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املقذيخ
اؿُس هلل فاطط ايػُٛات ٚا٭ضض ايص ٟضظم اٱْػإ بعس ْعُ ١اـًل
ٚاٱهاز اـ٬ف ٗ ١ا٭ضض َٔ غري فرت ٠بُٗٓٝا ،إش ٫ظَت قف ١اـ٬ف ١آزّ

قبٌ إٔ ٜٗبط إٍ ا٭ضض ،قاٍ تعـاٍش إِِّّيٍجصاعػليوفجيليٍجرْضسعِجِايلُ ضيتجز(،)1
ٚفهٸٌ اٱْػإ عً ٢نثري َٔ خًك٘.

اؿُس هلل نُا ٖ ٛأًٖ٘ َٚػترك٘ بآ ٘٥٫ايَ٬تٓاٖٚ ،١ٝقًٛات٘ عً ٢خري
خًك٘ قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ،ايصٚ ٟضز عٓ٘ أْ٘ قـاٍ ٫ :إيـ٘ إ٫

اهلل ْكف إٝعإٚ ،اؿُس هلل ًَ.)2()ٙ٪

اؿُس هلل ايص ٟيكٓٔ آزّ اؿُس ي٘ تعاٍ إش ْفذ ف َٔ ٘ٝضٚذ٘ ٚعطـؼ
آ زّ فكاٍ :اؿُـس هلل ض

ايعـإٌ ،يٝهـ ٕٛاؿُـس ايٝ ٛكـ ١ايساُ٥ـ ١بـٌ اهلل

ٚشض ١ٜآزّ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط ٠إش جا٤ت ايؿٗاز ٠شات قف ١ايبؿاض ٠يًُػًٌُ

بكٛي٘ تعاٍش واآِلشُجداػىارهٌُجؤضُجرىْغاَذُجىليَّهلجسابِّجرىْؼاعىضَلنياز(.)3
اؿُس هلل ايص ٟعطؾ٘ ٗ ايػُاٖٚ ٤ـ ٛأقـط

إيٓٝـا َـٔ ذبـٌ ايٛضٜـس،

ٚأخرب إعًٚ ٌَٛإػتهـعفٌ ٚأٖـٌ إٓاجـا ٠عهـٛض ٗ ٙنـٌ َهـإ قـاٍ

تعاٍش يضإضَناَاعجحُىاىُّيىرجيضيزضٌوجواصيهُجرىيَّيهلجز(ٚ ، )4جعـٌ آٜاتـ٘ ضٓـٚ ١غـبٖ ٌٝساٜـٚ ،١آيـ١
جص

يًتٛبٚ ١اٱْابْٚ ،١فٝاّ يًٓس ٚايؿطٜو

()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()2ا٭َاي ٞيًطٛغ.220/1 ٞ
()3غٛضْٜٛ ٠ؼ .10
()4غٛض ٠ايبكط.115 ٠
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فف ٞنٌ ؾـــــــ ٤ٞي٘ آ١ٜ

تسٍ ع ً ٢أْ٘ ٚاذـــــــــــــــس(.)1

اؿُس هلل عً ٢ععٚ َ٘ٓٓ ِٝتٛاي ٞإذػاْ٘ٚ ،غع ١ضظق٘ ٚإتكاٍ ذًُ٘
ْٚربأ إي ٘ٝغبراْ٘ َٔ اؿٚ ٍٛايكْٚ ،٠ٛػـتع ٘ٓٝيٮَٔ َٔ إداٚف ٚإهطٙٚ
ٗ ايسْٝاٚ ،ا٭ٖٛاٍ ٚايؿسا٥س ٗ اٯخط.٠
اؿُس هلل ايهبري إتعاٍ ،ايغـ

عـٔ اـ٥٬ـل أْعـ ٌٚ ،ايـص ٟجعـٌ

ذطَ ١ايطبا ضٓ ١يًعإٌ َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚإْٗا إختباض يًعبازٚ ،زع ٠ٛيعف ١ايبطٔ ٚايفطد ،قاٍ تعاٍشقضيذج

صاعءامٌُجباظاعئلشُجٍلِجسابِّنٌُجيضَاِجؤضبظاشاجيضيلنا ْغلهلز(.)2
ايثاْ :ٞإْٗا تصنط ٠٭ٚي ٞايكًٛ

ٚا٭بكاض.

ايثايث :إْٗا تبكطٚ ٠ذح ١٭ٌٖ اٱّإ.
ايطابع :إْٗا َٓاغب ١يٲتعاظ ٚاٱعتباض.
اـاَؼ :فٗٝا ؾٗاز ٠بعٖس ايكاؿٌ ٚعًَٓ ٛعي ١ا٭بطاض.
ايػازؽ :إْٗا ٚغ٬ٕ ١ًٝظَ ١ايٝكعٚ ١ا٭زناض.
ايػابع :إجتٓا

ايطبا َكسام يطاع ١اهلل.

ايثــأَ :تــطى ايطبــا ٚاقٝــَ ١ــٔ غــدط اهلل ٖٚــ ٛايععٜــع اؾبــاض ،قــاٍ

تعاٍش واّضهاًجرىنو ْظاجػاِجرىْهاىايج*ج يضئُِوجرىْضانوتضجهلٍاجرىَْاإْوايز(.)3

ايتاغع :يكس أضاز اهلل َٔ تطى ايطبا إٔ ٜهـ ٕٛظازاّ َباضنـاّ ْاَٝـاّ يـساض
ايكطاض.
ٚأؾٗس إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهلل ايٛاغع ايهط ِٜايص ٟتفهٌ عًٞٸ بٗصا ايكطح
ايعًُ ٞايـص ٟمل ٜؿـٗس يـ٘ ايتـ ضٜذ َثـ ٚ ،ّ٬ٝجعًـ٘ ٗ عًـ ّٛنتابـ٘ إٓـعٍ،
ٚأؾٗس إٔ قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عبسٚ ٙضغٛي٘ٚ ،ذبٝب٘ ٚخريت٘

()1ا٭غاْ.356/1 ٞ
()2غٛض ٠ا٭ْعاّ .104
()3غٛض ٠ايٓاظعات .41-40
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َٔ خًك٘ ايساع ٞإٍ ايس ٜٔايكٚ ،ِٜٛايؿفٝع َٔ بٌ ا٭ْبٝا ٤٭ٌٖ ايهبـا٥ط
قاٍ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ :إِـا إزخـطت ؾـفاع

أَ )(.)1

٭ٖـٌ ايهبـا٥ط َـٔ

اؿُس هلل ٗ ايػطاٚ ٤ايهطا ،٤ايص ٟجعٌ آ ١ٜايبرث ٖٚـ ٫(ٞتـ نًٛا
ضبا) ٚاق َٔ ١ٝايعًِ ٚايبطـٚ ،ذطظاّ َٔ غًب ١ايٓفؼ ايؿٗٚ ١ٜٛايغهبٗ ١ٝ
إعاَ٬ت ٚايك٬ت اٱجتُاع.١ٝ

ٖٚصا اؾعٌ َٔ يطف اهلل بايعباز ٚعَُٛات قٛي٘ تعاٍشإٍِِّّجؤضػيضٌُجٍاعجٖضج

حضؼيضَُىُاز( ، )2عٓسَا ضز عً ٢إ٥٬ه ١ا يص ٜٔإذتحٛا عً ٢جعٌ آزّ عًٝـ٘
ايػ ّ٬خًٝف ٗ ١ا٭ضض.
 َٔٚايًطف اٱهل ٞعًٞٸ ٚعً ٢إػـًٌُ ٗ إكـاّ إٔ ٖـصا اؾـعٖ ٤ـٛ
ايطابع ٗ تفػري ٖص ٙاٯٚ ١ٜنًٗا عًَ ّٛػتٓبط َٔ ١شات اٯ ١ٜايهطّ ١يتهٕٛ
ٖص ٙا٭جعاَ ٤سضغ ٗ ١ايػٝاذ ٗ ١شخا٥ط آٜات ايكطإٓٚ ،إغتكطا ٤إػـاٌ٥
ٚا يعً َٔ ّٛنٓٛظٖا َا ف ٘ٝايٓفع ايعاّ يٲْػاْ.١ٝ
ٜٚكــاٍ ضبــا إــاٍ إشا ظاز ٚإضتفــعٚ ،اٱغــِ ايطٳٸٸبــا َككــٛضٖٚ ،ــٗ ٛ
اٱقط٬ح ايؿطع ٞايعٜاز ٠عً ٢أقٌ ايكطض ٚإاٍ َـٔ غـري عكـس غـا٥
ؾطعاّ.
ٚجا٤ت آ ١ٜايبرـث بـايٓٗ ٞعـٔ أنـٌ ايطبـاٚ ،تـسٍ ٗ َفَٗٗٛـا عًـ٢
أَٛض:
ا٭َط ا٭ :ٍٚايك بس ايصات ٞيًعٜاز ٠ايطبٜٛـٚ ١أْٗـا نـطض ٚأش ٣قـ

،

ٜٚػُ ٢آنٌ ايطبا إطٴب ٞ٭ْ٘ ٜػعِ ٗ ٢اَ ٤اي٘ بايطبا ٚايفا٥ـس ٠عًـ ٢أقـٌ
إاٍ َٔ غري نػب أ ٚغع.ٞ
ا٭َط ايثاْ :ٞإَها ٤اٱغ ّ٬يًًُه ١ٝايفطزٚ ،١ٜاٱغتك ٗ ٍ٬ايهػب
ْٚع ا٭َٛاٍ ٚيهٔ بايططم إؿطٚع ،١يٝه َٔ ٕٛعَُٛات َٚػتًعَات
()1فُع ايبٝإ .186/1
()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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اـ٬ف ٗ ١ا٭ضض ٖٛٚ ،ؾاٖس عً ٢إضاز ٠اهلل إق٬ح ايٓاؽ ٗ َعاَ٬تِٗ،
ٖٚــصا اٱقــ٬ح َطًــٛ

بصاتــَ٘ٚ ،كسَــ ١٭زاٗ٥ــِ ايعبــازات ٚايتٛفٝــل ٗ

اـريات.
 َٔ ٖٛٚعَُٛات ق ٍٛاهلل تعاٍ ايٛاضز أع ،ٙ٬ذُٓٝا ضز عً ٢إ٥٬ه١

ايــص ٜٔإذتحــٛا عًــ ٢جعــٌ اٱْػــإشيلييٍجرْضسعِجِايلُ ضييتجز(َٛٚ ،)1نــٛ

اٱذتحاد إٔ اٱْػإ ٜفػس ٗ ا٭ضض ٜٚػفو ايسَاٚ ،٤ايطبا َـٔ ٚجـٙٛ
ايفػاز.
يته ٕٛآٜـ ١ايبرـث َـٔ ايؿـٛاٖس عًـ ٢عًـِ اهلل عـع ٚجـٌ ب ْـ٘ ٜٓـعٍ
اي هتا

يتٓع ٜ٘ا٭ضض َٔ ايفػازٚ ،بٝإ ططٜل ايػ ٗ ١َ٬ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ٚنٌ ؾطٜع َٔ ١ايؿطا٥ع ايػُا ١ٜٚجا٤ت ب َٛض فتُع:١
ا٭ :ٍٚذل إًه ١ٝايفطز.١ٜ
ايثاْ :ٞذطَ ١ايطبا.
ايثايــث :ايعنــاٚ ،٠إعاْــ ١ايفكــطاَ ٤ــٔ إــاٍ اـــام ٚٚضز ٗ ايتٓعٜــٌ

ذها ١ٜعٔ عٝػ ٢عً ٘ٝايػّ٬شواؤضو طاعّلٍجبِعىظوٗاةلجوارىضومضعةلجٍاعجدٍُجُجعاًُّعز( ،)2ب ٕ
ٜتٛج٘ إػًُ ٕٛعسَ ٠طات ٗ اي ّٛٝبايسعا ٤إٍ اهلل ٗ ايكٚ ٠٬عًـ ٢مـٛ

ايٛج ٛشؤ هذلّضعجرىظِّشارؽضجرىَُْغخضقلٌُاز(ٚ ، )3إٕ قكس َٔ ايكطا ٠٤ايكطآْ.١ٝ

 َٔٚأبَٗ ٢عاْ ٞاٱغتكاَ ١اٱَتٓا عٔ ايطباَٚ ،ا ٜفتر٘ َـٔ أبـٛا
يًهػب اؿ.ٍ٬
ا٭َــط ايثايــثٖ :ساٜــ ١إػــًٌُ يًكــ٬ت اٱجتُاعٝــ ١ايكاُ٥ــ ١عًــ٢
ايتعاٚ ٕٚايتعانس ٚإٛزٚ ،٠ايتآظض ٗ غـبٌ ايتحـاضات ٚايكـٓاعات ،قـاٍ
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًَِ :ثٌ إ ٗ ٌَٓ٪تٛازِٖ ٚتـطآِٗ

()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()2غٛضَ ٠ط.31 ِٜ
()3غٛض ٠ايفاؼ.6 ١
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ٚتٛاقًِٗ َٓعي ١اؾػـس ايٛاذـس ،إشا اؾـتهَٓ ٢ـ٘ عهـ ٛتـساع ٢يـ٘ غـا٥ط
اؾػس باؿُٚ ٢ايػٗط) (.)1

ٚتتحًٖ ٢ص ٙإعاْ ٞا٭خ٬قٝـ ١ايػـاَ ٗ ١ٝاٱَتٓـا عـٔ ايطبـاٖٚ ،ـصا
اٱَتٓا َطًل ٚعاّ ٚؾاٌَ يًٓاؽ ْٝعاّٚ ،ايعُ ٗ ّٛإكاّ َٔ اٱعحاظ
ٗ أذهــاّ اٱغــٚ ّ٬ايؿــٛاٖس عًــ ٢أْــ٘ ايؿــطٜع ١ايباقٝــ ١إٍ ٜــ ّٛايكٝاَــ١

ٚعَُٛات قٛي٘ تعاٍشإُِوجرىذَِِّاجػلنذاجرىيَّهلجرِٔعٗاًُز( ، )2بًراظ ايتساخٌ ٗ
ٖصا ايعَإ بٌ أٌٖ إًٌ ٚايٓرـٌ ٚذكـ ٍٛايتُـاٜع ٚايفكـٌ بـٌ ايٓـاؽ
بًراظ إٛاطٓٚ ١اٱْتػا

إٍ أقطاض ٚقَٝٛاتٚ ،تًو ا٭ٚطإ ٚايكَٝٛات

فٗٝا َصاٖب  ًٌَٚكتًف.١
فتحس ٗ ايٛطٔ ايٛاذس إػًِ ٚايهتابٚ ٞغريُٖـاٚ ،نـصا ٗ ايكَٝٛـ١
ايٛاذسٚ ،٠ايتحُعات ايػٝاغٚ ١ٝاٱقتكازٚ ،١ٜظٗطت غٓٔ ٚقٛاعس جسٜس٠
ٗ تٝ ٛل ايك٬ت ٚفل َفاٖ ِٝإٛاطٓٚ ١اٱْتُا٤ات إتعسز.٠
 ٌٖٚتتعاضض َع غٓٔ ا٭خٚ ٠ٛإٛزٚ ٠ايتعانس اي

تعاٍشإََِّّاعجرىَُْؤٍلنُىُاجإِِيىاةجز( ، )3اؾـٛا

تتهُٓٗا ٗ قٛي٘

 ،٫فنْٗـا ٗ طٛهلـا َٚـٔ أغـبا

تٝ ٛكٗا.
 َٔٚايؿٛاٖس ف ٤ٞاٱغ ّ٬عطَ ١ايطبا ضأف ١بايٓاؽ ْٝعاّٚ ،مل ٜبل
َٔ أٌٖ إًٌ ايػُاٜ َٔ ١ٜٚتكٝس عطَ ١ايطبـا إ ٫أٖـٌ اٱغـٖٚ ،ّ٬ـَ ٛـٔ
ايس ٌ٥٫عً ٢ذاجـ ١ايٓـاؽ يػـ ١َ٬ايكـطإٓ َـٔ ايترطٜـفٚ ،غـٝبك ٢قٛيـ٘

تعــاٍش ٖضجحضيإْمُيُىرجرىشِّباييعجؤضػْيؼاعيعجٍُؼضييعػا ضتجوارحَّقُييىرجرىيَّيهاز(َٓ ، )4ــرباّ إعَٝ٬ـاّ ٜــصنط ايٓــاؽ
بٛظــا٥فِٗ ايعبازٜــٚ ١اٱجتُاعٝــٚ ١اٱقتكــازٜٚ ،١ٜهــع َٛنــٛع ١ٝيًكــِٝ
ايػُا ٗ ١ٜٚإعاَ٬ت.
()1تفػري إبٔ نثري .319 /1
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .19
()3غٛض ٠اؿحطات .10
()4غٛض ٠آٍ عُطإ .130
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ايطابــع :تكٝٝــس إًهٝــ ١ايفطزٜــ ١ب ذهــاّ اؿــٚ ٍ٬اؿــطاّٚ ،عَُٛــات
ايكاعس ٠إ ػتكطأ َٔ ٠ق ٍٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ ٫ :نـطض

 ٫ٚنطاض)(.)1

ٚق ٌٝإٔ َٓع اٱغ ّ٬يًطبا ذط

عً ٢ايـٓعِ ايطأاايٝـ ١ايـ

ٜؿـٝع

فٗٝا ايطبا ٫ٚ ،زي ٌٝعًٖ ٢صا ايكٚ ،ٍٛاٱغَٛ ّ٬جٛز ٗ تؿطٜع٘ ٚأْعُت٘
ٚأذهاَ٘ قبٌ إٔ تٛجس ٖص ٙا٭ْعُ ١ب نثط َٔ أيف عاّ.
 ٫ٚتعــاضض بــٌ إــصاٖب اٱقتكــازٚ ١ٜايتحاضٜــ ٗ ١ايعــامل ٚبــٌ
اٱغ ،ّ٬إَٛ ٗ ٫اضز اٱخت٬ف ،٭ٕ أذهاّ اٱغ ّ٬تطتهع عً ٢ا٭ٚاَط
ٚايٓٛاٖ ٞاٱهلٜٚ ١ٝكاذب ا٭ٚاَط جًـب إكـًرٜٚ ،١كـاذب إضتهـا
ايفعٌ إٓٗ ٞعٓ٘ ذً ٍٛإفػسْٚ ٠ع ٍٚايب.٤٬
ٚتًو ا٭ْعُ ١تعتُس ايطبس ِٚا ٤ا٭َٛاٍ أق ٗ ّ٬قٛاعسٖا ٚقٛاْٗٓٝا،
ٚتع ٍٚا٭ْعُ ١اٱقتكاز ١ٜايٛنعٚ ١ٝايتحطٜب ،١ٝنُا ظايت أْعُ ١اٱقتكاز
اٱؾرتان َٔ ٞغـري عًـَ ،١ـع عحعٖـا عًـَ ٢ـس ٣غـبعٌ غـَٓ ١ـٔ تطبٝـل
ْعطٜاتٗا اٱقتكازَ ١ٜع

ايٛغاز ٠هلـا إكـرتٕ بايكػـٚ ٠ٛايكٗـط ٚقاضبـ١

ايسٖ ٜٔا ٜسٍ عً ٢ؽًف تًو ايٓعطٜات ٗ ايٛاقـع ايعًُـٚ ،ٞيهـٔ ذهـِ
ذطَ ١ايطبا ٜتغؿ ٢أفطاز ايعَإ ايطٛي ١ٝإانٚ ٞاؿانط ٚإػتكبٌ ايكطٜب
ٚايبعٝس.
اـاَؼ :جا ٤آ ١ٜايبرث ذطبا عً ٢ايٓٗب ٚاٱذتهاضٚ ،بطظخاّ زٕٚ
إغترساث ايفكط ٚايعٛظ بػبب ؾطٚط ايطبا اؾا٥طَٚ ،٠ا ٜرتؾس عٔ ايفكـط
َٔ اؾٌٗ ٚإ طض ٚاٱغتهعافٚ ،عٔ ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘

ٚغًِ :ناز ايفكط إٔ ٜه ٕٛنفطا ٚناز اؿػس إٔ ٜغًب ايكسض) (.)2

ايػــازؽ :تبعــث آٜــ ١ايبرــث عًــ ٢ايػــع ٗ ٞطًــب إعٝؿــٚ ،١عًــ٢
إغترهاض أذهاّ ايؿطٜع ٗ ١ايبٝع ٚايؿطاٚ ،٤اٱجاضٚ ،٠إختٝاض َْٚ ٛاٖ١ٝ
( )1ايتبٝإ ٗ تفػري ايكطإٓ.377/1
()2ايهاٗ .430 /2
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ايعٌُٚ ،ؼث إػًٌُ عً ٢اٱعاْ ١فُٝا بٚ ِٗٓٝاٱق٬ح يًعٌُ ايكاحل،
ٚايهػب اؿ.ٍ٬
ٚتبٌ اٯَ ٗ ١ٜفَٗٗٛـا ايؿـطف ٚايعـع ايـصٜ ٟرتؾـس عـٔ ايعُـٌ ٭ٕ
ايطبا نػب ٚتٛظٝف يًُاٍ َـٔ غـري عُـٌ ٚنػـبٚ ،إشا نـإ ايطبـا غـبب ّا
يٮجـط ٚايثـٛا

ٚقـٛ

يٲ ِ ٚايعكا

ا٭خط ،ٟٚفنٕ ايعٌُ ٚايػع ٞبا

ايصْٚ ، ٛعٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :إٕ َٔ ايصْٛ

شْٛبا

 ٫تهفطٖا ايك ٫ٚ ٠٬ايكٝاّ  ٫ٚاؿخ  ٫ٚايعُط ،٠قايٛا  :فُـا ٜهفطٖـا ٜـا
ضغ ٍٛاهلل؟ قاٍ :اهلُ ٗ ّٛطًب إعٝؿ.)1()١
ايػازؽ :غته ٕٛايبطاي ١آفٖ ١صا ايعَإٚ ،غت٪ز ٟإٍ إضباى غٝاغٞ
ٚإغتكاي ١ذهَٛـاتٖٝٚ ،حـإ ايؿـعٛ

نـايبرط إهـطط

خكٛقـ ّا َـع

ذسٚث أَٛض:
ا٭ :ٍٚظٜاز ٠اي٫ٛزات.
ايثاْ :ٞنثط ٠اـطهٌ عً ٢مَ ٛرتانِ.
ايثايث :إضتفا أغعاض إٛاز ا٭ٚي.١ٝ
ايطابع :ظٜاز ٠ايٓفكات َٚػتًعَات إعٝؿ.١
اـاَؼ :تكاض

ايبًسإٚ ،إتكاٍ َػا ٌ٥اٱع.ّ٬

ايػازؽ :تساخٌ اؿهاضات ٗ ظَٔ ايعٛي.١
ٚؼتٌُ ذطَ ١ايطبا ٚايٓٗ ٞعٔ أنٌ إـاٍ ايطبـ ٟٛبًرـاظ ٖـصا ايـب٤٬
ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإْٗا ذط

عً ٢ايبطايٚ ،١غب ٌٝيع٬جٗاٚ ،قاقطتٗا.

