚتك٣ٛ املػًُني، ٚأثط ايٓع١ُ اييت تكٝبِٗ ع٢ً أقطاب ايهفط 
 ٚايه٬ي١ ٚ َت٤٬ ْفٛغِٗ سػسّا ٚبرهّا يًُػًُني.
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فذ#ا٤ت اٯٜ#١ بًف#غ اسبػ#١ٓ يبٝ#إ ايهج#ط٠ ٚايتع#سز ل َك##ازٜكٗا ٚإٔ        
  ٛ ٕ أف#طاز  ايهفاض حيعْٕٛ عٓس سًٍٛ ايٓع١ُ َطًكّا ل ضٜاض اٱغ#٬ّ، ٚته#

 اسبػ١ٓ املصنٛض٠ ل اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ:
 ْكط املػًُني ٚغًبتِٗ ع٢ً أعسا٥ِٗ. ا٭ٍٚ:
  تػا  ضفع١ اٱغ٬ّ ٚعذع ايهفاض عٔ ايتكسٟ يٲغ٬ّ. ايجاْٞ:
  ذباز ٚأيف١ املػًُني. ايجايح:
 متػو املػًُني بايكطإٓ ٚايػ١ٓ. ايطابع:

فهًُا ْعي#ت آٜ#١   ْعٍٚ آٜات ايكطإٓ، َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ،  اشباَؼ:
ٜك#ٝ  ايهف#اض اسب#عٕ ٚا٭مل، ٖٚ#ٌ ٜٓشك#ط ٖ#صا ايف#طز َ#ٔ ايٓعُ#١ بأٜ##اّ          
ايتٓعٌٜ ازبٛاب ٫، ٭ٕ ت#٠ٚ٬ املػ#ًُني يٰٜ#١ ل ن#ٌ ظَ#إ َٚه#إ ٜبع#ح        
اسبعٕ ٚاسبػط٠ ل قًٛب ايهفاض، ٖٚٛ َٔ  عذاظ ايكطإٓ ٚأغطاض بكا٤ آٜات٘ 

 غه١ هط١ٜ.
عبازات فإْ٘ سػ١ٓ ٚبٗا٤ ٜر#ٝغ  ايتٛفٝل ل أزا٤ ايفطا٥ض ٚاي اشباَؼ:

 ايهفاض.
 ق٬ح ايصات ٚتٗصٜ  ا٭خ٬م، ٚسػٔ مست املػًُني،  ايػازؽ:

فُ##ا إٔ ٜ##سخٌ اٱْػ##إ اٱغ##٬ّ  ٫ ٜٚأخ##ص بإق##٬ح ْفػ##٘ ٚدع##ٌ أقٛاي##٘  
 ٚأفعاي٘ َطآ٠ ٭سهاّ ايؿطٜع١، ا٭َط ايصٟ جيعٌ ايهفاض ل س ٠ ٚ ْسٖاف.

 ني.اشبك  ٚايػع١ ل ضظم املػًُ ايػابع:
 سكٍٛ اي ن١ ٚايُٓا٤ ل أَٛاٍ املػًُني ٚنجط٠ أ٫ٚزِٖ. ايجأَ:
 ْعٍٚ املطط ل ب٬ز املػًُني، ٚ ْتفا٤ ايكشط ٚأغباب ايفاق١. ايتاغع:
قٝاّ أغٓٝا٤ املػًُني بإخطاز ايعنا٠ َٔ أَٛاهلِ، ٚفٝ٘ سػ#١ٓ   ايعاؾط:

 هلِ، ٚيًفكطا٤ َٔ املػًُني.
 املػًُني. ْعٍٚ ْع١ُ َٔ اهلل ع٢ً اسبازٟ عؿط:
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ؾٝٛ  َعاْٞ ايعفٛ ٚايطمح١ بني املػًُني، ٖٚٛ َٔ َكازٜل  ايجاْٞ عؿط:

 .(1) صًَؤَُْ صَؼْفٌُث ؤَقْشَحُ ىِيضَّقٌٍَْايتك٣ٛ اييت شنطتٗا ٖصٙ اٯ١ٜ، قاٍ تعا  ط

قسٸ املػًُني حملا٫ٚت ا٭عسا٤ غعٚ ب٬زٖ#ِ ع#ٔ ثر#ٛض     ايجايح عؿط:
يجر#ٛض مب#ا ٜبع#ح ايف#ع  ٚاسب#عٕ ل      املػًُٝٔ، ٚسػ#ٔ َطابط#١ املػ#ًُني ل ا   

 ْفٛؽ ايهفاض.
زخٍٛ ايٓاؽ اٱغ#٬ّ أفٛاد#ّا  ش أْ#٘ سػ#١ٓ مل#ٔ ٜ#سخٌ        ايطابع عؿط:

 اٱغ٬ّ، ٚسػ١ٓ يعُّٛ املػًُني، ملا فٝ٘ َٔ ق٠ٛ ؾٛن١ اٱغ٬ّ.
 قش١ أبسإ املػًُني، ٚغ٬َتِٗ َٔ ا٭زضإ. اشباَؼ عؿط:
 ا١ٜٚ ل ب٬ز املػًُني. ْعساّ اٯفات ا٭ضن١ٝ ٚايػُ ايػازؽ عؿط:
ا٭َ##ٔ ٚاٱغ##تكطاض اي##صٟ ٜ ؾ##ض ع##ٔ ايتكٝ##س بأسه##اّ  ايػ##ابع عؿ##ط:
 ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬.
 أْبا٤ ايجٛاب ٚا٭دط ايصٟ أعسٙ اهلل عع ٚدٌ يًُػًُني. ايجأَ عؿط:

إٔ ْع##ِ اهلل ع##ع ٚد##ٌ عً##٢ ايٓ##اؽ ٫ تع##س ٫ٚ ذبك##٢، ق##اٍ تع##ا      
، ٚبني املػ#ًُني ٚعُ#ّٛ ايٓ#اؽ ل ب#اب     (2)صصُذْصُوٌىَج  ًَإُِْ صَؼُذًُّث ِّؼََْزَ ثىيَّوِ الَط

ايٓعِ عُّٛ ٚخكٛم َطًل  ش تأتٞ ايٓعِ يًٓاؽ عا١َ َِٚٓٗ املػ#ًُٕٛ،  
ٚتأتٞ اي#ٓعِ اشباق#١ يًُػ#ًُني فه#٬ّ َ#ٔ عٓ#س اهلل، ٚس#عٕ ايهف#اض عً#٢          

 ٚدٛٙ:
 حيعٕ ايهفاض  شا دا٤ت يًُػًُني ْع١ُ خاق١. ا٭ٍٚ:
 سني تأتٞ ايٓعِ ايعا١َ يًُػًُني. ٜكٝ  ايهفاض ايرٝغ ايجاْٞ:
َٔ َعاْٞ اسبػس غً  ايٓع١ُ عٔ احملػٛز، فايهفاض ٫ٜطٜسٕٚ  ايجايح:

 زٚاّ ايٓع١ُ عٓس املػًُني.

                                                 

 . 237غٛض٠ ايبكط٠ (1) 

  34غٛض٠ أبطاِٖٝ  (2) 
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ٜطٜس ايهفاض سذ  ايٓعِ ايعا١َ عٔ املػًُني،  ش ٜتدص ايهفاض  ايطابع:
إٔ تهٕٛ ايٓعِ خاق١ بِٗ َع دشٛزِٖ ٚن٬يتِٗ، ٫ٚ تكٌ ا  املػًُني 

 املػًُني ٜكابًْٛٗا بايؿهط ٚايجٓا٤ ع٢ً اهلل عع ٚدٌ. َع إٔ
ٖٚصٙ ايٛدٛٙ َٔ َكازٜل اٯ١ٜ ايهطامي١، ٚؾاٖس ع٢ً ايرٝغ ايصٟ اميٮ 

 قسٚضِٖ ع٢ً املػًُني.
إ ايٓع١ُ ٚاسبػ١ٓ اييت تكٝ  املػًُني ق٠ٛ، يصا فإ َا ٜٓاي٘ املػًُٕٛ 

فع##ٕٛ َ##ٔ شات َ##ٔ اي##ٓعِ ٜر##ٝغ ايهف##اض باي##صات ٚا٭ث##ط، ٭ٕ املػ##ًُني ٜٓت 
ايٓع١ُ، ٜٚتدصْٚٗا هطٜكّا ٚٚغ١ًٝ يٓعِ َتع#سز٠ ت ؾ#ض عٓٗ#ا، ٖٚ#ٛ آٜ#١ ل      
اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ بإٔ ٜتفهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً املػًُني بايٓع١ُ فتتفط  عٓٗا 
ْعِ نج ٠ َتعسز٠، فٝعزاز سعٕ ايهفاض، ٚحيكٌ عٓسِٖ اٱضباى ٚايهعف، 

عٓ#س اهلل، ٜٚ#سضى ايهف#اض أْٗ#ِ     ٭ٕ تعسز ايٓعِ عٓس املػًُني َسز هلِ َ#ٔ  
٫ٜػتطٝعٕٛ ايًشام باملػ#ًُني أٚ َ#ٓعِٗ َ#ٔ ْؿ#ط َع#امل اي#سٜٔ، ٚايعُ#ٌ        
بأسهاّ ؾطٜع١ غ#ٝس املطغ#ًني، ٚل اٯٜ#١ بؿ#اض٠ يًُػ#ًُني بت#ٛايٞ اي#ٓعِ،        

 ٚزع٠ٛ يتعاٖسٖا ٚسفعٗا.
َٚٔ ٚدٛٙ ايٓعِ اييت تكٝ  املػًُني  ْتفا٤ ايب٤٬ ٚايفن، فاْ٘ ٜرٝغ 

صٜٔ ٜطدٕٛ سك#ٍٛ ايٓك#  ٚايعٓ#ا٤ ٚايتع#  يًُػ#ًُني ٜٚ#سفع       ايهفاض اي
ايب٤٬ ٚمشات١ ا٭عسا٤ بكٝاّ املػًُني بأزا٤ ايعبازات ٚاملٓاغو بككس ايكطب١ 

    اهلل عع ٚدٌ.
ٚتبني اٯ١ٜ سكٝك١ ٖٚٞ  غتشٛاش ايرِ ع٢ً ْف#ٛؽ ايهف#اض ٭ٕ اي#ٓعِ    

َٔ ٜط٣ ٜٚسضى  اٱهل١ٝ ع٢ً املػًُني َتٛاتط٠ ٚظاٖط٠ ٚباه١ٓ، فُٔ ايهفاض
ايٓعِ ايباه١ٓ، أَا ايٓعِ ايعاٖط٠ فإْٗا تهٕٛ ظاٖط٠ سبٛاؽ ايٓاؽ مجٝع#ّا،   
ٚع١ً يرٝغ ٚغِ ايهفاض، ٚغببّا زبصب ايٓاؽ ٚزخٛهلِ ا  اٱغ٬ّ، ٖٚصا 
ايسخٍٛ ْعُ#١ ظ#اٖط٠ حي#ؼ بٗ#ا ايهف#اض فتر#ٝغ فطٜك#ّا َ#ِٓٗ، ٚته#ٕٛ َ#از٠           

ْع##ِ غ##ابك١ أق##ابت َٚٛن##ٛعّا ٱغ##٬ّ ؾ##طط َ##ِٓٗ، ن##إ ق##س  غت##اظ َ##ٔ  
 املػًُني، ٚيهٓ٘  تعغ َٔ اٯٜات فازضنت٘ ضمح١ اهلل.
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ٚتًو آ١ٜ ل ايًطف اٱهلٞ بايٓاؽ، ٚتك#طٜبِٗ    اهلساٜ#١، ٚ ن#ا٠٤     
هطٜل اٱاميإ هلِ، ٚنصا فإ  دتٗاز املػًُني ل غبٌ ايطاع١ غب  ٱظزٜاز 

، فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يطفّا (1)صىَتِِْ شَنَشْصٌُْ ألَصِّذََّّنٌُْايٓعِ عًِٝٗ، قاٍ تعا  ط

باملػًُني هلساٜتِٗ    غبٌ  ظزٜاز غٝغ ٚغِ ايهفاض باٱنجاض َٔ ايؿهط هلل 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ تعا  ع٢ً ايٓعِ، ٚتعاٖس ايفطا٥ض، ْٚكط٠ ايٓ  ضبُس 

 .ٚغًِ 

ص ع#اّ ٜٚؿ#ٌُ َك#سَات اي#ٓعِ، ٚفٝ#٘ س#ح       صََْغَغْونٌُْ ٚقٛي٘ تع#ا  ط 

عِ، ْٚٝ##ٌ اسبػ##ٓات، فك##س ت##سْٛ ايٓعُ##١ َ##ٔ  يًُػ##ًُني يًػ##عٞ يهػ##  اي##ٓ
املػًُني ٚتػتًعّ َِٓٗ ايعٌُ يًٓٝٗا ٚنأْٗا مث#ط ٜت#س  َ#ٔ ؾ#ذط٠ َباضن#١،      

 فٝرتاظ ايهفاض ل املكاّ َٔ أَٛض:
 تسيٞ ٚقطب ايٓعِ َٔ املػًُني. ا٭ٍٚ:
غعٞ ٚعٌُ املػًُني زبً  اي#ٓعِ، ٚذبك#ٌٝ املك#ًش١ ٚزض٤      ايجاْٞ:

 ايهفاض.املفػس٠، فٗٛ سػ١ٓ ترٝغ 
 ذبكل ٌْٝ املػًُني يًٓع١ُ، ٚعسّ نٝاعٗا َٔ أٜسِٜٗ. ايجايح:
سطم املػًُني ع٢ً سفغ ٚ غتسا١َ ايٓع١ُ باٱاميإ ٚايعُ#ٌ   ايطابع:

 ايكاحل ٚسػٔ اٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱهل١ٝ.
ٚتأتٞ اسبػ١ٓ  سػاّْا ٚ َتٓاْ#ّا َ#ٔ عٓ#ساهلل ع#ع ٚد#ٌ، ٚفٝٗ#ا  َتش#إ        

 ل نٝف١ٝ تًكٝٗا َٚكابًتٗا بايؿهط هلل تعا . ٚ ختباض يٲْػإ ايصٟ تطز عًٝ٘
َٚٔ اٯٜات إٔ ايٓعُ#١ ٚاسبػ#١ٓ اي#يت ت#أتٞ يًُػ#ًِ ته#ٕٛ َٛن#ٛعّا        
ٱفتت##إ ايهف##اض فٝرت##اظٕٛ َٓٗ##ا، ٚايطمح##١ اٱهلٝ##١ عً##٢ ايهف##اض ٖٚ##ٛ َ##ٔ  

يعّٚ  ص ٚفٝ٘  ؾاض٠   ىَجؤَّْضٌُْ ؤًُْالَءِ صُذِذٌَُّّيٌَُْكازٜل قٛي٘ تعا  ل اٯ١ٜ ايػابك١ ط
 دتٓاب مشات١ ايهفاض عٓس ْعٍٚ ايٓع١ُ، ٜٚتشكل ٖصا اٱدتٓاب بايؿهط هلل 

 عع ٚدٌ ع٢ً ايٓع١ُ ٚاٱْتفا  َٓٗا ل غبٌٝ اهلل.

                                                 

  7غٛض٠  بطاِٖٝ  (1) 
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 ػهى املنبسبت
دا٤ت َاز٠ )َؼ(،  سس٣ ٚغتني َط٠ ل ايكطإٓ، َٓٗا مخؼ َطات 
ل غٛض٠ آٍ عُ#طإ، ٚن#صا ل غ#ٛض٠ ايبك#ط٠، ٚد#ا٤ت بع#سز أق#ٌ ل غ#ٛض         

، (1)صفَجّْقَيَذٌُث دِنِؼََْزٍ ٍِِْ ثىيَّوِ ًَفَعْوٍ ىٌَْ ََّْغَغْيٌُْ عٌُءٌَٔ ايكطإٓ، قاٍ تعا  طأخط٣ 

ل بٝإ آ١ٜ َٔ آٜات اهلل ع#ع ٚد#ٌ ل ْك#ط املػ#ًُني ب#إٔ ضدع#ٛا َ#ٔ ب#سض         
 بايػ١َ٬ ٚايٓذا٠ َٔ قطٜـ، ٚبعح اشبٛف ٚايفع  ل قًٛب ايهفاض.

غ#٤ٛ ل  ؾ#اض٠    إٔ ايكت#ٌ ل    ٚشنطت اٯ١ٜ أْ٘ مل اميػ#ؼ املػ#ًُني   
غبٌٝ اهلل، يٝؼ غ٤ٛٶ ٚأش٣  منا فٝ٘ ايػعاز٠  ا٭بس١ٜ يًؿٗسا٤ ايصٜٔ قتًٛا ل 

 بسض، ٚايك٠ٛ املٓع١ ملٔ بكٞ َٔ املػًُني.
ٚتبني آٜات ايكطإٓ تعاٖس املػًُني يًٓعِ اٱهل١ٝ َٚٛنٛع١ٝ  تٝإ أزا٤ 

ٔ، ٚ رب#اش ايٓعُ##١ يٓؿ##ط  ٚتعاٖ#س ايك##٠٬ ٚايعن#ا٠ ل اٱٜج##اض ٚ عاْ#١ اٯخ##طٜ   
 *إِرَث ٍَغَّوُ ثىشَّشُّ جَضًُػًج *إَُِّ ثإلِّغَجَُ خُيِقَ ىَيٌُػًج َفاِٖٝ ايفه١ًٝ قاٍ تعا  ط

 .(2)صثىَّزَِِّ ىٌُْ ػَيََ صَالَصِيٌِْ دَثةٌََُُِ*إِالَّ ثىَُْصَيِّ َ *ًَإِرَث ٍَغَّوُ ثىْخَْْشُ ٍَنٌُػًج 

ا٤ املػ#ًِ يٛظ#ا٥ف ايؿ#هط هلل ع#ع     ٚل ازبُع بني اٯٜتني  خباض عٔ أز
ٚدٌ ع٢ً ايٓعِ ٚ ْتفا  ٚاملػًُني ٚايٓاؽ مجٝعّا َ#ٔ ايٓعُ#١ اي#يت تك#ٝب٘     

عٔ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ " أفهٌ ايعٌُ بابتعازٙ عٔ ايؿض  ٚايبدٌ، 
 .(3)أزَٚ٘ ٚ ٕ قٌ

ٜٚٓعٍ اي#ب٤٬ ٚايع#صاب بايهف#اض زبش#ٛزِٖ ٚته#صٜبِٗ باٯٜ#ات، ق#اٍ        
، ٖٚ#ٌ ٜعت#    (4)صَِ مَزَّدٌُث دِأَّجصِنَوج َََّغُّويٌُْ ثىْؼَوزَثحُ دََِوج مَوجٌُّث َّفْغُوقٌَُُ      ًَثىَّزِّتعا  ط

ْ##عٍٚ اي##ب٤٬ ٚايه##طض بايهف##اض سػ##١ٓ يًُػ##ًُني مم##ا شنطت##٘ اٯٜ##١ ضب##ٌ          

                                                 

  174غٛض٠ آٍ عُطإ  (1) 
  23-18غٛض٠ املعاضز  (2) 
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ايبشح،ازبٛاب ٫ ، ٭ٕ اٯ١ٜ خاق١ بايٓعِ اييت تٓعٍ ع٢ً املػًُني، َٚ#ا  
 ٚأغباب تعاٖس ايٓعِ. ٜكسض َٔ املػًُني َٔ ايطاع١ هلل ٚضغٛي٘،

ٚدا٤ت اٯٜات يتبني إٔ اشب  ٚايٓعِ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ ٖٚٛ ايصٟ 
ًَإُِْ ََّْغَغْلَ دِخَْْشٍ فَيٌَُ ػَيََ مُوِّ شَِْءٍ ٫تػتعكٞ عًٝ٘ َػأي١ قاٍ تعا  ط

ص ٚفٝ٘  ؾاض٠    فهٌ اهلل عع ٚدٌ ل زٚاّ ايٓع١ُ، ٚيعّٚ ايتٛد٘  يٝ٘ قَذِّشٌ
يسٚاّ ايٓعِ، ٌْٚٝ املعٜس َٔ بسٜع قسض٠ اهلل ٚعٝعِ غًطاْ٘  غبشاْ٘ بايسعا٤

ٚمل ٜطز يفغ )متػػهِ( ل ايكطإٓ  ٫ ل ٖ#صٙ اٯٜ#١، ٚمل ت#أت َ#از٠ امل#ؼ      
بعسٖا  ٫ ل ْعِ غٛض ايكطإٓ ل غٛض٠ ٖٛز ٚبصات ايًر١ َٔ اشبطاب ٚ ٕ 

 .(1)صث فَضَََغَّنًٌَُْالَ صَشْمَنٌُث إِىََ ثىَّزَِِّ ظَيٌََُ ختًف املٛنٛ ، قاٍ تعا  ط
ٚل ازبُع بني اٯٜتني  عذاظ قطآْٞ ٜتعًل مبٛنٛ  ايبطا١ْ ٚصب٧ ٖصٙ  

اٯٜ##ات ل ايتش##صٜط َ##ٔ  رب##اش ايهف##اض ٚاملٓ##افكني بطاْ##١ ٚخاق##١ َ##ٔ زٕٚ    
املػًُني بتكطٜ  إٔ  رباشِٖ بطا١ْ قس ٜهٕٛ َكس١َ هلصا ايطنٕٛ، فٝشصض اهلل 

، ٜٚتفهٌ ٜٚٓعٍ اٯٜات اييت تػاعس عع ٚدٌ املػًُني َٔ ايطنٕٛ  يًعاملني
املػًُني ع٢ً ايٛقا١ٜ َٔ ٖصا ايطنٕٛ ٚايػ١َ٬ َٔ عٛاقب٘ ٚآثاضٙ، َٚا جيعٌ 

  دتٓاب ٖصا ايطنٕٛ أَطّا غ٬ّٗ ٜٚػ ّا ع٢ً املػًُني.  

 ػهى املنبسبت
ٚضز يفغ )سػ١ٓ( بكٝر١ املفطز مثإ ٚعؿطٜٔ َط٠ ل ايكطإٓ ايهطِٜ،  

ت( ث٬خ َطات، ٚمل ٜطز يفغ )سػ١ٓ( ل غٛض٠ ٚٚضز بكٝر١ ازبُع )سػٓا
آٍ عُطإ  ٫ َط٠ ٚاس#س٠ ل ٖ#صٙ اٯٜ#١ ايهطامي#١، ٜٚ#أتٞ ايًف#غ ت#اض٠ مبعٓ#٢         

، ٖٚ#صٙ  (2) صٍَِْ جَجءَ دِجىْذَغَنَزِ فَيَوُ خَْْوشٌ ٍِنْيَوج  ايفعٌ اسبػٔ يًك ، قاٍ تعا  ط
 اسبػ١ٓ أٜهّا ْع١ُ َٔ عٓساهلل، َٔ ٚدٛٙ:

 ٕ اسبػ١ٓ.اهلسا١ٜ ٱتٝا ا٭ٍٚ:

                                                 

 . 112غٛض٠ ٖٛز (1) 
 . 84غٛض٠ ايككل (2) 
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اٱْتفا  ايصاتٞ ٚاير ٟ َٔ اسبػ١ٓ، فُٔ ٜأتٞ باسبػ#١ٓ ٜٓتف#ع    ايجاْٞ:
 َٓٗا ملا فٝٗا َٔ َعاْٞ ايك٬ح، ٜٚٓفع غ ٙ َٔ ايٓاؽ بايتأث  ٚا٭ثط.

 ا٭دط ٚايجٛاب ايععِٝ ل  تٝإ اسبػ١ٓ. ايجايح:
ٍَوج        ٚٚضز قٛي٘ تع#ا  ط  ًَ ِْ ثىيَّوِو  َِو ِْ َدَغوَنٍز َف ٍِو ؤَصَوجدَلَ ٍِوِْ   ٍَوج َؤَصوجَدَل 

، خطاب#ّا يٲْػ#إ َطًك#ّا، ٚامل#طاز َ#ٔ اسبػ#١ٓ ايٓعُ#١        (1)صعَْ تَزٍ فََِِْ َّفْغِولَ 

إُِْ صُصِذْلَ دَغَنَزٌ ٚاٱسػإ ٚايفهٌ َٔ اهلل عع ٚدٌ، ٚدا٤ قٛي٘ تعا  ط

 .(2) صصَغُؤْىٌُْ
ٜته#ُٔ   ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ     ٚاٯ١ٜ خط#اب    اي#ٓ  ضبُ#س     

ٚغٝغ املٓافكني عٓس سكٍٛ ايٓكط ٚايرُٓٝ#١ يً#ٓ  ضبُ#س     اٱخباض عٔ سعٕ
 ٚاملػًُني ل املعاضى. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

فتأتٞ اسبػ١ٓ ٚايٓع١ُ  بت#سا٤ َ#ٔ عٓ#س اهلل ع#ع ٚد#ٌ، ٚت#أتٞ باي#سعا٤        
ٌْ ٍَِْ َّقٌُهُ سَدَّنَج آصِنَج فِِ ثىذَُّّْْج دَغَنَز  ًَٚاملػأي١ َٔ ايعبس، قاٍ تعا  ط فِِ ًٍَِنْيُ

، ٚفٝ٘ سح يًُػًُني ع٢ً ايسعا٤ باشب  ْٚعٍٚ (3)صثٓخِشَرِ دَغَنَز  ًَقِنَج ػَزَثحَ ثىنَّجسِ
ايٓعِ، أش٣ ٚسػط٠ يًهافطٜٔ، أٟ إٔ تٛد٘ املػًُني يًسعا٤ غ#٬ح ٜ#٪شٟ   
ايهفاض بايصات ٚايٛاغط١، أَا بايصات فإ قٝاّ املػًِ بايسعا٤ ؾاٖس عً#٢  

عٓس اهلل، ٚأَا بايٛاغط١ فإ اهلل عع ٚدٌ  اٱاميإ ٚايتك٣ٛ ٚضدا٤ اشب  َٔ
 .(4) صثدْػٌُِِّ ؤَعْضَجِخْ ىَنٌُْٜػتذٝ  ايسعا٤ قاٍ تعا  ط

فتهٕٛ اٱغتذاب١ ْع١ُ ٚسػ١ٓ ْاظي١ عً#٢ املػ#ًُني، ٖٚ#ٛ أَ#ط ٜػ#٤ٛ      
ٚحيعٕ ايهفاض، ٚقس ٚعس اهلل عع ٚدٌ امل٪َٓني ايصٜٔ ٖادطٚا بايٓكط ٚايعع 

َْج          ًَثىَّوزَِِّ ىَوججَ  قاٍ تعا  ط ّْ ٌْ ِفوِ ثىوذُّ ٌ َةنَُّي َُوٌث َىُنَذو ٍَوج ُظِي ِْ َدْؼوِذ  ٍِو ُشًث ِفوِ ثىيَّوِو 
                                                 

 .79غٛض٠ ايٓػا٤ (1) 
 .50غٛض٠ ايتٛب١ (2) 
 .201غٛض٠ ايبكط٠ (3) 
 . 60غٛض٠ غافط (4) 
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،  ش أظٗط اهلل اٱغ٬ّ ، ٚدعٌ ايرًب١ يًُٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض ع٢ً (1)صدَغَنَز 
ٚعٔ عُط أْ٘ نإ  شا أعط٢ ضد#٬ َ#ٔ املٗ#ادطٜٔ     أٌٖ َه١ َٚٔ ظًُِٗ "

ضبو ل ايسْٝا ، َٚا شنط  عطا٤ قاٍ : خص باضى اهلل يو فٝ٘ ، ٖصا َا ٚعسى
 .(2) "يو ل اٯخط٠ أنجط

   قبنىن "متسسكى حسنت"
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اسبٝا٠ ايسْٝا يًُ٪َٓني هطٜكّا    ازب١ٓ، ٚغب٬ّٝ 
   اشبًٛز ل زاض ايٓعِٝ، ف ٕٚ اٯٜات اييت تبعح ايؿٛم ل ْفٛغ#ِٗ     

فٝٗ#ا، ٚت#أتٞ اسبػ#١ٓ     ازب١ٓ، ٚتبع#جِٗ عً#٢ ايعُ#ٌ يبً#ٛغ املكاَ#ات اسبُٝ#س٠      
 ٚايٓع١ُ ل ايسْٝا يتهٕٛ ع٢ً ٚدٛٙ:

 ْع١ُ ايسْٝا َكس١َ يٓعِ اٯخط٠، ٚبؿاض٠ يًٓٝٗا ٚايٛقٍٛ  يٝٗا. ا٭ٍٚ:
ل ايٓعُ##١ ت##صن  ب##ٓعِ اٯخ##ط٠، ٚ غتشه##اض هل##ا ل ايٛد##ٛز   ايج##اْٞ:

 ايصٖين.
ايٓع١ُ ايس١ْٜٛٝ زع٠ٛ يًتسبط بايٓعِ ا٭خط١ٜٚ، ٚاسبطم ع٢ً  ايجايح:

 غٗا.بًٛ
  رباش ايسعا٤ غ٬سّا يبًٛغ ايٓعِ ا٭خط١ٜٚ. ايطابع:

فايٓع١ُ ٚاسبػ١ٓ خ  ضبض بصاتٗا، باٱناف١    اٱْتفا  ا٭عِ َٓٗا ل 
ايٓؿأتني، ٚ رباشٖا َٛن#ٛعّا تكت#بؼ َٓ#٘ اي#سضٚؽ ٚامل#ٛاعغ، ٚن#ٌ ْعُ#١        
ؾاٖس ع٢ً ععِٝ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ ٚغع١ ضمحت٘، ٚأْ٘ تع#ا  )ايٖٛ#اب(   

 فهٌ ع٢ً ايٓاؽ بايٓعِ ازبع١ًٜ.ايصٟ ٜت
 ٕ  زضاى اٱْػإ سبادت٘ يًٓع١ُ اٱهل١ٝ غبٌٝ يًتك٣ٛ، ٚٚغ١ًٝ يطدا٤  

 فهً٘ ْٚعٍٚ ضمحت٘ ٚتٛايٞ  سػاْ٘.
 ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝر١ ازبُع املداه  )متػػهِ( ٚتفٝس ٚدّٖٛا:

 ايٓعِ اييت تٓعٍ ع٢ً املػًُني نأ١َ َتشس٠. ا٭ٍٚ:

                                                 

 . 41غٛض٠ ايٓشٌ (1) 
 .2/410ايهؿاف (2) 
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  تكٝ  املػًِ ع٢ً عبٛ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ.ايٓعِ ايفطز١ٜ اييت ايجاْٞ:
 ٚتكسٜط اٯ١ٜ )ٚ ٕ متػػو سػ١ٓ تػ٤ِٖٛ(.

ٌٖٚ اميهٔ إٔ ٜهٕٛ اسبعٕ عٓس ايهفاض ع٢ً ايٓع١ُ ايؿدك١ٝ ؾدكّٝا 
ٚفطزّٜا فكط ٚإٔ ٜهٕٛ تكسٜط اٯ١ٜ )ٚإ متػػو سػ١ٓ تػ٤ٛٙ( ازبٛاب ٫، 

 َٔ دٗات:
ٌ     ا٭ٚ : َ#ٔ ٜعً#ِ بٗ#ا أٚ     تأتٞ اسبػ١ٓ يًُػ#ًِ فٝش#عٕ ايهف#اض، فه#

 ٜػُعٗا َٔ ايهفاض ٜػ٤ٛٙ أَطٖا، ٜٚٛز أْٗا مل تكٌ    املػًِ.
ل ايٓعُ##١ ايؿدك##١ٝ زع##٠ٛ يًُػ##ًُني يًتع##إٚ سبف##غ ايٓعُ##١  ايجاْٝ##١:

ايؿدك١ٝ اييت تأتٞ ٭سسِٖ، ٜٚهٕٛ ٖصا اسبفغ بايتُػو ايعاّ بايهت#اب  
 ٚايػ١ٓ، ٚايتكٝس بأسهاّ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط.

ايٓع١ُ ايؿدك١ٝ خ  ضبض ٜٓتفع َٓ٘ عُ#ّٛ املػ#ًُني، ٚفٝٗ#ا     ايجايج١:
ق٠ٛ َٚٓع١ يًُػًُني فُج٬ّ  شا نجط عسز ا٭غٓٝا٤ َٔ املػًُني فٗٛ عٕٛ هلِ 
مجٝعّا ل ايتذاضات ٚايعضاع#ات ٚف#طم ايعُ#ٌ َٚ#٪ٕٚ ايكت#اٍ مم#ا ٜبع#ح        

 ايرٝغ ٚاسبعٕ ل ْفٛؽ ايهفاض.
 ٚسعٕ ايهفاض ٖٛ امل١ً ٚايعكٝس٠، َٛنٛ  اشب٬ف ٚأغباب أمل ايطابع١:

 فُا ٜأتٞ يًُػًِ َٔ اشب  ٜرٝض ايهفاض ٭ْ٘ ٜأتٞ ي٘ نُػًِ.
َاٜكٝ  املػًِ َٔ ايٓعِ ايؿدك١ٝ عٕٛ ي٘ ل أزا٤ ٚظا٥ف٘  اشباَػ١:

 ايعباز١ٜ، َٚاز٠ ٚغب  ٱقتسا٤ املػًُني ب٘ ل ايكاسبات.
َِٓٗ فه٬ّ َٔ ايٓع١ُ اييت تكٝ  أسس املػًُني تأتٞ ير ٙ  ايػازغ١:

عٓ##س اهلل ع##ع ٚد##ٌ عً##٢ املػ##ًُني، ٚمله##اَني احملان##ا٠ ٚايتؿ##اب٘، ٚٚس##س٠   
 املٛنٛ  ل تٓكٝض املٓاط.

أقبشت ساٍ ايٓفط٠ ٚاسبػس ًَه١ عٓس ايهفاض، تعٗ#ط دًٝ#١    ايػابع١:
 عٓس ض١ٜ٩ ايٓع١ُ ايؿدك١ٝ أٚ ايٓٛع١ٝ اييت تأتٞ يًُػًُني.

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘    ضبُس يكس أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً املػًُني بايٓ
 َاَّا  ل اشب ات ٚايك٬ح، ٚقا٥#سّا ل غ#بٌ ايٓذ#ا٠، ٚاٱقت#سا٤ ب#٘       ٚغًِ 

 ْع١ُ ٖٚٞ ٚفل ايكٝاؽ اٱق اْٞ:
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 سػ١ٓ. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ تبا  ايٓ  ضبُس  ايه ٣:
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ نٌ َػًِ ٜتبع ايٓ  ضبُسّا  ايكرط٣:
 ػًِ تٓاي٘ اسبػ١ٓ.نٌ َ ايٓتٝذ١:

يصا فإ اسبػٓات ٚايٓعِ ت ٣ عً#٢ املػ#ًُني بط#اعتِٗ هلل ع#ع ٚد#ٌ      
 ٚضغٛي٘، ٚسطقِٗ ع٢ً ايتكٝس بأسهاّ ايؿطٜع١، مما ٜبرض ٚحيعٕ ايهفاض.
ٚتبعح اٯ١ٜ اسبصض عٓ#س ن#ٌ َػ#ًِ خبك#ٛم اي#ٓعِ ايؿدك#١ٝ اي#يت        

ا٤ ا  عٓسٙ، ٚتسعٛٙ يتعاٖس ايٛادبات ٚايفطا٥ض، ٚذبج٘ ع٢ً عسّ اٱق#ر 
قٝغ ايؿو ٚايطٜ  اييت ٜج ٖا أعسا٤ اٱغ#٬ّ، فك#س حي#عٕ ايهف#اض يٓعُ#١      
تأتٞ يًُػًُني، فٝتٛدٕٗٛ    بعض املػًُني ممٔ ٜعٕٓٛ أْ٘ نعٝف اٱاميإ 
أٚ اميهٔ ايت#أث  عًٝ#٘ بػ#ب  َ#ٔ أغ#باب اي#سْٝا يك#٬ت ايكطب#٢ ٚاي#طسِ،          

 ٚايطنا  ٚازبٛاض ٚايكب١ًٝ ٚايعٗس ٚاملٝجام.
اٯ١ٜ يتهؿف ي٘ سػس ايهفاض ٚبرهِٗ ملا عٓس املػًُني َٔ فتأتٞ ٖصٙ  

ايٓعِ، ٚٚظٝفت٘ حبفغ ٖصٙ ايٓعِ، فتهٕٛ عّْٛا ي٘ ل ظبا٠ ا٭١َ َٔ اسبػس،  ش 
ٜػ##تطٝع مبف##طزٙ إٔ ٜك##س ايع##سٚ، ٚاميٓ##ع َ##ٔ ْف##اشٙ    صبتُع##ات املػ##ًُني، 

١ُ فٝش ظ َٔ  رباشٙ بطا١ْ ٚخاق١، ٭ْ٘ ٜسضى أْ٘ ٜػع٢ سبذ  أٚ زفع ايٓع
 عٔ املػًُني.

ٚتُٓٞ اٯ١ٜ ًَه١ ايتك٣ٛ عٓس املػ#ًُني ٚدبعً#ِٗ ٜطتك#ٕٛ ل َطات#       
ايهُا٫ت اٱْػا١ْٝ، ٜٚبصيٕٛ ايٛغ#ع يتعاٖ#س اي#ٓعِ، ٭ٕ سف#غ ٚ غ#تسا١َ      

 ايٓع١ُ ْع١ُ أخط٣.
فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبعح ايٝكع١ ٚايفط١ٓ عٓس املػًُني ع٢ً تعاٖس ايٓعِ 

هلا ٚبكا٥ٗ#ا عٓ#س املػ#ًُني، يٝ#سضى َع#٘      بًشاظ ٚدٛز أعسا٤ ٫ٜطغبٕٛ بٓعٚ
عُّٛ املػ#ًُني ن#طٚض٠ اٱذب#از ٚا٭خ#٠ٛ اٱامياْٝ#١ بٝ#ِٓٗ، ٚمتػ#و ازبُٝ#ع         

 بايكطإٓ ٚايػ١ٓ، فٝأتٞ سفغ ايٓع١ُ َٔ ٚدٛٙ:
سفغ املػ#ًُني نأَ#١ َتش#س٠ يً#ٓعِ اي#يت ْعي#ت عً#ِٝٗ، َٚ#ٔ          ا٭ٍٚ:

تبك##٢ َك##ازٜك٘ تعاٖ##سِٖ يًك##طإٓ ٚسفعٗ##ِ ٯٜات##٘ ٚت##سٜٚٔ املك##اسف، ي   
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عكُت٘ َٔ ايتشطٜف ٚايتبسٌٜ ؾاٖسّا ع٢ً دٗازِٖ ل سفغ ْع١ُ ايتٓعٌٜ، 
 َٚا تتفط  عٓٗا َٔ اسبػٓات ٚايٓعِ غ  املتٓا١ٖٝ.

قٝ##اّ املػ##ًِ ٚاملػ##١ًُ حبف##غ ٚتعاٖ##س اي##ٓعِ ايعاَ##١ اي##يت عٓ##س  ايج##اْٞ:
املػ##ًُني، ٖٚ##صا اسبف##غ ْعُ##١ أخ##ط٣ تر##ٝغ ايهف##اض، ٚتعٜ##س ل س##عِْٗ        

سفغ ايٓع١ُ َا تتهُٓ٘ ٖصٙ اٯٜ#ات َ#ٔ ايٓٗ#ٞ ع#ٔ      ٚغهبِٗ، َٚٔ ٚدٛٙ
  رباش بطا١ْ ٚخاق١ َٔ غ  املػًُني.

تعاٖس املػًِ ٚاملػ١ًُ يًٓع١ُ ٚاسبػ١ٓ ايؿدك١ٝ اييت تأتُٝٗا  ايجايح:
 ٚذبعٕ ايهفاض.

ٚأُٜٗا أنجط ٚها٠ ٚؾس٠ عً#٢ ايهف#اض اي#ٓعِ ايعاَ#١ أٚ اشباق#١ اي#يت        
 تكٝ  املػًُني، ازبٛاب ع٢ً ٚدٛٙ:

ذبعٕ ايٓعِ ايعا١َ اييت تكٝ  املػًُني  عُّٛ ايهفاض ملا فٝٗ#ا   ٍٚ:ا٭
َٔ ايٓفع ايعاّ يًُػًُني، ٚتجبٝتِٗ ل َٓاظٍ اٱاميإ، ْعِ  يٝؼ َ#ٔ فك#ٌ   
تاّ بني ايٓعِ ايعا١َ ٚاشباق١، ٖٚٓاى تساخٌ بُٝٓٗا ، َٚٔ خكا٥ل ايٓع١ُ 

 ٚاسبػ١ٓ ايعا١َ أْٗا  عب٬ي١ٝ تٓبػط ع٢ً نٌ املػًُني.
ٜٓتفع َٔ ايٓع١ُ اشباق١ املػًِ َٚٔ سٛي٘ َٔ املػًُني نُا ل  ْٞ:ايجا

تؿطٜع ايعنا٠، َٚػا١ُٖ ا٭غٓٝا٤ َ#ٔ املػ#ًُني ل زف#ع ايفك#ط ٚايفاق#١ ع#ٔ       
 احملتادني َِٓٗ.
تعاٖ##س املػ##ًِ يًٓعُ##١ اشباق##١ ع##ع َٚٓع##١ يعُ##ّٛ املػ##ًُني،   ايجاي##ح:

       ِ ايعاَ#١   ٚؾاٖس ع٢ً سػ#ٔ مس#تِٗ، َٚٓاغ#ب١ يؿ#ٝٛ  َف#اِٖٝ سف#غ اي#ٓع
 عٓسِٖ.

 صصَغُؤْىٌُْقٛي٘ تعا  ط

تتهٕٛ ٖصٙ ايه١ًُ َٔ فعٌ ٚفاعٌ َٚفعٍٛ ب٘، ٚدا٤ ايفعٌ )تػ#٤ٛ(  
بكٝر١ املهاض  ٱضاز٠  غتسا١َ ٚدبسز سعٕ ايهفاض ايصٟ ٖٛ ْتٝذ١ ملا ٜأتٞ 
يًُػًُني َٔ ايٓع١ُ ٚاشب  ٚايُٓا٤، ٚايفاعٌ ٖٛ اسبػ١ٓ أَا املفعٍٛ ب٘ فذا٤ 

مما ٜسٍ ع٢ً عٛزت٘    أَط غابل، ٚعٓ#س ايطد#ٛ        بكف١ ايهُ  )ِٖ(
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اٯ١ٜ ايػابك١ ظبسٖا دا٤ت بك#ٝر١ اشبط#اب يًُػ#ًُني أٜه#ّا، ٚته#طض فٝٗ#ا       
 نُ  ازبُع ٚٚاٚ ازبُاع١ اييت تسٍ ع٢ً شات املع٢ٓ ٚازب١ٗ.

