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املمدهح
اسبُس هلل ايص ٟيه٘ ًَهو ايػهُاٚاا ٚا٭ضم َٚها ؾهٔٗٝي ايهص ٟعهٌ
ايكطإٓ َسزاً مساٜٚاً يًُػًُني ٚاملػًُاا ٚإىل  ّٜٛايكٝاَ١ي  َٔٚخكا٥ل
املسز ايكطآْ ٞعسّ إعبكاض ٙمبٝسإ أَٛ ٚنٛع ز ٕٚآخطي ؾٗ ٛقاحب نطِٜ
يف أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝاي ٚيف أؾطاز ايعَإ ايَ٬تٓاٖ.١ٝ
يصا تؿهٌ اهلل عع  ٚ ٌ ٚعٌ قطا٤ت٘ ٚا ب ١يف ايكه ٠٬ايَٝٛٝهٚ ١عًه٢
عب ٛايتعسز ٚايتهطاضي ايتعسز يف نٌ ضنع ١بكطا ٠٤ايؿاذبٚ ١غريٖا َٔ ايكطإٓي
ٚايتهطاض ٱْبػاط ايٛ ٛب عً ٢ايكًٛاا اي ١َٝٛٝاشبُػ.١
 ٚا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜباٱخباض عٔ َسز آخط ٜه َٔ ٕٛبسا٥ع اشبًل ٚآٜاا
اهلل يف ايعاملنيي ؾًِ ٜعًِ امل٥٬ه ١أِْٗ ٜٓعي ٕٛيٓكط ٠املَٓ٪ني  ّٜٛخًل اهلل

عع  ٌ ٚآزّ عً ٘ٝايػَ َٔ ٖٛٚ ّ٬كازٜل رإِِِّٔ أَفٍَُُْ َِب الَ رَقٌٍََُّْْد ()1ي

أ ٟإٔ اشبًٝؿهه ١ايههص ٟذبتعهه ٕٛعًٝهه٘ غههتٓعي ٕٛيٓكههطت٘ ٱمياْهه٘ ٚقه ً ٙبه ًا
يًثٛاب ٚخؿٝت٘ َٔ اهلل عع .ٌ ٚ
ٚمل تهٔ ْكط ٠امل٥٬ه ١يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِ ٚحهسٙي
بههٌ يهه٘ ٚيًههص ٜٔآَٓههٛا بٓبٛتهه٘ي ٚإتبعههْٚ ٙٛكههطٙٚي ٚخط ههٛا َعهه٘ إىل َٝههسإ
املعطن١ي نُا ٜتعً ٢مبعٖ ٧ص ٙاٯ ١ٜبكهٝػ ١اشباهاب يًكهخاب ١ا٭حهسٜنيي
ؾُٔ ايصْ ٜٔاكٛا بايؿٗازتني ٦َٜٛص مل ؽبط ٛا يًكتاٍ ي ٚؼبٌُ ربًؿِٗ عٔ
عصض ٭قاي ١ايكخ ١يف عٌُ املػًِ ي إَ ٫ع ايسي ٌٝعً ٢اشب٬ف.
ٚإغبعٍ املٓاؾكٚ ٕٛعسزِٖ ث٬مثا ١٥يف طٜكِٗ إىل َعطن ١أحسي  ِٖٚثًث
صبُٛع ٝـ املػًُنيي َع حا  ١املَٓ٪ني إىل ا٭ؾطاز ٚايػٛاز خكٛقاً َع
نثطٝ ٠ـ ايهؿاض ٚايصٜ ٟبًؼ ث٬ث ١آ٫ف ض ٌ صبٗع ٜٔبا٭غًخٚ ١ايعس٠ي
()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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َٚعِٗ اشبٚ ٍٛٝايطٚاحٌي ٚايٓػا ٤يهطب ايسؾٛف ٚبعث اهلُ ١يف ْؿٛغِٗ
بعس ٚتطِٖ يف َعطن ١بسض.
ٚيٝؼ َٔ َسز ٜأت ٞيًَُٓ٪ني َٔ بًهس أ ٚقبًٝه ١أخهط٣ي ٱعبكهاض زٚيه١
اٱغ٦َٜٛ ّ٬ص باملس ١ٜٓاملٓٛض٠ي ٚيؿعع ايكبا َٔ ٌ٥غا ٠ٛقطٜـي ٖٚصا ايؿعع
َٔ بني أغباب ظحؿٗا َهٔ َهه ١املهطَه ١راضبه ١اٱغهّ٬ي ؾاْٗها أضازا إٔ
تبعث ضغاي ١ربٜٛـ ٚٚعٝس إىل ايكبا ٌ٥بإٔ  ٫تسخٌ يف اٱغّ٬ي  ٫ٚتعكس

ايعٗٛز َع ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ر ًَّأْثََ اٌٍَّوُ إِالَّ أَْْ ُّزَُِّ ٌُٔسَهُ
ًٌٌَْ وَشِهَ اٌْىَبفِشًَُْد(.)1

ؾعا ٤ايطز عً ٢تعهسَ ِ ٜٗهٔ عٓهس اهللي َٚهٔ قهؿاا ٖهصا ايهطز اسبػهِ
ٚايكاع ٚايعُّٛي إش ْعٍ امل٥٬هَ ١سزاً يًُػًُني بعس إٔ تعصض صب ٧املسز َٔ
ايٓاؽ.
ٜٚهٖ ٕٛصا املسز باباً يكًَ ١ػتخسث ١بني أٌٖ ايػُٛاا ٚأٌٖ ا٭ضم
ببعث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚتؿع أْٛاض ٖص ٙايكهً ١بٓكهط٠
اهلل يً َُٓ٪ني بامل٥٬هَ ١سزاً ٚضغ ً٬بايٛحٞي َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ تعهاىل

ر وُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِد (.)2

 ٚهها٤ا اٯٜهه ١ضبههٌ ايبخههث بكههٝػ ١اشباههاب يًُههَٓ٪ني ايههص ٜٔخط ههٛا
ٚؾاضنٛا يف َعطن ١أحسي يٝهْ ٕٛع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكطتِٗ بؿاض ٠قهطب املهسز
ايػههُا ٟٚيًٛقاٜههَ ١ههٔ ٖعهه ّٛايهؿههاض عًهه ٢املههَٓ٪ني عًهه ٢عبهه ٛايعُههّٛ
اٱغتػطاق ٞإٕ ذبًٛا بايك ٚأظٗطٚا اشبؿَ ١ٝهٔ اهلل عهع  ٚهٌي ٚٚاظبهٛا
عً ٢أزا ٤ايؿطا٥ض  ٙٛ ٚٚايااعاا ٚؾعٌ ايكاسباا.
ٚيف اٯٜهه ١ايههص ؽبههتل ٖههصا ازبههع ٤بتؿػههريٖا تطغٝههب يًٓههاؽ بههسخٍٛ
اٱغّ٬ي ٚؾاٖس عً ٢ضأؾ ١اهلل عع  ٌ ٚباملػًُنيي ٚعكُت٘ ايهٓيب ضبُهس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ؾط أعسا ٘٥بٛاق َٔ ١ٝايػُا.٤
()1غٛض ٠ايتٛب.32١
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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 ٖٛٚبؿهٌ اهلل غٝاح ١يف عامل املًهٛاي إش تتعًل اٯ ١ٜباملسز املًهٛتٞ
يٝه ٕٛضؾخ َٔ ١ضؾخاا ايتٛغٌ يط ا ٤املسز َٔ عٓس اهلل يف َٝاز ٜٔايعًِ
ٚاملعطؾٚ ١إغتدطاج نٓٛظ ايكهطإٓ ٚزضض آٜاته٘ي ٚبٗها ٤بؿهاضات٘ َٚها ؾٝه٘ َهٔ
ايٛعس ايهط ِٜايكطٜب.
ٚيٝؼ بني ايٛعس ٚايبؿاض ٠يف ٖص ٙاٯ ١ٜإ ٫إٔ ٜتعاٖس املَٓ٪ه ٕٛايكه
ٚايتك ٣ٛبعس ثباتِٗ يف َٓاظٍ اٱميهإي إٕ ض هع ايهؿهاض إىل غهاح ١املعطنه١

ر فَبٌٍَّوُ خَْْشٌ حَبفِؾًب ًَىٌَُ أَسْحَُُ اٌشَّاحِِّنيَد (.)1

()1غٛضٜٛ ٠غـ .64
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لىله تؼاىل رثٍَََ إِْْ رَصْجِشًُا ًَرَزَّمٌُا ًََّأأْرٌُوُُْ ِِأْٓ فَأٌْسِىُِْ
ىَزَا ُّّْذِدْوُُْ سَثُّىُُْ ثِخَّْغَخِ آالَفٍ ِِْٓ اٌَّْالَئِىَخِ ُِغٌَِِِّنيَداٯ.125١ٜ
اإلػساب واللغح
بًٛ :٢اب ٱػباب ايٓؿٞي أَا ْعِ ؾعٛاب اٱػبابي ؾاشا قاٍ ي٘ يٝؼ
يو عً ّٞؾ٤ٞي ؾكاٍ ي٘ ْعِي ؾ كس قسّق٘ بعسّ إْؿػاٍ شَت٘ بهس ٜٔيه٘ي ٚإشا
قاٍ بً ٢ؾإمنا ٖ ٛضز يه َ٘٬أ ٟي ٞعًٝو ؾ.٤ٞ

ؾكٛي٘ تعاىل رأٌَْٓ َّىْفَِْىُُْ د ٚاملعٜٓ :٢هؿٝهِ اٱَساز بامل٥٬ه.١
إٕ :أزا ٠ؾططي تك ٚا :ؾعٌ ايؿطط صبع ّٚحبصف ايٕٓٛي ايٛا :ٚؾاعٌ:

تتكٛا عاـ عً ٢تك ٚا.
ٜأتٛنِ :عاـ أٜهاًي ٚايهُري ايهاف َؿع ٍٛب٘ي ٜٚتعًل باملَٓ٪نيي َٔ
ؾٛضِٖ :اض ٚصبطٚضي َتعًكإ بٝأتٛنِ.
ٖصا :إغِ إؾاض ٠يف ضبٌ ط قؿ ١يؿٛضِٖي ٚق ٌٝبسٍ َٓ٘.
ميسزنِٛ :اب ايؿططي ايهاف َؿع ٍٛب٘.
ضبهههِ :ضب ؾاعههٌ َطؾههٛع بايهههُ١ي ٖٚههَ ٛهههافي ٚايهههُري ايهههاف:
َهاف اي.٘ٝ
بث٬ث :١اض ٚصبطٚضي ث٬ث َ :١هافي آ٫فَ :هاف اي ٘ٝصبطٚض بايهػط.٠
َٔ امل٥٬ه :١اض ٚصبطٚض َتعًكإ مبخصٚف قؿ ١شبُػ ١آ٫ف.
َػَٛني  :قؿ ١ثاْ.١ٝ
ٜكاٍ ؾاض ايؿ ٧ؾٛضاً أ ٟافي ٚؾاض ايعطم ؾٛضاْهاًٖ :هاج ْٚبهعي ٚؾهاض٠
املػو :ضا٥خت٘ي ٚيف اٱقا٬ح ايؿكٗٚ ٞعاٙ٩يٚؾٛض اسبط :ؾست٘.
ٚيف اسبسٜث :إٕ ؾس ٠اسبطّ َٔ ؾٛض ِٗٓ(.)1

()1يػإ ايعطب.67/5
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يف سُاق اَِاخ
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يف ْعِ اٯٜاا ٚايكً ١بني ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜاا اجملاٚض ٠هلا طؾإ:
اياطف ا٭ :ٍٚايكً ١بني ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜاا ايػابك١ي ٚؾ:ٙٛ ٚ ٘ٝ

ا٭ :ٍٚايكً ١بني آ ١ٜروُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍد ( )1ي ٖٚص ٙاٯٚ ١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ٚىل :خري أَ ٖٞ ١ا٭َ ١ايص ؾاظا بٓع ٍٚامل٥٬هَ ١سزاً ْٚكط ٠هلا.
ايثاَْ :١ٝع اٱميإ باهلل عع  ٌ ٚتأت ٞايٓكطٚ ٠ايع َ٘ٓ ٕٛغبخاْ٘.
ايثايث :١يكس أضاز اهلل عع  ٌ ٚيًُػًُني إٔ ٜهْٛٛا أٜ ١ُ٥سع ٕٛايٓاؽ
اىل اهلسٚ ٣اٱميإي ؾٓكطِٖ ٚأٜسِٖ جبٓٛز َٔ ايػُا.٤

ايطابع :١قاٍ تعاىل يف اٯ ١ٜأع ٙ٬ر وُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَأذْ ٌٍِنَّأبطِد ()2ي ٚنهإ

ايٓاؽ أٜاّ ايبعث ١عً ٢أقػاّ:
ا٭ :ٍٚأٌٖ نتاب ؼبتج عً ِٗٝايكطإٓ باٯٜاا ٜٚصنطِٖ مبها يف ايتهٛضا٠
ٚاٱظب َٔ ٌٝايبؿاضاا بايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثههاْ :ٞاملؿههطن ٕٛايههص ٜٔحههاضبٛا اٱغهه ٚ ّ٬ظحؿههٛا جبٛٝؾههِٗ يكتههاٍ
املػًُني.
ايثايث :عاَ ١ايٓاؽ َٔ ايهؿاض ايص ٜٔمل ٜكاتًٛا املػًُني.
اشباَػ :١امل َٕٛٓ٪ايص ٜٔقسقٛا بٓب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيه٘ ٚغهًِ
 ِٖٚخري أَ.١
ؾعههاْ ٤ههع ٍٚامل٥٬هههَ ١كههساقاً شبههطٚج املػههًُني يًٓههاؽ خط ٚهاً نطمي ه ًا
ٜتهُٔ زعٛتِٗ يًٗسٚ ٣ايطؾازي َ ٔ َٚكازٜل ٖصا اشبطٚج قتاٍ ايهؿاضي
ْٚع ٍٚامل٥٬ه ١هلعمي ١ايهؿهاض ايهص ٜٔؼبهاضب ٕٛاٱغهّ٬ي ٚاملٓهع َهٔ بكهاِٗ٥
بطظخاً ز ٕٚإغ ّ٬ايهثري َٔ ا٭ؾطاز ٚايكباٚ ٌ٥ا٭َِ.
يكههس نههإ نههثري َههٔ ايٓههاؽ ٜتعٓههب زخهه ٍٛاٱغهه ّ٬خؿههٚ ١ٝخٛؾهاً َههٔ
قطٜـي  َٔ َِٗٓٚنإ َرتززاً يف زخ ٍٛاٱغ ّ٬٭غهباب ايؿهو ٚايطٜهب
( )1اٯ.110 ١ٜ
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايص ٜثريٖا أعهسا ٤اٱغهّ٬ي ؾعهاْ ٤هع ٍٚامل٥٬هه ١هلعميه ١قهطٜـ عػههطٜاًي
ٚإظاحتٗا عٔ َٓاظٍ ايػٝازٚ ٠ايطٜاغ ١بني ايعطبي ٚٱبااٍ ايؿهٛى بٓبه٠ٛ
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ملا يف ْعٚهلا َٔ آ ١ٜإععاظ.١ٜ
ايػازغ :١يكهس ٚقهؿا اٯٜه ١أعه ٙ٬املػهًُني بهأِْٗ ٜهأَط ٕٚبهاملعطٚف
 ٕٜٛٗٓٚعٔ املٓهطي ٚخط ِٗ ٚإىل َعطن ١بسض ٚأحس َٔ أقسم ٖ ٙٛ ٚصا
ا٭َط ٚايٓٗ ٞ٭ْ٘ ٜتهُٔ ظ ط ايهؿاض عٔ ايتعس ٟعً ٢اٱغٚ ّ٬املػًُنيي
ٚؾ ٘ٝآ ١ٜإععاظ ٖٞٚ ١ٜقٝاّ املػًُني بأبٗٚ ٢أععِ َكازٜل ا٭َط باملعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهطي ٚايتهخ ١ٝبايٓؿؼ ٚاملاٍ َ ٔ أ ٌ ْؿط َباز ٨اٱغّ٬ي
ٚإغت٦كاٍ ايهؿط َٔ ا٭ضم.
 َٔٚاٯٜاا إ ْع ٍٚامل٥٬ه ١مل ٜهٔ ٱغت٦كاٍ ايهؿاضي بٌ ٱغت٦كاٍ
ايهؿط َٔ ا٭ضمي يصا ٚقؿتِٗ اٯ ١ٜبأِْٗ َسز ٚعٕٛي ٚحٝهث َها ٜٓتٗهٞ
املػًُ ٕٛيف ٖعٜٓ َِٗٛتٗ ٞامل٥٬هَ ١عِٗي يٝبك ٢باب ايتٛبَ ١ؿتٛحاً يًهؿاض
ٚاملؿط ننيي َ ٖٛٚكسام ٱتكاف املػًُني بأِْٗ خري أَه١ي أَ ٟهٔ  ٚهٙٛ
ٖصا ايتؿهٚ ٌٝايثٓا ٤إَهإ تٛب ١ايٓاؽ ٚايًخٛم بِٗ يف زضٚب اهلسا ١ٜمبا
ؾ ِٗٝايص ٜٔحاضبٛا اٱغ ّ٬يف بسض ٚأحس.
ايػابع :١يكهس ها٤ا اٯٜه ١ضبهٌ ايبخهث باسبهث عًه ٢ايكه ٚايتكه٣ٛ

بكٝػ ١اشبااب ٚيػ ١ايؿططي رإِْْ رَصْجِشًُا ًَرَزَّمٌُادي ٜٚسٍ ٚقـ املػًُني
بأِْٗ خري أَ ١عً ٢قسض ٠املػًُني عً ٢ايتخً ٞبآزاب ايكه ٚاشبؿهَ ١ٝهٔ
اهلل عع ٌ ٚي مما ٜهسٍ عًهْ ٢هعٍٚ

ػه ١آ٫ف ًَهو يٓكهط ٠املػهًُني إٕ

ض ع ايهؿاض يكتاهلِ.
ايثآَ :١يف ازبُع بني اٯٜتني تطغٝب ٭ٖهٌ ايهتهاب بهسخ ٍٛاٱغهّ٬ي

ٚتًك  ٞايؿهٌ اٱهلٚ ٞاملسز املًهٛتٞي يكٛيه٘ تعهاىل ر ًٌََأٌْ آَِأَٓ أَىْأًُ اٌْىِزَأبةِ
ٌَىَبَْ خَْْشًا ٌَيُُْد(.)1

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايتاغع :١ذبصٜط ايؿاغكني َٔ أٖهٌ ايهتهاب َهٔ ايتعهس ٟعًه ٢اٱغهّ٬
ٚايتٛا َ ٧ع نؿاض قطٜـ ٚإعهاْتِٗ يف اهلعه ّٛعًه ٢املػهًُنيي ٚزعهٛتِٗ
سبؿغ املٛاثٝل ٚايعٗٛز.
ٚقس ْ كض ؾطٜل َٔ ٜٛٗز املس ١ٜٓايعٗٛز ايهص عكهسٖٚا َهع ضغه ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ي ٚخطج ْؿط َٔ ن ا ٤ايٛٗٝز اىل قطٜـ يتخطٜض
ا٭حعاب عً ٢ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِ ي ٚشٖهب بعههِٗ اىل
غاؿإي ٚقاَٛا بسعٛتِٗ سبطب٘.
َٚا إ إْتٗا َعطن ١اشبٓسم ٚإْػخبا قطٜـ ٚغاؿإ (ٚض ع ضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اىل املسٚٚ ١ٜٓنع املػًُ ٕٛايػ٬ح يػبع بكني
َٔ ش ٟايكعس ٠غٓ١

ؼ يًٗعط٠ي حت ٢أت٢

 ٌٜضغ ٍٛاهلل قهً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝغًِي َعتعطاً بعُاَ َٔ ١إغهت مي عًه ٢بػًه ١عًٗٝها ضحايه١ي عًٗٝها
قاٝؿ َٔ ١زٜباجي ؾكاٍ  :أ ٚقس ٚنعا ايػ٬ح ٜا ضغ ٍٛاهلل ؟ قاٍ ْ :عِي
ؾكاٍ

 : ٌٜؾُا ٚنعا امل٥٬ه ١ايػ٬ح بعهسي َٚها ض عها اٯٕ إَ ٫هٔ

ًب ايكّٛي إٕ اهلل ععٜ ٌ ٚأَطى ٜا ضبُهس باملػهري إىل بٓه ٢قطٜعه١ي ؾهإْ٢

عاَس إي ِٗٝؾُعيعٍ بِٗ(.)1

ٚملا حاقطِٖ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاّ نعب بٔ أغس

ايكطظٞي  ٖٛٚق احب عكس ٚعٗهس بهق قطٜعه ١ؾعهطم عًه ِٗٝزخهٍٛ
اٱغٚ" ّ٬قاٍْ :تابع ٖصا ايط ٌ ْٚكسق٘ ؾٛاهلل يكس تبني يهِ إْ٘ يٓيب
َطغٌي ٚإْ٘ يًهص ٣دبسْٚه٘ يف نتهابهِي ؾتهأَٓ ٕٛعًه ٢زَها٥هِ ٚأَهٛايهِ
ٚأبٓا٥هِ ْٚػها٥هِي قهايٛا ْ ٫ :ؿهاضم حههِ ايتهٛضا ٠أبهساً ي ْ ٫ٚػهتبسٍ به٘

غري.)2("ٙ

( )1ايػري ٠ايٓب.233/2 ١ٜٛ
()2ايػري ٠ايٓب.235/2 ١ٜٛ
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َ ٖٛٚكسام عًُ ٞؾاٖس عً ٢إ اٱميإ ٚايتكسٜل بٓب ٠ٛضبُس قهً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِ خهري هلهِي ٖٚهصا اشبهري أعهِ َهٔ إٔ ٜٓخكهط بايهسْٝاي
ٚايػ ١َ٬ؾٗٝاي بٌ ٜؿٌُ اشبري ٚايػعاز ٠ا٭بس ١ٜيف اٯخط.٠

ايثاْ :ٞايكً ١بني آ ١ٜرٌَْٓ َّضُشًُّوُُْد ( )1ي ٚبني ٖص ٙاٯ١ٜي ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥

َػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :ي  ٛض ع ايهؿاض إىل َعطن ١أحس ٚقتاٍ املػًُني ؾاِْٗ ئ ٜهطٚا
املػًُني إ ٫أش٣ي ٚؾ ٘ٝبٝإ سبكٝك ١عكا٥س ٖٞٚ ١ٜإٔ اٱغ ّ٬بهام،ي ٚايهٓيب
ضبُس ًا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف َهأَٔ َهٔ ؾهط ٚنٝهس ايهؿهاض يف َعطنه١
أحسي ٚيف حاٍ ض ٛع ايهؿاض إىل ايكتاٍ َٔ سٜس.
ايثاَْ :١ٝعطن ١بس ض ٚأحس ؾاٖس عً ٢قسم َهاَني اٯ ١ٜأعهٚ ٙ٬اٯٜه١
ضبٌ ايبخثي َٛٚنٛع ازبُع بُٗٓٝاي ؾكس قاتٌ ايهؿاض يف َعطن ١بسض ٚأحسي
ٚٚيٛا ا٭زباض َٓٗعَنيي ٚنصا ي ٛض عٛا َٔ ؾٛضِٖ يًكتاٍي ؾإ ايٓتٝعٖٞ ١
ٖعميتِٗ ٭ٕ امل٥٬هَ ١سز حانط يًُػًُني.
ايثايث :١ي ٛض ع ايهؿاض يًكتاٍ ؾًٝؼ َٔ ْاقط هلِ ٜٓكهطِٖ غهٛاَ ٤هٔ
ٜٛٗز املس ١ٜٓأ ٚايكبا ٌ٥ايعطب.١ٝ
ايطابع :١يف ازبُع بني اٯٜتني َٛاغا ٠يًُػًُني يًدػا٥ط ايص أقٝبٛا بٗا
يف َعطن ١أحس.
اشباَػ :١طز اشبٛف ٚايؿعع َٔ قًٛب املَٓ٪ني َٔ نٝس َٚهط ايهؿاضي
٭ٕ ايٓتٝعٚ ٖٞ ١قا ١ٜاملػًُني َٔ ايهطض حت ٢يف حاٍ ض هٛع ايهؿهاض اىل
أحس ٚحك ٍٛايكتاٍ ب.ِٗٓٝ
ايػازغ :١ذبً ٞاملػًُني بايك ٚايتك ٣ٛعٓس حك ٍٛا٭شٚ ٣اشبػاض٠
يف َعاضنِٗ َع ايهؿاض.

ايثايث :ايكً ١بني آ" ١ٜئ تػق"( )2ي ٚبني ٖص ٙاٯٚ ١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥

( )1اٯ.111 ١ٜ
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ا٭ٚىل :بٝإ ايتٓاقض ٚايتهاز بني ايهؿط ٚاٱميإ.

ايثاْ٬ٖ :١ٝى أَ ٛاٍ ايهؿاضي ٚحك ٍٛايُٓاٚ ٤اي ن ١يف أَٛاٍ املػًُني.
ايثايث :١عسّ إْتؿاع ايهؿاض َٔ أَٛاهلِ ٚأ٫ٚزِٖ يف ٖعٚ َِٗٛظحؿِٗ
عً ٢املػًُنيي  َٔٚتكابً٘ امل٥٬ه ١يف املٛا ٗٚ ١ايكتاٍ أْه ٢يه٘ اٱْتؿهاع ممها
عٓس َٔ ٙا٭َٛاٍ ٚا٭٫ٚزي بٌ تهٚ ٕٛباٚ ً٫حػط ٠عً.٘ٝ
ايطابع :١اٱْص اض ٚايٛعٝس يًهؿاض َٔ قتاٍ املػًُنيي ٚايط ٛع إىل ايكتاٍ

َط ٠أخط ٣باشبًٛز يف ايٓاضي يكٛي٘ تعاىل يف خامت ١اٯ ١ٜأع ٙ٬رأًٌَُْئِهَ أَصْحَبةُ
اٌنَّبسِ ىُُْ فِْيَب خَبٌِذًَُْد (.)1

اشباَػ :١صب ٤ٞقطٜـ َٔ َه ١يًكتاٍ ٚايتعس ٟعً ٢اٱغ َٔ ّ٬أقسم
َؿاٖٚ ُ٘ٝؾ ٘ٝحع ١عً.ِٗٝ

()2

ايطابع :ايكً ١بني آ" ١ٜضٜذ ؾٗٝا قط" ي ٚبني ٖص ٙاٯ ١ٜايهطمي١ي ٚؾٗٝا
َػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :يكههس أْؿكهها قههطٜـ أَههٛا ً٫نههثري ٠يف ٖعَٗٛهها عًهه ٢املػههًُنيي
ٚظحؿٗا عً ٢املس١ٜٓي غٛا ٤يف اٱعساز يًُعطنٚ ١تَٗ ١٦ٝكسَاتٗا أ ٚاٱْؿام
عً ٢إ عاّ ازبٛٝفي أ ٚيف ايٛعٛز ايهثري ٠ايص ٚعس بٗا ض٩غا ٤قطٜـ َٔ
ٜٓكطِٖي ٚنُإ ْؿك ١عٝاهلِ إشا قتًٛا يف املعطن.١
ايثاْ :١ٝإْعساّ ايؿرت ٠بني إْؿام ايهؿاض أَٛاهلِ يف َعطن ١بسض ٚأحس ٚبني
ظٗٛض حكٝك ١تًـ تًو ا٭َٛاٍ ٚشٖابٗا أزضاج ايطٜاح ٭ٕ ْتٝع ١املعطنٖٞ ١
ٖعمي ١ايهؿاض َع ثباا َباز ٨اٱغّ٬ي ٚغ ١َ٬ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٝه٘
ٚآي٘ ٚغًِ َٔ ايهٝس ٚاملهط.
ايثايث :١ذبً ٞاملػًُني بايك ٚايتكٚ ٣ٛغٚ ١ًٝغه٬ح يههٝاع َها ٜٓؿكه٘
ايهؿاض يف ايتعهس ٟعًهِٗٝي َٚتهَ ٢ها قه املكهاتً ٕٛيف َٝهسإ املعطنه ١ؾهإ
ضبا٫ٚا ايعس ٚيًتػًب عً ِٗٝت٬ق ٞايؿؿٌ.
()1غٛض ٠ايبكط.39 ٠
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ايطابع :١ايصٜ ٜٔه ٕٛامل٥٬ه ١عهسٚاً هلهِ يف غهاح ١املعطنه ١تهصٖب
أَٛاهلِ ايص أْؿكٖٛا يف املعطن ١غس٣ي ٚتهٚ ٕٛباٚ ً٫حػط ٠عً ِٗٝيف
ايسْٝا ٚاٯخط.٠
اشباَػ:١

ها٤ا اٯٜه ١أعه ٙ٬بهصّ ٚإْهصاض ايهص ٜٔظًُهٛا أْؿػهِٗي

ٚايهؿاض ايص ٜٔظحؿٛا عً ٢املػًُني  ّٜٛبسض ٚأحس ظًُٛا أْؿػِٗ بٗصا
ايعحـ أؾس ايعًِي ٚاسبكٛا بٗا ايهطض يف ايٓؿأتنيي  َ٘ٓٚإٔ امل٥٬هه١
تكاتًِٗ ٚتٗعَِٗ.
ايػازغ :١يكس ْعٍ امل٥٬ه ١يٓكط ٠املػًُنيي ٚاسبهام اهلعميه ١بايههاؾطٜٔ
٭ِْٗ ظًُٛا أْؿػهِٗي ؾًهٝؼ يف ٖهعميتِٗ َٚها ٫قهَ ٙٛهٔ ايكتهٌ ٚا٭غهط يف
َعطن ١بسض ثِ أحس ظًِ َٔ اهلل أ َٔ ٚامل٥٬هه ١أَ ٚهٔ املػهًُني هلهِي بهٌ
ايهؿاض أْؿػِٗ ٜعًُ.ٕٛ
ايػابع :١عٛز ٠ايهؿاض إىل َٝسإ املعطن ١بعس ٚاقع ١أحس َٔ أؾس ٚأقػ٢
 ٙٛ ٚايعًِ يًٓؿؼي يصا تٓعٍ امل٥٬ه ١يكسِٖ ٚضزِٖ خا٥بني.
اشباَؼ :ايكً ١بني آ ١ٜايبااْ )1(١ي ٚبني ٖص ٙاٯ١ٜي ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :ايٓػب ١بني ٗ ١اشبااب يف اٯٜتنيي ٖٚه ٞايعُهٚ ّٛاشبكهٛم
املاًلي إش ٜت ٘ ٛاشبااب يف آ ١ٜايبااْ ١اىل املػًُني ٚاملػًُاا عَُٛاًي أَا
يف ٖص ٙاٯ ١ٜؾاملككٛز ِٖ امل َٔ َٕٛٓ٪قخاب ١ايٓيب ضبُس قهً ٢اهلل عًٝه٘
ٚآي٘ ٚغًِ ايص ٜٔإؾرتنٛا يف َعطن ١أحس.
ايثاْ :١ٝذبصٜط املػًُني َٔ ايبااْٚ ١اشباق َٔ ١ايص ٜٔنؿطٚا عَُٛاً ٭ٕ
املٛا ٗٚ ١ايكتاٍ بني املػًُني ٚايهؿاض تػهتًعّ اسبهصض ٚاسبٝاهَ ١هٔ ايهؿهاض
َاًكاًي  ٙٛ ٚ َٔٚاسبصض إ تٓاب إ ٬عِٗ عً ٢أغطاض ٚعٛضاا املػًُني.
ايثايث :١ظحـ ايهؿهاض عًه ٢املسٜٓهَ ١كهسام عًُه ٞملها ؽبؿٝه٘ ايهؿهاض يف
قسٚضِٖ أظا ٤املػًُني َٔ اسبػس ٚايبػض ٚايعسا.٠ٚ
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ا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜباسبث عً ٢ايك ٚخؿ ١ٝاهلل عع ٌ ٚي َٔٚ

 ٙٛ ٚايك ٚايتك ٣ٛإ تٓاب ايبااْ ١ايػ َٔ ١٦ٝايهؿاض.
ايطابع :١تك ّٛايبااْ َٔ ١ايهؿاض بٓكٌ أخباض املػًُني اىل ايصٜ ٜٔطٜسٕٚ
اهلع ّٛعًِٗٝي مما ٜػٌٗ هلِ اهلعهّٛي ٜٚػهبب اٱنهطاض باملػهًُنيي يهصا
ٜؿٝس ازبُع بني اٯ ٜتني ٚقا ١ٜاملػًُني َٔ ايهطض ٚاملهط ٚايهٝس.

ايػازؽ :ايكً ١بني آٖ" ١ٜا أْتِ أ)1("٤٫ٚيٚبني ٖص ٙاٯ١ٜي ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :بٝإ َا ٜهُط ٙايهؿاض َٔ ايػٝغ ٚايهط ٙيًُػًُني.
ايثاْ ْٞٗ :١ٝاملػًُني عٔ حب ايهؿاض ٚامل ٌٝاي.ِٗٝ

ايثايث :١إ ْع ٍٚامل٥٬ه ١عً ٢املػًُني حطب مسا ١ٜٚعً ٢ايهؿاضي ٖٛٚ

َٔ عَُٛهاا رٌُِرُأٌا ثََِأْْؾِىُُْد

()2

ؾههٌ نهاؾط َكه ِٝعًه ٢ايهؿهط ٜعًهِ بٓكهط

املػههًُني يف َعطنهه ١بههسض ٚأحههس ْٚههع ٍٚامل٥٬ههه ١يٓكههطتِٗي ٜٚكههٝب٘ اسبههعٕ
ٚايهُس.
ايطابع :١يكس غعْ ٢ؿط َٔ قطٜـ ٚعسز َهٔ ٜٗهٛز املسٜٓه ١يف ايتخهطٜض
عً ٢قتاٍ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملَٓ٪ني َ َٔ ٖٛٚكازٜل

ر ًَإِرَا خٌٍََْا فَضٌُّا فٍََْْىُُْ األََٔبِِأًَ ِِأْٓ اٌََأْْؼِ د ٚذبًه ٞاملػهًُني بايكه ٚايتكه٣ٛ
ٚاقٖ َٔ ١ٝصا ايػٝغ ٚاسبػس.

ايػابع :ايكً ١بني آ١ٜررَّْغَغْىُُْ حَغَنَخٌد (ٚ )3بني ٖص ٙاٯ ١ٜايهطميٚ ١ؾٗٝا

َػا:ٌ٥

ا٭ٚىلْ :كط امل٥٬ه ١يًَُٓ٪ني ؼبعٕ ٜٚػ ٤ٛايهؿهاض يٝعهاًي ٖٚهٌ
ٜٓخكط ٖصا اسبعٕ يف ظَهإ َٚههإ ايٓكهط أّ ٖه ٛأعهِي ازبهٛاب ٖهٛ
ايثاْ.ٞ

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .119
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ايثاْ :١ٝيكس ؾطح ايهؿاض ؾُٝا أقاب املَٓ٪ني  ّٜٛأحس َهٔ اشبػهاض٠
ايؿازح١ي ٜٚؿٝس ازبُع بني اٯٜتني حث املػًُني عً ٢ايكه ٚايتكه٣ٛ
يتساضى اشبػاض ٠ي ٚؾع ً٬ؾكس ض هع املَٓ٪ه ٕٛيف َعطنه ١أحهس اىل حٝهث
نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف ٚغط املٝهسإي ٚأخهصٚا
ٜههصب ٕٛعٓهه٘ حتهه ٢إنههاط ايهؿههاض اىل اٱْػههخاب َههٔ املعطنهه ١ز ٕٚإٔ
ؼبككٛا ايٓكط.

ايثايث :١ها٤ا نهٌ َهٔ اٯٜهتني بكٛيه٘ تعهاىل رإِْْ رَصْأجِشًُا ًَرَزَّمُأٌاد َهع

اي عُههٚ ّٛاشبكههٛم يف ايٓػههب ١بههني  ٚهه ٙٛايػاٜههَ ١ههٔ ايك ه ٚايتكهه ٣ٛيف
اٯٜتنيي ؾؿ ٞاٯ ١ٜأع ٙ٬ته ٕٛاٯٚ ١ٜقا ١ٜاملػًُني َٔ نٝس َٚههط ايهؿهاضي
ٚأَا يف ٖص ٙاٯ ١ٜؾإ ايك ٚايتكَ ٣ٛكسَٚ ١ا به ١يٓهع ٍٚامل٥٬هه ١يٓكهط٠
املػًُني.

ايثأَ :ايكً ١بني آٚ" ١ٜإش غسٚا"()1ي ٚبني ٖص ٙاٯ١ٜي ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ٚىل :ا٤ا اٯٜتإ خبكٛم َعطن ١بسض.
ايثاْ :١ٝتتعًل اٯ ١ٜأع ٙ٬بإغتعساز ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚاملَٓ٪ني يًُعطن١ي ٚتَٗ ١٦ٝكسَاتٗاي أَا اٯ ١ٜضبٌ ايبخهث ؾتتعًهل مبها بعهس
ٚاقع ١أحس ٚإْهؿا ٤قطٜـ عًِٖٗٛ ٚ ٢ي ْٚسَِٗ َٔ إْػخابِٗ َٔ املعطن١
َٔ ز ٕٚاٱنطاض باملَٓ٪ني.

ايثايث :١أختتُا اٯ ١ٜأع ٙ٬بكٛي٘ تعاىل رًَاٌٍَّوُ عَِّْـٌ فٌٍَُِْد  ٚها٤ا ٖهصٙ

اٯ ١ٜيًبؿاضٚ ٠اٱخباض عٔ ْع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٝه٘
ٚآي٘ ٚغًِ ٚاملَٓ٪نيي ٚؾ ٘ٝتؿػري ٚبٝإ شبامت ١اٯ ١ٜأعهٙ٬ي ٚإ َهٔ مسعه٘
ٚعً ُ٘ تعاىل ْكط ٠املَٓ٪ني يف َٝاز ٜٔاملعاضى بٓع ٍٚامل٥٬ه.١
ايطابعٜ :١ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني ا٭َط اٱهله ٞيًُػهًُني بتعاٖهس ايكه
ٚايتك ٣ٛايًتني خط ٛا بُٗا َٔ املس ١ٜٓيًكتاٍ.
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اشباَػ :١زع ٠ٛايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملهَٓ٪ني ٱربهاش

َٛانع ايكتاٍ إشا ض ع ايهؿهاض يًكتهاٍ َهٔ سٜهس يف أحهسي ؾهإ قهس
ايهؿاض ٚمحًِٗ عً ٢ايط ٛع خا٥بني ٜ ٫عق ايتٗاٚ ٕٚامل ٌٝاىل ايسع١
ٚايطاح.١
ايػازغ :١تسٍ اٯ ١ٜضبٌ ايبخث عً ٢إحتُاٍ دبهسز ايكتهاٍ بهإٔ ٜط هع
ايهؿاض ملٝسإ املعطنه ١أ ٚيػهع ٚاملسٜٓهَ ١هٔ طٜهل آخهطي ؾٝعهب إٔ ٜتعٓهب
امل َٕٛٓ٪ايهعط ٚامل ًٌي ٚإٔ ٜهْٛٛا َػتعس ٜٔيٲَتثاٍ ٭ٚاَط ايٓيب ضبُهس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ٚاعت٘ حُٓٝا ٜبَ ِٗ٥ٛكاعس يًكتاٍ.

ايتاغع :ايكً ١بني آ" ١ٜإش ُٖها ا٥ؿتهإ"( )1ي ٚبهني ٖهص ٙاٯٜه١ي ٚؾٗٝها

َػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :يكههس أْعههِ اهلل عًهه ٢املههَٓ٪ني بػههَ٬تِٗ َههٔ ايؿؿههٌ ٚازبههؾب
ٚايهعـ يف َعطن ١بسضي  ٚا٤ا اٯٜه ١ضبهٌ ايبخهث يتهسع ِٖٛإىل ايكه
ٚايتك٣ٛي ٚنٌ ؾطز َُٓٗا ٜاطز ايؿؿٌ ٚاشبٛف.
ايثاْ ١ٜ٫ٚ َٔ :١ٝاهلل عع  ٌ ٚيًَُٓ٪ني ْع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكطتِٗ.
ايثايثَٛ :١نع َٓٚاغب ١اهلهِ بايؿؿهٌ غهاح ١املعطنهٜ ١ه ّٛأحهسي ٚنهصا
َٛنع ْع ٍٚامل٥٬ه١ي مما ٜهسٍ عًه ٢إ ْهع ٍٚامل ٥٬ههَ ١كهسام يٜ٫ٛه ١اهلل
يًَُٓ٪ني.
ايطابع :١ا٤ا خامت ١اٯ ١ٜأع ٙ٬باسبث عً ٢ايتٛنٌ عً ٢اهلل ٚإ ناْا
بكٝػ ١ازبًُ ١اشب ١ٜي  ٚا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜباٱخباض عٔ ْع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط٠
املَٓ٪نيي مما ٜسٍ عً ٢حكٝك ٖٞٚ ١إ ايتٛنٌ عً ٢اهلل طٜل ٚغب ٌٝيٓعٍٚ
امل٥٬هَ ١سزاً ْٚاقط.ٜٔ
اشباَػَ َٔ :١عاْ ٞايتٛنٌ عًه ٢اهلل ايهص ٜٔشنطته٘ اٯٜه ١أعه ٙ٬ايكه

ٚايتكٚ ٣ٛاشبؿ َ٘ٓ ١ٝتعاىل يصا قايا ٖص ٙاٯ ١ٜرإِْْ رَصْجِشًُا ًَرَزَّمٌُاد.
ايعاؾط :ايكً ١بني آ" ١ٜبسض" ٚبني ٖص ٙاٯ١ٜي ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
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ا٭ٚىل :يكهس ْكههط اهلل عههع  ٚههٌ املػههًُني ببههسض ٖٚههِ أشيههٚ ١مل تكههـ
اٯٜاا املػًُني يف َعطن ١أحس بأِْٗ أشيَ ١ع إ املس ٠بُٗٓٝا ٖ ٞأحس عؿط
ؾٗطاً مما ٜسٍ عً ٢تطؾذ حاٍ ايعع ٚايؿإٔ عًه ٢املػهًُني َهٔ ٚاقعه ١بهسض
ٚحك ٍٛايٓكط ؾٗٝا يًُػًُني.
ايثاْ :١ٝيكس اْ ٤كط اهلل يًَُٓ٪ني يف َعطن ١بسض َكسَ ١يًك يف غاح١
املعطن ّٜٛ ١أحسي  ٔ َ ٖٛٚايًاهـ اٱهله ٞبهاملَٓ٪نيي باٱنهاؾ ١اىل حكٝكه١
 ٖٞٚخطٚج أعهساز َهٔ املػهًُني يًكتهاٍ يف أحهسي مل ٜهْٛهٛا خط هٛا اىل
َعطن ١بسضي ملا حكٌ َٔ ْكط اهلل يًَُٓ٪ني يف بسضي ْٚع ٍٚامل٥٬هَ ١هسز ًا
هلِ.
ايثايث َٔ :١ايؿهط هلل عع  ٚهٌ عًهْ ٢عُه ١ايٓكهط ٜه ّٛبهسض تكه ٣ٛاهلل
ٚاشبؿ َ٘ٓ ١ٝيف حاٍ اسبطب ٚايػًِ.
ايطابع :١نُا ْكط اهلل عع  ٌ ٚاملػًُني  ّٜٛبسضي ؾاْ٘ غبخاْ٘ ٜٓكطِٖ
إشا ض ع اي ِٗٝايهؿاض بعس ٚاقع ١أحسي يٝتعً ٢غط يف ايبؿاض ٠ايكطآْٖٛٚ ١ٝ
ٛ ٚز َكازٜل ٚؾٛاٖس يًبؿاض ٠غابك ١هلا ظَاْاًي َٚتخسَ ٠عٗا يف املٛنٛع

ٚاملهُٚ ٕٛتسٍ ٖص ٙايؿٛاٖس عً ٢قهس م ايبؿهاض ٠ايكطآْٝهَ ١هٔ بهاب
ا٭ٚي ١ٜٛايكاع١ٝي ؾكس اْ ٤كط اهلل عع  ٌ ٚيًَُٓ٪ني  ّٜٛبسض ٖٚهِ
أشي.١
ٚأقبذ املػًُ ّٜٛ ٕٛأحس أععٚ ٠أنثط ق٠ٛي ٭ٕ ْكط اهلل هلِ ّٜٛ
بسض ق ٠ٛإناؾ١ٝي َٚسز ٚع ٕٛهلِ ؾُٔ اٯٜاا يف املسز املًهٛت ٞأْ٘ ٜتعس٣
َٛنٛع٘ ٚظَاْ٘ َٚهاْ٘ي ؾهإ املس ز ٚايٓكط ٠بامل٥٬ههٜ ١ه ّٛبهسض غه٬حاًي
ٚٚظٜطاً يًُػًُني يف حٝاتِٗ اي١َٝٛٝي َٛٚا تِٗ يًهؿاض ٚايؿاغكنيي ٚؾهخ ًا
يًُٓاؾكني ٚايه.ٍ٬
اشباَػ:١

ا٤ا آ" ١ٜبسض" با٭َط إىل املػًُني بتك ٣ٛاهللي ٚشنطا ٖصٙ

اٯ ١ٜايتك ٣ٛبكٝػ ١ايؿططي ٚيف ازبُع بُٗٓٝا أَٛض:
ا٭ :ٍٚاسبث عً ٢اٱغتعاب ١٭َط اهلل عع  ٌ ٚبايتك.٣ٛ
ايثاْ :ٞبٝإ َٓاؾع ايتك ٣ٛمبع ٤ٞامل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪ني.
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ايثايث :تك ٣ٛاهلل َكسام يًؿهط ي٘ تعاىل عًْ ٢عُ ١ايٓكهط يف َعطنه١

بسضي يصا أختتُا آ ١ٜبسض بكٛي٘ تعاىل رٌَقٍََّىُُْ رَشْىُشًَُْد (.)1

اسباز ٟعؿط :ايكً ١بني اٯ ١ٜايػاب كٚ ١بني ٖص ٙاٯ١ٜي ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :ا٤ا اٯ ١ٜايػابك ١خبااب َٔ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ "إش تك ٍٛيًَُٓ٪ني".
ايثاْ :١ٝشنطا ٖص ٙاٯ ١ٜاملسز َٔ اهلل بث٬ث ١آ٫ف َٔ امل٥٬ه١ي أَا ٖصٙ
اٯ ١ٜؾعا٤ا باملسز باٱخباض خبُػ ١آ٫ف ًَو.
ايثايث :١إخباض اٯ  ١ٜايػابك ١باملسز َٔ امل٥٬ه ١عً ٢عب ٛاٱ ٬م َٔ غري
تكٝٝس بؿططي أَا ٖص ٙاٯ ١ٜؾعا٤ا بصنط قٝس ٚؾطط يًُسز املًهٛت ٞبايك
ٚايتك.٣ٛ
ايطابع:١

ا٤ا اٯ ١ٜايػابك ١بؿاض ٠يًَُٓ٪نيي  ٚا٤ا ٖص ٙاٯٚ ١ٜعس ًا

نطمياً.
اشباَػ :١إخباض اٯ ١ٜايػابك ١بٓع ٍٚامل٥٬هه ١يٓكهط ٠املهَٓ٪نيي  ٚها٤ا
ٖص ٙاٯ ١ٜيٲخباض عٔ ْعٚهلِ إشا ض ع ايهؿاض َٔ سٜس يًكتاٍ.
ايػازغٚ :١قـ اٯ ١ٜايػابك ١يًُ٥٬ه ١بأِْٗ َٓعيني َٔ عٓس اهللي أَها
ٖص ٙاٯ ١ٜؾٛقؿتِٗ بكؿَ ١ػَٛني.
ايػابعٜ :١ؿٝس ازبُهع بهني اٯٜهتني بهإ املهسز بامل٥٬ههَ ١هٔ عٓهس اهلل عهع
ٌ ٚي  ٖٛٚغبخاْ٘ ايص ٜٓ ٟعٍ امل٥٬هَ ١سزاً ْٚكط.٠
ْٚعتا ٖص ٙاٯ ١ٜامل٥٬ه ١بكؿَ(١ػَٛني) بُٓٝها شنهطتِٗ اٯٜه ١ايػهابك١
بكؿَٓ(١عيني) ٚؼبتٌُ ٖٛ ٚاً َٓٗا:
ا٭ :ٍٚايتعسز ٚايػريٚ ١ٜإٔ امل٥٬ه ١املصنٛض ٜٔيف ٖص ٙاٯ.١ٜ
ايثههاْ :ٞبٝههإ تؿكهه٘ املػههًُني يف ايههسٜٔي ٚبًههٛغِٗ َطتبهه ١ضٜ٩هه ١امل٥٬ههه١
بعَ ٬اتِٗ اشباق ١بٗهِ يهصا شنهطا اٯٜه ١قٝهس ايكه ٚايتكه(٣ٛإٔ تكه ٚا
ٚتتكٛا).
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ايثايث :إٕ امل٥٬ه ١يف اٯ ١ٜايػابك َٔ ١أٖهٌ ايػهُٛاا أَها امل٥٬هه ١يف
ٖص ٙاٯ ١ٜؾُٔ أٌٖ ا٭ضم.
ايطابع :بعس تٓع ٌٜامل٥٬ه ١ا ٤شنطِٖ بايكؿٚ ١ايع.١َ٬

اشباَؼ :تبني اٯ ١ٜايػابك ١ؾٛضْ ١ٜع ٍٚامل٥٬ه١ي قاٍ تعهاىلرإََِّّٔأب أَِْأشُهُ إِرَا
أَسَادَ شَْْئًب أَْْ َّمٌُيَ ٌَوُ وُْٓ فََْىٌُُْد(.)1
ايػازؽ :بٝإ عع ِٝقسض ٠اهلل عع َٚ ٌ ٚؿاضن ١امل٥٬ه ١يًُػًُني يف
ايكتاٍي ٚقطبِٗ َٔ املػًُني.
ايػابع :ؾ ٘ٝبعث يًػه ١ٓٝيف ْؿٛؽ املػًُنيي ٚزع ٠ٛهلِ يًؿهط هلل عع

 ٌ ٚي عًْ ٢عُ ١املسز املًهٛت ٞاملتعسز يصا ٚضز قبٌ ث٬ث آٜهاارفَأبرَّمٌُا اٌٍَّأوَ
ٌَقٍََّىُُْ رَشْىُشًَُْد(.)2
ٚا٭ض ذ ٖ ٛا٭ٚ ٍٚايػازؽ ٚايػابع.
اياطف ايثاْ :ٞايكً ١بني ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜاا ايتاي١ٝي ٚؾٗٝا :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚايكً ١بني اٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايتايٚ ١ٝؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ٚىل :بٝإ َٓاؾع ايبؿاض ٠بٓع ٍٚامل٥٬ه١ي ٚتؿهٌ اهلل عع  ٌ ٚبايٛعس
بٓعٚهلا.
ايثاْ :١ٝإذباز يػ ١اشبااب يف اٯٜتنيي ٚت ٘ٗ ٛإىل املهَٓ٪نيي ٚؾٝه٘ تكٜٛه١
يكًٛبِٗي ٚتثبٝا ٭قساَِٗ يف َٛا ٔ ايكتاٍ.
ايثايث :١اٱخباض عٔ اراغٔ ايصات ١ٝيًبؿاض ٠بٓع ٍٚامل٥٬هَٚ ١ا هلها َهٔ
اٯثاض املباضن ١عً ٢املػًُني.
ايطابع :١بٝإ قاْ ٕٛثابا َ ٖٛٚع ايك ٚايتكٜ ٣ٛأت ٞإ ُٓ٦إ ايكًٛبي
ٚتبعث ايػه ١ٓٝيف ايٓؿٛؽي ٚإ ايكٛٝز ايص تطز يف ْع ٍٚايٓعِ اٱهل ١ٝامنا
ٖ ٞملٓؿع ١املػًُنيي ٚته ٕٛباباً زبًب املكًخٚ ١زؾع املؿػس.٠
()1غٛضٜ ٠ؼ .82
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اشباَػ :١يف ازبُع بني اٯٜتني إْصاض يًهؿاضي ٚإخباض بإ تك ٣ٛاملػًُني
غبب يكٛتِٗي ٚغب ٌٝيٓع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكطتِٗ ٚإعاْتِٗ.

ايثاْ :ٞايكً ١بني ٖص ٙاٯٚ ١ٜآ" ١ٜيٝكاع طؾاً"()1يٚؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ٚىلٜ :أت ٞاملسز َٔ امل٥٬ه ١يٓكط املػًُنيي ٚخع ٟايهاؾط.ٜٔ
ايثاْٜ :١ٝؿٝس ازبُع بهني اٯٜهتني ٚعهسّ إعب كهاض َٛنهٛع ْهع ٍٚامل٥٬هه١
بٓكط املَٓ٪ني  ٚعٌ ايهؿاض ٜط ع ٕٛعٔ َٗاي ١املػًُني ٚاملس ١ٜٓاملٓٛض٠ي
بٌ ؾ ٘ٝخػاض ٠ؾازح ١يًهؿاضي دبعًِٗ ٜععع ٕٚعهٔ َٛاقهً ١ايتعهس ٟعًه٢
اٱغٚ ّ٬املػًُني.
ايثايث ٙٛ ٚ َٔ :١ايبؿاض ٠بٓع ٍٚامل٥٬ه ١خع ٟايهؿاضي ٚإقابتِٗ بٗعمي١
غاحك.١

ايثايث :ايكً ١بهني ٖهص ٙاٯٜهٚ ١آٜه ١ر ٌَأْْظَ ٌَأهَ ِِأْٓ األَِْأشِ شَأِْ ٌد ()2ي

ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ٚىلْ :ع ٍٚامل٥٬ه ١ؾههٌ ٚضمحهَ ١هٔ عٓهس اهلل عهع  ٚهٌ عًه٢
املَٓ٪ني.
ايثاْ :١ٝأب ٢اهلل عع  ٌ ٚإ ٫إ ٜعٗط ز ٜٔاٱغٜٓٚ ّ٬كط املَٓ٪ني.
ايثايث :١يف ازبُع بني اٯٜتني طز يًدٛف عٔ قًٛب املػًُني َٔ ايهؿاض
ٚاملؿطننيي ٚبعث يًػه ١ٓٝيف ْؿٛغِٗ يف حهاٍ اسبهطب ٚايػهًِي َٝٚهازٜٔ

ايكتهاٍ َههٔ أؾهس املههٛا ٔ ايههص ٜؿهتس ؾٗٝهها خههٛف اٱْػهإ عًههْ ٢ؿػهه٘
ٚعطن٘ َٚاي٘ي ؾعا٤ا ٖص ٙاٯٚ ١ٜاقٖ َٔ ١ٝصا اشبٛف  ّٜٛأحهس َٚها
بعس َٔ ٙا٭ٜاّ.
ايطابع :١عسّ ايتعاضم بني ْكط اهلل يًَُٓ ٪ني يف َعطن ١أحس ٚبني قبٍٛ
تٛب ١ايصٜٝٓ ٟب ٜٚتٛب َٔ ايهؿاضي ٚإ نإ حاضب املػًُني يف َعطن ١بسض
ٚأحس.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .127
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .128
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ايطابههع :ايكههً ١بههني ٖههص ٙاٯٜههٚ ١آٜهه ١ر ًٌٍََِّ أوِ َِأأب فِأأِ اٌغَّ أٌََّادِ ًََِأأب فِأأِ

األَسْضِد(ٚ )1ؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ٚىلْ :هههع ٍٚامل٥٬ههههَ ١هههٔ ايػهههُا ٤إىل ا٭ضم هههعَ ٤هههٔ ًَهههو اهلل
يًػُاٚاا ٚا٭ضم.
ايثاْ :١ٝعسّ ٛ ٚز ؾكٌ أ ٚتبا ٜٔبهني غههإ ايػهُاٚاا ٚا٭ضمي إش
ٜٓعٍ غهإ ايػُاٚاا اىل ا٭ضم.
ايثايث :١عسّ ْع ٍٚامل٥٬ه ١إىل ا٭ضم إ ٫بأَط َٔ اهلل عع .ٌ ٚ
ايطابع :١ايك ٚايتكٚ ٣ٛغ ١ًٝيٓكط ٠أٌٖ ايػُاٚاا.
اشباَػ :١ؾتذ باب ايتٛب ١يًٓاؽ يٝعاً.
ايػازغ :١إ اهلل عع  ٌ ٚبٝسَ ٙكايٝس ا٭َٛض ٚاملهسز املًههٛت ٞخهام
باملعطن١ي أَا املػؿط ٠ؾٗ ٞباب َؿتٛح يهٌ إْػإ.
ايػابع :١يف ازبُع بني اٯٜتني تطغٝب يًهؿاض ايص ٜٔظحؿٛا عً ٢املسٜٓه١
يكتاٍ املػًُني بايتٛبٚ ١اٱْاب.١

اشباَؼ :ايكً ١بني ٖص ٙاٯٚ ١ٜآ ١ٜرالَ رَأْوٌٍُُا اٌشِّثَبد ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ٚىل :إ تٓاب أنٌ ايطبا َٔ ايك ٚايتك٣ٛي ملا ؾ َٔ ٘ٝايتٓع ٙعٔ أنٌ
املاٍ بايبا ٌ.
ايثاْ:١ٝ

اْ ٤كط اهلل عع  ٌ ٚيًُهَٓ٪نيي ْٚهع ٍٚامل٥٬ههَ ١هسزاً هلهِي

يهٜ ٞتكٝس املػًُ ٕٛبأحهاّ اسبٚ ٍ٬اسبطاّي ٜٚهْٛٛا ٚضث ١ا٭ضم بإْتٗاج
غبٌ ايك٬ح ٚاهلسا.١ٜ
ايثايث ٙٛ ٚ َٔ :١ايؿهط هلل عع  ٌ ٚعًْ ٢عُْ ١هع ٍٚامل٥٬هه ١يًٓكهط٠
ٚإ تٓاب ايطبا ٚايؿا٥س ٠ايهبري ٠ايص ػبطٖا ايكطم.
ايطابع:١

ا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜبكٝس ايتك ٣ٛيٓع ٍٚامل٥٬هَ ١سزاً عٓهس ض هٛع

ايهؿاضي ٚٚضز يف آ ١ٜرالَ رَأْوٌٍُُا اٌشِّثَبد ا٭َهط اىل املػهًُني يٝعهاً بتكه ٣ٛاهللي
( )1اٯ.129 ١ٜ
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ٚؾ ٘ٝتٛنٝس عً ٢اشبؿ َٔ ١ٝاهللي ٚز٫ي ١عً ٢قاْ ٕٛيف اٱضاز ٠ايتهٖٛٚ ١ٜٝٓٛ
إ ايتكهَ ٣ٛكسَه ١يٓهع ٍٚامل٥٬ههه١ي ٚؾههط هلل عهع  ٚههٌ عًهْ ٢عُهْ ١ههعٍٚ
امل٥٬ه.١
اشباَػ:١

ا٤ا اٯ ١ٜأعه ٙ٬خاابهاً يًُػهًُني ٚاملػهًُاا يف أ ٝهاهلِ

املتعاقب ١بكٛي٘ تعاىل رَّبأَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا دي أَا اٯ ١ٜضبٌ ايبخث ؾٗ ٞخااب
يًَُٓ٪ني َٔ ايكخاب ١ايص ٜٔخط ٛا ملعطنه ١أحهس ٚايهص ٜٔنهاْٛا يف املسٜٓه١
املٓٛض.٠

ايػههازؽ :ايكههً ١بههني ٖههص ٙاٯٜهه ١ايهطميهه١ي ٚآٜهه ١رًَارَّمُأأٌا اٌنَّأبسَد (ٚ )1ؾٗٝهها

َػا:ٌ٥
ا٭ٚىلْ :ع ٍٚامل٥٬هَ ١سزاً ع ٕٛيًُػًُني يٮ َٔ ٚايػ َٔ ١َ٬عهصاب
ايٓاض.
ايثاْ ٙٛ ٚ َٔ :١ٝايؿهط هلل عع  ٌ ٚعًْ ٢ع ٍٚامل٥٬ه ١ايتكٝس بأحهاّ
ايؿطا٥ض ٚايعبازاا.
ايثايث :١تػاعس ض ١ٜ٩آٜهْ ١هع ٍٚامل٥٬هه ١املػهًُني عًه ٢اٱغهتعساز يٝهّٛ
ايكٝاَٚ ١عامل ازبعا٤يٚتبعث يف ايٓؿٛؽ ايؿعع َٔ َ٥٬ه ١ايٓاض.

ايطابع :١بؿاض ٠ايص  ٜٔخط ٛا يًكتاٍ َٔ املَٓ٪ني بها٭َٔ ٚايػه١َ٬

َٔ ايٓاض ٭ْٗها رأُفِأذَّدْ ٌٍِْىَأبفِشَِّٓد ( )2ي ؾه ٬ػبتُهع ؾٗٝها ايهص ٜٔتكهاتًٛا
ٚذباضبٛا  ّٜٛبسض ٚأحسي بٌ ٜه ٕٛامل َٕٛٓ٪يف َهأَٔ ٚغهَ ١َ٬هٔ عهصاب
ايٓاض.
اشباَػٜ :١سٍ ازبُع بني اٯٜتني عً ٢إ ْهع ٍٚامل٥٬هه ١يًٓكهطَ ٠كسَه١
 ٚبسا ١ٜٱ تٗاز املػًُني يف َػايو ايتكٚ ٣ٛايك٬ح.
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ايػازغ :١إ ا٭َط بايتكْٚ ٣ٛع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املهَٓ٪نيي ٚزؾهع
نٝس ٚؾط ايهؿاض عٔ املػًُني بًػ ١يًؿ٬ح ٚايك٬ح ٚٚاق َٔ ١ٝعصاب
ايٓاض.

ايػابع :ايكً ١بني ٖص ٙاٯٚ ١ٜآ ١ٜر ًَأَعِْقٌُا اٌٍَّوَ ًَاٌشَّعٌُيَد (ٚ )1ؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ٚىل َٔ :ايؿهط هلل عع  ٌ ٚحهٛض امل٥٬ه ١يًٓكط ّٜٛ ٠بسض اعت٘
تعاىلي ٚاٱَتثاٍ ٭ٚاَطٚ ٙإ تٓاب َا ْٗ ٢عٓ٘.
ايثاْ:١ٝ

ا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜيٲخباض عٔ صب ٤ٞاملسز َٔ امل٥٬ه ١يًَُٓ٪نيي

ٜٚؿٝس ازبُع بني اٯٜتني.
إ ْع ٍٚامل٥٬هَ ١سز يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف ضغايت٘ي
ملا ؾ َٔ ٘ٝتكسٜل يٓبٛت٘ ٚنٚ ْ٘ٛغ ١ًٝيااع ١املػًُني ي٘ي َ َٔٚعاْٙٛ ٚٚ ٞ

قٛي٘ تعاىل ر ًَأَعِْقٌُا اٌٍَّوَ ًَاٌشَّعٌُيَد

()2

أ ٟأ ٝعٛا اهلل ايص ٟأْعٍ امل٥٬هَ ١سز ًا

ٚعْٛاً يهِ ؾُٝا ٜأَطنِ ب٘ َهٔ ايؿهطا٥ض ٚايٛا بهاا ٚأ ٝعهٛا ايطغه ٍٛيف
َٝاز ٜٔاي كتاٍي ٚعسّ تطى املٛانع ايص بسأنِ ؾٗٝا.

ايثايث :١يكس اْ ٤ع ٍٚامل٥٬هَ ١كسَ ١يطمح ١اهلل يًُػًُنيي ؾٓعٚهلا
ضمحهه ١باملػههًُني يف ايههسْٝاي ٖٚههَ ٛكسَههٚ ١غههب ٌٝيههطمحتِٗ يف ايههسْٝا
ٚاٯخط.٠

ايطابع :١إبتسأا ٖص ٙاٯ ١ٜبكهٝػ ١ايؿهطط ر ثٍََأَ إِْْ رَصْأجِشًُا ًَرَزَّمُأٌاد

 ٚا٤ا ٖ ص ٙاٯ ١ٜبا٭َط بااع ١اهلل ٚايطغ ٖٞٚ ٍٛأقهسم َعهاْ ٞايتكه٣ٛ
ؾً ٛقاٍ امل َٔ٪نٝـ ايػب ٌٝإىل ْع ٍٚامل٥٬هَ ١سزايٶ ؾإ ٖص ٙاٯ ١ٜتتهُٔ
ازبٛاب  ٖٛٚاع ١اهلل ٚايطغ.ٍٛ
اشباَػ :١بٝإ حا  ١املَٓ٪ني يف َٛا ٔ ايكتاٍ إىل اع ١اهلل عهع  ٚهٌ
 ٚاع ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .132
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ايػازغ :١اشبطٚج إىل املعطن ١اعه ١هلل ٚضغهٛي٘ طٜهل ٚغهبب يٓهعٍٚ
ايطمح ١اٱهل.١ٝ
ايػابع َٔ :١اع ١اهلل عع  ٌ ٚايتخً ٞبايك ٚايتكٝس بأحهاّ ايتك٣ٛي
ٚبُٗٓٝا عُٚ ّٛخكٛم َاًلي ؾهٌ ق ٚنٌ ؾطز َٔ أؾطاز ايتكٖٛ ٣ٛ
َٔ اع ١اهلل ٚايطغ.ٍٛ

ايثأَ :ايكً ١بني ٖص ٙاٯٚ ١ٜآ ١ٜرًَعَبسِفٌُا إٌََِ ََِْفِشَحٍد (ٚ)1ؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ٚىل :أخ ا اٯ ١ٜأع ٙ٬عً ٢إ ازبٓ ١أعسا يًُتكنيي  ٚا٤ا اٯ١ٜ
ضبٌ ايبخث باسبث عً ٢ايتكٚ ٣ٛاشبؿ َٔ ١ٝاهلل عع .ٌ ٚ
ايثاْ :١ٝاشبطٚج إىل ازبٗاز َٔ َكازٜل املػاضع ١اىل املػؿط.٠
ايثايثَ :١سح اهلل عع  ٌ ٚيًَُٓ٪ني ايص ٜٔؾاضنٛا يف ايكتاٍ يف َعطنه١
أحسي ملا ؾٗٝا َٔ ض ا ٤املػؿط٠ي ٚغ٪اٍ ايعؿ َٔ ٛعٓس اهلل.
ايطابعهه :١بٝههإ تػؿهه ٞضمحهه ١اهلل عههع  ٚههٌ يًُههَٓ٪ني يف اسبٝهها ٠ايههسْٝا
ٚاٯخط٠ي ؾؿ ٞايسْٝا تٓعٍ عً ِٗٝامل٥٬ه١ي ٚيف اٯخطٜ ٠هسخً ٕٛازبٓه ١ايهص
عطنٗا ايػُاٚاا ٚا٭ضم.

ايتاغع :ايكً ١بني ٖص ٙاٯٚ ١ٜآ ١ٜرَاٌْىَبؽِِّنيَ اٌََْْْؼَد()2ي ٚؾَ ٘ٝػا:ٌ٥

ا٭ٚىلَ َٔ :ػتًعَاا ازبٗاز ٚاشبطٚج اىل غٛح املعاضى املاٍ ٚاٱْؿام
يف ؾطا ٤ايػ٬حي ٚاملٚ ٕٚ٪ايعس٠ي  ٚا٤ا اٯ ١ٜأع ٙ٬يًخث عً ٢اٱْؿام
يف حايهه ١ايؿههسٚ ٠ايطخهها٤ي يٝهههٖ ٕٛههصا اٱْؿههام ٚاقٝههَ ١ههٔ إنههطاض ايهؿههاض
باملػًُني ٚثػٛضِٖ ٚأَكاضِٖ.

ايثاْ َٔ :١ٝخكا٥ل رخَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِد( ِٖٚ )3املػًُ ٕٛازبُع بني

ازبٗاز ٚاٱْؿام يف غب ٌٝاهلل.
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ا٤ا اٯ ١ٜضبٌ ايبخث باسبث عً ٢ايكه ٚايتكه٣ٛي ٚتبعهث

ٖص ٙاٯ ١ٜعً ٢ايك ٚعسّ ظٗٛض ايػٝغ عً ٢أي ػٓتِٗ ٚأؾعاهلِ َٔ ايصٜٔ
ٜػع ٕٛيف اٱنطاض بِٗ.
ايطابع :١يكس أختتُا اٯ ١ٜأع ٙ٬بكاْ ٕٛيف اٱضاز ٠ايته ٖٛٚ ١ٜٝٓٛحب
اهلل عع  ٌ ٚيًُخػٓنيي  َٔٚأحػٔ  ٚه ٙٛاٱحػهإ اعه ١اهلل ٚضغهٛي٘
باشبطٚج اىل َعطن ١بسض ٚأحس َٛٚا ٗ ١قٓازٜس قطٜـ ٚض اهلِ املس عني
بايػ٬ح.
اشباَػٜ :١ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني ايرتغٝب بازبٗازي ٚبصٍ ايٓؿؼ يف غبٌٝ
اهللي ٭ْ٘ َٔ أبَٗ ٢عاْ ٞاٱحػإ.
ايػازغ :١يكس ا٤ا اٯ ١ٜضبٌ ايبخث خبكهٛم َعطنه ١أحهسي ٚقتهاٍ
املَٓ٪ني ؾٗٝا يًك ّٛايهاؾطٜٔي  ٚا٤ا اٯ ١ٜأع ٙ٬يًخث عً ٢ايعؿَ ٛاًكه ًا
َٔ غري تكٝٝس ٙبايعؿ ٛعٔ زض ْٛٚ ١ع ضب سز َٔ ايصْٛبي أ ٚخبكٛم ايعؿٛ
عٔ املػًُني عً ٢عب ٛايتعٝني.

 ٚها ٤اٱ ه٬م ٚايعُهه ّٛبكٛيه٘ تعههاىل ر ًَاٌْقَأبفِنيَ فَأْٓ اٌنَّأأبطِد ()1ي

يٝهَ َٔ ٕٛكازٜل ايعؿٛي ايكؿذ عٔ ايص ٜٔحاضبٛا ايٓبٚ ٠ٛاٱغٜ ّ٬هّٛ
أحس إٕ تابٛا ٚزخًٛا اٱغّ٬ي يصا دبس بعهِٗ نإ قا٥ساً َٔ قٛاز املؿطنني
 ّٜٛأحس ؾأغًِ ٚأحػٔ إغٚ َ٘٬أقبذ قا٥ساً َٔ قٛاز املػًُني.
ايػابع :١إبتسأا اٯ ١ٜضبٌ ايبخث باسبث عً ٢ايك ٚايتك٣ٛي  ٚا٤ا
اٯ ١ٜأع ٙ٬بأَٛض نًٗا َٔ ايك ٚايتك٣ٛي :ٖٞٚ
ا٭ :ٍٚاٱْؿام يف حاٍ ايػعٚ ١ايػٓٚ ٢ايطخا.٤
ايثاْ :ٞاٱْؿام يف غب ٌٝاهلل يف حاٍ ا يعػهط ٚايؿهس٠ي ؾهإ ايتكهٖ ٣ٛهٞ
ايص تتخهِ يف ؾعٌ ٚخٝاض املهَٔ٪ي ٖٚهٜ ٛعًهِ إ اٱْؿهام يف حهاٍ ايؿهس٠
أنثط أ طاً ٚثٛاباً.
ايثايث :ذبٌُ ا٭شٚ ٣عسّ َكابًت٘ مبثً٘.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .134
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ايطابع :ايكؿذ عٔ ايص ٜٔأغاٚ٤ا إىل اٱغٚ ّ٬ايِٗٝي ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً٢
ذبً ٞاملػًُني با٭خ٬م اسبُٝس.٠
اشباَؼ :ا ٱحػإ إىل ايٓاؽي ٚؼبتاج نٌ ؾطز َٔ ٖص ٙا٭َٛض اشبُػ١
إىل ايتػًذ مبًه ١ايتك.٣ٛ
ٚمل تصنط ٖص ٙاٯْ ١ٜع ٍٚامل٥٬ه ١إىل ا٭ضمي ٚؾ:ٙٛ ٚ ٘ٝ
ا٭ :ٍٚبكا ٤امل٥٬ه ١يف ا٭ضم يف غاح ١املعطن ١بإْتعهاض عهٛز ٠ايهؿهاض
يًكتاٍ.
ايثاْ٬َ :ٞحك ١امل٥٬ه ١يًهؿاض يف إْػخابِٗ.
ايثايث :قعٛز امل٥٬ه ١إىل ايػُا ٤حاٍ إْتٗاَ ٤عطن ١أحس.
ايطابع :ت ٘ ٛامل٥٬ه ١يٛظا٥ـ أخط ٣يف ا٭ضم َا زاَٛا قس ْعيٛا ايٗٝا.
ٚايكخٝذ ٖ ٛايثايثي ؾإ امل٥٬هٜ ١ط ع ٕٛإىل َػهِٓٗ يف ايػُا ٤بعس
قٝاَِٗ مبا أَطٚا ب٘ ْ ٖٛٚكهط ٠املهَٓ٪ني إَ ٫هع ايهسي ٌٝعًه ٢اشبه٬ف ٖٚهٛ
َعسّٚي ٜٚسٍ عً ٢قعٛزِٖ ا٭قٌ ٚايتبا ٜٔيف عسز امل٥٬هه ١يف اٯٜهتنيي
ؾهإ عسزِٖ يف اٯ ١ٜايػابك ١ث٬ث ١آ٫ف ًَوي أَا يف ٖص ٙاٯ ١ٜؾإ عسزِٖ
ػ ١آ٫ف ًَو.
ٚمل تصنط ٖص ٙاٯْ ١ٜهع ٍٚامل٥٬هه ١يهصنط ٙيف اٯٜهاا ايػهابك١ي ٖٚه٫ ٛ
ٜعق إتكهاٍ شاا ايٓهعٚ ٍٚإْه٘ مل ؼبكهٌ اَ ٫هطٚ ٠احه س٠ي بهٌ تؿٝهس اٯٜه١
ايتعسز يف ايٛقا ٚاملٓاغب.١

إػجاش اَِح

ٜتعًل َٛنٛع اٯ ١ٜمبعاضى اٱغ ّ٬ا٭ٚىلي َٚا عً ٘ٝاملػًُ َٔ ٕٛحاٍ
ايهعـ ٚايؿكط ٚقً ١امل١ْٚ٪ي ٚميتاظ ايهؿاض بهثهط ٠ايط هاٍ ٚايعتهاز ٚاشبٝهٌ
ٚاملاٍي ٚمل تأاِ اٯ ١ٜبا٭َط جبُع ا٭َٛاٍي  ٫ٚبايسع ٠ٛيًٗسْٚ ١ايكهًذي
 ٫ٚتطى املس ١ٜٓاىل أَانٔ بعٝس ٠سبؿغ بٝه ١اٱغهٚ ّ٬غه ١َ٬املهَٓ٪ني َهٔ
ايهؿاض سبني إظب ِٗ٥٬عٓٗاي ٚض ٛعِٗ اىل َه ١بٌ ذبسثا اٯ ١ٜعٔ أَطٜٔ
أحسُٖا َتعًل باٯخط ُٖٚا:
ا٭ :ٍٚايتخً ٞبايك ٚاشبؿ َٔ ١ٝاهلل.
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ايثاْْ :ٞع ٍٚامل٥٬هَ ١هسزاً ٚعْٛهاً يًُهَٓ٪نيي ٜٚتع ًه ٢ايؿههٌ اٱهلهٞ
عً ٢املػًُني بإٔ ته ٕٛايٓػب ١بني ا٭َط ٜٔأعْ ٙ٬ػب ١ايعًٚ ١املعًٍٛي ٖٛٚ
َا ٜٓؿطز ب٘ املػًُ َٔ ٕٛبني ا٭َِ ٚأٖهٌ ايٓخهٌ ٖٚهَ ٛهٔ عَُٛهاا قٛيه٘

تعاىل ر وُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِد(.)1

ٚقس عٌ اهلل عع  ٌ ٚايساض اٯخط ٠زاض عاٚ ٤ثٛاب يًَُٓ٪نيي َٔٚ
إععاظ ٖص ٙاٯ ١ٜاٱخباض عٔ ايثٛاب ايعا ٌ ٚيف غاح ١املعطنه ١بهإٔ ٜٓهعٍ

امل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪ني إشا تكٝسٚا بآزاب ٚغٓٔ ايك ٚايتكه٣ٛي نُها

اْهه٘ َههٔ َكههازٜل قٛيهه٘ تعههاىل ر إََِّّٔأأب أَِْ أشُهُ إِرَا أَسَادَ شَ أْْئًب أَْْ َّمُأأٌيَ ٌَ أوُ وُ أْٓ
فََْىٌُُْد(.)2
ؾخامل ا ٜط ع ايهؿاض يًكتاٍ ٜٓعٍ امل٥٬ه ١يٓكهط ٠ايكهابط ٜٔاملهتكنيي َهٔ
غري َسٚٚ ٠قا ٜػتػطق٘ ْع ٍٚامل٥٬هَ ١ع غع ٚ ١ه ٍٛاملػهاؾ ١بهني ايػهُا٤
ٚا٭ضم.
َٚع إ ايك ٚايتكٚ ٣ٛضزا يف اٯ َٔ ١ٜباب ايؿطط يًُهسز املًههٛتٞ
ؾههإ شنطُٖهها يف اٯٜههْ ١ههٛع تأزٜههب يًُػههًُنيي ٚإضؾههاز يػههبٌ ايكهه٬ح

ٚاهلساٜهه١ي ٖٚههَ ٛههٔ عَُٛههاا قٛيهه٘ تعههاىل ر ًََِأأب خٍََمْ أذُ اٌْدِ أَّٓ ًَاإِٔ أظَ إِالَّ
ٌَِْقْجُأذًُِْد ( )3ي ٚغههٚ ١َ٬أَههٔ ايههٓيب ضبُههس قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ
ٚاملَٓ٪ني َٔ َكسَاا ٚقٝؼ إغتساَ ١ايعباز ٠يف ا٭ضم.
 َٔٚإععهاظ اٯٜه ١ععُهٚ ١غهع ١ايبؿهاض ٠ايكطآْٝهَ ١هٔ ٗه ١نثهط ٠عهسز
امل٥٬ه ١ايصٜٓ ٜٔعي ٕٛيٓكط ٠املَٓ٪نيي يف َٛا ٗ ١ايهؿاضي ٚحهٛضِٖ حاملا
ٜط ع ايهؿاض ٚقبٌ إٔ ٜعاٚيٛا ايكتهاٍي إش إ اٯٜه ١مل تكٝهس ْهعٚهلِ يٓكهط٠
املَٓ٪ني بٛقٛع ايكتاٍ بهني اياهطؾنيي بهٌ بهايط ٛع ؾكهطي ٚؾٝه٘ ربؿٝهـ عهٔ
( )1اٯ.110 ١ٜ
()2غٛضٜ ٠ؼ .82
()3غٛض ٠ايصاضٜاا .56
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املَٓ٪ني بػبب َا ٫ق َٔ ٙٛايعٓاٚ ٤املؿك ّٜٛ ١أحس يف قتاٍ ا٭عهساٚ ٤نثهط٠
ايكتًٚ ٢اسبطم عً ٢املَٓ٪ني.
ٚتعطم ؾدل ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٮشٚ ٣نػطا

ضباعٝت٘ي ٚؾهج ٗ ٚه٘ ايههطِٜي ؾعها٤ا ٖهص ٙاٯٜه ١يبعهث ايػهه ١ٓٝيف
ْؿٛؽ املػهًُنيي ٚزعه ٠ٛهلهِ يًثبهاا ٚعهسّ اشبهٛف أ ٚايتدهاشٍ أ ٚاهلهِ
بايؿؿٌ.
ٜٚههبني ْههع ٍٚامل٥٬ههه ١يٓكههط ٠ايههٓيب ضبُههس قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ
ٚاملَٓ٪ني ٗ ٚاً َٔ  ٙٛ ٚؾًػؿ ١ن ْ٘ٛخامت ايٓبٝنيي بإٔ اهلل عع ٜٓ ٌ ٚكطٙ
بامل٥٬ه ١يتثبٝا زعا ِ٥ايسٜٔي ؾ ٬تكٌ اي ٘ٝأٜس ٟايهؿاض نُا قتًهٛا ؾهاط ًا
َٔ ا٭ْبٝا َٔ ٤قبٌي ٜ ٫ٚػتاٝعَٓ ٕٛع ايٓاؽ َٔ زخ ٍٛاٱغّ٬ي ٚايكس
عٔ اٱَتثاٍ ملا ها ٤به٘ َهٔ ا٭حههاّ ٚايػهٓٔي ؾٝتكهـ خهامت ايٓبهٝني بههإٔ
امل٥٬ه ١تٓعٍ َسزاً ي٘.
 َٔٚإععاظ اٯ ١ٜتعٝني عسز امل٥٬هٚ ١مبا ٜبعث ايػباٚ ١ايػهٚ ١ٓٝايطنا

يف ْؿٛؽ املػًُنيي ٚػبعًِٗ ٜهعزاز ٕٚإمياْهاً ٚقه٬حاًي يهصا ؾهإ شنهط
عسز امل٥٬هٖٛٚ ١

ػ ١آ٫ف ع ٕٛيًُػًُني يًتكٝس مبا ؾٗٝا َٔ ؾطط

ايك ٚايتك.٣ٛ
ؾُٔ إععاظ اٯ ١ٜإ تؿرتط عًه ٢املػهًُني ايتكٝهس بأحههاّ ايكه
ٚاشبؿ َٔ ١ٝاهللي ٚتأت ٞمبا ػبعًِٗ ٜتكٝس ٕٚبُٗاي ٚؼبطق ٕٛعًُٗٝا.

َٚههٔ إععههاظ ٖههص ٙاٯٜهه ١أْٗهها بههصاتٗا َههسز يًُػههًُنيي إىل اْههب
َاتتهههُٓ٘ َههٔ اٱخبههاض عههٔ املههسز ايػههُاْٚ ٟٚههع ٍٚامل٥٬ههه ١يٓكههط٠
املَٓ٪ني يف َعطن ١أحس َٚا بعسٖاي ٚإش اَٛ ٤نٛع املسز املًههٛت ٞيف
ٖص ٙاٯٜهَ ١عًكه ًا عًه ٢عهٛز ٠ايهؿهاض يًكتهاٍ بعهس إْكههاَ ٤عطنه ١أحهس
َباؾط َٔٚ ٠غري ؾرت.٠
ؾإ شاا اٯَ ١ٜسز حانط ٚزا٥هِ َٚكهاحب يًُػهًُني يف أؾهطاز
ايعَإ اياٛي١ٝي ٚا٭َكاض ٚايبًسإ املتبا١ٓ ٜي ٚؾٝه٘ ؾهاٖس عًه ٢إْتؿهاع
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املػههًُني يٝع هاً َههٔ ٗههاز ايههٓيب ضبُههس قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ
ٚايكخابٚ ١ق ِٖ يف َٝاز ٜٔايكتاٍ.
يتٓهعٍ ٖههص ٙاٯٜهٚ ١تههه ٕٛنٓههعاً ٜٗٓهٌ َٓهه٘ املػهًَُ ٕٛعههاْ ٞايكه
ٚتُٓ ٞعٓسِٖ ًَه ١اٱميإ ٚاشبؿ َٔ ١ٝاهللي ٚتبعث يف ْؿٛغهِٗ ايعهع
ٚايؿدط ٚتاطز عٔ ْؿٛغِٗ اشبٛف َٔ ايك ّٛايهاؾط.ٜٔ
 َٔٚإععاظ اٯْ ١ٜسب املػًُني إىل ايسعاٚ ٤ايتهطع اىل اهلل عع  ٚهٌ
٭ٕ ايكهه ٚايتكههٚ ٣ٛعههاَ ٤بههاضى ٚغههبب يًعهه ٤ٛاىل اهلل عههع  ٚههٌ يف
املُٗااي ٚايؿهط ي٘ غبخاْ٘ي ٚايتسبط يف آٜات٘ ٚؾهً٘ ايعع.ِٝ
يصا ها٤ا اٯٜه ١ايتايٝه ١باٱخبهاض عهٔ نهٖ ٕٛهصا املهسز بؿهاضٚٚ ٠غه١ًٝ
ٱ ُٓ٦إ قًهٛب املهَٓ٪نيي ٚبإ تُهاع اياُأْٓٝه١ي ٚاٱميهإ ٜٓكاهع املَٓ٪هٕٛ
يًسعاٚ ٤تٓعٍ عً ِٗٝاي نااي ٚأغباب اٱغتعاب.١
باٱغٓاز عٔ ضبُس بٔ َػًِ عٔ اٱَاّ

عؿط ايكازم عٔ آبا ٘٥عٔ

اٱَاّ عً ٞعًٝه٘ ايػه ّ٬ؾُٝها عًهِ أ قهخاب٘ :تؿهتذ أ بهٛاب ايػهُا ٤يف
ػ َٛ ١اقٝا عٓس ْع ٍٚايػٝث ٚعٓس ايعحـ ٚعٓس ا٭شإ ٚعٓس قطا٠٤
ايكطإٓ ٚعٓس ًٛع ايؿعط.
يكس قسَا اٯ ١ٜايتخً ٞبايك ٚايتك ٣ٛعًه ٢صبه ٧ايهؿهاض يٝههٕٛ
ايك ٚايتكٚ ٣ٛاق َٔ ١ٝصب ٧ايهؿاض ٚحطظاً َٚكسَ ١يًػ َٔ ١َ٬نٝسِٖ
إٕ اٚ٤ا.
 َٔٚإععاظ ْعِ اٯٜاا إٔ ا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜبها ٭َط بايكه ٚايتكه٣ٛي
 ٚا٤ا اٯ ١ٜايتاي ١ٝيبٝإ حكٝك ٖٞٚ ١تؿهٌ اهلل عع  ٌ ٚبإعاْه ١املهَٓ٪ني
يٲضتكا ٤إىل َٓهاظٍ ايكه ٚايتكهٚ ٣ٛايتٛؾٝهل يًتخًه ٞبهآزاب نهٌ َُٓٗها
صبتُعني َٚتؿطقني.
ؾكس ٜ٫ػتاٝع اٱْػإ ايتكٝس بػٓٔ ايك ٚاٱيتؿاا إىل آزاب اشبؿه١ٝ
َههٔ اهلل عههع  ٚههٌ أظ اْ ٤ؿػهه٘ ٚأقههخاب٘ي ٚنٝؿٝههَٛ ١ا ٗهه ١ايهؿههاض ي غههاع١
املٛا ٗٚ ١ؾس ٠ايبأؽ.

َعامل اٱميإ ج79/
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ؾعهها٤ا اٯٜهه ١ايتايٝهه ١بايبؿههط ٣يًُههَٓ٪ني بايٓكههط ٚايعؿههط يتهههٖ ٕٛههصٙ
ايبؿط ٣بصاتٗا َسزاً حانطاً َكاحباً يًَُٓ٪ني غٛا ٤ض ع ايهؿاض يًكتاٍ أٚ
مل ٜط عٛاي ٖٚصا املسز بًػ ١يبًٛؽ َطاتب ايك ٚايتك٣ٛ

ًميىأأٓ رغأأّْخ ىأأزه آّأأخ ث ّأأخ " ميدددم ن زت"ددن" ًمل ّأأشد ىأأزا اٌٍفأأؼ

اٌمشآْ إال

ىزه آّخ اٌىشميخ.

اَِح سالح
يكس خًل اهلل عع  ٌ ٚاٱْػإ يٝعُهط ا٭ضم بايعبهازٚ ٠شنهط ٙتعهاىلي
ؾبعث ا٭ْبٝاَ ٤بؿطَٓٚ ٜٔصضٜٔي ٚأْعٍ عً ِٗٝايهتب ايػُا ١ٜٚايص تتهُٔ
ٛ ٚب عباز ٠اهللي ٚايتكٝس بأحهاّ ايعبازاا ٚاملعاَ٬ا ايص تهَ ٕٛاًٛب١
بصاتٗا نتهايٝـي ٚ ٖٞٚغ ١ًٝيتثبٝا شنط اهلل عهع  ٚهٌ يف ا٭ضمي َٚهٔ
اٯٜاا يف خًل اٱْػإ صب ٤ٞامل٥٬ه ١بايٛح َٔ ٞعٓس اهلل يٮْبٝا٤ي ؾاهلل عع

 ٫ ٌ ٚؽبتل بايٓيب َٔ ز ٕٚايٓاؽ بهٌ ٜبعهث يه٘ ًَههاً قهاٍ تعهاىل رًََِأب

وَبَْ ٌِجَ شَشٍ أَْْ ُّىٍََِّّوُ اٌٍَّوُ إِالَّ ًَحًْْب أًَْ ِِْٓ ًَسَا ِ حِدَبةٍد(.)1
ٚيٝؼ َٔ زي ٌٝعً ٢إخهت٬ط ٚتهساخٌ بهني أٖهٌ ايػهُاٚاا ٚا٭ضم
ٚعً ٢عب ٛايتعسز ٚايهثهطَٓ ٠هص إ غهازض آزّ عًٝه٘ ايػه ّ٬ازبٓه ١بعهس أنًه٘
ٚحٛا َٔ ٤ايؿعط ٠ايص ْٗاُٖا اهلل عع  ٌ ٚعٓٗهاي اىل إ ها٤ا َعطنه١
أحس يٓٝعٍ ث٬ث ١آٯف َٔ امل٥٬ه ١يٓكط ٠املػًُنيي ٚتبسأ َطحً ١سٜس ٠يف
تأضٜذ اٱْػاْ ١ٝبتثبٝا زعا ِ٥ايتٛحٝس بٗبٛط امل٥٬ه ١إىل ا٭ضم ْاقهطٜٔ
َٚعهس ٜٔيًَُٓ٪ني ايصٜ ٜٔكاتً ٕٛيف غب ٌٝاهلل عع .ٌ ٚ
يكس ؾههٌ اهلل عهع  ٚهٌ بهق إغهطا ٌٝ٥عًه ٢ا٭َهِ ا٭خهطَ ٣هٔ أٖهٌ
ظَ اِْٗ ٚأْعٍ عً ِٗٝايٓعِ ايعع١ُٝي ٚاٯٜهاا ايبهاٖطاا ؾُها يبثهٛا إٔ نؿهط

()1غٛض ٠ايؿٛض.51 ٣
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َعامل اٱميإ ج79/

ؾطٜل َِٓٗ بآٜاا اهلل ٚقتًٛا ؾاط ًا َٔ ا٭ْبٝا ٤ر رٌَِهَ ثِأََّٔيُُْ وَبٌُٔا َّىْفُشًَُْ ثِ َّبدِ
اٌٍَّوِ ًَّمْزٌٍَُُْ اٌنَّجِِّْنيَ ثََِْْشِ اٌْحَكِّ رٌَِهَ ثَِّب فَصٌَْا ًَوَبٌُٔا َّقْزَذًَُْد(.)1
ٚبعث اهلل عع  ٌ ٚايٓيب ضبُس ًا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يتك ّٛقطٜـ
بتعٗٝع ازبٛٝف ايهبري ٠يكتً٘ ٚقتٌ ايص ٜٔآَٓٛا بٓبٛت٘ي َع أْ٘ َِٓٗي ٚنهإ
بني ظٗطاْٚ ِٗٝضأٚا املعععاا ايص تسٍ عًْ ٢بٛت٘ي ٚيٝؼ َٔ ْيب بعس ايٓيب
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜأت ٞيًٓاؽ ؾٗ ٛخامت ا٭ْبٝا.٤
ؾٓعٍ امل٥٬هه ١أؾٛا ه ًا يتثبٝها ايٓبهٚ ٠ٛايتٓعٜهٌ يف ا٭ضمي ٚؾهاظ ايهصٜٔ
قسقٛا بٓب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚخط ٛا َع٘ زؾاعاً عٓ٘ ٚعٔ
اٱغ ّ٬بٓكط ٠امل٥٬ه ١هلِ.
 َٔٚاٯٜاا إ ايبؿاض ٠باملسز َٔ اهلل خبُػ ١آ٫ف َٔ امل٥٬هه ١ها٤ا
يًص ٜٔقاتًٛا يف َعطن ١أحسي ؾايبؿاض ٠ايٛاضز ٠يف ٖص ٙاٯ ١ٜمل تأاِ يًَُٓ٪ني
ٖٚههِ يف املسٜٓهه ١املٓههٛض ٠نهه ٞؽبط ههٛا إىل ايكتههاٍ َاُ٦ههٓني يٓههع ٍٚامل٥٬ههه١
يٓكطتِٗي ٚيٝؿٛظٚا بايػٓا ِ٥إش تتكـ امل٥٬ه ١بايكٚ ٠ٛايكسض ٠عًه ٢حػهِ
املعطن ١يكاحل املَٓ٪ني ٚيهٓٗا  ٫تأخص َٔ ايػٓا ِ٥ؾ٦ٝاًي ٜٚه ٕٛحههٛضٖا
ٚإؾرتانٗا يف املعطنَٓ ١اغب ١سبٝاظ ٠ايهثري َٔ ايػٓا ِ٥٭ٕ اشبٛف ٚاهلًع ميٮ
ْؿٛؽ ايهؿاضي ٜٚبازض ٕٚإىل اهلعميٚ ١تطى َ ِْٗٚ٪خًؿِٗ يٓٝعٛا بأْؿػِٗ
إىل اْب غًب ايكتًَِٗٓ ٢ي ؾعا٤ا ايبؿاض ٠يًص ٜٔقاتًٛا يف َعطن ١أحسي
ٚقبٌ إٔ ٜط عٛا اىل أًٖ.ِٗٝ
ٚتهؿـ اٯ ١ٜا يكطآْ ١ٝعٔ حكٝك ٖٞٚ ١ؾهٛظ املهَٓ٪ني بػه٬ح مل ذبكهٌ
عً ٘ٝياع ١أ ٚأَ َٔ ١ا٭َِي يف حاٍ اسبطب ٚايػًِي ٚايػطاٚ ٤ايهطا٤ي
ؾكس تًكٛا عٗساً َٔ ايػُا ٤بٓكطتِٗ بأعساز ٖا َٔ ١ً٥امل٥٬ه ١يٝههٖ ٕٛهصا
ايعٗس ٚاق ١ٝيًُػًُني َٔ ايهؿاضي ٚعْٛاً هلِ يف أزا ٤ايؿطا٥ض ٚايعبهازاا
اىل  ّٜٛايكٝاَ.١

()1غٛض ٠ايبكط.61 ٠
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ؾعهها٤ا اٯٜهه ١باٱخبههاض عههٔ ْههع ٍٚامل٥٬ههه ١إشا ض ههع ايهؿههاض يتههسٍ يف
َؿَٗٗٛهها عًههْ ٢كههط ٠اهلل يًُػههًُني إشا متههاز ٣ايهؿههاض يف ايتعههس ٟعًهه٢
املػًُنيي ٚأقطٚا عً ٢اٱنطاض بِٗ.
ٖٚص ٙاٯ ١ٜغ٬ح بٝس املػًُني ٱق٬ح ايصاا َ ٖٞٚسضغه ١يف ايكه
ٚذبٌُ ا٭ش ٣يف ٓب اهللي ٚاسبكاْ َٔ ١ايؿعٛض ٚايؿػهٛمي َٚهٔ ٜاُهع
ٜٚط ْ ٛع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكطتِٗ ٜتكٝس بأغٍباب ًبٗا ٚايؿٛظ بٗاي  َٔٚاٯٜاا
عسّ تعصض تًو ا٭غهبابي ؾاْه٘ حعه ١عًه ٢إ ايكه ٚايتكه ٣ٛيف َكهسٚض
املػًُنيي ٜٚػتاٝع ٕٛبًٛؽ َكاَاتُٗا.

هفهىم اَِح

إبتسأا اٯ ١ٜبايؿطط يًس٫ي ١عً ٢املؿط ٚطي ٚشنطا املطاز َٔ املَٓ٪ني
يٓٝههٌ ْعُهه ١ععُٝههٜٓ ١ؿههطز ٕٚبٗهها َههٔ بههني أٖههٌ ا٭ضمي ٖٚههْ ٞعُههْ ١ههعٍٚ
امل٥٬هَ ١سزاً ْٚكط٠ي يبٝإ حكٝكه ١يف اٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛهٖٚ ١ه ٞامل٬ظَه ١بهني
ْع ٍٚامل٥٬هٚ ١بني ايك ٚايتك٣ٛي ؾٜٓ ٬عي ٕٛيًٓكطٚ ٠ايع ٕٛا ٫يًكابطٜٔ
املتكني.
 ٌٖٚتهؿ ٞإحس ٣اشبكًتني ازبٛاب ٫ي ٚإ ناْا نٌ ٚاحسَُٗٓ ٠ها
تسٍ عً ٢ا٭خطٚ ٣تػاعس عً ٢اٱتكاف بٗا.
يكس عًا اٯ ١ٜن َٔ ً٬ايك ٚايتك ٣ٛؾط اً َػتكٜ ً٬تكه ّٛبه٘ ْهعٍٚ
امل٥٬هُٖٚ ١ا أعِ َٔ َٛنٛع ْع ٍٚامل٥٬ه ١بإعتباضُٖا ٚظٝؿ ١نهٌ َهَٔ٪
ٚقخاب ٞآَٔ بٓب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
أ ٟغههٛاْ ٤ههعٍ امل٥٬ههه ١يًٓكههط ٠أّ مل ٜٓعيههٛا ؾههإ املػههًُني ضبتهها ٕٛ
يًتخً ٞبايك ٚايتك ٣ٛ٭َٛض ايسٚ ٜٔايسْٝاي ٚيهٔ اٯ ١ٜها٤ا يٲخبهاض
عٔ ؾطط ْكط ٠ايػُا٤ي ؾامل٥٬هَٓ ١كاع ٕٛإىل ايعبازٚ ٠ايتػهبٝذ ٚايهصنطي
ؾٝهههْ ٕٛههعٚهلِ يٓكههط ٠ايكههابط ٜٔاملههتكني ههع٤ٶ َٚكههساقاً َههٔ عبههازتِٗي
ٚتػههبٝخِٗي ٚإْكاههاعِٗ إىل شنههط اهلل عع ٚههٌي يبٝههإ قههاْ ٕٛثابهها ٖٚههٛ
إغتػطام َؿاٖ ِٝايعباز ٠يهٌ أؾعاٍ امل٥٬هه١ي َٗٓٚها إتكهاف َهٔ ٜٓكهطِٖ
امل٥٬ه ١بكؿاا ٖ:ٞ

َعامل اٱميإ ج79/
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ا٭ٚىل :قؿ ١اٱميإ بهاهلل ٚايتكهسٜل بٓبه ٠ٛضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ.
ايثاْ :١ٝايتخً ٞبايك يف ٓهب اهلل ي ٚذبُهٌ ايعٓهاٚ ٤املؿهام ٚاملطاباه١
بإْتعاض ايعسٚ ٚاٱغتعساز يكتاي٘.
ايثايث :١إظٗاض َعاْ ٞاشبؿ َٔ ١ٝاهلل عع  ٌ ٚيف ايكٚ ٍٛايعٌُ ٚت٪نهس
اٯ ١ٜبطناا امل٥٬ه ١عً ٢أٌٖ ا٭ضم عٓسَا ٜٓعي ٕٛإيٗٝا َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ٜٓ :ٍٚعٍ امل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪ني.
ايثاْٜ :ٞباـ امل٥٬ه ١بايهؿاض ٚأعسا ٤اٱغ.ّ٬
ايثايههث :حا هه ١ايعبههاز ٠يف ا٭ضم إىل امل٥٬ههه١ي ؾتههسٍ اٯٜههٚ ١ايٛقهها٥ع
ايتأضؽب ١ٝعً ٢إٔ ْكط ٠اهلل يًَُٓ٪ني نطٚض ٠ٱغهتساَ ١ايهسع ٠ٛاٱغه١َٝ٬
ْٚع ٍٚآٜاا ايكطإٓي ؾٓٝعٍ

 ٌٝ٥بايٛح ٞعً ٢ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚغًِي ٚؼبؿغ ٜٚهتب أقخاب٘ آٜاا ايكطإٓي ٜٚك َٕٛٛبتعًُٗا ٚايتؿك٘
يف ايس.ٜٔ
ٜٚػُع ؾاط َٔ ايٓاؽ تًهو اٯٜهاا ٜٚهسضنَ ٕٛها ؾٗٝها َهٔ ا٭غهطاض
ايكسغَٚ ١ٝعاْ ٞاٱععاظي ٜٚسخٌ بعهِٗ اٱغّ٬ي ؾٝكٝب ايهؿاض ايؿعع
ٚاهلًع ٚؽباؾ ٕٛعًَٓ ٢اظهلِ ٚؾأِْٗ بني ايكباٌ٥ي ٜٓٚؿط َٔ ٕٚايس ٜٔملا ؾ٘ٝ
َٔ ايتهايٝـ ٚاٱْك ٝاز هلل ٚضغهٛي٘ي ؾٝعحؿه ٕٛبهآ٫ف ازبٓهٛز عًه ٢املسٜٓه١
املٓٛض ٠يٛأز اٱغَٓٚ ّ٬ع ْع ٍٚايٛح.ٞ
ٚمل ٜهٔ ٖع ّٛايهؿاض عً ٢املَٓ٪ني ٚحسِٖي بٌ نإ ٖع َِٗٛعً٢
ٚ ٌٝ٥امل٥٬ه ١ملٓعِٗ َٔ ايٓع ٍٚبايٛح ٞإىل ايٓيب ضبُس قهً ٢اهلل عًٝه٘
ٚآي٘ ٚغًِ ٚاملػًُنيي ٚحكٌ ايتعهاضم بهني يهع ّ ٚبكها ٤ايكهطإٓ ٚايهٛحٞ
ايصْ ٟعٍ ٜٓٚعٍ ب٘ امل٥٬ه ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيه٘ ٚغهًِ إىل ٜهّٛ
ايكٝاَهه١ي ٚبههني ٖعهه ّٛايهؿههاض ٚغههع ِٗٝيًكههها ٤عًهه ٢اٱغهه ّ٬ح٦ٓٝههص ْههعٍ
امل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪ني.
ٚتًو آ َٔ ١ٜبسٜع قٓع اهلل عع ٌ ٚي ٚإضاز ٠تثبٝا زعها ِ٥ايهس ٜٔيف
ا٭ضمي َٓٚع ايه ؿاض َٔ اٱ ٗاظ عً ٢املَٓ٪ني.

َعامل اٱميإ ج79/
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ؾعا ٤امل٥٬ه ١يٓكط ٠ايٛحٚ ٞايكطإٓ ايصْ ٟعيٛا ب٘ ٚتًو آ ١ٜيف تؿطٜـ
ٚتكسٜؼ ايكطإٓي ٚبٝإ ععَٓ ِٝعيت٘ بني أٌٖ ايػُاٚاا ٚيع ّٚتعاٖس أٌٖ
ا٭ضم ي٘ باسبؿغ ٚايعٌُ بأحهاَ٘ي يصا إبتسأا ٖهص ٙاٯٜه ١بهصنط ؾهط ني
ُٖا ايك ٚايتك٣ٛي يٝهْٛا َكسَٚٚ ١عا ٤يًعٌُ بأحهاّ ايكطإٓي ٚؾاٖسٜٔ
عً ٢ايعُهٌ بأحهاَه٘ ٚاسبهطم ايٓهٛع ٞايعهاّ عٓهس املػهًُني عًه ٢تعاٖهس
ايكطإٓ ٚغ ١َ٬آٜات٘ َٔ ايتخطٜـي ؾايك ٚايتكَ ٣ٛكسَ ١يٓهع ٍٚامل٥٬هه١
يًٓكطٚ ٠اٱغاثُٖٚ ١ا ٚغ ١ًٝسبؿهغ َبهاز ٨اٱغه ّ٬يف ا٭ضمي ٚتهٛاضث
غٓٔ اٱميإي ٚؼبتٌُ َٛنٛع ْع  ٍٚامل٥٬هٗ َٔ ١ه ١تطتهب ا٭ثهط ٚايتهأثري
ٖٛ ٚاً:
ا٭ :ٍٚاْ٘ خام مبعطن ١أحس.
ايثاْ :ٞإحتُاٍ عٛز ٠ايهؿاض يًٗع ّٛعً ٢املَٓ٪ني.
ايثايث :ؾس عهس ايكخاب.١
ايطابع :إعاْ ١املػًُني ٚاملػًُاا إىل  ّٜٛايكٝاَ.١
ٚايكخٝذ ٖ ٛايطابعي ؾإ َٛنهٛع ْهع ٍٚامل٥٬ههٚ ١إ ها ٤عًه ٢عبهٛ
ا يبؿاضٚ ٠ايٛعس َٔ اهلل عع ٚ ٌ ٚيهٓ٘ أعِ ٜٚتهُٔ إعاْه ١اهلل عهع  ٚهٌ
يًُػًُني يف أؾطاز ايعَهإ اياٛيٝه١ي ٚا٭َهانٔ ٚا٭َكهاض ايعطنه١ٝي ؾٗهصٙ
اٯَ ١ٜكاحب نط ِٜزبُٝع املػًُنيي ٚؾاٖس عًْ ٢كط ٠اهلل عع  ٌ ٚهلِ
ملٓاؾعٗا يف ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ٜٚععع ايٓاؽ عٔ إحكا ٤تًو املٓاؾع  ٚتتهُٔ ٖص ٙاٯْ ١ٜكط ٠امل٥٬ه١
يًُػًُني ٚايص تسٍ عً ٢ذبكٝل ايػًبٚ ١ايٓكط ٠يًُػًُني عً ٢عب ٛايكاع
ٚايٝكني.
ٜ ٌٖٚسضى ايهؿاض ٖص ٙاسبكٝك١ي ازبٛاب َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭:ٍٚ

ها٤ا ٖهص ٙاٯٜه ١حعه ١عًههِٗٝي َٚهٔ بطنهاا ايكهطإٓ إ آٜاتهه٘

ظاٖط ٠يًٓاؽ يٝعاًي ٚػبتٗس املػًُ ٕٛيف إٜكاهل ا يؿعاً ٚضمسهاً َٚههًُ ْٛا
اىل ايٓاؽ يٝعاً.
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ايثاْ :ٞا٤ا ت ٠ٚ٬ايكطإٓ يف ايك ٠٬يتهٚ ٕٛغَ ١ًٝباضن ١يبٝإ حكا٥ل
ايٛ ٛزي ٚأغطاض اشبًلي ٚنٝؿ ١ٝايٓعا ٠يف ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ايثايهههث :تتههههُٔ ٖهههص ٙاٯٜههه ١يف َؿَٗٗٛههها ايٛعٝهههس ٚاٱْهههصاض يًهؿهههاض
ٚاملؿطننيي ٚايتخصٜط َٔ ايتعس ٟعً ٢اٱغٚ ّ٬املػًُني.
ايطابع :ظٗٛض ايؿٛاٖس ايٛاؾ ١ٝيٓكط ٠امل٥٬ه ١يًَُٓ٪ني ٚأزضاى ايهؿاض
هلص ٙاسبكٝك١ي ٚملا ض عا قطٜـ َٔ احس عًٛا ٜكٛي : ٕٛمل ْط اشب ٌٝايبًل
 ٫ٚايط اٍ ايص ٜٔنٓا ْطاِٖ يف بسض ي ٚيهٓ٘ ٜ ٫سٍ عً ٢عسّ ٛ ٚز امل٥٬ه١
ْٚكطتِٗ يًَُٓ٪نيي ٭ٕ عسّ اٱػب از أعِ َٔ عسّ ايٛ ٛز.
ٚيف ٖصا :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚقٝاّ اسبع ١عً ٢ايهؿاض.
ايثاْ:ٞ

اْ ٤ع ٍٚامل٥٬ه ّٜٛ ١بسض إْصاضاً يًهؿاض َهٔ ايعهٛزٚ ٠ايط هٛع

يكتاٍ املػًُنيي ٚيههٔ ايهؿهاض مل ٜعته ٚا ٚمل ٜتععهٛاي ؾهإ قًها ملهاشا مل
ًٜٗو امل٥٬ه ١نؿاض قطٜـ  ّٜٛبسضي ٚميٓعَ ِٖٛهٔ ايعهٛز ٠إىل ايكتهاٍي ؾٝه٘
:ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚإٔ ايسْٝا زاض إَتخإ ٚب.٤٬
ايثاْ :ٞعٌ اهلل عً ٢بكط ايهاؾط غؿا ٠ٚؾٗٚ ٛإٕ ٜط ٣آْ ١ٜع ٍٚامل٥٬ه١
إ ٫أْ٘ مل ٜتعغ َٓٗاي ٚتأخص ٙمح ١ٝازباًٖ ١ٝا٭ٚىل.
ايثايثٛ ٚ :ز ضأؽ ايؿتٓ ١يف قطٜـ ٚصبتُع املس١ٜٓي  َِٗٓٚايصٚ ٜٔتطٚا
يف َعطن ١بسضي  ٚأضازٚا اٱْتكاّ َٔ املػًُني.
ايطابع :قٝاّ ْؿط َٔ املٓاؾكني ٜٛٗٚز املس ١ٜٓبتخهطٜض قهطٜـ عًه ٢قتهاٍ
ايههٓيب ضبُههس قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ ٚإْهههاض ايبؿههاضاا ايههص هها٤ا
خبكٛق٘ يف ايتٛضا.٠
اشباَؼ :خؿه ١ٝايتعهاض ٚأقهخاب ا٭َهٛاٍ َهٔ قهطٜـ عًه ٢دبهاضتِٗ
ٚبها٥عِٗ ٚايعري ايص تأت ٞبٗا َٔ ايؿاّ.
ايػازؽ :بػض بعض ا٭ؾداش ٚايبٛٝتاا َٔ قطٜـ إٔ تهه ٕٛايٓبه٠ٛ
ٚايطٜاغ ١يبق ٖاؾهِي ٚحػهسِٖ يًهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ
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ٚأٌٖ بٝت٘ ٚايكهخاب ١ايهص ٜٔإختهاضٚا اهلعهطٚ ٠اٱميهإي ٚقهاض هلهِ ؾهإٔ
َٚكاّ بني املػًُني.

ايػابع :تعاضم ايكتٌ ايعاّ ٖٓا َع قٛاْني ايتٛبٚ ١ؾتذ بابٗا يًٓاؽ
يٝع هاًي ٚض خههإ بههاب ايتٛبهه ١يف املكههاّ ٭ْهه٘ أقههٌ ثابهها يف اٱضاز٠
ايته.١ٜٝٓٛ
ايثأَ :إٕ اهلل عع  ٖٛ ٌ ٚايك ٟٛايععٜعي  ٫ٚتػتعك ٞعًٝه٘ َػهأي١ي
ؾُههع عههٛز ٠ايهؿههاض يًكتههاٍ تههأت ٞامل٥٬هههَ ١ههط ٠أخههط ٣يٓكههط ٠املههَٓ٪ني يههصا

أختتُا اٯ ١ٜايتاي ١ٝبكٛي٘ تعاىل ر ًََِب اٌنَّصْشُ إِالَّ ِِْٓ فِنْذِ اٌٍَّوِ اٌْقَضِّضِ اٌْحَىُِِْد ()1ي

ٚيف ٖص ٙايعٛز ٠ظٜاز ٠يف أ ط املَٓ٪ني ٚنطض ٚخع ٟيًهاؾطٜٔي ؾُٔ َؿاِٖٝ
اٯ ١ٜإ عٛز ٠ايهؿاض يًُعطن ١ؾٗٝا أَٛض:
ا٭ْ :ٍٚع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املػًُني.
ايثاْ :ٞاهلعمي ١املاحك ١يًهؿاض.
ايثايث :تك ١ٜٛقًٛب املػًُني.
ايطابع :دبً ٞآٜاا َٚعععاا أخط ٣يًهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ.
اشبههاَؼ :ظٜههاز ٠عههسز املػههًُنيي ؾهههٌ ْكههط يًُههَٓ٪ني زعههَٓٚ ٠ٛاغههب١
يسخ ٍٛايٓاؽ اٱغ.ّ٬
ايػازؽ :زبٝب ايهعـ ٚاي ٖٔٛيف قؿٛف ايهؿاض.
ايػابع :ععع ايهؿاض عٔ ايعحـ عً ٢املس٫ ١ٜٓحكاًي ؾً ٛض ع ايهؿاض يف
َعطن ١أحس ملا إغتااعٛا إٔ ػبُعهٛا عؿهط ٠آ٫ف ض هٌ ٜٚعحؿهٛا بٗهِ عبهٛ
املس ١ٜٓيف َعطن ١ا٭حعاب ؾإ قًا إشا نإ ض ٛعِٗ اىل أحس بطظخاً زٕٚ
ظحؿِٗ بٗصا ازبٝـ ايههبري عبه ٛاملسٜٓه ١ملهاشا مل ٜػهتسض ِٗ اهلل عهع  ٚهٌ
يًط ههٛعي ازبههٛاب إ ايٓتٝعهه ١يًهؿههاض ٖهه ٞشات ٗهها خػههاضتِٗي ٚض ههٛعِٗ
خا٥بني.
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .126
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ؾكس أضاز اهلل عع  ٌ ٚإٔ ٜبني يًٓاؽ قسض ٠املػًُني عًه ٢ايهسؾاع عهٔ
املس١ٜٓي ٚععع ايهؿاض عٔ إخرتاقٗها ٚايٓؿهاش إيٗٝهاي ٚذبًه ٞاملهَٓ٪ني بايكه

ٚايتك٣ٛي ٚقس بسأا ٖص ٙاٯ ١ٜبكٛي٘ تعاىل رثٍَََ إِْْ رَصْجِشًُا ًَرَزَّمٌُا ًَّأْرٌُوُُْد
ٚمل ٜط ع ايهؿاض َٔ ؾٛضِٖي بٌ ض عٛا بعس غٓتني يٝعسٚا املػًُني بصاا
املطتب ١ايطؾٝع َٔ ١اٱميإ ٚايك ٚاشبؿ َٔ ١ٝاهلل عع ٌ ٚي يٝعهٛز ايهؿهاض
خا٥بنيي مما ٜسٍ عً ٢إضاز ٠ذبً ٞاملػًُني بايك ٚايتك ٣ٛعً ٢عب ٛايسٚاّي
ٚعسّ اسبكط بإحتُاٍ عٛز ٠ايهؿاض اىل املعطن.١
ؾُٔ َؿا ٖ ِٝاٯ ١ٜإ ايٛاقٚ ١ٝاسبكاْ َٔ ١ايهؿاض يف نٌ ظَإ بايكه
ٚايتك٣ٛي  ٚا٤ا ايٛقا٥ع ايتأضؽبٚ ١ٝاهلعا ِ٥املت٬حك ١يًهؿاض يت٪نهس تكٝهس

املػًُني بآزاب ايك ٚايتك٣ٛي ؾكٛيه٘ تعهاىل ر إِْْ رَصْأجِشًُا ًَرَزَّمُأٌا ًََّأأْرٌُوُُْد

تأغٝؼ يكاعهس ٠تهسٍ عًهْ ٢كهط ٠اهلل عهع  ٚهٌ يًُػه ًُني بتكٝهسِٖ بػهٓٔ
اٱميإ ٚغٓٔ ايك ٚايتك٣ٛي َٗٓ ٖٞٚج ا٭ْبٝا.٤
ٚيف اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :إنطاّ املػًُني بت ٘ ٛاشبااب هلِ.
ايثاْ :١ٝتأزٜب املػًُني ٖٚساٜتِٗ اىل َا ٜٓؿعِٗ يف زْٝاِٖ ٚآخطتِٗ.
ايثايث :١بٝإ حاٍ ايكطاع بني اٱميإ ٚايهؿطي َٚا نإ ٬ٜقٝه٘ املَٓ٪هٕٛ
ا٭ٚا َٔ ٌ٥ايهٝس ٚايعساَ ٠ٚهٔ قبهٌ ايهؿهاضي ؾًهِ تههٔ خكه ١َٛبايًػهإ
ٚايػباب ٚا٭ٜسٟي بٌ قاع ايهؿهاض َ٦هاا ايهًٝهَ ٛهرتاا يكتهاٍ املهَٓ٪نيي
ٚضباٚي ١ايكها ٤عً ٢اٱغ.ّ٬
ايطابع :١إ تُاع ايك ٚايتكَ ٣ٛكسَ ١يٓع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكهط ٠املػهًُني
عٓس ض ٛع ايهؿاض يكتاهلِ.
اشباَػ :١تكٝٝس ْع ٍٚامل٥٬ه ١إشا ض ع ايهؿاض يكتاٍ املػًُنيي زي ٌٝعً٢
ذبًهه ٞاملػههًُني مبعههاْ ٞايك ه ٚايتكهه ٣ٛيف َعطنهه ١بههسض ٚأحههس عٓههسَا ْههعٍ
امل٥٬ه ١يٓكطتِٗ.
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ايػازغ :١إحتُاٍ عٛز ٠ايهؿاض يكتاٍ املػًُني قبهٌ ٚقهٛهلِ إىل َهه١
ٚض ٛعِٗ إىل أًِٖٗ.
ايػابع :١ايتدؿٝـ عٔ املَٓ٪نيي  ٚبؿاضتِٗ حبهٛض امل٥٬ه ١حاٍ عهٛز٠
ايهؿاض.
ايثآَ :١ز٫ي ١اٯ ١ٜعً ٢إٔ ايهؿاض ٜ ٫عٛز ٕٚإ ٫يًخطب ٚايكتاٍ.
ايتاغع٬َ َٔ ٌٖ :١ظَ ١بني عٛز ٠ايهؿاض يًكتاٍي ٚبهني ْهع ٍٚامل٥٬هه١
يٓكط ٠املَٓ٪نيي ازبٛاب ٫ي ٭ٕ ْعٚهلِ َكٝس بؿطط ايتخً ٞبايك ٚاشبؿ١ٝ
َٔ اهلل عع .ٌ ٚ
ايعاؾط :٠بٝإ عسز امل٥٬ه ١ايصٜ ٜٔأت ٕٛيٓكط ٠املَٓ٪نيي  ٖٛٚأن عسز
َٔ امل٥٬هٜ ١طز شنط ٙيف ايكطإٓ يٓكط ٠املػًُني.
اسبازٜهه ١عؿههطٚ :٠قههـ امل٥٬ههه ١ايههصٜٓ ٜٔعيهه ٕٛيٓكههط ٠املػههًُني بههأِْٗ
ؼبًُ ٕٛعَ٬اا خاقٜ ١عطؾ ٕٛبٗا.
ٚٚضزا نًُاا يف ٖص ٙاٯ ١ٜمل تصنط يف آٜاا ايكطإٓ ا٭خط:ٖٞٚ ٣
ا٭ٚىل :بً ٢إٕٵ.
ايثاْٜٚ :١ٝأتٛنِ.
ايثايث :١ؾٛضِٖ.
ايطابع:١

ػ ١آ٫ف.

اشباَػَ :١ػَٛني.
يكس إبتسأا اٯ ١ٜبكٝػ ١ايؿهطط امل ٛه٘ يًُهَٓ٪ني ا٭حهسٜني عًه ٢عبهٛ
ايعُ ّٛاٱغتػطاقٚ ٞاجملُٛعٞي ٚتؿٝس يف َؿَٗٗٛا أَٛضاً:
ا٭ :ٍٚزع ٠ٛعُ ّٛاملػًُني يًتخً ٞبايك ٚايتك.٣ٛ

ايثاْ :ٞبعث ايػهه ١ٓٝيف قًهٛب املػهًُنيي ٚعهسّ إقهابتِٗ بهايؿعع
ٚاشبٛف َٔ ايهؿاض ايص ُٕٜٛٗ ٜٔباهلع ّٛعً ٢املػًُنيي ٜٚتٛعسِْٗٚ
ؾطاً.
ايثايث :إْصاض ايهؿاضي  ٚعهٌ اشبهٛف ميهٮ ْؿٛغهِٗ َهٔ ايتعهس ٟعًه٢
املػًُني.
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ايطابع :أًٖ ١ٝاملػًُني يطزا ٤ايك ٚبًٛؽ َطاتب ايتكهٚ ٣ٛاشبؿهَ ١ٝهٔ
اهلل.
اشباَؼ :غع ١ايؿهٌ اٱهلٞي ٚعع ِٝضأؾ ١اهلل باملػًُني.
ايػازؽ :زع ٠ٛايكباٚ ٌ٥ايٓاؽ عسّ اٱظبطاض ٚضا ٤قطٜـ ٚتعسٜٗا عً٢
املػًُنيي ٭ٕ َعععْ ٠ع ٍٚامل٥٬ه ١ربا ب ايعكٍٛي ٚتع ط ايٓاؽ يٝعه ًا
عٔ ايهؿاض ٭ٕ ايٓتٝع ١اسبتُ ٖٞ ١ٝخػاض ٠ايهؿاضي ؾاشا نإ املسز ٚايتبع عٔ
ايٓكط ٠يتتعً ٢آ ١ٜإععاظ ٖٞٚ ١ٜعهسّ َهسز ٭عهسا ٤ايهصٜٓ ٜٔهعٍ امل٥٬هه١
يٓكطتِٗ ٚإعاْتِٗ.

اَِح لطف

يكس عٌ اهلل عع  ٌ ٚاسبٝا ٠ايهسْٝا حهسا٥ل ْانهط ٠يف أعهني املهَٓ٪نيي
ٚظازٖههِ أثٓهها ٤ايػههٝاح ١يف أض اٗ٥هها ايك ه ٚايتكهه٣ٛي ٚايتخًهه ٞبهها٭خ٬م
اسبُٝس٠ي ٚتعاٖس ايؿطا٥ض ٚايعبازاا.
مما ٜبعث يف قًٛب ايهؿاض اسبػس ٚايبػها ٤يًُػًُنيي ٚته ٕٛعَ٬اا
ايػهٚ ١ٓٝايطنا ايص تعٗط عً ٢املػًُني يف حٝاتِٗ اي ١َٝٛٝغهبباً يػهٝعِٗي
ٚايك٬ا ا٭خ ١ٜٛؾُٝا بٚ ِٗٓٝايص تتك ّٛبكبػ ١اٱميإ ٚعٌُ ايكاسبااي
ٚايتٓاؾؼ يف َطنا ٠اهللي  َ٘ٓٚايتساؾع يف اشبطٚج يًكتاٍ ايهؿاض.
يكس نإ ايكخاب ١ايص ٜٔتكسٚا يكطٜـ ٚقٓازٜسٖا ٚأبااهلا ْٛا ٠أععِ
ٚأحػٔ ا٭َِ ٚايص تتكـ بايبكا ٤عً ٢شاا املٓاٖج َٔ ايك ٚايتك ٣ٛإىل

 ّٜٛايكٝاَ١يٖٚصا ايبكا َٔ ٤خكا٥ل رخَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِد()1ي ٜ ٫ٚتخكل
إبتساٚ ٤إغتساَ ١ا ٫بًاـ َٔ اهلل عع ٚ ٌ ٚؾ ٘ٝز٫ي ١عًٛ ٚ ٢ز ايكاْع
 ٚٚههٛب عبازتهه٘ي ؾعههاْ ٤ههع ٍٚامل٥٬هههٚ ١ايبؿههاض ٠بٓعٚهلهها يٓكههط ٠املههَٓ٪ني
َكساقاً هلصا ايًاـي ٚؾاٖساً عً ٢عع ِٝقسض ٠اهلل عع .ٌ ٚ
ٚقس ٜعٔ اٱْػهإ ايؿكهٌ ٚايععيه ١ايتاَه ١بهني أٖهٌ ايػهُاٚ ٤ا٭ضمي
 ٚا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜيبٝإ ٛ ٚز قً ١بُٗٓٝاي بٓكط ٠أٌٖ ايػُا ٤يًُهَٓ٪نيي
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ْ ٖٛٚؿع ٚياـ بايٓاؽ يٝعاًي ملا ؾ َٔ ٘ٝتثبٝها ٭حههاّ ايؿهطٜع١ي َٓٚهع
إغتخٛاش ايهؿاض عً ٢أَٛض اسبهِ ٚايػًآ ١بني ايٓاؽ.
يكس إبتسأا اٯ ١ٜبايًاـ املتعسز باملػهًُني إش أؾهرت ا عًه ِٗٝيٓهعٍٚ
امل٥٬ه ١أَط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚايك ٚعسّ ازبعع.
ايثاْ :ٞخؿ ١ٝاهلل عع .ٌ ٚ
إ املػههًُني صبههتُعني َٚتؿههطقني ضبتهها  ٕٛيًك ه ٚايتكهه٣ٛي يههصا هها٤
ايؿطط يف اٯ ١ٜضمح ١باملػًُنيي ٚغب ً٬ٝٱضتكا ِٗ٥يف َٓهاظٍ اٱميهإ ْٝٚهٌ
َطتبْ ١كط ٠امل٥٬ه ١هلِ.