ايثاْ :ٞذطَ ١ايطبا غبب ٗ ظٜاز ٠ايبطايٚ ،١نثط ٠ايكاعس ٜٔعٔ ايعٌُ،
٭ْٗا قٛٝز ُٓع َٔ نثط ٠فطم ايعٌُ.
ايثايث ٫ :قً ١بٌ ذطَ ١ايطبا ٚبٌ َٛن ٛايبطاي ١نثطٚ ٠قً.١

( )1ايطرباْ /ٞإعحِ ا٭ٚغط .105/1
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ٚايكرٝس ٖ ٛا٭ٕ ٍٚا ف ٘ٝذطَ ١ايطبا َـٔ َٓـع اٱغـتغٚ ٍ٬اؾؿـع،
ٚغطق ١جٗٛز إػتهعفٌٚ ،إَ ٤٬ايؿطٚط عً ٢احملتاجٌ ٗ با

ايهػب

إٕ ايطبا غبب ؿكط ايثطٚات بٝس قً َٔ ١ا٭ طٜاٚ ٤بططٜك ١خاي َٔ ١ٝايعٌُ
 ٬ايبٝـع ٚايؿـطاٚ ٤اٱجـاض٠
ٚايػعٚ ٞايهػب بُٓٝـا ٜهـ ٗ ٕٛإهـاضبَ ١ـث ّ
ٚمٖٛا يته ٕٛذطَ ١ايطبا ٚإعطاض إػًٌُ عٔ ايطبا َـطأَٚ ٣ػـُع َـٔ

ايٓاؽ ْٝعاّ َٔ ،عَُٛات قٛي٘ تعاٍش واٍاعجؤضسعايْناعكضجإَِّٖجساعَاتجىليْؼاعىضَلنياز(.)1

 َٔٚاٯٜات ٗ ايتهاٌَ ٗ ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬أْٗا ذٌ جـا٤ت بـإٓع
َٔ أنٌ ايطبا فنْٗا ذثت عً ٢ايكسقْٚ ١عٍ أَط اهلل عً ٢ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ بٛجـٛ

ايعنـاٚ ،٠إعطاٗ٥ـا يًُرتـاجٌ َـٔ ايفكـطا٤

ٚإ ػانٌ ٚا٭قٓاف ايػت ١ا٭خط َٔ ٣إػتهعفٌ.
 ٗٚذسٜث ايكـسق :١فرتبـ ٗ ٛنـف ايـطٓٔ ذتـ ٢تهـ ٕٛأععـِ َـٔ

اؾبٌ)(.)2

 ٌٖٚهٛظ ٚنع أَٛض ايعنٛات ٗ َكـاضف ٚبٓـٛى خاقـ ١ٱقـطاض
ايفكطاٚ ٤احملتاجٌ َٔ غري ظٜـاز ٠ضبٜٛـٚ ،١إغـتٝفا ٤أقـٌ إـاٍ َـِٓٗ ٚفـل
آجاٍ َٓاغبَٚ ،١ع ايٝػط.
اؾٛا

 ٫هٛظ َع ٚجٛز فكطاٚ ٤قتاجٌ َٔ إػًٌُ بصات ايبًس أٚ

ٗ غري َٔ ٙا٭َكاض فكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ ايعنا ٠ذكاّ يًفكطاٚ ٤إػانٌ
ف ٬تعط ٢هلِ قطن ّا ٱؾـتغاٍ ايصَـَ ١ـع ايكـطض غـ٬ف اؿـل ايـصٖ ٟـٛ

ًُٝو ،قاٍ تعاٍش وايلٍجؤضٍىارىلهٌِجعاقٌّجىليغوعئلوِجوارىَْاغشُوًِز(.)3

يته ٕٛايعنا ٠نايسٸ ٜٔإتعًل ٗ أَٛاٍ ا٭غٓٝاٚ ٤يٝؼ قطناّ ٭قرابٗا

ٖٚــِ ايفكــطاٚ ٤مــٜٚ ،ِٖٛــسٍ عًٝــ٘ أٜه ـاّ قٛيــ٘ تعــاٍشإََِّّاييعجرىظويذاقضعثُجىليْ ُقضيشارءلج

()1غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
()2تفػري ايكططيب .228/8
()3غٛض ٠ايصاضٜات .19
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وارىَْاغاعملنيلجوارىْؼاعٍليلنياجػايضُهايعجوارىَُْؤاىَّ ضيتلجقُيُيىبُهٌُجوايليٍجرىشِّقضيعبِجوارىْجغضيعسٍِلنياجوايليٍج
عابُِوِجرىيَّهلجوارلبِِجرىغوبُِوِجيضشَِؼضتجٍلِجرىيَّهلز(ٚ ، )1إفاز ٠اي(ٗ ّ٬ايفكطا)٤إًه.١ٝ
ٚاحملط ٗ ّٚاٯ ١ٜأع ٙ٬عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايصٜ ٟطًب ايطظم فٜ ٬كً٘.
ايثاْ :ٞايصٜ ٟرتى ايػ٪اٍ تعففاّ.
ايثايث :ايص ٟشٖـب َايـ٘ٚ ،خطبـت نـٝعت٘ إش أعًـٔ ْفـط َـٔ ايٗٝـٛز
يًتحاض ٚايف٬ذٌ ب ِْٗ ٜػتطٝع ٕٛذفغ أَٛاهلِ هلِ َع فٛا٥س قً ١ًٝآخـط
ايػٓ ،١بسٍ إزٸخاضٖا ٗ ايبٛٝتٕٚ ،ا قاضت عٓسِٖ ايٛزا٥ع أعًٓٛا ب ٕ نٌ
َٔ عٓسَ ٙؿط ٚػاضٜ ٟكطنٚ ْ٘ٛيهٔ ب ضباح أنثـط بعـس إٔ ٜـطٖٔ عكـاضٙ
ٚمٚ ،ٙٛنًُا ت خط ا٭جٌ ظازٚا ٗ ايسٜٚ ،ٜٔسفع ٕٛيكاذب إاٍ ايٓـعض
ايكً ٌٝفا٥س.٠
ٚقــاضت ايبٓــٛى ٚإكــاضف ايٝــ ّٛذاجــ ٗ ١ايتٛغــط يًُعــاَ٬ت
ايتحاضٚ ١ٜإايٚ ،١ٝيٝؼ َٔ َاْع َٔ تٛج ٘ٝأعُاهلا ٗ ايب٬ز اٱغٚ ١َٝ٬فل
قٛاعس ايؿطٜع ١ايػٚ ،١َٝ٬ي ٛعً ٢غب ٌٝإثاٍ ٚايُٓٛشد.
 ّٚتاظ ايبٓو اٱغ َٞ٬بايتٓع ٙعٔ ايطبا ٚايفا٥س ٠ايثابت ١عً ٢ايطبس َٔ
غري عٌُٚ ،يهٔ تكٌ َٓ٘ أضباح إٍ إٛزعٌ َع ذفغ تًو ا٭َٛاٍ بـ ٕ
ٜك ّٛبإهاضب ٗ ٖٞٚ ١اٱقط٬ح َػتكطأ َٔ ٠ايهط

يهط

ايعاَـٌ ٗ

ا٭ضض يترك ٌٝايطبس.
ٚإفاعً ٗ ١يفغ(إهـاضب )١إؾـاض ٠إٍ تكَٗٛـ ا بطـطفٌ ٭ٕ إـاٍ َـٔ

إايو ،بُٓٝا ٜباؾط ايعاٌَ ايعٌُ(.)2

ْعِ ّهٔ إٔ تٛج٘ َعاَ٬ت ايبٓٛى ا٭خط ٣اؿهٚ ١َٝٛا٭ًٖ ١ٝبكٝ
إكاؿٚ ١اهلطٚ

َٔ اؿطاّ إٍ اؿ َٔ ،ٍ٬ايطبا إٍ َعاَ٬ت شات قبغ١

ؾطع.١ٝ
()1غٛض ٠ايتٛب.59 ١
(ٜ )2تهُٔ ٖصا اؾع ٤عثاّ فكٗٝاّ عٔ إهاضب.١
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 ٜٚتٖ ٞصا ايتٛج٘ بعٓا ١ٜأضبـا

ا٭َـٛاٍ ٚعُـ ٤٬إكـاضف بايكـبغ١

ايؿطعٕ ١ٝعاَ٬تِٗٚ ،ذطقِٗ عً ٢إجتٓا

ايطبا ٗ إعاَ٬ت إكطف.١ٝ

يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ ا٭نٌ ؾاٖساّ عً٬َ ٢ظَـ ١اؿاجـ ١يٲْػـإ،
ٚاؿاج ١ع ١َ٬اٱَهإ ٚ ٖٛٚفل ايكٝاؽ اٱقرتاْ:ٞ
ايهرب :٣نٌ قتاد ٖهٔ.
ايكغط :٣اٯنٌ قتاد.
ايٓتٝح :١اٯنٌ ٖهٔ.
 ٗٚايًح ٤ٛإٍ ا٭نٌ ططز ـكً ١اٱغتهباض ٚايغطٚض عـٔ اٱْػـإ،
ٚزع ٠ٛي٘ يًتسبط ٗ َاٖٝت٘ ٚنعف٘ َٚا عٓس َٔ ٙايٓكل ،يصا ٚضز عٔ ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ َٔ :أنٌ طعاَاّ ِ قاٍ " :اؿُس هلل
ايص ٟأطعُ

شْب٘)(.)1

ٖصا َٔ ضظق٘ َٔ غري ذَ ٍٛ

ٚق " ٠ٛغفط ي٘ َا تكـسّ َـٔ

يكــس جعــٌ اهلل عــع ٚجــٌ اٱْػــإ ٗ قــطا َــع ايــٓفؼ ايؿــٗ،١ٜٛ
ٚايطغا٥ب اي

تتع ٜٔي٘ٚ ،ؼا ٍٚجصب٘ يػاذتٗاٚ ،جعً٘ ٜػع ٢إٍ أفطازٖا

ٚاذساّ بعس آخط ،فتفهٌ اهلل ٚضظق٘ ايعكٌ يٝػتطٝع ايتُٝٝع بٗٓٝا ٚفل َٓعاض
ايؿــطٜعٚ ١ايعــسٍ ٚاٱْكــاف ،ــِ تفهــٌ ٚبعــث ا٭ْبٝــاٚ ٤أْــعٍ ايهتــب
ايػُإ ١ٜٚداطب ١ايعكٌ ٚجعًـ٘ قـاذب ايكـطاض ٗ نـبس ْـاح اؾـٛاضح
ٚا٭فعاٍ.
ٚػًــٖ ٢ــصا اـطــا

بكٛيــ٘ تعــاٍ( ٫ت ـ نًٛا ايطبــا) ايــص ٟقــاذب

ٜٚكاذب اٱْػإ إٍ  ّٜٛايكٝاَ ،١فٝسضى اٱْػإ أْـ٘ ٫ظّ آبا٥ـ٘ ٚغـٛف
٬ٜظّ شضٜت٘ ٚإٕ تعسزت ايبطٚ ٕٛا٭جٝـاٍٚ ،جـا٤ت إ٬ظَـ ٗ ١ا٭جٝـاٍ
ايػابك ١بتٛاي ٞايهتب ايػُا ،١ٜٚأَا ٗ اي٬ذك ١فٗـ ٞابتـ ٗ ١ايكـطإٓ ٭ْـ٘
ايهتا

ايباق ٞتٚ ٠ٚ٬عُ ّ٬إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١

()1ايبراض .14/15
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 ٗٚايٓٗ ٞعٔ ايطبا ؾاٖس عً ٢ايٓػذ بٌ ايؿطا٥ع يٝؼ َطًكـاّ ،فُـٔ
ا٭ذهاّ َا ٖ ٛابت َٚتحسز ٗ نٌ ايؿطا٥ع عً ٢م ٛإٛجب ١ايهً ١ٝنُـا

ٗ عباز اهلل قاٍ تعاٍش َاعؤضَُّهاعجرىنوعطُجرػبُذُورجسابونُيٌجز(ٚ ، )1عً ٢م ٛايػـايب ١ايهًٝـ١
نُا ٗ إَتٓا ايٓاؽ عٔ ايطبا ٗ نٌ ظَإ.
ٚايعبازَٓ ٠اجا ٠هلل عع ٚجٌ ٚإْكطا إي ٘ٝغبراْ٘ٚ ،اٱَتٓا عٔ ايطبا
غٝاذ ٗ ١عامل إًهٛت ٭ْ٘ تٓع ٙعٔ ْع ٭نعاف َهاعفَ ١ؿتٗا ٠طبعاّ،
قطَ ١قطعاّ ،يته ٕٛعف ١ايبطٔ ٚايفطد غعٝاّ ٗ َطنا ٠اهللٚ ،ضجا٤ٶ يًثٛا
َٓ٘ تعاٍ.
إٕ اهلل ايص ٟغًل با
ٚفتس هلِ أبٛا

ايطبا عٔ ايٓـاؽ عاَـ ١يكبرـ٘ ايـصات ،ٞتفهـٌ

ايهػب ٚايتحاضٚ ٠ايكـٓاعٚ ،١جعـٌ فٗٝـا ايـطبس ايـٛفري

ٚايربنٚ ١ايُٓاٖٚ ،٤ص ٙايربن ١أنثط َٔ ا٭نعا ف إهاعف ١ايـ

تـ ت ٞعـٔ

ططٜل ايطبا ٭ٕ َآهلا إٍ ا٭نٌ ايص ٖٛ ٟعٓٛإ ايتًف ،أَا بطن ١ايهػـب
اؿ ٍ٬فٗ ٞباقِٚ ١ٝاَ ٤تكٌ َٚتحسزٚ ،قس نـإ ظٚاد ضغـ ٍٛاهلل قـً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ خسه ١ذحَٛٚ ١ععَٓ ٗ ١افع ايتحاض ٠إتكً.١
ٚت ٍٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اٱػاض َاهلا قبـٌ ايٓبـ٠ٛ
فهاْت ؾاٖساّ عً ٢قسق٘ ٚأَاْت٘ٚ ،تٓعٖ٘ عـٔ ايهـص  ٗ ،ايٛقـت ايـصٟ
نإ ف ٘ٝايطبا َٛجٛزاّ ٗ إعاَ٬ت عٓس قطٜـ ٚغريٖا.
ٚذُٓٝا ْعيت آٜات ايطبا ٚذطَت٘ عًِ ايٓاؽ إكسام ايعًُ ٞإتكـسّ
هلاٚ ،جا٤ت ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛبآ ١ٜت ضى ١ٝإش قاٍ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :إٕ
نٌ ضبا َـٔ ضبـا اؾاًٖٝـَٛ ١نـ ٚ ٛأ ٍٚضبـا أنـع٘ ضبـا ايعبـاؽ بـٔ عبـس
إطًب)(.)2
ٖا ٜسٍ عً ٢ذاج ١ايٓاؽ يًتٓعٚ ٌٜايػٓٚ ،١إٔ ٚظٝف ١ايػٓ ٫ ١تٓركط
بايبٝإ ٚايتفػري يًكطإٓ ٚأْٗا إكسض ايثاْ ٞيًتؿطٜع ،بٌ ٖ ٞإَاَ ٗ ١اؿهِ
()1غٛض ٠ايبكط.21 ٠
()2فُع ايبٝإ .187/2
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ٚايكها ٤بٌ ايٓاؽ ٚفل ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞاٱهل ،١ٝيصا ٚضز ٗ اؿسٜث عٔ
اٱَاّ ايكازم :ذ ٍ٬قُس ذ ٍ٬أبساّ إٍ  ّٜٛايكٝاَٚ ،١ذطاَ٘ ذطاّ أبساّ

إٍ  ّٜٛايكٝاَ.)1( )١

 َٔٚإَاَ ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًٓـاؽ ْؿـط َفـاِٖٝ
ايطأفــٚ ١ايطٓــٚ ،١ا٭خــ٬م اؿُٝــس ٠بٝــِٖٓٗٚ ،ــَ ٛــٔ َكــازٜل قٛيــ٘

تعاٍش واٍاعجؤضسعايْناعكضجإَِّٖجساعَاتجىليْؼاعىضَلنياز( ، )2بًرـاظ إٔ ْبٛتـ٘ إقـ٬ح إخ٬قـٞ
ٚإضتكا ٤يًٓاؽ ٗ َطاتب ايتٗصٜب  َٔٚا٭خ٬م اؿُٝس ٠إجتٓا

ايطباَٚ ،ا

ف َٔ ٘ٝايعًِ ٚا٭ش.٣
 َٔٚايؿٛاٖس عً ٢تفه ٌٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً٢
ا٭ ْبٝا ٤ايػابكٌ ٗ إكاّ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚأَ ١قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أنثط ا٭َِٚ ،عٓ٘ قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًَِ :ا َٔ ا٭ْبٝاْ ٤يب إ ٫أعطَ ٞا َثً٘ آَٔ عً ٘ٝايبؿطٚ ،إِا
نإ ايص ٟأٚتٝت٘ ٚذٝاّ أٚذا ٙاهلل إيٞٸ  ،ف ضج ٛإٔ أن ٕٛأنثطِٖ تابعـاّ ٜـّٛ
ايكٝاَ.)3( )١
ايثــاْٜ :ٞتٓــع ٙإػــًُ ٕٛعــٔ أنــٌ ايطبــاٖٚ ،ــصا ايتٓــعَ ٙــٔ ا٭خــ٬م
اؿُٝس.٠
ايثايــثٜ :كــ ّٛإػــًُ ٕٛبــا٭َط بــإعطٚف ٚاٱذػــإ بــٌ ايٓــاؽ،
ٚهتٗس ٗ ٕٚايٓٗ ٞعٔ أنٌ ايطبا.
فنٕ قًت إٕ ذاج ١اٱْػإ احملسٚز َٔ ٠ا٭نٌ ٚايؿط
ايتحاض ٠نايطبا ٗ إْتفا اٱْػإ َٓ ُٗا عٝث إٔ أغبا

ٚايًبؼ ػعٌ

ايربنٚ ١ايُٓا ٤اي

شنطت أع ٗ ٙ٬إا٥ع بُٗٓٝا ٜ ٫رتتب عًٗٝا أ ط عً ٢م ٛايكه ١ٝايؿدك.١ٝ
ٚاؾٛا

يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ اؿٝا ٠ايـسْٝا زاض إَترـإ ٚإختبـاض،

()1ايهاٗ .76/1
()2غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
( )3ايسض إٓثٛض .46/1
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 َٔٚأِٖ َٛاضز اٱبت ٤٬فٗٝا إاٍ ٚنٝف ١ٝايهػب ٚاٱْفام  ،يترتؾس أٚي١ٜٛ
اٱبتعاز عٔ َ ٛاطٔ ٚأغبا

ايهطض ٚاٱنطاضٚٚ ،ضز عٔ ايٓيب قُس قً٢

اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ :اتك ٢ايؿبٗات فكس اغتربأ يسٚ ٜ٘ٓعطن٘) (.)1

يكس تفهٌ اهلل ظعٌ َكاحل ايعباز  ٫تػتك ِٝإ ٫بايتٓع ٙعٔ ايعًـِ ٗ
ايتحاضات ٚايعضاعـات ٚايكـٓاعات ٚكتًـف ايعكـٛز اؾاضٜـ ١بـٌ ايٓـاؽ،
فتفهٌ ٚبعث ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بايٓٗ ٞعٔ ايطبا ،بعس
إٔ جا ٤ا٭ْبٝا ٤ايػابكْٝ ٕٛعاّ بصات ايٓٗ َٔ ٖٛ ٌٖٚ ،ٞؼكَ ٌٝـا ٖـٛ
ذاقٌ ،اؾٛا

ٚ َٔ ،٫ج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚت نٝس قاْ ٖٛٚ ٕٛإؼاز غٓد ١ٝايٓب.٠ٛ
ايثاْ :ٞعسّ ٚجٛز ْػذ ٗ أذهاّ ايطبا ،فًؼ َٔ ْيب  ٜشٕ ب٘ غـٛا٤
عً ٢م ٛإٛجب ١ايهً ١ٝأ ٚاؾع ١ٝ٥أ ٗ ٚذا٫ت ايهطٚض.٠
ايثايــث :فــ ٤ٞن ـ ّ٬ا٭ْبٝــا ٤عطَــ ١ايطبــا زيٝــٌ عًــَٛ ٢نــٛعٝتٗا ٗ
ايتؿطٜع.
ايطابعّ :هٔ ت يٝف فًسات خاق ١بتكػ ِٝأذهاّ ايؿطٜع ١إٍ أقػاّ:

ا٭ :ٍٚايعبازا ت ايثابت ٗ ١نٌ ؾطٜع ١نُـا ٗ قٛيـ٘ تعـاٍشمُخليَاجػايضيُنٌُج

رىظُِّاعًُجمضَاعجمُخلَاجػايضًجرىَّزلَِاجٍلِجقضبيلنٌُز(.)2
ايثاْ :ٞا٭ذهاّ اي

قاض فٗٝا ايٓػـذ ٚايتبـس ،ٌٜنُـا ٗ اؾُـع بـٌ

ا٭ختٌٚ ،ؼطّ٘ ٗ اٱغ.ّ٬
ايثايــث :بٝــإ ذكٝكــٖٚ ١ــ ٞإ٬ظَــ ١بــٌ إكــاحل ٚايفــطا٥

ٚ ،بــٌ

ا٭نطاض ٚايٓٛاٖ.ٞ
ايطابع :ت نٝس ايكبس ايصات ٞيًطبا.
اـاَؼٜ :تحًـ ٗ ٢ذطَـ ١ايطبـا ذـب اهلل عـع ٚجـٌ يًٓـاؽ ْٝعـاّ،
ٚضٓت٘ بِْٗٚ ،سبِٗ إٍ ايتٓع ٙعٔ ايعًِ.
()1اؾاَع ايعًٚ ّٛاؿهِ .159/1
()2غٛض ٠ايبكط.183 ٠
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ايػازؽ :طط ٚايترطٜف عًـ ٢ايهتـب ايػـُا ١ٜٚايػـابكٚ ، ١إمكـاض
ٚإغتُطاض ايطٓ ١اٱهل ٗ ١ٝايتٓع ٙعٔ ايطبا بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ.
ايػابع :ؾطٜع ١قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖ ٞايسٜاْ ١ايباق ١ٝإٍ
 ّٜٛايكٝاَ ،١فتفهٌ اهلل ٚجعًٗا جاَعَ ١اْع ،١جاَع ١يٮذهاّ ايؿـطع،١ٝ
َٚاْع َٔ ١أغبا

ايفطقٚ ١اـ٬فٚ ،أبٛا

اٱ ِ قـاٍ تعـاٍشؤضُجؤضقلَُُيىرج

رىذَِِّاجواٖضجحضخض ضشوقُىرجيلُهلز(.)1
يكس أضاز اهلل عع ٚجٌ بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ ايػـ١َ٬
َٔ ايغؿا ٠ٚاي

ُٓع ا٭ْٛاض ايطباْٚ ١ٝإظاذ ١ايطإ ٚاؿحا

ايـص ٟوـٍٛ

بٌ ايك ًب ٚايػٝاذ ٗ ١عامل إًهٛتَٓٚ ،ـع ضغـٛر ايعًُـات اؾػـُاْ١ٝ
ب نٌ ايطبا ٚايباطٌ.
فحا ٤ايكطإٓ عطَ ١ايفهٌ اـاي َٔ ٞايعٛض ٚايـصٜ ٟـ ت ٞبايؿـطط
ايطب ،ٟٛيـصا فُـٔ َكـازٜل اؾـطز ايفـطح ٗ اٱقـط٬ح ايـصٜ ٟفكـس َعـ٘
ايؿاٖس ايعسايٚ ،١مل ٜٛجب ذكاّ يًؿط أنٌ ايطباٜ ٫ ٖٛٚ ،،تعاضض َـع
عكٛب ١اٱقطاض عً ٢أنٌ ايطبا.