فٓطد##ع    اٯٜ##١ قب##ٌ ايػ##ابك١ ٖٚ##ٞ ايبطاْ##١ يٓذ##س إٔ املكك##ٛز َ##ٔ    
ِ ايصٜٔ زٕٚ املػًُني ممٔ سصضت َِٓٗ اٯ١ٜ ايهُ  ايٛاضز ل )تػ٪ِٖ( ٖ

ص ٚتً#و آٜ#١ ل ْع#ِ آٜ#ات ايك#طإٓ مل#ا ل       الَ صَضَّخِزًُث دِؽَجَّز  ٍِِْ دًُِّنُوٌْ ايهطامي١ ط

 عا٥س١ٜ ايهُ  َٔ َع٢ٓ ايتساخٌ ٚاي ابط بني اٯٜات ايج٬ث١ َٔ ٚدٛٙ:
  غتُطاض ايتشصٜط ٚيعّٚ ايتٛقٞ َٔ ايكّٛ ايهافطٜٔ. ا٭ٍٚ:
ايتٛنٝس ع٢ً َٛنٛ  ايبطاْ#١ ٚق#فاتٗا بايتش#صٜط َ#ٔ ايه#س،       ايجاْٞ:

 بإعتباض إٔ ايٓٗٞ عٔ ايؿ٧ ٜسٍ ع٢ً ا٭َط بهسٙ.
َال اٯ١ٜ َٔ ايتٛنٝس ضمح١  ناف١ٝ َٔ عٓس اهلل، ٚهطز يًرف١ً  ايجايح:

ٚازبٗاي##١، ٚزع##٠ٛ يًُػ##ًُني يٮَ##ط ب##املعطٚف ٚايٓٗ##ٞ ع##ٔ املٓه##ط ل ب##اب  
 ايبطا١ْ.

١ٝ تساخٌ ٚ تكاٍ اٯٜات ل َهاَٝٓٗا َٚعاْٝٗا، بٝإ َٛنٛع ايطابع:
 ٚنٌ آ١ٜ تسعٛ    ا٭خط٣، ٚذبح املػًُني يًعٌُ مبهاَٝٓٗا.

ٖصا ايعطف ٚاٱتكاٍ بني اٯٜ#ات بإذب#از ايه#ُ  فٝٗ#ا َ#ٔ       اشباَؼ:
 عَُٛات ايكطإٓ ٜفػط بعه٘ بعهّا.

اميٓع ٖصا ايتساخٌ ب#ني اٯٜ#ات َ#ٔ ايً#بؼ ٚاي زٜ#س، فُ#ٔ        ايػازؽ:
 اظ عسّ صب٧ ايهُ  ل ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜتني ايػابكتني  ٫ ع٢ً قػُني:اٱعذ

 نُ  ازبُع ايرا٥  ٚاملطاز َٓ٘ ايهفاض. ا٭ٍٚ:
 نُ  املداه  ٖٚٛ ع٢ً قػُني: ايجاْٞ:
قُوووْ ٌٍُصُووٌث  ل ط ق##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚغ##ًِ    ضاز٠ اي##ٓ  ضبُ##س   ا٭ٍٚ:

 ص أٟ قٌ ٜاضبُس يًهفاض.دِيَْْظِنٌُْ

ُ  ازبُع املداه ، ٚاملطاز ب٘ املػًُٕٛ نُا ل )متػػهِ( ن ايجاْٞ:
 )تكبهِ(.
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يكس  بتسأت ٖصٙ اٯ١ٜ ب#صنط اي#ٓعِ اي#يت ت#أتٞ يًُػ#ًُني، ٚذب#ٌ بٗ#ِ        
فه٬ّ َٔ عٓ#ساهلل ع#ع ٚد#ٌ ٚشن#طت اي#ٓعِ بًف#غ )اسبػ#١ٓ( ٱضاز٠ املعٓ#٢         

فعاٍ ا٭عِ ٚمشٍٛ اٯ١ٜ يًٓعِ اييت تٓعٍ َٔ عٓس اهلل، ٚٱتٝإ املػًُني ا٭
اسبػ١ٓ ٚايعُ#ٌ ايك#احل، ٚقٝ#اَِٗ بتعاٖ#س ايف#طا٥ض ٚايعب#ازات، ٚا٭يف#١        
ٚاٱذباز ٚمشٍٛ اٯ١ٜ هلصا املع٢ٓ آ١ٜ  عذاظ١ٜ ل  ختٝاض يفغ سػ١ٓ َٔ عٓس 
اهلل، يتهٕٛ ٖصٙ ا٭فعاٍ ْع١ُ َٔ عٓس اهلل، ٚيهٔ بايٛاغط١ بإعتباض إٔ اهلل 

  غ#بًٗا، ٚل اٯٜ#١   عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ ٖس٣ املػ#ًُني  يٝٗ#ا، ٚأضؾ#سِٖ     
 ٚدٛٙ:

 إٔ اسبػٓات املتعسز٠ تػب  سعّْا َتشسّا عٓس ايهفاض. ا٭ٍٚ:
 نٌ سػ١ٓ تكٝ  املػًُني ذبسخ سعّْا عٓس ايهفاض. ايجاْٞ:
ذبسخ اسبػ١ٓ اييت تكٝ  املػًُني ٚدّٖٛا َتعسز٠ َٔ اسبعٕ  ايجايح:
 عٓس ايهفاض.

١، فهًُ#ا ت#طز   ٫ٚ تعاضض بني ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚنًٗا َٔ َك#ازٜل اٯٜ#  
سػٓ٘ ْٚع١ُ ع٢ً املػًُني ٜػتشسخ سعٕ عٓس ايهفاض، ٖٚٛ َٔ َك#ازٜل  

 صب٧ اٯ١ٜ بكٝر١ ايفعٌ املهاض .
ٚشنطت اٯ١ٜ ايفاعٌ ٚايك١ً ل ذبكٌٝ ايرِ ٚاسبعٕ عٓس ايهفاض، فًِ 
تٓػ  اٯ١ٜ فعٌ اسبعٕ ٚبعح ايػ#٤ٛ اي#ِٝٗ فً#ِ تك#ٌ ) ٕ متػػ#هِ سػ#١ٓ       

سبػ١ٓ شاتٗا ٖٞ اييت ذبعٕ ايهفاض، يصا فإ اٯ١ٜ حيعْٛا( بٌ قايت اٯ١ٜ  ٕ ا
 ذبتٌُ ٚدّٖٛا:
ت#أتٞ ايٓعُ##١ يًُػ#ًُني، ٚتته##ُٔ ل غاٜاتٗ#ا بع##ح اسب##عٕ ل     ا٭ٍٚ:

 ْفٛؽ ايهفاض ٚاملٓافكني.
َا ٜٓعٍ بايهفاض َٔ اسب#عٕ عٓ#س سً#ٍٛ ايٓعُ#١ باملػ#ًُني أَ#ط        ايجاْٞ:

 َػتكٌ، يٝؼ َٔ غاٜات ايٓع١ُ.
ايٓع١ُ اييت تكٝ  املػًُني ٚسسٚخ اسبعٕ ٚايرِ  امل٬ظ١َ بني ايجايح:
 عٓس ايهفاض،.
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٫ٚتعاضض بني ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚنً#ٗا ضبتًُ#١ يتع#سز اي#ٓعِ ٚاٱسػ#إ      
ٚايفهٌ ايصٟ ٜأتٞ يًُػًُني، َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ َتعسز، ٚيٝؼ ي٘ سس 
َٔ هطف ايهجط٠، ٚتاض٠ تأتٞ ايٓع١ُ يًُػًُني ٚتهٕٛ ْك١ُ ٚعكٛب١ يًهفاض 

اٍ سكٍٛ ايتعسز ٚايرًب١ يًُػًُني َٚافٝ٘ َٔ ٖعامي١ ايهفاض، ٚل نُا ل س
اسبعٕ ايصٟ ٜكٝ  ايهفاض أش٣ هلِ، ٚنطض عً#ِٝٗ، نذُاع#ات ٚأف#طاز،    

 ٖٚٛ َٔ ٚدٛٙ ايب٤٬ ل اسبٝا٠ ايسْٝا.
ٚفٝ##٘ ز٫ي##١ ب##إٔ اهلل ع##ع ٚد##ٌ مل ٜ## ى ايٓ##اؽ ٚؾ##أِْٗ، ٚمل جيع##ٌ  

يصات١ٝ بٌ إٔ اهلل ٜٓك#ط املػ#ًُني   ايكطا  بني اٱاميإ ٚايهفط جيطٟ بأغباب٘ ا
فتشٌ اهلعامي١ بايهفاض ٜٚتفط  عٓٗا اسبعٕ ٚايرِ ، قاٍ تعا  ل غًب١ املػًُني 

ىَِْقْؽَغَ ؼَشَف ج  طٚذبكٝكِٗ ايٓكط بامل٥٬ه١ ايصٜٔ ٜبعجِٗ اهلل عع ٚدٌ َسزّا هلِ، 

ٌْ فََْنْقَيِذٌُث خَجةِذِ َ َِ مَفَشًُث ؤًَْ َّنْذِضَيُ ، ٜٚهٕٛ اسبعٕ ايصٟ ٜكٝ  (1) صٍِِْ ثىَّزِّ

 ٜكٝ  ايهفاض ل أثطٙ ْٚتا٥ذ٘ ع٢ً ٚدٛٙ:
ٜأتٞ اسبعٕ ٚايرِ ْتٝذ١ ملا ًٜش#ل ايهف#اض َ#ٔ ايه#طض يٛد#ٛز       ا٭ٍٚ:

 ٬َظ١َ بني ٌْٝ املػًُني اسبػ١ٓ، ٚسكٍٛ ايهطض عٓس ايهفاض.
اسبعٕ ٚايرِ عٓس ايهفاض سبًٍٛ اهلعامي١ بِٗ ل املعاضى، فت#أتٞ   ايجاْٞ:
ًُني فٝك##ٝ  اٱنت٦##اب ايهف##اض، ٜٚ##٪ثط ٖ##صا اٱنت٦##اب غ##ًبّا  ايٓعُ##١ يًُػ##

 عًِٝٗ، ٜٚبعح ايٖٛٔ ٚايهعف فِٝٗ ٜٚهٕٛ َكس١َ هلعاميتِٗ.
ٜك##بض اسب##عٕ ٚاير##ِ عٓ##س ايهف##اض َػ##تساميّا ل س##اٍ ايػ##ًِ     ايجاي##ح:

ٚاسب##طب، ٚايطخ##ا٤ ٚايؿ##س٠، ٭ٕ اي##ٓعِ اٱهلٝ##١ عً##٢ املػ##ًُني َتٛايٝ##١       
 ِ عٓس ايهفاض.ٚي٬ًُظ١َ بٝٓٗا ٚبني سكٍٛ اير

٫ٚ تعاضض بني ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٜٚسٍ ايٛدسإ ٚايعاٖط ع٢ً ايتساخٌ 
بٝٓٗ##ا، ٚفٝ##٘ تٛنٝ##س يك##بض ايهف##ط ٚأن##طاضٙ ايعادً##١ عً##٢ ق##اسب٘، ٖٚ##صٙ    
ا٭نطاض أَاض٠ ٚتصن  بػ٤ٛ  ختٝاض ايهف#اض، َٚاٜ ت#  عًٝ#٘ َ#ٔ ايع#صاب      

 ا٭يِٝ ل اٯخط٠.
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ت#ٛايٞ اي#ٓعِ عً#٢ املػ#ًُني     ٚتبني اٯ١ٜ ساٍ ايهفاض ل اي#سْٝا بًش#اظ   
ٚتعاٖسِٖ هلا، ٚ نتٓاظِٖ اسبػ#ٓات ل َطن#ا٠ اهلل ع#ع ٚد#ٌ، ٚتبع#ح ل      

 ْفٛؽ املػًُني ايػه١ٓٝ.
ٚتسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ عً#٢ إٔ ايهف#اض ٚاملٓ#افكني ٜعًُ#ٕٛ مب#ا       

ٜهتػب٘ املػًُٕٛ َٔ اسبػٓات، ٌٖٚ ل اٯ١ٜ زع٠ٛ يًُػًُني يهتُإ ايٓعِ 
 ٗا ن٬ٝ حيعٕ ايهفاض، ازبٛاب ٫، َٔ ٚدٛٙ:ٚايتػ  عًٝ
ل اٯ١ٜ  خباض ع#ٔ عً#ِ ايهف#اض باسبػ#ٓات ٚاي#ٓعِ اي#يت ت#أتٞ         ا٭ٍٚ:
 يًُػًُني.
ل ايٓعِ اٱهل١ٝ ع٢ً املػًُني ، ٚعًِ ايهفاض بٗا سذ١ عًِٝٗ،  ايجاْٞ:

 ٚزع٠ٛ هلِ يسخٍٛ اٱغ٬ّ.
تٞ يًهفط،ٚفٝ٘ ٜسٍ تٛايٞ ايٓعِ ع٢ً املػًُني ع٢ً ايكبض ايصا ايجايح:

بٝإ ع١ً عسّ ٚقٍٛ ايٓعِ اٱهل١ٝ نا١ًَ ٚتا١َ يًهافط، فاشا غأٍ ايهافط ملاشا 
ت##أتٞ اي##ٓعِ يًُػ##ًُني ٚس##طّ َٓٗ##ا، فذٛاب##٘ اْ##٘ سذ##  ع##ٔ ْفػ##٘ اي##ٓعِ   

 بإختٝاضى ايهفط ٚايه٬ي١.
ا ، ٖٚصٙ اٯٜ#١ َ#ٔ ايٓعُ#١ مل#    (1)صؤٍََّج دِنِؼََْزِ سَد لَ فَذَذ طْقاٍ تعا  ط ايطابع:

 فٝٗا َٔ اٱخباض عٔ ْعٍٚ اشب  ٚاٱسػإ يًُػًُني، ٚسعٕ ٚغِ ايهفاض.
 تهُٔ اٯ١ٜ يٛعس نطِٜ بإٔ نٝس ايهفاض ئ ٜهط املػًُني. اشباَؼ:

 قبنىن "تسىءهى"
تبعح اٯ١ٜ ايربط١ ل ْفٛؽ املػًُني ع٢ً عبٛ َتعسز َٚتهطض، ف#إِْٗ  

ببٗا َ##ٔ اسب##عٕ ٜػتبؿ##طٕٚ به##ٌ ْعُ##١ ت##أتٞ  ي##ِٝٗ، ٚمب##ا ًٜش##ل ايهف##اض بػ##
ٚايرٝض، نُا أْٗ#ا ت#سعٛ املػ#ًُني حملاضب#١ ايهف#اض بفع#ٌ اسبػ#ٓات ٚ تٝ#إ         

 ايكاسبات، ٚفٝ٘ ؾاٖس ع٢ً أَٛض:
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ل اٱخب##اض اٱهل##ٞ ع##ٔ اي##ٓعِ اي##يت تك##ٝ  املػ##ًُني ٚتطت##   ا٭ٍٚ:
اسبعٕ ل ْفٛؽ أعسا٥ِٗ زيٌٝ ع٢ً تفهٌٝ املػًُني ٚأِْٗ خ  أ١َ أْعِ اهلل 

 يٞ ايٓعِ.عع ٚدٌ عًٝٗا بتٛا
 سعٕ ايهفاض عٓس سًٍٛ ايٓع١ُ عٓس املػًُني يٛدٛٙ: ايجاْٞ:
 شات ايٓع١ُ ٌْٚٝ املػًُني هلا. ا٭ٍٚ:
 سطَإ ايهفاض َٓٗا. ايجاْٞ:
ضدشإ صب٧ َجًٗا يًُػ#ًُني، ٚدب#سز اي#ٓعِ عٓ#س املػ#ًُني،       ايجايح:

 ٚ غتُطاض سطَإ ايهفاض َٓٗا.
، (1)صضٌُْ خَْْوشَ ؤٍَُّوزٍ ؤُخْشِجَوشْ ىِينَّوجطِ    مُنْو اٯ١ٜ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعا  ط ايجايح:

فاسبعٕ ايصٟ حيسخ عٓس ايهفاض َٔ عَُٛات خطٚز املػًُني يًٓاؽ، ف#إ  
قًت ظاٖط َع٢ٓ اشبطٚز ل اٯ١ٜ ٖسا١ٜ ايٓاؽ يٲاميإ ٚإٔ املػًُني أ١ُ٥ ل 
ايتك٣ٛ ٚايك٬ح، ٚقاز٠ يًٓ#اؽ ل هاع#١ اهلل ٚايتك#سٜل ب#ايٓب٠ٛ ٚايتٓعٜ#ٌ      

ٕ اسبعٕ ايصٟ ٜكٝ  غ ِٖ َٔ َعاْٞ اشبطٚز املصنٛض ل اٯ١ٜ، فهٝف ٜهٛ
 ٚازبٛاب َٔ ٚدٛٙ:

 تأتٞ ايٓعِ يًُػًُني ٜٚطًع عًٝٗا ايهفاض فتػب  هلِ اسبعٕ. ا٭ٍٚ:
ت##ٛايٞ اي##ٓعِ اي##يت ت##أتٞ يًُػ##ًُني تطغٝ##  يًهف##اض ب##سخٍٛ    ايج##اْٞ:

اْع َ#ٔ  اٱغ٬ّ، ٚيهِٓٗ ٜكابًْٛٗا باسبػس ٚاير#ٝغ، ٭ٕ ايتً#بؼ ب#ايهفط َ#    
 ض١ٜ٩ ا٭ؾٝا٤ نُا ٖٞ.

ٚضز  غتشباب ظٗٛض املػًُني مبعٗط ايعع ٚاير٢ٓ نُا ل دٛاظ   ايجايح:
يبؼ املػًِ اسبطٜط ل اسبطب َع إٔ يبػ٘ ضبطّ، يٛدٛز ضادض ٖٚٛ تطغٝ  
ايهفاض باٱغ٬ّ، ٚيبؼ اسبطٜط ٖٓا َٔ عَُٛات اسبػ١ٓ اييت تصنطٖا اٯٜ#١  

 س املػًُني.٭ْٗا ؾاٖس ع٢ً ايػع١ ٚاير٢ٓ عٓ
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قشٝض إٔ خطٚز املػًُني ٜعين اٱَا١َ ٚايععا١َ ل ايك٬ح  ايطابع:
ٚاهلسا١ٜ،  ٫ أْ٘ ٜتهُٔ تأزٜ#  أٖ#ٌ ازبش#ٛز، ٚبع#ح ايف#ع  ٚاشب#ٛف ل       

 قًٛبِٗ ملٓع  غتشٛاش ايهفط ع٢ً ايٓفٛؽ.
تجبٝت املػًُني ل َٓاظٍ اٱاميإ بط١ٜ٩ أث#ط اي#ٓعِ اي#يت ت#أتٞ      اشباَؼ:

ض، ٚفٝ##٘ زع##٠ٛ يًت##ٛقٞ مم##ا ٜ##٪زٟ    مشات##١ ا٭ع##سا٤      ي##ِٝٗ عً##٢ ايهف##ا 
 باملػًُني.

دا٤ت اٯ١ٜ ل غ#ٝام ذب#صٜط املػ#ًُني َ#ٔ  رب#اش بطاْ#١ َ#ٔ         ايػازؽ:
غ ِٖ، فهؿفت ساٍ ايهفاض عٓس ْعٍٚ ايٓع١ُ باملػًُني، ٚ شا نإ ايهفاض 
بطا١ْ فإٕ ٖصا اسبعٕ ٜعٗط ع٢ً أيػٓتِٗ ٚأفعاهلِ مبا ٜهٕٛ فٝ٘ سػس ٚنطض 

ػًُني، َٚٔ َكازٜل سػٔ اشبطٚز يًٓ#اؽ ايت#ٛقٞ َ#ٔ أشاٖ#ِ، ٚزف#ع      بامل
 نطضِٖ.

اٯ١ٜ زع٠ٛ يًهفاض يٌٓٝ َطات#  ايبطاْ#١ عٓ#س املػ#ًُني ٚاي#يت       ايػابع:
 ٫تتكّٛ  ٫ باٱغ٬ّ.

ذب#ح اٯٜ##١ ايهف#اض يً##تدًل َ##ٔ ايهف#ط، َٚ##ا ٜػ#بب٘ َ##ٔ ايه##سٚضات     
عًٝ#٘ ٖ#صٙ اٯٜ#١ ل    ايعًُا١ْٝ ٚا٭زضإ ناسبػس ٚاسبعٕ اي#سا٥ِ اي#صٟ ت#سٍ    

َفَٗٛٗا بًشاظ  تكاٍ ٚزٚاّ ايٓعِ اييت تأتٞ يًُػًُني، َٚا ٜ ؾض عٓٗا 
َٔ عسّ َفاضق١ ايرِ ٚاسبعٕ يًهفاض، ٚفٝ٘ أش٣  نال ًٜشل ايهفاض، ٚأثط 

 خاضدٞ عطنٞ حيٌ بِٗ بػب   ختٝاض ايهفط ٚازبشٛز.
ضض يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اسبٝا٠ ايسْٝا زاض ايٓعِ، ٚغدط َ#ا ل ا٭ 

يًٓاؽ مجٝعّا، فٝكٝ  َٔ اشب  اي  ٚايفادط، ٖٚٛ َٔ َكازٜل ضمح١ اهلل 
بايٓاؽ ناف١ ل اسبٝا٠ ايسْٝا، ٚيهٔ ايهفاض ٫ٜتُتعٕٛ بتًو ايٓعِ ملا ٜكٝبِٗ 
َٔ اسب#عٕ ٚاير#ِ بػ#ب  َ#ا ٜ#أتٞ يًُػ#ًُني َٓٗ#ا، ٚيكٝ#اّ املػ#ًُني ب#أزا٤           

 ٚظا٥ف ايؿهط ع٢ً تًو ايٓعِ.
خ#ط٣ بايهف#اض َٚ#از٠ ٱظزٜ#از س#عِْٗ، ٚآٜ#١ ل       ٖٚصا ا٭زا٤ ضمح١ أ 

إِِِّّ ؤَػْيٌَُ ٍَج خًل اٱْػإ ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعا  طباهبّا ي٥٬ًُه١ ط
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ص عٓسَا قايٛا غاع١ خًل آزّ ٚ خباض اهلل عع ٚدٌ جبعٌ خًٝف١ الَ صَؼْيٌَََُُ

 .(1)صجءَؤَصَجْؼَوُ فِْيَج ٍَِْ ُّفْغِذُ فِْيَج ًََّغْفِلُ ثىذ ٍَل ا٭ضض ط

فُٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ إٔ اهلل عع ٚدٌ أْعٍ ايٓعِ ٚاشب ات غ#ابر١   
ع٢ً املػًُني ٚأقًشِٗ يتًكٝٗا باسبُس هلل ٚاٱْكطا     عبازت٘ مم#ا ٜبع#ح   
اسبعٕ ٚايرٝغ ل ْفٛؽ ايهفاض، ٚجيعًِٗ عادعٜٔ عٔ اٱفػ#از ل ا٭ضض  

ٱسػ##إ َ##ٔ ٚع##ٔ غ##فو اي##سَا٤ ٭ٕ املػ##ًُني ٜك##بشٕٛ ب##ايٓعِ ٚت##ٛايٞ ا
 عٓساهلل عع ٚدٌ أنجط ق٠ٛ َٚٓع١.

ق#٢ً اهلل  ٖٚٛ َٔ أغطاض  غتبؿاض ٚف#طح امل٥٬ه#١ ببعج#١ اي#ٓ  ضبُ#س       
٭ٕ فٝٗ#ا بساٜ#١  ظاس#١ ايفػ#از َ#ٔ ا٭ضض ببع#ح اسب#عٕ         عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ#ًِ  

ايسا٥ِ ل قًٛب ايهفاض ٚعذ#عِٖ ع#ٔ َٛاق#١ً ايفػ#از، ٚغ#عٞ املػ#ًُني       
ا٭فعاٍ بتعاٖس ا٭َ#ط ب#املعطٚف ٚايٓٗ#ٞ    اسبجٝح ٱق٬ح ايٓفٛؽ ٚتٗصٜ  

ع##ٔ املٓه##ط نٛاد##  نف##ا٥ٞ عً##ِٝٗ، يٝه##ٕٛ ٖ##صا ايتعاٖ##س سػ##١ٓ َك##اسب١  
يًُػًُني تػاِٖ ل ثباتِٗ ل َٓاظٍ ايتك٣ٛ، ٖٚٛ باب يٌٓٝ ايفهٌ اٱهلٞ 

 مما ٜعٜس ايهفاض سعّْا ٚغٝعّا، ٚجيعًِٗ ل س ٠ َٔ أَطِٖ.
ْكط َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ هلِ،   ٕ ايٓعِ اٱهل١ٝ اييت تأتٞ يًُػًُني 

ٚٚاق١ٝ َٔ ايعٛظ ٚايفاق١، ٚسكٔ َٔ اسبعٕ ٚاسبػس ملا ٜأتٞ يًهفاض َٔ ايٓعِ 
ل اسبٝا٠ ايسْٝا، فًِ تصنط اٯ١ٜ إٔ املػًُني ٜػ٪ِٖ َاٜكٝ  ايهفاض َٔ ساٍ 
اير٢ٓ ٚنجط٠ ا٭٫ٚز ل بعض ا٭َكاض ٚا٭ظ١َٓ، ٚعسّ ايصنط أعِ َٔ عسّ 

 ٱجياز ٫ٜسٍ ع٢ً عسّ ايٛدٛز، ٚازبٛاب َٔ ٚدٛٙ:ايٛدٛز، ٭ٕ عسّ ا
إٔ ٖصٙ اٯٜات دا٤ت باٱخباض عٔ إٔ املػًُني حيبٕٛ غ ِٖ  ا٭ٍٚ:

ص ىَوجؤَّْضٌُْ ؤًُْالَءِ صُذِذُّوٌَّيٌُْ ًَالَ ُّذِذُّوٌَّنٌُْ   َٔ ايٓاؽ بكٛي٘ تعا  ل أٍٚ اٯٜ#١ ايػ#ابك١ ط  

 َٚٔ حي  ٫حيعٕ بايٓع١ُ اييت تطز ع٢ً َٔ حيب٘.
تتٛا  ايٓعِ ايعا١َ ٚاشباق١ ع٢ً املػًُني ، ِٖٚ ل ؾرٌ عُا  يجاْٞ:ا

 ٜأتٞ ير ِٖ.
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د##ا٤ت آٜ##ات ايك##طإٓ مب##ا فٝ##٘  ضتك##ا٤ يًُػ##ًُني ل املع##اضف     ايجاي##ح:
اٱهل١ٝ، فٝشًُٕٛ إ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايطمحٔ ايطسِٝ ايصٟ تكٝ  ضمحت٘ 

 اشب٥٬ل نًٗا، َٚٓٗا أٌٖ ا٭ضض.
ًُٕٛ اشب  عٓس ايهفاض ٫حيػسِْٚٗ، ٚتًو آ١ٜ سُٝٓا ٜط٣ املػ ايطابع:

 ، َٔ ٚدٛٙ:(1)صخَْْشَ ؤٍَُّزٍ ؤُخْشِجَشْ ىِينَّجطِل تفهٌٝ املػًُني ٚأِْٗ ط

تٛايٞ ايٓعِ اٱهل١ٝ ع٢ً املػًُني فه٬ّ ٚ سػاّْا َ#ٔ عٓ#س اهلل    ا٭ٍٚ:
 عع ٚدٌ.

 ٌ.تعاٖس املػًُني يًٓعِ اييت تأتِٝٗ بايؿهط ٚاسبُسهلل عع ٚد ايجاْٞ:
ٜتٛد٘ املػًُٕٛ    اهلل عع ٚدٌ بايسعا٤ ٚغ٪اٍ َجٌ َا عٓس  ايجايح:

 ايهفاض ٚأسػٔ َٓ٘ ٚاهلل ٖٛ ايطظام شٚ ايك٠ٛ املتني.
ٜعًِ املػًُٕٛ إٔ َا ٜطز يًهفاض َٔ ايٓعِ  غتسضاز ٚ َتشإ  ايطابع:

ُّغَجسِعُ ىَيٌُْ فِوِ   * ؤََّذْغَذٌَُُ ؤََََّّج َُِّذُّىٌُْ دِوِ ٍِِْ ٍَجهٍ ًَدَنِ َهلِ، قاٍ تعا  ط

 .(2)صثىْخَْْشَثسِ دَو الَ َّشْؼُشًَُُ

 ػهى املنبسبت
إُِْ صُصِوذْلَ  ٚضز يفغ )تػ٪ِٖ( َطتني ل ايكطإٓ، ٚدا٤ قٛي٘ تع#ا  ط 

عٓ#سَا  ق٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ    ، ل خطاب يًٓ  ضبُس (3)صدَغَنَزٌ صَغُؤْىٌُْ

 ُٕٛ    اشبطٚز. غتٓفط ايٓاؽ يًدطٚز    تبٛى ، ٚبازض املػً
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفٝ٘  خباض بإٔ املٓافكني حيعْٕٛ  شا ْايت ايٓ   ضبُسّا  

 ٚاملػًُني ْع١ُ ٚفتض ٚغ١ُٝٓ. ٚآي٘ ٚغًِ
فٛضزت اٯ١ٜ َط٠  بكٝر١ ازبُع ٚ ضاز٠ املػًُني، َٚط٠ بكٝر١ املف#طز  

١ ٫ٚتعاضض بُٝٓٗا، ٚتًو آٜ  ،ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚ ضاز٠ ايٓ  ضبُس 
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ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ل  عذاظ ايكطإٓ،  ش إٔ املطاز بتٛد٘ اشبطاب يًٓ  ضبُس 
مشٍٛ املػًُني مجٝعّا بايٛاغط١، ٚ ٕ دا٤ يبٝإ دٗاز ايٓ  ضبُ#س   ٚغًِ 

َٚانإ ٬ٜقٝ٘ َ#ٔ ا٭ش٣ َ#ٔ املٓ#افكني ٚايهف#اض      ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
فكني ٜفطسٕٛ مبا ٜك#ٝ   ٚفٝ٘ زع٠ٛ يًُػًُني يٓكط٠ ايٓ  ٚعسّ دعٌ املٓا

 ايٓ  ضبُسّا ٚاملػًُني َٔ ا٭ش٣ ٚايهطض.
ل اشبط#اب ايع#اّ    ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ#ًِ  نُا ٜسخٌ ايٓ  ضبُس  

ص ٭ٕ ير١ اشبطاب عا١َ تؿٌُ ايٓ  إُِْ صََْغَغْنٌُْ دَغَنَزٌ صَغُؤْىٌُْيًُػًُني ط
٪َٓني ٚغٝس امل#تكني  ٚاملػًُني فٗٛ  َاّ امل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضبُسّا 

 ٚخامت ايٓبٝني.
َّجؤَُّّيَج ثىَّزَِِّ آٍَنُوٌث الَ  ٚدا٤ ايًفغ بكٝر١ اشبطاب تػ٤ٛنِ بكٛي٘ تعا  ط

، ْٚعيت ل ايصٜٔ أسفٛا ضغٍٛ اهلل (1)صصَغْإَىٌُث ػَِْ ؤَشَْْجءَ إُِْ صُذْذَ ىَنٌُْ صَغُؤْمٌُْ

ق٢ً يٕٛ ضغٍٛ اهلل باملػأي١، ٚقٌٝ نإ قّٛ ٜػأ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 غتٗعا٤ َط٠، ٚ َتشاّْا َط٠ فٝكٍٛ ي٘ بعهِٗ َٔ أبٞ،  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ٜٚكٍٛ آخط أٜٔ أب#ٞ ، ٜٚك#ٍٛ آخ#ط  شا ن#ًت ْاقت#٘ أٜ#ٔ ْ#اقيت، ف#اْعٍ اهلل         
 ععٚدٌ ٖصٙ اٯ١ٜ.

ٚٚضز أْٗا ْعيت فُٝٔ غأٍ ايٓ  ضبُسّا ٖٚ#ٛ خيط#  عً#٢ املٓ#  ع#ٔ       
ٍٛ اهلل   فاعطض عٓ٘ ست٢ عاز َطتني أٚ ث٬ث#ا ،  أل نٌ عاّ ٜا ضغاسبر " 

فك#اٍ ضغ##ٍٛ اهلل : ٚحي#و َٚ##ا ٜ٪َٓ##و إٔ أق#ٍٛ ْع##ِ ، ٚاهلل ي#ٛ قً##ت ْع##ِ     
غ#تطعتِ ، ٚي#ٛ ت#طنتِ يهف#طمت ، ف#اتطنْٛٞ نُ#ا        يٛدبت ، ٚيٛ ٚدب#ت َ#ا   

  خت٬فِٗ ع٢ً أْبٝا٥ِٗ، تطنتهِ ، فإمنا ًٖو َٔ نإ قبًهِ بهجط٠ غ٪اهلِ ٚ
 .(2)غتطعتِ ، ٚ شا ْٗٝتهِ عٔ ؾ٧ فادتٓبٛٙأفأتٛا َٓ٘ َا فإشا أَطتهِ بؿ٧ 
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ٚفٝ٘ ظدط يًُٓافكني ٚتأزٜ  يًُػًُني، ٚ ضؾازِٖ يع#سّ  تب#ا  أٖ#ٌ    
ايؿو ٚايطٜ#  بهج#ط٠ ايػ#٪اٍ ٚاٱسب#اح ل املػ#أي١، ٖٚ#ص ايتأزٜ#  سػ#١ٓ         

 تكٝ  املػًُني ٚغب  يك٬سِٗ.

 صًَإُِْ صُصِذْنٌُْ عَْ تَزٌقٛي٘ تعا  ط

ٜ#١ َ#ٔ غ#  س#طف عط#ف َ#ع أْٗ#ا د#ا٤ت ل ْع#ِ اٯٜ#تني            بتسأت اٯ
ايػابكتني، ٚايتشصٜط َٔ َٛنٛ  ايبطا١ْ يبٝإ إٔ أسهاّ ٖصٙ اٯ١ٜ أعِ َٔ 
َٛن#ٛ  ايبطاْ##١، فشت#٢ ي##ٛ مل ٜتد#ص املػ##ًُٕٛ ايهف#اض بطاْ##١ ف#إٕ ايهف##اض      

 حيعْٕٛ ساملا تكاضب ايٓع١ُ ٚايفهٌ اٱهلٞ املػًُني ن٬ّ أٚ بعهّا.
ط َٔ اٯ١ٜ حبطف ايعطف )ايٛاٚ( َع ير١ ايؿطط شاتٗ#ا  ٚدا٤ ٖصا ايؿط

) ٕ( يبٝإ  َهإ ٚقٛ  ايػ١٦ٝ،، ٌٖٚ َٓ٘  رباش ايبطا١ْ ايػ١٦ٝ ازبٛاب ْعِ، 
فهإٔ ايهفاض ٜفطسٕٛ  شا تٛيٛا َٓاق  بطا١ْ املػًُني ٚقاضٚا خاق١ هلِ، 
 ٭ْٗا غ١٦ٝ َٚكس١َ يًؿط ٚايهطض تًشل باملػًُني، ٚتًو آٜ#١ ل ْع#ِ اٯٜ#١،   
ٚعٕٛ يًُػًُني يًتكٝس بأسهاّ ايٓٗٞ ايصٟ دا٤ت ب٘ آ١ٜ ايبطا١ْ بسيٌٝ  ذباز 
ْعِ اٯٜات ٚتساخٌ َعاْٝٗا، ٚست٢ يٛ ناْٛا بعٝسٜٔ عٔ َطات  ايبطا١ْ فاِْٗ 
 ٜفطسٕٛ مبا ٜكٝ  املػًُني َٔ ايهطض مبا ٜسٍ ع٢ً عسّ أًٖٝتِٗ يًبطا١ْ.

اد١ َع٘    ايبطاْ#١  فكس ٜأتٞ ب٤٬ َٚكٝب١    املػًُني فٝؿعطٕٚ باسب
ٚاملؿٛض٠، فتأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاق١ٝ غاع١ اسبطز ٚاسباد١، ٚغببّا يٲغتبكاض ل 
ايؿس٠ ٚايطخا٤، ٚمل تكٌ اٯ١ٜ: ٚ ٕ متػػهِ غ#١٦ٝ(، نُ#ا د#ا٤ خبك#ٛم     

 اسبػ١ٓ، ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:
َؼ ٚزْٛ ايػ١٦ٝ َٔ املػًُني ٫ ٜبعح ايفطح ل قًٛب ايهفاض،  ا٭ٍٚ:

 ٕٚ إٔ ٜطٚا ايػ١٦ٝ ٚاملكٝب١ أساهت باملػًُني.فِٗ يؿس٠ غٝعِٗ ٜطٜس
شنطت اٯ١ٜ فطسِٗ بإقاب١ املػًُني بايػ١٦ٝ، ٫ٜٚعين ٖصا عسّ  ايجاْٞ:

 فطسِٗ مبؼ ٚقطب ايػ١٦ٝ َٔ املػًُني، ٭ٕ عسّ ايصنط أعِ َٔ ايٛدٛز.
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املؼ ٖٛ شات٘  قاب١ نُا قاٍ ايعطبؿطٟ )املؼ َػ#تعاض ملعٓ#٢    ايجايح:
 .(1) اٱقاب١(
زْٛ ٚقطب املكٝب١ ٚايػ١٦ٝ َٔ املػ#ًُني ٜػ#ب  ف#طح ايهف#اض،      ع:ايطاب

ٚيهٔ املؼ ٖصا ٫ حيؼ ب#٘ ٜٚسضن#٘ ن#ٌ ايهف#اض، فذ#ا٤ت اٯٜ#١ باٱق#اب١        
 باملكٝب١ ٭ٕ أثطٖا عاّ.

أزضى ايهف##اض ب##اسبؼ ٚايٛد##سإ إٔ ايػ##١٦ٝ تك## ب َ##ٔ       اشب##اَؼ:
اٯ١ٜ ايتاي١ٝ املػًُني، ٚيهٓٗا تسفع ٚتكطف عِٓٗ بآ١ٜ َٔ عٓس اهلل، ٚغتأتٞ 

ل َعطن١ أسس، ٚنٝف  ق بت اهلعامي١ َٔ املػًُني، ٚأؾا  ايهفاض بإٔ ايٓ  
ق##س قت##ٌ، ٚيه##ٔ غ##طعإ َ##ا أنتؿ##ف   ق##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚغ##ًِ ضبُ##سّا 

س#ٞ ل املعطن#١ ٜ#سفع    ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ   املػًُٕٛ إٔ ايٓ  ضبُسّا 
 ايهفاض عٔ اٱغ٬ّ .

ع ٚاشباَؼ، ٚع١ً ا٭ٍٚ أع#٬ٙ، ٭ٕ امل#ؼ   ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ ٚايطاب
أز٢ْ َطتب١ ٚأقٌ متهّٓا َٔ اٱقاب١، باٱناف١    سكٝك١ ٖٚٞ فهٌ اهلل ع#ع  
ٚدٌ ع٢ً املػًُني مبشٛ املكٝب١ ٚايػ١٦ٝ ٚإٔ زْت ٚقطبت َٔ املػًُني ٚإٔ 
ايهفاض ٜسضنٕٛ ٖصٙ اسبكٝك١ فكس ٜفطسٕٛ بسْٛ املكٝب١ َٔ املػًُني ثِ ٫ًٜبجٛا 

ا ظٚاهلا ٚ ْهؿافٗا ٚبكا٤ املػًُني ل َطات  ايعع ٚاملٓع١ ٚايك٠ٛ، ٖٚصا إٔ ٜطٚ
 ايعٚاٍ ٚاحملٛ سػ١ٓ ْٚع١ُ َٔ عٓس اهلل تهٕٛ غببّا سبعٕ ايهفاض.

ف٬  ٜؿُت ايهفاض عٓسَا تكاضب ايػ١٦ٝ املػًُني ٚيهٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ    
عِ اهلل ٜكطفٗا عٔ املػًُني بسعا٥ِٗ ٚعبازتِٗ، أٚ  بتسا٤ َٔ عٓسٙ ٖٚٛ َٔ ْ

، مما ٜػب  نآب١ ٚغِ ايهفاض ع٢ً عبٛ (2)صخَْْشَ ؤٍَُّزٍ ؤُخْشِجَشْ ىِينَّجطِعع ٚدٌ ع٢ً ط

َطن  ٱْكطاف ايػ١٦ٝ ٚايب٤٬ عٔ املػًُني بعس زْٛٙ َِٓٗ، ٚ زضاى  تكاف 
املػًُني بٓع١ُ ضب#ٛ ايػ#١٦ٝ بع#س  ق ابٗ#ا َ#ِٓٗ، ٚفٝ#٘ بع#ح يًف#ع  ل ْف#ٛؽ          

بأْ٘ ست٢ ل ساٍ  قاب١ ايػ١٦ٝ ٚاملكٝب١ املػًُني ايهفاض ٚ ْصاض هلِ، ٚ خباض 
 فأِْٗ ٫ًٜبجٛا إٔ ٜترًبٛا عًٝٗا، ٜٚتدًكٛا َٔ أنطاضٖا ٚآثاضٖا.
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 67ز اميإَعامل اٱ                                                                 ص201ط

 

َٚٔ  غباب اسبكا١ْ ٖصٙ  دتٓاب  رباش بطا١ْ َ#ٔ غ ٖ#ِ تطٜ#س هل#ِ      
 اٱغتػ٬ّ يًُكٝب١ ٚاهلعامي١.