إفاضاخ اَِح

يكس عٌ اهلل عع  ٌ ٚاٱْػإ خًٝؿ ١يف ا٭ضمي ٚحبا ٙآ ٖٞٚ ١ٜغع١
ا٭ضم ٚإَهههإ اٱْتكههاٍ  ٚهه ٞاملػههاؾاا َٓٗههاي ٚععههع ايٓههاؽ عههٔ بًههٛؽ
أ طاؾٗاي ٚإعُاض أنثطٖاي  ٖٞٚتهسع ِٖٛٱغهتدطاج نٓٛظٖها ٚتٛظٝؿٗها يف
اع ١اهللي نُا إ اع ١اهلل َكسَٚٚ ١غ ١ًٝٱخطاج تًو ايهٓٛظ ٚاٱْتؿاع
َٓٗا عً ٢اي ٘ ٛا٭َثٌ.
 َٔٚاٯٜاا يف خًل اٱْػإ ٚأغطاض خ٬ؾت٘ يف ا٭ضم ْػهب ١ايعُهّٛ
ٚاشبكٛم بني املٚ َٔ٪غريٙي إش إ املَٓ٪ني ٜٓتؿع َٔ ٕٛا٭ضم ٚخرياتٗا
َثٌ باق ٞايٓاؽي ٚيهِٓٗ ٜتكؿ ٕٛبأَٛض:
ا٭ :ٍٚتػدري ايٓعِ يف َطنا ٠اهلل.
ايثاْ :ٞإعُاض ا٭ضم بايك٬ح ٚايتك.٣ٛ
ايثايث :تٓعٍ امل٥٬ه ١يٓكطتِٗ يف قتاهلِ َع ايهؿاض.
ايطابع :غٝاح ١املَٓ٪ني يف آؾام ايػُا٤ي ٚتعًل أضٚاحِٗ بعامل املًهٛا
يًعاَع املؿرتى بٚ ِٗٓٝبني أٌٖ ايػُاٚاا  ٖٛٚاٱميإي يصا غعس امل٥٬ه١
ٯزّ عً ٘ٝايػ ّ٬بإعتباض ٙخًٝؿ ١اهلل يف ا٭ضمي ٜعُطٖا بصنط اهللي ٚؽبطج
َٔ قًب٘ ا٭ْبٝاٚ ٤امل َٕٛٓ٪ايصٜ ٜٔتٛاضثه ٕٛاٱميهإي ٜٚتاًعه ٕٛإىل ْكهط٠
امل٥٬ه ١هلِ.
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 َٔٚاٯٜاا إ تطتك ٞقً ١امل٥٬هَ ١ع املَٓ٪ني إىل ايٓعَ ٍٚهٔ ايػهُا٤
إىل ا٭ضم يًٓكطٚ ٠املسز ٚذبكٝل ايػًب ١يًُػهًُني عًه ٢ايهؿهاضي ٚذبتُهٌ
ْكط ٠امل٥٬ه ١يًُػًُني غعٚ ١نٝكاً ٖٛ ٚاً:
ا٭ :ٍٚإعبكاض ْع ٍٚامل٥٬ه ١مبعاضى اٱغ ّ٬ا٭ٚىل ايص ٚضز شنطٖا يف
ايكطإٓ  ٚا٤ا بٗا ايٓكٛم ٚا٭خباض.
ايثاْْ :ٞع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪ني يف أٜاّ ايٓب ٠ٛغٛا ٤يف ايػعٚاا ايص
خطج ؾٗٝا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيه٘ ٚغهًِ أ ٚايػهطاٜا ايهص بعثٗها يف
ازبعٜطَٚ ٠ا حٛهلا.
ايثايثْ :ع ٍٚامل٥٬ه ١يف أٜاّ اشب٬ؾ ١ايطاؾه س٠ي ٚايػهعٚاا ايهص خهطج
ؾٗٝا ايبسضٚ ٕٜٛا٭حس َٔ ٕٜٛايكهخاب ١غهٛا ٤يف به٬ز ايهط ّٚأ ٚؾهاضؽ أٚ
َكط أ ٚغريٖا.
ايطابع :إغتُطاض ْع ٍٚامل٥٬ه ١يف نٌ َعطنَ َٔ ١عاضى املػًُني إىل ّٜٛ
ايكٝاَ.١
اشباَؼ :تكٝٝس ْع ٍٚامل٥٬ه ١يف حهاٍ نهٝل ٚحهطج ٚحا ه ١املػهًُنيي
ؾاشا مل ٜهٔ املػًُ  ٕٛنعؿاٚ ٤أشيٜٓ ٫ ١عٍ امل٥٬ه ١ٱْتؿا ٤املكتهٞي ٚ٭ٕ
املػههًُني قههازض ٕٚعًهه ٢ايههسؾاع عههٔ أْؿػههِٗ ٚذبكٝههل ايٓكههط ٚايػًبهه ١عًهه٢
ايهؿاض.
ٚايكسض املتٝكٔ ٖ ٛاي ٛه٘ ا٭ٍٚي إ ٫اْه٘  ٫زيٝهٌ عًه ٢اسبكهط ٚايكاهع
بعسّ ْع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املػهًُني يف َعهاضنِٗ ا٭خهط٣ي ْعهِ قهس ٜتبهأٜ
م
عه سز امل٥٬ههه١ي ٚنٝؿٝههْ ١كههطتٗا يًُههَٓ٪ني إ ٫إٔ قٝههس ايكه ٚايتكهه ٣ٛبهها ،
َٚتعسزي يتهْ ٕٛكط ٠امل٥٬ه ١ؾٝهاً ٚضظقاً مساٜٚاً زاُ٥اً خاقاً باملَٓ٪نيي
ٚغبباً يبعث املػًُني عً ٢ذبٌُ ا٭شٚ ٣ايعٓاٚ ٤ايك يف اعه ١اهلل ٚأزا٤
ايؿطا٥ض ٚايعبازااي ٚيٝؼ َٔ َسز ْٚكهطَ ٠ثهٌ ْكهط ٠امل٥٬هه ١يف ايهسْٝا
ٚاٯخط.٠
 َٔٚايًاـ إ اهلل مل ػبعٌ هلا قٝساً ا ٫ايتخً ٞبػٓٔ اٱميإ ٚاشبؿ١ٝ
َٔ اهلل يٝهْ ٕٛهع ٍٚامل٥٬هه ١ؾٝهه ًا َطنبه ًا َٚتعهسزاًي ٚباعثه ًا عًه ٢ايتكه٣ٛ
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ٚايك٬ح ٚإ نإ أحٝاْاً مبطتب ١ايبؿاضٚ ٠عهامل اٱَههإي ؾٗه ٛغه٬ح عٓهس
املػًُني ٚشخهري ٠مساٜٚه ١بهني ظٗهطاِْٗٝي ٚتهه ٕٛحانهط ٠يف َٓتهسٜاتِٗي
ٚحػههاباتِٗ ٚقٝههاؽ قههسضاتِٗ ٚقههسضاا أعههساَ ِٗ٥ههٔ ايهؿههاض ٚاملؿههطنني
ٚايؿاغكني.
ٖٚص ٙاٯٚ ١ٜاق َٔ ١ٝغًب ١ايٓؿؼ ايؿٗٚ ١ٜٛا٭َاض ٠بايػ٤ٛي ٭ٕ إزضاى
املػًُني سبهٛض امل٥٬ه ١يٓكطتِٗي ٚقٝس ايك ٚايتك ٣ٛهلص ٙايٓكط ٠حطظ
َٔ ايػ٦ٝاا ٚ ٚاق َٔ ١ٝإتباع ايؿٝاإ ٚإغٛا٘٥ي إ ايبؿاض ٠بٓهع ٍٚامل٥٬هه١
ْعَُ ١تسيٚ ١ٝظٌ َبهاضى ٜتػؿه ٢املػهًُنيي ٚغهخاب ١تكه ِٗٝا٭شٚ ٣ايهطٜذ
ايػٛزا ٤ايكازََ َٔ ١عػهطاا ايهؿاضي َٚا ٜهٝسْٚه٘ يف َٓتهسٜاتِٗي يتبكه٢
أضٚاح املَٓ٪ني َعًك ١بػطزام ايعطف تط  ٛايٓٛاٍ ٚايؿهٌ اٱهله ٞباملهسز
ٚايٓكط ٠ايػُا.١ٜٚ
يكس ؾتخا ٖص ٙاٯ ١ٜاملباضن ١عً ٢املػًُني نٓٛظ ايٓكط ٠ايص  ٫تٓؿهسي
ؾهُهها إ خههعاٚ ٔ٥عًهه ّٛايكههطإٓ  ٫تٓؿههس  ٫ٚتٓكاههعي ؾهههصا ْكههط ٠امل٥٬ههه١
يًَُٓ٪ني َتكًٚ ١زا ١ُ٥بكٝس ايك ٚاشبؿ َٔ ١ٝاهلل عع .ٌ ٚ

الصلح تني أول وآخس اَِح

إبتسأا اٯ ١ٜحبطف ٛاب ٱ ػباب ايٓؿٞي ؾإش قايا اٯٜه ١ايػهابك١

رأٌَْٓ َّىْفَِْىُُْد

()1

ها ٤ازبهٛاب َهٔ عٓهس اهلل عهع  ٚهٌ بأْه٘ ٜهؿهٝهِ

اٱَساز بث٬ثه ١آ٫ف َهٔ امل٥٬ههٚ ١إ اهلل عهع  ٚهٌ ٜبعهث يٓكهطتهِ
ػ ١آ٫ف.
ٚقس ٜك ٍٛبعض املَٓ٪ني :تط ٌٖ ٣تهؿٓٝا ْكط ٠ث٬ث ١آ٫ف َٔ امل٥٬ه١
يعسّ ايعًِ مباٖ ٚ ١ٝنٝؿْ ١ٝكط ٠امل٥٬هٚ ١ؾعًٗاي ؾعا ٤ازبٛاب َٔ عٓهس اهلل
بايكاع ٚازبعّ بهؿاٖ ١ٜصا املسز ايػُا ٟٚيًَُٓ٪نيي ٚؾ ٘ٝبعث يًػهه ١ٓٝيف
ْؿٛغِٗي ٚبطظر ز ٕٚايؿو ٚايطٜب ٚاٱخت٬ف يف ايتأٌٜٚي يكس إغبعٍ عٔ
املَٓ٪ني يف اياطٜل إىل أحس عب ٛثًث ازبٝـ.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .124
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ثِ ُٖا ا٥ؿتإ َٔ املٓ َ٪ني إٔ تؿؿٚ ٬غط املٝسإي ٚغهاع ١املعطنه١
حُٓٝا ؾاٖسٚا نطاٚتٗا ٚعت ٛقطٜـي ؾعا ٤املسز َٔ امل٥٬ه١ي ٚاٱخباض َٔ
اهلل عع  ٌ ٚبهؿا١ٜي ٖصا ايعسز َٔ امل٥٬ه ١بؿاض ٠إناؾٚ ١ٝؾهٌ َٓ٘ تعاىل.
ثِ شنطا اٯ ١ٜؾط ني ٜتعًكإ باملػًُني ُٖٚا ايك ٚايتك٣ٛي ٚشنهط
اسباٍ ايص تػت ًعّ صب ٤ٞامل٥٬هَ ١سزاً  ٖٞٚض ٛع ايهؿاض إىل ايكتاٍ ٚغاح١
املعطن١ي ٖٚصا ايط ٛع مل ٜهٔ ُٖٚاً أ ٚظٓاًي بٌ أضاز ايهؿاض إٔ ٜط عٛا إش
ْسَٛا عً ٢عسّ اٱ ٗاظ عً ٢املػًُني.
ؾعا٤ا ٖص ٙاٯَ ١ٜسزاًي أ ٟاْٗا َسز بصاتٗاي ٚرب عٔ َسز مساٟٚي
يبٝإ قاْٚ ٕٛؾهٌ َٔ عٓس اهلل ي ٖٚه ٛإ اٯٜه ١ايكطآْٝه ١بهصاتٗا َهسز ٚعًهِ
ٚغ٬ح ملٛا ٗ ١ايهؿاض ٚضباضب ١ايؿعع ٚغهبب ياهطز اشبهٛف َهٔ ايٓؿهٛؽي
َٚكسَٚ ١إخباض عٔ أَط حتُ ٖٛ ٞصب ٤ٞامل٥٬ه ١يًٓكطٚ ٠املع.١ْٛ
ٚيف اٯ ١ٜث٬ث ١أ طاف:
ا٭ :ٍٚؾطط ايك ٚايتك ٣ٛعٓس املَٓ٪ني.

ايثاْ :ٞض ٛع ايهؿاض اىل املعطنٚ ١ايهصٜ ٟهسٍ عًٝه٘ قٝهس رِِأْٓ فَأٌْسِىُِْ

ىَزَاد.
ايثايث :املسز َٔ اهلل عع  ٌ ٚخبُػ ١آ٫ف َٔ امل٥٬ه.١
إ ْع ٍٚامل٥٬ه ١يًٓكطْ ٠عُ ١عع ١ُٝؾاظ بٗا امل َٕٛٓ٪بٓب ٠ٛضبُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايص ٜٔخط ٛا يًعٗاز َعه٘ ٚايهسؾاع عهٔ اٱغه ّ٬يف
أٜاَ٘ ا٭ٚىلي ٖٚه ٞأؾهل ٚأقهع ب ا٭ٜهاّ يف تهأضٜذ اٱغهّ٬ي ؾعها ٤املهسز
املًهٛتْ ٞكط ٠يًُػًُني يف أ ٝاهلِ املتعاقب١ي يٝههٖ ٕٛهصا املهسز نايػهسض٠
ايسا ١ُ٥اشبههط ٠ايهص ٜتؿٝهأ ذبها ظ٬هلها املػهًُٚ ٕٛاملػهًُاا يف َؿهاضم
َٚػاضب ا٭ضم.

 ٚا٤ا خامت ١اٯ ١ٜببٝإ قؿ ١امل٥٬ه ١بكٛي٘ تعاىل رُِغٌَِِِّنيَد ؾٌٗ

ت سٍ بسا ١ٜاٯ ١ٜعً ٢إ املَٓ٪ني َػ َٕٛٛعٓس أٖهٌ ايػهُا ٤ايهصٜٓ ٜٔعيهٕٛ
يٓكطتِٗ.

َعامل اٱميإ ج79/
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ٚتهههطض حههطف ايعاههـ ايههٛا ٚيف اٯٜهه ١ايهطميههَ ١ههطتنيي يف قٛيهه٘ تعههاىل

ر إِْْ رَصْ أجِشًُا ًَرَزَّمُأأٌا ًَّ أأْرٌُوُُْ د يٝتػؿهه ٢أزا ٠ايؿههطط ازبًُهه ١ايؿعًٝهه ١ايث٬ثهه١ي
ٜٚهَ ٕٛعٓا ٙعً:ٙٛ ٚ ٢
ا٭ :ٍٚقس تك ٜٚ ْ٘ٚأتٛنِ.
ايثاْ :ٞقس تتكٜٚ ٕٛأتٛنِ.
ايثايههثٜ :تخكههل ايؿههطط ٚبًههٛؽ املههَٓ٪ني َطتبهه ١ايك ه ٚايتكهه٣ٛيٚيهٔ
املؿطٚط مل ٜتخكل ؾٜ ٬أت ٞيهؿاض يكتاهلِ.
ايطابعٜ :أت ٞايهؿاض ٚمل تبًػٛا َطتب ١ايك ٚايتك.٣ٛ
اشباَؼ :عسّ ذبكل ايؿطط ٚاملؿطٚطي ؾ ٬تبًػٛا َطتب ١ايك ٚايتك٣ٛي
ٜ ٫ٚأتٓٝهِ ايهؿاض.
ٚايص ٟحكٌ ٖ ٛايؿطز ايثايهث ؾهإ املػهًُني تكٝهسٚا بها٭ٚاَط اٱهلٝه١
ايٛاضز ٠يف ٖص ٙاٯ١ٜي ٚيهٔ ايهؿاض مل ٜط عٛا إىل املعطن١ي يٝكري نٌ َهٔ
ايك ٚايتك ٣ٛغ٬حاً يع ط ايهؿاض عٔ اجمل ٧يكتاٍ املػًُني.
يصا ا٤ا اٯ ١ٜايتاي ١ٝباٱخباض عٔ ٚظا٥ـ  َٓٚاؾع يػ ١ايؿطط يف ٖصٙ
اٯ ١ٜايهطمي ١بأْٗا بؿاض ٠يًَُٓ٪نيي ٚتبعث ايػه ١ٓٝيف قًٛب املَٓ٪نيي ٚإٔ
ايٓكط ٜأت َٔ ٞعٓس اهلل عع  ٌ ٚيف أَ ٟعطنَ َٔ ١عاضى املػًُنيي غهٛا٤
بتخكل متاّ ايؿطط أ٫ ٚي ٚاهلل ٚاغع نط.ِٜ
يكس أظٗط املػًُ ٕٛايك بايبكا ٤عً ٢أًٖ ١ٝاٱغتعساز ملٛا ٗ ١ايعسٚي
ٚاٱغتعاب ١٭َط ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بهاشبطٚج يًكتهاٍ يف
اي ّٛٝايثاَْ ٞع ٛ ٚز أخباض بإٔ ايهؿاض غري ع ٕٛيًكتاٍ ٚتكٝس املػهًُٕٛ
باشبؿههَ ١ٝههٔ اهلل بااعتهه٘  ٚاعهه ١ضغههٛي٘ي ٚتًكهه ٞاٯٜههاا ايكطآْٝهه ١بههايكبٍٛ
ٚايتكسٜل ٚاٱَتثاٍي ٚعسّ اشبٛف َٔ ايهؿاض ٛٝ ٚؾِٗ.
ٚتهطض (ٚا ٚازبُاع )١أضبع َطاا يف اٯَ ١ٜع قً ١نًُاتٗاي تعٛز إثٓتإ
َٓٗا إىل املَٓ٪ني ايص ٜٔؾاضنٛا يف َعطن ١أحس.

هي غاَاخ اَِح
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يف اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :إبتسأا اٯ ١ٜبتٛنٝس ذبكٝل ايٓكط ٚايعؿط يًُػًُني بهؿا ١ٜاملسز
املًهٛت.ٞ
ايثاْ :١ٝتتهُٔ اٯ ١ٜتًَُٓ ١ ٝه ١ايكه ٚاشبؿهَ ١ٝهٔ اهلل عًه ٢املهَٓ٪ني
 ٚعًُٗا َتخس ٜٔغع ١ٝثابت ١عٓس عُ ّٛاملػًُني.
ايثايث :١ايص ٜٔخط ٛا اىل َعطن ١بسض ٚأحس َٔ املَٓ٪ني أغ ٠ٛحػٓ ١يف
ازبٗهاز ٚايتههخ ١ٝيف غهب ٌٝاهللي  ٚها٤ا ٖهص ٙاٯٜه ١يٝهْٛهٛا قهاز ٠يعُهّٛ
اٱغ ّ٬يف ايك ٚايتك.٣ٛ
إش إ املعطنهه ١ذبكههٌ يف ٜهه ّٛأ ٚأٜههاّ َعههسٚز٠ي أَهها اسبا هه ١اىل ايك ه
ٚاشبؿ َٔ ١ٝاهلل ؾٗ ٞزاَٚ ١ُ٥كاحب ١يٲْػإ يف ايٝػهط ٚايعػهطي ٚاسبههط
ٚايػؿطي ٚايػًِ ٚاسبطب.

ايطابع :١بٝإ َٓاؾع نٌ َٔ ايك ٚايتك ٣ٛيف نؿاٜه ١ؾهط ا٭عهسا٤ي
ؾاٯ ١ٜزيَٗٓٚ ٌٝج عٌُ يًُػًُني يًٛقاَ ١ٜهٔ ؾهطٚض ا٭عهسا ٤بااعه١
اهلل ٚضغٛي٘.
اشباَػ :١ايبؿاض ٠بٓع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املػًُني.
ايػازغ :١ؾهذ ايهؿاض ٚبٝإ قبذ ؾعًِٗي ٚنثط ٠تعسِٜٗي ٚإغتخكاقِٗ
يًعصاب بٛاغها ١امل٥٬هه ١يػهع ٞايهؿهاض املتكهٌ يٲ ٗهاظ عًه ٢اٱغهّ٬ي
ٚضبا٫ٚتِٗ قتٌ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايػازغ :١بعث ا يؿعع ٚاشبٛف يف قًٛب عُه ّٛايهؿهاض ٚايؿاغهكني َهٔ
ايتعس ٟعً ٢املػًُنيي ؾا٭َ ١ايص تٓكطٖا امل٥٬ه ١ػبب إ  ٫تكاتٌي ٚإ
ناْا قً ١ًٝايعسز ٚيف حاٍ نعـ ْٚكل يف ايعس٠ي ٚتتعًهٖ ٢هص ٙاسبكٝكه١
مبعطن ١بسض ٚنٝـ ْكط اهلل عع  ٌ ٚاملػًُني قًتِٗ يف َكابٌ نثط ٠ايهؿهاض
ٚظٖ.ِٖٛ
ايػابع :١قطب أٌٖ ايػُا َٔ ٤املهَٓ٪نيي ؾًهٝؼ َهٔ مثهَ ١ػهاؾٜ ١كاعٗها
امل٥٬هٚ ١تأخص ٚقتاً َِٓٗ يًٛق ٍٛإىل املعطن١ي ؾٝختاج املسز ايصٜ ٟأتَٔ ٞ
املسَٜٛ ١ٜٓاً نٜ ٞكٌ إىل املعطنٚ ١إ ٚقٌ ؾاْ٘ ٜبك ٢غاعاا ٜتٗ ٤ٞيًكتاٍي
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ٜٚأخص َٛانع٘ يًخطبي ٚقس ٜاًب ٚقتاً يًطاح١ي أَا املسز َٔ ايػُا ٤ؾٝأتٞ
يف اسباٍ ٜٚسخٌ املعطن َٔ ١غري ؾاقً١ي ٜٚه ٕٛيف زخٛي٘ املعطن ١حامسه ًا
يًٓتٝع ١بايعؿط ٚايػًب ١يًُػًُني.
ايثآَهه :١بٝههإ قههؿ ١امل٥٬ههه ١ايههصْ ٜٔعيههٛا يٓكههط ٠املػههًُنيي ٚنههِْٗٛ
"َػههَٛني" ٜعههطؾِٗ امل٥٬ههه ١اٯخههطٚ ٕٚأٖههٌ ا٭ضم بههأِْٗ ههاٚ٤ا يٓكههط٠
املَٓ٪ني.

أزتؼح لىاػد جدَدج

ايكاعس ٠ا٭ٚىل :ؼبتٌُ قٛي٘ تعاىل رثٍَََد ٗ ٚني:

ا٭ :ٍٚإْ٘ َٔ ن ّ٬ايٓيب يًَُٓ٪ني ايص ٟا٤ا اٯ ١ٜايػابك ١بصنط.ٙ
ايثاْ :ٞأْ٘ نَ ّ٬ػتأْـ َٔ عٓس اهلل عع  ٌ ٚيًَُٓ٪ني.
ٚايكخٝذ ٖ ٛايثاْٞي ٚميهٔ إٔ ْ٪غؼ قاعس ٠يف يػ ١ايكطإٓ َٚا ؾَٔ ٘ٝ
قٝؼ اٱععاظ  ٚايسٌ٥٫ي َٚع إٔ آٜاا ايكطإٓ نًٗا ن ّ٬اهلل عع ٌ ٚي إ٫
أْ٘ ي ٛتطزز ايه ّ٬يف اٯ ١ٜايكطآْ َٔ ٖٛ ٌٖ ١ٝعٓس اهلل أّ حها ١ٜعٔ أحهس
أْبٝا ٘٥أ ٚامل٥٬ه ١أ ٚغريٖهِي ؾا٭قهٌ ٖه ٛإ ايهه ّ٬هلل عهع  ٚهٌ ٚيهٝؼ
حهاٜهه ١عٓهه٘ي غههٛا ٤هها ٤عًهه ٢عبهه ٛازبًُهه ١اشب ٜهه ١أ ٚاٱْؿهها ١ٝ٥أ ٚخااب ه ًا
يًُدا بنيي ٚيٝؼ حها ١ٜعٔ غريٙي ٚته ٕٛايٓػب ١بني اٯ ١ٜايػابكٖٚ ١صٙ
اٯ١ٜي إ اٯ ١ٜايػابك ١خااب َٔ اهلل عع  ٌ ٚيًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚغًِ رإِرْ رَمٌُيُ ٌٍُِّْؤِِْنِنيَد ()1ي أ َا ٖص ٙاٯ ١ٜؾاْٗا خااب َهٔ اهلل عهع
 ٌ ٚيًَُٓ٪ني.
تط ٣ملاشا شنطا اٯ ١ٜا يػابك ١نه ّ٬ايهٓيبي  ٚها٤ا ٖهص ٙاٯٜه ١خاابه ًا
َباؾطاً َٔ اهلل عع  ٌ ٚيًَُٓ٪ني ؾ:ٙٛ ٚ ٘ٝ
ا٭ :ٍٚتك ١ٜٛقًٛب املَٓ٪ني.
ايثآَْ :ٞع حك ٍٛايؿؿٌ عٓسِٖي ٚحك ٍٛاهلِ ب٘.

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .124
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ايثايث :إْصاض املَٓ٪ني بإحتُاٍ عٛز ٠ايهؿاضي إش إ َسز امل٥٬هٜ ٫ ١عق
تطى املَٓ٪ني اٱغتعساز ملٛا ٗ ١ا٭عسا ٤بٌ ا٤ا اٯ ١ٜيتخث املَٓ٪ني عً٢
اسبصض ٚايٝكعٚ ١ايتٗ ٤ٞيًكتاٍي ٚايبكا ٤يف حاٍ ْؿري.
ايطابع :بٝإ ؾهٌ اهلل عع  ٌ ٚعً ٢املَٓ٪ني َٔ ٗاا:
ا٭ٚىل :صب ٤ٞايبؿاض ٠هلِ عً ٢يػإ ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ.
ايثاْ :١ٝتٛثٝل ايكطإٓ يتًو ايبؿاضاا.
ايثايث :١تؿهٌ اهلل عع  ٌ ٚبٛعس نط ِٜهلِ باملسز ٚايٓكط.٠
 ٚا٤ا اٯ ١ٜايػابك ١بصنط بؿاض ٠ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
٭قههخاب٘ ا٭حههسٜني بٓههع ٍٚث٬ثهه ١آ٫ف َههٔ امل٥٬هههَ ١ههسزاً يٓكههطتِٗ يف
املعطن١ي  ٚا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜبهصنط

ػه ١آ٫ف َهٔ امل٥٬هه ١يًٓكهط٠ي ٖٚهٛ

ؾاٖس عً ٢عع ِٝؾهٌ اهلل عع  ٌ ٚعًْ ٢بٚ ٘ٝعً ٢املَٓ٪ني.
ايكاعس ٠ايثاْ:١ٝ
ا٭ٚىل :إشا أْعِ اهلل عع  ٌ ٚعً ٢ياع ١أ ٚأَ ١بٓعُ١ي ثِ أْعِ عًِٗٝ
بٓعُ ١أخطَ ٣ؿابٗ ١ؾاْٗا تهأت ٞأنه َهٔ أختٗهاي ٚإٕ ناْها اسبا ه ١٭قهٌ
َٓٗاي ؾكطٜـ حُٓٝا تط ع إىل املعطن ١ته ٕٛأقٌ عهسزاً ٚعهسَٗٓٚ ٠ههَ ١هٔ
َؿههام ايػههؿط ٚايكتههاٍي َٚههع ٖههصا ٜههأت ٞاملههسز يًُههَٓ٪ني أن ه ٚأععههِ ٭ٕ

املػًُني ٜؿعط ٕٚبايهعـ َهٔ ايعٓهاٚ ٤ايكتهاٍ بهٌ ٭ٕ ؾههٌ اهلل عهع
 ٌ ٚعً ِٗٝععِٝي  ٖٛٚايهط ِٜايص ٟتتٛاىل ْعُ٘ي ٚنٌ ْعُ ١أن َٔ
أختٗا ٚقس ٜكاٍ قس ٜه ٕٛأثط ٚؾعٌ

ػه ١آ٫ف َهٔ امل٥٬ههَ ١ثهٌ أٚ

أقٌ َٔ أ ثط ٚؾعهٌ ث٬ثه ١آ٫ف ًَهو ايهص شنطتٗها اٯٜه ١ايػهابك ١يكٛيه٘

تعاىلر َِب َٔنغَخْ ِِْٓ آَّخٍ أًَْ ُٔنغِيَب َٔأْدِ ثِخَْْشٍ ِِنْيَب أًَْ ِِثٍِْيَبد ()1ي ٚازبٛاب إْه٘ قٝهاؽ
َع ايؿاضم ٭ٕ ا٭َط يٝؼ ْػهداً بهٌ ْعُه ١إنهاؾ ١ٝإىل ايٓعُه ١ا٭ٚىلي
ٚسبٌُ َٛنٛع ايعسز عً ٢ظاٖط ٙبإعت باض ايتٓاغب اياطز ٟبني نثهط٠
()1غٛض ٠ايبكط.106 ٠
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ايعسز ٚايؿعٌي نُا إٔ ايؿهٌ ظاٖط بعسز امل٥٬هه١ي ٚنًُها نهإ أنثهط
نإ أؾهٌ ٚأععِ.
ايكاعس ٠ايثايث :١يكس ٚضزا اٯ ١ٜايػابك ١حها ١ٜعٔ بؿاض ٠ايهٓيب ضبُهس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيه٘ ٚغهًِ يًُهَٓ٪ني ببؿهاضْ ٠هع ٍٚامل٥٬هه ١يٓكهطتِٗ ٚإ
عسزِٖ ٖ ٛث٬ث ١آ ٫ف ًَهوي يٝهسخٌ ايػهطٚض إىل قًهٛب املهَٓ٪نيي ٚمتهتٮ
ْؿٛغِٗ بايػهٚ ١ٓٝايطنا ٜٚت ٕٛٗ ٛإىل اهلل بايؿهط عً ٢أَٛض:
ا٭ :ٍٚصب ٧املسز هلِ.
ايثاْْ :ٞع ٍٚامل٥٬ه َٔ ١ايػُا ٤يٓكطتِٗ.
ايثايث :نثطَ ٠سز امل٥٬ه ٖٛٚ ١ث٬ث ١آ٫ف ًَو.
ٚقس ٜعٔ املػًُْ ٕٛعَ ٍٚسز َٔ ايػُا ٤يٓكط ٠ا يهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملَٓ٪نيي ٚيهٔ ٜ٫اطأ عً ٢ايتكٛض ايصٖق يبعهِٗ
ٚيف أ ٝههاهلِ املتعاقبهه ١إٔ َههسز امل٥٬ههه ١ايههصٜٓ ٜٔعيههٖ ٕٛهه ٛث٬ثهه ١آ٫ف
ًَو خكٛقاً َع إغتخهاض َا يًُ٥٬ه َٔ ١ايكسضاا ايععٝب.١
ٚميهٔ إغتكطا ٤قاعس ٖٞٚ ٠دبًَ ٞعاْ ٞاٱععهاظ باملهسز اٱهلٞيٚعهسّ
بًٛؽ أٖٚاّ ايبؿط إىل إزضاى نٓٗ٘ ٚععُت٘.

باٱغٓاز عٔ َعا ١ٜٚبٔ قط ٠قاٍ قهاٍ ضغه ٍٛاهلل ( قهً ٢اهلل عًٝه٘
ٚغههًِ ) زب ٜههٌ َهها أحػههٔ َهها أثٓهه ٢عًٝههو ضبههو " ش ٟقهه ٠ٛعٓههس شٟ
ايعطف َهني َااع ثِ أَني " ؾُا ناْا قٛتو َٚا ناْها أَاْتهو قهاٍ
أَا قٛت ٞؾإْ ٞبعثا إىل َسا ٔ٥يٛط  ٖٞٚأضبع َهساٚ ٔ٥يف نهٌ َسٜٓه١
أضبع َا ١٥أيـ َكاتٌ غه ٣ٛايهصضاض ٟؾخًُهتِٗ َهٔ ا٭ضم ايػهؿً٢
حت ٢مسع أٌٖ ايػُا ٤أقٛاا ايس اج ْٚباح ايه٬ب ثِ ٖٜٛا بٗٔ
ؾكًبتٗٔ ٚأَا أَاْص ؾًِ أَ٩ط بؿ ٧ؾعسٚت٘ إىل غري.)1(ٙ
ايثايث:١

ا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜباٱخباض عهٔ ْهعٍٚ

ػه ١آ٫ف َهٔ امل٥٬هه١

يٓكط ٠املػًُنيي ٚميهٔ إٔ ْ٪غؼ قاعس ٖٞٚ ٠إشا ا٤ا ايبؿاضٚ ٠ايٛعهس
( )1تأضٜذ َس ١ٜٓزَؿل.326/50

ر48د

َعامل اٱميإ ج79/

عً ٢يػإ ايٓيب أ ٚاملًوي ثِ ا٤ا َثًٗا َٔ عٓس اهلل َٔ غري ٚاغا ١ؾاْٗا
ته ٕٛأععِ ٚأن ي ؾٓع ٍٚث٬ثه ١آ٫ف َهٔ امل٥٬هه ١ها ٤عًه ٢يػهإ ايهٓيب
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
أَا ٖص ٙاٯ ١ٜؾعا٤ا خااباً َٔ اهلل عع  ٌ ٚيًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٚاملَٓ٪ني ؾهإ عسز امل٥٬ه ١أنثطي ٫ٚبس إٔ عًُِٗ ٜه ٕٛأععِ
ٚأن ٚؾ٬ٖ ٘ٝى يكطٜـ يٛض عٛا إىل املعطن.١

التفسري

قٛي٘ تعاىل رثٍَََد
تأت" ٞبً "٢عً ٢قػُني:

ا٭ :ٍٚحطف ٛاب ٱثباا ْؿ ٞغبكٗاي ٚضز ٙنُا يف قٛي٘ تعاىل رًَلَبٌٌُا
ٌَْٓ َّذْخًَُ اٌْدَنَّخَ إِالَّ َِْٓ وَبَْ ىٌُدًا أًَْ َٔصَبسٍَ رٍِْهَ أََِبُِّْٔيُُْ لًُْ ىَبرٌُا ثشْىَبَٔىُُْ إِْْ
وُنزُُْ صَبدِلِنيَ *ثٍَََ َِْٓ أَعٍََُْ ًَخْيَوُد( )1ي أٜ ٟسخٌ ازبٓ ١غريِٖ.
ايثاْٛ :ٞاب ٱغتؿٗاّ زخٌ عًْ ٢ؿ ٞؾتؿٝس إبااي٘ نُا يف قٛي٘ تعاىل

رأٌَْٓ َّىْفَِْىُُْ أَْْ ُِّّذَّوُُْ سَثُّىُُْ ثِثَالَثَخِ آالَفٍ ِِْٓ اٌَّْالَئِىَخِ ُِنْضٌَِنيَ * ثٍَََد

( )2

ٚاملعٓ ٢إ املسز بامل٥٬هٜ ١هؿ ٞاملَٓ٪نيي ٚتكػِ ب ٬يف عًِ ايكطا ٠٤إىل ث٬ث١
أقػاّ:
ا٭ :ٍٚإختٝههاض ايٛقههـ عًٗٝههاي ٭ْٗهها ههٛاب ملهها قب ًههٗا غههري َتكههً ١يف
َٛنٛعٗا مبا بعسٖا.
ايثاْ :ٞعسّ ٛاظ ايٛقـ عًٗٝاي ٱتكاٍ َا قبًٗا مبا بعهسٖا َثهٌ قٛيه٘

تعاىل رلَبٌٌُا ثٍَََ ًَسَثِّنَبد(.)3

()1غٛض ٠ايبكط.112-111 ٠
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .125-124
()3غٛض ٠ا٭ْعاّ .30
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ايثايثَ :ا أختًـ يف ٛاظ ايٛقـ عًٗٝاي ٚا٭نثط أسبكٗا بايكػِ ايثاْٞ

أعهٙ٬ي ٭ٕ َها بعههسٖا َتكهٌ بٗها ٚمبهها قبًهٗا َٓٗها قٛيهه٘ تعهاىل رلَأبيَ ثٍََأأَ
ًٌَىِْٓ ٌَِْغَّْئَِّٓ لٍَْجِِد(.)1

ٚميهٔ إٔ ْهٝـ قػُٝاً ضابعاً هلص ٙا٭قػاّ  ٖٛٚخام به"بً "٢ايكطآْ١ٝي
نُا يف ٖص ٙاٯ ١ٜإش اْٗا تتعًل مبا قبًٗا َٚا بعسٖاي ٚيهٓٗا تتكـ خبكٛق١ٝ
َٛ ٖٞٚنٛع ١ٝؾٛاقٌ اٯٜاا يف ايٛقـ ٚاٱبتسا٤ي ؾكس ٜبسأ بٗا ٭ْٗا أٍٚ
اٯ١ٜي ٚيهٔ ٖصا  ٫ميٓع َٔ ايٛقـ عًٗٝا.
أَا ايٛقٛف عًٗٝا ٭ْٗا آخط اٯ ١ٜؾٗ ٛغري َٛ ٛز يف ايكطإٓ مما ٜسٍ عً٢
َٛاؾك ١آٜاا ايكطإٓ يكٛاعس ايكطا٠٤ي  ٚا٤ا "بً "٢يف ٖص ٙاٯَ ١ٜتعًك ١مبها
قبًٗا َٚا بعسٖا َٔ غري إٔ ته ٕٛؾٛاقٌ اٯٜاا بطظخاً ز ٕٚاٱبتسا ٤بٗاي
يت ه ٕٛؾاٖساً عً ٢اٱععاظ ايب٬غٚ ٞايٓخ ٟٛيف ايكطإٓي ٚؾ ٘ٝظٜاز ٠ياطا٠ٚ
ٚعصٚب ١ايهّ٬ي َٚكسام يتعسز َعاْ.٘ٝ
 َٔٚاٯٜاا إ املٛنٛع ايص ٟتتعًل ب٘ بً ٢يف ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايػابك١
َتخس َٔ َٚ ٙٛ ٚتعسز َٔ ٙٛ ٚي أَا  ٙٛ ٚاٱذباز ؾٗ:ٞ
ا٭ :ٍٚتعًل َٛنٛع اٯٜتني بامل٥٬ه.١
ايثاْْ :ٞع ٍٚامل٥٬هَ ١سزاً يًَُٓ٪ني.
ايثايث :نؿاَ ١ٜسز امل٥٬ه ١يٓكط ٠املػًُني.
ايطابع :إذبهاز ٗه ١اشباهاب يف اٯٜهتني ٚإضاز ٠املهَٓ٪ني ايهص ٜٔخط هٛا
ٚقاتًٛا يف َعطن ١أحس.
اشباَؼ :قٝس صب ٤ٞاملسز املًهٛت َٔ ٞعٓس اهللي ؾًٝؼ مبكسٚض امل٥٬ه ١إٔ
ٜٓعيٛا اىل ا٭ض م مبخض إضازتِٗي ؾٗهِ ٜتًكهَ ٕٛهٔ اهلل عهع  ٚهٌ ا٭َهط
املتعسز َٔ َٗٓ ٙٛ ٚا:
ا٭ :ٍٚايٓع ٍٚإىل ا٭ضم.
ايثاْْ :ٞكط ٠املَٓ٪ني.
()1غٛض ٠ايبكط.260 ٠
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ايثايث :حؿغ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايصب عٓ٘.
ايطابعٖ :عمي ١ايهؿاض.
اشباَؼ :تثبٝا قًٛب املَٓ٪ني.
ٚأَا َعاْ ٞايتعسز ؾٗ:ٙٛ ٚ َٔ ٞ
ا٭ :ٍٚصب ٤ٞاٯ ١ٜايػابك ١حها ١ٜعً ٢يػإ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚغًِ ٚإخباض ٙيًَُٓ٪ني بٛح َٔ ٞاهلل عٔ ْع ٍٚامل٥٬ههَ ١هسزاًي
ٚصبههٖ ٤ٞههص ٙاٯٜهه ١خااب هاً َههٔ اهلل عههع  ٚههٌ يًُههَٓ٪نيي ٚبٛاغههاتِٗ
يًُػًُني يٝعاً.
ايثاْ :ٞشنطا اٯ ١ٜايػابك ١عسز امل٥٬هٚ ١اْ٘ ث٬ث  ١آ٫في أَا ٖص ٙاٯ١ٜ
ؾصنطا إٔ عسزِٖ

ػ ١آ٫ف.

ايثايث :صب ٤ٞامل٥٬ه ١يف اٯ ١ٜايػابك َٔ ١غري تكٝٝس بؿططي بُٓٝا ا٤ا
ٖص ٙاٯ ١ٜبايتكٝٝس بؿط ني ُٖا ايك ٚايتك.٣ٛ
ايطابع:

ا ٤املسز يف اٯ ١ٜايػهابك ١ملعطنه ١أحهس أَها املهسز يف ٖهص ٙاٯٜه١

ؾٝتعًل بعٛز ايهؿاض يًكتاٍ َط ٠أخط.٣
اشباَؼ :يٝؼ يف اٯ ١ٜايػابك ١شنط يًهؿاض ايصٖ ٜٔعُٛا عً ٢املػًُنيي
أَا ٖص ٙاٯ ١ٜؾعا٤ا بصنطِٖ ٚاٱخباض عٔ إحتُاٍ ض ٛعِٗ يًكتاٍ.
ايػازؽٚ :قؿا اٯ ١ٜايػابك ١امل٥٬ه ١بكهؿَٓ" ١هعيني" أَها ٖهص ٙاٯٜه١
ؾصنطتِٗ بكؿَ" ١ػَٛني".

ايػابع :أخ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عٔ ْع ٍٚث٬ث١
آ٫ف َٔ امل٥٬هَ ١سزاً يًُػًُني بأَط اهلل عع ٌ ٚي ٖٚصا ا٭َط عً٢
:ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚا٭َط اٱهل ٞإىل ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإٔ ؽب

املَٓ٪ني ببؿاضْ ٠ع ٍٚامل٥٬ه١ي ٚتكسٜط اٯ( ١ٜقًٓا ي٘ ٜك ٍٛيًَُٓ٪ني)رإِْْ
رَصْجِشًُا ًَرَزَّمٌُا د ٚؾ ٘ٝتؿطٜـ ٚإنطاّ يًهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ
ٚتؿه ٌٝي٘ عً ٢ا٭ْبٝا ٤ايػابكنيي ؾكس ٚضز يف َٛغه ٢عًٝه٘ ايػهٚ ّ٬نثهط٠
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تطزز بق إغطا ٌٝ٥عً ٘ٝيف قكه ١شبهذ ايبكهط ٠قٛيه٘ تعهاىل رلَأبيَ إَِّٔأوُ َّمُأٌيُد ()1ي
ث٬ث َطاا يف ضز عً ٢قٛهلِ رلَبٌٌُا ادْؿُ ٌَنَب سَثَّهَ ُّجَِّْْٓ ٌَنَبد ٚايص ٟتهطض أٜه ًا
ث٬ث َطاا.
اَا امل َٕٛٓ٪بٓب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾكس خط هٛا يًكتهاٍ
ٚازبٗاز ٚمل ٜػأيٛا ٜٚهثطٚا َٔ ايػ٪اٍي ؾعا٤تِٗ ايبؿاض ٠عً ٢يػإ ايٓيب
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بأَط َٔ اهلل.

 َٔ ٖٛٚايؿٛاٖس عً ٢إٔ املػهًُنير خَْْأشَ أَُِّأخٍ أُخْشِخَأذْ ٌٍِنَّأبطِد()2ي يههِٓٗ

بازضٚا إىل ايسؾاع عٔ اٱغ َٔ ّ٬غري إٔ ٜهثطٚا َٔ ايػ٪اٍي ٚؾَ ٘ٝكسام
عًُ ٞيًُٓاؾع ايعع ١ُٝيٲَتثاٍ ٚايتكٝس بايٓٗ ٞعٔ نثط ٠ايػ٪اٍ قاٍ تعهاىل

ر أََْ رُشِّذًَُْ أَْْ رَغْأٌٌَُا سَعٌٌَُىُُْ وََّب عُئًَِ ٌُِعََ ِِْٓ لَجًُْد(.)3

يكس إبتسأا اٯ ١ٜبكٛي٘ تعهاىل رثٍََأَ د يٲؾهاض ٠اىل إتكهاٍ َٛنهٛع
ٖص ٙاٯ ١ٜباٯ ١ٜايػابك١ي ٚؾْٛ ٘ٝع إنطاّ يًُػًُني بإٔ ٜتٛاىل عًْ ِٗٝهعٍٚ
اٯٜاا ْٚع ٍٚامل٥٬ه.١
ؾُٔ ايٓعِ ايعع ١ُٝعً ٢املػًُني إٔ تٓهعٍ امل٥٬هه ١تهاض ٠بهايٛح ٞعًه٢
ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ي ٚتاضَ ٠سزاً ٚعْٛاً يه٘ ٚيًُهَٓ٪ني يف

قتاٍ ايهؿهاضي يٝتهساخٌ املهسز املًههٛتٚ ٞايهٛح ٞايػهُا ٟٚيف ايت ٛه٘ إىل
املَٓ٪نيي يتخكٝل ايٓكط ٚايػًب ١عً ٢ايهؿاض إىل  ّٜٛايكٝاَ١ي ؾعا ٤املسز
يف َعطن ١طبكٛقٚ ١يهٔ َٓاؾع٘ ٚآثاض ٙاملباضنَ ١تكًَٚ ١ػتُط.٠
 ٚهها٤ا ٖههص  ٙاٯٜههاا يتععًههٗا َتعههسز٠ي ٚتههه ٕٛؾٗٝهها ع ه َٛٚ ٠ععهه١
ٚظا ط ًا عٔ ايتعس ٟعًه ٢املػهًُنيي يكهس ها٤ا ايبؿهاض ٠باملهسز ايػهُاٟٚ

( )1أْعط غٛض ٠ايبكط ٠اٯٜاا .71/69/68
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()3غٛض ٠ايبكط.108 ٠
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يتٛنٝس قطب أٌٖ ايػُا َٔ ٤ا٭ضمي ٚعسّ  ٚهٛز حهٛا ع زْ ٕٚهعٚهلِ
يٓكط ٠املَٓ٪ني.

ٖٚصا ايٓعَ ٍٚعًل باملؿ ١٦ٝاٱهل١ٝي ٚاهلل عهع  ٚهٌ ٜكه ٍٛرادْفُأٌِِٔ

أَعْزَدِتْ ٌَىُأُْد ( )1ي مما ٜسٍ عًه ٢حهث املهَٓ٪ني عًه ٢ايهسعا ٤يٓهع ٍٚامل٥٬هه١
يٓكطتِٗ بؿطط ايتكٝس بآزاب ايك يف اع ١اهللي ٚاشبؿ َ٘ٓ ١ٝيف ايػط
ٚايع١ْٝ٬ي ٚاٱَتثاٍ يٮٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞايص ا٤ا يف ايكطإٓ ايهط.ِٜ
ؾُٔ أغطاض ٚضٚز اسبطف "بًه "٢يف بساٜه ١اٯٜه ١ايهطميه ١إتكهاٍ ايٛعهس
اٱهلههٞي ٚحهههٛض املههسز املًهههٛت ٞإ ٫إٔ ٜكههاٍ بههٛضٚز قطٜٓهه ١عًهه ٢إضاز٠

خكٛم ٚاقع ١أحهس بهسي ٌٝقٛيه٘ تعهاىل ر ًََّأأْرٌُوُُْ ِِأْٓ فَأٌْسِىُِْ ىَأزَادي ٖٚهٛ
قخٝذي إ ٫إٔ املٛضز  ٫ؽبكل ايٛاضزي  ٚاٖ ٤صا ايكٝهس َهٔ بهاب املثهاٍ
ٚايٛاقع ١اسبانط٠ي ؾكس ٚضزا يف اٯ ١ٜث٬ث ١قٛٝز يٓع ٍٚامل٥٬ه:ٖٞٚ ١
ا٭ :ٍٚذبً ٞاملَٓ٪ني بايك .
ايثاْ :ٞتكٝس املَٓ٪ني بػٓٔ ايتك.٣ٛ
ايثايث :عٛز ٠ايهؿاض يًكتاٍ.
ٚذبتٌُ ايؿط  ١ٝيف املكاّ ٖٛ ٚاً:
ا٭ :ٍٚيع ّٚإ تُاع ٖص ٙايؿطٚط.
ايثاْ :ٞنؿا ١ٜأحسٖا.
ايثايث:إ تُاع ايؿط ني ايصٜ ٜٔتعًكإ بعٌُ املَٓ٪ني ُٖٚاايك ٚايتك.٣ٛ
ايطابع :إ تُاع ايؿط ني أعٙ٬ي ٚحك ٍٛايكتاٍ َع ايهؿاض.
ٚايكخٝذ ٖ ٛايطابعي ؾإ ايك ٚايتك ٣ٛأَطإ شاتٝإ ػبب إٔ ٜتكـ
بُٗا املػًُ ٕٛنؿطط َٚكسَ ١يٓع ٍٚامل٥٬ههَ ١هسزاًي ؾهٜٓ ٬هعٍ امل٥٬هه ١إ٫
عً ٢ايكابط ٜٔاملتكنيي ٚأَا قٝهس عهٛز ٠ايهؿهاض يًكتهاٍ ؾٗه ٛأَهط َهطزز بهني
ايٛقٛع ٚايٚ٬قٛع يبٝإ حكٝك١ي ٚتثبٝا بؿاض٠ي ٚتٛنٝس ْعُ ١عًه ٢املهَٓ٪ني
()1غٛض ٠غاؾط .60
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باق ١ٝإىل  ّٜٛايكٝاَ١ي ْعِ قس ٜكاٍ خبكٛق ١ٝيف املكاّ تتعًل بٓع ٍٚامل٥٬ه١
َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭َٛ :ٍٚنٛع ١ٝحهٛض ٚثباا ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِ
يف املعطن١ي  َٔ ٖٛٚأغطاض ْع ٍٚامل٥٬ه.١
ايثاَْٛ :ٞنهٛع ايٓكهطٚ ٠املهسز املًههٛتٖ ٞهَ ٛعهاضى اٱغه ّ٬ا٭ٚىلي
 ٚا ٤يهعـ ٚقً ١املػًُنيي ٚق ٠ٛؾٛن ١ايهاؾطٜٔي أَا يف ا٭ظَٓ ١اي٬حك١
ؾههإ اٱغهه ّ٬أقههبذ قٜٛهاً ٚنثههط عههسز ٚأَكههاض املػههًُنيي  ٫ٚؽبههاف عًهه٢
اٱغَٚ ّ٬باز ٘٥ايعٚاٍ أ ٚايتخطٜهـي ٚميههٔ شنهط َثهٌ يف املكهاّ ٖٚه ٛإ
املػًُني ناْٛا يف َعاضى اٱغ ّ٬ا٭ٚىل ؽبهبٕٛي نٜ ٞعٗطٚا أقٜٛهاٚ ٤يف
غٔ ايؿباب أَاّ ايعسٚي أَا بعس إتػاع ضقع ١اٱغّ٬ي ٚنثط ٠املػًُني ؾكس
أقبذ اشبهاب أَطاً َباحاً.
ايثايث :ايكسض املتٝكٔ َٔ اٯٜه ١ايهطميهٖ ١ه ٛايبؿهاض ٠باملهسز َهٔ ايػهُا٤
مبعطن ١أحس ٚعٛز ٠ايهؿاض َهٔ سٜهس إىل غهاح ١املعطنه١ي ٜ ٫ٚتعهس ٣عهٔ
ايٓل إ ٫بايسي.ٌٝ
ايطابع :إ ايكاعس ٠ايكا ١ً٥بإ املساض عً ٢عُ ّٛايًؿغ ٚيٝؼ عً ٢غبب
ايٓعَٛ ٫ ٍٚنٛع ١ٝهلا يف املكاّ ٭ٕ أحهاّ اٯٚ ١ٜاملسز املًهٛتٜ ٫ ٞتعًكإ
بكٛاعس ٚأحهاّ ايعُّٛي بٌ بكٝس ٚاضز يف اٯ١ٜي  ٖٛٚعٛز ٠ايهؿاض يًكتهاٍ
َط ٠أخط.٣
اشباَؼ :يكس شنطا عٛز ٠ايهؿاض يًكتاٍ ؾط اً يٓع ٍٚامل٥٬ه ١مما ٜعق
إْتؿا ٤املؿطٚط بإْتؿا ٤ؾط ٘.
ٚيهٔ ٖص ٙا٭زي ١ايص شنطْاٖا  ٫تهؿ ٞملعاضن ١ايسي ٌٝبعع ِٝايؿهٌ
اٱهلٚ ٞتٛاي ٞايٓعِ َٔ اهلل غبخاْ٘ي ٚاْ٘ تعاىل إشا أْعِ بٓعُه ١عًه ٢أٖهٌ
ا٭ضم ؾاْ٘ غبخاْ٘ ٜ ٫طؾعٗا.
ٚقس أْعِ عً ٢املَٓ٪ني بٓع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكطتِٗي مما ٜسٍ عً ٢زٚاّ ْعُ١
ْع ٍٚامل٥٬هَ ١سزاً هلِ يف َعاضنِٗي ٚإ تبا ٜٔعهسز امل٥٬هه ١نثهطٚ ٠قًه١ي
ٚنً٘ َٔ ؾهٌ اهلل عع .ٌ ٚ
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ٖٚههٌ ميهههٔ ايكهه ٍٛإٔ امل٥٬هههَ ١ههسز َههٔ عٓههس اهللي ٚيههٝؼ َههٔ حك هط
ملكازٜل املسز اٱهلٞي ؾإشا نإ املسز يف بسا ١ٜاٱغْ ّ٬ع ٍٚامل٥٬ه١ي ؾإْه٘

ٜأت ٞبعسٖا بٛغاٚ ٌ٥آ٫ا ٚنٝؿٝاا أخط٣ي قاٍ تعاىلر ًََِب َّقٍَْأُُ خُنُأٌدَ سَثِّأهَ إِالَّ
ىُأٌَد

()1

ٖٚصا ايك ٍٛقخٝذي ٚيهٓ٘ ٜ ٫تعاضم َع إغتُطاض ْع ٍٚامل٥٬هه١

يٓكط ٠املَٓ٪ني يف َعاضى اٱغٚ ّ٬إىل  ّٜٛايكٝاَ.١

حبث تالغٍ

َٔ نطٚب اٱ ٓاب ٚعًِ ايبسٜع "حػٔ ايٓػل"  ٖٛٚاجمله ٤ٞبهًُهاا
َتتايٝاا تتكـ بايت٬حِ ٚحػٔ ايرتتٝبي ٚتكًذ نٌ بهع نًُاا َٓٗها
إٔ تههه ٕٛيًهه ١بههصاتٗاي باٱنههاؾ ١إىل اسبههٚ ٠ٚ٬اشبكٛقههٚ ١ٝايههس٫٫ا
اشباق ١يهٌ نًَُٗٓ ١ا.
ٚقس بسأا ٖص ٙاٯ ١ٜبؿطط  ٖٛٚإتكاف املَٓ٪ني بايكه ٚاشبؿهَ ١ٝهٔ
اهلل عع ٌ ٚي يٝهٚ ٕٛاق َٔ ١ٝتعسٖٚ ٟعه ّٛايهؿهاض ٚحهطظاً َهٔ ايههطض
ٚايهٝس ٚاملهطي ٚؼبتاج املػًُ ٕٛصبتُعني َٚتؿطقني ن َٔ ً٬ايك ٚايتك٣ٛ
يف حاٍ ايػًِ ٚاسبطبي ٚايطخاٚ ٤ايؿس.٠
ثِ إْتكًا اٯ ١ٜإىل شنط َٛنٛع عٛز ٠ايهؿاض يً كتاٍ بعهس َعطنه ١أحهس
َباؾط٠ي َٔ غري ؾرتٜ ٠ػتاٝع امل َٕٛٓ٪ؾٗٝا إق٬ح أْؿػِٗ يًكتاٍي َٚساٚا٠
ازبطح٢ي ٚإعساز عهسْٚ٪َٚ ٠ه ١ايكتهاٍي خكٛقهاً ٚإ ايهؿهاض مل ؽبػهطٚا
ايههثري يف َعطنه ١أحهسي أ ٚإٔ اشبػهاض ٠مل تههٔ بٓٝهٚ ١ظهاٖط ٠بًخهاظ نثههط٠
عسزِٖ ٚعستِٗ إش إ عسزِٖ عب ٛث٬ث ١آ٫في ٚنإ عٓسِٖ َٔ اشب ٌٝعبٛ
َا٥تني.
نُا ٜسٍ قٛي٘ تعاىل "َٔ ؾٛضِٖ" عً ٢قسضتِٗ عًه ٢ايعهٛز ٠ايػهطٜع١ي
ٚتٛؾط أغباب ايط ٛع ٚنؿا ٕٚ٪َ ١ٜايعٛز ٠يًكتاٍ عٓسِٖ َع نعـ ٚقًه١
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عسز املَٓ٪ني ؾعا ٤املسز َٔ عٓس اهلل ضمح ١إناؾ ١ٝباملػًُني ٚؾاٖساً عً٢
ْكط ٠اهلل عع  ٌ ٚهلِ باملسز ايػُا.ٟٚ
ٚقس ٜأت ٞاملسز با٭ؾطاز ٚازبٓٛز ٚايطٜاح ٚغريٖا َٔ ا٭غهبابي ٚيههٔ
اٯ ١ٜا٤ا باٱخبهاض عهٔ املهسز املًههٛتٞي بعهس إٔ ض هع املٓهاؾك ٚ ٕٛهـ
طٜل املسز ايبؿط َٔ ٟايٓاؽي ٚيف اٯ ١ٜإععاظ إشا أْعسّ املسز ارسٚز َٔ
ايٓاؽ ٜأت ٞاملسز املاًل َٔ عٓس اهللي ؾاملكاتًٜ ٕٛػتبؿطٜٚ ٕٚؿطح ٕٛباملسز
ايكًَٚ ٌٝا ٜهثّط ايػٛاز يبٝإ ايؿههٌ اٱهله ٞايععه ِٝعًه ٢املهَٓ٪نيي ٚؾٝه٘
ؾاٖس عًْ ٢كط اهلل عع  ٌ ٚيًهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚغهًِي ٚظ هط
يًهؿاض َٔ ايتعس ٟعً ٢املَٓ٪ني.

قٛي٘ تعاىل رإِْْ رَصْجِشًُا ًَرَزَّمٌُاد
بعههس حههطف اٱػبههاب (بًهه )٢هها٤ا اٯ ٜهه ١باشباههاب إىل املػههًُني بًػهه١

ايؿططي ٜٚه ٕٛايؿطط عً ٢أقػاّ:
ا٭ :ٍٚايؿطط املتكسّ عً ٢املؿطٚط ؾ٪ٜ ٬ت ٢باملؿهطٚط إ ٫بعهس ذبكٝهل
ؾط ٘.
ايثاْ :ٞايؿطط املكاحب يًُؿطٚط بإٕ ٜهَ ٕٛكاضْاً ي٘.
ايثايث :ايؿطط املتأخط ايصٜ ٟأت ٞبعس حك ٍٛاملؿطٚط.
ايطابع :ايؿطط املتكسّ ٚا ملكاحب يًُؿطٚط نُا يف اياٗاض ٠يًك٠٬ي إش
أْٗا ؾطط َتكسّ يًسخ ٍٛيف ايك٠٬ي  ٫ٚتٓؿو عٓٗا بٌ ٖه ٞؾهطط َه٬ظّ
يًك ٠٬إىل حني اشبطٚج َٓٗا.
اشبههاَؼ :ايؿههطط املػههتػطم ٚايؿههاٌَ ٚايههصٜ ٟػههبل ايؿعههٌ ٜٚكههاحب٘
ٜٚتأخط عٓ٘ي  ٚا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜبايكػِ ا٭خري إش إٔ ايك ٚايتكٚ ٣ٛظٝؿ١
نٌ َ.َٔ٪
 ٚا٤ا اٯ ١ٜيٲخباض عٔ ؾط  ١ٝايك ٚايتك ٣ٛيٓع ٍٚامل٥٬ه ١يًٓكط٠
ٚاملسزي تط ٣ملاشا ٖصا ايؿططي ؾ:ٙٛ ٚ ٘ٝ
ا٭ :ٍٚعٌ ن َٔ ً٬ايك ٚايتكًَ ٣ٛه ١عٓس املػًُني.

ر56د

َعامل اٱميإ ج79/

ايثاْ :ٞاٱخباض عٔ امل٬ظَ ١بني ْع ٍٚامل٥٬هٚ ١بني ايك ٚايتك ٣ٛعٓس
املَٓ٪ني.
ايثايث٬َ :ظ َ ١ايٓكط يًك ٚايتك٣ٛي ؾٜ ٬أت ٞايٓكط َٔ عٓس اهلل عع
 ٌ ٚيًَُٓ٪ني إَ ٫ع ذبً ِٗٝبايك ٚاشبؿٛع ٚاشبهٛع هلل عع .ٌ ٚ
ايطابع :حا  ١املػًُني يًك ٚايتك ٣ٛيف َػتكبٌ ا٭ٜاّ.
اشباَؼ :يكس أضاز اهلل عع  ٌ ٚإٔ ٜه ٕٛنٌ َٔ ايك ٚايتك ٣ٛغع١ٝ
ثابت ١عٓس املػًُني.
ايػازؽ :يف اٯ ١ٜحع ١عً ٢أٌٖ املًٌ ايػابك١ي ؾإ قايٛا ملاشا ؾهٌّ اهلل
عع  ٌ ٚاملػًُني بٓع ٍٚامل٥٬هَ ١سزاً هلِي ٜأت ٞازبٛاب َٔ ايٛاقع ايعًُٞ
بإٔ املػًُني قابطَ ٕٚتك.ٕٛ
ايػابع :تبعث اٯ ١ٜايؿعع ٚاشبٛف يف قًٛب ايهؿاض ي ؾهًُا ضأ ٣ايهؿاض
املػًُني يف حاٍ ايك ٚاشب ؿ َٔ ١ٝاهلل عع  ٌ ٚؾاِْٗ ميتٓع ٕٛعٔ ايتعسٟ
عً ِٗٝ٭ٕ امل٥٬ه ١تٓعٍ عً ٢املػًُني يف حاٍ ايتك.٣ٛ
ايثههأَ :إزضاى املػههًُني سبكٝكههٖٚ ١ههَ ٞههع ايكه ٚايتكههٜ ٣ٛههأت ٞاملههسز
املًهٛتٚ ٞايٓكط َٔ عٓس اهلل.
ؾٓعيا اٯ ١ٜخبكٛم َعطنه ١أحهس يتبكه ٢نٓهع ًا َتعهسز ًا بٝهس املػهًُني
ٜػتدط  َ٘ٓ ٕٛأغباب ايٓكط خبكٛم َعطن ١أحس يتبك ٢نٓعاً َتعسزاً بٝس
املػًُني ٜػتدط  َ٘ٓ ٕٛأغباب ايٓكط ٚآ٫ا ايعؿط ٜٚهَ ٕٛؿتاحٗا ايك
ٚايتك٣ٛي ؾهًُها إحتها ٛا املهسز ٚايعه ٕٛاٱهله ٞأظٗهطٚا َكهازٜل ايكه
ٚاشبؿ َٔ ١ٝاهلل عع .ٌ ٚ
 َٔٚاٯٜاا إٔ ٖصا املؿتهاح ٜ٫ػهتاٝع أحهس إٔ ٜٓتؿه ع َٓه٘ ا ٫املػهًُني
ايص ٜٔبًػٛا زض اا اٱميإي ٭ٕ ايتك ٣ٛيف  ٍٛاٱميإ َٚطتبَ َٔ ١طاتب٘
ايعاي١ٝي ٚنهٌ َتهل ٖهَ ٛػهًِ ؾه ٬تهأت ٞايتكه ٣ٛإ ٫بكٝهس اٱغهٚ ّ٬إعهٕ٬
ايؿٗازتني ٚإتٝإ ايؿطا٥ض ٚايعبازااي يٝهَ ٕٛؿتاح ٖص ٙاشبعا ٔ٥قطٜباً َٔ
نٌ ايٓاؽ ٚيهٔ ٜ٫ػتاٝع أحس إغتعُ اي٘ إ ٫املَٓ٪ني ايصٜ ٜٔتخً ٕٛبايك
ٚايتك.٣ٛ
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ٚؾ ٘ٝآ ١ٜإععاظٜه ١يف خًهل اٱْػهإ ٚنثهط ٠ايهٓعِ ا٭ضنهٚ ١ٝايػهُا١ٜٚ

ايكطٜبَ٘ٓ ١ي ٚايص يهٝؼ بٓٝه٘ ٚبٗٓٝها إ ٫أزا ٤ايٛظها٥ـ ايعبازٜهٚ ١ايهص
دبب عً ٢اٱْػإ بايصاا َٚهٔ غهري ْهع ٍٚتًهو ايهٓعِي ٭ٕ ٛ ٚبٗها

َتعًههل بأقههٌ اشبًههل ٚعًتهه٘ي قههاٍ تعههاىل ر ًََِأأب خٍََمْأأذُ اٌْدِأأَّٓ ًَاإِٔأأظَ إِالَّ
ٌَِْقْجُذًُِْد (.)1
ٚتبني اٯ ١ٜقاْْٛاً َٔ ؾهٌ اهلل عع َ ٖٛٚ ٌ ٚهع أزا ٤اٱْػهإ يٛا باته٘
ٚقٝاَ٘ مبا أَط ٙاهلل عع  َٔ ٌ ٚايعباز ٠تهأت ٞايهٓعِ اٱهلٝه ١ايععُٝه١ي ٚتٓهعٍ
امل٥٬ه ١يٓكطت٘ ٚتهَ ٕٛسزاً ٚعْٛاً ي٘ يف َٛا ٗ ١ا٭عساَٚ ٤ؿام اسبٝا ٠ايسْٝاي
ٚتًو آ ١ٜيف ايًاـ ٚايهطّ اٱهلٞي ؾدًل اهلل غبخاْ٘ ايٓاؽ نٜ ٞعبسٙٚي َٚا
إٔ ٜكَٛٛا بايعباز ٠حت ٢تٓعٍ عً ِٗٝاي ناا ٚايٓعِي ٖصا يف ايسْٝا.
َ ٬هٔ عٓهس اهلل عهع
أَا يف اٯخهط ٠ؾهإ ايهٓعِ أنثهط َهٔ إٔ ذبكه ٢ؾهه ً
ٌ ٚي ؾعا ٤قٝس ايك ٚا يتك ٣ٛيف اٯ ١ٜطٜكاً يبًٛؽ املطاتب ايعاي ١ٝيف ايسْٝا
ٚظٗٛض زٚي ١اٱغٚ ّ٬إتػاع غًااْ٘ ٚحهُ٘ي ٚحطظاً ٚأَٓاً َٔ ايعصاب يف
اٯخط٠ي ٚبًػ ١يًؿٛظ بايػعاز ٠ا٭بس ١ٜيف ٓ ١اشبًس.
ٚقس ٜكاٍ ا٤ا اٯ ١ٜايػهابك ١باٱخبهاض عهٔ ْهع ٍٚامل٥٬ههَ ١هٔ غهري قٝهس
ايك ٚايتك ٣ٛمما  ٜسٍ عً ٢عسّ امل٬ظَ ١بني ْعٚهلاٚايتخً ٞبايك ٚايتك٣ٛي
خكٛقاً ٚإٔ ْعٚهلا ضمحٚ ١ؾهٌ َٔ عٓس اهللي ٚازبٛاب َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚيكس نإ خطٚج املػًُني إىل َعطن ١أحس َٔ أبَٗ ٢عاْ ٞايك
ٚايتك٣ٛي ٚقس ٚا ٗٛا إغبص اٍ املٓاؾكني َع نثطتِٗ بك ٚتٛنٌ عً ٢اهلل عع
 ٚههٌي أ ٟإٔ ايك ه ٚايتكهه ٣ٛناْهها َ ٛههٛز ٜٔعٓههس املههَٓ٪ني ٚقههس قههاتًٛا
ٚزاؾعٛا عٔ اٱغٚ ّ٬ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثههاْ :ٞيف اٯٜهه ١زعهه ٠ٛيًُػههًُني ٱربههاش ايكه ٚايتكههًَ ٣ٛههه ١زاُ٥هه١
ٚغع ١ٝثابت ١تهٚ ٕٛاقٚ ١ٝغ٬حاًي ٜٚه ٕٛتكسٜط ٖص ٙاٯ :١ٜبً ٢إٕ تعاٖسمت
َا أْتِ عً َٔ ٘ٝايك ٚايتكٜٚ ٣ٛأتٛنِ َٔ ؾٛضِٖ ٖصا.
()1غٛض ٠ايصاضٜاا .56
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تطٜ ٌٖ ٣ؿرتط امل٥٬ه ١عسّ ايٓع ٍٚيًٓكط ٠إ ٫بكٝس ايكه ٚايتكه٣ٛي

ؾِٗ ٜ ٫رتنَ ٕٛػانِٓٗ يف ايػُا٤ي ٚإْكااعِٗ إىل ايتػبٝذ إ ٫عٓهسَا
ؼبههطظ ٕٚإٔ املههَٓ٪ني َتكٝههس ٕٚبايكهه ٚاشبؿههَ ١ٝههٔ اهلل عههع  ٚههٌي
ازبهٛاب ٫ي ؾهإ امل٥٬هههٜ ١ؿعًهَ ٕٛهها ٜهأَطِٖ اهلل عهع  ٚههٌي ٚيهٝؼ هلههِ
ايؿطط ٚاٱؾرتاط.
 َٔٚؾهٌ اهلل عع  ٌ ٚعًه ِٗٝإٔ ٜهأشٕ هلهِ بهايٓع ٍٚيٓكهط ٠املهَٓ٪ني
ٚاٱْتكههاّ َهههٔ ايهههاؾط ٜٔايهههصٜ ٜٔهه٪ش ٕٚامل٥٬هههه ١بإؾػهههازِٖ يف ا٭ضمي
ٚإع ِْٗ٬اسبهطب عًه ٢املهَٓ٪نيي ؾهإٕ قًها إٕ غههٔ امل٥٬هه ١يف ايػهُا٤ي
ٚؾػاز ايهؿاض يف بكع ١أ  ٚبكهاع َهٔ ا٭ضمي ؾهٝهـ ٜتهأشَ ٣هِٓٗ امل٥٬هه١ي
ازبٛاب َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚعٌ اهلل عع  ٌ ٚقً ١بني امل٥٬هٚ ١اٱْػإ َهٔ غهاع ١خًهل
آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬عٓسَا أخ اهلل امل٥٬ه ١جبعً٘ خًٝؿ ١يف ا٭ضم.
ايثاْْ :ٞؿذ اهلل عع  َٔ ٌ ٚضٚح٘ يف آزّ يته ٕٛيه٘ َٓعيهٚ ١ؾهإٔ بهني
أٌٖ ايػُا ٤ي ٚتتاًهع امل٥٬هه ١إىل إٔ ٜهه ٕٛاٱْػهإ باملطتبه ١ايهص تٓاغهب
َاخك٘ اهلل عع  ٌ ٚب٘ َٔ املكاّ ايطؾٝع بٓؿذ ايطٚح ؾ.٘ٝ
ايثايث :عٌ اهلل عع  ٌ ٚاٱْػإ خًٝؿ ١يف ا٭ضمي  َٔٚخكها٥ل
اشبًٝؿهههه ١ايتخًهههه ٞبايكهههه ٚايتكههههٚ ٣ٛإظٗههههاض اشبهههههٛع ٚاشبؿههههٛع هلل
عع .ٌ ٚ
ايطابع :إحتعا امل٥٬ه ١عً ٢اٱْػإ ٱؾػاز ٙيف ا٭ضم.
اشباَؼ :عٌ اهلل عع  ٌ ٚامل٥٬ه ١ش ٟٚقسضاا ٖا١ً٥ي َٗٓٚا اٱ ٬ع
عً ٢أعُاٍ أٌٖ ا٭ضم حٝث ٜؿا ٤اهلل.
مبعٓ ٢إٕ ؾا ٤اهلل  ٫تاًع امل٥٬ه ١عً ٢أؾعاٍ ايٓاؽ ؾاْٗا  ٫تكسض عً٢
اٱ ٬ع يعع ِٝؾهٌ اهلل عع  ٌ ٚعً ٢ايٓاؽي  َٔ ٖٛٚخكا٥ل ْؿذ اهلل
ايطٚح يف آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬بإٔ أنطّ اهلل عع  ٌ ٚاٱْػإي ٚغرت عً ٘ٝؾعً٘ي
ؾ ٬تاًع امل٥٬ه ١عً ٢أؾعاي٘ إ ٫إٔ ٜؿا ٤اهلل عع .ٌ ٚ
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يكس أْعِ اهلل عع  ٌ ٚعً ٢ايٓاؽ بايعً ١ايػا ١ٝ٥شبًكِٗ  ٖٞٚايعبهاز٠ي
ؾًٝؼ َٔ حكط ٭ ٓاؽ امل دًٛقاا ٚعامل املُهٓااي ٚخل اهلل عع ٌ ٚ
ايٓاؽ بإٔ خًكِٗ يعبازت٘  ٚاعت٘ي ٚعُاض ٠ا٭ضم مبٓا ات٘ ٚشنهطٙي َٚهٔ
 ٙٛ ٚايطمح ١يف املكاّ أَٛض:
ا٭ :ٍٚايعبههاز ٠ؾههطم عًهه ٢ايط ههاٍ ٚايٓػهها٤ي ٚعههسّ إغههتثٓا ٤املههطأ ٠أٚ
تكػهه ِٝايؿههطا٥ض بًخههاظ ايههصنٛضٚ ٠ا٭ْٛثهه ١أ ٚايهههعـ ٚايكهه٠ٛي أ ٚايػٓ ه٢
ٚايؿكط أ ٚايتبا ٜٔيف ايعَإ ٚاملهإي ٚقخب ١ا٭ْبٝاٚ ٤اٱْتػهاب هلهِي بهٌ
ا٤ا اشبااباا ايتهًٝؿ ١ٝبعطم ٚاحس يًٓاؽ يٝعاً.
ايثههاْ :ٞيكههس أنههطّ اهلل عههع  ٚههٌ املػههًُني بتهاَههٌ ايؿههطٜع١ي ٚأحهههاّ
اسبٚ ٍ٬اسبطاّي ٚايػٓٔ ايٓاغد١ي ٚايص  ٫تتعطم يًتبسٚ ٌٜايتػٝري إىل ّٜٛ
ايكٝاَ.١
ايثايث :إعاْه ١املػهًُني عًه ٢أزا ٤ايؿهطا٥ض ٚايعبهازاا بايهٝؿٝه ١ايهص
ٜطٜسٖا اهلل عع .ٌ ٚ
 ٙٛ ٚ َٔٚاٱعاْْ ١ع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكطتِٗ نُها يف ٖهص ٙاٯٜه ١ايهطميه١ي

ؾٝؿٝس ازبُع بني اٯ ١ٜضبٌ ايبخث ٚبني قٛي٘ تعاىل ر ًََِب خٍََمْذُ اٌْدَِّٓ ًَاإِٔظَ
إِالَّ ٌَِْقْجُذًُِْد ()1ي أَٛضاً:

ا٭ :ٍٚإٕ إضاز ٠اهلل عع  ٌ ٚبعباز ٠ايٓاؽ ي٘ أَط َتكٌ َٚػتسِٜي ٫ٚ

ٜٓخكط بأ ٍٚاشبًلي أ ٟإٔ قٛي٘ تعاىل رَِب خٍََمْذُد أَط إعب٬يَٓ ٞبػط عً٢

يٝههع ا٭ ٝههاٍ ٚا٭ظَٓهه١ي ٜٓ٫ٚخكههط جبٝههٌ ز ٕٚآخههطي أ ٚأَهه ١زٕٚ
غريٖا.
ايثهآَْ :ٞههع ايهؿهاض َههٔ ضباضبهه ١املػهًُني مبهها ٜههط يف أقههٌ ايعبههاز ٠يف
ا٭ضمي ٛ ٚ َ٘ٓٚز ؾٚ ١٦أَ ١تعبس اهلل ٚإعبكاض اٱميإ بٗاي نُا يف َٛغ٢
()1غٛض ٠ايصاضٜاا .56
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عً ٘ٝايػٚ ّ٬بق إغطاٌٝ٥ي عٓسَا يكٛا أؾس ايعصاب َٔ ؾطعٓ ٚ ٕٛهٛزٙي
ؾًهِ ٜهَ٪طٚا مبخاضبهه ١ؾطعهٕٛي بههٌ أَهطِٖ اهلل بهاشبطٚج َههٔ َكهطي ٚيهههٔ
ؾطعهه ٕٛمل ٜرتنٗههِ ٚؾههأِْٗ خكٛق هاً بعههس إٔ ضأ ٣اٯٜههاا ايبههاٖطاا َههٔ
َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ؾدطج جبٛٝف عع ١ُٝيًخام بِٗ ٚقهس شنهط إٔ ؾطعهٕٛ
إتبع َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬ق َ٘ٛبأيـ أيـ حكإ إًَٔٛٝ ٟي مما ٜسٍ عًه٢
نثطٛٝ ٠ؾ٘ي ٚععع بق إغطا ٌٝ٥عٔ ايسؾاع عٔ أْؿػِٗ.
ؾأْعِ اهلل عع  ٚهٌ عًه ٢بهق إغهطا ٌٝ٥بعبهٛض ايبخهط بؿًكه٘ ٚإْكػهاَ٘
قػُني يٝػري بٓ ٛإغطا ٌٝ٥عً ٢ايٝابػٚ ١غط ايبخطي ٜٚػطم ؾطعٛٓ ٚ ٕٛزٙ
يف أيِٝي يٝتعاٖس َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬ايكاسب َٔ ٕٛبق إغطا ٌٝ٥عباز ٠اهلل
يف ا٭ضمي ٜٚأت ٞعٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬بطغايت٘ يبق إغهطاَ ٌٝ٥هٔ بعهسي ثهِ
ناْا ؾرت َٔ ٠ايطغٌ.
ؾٝبعث اهلل ايٓيب ضبُس ًا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِ بايؿهطٜع ١ايػهُخا٤
املتهاًَ١ي ٚناْا بعثت٘ يف َهه ١املهطَه١ي ٚملها آَهٔ به٘ أٖهٌ بٝته٘ ٚعهسز َهٔ
ايط اٍ ٚايٓػا٤ي قاّ ايهؿاض بإٜصاٚ ٘٥ضباضبته٘ ٚأقهخاب٘ ؾإختهاضٚا اهلعهط٠
يتهٚ ٕٛغ ١ًٝيًٓعا َٔ ٠ايك ّٛايعاملنيي َٓٚاغهب ١يًهسع ٠ٛا٭عهِ ٚا٭ٚغهع
يٲغّ٬ي َٚكسَه ١يبٓها ٤ايسٚيه ١اٱغه١َٝ٬ي ٚإزضاى ايهؿهاض ٚايؿاغهكني َها
ٜٛا ٘ َكاَاتِٗ ٚؾأِْٗ  َٔ ًًَِٗٚاشباط ٚا٭ش.٣
إش أقبخا ٜثطب ْٛا ٠ايسٚي ١اٱغ١َٝ٬ي ٚنإ اسبهِ ؾٗٝا يطغ ٍٛاهلل

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأظٗهط ا٭ْكهاض اٱٜثهاضي َٚؿهاٖ ِٝا٭خه٠ٛ
اٱمياْ ١ٝيف إغتكباهلِ يًُٗا طٜٔي ؾعحـ ايهؿاض جبٛٝف عع ١ُٝقٛاَٗا
أيـ ض ٌ عب ٛاملسٜ ِٖٚ ١ٜٓعًُ ٕٛإٔ عسز املػًُني قًٝهٌي ٖٚهِ يف حهاٍ
َٔ ايهعـ ٚائٖٛي ؾأضازٚا ايكها ٤عً ٢اٱغّ٬ي َٓٚع زخه ٍٛا٭ؾهطاز
ٚايكبا ٌ٥ؾ.٘ٝ
ؾهاْا َعطن ١بسضي يٝأتْ ٞكط اهلل يًُػًُني َٔ عَُٛاا اٯٜه ١أعهٙ٬

ايص تبني عً ١خًل ا زبٔ ٚاٱْؼي ٜٚؿٝس ازبُع بني قٛي٘ تعاىل رٌَمَذْ َٔصَشَوُُْ اٌٍَّوُ
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ا٭ْ :ٍٚكط اهلل املَٓ٪ني نٜٛ ٞاظبٛا عً ٢اعت٘  ٚاع ١ضغٛي٘.
ايثاْ :ٞايٓكط يف بسض َكسَ ١يعباز ٠ا٭ ٝاٍ اي٬حك َٔ ١املػًُني هلل عع
.ٌ ٚ
ايثايث :إْتكاّ اهلل ع ع  َٔ ٌ ٚايصٜ ٜٔػع ٕٛبايػٝـ ٚايك ٠ٛملٓع عباز٠
اهلل يف ا٭ضم.
ايطابع :إشا ناْا ؾ ١٦تٓؿطز بعباز ٠اهلل بني أٌٖ ا٭ضمي ؾ ٬تػتاٝع أ١ٜ
ق ٠ٛيف ايه ٕٛإٔ تكه ٞعًِٗٝي ٚيهٔ قطٜؿاً مل تتعغ مما أقابٗا  ّٜٛبسض َٔ
اشبػاض ٠ازبػ١ُٝي ٚدبً ٞآٜاا ايع ٕٛاٱهل ٞيًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚاملَٓ٪ني.
ؾعحؿا قطٜـ َط ٠أخط ٣ملعطن ١أحس ٚإغتسض ِٗ اهلل عهع  ٚهٌ بهإٔ
عٌ هلِ ايهط ٠عً ٢املَٓ٪ني بػبب قكٛض َٔ ايطَهاٚ ٠ؾهتخِٗ يثػهطْ ٠ؿهص

َٓٗا املؿطنٕٛي ؾهاْها آٜه ١يف ْبه ٠ٛضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ
بك ٚ ٙؾعاعت٘ ٚبكا ٘٥يف َٛنع٘ إىل إٔ إ تُع امل َٕٛٓ٪إي٘ٝي يتهٕٛ

قؿخَ ١ؿطق ١يف تأضٜذ اٱغَ َٔ ٖٛٚ ّ٬كازٜل قٛي٘ تعاىل رًََِب أَسْعٍَْنَبنَ إِالَّ
سَحَّْخً ٌٍِْقَبٌَِّنيَد

()2

٭ٕ املَٓ٪ني َٔ أقخاب٘ إغتااعٛا ايتساضى ٚايط هٛع

إىل غاح ١املعطن ١٭ْه٘ قهابط يف َهاْه٘ يف غهاح ١املعطنه١ي مل ٜػهازضٙي
ٚنإ ٜط  ٛامل سز َٔ عٓس اهللي يٓٝهعٍ امل٥٬هه١ي ٜٚط هع املَٓ٪هٕٛي ٜٗٓٚهعّ
ايهاؾط.ٕٚ
مل ٜهٔ عً ٢غاذ ا٭ضم غاعتٗا َٔ ؾ ١٦يًُػهًُني إ ٫ضغه ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ٖٛٚيف أؾس ا٭حهٛاٍ ؼبهٝط به٘ ايهؿهاض َهٔ نهٌ
ازبٗااي ٚيٝؼ بٚ ٘ٓٝبني أغًختِٗ ٚنٝسِٖ حا ب أَ ٚاْع إ ٫ضمح ١اهللي
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .123
()2غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
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ؾِٗ عً ٢بعس خاٛاا َٓ٘ تكً٘ اسبعاضٚ ٠ايطَذ ٚايػِٗ ٚنهطب٘ أحهس
ايهؿاض بايعُٛزي ٚقس نػطا ضباعٝت٘ ٦َٜٛص.
ٚيهٔ قاْْٛاً ؼبهِ ا٭ضم  ٖٛٚعباز ٠ايٓاؽ هلل عع  ٚهٌ ٚدبًها
أغباب حؿغ غٓٔ ايعباز ٠يف ا٭ضم بػ ١َ٬ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚاملَٓ٪ني  ّٜٛأحسي بؿهٌ اهلل عع ْٚ ٌ ٚع ٍٚامل٥٬هَ ١سزاً ٚعً ْٛا
يًُػًُنيي يٝدطج اٱغ ّ٬قٜٛاً ٚأنثط َٓع١ي ؾتؿٝع أخباض َعاضى اٱغهّ٬
يف أض ا ٤ازبعٜطٚ ٠حٛايٗٝاي ٚؼبطم ايٓاؽ عً ٢اٱْكاا ملعععاا ايٓيب
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚآٜاا ْبٛت٘ي َٓ َٔ ٖٛٚاؾع ْع ٍٚامل٥٬هه١
يٓكط املػًُنيي ٜٓ ٌٖ ٚخكط ْكط اهلل عع  ٌ ٚيًَُٓ٪ني مبا إشا نهاْٛا ؾ٦ه١
ٚياع ١يف بكع ١ضبكٛض َٔ ٠ا٭ضمي ازبٛاب ٫ي ي:ٙٛ ٛ
ا٭ :ٍٚيكس أضاز اهلل عع  ٌ ٚيًٓاؽ إٔ ٜعبس.ٙٚ
ايثههاَْ :ٞههٔ أمسهها ٤اهلل تعههاىل (ايؿههانط) ( ٚايؿهههٛض) ٚؾهههط ٙتعههاىل
يًَُٓ٪ني أعِ َٔ إٔ ٜٓخكط بعامل اٯخط ٠بٌ ٜؿٌُ اسبٝا ٠ايسْٝاي َٚا ميهٔ
إٔ ْػههُ ٘ٝايؿهههط ايعا ههٌي َٓٚهه٘ ْكههط املههَٓ٪ني يف َعههاضنِٗ َههع ايهؿههاض
ٚاملؿطنني.
ايثايث:

اْ ٤كط اهلل عع  ٌ ٚيًُػًُني يف َعطن ١بسض َٔ باب املثاٍ

ا٭َثٌ ٚيٝؼ اسبكطي ٚيري  ٛاملػًُْ ٕٛكط اهلل عع  ٌ ٚيف حاٍ اسبطب

ٚايػههًِي يههصا هها ٤قٛيهه٘ تعههاىل رٌَمَ أذْ َٔصَ أشَوُُْ اٌٍَّ أوُ ثِجَ أذْسٍد ( )1ي بكههٝػ ١اشباههاب
يًُههَٓ٪ني يٝههه ٕٛبؿههاضٚ ٠قاْ ْٛهاً ثابت هاً يف ْكههطِٖ عًهه ٢ايهؿههاض يف َعههاضى
اٱغ ّ٬اي٬حك.١

ػلن املٌاسثح
ٚضزا َاز( ٠ق ) يف آٜاا نثري٠ي َ ٖٞٚسضغ ١يف ا٭خ٬م ٚايتك٣ٛي

ٚغب ٌٝيًك٬ح ايعاّي  ٚا ٤يؿغ (تك ٚا)
َٓٗا َتؿابٗ ١يف أَٛض:
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .123
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ا٭ :ٍٚازبًُ ١ايؿط ١ٝي ٚاسبث عً ٢ايك .
ايثاْ :ٞإذباز أزا ٠ايؿطط (إٔ) يف ايث٬ث.١
ايثايث :قٝػ ١اشبااب ٚيٝؼ ؾٗٝا ن ّ٬يًػا٥ب.
ايطابع :تعٝني ازبٗ ١ايص ربا بٗا اٯٜاا ايث٬ث ِٖٚ ١امل َٕٛٓ٪ببعث ١ايٓيب
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ عٓس اهلل عع .ٌ ٚ

اشباَؼ :إقرتإ َٛنٛع ايك بايتك ٣ٛرًإِْْ رَصْجِشًُا ًَرَزَّمٌُاد.
ايػازؽ :تكسّ ا٭َط بايك عً ٢ا٭َط بايتك ٣ٛيف اٯٜاا ايث٬ث.١
ايػابع :ايتؿاب٘ يف ايًؿغ.
ايثأَ :قٝػ ١ازبُع يف اٯٜاا ايث٬ث.١
ايتاغع :صب ٧اٯٜاا ايث٬ث ١يف غٛض ٠آ ٍ عُطإي ٚتًو آ ١ٜإععاظٜه ١يف

ايكطإٓ ٚأغطاض ْعهِ اٯٜهاا ؾٝه٘ي ؾًهِ ٜهطز قٛيه٘ تعهاىل رًإِْْ رَصْأجِشًُا

ًَرَزَّمُأأٌاد إ ٫يف ٖههص ٙايػههٛض٠ي ٚيههث٬ث َههطاا ٚنًههٗا يف ايٓكههـ ايثههاَْ ٞههٔ
ايػٛض.)1(٠
 َٔ ٌٖٚقً ١بني ٖص ٙاٯٜاا ازبٛاب ْعِ ؾإ ايكً ١بُٗٓٝا يف املٛنٛع
ٚاسبهِ  ٖٛٚأَط ٜػتكطأ َٔ  ٙٛ ٚايتؿاب٘ ٚاٱذباز أعٙ٬ي  َ٘ٓٚبٝإ قإْٛ
ثابا يف اسبٝا ٠ايسْٝا ْ ٔ ٚ َٔ ٖٛٚؿػ٘ عً ٢إتٝإ ايؿطا٥ض ٚايٛا بهااي
اع ١هلل عع ٚ ٌ ٚإ تٓب َاْٗ ٢عٓ٘.
ؾاْ٘ يف حؿغ ٚغ َٔ ١َ٬ايؿط ٚايهطض ايصٜ ٟأت َٔ ٞايهؿاضي ٚٚاقٝه١
َٔ اٯؾاا ٚاملها٥س ايص ٜسبطْٗٚا يًَُٓ ٪نيي ثِ إٔ ايك ٚايتكه ٣ٛأؾههٌ
غب ٌٝيبعهث اسبهعٕ ٚا٭غه ٢يف قًهب ايعهسٚي ٭ُْٗها َهٔ أمسه ٢ا٭خه٬م
اسبُٝسٚ ٠ايؿها ٌ٥ايص ٜتخً ٢بٗا اٱْػإي ٜٓ٫ٚخكط أثط ايك ٚايتك٣ٛ
عً ٢ايعس ٚحبعْ٘ بٌ تأت ٞيف ٛي٘ ايسع ٠ٛإىل اٱغٚ ّ٬حث ايهؿهاض عًه٢
اٱقتسا ٤باملػًُني يف اٱميإ ب اهلل عع ٚ ٌ ٚايتكسٜل بٓب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايصْ ٟعٍ امل٥٬ه ١يٓكطت٘.
( )1اٯٜاا .186/125/120
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ؾُٔ ٜهٔ يف ؾو يف ايٓب ٠ٛأ ٚيف امل٥٬هٚ ١ايٛحْٚ ٞكهط ٠امل٥٬هه ١ؾكهس
إ تُعا نًٗا يف َعطن ١أحس َطٚ ٠احس ٠ياطز أؾطاز ٖهصا ايؿهوي  ٚهصب
ايٓاؽ يٲغّ٬ي يٝه ٕٛايتدؿٝـ ععُٝهاً عًه ٢املهَٓ٪ني ايهص ٜٔخط هٛا إىل
َعطن ١أحس بإٔ ٜكاتٌ امل٥٬هَ ١عِٗي ٖٚصا ايكتاٍ زع ٠ٛيًٓاؽ يٲغ ّ٬ؾإ
قَ ٌٝع نثط٠ي ٚدبً ٞاٯٜاا  ّٜٛبسض ٚأحس ملاشا مل ٜػهًِ ايهؿهاض أ ٚؾهاط
َِٓٗ ٦َٜٛصي ٚازبٛاب َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚػبعٌ اٱقطاض عً ٢ايهؿط غؿا ٠ٚعً ٢ايبكا٥ط ٚميٓع اٱْػإ َٔ
ايتسبط اٯْ ٞيف اٯٜاا.
ايثاْ:ٞ

ا ٤نؿاض قطٜـ يًكتاٍ ْٚؿٛغِٗ ممًه ٠٤ٛغٝعهاً ٚحػهساً ٚبػهه ًا

يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملػًُني.
ايثايث :ظٗطا َٓاؾع ٚآثاض املعععاا ْٚهع ٍٚامل٥٬هه ١عًه ٢ايهؿهاض َهٔ
ٗاا:
ا٭ٚىل :بعث ايؿعع ٚايكٓٛط يف ْؿٛغِٗ.
ايثاْ :١ٝحك ٍٛايؿطقٚ ١اٱخت٬ف ب.ِٗٓٝ
ايثايث :زخٛهلِ يف اٱغّ٬ي ٚي ٛبعهس حهنيي ؾُها إٔ ظحهـ املَٓ٪هٕٛ
بإَاَهه ١ايههٓيب ضبُههس قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ عبههَ ٛههه ١حتهه ٢زخًٖٛهها
ؾاذبني َٔ غري َكا ١َٚأ ٚتكهس َهٔ أٚي٦هو ايهص ٟتههطض صبٝه ِٖ٪بهازبٛٝف
ايعع ١ُٝإىل املس ١ٜٓيكتٌ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِ ٚاملٗها طٜٔ
ٚا٭ْكهههههاض يٝهههههه ٕٛتكهههههسٜط اٯٜهههههٚ ( ١إ تكههه ه ٚا ٚتتكهههههٛا غهههههٝأتٛنِ
َػًُني) ٜٚكسم عً ٢إغ ِٖٚ َِٗ٬يف َه ١عَُٛاا اٱتٝإ ٚأِْٗ اٚ٤ا
َػًُني.
 ٚا٤ا اٯٜاا ايث٬ث َٔ ١غٛض ٠آٍ عُطإ ٚايص تتهُٔ إؾرتاط ايك
ٚايتك ٣ٛيف ايتخصٜط َٔ نٝس ايهؿاض ٚاٱخباض عٔ ض ٛع٘ إىل عبٛضِٖ ٚعسّ
إنههطاضِٖ باملػههًُنيي ٚايبؿههاض ٠يًُػههًُني بهها٭َٔ ٚايػههَ ١َ٬ههٔ ايهٝههس
ٚايتٛق َ٘ٓ ٞبايتُػو بااع ١اهلل ٚضغٛي٘.
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ا٤ا اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝقطؼب ١بؿط  ١ٝنٌ َٔ ايك ٚايتكٚ ٣ٛعسّ نؿا١ٜ
أحسُٖاي ٜٚسٍ عً ٢املػاٜط ٠بُٗٓٝا يف املكاّ أَطإ:
ا٭ :ٍٚشنط نٌ ؾطز َٓٗا باٱغِ ٚايتعٝني.
ايثاْ :ٞصب ٧حطف ايعاـ (ايٛا )ٚبُٗٓٝا.
ٚقس ٜهتؿ ٞأحسِٖ بايتكٜٚ ٣ٛك ٍٛإٕ ايك َٔ ايتكٜ٫ٚ ٣ٛبًؼ ايعبهس
َطاتب ايتك ٣ٛإ ٫بايك ي ٜٚهتؿ ٞآخط بايك ٜٚك ٍٛإْ٘ َطآ ٠عً ٢ايتك٣ٛي
ٜ ٫ٚػتاٝع اٱْػإ إٔ ٜك عً ٢ا٭ش ٣يف ٓب اهلل إ ٫٭ْ٘ َتل ٚؽبؿ٢
اهلل يف ايػٝب.
ؾعا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜايهطمي ١يسؾع ِٖٚي َٓٚع ايًبؼ ٚاشبًطي  ٖٞٚضمح١
باملػًُني َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚإضتكا ٤املػًُني يف َطاتب ايٝكني.
ايثههاْ :ٞتؿكهه٘ املػههًُني يف ايههسَٚ ٜٔعطؾههَٛ ١نههٛع ١ٝنههٌ َههٔ ايكهه
ٚايتك٣ٛي ٚعسّ إ عا ٤أحسُٖا عٔ اٯخط يف َكاّ ْكط ٠امل٥٬هٚ ١صب ٧املسز
َٔ عٓس اهلل عع .ٌ ٚ
ايثايث :بٝإ حا ه ١املػهًُني إىل ايكه ٚحهبؼ ايهٓؿؼ عهٔ ازبهعع يف
َٝاز ٜٔايكتاٍ.
ايطابع :نطٚض ٠اشبؿ َٔ ١ٝاهلل عع .ٌ ٚ
اشباَؼ :صب ٧ايؿطط عْٛاً يًُػًُني يف أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا.
ايػازؽ :بٝإ حكٝك ٖٞٚ ١إٔ املػهًُني قهازض ٕٚعًه ٢ايتخًه ٞبايكه
ٚايتك ٣ٛيف ٚقا ٚاحس.
ايػابع :زع ٠ٛايٓاؽ يسخ ٍٛاٱغ ّ٬٭ْ٘ ز ٜٔايك ي ٚز ٜٔاشبؿَٔ ١ٝ
اهلل عع .ٌ ٚ
ايثأَ :حث أ ٝاٍ املػًُني عً ٢ايتكٝس بآزاب ايكه ٚايتكه ٣ٛض ها٤
املسز ٚايع َٔ ٕٛعٓس اهلل عع .ٌ ٚ
ايتاغع :تك ١ٜٛقًٛب املػًُني.
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ايعاؾط :تثبٝا املػًُني يف َٓاظٍ اٱميإي ٚبعث ايٝأؽ يف قًٛب ايهؿاض
ٚايؿاغكني َٔ حك ٍٛإضتساز عٓس عسز َٔ املػًُني.
اسباز ٟعؿط :بعث اسبػطٚ ٠ايٓساَ ١يف ْؿٛؽ املٓاؾكني ايص ٜٔإغبعيٛا يف
اياطٜل بني املس ١ٜٓاملٓٛضٚ ٠أحسي ؾكس قاٍ ضأؽ ايٓؿام عبساهلل بهٔ أبه ٞبهٔ
غً :ٍٛعْ ّ٬كتٌ أْؿػٓا) يف حث يًٓاؽ يًط ٛع عٔ ايكتاٍي ؾط ع بٓخهٛ
ثًث ٝـ املػهًُنيي يٝخطَهٛا َهٔ ْعُه ١ععُٝه ١ؾهاظ بٗها املَٓ٪ه ٕٛايهصٜٔ
خط ٛا إىل َعطن ١أحس َٔ بني أٌٖ ا٭ضمي ٖٚص ٙايٓعُ ١عً:ٙٛ ٚ ٢
ا٭ :ٍٚاشبطٚج إىل قتاٍ ايهؿاض ٚاملؿطنني.
ايثاْ :ٞزخ ٍٛغاح ١امل عطنَ ١ع قًٚ ١نعـي يف َكابٌ نثطٚ ٠ق ٠ٛؾٛن١
ايعس.ٚ
ايثايث :ناْها املعطنه ١يف بساٜه ١اٱغهّ٬ي َٚها ؾٝه٘ َهٔ َعهاْ ٞايعٜهاز٠
ٚا٭غ ٠ٛاسبػٓ.١
ايطابع:اشبطٚج إىل املعطن ١بإَاَ ١ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِي
ٚذبا قٝازت٘ ٚأَطت٘.
اشبههاَؼَٛ :ا ٗهه ١إْػههخاب املٓههاؾكني بايك ه ي ٚعههسّ ضبانههاتِٗ بػهه٤ٛ
ؾعًِٗ.
ايػازؽ :ايؿٛظ بايع َٔ ٕٛايػُا٤ي ْٚكط ٠امل٥٬ه١ي ٭ٕ ٖهص ٙايٓكهط٠
إعب٬يٚ ١ٝته ٕٛعً:ٙٛ ٚ ٢
ا٭ْ :ٍٚكط ٠امل٥٬ه ١يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثاْ :ٞصب ٧امل٥٬هَ ١سزاً يًَُٓ٪ني ايص ٜٔخط ٛا يًكتاٍ.
ايثايث :امل٥٬ه ١ع ٕٛيهٌ َ َٔ َٔ٪أٌٖ أحس.
ايطابع:

اَ ٤سز امل٥٬ه ١عْٛاً ْٚكط ٠يًُػًُني ٚاملػًُاا ايص ٜٔبكٛا

يف املس.١ٜٓ
اشباَؼْ :كط ٠امل٥٬ه ١يٲغَٚ ّ٬باز.٘٥
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ايػازؽ :يكس ْعٍ امل٥٬ه ١يٓكط ٠ايٓب٠ٛي ٚبكا ٤يٛا ٤ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َطؾٛعاً عايٝاً إىل  ّٜٛايكٝاَ١ي ٚؼبتٌُ ذبً ٞاملَٓ٪ني بايك
ٚايتكٖٛ ٚ ٣ٛاً:
ا٭ :ٍٚنؿا ١ٜذبً ٞؾطٜل َٔ املػًُني بايك ي ٚؾطٜل آخط بايتك.٣ٛ
ايثاْ :ٞاٱ عا ٤بإَتثاٍ ؾاط َٔ املػًُني ٭حهاّ ٖص ٙاٯٚ ١ٜإظٗاضِٖ
ايك ٚايتك.٣ٛ
ايثايث :اٱنتؿا ٤بأحس ايؿط ني ايك ٚايتك ٣ٛيٓع ٍٚامل٥٬ه.١
ايطابع :إعب٬ي  ١ٝايؿهططي ٚيهع ّٚذبًه ٞنهٌ َهَ َٔ٪هٔ املهَٓ٪ني بايكه
ٚايتكَ ٣ٛعاً نُكسَ ١يٓع ٍٚامل٥٬ه.١
اشباَؼ :حك ٍٛقطف ايابٝع١ي ٚنؿا ١ٜاملػُ٢ي ؾٝهؿ ٞتكٝس ْؿهط َهٔ
نباض ايكخاب ١بايك ٚايتك ٣ٛيٓع ٍٚامل٥٬ه١ي  ٖٛٚأَط َتخكل أقهً٬ي ممها
ٜعق حتُْ ١ٝع ٍٚامل٥٬هٚ ١بٝإ ايًاـ اٱهل ٞباملػًُنيي بإٔ ٜتؿهٌ اهلل
عع  ٌ ٚجبعٌ ؾطط عً ٢املػًُني يٓع ٍٚامل٥٬ه١ي ٖٚهصا ايؿهطط َ ٛهٛز
أق ً٬عٓسِٖ.
ٚايكخٝذ ٖ ٛايطابع ي:ٙٛ ٛ
ا٭ :ٍٚأقاي ١اٱ ٬م.
ايثاْ :ٞإؾاز ٠ايعُٚ ّٛمش ٍٛا٭َط يهٌ ؾطز َٔ املَٓ٪ني يف أحس.
ايثايههث :بٝههإ قههاْ ٕٛثابهها ٚإ امل٥٬ههه ٫ ١تٓههعٍ إ  ٫يٓكههط ٠املههَٓ٪ني
ايكابط ٜٔاملتكني.
ايطابههع :إضاز ٠إضتكهها ٤املػههًُني يف َطاتههب ايههٝكني عًهه ٢عبهه ٛايعُههّٛ
اٱغتػطاق.ٞ
 َٔٚاٯٜاا إ غٛض ٠ايبكط ٠إبتسأا بصنط املهتكني ٚإٔ يف ْهع ٍٚايكهطإٓ

ظٜاز ٠هلس ٣املتكني قاٍ تعاىل ر رٌَِهَ اٌْىِزَأبةُ الَ سَّْأتَ فِْأوِ ىُأذًٍ ٌٍُِّْأزَّمِنيَد()1ي

ٚؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢إٔ ايكطإٓ ًَ ُٜٞٓه ١ايتك ٣ٛعٓس املػًُنيي ٚإٔ ْع ٍٚآٜاا
()1غٛض ٠ايبكط.2 ٠
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ايكطإٓ َكسَ ١يٓع ٍٚامل٥٬ه١ي ٚتًو حكٝك ١مل ٜؿأ هلا ايٓاؽي ٚي ٛأزضنٗا
نؿاض قطٜـ ملا ٚض ٛا أْؿػِٗ َ َٔٚعِٗ َٔ ايكباٚ ٌ٥ا٭حابٝـ يف ايتعسٟ
عً ٢اٱغٚ ّ٬املػًُنيي ٚضباٚي ١اٱ ٗاظ عً.ِٗٝ
ؾكس ا٤ا قطٜـ يًكها ٤عٌ اٱغّ٬ي ٚمل ٜعًُٛا إٔ ا٭َ ١ايص تتكٝس
بايك ٚايتك ٫ ٣ٛتػتاٝع ق ٠ٛإٔ دبٗع أ ٚتكه ٞعًٗٝايٚ .ؾ ٘ٝبٝإ يكإْٛ
َٔ اٱضاز ٠ايته ٖٛٚ ١ٜٝٓٛإٔ املَٓ٪ني ايصٜ ٜٔتخً ٕٛبايك ٚايتك ٣ٛتٓهعٍ
امل٥٬ه ١يٓكطتِٗ ٚإعاْتِٗ.
ٚقههخٝذ إٔ اٯٜهه ١تؿٝه س ايؿههطط ٚزعهه ٠ٛاملػههًُني إىل إقهه٬ح ايٓؿههٛؽ
ٚايؿعٌ يتًك ٞاملسز ايػُاٟٚي ٚيهٔ ٖصا ايؿطط ضمحٚ ١ضأؾ ١بِٗي ٚبؿاض٠
ايٓكط ٚايعؿط عً ٢ايهؿاضي ٖٓٚاى ؾٛاٖس تأضؽب ١ٝنثري ٠تتخسث عٔ ْكط٠
ٛٝف ًَٛٚى يػريِٖ َع ؾطم ؾطٚط قعب ١عً ٢املػهتػٝث بٗهِ ٚايهصٟ
ٜط َ ٛسزِٖ غٛا ٤مبًو أضام أ  ٚغًب ؾاط َٔ املًهو ٚعبهَ ٙٛهع عهسّ
ايكاع باٱْتؿاع َٔ املسزي ٚإٕ إْتؿعٛا َٓ٘ ؾاْ٘ أَط ضبسٚزي أَا َسز امل٥٬ه١
ؾاْ٘ ٜتكـ بأَٛض:
ا٭ :ٍٚعٛز ٠ايٓؿع َٔ ايؿطط يًَُٓ٪ني أْؿػِٗي ؾ ٬ؼبتاج امل٥٬هَٔ ١
املػًُني ؾ٦ٝاًي ٚاهلل عع  ٖٛ ٌ ٚايػق عٔ ايعاملني  ٖٛٚايص ٟتؿهٌ بإْعاٍ
امل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪ني.

ايثاْ٪ٜ :ٞز ٟحهٛض امل٥٬ه ١إىل ْكهط ٠املهَٓ٪ني عًه ٢عبه ٛايكاهع
ٚازبعّ.
ايثايثٜ :اطز ْع ٍٚامل٥٬ه ١ايٚ ِٖٛايؿو بايػاٜاا اسبُٝس ٠ايص ٜكاتٌ
َٔ أ ًٗا املػًُٕٛي ؾٓعٚهلِ َسزاً ٜعق إٔ ْب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيه٘
ٚغًِ حل ٚقسمي ٚإ املػ ًُني إختاضٚا غب ٌٝاسبهل ٚايطؾهاز بهسخٛهلِ
اٱغ.ّ٬
ايطابع :يٝؼ يٓع ٍٚامل٥٬ههَ ١هسز ًا إ ٫ؾهطط ايكه ٚايتكه ٣ٛعًه ٢عبهٛ

اٱ تُاع ٚاٱؾرتاى ٚايتساخٌي ٚيف إ تُاعُٗا يف املكاّ ربؿٝهـ عهٔ
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املػههًُنيي ؾهههٌ ٚاحههس َُٓٗهها طٜههل ٚٚاغهها ١يٰخههطي ؾايك ه عههٕٛ
يًُػًُني يبًٛؽ َطاتب ايتك.٣ٛ
ٚايتك ٣ٛغهبب يٓٝهٌ زض هاا ايكهابطٜٔي ٚٚاقٝهَ ١هٔ املعاقهٖٚ ٞهصا
ايتدؿٝههـ ٚنهه ٕٛأحههسُٖا َههسزاً ي ٛههٛز اٯخههط َههٔ أغههطاض إ تُاعُٗهها يف
املكاّي يٝهْ ٕٛع ٍٚاملٌ ا٥ههَ ١هسز ًا يتُٓٝهًَ ١هه ١ايكه ٚايتكه٣ٛي ؾتٓتٗهٞ
املعطن ١يف غاعاا ٚيهٔ َٓاؾع ٚبطناا املسز املًهٛت ٞبام إىل  ّٜٛايكٝاَ.١

حبث ػمائدٌ

تبعث نٌ نًَُٛٚ ١نٛع يف ٖص ٙاٯ ١ٜايعع يف ْؿٛؽ املػًُني ٚدبعًِٗ
ٜؿعط ٕٚمبا هلِ َٔ ايؿإٔ ٚاملكاّ ايهط ِٜعٓس اهللي ٜٚت ٕٛٗ ٛاىل اهلل تعاىل
بايؿهط ٚايثٓا٤ي عًَ ٢ا حباِٖ َٔ ْعُ ١ا٭َٔ ٚايػ َٔ ١َ٬آثهاض ٚأنهطاض
عٛز ٠ايهؿاض يًكتاٍي ٚؼبل يًُػًُني إٔ ٜتد صٚا َٔ ٖص ٙاٯْ ّٜٛٚ ١ٜعٚهلا
عٝساً خاقاً مبٛنٛع طبكٛم ٖ ٛايػ َٔ ١َ٬عٛز ٠ايهؿاض يًكتاٍي ٚذبتٌُ
اٯٗ ٚ ١ٜني:
ا٭ :ٍٚإختكاقٗا مبعطن ١أحسي ٚعٛز ٠نؿاض قطٜـ اىل ايكتاٍ.
ايثاْ :ٞتؿٌُ اٯ ١ٜعٛز ٠نؿاض قطٜـ ٚ َٔٚاٖ٫هِ اىل املعطنهٚ ١غهٛح
ايكتاٍ.
ايثايث :إضاز ٠اٱ ه٬م ٚمشه ٍٛاٯٜه ١يههٌ حها٫ا عهٛز ٠ايهؿهاض اىل
ايكتاٍ.
ٚايكسض املتهٝكٔ ٖه ٛا٭ ٍٚا ٫اْه٘  ٫ميٓهع َهٔ ايعُهٚ ّٛايؿهُ ٍٛيععهِٝ
ايؿهٌ اٱهلٚ ٞيٛحس ٠املٛنهٛع يف تٓكهٝذ املٓهاطي ٚبًخهاظ تكٝهس املػهًُني
مبهاَني ايك ٚايتك٣ٛي ؾؿ ٞاٯ ١ٜزع ٠ٛيًُػًُني ٱظٗهاض َعهاْ ٞايكه
ب ٖ٘ٛ ٛاملدتًؿ  َٔٚ ١أُٖٗا ايك يف اع ١اهلل ٚأزا ٤ايعبازاا ٚايؿطا٥ض
ٚايك عٔ املعكٚ ١ٝايؿٛاحـ ٚايصْٛب َا ظٗط َٓٗها َٚها باهٔي ٚايكه
عٓس املكٝبٚ ١حاٍ ايؿسٚ ٠ايعػهطي َٚكهازٜل ايكه نهثريَٚ ٠تعهسز٠ي يهصا
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ا٤ا اٯ ١ٜيتًَُٓ ١ٝه ١ايك عٓهس املػهًُني  ٚعًهٗا حايهَ ١كهاحب ١هلهِ
ياعاا ٚأ ؾطازاًي ٚيٝؼ َٔ حكط ملٓاؾع نٌ َٔ:
ا٭ :ٍٚايك .
ايثاْ :ٞايتك.٣ٛ
ايثايث :إ تُاع ايك ٚايتك.٣ٛ
 َٔٚاٱععاظ ايعكا٥س ٟيف ٖص ٙاٯ ١ٜتطغٝب املػًُني بايك ٚايتك٣ٛي
 ٚعًِٗ ٜتدصُْٗٚا يباغاً ٚغ٬حاً ٚعْٛاً يسض ٤ؾط ايهؿاض يٝهْٛا ٚاقَٔ ١ٝ
املٛبكاا ٚأغهباب ايهطز٣ي ٚٚغهَ ١ً ٝباضنه ١يبًهٛؽ املطاتهب ايعايٝه ١يف ٓه١
اشبًس.
 َٔٚخكا٥ل ٖهص ٙاٯٜه ١تٛنٝهس تعهطم ايهؿهاض ايهصٜ ٜٔعتهس ٕٚعًه٢
املػههًُني يًههٗ٬ى بٛغهها ٌ٥مساٜٚهه ١أ ٚآؾههاا أضنهه١ٝي ٖٚههٌ يف اٯٜهه ١زعهه٠ٛ
يًُػًُني يًطن ٕٛاىل ق ٠ٛامل٥٬هٚ ١عسّ اٱغتعساز يًكتاٍ ازبٛاب ٫ي ٭ٕ
اٯ ١ٜا٤ا ببٝإ ٚظٝؿ ١امل٥٬ه ٖٞٚ ١املسز ٚايعٚ ٕٛايٓكطٚ ٠يٝؼ اٱْابه١
عههٔ املػههًُني يف ايكتههاٍي يتههسٍ اٯٜهه ١عًهه ٢يههع ّٚذبًهه ٞاملػههًُني بايك ه
ٚايتك٣ٛي ٚاٱعساز يكتاٍ ايهؿاضي ٚبصٍ ا٭َٛاٍ ٚا٭ْؿؼ يف غب ٌٝاهلل قاٍ

تعاىل ر ًَأَفِذًُّا ٌَيُُْ َِب اعْزَغَقْزُُْ ِِْٓ لٌَُّحٍ ًَِِْٓ سِثَبطِ اٌْخًَِْْد(.)1

لاًىى" احلسي الراتٍ للشسط واملشسوط السواوٌ"
ؼبتاج ايؿطز ٚازبُاعٚ ١ازبٝـ املسز ٚايٓكط ٠يف املعطن َٔ ٖٞٚ ١أؾس
 ٙٛ ٚاسبا  ١ايؿدكٚ ١ٝايعاَ١ي  ٫ٚتٓخكهط ٖهص ٙاسبا ه ١حبهاٍ ايههعـ
ٚايٚ ٖٔٛقً ١ازبٓس بٌ َٖ ٞاًك١ي َٚػتػطق ١ملٝاز ٜٔايكتاٍ إش ٜبعهث املهسز
ايػههه  ١ٓٝيف قًههٛب ازبٓههٛزي ٚتكهه ٣ٛعههعاُِٗ٥ي ٜٚؿههتس بأغههِٗي ٫ٚؽبههاؾٕٛ
ايعسٚ ٚغًٝت٘ ٚخسعت٘ي ْعِ إشا نإ ازبهٝـ َبتًه ٢بايههعـ ٚايه ٖٔٛؾاْه٘
أنثط حا  ١يًُسزي ٜٚعٔ ازبٓٛز إٔ ْكطِٖ ٚحٝاتِٗ َتعًكإ باملسز ايهصٟ
ٜأت.ِٗٝ
()1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .60
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 ٚا ٤املسز املًهٛت َٔ ٞاهلل عع  ٌ ٚيًُػًُني  ِٖٚيف حهاٍ نهعـ
ٚقً َٔ ١ايط اٍ ٚايعسٚ ٠آ٫ا ايكتاٍ ٚاشبٌٝي يٝهه ٕٛآٜهَٚ ١ععهع ٠حػه١ٝ
ظاٖط ٠هلِ ٚيًٓاؽ يٝعاًي  ٙٛ ٚ َٔٚاٱععاظ ؾٗٝها تعهسز  ٚه ٙٛاسبػهٔ
ٚايؿٝضي يٝه ٕٛيف املكاّ عً:ٙٛ ٚ ٢
ا٭ْ :ٍٚعٖ ٍٚص ٙاٯ ١ٜايهطمي١ي َٚا ؾٗٝا َٔ ايٛعس َٔ عٓس اهلل عع.ٌ ٚ
ايثاْ :ٞتكٝٝس ْع ٍٚامل٥٬ه ١بؿط ني نطميني ؾُٗٝا خهري ايهسْٝا ٚاٯخهط٠ي
ؾٝختاج امل َٕٛٓ٪ايك ٚايتك ٣ٛيف أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا.
ايثايث :نثط ٠عسز امل٥٬ه ١مبا ٜؿٛم اسبا ١ي ؾًِ ٜهٔ عً ٘ ٚ ٢ا٭ضم
٦َٜٛص أَ ١َٓ٪َ ١غري ايص ٜٔخط هٛا ملعطنه ١بهسضي ٚيه ٛإ تُهع عًه ِٗٝأٖهٌ
ا٭ضم ملا إغتااعٛا ايتػًب عًِٗٝي بػبب ْعٍٚ

ػ ١آ٫ف َٔ امل٥٬ه١

يٓكط ٠املػًُنيي ٚاملًو ايٛاحس َِٓٗ قازض عً ٢إٔ ًٜٗو أَ ١بهاًَٗا ٜٗٚعّ
ازبٝـ جبٓاح٘.
ايطابعَ :كاحب ١قؿ ١ايك ٚايتك ٣ٛيًَُٓ٪ني غاع ١املعطن١ي يري ٣أٌٖ
ايػههُاٚ ٤ا٭ضم ايتهههاز ٚايتبهها ٜٔبههني ههٝـ اٱغهه ٚ ّ٬ههٝـ ايهؿههاضي
ٚإغتخكام املػًُني يٓكط ٠ايػُا٤ي ٚمل ؼبتج أحس َٔ امل٥٬ه ١عً ٢ايٓعٍٚ
يٓكط ٠املػًُنيي  َٔ ٫ايصْ ٜٔعيٛاي  َٔ ٫ٚايهص ٜٔمل ٜٓعيهٛا َهع إٔ عهسز
امل٥٬ه ١أنثط َٔ إٔ ؼبك ٘ٝايٓاؽ.
اشباَؼ :اسبػٔ ايصات ٞيًُسز َٔ امل٥٬ه١ي ؾًٝؼ َٔ ؾ ٧أبٗٚ ٢أحػٔ
يًعٝـ َٔ صب ٧املسزي ٚقس إختل املػًُ ٕٛبآْ ٖٞٚ ١ ٜع ٍٚاملسز هلِ َهٔ
ايػُا ٤يتؿع ا٭ضم بأْٛاض املًهٛاي ٚمتتٮ ٖهاب ٚغهٗ ٍٛاملسٜٓه ١بعاهط
أٌٖ ايػُا ٤يٝاطز خبث ايهؿط ٚايه٬ي١ي ٜٚبسأ ؾعط عٗهس سٜهس بػهُاا
اٱميإي ٚمتتاظ ٖص ٙاٯ ١ٜخبكٛق ٖٞٚ ١ٝاسبػٔ ايصاتٚ ٞايعطنه ٞيًؿهطط
ٚاملؿطٚط َٛٚنٛعُٗاي َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚايك ه أَههط حػههٔي ٚؼبتههاج إيٝهه٘ ايعبههس يكُههع ايههٓؿؼ ايؿههٗ١ٜٛ
ٚإ تٓهاب اٱؾهطاط يف اٯَهاٍ ٚا٭ٖٚهاّي ٚؾٝه٘ غهَ ١َ٬هٔ اهلُهّٛي ٚغًبهه١

ا٭حههعإ ٚايهههسٚضاا ٖٚهه ٛآيههٚٚ ١غهه ١ًٝٱؾههرتاى ايكًههب يف ا٭ٚضاز
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ٚا٭شنهههاضي ٚاٱؾهههتػاٍ مبٓا ههها ٠اهلل عهههع  ٚهههٌي ٚايػهههٝاح ١يف عهههامل
املًهٛا ٚحهط ٠ايكسؽ.
ايثايههث :ايكه بههطظر ز ٕٚإغههتخٛاش ايههٓؿؼ ايػهههب ١ٝعًهه ٢ايؿههطز
ٚازبُاع١ي ٚنإٔ اٯَٚ ١ٜا ؾٗٝا َٔ ؾطط ايك ٚايتك ٣ٛزع ٠ٛيًُػهًُني
إىل عسّ ايؿتو ٚايباـ بايهؿاض ٚعسّ قتٌ أغطاِٖ.
ٚقس َثٌّ ايهؿاض حبُع ٠عِ ايٓيب ٚباق ٞقتً ٢املػًُني  ّٜٛأحس باغتثٓا٤
أب ٞحٓعً ١ايطاٖهبي ؾًهِ ٜكابًهٗ ِ املػهًُ ٕٛباملثهٌي ٭ٕ ايكه ٚاقٝهَ ١هٔ
اٱْتكاّ ٚايثأض بػري حلي ٚنإ املػهًُ ٕٛزعها ٠اىل اهلل بكه ِٖ ٚحًُٗهِ
ٚذبًُِٗ ا٭ش ٣يف ٓب اهلل.
يكس أضاز اهلل عع  ٌ ٚيًُػًُني إٔ ٜك ٚا يف غاح ١املعطن ١إغتعساز ًا
يًكا ٤ا٭عسا٤ي  ٙٛ ٚ َٔ ٌٖٚايك يف املكاّ إْتعاض ْع ٍٚامل٥٬ه ١ازبٛاب
ْعِ ٭ْ٘ ق يف اهلل ٚهلل  َٔٚاهلل عع .ٌ ٚ
ايثايث  :ايتكٚ ٣ٛاشبٛف َٔ اهلل أَط حػهٔ بصاته٘ ٖٚهَ ٛهٔ عَُٛهاا

قٛي٘ تعهاىل ر ًََِأب خٍََمْأذُ اٌْدِأَّٓ ًَاإِٔأظَ إِالَّ ٌَِْقْجُأذًُِْد ( )1ي ٚنُها إٔ ايتكه٣ٛ
َاًٛب ١بصاتٗا ؾاْٗا طٜل يتخكٝل ايػاٜاا اسبُٝس٠ي ٚٚغ ١ًٝيبًهٛؽ َطاتهب
ايؿٛظ ٚايؿ٬ح يف ايٓؿأتني.
يكههس أضاز اهلل عههع  ٚههٌ َههٔ املههَٓ٪ني ايتخًهه ٞبههايتك ٣ٛيٓٝههعٍ امل٥٬ههه١
يٓكطتِٗ يف أحسي ٚيتبكَٓ ٢اؾع ايتكَ ٣ٛتعسزٚ ٠تٛيٝسٜه١ي ٚتههٚ ٕٛغه١ًٝ

َباضن ١يبًٛؽ َكاَاا اشبًهٛز يف ايٓعهِٝي قهاٍ تعهاىل ر َِثَأًُ اٌْدَنَّأخِ اٌَّزِأِ ًُفِأذَ
اٌْ ُّزَّمٌَُْ رَدْشُِ ِِْٓ رَحْزِيَب األَْٔيَبسُد(.)2

ؾُههٔ اٱععههاظ يف ايؿههطط ايههصٜ ٟههأَط بهه٘ اهلل املػههًُني إتكههاؾ٘ باي نهه١
ٚايُٓاٚ ٤إتكاٍ َٓاؾع٘ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ي ؾكس ٜعٔ ايهؿاض إٔ ؾطط ايتك٣ٛ
()1غٛض ٠ايصاضٜاا .56
()2غٛض ٠ايطعس.35
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أَط يٝؼ باهلنيي ٚأْ٘ تهًٝـ ؼبتاج إىل ٗس ٚعٓاٚ ٤يهٔ املهَٓ٪ني ٜتًكْٛه٘
بػب اٚ ١غهطٚضي ٜٚهسضن ٕٛإٔ َهٔ ؾههٌ اهلل عهع  ٚهٌ عًه ِٗٝإٔ ٜهأَطِٖ
بايتك ٣ٛيريٜٚ ٣عًِ امل٥٬ه ١ايص ٟإحتعٛا عً ٢عٌ آزّ خًٝؿ ١يف ا٭ضم

ٚقههايٛا ر أَرَدْقَ أًُ فِْيَأأب َِ أْٓ ُّفْغِ أذُ فِْيَأأب ًَّغْ أفِهُ اٌ أذَِِّب َد( )1ي ب ٛههٛز أَهه ١تتكههـ

بايتكٚ ٣ٛاشبؿ َٔ ١ٝاهللي ٚتٛا ٘ اسبتٛف بك ٚضبا  ١أفي ٚحػٔ
تٛنٌ عً ٢اهلل عع .ٌ ٚ
ْٚكط ٠امل٥٬ه ١يًَُٓ٪ني  ّٜٛبسض ٚأحس َهٔ َكهازٜل قٛيه٘ تعهاىل

رإِِِّٔ أَفٍَُُْ َِب الَ رَقٌٍََُّْْد

()2

أ ٟإٔ اهلل عع ٜ ٌ ٚعًِ ٛ ٚز أَهَٓ٪َ ١ه١

تٛا ٘ ق ٣ٛايهؿط ٚايهاؾطَ ٜٔع باؿِٗ ٚنثط ٠عسزِٖ ٚعستِٗ.
ٚإٔ اهلل عع ٜ ٌ ٚعًِ أ ٕ امل٥٬ه ١غٓٝعي ٕٛيٓكط ٠املَٓ٪ني مما ٜسٍ عً٢
إٔ ايؿػاز ٚغؿو ايسَا ٤ئ ٜػتاٝع اٱغتخٛاش عً ٢ا٭ضمي ٜٓ ٌٖٚتعط
امل٥٬ه ١ذبً ٞاملَٓ٪ني بايك ٚايتك ٣ٛنٜٓ ٞعيٛا أٜ ٚباؾطٚا ايكتاٍي ازبٛاب
يٝؼ ٖصا يًُ٥٬ه ١٭ِْٗ َػتعٝب ٕٛهلل عع ٜ٫ ٌ ٚعكه ٕٛيه٘ أَهطاًي ؾٗهِ
ٜٓ٫عي ٕٛبأَط اهلل عع .ٌ ٚ

يكس أظٗطا قطٜـ بعحؿٗا يكتهٌ ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ  َٔٚتبع٘ َٔ املَٓ٪ني ايعسا ٠ٚهلل ٚيًُ٥٬هٚ ١ضغً٘ي قاٍ تعهاىل

ْ اٌٍَّأأأ َو فَأأأذًُ
َّ
ال ِئ َىزِأأأ ِو ًَ ُسعُأأأ ٍِ ِو ًَ ِخ ْج ِشّأأأ ًَ ًَِِْىَأأأب َي فَأأأ ِئ
ْ فَأأأذًُا ٌٍَِّأأأ ِو ًَ َِ َ
َ
ٓ وَأأأب
ْ
ر َِأأأ
ٌٍِْىَبفِشَِّٓد(.)3
ٚاٯ ١ٜأعٚ ٙ٬إ ناْا أغباب ْعٚهلا تتعًل بايهص ٜٔأبهٛا اٱغه ّ٬٭ٕ
ٜ ٌٝ٥أت ٞبايٛح ٞيًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜ ٖٛٚأَط بايكتاٍ
إ ٫إٔ َعٓاٖا أعِي ٚاملساض عً ٢عُ ّٛايًؿغ ٚيٝؼ غبب ايٓعٍٚي ؾُع تكٝس
()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()3غٛض ٠ايبكط.98 ٠
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املػًُني بآزاب ٚأحهاّ ايك ٚايتكٜ ٣ٛكسم عً َٔ ٢ؼباضبِٗ ٜٚعحـ
عً ِٗٝبازبٛٝف ايهبري ٠أْ٘ عس ٚهلل ٚامل٥٬هٚ ١ضغً٘ي ؾأَط امل٥٬ه ١إٔ ٜٓعيٛا
يٓكط ٠ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َ َٔٚع٘ َٔ املَٓ٪ني ٚيف اٯ١ٜ
حع ١عً ٢ايص ٜٔمل ٜسخًٛا اٱغ ّ٬٭ٕ

ٜ ٌٝ٥أت ٞبهايٛحٖٚ ٞهٜ ٛهأَط

بايكتاٍ ؾع ٚ ٌٝ٥باق ٞامل ٥٬ه ١مل ٜٓعيٛا َهسزاً يًُػهًُني إ ٫بعهس إٔ ها٤
ايهؿاض غعا ٠ظاملني.
ٚيف ايؿطط أ طاف غبع:ٖٞ ١
ا٭ :ٍٚقاحب ايؿطط  ٖٛٚاملؿطٚط ي٘.
ايثاْ :ٞاملؿطٚط عً٘ٝي ايص ٟػبب إٔ ٜتكٝس باملؿطٚط ٚأحهاَ٘.
ايثايث :ايؿططي ٚن ْ٘ٛقٝساً إناؾٝاً يف ايعكس أ ٚاٱٜكاع ٚغريٖا.
ايطابع :املٛن ٛع ايصٜ ٟتعًل ب٘ ايؿطط.
اشبههاَؼ :تؿاقهه ٌٝايؿههططي إش ٜؿههرتط إٔ ٜههه ٕٛايؿههطط خايٝههاً َههٔ
اٱياٍ ٚايرتزٜسي ملٓع ايًبؼ ٚازبٗايٚ ١يكاعس ٠قبذ ايعكاب ب ٬بٝإ.
ايػازؽ :ايطنا ٚاٱختٝاض ٚايكبٍٛي ؾٜ ٬كذ ايؿطط َع اٱنطا.ٙ
ايػابع :ايكسض ٠عً ٢ايؿططي يعسّ ايتهًٝـ مبا ٜ ٫اام.
أَا ا٭ ٍٚؾهإ ؾطط ايك ٚايتك ٣ٛيٓع ٍٚامل٥٬ه ١يًٓكهطٖٚ ٠ه ٛأَهط
عع ِٝأضاز اهلل عع  ٌ ٚيًَُٓ٪ني إغتكباٍ ْهع ٍٚامل٥٬هه ١بهأخ٬م ضؾٝعه١ي
ٚإظٗاض يػٓٔ ايااعٚ ١ايك٬ح.
 ٚا ٤ايؿطط َٔ عٓس اهلل عع ٚ ٌ ٚيٝؼ َهٔ امل٥٬هه ١يف بٝهإ يععهِٝ
قسض ٠اهلل ًَٚه٘ املاًل يًػُٛاا ٚا٭ ضمي يٝؿعط امل٥٬ه ِٖٚ ١يف ا٭ضم
ٚنأِْٗ يف ازبٓ١ي إش ٜط ٕٚاملهَٓ٪ني ٜههع ٕٛبايتػهبٝذ ٜٚتعاٖهس ٕٚايكه٠٬
ٚايصنط.

ٚيٝه ٕٛايؿطٜكإ ٓساً ػباٖس ٕٚق ٣ٛايبػٚ ٞايه٬ي١ي قاٍ تعاىل رًٌٍََِّوِ

خُنٌُدُ اٌغٌَََّّادِ ًَاألَسْضِ ًَوَبَْ اٌٍَّوُ فًٍَِّْب حَىًِّْبد ()1ي ؾُٔ عًِ اهلل تعاىل يف قٛيه٘
()1غٛض ٠ايؿتذ .4
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تعاىل رإِِِّٔ أَفٍَُُْ َِب الَ رَقٌٍََُّْْد( )1ي إٔ ٜٓهِ ٓس ايػهُا ٤زبٓهس ا٭ضمي
ٜٚهْٛٛا َسزاً هلِ يف َعطن ١بسض ٚأحس يتبك ٢عباز ٠اهلل ضاغد ١يف ا٭ضم
إىل  ّٜٛايكٝاَ.١

ٚأَا ايثاْ ٞؾاملؿطٚط عً٘ٝر خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِد()2ي ؾأضاز اهلل عع ٌ ٚ

إٔ تط ٣امل٥٬ه ١أًٖ ١ٝاملػًُني يًٓكط ٠ايػُا١ٜٚي ٚإْتؿاع املػًُني َٔ ٖصٙ
ايٓكط ٠يف أْؿػِٗ ٚشضٜتِٗ ٚإىل  ّٜٛايكٝاَ.١
ٚأَا ايثايث ؾإ ايؿطط ا َٔ ٤ؾطز:ٜٔ
ا٭ :ٍٚايك .
ايثاْ :ٞايتك.٣ٛ
ٜٚسٍ خطٚج املَٓ٪ني إىل َعطنه ١أحهس عًه ٢ذبًه ِٗٝبايكه ٚايتكه٣ٛي
ا يك يف ايكتاٍي ٚايتك ٣ٛيف ضباضب ١ايهؿاض اع ١هلل عع .ٌ ٚ
ٚأَا ايطابع ٚاشباَؼ ؾإ املٛنهٛع ايهصٜ ٟتعًهل به٘ ايؿهطط بٓٝه ًا ْٚكه ًا
ٜ٫كبٌ ايرتزٜسي ٚايتأ ٌٜٚاملتعسزي ٜٚسٍ شنطَ ٙهٔ غهري تؿكه ٌٝعًه ٢بًهٛؽ
املػههًُني َطتبهه ١ضؾٝعهه ١يف املعطؾهه ١اٱهلٝهه ١حبٝههث ٜؿكٗهه ٕٛاملههطاز َههِٓٗ ؾعًهه٘
نُكسَٚ ١قٝس يتخك ٌٝاملسز ايػُا.ٟٚ
ٚأَهها ايػههازؽ :ؾههإ املػههًُني إختههاضٚا اٱغههٚ ّ٬خط ههٛا إىل غههاح١
املعطنٛ ١اع١ٝي ٚيٝؼ َٔ إنطا ٙعً ٘ٝيف اشبطٚجي  ٚا ٤ايؿطط ٖٓا يتخكٝل
ايػاٜاا اسبُٝس ٠ايص خط ٛا ايٗٝاي بأؾهٌ ٚأحػٔ نٝؿ١ٝي ٚربؿٝـ ٚعٕٛ
مساٜ ٟٚؿؿ ٞقسٚضِٖ.
ٚأَا ايػابع ؾإ اٯ ١ٜثٓا ٤عً ٢املػًُنيي ٭ْٗا تسٍ عً ٢قسضتِٗ عًه٢
ايتكٝس بأحهاّ ايك ٚايتك.٣ٛ

()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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 ٚاْ ٤ع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكهطتِٗ ؾهاٖساً عًه ٢ذبكهٝكِٗ ايؿهطط ٚإَتثهاهلِ
٭َط اهلل عع ٌ ٚي إش ْعٍ امل٥٬ههٚ ١قهاتًٛا َهع املهَٓ٪نيي  ٚعًهٛا ايهؿهاض
ٜٓػخب ٕٛخا٥بني.