 ٗٚقٛي٘ تعاٍش يضئُِجىضٌجحض ْؼايُىرجيضإْرضُّىرجبِغاشبٍجٍلِجرىيَّهلجواساعُىىلهلز( ،)2قاٍ إبٔ

عباؽ َٔ :نإ َكُٝاّ عً ٢ايطبا ٜٓ ٫ع عٓ٘ فرـل عًـ ٢إَـاّ إػـًٌُ إٔ
ٜػتتٝب٘  ،فنٕ ْع ٚإ ٫نط
٪ٜز

بعس ايب ١ٓٝفنٕ عاز أز

عٓك٘)(ٚ ، )3عـٔ ايكـازم عًٝـ٘ ايػـ ّ٬آنـٌ
 ٚإٕ عاز قتٌ.)4( ):

ايثأَ :ت نٝس ذاج ١ا٭جٝاٍ إتعاقب َٔ ١ايٓاؽ إٍ غ ١َ٬ايتٓعَٔ ٌٜ
ايترطٜــف ٚايتبــسٚ ،ٌٜإْفــطز ايكــطإٓ بٗــص ٙاـكٛقــ ١ٝإباضنــ ،١فًــٝؼ ٗ
()1غٛض ٠ايؿٛض.13 ٣
()2غٛض ٠ايبكط.279 ٠
()3ايسض إٓثٛض.244/2
()4فُع ايبٝإ .187/2
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ايكطإٓ ْكل أ ٚظٜازَٚ ،٠ا بٌ ايسفتٌ ٖ ٛايصْ ٟعٍ عً ٢ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ عٓـس اهللَٓٚ ،ـ٘ تعـسز اٯٜـات ايـ

جـا٤ت عطَـ١

ايطبا.

ٖٚــص ٙاـكٛقــَ ١ٝــٔ ٚجــ ٙٛفــٛظ إػــًٌُ َطتبــ١شِاُ يشاجؤٍُو يتخجؤُِشِصاييجج

ىلينويعطِجز(ٚ ، )1تطى إػًٌُ يًطباٚ ،زعٛتِٗ ايٓاؽ يًهف عٓ٘ٚ ،غٓدكل
ٗ ٖصا اؾع ٤قاْْٛاّ يكً ١اٯ ١ٜأع ٙ٬بآ ١ٜايبرـث(َٚ )2ـا فٗٝـا َـٔ ايٓهـات
ايعكا٥س.١ٜ
َ َٔٚكازٜل ايتهاٌَ ٗ أذهاّ اٱغ ّ٬ف ٤ٞاٱغـ ّ٬بـاؾُع بـٌ
ايفك٘ ٚا٭قٚ ٍٛا٭خ٬م اؿُٝـسٚ ،٠ايػـٓٔ ايطؾـٝسٚ ٠أغـبا

ايكـ٬ح،

ٚغبٌ ايٓحا ٗ ٠ايٓؿ تٌ ٚجعٌ ايسْٝا شات بٗح ١فٗٝـا غـهٚ ١ٓٝأَـٔٚ ،إٕ
تبــسيت أذــٛاٍ ايٓــاؽٚ ،إتػــع ت إعــاَ٬تٚ ،تــساخًت ا٭َكــاضٚ ،عـِٸ
غًطإ اؿهِ ٚايكاْ. ٕٛ
ٚنإ ايطبا بـٌ أفـطاز ٚأؾـدام ٜػـًف ،ٕٛـِ  ٜخـص ٕٚضأؽ إـاٍ
ٚايفا٥ــس ٠ايطبٜٛــ ١عٓــس ذًــ ٍٛا٭جــٌٚ ،بايٓكــسَ ٜٔــٔ ايــسٜٓاض ايــصٖيب،
ٚايسضِٖ ايفه.ٞ
أَا ٗ ٖص ٙا٭ظَٓ ١فٗٓاى إكاضف ٚإَاضات ايبٓٛى شات ايػط ٠ٛإاي١ٝ
ٚاٱقتكازٚ ،١ٜأذٝاْـ ّا ايػٝاغـٖٚ ،١ٝـ ٞتعُـٌ بكٛاعـس ايطبـاٚ ،فٝـ٘ تـطانِ
يٮضباحٚ ،إظزٜاز اهل ٠ٛبٌ ا٭غٓٝاٚ ٤ايفكطاٜٚ ،٤كاٍ َث ّ٬إٕ ز ٕٜٛايسٚي١
ايفْٝ٬ــًَٝ ١ــاض ز٫ٚض ،بُٓٝــا أقــٌ ايــس ٜٔعًــ ٢فــطض ؾــطا ٤ايبهــا٥ع
ٚايتحاضات باؿاٍ ٜ ٫تحاٚظ عؿط َكساض ٖصا ايس.ٜٔ
ٚؼكٌ ٗ ٖصا ايعَـإ ْػـُٚ ١ؽفٝـف ٗ إعـاَ٬ت ٚايتحـاضات َـٔ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
( )2ايكً ١بٌ اٯٜات َبرـث إعحـاظ ٟيًكـطإٓ أغػـٓاٖ ٗ ٙـصا ايػٹـفط إبـاضى ٚتكـٌ
أجعا ٙ٩إٍ أنثط َـٔ  ٬ـٜ٬َ ١ـٌ جـع ٤عًـ ٢ايعًُـا ٗ ٤ا٭جٝـاٍ اي٬ذكـ ١إُاَـ٘
ٚايعٜازٚ ٠ايتٛغع ١ف.٘ٝ
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إغـكاط بعـ

ايــسٚ ٍٚإ٪غػــات ايهــرب ٣يؿــطط َــٔ زْٜٗٛــا عــٔ ايــسٍٚ

ايفكريْ ٫ٚ ،٠عًِ َا وسث ٗ َػتكبٌ ا٭ٜـاّٚ ،ىؿـَ ٢ـٔ فـطض ؾـطٚط
ٚقٛٝز جا٥ع ٠عً ٢ايسٚ ٍٚإ٪غػات ٚايفكطا ،٤يٝه ٕٛايطبا آف ١تٗسّ ايٓعِ
اٱجتُاعٚ ،١ٝتٗسز ايػًِ ايعإ.ٞ
 ٗٚايتكاض

بٌ ايبًسإٚ ،تساخٌ ق ٝإعاَ٬ت أَٛض:

ا٭ :ٍٚإْ٘ َٝسإ يًكرب ٚايتك.٣ٛ
ايثاْ :ٞإْ٘ غاذ ١يًحٗاز ا٭نرب يًُػًٌُ بايتٓع ٙعٔ ايطبا بككس ايكطب١
إٍ اهلل.
ايثايث ٖٛ :بًب يًسع ٠ٛإٍ اٱغٚ ،ّ٬ته ٗ ٕٛآ ١ٜايبرث ف ٘ٝعًـ٢
ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْٗا غ٬ح إّاَْ ٞتحسز.
ايثاْ :ٞإْٗا غبٖ ٌٝساٚ ١ٜق٬ح.
ايثايثٖ :ـ ٞذـطظ َـٔ اٱفتتـإ با٭نـعاف إهـاعف ١ايـ

تـ تَ ٞـٔ

ايطبا،غٛا ٤بتٚ٬تٗا أ ٚايعٌُ َهاَٗٓٝا ايكسغ. ١ٝ
ٚعٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أعطٝت ايهٓع ٜٔا٭ٓط،
ٚا٭بٝ

) (.)1

ٚإطاز َا أفا ٤اهلل عًـ ٢إػـًٌُ َـٔ ايغٓـاٚ ،ِ٥نٓـٛظ ًَـٛى ايفـطؽ
ٚايط(،ّٚا٭َٓــط ايــصٖب ٚا٭َبــٝ
ايغايب عًْ ٢كٛزِٖ)(.)2

ٚق ٌٝإطاز َٔ ايهٓع ٜٔايعـط

ايفهــٚ ،١ايــصٖب نٓــٛظ ايــط ّٚ٭َْــ٘
ٚايعحـِ ٭ٕ اهلل عـع ٚجـٌ ْعٗـِ

عً ١ًَ ٢اٱغ.ّ٬
يكس أضاز اهلل عع ٚجٌ ت زٜـب ايٓـاؽٚ ،إخبـاضِٖ بعـسّ جـٛاظ إؽـاش
إًهٚ ١ٝغ ١ًٝٱٜصا ٤ايٓاؽ ٚقٗطِٖ َٔ ٖٛٚ ،ايؿٛاٖس عً ٢إٔ إًو َطًكاّ
()1ايسض إٓثٛض .73/4
()2يػإ ايعط

.208/4
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هلل عع ٚجـٌ ،قـاٍ تعـاٍش ىضيهُج ٍُيْيلُجرىغوي اَىارثلجوارْضسعِج او ِإىضيًجرىيَّيهلجحُشصايغُجرىْي ُإٍُى ُجسز(،)1
يٝهًَ ٕٛو ايٓاؽ يٮَٛاٍ َٔ ا يتكطف إ٪قت إؿطٚط ب ذهـاّ اؿـٍ٬
ٚاؿطاّ .
ٚتبٌ آ ١ٜايبرـث( ٫تـ نًٛا ايطبـا) بـ ٕ فًػـف ١اٱغـ ّ٬مل تـبً عًـ٢
إؾــبا غطٜــع ٠ايــبطٔ ٚايفــطد ،بــٌ ٖــ ٞإضتكــا ٗ ٤غــًِ إعــاضفٚ ،أزا٤
يًٛظا٥ف ايعباز ١ٜببٗحٚ ١غبطٚ ،١ػـاف عـٔ ايفعـٌ ايكبـٝسٚ ،تـطى ايطبـا
ذط

عً ٢ايفكط ٚاؾٌٗ ،ي ٝهٖ ٕٛصا ايرتى َٔ َكـسَات َٚكـازٜل قٛيـ٘

تعاٍشرقْشاؤْجبِععٌِجسابِّلاز( ٗ ، )2أ ٍٚغٛض َٔ ٠ايكـطإٓ ،إش إٔ تـطى ايطبـا عًـِ،
ٚنصا ايتفك٘ ٗ أذهاَ٘ َٚعطف ١أفطازٚ ،ٙوتاد ا٭َط برتن٘ ٚايعجط عٔ فعً٘
عًُاّ َٚعطف ٗ ١ايسٚ ٜٔغٓٔ ا٭ذهاّ.
ٚيٝؼ َٔ َ٬ظَ ١بـٌ ايطـطم غـري إؿـطٚع ٗ ١ايهػـب ٚبـٌ ايـطبس
ايععٚ ،ِٝعٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًَِ :ا أنٌ أذس طعاَاّ قط

خرياّ َٔ إٔ  ٜنٌ َٔ عٌُ ٜسٚ ،ٙنإ زاٚز  ٜ ٫نٌ إ َٔ ٫عٌُ ٜس،)3()ٜ٘
ٚف ٘ٝأَٛض:
ا٭ :ٍٚايرتغٝب بايهػب اؿ.ٍ٬
ايثــاْ :ٞبعــث ا٭َــٌ ٗ ْفــٛؽ إػــًٌُ ؾ ـ

ا٭نــعاف إهــاعف،١

بايػعٚ ٞايعٌُ.
ايثايث :قريٚض ٠ايٓفط َٔ ٠ايطبا ًَه ١ابت ١عٓس إػًٌُ.
ايطابع :ايت غ ٞبا٭ْبٝا ٗ ٤ايطنا بايكً.ٌٝ
اـاَؼ :اٱْكطا إٍ عبـاز ٠اهللٚ ،عـسّ اٱْؿـغاٍ بإـاٍ ٚ ،ايًـٗث
ٚضا ٤ظ ١ٜٓايسْٝا.
ايػازؽ :ت نٝس ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايعٌُ عع ٚفدط.
()1غٛض ٠اؿسٜس .5
()2غٛض ٠ايعًل .1
()3تفػري ايبغ.330/1 ٟٛ

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش20ز
ايػابع :يع ّٚاٱبتعاز عٔ ايهػٌ.
إِا جـا ٤ايطبـا َـٔ ايطغبـ ١ظُٝـع ا٭َـٛاٍ َـٔ غـري عُـٌ َٚهـاضب،١
ٚعكٛز يًبٝع ٚايؿطا.٤
ايثأَ :شنط ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ يككـل ا٭ْبٝـا،٤
َٚا فٗٝا َٔ اؿهُ ١إتعاظ ٚإعتباض يًُػًٌُ َٔ ٖٛٚ ،عَُٛات بٝإ ايػٓ١

ايٓب ١ٜٛيػٓٔ ٚأذهاّ ايكطإٓ ٚقٛي٘ تعاٍشيضعقْظُضجرىْقضظاضاجىضؼايَّهٌُجَاخض ضنَّشُوُاز(.)1
َاخض ضنَّشُوُاز(.)1
ايتاغــع :وفــغ إػــًُ ٗ ٕٛغــريتِٗ غــٓٔ ايٓبــٚ ،٠ٛآزا
ٚأغبا

ايهػــب،

ايتٓع ٙعٔ ايطباٚ ،أنٌ اؿطاّ.

ايعاؾط :جا ٤اؿسٜث ايٓب ٟٛأعَ ٙ٬طنباّ َٔ أَط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚبٝإ ععْ ِٝفع ا٭نٌ َٔ نػب ايٝس.
ايثاْ :ٞشنط غري ٠أذس ا٭ْبٝا ٤أغٚ ٠ٛقس.٠ٚ
اؿاز ٟعؿط :تطٕ ٣اشا شنط ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
زاٚز بايصات ،اؾٛا

٭ْ٘ نإ ًَهـاّ عًـ ٢بـ

ايٓبٚ ٠ٛإًو ،يٝه ٕٛإقتسا ٤إػـًٌُ بـ٘ َـٔ بـا

إغـطا ٌٝ٥إش ْـع اهلل يـ٘
ا٭ ٚيٜٛـٚ ،١فٝـ٘ ت زٜـب

يًرهاّ ٚا٭َطا ٤إػًٌُ.
ٚظجــط عــٔ إؽــاش ايػــًطإ ٚغــ ١ًٝؾُــع ا٭َــٛاٍ ايطاً٥ــٚ ،١إقــاب١
إؿاضٜع ايعاَ ١بايؿًٌ ٚ ،ايفكطا ٤باؿػط ِ ، ٠اهلٝحإ نايبرط إهطط .
ٚيـٝؼ َـٔ فـرت ٠بـٌ ْـع ٍٚآٜــ ٫( ١تـ نًٛا ايطبـا) ٚبـٌ فـتس ا٭َكــاض
يًُػًٌُٚ ،ف ٤ٞايغٓا ِ٥ايهثري ٠عً ٢م ٛزفع ٞيًُس ١ٜٓإٓٛض ٠ف ٬غطابـ١
إٔ تبسأ آ ١ٜايبرث غطا

اٱنطاّ ٚايتؿطٜف (ٜا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا)ٚ ،تعكب

ايٓٗــ ٞعــٔ ايطبــا بــا٭َط باـؿــَ ١ٝــٔ اهلل (ٚاتكــٛا اهلل) ٚإختتاَٗــا بــاـري
ايععٚ ،ِٝايبؿاض ٠ايهطّ ١بايتٛفٝل ٚايبكاٚ ٤اـًٛز(يعًهِ تفًر.)ٕٛ
ٚػتُع ٗ آ ١ٜايبرث أَٛض:
()1غٛض ٠ا٭عطاف .176
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ا٭ :ٍٚايٛعس عً ٢اهلس.٣
ايثاْ :ٞايٛعٝس عً ٢ايفػاز.
ايثايــث :ايبعــث عًــ ٢ايكــ٬ح َٚــا ٜــسٍ عًٝــ٘ بايس٫يــ ١ايتهــُٓ١ٝ
ٚاٱيتعاَ َٔ ١ٝايبؿاض ٠بايثٛا

عً ٢اٱَتٓا عٔ ايطبا.

ايطابع :اٱْصاض ٚايترصٜط َٔ أنٌ ايطبـاَٚ ،ـا ٜرتؾـس عٓـ٘ َـٔ ايـب٤٬
ايعاجٌ ايعاّ .
(عٔ عطـا ،٤قـاٍ :إشا نـإ ٔـؼ عًـٔ ٢ـؼ ،إشا أنـٌ ايطبـا نـإ
اـػف ٚايعيعيٚ ،١إشا جاض اؿهاّ قرط إططٚ ،إشا ظٗط ايعْا نثط إٛت،
ٚإشا َٓعــت ايعنــاًٖ ٠هــت إاؾــٚ ،١ٝإشا تعــس ٣عًــ ٢أٖــٌ ايصَــ ١ناْــت
ايسٚيٚ ،)1()١يعٌ ذطفاّ غكط َـٔ أ ٍٚاؿـسٜث ٜتعًـل ظـٛا

ايؿـطط ،أٚ

ٖٓاى تكرٝف َٔ ايٓػارٚ ،نًُ ١أخط ٣بسٍ ذطف اؾط(عً.)٢
ٚقس غازت إعاَ٬ت ايطب ٗ ١ٜٛأما ٤ايعامل ٗ ٖصا ايعَـإ فٗـ ٛنـٌ
خػف ٚظيعي ١بػبب٘ ،اؾٛا

ٚ ،٫يهٔ ٗ َكٝب ١اـػف آَٛٚ ١ٜععـ ١إش

تتعسز ٚجـ ٙٛا ٱبـتٚ ٤٬اٱَترـإ ٜٚـسفع اهلل عـٔ ايٓـاؽ نـثري ّا َـٔ ٚجـٙٛ
اٱبـــت ،٤٬قـــاٍ تعـــاٍ ٗ خطـــا

يًـــٓيب قُـــس قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘

ٚغًِش يضئُِجمضزَّبُىكضجيضقُوْجسابُّنٌُجرُوجساعَاتخجوارعلؼاتخز(.)2

ٚقسض اؾع ٤ايثُاْٚ ،ٕٛاؿازٚ ٟايثُاْٖ َٔ ٕٛصا ايتفػري ٗ تفػـري
ٖص ٙاٯ ١ٜايهط ّٚ ،١قًتٗا باٯٜات ايفاٚض ٠هلا ٚايكٛاٌْ ٚإػا ٌ٥إػتٓبط١
َٔ ٖص ٙايكًٚ ١ايعً ّٛاـاق ١بٗا.
ٚتهُٔ اؾع ٤ايثاْٚ ٞايثُاْ ٕٛعًَٛاّ ٚقٛاٌْ َٔ فهٌ اهلل تط ٣ايٓٛض
٭َ ٍٚط ٗ ٠ت ضٜذ ايعًِٚ ،نًٗا ضؾرات ٗ آ ١ٜايبرـث ايهطّـٚ١ز٫٫تٗا
ايعكا٥سَٗٓ ١ٜا:
ا٭ :ٍٚعٛث ب٬غ.١ٝ
()1ذً ١ٝا٭ٚيٝا.354 /2 ٤
()2غٛض ٠ا٭ْعاّ .147
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ايثاْ :ٞإعحاظ اٯ.١ٜ
ايثايث :اٯ ١ٜغ٬ح.
ايطابعَ :فٗ ّٛاٯ.١ٜ
اـاَؼ :إفانات اٯ.١ٜ
ايػازؽ :اٯ ١ٜيطف.
ايػابع :ايكً ١بٌ أٚ ٍٚآخط اٯ.١ٜ
ايثأَ َٔ :غاٜات اٯ.١ٜ
ايتاغع :ايتفػري ايصات ٞيٰ.١ٜ
ايعاؾط :عًِ إٓاغب.١
إٍ جاْب عٛث إعحاظٚ ١ٜب٬غٚ ١ٝأخ٬قٚ ١ٝأقٛيَٓٚ ١ٝطكٚ ١ٝن١َٝ٬
َتعسزٚ ، ٠أخٸطت ايبرٛث ايفكٗ ١ٝإٍ ٖصا اؾع ٤إباضى ايصٜ ٟبسأ بتفػري
قٛي٘ تعاٍ( ٫ت نًٛا ايطبا).
ٚأق ّٛبهتابـ ١ايتفػـري َٚطاجعتـ٘ ٚتكـرٝر٘ َفـطزٚ ،ٟأؾـطف عًـ٢
طبع٘ ٪ٜ ٫ٚاظضْ ٞبايعٌُ إٚ ٫يس ٜٔقغري ٜٔيٜ ،ٞباؾطإ ايتٓهٝس َٔ أٍٚ
ايٓٗاض ٚذتَ ٢ه ٞغاعات َٔ ايً.ٌٝ
ٚي ٛناْت ؼت ٜس٪َ ٟغػَٛٚ ١ظفـٜ ٕٛكَٛـ ٕٛبإطاجعـٚ ١ايتٓكـٝس
ٚايتكرٝس ٚ ،نإ ٖٓاى َٔ ٜت ٍٛأَٛض ْٚفكات ايطبـع يهـٔ ايٓفـع أععـِ
ٚيكسضت  ١ ٬أجعا ٤أ ٚجع٤إ َٔ ٖصا ايػفط بـسٍ اؾـع ٤ايٛاذـس  ،إٍ
جاْب ايتٝػري ٗ ع ٞ ٛايفكٗٚ ١ٝا٭قٛيَٚ ١ٝػتًعَاتٗا اؿٛظ.١ٜٚ
ٚيهٔ َا أْعِ اهلل عع ٚجٌ ب٘ عًٞٸ ععٚ ، ِٝقس قسضت ٚ ١ ٬مثإْٛ
جع ٖٞ ٤أغاؽ ٚبٝإ يفٝ

َتكٌ ٗ نٓٛظ ايكطإٓ ٚ ،ظٗطت بٗٝـ ١يًُـٮ

ٚ،قاض بٛغع ايعًُا ٗ ٤ا٭جٝاٍ ايكازَ ١إتباعٗا ٚايعٜاز ٠فٗٝاٚ ،إغـتكطا٤
ايعًــٚ ّٛإغــتدطاد إػــاَ ٌ٥ــٔ شخــا٥ط ايكــطإٓ ٚ ،ػًــ ٢يعُــ ّٛايؿــبا

ايطغاي ٞنٓع قطآْٜ ٞبعث ايغبطْ ٗ ١فٛغِٗ ش واآِلشُجداػىارهٌُجؤضُجرىْغاَذُجىليَّهلجسابِّج
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رىْؼاعىضَلنياز(.)1

ش َاعؤضَُّهاييعجرىَّ يزلَِاجآٍانُييىرجٖضجحض يإْمُيُىرجرىشِّباييعجؤضػْ يؼاعيعجٍُؼضييعػا ضتجوارحَّقُييىرجرىيَّيهاجىضؼايَّنُييٌج
حُ ْيلغُىُاز اٯ130 ١ٜ
تفسري قىنه تؼبىلشٖضجحضإْمُيُىرجرىشِّباعز
بعــس خطــا