 ٚشنطت اٯ١ٜ ايػ١٦ٝ اييت قس تكٝ  املػًُني َٚٔ َكازٜكٗا: 
 اهلعامي١ ل املعطن١. ٍٚ:ا٭

 سكٍٛ اشبػاض٠ ل اسبطب ٚايكتاٍ. ايجاْٞ:
 ظٗٛض ايفكط ٚازبٛ  ع٢ً املػًُني. ايجايح:
 ق١ً ا٭َطاض ْٚكل ايطبع. ايطابع:

 ا٭َطاض اييت تكٝ  ا٭بسإ. اشباَؼ:
 سًٍٛ َكٝب١ املػًُني. ايػازؽ:
 اشبك١َٛ ٚاشب٬ف ٚايفت١ٓ بني املػًُني. ايػابع:
   ؾطط َٔ املػًُني بايعبازات ٚايفطا٥ض.تكك ايجأَ:
 ايتدًف عٔ أزا٤ ايعنا٠ ٚزفعٗا يًُػتشكني. ايتاغع:
 ايتٗإٚ بأسهاّ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط. ايعاؾط:

 ايككٛض عٔ ٚظا٥ف خ  أ١َ أخطدت يًٓاؽ. اسبازٟ عؿط:
 ظٗٛض ايؿض ٚايبدٌ عٓس بعض املٓافكني. ايجاْٞ عؿط:

ًٍَِووونْيٌُْ ٍَوووِْ َّقُوووٌهُ ثةْوووزَُْ ىِوووِ ًَالَ ي###٘ تع###ا  طٚل غ###ب  ْ###عٍٚ قٛ 

ُْ صُصِذْلَ ٍُصِْذَزٌ َّقٌُىٌُث ص ٚاٯ١ٜ اييت بعسٖا طصَفْضِن ِ ٌْ ًَإِ ُْ صُصِذْلَ دَغَنَزٌ صَغُؤْىُ إِ

قٌٝ :  ٕ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل  (1)صقَذْ ؤَخَزَّْج ؤٍَْشََّج ٍِِْ قَذْوُ ًََّضٌََىٌَّث ًَىٌُْ فَشِدُوٌَُ 

غتٓفط ايٓاؽ    تبٛى ، قاٍ :  ْفطٚا يعًه#ِ ترُٓ#ٕٛ    ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ملا عًٝ
فكاّ دس بٔ قٝؼ ، أخٛ بين غ١ًُ َٔ بين اشبعضز ، فكاٍ :  ،بٓات ا٭قفط

ٜا ضغٍٛ اهلل !  ٥صٕ يٞ ، ٫ٚ تفتين ببٓات ا٭قفط ، فإْٞ أخ#اف إٔ اف#تن   
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ٍَِْ َّقٌُهُ ثةْزَُْ ىِِ  ًٍَِنْيٌُْطبٗٔ . فكاٍ : قس أشْت يو . فأْعٍ اهلل تعا  

 ، عٔ ابٔ عباؽ ، ٚصباٖس. (1) صثّٓجس....ًَالَ صَفْضِن ِ

فًُا ْعيت ٖصٙ اٯ١ٜ قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، يبين 
غ١ًُ : َٔ غٝسنِ   قايٛا : دس بٔ قٝؼ غ  أْ٘ خبٝ#ٌ دب#إ ! فك#اٍ عًٝ#٘     

ايفت٢ ا٭بٝض ازبعس بؿ#ط  ايػ٬ّ : ٚأٟ زا٤ أز٣ٚ َٔ ايبدٌ ، بٌ غٝسنِ 
  :بٔ اي ا٤ بٔ املعطٚض . فكاٍ ل شيو سػإ بٔ ثابت

 مبٔ قاٍ َٓا  َٔ تعسٕٚ غٝسّا   ل###ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل  ٚايكٍٛ ٫س
 دً٘ فٝٓا ٚ ٕ نإ أْهسّا#####ْب   فكًٓا ي٘ دس بٔ قٝؼ ع٢ً ايصٟ

 ضَٝتِ ب٘ دسا ، ٚ ٕ نإ أصبسّا    فكاٍ  ٚأٟ ايسا٤ أز٣ٚ َٔ ايصٟ 
 ٚسل يبؿط شٟ ايٓسا إٔ ٜػٛزّا    ٛزٙ#########ٚغٛز بؿط بٔ اي ا٤ زب 

 . (2)ٚقاٍ خصٚٙ  ْ٘ عا٥س غسا   ٘######### شا َا أتاٙ ايٛفس أْٗ  َاي
ْكل ا٭َٛاٍ، ٚعسّ قسض٠ املػ#ًُني عً#٢ ت#ٛف  ايع#س٠      ايجايح عؿط:

ٌْ دِشَِْءٍ ٍِوِْ  ًَىَنَذْيٌََُّّنُٚايػ٬ح ٚامل٪ٕٚ يًُذاٖسٜٔ ٚايرعا٠، قاٍ تعا  ط

 .(3)صثىْخٌَْفِ ًَثىْجٌُعِ ًََّقٍِْ ٍِِْ ثألٌٍََْثهِ ًَثألَّفُظِ ًَثىغَََّشَثسِ ًَدَش شْ ثىصَّجدِشَِِّ
 هطٚ أغباب اسبعٕ أٚ اشبٛف ع٢ً املػًُني. ايطابع عؿط:

  رباش املػًُني يًهفاض بطا١ْ ٚخاق١. اشباَؼ عؿط:
 ٚفا٠ بعض أ١ُ٥ املػًُني. ايػازؽ عؿط:

س دا٤ت اٯٜات ايػابك١ باٱخباض عٔ إٔ املػًُني خ  أ١َ أخطدت يك
يًٓاؽ، ٚدا٤ت بايتشصٜط َٔ  رباشِٖ بطا١ْ َٔ زِْٚٗ ، فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ 
يبٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ خ  أ١َ قس تبت٢ً باملكا٥  ٚأغباب ا٭ش٣، ٚتتعطض 

ًُني، يًٗعامي١ ٚاشبػاض٠ ل َعطن١ ٚفٝ٘ َٓع يٛقٛ  ايٝأؽ ٚاٱسباط عٓس املػ
ٚبطظر زٕٚ تأث  فطح ٚمشات١ ا٭ع#سا٤ باملػ#ًُني، فت#أتٞ املك#ٝب١ يٲْػ#إ      
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ٜٚػ#تطٝع ايك#  عًٝٗ#ا، َٚٓ#ع تع#سٟ أثاضٖ#ا، ٚق#س ٜٓك#ت ٭ٖ#ٌ ايؿ#ُات١           
ٜٚفاد٧ بفطسِٗ ٚغطٚضِٖ مبا أقاب٘ فٝشعٕ سعّْا  نافّٝا ٚجيع  يٝؼ َ#ٔ  

تفط  عٔ ٖصا املكٝب١ شاتٗا، فشػ ، بٌ مبا تٛيس عٓٗا َٔ فطح ايعسٚ، َٚاٜ
 ايفطح َٔ اٱغا٠٤ يًُػًُني.

فذا٤ت اٯ١ٜ يتشكني املػًُني َٔ ا٭نطاض اي#يت تتف#ط  ع#ٔ املك#ٝب١     
َٚا ٜٓعٍ بِٗ َٔ ايب٤٬، ٚ خباضِٖ بإٔ املكٝب١ ٚايب٤٬ َٔ ايكٛاْني ايجابت١ ل 

ص بٌٓٝ جطِخَْْشَ ؤٍَُّزٍ ؤُخْشِجَشْ ىِينَّاسبٝا٠ ايسْٝا اييت تعِ ايٓاؽ مجٝعّا، ٚيهٔ تٓفطز ط
ايجٛاب ٚا٭دط ملا أقابِٗ، فًٝؼ َٔ خػاض٠ يًُػًُني عٓس املك#ٝب١، نُ#ا   
إٔ ا٭دط ٚايجٛاب أععِ ْفعّا ٖٚٛ ؾاٌَ يًشٝا٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚيٛ ٜعً#ِ  
ايهفاض مبا أعس اهلل عع ٚدٌ يًُػًُني َٔ ايجٛاب ع٢ً ايب٤٬ ملا فطح ايهفاض 

 آ١ٜ    املُات.٭قابِٗ اسبعٕ ٚ غتٛ  عًِٝٗ ايهطب ٚايه
ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝر١ ازبُع ل اشبطاب َع اٱذباز بًفغ ايػ١٦ٝ، ٚفٝ#٘  

 ٚدٛٙ:
  قاب١ املػًُني مجٝعّا مبكٝب١ أٚ ب٤٬. ا٭ٍٚ:
 تعسز املكا٥  ٚايب٬ٜا اييت ذبٌ باملػًُني. ايجاْٞ:
 سكٍٛ املكٝب١ ٚايب٣ًٛ يًُػًِ ايٛاسس. ايجايح:
 ٌٖ بًس َٔ املػًُني.سًٍٛ املكٝب١ جبُاع١ أٚ أ ايطابع:

٫ٚتعاضض بني ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚنًٗا َٔ َكازٜل اٯ١ٜ ايهطامي#١، َٚ#ٔ   
 ايٓهت ايعكا٥س١ٜ ل اٯ١ٜ أَٛض:

ايػ١٦ٝ ايٛاسس٠ اييت تكٝ  املػًِ ذبعٕ مجٝع املػ#ًُني، ٚل   ا٭ٍٚ:
امل٪َٕٓٛ نطد#ٌ ٚاس#س   "ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اسبسٜح عٔ ايٓ  ضبُس 

 .(1)"اع٢ ي٘ غا٥ط ازبػس باسب٢ُ ٚايػٗط شا اؾته٢ ضأغ٘ تس
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املػ##ًُٕٛ أَ##١ ٚاس##س٠ ت##أتٞ اسبػ##١ٓ أٚ املك##ٝب١ هل##ِ مجٝع##ّا،   ايج##اْٞ:
مُنْضٌُْ خَْْشَ ؤٍَُّزٍ ٚٚقف ايكطإٓ املػًُني بأِْٗ أ١َ ٚأِْٗ خ  ا٭َِ، قاٍ تعا  ط

 . (1)صؤُخْشِجَشْ ىِينَّجطِ

ٛاس#س َ#ِٓٗ   َٚٔ خكا٥ل خ  أ١َ إ املك#ٝب١ اي#يت تك#ٝ  ايف#طز اي    
 نأْٗا تكٝ  ازبُٝع، ٚ شا سًت بِٗ َكٝب١ سعٕ هلا ازبُٝع.

فًصا دا٤ت اٯ١ٜ بكٝر١ ازبُع املداه ، َع  ذباز ايػ#١٦ٝ ٚاملك#ٝب١،   
 َٚا ٜفطح ب٘ ايهفاض ٚحيتٌُ ٚدّٖٛا:

املكٝب١ اييت تكٝ  املػًُني مجٝع#ّا، ناهلعامي#١ ل املعطن#١، أٚ    ا٭ٍٚ: 
 اٯف١ ا٭ضن١ٝ أٚ ايػُا١ٜٚ.

ٜف##طح ايهف##اض عٓ##س اي##ب٤٬ اي##صٟ ٜك##ٝ  ايف##طز ايٛاس##س َ##ٔ     ج##اْٞ:اي
 املػًُني.

 ايفطح َطًكّا غٛا٤ ناْت املكٝب١ عا١َ أٚ ؾدك١ٝ. ايجايح:
ٚايكشٝض ٖٛ ا٭خ  فإ ايهفاض ٜفطسٕٛ باملكٝب١ ٚايب٤٬ ايصٟ حيٌ  

 باملػًُني مجٝعّا، ٚبا٭فطاز َِٓٗ.
نُا ٚضز خبكٛم املؼ ل ٚمل تأت اٯ١ٜ باملؿان١ً ل َٛنٛ  ايػ١٦ٝ 

اسبػ١ٓ فًِ تكٌ "إٔ متػػهِ غ١٦ٝ" بٌ دا٤ت بكٝر١ اٱق#اب١ ايساي#١ عً#٢    
 ايٛقٛ ، ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:

اٱؾ##اض٠ ا   َتج##اٍ املػ##ًُني يٮَ##ط اٱهل##ٞ اي##ٛاضز ل ٖ##صٙ     ا٭ٚ :
 اٯٜات بعسّ  رباش بطا١ْ َٔ زِْٚٗ، ٭ٕ اٯ١ٜ ذبتٌُ ٚدٗني:

 ١٦ٝ يًُػًُني، ا  إٔ تكٝبِٗ فع٫.٬ّ ٜفطح ايهفاض مبؼ ايػ ا٭ٍٚ:
٫ ٜعًِ ايهفاض مبؼ ايػ١٦ٝ يًُػًُني ٱبتعازِٖ ع#ٔ ا٭خب#اض    ايجاْٞ:

 اشباق١ باملػًُني ٚأغطاضِٖ.
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ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ، ففٞ صب٤ٞ اٯ١ٜ بإقاب١ ايػ١٦ٝ يًُػًُني  عذاظ 
١ ٚقس ٫ ٜعطف ٖصا اٱعذاظ ا٫ بازبُع ل َكاّ ٚاسس بٝٓٗا ٚبني َؼ اسبػٓ

 يًُػًُني ٚسعٕ ايهفاض ب٘.
َ###ؼ ايػ###١٦ٝ يًُػ###ًُني ٫ ٜؿ###فٞ ق###سٚض ايهف###اض، فك###س               ايجاْٝ###١:

غًب##ت عً##ِٝٗ اي##ٓفؼ ايؿ##١ٜٛٗ ٚايره##ب١ٝ، ٫ٚ ٜطن##ٕٛ ا٫ مب##ا فٝ##٘ ن##طض     
 يًُػًُني.

ٜفطح ايهفاض مبا ٖٛ أزْ#٢ َ#ٔ  ق#اب١ ايػ#١٦ٝ يًُػ#ًُني فش#اٍ        ايجايج١:
طٚض، ٚيهٔ ٖصا ايػطٚض ٫ ٜكٌ ا  سكٍٛ أغبابٗا َٚكسَاتٗا ٜأخصِٖ ايػ

 َطتب١ ايفطح ايعاّ عٓسِٖ.
زيت ايتذطب١ ٚاسبؼ عٓس ايهفاض عً#٢ إ ايػ#١٦ٝ ق#س تك# ب      ايطابع١:

 ٚتسْٛ َٔ املػًُني ٚيهٓٗا غطعإ َا تعٍٚ ٚمتش٢.
٫ٚ تعاضض بني ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚنًٗا َٔ َك#ازٜل اٱعذ#اظ ل ْػ#ب١     

 ايعُّٛ ٚاشبكٛم بني اٱقاب١ ٚاملؼ.

 
 ػهى املنبسبت

ٚضزت "قٛب" ل َٛانع نج ٠ َٔ ايك#طإٓ، ٚت#أتٞ اٱق#اب١ ل اشب#      
ٚايؿ##ط، ٚمل ٜ##أتٹ يف##غ "تك##بهِ" ا٫ ل ٖ##صٙ اٯٜ##١ ايهطامي##١، ٚفٝ##٘ تٛنٝ##س    
ملٛنٛع١ٝ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطامي١ َٚا فٝٗا َٔ ايس٫ي١، ٚٚضز بكٝر١ املفطز خطابّا 

إُِْ صُصِذْلَ  ٚل آ١ٜ ٚاسس٠ طَطتني ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ   ايٓ  ضبُس 

ل شّ يًُٓافكني  (1) صدَغَنَزٌ صَغُؤْىٌُْ ًَإُِْ صُصِذْلَ ٍُصِْذَزٌ َّقٌُىٌُث قَذْ ؤَخَزَّْج ؤٍَْشََّج ٍِِْ قَذْوُ

 ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ     ٚنؿف غ٤ٛ غ#طا٥طِٖ، ف#إ ْ#اٍ اي#ٓ  ضبُ#س      
فإ املٓ#افكني حيعْ#ٕٛ،   ٚاملػًُٕٛ ايٓكط ٚايرًب١ ٚدا٤ٚا بايرٓا٥ِ َٔ ايرعٚ 

أَا  شا أقابت املػًُني َكٝب١ أٚ خػاض٠ نُا دط٣ ّٜٛ سس ٜفطح املٓافكٕٛ 
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ٱعب##طافِٗ ٚع##سّ َؿ##اضنتِٗ َ##ع املػ##ًُني ل ايكت##اٍ، ٫ٚ تك##ٝ  ايػ##١٦ٝ   
املػًُني فكط، بٌ تكٝ  ايٓاؽ عا١َ ٭ْٗ#ا َ#ٔ ايك#ٛاْني اٱبت٥٬ٝ#١ ايجابت#١      

ًَإِرَث ؤَرَقْنَج ثىنَّجطَ سَدََْز  فَشِدٌُث دِيَوج ًَإُِْ  تعا  طاييت تتكف بٗا اسبٝا٠ ايسْٝا، قاٍ 

 .(1)صصُصِذْيٌُْ عَْ تَزٌ دََِج قَذٍََّشْ ؤَّْذِّيٌِْ إِرَث ىٌُْ َّقْنَؽٌَُُ

أٟ تكٝبِٗ َكٝب١ ٚب٤٬ َ#ٔ د#سب َٚ#طض مل#ا  ق ف#ت أٜ#سِٜٗ َٚ#ا        
ْٗا مل تأتٹ فعًٛٙ َٔ ايصْٛب ٚاملعاقٞ، أَا ايػ١٦ٝ اييت تكٝ  املػًُني فا

عٔ شْ  َٚعك١ٝ ب#ٌ ٖ#ٞ  َتش#إ ٚزضؽ ٚتعً#ِٝ ل أَ#ٛض اسبٝ#ا٠ اي#سْٝا،        
 َٚٓاغب١ يٮدط ٚايجٛاب.

ٚقس دا٤ت اٯٜات مبسح املػًُني ع٢ً ق ِٖ ٚزب٥ِٛٗ    اهلل تع#ا   
ًَإَِّّوج   ثىَّزَِِّ إِرَث ؤَصَجدَضْيٌُْ ٍُصِوْذَزٌ قَوجىٌُث إَِّّوج ىِيَّووِ    عٓس ْعٍٚ ايب٤٬ ٚايهطض، قاٍ تعا  ط

 .(2)صإِىَْْوِ سَثجِؼٌَُُ

ٜٚأتٞ ايب٤٬ يًُػًُني أسٝاّْا ٭ْٗ#ِ جياٖ#سٕٚ ل غ#بٌٝ اهلل، ٜٚ#سعٕٛ     
ايٓاؽ    اٱغ٬ّ ٜٚبصيٕٛ ايٛغ#ع ل ا٭َ#ط ب#املعطٚف ٚايٓٗ#ٞ ع#ٔ املٓه#ط       
ٜٚعًُٕٛ اْ٘ ئ ٜكٝبِٗ أش٣  ٫ ب#إشٕ اهلل، ٖٚ#ٛ اي#صٟ أس#اط به#ٌ ؾ#٤ٞ       

 .(3)صصَجدَنٌُْ ًٌََّْ ثىْضَقََ ثىْجََْؼَجُِ فَذِئِرُِْ ثىيَّوًٍََِج ؤَعًُّا، قاٍ تعا  ط

ٚدا٤ت اٯٜات باٱخب#اض عُ#ا ٜك#ٝ  ايهف#اض َ#ٔ ايع#صاب ا٭ي#ِٝ ل         
، فٝأتِٝٗ ايب٤٬ ل (4) صعَُْصِْخُ ثىَّزَِِّ مَفَشًُث ٍِنْيٌُْ ػَزَثحٌ ؤَىٌٌِْاٯخط٠ قاٍ تعا  ط

ٔ ايصْٛب، ٚل اٯخط٠ تهٕٛ عاقبت٘ ايسْٝا مبا قسَت أٜسِٜٗ، َٚا أضتهبٛٙ َ
 ايعصاب ا٭يِٝ.

 َٚا ٜكٝ  املػًُني ع٢ً ٚدٛٙ:
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 سًٍٛ ايٓع١ُ بِٗ َٚكاضبتٗا هلِ. ا٭ٍٚ:
 سًٍٛ املكٝب١ باملػًُني. ايجاْٞ:
 صب٤ٞ ايٓع١ُ ٚاملكٝب١ ل إٓ ٚاسس. ايجايح:
 عسّ صب٤ٞ ْع١ُ َػتشسث١، أٚ خػاض٠ َٚكٝب١. ايطابع:

ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ، أَا ايجايح فٗٛ  عب٬يٞ ففٞ ساٍ ٚقس شنطت اٯ١ٜ ايٛد٘ 
سكٛهلُا َعّا، فإ ايهفاض ٚاملٓافكني حيعْٕٛ يًٓع١ُ، ٜٚفطس#ٕٛ يًُك#ٝب١،   
ٚأَا ايٛد٘ ايطابع فإ املػًُني ل ْع١ُ زا١ُ٥ ٖٚٞ ْع١ُ اٱامي#إ ٚايػ#ه١ٓٝ   
ٚايطنا بفهٌ اهلل، يصا د#ا٤ت اٯٜ#١ ايػ#ابك١ باٱخب#اض ع#ٔ  َ#ت٤٬ ْف#ٛؽ        

بايرٝغ، ٚيهٔ مبذ٧ ايٓع١ُ يًُػًُني جيتُع ايرٝغ ٚاسبعٕ ل قسٚض  ايهفاض
 ايهفاض ٚاملٓافكني.
 صَّفْشَدٌُث دِيَجقٛي٘ تعا  ط

تبني اٯ١ٜ َا ل ْفٛؽ ايهفاض َٔ ايرٝغ ٚاسبػس ع٢ً املػ#ًُني حبٝ#ح   
 شا دا٤ اي#ب٤٬ ٚاملك#ٝب١ يًُػ#ًُني ٜفطس#ٕٛ بٗ#ا، ٖٚ#ٌ ٖ#صا ايف#طح نٝفٝ#١          

ط ٜعٗط عً#٢ ازب#ٛاضح، ازب#ٛاب ٖ#ٛ ايج#اْٞ خكٛق#ّا ٚإ       ْفػا١ْٝ أّ أْ٘ أَ
اٯ١ٜ دا٤ت بكٝر١ ازبُع ٚسكٍٛ َا ٜسٍ ع٢ً ايفطح ايعاّ عٓس ايهفاض مبا 
حيٌ باملػًُني َٔ املكا٥  ٚأغباب اسبعٕ، ٚفطسِٗ ٖصا َٔ ايفطح املصَّٛ 

وُ الَ صَفْشَحْ إِرْ قَجهَ ىَوُ قٌٍَُْيكبض َٛنٛع٘ ٚغبب٘ ايصاتٞ، ٚل ايتٓعٌٜ ٚضز ل قاضٕٚ ط

 .(1) صإَُِّ ثىيَّوَ الَ ُّذِخُّ ثىْفَشِدِ َ

ٚنإ ق#اضٕٚ ق#س بر#٢ عً#٢ َٛغ#٢ ٚعً#٢ ب#ين  غ#طا٥ٌٝ بهج#ط٠ امل#اٍ           
ًٓه#٘ فطع#ٕٛ عً#٢ ب#ين  غ#طا٥ٌٝ فعًُٗ#ِ،          ٚايٛيس ٚ ظٗاض ايب#صر ، ٚقٝ#ٌ َ
ٚفطح ايهفاض املصنٛض ل اٯ١ٜ أؾس قبشّا َٔ فطح قاضٕٚ، ٭ٕ فطسِٗ ي#ٝؼ  

 خيكِٗ، بٌ مبا ٜكٝ  املػًُني َٔ ايهطض ٚايب٤٬. بأَط شاتٞ
فاٯ١ٜ ٚإ دا٤ت بكٝر١ اشبطاب    املػًُني  ٫ اْٗا تتهُٔ ايتٛبٝذ  

ٚايتبهٝت يًهفاض، ٚتفهض غ٤ٛ غطٜطتِٗ ٚقبض ْٛاٜاِٖ، ٚتسعٛ املػ#ًُني  
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يًشصض ٚاسبٝط١ َِٓٗ، ٚ دتٓاب  رباشِٖ بطا١ْ ٚخاق١، َٚ#ٔ أغ#طاض ْف#ذ    
آزّ إ دعٌ ايٓ#اؽ ٜ#طسِ بعه#ِٗ بعه#ّا ٚي#ٛ عً#٢ عب#ٛ        اهلل َٔ ضٚس٘ ل 

املٛدب١ ازبع١ٝ٥، ٚإ حيعْٛا ملا ٜكٝ  بعهِٗ َٔ اي#ب٤٬ ٚايه#طض ٜٚتذً#٢    
 ٖصا ل س  املػًُني يًٓاؽ.

 ش ٜتفط  عٓ٘ سعِْٗ عٓس  قاب١ بع#ض ايٓ#اؽ اي#ب٤٬ ٚايه#طض بر#ض       
 ٜتكف بٗا ايٓعط عٔ امل١ً ملفاِٖٝ ا٭خ٠ٛ اٱْػا١ْٝ، ٚفها٥ٌ ا٭خ٬م اييت

املػًُٕٛ، ٚأثط ايصنط ٚايعباز٠ ل تٗصٜ  ْفٛغِٗ، َٚا ٜعٗطٙ ايهف#اض َ#ٔ   
ايفطح َٔ َكازٜل قٛي#٘ تع#ا  ظٗ#ٛض ايبره#ا٤ عً#٢ أيػ#ٓتِٗ، َٚ#ا ربفٝ#٘         
قسٚضِٖ ٚنإٔ فٝ٘ ؾفا٤ يكسٚضِٖ ٚايرٝغ ايصٟ ٜعه#ٕٛ بػ#بب٘ أه#طاف    

 أقابعِٗ.
  املػ#ًُني،  ٚدا٤ت اٯ١ٜ بصنط ايفطح ايصٟ ٜكٝ  ايهف#اض مم#ا ٜك#ٝ   

ٌٖٚ ٜتفط  عٔ ٖصا ايفطح ايتعسٟ ٚضبا٫ٚت اٱنطاض باملػًُني، ازب#ٛاب  
إ ايكسض املتٝكٔ َٔ اٯ١ٜ ٖٛ  ظٗاض ايهفاض ايفطح مبا ٜكٝ  املػ#ًُني، أَ#ا   
 رباش املكٝب١ ٚغ١ًٝ حملاٚي١ اٱدٗاظ ع٢ً املػًُني فٗ#صا َٛن#ٛ  آخ#ط، ق#س     

ٍ ايفطح عٓس عُّٛ ايهفاض ٜهٕٛ ايفطح َكس١َ ي٘، ٚأخ ت اٯ١ٜ عٔ سكٛ
مبا ٜكٝ  املػًُني، ٚيٛ زاض ا٭َط بني  ستُاٍ  ضاز٠ اٯٜ#١ سك#ٍٛ ايف#طح    

 عٓس ؾطط َِٓٗ، ٚبني سكٛي٘ عٓس ازبُٝع.
فايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ ٭قاي١ ايعُ#ّٛ، ٚصب#٤ٞ اٯٜ#١ بك#ٝر١ اٱه#٬م       

 "ٜفطسٛا".
ايكطإٓ  ٚتبني اٯ١ٜ َا ٜهُطٙ ايهفاض َٔ ايعسا٤ يًُػًُني، ٚقس دا٤ ل

َسح ٭ٌٖ ايهتاب ايصٜٔ ٜفطسٕٛ بٓعٍٚ آٜات ايكطإٓ َٚا فٝٗا َٔ ا٭سهاّ 
ٜٚسٍ ٖصا ايفطح بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ ع٢ً  قطاضِٖ بإ ايكطإٓ ْاظٍ َٔ عٓس 

 .(1)صًَثىَّزَِِّ آَصَْْنَجىٌُُ ثىْنِضَجحَ َّفْشَدٌَُُ دََِج ؤُّْضِهَ إِىَْْلَاهلل عع ٚدٌ، قاٍ تعا  ط
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َٔ أغًِ َٔ ايٝٗٛز نعبس اهلل بٔ غ٬ّ ٚأخٝ٘ ٚأقشابُٗا  ٚقٌٝ ٜطٜس
َٚٔ أغًِ َٔ ايٓكاض٣ ِٖٚ مثإْٛ ضد٬ّ: أضبعٕٛ بٓذطإ، ٚ ثٓإ ٚث٬ثٕٛ 

 بأضض اسببؿ١، ٚمثا١ْٝ َٔ أٌٖ ايُٝٔ.
َٚٔ اٯٜات إ فطح ايهف#اض ٜتعً#ل ب#صات ايػ#١٦ٝ، ٚي#ٝؼ مب#ا أق#اب        

ِ" ٚفٝ٘  ؾاض٠ ا  ق#بض َتعً#ل   املػًُني، فًِ تكٌ اٯ١ٜ "ٜٚفطسٛا مبا أقابه
ٖصا ايفطح ٚاْ٘ ايػ١٦ٝ، ٖٚٞ َص١ََٛ ؾ#طعّا ٚعك#٬ّ، ٚا٭ق#ٌ إ ايٓف#ٛؽ     
تٓفط َٓٗا، ٚيهٔ ايصٜٔ ٜكُٕٝٛ ع٢ً  ضتهاب ايػ#٦ٝات ٚاي#صْٛب ٜفطس#ٕٛ    

 بايػ١٦ٝ ٚايب١ًٝ اييت ذبٌ باملػًُني.
ٚدا٤ اٱخباض عٔ فطح ايهفاض ٖصا يٝه#ٕٛ زع#٠ٛ يًُػ#ًُني يًت#ساضى     

ً##  عً##٢ آث##اض املك##ٝب١، ٚل اٯٜ##١ س##ح يًُػ##ًُني يًتع##إٚ ٚايت##آظض   ٚايتر
 ٚايتُػو بايكطإٓ ٚايػ١ٓ ملٓع مشات١ ا٭عسا٤.

ٖٚصٙ اٯ١ٜ َٔ عًِ ايرٝ  ملا فٝٗا َٔ اٱخباض ع#ٔ س#اٍ ايهف#اض عٓ#س     
سًٍٛ ايب١ًٝ ٚاملكٝب١ عٓس املػًُني، فعٓسَا تكٝ  ايفطز ٚازبُاع١ ايبً#٣ٛ  

ٜٓؿرًٕٛ بٗا، ٫ٚ ًٜتفتٕٛ    غ ِٖ  ٫ َٔ ٜعٗ#ط  ٚذبٌ بِٗ املكٝب١ فاِْٗ 
املٛاغا٠، ٚاميس هلِ ٜس ايعٕٛ ٚاملػاعس٠، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتطًع املػ#ًُني  
عٔ ساٍ ايهفاض َٚا فٝ٘ َٔ ايؿُات١ ٚايفطح عٓسَا ٜك#ٝ  املػ#ًُني ن#طض    
ٚتًشل بِٗ خػاض٠، مما ٜبعح ل ْفٛؽ املػًُني ايععّ ع٢ً دباٚظ آثاض تًو 

 .اشبػاض٠
يصا تط٣ املػًُني خيطدٕٛ َٔ املكا٥  ٚاحملٔ حباٍ أق#٣ٛ مم#ا ن#اْٛا     

عًٝ٘، َٚٔ أغباب ٖصا اشبطٚز  دتٓابِٗ  رباش بطا١ْ َٔ غ ِٖ، فًٛ ناْت 
عٓسِٖ بطاْ#١ غ#١٦ٝ يػ#عت ملٓ#ع املػ#ًُني َ#ٔ دب#اٚظ املك#ا٥  ٚايػ#٦ٝات،          

فٛفِٗ، ٚساٚيت  ٜكاعِٗ ل ضب١ٓ ٚب٤٬  نال، ٚبعح اٱضباى ٚايفت١ٓ ل ق
ٚدبطأ املٓافكني ل ايتكسٟ ي١ٜ٫ًٛ ٚايٛظا٥ف شات ايؿإٔ ٚايتأث ، ٚايتػًٌ 
   َٓاظٍ اسبٌ ٚايعكس، ٚيهٔ اٱخباض اٱهلٞ عٔ فطح ايهفاض مب#ا ٜك#ٝ    
املػًُني ٚغ١ًٝ َباضن١ ٱضتكا٤ املػًُني ل َطات  املعطف١ اٱهلٝ#١، ٚغ#٬ح   
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َٚسضغ#١ ل ايعً#ِ ب#أسٛاٍ     ملٛاد١ٗ املكا٥  ٚامله#ط ٚايهٝ#س ل إٓ ٚاس#س،   
 ٚأٌٖ املًٌ ٚايٓشٌ.

 ػهى املنبسبت
ٚضزت َاز٠ "فطح" ل ايكطإٓ  ثٓتني ٚعؿطٜٔ َ#ط٠، ٚمل ت#طز ل غ#ٛض٠    
ايبكط٠، ٚدا٤ت ل غٛض٠ آٍ عُطإ ث٬خ َطات، ٖٚٛ أن  عسز َٓٗا ٜصنط 

 ل غٛض٠ ٚاسس٠.
اٍ تع#ا   فكس دا٤ ل ايجٓا٤ ع٢ً اجملاٖسٜٔ ايصٜٔ قتًٛا ل غبٌٝ اهلل ق#  

ٌْ ثىيَّوُ ٍِِْ فَعْيِوِط يٲخباض عُا سباِٖ اهلل عع ٚدٌ َٔ  (1) صفَشِدِ َ دََِج آصَجىُ

ايهطا١َ ٚاملٓعي#١ ايطفٝع#١ ل اٯخ#ط٠، ٚا٭َ#ٔ َ#ٔ ع#صاب اي# ظر ٚايبؿ#اض٠         
الَ صَذْغَذََِّ ثىَّزَِِّ َّفْشَدٌَُُ دََِج ؤَصٌَث بازب١ٓ ٚٚضز ل شّ املٓافكني قٛي٘ تعا  ط

 .(2)صذِذٌَُُّ ؤَُْ ُّذََْذًُث دََِج ىٌَْ َّفْؼَيٌُثًَُّ

 ش ْعيت ل املٓافكني ايصٜٔ ٜتدًفٕٛ عٔ ازبٗاز َ#ع ضغ#ٍٛ اهلل، ف#إشا    
ضدع املػًُٕٛ  عتصضٚا هلِ بأِْٗ ضأٚا املكًش١ ل ايتدًف، ٚحيُ#سٚا مب#ا   
يٝػٛا عًٝ٘ َٔ اٱاميإ، ٖٚٛ املطٟٚ عٔ أبٞ غعٝس اشبسضٟ ٚظٜس بٔ ثابت، 

ْعيت ل مجاع١ َٔ ايٝٗٛز أش أسبٛا إٔ حيُسٚا ب#اِْٗ أتب#ا   ب#طاِٖٝ    ٚقٌٝ 
 ٚأْ٘ نإ ٜٗٛزّٜا.

ٚايتبأٜ ل َٛنٛ  ايفطح ٜبني إ َٔ ايفطح َا يٝؼ مبصَّٛ، َٚٓ٘ َا 
قُووْ دِفَعْووِ ثىيَّووِ ًَدِشَدََْضِووِ فَذِوزَىِلَ      دا٤ خبكٛم ْع١ُ اهلسا١ٜ ٚاٱاميإ، قاٍ تعا  ط

 .(3) صخَْْشٌ ٍََِّج َّجََْؼٌَُُ فَيَْْفْشَدٌُث ىٌَُ
ق#ٌ   -ٚعٔ أبٞ بٔ نع#  ) إٔ ضغ#ٍٛ هلل ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚغ#ًِ ت#٬       

 .(1) فكاٍ : بهتاب اهلل ٚاٱغ٬ّ -بفهٌ اهلل ٚبطمحت٘ 
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ٚدا٤ ايكطإٓ بايصّ ع٢ً ايفطح ايبطط ٚاي ف ايصٟ مل ٜكابٌ بايؿهط هلل 
ع#ع ٚد#ٌ ٚمل ت#أتٹ     تعا ، ٚأعطنٛا عٔ نٕٛ ايٓعِ ايس١ْٜٛٝ َٔ عٓ#س اهلل 

ًَفَشِدٌُث دِجىْذََْجرِ ثىذَُّّْْج ًٍََج ثىْذََْجرُ ثىوذَُّّْْج فِوِ ثٓخِوشَرِ إِالَّ    بػعِٝٗ ٚنػبِٗ، قاٍ تعا  ط

 .(2)صٍَضَجعٌ

ٌٖٚ فطسِٗ بايػ١٦ٝ اي#يت تك#ٝ  املػ#ًُني َ#ٔ عَُٛ#ات ف#طسِٗ ل       
هلل ع#ع ٚد#ٌ   اسبٝا٠ ايسْٝا، ازبٛاب ٫، ٭ٕ املطاز َٔ اٯ١ٜ أع٬ٙ َ#ا بػ#ط ا  

يًهفاض َٔ ايٓعِ ٖٚٞ َٔ ضمحت٘ ل ايسْٝا اييت تكٝ   اي  ٚايفادط ٚتهٕٛ 
َٛنٛعّا يٲبت٤٬ ٚاٱختٝاض، يٝهٕٛ  مثِٗ َطنبّا َ#ٔ ايبط#ط ٚا٭ؾ#ط ب#ايٓعِ     
ايس١ْٜٛٝ اييت تأتِٝٗ فه٬ّ َ#ٔ اهلل ، َٚ#ٔ ايف#طح مب#ا ٜك#ٝ  املػ#ًُني َ#ٔ        

يًجٛاب ايععِٝ، ٚيٛ عًِ ايهفاض إٔ َا ا٭ش٣ ٚايهطض  َتشاّْا ٚتعًُّٝا ٚغببّا 
أقابِٗ َٔ ايٓعِٝ ل ايسْٝا نكطط٠ َٔ ايبشط ل دٓ  ْعِٝ اٯخط٠ ٭قًشٛا 

 أْفػِٗ يٰخط٠ بايتٛب١ ٚاٱاميإ.
ٚيٛ ٜعًِ ايهفاض ٚاملٓافكٕٛ َا يًُػًُني َٔ ايبسٍ ٚايجٛاب عً#٢ َ#ا    

ب١ ٭ٕ  ْتفا  ًٜكٕٛ َٔ ايب٤٬ ٚاملكا٥  سبعْٛا عٓسَا تكٝ  املػًُني َكٝ
املػ#ًُني أن#  َ#ٔ إٔ حيك#٢، فٗ#ٞ هل#ِ ل اي#سْٝا َٛعع#١ ٚزضؽ ٚغ##ب          
يًذ٤ٛ    اهلل عع ٚدٌ بايسعا٤، ٚاٱْكطا  ا  ايعباز٠، ٚل اٯخ#ط٠ ٜ#أتٞ   

 ازبعا٤ عًٝٗا بايجٛاب.

 قبنىن اندػبء ندفغ انسيئت
يك##س دع##ٌ اهلل ع##ع ٚد##ٌ اٱْػ##إ خًٝف##١ ل ا٭ضض ٚتفه##ٌ ٚضظق##٘ 

٤، ٚدعً٘ سب٬ّ ممسٚزّا يٝؼ َٔ ساد  أٚ بٛاب أٚ بطظر حيٍٛ غ٬ح ايسعا
زٕٚ ٚق##ٛي٘ ا  اهلل ع##ع ٚد##ٌ، ٚي##ٝؼ َ##ٔ مث##١ َػ##اف١ أٚ ٚق##ت ٜػ##ترطق٘  
ٚقٍٛ اي#سعا٤ ا  اهلل ع#ع ٚد#ٌ فشامل#ا ٜك#سض َ#ٔ ايعب#س ٜػ#ُع٘ اهلل ع#ع          
ٚدٌ، َٚٔ اٯٜات إ ايسعا٤ يٝؼ غ٬سّا ٜتٛق#ٌ ايٝ#٘ اٱْػ#إ بايتذطب#١     
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 .  26غٛض٠ ايطعس  (2) 



                                                                  ص212ط                                                                 67ز اميإَعامل اٱ

 

دسإ فكط، بٌ دا٤ بأَط َٔ عٓس اهلل ع#ع ٚد#ٌ ق#اٍ تع#ا      ٚاسبٛاؽ ٚايٛ
 .(1) صثدْػٌُِِّ ؤَعْضَجِخْ ىَنٌُْط

َٚٔ اٯٜات اْ٘ غبشاْ٘ قطٕ اٱغتذاب١ با٭َط بايسعا٤، فًِ تأتٹ آٜ#١   
با٭َط بايسعا٤ ٚاٯخط٣ باٱغتذاب١، ٚمل تأتٹ اٯ١ٜ بكٝر١ ازب١ًُ اشب ٜ#١  

تُاٍ قطفٗا ا   غ#تشباب اي#سعا٤،   "ايصٜٔ ٜسعٕٛ اهلل ٜػتذٝ  هلِ" ٱس
بٌ دا٤ت اٯ١ٜ بكٝر١ ا٭َط ايصٟ حيٌُ ع٢ً ايٛدٛب، "ٚضٟٚ عٔ ضغٍٛ 

، (2): ايسعا٤ ٖٛ ايعباز٠، ٚقطأ ٖصٙ اٯ١ٜ أع٬ٙ"ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاهلل 
 ٚعٔ  بٔ عباؽ أفهٌ ايعباز٠ ايسعا٤.

املػًُني يكس أخ ت اٯ١ٜ ضبٌ ايبشح بإٔ ايهفاض ٜفطسٕٛ  شا أقابت 
غ##١٦ٝ ْٚعي##ت بٗ##ِ َك##ٝب١، ٚفٝ##٘ زع##٠ٛ يًُػ##ًُني يًت##ٛقٞ ٚاسبٝط##١ َ##ٔ              

 أَٛض:
 ْعٍٚ املكٝب١ ٚايب٤٬ بِٗ. ا٭ٍٚ:
 مشات١ ايهفاض ٚاملٓافكني بِٗ. ايجاْٞ:
تطت  ا٭نطاض ع٢ً املكٝب١ ٚايب٤٬، ٜٚهٕٛ ايتٛقٞ ٚاسبٝط#١   ايجايح:

 ع٢ً أقػاّ َٓٗا:
 ٚايتكٝس ل أزا٤ ايفطا٥ض ٚايعبازات. اٱخ٬م ل ايعباز٠، ا٭ٍٚ:
ايتُػ##و ب##ايكطإٓ ٚايػ##١ٓ، ٚ دتٓ##اب ايفطق##١ ٚاشب##٬ف ب##ني      ايج##اْٞ:

 .(3) صًَثػْضَصٌَُِث دِذَذْوِ ثىيَّوِ جََِْؼًج ًَالَ صَفَشَّقٌُثاملػًُني، قاٍ تعا  ط
اٱس اظ َٔ اٯث#اض اي#يت ربًفٗ#ا املك#ٝب١ ل ايٓف#ٛؽ، ٚع#امل        ايجايح:

 ا٭فعاٍ.
 رب##اش املك##ٝب١ ٚاشبػ##اض٠ غ##ببّا يٲتع##اظ، ٚ دتٓ##اب أغ##بابٗا      ب##ع:ايطا

 َٚكسَاتٗا.

                                                 

 .  60غٛض٠ غافط  (1) 
 . 3/434ايهؿاف  (2) 
 َٔ ايتفػ  ٚايصٟ دا٤ خاقّا بتفػ  ٖصٙ اٯ١ٜ. 47اْعط ازبع٤  (3) 
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ايتٛد##٘ ا  اهلل ع##ع ٚد##ٌ باي##سعا٤، ٖٚ##ٛ غ##٬ح ا٭ْبٝ##ا٤،   اشب##اَؼ:
ٚدا٤ت اٯ١ٜ ضبٌ ايبشح بكٝر١ ايؿطط، ٚ ٕ تكبهِ غ١٦ٝ، ٚفٝ٘  ؾاض٠    

ػ#   ايًذ٤ٛ    ايسعا٤ ٚتٛنٝس سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايكطإٓ ٫ٜكف عٓس سسٚز تف
آٜات٘ بعهٗا يبعض، بٌ تٗسٟ اٯ١ٜ َٓ٘    ايعٌُ مبه#اَني اٯٜ#١ ا٭خ#ط٣    
يٝبً##غ فٝ##٘ املػ##ًُٕٛ َطات##  ايهُ##اٍ اٱْػ##اْٞ، ٜٚك##اضبٛا مس##ت امل٥٬ه##١، 

 ٜٚٓايٛا ايجٛاب ايععِٝ ل اٯخط٠.
ص ٫ٚ ًَإُِْ صُصِووذْنٌُْ عَووْ تَزٌفك##س د##ا٤ت اٯٜ##١ بٓػ##ب١ ايفع##ٌ    ايػ##١٦ٝ ط  

 ٍَج ّا أٚ مجاع١ أٚ أ١َ  ٫ بإشٕ اهلل عع ٚدٌ قاٍ تعا  طتكٝ  ايػ١٦ٝ فطز

، نُا دا٤ خبكٛم َاٜك#ٝ  املػ#ًُني   (1)صؤَصَجحَ ٍِِْ ٍُصِْذَزٍ إِالَّ دِئِرُِْ ثىيَّوِ

ُِ ثىيَّوِو       أٜهّا ق#اٍ غ#بشاْ٘ط   ُِ َفِذوِئْر ََْؼوج ًَ ثْىَضَقوَ ثْىَج ٌْ َّو  ٌْ ٍَوج َؤَصوجَدُن ، أٟ (2)صًَ
، يتدًٝ٘ ايهف#اض، ٚإٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ ت#طنِٗ     َاسبل املػًُني ل َعطن١ أسس

ٜتُازٕٚ ل ايتعسٟ ع٢ً املػًُني، ملٛنٛع١ٝ اٱشٕ بني املأشٕٚ ي٘ ٚغاٜت#٘،  
 ٚنصا َا ٜأتٞ َٔ اشب  ٚايٓعِ فٗٞ بأَط اهلل عع ٚدٌ.
 ٚحيتٌُ ايسعا٤ خبكٛم قطف املكٝب١ ٚدّٖٛا:

ذُوٌث ثىيَّووُ ٍَوج    ََّْضبٛ املكٝب١ ٚايػ١٦ٝ، ٚعسّ س#سٚثٗا، ق#اٍ تع#ا  ط    ا٭ٍٚ:

 ص.َّشَجءُ ًَُّغْذِشُ ًَػِنْذَهُ ؤًُُّ ثىْنِضَجحِ

 ايتدفٝف َٔ سس٠ ٚؾس٠ املكٝب١ بايسعا٤ ٚغ٪اٍ اهلل عع ٚدٌ. ايجاْٞ:
 تأدٌٝ أٚإ املكٝب١. ايجايح:
 زفع أنطاض املكٝب١ ٚايػ١٦ٝ، َٚاٜ ت  عًٝٗا َٔ ا٭ش٣. ايطابع:

ع ع#ِٓٗ اي#ب٤٬، ٫ٜٚك#ف    فبايسعا٤ ٜٓذٛ املػًُٕٛ َٔ املكا٥  ٜٚ#سف  
ايسعا٤ عٓس ْعٍٚ ايب٤٬ ٚضبٛٙ، بٌ أْ٘ ٜٓفع املػًُني ست٢ يٛ ْعٍ ايب٤٬، بإٔ 
ٜكطف عِٓٗ اهلل آثاضٙ ف ٣ شات املكب١ تكٝ  املػًُني ٚغ ِٖ، فٝه#ٕٛ  

                                                 

 .  11غٛض٠ ايترابٔ  (1) 
 .   166غٛض٠آٍ عُطإ  (2) 
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ٚقعٗا ٚأثطٖا ع٢ً اير  نب ّا، أَا املػًُٕٛ فإِْٗ ًٜذإٔٚ ا  غ٬ح ايسعا٤ 
  هلِ ا٭دط ٚايج#ٛاب ل اٯخ#ط٠ عً#٢ اٱق#اب١     فٝػتذٝ  هلِ اهلل، ٜٚهت

ب##ايب٤٬ ، ٚعً##٢ ايك##  عًٝ##٘ ، ٚايتٛد##٘    غ##٬ح اي##سعا٤ ٚاملػ##أي١، ٫ٚ    
ٜٓشكط ايسعا٤ حباٍ ايؿس٠ ٚأٚإ املكٝب١ أٚ ظٗٛض أَاضاتٗا َٚك#سَاتٗا،  ش  
دا٤ت اٯ١ٜ ايهطامي١ بكٝر١ اٱه٬م ايؿاٌَ سب#اٍ اسب#طب ٚايػ#ًِ، ٚن#إ     

ٜ#سعٛ اهلل ل سٛا٥ذ#٘ نً#ٗا، ٚل     اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ    ق#٢ً  ايٓ  ضبُ#س  
ايؿس٠ ٚايطخا٤، ٚفٝ٘ َسضغ١ تأزٜب١ٝ يًُػًُني، ٚزع٠ٛ يٲقتسا٤ ب٘ ل باب 

 ايسعا٤.
 ٕ غ٪اٍ اهلل عع ٚدٌ بكطف ايػ٦ٝات ٜسٍ بايس٫ي#١ ايته#١ُٝٓ عً#٢    

  غتشهاض أَٛض ل ايٛدٛز ايصٖين:
 اٱقطاض بايعبٛز١ٜ هلل عع ٚدٌ. ا٭ٍٚ:

َكايٝس ا٭َٛض بٝس اهلل عع ٚدٌ، ٫ٚحيسخ ؾ٧ ل ا٭ضض ٫ٚ  يجاْٞ:ا
 ل ايػُا٤  ٫ مبؿ٦ٝت٘ ٚ شْ٘ غبشاْ٘.