حبث هٌطمٍ
تٓكػ ِ ايكه ١ٝإىل محًٚ ١ٝؾط ١ٝي  ٚا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜايهطمي ١عً ٢عبٛ

ايكه ١ٝايؿط  ١ٝاملتكً١ي ٚتٓكػِ ايكه ١ٝايؿط  ١ٝبًخاظ أحٛاهلا ٚظَاْٗا إىل
أقػاّ ٖ:ٞ
ا٭ :ٍٚايؿدك ٖٞٚ :١ٝايص ؼبهِ ؾٗٝها باٱتكهاٍي أ ٚايتٓهايف يف ظَهٔ
طبكٛم ش ٟقؿ ١ؾدك ١ٝضبسز٠ي أ ٚحاٍ َ ١٦ٖٝٚع١ٓٝي َٚثاي٘ قٛي٘ تعاىل

ر فََّْٓ شَيِذَ ِِنْىُُْ اٌشَّيْشَ فٍََْْصُّْوُد (.)1

ايثاْ :ٞاملًُٗ١ي  ٖٞٚايص ؼبهِ ؾٗٝا باٱتكاٍ أ ٚايتٓهايف يف ظَهإ غهري
َعني أ ٚضبسزي أ ٚحاٍ ته ٕٛنايكاعس ٠ايص هلا َكازٜل عسٜس ٠غري ضبسٚز٠

بعَإ أ ٚحاٍي نُا يف قٛي٘ تعاىل رفََّْٓ وَبَْ ِِنْىُُْ َِشِّضًب أًَْ فٍََأَ عَأفَشٍ
فَقِذَّحٌ ِِْٓ أََّّبٍَ أُخَشد ( )2ي أ : ٚإشا بًؼ املاٍ ايٓكاب دبب ؾ ٘ٝايعنا.٠

ايثايث :اركٛض٠ي  ٖٞٚايص تبني ؾٗٝا أحٛاٍ ٚأٚقهاا اسبههِ عًه ٢عبهٛ
نً ٞأ ٚعٞ٥ي  ٚا ٤ايؿطط ايٛاضز يف ٖص ٙاٯ ١ٜعً ٢عب ٛايكه ١ٝايؿدك١ٝي

ٚإضاز ٠ظَإ َعطن ١أ حس َٚا بعسٙي ؾًِ تكٌ اٯ( ١ٜإ تك ٚا ٚتتكٛا ميسزنِ
ضبهِ خبُػ ١آ٫ف َٔ امل٥٬ه )١ن ٞته َٔ ٕٛاركٛض ٠ايهً ١ٝايص ٜثبا
ؾٗٝا اسبهِ زبُٝع ا٭حٛاٍ ٚا٭ٚقاا ٚيٝػا ٖ َٔ ٞاملًُٗ ١ايهص تعهق
صب ٧املسز نًُا عاز ايهؿاض إىل املعطن ١بٌ ا٤ا بكٝس.ٜٔ

()1غٛض ٠ايبكط.185 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.184 ٠
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ا٭ :ٍٚإضاز ٠املَٓ٪ني ايهص ٜٔخها بِٗ ضغه ٍٛاهلل قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘

ٚغًِ نُا شنطا اٯ ١ٜايػابك ١رإِرْ رَمٌُيُ ٌٍُِّْؤِِْنِنيَد.

ايثاْٚ :ٞضٚز قٝس عٛز ٠ايهؿاض يًُعطن ١ايص إْكهَٜٗٛ ٢اي َ ٖٞٚعطن١
أحسي إش ٜٓخكط ظَإ ْعٖ ٍٚص ٙاٯ ١ٜيف :ٙٛ ٚ
ا٭ ّٜٛ :ٍٚأحس.
ايثاْ :ٞاي ّٛٝايتاي ٞ٭حس.
ايثايث :بعس خطٚج ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِ ٚاملهَٓ٪ني يف
اي ّٛٝايتاي ٞملعطن ١أحس إىل محطا ٤ا٭غس ٚبسا ١ٜإقاَتِٗ ٖٓاى ث٬ث ١أٜاّ.
قاٍ ابٔ إغخام  :ؾدطج ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغهًِ حته ٢اْتٗه٢
إىل محطا ٤ا٫غسي  َٔ ٢ٖٚاملس ١ٜٓعً ٢مثاْ ١ٝأَٝاٍي ٚاغتعٌُ عً ٢املس١ٜٓ
ابٔ أّ َهتّٛي ٚقاٍ إبٔ ٖؿاّي قاٍ ابٔ إغخام  :ؾأقاّ بٗا ا٫ثٓني ٚايث٬ثا٤
ٚا٫ضبعا٤ي ثِ ض ع إىل املس.)1(١ٜٓ

َٚههٔ إععههاظ ايكههطإٓ إٔ َعاْٝهه٘ أعههِ َههٔ إٔ تػههتٛعبٗا قٛاعههس ايعًههّٛ
ايعكً١ٝي ٭ٕ ؾهٌ اهلل عع  ٌ ٚأععهِ ٚأٚغهع َهٔ إٔ ذبهٝط به٘ ا٭ٖٚهاّي
ؾاٯٚ ١ٜإٕ ا٤ا عً ٢عب ٛايكه ١ٝايؿدك ١ٝإ ٫أْٗا ذبٌُ قؿاا ايكهه١ٝ
املًُٗٚ ١اركٛض ٠ايهً.١ٝ
ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢قاْ ٕٛثابا  ٖٛٚإٔ اهلل عع  ٌ ٚإشا أْعِ عً ٢ايٓاؽ
بٓعُ ١ؾاْه٘ تعهاىل ٜ٫طؾعٗها بهٌ تهه ٕٛقطٜبهَ ١هِٓٗي ْٚهع ٍٚامل٥٬هه ١يٓكهط٠
املَٓ٪ني ْعُ ١عع ١ُٝتؿهٌ اهلل عع  ٌ ٚبٗا عًِٗٝي ٚعً ٢ايٓاؽ يٝعاًي
ملا ؾٗٝا َٔ تثبٝا ملؿاٖ ِٝايتٛحٝس يف ا٭ضم.

لاًىى" الصرب والتمىي ش"س"

يكس عٌ اهلل عع  ٌ ٚاسبٝها ٠ايهسْٝا زاضاً يعبازته٘ي ٚ َٔٚه ٙٛايعبهاز٠
ايؿهط هلل عع ٌ ٚي عً ٢ايٓعِ ايعع ١ُٝايص أْعِ اهلل بٗها عًه ٢ايٓهاؽ يف
( )1ايػري ٠ايٓب.101/2 ١ٜٛ
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اشبًل ٚايٓؿأٚ ٠ايطظم ٚايعاؾٚ ١ٝاهلسا ١ ٜإىل ايعباز٠ي ٚشاا ايؿهط ٜػهتًعّ
ايؿهط هلل تعاىل.
َٚههٔ ؾهههٌ اهلل عههع  ٚههٌ إٔ ٜٗههس ٟايٓههاؽ إىل َٓههاظٍ ايؿهههط ٜٚعًههِ
ايؿانطٜٔي  ٫ٚتتك ّٛاسبٝا ٠ايسْٝا إ ٫بايؿهط هلل تعاىل.
ٚمل تكٌ اٯٚ( ١ٜإ تؿهطٚا ٚتتكٛا) بٌ شنطا ايك ٚايتكه٣ٛي ؾٗهٌ
ُٖا أِٖ َٔ ايؿهط يف املكاّي ازب ٛاب ا ٤شنط ايك ٚايتك ٣ٛنتهًٝـ يف
َٝسإ املعطن١ي ًَٚهٚ ١ا بٜ ١تخً ٢بٗا امل َٕٛٓ٪نٜ ٞؿهطٚا اهلل عع ٌ ٚ
يبًٛؽ َطاتبٗا بازبٗاز ٚاشبطٚج إىل َٝسإ املعطن.١
ٚيف اٯْ ١ٜهتٖٚ ١ه ٞإٔ ْهع ٍٚامل٥٬ههَٓ ١اغهب ١يؿههط املػهًُني هلل عهع
 ٌ ٚعً ٢ايٓعِ ايص تؿهٌ بٗا عً ِٗٝيف املكاّ َٗٓٚا:
ا٭ :ٍٚاهلسا ١ٜإىل اٱميإي ٚايتكسٜل بٓب ٠ٛضبُس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ ي إش ٜط ٣املػهًُ ٕٛايهؿهاضي ٚقهس هاٚ٤ا بعهستِٗ ٚخًٝهِٗ ْٚػهاِٗ٥
يًكها ٤عً ٢اٱغٚ ّ٬قتٌ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ٜٚكهـ
امل َٕٛٓ٪يف ازبٗ ١ا٭خط ِٖٚ ٣عً ٢إغتعساز يبصٍ ا٭ْؿؼ زؾاعاً عٔ ايٓيب
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚعٔ اٱغ.ّ٬
ؾهههإ املػههًُ ٕٛأَههٜ ١عٗههط نههٌ ٚاحههس َههِٓٗ أمسههَ ٢عههاْ ٞايتكهه٣ٛ
ٚايك٬ح يٝعٜس َٔ إميإ أخ ٘ٝاملَٔ٪ي ٜ ِٖٚػتُع ٕٛبإقػاٚ ٤تسبط إىل ٖصٙ
اٯ ١ٜايص تسع ِٖٛإىل ايك ٚايتك٣ٛي ٚدبعًهُٗا ؾهط اً يٓهع ٍٚاملهسز َهٔ
ايػ ُا٤ي ٚايع ٕٛايصٜ٫ ٟأت ٞإ ٫بايٓكط ايكا ع.
ٚقس ثبا يف عًِ ا٭ق ٍٛإٔ ؾهط املهٓعِ ٚا هبي ٜٚتعًه ٢بهني ايعبهس
ٚخايك٘ بٛ ٛب ايعباز ٠قٝاّ ايعبس بأزا ٤ايؿطا٥ضي ٚاهلل غبخاْ٘ ايكازض عً٢
إْعاٍ ايٓعِ املتعاقب ١ضأؾ ١بايعباز.
يصا ا٤ا ايعبازاا قٛيٚ ١ٝبسَْٚ ١ٝايَٚ ١ٝػتػطق ١يًٚ ٌٝايٓٗاضي يٝهٕٛ
اٱْػإ َٓكاعاً إىل عباز ٠اهلل يف يٝع أٚقات٘ ٚآْات٘ي ٜه٪ز ٟقه ٠٬ايكهبذ
عٓس ًٛع ايؿعط ؾته ٕٛي٘ شنطاً هلل عع  ٌ ٚإىل حني ظٚاٍ ايؿهُؼ عٓهس
ايعٗري ٠ؾه َٔ ً٬اهللي ٜٚك ّٛؾٗط ضَهإي ٚنأْ٘ قاّ ايسٖط نً٘ي ٜٚكطأ
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يف ق ٠٬ايؿطٜه١ي راٌْحَّْذُ ٌٍَِّوِ سَةِّ اٌْقَبٌَِّنيَد ( )1عً ٢عب ٛايٛ ٛب ٭ٕ ٖصٙ
اٯ ١ٜع َٔ ٤غٛض ٠ايؿاذب.١
ٖٚص ٙايػٛض ٠ع َٔ ٤ايكطا ٠٤ايٛا ب ١يف ايك ٠٬ؾٝه ٕٛعٓس اهلل ٚنأْ٘
ت ٘ ٛإىل اهلل تعاىل بايؿهط ايكٛي ٞؾإ قًا إٕ املػًِ ٜكطأ (اسبُس هلل) يف
ايك َٔ ٠٬غري قكس ٚتعٝني ْعُ ١طبكٛقَ ١ث ٌ ْع ٍٚامل٥٬ه ١عً ٢املَٓ٪ني
يف َعطن ١بسض ٚأحس.
يكس أضاز اهلل عع  ٌ ٚبٗهص ٙاٯٜه ١إٔ ٜكهاحب ايؿههط ايٓهاؽ إىل ٜهّٛ
ايكٝاَهه١ي إش إٔ ْعُههْ ١ههع ٍٚامل٥٬ههه ٫ ١تٓخكههط بههاملَٓ٪ني ايههص ٜٔحهههطٚا
ٚؾاضنٛا يف َعطن ١بسض ٚأحسي ؾْٗٗ ٞط اضي ٚبطن ١زا ١ُ٥عًه ٢املػهًُني
بايصاا ٚا٭ثط ْٚع ٍٚامل٥٬ه ١تكسٜل ي ًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
يف بعثت٘ ٚؾهذ ٱْهاض أٌٖ ايهتاب يًبؿاضاا ايٛاضز ٠بٓبٛت٘ ٚيع ّٚإتباعه٘
ْٚكطت٘ي ؾؿْ ٞع ٍٚامل٥٬ه َٔ ١عٓس اهلل عع  ٌ ٚأَٛض:
ا٭ :ٍٚتٛنٝس ايبؿاضاا ايهص ها٤ا بٓبه ٠ٛضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ يف ايتٛضاٚ ٠اٱظب.ٌٝ
ايثاْ :ٞزع ٠ٛايٓاؽ إىل عسّ اٱيتؿاا اىل إْهاض أٖهٌ ايهتهاب ملها ها٤
خبكٛم ْبٛت٘ ٚقؿات٘ ٚعَ٬ات٘ يف ايتٛضاٚ ٠اٱظب.ٌٝ
ايثايث :حث أٌٖ ايهتاب عًه ٢ايتهساضى ٚاٱْابه١ي ٚإعه ٕ٬ايبؿهاضاا
ايص ٚضزا بايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٚا تٛاضثَ ٙٛهٔ آبهاِٗ٥
خبكٛم عَ٬اا ْيب آخط ايعَإ.
ايطابع :آْ ١ٜع ٍٚامل٥٬ه ١حعه ١قاُ٥ه ١بهصاتٗاي تهؿه ٞيٲغهتس ٍ٫عًه٢
قسم ايٓب٠ٛي ٚايٝكني بعٗٛض زٚيه ١اٱغهّ٬ي ٖٚهصا ايعٗهٛض زعه ٠ٛإنهاؾ١ٝ
٭ٖههٌ ايهتههاب ٚايٓههاؽ يٝعهاً يههسخ ٍٛاٱغههّ٬ي َٓٚاغههب ١يًؿهههط هلل عههع
ٌ ٚي ٚع ٕٛيًُػًُني يًتكٝهس بأحههاّ ايكه ٚايتكه٣ٛي يٝهه ٕٛيف ْهعٍٚ
امل٥٬ه ١ؾهطاً هلل َٔ :ٙٛ ٚ
()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .45
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ا٭ :ٍٚتؿهٌ اهلل عع  ٌ ٚجبعٌ ؾطط عً ٢املَٓ٪ني يٓع ٍٚامل٥٬ه.١
ايثاْٚ :ٞضٚز َهاَني ايؿطط مبا ٜٓؿع املَٓ٪ني ٚاملػًُني يٝعاً يف ايسْٝا
ٚاٯخط.٠
ايثايثْ :ع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪ني يف ٚقا ِٖ ضبتا  ٕٛإىل ايٓكهط٠
أؾس اسبا .١
ايطابع :ذبكل ايٓكطٚ ٠اقعاًي ٖٚعمي ١ايهؿاض ؾط ٖعمي.١
اشبههاَؼْ :ههعٖ ٍٚههص ٙاٯٜهه ١ايهطميهه ١ايههص ت٪نههس ْههع ٍٚامل٥٬ههه ١يٓكههط٠
املػًُني.
ايػازؽ :ت ٠ٚ٬املػًُني هلهص ٙاٯٜه ١يف قه٬تِٗ َٓٚتهسٜاتِٗ ٚإىل ٜهّٛ
ايكٝاَ.١
 ٌٖٚيف تٖ ٠ٚ٬ص ٙاٯ ١ٜؾهط هلل عع ٌ ٚي ازبٛاب ْعِ َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚاٱقطاض جبع ١ٝ٥اٯ َٔ ١ٜايكطإٓي ْٚعٚهلا َٔ عٓس اهللي ٚؾ ٘ٝؾاٖس
عً ٢تعسز ايٓعِ ايٓاظي َٔ ١ايػُا٤ي ؾٗص ٙاٯْ ١ٜعُ١ي ْٚع ٍٚامل٥٬هْ ١عُ١ي
ٚنٌ آَُٗٓ ١ٜا تٗسٚ ٟتكٛز إىل اٱقطاض بايٓعُ ١ا٭خطٚ ٣يع ّٚؾهط اهلل عع
 ٌ ٚعًٗٝا.
ايثاْ :ٞإزضاى املػًُني ي ٓعُ ١طبا ب ١اهلل عع  ٌ ٚهلِي  ٚعٌ ايؿهطط
عً.ِٗٝ
ايثايث :بٝإ اٯ ١ٜيػٗٛي ١ايؿططي ٚععُ ١املؿطٚطي ؾاملػًِ قازض عً٢
ايتخً ٞبايك ٚإظٗاض َعاْ ٞايتك ٣ٛيف قٛي٘ ٚؾعً٘ي أَا املؿطٚط ؾٗ ٛأَهط
خاضم يٓٛاَٝؼ ايابٝع١ي ٚخ٬ف ايعاز٠ي إش مل تط ا٭ضم َثً٘.
ايطابع :ايتسبط يف َهاَني قطا ٠٤اٯ َٔ ١ٜايؿهط هلل عع ٌ ٚي نُها أْه٘

طٜل ٱغتخساث ايؿهطي  َٔ ٖٛٚأغطاض تطت ٌٝايكطإٓي قاٍ تعهاىل رًَسَرِّأًْ
اٌْمُشْآَْ رَشْرِْالًد (.)1
اشباَؼ :اٯ ١ٜزع ٠ٛيًُػًُني يًُٛاظب ١عً ٢ايؿهط هلل عع .ٌ ٚ
()1غٛض ٠املعٌَ .4
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ر81د

 َٔٚنٓٛظ ٚإععاظ ايكطإٓ إٔ نٌ آَٓ َ٘ٓ ١ٜاغب ١يًؿههط هلل تعهاىلي َهٔ
: ٙٛ ٚ
ا٭ْ :ٍٚع ٍٚاٯ ١ٜبايصاا.
ايثاْ :ٞاملهاَني ايكسغ ١ٝيٰ ١ٜايكطآْ.١ٝ
ايثايث :ايتساخٌ ٚاٱؾرتام بني ز٫٫ا َٓاٛم َٚؿٗ ّٛاٯ.١ٜ
ايطابعَ :ا يف اٯ َٔ ١ٜا٭ٚاَط ٚايٓٛاَٖٗٓٚ ٞا ٖهص ٙاٯٜه ١ايهص ها٤ا
بًػ ١ايؿهطط إ ٫أْٗها تتههُٔ ا٭َهط بااعه ١اهلل عهع  ٚهٌي ٚايكه يف أزا٤
ايعبازااي ٚعٓس املكٝبٚ ١عٔ املعك١ٝ
يكههس تعههطم املػههًُ ٕٛشبػههاض ٠ععُٝهه ١يف َعطنهه ١أحههسي ؾعهها٤ا اٯٜهه١

بايٓسب إىل ايك ملٓع إغت ٤٬ٝايٝهأؽ ٚايكٓهٛط عًه ٢ايٓؿهٛؽي ٚياهطز
أغباب ايؿو ٚايؿتٓ ١خكٛقاً ٚإٔ ثًث ٝـ املػًُني إْػخب قبهٌ
املعطن ١ذبا تأثري أقااب ايٓؿام.
ؾأضاز اهلل عع  ٌ ٚإٔ متتٮ ْؿٛؽ املٓاؾكني  َٔٚخًؿِٗ َٔ ٜٛٗز املس١ٜٓ
ٚايهؿاض باسبػطٚ ٠ا٭غ ٢يعٗٛض املػًُني بأبَٗ ٢عاْ ٞايك َٚاٜرتؾذ عٓ٘
َٔ ايكٚ ٠ٛايععٚ ٠ذبٌُ ا٭ش ٣يف ٓب اهلل عع .ٌ ٚ
ٚتػتًعّ املطاحٌ اسبامس ١ايص ػبط ٟؾٗٝا تػٝري يف أق ٍٛبٓا ٤اجملتُعاا

ض اٜ ً٫تكؿ ٕٛبايك ٚايععميٚ ١ق ٠ٛاٱضاز ٠يبًٛؽ ا٭ٖهساف ايععُٝه١
ايص ٜؿعط ايٓاؽ يٝعاً باسبا  ١ايٗٝاي ٚيهٔ ايهثري َٔ ايٓاؽ ٜكؿهٕٛ
َٛقـ املتؿطجي ٜٚؿهعط ٕٚبكهعٛب ١ايتػهٝري ٚاشبه٬م َهٔ أغهباب ايعًهِ
ارٝاهه ١بٗههِي ٚؽبؿهه ٕٛعاقبهه ١ا٭َههٛضي ٚزبٝههب ايههٚ ٖٔٛأغههباب ايؿطقهه ١إ٫
ظعُا ٤ايتػٝري ٚاٱق٬حي ؾأْعِ عع  ٌ ٚعً ٢ايٓاؽ بآٜاا مل تط ا٭ضم
َثًٗا :ٖٞٚ
ا٭ :ٍٚبعث ١خامت ايٓبٝني ٚغٝس املطغًنيي ؾإ قًا قس بعث اهلل عع ٌ ٚ
اٯ٫ف َٔ ا٭ْبٝا ٤قبٌ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِ ٚازبهٛاب إٕ
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ْب ٠ٛضبُس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ تتكهـ خب كٛقه ١ٝظا٥هسٚ ٠أْه٘ ها٤
بؿطٜعْ ١اغد ١يًؿطا٥ع ايػابك١ي ٚبأحهاّ ثابت ١إىل  ّٜٛايكٝاَ.١
 ٙٛ ٚ َٔٚتؿهْ ٌٝبٛت٘ ٖص ٙاٯ ١ٜايهطميهَٚ ١ها ؾٗٝها َهٔ اٱخبهاض عهٔ
ْع ٍٚامل٥٬هَ ١سزاً ْٚكط ٠يًُػًُني.
ايثاْْ :ٞع ٍٚايكطإٓ اَعهاً ٭حههاّ اسبهٚ ٍ٬اسبهطاّي َٚبٓٝهاً سبا هاا
ايسٚ ٜٔاي سْٝاي َُٓٝٗٚاً عً ٢ايهتب نًٗا.
ايثايث :تؿهٌ اهلل عهع  ٚهٌ جبعهٌ املػهًُني خهري أَهَ ١هٔ بهني ا٭َهِ
ٚإْعاَ٘ عً ٢ايٓاؽ خبهطٚج املػهًُني هلساٜهٚ ١إقه٬ح ايٓهاؽي َٓٚه٘ ْهعٍٚ
امل٥٬ه ١يٓكطتِٗي إش إٔ ٖصا ايٓعٚ ٍٚايٓكطَ ٠كٝسإ بؿطط نٌ َٔ ايك
ٚايتك٣ٛي ُٖٚا أَطإ ٜ٫كسض عًُٗٝا إ ٫املػًُ.ٕٛ

ػلن املٌاسثح

قس تكسّ يف َبخث عًهِ املٓاغهب ١ايػهابل إٔ قٛيه٘ تعهاىل رإِْْ رَصْأجِشًُا

ًَرَزَّمُأٌا د ٚضز ث٬ث َطاا يف ايكطإٓي نًٗا يف غٛض ٠آٍ عُهطإي  ٚها ٤قٛيه٘
تعاىل رَرَزَّمُأٌا د بًػ ١ايؿطط يف غبع آٜاا أخهطَ ٣هٔ ايكهطإٓي ٚؾٗٝها صبتُعه١
َٚتؿطق ١تٛنٝس ملٛنٛع  ١ٝايتكٚ ٣ٛاشبؿ َٔ ١ٝاهلل عع .ٌ ٚ
 َٔٚإععاظ ايكطإٓ إٔ ؾطط ايتكٜ ٣ٛأتَ ٞع غريٙي ؾاىل اْب إقرتاْه٘
بؿطط ايك ؾكس ٚضز يف ايكطإٓ َطتني َكرتْاً باٱميإي  ٚا٤تا يبٝإ ايثٛاب

ٚا٭ ط ايعع ِٝملٔ ٜتل اهلل عع ٌ ٚي قاٍ تعاىل رًَإِْْ رُؤِِْنٌُا ًَرَزَّمٌُا فٍََىُُْ أَخْشٌ
فَؾٌُِْد (.)1

ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢ايثٛاب ايعع ِٝايصٜٓ ٟاي٘ أٌٖ أحس إش ٚقؿتِٗ اٯ ١ٜضبٌ
ايبخههث بههأِْٗ ََٓ٪ههٚ ٕٛأَههطتِٗ بايك ه ٚايتكهه ٣ٛبًػهه ١ايؿههطط ٚقههاٍ تعههاىل
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ر ًَإِْْ رُؤِِْنٌُا ًَرَزَّمٌُاد( )1ي يٝه ٕٛنٌ َٔ اٱميهإ ٚايكه ٚايتكهٚ ٣ٛظٝؿهَ ١هٔ
ٚظا٥ـ اٱْػإ ايعبازٚ ١ٜضنٓاً ٜتك ّٛب٘ ايػع ٞيًؿٛظ بايٓع ِٝيف ايساض اٯخط.٠
ٜٚؿٝس ازبُع بني اٯٜتني أعهٚ ٙ٬اٯٜه ١ضبهٌ ايبخهث إٔ اٱميهإ إَتخهإ
ٚغع ٞزٚ٩بي ٗ ٚاز ملٛا ٗ ١ايهؿاضي ٚايص ٟعٔ اٱغ ّ٬بايٓؿؼ ٚاملاٍي
ٚقس ؾاظ املػًُ ٕٛب٘ي  ٚا٤ا ٖص ٙاٯٜاا ضمح ١بٗهِ ٚإعاْه ١هلهِ يتثبٝها
َعاْ ٞاٱميإ يف ْؿٛغِٗ.
ٚٚضز ايًؿغ (تتكٛا) بكٝػ ١ايؿهطط يف غهٛض ٠ايٓػهاَ ٤هطتنيي ٚيف آٜهتني
َتعاقبتنيي خبكٛم ؾه ٕٚ٪ا٭غهط ٠املػهًُ ١ؾٗٝها ٚإؾهاع ١ضٚح اٱحػهإ
ٚايك٬ح ٚايؿهَ ١ٝهٔ اهلل ؾٗٝهاي َٓٚهع ٚقهٛع اشبه٬ف ٚايٓؿهٛض ٚايٓهعاع يف
ا٭غط.٠
إ ٫أْهه٘ ٜ٫عههق اسبكههط املٛنههٛع ٞيٰٜههتنيي ٭ٕ اٱقهه٬ح ٚاٱحػههإ
ٚايتكهه ٣ٛأَهههٛض حػهههَٓٚ ١اًٛبههه ١بايههصااي َٓٚاؾعٗههها عاَهههٚ ١إٕ ههها٤ا
خاقههه ١ؾاٱحػهههإ ٚايكههه٬ح زاخهههٌ ا٭غهههط ٠طٜهههل َٛٚنهههٛع ٱقبهههاٍ
أؾهههطاز ا٭غهههط ٠عًهههٚ ٢ظههها٥ؿِٗ ايعبازٜههه١ي ٚإْؿهههطاح قهههسٚضِٖ يًهههصنط
ٚايهههسعاٚ ٤إْكاهههاعِٗ إىل اهلل عهههع  ٚهههٌي ٚعهههسّ اٱْؿهههػاٍ باشب٬ؾهههاا
ٚاشبكَٛاا.
نُا ا ٤ؾطط ايتك ٣ٛعً ٢عبَ ٛػتكٌ يٝؼ َع٘ ؾطط ٚيف خااب عاّ

يًُػههًُني يٝع هاًي قههاٍ تعههاىل ر َّبأَُّّيَأأب اٌَّ أزَِّٓ آَِنُأأٌا إِْْ رَزَّمُأأٌا اٌٍَّ أوَ َّدْقَ أًْ ٌَىُ أُْ
فُشْلَبًٔبد( )2ي ٚؾ ٘ٝحث يًُػًُني يٲضتكا ٤يف َػايو اهلساٚ ١ٜاٱميإي ٚايتؿك٘
يف ايس.ٜٔ

ٚته ٠ٚ٬آٜههاا ايكهطإٓ ٚايتههسبط باملعههاْ ٞايكسغه ١ٝايههص تتههُٓٗا نههٌ آٜهه١
َٓٗا َع ايبؿاض ٠بعً ٛؾأِْٗي ٚبث قٝتِٗي ٚإْتؿاض أخباض اٱغٚ ّ٬ق٬ح
املػًُني يف ا٭َكاض ٚاٯؾامي مما ٜسٍ عً ٢إٔ ايتك ٣ٛهلا َٓاؾع عا ًه ١يف
()1غٛض ٠ضبُس .36
()2غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .29
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ايسْٝاي ٚأخط٫ ٣حك ١يف اٯخط٠ي يٝه ٕ ٛؾطط ايتك ٣ٛايصٜ ٟأَط ب٘ اهلل عع
 ٌ ٚيف ٖص ٙاٯ ١ٜضمحْٚ ١عُ ١عً ٢املػًُني.

لاًىى أثس تدز يف أحد
تتساخٌ ايٛقا٥ع ايتأضؽب٪ٜٚ ١ٝثط بعهٗا ببعضي ٜٓٚتؿع ايٓاؽ َٓٗا عً٢
عبَ ٛتبا ٜٔنثطٚ ٠قً١ي ٚايعاقٌ َٔ إربصٖا ع َٛٚ ٠عع١ي  ٚا ٤ايكطإٓ حبث
ايٓاؽ عًه ٢تٛظٝهـ ايعكهٌ يف أَهٛض ايهسٚ ٜٔايهسْٝا ٚاٱتعهاظ َهٔ ايٛقها٥ع

ٚا٭حههساث قههاٍ تعههاىل ر ٌَمَأذْ وَأأبَْ فِأأِ لَصَصِأيُِْ فِجْأشَحٌ ٌِأأًٌُِِْ األٌَْجَأأبةِد()1ي

ٚأنثط َا ته ٕٛا٭حساث ع  ٠٭قخابٗا ٚايص ٜٔعاقطٖٚا يعٗهٛض آثاضٖها
عًْ ِٗٝؿعاً أ ٚنطاًي ٚنإ ْكط املػًُني يف بسض َطنباً َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚصب ٧ايٓكط َع قً ١عسز ٚعس ٠املػًُني.
ايثاْٖ :ٞعمي ١ايهؿاض َع نثطتِٗ ٚقٛتِٗ.
ايثايث :املسز اٱهل ٞيًُػًُني بٓع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكطتِٗ ٚإعاْتِٗ.

ايطابهههع :غههه ١َ٬املسٜٓههه ١املٓهههٛضَ ٠هههٔ غهههع ٚايهؿهههاضي ٚظباتٗههها َهههٔ
اٱغتباح.١
اشباَؼ :ض ٛع ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملَٓ٪ني َٚعِٗ
غبع ٕٛأغرياً َٔ نباض قطٜـي  َٔٚب ِٗٓٝايعباؽ عِ ايٓيبي ٚعك ٌٝبٔ أبٞ
ايبي يف زي ٌٝعً ٢قهسم ايٓبه٠ٛي ٚإٔ َهساض ا٭خهٚ ٠ٛقه٬ا املهٛز ٠يف
اٱغ ّ٬عً ٢اٱميإ باهلل ْٚب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايػازؽ :زخ ٍٛاملػًُني املس ١ٜٓبايػٓاِ٥ي ٚقٝاّ ضغه ٍٛاهلل قهً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بتكػُٗٝا ب.ِٗٓٝ
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ايػابع :إظاحه ١أغهباب ايهرتزز ٚايؿهو ٚاشبهٛف عٓهس نهثري َهٔ ايهصٜٔ
ٜطٜس ٕٚزخ ٍٛاٱغّ٬ي ٚؽبؿ ٕٛايهسٚا٥ط ٚػبتٓبه ٕٛإغهتدؿاف قه َِٗٛأٚ
اٱْتكاّ َِٓٗي َ َ٘ٓٚا ناْا قطٜـ تتٛعس ب٘ َٔ ٜسخٌ اٱغ.ّ٬
ؾهاْا ٖعميتٗا يف َعطن ١أحس ؾهخاً هلا ٚيك ٣ٛايهؿط ٚايه٬ي١ي يكهس

ٖعُا قطٜـ عً ٢املػًُنيي ٚمل تهٔ ٚحسٖا ايهص تٛا ه٘ املػهًُني
ٚتطٜس ايكها ٤عً ٢اٱغّ٬ي ٚٚأز ٙيف بساٜت٘ ٚغٓ ٘ٝا٭ٚىلي ؾهإ ٖٓاى
َٔ ؼبطنٗا ٚميسٖا بايػ٬حي ًٜٚك ٞا٭ؾعاض تأيٝباًي ٚؼبا ٍٚايَٓ ٌٝهٔ
ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيه٘ ٚغهًِ َٚهٔ ايهص ٜٔإتبعهَ ٙٛهٔ املٗها طٜٔ
ٚا٭ْكاضي ٖ ٌٖٚصا ايَٓ ٌٝهٔ عَُٛهاا قٛيه٘ تعهاىل رًَأَْٔأزُُْ أَرٌَِّأخٌد ()1ي ٜكهع

ازبٛاب عً ٢قػُني َتبآٜني:
ا٭ :ٍٚإٕ ٖصا ايٓ ٌٝمل ٜعز املػًُني إ ٫قٚ ٠ٛثباتاً عً ٢اٱميإي ٚنهإ
خطٚ ِٗ ٚقتاهلِ يف بسض ؾاٖساً عًُٝاً عً ٢قسم إمياِْٗي ٚعسّ إيتؿاتِٗ
يٲؾرتا ٤عًِٗٝي ٚؾ ٘ٝزي ٌٝعً ٢بًٛغِٗ َطاتب اٱميإ ٚضٜ٩تِٗ املعععاا
َٔ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثاْ :ٞيكس أثط ٖصا ايٓٚ ٌٝاياعٔ بهثري َٔ أؾطاز ايكباٌ٥ي ٚنإ غبباً يف
تطززٖا يف زخ ٍٛاٱغ ّ٬إىل حني.
 ٚهها٤ا َعطنهه ١بههسض يٝههعزاز املػههًُ ٕٛإمياْهاًي ٜٚههع ٍٚايههرتزز ٚاشبههٛف
ٚايؿو َٔ ْؿٛؽ أٚي٦و ايص ٜٔأباا٩ا يف زخ ٍٛاٱغّ٬ي مما ميهٔ إغتٓتاج
حكٝكَ ١ع٘ي  ٖٞٚي ٛتأخطا قطٜـ عٔ ايعحـ إىل َعطن ١أحس يعععا عٓ٘
يف ايػٓٛاا اي٬حك.١
ؾإ قًا يكس ا٤ا قطٜـ َ َٔٚعٗا َٔ ايكبا ٌ٥يف َعطن ١ا٭حعاب
يف ايػههٓ ١اشباَػههٝ ٚ ١ؿههٗا عبهه ٛث٬ثهه ١أنههعاف ٝؿههٗا يف َعطنهه ١أحههسي
ؾازبٛاب َٔ :ٙٛ ٚ
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ا٭ :ٍٚإٕ َعطن ١أحس َٚا ط ٣ؾٗٝا َٔ اشبػهاض ٠يًُػهًُني غهبب يف
إسباح قطٜـ عً ٢أؾطازٖا ٚعسز َٔ ايكبا ٌ٥يف ايتعس ٟعً ٢املػًُني.
ايثاْ :ٞقٝاّ ْؿط َٔ ٜٛٗز املس ١ٜٓبايتخطٜض عً ٢ايٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِ ٚاملػهًُنيي ٚقٝهاَِٗ بإْههاض قهؿات٘ املهصنٛض ٠يف ايتهٛضا٠ي
ٚحتَ ٢عطن ١ا٭حعاب ؾاْ٘ َع نثطٛٝ ٠ف ايهؿاض مل ٜؿًخهٛا يف إخهرتام
اشبٓسم ايص ٟحؿط ٙاملػًُٕٛي ٚعععٚا عٔ إخرتام املس١ٜٓي ٚإْػهخبٛا َهٔ
ز ٕٚإحطاظ أْ ٟكطي أ ٚنػب عػهط ٟأَ ٚعٓ.ٟٛ
ؾُعطن ١اشبٓسم حع ١يف ت ٛنٝس إؾاناا ايٓكط اٱهل ٞيف َعطن ١بهسضي
ٚآثاض ٙعًه ٢املػهًُني يف قه ِٖ ٚذبًُهِٗ ٚعهسّ هععِٗ َهع ه ٍٛأٜهاّ
اسبكاضي ٚخٝب ١ايهؿاض ٚض ٛعِٗ بٝأؽ ٚغأّ.
يكس ا٤ا اٯ ١ٜضبٌ ايبخث بتكٝٝس ْهع ٍٚامل٥٬ههَ ١هسزاً بؿهط ني ُٖها
ايك ٚايتك٣ٛي ٚيع ّٚذبً ٞاملَٓ٪ني بُٗاي ؾٌٗ َٔ أثط ملعطن ١بسض يف بًٛؽ
املػًُني ملطاتهب ايكه ٚايتكهٚ ٣ٛذبكٝهل ٖهص ٜٔايؿهط ني يف َعطنه ١أحهس
ازبٛاب ْعِي ٚتًو آ ١ٜيف ؾهٌ اهلل عع  ٌ ٚعً ٢املػًُنيي ٚتؿه ًِٗٝيف
تأٖ ًِٗٝملا ٜؿرت ٘ عً ِٗٝبًاؿ٘ ْٚكطٙي ؾٓٝكط اهلل عهع  ٚهٌ املػهًُني يف
بسض يٝهٖ ٕٛصا ايٓكط َكسَ ١يًُسز املًهٛت ٞيف َعطن ١أحس.

 ٌٖٚميهٔ إعتبهاض ايكه ٚاٱميهإ ايًهص ٜٔأظٗطُٖها املػهًُ ٕٛيف
َعطن ١بسض ذبكٝكاً يًؿطط ايصٚ ٟضز يف ٖص ٙاٯٜه١ي ازبهٛاب  ٫يًتبهأٜ
ايعَاْٚ ٞاملهاْ.ٞ
ْعِ أضاز اهلل عع  َٔ ٌ ٚاملػًُني إٔ ٜتعاٖسٚا َا ناْٛا عً ٘ٝيف َعطن١

بسض َٔ ايتكٚ ٣ٛا٭خ٬م اسبُٝس٠ي ٚايك ٖ ٛعًِ ا٭خ٬م ايكػريي
ٜٚسؾع ٚضٚز ايؿطط يف ٖص ٙاٯ ١ٜايػطٚض عٔ املػهًُنيي ٜٚاهطز عهِٓٗ
ايػؿًههٚ ١ازبٗايههٚ ١ايهػههٌ ٚاشبُههٍٛي ٚؾٝهه٘ زعهه ٠ٛيًعُههٌ ٚايػههع ٞيًههسْٝا
ٚاٯخط.٠
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يكس تؿهٌ اهلل عع  ٚهٌ ٚإؾهرتط عًه ٢املهَٓ٪ني ايكه ٚايتكه ٣ٛيٓٝهٌ
ايٓكط يف َعطن ١أحس َٚا ًٜخل بٗا َٔ إحتُاٍ عٛز ٠ايهؿاض يًكتاٍ يٝهٕٛ
نهٌ َههٔ ايكه ٚايتكه ٣ٛغههع ١ٝثابتهه ١عٓههس املػهًُني دبًهها يف َعطنهه ١بههسض
ٚإغتُطا عٓس املػًُني مل تػهازضِٖ أؾهطازاً ٚياعهااي ًَٚهه ١عٓهس نهٌ
ٚاحس َِٓٗي ٚغٓد ١ٝزا ١ُ٥عٓس عُ ّٛاملػًُني صبتُعني َتؿطقنيي ٚظٗطا
َعاملٗا يف َكسَاا َعطن ١أحس ٚاٱغت عساز هلاي ٚعٓس خٛم غُاض ايكتاٍ
ؾٗٝا.
 َٔٚايؿٛاٖس عً ٘ٝإٔ ِّٖ ؾطٜكإ َهٔ املهَٓ٪ني بايههعـ ٚايؿؿهٌ ٜهّٛ
أحس بػبب قٚ ٠ٛنثط ٠ايعس ٚايهاؾطي ٚيهٔ ٖصا اهلِ مل ٜرت ٌ إىل ايٛاقهع
بٌ غطعإ َا ظاٍ َٔ اي ٛهٛز ايهصٖقي ٚبكه ٢شنهط ٙيف ايكهطإٓ بكه ٍٛاهلل

تعاىل رإِرْ ىََّّذْ عَبئِفَ زَبِْ ِِنْىُُْ أَْْ رَفْشَالَ ًَاٌٍَّوُ ًٌَُِّْيَُّبد ( )1ي ؾاٖساً عً ٢اٯثاض
املباضن ١يٓكط املػًُني يف َعطن ١بسض.
 ٚاٖ ٤صا ايك يعٜاز ٠ق ٚتك ٣ٛاملػًُنيي ٚتثبٝتُٗاي ؾُٔ اٯٜاا
إٔ ٜتساخٌ ًٜٚتكٜٚ ٞؿرتى ايٓكط يف َعطنه ١بهسض ٚايؿهطط ايهٛاضز يف ٖهصٙ
اٯ ١ٜيتك ١ٜٛقًٛب املػًُني ٚإضتكا ِٗ٥يف َٓاظٍ ايك ي ٚإ تٗازِٖ يف غبٌ
ايتكٚ ٣ٛاشبؿ َٔ ١ٝاهلل عع .ٌ ٚ

لاًىى أفىل الظلن والفسام
يكس تؿهٌ اهلل عهع  ٚهٌ  ٚعهٌ ايكهً ١بٓٝه٘ ٚبهني ايٓهاؽ زاُ٥ه ١غهري

َٓكاع١ي  َٔ ٖٛٚأغطاض اشب٬ؾه ١يف ا٭ضمي ٚتتعًهٖ ٢هص ٙايكهً ١بهأَطٜٔ
َتساخًني:
ا٭ْ :ٍٚع ٍٚايهتب ايػُا َٔ ١ٜٚعٓس اهلل.
ايثاْ :ٞبعث أْبٝا َٔ ٤ايٓاؽ.
 َٔٚاٯٜاا إٔ ايهتب ايػُا ١ٜٚمل تٓعٍ إ ٫عً ٢ا٭ْبٝا ٤٭َٛض:
ا٭ :ٍٚإؾاز ٠اسبكط ٚايتعٝني.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ.122
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ايثاْ :ٞإقرتإ املععع ٠بايهتب ايػُاٟٚي ٚقريٚضتٗا ؾاٖس قسم عً.٘ٝ
ايثايث :ا٭ْبٝا ٤أقخاب ايهُا٫ا اٱْػاْ١ٝي  ِٖٚايصٜ ٜٔك َٕٛٛبتبًٝؼ
ايطغا٫ا اٱهل.١ٝ
ايطابعَٝ :هٌ ؾطٜهل َهٔ ايٓهاؽ يااعه ١ايهٓيبي ٖٚهصا ايؿطٜهل َهٔ ايهًهٞ
املؿهو َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚقس ٜهٖ ٕٛصا ايؿطٜل نثرياً ٚقس ٜه ٕٛقًً٬ٝي ٚتبني قكل ا٭ْبٝا٤
ايتبا ٜٔيف عسز أقخاب ا٭ْبٝا.٤
ايثاْ :ٞايتبا ٜٔايٓػيب يف زض  ١إميإ قخابٚ ١أْكاض ايٓيب.
ايثايثَ :طاتب ايك ٚايتك ٣ٛعٓس ايكخابٚ ١ا٭ْكاض ٚا٭تبهاعي ٚقهس
إتكؿا ْب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بأْٗا خامت ١ايٓبٛااي ٚإٔ ايٓيب
ضبُساً قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ غٝس ا٭ْبٝا٤ي ٚأَت٘ أؾهٌ ٚأحػهٔ ا٭َهِ
ايص أخط ا يًٓاؽي قاٍ تعاىل روُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِد(.)1

ٖ ٙٛ ٚ َٔٚصا ايتؿه ٌٝمس ٛاملطتبه ١ايهص بًػٗها املَٓ٪ه ٕٛبٓبه ٠ٛضبُهس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف َكاَاا ايك ٚايتك ٚ ٣ٛاعتِٗ هلل عع ٌ ٚ
ٚيطغٛي٘ي َٗٓٚا َا أظٗط ّٜٛ ٙٚبسض ٚأحس َٔ ايتؿاْٚ ٞايتهخٚ ١ٝايؿهسا٤ي
ٚنإ نٌ ُ َٗٓ ّٜٛا َٓاغهب ١يٲختبهاض ٚاٱَتخهإ ٚيهري ٣امل٥٬ههٚ ١ايٓهاؽ
يٝعاً َعاْ ٞاٱميإي ٚتتعً ٢بإْكٝاع ايكخاب ١يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ يف َٝسإ املعطن.١
يكس إحتعا امل٥٬ه ١عً ٢عٌ اٱْػإ خًٝؿ ١يف ا٭ضم ٚبٓٝا عًه١

اٱحتعاج نُا ا ٤يف قٛي٘ تعاىلرأَرَدْقًَُ فِْيَب َِْٓ ُّفْغِذُ فِْيَب ًَّغْفِهُ اٌذَِِّب َد ()2ي

َٚا َطا ايػٓٚ ٕٛا٭حكاب حت ٢بعث اهلل عع  ٌ ٚضبُساً قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ضغ ً٫ٛإىل ايٓاؽ يٝعاً يًكها ٤عً ٢ايؿػازي ٚاملٓع َٔ غهؿو
ايسَا ٤بػري حلي ؾكابٌ ايهؿاض ايطغاي ١بايؿػاز ٚايتعسٚ ٟايكتٌي َ ٖٛٚهٔ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛض ٠ايبكط.30٠
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ايؿ ٛاٖس عً ٢قسم َا قاي٘ امل٥٬هٛ ٚ َٔ ١ز ايؿػاز يف ا٭ضمي ٚغؿو
ايههسَا٤ي ٚيهههٔ اهلل عههع  ٚههٌ ٖهه ٛايعههامل بهها٭َٛض ٚخٛاتُٗٝههاي ٖٚههَ ٛههٔ

َكازٜل قٛي٘ تعاىلرإِِِّٔ أَفٍَُُْ َِب الَ رَقٌٍََُّْْد (.)1

ٚأَط اهلل امل٥٬ه ١شاتٗا إٔ تٓعٍ يٓكط ٠املَٓ٪ني يف ايكها ٤عًه ٢ايؿػهاز
ٚتػاِٖ َػاَُٖ ١باضن ١بٗسّ َا بق عً ٢ايعًِ ٚغؿو ايهسَاٚ ٤ايبا هٌي
ؾكس ناْا َعطن ١بسض ٚأحهس ٚاشبٓهسم ٚحهٓني ايًبٓه ١ا٭ٚىل يكهطح ايعهسٍ
ايػُا ٟٚيف ا٭ضمي ؾإٕ قًا ناْا ٖٓاى ز ٍٚذبهِ بايعسٍ نُها أؾهتٗط
عٔ نػط ٣يف ب٬ز ؾاضؽ ٚغريٙي ازبٛاب َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ٖ :ٍٚصا ايعسٍ َٔ ضؾخاا ٚبكاٜا ايٓبٛاا.
ايثاْ :ٞيكس عٌ اهلل عع  ٌ ٚايعكٌ عٓس اٱْػإ عك ً٬با ٓٝاً ٜسع ٛملا
ٖهه ٛحػههٔ شاتهاًي ٚايعههسٍ حػههٔ بصاتهه٘  ٚهها ٤ايؿههطع ٱظٗههاض ٚتثبٝهها ٖههصا
اسبػٔ.
ايثايث :نإ ايعسٍ قبٌ ْب ٠ٛضبُس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ضبهسٚز ًا
ظَاْاً َٚهاْاًي  ٚا ٤ايكطإٓ يٝععً٘ ايكبػ ١اي ثابت ١يف ا٭ضمي ٚاملٝعإ ايصٟ
تعطف ب٘ أعُاٍ اسبهِ ٚايػ ٬ني.
ايطابع :أقبذ ايٓاؽ بعس ايبعث ١ايٓب ١ٜٛاملباضنٜ ١عطؾَ ٕٛكازٜل ايعسٍي
ٜٓٚؿطز َٔ ٕٚايعًِ ٚايتعسٟي ٚإَتاظ ايكطإٓ َٔ بني ايهتب ايػُا ١ٜٚببٝإ
َؿاٖ ِٝايعسٍ ٚاٱحػإي ٚإظٗاض قهبذ نهسٖا َهٔ  ٚه ٙٛايعًهِ ٚايعٓهـ
ٚايتعس.ٟ
اشباَؼ :املطاز ٖ ٛايعسٍ املرتؾهذ عهٔ اٱميهإي ٚاسبههِ بايعهسٍ ٚؾهل
قٛاعس ايؿطٜع ١ايػُا.١ٜٚ
 ٚهها٤ا َعههاضى اٱغهه ّ٬ا٭ٚىل يتعٗههط ايتهههاز ٚايتٓههايف بههني اسبههل
ٚايبا ٌي ٚبني اٱميإ ٚايهؿطي ٚبني ايعسٍ ٚايعًِي  َٔٚايًاـ ٚايؿهٌ
اٱهل ٞعً ٢ايٓاؽ ببعثْ ١ب ٠ٛضبُس قً  ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيه٘ ٚغهًِ إٔ ا٭َهط مل
()1غٛض ٠ايبكط.30٠
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ٜكـ عٓس إظٗاض ايتبا ٜٔبُٗٓٝا َع َٛنٛعٝت٘ي بٌ حػُا املعطن ١بإْتكاض
اسبل ٚاٱميإ ٚايعسٍ.
َٚع غع ١ا٭ضم ٚنثط ٠ايبًهسإ ٚا٭َكهاضي ٚإْتؿهاض ايٓهاؽ يف بكهاع
ا٭ضم أَؼ ٚايٚ ّٛٝغساًي ؾإٕ ٖصا ايٓكط اسباغهِ ها ٤يف بكعه ١ضبهسٚز٠
ٚأٜاّ قً ١ً ٝيٝػري صبط ٣ايتأضٜذ ٚإىل  ّٜٛايكٝاَ.١
ٚناْا ذبكٌ َعاضى ؾُٝا بني ايكبا ٌ٥تػتُط غهٓٛاا عسٜهس٠ي نُها يف
َعطن ١ايبػٛؽ ايص ٚقعا بني قبًٝتني نبريتني ُٖا بهط ٚتػًب إش إغتُطا
أضبعني غٓ١ي ٚنإ َٛنٛع ٖهص ٙاسبهطب قتهٌ ْاقه١ي ٚايبػهٛؽ إغهِ خايه١
ػاؽ ايص ٚقعا بػببٗا تًو اسبطب املؿ.١َٚ٪
أَا َعاضى اٱغ ّ٬ؾهاْا تأغٝػاً يسٚي ١اسبهل ٚايعهسٍي ٚبطظخهاً زٕٚ
إغتُطاض غؿو ايسَا ٤يف ا٭ضمي ؾكس ٖبط آزّ إىل ا٭ضم بًهٛا ٤ايٓبه٠ٛي
َٚع٘ حٛا ٤ايص غهٓا ازبٓٚ ١عاؾا ؾٗٝا َع امل٥٬ه ١يته ٕٛعههساً ٯزّ
يف ْبٛت٘ ٚتكٛاٚ ٙق٬ح٘ي ٚيهٔ ايٓؿؼ ايؿٗٚ ١ٜٛايػهب ١ٝغًبا عً ٢بعض
َٔ أ٫ٚز آزّي ٚإبتسأ غؿو ايسّ بكتٌ قاب ٌٝهلابٌٝي ٚأقبخا اسبٝا ٠ايسْٝا
قطاعاً بني اسبل ٚايبا ٌ.
ؾعها٤ا ْبه ٠ٛضبُههس قهً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ يههتعًٔ إعبػهاض ايبا ههٌ
ٚتعيعٍ زٚي ١ايعًِي بإٔ تهْٛا ْٛا ٠زٚي ١اٱغ ّ٬بهتاب مساٜ ٟٚتهُٔ
ايعبازاا ٚاملعاَ٬ا  ٖٛٚايكطإٓي ٛ ٚٚز أْكاض ٚأتباع يًٓيب ضبُس قهً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜبصي ٕٛاملٗج ز.ْ٘ٚ
 َٔٚخكا٥ل املػًُني ايكٝاّ بٛظٝؿ ١ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط
عً ٢عب ٛايٛ ٛبي ٚايؿطمي  ٖٛٚغه٬ح َػهتس ِٜنهس ايعًهِ ٚايؿػهازي
ٜتػؿ ٢ضبٛع ا٭ضم نًٗاي بًخاظ إتػاع ضقعه ١اٱغهٚ ّ٬عًه ٛنًُه ١اسبهل
َٚؿاٖ ِٝايعسٍ ٚاٱْكاف.
ؾإ قًا :إٕ ايعًِ َٛ ٛز يف َٛانع نثري َٔ ٠ا٭ضم ٜٚه ٕٛعًه٢
عبهه ٛايكههه ١ٝايؿدكهه ١ٝبههني ا٭ؾههطازي ٚايٓٛعٝهه ١بههني ازبُاعههاا ٚا٭َههِي
ٚازبٛاب يكس ا٤ا بعث ١ايٓيب ضبُس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ٗ ٚهازٙ
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ٚاملَٓ٪ني ملٓع ػٝإ ايعًِي ٚضؾ ع٘ عٔ َطاتب ايطٜاغٚ ١ايتأثري ايعهاّ عًه٢
ايٓههاؽي ؾهاْهها ٖعميهه ١قههطٜـ َثهها ً٫يههعٚاٍ زٚيهه ١ايعًههِي ٖٚعميهه ١ايعههاملني
ٚايهؿاض.
 َٔٚاٯٜاا ٚقٛع ٖهعميتِٗ عًهٜ ٢هس امل٥٬هه ١ايهصْ ٜٔعيهٛا َهٔ ايػهُا٤
يٓكط ٠املَٓ٪نيي ٚتػً ِٝضا ١ٜايسٚيٚ ١اسبهِ ٭تباع ايكطإٓ.
ٚبعههس ْههع ٍٚامل٥٬ههه ١يٓكههط ٠ايههٓيب ضبُههس قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ
ٚاملَٓ٪ني يف َعطن ١بسض ٚأحسي ا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜيٲخباض عٔ ايبؿاض ٠بٓعٍٚ
امل٥٬ه ١إشا ض ع ايهؿاض يًكتاٍي ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢أؾٌ ٚإْكااع ظَإ ايعًِي
ٚإٔ ايهؿاض ئ ٜػتاٝعٛا إعاز ٠ايهطٚ ٠اٱغتخٛاش عًَ ٢كايٝس أَٛض ايٓاؽي
ٚإؾههاع ١ايبػههٚ ٞايتعههسَٚ ٟؿههاٖ ِٝازبخههٛزي إش أقههبخٛا بههني أَههط ٜٔإَهها
اٱْهؿاٚ ٤ايط ٛع خا٥بنيي ٚأَا ايعٛز ٠إىل َٝهسإ املعطنه ١يتهه ٕٛعهاقبتِٗ
اشبػاضٚ ٠اهل٬ى.

لاًىى طاػح الٌثٍ هي الصرب والتمىي

يكس أْعِ اهلل عع  ٌ ٚعً ٢أٌٖ ا٭ضم بٓب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ  ٖٞٚخري ٚضمح ٙٛ ٚ َٔ ١نثريَٗٓ ٠ا:

ا٭ :ٍٚايطمح ١اٱهل ١ٝبٓع ٍٚآٜاا ايكهطإٓي قهاٍ تعهاىل رفَمَأذْ خَأب َوُُْ ثَِّْنَأخٌ

ِِْٓ سَثِّىُُْ ًَىُذًٍ ًَسَحَّْخٌد(.)1
ايثاْْ :ٞع ٍٚاشبري ٚحك ٍٛايعٜازٚ ٠ايُٓا ٤يف ا٭ضظام ٚايثُاض ٚإظٗاض
ا٭ضم نٓٛظٖا ب ن ١بعث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثايث :ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛبإعتباضٖا َٔ أؾطاز ايٛح.ٞ
ايطابع :املعععاا ايص ناْا دبط ٟعًٜ ٢س ٟايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ.

()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .157

ر92د

َعامل اٱميإ ج79/

اشبههاَؼ :ظٗههٛض ٝههٌ َههٔ ايكههخابَ ١ههٮ اٱميههإ قههسٚضِٖ ٚأظٗههطٚا
ايتكسٜل بٓبٛت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بأبٗٚ ٢أحػهٔ َعهاْ ٞايتكهسٜل
بايسؾا ع عٓ٘ ٚعٔ ْبٛت٘ بايٓؿٛؽ ٚا٭َٛاٍ بعس إٔ ٖعطٚا ا٭ ٚإ ٚؾاضقٛا
ا٭حب١ي ٚتػريا قٛاعس اسبب ٚايهبػض يف ْؿٛغهِٗ يتتكهَ ّٛؿهاٖ ِٝاسبهب

ٚايٛز باٱميإ يعَُٛاا قٛي٘ تعاىل رإََِّّٔب اٌُّْؤِِْنٌَُْ إِخٌَْحٌد(.)1

َ َٔٚكازٜل ا٭خ ٠ٛاسبب ٚاٱٜثاض يف اهلل ٚهللي يتؿع أْٛاض ايتك ٣ٛيف
أضم ازبعٜههطٚ ٠تههه ٕٛغههٓٓٗا زعهه ٠ٛيًٓههاؽ يههسخ ٍٛاٱغههْٚ ّ٬بههص ايهؿههط
ٚازبخٛزي ٚبازض ايكخاب ١إىل أزا ٤ايكٚ ٠٬ايعبازاا ا٭خط ٣نُا ٪ٜزٜٗا
ٜٚأَط بٗا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
 َٔٚاٯٜاا يف ْب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اٱذباز بني َا ٪ٜزٜ٘
َٚا ٜأ َط ب٘ َع خكٛقٜٓ ١ٝؿهطز بٗها يف َكهاّ ايعبٛزٜهٚ ١اشبؿهٛع هلل تعهاىل
َٗٓٚا َا إختك٘ اهلل عع  ٌ ٚب٘ َٔ قٝاّ ايًٚ ٌٝقٝاّ ايٛقاٍي  ٖٛٚقّٛ
َٜٛني َع ايً ١ًٝايص بُٗٓٝاي أ ٚث٬ث ١أٜهاّ َهع ايًًٝهتني ايًهتني بٗٓٝهاي ْٗٚه٢
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ املػًُني عٔ قٝاَ٘ يتعًهل اي ٛهٛب

بكٝاّ أٜاّ ؾٗط ضَهإ ز ٕٚيٝايٗٝا يكٛي٘ تعاىل رأَرٌُِّّا اٌصَِّْبََ إٌََِ اًٌٍَِّْْد.

ٚعٓسَا غأٍ املػًُ ٕٛضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عهٔ ْٗٝه٘
هلِ عٔ ق ّٛايٛقاٍ َع ق ٖٛ َ٘ٛي٘ قاٍ :إٕ ضبٜ ٞاعُق ٜٚػكٝق ٚتٓاّ

عٓٝآٜ٫ٚ ٟاّ قًيب(.)2

 َٔٚاٯٜاا يف ْب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚععَٓ ِٝعيت٘ عٓس
اهلل ٚز٫٫ا دبً ٞايٛح ٞيف غٓت٘ إٔ ا ٤ايكطإٓ بإقرتإ اعت٘ َهع اعه١

اهلل عع ٌ ٚي قاٍ تعاىل ر أَعِْقٌُا اٌٍَّوَ ًَسَعٌٌَُوُ ًَالَ رٌٌٌَََّْا فَنْأوُد()3ي ٚيٝؼ َٔ حكط

()1غٛض ٠اسبعطاا .10
( )2تأضٜذ َس ١ٜٓزَؿل .323 /16
()3غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .20
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يًُٛانٝع ايص تهَ ٕٛكساقاً ٚظطؾاً يااع  ١اهلل ٚضغٛي٘ ٭ٕ أحهاّ ايػّ٬
ؾاًَ ١يًعبازاا ٚاملعاَ٬ا ٚا٭حهاّ.
يصا ها٤ا آٜهاا ايكهطإٓ ٚأحازٜهث ايػهٓ ١ايٓبٜٛه ١بٝاْه ًا ملػها ٌ٥اسبهٍ٬
ٚاسبطاّيَٚهها ؾٗٝهها َههٔ اٱبههت٤٬ي ٚتتعًهه ٢حا هه ١املػههًُني إىل اعهه ١اهلل
ٚضغٛي٘ يف َٝاز ٜٔايكتاٍ بإظٗاض َعاْ ٞايك ٚايتخُهٌ ٚاٱْكٝهاز ٭ٚاَهط

ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايص ٜسٍ عًٗٝا قٛي٘ تعاىل رًَإِرْ غَذًَْدَ
ِِْٓ أَىٍِْهَ رُجٌَِّاُ اٌُّْؤِِْنِنيَ َِمَبفِذَ ٌٍِْمِزَبيِد(.)1

ٚايصٜ ٟسٍ بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢إَتثاٍ املهَٓ٪ني ٭ٚاَهط ايهٓيب ضبُهس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِي ٖٚصا اٱَتثاٍ َٔ َكسَاا ايٓكط ٚايعؿط عً٢
ا٭عسا٤ي ؾإ قًا إٔ اٯ ١ٜأع ٙ٬ا٤ا خبكٛم َعطن ١أحس ايهص خػهط
ؾٗٝا املػًُٕٛي ٚازبٛاب َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚاع ١ايطغ ٍٛحهِ َػتكٌ ٜ ٫تٛقـ عً ٢ايٓكط يف املعطنٚ ١إ
ناْا طٜكاً إىل ذبكٝك٘.
ايثههاْ :ٞمل ؽبػههط املػههًَُ ٕٛعطنهه ١أحههسي ٚيهههٔ مل ٜٓههايٛا ؾٗٝهها ايٓكههط
ٚايعؿط ايصْ ٟاي ٙٛيف َعطن ١بسض.
ايثايث:

ا٤ا اٯ ١ٜأعَ ٙ٬هٔ بهاب املثهاٍ يٝهه ٕٛؾهاٖس ًا عًه ٢إَتثهاٍ

املػًُني ٭ٚاَط ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ٚقس ٚضزا ا٭خباض بإٔ ايٓيب ْعِّ قؿٛف املكاتًني عٓس بسأ املعطن١ي نُا
إٔ

اع ١اهلل ٚايطغ َٔ ٍٛاي تكٚ ٣ٛاشبؿ َٔ ١ٝاهلل ٭ْ٘ غهبخاْ٘ أَهط بٗهاي

ٚقس ٚضزا آٜاا نثري ٠با٭َط يًُػًُني رارَّمٌُا اٌٍَّوَد.
 ٚاع ١ايطغ َٔ ٍٛتك ٣ٛاهلل َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚ٭ٕ ايطغٜٓ ٫ ٍٛال إ ٫عٔ ايٛح.ٞ

()1غٛض ٠آٍ عُطإ.121
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ايثاْ :ٞيكس بعث اهلل عع  ٌ ٚايٓيب ضبُس ًا قً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ
يريتك ٞايٓاؽ إىل َ ٓاظٍ ايتكٚ ٣ٛاشبؿهَٓ ١ٝه٘ي ؾتهه ٕٛاعه ١ايطغهَ ٍٛهٔ
َكازٜل تك ٣ٛاهلل.
 ٫ٚتٓخكط اع ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ باملَٓ٪ني ايصٜٔ
ؾههاضنٛا يف َعطنهه ١بههسض ٚأحههسي بههٌ تؿههٌُ املػههًُني ٚاملػههًُاا إىل ٜههّٛ
ايكٝاَهه١ي يٝههه ٕٛايكه ٚايتكهه ٣ٛحا هه ١زاُ٥هه ١يًُػههًُنيي ٚخعٜٓهه ١زاُ٥هه١
َت عسز ٠ٱغرتاف ايكاسباا ٚإقتٓا ٤اسبػٓاا ايص تأت َٔ ٞاع ١ايطغهٍٛ

َٚا ؾٗٝا َٔ ايس٫ي ١عً ٢اع ١اهللي قهاٍ تعهاىل ر َِأْٓ ُّغِأـْ اٌشَّعُأٌيَ فَمَأذْ أَعَأبؿَ

اٌٍَّوَد(.)1
 َٔٚآٜاا ايٓبَ ٠ٛا أظٗط ٙايٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ َهٔ

ايكهه يف َطنهها ٠اهللي ٚمل ٜتًههل أحههس َثههٌ ا٭ش ٣ايههص ٟتًكههاَ ٙههٔ
املؿطنني يٝه ٕٛأغ ٠ٛحػهٓ ١يًُػهًُني يف َٝهاز ٜٔايكه ي ٚإش أَهطا
ٖص ٙاٯ ١ٜاملَٓ٪ني بايك ٚايتك ٣ٛبًػ ١ايؿهططي ؾهإٕ ايهٓيب قهً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖ ٛإَاّ املػًُني يف َٝاز ٜٔايك ٚاشبؿ َٔ ١ٝاهلل عع
 ٌ ٚيف حاٍ اسبطب ٚايػًِي ٚايطخاٚ ٤ايؿس٠ي َٓٚع بكه ٚ ٙذبًُه٘
َٔ ٚقٛع اهلعمي ١باملػًُني ؾخُٓٝا عًُهٛا بهإٔ ايهٓيب ضبُهساً قهً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚغط املعطنٖ ١بٛا يٓكطت٘ ٚاٱحا  ١ب٘ي ٚض عٛا إىل
َٛانعِٗ يف املعطنٚ ١قاتًٛا ايعس ٚقتا ً٫ؾسٜساً حت ٢أضغُ ٙٛعً ٢ايتكٗكط
ٚاٱْػخاب.
ٚنإٔ ٖص ٙاٯ ١ٜتك ٍٛيًُ َٓ٪ني إٕ ق مت ٚإتكٝتِ نُا ق مت ٚإتكٝتِ يف
َعطن ١بسض ٚأحس ٜٚأتٛنِ َٔ ؾٛضِٖ ٖصا ميسزنِ ضبهِ خبُػه ١أ٫ف َهٔ
امل٥٬ه١ي  َٔ ٖٛٚأغطاض شنط ْع ٍٚامل٥٬ه ١يف اٯ ١ٜايػابك َٔ ١غري قٝهس أٚ
ؾطط.
()1غٛض ٠ايٓػا.80 ٤
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لاًىى"شسائط ًصول املالئ"ح"

ر95د

يكس أْعِ اهلل عع  ٌ ٚعً ٢اٱْػإ بايٓؿذ ؾَ ٘ٝهٔ ضٚحه٘ يٝههٖ ٕٛهصا
ايٓؿذ أق ً٬يف خًل اٱْػإي ٚإق٬حاً يه٘ ملههاَني ايعبهازٚ ٠ايتكه٣ٛي ثهِ
تؿهٌ غهبخاْ٘ ٚبعهث ا٭ْبٝهاٚ ٤أْهعٍ ايهتهب ايػهُا ١ٜٚيتهه ٕٛتتُه ١يهٓؿذ
ايطٚح ؾ٘ٝي ٚإغتساَ ١يكً ١اٱْػإ بايباض.٨
ٚإش غازض آزّ ازبٓٚ ١ؾاضم امل٥٬ه ١بؿتٓٚٚ ١غٛغ َٔ ١إبًٝؼ.
ؾإٕ امل٥٬ه  ١ظًا تٓعٍ عً ٢ا٭ْبٝا َٔ ٤ايٓاؽي ٚنإ آزّ عً ٘ٝايػّ٬
ْبٝاًي َٚع٘ يف ازبٓ ١حٛا ٖٞٚ ٤يٝػا بٓب ١ٝمما ٜسٍ عً ٢إنطاّ اهلل عع ٌ ٚ
يًُطأ ٠املٚ ١َٓ٪أٌٖ بٝا ايٓبٚ ٠ٛأتباع ا٭ْبٝا.٤
ٚأؾطقا ا٭ضم بٓب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يتتعًَ ٢عاْٞ
إنطاّ اهلل عع  ٌ ٚيٲ ْػإ بًخاظ اٱميإ ٚايتك.٣ٛ
ٜٚؿٛظ املػًُ ٕٛبتًك ٞآٜاا ايكطإٓ ٚبعس إٔ ناْا امل٥٬ه ١تٓهعٍ عًه٢
ا٭ْبٝا ٤ؾإْٗا ْعيا عً ٢ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ بهايٛحٞي
ٚعً ٢املَٓ٪ني بطغايت٘ بايٓكط ٠يف غٛح املعاضى.
يكس ٚقعا َعاضى يبق إغطاَ ٌٝ٥ع ايك ّٛايعاملني قبٌ بعث ١ايٓيب ضبُهس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚخانٛا اسبطٚبي ٚبعث اهلل هلِ أْبٝاًَٛٚ ٤ن ًا

ٚيف ايتٓعٌٜر ًَلَبيَ ٌَيُُْ َٔجُِّْيُُْ إَِّْ اٌٍَّوَ لَذْ ثَقَثَ ٌَىُأُْ عَأبٌٌُدَ ٍَِِىًأبد (َٚ )1هٔ ؾههٌ اهلل

عع  ٌ ٚإٔ ايٓبٚ ٠ٛاٱَاَ ١يف اٱغ ّ٬عٓس ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚدبًا َعاْ ٞاٱَاَٚ ١ايكٝاز ٠بتكسّ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ

ٝـ املػًُني يف املعطن١ي ؾؿععا َ٥٬ه ١ايػُا ٤يٓكهطت٘ ٚإعاْته٘ي

ْٚعيا َٔ ايػُاَ ٤سزاً ي٘ ٚيًَُٓ٪ني بأَط اهلل عع .ٌ ٚ
مل ٜرتى اهلل ايٓيب ضبُس ًا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٛا ٘ ٛٝف ايهؿاض
اجملٗع ٠با٭غًخٚ ١املٕٚ٪ي  َٔٚحػس ٚؾس ٠نط ٙقطٜـ يٲغ ّ٬إٔ اٚ٤ا

()1غٛض ٠ايبكط.247 ٠
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بٓػاَ ِٗ٥عِٗ إىل املعطن١ي ٚقاعٔ تًو املػاؾ ١ايا ١ًٜٛبني َه ١املس ١ٜٓعً٢
ايطٚاحٌي َٚؿٝاً عً ٢ا٭قساّ يكتاٍ املَٓ٪ني.
ٚأٚضث اهلل عع  ٌ ٚتًو ايبكاع املػًُني ٚاملػًُاا ؾُا َطا ا٭ٜهاّ
ٚاي ؿٗٛضي حت ٢أخصا ْػا ٤ايٓيب ٚاملَٓ٪اا ٜكاعٔ شاا املػاؾ َٔ ١املس١ٜٓ
إىل َه ١٭زآَ ٤اغو اسبج ٚايعُهط ٠ذبها حههِ زٚيه ١اٱغهّ٬ي ٚايعُهٌ
بػٓٓ٘.
ٚيٓع ٍٚامل٥٬ه ّٜٛ ١بسض ٚأحس ٚحٓني َٛنٛع ١ٝيف ذبكٝل ٖص ٙايٛضاث١
مما ٜعق إٔ آثاض ٚإؾاناا ْع ٍٚامل٥٬ه ١مل تهٔ خاق ١ب ّٛٝاملعطنهٚ ١زؾهع
نٝس ايهؿاضي بٌ ٖ ٞزاَٚ ١ُ٥تكً ١إىل  ّٜٛايكٝاَ١ي يصا ا ٤ايؿطط نُكسَ١
يٓع ٍٚامل٥٬ه١ي ٚبٝهإ قهاْ ٕٛثابها ٖٚه ٛحا ه ١املػهًُني ملههاَني ايؿهطط
ايٛاضز يف ٖص ٙاٯ١ٜي  َٔٚإععاظ اٯ ١ٜخبكٛم َا ؾٗٝا َٔ ايؿطط :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚشنط ايؿطط عً ٢عب ٛايتعٝني.
ايثاْ :ٞتك سّ ايؿطط يف أ ٍٚاٯ١ٜي ٚؾ ٘ٝبٝإ إنايف ٚحع.١
ايثايث :تكسّ ايك عً ٢ايتك.٣ٛ
ايطابع :إْتؿا ٤اٱياٍ ٚايرتزٜس يف ايؿطط.
اشباَؼ :بٝإ املؿطٚط مبا  ٫يبؼ ؾ.٘ٝ
ايػازؽ :صب ٧اٯ ١ٜبكٝػ ١ازبُع ٚإضاز ٠دبًَ ٞعاْ ٞايك ٚاشبؿَٔ ١ٝ
اهلل عً ٢عُ ّٛاملَٓ٪ني ايص ٜٔخط ٛا يكتاٍ ايهؿاض.
إٔ ْع ٍٚامل٥٬ه ١حع ١عًه ٢ايهؿهاض ٚاملؿهطنني ايهص ٜٔهاٚ٤ا إىل قتهاٍ
املػًُني َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚاملػًُ ٕٛعً ٢اسبلي ٜ َٔٚكاتًِٗ عً ٢ايبا ٌ.
ايثاْ :ٞإزضاى ْتٝع ١املعطن ١قبٌ ٚقٛعٗاي ٚايٝكني بإٔ ايٓكط ٜه ٕٛؾٗٝا
يًَُٓ٪ني.
ايثايثْ :ع ٍٚامل٥٬ه ١إْصاضاً ٚٚع ٝس يًهؿاضي ٚزع ٠ٛهلِ يٲْابٚ ١ايتٛب.١
ٚنُا يف ؾطعٚ ٕٛق َ٘ٛؾإِْٗ ضأٚا َٛغه ٢عًٝه٘ ايػهٚ ّ٬بهق إغهطاٌٝ٥
ع ٚا ايبخط مبععع ٖٞٚ ٠إْؿ٬م ايبخط هلِ.
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ر97د

يتهٖ ٕٛص ٙاٯ ١ٜإْصاضاً يؿطعٓ ٚ ٕٛهٛزٙي ٚظ هط هلهِ عهٔ حاٱقهطاض
عً ٢ايهؿطي ٚزع١تعِ ٱختٝاض اٱميإ ٚايتكسٜل بٓبَٛ ٠ٛغ ٢عً ٘ٝايػهّ٬
خكٛقاً ٚإٔ املعععاا ناْا ترت ٣عًٜ ٢س ٖٛٚ ٜ٘بني ظٗطاَْٗٓٚ ِٗٝا آ١ٜ
ايعكا ٚأخصٖا يعك ٞايػخط ٠حبهط ٠ؾطعٕٛي َٚبازض ٠ايػخط ٠يًسخ ٍٛيف
اٱغّ٬ي ؾهصا يف َعطن ١بهسض ٚأحهس ؾكهس ها٤ا قهطٜـ خبٗ٥٬ٝها ٚظٖٖٛها
ٚغطٚضٖا إىل املعطن.١
ٚضأا امل٥٬هٜ ِٖٚ ١ؿرتن ٕٛيف ايكتا ٍ بأَط ٚٚحهَ ٞهٔ اهلل عهع  ٚهٌ

قاٍ تعاىلر فَبضْشِثٌُا فٌَْقَ األَفْنَبقِ ًَاضْشِثٌُا ِِنْيُُْ وًَُّ ثَنَبٍْد (.)1

ٚاملطاز َٔ ؾٛم ا٭عٓام أعً ٢ايطقب ١ايهص ٖه ٞاملهصبذ يٝهه ٕٛايههطب
عاً ٚتابرياً يًطٚ٩ؽي  ٚا٤ا اٯ ١ٜأع ٙ٬بكٝػ ١ازبُع يف ؾعهٌ امل٥٬هه١ي
ٚيف ايصٜ ٜٔكع عً  ِٗٝايهطب ٚايكتٌ َٔ ايهؿاضي(ٚقٝهٌ نهإ املًهو ٜتؿهب٘
بايط ٌ ايصٜ ٟعطؾ٘ٗ ٚ ٕٛي ؾٝأت ٞؾٝك :ٍٛإْ ٞمسعا املؿهطنني ٜكٛيه:ٕٛ
ٚاهلل ي ٔ٦محًٛا عًٓٝا يٓٓهؿؿٔي ٚميؿ ٞبني ايكؿني ؾٝك :ٍٛأبؿطٚا ؾإٕ اهلل
ْاقطنِ ٭ْهِ تعبسٜ٫ ٤٫٪ٖٚ ْ٘ٚعبس.)2( )ْ٘ٚ
يكس عٌ اهلل عع  ٌ ٚؾطا٥ط ْع  ٍٚامل٥٬هه ١بطنهَ ١ػهتسمي١ي َٚععهع٠

تٛيٝس ١ٜتتعسز َع نٌ بك َٔ ٌٝ ٚ ١املػًُنيي يٝه ٕٛنٌ َٔ ايك
ٚايتك ٣ٛقؿ ١ثابت ١هلِي ٚؾاٖساً عً ٢أًٖٝتِٗ  ّٜٛبسض ٚأحهس يٓهعٍٚ
 ٫يًبهسضٜني بهني ظٗهطاِْٗٝي
امل٥٬ه١ي ؾؿه ٞنهٌ ظَهإ ٜهط ٣ايٓهاؽ َثها ً
ٜتعً ٢جب َٔ ٌٝاملػًُني إربص َٔ ايكه َ ًهه ١ثابتهٚ ١تػؿها ايتكه٣ٛ
ٚاشبؿهَ ١ٝههٔ اهلل عهع  ٚههٌ أعُايه٘ي يٝهْٛههٛا زاعٝه ١إىل اهلل ٚحعهه ١عًهه٢
ايٓاؽي ٚغبباً يف ظ ط ايهؿاض ٚاملؿطنني عٔ ايتعس ٟعًٚ ِٗٝعً ٢ثػٛضِٖ.
 ٚ َٔٚهَٚ ٙٛعهاْْ ٞكهط ٠امل٥٬هه ١يًُػهًُني بعهث ايطعهب يف قًهٛب
ايهؿاضي ٚإشا أْعِ اهلل عع ْ ٌ ٚعُ ١عً ٢املَٓ٪ني ؾإْ٘ أنطّ َٔ إٔ ٜطؾعٗاي
()1غٛض٠اٱْؿاٍ .12
( )2ايهؿاف .148/2
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يٝبك ٢ايطعب ميٮ قًٛب ايهؿاض َٔ املَٓ٪ني ٓ ٚس اٱغ ّ٬إىل  ّٜٛايكٝاَه١
بتخً ِٗٝبؿطا٥ط ْع ٍٚامل٥٬ه١ي ٚإظٗاضِٖ َعاْ ٞايك ٚاشبؿ َٔ ١ٝاهلل يف
ايكٚ ٍٛايعٌُ ايؿدكٚ ٞايٓٛع.ٞ
 َٔٚاملتػامل بني املًٝني إٔ اهلل عع  ٌ ٚعً ٢نٌ ؾ ٤ٞقسٜطي ٚبإ ٬م

قسضت٘ ا٤ا ايهتب ايػُا ٖٛٚ ١ٜٚحل ٚقسمي  ٚهاْ ٤هع ٍٚامل٥٬هه١
َكساقاً يٲ ٬م يف قسض ٠اهللي ٚتكٝٝهس املُتٓهع يف أشٖهإ ايٓهاؽي ؾكهس
ٜعٔ نثري َٔ ايٓاؽ بإغتخايْ ١ع ٍٚامل٥٬ه ١يًكتاٍ يف ا٭ضم يًتبهأٜ
يف ايػهٔ ٚايػٓد.١ٝ
ؾعا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜيتاطز َثٌ ٖصا ايعٔي ٚرب عٔ ٚقٛع ْع ٍٚامل٥٬ه١
يٓكط ٠املَٓ٪ني ٚأْ٘ يٝؼ أَط ًا َهٔ عهامل اٱَههإ ٚحهسٙي بهٌ قهس ذبكهل يف
ايٛاقع ايعًُٞي  ٚا ٤ؾطط ْعٚهلا يتٛنٝسٚ ٙاٱخباض عٔ إَهإ دبسزٙي َع
بٝإ قاْ ٕٛزا ٖٛٚ ِ٥ايكطب ٚإْعساّ املػاؾ ١بني ايػُاٚ ٤ا٭ضم خبكٛم
ْكط ٠امل٥٬ه ١يًَُٓ٪نيي ٚيٝهْ ٕٛع ٍٚا مل٥٬ه ١غبباً يعٜاز ٠إميهإ املػهًُني

ٚإتكاؾِٗ مبا  ًِٖٗ٪ٜيتعاٖس َٓعي ١ر خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِد()1ي ٚؼبتٌُ ؾطط
ؾطط ايك ٚايتك ٣ٛيٓع ٍٚامل٥٬هٖٛ ٚ ١اً:
ا٭ :ٍٚاْ٘ ؾطط َٔ عٓس اهلل عع  ٌ ٚ٭ْ٘ تهًٝـ ٚأَط َٛيهٟٛي ٚؾٝه٘

أ هههط ٚثهههٛابي قهههاٍ تعهههاىل رإَِّٔأ أوُ َِأ أْٓ َّزَّأ أكِ ًَّصْأ أجِشْ فَأ أئَِّْ اٌٍَّأ أوَ الَ ُّضِأأأْـُ أَخْأ أشَ
اٌُّْحْغِنِنيَد(.)2

ايثاْ :ٞا٤ا اٯ ١ٜضبٌ ايبخث يف غهٝام نه ّ٬ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ رإِرْ رَمٌُيُ ٌٍُِّْؤِِْنِنيَ د ؾٗ ٛايص ٟأَطِٖ بايك ايتك ٣ٛبًػه١
ايؿطط ٚايكٝسي ٭ْ٘ ؽب عٔ يع ّٚايك ٚايتك ٣ٛنُكسَ ١يٓع ٍٚامل٥٬هه١ي
ٚيٛ ٛب املكسَ ١يٛ ٛب شٜٗا.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛضٜٛ ٠غـ .90
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ايثايث :امل٥٬ه ِٖ ١ايص ٜٔإؾرت ٛا أٜٓ ٫عيٛا إ ٫عً ٢أَ ١قابط ٠ربؿ٢
اهلل يف ايػط ٚايع.١ْٝ٬
ٚايكخٝذ ٖ ٛا٭ٍٚي ؾإ اٯ ١ٜايهطميٚ ١عس ٚبؿاض َٔ ٠عٓس اهلل ا٤ا
بكٝػ ١اشبااب يًَُٓ٪نيي ٖٚصا اشبااب ياـ ٚؾه ٌ إنايف َٓ٘ تعاىل نٞ
ٜؿطحٛا بؿهٌ اهللي ٚته ٕٛاٯ ١ٜبصاتٗا غه ١ٓٝهلِي ٚغبباً يتخً ِٗٝبايك
ٚايتك.٣ٛ
ؾُٔ إععاظ اٯ ١ٜأْٗا تؿرتط ؾط اً ٚتػاعس عً ٢ذبكٝك٘ ٚإػبازٙي ٖٚصا
أَط خام بؿههٌ اهلل عهع  ٚهٌي ٚيهٝؼ َهٔ أحهس ٜكه ّٛبإؾهرتاط ؾهططي
ٜٚػاعس املؿهطٚط عًٝه٘ عًه ٢إظبهاظ ايؿهطط إ ٫اهلل عهع  ٚهٌي يٝهأت ٞاملهسز
َطنباً يًَُٓ٪ني َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ْ :ٍٚع ٍٚامل٥٬ه َٔ ١عٓس اهلل.
ايثاْٛ ٚ :ٞز ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ بهني املهَٓ٪ني ٚيف
َكسَتِٗ غاح ١املعطن.١
ايثايثْ :عٖ ٍٚص ٙاٯ ١ٜبايبؿاض.٠
ايطابع :عٌ ؾط ني يٓع ٍٚامل٥٬ه ١يًٓكط.٠

اشبههاَؼ :إعاْهه ١املػههًُني يتخكٝههل ايؿههط نييٚايتٛؾٝل يف ايتكٝههس
مبهاَُٗٓٝا.

ٚايك ٚايتكَ َٔ ٣ٛكازٜل عباز ٠اهلل عع  ٌ ٚقاٍ تعاىل رًََِب خٍََمْذُ

اٌْدَِّٓ ًَاإِٔظَ إِالَّ ٌَِْقْجُذًُِْد ( )1ي أ ٟإٔ ايؿطط يف اٯ١ٜ

ا ٤عًه ٢ا٭قهٌ

َٛٚاؾكاً يٛظا٥ـ ايٓاؽ يف ا٭ضم.

لاًىى" هاذ ا لى مل ٌَصل املالئ"ح للٌصسج"
يكههس إختههاض اهلل عههع  ٚههٌ آزّ خًٝؿهه ١يف ا٭ضمي ٚغ هدّط يهه٘ ٚيصضٜتهه٘

ا٭ضم َٚا ؾٗٝا َٔ ايهٓهٛظ ٚاشبهرياا يٝكَٛهٛا بعبازته٘ ٜٚتكٝهسٚا بأحههاّ
()1غٛض ٠ايصاضٜاا .56
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ايؿطا٥ع ايػُا١ٜٚي ٜٚسٍ ٖصا ايتكٝس بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢إغتساَ ١ايكً١
بني أٌٖ ايػُاٚ ٤ا٭ضمي ٚإ َػاز ض ٠آزّ ازبٓ ١إىل ا٭ضم مل تكاع تًو
ايكً ١عً ٢عب ٛايػايب ١ايهً.١ٝ
 ٫ٚتتكٖ ّٛهص ٙايكهً ١إ ٫بؿههٌ اهلل عهع  ٚهٌي ايهص ٟعهٌ مبكهسٚض
اٱْػإ تعاٖس تًو ايكً َٔ ٖٛٚ ١خكا٥ل اشبًٝؿ ١يف ا٭ضم بإٔ ٜػتاٝع
اٱتكاٍ َع عامل املًهٛاي ٚايػع ٞيًعٛز ٠إىل ازبٓٚ ١ايًبهث ايهسا ِ٥ؾٗٝها
بايتكسٜل با٭ْبٝاٚ ٤ايهتب ايػُا ١ٜٚايص اٚ٤ا بٗاي يته ٕٛايسْٝا زاض عٌُ
ٚبٓا ٤يبًٛؽ املطاتب ايعاي ١ٝيف ازبٓ.١
ٚمل ٜهٔ ايٓاؽ نًِٗ ٜػع ٕٛيػَ٬تِٗ يف اٯخهط٠ي ٚؾهاط َهِٓٗ إتبهع
ايؿههٗٛاا ٚمل ٜٛظههـ ايعكههٌ يًٓعهها ٠يف اٯخههط٠ي ؾعهها ٤ا٭ْبٝهها ٤هلههساٜتِٗ
ٚإضؾازِٖي ؾهإ ايٓاؽ عً ٢قػُني:
ا٭ :ٍٚؾطٜههل قههسقٛا با٭ْبٝههاٚ ٤إتبعهه ِٖٛيف زعههٛتِٗ إىل اهللي ٖٚهه٤٫٪
عً ٢ؾعبتني:
ا٭ٚىل :ايصٜ ٜٔكسق ٕٛبايٓيب ايػابل ٚاي٬حل.
ايثاْ :١ٝايصٜ ٜٔكؿ ٕٛعٓس ايٓيب ايػابلي ٜ٫ٚعًُ ٕٛبايٓػذ يف ايؿهطا٥ع
ٚا٭حهاّي َع أْ٘ َٔ عٓس اهلل عع .ٌ ٚ
ايثاْ :ٞايص ٜٔإختاضٚا ازبخٛز ٚايهؿهط ٖٚه ٤٫٪عًهَ ٢طاتهب َتعهسز٠ي

ٚأؾسِٖ نؿطاً ٚن٬ي َٔ ١قتهٌ ٚحهاضب ا٭ْبٝها ٤ر لُأًْ فٍَِأَُ رَمْزٍُُأٌَْ أَْٔجَِْأب َ اٌٍَّأوِ
ِِْٓ لَجًُْ إِْْ وُنزُُْ ُِؤِِْنِنيَد(.)1

ٚقس قاَا قطٜـ بإٜصا ٤ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف بساٜاا
ايبعث ١ايٓب ٖٛٚ ١ٜٛيف َه١ي إش بصيٛا ٗسِٖ يف عسا ٠ٚايٓيب ضبُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ي ٚتعاْٛٚا عًه ٢إٜصا٥ه٘ ٚأقهخاب٘ي ٚتعطنهٛا هلهِ بايػهب
ٚايؿتِ ٚايهطب ٚقٓٛف ايتعصٜبي ٖٚا طٚا إىل اسببؿه ١ثهِ إىل املسٜٓه١ي
ٚقاّ أب ٛغهؿٝإ بهٔ حهطب ببٝهع عهسز َهٔ زٚضٖهِ ٚاغهتٛىل عًه ٢أمثاْٗهاي
()1غٛض ٠ايبكط.91 ٠
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ُٖٚا قطٜـ بكتٌ ايٓ يبي ٚتٓا ٛا يف نٝؿ ١ٝقتً٘ ٚاتؿكٛا عً ٢إٔ ٜٓسبٛا َٔ
نٌ قب ١ًٝض  ً٬حتٜ ٢تٛظع زَ٘ بني ايكبا.ٌ٥
ٚحُٓٝا خطج ٖٚ ٛأب ٛبهط إىل غاض ثٛض يف طٜكُٗا إىل ٜثطبي ( عًٛا
ملٔ ا ٤بُٗا أ ٚقتًُٗا زٜتُٗا ٜٚكاٍ  :عًٛا ي٘ َا ١٥بعريي ْٚازٚا بصيو يف

أغؿٌ َهٚ ١أعٖ٬ا(.)1

ٚيهٔ اهلل غبخاْ٘ ظبّا ٙبآَٓ ١ٜه٘ي ثهِ ظحؿها قهطٜـ إىل املسٜٓه ١املٓهٛض٠
يكتٌ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚٚأز اٱغ.ّ٬
 َٔٚاٯٜاا إٔ املػًُني ايص ٜٔقسقٛا بٓب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ ٚاتبع ٙٛخط ٛا َع٘ إىل املعطنَ ١ع عًُِٗ بايؿاضم ايهبري بٚ ِٗٓٝبني
ايهؿهها ضي ٚض خههإ نؿهه ١ايهؿههاض يف ايعههسز ٚايعههسٚ ٠اٱغههتعساز يًُعطنهه١
ٚايكتاٍي ؾًِ ػبؾب املػًُٚ ٕٛمل ٜؿؿًٛا.
ٚخبطٚج ايكخابَ ١ع ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜه ٕٛقكس
قطٜـ أنثط ؾطاً ٚنطضاً َٔ نؿاض ا٭َِ ايػهابك ١إش أْٗها أضازا قتهٌ ايهٓيب
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ٚأٌٖ بٝت٘ ٚأتباع٘ َٔ املٗا طٚ ٜٔا٭ْكاضي
قتٌ ا٭َ ١ايص يٝؼ يف ا٭ضم ياع ١َٓ٪َ ١غريِٖي ٚيٝؼ َهٔ ْهيب بعهس
ايٓيب ضبُس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ٜبعثه٘ اهلل ٭ٖهٌ ا٭ضمي يهصا ؾكهس
بطظا ايٓب ٠ٛنًٗا ٚاٱميإ نً٘ إىل أٌٖ ايهؿط ٚايه٬ي ١ش ٟٚايكٚ ٠ٛايؿٛن١
ٚايععّ عً ٢ايكتٌ ٚايباـ إغتهباضاً ٚعتٛاً يف ا٭ضم.
ٚاهلل عع  ٌ ٚي٘ ًَو ايػُٛاا ٚا٭ضم  ٖٛٚايهص ٟأضاز يٲميهإ إٔ
ٜبك٢ي ٜٚتعً ٢بكا ٙ٩بٓكط ٠ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأقخاب٘ي
ؾعا ٤املسز َٔ ايػُا ٤يٓكهطتِٗي ٚبعهث اهلل عهع  ٚهٌ ايؿهعع ٚايطعهب يف
قًٛب ايهؿاض.
ْعِ إٕ اهلل عع ٚ ٌ ٚاغع نط ٫ٚ ِٜتػتعك ٞعًَ ٘ٝػأي ٖٛٚ ١ايكهازض
عً ٢حؿغ ايٓيب ٚاملَٓ٪ني مبا ٜ ٫تكٛض ٙايٓاؽي ٚيهٔ حؿعِٗ هاٚ ٤اقعه ًا
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بٓكطِٖ يف َعطن ١بسض ٚأحسي ؾاهلل عع  ٌ ٚمل ميٓع ايهؿاض َٔ اشبطٚج إىل
ايكتاٍي ٚمل ٜٓعٍ امل٥٬ه ١يكسِٖ عٔ اشبطٚج َٔ َهٚ ١زبعًِٗ ٜت ٕٛٗٝيف
ايبٝسا.٤
ٚقس بك ٢بٓ ٛإغطا ٌٝ٥يف ايت ٘ٝأضبعني غٓ١ي ػبسّ ٕٚنٌ  ّٜٛايػري َٚا إٔ
ٜأت ٞاملػا ٤حتٜ ٢طٚا أْؿػِٗ يف املهإ ايص ٟبسأٚا َٓ٘ َع أِْٗ ناْٛا ََٓ٪ني
ٜٓٚعٍ عً ِٗٝاملٔ ٚايػً٣ٛي بآْٚ ١ٜعُ َٔ ١اهلل عهع  ٚهٌي ٚيهٓه٘ غهبخاْ٘
عٌ قطٜؿاً تؿعٌ َا تؿا ٤بػ ٤ٛإختٝاضٖا إىل إٔ زخ ًا املعطن ٖٞٚ ١تطٜهس
ايعؿط بايٓيب ٚأقخاب٘.
ؾعاْ ٤ع ٍٚامل٥٬ه ١نطٚضٚ ٠حا  ١يبكا ٤اٱغٚ ّ٬إغتُطاض ْع ٍٚآٜاا
ايكطإٓي ٚغ ١َ٬ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيه٘ ٚغهًِ ٚأقهخاب٘ي يٝؿههط
املػًُٚ ٕٛاملػهًُاا يف أ ٝهاهلِ املتعاقبه ١اهلل عهع  ٚهٌ عًهْ ٢عُهْ ١هعٍٚ
امل٥٬ه١ي ٜٚرتغذ إ مياِْٗ باهلل ٥٬َٚهته٘ ٚأْبٝا٥ه٘ ٜٚؿهعط ٕٚبكهطب امل٥٬هه١
َِٓٗي ٚإَهإ حهٛضِٖ َسزاً ٚعْٛاً يف املًُاا.
ٜ ٫ٚكاٍ أْ٘ يٛمل ٜٓعٍ امل٥٬ه ١مل ٜٓتكط املػًُ ٕٛ٭ٕ ايه ٖ ٣ه ٞإٔ

اهلل عع  ٌ ٚأضاز ْكط املػًُني ر ًََِب َّقٍَُُْ خُنٌُدَ سَثِّهَ إِالَّ ىٌَُد (ٚ .)1يهٓ٘ غبخاْ٘
تؿهٌ بآ ١ٜحػ ١ٝخايسْ ٖٞٚ ٠كط ٠ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيه٘ ٚغهًِ

ٚاملَٓ٪ني بامل٥٬هه١ي يهسٚاّ نًُه ١ايتٛحٝهس يف ا٭ضمي ٚإش ها٤ا اٯٜهاا
اسبػ ١ٝيٮْبٝا ٤ايػابكني ؾإ ايٓيب ضبُس ًا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إتكهـ
خبكاٍ يف باب املععع:ٖٞٚ ٠
ا٭ :ٍٚناْا َعععت٘ عكً١ٝي  ٖٞٚايكطإٓ َٚا ؾ َٔ ٘ٝايهٓٛظ ٚايصخا٥ط
ٚعً ّٛايػٝب.
ايثههاْ :ٞضظم اهلل عههع  ٚههٌ ايههٓيب ضبُههس ًا قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ
َعععاا حػ ١ٝعسٜس.٠
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ايثايث :صبَ ٧عععاا يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأقخاب٘ي
إش ْعٍ امل٥٬ه ١يٓكطتِٗي ٜٚسٍ عًَٛ ٢نٛعٝتِٗ يف ْهع ٍٚامل٥٬هه ١ت ٛه٘

اشبااب هلِ يف قٛي٘ تعاىل ر أٌََأْٓ َّىْفِأَْىُُْ أَْْ ُِّّأذَّوُُْ سَثُّىُأُْ ثِثَالَثَأخِ آالَفٍ ِِأْٓ
اٌَّْالَئِىَخِد( )1ي ٚؾ ٘ٝتؿطٜـ ٚإنهطاّ يًهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ

ٚؾههاٖس عًههه ٢تؿههه ً٘ٝعًههه ٢ا٭ْبٝهها ٤ايػهههابكني ٚتؿههه ٌٝأقهههخاب٘ عًههه٢
أقخابِٗ.
ٜٚتعًٖ ٢صا ايتؿه ٌٝيف املكاّ َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚخطٚج ايكخاب ١يًكتاٍ ذبا ضا ١ٜايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ي ٚزؾاعاً عٔ اٱغ.ّ٬
ايثاْْ :ٞع ٍٚامل٥٬هَ ١سزاً هلِ.
ايثايث :ذبً ِٗٝبايك ٚاشبؿ َٔ ١ٝاهللي ٚإضتكا ِٗ٥إىل ضتب ١ععٖٞٚ ١ُٝ
(املٓكٛض ٕٚبامل٥٬ه )١يتهٖ ٕٛص ٙايٓكط ٠آَ ٓاً ٚغ ١َ٬يًٓيب ٚيًَُٓ٪ني إىل
 ّٜٛايكٝاَ١ي  َٔ ٖٛٚأغطاض َٛنٛع ١ٝاملَٓ٪ني يف ْع ٍٚاملسز  ّٜٛبسض ٚأحس
نُا تسٍ عً ٘ٝاٯ ١ٜأع.ٙ٬

لاًىى" الىحٍ يف املؼس ح"
ايٛح ٞيػ ٖٛ ١اٱؾاضٚ ٠ايهتابٚ ١ايطغايٚ ١اٱهلاّي  ٖٛٚيف اٱقا٬ح

َا ًٜك ٘ٝاهلل عع  ٌ ٚإىل ا٭ْبٝا ٤ؾُٝا ٜتعًل بهأَٛض ايهسٚ ٜٔايهسْٝا بٛاغها١
امل٥٬ه.١
ٚبكٝس َا ًٜك ٘ٝاهلل ؽبطج ايه ّ٬ايصٜ ٟه ٕٛبني ا٭ْبٝها ٤أْؿػهِٗ ممهٔ
ِٖ يف ظَإ ٚاحسي ٚايه َٔ ّ٬ايٓيب إىل أقخاب٘ ٚأٌٖ بٝت٘ي ٚربطج ايطٜ٩ا
ايكاسب١ي ٚؽبطج بكٝس إىل ا٭ْبٝا ٤ايتخسٜث اىل ايكسٜكنيي ٚبكٝهس بٛاغها١
امل٥٬ه  ١أ َٔ ٟغري ٚاغا ١بؿطي ٚتكهسّ تكػه ِٝايهٛح ٞإىل أقػهاّ تكػهً ُٝا

إغتكطاٝ٥اً (.)2

()1غٛض ٠آٍ عُطإ.124
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ٚتتعً ٢يف ٖص ٙاٯ ١ٜأقػاّ أخط َٔ ٣ايٛحٚ ٞايتخسٜثي ؾُٔ ايٛحٞ
َا ٜٓعٍ ب٘

 ٌٝ٥عً ٘ٝايػ ّ٬إىل ايٓيب ضبُس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ

 ٖٛٚعًٗ ٚ ٢ني:
ا٭ :ٍٚخام  ٖٛٚايتٓعٚ ٌٜآٜاا ايكطآ ٕي ٖ َ٘ٓٚص ٙاٯ ١ٜايهطمي.١
ايثاْ :ٞايٛح ٞباملعٓ ٢ا٭عِي  َ٘ٓٚأخبهاض ايػهٓ١ي ٚأحازٜهث امل٥٬هه١ي
ٚايعٓا ١ٜاٱهل ١ٝبتٝ ٛه٘ ايهٓيب ٚاملػهًُني يف املعطنه ١بٓهع ٍٚايهٛحٞي ٖٚهصا
ايٛح ٞعً:ٙٛ ٚ ٢
ا٭ :ٍٚايٛحَ ٞباؾط ٠إىل ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثاْ :ٞايٛح ٞإىل امل٥٬ه.١
ايثايث :ايٛح ٞاىل املهَٓ٪ني بٛاغها ١ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ.
 َ٘ٓٚبؿاض ٠ايٓيب هلِ بٓهع ٍٚامل٥٬هه ١يتهأتٖ ٞهص ٙاٯٜه ١تثبٝته ًا ٚتٛنٝهس ًا
مساٜٚاً هلاي ٚمبا ٜؿٝس زٚاّ ايٓعُ١ي ٚخًٛز َهاَني ايٛح ٞبايتٓع.ٌٜ

َ َٔ ٖٛٚكازٜل رًَٔضٌَّْنَب فٍََْْهَ اٌْىِ زَأبةَ رِجَْْبًٔأب ٌِىُأًِّ شَأِْ ٍد()1ي ؾُهٔ  ٚهٙٛ

ايبٝإ يف املكاّ إٔ ايكطإٓ ٜبني ايٛح ٞايصٜٛ ٟح ٘ٝاهلل عهع  ٚهٌ إىل ايهٓيب
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ي نُا يف اٯ ١ٜايػابك ١ايص أخ ا عُا قاي٘
ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ايبؿهاض ٠اىل املػهًُني ٚايهص ٖهٞ
ؾطع ايٛحٞي إش إٔ ايٓيب ضبُس ًا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜ٫ػتاٝع اٱخباض
عٔ ٖص ٙايبؿاض َٔ ٠غري إٔ ٜتًك ٢ايٛح ٞبٗا.

ٚإبتسأا اٯ ١ٜايػابك ١بعطف ايعَهإ املانه ٞرإِرْ رَمُأٌيُد ٚإضاز ٠ايهعَٔ

املػههتكبٌ خبكههٛم صبهه ٧املههسز بكٛيهه٘ تعههاىل رأَْْ ُِّّأذَّوُُْدي ثههِ تههأت ٞيػهه١
ايؿط ط يف ٖص ٙاٯ ١ٜيٓعَ ٍٚسز أنثط َٔ ا٭ٍٚي يههٜ ٞػهتعس يه٘ املػهًُٕٛ
باٱضتكا ٤يف املعاضف اٱهل.١ٝ
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ر105د

 َٔٚاٯٜاا يف بعث ١ايٓيب ضبُس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ إتكهاٍ تؿكه٘
املػًُني يف ايسٚ ٜٔأحهاّ ايؿطٜع ١حت ٢يف أٜاّ اسبطب ٚايكتاٍي ٚنٌ آٜٓ ١ٜعٍ
بٗا

َ ٖٞ ٌٝ٥سضغ ١يف ايؿ ك٘ ٚخع ١ٜٓيًعًٜٓ ّٛتؿع َٓٗا ايٓاؽ َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚاٱْكاا إىل ت ٠ٚ٬اٯ١ٜي ؾخاملا ٜػُع املػًِ اٯٜ ١ٜسضى ؾاط ًا

َٔ َعاْٗٝا ٚز٫٫تٗاي ٚمبا ٜػاعس ٙيف أَٛض زٚ ٜ٘ٓزْٝا.ٙ
ايثاْْ :ٞع ٍٚنٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ عًه ٢ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ حبٌ َتكٌ ٚزا ِ٥بني اهلل ٚنٌ َػًِ َٚػًُٚ ١إىل  ّٜٛايكٝاَ١ي َع
املا٥ع عٓس أٌٖ ايبٝا ٚايكخاب ١يٓعٚهلا ظبَٛاً يف تؿكٗهِ يف ايهسٜٔي ٚظٜهاز٠
إمياِْٗي ٚيهٔ ٖصا ٜ ٫عق عسّ إْتؿاع عاَ ١املػًُني َٔ ْع ٍٚايكطإٓ ظبً َٛا
َا ي٘ َٔ املٛنٛعٚ ١ٝايتأثري اسبػٔ.
ايثايث :تهطاض ت ٠ٚ٬املػًُني يٰ ١ٜاي كطآْ ١ٝيف ايكٚ ٠٬غريٖا.
ايطابع :زضاغ ١املػًُني يٰ ١ٜايكطآْ ١ٝيؿعاً ٚتؿػرياً ٚتأ.ً٬ٜٚ
اشباَؼٚ :قٛع ايؿهٛاٖس ايهص تهسٍ عًهَ ٢ههاَني اٯٜهَٚ ١ها ؾٗٝها َهٔ
املكاقس ايػاَ.١ٝ
َٗٓٚا َا ا ٤يف ٖص ٙاٯ َٔ ١ٜايبؿاض ٠بٓع ٍٚامل٥٬ه١ي ٚتسٍ ا٭خباض عً٢
إٔ

ْ ٌٝ٥عٍ َع امل ٥٬ه ّٜٛ ١بسضي ٚقس تكهسّ يف ازبهع ٤ايػهابل عهٔ إبهٔ
()1

عبههاؽ عههٔ ض ههٌ َههٔ بههق غؿههاض أْهه٘ مسههع قههاٜ ً٬٥كهه :ٍٛأقههسّ حٝههع ّٚي
ٚحٝع ٖٛ ّٚؾطؽ

.ٌٝ٥

ٚصب ٧ايٛحٚ ٞايتٓع ٌٜيف املعطن ١عً:ٙٛ ٚ ٢
ا٭ :ٍٚتًكههٞ

ٝ٥ههٌ اٯٜهه ١يف ايػههُا ٤قبههٌ ْعٚيهه٘ إىل املعطنهه ١ؾٝؿههرتى

بايكتاٍ ثِ ٜأت ٞايٓيب ضبُساً قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٱخباض ٙباٯَ ١ٜتَ ٢ا
أشٕ اهلل ي٘.
ايثاْ :ٞػبُع

 ٌٝ٥بهني املؿهاضن ١يف ايكتهاٍ ٚاٱؼبها ٤إىل ايهٓيب ضبُهس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ي  َٔ ٖٛٚخكا٥ل امل٥٬هٚ ١ايكهسضاا ايععبٝه١
ايههص عًههٗا اهلل عههع  ٚههٌ عٓههسِٖي إش ٜكهه ّٛاملًههو بؿعًههني أ ٚأنثههط يف إٓ
(  )1أْعط ايػري ٠ايٓب.462/2 ١ٜٛ
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 َٔ ٌٝ٥نباض امل٥٬ه ١مما ٜسٍ عً ٢إَت٬ن٘ قسض ٠ايؿعٌ املتعهسز

يف ظَإ َتخس.
ايثايثٜٓ :عٍ

 ٌٝ٥يًكتاٍ ثِ تأت ٘ٝاٯ َٔ ١ٜعٓس اهلل ؾٝك ّٛبتبًٝػٗا إىل

ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾٜٗ ٛأت ٞبايٛح ٞيًهٓيب ضبُهس قهً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ حاملا  ٜكً٘ َٔ عٓس اهلل عع َ ٌ ٚهٔ غهري تهعاحِ بهني
تبًٝؼ ايٛحٚ ٞاملؿاضن ١يف ايكتاٍ.
 ٫ٚتعاضم بني اي ٙٛ ٛأعٙ٬ي ٚنًٗا َهٔ ؾههٌ اهلل عهع  ٚهٌ ٚبهسٜع
قٓع٘ي ٚقسضت٘ ايٛاغع ١ي ؾٓع ٍٚامل٥٬ه ١يًٓكطٚ ٠ايكتاٍ إىل اْب املَٓ٪ني
مل ٜتعاضم َع ٚظا٥ؿٗا يف ايٛح.ٞ
ٚيف ْع ٍٚايٛح ٞعً ٢ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أثٓا ٤املعطن١
:ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚتٛنٝس ْبٛت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثاْ :ٞاٱخباض ايػُا ٟٚبػه ١َ٬ؾعًه٘ يف اشبهطٚج إىل املعطنه١ي ٚقتهاٍ
ايهؿاض.
ايثايث :ايٛح ٞأثٓا ٤املعطنَ ١سز إنايف يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚاملَٓ٪ني.
ايطابههع :بعههث ايػههه ١ٓٝيف ْؿههٛؽ املههَٓ٪نيي ٚأنثههط َاؼبتههاج ارههاضب يف
املعطن ١ايػهٚ ١ٓٝاياُأْ ١ٓٝيف ايكتاٍي ٚقس ؾاظ بٗا املػًُ ٕٛبٓع ٍٚايٛحٞي
ٛ ٚٚز ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚغٓت٘ بني ظٗطاِْٗٝي َٔ ٖٛٚ
خكا٥ل رخَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِد(.)1

اشباَؼْ :ع ٍٚايٛحَ ٞكسَٚ ١غبب يتخً ٞاملػًُني بايك ٚايتك٣ٛي
ؾُٔ إععاظ ايكطإٓ أْ٘ ٜأت ٞبايؿهطط ٚمبكسَاته٘ ٚأغهباب ذبكهً٘ٝي ؾعها٤ا

ٖص ٙاٯ ١ٜبكٛي٘ تعاىل رإِْْ رَصْجِشًُا ًَرَزَّمُأٌا د ْٚهعٖ ٍٚهص ٙاٯٜه ١بايهصاا ٖهٛ
ع ٕٛيتخكٝل َا ؾٗٝا َٔ ايؿطط عٓس عُ ّٛاملػًُني.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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أ ٟإٔ اهلل عع ٜ ٌ ٚك ٍٛيًَُٓ٪ني قس أْعُا عًٝهِ بٓعٖ ٍٚص ٙاٯ١ٜ
يتهَ ٕٛسزاً ٚعْٛاً يهِ عً ٢ذبكٝهل َها ؾٗٝها َهٔ ايؿهططي باٱنهاؾ ١إىل إٔ
ايؿطط بصات٘ غبب يًتسبط يف املههاَني ايكسغه ١ٝيٰٜه١يَٚا هلها َهٔ املعهاْٞ
ٚاملؿاِٖٝي ٚؾ ٘ٝزع ٠ٛيًُػًُني يٝعاً بايت ٘ ٛاىل اهلل عهع  ٚهٌ بايؿههط
ٚاي ثٓا ٤عًْ ٢عُْ ١ع ٍٚايٛح ٞيف املعطن.١
ايػازؽْ :ع ٍٚايكطإٓ يف َٝسإ املعطنَ َٔ ١كازٜل ْكط اهلل عع ٌ ٚ
يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملػًُنيي ٚآ ١ٜتسٍ عً ٢تعسز ٙٛ ٚ
ْكط اهلل عع  ٌ ٚيًُػًُني.
ايػابعْ :ع ٍٚايٛح ٞيف املعطن ١بؿاض ٠ايٓكط ٚايػًب١ي ٚؾاٖس عًه ٢إٔ
اهلل عع  ٌ ٚمل ٜرتى ايٓيب ضبُساً ٚاملهَٓ٪ني ٚحهسِٖ يف املٝهسإ ٖٚهَ ٛهٔ

عَُٛاا قٛي٘ تعاىل خبكٛم َعطن ١بسض رإِرْ ٌُّحِِ سَثُّهَ إٌََِ اٌَّْالَئِىَخِ
أَِِّٔ َِقَىُُْ فَثَجِّزٌُا اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاد(.)1

ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢إٔ ايٛح ٞيف املعطنَ ١تعسز يف ٗت٘ َٛٚنٛع٘ي ؾٜٗٓ ٛعٍ
إىل ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٓٚعٍ إىل امل٥٬ه١ي ْٚعٚي٘ إىل
امل٥٬ه ١ٱضازتِٗ بايصاا ٚيٝؼ ٚاغا ١بني اهلل ٚبني ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٚع نثطٚ ٠ضٚز َازٚ( ٠ح )٢يف ايكطإٓ ؾاْٗا مل تطز بكٝػ١
ايٛح ٞإىل امل٥٬ه ١إ ٫يف ٖص ٙاٯ١ٜي بُٓٝا ا ٤ن ّ٬اهلل عع َ ٌ ٚع امل٥٬ه١

عٓس خًل آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬بًؿغ قاٍ رإِرْ لَبيَ سَثُّهَ ٌٍَِّْالَئِىَخِد

()2

.

أَا حُٓٝا ْعيٛا إىل ا٭ضم يٓكط ٠املَٓ٪ني ا ٤ايًؿهغ بهايٛحٚ ٞنهإٔ

قٛي٘ تعاىل ر ًَأًَْحََ فِِ وًُِّ عََّب ٍ أَِْشَىَبد(َ. )3كسَ ١يٓع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط٠
املَٓ٪ني.
()1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .12

()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()3غٛض ٠ؾكًا .12
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يكس عٌ اهلل عع  ٌ ٚايٛحَ ٞسزاً يًهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ ٚاملَٓ٪ني ٚامل٥٬ه ١يٝه ٕٛعْٛاً إناؾٝاً هلِي ٚؾ ٘ٝربٜٛـ يًههاؾطٜٔي
ٚٚعٝههس َههٔ ٜهه ّٛايكٝاَهه١ي ٚقٝههاّ امل٥٬ههه ١بعههصابِٗي ٚؾٝهه٘ بؿههاضَ ٠تعههسز٠
يًَُٓ٪نيي َٓٗا أْ٘ حطظ هلِ يف اٯخط.٠

لاًىى" احلاجح للصرب والتمىي"
يكس خًل اهلل عع  ٌ ٚاٱْػإ ْٚؿذ ؾ َٔ ٘ٝضٚح٘ي ٚأنطَ٘ باشب٬ؾ ١يف

ا٭ضمي ٚتًو اشب٬ؾ ١يٝػا َاًك١ي بٌ َكٝس ٠بكٝهس عهاّ ٜؿهٌُ اشب٥٬هل
نًٗا ٚعامل اٱَهإي  ٖٛٚقاْ ٕٛاسبا  ١ايصات١ٝي ؾاسبا َ ١كاحب ١يٲْػإ
يف نٌ َطاحٌ حٝات٘ َتخساً ٚصبتُعاًي ؾ ٬تٓتؿ ٞحا  ١اٱْػإ عٓسَا ٜهٕٛ
َع ازبُاعٚ ١ته ٕٛحا  ١ازبُاع ١أنثط َٔ حا  ١ايؿطزي نُا إٔ اٱميإ ٫
ٜعكِ اٱْػإ َٔ اسبا  ١مل٬ظَتٗا ي٘ يف نٌ ا٭حٛاٍ.
 ٚا٤ا َعطن ١أحس يتتعً ٢ؾٗٝا حا  ١ا٭َ ١امل ١َٓ٪إىل اهلل عهع  ٚهٌ
ْٚكطت٘ ٛٓ ٚزَٚ ٙسز.ٙ
َٚههٔ اٯٜههاا إٔ اهلل عههع  ٚههٌ أْعههِ عًهه ٢املػههًُني باملههسز ايػههُاٟٚي
ٚاملععع ٠ايععُ٢ي ْٚهع٥٬َ ٍٚهته٘ ْاقهطٜٔي يٝهؿهٛا املػهًُني يف َٛا ٗه١

ايهؿاض يٝعاًي يف أ ٝاهلِ املتعاقب١ي ٚيف تؿػري قٛي٘ تعاىل رٌَأئِْٓ اخْزََّقَأذْ
اإِٔظُ ًَاٌْدُِّٓ فٍَََ أَْْ َّأْرٌُا ثِِّثًِْ ىَزَا اٌْمُشْآِْد(.)1

شنههطا يف ا٭ ههعا ٤ايػههابك ١أْهه٘ يهه ٛإ تُههع ازبههٔ ٚا٭ْههؼ يف ا٭ ٝههاٍ
املتعاقب١ي ٚغعٛا  ١ًٝأؾطاز ايعَإ اياٛي ١ٝيف اٱتٝإ مبثٌ ايكطإٓ بإٔ ٜرتى
نٌ  ٌٝعًُ٘ يًع ٌٝاي٬حل إضثاً ٚتطن١ي ملا إغتااعٛا إٔ ٜأتٛا مبثً٘ي ٚنصا
بايٓػب ١يًُ٥٬ه ١ايصْ ٜٔعيٛا يٓكط ٠املػًُني  ّٜٛبسض ٚأحسي ؾاْ٘ ي ٛإ تُع
أٌٖ ا٭ضم ملها إغهتااعٛا إسبهام اهلعميه ١بهاملَٓ٪نيي َٚثهٌ ٖهصا اٱ تُهاع
َتعصضي ٚيههٔ ْهع ٍٚآ٫ف امل٥٬هه ١يٓكهط ٠املهَٓ٪ني َهٔ ؾههٌ اهلل ٚععهِٝ

()1غٛض٠ا٭غطا.88 ٤
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إحػاْ٘ ٚياؿ٘ي ٚؾ ٘ٝبعث يًٝأؽ يف قًٛب ايهؿهاض ممهٔ حههط املعهطنتني أٚ
مسع بُٗا ٚبإخباضُٖا.
يصا ا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜي ٲْصاض ٚايٛعٝس يًهؿاض عَُٛاً ؾٗ ٞغ٬ح ٚإخباض
مساَ ٟٚتعسز يف نٌ ظَإ َٚهإي ٚحا  ١اٱْػإ أعِ َهٔ إٔ تٓخكهط
مبٝاز ٜٔاملعاضى َٚا ؾٗٝا َٔ أغباب ايؿعع ٚاشبٛف ٚضٜ٩ه ١ملعهإ ايػهٛٝفي
ٚغ ٕ٬ٝايسّي ٚنثط ٠ازبطٚح ٚايكتٌي بٌ ٖ ٞؾاًَ ١سباٍ ايطخهاٚ ٤ايػهًِ
ٚايسع١ي ٚتًو آ ١ٜيف بسٜع خًل اهلل ٚإزضاى اٱْػإ يًع ّٚاملبازض ٠يصنط اهلل
عع ٚ ٌ ٚايؿعع اي ٘ٝبايعبازٚ ٠ايسعاٚ ٤املػأي.١
 ٙٛ ٚ َٔٚاسبا َ ١ا ٖ ٛعاّ ٚؾاٌَي ٜٚؿعط اٱْػإ بًعَ ّٚكاحبتٗا
ي٘ َثٌ ايك ٚايتك٣ٛي ؾٜ ٬ػتاٝع اٱغتػٓا ٤عُٓٗا غاعْٗ َٔ ١اض َٔ أٜاّ
حٝات٘ي ؾإ قًا إٕ ايهؿا ض ٜتٓعُ ٕٛيف ايسْٝا َٔ غري إٔ ًٜتؿتٛا إىل اسبا ١
إىل ايك ٚايتك٣ٛي قًا :إٕ ايهسْٝا زاض إَتخهإ ٚبه٤٬ي ٚإٔ عهسّ ايتكٝهس
بأحهاّ ايك ٚايتكٜ ٣ٛهط قاحب٘ يف ايٓؿأتني.
 ٚا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜٱنطاّ املػهًُني ٖٚهساٜتِٗ إىل َها ؼبتها  ٕٛإيٝه٘ يف
أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝاي ؾٗص ٙاٯ َ ١ٜسضغ ١يف ايتأزٜب ايػُا ٟٚيًُػًُني (قاٍ
ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  :أزبق ضب ٞؾأحػٔ تأزٜيب(.)1

ٚيف اٯٜهه ١ؾههاٖس عًهه ٢إٔ ايكههطإٓ تٗههصٜب يٓؿههٛؽ املػههًُنيي ٚإقهه٬ح
٭ؾعههاهلِي ٚبههطظر ز ٕٚايهههسٚضاا ي َٚههاْع َههٔ غًبهه ١ايههٓؿؼ ايؿههٗ١ٜٛ
ٚايػهب.١ٝ
ٚتٛنٝس سبكٝك ٖٞٚ ١إٔ َ٬ظَ ١اسبا  ١يٲْػإ ضمح َٔ ١عٓهس اهلل عهع

 ٌ ٚب٘ ي ٚؾهٌ َٔ اهلل عهع  ٚهٌ عًٝه٘ يف ْؿػه٘ َٚايه٘ ٚأَهٛض حٝاته٘
نًٗاي  ٖٞٚطٜل إىل ْ ٌٝايػعاز ٠يف اٯخط٠ي ؾًهَ ٫ٛكهاحب ١اسبا ه١
يٲْػإ َٛٚنٛعٝتٗا يف ْٛاٜاَٚ ٙكاقسٚ ٙأؾعاي٘ي ملا إغهتااع إٔ ٜٓهاٍ
َع٘ ايثٛاب ٚازبعا ٤اسبػٔ يف اٯخهط٠ي ٚيف َٛنهٛع اسبا هَٚ ١كهاحبتٗا
( )1صبُع ايبٝإ .86 /10
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يٲْػإ ؾاٖس عًٛ ٚ ٢ز ايكهاْع  ٚٚهٛب عبازته٘ ٚايًعه ٤ٛإيٝه٘ يكهها٤
اسبٛا٥ج.
 َٔٚاٯٜاا يف خًل اٱْػإ إٔ اهلل ٜبتً ٘ٝمبا ٜسضى َع٘ حا ت٘ اىل اهلل
عع ٚ ٌ ٚيع ّٚعبازت٘ي ٚإرباش ايعباز ٠طٜكاً يكها ٤اسبٛا٥جي ٚٚاقٝهَ ١هٔ

ايٓٛا٥بي ٚآي ١يًُٛاغ اٚ ٠ايتخً ٞبايك يصا ا ٤قٛيه٘ تعهاىل راٌَّأزَِّٓ إِرَا
أَصَبثَزْيُُْ ُِصِْجَخٌ لَبٌٌُا إَِّٔب ٌٍَِّوِ ًَإَِّٔب إٌَِْْوِ سَاخِقٌَُْد.

يف ز٫ي ١عً ٢إٔ املَٓ٪ني َعطن ٕٛيًُكٝبٚ ١اشبػاض ٠يف َٝسإ املعطن١
ٚعً ِٗٝإٔ ٜتخًٛا بايك ٚاٱغرت اع عٓس اشبػاض٠ي ٚيهٔ اهلل عهع  ٚهٌ
أْعِ عً ٢املػًُني يف َعطن ١بسض ٚأحس مبٓع حً ٍٛاملكٝب ١يف غاحتِٗ َهع
نثط ٠عسز ٚعس ٠ايعسٚي بهٌ تؿههٌ اهلل غهبخاْ٘ي  ٚعهٌ امل٥٬ههْ ١اقهطٜٔ
ملبههاز ٨اٱغههّ٬ي ٜٚهْٛههَ ٕٛههسزاً يًُههَٓ٪نيي ٚميٓعههَ ٕٛههٔ ْههع ٍٚاملكههٝب١
باملػههًُني يٝهههَ ٕٛههٔ ْعههِ اهلل عههع  ٚههٌ عًهه ٢املػههًُني يف بههاب اسبا هه١
َٚكاحبتٗا هلِي زؾعٗا عِٓٗ إشا إؾتسا  ٚا٤ا َطٚ ٠احس٠ي إش قاضٚا يف
َٛا ٗ ١ايهؿاض يٝؼ هلِ ظٗري أْ ٚاقط َهٔ أٖهٌ ا٭ضمي ٚناْها حا ه١
املَٓ٪ني يف املعطنَ ١تعسز٠ي ؾُّٔ اهلل عً ِٗٝبآْ ١ٜكط ٠امل٥٬ه.١
 َٔٚاٯٜاا إٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِ َعٗهِ ٚإَهاَِٗ
ٜٓٚعٍ عًٝه٘ ايهٛحٞي َٚهع ٖهصا ؾٗهِ ضبتها  ٕٛإىل ضمحه ١اهلل ؾعهاْ ٤هعٍٚ
امل٥٬ه ١قها ٤سبا  ١املػًُنيي ٚذبكٝكاً يػًبتِٗ ْٚكطِٖ عً ٢ايهؿاضي ٌٖٚ
إْتؿا ٚإْكاعا حا  ١املَٓ٪ني بٓع ٍٚامل٥٬هٚ ١قتاهلا َع املَٓ٪ني ايهؿهاضي
ازبٛاب ٫ي ٭ٕ اسبا هَ ١كهاحب ١يًُُههٔ ٚعهامل اشب٥٬هلي ٖٚهَ ٞتكهً١
َٚتعسزٚ ٠تتعًل باملتخس ٚاملتعسز.
ٖٚص ٙاسبا  ١ؾهٌ ٚضمحهَ ١هٔ اهلل بايٓهاؽي ؾُهٔ ايًاهـ اٱهله ٞإٔ
عٌ اهلل غبخاْ٘ ايٓهاؽ ضبتها ني إيٝه٘ي ٖٚهص ٙاسبا ه ١حعه ١عًه ٢ايهؿهاض
ٚايعاملنيي ؾُع حا تِٗ هلل عع ٚ ٌ ٚضمحت٘ ٜٗعُ ٕٛعً ٢املَٓ٪ني ايصٜٔ
ٜطٜس ٕٚهلِ ٚيًٓاؽ يٝعاً اشبري ٚايك٬ح ٚايؿ٬ح.
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يههصا ْههعٍ امل٥٬ههه ١يكتههاٍ ايههص ٜٔميٓعهه ٕٛايٓههاؽ َههٔ ايتخًهه ٞبأغههباب
َٚكههسَاا قههها ٤حا ههاتِٗ يف ايههسْٝا ٚاٯخههط٠ي ٚتتعًههٖ ٢ههص ٙاملكههسَاا
بايتخً ٞبًباؽ ايك ٚاشبؿ َٔ ١ٝاهلل ٚاٱَتٓهاع عهٔ املعاقهٚ ٞايهصْٛبي
ايص أَطا ٖص ٙاٯ ١ٜبُٗا نؿطط يتخكٝل ايػًب ١عً ٢ايهؿاضي ٜٚه ٕٛغهبب ًا
يسخ ٍٛؾاط َِٓٗ اٱغ.ّ٬
يكهس أضاز اهلل عهع  ٚهٌ ملهٔ ٜػهًِ َهٔ ايهؿهاض إٔ ٜتبهع املهَٓ٪ني حبػههٔ
مستِٗ ٚتكٝسِٖ بآزاب ايك ٚأحهاّ ايتك ٣ٛنٓهٛع طٜكٝهٚ ١بًػه ١يبًهٛؽ
املكاقس اسبُٝس٠ي ٚع ٕٛهلِ يف أزا ٤ايٛظا٥ـ ٚايعبهازااي ُٖٚها بهصاتُٗا
اع ١هلل يٛضٚز اٯ ٜاا با٭َط بُٗا عً ٢عب ٛاٱغتكٚ ٍ٬اٱ ٬م َٔ غري
تعًٝل عً ٢أَط أخطي أ ٚعًٗا ؾط اً يػريٖا.