()2

اٱنــطاّ َٚــا فٝــ٘ َــٔ ايتدكــٝل يًُػــًٌَُٚ ،عــاْٞ

ايتفهٚ ٌٝايثٓا ٤عً ِٗٝبايؿٗاز ٠هلِ َٔ اهلل باٱّإ  ،جا ٤ايٓٗ َٔ ٞعٓـس
اهلل عٔ فعٌ َعٌ َٔٚ ،اٱعحاظ ٗ ايكً ١بٌ اـطا

ٚايٓٗ ٞأَٛض:

ا٭َط ا٭ :ٍٚعسّ ٚجٛز فاقً ١بٌ ايثٓاٚ ٤ايٓٗ.ٞ
ا٭َط ايثاْ :ٞتعكب ايٓٗ ٞيًُسح ٚايثٓا.٤
ا٭َط ايثايث :ف ٤ٞا٭َط ٜٔايثٓـاٚ ٤ايٓٗـ ٞبكـٝغ ١اؾُـعٚ ،نـٌ فـطز
َُٓٗـــا إم٬يـــٜٓ ٞبػـــط عًـــ ٢إػـــًٌُ ٚإػـــًُات عًـــ ٢مـــ ٛايعُـــّٛ
اٱغتغطاقٚ ،ٞفَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚعسّ ؽًف فطز أ ْ ٚاع َٔ ١إػًٌُ أ ٚإػًُات عـٔ يغـ١
ايثٓا ٗ ٤اٯ.١ٜ
ايثاْٝــ :١ايٓٗــ ٞايــٛاضز ٗ اٯٜــ ١ذهــِ تهًٝفــ ٞؾــاٌَ يهــٌ إػــًٌُ
ٚإػًُات.
ايثايثـــ :١يغـــ ١ايعُـــٚ ّٛإضاز ٠إػـــًٌُ نافـــَ ١ـــٔ َكـــازٜل قٛيـــ٘

تعاٍش مُنخٌُجِاُشاجؤٍُوتخجؤُِشِصاججىلينوعطِز(.)3
()1غٛضْٜٛ ٠ؼ .10

( )2قس تكسّ تفػري قٛي٘ تعاٍ(ٜا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا) ٗ اؾع ٤ايثاْٚ ٞايثُاٌْ م .150
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايطابع :١يكس جعٌ اهلل اؿٝا ٠ايسْٝا َسضغَٓٚ ١اغب ١يًُٛععٚ ١أغبا
اهلساٜــٚ ،١قــ٬ح إػــًٌُ غــب ٌٝؾــص
عصا

ايٓــاؽ يٲّــإٚ ،غــَ٬تِٗ َــٔ

اـع ّٜٛ ٟايكٝاَ ،١قاٍ تعاٍش يضَاِجصُعضِطاجػاِجرىنوعسِجواؤُدِلوضجرىْضانوتضجيضقضذج

يضعصضز(.)1
 َٔ ٌٖٚقً ١بٌ يغ ١ايعُ ٗ ّٛا٭َط ،ٜٔاؾٛا

ْعِٚ ،فٚ ٘ٝج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚبعث إػًٌُ عً ٢ايتكٝس ب ذهاّ ايٓٗ.ٞ
ايثاْ :ٞإزضاى إػًٌُ ؿكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايٓٗـ ٞعـٔ ايطبـا خـري قـ

،

ْٚفع َتكٌ هلِ .
ٚوتٌُ ٖصا ايٓفع ٚجٖٛاّ .١ ٬
ا٭ :ٍٚإْ٘ خام بايععّ ٚايككس َطٚ ٠اذس ٠عً ٢عسّ أنٌ ايطبا.
ايثاْ :ٞػسز اـطا

عٓس اٱب ت ٤٬بعكس ايطبا أ ٚعٓس أنً٘.

ايثايث :اٱطـ٬م ٗ خطـا

ايٓٗـٚ ،ٞهٛيـ٘ ٯْـات ٚغـاعات ذٝـا٠

إػًِ ٗ اؿٝا ٠ايسْٝا.
ٚايكرٝس ٖ ٛايثايث ،فايٓٗ ٞعٔ ايطبا ذهِ تؿطٜع ٞابت َٚتحسز،
ٚفٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚف ٤ٞايثٛا

يًُػًٌُ عً ٢م ٛاٱغتُطاض ٚاٱغتساَ.١

ايثاْ :ٞايس٫ي ١عً  ٢إٔ إػًٌُ ٗ ذاٍ جٗاز َتكٌ يٲَتثاٍ ٭ٚاَط
اهلل عع ٚجٌ.
ايثايث :إقاَ ١اؿح ١عً ٢ايٓاؽ ٗ تفه ٌٝإػـًٌُ بتٛجـ٘ اـطـا
ايتهًٝف ٞهلِ ٗ نٌ إٓ.
ايطابع :بعث ايفع ٚاـٛف َٔ إػـًٌُ ٗ قًـٛ

ايهفـاضٚ ،جعًـِٗ

ٜسضن ٕٛذكٝك ٖٞٚ ،١إٔ إػًٌُ ٗ ذاٍ ٜكعٚ ١ت ٛب ٭ِْٗ ًَتفت ٕٛإٍ
ٚظا٥فِٗ ايعباز.١ٜ
اـاَؼ :ططز ايغفً ١عٔ إػًٌُ ٗ با
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .185

ايعبازات ٚإعاَ٬ت.
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ايػازؽ :تفك٘ إػًٌُ ٗ ايس ٜٔعً ٢م ٛزاَٚ ِ٥تحسز.
ايػابع :بعـث ايػـهْ ٗ ١ٓٝفـٛؽ إػـًٌُٕ ،ـا ٗ ايكـ٬ح ٚإجتٓـا

ايػ٦ٝات َـٔ ايبؿـاض ٠بـايفٛظ ٚايػـَ ١َ٬ـٔ ايعـصا  ،قـاٍ تعـاٍشيضَايِج
آٍاِاجواؤضطيضظاجيضٗاجِاىفجػايضُهٌِجواٖضجهٌُجَاغضاُّىُاز(.)1
ايثايث :ضٓ ١اهلل بإػًٌُ ظعًِٗ ٗ ذاٍ َٔ ايغبطٚ ١ايطنا زا٥ـِ
يًدطا

ايتؿطٜف ٞايصٜ ٟتٛج٘ هلِ يٝهـٚ ٕٛاقٝـ ١هلـِٚ ،غـبباّ ٱجتٓـابِٗ

إػــتُط يًطبــا ،قــاٍ تعــاٍش قُ يوْجبِ ضؼْ يوِجرىيَّ يهلجوابِشاعَاخل يهلجيضبِ يزضىللاجيضيُْا ْشاعُييىرجهُ يىاجِاُييشجٍلَوييعج
َاضَاؼُىُاز(.)2
ايطابع :تع هٝس إػًٌُ ٚإػًُات بعهِٗ يبع

ٗ اٱَتٓا عٔ أنٌ

ايطبا ،فبعهِٗ ٜصٸنط بعهاّ ب َٛض:
ا٭ :ٍٚاـطا

ايتؿطٜف ٞيًُػًٌُ ٚإػًُات.

ايثاْ :ٞايؿٗاز َٔ ٠اهلل عع ٚجٌ يًُػًٌُ باٱّإ.
ايثايث :يع ّٚاٱَتٓا ايٓٛع ٞايعاّ عٔ ايطبا.
ايطابع :ايفهٌ اٱهل ٞايص ٟإختل ا هلل عع ٚجـٌ بـ٘ إػـًٌُ بعـسّ
أنٌ ايطبا.
ٖٚـصا ايتـصنري َتحـسز ٚزا٥ــِٖٚ ،ـَ ٛـٔ أغــطاض زَّٛـ ١اؿٝـا ٠ايــسْٝا

ٚعَُٛــات قٛيــ٘ تعــاٍشإََِّّاييعجرىَُْؤٍلنُييىُاجإِِ يىاةز(ٚ ، )3إٓــافع ايععُٝــ ١هلــصٙ
ا٭خ ٠ٛعً ٢إػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعاّ ٗ إغتساَ ١شنط اهلل ٗ ا٭ضض ٚإع٤٬

نًُ ١ايت ــٛذٝس ٚإظاذـَ ١عـاْ ٞايهفـط ٚايفػـٛم عـٔ إٓتـسٜات ٚا٭غـٛام
َٗٓٚا ايطبا ايــص ٟجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتٓع ٜ٘ايفتُعات َٓ٘ ضأفٚ ١ضٓ َٔ ١اهلل
عع ٚجٌ بإػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعاّ.
()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .48
()2غٛضْٜٛ ٠ؼ .57
()3غٛض ٠اؿحطات .10

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش26ز
فــإ قًــت ايٓٗــ ٞعــٔ ايطبــا ؾــاٌَ يًٓــاؽ ْٝع ـاّ عًــ ٢مــ ٛايعُــّٛ
اٱغتغطاق ٞفُا َٔ ْيب إٚ ٫جا ٤عطَ  ١ايطباٚ ،اؾٛا  :ايكسض إتٝكٔ َـٔ
آ ١ٜايبرث إختكام إػًٌُ باـطا

ايتؿطٜفٚ ٞايٓٗ ٞعٔ ايطبا ،يٝفٛظ

إػًُ ٕٛب َٛض:
ا٭ :ٍٚإختكام إػًٌُ بايٓٗ ٞعـٔ أنـٌ ايطبـا إكـط ٕٚبايتؿـطٜف
ٚاٱنطاّ.
ايثــاْ :ٞهــ ٍٛإػــًٌُ باـطابــات ايعاَــ ١ايـ

جــا٤ت عًــ ٢يػــإ

ايطغٌ ٚا٭ْب ٝا ٤ايػابكٌ ٚايهتب إٓعي ١عطَ ١ايطبا.
ايثايث :إْفطاز إػًٌُ بايتكٝس ب ذهاّ ذطَ ١ايطباٚ ،قريٚضتِٗ قس٠ٚ

ذػٓٚ ١تكٝسِٖ ٖصا ذحَٛٚ ١عع ،١قاٍ تعاٍشواٍاِجؤضعغاُِجدلَنًعجٍلَوِج
ؤضعيضٌاجواصهاهُجىليَّهلجواهُىاجٍُغغلِز(.)1
ايطابع :إغتك ٍ٬إػًٌُ ن َ ٗ ١عبازاتِٗ َٚعاَ٬تِٗ َٓٗخ ااٟٚ

بام إٍ ٜـ ّٛايكٝاَـٖٚ ،١ـَ ٛـٔ عَُٛـات قٛيـ٘ تعـاٍش مُنيخٌُجِاُيشاجؤٍُويتخجؤُِشِصايجج
ىلينوعطِز(.)2
ٚتكسٜط اٯ ١ٜأع ٙ٬بًراظ إكاّ عً ٢جٗتٌ:
ا٭ :ٍٚنٓتِ خري أَ ١ب َٛض:
ا٭ :ٍٚتعاٖس ايتٓعَٚ ٌٜا جا ٤ب٘ ا٭ْبٝا ٗ ٤ذطَ ١ايطبا.
ايثاْ :ٞتصنري ايٓاؽ بكٝاّ ا٭ْبٝا ٤بايٓٗ ٞعٔ ايطبا.
ايثايث :إذٝا ٤غٓٔ ا٭ْبٝا.٤
ايطابع :اٱَتثاٍ يٮَط اٱهل ٞعطَ ١ايطبا.
اـاَؼ :ايتكسٜل َا جا ٤ب٘ ا٭ْبٝا.٤
ايثاْ :١ٝنٓتِ خري أَ ١أخطجت يًٓاؽ ب َٛض:
()1غٛض ٠ايٓػا.125 ٤
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ا٭ :ٍٚبٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايـٓيب قُـساّ قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ

َكسم يٮْبٝا ٤ايػابكٌ ،قاٍ تعاٍش رٌُوجصاعءامٌُجساعُىهفجٍُظاذِّقفجىلَاعجٍاؼانٌُجىضخُؤٍلنُِوجبِهلج
واىضخضنظُشَُّّهُز(.)1
ايثاْ :ٞططز ايٓفطْ َٔ ٠فٛؽ ايٓـاؽ َـٔ ايٓٗـ ٞعـٔ ايطبـا بًرـاظ إٔ
ْٝع ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ جاٚ٤ا بايٓٗ ٞعٓ٘.
ايثايث :يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ اؿٝا ٠ايسْٝا َعضع ١يٰخطٚ ،٠أْعِ اهلل
عً ٢ايٓاؽ غطٚد إػًٌُ هلِ يٲْتفا ا٭َثٌ َٔ اؿٝا ٠ايسْٝاٚ ،إؽاشٖا
َٓاغب ١ؾ

اؿػٓات.

ايطابع :خطد إػًُ ٕٛيًٓاؽ بـنعٚ ٕ٬جـٛ

ايتكـسٜل بٓبـ ٠ٛقُـس

ٚاٱقطاض بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ.

اـــاَؼ :خــطد إػــًُ ٕٛيًٓــاؽ بتٛنٝــس ذكٝكــٖٚ ١ــ ٞأْٗــِ شِاُ يشاج

ؤٍُوتخز(ٜ ، )2تكٝس ٕٚبايٓٗ ٞعٔ ايطبا.
ايػازؽ :تبً ٝايٓاؽ ضغاي ٖٞٚ ١بنَهإ نٌ إْػإ اٱْتُا ٤ـري أَ١
ٚبًٛغ ٖص ٙإطتب ١بايٓطل بايؿٗازتٌ.
ا٭َـط ايطابــعَ :ـٔ خكــا٥ل إنـطاّ إػــًٌُ ػـسز ايتهًٝــف ٚا٭َــط
باٱَتٓا عٔ أنٌ ايطبا  ،يٝه ٕٛنٌ َٔ شات ايتهًٝف ٚػـسز ٙضٓـ ١اهلل
بإػًٌُ َتعسزٚ َٔ ٠ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚعسز آْات ايعَإ.
ايثاْ :ٞتهطاض ذاٍ اٱبت ٤٬ب نٌ ايطبا ٚإغترهـاض خطـا

ايتؿـطٜف

ٚاٱنطاّ ذ٦ٓٝص.
َ ٖٛٚـٔ اٱعحـاظ ٗ إ بتـسا ٤اٯٜـ ١بكٛيـ٘ تعاٍ(ٜـا أٜٗـا ايـص ٜٔآَٓـٛا)
ٚإٓافع ايعع ١ُٝإػتكطأَٗٓٚ ،َ٘ٓ ٠ا إٔ ت ٠ٚ٬اـطا
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .81
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110

ايتؿطٜفٚ ٞاقَ ١ٝـٔ

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش28ز

أنٌ ايطباٚ ،غبب يًتٓع ٙعٖٓ٘ٚ ،ـَ ٛـٔ عَُٛـات قٛيـ٘ تعـاٍشمضيزضىللاجُّ ضظِّيوُج
رَِاعثلجىلقضىًٍجَاؼيضَُىُاز(.)1
فُٔ إعحاظ ايكطإٓ إٔ  ٜت ٞخطا

ا يتؿطٜف يٝه ٕٛباعثاّ يًُػـًٌُ

عً ٢ايتكٝس با٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ.ٞ
ايثايث :إَـتْ ٤٬فـؼ إػـًِ بايطنـا عٓـس اٱَتٓـا عـٔ أنـٌ ايطبـا ٗ
َعاًَٚ ١عكس أَط َطًكاّ ،فنْ٘ ٜؿعط بايػعازٚ ٠ايغبطٕ ١ـطٚض ايٝـٚ ّٛايؿـٗط
عً ٗ ٖٛٚ ،٘ٝغٚ ١َ٬أَٔ َٔ آف ١ايطبا ٚأنطاض أنً٘.
ٚايػعاز ٗ ٠إكاّ عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايػعاز ٠ايؿدك ١ٝبايػ َٔ ١َ٬ايطبا.
ايثاْ :ٞايػعاز ٠ايٓٛع ١ٝايعاَ ١يتٓـع ٙايفـطز ايٛاذـس َـٔ إػـًٌُ َـٔ

ايطباٚ ،ططفا ايػعاز ٠ايعاّ ٚاـام َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍشَاخْخضضُّجبِشاعَاخلهلج
ٍاِجَاشاعءُز(.)2
ايثايث :ايػعاز ٠ايؿدك ١ٝيتٓع ٙعُ ّٛإػًٌُ َٔ أنٌ ايطباٚ ،ي ٛقاّ
فطز َٔ إػًٌُ ب نٌ ايطبا فنٕ اؿػطٚ ٠ا٭مل ّٰٕ ْفؼ إ َٔ٪٭ْ٘ ٜسضى
َٛنٛع ١ٝخطا

ايتؿطٜف ٚاٱنطاّ َٔ اهلل ٚعَُٛات ايٓٗ ٞعـٔ ايطبـا،

ٜٚتطًع إٍ تٛبت٘ ٖٚحطاْ٘ ايطبا.
ٖٚــٌ ٖــص ٙاؿػــطٚ ٠ا٭مل َــٔ ا٭َــط بــإعطٚف ٚايٓٗــ ٞعــٔ إٓهــط،
اؾٛا

 ،٫يفكس ؾطط ٜتك ّٛب٘ ا٭َط ٚايٓٗ ٖٛٚ ٞايبٝـإ ٚاٱجٗـاضْ ،عـِ

ٖصا ايصّ َكسَ ١يكٝاّ إػًِ با٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهطٚ ،هب أ٫
ٜه ٕٛغبباّ يٲتٝإ َطتب ١أؾس َٔ َطاتب ا٭َط ٚايٓٗ ٞبػبب ٖص ا
ا٭مل،أ ٟإشا نإ اؿاٍ ٜػتًعّ ايترصٜط ٚايتٓب ٘ٝيٲْعجاض عٔ ايطبا  ،فٝحب

()1غٛض ٠ا٭عطاف .32
()2غٛض ٠ايبكط.105 ٠

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش29ز
أٜ ٫ك ّٛإهًف بايتعس ٟبايه ّ٬ايغًٝغ أ ٚايًح ٤ٛإٍ إغتعُاٍ ايٝس آيٗ ١
ا٭َط ٚايٓٗ ٞإباضنٌ.
ٚي ٛقاّ بت ٠ٚ٬آ ١ٜايبرث َٚا فٗٝا َٔ ايٓٗ ٞعٔ ايطبا ،أ ٚشنط ذسٜث
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ ايًعٔ ٭ططاف ايطبا فٌٗ ٖـَ ٛـٔ
ايه ّ٬ايغًٝغ.
ا ؾٛا

ٚ ،٫تًو ايتٚ ٠ٚ٬شنط اؿسٜث أَطإ َػتربإ ٗ نٌ ذاٍ،

ٜٚكًرإ يهٌ َطتبَ َٔ ١طاتب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهطٚ ،ذت٢
ٗ غري َٓاغبٕ ١ا فُٗٝا َٔ اؿػٔ ايصاتٚ ٞايثٛا

ايععٚ ،ِٝتثبٝت َفاِٖٝ

اٱّإ ٗ ايٓفٛؽٚ ،تصنري ايٓاؽ عطَ ١ايطبا.
ايطابع :ايػعاز ٠ايٓٛع ١ٝايعاَ ١ٱَتٓا إػًٌُ عٔ أنٌ ايطبا ،يٝفـٛظ

إػًُ ٕٛبايطنا عٔ أْفػِٗ ن َ َٔ ٖٛٚ ،١عَُٛات قٛي٘ تعاٍشمُنخٌُجِاُشاج
ؤٍُوتخجؤُِشِصاججىلينوعطِز(.)1
اـاَؼ :غعاز ٠ا٭بٓا ٤بفٛظ آبـا ِٗ٥باٱَتٓـا عـٔ ايطبـاٚ ،فٝـ٘ أَـاض٠
عً ٢إٔ إػًِ ٜتًك ٢تطن  ١إجتٓا

ايطبا بايكبٚ ٍٛاٱَتثاٍٚ ،ف ٘ٝأَٛض:

ا٭ :ٍٚتًو ايرتن ١يٝػت قٗط ١ٜبٌ ٖ ٞأَط ضٚذآْٜ ٞفص إٍ اؾٛاْس
ٚاؾٛاضح.
ايثاْ :ٞجعٌ إػًِ ٗ بٗح ١زا.١ُ٥
ايثايث :أْ٘ َٔ ؾهط إػًٌُ هلل عع ٚجـٌ عًـٚ ٢ضا ـ ١اٱَتٓـا عـٔ
ايطبا أنٚ ّ٬ت نَٚ ،ّ٬ٝا ٗ غًل ٖصا ايبا

َـٔ أغـبا

ايعُـٌ ٚايػـعٗ ٞ

َٝاز ٜٔايهػب ٚايك٬ح.
ايطابعٖ :ص ٙايػعازٚ ٠ايرتن ١فتُعتٌ َٚتفطقتٌ َٔ عَُٛـات قٛيـ٘

تعاٍش رضىللاجٍلِجيضؼْوِجرىيَّهلجػايضُناعجواػايضًجرىنوعطِز(.)2

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛضٜٛ ٠غف .38
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ٚقــرٝس إٔ اٯٜــ ١أعــْ ٙ٬عيــت ٗ ٜٛغــف ٚؾــهط ٙهلل عًــٚ ٢ضا تــ٘
ايتٛذٝس عٔ آبا ٘٥إ ٫إٔ اي كطإٓ ٜبٌ ايٓعِ ايععُٝـ ١عًـ ٢إػـًٌُ برتنٗـِ
ايطباَٚ ،ا فَ َٔ ٘ٝعاْٚ ٞضا ت٘ ًَـ ١ايتٛذٝـس عـٔ آبا٥ـ٘ إ ٫إٔ ايكـطإٓ ٜـبٌ
ايٓعِ ايعع ١ُٝعً ٢إػًٌُ برتنِٗ ايطباَٚ ،ا فَ َٔ ٘ٝعاْٚ ٞضا  ١ايتٛذٝس
ٚايتكٝس ب ذهاّ ايؿطٜع ،١فًِ ٜهٔ أٌٖ ايبٝـت ٚايكـرابٚ ١ذـسِٖ ايـصٜٔ
ٜتكٝس ٕ ٚبآزا

تطى ايطبا ،بٌ إػًُٚ ٕٛإػًُات ْٝعاّ ايصٜٓ ٜٔتؿطٕٚ

ٗ َؿاضم ا٭ضض َٚغاضبٗا ٜتكٝس ٕٚبٗاٜٚ ،هٖ ٕٛصا ايتكٝس ؾـاٖساّ عًـ٢
إق٬ذِٗ يٓعِ إعاؾات فٗٝا ٚفل َٓٗخ اا ٟٚبام إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
حبث قرآني

ٜطفع إػًُ ٕٛؾعاض( ٫ت نًٛا ايطبا) ٗ ا٭غٛام ٚإٓتسٜاتٚ ،تهٕٛ
إػاجس عهساّ يٮغٛامٚٚ ،اق ١ٝهلا َٔ إغترٛاش إعـاَ٬ت ايباطًـَٚ ١ـا
ٜرتؾس عٓٗا َٔ ْع ٍٚايب ٤٬بايٓاؽ.
ٚتتحً ٢آ ٗ ١ٜتؿطٜع ايكٚٚ ٠٬جٛ