  ستُاٍ ٚقٛ  املكٝب١ ٚايب٤٬. ايجايح:
 عسّ ايطنٕٛ    ايسْٝا ٚظٜٓتٗا. ايطابع:

  زضاى اسباد١ ا  اهلل عع ٚدٌ ٚضمحت٘ ٚعْٛ٘ َٚسزٙ. اشباَؼ:
٤ ب#اب يكه#ا٤ اسب#ٛا٥ر، ٚزف#ع اي#ب٤٬،      ايتػ#ًِٝ ب#إٔ اي#سعا    ايػازؽ:

 ٚقطف املكا٥ .
املػ##ًُٕٛ خ##  أَ##١،  ش ضظقٗ##ِ اهلل اي##سعا٤، ٚٚع##سِٖ عًٝ##٘  ايػ##ابع:

باٱغتذاب١ ٚمل جيعٌ سسّا ملٛانٝع ايسعا٤ ٚاملػأي١، بٌ ٖٞ َطًك#١ تؿ#ٌُ   
 مجٝع أَٛض ايسْٝا ٚاٯخط٠.

١ يًشٝ#ا٠  ٚ ش دعٌ اهلل ايب٤٬ ٚاملكا٥  َ#ٔ ايك#فات ايجابت#١ ٚامل٬ظَ#    
اي#سْٝا، فإْ#٘ غ#بشاْ٘ دع#ٌ اي##سعا٤ نٓ#ع ايػ#ُا٤ ل ا٭ضض، ٚغ#٬سّا عٓ##س        
اٱْػإ ملٛاد١ٗ ٖصٙ ايكف١ ل اسبٝا٠ ايسْٝا، ٚفٝ٘ زع٠ٛ يٲْػإ يًتٓ#عٙ َ#ٔ   
اسبػس، ٚمتين ظٚاٍ ْع١ُ غ ٙ، ٚ ْتكاهلا يٓفػ٘،  ش إٔ ايسعا٤ َسضغ١ يٌٓٝ 
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اشب#عا٥ٔ بٝ#سٙ تع#ا ، ٖٚ#ٛ     اشب  نً٘ َ#ٔ عٓ#س اهلل ع#ع ٚد#ٌ، ٚايعً#ِ ب#إٔ       
 غبشاْ٘ ٜٗ  ملٔ  ٜسعٛٙ.

فايسعا٤ ٚقا١ٜ َٔ املكٝب١ ٚايػ١٦ٝ، ٚٚغ١ًٝ ٱغتبساهلا باسبػ١ٓ ٚايٓع١ُ  
ٚاٱسػإ اٱهلٞ، ٚتًو آ١ٜ ٫ ٜكسض عًٝٗا أسس غ  اهلل ، ٖٚٞ َ#ٔ ب#سٜع    
قٓع٘ تعا ، ٚععِٝ فهً٘ ع٢ً ايٓ#اؽ، ٚق#س ف#اظ بٗ#ا ا٭ْبٝ#ا٤ ٚأق#شابِٗ       

ن١ نطامي١ عٓس املػًُني، ٚدا٤ ايكطإٓ ببٝاْٗا ٚتجبٝتٗا، ٚتأنٝس ايٛعس يتبك٢ تط
 اٱهلٞ بٗا.

ٚل  ظٗاض املػًُني ساٍ اشبهٛ  ٚاشبؿٛ  هلل ع#ع ٚد#ٌ، ٚايتٛد#٘     
  يٝ٘ بايسعا٤ بًشاظ املكاّ َٚٛنٛ  ٖصٙ اٯٜات أَٛض:

 بعح ايٝأؽ ٚايفع  ل ْفٛؽ ايهفاض. ا٭ٍٚ:
 .ظٜاز٠ غٝغ ٚسٓل ايهفاض ايجاْٞ:
  ْ٘ َٔ  غباب عض ايهفاض أْاًَِٗ ع٢ً املػًُني. ايجايح:
ل ايسعا٤ غ٢ٓ عٔ  رباش ايهفاض بطا١ْ، ملا فٝ٘ َ#ٔ ايًذ#٤ٛ ا     ايطابع:

 .(1)صؤَىَْْظَ ثىيَّوُ دِنَجفٍ ػَذْذَهُاهلل عع ٚدٌ، قاٍ غبشاْ٘ ط

ايسعا٤ ٚغ١ًٝ حملٛ ايصْٛب، ٚزفع يػ٤ٛ ايعاقب١ ٚأغباب٘ فُٔ  اشباَؼ:
 َا ٜتعك  ايصْ  ٚاملعك١ٝ، فٝأتٞ ايسعا٤ يكطف٘. ايب٤٬

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايسعا٤ ٚاق١ٝ َٔ نٝس َٚهط ايهف#اض   ايػازؽ:
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ : أ٫ أزيهِ ع٢ً غ#٬ح ٜٓذ#ٝهِ   قاٍ ضغٍٛ اهلل 

َٔ أعسا٥هِ ٜٚ#سض أضظاقه#ِ   ق#ايٛا : بً#٢ . ق#اٍ : ت#سعٕٛ ضبه#ِ بايًٝ#ٌ         
 .(2)٪َٔ ايسعا٤ٚايٓٗاض فإٕ غ٬ح امل

                                                 

 .  36غٛض٠ ايعَط  (1) 
 .90/294حباض ا٭ْٛاض  (2) 
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ٚايسعا٤ أعِ َٔ املػأي١ فكس ٜأتٞ مبع٢ٓ ايتػبٝض ٚاسبُس، ٚتٓعٜ٘ َكاّ 
ًَآخِوشُ  ايطبٛب١ٝ نُا ل أٌٖ ازب١ٓ  ش أْ٘ ٫تهًٝف فٝٗا، ٚقس ٚضز قٛي٘ تعا  ط

 .(1)صدَػٌَْثىٌُْ ؤَُْ ثىْذََْذُ ىِيَّوِ سَح  ثىْؼَجىََِ َ

ايف##طح مب##ا ٜك##ٝ   اي##سعا٤ زع##٠ٛ يًٓ##اؽ مجٝع##ّا يًه##ف ع##ٔ ايػ##ابع:
املػًُني، ٚايتسبط ل آٜات ضب#ٛ ايػ#٦ٝات ع#ِٓٗ، ٚ رباشٖ#ا َٓاغ#ب١ ي#سخٍٛ       

 اٱغ٬ّ.

 قبنىن" يفرحىا بهب"
َٔ املتهازٜٔ اٱاميإ ٚايهفط فُٗا ٫جيتُع#إ ل ضب#ٌ ٚاس#س، ٜٚٓ#ال      

 أسسُٖا ا٭خط، ٫ٜٚجبت َع٘، ٚايتٓال بُٝٓٗا بايصات ٚا٭ثط ٚايعاقب١.
ع ٚد#ٌ أْ#٘ مل جيع#ٌ اٱامي#إ ٚايهف#ط َته#اف٦ني ل       َٚٔ ضمح#١ اهلل ع#  

ايكطا  بُٝٓٗا بٌ دعٌ نف١ اٱاميإ ٖٞ ايطادش١، ٚأٜ#س املػ#ًُني بأغ#باب    
ايرًب١ ٚايعفط، َٚٓٗا ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطامي#١، َٚ#ا فٝٗ#ا َ#ٔ  خب#اضِٖ ع#ٔ ف#طح        
ايهفاض عٓس هطٚ املكٝب١ ٚسًٍٛ ايب٤٬ باملػًُني، ٚحيتٌُ ٖ#صا اٱخب#اض ل   

 ّا:أثطٙ ٚدٖٛ
 قاب١ املػًُني بايرٝغ ٚاسبٓل ع٢ً ايهفاض يفطسِٗ مبا ٜكٝبِٗ ا٭ٍٚ:
 َٔ ايب٤٬.

بطـ ٚ ْتكاّ املػًُني َٔ ايهفاض عٓ#س سً#ٍٛ املك#ٝب١ ٚاي#ب٤٬      ايجاْٞ:
 باملػًُني.

ساٍ ايكٓ#ٛط ٚؾ#س٠ اسبػ#ط٠ عٓ#س املػ#ًُني يف#طح ايهف#اض مب#ا          ايجايح:
 ٜكٝبِٗ َٔ اشبػاض٠ ٚايب٤٬.

ػًُني َٔ سًٍٛ املكٝب١ ع٢ً عبٛ َطن# ، َ#ٔ شات   خٛف امل ايطابع:
 املكٝب١، َٚٔ مشات١ ا٭عسا٤.

 س اظ املػًُني َٔ ٚقٛ  املك#ٝب١ باي#سعا٤ ٚسػ#ٔ ايػ#ُت      اشباَؼ:
 ٚايك٬ح.

                                                 

 .   10غٛض٠ ْٜٛؼ  (1) 
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 ايتػ  ع٢ً املكٝب١ عٓس سسٚثٗا نٞ ٫ ٜعًِ بٗا ايهفاض. ايػازؽ:
 عسّ ضنٕٛ املػًُني يًهفاض، ٚ دتٓاب  رباشِٖ بطا١ْ. ايػابع:
 تفك٘ املػًُني ل ايسٜٔ، ٚظٜاز٠ َعطفتِٗ بأسٛاٍ ايٓاؽ. ايجأَ:
ايتٛد٘    اهلل عع ٚدٌ بايؿهط ٚايجٓ#ا٤ عً#٢ ْعُ#١ اٱخب#اض      ايتاغع:

 عُا ٜهُطٙ اٯخطٕٚ هلِ.
دبًٞ َعاْٞ ا٭خ#٠ٛ ٚاٱٜج#اض ب#ني املػ#ًُني، ٚاسب#طم عً#٢        ايعاؾط:

 هفاض.ايتكٝس بأسهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ نٛاق١ٝ َٔ نٝس اي
 دتٓاب أغباب َٚكسَات املكٝب١ ٚايب٤٬ حبػٔ ايتسب   اسبازٟ عؿط:

 ٚايفعٌ.
 ظٗاض َعاْٞ ايتعإٚ ٚايتهافٌ بني املػًُني يًتدفٝف َٔ  ايجاْٞ عؿط:

ًَصَؼَجًٌَُّث ػَيََ ثىْذِش  ًَثىضَّقٌٍَْ ًَالَ صَؼَجًٌَُّث ػَيََ آثاض ايب٤٬ ٚاملكٝب١، قاٍ تعا  ط

 .(1)صذًَْثُِثإلِعٌِْ ًَثىْؼُ

 ايتشًٞ بايك  ل زض٤ املكٝب١ ٚزفع آثاضٖا عٓس ٚقٛعٗا. ايجايح عؿط:
ٚايكشٝض ٖٛ ايٛد٘ اشباَؼ َٚابعسٙ َٔ ايٛدٛٙ أع#٬ٙ، فذ#ا٤ ٖ#صا    
ايؿطط َٔ اٯ١ٜ َسضغ١ ل ايتك#٣ٛ ٚتٗ#صٜ  ايٓف#ٛؽ، ٚ ق#٬ح صبتُع#ات      

 املػًُني ٚ عاْتِٗ ل َػايو ايسٜٔ ٚايسْٝا، فاٯ١ٜ سطظ َٔ:
مشات##١ ا٭ع##سا٤، ٚغ##طٚض ايهف##اض مب##ا ق##س ٜٓ##عٍ باملػ##ًُني َ##ٔ  ٍٚ:ا٭
 ايب٤٬.

 أغباب ٖصٙ ايؿُات١. ايجاْٞ:
 َكسَات ْعٍٚ املكٝب١. ايجايح:

فتبعح اٯ١ٜ ل ْفٛؽ املػًُني ًَه١ ايتٛقٞ َٔ فطح ٚمشات١ ا٭عسا٤، 
ٚدبعًِٗ سطٜكني ع٢ً  غتسا١َ ٚتعاٖس ايٓعِ اييت تفهٌ اهلل عع ٚدٌ بٗا 

ِ، ٭ٕ ايػ١٦ٝ ٚاملكٝب١ اييت تكٝ  املػًُني ٜٚف#طح بٗ#ا ايهف#اض عً#٢     عًٝٗ
 ٚدٛٙ:

                                                 

 .   2غٛض٠ املا٥س٠  (1) 
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 ْعٍٚ املكٝب١ ٚاشبػاض٠ باملػًُني. ا٭ٍٚ:
 سًٍٛ ايب٤٬ بسٍ ايطخا٤، ٚازبسب بعس اشبك . ايجاْٞ:
ظٚاٍ ايٓع١ُ ٚاسبػ١ٓ عٔ املػًُني، فعٚاٍ ايٓع١ُ َ#ٔ ايػ#١٦ٝ    ايجايح:

 ٗا أغباب ايؿو ٚايطٜ .اييت ٜفطح بٗا ا٭عسا٤، ٜٚج ٕٚ َع
فذا٤ ٖصا ايؿطط َٔ اٯ١ٜ سبح املػ#ًُني عً#٢ تعاٖ#س اي#ٓعِ، ٚي#عّٚ      

 عسّ ايتفطٜط بٗا، ٚفعٌ َا ٜ٪زٟ    ضفعٗا َٔ ايصْٛب ٚاملعاقٞ.
ص املػًُني ع٢ً تعاٖ#س  ًَإُِْ صُصِذْنٌُْ عَْ تَزٌ َّفْشَدٌُث دِيَوج فٝبعح قٛي٘ تعا  ط

س ايت#اّ ب#ايفطا٥ض ٚا٭سه#اّ، ٚ غ#تسا١َ     ايتك٣ٛ ٚايف#٬ح، ٚاملٓاد#ا٠ يًتكٝ#   
ايعٌُ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط بؿٛم ٚضغب١ ٭ٕ فٝٗا زٚاّ ايٓعِ، 
ٚغًل باب ايؿُات١ ٚايفطح ع٢ً ا٭عسا٤، ٖٚٛ باب يًذٗ#از َٚٓ#ع اي#ٓفؼ    

 ٚقٗط ايره  ٚايؿ٠ٛٗ فٝٗا، ٚغ٬ح َع ا٭عسا٤    اٱغ٬ّ.
ا َٔ ير١ ايتش#صٜط ٚايهؿ#ف ٚفه#ض    ٚتًو آ١ٜ ل آٜات ايكطإٓ َٚا فٝٗ

ايهفاض، بإٔ تهٕٛ اٯ١ٜ َسضغ١ ل ايبٓا٤ ايعكا٥سٟ يٲغ٬ّ، ٚٚغ١ًٝ يبعح 
أغباب اهلسا١ٜ ل ْفٛؽ ايٓاؽ مجٝعّا، ٚزع٠ٛ هلِ يٝه#ٕٛ ف#طسِٗ ب#اسبل    
َٚا ٜهٕٛ غببّا يًفطح ٚايربع#١ ل اي#سْٝا ٚايػ#عاز٠ ل اٯخ#ط٠ ٖٚ#ٛ زخ#ٍٛ       

إٓ َٔ ا٭سهاّ  ش ٜهٕٛ  َاَّا يًُػًُني ل غبٌ اٱغ٬ّ ٚايتٓعِ مبا ل ايكط
اهلسا١ٜ ٚايك٬ح ، ٚاٱخباض عٔ تٛث  ايهفاض يًؿُات١، َٚتابعتِٗ أخب#اض  

 املػًُني يهٞ ٜفطسٛا مبا ٜكٝبِٗ َٔ  املكا٥  ٚايب٬ٜا.
فتأتٞ آ١ٜ ايبطا١ْ يتذعٌ ٖصٙ املتابع١ أَطّا قعبّا ٚفٝ٘ َؿك١ ع٢ً ايهفاض، 

شِٖ بطا١ْ َٔ غًل يباب ايٓف#اش    صبتُع#ات املػ#ًُني    ملا ل ايٓٗٞ عٔ  ربا
ٚاٱه٬  ع٢ً أغطاضِٖ ٜٚكاب ايهفاض باسبعٕ ٱَتجاٍ املػًُني ٭سه#اّ  

 ايٓٗٞ ل ايبطا١ْ ٚاشباق١ بهًُات ق١ًًٝ َٔ ايكطإٓ.
ثِ ٜأتٞ ٖصا ايؿطط َٔ اٯ١ٜ يٝد  املػًُني بإٔ ايهف#اض ٜفطس#ٕٛ مب#ا     

َفَٗٛ٘ سح املػًُني ع٢ً  دتٓاب أغباب  ٜكٝبهِ َٔ املكا٥ ، ٜٚعين ل
ٖصا ايفطح، فٝػع٢ املػًُٕٛ ملٓع أغباب مشات١ ايعسا٤، ٖٚصا ايػعٞ ٚغ١ًٝ 
يسفع ٚضفع املكا٥  ٚايفن ٚأغباب ايفطق١، ٚغب  يًهػ  ٚاٱدتٗاز ل 
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هً  ايطظم ايهطِٜ، ٚاملٓع١ ٚايك٠ٛ ٚأخص اسبا٥ط١ ل ايسٜٔ، ٖٚٛ غ٬ح ل 
ٜع#س يط٩غ#ا٤ ايهف#ط أتب#اعِٗ حبً#ٍٛ املك#ٝب١ ٚاي#ب٤٬        دصب ايٓاؽ يٲاميإ ٚ

باملػًُني فتأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ يتؿشص اهلِ، ٚذبح املػًُني ع٢ً ايتساضى َٚٓع 
أغباب  املكٝب١ مما ٜبعح ايكٓٛط ٚايٝأؽ ل قًٛب ايهفاض، ٜٚسعٛ ع#اَتِٗ  

    زخٍٛ اٱغ٬ّ.
٤ إٔ سػٔ مس#ت املػ#ًُني ٚ عتك#اَِٗ حبب#ٌ اهلل، ٚ ْك#طاف اي#ب٬       

عِٓٗ غ٬ح عًُٞ، ٚآ١ٜ سػ١ٝ يسع٠ٛ ايٓاؽ    اٱغ٬ّ، ٖٚٛ ؾاٖس ب#إٔ  
اٱغ٬ّ مل ٜٓتؿط بايػٝف، بٌ  ْتؿط بآٜات ايك#طإٓ، َٚ#ا فٝٗ#ا َ#ٔ أغ#باب      
اهلساٜ##١، ٚدبً##ٞ املك##ازٜل ايعًُٝ##١ ٚاملٓ##افع ايععُٝ##١ مل##ا فٝ##٘ َ##ٔ ا٭ٚاَ##ط     

 ٚايٓٛاٖٞ حبػٔ  َتجاٍ املػًُني ٚهاعتِٗ هلل ٚضغٛي٘.
ٌ اٯٜ##١: ٚ ٕ أق##بتِٗ غ##١٦ٝ، ٭ٕ ْػ##ب١ ايفع##ٌ ته##ٕٛ س٦ٓٝ##ص    ٚمل تك##

يًُػًُني، ٜٚهٕٛ َٔ َعاْٝٗا فعٌ املعكٝب١ ٚايصْ ، ٚأضازت اٯ١ٜ بٝإ َا 
حيٌ باملػًُني َٔ املكا٥  ٚاشبػاض٠ ٚايهطض، ٚيهٔ ٖصا ٫ ٜعين عسّ فطح 

 ايهفاض باملعك١ٝ اييت تكسض َٔ بعض املػًُني، ٭ْٗا َكٝب١ ٚنطض.
ٯ١ٜ يتشح املػًُني ع٢ً  يتعاّ ايتك٣ٛ ٚايك٬ح ملٓع مشات١ فذا٤ت ا

ا٭عسا٤، تط٣ َا ٖٞ ايٓػب١ بني فطح ايهفاض ٖصا ٚبني خك١ً اسبػس ازبٛاب 
 ٖٛ ايعُّٛ ٚاشبكٛم املطًل، فٗصا ايفطح فطز َٔ أفطاز اسبػس املصَّٛ.

 صًَإُِْ صَصْذِشًُثقٛي٘ تعا  ط

ػ#ًُني َ#ٔ ايه#طض عً#٢ عب#ٛ      مل تصنط اٯ١ٜ فطح ايهفاض مبا ٜك#ٝ  امل 
 ايكطع ٚثبٛت ايٛقٛ ، بٌ دا٤ت بكٝر١ ازب١ًُ ايؿطه١ٝ ل هطفٝٗا ُٖٚا:

 فطح ٚغطٚض ايهفاض. ا٭ٍٚ:
 ٚقٛ  ايػ١٦ٝ ٚاملكٝب١. ايجاْٞ:

 ٫ أْٗ##ا أن##ست امل٬ظَ##١ ب##ني ا٭َ##طٜٔ ل ع##امل اٱَه##إ، ٚنأْٗ##ا َ##ٔ  
طإٓ، ٚؾ#اٖس عً#٢   املعًٍٛ ايصٟ ٫ٜتدًف عٔ عًت٘، ٚتًو آ١ٜ ل عًّٛ ايك

 عذاظٙ َٚا فٝ٘ َٔ اٱخباض عٔ أسٛاٍ ايٓاؽ، ٚايٛقا٥ع ٚاسبٛازخ، ٚتط٣ 
ل اٯ١ٜ  ْتكاٍ نٌ نًُتني َٔ ير١ اشبطاب    ايرا٥#  َ#ع  ذب#از املٛن#ٛ      
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ص  ش إٔ املػ##ًُني ٖ##ِ املد##اهبٕٛ ٚتع##ٛز ٚاٚ    إُِْ صُصِووذْنٌُْ عَووْ تَزٌ َّفْشَدُووٌث دِيَووج   ط
 هفاض ٚاملٓافكني.ازبُاع١ ل ٜفطسٛا    اي

ٚقشٝض إٔ اٯ١ٜ دا٤ت بكٝر١ ازب١ًُ ايؿطه١ٝ  ٫ أْٗا تتهُٔ زع٠ٛ 
 املػًُني    ايك  ٚذبجِٗ عًٝ٘، ٖٚٛ  عذاظ  نال يًكطإٓ َٔ ٚدٛٙ:

د##ا٤ ايؿ##طط ايػ##ابل َ##ٔ اٯٜ##١ باٱخب##اض ع##ٔ مشات##١ ايهف##اض     ا٭ٍٚ:
سب#عٕ ل ْف#ٛؽ   ٚاملٓافكني باملػًُني  ا أقابتِٗ َكٝب١، مما ٜبعح ا٭غ#٢ ٚا 

املػًُني ٚايتػا٩ٍ ملاشا ٜؿُت ٖ#٪٤٫ َ#ع إٔ املػ#ًُني خ#  أَ#١ أخطد#ت       
يًٓاؽ، ِٖٚ ايصٜٔ ٜعُطٕٚ ا٭ضض بعباز٠ اهلل، ٜٚتعاٖسٕٚ اسبٝا٠ بايتك٣ٛ 

 َٚآٜفع ايٓاؽ مجٝعّا.
فذا٤ ٖصا ايؿطط يٓكٌ املػًُني ا  املٛنٛ  ا٭نجط ا٭١ُٖٝ ٖٚٛ نٝف١ٝ  

، ٚفٝ##٘  عذ##اظ قطآْ##ٞ ٜتذً##٢ حبكٝك##١ ٖٚ##ٞ إٔ    دتٓ##اب أش٣ ٚنٝ##س ايهف##اض 
اٱْؿ##راٍ با٭غ##٢ ٜطب##و ايف##طز ٚازبُاع##١، ٚحي##ٍٛ زٕٚ بً##ٛغ ايراٜ##ات       

 ٚاملكاقس اسبُٝس٠ اييت ٜػعٕٛ  يٝٗا.
فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتٓكٌ املػًُني    ايعٌُ ٚايػعٞ ل َطن#ا٠ اهلل،   

ك##ّٛ ٚب##سٍ اٱْؿ##راٍ با٭غ##٢ ٚا٭غ##ف عً##٢ قٝ##اّ ايهف##اض بايؿ##ُات١ بٗ##ِ ٜ
املػًُٕٛ بأق٬ح أْفػِٗ يًٛقا١ٜ َٔ آثاض ايؿُات١، ٚذب#صض اٯٜ#١ مم#ا ٜتف#ط      
عٔ فطح ايهفاض مبا ٜكٝ  املػًُني َٔ ايب٤٬ ٖٛ أؾس نطضّا ٜٚػ#تًعّ َ#ٔ   
املػًُني اٱس اظ ٚايتٛقٞ، ٚدا٤ شنط ايك  عً#٢ عب#ٛ اٱه#٬م َ#ٔ غ#       

 تعٝني ملتعًك٘، ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:
 ض مبا ٜكٝ  املػًُني َٔ اشب  ٚايٓعِ.ايك  عٔ سعٕ ايهفا ا٭ٍٚ:
اٱعطاض عٔ مشات١ ٚفطح ايهفاض  شا أقابت املػًُني َكٝب١  ايجاْٞ:

 َٚهطٚٙ.
ذبٌُ أش٣ املٓافكني ٚغض ايططف ع#ٔ  خف#ا٥ِٗ ايهف#ط ٖٚ#ٛ      ايجايح:

 خ٬ف َاٜعٗطٕٚ.
 ايك  ع٢ً تعسٟ ايهفاض ٚأش٣ ايفاغكني. ايطابع:
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املٓاغو فٝٓك#طف املػ#ًُٕٛ  ٭٣    ايك  ع٢ً ايعباز٠ ٚأزا٤ اشباَؼ:
ًَؤٍُْشْ ؤَىْيَلَ عبازاتِٗ فٝهِٓٝٗ اهلل عع ٚدٌ ؾط ايهفاض ٚايعاملني، قاٍ تعا  ط

 ص.دِجىصَّالَرِ ًَثصْؽَذِشْ ػَيَْْيَج

ايك  ل املكٝب١ ٚعسّ ازبع  عٓس ٚقٛعٗا، فشت٢ يٛ ف#طح   ايػازؽ:
ظ عً#٢ املػ#ًُني   ايهفاض بٛقٛعٗا فأِْٗ ٫ٜػتطٝعٕٛ  رباشٖ#ا فطق#١ يٲدٗ#ا   

بػب  َاقس حيكٌ بػببٗا َٔ ازبع  ٚاٱضباى ٚايًّٛ ايصاتٞ، فذا٤ت اٯ١ٜ 
يٲس اظ َٔ ازبع  ٚعبٛٙ ٚ ظٗاض ايك# ، ٚدعً#٘ ٚاقٝ#١ ٚسك#ّٓا َ#ٔ َه#ط       

 ايهفاض ٚاملٓافكني.
 ايتشًٞ بايك  ًَه١ ضاغد١ ل ْفؼ نٌ َػًِ َٚػ١ًُ. ايػابع:
 ؿٗٛات.ايك  عٔ ظ١ٜٓ ايسْٝا ٚس  اي ايجأَ:
ايك  عٔ  رباش بطا١ْ ٚخاق١ َٔ ايهفاض ٚاملٓافكني فكس اميٝ#ٌ   ايتاغع:

املػًِ ا  بعهِٗ ٱرباشِٖ بطا١ْ ملا ٜعٗطٙ َٔ ايٛز ٚ زعا٥٘ اٱاميإ حبهط٠ 
 املػًُني، أٚ ملا ٜتكف ب٘ َٔ املٗاضات.

 فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتسعٛ املػًِ    ايتشًٞ بايك  ٚتطى  رباشٙ بطا١ْ. 
ايك  ل َٛاهٔ ايكتاٍ،َٚٛاد١ٗ ا٭عسا٤ ٚاٱَتٓا  عٔ  ايفطاض  ايعاؾط:

 .(1)صًَثىصَّجدِشَِِّ فِِ ثىْذَإْعَجءِ ًَثىعَّشَّثءِ ًَدِ َ ثىْذَإْطِعٓس ايعسف،قاٍ تعا  ط
اسب##طم عً##٢ ايتشً##ٞ ب##ا٭خ٬م اسبُٝ##س٠ ٚ دتٓ##اب   اسب##ازٟ عؿ##ط:

 ا٭خ٬م املص١ََٛ َٔ ايهصب ٚايطٜا٤ ٚاشبٝا١ْ ٚعبٖٛا.
 ٕ تعسز ٚدٛٙ َٚكازٜل ايك  آ١ٜ ل َفاِٖٝ اٱبت٤٬، ٚاٱختباض ل  

اسبٝا٠ ايسْٝا، ٚغع١ ٚتعسز املٛاضز اييت ٜٓاٍ فٝٗا املػًُٕٛ ايجٛاب ٚا٭دط، 
ٚنجط٠ أغباب ايتٛقٞ َٔ ايهٝس ٚاملهط، ٖٚٛ ؾاٖس ع٢ً ْكط٠ اهلل عع ٚدٌ 

، ٭ٕ يًُػًُني، َٚكسام َٔ َكازٜل ن#ِْٛٗ خ#  أَ#١ أخطد#ت يًٓ#اؽ     
ايك  َسضغ١ أخ٬ق١ٝ تبعح بهٝا٥ٗا    ْفٛؽ ايٓ#اؽ ناف#١، ٖٚ#ٛ غ#٬ح     
نس ايه ٜا٤ ٚايعٖٛ ٚبطظر زٕٚ غًب١ ايٓفؼ ايرهب١ٝ ٚايؿ١ٜٛٗ، ٫ٜٚعً#ِ  
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أسس إٔ ايك  ٖٛ ايػ٬ح ايٓ#افع عٓ#س سً#ٍٛ ايٓعُ#١ باملػ#ًُني مل#ا فٝ#٘ َ#ٔ         
 ايؿهط هلل ع٢ً ايٓع١ُ عسّ ايرف١ً عٔ شنطٙ غبشاْ٘.

أتٞ ايٓع١ُ يًُػًُني ٚحيعٕ ايهفاض، ٚيهِٓٗ ٜ#إًَٔٛ سٝٓٗ#ا إٔ   فكس ت 
ٜبطط املػًُٕٛ ٜٚكابٕٛ بايرطٚض ٚايعٖ#ٛ ٫ٚحيػ#ٕٓٛ تًك#ٞ ايٓعُ#١، فٝ#أتٞ      
غ٬ح ايك  ٚسػٔ تٛظٝف املػًُني ي٘، ل تًكٞ ايٓع١ُ ٚاٱْتفا  ا٭َج#ٌ  

 َٓٗا، فٝعزاز سعٕ ايهفاض.
ح ايهف#اض ٚاملٓ#افكٕٛ، ث#ِ    ٚتططأ ايػ١٦ٝ ٚاملكٝب١ ع٢ً املػًُني، فٝف#ط  

٫ًٜبح ٖصا ايفطح إٔ ٜعٍٚ ملا ٜطٕٚ َٔ ق#  املػ#ًُني س#ني تًك#ٞ املك#ٝب١      
ٚ رباشِٖ هلا َٛعع١ ٚع ٠، َٚٓاغب١ يًذ٤ٛ ا  اهلل عع ٚدٌ، ق#اٍ تع#ا    

 ،.(1)صًَثعْضَؼِْنٌُث دِجىصَّذْشِ ًَثىصَّالَرِط

سبط ل ٜٚٓكً#  ف##طح ايهف##اض    س##عٕ َػ##تسِٜ، ٚفٝ##٘ زع##٠ٛ هل##ِ يًت## 
أسٛاٍ املػًُني، ٚزع٠ٛ يسخٍٛ اٱغ٬ّ ملا ٜعٗطٙ املػًُٕٛ َ#ٔ ايك#  ل   
َٝ##ازٜٔ اسبٝ##ا٠ املدتًف##١ ٚ رب##اشِٖ ي##٘ هطٜك##ّا ٭زا٤ ايف##طا٥ض ٚايعب##ازات،    
ٚتٗصٜ  ايٓفؼ، ٚاملٓادا٠ بايك٬ح ٚايك  َٓاغب١ نطامي#١ يٮَ#ط ب#املعطٚف    

ٚايؿس٠، فُت٢ َاق  ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ل ساٍ ايػطا٤ ٚايهطا٤، ٚايطخا٤ 
اٱْػإ ٚمل ٜبطط ٚمل جيع  فاْ٘ ٜهٕٛ َػتعسّا يتًكٞ ا٭َط ٚايٓٗٞ، ٚقازضّا 

 ع٢ً ايكٝاّ بٛظٝفت٘ ل اٱق٬ح ٚايسع٠ٛ    اهلسا١ٜ ٚايطؾاز.
ً ٚد##ا٤ت اٯٜ##١ بك##ٝر١ ازبُ##ع ل ير##١ اشبط##اب ط ص ٚفٝ##٘ ثًَإُِْ صَصْوذِشُ

 ٚدٛٙ:
 ب يهٌ َػًِ بايك .اٯ١ٜ  عب٬ي١ٝ بإٔ ٜتٛد٘ اشبطا ا٭ٍٚ:
 ص.ًَثػْضَصٌَُِث دِذَذْوِ ثىيَّوِ ضاز٠ ق  املػًُني نأ١َ نُا ل قٛي٘ تعا  طايجاْٞ:

 املع٢ٓ ا٭عِ ايؿاٌَ يًٛدٗني أع٬ٙ. ايجايح:
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 67ز اميإَعامل اٱ                                                                 ص223ط

 

ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح،  ش إٔ اٯ١ٜ تسعٛ املػًُني مجٝعّا يًك#  عً#٢   
عّْٛا ٭خٝ٘ ي غٝذ عبٛ ايكه١ٝ ايٓٛع١ٝ ٚايكه١ٝ ايؿدك١ٝ يٝهٕٛ نٌ َػًِ 
 َعاْٞ ايك  ل ايٓفٛؽ، ٚتجبٝت َفاُٖٝ٘ ل اجملتُعات.

ٌٖٚ ايك  أَط ٚدٛزٟ أّ عسَٞ ازبٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ، ملا فٝ٘ َٔ سبؼ 
ايٓفؼ عٔ ازبع ، ٚ ضاز٠ َٓع ازبٛاضح َٔ ايفعٌ املٓال يٮسه#اّ ٚايػ#ٓٔ   

 ايؿطع١ٝ، ٚل ايك  ل املكاّ ا٭دط ٚايجٛاب َٔ ٚدٛٙ:
اٱَتجاٍ يٮَط اٱهلٞ ايصٟ تسٍ عًٝ٘ ازب١ًُ ايؿطه١ٝ ل ٖ#صٙ   ا٭ٍٚ:

اٯٜ##١، َٚ##ا فٝٗ##ا َ##ٔ ايس٫ي##١ عً##٢ ي##عّٚ ايتػ##ًض بايك##  ٚاقٝ##١ َ##ٔ ايهٝ##س  
 ٚا٭ش٣.

زفع أش٣ ٚنٝس ايهفاض بػ٬ح ايك ، َٔ غ  ساد١    ايكتاٍ  ايجاْٞ:
 ٚايفت١ٓ.

ط١ٜ٩ َاعًٝ٘ ايك  ٚغ١ًٝ زبصب ايٓاؽ يٲغ٬ّ، ٚزع٠ٛ هلِ ي ايجايح:
 املػًُٕٛ َٔ اٱضتكا٤ ل املعاضف اٱهل١ٝ.

 ل ايك  زفع ٭نطاض املكٝب١ أٚ ايتكًٌٝ َٓٗا. ايطابع:
يك#س دع#ٌ اهلل ع#ع ٚد#ٌ اسبٝ#ا٠ اي#سْٝا زاض  َتش#إ ٚ ب#ت٤٬          اشباَؼ:

ٚ ختب##اض ، ٚأْع##ِ عً##٢ املػ##ًُني بايك##  ٚاهلساٜ##١    غ##بً٘ يه##ٞ ٜف##ٛظٚا  
 با٭دط ٚايجٛاب.
ًَه١ ايك  فكس ْاٍ فه٬ّ ععُٝ#ّا، ٚس#اظ َطتب#١ ايػ#بل ل     َٚٔ ضظم 

 دتٝاظ  ختباض ٚ َتشإ ل ايسْٝا، يٝؼ ٖصا فشػ  بٌ ايك   سطظ مما ٜأتٞ 
 َٔ املكا٥  ٚاحملٔ ٚاشبػا٥ط.

فُت٢ َا ذب٢ً املػًُٕٛ بايك  عٓس ايٓع١ُ ٚعٓ#س املك#ٝب١ ف#إ ايهف#اض     
ايٓع١ُ باملػًُني ٚمتػهِٗ ٜك ٕٚ ل سعٕ زا٥ِ، فٝعزاز سعِْٗ عٓس ْعٍٚ 

بٗا ٚتعاٖسٖا هلا، ٚأزا٥ِٗ ايؿهط ع٢ً تًكٝٗا،  ش إٔ َتعًل ايك  ايٛاضز ل 
 اٯ١ٜ ٚحيتٌُ ٚدّٖٛا:

 ْعٍٚ ايٓع١ُ ع٢ً املػًُني، ٚسعٕ ايهفاض بػببٗا. ا٭ٍٚ:
 سًٍٛ املكٝب١ باملػًُني، ٚفطح ايهفاض ٚاملٓافكني بٗا. ايجاْٞ:



                                                                  ص224ط                                                                 67ز اميإَعامل اٱ

 

 اَع يًٛدٗني أع٬ٙ.املع٢ٓ ا٭عِ، ازب ايجايح:
 ايتشًٞ بايك  َطًكّا ٚل مجٝع ايٛاضز. ايطابع:

ٚايكشٝض ٖ#ٛ ايطاب#ع  ش إٔ اٯٜ#١ ت#سعٛ املػ#ًُني يًتشً#ٞ بايك#  ل        
َٝ#ازٜٔ اسبٝ#ا٠ املدتًف##١ ٚأَ#ٛض اي##سٜٔ ٚاي#سْٝا، ٚمتٓ#ع َ##ٔ ازب#ع  ٚايتٗ##ٛض،       

 ٚايره  ٚ تبا  ايؿ٠ٛٗ.
املهتبػ١ ٚدا٤ت اٯٜات ٚذبح اٯ١ٜ ع٢ً ايك ، ٚايك  َٔ املًهات 

بسع٠ٛ املػًُني    غ٪اٍ ايك  َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ، ٖٚٛ أضق٢ َكازٜل 
ًِ          اٱنتػاب، ٚل ايتٓعٜ#ٌ ط  ٌْ َّج َػَيوَ ثْىَقو ُّْصوْش ًَث ٍََنج  ًََعذ وْش َؤْقوَذث َْْنوج َصوْذًشث  َسدََّنوج َؤْفوِشْؽ َػَي

 .(1) صثىْنَجفِشَِِّ

١ ضبٌ ايبشح تٛد٘ املػًُني ا  ٜٚفٝس ازبُع بني اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚبني اٯٜ
اهلل عع ٚدٌ بايسعا٤ يػ٪اٍ ايك  يسفع نٝس اسباغسٜٔ، َٚهط ايهافطٜٔ، 
يكس أَط اهلل تعا  بايك  ٚأخ  بأْ٘ َع املػًُني ل ق ِٖ ، ٖٚٛ ْاقطِٖ 

ًَثصْوووذِشًُث إَُِّ ثىيَّووووَ ٍَوووغَ  َ###ع تكٝ###سِٖ بأسه###اّ ٚغ###ٓٔ ايك###  ق###اٍ تع###ا  ط  

 .(2)صثىصَّجدِشَِِّ
يكس د#ا٤ت اٯٜ#١ ايتايٝ#١ ل قك#١ َعطن#١ اس#س يته#ٕٛ َك#ساقّا عًُٝ#ّا          
سانطّا ع٢ً نطٚض٠ ذبً#ٞ املػ#ًُني بايك#  ٚايتك#٣ٛ ٚعً#٢ عب#ٛ امل٬ظَ#١        
ٚاٱق إ، ٚؾاٖسّا ع٢ً سػٔ  َتاٍ املػًُني يٮٚاَ#ط اٱهلٝ#١، فً#ِ اميٗ#ٌ     

ٓ#ٛض٠  ايهفاض املػًُني،  ش تٛدٗٛا جبٝٛؾِٗ ٚخًِٝٗ ظاسفني ع٢ً املسٜٓ#١ امل 
فتك#س٣   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًكها٤ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚقتٌ ايٓ  ضبُس 

هلِ املػًُٕٛ ٚنإ عسز ايهفاض ث٬ث١ آ٫ف ضدٌ، ٚعسز املػًُني غبعُا١٥ 
فك  املػًُٕٛ، ٚأظٗطٚا أمس٢ َع#اْٞ ايتك#٣ٛ، فهاْ#ت ايٓتٝذ#١ ل ْٗاٜ#١      

نُا غٓبٝٓ٘ ل ازبع٤  املعطن١  ْٗعاّ ايهفاض َع اشبػاض٠ اييت أقابت املػًُني
 اي٬سل إ ؾا٤ اهلل.
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 قبنىن"انصرب دفبع ػن اننبىة"

ٚضخ املػًُٕٛ ايك  َٔ ا٭ْبٝ#ا٤ ٚ رب#صٚٙ دًباب#ّا ٚضزا٤ٶ ٜك#ِٝٗ ؾ#ط       
اٱْؼ ٚازبٔ، ٚاميٓع أٌٖ ازبشٛز ٚايفػل َٔ ايؿُات١ باملػًُني ٚضبا٫ٚت 

 ٚآي#٘ ٚغ#ًِ    ق٢ً اهلل عًٝ٘ ن٬ٍ ايٓاؽ ٚ ثاض٠ ايؿو ٚايطٜ  بٓب٠ٛ ضبُس 
مبا ٜكٝ  املػًُني َٔ املكا٥  ٚاشبػاض٠ ٚاحملٔ، فذا٤ اسبح ٚايٓسب ا  
ايك  ل ٖصٙ اٯ١ٜ يتجبٝت َعامل ايٓب#٠ٛ ل ا٭ضض، ٚنؿ#ف ظٜ#ف َرايط#١     

 ا٭عسا٤، ٚفهض َاٜكَٕٛٛ ب٘ َٔ أغباب ايؿو ٚايطٜ .
ٚتًو آ١ٜ ل َباز٨ ٚأسهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ بإٔ ٜهٕٛ ايٓسب ا   

ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘    يك  ايؿدكٞ ٚايٓٛعٞ غ#٬سّا يتٛنٝ#س ْب#٠ٛ ضبُ#س     ا
 َٔ ٚدٛٙ: ٚغًِ 

 ل ايك   خباض عٔ قسم  اميإ املػًُني. ا٭ٍٚ:
 ايك  ٚاق١ٝ َٔ ايهطض ايصٟ ٜأتٞ َٔ ايهفاض. ايجاْٞ:
دا٤ت ٖصٙ اٯٜات يًٓٗٞ عٔ  رب#اش بطاْ#١ َ#ٔ غ#  املػ#ًُني       ايجايح:

 دتٓ#اب  غ#تٝطإ غ ٖ#ِ، ٚتً#و آٜ#١ ل تعً#ِٝ        ٚايك  عٕٛ يًُػ#ًُني ل 
املػًُني، فكس اميٌٝ املػًِ يؿدل آخ#ط َ#ٔ ايهف#اض، فٝ#أتٞ ايك#  يٝه#ٕٛ       
سادعّا بني ايٓفؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚبني  ختٝاض ايبطا١ْ، ٚجيعٌ املػ#ًِ ٜفك#ٌ ب#ني    

 املٌٝ ٚاهل٣ٛ ٚبني اٱَتجاٍ يًشهِ ايؿطعٞ.
ٔ املؿ#ك١ ٚايتع#  عً#٢    مسٝت ايعبازات بايتهايٝف ملا فٝٗ#ا َ#   ايطابع:

اٱْػإ ٜٚهٕٛ اٱتك#اف ب#آزاب ايعبٛزٜ#١ هلل، ٚايؿ#ٛم    يك#ا٤ اهلل ع#ع       
ٚدٌ ، َٚ#ا أع#س يًك#اسبني َ#ٔ ا٭د#ط ٚايج#ٛاب ٖ#ٛ غ#٬ح ٶ ٚٚغ#١ًٝ ٭ٕ          
ٜ٪زٜٗا املػًِ بؿٛم ٚضغب١، ٚحيؼ بايًص٠ ل أزا٥ٗا، ٫ٚ ٜؿعط بٓ#ٛ  تع#    

 ٚعٓا٤ َٚؿك١ فٝ٘.
َإ ايّٝٛ َٔ ؾٗط ضَهإ فطسني بايكٝاّ ف ٣ املػًِ ٚاملػ١ًُ ٜكٛ 

 بتسا٤ ٚ غ#تسا١َ ٚ فط#اضّا، فبػ#٬ح ايك#  ٜترًب#إ عً#٢ اي#ٓفؼ ايؿ#١ٜٛٗ،         
ٚحيطم ع٢ً أزا٤ ايتهايٝف ل ساٍ ايٓع١ُ ٚاملكٝب١ َٔ غ#  تف#طٜط ل أٟ   
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ساٍ َُٓٗ#ا، ي#صا ت#ط٣ ا٭شإ ٜك#سح مخ#ؼ َ#طات ل ايٝ#ّٛ ب#ني َػ#انٔ          
ِٗ ٚل س##اٍ اسبه##ط ٚايػ##فط، ٚايػ##ًِ  املػ##ًُني، ٚل َػ##ادسِٖ ٚأغ##ٛاق

ٚاسبطب، ٚايطخا٤ ٚايؿس٠ ٖٚ#ٛ َ#ٔ َك#ازٜل ايك#  ٚاٱغ#تعا١ْ ب#٘ ي#سفع        
 أنطاض ايهفاض ٚتعسِٜٗ ع٢ً ب٬ز املػًُني.