ٚدبًٖ ٢صا اٱ ٬م يف آٜاا عسٜس٠ي َٓٗا قٛي٘ تعاىل يف ايك رًَاصْجِشًُا

إَِّْ اٌٍَّوَ َِـَ اٌصَّبثِشَِّٓد()1ي ؾعا ٤ا٭َط اٱهل ٞبايك ٚإضازت٘ بايصااي َٚع
ايٛعس ايههط ِ ٜبهإٔ اهلل عهع  ٚهٌ َهع ايكهابطٜٔي ٚقٛيه٘ تعهاىل يف ايتكه٣ٛ

ر ًَارَّمٌُا اٌٍَّوَ إِْْ وُنزُُْ ُِؤِِْنِنيَد(.)2

لاًىى" شسائط الشسط"
ٜعت ايؿطط َٔ ايعً١ي ٚقٝهٌ إٔ أ عاٖ٤ها أضبعهٖ ١ه :ٞاملعهسي ايؿهططي

ٛ ٚز املكتهٞي ؾكس املاْع.
ٚايؿطط ٖ ٛايهٝؿ ١ٝاشباق ١ايص ٜه ٕٛعًٗٝا املكته ٞنٜ ٞههٕٛ
َ٪ثطاًي إش إٔ ؾعًٝت٘ َٚا ٜرتتب عً َٔ ٘ٝا٭ثط َتعًك ١بهٝؿ ١ٝخاق٫ ١بس
ٚإ تتٛؾطي  ٖٞٚايص تػُ ٢ايؿططي ٜٚكػِ ايؿطط إىل قػُني:
ايكػِ ا٭ :ٍٚايؿطط َٔ ٗ ١ايؿاعٌي  ٖٛٚامل ٛب يؿعً ١ٝتأثري ايؿاعٌ
ٚأثطٙي ٚقايٛا إٔ ايؿطط َهٌُ يؿاعً ١ٝايؿاعهٌي نُها يف ؾهطط اٱغهتااع١
()1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .46
()2غٛض ٠املا٥س.57 ٠
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٭زا ٤اسبجي يكٛي٘ تعاىل ر ًٌٍََِّوِ فٍَََ اٌنَّبطِ حِحُّ اٌْجَْْذِ َِْٓ اعْزَغَبؿَ إٌَِْْوِ عَجِْالًد(.)1
عَجِْالًد(.)1
ايكػِ ايثاْ :ٞايؿطط َٔ ٗ ١ايكابٌي أ ٟارٌ ايصٜ ٟتًك ٢أثط ايعًه١ي
ٜٚههه ٕٛبتخكهه ٌٝايؿههطط ايههصات ٞيتًكهه ٞايؿههٝض َههٔ ايعًهه١ي نُهها يف تًكههٞ
ا٭ضم يًُاهط  ٚخهطٚج ايٓبههااي ؾه ٬تهه ٕٛا٭ضم قههاسب ١يٲْبهاا ٚمنههٛ
ايعضع إ ٫عٓس غكٗٝا ٚتًكٗٝا املا٤ي ٚايؿطط بًخاظ ْػبت٘ ايعَاَْ ١ٝع املؿطٚط
عً:ٙٛ ٚ ٢
ا٭ :ٍٚايؿطط املتكسّ ٖٛٚ :ايصٜ ٟهَ ٕٛتكسَاً ظَاْاً عً ٢ايؿطط ًٜٚعّ
ٛ ٚز ٙقبٌ ٛ ٚز املكٝس ب٘ي ٚايصٜ ٫ ٟهٚ ٕٛا ساً يًكخ ١إ ٫بتخكك٘
نؿطط ايٛن ٤ٛبايٓػب ١يًك٠٬ي ؾ٬بس َٔ ايتٛنأ يًهسخ ٍٛبايكه٠٬ي ٚقهس
ٜه ٕٛايؿطط ضا عاً يً ٛهٛب أ ٟاسبههِي أ ٚشبكهٛم ؾهطا٥ط ايٛا هب
َ ٖٛٚتعًل اسبهِ.
ايثاْ :ٞايؿطط املكاضٕ ٖٛٚ :ايصٜ ٟهَ ٕٛكرتْاً ظَاْاً باملؿطٚط ب٘ نُا يف
ؾطط ايكبًٚ ١يعَ ّٚكاضْتٗا ٭زا ٤ايك.٠٬
ايثايث :ايؿطط املتأخط  ٖٛٚايؿطط ايصٜ ٟهَ ٕٛتهأخطاً يف ظَاْه٘ عًه٢
اسبهِ ٚإتٝإ املؿطٚط نُا يف ايك ٍٛبهإٔ اٱ هاظ ٠ناؾهؿ ١عهٔ قهخ ١عكهس
ايؿهٛي.ٞ
 َٔٚاٱععاظ يف بهاب ايؿهطط يف ٖهص ٙاٯٜه ١إٔ ؾهطط ايكه ٚايتكه٣ٛ
ؾاٌَ يً ٙٛ ٛايث٬ث ١أع َٔ ٙ٬غري تعاضم بٗٓٝا إش ٜؿرتط ايك ٚايتك٣ٛ
قبٌ ٚأثٓاٚ ٤بعس املعطن ١نٜ ٞتخكل ْع ٍٚامل٥٬ه ١يًٓكط٠ي ؾإ قًا إٕ ْعٍٚ
امل٥٬هَ ١طٖ ٕٛظَاْاً بػاع ١حك ٍٛاملعطن١ي ٚايكتاٍ بني املَٓ٪ني ٚايهؿاضي
ؾهٝـ ٜه ٕٛؾاَ ً٬يًؿطط املتأخطي ٚازبٛاب َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚإ اهلل عع ٜ ٌ ٚعًِ َا نإ َٚا ٜه.ٕٛ

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .97
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ايثاْ :ٞصب ٧اٯ  ١ٜباملعٓ ٢ايعَاْ ٞا٭عِ يف إضاز ٠ايك ٚايتك َٔ ٣ٛغري
حكط بعَإ املعطن ١٭قاي ١اٱ ٬مي ٚيٛ ٛز آٜاا عسٜس ٠يف ايكطإٓ تأَط
املػًُني بايك ي ٚتأَطِٖ بايتك.٣ٛ
ايثايههث :دبههسز اٱبههت ٤٬بأغههباب اسبا هه ١اىل ايك ه ٚايتكهه٣ٛي َٗٓٚهها
َٛاقً ١ايهؿاض ايتكس ٟعً ٢حطَاا اٱغ ّ٬ي ٚدبٗٝعِٖ ازبٛٝف راضبه١
املػًُني.
َٚع إٔ ايك ٚايتك ٣ٛؾط إ يتؿههٌ اهلل عهع  ٚهٌ بهإْعاٍ امل٥٬هه١
يٓكط ٠املَٓ٪نيي ؾاُْٗا ٜػتًعَإ إخ٬م ايٓ١ٝي ٚقسم اٱميإي ٚنإٔ بني
اٱميههإ ٚايتكهه ٣ٛعُ َٛهاً ٚخكٛق هاً َاًك هاًي ؾهههٌ َتههل ٖههَ ٛههٚ َٔ٪يههٝؼ
ايعهؼ.
ٚيف ذبكٝل ؾطا٥ط ؾطط ْهع ٍ ٚامل٥٬هه ١يٓكهط ٠املهَٓ٪ني حعهٚ ١بطٖهإ
عً ٢أًٖٝتِٗ يًٓكطي ٚزع ٠ٛيًٓاؽ رانا ٠املَٓ٪ني ٚاٱقتهسا ٤بٗهِ بهسخٍٛ
اٱغٚ ّ٬أزا ٤ايؿطا٥ض.
ؾُٔ َٓاؾع ْع ٍٚامل٥٬هَ ١سز ًا تطغٝب ايٓاؽ باٱغهّ٬ي ٚحهثِٗ عًه٢
ايتكسٜل بٓب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِ ٚذبكٝهل َكهسَاا ٚؾهطا٥ط
ا يك ٚايتك٣ٛي ٚإرباشٖا بًػ ١يٓ ٌٝايػهعاز ٠يف ايهسْٝا ٚاٯخهط ٠قهاٍ تعهاىل

ر ًَاعْزَقِْنٌُا ثِبٌصَّجْشِ ًَاٌصَّالَحِد(.)1

ٚذبههث اٯٜهه ١ضبههٌ ايبخههث املػههًُني عًهه ٢اٱ تٗههاز يف أزا ٤ايؿههطا٥ضي
ٚعسّ ايتؿطٜط بٗاي ؾكخٝذ أْٗا ها٤ا بًػه ١ايؿهططي ٜٚتعًهل َٛنهٛعٗا
بٓع ٍٚامل٥٬ه ١إ ٫أ ْٗا تسٍ بايس٫ي ١اٱيتعاَٝه ١عًه ٢ظٗهٛض زٚيه ١اٱغهّ٬ي
ٚيع ّٚتعاٖس املػًُني يٛضاث ١ا٭ضمي ؾٗص ٙاٯ ١ٜبؿاض ٠ععٚ ١ُٝإخباض عٔ
إتػاع ضؾع ١اٱغٚ ّ٬تطغٝذ ايعٌُ بأحهاَ٘ بني ايٓاؽي ٚظٚاٍ زٚي ١ايهؿط
ٚايهاؾط.ٜٔ

()1غٛض ٠ايبكط.45٠
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يتتهع ٜٔا٭ضم بايكه ٚايتكه٣ٛي ٜٚهْٛهها نههٝا ٤مساٜٚهاً أضنههٝاًي ؾٗههٛ

مسا ٟٚملٛنٛعْ ١ٝع ٍٚامل٥٬ه١ي يف عًٗا ًَهه ١ثابته ١عٓهس املهَٓ٪نيي
ٚأضن ١ٝجبٗاز املػًُنيي ٚغع ِٗٝيف َٓاظٍ ايك٬ح ٚايػع ٞيٓٝهٌ ايؿههٌ
اٱهل.ٞ

الصلح تني أهل السوىاخ واْزض
َههٔ بههسٜع قههٓع اهلل خًههل ايػههُٛاا ٚا٭ضم ٖٚهه ٛبصاتهه٘ آٜهه ١إعب٬يٝهه١

تته َٔ ٕٛآٜاا نثري ٠يٝؼ هلا ح كط ثِ تؿهٌ اهلل عع  ٚ ٌ ٚعٌ غهاْ ًا
ٚأٖ ً٬يهٌ َٔ ايػُاٚ ٤ا٭ضم يف آ ١ٜأخط ٣تؿٗس عً ٢عع ِٝقهسض ٠اهللي
ٚتهَٛ ٕٛنٛعاً يًعً ١ايػا ١ٝ٥يف اشبًل  ٖٞٚعباز ٠اهلل عع  ٚهٌ ٚاٱقهطاض
ببسٜع قٓع٘ي ٚبٝإ عع ِٝقسضت٘.
َٚههٔ اٯٜههاا يف اشبًههل ايتبهها ٜٔايتههاّ يف غههٓدَٚ ١ٝاٖٝهه ١أٖههٌ ايػههُا٤
ٚا٭ضمي ٚيهٔ ٖصا ايتبا ٜٔمل ميٓع َٔ ايكًٚ ١امل٪اظض ٠بني أٖهٌ ايػهُا٤
 ِٖٚامل٥٬هه١ي ٚبهني أٖهٌ ا٭ضمي  ٚها٤ا ٖهص ٙايكهً ١عاَهَ ١هٔ هطف
ٚخاق َٔ ١اياطف اٯخطي إش ْعٍ عسز َٔ امل٥٬ه ١يٓكط ٠ؾ ١٦قً َٔ ١ًٝأٌٖ
ا٭ضم.

 َٔٚإععاظ شنط عسز امل٥٬هه ١يف اٯٜه ١ايػهابكٚ ١أْٗهِ ث٬ثه ١آ٫ف
ًَوي ٚعسزِٖ يف ٖهص ٙاٯٜهٖٚ ١هِ

ػه ١آ٫ف ًَهوي اٱخبهاض عهٔ

عسّ ْع ٍٚامل٥٬ه ١نًِٗي ٚعسّ اٱنتؿا ٤بٓعٍٚ

ٝ٥هٌ عًٝه٘ ايػهّ٬

نُا يف ْعٚي٘ هل٬ى ق ّٛيٛط إش ضؾع ايبًهسٚ ٠أًٖهٗا بطٜؿهَ ١هٔ ٓهاح َهٔ
أ ٓخت٘.

ٚيف نثط ٠امل٥٬ه ١ؾاٖس عً ٢ايتعسز يف ٚظا٥ـ امل٥٬ه ١ؾُِٓٗ َٔ
ٜثبهها قًههٛب املههَٓ٪نيي َٚههِٓٗ َههٔ ٜبعههث ايؿههعع ٚاشبههٛف يف قًههٛب
ايهههاؾطٜٔي َٚههِٓٗ َههٔ ٜهههطب ؾههٛم ا٭عٓههامي أٜ ٚهههطب ا٭ٜههسٟ
ٚا٭قابع َٔ ايهؿاض.
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ٜ َٔ َِٗٓٚهطا ٙاملَٓ٪ه ٕٛخاقه١ي َٚهِٓٗ َهٔ ٜهطا ٙاملَٓ٪هٚ ٕٛايهؿهاضي
ٜ َٔ َِٗٓٚػُع ٕٛقٛت٘ ٜ٫ٚطْ٘ٚي أٜ ٚط ٕٚأثطٚ ٙؾعً٘ َٔ غري إٔ ٜط ٙٚأٚ
ٜػُعٛا ن.َ٘٬
ٚٚضز يف اشب إٔ املٜٗ َٔ٪عِ عً ٢ايهاؾط ؾري ٣ضأؽ ايهاؾط ٜػكط بني

ٜس ٖٛٚ ٜ٘تؿػري عًُ ٞيكٛي٘ تعاىل رفَبضْشِثٌُا فٌَْقَ األَفْنَبقِد(.)1

ٚقخٝذ إٔ عسزاً َعٓٝاً ٚضبسٚزاً َٔ امل٥٬هْ ١عيٛا َسزاً يًَُٓ٪ني إ ٫إٔ
ْكطتِٗ َكسام يٓكط ٠ايػُاٚ ٤غهاْٗ ا يًُػًُني يٝعاًي يٝؼ يف َعطن١
بسض ٚأحس ٚأٜاّ اٱغ ّ٬ا٭ٚىل بٌ يف يٝع أٜهاّ اسبٝها ٠ايهسْٝا باعتبهاض إٔ
اٱغههٖ ّ٬هه ٛايسٜاْهه ١ايباقٝهه ١إىل ٜهه ّٛايكٝاَهه١ي ٖٚههص ٙايٓكههطٚ ٠إغههتساَتٗا
ٚعَُٗٛا ٚعسّ إعبكاضٖا بابك َٔ ٌٝ ٚ ١املػًُنيي أَا بايٓػب ١ياطف أٌٖ
ا٭ضم املٓكٛض َٔ ٜٔقبٌ أٌٖ ايػُا ٤ؾٗ ٛأَط خام باملَٓ٪ني.
 َٔٚاٯٜاا أْ٘ يهٝؼ َهٔ أَهَ ١هٔ أٖهٌ ا٭ضم أقهٌ عهسز ًا ٜهْ ّٛهعٍٚ
امل٥٬ه ١يٓكط ٠املػًُني َهع إعبكهاض اٱميهإ بٗهِي ممها ٜهسٍ عًه ٢إٔ ْهعٍٚ
امل٥٬ه ١نطٚض ٠يًُهَٓ٪ني خاقه١ي ٚ٭ٖهٌ ا٭ضم يٝعهاً يف أَهٛض زٜهِٓٗ
ٚزْٝاِٖ.
ٚيف باب ايؿك٘ قاعس ٠ت ؿٝهس إٔ ايههطٚض ٠تكهسض بكهسضٖاي ٚيههٔ ايؿههٌ
اٱهلهه ٞأعههِ َههٔ ايهههطٚض ٠بههسيْ ٌٝههع ٍٚآ٫ف امل٥٬ههه ١يٓكههط ٠املههَٓ٪نيي
ٚإغتعسازِٖ يًٓعَ ٍٚط ٠أخط ٣حاملها ٜط هع ايهؿهاضي  ٚها ٤ؾهطط ْعٚهلها
نطٚض ٠أخط ٣يًُػًُني.
ٚتًو آ ١ٜيف خًل اٱْػإ بإٔ ٜتؿهٌ مبا ٜكه ٞحا اا املَٓ٪ني عٓهس
ايهههطٚض٠ي ٜٚهههٖ ٕٛههصا ايكهههاَ ٤عًك هاً عًهه ٢ؾههطط يكههها ٤نههطٚض ٠شاتٝهه١
ٚعطن ١ٝأخط ٖٞٚ ٣ايتخً ٞبايك ٚبًٛؽ َطاتب ايتكه٣ٛي ٚاٱْبعهاث يف
َػايو اشبري ٚإتٝإ ايكاسبااي ٚإ تٓاب ايػ٦ٝاا ٚاملعاق.ٞ

()1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .12
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يكس أضاز اهلل عع  ٌ ٚإٔ ٜههْ ٕٛهع ٍٚامل٥٬ههْ ١كهط ٠يًٓبهٚ ٠ٛايتٓعٜهٌ
ٚتثبٝتاً يٲغٚ ّ٬اٱمي إي ؾُٔ مل  َٔ٪ٜبٓعٍٚ

 ٌٝ٥بايٛح َٔ ٞعٓس اهلل

ؾاْ٘ ٜط ٣امل٥٬ه ١تكاتٌ يف غب ٌٝاهلل.
ٜٓ َٔٚهط ْب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٚعطم عٔ زعٛت٘ ٜط٣

نٝـ إٔ ٓٛز ايػُا ٤ا٤ا ٱثباا زعٛت٘ي ٚحث أٌٖ ا٭ضم عً٢
إتباع٘ي ٚإش ظحؿا قطٜـ يكتٌ املػًُنيي  ِٖٚقًٚ ١أشي١ي ؾإ اهلل عع
 ٚههٌ ؾهههطِٖ عًهه ٢إميههاِْٗ بههإٔ ؾههتذ أبههٛاب ايػههُا ٤يتٓههعٍ امل٥٬ههه١
يٓكطتِٗ.
ٚقس أْعهِ اهلل عهع  ٚهٌ عًه ٢أٖهٌ ا٭ضم يٝعه ًا بٓهع ٍٚاملاهط َهٔ
ايػُاٚ ٤ؾ ٘ٝاشبري ٚاي نٚ ١ايُٓا٤ي أَا ْع ٍٚامل٥٬هه ١ؾاْه٘ خهام بهاملَٓ٪ني
ٚتًو آ ١ٜيف بٝإ قً ١ايػُا ٤بأٌٖ ا٭ضم َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚايٓؿع ايعاّ يًٓاؽ يٝعاً بؿٝض ٚبطناا َثٌ املاط.
ايثاْ :ٞاٱْتؿاع اشبام َٔ ايػُا ٤بٓع ٍٚامل٥٬ه.١
ايثايث :تطؾذ املٓاؾع َهٔ ْهع ٍٚامل٥٬هه ١يٓكهط ٠املهَٓ٪ني عًه ٢ا٭ ٝهاٍ
املتعاقب َٔ ١ايٓاؽ.
ٚأُٜٗا أن

آٚ ١ٜإععاظاً ْع ٍٚاملاط أّ ْع ٍٚامل٥٬ه١ي ازبٛاب ٖ ٛايثاْٞ

٭ْ٘ حسث خبكٛم املَٓ٪ني بٓب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِي َٚععع٠
ععُ ٢يٝؼ هلا تؿػري يف عامل ايابٝعَ ١ثٌ ْع ٍٚاملاط ٚإزضاى ايٓاؽ ملكسَات٘
َٔ تهّ ٕٛايػخب با٭خبط ٠ايكاعس َٔ ٠ايبخاض ٚا٭ْٗاض.
ٚإش حسث إْؿ٬م ايبخط ملٛغه ٢عًٝه٘ ايػهٚ ّ٬بهق إغهطاَ ٌٝ٥هطٚ ٠احهس٠
يٝع ٚا عً ٢ايٝابػٜٓٚ ١عٛا َٔ ؾطعٚ ٕٛقَ٘ٛي ؾإٕ اهلل عع  ٚهٌ أْعهِ عًه٢
ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِ ٚاملهَٓ٪ني بٓهع ٍٚامل٥٬ههَ ١هسزاً ٚعْٛهاً
هلِيٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢تؿه ًِٗٝعً ٢ا٭َِ ا٭خط٣يٚإٔ املطاز َٔ تؿه ٌٝبق
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إغهههطا ٌٝ٥بكٛيههه٘ تعهههاىلر ًَأَِّٔأأأِ فَضَّأ أٍْزُىُُْ فٍََأأأَ اٌْقَأأبٌَِّنيَد( )1إضاز ٠أٖهههٌ
ظَاِْٗيأَا تؿه ٌٝاملػًُني ؾٗ ٛعاّ ٚؾاٌَ ٭ؾطاز ايعَإ ايػابكٚ ١اي٬حك.١
 ٚا٤ا َكسَاا ْكط ٠امل٥٬ه ١آ ١ٜيف خًل اٱْػإ شات٘ي ٚخ٬ؾته٘ يف
ا٭ضمي ٚنٝؿ ١ٝعًُ٘ يف اسبٝا ٠ايسْٝا ٚأغطاض اٱبت ٤٬ؾٗٝاي ْٚهع ٍٚايكهطإٓ
عً ٢ايٓيب ضبُس قه ً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ٚقهسٚز ايهؿهاض َٚهٛا ٗتِٗ
يًتٓعٜههٌ ٚاهلعهه ّٛعًهه ٢املػههًُني بايػههٝـ َههع إضاز ٠إغت٦كههاٍ املػههًُنيي
ٜٚتكـ ْع ٍٚامل٥٬ه ١بأَٛض:
ا٭ :ٍٚإعبكاض أغباب ايٓكط ٠باملسز َٔ عٓس اهلل عع .ٌ ٚ
ايثاْ :ٞصب ٧املسز بآ ١ٜظهاٖط ٠يًٓهاؽ يٝعهاًي ٖٚهْ ٞهع ٍٚامل٥٬ههَ ١هٔ
ايػُا.٤
ايثايث :يع ّٚتكس ِٜاملػًُني يًك ٚايتك ٣ٛنكبػ ١٭قٛاهلِ ٚأؾعاهلِ
َٔ أ ٌ ْع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكطتِٗي ٚإرباشُٖا غع ١ٝثابت.١
ؾٝدطج املػًُ ٕٛبػٚ ١َ٬عع ٚؾدط َٔ املعطنَ ١ع غٓ ١ُٝمسا١ٜٚ
عع ١ُٝغري ايػٓا ِ٥ايص ٜأخصْٗٚا َٔ ايهؿاضي ٚتتعًهٖ ٢هص ٙايػُٓٝه ١مبًهه١
ايك ٚايتك٣ٛي ٚتػؿٗٝا يًُػًُنيي يتهٖ ٕٛص ٙاملكسَٚ ١ايؿطط تطنٚ ١أثط ًا
يٓع ٍٚامل٥٬ه١ي ٚزعَ ٠ٛباضن ١٭ٌٖ ا٭ضم يسخ ٍٛاٱغّ٬ي ْٚبص ضباضب١
املػًُنيي ٚإْصاضاً َتعسزاً يًهؿاض َٔ اٱعتسا ٤عً ٢املػًُني.
يٝبكْ ٢ع ٍٚامل٥٬ه ١يف َعطن ١بسض ٚأحس قً ١زاُ٥ه ١بهني أٖهٌ ايػهُا٤
ٚا٭ضمي يف أثطٖهها َٓٚاؾعٗهها ايععُٝهه١ي ٚحعهه ١قاُ٥هه ١تههسع ٛايٓههاؽ إىل
اٱغّ٬ي ٚإنطاّ املهَٓ٪ني ٚاٱَتٓهاع عهٔ ضبهاضبتِٗ ٚايتههٝٝل عًهِٗٝي ٭ٕ
املَٓ٪ني ميتًه ٕٛغ٬ح املسز ايػُا ٟٚبتخً ِٗٝبايك ٚايتك ٣ٛؾكس أنسا
ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايػابك ١إْعساّ اي ظر بني املَٓ٪ني ْٚعٓ ٍٚس ايػُا٤ي ٚإٕ
ايتبا ٜٔبني غٓدَٚ ١ٝاٖ ١ٝأٌٖ ايػُاٚ ٤ا٭ضم مل ميٓع َٔ ايتعاٚ ٕٚاٱذباز
بُٗٓٝا يتثبٝا غٓٔ اٱميإ يف ا٭ضم.
()1غٛض ٠ايبكط.47 ٠
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يكس تطى امل٥٬ه ١يًَُٓ٪ني ثط ٠ٚععٚ ١ُٝتطنَ ١تعسز٠ي ٚنٓهعاً مساٜٚه ًا
يف ا٭ضم ٜٗٓههٌ َٓهه٘ املػههًَُ ٕٛعههاْ ٞايكهه ٚايتكهه٣ٛي ٜٚكتبػههَٓ ٕٛهه٘
ايسضٚؽ ايص تٓؿعِٗ يف َٛا ٗ ١ايهؿط ٚايهاؾط.ٜٔ
 ٚاَٛ ٤نٛع ايكً ١بني أٌٖ ايػُاٚ ٤ا٭ضم عً:ٙٛ ٚ ٢
ا٭ :ٍٚإْ٘ عاّ َٔ أٌٖ ايػُا.٤
ايثاْ :ٞخام َٔ أٌٖ ا٭ضم.
ايثايثٜٓ :عٍ امل٥٬ه ١إىل ا٭ضمي ؾٝأت ٞاملسز يًَُٓ٪ني  ِٖٚيف َهاِْٗ
مل ٜككسٚا إىل غري.ٙ
ايطابع :أٌٖ ايػُاَ ٤سز ٚع.ٕٛ
اشباَؼٜ :تًك ٢امل َٕٛٓ٪املسز َٔ اهلل تعاىل.
ايػازؽ :صب ٧أٌٖ ايػُا ٤بأَط اهلل عع ٌ ٚي  ٖٛٚؾهٌ إنايف عً٢
ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملَٓ٪نيي ٚؾاٖس عً ٢ضنا ٙعِٓٗي
قاٍ تعاىلرسَضَِِ اٌٍَّوُ فَنْيُُْ ًَسَضٌُا فَنْوُد(.)1

ؾكخٝذ إٔ عسزاً َٔ امل ٥٬ه ِٖ ١ايصْ ٜٔعيهٛا يٓكهط ٠املهَٓ٪ني إ ٫أْٗهِ
ميثً ٕٛامل٥٬ه ١يٝع ًا يٛحهس ٠ايػهٓدٚ ١ٝايطؾعهٚ ١ايهٝكني ٚيههٔ ايهص ٜٔتًكهٛا
ايٓكط ٠املَٓ٪ني خاق١ي  َٔٚاٯٜاا أْ٘ يٝؼ َٔ أَ َٔ ١املَٓ٪ني غريِٖ عً٢
 ٘ ٚا٭ضمي يٓٝعٍ امل٥٬ه ١عً ٢املَٓ٪ني يٝعاً.

لاًىى" ثثىخ اإلمياى تٌصول املالئ"ح"
يكس َٮا اٯٜاا آؾام ايػُاٚ ٤ا٭ضمي ٚيٝؼ َهٔ حكهط ٯٜهاا اهلل

ايه١ْٝٛي إش ٜتعصض إحكاٖ٩اي باٱناؾ ١إىل قاْ ٕٛزا ٖٛٚ ِ٥دبسز ٚإْؿهااض
اٯٜاا.
ؾُٔ اٯٜاا َا ٖ ٛتٛيٝسٟي  َٔٚاٯٜهاا َها تهأتَ ٞػهتخسث ١غهٛا ٤يف
عامل ايػُا ٤أ ٚا٭ضم أَ ٚا بُٗٓٝاي ٚنٌ آَ ١ٜػد ط ٠شبسَْٚ ١ؿع اٱْػإ
()1غٛض ٠املا٥س.119 ٠

َعامل اٱميإ ج79/
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يف أَٛض زٚ ٜ٘ٓزْٝهاٙي َٚهٔ  ٚهٖ ٙٛهصا ايٓؿهع ثبهٛا اٱميهإي ٚتُٓٝهًَ ١هه١
اهلساٚ ١ٜأغباب ايتك.٣ٛ
ٚايكطاع بني اٱميإ ٚايهؿط َتكٌ ٚزاِ٥ي يًتههاز ٚايتٓهاقض بُٗٓٝهاي
ؾ ٬ػبتُعهإ عٓهس إْػهإي  ٫ٚيف بهاب ايػهٝازٚ ٠ايطٜاغهٚ ١ايػهًآ١ي ؾعها٤
اٱغهه ّ٬يٗٓٝههَ ٞط تبههَ ١ههٔ َطاتههب ٖههصا ايكههطاعي بههإٔ ػبعههٌ ايػًبهه ١٭ٖههٌ
ايتٛحٝههسي ٜٚههه ٕٛاٱميههإ َػههتكطاً يف ا٭ضمي ٚعكٝههس ٠ضاغههد ١يف قًههٛب
املػًُنيي ٚتًو آٜ ٫ ١ٜكسض عًٗٝا إ ٫اهلل.
إش ٜععع امل٥٬هٚ ١ا٭ْبٝا ٤عٔ ذبكٝكٗاي يصا ا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜباٱخباض عٔ إٔ
املسز املًهٛتَ ٖٛ ٞهٔ عٓهس اهلل عهع ٌ ٚي ٚها ٤يف أؾهس حا هاا املهَٓ٪ني يه٘
ٚبهٝؿٝهه ١اَعههَ ١اْع١ي اَعهه ١٭غههباب ايٓكههط  ٚايعؿههطي َٚاْعههَ ١ههٔ اهلعميهه١
ٚايؿؿٌ.
ٚنإ املػًُٜٛ ٕٛا ٗ ٕٛاٱبت ٤٬بايهعـ ٚائٖٛي ٚؽبؿ ٢عًَٔ ِٗٝ
إغتخٛاش اشبٛف عًْ ٢ؿهٛؽ ا٥ؿهَ ١هِٓٗ َهٔ نٝهس ٚؾتهو ايهؿهاضي ايهصٜٔ
اٚ٤ا جبٛٝف نبريٚ ٠عسٚ ٠خ ٌ ٝنثري٠ي ؾعا ٤املسز ايػُا ٟٚملٓع ط ٚاهلِ
بايؿؿٌ عً ٢املػًُنيي ؾايؿطقٚ ١ازبٝـ ايصٜ ٟط ٣امل٥٬هْ ١عيٛا يٓكطت٘ ئ
ؽباف ايهؿاض أبساًي ؾً ٛنإ ْع ٍٚامل٥٬هَ ١طٚ ٠احس ٠يٓكط ٠املَٓ٪نيي ؾإِْٗ
ٜتػًخ ٕٛباٱميإ ٜٚثبت ٕٛيف َٝسإ ايكتاٍ.
ٜٛٚا ٗ ٕٛايهؿاض ٚإ اٚ٤ا بأ نعاف ايعسز ايص ٟاٚ٤ا ب٘ ْ ّٜٛعٍ
امل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪نيي ٖٚصا ايثباا َٔ أغطاض ايؿطط ايٛاضز يف ٖص ٙاٯ١ٜ
إش أْ٘ ًَ ُٜٞٓه ١ايتٛنٌ عً ٢اهللي ٚضبا  ١ازبأف ٚايثك ١بايٓكطي ٚايععمي١
عًَٛ ٢ا ٗ ١ا٭عسا ٤يف املعطن.١

قاٍ اهلل تعاىل يف خااب امل٥٬ه ١ايهصْ ٜٔعيهٛا يٓكهط ٠املهَٓ٪ني رأَِّٔأِ

َِقَىُُْ فَثَجِّزٌُا اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا عَأٌُْمِِ فِِ لٌٍُُةِ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا اٌشُّفْتَد()1ي ٚؾ ٘ٝبٝإ

يتػٝري َٛاظ ٜٔايك٠ٛي ٚنٝؿ ١ٝغري ٚقا٥ع املعاضى بني املػًُني ٚايهؿهاضي
()1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .12
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بعٗٛض َعامل قاْ ٕٛيف ا٭ضم  ٖٛٚغًب ١املػهًُنيي ٖٚعميه ١ايهؿهاض ايهصٜٔ
ٜعتس ٕٚعً.ِٗٝ
 ٚا٤ا اٯ ١ٜأع ٙ٬باٱ ٬م يف نٝؿ ١ٝتثبٝها قًهٛب املهَٓ٪ني َهٔ غهري
ؾعٌ طبكٛمي ٜٚتكٛض امل٥٬ه ١بٗ٦ٝاا طبتًؿ ١ؾهإ َٓٗا ايعٗٛض  ّٜٛبسض
بٗ ١٦ٝأْاؽ ٜعطؾِٗ املٜٚ َٕٛٓ٪تكسَ ٕٛأَاَِٗي ٜٚبعث ٕٛيف ْؿٛغِٗ ايععمي١
ٚأغباب ايثباا.
يكس ا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜبٛقـ اي ص ٜٔخط ٛا ملعطن ١أحس باملَٓ٪نيي نُها

يف قٛيهه٘ تعههاىل ر ًَإِرْ غَأذًَْدَ ِِأْٓ أَىٍِْأهَ رُجَأٌِّاُ اٌُّْأؤِِْنِنيَد()1ي ؾتؿهههٌ اهلل
غبخاْ٘  ٚعٌ اٱميإ َػتكطاً يف قًٛبِٗ عا ٤هلِ عًه ٢خهط ِٗ ٚيًكتهاٍ
بككس ايكطب ١اىل اهلل عع  ٌ ٚبإٔ بعث امل٥٬ه ١يٓكهطتِٗ ٚإعهاْتِٗ َٓٚهع
ط  ٚاشبٛف عً ٢قًٛبِٗ َٔ نثط ٠عسز ٚعس ٠ايهؿاض.
يكس أضاز اهلل عع  ٌ ٚايتؿهٌ عً ٢أٌٖ ا٭ضم بٓعُ ١عاَه١ي ٚآٜه ١يف
اشبًههل بههإٔ ْههع ٍٚامل٥٬هههٜٓ٫ ١خكههط با٭ْبٝههاٚ ٤اٱؼبهها ٤هلههِي ؾٓٝعيهه ٕٛاىل
املَٓ٪ني ٚيهٔ يٝؼ يًٛح ٞ٭ْ٘ خام با٭ْبٝا٤ي إمنا ٜٓعيه ٕٛيٓكهط ٠ايهصٜٔ
آَٓٛا بايٛح ٞي ٝهْ ٕٛعٚهلِ تتُ ١يًٛحٚ ٞتثبٝتاً ي٘.
ٚتًو آ ١ٜيف قً ١أٌٖ ايػُا ٤بأٌٖ ا٭ضمي بإٔ تأت ٞامل٥٬ه ١بايٛحٞ
عً ٢غاز ٠ايبؿطي ثِ تٓعٍ يٓكط ٠أتباعِٗ ٚأْكاضِٖ عًه ٢ايههاؾطٚ ٜٔنه٬

ايٓعٚيني بأَط َٔ اهلل عع ٌ ٚي  َٔ ٖٛٚعَُٛاا قٛي٘ تعاىل رًَّأْثََ اٌٍَّوُ
إِالَّ أَْْ ُّزِ َُّ ٌُٔسَهُ ًٌٌَْ وَشِهَ اٌْىَبفِشًَُْد(.)2

ؾعاْ ٤ع ٍٚامل٥٬ه ١يف َعطن ١بسض ٚأحس يتثبٝا ز ٜٔايتٛحٝسي ٚعٌ ايٓاؽ
ٜكػ ٕٛإىل ايٛحٞيٜٚعًُ ٕٛبأحهاَ٘ بكس ٖع ّٛايهؿاضيٚإض اع نٝسِٖ إىل
عبٛضِٖيٚإسبام ايهطض بِٗ بايكتٌ ٚا٭غطيٚبأَٛاهلِ بايتًـ ٚايهٝاع.

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .121
()2غٛض ٠ايتٛب.32 ١
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يكس اْ ٤ع ٍٚامل٥٬ه ١ضؾخ ١مسا١ٜٚي ٚؾٝهاً عً ٢ايٓاؽ يًتكٝس بأحهاّ
ايك٬ح ٚايتك٣ٛي يٝه ٕٛايصْ ٜٔعيها يٓكهطتِٗ امل٥٬ههْ ١هٛا ٠أَه ١ععُٝه١
تعُط ا٭ضم بإقاَ ١ايكٚ ٠٬إتٝإ ايؿطا٥ضي ٚغهبباً ملبهازض ٠ايٓهاؽ يًتٛبه١
ٚاٱْاب١ي ؾتسضى ايتٛب ١ايهثري َٔ ايهؿاض ايص ٜٔإعتهسٚا عًه ٢املػهًُني ٜهّٛ
ب سض ٚأحسي إٕ خطٚج املَٓ٪ني إىل َعطن ١أحس ؾاٖس عً ٢ثبٛا اٱميهإ يف
قًٛبِٗ ؾعاْ ٤ع ٍٚامل٥٬ه ١ٱغتساَٖ ١صا ايثبٛا.
(ٚق :ٌٝنُا ٜػتاٝع ايؿٝاإ ايكا ٤ايٛغٛغ ١إىل اٱْػإي ؾهصيو املًو
ميهٓ٘ إيكا ٤اٱهلاّ إي ٘ٝؾٗصا ٖ ٛايتثبٝا يف ٖصا ايباب(.)1
ٚيهٔ ايتثبٝا يف املكا ّ أعِ َ َ٘ٓٚؿاضن ١امل٥٬ه ١يف ايكتاٍي ٖٚص ٙاملؿاضن١
َٔ َكازٜل ٚظٝؿ ١املسزي يكهس عهٌ اهلل عهع  ٚهٌ ٖهص ٙاٯٜهَٚ ١ها ؾٗٝها َهٔ
اٱخباض عٔ ْع ٍٚامل٥٬ه ١نٗؿاً ٜأ ٣ٚإي ٘ٝاملػًُٕٛي ٚخعَٗٓ ًٕٜٛٗٓ ١ٜٓا غٓٔ
اٱميإي ٜٚتعًُْ َٔ ٕٛع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪ني ايسضٚؽ َٚعاْ ٞاسبهُ١ي
يٝتٛاضثٛا اٱميإي ٚتعٗط َعامل اهلس ٣عًٛ ٢اضحِٗ ٛ ٚاعبِٗ.
ٚتتعًَ ٢عاْ ٞايتك ٣ٛيف أقٛاهلِ ٚأؾعاهلِي ب نْ ١ع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط٠
ا٭ٚا٥ههٌ َههِٓٗ ايههص ٜٔقههاحبٛا ضغهه ٍٛاهلل قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ
بايتكهسٜل ٚايٓكههط٠ي ٚنههإٔ ْكههط امل٥٬هه ١هلههِ ضز ٚؾهههط عًهه ٢تكههسٜكِٗ
با يٛح ٞايص ٟاٚ٤ا ب٘ َٔ ايػُا.٤

حبث أصىيل

َٔ خكا٥ل ازبًُ ١ايؿط  ١ٝإٔ ايتهاي ٞؾٗٝها َعًهل عًه ٢املكهسّ ايهصٟ
ٜه ٕٛتكسٜطاً ٚعً ٢ؾطم اٱتٝإ ب٘ي ٚته ٕٛازبًُ ١ايؿط  ١ٝعًٗ ٚ ٢ني:
ا٭ :ٍٚصب ٧ازبًُ ١ايؿط  ١ٝيبٝإ َٛنٛع اسبهِي ؾ ٬ميهٔ ذبكٝل ايتهايٞ
َٔ ز ٕٚذبكل املكسّ ايصَٛ ٖٛ ٟنٛع َٚاز ٠ي٘ي نُا يف قٛيو (إٕ أحطَا
يًخج ؾاَتٓع عٔ اياٝب) ؾ ٬ؼبهِ بإ تٓاب اياٝب ٚايعاط إ ٫بعس اٱحهطاّ

(َ )1ؿاتٝذ ايػٝب .135/15
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يًخجي ٖٚصا اي ٘ ٛيٝؼ ي٘ َؿّٗٛي ؾاشا إْتؿ ٢املكهسّ ؾهإ ايتهايٜ ٞههَ ٕٛهٔ
ايػايب ١بإْتؿا ٤املٛنٛعي ؾٜ ٬كاٍ  :إٕ ذبطّ يًخج ؾ ٬متتٓع عٔ اياٝب.
ايثاْ :ٞتات ٞازبًُ ١ايؿط  ١ٝيبٝإ املٛنٛعي ٚيٝؼ يًخهِي ؾهٜ ٬ههٕٛ
اسبهِ يف ايتايَ ٞتعًكاً بايؿطط عً ٢عب ٛامل٬ظَٚ ١اٱضتباطي بٌ ميهٔ ؾطم
اسبهِ يصات٘ ٚبس ٕٚايتعًل بايؿططي عب( ٛإٕ قُا ضَهإ ؾا تٓب ايػٝب)١
ؾإ اٱَتٓاع عٔ ايػٝبٜٓ٫ ١خكط بأٜاّ ايكّٛي بٌ ٖ ٛحههِ ؾهطع ٞثابها
عً ٘ٝايهتاب ٚايػٓٚ ١اٱياع.
ٚإختًـ ا٭قٛي ٕٛٝيف ٖصا ايٚ ٘ ٛز٫يت٘ عً ٢إْتؿا ٤اسبهِ عٓس إْتؿا٤
ايؿططي ؾاشا مل ٜتخكل ايؿطط ٌٖ ٜٓتؿْٛ ٞع اسبهِ غٛا ٤ايٛ ٛب نُا يف

ايٛن ٤ٛايصٚ ٟضز بكٝػ ١ايؿطط بكٛي٘ تعاىل ر إِرَا لُّْأزُُْ إٌَِأَ اٌصَّأالَحِ فَبغْغِأٌٍُا

ًُخُأأٌىَىُُْد ( )1ي ٚأْهه٘  ٫ػبههب َههع عههسّ ايكٝههاّ يًكهه٠٬ي أّ أْهه٘ ٜبكهه ٢عًهه٢
ايٛ ٛب يصات٘ َٚا ؾ َٔ ٘ٝا٭ ط ٚايثٛاب.
 ٚا ٤ايؿطط يف ٖص ٙاٯ َٔ ١ٜاي ٘ ٛا٭ ٍٚأعٙ٬ي ٚأْٗا يبٝإ املٛنٛع
ٚايؿهٌ اٱهل ٞعً ٢املػًُنيي ؾاهلل عهع  ٚهٌ ٖه ٛايهطٚ٩ف ايهطحٖٚ ِٝهٛ
ايصٜٓ ٟعٍ امل٥٬ه ١عً ٢املَٓ٪ني بًاـ ٚؾٝض َٓ٘ غبخاْ٘.
ٚيف ايكً ١بني طيف ازبًُ ١ايؿط  َٔ ١ٝايؿطط ٚاملؿطٚط َطاتب ث٬ث:١
ا٭ :ٍٚامل٬ظَ١ي ٚإضتباط املؿطٚط بايؿطط.
ايثاْ :ٞتعًل ايتاي ٞعً ٢املكسّي ٚتطتبه٘ عًٝه٘ي ؾهٜ ٬كهع ايتهاي ٞإ ٫بعهس
ٚقٛع املكسّ.

ايثايث :إناؾ ١قٝس ايػبب ١ٝيًُطتبتني أعٙ٬ي مب عٓه ٢إعبكهاض ايػهبب
يٲتٝإ بايتاي ٞعً ٢املكسّي ؾًهٝؼ َهٔ غهبب آخهط يٲتٝهإ باملؿهطٚط عٓهس
إْتؿا ٤ؾط ٘.

()1غٛض ٠املا٥س.6 ٠
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يكس ا٤ا اٯ ١ٜايهطميه ١بكهٝػ ١ايؿهطط ٚازبًُه ١اٱْؿهاٚ ١ٝ٥إ ْهعٍٚ
امل٥٬ه ١ؾطع حهِ تهًٝؿ ٞعً ٢املَٓ٪ني بًع ّٚايك ٚايتكه ٣ٛنُها ت٪نهسٙ
آٜاا نثري ٠ا٤ا با٭َط بايك ي ٚا٭َط بتك ٣ٛاهلل.
يكهس تؿهههٌ اهلل عهع  ٚههٌ ٚمسه ٢املػههًُني يف اٯٜه ١ايػههابك ١بههاملَٓ٪ني
 ٚا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜخااباً هلِ بكؿ ١اٱميإي  ٚا٤ا اٯ ١ٜايتايٝه ١باٱخبهاض
عٔ ايبؿاض٠ي ٚبعث ايػه ١ٓٝيف قًٛب املَٓ٪ني.
إٕ اهلل عع ٜٓ ٌ ٚعٍ ضمحت٘ عً ٢اجملاٖس ٜٔايكابط ٜٔايصٜ ٜٔساؾعٕٛ

عٔ ضغٛي٘ ٚن َ٘٬قاٍ تعاىل ر ًَِِْٓ اٌنَّبطِ َِْٓ َّشْشُِ َٔفْغَوُ اثْزََِب َ َِشْضَبحِ اٌٍَّوِ
ًَاٌٍَّوُ سَ ًُفٌ ثِبٌْقِجَبدِد( )1ي ٚإ قاعس ٠إْتؿا ٤املؿطٚط ٱْتؿها ٤ؾهط ٘ َتدًؿه ١عهٔ
عً ّٛايكطإٓي ؾهاشا نهإ املؿهطٚط ضمحهَ ١هٔ عٓهس اهلل ؾاْه٘ غهبخاْ٘ ٜهطظم
املػًُني بامل سز ايص ٟػبعًِٗ ًَٖ٪ني يتًك ٞتًو ايطمح.١

لاًىى " هساتة صلح املالئ"ح تاإلًساى"

يكس أْعِ اهلل عع  ٌ ٚعً ٢اٱْػإ خبًكه٘ي َٚهٔ ؾههٌ اهلل عهع  ٚهٌ
عً ٢آزّ أْ٘ مل ٜؿطى يف خًك٘ أحساًي ٚمل ػبعٌ ٚاغا ١يف خًك٘ي إش خًكه٘
بٝسٙي ثِ تؿهٌ ْٚؿذ ؾ َٔ ٘ٝضٚح٘ي يٝهٖ ٕٛصا ايٓؿذ تؿهطٜؿاً إنهاؾٝاً يه٘ي
ٚآ ١ٜبني اشب٥٬لي ٚؾاٖساً عً ٢عسّ تعًل ايتؿه ٌٝبٗٓٝا بايػبل يف اشبًلي
ؾعا ٤خًل اٱْػإ َتأخط ًا ظَاْه ًا عًه ٢خًهل امل٥٬ههٚ ١ازبهٔي ٚيهٓه٘ قهاض
بؿهٌ اهلل خًٝؿ ١يف ا٭ضمي ٚأَط اهلل غهاز ٠املدًٛقهاا ٖٚهِ امل٥٬هه ١إٔ
ٜػعسٚا ٯزّي يتعطف اشب٥٬ل َٓعي ١آزّ ٚاٱْػإ َاًكاً عٓس اهلل عع .ٌ ٚ
ٚدبًا ٖص ٙاملٓعي ١بٓع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪ني  ّٜٛبسض ٚأحسي َٚطا
ايكً ١بني امل٥٬هٚ ١اٱْػإ مبطاتب َتعسز:ٖٞٚ ٠
ا٭ٚىل :إخبههاض اهلل عههع  ٚههٌ خبًههل اٱْػههإ  ٚعًهه٘ خًٝؿهه١ي َٚهها نههإ
يًُ٥٬ه ١إٔ تعًِ خبًل اٱْػإي َٚا ٜٓاي٘ َٔ املٓ عي ١ايطؾٝع ١ي ٫ٛإخباض اهلل
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عع  ٌ ٚهلا عٓ٘ي َٚع إٔ ٖصا ا٭خباض أَط بني اهلل ٚامل٥٬هه ١ؾاْه٘ ٜتههُٔ
تؿطٜـ اٱْػإ بإٔ قاض َٛنٛع ًا يه ّ٬اهلل عع َ ٌ ٚع امل٥٬ه ١يف بسا١ٜ
خًك٘ي ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢املٓعي ١ايطؾٝع ١يٲْػإ بني اشب٥٬ل.
ايثاْ :١ٝا ٤اٱخباض اٱهل ٞيًُ٥ ٬ه ١عٔ خًل اٱْػإ َكرتْهاً بٛظٝؿته٘
ايػاَ١ٝي ٚأْ٘ خًٝؿ ١يف ا٭ضمي ٚيٝؼ يف اشب٥٬ل َهٔ ْهاٍ ٚظٝؿه ١اشبًٝؿه١
غريٙي ؾامل٥٬هَ ١ع عع ِٝقسضِٖ ٚقهسضتِٗي َٚها هلهِ َهٔ ايؿهإٔ عٓهس اهلل
ٚقطبِٗ َٔ ايعطف ؾاِْٗ مل ٜٓايٛا َٓعي ١اشبًٝؿ ١يف ايػُا٤ي نُا ٜسٍ عٌ
آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬خًٝؿ  ١يف ا٭ضم حبعب َٛنٛع خ٬ؾتٗا عِٓٗي ٚشنط َٔ
 ٙٛ ٚإحتعا ِٗ عً ٢عٌ آزّ خًٝؿ ١يف ا٭ضم أِْٗ أٚىل بتًو اشب٬ؾ١

َٓ٘ ملا ٚضز يف ايتٓع ٌٜحها ١ٜعٔ يػاِْٗ ر َٔحُْٓ ُٔغَجِّحُ ثِحَّْذِنَ ًَُٔمَذِّطُ ٌَهَد(.)1

ايثايث :١تًك ٞامل٥٬ه ١اٱخبهاض عهٔ تعهٝني  ٚعهٌ آزّ خًٝؿه ١يف ا٭ضم
باٱغتؿٗاّ ايصٜ ٟتهُٔ اٱْهاضي ٚايصٜ ٟسٍ بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢عًهِ

امل٥٬ه ١مبا غٝؿعً٘ اٱْػهإ يكٛيه٘ تعهاىل ر أَرَدْقَأًُ فِْيَأب َِأْٓ ُّفْغِأذُ فِْيَأب ًَّغْأفِهُ
اٌذَِِّب َد(.)2

َ َٔٚكازٜل ٖصا ايؿػاز ايص ٟأخ ا عٓ٘ امل٥٬هٖ ١ع ّٛايهؿاض عً٢
املػًُني يكتً ِٗ ٚايتعس ٟعً ٢اسبطَهااي ٜٚتههُٔ غه٪اهلِ ٖهصا تاًعٗهِ
يًطز َٔ عٓس اهللي ٚضغبتِٗ يف مساع اسبهُ ١اٱهل َٔ ١ٝعٌ آزّ خًٝؿ ١يف
ا٭ضمي يٝهٖ ٕٛصا ايطز َكسَ ١يػعٛزِٖ ٯزّ عٔ إقطاض بععَٓ ِٝعيته٘ي
ٚحػٔ مسا اشبًٝؿ ١يف ا٭ضمي ٚعُاضت٘ هلا بايعبازٚ ٠ايك٬ح.
 ٚا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜيتٛنٝس أًٖ ١ٝاملَٓ٪ني يٛضاث ١ا٭ضم بتخً ِٗٝبأمس٢
َعاْ ٞايك ٚايتك٣ٛي باشبطٚج إىل قتاٍ ايهؿاض زؾاعاً عٔ ايٓيب ضبُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٚباز ٨اٱغَ ّ٬ع أِْٗ قًٚ ١نهعؿا ٤يف َكابهٌ نثهط٠
ٚق ٠ٛايعس ٚايهاؾط.
()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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ر125د

ايطابعه :١غهعٛز امل٥٬هه ١ٯزّ بهأَط َههٔ اهلل عهع  ٚهٌ رًَإِرْ لٍُْنَأب ٌٍَِّْالَئِىَأخِ

اعْدُذًُا ٓدَََ فَغَدَذًُاد( )1ي ٭ٕ ٖصا ايػعٛز اع ١هلل عهع  ٚهٌ ٚزيٝهٌ عًه٢
إقطاض امل٥٬ه ١بععَٓ ِٝعي ١آزّ عًٝه٘ ايػه ّ٬بهني اشب٥٬هلي ٚؼبتُهٌ َتعًهل
غعٛز امل٥٬ه ١ٯزّ ٖٛ ٚاً:
ا٭ :ٍٚآزّ خًٝؿ ١يف ا٭ضمي  َٔٚناْا ٖصَ ٙطتبت٘ ٜػعس ي٘ امل٥٬ه.١
ايثاْ :ٞيكس ْؿذ اهلل عع  ٌ ٚيف آزّ َٔ ضٚح٘ي ٚنإ ٖهصا ايهٓؿذ عًه١
يػعٛز امل٥٬ه ١ٯزّ.
ايثايث :إ تُاع عٌ آزّ خًٝؿٚ ١ايٓؿذ يف ضٚح٘ي يٝه ٕٛنٌ ؾطز َُٓٗا
ع ٤عً ١يػعٛز امل٥٬ه ١ي٘.
ٚايكخٝذ ٖ ٛايثايث َع اٱقطاض بأْ٘ َٔ ؾهٌ اهللي ٚضمح ١بآزّ ٚشضٜت٘
ٚتؿطٜـ زبٓؼ اٱْػإ إىل  ّٜٛايكٝاَ.١
يكس بهسأا بػهعٛز امل٥٬هه ١٭زّ آٜه ١يف ايكهً ١بهني امل٥٬ههٚ ١اٱْػهإ
تتعً ٢ؾٗٝا َعاْ ٞإنطاّ اهلل عع  ٌ ٚيٲْػإ َٔ بني اشب٥٬لي ٚظٗٛض ٖصا
اٱنطاّ بإ ٚ ٍ٬تكسٜؼ أؾهطف اشب٥٬هل يٲْػهإي ٚايهصٜ ٟهسٍ بايس٫يه١
ايتهُٓ ١ٝعً ٢تػً ِٝاملدًٛقاا ا ٭خط ٣خب٬ؾت٘ يف ا٭ضمي ٚععه ِٝؾهأْ٘
عٓس اهلل عع .ٌ ٚ
اشباَػْ :١ع ٍٚامل٥٬ه ١بايٛحٚ ٞايتٓع ٌٜعً ٢ا٭ْبٝا ٤يرت ٣امل٥٬هه ١إٔ
َٔ بني ايٓاؽ َٔ ٜتكؿ ٕٛبايهُا٫ا اٱْػاْ١ٝي ٜٚػع ٕٛيف َٓاظٍ ايعباز٠
ٚايتكٚ ٣ٛازبٗاز يف غب ٌٝاهلل عع ٌ ٚي ٜٚه ْٕٛٛأُ٥ه ١يًٓهاؽ يف اهلهس٣
ٚايتك.٣ٛ
ٚنٌ ْيب َٔ ا٭ْبٝا ٤آ ١ٜيف ايعكهُٚ ١أغه ٠ٛحػهٓ ١يف غهٓٔ ايهٝكني ٫ٚ
تٓخكههط قههبػ ١ايتكهه ٣ٛبا٭ْبٝهها ٤ايههصٜٓ ٜٔههعٍ عًهه ِٗٝامل٥٬ههه١ي بههٌ تؿههٌُ
أْكاضِٖ ٚأتباعِٗ.
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ايػازغههْ :١ههع ٍٚامل٥٬ههه ١يٓكههط ٠املههَٓ٪نيي نُهها تههسٍ عًٝهه٘ ٖههص ٙاٯٜهه١
ايهطمي١ي ٚؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢حك ٍٛايتكاضب ٚايتساخٌ بني امل٥٬هٚ ١ايٓاؽي إش
إٔ املسز ٚايٓكط ٠غببإ يتٛثٝل ايطٚابط َٚعاْ ٞايٛز بني اياطؾنيي ٚتتػؿ٢
ايكً ١بُٗٓٝا َعاْ ٞاٱميإ ٚايااع ١هلل عع .ٌ ٚ

ًصول املالئ"ح ش"س للوسلوني

يكس أْعهِ اهلل عهع  ٚهٌ عًه ٢امل٥٬هه ١بايتؿهطٜـ ٚاٱنهطاّ بهإٔ عهٌ
غهِٓٗ يف ايػُا٤ي ٚغصا ِٖ٤ايتػبٝذي ٚيٝؼ عٓسِٖ نس أ ٚعٓا ٤يًُهاغب
ٚايطظمي ٫ٚدبس ب ِٗٓٝؾتٓٚ ١غبباً َٔ أغباب ازبخٛزي نإ َعِٗ إبًٝؼ يف
ازبٓ ١ؾعا ٤أَط اهلل عع  ٌ ٚيًُ٥٬ه ١بايػعٛز ٯزّ يٝه ٕٛإبت٤٬ٶ ٱبًهٝؼ
َٚػازض ٠أبس ١ٜيًعٓ ١ؾٜ ٬عٛز هلها َهط ٠أخهط٣ي خبه٬ف آزّ ٚحهٛا ٤ؾاُْٗها
غازضا ازبٓ ١يٝعٛزا ٚامل َٔ َٕٛٓ٪شضٜتُٗا إيٗٝا َع اشبًٛز ؾٗٝاي  َٔٚغري إٔ
تهٖٓ ٕٛاى ٚغٛغ ١أ ٚإبت ٤٬با٭نٌ َٔ ايؿعط.٠

يكس نإ خًل آزّ ٚا٭َط بايػعٛز ي٘ َٓاغب ١نطمي ١ملعطؾه ١امل٥٬هه١
بإٔ إبًٝؼ يٝؼ َٓٗا ٚايتدًل َٓ٘ ٚإبعاز ٙعٔ ازبٓٚ ١عٔ ضمحه ١اهلل

عع  ٌ ٚقاٍ تعاىل رفَغَدَذُ ًا إِالَّ إِثٍِْْظَ وَبَْ ِِْٓ اٌْدِِّٓ فَفَغَكَ فَأْٓ أَِْأشِ
سَثِّوِد(.)1
ٚيف ايػُا ٤غعَٓٚ ١سٚحه ١يًُ٥٬هه١ي ٚيهٝؼ ؾٗٝها َهٔ حٝهاظٚ ٠أَهانٔ
خاق َٔ ١ايػُا٤ي َٔ قبٌ نباض امل٥٬هَ ١ث ً٬عً ٢عب ٛايتٓاؾؼ ٚايتٛغع ١يف
املًو نُا ٖ ٛحاٍ أٌٖ ايسْٝاي يٝه ٕٛحاٍ أٌٖ ايػُاَ ٤ثا ً٫يػهٔ املَٓ٪ني
يف ازبٓ َٔ ١حٝث ايػعٚ ١نثط ٠ايككٛض ٚازبٓهااي ٚإْتؿها ٤اياُهع ٚاسبػهس
ٚايؿط.ٙ
يكههس إحههتج امل٥٬ههه ١عًهه ٢عههٌ آزّ خًٝؿهه ١يف ا٭ضم ثههِ غههعسٚا يهه٘
ٚغهٔ َعِٗ يف ازبٓٚ ٖٛ ١حٛا ٤قبهٌ إٔ ٜٗهبط إىل ا٭ضم بعهس إٔ خهايـ
()1غٛض ٠ايهٗـ .50
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ٚأنٌ َٔ ايؿعط ٠املٓٗ ٞعٓٗاي يٝعٝـ اٱْػإ َاً كاً يف إبتٚ ٤٬إَتخإ َس٠
أٜاَ٘ يف اسبٝا ٠ايسْٝاي ايص تهَ ٕٛعضع ١يٰخطٚ ٠زاضاً يًتباٚ ٜٔايتهاز بني
اٱميإ ٚايهؿط.
ٜٚتعًٖ ٢صا ايتهاز مبطاتب َتبا ١ٜٓبًػها ؾهستٗا يف ايكتهاٍ يف َعطنه١
بسض ٚأحس َٚعاضى اٱغ ّ٬ا٭ٚىل إش بطظ غٝس املطغًني ٚخامت ايٓبٝني َٚع٘
ياعهه ١املههَٓ٪ني ايههص ٜٔيههٝؼ غريٖههِ يف ا٭ضم ٜتكههـ بكههؿ ١ايتؿههطٜـ
ٚاٱنطاّ  ٖٞٚاٱميإ.

يصا ا ٤قٛي٘ تعاىل قبٌ آٜاا ر ًَإِرْ غَذًَْدَ ِِأْٓ أَىٍِْأهَ رُجَأٌِّاُ اٌُّْأؤِِْنِنيَ

َِمَبفِذَ ٌٍِْمِزَبيِد( )1ٱعبكاض اٱميإ بِٗ ٚتٛنٝس حكٝك ٖٞٚ ١بطٚظ اٱميإ نً٘ يف
َعطن ١بسض ٚأحس يًكتاٍ َع خامت ايٓبٝنيي يته ٕٛا٭يـ ٚايه ّ٬يف املهَٓ٪ني
يٲغتػطام ٚازبٓؼي ٚيٝؼ َٔ ْيب بعهس ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ ن ٞتته ٕٛأَ ١َٓ٪َ ١ب٘ ٚتتبعه٘ ٚتٓكهطٙي ؾإعبكهطا ايٓكهط ٠بهايٓيب
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٱمتهاّ ضغهايت٘ي ْٚهع ٍٚآٜهاا ايكهطإٓ عًٝه٘
خكٛقاً ٚاْٗا مل تٓعٍ زؾعٚ ١احس٠ي بٌ ْعيا عً ٢عب ٛايتسضٜجي ٚنثري َٔ
آٜاا ايكطإٓ ْعٍ بٗا

 ٌٝ٥بًخاظ ايٛقا٥ع ٚا٭حساثي ٖٚه ٛا٭َهط ايهصٟ

تطؾههذ عٓهه٘ تأغههٝؼ عًههِ أغههباب ايٓههعَٚ ٍٚهها يهه٘ َههٔ ايكٛاعههس ٚايػههٓٔ
ٚايهٛابط.
 ٚا٤ا َعطن ١بسض ٚأحس ٚمل ٜٓعٍ إ ٫ؾاط َٔ ايكطإٓ بعسي ٜٚطٜس اهلل
عع  ٌ ٚإٔ ٜٓعٍ ايكطإٓ نً٘ عً ٢ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ نٌ
آ ١ٜبعَاْٗا َٓٚاغبتٗا َٔ ايٛقا٥ع ٚا٭حساثي يصا ؾاْ٘ غبخاْ٘ ؼبؿهغ ايهٓيب
ضبُساًي ٜٓٚكطٚ ٙاملَٓ٪ني ايص ٜٔإتبعٙٛي يتأتٖ ٞص ٙاٯٜاا ؾاٖساً عً ٢ايٓكط
اٱهلٞي ٚذبكل ْع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكطتِٗ ٖٚعمي ١ايهؿاض.
يكس ٖعِ ايهؿاض عً ٢املػًُني يف ا٭ٜاّ ا٭ٚىل يٲغّ٬ي ؾأْعِ اهلل عع
 ٌ ٚعً ٢امل٥٬ه ١بإٔ أشٕ هلِ بايٓع ٍٚيعكُ ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ.121
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ٚآيهه٘ ٚغههًِ َههٔ ايكتههٌي ٚحؿههغ املػههًُنيي ٚتعاٖههس اٱغههّ٬ي ٚؾٝهه٘ آٜهه ١يف
ٚظا٥ـ امل٥٬ه ١بإٔ ٜٓعٍ ٚاحس َٔ نباض امل٥٬ه ١بايٛح ٞعً ٢ايهٓيب ضبُهس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٓٚعٍ آ٫ف َٔ امل٥٬ه ١٭َٛض تتعًل بايتٓعَٔ ٌٜ
:ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚتثبٝا آٜاا ايكطإٓ يف قسٚض املػًُنيي ٚيف اجملتُعاا َع َهسح

املػًُني ٚأْعٍ اهلل عً ٘ٝايػه١ٓٝي قاٍ تعهاىلر ىُأٌَ اٌَّأزُِ أَْٔأضَيَ اٌغَّأىِْنَخَ فِأِ
لٌٍُُةِ اٌُّْ ؤِِْنِنيَ ٌَِْضْدَادًُا إِميَبًٔبد(.)1
ايثاْ :ٞبٝإ املكسام ايٛاقع ٞٯٜاا ايكطإٓ.

ايثايث :تٛنٝس ْع ٍٚاملًو بايكطإٓ عً ٢ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيه٘
ٚغًِ َٔ ٗاا:
ا٭ٚىل :إشا نإ اٯ٫ف َٔ امل٥٬هٜٓ ١عي ٕٛيٓكط ٠ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾُٔ باب ا٭ ٚيْ ١ٜٛع ٍٚاملًو ايٛاحس عً.٘ٝ
ايثاْ :١ٝمل ٜٓعٍ امل٥٬ه ١يًٓكط ٠إ ٫عًْ ٢يب ٚاحس ٖ ٛضبُهس قهً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثايثٜ :١سٍ ْع ٍٚامل٥٬ه ١بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢قسم ايٓيب ضبُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإخ٬ق٘ يف ٚظا٥ـ ايٓب٠ٛي ٚؾ ٘ٝزع ٠ٛيًٓاؽ يٲميهإ

قاٍ تعاىلر لَذْ خَب َوُُْ اٌشَّعٌُيُ ثِبٌْحَكِّ ِِْٓ سَثِّىُُْ فَ ِِنٌُا خَْْشًا ٌَىُُْد (.)2

ايطابع :زع ٠ٛايٓاؽ يٲغتُاع ٯٜاا ايكطإٓي ٚايتسبط يف َهاَٗٓٝا.
اشباَؼ :حث املػًُني عً ٢حؿغ ٚتعاٖس آٜاا ايكطإٓ.
ايػههازؽ :ميهههٔ اٱغههتس ٍ٫بٓههع ٍٚامل٥٬ههه ١يٓكههط ٠املػههًُني ْٚعههتِٗ

باملَٓ٪ني عً ٢تعاٖسِٖ ٯٜهاا ايكهطإٓي ٚإ تٓهابِٗ يتخطٜؿه٘ ظٜهاز ٠أٚ
ْكٝك.١
()1غٛض ٠ايؿتذ .4
()2غٛض ٠ايٓػا.170 ٤
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 َٔٚخكا٥ل ر وُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّأبطِ د ْع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكطتٗا ٭ْٗا

مل ٚيهٔ ذبههطف ايكهطإٓي ؾههإ قايها ا٥ؿههَ ١هٔ بههق إغهطا ٌٝ٥ملههاشا مل تٓههعٍ
امل٥٬ه ١يٓكطَٛ ٠غ ٢عً ٘ٝايػْ ٚ ّ٬كطتٓا يف تعس ٟؾطعه ٕٛعًٓٝها ٚحطبٓها
َع ازبباضٜٔي بُٓٝا ْعيا يٓكط ٠املَٓ٪نيي ؾؿ:ٙٛ ٚ ٘ٝ

ا٭ :ٍٚإٔ اهلل عع ٚ ٌ ٚاغع نط ِٜر ًََِأب َّقٍَْأُُ خُنُأٌدَ سَثِّأهَ إِالَّ ىُأٌَد()1ي ٚقهس

أْعِ اهلل عع  ٌ ٚعً ٢بق إغطا ٌٝ٥مبعععاا خاضق ١ملٛغ ٢عً ٘ٝايػّ٬ي
َٓٗا ؾًل ايبخط هلِ ي ًٓعا َٔ ٠ؾطعٛٓ ٚ ٕٛزٙي َٗٓٚا عكا َٛغ٢ي َٗٓٚها
بعث ايٛا ًَهاً يكتاٍ ازبباض ٜٔر إَِّْ اٌٍَّوَ لَذْ ثَقَثَ ٌَىُُْ عَبٌٌُدَ ٍَِِىًبد(َٗٓٚ )2ا
َا ا ٤يف إبت ٤٬آٍ ؾطعٕٛي َثٌ إبت ِٗ٥٬بآ ١ٜايكٌُ ٚايهؿازع.
ايثاْ :ٞإ اهلل ٜ ٫ٴػ ٌ٦عُا ٜؿعٌي ٜ ِٖٚٴػ.ًٕٛ٦
ايثايههثْ :ههع  ٍٚامل٥٬ههه ١يٓكههط ٠املههَٓ٪ني ضمحهه ١بأٖههٌ ايهتههاب ٚايٓههاؽ
يٝع هاً ٚؾٝهه٘ زعهه ٠ٛهلههِ يههسخ ٍٛاٱغههّ٬ي ٚحههطب عًهه ٢ايهؿههط ٚايؿههطى
ٚايه٬ي.١
ايطابع :يكس إ تُعا عٓس املػًُني ؾطا٥ط ْكط ٠امل٥٬ه ١هلِ.
اشباَؼ :ؾهٌّ اهلل عع  ٌ ٚايٓيب ضبُساً قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً٢
ا٭ْبٝا ٤اٯخط ٜٔي  ٙٛ ٚ َٔٚتؿهْ ً٘ٝكط ٙبامل٥٬هٚ ١ايطعب.
ايػازؽ :أضاز بٓ ٛإغطاَ ٌٝ٥عععاا حػ َٔ ١ٝايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾعاْ ٤ع ٍٚامل٥٬ه ١يٝهَ ٕٛععع ٠حػه ١ٝمساٜٚه ١أضنه١ٝي
تبك ٢آثاضٖا َٓٚاؾعٗا إىل  ّٜٛايكٝاَ.١
ايػابع :يكس أضاز امل٥٬ه ١إٔ ٜؿهطٚا املػًُني عً ٢اٱميإ بِٗ ٚايتكسٜل
بٛ ٛز امل٥٬ه ١٭ٕ ٖصا ايتكسٜل َكسَ ١يٲقطاض بٓب ٠ٛضبُس قهً ٢اهلل عًٝه٘
ٚآي٘ ٚغًِ ْٚع ٍٚايٛح ٞعً ٘ٝبٛاغا ١امل٥٬ه.١

()1غٛض ٠املسثط .31
()2غٛض ٠ايبكط.247 ٠
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ٚمبا إٔ ٖصا اٱقطاض ٚا ب ؾتعب َكسَت٘ يٛ ٛبٗا بٛ ٛب شٜٗاي يكس
ؾههاظ املػههًُ ٕٛمبٓههاظٍ اي ه ٚاٱحػههإ ٭ْؿػههِٗ ٚاٯخههط ٜٔباٱميههإ ب هاهلل

ٚامل٥٬هٚ ١ا٭ْبٝا ٤عً ٢عب ٛايعُ ّٛاجملُٛعٞي قاٍ تعاىل رًٌَىَِّٓ اٌْجِشَّ َِْٓ
آََِٓ ثِبٌٍَّوِ ًَاٌٌََِْْْ آخِشِ ًَاٌَّْالَئِىَخِ ًَاٌْىِزَبةِ ًَاٌنَّجِِّْنيَد(.)1

ؾٓعٍ امل٥٬ه ١يٓكطتِٗ ؾهطاً هلِي ٪َٚاظض ٠هلِي ٚيتبك ٢عكٝسٚ ٠غٓٔ
اٱميإ يف ا٭ضمي  ٜٚكهبذ ايهؿهاض عها ع ٜٔعهٔ ايكهها ٤عًه ٢اٱغهّ٬ي
 ٚا ٤ايؿهط يف املكاّ َٔ اهلل عع ٥٬َ َٔٚ ٌ ٚهته٘ي ٚؾٝه٘ ضمحه ١إنهاؾ١ٝ
باملػًُني.
يكس ْكط املػًُ ٕٛامل٥٬ه ١بايسع ٠ٛإىل اهلل يف ا٭ضمي  ٚعًٖٛا حسٜك١
ْانههط ٠تعٖهه ٛبههصنط اهلل عههع  ٚههٌي َٚههطآ ٠يعبههازٚ ٠تػههبٝذ ٚحػههٔ مسهها
امل٥٬ه ١يف ايػُا٤ي ؾعا٤ا ْكط ٠امل٥٬ه ١هلِ ؾهطاً هلِ عًَ ٢ا عًَٔ ٙٛ
اٱذباز ٚايتؿهاب٘ يف املاٖٝهٚ ١ايكهبػ ١بهني ايػهُاٚ ٤ا٭ضمي ٚايهص تتعًه٢
بعباز ٠اهلل عع ٌ ٚي ٚاٱخ٬م يف اعت٘ي ٚاٱحرتاظ َٔ إبًٝؼ ٚإغٛا.٘٥

خسوج الٌثٍ للمتال زمحح ْهل اْزض

بعث اهلل عع  ٌ ٚايٓيب ضبُساً ب ؿرياً ْٚصٜطاً يًٓاؽ يٝعاًي ٚيٝؼ ٖٓاى
ياع ١أ ٚأٌٖ ًَ ١خاض ني بايتدكل أ ٚايتدكٝل عٔ زعٛت٘ي ٚيعّٚ
إتباع٘ ْٚكطت٘ي ٚيهٔ ؾاطاً َٔ ايٓاؽ تطنٛا ٚظٝؿتِٗ ايتهًٝؿٚ ١ٝايؿطع١ٝ
بًع ّٚايتكسٜل بٓبٛت٘ ٚإختاضٚا ضباضبت٘ ٚقتاي٘.
يكس إَتٓع إبًٝؼ عٔ ايػعٛز ٯزّ عً ٘ٝايػٚ ّ٬ق اّ بايٛغٛغ ١ي٘ يؿتٓت٘
ٚحٛا٤ي أَا قطٜـ ؾكس ظحؿا بهاٌَ قٛتٗا ٚأعسا ٝؿاً نبرياً يكتهاٍ ؾ٦ه١
قػري ٠يٝؼ َٔ إميإ يف ا٭ضم إ ٫عٓسٖاي ٚأضازا قطٜـ إٔ متٓع اي ناا
عٔ ايٓاؽ يٝعاًي ٖٚص ٙاي ناا عً:ٙٛ ٚ ٢
ا٭ :ٍٚبعث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

()1غٛض ٠ايبكط.177 ٠
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ايثاْ :ٞتٛايْ ٞع ٍٚآٜاا ايكطإٓ َٔ عٓس اهللي ؾًِ ٜػتٛف ْعٚي٘ إ ٫قبٌٝ
إْتكههاٍ ايههٓيب ضبُههس قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ إىل ايطؾٝههل ا٭عًهه ٢بأٜههاّي
ٚحؿع٘ امل َٔ َٕٛٓ٪بعس.ٙ
ايثايهههث :خهههطٚج خهههرياا ٚنٓهههٛظ ا٭ضمي ْٚهههع ٍٚاملاهههطي ٚحكهههٍٛ
اشبكب.
ايطابع :إقاَ ١املػًُني يًؿطا٥ض ٚايعبازااي ٚتعع ُِٗٝيؿعا٥ط اهلل.
اشباَؼ :بٓا ٤املػا س ايص ٜصنط ؾٗٝا إغِ اهللي ٚيته ٧ا٭ضم ٭ٖهٌ
ايػُا ٤نُا ته ٧ايٓع ّٛايػُا ٤٭ٌٖ ا٭ضم.
ايػازؽَٓ :ع إغتخٛاش ايهؿاض َٚؿاٖ ِٝايه٬ي ١عً ٢ا٭ضم.
ايػابع :زخ ٍٛايٓاؽ يف اٱغ ّ٬ياعاا ٚأؾٛا اًي إش أخهصا قبا٥هٌ
ايعطب تسخٌ تباعاً اٱغّ ٬ي َٚا َطا ا٭ٜهاّ ٚايػهٓني إٚ ٫أخهصا املهسٕ
ٚا٭َكاض تسخٌ اٱغ ّ٬عً ٢عب ٛايعُ ّٛاجملُٛع ٞايؿاٌَ يهٌ غههاْٗا
إ ٫ايكً.َِٗٓ ٌٝ
ايثأَ :غ ١َ٬أٖهٌ ايهتهاب َهٔ ايهؿهاض ٚنٝهس املؿهطننيي ؾكهس شنهطا
قكل ايكطإٓ َا ٫قا ٙبٓ ٛإغطا َٔ ٌٝ٥ؾطعهٚ ٕٛغهريَ ٙهٔ ايعهاملني ملعطؾه١
َٓههاؾع بعثهه ١ايههٓيب ضبُههس قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ إش هها٤ا يػههَ٬تِٗ
ٚأَِٓٗي ٚحكاْ ١ايتٛضاٚ ٠اٱظب َٔ ٌٝايهٝاع.
ٖٚص ٙايػ ١َ٬عً:ٙٛ ٚ ٢
ا٭ :ٍٚزعٛتِٗ يٲغٚ ّ٬ؾ ٘ٝظباتِٗ يف ايٓؿأتني.
ايثاْ :ٞتكسٜل ايكطإٓ يًتٛضاٚ ٠اٱظب.ٌٝ
ايثايث :إظاح ١خاط ايهؿاض ٚايعاملني عِٓٗ.
ايطابع :مشٛهلِ بأحهاّ ايعسٍ ٚاٱْكاف ايص ا ٤بٗا اٱغ.ّ٬
اشباَؼ :زؾع َٔ بك َِٗٓ ٢عًًَ ٢ت٘ ازبع١ٜي ٚؾ ٘ٝحؿغ هلِ ٚأْؿػِٗ
ٚعكا٥سِٖ ٚأَٛاهلِ ٚأعطانِٗ.
ٜٚسٍ أخص ازبع َٔ ١ٜأٌٖ ايهتاب بايس٫ي ١اٱيتعاَ ١ٝعً ٢قسم ْبه٠ٛ
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأْه٘ َبعهٛث َهٔ عٓهس اهللي َٚهٔ ٚظها٥ـ
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ْبٛت٘ حؿغ املًٌ ايػُا َٔ ١ٜٚايتخطٜـ ٚايهٝاعي ؾًِ ٜعتُهس غٝاغه ١ارهٛ
ٚايتعاٌٖ ٚاسبطب عًٗٝاي بٌ حؿعٗا يف أًٖٗا َٓٚاغهٗاي َ َٔ ٖٛٚكازٜل
تكسٜل ايكطإٓ يًتٛضاٚ ٠اٱظب.ٌٝ
ٜٚههبني خههطٚج ايههٓيب ضبُههس قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ يًكتههاٍ إٔ يػهه١
َٚكازٜل ايبؿاضٚ ٠اٱ ْصاض يف بعثت٘ أعِ َٔ ايٛحَٚ ٞها ؾٝه٘ َهٔ املههاَني
ايكسغ ١ٝؾتؿٌُ ايكتاٍ بايػٝـ ٚصباٖس ٠ايهؿاضي ؾهإٕ قًها إٕ ايكتهاٍ أش٣
ٚنطض َٛٚنٛع يًدٛف ٚاسبهعٕي اشبهٛف ممها ٜكهع ؾٝه٘ي ٚاسبهعٕ عًهَ ٢ها
ذبكٌ ؾ َٔ ٘ٝاملكا٥ب ؾهٝـ ٜه ٕٛبؿاض٠ي ازبٛاب ٜتهُٔ ايكتاٍ ايبؿاض٠
َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚبؿ اض ٠ايٓكط عً ٢ايهؿاض.
ايثاْْ :ٞكط املَٓ٪ني يف َعطنَ ١كسَ ١يتخكٝل ايؿتذ ٚايػًب ١املاًك ١عً٢
ايهؿاض.
ايثايههث :زخهه ٍٛاملػههًُني ايكتههاٍ ؾههاٖس عًهه ٢قههسضتِٗ عًههَٛ ٢ا ٗهه١
اياٛاغٝا ٚأعسا ٤اٱغّ٬ي ٚؾ ٘ٝبؿاض ٠أًٖ ١ٝاملػًُني يًسؾاع عٔ اٱغّ٬
َٚباز.٘٥
ايطابع :بؿاض ٠ايثٛاب اي عع ِٝايصٜٓ ٟاي٘ امله َٔ٪بإؾهرتان٘ يف ايكتهاٍ يف
غب ٌٝاهلل ٚبككس ايكطب.١
اشبههاَؼ :غههٝاز ٠ا٭خهه٬م اسبُٝههسٚ ٠ايػههٓٔ ايطؾههٝس٠ي ٚإْتؿههاضٖا بههني
ايٓاؽ ببعٚع مشؼ اٱغّ٬ي ٚظٗٛض َباز.٘٥
ايػازؽ :صب ٧آٜاا ايكطإٓ بايبؿاضٚ ٠ايتؿه ٌٝيًُعاٖسٜٔي قاٍ تعاىل

رًَفَضًََّ اٌٍَّأوُ اٌُّْدَ بىِأذَِّٓ فٍََأَ اٌْمَبفِأذَِّٓ أَخْأشًا فَؾًِّْأبد()1ي ٚخهطٚج ايهٓيب
ضبُههس قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ ٚاملههَٓ٪ني يًكتههاٍ بؿههاض ٠٭ٖههٌ ا٭ضم
بسعٛتِٗ يٲغٚ ّ٬إظاح ١املاْع َٔ إْتُاٚ ِٗ٥زخٛهلِ اٱغ.ّ٬

()1غٛض ٠ايٓػا.95 ٤
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ؾكس ؽبؿ ٢اٱْػإ أقااب ايهؿط أٜٓ ٚكا هلِ ٜٚػُع إْههاضِٖ يٓبه٠ٛ
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإقطاضِٖ عً ٢ازبخٛز ؾٝأت ٞخطٚج ايٓيب
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملػًُني يًكتاٍ يهػط ؾٛن ١ايهؿاض ٚؾهذ
ظٜـ إزعاٚ ِٗ٥إبااٍ ؾبٗاتِٗي ٚإقاَ ١اسبع ١عً ٢ايٓاؽ بكسم ْب ٠ٛضبُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ مبا ٜكاحب ٖصا اشبطٚج َٔ املعععاا ٚايؿٛاٖس
ايص تسٍ عً ٢قسم ْبٛت٘.
َٗٓٚا ْع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكطت٘ إش أْٗا َٔ أععِ املعععاا يف تأضٜذ ايٓب٠ٛ
َٓص أٜاّ أبٓٝا آزّ عً ٘ٝايػّ٬ي ٚإش ضأ ٣آزّ عً ٘ٝايػه ّ٬امل٥٬هه ١يف ازبٓه١
ؾإ ايٓيب ضبُساً َ َٔٚع٘ َٔ املَٓ٪ني ضأٚا امل٥٬هٜ ١كاتًَ ٕٛعِٗي إش ْعيٛا
َسزاً هلِ نُا ا ٤يف اٯ ١ٜايػابك.١
ٚؾ ٘ٝتؿطٜـ يًُػًُني َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚايتؿطف بط ١ٜ٩امل٥٬ه.١
ايثاْ :ٞايكً ١بني املَٓ٪ني ٚبني امل٥٬ه ٖٞ ١ايٓكط ٠يف ايكتاٍ.
ايثايثْ :عٍ امل٥٬ه ١إىل ا٭ضم يٓكط ٠املَٓ٪ني خاق.١
ٚؾٝه٘ ضمحهه ١بأٖههٌ ا٭ضم يٝعهاً ملهها يف ٖههصا ايٓههعَ ٍٚههٔ ايههسؾاع عههٔ
ا ٱغٚ ّ٬تعع ِٝؾعا٥ط اهللي ٚاسبطب عً ٢ايهؿط ٚايه٬ي.١
ٜٚتهُٔ قتاٍ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ٚاملهَٓ٪ني َعهاْٞ
اٱْصاض ٭ٌٖ ا٭ضم َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚايٓٗ ٞبايػٝـ عٔ ايهؿط ٚايه٬ي.١
ايثاْ :ٞصباٖس ٠ايهؿاض ٚاملؿطنني.
ايثايث :ايتهخ ١ٝبايٓؿؼ ٚاملاٍ َٔ أ ٌ حؿغ بٝه ١اٱغ.ّ٬
ايطابع :بعث ايؿعع ٚاشبٛف يف قًٛب ايهؿاض َٔ ايتعس ٟعً ٢املػًُني.
اشباَؼ :اٱْصاض بايعهصاب ا٭يه ِٝيف ْهاض اٯخهط ٠ملهٔ حهاضب املػهًُني
ٚإعتس ٣عً.ِٗٝ
َٚعاْ ٞاٱْصاض ٖص َٔ ٙايطمح ١بايٓاؽ عَُٛاً ٭ْٗا ْٛع ظا ط هلِ عٔ
اٱقطاض عً ٢ايهؿط ٚايبكا ٤عً ٢ايه٬يٚ ١ضباضب ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
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ٚآي٘ ٚغًِ ٚاملػًُنيي ٚنإ خهطٚج ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ يًكتاٍ بأَط َٔ اهلل عع  ٌ ٚيٝه ٕٛآ ١ٜعًَُ ١ٝهٔ ايهٛحٞي ٚايػهٓ١
ايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ١ي ٚؾ ٘ٝزي ٌٝعً ٢قسم ْبٛت٘ ٚبصيه٘ ايٛغهع َهٔ أ هٌ إْكهاش
ايٓاؽ َٔ ايه٬ي.١
ٚيف نٌ َط  ٠ؽبطج بٗا ايٓيب يًكتاٍ َسضغ ١يف ازبٗهازي ٚزعهَ ٠ٛػهتكً١
يًٓههاؽ يٝع هاً يههسخ ٍٛاٱغههّ٬ي ٚؾههاٖس عًهه ٢قههسم ضغههايت٘ي ٚضمحهه١
َػتخسث ١با٭ ٝاٍ املتعاقب َٔ ١ايٓاؽ ملا ؾٗٝا َٔ املٛاعغ ٚاسبهُٚ ١ايعهعّ
عً ٢قٗط ايهؿط ٚايه٬ي.١
ٖٚص ٙايطمحَ ١تعسز٠ي ؾؿ ٞخط ٘ ٚحث يًُػًُني عً ٢ايتكٝهس بػهٓٔ
ازبٗههاز يف غههب ٌٝاهللي ٚإ تٓههاب ايكعههٛزي خكٛق هاً ٚإٔ ا٭َههط بههاملعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ٚا ب نؿا ٞ٥عً ٢املػًُني َتعسز ايهٝؿٝه١ي ٚقهس ٜكهبذ

ٚا باً عٝٓٝاً بًخاظ ا٭غباب ٚاملٛنٛع ٚايصااي قاٍ تعاىل رًٌَْزَىُْٓ ِِأنْىُُْ
أَُِّخٌ َّذْفٌَُْ إٌََِ اٌْخَْْشِ ًَّأُِْشًُ َْ ثِبٌَّْقْشًُفِ ًَّنْيٌََْْ فَْٓ اٌُّْنْىَشد(.)1

ٚا٭َط باملعطٚف ضمح ١باٯَط ٚاملأَٛض ٚبايػهاَع ٚايهٛاضث ٚغريُٖهاي
ٚنصا بايٓػب ١يًٓٗٞي ؾكس ؾتذ اهلل عع  ٌ ٚببعث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٖصا ايبهاب يٝهه ٕٛنٓهع ًا ٚخعٜٓه ١يًكهاسباا ٚإقه٬ح ايٓؿهٛؽ
ٚاجملتُعاا.
 َٔٚأبٗٚ ٢أقسم أؾطاز ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓههط ايكتهاٍ يف
غب ٌٝاهللي يصا بازض ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٛيٛج ٖصا ايباب
ٚيٝهههه ٕٛأغههه ٠ٛيًُػهههًُني يف ازبٗهههازي ٜكتبػهههَ ٕٛهههٔ ٗهههاز ٙايهههسضٚؽ
ٜٚػتٓبا َ٘ٓ ٕٛاملػاٚ ٌ٥ا٭حهاّ ملا ؾْ ٘ٝؿع ايعباز.

لاًىى" تني اجهجسج وتدز"

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .104
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يكههس زعهها ايههٓيب ضبُههس قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ ايٓههاؽ إىل اٱغههّ٬
ٚعباز ٠اهلل عع  ٚ ٌ ٚا ٤باملعععاا ٚاٯٜاا ايص تسٍ عً ٢قسم ْبٛت٘ي
ٚإظبصب عسز َٔ ايٓاؽ إي٘ٝي ٚإتبع ٙٛؾُٝا ا ٤ب٘ َٔ عٓس اهلل.
ٚٚا ٗ٘ ق ّٛخبكٚ ١َٛعسا ٠ٚمل ٜٛا ٘ بٗا ْيب َٔ ا٭ْبٝها٤ي ٚقهس قتتهٌ
بعض ا٭ْبٝا َٔ ٤قبٌ قٚ َِٗٛأضازا قطٜـ ٚغريٖا قتٌ ايٓيب ضبُس قهً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ي ٚأقطٚا عً ٢اٱعطام عُا ٜسع ٛإي٘ٝي َهع ضٜ٩هتِٗ
يسخ ٍٛايٓاؽ يف اٱغٚ ّ٬ذبًُِٗ ا٭شٚ ٣ايتعهصٜب يف ٓهب اهللي إش إٔ
ٖصا ايسخٚ ٍٛايتخٌُ زي ٌٝعً ٢قهسم ايٓبه٠ٛي ٚظا هط يكهطٜـ ٚغريٖهاي
ٚحث عً ٢ايههـ عهٔ ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ٚإ تٓهاب
إٜصا.٘٥
 َٔٚايؿٛاٖس عً ٢قهسم ْبه ٠ٛضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ أْه٘
إختاض اهلعهطٚ ٠اشبهطٚج َهٔ َهه١ي عًه ٢ضباضبه ١قهطٜـ يف بساٜه ١ايهسع٠ٛي
ٚإ تٓب ايبكا ٤يف صبتُع ايهؿاض ايصٜ ٜٔهٝس ٕٚي٘ ٚيًُهَٓ٪نيي ٚأَهط ؾهاط ًا
َِٓٗ باهلعط ٠إىل اسببؿ١ي َع بعس ب٬ز اسببؿ١ي ٚاملدها ط ايهص ذبهٝط بٗهِ
آْصاىي يته ٕٛيف ٖعطتِٗ غَ٬تِٗي ٚيٝهْٛٛا َبؿط ٜٔبٓب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً ٢عبَ ٛطنب َٚتعسز َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ٜ :ٍٚك ّٛاملٗا ط ٕٚبٓكٌ أخباض ْبٛت٘ إىل أٌٖ اسببؿ.١
ايثههاْٜ :ٞههأتَ ٕٛههٔ اسببؿهه ١بايطٚاٜههاا ايههص هها٤ا بٓبٛتهه٘ يف ايتههٛضا٠
ٚاٱظب ٌٝ٭ٕ اسببؿ ١آْصاى ؼبهُٗا ايٓعاؾ َٔ ٖٛٚ ٞايٓكاض.٣
ايثايثٜ :عزاز املٗا ط ٕٚإمياْاً يػُاعِٗ أخباض ْب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ َٔ أٌٖ ايهتاب.
ايطابع :ؾهذ ايص ٜٔقاَٛا بإْهاض ْبٛت٘ َٔ ايٛٗٝز ايص ٜٔناْٛا يف املس١ٜٓي
إش ناْهها قههطٜـ تههأت ٞتػههأهلِ عههٔ ْبٛتهه٘ ٚعَ٬اتهه٘ ؾٓٝهطْٗٚههاي ٚض ٟٚإ
املؿطنني قايٛا يًٛٗٝز :عبٔ غهكا ٠اسبعهٝج ٚعُهاض املػهعس اسبهطاّي أؾهٓخٔ

أؾهٌ أّ ضبُس ٚأقخاب٘ي ؾكايا هلِ ايٛٗٝز :أْتِ أؾهٌ(.)1
()1ايهؿاف .180/2
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اشباَؼ :غ ١َ٬املٗا ط ٜٔإىل اسببؿ َٔ ١أشٚ ٣باـ قطٜـ.
ايػازؽ :ايبؿاض ٠بٛق ٍٛاٱغ ّ٬اىل اسببؿه ١٭ٕ املٗها ط ٜٔا٭ٚا٥هٌ
ْٛا ٠تأغٝؼ ايسٚي ١اٱغ ١َٝ٬ؾٗٝا.
ايػههابع :تطغٝههب املػههًُني ا٭ٚا٥ههٌ اٯخههط ٜٔبههاهلعط ٠إىل ا٭َكههاض
ٚا٭َانٔ ا٭خط٣ي يصا ا٤ا اهلعط ٠إىل ٜثطبي إش غهبل أغًهب املهَٓ٪ني
ايص ٜٔناْٛا يف َه ١ايٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ يف ٖعطته٘ إىل
ٜثطبي ٚتطنٛا خًؿِٗ ا٭َٛاٍ ٚايسٚض ٚا٭ظٚاج اع ١هلل ٚيطغٛي٘ي ٚظبا٠
بأْؿػِٗ ٚز َٔ ِٜٗٓظًِ ايهؿاض.
يكس ناْا ٖص ٙاهلعط ٠إْصاضاً يكطٜـ ٚزع ٠ٛهلا يًههـ عهٔ املػهًُنيي
ٚإ تٓاب إٜصا ِٗ٥يف َه ١خكٛقاً ٚاِْٗ ناْٛا َػاملني مل تكسض َِٓٗ أٟ
أعُاٍ عسٚاْ١ٝي ٪ٜ٫ٚزَ ٟا ٜؿعً ٙٛ ٚ َٔ ْ٘ٛايعبازٚ ٠املٓاغو ايٓؿهط ٠يف
ايٓؿٛؽ إش ناْٛا ٜه٪ز ٕٚايكه ٠٬يف املػهعس اسبهطاّي ٜٚػهتُع ٕٛإىل آٜهاا
ايكطإٓ ٚايػهٛض ايككهاض ايهص ْعيها يف َههٚ ١ايهص ناْها تتههُٔ اٱْهصاض
ٚايٛعٝس ٚايتدٜٛـ َٔ أٖٛاٍ  ّٜٛايكٝاَ١ي (عهٔ إمساعٝهٌ بهٔ أٜهاؽ بهٔ
عؿٝـ ايهٓس ٟعٔ أب ٘ٝعٔ س ٙعؿٝـ قاٍ نإ ايعباؽ بٔ عبس املاًب يٞ
قسٜكا ٚنإ ؽبتًـ إىل ايٜ ُٔٝؿرت ٣ايعاط ؾٝبٝع٘ أٜاّ املٛغِ ؾبٓٝا أْا عٓس
ايعباؽ بٔ عبس املاًب مبٓ ٢ؾاتا ٙض ٌ صبتُع ؾتٛنأ ؾأغبؼ ايٛن ٤ٛثِ قاّ
ٜكً.ٞ
ؾدط ا إ َطأ ٠ؾتٛنأا ٚقاَا تكً ٢ثِ خطج غ ّ٬قس ضاٖل ؾتٛنأ
ثِ قاّ إىل ٓب٘ ٜكً ٢ؾكًا ٚؼبو ٜا عباؽ َا ٖصا قاٍ ٖصا إبٔ أخ ٢ضبُس
بٔ عبس اهلل بٔ عبس املاًب ٜععِ إٔ اهلل بعث٘ ضغٖٚ ً٫ٛصا إبٔ أخ ٢عً ٞبٔ
أب ٢ايب قس تابع٘ عً ٢زٖٚ ٜ٘ٓص ٙإَطأت٘ خسػب ١إ بٓ ١خًٜٛس قس تابعت٘ عً٢
ز.ٜ٘ٓ

قاٍ عؿٝـ بعس َا أغًِ ٚضغذ ا٫غ ّ٬يف قًب٘ ٜ :ا يٝتٓ ٢نٓا ضابعا(.)1

( )1تأضٜذ ايا .57/2 ٟ
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مل ٜهههٔ أحههس ٜعههٔ إٔ أزا ٤ايكهه ٠٬يف املػههعس اسبههطاّ تػههبب ايعههسا٠ٚ
ٚحههب اٱْتكههاّ ٚايههباـ مبههٔ ٪ٜزٜٗههاي ٚيهههٔ قههطٜـ يف ظٖٖٛهها ٚغطٚضٖهها
أخصا تعتس ٟعً ٢ايٓيب حت٪ٜ ٖٛٚ ٢ز ٟايك.٠٬
ض ٣ٚعٔ عبس اهلل بٔ َػعٛز اْ٘ قاٍ " :بُٓٝا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٝه٘
ٚآي٘ ٚغًِ شاا  ّٜٛقاُ٥اً ٜكً ٞمبهٚ ١اْاؽ َٔ قطٜـ يف حًك١ي ؾ ِٗٝابٛ
ٌٗ بٔ ٖؿاّي ؾكاٍَ :ا ميٓع احسنِ إ ٜأت ٞازبعٚض ايص عبطٖها آٍ ؾهٕ٬
ؾٝأخص غٖ٬ا ثِ ٜأت ٞب٘ حت ٢اشا غعس ٚنع٘ عًه ٢ظٗهطٙي قهاٍ عبهس اهلل:
ؾاْبعث اؾك ٢ايكٚ ّٛاْا اْعط اي ٘ٝؾعا ٤ب٘ حتٚ ٢نع٘ عً ٢ظٗطٙي قاٍ عبس
اهلل :ؾً ٛناْا ٦َٜٛص َٓع ١ملٓعت٘.
 ٚا٤ا ؾا ُ ١عًٗٝا ايػ ّ٬اي٦َٜٛ ٖٞٚ ٘ٝهص قهب ١ٝحته ٢أَا ته٘ عهٔ
ظٗط ابٗٝا ثِ ا٤ا حت ٢قاَا عً ٢ضٚ٩غِٗ ؾاٚغعتِٗ ؾتُاًي قاٍ :ؾٛاهلل
يكس ضأٜا بعهِٗ ٜهخو حت ٢اْ٘ يٝاطح ْؿػ٘ عً ٢قاحب٘ َٔ ايهخوي
ؾًُا غًِ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيه٘ ٚغهًِ أ قبهٌ عًه ٢ايكه ّٛؾكهاٍ :ايًهِٗ
عًٝو بؿٚ ٕ٬ؾٕ٬ي ؾًُها ضأٚا ايهٓيب قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ قهس زعها
عً ِٗٝاغكط يف اٜسِٜٗي ؾٛاهلل ايص ٫ ٟاي٘ غريَ ٙا مسه ٢ايهٓيب قهً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٦َٜٛص احساً اٚ ٫قس ضأٜت٘  ّٜٛبسضي ٚقس اخص بط ً٘ ػبط اىل

ايكًٝب َكت.)1(ً٫ٛ

يكس أضاز نؿاض قطٜـ َٓع ايٓاؽ َٔ زخ ٍٛاٱغّ٬ي ٚإظٗهط نه اِٖ٩
ايتعطأ عً ٢ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِ ٚيههٔ املععهعاا ناْها
ترت ٣عًٜ ٢س ٜ٘يٝبك ٢باب اٱْتُا ٤يٲغَ ّ٬ؿتٛحاًي ؾًِ ٜسخٌ ايٓيب ضبُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َع قطٜـ يف حطب ٚقتاٍي ٚاٱغهٜ٫ ّ٬هعاٍ يف
بساٜات٘ي بٌ قهاّ بهاهلعط ٠ايهص مل تهأا عهٔ إختٝهاض ٚتهسبط يف ا٭َهٛضي بهٌ
ا٤ا بأَط ٚٚح َٔ ٞعٓهس اهللي َٚهٔ أؾهل ا٭َهٛض عًه ٢اٱْػهإ يف نهٌ

( )1آَاي ٞاملطته.342/1 ٢
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ظَإ إختٝاض اهلعط ٠خكٛقاً إشا نإ ا٭َط ٜٓ ٫خكط بايكه ١ٝايؿدكه١ٝ
بٌ ٜؿٌُ ا٭تباع ٚا٭ْكاض ٚا٭عٛإ.
ٚيف أحههٛاٍ قاغهه ١ٝنتًههو ايههص ناْهها أٜههاّ ايبعثهه١ي َٚههٔ آٜههاا ايٓبهه٠ٛ
َكاحب ١ايتدؿٝـ ٚأغباب اهلسا ١ٜيًهٓيب ٚأقهخاب٘ي ؾُها إٔ ٜػًهل ايٓهاؽ
عِٓٗ باباً حتٜ ٢ؿتذ اهلل هلِ أيـ بابي ٜٚأت ِٗٝايؿطج عٔ نػب  َٔٚغري
نػبي  َ٘ٓٚآٜاا ٖعط ٠ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأقخاب٘ إىل
َسٜ ١ٜٓثطب.
إش تٗٝأا أغباب ايٓكطٚ ٠اٱٜٛا ٤يف َسٜ ١ٜٓثطب بعس بٝع ١ايعكبٚ ١إميإ
عسز َٔ أٌٖ ٜثطب بٓب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٓٝاٍ ايص ٜٔآَٓٛا
يف َه١ي ٚايص ٜٔآَٓٛا َٔ أٌٖ ٜثطب ؾطؾاً مل  ًٜ٘ٓغريِٖ َٔ أٌٖ ا٭ضم
بتػُٝتِٗ (املٗا طٚ ٜٔا٭ْكاض).
 َٔٚاٯٜاا إٔ ٖص ٙايتػُ ١ ٝمل تكتبؼ َٔ ا٭خباض ٚأقٛاٍ ايٓاؽي بهٌ
ا٤ا بايتٓعٚ ٌٜايهتاب ايباق ٞإىل  ّٜٛايكٝاََ ١ع بٝإ َا ناْٛا ٬ٜقَٔ ْ٘ٛ

ا٭ش٣ي قاٍ تعاىل ر ٌَمَذْ رَبةَ اٌٍَّوُ فٍَََ اٌنَّجِأِِّ ًَاٌُّْيَأبخِشَِّٓ ًَاألَٔصَأبسِ اٌَّأزَِّٓ

ارَّجَقٌُهُ فِِ عَبفَخِ اٌْقُغْشَحد()1ي ٚاملطاز َٔ غاع ١ايعػطٖ ٠ه ٞحهاٍ املػهًُني يف
غع ٠ٚتبٛى  ٖٞٚآخط غعٚاا ايٓيب.
إش نإ املػًُ ٕٛيف ؾسٚ ٠نٝل ٜعتكب ايعؿط ٠عً ٢بعري ٚاحسي ٚأنًٛا
ايتُط املسٚزي ٚايؿعري املػٛؽي ٚإقتػِ ايتُط ٠إثٓهإ ٚنهاْٛا يف حهط ٚؾهس٠
ايكٝغ ٚنٝل ؾسٜسي يٓٝايٛا ا٭ ط ايععٚ ِٝاملػؿط َٔ ٠عٓس اهلل.
ٚتسٍ اٯ ١ٜأع ٙ٬عً ٢إٔ تػُ ١ٝاملٗا طٚ ٜٔا٭ْكاض ظًا َ٬ظَ ١هلِ
حت ٢بعس ؾتذ َههٚ ١نثهط ٠املػهًُنيي تؿهطٜؿ ًا ٚإنطاَه ًا ٚتٛغهع ١يف ايتػهُ١ٝ
َٚكازٜكٗا ٚمشٛهلا يًص ٜٔزخًٛا اٱغَ ّ٬هٔ أٖهٌ املسٜٓه١ي َٚهٔ ٖها ط
إيٗٝاي ٚؾٝه٘ زعه ٠ٛيًكهخابٚ ١ايتهابعني بعهسّ ازبهعع عٓهس ايتعهطم يًعػهط٠

()1غٛض ٠ايتٛب.117 ١
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ٚايؿس ٠يف حاٍ ايػعٚ ٚايكتاٍ َع ايهؿاضي ٚيع ّٚايك ٚايتكٚ ٣ٛإ تٓاب
ايعٜؼ ٚايؿؿٌ ٚاي.ٖٔٛ
ٚؾْ ٘ٝسب يًٓاؽ ملٛاؾكه ١املٗها طٚ ٜٔا٭ْكهاضي ٚاٱْتعهاّ يف يًهتِٗ
ٚتتعً ٢يف ق ٚذبٌُ املػًُني ملا ٫قه ٙٛيف تبهٛى إؾانهاا ْهع ٍٚامل٥٬هه١
يٓكطتِٗ يف بسض ٚأحسي إش ت٪نس ٚاقع  ١تبٛى ظباٚ ٠ربًل املػًُني َٔ حاٍ
ايصي ١ايص زخًٛا بٗا َعطن ١بسضي قاٍ تعاىل ر ًٌَمَذْ َٔصَشَوُُْ اٌٍَّوُ ثِجَذْسٍ ًَأَْٔزُُْ أَرٌَِّخٌد(.)1

يكس ٖا ط ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأقخاب٘ ا٭ٚا ٌ٥ايهصٜٔ
قههسقٛا بٓبٛتهه٘ يف أٜههاّ اٱغهه ّ٬ا٭ٚىل يف َههه ١إىل ٜثههطب يٝكهه ّٛا٭ْكههاض
بإٜٛاِٗ٥يٜٚؿههرتى ٜٚتخههس ازبُٝههع يف عبههاز ٠اهلليٚايتؿههاْ ٞيف اعتهه٘  ٚاعهه١
ضغٛي٘.
يكس ناْا ٖعط ٠ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إىل ٜثطب إ تٓاب ًا
يًكتاٍ َع قطٜـ ٚيهِٓٗ قكس ٙٚإىل ٜثطبي َٚع ٖصا قاّ بإْصاضِٖ ٚزعاِٖ
إىل ايط ٛع اىل َهٚ ١تهطى ايكتهاٍي ق بهٌ بهس ٤املعطنه١ي ٚؾٝه٘ حعه ١عًهِٗٝي
ٚؾاٖس تأضؽب ٞبإٔ اٱغ ّ٬يٝؼ ز ٜٔقتاٍ ٚحطب.
ٚيههٔ ايهؿهاض ٖهِ ايهصٜ ٜٔػهع ٕٚاملػهًُني يف عكهط زاضٖهِي ممها ػبعهٌ
املػًُني ٜساؾع ٕٛعٔ أْؿػِٗ بكٝؼ َتعسزَٗٓ ٠ها إغهتبام ايعهس ٚبهاهلعّٛ
عً ٚ ٘ٝصب٘ يٲغّ٬ي يٝهٖ ٕٛصا اهلعه ّٛضمحه ١باملػهًُني ٚايعهسْ ٚؿػه٘
ٚشضاض ٜ٘ايص تسخٌ اٱغٚ ّ٬ته ٕٛعْٛاً يًُػًُني يف اع ١اهللي ٚعُاض٠
ا٭ضم بايعباز.٠

لاًىى "ػلىم هستحدثح يف السٌح الٌثىَح"

يكس ناْا َععع ٠ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيه٘ ٚغهًِ ايكهطإٓي ٖٚهٛ
ن ّ٬اهلل عع  ٌ ٚايص ٟتًكا ٙايٓيب بايٛح ٞبٛاغا١

 ٌٝ٥املًوي يٝكبذ

اٱغ ّ٬أععِ ا٭زٜإي ٚايؿطٜع ١ايباق ١ٝيف ا٭ضم إىل  ّٜٛايكٝاَ١ي ٜٚهٕٛ

ايكههطإٓ اٯٜهه ١ايععُهه٢ي ٚاسبعهه ١عًهه ٢أٖههٌ ايههسْٝا ملهها ؾٝهه٘ َههٔ ا٭ٚاَههط
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .123
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ٚايٓٛاٖٞي ٚايككل ٚاملٛاعغ ٚايع ي ٚأَٗاا ايعًّٛي ٚنٝؿ ١ٝاسبهِ بني
ايٓاؽ.
ؾُٔ اٯٜاا يف خًل اٱْػإ إٔ ٜٓهعٍ نهَ ّ٬هٔ عٓهس اهلل ٜٚتًه ٙٛايهٓيب
عً ٢ايٓاؽ ؾٝتًك ْ٘ٛبايتكسٜل ٚايكبٚ ٍٛاٱميإي ٚػبخس ب٘ ؾاط َٔ ايٓاؽي
ٚتكع املعهاضى ٚاسبهطٚب بهني ايؿهطٜكنيي يٝثبها ايكهطإٓ يف ا٭ضم بايػهٝـ

ٗ ٚاز املَٓ٪نيي ٚتًهو آٜه ١يف تؿهه ٌٝاملػهًُني ٚنه ِْٗٛرخَْْأشَ أَُِّأخٍ أُخْشِخَأذْ
ٌٍِنَّبطِد(.)1

إش بصٍ املػً ُ ٕٛا٭ْؿؼ ٚا٭َٛاٍي ٚخانٛا املعهاضى ٚاسبهطٚب يبكها٤
نًُه ١ايتٛحٝههس يف ا٭ضمي ٚتعاٖههس نهه ّ٬اهلل عههع  ٚههٌي ٜٓ٫ٚخكههط ٖههصا
ايتعاٖس بايكتاٍ ٚزخ ٍٛاملعاضىي بٌ ٜؿٌُ ت ٠ٚ٬ايكطإٓ يف ايك ٠٬اي١َٝٛٝي
ٚ ٖٛٚا ب عٝق عً ٢نٌ َهًـ شنطاً نإ أ ٚأْث٢ي باٱناؾ ١إىل ايت٠ٚ٬
املػتخب ١ي ٚايتؿك٘ يف ايسٜٔي ٚزضاغ ١عً ّٛايتؿػري ٚايتأٌٜٚي ٚايًعه ٤ٛإىل
ايكطإٓ يف ا٭حهاّ ٚاملعاَ٬ا.
يكس أخاأ ايهؿاض بعِٓٗ أِْٗ ٜكه ٕٛعً ٢اٱغه ّ٬بايػهٝـ ٚاهلعهّٛ
عً ٢املػًُني ؾكس أضاز اهلل عع  ٌ ٚيؿطٜع ١اٱغ ّ٬ايبكا ٤إىل  ّٜٛايكٝاَ١
٭ْٗا خهري ضبهضي ٚضمحه ١بأٖهٌ ا٭ضمي أ ٫تهط ٣إٔ ايهص ٜٔأغهًُٛا َهٔ
ايهؿاض مل ٜطتسٚاي بٌ أقبذ عسز َِٓٗ قاز ٠زبٛٝف املػًُني يف ايػعٚااي
ٚأقبذ أبٓاٚ ِٖ٩غًُاِْٗ ؾكٗاٜ ٤ط ع إي ِٗٝايٓاؽ.
يكس نإ ايكطإٓ ن ّ٬اهلل عع ٌ ٚي  ٚا٤ا ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ ١بٝاْه ًا
ٚتؿػرياً يًكطإٓي ٚعً ٢أقػاّ :ٖٞٚ
ا٭ :ٍٚايػٓ ١ايكٛي :١ٝايص تعق َا ٜكٛي٘ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ خبكٛم ا٭حهاّ ٚايٛقا٥ع ٚاملٛاعغ ٚغريٖا.
ايثاْ :ٞايػٓ ١ايؿعً ٖٞٚ :١ٝأؾعاٍ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِي
َٚا نإ ٜك ّٛب٘.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايثايث :ايػٓ ١ايتكطٜط ٖٞٚ :١ٜإقطاض ايٓيب يؿعٌ ايكخابٚ ١ضنا ٙب٘.
ايطابع :ايػٓ ١ايتسٖٚ :١ٜٝٓٚصا ايكػِ أنؿٓا ٙ٭قػاّ ايػٓ١ي ٜٚتهُٔ َا
نتب٘ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ايطغاٚ ٌ٥ا٭ٚاَط ٚا٭ ٛب١
ٚعبٖٛا.
ٚميهٔ إٔ ْ٪غؼ يف املكاّ عًَٛاً َػتكً ١يف ايػٓ١ي ٚيٝؼ قػُٝاً يٙٛ ٛ
ايػٓ ١أعٙ٬ي بٌ ٖ ٞؾطع َٓٗا يٝعاً إش إٔ نٌ ؾطع َٓٗا ٜتههُٔ َكهازٜل
َٔ قٚ ٍٛؾعٌ ٚتكطٜط ٚنتاب ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إ ٫أْٗها
خاق ١مبٛانٝع ٚأحهاّ خاق َٔ ١ايػٓ ١ايٓبَٗٓ ١ٜٛا:
ا٭ :ٍٚايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف أحهاّ ايك.٠٬
ايثاْ :ٞايػٓ ١يف باب ايعنا.٠
ايثايث :ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف أحهاّ ايكٝاّ ٚض ١ٜ٩اهل.ٍ٬
ايطابع :ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ايٓٛاؾهٌ نكه ٠٬ايًٝهٌ ٚايكهٝاّ املػهتخب قهاٍ

تعاىل ر ًَِِْٓ اًٌٍَِّْْ فَزَيَدَّذْ ثِوِ َٔبفٍَِخً ٌَهَد(.)1

اشباَؼ :ايػٓ ١يف ايتؿػريي َٚا ٜطز َٔ تؿػري ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٯٜاا ايكطإٓ.
ايػازؽ :ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف اياب ٚعً ّٛايسٚا.٤
ايػابع :ايػٓ ١يف باب ايعضاعٚ ١ايتعاض.٠
ايثأَ :ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ايسعاٚ ٤املػأي ١إىل اهلل عع .ٌ ٚ
ايتاغع :ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف باب ايتعاضٚ ٠اٱقتكاز.
ايعاؾط :ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف املػٝباا.
اسباز ٟعؿط :غٓ ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َع أظٚا ٘.
ايثاْ ٞعؿط :ايػٓ ١ايٓبَ ١ٜٛع أٌٖ ايبٝا.
ايثايث عؿط :ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ايك ٚذبٌُ ا٭ش.٣
ايطابع عؿط :ايػٓ ١ايٓبَ ١ٜٛع ايكخاب.١
()1غٛض ٠ا٭غطا.79٤
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اشباَؼ عؿط :ايػٓ ١ايكتاي١ٝي َٚا ٜطز َٔ قٚ ٍٛؾعٌ ايٓيب ضبُس قهً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف َٝاز ٜٔاسبطب ٚؾ ٕٚ٪ايكتاٍي َٗٓٚا َا تتهُٓ٘ ٖصٙ

اٯ ٔ َ ١ٜاٱخباض عٔ ايبؿاض ٠يًَُٓ٪ني ر ثٍَََ إِْْ رَصْجِشًُا ًَرَزَّمٌُاد.
ايػازؽ عؿط :ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ايكًذ ٚايعٗٛز ٚاملٛاثٝل.
ايػابع عؿط :ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف باب ايكطٚم ٚايس.ٕٜٛ

ايثأَ عؿط :ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ايعؿهٛي َٓٚه٘ قبه ٍٛايعهصض رًَّمٌٌُُأٌَْ ىُأٌَ

أُرٌُْد(.)1
ايتاغع عؿط :ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف اهلعط ٠غٛاٖ ٤عط ٠ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إىل اياا٥ـ أٜ ٚثطب ً ٚب ايهؿاض ي٘ي ٚزخٛيه٘ ايػهاض أٚ
أَط ٙ٭قخاب٘ باهلعط.٠
ايعؿط :ٕٚايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف اسبج ٚأحهاَ٘ َٓٚاغه٘.
اسبازٚ ٟايعؿط :ٕٚايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ايػؿط.
ايثاْٚ ٞايعؿط :ٕٚعًِ ا٭خ٬م يف ايػٓ ١ايٓب.١ٜٛ
ايثايث ٚايعؿط :ٕٚايػٓ ١ايكٛيٚ ١ٝايؿعً ١ٝيف إؾؿا ٤ايػٚ ّ٬عٝاز ٠املطن.٢
ايطابع ٚايعؿط :ٕٚايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ايٛنٚ ٤ٛا٭شإ ٚاٱقاَ.١
اشباَؼ ٚايعؿهط :ٕٚايػهٓ ١ايٓبٜٛه ١يف اٱَاَهٚ ١ايطٜاغه ١ايعاَه ١٭َهٛض
ايسٚ ٜٔايسْٝا.
ايػازؽ ٚايعؿط :ٕٚايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف بهاب ايكهًذ ٚؾهو اشبكهَٛااي
ٚزض ٤ايٓعاعاا.
ايػابع ٚايعؿط :ٕٚايػٓ ١ايٓب ١ٜٛخبكٛم املطأٚ ٠إنطاَٗا.
ايثأَ ٚايعؿط :ٕٚايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف باب ايٓهاح ٚعكٛز ايعٚاج ٚايا٬م.
ايتاغع ٚايعؿط :ٕٚايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف باب تطبٚ ١ٝأحهاّ ا٭٫ٚز َٗٓٚا َا
ٜتعًل بايطناعٚ ١اسبهاْ.١
ايث٬ث :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف باب ا٭مسا٤ي ٚنٝؿ ١ٝإختٝاضٖا.
()1غٛض ٠ايتٛب.61 ١
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اسبازٚ ٟايث٬ثَ :ٕٛا ٚضز عٔ ايٓيب ضبُسقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف
قكل ا٭ْبٝاٚ ٤املٛاعغ.
ايثاْٚ ٞايث٬ث :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ايطظم ٚاملهاغب.
ايثايث ٚايث٬ث :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ازبٗاز ٚايطب اط  َ٘ٓٚبعث ايػطاٜا.
ايطابع ٚايث٬ث :ٕٛايػري ٠ايٓب ١ٜٛيف َٝسإ املعطن.١
اشباَؼ ٚايث٬ث :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف قً ١ايطحِ ٚش ٟٚايكطب.٢
ايػازؽ ٚايث٬ث :ٕٛايػٓ ١ايكٛيٚ ١ٝايؿعً ١ٝيف عًِ ايه.ّ٬
ايػابع ٚايث٬ث :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف إععاظ ايكطإٓ.
ايثهههأَ ٚايث٬ثههه :ٕٛاي ػهههٓ ١ايٓبٜٛههه ١يف أحههههاّ ايٓػههها٤ي َهههٔ اسبهههٝض
ٚاٱغتخانٚ ١ايٓؿاؽ.
ايتاغع ٚايث٬ث :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ايؿؿاعٚ ١اٱ اض ٠يف ايسْٝاي ٚقبٛيه٘
هلاي نُا يف قبٛي٘ يؿؿاع ١عبس اهلل بٔ أب ٞغً ٍٛيف بق قٓٝكاع َع أْ٘ ضأؽ
ايٓؿامي ٚقس تكسّ شنط َٛنٛعٗا يف ازبع ٤قبٌ ايػابل يف تؿػري قٛي٘ تعهاىل

ر ًَإِرْ غَأذًَْدَ ِِأْٓ أَىٍِْأهَد (َٚ . )1هها ٚضز َههٔ أخبههاض ايػههٓ ١يف أَههٛض اٯخههط٠ي
ٚتؿهٌ اهلل عع  ٌ ٚبإٱشٕ بٗا حٝث ٜؿا.٤
ا٭ضبع :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛخبكٛم ا٭ْعاّ ٚايبٗا.ِ٥
اسبازٚ ٟا٭ضبع :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف باب ايؿعط ٚايؿعطا.٤
ايثاْٚ ٞا٭ضبعه :ٕٛايػهٓ ١اي ٓبٜٛه ١يف بهاب اٱغاثهٚ ١اٱغهتعاْٚ ١ايٓعهس٠
ٚعبٖٛا.
ايثايث ٚا٭ضبع :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف أحهاّ ايكسم ٚايهصب يف عامل ا٭خباض.
ايطابع ٚا٭ضبع :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف باب ايكها.٤
اشبههاَؼ ٚا٭ضبع :ٕٛايػههٓ ١ايٓبٜٛهه ١يف بههاب ا يؿههٗٛز ٚعههسايتِٗي ٚمسههاع
أقٛاهلِ.
ايػازؽ ٚا٭ضبع :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف باب ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ.ٞ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .121
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ايػابع ٚا٭ضبع :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف باب ايعًِ ٚايتعًِ.
ايثأَ ٚا٭ضبع :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛمبا ٜتعًل بعامل اسبٛٝإ ٚاسبؿطاا.
ايتاغع ٚا٭ضبع :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف شّ ايؿاغكني ٚايعاملني.
اشبُػ :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ايكسقاا املػتخب.١
اسبازٚ ٟاشبُػ :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ايهٝاؾٚ ١ايهطّ ٚشّ ايبدٌ ٚايؿذ.
ايثاْٚ ٞاشبُػ :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛخبكٛم يؿٗسا.٤
ايثايث ٚاشبُػ :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف اٱغتعساز يًُٚ ٕٛغاع ١ا٭حتهاض
ٚعامل ايكبٛض.
ايطابع ٚاشبُػ :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛخبكٛم قكل ا٭ْبٝا.٤
اشباَؼ ٚاشبُػ :ٕٛايػري ٠ايٓبَ ١ٜٛع ايٛٗٝز.
ايػازؽ ٚاشبُػ :ٕٛايػٓ ١ايٓبَ ١ٜٛع ايٓكاض.٣
ايػههابع ٚاشبُػهه :ٕٛايػههٓ ١ايٓبٜٛهه ١خبكههٛم املػههعس اسبههطاّ ٚاملػههعس
ايٓبٚ ٟٛاملػا س َاًكاً.
ايثأَ ٚاشبُػ :ٕٛايػٓ ١ايٓبٜٛه ١يف ايػهعٚ ٚاٱغهتعس از يه٘ي َٓٚه٘ قٛيه٘

تعاىل ر ًَإِرْ غَذًَْدَ ِِْٓ أَىٍِْهَ رُجٌَِّاُ اٌُّْؤِِْنِنيَ َِمَبفِذَ ٌٍِْمِزَبيِد()1ي

ايتاغههع ٚاشبُػ :ٕٛايػههٓ ١ايٓبٜٛهه ١يف امل٥٬هههَٓٚ ١هه٘ ا٭حازٜههث ايههٛاضز٠
خبكٛم امل٥٬هْٚ ١عٚهلااىل ا٭ضم يٓكط ٠املَٓ٪ني نُا يف اٯ ١ٜضبٌ ايبخث.

ايػت :ٕٛايػٓ ١ا يٓب :١ٜٛيف ا٭ْؿاٍ ٚنٝؿ ١ٝتٛظٜعٗا قاٍ تعاىل رلًُْ األَْٔفَبيُ ٌٍَِّوِ

ًَاٌشَّعٌُيِد(.)2
اسبازٚ ٟايػت :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف املٝعإ ٚاملهٝاٍ ٚأحهاّ ايبٝع ٚايؿطا.٤
ايثاْٚ ٞايػت :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ضباضب ١ايؿٝاإ ٚٚغٛغت٘ ٚقٗط ايٓؿؼ
ايؿٗٚ ١ٜٛايػهب.١ٝ
ايثايث ٚايػت :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف باب ايٛقاٜا ٚايهُإ ٚايٛناي.١
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .123
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ايطابع ٚايػت :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ايتكٚ ٣ٛايك٬ح.
اشباَؼ ٚايػت :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ايعبٝس ٚاملٛايٚ ٞقٝؼ ايعؿٚ ٛايعتل.
ايػازؽ ٚايػت :ٕٛايبؿاضاا ٚاٱْصاضاا يف ايػٓ ١ايٓب.١ٜٛ
ايػابع ٚايػت :ٕٛآؾام ٚآٜاا ايػُٛاا ٚا٭ضم يف ايػٓ ١ايٓب.١ٜٛ
ايثأَ ٚايػت :ٕٛا٭َكاض ٚايبًسإ ٚازبػطاؾ ١ٝيف ايػٓ ١ايٓب.١ٜٛ
ايتاغع ٚايػت :ٕٛاٱععاظ ٚاملعععاا يف ايػٓ ١ايٓب.١ٜٛ
ايػبع :ٕٛحل ازبٛاض يف ايػٓ ١ايٓب.١ٜٛ
اسبازٚ ٟايػبع :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ايثٓا ٤عً ٢اٱميإي ٚشّ ايهؿط.
ايثاْٚ ٞايػت :ٕٛازبٔ يف ايػٓ ١ايٓب.١ٜٛ
ايثايث ٚايػت :ٕٛا٭ عُٚ ١ايؿبع ٚازبٛع يف ايػٓ ١ايٓب.١ٜٛ
ايطابع ٚايػت :ٕٛا٭خ٬م اسبُٝس ٠يف ايػٓ ١ايٓب.١ٜٛ
اشبههاَؼ ٚايػههبع :ٕٛايػههٓ ١ايٓبٜٛهه ١يف شّ ا٭ؾعههاٍ ٚا٭خهه٬م ايكبٝخهه١
ٚاملهطٖٚاا نايػطقٚ ١ؾطب اشبُط ٚايهصب ٚاشبٝاْٚ ١ايػٝبٚ ١ايُٓ.١ُٝ
ايػازؽ ٚايػبع :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف باب إقاَ ١اسبسٚز ٚايتععٜطاا نخس
ايكتٌ ايعُسٚ ٟايعْا ٚايػطقٚ ١اٱؾرتا.٤
ايػابع ٚايػبع :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ايعُاضٚ ٠املػانٔ ٚايبٓا.٤
ايثأَ ٚايػبع :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛخبكٛم أزا ٤ايػطاٜا ٚايٚ ٠٫ٛايكها.٠
ايتاغع ٚايػبع :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ايػاٚ ٌ٥املػهني ٚايٝتٚ ِٝا٭غري قاٍ

تعاىلرإََِّّٔب ُٔغْقُِّىُُْ ٌٌَِخْوِ اٌٍَّوِد (.)1

ايثُاْ :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف عًٚ ّٛإععاظ ايكطإٓ.
اسبازٚ ٟايثُاْ :ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف اهلساٜا ٚاٱعاض.٠

لاًىى " السٌح الٌثىَح"

قس تكسّ شنط ايػٓ ١ايكتاي ١ٝيف ايكهاْ  ٕٛايػهابل نأحهس َكهازٜل ايػهٓ١ي
ٚتؿٌُ ايػٓ ١ايكٛيٚ ١ٝايؿعًٚ ١ٝايتكطٜطٜه ١يف َهٛاضز ايكتهاٍ ٚاٱغهتعساز يه٘
()1غٛض ٠ا٭ْػإ .9
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ٚإزاض ٠ؾ ٕٚ٪املعطن١ي ٚا٭ٚاَط ايكازض َٔ ٠ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ إىل أقخاب٘ أثٓا ٤املعطن١ي ٚإ اظات٘ يًكبٝإ ايص ٜٔأزضنٛا غٔ ايبًٛؽ
يًدطٚج إىل املع اضى ٚايػعٚ ٚغريٖا.
يكس ناْا قٝاز ٠ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًُعطنَٚ ١تابعه١
أحٛاٍ اجملاٖس ٜٔآ ١ٜيف ايعاملنيي ملا ؾٗٝا َٔ أغطاض ايٛحٞي ٚخعا ٔ٥ايتٓعٌٜ
َٚا تتهُٓ٘ أٚاَط ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف َٝسإ املعطنَٔ ١
عً ّٛايػٝبي َ ٖٞٚسضغ ١يٮ َطاٚ ٤قٛاز ازبٛٝفي ٚايط٩غاٚ ٤املًٛى َهٔ
املػًُني.
ٚزع ٠ٛعًُ ١ٝهلِ يٲْتؿاع ا٭َثٌ َٔ ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيٝهٖ ٕٛصا اٱْتؿهاع
َههٔ بطنههاا خههطٚج ايههٓيب ضبُههس قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ يًكتههاٍ عًهه٢
املػًُني عَُٛاًي ٚاجملاٖسٚ َِٗٓ ٜٔأَطا ِٗ٥عً ٢عب ٛاشبكٛم.
 َٔٚاٯٜاا يف ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛايكتاي ١ٝإٔ ايٓيب ضبُساً قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ مل ؽبطج يًكتاٍ إ ٫بأَط َٔ اهلل عع ٌ ٚي ٚمل ٜؿعهٌ ؾعه ً٬أٜٓ ٚاهل
بك ٍٛيف املعطن ١إ ٫بأَط ٚإشٕ َٔ اهلل عع .ٌ ٚ

حبث تالغٍ

تأت( ٞإٕ) بايهػط ٚايتدؿٝـ عًَٗٓ ٙٛ ٚ ٢ا:

ا٭ :ٍٚته ٕٛأزا ٠ؾططي نُا يف قٛي٘ تعاىل رإِْْ رُمْشِضٌُا اٌٍَّوَ لَشْضًب حَغَنًب
ُّضَبفِفْوُ ٌَىُأُْد( )1ي  ٌٖٚيف ايك ٚايتك ٣ٛقطم هلل عع  ٚهٌ ازبهٛاب ْعهِي

ؾُٔ اٯٜاا إٔ ٜه ٕٛايتكٝس يف ؾطط يف َٛنٛع َعني إَتثاٚ ً٫إغتعاب١
يؿطط يف َٛنٛع آخط ؾ ٘ٝا٭ ط ٚايثٛاب ايععِٝي ٚتكسٜط ازبُهع بهني
اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬اٯ  ١ٜضبٌ ايبخث :إٕ تك ٚا ٚتتكهٛا ؾكهس أقطنهتِ اهلل قطنه ًا
حػٓاً ).

()1غٛض ٠ايتػابٔ .17
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ايثاْ :ٞتأت( ٞإٕ) ْاؾ١ٝي ٚتهسخٌ عًه ٢ازبًُه ١ا٭مسٝهٚ ١ايؿعًٝه١ي قهاٍ

تعاىل رإِْْ اٌْىَبفِشًَُْ إِالَّ فِِ غُشًُسٍد( )1ي ٚيٝؼ َٔ غطٚض أقبذ َٔ ؾعٌ
قطٜـ بعحؿٗا عً ٢املس ١ٜٓاملٓٛض٠ي ٚإ تُعا ايؿط ٚ ١ٝايٓاؾ ١ٝيف قٛي٘ تعاىل

ر ًٌَئِْٓ صَاٌَزَب إِْْ أَِْغَىَيَُّب ِِْٓ أَحَذٍ ِِْٓ ثَقْذِهِد(.)2

 ٚا٤ا اٯ ١ٜضبٌ ايبخث بكٝػ ١ايؿططي ٚيهٓٗا تسٍ يف َؿَٗٗٛا عً٢
ْؿٛ ٚ ٞز ايؿؿٌ ٚازبؾبي ٚايؿو ٚايطٜب عٓس املػًُنيي ٖٚصا َٔ إععاظ
ايكطإٓ إٔ ٜأت ٞايًؿغ بكٝػٚ ١يهٓ٘ ٜتهُٔ ز ٫٫ا َٚعاْ ٞعسٜس ٠بايصاا
ٚا٭ثط.