ايكطا ٠٤فٗٝا  ٖٞٚا٭ ط إرتتب

عً ٢ايكطا ٗ ٠٤إػحس ٚايك ٠٬عً ٢إعاَ٬ت ٗ ا٭غٛام.
 َٔ ٖٛ ٌٖٚإعحاظ ايكطإٓ أّ إٔ ايكسض إتٝكٔ َٔ إعحاظ ٖٛ ٙايب٬غ١
ٚايترس ٟايصٜ ٟتهُٓ٘.
اؾٛا

ٖ ٛا٭ ٍٚفنٕ ٖصا ا٭ ط ٚايربن َٔ ١اٱعحاظ ايغري ٟيًكطإٓ،

يٝه ٕٛتكػ ِٝإعحاظ ايكطإٓ عً ٢قػٌُ:
ا٭ :ٍٚاٱعحاظ ايصات َٔ ٞايب٬غْٚ ١عِ اٯٜات ٚجعاي ١إعاْٚ ٞتعسز
َفاٖ ِٝايًفـغ ايكطآْـٚ ٞعصٚبتـ٘ ٚتهـُٓ٘ َعٓـ ٢اؿكٝكـٚ ١ايفـاظٚ ،ذـ٠ٚ٬
تٚ٬ت٘ٚ ،قسغ ١ٝنًُاتـ٘ َٚـا فٝـ٘ َـٔ ز٫٫ت ٚأغـطاض ايتٓعٜـٌ َٚـٔ نٓـٛظ
ايكــطإٓ ايعكا٥سٜــ ١إٔ َٓافعــ٘  ٫تٓركــط بتٚ٬تــ٘ ٚقكــس قطا٤تــ٘ بــٌ تؿــٌُ

اٱ غتُا ي٘ ٚااع٘ عطناّ ،يصا جا ٤ا٭َـط اٱهلـٞش واإِرضرجقُيشِااجرىْقُيشآُُج
يضععخضَلؼُىرجىضهُجواؤضّظلخُىرجىضؼايَّنٌُجحُشعاَُىُاز(.)1
()1غٛض ٠ا٭عطاف .204

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش31ز
ٚجا ٤اـطا

ٗ اٯ ١ٜأع ٙ٬عً ٢م ٛاٱط٬م ايعَاْٚ ٞإهاْٚ ٞيهٔ

ا٭خباض ٚضزت بايتكٝٝس عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإضاز ٠ايكْ ٠٬اعٚ ١إْ تؿاض قطا ٠٤اٱَاّ ف ٬هٛظ يًُ ٌََٛ
ايه ّ٬بٌ عً ِٗٝاٱقغاٚ ٤اٱغتُا يٲَاّ.
ايثاْ :ٞشنط ٗ أغبا
ٜٚػًِ بعهِٗ عً ٢بع

ايٓع ٍٚإٔ إػًٌُ ناْٛا ٜتهًُ ٗ ٕٛقـ٬تِٗ
ٚ ،إشا زخٌ ٚاذس َِٓٗ  ٗ ِٖٚايك ٠٬غ هلِ:

نِ ضنع ١قًٝتِ ِٖٚ ،هٝب ،ْ٘ٛف َطتِٗ اٯ ١ٜباٱغتُا إٍ ايكطاٜٚ ،٠٤سٍ
ٗ َفٗ َ٘ٛعً ِْٗٝٗ ٢عٔ ايه ّ٬أ ٓا ٤ايك ٖٛٚ ٠٬إط ٟٚعٔ إبـٔ عبـاؽ
ٚإبٔ َػعٛزٚ ،عٔ اٱَاّ قُس ايباقط عً ٘ٝايػٚ ّ٬غعٝس بٔ جبريٚ ،غعٝس

إبٔ إػٝب ٚفاٖس ٖٚصا ايك ٖٛ ٍٛإؿٗٛض(.)1

ٚقاٍ أٓس بٔ جٓبٌ:أْعت ا٭َ ١عً ٢أْٗا ْعيت ٗ ايك.)2()٠٬

ايثايث :ا٭َط باٱغتُا إٍ اٱَاّ ٗ خطب ١اؾُع ٖٛٚ ١إـط ٟٚعـٔ
عطا ٚعُط بٔ زٜٓاضٚ ،ظٜس بٔ أغًِ.
ايطابع :اٱغتُا ٗ اـطبـٚ ١ايكـْٝ ٠٬عـاّ ،عـٔ اؿػـٔ ايبكـط،ٟ
ٚاٱغتُا ٖ ٛاٱقغا ٤عٔ قكسٚ ،اٱْكات ايػهٛت إكط ٕٚباٱغتُا ،

ٜكاٍ(ْٳكٳتٳ ايطجٌٴ ٜٳٓٵكٹتٴ ْٳكٵتاّ َ ٚأْٵكٳتٳ  ٖٞٚأَعٵًٚ ٢اْٵتٳكٳتٳ غهَتٳ)(.)3

تطَ ٣ا ٖ ٞايٓػب ١بٌ اٱْكات يًكطإٓ ٗ ايكـٚ ،٠٬اٱْكـات يـ٘ ٗ
غري.ٙ
اؾٛا

ْعِ ،ؿاٍ اـؿ ٛاي

تتغؿ ٢إ ٗ َٔ٪ق٬ت٘ٚٚ ،قٛف٘ بٌ

ٜس ٟاهللٖٚ ،صا ّٓ ٫ـع َـٔ تًكـ ٞاـؿـ ٛزفعـ ١عٓـس اـا اٯٜـ ١خـاضد
ايك ٠٬أٜهاّٚ .نِ َٔ إْػإ تا

()1أْعط فُع ايبٝإ .515/4
()2ايبراض .23/85
()3يػإ ايعط .98/2

ٚإٖتس ٣يػُاع٘ آٜات ايكطإٓ ٚ ،أعًٔ
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إغ َ٘٬يتسبط ٗ ٙآٜات ايكطإٓ عٓس ااعٗاٚ ،إقطاض ٙبتٓعًٜٗا َٔ عٓـس
اهلل عــع ٚجــٌ ،يــصا فــنٕ إْكــات إػــًٌُ ٯٜــات ايكــطإٓ ت زٜــب يغريٖــِ
ٚإضؾاز يًتسبط ٗ آٜات ايكطإٓ َٔ ٖٛٚ ،عَُٛات خطٚجِٗ يًٓاؽ ٗ قٛي٘

تعاٍشمُنخٌُجِا ُشاجؤٍُوتخجؤُِشِصاججىلينوعطِز(.)1

ٖ ٌٖٚصا اٱْكات ذ٦ٓٝص َٔ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.
اؾٛا

ْعِٚ ،يهٓ٘ يٝؼ َٔ ا٭َط ٚايٓٗ ٞبايكًب ،بٌ َٖ ٛطتب ١أضق٢

َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭َ :ٍٚا ف َٔ ٘ٝايككس.
ايثاْ :ٞإضاز ٠ايعربٚ ٠بعث ايٓاؽ عً ٢اٱتعاظ َٔ آٜات ايكطإٓ.
ايثايث :فٗٝا َٔ اؿهُٚ ١أغبا

ا٭َٔ ٚايػ ٗ ١َ٬ايسْٝا ٚاٯخط. ٠

ْ ٗٚكــط اهلل يًُػــًٌُ بآٜــَٓ ١ــ٘ٚ ،بــسٜع قــٓع٘ ٚايؿــٛاٖس ايعكًٝــ١

ٚاؿػــ ١ٝعًــ ٢بــسٜع قــٓع٘ ،قــاٍ تعــاٍش إُِوجيلييٍجرضىل يلاجىضؼلب يشاةًجىل يإُوىلٍج
رْضبظاعسِز(.)2
 ٌٖٚاٱْكات َطًٛ
أخط ،٣اؾٛا

بصات٘ ،أّ أْ٘ َٓاغبٕ ١كاقـس ٚغاٜـات ٓٝـس٠

ٖ ٛإعٓ ٢اؾاَع هلُا  َٔٚ،ايغاٜات اؿُٝس ٗ ٠اٱقـغا٤

يًت ٠ٚ٬أَٛض:
ا٭ :ٍٚايتسبط ٚايتفهط ٗ آٜات ايكطإٓ.
ايثاْ :ٞذفغ آٜات ايكطإٓٚ ،إٓع َـٔ نـٝاعٗا أ ٚطـط ٚايتبـس ٌٜعًـ٢
بع

أيفاظ ايكطإٓ َٔ ٖٛٚ ،عَُٛات قٛي٘ تعاٍشإَِّّعجّضغُِجّضضوىْناعجرىزِّمْشاجواإَِّّعجىضيهُج

حلعيظىُز(.)3

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛض ٠آٍ عُطإ  ،13ايٓٛض .44
()3غٛض ٠اؿحط .9
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ايثايث :اٱْكـات يٰٜـات َكسَـ ١يًعُـٌ َهـاَٗٓٝا ،فاٱقـغا ٤ٯٜـ١
ايبرث َٚا فٗٝا َٔ ا٭َط بايتكٚ ،٣ٛايٓٗ ٞعٔ أنٌ ايطبا ذـث يًُػـًٌُ
عً ٢ايتكٝس ب ذهاَٗا ٚغٓٓٗا.
ايطابع :ايتبا ٗ ٜٔتًكـ ٞايهـ ّ٬بـٌ نـ ّ٬اــايل ٚإدًـٛقٌَ ،اٖٝـ١
ٚذهُاَ ٚإٕ إؼسا يفعاَ  ،ف٬بس َٔ اٱْكات يه ّ٬اـايل ،٭ٕ َٓافع٘ َٔ
اي٬قسٚز ٗ ايسْٝا ٚاٯخط.٠
اـاَؼْ :ع ٍٚؾآبٝب ايطٓ ١باٱْكات يًكطإٓ.
ايػازؽ :بعث ايفع ٚايطٖب ٗ ١قًٛ

ايهفاض ،عٓسَا ٜط ٕٚإػًٌُ

ٜٓ ِٖٚكت ٕٛغؿ ٛٯٜات ايكطإٓ.
ايػابع :تسبط ا ؿحخ ايٛانـرٚ ،١ايـرباٌٖ ايػـاطع ١ايـ
آٜات ايكطإٓ ٚاي

تتحًـٗ ٢

تسٍ عً ٢قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

ايثــأَ :إزضاى إػــًٌُ يًراجــ ١يؿــهط اهلل عــع ٚجــٌ عًــ ٢ايــٓعِ
ايعاٖطٚ ٠ايباطٓ.١
ايتاغع :بعـث إػـًٌُ يًػـعٕ ٞكاَـات اـًـٛز ٗ ايٓعـٚ ،ِٝجعًـِٗ
وصض َٔ ٕٚايػبٌ اي

ت٪ز ٟإٍ غهب اهلل.

ايعاؾـــط :اٱْكـــات يًكـــطإٓ غـــب ٌٝيًٗساٜـــٚ ١ايتٛبـــٚ ١اٱْابـــ ،١قـــاٍ

تعاٍش واؤضُجؤضحْيُىاجرىْقُشآُاجيضَاِجرهخضذايجيضئََِّّاعجَاهخضذلٌجىلنا ْغلهلز(.)1

فُٔ ذهُ ١اهلل أْـ٘ أ َـط بـت ٠ٚ٬ايكـطإٓٚ ،أَـط باٱْكـات يـ٘ ،يٝهـٕٛ
ا٭َطإ فتُعٌ غبباّ يك٬ح ايٓاؽٚ ،إغتساَ ١نًُ ١ايتٛذٝس ٗ ا٭ضض،
 َٔٚايٓاؽ َٔ  ٫وػٔ ايكطاٚ ٠٤ايهتاب ،١ف ٝت ٞا٭َط ي٘ باٱغتُا يًتسبط
ٗ آٜات ايكطإٓ.

إٕ قٛيــ٘ تعــاٍش ها يزضرجباظا يعئلشُجٍلييِجسابِّنُييٌجز( ،)1زيٝــٌ عًــ ٢إٔ ايكــطإٓ ٗ

َٛنٛعات٘ ٚآٜات٘ ٚأذهاَ٘ ٚغ ١ًٝااٜٚـ ١يٝبكـط بٗـا اٱْػـإ أَـٛض زٜٓـ٘
ٚزْٝا. ٙ
()1غٛض ٠ايٌُٓ .92
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ٜٚه ٕٛاٱغتبكاض ٚاهلسا ١ٜب َٛض:
ا٭ :ٍٚت ٠ٚ٬آٜات ايكطإٓ.
ايثاْ :ٞاٱْكات يكطا ٠٤ايكطإٓ.
ايثايث :ايتسبط ٗ إعحاظ اٯٜات َٚهاَٗٓٝا ايكسغٚ ،١ٝبسٜع قٓع اهلل،
ٚايس ٌ٥٫ايعاٖط  ٠اي

ت٪نس يع ّٚعبازت٘.

ايطابع :ايعٌُ ب ذهاّ ايكطإَٓٚ ،ا ف َٔ ٘ٝا٭ٚاَـط ٚايٓـٛاَٖٗٓٚ ،ٞـا
ايٓٗ ٞعٔ ايطبا ايص ٟجا٤ت ب٘ ٖص ٙاٯ ،١ٜيٝـ ت ٞايٓٗـ ٞعـٔ ايطبـا يًُػـًِ
ب َٛض:
ا٭ْ :ٍٚل آ ١ٜايبرث ايصٜ ٫ ٟكبٌ ايتعسز ٗ ايت  ٫ٚ ،ٌٜٚوٌُ إ٫
عً ٢ايكطع عطَ ١ايطبا.
ايثاْ :ٞف ٤ٞآٜات أخط ٣بـايٓٗ ٞعـٔ ايطبـاٚ ،بٝـإ قبرـ٘ٚ ،أنـطاضٙ

ايعاجًـٚ ١اٯجًــ ،١قـاٍ تعــاٍش رىَّيزلَِاجَايإْمُيُىُاجرىشِّبايعجٖضجَاقُىٍُييىُاجإَِّٖجمضَايعجَاقُييىًُج
رىَّزلٌجَاخضخضبوـُهُجرىشوُـضعُُجٍلِجرىَْاظِّز(.)2
ايثايــث :تــ ٠ٚ٬إػــًِ ٯٜــات ايكــطإَٓٚ ،ــا فٗٝــا َــٔ ايٛعــس ٚايٛعٝــس
ٚايبؿاضٚ ٠اٱْصاضٚ ،إزضاى اٱْػإ َا ضظق٘ َٔ ايعكٌ ٭َط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚإ٬ظَ ١بٌ ايبؿاضٚ ٠تطى ايطبا.

ايثاْ :ٞإ٬ظَ ١بٌ اٱْصاض ٚأنٌ ايطبا ،قاٍ تعاٍشَاَغاقُجرىيَّهُجرىشِّباعز(.)3
ٚقاٍ ايبًد ٗ ٞاٯ ١ٜأعّ :ٙ٬رك٘ ٗ ايـسْٝا بػـكٛط عسايتـ٘ ٚاؿهـِ

بفػك٘ ٚتػُٝت٘ ب٘) (.)4

()1غٛض ٠ا٭عطاف .203
()2غٛض ٠ايبكط.275 ٠
()3غٛض ٠ايبكط.276 ٠
( )4فك٘ ايكطإٓ.42/2
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ٚيهٔ ايكسض إتٝكٔ َٔ اٯ ٖٛ ١ٜقل شات ايطبا أْ ٟككاْ٘ ذا ّ٫بعـس
ذاٍٚ ،يٝؼ ؾدل إطبٚ ٞإْتفا ٤أغبا

ايربن ١ف ٖٛٚ ٘ٝايص ٟتـسٍ عًٝـ٘

آ ١ٜايبرث( ٫ت نًٛا ايطبا) بًراظ إٔ ا٭نٌ إفٓا ٤يًؿ. ٤ٞ
ّ ٌٖٚهٔ ايك ٍٛب ٕ إطاز َٔ اٯ ١ٜأع ٙ٬ايٓٗ ٞعٔ اٱْتفا َٔ ايطبا
با٭نٌٚ ،جٛاظ َا عسا ٙنُا ي ٛإغتعٌُ إـاٍ ايطبـ ٟٛ٭غـطاض اٱعُـاض
ٚإؿاضٜع اـريٚ ١ٜبٓا ٤إػتؿفٝات .
اؾٛا

ٚ َٔ ،٫ج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚجا٤ت ذطَ ١ايطبا َطًك ٗ ١ايكطإٓ  ،بكٛي٘ تعاٍشضؤضعايوَّجرىيَّيهُجرىْباُيغاج
واعاشوًاجرىشِّباعز(.)1
ايثاْ :ٞاي ٓٗ ٞعٔ ا٭نٌ ٱغتعُاي٘ فاظاّ ٗ ايكـب

ٚايتًُـوٚ ،٭ْـ٘

أِٖ َٛاضز ايٓفع.
ايثايث :جعٌ إػًٌُ ٜٓفـطَ ٕٚـٔ ايطبـا ،٭ْٗـِ ٜػترهـط ٕٚايٓٗـٞ
ذت ٢عٓس ا٭نٌ ٚايؿط

.

ٚجا٤ت اٯٜات ٚايٓكٛم َٔ ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛبايرتغٝب ب نـٌ ايطٝـب
ٚاؿ. ٍ٬
ٚعٔ أبـ ٞأَاَـ ١إٔ ايـٓيب قـً ٢اهلل ع ًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ نـإ إشا ضفـع
َا٥ست٘ ،قاٍ :نَإٳ إٔشٳا ضٳفَعٳ َٳا٥ٹسٳتٳ٘ٴ قَاٍٳ « ايِرٳُٵسٴ يٹًٖ٘ٹ نَثٹريٶا طَِّٝبٶا َٴبٳاضٳنّـا فٹٝـ٘ٹ ،

غَٝٵطٳ َٳهِفٹٚ ،ٍّ٢ٳَ َ٫ٴٛٳزٻ ٕ ٚٳَ َ٫ٴػٵتٳغٵٓٶ ٢عٳٓٵ٘ٴ  ،ضٳبٻٓٳا) (.)2

ايطابع :إْكات إػًِ ٯٜات ايكطإٓٚ ،ايتسبط ٗ َعاْٗٝـا َٚهـاَٗٓٝا،
يٝه ٕٛاٱْكات عْٛاّ يًُػًٌُ ٗ ػسز ايتٓع َٔ ٙايطباٚ ،إغتساَ ١اٱبتعاز
عـــٔ ايػـــ٦ٝات ٚاٱْكـــات ٯٜـــات ايكـــطإٓ ٚاٱْتفـــا ا٭َثـــٌ َٓـــ٘ َـــٔ

خكا٥لشِاُشاجؤٍُوتخجؤُِشِصاججىلينوعطِز(.)3
()1غٛض ٠ايبكط.275 ٠
()2قرٝس ايبداض.238/18 ٟ
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .110

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش36ز
ايثاْ :ٞاٱعحاظ ايغريٜ ،ٟه ٕٛعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٱعحاظ إباؾط ايصٜ ٟهَ ٕٛطآ ٠يًكطإٓ ٗ ايٛاقع ايعًُ ،ٞقاٍ

تعاٍش إُِوجهازضرجرىْقُشآُاجَاهذلٌجىليَّخلٍجهلٍاجؤضقْىاًُز(.)1

ايثاْ :ٞاٱعحاظ غري إباؾط ايصٜ ٟه ٕٛبايٛاغط ١نُا ٗ ٚجٛ

قطا٠٤

ايكطإٓ ٗ ايكٜٚ ،٠٬تً ٛاٱَاّ أ ٚإكً ٞإٓفطز آ ١ٜايبرث  ،فٝتحسز عٓس
إػًِ اٱذرتاظ َٔ ايطباٚ ،ته ٕٛتًـو ايـتٚ ٠ٚ٬اقٝـَ ١ـٔ إعاًَـ ١ايطبٜٛـ١
ٚايؿٗاز ٠عًٗٝا.
ايثايث :ايٛقـا٥ع ٚاؿـٛازث ايـ

تـ ت ٞبكـازّ ا٭ٜـاّٚ ،ت٪نـس قـسم

َهاٌَ اٯ ١ٜايكطآْ ،١ٝغٛا ٤تًو اي

تتحً٢

تٛافل أغبا

ايٓع ٍٚأ ٚاي

َكازٜل أذهاّ اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝعًٗٝا ٚعًًٗا ٚآ اضٖا.
َٚــٔ اٱعحــاظ ايغــري ٟيًكــطإٓ ٗ بــا

ايكــطا ٠٤إٔ ايتككــري ٗ قــ٠٬

ايػــفط ٜ ٫ػــكط ايكــطا ٠٤يًػــٛضٚ ٠اٯٜــات اي ـ

تهــ ٕٛبعــس ايفاؼ ـ ،١قــاٍ

تعاٍش واإِرضرجػضشابخٌُجيلٍجرْضسعِجيضيضُظاجػايضُنٌُجصُناعطجؤضُجحضقْظُشُورجٍليِجرىظويٗاةلجإُِج
ِل ْخٌُجؤضُجَا ْخلنانٌُجرىَّزلَِاجمض ضشُورز(.)2
ا٭َط اـاَؼ :ػًَ ٞعاْ ٞا٭خ ٠ٛاٱّاْٝـ ١بـٌ إػـًٌُ ٗ ا٭ٚاَـط

ٚايٓٛاٖ ،ٞقاٍ تعاٍشإََِّّاعجرىَُْؤٍلنُىُاجإِِىاةز(.)3

ٜٚتحً ٗ ٢اؾُع بٌ اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬آ ١ٜايبرث ؾاٖس عً ٢أقػاّ إعحاظ
ايكطإٓ إتكسّ بكػُ:٘ٝ
ا٭ :ٍٚاٯ َٔ ١ٜاٱعحاظ ايصات ٞيًكطإٓ ٕا فٗٝـا َـٔ ايترـس ٟيًهفـاض
ٚإؿطنٌٚ ،اٱخباض عٔ أٚي ١ٜٛا٭خ ٠ٛإػترس ٖ ٗ ١صا ايعَإ ٚا٭ظَٓ١
اي٬ذك َ َٔ ١عاْ ٞايٛطٓٚ ١ٝؾطا٥ط اؾُعٝات ٚا٭ذعا ٚ ،عسّ ايتعاضض
()1غٛض ٠اٱغطا.9 ٤
()2غٛض ٠ايٓػا.101 ٤
()3غٛض ٠اؿحطات .10

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش37ز
بُٗٓٝا ،بعس إٔ جا٤ت اٯ ١ٜأع ٙ٬ٱنعاف غًط ١ايكب ١ًٝإَ ٗ ٫طنا ٠اهلل،
َٚعاْ ٞاٱّإ.
ايثاَْ َٔ :ٞعاْ ٞاٱعحاظ ايغري ٟيٰ ١ٜأعَٛ ٗ ٙ٬ن ٛايطبا ٚبًراظ
ايتكػ ِٝأع ٙ٬ي٘ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٱعحاظ إباؾط ٭خ ٠ٛإػًٌُ ذاٍ ْـع ٍٚاٯٜـَ ١ـٔ جٗـات
َتعسزَٗٓ ٠ا:
ا٭ :ٍٚإغكاط ا٭ضباح ٚإٓافع ايطب.١ٜٛ
ايثاْ :١ٝاٱنتفا ٤بنغرتزاز ضأؽ إاٍ َٚكساض ايكطض.
ايثايث :١زع ٠ٛا٭غٓٝا ٤يًطأف ١بايفكطا.٤
ٖٚص ٙايسعَ ٠ٛطنبَٚ ١تعسزْٝ ٗ ٠ـع أفـطاز ا٭ذهـاّ ايتهًٝفٝـَ ١ـٔ
ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايطأفــ ١عًــ ٢مــ ٛايٛجــٛ

نُــا ٗ يــع ّٚزفــع ا٭غٓٝــا ٤ظنــا٠

أَٛاهلِ يًفكطا ،٤قاٍ تعاٍشج واؤضقلَُُىرجرىظوٗاةاجواآحُىرجرىضومضيعةاجواؤضؿلُؼُيىرجرىشوعُيىهضجز(َٚ ،)1ـٔ
إعحاظ اٯ ١ٜأع ٙ٬إٔ ن َٔ ّ٬إقاَ ١ايكٚ ٠٬إطاع ١ايطغٚ ٍٛاجب عً ٢نٌ
َػًِ َٚػًُ. ١
أَا بايٓػب ١ٱتٝإ ظنا ٠إاٍ فٗٚ ٞاجب ١عً ٢ا٭غٓٝا ، ٤يصا ٜؿرتط هلا
قكس ايكطب.١
ايثاْ :ٞايطأف ١إٓسٚب ١نُا ٗ ايكسقات إػترب.١
ايثايث :إباح َٔ ايطأف ١ننغتساَ ١ذػٔ اـًل ٚطٝب عؿط ٠ا٭غٓٝا٤
يًفكطا.٤
ايطابع :ايطأف ٗ ١إجتٓا

إهط ٗ ٙٚإعاًَٚ ١ايك٬ت اٱجتُاع ١ٝبٌ

ا٭ غٓٝاٚ ٤ايفكطا ،٤نُا ٗ تطى ايؿطٚط ايؿطع ١ٝشات ايتؿـسٜس ٗ ايكـطض
ٚقها.٘٥

()1غٛض ٠ايٓٛض .56

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش38ز
اـاَؼ :ايطأف ٗ ١تطى احملطّ ،نُا ٗ تطى ا٭غٓٝا ٤أخص ايطبا ٚايعٜاز٠
ايطب ١ٜٛعً ٢ايفكطاَٚ ٤طًكاّ.
ايثــاْ :ٞبعــث إػــًٌُ عًــ ٢ايتحــاضٚ ٠إهــاضبٚ ١اٱجــاضٚ ٠ايــطٖٔ،
ٚؾ ٛٝايكطض ب ِٗٓٝضجا ٤ايثٛا .
ايثايث :ػًَ ٞفاٖ ِٝاٱذػإ ٚاٱعاْ ١بٌ إػًٌُ.
ايطابع :إزضاى إػًٌُ ٕعاْ ٞا٭خ ٠ٛب ِٗٓٝبآ ١ٜايطبا بايصات يس٫يتٗا
عً ٢أَٛض:
ا٭ :ٍٚإْتفا ٤ايعًِ ٚايتعس ٟبٌ إػًٌُ.