ٜٚعت  ايك  َسضغ١ ايٓب٠ٛ، ٚيٝؼ َٔ ْ  ا٫ ٫ٚق٢ َٔ قَٛ٘ قٓٛف 
ٚنإ ايٓاؽ ا٭ش٣ ٚايب٤٬، ٚداٖس ل غبٌٝ اهلل زبصبِٗ ا  َٓاظٍ اٱاميإ، 

 أظا٤ زع٠ٛ ايٓ  ع٢ً أقػاّ:
 َٔ حياضب ايٓ ، ٜٚٓك  ي٘ ايعسا٠ٚ ٚايبرها٤. ا٭ٍٚ:
 ايصٜٔ خيتاضٕٚ ايػهٛت، ٚاٱعطاض ٚعسّ ايتكسٜل. ايجاْٞ:
َٔ ٜهصٸب ب#املعذعات ٚيهٓ#٘ ٫ حي#اضب اي#ٓ  ٫ٚ ٜه#ُط ي#٘        ايجايح:

 ايعسا٠ٚ.
٤ بٗا، ٖٚ٪٤٫ ع٢ً ايصٜٔ ٜكسقٕٛ بايٓ  ٚباملعذعات اييت دا ايطابع:

 ٚدٛٙ:
ايصٟ ٜتبع ايٓ  ٜٚٓكطٙ ٜٚصب عٓ٘، ٜٚسعٛ ايٓ#اؽ يًتك#سٜل    ا٭ٍٚ:

 بٓبٛت٘.
 ايصٟ ٜتبع ايٓ  ٚيهٓ٘ ٫ ٜٓكطٙ ٫ٚ ٜصب عٓ٘ َٔ دٗات: ايجاْٞ:
 اشبؿ١ٝ َٔ ايهفاض ٚبطؿِٗ. ا٭ٚ :
 نعف اٱاميإ، ٚعسّ ْفاشٙ ا  ايكً  ٚازبٛاْض. ايجا١ْٝ:
 ايؿو ٚايطٜ  اييت ٜج ٖا أٌٖ ايعٓاز. أثط أغباب ايجايج١:
 س  ايسْٝا، ٚاٱْؿراٍ بعٜٓتٗا. ايطابع١:
 ايصٟ ٜكسم بايٓ  َٚعذعات٘ َٔ غ  إٔ ٜتبع٘. ايجايح:
املٓافكٕٛ ايصٜٔ ٜعٗطٕٚ اٱاميإ ٚخيفٕٛ ايهفط، ٜٚأتٞ ايٓ   اشباَؼ:

ح َع٘ بايك  غ٬سّا ي٘ ٚيًُػًُني ايصٜٔ ٜٓكطْٚ٘ ٜٚتبعْٛ#٘، ٖٚ#صا ايػ#٬   
٬َظّ َٚكاس  يًٓب٠ٛ، ٚٚاق١ٝ يكس أش٣ ايهفاض ٚٚغ١ًٝ زبصب ايٓاؽ ا  
اٱغ٬ّ، ٚبٝٸٓت آٜات ايكطإٓ قفشات َؿطق١ َٔ ق  ا٭ْبٝا٤ ٚزعٛتِٗ ا  
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أتب##اعِٗ يًتشً##ٞ بايك##  ٚ رب##اشِٖ ق##اسبّا ٚضفٝك##ّا ٚعْٛ##ّا ل املُٗ##ات ٚل 
 .(1)صْنٌُث دِجىيَّوِ ًَثصْذِشًُثقَجهَ ٌٍُعََ ىِقٌٍَِْوِ ثعْضَؼَِٛغ٢ ٚضز قٛي٘ تعا  ط

ٚمل ٜرازض ايٓ  ا  ايطفٝل ا٭عً#٢ ا٫ ُٜٚٓ#ٞ ًَه#١ ايك# ، ٚاسب#ح      
عًٝٗا بني أتباع٘،  ش ٜكّٛ نٌ ٚاسس َِٓٗ بٓسب أقشاب٘ ا  ايك ، ٜٚ ى 

عٌَُّ مَوجَُ ٍِوِْ ثىَّوزَِِّ آٍَنُوٌث     ايك   ضثْا ملٔ بعسٙ َٔ امل٪َٓني، قاٍ تعا  ط

 .(2)صدِجىصَّذْشِ ًَصٌََثصٌَْث دِجىََْشْدَََزًَِصٌََثصٌَْث 
يٝه##ٕٛ ايك##  عْٛ##ّا ل أزا٤ ايعب##ازات، ٚبطظخ##ّا زٕٚ فع##ٌ املعاق##ٞ   
ٚايػ٦ٝات ٚغ٬سّا ملٛاد١ٗ ٚع٬ز َا ٜطز عًٝ٘ َٔ احملٔ، فٝرازض اي#ٓ  ا   
ايطفٝل ا٭ع٢ً ٜٚ ى أسهاّ ْبٛت٘ أَا١ْ ٚعٗسّا عٓس أقشاب٘ ٜٚهٕٛ ايك#   

ِ، ٚتًو آ١ٜ َٔ آٜات ايٓب٠ٛ، ٚغب  َٔ أغباب  ظٗاض ٚبكا٤ سطظّا هلا ٚهل
 أسهاَٗا، ْٚكط أتبا  ا٭ْبٝا٤.

ٚقس دا٤ت اٯٜات بإق إ ايك  َع ايك٠٬ ل اٱغتعا١ْ بٗا مما ٜسٍ  
ع٢ً َٛنٛعٝت٘ ل ايجبات ع٢ً اٱاميإ ٚايسع٠ٛ ا  اهلل ع#ع ٚد#ٌ، َٚ#سح    

ًَإِعََْجػِْوَ ًَإِدْسِّظَ ًَرَث ثىْنِفْوِ مُوٌّ ٍِِْ اهلل عع ٚدٌ ا٭ْبٝا٤ يك ِٖ، قاٍ تعا  ط

، ٚفٝ٘ تطغٝ  يًُػ#ًُني بايك#  ٚ غتشه#اضٙ عٓ#س ايٓعُ#١      (3)صثىصَّجدِشَِِّ

 ٚاملكٝب١ يٝهٕٛ آي١ سبفغ ايٓع١ُ ٚٚغ١ًٝ يسفع أنطاض املكٝب١.
ٚاميه##ٔ تػ##١ُٝ اٱغ##٬ّ زٜ##ٔ "ايك## "  ش س##افغ املػ##ًُٕٛ عً##٢ ق##ِٝ   

 ِٖ َ#طآ٠ مل#ا ٜتك#فٕٛ ب#٘ َ#ٔ اٱامي#إ، ٖٚ#ٛ َ#ٔ         ٚأسهاّ ايك ، ٚنإ ق
ص، ٜٚتدص املػ#ًُٕٛ َ#ٔ ايك#     خَْْشَ ؤٍَُّزٍ ؤُخْشِجَشْ ىِينَّوجطِ ايؿٛاٖس ع٢ً نِْٛٗ ط

 ٚاق١ٝ ٚغ٬سّا، ٚغبٌٝ ظبا٠ َٔ ايهٝس ٚاملهط.

                                                 

 .  128غٛض٠ ا٭عطاف  (1) 
 . 17غٛض٠ ايبًس  (2) 
 .  85غٛض٠ ا٭ْبٝا٤  (3) 
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يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًُػًُني سفغ ْ#ٛاَٝؼ ايٓب#٠ٛ، َٚ#ا د#ا٤ ب#٘      
  غبٌٝ ايك  ٚبٝٸٔ هلِ َٛاضز اسباد١ ايٝ#٘،  ا٭ْبٝا٤ َٔ عٓس اهلل فٗساِٖ  

َٚٓٗا َا دا٤ ل ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ ايتكسٟ ٭ٖ#ٌ ايؿ#ُات١ ٚايف#طح بر#  س#ل،      
يٝك##صف ايك##  ل عٝ##ِْٛٗ اي## اب، ٚامي##ٓعِٗ َ##ٔ َٛاق##١ً أغ##باب اسبػ##س   
ٚاي##برض، ٜٚه##ٕٛ ناؾ##فّا يػ##٤ٛ ْٛاٜ##اِٖ أظا٤ املػ##ًُني، َٚ٪ن##سّا سبكٝك##١   

 ٚاشباق١ يًُػًُني.ربًفِٗ عٔ َٛاهٔ ايبطا١ْ 
فُٔ اٯٜات إٔ ٜأتٞ ايك  يٝهٕٛ َكساقّا خاضدّٝا يًٓٗٞ ايٛاضز َٔ  

 رباشِٖ بطا١ْ، ٚبٝاّْا يطمح١ اهلل عع ٚدٌ باملػًُني ل زع#ٛتِٗ يٲس# اظ   
 َٔ ايًصٜٔ نفطٚا.

 ػهى املنبسبت
ٚضزت َاز٠ "ق " ل آٜات عسٜس٠ َٔ ايكطإٓ ،ٚنٌ آ١ٜ َٓٗ#ا َسضغ#١   

ً    ام يكٍٛ ايٓ  ضبُس ل ايك ، َٚكس ِ: "بعج#ت  ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#
٭متِ َهاضّ ا٭خ٬م" ٚٚضزت َاز٠ "تك# " بك#ٝر١ املف#طز َ#ط٠ ٚاس#س٠ ل      

، ل خط#اب َ#ٔ   (1)صًَمَْْفَ صَصْذِشُ ػَيََ ٍَج ىٌَْ صُذِوػْ دِووِ خُذْوشًث   ايكطإٓ بكٛي٘ تعا  ط

ٚاٱق##٬ح، اشبه##ط ا  َٛغ##٢ عًٝ##٘ ايػ##٬ّ ٭ٕ َ##ٓٗر ا٭ْبٝ##ا٤ ايك##٬ح   
ٚايٓكض ٚايؿفك١ ع٢ً ايٓاؽ، ٚنإ اشبهط ٜعٌُ مبا ٜأَطٙ اهلل َٔ املكاحل 

 غ  ايعاٖط٠ ملٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ.
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ضبٌ ايبشح يتأَط املػًُني بايك  عٔ نٝس ايهف#اض  
مما ظٗط َٓ٘ َٚا بطٔ، يٝهٕٛ ايك#  ٚاقٝ#١ َػ#تسامي١ هل#ِ، ٖٚ#ٛ َ#ٔ أغ#طاض        

 . ق إ ايتك٣ٛ بايك 
ٚٚضز قٛي٘ تعا  "تك ٚا" مخؼ َ#طات ل ايك#طإٓ، َٓٗ#ا ٚاس#س٠ ل      

، ٚث٬ث##١ ل غ##ٛض٠ آٍ عُ##طإ  (2)غ##ٛض٠ ايٓػ##ا٤، ٚٚاس##س٠ ل غ##ٛض٠ ايط##ٛض 
 ٚسسٖا.

                                                 

 . 68غٛض٠ ايهٗف  (1) 
 .  16ايطٛض  -25اْعط غٛض٠ ايٓػا٤ اٯ١ٜ  (2) 
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َٚٔ اٱعذاظ إ ٖصٙ ايج٬ث١ ٚضزت نًٗا بإدتُا  ايك#  ٚايتك#٣ٛ،    
ٜتإ ا٭خطٜإ ص بُٝٓا دا٤ت اٯًَإُِْ صَصْذِشًُث ًَصَضَّقٌُثٚتعك  ايتك٣ٛ يًك  ط

 بصنط ايك  ٚسسٙ.
 ٚدا٤ت اٯٜات ايج٬ث١ َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ ناٯتٞ:

ٖصٙ اٯ١ٜ ٚتتعًل مبٛنٛ  ايبطا١ْ، ٚزفع نٝس ايهفاض ٚاملٓافكني  ا٭ٚ :
 بايك  ٚايتك٣ٛ.

دَيَوَ إُِْ صَصْوذِشًُث ًَصَضَّقُوٌث ًََّوإْصٌُمٌُْ ٍِوِْ فَوٌْسِىٌِْ ىَووزَث       قٛي#٘ تع#ا  ط   ايجاْٝ#١: 

 .(1)صذِدْمٌُْ سَدُّنٌُْ دِخََْغَزِ آالَفٍ ٍِِْ ثىََْالَةِنَزِ ٍُغٌَ ٍِ ََُّْ

يبٝإ املسز ٚايعٕٛ اٱهلٞ ايصٟ ٜه#ٕٛ َ#ع ايك#  ٚايتك#٣ٛ، ٚتٛنٝ#س      
ايٓكط ٚايعفط يًُػًُني، فُٔ نإ اٯ٫ف َٔ امل٥٬ه#١ َع#٘ فاْ#٘ ٫ خيؿ#٢     

 املؿطنني  ٕ ضدعٛا َٔ فٛضِٖ.
ضَغََْؼَُِّ ٍِِْ ثىَّزَِِّ ؤًُصُوٌث ثىْنِضَوجحَ ٍِوِْ قَوذْيِنٌُْ     ًَىَ: قٛي٘ تعا  طايجايج١

           ًِ ِْ َػوْض ٍِو َُّ َرِىوَل  ًََصضَُّقوٌث َفوِئ ُْ َصْصوِذُشًث  ًَِإ َِ َؤْشوَشُمٌث َؤر ٍ َموِغرًيث  ِْ ثىَّوِزّ ٍِو ًَ

 .(2)صثىْإٌٍُُسِ

ٚفٝ٘ بٝإ يتعسز د١ٗ ا٭ش٣ ٚأْ٘ ٜأتٞ بإثاض٠ ايؿو ٚايطٜ#  ٚايؿ#تِ،   
ٚقٌٝ : ْعيت ل فٓشام ايٝٗٛزٟ ، غٝس بين طض باملػًُني، ٚايععّ ع٢ً ايه

قٝٓكا  ، ملا بعح ضغٍٛ اهلل أبا بهط  يٝ٘ يٝػتُسٙ ، ٚنت   يٝ#٘ نتاب#ا . فًُ#ا    
قطأٙ قاٍ : قس استاز ضبهِ    إٔ منسٙ ! فِٗ أبٛ بهط بهطب٘ ، ثِ شنط قٍٛ 

ٓ٘ ، عٔ ٫ تفتاتٔ بؿ٧ ست٢ تطدع  فهف ع ايٓ   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
 .(3)عهط١َ َٚكاتٌ

                                                 

 .   126اٯ١ٜ  (1) 
 .   186اٯ١ٜ  (2) 
 .  2/551صبُع ايبٝإ  (3) 
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ٚفٝ٘ تأزٜ  يًُػًُني ٚ خباض بإٔ ايك  ٚايتك٣ٛ َٔ قفات ايعاق#ٌ  
ُٖٚا َٔ اسبه١ُ ٚايتسب  ل ايػطا٤ ٚايهطا٤، ٚاسبٝا٠ ايسْٝا َسضغ١ ايك  

ًَجَؼَيْنَوج دَؼْعَونٌُْ ىِوذَؼْطٍ فِضْنَوز      ٖٚٛ ٚاق١ٝ َٔ ؾطٚض ايهفاض ٚايعاملني، ق#اٍ تع#ا  ط  

ثصْوذِشًُث ًَصَوجدِشًُث   ، ٚأختتُت غٛض٠ آٍ عُ#طإ بكٛي#٘ تع#ا  ط   (1)صؤَصَصْذِشًَُُ

ص ٚفٝ٘ سح عً#٢ ايك#  عً#٢ هاع#١ اهلل ع#ع      ًَسَثدِؽٌُث ًَثصَّقٌُث ثىيَّوَ ىَؼَيَّنٌُْ صُفْيِذُوٌَُ 
ٚدٌ، ٚ دتٓاب َعاقٝ٘، ٚايك#  ل َٝ#ازٜٔ ايكت#اٍ، َٚٛادٗ#١ ايع#سٚ ل      

 ايكتاٍ ٚايجرٛض.
 صًَصَضَّقٌُثقٛي٘ تعا  ط

دبتُع ل ٖصٙ ايه١ًُ ير١ ايؿطط ٚايعطف، ٭ْٗ#ا َعطٛف#١ عً#٢ قٛي#٘     
 ص ٚحيتٌُ ٚدّٖٛا:ًَإُِْ صَصْذِشًُثتعا  ط

 نفا١ٜ ايك  يسفع نٝس ايهفاض. ا٭ٍٚ:
 ايتك٣ٛ ٚسسٖا ع١ً تا١َ يكطف َهط ٚنٝس ايهفاض. ايجاْٞ:
 يعّٚ ازبُع بني ايك  ٚايتك٣ٛ. ايجايح:

ٚ ايعط#ف( ل اٯٜ#١ ٱف#از٠ ازبُ#ع     ٚايكشٝض ٖٛ ايجاي#ح فذ#ا٤ت )ٚا  
بُٝٓٗا، ٚيعّٚ ذبًٞ املػًُني بايك  ٚاشبؿ١ٝ َٔ اهلل عع ٚدٌ، ٚفٝ٘ آ١ٜ ل 
أخص ايكطإٓ بأٜسٟ املػًُني يٲضتكا٤ ل غًِ املعاضف اٱهل١ٝ، ٚذبتٌُ ايٓػب١ 

 بني ايك  ٚايتك٣ٛ ٚدّٖٛا:
 ايتػاٟٚ بُٝٓٗا ٚإٔ ايك  ٖٛ شات٘ ايتك٣ٛ. ا٭ٍٚ:
 ايعُّٛ ٚاشبكٛم املطًل، ٖٚٛ ع٢ً قػُني: ايجاْٞ:
 ايك  دع٤ ٚفط  َٔ ايتك٣ٛ. ا٭ٍٚ:
 ايتك٣ٛ فط  ٚدع٤ َٔ ايك . ايجاْٞ:
 ايتبأٜ ٚايتراٜط بُٝٓٗا. ايجايح:

                                                 

 .  20غٛض٠ ايفطقإ  (1) 
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ايعُّٛ ٚاشبكٛم َٔ ٚد٘، فٗٓ#اى ٚد#ٛٙ يٲيتك#ا٤ ٚأخ#ط٣      ايطابع:
 يٲف ام.

 تُعا.أُْٗا مما  شا  دتُعا  ف قا ٚ شا  ف قا اد اشباَؼ:
ٚايكشٝض ٖٛ ايكػِ ا٭ٍٚ َٔ ايٛد٘ ايجاْٞ، َٚٔ ايؿٛاٖس عًٝ٘ ٖصٙ 
اٯٜ##١  ش ت##سٍ بايس٫ي##١ ايته##١ُٝٓ عً##٢ ا٭َ##ط اٱهل##ٞ بايك##  ٚايتك##٣ٛ،       

 ٚ رباشُٖا صبتُعني َٚتفطقني غ٬سّا ٚٚاق١ٝ.
َٚٔ اٯٜات إٔ ايك  َكس١َ يًتك#٣ٛ، ٚن#صا ايعه#ؼ أٟ إٔ ايتك#٣ٛ     

ُا عٕٛ يًتشًٞ ٚاٱضتكا٤ ل َطات  اٯخ#ط،  َكس١َ يًك ، ٚنٌ ٚاسس َٓٗ
 ٚذبتٌُ َٛاضز اٱس اظ ل املكاّ ٚدّٖٛا:

 ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ َٔ نٝس ايهفاض ٚاملٓافكني. ا٭ٍٚ:
 عض ايهفاض أهطاف أقابعِٗ. ايجاْٞ:
 آثاض ْٚتا٥ر غٝغ ايهفاض. ايجايح:
 سعٕ ايهفاض باسبػ١ٓ اييت تأتٞ املػًُني. ايطابع:

اض ٚاملٓ##افكني مب##ا ٜك##ٝ  املػ##ًُني َ##ٔ امله##اضٙ    ف##طح ايهف##  اشب##اَؼ:
 ٚاٱنطاض.

ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ ٚايجايح  ش إٔ َتعًل ايك  ٚايتك٣ٛ ل اٯ١ٜ ٖٛ 
ايهٝس، ٚدٛاب ايؿطط ٖٛ ٜهطنِ، ٚيهٔ ٖصا ٫ ٜعين سكط َٓافع ايك  
ٚايتك٣ٛ بسفع نٝ#س ايهف#اض، ب#ٌ ُٖ#ا غ#٬ح ٚٚاقٝ#١ َ#ٔ ايٛد#ٛٙ ا٭خ#ط٣          

اييت د#ا٤ت ٖ#صٙ اٯٜ#ات ب#صنطٖا باٱن#اف١    سكٝك#١،       املصنٛض٠ أع٬ٙ، ٚ
 ٖٚٞ إٔ املع٢ٓ ا٭عِ يًهٝس ٜؿٌُ ٚدّٖٛا:

 أغباب ايهٝس ٖٚٞ ع٢ً أقػاّ:ا٭ٍٚ:
 ا٭غباب اشباضد١ٝ اييت تأتٞ َٔ اير . ا٭ٍٚ:
 ا٭غباب ايصات١ٝ اييت ربل ايهفاض أْفػِٗ. ايجاْٞ:
 ات١ٝ.ايعٓٛإ ازباَع يٮغباب اشباضد١ٝ ٚايص ايجايح:
 َكسَات ٚأَاضات ايهٝس. ايجاْٞ:
 شات ايهٝس ٚاملهط.  ايجايح:
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 ْتا٥ر ٚآثاض ايهٝس. ايطابع:
ٚدا٤ت اٯ١ٜ يًتشصٜط َٔ ايٛدٛٙ ا٭ضبع١ نًٗا، ٜٚسخٌ ل َكازٜكٗا 
سعٕ ايهفاض مبا ٜكٝ  املػًُني َ#ٔ اي#ٓعِ، ٚف#طسِٗ ٚغ#طٚضِٖ باملك#ٝب١      

ٔ  عذاظ ايكطإٓ ملا فٝ٘ َٔ تعسز ٚايػ١٦ٝ اييت ذبٌ باملػًُني، ٖٚصا املع٢ٓ َ
ق##ٝغ ايتٓبٝ##٘ ٚايتش##صٜط يًُػ##ًُني، ٚتع##سز َٛان##ٝعٗا يتؿ##ٌُ شات امله##ط   

 َٚكسَات٘ ٚآثاضٙ.
ٖٚ##ٌ تؿ##ٌُ َٓ##افع ايك##  ٚايتك##٣ٛ اٱس## اظ َ##ٔ ايبطاْ##١ ايػ##١٦ٝ،      

ازبٛاب ْعِ، ٭ٕ  ختٝ#اض ايه#افط يًبطاْ#١ َٓاغ#ب١ ٱظٗ#اض نٝ#سٙ غ#ٛا٤ ن#إ         
ٕ أث#ط ايتك#٣ٛ ل املك#اّ باٱْكط#ا     هاع#١ اهلل ع#ع       ظاٖطّا أٚ خفّٝا، ٜٚهٛ

 ٚدٌ، ٚ تبا  ايكطإٓ ٚايػ١ٓ.
الَ صَضَّخِوزًُث دِؽَجَّوز    َٚٔ َك#ازٜل ايطاع#١ ل املك#اّ اٱَتج#اٍ يكٛي#٘ تع#ا  ط      

ٚقس ٜه#ٕٛ نٝ#س ايهف#اض ٚاملٓ#افكني بايػ#عٞ يًٛق#ٍٛ          ص ٍِِْ دًُِّنُوٌْ 
َٚٓٗ#ا  ػ#  اسب#اٍ ٚايؿ#إٔ،    َطات  ايبطا١ْ ٚاشباق١، ٚبططم طبتًف١ حب

ص ٖٚ#ٌ َك#سَات ايهٝ#س َ#ٔ ايهٝ#س      ًَإِرَث ىَقٌُمٌُْ قَجىٌُث آٍَنَّجَاشنطت٘ اٯ١ٜ ايػابك١ ط

ازبٛاب ْعِ ملا فٝ٘ َٔ اسب١ًٝ ٚاملهط ٚ٭ْ٘ ٚغ#١ًٝ يًهٝ#س، ٖٚ#ٛ ضب#طّ سطَ#١      
 شات١ٝ ٚغ ١ٜ.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ يٲس اظ َٓ٘ َٚٔ أًٖ٘ ٚآثاضٙ، ٚتًو آ١ٜ نطامي١ إٔ ٜ#بٸني  
خَْْشَ ؤٍَُّزٍ اهلل عع ٚدٌ يًُػًُني غبٌ ايٓذا٠ َٔ ايهٝس، ٖٚٛ َٔ خكا٥ل ط

ص  ش تبت٢ً ا٭َِ ٚازبُاعات مبهط ايعسٚ، ٚتعاْٞ َ#ٔ أن#طاضٙ   ؤُخْشِجَشْ ىِينَّجطِ

ٚآثاضٙ عًِٝٗ، ٚيهٔ املػًُني  ْف#طزٚا َ#ٔ ب#ني ا٭َ#ِ بٓعُ#١ ععُٝ#١ ٖٚ#ٞ        
ن#طاض بٗ#ِ، ٚصب#٧    تفهٌ اهلل عع ٚدٌ بتشصٜطِٖ َٔ عسِٖٚ، ٚق#ٝغ اٱ 

 ٖصا ايتشصٜط ل اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ:
 ايعدط ٚايٓٗٞ ايصٟ ٜػتًعّ ايهف ٚاٱَتٓا . ا٭ٍٚ:
 ير١ ازب١ًُ اشب ١ٜ ٚ فاز٠ اٱْؿا٤ َٓٗا. ايجاْٞ:
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قٝر١ ازب١ًُ ايؿطه١ٝ، َٚا فٝٗا َٔ اسبح ٚايٓسب    ايك   ايجايح:
 ٚايتك٣ٛ.

٬ح ا٭دٝ##اٍ ٚتتش##س ٚتت##ساخٌ ٖ##صٙ ايٛد##ٛٙ يته##ٕٛ َسضغ##١ ل  ق##  
املتعاقب١ َٔ املػًُني ٚ س اظِٖ َٔ ايؿط ٚايهٝس،  ش تطٌ عًِٝٗ َٜٛٝ#ّا ل  
نٌ ظَإ َٚهإ يتد# ِٖ بٛظ#ا٥فِٗ ايعكا٥سٜ#١، ٚدبعً#ِٗ ٜ#سضنٕٛ ي#عّٚ       
 عطا٤ ا٭ٚي١ٜٛ ل ايتسب  ٚايكٍٛ ٚايفعٌ يٲغ٬ّ ٚتجبٝت َباز٥٘، ٚسكا١ْ 

 املػًُني َٔ ايهطض ٚايهٝس.
يٝػت َطًك١ ٭ٕ ايهٝس ٜ#أتٞ َ#ٔ ا٭ع#سا٤، ٚيهٓٗ#ا      ْعِ ٖصٙ اسبكا١ْ

ربفف َٔ ٚهأت٘ أسٝاّْا، ٚتكطف ؾطٙ ٚأشاٙ أسٝاّْا أخط٣، يٝكاب ايهفاض 
 باسبعٕ ٚاميٮ ْفٛغِٗ ايرٝغ.

يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًُػًُني بٗصٙ اٯ١ٜ اجملاٖ#س٠ ل غ#بًٝ٘، ٚقٗ#ط    
نٝفٝ#١ َٛادٗ#١    ايٓفؼ َٚٓع غًب١ ايؿ٠ٛٗ عًٝٗا، ٖٚٞ َسضغ١ أخ٬ق١ٝ تبني

ايهٝس ٚاملهط َٔ غ  ظًِ ٚتعس ٚ ْتك#اّ، ٚع#ٔ ا٭َ#اّ عً#ٞ عًٝ#٘ ايػ#٬ّ:       
 ايتك٣ٛ ضأؽ ا٭خ٬م.

ٖٚصٙ اٯ١ٜ أَإ يًُػًُني َٔ ا٭خ٬م املص١ََٛ ٚسطظ َ#ٔ  غ#ت٤٬ٝ    
ايرٝغ ٚايره  ع٢ً ايٓفؼ، ٚٚغ١ًٝ ٱق٬ح ايٓاؽ، ٚسذ١ عًِٝٗ، ٚقٛي٘ 

هلل عع ٚدٌ ٚتبازضٚا ا  هاعت٘، ٚذبطقٛا ع٢ً ص أٟ ٚربؿٛا اًَصَضَّقٌُثتعا  ط

 شنطٙ تعا  ل ايكٍٛ ٚايفعٌ، ٚ دتٓاب َعكٝت٘ ل ايػط ٚايع١ْٝ٬.
ٚتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً ساد١ اٱْػإ يًعٓا١ٜ ٚايًطف اٱهلٞ ل تٛدِٝٗ    
غبٌ ايتك٣ٛ، ٜٚهٕٛ زخٍٛ اٱغ٬ّ أٍٚ ٚأمس#٢ َطات#  ايتك#٣ٛ، يتب#سأ     

قس تأتٞ صبتُع١ ع٢ً عبٛ زفعٞ فٝسخٌ اٱْػإ َطس١ً اٱاميإ ثِ ايتك٣ٛ، ٚ
اٱغ٬ّ ٜٚتش٢ً باٱاميإ، ٜٚتكف بايتك٣ٛ ل إٓ ٚاسس فه٬ّ َٔ عٓساهلل، 
أٚ اْ٘ ٜٛيس ع٢ً اٱغ٬ّ ٜٚتًكاٙ ٚضاث١ عٔ آبا٥٘ ٚفٝ٘ فهٌ َٔ اهلل عع#ِٝ،  
ٜٚطخ َع٘ اٱاميإ ٚايتك٣ٛ بايفطط٠ ٚسػٔ ايتًكٞ ٚايفٝغ اٱهل#ٞ باهلساٜ#١   

 و اٱاميإ.   َػاي
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ٚاميٓع ايك  ٚايتك٣ٛ ايٓفؼ َٔ املًٌ ٚاملهط، ٜٚططزإ ايٝأؽ ٚاملًٌ،  
ٚجيع٬ٕ املػًِ ل ساٍ ٜكع#١ ْٚباٖ#١ َتك#١ً بعٝ#سّا ع#ٔ اٱْؿ#راٍ مبً#صات        
َٚباٖر ايسْٝا، ٖٚصٙ اٯ١ٜ َسضغ١ ل تعًِٝ املػًُني غبٌ اهلسا١ٜ ٚايك٬ح 

 َٔ ٚدٛٙ:
 يًٗسا١ٜ ٚغبٌٝ يًطؾاز. ايٛقا١ٜ َٔ نٝس ايهفاض َكس١َ ا٭ٍٚ:
ايػ١َ٬ َٔ ايهٝس َٓاغب١ نطامي١ يًؿهط هلل تعا ، ٚاٱقطاض باْٗا  ايجاْٞ:

 ْع١ُ َٔ عٓساهلل، ٚيطف  هلٞ َكاس  يٲاميإ.
ايٓذا٠ َٔ نٝس ايهفاض زع٠ٛ يًٓ#اؽ، َٚ#ِٓٗ ايهف#اض أْفػ#ِٗ      ايجايح:

ايٓتٝذ١  يٲغ٬ّ،  ش أِْٗ حيبهٕٛ َهطِٖ، ٜٚتكٕٓٛ نٝسِٖ باملػًُني، ٚيهٔ
تأتٞ طبايف١ ملا ٜطدٕٛ، َٚٔ غ  أغباب ظ#اٖط٠، فٝ#سضنٕٛ إٔ ظب#ا٠ ْٚك#ط     
املػًُني مبسز غٝ ، ٚفهٌ َٔ اهلل عع ٚدٌ، ٚقس زخٌ أفطاز ٚمجاعات 
َٔ ايهفاض اٱغ٬ّ عٓ#س ٚق#ٛ  املع#اضى َ#ع املػ#ًُني، ٚض٩ٜ#١ آٜ#ات ايٓب#٠ٛ         

 ٚاملسز ايصٟ ٜأتٞ َٔ اهلل ٚامل٥٬ه١ يًُػًُني.
ٜبعح  ضتك#ا٤ املػ#ًُني ل غ#بٌ اهلساٜ#١، ٚ ظزٜ#از  س اظٖ#ِ        ايطابع:

 ايفع  ٚاشبٛف ل قًٛب ا٭عسا٤.
ٚتأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ بًعّٚ ايتشًٞ بايك  ٚايتك٣ٛ يٮَٔ ٚايػ#١َ٬ َ#ٔ    

نٝس ايهفاض، ٚيهٔ َٓافعٗا أعِ ٚأن ، ُٖٚ#ا ب#اب يٓٝ#ٌ ايج#ٛاب ٚا٭د#ط،      
ؿ#١ٝ َ#ٔ اهلل ل ايًٝ#ٌ    فٝشطم املػًِ ع٢ً آزاب ايك ، ٜٚتكٝ#س بػ#ٓٔ اشب  

ٚايٓٗاض يٝسفع نٝس ايهفاض، ٜٚطظق٘ اهلل ايجٛاب ايععِٝ بػب  غعٝ٘  دتٓاب 
ٖصا ايهٝس، ٚهاعت٘ يٮٚاَط ٚايٓٛاٖٞ اٱهل١ٝ، ٚخؿٝت٘ َٔ اهلل عع ٚد#ٌ،  

 ٭ٕ َٓافعٗا ت ؾض ع٢ً ازبٛاضح ٚا٭ضنإ ٚل َٝازٜٔ ايعٌُ املدتًف١.
 ٝ٘ ٚدٛٙ:ٚدا٤ يفغ )ايتك٣ٛ( بكٝر١ ازبُع، ٚف

 تكٝس املػًُني نأ١َ بأسهاّ ٚغٓٔ ايتك٣ٛ. ا٭ٍٚ:
اٯ١ٜ  عب٬ي١ٝ، ٚاملطاز تك٣ٛ نٌ فطز َٔ املػًُني، ٚخؿٝت٘ َٔ  ايجاْٞ:

 اهلل عع ٚدٌ ل ايػط ٚايع١ْٝ٬.
 املع٢ٓ ا٭عِ ازباَع يًتك٣ٛ ايٓٛع١ٝ ٚايؿدك١ٝ. ايجايح:
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يتك٣ٛ ل مجٝع ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح  ش تسعٛ اٯ١ٜ املػًُني يًتشًٞ با
ا٭سٛاٍ ٭ْٗا خ  ضبض، ْٚفع َتكٌ ل ايعٛامل ايطٛي١ٝ املدتًف١، فٗٞ ل 
ايسْٝا سطظ َٔ نٝس ايهفاض، ٚل عامل اي ظر ٚاق١ٝ َٔ اسبػاب اٱبتسا٥ٞ، 

 ٚل اٯخط٠ َٛنٛ  يٌٓٝ ايػعاز٠ ا٭بس١ٜ.
ٚ ش حيصض املػًُٕٛ َٔ نٝس ايهفاض، ٜٚبصيٕٛ ايٛغع يسفع٘  با٭غباب 

از١ٜ، تأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ يتد# ِٖ ع#ٔ غ#٬ح أنج#ط أث#طّا ٚٚاقٝ#١ نطامي#١ ي#سفع         امل
نطضِٖ، ٖٚٞ ايفطاض ا  اهلل عع ٚدٌ بايك  ٚاشبؿ١ٝ َٓ٘ غبشاْ٘، ٚتًو 

 آ١ٜ  عذاظ١ٜ ل َفاِٖٝ اسبٝا٠ ايسْٝا، ٚأغطاض نٓٗٗا َٚاٖٝتٗا.
فٝأتٞ ايهطض َٔ د١ٗ ٚد١ٗٝ ظاٖط٠ ب١ٓٝ، ِٖٚ ايهفاض يٝهٕٛ اي#سفا    

ٔ د١ٗ أخط٣ َٓاقه١ هلا ل ايفعٌ ٚاملٛنٛ ، ف٬ ٜكابٌ املػًُٕٛ ايهٝ#س  َ
مبجً٘، ٫ٜٚتٛدٗ#ٕٛ    ايع#سٚ بازبٗ#از ٚاملكاَٚ#١، ب#ٌ جياٖ#سٕٚ ل ق#٬ح        
ايصات ٚاٱيتذا٤    اهلل، ٚاٱَتجاٍ ٭ٚاَطٙ، ٚ ظٗاض َعاْٞ ايك  ٚايتك٣ٛ 

 يٝٓكطف ايهٝس عِٓٗ .
هاع١ أٚاَطٙ ٚاييت َٓٗا ازبٗاز ل ْعِ َٔ َعاْٞ ايتك٣ٛ ٚخؿ١ٝ اهلل  

غبًٝ٘ ٚايسفا  ع#ٔ اٱغ#٬ّ، َٚكاتً#١ ا٭ع#سا٤، ٚنأْٗ#ا ت#أتٞ فطع#ّا يًك#          
ٚايتك٣ٛ، َٚٔ أِٖ َك#ازٜل ايك#   ٚايجب#ات ل َٝ#ازٜٔ ايكت#اٍ َٚٓ#ادع٠       
ا٭ع##سا٤، َٚت##٢ َ##ا ن##إ املػ##ًُٕٛ ٜتك##سٕٚ يًهٝ##س َ##ٔ َٓ##اظٍ ايتك##٣ٛ،    

 سًٝفِٗ.ٜٚكاتًٕٛ ل غبٌٝ اهلل فإ ايٓكط 
ٖٚٛ َٔ ٚدٛٙ ْكط اهلل ع#ع ٚد#ٌ يًُػ#ًُني ب#إٔ ٖ#ساِٖ    غ#بٌ        

ايٓذاح ٚايف٬ح ٚايعف#ط بػ#٬ح ايك#  ٚايتك#٣ٛ ٚي#ٝؼ َ#ٔ أَ#١ تعاٖ#ست         
 ٖصٜٔ ايػ٬سني  ٫ املػًُني، ٖٚٛ َٔ خكا٥ل خ  أ١َ أخطدت يًٓاؽ.