ايثايههث :ايتعًٝههٌ نُهها قٛيهه٘ تعههاىل ر ًَارَّمُأأٌا اٌٍَّ أوَ إِْْ وُن أزُُْ ُِ أؤِِْنِنيَد

( )3

ٚتهَ ٕٛثٌ (إشا) يف املعٓ ٢عً ٢ق ٍٛايهٛؾٝني.
ايطابههع :تههأت ٞطبؿؿههَ ١ههٔ (إّ) ايثكًٝهه١ي ٚتههسخٌ عًهه ٢ازبًُهه ١اٱمسٝهه١

ٚايؿعًٝهه١ي نُهها يف قٛيهه٘ تعههاىل رًَإِْْ وُ أ ًٌّ ٌََّّأأب خَِّْ أـٌ ٌَ أذَّْنَب ُِحْضَ أشًَُْد()4ي

 ٚهها٤ا (إٕ) يف اٯٜهه ١ضبههٌ ايبخههث ٱؾههاز ٠ايؿههطط ايههصٖ ٟههْ ٛؿههع ضبههض
يًَُٓ٪ني ٚإق٬ح هلِ غاع ١املعطنَٚ ١ا بعسٖا.
يكس أضاز اهلل عع  ٌ ٚبًػ ١ايؿطط يف اٯ ١ٜتأزٜب املػًُنيي ٚإضؾازِٖ
إىل غههبٌ ْٝههٌ املههسز اٱهلههٚ ٞايههص تتعًهه ٢بتخُ ه ٌ املؿههام يف َطنهها ٠اهللي
 ٚاع ١اهلل ٚضغٛي٘ ٚاشبؿ َٔ ١ٝاهلل.

لاًىى "اجلوغ تني الصرب والتمىي"
()1غٛض ٠املًو .20
()2غٛض ٠ؾا ط .41

()3غٛض ٠املا٥س.57 ٠
()4غٛضٜ ٠ؼ .32
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إبتسأا اٯ ١ٜايهطمي ١بًػ ١ايؿطط امل ١ٗ ٛإىل املَٓ٪ني ايص ٜٔإؾرتنٛا يف
ايكتاٍ  ّٜٛأحسي ٚٚا ٗٛا أقٚ ٣ٛأؾطؽ ق ٠ٛتطٜس ايكها ٤عً ٢اٱغهّ٬ي
ؾكخٝذ إٔ أعسا ٤اٱغ ّ٬يف نٌ ظ َإ نثريٕٚي ٚإٔ ٚغا ٌ٥ايعساٚ ٠ٚقٝؼ
ايكتاٍ ٚأغًخ ١اسبطب تعزاز ؾتهاً َع تكسّ ا٭ٜاّ.
إ ٫إٔ َعطن ١بسض ٚأحس ناْا أؾس املعاضى خاطاً عً ٢اٱغّ٬ي ٚتًو
آ ١ٜإععاظ ١ٜيف أغطاض خًل اٱْػإي ٚغبٌ حؿغ َباز ٨ايتٛحٝس بني ايٓاؽ
بؿهٌ َٚسز ٚع َٔ ٕٛعٓس اهلل عع ٌ ٚي ؾ ٬أحس ٜعٔ إٔ ٖعَٛاً بايػٝـ
عً ٢املػًُني أؾس خاطاً َهٔ اهلعه ّٛعًه ِٗٝباياها٥طاا ٚٚغها ٌ٥اسبهطب
اسبسٜث١ي أ ٚقٌ إٔ اهلع ّٛبا٭غًخ ١ايؿتان ١اسبسٜث ١أقٌ نطضاً ٚخاطاً عً٢
اٱغٚ ّ٬املػًُني َٔ َعطن ١بسض ٚأحس.
ؾاِْٗ ؽبط َ َٔ ٕٛعاضى ٖصا ايعَإ ٚا٭ظَٓ ١اي٬حكَٓ ١تكط ٜٔأ ٚغري
َٗعَٚني َٔ باب ا٭ٚي ١ٜٛايكاع ١ٝباٱنهاؾ ١اىل َػهأيٖٚ ١ه ٞإٔ اٱغهّ٬
نههإ ضبكههٛضاً يف بًههسٚ ٠احههسٖ ٠هه ٞاملسٜٓهه ١املٓههٛض ٠أَهها يف ٖههصا ايعَههإ ؾههإ
املػًُني ٜٓتؿط ٕٚيف أض ا ٤املعُٛض.٠
يكس ْعٍ امل٥٬ه ١يٓكط ٠املػًُني يف َعطن ١بهسض ٚأحهس يتههْ ٕٛكهطتِٗ
ٖصْ ٙكط ٠يعُ ّٛاملػًُني يف نٌ ظَهإ َٚههإ بًخهاظ َٛنهٛعْ ١ٝهعٚهلِ
ْٚكطتِٗ يف بكاٚ ٤تهٛاضث َبهاز ٨ايكهطإٓي ٚأخهص نهٌ ٝهٌ َهٔ املػهًُني
ملباز َٔ ٘٥ازب ٌٝايص ٟغبك٘.
٫ٚغطابهه ١إٔ ٜههطز ؾههطط ايك ه ٚايتكهه ٣ٛيٓكههط ٠امل٥٬ههه ١يتههه ٕٛهلُهها
َٛنٛع ١ٝأٜه ًا يف عُهٌ ٚغهعاٜا املػهًُني يف نهٌ ظَهإ بإعتبهاضِٖ ٚضثه١
ا٭ْب ٝا٤ي ٚحؿع ١ًَ ١ايتٛحٝس يف ا٭ضم.
ٚيف اٯ ١ٜز٫ي ١عً ٢إ ايك ٚايتك ٣ٛمل ٜاًبا بصاتُٗاي بٌ ُٖا ٚغ١ًٝ
َٚكسَ ١جمل ٧املسز املًهٛتٞي ٚبًػه ١يتخكٝهل ا٭َهٔ ٚايػهعاز ٠يف ايٓؿهأتنيي
يٝه ٕٛؾطط ايك ٚايتك ٣ٛيف ٖص ٙاٯ ١ٜضمح ١باملػًُني يٝعهاًي ٚغهبٌٝ
ٖساٚ ١ٜضؾازي ٚبطظخاً ز ٕٚايتدًـ عٔ أزا ٤ايٛظا٥ـ ايؿهطع١ٝي ٚحهطظ ًا
َٔ ؾعٌ ايػ٦ٝاا ٚاملعاق.ٞ
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ٚؼبتٌُ ايؿطط يف اٯٖٛ ٚ ١ٜاً:
ا٭ :ٍٚيع ّٚإ تُاع ايك ٚايتك ٣ٛعٓس املػًُني.
ايثاْ :ٞنؿا ١ٜأحسُٖا يف ذبكٝل املؿطٚط ْ ٖٛٚهع ٍٚامل٥٬هه ١بًخهاظ إٔ
ايٛا ٚتؿٝس ايتدٝري ٚايرتزٜس.
ايثايث :ايتكٝس بأحهاّ أحسُٖا عً ٢عب ٛامل ٛبه ١ايهًٝهٚ ١نؿاٜه ١ايتكٝهس
باٯخط عً ٢عب ٛامل ٛب ١ازبع.١ٝ٥

ٚايكههخٝذ ٖهه ٛا٭ٍٚي ٱؾههاز ٠ايههٛا ٚيف قٛيهه٘ تعههاىل رًَرَزَّمُأأٌاد ازبُههعي

ٚايؿطط ايٛاضز يف اٯَ ١ٜتعسز ٚإعب٬ي ٞيف َكازٜك٘ي ٜٚتأيـ َٔ قػُني ؾ٬
ؼبع ٟأحسُٖا ؾ٬بس َٔ إتباعُٗا َعاً.
باٱناؾ ١إىل حكٝك ٖٞٚ ١إٔ آٜاا ايكطإٓ ا٤ا با٭َط بايكه ٚا٭َهط
بههايتك ٣ٛيعُهه ّٛاملػههًُنيي ٚعًهه ٢عبهه ٛاٱ هه٬م أَ ٟههٔ غههري تكٝٝههس بػاٜهه١
َؿط ١ ٚنٓع ٍٚامل٥٬ه ١يًٓكط٠ي ٖٚصا ا٭َط ؾهاٖس عًه ٢حا ه ١املػهًُني
يهههٌ َههٔ ايكهه ٚايتكههٚ ٣ٛيف يٝههع أحههٛاهلِي ؾههٜ ٬ػههتاٝع املػههًُٕٛ
اٱغتػٓا ٤عٔ أحسُٖاي  ٫ٚتتك ّٛايعباز ٠إ ٫بُٗاي ٚ ٖٞٚا ب عًه ٢نهٌ
إْػإ ٚيٝؼ املػًُني ٚحسِٖ.
ؾعاْ ٤ع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املػًُني ؾاٖساً عً ٢ععَٓ ِٝعيتِٗ عٓس اهلل
بتخً ِٗٝبايك ٚايتك٣ٛي ٚإضتكا ِٗ٥يف غًِ املعاضف اٱهل١ٝي ٖٚصا ايؿطط
ٚإ ت ٘ ٛيًَُٓ٪ني إ ٫أْ٘ ؾ طط عً ٢ايٓاؽ يٝعاً يف زخهٛهلِ يٲغهّ٬ي
ؾُٔ ٜطغب يف زخ ٍٛاٱغ ّ٬ؾ٬بس إٔ ٜتخً ٢بايك ٚايتك ٣ٛي:ٙٛ ٛ
ا٭ :ٍٚيٝه ٕٛأٖ ً٬يتًك ٞاملسز ايػُا.ٟٚ
ايثاْ :ٞإغتُطاض إتكاف املػًُني بايك ٚايتك.٣ٛ
يكس بسأ اٱغ ّ٬يف ازبعٜط ٠ايعطب١ٝي ٚأًٖٗا َٔ ايعطبي يُٝتس ٜٚتػع يف
أَكاض املؿطم ٚاملػطبي يٝه ٕٛاملػًُ َٔ ٕٛأَِ َتبا ١ٜٓدبُع ب ِٗٓٝأخه٠ٛ
اٱميإي َٚؿاٖ ِٝايك ٚايتك ٣ٛؾا٭َط طبتًـ.
ؾههٜٓ ٬خكههط ايتكٝههس بأحهههاّ ايك ه ٚايتكهه ٣ٛباملػههًُني ا٭ٚا٥ههٌ َههٔ
املٗا طٚ ٜٔا٭ْكاضي أ ٚخكٛم املَٓ٪ني ايهص ٜٔإؾهرتنٛا يف َعطنه ١بهسض
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ٚأحس بٌ ٖ ٛأَط َ٬ظ ّ يهٌ املػًُني إىل  ّٜٛايكٝاَ ١غٛا ٤ايص ٜٔأْعِ اهلل
عع  ٌ ٚعً ِٗٝبٛضاث ١اٱغ ّ٬تطن ١نطمي ١عٔ آباِٗ٥ي أ ٚايصٖ ٜٔساِٖ اهلل
عع  ٌ ٚيسخٛي٘ي ٚبهصا ميتهاظ اٱغه ّ٬عهٔ غهريَ ٙهٔ ا٭زٜهإ بأْه٘ عكٝهس٠
َٚبازٚ ٨أحهاّ تتػؿ ٢عُ ّٛاملػًُني.

 َٔ ٖٛٚقؿاا ر خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِ د ()1ي ؾًٝؼ ٭حس َٔ املػًُني إٔ

إٔ ٜتدًـ عٔ ٚظٝؿت٘ اٱمياْ ٖٞٚ ١ٝايتخًه ٞبايكه ٚايتكه٣ٛي ؾههٌ ؾهطز
َُٓٗا ؾطط اٱميإ ٚايػ َٔ ١َ٬اٯؾاا ايص تأت ٞعً ٢املًٚ ١ا٭ؾطاز.
يكس هاْ ٤هع ٍٚامل٥٬هه ١يف بهسض ٚأحهس ٚحهٓني يتثبٝها أقهساّ املهَٓ٪نيي
ٚتطغٝذ عكٝس ٠ايتٛح ٝس يف ا٭ضمي ٚحؿغ ايكطإٓ َٔ ايهٝاع ٚايتخطٜـي
ٚأضاز اهلل عع  ٌ ٚإٔ تبك ٢إؾاناا ٚآثاض ْع ٍٚامل٥٬هَ ١تكهًَٚ ١ػهتُط٠
إىل  ّٜٛايكٝاَ ١بأؾعاٍ املػًُني ٚحػٔ مستِٗي ٚتًو آٜهَ ١هٔ عٓهس اهلل يف
ايكً ١بني أٌٖ ايػُاٚ ٤ا٭ضم.
ؾتٓههعٍ امل٥٬هههَ ١ههطٚ ٠احههس ٠يتتػؿههَٓ ٢ههاؾع ْعٚهلهها املػههًُني إىل ٜههّٛ
ايكٝاَ١ي ٚتعٗط بطناا ٖصا ايٓع ٍٚيف أؾعاٍ ٚأقٛاٍ املػًُنيي ٚايهص تهرتى
آثاضٖا عً ٢ايٓاؽ يٝعاًي ٚتههٖ ٕٛهص ٙا٭ؾعهاٍ ٚا٭قهٛاٍ زعهَ ٠ٛتعهسز٠
يًٓههاؽ يههسخ ٍٛاٱغههّ٬ي ٚإ تٓههاب ضباضبتهه٘ي ؾُههٔ بطنههاا َٓٚههاؾع ْههعٍٚ
امل٥٬ه ١يٓكط ٠املػهًُني قهريٚض ٠ايهص ٜٔؼبهاضبٜٚ ِْٗٛعهاز ٕٚاٱغه ّ٬إىل
أقػاّ:
ا٭ :ٍٚؾطٜل ٜسخٌ اٱغ.ّ٬
ايثاْ :ٞأَ ١دبتٓب ضباضبه ١املػهًُنيي ٚمتتٓهع َهٔ ايتعهس ٟعًه ٢حطَهاا
املػًُني.
ايثايث :ؾطٜل ٜكط عً ٢ايعٓاز ٚازبخٛزي ؾ ٬ػبس ي٘ ْاقطاً.
نُا ٜعٗط يف قطٜـ ؾكس ناْا تػتٓكط ٚتأيب ايكبا ٌ٥نس ايٓيب ضبُهس
قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ ٚاملػههًُني يف ا٭ٜههاّ ا٭ٚىل يٲغههّ٬ي ٚيهٓٗهها
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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عععا عٔ صب ايكبا ٌ٥إىل اْبٗا ؾُٝا بعس يتعسز ٚنثطَ ٠عععاا ايٓيب
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإ ٬ع ايكبا٥هٌ عًٗٝها َهع تعاقهب ا٭ٜهاّي
ٚثباا املَٓ٪ني يف َٓاظٍ اٱميإ.

ٚصب ٧امل٥٬ه ١يٓكطتِٗ ٚإعاْتِٗي ؾاش غاضا قطٜـ بآ٫ف ايط اٍ يف
بسض ٚأحس ٚاشبٓسمي ٚاملػًُ ٕٛأشي ١ؾهإ املػهًُني ٖهايٛا قطٜؿهاً يف
قعط زاضٖا يف ايػٓ ١ايثآَ ١يًٗعط٠ي ٚؾتخٛا َه َٔ ١غري َكا ١َٚقً ١ًٝأٚ
نثري َٔ ٠أٌٖ َه١ي ٚمل ٜاًبٛا اهلسْ ١أ ٚايكًذي بٌ غاضعٛا ياًب ا٭َإ
َٔ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
٭ٕ املػًُني إربصٚا ايك ٚايتكٓ ٣ٛاحني يف ايعحـ ٚاهلع ّٛعً٢
ا٭عسا٤ي ٚأقبذ نٌ ٚاحس َِٓٗ ًٜبؼ زضعني يف املعطن ١تٛقٝاً َٔ ايعهسٚي
إش إٔ ايكهه ٚايتكهه ٣ٛزضع يف اهلعهه ّٛعًهه ٢ا٭عههسا٤ي ٚؾٝهه٘ زضؽ زا٥ههِ
َٚتعسز يًُػًُني باٱْكااع إىل عباز ٠اهللي ٚإق٬ح ايٓؿٛؽ ٚاجملتُعاا.

لاًىى "هدم املالئ"ح تىلُدٌ"

ْههعٍ امل٥٬ههه ١يٓكههط ٠املػههًُني يف َعههاضى اٱغهه ّ٬ا٭ٚىل نههس ايهؿههط
ٚايهاؾطٜٔي إش نإ املػًُ ٕٛقًٚ ١أشيٚ ١ضبتا ني يًُسز َٔ غريِٖي ٚيٝؼ
َٔ أَ ١تٓكطِٖ ٚمتسِٖ بايط هاٍ ٚايػه٬حي ؾهأقطب ايٓهاؽ إىل املػهًُني
ٜٛٗز املس١ٜٓي  ِٖٚأٌٖ نتا ب نإ بعهِٗ ؼبهطم ايهؿهاض نهس املػهًُنيي
ٜٓٚهط ٕٚقؿاا ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايٛاضز ٠يف ايتٛضا٠ي
ٚعٓسَا ظٗط ؾهإٔ املػهًُني ٚقه ٚا يف َٛا ٗه ١ايهؿهط هاٚ ٤ؾهس ْكهاض٣
ظبطإ اىل املس ١ٜٓاملٓٛضً ٚ ٠بٛا ايكًذي ٚنإ َٔ َػا ً٘٥إٔ قاحل أغكـ
ظبطإ َ َٔٚع٘ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيه٘ ٚغهًِ عًه ٢إ ٜهسؾعٛا يه٘
ايؿ ٞحً َٔ ١حًٌ ا٭ٚايفي َع عاض ١ٜتته َٔ ٕٛث٬ث:ٙٛ ٚ ١
ا٭ :ٍٚث٬ث ٕٛزضعاً.
ايثاْ :ٞث٬ث ٕٛي.ً٬
ايثايث :ث٬ث ٕٛؾطغاً.
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ٚقٝسا ٖص ٙايعاض ١ٜايص تسؾع يًُػًُني بأَط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚحك ٍٛنٝس نس اٱغ ّ٬باي.ُٔٝ
ايثاْ :ٞنُإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ هلا حت٪ٜ ٢زٜٗا.
ٚنتب هلِ ايٓيب ضبُس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ بايكهًذ َٚههاَ٘ٓٝ
ٚؾط ٘ ٚنتاباًي ٖٚصا ايهتاب َٔ ايػٓ ١ايتس١ٜٝٓٚي ٜٚسٍ عً ٢قطب ْكاض٣
ظبطإ َٔ املػًُني نس ايهؿاض ٚاملؿطنني يف اي.ُٔٝ
يكس ض ع املػًُ ٕٛإىل املسَ َٔ ١ٜٓعطن ١بسض ٚأحس َٓتكهطٜٔي ٚمتؿهٞ
َعِٗ َٓاؾع ٚآثاض املسز َٔ امل٥٬ه ١يتبكه ٞعْٛهاً هلهِ يف حًهِٗ ٚتطحهاهلِي
ٚنإٔ امل٥٬ه ١حانط ٕٚيف املسٜ ١ٜٓصب ٕٛعهٔ املػهًُنيي ٜٚع هط ٕٚايهؿهاض
عٔ ايٛق ٍٛإيِٗٝي ٚتًو آ ١ٜيف ايؿهٌ اٱهلٞي ؾُٔ قٛاْني ايٓعُ ١اٱهل١ٝ
أْٗا  ٫تػازض ا٭ضمي ٚنصا ْعُْ ١ع ٍٚامل٥٬ه.١
ؾكس عطج امل٥٬ه ١إىل ايػُا ٤بعس إْتٗا ٤املعطن١ي ٚيهٔ ْعُْ ١عٚهلِ باق١ٝ
يف ا٭ضم إىل  ّٜٛايكٝاَٚ ١بٛظٝؿ ١ضبكٛضْ ٖٞ ٠كط ٠املػًُنيي ؾهٌ َػًِ
ٜؿهط اهلل عع  ٌ ٚعًْ ٢عُْ ١ع ٍٚامل٥٬هه١ي ٜٓٚتؿهع َهٔ ْعٚهلها ٚإ نهإ
ظَاْٗا قس إْكه.٢
ٚتأت ٞتٖ ٠ ٚ٬ص ٙاٯ ١ٜايهطمي ١يته ٕٛؾهطاً َهٔ املػهًُني هلل عهع  ٚهٌ
عًْ ٢عُْ ١ع ٍٚامل٥٬ه١ي ٚربٜٛؿاً ٚذبصٜطاً يًهؿاض َٔ ايتعس ٟعً ٢حطَاا
املػًُني.
يكس أضاز اهلل عع  ٌ ٚيٓعُهْ ١هع ٍٚامل٥٬هه ١إٔ تؿهٝض باي نهاا عًه٢
املػًُني ٚاملػًُاا يف أَٛض حٝاتِٗ املدتًؿ١ي  ٚها٤ا ٖهص ٙاٯٜه ١يٝتًٖٛها
املػًُ ٕٛؾتتعسز تًو اي ناا ملا يف ايت َٔ ٠ٚ٬املٓاؾع ايععَٗٓ ١ُٝا:
ا٭ :ٍٚت ٠ٚ٬املػًِ يٰ ١ٜإقطاض بكسم ْع ٍٚامل٥٬ه.١
ايثاْ :ٞبٝإ اٯ ١ٜملٛنٛع ْع ٍٚامل٥٬هْ ٖٛٚ ١كط ٠املَٓ٪ني.
ايثايث :تكٝٝس اٯ ١ٜيٓكط ٠امل٥٬ه ١بايك ٚايتك٣ٛي ٚؾ ٘ٝحع ١يًُػًُني
إىل  ّٜٛايكٝاَٚ ١أِْٗ ْايٛا َطتبْ ١كط ٠امل٥٬ه ١مبا ًٜك َٔ ْ٘ٛايسض  ١ايعع١ُٝ
ٚا٭ًٖ ١ٝيٓعٚهلا َٔ بني أٌٖ ايتٛحٝس يف ا٭ضم.
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ايطابع :يف اٯ ١ٜزع ٠ٛيًهصٜ ٜٔتًهٜٚ ٕٛػهُعٖ ٕٛهص ٙاٯٜه ١يٲضتكها ٤إىل
َطاتب ايك ٚايتك ٣ٛايص نإ عًٗٝا املػًُ ٕٛا٭ٚا.ٌ٥
اشباَؼٜ :سضى امل ػًِ بأْ٘ َع ايتخً ٞبايؿطا٥ط ايٛاضز ٠يف اٯ ١ٜؾاْ٘ ػبس
ايٓكطٚ ٠املسز اٱهلٞي خكٛقاً ٚإٔ اٯ ١ٜرب بإٔ املسز ٚايٓكطَ ٠هٔ عٓهس
اهللي ٚيٝؼ َٔ امل٥٬ه ١بايصااي ؾاهلل عع  ٖٛ ٌ ٚايص ٟأَط امل٥٬ه ١بٓكط٠
املَٓ٪ني.
ٚخعا ٔ٥ايٓكطٚ ٠املسز اٱهلَ ٞؿتٛحٚ ١غري َٓكاع ١إىل  ّٜٛايكٝاَ١ي ٫ٚ
تٓخكط مبٝاز ٜٔايكتاٍي بٌ تؿٌُ أَٛض اسبٝا ٠نًٗا ايؿدكهٚ ١ٝايعاَه ١ؾكهس
ؼبتاج املػًِ ايٓكط ٠اشباق ١يف حٛا٥ع٘ ايسْ١ٜٛٝي ٚزؾهع اٱبهتٚ ٤٬ايؿهس٠ي
ؾٝتًٖ ٛص ٙاٯٜٚ ١ٜػأٍ اهلل عع  ٌ ٚايٓكطٚ ٠املسزي ٭ٕ اٯ ١ٜت٪نس أَٛضاً :
ا٭ :ٍٚقطب ضمح ١اهلل َٔ املَٓ٪ني.
ايثاْ :ٞيٝؼ مثَ ١ػاؾ ١بني ايػُاٚ ٤ا٭ضم يف َٛنٛع ايٓكط.٠
ايثايث :ؾعع ٚظبس ٠أٌٖ ايػُا ٤يٓكط ٠املهَٓ٪ني َهٔ أٖهٌ ا٭ضم عٓهس
تعطنِٗ رٓٚ ١ؾس.٠
ايطابههع :إزضاى املػههًُني يًخا هه ١يًتكٝههس بههآزاب ايكه ٚغههٓٔ ايتكهه٣ٛ
٭ُْٗا طٜل يٓ ٌٝايٓكط ٠اٱهل.١ٝ
اشباَؼ :يٝؼ يًهؿاض َٔ َسز ْٚكط.٠
ايػازؽ :ؾعٛض املػًِ بايعع ٭ْ٘ ٜٓاٍ املسز َٔ اهلل عع .ٌ ٚ

َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ تعاىل ر ًٌٍََِّوِ اٌْقِضَّحُ ًٌَِشَعٌٌُِوِ ًٌٍَُِّْؤِِْنِنيَد()1ي إش تػاِٖ

امل٥٬ه ١يف تثبٝا عع ٠ايطغهٚ ٍٛاملهَٓ٪نيي ؾُهٔ اٯٜهاا يف ايتؿػهري ايهصاتٞ
يًكطإٓ إٔ ٖص ٙاٯٜاا مسّ ا املػًُني ايص ٜٔإؾرتنٛا يف َعطن ١بسض ٚأحهس
باملَٓ٪نيي ٚأخ ا اٯ ١ٜأع ٙ٬عٔ ْ ٌٝاملَٓ٪ني ايعع ٠عًه ٢عبه ٛاشبكهٛم
َٔ بني ايٓاؽ.

()1غٛض ٠املٓاؾك.8 ٕٛ
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ٚؼبتٌُ ْع ٍٚامل٥٬هَ ١هسز ٶًَا يف بهسض ٚأحهس َهٔ حٝهث اٱذبهاز ٚايتعهسز
ٖٛ ٚاً:
ا٭ :ٍٚإعبكهههاض املهههسز ايػهههُا ٟٚيًُهههَٓ٪ني مبههها ٚضز يف ٖهههص ٙاٯٜهههاا
ٚخبكٛم َعاضى اٱغ.ّ٬
ايثاْٜ :ٞتعهسز املهسز ايػهُا ٟٚعٓهس حكه ٍٛشاا ا٭غهباب ايهص ْهعٍ
امل٥٬ه ١ؾٗٝا يٓكط ٠املَٓ٪ني َٔ صب ٧ايهؿاض يكتاٍ املػًُني.
ايثايث :نط ٠ٚايك ٚايتك ٣ٛنؿط ني يٓع ٍٚامل٥٬هٚ ١املسز ايػُا.ٟٚ
ايطابعٜ :أت ٞاملسز اٱهل ٞؾه َٔ ً٬عٓهس اهلل بػهض ايٓعهط عهٔ إ تُهاع
ايؿطا٥ط ٚا٭غباب.
اشباَؼ:

ا٤ا ٖص ٙاٯٜاا يؿتذ باب ايسعا ٤يًُهَٓ٪ني بػه٪اٍ ْهعٍٚ

املسز ايػُا ٚ ٟٚطز ايعٔ بإغتخايت٘ي ْٚؿ ٞايٝأؽ َٔ صب.٘٦ٝ
ايػازؽ:

ا٤ا ا٭خباض عٔ ْع ٍٚامل٥٬هه ١يٓكهط ٠املهَٓ٪ني يف َعطنه١

بسض ٚأحس َٔ باب املثاٍ ٚيٝؼ اسبكط ٚايتعٝني.
ٚايكخ ٝذ ٖ ٛايثاْٚ ٞايطابع ٚاشباَؼ ٚايػازؽ أعٙ٬ي ؾكس عٌ اهلل
عع ْ ٌ ٚع ٍٚامل٥٬ه ١ضمحَ ١تكًٚ ١زا١ُ٥ي ٚايٓػب ١بهني املهسز ايػهُاٟٚ
ْٚهع ٍٚامل٥٬ههه ١عُهٚ ّٛخكههٛم َاًههلي ؾههٌ ْههع ٍٚيًُ٥٬ههٖ ١ههَ ٛههسز
مساٚ ٟٚيٝؼ ايعهؼي  َٔ ٖٛٚغع ١ؾهٌ اهلل ٚضمحت٘ باملَٓ٪ني يف أؾطاز
ايعَإ اياٛي ١ ٝيٝهْٛٛا يف حطظ ٚٚاق َٔ ١ٝايهطض ٚايهٝس.

٬
يكههس هها ٤قٛيهه٘ تعههاىل رٌَأأْٓ َّضُأأشًُّوُُْ إِالَّ أَرًٍد( )1ي َاًكههاً ٚؾههاَ ً

يًَُٓ٪ني يف يٝع أحٛاهلِي  ٙٛ ٚ َٔٚزؾع ايهطض املسز املًهٛت ٞايٓاظٍ
َٔ عٓس اهلل عع .ٌ ٚ
 َٔٚاملسز َثْ ً٬ع ٍٚاملاط  ّٜٛبسض عً ٢عبَ ٛتباَ ٜٔع إذباز املهإي بإٔ
ْعٍ عً ٢املػًُني متاغها ب٘ أضنِٗ ٚظاٍ عِٓٗ به٘ ايعاهـي ٚإغتػهًٛا

()1غٛض.111 ٠
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َٔ ازبٓابٚ ١اسبسثي ٭ٕ املٜ َٔ٪هه ٕٛأنثهط ُٖهْٚ ١ؿها اً إشا إغتػهٌ َهٔ
ايٓعاغٚ ١تٓع َٔ ٙا٭قصاض.
ْٚعٍ عً ٢ايهؿاض َاهط قًّهٌ َهٔ حهطنتِٗ ٚبعهث اٱضبهاى ٚايؿه ّ٪يف
قؿٛؾِٗ.
يكس أضاز اهلل عع  ٌ ٚهلص ٙاٯ ١ٜإٔ ته ٕٛحطظاً حانطاً عٓس املػًُنيي
ٚغ٬حاً زاُ٥اً ٜٗطع ٕٛإي ٘ٝعٓس ايؿسا٥س ٚارٔ.

لاًىى "شسوط املدم املل"ىتٍ"

تعت نٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ ْعَُ ١ػتكً ١قاُ٥ه ١بهصاتٗاي ٚترتؾهذ عٓٗها ْعهِ
عسٜس ٠غري َتٓاٖ١ٝي ٖٚص ٙاٯ ١ٜايهطميْ ١عُ ١عع ١ُٝعً ٢نٌ َٔ:
ا٭:ٍٚايههٓ يب ضبُههس قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ ملهها ؾٗٝهها َههٔ ايتكههسٜل
ايػههُا ٟٚاسبػهه ٞيٓبٛتهه٘ي إش تٓههعٍ امل٥٬ههه ١يٓكههطت٘ ٚزؾههع نٝههس أعسا٥هه٘ي
ٚخطٚ ٘ ٚأقخاب٘ غاملني.
ايثاْ :ٞأقخاب ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيه٘ ٚغهًِ ايهص ٜٔخط هٛا
َع٘ إىل َعطن ١بسض ٚأحسي إش ا٤ا امل٥٬ه ١يٓكطتِٗ ٚإعاْتِٗ.
ايثايث :املٚ َٕٛٓ٪املَٓ٪اا يف ٝبٚ١أًٖٗا عاَ١ي ملها يف ْهع ٍٚامل٥٬هه١ي
َٔ قس يًهؿاضي َٓٚعِٗ َٔ إغتباح ١املسٚ ١ٜٓإسبام ا٭ش ٣بأًٖٗا.
ايطابع :املػًُٚ ٕٛاملػًُاا إىل  ّٜٛايكٝاَ.١
إش أغؼ ْكط امل٥٬ه ١يًُػًُني قطحاً ععُٝاً َهٔ ايكهً ١بهني ايػهُا٤
ٚا٭ضمي ٜهههَٛ ٕٛنههٛع ٗا ثبههاا اٱميههإ يف ا٭ضمي ْٚكههط ٠املػههًُني
ٚإعاْتِٗ عً ٢تعع ِٝؾعا٥ط اهلل ٚأزا ٤ايؿطا٥ض ٚايعبازااي يصا اْ ٤عٍٚ
امل٥٬هَ ١ؿط ٚاً بؿطا٥ط طبكٛقه ١يهٝعًِ املػهًَُٛ ٕٛنهٛعٝتٗا ٚاسبا ه١
إيٗٝا يف حٝاتِٗ ايعكا٥سٚ ١ٜعبازاتِٗ.
 ٚا٤ا اٯ ١ٜبؿط ني ُٖا ايتكٝس بايك ٚإظٗاض َعاْ ٞايتك٣ٛي ٚؼبتٌُ
ايؿطط يف املكاّ أَط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚايٛ ٛب.
ايثاْ :ٞاٱغتخباب.

ر156د

َعامل اٱميإ ج79/

ٚايكخٝذ ٖ ٛا٭ ٍٚؾٝعب عً ٢املَٓ٪ني ايتكٝس بػٓٔ ايك ٚاشبؿَٔ ١ٝ
اهلل ٚعسّ تطى َٛانع ايكتهاٍي ٚيف اٯٜه ١تأزٜهب يًُػهًُنيي ٚحهث عًه٢
ايتساضى ٚإ تٓاب َا حكٌ ٜه ّٛأحهس َهٔ تهطى ايطَهاَٛ ٠انهعِٗي ٚؾهطاض
ايهثري َٔ ايكخابَٛ َٔ ١انعِٗ يف املعطن.١
ٚإش نإ امل٥٬هْ ١عيٛا يف بسا ١ٜاملعطن َٔ ١غري قٝس أ ٚؾطط ٭ٕ خطٚج
املػههًُني يًُعطنهه ١ؾههاٖس عًهه ٢إحههطاظِٖ يًك ه ٚايتكهه٣ٛي ؾههإ املههَٓ٪ني
أقابِٗ اٱ ٗاز ٚايعٓا ٤أثٓا ٤املعطنٚ ١غكط عسز َِٓٗ ؾٗسا٤ي ٚحكهًا
طاحاا نثري ٠يف قؿٛؾِٗي  ٚطح ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِ
يف ٗ ٚهه٘ي ٚنػههطا ضباعٝتهه٘ي ؾعهها ٤ايؿههطط يف ٖههص ٙاٯٜهه ١يتكٜٛهه ١عههعاِ٥
املَٓ٪نيي ٚملٓع حك ٍٛحاٍ َهٔ ايكٓهٛط ٚايٝهأؽ عٓهسِٖي ٚاسبًٛٝيه ١زٕٚ
اشب٬ف ٚايٓعاع ب.ِٗٓٝ
ؾًٖ ٫ٛص ٙاٯ ١ٜ٭قابِٗ ايؿعع ٚاشبٛف َٔ ا٭خباض ايهص أؾهازا بهإٔ
ايهؿههاض غههري ع ٕٛيًكتههاٍ َههط ٠أخههطٚ ٣أْٗههِ غههٝكاع ٕٛغههريِٖ إىل َههه١
ٜٚعٛز ٕٚيف اسباٍ يًُعطن١ي  َٔٚاملتعاضف يف اسبطٚب ٚاسبهٛازث ايههبري٠
إْتؿاض اٱؾاعاا ٚا٭خباض ايص تبعث عً ٢اشبٛف ٚاسبعٕي ٚنصا ا٭خباض
ايص تبعث عً ٢ايػباٚ ١ايؿطح َع ايتبا ٜٔبُٗٓٝا نثطٚ ٠قً ١بػبب اسباٍ.
َٛٚنٛع عٛز ٠ايهؿاض مل ٜهٔ إؾاع ١مما ٜػُ ٢باياهابٛض اشبهاَؼي إش
أْ٘ َعس ّٚبني املَٓ٪ني يف َعطن ١أحسي ٭ٕ اٯٜه ١ايػهابكَ ١هسحتِٗ يٝعه ًا

ٚأ ًكا عً ِٗٝقؿ ١اٱميإ رإِرْ رَمٌُيُ ٌٍُِّْؤِِْنِنيَد( )1ي ٚيههٔ ايهؿهاض أضازٚا
ايط ههٛع ؾع هً٬ي ٚنههإ ايههٓيب ضبُههس قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ ٚاملَٓ٪ههٕٛ
ٜتٛقعٖ ٕٛص ٙايعٛز٠ي ٚنصا اٱغاضٚ ٠ايتعس ٟعً ٢املس ١ٜٓاملٓٛض.٠
ؾعا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜيتك ١ٜٛقًٛب املػًُني ٚثباتِٗ يف زضٚب اٱميإ ٖٞٚ
ٚعس نط ِٜبايٓكط عً ٢ايهؿاض إٕ ض عٛايأٖ ٚعُٛا عً ٢املس.١ٜٓ

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .124
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(قاٍ إبٔ ٖؿاّ :ثِ بعث ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٢بٔ أب٢

ايبي ؾكاٍ  :أ خطج يف آثاض ايكّٛي ؾاْعط َاشا ٜكهٓعَٚ ٕٛها ٜطٜهسٕٚ
ؾإٕ ناْٛا قس ٓبٛا اشبٌٝي ٚإَتاٛا اٱ بهٌي ؾهإِْٗ ٜطٜهسَ ٕٚهه١ي ٚإٕ
ضنبٛا اشبٚ ٌٝغاقٛا اٱ بٌي ؾإِْٗ ٜطٜس ٕٚاملس١ٜٓي ٚايصْ ٣ؿػ ٞبٝهسٙي
ي ٔ٦أضازٖٚا ٫غريٕ إي ِٗٝؾٗٝا ثِ ٭ْا عِْٗ.
قاٍ عًه : ٞؾدط ها يف آثهاضِٖ أْعهط َهاشا ٜكهٓعٕٛي ؾعٓبهٛا اشبٝهٌي

ٚإَتاٛا اٱبٌي ٛٗ ٚٚا إىل َه.)1()١

 ٚا٤ا ٖص ٙاٯْ ١ٜعُٚ ١ضمح ١بهاملَٓ٪ني ٚٚعهساً َاًكهاًي ؾػهٛا ٤ض هع
ايهؿاض بٓ ١ٝزخ ٍٛاملس ١ٜٓأ ٚايط ٛع إىل أحهس ؾهإٕ املػهًُني قهازض ٕٚعًه٢
قسِٖي َٚع املػًُني امل٥٬هَ ١سزاً ٚعْٛهاًي (قهاٍ إبهٔ ٖؿهاّ :حهسثٓا أبهٛ
عبٝههس :٠إٔ أبهها غههؿٝإ بههٔ حههطب ملهها إْكههطف ٜهه ّٛأحههسي أضاز ايط ههٛع إىل
املس١ٜٓي يٝػتأقٌ بك ١ٝأقخاب ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِي ؾكاٍ
هلِ قؿٛإ بٔ أَ ١ٝبٔ خًـ ٫ :تؿعًٛاي ؾإ ايك ّٛقس حطبٛاي ٚقس خؿٓٝا

إٔ ٜه ٕٛهلِ قتاٍ غري ايص ٟنإي ؾا ض عٛاي ؾط عٛا ؾكاٍ ايٓيب قً٢
اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ ي ٖٚهه ٛحبُههطا ٤ا٭غههسي حههني بًػهه٘ أْٗههِ ُٖههٛا
بايط عٚ :١ايصْ ٟؿػ ٞبٝسٙي يكس غهَٛا هلهِ حعهاض٠ي يه ٛقهبخٛا بٗها
يهاْٛا نأَؼ ايصاٖب.

()2

ٚقٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ (غَٛا) أ ٟإٔ تًو اسبعاض ٠هلا ع١َ٬
تعطف بٗا أْٗا َٔ عٓس اهلل عع ٌ ٚي ٚأْٗا خاق ١يًؿتو بهؿاض قطٜـ.
 َٔٚقٝؼ ايطمحه ١ايهص ٜتكهـ بٗها ضغه ٍٛاهلل قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغههًِي  ٚٚهه ٙٛاشبسعهه ١يف اسبههطب أْهه٘ زؽّ إىل املؿههطنني َههٔ ٜبعههث يف
ْؿٛغِٗ ايؿعع ٚاشبٛفي ٚؼبًُِٗ عً ٢إ تٓاب ايط ٛع يًُعطن١ي إش أضغٌ
هلِ َعبسا بٔ أبَ ٞعبس َ ٖٛٚؿط ى ٚيهٓ٘ َٔ خعاع ١ايص ناْها قهؿكتِٗ
()1ايػري ٠ايٓب.92/2 ١ٜٛ
()2غٛض ٠ايػري ٠ايٓب.104/2 ١ٜٛ
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َع ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ي ٚنإ ايٓيب ٚأقخاب٘ يف محطا٤
ا٭غس.
ؾ ٛههس َعبههس ههٝـ املؿههطنني يف ايطٚحهها٤ي ٚقههس أيعههٛا ايط عهه ١إىل
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغهًِ ٚأقهخاب٘ي ٚقهايٛا  :أقهبٓا حهس أقهخاب٘
ٚأؾطاؾِٗ ٚقهازتِٗي ثهِ ْط هع ق بهٌ إٔ ْػتأقهًِٗ ل يٓههطٕ عًه ٢بكٝهتِٗي
ؾًٓؿطغٔ َِٓٗ.
ؾًُا ضأ ٣أب ٛغؿٝإ َعبساي قاٍ َ :ا ٚضا٤ى ٜها َعبهسي قهاٍ  :ضبُهس قهس
خطج يف أقخاب٘ ٜاًبهِ يف يع مل أض َثً٘ قطي ٜتخطق ٕٛعًهٝهِ ذبطقهاي
قس إ تُع َع٘ َٔ نإ ربًـ عٓ٘ يف َٜٛهِ ْٚسَٛا عًَ ٢ا قهٓعٛاي ؾهِٗٝ
َٔ اسبٓل عًٝهِ ؾ ٧مل أض َثً٘ قطي قاٍٚ :ؼبو ل َا تك ٍٛ؟ قاٍ ٚ :اهلل َا
أض ٣إٔ تطذبٌ حت ٢تطْٛ ٣اق ٞاشب.ٌٝ
قاٍ  :ؾ ٛاهلل يكس أيعٓا ايهط ٠عًِٗٝي يٓػتأقٌ بكٝهتِٗي قهاٍ  :ؾهإْ٢
أْٗاى عٔ شيوي قاٍ ٚ :اهلل يكس محًق َا ضأٜا عً ٢إٔ قًا ؾه ِٗٝأبٝاتها
َٔ ؾعطي قاٍ َٚ :ا قًا ؟ قاٍ :قًا :
نازا تٗس َٔ ا٫قٛاا ضاحًص
إش غايا ا٫ضم بازبطز ا٫بابٌٝ
تطز ٣بأغس نطاّ  ٫تٓابً١
عٓس ايًكاَ ٌَٝ ٫ٚ ٤عاظٌٜ
ؾعًا عسٚا أظٔ ا٫ضم َاً١ً٥
ملا مسٛا بطٝ٥ؼ غري طبصٍٚ
ؾكًا  ٌٜٚ :ابٔ حطب َٔ يكا٥هِ
إشا تػاُاا ايباخا ٤بازبٌٝ
إْْ ٢صٜط  ٌٖ٫ايبػٌ ناح١ٝ
يهٌ ش ٣إضبَٚ َِٗٓ ١عكٍٛ
َٔ ٝـ أمحس ٚ ٫خـ تٓابً١
ٚيٝؼ ٜٛقـ َا أْصضا بايكٌٝ
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ؾثٓ ٢شيو أبا غؿٝإ َ َٔٚع٘ (.)1
ٚقههس ٜكههاٍ إٔ اهلل عههع  ٚههٌ ٜعًههِ بعههس ٍٚأبهه ٞغههؿٝإ ٚأقههخاب٘ عههٔ
ايط ٛع اىل املسَٓ ١ٜٓص ا٭ظٍي ؾًُاشا ْعيا ٖص ٙاٯٚ ١ٜازبٛاب َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ ٖ :ٍٚص ٙاٯْ ١ٜعُ ١عً ٢املَٓ٪ني َهٔ أٖهٌ أحهسي ٖٚهْ ٞعُه ١زاُ٥ه١
عً ٢املػًُني ٚاملػًُاا إىل  ّٜٛايكٝاَ.١
ايثاْْ :ٞع ٍٚاٯ ١ٜزع ٠ٛيًك  ٚعً٘ ًَه ١عٓس املػًُني.
ايثايهث :يف اٯٜهْ ١ههسب إىل َكاَهاا ايتكهٚ ٣ٛإقهه٬ح ْؿهٛؽ املػههًُني
باشبؿ َٔ ١ٝاهللي إش أْٗا ٚاق َٔ ١ٝاملعاقٞي ٚغب ٌٝيعٜاز ٠اٱميإ.
ايطابع :تبعث اٯ ١ٜعً ٢حب ايؿٗازٚ ٠ايكتٌ يف غب ٌٝاهلل.
اشباَؼ :دبعهٌ اٯٜه ١املػهًُني يف حهصض ٜٚكعه١ي ٚتهسع ِٖٛاىل ايؿآه١
َٚطاقب ١ايعس.ٚ
ايػازؽ :إٕ إحتُاٍ عٛز ٠ايهؿاض أَط َٓتؿط خ  ٙبني املَٓ٪ني يف أحس.
ٖٓٚاى أَاضاا تػاعس عًَٗٓ ٘ٝا نثط ٠عسز ا يهؿاض ٚعسّ حك ٍٛنطض
ٚخػا٥ط نبري ٠عٓسِٖي باٱناؾ ١إىل حٓكِٗ ٚحػسِٖ ٚؾس ٠عساٚتِٗ يًٓيب
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملػًُني.
ؾعا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜيبعث ايػه ١ٓٝيف ْؿٛؽ املَٓ٪نيي  َٔٚإععاظ ايكطإٓي
َٚعاْ ٞايًاـ اٱهل ٞؾ ٘ٝأْ٘ مل ٜأا مبا ٜٓؿ ٞعٛز ٠ايهؿاضي بٌ أخه عهٔ
املسز ايػُا ٟٚإٕ عازٚا.
ؾً ٛا٤ا اٯ ١ٜبايٓؿٚ ٞحس ٙيهإ َٛنهٛعٗا خاقهاً بأغهباب ايٓهعٍٚ
ٚٚاقعَ ١عطن ١أحسي ٚيهٓٗا ا٤ا مبا ٜهه ٕٛغه٬حاً زاُ٥هاً بٝهس املػهًُنيي
ْٚعَُ ١تعسز ٠تؿٝض عً ِٗٝبايػهٚ ١ٓٝاياُأْ.١ٓٝ

حبث تالغٍ
()1ايػري ٠ايٓب.103-102/2١ٜٛ
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َٔ نطٚب ايبسٜع (اٱيتؿاا) ْ ٖٛٚكٌ ايه َٔ ّ٬قٝػ ١إىل أخطَٔ ٣
قٝؼ اشبااب بًػ ١املتهًِي اىل املدا بي أ ٚإىل ايػا٥بي أ ٚبايعهؼي ٚؾ٘ٝ
َٓاؾع عسٜسَٗٓ ٠ا طا ٠ٚايهّ٬ي  ٚصب ا٭مساعي ملا يف ايتٓكٌ َٔ ايبعث
عً ٢اٱقػا٤ي ٚعسّ ط ٚايهعط ٚاملًٌ.
 ٚا٤ا اٯٜه ١ايػهابك ١حهسٜثاً يًهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ
٭قخاب٘ يف أحس ٚبكٝػ ١ازبًُ ١اشب ١ٜي ٚؾ ٘ٝتؿطٜـ إنايف يًص ٜٔخط ٛا

ملعطن ١أحسي أَا ٖص ٙاٯ ١ٜؾاْٗا إْتكًا إىل يػ ١ايؿططي يف ٚعس نهطِٜ
عا ٌي ؾتاضٜ ٠أت ٞايٛعس اٱهله ٞخبكهٛم عهامل اٯخهط٠ي أ ٚيف َػهتكبٌ
ا٭ٜاّ.
أَا ايٛعس ايٛاضز يف ٖص ٙاٯ ١ٜؾاْ٘ قطٜب يف أٚاْ٘ي َٚعني يف َٛنٛع٘ي
ٚؾ ٘ٝؾهاٖس عًه ٢قهسم ايٛعهس اٱهله ٞيف عهامل اٯخهط٠ي ٚاشبًهٛز ايهساِ٥
يًَُٓ٪ني يف ايٓعهٓ ٚ ِٝه ١اشبًهس بًخهاظ إٕ إشا نهإ ايٛعهس ايكطٜهب قهسق ًا
ٚحكاًي ؾإ ايٛعس ايبعٝس َثً٘.
ٚيتًتكههٖ ٞههص ٙاٯٜههٚ ١اٯٜهه ١ايػههابك ١يف َٛنههٛع ْههع ٍٚامل٥٬هههَ ١ههسز ًا
يًَُٓ٪نيي ٚؾٝه٘ بٝهإ يًؿههٌ اٱ هله ٞعًهِٗٝي إش إٔ امل٥٬ههْ ١عيها ٚتٓهعٍ
يٓكطتِٗي ؾًِ ٜهٔ ْعٚهلا عً ٢غب ٌٝايكه ١ٝايٛاحسٚ ٠ؾ ٘ٝبعث يًػه ١ٓٝيف
ْؿٛؽ املػًُنيي ٚعسّ اشبؿ َٔ ١ٝايهؿاض يتبك ٢قًٛبِٗ حسا٥ل ْانط ٠يصنط
اهللي ٚممتً ١٦باشبٛف ٚاشبؿ َ٘ٓ ١ٝغبخاْ٘.

لاًىى "هي َتك اهلل ال خيشً ال"فاز"
عٌ اهلل عع  ٌ ٚايسْٝا ظاخط ٠باٯٜاا ٚاي اٖني ايساي ١عً ٢ضبٛبٝت٘

غبخاْ٘ي ٚنٌ آ ١ٜتسع ٛاٱْػإ اىل عباز ٠اهلل ْٚبص ايهؿط ٚايؿطىي ٚيههٔ
ؾاطاً َٔ ايٓاؽ مل ًٜتؿتٛا إىل اٯٜاا ٚأقطٚا عً ٢ازبخٛزي ؾكاّ ا٭ْبٝا٤
ٚامل َٕٛٓ٪بسعٛتِٗ إىل اٱميإي ٚبصيٛا ايٛغهع يف هصبِٗ يػهبٌ اهلساٜه١ي
ٚذبًُٛا املؿام ٚايعٓا ٤يف غب ٌٝاهلل.
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ؾُٔ اٯٜاا إٔ عٌ اهلل ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ٚا باً نه٬ٝ
ٜكـ امل َٕٛٓ٪عٓس أزا ِٗ٥يًٛظها٥ـ ايعبازٜه ١ايعٝٓٝهَ ١هٔ ايكهٚ ٠٬ايكهّٛ

ٚايعناٚ ٠عبٖٛها بهٌ ٫بهس ٚإ ٜتٗ ٛهٛا إىل غريٖهِ ٚزعهٛتِٗ بهايكٍٛ
ٚايؿعٌ إىل اٱميا ٕي  َٔ ٖٛٚأغطاض خًل اٱْػإي ٚباب َٔ أبٛاب ا٭ ط
ٚايثٛاب.
ٚإشا َا بك ٞاملَ َٔ٪هتؿٝاً بإمياْ٘ ٚعبازاته٘ ايبسْٝهٚ ١املايٝه ١ؾهإ اٱميهإ
ٜٓخكط يف بعض بكاع ا٭ضمي ٜٚكبذ امل َٕٛٓ٪قًَٚ ١ػتهعؿنيي نُا ٜسٍ

عً ٘ٝقٛي٘ تعاىل قبٌ آٜتني ر ًٌَمَذْ َٔصَشَوُُْ اٌٍَّوُ ثِجَذْسٍ ًَأَْٔزُُْ أَرٌَِّخٌد(.)1

ؾعاْ ٤كط اهلل عع  ٌ ٚيف بسض حا  ١يًُػًُنيي ٚعً ١يثباا اٱميإ يف
ا٭ضمي ؾإظزاز غٝغ ايهؿاضي ٚأظٗطٚا أؾس ٚأقبذ  ٙٛ ٚايعسا٠ٚي ؾعٓسٚا
اٯ٫ف َههٔ ازبٓههٛز ٚظحؿههٛا بٗههِ قههٛب املسٜٓهه١ي ٱغت٦كههاٍ اٱميههإ َههٔ
ا٭ضم.
ٜٚبعث ظحؿِٗ ايؿعع يف ايٓؿٛؽ ٭َٛض:
ا٭ :ٍٚقً ١عسز املػًُنيي ْٚكل َ.ِْٗ٪
ايثاْ :ٞحساث ١عٗس ايٓاؽ باٱغ.ّ٬
ايثايههث :اسبههطم ايعههاّ عًهه ٢غهه ١َ٬ايههٓيب ضبُههس قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘
ٚغًِ ي ٚإزضاى نطٚض ٠تٛايْ ٞع ٍٚآٜاا ايكطإٓ ٭ْٗا ٫تٓعٍ إ ٫عً.٘ٝ
ايطابع :صب ٧ايهؿاض ايبني ايثأض ٚاٱْتكاّ.
اشباَؼ ٛ ٚ :ز املٓاؾكني ٚايٛٗٝز يف املس.١ٜٓ
ٚيهٔ ٖصا ايؿعع غطعإ َا ٜتبسز ٜٚع ٍٚبايتٛنهٌ عًه ٢اهللي ٚايًعه٤ٛ
ايٝه٘ي إش ٜتعهاضم ٖهصا ايؿهعع يف ايهٓؿؼ َهع اشبؿهَ ١ٝهٔ اهللي ؾهٜ ٬ػهتاٝع
املعاضن١ي ٜ٫ٚكسض عً ٢ايبكا ٫ ٤يف ايٛ ٛز ايصٖق  ٫ٚايٛ ٛز اشباض ٞ
جملتُعاا املػًُنيي ٚتًو آ ١ٜيف خًل اٱْػإ ٚاٯثاض املباضن ١يٲميإ عًه٢
ايٓؿٛؽ ٚاجملتُعاا.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .123
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ؾهٝعٔ ايهؿههاض إ املههَٓ٪ني حُٓٝها ٜػههُع ٕٛبههعحؿِٗ ٜؿهطَ ٕٚههٔ املسٜٓهه١
يكًتِٗ ْٚكل أغًختِٗ أ ٚؼبكٌ اشب٬ف ٚايٓعاع بِٗٓٝي أٜ ٚطتس بعههِٗ
عههٔ اٱغههّ٬ي أٜٚبعههث ؾههاط َههٔ املههَٓ٪ني يًهؿههاض ًههب أَههإي ٚيهههِٓٗ
ٜؿا  ٕٛ٦بايٓيب ضبُس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ٚاملهَٓ٪ني ٜتكهس ٕٚهلهِ
خاضج املسٚ ١ٜٓقبٌ إٔ ٜكًٛا ايٗٝاي ٚنٌ ؾطز َٔ املَٓ٪ني ٜعؿهل ايؿهٗاز٠ي
ٜٚؿتام يًكا ٤اهلل عع ٌ ٚي  ٫ٚؽباف غٛٝف ايهؿاض.
يكس بعثا َعطن ١بسض ٚإْتكاض املػًُني ؾٗٝا بؿهٌ ْٚعُ َٔ ١اهلل ايععّ
يف ْؿٛؽ املػًُني عً  ٢ازبٗاز ٚايٝكني بايػًبٚ ١ايعؿط يف َعطن ١أحسي ٚيهٔ
ٖصا ايٝكني مل ٪ٜز إىل ايتؿطٜط بايٛظا٥ـ ازبٗاز١ٜي ٭ْ٘ ؾطع اشبؿ َٔ ١ٝاهلل
عههع  ٚههٌ َٗٓٚهها إزضاى املػههًُني يهههطٚض ٠بههصٍ ايٛغههع يف َٝههاز ٜٔايكتههاٍ
يتساضى ايؿاضم ايهبري يف ايعسز ٚايعس ٠بني ايهؿاض ٚاملػًُني.
يصا ؾإ ا يؿطط ايٛاضز يف ٖص ٙاٯ ١ٜبهايتخً ٞبايكه ٚاشبؿهَ ١ٝهٔ اهلل
حا هه ١يًُػههًُنيي ٚغههب ٌٝيتخكٝههل ايعؿههط عًهه ٢ا٭عههسا ٤بٓههع ٍٚامل٥٬ههه١
يٓكطتِٗي ٚيهٔ ملاشا مل تكٌ اٯ :١ٜإ تك ٚا ٚتتكٛا تٓكهطٕٚي ٚازبهٛاب
َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚيكس ا ٤ايٓكط َٔ عٓس اهلل عع َ ٌ ٚع تعسز أغباب٘ ٚنٝؿٝات٘ي
ٜٚتعً ٢يف َعاضى اٱغ ّ٬ا٭ٚىلي بٓع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املػًُني يف ايكتاٍ.
ايثاْْ :ٞع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪ني ضمحٚ ١ربؿٝـ عِٓٗ.
ايثايث :أضاز اهلل عع  ٌ ٚإٔ ٜط ٣املػًُ ٕٛؾهٌ اهلل عً ِٗٝيف َٝازٜٔ
ايكتاٍ يٝعزازٚا إمياْاً.
ايطابعْ :ع ٍٚامل٥٬ه ١يًٓكط َٔ ٠ايث ٛاب ايعا ٌ عً ٢ايك ٚايتك٣ٛي
ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢قاْ ٕٛثابا  ٖٛٚحاملا ؽبؿ ٢ايعبس اهلل عع ٜ ٌ ٚأت ٘ٝاملسز
َٓ٘ غبخاْ٘.
اشباَؼ :إ اهلل عع  ٖٛ ٌ ٚايكه ٟٛايععٜهعي ٚأضاز غهبخاْ٘ إٔ ٜٓهتكِ
باسبل َٔ ايهؿاض ٚاملؿطنني َثًُا اٚ٤ا يٲْتكاّ َٔ املَٓ٪ني بػري حل.
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ايػههازؽ :يف ْههع ٍ ٚامل٥٬ههه ١يٓكههط ٠املههَٓ٪ني ؾهههط هلههِ عًهه ٢اهلساٜهه١
ٚاٱميإ ٚاشبٛف َٓ٘ بايػٝب.
يكس ا٤ا ا٭ٚاَط اٱهل ١ٝإىل ايٓاؽ يٝعاً بًع ّٚاشبؿ َٔ ١ٝاهللي قاٍ

اهلل غبخاْ٘ ر َّبأَُّّيَب اٌنَّبطُ ارَّمٌُا سَثَّىُُْ اٌَّزُِ خٍََمَىُُْ ِِْٓ َٔفْظٍ ًَاحِأذَحٍد()1ي ؾٝت ٛه٘
ا٭َههط با شبؿههَٓ ١ٝهه٘ غههبخاْ٘ إىل ايٓههاؽ يٝع هاً بعههطم ٚاحههسي ثههِ ؽبههتل
املػًُ ٕٛبأٚاَط َهٔ عٓهس اهلل باشبؿهَٓ ١ٝه٘ يف َٛانهع َٛٚانهٝع ٚأحههاّ
َع١ٓٝي ٚبكٝػ ١اٱ ٬م أٜهاً.
 ٚا ٤ا٭َط بهايتكٚ ٣ٛاشبؿهَ ١ٝهٔ اهلل يف ٖهص ٙاٯٜه ١خبكهٛم ايكتهاٍ
ٚعٛز ٠ايهؿاض إىل َٝاز ٜٔاملعطن١ي يٝهٖ ٕٛصا ا٭َط غبباً يتثبٝا اٱميهإ يف
قسٚض املػًُنيي َٚاْعاً َٔ حك ٍٛاشب٬ف ٚايؿكام ٚايٓعاع بٝهِٓٗي قهاٍ

تعاىل ر ًَأَعِْقٌُا اٌٍَّوَ ًَسَعٌٌَُوُ ًَالَ رَنَبصَفٌُا فَزَفْشٌٍَُا ًَرَزْىَتَ سِحيُىُُْ ًَاصْجِشًُاد(.)2

يكس حصضا اٯ ١ٜأع ٙ٬املػًُني َٔ ايتٓاظع ٚاشبكٚ ١َٛزعتِٗ يًكه

يف ٓب اهللي ٚتٓٗ ٢ايٰ ١ٜايص تًٗٝا  ٖٞٚقٛي٘ تعهاىل ر ًَالَ رَىٌُُٔأٌا وَبٌَّأزَِّٓ
خَشَخٌُا ِِْٓ دَِّبسِىُِْ ثَغَشًا ًَسِئَب َ اٌنَّبطِد()3ي عٔ ايتؿطٜط ٚايباطيي ٚإٔ ٜهْٛٛا َثٌ
قطٜـ ايص ٜٔخط ٛا سبُا ١ٜايعريي ؾأتاِٖ ضغ ٍٛأب ٞغؿٝإ  ِٖٚبازبخؿ١
إٔ إض عٛا ؾك س غًُا عرينِي ؾأب ٢أبٚ ٌٗ ٛقاٍ :حتْ ٢كسّ بسضاً ْؿطب
بٗا اشبُٛض ٚتععف عًٓٝا ايكٝإي ْٚاعِ بٗا َٔ حهطْا َٔ ايعطب()4ي قهاٍ

تعاىل ر ًَإِرْ صَََّّٓ ٌَيُُْ اٌشَّْْغَبُْ أَفَّْبٌَيُُْ ًَلَبيَ الَ غَبٌِتَ ٌَىُُْ اٌٌَََْْْد(.)5

()1غٛض ٠ايٓػا.1 ٤
()2غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .46
()3غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .47
( )4ايهؿاف .162/2
()5غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .48
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ؾًُا ععَا قطٜـ عً ٢اشبطٚج يكتاٍ املػًُ ني خؿٝا َٔ نٓاْ١ي ٚنإ
بُٗٓٝا حهطبي ؾتُثهٌ هلهِ إبًهٝؼ يف قهٛض ٠غهطاق ١بهٔ َايهوي ٚنهإ َهٔ
أؾطاف نٓاْ ١يف ٓس َٔ ايؿٝا ني َٚع٘ ضا١ٜي ٚقاٍ ٫ :غايهب يههِ ايٝهّٛ
ٚاْ ٞصبرينِ َٔ بق نٓاْ.١
ؾًُا ضأ ٣امل٥٬ه ١تٓعٍ ْهلي ٚق ٌٝناْا ٜس ٙيف ٜس اسبطث بٔ ٖؿاّي
ؾكاٍ ي٘ اسبطث :إىل أ ٜٔأربصيٓا يف ٖص ٙاسباٍي ؾكاٍ :إْ ٞأضَ ٣ا  ٫تطٕٚي
ؾًُا إْٗعَا قطٜـ ٚبًػٛا َه ١قايٛاٖ :عّ ايٓهاؽ غهطاق١ي ٱضاز ٠أْه٘ أٍٚ
َٔ إْٗعّ ٚنأْ٘ أظٗط عسا ٠ٚنٓاْ ١مبهط ٚنٝسي ؾًُا بًؼ غطاقَ ١ا قاي ٙٛقاٍ:
ٚاهلل َا ؾعطا مبػهرينِ حته ٢بًػهتق ٖهعميتهِي ؾًُها أغهًُٛا عًُهٛا أْه٘
ايؿٝاإ.
ٚيف اسبسٜثَ :ا ض ٟ٩إبًٝؼ َٜٛاً أقػط  ٫ٚأزحط  ٫ٚأغٝغ َٔ ٜهّٛ

عطؾ ١مل ٜط َٔ ْع ٍٚايطمح ١إَ ٫اض ّٜٛ ٟ٩بسض(.)1

يكس ناْا خؿ ١ٝاملَٓ٪ني َٔ اهلل غبباً يبعهث ايؿهعع ٚاشبهٛف يف ْؿهٛؽ
ايهؿاضي َٚكسَ ١نطمي ١يٓع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪نيي ٚذبكٝل ايٓكط ٚايػًب١
عً ٢ايهؿاض ٚاملؿطننيي ٚظٗهٛض اٱغه ّ٬قٜٛه ًا تؿهع أْهٛاض ٙبػه٬ح ايكه
ٚايتك٣ٛي يتبكَ ٢كاحب ١يًُػًُني يف حٝاتِٗ اي.١َٝٛٝ

لاًىى "الصلح تني ًصول المسآى واملالئ"ح"
َا إٔ ٖبط آزّ عًٝه٘ ايػه ّ٬إىل ا٭ضم إٚ ٫بهسأ ْهع ٍٚايهٛح ٞعًٝه٘ي

ٚايصٜ ٟسٍ بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعًْ ٢ع ٍٚامل٥٬ه ١ب٘ي ٚقٝاَِٗ بتبًٝؼ آزّ عً٘ٝ
ايػ ّ٬إش أْ٘ أْ ٍٚيب َٔ أْبٝها ٤اهلل يف ا٭ضمي ٚإغهتُط امل٥٬هه ١بهايٓعٍٚ
عً ٢ا٭ْبٝا ٤بايٛحٚ ٞايتٓعٚ ٌٜاٱضؾاز إىل غهبٌ ايتكهٚ ٣ٛأزا ٤ايؿهطا٥ض
ٚايعبازاا يتتػؿ ٢أٌٖ ا٭ضم بطناا ايػُا.٤

()1ايهؿاف .163/2
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ٜٚهْ ٕٛع ٍٚامل٥٬ه ١ضؾخ َٔ ١ضؾخاا ْؿذ ايطٚح يف آزّي ٚؾهاٖس ًا
عً ٢عسّ إْكااع قً ١آزّ ٚشضٜت٘ بايػُاٚ ٤أٖهٌ ازبٓهٚ ١يههٔ ٖهص ٙايكهً١
خاق ١با٭ْبٝاٚ ٤أتباعِٗ ٭ٕ ايسْٝا زاض إَتخإ ٚإبت.٤٬
ٜ َٔٚعطم عٔ شنط اهللي ٚؽبتاض ايهؿط ٚازبخٛز ؼبطّ ْؿػ٘ َهٔ ْعُه١
ْع ٍٚامل٥٬ه ١بإختٝاضٙي َٚع إٔ اهلل عع  ٌ ٚغق عٔ ايعاملني ؾاْ٘ غبخاْ٘
ٜتههٛزز إىل ايٓههاؽ يٝعههاً بٓههع ٍٚامل٥٬ههه ١إىل ا٭ضمي ؾًههٝؼ يف ْههعٚهلِ
بايٛحٚ ٞايتبًٝؼ ٚعبُٖٛا إ ٫اشبري ارضي ٚايسع ٠ٛاملتعسز ٠يٲميإي ٖٛٚ
ضمحههَ ١تكههً ١يًٓههاؽ يٝع هاً إش ٜعٜههس ْههع ٍٚامل٥٬ههه ١املههَٓ٪ني إمياْ هاًي ٚؾٝهه٘
زع٠ٛيٲغّ٬ي ٚحث عًْ ٢بص ايهؿط ٚازبخٛز.
ٖٚصا ايٓع ٍٚآ َٔ ١ٜآٜاا اهلل عع  ٌ ٚتًذ عً ٢ايٓاؽ يٝعاً بايتهسبط
يف خًكِٗ ٚعًٖ ١صا اشبًلي َٛٚاظ ٜٔاي ّٛٝاٯخطي ٚأٖٛاٍ اسبػهاب ٜهّٛ
ايكٝاَ.١
ٚقس ؾهٌ اهلل عع  ٌ ٚايٓيب ضبُهساً قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ عًه٢
ا٭ْبٝا ٤ايػابكنيي ٚؾطّؾ٘ ٚاملػًُني بايٓع ٍٚاملتعسز ي ًُ٥٬ه١ي ٖٚصا ايتعسز
ٜؿٌُ املٛنٛع ٚايعسز َٚاٖ ١ٝايؿعٌ ٚا٭ثطي ؾًهِ ٜٓهعٍ ًَهو ٚاحهس ؾكهط
يًٓكط٠ي ٚمل ؽبتل ْع ٍٚامل٥٬ه ١بٗ٬ى ايهؿهاض نُها يف قه ّٛيهٛط ْٚهعٍٚ

 ٌٝ٥هل٬نِٗي بٌ ا ٤آ٫ف َٔ امل٥٬هٚ ١عً ٢عبهَ ٛتههطض يٓكهط٠
ايهٓيب ضبُههس قهً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغهًِ ٚايههص ٜٔآَٓهٛا بٓبٛتهه٘ ٚإسبههام
اهلعمي ١بايهؿاض.
 َٔٚاٯٜاا إٔ امل٥٬ه ١مل ٜٓعيٛا يًٓكط ٠إ ٫بعس إٔ ْعٍ ؾاط َٔ ايكطإٓ
إغتباْا َع٘ ْب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚدبًا َعععاته٘ يًٓهاؽ
يٝعاًي ٚقاّ ايهؿاض بايتعطأ ٚايتعسٟي ٚظحؿا بايػ٬ح يكتٌ ايٓيب ضبُهس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملَٓ٪ني.
ٚنإ املَٓ٪ه ٕٛقًهٚ ١أشيه١ي ٚيهٝؼ هلهِ ؾ٦ه ١شاا عهسز ٚعهس٠ي أَ ٚهسز
ضبتٌُ َٔ غريِٖي ؾكس بطظ اٱميإ نً٘ يًهؿط ٚايؿطى ٚايه٬يَ ١طٚ ٠احس٠ي
ٚخًـ قطٜـ أَِ َٔ املؿطنني ٚايهؿاض ٚأعسا ٤اٱغ ّ٬ايص ٜٔأقطٚا عً٢
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ازبخٛز ٚأضازٚا ٚأز اٱغُ ٚ ّ٬ؼ املعععااي  ٚػٝإ ايؿػازي ٚإؾاع١
اٱؾػاز يف ا٭ضم ٚحطَإ ا٭ ٝاٍ اي٬حك َٔ ١عباز ٠اهللي ٚحاٚيٛا غًل
اياههطم ايههص تهه٪ز ٟإىل ازبٓهه١ي ٚأبهه ٢اهلل عههع  ٚههٌ إ ٫إٔ تبكههَ ٢ؿتٛحهه١ي
مبكسٚض نٌ اٱْػإ شنطاًأ ٚأْث ٢ايػع ٞؾٗٝا ٖطٚيٚ ١عسٚاً َٚؿٝاً.
ٚيٝؼ َٔ ْب ٠ٛبعهس ْبه ٠ٛضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ؾٗه ٛخهامت
ايٓبٝنيي ٚإعبكطا ايهسع ٠ٛإىل ازبٓه ١باٱغهَٚ ّ٬باز٥ه٘ ٚأحهاَه٘ ٚايعُهٌ
بػٓٔ ايكطإٓ َٚا ؾَ َٔ ٘ٝػا ٌ٥اسبٚ ٍ٬اسبطاّ.
ؾععٌ اهلل عع ٚ ٌ ٚاق ١ٝي٘ َ٥٬ه ١ؼبؿعٚ ْ٘ٛايعٌُ بأحهاَ٘ َٚػاً٘٥ي
ؾًٝؼ َٔ نتاب مساْ ٟٚعٍ َ٥٬هٜ ١صب ٕٛعٓ٘ ٚعٔ ايٓيب ايصٜ ٟتًكا ٙسبني
متاّ ْعٚي٘ إ ٫ايكطإٓ ؾُٔ اٯٜاا إٔ امل٥٬هْ ١عيٛا سبؿغ نٌ َٔ:
ا٭ :ٍٚايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚزؾع ٚنٝهس ايهؿهاض عٓه٘ي
ٚايص ٜٔاٚ٤ا يكتً٘.
ايثاْ :ٞايص ٜٔآَٓٛا ٚقهسقٛا بطغهاي ١ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ.
ايثايث :آٜاا ايكطإٓ ايص ْعيا ٚايص غت ٓعٍ بعهس َعطنه ١بهسض ٚأحهسي
َٗٓٚا ٖص ٙاٯ ١ٜايهطمي.١
ايطابعَ :ؿاٖ ِٝاٱميإي ٚنطٚض ٠بكاٗ٥ا يف ا٭ضم.
يكس عٌ اهلل عع  ٌ ٚاسبٝا ٠ايسْٝا زاضاً يٓع ٍٚضمحت٘ ٚضأؾته٘ بايٓهاؽ
ٚإ ناْا ضب ً٬يٲَتخإ ٚاٱبت ٤٬إش تكاحب ايطمح ١اٱبت٤٬ي  ٫ٚتٓؿو
عٓ٘ي ٚيٝؼ َٔ تعاضم بُٗٓٝا.
 ٚاْ ٤ع ٍٚامل٥٬ه ١يٝهَ َٔ ٕٛكازٜل ايطمح ١اٱهل ١ٝباملَٓ٪ني ٚايٓاؽ
يٝعاً يف ايسْٝا ٚإىل  ّٜٛايكٝاَ١ي ٚؾ ٘ٝإخباض مسا ٟٚبأْ٘ يٝؼ زبُاع ١قً١ًٝ
َٔ نؿاض قطٜـ ٚ َٔٚا ِٖ٫إٔ ٜػّٝطٚا يف َاٖٚ ١ٝغاٜاا ايٛ ٛز اٱْػهاْٞ
يف ا٭ضمي ٚيههع ّٚإعُاضٖهها بايعبههازٚ ٠ايكهه٬ح ٚايت كههٚ ٣ٛبعههس إٔ ْههعٍ
ٝ٥ههٌ بههايكطإٓ عًهه ٢ايههٓيب ضبُههس قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ ْههعٍ اٯف
امل٥٬ه١ي ٚيف ْعٚهلِ :ٙٛ ٚ
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ا٭ :ٍٚتكسٜل ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل.
ايثاْ َٔٚ :ٞنإ ٜطٜس آ ١ٜحػ ١ٝؾإ ْع ٍٚامل٥٬ه ١آ ١ٜحػ ١ٝعكً.١ٝ
ؾٗ ٛآ ١ٜحػ ١ٝ٭ٕ ايؿطٜكني ضأٚا ٚحػٛا بامل٥٬ه١ي ٚأَا عكً ١ٝؾإ آثهاض
ْع ٍٚامل٥٬ه ١باق ١ٝإىل  ّٜٛايكٝاَ١ي  ٚا ٤تٛثٝك٘ بٗص ٙاٯ َٔ ١ٜايكهطإٓ َٚها
نإ املػًُ ٕٛبكًتِٗ قازض ٜٔعً ٢ذبكٝل ايٓكط ٚايػًب ١عً ٢ايهؿاض ي ٫ٛإٔ
َّٔ اهلل عع  ٌ ٚعً ِٗٝباملسز ايػُا.ٟٚ
ٚتبني ٖص ٙاٯٜه ١ععُهَٓ ١عيه ١ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ
ٚايكطإٓ عٓس اهلل عع ٌ ٚي ٚؾعع امل٥٬هْ ١اقط ٜٔهلُاي َٚسزاً يًص ٜٔآَٓٛا
ٚقسقٛا بُٗاي يٝه ٕٛعا ٤يًُػًُني عً ٢إمياِْٗ بامل٥٬هٚ ١أِْٗ عبٝس هلل
عع ٜ٫ ٌ ٚؿعً ٕٛإَ ٫ا ٜأَطِٖ اهلل ب٘.
يكس ْعٍ ايكهطإٓ ظبَٛه ًا َٚتؿطقه ًا يف ثه٬ث ٚعؿهط ٜٔغهٓ١ي َٓٚه٘ َها ْهعٍ
حبػب أغباب ٚٚقا٥ع ٚأغَٓٚ ١ً٦اغهب١ي َٓٚه٘ َهٔ غهري َٓاغهب ١يٝهه ٕٛآٜه١
يًعاملنيي ٚيكهس إَتهاظ ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ عهٔ ا٭ْبٝها٤
اٯخههطَ ٜٔثههٌ َٛغههٚ ٢زاٚز ٚعٝػهه ٢عًهه ِٗٝايػهه ّ٬٭ْٗههِ نههاْٛا ٜكههطإٔٚ
ٜٚهتب ٕٛؾٓٝعٍ عً ِٗٝايهتاب زؾعٚ ١احس.٠
أَا ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾهإ أَٝهاًي ؾٓهعٍ عًٝه٘ ايكهطإٓ
عً ٢ؾرتاا ٚغٓٛاا عسٜس ٠يٝخكٌ ايتًكني ٚايتٚ ٠ٚ٬اسبؿهغ َٓه٘ َٚهٔ قبهٌ
املَٓ٪نيي باٱناؾ ١إىل َا ؾ َٔ ٘ٝأحهاّ ايٓاغذ ٚاملٓػٛر ٚصب ٧ايٓاغذ تايٝاً.
ٚيف ْع ٍٚايكطإٓ ظبَٛاً ضمح ١بايٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ
ٚاملػًُني ايص ٜ ٜٔسخً ٕٛاٱغ ّ٬ؾٝأت ٕٛيًٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ يٝؿٗسٚا ْع ٍٚايٛحَٚ ٞا ٜكهٝب ايهٓيب َهٔ ايههطب ٚايعٓها ٤غهاع١
تًكٚ ٘ٝإىل إٔ ٜٓؿكٌ عٓ٘ ايٛحٜٚ ٞػازض ٙاملًوي أَا امل٥٬ه ١ؾكس ْعيٛا زؾع١
ٚاحسٚ ٠يف َٝاز ٜٔايكتاٍ يًسؾع عٔ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِ
ٚيٝػتُط ْع ٍٚآٜاا ايكطإٓي ٚأحهاّ ايؿطا٥ض ٚاملعاَ٬ا َٚا ٜكًذ ايٓاؽ
يف أَٛض زٚ ِٜٗٓزْٝاِٖ إىل  ّٜٛايكٝاَ.١
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يصا ميهٔ إعتباض ْع ٍٚامل٥٬ه ّٜٛ ١بسض ٚأحس ٚحٓني بأْ٘ َسز يًكهطإٓي
ٚعهه ٕٛمسهها ٟٚيتثبٝهها آٜاتهه٘ يف ايٓؿههٛؽ ٚبكاٗ٥هها يف ا٭ضم غههاملَ ١ههٔ
ايتخطٜههـي ؾٗههِ مل ٜٓعيههٛا يٓكههط ٠املههَٓ٪ني ؾكههط بههٌ ْعيههٛا يٓكههطٚ ٠حؿههغ
ٚغ ١َ٬ايكطإٓ ٚيٝتِ املػًُٚ ٕٛاملػًُاا ٖصا ايؿعٌ بتعاٖس ايكطإٓ ضمسه ًا
ٚتٚ ٠ٚ٬حهُاً.
يكس إقرتح نؿاض قطٜـ عً ٢ايٓيب ضبُس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ إٔ

ٜٓعٍ َع٘ ًَو ضؾساً ي٘ي َٚكهسقاً يف ضغهايت٘ نُها ٚضز يف قٛيه٘ تعهاىل رٌَأٌْالَ
أُٔضِيَ إٌَِْْوِ ٍََِهٌ فََْىٌَُْ َِقَوُ َٔزِّشًاد(.)1

ؾعا ّٜٛ ٤بسض ٚأحس يري ٣نؿاض قطٜـ آ٫ف امل٥٬ه ١ضؾساً َٚسزاً يًٓيب
ضبُههس قههً ٢اهلل عًٝههه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ ٚاملهههَٓ٪نيي ٜٚكههاتً ٕٛياههطز ايهؿهههاض
ٚإض اعِٗ خا٥بني إىل َه.١
ؾُٔ َعععاا بعث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٔ َها ٜػهأي٘
ايهؿاض عً ٢غب ٌٝازبسٍ ٚايتخسٟي ٜأت ٞضز ٙآ ١ٜإععاظٚ ١ٜمبا ٜه ٕٛحع١
زاَػههٚ ١بطٖاْ هاً غهها عاًي ٚعكٛبهه ١يًهؿههاض أْؿػههِٗي ٚٚاقٝهه ١يٓههع ٍٚايكههطإٓي
ٛٓ ٚزاً َٔ ايػُا ٤سبؿع٘ ٚإغتُطاض ْعٚي٘ي ٚقتاٍ َٔ حآَ ٍٚع ْع ٍٚآٜات٘.
ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢عع ِٝقسض ٠اهلل عع ٚ ٌ ٚاْ٘ غبخاْ٘ ملا ؾا ٤إٔ ٜٓعٍ
ايكطإٓ ظبً َٛا ؾاْ٘ غهبخاْ٘ ٖٝه ٧ا٭غهباب ٚا٭حهٛاٍ ايهص ذبؿهغ ايكهطإٓ يف
ْعٚي٘ ٚضمس٘ ٚتٚ٬ت٘ي ٚإؾرتى يف ٖصا اسبؿغ امل٥٬ههٚ ١ايهٓيب ضبُهس قهً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملٚ َٕٛٓ٪املػًُ ٕٛيٝعاً.
ْٚعٍ امل٥٬ه ١يٓكط ٠حؿعه ١ايكهطإٓي َٓٚهع ايهؿهاض َهٔ ايتعهس ٟعًهِٗٝ
ٚعً ٢ايكطإٓي ؾكس نإ ٖع ّٛنؿاض قطٜـ عً ٢ايٓبهٚ ٠ٛايكهطإٓ ٚاملهَٓ٪نيي
ؾٓعٍ امل٥٬هَ ١سزاً ٚعْٛاً هلِ.

لاًىى "املدم ًؼوح"

()1غٛض ٠ايؿطقإ .7
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اسبٝا ٠ايهسْٝا ْعُهَ ١هٔ عٓهس اهلل عًه ٢اشب٥٬هل عاَه١ي ٚايٓهاؽ خاقه١ي

ٚؾهٌ َٔ عٓس اهلل عً ٢آزّ ٚشضٜت٘ي ٚقس ٜكهاٍ يف ايهسْٝا أشَٚ ٣ؿهك١
ٚعػط ؾهٝـ تهْ ٕٛعُ١ي ٚازبٛاب أْٗا ٚخري ضبض يًُهَٔ٪ي اَها ايههاؾط
ؾاْٗا إختباضي  ٙٛ ٚ َٔٚايبٚ ٤٬ايعكاب ايعا ٌ ايصٜ ٟصنط ٙبًع ّٚعبهاز٠
اهلل عع ٚ ٌ ٚإ تٓاب َعكٝت٘.
ٚنُا إٔ اسبٝا ٠ايسْٝا بصاتٗا ْعُ١ي ؾإْٗا ٚعا ٤ظَاْ ٞيَ٬تٓاٖ َٔ ٞايٓعِ
ايص ترت ٣عً ٢اٱْػإ يف يْٗٚ ً٘ ٝاضٙي َ َ٘ٓٚا ٜتعًل مبأنً٘ َٚؿطب٘ ٚبسْ٘ي
َٗٓٚا َا ٜتعًهل بأغهباب ايهػهب ٚايعُهٌ ٚايػههٔ ٚحٝها ٠ايعاً٥ه١ي َٗٓٚها
َاؽبل ايعبازاا ٚاٱغتعساز يعامل اٯخط٠ي  ٖٞٚأبٗٚ ٢أععِ ايٓعِ.
ٚقس ا٤ا ْعُ ١بعث ١ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ يتكطٜهب
ايٓاؽ َٔ حههط ٠ايكهسؽي  ٚع ًهِٗ ٜهط ٕٚايهسْٝا ٚنهأِْٗ ٜػههٓ ٕٛؾٗٝهاي
ٚناْا نٌ َعععَ َٔ ٠عععاته٘ ْعُه ١عًه ٢أٖهٌ ا٭ضم عاَهٚ ١املػهًُني
خاق١ي ٚنٌ آ َٔ ١ٜآٜاا ايكطإٓ ْعُ ١تٛيٝس ١ٜتتؿطع عٓٗا ْعهِ نهثري٠ي نُها
أْٗا رب عٔ ْعُ ١أخط ٣حػ ١ٝأ ٚعكً.١ٝ
 ٚا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜايهطميْ ١عُ ١عً ٢املػًُني َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚإْٗا بؿاض ٠ا٭َٔ ٚايػ َٔ ١َ٬ايك ّٛايهاؾط.ٜٔ
ايثاْ :ٞنؿا ١ٜاهلل عع  ٌ ٚيًَُٓ٪ني ٚزؾع٘ يعسٚإ ايهاؾط.ٜٔ
ايثايههث :ؾههٛظ املػههًُني بايكههًَ ١ههع أٖههٌ ايػههُا٤ي ٚتتكههٖ ّٛههص ٙايكههً١
بايٓكطٚ ٠املسز ٚقٗط ايهؿط ٚايهاؾطٜٔي ٚذبتٌُ ٖص ٙايكًٖٛ ٚ ١اً:
ا٭ :ٍٚإعبكاض ايكً ١ب ّٛٝأحس.
ايثاْ :ٞا٤ا اٯٚ ١ٜعساً نطمياً َٔ عٓس اهلل عع ٌ ٚي َٚازاّ ايهؿاض مل
ٜط عٛا ؾإ امل٥٬ه ١مل ٜٓعيٛا ٱْتؿاَٛ ٤نٛع ايٓع.ٍٚ
ايثايث :إغتساَٖ ١ص ٙايكً ١يف َعاضى اٱغ ّ٬ا٭ٚىل.
ايطابع :ايكً ١بني امل٥٬هٚ ١املَٓ٪ني أعِ َٔ إٔ تٓخكط باملعاضى ٚحاٍ
ايكتاٍي بٌ تؿ ٌُ ايٓكط ٚايتأٜٝس يًُػًُني يف أَٛض اسبٝا ٠نًٗا.
ٚايكخٝذ ٖ ٛايطابع ي:ٙٛ ٛ
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ا٭ :ٍٚإٕ اهلل عع  ٌ ٚإشا أْعِ بٓعُ ١ؾاْ٘ ٜ ٫طؾعٗا.
ايثاْ :ٞإٕ ْع ٍٚامل٥٬ه ١ياـ ٚؾهٌ خل اهلل عع  ٌ ٚبه٘ املهَٓ٪نيي
يصا ٚضزا ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايػابك ١خااباً يًَُٓ٪ني.
ايثايث :صب ٧اٯ ١ٜبكٝس ايك ٚايتكٚ ٣ٛنأْٗا تك ٍٛإٕ إحتعتِ إىل املسز
ٚايع َٔ ٕٛامل٥٬ه ١ؾعًٝهِ بايك ٚايتك.٣ٛ
ايطابع :ذبً ٞاملػًُني بايك ٚايتكَ ٣ٛكسَ ١يٓع ٍٚامل٥٬ه١ي يٝؼ عً٢
عب ٛايكه ١ٝايؿط ١ٝي بٌ ٖ ٛؾهٌ ٚياـ َٔ عٓس اهلل عهع  ٚهٌي ٚتعًهِٝ
ٚتأزٜب يًُػًُنيي  ٚعًِٗ ٜتٓعُ ٕٛيف اسبٝا ٠ايسْٝا.
إش إٔ اٱتكاف بايك ٚايتك ٣ٛبصات٘ غعاز٠ي ٪ٜٚز ٟإىل ايػهعاز ٠يف
ايٓؿأتني.
يكس أضاز اهلل عع  ٌ ٚبايؿطط ايٛاضز يف ٖص ٙاٯ ١ٜبعث ا٭ٌَ يف ْؿٛؽ
املػًُني يتخكٝل ا٭َٛض اشباضق ١يًعاز ٠بؿهٌ اهللي َٚا ٜٓعِ به٘ َهٔ املهسز
عًِٗٝي ٚنٌ َسز ٚعٜ ٕٛأت ٞيًُػًُني ْٖ ٛعُ.١
 ٚا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜبأمسٚ ٢أععِ َسزي مما ٜسٍ عً ٢أْٗا تتهُٔ ْعُه١
َٔ أععهِ ايهٓعِ عًه ٢املػهًُني ٚأٖهٌ ا٭ضم يٝعهاًي يكهس نهإ يف املهسز
املًهٛت ٞظبا ٠ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚزٚاّ اٱغّ٬ي ٚغبا١
ٚغعاز ٠املػًُنيي ٚنؿا ١ٜحػهس ٚؾهط ا٭عهساٚ ٤مشاته ١غهري املػهًُني ممهٔ
ٜ٫ط  ٕٛاشبري يٲغ.ّ٬
ؾٗص ٙاٯ ١ٜإؾطاقَ ١باضنْٚ ١عُ ١زا ١ُ٥تكاحب املػًُني يف َهٛا ٗتِٗ
يك ٣ٛايهؿطي يٝكبخٛا يف َأَٔ ٚغ َٔ ١َ٬نٝس ايهؿاضي ؾ ٬ؽبؿُِّٖٗ ٕٛ
باهلع ّٛعً ٢املػًُنيي ٭ٕ ٖص ٙاٯٜه ١أؾهازا امل٬ظَه ١بهني عهٛز ٠ايهؿهاض
يًكتاٍ ٚبني ْع ٍٚامل٥٬هَ ١سزاً.
ٖٚص ٙامل٬ظَ ١بصاتٗا ْعُ ١ععٚ ١ُٝترتؾذ َٓٗا ْعِ أخط ٣بًخاظ إَهإ
ْع ٍٚامل٥٬ه ١عٓس حا  ١املػًُني يًٓكطٚ ٠عٓس ايسعاٚ ٤ايتهطع إىل اهلل عع
ٌ ٚي باٱناؾ ١إىل ْعُ ١أخط ٖٞٚ ٣إٔ املهسز اٱهله ٞأعهِ ٚأنه َهٔ إٔ
ٜٓخكط بٓع ٍٚامل٥٬ه.١
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ٚهلل ٓٛز يف اهلٛاٚ ٤املاٜ ٤ؿعًَ ٕٛاٜؿعً٘ امل٥٬ه١ي ٚشاا اهلٛاٚ ٤ايطٜذ
ٚاملاٚ ٤عبٖٛا تهٛٓ ٕٛزاً أٜهاً ؾٗ ٞيٝػا أٚع ١ٝيًعٓٛز ؾكطي بٌ إٔ اهلل
عع ٜ ٌ ٚأَطٖا إٔ تأت ٞعً ٢ايهؿاض ٚتبعث ايؿهعع ٚاشبهٛف يف ْؿٛغهِٗي

ٚتًـ أَٛاهلِي ٚيهٔ املسز بامل٥٬هْ ١عُ ١هلا خكٛقهٚ ١ٝأثهط ععهِٝي
ٚحطظ ٚٚاق ١ٝيًهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ٚاملهَٓ٪ني َهٔ نٝهس
ايهؿاض ٚاملؿطنني.
ٚنإ امل٥٬هٜ ١عًُ ٕٛأْ٘ ببعث ١ايٓيب ضبُس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ

غٓٝعي ٕٛإىل ا٭ضم يٓكهطت٘ ْٚكهط ٠أتباعه٘ املهَٓ٪ني ايهصٜ ٜٔتكهؿٕٛ
بازبٗاز يف غب ٌٝاهللي ٚاشبؿ َ٘ٓ ١ٝيف ايػط ٚايع.١ْٝ٬
 َٔٚتًو اشبكٛقه ١ٝإٔ ٖهص ٙايٓعُه ١ها٤ا يًُهَٓ٪ني ٖٚهِ يف أؾهس
اسبا  ١إىل املسز ٚي ٛعً ٢عب ٛا٭ؾدام ٚا٭ؾطاز ايكًًٝنيي ٭ٕ املسز ٜؿٝس
تهثري ايػٛازي ٚاملٛاغا٠ي ٚايس٫ي ١عً ٢إٔ املَٓ٪ني عً ٢حلي ٛ ٚٚز َهٔ
ٜٓكطِٖ يف غاع ١ارٓه١ي ؾعها ٤املهسز عًه ٢عبه ٛزؾعهٚ ٞععهٚ ِٝقهس ٜتاًهع
اٱ ْػإ إىل باب ٜ ١ٗ ٚط  ٛإٔ ٜأتَٗٓ ٘ٝا ضظم ْٚؿع ز ٕٚس.٣ٚ
ٚيهٔ ٜأتٝه٘ ايهطظم ٚايٓؿهع َهٔ ٗه ١أخهط٣ي َٚهٔ حٝهث  ٫ؼبتػهبي
ٚمبكساض ٜؿٛم َا ٜط ٙٛي أَا بايٓػب ١يكً ١اٱْػهإ َهع اهلل عهع  ٚهٌ ؾهإٕ
ا٭َههط طبتًههـ إش ٜت ٛهه٘ ايعبههس بايههسعاٜٚ ٤كههًذ حايهه٘ ٚؾههأْ٘ ؾٝأتٝهه٘ اشبههري
ٚايؿهٌ َٔ عٓ س اهلل يف املٛنٛع ايص ٟغأٍ ؾ ٘ٝأ ٚيف غهريٙي ٚمبها ؾٝه٘ ْؿعه٘
َٚكًخت٘ي ٚيٝؼ َٔ حس يؿهٌ اهلل.
ٚتسٍ عًٖ ٘ٝص ٙاٯ ١ٜعً ٢إٔ املسز َٔ ايػُاْ ٤عُ ١عع ٫ ١ُٝرباط عً٢
أٖٚاّ ايبؿطي يته ٕٛؾاٖساً عً ٢إنطاّ اهلل يًُػًُنيي ٚزع ٠ٛايٓاؽ يٝع ًا
يٲقتساٚ ٤اٱيتخام باملٗا طٚ ٜٔا٭ْكاض يف تكسٜل ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاشبطٚج يًكتاٍ ذبا ضاٜت٘ يف غب ٌٝاهلل.
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يكس أْعِ اهلل عع  ٌ ٚعً ٢ايٓاؽ بػ ٌٝاهلساٚ ١ٜايطؾازيٚتأت ٞاٯٜاا
ٚاي اٖني ايساي ١عًٛ ٚ ٢ب عباز ٠اهلل َٔ ايػُا َٔٚ ٤ا٭ضم  َٔٚشاا

ايٓؿؼ اٱْػاْ ١ٝنُا يف قٛي٘ تعاىل ر عَنُشِّيُِْ آَّبرِنَب فِِ آفَبقِ ًَفِِ أَْٔفُغِيُِْد()1ي

ٚيٝؼ َٔ حكط يًعٗاا ٚا٭غباب ايص تأتَٗٓ ٞا اٯٜااي َٗٓٚا َا ٜهٕٛ
أَطاً عطنٝاً  ٚاض٥اًي نُا يف ظحـ قطٜـ يٛأز اٱغّ٬ي ؾًكس ا ٤ايكهطإٓ
بتخطٚ ِٜأز ايبٓااي ٚحطَ ١قتًٗٔي  ٫ٚضاز ٭َط اهلل.
 ٚا ٤ايهؿاض يًكها ٤عً ٢اٱغ ّ٬يف أٜاَ٘ ا٭ٚىل ؾتكس ٣هلِ املَٕٛٓ٪
ذبا ضا ١ٜضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِ بعهسز ٚعهس ٠قًًٝه١ي تٓهعٍ
امل٥٬هَ ١هٔ ايػهُا ٤يٓكهطتِٗ يف آٜه ١مل ٜؿهٗس أٖهٌ ا٭ضم َثًهٗاي يٝؿهٛظ
املػًُ ٕٛبٗص ٙايٓعُ١ي ٚتهٚ ٕٛثٝك ١مسا ١ٜٚتسٍ عً ٢تؿه ًِٗٝعً ٢ا٭َِ
ا٭خط٣ي ٚتسع ٛايٓاؽ يسخ ٍٛاٱغّ٬ي  ٚطز أغباب ايؿو ٚايطٜهب يف
ْب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
 َٔٚاٱععاظ يف آٜه ١املهسز املًههٛت ٞأْٗها متٓهع َهٔ ايػهطٚض ٚتهسؾع ايػؿًه١
ٚايتؿطٜطي ؾكس ٜتهٌ ايٓاؽ عً ٢ايٓعِ ٜ ٫ٚعًُ ٕٛيسْٝاِٖ ٚآخطتِٗي ؾعا٤ا
ٖص  ٙاٯ ١ٜبكٝس ايك ٚايتك ٣ٛيٝخاؾغ املػًُ ٕٛعً ٢املٓعي ١ايطؾٝع ١ايص ْايٖٛا
بني ا٭َِ ببعث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإتباعِٗ ي٘.
يكس نإ خطٚج ايكخاب ١إىل َعطن ١أحسي زي ً٬ٝعً ٢إحطاظِٖ َطاتب
ايك ٚايتك٣ٛي ؾ ٬ربطج ؾ ١٦قً ١ًٝيًكتاٍ يف غب ٌٝاهلل َٛٚا ٗ ١ؾ ١٦نهبري٠
َٔ ايهؿاض إ ٫بايك ٚايتك.٣ٛ
ؾإ قًا َازاّ املػًُ ٕٛخري أَ١ي ؾًُاشا ِٖ أشيٚ ١ؾ ١٦قً ١ًٝيف َعطن١
بسض ٚأحسي ٚحؿطٚا خٓسقاً ح ٍٛاملس ١ٜٓيف َعطن ١ا٭حعابي ٚازبٛاب َهٔ
:ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚنإ اٱغ ّ٬يف أٜاَ٘ ا٭ٚىلي ٚامل َٕٛٓ٪قً.١
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ايثههاْ :ٞتههسٍ قًهه ١عههسز املػههًُني عًهه ٢إْتؿههاض  ٚػٝههإ َبههاز ٨ايهؿههط
ٚايه٬ي ١بني ايٓاؽي ٚاسبا  ١ايٓٛع ١ٝايعاَ ١يٲغ.ّ٬
ايثايث :أثط ٚأنطاض َا ٜثري ٙأٌٖ ايؿو ٚايطٜب يف ْب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚضبا٫ٚتِٗ قس ايٓاؽ عٓٗا.
ايطابعٖٝ :بٚ ١غا ٠ٛأقااب ايهؿط ٚايه٬ي١ي ٚخؿ ١ٝايٓاؽ َٔ زخٍٛ
اٱغ ّ٬خٛؾاً َِٓٗ.
ؾعا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜيسع ٠ٛاملػًُني شبؿ ١ٝاهلل عهع  ٚهٌي ٚإربهاش ايكه
غ٬حاً ملٛا ٗ ١ايهؿاضي إش إٔ ٚضٚز ايك يف اٯ ١ٜبًػ ١ايؿطط زيٝهٌ عًه٢
أْ٘ أَط ٛ ٚزٚ ٟيٝؼ عسَٝاًي ؾًٝعّ املػًُني ايػهع ٞإيٝه٘ي ٚإربهاش ٙغهع١ٝ
َٚكسَ ١يٓع ٍٚامل٥٬ه.١
ٚبايك ه ٚاي تكههٜ ٣ٛههسؾع ايههٚ ِٖٛايؿههو ايههصٜ ٟػههبب٘ ايتبهها ٜٔبههني قًهه١
املَٓ٪ني ٚنثط ٠ايهاؾطٜٔي ٚتًو آ ١ٜيف ايؿطا٥ط ايهص ٜتؿههٌ بٗها اهلل عًه٢
املػههًُنيي إش أْٗهها تتهههُٔ إقهه٬حِٗ ٭زا ٤ايٛظهها٥ـ ايعبازٜهه١ي ٚقههطف

ايهطض ايصٜ ٟأت َٔ ٞا٭عسا٤ي  َٔ ٖٛٚعَُٛاا قٛي٘ تعاىل رٌَْٓ َّضُشًُّوُُْ
إِالَّ أَرًٍد(.)1

ؾإْتؿا ٤ايهطض ٚايؿط َٔ ايهؿاض ؼبكٌ َٔ  ٙٛ ٚعسٜسَٗٓ ٠ا ايعكهُ١
ايصات ١ٝعٓس املػًُني َٔ نٝس َٚهط ا٭عسا ٤بهايتخً ٞبايكه ٚتًكه ٞا٭ش٣
اعهه ١هلل عههع  ٚههٌ ً ٚب هاً ملطنههات٘ي يٝعتُههع ؾٝهه٘ ايك ه ٚايتكههَ ٣ٛع هاًي
ٜٚتساخ ٕ٬يف ايؿعٌي ٚيهٔ ٜرتتب ايثٛاب عً ٢نهٌ ؾهطز َُٓٗها عًه ٢عبهٛ
َػتكٌ.
اشباَؼ :مل ٜبل امل َٕٛٓ٪قًه ١أثٓها ٤املعطنه ١بهٌ ْهعٍ امل٥٬هه ١يٓكهطتِٗ

يٝهٝ ٕٛـ املػًُني يف ايٛاقع أن ٚأقٝ ٣ٛـ يف تأضٜذ ايبؿهط١ٜي
ؾًٝؼ َٔ ٝـ يف ايتأضٜذ أقَِٗٓ ٣ٛي ٚيٝؼ َٔ ٝـ نُٔ ايٓكط
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ٚايػًب ١يف املعطنَ ١ثًُا نُٓ٘ املػًُ ٕٛيف بسض ٚأحس َٚعاضى اٱغّ٬
ا٭ٚىل.
ٚتًو آ ١ٜتسٍ عً ٢إٔ املػًُني خري أَه ١أخط ها يًٓهاؽ بكهٚ ٠ٛنثهط٠
ٝؿِٗي ٚإْؿطاز ٙبٗ ١٦ٝخاق ٖٞٚ ١تهٛٓ َٔ ْ٘ٛز َٔ ا٭ضم ٛٓ ٚز َٔ
ايػههُا ٤ػبُعٗههِ اٱميههإ  ٚاعهه ١اهللي ٚازبٗههاز يتثبٝهها نًُهه ١ايتٛحٝههس يف
ا٭ضم.
إش إٔ امل٥٬ه ١مل ٜأتٛا يٓكط ٠املػهًُني ؾكهط بهٌ هاٚ٤ا يًعٗهاز نهس
ايهؿط بعس إٔ إغتؿخٌ أَطٙي  ٚػ ٢أضباب٘ي ٚدباٖطٚا بايؿعٛض ٚايؿػهٛمي
ٚحاضبٛا املَٓ٪ني ٚمل ٜرتنٚ ِٖٛؾأِْٗ يف عباز ٠اهلل ٚإتباع ْب ٘ٝضبُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ٚيٝتخً ٢امل َٕٛٓ٪بًباؽ ايك ٚايتك٣ٛي ٚؼباؾعٛا عًَ ٢طتب ١خري أَ١
ايص ْايٖٛا بايتكسٜل بٓب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ٚغهط غهٝاز٠
أؾهاض ايهؿط ٚايه٬ي١ي ؾههٌ َػهًِ آَهٔ بٓبه ٠ٛضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ ٖ ٛأَ ١يف اشبريي  ٚا ٤إمياْ٘ ثٛض ٠عً ٢ايهؿط ٚأقااب ايؿطىي ٖٚصا
اٱميإ أؾس َٔ ايػٝـ ٚايػ٬ح اسباز ايصٜ ٟؿٗط ب ٘ ٛايعس ٚإش إٔ ايػٝـ
غ٬ح َتخسي أَا إميإ نٌ ؾطز َٔ املػهًُني ايػهابكني ا٭ٚيهني ؾاْه٘ غه٬ح
إعب٬يَ ٞتعسز َ ٘ ٛيهٌ ناؾط ٚيًهؿط ٚايؿط ٚايه٬ي.١
ٚتًو خكٛق ١ٝتٓؿطز بٗا خري أَ١ي َ َٔ ٖٛٚكازٜل خطٗ ٚا يًٓاؽ
بإٔ ٜه ٕٛامل َٔ٪ايٛاحس حطباً عً ٢ايه٬ي١ي ٚزاعٝاً إىل اهلل يف ظَإ تػٛز
ؾ َ ٘ٝؿاٖ ِٝايهؿط ٚايه٬ي١ي إٕ إْتكاض ٚثباا املػًُني يف َعطن ١بسض ٚأحس
ٚاشبٓههسمي ٚخههطَٗٓ ِٗ ٚهها غههري َػًههٛبني بههاب ؾتخهه٘ اهلل يًٓههاؽ يههسخٍٛ
اٱغّ٬ي ٚؾ ٘ٝربؿٝـ عِٓٗي ٚؾهذ يًهؿط ٚايهاؾطٜٔي ؾهإ نثري َٔ ايٓاؽ
َرتزز ٜٔيف زخ ٍٛاٱغّ٬ي ٚخا٥ؿني َٔ باـ قطٜـ ٚأشٜٗ ٣هٛز املسٜٓه١
ً ٚ ٚني َٔ ايعٛاقب ٚزٚض ٠ايٛقا٥ع.
ٚقاض ْكط املَٓ٪ني ٚخطٚج ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ غامل ًا
َٔ املعاضى حع ١عً ٢ايٓاؽ يف يع ّٚذبس ٟايهؿاض ٚازبٗاي١ي ٚتهطى عبهاز٠

َعامل اٱميإ ج79/
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ا٭ٚثإي ا٭َط ايصٜ ٟػتًعّ ذبً ٞاملَٓ٪ني ا٭ٚا ٌ٥بايك ٚايتك ٣ٛيٝهْٛٛا
ا٭غ ٠ٛيف تكٝس املػً ُني ازبسز بايك ٚايتك٣ٛي ٚيٝكتبػٛا َهِٓٗ ا٭خه٬م
اسبُٝس٠ي ٜٚسضنٛا إٔ اٱغ ّ٬عكٝسَٗٓٚ ٠ج ٚعبازٚ ٠ق٬ح زا.ِ٥
ٚايك ه ٚايتكههٚ ٣ٛاقٝهه ١يًُههَٓ٪ني َههٔ نٝههس ايهؿههاضي ٚغههبب زبههصبِٗ
يٲغههٚ ّ٬عههسّ بكهها ِٗ٥أعههسا٤ي ٖٚههَ ٛههٔ قههؿاا خههري أَهه ١بايػههَ ١َ٬ههٔ
ا٭عسا٤ي  ٚعًِٗ أقخاباً ََٓ٪نيي ٚايٓعا َٔ ٠ايهؿاض َٚا نإ ؼبكهٌ يف
ا٭َِ ايػابك َٔ ١قتٌ ا٭ْبٝا.٤
عٔ إبٔ عباؽ إ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ي ١ًٝأغط ٟبه٘
ضآ  ٣ظنطٜا يف ايػُا ٤ؾػًِي ؾكاٍ ي٘ ٜ :ا أ با ؼبٝه ٢خ ْهَ ٞهٔ قتًهو نٝهـ
نإي ٚمل قتًو بٓ ٛاغطاٌٝ٥ي قاٍٜ :ا ضبُس إ ؼبٝه ٢نهإ خهري أٖهٌ ظَاْه٘
ٚنإ أيًِٗ ٚأ قبخِٗ ٗ ٚاً ٚنإ نُا قاٍ اهلل غٝساً ٚحكٛضاً ٚنإ ٫
ؼبتاج إ ىل ايٓػا ٤ؾٜٗٛت٘ اَطأًَ ٠و بق إغطاٚ ٌٝ٥ناْا بػ ١ٝؾاضغًا إي٘ٝي
ٚعكُ٘ اهلل ٚإَتٓع ؼبٚ ٢ٝأب ٢عًٗٝا.
ٚأ يعا عً ٢قتٌ ؼبٚ ٢ٝهلِ عٝس ػبتُع ٕٛؾ ٘ٝنٌ عاّي ٚناْا غهٓ١
املًو إٔ ٜٛعس  ٫ٚؽبًهـ ٜ ٫ٚههصبي ؾدهطج املًهو يًعٝهس ؾكاَها إَطأته٘
ؾؿٝعت٘ ٚنإ بٗا َععباًي ٚمل تهٔ تػأي٘ ؾُٝا َه٢ي ؾًُها إٔ ؾهٝعت٘ي قهاٍ
املًو غًٝقي ؾُا تػههأيٝق ؾهه٦ٝاً إ ٫أعاٝتو قايا أضٜس زّ ؼب ٢ٝبٔ ظنطٜاي
قاٍ هلا :غًٝق غريٙي قايا ٖٛ :شيوي قاٍ ٖ ٛيو.
ؾبعثا ٚ٬ظتٗا إىل ؼب ٖٛٚ ٢ٝيف ضبطاب٘ ٜكهًٚ ٞأْها اىل اْبه٘ أقهًٞ
ؾصبذ يف ػا ٚمحٌ ضأغ٘ ٚزَ٘ إيٗٝا ٚٚنع بني ٜسٜٗا ؾًُا أَػٛا خػـ
اهلل باملًو ٚأٌٖ بٝت٘ ٚحؿُ٘ي ؾًُا أ قبخٛاي قايا بٓ ٛاغطا ٌٝ٥يكس غهب
إ ي٘ ظنطٜا يعنطٜاي ؾتعايٛا حتْ ٢ػهب ملًهٓا ؾٓكتٌ ظنطٜاي ؾدط ٛا يف ًيب
يٝكتً ْٞٛؾعا ْٞ٤ايٓصٜط ؾٗطبا َِٓٗ ٚإبًٝؼ أَاَِٗ ٜسهلِ عًّٞي ؾًُها إ
ربٛؾهها إٔ  ٫أ ععههعِٖ عطنهها يهه ٞؾههعط ٠ؾٓههازتق ؾكايهها إيهه ٞإيههٞي
ؾاْكسعا ي ٞؾسخًا ؾٗٝا  ٚا ٤إبًٝؼ حت ٢أ خص باطف ضزاٚ ٞ٥ايتأَها
ايؿعط٠ي ٚبك ٞطف ضزا ٞ٥خاض اً َٔ ايؿعط.٠
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 ٚا ٤بٓ ٛاغهطا ٌٝ٥ؾكاٍ إبًٝؼ  :أ َا ضأٜتُ ٙٛزخهٌ ٖهص ٙايؿهعطٖ ٠هصا
ههطف ضزا ٘٥زخههٌ ٖص ٙايؿهعط٠ي ؾكايٛا غبطم ٖص ٙايؿعط٠ي ؾكاٍ إبًٝؼ
ؾك ٙٛباملٓؿه اض ؾكاًي قاٍ ؾؿككا َع ايؿعط ٠باملٓؿاض ؾكاٍ ايٓيب ضبُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜا ظنطٜها ٖهٌ  ٚهسا يه٘ َػهاً أ ٚ ٚعهاًي قهاٍ ٫ :إمنها

 ٚسا تًو ايؿعط ٠عٌ اهلل ضٚح ٞؾٗٝا(.)1

ٚقس أْعِ اهلل عع  ٌ ٚعً ٢املػًُني بإٔ نبا عسِٖٚي  ٚعً٘ عا ع ًا

عٔ اٱنطاض بايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِي  َٔٚناْٛا أعساٙ٤
َا يبثٛا إٔ قاضٚا َػهًُني ٚخط هٛا يف غهطاٜا ايػهعٚ ٚازبٗهازي ٖٚهَ ٛهٔ
خكا٥ل خري أَ١ي ٚخطٗ ٚا يًٓاؽ بهسعٛتِٗ يٲغهٚ ّ٬ايتخًه ٞبايكه
ٚايتك٣ٛي  ٚحك ٍٛؾٛاٖس نثريَ ٠باضن ١هلصا اشبطٚج.

حبث تالغٍ

ا ٤يؿغ (ايتكهَ )٣ٛعاٛؾه ًا عًه( ٢ايكه ) ُٖٚها ؾهطزا ايؿهطط يٓهعٍٚ
امل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪نيي ٚؼبتٌُ ٖصا ايعاـ ٖٛ ٚاً:
ا٭ :ٍٚعاـ ايبٝإي ٜٚأت ٞيٲٜهاح ٚايبٝإي ٜٚه ٕٛنايكؿ ١يف إمتهاّ

َعٓ ٢املٛقٛفي  َٔٚأَثًت٘ رِِْٓ شَدَشَحٍ ُِجَبسَوَخٍ صَّْزٌُِٔخٍد.

ايثاْ :ٞعاـ أحس املرتازؾني عً ٢اٯخطي ؾته ٕٛايتك ٣ٛضزٜؿ ١يًك ي
َٚعاٛؾ ١عً٘ٝي َ َٔٚعاْ ٘ٝايبٝإ ٚايتٛنٝسي ٚأغتسٍ عً ٘ٝبآٜاا َٓٗا قٛي٘

تعاىل رَّقٍَُُْ عِشَّىُُْ ًَٔدٌَْاىُُْد(.)2

ٚيهٔ ٖٓاى عُٚ ّٛخكٛم بني ايػط ٚايٓع٣ٛي ؾُاز ٠اٱيتكهاٖ ٤هٞ
اشبؿا٤ي ٚعسّ إ ٬ع اٯخطٜٔي أَا َاز ٠اٱؾرتام ؾإ ايػط أَط غري ظهاٖطي
أَا ايٓع ٣ٛؾٗ ٞأَط ظاٖط.

( )1ايسض املٓثٛض .263/4
()2غٛض ٠ايتٛب.78١
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ايثايث :إْ٘ َٔ عاـ اشبام عً ٢ايعاّي بًخاظ إٔ ايك ٖ ٛا٭عهِي
ٚايتك ٣ٛأخلي ٭ٕ املػًِ ؼبتاج ايك يف نٌ أَٛض حٝات٘.
ايطابع :عاـ ايتك ٣ٛعً ٢ايك َٔ عاـ ايعاّ عً ٢اشبامي بًخاظ
إٔ ايتكهٖ ٣ٛهه ٞا٭عهِي ٚإٔ قه ٚذبُههٌ امله َٔ٪ا٭ش ٣يف ٓههب اهلل َههٔ
ايتك.٣ٛ
ٚايكخٝذ يف ايعاـ يف املكاّ ٖ ٛاملػهاٜطٚ ٠ايتعهسزي ٚيهٓه٘  ٫ميٓهع َهٔ
ايتساخٌ بني َهاَني ايك ٚايتك٣ٛي ٚأثط نٌ ٚاحس َُٓٗا يف إػباز اٯخطي
ٚقس ته ٕٛبُٗٓٝا ْػب ١ايعُ ٚ ّٛاشبكٛم بًخاظ املٛنٛع.

 ٚا ٤ايعاـ بُٗٓٝا يف اٯ ١ٜبايٛا ٚرإِْْ رَصْجِشًُا ًَرَزَّمٌُاد ٱؾاز ٠اسبا ١

هلُا َت٬ظَنيي ٚعسّ إَهإ ايتؿهٝو بُٗٓٝا ؾً ٛحطم ؾاط َٔ املهَٓ٪ني
عً ٢ايتكٝس بايك ي ٚؾاط آخط بايتك٣ٛي ؾاْ٘ ٜ ٫سٍ عً ٢اٱَتثاٍ يًؿططي
بٌ ٫بس َٔ تعاٖس نٌ ؾ طز َِٓٗ يًك ٚايتكه ٣ٛيف إٓ ٚاحهسي ٚعًه ٢عبهٛ
ايعُ ّٛاٱغتػطاقٚ ٞاجملُٛعٞي ؾهٌ َ ٖٛ َٔ٪قابط َٚتهلي ٚا٭َه ١نًهٗا

أَ ١قابطَ ٠تك١ٝي  َٔ ٖٛٚخكا٥ل رخَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِد (.)1

"الصرب والتمىي طسَك الٌصس"
يكس بعث اهلل عع  ٌ ٚايٓيب ضبُساً قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚغط قّٛ
َؿطننيي يٝؼ َٔ ْيب قبً٘ بني ظٗطاْٚ ِٗٝناْا ٖٓاى ؾرت ٠بني عٝػ ٢عً٘ٝ
ايػٚ ّ٬ضبُس قً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ي ؾًهِ ٜهطٚا ٚؼبههطٚا َععهعاا

ٚقؿاا ْيب غابل بِٗٓٝي يٝسضنٛا  ٙٛ ٚايتؿاب٘ ٚاٱيتكا ٤بٚ ٘ٓٝبني ْب٠ٛ
ضبُس قً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ؾكهس غًهب عًه ِٗٝايؿهطى ٚتٗ ٛهٛا
يعبهاز ٠ا٭ٚثههإي َٚههع ٖههصا ؾهاِْٗ ٜعًُهه ٕٛب ٛههٛز ايٓكههاضٚ ٣ايٗٝههٛز
ٚأِْٗ أٌٖ نتابي ٚنإ عًُِٗ ٖصا غبباً يعٜاز ٠أشاِٖ يًٓيب ضبُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ :ٙٛ ٚ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ا٭ :ٍٚإْهاض ؾطٜل َهٔ أٖهٌ ايهتهاب يٓبه ٠ٛضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ ٚذبطٜـ قؿات٘.
ايثههاَْ :ٞهه٪اظضْ ٠ؿههط َههٔ ٜٗههٛز املسٜٓهه ١قطٜؿ هاً يف حطبٗهها عًهه ٢اٱغههّ٬
ٚاملػًُني.
ايثايث :إقطاض قطٜـ عً ٢ايهؿط ٚازبخٛزي ٚعسّ إتعاظِٗ َٔ ايهتب
ايػُا ١ٜٚايػابكٜٓ َٔٚ ١تػب إيٗٝا.
يصا إؾتس أش ٣قطٜـ يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأخهصٚا يف
ايتسبري يًهٝس ب٘ خاق ١بعس إٔ ضأٚا إميإ أٌٖ ٜثطب ٚإْتؿاض اٱغ ّ٬خاضج
َه١ي ٚؾٛٝع أَط ايبٝع ١يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بني ايكبا٥هٌي
ٚعٓس اسبطا٥ط يف خسٚضٖٔ ٭ٕ ايٓيب ضبُساً قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜأخص
ايبٝع َٔ ١ايط اٍ ٚايٓػا.٤
ؾإ تُعا قطٜـ يف زاض ايٓس ٠ٚيًُهط ٚايهٝهس بهايٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ي (ؾعا ِٖ٤إبًٝؼ يف قٛض ٠ؾٝذ نبري ايػٔي ٚقاٍ أْا ؾٝذ
َٔ ظبسي َا أْا َٔ تٗاَه ١زخًها َهه ١ؾػهُعا بإ

تُهاعهِ ,

ؾهأضزا إٔ

أحهطنِ ٚئ تعسَٛا غري ن ٠ّٛتًك ٕٛإي ٘ٝعاَ٘ ٚؾطاب٘ َٓٗا; ٚترتبكٛا ب٘
ضٜب املٓ .ٕٛؾكاٍ إبًٝؼ  :ب٦ؼ ايطأٜ ;ٟأتٝهِ َٔ ٜكاتًهِ َٔ قٚ َ٘ٛؽبًك٘
َٔ أٜسٜهِ.
ؾكاٍ ٖؿاّ بٔ عُط : ٚضأ ٜٞإٔ ذبًُ ٙٛعً ٢يهٌ ٚربط هَ ٙٛهٔ بهني
أظٗطنِ; ؾٜ ٬هطنِ َا قٓع ٚاغرتحتِ .ؾكاٍ إبًٝؼ  :ب٦ؼ ايهطأٜ ٟؿػهس
قَٛا غرينِ ٜٚكاتًهِ بِٗ .ؾكاٍ أب : ٌٗ ٛأْا أض ٣إٔ تأخصٚا َٔ نٌ بأ
غَ٬ا ٚتعا ٙٛغٝؿا قهاضَاي ؾٝههطب ٙٛنهطب ١ض هٌ ٚاحهس ؾٝتؿهطم زَه٘ يف
ايكباٌ٥ي ؾٜ ٬ك ٣ٛبٖٓ ٛاؾِ عً ٢حطب قهطٜـ نًهِٗي ؾهإشا ًبهٛا ايعكهٌ
عكًٓاِٖ ٚاغرتحٓا.
ؾكاٍ ايؿٝذ  -يعٓ٘ اهلل  : -قسم ٖصا ايؿت٢ي ٖ ٛأ ٛزنِ ضأٜا .ؾتؿطقٛا
عً ٢ضأ ٟأب ٌٗ ٞصبتُعني عً ٢قتً٘ .ؾأخ

 ٌٜعً ٘ٝايػ ّ٬ضغ ٍٛاهلل
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ر179د

قههً ٢اهلل عًٝههه٘ ٚغهههًِ ٚأَهههط ٙإٔ ٜ ٫بٝههها يف َههههعع٘ي ٚأشٕ اهلل يههه٘ يف
اهلعط.)1()٠

ؾعهها ٤ا٭َههط يًُههَٓ٪ني بههايتك ٣ٛيًٛقاٜههَ ١ههٔ نٝههس قههطٜـ ٚزؾههع ؾههطِٖ
ٚأشاِٖ عٔ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملػًُنيي يكس أْعِ اهلل
عع  ٌ ٚعً ٢أٌٖ أحس بايك ٚايتك ٣ٛيٝهْٛٛا ٚاق ١ٝيًُػًُني يٝعاً َٔ
ايه ٝس ٚا٭ش ٣ايصٜ ٟأتَ ٞهٔ ايهؿهاض يٝعه ًا ٚيهٝؼ قهطٜـ ٚحهسٖاي َٚهٔ
 ٙٛ ٚايتٛق ٞيف املكاّ زخ ٍٛايهؿاض اٱغ ّ٬٭ٕ ايكه ٚايتكهٚ ٣ٛغه١ًٝ
َباضن ١زبصب ايٓاؽ يٲغّ٬ي ٚإزضاى َا ؾ َٔ ٘ٝاراغٔ ٚاملٓاؾع.

قٛي٘ تعاىل رًَّأْرٌُوُُْد

ا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜخااباً يًَُٓ٪ني ايص ٜٔقاتًٛا يف َعطن ١أحسي ٚؼبتٌُ
صبٖ٪ٝا بًخاظ ايعَإ ٖٛ ٚاً:
ا٭ :ٍٚقبٌ بسَ ٤عطن ١أحس.
ايثاْ :ٞأثٓا ٤ايكتاٍ  ّٜٛأحس.
ايثايث :بعس إْتٗا ٤ايكتاٍ.
ٚايكههخٝذ ٖهه ٛايثايههث ٚتًههو آٜهه ١يف إنههطاّ اهلل عههع  ٚههٌ يًُههَٓ٪ني
اجملاٖس ّٜٛ ٜٔأحسي ٚؾاٖس بإٔ اهلل عع  ٌ ٚؾهط هلِ غعٗ ٚ ِٗٝهازِٖ
ز ٕٚضغ ٍٛاهلل ٚزؾاعِٗ عٔ اٱغ.ّ٬

يكس ِّٖ ٓاحإ َِٓٗ بايؿؿهٌ ٚايههعـ ٚايه ٖٔٛرإِرْ ىََّّأذْ عَبئِفَزَأبِْ

ِِنْىُُْد( )2ي ٚإْٗعّ يع نثري عٔ َٝسإ املعطن ١رإِرْ رُصْقِذًَُْ ًَالَ رٍَْأًٌَُْ
فٍَََ أَحَذٍ ًَاٌشَّعٌُيُ َّذْفٌُوُُْ فِِ أُخْشَاوُُْد (.)3

( )1ايهؿاف .154/2
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .122
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ٚيهٔ مل ؼبكٌ اي ؿؿٌ ٚازبؾبي ٚمل ٜبل ايص ٜٔإْٗعَٛا َٔ نٝس ٚؾتهو
ايعس ٚبعٝس ٜٔعٔ َٝسإ املعطن١ي ٚبهازضٚا إىل ايط هٛع إىل ايكتهاٍ ٚزؾعهٛا
املؿطنني عٔ َٛانعِٗي ٚقاتً ِٖٛببػاي١ي ؾًٝؼ َٔ تهاؾ ٧بني ايؿطٜكني يف
ايععميٚ ١قسم ايكتاٍ ٚايتهخ١ٝي ٭ٕ املَٓ٪ني ٜكاتً ٕٛ٭غهباب ٚأغهطام
غاَ ١ٝمحٝس:ٖٞٚ ٠
ا٭ ١ْٝ :ٍٚايكتاٍ يف غب ٌٝاهلل.
ايثاْ :ٞايػع ٞاىل ذبكٝل ايٓكط إع ٤٬يهًُ ١ايتٛحٝس.
ايثايث :ايسؾاع ٚايصب عٔ ضغ ٍٛاهلل قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ٭ٕ
ايهؿههاض ٜاًبْٛهه٘ي ٜٚعًُهه ٕٛاْٗههِ إشا قتًهه ٙٛمل ٜبههل املَٓ٪هه ٕٛعًهه ٢ؾههأِْٗ
ٚقٛتِٗي ٜٚكٌ أٜٓ ٚكاع ٚؾٛز ايكباٚ ٌ٥ا٭ ؾطاز يًُسٜٓه ١ٱعه ٕ٬اٱغهّ٬ي
ٚايتعاٖط بايعبازاا ٚبػض ايؿطى ٚاملؿطنني.
ايطابع :ايبكا ٤عً ٢اٱميإي ٚأزا ٤ايؿطا٥ض خكٛقاً ٚإ َعطنه ١أحهس
زؾاع١ٝي ٜساؾع ؾٗٝا امل َٕٛٓ٪عٔ ايٓبٚ ٠ٛاٱغٚ ّ٬أْؿػِٗ ٚأعطانِٗ.
اشباَؼ :ض ا ٤ايؿٗازٚ ٠يكا ٤اهلل عع ٌ ٚي ٚاٱقاَ ١ايسا ١ُ٥يف ازبٓه١

ٓ ُل ِزٍُأٌا فِأِ عَأجِْ ًِ اٌٍَّأ ِو َأ ٌَِْارًأب ثَأ ًْ َأ ْحَْأب ٌ ِفنْأ َذ َس ِّثيِأ ُْ
َ
ٓ اٌَّأ ِزّ
َّ
حغَأ َج
قاٍ تعهاىل ر ًَ َال َر ْ
ُّشْصَلٌَُْد(.)1
أَا ايهؿاض ؾ ٬غا ١ٜمحٝهس ٠عٓهسِٖي ٭ٕ ايكتهاٍ ؾهاٖس عًه ٢ايتٓهاقض
ٚبًٛؽ ايتهاز بني ايؿطٜكني أؾس ٖٛ ٚه٘ي ٚيهٝؼ َهٔ غٓها ِ٥عٓهس املػهًُني
ٜاُع بٗا ايهؿاضي ٚيهِٓٗ ممً ٕٚ٪غٝعاً ٚحػساً يًُػًُني ؾعاٚ٤ا يٲْتكهاّ
ٚايباـ ٚايثأض مما حكٌ هلِ  ّٜٛبسضي أ ٟإٔ ايثأض ٚحس ٙيهٝؼ عًه ١تاَه١
يعحؿِٗ عً ٢املس ّٜٛ ١ٜٓأحس ٭ِْٗ ؼباضب ٕٛاٱغ ّ٬زٜٓاً ٚعكٝسٚ ٠ؾطا٥ضي
ٜٚكس ٕٚعٔ ايطغايٚ ١املعععاا ايص ا ٤ب٘ ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘
ٚآي٘ ٚغًِ.

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .169
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 َٔٚإععاظ ْعِ ٖص ٙاٯٜاا صبٖ ٧ص ٙاٯَٚ ١ٜا ؾٗٝا َٔ ايٛعس ايهطِٜ
ٚاملهاَني ايكسغ ١ٝعكب اٯ ١ٜايػابك ١ايص أخ ا عٔ ايبؿاض ٠باملسز بث٬ث١
آ٫ف ًَو يف َعطن ١أحس.
يٝههه ٕٛايٛعههس باملههسز ايػههُاَ ٟٚكههاحباً يًُههَٓ٪ني َههٔ حههني اشبههطٚج
يًكتاٍي  ٚأثٓا ٤ايكتاٍ ٚبعس ٙيٝبعث يف ْؿٛغِٗ اهلُٚ ّ١ايععّ عً ٢قتاٍ ايعسٚ
َههٔ غههري ؾتههٛض أ ٚإعٝهها ٤أ ٚنػههٌي ؾههإ قًهها َههع تعههسز ايػاٜههاا اسبُٝههس٠
يًَُٓ٪ني يف املعطنَٚ ١كاحب ١ايٛعس اٱهل ٞهلِ بايٓكط ملاشا قاّ ايطَا ٠برتى
َٛانعِٗي ٚأحسثٛا ثػطْ ٠ؿص َٓٗا املؿطنٕٛي  ٚاٚ٤ا زبٝـ املػهًُني َهٔ
اشبًـي ٚأٚقعٛا ؾ ٘ٝخػاض ٠نثري.٠
ٚازبٛابي يكس أٚق ٢ضغ ٍٛاهلل ايطَا ٠بعهسّ تهطى َٛانهعِٗ يف نهٌ
ا٭حٛاٍي ٚنإ عسزِٖ

ػني ض ً٬ي  ٚعهٌ ايهٓيب عًه ِٗٝعبهس اهلل بهٔ

بري أَرياً ٚقاٍ :إْهذ( )1اشب ٌٝعٓا بايٓبٌي ٜ ٫أتْٛا َٔ خًؿٓاي إٕ ناْا يٓا

أ ٚعًٓٝاي ؾاثبا َهاْو ٪ْ ٫تني َٔ قبًو(.)2

ٚػبب عً ٢املَٓ٪ني تكس ِٜاع ١اهلل ٚضغٛي٘ي قاٍ تعاىل رًََِب آرَبوُُْ اٌشَّعٌُيُ

فَخُزًُهُ ًََِب َٔيَبوُُْ فَنْوُ فَأبْٔزَيٌُاد()3ي ٚقهس أَهطِٖ ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغههًِ بايثبههاا يف َٛانههعِٗي ْٗٚههاِٖ عههٔ تههطى َٛانههعِٗي ٚيههٝؼ َههٔ
تعاضم بني اع ١ايطغٚ ٍٛبني ايٛعهس اٱهله ٞبايٓكهطي ٚأحهسُٖا َه٬ظّ
يٰخط.
َٚع طبايؿ ١ايطَا ٠٭ٚاَط ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإْٗعاّ
ؾطٜل َٔ املَٓ٪ني أثٓا ٤املعطن ١ؾإ اهلل عع  ٚهٌي ٚؾه ٢هلهِ بٛعهسٚ ٙأْهعٍ
ث٬ث ١آ٫ف َٔ امل٥٬ه ١يٓكطتِٗ.