ايثاْ :ٞايتهـايٝف ضٓـ ١بإػـًٌُ ،قـاٍ تعـاٍشإُِوجساعَايتضجرىيَّيهلجقضشَِيَج

ٍلِجرىَُْغغلنلنياز(.)1
ايثايث :تـطى ايطبـا غـب ٌٝيػـعاز ٠إػـًٌُ ٗ ايـسْٝا ًْٝٚـِٗ إطاتـب
ايعاي ٗ ١ٝاٯخط.٠
فنٕ قًت ٖصا ٗ إعاَ٬ت فٌٗ يًتهايٝف ايعبازَٛ ١ٜنٛع ٗ ١ٝأخٛٸ٠
إػًٌُ ٗ تطى ايطبا.
اؾٛا

ْعِ ،فُع إٔ آ ١ٜايبرـث نافٝـ ١يبعـث ٚتعاٖـس غـٓٔ ٚقٛاعـس

ا٭خ ٠ٛبٌ إػًٌُ ،فنٕ ايتهايٝف ايعباز ١ٜايبسْٚ ١ٝإاي ١ٝع ٕٛيًُػًٌُ
ٗ إجتٓا

ايطباٚ َٔ ،ج:ٙٛ

ايٛج٘ ا٭ ٗ :ٍٚايعبازات تًُٕٓ ١ٝه ١اـؿ َٔ ١ٝاهلل عـع ٚجـٌ ،قـاٍ

تعاٍش وارعخضؼلُنُىرجبِعىظوبشِجوارىظوٗاةلجواإَِّّهاعجىضنضبِرياةجإَِّٖجػايضيًجرىْخضعِليؼلنياجز( ٗٚ ،)2اٯٜـ١
أع ٙ٬غكٛم ايطبا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚاٱغتعاْ ١بايكرب ٚايك ٠٬يًهف عٔ ايطبا ،فُٔ إعحاظ اٯ١ٜ
أع ٙ٬يغ ١اٱط٬م ٗ َتعًكٗا.
()1غٛض ٠ا٭عطاف .56
()2غٛض ٠ايبكط.45 ٠

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش39ز
فنٕ قًت إٕ ايك ٍٛباٱغتعاْ ١بايكرب ٚايك ٠٬فتُعٌ َٚتفطقٌ عً٢
عسّ أنٌ ايطبا ٜفتس ايبا

ٚاغعاّ بصنط َكـازٜل نـثري ٠يٲغـتعاْ ١بايكـرب

ٚايك.٠٬
ٚاؾٛا

ٖصا قرٝس ٚ ،فٚ ٘ٝج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚإْ٘ آ ٗ ١ٜإعحاظ ايكطإٓ.
ايثاْ :ٞف ٘ٝزع ٠ٛيًعًُا ٤ٱغتكطا ٤ايسضٚؽ ٚإٛاعغ ٚايعرب َٔ ايكً١
بٌ آٜات ايكطإٓ ٚٚ ،ج ٙٛاؿهُ ١فٗٝا.
ايثايث :ايػعٚ ١اٱط٬م ٗ إكاقس ايػاَ َٔ ١ٝاٯ ١ٜايكطآْٚ ١ٝإـساض
عً ٢ايس يٚ ٌٝا٭َاضٚ ٠ايكط. ١ٜٓ
إٕ اٱغتعاْ ١بايعبازات َطنب َٔ ١أَط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚايػع ٞيًهػب اؿ.ٍ٬
ايثاْ :ٞاٱَتٓا عٔ أنٌ ايباطٌ.
ٚجا ٤ايتهًٝف بهٌ َُٓٗا عً ٢مَ ٛػتكٌ ،يته ٕٛاٱغتعاْ ١بايكـرب
ٚايك ٠٬غكٛم آ ١ٜايبرث َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭َ :ٍٚــٔ خكــا٥ل إــ ٌَٓ٪اٱَتثــاٍ ٭َــط اهلل باٱغــتعاْ ١بايكــرب
ٚايك ،٠٬يصا إبتسأت آ ١ٜايبرث ٚاٯٜـ ١أعـ ٙ٬بكٛيـ٘ تعاٍ(ٜـا أٜٗـا ايـصٜٔ
آَٓٛا) .
ٚجا ٤ايٓسا ٤يًُػًٌُ ٗ اٯٜتٌ بكـٝغ ١إـسح ٚايثٓـاٚ ،٤نـ ٕ تكـسٜط
اؾُع بٌ اٯٜتٌ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ٜ :ٍٚا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا  ٫ت نًٛا ايطبا باٱغتعاْ ١بايكرب ٚايك.٠٬
ايثاْٜ :ٞا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا إغتعٛٓٝا بايكرب ٚايك ٫ٚ ٠٬ت نًٛا ايطبا.
ايثايث ٫ :تتدصٚا اٱغتعاْ ١بايكرب ٚايك ٠٬ططٜكاّ ٭نٌ ايطبا.
ايطابع :اٱغتعاْ ١بايكرب ٚايك ٠٬عكُ َٔ ١أنٌ ايطبا.
ٚف ٘ٝؾاٖس عً ٢إٓافع ايعع ١ُٝيًعبازاتٚ ،ذاج ١ايٓاؽ إيٗٝا.
ايثاْ :ٞايتساخٌ ٚايتعانس بٌ َهاٌَ آٜات ايكطإٓ يبعث إػًٌُ ٗ
َٝاز ٜٔايك٬حٚ ،أغبا

اهلساٚ ١ٜايطؾاز  ،فٝتً ٛإػًِ آ ١ٜتتهُٔ ا٭َط
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ٚقٝغ(١إفعٌ) فته ٕٛعْٛـ ّا يـ٘ ٗ اٱَتثـاٍ ٯٜـ ١أخـط ٣تتهـُٔ قـٝغ٫( ١
تفعٌ).
 ٜٚت ٞإْصاض ٚٚعٝـس يًهفـاض ٚبٝـإ ا٭نـطاض ايـ

ؿكـت بٗـِ بػـبب

اؾرٛز ٚايهفط ،فٝعزاز إػـًُٖ ٕٛـسٚ ٣تكـٚ ٣ٛقـ٬ذاّ ،قـاٍ تعـاٍ ٗ
خطا

يًٓيب قُس قً ٢اهلل ٚآي٘ ٚغـًِش قُيوْجعليريُورجيليٍجرْضسعِجيضيعّظُشُورجمضُي اج

مضعُاجػاعقلباتُجرىَُْضشٍِلنياز(.)1
 ٌٖٚأنٌ ايطبا جٓا ،١ٜاؾٛا

ْعِ ،٭ْـ٘ َعكـ ١ٝهلل عـع ٚجـٌ ٖٚـٛ

ظًِ ٚتعـسٚ ،بـٌ اؾٓ اٜـٚ ١ايهـبري ٠عُـٚ ّٛخكـٛم َطًـل ،فهـٌ نـبري٠
جٓاٚ ،١ٜيٝؼ ايعهؼ ٜٚكاٍ(جٳٓٳ ٢ايصْٵبٳ عً ٘ٝجٹٓا : ّ١ٜجٳطٻ.)2()ٙ

ايثايث :يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ اٱْػـإ نآ٥ـاّ قتاجـاّٚ ،ؼتُـٌ ٖـصٙ
اؿاجٚ ١جٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإْٗا ذاج ١ؾدك.١ٝ
ايثاْ :ٞإْٗا ذاجْٛ ١عٚ ،١ٝنٌ إْػإ قتاد.
ايثايث :ايعٓــٛإ اؾاَع ٚ ،ايٓاؽ فتُعٌ َٚتفطقٌ قتاج ٕٛإٍ اهلل
عع ٚجٌ.

ٚايكرٝس ٖ ٛايثايث ،قاٍ تعاٍش َاعؤضَُّهاعجرىنوعطُجؤضّْخٌُجرىْ ُقضشارءُجإِىضيًجرىيَّيهلجوارىيَّيهُجهُيىاج

رىْغضنلٍُّز(.)3
 ٜٚت ٞقٛي٘ تعاٍش وارعخضؼلُنُىرجبِعىظوبشِجوارىظوٗاةلز( ،)4هلسا ١ٜإػًِ ؿاجتـ٘ ٗ
ايتغًـب عًـ ٢ايـٓفؼ ايؿـٗٚ ،١ٜٛػعًــ٘ ٗ أَـٔ َـٔ أنـٌ ايطبـا باٱغــتعاْ١
بايكرب ٚايكَ َٔ ٖٛٚ ،٠٬كازٜل إْفطاز إػًٌُ بٓعِ عكا٥س ١ٜككٛق.١
()1غٛض ٠ايٌُٓ .69
()2يػإ ايعط

.153/14

()3غٛض ٠فاطط .15
()4غٛض ٠ايبكط.45 ٠
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ايطابع :يكس أْعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغــًِ ٚأقــراب٘ بإــسز ظٓــٛز َــٔ إ٥٬هــ ١يٓكــطتِٗ ٗ َعــاضى اٱغــّ٬
ا٭ ،ٍٚيٝتفهٌ بإسز عً ٢إػًٌُ بآٜات قطآْْ ١ٝاظيَ ١ـٔ ايػـُا ٤تهـٕٛ
عْٛاّ هلِ ٗ ايعبازات ٚإعاَ٬ت .
فنٕ قًت إْ٘ َٔ ايكٝاؽ َع ايفاضم ،فإسز إًهٛت ٞأ ط ٙذاٍ ٚظاٖط
ٗ غاذ ١إعطن.١
ٚاؾٛا

إٕ آ اض َٓٚافع اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝأنثط َٔ إٔ ؼكـ ٢نُـاّ ٚنٝفـاّ

بًراظ أَٛض:
ا٭ :ٍٚإْتفا نٌ َػًِ َٓٗا.
ايثــاْ :ٞشات إٛنــٛعات اي ـ

ٜتركــل فٗٝــا ايٓفــع ايععــَ ِٝــٔ اٯٜــ١

ايكطآْ.١ٝ
ايثايث :نٌ آ ١ٜنٝاٚٚ ٤اقَ ١ٝتحسز.٠
ايطابع :تًَُٓ ١ٝه ١اٱغتٓباط عٓس إػًِ َطًكاّٚ ،ي ٛعً ٢م ٛإٛجب١

اؾع َٔ ٖٛٚ ،١ٝ٥عَُٛات قٛي٘ تعاٍش ػايٌَّاجرِّٔغاعُاجٍاعجىضٌجَاؼيضٌز( ،)1بتكطٜـب
إٔ ايكطإٓ َكسض ايعً ّٛإتعًك ١بـ فطاز ايعَـإ ايطٛيٝـ ١إانـٚ ٞإهـاض
ٚإػتكبٌ.
ايٛج٘ ايثاْ َٔ :ٞاٯٜات ٗ ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬إٔ ايعبازات فٗٝا ت تٞ
ٚفل َعاْ ٞا٭خ ٠ٛاٱّاْ. ١ٝ
فت٪ز ٣ايكْ ٠٬اعٚ ١فطازاّٚ ،يهٔ ٛا
ٛا

اؾُاعٜ ١عٜس أنعافاّ عً٢

ق ٠٬إٓفطز.
٪ٜٚز ٟإػًُ ٕٛاؿخ عً ٢م ٛايعُ ّٛايفُٛع ٞ٭ٌٖ إٛغِ ،فـ٬

بس إٔ ٜكفٛا ٗ َٛنع نـٝل ٗ عطفـٚ ١إؿـعط ٗ ٚقـت ٚاذـسَ ،ـع ت نٝـس
ايكطإٓ ٚايػٓ ١عًَٛ ٢نٛعٖ ١ٝصا ايٛقٛف .

()1غٛض ٠ايعًل .5
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(ٚعٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قـاٍ  :اؿـخ عطفـ ١فُـٔ

أزضى عطف ١فكس أزضى اؿخ)(. )1

ٚعٓــس ايطــٛاف ٜــطزز نــٌ فــطز َــٔ ٚفــس اؿــاد نًُــات تعبسٜــ ١هــب
اٱجٗاض بٗا.

 ٖٞٚايتًبٝات ا٭ضبع( ١يبٝو ايًِٗ يبٝو يبٝو  ٫ؾطٜو يو يبٝو)(.)2

يبٝو)(.)2

ٚفطٜه ١ايعنا ٠ذط

عً ٢ايطبا ٕا فٗٝا َٔ إعاْ ١ايغـ

يًفكـريِٚ ،ـا٤

ٕــاٍ ايغــ  ،قــاٍ تعــاٍش واٍاييعجآحضُ يخٌُجٍلييِجصضمضييعةخجحُشَِ يذُوُاجواص يهاجرىيَّ يهلجيضإُوىض ل يلاجهُييٌج
رىَُْؼْؼل ُىُاز(.)3
ٚتبعث ا٭خـ ٠ٛاٱّاْٝـ ١إػـًٌُ عًـ ٢إتٝـإ ايفـطا٥

ٚايعبـازات ،

ٚتُٓٸــ ٞايعبــازات َفــاٖٖ ِٝــص ٙا٭خــٚ ،٠ٛػعًــٗا ًَهــْٛ ١عٝــ ١عاَــ ١عٓــس
إػــًٌُُٖٚ ،ــا َ عــاّ أ ٟايعبــازات ٚا٭خــ ٠ٛفــتُعٌ َٚتفــطقٌ عــٕٛ
يًُػًٌُ يًتٓع ٙعٔ ايطباٚ ،عكس.ٙ
فرت ٢يـ ٛتٛجـ٘ أذـس ايطـطفٌ يًُعاًَـ ١ايطبٜٛـ ١فـنٕ ايطـطف اٯخـط
َعس.ّٚ
ايٛج٘ ايثايثٚ َٔ :ظا٥ف إػًِ ايكٝاّ با٭َط بإعطٚف ٚايٓٗـ ٞعـٔ
إٓهط .
ٚعٔ أْؼ بٔ َايو عٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ :ايصٟ
ْفػــ ٞبٝــس ٫ ،ٙتكــ ّٛايػــاع ١عًــ ٢ضجــٌ ٜكــ ٫ :ٍٛإيــ٘ إ ٫اهلل ٜٚ ،ــ َط
بإعطٚف  ٢ٜٗٓٚعٔ إٓهط)(.)4

()1ايهؿاف .177/1
( )2أْعط ضغايتٓا ايعًُ ١ٝإٛغَٓ ١َٛاغو اؿخ م.96
()3غٛض ٠ايط.39 ّٚ
()4إػتسضى عً ٢ايكرٝرٌ يًرانِ .412 /19
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َٚــٔ َٝــاز ٜٔنــٌ َُٓٗــا تــطى ايطبــاٚ ،بٝــإ أنــطاضٚ ،ٙزعــ ٠ٛايٓــاؽ

ٱجتٓاب٘ٚ ،ف ٘ٝبؿاض ٠إغتساَ ١اؿٝا ٠ايسْٝا َع قٝاّشِاُشاجؤٍُوتخجؤُِشِصاججىلينوعطِز(،)1
بٛظا٥ف ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.

ٚيٝؼ َٔ ذكط ٕٛانٝع نٌ َٔ ا٭َط ٚايٓٗٚ ،ٞتسخٌ فُٗٝا بًراظ
إكاّ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚا٭َط با٭خ ٠ٛاٱّاْ.١ٝ
ايفطقٚ ١ايتؿتت.

ايثاْ :ٞايٓٗ ٞعٔ أغبا
ايثايث :ا٭َط ب زا ٤ايفطا٥

ايعباز.١ٜ

ٖٚص ٙا٭خ ٠ٛأعِ َٔ ؾطا٥ط ا٭خ ٠ٛايٓػب ،١ٝفته ٕٛا٭خ ٠ٛاٱّاْ١ٝ
بٌ ايعٚد ٚظٚجت٘ٚ ،ا٭

ٚإبٓ٘ ٚ ،اؿانِ ٚاحمله ،ّٛيٝهٖ ٕٛصا ايعُّٛ

باباّ يٲط٬م ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط ،قاٍ تعاٍشواؤٍُْشجؤضهيضلاجبِعىظوٗاةلج
وارطـضبِشجػايضُهاعز(.)2
ٚتًو ايفطا٥

تكاذب اٱْػـإ ٗ َٜٛـ٘ ٚيًٝتـ٘ ٖـا ٜعـ

إٔ ا٭َـط

ٚايٓٗ ٞغكٛقُٗا َكاذبإ يًُػًِ بكفت٘ آَطاّ بـإعطٚف َٚـ َٛضاّ بـ٘،
ْٚاٖٝاّ عٔ إٓهط َٝٗٓٚاّ عٓ٘ٚ ،إجتٓا

ايطبا َٔ َٛنٛعات ا٭خ ٗ ٠ٛإكاّ

ٚتٝ ٛكٗا.
ٜٚكس ايٓٗ ٞعٔ ايطبـا بايـصات بًرـاظ أْـ٘ فعـٌ قبـٝس ٜػـتًعّ تٓـاٖٞ
إػًٌُ عٓ٘ٚ ،قس ٚضز ٗ ايكطإٓ شّ ق ّٛقبٌ اٱغ ّ٬يتدًفِٗ عٔ ايٓٗـٞ

عٔ إٓهط ،قاٍ تعاٍش مضيعُّىرجٖضجَاخضنايعهاىُاجػايِجٍُننضيشٍجيضؼايُيى ُجز( . )3إٕ إْتػـا
إغطا ٌٝ٥يٮْبٝاٚ ،٤ن ٕٛؾطط َٔ ا٭ْبٝا َٔ ٤ب
ا٭ْبٝا ٤عً. ِٗٝ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛض ٠ط٘ .132
()3غٛض ٠إا٥س.79-78 ٠

إغطا ٌٝ٥مل ّٓع َٔ زعا٤
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ٚفٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚيعٔ زاٚز عً ٘ٝايػ  ّ٬يًص ٜٔنفطٚا َِٓٗٚ ،عٔ اٱَـاّ قُـس
ايباقط عً ٘ٝايػ :ّ٬أَا زاٚز فنْ٘ يعٔ أٌٖ إٕ ١ًٜا اعتسٚا ٗ غبتِٗ ٚ ،نإ
إعتسا ٗ ِٖ٩ظَاْ٘ .
فكاٍ ايًـِٗ أيبػـِٗ ايًعٓـَ ١ثـٌ ايـطزاَ ٚ ٤ثـٌ إٓطكـ ١عًـ ٢اؿكـٜٔٛ

فُػدِٗ اهلل قطز.)1( )٠

ٚقاٍ اؿػٔ ٚفاٖس ٚقتازٕ :٠ا شنط زاٚز أغٓ ٢عٔ شنط غـًُٝإ ٭ٕ
قٛهلُا ٚاذس)(.)2
 ٗٚايك ٍٛأع ٙ٬إؾهاٍ َٔ جٗات:
ا٭ :ٍٚايكسض إتٝكٔ َٔ اٯ ١ٜأع ٙ٬زاٚز عً ٘ٝايػ.ّ٬
ايثاْ :١ٝاٱخباض عٔ يعٔ غًُٝإ هلِ وتاد إٍ زي ٌٝآخطٚ ،إ ٫فُٝهٔ
ايكــ ٍٛإٔ يعــٔ زاٚز أغٓــ ٢عــٔ شنــط ا٭ْبٝــا ٤اٯخــطَ ٜٔــٔ ب ـ

إغــطاٌٝ٥

ٚغريِٖ.
ايثايث :١يعٌ اؿاٍ ؽتًف ٗ أٜاّ غًُٝإ ٭ٕ إًـو إجتُـع يػـًُٝإ

ٚغدٸط اهلل عع ٚجٌ ي٘ جٓٛزاّ َٔ خ٥٬ـل َتعـسز ،٠قـاٍ تعـاٍشواعايخَّشّضعجٍايغاج
داروُوداجرىْضِباييعهضجَُغا يبِّغِاجوارىـَُّ يشاجوامُنوييعجيضييعػليلنياجز ( ،)3ش واعُشل يشاجىلغُ ييضَُاعُاجصُنُييىدُ ُج
ٍلييِجرىْضِ يِِّجوارِّْٔ يظِجوارىـَُّ يشِجز(ٚ ، )4مل ىــطد ضأؽ ايهفــط ٚأٖــٌ ايفتٓــٗ ١
ظَاْ٘.
ايطابع :١ظٗٛض آ اض يعْٓ ١يب اهلل زاٚز أٜاّ غًُٝإ عً ٘ٝايػ ،ّ٬فُِٓٗ
َٔ تا

ٚأقًس  َٔ َِٗٓٚإجتث٘ اهلل عع ٚجـٌ خكٛقـاّ ٚإٔ يعٓـ ١ايـٓيب

تتعكبٗا يعٓ ١ايكاؿٌ.
()1فُع ايبٝإ .231/3
()2فُع ايبٝإ .356/3
()3غٛض ٠ا٭ْبٝا.79 ٤
()4غٛض ٠ايٌُٓ .17

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش45ز
ايثاْ :ٞيعٔ عٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ ٬يًص ٜٔأْعيت عً ٘ٝإا٥س ٗ ٠آ َٔ ١ٜعٓس
اهلل ِ ،نفطٚا بعسٖا.
ايثايـث :إـطاز يعـٔ ايـص ٜٔنفـطٚا ٗ ايعبـٛض ايـص ٟأْـعٍ عًــ ٢زاٚز،

ٚاٱل ٌٝايص ٟأْعٍ عً ٢عٝػ ٖٛٚ ،٢إط ٟٚعٔ إبٔ عباؽ(.)1

ايطابــع :بٝــإ اٯٜــ ١أعــَ ٙ٬ــٔ غــٛض ٠إا٥ــس ٠بــصنط عًــ ١يعــِٓٗ ٖٚــٞ

عكٝاِْٗ ٚظًُِٗ  ٚتعس ،ِٜٗيكٛي٘ تعاٍش رضىللاجبَِاعجػاظاىرجوامضعُّىرجَاؼخضذُوُاز(.)2

اـاَؼ :إٕ زاٚز ٚعٝػ ٢عًُٗٝا ايػ ّ٬عًُا إٔ قُساّ ْيب َبعٛث،
ٚيعٓا َٔ ٜهفط ب٘ ،عٔ ايعجاد أ ٟإٔ ٖصا ايًعٔ ؼـصٜط ٚإْـصاضٜٚ ،ـسٍ ٗ
َفٗ َ٘ٛعً ٢ذث ا٭ْبٝا ٤ق َِٗٛيًتكسٜل بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘
ٚغًِ يٝهٚ َٔ ٕٛظا٥ف ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ أَٛض:
ا٭ :ٍٚايبؿاض ٠بٓب ٠ٛقُ س قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثاْ :ٞتبً ٝايٓاؽ بًع ّٚايتكـسٜل بٓبٛتـ٘ٚ ،أْـ٘ خـان ا٭ْبٝـا ،٤قـاٍ
تعــاٍ ٗ ايثٓــا ٤عًــ ٢ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚا٭ْبٝــا٤

ايػابكٌش رىَّزلَِاجَُبايِّغُىُاجسِعاعٖضثلجرىيَّهلجوَاخْشاىّضهُز(.)3

ايثايث :اٱْصاض َٔ ايكسٚز  ٚاٱعطاض عٔ ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٚاؾرٛز بإعحعات اي

 ٜت ٞبٗا.

ٚعٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ(ي ٛنـإ َٛغـ ٢ذٝـاّ ٕـا

ٚغع٘ إ ٫إتباع.)4()ٞ

ايطابع :ف ٤ٞشّ ايص ٜٔهرس ٕٚبٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
قبٌ إٔ ٜٛيسٚا ،يٝتٛاضث إً ٕٛٝيع ّٚايٛقاٖ َٔ ١ٜصا ايصّٚ ،ػً ٢بتكسٜل

()1أْعط فُع ايبٝإ.231/3
()2غٛض ٠ايبكط.61 ٠
()3غٛض ٠ا٭ذعا

.39

()4تفػري اٯيٛغ.362 /2 ٞ
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عسز َٔ عًُا ٤ب

إغطا ٌٝ٥بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َِٓٗ عبس

اهلل بٔ غٚ ّ٬أخ.ٙٛ
 َٔٚإعحاظ اٯ ١ٜأع َٔ ٙ٬غٛض ٠إا٥س ٠أْٗا قٝست ايًعٔ بايص ٜٔنفطٚا
َٔ ب

إغطاٚ ،ٌٝ٥ذطف اؾط(َٔ) ٜفٝس ايتبعٝ

.

ٚمل ؼكط اٯ ١ٜعً ١ايًعٔ َٛنٚ ٛاذس َٔٚ ،أفطازٖا عسّ قٝـاَِٗ
يٜٓٗ َٔ ٞطتهب إعكٜٚ ١ٝتعس َٔ ٣ب. ِٗٓٝ
فًِ  ٜتِٗ ايًعٔ ٭ِْٗ إَتٓعٛا عٔ ْٜٗ َٔ ٞطتهب إعكـٜٚ ١ٝتعـس٣
َٔ غريِٖ .
ٚمل  ٜتِٗ ا يًعٔ ٭ِْٗ إَتٓعٛا عٔ ْٗ ٞآٍ فطعَ ٕٛـث ّ٬عـٔ إعاقـٞ
ٚاٱغتهباض ٚاؾرٛز.
بٌ جا ٤ايًعٔ يعسّ ايتٓاٖ ٞب ،ِٗٓٝٱقاَ ١اؿحـ ١عًـٚ ، ِٗٝ٭ٕ ٖـصا
ايتٓاٖٚ ٞاجب عً ٢ا٭َٚ ١أٌٖ إً ١ايص ٜٔفهًِٗ اهلل عع ٚجٌ عً ٢أٌٖ
ظَـــاِْٗٚ ،بعـــث فـــ ِٗٝايـــٓيب تًـــ ٛايـــٓيب ،قـــاٍ تعـــاٍ ٗ خطـــا

إغطاٌٝ٥ش واؤضٍِّّجيضؼَّيْخُنٌُجػايضًجرىْؼاعىضَلنياز(.)1

يـــب

ٚايطبا َٔ إٓهط ايص ٟؾا تعاط ٘ٝبٚ ،ِٗٓٝتتحًٚ ٢ذـس ٠ايػـٓدٗ ١ٝ
َٛن ٛتٛج٘ ايًعٓ َٔ ١ا٭ْبٝا ،٤ب ٕ زاٚز ٚعٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬يعٓا ايصٜٔ
نفطٚا َٔ ق َِٗٛيعسّ تٓاٖ ِٗٝعٔ إٓهط .
ٚجا ٤اؿسٜث عٔ ايٓيب قُ س قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بًعٔ أططاف
ايطبا بًراظ أْـ٘ َـٔ أفـطاز إٓهـطٚ ،ايفعـٌ ايكبـٝس ايـصٜ ٜٔتهـُٔ إعكـ١ٝ

ٚايتعــس ٟنُــا ٚضز ٗ اٯٜــ ١أعــٚ ٙ٬بٝــإ عًــ ١ايٓٗــٞش رضىل يلاجبَِاييعجػاظاييىرجوامض يعُّىرج
َاؼخضذُوُاز(.)2

()1غٛض ٠ايبكط.47 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.61 ٠
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يكــس أضاز اهلل عــع ٚجــٌ يًُػــًٌُ ايتعــا ٗ ٕٚغــبٌ اـــري ٚايكــ٬ح
ٚايعكُ َٔ ١إعاقٚ ٞايهبا٥ط ف ْعِ عًٚ ِٗٝايٚ ِٗٝجعًِٗ أخـٚ ،٠ٛقٝـس
ٖص ٙا٭خ ٠ٛبكٝغ ١اٱّإ ٚ ،فَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚتبعث ٖص ٙاٯ ١ٜايثكٚ ١ايعع ٗ ايٓفٛؽ.
ايثاْٝـ :١ػعـٌ اٯٜــ ١إػـًٌُ وطقــ ٕٛعًـ ٢ا٭َـط ٚايٓٗــ ٞبٝـِٓٗ َــا
ٜرتؾس عٔ اٱّإ َٔ إعاْ ٞايػاَٚ ١ٝا٭خ٬م ايفانً.١
ايثايثَٓ :١اجـا ٠إػـًٌُ ٱجتٓـا
ٚاٱْػإْ ١ٝا فٗٝـا َـٔ أغـبا
ايكطض ٚإٓافع اي

آفـ ١ايطبـا ايـ

ٖـ ٞعـسا ٤يٮخـ٠ٛ

ايٓفـطٚ ٠ا٭شٚ ٣غـًب جٗـس ايغـري بؿـطٚط

هطٖا.

فنٕ قًت ي ٛنـإ َكـرتض إـاٍ ايطبـٜ ٟٛهػـب إـاٍ َـٔ غـري جٗـس
ٚغع ٞبٌ ٜػتعٌُ شات ايهٝفٚ ١ٝإعاًَ ١ايطبٚ ١ٜٛيهٔ بـطبس أنثـط أ ٟأْـ٘
 ٜخص إاٍ بفا٥س ٠قًٜ ِ ١ًٝكطن٘ إٍ غري ٙبفا٥س ٠نثري ٠فٌٗ ٜػًِ قاذب
إاٍ ا٭قًَ ٞـٔ اٱ ـِ ٭ْـ٘ مل ٜػـترٛش عًـَ ٢ـاٍ إكـرتض ،اؾـٛا

٫

ٜػًِٚ َٔ ،ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتعًل اٱ ِ بصات ايعكس ايطبٚ ، ٟٛؾطط ايعٜاز ٠ف ٘ٝيٲطـ٬م

ٗ ا يٓٗ ٞعٔ ايطبا بكٛي٘ تعاٍش واؤضعاوَّجرىيَّهُجرىْباُغاجواعاشوًاجرىشِّباعز(.)1

ايثاْ :ٞتعاقب ا٭ٜس ٗ ٟإاٍ ايطب ٫ ٟٛو ٍٛز ٕٚتطتب اٱ ِ عً،٘ٝ
يبكا ٤ذهِ ذطَ ١ايطباٚ ،تعًكٗا بصات إاٍ.
ايثايث :ه ٍٛاؿطَ ١يًتعاقب ٗ ايطبا َٔ إعحاظ آ ١ٜايبرث ٚتعًـل
ايٓٗ ٞفٗٝا ب نٌ ايطباٚ ،يٝؼ ب قـٌ ايعكـس أ ٚقـب

إـاٍ ايطبـ ،ٟٛفإـاٍ

ايصٜ ٟكبه٘ قاذب إاٍ ا٭قً ٞضبا ٚظٜاز ٠هطٖا ايكطض.
ايطابع :ف ٤ٞآ ١ٜايبرث بايٓٗ ٞعٔ أنـٌ ايطبـا َطًكـاّ غـٛاَ ٤ـٔ قبـٌ
ايصٜ ٟكبه٘ أ ٚغري ،ٙيٝه ٕٛايتكٝس بٗصا ايٓٗ َٔ ٞعَُٛات ا٭َط بإعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.
()1غٛض ٠ايبكط.275 ٠

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش48ز

قبنىٌ(ال تأكهىا)

بٌ ايتهـايٝف اـُـؼ تبـاٚ ٜٔتٓـافٚ ،قـس ٜهـ ٕٛبـٌ بعهـٗا عُـّٛ
ٚخكٛم َطًل نُا ٗ إضاز ٠ايهطاٖٚ ١اؿطَ َٔ ١ايٖٓٗٓٚ ٞاى إخـت٬ف
ٚتبا ٗ ٜٔايهِ ٚأفـطاز ايعَـإ ٗ َكـازٜل ٚأفـطاز نـٌ تهًٝـفٚ ،وتُـٌ
ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚأفطاز ا٭ٚاَط ٖ ٞا٭نثط ٚتػتغطم أنثط أٚقات إهًف ،ن زا٘٥
ايكٚ ٠٬ايكٚ ّٛاؿخ.
ايثاْ :ٞأفطاز احملطَات ٚإٓٗ ٞعٓٗا ٖ ٞا٭نثط.
ايثايث :إػتربات ٖ ٞأنثط ا٭فطاز.
ايطابع :إهطٖٚات اي
ٚايعكا

جا ٤ا٭َـط برتنٗـا ٚإجتٓابٗـا َـع عـسّ اٱ ـِ

بنتٝاْٗا.

اـاَؼ :إباذات ٖ ٞا٭نثط ٚاي

ت خص أنثط أٚقت إهًف.

ٚايكرٝس ٖ ٛاـاَؼ .
فايعبــازات  ٫ت خــص َــٔ ٚقــت إهًــف إ ٫اؾــع ٤ايٝػــريَٗٓٚ ،ــا َــٔ
ٜتدًٌ إباح ٜٚه ٗ ٕٛطٛي٘ ،بنغتثٓا ٤ايك ٠٬فنٕ فطٜه ١ايكَ ّٛث ّ٬إِا
ٖ ٞإَػاى عٔ ايطعاّ ٚاؾُا غاعات أٜاّ ؾٗط ضَهإ َٔ غـري إَػـاى
َٔ عٔ إباذات ا٭خط ٣ظ

قاٍ تعاٍشقُوْجٍاِجعاشوًاجصَِناتضجرىيَّهلجرىَّخلٍجؤضِشاساجىلؼلباعدل لز(.)1

ٚيعــٌ َكــازٜل ٚأفــطاز إبــاح أنثــط َــٔ َكــازٜل ايتهــايٝف ا٭ضبعــ١
ا٭خط ٣فتُعٚ ،١فٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ آ ٗ ١ٜبسٜع قٓع اهلل عع ٚجٌ.
ايثاْ :ٞف ٘ٝزع ٠ٛيًٓاؽ يًؿهط هلل غبراْ٘.
ايثايـــث :فٝـــ٘ َٓسٚذـــ ١يًُهًـــف يًعُـــٌ بايتهـــايٝف ا٭خـــطٗ ،٣
أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا.
()1غٛض ٠ا٭عطاف .31
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ايطابــــع :فٝــــ٘ ذحــــ ١عًــــ ٢ايٓــــاؽ بًــــع ّٚطاعــــ ١اهللٚ ،ايتكٝــــس
با٭ذهـــاّ ايؿـــطع ،١ٝؾـــهطاّ يـــ٘ غـــبراْ٘ عًـــْ ٢عُـــ ١اـًـــل ٚاٱهـــاز

ٚنثـــط ٠ايـــٓعِ ٚإباذـــات ،قـــاٍ تعـــاٍش رىيَّي يهُجرىَّي يزلٌجِايضقضنُيييٌجرُي يٌوجساصضقضنُيييٌجرُي يٌوجج
ََُلُخُنٌُجرٌُوجَُغُُِنٌُز (.)1
ٚبًرــاظ ْعــِ اٯٜــ ١أعــٖ ٙ٬ــٌ ّهــٔ إعتبــاض إــٛت ْعُــَ ١ــٔ عٓــس
اهلل ٭ْٗــا جــا٤ت ٗ بٝــإ تعــسز ايــٓعِ اٱهلٝــ ١عًــ ٢ايٓــاؽ ،أّ أْــ٘ َــٔ
بــا

تعكــب اٱْــصاض يــصنط ايــٓعِ يٝهــ ٕٛأ ــط ٗ ٙايٓفــٛؽ أبً ـ ٚٚ ،قعــ٘

أؾـــس ،خكٛقـ ـاّ ٚإٔ اٯٜـــ ١أعـــ ٙ٬جـــا٤ت بعـــس آٜـــ ١ايعجـــط عـــٔ ايطبـــا

ٚايترــصٜط ٚايٛعٝــس َٓــ٘ بكٛيــ٘ تعــاٍش واٍاييعجآحضُ يخٌُجٍلييِجسِبًييعجىلُاشبُ يىارجيلييٍجؤضٍ يىارهِج
رىنوعطِجيضٗاجَاشبُىرجػلنذاجرىيَّهلز(.)2
اؾـــٛا

 ٫تعـــاضض بـــٌ ا٭َـــطٚ ،ٜٔاٱْـــصاض بصاتـــ٘ ْعُـــٚ ،١نـــصا

ايتـــصنري عـــسث إـــٛت ْ ،عـــِ إـــٛت َٚـــا بعـــسْ ٙعُـــ ١عًـــ ٢إـــَٔ٪
ٚٚيٛجــ٘ يًػــعاز ٠ا٭بسٜــ ١بػــ٬ح ايكــاؿات ٚايتٓــع ٙعــٔ ايطبــا ،قــاٍ

تعاٍش وارىَّزلَِاجآٍانُىرجواػاَليُىرجرىظوعىلغاعثلجعانُذِليُهٌُجصانوعثخز(.)3

َٚـــٔ اٱعحـــاظ ٗ اٯٜـــ ١أعـــ ٙ٬أْٗـــا جـــا٤ت عـــطف اٱغـــتكباٍ
يًكطٜب (ايػٌ)ٚ ،مل تكٌ غٛف ْسخًِٗٚ ،ف ٘ٝأَٛض:
ا٭ :ٍٚايبؿاض  ٠بكط

أٚإ اٯخط ٠عً ٢إ.ٌَٓ٪

ايثـــاْ :ٞايٝػـــط ٚايػـــٗٛيَ ٗ ١ـــٛاطٔ اؿػـــا
ٚجٌ.

()1غٛض ٠ايط.40 ّٚ
()2غٛض ٠ايط.39 ّٚ
()3غٛض ٠ايٓػا.57 ٤

فهـ ـَ ّ٬ـــٔ اهلل عـــع

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش50ز
ايثايــث :ايرتغٝــب باٱَتٓــا عــٔ ايطبــا ٚاٱعــطاض عــٔ ا٭نــعاف
إهـــاعف ١ايـــ

تـــ تَٓ ٞـــ٘ ،طُعـــ ّا بـــايثٛا

تعاٍشَاشاوّضهُجباؼلُذًر*جواّضشار ُجقضشَِبًعز(.)1

ايععـــ ِٝايكطٜـــب ،قــــاٍ

َٚـــٔ ْعـــِ اهلل عـــع ٚجـــٌ عًـــ ٢ايٓـــاؽ نثـــط ٠إباذـــات ٚتغؿـــٗٝا
ٯْــات ايًٝــٌ ٚايٓٗــاضٚ ،إٓسٚذــ ٗ ١طًبٗــاٚ ،ايتدــٝري فٗٝــا نُــا ٗ قٛيــ٘

تعاٍش وامُيُىرجٍلَوعجساصضقضنٌُجرىيَّهُجعاٗاٖجؿضُِّبًعز(.)2
ٚإضاز ٠ايتبعــٝ

َــٔ ذــطف اؾــط(َٔ) ٗ قٛيــ٘ تعاٍ(ٖــا) ٕــا فٝــ٘

َــٔ ايػــعٚ ١ايهثــ طٖٚ ،٠ــصا ايهثــطَ ٠تعــسزَٛ ٗ ٠نــٛعٗا فٗــ ٞتؿــٌُ
جــٓؼ ايــطظم ٚاؿــ ٍ٬عٝــث ٜهــ ٕٛايٓــاؽ ٗ غٓــ ٢عــٔ اؿــطاّ ٗ شاتــ٘
َٛٚنٛع٘.
َٚــٔ إعحــاظ آٜــ ١ايبرــث إْتفــا ٤تعاضنــٗا َــع اٯٜــ ١أعــ ٙ٬ايـ

تـ َط

با٭نـــٌ ٖـــا ٗ ا٭ضضٚ ،يهـــٔ ايتعـــاضض ٜتعًـــل بـ ـ َط عطنـــ ٞطـــاض٨
ٚخـــاضد عـــٔ جـــٓؼ إــ ن ٍٛايـــص ٟجعًـــ٘ اهلل ٗ ا٭ضض َـــٔ اؿبـــٛ
ٚايغـــ٬ت ٚايفٛانـــ٘ ٚايثــــُاض ٚا٭ْعـــاّ ٚا٭اـــاى ٚغريٖـــا َـــٔ ايـــٓعِ،
يتٛنٝس فهٌ اهلل عع ٚجٌ باٱط٬م ٗ إباذ ١خريات ا٭ضض.
ٚايٓػـــب ١بـــٌ آٜـــ ١ايبرـــث ٚاٯٜـــ ١أعـــ ٙ٬يٝػـــت ٖـــ ٞاٱطـــ٬م
ٚايتكٝٝــس بــٌ تتعًــل اؿطَــ ١بايػــبب ٚططٜــل ا٭نــٌ ٚيــٝؼ جــٓؼ ْٚــٛ
ا٭نــٌ  ٚؿــاظ إضاز ٠إعٓــ ٢اؿكٝكــ ٞيــ٘ ٖٚــ ٛإزخــاٍ ايطعــاّ ٗ اؿًــل،
ٚتعًل ايٓٗ ٞبهػب إاٍ ٚتٛظٝف٘ ٗ إعٝؿ.١
ٜ ٫ٚكــس اؾُــع بــٌ اٯٜــتٌ (نًــٛا ٖــا ٗ ا٭ضض ذــ ٫٬طٝبــاّ إ٫
ايطبـــا) إ ٫عًـــ ٢ايكـــ ٍٛب ْـــ٘ َـــٔ اٱغـــتثٓا ٤إٓفكـــٌ ٚيـــٝؼ إتكـــٌ،
باٱناف ١إٍ إٔ إػتثٓ ٢إٓٗ ٞعٓ٘ أعِ َٔ ايطبا.

()1غٛض ٠إعاضد .7-6
()2غٛض ٠إا٥س.88 ٠

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش51ز
َٚــٔ إعحـــاظ ايكـــطإٓ تهــطاض يفـــغ( ٫تــ نًٛا)ٗ آٜــتٌ َـــٔ ايكـــطإٓ

إذـــساُٖا تتهـــُٔ ايٓٗـــٚ ، )1(ٞا٭خـــط ٣تفٝـــس اٱباذـــْٚ ١فـــ ٞاؿـــطد ٗ

غري إٓٗ ٞعٓ٘(.)2

ٚنــــٌ َُٓٗــــا جــــا٤ت خطابــ ـاّ يًُػــــًٌُ ٗٚ ،بٝــــإ يكــــاْ ٕٛإٔ
ايترــط ِٜككــٛم َٓٚركــط ٗ َٛنــٛع٘ أَــا اٱباذــٚ ١ايٓــس

ففُٗٝــا

ْفع َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايػعٚ ١إٓسٚذ ١يًفطز ٚاؾُاعٚ ١ا٭َ.١
ايثاَْ :ٞػاعس ٠إػًٌُ ٗ اٱَتثاٍ ٭ٚاَط اهلل عع ٚجٌ.
ايثايــــث :اٱذــــرتاظ َــــٔ اؿــــطاّ َٓٚــــ٘ ايطبــــا ٚإنتٓــــاظ ا٭َــــٛاٍ
بٛاغطت٘.
يته ٕٛايعكُ َٔ ١ايطبا عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْٗا قفُٝ ١ع إػًٌُ عُٔ غٛاِٖ َٔ ا٭َِ.
ايثاْ :ٞته ٕٛعٚ ١َ٬آ ١ٜعً ٢اٱّإ.
ايثايـــث :زعـــ ٠ٛيًٓـــاؽ يٲَتٓـــا عـــٔ ايطبـــا  ،فًـــٝؼ َـــٔ زعـــ٠ٛ
أفهــٌ َــٔ ا٭غــ ٠ٛاؿػــٓٚ ،١ايتٓــع ٙعــٔ ايفعــٌ يكبرــ٘ ايــصات ،ٞقــاٍ

تعـــاٍش يضييئُِجآٍانُيييىرجبَِلزْييوِجٍايييعجآٍانييخٌُجبِييهلجيضقضيييذجرهخضييذاورجز( ٗٚ ، )3تٓعٜـــ٘ ا٭غـــٛام
َٓ٘ ،أ ٫ ٚأقٌ عسّ ايتُاز ٗ ٟايهػب اؿطاّ.
 ٗٚغــعٚ ١نثــط ٠إباذــات زعــ ٠ٛيًٓــاؽ يًؿــهط هلل َٚــٔ َكــازٜل
ايؿــهط ٗ إكــاّ إجتٓــا

َــا ذــطٸّ اهلل َــٔ ا٭نــٌَٓٚ ،ــ٘ ايكٝــاّ بــا٭َط

بـــإعطٚف ٚايٓٗـــ ٞعـــٔ إٓهـــط ٗ بـــا
يًتُٝٝع بٌ اؾا٥ع ٚاحملطّ.