ٚت٪نس ايٛقا٥ع ٚاسبٛازخ ايتأضخي١ٝ  ْفطاز املػًُني بٗصا ايتعاٖس أَؼ  
يّٝٛ ٚغسّا، ٫ٜٚػ#تطٝع اٱْػ#إ ٚازبُاع#١ إٔ ٜ#سضنٛا سكٝك#١ زف#ع نٝ#س        ٚا

ايع##سٚ بايك##  ٚايتك##٣ٛ،  ش ٜتب##ازض    اي##صٖٔ اسبٝط##١ ٚاسب##صض ٚاملٛادٗ##١   
 باملجٌ.
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فذ##ا٤ت اٯٜ##١ يت٪ن##س عً##٢ غ##٬ح اٱامي##إ ٖٚ##ٛ املطن##  َ##ٔ ايك##      
ع#ٔ   ٚايتك٣ٛ، ٚ شا ناْت ٖٓاى ساد١ يًسفا  ٚازبٗاز ٚايكتاٍ فاْٗ#ا تتف#ط   

ايك  ٚايتك٣ٛ، ٚقس ٫ٜط٣ ٫ٚحيؼ اٱْػإ بهٝس عسٚ َا    إٔ ٜساُٖ#٘  
 اشبطط.
ٚتسٍ ٖصٙ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً قٝاّ ايهفاض ٚاملٓ#افكني بايهٝ#س    

يًُػًُني فذا٤ت بصنط ايٛقا١ٜ ع٢ً عبٛ قطٜض، ٜػُع٘ ٜٚطًع عًٝ٘ ايهفاض 
ايعٌُ ع٢ً ايتكسٟ ي٘ مبهط أٜهّا، ٚيهِٓٗ ٫ٜػتطٝعٕٛ َٛادٗت٘ باملجٌ، ٫ٚ 

ظاٖط أٚ خفٞ، ٚتًو آ١ٜ ل َباز٨ اٱغ٬ّ بإٔ تأتٞ اهلسا١ٜ َ#ٔ عٓ#س اهلل   
يًُػًُني ل أغباب ايٛقا١ٜ ٚازبٗاز، ٚبٝإ أغباب ايعفط ٚايٓكط، ٜٚعذع 

 ايهفاض عٔ نٌ َٔ:
 ضبانا٠ املػًُني. ا٭ٍٚ:
يػ#١ٓ  َٓع ٚقٍٛ َك#ازٜل اهلساٜ#١ يًُػ#ًُني، ٭ٕ ايك#طإٓ ٚا     ايجاْٞ:

 َكاسبإ يًُػًُني ل مجٝع أقكا  ا٭ضض ٚ   ّٜٛ ايكٝا١َ.
 َعطف١ أغباب ايٛقا١ٜ َٔ ايهٝس. ايجايح:
اٱتٝإ مبهط ٚنٝس دسٜس بعس تٛقٞ املػًُني ٚتػًشِٗ مبفاِٖٝ  ايطابع:

 ايك  ٚاشبؿ١ٝ َٔ اهلل عع ٚدٌ.
ٚمل ٜكٌ أس#س ب#إٔ ايت#ٛقٞ َ#ٔ ايهٝ#س بايك#  ٚايتك#٣ٛ ٚنؿ#ف ٖ#صا          

جبعٌ ايهفاض حيتايٕٛ عًٝ٘،  ش أْ٘ أَط عً#ين د#ا٤ خبط#اب تؿ#طٜفٞ     ايػ٬ح 
يًُػًُني ل ايهتاب ايباقٞ ا  ّٜٛ ايكٝا١َ بني ظٗطاْٞ ايٓاؽ فًٝؼ مبكسٚض 
ايهفاض اٱتٝإ مبهط دسٜس ٫ٜكسض غ٬ح ايك  ٚايتك#٣ٛ زفع#٘، ٚتً#و آٜ#١     

ٍٛ امل٥٬ه١  عذاظ١ٜ ل عًّٛ ايكطإٓ َٚا فٝ٘ َٔ املسز يًُػًُني، ٚملا دا٤ ق
إِِّّوِ  ص ، ضز اهلل عع ٚد#ٌ عً#ِٝٗط  ؤَصَجْؼَوُ فِْيَج ٍَِْ ُّفْغِذُ فِْيَج ًََّغْفِلُ ثىذ ٍَجءَط

فُ#ٔ عً#ِ اهلل ع#ع ٚد#ٌ عذ#ع ايهف#اض ع#ٔ َٛادٗ#١          (1)صؤَػْيٌَُ ٍَج الَ صَؼْيٌَََُُ

َاٜتك##ف ب##٘ املػ##ًُٕٛ َ##ٔ غ##٬ح ايك##  ٚايتك##٣ٛ، ٚق##سض٠ ٖ##صا ايػ##٬ح  

                                                 

 .  30ايبكط٠  غٛض٠ (1) 
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َطًكّا، غٛا٤ َاتكسّ أٚ َاتأخط َٓ٘، َٚادا٤  بت#سا٤ اٚ   ملٛاد١ٗ نٝس ايهفاض
 ضبسٚثّا ٚعٔ تسب  َٚهط ٚزٖا٤.

فهًُ##ا ٜػ##تشسخ ايهف##اض ٚاملٓ##افكٕٛ ن##طبّا َ##ٔ ايهٝ##س ٜه##ٕٛ ايك##    
ٚايتك٣ٛ ٚاق١ٝ َٓ٘ خكٛقّا ٚإٔ ايك  ٜػاعس املػًُني عً#٢ ذبُ#ٌ ا٭ش٣   

 دٗت٘ ٚهطٚٙ.ٜٚهٕٛ َٓاغب١ ملعطف١ زقا٥ل ٚخفاٜا ايهٝس، ٚنٝف١ٝ َٛا
ٚايك  ٚغ١ًٝ يططز ايطٚح ايرهب١ٝ َٚا ت#٪زٟ  يٝ#٘ َ#ٔ ايعذً#١ َٚ#ا       

ٜٛضخ ايٓسا١َ، فٝشٌُ املػًُٕٛ ع٢ً اٱس اظ َٔ ايهٝس بايك  ٚايتك٣ٛ، 
يٝهٕٛ عًُِٗ َباضنّا، ٚغ#ببّا يتشك#ٌٝ املك#ًش١ ايسْٜٝٛ#١، ٚدً#  املٓ#افع       

 ا٭خط١ٜٚ.
ٜس ٖصا اشبطٚز املػًُني ٚاشبطٚز بأَٔ ٚغ٬ّ َٔ املهط ٚايهٝس، ٜٚع 

 امياّْا، ٭ْ#٘ َعذ#ع٠ سػ#١ٝ ٚعكًٝ#١ عً#٢ ق#سم ْ#عٍٚ ايك#طإٓ َ#ٔ عٓ#ساهلل،           
ٚجيعًِٗ ٜتُػهٕٛ بايكطإٓ ٚأسهاَ٘ ل َٝازٜٔ اسبٝا٠ املدتًف١ فشُٝٓا د#ا٤  

ص دا٤ت ٖصٙ اٯٜ#١ يتٗ#سٟ املػ#ًُني       ًَثػْضَصٌَُِث دِذَذْوِ ثىيَّوِ جََِْؼًجقٛي٘ تعا  ط

بايكطإٓ ٚايتكٝس بأسهاَ٘ ٚسفغ اٯٜات، ٚس  ت٬ٚتٗا ل  اسباد١ يًتُػو
ايك٠٬ ٚخاضز ايك٠٬ يتذًٞ َٓافعٗا، فإشا ظٗطت أَاضات َٚكسَات ْع١ُ 
عً##٢ املػ##ًُني  أٚ أق##ابتِٗ َك##ٝب١ أٚ ظٗ##طت أَ##اضات َه##ط َ##ٔ ايهف##اض، 
تبازضت    أشٖإ املػًُني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚقاَٛا بت٬ٚتٗا ٚايتسبط ل َعاْٝٗا، 

 ٛا ع٢ً ايعٌُ بأسهاَٗا.ٚسطق
 ش دبعٌ املكازٜل ايعًُٝ#١ ٭سه#اّ اٯٜ#١ ايكطآْٝ#١ املػ#ًُني ٜ#سضنٕٛ        

اسباد١    َكاسب١ ايعُ#ٌ بآٜ#ات ايك#طإٓ يت٬ٚتٗ#ا، نُ#ا إٔ اي#ت٠ٚ٬ تك#ٛز        
ٚت##٪زٟ يًعُ##ٌ بأسهاَٗ##ا َٚه##اَٝٓٗا ايكسغ##١ٝ خكٛق##ّا َ##ع دبً##ٞ َٓ##افع 

ت غ#ب٬ّٝ يًعُ#ٌ بأسه#اّ    اٯٜات ل اشب#اضز يٝه#ٕٛ ايٛد#ٛز اي#صٖين يٰٜ#ا     
اٯٜات، ٚايعٌُ بٗا ٚغ١ًٝ َباضن١ ضغٛر اٯٜات ل ايصٖٔ ايٓٛعٞ ايع#اّ.  
ٖٚ##ٛ َ##ٔ ا٭غ###باب اي##يت تػ###اعس املػ##ًُني عً##٢ سف###غ آٜ##ات ايك###طإٓ،       

 ٚاٱسػاؽ بعصٚب١ ت٬ٚتٗا.
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ٚمل تكٌ اٯ١ٜ )ٚ ٕ تتكٛا ٚتك ٚا( بٌ قسَت ايك  ع٢ً ايتك٣ٛ ٚفٝ٘ 
 ٚدٛٙ:

 سِٜ اشبام ع٢ً ايعاّ. ْ٘ َٔ تك ا٭ٍٚ:
 ايك  سطظ َٔ ايبطط عٓس ايٓع١ُ، ٚازبع  عٓس املكٝب١. ايجاْٞ:
َت٢ َا ق  املػًِ فاْ٘ ٜبك٢ ًَتفت#ّا    ي#عّٚ ايتكٝ#س بأسه#اّ      ايجايح:

 ايعبازات.
ص ازبُ#ع ب#ني   ًَإُِْ صَصْوذِشًُث ًَصَضَّقُوٌث  تفٝ#س ٚاٚ ايعط#ف ل اٯٜ#١ ط    ايطابع:

ط ضت  يًتك٣ٛ عٔ ايك ، بٌ  ُْٗا ٜبسإٔ َعّا ايك  ٚايتك٣ٛ ٚيٝؼ َٔ تأخ
ٜٚهْٛإ َ#ت٬ظَني ٫ٜٓف#و أس#سُٖا ع#ٔ اٯخ#ط، ٚتً#و آٜ#١ ل ايهُ#ا٫ت         
اٱْػ##ا١ْٝ اي##يت ٜ##سعٛ  يٝٗ##ا ايك##طإٓ، ٚتتذً##٢ ظ##اٖط٠ ل أسه##اّ اٱغ##٬ّ،   

 ٚسػٔ مست املػًُني.
 َٔ أغطاض  ق إ ايتك٣ٛ بايك   رباشُٖا َعّا ٚاق١ٝ ٚسطظّا. اشباَؼ:
ايك  َكسَ#١ ٚزع#ا٤ يًتك#٣ٛ، فايك#ٝاّ َ#ج٬ّ عب#از٠ تتُج#ٌ         ايػازؽ:

باٱَػاى عٔ ا٭نٌ ٚايؿطب ْٗاض ايكّٛ، مما ٜػتًعّ ايك  ٚذبٌُ ايعطـ 
 ٚازبٛ .

 ػهى املنبسبت
ص بكٝر١ اشبطاب ٚازبُع أسس٣ عؿط٠  َط٠ ل َصَضَّقُوٌث ٚضز قٛي٘ تعا  ط

ا، ٚايػت١ ا٭خط٣ ل ايكطإٓ، َٓٗا مخؼ َطات ل غٛض٠ آٍ عُطإ ٚسسٖ
عسز َٔ غٛض ايكطإٓ ل نٌ غٛض٠ َ#ط٠ ٚاس#س٠، بإغ#تجٓا٤ غ#ٛض٠ ايٓػ#ا٤  ش       

 ٚضز ايًفغ فٝٗا َطتني.
ٚبصا فإ ن٬ّ َٔ يفغ )تك ٚا( ٚيفغ )تتكٛا( ٚضز ل غٛض٠ آٍ عُطإ 
أنجط َٔ غ ٖا، ٚ ش دا٤ ايًفعإ َتعاقبني ث٬خ َ#طات د#ا٤ يف#غ )تتك#ٛا(     

 عبٛ َٓفطز ُٖٚا: َطتني ل ايػٛض٠ ع٢ً
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، فاشا ناْت ايرًب١ يًهفاض (1)صإِالَّ ؤَُْ صَضَّقٌُث ٍِنْيٌُْ صُقَجرًقٛي٘ تعا  ط ا٭ٍٚ:

فٝذٛظ إٔ ٜعٗط املػًِ َساضاتِٗ ٚسػ#ٔ ايعؿ#ط٠ َعٗ#ِ، َٚ#ٛزتِٗ بًػ#اْ٘      
ٚض٣ٚ اسبػ#ٔ إٔ َػ#١ًُٝ ايه#صاب    يٝسفع ايهطض عٔ ْفػ٘ ٚعٔ امل#٪َٓني،  
 " ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ " فك#اٍ      أخص ضدًني َٔ أقشاب ضغ#ٍٛ اهلل 

٭سسُٖا : أتؿٗس إٔ ضبُسا ضغ#ٍٛ اهلل   ق#اٍ : ْع#ِ . ق#اٍ : أفتؿ#ٗس أْ#ٞ       
ضغٍٛ اهلل   فكاٍ : ْعِ . ثِ زعا باٯخط فكاٍ : أتؿٗس إٔ ضبُسا ضغٍٛ اهلل 
  قاٍ : ْعِ . ثِ قاٍ : أفتؿٗس أْٞ ضغٍٛ اهلل   فكاٍ :  ْٞ أقِ قاهلا ث٬ثا 

ٝب٘ مبجٌ ا٭ٍٚ . فهطب عٓك٘ . فبًغ شيو ضغٍٛ اهلل فكاٍ : أَا ، نٌ شيو جي
شيو املكتٍٛ فُه٢ ع٢ً قسق٘ ٜٚكٝٓ#٘ ، ٚأخ#ص بفه#ً٘ ، ف٦ٝٓٗ#ا ي#٘ . ٚأَ#ا       

 .(2)ف٬ تبع١ عًٝ٘ اٯخط فكبٌ ضخك١ اهلل
ٌٖٚ َٔ ايتك١ٝ  رباش ايهفاض بطا١ْ ازبٛاب ٫،  ٫ َع اشبؿ١ٝ ٚاشبٛف  

ضٖا َ#ٔ دٗ#١ ايعَ#إ ٚايفع#ٌ ٚا٭ث#ط َ#ع       ٚاٱنطاٙ ٚايهطٚضات تك#سض بك#س  
 ٬َظ١َ اسبصض ٚايفط١ٓ يًُػًِ املػتبطٔ.

، ٚفٝ#٘ س#ح   (3)صصُؤٍِْنٌُث ًَصَضَّقُوٌث فَيَنُوٌْ ؤَجْوشٌ ػَظِوٌٌْ      ًَإُِْقٛي٘ تعا  ط ايجاْٞ:

يًُػًُني ع٢ً اٱاميإ ٚايتكسٜل بايكً  ٚازبٛاْض مباد#ا٤ ب#٘ اي#ٓ  ضبُ#س     
عٓس اهلل عع ٚدٌ، ٚاشبؿ١ٝ َٓ٘ تعا  بإهاع١ َٔ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 أٚاَطٙ، ٚ دتٓاب َا ٢ْٗ عٓ٘ يٝٓايٛا ا٭دط ايعٝعِ.
ٜٚفٝ##س ازبُ##ع ب##ني اٯٜ##١ أع##٬ٙ ٚاٯٜ##١ ضب##ٌ ايبش##ح إٔ ق##  ٚتك##٣ٛ   
املػًُني ٜٓفعِٗ ل زفع نطض ايهفاض ل ايسْٝا، ٚجيً  هلِ ايجٛاب ايععِٝ 

ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ ل ايسْٝا ٚاٯخط٠، ل اٯخط٠، فُع ايتك٣ٛ ٚخؿ١ٝ اهلل ٜأتٞ 
أٟ إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜأَط املػًُني مبا ٜٓفعِٗ ل ايٓؿأتني، ٜٚكًض ساهلِ، 

 ٜٚهٕٛ غببّا ٭زا٥ِٗ ايفطا٥ض ٚايطاعات.

                                                 

 .   28آٍ عُطإ  غٛض٠ (1) 
 .   2/430صبُع ايبٝإ  (2) 
 .   179آٍ عُطإ  غٛض٠ (3) 
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 صالَ َّعُشُّمٌُْ مَْْذُىٌُْ شَْْت جقٛي٘ تعا  ط

دا٤ت اٯ١ٜ ب#صات ق#ٝر١ اشبط#اب يًُػ#ًُني ٚفٝٗ#ا تؿ#طٜف ٚ ن#طاّ        
 نطِٜ. ٚبؿاض٠ ٚٚعس

أَا ايتؿطٜف فإ اٯ١ٜ خكت املػًُني باشبطاب َٔ بني ايٓاؽ، َع  
 خًٛ اشبطاب َٔ ايصّ ٚايتٛبٝذ ل ْعِ اٯ١ٜ نًٗا.

ٚأَا اٱنطاّ فإ اٯ١ٜ فه#ٌ َ#ٔ عٓ#س اهلل ع#ع ٚد#ٌ عً#٢ املػ#ًُني         
 ٚاملػًُات ناف١، ٚعٕٛ هلِ ل أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا.

ح ٚايػ#طٚض ل ْف#ٛؽ املػ#ًُني،    ٚأَا ايبؿاض٠ ف#إ اٯٜ#١ تبع#ح ايف#ط     
ٚدبعٌ صبتُعاتِٗ تٓعِ بايػعاز٠ ٚايربط١ ل ايسْٝا فًٝؼ َ#ٔ بؿ#ط٣ أعع#ِ    
ٚأن  َٔ بؿاض٠ ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ َٔ ا٭ش٣ ٚايهٝس، ٚاٯ١ٜ ٚعس ن#طِٜ ٭ٕ  
زفع ايهٝس ٚاملهط عٔ املػًُني ٫ٜهٕٛ  ٫ بأشٕ اهلل عع ٚدٌ، فٗٛ غبشاْ٘ 

 كٞ ايطع  ٚايفع  ل قًٛب ايهفاض.ايصٟ ٜكطف ايهٝس ٚا٭ش٣ ًٜٚ
ٚتسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً ٚدٛز نٝس َٚه#ط َ#ٔ ايهف#اض أظا٤    

 املػًُني، ٚحيتٌُ ٖصا ايهٝس ٚدّٖٛا:
 عبكاض ايهٝس بأٜاّ ايبعج١ ايٓب١ٜٛ، َٚهط ايهفاض ٚاملٓافكني بايٓ   ا٭ٍٚ:

 ٚاملػًُني. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضبُس 
ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘    املػًُني ٚعسّ مشٍٛ ايٓ  ضبُ#س   ضاز٠  ايجاْٞ:

باشبط##اب ل اٯٜ##١، يًشك##ا١ْ اشباق##١ اي##يت تفه##ٌ اهلل ع##ع ٚد##ٌ   ٚغ##ًِ 
ًَثىيَّوُ َّؼْصَُِلَ ِ،  قاٍ غبشاْ٘ طق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًٚعكِ بٗا ايٓ  ضبُس 

 .(1)صٍِِْ ثىنَّجطِ

 ٘ ٚغ##ًِ ق##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##  اشبط##اب ؾ##اٌَ يً##ٓ  ضبُ##س    ايجاي##ح:
 ٚايكشاب١ ٚايتابعني ٚا٭دٝاٍ املتعاقب١ َٔ املػًُني ٚاملػًُات.

 ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، يٛدٛٙ:
 أقاي١ اٱه٬م.ا٭ٍٚ:
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  غتسا١َ ايكطا  بني اٱاميإ ٚايهفط ل اسبٝا٠ ايسْٝا. ايجاْٞ:
ترؿٞ ضمح١ اهلل عع ٚدٌ يًُػًُني ٚ تك#اٍ امل#سز ٚايع#ٕٛ     ايجايح:
 اٱهلٞ هلِ.

تبني ععِٝ فهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً املػًُني ل اسبٝا٠ ايسْٝا، ٚتًو آ١ٜ 
ٚفٝ٘ ؾاٖس ب#إٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ مل ٜ# ى اشب#  ٚايؿ#ط ٜتك#اضعإ، ٚاٱامي#إ         
ٚايهفط ل سطب َتك١ً، ن٬ّ بصات#٘، ب#ٌ تفه#ٌ ٚأْع#ِ عً#٢ أٖ#ٌ اٱامي#إ        

 ٚايػاعني ل اشب  باملسز ٚايعٕٛ، يتهٕٛ نف١ ايتٛسٝس ٖٞ ايطادش١.
ٙ اٯ١ٜ يتبني ٚدّٗا َ#ٔ ٚد#ٛٙ امل#سز، ٚعْٛ#ّا يًُػ#ًُني ل      ٚدا٤ت ٖص

  ق٬سِٗ يسفع ايهطض ايصٟ ٜأتِٝٗ َٔ ايهفاض ٚاملٓافكني.
َٚٔ  عذاظ اٯ١ٜ اْٗا مل تس  املػًُني    َٛاد١ٗ ايهٝس مبجً٘، أٚ مبا 
ٖٛ أؾس َٓ٘، بٌ أَطت املػًُني بايتشًٞ بايك  ٚ ظٗاض َعاْٞ اشبؿ١ٝ َٔ 

إ ايهف#اض ٜهٝ#سٕٚ باملػ#ًُني يٝك#سِٖٚ ع#ٔ هاع#١ اهلل،       اهلل عع ٚدٌ، ف# 
 ٜٚؿرًِٖٛ عٔ ازبٗاز ل غبًٝ٘.

َٚٔ ضمح١ اهلل عع ٚدٌ باملػًُني ت١٦ٝٗ َكسَات ايعب#از٠ ٚايطاع#١،    
 ٚضبٛ أغباب َٓع املػًُني عٔ ايطاع١.

فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بايبؿ#ط٣ ب#سفع ايه#طض ٚايهٝ#س، ٚت#طز َع#اْٞ ٖ#صٙ        
أنطاض نٝس ايهفاض ل ساٍ تطت#  ا٭ث#ط عًٝ#٘،     ايبؿط٣ باٱساه١ بؿطط َٔ

ٚذبكٝل ْٛاٜا ايهفاض ٚاملؿطنني ٚايصٜٔ ٜتدصٕٚ ايهٝس ٚغ١ًٝ، ملكاقس خبٝج١ 
 َٓٗا:

 َٓع املػًُني َٔ َٛاق١ً أزا٤ ايفطا٥ض ٚايعبازات. ا٭ٍٚ:
 قس ٚ ؾراٍ املػًُني عٔ ازبٗاز ل غبٌٝ اهلل. ايجاْٞ:

ملػ##ًُني مب##ا ٜج ْٚ##٘ َ##ٔ   بع##ح ايؿ##و ٚايطٜ##  ل ْف##ٛؽ ا   ايجاي##ح:
 املرايطات ٚايسع٣ٛ ايباه١ً ٚايتهصٜ  بٓعٍٚ اٯٜات َٔ عٓساهلل عع ٚدٌ.

 ضباٚي١  ضتساز بعض املػًُني َٔ سسٜجٞ اٱاميإ. ايطابع:
ايتهٝٝل ع٢ً املػ#ًُني، ٚرب#ٜٛفِٗ ٚ غ#ٛا٥ِٗ ٚت#طغٝبِٗ ل      اشباَؼ:
  تبا  اهل٣ٛ.
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 ق١ املػًُني.ايػعٞ يًٓفاش    َطات  بطا١ْ ٚخا ايػازؽ:
 ايفطق١ ٚاشب٬ف بني املػًُني. ايػابع:
تعسز املصاٖ  عٓس املػًُني، ٚ غطا٤ أتبا  نٌ َصٖ  باملصٖ   ايجأَ:

 اٯخط ٚأتباع٘.
 ثاض٠ ايٓعط٠ ايكب١ًٝ، ٚ غتشهاض ايٛقا٥ع ٚا٭س#ساخ ايػ#ابك١    ايتاغع:

 اييت ٚقعت بني ايكبا٥ٌ.
 آخط َٔ املػًُني. املباير١ ل َسح هطف ع٢ً سػاب هطف ايعاؾط:

بعح اشب٬ف بني املػًِ ٚأخٝ٘ املػًِ، ٚضباٚي١ ايفكٌ  اسبازٟ عؿط:
 بُٝٓٗا.

قتاٍ املػًُني، ٚغعٚ زٜاضِٖ، فإ ايكتاٍ َٔ أؾس ٚدٛٙ  ايجاْٞ عؿط:
 ايهٝس ٚاملهط.

ضباضب١ املػًُني ل أغباب اي#طظم، ٚايته#ٝٝل عً#ِٝٗ ل     ايجايح عؿط:
 ايتذاضات ٚايكٓاعات. املعاف، ٚق١ً املعا١ًَ َعِٗ ل

ازبسٍ ل أسهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، َٚباز٨ اٱغ#٬ّ،   ايطابع عؿط:
 .(1)صٍَج ُّجَجدِهُ فِِ آَّجسِ ثىيَّوِ إِالَّ ثىَّزَِِّ مَفَشًُثٚل آٜات ايتٓعٌٜ، قاٍ تعا  ط

ذبطٜف ايبؿاضات اي#يت د#ا٤ت خبك#ٛم اي#ٓ  ضبُ#س       اشباَؼ عؿط:
  ايهت  ايػُا١ٜٚ ايػابك١.ل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ضباٚي١ َٓع ايٓاؽ َٔ زخٍٛ اٱغ#٬ّ، ٚق#سِٖ ع#ٔ     ايػازؽ عؿط:
 غبٌ اهلسا١ٜ ٚاٱاميإ.

ايهٝس ايصٟ ٜ ؾض َٔ عض ا٭ْاٌَ ع٢ً املػًُني َ#ٔ   ايػابع عؿط:
 ايرٝغ، ٚايصٟ أخ ت عٓ٘ اٯ١ٜ ايػابك١.

 بايٓع١ُ،   ْتٗاظ ايهفاض ٚاملٓافكني َٓاغب١ فطح املػًُني ايجأَ عؿط:
ٚ ْؿراهلِ باشب  ايصٟ ٜأتِٝٗ، ٚاشبك  ايصٟ حي#ٌ ب#ساضِٖ يًهٝ#س بٗ#ِ،     

 ٚايتعسٟ عًِٝٗ.
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اٱن#طاض باملػ#ًُني عٓ#س  ْؿ#راهلِ باملك#ٝب١ ٚاشبػ#اض٠        ايتاغع عؿ#ط: 
ٚآثاضُٖا، نُا ل قطٜـ بعس َعطن١ أسس  ش ْسَٛا بعس  ْك#طافِٗ ٭ْٗ#ِ مل   

ايكتاٍ، ٚيهٔ اهلل عع ٚدٌ بعح ٜٗذُٛا ع٢ً املس١ٜٓ، ُٖٚٛا بايطدٛ     
إٔ  ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ     ايفع  ل ْفٛغِٗ، ٚاٚس٢ ا  ايٓ  ضبُس 

إُِْ ٜأَط أقشاب٘ بايت٤ٞٗ يًطدٛ     قتاٍ ايهفاض ٚتعكٝبِٗ، قاٍ تعا  ط

 .(1) صََّْغَغْنٌُْ قَشْحٌ فَقَذْ ٍَظَّ ثىْقًٌََْ قَشْحٌ ٍِغْيُوُ
ق٢ً افكني اٱاميإ ٚايتكسٜل بٓب٠ٛ ضبُس  زعا٤ ايهفاض ٚاملٓ ايعؿطٕٚ:

 حبهط٠ املػًُني نصبّا ٚظٚضّا. اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
اسب##طب عً##٢ ايك##طإٓ، ٚضباٚي##١ َٓ##ع ايٓ##اؽ َ##ٔ   اسب##ازٟ ٚايعؿ##طٕٚ:

اٱْكات ٯٜات٘، بعس ض١ٜ٩ أفٛاز َٔ ايٓاؽ ٜسخًٕٛ اٱغ٬ّ عٓس اٱقرا٤ 
ٝٗا َٔ اٱعذاظ، قاٍ تع#ا   ٯٜات ايكطإٓ، ٚايتسبط ل َعاْٝٗا، ٚ زضاى َا ف

 .(2) صًَقَجهَ ثىَّزَِِّ مَفَشًُث الَ صَغََْؼٌُث ىِيَزَث ثىْقُشْآُِ ًَثىْيٌَْث فِْوِط

يكس ناْت آٜات ا٭ْبٝا٤ ايػابكني سػ١ٝ، ٚدا٤ ايٓ   ايجاْٞ ٚايعؿطٕٚ:
باٯٜ#١ ايعكًٝ#١ اشباي#س٠ ٖٚ#ٛ ايك#طإٓ،          ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ   ضبُس 

عً#٢ ٜسٜ#٘ َ#ٔ املعذ#عات ٚاٯٜ#ات اسبػ#١ٝ، ٚيه#ٔ ايهف#اض          داْ  َادط٣
قَجهَ ثىَّزَِِّ مَفَشًُث ىِيْذَوق   قابًٖٛا باٱعطاض  ٚايكسٚز ٚايتهصٜ  قاٍ تعا  ط

 .(3) صىَََّج جَجءَىٌُْ ىَزَث عِذْشٌ ٍُذِ ٌ

  ْهاض عامل اسبػاب ٚازبعا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ. ايجايح ٚايعؿطٕٚ:
٤ باملػًُني ٚأزا٤ ايعبازات، ٚضبا٫ٚت بح اٱغتٗعا ايطابع ٚايعؿطٕٚ:
 ضٚح ايؿو ل ْفٛغِٗ.

                                                 

 . 140طإ آٍ عُغٛض٠  (1) 
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ربٜٛف املػًُني، ٚتعاٖط ايهفاض بايك٠ٛ ٚايعس٠،  اشباَؼ ٚايعؿطٕٚ:
 ٚنجط٠ ايطداٍ ٚا٭٫ٚز ٚامل٪ٕٚ.

 ْفام املاٍ ل ايباهٌ، ٚأغباب ايًٗٛ ٚايفذٛض،  ايػازؽ ٚايعؿطٕٚ:
 ٚايتعسٟ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚاملػًُني.

 تسب  املها٥س يًُػًُني. عؿطٕٚ:ايػابع ٚاي
ذبطٜف ايٛقا٥ع ٚا٭خب#اض، ٚاٱع#طاض ع#ٔ اي#ٓعِ      ايجأَ ٚايعؿطٕٚ:

 ٚأغباب ايعع ٚايك٠ٛ، ٚ ظٗاض ايٓكل ٚايعٝ .
 ْٚػبت اٯ١ٜ ايهٝس    ايهفاض بكٝر١ ازبُع )نٝسِٖ( ٚفٝ٘ ٚدٛٙ: 

 ايهٝس ايصٟ ٜتفل عًٝ٘ ايهفاض، ٜٚكسض َِٓٗ مجٝعّا. ا٭ٍٚ:
ٯ١ٜ  عب٬ي١ٝ ٚتؿٌُ ايهٝ#س ايف#طزٟ اي#صٟ ٜك#سض َ#ٔ بع#ض       ا ايجاْٞ:

 ايهفاض ٚاملٓافكني.
 َاٜكسض َٔ املٓافكني َٔ املهط ٚايهٝس اشبفٞ. ايجايح:

ٖٚصٙ ايٛدٛٙ َٔ َكازٜل اٯ١ٜ ايهطامي١،  ش أْٗا دا٤ت َطًك١ ٚؾا١ًَ 
يًهٝس ايٓٛعٞ ٚايؿدكٞ، ٚفٝ٘ آ١ٜ ل ايفهٌ اٱهل#ٞ عً#٢ املػ#ًُني، ٭ٕ    

أعط##٢ ٜعط##ٞ ب##ا٭ٚف٢ ٚا٭مت، ٚأضاز غ##بشاْ٘ إٔ ٜت##ٓعِ املػ##ًُٕٛ     اهلل  شا
بٓعُت٘ عع١ُٝ ٖٚٞ ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ َ#ٔ نٝ#س ايهف#اض، ٖٚ#ٛ َ#ٔ خك#ا٥ل       

 .(1) صخَْْشَ ؤٍَُّزٍ ؤُخْشِجَشْ ىِينَّجطِط

ٚقس  بت٢ً بٓٛ  غطا٥ٌٝ ٚل أٜاّ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ بايع#صاب َ#ٔ آٍ    
ٌْ ٍِِْ آهِ فِشْػٌََُْ َّغٌٌٍَُُّنٌُْ عٌُءَ ثىْؼَزَثحِ ُّزَد ذٌَُُ ًَإِرْ َّجَّْْنَفطعٕٛ قاٍ تعا  ط جمُ

 .(2) صؤَدْنَجءَمٌُْ ًََّغْضَذٌَُُْْ ِّغَجءَمٌُْ ًَفِِ رَىِنٌُْ دَالَءٌ ٍِِْ سَد نٌُْ ػَظٌٌِْ

 ق##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚغ##ًِ ٚد##ا٤ت ٖ##صٙ اٯٜ##١ يتد##  اي##ٓ  ضبُ##سّا  
نٝس َٚهط ايهفاض، ٚذبتٌُ ايػ١َ٬ ٚا٭َٔ ٚاملػًُني بػ٬َتِٗ ٚظباتِٗ َٔ 

 َٔ نٝسِٖ ٚدّٖٛا:
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نفا١ٜ ايتشًٞ بايك  ل ساٍ املػًِ ٚاسبطب يًػ١َ٬ ٚايٓذ#ا٠  ا٭ٍٚ:
 َٔ ايهفاض.
 ٫بس َٔ ايتك٣ٛ ٚاشبؿ١ٝ َٔ اهلل َع ايك . ايجاْٞ:
املسز ٚايعٕٛ اٱهلٞ ايصٟ ٜأتٞ يٓكط٠ املػ#ًُني عٓ#س ذبً#ِٝٗ     ايجايح:

 اهلل عع ٚدٌ.بايك  ٚهاع١ 
ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ ٚايجايح، فإ قسم ايهٝس ٚامله#ط مل ٜ#أت بايك#     
ٚايتك##٣ٛ ٚس##سُٖا ب##ٌ بفه##ٌ اهلل ل  عاْ##١ املػ##ًُني عٓ##س تكٝ##سِٖ بأسه##اّ   

دَيََ إُِْ صَصْذِشًُث ًَصَضَّقٌُث ًََّإْصٌُمٌُْ ٍِِْ فٌَْسِىٌِْ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ نُا ل قٛي٘ تعا ط

 فاٯ١ٜ ٚعس َك ٕ بايؿطط. (1)صسَدُّنٌُْ دِخََْغَزِ آالَفٍ ٍِِْ ثىََْالَةِنَزِ ٍُغٌَ ٍِ َ ىَزَث َُّْذِدْمٌُْ
ٚدا٤ت اٯ١ٜ باٱخباض عٔ ْفٞ ٚقٛ  ايهطض باملػًُني مبا ٜفٝس ايتٛنٝس 

ص ٚيه#ٔ اٯٜ#١ د#ا٤ت     َّعُوشُّمٌُْ مَْْوذُىٌُْ  الَٚاٱه٬م فٝهفٞ ل اٯ١ٜ قٛي٘ تعا  ط
 ٟ ٜفٝس تٛنٝس ْفٞ ايهطض َٔ ٚدٛٙ:بايتكٝٝس بايؿ٧ ايص

 ايهطض ايهج  ٚايكًٌٝ. ا٭ٍٚ:
 ايهطض ايٓٛعٞ ٚايؿدكٞ. ايجاْٞ:
 اسباٍ ٚاي٬سل َٔ ايهطض. ايجايح:
 ايهطض ل ايٓفؼ ٚايعطض ٚاملاٍ. ايطابع:

 ْفٞ  غت٤٬ٝ ايهفاض ع٢ً ايجرٛض اٱغ١َٝ٬. اشباَؼ:
 ْفٞ ايهطض ع٢ً امل١ً ٚأسهاّ ايؿطٜع١. ايػازؽ:

ايبؿ##اض٠ بع##سّ ٚق##ٍٛ ٜ##س ايتشطٜ##ف    ايك##طإٓ ٚايف##طا٥ض   ػ##ابع:اي
 ٚايعبازات.

نٝ##س ايهف##اض ٫ٜػ##تطٝع ب##ح ايفطق##١، ٚ س##ساخ ايك##طا  ب##ني    ايج##أَ:
 املػًُني، ٚحيتٌُ ايهطض ايصٟ ٜٓتر عٔ نٝس ايهفاض ٚدّٖٛا:

 ايهطض ايتاّ ع٢ً عبٛ ايػايب١ ايه١ًٝ. ا٭ٍٚ:
 ايب١ ازبع١ٝ٥.ايهطض ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً عبٛ ايػ ايجاْٞ:
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 ايهطض ايكًٌٝ. ايجايح:
ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايهطامي١ بايبؿاض٠ ل  ْتفا٤ ايهطض ل ٖصٙ ايٛدٛٙ ٚغ ٖا 
ٖٚٞ أنجط َٔ إٔ ذبك٢، ٚغ١َ٬ املػًُني َٔ ايهٝس ٚايؿط ايصٟ ٜكسض َٔ 
ايهفاض ٚاملٓافكني أٜاّ ايتٓعٌٜ َٚابعسٙ ٚ   ّٜٛ ايكٝا١َ  ش ٜتعاٖس املػًُٕٛ 

ٜٚتكٝسٕٚ بأسهاّ ايفطا٥ض، ٚحيطقٕٛ ع٢ً أزا٤ ايعبازات  ايك  ٚايتك٣ٛ،
َ#ٔ غ#     ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚغ#ًِ     ل أٚقاتٗا ٚنُا دا٤ بٗا ايٓ  ضبُ#س  
 ذبطٜف أٚ تبسٌٜ أٚ  ناف١ أٚ ْكٝك١.

ٚتتهُٔ اٯ١ٜ ايعٗس َٔ اهلل عع ٚدٌ يًُػًُني ٚتكسٜطٙ:  ٕ تكٝ#سمت   
هطنِ أبسّا، ٖٚصا ايعٗس َتذسز بأسهاّ ايك  ٚايتك٣ٛ فإ نٝس ايهفاض ئ ٜ

ٜطٌ ع٢ً املػًُني ٚاملػًُات نٌ ّٜٛ حيجِٗ ع٢ً ايتشًٞ بايك  ٚأسهاّ 
ايتك٣ٛ ٜٚبني هلِ ععِٝ ْفع نٌ فطز َٓٗا َٚكساٜك٘ ايع١ًُٝ املتذ#سز٠ َ#ٔ   

  عذاظ ايكطإٓ.
ٚتسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ عً#٢ ٚد#ٛز نٝ#س يًهف#اض، ٖٚ#صا ايهٝ#س       

سخ  تفاقّا ٚقسف١، بٌ ٜأتٞ عٔ قكس ١ْٝٚ ٚععّ ٚفٝ#٘  يٝؼ عفّٜٛا أٚ أْ٘ حي
  ثِ  نال يًهفاض.

فُ##ٔ اٯٜ##ات ل املك##اّ تٛنٝ##س َٓ##افع  دتُ##ا  ايك##  ٚايتك##٣ٛ عٓ##س      
 املػًُني َٔ ٚدٛٙ:

 ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ يًُػًُني َٔ نٝس ايهفاض ٚاملٓافكني.ا٭ٍٚ:
يتجبٝت ا٭دط ٚايجٛاب يًُػًُني ٭ٕ ل ايك  ٚايتك٣ٛ غ٬ح  ايجاْٞ:

اٱغ٬ّ ٖٚصا ايتجبٝت َٔ أغباب ٚعًٌ  ْتؿاض اٱغ٬ّ، فاٱغ٬ّ مل ٜٓتؿط 
بايسع٠ٛ ايٝ٘ ٚسسٖا، بٌ بجبات املػًُني ع٢ً اٱاميإ أٜهّا، فتشًٞ املػًُني 
بايػُت اسبػٔ ٚاٯزاب ٚايػٓٔ اييت أَط اهلل تعا  بٗا بكا٤ ٚتعاٖس ملباز٨ 

غ٬ّ، فكس ٫ تتٛد٘ اي#سع٠ٛ     اٱغ٬ّ، ٚٚغ١ًٝ َباضن١ زبصب ايٓاؽ يٲ
ؾدل َا ٚيهٓ٘ ٜط٣ املػ#ًُني ل ق# ِٖ ٚخؿ#ٝتِٗ َ#ٔ اهلل ٚتف#اِْٝٗ ل      
هاعت٘، فٌُٝٝ    املػًُني ٜٚٓكت ٯٜات ايكطإٓ، ٜٚؿطح قسضٙ يٲغ٬ّ، 

 فٝبازض يسخٍٛ اٱغ٬ّ.
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سبٛم اٱثِ ٚايصْ  باي#صٜٔ ٜػ#عٕٛ ل اٱن#طاض باملػ#ًُني،      ايجايح:
ٜأتٞ اٱث#ِ يًهف#اض َ#ع أْٗ#ِ مل ٜٓ#ايٛا َ#ا ٜطٜ#سٕٚ، فبك#          فُٔ اٯٜات إٔ 

ٚتك٣ٛ املػًُني ٜٓكطف نٝس ايهفاض، ٫ٜٚبك٢ َٓ٘  ٫ َاًٜشكِٗ َ#ٔ اٱث#ِ   
 ٚايٛظض ايجكٌٝ.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بًفغ )٫( ايٓاف١ٝ يًذٓؼ مبا ٜفٝس ايٓفٞ اٱغترطاقٞ،  ش 
 إٔ قٝغ ايبٝإ ل ايعطب١ٝ ل املكاّ ع٢ً قػُني:

 تعب  ايٓكٞ ايصٟ ٜ٪زٟ َع٢ٓ ٚاسسّا ٫حيتٌُ غ ٙ.اي ا٭ٍٚ:
ايتعب  اٱستُايٞ، ٖٚٛ اي#صٟ ٜفٝ#س أنج#ط َ#ٔ َعٓ#٢، ٜٚع#طف        ايجاْٞ:

املككٛز بايكطا٥ٔ ملا ل قٛيو )أْا َهطّ ظٜس( فاْ٘ حيتٌُ  ضاز٠ ايعَٔ املانٞ 
 ٚاسبانط ٚاملػتكبٌ.