( )1اْهذ اشب :ٌٝأ ٟإزؾعٗا.
( )2ايػري.66/2 ٠
()3غٛض ٠اسبؿط .7
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 ٌٖٚميهٔ ايك ٍٛأْه٘ حته ٢يه ٛأخهٌ املػهًُ ٕٛبؿهطط ايكه ٚايتكه٣ٛ
ايٛاضز يف ٖص ٙاٯ ١ٜؾإ اهلل عع ٜٓ ٌ ٚعٍ عً ِٗٝامل٥٬ه ١ؾه َ٘ٓ ً٬تعاىلي
ازبٛاب إ اهلل عع ٚ ٌ ٚاغع نطِٜي  ٖٛٚايص ٟػبعٌ املػًُني ٜطتك ٕٛإىل
َطتب ١إغتخكاقِٗ يٓع ٍٚاملسز املًهٛت ٞبؿهً٘ ٚضمحت٘.
ٚيف ذبكٝل ايٛعس اٱهل ٞيف َعطن ١أحس َػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :مل ٜٗٓعّ امل َٕٛٓ٪يٝع ًا بهٌ بكه ٢عهسز قًٝهٌ َهِٓٗ ٜكاتهٌ َهع
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثاْ :١ٝإٕ بكا ٤ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف املعطن ١عٓهٛإ
ملٛاقً ١املَٓ٪ني ايكتاٍ.
ايثايث :١عاز ايص ٜٔإْٗعَٛا َٔ املَٓ٪ني إىل ٚغط املٝسإي ٚباؾطٚا ايكتاٍ
ٚأ

ٚا املؿطنني عً ٢ايتكٗكط ٚايرتا ع.
ايطابعٛ ٚ :١ز ايٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ٚغهط املٝهسإ

ٜكاتٌ ؾاٖس عً ٢إغتُطاض ايسؾاع عٔ اٱغ.ّ٬
اشباَػ :١يكس شنطا اٯ ١ٜايػابك ١املهسز املًههٛت ٞعًه ٢عبه ٛاٱ ه٬مي
 َٔٚغري تكٝٝس بؿطط طبكٛمي خب ٬ف ٖص ٙاٯ ١ٜايص ا ٤ؾٗٝا قٝس ايك
ٚايتك٣ٛي باٱناؾ ١إىل إٔ ايهؿاض مل ٜط عٛا يًكتاٍ.
ٚتبني ٖص ٙاٯ ١ٜغهب اهلل عع  ٌ ٚعً ٢ايهؿاض بػهبب عهعَِٗ عًه٢
ايط ٛعي ٚإزخاهلِ ايؿعع اىل ْؿٛؽ املػًُني يككسِٖ ايط ٛع إىل املعطن١ي
ٚقتاٍ املػًُني ٚاٱغاض ٠عً ٢املس١ٜٓي يكس أٖا ٍ ٚأؾعع ايهؿاض أَط ظبا ٠ايٓيب
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚخط ٘ ٚغاملاً َٔ املعطنه ١بعهس إٔ ٚقهًٛا
ايٚ ٘ٝناْٛا قطٜبني َٓ٘ ٜ٫ؿكٌ َكاتً ِٖٛعٓ٘ إ ٫أضبع ١أَتاض أ ٚعبٖٛاي ٖٛٚ
يف ٚغط املعطنٜ ١كاتٌ ٜٚسع ٛاملػًُني يًط ٛع يًكتاٍ.
ٚدبً ٢يًُٮ إٔ ظبا ٠ايٓيب ٖصَ ٙععع  ٠أخط ٣ي٘ دبعٌ أؾ٦س ٠ايٓاؽ متٌٝ
اي٘ٝي ٚتبعث يف ْؿٛؽ أؾطاز ايكبا٥هٌ ايطغبه ١يف زخه ٍٛاٱغهّ٬ي ٚايؿهٛم
يط ١ٜ٩ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚا٭ ٬ع عًَ ٢ا ٜٓعٍ عًَٔ ٘ٝ
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آٜاا ايكطإٓ ؾأضازٚا غًل ٖصا ايباب ايص ٟؾتخ ٙٛعً ٢أْؿػِٗ برتا عٗهِي
ٚاٱ ٗههاظ عًهه ٢املههَٓ٪ني ٖ ٚههِ َٓٗهههَ ٕٛههٔ املعطنهه١ي ٚنثههط ٠ازبطاحههااي
َٓٚؿػً ٕٛبسؾٔ ايؿٗسا.َِٗٓ ٤
ؾتٓا  ٢ايهؿاض ب ِٗٓٝبايعٛز ٠إىل ايكتاٍ َط ٠أخط٣ي ٚبًؼ املػًُني ععّ
ايهؿاض عً ٢ايعٛز٠ي يتٓعٍ ٖص ٙاٯ ١ٜغه١ٓٝي ٚعْٛاً هلِ يف تكٝسِٖ بأحهاّ
ٚآزاب اع ١اهلل ٚايطغٍٛي ٚغهبباً ٱغهتساَٚ ١حهستِٗ ٚأخهٛتِٗ اٱمياْٝه١
ٚإْكااعِٗ إىل ايعبازاا ٚأزا ٤ايؿطا٥ض.
ٚتًو آ َٔ ١ٜؾهٌ اهلل عع  ٌ ٚإٔ تٓعٍ اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝعً ٢ايٓيب ضبُس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ي ؾته ٕٛهلا آثاض عع ١ُٝعً ٢أقهٛاٍ ٚأؾعهاٍ
املػًُني ٚمبا ٜثبا اٱميهإ يف قهسٚضِٖي ٚميٓهع َهٔ أغهباب ايههعـ
ٚايؿطق.١
ٚتتعً ٢يف ٖص ٙاٯ ١ٜاملٓاؾع ايعع ١ُٝيًٓكهط ايهص ٟأحهطظ ٙاملػهًُ ٕٛيف

َعطن ١بسض يكٛي٘ تعاىل ر ٌَمَذْ َٔصَشَوُُْ اٌٍَّوُ ثِجَأذْسٍ ًَأَْٔأزُُْ أَرٌَِّأخٌد( )1ي ؾًهِ تٓخكهط َٓهاؾع
ايٓكط بصاا املعطن١ي بٌ تػؿا ٚتتػؿ ٢ايٛقا٥ع ٚا٭ٜاّ ايهص بعهس َعطنه١
بسضي َٓٗا نثط ٠عسز املػًُني ايص ٔ ٜخط ٛا يًكتاٍ يف َعطن ١أحسي ْٚعتِٗ

يف اٯ ١ٜايػابك ١بكؿ ١اٱميإ رإِرْ رَمٌُيُ ٌٍُِّْؤِِْنِنيَد( )2ي أ ٟإٔ ْكط املػًُني
يف َعطن ١بسض ظازِٖ إمياْاً ٚععاً ٖٝٚب ١أَاّ ايكباٚ ٌ٥ايٓاؽ يٝعاً بأ ٝاهلِ
املتعاقب١ي ٚتًو َععع ٠حػ ١ٝيًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف ْبٛت٘
ٚايطؾع ١ايص ْاهلا ايص ٜٔإتبعٙٛي ٚايصٍ ٚاهلٛإ ايص ٟسبل ايص ٜٔحاضب.ٙٛ

يتهٖ ٕٛص ٙا٭غهباب َكسَه ١يبهصٍ املهَٓ٪ني ايٛغهع يف ايكتهاٍ ٜهّٛ
أحههسي ٚع ْٛهاً هلههِ يف اٱَتثههاٍ يًؿههطط ايههٛاضز يف ٖههص ٙاٯٜهه ١بايك ه

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .123
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .124
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ٚاشبؿ َٔ ١ٝاهلل عع ٚ ٌ ٚذبكٝل املؿهطٚط ٖٚهْ ٛهع ٍٚامل٥٬ههَ ١هسزاً
يًَُٓ٪ني.
 ٚا٤ا اٯ ١ٜبكٝػ ١املهاضع (ٜٚأتٛنِ) يٲخباض عٔ ٚقٛع صب ٧ايهؿاض
يف ايعَٔ اي٬حلي ٚيبٝإ ايتعًٝل ٚايرتزٜس يف اجمل٧ي ؾكس ٜأت ٞايهؿاض ٚقس ٫
ٜأتٕٛي يتهٖ ٕٛص ٙاٯ ١ٜإحرتاظاً مساٜٚاً َكاحباً يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٚاملَٓ٪نيي ؾًٝؼ عٓسِٖ ؾٜ ١ٗ ٚ ١٦اًبَٗٓ ٕٛا املسزي إش ٜههٕٛ
ٖصا اياًب يف حاٍ ٛ ٚز ايؿٚ ١٦ازبٗ ١عكٝ٥٬اً َٚؿطٚعاً بإٔ ايعس ٚأنثط َٓا
عسزاً ٚعس٠ي  ّٜٛ ٖٛٚايعٛز ٠يًكتاٍ َهط ٠أخهط٣ي ٚقهس أْٗهتٓها ازبطاحهاا
ٚنثط ٠ايؿٗسا٤ي ؾبازضٚا إىل ْكطتٓا ٚؾ ٘ٝا٭ ط ٚايثٛاب.
ٚظٗههطا عًهه ٢املههَٓ٪ني اسبا هه ١إىل ايط ههاٍ ٚايػهه٬حي ؾعهها ِٖ٤املههسز
بامل٥٬ه َٔ ١ايػُا ٤بكٝس ذبً ِٗٝبتخٌُ ا٭شٚ ٣ايعٓا ٤يف غب ٌٝاهلل ٚايك
عًَ ٢كٝب ١ؾكس ا٭حبٚ ١أمل ازبطاحااي ضغب ١يف ايثٛابي ٚض ا ٌْٝ ٤ضنا
اهلل عع ٚ ٌ ٚضغٛي٘.
يكس ا ٤ايٛعس اٱهل ٞيًَُٓ٪ني يف غاع ١اسبطج ٚاسبا  ١ملٓع عٛز ٠حاٍ
ا يصي ١إىل املػًُنيي ٭ٕ ايٓكط يف َعطن ١بهسض ْعُه ١ععُٝه١ي ٚإشا أْعهِ اهلل
عً ٢ايٓاؽ ؾاْ٘ أنطّ َٔ إٔ ٜطؾعٗا.
ؾعا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜيتثبٝا ْعُ ١ايٓكط يف ايٓؿهٛؽ ٚيف املٛاقهع اشبهاض ٞ
ٚإىل  ّٜٛايكٝاَ١ي َٚهٔ ايٓعُه ١ظٗهٛض املػهًُني بًبهاؽ ايكه ٚايتكه ٣ٛيف

َعطن ١بسض ٚأحسي ؾأضاز ا هلل عع  ٌ ٚهلِ ايثباا عًُٗٝاي ٚقريٚتُٗا
ًَهَ ١ػتكط ٠يف ْؿٛغِٗ بًػ ١ايؿطط ايٛاضز ٠يف ٖص ٙاٯ ١ٜؾػٛا ٤ض ع
ايهؿاض أ ٚمل ٜط عٛا إىل املعطن ١ؾإ املَٓ٪ني إْتكطٚا يف َعطنه ١أحهس َهٔ
:ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚخٝب ١ايهؿاضي ٚعسّ ذبكٝكِٗ يٮغطام ايص اٚ٤ا بٗا َٔ َه.١
ايثاْ :ٞغ ١َ٬ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َهٔ ايكتهٌي ٖٚهصٙ
ايػ ١َ٬أَط  ِٜٗنٌ َػًِ َٚػًُٚ ١إىل  ّٜٛايكٝاَ١ي ٚؾ ٘ٝآ ١ٜحػ ١ٝت٪نهس
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قههسم ْبٛتهه٘ ٭ٕ املؿههطنني قاعههٛا َ٦ههاا ا٭َٝههاٍ يف ضحًهه ١ؾههاق ١يكتًهه٘ي
ٚأقهبخٛا عًهه ٢بهههع ١أَتههاض َٓهه٘ي ٜٚطْٚه٘ ٜكاتههٌي ٚايعههسز ايههصَ ٟعهه٘ َههٔ
أقهههخاب٘ ٜتٓهههاقلي ٚمل ٜػهههتاٝعٛا ايٛقههه ٍٛايٝههه٘ي إ ٫بإقهههابت٘ بهههبعض
ازبطاحاا ايص ٖ ٞؾٛاٖس أخط ٣عًْ ٢بٛت٘ بًخاظ َا تسٍ عً َٔ ٘ٝإقرتاب
ايعسَ٘ٓ ٚي ؾهػط ضباعٝت٘ َثٜ ً٬ؿٝس اْ٘ مل ٜأت٘ غِٗ غاضب ؾأًقاب٘ عطنهاًي
بٌ أضاز ايهؿاض قتً٘ عٔ قطبي ٚيهٔ اهلل عع ٚ ٌ ٚقا ٙؾطِٖ.
ايثايههث :املَٓ٪هه ٖ ٕٛه  ٛايههص ٜٔبكههٛا يف َٝههسإ املعطنههٚ ١مل ٜٓػههخبٛا أٚ
ٜٗٓعَٛاي  ٫ٚع  ٠بٗعمي ١ؾطٜل َِٓٗ أثٓا ٤املعطن ١٭ِْٗ ض عٛا إيٗٝاي ٚاملساض
عً ٢خٛات ِٝا٭َٛض خكٛقاً يف املعاضى ٚايكتاٍ.
ايطابع :ض ٛع ايهؿاض عٔ ْ ١ٝايعٛز ٠إىل املعطن١ي ٚإش ا٤ا َعطن ١أحس
بعس أحس عؿط ؾٗطاً َٔ َعط ن ١بهسضي ؾهإ َعطنه ١اشبٓهسم مل تهأا إ ٫بعهس
غٓتني َهٔ َعطنه ١أحهسي ٚإنهاط ايهؿهاض يٲغهتعساز ٚايتعٗٝهع هلها بهسأب
ْٚؿاطي ٚبصٍ ا٭َٛاٍ.
اشباَؼْ :ع ٍٚاٯ ١ٜايػابك ١ايهص تتههُٔ ايٛعهس ايههط ِٜبٓهع ٍٚث٬ثه١
آ٫ف ًَو يٓكط ٠املَٓ٪ني.
ايػههازؽ :صبهه ٧ايبؿههاضٚ ٠ا٭َههٔ ٚايػههه ١ٓٝيًُػههًُني َ هع ٖههص ٙاٯٜهه١
ايهطمي١ي ٚظٚاٍ أغباب اشبؿٚ ١ٝاشبٛف َٔ ايهؿاض.
ايػابع :بكا ٤آثاض ْكط املػًُني يف َعطن ١بسض حت ٢بعس إْكههاَ ٤عطنه١
أحسي ٚتًو آ ١ٜيف ايعؿط ٚايٓكط اٱهلٞي ؾًِ ٜػتاع ايهؿاض ذبكٝل اٱْتكاّ
ٚايثأض هلعميتِٗ يف َعطن ١بسض.
يكههس هها ٤شنههط ايك ه ٚايتكهه ٣ٛيف اٯ ٜه  ١بكههٝػ ١ايؿههطط املكههسّ ٚتعًههل
املؿطٚط ٚايتاي ٞعً ٢ايؿططي ٚؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :بٝإ املٓاؾع ايعع ١ُٝيهٌ َٔ ايك ٚايتك ٣ٛيف غاح ١املعطن.١
ايثاْ :١ٝتصنري املػًُني بًع ّٚايًع ٤ٛإىل ايك ٚايتك ٣ٛعٓس ايؿسا٥س.
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ايثايث :١إ اهلل عع  ٚهٌ ٜٓكهط ٜٚعهني املهَٓ٪ني ايهصٜ ٜٔتخًه ٕٛبايكه
ٚايتك.٣ٛ
ايطابعه :١نهطٚض ٠صباٖههس ٠ايهٓؿؼي ٚاٱبتهسا ٤بإقهه٬حٗا ٚتٗهصٜبٗا عٓههس
َٛا ٗ ١ا٭عسا.٤
اشباَػهه :١ايؿههطط ايههٛاضز يف ٖههص ٙاٯٜهه ١حههطب عًهه ٢إبًههٝؼي ٚعكههُ١
يًَُٓ٪ني َٔ إغٛاٚٚ ٘٥غٛغت٘.
ايػازغ :١خٛم املػًُني يًُعاضى َٓاغب ١يٲضتكا ٤يف املعاضف اٱهل.١ٝ
ايػابع :١خهط ٚج املػهًُني َهٔ املعطنه ١بعٜهاز ٠يف اهلهس٣ي ٚثبهاا عًه٢
اٱميإ.

ايثأَ ٌْٝ :املػًُني ملطتبه ١صبه ٧امل٥٬ههَ ١هسز ًا هلهِي ٚتًهو آٜه ١يف
خًههل اٱْػههإي ٚغههط َههٔ أغههطاض إنطاَهه٘ ٚخ٬ؾتهه٘ يف ا٭ضمي ٜٚؿٝههس

ازبُع بني آ ١ٜاشب٬ؾ ١بكٛيه٘ تعهاىل ر إِرْ لَأبيَ سَثُّأهَ ٌٍَِّْالَئِىَأخِ إِِّٔأِ خَبفِأًٌ فِأِ
األَسْضِ خٍَِْفَخًد( )1ي ٚبني ٖص ٙاٯ ١ٜزع ٠ٛاهلل يًُ٥٬ه ّٜٛ ١خًل آزّ يٲغتعساز
يٲغتعساز يٓكط ٠ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملَٓ٪ني يف َعطن١
٬
بههسض ٚأحههس نهه ٞتثبهها َعههامل اٱميههإ يف ا٭ضمي ٜٚبكهه ٢اٱْػههإ َههً ٖ٪
يٛظا٥ـ ٚأحهاّ اشب٬ؾ ١بكٛٝز ث٬ث:١
ا٭ :ٍٚاٱميإ باهلل ٚضغً٘ ٥٬َٚهت٘ ٚنتب٘ ٚاي ّٛٝاٯخط.
ايثاْ :ٞايك يف ٓب اهللي ٚذبٌُ املؿام ٚايعٓاً ٤باً ملطنات٘.
ايثايههث :اشبؿههَ ١ٝههٔ اهلل عههع  ٚههٌي ٚاسبههطم عًهه ٢إتٝههإ ايؿههطا٥ض
ٚايٛا باا.

يتبك ٢غٓٔ ا٭ْبٝا ٤حانط ٠يف ا٭ضم إىل  ّٜٛايكٝاَ١ي بعُهٌ رخَْْأشَ أَُِّأخٍ

أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِد ()2ي  ِٖٚاملػًُ ٕٛايص ٜٔأغؼ هلِ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚامل َٕٛٓ٪ا٭ٚا ٌ٥زٚي ١اٱغه ّ٬بإظاحه ١ايهؿهط عهٔ
َٛانع٘ي  ٌْٝٚاملػًُني َطتبْ ١كط اهلل ْٚع ٍٚامل٥٬هَ ١سزاً ٚعْٛاً هلِ
يف َٝاز ٜٔايكتاٍ.
ٖٚصا املسز ؾاٖس عً ٢بكاَ ٤بازٚ ٨أحهاّ اٱغ ّ٬يف ا٭ضم إىل
 ّٜٛايكٝاَ١ي ؾٜٓ ٬عٍ امل٥٬ه َٔ ١أ ٌ ٚاقع ١طبكٛقه ١يهٝؼ هلها أثهط
خههاضج ظَاْٗهها َٚهاْٗههاي بههٌ إٕ ْههعٚهلِ آٜهه ١تتعًههل خبًههل ايػههُٛاا
ٚا٭ضم ٚامل٬ظَٚ ١اٱضتباط بُٗٓٝاي ٚزمي ١َٛاسبٝا ٠ؾُٗٝاي إش  ٫تتكّٛ

اسبٝهها ٠يف ا٭ضم إ ٫بايعبههاز ٠قههاٍ غههبخاْ٘ رًََِ أ ب خٍََمْ أذُ اٌْدِ أَّٓ ًَاإِٔ أظَ إِالَّ
ٌَِْقْجُذًُِْد (.)1
 ٚا ٤خطٚج املهَٓ٪ني يف أحهس ٗهازاً َهٔ أ هٌ ايٓهاؽ يٝعهاً ٱضاز٠

إق٬حِٗ ٚمحًِٗ عً ٢زخ ٍٛاٱغ ّ٬باسبهُٚ ١املٛعع ١اسبػٓ ١ؾ٬
ٜتهههُٔ خههط ِٗ ٚيًكتههاٍ يف بههسض ٚأحههس إنههطا ٙايٓههاؽ عًهه ٢زخههٍٛ
اٱغٚ ّ٬إ نإ ؾع ً٬قخ ٝخاً  ٚا٥عاً ؾطعاً يٛ ٛب عباز ٠اهللي ٚتهًٝـ
ايهؿاض بايؿطٚع نتهًٝؿِٗ با٭قهٍٛي إ ٫إٔ خهطٚج املهَٓ٪ني إىل أحهس نهإ
زؾاعاً عٔ ايٓيب ضبُس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ٚاملبهاز ٨اٱغهٚ ّ٬عهٔ
ايٓؿٛؽ ٚا٭خ٬م اسبُٝس.٠
ؾُع أِْٗ عً ٢حل ٚقسم ؾكس ا ٤ايهؿاض ٱغت٦كاهلِ ؾهإ املَٕٛٓ٪
قًَ ١ػتهعؿني يٝؼ َعِٗ إ ٫غ٬ح اٱميإي ٚض اْ ٤ع ٍٚايٛح َٔ ٞعٓهس
اهللي ؾٓعٍ ايٛح ٞبآ ١ٜعع ٖٞٚ ١ُٝؾعع أٌٖ ايػُا ٤بأعساز نبري ٠يٓكطتِٗ
ٚإعاْتِٗ ٚزؾع ايعس ٚايهاؾط عِٓٗي ؾ٬بس َهٔ إغهتكباٍ ٖهصا املهسز ايععهِٝ
ٚتٗ ١٦ٝأغباب إنطاَ٘.
ٚإش إٔ امل٥٬هههٜ٫ ١ههأنً ٜ٫ٚ ٕٛؿههطب ٕٛبههٌ غههصا ِٖ٩ايتػههبٝذي نُهها إٔ
زٚابِٗ ٫ذبتاج إىل ايعًـ ٚعبٙٛي ٚيٝؼ عٓس املَٓ٪ني غه٬ح  ٚعهاّ ظا٥هس
()1غٛض ٠ايصاضٜاا .56
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يًُسز ايصٜ ٟهأت ِٗٝها٤ا ٖهص ٙاٯٜه ١يتده بهإٔ أغهباب ٚنٝؿٝه ١إغهتكباٍ
امل٥٬ه ١تٓخكط بإرباش املَٓ٪ني يباؽ ايك ٚايتك ٣ٛيٝه ٕٛعْٛهاً ٚغه٬ح ًا
بٝس امل٥٬ه ١يبعث ايؿعع يف ْؿٛؽ ايهؿاضي ٜٚهه ٕٛحعه ١يف ْكهط ٠امل٥٬هه١
يًَُٓ٪نيي ٚقتٌ ايهؿاض ٖٚعميتِٗ.
ٚمل تكٌ اٯٜٚ( ١ٜهأت )ٕٛبهٌ قٝهسا إتٝهإ ٚصبه ٧ايهؿهاض بأْه٘ يًُهَٓ٪ني
ٜأتٛنِي ٚؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :إْ٘ حع ١عً ٢ايهؿاض بأِْٗ ٜط ع ٕٛبككس ايتعسٚ ٟضباضب ١ايٓيب
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملػًُني.
ايثاْ :١ٝذبصٜط املػًُني َٔ عٛز ٠ايهؿاضي ٚإخباض بإٔ ايهؿاض ٜ٫ككسٕٚ
إ ٫ايكتاٍ.
ايثايث :١تؿٜٛا ايؿطق ١عً ٢ايهؿاض إشا أضازٚا خساع أَ ٚباغت ١املَٓ٪نيي
٭ٕ اٯ ١ٜتبني غطم صب ٖٛٚ ِٗ٦ٝقتاٍ املَٓ٪ني.
ايطابع :١بعث املػًُني يٲغتعساز ملٛا ٗ ١ا٭عساٚ ٤ايٝكع ١يف نٌ ٚقاي
مبا ؾَ ٘ٝا بعس إْكها ٤املعطنَ ١باؾط٠ي ؾكس ٜؿا  ٕٛ٦بعٛز ٠ايهؿاض يًكتاٍ نُا
يٚ ٛقٌ َسز هلِي أ ٚصب ٧ؾطق ١أخط َٔ ٣ايهؿاض يًكتاٍي َٚا َطا بههع
غٓٛاا عًْ ٢عٖ ٍٚص ٙاٯ ١ٜحت ٢مت ؾتذ َهٚ ١زخًا قطٜـ ٚقبا ٌ٥نثري٠
يف اٱغّ٬ي ٚنثط عسز املػًُنيي ٚإشا ِٖ ٜؿا  ٕٛ٦بثكٝـ تٗعِ عً ِٗٝيف

َعطنهه ١حههٓنيي قههاٍ تعههاىل ر ًَّ أٌََْ حُنَ أٍْْٓ إِرْ أَفْدَجَ أزْىُُْ وَثْ أشَرُىُُْ فٍََ أُْ رَُْ أِٓ فَ أنْىُُْ
شَْْئًبد(.)1
اشباَػ :١عسّ ٛ ٚز ؾرت ٠بني نٌ َٔ:
ا٭ْ :ٍٚع ٍٚاٯ ١ٜضبٌ ايبخث.
ايثاْ :ٞإحتُاٍ ٚق ٍٛايهؿاض.
ايثايثْ :ع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪ني.
()1غٛض ٠ايتٛب.25 ١
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ايػازغ :١اٱخباض عٔ بس ٤ايكتاٍ حاملا ٜكٌ ايهؿاض ٜٚت٬ق ٢ازبُعإي
ٚيههٝؼ َههٔ ؾطقهه ١تتٛقههع صبهه ٧ايعههس ٚايههصٖ ٟهه ٛأنثههط عههسزاً ٚعههس٠ي ٚتهههٕٛ
َعكههَ ١َٛههٔ زبٝههب اشبههٛف ٚايؿههعع يف قًههٛب أؾطازٖهها إ ٫خههري أَههٖٚ ١ههِ
املػههًُٕٛي ٭ٕ ٖههص ٙاٯٜههٚ ١اقٝههَ ١ههٔ اشبههٛفي ٚٚغهه ١ًٝٱغههتساَ ١اشبؿهه١ٝ
 ٚاشبٛف َٔ اهلل عع .ٌ ٚ

ػلن املٌاسثح:

مل ٜههطز يؿههغ ٜههأتٛنِ إَ ٫ههطتني يف ايكههطإٓي إحههساُٖا يف ٖههص ٙاٯٜهه١ي

ٚا٭خط ٣يف طبا ب ١بق إغطا ٌٝ٥بكٛي٘ تعاىل ر ًَإِْْ َّأْرٌُوُُْ أُعَبسٍَ رُفَبدًُىُُْ
ًَىُ أٌَ ُِحَ أشٌََّ فٍََ أْْىُُْد ( )1ي إش ناْهها ايٓهههري ٚقطٜعهه ١أبٓهها ٤عَُٛههَ ١ههٔ اي ٗٝهٛزي

نا٭ٚؽ ٚاشبعضجي ٚناْا ايٓهري َع اشبعضجي ٚقطٜعَ ١هع ا٭ٚؽي ٚنهٌ
ؾطٜل ٜكاتٌ َع حًؿا َٔ ٘٥ايعطب.
ٚإشا أغط ض ٌ َٔ أحس ايؿطٜكنيي يع ي٘ ايؿطٜكإ َعاً املاٍ يٓٝكطٙٚي

ٚق ٌٝيًٛٗٝز نٝـ تتكاتً ٕٛثِ ٜؿس ٟبعههِ بعهاًي ؾكايٛا :أَطْا بهإٔ
ْؿس ٟأغهطاْاي ٚحهطّ ايكتهاٍ بٓٓٝهاي ٚيههٔ ْػهتخ ٞإٔ ْهصٍ حًؿاْ٤ها َهٔ
ايعطب.
ؾعا٤ا اٯٚ ١ٜثٝك ١مساٜٚه ١هلهصا ايتبهأٜي ٚبٝاْه ًا يععه ِٝؾههٌ اهلل عهع
 ٚهٌ باٱغهه ّ٬عًهه ٢ايعههطب ٚبههق إغههطاٚ ٌٝ٥ايٓههاؽ يٝعهاًي ؾكههس تههآخ٢
ا٭ٚؽ ٚاشبعضج ذبا ضا ١ٜاٱغّ٬ي  ٚا ٤هلِ إخٛإ َٔ َه١ي ٚايكبا٥هٌ
ارٝا ١بٗا  ِٖٚاملٗا ط.ٕٚ
إش آخ ٢ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بني نٌ ؾطز َٔ ا٭ْكاض
ٚؾطز َٔ املٗا ط ٜٔيف آ ١ٜمل ٜؿٗس َثًٗا تأضٜذ ايٓخٌ ٚاملًٌي ٚؾٝه٘ ؾهاٖس

()1غٛض ٠ايبكط.85 ٠
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عً ٢تؿه ٌٝاملػًُني عً ٢غريِٖ َٔ ا٭َِي َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ تعهاىل

ر وُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِد (.)1

 ٙٛ ٚ َٔٚخط ِٗ ٚيًٓاؽ يف املكاّ ظبا ٠بق إغهطاَ ٌٝ٥هٔ اٱقتتهاٍ
بٝههِٓٗي َٚؿههازا ٠ا٭غههطَ ٣ههِٓٗ ممههٔ غههاُٖٛا ٖههِ أْؿػههِٗ بأغههط ٙأ ٟأْٗههِ
ٜكاتً ٕٛاىل اْب ا٭ٚؽ أ ٚاشبعضج ٜٚك َٕٛٛبأغط إخٛاِْٗ َٔ ايٗٝهٛزي
ثِ ػبُع ٕٛاملاٍ ؾس ١ٜي٘ي ٚربًٝكاً ي٘ َٔ ا٭غطي ؾعا ٤ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ضغ َٔ ً٫ٛعٓس اهلل عع ٜ ٌ ٚسع ِٖٛإىل اٱميإ ٚإىل ْبهص
ايكتٌ ٚايكتاٍ بػري حل.
ٚملٛا ٗ ١ايهؿهاض ايهصٜ ٜٔهأت ٕٛإىل املسٜٓه ١حطبه ًا عًه ٢ايٓبهٚ ٠ٛايؿهطا٥ع
ايػُا ١ٜٚنًٗا بإعتباض إٔ اٱغ ّ٬اَع يٮحهاّ ايؿطع١ٝي ٚايكطإٓ َُٗٔٝ
عً ٢ايهتاب نً٘.
ٚتبني اٯ ١ٜا٭ ط ٚايثٛاب يًُػًُني يف ايتكس ٟملهٔ ٜهأتَ ٞهٔ ايهؿهاض
يكتاهلِ ٚايتعس ٟعً ٢حطَاا اٱغ.ّ٬

لاًىى" الخىف ػلُهن يف الدًُا"

يكههس ٚضز قٛيهه٘ تعههاىل ر الَ خَ أٌْفٌ فٍََ أْْيُِْ ًَالَ ىُ أُْ َّحْضَُٔأأٌَْد يف ايكههطإٓ عًهه٢
قػُني:
ا٭ :ٍٚاٱ ٬م يف ايبؿاض٠ي ؾكس ٚضز إثهٓص عؿهطَ ٠هط ٠بكهٝػ ١ازبًُه١
اشب ١ٜي ٚتتهُٔ بعهٗا اٱ ٬م َٔ ٗ ١ايعَإ يف َٛنٛع اٯٚ ١ٜإْتؿا٤

اشبٛف ٚاسبعٕي َٓٗا قٛي٘ تعاىل ر فََّْٓ آََِٓ ًَأَصْأٍَحَ فَأالَ خَأٌْفٌ فٍََأْْيُِْ ًَالَ ىُأُْ
َّحْضٌََُْٔد(.)2

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛض٠ا٭ْعاّ .48
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ايثاْ :ٞايتكٝٝسي ٚإضاز ٠اي ّٛٝاٯخط ٚعامل اسبػابي إش ٚضز ٖصا ايًؿغ
َطتني بكٝػ ١اشباابي ٚايبؿاض ٠با٭َٔ ٚايػٜ ١َ٬ه ّٛايكٝاَه١ي قهاٍ تعهاىل

ر ادْخٌٍُُا اٌْدَنَّخَ الَ خٌَْفٌ فٍََْْىُُْ ًَالَ أَْٔزُُْ رَحْضٌََُْٔد(.)1

يكس أضاز اهلل عع  ٌ ٚبعث ايػه ١ٓٝيف قًٛب املَٓ٪ني بٓع ٍٚآٜاا َهٔ
ايكطإٓ ته ٕٛهلِ بؿاضٚ ٠تكاحبِٗ يف اسبٝا ٠ايسْٝاي ٚتاهطز عهِٓٗ اشبهٛف
ٚاشبؿ َٔ ١ٝايهؿاضي ٚاٯؾاا يف ايسْٝا.
َ َٔٚكازٜل اٱ ٬م يف املكاّ ايٛعس ايههطَ ِٜهٔ عٓهس اهلل عهع  ٚهٌ

ٯزّ ٚحٛاٚ ٤شضٜتُٗاي عٓس ٖبُٗ ٛا إىل ا٭ضم بكٛي٘ تعهاىل رلٍُْنَأب اىْجِغُأٌا
ِِنْيَأب خَِّْقًأأب فَئَِِّأأب َّأأْرَِْنَّىُُْ ِِنِّأأِ ىُأذًٍ فََّأْٓ رَجِأـَ ىُأ ذَاَُ فَأالَ خَأٌْفٌ فٍََأْْيُِْ ًَالَ ىُأُْ
َّحْضٌََُْٔد( )2ي ٚذبتٌُ ايٓػب ١بني ايكػُني ٖٛ ٚاً:

ا٭ :ٍٚتكٝٝس اٱ ٬م ايٛاضز يف بعض اٯٜاا بايتكٝٝس ايص ٟتب ٘ٓٝاٯٜاا
ايص تصنط  ّٜٛايكٝاَٚ ١إْتؿا ٤اشبٛف ٚاسبعٕ ؾ َٔ ٘ٝاملَٓ٪ني.
ايثاْ :ٞإغتك ٍ٬نٌ آ ١ٜيف َٛنٛعٗا.
ايثايث :عسّ ٛ ٚز تعاضم بني ايكػُنيي ٱَهإ ازبُع بُٗٓٝا ٚتهٕٛ
ايٓػب ١بُٗٓٝا ايعُٚ ّٛاشبكٛم املاًل.
إش تؿٌُ اٯٜاا ايهص تتكهـ بهاٱ ٬م أؾهطاز ايعَهإ اياٛيٝهٚ ١إضاز٠
اسبٝا ٠ايسْٝا ٚاٯخط٠ي ٚربتل آٜاا يف إضاز ٠عامل اٯخط ٠ملا ؾ َٔ ٘ٝأٖٛاٍ
اسبػاب ٚحهٛض أعُاٍ ايعب از يف ايسْٝاي ٚعامل ازبعا.٤
يكس ا٤ا اٯ ١ٜأع َٔ ٙ٬غٛض ٠ايبكطٚ ٠عساً نطمياً با٭َٔ ٚايػ ١َ٬عً٢
عب ٛاٱ ٬م ايعَاْ ٞملٔ إختاض اهلساٚ ١ٜإتبع ا٭ْبٝها٤ي يتههَ ٕٛعطنه ١أحهس
َكساقاً ٭َٛض:

()1غٛض ٠ا٭عطاف .49
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ا٭ :ٍٚا٭َ ١ايص تتبع اهلس٣ي  ِٖٚامل َٕٛٓ٪بٓب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ.
ايثاْ :ٞض ا ٤املػًُني يًثٛاب ؾاٖس عً ٢إغتساَٚ ١بكا ٤ايٛعس اٱهلٞ
ثابتاً يف ا٭ ٝاٍ املتعاقب.١

ايثايهههث :عَُٛهههاا قٛيههه٘ تعهههاىل ر الَّ خَأأٌْفٌ فٍََأأْْيُِْ ًَالَ ىُأأُْ َّحْضَُٔأأأٌَْد ()1ي

ٚمشٛهلا اسبٝا ٠ايسْٝا بًخاظ اٯ ١ٜضبٌ ايبخث ايص ا٤ا بايبؿاضٚ ٠ايٛعس
ايهط ِٜيًُػًُني.
 ٚا٤ا ايبؿاض ٠باملهسز َهٔ امل٥٬هه ١ياهطز اشبهٛف ٚاسبهعٕ َهٔ ْؿهٛؽ
املػههًُنيي ٖٚههِ يف أؾههس ٚأقههعب ا٭حههٛاٍي إش ؾطغههٛا َههٔ َعطنهه ١قاغهه١ٝ
يتأت ِٗٝا٭خباض بععّ ايهؿاض عً ٢ايعٛز ٠إىل ايكتاٍ َهع إحتُهاٍ صبهَ ٧هسز
يًهؿاض َٔ َهٚ ١قبا ٌ٥أخط ٣يٝتخكل ايٛعس اٱهل ٞعٓس ٖبٛط آزّ ٚحٛا٤
بأبَٗ ٢كازٜك٘ يف بعهث ا٭َهٔ ٚايػهه ١ٓٝيف ْؿهٛؽ ا٭ ٝهاٍ املتعاقبهَ ١هٔ
املَٓ٪ني إىل  ّٜٛايكٝاَ.١
يكس خطج ْؿط َٔ املػًُني ا٭ٚا ٌ٥إىل ايكتاٍ يف َعطن ١أحسي يتكاحب
املػًُني ايبؿاض ٠با٭َٔ ٚايػ ١َ٬يف ايٓؿأتني بكٝس ايك ٚاشبؿهَ ١ٝهٔ اهلل
عع ٌ ٚي ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢ع سّ إَهإ إ تُاع ٗ ٚني َتهاز َٔ ٜٔاشبؿ١ٝ
يف قًب اٱْػإي ؾُٔ  َٔ٪ٜباهلل ٜٚك

ًباً ملطنات٘ي ٚؽبؿا ٙيف ايػٝبي ٫

ؽبههاف أ ٚؽبؿهه ٢ايهؿههاض ٚايعههاملنيي ٚإٕ ععَههٛا عًهه ٢اهلعههّٛي ٚأضازٚا
اٱْكهام عً ٢املػًُنيي ٚايٖٓٓٚ َِٗٓ ٌٝاى ؾهٛاٖس تأضؽبٝه ١نهثري ٠تهسٍ
عً ٢قطف نطض ٚنٝس ا يهؿاضي ٚإبااٍ َهطِٖ ْٛٚاٜاِٖ يف ايتعهس ٟعًه٢
ب٬ز املػًُني.
ٚقس ٜأت ٞبعض ا٭َطاٚ ٤ايكٛاز بككس اٱْتكاّ َٔ املػًُنيي ٖٚسّ ايكطح
ايص ٟؾٝس ٙٚيف صبتُعهاا آَٓهَ ١ػهتكط٠ي ؾٝخكهٌ ايعههؼي ٜٚهسخٌ ا٭َهطا٤
ٚايكاز ٠يف اٱغّ٬يأًٜٗ ٚهٛا ٜٚع ٍٚغًااِْٗيٜٚسخٌ أبٓا ِٖ٩يف اٱغ.ّ٬
()1غٛض ٠ايبكط.38 ٠
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يكس ا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜبايبؿاض ٠بٓع ٍٚامل٥٬ه َٔ ١عٓس اهلل عع  ٚهٌ َهسزاً
َٔ اهلل عع  ٌ ٚيًَُٓ٪ني يف َعطنه ١أحهس َٚها تطؾهذ عٓٗهاي يتههَٓ ٕٛاغهب١
ٱْتؿا ٤ايؿعع ٚاشبٛف َٔ ْؿٛؽ املَٓ٪نيي ٖٚصا اٱْتؿاَ ٤كسَ ١ٱَت ٤٬ايٓؿٛؽ
باشبؿَ ١ٝهٔ اهلل عهع  ٚهٌي ٖٚهَ ٛهٔ إععهاظ اٯٜه ١ا يكطآْٝه ١بهإٔ تهأت ٞبؿهاض٠
خبكٛم ٚاقع ١طبكٛقٚ ١يهٔ َٓاؾعٗا باقَٚ ١ٝتعسز ٠إىل  ّٜٛايكٝاَ.١
ؾٜ ٬ػتاٝع أحس ايك ٍٛإٔ َٛنٛع اٯ ١ٜمل ٜتخكل يف ايٛاقع  ٖٛٚعٛز٠
ايهؿاض إىل ايكتاٍ ٚإٔ اٯ ١ٜخاق ١بتًو ايعٛزٚ ٠نأْٗا َٔ إْتؿها ٤املؿهطٚط
ٱْتؿا ٤ؾط ٘.
بٌ إٔ اٯ ١ٜا٤ا مبه اَني قسغهْ ١ٝاؾعه ١يًُػهًُني يٝعهاً ٚإىل ٜهّٛ
ايكٝاَ١ي ؾٗ ٞؾٝض ٚخري ضبض ْهعٍ َهٔ ايػهُا ٤يٝهه ٕٛنهٝاٜ ٤هٓري زضٚب
اٱميإ ٚازبٗاز يًُػًُنيي ٚغ٬حاً ْٛعٝاً عاَاً ٜبعث املػًُني عً ٢ايتخًٞ
بايك ٚاشبؿ َٔ ١ٝاهلل عع .ٌ ٚ
يكس خطج امل َٕٛٓ٪ملٛا ٗ ١اسبتٛفي ٚملعإ ايػٛٝف يف أحسي ٚخانٛا
املعطنٚ ١أغتؿٗس عسز َِٓٗي  ٚٴطح ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِ
ٚعسز َٔ املَٓ٪نيي ٚمل ٜهًهٛا ٚمل ٜتعبهٛا يف َطنها ٠اهلل بهٌ تًكهٛا أخبهاض
عٛز ٠ايهؿاض يًكتاٍ بايتٛنٌ عً ٢اهللي ٚايًع ٤ٛإي ٘ٝغبخاْ٘ ٚحُٓٝا ٚقًا
ضغاي َٔ ١أب ٞغؿٝإ إىل ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚقٛي٘ (أْا
قس أيعٓا ايػري إيٚ ٘ٝإىل أقخاب٘ يٓػتأقٌ بكٝتِٗي ؾُهط ايطنهب بطغهٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ٖٛٚحبُطا ٤ا٫غسي ؾأخ  ٙٚبايص ٣قاٍ أب ٛغؿٝإ

ٚأقخاب٘ي ؾكاٍ  :حػبٓا اهلل ْٚعِ ايٛن.)1( )ٌٝ

يكس خطج ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف ً ب ايعس ٚيف ايّٛٝ
ايثاْ ٞيٛاقع ١أحهسي إش خهطج يف ايٝه ّٛايػهازؽ عؿهط َهٔ ؾهٛاٍ يف ايػهٓ١
ايثايث ١يًٗعط٠ي بعس إٔ أشٕ َ٪شْ٘ باشبطٚج.
ٚيف ٖصا اشبطٚج َػا:ٌ٥
( )1ايػري ٠ايٓب.617/2 ١ٜٛ
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ا٭ٚىل :إْ٘ زي ٌٝعً ٢عسّ حك ٍٛاشبٛف عٓهس املػهًُني َهٔ ايهؿهاضي
ؾؿ ٞأؾس حا٫ا ا٭شٚ ٣ايهطضي خطج امل َٕٛٓ٪يًتكس ٟيًعس.ٚ
ايثاْ :١ٝمل ٜعرتم بعض املػًُني أ ٚأظٚا ِٗ عً ٢اشبطٚجي ٚمل ؼبتج
ؾطز ٚاحس َِٓٗ بازبٗس ٚايعٓاٚ ٤ا٭ش ٣ايص٫ ٟق ٙٛيف أحس.
ايثايث :١إؾرتاط ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيه٘ ٚغهًِ يًهص ٟؽبهطج إٔ
ٜه َٔ ٕٛايص ٜٔؾاضنٛا يف َعطن ١أحسيي قاٍ إبٔ إغخام :ؾأشٕ َ٪شْ٘ إٔ

 ٫ؽب ط ٔ َعٓا أحس إ ٫أحس حهط َٜٓٛا با٭َؼ(.)1

ٚؾَ ٘ٝععع ٠يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚبٝإ ايؿهٌ ٚاملٓعي ١ايطؾٝع ١ايص ْاهلا ايص ٜٔقاتًٛا  ّٜٛأحس
ايثاْ :ٞزع ٠ٛاملػًُني ٚاملػًُاا بأ ٝاهلِ املتعاقب ١يتٛثٝل أمسا ٤ايصٜٔ
أحطظٚا ؾطف املؿاضن ١يف َعطن ١أحس.
ايثايث :بٝإ إقها٬ح اشبهطٚج ٚإٔ املهطاز َٓه٘ خهطٚج املهَٓ٪ني ايهصٜٔ
ؾاضنٛا يف املعطنٚ ١إٔ املٓاؾكني ايص ٜٔإغبعيهٛا يف اياطٜهل ٜ٫كهسم عًهِٗٝ
عٓٛإ اشبطٚج.
ايطابع :اٱخباض عٔ ايثٛاب ايعع ِٝملٔ ؽبطج إىل ايكتاٍ حاملا ٜعٛز َهٔ
املعطن َٔ ١غري ًٌَ أ ٚنعط أ ٚتعب.
اشباَؼ :عسّ َ٪اخص ٠ايص ٜٔمل ؽبط ٛا يًكتهاٍ َهٔ املػهًُنييٚيهٔ
إغتثٓا َٔ ِٖ٤اشبطٚج اي٬حل إخباض عٔ غًكِٗ يباب ازبٗاز ٚايثٛاب عٔ
أْؿػِٗ.
ايػازؽ :إ تٓاب خطٚج املٓاؾكني ٚايص ٜٔيف قًٛبِٗ َطم ٚايٛقأَ ١ٜ
إثاضتِٗ أغباب ايؿو ٚايطٜب عٓس اشبطٚجي ؾٝه ٕٛعسّ خط ِٗ ٚأحػٔ
هلِ ٚيًُػًُني َٔ خط.ِٗ ٚ
ايػهههابع :إظٗهههاض ايهههٓيب ضبُهههس قهههً ٢اهلل عًٝههه٘ ٚآيههه٘ ٚغهههًِ ايهؿاٜههه١
ٚاٱغتػٓا٤ي َٛٚنٛع ايهؿاٚ ١ٜايػٓ ٢يف املكاّ ٖ ٛايتٛنٌ عًه ٢اهلل ٚتًكهٞ
( )1ايػري ٠ايٓب.101/2 ١ٜٛ
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ايبؿاضاا َٔ عٓس ٙغبخاْ٘ي َٓٚه٘ ٖهص ٙاٯٜه ١ايهطميه ١ؾهإ املهسز ايػهُاٟٚ
بث٬ث ١آ٫ف ًَو ناف يٓكط ٚغًب ١املػًُني ٖٚعمي ١ايهؿاض.
ايطابع :١يف اٯ ١ٜزع ٠ٛيًكخابٚ ١املػًُني عَُٛاً ملٛاقً ١ازبٗازي ٚعسّ
اشبؿ َٔ ١ٝايهؿاض ايصٜ ٜٔعتس ٕٚعً.ِٗٝ
اشباَػ :١ا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜٱؾرتاط ايك ٚايتك٣ٛي ٖٚصا ايؿطط عٕٛ
يًَُٓ٪ني يف اشبطٚج ايتاي ٞيًُعطن.١
ايػازغ :١تبني َههاَني اٯٜه١ي ٚٚقها٥ع املعطنه ١إٔ خهطٚج ايهٓيب ضبُهس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملَٓ٪ني َط ٠أخط ٣إىل ايكتاٍ حا  ١هلِ ٚيبٓا٤
اٱغٚ ّ٬قطح املباز.٨
ايػابع :١بعث ايؿعع ٚاشبٛف يف قًٛب قطٜـ.
ايثآَ :١عٌ عُ ّٛايهؿاض ٜهؿ ٕٛعٔ ايػع ٞيٲنطاض باملػًُني.
ايتاغع :١إبااٍ إزعا ٤ايهؿاض بإْتكاضِٖ يف أحسي ٚقاع اٱؾاعاا ايص
تك ٍٛإٔ املػًُني خػطٚا املعطن١ي ؾايص ٜٔؽبط  ٕٛيف اي ّٛٝايتاي ٞيًُعطن١
ًباً يًعس ٚايص ٟقاتًِٗ با٭َؼ يٝػٛا َٗعَٚني يف املعطن.١
ايعاؾط :٠إشٕ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًهص ٜٔربًؿهٛا عهٔ
َعطن ١بسض عٔ عصضي باشبطٚج يف اي ّٛٝاي تهايٞي نُها يف هابط بهٔ عبهس اهلل
ا٭ْكاض ٟايص ٟإعتصض يًٓيب بإٔ أبا ٙأضاز اشبطٚج يف أحسي ٚقاٍ ي٘ ربًـ
عً ٢أخٛاتو.
اسبازٜهه ١عؿههط :٠خههطٚج بعههض ازبطحهه ٢يف أحههس نههٜ٫ ٞؿههٛتِٗ ا٭ ههط
ٚايثٛاب َع ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثاْ ١ٝعؿط :٠إحطاظ املَٓ٪ني ايثٛاب باشبطٚج َع ضغ ٍٛاهلل قهً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثايث ١عؿط :٠اشبطٚج َٓاغب ١يًتخً ٞبايك ٚايتك ٣ٛيٛضٚزُٖا ؾط ني
يف ٖص ٙاٯ ١ٜايهطمي.١
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ايطابع ١عؿط :٠خطٚج املَٓ٪ني يًكتاٍ يف اي ّٛٝايتاي ٞملعطن ١أحس ؾهاٖس
عً ٢أْ٘ ٫خٛف عً َٔ ِٗٝايهؿاضي ٚأْٗهِ ٜط ه ٕٛضمحه ١اهلل عهع  ٚهٌي
 ٚا ٤ا ايبؿاض ٠يف ٖص ٙاٯٚ ١ٜاق ١ٝيًُػًُني يٝعاً َٔ اشبٛف ٚاسبعٕ.
اشباَػ ١عؿط :٠تسٍ غٚٚ ١َ٬قا ١ٜاملَٓ٪ني َٔ اشبٛف يف املعطنٚٚ ١عٝس
ايهؿاضي عً ٢عسّ خٛؾِٗ َٔ ايهؿاض يف حا٫ا ايػًِ.
ايػازغ ١عؿط :٠عسّ اشبهٛف يف ايهسْٝا َكسَهٚ ١بؿهاض ٠ا٭َهٔ ٚايػباه١
ٚايػعاز ٠يف اٯخط.٠
 ٌٖٚميهٔ تأغٝؼ قٛاعس ملٓاغب ١اٯ:ٖٞ ١ٜ
ا٭ٚىل٫ َٔ :ؽباف يف ايسْٝا ٫ؽباف يف اٯخط.٠
ايثاْ :١ٝايص ٟؽباف يف ايسْٝا ؽباف يف اٯخط.٠
ايثايث :١ايص ٫ ٟؽباف يف اٯخط٫ ٠ؽباف يف ايسْٝا.
ايطابع :١ايص ٟؽباف يف اٯخط ٠ؽباف يف ايسْٝا.
ازبٛاب ٬َ ٫ظَ ١بني ايسْٝا ٚاٯخطٗ َٔ ٠ه ١اشبهٛف ٚاسبهعٕي إش إٔ
حاٍ اٱْػإ ؾٗٝا عً:ٙٛ ٚ ٢
ا٭ :ٍٚاشبٛف يف ايسْٝا ز ٕٚاٯخط.٠
ايثاْ :ٞاشبٛف يف ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ايثايث :اشبٛف يف اٯخط ٠ز ٕٚايسْٝا نُا يف ايػ ٬ني ايهؿاض ؾُِٓٗ َٔ
٫ؽبؿ ٢أحساً َٔ أٌٖ ممًهت٘ يف ايسْٝاي ٚيهٓ٘ ؽباف  ّٜٛايؿعع ا٭ن أؾهس
اشبٛف.
ايطابع ٫ َٔ :ؽباف يف ايسْٝا ٚيف اٯخط٠ي نُا يف املَٓ٪ني ايص ٜٔخط ٛا
يًكتاٍ يف أحسي ٚبازضٚا يًكا ٤ايعس ٚإٕ ض ع يًكتاٍي خٛؾأًَ عصاب اهللي
ٚض ا ٤ايؿٛظ بطنا.ٙ
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َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ تعاىل ر ًٌٍََِّوِ ٍُِْهُ اٌغٌَََّّادِ ًَاألَسْضِد()1ي ؾاْه٘ غهبخاْ٘

ٜتؿهٌ عً ٢عباز ٙاملَٓ٪ني ايص ٜٔػباٖس ٕٚذبا يٛا ٤ضغ ٍٛاهلل يسؾع ايعسٚ
َع نثطت٘ ٚقٛت٘ با٭َٔ ٚايػ ١َ٬يف ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ٚتؿٝس ٖص ٙاٯَٚ ١ٜا ؾٗٝا َٔ اٱخباض عٔ املسز املًهٛت ٞيًُهَٓ٪نيي أْه٘
٫خٛف عًٚ ِٗٝإٕ ض ع ايهؿاض َٔ ؾٛضِٖ إىل َٝسإ املعطن١ي ٚؾ ٘ٝآٜه ١يف
ايؿهٌ اٱهل ٞعً ٢املَٓ٪ني إٔ تٓعٍ عً ِٗٝؾهآبٝب ايطمحهٚ ١ايبؿهاضَ ٠هٔ
ايػُا ٤يف غاع ١ايهٝل ٚايؿس٠ي ٜٚت ٕٛٗ ٛملٛا ٗ ١ا٭عسا ٤بطبا  ١أف
ٚثك ١بايٓكط ٚايػًب.١
ؾ ٬ػبس ٕٚايعس ٚإش أْ٘ إْٗعّ أَاَِٗي ٚض ع إىل َه ١خا٥باًي ٚؾ ٘ٝزيٌٝ
آخط عً ٢إٔ املػًُني مل ؽبػطٚا َعطن ١أحسي ٚإٔ ايهؿاض مل ٜٓتكطٚا ؾٗٝاي
َٚهههٔ ايؿهههٛاٖس عًههه ٢عهههسّ إْتكهههاضِٖ ض هههٛعِٗ إىل َههههٚ ١إىل بٝهههٛتِٗ
َٓٚتسٜاتِٗ ٚيٝؼ َعِٗ غٓا ِ٥أ ٚأغط َٔ ٣املػًُني.
ٜٚسٍ خطٚج ايٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ٚاملهَٓ٪ني خًهـ
ايهؿاض عًَ ٢كاحب ١اشبٛف يًهؿهاض إىل حهني زخهٛهلِ َهه١ي اشبهٛف َهٔ
املَٓ٪ني  َٔٚامل٥٬ه َٔٚ ١ايٓاؽ ٚايكبا ٌ٥ايهص ناْها تػهُع قطٜؿهاً ٖٚهٞ
تتٛعس ٚتصّ املَٓ٪نيي ٚتٓهط ْب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

لاًىى "اإلطالق الصهاًٍ لَّح"

تٓعٍ اٯ ١ٜايكطآَْ ١ٝهٔ عٓهس اهلل عًه ٢ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘

ٚغًِ ضمح ١بايٓاؽ يٝعاًي َ َٔ ٖٛٚكهازٜل قٛيه٘ تعهاىل رًََِأب أَسْعَأٍْنَبنَ إِالَّ

سَحَّْأخً ٌٍِْقَأبٌَِّنيَد( )2ي ؾهههٌ آٜههٚ ١غهه ١ًٝمساٜٚههَ ١باضنهه ١هلساٜهه ١ايٓههاؽ ؾهه٬
تٓخكط ايطمحه ١ببعثه ١ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ بهٌ تؿهٌُ
أؾطازٖا نٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .189
()2غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
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يههصا تؿهههٌ اهلل عههع  ٚههٌ ٚأْههعٍ ايكههطإٓ ظب َٛهاً ٚعً هَ ٢ههس ٣ثهه٬ث
ٚعؿط ٜٔغٓ١ي يٝتسبط املػًُٚ ٕٛايٓهاؽ يٝعه ًا يف نهٌ آٜه ١تٓهعٍ عًه ٢عبهٛ
َػتكٌي ٚنإ املػًُٜ ٕٛػأٍ بعهِٗ بعهاً ٌٖ ْعٍ اي ّٛٝقطإٓ عً ٢ايٓيب
ؾههاشا نههإ ازبههٛاب ْعههِي غههأيٛا تهه ٠ٚ٬اٯٜهه ١يػههُاعٗا ٚايتؿهههط يف َعاْٗٝهها
ٚز٫يتٗاي ٚإقتباؽ ايسضٚؽ ٚايسضض َٓٗاي ٚايعٓا ١ٜبٗها عًه ٢عبهَ ٛػهتكٌي
ٚ َٔ ٖٛٚغاٚ ٌ٥قٝؼ غ ١َ٬ايكطإٓ َٔ ايتخطٜـ.
 َٔٚآٜاا ايكطإٓ َا ناْا هلا أغباب ْع ٍٚتتعًل باملٛنهٛع أ ٚاسبههِ
يتػاِٖ ٖص ٙا٭غباب يف حؿغ اٯٚ ١ٜضغٛخٗا يف ايٛ ٛز ايصٖقي ٚإقرتاْٗا
يف ايصانطَ ٠ع ايٛاقعٚ ١اسبسث ٚأثط اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝؾُٝا تطؾهذ َهٔ ايٓتها٥جي
ٚحؿغ اٯ ١ٜايص هلا أغباب يًٓع ٍٚع ٕٛسبؿغ اٯ ١ٜايص يٝؼ هلا أغهباب
ْع ٍٚٱزضاى املػًُني يٛحس ٠ايػٓد ١ٝايػُا ١ٜٚٯٜاا ايكطإٓ.
ٚنٌ آ ١ٜقطآْ ١ٝخع ١ٜٓتػتدطج َٓٗا أَٗاا ايعًّٛي ٚأبٛاب َٔ املعطؾ١ي
ٚنٝآٜ ٤ري يًُػًُني زضٚب اسبٝا٠ي  ٚطٜل َباضى إىل ايػهعاز ٠ا٭بسٜه ١يف
ازبٓ ١اشبايس.٠
 ٚا٤ا اٯ ١ٜضبٌ ايبخث خبكٛم َٛنٛع َعنيي ٚ ٖٛٚق ٍٛأخباض
يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملَٓ٪ني بعٛز ٠ايهؿاض يًكتاٍ يف أحس
بعس إٔ إْػخبٛا َٔ املعطن١ي يته ٕٛاٯ ١ٜحطظاً ٚغ ١َ٬يًُهَٓ٪ني ٚؾهاٖس ًا
عً ٢ؾههٌ اهلل عًه ِٗٝجبعهٌ اٱميهإ َ ػهتكطاً يف ْؿٛغهِٗ بعهسّ ازبهعع َهٔ
ايكتاٍ ٚدبسزٙي
ٚإٔ أؾس َا ٜه ٕٛعً ٢املكاتٌ إٔ تٓتٗ ٞاملعطن١ي ٚمي ٌٝإىل ايطاحَٗٓ ١ا
 َٔٚزؾٔ ايكتًَٚ ٢عازب ١ازبطح ٢ؾٝأت ٞاشب بعٛز ٠ايعس ٚيًكتاٍي باٱناؾ١
إىل َٛنٛعَٛ ١ٝنٛع ايكتاٍي ؾامل َٕٛٓ٪عً ٢اسبل ٚاهلسٚ ٣ايهؿاض عً٢
ايبا ٌ ٚايه٬ي١ي َٚع ٖصا ته ٕٛاملبازض ٠بٝس ايهؿاضي ؾِٗ ايصٜٗ ٜٔعُٕٛ
ٜٚكاع ٕٛاملػاؾاا ايا ١ًٜٛيكتاٍ املػًُنيي ٜٓٚه ٕٚٛايعهٛز ٠يًكتهاٍ بككهس
إغت٦كاٍ اٱغٚ ّ٬إباز ٠املػًُني.
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ؾٓعيا ٖص ٙاٯ ١ٜيتهَ ٕٛسزاً يًَُٓ٪نيي أ ٟأْٗا بصاتٗا َسز إىل اْب
محًٗا يبؿاض ٠املسز املًهٛت َٔ ٞايػُا٤ي ٖٚصا ٚحس ٙٛ ٚ َٔ ٙإععاظ اٯ١ٜ
ايكطآْ ١ٝيف باب املٛنٛع ٚاسبهِي ؾتٓعٍ اٯ ١ٜيف َٛنٛع يته ٕٛآَٚ ١ٜععع٠
يف شاا املٛنٛع ٚز٫٫ت٘.
ٚنإٔ ٖص ٙاٯَ ١ٜكسَ ١يًُسز املًهٛتٞي ؾُهع ْهعٖ ٍٚهص ٙاٯٜه ١ايهطميه١
عً ٢ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِ ٜٓبعهث املػهًُ ٕٛعبهَ ٛكاَهاا
ايك ٚايتك٣ٛي ٭ُْٗا ؾطط سبا  ١زْ ١ٜٛٝآْ١ٝي ٚأخط ١ٜٚعاَ.١
ٚ٭ٕ أشٖهاِْٗ مل تعهس َؿهػٛي ١بهايؿعع ٚأغهباب ايٛقاٜهٚ ١اشبهٛف َهٔ
ايهؿاضي  ٫ٚتٓخكط َٓاؾع املسز ٚايٓكط ٠اٱهلٝه ١بٗهص ٙاٯٜه ١بأٜهاّ ْعٚهلهاي
ٚاملدا بني بٗا بٌ تتػؿ ٢عُ ّٛاملػهًُني ٚاملػهًُاا يف ا٭ظَٓه ١املتعاقبه١ي
ٚيف نٌ َكط َٔ أَكاضِٖ.

مما ٜسٍ عً ٢إٔ املساض يٝؼ عً ٢ايٛاقعهٚ ١اسبهسث ٚظَهٔ َٓٚاغهب١
ْع ٍٚاٯ ١ٜبٌ َٛنٛع اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝأعِي يٝبك ٢ايكطإٓ غهاً طٜاً إىل
 ّٜٛايكٝاَ.١
ٚيف أ َٔ ٌٝ ٟأ ٝاٍ املػًُني ٜتً ٛاملػًِ اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝؾٝؿعط ٚنأْٗا

تٓعٍ اٯٕ يف أٜاَ٘ي ٜٚط ٣ا٭حٛاٍ ايص َٔ حٛي٘ ب ١٦ٝقاسب ١ملهاَني
اٯ ١ٜايكطآْ١ٝي ٚؾ ٘ٝغط َٔ أغطاض اٯ ١ٜايكطآْ١ٝي ٚإغتساَٚ ١ظا٥ؿٗها يف
بعههث املػههًُني عًهه ٢أزا ٤ايٛظهها٥ـ ايعبازٜههٚ ١تكٝههسِٖ بأحهههاّ ايؿههطٜع١
اٱغ.١َٝ٬
ؾتههسعٖ ٛههص ٙاٯٜهه ١املػههًُني ٚاملػههًُاا إىل ايتخًهه ٞبايكه ٚايتكهه٣ٛي
ٚذبتٌُ ٖص ٙايعٛز ٠يف ظَاْٗا ٖٛ ٚاً:
ا٭ :ٍٚصب ٧ايسعَ ٠ٛطٚ ٠احس ٠عٓس ْع ٍٚاٯ.١ٜ
ايثاْ :ٞت ٘ ٛشاا ايسع ٠ٛايص ا٤ا يف أٜاّ ايٓع ٍٚيف نٌ ظَإ.
ايثايث :دبسز ايسع ٠ٛيف نٌ ت ٠ٚ٬يًكطإٓ ٚيف نٌ ظَإ.
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ٚايكهخٝذ ٖهه ٛايثايهثي ؾُههٔ إععهاظ اٯٜهه ١ايكطآْٝهْ ١هههاضتٗا ايساُ٥هه١ي
َٓٚاغههبتٗا يًعَههإ ايههص ٟتتًهه ٢ؾٝهه٘ ٚإزضاى املػههًُني يًخا هه ١إيٗٝهها ٚإىل
َهاَٗٓٝا ايكسغَٓ ١ٝا يف ٖص ٙاٯ ١ٜإش ؼبتاج املػًًَُ ٕٛه ١ايك ي ٚذبٌُ
ا٭ش ٣يف ٓب اهلل.
 َٔٚاٯٜاا إٔ تعس ٟايهؿاض عً ٢املػًُني مل ٜٓكاع يف َعطن ١أحس ٚمل
ٜٓت٘ َع ظَٔ ايكخاب ١بٌ َٖ ٛػتُطي باٱ ناؾ ١إىل حكٝكٖٚ ١ه ٞإٔ حا ه١
املػًُني  ٫تٓخكط يف َٛنٛع ايكتاٍي َٝٚسإ املعطن١ي يصا ٚضز عٔ ايهٓيب
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :ايك ث٬ث :١ق عً ٢ايااع١ي ٚق عٓس
املكٝب١ي ٚق عٔ املعك.١ٝ
ؾُٔ اٯٜاا إٔ املَٓ٪ني ٜت ٕٛٗ ٛإىل اهلل بايسعاٚ ٤املػأي ١يًػَ ١َ٬هٔ
املعطن١ي ؾتأت ٞاٯ ١ٜبايبؿاض ٠باملسز َٔ امل٥٬هٚ ١ايصٜ ٟعق ايػ ١َ٬ايكاع١ٝ
َٔ نٝس ايعسٚي ٚإسبام اهلعمي ١ب٘ي ٚا٭َهط يًُػهًُني بإربهاش ايكه ٚغه١ًٝ
يٲضتكا ٤يف َكاَاا ايعبازٚ ٠ايك٬ح نُا ؼبتا  ٕٛايعٚ ٕٛاملسز َٔ اهلل عع
 ٌ ٚيف أَٛض حٝاتِٗ نًٗا.
 ٌٖٚيف اٯ ١ٜبؿاض ٠غهٝاز ٠اٱغهّ٬ي ٚتهٛي ٞاملػهًُني ؾه ٕٚ٪اسبههِ
ٚايكها ٤بني ايٓاؽي ازبٛاب ْعِي إش ا ٤ا٭َط اٱهل ٞيًُػًُني بايتخًٞ
بايتكٚ ٣ٛاشبؿ َ٘ٓ ١ٝتعهاىلي ٚتهسعٖ ٛهص ٙاٯٜه ١املػهًُني يف نهٌ ظَهإ إىل
ايتكٝس بآزاب ايك ٚايتك ٣ٛزبًب املٓاؾعي ٚزؾع املؿاغس ٚايؿطٚض.

يتتعسز َع٘ َكازٜل قٛي٘ تعهاىل ر وُنْأزُُْ خَْْأشَ أَُِّأخٍ أُخْشِخَأذْ ٌٍِنَّأبطِد ()1ي ؾُهٔ

خكا٥ل خري أَ ١إغتُطاض إظٗاضٖا َعاْ ٞايكه ٚايتكه ٣ٛيف ايكهٍٛ
ٚايؿعههٌي ؾههٜ ٬ههرتى املػههًُ ٕٛايعُههٌ بأحهههاّ ايؿههطٜعٚ ١إ تكازَهها
ا٭حكههابي ٜٚتدههص ٕٚايك ه ٚايتكهه ٣ٛغهه٬حاً يًخههطب عًهه ٢ايتخطٜههـ
ٚايتػٝري يف ايؿطا٥ض ٚايٛا بااي مما ٜبعث ايؿعع ٚاشبٛف يف قًٛب ايهؿاض
َِٓٗ.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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يكس ٚا ٗا ضغاي ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أغباب ايؿو
ٚايطٜب َٔ املؿطنني ٚايؿاغكنيي ؾعا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜيًٛقا ١ٜايٓٛعٝه ١ايعاَه١
َٔ ٖص ٙا٭غبابي ٚيسع ٠ٛأٌٖ ايؿو ٚايطٜب يسخ ٍٛاٱغ:ٙٛ ٚ َٔ ّ٬
ا٭َ :ٍٚا يف اٯ ١ٜايهطمي َٔ ١ايؿطط اسبُٝس.
ايثاْ :ٞإتكاف ايؿطط يف اٯ ١ٜباسبػٔ ايصاتٞي  ٖٛٚخري ضبض.
ايثايث :إَتثهاٍ املػهًُني ملها يف اٯٜه ١ايكطآْٝهَ ١هٔ ايؿهطط يصاته٘ي ٚ٭ْه٘
َكسَ ١يتخكل املؿطٚط.
ٜ ٌٖٚهط ايؿطط ايٛاضز يف اٯ ١ٜايهؿاضي ازبهٛاب أْه٘ ٜههطِٖ بًخهاظ
تًبػ ِٗ بايهؿط ٚازبخٛزي ٚإ ٫ؾٗه ٛيف غاٜاته٘ ضمحه ١بٗهِي ٚغهب ٌٝيثهٛبِٗ
ٚق٬حِٗي ٚٚغ ١ًٝمسا ١ٜٚيٝهؿٛا عٔ قتاٍ املػًُنيي ؾاملػًِ إشا قتهٌ يف
املعطنٜ ١ؿٛظ بايؿٗازٚ ٠ايٓع ِٝايسا.ِ٥
ٚي ٛخطج َٔ املعطن ١غاملاً ؾاْ٘ ٜٓاٍ ثٛاب ايكتاٍ ٚازبٗاز يف غب ٌٝاهللي
ٜٚتعسز ثٛاب٘ نهٌ ٜه ّٛبهٌ نهٌ غهاع ١بتعاٖهس ٙيٲميهإي ٚأزا٥ه٘ يًؿهطا٥ض
ٚايعبازااي أَا ايهاؾط ؾاْ٘ إشا قتٌ يف املعطنٜ ١هَ ٕٛكري ٙإىل ازبخِٝي أَا
يهه ٛخههطج غههاملاً َههٔ املعطنهه ١ؾإْهه٘ ٜػههتُط يف نٝههس ٙيًُػههًُني ٚتعسٜهه٘ عًهه٢
اٱغّ٬ي مما ٜعٜس ٙإمثاً ٜٚه ٕٛغبباً بعٜاز ٠عصاب٘ ٚتعع ٌٝعكٛبت٘ َٗٓٚا ْعٍٚ
امل٥٬ه ١يًباـ ب٘ي يهصا ها ٤املهسز املًههٛت ٞيٓكهط ٠املػهًُنيي ٚإغت٦كهاٍ
ايهؿاض ٭ِْٗ أضازٚا إباز ٠املػًُني.
يصا حني ِّٖ ايهؿاض بايط ع ١بؿط ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
 ٖٛٚحبُطا ٤ا٭غس أقخاب٘ ايصَ ٜٔع٘ بايٓكط ٚاٱْتكاّ اٱهل ٞايعا ٌ َٔ

أٚي٦و ايهؿاض(.)1

ؾع ا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜيًبؿاض ٠بإغت٦كاهلِ إٕ ض عهٛا َهط ٠أخهط ٣يًكتهاٍي
 َٔ ٖٛٚأغباب نثط ٠عسز امل٥٬هٚ ١أِْٗ

( )1أْعط ايػري ٠ايٓب.104/2 ١ٜٛ

ػ ١آ٫ف ًَوي ٚٚضزا ٖهصٙ
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اٯ ١ٜبأنثط عسز َٔ امل٥٬هٜ ١هَ ٕٛهسزاً يًُػهًُنيي إش أْه٘ ها ٤يف ايكهطإٓ
عً ٢ث٬ث:ٙٛ ٚ ١
ا٭ :ٍٚاملسز ٚايٓكط ٠بث٬ث ١آ٫ف ًَوي نُا يف اٯ ١ٜايػابك.١
ايثههاْ :ٞايبؿههاض ٠باملههسز خبُػهه ١آ٫ف َههٔ امل٥٬ههه١ي نُهها يف ٖههص ٙاٯٜهه١
ايهطمي.١

ايثايثْ :ع ٍٚأيـ َٔ امل٥٬هَ ١سزاًي قهاٍ تعهاىل رفَبعْأزَدَبةَ ٌَىُأُْ أَِّٔأِ

ُِِّذُّوُُْ ثِأٌَْفٍ ِِْٓ اٌَّْالَئِىَخِ ُِشْدِفِنيَد(.)1
إٕ زع ٠ٛايهؿاض يًط ٛع يًُعطن ١إقطاض عً ٢ازبخٛزي ٚإضاز ٠اٱْتكاّ
َٔ املَٓ٪نيي َٓٚا ا ٠بايبا ٌي ٚععّ عً ٢قتٌ ايٓيب ضبُس قهً ٢اهلل عًٝه٘
ٚآي٘ ٚغًِ ؾعا ٤ايٛعس اٱهل ٞبايباـ بِٗي ٚتٓع ٜ٘ا٭ضم َِٓٗي  ٚعًِٗ
ع َٛٚ ٠عع ١يػريٖهِ َهٔ ايٓهاؽي يف ظَهإ ايتٓعٜهٌ ٚايٓبه٠ٛي ٚيف ا٭ظَٓه١
اي٬حك١ي  َٔ ٖٛٚاملكهازٜل عًه ٢اٱ ه٬م ايعَهاْ ٞيٰٜه ١ايكطآْٝه ١يٝتاًهع
املػًُ ٕٛيف نٌ ظَإ إىل ايبؿاضٚ ٠املسز َٔ عٓس اهلل.

حبث أصىيل

ٜأت ٞاملؿٗ ّٛمبعٓ ٢املسي ٍٛايصٜ ٟؿِٗ َٔ ايًؿغ غٛا ٤نإ َؿطزاً أٚ
يً١ي  ٚاَ ٤اًكاً أَ ٚكٝساًي حكٝك ١أ ٚصباظاًي ٜٚهأت ٞبإقها٬ح عًهِ
ا٭ق ٍٛٱضازَ ٠ا ٜكابٌ املٓا ٛم يف املعٓ ٢ؾُٝا ؽبل ايس٫يٚ ١املعٓ.٢
غٛا ٤ناْا يً ١إْؿا ١ٝ٥أ ٚإخباض ١ٜحبٝث ٜػتكطأ املؿَٗٓ َٔ ّٛاهٛم
اٯٜٚ ١ٜه٬َ ٕٛظَاً ي٘ َٔ غري إٔ ٜه ٕٛظاٖطاً يف أيؿهاظ ٚتطنٝهب ازبًُه١ي
ٜٓٚكػِ املؿٗ ّٛإىل قػُني:
ا٭َ :ٍٚؿٗ ّٛاملٛاؾك ٖٛٚ :١ايص ٟته ٕٛؾ ٘ٝز٫ي ١املؿَٗٛ ّٛاؾك ١يس٫ي١
ٚحهِ املٓاٛمي ؾاشا نإ اسبهِ ايٛ ٛب َث ً٬ؾهصا بايٓػب ١يًُؿٗ ّٛنُا يف

()1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .9
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ا٭َط اٱهل ٞبااع ١ايطغ ٍٛؾاْٗا تعق با٭ٚي ١ٜٛاع ١اهلل عع ٌ ٚي ٚ٭ٕ
ايطغٜ٫ ٍٛأَط  ٢ٜٗٓ٫ٚإ ٫بايٛحٞي ٜٚػُ( ٢ؾخ ٣ٛاشبااب).
ايثاَْ :ٞؿٗ ّٛاملدايؿهٖٚ :١ه ٛايهص ٟتهأت ٞؾٝه٘ ايس٫يهٚ ١اسبههِ طبهايؿني
يًخهِ ايصٜ ٟسٍ عً ٘ٝاملٓاٛم ٚي٘  ٙٛ ٚعسٜسَ ٖٞ ٠ؿٗ ّٛنٌ َٔ:
 ايؿطط. ايٛقـ. ايػا.١ٜ اسبكط. ايعسز. ايًكب.ٚيهٔ ٖص ٙاملدايؿ ١يٝػا تاَ ١إمنها تهأتٖ ٞهص ٙاملؿهاٖ ِٝيف هَ ٍٛؿٗهّٛ
املٛاؾكٚ ١يٝؼ يف عطن٘.
ٚميهٔ تأغٝؼ  ٘ ٚآخط َٔ  ٚهَ ٙٛؿٗه ّٛاملدايؿه ١يف ايًؿهغ ايكطآْهٞ
خام باشبااب ايكطآْٞي ؾإ ايبؿاض ٠يًَُٓ٪ني يف ٖص ٙاٯ ١ٜإْهصاض ٚٚعٝهس
يًههاؾطٜٔي ٚتًهو آٜه ١يف إععهاظ ايكههطإٓي ٚؾهاٖس عًه ٢ايٓؿهع ايعهاّ يٰٜهه١
ايكطآْ١ٝي ٚعسّ إعبكاض َهاَٗٓٝا باملػًُني.
يكس خًل اهلل عع  ٌ ٚايٓاؽ يعبازت٘ي  َٔٚاٯٜاا أْ٘ غبخاْ٘ ٜكًخِٗ
يًعباز ٠يف نٌ أٜاَِٗ يف ايسْٝاي ٚػبصبِٗ إىل َٓاظٍ اهلساٚ ١ٜاٱميإ بايبؿاض٠
ٚاٱْههصاضي ٚايٛعههس ٚايٛعٝههس ؾٓٝتؿههع ايهؿههاض َههٔ ايبؿههاضاا ايههص هها٤ا
يًُػًُنيي ٜٓٚتؿع َٔ ٕٛيػ ١ايٛعٝس امل ١ٗ ٛإي.ِٗٝ
ؾ ٬غطاب ١إٔ ٜسخٌ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ٚاملَٓ٪هٕٛ
َه ١ؾاذبني بعس ب عس َعطن ١أحس خبُؼ غٓٛاا َهٔ غهري أزْهَ ٢كاَٚهَ ١هٔ
قطٜـي ٚتًو آ ١ٜيف قسم ْب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِي ٚمل تعٗط
قطٜـ  ّٜٛايؿتذ َا ٜسٍ عً ٢أْٗا أغًُا نطٖاًي بٌ بازضٚا إىل اٱغَ ّ٬ع
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ربًؿٗهِ عهٔ َٓهاظهلِ اٱ تُاعٝه ١يؿهٛظ آ٫ف املهَٓ٪ني َهٔ طبتًهـ ايكبا٥هٌ
بايػبل يف زخ ٍٛاٱغ.ّ٬
ٜٓ٫ٚخكط اٱْتؿاع َٔ َؿٗ ّٛاٯ ١ٜبايهؿاضي بٌ ٜؿهٌُ املهَٓ٪ني ٭ْٗهِ
ٜعًُ ٕٛإٔ صب ٧ايبؿاض ٠هلِ باملسز املًهٛتٜ ٞبعث ايؿعع ٚاشبٛف يف قًٛب
ايهؿاضي ٜٚعطنِٗ يًكتٌ ٚأَٛاهلِ يًتًـي ؾٝسضى املػًُ ٕٛقطب ايٓكطي
ٜٚكبخ ٕٛأنثط ق٠ٛي ٜٓٚكطف اشبٛف ٚاسبعٕ عٔ قًٛبِٗي ٜٚكبًه ٕٛعًه٢
ايعبازاا بؿٛم ٚضناي ٜٚتًصش ٕٚباٱَتثاٍ ملا يف ٖص ٙاٯ َٔ ١ٜؾطط ايك
ٚايتك.٣ٛ

لاًىى " ل آَح لسآًُح هدم"

يكس ؾهٌّ اهلل عع  ٌ ٚاملػًُني  ٚعًِٗ ر خَْْأشَ أَُِّأخٍ أُخْشِخَأذْ ٌٍِنَّأبطِد ()1ي
ٚيف ٖص ٙاملطتب ١ايطؾٝعْ ١عُ ١عع١ُٝي َٚهٔ اٯٜهاا إٔ ايهٓعِ اٱهلٝه ١تتهٛاىل
عًه ٢املػهًُني مبها ػبعًهِٗ ٜتعاٖههسٖ ٕٚهص ٙاملٓعيهٚ ١ؼبطقه ٕٛعًٗٝهاي َٚههٔ
خكا٥ل خري أَ ١اٱْتؿاع ا٭َثٌ َٔ ايٓعُ ١اٱهل١ٝي نُها ٜتعًه ٢يف آٜهاا
ايكطإٓي َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚنٌ آ َٔ ١ٜآٜاا ايكطإٓ ْعُ ١قا ١ُ٥بصاتٗا.
ايثاْٜ :ٞأخص نٌ َػًِ َا ؼبتاج إيَ ٘ٝهٔ خهعا ٔ ٥اٯٜه ١اٱهلٝه ١ز ٕٚإٔ
ٜٓكل َٓٗا ؾ.٤ٞ
ايثايههث :اٯٜهه ١ايكطآْٝهه ١نههٝاٜ ٤ههٓري زضٚب املػههًُني يف َٝههاز ٜٔاسبٝهها٠
املدتًؿ.١
ايطابع :اٯ ١ٜحطظ ٚٚاق َٔ ١ٝعصاب ايٓاض.
اشباَؼ :اٱَتثاٍ ملا يف اٯ ١ٜايكطآْ َٔ ١ٝا٭ٚاَط َكسَ ٚ ١طٜل ٱحطاظ
ايػعاز ٠ا٭بس.١ٜ
ايػازؽ :اٯ ١ٜايكط آَْ ١ٝسز يًُػًُني صبتُعني َٚتؿطقني.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ٚتًو َعععَ َٔ ٠عععاا ايكطإٓ َاًكاًي ٚآٜات٘ خاق١ي ؾهٌ آ ١ٜقطآْ١ٝ
ع ٕٛهلِ يف أَٛض زٚ ِٜٗٓزْٝاِٖي إش ٜػتٓباَٗٓ ٕٛا ا٭حهاّي ٜٚػتهٕٛ٦ٝ
بٓٛضٖاي ٜٚعًُ ٕٛمبا ؾٗٝا َٔ ا٭ٚاَطي ٚػبتٓبَ ٕٛا تٓٗ ٢عٓه٘ي يٝههٖ ٕٛهصا
ايع َٔ ٕٛخكا٥ل املػ ًُني َ ٖٛٚسز َكاحب هلِ يف ايسْٝا.
ٚنُا نإ َسز امل٥٬ه ّٜٛ ١بسض ٚأحس نثرياً ٚإٔ قٚ ٠ٛقسضاا نٌ ًَو
ععٚ ١ُٝنبري٠ي ؾهصا بايٓػب ١يًُسز ايكطآْ ٞؾإ نهٌ آٜه ١هلها َٓهاؾع ٚؾٛا٥هس
ععُٝهه ١يف َٓاٛقٗهها َٚؿَٗٗٛهها َٚهههُْٗٛا ٚز٫٫تٗههاي َٚهها يف تٚ٬تٗهها َههٔ
ا٭ ط ٚايثٛاب.

 َٔٚؾهٌ اهلل عع  ٌ ٚيف اٱْتؿاع َٔ ٖصا املسز ايكطا ٠٤ايٛا به١
ٯٜاا ٚغٛض ايكطإٓ يف ايكٚ ٠٬عسّ إعبكاض ٖهصا اي ٛهٛب بايط هاٍ
بٌ ٜؿهٌُ ايٓػها ٤بعهطم ٚاحهس َهع ايط هاٍ ٭ٕ املهسز ايكطآْه ٞعهاّ
ٚؾاٌَ يهٌ َػًِ َٚػًُ ١ؾهإ خهل اهلل عهع  ٚهٌ املهَٓ٪ني ايهصٜٔ
خط ٛا يبسض ٚأحس باملسز َٔ امل٥ ٬هه ١ؾاْه٘ تعهاىل ضظم املػهًُني املهسز
ايكطآْ ٚ ٞعٌ نٌ آَ ١ٜكاحب ١هلهِ يف ايبٝها ٚايعُهٌ ٚايػهٛمي ٚيف
ايػؿطي ٚايػًِ ٚاسبطب.
َ ٬هسز يًُهَٓ٪ني يف َعطنه ١أحهسي ؾهٜ ٬ػهتاٝع املػهًُٕٛ
ؾٗص ٙاٯَ ١ٜث ً
اٱغتػٓا ٤عٔ املسز ايكطآْٞي ٚنإ َكسَ ١شبط ِٗ ٚإىل أحهسي ٚعْٛهاً هلهِ
أثٓا ٤امل عطنه ١نُها يف اٯٜه ١ايػهابكٖٚ ١هص ٙاٯٜهَٚ ١ها ؾٗٝها َهٔ ايبؿهاضاا يف
ايػههَ ١َ٬ههٔ ايعههسٚي ٚتًكٝهه٘ اشبػههاض ٠ايؿازحهه ١يٝهههَٛ ٕٛنههٛعٗا َههسز ًا
يًُػههًُنيي ٚزعهه ٠ٛهلههِ ٱقتبههاؽ ايههسضٚؽ َههٔ قهه ٚتكهه ٣ٛاملػههًُني
ا٭ٚاٌ٥ي ٚايػع ٞيَٓ ٌٝا ا َٔ ِٖ٤املسز.
ؾإ ق ٌٝإٔ املسز نإ يف املعطنه ١عًه ٢عبه  ٛاسبكهط املههاْٚ ٞايعَهاْٞي
ٚازبٛاب إٕ اهلل ٚاغع نط ِٜؾٗ ٛايهص ٟميهس املهَٓ٪ني يف َٝهسإ املعطنهٚ ١يف
حاٍ ايػًِي ٚيف اسبهط ٚايػؿطي يتبك ٢اٯ ١ٜضبٌ ايبخث َسزاً مساٜٚاً زاً ُ٥ا
يًُػًُني صبتُعني َٚتؿطقني.

ر206د

َعامل اٱميإ ج79/

يصا أْعهِ اهلل عهع  ٚهٌ عًه ٢املػهًُني  ٚعهٌ آٜهاا ايكهطإٓ غهاملَ ١هٔ
ا يتخطٜـي ٚخاي َٔ ١ٝايعٜاز٠ي ٚمل ٜاطأ عًٗٝا ايٓكل ٚايتػٝريي قاٍ تعهاىل

ر إَِّٔب َٔحُْٓ َٔضٌَّْنَب اٌزِّوْشَ ًَإَِّٔب ٌَوُ حلبفؾٌْد(.)1

ؾعا ٤حؿغ آٜاا ايكطإٓ َسزاً إناؾٝاً يًُػًُني ٭ٕ ايتخطٜـ ؼب ٍٛزٕٚ
اٱْتؿاع ا٭َثٌ َٔ املسز ايػُاٚ ٟٚايتٓعًٜٞي ٚيصا مسّا اٯ ١ٜأع ٙ٬آٜاا
ايكطإٓ (ايصنط) ٭ٕ يف نٌ آ ١ٜتهصنرياً يًُػهًُني ٚايٓهاؽ يٝعهاً ب ٛهٛب
عباز ٠اهلل عع ٚ ٌ ٚإ تٓاب َعاق٘ٝي ٚحثاً عً ٢شنط ايٓعِ ايص أْعهِ اهلل
عع  ٌ ٚبٗا عً ٢املػًُنيي ٚإغتخهاضٖا يف ايٛ ٛز ايصٖق ٚايتاًع إىل
َثًٗا ؾه َٔ ً٬عٓس اهلل.
ٚتأت ٞاٯ ١ٜضبٌ ايبخ ث يته ٕٛبصاتٗا شنطاً يًٓعِ ايص أْعِ اهلل تعاىل بٗا
عً ٢ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايكخاب١ي ٚبطظخاً ز ٕٚذبطٜـ
ايكطإٓي ٚتػٝري ايٛقا٥ع ٚأخباض اسبٛازثي ؾُٔ  ٙٛ ٚاملسز يف اٯ ١ٜايكطآْٝه١
َٓع ايتعس ٟعً ٢املػًُني ٚتأضؽبِٗ املؿطفي ٗ ٚازِٖ يف غب ٌٝاهلل ٚي٫ٛ
ٖص ٙاٯ ١ٜيك ٌٝإٔ املػًُني إْٗعَٛا يف َعطن ١أحس.
ؾعهها٤ا ٖههص ٙاٯٜهه ١يت٪نههس إٔ املػههًُني إغههتُطٚا يف ايكتههاٍ يف َٝههسإ
املعطن١ي ٚخط ٛا َٔ املعطن ِٖٚ ١قازض ٕٚعًَٛ ٢ا ٗه ١ايعهسٚي ٚضباضبته٘
ٚقتاي٘ي ٚاسبام اهلعمي ١ب٘ بايك ٚايتكٚ ٣ٛاملسز املًهٛت.ٞ
ٚميهٔ زضاغ ١نٌ آ ١ٜق طآْ١ٝي َٚعطؾَٚ ٙٛ ٚ ١كازٜل املسز ٚايع ٕٛؾٗٝا
يًُػًُني يٝعاًي ٚنٝـ أْٗا ْاقط هلِي  َٔٚأؾطاز املسز ٚايعه ٕٛيف اٯٜه١
ضبٌ ايبخث :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚحهٛض ايتٓعٜهٌ ٚايهٛحَ ٞهع ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ ٚاملػًُنيي ٚعسّ َػازضت٘ هلِ يف أؾس ٚأقػ ٢ا٭حٛاٍ.
ايثاْ :ٞصب ٧ايبؿاض ٠ايػُا ١ٜٚيف حاٍ ايعػط ٚاسبطج.
ايثايث :اٱخباض عٔ ْع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املػًُني.
()1غٛض ٠اسبعط 9
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ايطابع :تٓب ٘ٝاملػًُني إىل يع ّٚايتكٝس بآزاب ايك ٚاشبؿ َٔ ١ٝاهلل عع
 ٌ ٚيف اسبطب ٚايػًِ.
اشباَؼ :ظٜاز ٠إميإ املَٓ٪ني يف َٝاز ٜٔايكتاٍي ؾا٭قٌ ٖ ٛإٔ ٜتػطب

ايؿو ٚايطٜب إىل ايٓؿٛؽ يف أثٓا ٤املعطنه١ي ٚملعهإ ايػهٛٝفي  ٚعهٔ
ايػٓإ(.)1
ٚيهٔ ايعهؼ ٖ ٛايص ٟحكٌ يًَُٓ٪نيي ؾهاِْٗ إظزازٚا أثٓها ٤املعطنه١
إمياْاً ٭ٕ اهلل عع  ٌ ٚأْعِ عً ِٗٝباملهسز املًههٛتٞي  ٚعهٌ املهسز ايكطآْهٞ
غابكاً ي٘ َٚتأخطاً عً٘ٝي ٚٚعساً بتعسز.ٙ
إش ا٤ا اٯ ١ٜايػابك ١ب ايبؿاض ٠بٓع ٍٚث٬ث ١آ٫ف َٔ امل٥٬ه ٚ ١ها٤ا
ٖص ٙاٯ ١ٜعٓس إْتٗا ٤املعطنٚ ١ظٗٛض أخباض بعٛز ٠ايهؿاض يًكتاٍي يته ٕٛعً ْٛا
٫حكاً يعسّ اهلعمي ١يف املعطن١ي ٚبؿاض ٠ا٭َٔ ٚايػ َٔ ١َ٬إؾاع ١عٛزتِٗي
 َٔٚتًو ايعٛز٠ي إشا حكًاي ٚإشا نإ ايهؿاض مل ٜعٛزٚا يًكتاٍ ؾإ ٖصٙ
ا ٯ ١ٜظًا َسزاً يًَُٓ٪ني ايص ٜٔإؾرتنٛا يف َعطن ١أحسي ٖٚه ٞعه ٕٛهلهِ
ٚتبعث ايػه ١ٓٝيف قًٛبِٗ.

يصا ا٤ا اٯ ١ٜايػابك ١بكٛي٘ تعاىل ر ًٌَِزَغَّْئَِّٓ لٌٍُُثُىُُْ ثِوِد مما ٜسٍ عً٢

إٔ املسز باٯ ١ٜايكطآْ ١ٝقٗط يًٓؿؼ ايؿٗٚ ١ٜٛايػهب١ٝي ٚبطظر َهٔ ايههعـ
ٚايٚ ٖٔٛازبؾب.

لاًىى "وَأتى ن"
يكس عٌ اهلل عع  ٌ ٚاسبٝا ٠ايسْٝا زاضاً يًكطاع بهني اٱميهإ ٚايهؿهطي

يٝػهع ٢املػهًُ ٕٛيف غهب ٌٝاهللي ٜٚتدههصٚا ايٛغها ٌ٥يهسع ٠ٛايٓهاؽ يٲميههإ
ٚتٓع ٜ٘ا٭ضم َٔ ايهؿط ٚايه٬يٚ ١ازبخٛز.
 ٚا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜيتبني بعض خكا٥ل ٖصا ايكطاع :ٖٞٚ
ا٭ :ٍٚقكس ايهؿاض يكتا ٍ املػًُنيي ؾكس ٜتبازض إىل ايصٖٔ إٔ ايهؿاض
( )1غٓإ ايطَذي بهػط ايػنيي أ ٟحسٜست٘ مسٝا ب٘ يككايتٗا ٬َٚغتٗا.
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ؼبطقهه ٕٛعًهه ٢عههسّ ايتعههس ٟعًهه ٢اٱغههّ٬ي ٭ْٗههِ ٜؿههعط ٕٚبتككههريِٖ
ٚربًؿِٗ عٔ ٚظا٥ؿِٗ ايعباز١ٜي ٚإٔ املػًُني ٜسع ٕٛإىل اهلساٚ ١ٜايك٬ح
ُٖٚا أَطإ ٜتكؿإ باسبػٔ عكٚ ً٬ؾطعاًي ؾًٝؼ َٔ غبب يًٗع ّٛعًِٗٝي
ٚيهٔ ٖص ٙاٯ ١ٜتبني إٔ ايهؿاض ٜٗعُ ٕٛعً ٢املػًُني ثِ ٜعاٚز ٕٚاهلعّٛ
َط ٠أخط٣ي إش ٜسٍ قٛي٘ تعاىل ر ًَّأْرٌُوُُْ ِِْٓ فٌَْسِىُِْ ىَزَاد عً ٢إْتٗا ٤املعطن١
َٚػازضٝ ٠ـ ايهؿاضي ٚععَ٘ عً ٢ايعٛز ٠قبٌ إٔ ٜكٌ إىل َهه ١املهطَه١
ٚنههإٔ َههه ١تًؿعٗههِ  ٫ٚتطٜههس ض ههٛعِٗ هلههاي ٚتههٛز إٔ ٜعههٛزٚا إىل َٝههسإ

املعطن ١يٝتًكاِٖ امل٥٬ه ١بايعهصاب ٚايكتهٌي قهاٍ تعهاىل رفَبضْأشِثٌُا فَأٌْقَ األَفْنَأبقِ
ًَاضْشِثٌُا ِِنْيُُْ وًَُّ ثَنَبٍْد(.)1
ايثههاْ :ٞإقههطاض ايهؿههاض عًهه ٢ازبخههٛزي ٚإغههتعسازِٖ يبههصٍ اٱَههٛاٍ
ٚا٭ْؿؼ يًبكا ٤عً ٢ايهؿط َع إٔ ايٓيب ضبُساً قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ مل
ٜسع ِٗ إ ٫ملا ؾْ ٘ٝؿعِٗ يف ايٓؿأتني.
ايثايث :بكاَ ٤ؿاٖ ِٝاٱميإ يف ا٭ضم ٚإٔ إ تٗس ايهؿاض يف ضباضبتٗهاي
َٓٚع ايٓاؽ َٔ زخ ٍٛاٱغ.ّ٬

ايطابعْ :كط اهلل عع  ٌ ٚيًُػًُنيي ٚإعهاْتِٗ هلهِ قهاٍ تعهاىل ررٌَِأهَ

ثِأََّْ اٌٍَّوَ ٌٌَََِْ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ًَأََّْ اٌْىَبفِشَِّٓ الَ ٌٌَََِْ ٌَيُُْد(.)2
اشبههاَؼ  :غهه ١َ٬املػههًُني ٚأَكههاضِٖ َههٔ نٝههس ايهؿههاضي َٓٚا ههاتِٗ
باٱثِ ٚايعسٚإ.
يكس أضاز اهلل عع َٝ َٔ ٌ ٚسإ املعطنَٓ ١اغب ١يسع ٠ٛايهؿاض يٲغّ٬ي
 ٫ٚتٓخكط ٖص ٙايسع ٠ٛبايهؿاض ايص ٜٔؼبهط ٕٚاملعطن١ي ٜٚطَ ٕٚععهعاا
ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملسز اٱهل ٞيًَُٓ٪نيي بٌ ٜؿٌُ َٔ
خًؿِٗ َٔ ايهؿاض ٚايص ٜٔيف ظَاِْٗ ٚا٭ظَٓ ١اي٬حك.١
()1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .12
()2غٛض ٠ضبُس .11
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يههصا هها٤ا ٖههص ٙاٯٜههٚ ١ثٝكهه ١مساٜٚهه ١تههأَط املػههًُني بههايتخً ٞبايك ه
ٚايتكٚ ٣ٛإظٗاض َعاْ ٞاٱميإ عًٛ ٢اضحِٗ ٚأؾعاهلِي يكس نإ ايتبهأٜ
يف َعطن ١بسض ٚأحس ظاٖطاً خبكٛم عسز ٚعهس ٠ايؿهطٜكنيي ٚض خاْه٘ إىل
اْب ايهؿاض.
ٚيهههٔ املههَٓ٪ني نههاْٛا ؼبًُهه ٕٛغهه٬ح اٱميههإي ًٜٚههٗع ٕٛبههصنط اهلل
ٚايتههطع إيٝهه٘ ٚغهه٪اٍ ايٓكههط ٚايػًبهه ١عًه ٢ا٭عههسا٤ي يتههسٍ ْتٝعههَ ١عههاضى
اٱغ ّ٬عًه ٢إَههاٚ ٤قهٚ ٠ٛأثهط غه٬ح ايهسعا٤ي ٚربًهـ ايػهٝـ ٚايهطَذ
ٚاشب ٌٝعٔ بًٛؽ َعؿاض أثط.ٙ
 ٚهها٤ا ٖههص ٙاٯٜهه ١ايهطميهه ١سبههث املػههًُني عًهه ٢ايههسعا ٤٭ٕ ايك ه
ٚايتكَ ٣ٛكسَتإ نطميتإ يًسعا٤ي َٓٚاغب ١يٲْكااع إىل اهلل ٚايتهطع اي٘ٝي
ٚتعاٖس ايكٚ ٠٬املٓاغو.
يكس ا٤ا اٯ ١ٜبث٬ث ١أَٛض:
ا٭:ٍٚايك .
ايثاْ :ٞايتك.٣ٛ
ايثايث :صب ٧ايهؿاض.
يٝعتُع عٓس املػًُني يف قت اهلِ َع ايهؿاض أغًخٚ ١أَٛض َباضن:ٖٞ ١
ا٭ٛ ٚ :ٍٚز ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ َهع املهَٓ٪ني يف
َٝسإ املعطن.١
ايثاْْ :ٞع ٍٚايكطإٓ عً ٢ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف َٝسإ
املعطن١ي ٚؾُٝا ؽبل ايكتاٍ َٚكسَات٘.
ايثايثَٛ :نٛع ١ٝايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف املع طن١ي  ٖٞٚع َٔ ٤ايٛح.ٞ
ايطابع :ذبً ٞاملَٓ٪ني بآزاب ٚغٓٔ ايك .

اشباَؼ :خؿ ١ٝاملَٓ٪ني َٔ اهلل أثٓا ٤املعطن١ي َ َٔٚكازٜل اشبؿ١ٝ
َٓهه٘ غههبخاْ٘ ايؿههساٚ ٤ايتهههخٚ ١ٝاٱٜثههاضي ٚايتؿههاْ ٞيف َطنهها ٠اهلل عههع
.ٌ ٚ
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ٜٚأت ٞايهؿاض ٚيهٝؼ َعٗهِ إ ٫ايػهٝـ ٚايعهسٚ ٠ايطٚاحهٌي ٚيهٝؼ َهٔ
َٛن ٛع ٜكاتً َٔ ٕٛأ ً٘ي ٚت٪نس ٖص ٙاٯ ١ٜعً ٢حكٝكهٖٚ ١ه ٞإٔ اهلل عهع
َ ٌ ٚع املَٓ٪نيي ٚيهٔ ٜرتنٗهِ عطنه ١يؿتهو ٚباهـ ايهؿهاضي قهاٍ تعهاىل

ر إَِّْ اٌٍَّوَ َِـَ اٌَّزَِّٓ ارَّمٌَْا ًَاٌَّزَِّٓ ىُُْ ُِحْغِنٌَُْد(.)1

تط ٣ملاشا قسَا اٯ ١ٜايك ٚايتك٣ٛي ٚمل تكهٌ (بًه ٢إٔ ٜهأتٛنِ َهٔ
ؾٛضِٖ ٖصا ٚتك ٚا ٚتتكٛا) ازبٛاب يف تكس ِٜايك تًَُٓ ١ٝه ١ايك عٓس
املػًُنيي ٭ٕ ايكتاٍ أؾس املٛا ٔ عً ٢ايؿطز ٚازبُاع.١
ؾعا٤ا اٯ ١ٜباسبث عً ٢ايك نهٜ ٞػهٌٗ عًه ٢املهَٓ٪ني ايًعه ٤ٛاىل
ايك يف املٛا ٔ ا٭خطَ ٣ثٌ ايبٝع ٚايؿطاٚ ٤زض ٤ايؿطٚ ٙاياُعي ٚحًٍٛ
املكه ٝب١ي ٚإظٗههاض َعههاْ ٞايكه عٓههسٖا باٱغههرت اع ٚشنههط اهلل عههع  ٚههٌي
ٚإتٝإ ايؿطا٥ض ٚايعبازاا َٔ غري ًٌَ أ ٚنعط.
ٚقههس مسهه ٞؾههٗط ضَهههإ ؾههٗط ايك ه ملهها ؾٝهه٘ َههٔ ايك ه عههٔ ا٭نههٌ
ٚايؿطب ٚازبُاع ٚ ٖٛٚاق َٔ ١ٝنٝس ٚتعس ٟايهؿاضي ٚٚغ ١ًٝزبصب ْكهط٠
امل٥٬هٚ ١إعاْتِٗ يًَُٓ٪نيي ؾهإٔ اٯ  ١ٜتك ٍٛيًُػًُني تعاٖسٚا ايعبهازاا
نههٜ ٞهههْ ٕٛكههط اهلل قطٜبهه ًا َههٓهِي ٚاملههسز ايػههُا ٟٚحانههط ًا يٓعههستهِ
ٚإغاثتهِ.
ٚايك غ٬ح يًتكس ٟيًهؿاض يصا قسَت٘ اٯ ١ٜايهطمي١ي ٚؼبتٌُ يف املكاّ
ٖٛ ٚاً:
ا٭ :ٍٚايك عً ٢عب ٛايكهه ١ٝايؿدكه ١ٝبهإٔ املهٜ َٔ٪كه يف ايكتهاٍ
ٚعٓس ايؿسا٥س.

ايثاْ :ٞايكه عًه ٢عبه ٛايكهه ١ٝايٓٛعٝه ١بهإٔ ٜهه ٕٛاملَٓ٪ه ٕٛأَه١
قابط.٠

()1غٛض ٠ايٓخٌ .128
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ايثايث :املعٓ ٢ا٭عهِي ٚإضاز ٠ايكه ايؿدكهٚ ٞايٓهٛعٞي ٚعًه ٢عبهٛ
ايعُ ّٛاٱغتػطاقٞي ٚاجملُٛع ٞؾهٌ َٜ َٔ٪ه ٕٛقابطاً ضبتػباًي ٚاملَٕٛٓ٪
يٝعاً قابطَ ٕٚاٝع ٕٛهلل ٚضغٛي٘.
يري ٣امل٥٬ه ١أٌٖ ا٭ضم عً  ٢ؾطٜكنيي ؾطٜل ٜتكـ باٱميإ ٚايتك٣ٛ
ٜكاتٌ ذبا يٛا ٤ايٓبه٠ٛي ٚيتثبٝها أحههاّ اشب٬ؾه ١يف ا٭ضمي ٚؾطٜهل نهاؾط
ٜعٗههط ايؿػههاز يف ا٭ضم بإْهههاض ٙيًٓبههَ ٠ٛههع ٚنههٛح ز٫٫تٗهها ايبههاٖطااي

ٚيتتعً ٢حكٝك ٖٞٚ ١إٔ إحتعاج امل٥٬ه ١رأَرَدْقًَُ فِْيَب َِْٓ ُّفْغِذُ فِْيَبد ()1ي ٫
ٜ ٫ؿٌُ أٌٖ ا٭ضم يٝعاً.
ٚإٔ اٱميإ ٚايك٬ح ُٖا ايًصإ ٜعُطإ ا٭ضمي  ٌٖٚيف اٯ ١ٜتؿهٌٝ
يًَُٓ٪ني عً ٢امل٥٬ه:ٙٛ ٚ َٔ ١
ا٭ :ٍٚخطج املٛ َٕٛٓ٪اعٚ ١ٝإبتسا ٤يكتاٍ ايهؿاضي ْٚعٍ امل٥٬ه ١بأَط
َٔ اهلل عع ٌ ٚي ٜ ٫ ِٖٚعك ٕٛهلل أَطاً.
ايثاْٜ :ٞسخٌ امل َٕٛٓ٪املعطن ١بعس ز قًٌٝي ٚعهس ٠غهري ناؾٝه ١يٛٝا ٗهٛا
ٝؿاً نبرياً ٚبعس ٠ناؾ ١ٝيهثطت٘.
ايثايثٜ :كاتٌ املَٕٛٓ٪ي ٚايكتٌ قطٜب َِٓٗي أَا امل٥٬ه ١ؾًهٔ ٜكهٝبِٗ
نطض أ ٚأش.٣
ايطابع :اٱْػإ َطنب َٔ عكٌ ٚؾهٗ٠ٛي ٜٚهسٍ خهطٚج املهَٓ٪ني عًه٢
غًب ١ايعكٌ عٓسِٖي ٚعسّ إيتؿاتِٗ يٛغٛغ ١ايؿٝاإي أَا امل٥٬ه ١ؾِٗ عكٌ
ب ٬ؾٗ.٠ٛ
اشباَؼْ :عٍ امل٥٬هَ ١هسزاً يًُهَٓ٪ني يف ايكتهاٍ يف غهب ٌٝاهللي ٚايهصٟ
ٜأت ٘ٝاملسز أؾهٌ َٔ املسزي يًػبل يف املعطنٚ ١خٛنٗا.
ٚازبههٛاب إٔ اي ٛهه ٙٛأعههَٚ ٙ٬هها ٚضز يف اٯٜهه ١ايهطميههٜ٫ ١ههس ٕ٫عًهه٢
تؿه ٌٝاملَٓ٪ني عً ٢امل٥٬ه١ي ٫ٚقً ١يٰ ١ٜمبٛنهٛع ايتؿههٌٝي ٚقهس ٚقهع
اشب٬ف بني املتهًُني ح ٍٛأُٜٗا أؾهٌ امل٥٬ه ١أّ ا٭ْبٝها٤ي  ٚها٤ا ٖهصٙ
()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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اٯ ١ٜملٓع اٱْؿػاٍ باشب٬ف ٚاشبكهٚ ١َٛايٓهعاعي ٚعهسّ اشبه٬ف ٖهصا َهٔ
َكازٜل ايك ٚايتك ٣ٛيف اٯ.١ٜ
يكس حطم امل َٕٛٓ٪ا٭ٚا ٌ٥عً ٢ايٓؿط َٔ ٠ايٓعاع ٚاشب٬ف ؾُٝا بِٗٓٝي
ٚنٌ ٚاحس َٓٗ ِ َطآ ٠ملا يف ٖص ٙاٯ َٔ ١ٜا٭ٚاَط ٚايؿطٚط يٝهْٛهٛا أغه٠ٛ

َٛٚعع ١ٱخٛاِْٗ ايصًٜ ٜٔخك ٕٛبِٗ يف َػهايو اٱميهإ بهإٔ ٜرتنهٛا
ايؿطقٚ ١اشب٬ف يف ا٭َٛض ايعكا٥س١ٜي ٚؼبطقٛا عً ٢إ تٓاب ايتعسز يف
املصاٖب ايهٚ ١َٝ٬ايؿكٗٝه١ي ؾُهٔ أغهطاض ٖهص ٙاٯٜه ١أْٗها تهسع ٛاملػهًُني
يًٛحس ٚ ٠ايتآخ ٞنٛاقٝهَ ١هٔ ايهؿهاضي ٚغهب ٌٝيع هطِٖ عهٔ ايتعهس ٟعًه٢
اٱغٚ ّ٬املػًُني.
ٚتسع ٛاٯ ١ٜاملػًُني إىل اٱميإ بامل٥٬هٚ ١ايؿهط هلل عهع  ٚهٌ عًه٢
ْعُْ ١عٚهلِ يٓكط ٠ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأقخاب٘ي ٖٚهٌ
ٜكذ ؾهط امل٥٬ه ١أّ ٫ي بًخاظ أِْٗ ْعيٛا بأَط َٔ عٓس اهللي ازبٛاب ٖهٛ

ا٭ ٍٚ٭ٕ َٔ ٜ ٫ؿهط املدًٛم ٜ ٫ؿهط اشبايل(.)1

إٔ ْع ٍٚامل٥٬هٚ ١ظٝؿ ١إناؾ ١ٝيٛظا٥ؿِٗ ايعباز ١ٜايععٚ ١ُٝزأبِٗ عً٢
ايتػبٝذ ٚإْكااعِٗ إىل عباز ٠اهلل َع  ٍٛأعُاضِٖ ٚععه٦ٖٝ ِٝهتِٗي يكهس
ضأٚا َٔ آٜاا اهلل ايععُ ٢ؾٓعيٛا يًباـ بايصٜ ٜٔط ٕٚاٯٜاا ٜٚكط ٕٚعً٢
ايهؿط ٚازبخٛز.
يٝهْ ٕٛعٚهلِ َكسَ ١ٱْتؿاض اٱغّ٬ي ٚإتػاع ضقع ١حهُ٘ ٚغًااْ٘ي
ٚاٱخباض بإٔ صب ٧ايهؿاض َٔ ا٭قااض ايكطٜبٚ ١ايبعٝهس ٠راضبه ١اٱغه ّ٬يهٔ
ٜهههط املههَٓ٪ني إشا تكٝههسٚا بههآزاب ايك ه ٚاشبؿههَ ١ٝههٔ اهللي ٚٚاظبههٛا عًهه٢
ايؿطا٥ض ٚايعبازااي بٌ إٔ ايهؿاض ميتٓع ٕٛح٦ٓٝص عٔ ايتعس ٟعً ٢املػًُني

ر ًَوَفََ اٌٍَّوُ اٌُّْؤِِْنِنيَ اٌْمِزَبيَد()2ي

( )1تأضٜذ َس ١ٜٓزَؿل .262/22
()2غٛض ٠ا٭حعاب .25
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ٚتبعث عٛز ٠ايهؿاض إىل ايكتاٍ اشبٛف ٚايؿعع يف قًٛب املَٓ٪نيي ٖٚصا
اشبٛف يٝؼ عً ٢أْؿػِٗ بٌ عً ٢ايٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ
ٱزضانِٗ يهطٚض ٠غَ٬ت٘ ٚظبات٘ َٔ ايكتٌ سبا  ١ايٓاؽ يٝعاً ي٘ي ٖٚهصٙ
اسبا ههٚ ١دبًٗٝهها يف املكههاّ ٚإزضاى املػههًُني هلهها َههٔ َكههازٜل قٛيهه٘ تعههاىل

ر وُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِد ( )1ي ٭ٕ عكٝس ٠ايتٛحٝس  ٫تػتس ِٜيف ا٭ضم إ٫
بػ ١َ٬ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف َعطن ١أحسي نُا ظبا ٚغًِ
يف َ عطن ١بسض بآ َٔ ١ٜعٓس اهلل.
 َٔٚإععاظ ايكطإٓ أْ٘ شنط ْكط اهلل يًَُٓ٪ني يف َعطن ١بسض عً ٢عبهٛ

ايتعٝني ر ًٌَمَذْ َٔصَشَوُُْ اٌٍَّوُ ثِجَذْسٍ ًَأَْٔزُُْد( )2ي ٚؾ ٘ٝزع ٠ٛيًُػًُني يًت ٘ ٛإىل َٝسإ
املعطن َٔ ١غري تطزز أ ٚؾو أ ٌ ٚ ٚيط ا ٤ايٓكط ٚايػًب َٔ ١عٓس اهلل.
ٚحُٓٝا خط ٛا إىل َعطن ١أحس ها٤تِٗ ايبؿهاض ٠بايٓكهط ٚايعؿهط عًه٢

يػإ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ر إِرْ رَمٌُيُ ٌٍُِّْؤِِْنِنيَ أٌَْٓ َّىْفَِْىُُْ

أَْْ ُِّّذَّوُُْ سَثُّىُُْ ثِثَالَثَخِ آالَفٍ ِِْٓ اٌَّْالَئِىَخِد( )3ي ٚمل تصنط اٯ ١ٜايٓكهطي ٚيههٔ
شنطا غبب ٘ي ٚ٭ٕ ايٓكط َعً ٍٛيًُسز املًهٛتٞي ٚاملعًٜ ٫ ٍٛتدًـ عهٔ
عًت٘.
ٚشنطا اٯ ١ٜاي٬ظّ ٱؾازت٘ يًًُع َٔ ٖٛٚ ّٚؾهٌ اهلل عع  ٌ ٚعً٢
املَٓ٪نيي ٚحكاْ َٔ ١اشبٛف ٚاسبعٕي ؾخُٓٝا ٜتًك ٢امل َٕٛٓ٪ايٛعس بٓعٍٚ
امل٥٬ه ١ؾاِْٗ ٜٛقٓ ٕٛبايٓكط ٚايػًب ١عً ٢ا٭عسا.٤
يكس خط ا قط ٜـ يًُعطن ١يكتاٍ املػًُنيي َٓٚع ايكبا ٌ٥ا٭خطَ ٣هٔ
زخ ٍٛاٱغّ٬ي ؾايؿطق ١ايص تاًبٗها ٚت٬حكٗها أقه ٣ٛايكبا٥هٌ يف ازبعٜهط٠
ٜتعٓب ايٓاؽ اٱغبطاط ٚايسخ ٍٛؾٗٝا خؿ ١ٝعً ٢أْؿػِٗ.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛض٠آٍ عُطإ .123
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .124
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ؾعا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜبا٭َط يًُػًُني يًكه عًه ٢أش ٣ايهؿهاض ٚحعهبِٗ
ايٓاؽ عٔ زخ ٍٛاٱغّ٬ي ٚباسب ث عً ٢اشبؿ َٔ ١ٝاهلل يتهٖ ٕٛص ٙاشبؿ١ٝ
زعههه ٠ٛيًٓهههاؽ يهههسخ ٍٛاٱغههه ّ٬بكٝهههس اشبهههٛف َهههٔ اهلل ٚض ههها ٤ضنهههاٙي
ٚاٱعطام عٔ قطٜـ ٚايصٜٓ ٜٔهط ٕٚايٓبٚ ٠ٛعَ٬اتٗا بعس دبً ٞاملعععاا
ايص تسٍ عً ٢قسم ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
يكس ْعٍ امل٥٬ه ١ضمح ١بتًو ايكباٚ ٌ٥ا٭ؾطاز ايص ٜٔتكسِٖ قطٜـ عٔ
اٱغ ّ٬خبطٗ ٚها يكتهاٍ املػهًُنيي إش إٔ إْتكهاض املػهًُني عًه ٢قًهتِٗ يف
املعطنههَ ١ععههع ٠عكًٝههٚ ١حػهه١ٝي تههسع ٛايٓههاؽ يٲغههّ٬ي ٚذبههث ا٭ؾههطاز
ٚازبُاعاا عًْ ٢عع ضزا ٤اشبٛف َٔ قطٜـ ٚأعٛاْٗا.
 َٔٚإععاظ ازبًُه ١ايؿهط  ١ٝيف اٯٜه ١إْتؿهاع املػهًُني ٚاملػهًُاا َهٔ
َهاَٗٓٝا ٭ٕ ن َٔ ً٬ايؿطط ٚاملؿطٚط ضمحَ ١هٔ اهلل عهع  ٚهٌي ٚغهبٌٝ
يتٗصٜب ايٓؿٛؽ ٚإق٬ح اجملتُعااي ٚظٜاز ٠إميإ املػًُني.

هؼجصج ًصول املالئ"ح

ا٤ا ٖص ٙاٯَ ١ٜسضغه ١يف املهسز ايػهُا ٟٚيتهه ٕٛحعه ١يًُػهًُنيي

ٚزي ً٬ٝعً ٢قسم ْب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚتتكهـ ٖهصٙ
اٯ ١ٜبأْٗا رب عٔ آ ١ٜعكً ١ٝحػ١ٝي ؾُع إذباز املعععْ ٖٞٚ ٠كط ٠اهلل يًٓيب
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٓع ٍٚامل٥٬ه ١يف املعطن ١إ ٫أْٗا َتعسزَٔ ٠
:ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚإْٗهها حعهه ١حػهه ١ٝظههاٖط ٠تههسضنٗا اسبههٛاؽي إش ٜههط ٣املَٓ٪ههٕٛ
ٚايهؿاض امل٥٬ه١ي ٚؼبػ ٕٛبأؾعاهلِ ٚآثاضِٖ.
ايثاْْ :ٞع ٍٚامل٥٬ه ١آ ١ٜعكً ١ٝربا ب أٚي ٞا٭يبابي ٚمتخ ٛأثط املػاؾ١
ايا ١ًٜٛبني ايػُاٚ ٤ا٭ضمي ٚدبعًُٗا ٚنأُْٗا َتخهستني َٚتعهاٚضتني يف
ْكط ٠املَٓ٪ني.
ؾكس ٜه ٕٛيًخٝـ ؾ ١٦نبريٚ ٠يهٓٗا بعٝس ٠عٓ٘ي ٜتعصض عًه ِٗٝاٱغهتػاث١
ً ٚب املسز َٓٗاي ٜٚتعطم يًٗعميٚ ١اهل٬ى ز ٕٚإٔ تعًِ مبا ػبط ٟي٘ي إ٫

َعامل اٱميإ ج79/
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بعس إْكها ٤املعطن ١مبس٠ي أَا بايٓػب ١يًُ٥٬ه ١ؾاْٗا ته ٕٛحانط ٠عٓس
املػًُني حاٍ عٛز ٠ايهؿاض.
ٚأُٜٗهها أقههطب ٚأغههطع إىل َٝههسإ املعطنهه ١ايهؿههاض ايههص ٜٔغههازضٙٚ
بهها٭َؼ أّ امل٥٬ههه ١ايههصٜٓ ٜٔعيههَ ٕٛههٔ ايػههُا ٤ازبههٛاب امل٥٬هههٖ ١ههِ
ا٭غطع ٚا٭غبل حهٛضاً إىل َٝسإ املعطن.١
ٚقس ٜكاٍ إ ْعا امل٥٬ه ١بأِْٗ َسز يًُهَٓ٪ني ٜ ٫هسٍ عًه ٢غهبكِٗي
ٚازبٛاب يٝؼ َٔ َ٬ظَ ١بهني املهسز ٚايتدًهـ عهٔ ايٛقه ٍٛإىل املعطنه١ي
ٚعً ٢ؾطم ٛ ٚز ٖص ٙامل٬ظَ ١ؾاْٗا خاق ١بكٛاعس املسز َٔ ايٓهاؽي أَها
املسز َٔ امل٥٬ه ١ؾإْ٘ ٜهأت ٞبهايٓؿع ايتها ّي ٚايهٝؿٝه ١ا٭حػهٔ ٚايهص تتعًه٢
حبهٛض امل٥٬ه ١غاع ١بس ٤املعطن.١
ايثايثْ :ع ٍٚامل٥٬ه ١زع ٠ٛيًهؿاض يسخ ٍٛاٱغّ٬ي يكس ظحهـ ث٬ثه١
آ٫ف َكاتٌ َٔ قطٜـ َ َٔٚعٗا يًٗع ّٛعً ٢املػًُنيي ٚؾاط َٔ ايهصٜٔ
ظحؿٛا مل ٜعًُٛا َاٖٚ ١ٝحكٝك ١ايٓب٠ٛي ٚقسم ايٓيب ضبُس قهً ٢اهلل عًٝه٘
ٚآيهه٘ ٚغههًِ يف ضغههايت٘ي َٚهها هها ٤بهه٘ َههٔ املععههعااي ٭ٕ أقاههاب ايهؿههط
أنًِٖٛي ٚحطؾٛا ايٛقها٥عي ٚقهابًٛا اٯٜهاا باٱغهتٗعا ٤ؾكهسقِٗ ا٭تبهاع
ٚا٭حابٝـ ٚايػًُإ ٚايعبٝسي ٜ َٔٚط ع إىل قطٜـ.
ؾعا٤ا َعطن ١بسض ٚأحس ٱظاح ١ايػؿا ٠ٚعهٔ أبكهاض ٖه٤٫٪ي ٚؾههذ
قطٜـ عٓسِٖي ٖٚصا ايؿهذ َط نب َٚتعسز إش أْه٘ إقهرتٕ خبهع ٟقهطٜـ يف
َٝسإ املعطن ١بهثط ٠ايكتًٚ ٢ازبطح٢ي ؾايص ٟؼبا ٍٚإْهاض ْهع ٍٚاملهسز َهٔ
امل٥٬هٜ ١ط ٣آثاضٖا.
ؾعا ٤نؿاض قطٜـ بازبٛٝف عْٛاً هلِي يته ٕٛنسِٖ مبا إْهؿهؿا هلهِ
َٔ اسبكا٥ل َٔ َٝسإ املعطن١ي ٚايؿٛاٖس ايهثري ٠ايص تسٍ عً ٢قسم ْب٠ٛ
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ي ٜٚأخص نٌ ٚاحس َهِٓٗ بهايتؿهري بهسخٍٛ
اٱغّ٬ي ٚاملتابع ١ملعععاا ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٚكَٕٛٛ
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َتخسَٚ ٜٔتؿطقني باٱقػا ٤ٯٜاا ايكطإٓ ٚأحهاّ ايتٓعٌٜي ٜٚتًكؿ ٕٛأخباض
ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ؾإ ق ٌٝاشا نإ أتبا ع ٚأؾطاز ٝـ قطٜـ ٖهصا ؾهٝـ ٜط ع ٕٛيًكتاٍ
بعس اٱْكطاف َٔ َعطن ١أحسي ٚازبٛاب َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚمل ٜط ع ايهؿاض إىل املعطن١ي ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢ايتػٝري اسباقٌ يف
ْؿٛغِٗي ٚظٗٛض اشب٬ف ب ِٗٓٝيف قتاٍ املػًُنيي ٚغًب ١ايؿطٜل ايص ٟإَتٓع
عٔ ايعٛز ٠يًكتاٍ.
ايثههاْ :ٞقٝههاّ ا٭ ؾههطاز ٚايكبا٥ههٌ بههسخ ٍٛاٱغهه ّ٬بعههس َعههاضى اٱغههّ٬
ا٭ٚىل.
ايثايههث :ظٗههٛض نههعـ ٖٚٚههٔ قههطٜـ بههني ايكبا٥ههٌي ٚؾكههسٖا يؿههأْٗا
اٱ تُاعٚ ٞايتعاضَ ٟع ٛاضٖا يًبٝا اسبطاّ.
ايطابع :عسّ ظٚاٍ غاٚ ٠ٛأثط أؾهاض ايه٬يٚ ١ازبخٛز عٔ أشٖإ ايٓاؽ
زؾعٚ ١احس ٠ؾٝسخٌ اٱميإ قًب َٔ ضحِ اهلل عع .ٌ ٚ

ٚيف قٛي٘ تعاىلرًَخَحَذًُا ثِيَب ًَاعْزَْْمَنَزْيَب أَْٔفُغُيُُْد( )1ي اَٛ ٤غ ٢عً ٘ٝايػّ٬

إىل ؾطعٚ ٕٛق َ٘ٛبتػع آٜاا ٖ :ٞؾًل ايبخطي ٚاياٛؾإي ٚازبطازي ٚايكٌُي
ٚايهؿازعي ٚايسّي ٚاياُػ١ي ٚازبسب يف بٛازِٜٗي ٚايٓككإ يف ظضاعتِٗ
ٚمثاضِٖ ٖصا إىل اْب ايع كاي ؾعخسٚا بٗا يف ايعاٖطي ٚنصا قهطٜـ ؾكهس
أخصتِٗ مح ١ٝازباًٖٚ ١ٝأقُٛا آشاِْٗ عٔ اٯٜاا.
ايطابعْ :ع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪ني َهٔ َكهازٜل ضأؾه ١اهلل عهع  ٚهٌ
بايٓاؽ ٚأْ٘ ايطمحٔ ايطح.ِٝ
إش ٜه ٕٛإْتؿاع ايٓاؽ َٔ آْ ١ٜع ٍٚامل٥٬ه ١عً ٢قػُني:
ا٭ :ٍٚإْتؿاع املػًُني َٔ ْع ٍٚامل٥٬ه.١

()1غٛض ٠ايٌُٓ .14
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ايثههاْ :ٞإْتؿههاع ايهؿههاض َههٔ آٜههْ ١ههع ٍٚامل٥٬ههه١ي ٚبههني ايكػههُني عُههّٛ
ٚخكٛم َاًل ؾهٌ  ٙٛ ٚايٓؿع ايص تأت ٞيًهؿاض ٜٓاهلها املػهًُٕٛي أَها
ايٓؿع ايصٜ ٟأت ٞيًُػًُني نآٜهْ ١هع ٍٚامل٥٬هه ١ؾٗه ٛخهام بٗهِ ٖٚهَ ٛهٔ

َكازٜل ٚعَُٛاا قٛي٘ تعاىلروُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِد (.)1

ؾإٕ قًا يف ْع ٍٚامل٥٬هٖ ١عميٚ ١خػاض ٠يًهؿهاض ؾهٝهـ ٜٓتؿعهَٓ ٕٛه٘ي
ٚازبٛاب َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚإِْٗ ٜتًك ٕٛاهلعمي ١نهؿاض َعتسٜٔي ٚيهِٓٗ نعبٝس هلل عع ٌ ٚ
تؿًُِٗ ايطمح ١اٱهل ١ٝيف ْع ٍٚامل٥٬ه١ي يته ٕٛزع ٠ٛهلهِ ملعطؾه ١ظًُٗهِ
٭ْؿػِٗ ٚايٓعا ٘ َٓ ٠بايتٛبٚ ١اٱْاب١ي ٚاٱقطاض باملعععاا ايص ا ٤بٗا ايٓيب
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ عٓس اهلل عع .ٌ ٚ
ايثاْ :ٞيكس عٌ اهلل عع  ٌ ٚايعكٌ ضغ ً٫ٛبا ٓٝاً عٓس اٱْػإي ؾتٓؿهط
ْؿٛؽ ايهؿاض َٔ ايهؿط حني ض ١ٜ٩امل٥٬ه.١
ايثايث :يكس بعث ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ضغه ً٫ٛيًٓهاؽ
يٝعاًي  ٚا٤ا َعععاا ْبٛت٘ زع ٠ٛهلِ يٲميإي ْٚع ٍٚامل٥٬ههَ ١ععهع٠
تتعً ٢ملٔ حهط َعطن ١بسض ٚأحس.
ايطابع :يكس أضاز اهلل عهع  ٚهٌ َهٔ َعطنه ١بهسض ٚأحهس َٓاغهب ١يؿههذ
قطٜـ ٚأعسا ٤اٱغٚ ّ٬اجملاٖس ٜٔبٓب ٠ٛضبُه سي َهٔ غهري إٔ ٜتعهاضم ٖهصا
ايؿهذ َع زعٛتِٗ يٲغهّ٬ي يهصا هاْ ٤هع ٍٚامل٥٬هه ١آٜه ١يف ايهباـ بٗهِ
ٚايسع ٠ٛإىل اٱغ.ّ٬
اشباَؼ :عٌ اهلل عع  ٌ ٚباب ايتٛبَ ١ؿتٛحاً يٲْػإ َا زاّ حٝاً مل
ٜؿاضم ايسْٝاي ٚتتساؾع أَاّ بكهطٚ ٙبكهريت٘ اٯٜهاا ايهص دبصبه٘ إىل َٓهاظٍ
ايتٛبَٗٓٚ ١ا َععهعْ ٠هع ٍٚامل٥٬هه ١ايهص تعٜهس املهَٓ٪ني إمياْهاً ٚتهسؾع نهطض
ايهؿاضي ٚتسع ِٖٛيًتٛبٚ ١اٱْاب.١

()1غٛض ٠آٍ عُطإ.110
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 ٫ٚتٓخكط َٓاؾع َععع ٠ايٓب ٠ٛبايص ٜٔحهطٚا َعطنه ١بهسض ٚأحهس َهٔ
املَٓ٪ني  َٔٚايهؿاض بٌ َٖ ٞا٥هس ٠مساٜٚهَ ١باضنه ١يف ا٭ضم ؾٗٓٝهٌ َٓٗها
امل َٕٛٓ٪خاقهٚ ١ايٓهاؽ عاَه ١أغهباب اهلساٜهٚ ١ايطؾهازي ٜٚكتبػهَٗٓ ٕٛها
ايسضٚؽ ٚايع .
يصا ا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜايكطآْ ١ٝيتٛثٝل املعععٚ ٠زع ٠ٛايٓاؽ يًتسبط ؾٗٝاي
ٜٚتًٖٛهها املػههًُ ٕٛيف قهه٬تِٗ َٓٚتههسٜاتِٗ يتٓكًههِٗ إىل َٛاقههع ايكتههاٍ بههني
املػًُني ٚايهؿاضي ٚإزضاى آٜاا ْكط اهلل يًُػًُني.
ٚتبني هلِ ؾهٌ اهلل عً ِٗٝحبؿغ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚاملٓ َ٪ني بآْ ١ٜع ٍٚأٌٖ ايػهُا ٤يٓكهطتِٗي ٚزؾهع ؾهط ايهؿهاض ٖٚه ٛايهصٟ
ٜتعً ٢بايؿهٛاٖس ايتأضؽبٝه ١اشباقه ١مبكهسَاا ٚٚقها٥ع َعطنه ١بهسض ٚأحهسي
ٚإْتكاض املػًُني َع قًتِٗ ٚنعؿِٗ.
 ٚا٤ا اٯ ١ٜبصنط إتٝإ ٚض ٛع ايهؿاض ٚحس ٙي ٚؾ:ٙٛ ٚ ٘ٝ
ا٭ :ٍٚض ٛع ايهؿاض إىل َٝسإ املعطن١ي ٚعسّ خٛم ايكتاٍ.
ايثاْ :ٞعٛز ٠ايهؿاض ٱٜطاّ قًذ َع ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ ٚاملَٓ٪ني.
ايثايث :عٛز ٠نؿاض قطٜـ يًكتاٍ َط ٠أخط ٣إغتُطاضاً يًكتاٍ  ّٜٛأحس.
ٚاملككٛز َٔ اٯ ٖٛ ١ٜاي ٘ ٛايثايث ي ٚإٔ ايهؿاض ٜط ع ٕٛيًكتاٍي أَا
إشا ض عٛا يًكًذ ٚعب ٙٛؾا٭َط طبتًـ ٭ْ٘ إشا تػري املٛنٛع تبسٍ اسبهِي
ٚيهٔ إحتُاٍ ايكًذ ٚعب ٙٛبعٝس.
ٚشنطا اٯ ١ٜاملعٓ ٢ا٭عِ  ٖٛٚايكتاٍ ٚؾَ ٘ٝػا ٌ٥إععاظ: ١ٜ
ا٭ٚىل :إَههتْ ٤٬ؿههٛؽ ايهؿههاض بههايػٝض ٚايههبػض ٚاسبػههس يًُػههًُنيي
ٚغع ِٗٝيٲْتكاّ ٚايباـ بِٗي ٚايٓ َٔ ٌٝاٱغٚ ّ٬املػًُني.
ايثاْٝهه :١عًهه ٢ؾههطم إٔ ايهؿههاض ض عههٛا ي ٚيهههٔ مل ٜكههاتًٛا ؾٗههٌ ٜٓههعٍ
امل٥٬هَ ١سزاً ازبٛاب ْعِ ٭قاي ١ايعهاٖط ي ٚصبه ٧ايٛعهس يف اٯٜه ١ايػهابك١
َعًك هاً عًهه ٢ض ههٛعِٗ َههٔ غههري تكٝٝههس بايكتههاٍي ْعههِ قههس ٜ ٫كاتههٌ امل٥٬ههه١
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آْصاىي٭ٕ ايهؿاض مل ٜبسأٚا ايكتاٍي ٚيهِٓٗ ٜٓعي ٕٛيبعث ايؿعع ٚاشبٛف يف
ْؿٛؽ ايهؿا ضي َٓٚعِٗ َٔ اهلِّ بايكتاٍ.
ايثايث:١

ا٤ا ٖهص ٙاٯٜه ١بهصنط َٓهاؾع املهسز ي ٚأْه٘ ٜبعهث اياُأْٓٝه ١يف

قًٛب املَٓ٪نيي َ َٔٚكازٜل اياُأْ ١ٓٝامل٬ظَ ١بهني ض هٛع ايهؿهاض َاًكه ًا
ٚبههني ْههع ٍٚامل٥٬ههه ١ؾُهها إٔ ٜههأت ٞايهؿههاض ٚ٭ ٟغههطم نههإ إٚ ٫امل٥٬ههه١
حانط ٕٚيف َٝسإ املعطن.١
ايطابع :١شنط ٚظٝؿ ١امل٥٬ه ١يف ْعٚهلِ ٚأِْٗ َسز حانط يًَُٓ٪ني.
 َٔٚاٱععاظ يف صب ٧يؿغ اٱتٝإ ٚإضاز ٠اٱياٍي إْتؿا ٤ايككس اسبػٔ
 ١ْٝٚايكًذ عٓس ايهؿاضي ٚأمنا عكسٚا قًذ اسبسٜبَ ١ٝهطٖني ؾُٝا بعهس ٚيف
ايػٓ ١ايػازغ ١بعهس إٔ زبّ ايههعـ يف قهؿٛؾِٗ ٚقهٌ ض هاهلِي ٚإظزاز
امل  َٕٛٓ٪عسزاً ٚق٠ٛي ٚيٝهٖ ٕٛصا ايكًذ َكسَ ١يؿتذ َه َٔ ١غري قتاٍ يف
آ ١ٜإععاظ ١ٜيف ْب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

قٛي٘ تعاىل رِِْٓ فٌَْسِىُِْ ىَزَاد

َع إٔ ٖصا ايؿهاط َهٔ اٯٜهَ ١تعًهل بهؿهاض قهطٜـي إ ٫إٔ غهٝام اٯٜه١
اشب ٜ ٟسٍ عً ٢إٔ اشبااب  ٫ظاٍ َٗ ٛاً يًَُٓ٪ني ٚؾ:ٙٛ ٚ ٘ٝ
ا٭ :ٍٚإنطاّ املَٓ٪ني بإٔ ٜت ٘ ٛهلِ اشبااب َٔ عٓس اهلل عع .ٌ ٚ
ايثاْ :ٞيف ٖصا اشبااب ذبصٜط يًُػًُني َٔ ايك ّٛايههاؾطٚ ٜٔإضازتٗهِ
املباغتٚ ١ايػسض.
ايثايث :إظزضا ٤ايهؿاضي ٚايٓؿهطَ ٠هٔ ؾعًهِٗي بعهس ذبهصٜط ايػهُاَ ٤هِٓٗ
ٚإغتعساز امل٥٬ه ١يكتاهلِ.
ٚقس دب ًٖ ٢صا ا٭َط يف ايٛاقع إش أخص ا٭ؾطاز ٚايكباٌ٥ي ٜتٛاؾس ٕٚعً٢

ضغههه ٍٛاهلل يف املسٜٓهههٜٓٚ ١كهههت ٕٛإىل اٯٜهههااي ٜٚهههط ٕٚاملععهههعااي
ٜٚههسضن ٕٛز٫٫ا ايٓبهه٠ٛي ؾٝعًٓهه ٕٛإغههَِٗ٬ي ٜٚهه٪خطِٖ ضغهه ٍٛاهلل
قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ يف املسٜٓهه ١أٜاَهاً ٱتكههإ ايكهه٠٬يٚنٜ ٞههسخٌ
اٱميإ يف قًٛب ِٗي يري عٛا إىل أًِٖٗ زعا ٠يٲغ.ّ٬

ر220د

َعامل اٱميإ ج79/

ٚإٕ ِّٖ ايهؿاض بايط ٛع إىل قتاٍ املػًُنيي ؾإ أعسازاً نبري َٔ ٠أؾطاز

ايكباٜ ٌ٥أت ٕٛإىل املس ١ٜٓثِ ٜعٛز ٕٚبأًٖٚ ِٗٝقبا ًِٗ٥يسخ ٍٛاٱغهّ٬ي
ٚايتؿطف باياًع ١ايبٗ ١ٝيطغ ٍٛاهلل قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ٚتًكهٞ
ا٭ٚاَط َٓ٘ َباؾط ٠ي ٚتًو آٜه ١إععاظٜه١ي ٚضؾهخَ ١هٔ ضؾهخاا ْكهط اهلل
يًَُٓ٪ني يف َعطن ١بسضي َٚكسَ ١ملٛا ٗٚ ١زحط ايهؿاض.
يكس ظحـ ايهؿاض عً ٢املس ١ٜٓيف َعطن ١بسض ٚأحس ُّٖٛٚا بايط ٛع بعس
أحس َباؾط٠ي ٚيهِٓٗ مل ُٜٛٗا بعسٖا إىل  ّٜٛايكٝاَ ١ؾإ قًا ٚقعا بعهس
أحس َعطن ١ا٭حعابي ٚازبٛاب َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚمل ؼبكٌ قتاٍ يف َعطن ١ا٭حعاب.
ايثاْ :ٞأظٗط املػًَُ ٕٛعاْ ٞايكه ٚايتكه ٣ٛيف حؿهط اشبٓهسم ٚذبُهٌ
حكاض ايهؿاضي َ َٔ ٖٛٚكازٜل تكٝسِٖ بأحهاّ ايؿطط ايص ٟا ٤يف ٖصٙ
اٯ.١ٜ
ايثايث :مل ٜط ع ايهؿاض إىل املعطن ١بعس إْػخابِٗي َع أِْٗ ناْٛا عبٛ
عؿط ٠آ٫ف ٚمل ؽبٛنٛا قتا.ً٫
إٕ إحتُاٍ ض هٛع ايهؿهاض إىل َعطنه ١أحهس ؾهاٖس عًه ٢ؾهس ٠غهٝعِٗ
ٚحػسِٖ يًُػًُنيي ٚغع ِٗٝيٲْتكاّ َٔ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيه٘
ٚغهًِ ٚاملهَٓ٪نيي ٚإٔ ا٭َههط ٜ ٫تعًهل بثهأض قههطٜـ شبػها٥طٖا يف بههسضي ٭ٕ
َعطن ١أحس ناؾ ١ٝهلصا ايثأض يصا ا ٤ايٛعس اٱهل ٞبطز نٝسِٖ إىل عبٛضِٖي
ٚايباـ بِٗ جبٓٛز َٔ امل٥٬ه.١
ٚاملطاز َٔ ايؿٛض يف اٯ:ٙٛ ٚ ١ٜ
ا٭ :ٍٚإؾازَ ٠عٓ ٢ايط ٛع يف اسباٍ قبٌ إٔ ٜكًٛا َه.١
ايثاْ َٔ :ٞؾٛضِٖ أ َٔ ٟغهبِٗي نُا ( ٜكاٍ يًط ٌ إشا غهب :ؾاض

ؾا٥ط.)1( )ٙ

()1يػإ ايعطب .67/5
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ايثايث :أَ ٍٚػازضتِٗ ملعطن ١أحسي َٔ غهري ؾهرت ٠أٚ ٚقهاي ٚيف يػهإ
ايعطب :ؾٛض نٌ ؾ :٧أٚي٘.
ايطابع :أ ٟقبٌ إٔ ٜػهٓٛا ٚؽبؿـ غهبِٗ ٚحٓكِٗ ٜٚكٌ غهٝعِٗ نُها

ٜكاٍ ( :شٖبا يف حا  ١ثِ أتٝا ؾْ٬اً َٔ ؾٛض ٟأ ٟقبٌ إٔ أغهٔ(.)1
اشباَؼ :قاٍ ايع اج ( َٔ ؾٛضِٖ ٖصا) أٖ ِٗٗ ٚ َٔ ٟصا.

 ٫ٚتعاضم بني ٖص ٙايٙٛ ٛي ٖٚصا ايتعسز َٔ إععا ظ ايًؿغ ايكطآْهٞي
ٚأغههطاض ايٛقههـ ايػههُا ٟٚسبههاٍ ايهؿههاض َٚهها ٖههِ عًٝهه٘ َههٔ حههاٍ اسبٓههل
ٚاٱضباىي ٚإبتعاز ايػه ١ٓٝعِٓٗ.
ٚنإ ايٓاؽ ؼبػهب ٕٛقطٜؿهاً أقهخاب ضأٚ ٟيههِٓٗ ؾكهسٚا قهٛابِٗي
 ٚاْبٛا اسبهُٚ ١ايعكهٌ حهني بعهث اهلل ايهٓيب ضبُهساً قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ بإقطاضِٖ عً ٢ايهؿط  ٚازبخٛزي ٚإقهطاضِٖ عًه ٢ضباضبته٘ ٚقتايه٘ي
ٚتٛي ِٗٝمحٌ يٛا ٤ايه٬يٚ ١ازبخٛز.
ؾكس نإ قٝتِٗ ٚمسعتِٗ بػبب إؾاناا ايبٝا اسبطاّ ٛ ٚاضِٖ ي٘ي
ٚملا حاضبٛا ايٓيب ضبُساً قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾكسٚا تًو ايػُع ١٭ِْٗ
أظٗطٚا عسا ِٖ٤يًبٝا اسبطاّي ٚقسِٖ ايٓاؽ عٓ٘ ؾاَتٮٚا حػساً ٚغٝعاًي
ٚأضازٚا قتٌ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملَٓ٪نيي ٚؾعًٛا َثًُا
ؾعٌ ؾطع ٕٛحُٓٝا أقط عً ٢عبٛض ايبخط خًـ َٛغٚ ٢قَ٘ٛي ٚمل ٜرتنِٗ

ٚؾأِْٗي ٚمل ٜتعغ َٔ آ ١ٜإْؿ٬م ايبخط هلِي ٚملها ْعهط ايه ِٗٝقهاٍ رإَِّْ

ىَؤُالَ ِ ٌَشِشْرَِِخٌ لٌٍٍََُِْْ * ًَإَِّٔيُُْ ٌَنَب ٌَََبئِؾٌَُْد(.)2
ٚنهصا قههطٜـ ؾاْٗهها إغههتدؿا باملػههًُني َههٔ ٗهه ١قًههتِٗ ْٚكههل َهها يف
أٜههسَ ِٜٗههٔ ايعههسٚ ٠املههٕٚ٪ي ٚحُٓٝهها مل تتعههطم يف َعطنهه ١أحههس يًٗعميهه١
ٚاشبػاض ٠نتًو ايص تعطنا هلا يف َعطن ١بسضي ُ ٚعا يف ذبكٝل ايػًبه١
عً ٢املػًُني بايط ٛع إىل ايكتهاٍ بعهس إْكههاَ ٤عطنه ١أحهسي ْهسَا عًه٢
( )1يػإ ايعطب .67/5
()2غٛض ٠ايؿعطا.55-54 ٤
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إْػههخابٗاي ٚتٓهها  ٢أقاههاب ايهؿههاض َههٔ قههطٜـ بههاملهط َههط ٠أخههط ٣عًهه٢
املػههًُنيي ؾٛقههًا ا٭خبههاض إىل املػههًُني ايههص ٜٔأ ٗههستِٗ خػهها٥طِٖ يف
َعطن ١أحسي َٚا أحسث٘ تطى ايطَا ٠ملٛاقعِٗ.
ؾعا٤ا بساٜاا املسز اٱهل ٞيف اسباٍ َٚكاحب ١هلص ٙا٭خباضي ٜٚتعً٢
ٖصا املس ز باٯ ١ٜضبٌ ايبخثي َٚا ؾٗٝا َٔ ايبؿاض٠ي تط ٣ملهاشا أنهسا اٯٜه١
ايكطآْ ١ٝإحتُاٍ عٛز ٠ايهؿاضي ازبٛاب عً:ٙٛ ٚ ٢
ا٭َٓ :ٍٚهع اشبهه٬ف ٚاشبكهه ١َٛبههني املههَٓ٪ني ؾًههِ تههرتى اٯٜهه ١املههَٓ٪ني
بعهِٗ ٜك ٍٛأِْٗ غري عٕٛي ٚبعهِٗ ٜك ٍٛشٖبٛا ٚئ ٜعٛزٚاي ٜ٫ٚكـ
اشب٬ف عٓس ٖصا اسبسي ب ٌ ٜٓكػِ نٌ ؾطٜل َٔ ايؿطٜكني أع ٙ٬إىل ياعاا
نٌ ياع ١تبس ٟضأٜٗا ؾُٝا ػبب ؾعً٘ أظاٖ٤هِي ٚيههٔ  ٚهٛز ايهٓيب ضبُهس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بني ظٗطاْ ِٗٝميٓع َثٌ ٖصا اشب٬في يٝهٖ ٕٛصا
املٓع ضمح َٔ ١عٓس اهلل ٚبآ ١ٜقطآْ.١ٝ
ايثاْ :ٞنؿـ حكٝك ٖٞٚ ١إٔ عٛز ٠ايهؿاض ئ تهط املَٓ٪ني إمنا تههٕٛ
غبباً يهطض ايهؿاض أْؿػِٗ.
ايثايث :بٝإ ؾهٌ اهلل عع  ٌ ٚعً ٢املَٓ٪ني ٚأِْٗ ٜتًك َٔ ٕٛايػُا٤
أخباض عسَٚ ِٖٚا ٖ ٛعً َٔ ٘ٝايٓٛاٜا ٚاملهطي بُٓٝا ٜ ٫عًِ ايهؿاض َا عًٝه٘

املػًُ َٔ ٕٛاسباٍي ٖٚهَ ٛهٔ عَُٛهاا قٛيه٘ تعهاىل ر اٌٍَّأوَ َِأٌٌََْ اٌَّأزَِّٓ
آ َِنٌُا ًَأََّْ اٌْىَبفِشَِّٓ الَ ٌٌَََِْ ٌَيُُْد(.)1
ايطابع:

ا ٤شنط عٛز ٠ايهؿهاض َٛنهٛعاً يؿهطط تكٝهس املػهًُني بهآزاب

ايك ٚايتك٣ٛي يٝبك ٢نٌ ؾطز َُٓٗا ًَه ١ثابت ١يف صبتُعاا املػًُنيي غٛا٤
ض ع ايهؿاض أ ٚمل ٜط عٛا ؾإ املَٓ٪ني غري ع ٕٛإىل املس ١ٜٓبػٓ ١ُٝعع١ُٝ
 ٚنٓع عكا٥سًَ ٖٛٚ ٟه ١ايك ٚايتك ٣ٛيٝؿتذ هلِ نٓٛظاً َهٔ ايكهاسبااي
ٚأبٛاباً َٔ ا٭ ط ٚايثٛاب.

()1غٛض ٠ضبُس .11
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اشباَؼ :إقرتٕ اٱخباض عٔ إحتُاٍ عٛز ٠ايهؿاض بايبؿاض ٠جمل٧

ػه١

آ٫ف َٔ امل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪ني ٚزؾع نٝس ايهاؾط.ٜٔ
 َٔٚإععاظ ايكهطإٓ صبه ٧اٯٜه ١بًؿهغ (ميهسزنِ) أ ٟإٔ ٚظٝؿه ١امل٥٬هه١
اٱعاْههٚ ١ايٓكههطٚ ٠اٱغههٓازي ممهها ٜعههق  ٚههٛب قٝههاّ املههَٓ٪ني بٛظهها٥ؿِٗ
ازبٗاز١ٜي ٚإٔ ٜهْٛٛا عًٜ ٢كعٚ ١حصض ٚحٝا١ي َ َٔ ٖٛٚكازٜل تكٝسِٖ
بايك ٚايتك.٣ٛ

 َٔٚخكا٥ل رخَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِد( )1ي إٔ املَٓ٪ني مل ػبازيٛا ايٓيب

ضبُس ًا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أٜ ٚكٛيٛا :
ا٭ :ٍٚمل ٜكٛيٛا يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ نُها قهاٍ بٓهٛ

إغطا ٌٝ٥ملٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ر فَبرْىَتْ أَْٔذَ ًَسَثُّهَ فَمَبرِالَ إَِّٔب ىَبىُنَب لَبفِذًَُْد(.)2

ايثاْ :ٞمل ٜكٛيٛا يه٘ قهس قاتًٓها يف أحهسي ْ٫ٚكهسض عًه ٢ايكتهاٍ إشا عهاز
ايهؿاض يًكتاٍ.
ايثايث :حُٓٝا ا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜبايبؿاض ٠باملسز املًهٛتٞي ؾإ ايكخاب١
مل ٜكٛيٛا يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ملاشا تكـ ْكط ٠ايػُا ٤عٓس املسزي
بٌ ْطٜس إٔ تكاتٌ امل٥٬ه ١بس ً٫عٓا.
ايطابههع :عٓههسَا هها٤ا اٯٜهه ١بًػهه ١ايؿههطط ٚايتعًٝههلي ٚمشهه ٍٛايؿههطط
ٚاٱحتُاٍ عٛز  ٠ايهؿاض يًكتاٍ ٚتكسٜط اٯٜه ١بًخهاظ يػه ١ايعاهـ ؾٗٝها (إٕ
ٜأتٛنِ َٔ ؾٛضِٖ ٖصا) ؾًِ ٜكٌ امل َٕٛٓ٪يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ ب ّٔٝيٓا عً ٢عب ٛايكاع ٚايٝكني ٌٖ غٝأت ٕٛأ ٚأِْٗ ٜ٫ط ع ٕٛيػاح١
املعطن.١
اشباَؼ :مل ٜػأٍ املَٓ٪ه ٕٛاٱعؿهاَ ٤هٔ ايؿهططي ٜٚكٛيهٛا ْطٜهس ْهعٍٚ
امل٥٬ه ١يًٓكطٚ ٠املسز َٔ غري ؾطط ايكه ٚايتكه٣ٛي ٚمل ٜاًبهٛا اٱتٝهإ
باملؿطٚط ٚتعًٝل ؾط  ٞايك ٚايتك.٣ٛ
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛض ٠املا٥س.24 ٠
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ايػازؽ :مل ٜاًب امل َٕٛٓ٪إباز ٠ايهؿاض ٚقتًِٗ عٔ آخطِٖ.
ٚعههسّ قههسٚض َثههٌ ٖههص ٙا٭قههٛاٍ َههٔ املههَٓ٪ني آٜهه ١يف أزب ايعبٛزٜهه١ي
ٚؾههاٖس عًهه ٢مسههتِٗ ٚقهه٬حِٗي ٚحػههٔ تٛن ًههِٗ عًهه ٢اهلل ٚضنههاِٖ
بايؿهٌ اٱهل ٞايعع ِٝيف ْع ٍٚاملسز يٓكطتِٗي ٚإقطاضِٖ بإٔ اهلل عع ٌ ٚ

ٖ ٛايعامل يف أغباب ًب املكًخ١ي ٚزؾع املؿػس٠ي قاٍ تعاىل رًَاٌٍَّوُ َّقٍَُُْ ًَأَْٔزُُْ
الَ رَقٌٍََُّْْد(.)1
ٚؼبتٌُ ٚضٚز إغِ اٱؾاض ٠يف اٯٖٛ ٚ ١ٜاً:

ا٭ :ٍٚتكٝٝس ْع ٍٚامل٥٬ه ١بعٛز ٠ايهؿاض إىل املعطن١ي أ ٟيه ٛشٖبهٛا إىل
َه ١ثِ أيعٛا أَطِٖ إٔ ٜعحؿٛا عً ٢املس ١ٜٓيًكتاٍ يف َعطن ١سٜس ٠ؾإ
امل٥٬هٜٓ ٫ ١عيَ ٕٛسزاًي ٭ٕ املسز بًخاظ َا أقهاب املهَٓ٪ني َهٔ اشبػهاض٠
ٚازبطاحاا.
ايثاْ:ٞ

ا ٤قٝس "ٖصا"يًبٝإ ٚيبعث ايػهه ١ٓٝيف ْؿهٛؽ املهَٓ٪نيي َٓٚهع

ايًبؼ ٚاٱياٍي ؾكس ٜعٔ بعههِٗ إٔ املهطاز َهٔ املهسز ؾُٝها إشا حكهًا
َعطن ١بٗٓٝا ٚبني َعطن ١أحس ؾٗٛض عسٜهس٠ي نُها يف املهس ٠بهني َعطنه ١بهسض
ٚأحسي ؾأضاز اهلل عع  ٌ ٚإ ٜأتَٛ ٞنٛع اٯٚ ١ٜظَاْٗا عً ٢عب ٛايتعهٝني
ؾاملٛنٛع ْٖ ٛكط ٠امل٥٬هْٚ ١عٚهلِ َسزاً َٔ ايػُا٤ي ٚظَاْٗا َٖ ٛا بعهس
َعطن ١أحس َباؾط.٠
ايثايث :إخباض املػًُني بععّ ايهؿاض عً ٢ايعٛز ٠يًكتاٍ قبٌ إٔ ٜكهًٛا
إىل َه١ي ٚ ِٖٚإ مل ٜط عٛا ؾإ اٯ ١ٜذبصٜط يًُػًُني َهٔ ظحؿٗهِ َهط٠
أخط ٣عً ٢املس ١ٜٓبعس ٚقٛهلِ إىل َهٚ ١يع ايط اٍ ٚايعسٚ ٠اشبَٔ ٌٝ
باب ا٭ٚي ١ٜٛؾاشا نإ ا يهؿاض ٜط ع ٕٛيًكتاٍ َع ؾسَ ٠ا أقابِٗ  ّٜٛأحسي
ؾُٔ باب ا٭ٚي ١ٜٛإٔ ٜط عٛا بعس ايط ٛع اىل َهٚ ١تٗ ١٦ٝأغهباب َٚهٕٚ٪
اهلعَ ّٛط ٠أخط.٣
ايطابع :يف اٯ ١ٜشّ ٚتكبٝذ يؿعٌ نؿاض قهطٜـي ٚزعه ٠ٛيًٓهاؽ يٲتعهاظ
()1غٛض ٠ايٓٛض.19
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ٚاٱعتباض ٚإ تٓاب ايتعس ٟعً ٢املػًُنيي  ٖٞٚإْهصاض َهٔ ايعهصاب ايهصٟ

ٓ ٜتعط ايهؿاض  ّٜٛايكٝاَ١ي قاٍ تعاىل ر فَبٌٌَََْْْ َٔنغَبىُُْ وََّب َٔغٌُا ٌِمَب َ ٌَِِّْيُِْ ىَزَاد(.)1

يكههس إغههتخٛش ايػهههب ٚايػههٝغ أؾعههاٍ ايهؿههاض ٚغًبهها عًهه ِٗٝايههٓؿؼ
ايبُٗٝٝهه١ي ٚمل ٜتههسبطٚا يف عههاقبتِٗ َٚهها ػبههب عًههَ ِٗٝههٔ اٱغههتعساز يٝههّٛ
ايكٝاَ.١
ٚملاشا مل تكٌ اٯ َٔ" ١ٜؾ ٛضنِ ٖصا" ٚازبٛاب َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚإ املػًُني ٜ ٫طٜس ٕٚعٛز ٠ايكتاٍي  ٫٭ِْٗ أقٝبٛا باشبػهاض٠
ٚنثط ٠ايؿٗسا٤ي أ ٚيكً ١عسزِٖ أَاّ نثطٚ ٠قه ٠ٛايعهسٚي بهٌ ٭ْٗهِ زخًهٛا
املعطن ١زؾاعاًعٔ اٱغٚ ّ٬ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأْؿػهِٗ
ٚأعطانِٗ ٚأَٛاهلِ.
ايثاْ :ٞيكس ا ٤ايهؿاض يًكتاٍي  ِٖٚايص ٜٔقسَٛا َهٔ َهه ١بأغهًختِٗ
ٚخَٚ ًِٗٝعِٗ ايٓػها ٤ٱثهاض ٠اهلُهٚ ١نهطب ايهسؾٛفي ؾٝهؿه ٞض هٛعِٗ
ٚنـ أشاِٖ.
ايثايث :إ املػًُني يف حاٍ ٖع ّٛزا ِ٥عً ٢ايهؿاضي يهٝؼ بايػهٝـي
ٚيهٔ بآٜاا ايكطإٓ ايص تاطم أمساع ايٓهاؽي ٚتهسخٌ اىل بٝهٛا أقاهاب
ايهؿط  ٚايه٬ي١ي ٚبأخباض َعععاا ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيه٘ ٚغهًِ
ايص ٜتٓاقًٗا ايطنبإي  َٔ ٖٛٚأغباب ؾٛض ٚغهب ايهؿاضي يصا ٚضز قٛيه٘

تعاىل ر ًَإِرَا خٌٍََْا فَضٌُّا فٍََْْىُُْ األََٔبًَِِ ِِْٓ اٌََْْؼِد(.)2

ٚحت ٢بًخاظ إ املطاز َٔ "ؾٛضِٖ" ايٚ ٘ ٛايعٛز ٠يف اسباٍ غٛا ٤حاٍ
إْتٗا ٤املعطن ١ا ٚحهاٍ ْهع ٍٚاٯٜه ١ايهطميه ١ضبهٌ ايبخهثي ؾهإ ٖهص ٙايعهٛز٠
ايػطٜع ١بػبب ايػٝغ َٔ إْتؿاض َباز ٨اٱغّ٬ي ٚإقػا ٤ايٓاؽ ملععهعاا
ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚتًكٗٝا بايكب.ٍٛ
مما ٜسٍ عً ٢إٔ صب ِٗ٦ٝإىل َعطن ١أحس ْتٝع ١ٱغت ٤٬ٝايٓؿؼ ايػهب١ٝ
( )1غٛض ٠ا٭عطاف .51
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .119
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عًْ ٢ؿٛغِٗي ٚإَتٗ٥٬ا بازبٗايٚ ١اسبػسي أَا امل َٕٛٓ٪ؾًٝؼ عٓهسِٖ ؾهٛض
ٚغهٝغ بههٌ ٖههِ يف غباهٚ ١ضنهها يًتٛؾٝههل إىل اٱميهإ ٚايههسؾاع عههٔ اٱغههّ٬
ٚضباضب ١ايصٜ ٜٔػتٛي ٞعً ِٗٝايػهب ٚايؿٛض بػبب عٓازِٖ ٚإقهطاضِٖي
ٜٚسٍ عً ٢إْتؿا ٤ايؿٛض ٚايػهب عٓس املَٓ٪ني بساٖ ١ٜص ٙاٯَٚ ١ٜا ؾٗٝا َهٔ
ْسبِٗ إىل ايك ٚايتكهُٖٚ ٣ٛها عٓهٛإ اسبهُهٚ ١ايطؾهازي ٚغهبب زبًهب
املكًخٚ ١نس ايػهب ٚايؿٛض ايص ٟػبًب املؿػس٠ي ٚؾٛض ايهؿاض ٖصا َهٔ
عَُٛاا َا شنط ٙامل٥٬ه ١يف إحتعا ِٗ عً ٢عٌ خًٝؿ ١يف ا٭ضم قايٛا

ر أَرَدْقًَُ فِْيَب َِْٓ ُّفْغِذُ فِْيَب ًَّغْفِهُ اٌذَِِّب َد (.)1

ٚتٓعٍ امل٥٬ه ١أْؿػِٗ َسزاً يسض ٤نهطض ايهؿهاضي ٚزؾهع ؾهٛضِٖ ٚؾهط
غٝعِٗ ٖٚصا ايتعسٚ ٟايٓع َٔ ٍٚعَُٛاا ضز اهلل عع  ٌ ٚعً ٢امل٥٬هه١

رإِِّٔأأِ أَفٍَْأُُ َِأأب الَ رَقٍَُّْأأٌَْد ( )2ي ٚيٝهههَ ٕٛههٔ خكهها٥ل رخَْْأشَ أَُِّأخٍ أُخْشِخَأذْ
ٌٍِنَّبطِد()3ي زض ٤ؾٛض ٚغهب ايهؿاضي ٚقطف نطضِٖ ٚؾطِٖي ٚتًكٞ
املههسز َههٔ ايػههُا ٤يري ههع غههٝغ ايهؿههاض إىل أْؿػههِٗ قههاٍ تعههاىل رٌُِرُأأٌا
ثََِْْؾِىُُْد (.)4

ٜٚسٍ ٖصا ايؿاط َٔ اٯ ١ٜعً ٢إ َٛنٛع اٯٖ ١ٜهَ ٛعطنه ١أحهس َٚها
بعسٖاي ٭ٕ املؿطنني يف َعطن ١بسض إْٗعَٛا ؾط ٖعميٚ ١أغط امل َٕٛٓ٪غبعني
َٔ ض٩غاٚ ِٗ٥قٓازٜسِٖي ٚمل ُٜٛٗا يف ايط ٛع.
أَا يف َعطن ١أحس ؾكس أغطاِٖ اٱضباى يف قؿٛف املَٓ٪ني بػبب ايثػط٠
ايص حكًا َٔ تطى ايطَا ٠ملٛانعِٗ إش ْسّ نؿاض قطٜـ َ َٔٚعِٗ عً٢

()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .110

()4غٛض ٠آٍ عُطإ.119
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اٱْكطاف ٚعسّ اٱغاض ٠عً ٢املس ١ٜٓاملٓٛضُٖٛٚ ٠ا بهايط ٛع ؾٓعيها اٯٜه١
يبعث ايػه ١ٓٝيف ْؿٛؽ املػًُني.
أخطج اب ٔ طٜط عٔ ايؿعيب قاٍ :إ املػًُني بًػِٗ  ّٜٛبهسض إ نهطظ

ابط اراضب ٞميس املؿطننيي ؾؿل شيهو عًهِٗٝي ؾهأْعٍ اهلل رأٌََأْٓ َّىْفِأَْىُُْ
أَْْ ُِّّذَّوُُْ سَثُّىُُْ ثِثَالَثَخِ آالَفٍ ِِْٓ اٌَّْالَئِىَأخِ ُِنْأضٌَِنيَ * ثٍََأَ إِْْ رَصْأجِشًُا ًَرَزَّمُأٌا

ًَّأْرٌُوُُْ ِِْٓ فٌَْسِىُِْ ىَزَا ُّّْذِدْوُُْ سَثُّىُُْ ثِخَّْغَخِ آالَفٍ ِِْٓ اٌَّْالَئِىَأخِ ُِغَأٌِِِّنيَد قهاٍ:
ؾبًػا نطظاً اهلعمي ١ؾًِ ميس املؿطنني ٚمل ميس املػًُ ٕٛباشبُػ.)1(١
ٜ ٫ٚتعاضم ٖصا املعَٓ ٢ع إضاز ٠نؿاض قطٜـ ايص ٜٔإْػخبٛا َٔ َعطن١
أحههسي ٚعههعَِٗ عًهه ٢ايط ههٛع ي ٜٚؿٝههس ازبُههع بههني ا٭َههط ٜٔنثههط ٠أعههسا٤
املػًُنيي ٚتآيبِٗ ٚتعاٚ ِْٗٚغع ِٗٝيف اٱ ٗاظ عً ٢اٱغٚ ّ٬املػهًُنيي
ٚاسبا  ١يٓع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪نيي ٚتسٍ اٯ ١ٜعً ٢إضاز ٠نؿاض قطٜـ
َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚقٝػ ١ازبُع يف اٯٜ" ١ٜأتٛنِ".
ايثاْٚ :ٞضٚز قٛي٘ تعاىل "َٔ ؾٛضِٖ" ٚإؾازت٘ َعٓ ٢ايػههب أٜ ٟهأتٕٛ
بػبب غهبِٗي ٚتكٝٝس ٙبإغِ اٱؾاضٖ" ٠صا" يتعٝني َٛنٛع ايػههب ٚاْه٘
َرتؾذ َٔ ٚقا٥ع َعطن ١أحسي ٚيٝؼ ايثأض مما حسث ٜه ّٛبهسض ٚٱْهؿهاف
حكٝكهه ١يهؿههاض قههطٜـ يف ههطم عههٛزتِٗ اىل َهههٖٚ ١هه ٞعههسّ ذبكههٝكِٗ أٟ
َهاغب يف املعطن١ي ٚنأِْٗ خؿٛا ايؿهٝخٚ ١اشبع ٟأَاّ ايٓاؽ خكٛق ًا
ٚإ املٛنٛع ايصٗ ٟعٚا ازبٛٝف ٚقاعٛا املػاؾاا ايا َٔ ١ًٜٛأ ً٘ ٖهٛ
اٱْتكاّ يكتاهلِ  ّٜٛبسض بايؿتو باملػًُني.
ايثايث :تعًل ٚا ٚازبُاع ١يف ٜأتٛنِ مبٛنٛع ٚشنط غابل يف اٯٖٛٚ ١ٜ
ايعاٖط ٚاملتبازض ٚمل تصنط اٯٜاا َٛنٛع نطظ اراضب.ٞ

( )1ايسض املٓثٛض تؿػري اٯ َٔ 126 ١ٜغٛض ٠آٍ عُطإ.
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ٚعٔ قتاز ٠يف اٯ ١ٜقاٍ :أَسٚا بأيـي ثِ قاضٚا ث٬ث ١آ٫ف ثِ قهاضٚا

ػ ١آ٫في ٚشيو  ّٜٛبسض(.)1

 ٫ٚزي ٌٝعًٖ ٢صا ازبُع ٚا٭قٌ املتعسز يف ظَإ ايٓع ٍٚإ ٕ٫إٔ ٜطز
زي ٌٝخامي َ ٖٛٚؿكٛز يف املكاّ باٱناؾ ١اىل ايتبا ٜٔيف َٛنٛع اٯٜاا.
ٚيف قٛي٘ تعاىل رَٔ ؾٛضِٖ ٖصاد إععاظ ٚٚعس نط ِٜملا ؾ َٔ ٘ٝإحتُاٍ
َباغت ١ايهؿاض يًُػًُنيي بايعٛز ٠ايػطٜعٚ ١املؿا  ١٦إش تهسٍ اٯٜه ١بايس٫يه١
ايتهُٓ ١ٝعً ٢حههٛض امل٥٬هه ١يف اسبهاٍ ٚعهسّ ربًؿٗهِ عهٔ ظَهإ ض هٛع
ايهؿاض ٚؼبتٌُ ٖصا ايعَإ أَط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚحاملا  ِٜٗايهؿاض بايط ٛع ؼبهط امل٥٬هَ ١سزاً يٓكط ٠املَٓ٪ني.
ايثاْ :ٞعٓسَا ٜكٌ ايهؿاض اىل َٝسإ املعطنٜ ١ه ٕٛامل٥٬ه ١حانهطٜٔي
ٚايكخٝذ ٖ ٛايثاْٞي ؾًٝؼ مث ١ظَإ أَ ٚػاؾٜ ١كاعٗا امل٥٬ههٖٚ ١هْ ٛعُه١
إناؾ ١ٝأخط ٣عً ٢املَٓ٪ني.
ٚأخطج ابٔ طٜط عٔ عهطَ ١يف اٯٖ :١ٜصا  ّٜٛأحهس ؾًهِ ٜكه ٚا ٚمل

ٜتكٛا ؾًِ ميسٚا  ّٜٛأحسي ٚيَ ٛسٚا مل ٜٗعَٛا ٦َٜٛس(.)2

َٚثٌ ٖصا ايكٜ ٫ ٍٛػتخل إٔ ٜصنط ٜٚسٕٚي َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚاشبطٚج َٔ املس ١ٜٓاملٓٛضَ ٠هع ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ ٚايٛق ٍٛاىل َٝسإ املعطن ١يف أحس أعًَ ٢طاتب ايك ٚايتك.٣ٛ
ايثاْ:ٞ

ا٤ا اٯ ١ٜيف َسح املػًُني ٚايثٓا ٤عًهِٗٝي ٚيهٝؼ تهٛبٝدِٗي

ٚإقاَ ١اسبع ١عً.ِٗٝ
ايثايث :إْػخاب املٓهاؾكني يف اياطٜهل اىل املعطنه ١يهتدًؿِٗ عهٔ َٓهاظٍ
ايك ٚايتك.٣ٛ

( )1ايسض املٓثٛض422/2
( )2ايسض املٓثٛض422/2
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ايطابع :قتاٍ املَٓ٪ني يف َعطن ١أحسي ٚإغتؿٗاز عسز َِٓٗي ٚيٝؼ َهٔ
زيٝههٌ ٚبطٖههإ عًهه ٢ايك ه ٚايتكهه ٣ٛنايكتههٌ يف غههب ٌٝاهلل يٝتخكههل ايك ه
ٚايتك ٣ٛيف َٝسإ املعطن.١
اشباَؼ :اشبطٚج إىل َعطن ١أحس ق يف ٓب اهلل ي ٚتكٚ ٣ٛخؿَٔ ١ٝ
تعاىل.
ايػازؽ :مل ذبكٌ ٖعمي ١املػًُني  ّٜٛأحس بٌ ٚقعا خػاض ٠هلهِ يف
ٛي َٔ ١املعطن ١بسي ٌٝإٔ ايهؿاض ِٖ ايص ٜٔإْػخبٛا َٔ َٝسإ املعطن.١
ايػابع :ا٤ا اٯٚ ١ٜايٛعس ايهط ِٜبٓع ٍٚامل٥٬هَ ١سزاً خبكٛم عٛز٠
ايهؿاض إىل املعطن١ي ٜ٫ ٖٛٚتعاضم َع ْهعٚهلِ أثٓهاَ ٤عطنه ١أحهسي يٝههٕٛ
ايبؿاض ٠ايٛاضز ٠يف ٖص ٙاٯٚ ١ٜعس ًا نطمياً بٓعٚهلِ َط ٠ثاْٝه ١يف شاا ايعَهإ
ٚاملهإ أ ٟيف َٛنع َ ّٜٛٚعطن ١أحس.
ٚعً ٢إضازَ ٠عٓ ٢ايػهب َٔ ايؿٛضي ؾٝؿٝس تكٝٝس ٙبإغِ اٱؾهاضَ" ٠هٔ
ؾٛضِٖ ٖصا" إ غه ب ايهؿاض َرتؾذ عٔ حاهلِ يف َعطن ١أحهسي ْٚتٝعه١
املعطنٚ ١اِْٗ مل ٜٓايٛا ؾٗٝا َا ناْٛا ٜبػَ ْ٘ٛهٔ اٱنهطاض ايؿهازح باٱغهّ٬
ٚاملػًُنيي ٚاِْٗ ض عٛا َٓهػط ٜٔخا٥بنيي ؾعا٤ا ايبؿاض ٠بٓع ٍٚامل٥٬ه١
يتبث يف ْؿٛغِٗ ايؿعع ٚاشبٛفي مما ٜعٜس َٔ حػطتِٗ ْسَِٗ ٚتًو آ ١ٜيف
ايؿهٌ اٱهل ٞعً ٢املػهًُني بهإٔ ػبعهٌ اهلل عهع  ٚهٌ بطظخه ًا ز ٕٚإْتكهاّ
ايهؿاض َِٓٗي ثِ ٜٓعٍ ايبؿاض ٠حبهٛض امل٥٬هَ ١سزاً إٕ ض ع ايهؿاض يًكتاٍ.
ٚقطأ "َػَٛني" بهػهط ايهٛا ٚابهٔ نهثريي ٚعاقهِي ٚابه ٛعُهطٚي أ ٟإ
امل٥٬ه ١غَّٛٛا خ ًِٗٝبع١َ٬ي ٚقطأ ايباق ٕٛبؿتذ ايٛا ٚأ ٟاْٗا غاٖٞٚ ١ُ٥
املطغً ١يف املطع٢ي ٚيف ايتػ ِٜٛأقٛاٍ:
ا٭ :ٍٚاْ٘ نإ بايكٛف يف ْٛاق ٞاشبٚ ٌٝآشاْٗاي  ٖٛٚق ٍٛابٔ عباؽي
ٚاسبػٔي ٚقتاز٠ي ٚصباٖس ٚايهخاى.
ايثاْ :ٞإ امل٥٬هْ ١عيا  ّٜٛبسض عً ٢خ ٌٝبًلي ٚعً ِٗٝعُا ِ٥قؿطي
 ٖٛٚقٖ ٍٛؿاّ بٔ عط.٠ٚ
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ايثايثَ :ػَٛني أَ ٟعًُني بايكٛف ا٭بٝض يف ْٛاق ٞاشبٌٝي ٚآشاْٗا
عًٗٝا ايبٝامي َعتُني بايبٝامي ٚقس أضخٛا أ طاف ايعُا ِ٥بني أنهاؾِٗي
عٔ َكاتٌ.
ايطابعٚ :يف تؿػري صباٖسَ :عًُنيي صبعٚض ٠أشْهاب خٝهٛهلِ ْٛٚاقهٗٝاي
ؾٗٝا ايكٛف ٖٚه ٛايعٗهٔي ٚشيهو ايتػهٚ ِٜٛتتههُٔ ٖهص ٙا٭قهٛاٍ َعٓهٝني
يًتػ:ِٜٛ
ا٭َ :ٍٚا ؽبت ل بامل٥٬ه ١أْؿػِٗ ٚيباغِٗ ٚعً ٢ث٬ث ؾعب:
ا٭ٚىل :عً ِٗٝعُا ِ٥قؿط.
ايثاَْ :١ٝعتُ ٕٛبايبٝام.
ايثايث :١أضخٛا أ طاف ايعُا ِ٥بني إنتاؾِٗ.
ايثاَْ :١ٝا ٜتعًل باشب ٌٝايص ٜطنبٗا امل٥٬ه ١أ ٟاِْٗ ٜعطؾ ٕٛبايعَ٬اا
ايص عً ٢خًِٗٝي مما ٜسٍ عً ٢إ تًو اشبٜ ٫ ٌٝطنبٗا غريِٖي ٜ ٫ٚػتاٝع
ا٭عسا ٤ضبانا ٠امل٥٬ه ١يف ايعَ٬اا ايص ٚنعٖٛا عً ٢خًِٗٝي ٚا٭ض هذ
تعًههل ايتػهه ِٜٛبامل٥٬ههه ١أْؿػههِٗ ٖٚهه ٛظههاٖط اٯٜهه ١ايهطميهه١ي َ ٫ٚههاْع َههٔ
إ تُاع ا٭َط ٜٔؾٝه ٕٛايتػ ِٜٛعً:ٙٛ ٚ ٢
ا٭ :ٍٚبعض امل٥٬هٜ ١ػْ ّٛؿػ٘ نُا ي ٛيبػٛا عُا ِ٥بٝههاٚ ٤أضغهًٛا
أشْابٗا اىل أنتاؾِٗ.
ايثاْٜ :ٞػ ّٛؾاط امل٥٬ه ١اشب ٌٝايص ٜطنبْٗٛا نُا يه ٛأعًهٛا ْٛاقهٗٝا
بايكٛف.
ايثايثٜ :ػ ّٛعسز َٔ امل٥٬ه ١أْؿػِٗ بايًباؽ ايص ٟعًِٗٝي ٜٚػَّٕٛٛ
اشب ٌٝايص ٜطنبْٗٛاي  ٌٖٚؼبتٌُ غه ِٜٛبعهض امل٥٬هه ١نُها ٜػّه ّٛبعهض
املههَٓ٪ني يف ايكتههاٍ عًهه ٢عبهه ٛايتؿههاب٘ي ازبههٛاب ْعههِي ممهههٔ إٔ ٜهههٖ ٕٛههصا
خكٛقاً ٚإ عسز امل٥٬ه١

ػ ١آ٫ف ًَوي  ٖٛٚعسز نثري.

ٜٚبعث قٛي٘ تعاىل َػهَٛني ايػههٚ ١ٓٝاياُأْٓٝه ١يف ْؿهٛؽ املهَٓ٪ني َهٔ
:ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚاْ٘ تٛنٝس يٓع ٍٚامل٥٬ه.١
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ايثاْ :ٞزع ٠ٛاملػًُني يًتاًع اىل ْع ٍٚامل٥٬ه١ي َٚعطؾتِٗ بًخاظ ايػّٛ
ٚا يعَ٬اا ايص ٜهعْٗٛا.
ايثايث :ض ١ٜ٩آٜاا ْع ٍٚامل٥٬هَٚ ١ؿهاضنتِٗ يف ايكتهاٍي ٚعٓهسَا نهإ
 ٌٝ٥عً ٘ٝايػ ّ٬اىل ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ بٗ٦ٝه١

ٜأتٞ

زح ١ٝايهًيبي ٜعٓ٘ ايكخاب ١اْ٘ زح ١ٝاىل إٔ ٜػأيٛا زح ١ٝبعسٖا ؾٝك ٍٛمل
أضٳ ايٓيب ٦َٜٛصي ؾعا ٤قٛي٘ تعاىل "َػَٛني" يٝعًِ امل َٕٛٓ٪بٛ ٛز ٚإؾرتاى
امل٥٬ه ١يف ايكتاٍ غاعتٗا.
ايطابع :بٝإ قٚ ٠ٛذبهس ٟامل٥٬ههٚ ١صبٝه ِٗ٦بٓخه ٛظهاٖط َٚهؿهٛف ٭ٕ
ايتػٜ ِٜٛسٍ عً ٢إَهإ ضٜ٩تِٗ ٚمتٝٝعِٖ عٔ غريٖهِ َهٔ املكهاتًنيي ٚؾٝه٘
إؾاض ٠اىل أِْٗ ٜٓعي ٕٛبٗ ١٦ٝايبؿط يًٝبػٛا عًه ٢ايهؿهاضي ٚتهسٍ اٯٜه ١عًه٢
عسّ ايًبؼ عً ٢املَٓ٪ني ايص ٜٔقاتًٛا ٜه ّٛأحهسي ٚعًه ٢املػهًُني َاًكهاًي
ٚتًههو آٜهه ١يف تؿههه ٌٝاملػههًُني ٚؾههاٖس عًهه ٢نهه" ِْٗٛخههري أَهه ١أخط هها
يًٓاؽ".
قاٍ يف نتاب ايابكهاا :إ غهعٚاا ضغه ٍٛاهلل قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚغهًِ
غبع ٚعؿط ٕٚغعٚ ٠ٚغهطاٜا ٙغها ٚ

ػهٕٛي ٚيف ضٚاٜه ١غها ٚأضبعهٕٛ

ٚايص قاتٌ ؾٗٝا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٖ ٞبسض ٚأحسي ٚاملطٜػٝع
ٚاشبٓسم ٚخٚ ٝقطٜع١ي ٚايؿتذ ٚخٝـ ٚاياها٥ـي ٚيف بعهض اٯٜهاا اْه٘

قاتٌ يف بق ايٓهري(.)1

حبث هٌطمٍ

ٜاًل عً ٢اشب يف إقا٬ح عًهِ املٓاهل ايكهه١ٝي ٖٚه ٛاملطنهب ايعهاّ
ايصٜ ٟكذ ٚقؿ٘ بايكسم أ ٚايهصبي ٚتٓكػِ ايكه ١ٝإىل قػُني:
ا٭ :ٍٚاسبًُٚ ١ٝايص ٜه ٕٛؾٗٝا طؾإ بُٗٓٝا ْػب َٔ ١ايثبٛا أ ٚايٓؿٞي

ٚؼبهِ ؾٗٝا بثبٛا ؾ ٧يؿ ٧أْ ٚؿ ٘ٝعٓ٘ نُا يف قٛي٘ تعاىل راٌصٍُّْحُ خَْْشٌد(.)2
( )1تؿ ػري ايكط يب تؿػري اٯ َٔ 123 ١ٜغٛض ٠آٍ عُطإ.
()2غٛض ٠ايٓػا.128 ٤
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ايثاْ :ٞايكه ١ٝايؿط  ٖٞٚ :١ٝايص ٜه ٕٛؾٗٝا إتكاٍ ٚتعًٝل بني طيف
ايكه١ٝي أٜ ٚه ٕٛؾٗٝا ب سٍ ايتعًٝل تعاْس إْؿكاٍ ٚتبأٜي ٚنأْٗا تتهَٔ ٕٛ
قهٝتني تتكهٌ ٚتتعًهل إحهساُٖا بها٭خط٣ي ٚتٓكػهِ ايكهه ١ٝايؿهط  ١ٝإىل
قػُني:
ا٭ :ٍٚايؿط  ١ٝاملتكً ٖٞٚ ١ايص تتعًل أحس ٣ايكهٝتني با٭خط ٣نُا

يف قٛي٘ تعاىل ر فََّْٓ شَيِذَ ِِنْىُُْ اٌشَّيْشَ فٍََْْصُّْوُد(.)1

ايثاْ :ٞا يؿط  ١ٝاملٓؿكً ٖٞٚ ١ايص ٜه ٕٛؾٗٝا إْؿكاٍ ٚتعاْس بني طيف
ايكه :١ٝإشا مل متاط ايػُا ٤ؾاَا إٔ ٜه ٕٛاملٓار حاضاً أ ٚقٝهاً.
 ٚا٤ا اٯ ١ٜضبٌ ايبخث َٔ ايكػِ ا٭ َٔ ٍٚازبًُ ١ايؿط  ١ٝيٲتكاٍ
بني طيف ايكهٚ ١ٝبًخاظ ايؿط ٜ ١ٝه ٕٛأ عا ٤ايكه.ٖٞ ١ٝ

اياطف ا٭ٜٚ ٍٚػُ ٢ا ملكسّ  ٖٛٚايك ٚايتك ٣ٛيكٛيه٘ تعهاىل رإِْْ

رَصْجِشًُا ًَرَزَّمٌُاد.
اياطف ايثاْٜٚ ٞػُ ٢ايتايٞي ْ ٖٛٚع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪ني.
ايطابا ٖٛٚ :١ايساٍ عً ٢ايٓػب ١بني املكسّ ٚايتايٞي ٚايؿهٌ اٱهل ٞعً٢
املَٓ٪ني بسؾع نطض ايهؿاض عٔ املَٓ٪ني إٕ ض عٛا يًكتاٍ.
ٚتٓكػِ ايكهَ ١ٝاًكاً غٛا ٤ناْا محً ١ٝأ ٚؾط  ١ٝإىل قػُني:
ا٭ :ٍٚامل ٛبٚ ١ايص تسٍ عً ٢اسبٌُ ٚاٱتكاٍ ٚاملكاحب ١بني طؾٗٝا.
ايثاْ :ٞايػايب ٖٞٚ ١ايص ته ٕٛبػًب اسبٌُ أ ٚاٱتكاٍ أ ٚاٱْؿكاٍي
ٚذبكٌ ايٓؿط ٠بني طؾٗٝا.
 ٚا٤ا ايكه ١ٝايؿط  ١ٝيف ٖهص ٙاٯٜهَ ١هٔ ايكػهِ ا٭ٖٚ ٍٚه ٛامل ٛبه١
يًرتابط ٚاٱتكاٍ بني املكسّ ٚايتهايٚ ٞنأْه٘ َهٔ ايعًهٚ ١املعًهٚ ٍٛإٔ ْهعٍٚ
امل٥٬هٜ ٫ ١تأخط عٔ ْكط ٠املَٓ٪ني حاٍ تكٝسِٖ بايك ٚايتك.٣ٛ

لاًىى"هي فىزهن هرا"

()1غٛض ٠ايبكط.185 ٠
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مل ٜطز يؿغ ؾٛض يف ايكطإٓ إ ٫يف ٖص ٙاٯ ١ٜايهطمي١ي  َٔٚاٱععاظ ها٤
بٓػبت٘ إىل ايهؿاض أْؿػِٗ ا يصٜ ٜٔككس ٕٚايتعس ٟعً ٢املػًُني يبٝإ أَٛض:
ا٭ :ٍٚقبذ ايػهب املكط ٕٚبايعًِ.
ايثاْ :ٞايع ط عٔ ايتعس ٟعً ٢املػًُني.
ايثايث :يف اٯ ١ٜزضؽ يًٓاؽ يريٚا نٝـ تكٛز ايٓؿؼ ايػهبٚ ١ٝايؿٗ١ٜٛ
أقخابٗا إىل ايتعسٚ ٟايعًِي ٚتهَ ٕٛكسَ ١يسخ ٍٛايٓاؽ.
ايطابع :اٱغ ّ٬ز ٜٔؽبا ب ايعكٍٛي ٜٗٚس ٟايٓاؽ إىل غبٌ اٱميهإي

ٚيف اٯ ١ٜزع ٠ٛإىل ايٓاؽ يٓبص ايػهب ٚمح ١ٝازباًٖ ١ٝا٭ٚىلي ٚحث
عً ٢ايتهسبط يف املععهعاا ايهص ها ٤بٗها ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ.
إٕ اهلل عع ٚ ٌ ٚاغع نطِٜي ٚقس ا٤ا آٜاا اٱْصاض ايص ذبهصض َهٔ
ايكسٚز ٚاٱعطام عٔ ْب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيه٘ ٚغهًِي أَها ايهصٜٔ
ؽبط  ٕٛيكتاي٘ ٚحطب٘ ؾإٕ َععع ٠امل٥٬ه ١تتًكاِٖ يتبهتِٗ ٚتطزِٖ خا٥بني
خاغط.ٜٔ
ٚتههسع ٛاٯٜهه ١ايٓههاؽ إىل إ تٓههاب ايؿههٛض ٚايػهههب بػههري حههلي ٚتههبني
أنطاض ٙعً ٢ايؿطز ٚازبُاعٚ ١ا٭ ٝاٍ املتعاقب ١إشا إقرتٕ بايهؿط ٚازبخٛزي

ٚيف ْكط  ٠امل٥٬ه ١يًَُٓ٪ني عًه ٢ايهؿهاض ايهصٜ ٜٔط عه ٕٛرِِأْٓ فَأٌْسِىُِْد

يًكتاٍ ؾاٖس عً ٢إٔ بعث ١ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ها٤ا

يتٗههصٜب ايٓؿههٛؽ ٚغههَ٬تٗا َههٔ أزضإ ازباًٖٝههٚ ١ايٛثٓٝهه١ي ٚإٔ ٓههس
ايػُاَ ٤هٔ امل٥٬ههٜ ١ػهاُٖ ٕٛيف إقه٬ح اجملتُعهاا ْٚبهص ايهؿهط ٚايبػهٞ
ٚأغباب ايه٬ي.١
ٖٚص ٙاملػاُٖ ١خاق ١بايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚبعثت٘ ٭ٕ
اهلل عع  ٌ ٚأضاز يؿطٜعت٘ ايبكها ٤إىل ٜه ّٛايكٝاَه١ي  ٚعًهٗا ضمحه ١يًٓهاؽ
يٝع هاًي ٚبطاٖٗٓٝهها ناؾٝهه ١يف ههصب ايٓههاؽ يًٗههسٚ ٣اٱميههإي َٗٓٚهها ظ ههط
ٚتبهٝا ايصٜ ٜٔعحؿ ٕٛيكتاٍ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ثِ ٜؿتس
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غهههبِٗ ٭ْٗههِ مل ٜػههتاٝعٛا قتًهه٘ ٚمل ٜههسضنٛا إٔ اهلل عههع  ٚههٌ حاؾعهه٘
ْٚاقط.ٙ
ؾٝعتُههع اسبؿههغ ٚايٓكههط ٠بٓههع ٍٚامل٥٬ههه ١يههسؾع نٝههس ايهؿههاض عٓهه٘ ٚعههٔ
املَٓ٪ني ايص ٜٔخط ٛا يًكتاٍ َع٘ي إش تبني يػ ١اشباهاب يف اٯٜه ١إنهطاّ اهلل
تعاىل يًص ٜٔإتبعٛا ايٓيب ضبُس ًا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِ ٚؾٝه٘ زيٝهٌ عًه٢
ععَٓ ِٝعيت٘ عٓس اهلل حبٝث إٔ اهلل غبخاْ٘ ؽبل أقخاب٘ اجملاٖس ٜٔبايبؿاض٠
بايٛقاٚ ١ٜا٭َٔ َٔ ايهؿاض ايػانبني اسباغس.ٜٔ
ٚي ٛا٤ا اٯٜه ١ببؿهاضتِٗ بايٓعهاٚ ٠ايػهَ ١َ٬هِٓٗ عًه ٢عبه ٛايكهه١ٝ
املًُٗ َٔٚ ١غري بٝهإ نٝؿٝه ١ايػه١َ٬ي يعهٔ املػهًُ ني أْٗها تهأت ٞبا٭غهباب
ايسْ١ٜٛٝي ٚا٭َٛض ايعاٖط ٠يًخٛاؽي ٚقس ته ٕٛعًه ٢عبه ٛاي ٛبه ١ازبعٝ٥ه١
ٚاملههسز ايتههسضػب ٞايههصٜ ٫ ٟعٗههط تههأثري ٙإ ٫بعههس إٔ ًٜكهه ٢املَٓ٪هه ٕٛايعٓهها٤
ٚاملؿك.١
ؾعا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜبايٓل ازبً ٞيف بٝهإ َاٖٝه ١املهسز ايػهُا ٟٚيٓكهط٠
ايٓيب ضبُس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ يتبعهث ايػههٚ ١ٓٝايطنها يف ْؿهٛؽ
املههَٓ٪نيي ٚتؿههؿ ٞقههسٚضِٖ ٚدبعًههِٗ ٜػتبؿههط ٕٚبهٝههس اهلل بايهؿههاض ٚضز
غٝعِٗ ٚؾٛضِٖ إىل عبٛضِٖي ٚإعاها ِٗ٥زضغهاً عًُٝهاً بهإٔ غههبِٗ ٜؿػهس
٫
عً ِٗٝزْٝاِٖ ٚعاقبتِٗ نُا إٔ إْؿاقِٗ املاٍ ٜهطِٖ ٪ٜٚشٜٚ ِٜٗهٚ ٕٛبا ً
عً.ِٗٝ
 َٔٚخكا٥ل ٖص ٙاٯ ١ٜإْعساّ أثط ازبطاحاا ايص أقابا املَٓ٪ني يف
اٱغتعساز يًُعطن ١ايكازَ ١ؾ ٬ؽبؿه ٕٛايههعـ ٚايه ٖٔٛبػهببٗا ٭ٕ ٖهصٙ
اٯ ١ٜع٬ج هلِي ملا ؾٗٝا َٔ ايبؿاضاا ٚايٛعس ايهط.ِٜ
 ٚا٤ا اٯ ١ٜبكٝس (ٖصا) املتعًل بؿٛض ٚعٛز ٠ايهؿاض يًكتاٍ ٚؾ:ٙٛ ٚ ٘ٝ
ا٭ :ٍٚإؾاز ٠ايبٝإ يف تعٝني عٛز ٠ايهؿاضي ٚأْ٘ يٝؼ َٔ مثهٚ ١قها بهني
إْػخابِٗ َٔ املعطنٚ ١عٛزتِٗ إىل ايكتاٍ َط ٠أخط.٣
ايثاْ :ٞعسّ ؾهعع املهَٓ٪ني َهٔ غههب ايهؿهاضي ٚاٱؾهاضاا ايهص نهإ
ٜٛقًٗا أب ٛغؿٝإ ٚأقخاب٘ يٲْتكاّ َٔ املَٓ٪ني.
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ايثايث :اٱخباض عٔ حٓل ٚغٝغ ايهؿهاض بػهبب خػهاضتِٗ ٚؾههخِٗي
ٚنؿـ حك ٝك ٖٞٚ ١أِْٗ ٫ظايٛا ٜطٜس ٕٚاٱْتكاّ َٔ املَٓ٪ني.
ايطابع :زع ٠ٛاملػًُني ٭خص اسبٝاٚ ١اسبصضي ٚاٱغتعساز يًكا ٤ايهؿاضي
 َٔ ٖٛٚأغطاض إخباض اٯ ١ٜبإٔ امل٥٬هٜ ١أتَ ٕٛسزاً ٚعْٛاً.
ٚيف اٯ ١ٜبًخاظ إضازَ ٠عٓ ٢ايػهب َٔ ايؿٛض َػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :تسٍ اٯ ١ٜبايس٫ي ١ايتهُٓ  ١ٝعً ٢إٔ ايهؿاض مل ؼبككٛا ْكهطاً يف
َعطن ١أحس بسي ٌٝإٔ ايػهب ٚاسبٓل ميٮ قهسٚضِٖي ٚيه ٛنهاْٛا إْتكهطٚا
يعاؾٛا ْؿ ٠ٛايٓكط خكٛقاً ٚأِْٗ اٚ٤ا يٲْتكاّ َٔ خػاضتِٗ يف َعطن١
بسض.

ايثاْ :١ٝإقطاض ايهؿاض عً ٢ايتعسٚ ٟايكتاٍي ٚإضاز ٠ايكتٌ ٚايباـ
باملػًُني.
ايثايث :١غٝاب أ ٚنعـ ا٭قٛاا يف ٝـ قطٜـ ايص تسع ٛاىل ايهـ
عٔ ايكتاٍ ٚإ تٓاب َعاٚزت٘ي ؾإ ق ٌٝأِْٗ مل ٜعٛزٚا يًكتاٍ مما ٜسٍ عً٢
أثط ٚعً ٛتًو ا٭قٛاا ب.ِٗٓٝ
ٚازبٛاب إٔ غبب عسّ عهٛزتِٗ يًُعطنهٖ ١ه ٛإَهتْ ٤٬ؿٛغهِٗ ؾععه ًا
ٚخٛؾاً َٔ املَٓ٪ني باٱناؾ ١اىل َا ٜبعث٘ إغهِ ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘
ٚآي٘ ٚغًِ هلِ َٔ أغباب ايتدٜٛـ.
ٚتبني اٯ ١ٜايتبا ٜٔبني املَٓ٪ني ٚايهاؾطٜٔي ؾايهؿاض يف حاٍ ؾٛض ٚغهب
ٚإضباىي أَا امل َٕٛٓ٪ؾِٗ يف حاٍ غهُ ٚ ١ٓٝأْ١ٓٝي َٚعِٗ ضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜهأت ِٗٝبهايٛحٞي ٚايبؿهاضاا َهٔ عٓهس اهلل عهع  ٚهٌ
باملسز ٚايثٛابي ٚؾَ ٘ٝكسَ ١يًتهاز ٚايتبا ٜٔبني ايؿطٜكني يف اٯخط٠ي ٚخًٛز
املَٓ٪ني يف ايٓعٚ ِٝايهؿاض يف ازبخ.ِٝ

املدم املل"ىتٍ وحدَث اإلسساء
ا٭غطا ٖٛ ٤املؿٚ ٞقاع املػاؾ ١يً٬ٝي ٚايػري ؽبتل بايٓٗاضي أٜ ٚؿًُ٘

ٚايًٚ ٌٝعٔ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ :ّ٬عٓس ايكباح ؼبُس ايك ّٛايػط )٣أٟ
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ٜطن ٕٛعًَ ٢ػريِٖ يف ايً ٌٝبسٍ ايبكا ٤يف ْؿؼ املهإ اىل ايكباحي ٚؾ٘ٝ
حث عً ٢ايػعٚ ٞايهػبي ٚقاٍ يبٝس:
ؾباا ٚأغط ٣ايك ّٛآخط يًِٗٝ
َٚا نإ ٚقاؾاً بػري َعكط.
ٚاملطاز َٔ اٱغطا ٤يف اٱقا٬ح ٖ ٛإْتكاٍ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٝه٘
ٚآي٘ ٚغًِ إىل بٝا ا ملكسؽ ي ً٬ٝثِ ايعطٚج ب٘ إىل ايػُا ٤قاٍ اهلل غهبخاْ٘

د ِذ
غأ ِ
ح أشَا َِ ِإ ٌَأأَ ا ٌْ َّ ْ
د ِذ ا ٌْ َ
غأ ِ
ٓ ا ٌْ َّ ْ
ْ
ال ِِ أ
ع أشٍَ ِث َق ْج أ ِذ ِه ٌَ أ ْْ ً
ْ ا ٌَّ أزُِ َأ ْ
َ
ع أ ْجحَب
ر ُ
اٌْأَلْصََد(.)1
ٚتًتك ٞاٯ ١ٜأعَ ٙ٬ع اٯ ١ٜضبٌ ايبخث يف َٛنٛع إنطاّ اهلل عع ٌ ٚ
٬
يٓب ٘ٝضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚؾتذ باب ايػُا ٤ي٘ تؿطٜؿاً ٚتؿههً ٝ
يهه٘ي ٚيٝههعزاز املػههًُ ٕٛخؿههٛعاً هلل عههع  ٚههٌي ٜٚههصعٓ ٕٛملكههاّ ايطبٛبٝهه١ي
ٚحكٌ اٱغطا ٤يف ايً ٌٝايصَٓ ٖٛ ٟاغب ١يًُٓا اٚ ٠ايتػبٝذ بُٓٝا ا ٤املسز
املًهٛت ٞيف ايٓٗاض ٭ْ٘ أٚإ املعطنٚ ١غاع ١ايكتاٍ.
ٚيري ٣ايٓاؽ آٜاا ايٓبه٠ٛي ٜٚؿهرت ى اٱغهطاٚ ٤املهسز املًههٛت ٞيف أَهٛض
:ٖٞٚ
ا٭ :ٍٚإٔ نٌ ٚاحس َُٓٗا ؾهٌ ٚضمح َٔ ١عٓس اهلل.
ايثاْ :ٞنٌ َٔ اٯٜتني َععع ٠خايهس ٠يًهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘
ٚغًِ.
ايثايث :ؾُٗٝا حعٚ ١زع ٠ٛيًٓاؽ يااع ١اهلل عع ٚ ٌ ٚاٱقطاض بايكسض٠
املاًك ١ي٘ غبخاْ٘.
ايطابع :اٱخباض عٔ ؾطف ايعبٛز ١ٜهللي ٚاسبػهٔ ايهصت ٞيٲخه٬م يف
ايعباز٠ي ٚعًَٓ ٛعي ١ايٓب.٠ٛ

()1غٛض٠ا٭غطا.1 ٤
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يكس عطج بايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يف يًٝهٚ ١احهسَ ٠ػهري٠
ػني أيـ غٓ ١يف ًَهٛا ايػُٛاا ٚعاز يف شاا ايً١ًٝي ٚنصا امل٥٬ه١
ؾاِْٗ ْعيٛا  ّٜٛبسض يف ٚ ّٜٛاحس بٌ يف غاعٚ ١احس ٠بآ َٔ ١ٜعٓهس اهلل عهع
.ٌ ٚ
ٚٚقعا آ ١ٜاٱغطا ٤يف َه ١املهطَ ١بُٓٝا ا ٤املهسز املًههٛت ٞيف املسٜٓه١
املٓٛضٚ ٠بعس إٔ ٖعِ ايهؿاض عً ٢املػًُني يكتًِٗي يكس غهب اهلل عع ٌ ٚ

عً ٢إبًٝؼ ؾأٖبا٘ اىل ا٭ضم خاغ٦اً َهسحٛضاً قهاٍ تعهاىل رفَأبىْجِظْ ِِنْيَأب فََّأب

َّىٌُُْ ٌَهَ أَْْ رَزَىَجَّشَ فِْيَبد()1ي يريتك ٞايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
يف ايػُا ٤بكؿ ١ايعبٛزٚ ١ٜايٓبٚ ٠ٛاٱْكٝاز ايتاّ هلل عع ٌ ٚي ٜٚههٖ ٕٛهصا
اٱضتكا ٤حػط ٠يف ْؿؼ إبًٝؼ ٚأعٛاْ٘ إىل  ّٜٛايكٝاَ١ي ٚؾاٖساً عً ٢عععٙ
عٔ ايتأثري عً ٢ايٓاؽ ٚعسّ ٛ ٚز غًاإ ي٘ عً ٢املَٓ٪نيي ٜٚط ٣امل٥٬ه١
أًٖ ١ٝايؿطز ايهاٌَ َٔ ايبؿط يًتؿطٜـ ٚايكعٛز يف ايػُاَ ٤ط ٠أخط ٣بعس
ٖبٛط آزّ َٓٗا.
 ٚهها٤ا آٜهه ١اٱغههطا ٤بههايٓيب ضبُههس قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ زعهه٠ٛ
يًُ٥٬ه ١يٲغتعساز يًٓع ٍٚيٓكط ٠املَٓ٪ني بطغايت٘ي َ ٖٛٚهٔ اٱععهاظ يف

يػ ١اشبااب يف اٯ ١ٜايػابك ١رإِرْ رَمٌُيُ ٌٍُِّْؤِِْنِنيَد ٚإتكاٍ شاا ايًػ ١يف ٖصٙ
اٯ.١ٜ
ٚنإٔ ٖٓاى قاْْٛاً يف ايػهُاٜ ٤تههُٔ ْكهط ٠امل٥٬هه ١يًُهَٓ٪ني بطغهاي١
ايٓيب ايصٜ ٟػط ٟب٘ اهلل عع  ٌ ٚإىل ايػهُا ٤ايعًٝهاي ٚإؾهاض ٠اىل أؾههً١ٝ
أَت٘ عً ٢ا٭َِ ا٭خط٣ي ٚيعْ ّٚكط ٠ايػُا ٤هلاي ن ٞذباؾغ عً ٢أحههاّ
ا يؿطا٥ع ايػُاٚ ١ٜٚتتٛاضثٗاي ٚض ٟٚعٔ ايٓيب أْ٘ قاٍ :إٕ يٚ ٞظٜهطَ ٜٔهٔ
أٌٖ ايػُاٚٚ ٤ظٜط َٔ ٜٔأٌٖ ا٭ضم ؾأَا ٚظٜطا َٔ ٟأٌٖ ايػُا ٤ؾع ٌٜ

َٝٚها.)2(ٌٝ٥

()1غٛض ٠ا٭عطاف .13
( )2تأضٜذ َس ١ٜٓزَؿل .120/30

ر238د

َعامل اٱميإ ج79/

ٚأؾهٌ بعهِٗ عً ٢اسبسٜث غهٓساً ٚثبٛتهاًي ٚيههٔ ها٤ا ٚاقعه ١بهسض
ٚأحس يتبني َعاْ ٞايٛظاض ٠بايٓكطٚ ٠املسزي ٚايٓعسٚ ٠اٱغ اثه ١عٓهس اسبا ه١
ٜٚكع اشب٬ف بني املتهًُني مبٛنٛع ا٭ؾههً ١ٝبهني امل٥٬ههٚ ١ا٭ْبٝها٤ي ٚأٟ
ايؿطٜكني أؾهٌي ٚيهٔ يهٌ ؾهً٘ َٚطتبت٘ ايطؾٝع١ي ٚزض ت٘ ايعاي َٔ ١ٝغري
تعاضم.
ٜ ٖٛٚسٍ عً ٢ايؿهٌ اٱهلٚ ٞغع ١ضمح ١اهللي ٚعع ِٝغًااْ٘ي ٚنثط٠
إؾانات٘ عً ٢عبازٙي ٚا٭ٚىل إٔ ٜؿتػٌ املتهًُ ٕٛصبتُعني مبا ضظم اهلل عع
َ ٬هٔ امل٥٬ههٚ ١ا٭ْبٝهاَ ٤هٔ اٯٜهاا ٚايؿهٛاٖس ايسايه ١عًه ٢بهسٜع
 ٌ ٚنه ً
قسضت٘ي ٛ ٚٚب عبازت٘.
ٚايتخكٝههل يف ايكههً ١بههني امل٥٬هههٚ ١ا٭ْبٝهها٤ي َٗٓٚهها حههسٜث اٱغههطا٤ي
َٛٚنٛع اٯ ١ٜضبٌ ايبخث ْٚع ٍٚامل٥٬هَ ١سزاً يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغهًِ ٚاملهَٓ٪ني بطغهايت٘ إىل اْهب إٔ امل٥٬هه ١ضغهٌ اهلل عهع  ٚهٌ
بايٛح ٞإىل ا٭ْبٝا٤ي ٚعٔ اٱَاّ ايباقط عً ٘ٝايػ ّ٬قهاٍ :ملها أغهط ٟبهايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍٜ :اضب َا حاٍ امل َٔ٪عٓسىي قاٍٜ :اضبُس َٔ
أٖإ يٚ ٞيٝاً ؾكس باضظْ ٞباراضب١ي ٚأْا أغطع ؾ ٧إىل ْكط ٠أٚيٝا.ٞ٥
ٚقس ا ٤ايهؿاض يًباـ باملَٓ٪ني  ٖٛٚأؾس نطضاً َٔ ا٭ٖاْ١ي ؾعها٤ا
ْكط ٠اهلل عهع  ٚهٌ غهطٜعٚٚ ١اؾٝه ١بٓهع ٍٚامل٥٬ههٚ ١ايبؿهاض ٠بٓهعٚهلِي إش
إ تُع يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأقهخاب٘ َها مل ػبتُهع يهٓيب
آخط َٔ ايهطاَٚ ١ايتؿطٜـ.
ؾعا ٤ايكطإٓ بايبؿاض ٠بٓع ٍٚامل٥٬ه١ي ٚذبكل ْع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكطٚ ٠إعاْ١
املَٓ٪ني يف َٝاز ٜٔاملعطن١ي يته ٕٛبؿاضاا ايكطإٓ َععع ٠خايس ٠ي٘ي بعس إٔ
ناْا َععع ٠اٱغطا ٤إْصاضاً يًهؿاض َٔ قطٜـ.

أخطج عٔ إبٔ عباؽ ضن ٢اهلل عُٓٗا  :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ملا نإ ي ١ًٝأغط ٣ب ٢ؾاقهبخ ا يف َهه ١قاعها ٚعطؾها إ ايٓهاؽ
َهصب ٢ؾكعسا َعتع ً٫خطٜٓاًي قاٍ  :ؾُط ب٘ عس ٚاهلل أبٗ ٛهٌ ؾعها ٤حته٢
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ًؼ إي ٘ٝؾكاٍ ي٘ ناملػتٗع ٌٖ ٨نإ َٔ ؾ ٧قاٍ ْعِ قاٍ َٚا ٖ ٛقاٍ إْ٢

أغط ٣ب ٢ايً.)1(١ًٝ

ٚقاٍ أب :ٌٗ ٛإ ىل أٜ؟ قاٍ إ ىل بٝا املكسؽي قاٍ ثِ أ قبخا بني
ظٗطآْٝا؟ قاٍْ :عِ ؾًِ ٜطٳ إٔ ٜهصب٘ طباؾ ١إ ػبخس اسبسٜث إ زعا قَ٘ٛ
إي٘ٝي ؾكاٍ :أضأٜا أ ٕ زعٛا قَٛو أ ذبسثِٗ مبا حسثتقي ؾكاٍ ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِْ :عهِي ؾكهاٍ ٜها َعؿهط بهق نعهب بهٔ يهٟ٪
ؾاْؿها إ ي ٘ٝاجملايؼ  ٚاٚ٤ا حتً ٢ػٛا ايُٗٝاي قاٍ :حسث قَٛو مبا
حسثتقي ؾكاٍ ض غ ٍٛاهلل قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ :إْه ٞأ غهط ٟبهٞ
ايً١ًٝي ؾكايٛا إىل أٜٔ؟ قاٍ :إ ىل بٝا املكسؽي ضنبها عًه ٢ايه ام ٚقهس
أ تاْٞ

 ٌٝ٥بٗا  ٖٞٚزاب ١خاٛتٗا َس ايبكط ؾًُا قطا عً ٘ٝؾكعسا

إ ىل ايػُا٤ي ٚضأٜا ازبَٓٚ ١ا ؾٗٝا ٚأ ًعا عً ٢املًو.
قايٛا :ثِ أ قبخا بني ظٗطآْٝا قاٍْ :عِي ٚإ شا ِٖ بني َكهؿل اٚ

ٚانع ٜس ٙعً ٢ضأغ٘ َتععباً()2ي ٚقايٛاٜ :ا ضبُس نصب بعس نصب ٜأتٓٝا
َٓو ي ٔ٦مل تٓت٘ عُا تكٚ ٍٛتسعٞي يٓكتًٓو ؾط قتً ١تطٜس إ تأؾهٓا عٔ

اهلتٓا ٚتكسْا عُا نإ ٜعبس آباْ٩ا ايؿِ ايػااضٜـ(.)3

ؾكاٍ ٜا ق ّٛامنا أ تٝتهِ بهاشبري ؾهإ قبًتُه ٙٛؾهاق بًٛا ؾهإ مل تكبًهٙٛ
ؾاض عٛا ٚتطبكٛا ب ٞإَْ ٞرتبل بهِ ٚإْ ٞ٭ض  ٛإ أ ض ٣ؾٝهِ َها
أ  َٔ ًَ٘٩اهلل ؾػٛف تعًُٕٛي ثِ قايا قطٜـ أ خ ْا عُا ضأٜا قهاٍ
ضأٜا عرياً يو ٜا أ با غؿٝإ  ٖٞٚث٬ثٚ ١عؿط ٕٚيً٬ي ٚؾٗٝا غَ٬إ
يو أ حسُٖا قبٝذ ٚاٯخط ضٜاحي ٚملا َطا اي ام يف ظًُ ١ايً ٌٝعً٢
عري ضبًُ ١ؾٓؿطا ايعري َٔ زؾٝـ اي ام ؾٓاز ٣ايص ٟيف آخط ايعري غَ٬اً
يف ا ٍٚايعري إ ٜها ؾه ٕ٬أ ٕ ايعهري قهس ْؿهطا ٚأ ٕ ؾْ٬ه ١أيكها محًهٗا
ٚإ ْهػطا ٜسٖا قايٛا ٖص ٙآٚ ١ٜاحس.٠
( )1ايسض املٓثٛض.155 /4
( )2تؿػري ابٔ نثري .15/3
( )2ايػااضٜـ:يع غاطٜـ  ٖٛٚايػٝس اررتّ.
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َٚطضا ببأ ايبًكا ٤بعري بق ؾٚ ٕ٬قس أ نًٛا بعرياً هلِ  ِٖٚيف ًب٘
ٚيف ضحًِٗ قعب ممًَ ٤ ٛا٤ي ؾكًا ٜا

 ٌٜقس عاؿا ؾتٓاٚيه٘

ٜهٌ

ٚؾطبا َٓ٘ ثِ غاٝت٘ ؾػأي ٚ ٌٖ ِٖٛسٚا املا ٤يف ايكسح قايٛا ٖص ٙآٜه١

أ خط٣ي ثِ قايٛا ؾاخ ْا عٔ عريْا قهاٍَ :هطضا بٗها بهايتٓع)1(ِٝي ٚبهني هلهِ
أ محاهلا ٦ٖٝٚاتٗا ٚقاٍ ٜكسَٗا يٌ أٚضم عً ٘ٝؾعاضتههإ ضبٝاتههإ ٚتاًهع
عًٝهِ عٓس ًٛع ايؿُؼ قايٛا ٖص ٙآ ١ٜاخط.٣
ٚقاٍ ض ٌ أْا أ عًِ ايٓاؽ ببٝا املكسؽ ٦ٖٝٚت٘ ٚقٓازٚ ًٜ٘إ غاٛاْات٘
ٚنٝـ قطب٘ َٔ ازببٌ ؾإ ٜو ضبُهس قهازقاً ؾػهأخ نِ ٚإ ٜهو ناشبهاً
ؾػأخ نِ ؾعا ٤شيو املؿطى ٚأ خص ٜػهأٍ ايهٓيبي عهٔ إ بهٔ عبهاؽ قهاٍ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾُا ظيا أْ عا حت ٢إيتهبؼ عًهّٞ
بعض ايٓعا قاٍ ؾعه ٤ٞباملػهعس ٚأْها أ ْعهط ايٝه٘ حتهٚ ٢نهع ز ٕٚزاض

عك )2(ٌٝي ؾٓعت٘ ٚاْا اْعط ايٚ ٘ٝنإ َع ٖصا ايٓعا مل أ حؿع٘ي ٚقايٛا ٌٖ
نإ ؾه ُٔٝحههط َعهو َٛغهٚ ٢عٝػه٢ي قهاٍْ :عهِي قهايٛا ؾكهؿِٗ يٓها
ؾٛقؿِٗ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ثِ خط ٛا ٜؿتس ٕٚعب ٛايتٜ ِٖٚ ٘ٝكٛي :ٕٛيكس قه ٢ضبُس بٓٓٝا ٚب٘ٓٝ
قها ٤بٓٝاً ً ٚػٛا ٜٓعطَ ٕٚت ٢تاًع ايؿُؼ ؾٝهصب ٙٛؾكاٍ قاٚ :ٌ٥اهلل
إ ايؿُؼ قس ًعا ٚقاٍ آخطٚ :اهلل ٖص ٙا٭بٌ قس ًعا ٜكسَٗا بعري

( )1ايتٓعَٛ ٖٛٚ :ِٝنع قطٜب َٔ َهٚ ١اقطب ا طاف اسبٌ اىل َه١ي ٜٚعهطف مبػهعس
عا٥ؿ١ي ٚمس ٞبايتٓع ِٝ٭ٕ عٔ مي ٘ٓٝب ً٬إ مس٘ ْعٚ ِٝعٔ مشاي٘ ب ً٬امس٘ ْهاعِ
ٚاغِ ايٛازْ ٟعُإي  ٖٛٚأقطب أ طاف اسبٌ إ ىل َه١ي ٜٚكع زاخٌ بٝهٛا َهه ١يف ٖهصا
ايعَإ.
( ٖٛ )2عك ٌٝبٔ اب ٞايب بٔ عبس َٓاف ايكطؾ ٞاهلامش ٞاخ ٛاٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػٚ ّ٬اغٔ
َٓ٘  َٔٚعؿطي ٚض ٟٚاْ٘ اغًِ بعس اسبسٜبٖٚ ١ٝا ط يف غٓ ١مثهإي ٚباٱغهٓاز عهٔ اٱَهاّ
اسبػٔ بٔ عً ٞعً ٘ٝايػ ّ٬إ عك ً٬ٝنإ ممٔ ثبا  ّٜٛحٓني ٚؾٗس غع٪َ ٠ٚتٚ ١نإ عامل ًا
باْػاب ايعطبي َاا أٜاّ َعا.١ٜٚ
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أ ٚضم ؾبٗتٛاي ٚغأي ِٖٛعٔ اٱْا ٤ؾاخ  ِٖٚأ ِْٗ ٚنع ٙٛممًَ ٤ٛا ٤ثهِ
غاٚ ٙٛأ ِْٗ  ٚسَ ٙٚػا َ ٫ٚ ٢ا ٤ؾ.٘ٝ
ٚغأي ِٖٛعٔ ايبعري ايصْ ٟس هلِ ؾاخ  ِٖٚاِْٗ ؾكسٚا بعرياً ٚمسعهٛا
قٛا ض ٌ ٜسهلِ إي ٘ٝثِ أخص.ٙٚ
ٚعهههٔ اٱَهههاّ عؿهههط ايكهههازم عًٝههه٘ ايػههه ّ٬إ قطٜؿهههاً أضغهههًا
ايطغهٌ ٚقههايٛا هلههِ حٝهث َهها يكٝههتِ ايعههري ؾاحبػهٖٛا يٝهههصبٛا بههصيو قههٍٛ
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِي ؾههطب اهلل  ٚه ٙٛاٱبهٌ ؾاقرتبها عًه٢
ايػاحٌ ٚأ قهبذ ايٓهاؽ ؾؿهطؾٛا ؾُها ضٜ٩ها َهه ١أ نثهط َؿهطؾاً َ ٫ٚؿهطؾ١
َٓٗا ٦َٜٛص يٓٝعطٚا َا قاٍ ضغه ٍٛاهلل قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ؾاقبًها
اٱبهههٌ ْاحٝههه ١ايػهههاحٌ ٚنُههها قهههاٍ ايهههٓيب قهههً ٢اهلل عًٝههه٘ ٚآيههه٘ ٚغهههًِي
ٚخطج املػًَُٜٗٛ ٕٛا ؾطحني بؿههٌ اهللي ٚأ غهًِ غهاعتٗا عهسز نهبري َهٔ
ايٓاؽ.

ػلن املٌاسثح
ٚضزا َاز( ٠ؾاض) أضبع َطاا يف ايكطإٓ يف ث٬ثَٛ ١انٝع:

ا٭ :ٍٚا٤ا آٜتإ يف قكْٛ ١حي قاٍ تعاىل ر إِرَا خَب َ أَِْشَُٔب ًَفَبسَ اٌزَّنٌُّسُد()1ي
إش عٌ ؾٛضإ املا َٔ ٤ايتٓٛض ع ١ َ٬يٓٛح نٜ ٞطنب يف ايػؿ١ٓٝي َٖٚ ٛهٔ
َع٘ي ؾًُا ْبع املا َٔ ٤ايتٓٛض أخ ت٘ ظ ٚت٘ ؾطنبي ٚيف ايص ٟضنبهٛا (ٚضز
عٔ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أِْٗ مثاْْٛ ١ٝح ٚأًٖ٘ ٚبٓ ٙٛايث٬ث١
ْٚػا )2( )ِٖ٩ي ٚق ٌٝنإ تٓٛض آزّ عً ٘ٝايػٚ ّ٬نإ َٔ حعاض ٠ؾكاض إىل
ْٛحي ٚأختًـ يف َهاْ٘ عً:ٙٛ ٚ ٢
ا٭ :ٍٚيف َػعس ايهٛؾ ١عٔ ميني ايساخٌ مما  ًٜٞباب نٓس٠ي ٚنإ ْٛح

عٌُ ايػؿٚ ١ٓٝغط املػعسي عٔ ايؿعيب(.)3
()1غٛضٖٛ ٠ز  /40غٛض ٠امل.27 َٕٛٓ٪
( )2ايهؿاف .269/2
( )3ايهؿاف .30/3
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ايثاْ :ٞاْ٘ يف ايؿاّ مبٛنع ٜكاٍ ي٘ عني ٚضز.٠
ايثايث :ق ٌٝباهلٓس.
ايطابع :عٔ إبٔ عباؽ :ايتٓٛض  ٘ ٚا٭ضم.
اشباَؼ :عٔ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ :ّ ٬ؾاض ايتٓٛض ًع ايؿعط.
ايػازؽَ ٖٛ :ثٌ قٛهلِ مح ٢ايٝ ٛؼ.
أ ٟتعٗط أَاضاا اياٛؾهإ ٚتهسؾل املها ٤بػهعاض٠ي َٚهاٍ ايعطبؿهط ٟإىل
ايك ٍٛا٭ٍٚي عًُاً بإٔ ا٭قٛاٍ ا٭خري ٠ا٤ا عً ٢عب ٛاملعٓ ٢ا٭عِ ٚإضاز٠
املؿٗ َٔ ّٛغري إٔ تتعهاضم َهع تعهٝني َهاْه٘ َٚعٓهْ ٢بهع ٚتهسؾل املهاَ ٤هٔ
ايتٓٛض.
ايثاْٚ :ٞضزا آٚ ١ٜاحس ٠يف قؿْ ١اض ٗهِٓي َٚها ٜٓتعهط أقهخابٗا َهٔ
ايعصاب َٚا تػتكبًِٗ ب٘ ايٓاض َٔ ؾس ٠حطاضتٗاي ٖٚٚج هلٝبٗاي قاٍ تعهاىل

ر إِرَا أٌُْمٌُا فِْيَب عَِّقٌُا ٌَيَب شَيِْمًب ًَىَِِ رَفٌُسُد( )1ي يٲخباض عٔ حاٍ ايٓهاض ٚغههبٗا
ٚأْٗا تػً ٞغًٝإ املط ٌ مبا ؾ٘ٝي يبٝإ غٝعٗا ٚغداٗا عً ٢ايهؿاض ايهصٜٔ
ٜسخً ٕٛبٗا عكٛب ٚ ١عا٤ي ٚقاٍ ايعطبؿطٚ :ٟػبٛظ إٔ ٜطاز غٝغ ايعباْ)2(١ٝي

ٚيهٔ ايه ّ٬ؼبٌُ عً ٢ظاٖطٚ ٙاملطاز ايٓاض ٚإؾازَ ٠ها هلها َهٔ اٱحػهاؽ
ٚايٓكُ ١عً ٢ايهؿاض.
ٚيف ازبُع بني اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬اٯ ١ٜضبٌ ايبخث إْصاضاً يًهؿاض ايص ٜٔظحؿٛا
عً ٢املسٜ ١ٜٓطٜس ٕٚقتٌ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ٚاملهَٓ٪نيي
ٚذبصٜطاً ملٔ خًؿِٗ َٔ ايهؿاض بإٔ ؾٛضِٖ ٚذبهصٜطِٖ غههباً عًه ٢املهَٓ٪ني
ٜهه٪ز ٟبٗههِ اىل ايٓههاض ايههص تتًكههاِٖ بههصاا ايثههٛضَ ٠ههٔ ايػهههب َههع ايههعؾري
ٚايػًٝإ ٚؾس ٠ايعصاب.

()1غٛض ٠املًو .7
( )2ايهؿاف .136/4
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ٚإٕ إغتااع ايهؿا ض اٱْػخاب َٔ َعطن ١بسض ٚأحس ٚا٭حعاب ؾاِْٗ
ٜ٫ػتاٝع ٕٛايؿطاض َٔ ايٓاض ٚعصابٗا  ّٜٛايكٝاَ١ي ٚاٯ ١ٜزع ٠ٛهلِ ٚيًٓاؽ
يٝعاً يًتٛبٚ ١ايهـ عٔ ايعًِ ٚايتعس ٟعً ٢املػًُني.
ٚنإٔ صب ٧امل٥٬هَ ١سزاً يًُػًُني يف َعاضى اٱغ ّ٬ا٭ٚىل َطآٚ ٠إْصاض

ٚذبصٜط َٔ امل٥٬ه ١اي كاُ٥ني عً ٢ايٓاضي قاٍ تعاىل ر فٍََْْيَب َِالَئِىَخٌ غِالَػٌ شِأذَادٌ الَ
َّقْصٌَُْ اٌٍَّوَ َِب أََِشَىُُْد(.)1

ٜٚسٍ ازبُع بني اٯٜتني عً ٢إٔ ايسْٝا زاض إَتخإ ٚإختباض ٚإٔ اٯخط٠
زاض عا٤ي ؾٝؿٛض ايهؿاض غهباً نس ايطغاي ١ايػُا َٔ٪ٜ َٔٚ ١ٜٚبٗا يًٝكٛا
ايعصابي ٜٚك املٜٚ َٕٛٓ٪تخًُ ٕٛا٭ش ٣يف ٓب اهلل ٚؽبؿ ْ٘ٛيف ايػٝب
ؾٝأت ِٗٝايٓكط ٚاملسز َٔ ايػُا ٤يف اسبٝا ٠ايسْٝاي ٜٚؿٛظ ٕٚبايثٛاب ايععِٝ
ٚاشبًٛز يف ايٓع ِٝيف اٯخط.٠

قٛي٘ تعاىل رُّّْذِدْوُُْ سَثُّىُُْد
ا٤ا اٯ ١ٜبإغِ ايطب  َٔ ٖٛٚأَٗاا ا٭مسا ٤اسبػٓ٢ي ٚٚضزا أزع١ٝ

ا ٭ْبٝا ٤بًؿغ (ضبٚ )ٞيؿغ (ضبٓا) ٚإ تُعا يف آٜهٚ ١احهس ٠مبها ٚضز عًه ٢يػهإ
إبطاٖ ِٝيف ايتٓع ٌٜر سَةِّ اخْقٍَْنِِ ُِمَُِْ اٌصَّالَحِ ًَِِْٓ رُسَِّّّزِِ سَثَّنَب ًَرَمَجًَّْ دُفَب ِد(.)2
 ٚا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜيبٝإ ياـ ٚعٓا ١ٜاهلل تعاىل باملَٓ٪ني ايص ٜٔخط ٛا
إىل املعطنهه ١أحههسي ؾكههس أْٗهٗههِ ايكتههاٍي ُٖٚهها ا٥ؿتههإ َههِٓٗ إٔ تهههعؿا
ٚتعٗطا خٛؾُٗا ٚؾععُٗا َٔ ايهؿاض ٚؾس ٠ايعٓهاز يه ٫ٛإٔ تهساضى أَطُٖها

بؿهههٌ اهلل عههع  ٚههٌ ٜ٫ٚٚتهه٘ ْٚكههطت٘ يًُههَٓ٪ني قههاٍ غههبخاْ٘ رإِرْ ىََّّ أذْ
عَبئِفَزَبِْ ِِنْىُُْ أَْْ رَفْشَالَ ًَاٌٍَّوُ ًٌَُِّْيَُّبد(.)3

()1غٛض ٠ايتخط.6 ِٜ
()2غٛض ٠إبطاٖ.40 ِٝ
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .122
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 َٔٚاٱع عاظ إناؾ ١ايطب إىل املَٓ٪ني بكٛي٘ تعاىل رسَثُّىُُْد ٚؾ ٘ٝتٛنٝس

يٓكط اهلل يًَُٓ٪نيي ٚإؾاض ٠بأْ٘ ضؾخ َٔ ١ضؾخاا ايطبٛب١ٝي ٚإخباض عٔ
إقطاض املػًُني بايعبٛز ١ٜهلل تعاىلي ٚزي ٌٝعً ٢حؿغ اهلل تعهاىل يًُهَٓ٪نيي
ٚزؾع٘ ايكتٌ ٚأغباب اٱغت٦كاٍ عِٓٗ.
ٚقس ا ٤حسٜث اٱغطا ٤بٛقـ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

بكؿ ١ايعبٛز ١ٜهلل عع ٌ ٚي قاٍ غبخاْ٘ رعُجْحَبَْ اٌَّزُِ أَعْشٍَ ثِقَجْأذِهِ
ٌَ أْْالً ِِ أْٓ اٌَّْغْ أدِذِ اٌْحَ أشَاَِ إٌَِأأَ اٌَّْغْ أدِذِ اٌْأَلْصَأأَد( )1ي يبٝههإ َٓعيهه ١اٱميههإ
ٚايتكههٚ ٣ٛاٱْكاههاع إىل اهللي ْٝٚههٌ املطاتههب ايطؾٝعهه ١عًهه ٢أزاٚ ٤ظهها٥ـ
ايعبٛز١ٜي ٖٚص ٙاملطاتب عً:ٙٛ ٚ ٢
ا٭َ :ٍٚاٖ ٛخام بهايٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ٜٚتعًه٢
مبكازٜل نثري ٠ؽبتل بٗا بؿهٌ َٔ اهلل عع َٗٓ ٌ ٚا َا ٖ ٛيف ايسْٝا
نخسٜث اٱغطا٤ي َٗٓٚا َا ٖ ٛيف اٯخط ٠ناملكاّ ارُٛز.
ايثههاْ :ٞاملٓعيهه ١ايععُٝهه ١يٮْبٝههاٚ ٤املطغههًنيي ْٚههع ٍٚايههٛح ٞعًههِٗٝي
ٚخكِٗ بايهطاََ ١طتب ١ضؾٝعٜٓ٫ ١اهلا غريِٖ َٔ أٌٖ ا٭ضم.
ايثايثَ :آٜاي٘ امل َٕٛٓ٪بطغاي ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ
ايصٜ ٜٔتخً ٕٛبايك ٚايتك َٔ ٣ٛاملسز ٚايٓكطٚ ٠ايعَ ٕٛهٔ عٓهس اهلل عهع
ٌ ٚي َ َ٘ٓٚا ا ٤يف ٖص ٙاٯ ١ٜايهطمي ١ي ٚؾهط اهلل عع  ٌ ٚهلِ ملا بًػهٙٛ

َههٔ ايعًههِ ٚأزضاى اسبههل ٚإتباعهه٘ي قههاٍ تعههاىل رلُ أًْ ىَ أًْ َّغْ أزٌَُِ اٌَّ أزَِّٓ

َّقٌٍََُّْْ ًَاٌَّزَِّٓ الَ َّقٌٍََُّْْد(.)2
ايطابع :ايؿهٌ اٱهل ٞايصٜ ٟأت ٞيًُػًُني عَُٛاً َٔ بساٖ ١ٜبٛط آزّ
إىل ا٭ضم ٚإىل  ّٜٛايكٝاَ.١

()1غٛض ٠ا٭غطا.1 ٤
()2غٛض ٠ايعَط .9
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ٚيٝؼ َٔ حكط أ  ٚؾكٌ ملطاتب ايؿهٌ ايهص ٜهٓعِ بٗها اهلل عهع  ٚهٌ
عً ٢ايٓاؽي بٌ َٖ ٞتساخًَٚ ١تكهً ١بعههٗا بهبعضي ٚيف ٖهص ٙايتهساخٌ
زع ٠ٛيًَُٓ٪ني يٲ تٗاز يف اع ١اهلل.
يصا ا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜباسبث عً ٢ايك ٚايتك٣ٛي يٲضتكا ٤يف َكاَهاا
ايعبٛز ١ٜهلل عع ٌ ٚي ٚقخٝذ إ اٯ ١ٜا٤ا باٱخباض بإٔ اهلل عع ٌ ٚ

ٖ ٛضب املَٓ٪ني إ ٫أْ٘ غبخاْ٘ ضب اشب٥٬ل نًٗاي قاٍ تعهاىل رسَةِّ اٌغَّأٌََّادِ

ًَاألَسْضِ ًََِب ثَْْنَيَُّأب اٌأشَّحَِّْٓد( )1ي أ ٟأْه٘ تعهاىل َايهٗها ٚقهاحبٗا َٚكهًخٗا
َٚسبطٖا.
ٚايطبٛب ١ٝعٓٛإ حؿغ ٚإَػاى ايػُاٚاا ٚا٭ضم ٚتثبٝتٗاي ٚاهلل عع
 ٚههٌ ٖهه ٛايههص  ٟميٓههع ايٓعههٚ ّٛا٭ؾهه٬ى َههٔ ايتػههاقطي ٚميٓههع ا٭ْٗههاض َههٔ
اٱْؿعاض.
 ٚا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜيٲخباض بإٔ اهلل تعاىل ؼبؿغ ايٓيب ضبُهساً قهً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاٱغٚ ّ٬املهَٓ٪نيي ٜٚتعًهٖ ٢هصا اسبؿهغ بٓهع ٍٚامل٥٬هه١
ْاقط ٜٔهلِي ٚيًُػًُني إٔ ٜتدصٚا َٔ ْ ّٜٛهعٖ ٍٚهص ٙاٯٜه ١عٝهساً هلهِي
٭ْٗا ٚعس إهل ٞنط ِٜحبؿعِٗ ٚغَ٬تِٗي ٚزؾع نطض ايهؿاض عِٓٗ.
 َٔٚاٱععاظ يف غٝام اٯٜاا ٚت ٛه٘ اشباهاب ؾٗٝها يًُهَٓ٪ني خهطٚج
ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بايتدكٝل َٔ يػ ١ايؿهطط ايهٛاضز ٠ؾٗٝها
بإعتباض اْ٘ بًؼ َطتب ١ايهُا٫ا اٱْػاْ١ٝي ٚاْ٘ ٜتخً ٢بأمسَ ٢عاْ ٞايك
ٚاشبؿ َٔ ١ٝاهلل عع  ٌ ٚقبٌ ٚبعس ْهعٖ ٍٚهص ٙاٯٜه١ي ٜٚهسٍ عًه ٢خهطٚج

ايٓيب َٔ يػ ١ايؿطط قٛي٘ تعاىل يف اٯٜه ١ايػهابك ١رإِرْ رَمُأٌيُ ٌٍُِّْأؤِِْنِنيَ أٌََأْٓ
َّىْفَِْىُُْدي ٚؾ ٘ٝزع ٠ٛيًكخاب ١ٱنطاّ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

ٚاٱقتسا ٤ب٘ يف َٝاز ٜٔايك ٚاي تك٣ٛي ٚإٔ ٜتدص ٙٚأغ ٠ٛهلِي قاٍ تعهاىل
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ر ٌَمَ أذْ وَأأبَْ ٌَىُ أُْ فِأأِ سَعُأأٌيِ اٌٍَّ أوِ أُعْ أٌَحٌ حَغَ أنَخٌد( )1ي ٚؾٝهه٘ آٜهه ١يف عًههِ ايهههّ٬
ٚا٭خ٬م بإٔ ٜسع ٛاهلل عع  ٌ ٚاملَٓ٪ني اىل ايتكٝس بأحهاّ ايك ٚايتك٣ٛ
ٚؾ ِٗٝا٭غ ٠ٛاسبػٓ ١ايهطمي١ي يٝػٌٗ عً ِٗٝإْتٗاج غبٌ ايك ٚاشبؿَٔ ١ٝ
اهلل عع .ٌ ٚ
 َٔٚاٯٜاا إ بكا غٓ ١ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ بهني
املػًُني ٜتٛاضثْٗٛا  ً٬ٝبعس  ٌٝيته ْ ٕٛاغاً ٚنٝاٜ ٌٖٚ ٤هه ٕٛتكهسٜط
اٯٚ" ١ٜإٔ تك ٚا ٚتتكٛا نُا ق ٚإتك ٢ضغ ٍٛاهلل" ازبٛاب ٫ي ؾاهلل عع
ٜ ٫ ٌ ٚؿرتط عً ٢املػًُني بًٛؽ املط اتب ايعاي ١ٝايص بًػٗا ضغ ٍٛاهلل يف
ايتكٚ ٣ٛايٝكنيي بٌ ٜطن ٢غبخاْ٘ بايكً ٌٝؾكس ها٤ا اٯٜه ١ضبهٌ ايبخهث
بايبؿاض ٠بٓعٍٚ

ػ ١آ٫ف َٔ امل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪نيي يبٝإ ؾهٌ اهلل عع

ٚ ٌ ٚعع ِٝقسضت٘ ٚاْ٘ غبخاْ٘ ٜعٜس عً َٔ ِٗٝؾهً٘ ٚإحػهاْ٘ مبها ٜبعهث
ايػهٚ ١ٓٝاياُأْ ١ٓٝيف قًٛبِٗ ٖٚهصا ٜ ٫تعهاضم َهع يهع ّٚاٱقتهسا ٤بهايٓيب
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚاٱقتباؽ َٔ غٓت٘ ٚغريت٘.
ٚٚضزا آ ١ٜبصنط أيـ َٔ امل٥٬ه١ي يف املهسز يًُهَٓ٪نيي َٚهع إ يؿهغ
امل٥٬هٚ ١ضز يف ايكطإٓ ث٬ثاً ٚغبعني َط٠ي ؾاْ٘ مل ٜطز يؿغ "َٔ امل٥٬ه "١ا٫
ؼ َطاا َٓٗا ث٬ث ١خبكٛم املسز َٔ امل٥٬ه ١يًَُٓ٪ني.

حبث تالغٍ

َٔ نطٚب ايب٬غ" ١اٱيتؿاا" ْ ٖٛٚكٌ ايه َٔ ّ٬قٝػ ١إىل أخط٣ي يف
ٗٚ ١يػ ١اشباابي  ٖٛٚعً:ٙٛ ٚ ٢
ا٭ :ٍٚاٱْتكاٍ َٔ قٝػ ١املتهًِ إىل اشبااب.
ايثاْ :ٞايتهًِ بكٝػ ١اشبااب ثِ اٱْتكاٍ إىل يػ ١املتهًِ.
ايثايث :اسبسٜث بً ػ ١ايػا٥ب ثِ بًػ ١املتهًِ.
ايطابع :ايه ّ٬بًػ ١ايػا٥ب ؾاٱْتكاٍ إىل قٝػ ١املدا ب بؿتذ اشبا.٤
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اشباَؼ :ايه ّ٬عٔ ايصاا ٚايٓؿؼي ثِ اسبسٜث عٔ ايػا٥ب.
ايػازؽ :اسبسٜث بًػ ١اشبااب ثِ اٱْتكاٍ إىل يػ ١ايػا٥ب.
ٚيٲيتؿاا َٓاؾع عسٜس ٠تتعًه ٢يف هطا ٠ٚايههّ٬ي  ٚهصب ا٭مسهاعي
ٚتطغٝذ َعاْ ٞايه ّ٬يف ا٭شٖإ  ٚطز املًٌ ٚايهعطي َٚهٔ اٱععهاظ يف
ايكههطإٓ نثههطٚ ٠تعههسز قههٝؼ اٱيتؿههاا ؾٝهه٘ ٚمبهها ٜبعههث عًهه ٢ايتههسبط يف آٜاتهه٘
َٚهاَٗٓٝا ايكسغ.١ٝ
 ٚا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜبكٝػ ١اشبااب اىل املَٓ٪نيي يبٝهإ ععه ِٝؾههٌ اهلل
عههع  ٚههٌ عًهه ِٗٝؾٗهه ٛغههبخاْ٘ ٜبؿههطِٖ باملههسز امل ًهههٛتٞي ٚيههٝؼ يف اٯٜهه١
إيتؿااي ٚيهٓٗا تتهُٔ بايس٫ي ١اٱيتعاَ ١ٝيػ ١اٱْهصاض يًهؿهاضي ٚذبهصٜطِٖ
َٔ ايعٛز ٠يكتاٍ املػًُنيي ٜٓ ٫ٚخكط ٖصا اٱْصاض مبعطن ١أحس َٚا ًٜخهل
بٗا َٔ اسبٛازث بٌ ٖ ٛعاّ ٚؾاٌَ ٭ٕ ا٭قٌ ٖ ٛإٔ ٜههـ ايهؿهاض عهٔ
ايتعس ٟعً ٢املػًُني.

 ٚا ٤اٱيتؿاا يف اٯ ١ٜايتاي ١ٝبكٛي٘ تعاىل ر ًََِب اٌنَّصْشُ إِالَّ ِِْٓ فِنْأذِ اٌٍَّأوِد

( )1ي يبٝإ قاْ ٕٛثابا ؼبهِ اسبٝا ٠ايسْٝا ٚاٯخط٠ي  ٖٛٚإ ايٓكط ٚايػًب ١بٝس
اهلل عع .ٌ ٚ
إ إختكام ٖص ٙاٯ ١ٜخبااب اىل املَٓ٪ني ْعُ ١إناؾ ١ٝعً ٢املػًُني
يٝعاً يٝهعزازٚا إمياْهاًي ٜٚعً ُهٛا إ اهلل عهع  ٚهٌ َعٗهِ يف غهاع ١ايطخها٤
ٚايؿس٠ي َٚع صب ٤ٞاٯ ١ٜبكٝػ ١اشبااب يًَُٓ٪ني ٚيٝؼ ؾٗٝا إيتؿاا ؾاْٗها
تاطز املًٌ ٚايهعطي يس ٣ايكاضٚ ٨املػتُع.

حبث الهٍ

يكس خًل اهلل عع  ٌ ٚايػُاٚ ٤ا٭ضم ٚتعاٖسُٖا بكسضته٘ ٚغهًااْ٘ي
يصا ؾإ ًَه٘ هلُا ضمح َ٘ٓ ١تعاىل بُٗا  ٚباشب٥٬ل نًٗاي ٭ْ٘ ًَه٘ تعاىل هلا
حؿغ ٚإزاَهٚ ١تثبٝها هلها بعهس إٔ تؿههٌ غهبخاْ٘ بابهساعٗا َهٔ غهري َثهاٍ
()1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .10
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ؼبتص٣ي ْٚع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪ني ؾاٖس عً ٢إٔ ايٓاؽ غهري َػهتػٓني
عٓ٘ غبخاْ٘ يف ٛ ٚزِٖ ٚعبهازتِٗي ٚؾٝه٘ زؾهع يه ِٖٛقهسض ٠اٱْػهإ عًه٢
إق٬ح شات٘ ٚإزاَ ١اسبٝا ٠يف ا٭ضمي َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭٬َ :ٍٚظَ ١اسبا  ١يٲْػإ نها ٔ٥ممهٔ.
ايثاْ :ٞايكطاع عٓس اٱْػإ بني ايعكٌ ٚايؿٗ٠ٛي ٚغًب ١ايك ٣ٛايؿٗ١ٜٛ
ٚايػهب ١ٝعً ٢اٱْػإ أحٝاْهاًي نُها ٜعٗهط يف ظحهـ ايهؿهاض يًكهها ٤عًه٢
اٱميإ َع ض خإ نؿ ١ايهؿاض يف ايعسز ٚايعس.٠
ايثايث :تعًل حٝا ٠اٱْػإ بايهآ٥اا ا٭خط٣ي ٚايٓعاّ ايعاّ يًد٥٬لي
ٚايطبٛب ١ٝغٛض امل ٛب ١ايهً ١ٝيف حؿهغ ايعهٛامل املدتًؿهٚ ١املتعهسز٠ي ٚايهص
ٜ٫عًِ عسزٖاي ٚؾْٗٚ٪ا إ ٫اهلل عع ٌ ٚي ا٭َط ايصٜ ٟػتخل َهٔ ايعبهاز
ايؿهط ي٘ تعاىل عًْ ٢عُ ١ايعبٛز ١ٜي٘ غبخاْ٘ي ٚايععع عٔ اٱحا  ١ببهسٜع
قٓع٘ ٚعع ِٝطبًٛقات٘ي َٗٓٚا امل٥٬ه ١ايص دبًا آٜاا َٔ بهسٜع خًهل اهلل
هلا ٚقسضاتٗا ايععب ١ٝيف ٖص ٙاٯ ١ٜايهطمي:ٙٛ ٚ َٔ ١
ا٭ْ :ٍٚههع ٍٚامل٥٬ههه ١إىل ا٭ضمي ٖٚههصا ايٓههعٚ ٍٚحههس ٙآٜهه ١ععُهه٢
ٚإؾطاق ١مسا ١ٜٚتاٌ عً ٢ا٭ضم ٚأًٖٗا.
ايثاْ :ٞبٝإ َٛنٛع ْهع ٍٚامل٥٬ههٖٚ ١هْ ٛكهط ٠املهَٓ٪نيي َٚهٔ قهٛاْني
ا٭ضم إٔ املههسز قههس ٜتعههطم يًدػههاض٠ي ًٜٚخكهه٘ ايهههطضي ٜٚؿههعط باملؿههك١
ٚايعٓا٤ي ٚيهٔ املسز َٔ امل٥٬هٜ ٫ ١تأش َٔ ٣املعطن ١بٌ تهَ ٕٛؿاضنت٘ ؾٗٝا
عٝساً ي٘ ٚمل٥٬ه ١ايػُاَ ٤اًكاًي ٭ْٗا عباز ٠هلل تعاىلي  َٔ ٖٛٚأغطاض ٚضٚز
حطف ايتبعٝض يف ( َٔ امل٥٬ه)١ي  َٔٚأغط اض ٙاٱؾاض ٠إىل ْع ٍٚاملعٜس َٔ
امل٥٬ه ١بايسعاٚ ٤ؾهٌ اهللي٭ْٗا عباز ٠هلل تعاىل َٔ ٗاا:
ا٭ٚىلٜ :أت ٞإؾهرتاى امل٥٬هه ١يف ايكتهاٍ ْٚكهطتِٗ يًُهَٓ٪ني اعه ١هلل
تعاىل.
ايثاْٝهه : ١إختكههام ٖهه ٤٫٪امل٥٬ههه ١بٓكههط ٠املههَٓ٪ني ٚعُههاض ٠ا٭ضم
بايعبازٚ ٠ايٓػو ٚايك٬حي ؾُٔ عًِ اهلل عع  ٌ ٚايصٚ ٟضز شنط ٙيف قٛي٘

َعامل اٱميإ ج79/
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تعاىل رإِِِّٔ أَفٍَُُْ َِب الَ رَقٍَُّْأٌَْد ( )1ي إشْ٘ تعاىل يًُ٥٬هه ١مبخاضبه ١ايؿػهاز
ٚاملؿػس ٜٔؾٗٝاي َٓٚع ايٓاؽ َٔ اٱؾػاز ٭ٕ تثبٝا زعا ِ٥ايس ٜٔيف َعطن١
بسض ٚأحس بطظر ز ٕٚعٌ غايب ايٓاؽ ٜكط ٕٚعً ٢إضتههاب املعاقهٞي
ٚإؾؿا ٤ايكتٌ يف ا٭ضم.
ايثايث : ١تبني اٯ ١ٜحكٝك ٖٞٚ ١إعاْ ١امل٥٬ه ١يًَُٓ٪ني قطب ٚ ١اع ١هلل عع
.ٌ ٚ
ايثايث  :تسٍ اٯ ١ٜبايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعًه ٢غهطعْ ١هع ٍٚامل٥٬هه ١يٓعهس٠
ٚإغاث ١املَٓ٪ني.
ايطابع  :تؿػط آٜاا ايكطإٓ بعهٗا بعهاًي ٚقس ا٤ا ببٝإ ٚظٝؿٚ ١ؾعٌ
امل٥٬هٚ ١عً ٢عبَ ٛتعسز َٔ :ٙٛ ٚ

ا٭ : ٍٚقتٌ امل٥٬ه ١يًهؿاض بأَط َٔ اهلليقاٍ تعهاىلرفَبضْأشِثٌُا فَأٌْقَ األَفْنَأبقِ

ًَاضْشِثٌُا ِِنْيُُْ وًَُّ ثَنَبٍْد (.)2
ايثاْ :ٞبعث ايؿعع ٚاشبٛف يف قًٛب ايهؿاض.

ايثايث :تثبٝا ايص ٜٔآَٓهٛاي قهاٍ تعهاىل ر إِرْ ُّأٌحِِ سَثُّأهَ إٌَِأَ اٌَّْالَئِىَأخِ
أَِّٔ ِ َِقَىُُْ فَثَجِّزٌُا اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاد (.)3
يكس نإ ْع ٍٚامل٥٬ه ١حطباً عً ٢ايٛثٓ١ٝي َٓٚاغب ١يتعع ِٝاملػًُني ملكاّ
ايطبٛب١ٝي ٚخؿٝتِٗ َٔ اهلل تعاىلي إ مساع املػًُني بٓع ٍٚامل٥٬هَ ١كسَ١
يتخكٝل ايؿطط ايص ٟا٤ا ب٘ ٖص ٙاٯ١ٜي ٚتًو آ ١ٜيف ايًاـ اٱهل ٞبهإٔ
تاًب اٯ ١ٜؾط اً يٓع ٍٚامل٥٬ه١ي ٚيهٔ اٯ ١ٜشاتٗا ع ٕٛيتخكٝل ٚإظباظ ٖصا
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ايؿههططي يههصا قايهها اٯٜهه ١ايتايٝهه ١ر ًََِأأب خَقٍََ أوُ اٌٍَّ أوُ إِالَّ ثُشْ أشٍَ ٌَىُ أُْ ًٌَِزَغَّْ أئَِّٓ
لٌٍُُثُىُُْد(.)1
َٚههٔ اٯٜههاا إٔ قٝههس ايكهه ٚايتكهه ٣ٛحكههاَْ ١ههٔ ايػههطٚض ٚازبٗايهه١
ٚاٱْؿههػاٍ بايػٓهها ِ٥ي ْٚػههٝإ ايٛا بههااي ؾهههإٔ اٯٜهه ١تكهه ٍٛيًُػههًُنيي
غههٝأت ِٗٝايٓكههط َههٔ اهلل ؾهها تٓبٛا ايػؿًههٚ ١ايباههط ٚتٓعٖههٛا عههٔ ايتككههري يف
ايعبازاا ٚايااعاا.

لاًىى الؼلح الغائُح لٌصول املالئ"ح
يكس عٌ اهلل عع  ٌ ٚاسبٝا ٠ايهسْٝا زاضاً يبهسٜع آٜاته٘ي ٚٚعها ٤ٱظٗهاض

ععهه ِٝقسضتهه٘ ٚغههًااْ٘ي ٚيف نههٌ سبعههَٚ ١هههإ تتعًههٚ ٢تػههتخسث آٜههاا
ٚز٫٫ا عً ٢إْؿطاز ٙبايطبٛب١ٝي ٚإغتعاب ١ا٭ؾٝا ٤نًٗا ي٘ غبخاْ٘ي ٚتٓكػِ
ٖص ٙاٯٜاا إىل قػُني:
ا٭ :ٍٚاٯٜههاا اسبػهه ١ٝايههص تههسضى بأحههس اسبههٛاؽ اشبُػهه ١ايباقههط٠ي
ايػاَع١ي ايصا٥ك١ي ايؿاَ١ي ايَ٬ػ.١
ايثههاْ :ٞاٯٜههاا ايؿعًٝهه ١ايههص تههسضنٗا ا يعكههٍٛي ٚإ ٫ؾًههٝؼ َههٔ بههطظر
ٚؾاقٌ بُٗٓٝاي بٌ ُٖا ٜتساخ ٕ٬بًخاظ إٔ اٯ ١ٜاسبػ ١ٝتهسع ٛإىل ايتؿههط
ببسٜع قٓع اهلل.
ٚتسع ٛاٯ ١ٜايعكً ١ٝاسبٛاؽ إىل تًُػٗا ٚايؿعٛض بٗاي  ٚا٤ا آْ ١ٜعٍٚ
امل٥٬هٚ ١ايبؿاض ٠ب٘ عً ٙٛ ٚ ٢ث٬ث:١
ا٭ :ٍٚحػ.١ٝ
ايثاْ :ٞعكً.١ٝ
ايثايث :حػ ١ٝعكً.١ٝ
ٚبًخاظ املهإ ٚاٯؾام ؾإ ْع ٍٚامل٥٬ه ١آ ١ٜمسا ١ٜٚأضن١ٝي إش مل ٜعٗس
إٔ ٜٓههعٍ أٖههٌ ايػههُا ٤يًكتههاٍ يف ا٭ضمي ٚيههٝؼ عٓههسِٖ يف ايػههُا ٤قتههاٍ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .126
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َٚعاضىي ٚحطٚبي ؾكس نإ إبًٝؼ بني امل٥٬ههَٚ ١عهطٚف بايعبهازٚ ٠نثهط٠
ايػعٛز ٚشنط أْ٘ قً ٢ضنعتني ٚإغتػطقا َٔ ايٛقا َا َكهساض ٙغهت ١آ٫ف
غٓ١ي ٚيهٓ٘ أظٗط نؿط ٙمبعك ١ٝأَط اهلل عع  ٌ ٚبايػعٛز ٯزّ عً ٘ٝايػّ٬

ؾأخط ٘ اهلل عع  َٔ ٌ ٚازبَٓ ١اطٚزاً َصََٛاًي قاٍ تعاىل راخْشُجْ ِِنْيَب َِزًٌُِِْب
َِذْحٌُسًاد(.)1

ٚمل ٜهعا ٍٚامل٥٬ههه ١ؾٓهه ٕٛايكتههاٍ ٚاملبهاضظٚ ٠املػههاٜؿ١ي ٚيهههٔ زخههٛهلِ
املعطنَ ١سز يًُٓ َ٪ني َٔ ايكسضاا ايععب ١ٝايص ٜتكؿ ٕٛبٗاي ٚؾاٖس عً٢
إٔ ٖص ٙايكسضاا يٝػا ضبهسٚز ٠يف َٛنهٛعٗا ؾٝعهٛظ إٔ ٜهأت ٞؾهاط َٓٗها
إبتسا ٤نُا يف يف ْعٚهلِ يٮضم يًكتاٍ ْٚكط ٠املهَٓ٪ني ايهص ٟإقهرتٕ ببعثه١
ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٝهْ ٕٛعٚهلِ آٚ ١ٜؾاٖس عً ٢قسم
ْبٛت٘ي ٚيع ّٚإتباع٘.
إٕ اهلل عههع  ٚههٌ ٜ ٫ؿعههٌ إَ ٫هها ؾٝهه٘ املكههًخٚ ١ايٓؿههع يًد٥٬ههل ٚضؾههع
ايؿػاز عِٓٗي  ٙٛ ٚ َٔٚايعً ١ايػا ١ٝ٥يٓع ٍٚامل٥٬ه ١أَٛض:
ا٭ :ٍٚتٛنٝس قسم ْب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِي يكس بعث اهلل
عع  ٌ ٚايٓيب ضبُساً قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚغط قٜ ّٛعبس ٕٚا٭ٚثإي
ٜٚكط ٕٚعً ٢املعاقٞي ٜٚأب ٕٛاٱْكٝاع يٮٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞايص تهأتَ ٞهٔ
ايػُا٤ي ؾأْعٍ اهلل عع  ٌ ٚامل٥٬ه ١يٓكط ٚتعهٝس ايهص ٜٔميتثًه ٕٛيٮٚاَهط
ٚايٓٛاٖ ٞاٱهل.١ٝ
ايثاْ :ٞبساَ ١ٜطحً ١سٜس ٠يف اسبٝا ٠عً ٢ا٭ضمي تتعً ٢مبٓع إغتخٛاش
ايهؿط عً ٢ايٓؿٛؽ ٚا٭َكاض.
ايثايثَٓ :ع ايهؿاض َهٔ تهٛي ٞظَهاّ املبهازض ٠يف اهلعهّٛي ٚتعهٝني أٚإ
َٚهإ ايكتاٍ َع املػًُنيي إش إٔ اشبٝبٚ ١اشبػطإ ايًص ٜٔأقابا نؿاض قطٜـ
عٓس ْع ٍٚامل٥٬هَٛ ١ععهٚ ١عه  ٠ملهٔ خًؿٗهِي َٚهٔ بعهسِٖ ممهٔ ٖه ٛعًه٢
غٓدٝتِٗ.
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ٖص ا ايؿاط ٚعس نط ِٜأْعِ ب٘ اهلل عع  ٌ ٚعً ٢املػًُنيي ٜ ٫ٚػتاٝع
غري اهلل عع  ٌ ٚإٔ ٜعس َثٌ ٖصا ايٛعسي  ٖٛٚغبخاْ٘ ٚحس ٙايكازض عًه٢
ذبكٝك٘ي ٚإْؿطاز ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َ َٔٚع٘ َٔ املَٓ٪ني
 ّٜٛأحس بٗهصا ايٛعهس َٚها ٜهسٍ عًٝه٘ َهٔ  ٚه ٙٛايتؿهه ٌٝؾهاٖس عًه ٢إ

املػًُني رخَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِد (:ٙٛ ٚ َٔ )1

ا٭ :ٍٚصب ٞايٛعس اٱهل ٞيًُػًُني بٓع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكطتِٗ ٚإعاْتِٗ.
ايثاْْ :ٞكط ٠اهلل عع  ٌ ٚيًُػًُني غاع ١ايعػطٚ ٠ايؿس.٠
ايثايثْ :ع ٍٚايكطإٓ عًه ٢ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ يف
غاح ١املعطنٚ ١بعس إْكها ٤ايكتاٍ.
ايطابع :بعث ايػه ١ٓٝيف ْؿٛؽ املػًُني  ٚطز ايؿعع ٚاشبٛف عِٓٗ.
اشباَؼ :بؿاض ٠املػًُني بايٓكط ٚايعؿط ٚايص ٜسٍ عًٗٝا ايٛعس ايهطِٜ
ايٛاضز يف اٯ.١ٜ
ايػازؽَٓ :ع حك ٍٛايؿؿٌ عٓس ؾاط ْٚؿط َٔ املػًُنيي ؾؿَ ٞعطن١

أحههس ٚضز قٛيهه٘ تعههاىل رإِرْ ىََّّ أ ذْ عَبئِفَزَأأبِْ ِِ أنْىُُْ أَْْ رَفْشَ أالَ ًَاٌٍَّ أوُ ًٌَُِّْيَُّأأبد

()2

 ٚا٤ا ايبؿاض ٠بعس إْكها ٤املعطن ١باملهسز املًههٛت ٞملٓهع اهلهِ بايؿؿهٌ إشا
ض ع ايهؿاض ؾكس ٚقع اهلِ بايؿؿٌ يف َعطن ١أحس.
 ٚا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜيًُٓهع َهٔ ايٓٝه ١بهاهلِ بايؿؿهٌ نُها يه ٛقهاٍ بعهض
املَٓ٪ني إشا ض ع ايهؿاض يًكتهاٍ ؾاّْها ْ ٫ػهتاٝع ايكتهاٍ أْ ٚتعٓهب ايكتهاٍي
َٚثهٌ ٖهصا ايكهٜ ٍٛه٪ش ٟايهٓيب ضبُهساً قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ٜٚهههط
املَٓ٪ني يف َٛا ٗ ١ا٭عسا٤ي ؾتؿهٌ اهلل عع  ٌ ٚبايبؿاض ٠باملسز يًُٓع َٔ
َثٌ ٖصا ايكٚ ٍٛتًو خكٛقٜٓ ١ٝؿطز بٗا املػًُٚ ٕٛؾاٖس عً ٢أِْٗ خري

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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أَ ١إَتاظٚا بايعكَُ ١هٔ ايؿؿهٌ ٚازبهؾب ٚايؿهعع إشا ْه ٣ٛايهؿهاض ايط هٛع
إيِٗٝي ٚيف ٖص ٙايعكَُ ١ػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :إْٗهها ؾهههٌ َههٔ اهلل عههع  ٚههٌي ؾتههأت ٞايبؿههاضَ ٠ههٔ اهلل يتبعههث
ايػه ١ٓٝيف ْؿٛؽ املػًُني ٚتعٜسِٖ ثكه ١بايٓكهطي ٚتههٚ ٕٛغه ١ًٝمساٜٚه١
يتثبٝتِٗ يف َٛانع ايكتاٍ.