عَ##إ ايطٛيٝ##١  ص ٜفٝ##س اٱه##٬م ل أف##طاز اي  الَ َّعُووشُّمٌُْٚقٛي##٘ تع##ا  ط 

خكٛقّا ٚإٔ )٫( ٫تعٌُ  ٫ ل ْه#ط٠ ٭ْٗ#ا ن#ازبٛاب يػ#٪اٍ ساق#ٌ أٚ      
َكسض )ٌٖ َٔ نطض َٔ نٝس ايهفاض( فٝأتٞ ايطز ٚايبؿاض٠ َٔ عٓس اهلل بأْ#٘  

 ٫نطض َِٓٗ ع٢ً عبٛ اٱه٬م.
 ٚحيتٌُ َٛنٛ  ايهٝس ٚازب١ٗ اييت ٜتٛد٘  يٝٗا ٚدّٖٛا:

 ّا ٖٚٛ ع٢ً ؾع  :ايهٝس املٛد٘ يًُػًُني مجٝع ا٭ٍٚ:
 ايهٝس ل أَٛضِٖ اشباق١. ا٭ٚ :
ل ق٬تِٗ ايعا١َ، َٚا ٜطبط بعهِٗ بعهّا َٔ ٚؾا٥ر ايكطب٢  ايجا١ْٝ:

 ٚايٓػ  ٚأخ٠ٛ اٱاميإ.
 ايهٝس ل أضظام َٚعاؾات املػًُني. ايجايج١:
ايهٝ##س ايؿدك##ٞ املٛد##٘ يًُػ##ًُني ن##أفطاز، ف## ٣ ايهف##اض      ايج##اْٞ:

ًُني َٔ ايهٝف١ٝ ٚاملٛنٛ  ايصٟ ٜتهطض ب٘ يٝ٪شٚٙ َآٜاغ  نٌ فطز َٔ املػ
.َ٘ٓ 

اٱن#طاض باٱغ#٬ّ زٜٓ##ّا ٚعكٝ#س٠، فك#شٝض إٔ اٯٜ#١ د##ا٤ت       ايجاي#ح: 
خطابّا يًُػًُني،  ٫ إٔ َٛنٛعٗا أعِ َٔ ا٭َٛض ايؿدك١ٝ فايفطز ا٭ِٖ 
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ٖٛ اٱغ٬ّ، ف٬ ٜٟٓٛ ايهفاض ايهطض باملػًِ  ٫ بإختٝاضٙ اٱغ#٬ّ، ٚثبات#٘   
 ٨ اٱغ٬ّ، ٚأزا٥٘ يًفطا٥ض ٚايعبازات.ع٢ً َباز

يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يٲغ٬ّ إٔ ٜبك٢ قّٜٛا ععٜ#عّا ا  ٜ#ّٛ ايكٝاَ#١،    
فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يسفع ايهطض عٓ٘ ٚعٔ َباز٥٘ بتكٝس املػًُني مبفاِٖٝ ايك  
ٚايتك٣ٛ، ٚسطقِٗ ع٢ً اشبؿ١ٝ َٔ اهلل عع ٚدٌ، يتهٕٛ ٖصٙ اشبؿ١ٝ ٚاق١ٝ 

، ٚأَٔ ٚغ١َ٬ ل اي#سْٝا ته#ٕٛ ؾ#اٖسّا َٚكسَ#١ يٮَ#ٔ      َٔ ايهطض ٚا٭ش٣
ٚايػ١َ٬ ّٜٛ ايكٝا١َ، فٗصٙ اٯ١ٜ زع٠ٛ يًُػًُني يٓكط اٱغ٬ّ، ٚاسبف#اظ  

 ع٢ً َباز٥٘، َٚٓع  نطاض ايهفاض ب٘ َٔ ٚدٛٙ:
 اٱنطاض باملػًُني  نطاض باٱغ٬ّ زّٜٓا ٚعكٝس٠. ا٭ٍٚ:
 ٢ اٱغ٬ّ.اٱنطاض باملػًِ مبا ٖٛ َػًِ سطب عً ايجاْٞ:
 ايتعسٟ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚايٓب٠ٛ ٚايكطإٓ. ايجايح:

فُٔ ٚدٛٙ ايك  ٚايتك٣ٛ ايتفك٘ ل ايسٜٔ، َٚعطف١ ا٭سهاّ، ٚسػٔ 
أزا٤ ايفطا٥ض، فاشا قسض َٔ ايهفاض ؾو ٚضٜ  فإ املػًُني ممتٓعٕٛ عٔ 
اٱفتتإ بٗصا ايؿو فٝ#صٖ  أزضاز ايطٜ#اح، ٜٚطد#ع به#طضٙ عً#٢ ايهف#اض       

 أْفػِٗ.
ٓافع ٚضٚز يفغ )ؾ#٦ّٝا( ل اٯٜ#١ زف#ع ايؿ#و ٚاي#ِٖٛ بإستُ#اٍ       َٚٔ َ

سكٍٛ نطض باملػًُني ل ايعكٝس٠ ٚاملبسأ، فذا٤ ْفٞ ايهطض َطًكّا، ٚي#ٝؼ  
ىَِْ َّعُشًُّمٌُْ َٔ تعاضض بني  ه٬م ايٓفٞ ايٛاضز ل ٖصٙ اٯ١ٜ ٚقٛي٘ تعا  ط

ه##طض، ٚسك##ٍٛ ،  ش ٜفٝ##س ازبُ##ع ب##ني اٯٜ##تني ايكط##ع بٓف##ٞ اي(1) صإِالَّ ؤَر ٍ

ا٭ش٣ َٔ تعسٟ ايهفاض ع٢ً املػًُني، أَا ٖصٙ اٯ١ٜ فذا٤ت خبكٛم نٝس 
ايهفاض، فكس ٜكٌ أش٣ قًٝ#ٌ    املػ#ًُني َ#ٔ نٝ#س ايهف#اض، ٚفٝ#٘ َٛعع#١        

 ٚتٓبٝ٘ يًُػًُني ٚسذ١.
ف٬ ٜأتٞ أسس ٜٚكٍٛ يكس ٚعسْا اهلل عع ٚد#ٌ ع#سّ ايه#طض َ#ٔ نٝ#س       

ٖٚٛ َٔ أغطاض ازبُع بني آٜات ايكطإٓ ايهفاض َطًكّا، ٚقس دا٤ْا أش٣ َِٓٗ، 
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ٚساد١ املػًُني ي٘، ٚ غتكطا٤ املػا٥ٌ ٚايسضٚؽ ٚايع  َٓ٘، ٖٚٛ نٓع َ#ٔ  
نٓٛظ عًِ ايتفػ  ٜسعٛ ايعًُا٤ ٱغتدطاز ايسضض َٓ٘ ٚ ش أقبض ٖصا ايعَإ 

 ظَإ اٱْكػاّ ٚاٱْؿطاض ل ايعًّٛ ٚاٱختكاقات.
ّٛ دسٜ#س٠ َػ#تشسث١   فإ عً#ِ ايتفػ#  ٜط#ٌ عً#٢ أٖ#ٌ ا٭ضض بعً#       

َكتبػ١ َٔ آٜات ايك#طإٓ ته#ٕٛ شات ْف#ع َتك#ٌ ٚع#اّ ٚؾ#اٌَ يًُػ#ًُني        
 ٚايٓاؽ مجٝعّا.

تط٣ ملاشا مل ٜأَط اهلل عع ٚدٌ املػًُني بطز ايهٝس مبجً٘، ازبٛاب ٜفٝس 
فَََوِْ  ازبُع بني ا٭َط بايك  ٚايتك٣ٛ ل ٖ#صٙ اٯٜ#١ ٚب#ني قٛي#٘ تع#ا  ط     

 ، ٚدّٖٛا:(1) صًث ػَيَْْوِ دَِِغْوِ ٍَج ثػْضَذٍَ ػَيَْْنٌُْثػْضَذٍَ ػَيَْْنٌُْ فَجػْضَذُ

 ايتبأٜ املٛنٛعٞ فايهٝس غ  ايتعسٟ. ا٭ٍٚ:
ايهٝس َٔ ايهًٞ املؿهو َٚٓ٘ َا فٝ٘ تعس ٚظاٖط، فٝذ#  ضزٙ   ايجاْٞ:

َٓ٘  ظٗاض ايفطح ٚايػطٚض ل ايٓفؼ  ملا ٜكٝ  املػًُني َٔ اشبػاض٠، ٜٚسفع 
 بايك  ٚايتك٣ٛ.

 ضز ايتعسٟ َٔ َكازٜل ايك  ٚايتك٣ٛ. ح:ايجاي
٫ٚتعاضض بني ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚتسعٛ اٯ١ٜ ا  ايعً#ِ ٚايك#  ٚايت#أْٞ    
ٚعسّ ايره  ٚايطز ٚإٔ هاع١ اهلل غبشاْ٘ ٚاق١ٝ َ#ٔ ايهٝ#س، َٚ#ٔ ٚد#ٛٙ     
هاعت٘ ايسفا  عٔ اٱغ٬ّ ٚازبٗاز ل غبٌٝ اهلل، َٚٓع ٚقٛ  ايعًِ ٚايتعسٟ 

 ًساِْٗ، ٚتتهُٔ اٯ١ٜ ل َفَٗٛٗا ٚدّٖٛا:ع٢ً املػًُني ٚثرٛضِٖ ٚب
 ٕ مل ٜك  املػًُٕٛ ٜهطِٖ نٝس ايهف#اض ٚي#ٛ سطق#ٛا عً#٢      ا٭ٍٚ:
 تك٣ٛ اهلل.

 شا ق  املػًُٕٛ ٚيهِٓٗ مل ٜتكٛا اهلل فإ نٝس ايهفاض ٜهطِٖ  ايجاْٞ:
 ٚغٔ ناْٛا قابطٜٔ ل أَٛضِٖ نًٗا.

س ايهفاض ٚايٛقا١ٜ ٫بس َٔ  دتُا  ايك  ٚخؿ١ٝ اهلل يكطف نٝ ايجايح:
.َ٘ٓ 
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ٜهفٞ أسس ا٭َطٜٔ،  َا ايك  ٚ َا ايتك٣ٛ يًػ١َ٬ َ#ٔ نٝ#س    ايطابع:
 ايهفاض.

ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، ف٬بس َٔ  دتُا  ايك#  ٚاشبؿ#١ٝ َ#ٔ اهلل ع#ع     
 ٚدٌ يًشكا١ْ َٔ نٝس ايهفاض ٚايػ١َ٬ َٔ َهطِٖ.

 حبث بالغي
ٖٚ##ٛ عً##٢       ٚد##ا٤ ايه##ُ  ل اٯٜ##١ بك##ٝر١ ازبُ##ع عً##٢ عب##ٛ ايتع##سز   

 أقػاّ:
 ٚاٚ ازبُاع١ ٱضاز٠ املػًُني بًر١ اشبطاب مخؼ َطات. ا٭ٍٚ:
 ٚاٚ ازبُاع١ ٚ ضاز٠ ايهفاض بًر١ ايرا٥  أضبع َطات.  ايجاْٞ:
ٚضز ايهُ  )اهلا٤( يًُفطز امل٪ْح ٜٚعٛز يًػ١٦ٝ ل قٛي٘ تعا   ايجايح:

 ص.َّفْشَدٌُث دِيَجط
١ ملٓع ايً#بؼ ٚاي زٜ#س  ٫ إٔ ت#طز    ٚا٭قٌ تٛافل ايهُا٥ط ل ايعا٥سٜ 

ؤَُْ ثقْزِفِْوِ فِِ ثىضَّجدٌُسِ فَجقْزِفِْووِ  قط١ٜٓ قاضف١    ايتعسز نُا ل قٛي٘ تعا  ط

 ص فكس دٛظ بعهِٗ ايتبأٜ ل عا٥س١ٜ ايهُ  ملٛغ٢.فِِ ثىٌَْْ 

أَا ايجاْٞ فاْ٘ ٜعٛز يًتابٛت ٚضز ايعطبؿطٟ ٖصا ايكٍٛ ٚقاٍ فٝ٘ ٖذ١ٓ 
يٝ٘ َٔ تٓافط ايٓعِ، ٚيهٔ ايػٝٛهٞ قاٍ: عاب٘ ايعطبؿطٟ، ٚدعً٘ ملا ٜ٪زٟ ا

، ٚيهٔ ايعطبؿطٟ مل جيعً٘ ع١ً ٱخطاز (1) تٓافطّا طبطدّا يًكطإٓ عٔ  عذاظٙ
ايكطإٓ َٔ  عذاظٙ بٌ قكس تعاٖس ٚٚسس٠ ايٓعِ فكاٍ )فٝتٓافط عًٝو ايٓعِ 

 .(2) ايصٟ ٖٛ أّ  عذاظ ايكطإٓ(
عِ عٓس ايتبأٜ ل عا٥س١ٜ ايهُ  بٌ ٖٛ ٚاسبل أْ٘ يٝؼ َٔ تٓافط ل ايٓ

ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ اٱعذاظ، ٚعً#٢ ف#طض  ضاز٠ ايت#ابٛت ف#املطاز َٓ#٘ اسبكٝك#١       
ٚاجملاظ َعّا،  ش ٜطاز َٓ٘ أٜهّا َٛغ٢ يصنط احملٌ ٚ ضاز٠ اسب#اٍ، َٚ#ع تع#سز    

 ايهُا٥ط ل اٯ١ٜ فاْٗا مل ربطز عٔ أَطٜٔ:
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 ١ٜ بكٝر١ ازبُع.قٝر١ ازبُع، فٛضزت تػع١ نُا٥ط ل اٯ ا٭ٍٚ:
تعٝني د١ٗ اشبطاب ٚ ضاز٠ املػًُني بهُ  ازبُ#ع املداه# ،    ايجاْٞ:

 َٚا فٝٗا َٔ املسح ٚايجٓا٤.
 تعٝني املطاز َٔ نُ  ازبُع يًرا٥ ، ِٖٚ ايهفاض ٚاملٓافكٕٛ. ايجايح:

َٚٔ اٯٜات إٔ تعسز نُ  ايرا٥  مل ٜر  َٔ قٝر١ اشبطاب ل اٯ١ٜ  
طباهب١ املػًُني ٚفٝ٘ عع  ن#ال يًُػ#ًُني ٚزع#٠ٛ     ش أْٗا بكت ع٢ً قٝر١ 

 هلِ يًفط١ٓ، ٚايٝكع١، ٚؾاٖس ع٢ً إٔ اٯ١ٜ ْعيت يٓفع َٚكًش١ املػًُني 

 ػهى املنبسبت
ص ث##٬خ َ##طات ل ايك##طإٓ، أس##ساٖا ل ٖ##صٙ َّعُووشُّمٌُْٚضز قٛي##٘ تع##ا  ط

، (1) صٌْ ٍَِْ ظَوَّ إِرَث ثىْضَوذَّْضٌُْ ػَيَْْنٌُْ ؤَّفُغَنٌُْ الَ َّعُشُّمُاٯ١ٜ، ٚايجا١ْٝ ل قٛي٘ تعا  ط
ٚشنط ل أغباب ايٓعٍٚ إٔ ايطدٌ  شا أغًِ قايٛا ي٘: غفٗت أبا٤ى ٫َٚٛٙ، 

ٚعٔ أبٞ ثعًب١ اشبؿين ) أْ٘ غ٦ٌ عٔ شي#و فك#اٍ    فٓعيت عًٝهِ أْفػهِ، 
، غأيت ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عٓٗ#ا   يًػا٥ٌ : غأيت عٓٗا خب ّا

 َطاعّا ملعطٚف ٚتٓاٖٛا عٔ املٓهط ، ست٢  شا َا ضأٜت ؾشّا٥تُطٚا با فكاٍ : 
ٚزْٝا َ٪ثط٠ ٚ عذاب نٌ شٟ ضأٟ بطأٜ٘ فعًٝو ْفػو ٚز  أَط  ٣ٖٛٚ َتبعّا

نكبض ع٢ً ازبُط ، يًعاٌَ َِٓٗ  اايك  فٝٗ ايعٛاّ ، ٚ ٕ َٔ ٚضا٥هِ أٜاَّا
 .(2) ٜعًُٕٛ َجٌ عًُ٘ َجٌ أدط مخػني ضد٬ّ

عٔ  بطاِٖٝ بعس إٔ قاّ بهػط ا٭قٓاّ اييت أَا ايجايج١ فذا٤ت سها١ٜ 
ٜكٓعٗا قَٛ٘، ٚنإ عسزٖا غبعني قُّٓا ٚتطى نب ٖ#ا، ٖٚ#ٛ ق#ِٓ عع#ِٝ     
َػتكبٌ ايباب َكٓٛ  َٔ ايصٖ  ٚل عٝٓٝ٘ دٖٛطتإ ته٦ٝإ بايًٌٝ، فًِ 
ٜهػطٙ ٚيهٔ قاّ بتعًٝل ايفأؽ اي#صٟ نػ#ط ب#٘ ا٭ق#ٓاّ ل عٓك#٘، ٚسُٝٓ#ا       
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ذاز ع٢ً قَٛ٘ ل عب#از٠ ا٭ق#ٓاّ، ق#اٍ تع#ا      دا٤ٚا بإبطاِٖٝ أخص باٱست
 .(1)صقَجهَ ؤَفَضَؼْذُذًَُُ ٍِِْ دًُُِ ثىيَّوِ ٍَج الَ َّنفَؼُنٌُْ شَْْت ج ًَالَ َّعُشُّمٌُْط

، ل خطاب (2) صًَإُِْ صُؼْشِضْ ػَنْيٌُْ فَيَِْ َّعُشًُّكَ شَْْت جٚٚضز قٛي٘ تعا  ط

خباض بإٔ ت#طى اسبه#ِ ب#ني أٖ#ٌ     ٚاٱ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًٓ  ضبُس 
ايهتاب ئ ٜهط ايٓ  ٚ ٕ عازٚٙ بػب  ٖصا اٱعطاض ٚي٘ إٔ حيهِ بِٝٓٗ 

 ص.ًَؤَُْ ثدْنٌُْ دَْْنَيٌُْ دََِج ؤَّضَهَ ثىيَّوُبايعسٍ، ٚقٌٝ ٖٛ َٓػٛر بكٛي٘ تعا  ط
ٚشنط إٔ اسبسٚز ٫تكاّ عًِٝٗ، ٭ِْٗ قٛسبٛا ع٢ً ع#سّ تك#سٜكِٗ    

ق#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘    اسبسٚز، ٚقٌٝ إٔ ايٓ  ضبُسّا  بايٓب٠ٛ، ٖٚٛ أععِ َٔ
ضدِ ل ايٝٗٛز قبٌ ْعٍٚ ازبع١ٜ، ٚٚضز ل شّ فطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب  ٚغًِ 

ايصٜٔ  تبعٛا نت  ايػشط ٚايؿعٛش٠ اييت ناْت تكط٩ٖا ايؿٝاهني أٜاّ ًَو 
 غًُٝإ ٚل ظَاْ٘،  ش نإ ايؿٝاهني ٜػ قٕٛ ايػُع.

ًَىَقَوذْ ػَيَُِوٌث ىَََوِْ ثشْوضَشَثهُ ٍَوج ىَووُ        ٌَُ ٍَوج َّعُوشُّىٌُْ ًَالَ َّونفَؼُيٌُْ   ًََّضَؼَيََُّو قاٍ تع#ا  ط  

، ٜٚفٝ#س ازبُ#ع بٝٓٗ#ا ٚب#ني اٯٜ#١ ضب#ٌ ايبش#ح        (3) صفِِ ثٓخِشَرِ ٍِِْ خَوالَ ٍ 
ذبصٜط أٌٖ ايهتاب ٚايهفاض َٔ تعًِ قٝغ املهط اييت تهط باملػًُني، ٚت٢ٗٓ 

ٔ ايسع٠ٛ يًتعسٟ ع٢ً املػًُني ٚ خب#اضِٖ  عٔ املٓادا٠ فُٝا بِٝٓٗ مبا ٜتهُ
بإٔ ٖصا ايهٝس ٚتعًُ٘ ئ ٜهط املػًُني ؾ#٦ّٝا، ٚي#ٝؼ فٝ#٘ ْف#ع يًهف#اض  من#ا       

 ٜهٕٛ ٚبا٫ّ عًِٝٗ ل ايسْٝا ٚاٯخط٠.

 حبث بالغي
)اٱْػذاّ( ٖٚٛ صب٧ ايه٬ّ َٓشسضّا َٓػذُّا بعه٘  َٔ ٚدٛٙ ايبسٜع

تسبط آٜات ايكطإٓ ٜط٣ أبٗ#٢  َع بعض ٚتتذ٢ً فٝ٘ عصٚب١ ا٭يفاظ، ٚايصٟ ٜ
َعاْٞ أٱْػذاّ ٚايتٓاغل بني أيفاظ اٯ١ٜ ٚايتساخٌ ل املعاْٞ، ٫ٜٚٓشكط 
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اٱْػذاّ ل اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ايٛاسس٠ بٌ ٜؿٌُ اٯٜات املتذاٚضات غٛا٤  ذبس 
أٚ تعسز َٛنٛعٗا، ٚتًو خكٛق#١ٝ ل ايك#طإٓ، َٚك#سام َ#ٔ َك#ازٜك٘      

 املًٌ ٚهطز يًػآ١َ ل ايت٠ٚ٬ ٚاٱقرا٤.اٱعذاظ١ٜ، ٚفٝ٘ قٝا١ْ يًػُع َٔ 
ٚ بتسأت اٯ١ٜ بكٝر١ ايؿطط ٚير١ ازبُع املداه ، ٚفٝ٘ بعح يًؿٛم 
ل ايٓفٛؽ يت٠ٚ٬ اٯ١ٜ ٚاٱقرا٤ هلا،  ش ٜؿ ى ايتايٞ ٚايػاَع ي١ٰٜ ايطغب١ 
ل َعطف١ َهاَني اٯ١ٜ َٚافٝٗا َٔ ايس٫٫ت، ٚقشٝض إٔ اشبط#اب َٛد#٘   

يتعٝني  ٫ إٔ اٱظب#صاب مله#اَٝٓٗا ٫ٜٓشك#ط بٗ#ِ زٕٚ     يًُػًُني ع٢ً عبٛ ا
 غ ِٖ، بٌ ٜؿٌُ ايٓاؽ مجٝعّا.

فٝتًك٢ ايهفاض ٚاٱْصاض بًر١ بسٜع١، ْٚعِ َتٓاغل ف٬ ًٜتفتٕٛ  ٫ ٚقس  
 خ قت َع#اْٞ اٱْ#صاض قً#ٛبِٗ، ٚ غ#تكطت ل ْفٛغ#ِٗ، يٝٓؿ#رًٛا بع#سٖا        

١ اي##يت تك##ٝ  بأْفػ##ِٗ، ٜٚ##سضنٛا ق##بض اسب##عٕ اي##صٟ ٜ##أتٞ بػ##ب  ايٓعُ##   
املػًُني، ٜٚفكس فطسِٗ مبا ٜبت٢ً ب٘ املػ#ًُٕٛ َ#ٔ ايه#طض َعٓ#٢ ايػ#طٚض،      
ٜٚهٕٛ ل سكٝك١ سعّْا خكٛقّا َع  زضاى غ٤ٛ ايعاقب١ ع٢ً ٖصا ايفطح ٭ْ٘ 

 مشات١ بامل٪َٓني.
ٚأُٜٗا أنجط  ْتفاعّا َٔ ير١ اشبطاب ٚاٱْػذاّ بني نًُات َٚهاَني  

تاب أّ ايهفاض، ازبٛاب املػًُٕٛ أن#ط ْفع#ّا   ٖصٙ اٯ١ٜ املػًُٕٛ أّ أٌٖ ايه
َٔ غ ِٖ ٖٚٛ َٔ َك#ازٜل ن#ِْٛٗ خ#  أَ#١ أخطد#ت يًٓ#اؽ،  ش ٜٓف#طز        
املػًُٕٛ باٱْتفا  ا٭مت َٔ آٜات ايكطإٓ، َٚا فٝٗا َٔ اٱْػذاّ ٚل سػٔ 
نًُات اٯ١ٜ تطغٝ  مبا فٝٗا َٔ ا٭ٚاَط اييت دا٤ت بكٝر١ ايؿطط ٚايسع٠ٛ 

 َٔ اهلل عع ٚدٌ.   ايك  ٚاشبؿ١ٝ 
ص زع٠ٛ يًُػ#ًُني يًػ#عٞ يٓٝ#ٌ    إُِْ صََْغَغْنٌُْ دَغَونَزٌ إٔ قٛي٘ تعا  ط 

ايٓعِ، فُٔ ايٓعِ َا ٜأتٞ  بتسا٤ ٚفه٬ّ َٔ عٓس اهلل، َٚٓٗا َا تهٕٛ نػ#بّا  
 ٜػتًعّ ايػعٞ ٚايعًِ.

 ػهى املنبسبت
ٚضز يفغ ؾ#٧ بك#ٝر١ املف#طز َ#ا٥تني ٚتػ#عّا ٚغ#بعني َ#ط٠، َٓٗ#ا غ#بع          

َط٠ بكٝر١ ايٓك ، نُا ل ٖ#صٙ اٯٜ#١  ش ٚضز يف#غ ايؿ#٧، ٚن#ٌ       ٚغبعٕٛ
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َٛدٛز فٗٛ ؾ٧، ٚنٌ ؾ٧ ٖٛ َٛدٛز، ٚايؿ٧ عٓٛإ َطًل ٫حيس سس  ٫ 
إٔ ٜ##أتٞ َاٜ##سٍ عً##٢ س##سٙ، ٚد##ا٤ت ٖ##صٙ اٯٜ##١ يٓف##ٞ ايه##طض َطًك##ّا ع##ٔ  

 املػًُني بػب  نٝس ايهفاضظ
 ١ٜ ٖٚٞ:فُٔ  عذاظ اٯ١ٜ  ْتفا٤ اسبس ل أهطاف ٖصا ايؿطط َٔ اٯ

 ايهفاض. ا٭ٍٚ:
 نٝس ايهفاض املٛد٘ يًُػًُني. ايجاْٞ:
 املػًُٕٛ ٚاملػًُات ل ا٭دٝاٍ املتعاقب١. ايجايح:
 ْتفا٤ ايهطض عٔ املػ#ًُني فً#ٛ  ؾ# ى ايهف#اض ٚاملؿ#طنٕٛ ل       ايطابع:

املهط ٚايهٝس باملػًُني، ٚمشٌ نٝسِٖ املٝازٜٔ املدتًف١ ٚتٛد٘    املػًُني 
ٕٛ ي٘ أثط ٚنطض ع٢ً املػًُني، ٚتًو بؿاض٠ ل اٯ١ٜ ايهطامي#١  مجٝعّا ف٬ ٜه

ٚ عذ##اظ ب##إٔ ت##أتٞ ايبؿ##اض٠ َك##اسب١ يٮَ##ط ٚايٓٗ##ٞ ٚايتش##صٜط ايكطآْ##ٞ        
 يًُػًُني.

ٚدا٤ت اٯٜات يتد  بإٔ ايهفاض ي#ٔ ٜه#طٚا اهلل ع#ع ٚد#ٌ بهف#طِٖ      
ص ٚاهلل وَ شَْْت جإَِّّيٌُْ ىَِْ َّعُشًُّث ثىيَّْٚفاقِٗ ٚ قطاضِٖ ع٢ً املعك١ٝ، قاٍ تعا  ط

 عع ٚدٌ ٖٛ ايكٟٛ ايكاٖط يعبازٙ، ٖٚٛ ايٓافع ايهاض.
فذا٤ت اٯ١ٜ ضبٌ ايبش#ح يتٛن#س يًُػ#ًُني أْ#٘ غ#بشاْ٘ ٜ#سفع ع#ِٓٗ        
عِٓٗ بك ِٖ ٚتك#ٛاِٖ ٚتعاٖ#سِٖ ايف#طا٥ض نٝ#س ايهف#اض  ٕ اي#صٟ ٜهٝ#س        
باملػًُني ٜعًِ ْفػ٘ بصات ايهٝس، َٚ#ا ٜطد#ع عًٝ#٘ َ#ٔ أث#طٙ ٚن#طضٙ ق#اٍ        

ٌْ َّظْيٌََُُِ ط تعا  ، َٚٔ ظًِ (1)صإَُِّ ثىيَّوَ الَ َّظْيٌُِ ثىنَّجطَ شَْْت ج ًَىَنَِِّ ثىنَّجطَ ؤَّْفُغَيُ

 ايهفاض ٭ْفػِٗ نٝسِٖ باملػًُني.
ٚدا٤ت آٜات ايكطإٓ بٛد٘ َٔ ٚدٛٙ ايهٝس، ٖٚٛ َاٜكّٛ ب٘ ايهفاض َٔ 

ِٗ ق#اٍ  ايٓذ٣ٛ ل خًٛتِٗ، ٚحبهط٠ املػ#ًُني بايتر#اَع ٚاهلُ#ؼ فُٝ#ا بٝ#ٓ     
ٌْ          تعا  ط َْْظ ِدَعوجس ِى ًََىو ٍَُنوٌث  َِ آ َُ ثىَّوِزّ َْْذوُض ُِ ِى َْْؽج ِْ ثىشَّو ٍِو  ٌٍَ ََوج ثىنَّْجو َّّ ِإ
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ُِ ثىيَّوِ ، ٚنإ ايهفاض ّٜٛ أسس ًُٜشٕٛ يًُػًُني بإٔ ايرعا٠ (1)صشَْْت ج إِالَّ دِئِرْ

 َٔ املػًُني  ْٗعَٛا ٚخػطٚا املعطن١، ٚإٔ ف٬ّْا ٚف٬ّْا َٔ ايرعا٠ قتٌ.
ٚق###س ٚضزت اٯٜ###ات ٚا٭سازٜ###ح ايٓبٜٛ###١ بً###عّٚ  تك###اف ايٓذ###٣ٛ 

ٚعٔ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ "  شا نٓتِ ث٬ث١ ف#٬  باٱسػإ ٚايك٬ح، 
 .(2)ٜتٓاز اثٓإ زٕٚ قاسبُٗا فإٕ شيو حيعْ٘

 قبنىن "اليضركى كيدهى"
ٜتهُٔ ايكطإٓ ايبؿاضات ٚاٱْصاضات، َٚٔ اٱعذاظ إٔ تأتٞ ايبؿاض٠ 

 َفَٗٛٗا اٱْصاض مما قس حيٍٛ زٕٚ ايبؿ#اض٠، أٚ ٜ#٪خط سًٛهل#ا،    يتتهُٔ ل
ٜٚأتٞ اٱْصاض ل اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ يٝتهُٔ ل َفَٗٛ٘ ايبؿاض٠ ملٔ تكٝس بأسهاَ٘، 
ٚتٛخ٢ اسبٝط١ ٚاسبصض يػ١َ٬ زٜٓ٘ ٚزْٝاٙ، ٚقس تهٕٛ ايبؿاض٠ ل أٍٚ اٯ١ٜ 

ؿاض٠ ٚاٱْصاض ل ٚاٱْصاض ل ٚغطٗا أٚ آخطٖا، أٚ بايعهؼ، نُا تتعسز ايب
اٯ١ٜ ايٛاسس٠ مما ٜسٍ ع٢ً إٔ نٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ خع١ٜٓ، ذبتٟٛ ع٢ً ايسضض 

 ٚازبٛاٖط اييت تهٕٛ سطظّا َٚ٪١ْ يًُػًِ ل آخطت٘ ٚزْٝاٙ.
ٚدا٤ت َكس١َ اٯ١ٜ باٱخباض عٔ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ املهط ٚايهٝس اشبفٞ 

مبا حيٌ بػاستِٗ يًهفاض بإٕ حيعْٛا مبا ٜكٝ  املػًُني َٔ ايٓعِ، ٜٚفطسٛا 
َٔ املكا٥ ، يٝهٕٛ ٖصا اٱخباض  عذاظّا ٚؾاٖسّا عً#٢ ْ#عٍٚ ايك#طإٓ َ#ٔ     

 عٓساهلل عع ٚدٌ َٔ ٚدٛٙ:
 ْ٘ َٔ عًِ ايرٝ  ل َٛنٛع٘ ٚ ه٬ق#٘، ٭ٕ اٯٜ#١ رب#  ع#ٔ      ا٭ٍٚ:

 غذ١ٝ ثابت١ عٓس ايهفاض ل نٌ َط٠ ٜكٝ  املػًُني أَط شٚ باٍ ٚأ١ُٖٝ.
قسضتِٗ عً#٢ طبايف#١ َ#ا ل ٖ#صٙ اٯٜ#١ َ#ٔ       ذبس ايهفاض، ٚعسّ  ايجاْٞ:

اٱخباض، ف٬ٜػ#تطٝعٕٛ إٔ ٜعٗ#طٚا ايف#طح  ٕ أق#ابت املػ#ًُني ْعُ#١، ٫ٚ       
اسبعٕ  ٕ أقابتِٗ َكٝب١ ٚخػاض٠، ٖٚصا ايتشسٟ بام    ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚٛ 
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َٔ اٱعذاظ اير ٟ يًكطإٓ، ٚاملكازٜل اشباضد١ٝ اييت تسٍ ع٢ً ْعٚي٘ َ#ٔ  
 عٓساهلل عع ٚدٌ.

نفا١ٜ ايك  ٚاشبؿ١ٝ َٔ اهلل ل زفع نٝس ايهفاض غ#ٛا٤ جبع#ٌ    ايح:ايج
س##عِْٗ مب##ا ٜٓ##اٍ املػ##ًُٕٛ َ##ٔ اشب## ، ٚف##طسِٗ مب##ا ٜك##ٝبِٗ َ##ٔ ا٭ش٣       
ٚاملكا٥  بػب  ايهٝس، أٚ َ#ا ٜ ؾ#ض ع#ٔ ٖ#صا اسب#عٕ ٚايف#طح َ#ٔ امله#ط         

 ٚاشببح ٚايهطض.
أف##طازّا َٓ#افع اٱامي#إ ٚايتكٝ#س بأسه#اّ ايك#طإٓ عً#٢ املػ#ًُني         ايطاب#ع: 

ٚمجاعات ٚأ١َ، ٖٚٛ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً إٔ اهلل عع ٚدٌ  شا أعط٢ ٜعط#ٞ  
 با٭ٚف٢ ٚا٭مت.

 ش دا٤ت اسبكا١ْ يًُػًُني َطًك١ َٔ غ  تكٝٝس بكٝ#س أٚ س#سٖا حب#س    
َٚٔ أؾس َا ٜٛاد٘ اٱْػإ َا ٜأتٝ٘ َٔ ايهٝس َٔ ع#سٚٙ، ٭ٕ ايع#سٚ ٜ#سبط    

 ه٬  عسٚٙ عًٝ٘ يٝفاد٦٘ أَطٙ، ٚحيهِ نٝسٙ ٖٚٛ حيطم ع٢ً  خفا٥٘ ٚعسّ 
 ب٘،  ٚيًُباغت١ َٛنٛع١ٝ ل تطت  ا٭ثط ع٢ً ايفعٌ.

فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتططز ايرف١ً عٔ املػًُني بايسع٠ٛ يًٛقا١ٜ ٚايػ١َ٬ 
َٔ نٝس ا٭عسا٤ بايك  ٚايتك٣ٛ، ٚايبؿاض٠ بايػ١َ٬ ٚايٓذا٠ َٔ نٝس ايهفاض 

خك#ا٥ل اٱْ#صاض   ٚعسّ تطت  اٱنطاض باملػًُني ازبٛاب ْعِ، ٖٚ#ٛ َ#ٔ   
ايكطآْٞ بإٔ ٜتهُٔ ايعدط عٔ ايفعٌ ايهاض بايصات ٚاير# ، ْٚ#عٍ ايك#طإٓ    
ي##سعٛتِٗ يًتٛب##١ ٚاٱْاب##١ ٚ ق##٬ح ايٓف##ٛؽ ٚ دتٓ##اب ا٭خ##٬م املصََٛ##١  
ٚايتعسٟ ع٢ً املػًُني، ٜٚ#أتٞ  ْ#صاض ٚذب#صٜط ايهف#اض ل اٯٜ#١ ايهطامي#١ َ#ٔ        

 ٚدٛٙ:
َ#ٔ خ# ، ٚزع#٠ٛ ايٓ#اؽ      بٝإ قبض اسب#عٕ مل#ا ٜ#أتٞ يًُػ#ًُني     ا٭ٍٚ:

َطًكّا يٌٓٝ شات اشب  بإتبا  ايػبٌٝ ايصٟ غًه٘ املػًُٕٛ بايتكسٜل بايٓب٠ٛ 
ٚايتٓعٌٜ ع٢ً عبٛ ايعُّٛ اٱغترطاقٞ ٚاجملُٛعٞ،  ش ٜكسم املػًُٕٛ بهٌ 

ق#٢ً اهلل عًٝ#٘   ا٭ْبٝا٤  بتسا٤ بآزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚ ْتٗا٤ خبامت املطغًني ضبُس 
ٌ ايهت#  ايػ#ُا١ٜٚ املٓعي#١ َٚٓٗ#ا ق#شف  ب#طاِٖٝ       ٚاٱامي#إ به#  ٚآي٘ ٚغًِ 
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ٚظبٛض زاٚز ٚتٛضا٠ َٛغ٢ عًٝ#٘ ايػ#٬ّ، ٚ ظبٝ#ٌ عٝػ#٢، ٚاملٗ#ُٝٔ عًٝٗ#ا       
 مجٝعّا ايكطإٓ.
اٱؾاض٠ ا  إٔ اشب  نً٘ بٝس اهلل عع ٚدٌ، ٖٚٛ ايصٟ ٜكطف  ايجاْٞ:

ايهٝس، ٖٚٛ َكس١َ ٚع١ً يً#ب٤٬ ٚايه#طض ي#٫ٛ فه#ٌ اهلل ع#ع ٚد#ٌ بٛقاٜ#١        
 ني.املػًُ

ظد###ط ايهف###اض ٚاملٓ###افكني ع###ٔ ايؿ###ُات١ باملػ###ًُني سُٝٓ###ا          ايجاي###ح:
تكٝبِٗ َكٝب١، ٚتٛنٝس سكٝك١ ٖٚٞ  ْتفا  املػ#ًُني َٓٗ#ا، ٚ رباشٖ#ا ع# ٠     

 َٚٛعع١.
اٱْصاض َٔ ضدٛ  امله#ط ٚايهٝ#س    أق#شاب٘ ٚسب#ٛم ايه#طض       ايطابع:

 .(1)صإِالَّ دِإَىْيِوِ ًَالَ َّذِْقُ ثىََْنْشُ ثىغَّْ بُبايهفاض، قاٍ تعا  ط

 عًِ اهلل تعا  مبا ٜفعٌ ايهفاض ٜٚهٝسْٚ٘ يًُػًُني. اشباَؼ:
اٱْصاض ٚايٛعٝس بايعصاب ا٭خطٟٚ مل#ٔ ٜهٝ#س باملػ#ًُني  ش     ايػازؽ:

أِْٗ  ختاضٚا اٱغ٬ّ، ٚأخًكٛا ايطاع١ هلل عع ٚدٌ، فأقبشت أدٝاهلِ 
نٓف٘، فًٔ تهطٙ اشب٥٬ل املتعاقب١ ل نٓف ٚعٓا١ٜ اهلل عع ٚدٌ، َٚٔ ٜهٔ ل 

 ٚ ٕ  دتُعت.
ْٚػبت اٯ١ٜ ايهٝس    ايهفاض ٚاملٓافكني ايصٜٔ سصضت ٖصٙ اٯٜات َٔ 

  رباشِٖ بطا١ْ ٚخاق١، ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:
 شا مت  ختٝاضِٖ يًبطا١ْ َٚهطٚا باملػًُني، يهٔ ٜهط املػًُني  ا٭ٍٚ:

 نٝسِٖ.
١ٜ٫ٛ فشت٢ يٛ اٯ١ٜ َطًك١ تؿٌُ َٛنٛ  ايبطا١ْ، ٚايطنٕٛ ٚاي ايجاْٞ:

  ربص امل٪َٕٓٛ ايهفاض أٚيٝا٤ فإ نٝس ايهفاض ئ ٜهطِٖ.
دا٤ت ايبؿاض٠ بكطف نٝس ايهفاض َع يعّٚ ايتكٝس بإدتٓ#اب    ايجايح:

  غتبطاِْٗ، ٭ٕ ٖصا اٱدتٓاب َٔ ايك  ٚايتك٣ٛ.
 ٚتكسٜط اٯ١ٜ )إ تك ٚا ٚتتكٛا فًٔ تتدصِٖٚ بطا١ْ(.
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ظ ْعِ اٯٜات ٚتساخٌ َعاْٝٗ#ا  ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، ٖٚٛ َٔ  عذا 
 ٚنجط٠ ز٫٫تٗا ٚعسّ ايتعاضض بٝٓٗا. 

ٚل اٯ١ٜ ْهت#١ عكا٥سٜ#١ ٖٚ#ٞ ٫رب#افٛا َ#ٔ ايهف#اض ٚتتد#صِٖٚ بطاْ#١         
ٚخاق##١، ف##إ اهلل ع##ع ٚد##ٌ ٜهف##ٝهِ أَ##طِٖ  ٕ  دتٓب##تِ  غ##تبطاِْٗ، ف##٬ 
ٜػتطٝع ايهفاض َ٪اخص٠ املػًُني ٚاٱنطاض بِٗ بػب  عسّ  رباشِٖ بطا١ْ، 

 ِ ًٜذإٔٚ    ايرٝغ ٚاسبػس يًُػًُني.ْع
فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يٲخباض عٔ قطف اهلل عع ٚد#ٌ يهٝ#سِٖ امل ت#     
عٔ عسّ  رباشِٖ بطا١ْ َٚطًكّا، ٚتًو آ١ٜ ل تفهٌٝ املػًُني ٚنِْٛٗ خ  
أَ##١ أخطد##ت يًٓ##اؽ،  ش ٜ##ٓعِ عً##ِٝٗ اهلل ع##ع ٚد##ٌ بايٛقاٜ##١ َ##ٔ ايهف##اض  

ٖ###صٙ ايٛقاٜ###١ عاَ###١ َٚطًك###١                ٚايتش###صٜط َ###ٔ ايطن###ٕٛ  ي###ِٝٗ، فته###ٕٛ     
َٚكاسب١ يًُػًُني ل أدٝاهلِ املتعاقب١، ٚحيتٌُ ايهٝس ايكازض َٔ ايهفاض 

 ٚدّٖٛا:
 ايهٝس ايصٟ ٜكسض َٔ أٌٖ ١ًَ َا. ا٭ٍٚ:
 َا ٜأتٞ َٔ املٓافكني ٚأٌٖ ايه٬ي١. ايجاْٞ:
 ايهٝس ايؿدكٞ بإٔ ٜكّٛ ؾدل باملهط ٚايهٝس يًُػًُني. ايجايح:

ايهٝس بايٛاغط١ س١ًٝ ٚخساعّا، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بايبؿاض٠ با٭َٔ  بع:ايطا
 ٚايػ١َ٬ َٓٗا مجٝعّا.

 
 حبث بالغي

َٔ ٚدٛٙ ايبسٜع )اٱ٥ت٬ف ايًفعٞ( بإٔ ت٥٬ِ ا٭يفاظ بعهٗا بعهّا ل 
ٚظ١ْ َٚٛنٛع١ٝ ٚنجط٠ أٚ ق١ً تساٚي٘ ٜٚتذً#٢ فٝ#٘ سػ#ٔ ازب#ٛاض ٚايك#ٝر١      

ت بًفغ اشبط#اب يًُػ#ًُني، ٚبٝ#إ ؾ#س٠     ٚاملٓاغب١، َٚٓ٘ ٖصٙ اٯ١ٜ  ش دا٤
برض ايهفاض هلِ َٚكازٜل هلصا ايبرض، ٚنٝف١ٝ زفعٗا ٚقطفٗا ٚاسباد#١  
   ضمح١ اهلل عع ٚدٌ ٚاٱغتعا١ْ ب#٘ غ#بشاْ٘ ل زفعٗ#ا يٝ#عزاز املػ#ًُٕٛ      

  امياّْا، ٜٚكاسبِٗ اٱس اظ َٔ مشات١ ا٭عسا٤.
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ٝ  املػًُني ٚأثطٙ ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝر١ املهاض  ل هطفٝٗا أٟ فُٝا ٜك 
 عٓس ايهفاض ٚاملٓافكني، ٚحيتٌُ ٚدٗني:

إٔ سعٕ ٚفطح ايهفاض مبا ٜكٝ  املػًُني َٔ اشب  أٚ ايه#طض   ا٭ٍٚ:
 َ٪قت ٫ٚ ًٜبح إٔ ٜعٍٚ.

 غتسا١َ سعٕ ايهفاض ٚ ٕ ناْت اسبػ١ٓ َ٪قت١، ٚزٚاّ فطسِٗ  ايجاْٞ:
 باملكٝب١ اييت ذبٌ باملػًُني ٚ ٕ ناْت ضبسٚز٠.

ٛ ا٭ٍٚ ٭ٕ املػًُني ل عع زا٥ِ، ٚتسٍ ٖصٙ اٯ١ٜ عً#٢  ٚايكشٝض ٖ
قسضتِٗ ع٢ً اٱْتفا  ا٭َجٌ َ#ٔ اسبػ#١ٓ، ٚدب#اٚظ ايػ#١٦ٝ يٝبك#٢ ايهف#اض ل       
سعٕ َتذسز، ٖٚٛ َٔ َٓ#افع اٱ٥#ت٬ف ايًفع#ٞ ل اٯٜ#١، فف#ٞ ن#ٌ مجً#١        
َٚٛنٛ  َٓٗا سعٕ ٚغٝغ يًهفاض، ْعِ شن#طت ٖ#صٙ اٯٜ#١ ف#طسِٗ بايػ#١٦ٝ      

ػًُني ٚيهٔ ٖصا ايفطح ٫ًٜبح إٔ ٜعٍٚ، ٚحيٌ ضبً٘ اسب#عٕ  اييت تكٝ  امل
ثىَّزَِِّ إِرَث ؤَصَجدَضْيٌُْ ٍُصِْذَزٌ ٱٕ املػًُني ٜتًكٕٛ املكٝب١ باٱغ دا  قاٍ تعا  ط

ص يٝٓاٍ املػًُٕٛ ايجٛاب ٚا٭د#ط يته#ٕٛ ايبؿ#اض٠    قَجىٌُث إَِّّج ىِيَّوِ ًَإَِّّج إِىَْْوِ سَثجِؼٌَُُ

طامي١ هلِ، ٚايٓػب١ بني اٱغ# دا  ٚب#ني ايك#  ٚايتك#٣ٛ     بايجٛاب َٛاغا٠ ن
 ع٢ً ٚدٛٙ:
 اٱغ دا  َٔ َكازٜل ايك . ا٭ٍٚ:
 ْ٘ َٔ أفطاز ايتك٣ٛ، فُٔ خيؿ٢ اهلل عع ٚد#ٌ ٜػ# دع عٓ#س     ايجاْٞ:

 املكٝب١ ٚاشبػاض٠.
 ايتػاٟٚ، فاٱغ دا  ٖٛ ْفػ٘ ايك ، ٖٚٛ ْفػ٘ ايتك٣ٛ. ايجايح:
 غ دا  ٚنٌ َٔ ايك  ٚايتك٣ٛ.ايتبأٜ بني اٱ ايطابع:

ٚايك##شٝض ٖ##ٛ ا٭ٍٚ ٚايج##اْٞ، فت##سٍ اٯٜ##١ بايس٫ي##١ ايته##١ُٝٓ عً##٢        
 غتشهاض ايؿهط هلل عع ٚدٌ عٓس ايٓع١ُ، ٚاٱغ# دا  عٓ#س املك#ٝب١ يٝه#ٕٛ     
 َكساقّا َٔ َكازٜل ايك  ٚايتك٣ٛ، َٚكس١َ ٭فطاز َٚكازٜل أخط٣ َٓٗا.

 حبث أصىيل
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ٛقٗا عً#٢ تعًٝ#ل ايت#ايٞ فٝٗ#ا عً#٢ املك#سّ       تسٍ ازب١ًُ ايؿطه١ٝ ل َٓط
ايصٟ ٜأتٞ ع٢ً عبٛ ايتكسٜط ٚ ستُاٍ ايٛقٛ  ٜٚػ٢ُ ل عًِ ا٭قٍٛ فعٌ 
ايؿطط، ٚتهٕٛ ازب١ًُ ايؿطه١ٝ ع٢ً قػُني بًشاظ َٛن#ٛ  املفٗ#ّٛ ٖٚ#ٛ    
بإق##ط٬ح عً##ِ ا٭ق##ٍٛ ٖٚ##ٛ اي##صٟ ٜكاب##ٌ املٓط##ٛم، ٚخي##تل باي##س٫٫ت 

، فإ َفّٗٛ ٖصٙ ازب١ًُ اشب ١ٜ أْ٘ يٝؼ اٱيتعا١َٝ، فإشا قًت إٔ ظٜس عامل
 جباٌٖ.

ٜأتٞ املكسّ ل ازب١ًُ ايؿ#طه١ٝ يبٝ#إ َٛن#ٛ  اسبه#ِ،      ايكػِ ا٭ٍٚ:
يٝهٕٛ اسبهِ ل ايتايٞ َتعًك#ّا بايؿ#طط اي#ٛاضز ل املك#سّ حبٝ#ح ٫ٜتشك#ٌ       
اسبه##ِ َ##ٔ غ##  ذبك##ل املك##سّ، َج##ٌ: إٔ ٚق##ًت    ايبٝ##ت اسب##طاّ أق##ًٞ 

   ٚ َج#ٌ ٖ#صٙ ازبًُ#١ ايؿ#طه١ٝ ي#ٝؼ هل#ا َفٗ#ّٛ ٱْتف#ا٤         ضنع#تني عٓ#س املك#اّ، 
املؿطٚط بإْتفا٤ ؾطه٘، ف٬ ٜبك٢ َٛن#ٛ  يًت#ايٞ عٓ#س ع#سّ ذبك#ل املك#سّ،       

 ف٬ٜكاٍ:  ٕ مل تكٌ ا  ايبٝت اسبطاّ ٫تكٌ ضنعتني ل املكاّ.
ازب١ًُ ايؿطه١ٝ اييت ٫ تأتٞ يبٝإ املٛنٛ   ش ٜهٕٛ اسبهِ  ايكػِ ايجاْٞ:

بايؿطط، بٌ ٖٛ أعِ َٔ ايؿطط، ٚاميهٔ ذبكٌٝ اسبهِ بسٕٚ  ل ايتايٞ َتعًكّا
ايؿ##طط نُ##ا ل قٛي##و:  شا زخ##ٌ ٚق##ت ايك##٠٬ أشٖ##     املػ##ذس،  ش إٔ     

 ايصٖاب ا  املػذس ٫ٜٓشكط بايك٠٬ ٚٚقتٗا ٚأزا٥ٗا بٌ ٖٛ أعِ.
ٚأمجع ا٭قٛيٕٝٛ بأْ٘ ٫ َفّٗٛ يًذ١ًُ ايؿطه١ٝ، ل ايكػِ ا٭ٍٚ، 

كػِ ايجاْٞ ٚز٫ي١ ازب١ًُ ايؿطه١ٝ ع٢ً  ْتف#ا٤ اسبه#ِ   ٚيهِٓٗ  ختًفٛا ل اي
 عٓس  ْتفا٤ ايؿطط.

ص ًَإُِْ صَصْذِشًُث ًَصَضَّقُوٌث الَ َّعُوشُّمٌُْ مَْْوذُىٌُْ شَوْْت ج    ٌٖٚ َٔ َفّٗٛ يكٛي٘ تعا  ط

أٟ  ٕ مل تك ٚا ٚتتكٛا فإ نٝس ايهفاض ٜهطنِ، أّ ي#ٝؼ هل#ا َفٗ#ّٛ ٭ٕ    
 اسبهِ، ازبٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ.  ْتفا٤ ايؿطط ٜعين  ْتفا٤ َٛنٛ 

دا٤ت اٯ١ٜ يتشح املػًُني ع٢ً ايك  ٚاشبؿ١ٝ َ#ٔ اهلل ع#ع ٚد#ٌ،    
ٚتبني هلِ امل٬ظ١َ بُٝٓٗا ٚبني قطف نٝس َٚهط ايهفاض، يٲضتباط بني املكسّ 
ٚايتايٞ ل ازب١ًُ ايؿطه١ٝ ٚتعًل ايتايٞ ع٢ً املكسّ، ٚتبعٝت٘ ي#٘ ٚنأْ#٘ َ#ٔ    

 ، ٜٚسٍ ع٢ً ٚدٛز َفّٗٛ يٰٜ#١ ايهطامي#١   ايع١ً ٚاملعًٍٛ، ٚايػب  ٚاملػب
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ايتبازض ٚصب٧ اٯ١ٜ بكٝر١ ايؿطط ٚازبعا٤، ْعِ تتعسز َكازٜل نٌ َٔ ايك  
ٚايتك٣ٛ ٚيٝؼ َٔ سس ل نجطتٗا، يصا تفهٌ اهلل تعا  بايفطا٥ض ايعباز١ٜ 

يته##ٕٛ أمس##٢ َك##ازٜل ايك##  ٚايتك##٣ٛ  ش إٔ املك##ازٜل ل اسب##ل عً##٢        
 أقػاّ:

 ايك  ٚايتشٌُ.َكازٜل ا٭ٍٚ: 
َكازٜل ايتك٣ٛ ٚاشبؿ#١ٝ َ#ٔ اهلل ٚ ٕ مل ٜه#ٔ فٝٗ#ا َٛن#ٛ        ايجاْٞ:

 يًك .
 املع٢ٓ ازباَع يًك  ٚايتك٣ٛ. ايجايح:

ٚدا٤ت اٯ١ٜ يتهٕٛ عّْٛا يًُػًُني يبًٛغ َطات#  ايك#  ٚايتك#٣ٛ،     
ٚاٱخباض عٔ  ْتفا٤ اسبهِ عٓس  ْتفا٤ ايؿطط ايصٟ ٜ ت  عًٝ٘ اسبهِ ٖٚٛ 

 يػ١َ٬ َٔ نٝس ايهفاض.ا٭َٔ ٚا
ًٍََوج خَيَقْوشُ ثىْجِوَِّ    ٚازب١ًُ ايؿطه١ٝ ٖٓا َٔ عَُٛات قٛي٘ غ#بشاْ٘ ط  

، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بتعسز ايؿطط َع  ذباز ازب#عا٤ يبٝ#إ   (1)صًَثإلِّظَ إِالَّ ىَِْؼْذُذًُُِ

 غتك٬ٍ نٌ َٔ ؾطط ايك ، ٚؾطط ايتك٣ٛ، َع  ذبازٖا َعّا، ٚنأْٗ#ا مم#ا   
 ٚ شا  ف قا  دتُعا.  شا  دتُعا  ف قا،

 
 صإَُِّ ثىيَّوَ دََِج َّؼََْيٌَُُ ٍُذِْػٌقٛي٘ تعا  ط

َٔ اٱعذاظ ل ٖصٙ اٯ١ٜ صب٧ َٛانٝعٗا بكٝر١ افط#٬م، ٚي#ٝؼ َ#ٔ    
 تكٝٝس أٚ ربكٝل فٝٗا، ٚاٱه٬م َٔ ٚدٛٙ:

اسبعٕ ايعاّ عٓس ايهفاض  شا قاضبت ايٓعُ#١ املػ#ًُني، مم#ا ٜ#سٍ      ا٭ٍٚ:
 سًٍٛ ايٓع١ُ فع٬ّ عٓس املػًُني.ع٢ً ؾس٠ سعِْٗ عٓس 

سكٍٛ ايفطح عٓس ايهفاض  شا أقابت املػًُني َكٝب١ ٚغ١٦ٝ،   ايجاْٞ:
ٚيٝؼ َٔ أَاض٠ أٚ زيٌٝ ع٢ً اٱغتجٓا٤ ل املكاّ،  ٫ إٔ ٜأتٞ َٔ آ١ٜ ٚزيٌٝ 

 آخط.
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تكٝس املػًُني ايتاّ بايك  ٚق ٚضت٘ ًَه١ ضاغد١ ل ايٓفٛؽ  ايجايح:
َٔ َكازٜل ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ ع#ٔ املٓه#ط ب#ني     ٚاجملتُعات، َٚكساقّا

املػ##ًُني ب##إٔ حي##ح بعه##ِٗ بعه##ّا عً##٢ ايتشً##ٞ بايك##  ل س##اٍ ايٓعُ##١    
 ٚاشبػاض٠، ٚايػطا٤ ٚايهطا٤.

تعاٖس املػًُني ٭سهاّ ٚآزاب ايتك#٣ٛ ٚاشبؿ#١ٝ َ#ٔ اهلل ع#ع      ايطابع:
ٚيٝؼ  ٚدٌ، اييت تٗصب بٗا ايٓفٛؽ، ٚتكًض اجملتُعات ٚتتكّٛ ا٭عُاٍ،

َٔ  غتجٓا٤ يبعض املػًُني َٔ ٚدٛب ايتكٝس بػٓٔ ايتك٣ٛ بٌ ٖ#ٞ ساد#١   
 هلِ صبتُعني َٚتفطقني.

ْف#ٞ ايه#طض َ##ٔ دٗ#١ ايهف#اض عً##٢ عب#ٛ اٱه#٬م  شا تكٝ##س        اشب#اَؼ: 
املػًُٕٛ بآزاب ايك  ٚاشبؿ١ٝ َٔ اهلل عع ٚدٌ يًتٛنٝس ايصٟ ٜ#سٍ عًٝ#٘   

 ص.شَْْت جقٛي٘ تعا  ط

ٝر١ اٱه٬م، ٚاٱخباض عٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ ٚدا٤ت خامت١ اٯ١ٜ بك
بهٌ َا ٜعٌُ ايهفاض ٚاملٓافكٕٛ، ٚ شا نإ اسبعٕ ٚايفطح نٝف١ٝ ْفػا١ْٝ، فٌٗ 
ٜسخ٬ٕ ل َهاَني خامت١ اٯ١ٜ، أّ أُْٗ#ا ٜ#سخ٬ٕ ل خامت#١ اٯٜ#١ ايػ#ابك١      

ٗ    إَُِّ ثىيَّووَ ػَيِوٌٌْ دِوزَثسِ ثىصُّوذًُسِ    ط ُ#ا  ْ##صاض  ص ازب#ٛاب ٖ#ٛ ايج#اْٞ ٚل ازبُ#ع بٝٓ

ٚذبصٜط يًهفاض بإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ َاربفٞ قسٚضِٖ ٜٚعًِ َ#ا ٜفعً#ٕٛ   
َٚا ٜٓطكٕٛ فٝكطف نٝسِٖ ٚنطضِٖ، ٚحياغبِٗ ع٢ً أفعاهلِ َٚا ٜكَٕٛٛ 

 ب٘ َٔ ايتعسٟ ع٢ً املػًُني، ٚضباٚي١  سبام ايهطض بِٗ.
ٚبًش##اظ ْع##ِ اٯٜ##١ ٚأْٗ##ا خط##اب يًُػ##ًُني ف##إ خامتتٗ##ا بؿ##اض٠         

بعح ايػه١ٓٝ ل ْفٛغِٗ ٚرب ِٖ بإٔ اهلل عع ٚدٌ قازض ع٢ً يًُػًُني، ٚت
 زض٤ نطض ايهفاض، َٚٓع٘ َٔ ايٛقٍٛ    املػًُني يٛدٛٙ:

 عًِ اهلل عع ٚدٌ بايٓٛاٜا ٚايععا٥ِ. ا٭ٍٚ:
ايٛعس اٱهلٞ ايهطِٜ بٓكط٠ املػًُني، ٚنفاٜتِٗ ٚزف#ع ن#طض    ايجاْٞ:
 ايهفاض عِٓٗ.
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٠ ا٭ضض بعبازت#٘، ٚاملػ#ًُٕٛ ٖ#ِ    َؿ١٦ٝ اهلل تع#ا  ل عُ#اض   ايجايح:
اي##صٜٔ ٜعُ##طٕٚ ا٭ضض بايعب##از٠، فٝتفه##ٌ اهلل ع##ع ٚد##ٌ حبف##غ املػ##ًُني  

 .(1) صًٍََج خَيَقْشُ ثىْجَِِّ ًَثإلِّظَ إِالَّ ىَِْؼْذُذًُُِٱغتسا١َ ايعباز٠ قاٍ تعا  ط

 ععِٝ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ ٚغع١ غًطاْ٘. ايطابع:
   ٚ غ#١ًٝ ي#تفكِٗٗ ل أَ#ٛض اي#سٜٔ     ٖٚصٙ اٯ١ٜ ٚع#س ن#طِٜ يًُػ#ًُني، ٚ

ٚايسْٝا، ٚبطظر زٕٚ ايرفً#١ ٚازبٗاي#١، ٖٚ#صا اي# ظر ٫ ٜٓشك#ط باملػ#ًُني       
ٚس##سِٖ، فاٯٜ##١ َسضغ##١ ل املع##اضف اٱهلٝ##١ ت##سعٛ ايٓ##اؽ ا  اٱق##طاض        
بايعبٛز١ٜ هلل عع ٚدٌ، َٚت٢ َا عًِ ايفطز ٚازبُاع١ بإ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ 

فٕٛ عكاب٘، ٚخامت١ اٯ١ٜ َ#ٔ أغ#باب َٓ#ع    نٌ َا ٜفعًٕٛ فاِْٗ خيؿْٛ٘ ٚخيا
 ٚقٍٛ ايهطض يًُػًُني َٔ نٝس ايهفاض َٔ ٚدٛٙ:

 تبعح خامت١ اٯ١ٜ ايفع  ٚاشبٛف ل قًٛب ايهفاض ٚاملٓافكني. ا٭ٍٚ:
سكٍٛ اٱضباى ل قفٛف أعسا٤ اٱغ#٬ّ بػ#ب  ايعً#ِ ب#إ      ايجاْٞ:

 أعُاهلِ سانط٠ عٓس اهلل تعا .
إ ايهفاض ٫ ٜعطفٕٛ قسضِٖ َٚا ٜتك#فٕٛ ب#٘   ل اٯ١ٜ  خباض ب ايجايح:

 َٔ ايهعف ٚايصٍ ٚاهلٛإ.
ٜأتٞ ايهٝس ل ايراي  باشبفا٤، ٚايتسب  غطّا، ٚحيطم قاسب٘  ايطابع:

ع٢ً نتُاْ٘ عٔ عسٚٙ بٌ عُٔ ٜهٕٛ قطٜبّا َٓ٘ نٞ ٫ ٜعٗط أَ#طٙ، ٚد#ا٤ت   
 ٖصٙ اٯ١ٜ يتفهض َا تكسّ َٚا ٜأتٞ َٔ نٝس ايهفاض.

١ٜ زع٠ٛ يًهفاض يًتٛب١ ٚاٱْاب١، ٚتًو آ١ٜ ل ير١ اٱْصاض ل اٯ اشباَؼ:
ايكطآ١ْٝ،  ش ٜتهُٔ ايتشصٜط َٔ ايتعسٟ عً#٢ املػ#ًُني، زع#٠ٛ ايهف#اض ا      
 ق٬ح ايصات، ٚايهف عُ#ا ي#ٝؼ فٝ#٘ ْف#ع، ٫ٚ ٜ#٪زٟ  ٫ ا  ق#٠ٛ َٚٓع#١        
املػًُني ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ ْاقطِٖ، َٚٔ ٜٓكطٙ اهلل ٜه#ٕٛ ع#سٚٙ ع#ادعّا    

 ادٗت٘ ٚاٱنطاض ب٘.عٔ َٛ
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يكس أخ ت اٯ١ٜ عٔ قطف نٝس ايهفاض ٚاملٓافكني عٔ املػًُني بكٛي#٘  
، ٚد#ا٤ت اشبامت#١ تفػ# ّا ٚبٝاْ#ّا يعً#١  ْع#ساّ       (1)صالَ َّعُشُّمٌُْ مَْْذُىٌُْ شَوْْت ج تعا  ط

نطض ايهفاض ع٢ً املػًُني بإ اهلل عع ٚدٌ ضبٝط بهٌ فعٌ ٜفعًْٛ٘ فُٝٓع 
 ٬ّ ٚاملػًُني.َٔ تعسِٜٗ ع٢ً اٱغ

ٚاٱساه١ بايؿ٤ٞ اٱهاف١ ب٘ َٔ مجٝ#ع دٛاْب#٘ ٚأضناْ#٘، ٖٚ#ٞ َ#ٔ       
قفات ا٭دػاّ، ٚاهلل تعا  َٓعٙ عٓٗا، فذا٤  ه٬م اٱغِ عً#٢ اهلل َ#ٔ   
باب اجملاظ يبٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إ اهلل عع ٚدٌ عامل بهٌ ؾ٤ٞ، ٚقازض ع٢ً 

 اٱغ٬ّ.َٓع دٛض ٚظًِ ايهفاض َٔ ايٛقٍٛ    املػًُني َٚباز٨ 
 ٚمل تكٌ اٯ١ٜ "إ اهلل ضبٝط مبا ٜعًُٕٛ" بٌ قسَت ايعٌُ يٛدٛٙ: 

 خباض املػًُني ٚايٓاؽ مجٝعّا بإ اهلل عع ٚدٌ عامل بهٌ َا  ا٭ٍٚ:
 ٜفعً٘ اٱْػإ.
إ اهلل عع ٚدٌ ضبٝط بهٌ ؾ٤ٞ، ٫ٚ تٓشكط  ساهت٘ عًُّا مبا  ايجاْٞ:

 ّا أٚ ن#ب ّا  ٫ ٜٚعًُ#٘   ٜفعٌ ايهفاض فُا َٔ ؾ٤ٞ ل ا٭ضض ٚايػُا٤ ق#ر 
 اهلل عع ٚدٌ.
تكسِٜ َٛنٛ  اٯ١ٜ َٚا فٝ٘ اٱْ#صاض ٚايٛعٝ#س بايتٛنٝ#س عً#٢      ايجايح:
 أفعاٍ ايهفاض.
  ختتاّ اٯ١ٜ بكف١ َٔ قفات اهلل عع ٚدٌ، ٚفٝ٘ َػا٥ٌ: ايطابع:
 تٛنٝس ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ. ا٭ٚ :
 عع ٚدٌ.إ َكايٝس ا٭َٛض بٝس اهلل  ايجا١ْٝ:
بعح ايربط١ ٚايػعاز٠ ل قًٛب املػ#ًُني،  ش إ اٱخب#اض ع#ٔ     ايجايج١:

س##عٕ ايهف##اض عٓ##س ايٓعُ##١ اي##يت ت##أتٞ يًُػ##ًُني، ٚمش##اتتِٗ مل##ا ٜك##ٝ       
املػًُني، َٚهط ٚنٝس ايهفاض بِٗ أَٛض تبعح ع٢ً ا٭مل ٚا٭غ٢، فذا٤ت 

ت#سٍ عًٝ#٘    ٖصٙ اٯ١ٜ ملٓع ٖصا ا٭مل ٚا٭غ٢، ٚدعٌ املػًُني ل غ#عاز٠ مل#ا  
 خامت١ اٯ١ٜ َٔ ايػ١َ٬.
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 67ز اميإَعامل اٱ                                                                 ص265ط

 

 فاز٠ اٱعتكاز ازباظّ عٓس املػًُني با٭َٔ َ#ٔ نٝ#س ايهف#اض،     ايطابع١:
 ٭ٕ مجٝع أعُاٍ ايهفاض ٫ ربف٢ ع٢ً اهلل عع ٚدٌ.

يكس دا٤ اٱخباض عٔ غ٤ٛ ْٛاٜا ٚنٝس ايهفاض بعس بٝإ عً#ِ اهلل تع#ا    
١، ٚ ساهت٘ غبشاْ٘ بأعُاٍ مبا ل ايكسٚض نُا دا٤ت ب٘ خامت١ اٯ١ٜ ايػابك

ايهفاض يبٝإ إ سعٕ ٚمشات١ ايهفاض ئ تهط املػًُني ٚئ تهٕٛ َكس١َ ملا 
 فٝ٘ ايهطض.

ٚمتٓع اٯ١ٜ َٔ تػطب ايهآب١ ٚايرٝغ    ْفٛؽ املػًُني، ٭ٕ ايطنا  
ٚايربط١ بفهٌ اهلل متٮ قسٚضِٖ، ٚدبعًِٗ َٓؿرًني بؿهط اهلل عع ٚد#ٌ،  

ايهفاض ٚاملػ#ًُني، بإعتب#اضٙ ق#ف١ ٬َظَ#١ يًهف#اض،       يٝهٕٛ ايرٝغ َا٥عّا بني
ٚأخ ت اٯ١ٜ ل أٚهلا عٔ أثط ايٓع١ُ أٚ املكٝب١ اييت تطز ع٢ً املػ#ًُني ل  
ْفٛؽ ايهفاض، ٚعًِ اهلل عع ٚدٌ حبعِْٗ ٚفطسِٗ ٚفٝ#٘ تٛنٝ#س با٭ٚيٜٛ#١    
ايكطع١ٝ ع٢ً عًِ اهلل عع ٚدٌ مبا ٜفعًٕٛ، ٚظ#اٖط اٱساه#١ أْٗ#ا تته#ُٔ     

ع ايػًطإ ٚاسبس َٔ ايفعٌ، فٗٛ غبشاْ٘ ٜعًِ مبهط ايهفاض ٚحي#ٍٛ  ايعًِ َ
زٕٚ تطت  ا٭ثط عًٝ٘، يٝهٕٛ بٝاّْا ٚتٛنٝسّا يكطف نٝسِٖ َٚٓع  نطاضِٖ 

 باٱغ٬ّ ٚاملػًُني.
ٚ ش ٜٓاٍ املػًُٕٛ ا٭دط ٚايجٛاب ع٢ً ايك  ٚايتك٣ٛ، قطب١ ٚهاع١ هلل  

فاض، فٗ#ٌ ٜج#ابٕٛ عً#٢ َ#ا     عع ٚدٌ، ٚع٢ً َا ٜأتٞ عًِٝٗ َٔ ا٭ش٣ َٔ ايه
ٜٓكطف عِٓٗ َٔ ايهطض ٚايهٝس ايصٟ اميهط ب٘ ايهفاض، ازبٛاب ْعِ، فكشٝض 
إ ٖصا ايهطض ٫ ٜكٌ ايِٝٗ  ٫ إٔ ا٭دط ٚايجٛاب ٜأتِٝٗ فه٬ّ َ#ٔ اهلل ع#ع   

 ٚدٌ، مما ٜعٜس سػط٠ ايهفاض ل ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚجيعًِٗ ل غٝغ ؾسٜس.

 ػهى املنبسبت
ع َطات ل ايك#طإٓ، ٚنً#ٗا ق#فات هلل ع#ع ٚد#ٌ      ٚضز يفغ "ضبٝط" تػ

ٚدا٤ خبكٛم ايعٌُ ٚ ساهت٘ تعا  بأعُاٍ ايعباز ٚبايهفاض عا١َ نُا ل 
، ٚبٝٓٗا ٚبني اٯ١ٜ ضبٌ ايبشح عُّٛ (1) صًَثىيَّوُ ٍُذِْػٌ دِجىْنَجفِشَِِّقٛي٘ تعا  ط

                                                 

 .  19ايبكط٠ غٛض٠  (1) 
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ٚخكٛم َطًل،  ش إ اٱساه١ بايهفاض أعِ فتؿٌُ أعُاهلِ ٚشٚاتٗ#ِ،  
ص ًَثىيَّوُ ٍُذِْػٌ دِجىْنَجفِشَِِِّ ل ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚقٌٝ َع٢ٓ قٛي٘ تعا  طٚساهل

ًَثىيَّووُ  أٟ داَعِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ، نُا ٚضز ل شّ ٚ ْصاض ايهف#اض، ق#اٍ تع#ا  ط   

 .(1)صٍِِْ ًَسَثةِيٌِْ ٍُذِْػٌ

أٟ ٚ ٕ متاز٣ ايهفاض ل ايرٞ ٚايتعسٟ فإٕ قسض٠ اهلل ؾا١ًَ هلِ، ٚئ 
 ٫بس إٔ ٜطدعٛا  يٝ٘ غبشاْ٘، ٜٚكفٛا بني ٜسٜ٘ يًشػاب، ٜٚعذعٚٙ، ٚ

ًَمَجَُ ثىيَّوُ دِنُوِّ ٚضزت  ساه١ اهلل َطًك١ ؾا١ًَ يهٌ ؾ٧ قاٍ غبشاْ٘ ط

، ل  ؾ##اض٠    عًُ##٘ تع##ا  ب##اسبٛازخ ٚايٛق##ا٥ع قب##ٌ    (2)صشَووِْءٍ ٍُذِْؽ ووج 

 ٞ  ٚقٛعٗ#ا، ٚأْ##٘ غ##بشاْ٘ ٜعً##ِ أعُ##اٍ ايهف##اض ْٚتا٥ذٗ##ا ٚآثاضٖ##ا، َٚ##ا ٜ##أت
 يًُػًُني َٔ ايهطض َٔ ايهفاض.

ٚ ش دا٤ت اٯ١ٜ باٱخباض عٔ   ساه١ اهلل تعا  عًُّا مبا ٜعٌُ ايهفاض 
ٚاملٓ#افكٕٛ، فك##س د##ا٤ت آٜ#١ أخ##ط٣ باٱخب##اض ع##ٔ  ساه#١ دٗ##ِٓ بٗ##ِ ٜ##ّٛ    
ايكٝا١َ، ٚفٝ٘  ْصاض ٚبٝإ بإٔ عًِ اهلل تعا  مب#ا ٜفع#ٌ ايهف#اض ٜه#ٕٛ سذ#١      

عا٤ بايع#صاب ا٭ي##ِٝ ل ايٓ#اض، ق#اٍ تع##ا     عً#ِٝٗ ٜ#ّٛ اسبػ#اب، يًٝك##ٛا ازب#    
، أٟ غ##تهٕٛ ايٓ##اض (3)صَّغْووضَؼْجِيٌَُّلَ دِجىْؼَووزَثحِ ًَإَُِّ جَيَوونٌََّ ىََُذِْؽَووزٌ دِجىْنَووجفِشَِِّ ط

َأ٣ٚ يًهفاض، ٫ٜٚػتطٝعٕٛ َرازضتٗا، ٚقٌٝ ٖٞ ضبٝط١ باي#سْٝا أٟ بًش#اظ   
ّا ٚد#عا٤ َ#ٔ   اٱقطاض ع٢ً ايهفط ٚ ضتهاب املعاقٞ َٚاٜ ؾض عٓ#٘  ْطباق#  

 اشبًٛز ل ايٓاض.

 حبث بالغي
َٔ ايبسٜع )ايتفٜٛف( ٖٚٛ اجمل#٧ مبع#إ َتع#سز٠ َ#ٔ ايٛق#ف ٚايجٓ#ا٤       
ٚاملسح ٚايصّ، ل مجٌ نٌ مج١ً َٓفك١ً عٔ أختٗا، َع تػاٟٚ ازب١ًُ ل 

                                                 

 .  20اي ٚز غٛض٠  (1) 
 .   126ايٓػا٤ غٛض٠ (2) 
 .  54ايعٓهبٛت غٛض٠  (3) 
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ظْتٗا، ٚتأتٞ ل ازب١ًُ ايط١ًٜٛ ٚاملتٛغط١ ٚايكك ٠، ٚدا٤ت ل ٖصٙ اٯ١ٜ 
 ٚدٛٙ:َٔ ازب١ًُ ايط١ًٜٛ ع٢ً 

 ص فصنطت اٯ١ٜ أَٛض:إُِْ صََْغَغْنٌُْ دَغَنَزٌ صَغُؤْىٌُْقاٍ تعا  ط ا٭ٍٚ:

 املٛنٛ  ٖٚٛ َكاضب١ ٚٚقٍٛ اسبػ١ٓ يًُػًُني. ا٭ٍٚ:
 أثطٙ ٖٚٛ سعٕ ايهفاض بػب  برهِٗ يًُػًُني. ايجاْٞ:
 بٝإ سس َٚطتب١ ايٓع١ُ ٖٚٛ ايكطب ٚاملػاؽ. ايجايح:

ايٓعُ#١  شا ٫َػ#ت ٚقاضب#ت املػ#ًُني      ٚفٝ٘ آ١ٜ ٖٚٞ عًِ ايهفاض بإٔ 
ف٬بس ٚإٔ تكٌ  يِٝٗ، ٚتًو سذ١ عًِٝٗ، ٚأَاض٠ ع٢ً  ع افٗ#ِ بايعٓاٜ#١   
اٱهل١ٝ اييت ذبٝط املػًُني ٚنصا بايٓػب١ يًُك#ٝب١ ف#اِْٗ ٫حيعْ#ٕٛ ل ق#طب     
املكٝب١ َٔ املػًُني  ٫ إٔ تكٝ  املػًُني فع٬ّ ٭ْٗ#ِ ٜعًُ#ٕٛ إٔ املك#ٝب١    

 ٚتكبض قطٜب١ َ#ِٓٗ، ٚيهٓٗ#ا غ#طعإ َ#ا تٓ#سفع، نُ#ا ل       تسْٛ َٔ املػًُني
َعطن١ اشبٓسم فكس دا٤ت قطٜـ خبًٝٗا ٚخ٬ْٝٗا ظٓا َِٓٗ إٔ َعطن#١ أس#س   
َٚا٫قاٙ املػًُٕٛ فٝٗا غب  يهعفِٗ ِٖٚٚٓٗ فشفط املػًُٕٛ اشبٓسم سٍٛ 

 املس١ٜٓ، َٚا يبح املؿطنٕٛ إٔ  ْٗعَٛا خا٥بني خاغطٜٔ.
 بٝإ ساي١  قاب١ املػًُني باشبػ#اض٠ ٚاملك#ٝب١    ْتكًت اٯ١ٜ    ايجاْٞ:

بًر١ ايؿطط أٜهّا، أٟ فُٝا  شا أقابت املػًُني خػاض٠ فإ ايهفاض ٜفطسٕٛ 
بٗ##ا، ظٓ##ّا َ##ِٓٗ أْٗ##ا دبع##ٌ املػ##ًُني ٜتدًف##ٕٛ ع##ٔ ٚظ##ا٥فِٗ ايعكا٥سٜ##١       

 ٚايعباز١ٜ.
فبٝٓت اٯ١ٜ َٛنٛعّا َبآّٜا ٚطبتًف#ّا ع#ٔ املٛن#ٛ  ا٭ٍٚ ٚن#صا ٜه#ٕٛ      

أٜ ل أثطٙ عً#٢ ايهف#اض، َٚ#ع اٱخ#ت٬ف اي#طت  ب#ني امل#ؼ خبك#ٛم         ايتب
اسبػ١ٓ ٚاٱقاب١ ل ايػ١٦ٝ  ٫ أْ٘ مل ٜ٪ثط ع٢ً اٱْػذاّ ل ايع١ْ خكٛقّا 

 ٚإٔ اٯ١ٜ دا٤ت يبٝإ أثط َاٜكٝ  املػًُني َٔ اشب  ٚايػ٤ٛ.
 حبث كاليي

٢ نؿفت اٯ١ٜ عٔ سكٝك١ عكا٥س١ٜ ذبهِ ايك٬ت بني ايٓاؽ، ٚتسٍ عً
َا ٬ٜقٝ٘ املػًُٕٛ َٔ ا٭ش٣ َٔ ايهفاض، ٚتبني إٔ ق ٚض٠ املػًُني حب#اٍ  
َٔ ايك٠ٛ ٚاملٓع١ مل اميٓع َٔ صب٧ ايهطض ٚا٭ش٣ َٔ ايهفاض مما ٜػتًعّ اسبصض 
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ٚايٝكع١ ايسا١ُ٥، ٚ دتٓاب ايرف١ً ٚايتهاغٌ ٚتسفع اٯ١ٜ ايبطط عٔ املػًُني 
 عٓس ْعٍٚ ايٓع١ُ.

ٓؿرٌ بٗ#ا، ٜٚف#طط ل ٚظا٥ف#٘ ايعبازٜ#١ ٖٚ#صا      فكس تأتٞ ايٓعِ يٲْػإ فٝ
ايتفطٜط َكٝب١ ٚخػاض٠، فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتكٍٛ يًُػًُني ٫دبعًٛا ايهف#اض  
ٜتدصٕٚ َٔ آثاض ايٓع١ُ اييت تأتٝهِ َٓاغب١ يًفطح، ٚذبح اٯ١ٜ املػًُني ع٢ً 
 تعاٖس ا٭خ٠ٛ اٱغ١َٝ٬ٚدعٌ ايٓع١ُٚغ١ًٝ يتجبٝتٗا ٚ دتٓاب ايرطٚض ٚايرٛا١ٜ.

ٔ اٯٜ##ات إ ٜ#أتٞ  بٝ##إ س##عٕ ٚغ#ٝغ ايهف##اض بػ#ب  ايٓعُ##١ عٓ##س    َٚ# 
املػًُني، يٝشطم املػًُٕٛ ع٢ً تًكٞ ايٓع١ُ بايؿهط هلل عع ٚدٌ، ٚايتكٝس 
بأسهاّ ايؿطٜع١، ٚ دتٓاب  رباش ايهفاض بطا١ْ، تط٣ ملاشا حيعٕ ايهفاض يًٓع١ُ 

 اييت تكٝ  املػًُني ازبٛاب َٔ ٚدٛٙ:
 ٝت املػًُني ل َٓاظٍ اٱاميإ.تػاعس اٯ١ٜ ل تجب ا٭ٍٚ:
ايٓع١ُ اييت تأتٞ يًُػًُني ع٢ً عبٛ اشبكٛم ٚايتعٝني ؾاٖس  ايجاْٞ:

 ع٢ً قسم  ختٝاضِٖ اٱغ٬ّ، ٚتعاٖسِٖ ملباز٥٘.
 قطاض املػًُني بإٔ َا عٓسِٖ َٔ ايٓعِ ٚاشب  َٔ عٓسهلل ع#ع   ايجايح:

 ٚدٌ.
ِٖ ل زٜ#ِٓٗ  ٜعٔ ايهف#اض إٔ  بط#ا٤ اي#ٓعِ ع#ٔ املػ#ًُني ٜه#ط       ايطابع:

ٚزْٝاِٖ، يصا فاِْٗ حيعْٕٛ جمل٧ ايٓع١ُ يًُػًُني، فذا٤ت اٯ١ٜ ل َفَٗٛٗا 
بأَط املػًُني بايك  ٚايتك٣ٛ يبعح ايٝأؽ ل قًٛب ايهف#اض، ٭ْٗ#ِ ٜ#طٕٚ    
املػ##ًُني ٜتعاٖ##سٕٚ ايف##طا٥ض ٚغ##ٓٔ ايتك##٣ٛ ل س##اٍ ايطخ##ا٤ ٚايؿ##س٠،     

 ٚاي#سعا٤ باملعٜ#س َٓٗ#ا،    ٜٚتدصٕٚ َٔ ايٓع١ُ َٓاغب١ يًؿهط ٚايجٓا٤ ع٢ً اهلل
ٜٚتدصٕٚ َ#ٔ  بطا٥ٗ#ا فطق#١ يٲسب#اح باي#سعا٤، ٚاٱدتٗ#از ل ايعب#ازات،        

 ٚغ٪اٍ ايٓعِ َٔ عٓس اهلل.
سًٍٛ ايٓعِ ٚاشب  ٚاسبػٓات باملػًُني زع٠ٛ يًٓاؽ يسخٍٛ  اشباَؼ:

ملا فٝٗا َٔ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اٱغ٬ّ، ٚزيٌٝ ع٢ً قسم ْب٠ٛ ضبُس 
ُني فُع صب#٧ ايٓعُ#١ يًُػ#ًُني ت#سخٌ أف#ٛاز َ#ٔ ايٓ#اؽ           تفهٌٝ املػً

 اٱغ٬ّ، ٚتتبني يًذُٝع ايعٓا١ٜ ٚايًطف اٱهلٞ باملػًُني.
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 َت٤٬ قسٚض ايهفاض بايرٝغ ٚاسبػس يًُػ#ًُني، ٫ٚ حي#     ايػازؽ:
اسباغ##س ض٩ٜ##١ اي##ٓعِ عٓ##س احملػ##ٛز، ٜٚتُٓ##٢ ظٚاهل##ا، فذ##ا٤ت اٯٜ##١ يٛقاٜ##١ 

ايك#  ٚايتك#٣ٛ، بتكطٜ#  ٖ#ٛ إٔ اسبػ#س َ#ٔ       املػ#ًُني َ#ٔ سػ#س ايهف#اض ب    
ًَإُِْ صَصْذِشًُث ًَصَضَّقٌُث الَ َّعُشُّمٌُْ مَْْذُىٌُْ َكسَات ٚأغباب ايهٝس ايصٟ شنطت٘ اٯ١ٜ ط

باب فطعٕٛ ٚقط  ايباب فكاٍ فطعٕٛ َٔ ٖصا   ص ٚقٌٝ " إ  بًٝؼ أت٢ شَْْت ج

عٕٛ : أتع#طف ل  ملا دًٗتين ، فًُا زخٌ قاٍ فط فكاٍ  بًٝؼ : يٛ نٓت  هلّا
َين َٚٓو ، قاٍ : ْع#ِ ، اسباغ#س ، ٚباسبػ#س ٚقع#ت ل ٖ#صٙ       ا٭ضض ؾطّا

،ٚمل ٜطفع اشب  ٚمل ٜصنط ايػٓس، ٚيٝؼ َٔ ق١ً بني  بًٝؼ ٚفطعٕٛ (1)احمل١ٓ
  ٫ أْ٘ قس دا٤ ب١٦ٝٗ بؿط ٱقا١َ اسبذ١ ع٢ً فطعٕٛ ٭ْ٘ عت٢ ٚدب  ٚهر٢.

يًُػ##ًُني ٚرب## ِٖ ب##إٔ  ٚد##ا٤ت ٖ##صٙ اٯٜ##١ يتش##صض ايهف##اض َ##ٔ سػ##سِٖ    
سػسِٖ ئ ٜهط املػًُني ٱغتذاض٠ املػًُني باهلل عع ٚدٌ ٚتهُٓت غٛض٠ 

 .(2) صًٍَِِْ شَش  دَجعِذٍ إِرَث دَغَذَايفًل اٱغتعا١ْ باهلل يسفع اسبػس قاٍ تعا  ط

تأتٞ ايٓع١ُ يًُػًُني خاق١، ٚتفهض ايصٜٔ ٜعازٕٚ اٱغ٬ّ  ايػابع:
ِٗ، ٚضزّا عًُٝ#ّا عً#٢ َ#ا ٜج ْٚ#٘ َ#ٔ أغ#باب       ٚاملػًُني، ٚتهٕٛ سذ١ عًٝ
فٓعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايؿو ٚايطٜ  بٓب٠ٛ ضبُس 

اهلل عع ٚدٌ، ْٚػبت اٯ١ٜ ْعٍٚ اٱغا٠٤ بايهفاض    اسبػ١ٓ مما ٜسٍ عً#٢  
أْٗا أَط ٚدٛزٟ ٚإٔ هلا ٚظا٥ف َتعسز٠ َٓٗا َاٜهٕٛ بايصات ٖٚٛ تٛدٗٗا 

تف##اعِٗ َٓٗ##ا، َٚٓٗ##ا َ##اٜهٕٛ ب##ايعطض َٚٓ##٘ بع##ح اسب##عٕ    يًُػ##ًُني ٚ ْ
ٚاسبػط٠ ٚا٭غ٢ ل قًٛب ايهفاض، ٚفٝ٘  ؾاض٠    ْع١ُ ْعٍٚ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ 
َٚا تػبب٘ َٔ اسبعٕ ل قًٛب ايهفاض ٚيعّٚ سٝط١ املػًُني هلا، ٚسفعٗا َٔ 

 ايتشطٜف ٚايتبسٌٜ ٚايترٝ .

                                                 

 .  1/266َفاتٝض ايرٝ  (1) 
 .5غٛض٠ ايفًل (2) 
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ٔ ٚدٛٙ ايتهاز ٚايكطا   ٕ سعٕ ايهفاض عٓس ْعٍٚ ايٓع١ُ باملػًُني َ
ب##ني اٱامي##إ ٚايهف##ط، ٚيه##ٔ املػ##ًُني ٫ٜك##ابًٕٛ ايهف##اض ب##صات اسب##عٕ  ٕ   

 أقابت ايهفاض ْع١ُ ز١ْٜٛٝ يٛدٛٙ:
 َاٜتش٢ً ب٘ املػًُٕٛ َٔ ايك  ٚاق١ٝ َٔ اسبػس. ا٭ٍٚ:
عً##ِ املػ##ًُني ب##إٔ اهلل ع##ع ٚد##ٌ ٜٓ##عٍ اي##ٓعِ فتك##ٝ  اي##      ايج##اْٞ:

 ٚايفادط.
 يت تأتٞ يًهفاض  َتشإ هلِ.ايٓع١ُ اي ايجايح:
ْعٍٚ ايٓعِ ع٢ً ايٓاؽ َٓاغ#ب١ يٝتٛد#٘ املػ#ًُٕٛ    اهلل ع#ع      ايطابع:

 ٚدٌ بايسعا٤ ٚاملػأي١، ٚغ٪اٍ َجًٗا َٔ غ  متين ظٚاهلا.
 نط٠ ايٓعِ اييت عٓس املػًُني. اشباَؼ:
عٓس املػًُني َٔ ايٓعِ َاٜفتكط ي٘ ايهفاض، فُٔ أفهٌ ايٓعِ  ايػازؽ:

 ١ٜ ٚاٱاميإ. ْع١ُ اهلسا
*********** 
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 120اٯ١ٜ  159 عًِ املٓاغب١ 63
 اٱعطاب ٚايًر١ 159 حبح ن٬َٞ 64
ِٵقٛي٘ تعا  ط 66  ل غٝام اٯٜات 161 صٚٳ٫َ ٜٴشٹبټْٛٳُه
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