ايثاْ :١ٝإْ ٗا َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاىل رأُخْشِخَذْ ٌٍِنَّأبطِد ؾكس عهٌ اهلل عهع

 ٌ ٚاملػًُني يف َأَٔ َٔ ايؿعع إشا ض ع ايعس ٚإىل قتاهلِ ٚإ نإ شا عس٠
ٚعسزي ٚيٝؼ َٔ أَ َٔ ١املًٝني غري املػًُني ْايا َطتب ١ايعكُ َٔ ١ايؿعع
ٚاهلِ بايؿؿٌ إشا ْ ٣ٛايعس ٚايط ٛع إىل قتاهلا.
ايثايث :١بعث اشبٛف ٚايؿعع يف قًٛب ايهؿاض ٚقسِٖ عٔ ايط هٛع إىل
ايكتاٍي ؾُتهَ ٢ها عًهِ ايعهس ٚإٔ اياهطف اٯخهط َػهتعس يًكا٥ه٘ ؾاْه٘ ؽبؿه٢
ايط ٛع إىل ايكتاٍ.
ايطابع :١تأٖ ٌٝاملػًُني ٱقتؿا ٤أثط ايعس َٔ ٚغري ًٌَ أ ٚنعط.
 َٔٚاٱععاظ ايػري ٟيًكطإٓ املٓاؾع ٚاي ناا ايهص تطتبها عًهْ ٢هعٍٚ
ٖص ٙاٯ١ٜي ؾكس عًا املػًُني أَ ١قابط ٠حطٜك ١عً ٢قتاٍ ايهاؾط ايعاملي
َٓٚع٘ َٔ ايتعس ٟعً ٢ايثػٛضي  ٖٞٚنٓع مسا ٟٚعع ِٝؾاظ به٘ املػهًُٕٛي
ؾكس ؾطّف اهلل عع  ٌ ٚعٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬بإٔ أْعٍ عًَ ٘ٝا٥س َٔ ٠ايػُا٤ي

بعس ت ٘ٗ ٛبايسعاٚ ٤غ٪اٍ املا٥س٠ي قاٍ تعاىل رلَبيَ اٌٍَّوُ إِِِّٔ ُِنَضٌُِّيَب فٍََْْىُُْد (.)1
( . )1

ٚأْعِ اهلل عع  ٌ ٚعً ٢املَٓ٪ني بإٔ أْهعٍ عًه٥٬َ ِٗٝهه ١يٓكهطِٖ يف
ايكتاٍ ٚٚعسِٖ بٓعٍٚ

ػ ١آ٫ف َهِٓٗ إٕ تكٝهسٚا بهآزاب ايكه ٚغهٓٔ

م
ايتك٣ٛي  َٔٚخكا٥ل ايهٓهع ايػهُا ٟٚايتعهسز ٚعهسّ ايٓؿهازي ؾٗه ٛبها ،
ٚقطٜههب َههٔ املػههًُنيي ٚبإغههتا اعتِٗ إٔ ًٜٗٓههٛا َٓهه٘ي َٗٓٚهها أْهه٘ َكسَهه١

()1غٛض ٠املا٥س.115 ٠
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ٱنتػاب اسبػٓااي ٚباب يٓ ٌٝا٭ ط ٚايثٛابي ٚنٓهع املهسز ايػهُا ٟٚشٚ
:ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚثبٛا َٛنٛع املسز املًهٛت ٞبآ ١ٜمساْ ١ٜٚاظي ١عً ٢ايٓيب ضبُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِي ٖ ٖٞٚص ٙاٯ.١ٜ
ايثاْ :ٞدبًَ ٞعاْٚ ٞآثاض املسز املًههٛت ٞعًه ٢املػهًُني يف َعطنه ١بهسض
ٚأحس َٚا بُٗٓٝا َٚا بعسُٖا.
ايثايهث :قههطب املههسز املًههٛتَ ٞههٔ املػههًُنيي ٬َٚظَه ١ايٓكههط ٠اٱهلٝهه١
يًُػًُني يف غاع ١ايهٝل ٚايؿس.٠
ايطابع :تعسز  ٙٛ ٚاملسز ٚايٓكط ٠اٱهل ١ٝيًُػًُنيي ٚاهلل غبخاْ٘ ٚاغع
نطِٜي ٚيٝؼ َٔ حس أ ٚقٝس ٱغتساَ ١ؾهً٘ تعاىل عً ٢املَٓ٪ني.
اشباَؼ :زب ٤ٛاملػًُني إىل اهلل عع  ٌ ٚعٓس ايؿهسا٥س َٚباغته ١ايعهسٚ
هلِي ٚتًو آ ١ٜيف ايهٓع ٚاملسز اٱهلٞي بهإٔ ٜكهبذ املػهًَُ ٕٛهتاًعني اىل
ؾهٌ اهلل عع ٌ ٚي يٝه ٕٛايًع ٤ٛاي ٘ٝتعاىل َكساقاً َٔ َكازٜل ايعباز٠
َٚكسَ ١يٲ تٗاز ؾٗٝا ٚإخ٬م ايٓٚ ١ٝايععمي ١يف َطنا ٠اهلل عع .ٌ ٚ
ايػههازؽ :إقههاب ١ايهؿههاض بههايؿعع ٚاشبههٛف َههٔ املههَٓ٪نيي ٚتههطززِٖ يف
اهلع ّٛعً ٢املػًُني ٚثػٛضِٖي َٚتَ ٢ا عًِ ايعس ٚإٔ اياطف اٯخهط يه٘
عَٚ ٕٛسز ق ٟٛؾاْ٘ ٜتعٓب ايتعس ٟعًٝه٘ي ٚإ ٚقعها َعطنه ١ؾاْه٘ ؽبؿه٢
ايط ٛع َط ٠أخط ٣ايٗٝا.
ٚتسٍ ٖص ٙاٯ ١ٜعً ٢إٔ اي هؿاض قاَٛا باٱْػخابي ٚضنٛا مبا حكك ٙٛيف
َعطن ١أحس َٔ ايػ َٔ ١َ٬اهلعمي ١ايٓهطا ٤نتًو ايص تعطنٛا هلا  ّٜٛبسضي
ٚإغتااعٛا إٔ ٜكٝبٛا املَٓ٪ني خبػا٥ط يف ا٭ضٚاحي ٚضناِٖ يف املٝسإ بٗصٙ
ايٓتٝعْ ١كط عع ِٝيٲغٚ ّ٬يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚاملػًُني َٔ
:ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚغ ١َ٬ايٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ يف املعطنه١ي َهع
إضاز ٠ايهؿاض قتً٘.
ايثاْ :ٞبكا ٤املػًُني َتخسَ ٜٔتآخني.
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ر255د

ايثايث :عسّ ٖعمي ١املػًُني يف املعطنَ ١ع إ عسز ايهؿاض أنثط َٔ ث٬ث١
أنعاف عسزِٖي ؾإ قًا قس إْٗعّ أنثط املػًُني َٔ املعطنٚ ١مل ٜبلٳ َهع
ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إ ٫بعهسز أقهابع ايٝهسي ٚاملهساض عًه٢
ا٭نثط ايػايبي ٚازبٛاب َٔ ٗاا:
ا٭ٚىل :مل ٜٗٓعّ ا٭نثط َٔ املػًُني َٔ املعطنه ١بهٌ تطنهٛا َٛانهعِٗ
ي ٖ َٔ ١ايعَٔ ثِ عازٚا إيٗٝا ٚاملساض عً ٢خٛات ِٝا٭َٛض.
ايثاْ :١ٝمل ٜرتى املػًَُٝ ٕٛسإ امل عطن١ي ٚمل ٜط عٛا إىل املس ١ٜٓبهسيٌٝ
ٖص ٙاٯ ١ٜايص رب عٔ إحتُاٍ عٛز ٠ايهؿاض إىل املعطن.١
ايثايث :١ثباا ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِ ي ٚايكًٝهٌ َهٔ أٖهٌ
بٝت٘ ٚأقهخاب٘ َعه٘ ؾهاٖس عًه ٢إٔ املػهًُني مل ٜٗٓعَهٛا َهٔ املعطنه١ي ٭ٕ
ايهؿههاض مل ٜػههتاٝعٛا ايتكههسّ ٚايعحههـ ٚمل ذبكههٌ َاههاضزَ ٠ههٔ ايهؿههاض
يًُػًُني.
ايطابع :١بكها ٤ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ٜكاتهٌ يف َٝهسإ
املعطن ١زي ٌٝعً ٢إغتُطاض املعطنٚ ١ايكتاٍ اىل حني عٛز ٠املَٓ٪ني.
ايطابع :يكس أنسا َعطن ١أحس بإٔ املػًُني قازض ٕٚعًَٛ ٢ا ٗ ١ايهؿاض
ٚا٭عساَ ٤اًكاً.
اشبههاَؼ :إغههتكط ا ٤ايههسضٚؽ ٚاملههٛاعغ ٚإقتبههاؽ املػههاَ ٌ٥ههٔ إ تُههاع
َعطنص بسض ٚأحس ٚآثاضُٖا َتخهستني ؾكهس أزضى ايٓهاؽ إ اٱغه ّ٬زٜهٔ
ا ٤يٝبكٚ ٢إ ايٓيب ضبُساً قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٜ٪س َٔ عٓس اهلل بامل٥٬ه١
ٚاملَٓ٪ني.
ٚحُٓٝا ْعيا ٖص ٙاٯ ١ٜمل ؼبتج أحس َٔ نؿاض قطٜـ ٚغريِٖي ٚايٛٗٝز
ا ملٛ ٛز ٜٔيف املس ١ٜٓعً ٢نثط ٠عسز امل٥٬ه١ي ٚمل ٜكٌ بعهِٗ إْٓا مل ْطٳ أثط
ٖصا املسزي بٌ بايعهؼ ؾإ ْتا٥ج َٓٚاؾع ٖهص ٙاٯٜهَٚ ١ها ؾٗٝها َهٔ ايبؿهاض٠
ظٗطا عً:ٙٛ ٚ ٢
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ا٭ :ٍٚإظزٜاز ق ٠ٛاملػًُنيي ؾُا َٔ ٝـ ٜأت ٘ٝخ املسز ٚايٓكهط ٠إ٫
ٜٚعزاز ق ٠ٛيف شات٘ ؾهٝـ ٚإ املسز ايصٜ ٟأت ٞإىل املػهًُني ٖه ٛآ٫ف َهٔ
امل٥٬هْ ١اظي َٔ ١ايػُا ٚ ٤ا ٤اٱخباض بآ َٔ ١ٜايػُا.٤
ايثههاْ :ٞبعههث ايػههه ١ٓٝيف قًههٛب املههَٓ٪نيي ٭ٕ ٖههص ٙاٯٜههَ ١ههٔ أععههِ
ايبؿاضاا يف تأضٜذ اٱغّ٬ي ٚبعث ١ا٭ْبٝا٤ي  َٔٚحل املػًُني إٔ ٜتدصٖٚا
َٛنٛعاً يًؿدط ٚايعع َٓٚاغب ١يؿهط اهلل عع .ٌ ٚ
ايثايث :إَت ٤٬قًٛب ايهؿاض بايؿعع ٚاشبٛف ؾخُٓٝها ٜػهُع ايعهس ٚبهإٔ
اياطف اٯخط اَ ٙ٤سز ٚع ٕٛؾاْ٘ ؼبعٕ ٜٚكاب باشبٝبه ١بكهسض َٛنهٛع١ٝ
ٚأثط ٚعسز ٚعسٖ ٠صا املسز.
ايطابع:

ا٤ا اٯ ١ٜايهطمي ١يتُٓع ايهؿاض َٔ اهلِ بايط ٛع إىل املعطنه١

َٓٚههع املههَٓ٪ني َههٔ أهلههِ بايؿؿ ه ٌي ٚتههه ٕٛبساٜهه ١ايٓكههط ايههسا ِ٥يٲغههّ٬
ٚاملػًُني.
اشباَؼٖ :ص ٙاٯ ١ٜظٗري يًُػًُني يف نٌ ظَإ ٚإىل  ّٜٛايكٝاَ.١
ايػازؽ :تع ٌٜاٯ ١ٜاسبٛا ع ٚاملٛاْع بني املَٓ٪ني ٚأٌٖ ايػُا٤ي ٚتبني
إْتؿاَٛ ٤نهٛع ١ٝاملػهاؾ ١ايٛاغهع ١بهني ايػهُاٚ ٤ا٭ضم يف قهها ٤حا هاا
املػًُني.
ايػابع :تٛنٝس ْعٍٚ

 ٌٝ٥بايٛح ٞإىل ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِ.
ايثأَ :تتهُٔ اٯ ١ٜاٱ اب ١عً ٢غ٪اٍ َؿرتم  ٖٛٚنِ ٜػتػطم ْعٍٚ
 ٌٝ٥بايٛحٞي ٚقاع املػاؾ ١بني ايػُاٚ ٤ا٭ضمي يصا  ٫تطٜ َٔ ٣كٍٛ
بإٔ

 ٌٝ٥إحتاج إىل أٜاّ أ ٚغاعاا يًٛق ٍٛإىل ا٭ضمي خكٛقاً ٚإ

ْعٚي٘ َتهطض َٚتعسزي ٚقس ٜٓعٍ عً ٢ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
أنثط َٔ َط ٠يف اي ّٛٝايٛاحس.
يت٪نس اٯ ١ٜضبٌ ايبخث عً ٢ايٓع ٍٚايؿٛض ٟزب  ٌٝ٥عًٝه٘ ايػهَ ّ٬هٔ
ايػُا ٤بايٛح َٔ ٞغري إٔ ٜػتػطم ْعٚي٘ ٚقتاً َعتساً به٘ي ؾهاشا نهإ

ػه١

آ٫ف َٔ امل٥٬هٜٓ ١عي ٕٛيف غاعٚ ١احسٚ ٠حاٍ صبٚ ٤ٞعٛز ٠ايهؿاض يًكتاٍي
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 ٌٝ٥عٔ ايٓع ٍٚبايٛح ٞخكٛقاً ٚاْ٘ َٔ

غازٚ ٠ن ا ٤امل٥٬ه.١
ٚمل تكٌ اٯ" ١ٜ

ػ ١آ٫ف ًَو" بٌ ا٤ا حبهطف ايتبعهٝض "َهٔ" يف

قٛي٘ تعاىل ر ثِخَّْغَخِ آالَفٍ ِِْٓ اٌَّْالَئِىَخِد ٚؾَ ٘ٝػا:ٌ٥

ا٭ٚىل :بٝههإ نثههط ٠عههسز امل٥٬ههه ١ايههص ٫ ٜٔؼبكهه ٞعههسزِٖ ا ٫اهلل عههع
.ٌ ٚ
ايثاْ :١ٝزع ٠ٛاملػًُني يًت ٘ ٛإىل اهلل عع  ٌ ٚبايسعاٚ ٤غه٪اٍ املعٜهس
َٔ امل٥٬ه ١يًٓكط.٠
ايثايث :١بٝإ عع ِٝقسض ٠اهلل عع .ٌ ٚ
ايطابع :١تٛنٝس ؾهٌ اهلل عع ٚ ٌ ٚاْ٘ غبخاْ٘ ٜٓهعٍ يٓكهطتِٗ اٯ٫ف
َٔ امل٥٬ه.١
اشباَػ :١بعث ايؿعع ٚاشبٛف يف قًٛب ايهؿاض َٔ امل٥٬ه ١ايصْ ٜٔعيٛا
يٓكط ٠املػًُنيي ٚايص َٔ ٜٔخًؿِٗ.
ايػازغ :١اٱخباض عٔ حكٝك ٖٞٚ ١إ ْع ٍٚآ٫ف َٔ امل٥٬ه ١ئ ٜههط
بكٛاْني ٚإغتكطاض ايػُاٚاا ٚا٭ضم.
ايػابع :١عًِ أٌٖ ايػُا ٤بامل٥٬ه ١ايصْ ٜٔعيٛا إىل ا٭ضمي ٚايٛظٝؿه١
ايص اٚ٤ا َٔ أ ًٗا ْ ٖٞٚكط ٠ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ
ٚاملَٓ٪ني.
ايثآَ :١غهب اهلل عً ٢ايهؿاض ايص ٜٔاٚ٤ا راضب ١اٱغ.ّ٬
ايتاغع :١ؾس ٠ايباـ بايهؿاض.
ايعاؾط :٠زع ٠ٛايهؿاض ٱ تٓاب ايعٛز ٠يًكتاٍ.
اسباز ١ٜعؿط :٠بعث ايػه ١ٓٝيف ْؿٛؽ املَٓ٪نيي  ٚعٌ بطظر بٚ ِٗٓٝبني
اهلِ بايؿؿٌ.
ايثاْٝهه ١عؿههط :٠حههث املػههًُني عًهه ٢ايؿهههط هلل عههع  ٚههٌ عًهه ٢ايٓعُهه١
ايعع ١ُٝبٓع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكطتِٗي ٚنثط ٠عسز أٚي٦و امل٥٬ه.١

َعامل اٱميإ ج79/
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ػلن املٌاسثح
ٜتهُٔ ٖصا ايؿاط َٔ اٯ ١ٜث٬ث ١أ طاف:

ا٭ :ٍٚايعسز

ػ.١

ايثاْ :ٞيؿغ آ٫ف.
ايثايث َٔ :امل٥٬ه.١
ٚمل ٜطز يؿغ
(

ػ ١آ٫ف يف ايكطإٓ إ ٫يف ٖص ٙاٯ ١ٜايهطمي١ي ٚٚضز يؿغ

ػَ ) ١طتني يف ايكطإٓي َط ٠يف أٌٖ ايهٗهـ ر ًَّمٌٌُُأٌَْ خَّْغَأخٌ عَبدِعُأيُُْ

وٍَْجُيُُْد (.)1
ٚيف بٝإ إحا  ١اهلل عع  ٌ ٚعًُاً بهٌ ؾٚ ٤ٞأْ٘ غهبخاْ٘ َ ٛهٛز يف

نٌ َهإ  ٫ربؿ ٢عً ٘ٝخاؾ ١ٝي قاٍ تعاىل ر َِب َّىٌُُْ ِِْٓ َٔدٌٍَْ ثَالَثَخٍ إِالَّ
ىٌَُ سَاثِقُيُُْ ًَالَ خَّْغَخٍ إِالَّ ىٌَُ عَبدِعُيُُْد(.)2

أَا يؿغ (آ٫ف ) ؾًِ ٜهطز إ ٫يف ٖهص ٙاٯٜهٚ ١اٯٜه ١ايػهابك١ي ٚتًهو آٜه١
إععاظ ١ٜيف ْعِ ايكطإٓ َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚمل ٜطز يؿغ آ٫ف إ ٫يف آٜتني َت عاقبتني َٔ غٛض ٠آٍ عُطإ.
ايثاْٚ :ٞضز شنط آ٫ف خبكٛم امل٥٬ه ١ايٓاظيني إىل ا٭ضم.
ايثايث :تعٝني ٚبٝإ َٛنٛع ْع ٍٚامل٥٬هْ ٖٛٚ ١كط ٠ايٓيب ضبُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأقخاب٘ املَٓ٪ني بطغايت٘.
ايطابع :تكٝٝس يؿغ آ٫ف بث٬ث ١يف اٯٜه ١ايػهابك١ي ٚ

ػه ١يف ٖهص ٙاٯٜه١

ٚؾ ٘ٝبٝإ يًؿهٌ اٱهل ٞعً ٢املػًُني.
َٚع نؿا ١ٜث٬ث ١آ٫ف ًَو يٓكط ٠املَٓ٪ني نُا تسٍ عً ٘ٝاٯٜه ١ايػهابك١

َٚا ؾٗٝا َٔ يػ ١اٱغتؿٗاّ ر أٌَْٓ َّىْفِأَْىُُْ أَْْ ُِّّأذَّوُُْ سَثُّىُأُْ ثِثَالَثَأخِ آالَفٍ ِِأْٓ

()1غٛض ٠ايهٗـ .22
()2غٛض ٠اجملازي.7 ١
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ػ ١آ٫ف ٚبصاا املٛنٛع

 ٖٛٚاملسز زبعٌ ايػهٚ ١ٓٝاياُأْ ١ٓٝأَطاً َػتكطاً يف ْؿٛؽ املَٓ٪نيي َٔ ٖٛٚ
ايؿهٌ اٱهل ٞعً. ِٗٝ

لاًىى مخسح آالف هي املالئ"ح
يكههس َههٮا آٜههاا اهلل ايػههُاٚاا ٚا٭ضمي َٚههٔ بههسٜع خًكهه٘ غههبخاْ٘

قسم َٛنٛع ٚحهِ اٯ ١ٜعً ٢اسباٍ ٚارٌي ؾامل٥٬ه ١خًل ععهٖٚ ِٝهٞ
تػهٔ ايػُاٚااي ٚتتعً ٢يف نٌ َٔ ايػانٔ ٚاملػهٔ آٜهاا أنثهط َهٔ إٔ
ذبك٢ي  ٫ٚذبٝط بٗا أٖٚاّ ايبؿط.
ٚقس دبًا بعض ٖص ٙاٯٜاا بٓع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكهط ٠املهَٓ٪ني ٜه ّٛبهسض
ٚأحس ٚحٓني ٚغريٖاي ؾٜٓ ٬خكط َٛنٛع ٖص ٙاٯٜاا بامل٥٬هٚ ١خًكٗهِي
بٌ ٜؿٌُ ايػُاٚاا ؾُع بعسٖا ٚعع ِٝخًكٗا ؾإ امل٥٬هٜ ١ػازضْٗٚا ْاظيني
إىل ا٭ضم يف ٚظٝؿ ١عباز ١ٜقتاي ١ٝيٝعٛزٚا بعسٖا إىل َػانِٓٗ َٔ غهري إٔ
ًٜبثٛا  ً٬ٜٛيف ا٭ضمي ٜ ٫ٚعامحٛا ايٓاؽ ؾٗٝا مما ٜعق اِْٗ مل ٜطغبٛا إ
ٜهْٛٛا خًؿا ٤يف ا٭ضم إ ٫إٔ ٜؿا ٤اهللي ٚيهِٓٗ ٜٓعي ٕٛيٓكط ٠اشبًٝؿ ١يف
ا٭ضم  ٖٛٚضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ مما ٜسٍ عً ٢إقطاضِٖ خب٬ؾت٘
ْٚبٛت٘.
ٚإش غعس امل٥٬ه ١ٯزّ بأَط َٔ اهلل عع  ٌ ٚؾاِْٗ ْعيٛا يٓكهط ٠ايهٓيب
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأقخاب٘ بأَط َٔ اهلل عع ٌ ٚي ٚؾ ٘ٝزيٌٝ

عً ٢إ املػًُني رخَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّأبطِد( )2ي ٭ٕ امل٥٬هْ ١عيٛا يٓكطْ ٠بِٗٝ
ْٚكطتِٗي ٚيعٌ يف تعٝني ٗ ١ايٓكطٚ ٠اْٗا خاق ١باملَٓ٪ني أَاض ٠عً ٢إٔ
ايٓيب ضبُس ًا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜأت َٔ ٘ٝإنطاّ امل٥٬هَ ١ا ٖ ٛأنثط َٔ
ايٓكط ٠إىل اْب مشٛي٘ بٗا.

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .124
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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يكس ْعٍ امل٥٬ه ١عً ٢ا٭ْبٝها ٤بهايٛحَٚ ٞهِٓٗ َهٔ ٜهطٜٚ ٣ػهُع املًهو
ٜ َٔ َِٗٓٚػُع٘ َٔ غري إٔ ٜطاٙي  ٚها٤ا ٖهص ٙاٯٜه ١يبٝهإ ْهعٍٚ

ػه١

آ٫ف َٔ امل٥٬هَ ١طٚ ٠احس ٠يٓكط ٠املَٓ٪نيي  ٚا ٤ايٛحَ ٞكسَ ١يٓعٚهلا إش
ْ ٌٝ٥عٍ بٗص ٙاٯ ١ٜيبؿهاض ٠ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ

إ

ٚبؿاض ٠املَٓ٪ني بٛاغات٘.
ٜٚأت ٞايٛح ٞيًَُٓ٪ني بٛاغا ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِ
أَا ْع ٍٚامل٥٬ه ١ؾاْ٘ ا ٤يٓكط ٠املَٓ٪ني بايهصاا ٚؾٝه٘ ؾهاٖس عًه ٢ععهِٝ
َٓعيتِٗ عٓس اهللي ٚأًٖٝتِٗ يٲْؿطاز بٗص ٙايٓكط ٠بني ا٭ٚيني ٚاٯخطَٔ ٜٔ
املًٝنيي ٜٚسٍ يف َؿٗ َ٘ٛعً ٢إْؿهطاز نؿهاض قهطٜـ ٚأعهسا ٤اٱغهَ ّ٬اًكه ًا
ا ياا٥ؿ ١أ ٚؾطقهَ ١هٔ ايهؿهاض َثهٌ ايهص ٟهاَ ٤هٔ
بايعصاب ا٭يِٝي ؾًِ ٜأ ِ
ايعصاب يًهؿاض ايص ٜٔحاضبٛا اٱغ ّ٬إش ْعٍ امل٥٬ه ١يبعث ايؿعع ٚاشبٛف
يف ْؿٛغِٗ ٚقتاهلِي  ٚعًِٗ ٜؿط ٕٚأَاّ املػًُني.
 ٌٖٚبعث امل٥٬ه ١ايؿعع اشبٛف يف قًٛب نؿاض قطٜـ بعس َعطن ١أحس
إش ُّٖٛا بايط ٛع اىل املعطن ٚ ١عًٜ ِٖٛكطؾ ٕٛايٓعط عٔ ايط هٛعي ٚإشا
ؾعٌ امل٥٬ه ١شيوي ؾًِ ْعيا ٖص ٙاٯ ١ٜايص رب عٔ إحتُاٍ عٛز ٠ايهؿاض
يًكتاٍ.
ٚازبٛاب اْ٘  ٫زي ٌٝعً ٢قٝاّ امل٥٬ه ١بكطف ايهؿاض عٔ ْ ١ٝايط هٛع
إىل املعطنه ١إ ٫إٔ أغههباب ايؿهعع ٚاشبههٛف َهٔ ايط ههٛع ظضعٗها امل٥٬ههه ١يف
قًههٛب ايهؿههاض َههٔ خههٚ ٍ٬قهها٥ع َعطنهه ١بههسض ٚأحههسي ؾخُٓٝهها ّٜٗههِ ايهؿههاض
بايط ٛع ٜتبازض إىل أشٖاِْٗ ٜٚعٗط عً ٢أيػٓتِٗ ايؿعع َٔ حهٛض امل٥٬ه١
املعطنْٚ ١كطتِٗ يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚاملَٓ٪ني.
ض ٣ٚعبس اهلل بٔ عُط قاٍ ملا ض عا قطٜـ َٔ أحس عًٛا ٜتخسث ٕٛيف
أْسٜتِٗ مبا ظؿطٚاي ٜٚكٛي :ٕٛمل ْط اشب ٌٝايبًل  ٫ٚايط اٍ ايص ٜٔنٓا ْطاِٖ

 ّٜٛبسض) (.)1

(َ)1ؿاتٝذ ايػٝب .214/8
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ٜ ٫ٚسٍ ٖصا اشب عً ٢عسّ ْع ٍٚامل٥٬ه ّٜٛ ١أحسي يتعسز قٝؼ ٚنٝؿ١ٝ
ْعٚهلا ُ٥٬َٚتٗاي  ٚطم َؿاضنتٗا يف ايكتاٍ.
 َٔٚخكا٥ل ٖص ٙاٯ ١ٜايهطمي ١إ َٓاؾعٗها  ٫تٓخكهط مبٛنهٛع قهس
َٓٚع ايهؿاض عٔ ايط ٛع اىل املعطن ١بهٌ ها٤ا يتبعهث ايػهه ١ٓٝيف قًهٛب
املػًُنيي ٚمتٓع َٔ تطتب ا٭ثط عً ٢اٱؾهاعاا بعهٛز ٠ايهؿهاضي ٚا٭خبهاض
ايص ٜبثٗا ايهؿاض ٚاملط ؿ ٕٛيف املس َٔ ١ٜٓععّ ايهؿاض عً ٢ايعٛز٠ي ٚإعاْ١
قبا ٌ٥أخط ٣هلِ.
ؾٗص ٙاٯٚ ١ٜاقٝهَ ١هٔ إعه ّ٬ايهؿهاض ٚحكه اَْ ١هٔ أٖهٌ اسبػهسي ٖٚهٞ
َكسام يكٛي٘ تعاىل ي ١ٜ٫ٛاهلل يًَُٓ٪ني يف َعطن ١أحس نُا يف قٛيه٘ تعهاىل

ر إِرْ ىََّّذْ عَبئِفَزَبِْ ِِنْىُُْ أَْْ رَفْشَالَ ًَاٌٍَّوُ ًٌَُِّْيَُّبد( )1ي ٚؾاٖس عً ٢إ ٬م ٖصٙ
ايٚ ١ٜ٫ٛاْٗا  ٫تٓخكط بكطف املَٓ٪ني عٔ اهلِ بايؿؿهٌ ٚازبهؾب ٚاشبهٛف
َهٔ ا٭عههسا٤ي بهٌ تؿههٌُ ٜ٫ٚهه ١اهلل هلهِ ايٓكههطٚ ٠اٱعاْهٚ ١بعههث ايػههه١ٓٝ
ٚاياُأْ ١ٓٝيف ْؿٛغِٗ نٜ ٬ٝك ٍٛاملػًُ ٕٛيًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ

نُا قاٍ بٓ ٛإغطا ٌٝ٥ملٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ر أًُرِّنَب ِِْٓ لَجًِْ أَْْ رَأْرَِْنَب ًَِِْٓ

ثَقْذِ َِب خِئْزَنَبد()2ي  َٔ ٖٛٚخكا٥ل رخَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِد()3ي بإٔ تكاتٌ َع
ْبٗٝا ٚتٓعسّ عٓس أؾًطازٖا أغباب ايؿعع ٚاشبٛف ٚايٓؿطٚ ٠ايؿطقه ١يهصا ؾكهس
غازض ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إىل ايطؾٝهل ا٭عًهٚ ٢يهٝؼ َهٔ
أحس َٔ أقخاب٘ ٜؿه َٔ ٛايكتاٍ ٚنثط ٠ايػع ٚبٌ ناْٛا ٜعؿك ٕٛازبٗاز يف
غب ٌٝاهللي ٜٚتٓاؾػ ٕٛيف غبٌ ايؿٗاز.٠
ٚنإ ْع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكطتِٗ يف َعاضى اٱغه ّ٬ا٭ٚىل َهسزاً حانهط ًا
ٚعْٛاً يكٗط ايهٓؿؼ ايؿهٗ١ٜٛي ٚبطظخهاً ز ٕٚاملٝهٌ إىل ايًهصاا ٚاشبًهٛز إىل
ايطاح١ي ٚظا هط ًا عهٔ ايػؿًهٚ ١ازبٗايه١ي إش إ صبه ٤ٞاٯٜه ١بكهٝػ ١اشباهاب
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .122
()2غٛض ٠ا٭عطاف .129
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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يًَُٓ٪ني زي ٌٝع ً ٢أًٖٝتِٗ يتًكٖ ٞصا اشبااب ٚغع ِٗٝيًتكٝس مبا ؾٝه٘ َهٔ
ايؿططي ٚتعًٝل ْع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪نيي بكٝس ايك ٚايتك.٣ٛ
َٓ َٔٚاؾع نثط ٠عسز امل٥٬ه ١ايٓاظيني يٓكط ٠ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٚاملَٓ٪ني تطغٝب املَٓ٪ني بايتكٝس مبا يف اٯ َٔ ١ٜايؿططي ٚتًهو
آ ١ٜإععاظ ١ٜيف ْكط ٠اهلل يًُػهًُني ٚإعهاْتِٗ عًه ٢إربهاش ايكه ٚايتكه٣ٛ
ًَه ١ضاغد ١يف ْؿٛغِٗ  ٖٛٚؾاٖس عً ٢إ اهلل عع  ٚهٌ ٜعاه ٞبها٭ٚؾ٢
ٚا٭مت َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚتٛنٝهس ْكههط املههَٓ٪نيي ٚايػًبهه ١عًه ٢ايهؿههاض عٓههس ض ههٛعِٗ إىل
املعطن١ي ؾهثط ٠عسز امل٥٬ه ١زي ٌٝعً ٢عع ِٝايٓكطٚ ٠املسز.
ايثآَْ :ٞع ط ٚايؿؿٌ ٚايؿعع عً ٢قًٛب املَٓ٪ني.
ايثايث :ضنا املَٓ٪ني عٔ اهلل عع  ٌ ٚيعع ِٝايٓكطٚ ٠اٱعاْ ١هلِ عً٢
ايهؿاض.
ايطابع :بٝإ املٓعي ١ايطؾٝع ١يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عٓس اهلل عع
 ٌ ٚبٓكطٚ ٙأتباع٘ ٚأْكاض ٙخبُػ ١آ٫ف َٔ امل٥٬ه.١
اشباَؼ :زٚاّ َٓاؾع املسز املًهٛتٞي إش تٓتٗه ٞايٛاقعه ١ايهص ٜٓهعٍ ؾٗٝها
امل٥٬ه١ي يف  ّٜٛأ ٚأٜاّ َعهسٚزااي ٚيههٔ املٓهاؾع املرتؾهخَ ١هٔ ْعٚهلها ٫
تٓتٗهه ٞإىل ٜهه ّٛايكٝاَهه١ي بههٌ ٖههَ ٞتعههسزٚ ٠تبعههث املػههًُني عًهه ٢ايك ه
ٚايتخٌُي ٚمتٓهع اشبهٛف ٚايؿهعع َهٔ اٱغهت ٤٬ٝعًه ٢قًهٛبِٗ عٓهسَا ٜبهث
اي هؿاض مسٜٓٚ َِٗٛؿط ٕٚا٭خباض ايص تؿٝس قطب ٖع َِٗٛعً ٢املػهًُني
ٚإٜصا ِٗ٥هلِ.
ٚقخٝذ إ ْكط ٠امل٥٬ه ١يف ٖص ٙاٯ ١ٜا٤ا خبكٛم إعاْ ١املَٓ٪ني
إشا ض ع ايهؿاض يًكتاٍ بعس  ّٜٛأحس إ ٫إٔ َٛنٛعٗا َٚا ٜرتتب عً ٘ٝأعِ
َٔ َٝسإ املعطن١ي ْ ٖٞٚكط ٚغٓ ١ُٝض ع بٗا ايٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘
ٚآي٘ ٚغًِ ٚامل َٕٛٓ٪إىل املس ١ٜٓاملٓٛض٠ي ٚنإٔ ؾٗٝا َٛاغا ٠هلِ إش مل ٜط عٛا
با٭غطٚ ٣ايػٓا َٔ ِ٥ايهؿاض بٌ ؾكسٚا أقخاباً هلهِ ؾهٗسا٤ي ؾط عهٛا إىل
املس ١ٜٓبٗص ٙاٯَ ١ٜع ْهٛم ايهؿاض ٚعسّ ض ٛعِٗ يًكتاٍي يٝه ٕٛامل٥٬ه١
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املصنٛض ٕٚيف ٖص ٙاٯَ ١ٜكاحبني يًَُٓ٪ني يف ض ٛعِٗ إىل املس١ٜٓي ٚتبهسأ
َطحً ١سٜس ٠يف حٝا ٠املػًُني تتعً ٢باسبطم عً ٢تعاٖس ايك ٚايتك٣ٛ
٭ُْٗا ٚاق َٔ ١ٝاهلعمي١ي  َٔٚأغطاض ايٓكط عً ٢ايهؿاض.
َٓ َٔٚهاؾع نثهط ٠امل٥٬هه ١اٱؾهاض ٠إىل إَههإ حههٛضِٖ يف أنثهط َهٔ
َٛنع َٚهإ ؾاملًو ايٛاحس ناف هلعمي ١ايهؿهاضي ؾعها٤ا اٯٜه ١باٱخبهاض
عٔ نثط ٠امل٥٬ه ١ايٓاظيني يٓكط ٠املَٓ٪ني مما ٜسٍ عً ٢ؾهٌ اهلل عع  ٌ ٚيف
ْكط املَٓ٪ني إشا ٚقع ايكتاٍ َع ايهؿاض يف أنثط َٔ َٛنع َٚهإ.

لاًىى ًصول املالئ"ح مفؼح

أخ ا اٯ ١ٜايهطمي ١عٔ املسز اٱهل ٞيًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ٚأق خاب٘ خبُػ ١آ٫ف َٔ امل٥٬ه١ي ٚؼبتٌُ ٖصا املسز ٖٛ ٚاً:
ا٭ْ :ٍٚع ٍٚامل٥٬ه ١زؾعٚ ١احس.٠
ايثاْ :ٞصب ٤ٞامل٥٬ه ١عً ٢عب ٛايتسضٜج.
ايثايهث :تعاقهب امل٥٬هه ١يف املعطنه١ي ؾٝهه٪ز ٟعهسز ٚؾهاط َهٔ امل٥٬ههه١
ٚظا٥ؿ٘ ٜٚكعس إىل ايػُا ٤يٓٝعٍ ؾاط آخط َِٓٗ َع عهسّ  ٚهٛز ؾهرت ٠بهني
قعٛز ا٭ٍٚي ْٚع ٍٚايثهاَْٚ ٞباؾهطت٘ يًكتهاٍي ٚبعهث ايؿهعع ٚاشبهٛف يف
قًٛب ايهؿاض.
ايطابههعْ :ههع ٍٚامل٥٬ههه ١زؾعههٚ ١احههس ٠إ ٫إ َػههازضتِٗ ملٝههسإ املعطنهه١
ٚا٭ضم عً ٢زؾعاا.
اشبههاَؼْ :ههع ٍٚامل٥٬ههه ١بػههبب َٚكههساض حا هه ١املههَٓ٪ني هلههِي ؾهًُهها
إؾتسا حا  ١املَٓ٪ني إظزاز عسز امل٥٬ه ١ايٓا ظيني يٓكهطتِٗ إىل إٔ ٜكهٌ
عسزِٖ

ػ ١آ٫ف ًَو.

ٚايكخٝذ ٖ ٛا٭:ٙٛ ٚ َٔ ٍٚ
ا٭ :ٍٚإٕ اهلل عع ٜ ٌ ٚعا ٞبا٭ٚؾٚ ٢ا٭متي ٚإ ْع ٍٚامل٥٬ه ١زؾعه١
ٚاحس ٠يٓكط ٠املَٓ٪ني ٖ ٛا٭ٚؾٚ ٢ا٭حػٔ يف ايٓكطٚ ٠اٱعاْ.١
ايثاْ :ٞمحٌ ايه ّ٬عً ٢ظاٖطٙي ٚايعاٖط ْٖ ٛعٚهلِ َطٚ ٠احس.٠
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ايثايههث :إْهه٘ املتبههازض إىل ا٭شٖههإ َههٔ خهه ٍ٬ايًؿههغ َٚؿَٗٛهه٘ عٓههس
ايػاَعنيي ْ ٖٛٚع ٍٚامل٥٬ه ١زؾعٚ ١احس٠ي إَ ٫ع ايكطٚ ١ٜٓا٭َاض ٠ايص تسٍ
عً ٢اشب٬في َ ٖٞٚعس ١َٚيف املكاّ.
ايطابع :حا  ١املَٓ٪ني يف بسا ١ٜاملعطن ١إىل ايٓكط ٠أنثط َٔ حا تِٗ هلا
ؾُٝا بعهسي يهصا ؾهإ املهس ز املًههٛتٜ ٞتكهـ خبكٛقهٖٚ ١ٝه ٞصبٝه ٙ٪يف أٍٚ
املعطنٚ ١عسّ حا ت٘ يكاع َػاؾٚ ١ذبٌُ ٚعثا ٤ايػؿط ٚعٓا ٤محهٌ املهٕٚ٪
ٚايعس٠ي ؾٝتكـ ا ملسز ايصٜ ٟأت َٔ ٞايكباٚ ٌ٥املسٕ بأَٛض:
ا٭ٜ :ٍٚكٌ املسز َتأخطاً ظَاْاً عٔ بسا ١ٜاملعطن.١
ايثاْ :ٞؼبتاج املسز ؾرت َٔ ٠ايطاح ١قبٌ إٔ ٜسخٌ املعطن.١
ايثايث :قس تٓتٗ ٞاملعطنٚ ١املسز مل ٜكٌ بعس.
ايطابعٜ :ؿطم املسز ايصٜ ٟأت َٔ ٞايٓاؽ أحٝاْاً ؾط ٚاً يف حاٍ ذبكٝل
ايؿٛظ ٚايٓكطي ٚيف حاٍ اهلعمي.١
اشباَؼ :ضمبا ٜؿرتى املسز يف غًب َٔ ٜأت ٞيٓكطت٘.
ايػازؽ٬َ ٫ :ظَ ١بني صب ٤ٞاملسز ٚبني حك ٍٛايٓكهط ٚايػًبه ١عًه٢
ا٭عسا ٤ؾكهس ٜهأت ٞاملهسزي ٜٚهسخٌ املعطنهٚ ١يهٓه٘ ٜ ٫ػهتاٝع ذبكٝهل ايٓكهط
ٚايػًب ١عً ٢ا٭عسا.٤
ايػابعٜٓ ٫ :خكط املسز ايصٜ ٟأت َٔ ٞايٓاؽ باطف ٚاحهس يف ايكتهاٍي
ؾكس ٜأت ٞيًاطف اٯخط َسز أٜهاً ٜٚػاِٖ يف ذبسٜس غري املعطنْٚ ١تا٥عٗا.
ايثأَ :عسّ نؿا ١ٜاملسز أحٝاْاً.
اَا بايٓػب ١يٮ ٍٚأع ٙ٬ؾإ املسز َٔ امل٥٬هٜ ٫ ١تأخط عٔ بسا ١ٜاملعطن١

ٚتسٍ عً ٘ٝاٯ ١ٜيكٛي٘ تعاىل ر ًَّأْرٌُوُُْ ِِْٓ فٌَْسِىُِْ ىَزَا ُّّْذِدْوُُْ سَثُّىُُْد ()1ي ؾًٝؼ
َٔ ؾرت ٠بني صب ٤ٞايهؿاض ٚبني ْع ٍٚامل٥٬ه ١ؾؿ ٞاٯ ١ٜبؿاض ٠إنهاؾٖٚ ١ٝهٞ
تًك ٞامل٥٬ه ١يًهؿاض حاٍ صبٚ ِٗ٦ٝعٛزتِٗ يًكتاٍ بايهطب ٚبعث أغهباب
ايؿعع ٚاشبٛف يف ْؿٛغِٗ.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .125
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ٚأَا ايثاْ ٞؾ ٬ؼبتاج املسز املًهٛت ٞإىل قػط َٔ ايطاح ١قبٌ بس ٤املعطن١
 ٫ٚأثٓاٖ٤اي ؾخاملا ٜٓعيٜ ٕٛباؾط ٕٚايكتاٍي ٚمل ٜأاِ امل٥٬ه ١ٱعاْ ١املػًُني
ؾخػبي بٌ اٚ٤ا يتخكٝل ايٓكط ٚايػًب ١عً ٢ايهؿاض.
ٚنإٔ اٯ ١ٜتتهُٔ تعٝني ايٛظا٥ـ اٱمياْ ٖٞٚ ١ٝتكٝس املػًُني بهآزاب
ايك ٚغٓٔ ايتك٣ٛي أَا امل٥٬ه ١ؾاِْٗ ٜػاُٖ ٕٛيف ايكتاٍ َع املَٓ٪ني مبها
ؽبؿـ عِٓٗي ٚؼبكل أغباب ايٓكط ٚايػًب ١عً ٢ا٭عسا.٤
ْعِ قس ٜسخٌ املسز َٔ ايٓاؽ املعطن ١حاٍ ٚقٛي٘ إىل َٛنعٗا ٚيهٔ
ٖصا ايؿطز ْازض ٚي٘ آثاض ناض ٠عً ٢املسزي ٚقس ٪ٜز ٟعسّ حك ٍٛاٱْػعاّ
بني ازبٝؿنيي ٚؾٛاا ؾطمي ٚحكه ٍٛخػها٥ط بػهبب عهسّ  ٚهٛز خاهط
َطنعٜ ١ٜعطف بٗا نٌ ؾطز  ٚطف عًُ٘ ٚٚظٝؿت٘ إ ٫امل٥٬ه ١ؾاِْٗ ٜسخًٕٛ
املعطن ١خباط مساَ ١ٜٚعً ١َٛعٓسِٖي َع تٓػٝل تاّ َهع عُهٌ املهَٓ٪ني يف
َٝسإ املعطن.١
ؾإ ق ٌٝإٕ املَٓ٪ني مل ػبًػٛا َع امل٥٬ههٜٚ ١تؿكهٛا َعٗهِ عًه ٢خاهط
طبكٛقهٚ ١ازبهٛاب إ ايتٓػهٝل يف َٝههسإ املعطنه ١ؼبكهٌ بتٝ ٛه٘ امل٥٬ههه١
ٜٚهؿ ٞعًِ املَٓ٪ني اٱياي ٞحبهٛضِٖ َٚؿاضنتِٗ يف املعطن.١
ٚأَهها ايثايههث ؾههإ اٯٜهه ١ايهطميهه ١تبعههث ايػههه ١ٓٝيف ْؿههٛؽ املػههًُني
خبكٛم أٚإ ٚظَإ صب ٤ٞامل٥٬ه ١يًٓكطٚ ٠ايع ٖٛٚ ٕٛبسا ١ٜاملعطنه ١بهٌ
ٚقبٌ ٚقٛعٗا ٭ٕ ٖص ٙاٯ ١ٜرب عٔ ْهع ٍٚامل٥٬هه١ي يٓكهط ٠املهَٓ٪ني حاملها

ٜأت ٞايهؿاضي ؾًِ تكٌ اٯٜٚ" ١ٜكاتًٛنِ َٔ ؾٛضِٖ ٖصا" بٌ قايها رًََّأأْرٌُوُُْ

ِِْٓ فٌَْسِىُِْ ىَأزَاد ٚؾ ٘ٝضمح ١إنهاؾ ١ٝيًُػهًُنيي ٚزعه ٠ٛيعهسّ اشبهٛف أٚ
ايؿعع َٔ ايهؿاض ؾًٝؼ َٔ ٝـ تعطم شبػا٥ط نبري ٠يف املعطن ١ؼبب عٛز٠
ايعس ٚإىل ايكتاٍ إ ٫املَٓ٪نيي إش عًتِٗ ٖص ٙاٯٜ ١ٜطغبه ٕٛبعهٛز ٠ايهؿهاض
يًكتاٍ ن ٞؼبكٌ ايباـ املًهٛت ٞبِٗي ٜٚتخكل ايٓكط ايتاّ يًَُٓ٪ني ؾبعس
اهلِ بايؿؿٌ َ ٔ ا٥ؿتني َٔ املَٓ٪ني يف بساَ ١ٜعطن ١أحهسي ٚبعهس اشبػها٥ط
ايؿازح ١ايص تعطم هلها املػهًُ ٕٛؾهاِْٗ قهاضٚا يف ايٝه ّٛايتهايٜ ٞتٛقهٕٛ
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يعٛز ٠ايهؿاض يًُعطن ٫ ١يٲْتكاّ ٚأخص ايثأض َِٓٗي بٌ ملا ا ٤يف ٖص ٙاٯ١ٜ
َٔ ايبؿاضٚ ٠ايٛعس اٱهل ٞايهط ِٜبٓهع ٍٚعهسز ععهَ ِٝهٔ امل٥٬هه ١يٓكهط٠
املَٓ٪ني.
ٚأَهها بايٓػههب ١يٮَههط ايطابههع ؾههإ امل٥٬ههه ١مل ٚيههٔ ٜؿطنههٛا ؾههط ٚاً يف
َٛنٛع ْعٚهلِ َسزاً ٚعْٛاً يًَُٓ٪نيي بٌ ِٖ ٓٛز َاٝع ٕٛهلل عع  ٚهٌ

ؾإ قًا إ اٯ ١ٜشاتٗا تتهُٔ ايؿطط يكٛي٘ تعهاىل ر ًَإِْْ رَصْأجِشًُا ًَرَزَّمُأٌاد
ٚازبٛاب َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ٖ :ٍٚصا ايؿطط َٔ عٓس اهلل ٚيٝؼ َٔ امل٥٬ه.١

ايثاْ :ٞامل٥٬هٛٓ ١ز هلل عع ٜ ٌ ٚؿعًَ ٕٛا ٜأَطِٖ ب٘ي ٚيٝؼ هلِ إٔ
ٜؿرت ٛا ؾط اً يف ايكتاٍ.
ايثايث :يٝؼ َٔ َعاًَٚ ١ق٬ا بني امل٥٬ههٚ ١املهَٓ٪نيي ؾا٭قهٌ ٖهٛ
ْع ٍٚامل٥٬ه ١بايٛح ٞإىل ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغهًِي  ٚها٤ا
ٖص ٙاٯ  ١ٜيتعٝني ٚظٝؿ ١امل٥٬ه ٖٞٚ ١املسز ٚاٱعاْٚ ١ايٓكط.٠
ايطابع:

ا ٤ؾطط ايك ٚايتك ٣ٛيف اٯ ١ٜيٝهَ ٕٛكسَ ١جمله ٤ٞامل٥٬هه١

ْاقط.ٜٔ
اشباَؼَ :ا ٚضز يف اٯَ ١ٜهٔ ايؿهطط خهري ضبهضي ٚؾٝه٘ ْؿهع يًكهخاب١
ٚا٭ ٝاٍ املتعاقب َٔ ١املػًُني.
ٚتسٍ اٯ ١ٜعً ٢إبتسا ٤حاٍ َباضن ١يف ت أضٜذ املًٌ ٚايٓخٌ تتُثٌ بإْؿطاز
املػًُني باٱغتػٓا ٤عٔ غريِٖ َٔ ايٓاؽ خبكهٛم املهسز ٚايٓكهط٠ي َٚهٔ
تٓكط ٙامل٥٬ه ٫ ١ؼبتاج املسز َٔ ايٓاؽي ْعِ َٔ ٜأتَ ٞسزاً ٚعْٛاً يًُػًُني
ٜٚعريِٖ ايػ٬ح ٚاملٜٓ ٕٚ٪ؿع ْؿػ٘ يف ايساضٜٔي ٜٚسض ٤عٓٗا ايعصاب ا٭يِٝ
إٕ ؾا ٤اهلل.
ٜٚتع ًههٖ ٢ههصا اٱغههتػٓا ٤بعههسّ إقههاب ١امل ه َٓ٪ني باشبٝبههٚ ١اٱْهػههاض َههٔ
إغبص اٍ ضأؽ ايٓؿام عبس اهلل بٔ أب ٞبٓخ ٛثًث ٝـ املػًُنيي ٚؾ ٘ٝأَاض٠
عًهه ٢إ ايههٓيب ضبُههساً قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚغههًِ ٜعًههِ بٓههع ٍٚامل٥٬هههَ ١ههسز ًا
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ٚيًُههَٓ٪ني يف َعطنهه ١أحههسي َٚهها بعههسٖا نُهها ْعيههٛا يف َعطنهه ١أحههس يٓكههط٠
املَٓ٪ني.
باٱناؾ ١إىل حكٝك ٖٞٚ ١ي ٛبك ٢املٓاؾكَ ٕٛع املَٓ٪ني يف َعطنه ١أحهس
٭ظٗطٚا ايؿعع ٚاشبهٛف ٚؾهطٚا أَهاّ ايعهسٚي ٚنهاْٛا غهبب ًا ٱْهػهاض هٝـ
املػًُني ٚإقابت٘ بايؿعع ٚاشبٛفي باٱنهاؾ ١إىل ربًؿٗهِ عُها ٚضز يف ٖهصٙ
اٯ َٔ ١ٜايؿططي إش إٔ املٓاؾكني ٜ ٫كسض ٕٚعًه ٢ايتخًه  ٞبايكه ٚايتكه٣ٛ
ُٖٚا ؾط إ يٓع ٍٚامل٥٬ه١ي ؾهإ ض ٛع املٓاؾكني ٚإْػخابِٗ قبٌ َعطنه١
أحس َكسَٚ ١ت ١٦ ٛيٓع ٍٚامل٥٬ه ١بايٓكط ٚايػًب ١عً ٢ايهؿاض.
ٚأَا اشباَؼ ؾإ امل٥٬هٜ ٫ ١ؿاضن ٕٛايػٓاِ٥ي ٜ ٫ٚأخص َٔ ٕٚغًب
ايهؿاض ؾ٦ٝاً بٌ ٜرتن ْ٘ٛيًَُٓ٪ني يٝه ٕٛيف ْعٚهلِ يًٓكطَٛ ٠عع ١يًُػًُني
ٚايٓاؽ يٝعاًيٚإضؾاز ٯزاب ٚغٓٔ املسزي ٚايرتؾع عٔ غًب ايصٜ ٟأتٕٛ
يٓكهطت٘ ٚإعاْتهه٘ي ٜٚؿههعط املػهًُ ٕٛبايثكههٚ ١اياُأْٓٝهه ١يًُهسز املًهههٛت ٞؾهه٬
ؽباؾ ٕٛايػ ١ًٝأ ٚايػسض أ ٚاشبٝاْ١ي  َٔ ٖٛٚأغطاض إميإ املػهًُني بامل٥٬هه١

قههاٍ تعههاىل رآَِ أَٓ اٌشَّعُأأٌيُ ثَِّأأب أُٔ أضِيَ إٌَِْْ أوِ ِِ أْٓ سَثِّ أوِ ًَاٌُّْؤِِْنُأأٌَْ وُ أًٌّ آَِ أَٓ ثِبٌٍَّ أوِ
ًََِالَئِىَزِوِ ًَوُزُجِوِ ًَسُعٍُِوِ د(.)1

ٜٚؿٝس ازبُع بني اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬اٯ ١ٜضبٌ ايبخهث املٓهاؾع ايعًُٝه ١ٱميهإ
املػًُني بامل٥٬هٚ ١إقطاضِٖ خبًكِٗ ايععٚ ِٝاِْٗ عباز هلل ٜػهٓ ٕٛايػُا٤
بإ  ٫ؽباف املػًُ َِٗٓ ٕٛعٓس ْعٚهلِ ؾِٗ ٜ ٫عتس ٕٚعً ٢املػًُنيي ٫ٚ
ٜأخص ٕٚ٭ْؿػهِٗ ؾهً ٦ٝا َهٔ ايػهًبي بهٌ ٜكَٛه ٕٛبهايباـ بايهؿهاض ٚتهطى
غًبِٗ يًَُٓ٪ني.
ٚأَا بايٓػب ١يٮَط ايػازؽ ؾٓٝؿطز املهسز املًههٛت ٞبامل٬ظَه ١بٓٝه٘ ٚبهني
ذبكٝل ايػًبٚ ١ايٓكط يًَُٓ٪ني ايصْ ٜٔعيٛا يٓكطتِٗي ٚتًو آ َٔ ١ٜؾهٌ اهلل
عع ٚ ٌ ٚعع ِٝقسضت٘ي ٚبسٜع خًك٘ي ؾًِ ٜعًِ أحس إٔ ٖصا اشبًل ايععِٝ
ته ٕٛيه٘ ٚظٝؿه ١اض٥ه ١يف ا٭ضم بهايٓع ٍٚإيٗٝها يٓكهط ٠املػهًُنيي ٚعهسّ
()1غٛض ٠ايبكط.285 ٠
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ايط ٛع إ ٫بعس ذبكٝل ايػًب ١عً ٢ا٭عهسا٤ي ؾعها ٤إميهإ املػهًُني بامل٥٬هه١
ي:ٙٛ ٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ َكسَ ١يٲقطاض بٓعٚهلِ.
ايثاْ :ٞايتػً ِٝبٓكط امل٥٬هٚ ١إزضاى حكٝك ٖٞٚ ١إ ايٓكط عً ٢ايهؿاض
مل ؼبكٌ إ ٫باٱميإ بامل٥٬ه ١ندًل هللي َ َٔ ٖٛٚكازٜل ٚأؾطاز ايتك٣ٛ
ايص ا٤ا يف اٯ ١ٜؾط اً يٓع ٍٚامل٥٬ه.١
ايثايههث :إ ايههصْ ٜٔعيههٛا يًٓكههطٖ ٠ههِ َ٥٬هههٚ ١يههٝؼ َههٔ ازبههٔ ٚعههامل
ا٭ضٚاح ؾً ٛمل تٓعٍ ٖص ٙاٯ ١ٜيهثهطا ا٭قهٛاٍ يف ايهص ٜٔضآٖهِ املػهًُٕٛ
ٜكهاتً ٕٛايهؿههاضي ٜٚتًههبؼ بعهههِٗ بٗ٦ٝههٚ ١ظ ٟبعههض املههَٓ٪نيي ؾههإش تٓعههسّ
امل٬ظَ ١بني املسز َٔ ايٓاؽ ٚبني ايٓكطي ؾإ املسز املًههٛت ٞػبًهب ايٓكهط
ٚايػًبٚ ١إٕ نإ املهسز ًَهه ًا ٚاحهساًي ؾُها إ ْعيها ٖهص ٙاٯٜه ١حته ٢أٜكهٔ
املػًُ ٕٛبتخكٝل ايٓكط ٚايػًب١ي ٚأزضنٛا أِْٗ يف َهأَٔ ٚغهَ ١َ٬هٔ نٝهس
َٚهط ا٭عسا.٤
أَا ايػابع ؾإ املسز يف َعطنه ١بهسض ٚأحهس نهإ إىل هطف ٚاحهس ٖٚهِ
املػًُٕٛي ؾًِ ٜأاِ يًهؿاض َسزي ٚإ اَ ِٖ٤سز ؾاْ٘ ٜ ٫ػتاٝع املٛا ٗ١
ٚايك يف َٝسإ املعطنٚ ١ته ٕٛعاقبت٘ اشبع.ٟ
ٚقس ٜه ٕٛاملسز غبباً يًكًذ ٚٚقـ ايكتاٍ ٚعكس اهلسْ ١غٛا ٤ها ٤إىل
طف ٚاحس أ ٚإىل طؾنيي أَا املسز َٔ امل٥٬ه ١ؾاْه٘ ٜهأت ٞيًكتهاٍي ٚعهسّ
املٗازْ َٔ ١ايهؿاضي إش إٔ ا٭َهط اٱهله ٞيًُ٥٬ههٖ ١ه ٛايكتهاٍ ي قهاٍ تعهاىل

ر فَبضْشِثٌُا فٌَْقَ األَفْنَبقِ ًَاضْشِثٌُا ِِنْيُُْ وًَُّ ثَنَبٍْد (.)1

ٚؾ ٘ٝإْصاض ٚٚعٝس يًهؿاض ٚزي ٌٝمسا ٟٚعًه ٢إقهطاضِٖ عًه ٢ايكتهاٍ
ٚضباضب ١ايٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ ٚاملػهًُنيي ٚإغهتخكاقِٗ
ايعههصاب بايكتههٌ عًهه ٢أٜههس ٟامل٥٬ههه١ي ٚتًكهه ٞاهلعميهه ١ايٓهههطاٚ ٤اشبههعٟ
ٚايؿهٝخ ١بني ايٓاؽي ؾًٝؼ َٔ ا٥ؿٚ ١أَه ١تعط نها يًٗعميه ١عًه ٢أٜهسٟ
()1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .12
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امل٥٬ه ١إ ٫ايهؿاض ايص ٜٔحهاضبٛا ايهٓيب ضبُهس ًا قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚآيه٘ ٚغهًِ
ٚاملَٓ٪نيي ٚأ ٟخع ٟأنه َهٔ اشبهع ٟبتًكه ٞاهلعميه ١عًه ٢أٜهس ٟامل٥٬هه١
ٚايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملَٓ٪نيي يصا ناْا َعاضى اٱغّ٬
ا٭ٚىل قاعههاً يههسابط ايهؿههط يف عُهه ّ ٛازبعٜههطٚ ٠اسبعههاظ إىل ٜهه ّٛايكٝاَهه١ي
ٚإعبػاضاً ملؿاٖ ِٝايه٬ي ١عً ٢عب ٛزؾع ٞؾُٗٝاي ٚعً ٢عب ٛتسضػب ٞيف بكاع
ا٭ضم ا٭خط ٣نُا دبًا بعض ايؿٛاٖس بايؿتٛحاا اٱغ.١َٝ٬

لاًىى إشسالح ًصول املالئ"ح

يكههس نههإ ْههع ٍٚامل٥٬ههه ١يٓكههط ٠املػههًُني إؾههطاق ١مساٜٚهه ١أ ًهها عًهه٢
ا٭ضمي ٚمش ػاً سٜس ٠تبعث نٝا ٤اٱميإ يف ايٓؿهٛؽ ٚتػهاِٖ يف إقه٬ح
اجملتُعاا ٚتٗصٜب ايعازاا ٚايػٓٔ ا٭خ٬ق١ٝي إىل اْب ايٛظا٥ـ اٯْ ١ٝايص
ْعٍ َٔ أ ًٗا امل٥٬ه ١يف ْكط املَٓ٪ني ٚزض ٤ؾط ايهؿاض ٚايعاملنيي ٚاي.ّٛٝ
ٚإش ٜكعس اٱْػإ إىل عامل ايػُا ٤ؾاْ٘ ؼبتاج ؾٗٛضاً يكاع املػهاؾاا
ٚايٛق ٍٛإىل ا٭ؾ٬ى ايكطٜب َٔ ١ا٭ضم َع غطع ١املطنباا ايص ٜتدصٖاي
ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢اٱععاظ ٚعع ِٝايكسض ٠اٱهل ١ٝيف غطعْ ١ع ٍٚامل٥٬ه ١إىل
ا٭ضم يٓكط ٠املَٓ٪ني با ٞاملػاؾَ ١ا بني ايػُاٚ ٤ا٭ضم ٚنأْ٘ يٝؼ مثه١
بعس َٚػاؾ ١بُٗٓٝاي ؾإ ق ٌٝإٕ َٛنٛع قعٛز اٱْػإ باملطنباا ايؿها١ٝ٥
أَط حػ ٞظاٖطي  ٚاْ ٤تٝع ١اٱضتكا ٤يف ايعًّٛي أَا ْع ٍٚامل٥٬هه ١ؾًهٝؼ
َٔ أثط حػٜ ٞسٍ عًٚ ٘ٝازبٛاب َٔ :ٙٛ ٚ
ا٭ :ٍٚإ املععع ٠عً ٢قػُني:
ا٭ :ٍٚاملععع ٠ايعكً.١ٝ
ايثاْ :ٞاملععع ٠اسبػ.١ٝ
ٚا٭ٚىل أعً ٢ضتبٚ ١أععِ أثطاً َٔ ايثاْ١ٝي َٚععع ٠ايكطإٓ عكً.١ٝ
ايثاَْ :ٞعععْ ٠ع ٍٚامل٥٬هٚ ١عسّ إباا ِٗ٥عٔ أٚإ َعطن ١بسض ٚأحس
عكً ١ٝحػ.١ٝ
ايثايهههث :يكهههس أزضى املػهههًُٚ ٕٛأعهههساْ ِٖ٩هههع ٍٚامل٥٬ههههْٚ ١كهههطتِٗ
يًَُٓ٪نيي ٚؾعطٚا بٛ ٛزِٖ َٚا هلِ َٔ ا٭ثط يف غري املعطن.١
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ايطابههع :هها٤ا ْتهها٥ج َعههاضى اٱغهه ّ٬ا٭ٚىل ٚإْتكههاض املػههًُني ؾٗٝهها
ؾاٖساً عًْ ٢ع ٍٚامل٥٬ه ١بًخاظ قً ١عسز ٚعس ٠املػًُنيي ٚنثط ٠عسز ٚعس٠
ايهاؾط.ٜٔ
اشباَؼ :يكس ثبا بايعكٌ ٚاي ٛسإ ٚاسبؼ إ ايكطإٓ نتاب ْاظٍ َٔ
عٓس اهلل عع ٚ ٌ ٚاْ٘ حلي مما ٜسٍ عً ٢قسم ٚقخَ ١ا ؾٝه٘ َهٔ اٯٜهاا
ٚاملهاَني ايكسغ١ٝي ٭ٕ قسم ايههٌ ٜهسٍ عًه ٢قهس م ا٭ هعاٖٚ ٤هَ ٛهٔ
أغطاض تكػ ِٝايكطإٓ إىل غٛضي ٚايػٛض إىل آٜاا.
يكس ْعٍ امل٥٬ه ١إىل ا٭ضم يٝهْٛٛا ظٗرياً يًٓيب ضبُس قهً ٢اهلل عًٝه٘
ٚآي٘ ٚغًِ يف زعٛت٘ ٚزؾاع٘ ٚاملَٓ٪ني عٔ اٱغٚ ّ٬يسع ٠ٛايٓاؽ يٲغّ٬ي
ؾُٔ مل  َٔ٪ٜبٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل عع  ٌ ٚاْ ٤ع ٍٚامل٥٬ه ١تٛنٝس ًا
يٓع ٍٚايكطإٓ ٚحع ١إناؾ١ٝي ؾٗصا ايٓع ٍٚياـ ضبضي ْٚعُ ١زاٚ ١ُ٥خهري
َتكٌ ػبصب ايٓاؽ إىل َػايو اٱميإي ٚغبٌ اهلساٚ ١ٜايطؾاز.
ٚي ٛمل ٜأا ايهؿاض يًٗع ّٛعً ٢املػًُني يف ثػٛضِٖ َٚكطِٖ ايٛحٝس
 ٖٛٚاملس ١ٜٓاملٓٛض٠ي ؾٌٗ ٜٓعٍ امل٥٬ه١ي ازبٛاب إ اهلل عع ٚ ٌ ٚاغع نطِٜ
ٚإ طٜل ْع ٍٚامل٥٬ه ١إىل ا٭ضم غري َٓكاعي ٚاسبههِ تهابع يًُٛنهٛع
ؾُع عسّ صب ٤ٞايهؿاض يًتعسٜٓ ٟتؿَٛ ٞنٛع ايٓكط ٠ايػُا ١ٜٚيف ايكتاٍ.
يكس قاع آ٫ف َٔ ايهؿاض عبٛ

ػُا ١٥نَ ًٛٝهرتاً َهٔ َهه ١إىل املسٜٓه١

يكتٌ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملَٓ٪ني ٚٚأز اٱغّ٬ي ٜٚهسٍ
ٖصا ايكاع عً ٢أَٛض:
ا٭ :ٍٚزقههه ١ايتٓعههه ِٝيف هههٝـ ايهؿهههاض ٚاٱضتكههها ٤يف ؾههه ٕٚ٪ايكتهههاٍ
ٚاٱغتعساز ي٘.
ايثاْ :ٞإ ايك ّٛيٝػٛا عًه ٢اًٖٝه ١تاَه١ي بهٌ نهاْٛا ٜعًُه ٕٛمبٓٗعٝه١
ٚرباٝطي ٚتتعًل قؿ ١ازباًٖ ١ٝبإختٝاضِٖ عباز ٠ا٭ٚثإ ٚإقهطاضِٖ عًه٢
ازبخٛز بايٓب.٠ٛ
ايثايثٜ َٔ :كاع ٖص ٙاملػاؾ ١اياٜ ٫ ١ًٜٛتػاَذ يف ذبكٝهل ايػاٜه ١ايهص
ا َٔ ٤أ ًٗاي إش إ ايعٓهاٚ ٤ايتعهب اٱنهايف ػبعهٌ ازبُاعهٜ ١تٓها  ٕٛيف
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ذبكٝل ايػا ١ٜايص اٚ٤ا َٔ أ ًٗا ٚإ ناْها خبٝثهٚ ١نهاض٠ي ؾعهاْ ٤هعٍٚ
امل٥٬ه ١ملٓع ايهؿاض َٔ املٓا ا ٠يف ايبا ٌ ٚذبكٝل ايػا ٜاا ايص قاعٛا تًهو
املػاؾاا ٚذبًُٛا املؿام ٚأْؿكٛا ا٭َٛاٍ َٔ أ ًٗا يٝصٖب عًُهِٗ ٖبها٤ي
ٚإْؿاقِٗ أزضاج ايطٜاحي  َٔ ٖٛٚإؾطاقاا ْع ٍٚامل٥٬ه ١بإٔ ٜبتً ٢ايهؿهاض
بٓكل ا٭َٛاٍي ٜٚكاب ٕٛحباٍ ايٝأؽ ٚايكٓٛط ٚايععع عٔ بًٛؽ َا ٜكبٕٛ
إي َٔ ٘ٝايعًِ ٚازبٛض ٚايتعس.ٟ
يكس أًٖ و اهلل عع  ٌ ٚآٍ ؾطعه ٕٛعٓهسَا أضازٚا عبهٛض ايبخهط يًخهام
مبٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬ق َ٘ٛبإٔ أغطقٛا يٝعاًي ٚظحـ نؿاض قطٜـ يًخهام
بايٓيب ضبُس قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚغهًِ ؾهاْها املٛا ٗه ١بٝهِٓٗ ٚبهني املػهًُني
ايص ٜٔأظٗطٚا أمسَ ٢عاْ ٞاٱميإ ٚايتكٝس بػٓٔ ازبٗاز يف غب ٌٝاهلل ؾسٜس٠
ؾٓ عٍ امل٥٬هَ ١سزاً ٚعْٛاً يًَُٓ٪نيي يريٚا ؾطاض ٬ٖٚى ايهؿاض أَاَِٗ نُا يف
بق إغطا ٌٝ٥بكٛي٘ تعاىل ر ًَأَغْشَلْنَب آيَ فِشْفٌََْْ ًَأَْٔزُُْ رَنؾُأشًَُْد ()1ي ٚيٝتعً٢
ؾهط املػًُني عًٖ ٢ص ٙايٓعُ ١ايعع ١ُٝباٱيتعاّ بأحهاّ ايك ٚايتكه٣ٛي
ٚاٱَتثاٍ يٮٚاَط اٱهلٚ ١ٝإ تٓاب َا ْٗ ٢اهلل عع  ٌ ٚعٓ٘.
ؾعاْ ٤ع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املػًُني يف َعطن ١بسض ٚأحس يتعٗط َٓاؾع٘ يف
أقههٛاٍ ٚأؾعههاٍ املػههًُني إىل ٜهه ّٛايكٝاَهه١ي ٚتههه ٕٛيهه٘ َٛنههٛع ١ٝيف تثبٝهها
َؿاٖ ِٝاٱميإ يف ا٭ضمي  ٚصب ايٓاؽ يٲغٚ ّ٬ظ ط ايهؿاض ٚايعاملني
عٔ ايتعس ٟعً ٢اٱغٚ ّ٬املػًُني.
ٚيٝؼ َهٔ أَه ١قًًٝهٚ ١ا ٗها أعهسا ٶ ٤أنثهط عهسز ًا ٚقهَ ٠ٛهٔ املٗها طٜٔ
ٚا٭ْكاض ايص ٜٔآَٓٛا بطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚاتبعه ٚ ٙٛاٖهسٚا
ذبا يٛا٘٥ي مما ٜعق إ املسز املًهٛت ٞنإ حا ٚ ١نطٚض ٠يٓكط ٠املػًُني
َٚا نإ هلِ إٔ ٪ٜزٚا ايعبازاا ٚإ ٜبكٛا أحٝاٚ ٤إ ػبعًٛا َباز ٨اٱغّ٬
تطن ١يصضاضٚ ِٜٗا٭ ٝاٍ اي٬حك َٔ ١املػًُني يْ ٫ٛع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكطتِٗي
ٚزض ٤ؾطٚض ايهؿاض ٚقتٌ ؾاط َِٓٗ.
()1غٛض ٠ايبكط.50 ٠
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ؾًٝؼ َهٔ َػهًِ أَ ٚػهًُٚ ١إىل ٜه ّٛايكٝاَه ١إٚ ٫تؿهًُ٘ ضؾهخَ ١هٔ
ضؾخاا ْع ٍٚامل٥٬ه ّٜٛ ١بسض ٚأحسي ٚتعٗط بطناتٗا يف عبازات٘ ٚأزا ٘٥هلا
يف أ َٔ ٚغٚ ١َ٬عاؾ١ٝي ؾإشا نإ ايهؿاض حؿسٚا ازبٛٝف ايععٚ ١ُٝقاعهٛا
تًو املػاؾاا اياٚ ١ًٜٛا٭ضان ٞايهٛعط ٠بهني َههٚ ١املسٜٓه ١عًه ٢ايهسٚاب
ٚغرياً عً ٢ا٭قساّ يكتاٍ املػًُني َٔ غري غبب ٘ٝ ٚي ؾهٝـ ٜه ٕٛحاٍ
ايهؿاض عٓس ايثٛض ٠ايكٓاعٚ ١ٝإبتهاض ا٭غًخ ١ايؿتان.١
ؾعههاْ ٤ههع ٍٚا مل٥٬ههه ١يتثبٝهها ْٚؿههط اٱغهه ّ٬يف بكههاع ا٭ضمي  ٚعههٌ
اٱميههإ َػههتكطاً يف ايٓؿههٛؽ غههري َتعيههعٍي ٚقههريٚض ٠املػههًُني أَههَ ١تخههس٠
َتآخ ١ٝذبػٔ ايتٛنٌ عً ٢اهللي ٚتتكٝس بآزاب ايك ٚايتكٚ ٣ٛدباٖس يعٜاز٠
أَكههاض املػههًُني َٚهههاعؿتٗا بايؿتٛحههاا ٚاملٛععهه ١اسبػههٓٚ ١إربههاش ْههعٍٚ
امل٥٬ه ٚ ١ضؾخات٘ ٚآثاض ٙاملباضنٚ ١غ ١ًٝيسع ٠ٛايٓاؽ يٲغّ٬ي َٓٚعِٗ َٔ
ايتعس ٟعً ٢ثػٛض املػًُني ايص ٜٔأقبخٛا  ٫ؽبؿ ٕٛنٝس َٚهط ايهؿاض ٭ٕ
املسز اٱهل ٞقطٜب َٔ املَٓ٪ني.
 ٚا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜيت٪نهس إؾهطاقاا ْهع ٍٚامل٥٬هه١ي ٚتبعهث يف ْؿهٛؽ
املػًُني ايؿدط ٚايعع ٚذبثِٗ عً ٢ايتكٝس بػٓٔ ايك ٚأحههاّ اشبؿهَ ١ٝهٔ
اهلل عع .ٌ ٚ
 َٔٚإععاظ اٯ ١ٜاْٗا قسَا ايؿطط ٚاٱضؾاز ٚأغباب اهلسا ١ٜبكٛيه٘

تعاىل رثٍَََ إِْْ رَصْجِشًُا ًَرَزَّمٌُاد يٝه ٕٛايك ٚايتك ٣ٛغ٬حاً بٝس املػًُني

إىل  ّٜٛايكٝاَٜ ١كهَ ِٗٝهٔ املههط ٚايهٝهس ٖٚعه ّٛايهؿهاض ٚإ ٖعُهٛا ؾهإ

أغبا ب ايٓكط اٱهل ٞحانط ٠عٓس املػًُنيي قاٍ تعاىل ر ًََِب َّقٍَُُْ خُنٌُدَ سَثِّأهَ إِالَّ

ىٌَُد ( )1ي باٱناؾ ١إىل ايٛظا٥ـ ايػري ١ٜايص تتؿطع عٔ ايك ٚايتك ٣ٛببعث
ايؿعع ٚاشبٛف يف قًٛب ايهؿاضي ٖٚسا ١ٜايٓاؽ يػبٌ اٱميإ.

()1غٛض ٠املسثط .31
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ؾٝتدص املػًُ ٕٛايك ٚايتك ٣ٛبًػ ١يٓ ٌٝامل سز َهٔ عٓهس اهللي ؾٝهأتِٗٝ
َسز إنايف بسخ ٍٛأؾٛاج َٔ ايٓاؽ إىل اٱغ ّ٬ملا ٜط َٔ ْ٘ٚآٜاا ايك٬ح
ايههص تتعًهه ٢بٓٝهه ١حبػههٔ مسهها املػههًُني ٚإقبههاهلِ عًهه ٢ايعبههازٚ ٠أزاٗ٥ههِ
يًؿطا٥ض نُا أزّاٖا ايص ٜٔقاتًٛا يف بسض ٚأحسي ٚنإٔ قتهاهلِ أغهاؽ َهتني
يبٓا ٤قطح ايؿطا٥ض ٚبكا ٘٥عايٝاًَ ؾا طباً ٜطا ٙأٌٖ ا٭ضم يٝعاًي  ٫تػتاٝع
ق ٠ٛيف ا٭ضم إٔ ذبعب ٖصا ايكطح ٚايهٝا ٤ايصٜٓ ٟبعث َٓ٘ يٝؿطم عً٢
ايٓؿٛؽ املٓهػط٠ي ٜٚسعٖٛا يبًٛؽ َطاتب ا٭َٔ ٚايػ ١َ٬يف ايٓؿأتني بإتباع
ْٗج ايصْ ٜٔعيا امل٥٬ه ١يٓكطتِٗ ٚإق٬ح ايصااي ٚايػع ٞيف َٛاضز ا٭َط
باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ؾهُا إ ٚظا٥ـ امل٥٬ه ١يف ا٭ضم تؿٌُ ايٛح ٞيٮْبٝاٚ ٤ايبؿاضاا

يًكاسبني نُا يف قٛي٘ تعاىل ر إِرْ لَبٌَذْ اٌَّْالَئِىَخُ َّبَِشَُُّْ إَِّْ اٌٍَّوَ ُّجَشِّشُنِ ثِىٍََِّخٍ ِِنْوُد()1ي

ؾإ امل٥٬هْ ١عيا يٓكط ٠املَٓ٪ني يف ايكتاٍ يٝههٖ ٕٛهصا ايٓهع ٍٚغهبباً يٓؿهط
َؿاٖ ِٝايك٬ح يف ا٭ضمي ٚظا طاً عٔ ايتعس ٟعً ٢املػهًُنيي ٖٚهَ ٛهٔ

َكههازٜل قٛيهه٘ تعههاىل ر وُنْأزُُْ خَْْأشَ أَُِّأخٍ أُخْشِخَأذْ ٌٍِنَّأأبطِد ( )2ي بههإٔ ٜتعٓههب ايٓههاؽ
ايتعس ٟعًٗٝاي ٚاهلع ّٛعً ٢ثػٛضٖا ٭ٕ امل٥٬هَ ١سز ٚع ٕٛيًُػًُني يف
َٛا ٗ ١ايهؿاض ايعاملنيي ٜٓ ٫ٚخكط املسز اٱهل ٞيًُػًُني بإبتسا ٤اهلعّٛ
يف غههاح ١املعطنهه١ي ؾًهه ٛباغهها ايهؿههاض املػههًُني ٚإحتًههٛا بعههض ثػههٛضِٖ
ٚإغتخٛشٚا عً ٢ؾْٗٓٚ٪اي ؾإ ايٓكهط اٱهله ٞيًُػهًُني حانهط َٚتكهٌ
إبتساٚ ٤إغتساَ َٔ ٖٛٚ ١خكها٥ل "خهري أَه "١بهإٔ ٜتؿههٌ اهلل عهع  ٚهٌ
عًٗٝا بايٓكط ٚايػًب ١يف َٝاز ٜٔاملعا ضى ٚبعس إْكها ٤املعطن١ي ٚؾٝه٘ حكهاْ١
َٔ إغت ٤٬ٝايٝأؽ ٚايكٓٛط عً ٢قًٛب املػًُني يف حهاٍ ايطخهاٚ ٤ايؿهس٠ي
ٚايٝػط ٚايعػطي ٚبعث يًاُأْ ١ٓٝيف ْؿٛغهِٗ بهإ ايٓكهط ٚايػًبه٬َ ١ظَهإ
يٲميإ ٚايتك.٣ٛ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .45
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إبتسأا اٯ ١ٜبصنط قٝس ايك ٚايتك٣ٛي ٚزع ٠ٛاملػًُني يًتخً ٞبُٗهاي
ٚإرباشُٖا صبتُعني َٚتؿطقني بًػ ١جمل ٤ٞاملسز املًهٛت َٔ ٞعٓس اهلل عع ٌ ٚ
ُٖٚا ٚا ب با٭قٌ عً ٢نٌ املػًُنيي ؾٝعب عً ٢املػًِ شنهطاً أ ٚأْثه٢
ايتكٝس بآزاب ايك يف اع ١اهللي ٚإ تٓهاب املعكهٚ ١ٝايكه عٓهس املكهٝب١
ٚايؿههسٚ ٠اٱيتههعاّ بػههٓٔ اشبؿههَ ١ٝههٔ اهلل يف ايػههطاٚ ٤ايهههطا ٤٭ْٗهها طٜههل
ايٓعاح يف ايٓؿأتني.
ٚحثّ ايكطإٓ املػًُني عً ٢ايك بكهٝػ ١ايؿهطط يف أضبهع آٜهاا َٓه٘ي
ٚنًٗا ا٤ا بكٝػ ١ازبُع "إٕ تك ٚا" ٚؾ ٘ٝتٓب ٘ٝإىل ٛ ٚب تكٝس املػًُني
َتخس ٜٔبايك َٔ غري إٔ ٜتعاضم ايك ايعاّ َهع ايكه اشبهام يههٌ
َػًِ يف أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝاي ٚاٯٜاا ايث٬ث ١ا٭خط:ٖٞ ٣

ا٭ٚىل :قٛي٘ تعاىل رالَ َّضُشُّوُُْ وَْْذُىُُْ شَْْئًبد ( )1ي ٜٚتهُٔ ايبؿاض ٠يًُػًُني

بإ تكٝسِٖ بايك ٚايتكٚ ٣ٛاق َٔ ١ٝنٝس َٚهط ايص ٜٔنؿطٚاي َ َٔٚعاْٞ
ازبُع بني اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬اٯ ١ٜضبٌ ايبخث أَٛض:
ا٭ :ٍٚبٝإ َكسام َٔ َكازٜل قطف نٝس ايهؿاض عٔ املػهًُني بهإٔ
تٓعٍ امل٥٬ه ١يٓكط ٠املػًُنيي ٚيٝؼ َٔ نٝس َٚهط أؾس َٔ دبٝٝـ ايكباٌ٥
ٚا٭حابٝـ ٚظحؿٗا عً ٢املس ١ٜٓاملٓٛض ٠يًكها ٤عً ٢اٱغٚ ّ٬املػًُني.
ايثاْ :ٞعٌ ايك ٚايتكًَ ٣ٛهتني عٓس املػًُني.
ايثايث :صب ٤ٞايؿهٌ اٱهل ٞيًُػًُ ني بتكٝسِٖ بأحهاّ ايك ٚاشبؿ١ٝ
َهٔ اهلل عهع  ٚهٌي ٭ٕ امل٥٬ههٜٓ ١عيه ٕٛيٓكهط ٠املػهًُني بػهبب إيتههعاَِٗ
بأحهاّ ايك ٚايتك.٣ٛ
ايطابع :حُٓٝا ٜٓعٍ امل٥٬ه ١يٓكط ٠املػًُنيي ٜأَٔ املػًُ َٔ ٕٛأ ٟنٝس
َٚهطي ؾٜ ٬كٌ هلِ َٔ ايهؿاض أ ٟنطضي ٚؾ ٘ٝتطغٝب يًَُٓ٪ني  ّٜٛأحس
باسبط م عً ٢ايتكٝس بأحهاّ ايك ٚايتك.٣ٛ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .120
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ر275د

اشباَؼ :إ تكٝس املػًُني بايك ٚايتك ٣ٛايًص ٜٔشنطتُٗها ٖهص ٙاٯٜه١
بكٝػ ١ايؿطط ْٖ ٛؿع ٚخري ضبض يًُػًُنيي ٚتكسٜط ازبُع بني اٯٜتني ٖٛ
"إٔ ميسزنِ ضبهِ خبُػ ١آ٫ف َٔ امل٥٬هَ ١ػَٛني ئ ٜهطنِ نٝس ايهؿاض
ؾ٦ٝاً"ي ٚؼبتٌُ إْتؿا ٤اي هطض ايكازّ َهٔ ايهؿهاض بًخهاظ ازبُهع بهني اٯٜهتني
ٖٛ ٚاً:
ا٭ :ٍٚإضاز ٠اٱ ٬م ٚغ ١َ٬املػًُني ٚايٛقا ١ٜايسا َٔ ١ُ٥نٝس ايهؿاض.
ايثاْ :ٞإعبكاض ا٭َٔ ٚايػَ ١َ٬هٔ ايهؿهاض بٝه ّٛاملعطنهٚ ١حهاٍ عهٛز٠
ايهؿاض يًكتاٍ بعس َعطن ١أحس.
ايثايث :إختكام َهاَني ا٭َٔ ٚايػ ١َ٬حبا ٫ا ايكتاٍي أَا حا٫ا
ايػًِ ٚأغباب اشبكَ ١َٛع ايهؿاض ؾتسٍ عً ٢أَٔ ٚٚقا ١ٜاملػًُني َٔ نٝس
ايهؿاض أزي ١أخط ٣تػتكطأ َٔ ايهتاب ٚايػٓ.١
ٚايكههخٝذ ٖهه ٛا٭ ٍٚؾههإ ْههع ٍٚامل٥٬ههه ١يٓكههط ٠املههَٓ٪ني يف املعطنهه١
َكسام يٓكط اهلل يًُػًُني يف املٝاز ٜٔاملدتًؿ َٔ ١باب ا٭ٚي ١ٜٛايكاع١ٝي
٭ٕ ايٓكط يف غاع ١ايؿس ٠بٓع ٍٚامل٥٬هٜ ١سٍ عً ٢ايٓكهط يف حهاٍ ايطخها٤
ٚايػًِ بأغهباب ٓ ٚهٛز َهٔ عٓهس اهلل عهع  ٚهٌ باٱنهاؾ ١إىل بكهآَ ٤هاؾع
ٚبطناا ْع ٍٚامل٥٬ه ١عٓس املػًُني إىل  ّٜٛايكٝاَ.١

ايثاْ :١ٝقٛي٘ تعاىل ر ًَإِْْ رَصْجِشًُا ًَرَزَّمٌُا فَئَِّْ رٌَِهَ ِِأْٓ فَأضَِْ اٌْأأٌُُِسِد ()1ي

 ٚهها٤ا ٖههص ٙاٯٜهه ١يف اٱخبههاض عههٔ مسههاع املػههًُني ٭ش ٣نههثري َههٔ أٖههٌ
ايهتاب  َٔٚاملؿطنني ٚإ ايك ٚايتكٚ ٣ٛاقَ ١ٝهٔ ٖهصا ا٭شٚ ٣ا٭خبهاض
ايػٚ ١٦ٝأغباب ايؿو ٚايطٜب ايص ٜأت ٞبٗا ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب ٚايهؿاضي
٭ٕ متػو املػًُني بااع ١اهللي ٚعكُتٗ ِ َهٔ ازبهعع ٚايؿهعع ؾهاٖس عًه٢
ايطؾس ٚايكٛابي ٚزي ٌٝعً ٢اسبهُهٚ ١ايتهٛقَ ٞهٔ نٝهس ا٭عهسا٤ي ٜٚؿٝهس
ازبُع بني اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬اٯ ١ٜضبٌ ايبخث ٖٛ ٚاً:

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .186
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ا٭ٜ :ٍٚطٜس اهلل عهع  ٚهٌ يًُػهًُني ا٭َهٔ ٚاسبكهاْ ١ممها ٜبثه٘ أعهسا٤
اٱغ َٔ ّ٬ايؿو ٚاملػايااا ٚأغباب ايتعس.ٟ
ايثاْ :ٞيكس ا ٤ا ٖص ٙاٯٜه ١خبكهٛم ض هٛع ايهؿهاض إىل ايكتهاٍ بعهس
إْكهاَ ٤عطن ١أحسي ٚا٭قٌ ؾ ٘ٝا٭خباض ٚاٱؾاضاا ايص بعثٗا أب ٛغؿٝإ
ٚأقخاب٘ ٚضؾٛتِٗ يبعض َٔ يك ٙٛيف اياطٜل يٓٝكٌ عهعَِٗ عًه ٢ايعهٛز٠
يكتاٍ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملَٓ٪ني يصا أظٗط ايٓيب ضبُهس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ايتٛنٌ عً ٢اهلل عع ٚ ٌ ٚتؿٜٛض ا٭َٛض اي ٘ٝنهطز
عً ٢تًو ا٭خباضي ؾٓعيا اٯ ١ٜبايبؿاض ٠املًهٛتٝه١ي َٚها ٜبعهث ايػهه ١ٓٝيف
ْؿهٛؽ املػهًُني ٚإىل ٜه ّٛايكٝاَهٚ ١نهإٔ حػهٔ تٛنهٌ ايهٓيب عًه ٢اهلل َههٔ
َكسَاا ٚأغباب ٖص ٙايبؿاض.٠
ايثايث :بٝإ اسبا  ١املاًك ١يًُػًُني يًك ٚايتكه٣ٛي ٚاٱخبهاض عهٔ
نُْٗٛا َكسَ ١يٲَاَٚ ١غب ٌٝيًخهِ مبا أْعٍ اهلل عع  ٚهٌي ٚايٛقاٜهَ ١هٔ
غًب ١ايٓؿؼ ايػهبٚ ١ٝايؿٗ.١ٜٛ
ايطابع :بايتخً ٞبايك ٚايتكٜ ٣ٛبًؼ املػًَُ ٕٛطاتب اسبهُ ١ايعاي١ٝي
ٚايتؿك٘ يف ايسٚ ٜٔايثباا يف َٓاظٍ اٱميإ.
اشباَؼ :ايك ٚايتكٚ ٣ٛغه ١ًٝيرتغهٝذ َؿهاٖ ِٝا٭خه ٠ٛاٱمياْٝه ١بهني
املػًُنيي ٖٚص ٙا٭خٚ ٠ٛاق َٔ ١ٝنٝس َٚهط ايهؿاض.

ايثايث :١قٛي٘ تعهاىل ر ًَأَْْ رَصْأجِشًُا خَْْأشٌ ٌَىُأُْ د  ٚها٤ا ٖهص ٙاٯٜه ١بهصنط

ؾطط ايكه ٚحهسَ ٙهٔ غهري قٝهس ايتكه ٣ٛايهصٚ ٟضز َ٬ظَه ًا يه٘ يف اٯٜهتني
املتكسَتني باٱناؾ ١إىل اٯ ١ٜضبٌ ايبخثي نُا إ َٛنٛع اٯ ١ٜأعهٖ ٙ٬هٛ
تٓع ِٝقٛاعس ايٓهاح ٚبٝإ أحهاَ٘ ٚيع ّٚايك عٔ املعاقٚ ٞإتباع اهل٣ٛي
ٚزع ٠ٛاملػًُني يتٗصٜب ايٓؿٛؽي ٚاٱضتكا ٤يف غًِ املعاضف ٚإ تٓاب ايعْا
ٚايؿٛاحـ َاًكاً.
ٚشنط ايك ٚحس ٙنؿطط يٓ ٌٝاملطاتب ايعاي١ٝي ٚأغباب ايتؿه ٌٝزيٌٝ
عً ٢أْ٘ َٔ َطاتب ايتك٣ٛي ٭ٕ املػًُني ٜك  ٕٚيف اهلل  َٔٚاهلل ٚهلل عع
.ٌ ٚ
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ٚقٛي٘ تعاىل رخَْْشٌ ٌَىُُْ د َٔ ايؿهٛاٖس عًه ٢إ ايكه خهري ْٚؿهع ضبهض

يًُػًُنيي ٖٚه ٛآٜهٚ ١حعه ١يف تؿهه ٌٝاملػهًُنيي ٚاْٗهِ رخَْْأشَ أَُِّأخٍ أُخْشِخَأذْ
ٌٍِنَّبطِد ( )1يبتكطٜب أِْٗ ٜػعٚ ٕٛػباٖس ٕٚيك ٗط ايهٓؿؼ ايؿهٗٚ ١ٜٛايػههب١ٝ
يبًٛؽ َطاتب ايتؿهٌٝي ٚاملطتب ١ايطؾٝع ١ايص خكِٗ اهلل عع  ٚهٌ بٗها َهٔ
بني ا٭َِ ٚأٌٖ ايٓخٌي ٖٚصا ازبٗاز ايصات ٞمبهسز ٚعهَ ٕٛتعهسز اي ٛهٙٛ
ٚاملٛانٝع ٜتؿهٌ اهلل عع  ٌ ٚب٘ عً ٢املػًُني ْ َ٘ٓٚع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط٠
املػًُنيي ٚايبؿاض ٠بٓعٚهلِ امل تهطض يٝه ٕٛقاْْٛهاً َتعهسزاً ٚيهٝؼ قهه ١ٝيف
ٚاقع١ي  ٖٛٚؾهٌ ٚياـ َػتسٚ ِٜيٝؼ أَطاً خاقاً مبعطنه ١بهسض أ ٚأحهسي
 َ٘ٓٚاٯ ١ٜضبٌ ايبخث ايص تبعث املػًُني عً ٢ايتخً ٞبايكه ٚايتكه٣ٛي
ٚتبني يف َؿَٗٗٛا املٓاؾع ايعع ١ُٝيًك ٚايتك٣ٛي ٚصب ٤ٞاسبث عً ٢ايك
ٚايتك ٣ٛبكٝػ ١اي ؿطط ٚاسبا  ١يٛق ٍٛاملسز املًهٛت َٔ ٞعٓس اهلل ٚايػًب١
عً ٢ايهؿاض.
ٚتتهُٔ ٖص ٙاٯ ١ٜشنط أن عسز َٔ امل٥٬هْ ١عيٛا إىل ا٭ضمي يصا ؾإ
هلا خكٛق ١ٝيف عًِ ايهٚ ّ٬ا٭قٚ ٍٛايعكا٥س ٚؾ ٘ٝبٝإ يععَٓ ِٝعي ١ايٓيب
ضبُههس قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ ٚاملههَٓ٪ني يف ايػههُا ٤إش ٜٓههعٍ عههسز َههٔ
امل٥٬ه ١يٓكطتِٗ ٚإعاْتِٗ ٚزض ٤نٝس ايهؿاض عِٓٗي ٚؾ ٘ٝبؿاض ٠بٓها ٤قهطح
اٱغّ٬ي ٚتثبٝا َباز ٘٥بتأٜٝس ْٚكط ٠أٌٖ ايػُا٤ي ٚياـ َٔ اهلل بايٓاؽ
يٝع هاً يف يههعْ ّٚكههط ٠ايههٓيب ضبُههس قههً ٢اهلل عًٝهه٘ ٚآيهه٘ ٚغههًِ ٚإ تٓههاب
ضباضبت٘ي
ٚتسٍ اٯ ١ٜعً ٢اشبع ٟايص ٟسبل قطٜؿاً بإقطاضٖا عً ٢ايكتاٍ ٚايتعسٟ
عً ٢املػًُني َٚا ؾَ َٔ ٘ٝعاْ ٞاسبطب عً ٢اهلل ٚضغٛي٘ ٚغ ٤ٛعاقب ١تًو
اسبطب ٚايكاُ٥ني بٗا.

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ؾُههٔ تٓههعٍ امل٥٬ههه ١راضبتهه٘ ًٜ ٫بههث يف ا٭ضم ا ٫قًههً٬ٝي ٭ٕ قتههاٍ
امل٥٬ه ١زي ٌٝعً ٢غهب ٚغدط اهلل عع  ٌ ٚعً٘ٝي ٚيكس حاضب ايهؿاض
خامت ايٓبٝني ٚغٝس املطغًنيي ٚأضازٚا َٓع شنط اهلل يف ا٭ضم ؾعا ٤ايباـ
اٱهل ٞهلِ غطٜعاًي ؾُا تكازَا ا٭ٜاّ حت ٢زخهٌ ايهٓيب ضبُهس قهً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َه ١ؾاذباً بعس إ ذبً ٢املػهًُ ٕٛبًبهاؽ ايكه ٚايتكه٣ٛي
ٚإربصٚا َٔ ايؿطط ايٛاضز يف ٖص ٙاٯًَ ١ٜه ١زاٚٚ ١ُ٥اق َٔ ١ٝنٝس ايهؿاض.
قٛي٘ تعاىل رُِغٌَِِِّنيَد

شنطا اٯ ١ٜقؿ ١امل٥٬ه١ي ٚأِْٗ ٜٓعي ِٖٚ ٕٛؼبًُ ٕٛعَ٬اا خاقه١
بِٗي ٜٚهؿ ٞيف املكاّ شنط امل٥٬هْٚ ١عٚهلِ ٚيهٔ ا ٤قٝس "َػَٛني" يٝهٕٛ
آ ١ٜإععاظ:ٙٛ ٚ َٔ ١ٜ
ا٭ :ٍٚاٱؾاض ٠اىل إٔ امل٥٬هٜٓ ١عي ٕٛبٗ ١٦ٝايبؿهطي ٚيًُ٥٬هه ١ايكهسض٠
ٚا٭ ًٖٝههه ١عًههه ٢ايعٗهههٛض بٗ٦ٝههه ١ايبؿهههط ٚا٭ؾهههدام عًههه ٢عبههه ٛايعُهههّٛ
ٚاشبكٛمي أٜ ٟػتاٝع املًو إ ٜه ٕٛبٗ ١٦ٝإْػإ غري َعطٚف عٓهس َهٔ
ٜؿاٖسْ٘ٚي ٚإ ٜه ٕٛبٗ٦ٝه ١ؾهدل َعهطٚف عٓهسِٖي ٜٚتكهـ بايكه٬ح
ٚايتك٣ٛي نُا يف ض ١ٜ٩املَٓ٪ني زب  ٌٝ٥عً ٘ٝايػ ّ٬أحٝاْاً بٗ ١٦ٝايكهخابٞ
زح ١ٝايهًيب.
ايثههاْٜ :ٞههسٍ قٝههس "َػههَٛني" عًههٚ ٢قههٛع ايكتههاٍ ٚأْٗههِ ٜٓعيهه ٕٛيٓكههط٠
املػًُني ٜٚباؾط ٕٚايكتاٍ يف َٝسإ املعطن١ي ٭ٕ املكاتًني ؼبًُه ٕٛؾهاضاا
ٚعَ٬اا خاقٜ ١هَ ْٕٛٛعطٚؾني بٗا ٚغط املٝسإي ؾكس ٜ ٫طَ ٣هٔ  ٚه٘
ايؿاضؽ إ ٫عًٜ ٘ٝٓٝبؼ ايبٝهٚ ١املػؿطي ؾٝتدص ع ١َ٬طبكٛقه ١نهٜ ٞعطؾه٘
أقخاب٘ بٗا ٜٚتُٝهع بٗها عهٔ غهري ٙيف َٝهسإ املعطنه١ي يتههٖ ٕٛهص ٙايعَ٬ه١
ؾاٖساً عً ٢ؾعاعت٘ ٚبػايت٘ي ٚغبباً يف إعاْه ١أقهخاب٘ يه٘ي ٚعهسّ قٝهاَِٗ
بطَ ٘ٝأ ٚنطب٘ خاأي ٚتًو ايع ٫ ١َ٬تهتػري َهٔ َعطنه ١اىل أخهط ٣إَ ٫هع
اسبا هه ١يف ايكتههاٍ نُهها يف إ تٓههاب ايؿههاضؽ إٔ ٜهههٖ ٕٛههسؾاً يٓبههاٍ ٚضَههاح
ا٭عسا.٤
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ايثايث :تٛنٝس ْع ٍٚامل٥٬هٚ ١حك ٍٛايٝكني عٓس املػًُني َٔ ْعٚهلِي
خكٛقاً ٚإ امل٥٬ه ١ناْٛا ٜطنب ٕٛخ ً٬ٝبًكاً يته ٕٛعٚ ١َ٬أَاض ٠ثابت ١تسٍ
عًٚ ِٗٝت٪نس حهٛضِٖ املعطن.١
ايطابعٜ :بني محٌ امل٥٬ه ١يعَ٬اا خاق ١بِٗ ؾٛقِٗ يٓكط ٠املػًُنيي
ٚقتاٍ ايهؿاض.
اشباَؼ :بعهث ايؿهعع ٚايطعهب يف قًهٛب ايهؿهاضي ؾٝععهع ايهؿهاض عهٔ
اٱنطاض بامل٥٬ه ١ايص ٜٔؼبًُه ٕٛعَ٬هاا خاقه١ي ؾهري ٣ايهؿهاض قهاحب
ع ١َ٬طبكٛق٬ٜ ١حكِٗ ٜٚؿتو بِٗي ٜ ِٖٚععع ٕٚعٔ ت ٘ٝ ٛغٗاَِٗ أٚ
غٛٝؾِٗ إي٘ٝي ٖٚصا ا٭َط َهٔ ا٭غهباب اشبؿٝه ١سبهٛازث ٚقعها يف املعطنه١
:ٖٞٚ
ا٭ :ٍٚغطع ١إْٗعاّ ايهؿاض يف َعطن ١بسضي ٚعسّ ثباتِٗ يف املٝسإ َهع
نثط ٠عسزِٖ ٚعستِٗ ؾُع أِْٗ ث٬ث ١أنعاف ٝـ املَٓ٪ني مل ٜثبتٛا أَاّ
ظحـ املَٓ٪ني.
ايثاْ :ٞإْػخاب ايهؿاض َٔ َعطن ١أحسي َع إ ايهط ٠ناْا هلِي ؾخاملا
إ تُههع أنثههط املػههًُني إىل ضغهه ٍٛاهلل إْػههخب ايه ؿههاض َههع نثههطتِٗ ٚقًهه١
اشبػا٥ط ب.ِٗٓٝ
ايثايث :إَتٓاع ايهؿاض عٔ ايط ٛع إىل َٝسإ املعطن ١بعس إْػخابِٗ ّٜٛ
أحس.
ايطابع :صبٖ ٤ٞص ٙاٯ ١ٜايص تبعث ايػه ١ٓٝيف قًٛب املػًُنيي ٚيف قٝس
"َػَٛني" أَٛض:
ا٭ :ٍٚإْهه٘ ضمحهه ١إنههاؾ ١ٝبههاملَٓ٪ني ايههص ٜٔقههاتًٛا يف َعطنهه ١أحههسي
ٚباملػًُ ني يٝعاً إىل  ّٜٛايكٝاَ.١
ايثاْ :ٞتٛنٝس قاْ ٕٛثابا  ٖٛٚإٔ اهلل عع ٜ ٌ ٚعا ٞبها٭ٚؾٚ ٢ا٭متي
ؾُع ْع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكهط ٠املػهًُني ؾهاِْٗ ٜٓعيه ٕٛبعَ٬هاا خاقه ١إنطاَه ًا
يًُػًُنيي ٚتٛنٝساً يٓكطتِٗ.
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ايثايث :متٓع عَ٬اا امل٥٬ه ١املَٓ٪ني َٔ اهلِ بايؿؿٌ ٚازبؾب ٚاشبٛضي
ؾ خُٓٝا ٜػُع املٖ َٕٛٓ٪ص ٙاٯ ١ٜأٜ ٚط ٕٚامل٥٬هَ ١ػَٛني ؾهاِْٗ ٜآُ٦هٕٛ
يٓكط اهللي  ٫ٚؽباؾ ٕٛايهؿاض.
ايطابع :عهسّ إغهتػطاب أْ ٚؿهط ٠املػهًُني َهٔ ايتػهٚ ّٛمحهٌ امل٥٬هه١
يعَ٬اا خاق.١
اشباَػ :١زع ٠ٛاملػًُني يًتػٚ ّٛاٱتكاف بعَ٬اا طبكٛق ١تسٍ عً.ِٗٝ
ٚقس ٚضز عهٔ ضغه ٍٛاهلل قهً ٢اهلل عًٝه٘ ٚغهًِ اْه٘ قهاٍ "غهَّٛٛا ؾهإ
امل٥٬ه ١قس غَٛا"(.)1
ٚؼبتٌُ ايػٖٛ ٚ ّٛاً:
ا٭ :ٍٚاتكاف امل٥٬ه ١بعٚ ١َ٬احسَ ٠تؿهابٗ١ي نُها يه ٛناْها عًهِٗٝ
عُا ِ٥قؿطا ٤نُا يف اشب .
ايثاْ :ٞنٌ ًَو ؼبٌُ ع ١َ٬خاق ١ب٘.
ايثايث :غ ّٛؾاط َٔ امل٥٬ه ١ز ٕٚايؿاط اٯخط.
ٚا يكخٝذ ٖ ٛا٭ٍٚي ؾهٌ ًَو ؼبٌُ شاا ايع ١َ٬اشباق ١ايهص تهسٍ
عً٘ٝي ٭قاي ١اٱ ٬م ايص ٟتسٍ عً ٘ٝاٯ ١ٜايهطمي١ي إش أْٗا تؿٝس يف ظاٖطٖا
ايعُٚ ّٛعسّ إغتثٓا ٤بعض امل٥٬ه ١ايصْ ٜٔعيٛا َٔ محٌ عَ٬اا خاقه١
بِٗ يف املعطن.١

حبث تالغٍ
َٔ  ٙٛ ٚاٱ ٓاب "اٱٜػهاٍ" ٖٚه ٛخهتِ اي هه ّ٬بٓهتهَ ١هع متهاّ املعٓه٢

بسْٗٚاي ٚق ٌٝاْ٘ خام بايؿعطي ٚاٱٜػهاٍ يف ايكهطإٓ أعهِ َهٔ إٔ ٜٓخكهط
بايب٬غ١ي ٚنٌ نًُ ١يف ايكطإٓ هلا ز٫٫ا َتعسزَٗٓ ٠ا:
ا٭ :ٍٚايس٫٫ا اشباق ١بٗا.
ايثاَْ :ٞا تسٍ عً ٘ٝبإناؾتٗا إىل نًُاا شاا اٯ.١ٜ

( )1صبُع ايبٝإ .380/2

َعامل اٱميإ ج79/
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ايثايث :ز٫٫ا ايهًُ ١ايكطآْ ١ٝبًخا ظ اٯٜهاا ايػهابكٚ ١اي٬حكه ١هلهاي
ٖٚصا َٔ إععاظ ايكطإٓ إٔ ٜه ٕٛيًهًُ ١ايٛاحسَٛ ٠نٛعٚ ١ٝإعتباض يف ْعِ
ٚغٝام اٯٜاا.
ٚقس ختُا ٖص ٙاٯ ١ٜبكٛي٘ تعاىل "َػَٛني" يف ٚقـ يًُ٥٬ه ١ايهصٜٔ
ْعيٛا  ّٜٛأحس يٓكط ٠املَٓ٪نيي ٚيف ٖصا ايٛقـ أَٛض إععاظَٗٓ ١ٜا:
ا٭ :ٍٚإْ٘ ضمحٚ ١رب ؿٝـ عٔ املَٓ٪ني ايص ٜٔقاتًٛا  ّٜٛبسض مبٓع ايرتزٜس
بكههؿاا امل٥٬ههه١ي ٭ٕ قٛيهه٘ تعههاىل "َػههَٛني" ٜههبني َاٖٝههٚ ١قههؿ ١امل٥٬ههه١
ايٓاظيني يٓكط ٠املَٓ٪ني.
ايثاْ :ٞبٝإ ععه ِٝقهسض ٠اهلل يف عهٌ امل٥٬هه ١بٗ٦ٝه ١ايبؿهطي ٚؼبًُهٕٛ
عَ٬اا خاق ١بِٗ.
ايثايث :إؾتداض امل٥٬ه ١بهَ ِْٗٛسز اً يًَُٓ٪ني يف ايكتاٍ نس ايهؿاض.
ايطابههع :يكههس إحههتج امل٥٬ههه ١عًهه ٢عههٌ آزّ خًٝؿهه ١يف ا٭ضم ٱؾػههاز
ٚؾػل ؾاط َٔ ايٓاؽي  ٚاْ ٤هع ٍٚامل٥٬ههٜ ١ه ّٛبهسض ٚأحهس يٲْتكهاّ َهٔ
املؿػسٜٔي ٚتثبٝا زعا ِ٥اٱميإ يف ا٭ضمي ٚاملػاُٖ ١يف تٓعٜٗٗا َٔ ايهؿط
ٚايه٬ي.١
اشباَؼ :تػ ِٜٛامل٥ ٬ه ١يٝؼ إبتسا٤ٶ َٔ عٓسٖاي بٌ ٖ ٛبأَط َٔ اهلل عع
ٌ ٚي بسيٖ ٌٝص ٙاٯ١ٜي ٚؼبتٌُ إرباش امل٥٬ه ١عَ٬اا يف املكاّ ٖٛ ٚاً:
ا٭ :ٍٚا ٤ذبسٜس ايعَ٬اا ْٛٚعٗا ٚقؿتٗا َٔ عٓس اهلل عع .ٌ ٚ
ايثاْ :ٞنٌ ًَو ٜتدص عَٓ ١َ٬اغب.١
ايثايث :نٌ ياع ٚ ١ا٥ؿ َٔ ١امل٥٬ه ١ؼبسز ٕٚايع ١َ٬ايص ٜػهَٕٛٛ
بٗا خ.ًِٗٝ
ٚايكخٝذ ٖ ٛا٭ٍٚي ؾإ ْٛع َٚاٖٝه ١ايعَ٬هاا ايهص ؼبًُهٗا امل٥٬هه١
بأَط ٚتعٝني َٔ عٓس اهللي  ٖٛٚظاٖط اٯ ١ٜايهطمي١ي  َٔٚؾهٌ اهلل عع ٌ ٚ
عً ٢امل٥٬ه ١إ ٜهأت ٞتػهٛميٗا بهأَط َهٔ اهلل عهع  ٚهٌ يهصا ها٤ا إحهس٣
ايكطا٤اا "َػٛٳَني" بؿتذ ايٛاٚي أ  ٟإ اهلل عع  ٖٛ ٌ ٚايص ٟغ.َِٗٛ
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ايػازؽ :نإ ايتػْٛ ِٜٛع عٓاَٚ ١ٜسز إهل ٞيًُ٥٬ه١ي ؾِٗ ٚإ اٚ٤ا
َسزاً يًُػًُني إ ٫أِْٗ ؼبتا  ٕٛاملسز ايصٜ ٟأت َٔ ِٗٝاهلل عع ٌ ٚي ٖٚصٙ
اسبا  َٔ ١يٛاظّ املُههٔي ؾههٌ ممههٔ ضبتهاجي ٚنهٌ طبًهٛم ٖهَ ٛهٔ عهامل
اٱَهإي  َِٗٓٚامل٥٬ه.١
ايػابع :قط ١ٜٓاملكاّ اسباي١ٝي ٚإ امل٥٬هْ ١عيٛا يًكتاٍي ٚؼبتُهٌ تػهِٜٛ
امل٥٬ه ١أَٛضاً:
ا٭ :ٍٚايعُ ّٛاٱغتػطاقٞي ؾهٌ ًَو َٔ امل٥٬ه ١ايصْ ٜٔعيٛا يٓكهط٠
املَٓ٪ني ؼبٌُ ع ١َ٬خاق ١ب٘.
ايثاْ :ٞايتػ ِٜٛيًؿطز ايػايبي ؾًٝؼ نٌ ًَو َػ ّٛيٓؿػ٘ ا ٚؾطغ٘.
ايثايث :ايتػ ِٜٛأ َط إختٝاض ٟيًُ٥٬ه١ي ؾهٌ ًَو باشبٝاض ؾً٘ إٔ ٜػّٛ
ٚي٘ أٜ ٫ػ.ّٛ
ٚايكخٝذ ٖ ٛا٭ٍٚي يتتهُٔ اٯ ١ٜإخباض املػًُني عهٔ قهؿ ١امل٥٬هه١
ٚغط املٝسإ ٚاِْٗ ٜتكؿ ٕٛبعَ٬اا طبكٛق ١عًُّٛا بٗا أْؿػِٗي ٚإش إ
اٯ ١ٜا٤ا عًْٛ ٢ع ايبؿاضٚ ٠ايٛعس اٱهل ٞايهطِٜي ؾُٝهٔ إٔ تػتكخب
ايعَ٬اا ايص عًِّ بٗا امل٥٬ه ١أْؿػِٗ  ّٜٛبسضي أ ٟيٝععٌ نٌ ٚاحس َِٓٗ
عٜ ١َ٬عطؾ٘ أقخاب٘ بٗاي ٚإٕ ناْا تًو املعطؾ ١تتِ بأغباب ٚغبٌ مسا١ٜٚ
قاع ١ٝنثري.٠
(قاٍ ابٔ عباؽ :ناْا امل٥٬هه ١قهس غهَّٛٛا أْؿػهِٗ بايعُها ِ٥ايكهؿطي
ٚخٛٝهلِ ٚناْٛا عً ٢خ ٌٝبًلي بإ عًّكٛا ايكٛف ا٭بهٝض يف ْٛاقهٗٝاي

ٚأشْابٗا(.)1

ٜٚهع ايؿطغإ عَ٬اا خاقٜ ١عطؾ ٕٛبٗا ٚمتٝعِٖ عٔ غريٖهِ ٚغهط
املٝسإ ٚته ٕٛؾاٖساً عً ٢ؾعاعتِٗ ٚإقساَِٗي ٚايعاٖط إ ايؿاضؽ ٜتدص

( )1ايبًل :أٜ ٟه ٕٛي ٕٛايسٚاب ايص ٜطنبٗا امل٥٬ه ١غٛازاً ٚبٝاناًي ٜٚعٗهط إ ايبًهل
قؿٚ ١ي ٕٛيًدٚ ٌٝيٝؼ شاا ايتػِٜٛي ا ٫إ ٜه ٕٛهعَٓ ٤ه٘ يٓسضته٘ بهني اشبٝهٌي
ٚيٝه ٕٛآ ١ٜأ خط ٣يف ْع ٍٚامل٥٬هٚ ١ؾاٖساً حػٝاً ظاٖطاً عً ٢املسز املًهٛت..ٞ
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ع ١َ٬طبكٛق ١يف املعاضى املتعسز٠ي أ ٟاْ٘ ٜ ٫تدهص يف نهٌ َعطنه ١عَ٬ه١
خاق ١ربتًـ عٔ غريٖا يف املعاضى ا٭خط.٣
ٚض ٟٚإ محع ٠بٔ عبس املاًب نإ ٜعًِ بطٜؿْ ١عاَ١ي ٚإ عًٝهاً نهإ
ٜعًِ بكٛؾ ١بٝها٤ي ٚإ ايعبري نإ ٜتعكب بعكاب ١قؿطا٤ي ٚإ أبا ز اْ١

نإ ٜعًِ بعكاب ١محطا.)1(٤

ٜ ٫ٚعٌُ ايؿاضؽ ٖص ٙايع ١َ٬إ ّٜٛ ٫ايًكاٚ ٤يف غاح ١املعطن١ي ٚتهٕٛ
عٓٛاْاً يسخٛي٘ ايكتاٍ ٚذبس  ٜ٘يًعسٚي ٚإغتعساز ٙيًُباضظ.٠
إ قٝاّ عسز َٔ قاز ٠املػًُني بايتػ ِٜٛؾاٖس عًه ٢قه ِٖ ٚتكهٛاِٖ
ٚإخ٬قِٗ يف ازبٗاز يف غهب ٌٝاهللي ٖٚهَ ٛهٔ ا٭َهاضاا ٚايبؿهاضاا عًه٢
ذبكٝل ايٓكط ٚايػًب ١عً ٢ايهؿاضي ٭ٕ ايتػ ِٜٛزي ٌٝعً ٢ايكهٚ ٠ٛايتخهسٟ
ٚايكُٛز ٚايثباا يف َٛا ٗ ١ايعسٚي ٚعسّ اشبؿ.َ٘ٓ ١ٝ
٭ٕ ايههص ٟؽبههاف ايعههسٜ ٫ ٚػههْ ّٛؿػهه٘ ٚؾطغهه٘ خؿهه ١ٝقههريٚضت٘ ٖههسؾ ًا
يٓباهلِ ٚضَاحِٗ ً ٚب ؾطغاِْٗ املباضظ.٠
تط ٣ملاشا ٜػ ّّٛامل٥٬ه١ي ؾ:ٙٛ ٚ ٘ٝ
ا٭ :ٍٚبٝإ حكٝكٛ ٚ ٖٞٚ ١ز امل٥٬هَ ١كاتًني َٚسزاً يًَُٓ٪ني.
ايثاْ :ٞبعث ايػه ١ٓٝيف ْؿٛؽ املػًُني.
ايثايثٓ َ :ع ايؿو ٚايطٜب عٓس املَٓ٪نيي ؾاشا نإ املٜ ٫ َٕٛٓ٪عطؾهٕٛ
َٔ ايصٜ ٜٔكاتً ٕٛإىل اْبِٗ ؾاِْٗ  ٜٛػ َِٗٓ ٕٛخٝؿ.١
ايطابع :إقاَ ١اسبع ١عً ٢ايهؿاضي غٛا ٤يف َٛنٛع بؿاضْ ٠ع ٍٚامل٥٬ه١ي
أ ٚعٓس ذبكل ْعٚهلا ؾع.ً٬
اشباَؼَٓ :ع ايًبؼ ٚايؿوي ؾٜ ٬كاٍ إ ٖصا املسز َٔ أٌٖ ا٭ضم.
ايػازؽ :تعسز أ طاف ايكتاٍي ٚزخ ٍٛأٌٖ ايػهُا ٤ؾٝه٘ طؾهاً يٓكهط٠
املَٓ٪ني.

(َ )1ؿاتٝذ ايػٝب .215/8
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ايػههابع :تٛنٝههس ؾهههٌ اهلل عههع  ٚههٌ عًهه ٢املههَٓ٪ني يف حههاٍ ايػههًِ
ٚاسبطب.
ايثأَ :بٝإ املكسام ايٛاقع ٞيٓكط ٠اهلل عع  ٌ ٚيٓب ٘ٝضبُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ مب٥٬هَ ١ػَٛني.
ايتاغع :بعث ايؿعع ٚاشبٛف يف ْؿٛؽ ايهؿاض ٚاملؿطنني.
ايعاؾط :إظٗاض عع ِٝقسض ٠اهللي بإ امل٥٬هٚ ١إ ناْٛا أ ػاَاً ْٛضاْٝه١
إ ٫اِْٗ ٜٓعي ٕٛبٗ ١٦ٝايبؿهطي ٚؼبًُه ٕٛعَ٬هاا خاقه ١بٗهِي متٝهعِٖ عهٔ
غريِٖ يف املٝسإ.
اسباز ٟعؿط :ا٤ا ٖص ٙاٯ ١ٜبًػ ١ايبؿاض٠ي ٚيٝه ٕٛتػ ِٜٛامل٥٬ه ١يف
ايكتاٍ ؾاٖساً عً ٢قسم ايبؿاض.٠
ايثاْ ٞعؿط :إقاَ ١اسبع ١عًه ٢ايهؿهاضي ٭ٕ امل٥٬ههَ ١هٔ ا٭ؾهٗاز قهاٍ

تعاىل ر ًَخَب َدْ وًُُّ َٔفْظٍ َِقَيَب عَبئِكٌ ًَشَيِْذٌد(.)1

ػلن املٌاسثح
مل ٜطز يؿغ "َػَٛني" يف ايكطإٓ إ ٫يف ٖص ٙاٯ١ٜي ٚؾ ٘ٝتؿهطٜـ إنهايف
يًُ٥٬ه١ي ٚبٝإ ملٛنٛع ١ٝايػه ُاا ٚايعَ٬هاا ايهص ؼبًُْٗٛها يف َٝهازٜٔ
ايكتاٍ زؾاعاً عٔ اٱغٚ ّ٬املػًُني.
 ٚا ٤يؿغ(َػ )١َٛيف ايكطإٓ ث٬ث َطاا:

ني
َ
ٓ اٌ ِّنغَأب ِ ًَا ٌْجَأ ِن
ْ
د ِِأ
ت اٌشَّأ َيٌَا ِ
ط حُأ ُّ
ٓ ٌٍِنَّأب ِ
َ
ا٭ٚىل :يف قٛي٘ تعهاىلر ُصِّّأ
ًَاٌْمَنَأأبعِ ِ اٌُّْمَنْغَ أشَحِ ِِ أْٓ اٌ أزَّىَتِ ًَاٌْفِضَّ أخِ ًَاٌْخَْْ أًِ اٌُّْغَ أٌََِّخِد(ٚ )2أختًههـ يف َعٓهه٢
ايػا ١ُ٥يف املكاّ عً:ٙٛ ٚ ٢
ا٭ :ٍٚاملعًُ َٔ ١ايػ ٖٞٚ ١َٛايع.١َ٬
ايثاْ :ٞاملاُٗ ١أ ٟاسبػٓ.١
()1غٛض ٠م .21
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .14
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ٚعٔ إبٔ َٓعٛض اشب ٌٝاملاُٗ ١ؾاْٗا املكطب ١املهطَ ١ايععٜع ٠ايٓؿؼ) (.)1
ايثايث :املطع١ٝي ٜكاٍ غاَا املاؾٚ ١ٝايػِٓ تػ ّٛغهَٛاً :ضعها حٝهث
ؾا٤اي ؾٗ ٞغا.١ُ٥
ٚاملعٓ ٢املٓاغب يف املكاّ عً:ٙٛ ٚ ٢
ا٭ :ٍٚاملطاز ايص تؿاضى يف ايكتاٍ ٚايػبام ٚغريُٖا.
ايثاْ :ٞيع غهاٚ ِ٥غها ١ُ٥غهٛاِ٥ي ٚيهٝؼ َػه١َٛي ٚيف اسبهسٜث :يف

غا ١ُ٥ايػِٓ ظنا.)2()٠

ايثايث  :مل ٜعٗس يف اشب ٌٝإٔ ته ٕٛغا١ُ٥ي ٭ُٖٝتٗها ٚقًتٗهاي ٚإتكهاٍ
اسبا  ١هلاي إش إٔ ايعطب ذبتا ٗا يف ايٓكٌ ٚاٱْتكاٍ ٚيف ايكتاٍي ٚذبتا ٗا
أحٝاْاً بكٛضَ ٠ؿا  ١٦٭غباب اض١٥ي أنثط مما ؼبتاج اٱْػإ غٝاضت٘ يف ٖصا
ايعَإ ؾكس ٜػتًعّ ا٭َط ضنٛبٗا يًسؾاع نس املعتسٚ ٟايعامل أ ٚيف َااضز٠
غطِٜي أً ٚب ناي.١

ايثاْ :١ٝقٛي٘ تعاىل ر ُِغٌَََِّخً فِنْذَ سَثِّهَ ًََِب ىَِِ ِِْٓ اٌؾَّبٌِِّنيَ ثِجَقِْذٍد()3ي

 ٚا٤ا اٯ ١ٜيف اسبعاض ٠ايص ْعيا َٔ ايػُا ٤عكٛب ١عً ٢ق ّٛيٛط ايصٜٔ
عكٛا اهلل ٚضغٛي٘ي ٚيف ٖص ٙاسبعاضٚ ٠عَ٬اتٗا :ٙٛ ٚ
ا٭َ : ٍٚعًُ ١يًعصاب ٚخاق ١ب٘.
ايثاَْ : ٞعًُ ١ببٝام ٚمحط.٠
ايثايث  :عًٗٝا غُٝا ٜعًِ بٗا أْٗا يٝػا َٔ حعاض ٠ا٭ضم.
ايطابع َ :هتٛب عً ٢نٌ ٚاحسَٗٓ ٠ا إغِ َٔ تطَ ٢ب٘.
ٚيف ايعاملني ايص ٜٔشنطتِٗ اٯ١ٜي ٚضز عهٔ ضغه ٍٛاهلل قهً ٢اهلل عًٝه٘
ٚغًِ اْ٘ غأٍ

 ٌٝ٥عً ٘ٝايػ ّ٬ؾكاٍٜ :عق ظهامل ٞأَتهو َها َهٔ ظهامل

َِٓٗ إ ٖٛٚ ٫بعطم حعط ٜػكط عً َٔ ٘ٝغاع ١إىل غاع.)1(١
()1يػإ ايعطب.372/12
( )2اجملُٛع .336/11
()3غٛضٖٛ ٠ز .83
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ٚؾٝه٘ ٚعٝهس إنهايف يًعهاملنيي ٚإ ايهص ٜٔخط هٛا يكتهاٍ املػهًُني ٜٓههعٍ
امل٥٬ه ١يكتهاهلِي ٚايهصٜ ٜٔكهط ٕٚعًه ٢اٱنهطاض باملػهًُني ٜهأت ِٗٝايهب٤٬
باسبعاضٚ ٠آؾاا ايسْٝا ٚاٯخط٠ي ٜٓ َٔٚع َٔ ٛامل٥٬ه٬َٚ ١حكتِٗ ٜ ٫بعس
إٔ تأت ٘ٝحعاض َٔ ٠ايػُاَ ٤ػٚ ١َٛطبكٛق ١بإمسه٘ يٝهه ٕٛؾٗٝها ٖ٬نه٘ي
ٚإشا نإ ْع ٍٚامل٥٬ه ١يف ٚاقع ١طبكٛقه ١ؾهإ ايعهصاب باسبعهاضٚ ٠ايهب٤٬
ؼبكٌ يف أٚ ٟقاي ٚؾ ٘ٝذبصٜط ٚإْصاض يًهؿهاض ٚايعهاملنيي ٚظ هط هلهِ َهٔ
ايتعس ٟعً ٢املػًُني ٚحطَاا اٱغ.ّ٬

ايثايثهه :١قٛيهه٘ تعههاىل ر ٌِنُشْعِأًَ فٍََأْْيُِْ حِدَأأبسَحً ِِأْٓ عِأنيٍ*ُِغَأٌََِّخً فِنْأذَ سَثِّأهَ

ٌٍُِّْغْشِفِنيَد( )2ي ٚاٯ ١ٜيف ق ّٛيٛط أٜههاًي ٚيف شاا املعٓه ٢ايهص ٟها ٤يف
اٯ ١ٜأع َٔ ٙ٬غٛضٖٛ ٠ز.
َٓ َٔٚاؾع عًِ املٓاغب ١يف املكاّ بٝإ َعٓهَٚ ٢ههُ ٕٛاٯٜه ١ايكسغهٞي
ٚإضاز ٠ايعٚ ١َ٬ايػُ ١اشباق ١يًُ٥٬ه ١ايصٜٓ ٜٔعي ٕٛيٓكط ٠املَٓ٪ني.
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الصفحح

81
83
86
90
94
98
102
107

املىضىع

احملتىَاخ

عًِ املٓاغب١
قاْ"ٕٛأثط بسض يف أحس"
قاْ"ٕٛأؾ ٍٛايعًِ ٚايؿػاز"

اع ١ايٓيب َٔ ايك ٚايتك"٣ٛ

قاْ"ٕٛؾطا٥ط ْع ٍٚامل٥٬ه"١

َاشا يٛمل ٜٓعٍ امل٥٬ه ١يًٓكط٠

قاْ ٕٛايٛح ٞيف املعطن١
قاْ ٕٛاسبا  ١يًك ٚايتك٣ٛ

110
113

قاْ ٕٛؾطا٥ط ايؿطط

117
120
122
125
129
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ْع ٍٚامل٥٬ه ١ؾهط يًُػًُني

134
138
145
147
150
154
159
163
167
170
175
176

قاْ ٕٛبني اهلعطٚ ٠بسض

ايكً ١بني أٌٖ ايػُٛاا
ٚا٭ضم

خطٚج ايٓيب يًكتاٍ ضمح ١٭ٌٖ
ا٭ضم
عًَ ّٛػتخسث ١يف ايػٓ ١ايٓب١ٜٛ

حبث ب٬غٞ
ازبُع بني ايك ٚايتك٣ٛ
قاَْ ٕٛسز امل٥٬ه ١تٛيٝسٟ
قاْ ٕٛؾطٚط املسز املًهٛتٞ
حبث ب٬غٞ

ايكً ١بني ْع ٍٚايكطإٓ ٚامل٥٬ه١

قاْ ٕٛاملسز ْعُ١
ايك ٚايتك ٣ٛقؿ ١خري أَ١
حبث ب٬غٞ
ايك ٚايتك ٣ٛطٜل ايٓكط

الصفحح

177
187
188
196
201
203
206
213
217
229
230

ر287د
املىضىع

قٛي٘ تعاىل رٜٚأتٛنِد
عًِ املٓاغب١
قاْ٫ ٕٛخٛف عً ِٗٝيف ايسْٝا
قاْ ٕٛاٱ ٬م ايعَاْ ٞيٰ١ٜ
حبث أقٛيٞ
قاْ ٕٛنٌ آ ١ٜقطآَْ ١ٝسز
قاْٜٚ ٕٛأتٛنِ
َعععْ ٠ع ٍٚامل٥٬ه١
قٛي٘ تعاىلرَٔ ؾٛضِٖ ٖصاد
حبث َٓاكٞ
قاْ َٔ ٕٛؾٛضِٖ ٖصا
املسز املًهٛتٚ ٞحسٜث اٱغطا٤

233
239
241
244
246

عًِ املٓاغب١
قٛي٘ تعاىلرميسزنِ ضبهِد
حبث ب٬غٞ
حبث نَٞ٬

248
250
256
257
261
267
272
276
278
282
287

ايعً ١ايػا ١ٝ٥يٓع ٍٚامل٥٬ه١
رخبُػ ١آ٫ف َٔ امل٥٬ه١د
عًِ املٓاغب١
قاْ ٕٛخبُػ ١آ٫ف َٔ امل٥٬ه١
قاْْ ٕٛع ٍٚامل٥٬ه ١زؾع١
قاْ ٕٛإؾطاقْ ١ع ٍٚامل٥٬ه١
قاْ ٕٛقٝس ايك ٚايتك٣ٛ
قٛي٘ تعاىلرَػَٛنيد
حبث ب٬غٞ
عًِ املٓاغب١
ارتٜٛاا

ر288د

َعامل اٱميإ ج79/