()1أْعط غٛض ٠ايبكط.188 ٠
()2أْعط غٛض ٠ايٓٛض .61
()3غٛض ٠ايبكط.137 ٠

ا٭نـــٌ ٚايتعـــا ٕٚبـــٌ إػـــًٌُ

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش52ز
ٚبــٌ اؾــا٥ع ٚإبــاح عُــٚ ّٛخكــٛم َطًــل ،إش إٔ اؾــا٥ع أعــِ
٬
ٜٚؿــٌُ ايٛاجــب ٚإػــترب ٚإبــاح ،يٝهــ ٕٛإٓٗــ ٞعٓــ٘ أَــط ّا نــّ ٝ٦
ٚقًَ ٗ ّ٬ٝكابٌ اؾا٥ع ٚغعت٘ َٚا ف َٔ ٘ٝايثٛا

ايعع.ِٝ

ٚيكـــس جعـــٌ اهلل عـــع ٚجـــٌ اؿٝـــا ٠ايـــسْٝا زاض إَترـــإ ٚإختبـــاض،
ٚتفهـــٌ ٖٚـــس ٣إػـــًٌُ ٭غـــبا

ايٓحـــاح ٚايتٛفٝـــل فٗٝـــا بنجتٓـــا

أنــٌ ايطبــا ٚايباطــٌ َطًك ـاّ ،قــاٍ تعــاٍ ٗ ٚقــف ايكــطإٓ ٚتطغٝــب أٖــٌ
ايهتــا

بنتبــا ْبــ ٠ٛقُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِشَاه يذلٌجبِييهلجرىيَّييهُج

ٍاِجرحَّباغاجسِػْىارّضهُز(.)1
َٚـــٔ اٯٜـــات إٔ اٱَترـــإ يـــٝؼ ٗ إبـــاح ٚاؾـــا٥ع إِـــا ٖـــٗ ٛ
اٱَتٓــــا عــــٔ اؿــــطاّ ،يٝرُــــٌ إػــــًُ ٕٛيــــٛا ٤اٱّــــإ ٗ ايــــسْٝا،
ٚهاٖـــــسَ ٕٚـــــٔ أجـــــٌ بكاٗ٥ـــــا (زاض ضٓـــــ ١اهلل) بايٓـــــاؽ ْٝعـــ ـاّ
بػــــَ٬تِٗ ٚأَــــٛاهلِ َــــٔ إعــــاَ٬ت ايطبٜٛــــ ٫ٚ ،١تٓركــــط َعــــاْٞ
ايطٓــ ٗ ١تــطى ايطبــا بــا٭َٛاٍ ٚبــا

اٱقتكــاز بــٌ ٖــ ٛؾــاٌَْٚ ،فعــ٘

َطًل َٝاز ٜٔاؿٝا ٠إتعسز٠
(عٳ ـٔٵ عٳبٵ ـسٹ اي ـطٻذٵُٳٔٔ عٳ ـٔٵ عٳبٵ ـسٹ ايًٖ ـ٘ٹ قَــاٍٳ  :اْٵتٳٗٳٝٵ ـتٴ إٔيَــ ٢ايٓٻبٹ ـ ِّٞقٳ ـًٖ٢
ايًٖـ٘ٴ عٳًَٝٵـ٘ٹ ٚٳغٳـًِٖٳ ٚٳٖٴـٛٳ فٹـ ٞقُبٻـ١ٺ ذٳُٵـطٳا٤ٳ قَـاٍٳ عٳبٵـسٴ ايُِٳًٹـوٹ َٹـٔٵ أَزٳّٕ فٹـْ ٞٳرٵـٕٛ
َٹ ـٔٵ أَضٵبٳعٹ ـٌٳ ضٳجٴًّــا فَكَــاٍٳ إْٔٻهُ ـِٵ َٳفِتٴــٛحٷ عٳًَ ـٝٵهُِٵ َٳٓٵكٴــٛضٴٕٚٳ ٚٳَٴكٹــٝبٴٕٛٳ فَُٳ ـٔٵ
أَزٵضٳىَ شٳيٹـ ـوَ َٹـ ـٓٵهُِٵ فًَِٝٳتٻـــلٔ ايًٖـ ـ٘ٳ ٚٳيِٝٳـ ـ َِٴطٵ بٹـــايُِٳعٵطٴٚفٹ ٚٳيِٝٳٓٵـ ـ٘ٳ عٳـ ـٔٵ ايُِٴٓٵهَـــطٔ
ٚٳيِٝٳكٹ ـٌٵ ضٳذٹُٳ ـ٘ٴ َٳ ـٔٵ نَ ـصٳ ٳ عٳًَ ـٞٻ َٴتٳعٳُِّ ـسٶا فًَِٝٳتٳبٳ ـٛٻأِ َٳكِعٳ ـسٳٙٴ َٹ ـٔٵ ايٓٻــاضٔ ٚٳَٳثٳ ـٌٴ
ايٖ ـصٹٜ ٟٴعٹ ـٌٴ قَٛٵَٳ ـ٘ٴ عٳًَــ ٢غَٝٵ ـطٔ ايِرٳ ـلِّ نَُٳثٳ ـٌٔ بٳعٹ ـريٕ ضٴزِّٟٳ فٹــ ٞبٹ٦ٵ ـطٕ فَٗٴ ـٛٳ ٜٳٓٵ ـعٔ ٴ

َٹٓٵٗٳا بٹصٳْٳبٹ٘ٹ)(.)2

()1غٛض ٠إا٥س.16 ٠
(َ)2ػٓس أٓس .145/8
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حبث أصىيل
تهطض خطا

ايتؿطٜف بكف ١اٱّإ تػعاّ ٚمثاٌْ َط ٗ ٠ايكطإٓٚ ،نٌ

ٚاذسَٗٓ ٠ا َسضغ ١عكا٥سٚ ١ٜأخ٬قٚ ١ٝزع ٠ٛيًٓاؽ يسخ ٍٛاٱغ ّ٬بًراظ
َهــاٌَ شات ايٓــساٚ ٤عٛاضنــ٘ ايصاْٝــٚ ١ذٝثٝاتــ٘ َٛٚنــٛع٘ ٗ ايتهًٝــف
ٜٚه ٕٛعًٚ ٢جَٗٓ ٙٛا:
ا٭ :ٍٚا٭َط.
ايثاْ :ٞايٓٗ.ٞ
ايثايث :ا٭َط اؾاَع يٮَط ٚايٓٗ ٞنُا ٗ آ ١ٜايبرث.
ايطابع :ايبؿاض.٠
اـاَؼ :ايترصٜط ٚاٱْصاض.
 َٔٚخكا٥ل آ ١ٜايبرث إٔ ٖصا ايٓسا ٤تعكبت٘ أَٛض :ٖٞٚ ١ ٬
ا٭ :ٍٚايٓٗ ٞايص ٟوٌُ عً ٢ايترط ،ِٜخكٛقاّ ٚأْ٘ ٚضز بكٝغ٫( ١
تفعٌ) ٚفَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚايكطع بايٓٗ.ٞ
ايثاْ :ٞعسّ ذك ٍٛايرتزٜس ف.٘ٝ
ايثايث :إزضاى ايٓاؽ أِْٗ َهًف ٗ ٕٛاؿٝا ٠ايسْٝا ٚ ،فَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚأْ٘ زي ٌٝبـ ٕ ايسْٝا(زاض ايتهايٝف).
ايثاْ :١ٝإٓع َٔ تػط

ايغطٚض إٍ ايٓفؼ اٱْػاْ.١ٝ

ايثايــث :فٝــ٘ ظجــط عــٔ اٱغــتهباض ٚاٱغــتع ، ٤٬قــاٍ تعــاٍشإُِوج

رىَّزلَِاجَاغخضنْبِشُوُاجػاِجػلباعداحلٍجعاُاذُِيُىُاجصاهانوٌاجدارِلشَِِاز(.)1
فُتَ ٢ـا عًـِ اٱْػـــإ أْـ٘ َهًـف بـ ٚاَط ْٚـٛاٖ ٞفاْـ٘ ٜؿـعط َعٗـا
بايعبٛز ١ٜهلل عع ٚجٌٚ ،ت تــ ٞايؿـــٛاٖس اي ١َٝٛٝإتحسز ٠يت٪نس أْ٘ قتاد

إٍ اهلل عع ٚجٌ قاٍ تعاٍ ش َاعؤضَُّهاعجرىنوعطُجؤضّْخٌُجرىْ ُقضشارءُجإِىضًجرىيَّهلز (.)1
()1غٛض ٠غافط .60
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 ٗ ٌٖٚايتهايٝف شي ١يٲْػإ.
اؾــٛا

 ،٫فٗــَ ٞــٔ َكــازٜل اٱنــطاّ ٚايتؿــطٜف يــصا إبتــسأت آٜــ١

ايبرث بكٛي٘ تعاٍش َاعؤضَُّهاعجرىَّزلَِاجآٍانُيىرج ز َٚا ٜسٍ عً َٔ ٘ٝايبؿاض ٠بـايثٛا
ايعع ٗ ِٝاٯخطٖ ٗٚ ،٠صا اـطا

ٚخكا٥ك٘ ٚز٫٫ت٘ أَٛض:

ا٭ :ٍٚبٝإ اؿػٔ ايصات ٞيٲّإ.
ايثاْ :ٞإْ٘ ؾاٖس ب ٕ اٱغ ّ٬مل ٜٓتؿط بايػٝفٚ ،يهٓ٘ إْتؿط َا ٗ يغ١
ايرتغٝب ٗ اٱغ َٔ ّ٬اٱعحاظ ٚايترس.ٟ
ايثايث :إقرتإ ايتهًٝف باٱنطاّ.
ٚقس ٜتحٓب اٱْػإ ايتهًٝف خكٛقاّ إشا نإ َتهـطضاّ َٚػـتُطاّ إ٫
إٔ ايتهايٝف ايعباز ١ٜػصب٘ إيٗٝاٚ ،ػعً٘ ّ ٌٝإيٗٝا بؿٛم ٜ ٫ٚؿعط بايطنا

ٚايػــه ١ٓٝإ ٫عٓــس اٱَتثــاٍٖٚ ،ــَ ٛــٔ عَُٛــات قٛيــ٘ تعــاٍشؤضٖضجبِ يزلمْشِجرىيَّ يهلج
حضـَْا لُِّجرىْقُيُىبُز (.)2
 َٔٚاٯٜات ٗ ايتهايٝف ٚأغبا

إلصا

ايٓفٛؽ هلـا ،إٔ إكـًر١

َ٬ظَ ١يٮٚاَطٚ ،إفػس٬َ ٠ظَٕ ١ا ْٗـ ٢اهلل عٓـَ٘ٚ ،ـا إٔ ٜفعـٌ اٱْػـإ
إعك ١ٝذت ٢تتبٌ ي٘ أنطاضٖا ايعاجً.١
ٚؼتٌُ ٖص ٙإ٬ظَٚ ١جٌٗ:
ا٭ْ :ٍٚتبع ا٭ٚاَط إكاحلْٚ ،تبع ايٓٛاٖ ٞإفاغس.
ايثاْ:ٞإكاحل ٖ ٞاي
ٚإفاغس عً ٢ؾعبتٌ:
ا٭:ٍٚايسْ.١ٜٛٝ
ايثاْ:١ٝا٭خط.١ٜٚ

()1غٛض ٠فاطط.15
()2غٛض ٠ايطعس. 28

تتبع ا٭ٚاَطٚ ،إفاغس تتبع ايٓٛاٖٚ ،ٞإكاحل
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يته ٕٛإكاحل تٛيٝس ،١ٜفهٌ َكًر ١تتفط عٔ اٱَتثاٍ يٮَط اٱهلٞ
ٚتتٛيــس عٓٗــا َكــاحل نــثريٚ ،٠تهــٚ ٕٛاقٝــَ ١ــٔ إضتهــا

إعكــٚ ،١ٝفعــٌ

ايفػازَٚ ،طٜ ٠ـ ت ٞا٭َـط بنقاَـ ١ايكـ ، ٠٬قـاٍ تعـاٍ شواؤضقلَُُيىرجرىظويٗاةاجز(،)1

ٚتــ ت ٞآٜـــ ١أخـــط ٣تتحًـــ ٢فٗٝـــا َٓـــافع ععُٝـــَ ١تحـــسز ٠يًكـــ ،٠٬قـــاٍ

تعاٍش إُِوجرىظوٗاةاجحضنهاًجػاِجرىْ ضغشاعءلجوارىَُْننضشِز(.)2

ٕٚا إذتخ إ٥٬ه ١عً ٢جعٌ آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬خًٝفـ ٗ ١ا٭ضض أقـاّ
اهلل عع ٚجٌ اؿح ٗ ١بسٜع قٓع٘ َٚا فُ َٔ ٘ٝاّ اؿهَُ ١ا تعحع اـ٥٬ل
عٔ إزضانٗا بًراظ إٔ إ٥٬ه ١عكٌ ب ٬ؾٗ. ٠ٛ
فرُٓٝا ٜعحع إ٥٬ه ١عٔ بًٛغ ايغاٜات ايػاَ َٔ ١ٝجعـٌ اـًٝفـٗ ١
ا٭ضض إ ٫بفهٌ َٔ اهلل فإ غريِٖ َٔ اـ٥٬ل ٜتدًف عٔ إزضاى ٖـصٙ
ايغاٜات اي

تتهؿف ٗ تكازّ ا٭ٜـاّ ٚأؾـطقت أْٛاضٖـا بٗٝـ ١ببعثـ ١ايـٓيب

قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إش ٪ٜز ٟإػًِ ايك ٠٬فته ٕٛغبباّ يًتٓـعٙ
عٔ إعك.١ٝ
ٚوتٌُ ٖصا ايتٓعٚ ٙجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإْ٘ خ ام بإهًف ايص٪ٜ ٟز ٟايك.٠٬
ايثاْٜ :ٞتعًل إجتٓا

ايفرؿاٚ ٤إٓهط بغري إكً ،ٞيـصا جـا٤ت اٯٜـ١

بكٝغ ١ايفعٌ إهاض ٚتكسٜط( ٙتٓٗ ٢ايك ٠٬غري ٙعٔ ايفرؿا.)٤
ايثايث :إضاز ٠إعٓ ٢ا٭عِ فتؿٌُ شات إكًٚ ٞغري.ٙ
ٚايكرٝس ٖ ٛايثايث ،يٝه َٔ ٕٛخكا٥ل ا٭زا ٤ايؿدك ٞيًتهايٝف
ق٬ح ْـٛعٜ ٞؿـٌُ إٛجـٛز ٚإعـس ،ّٚإش إٔ ايكـ ٠٬تطنـَ ١باضنـ ١فٗٝـا
إق٬ح يًصات ٚايصضٚ ،١ٜايهبري ٚايكغري  ،يٝه َٔ ٕٛعًِ اهلل عع ٚجٌ ٗ
فعٌ تهًٝفٚ ٞاذس  ٖٛٚايك ٠٬أَٛض ٚأغـبا
َٓٗا:
()1غٛض ٠ايبكط.43 ٠
()2غٛض ٠ايعٓهبٛت.45

َتعـسز ٠يًٓٗـ ٞعـٔ ايفػـاز

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش56ز
ا٭ :ٍٚشات ايك.٠٬
ايثاْ :ٞذطم إ َٔ٪عً ٢عسّ اـًط بٌ ايكٚ ٠٬نسٖا.
ايثايث :إتعاظ ايٓاؽ َٔ فعٌ إكً.ٞ
ايطابع :إْؿغاٍ إ َٔ٪بايك.٠٬
اـاَؼ :ت ٠ٚ٬ايكطإٓ أ ٓا ٤ايك ٠٬ظاجط عٔ ايفػاز َٔٚ ،اٱعحاظ ٗ
أذهاّ ايكٚ ٠٬جٛ

ايكطاَٚ ٠٤ا فٗٝا َٔ ايبؿاضٚ ٠اٱْصاضٚ ،ايًح ٤ٛإٍ

اهلل ٜٚطقا إػًِ ٗ نٌ  ّٜٛعسَ ٠طاتشرهذلّضعجرىظِّشارؽضجرىَُْغخضقلٌُاز(.)1

ايػــازؽ :ذــث إػــًٌُ بعهــِٗ بعه ـاّ عًــ ٢ايكــَٓٚ ٠٬ــ٘ أزاٖ٩ــا
ْاعـــٚ ١قـــس ٚضزت ايٓكـــٛم بايٓـــس
اٱغتربا

إٍ قـــ ٠٬اؾُاعـــ ١عًـــ ٢مـــٛ

إطنب .

ٚعٔ ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ (قَـاٍٳ قٳـ ُ٠َ٬ايِحٳُٳاعٳـ١ٹ

تٳفِهٴٌٴ عٳًَ ٢قٳ٠َ٬ٹ ايِفَصِّ بٹػٳبٵعٕ ٚٳعٹؿٵطٜٔٔٳ زٳضٳجٳ.)2( )ّ١

 ٗ ٌٖٚق ٠٬اؾُاع ١ع ٕٛيًُػًٌُ ٗ ايتٓع ٙعٔ ايطبا.
اؾٛا

ْعِٚ َٔ ،ج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚإْٗا َٓاغب ١ٱجتُا إػًٌُ ٗ َطنا ٠اهلل.
ايثاْ :ٞفٗٝا َٛععٚ ١تصنري بًع ّٚتك ٣ٛاهلل.
ايثايث ٗ:ق ٠٬اؾُاع ١ت ٠ٚ٬ٯٜات ايكطإَٓٗٓٚ ،ا اٯٜات اي
عٔ ايطباٚ ،اٯٜات اي

تٓٗ٢

ؼث عً ٢ايتك.٣ٛ

ايطابــع :أفعــاٍ ايكــ ٠٬شاتٗــا َــٔ ايٛقــٛف بــٌ ٜــس ٟاهلل ٚايطنــٛ
ٚايػحٛز زع ٠ٛيًك٬حٚ ،تطى ايفػاز.
اــاَؼّ :تٓع عُـ ّٛإػـًٌُ عــٔ ايطبـاَٚ ،ـٔ ٜـسخٌ ٗ ْــاعتِٗ
وان ِٗٝعً ٢م ٛايٛجٛ

()1غٛض ٠ايفاؼ.6 ١
(َ)2ػٓس آس.484/11

أٜهاّ ٗ ايهف عٔ ايطبا.
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ايػازؽ :ق ٠٬اؾُاعَٓ ١اغب ١يٓؿط ا٭خ٬م اؿُٝسٚ ،٠إؾاع ١قبغ١
اٱقطاض ٚاٱعاْ ١بٌ إػًٌُ.
ٚباٱغٓاز(عٔ ابٔ أّ َهت ، ّٛإٔ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ
اغتكبٌ ايٓـاؽ ٗ قـ ٠٬ايعؿـا ٤فكـاٍ :يكـس ُُٖـت إٔ آتـٖ ٞـ ٤٫٪ايـصٜٔ
ٜتدًف ٕٛعٔ ٖص ٙايك ٠٬ف ذطم عً ِٗٝبٛٝتِٗ.
فكاّ إبٔ أّ َهت ، ّٛفكاٍ ٜ :ا ضغ ٍٛاهلل  ،يكس عًُت َا بٚ ، ٞيٝؼ

ي ٞقا٥س قاٍ :أتػُع اٱقاَ ،١قاٍْ :عِ قاٍ :فاذهطٖا)(.)1
ٚف ٘ٝؾاٖس َٔ ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛعً ٢أَٛض:
ا٭ :ٍٚتعاٖس ق ٠٬اؾُاع.١
ايثاْ :ٞقٗط ايٓفؼ ٚإٛاْع ايٛنع ١ٝاي

ؼ ٍٛز ٕٚذهٛضٖا.

ايثايث :ذهٛض ايػً ِٝغري ش ٟٚايعاٖٚ ١اؿاج ١إٍ ايك َٔ ٠٬با
ا٭ٚي ١ٜٛايكطع ،١ٝ٭ٕ ايثـٛا

ايععـ ِٝإرتؾـس عـٔ اؾُاعـٜ ١ػـترل َـٔ

إػًِ ايػع ٞ٭زاٗ٥ا ٗ أٚاْٗا.
ايطابع :بصٍ ايٛغع ؿهٛض ايكَ ٠٬ع ْاع ١إػًٌُ.
اـاَؼ :فَ ٘ٝػاُٖ ١ؾدك ٗ ١ٝبٓا ٤قطح اٱّإ.
ايػازؽٚ :اقْٛ ١ٝع َٔ ١ٝايطبا َٔ ،جٗات:
ا٭ :ٍٚتعاٖس أخ ٠ٛإػًٌُ ٗ َطنا ٠اهلل.
ايثاْ :١ٝؾٗاز ٠نٌ َػًِ ٭خ ٗ ٘ٝأزا ٤ايكٖٚ ،٠٬ص ٙايؿٗاز ٠زْ١ٜٛٝ
ٚأخط.١ٜٚ
 َٔٚايسْ ١ٜٛٝايتٛفٝل ٚايعسايٚ ١قب ٍٛايؿٗازٜٛ ٕٔ ٠اظب عً ٢ذهٛض
ق ٠٬اؾُاع.١

 َٔٚا٭خط ١ٜٚايبؿاض ٗ ٠قٛي٘ تعاٍش ىلُانُىُاجرىشوعُىهُجِاهُِذًرجػايضُنٌُجواحضنُىُّىرج

ُِهاذارءاجػايضًجرىنوعطِز (.)2
()1قرٝس إبٔ خعّ.395/5١
()2غٛض ٠اؿخ.78

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش58ز
ايثايث :إقاَ ١إػًٌُ يًكًٛات ٗ أٚقاتٗـاٚ ،جعًـٗا َٓػـهاّ عبازٜـاّ
ٜعطف ب٘ إػًُ.ٕٛ
ايطابع :ايفٛظ بايثٛا

ايعع ِٝإطنب َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚأزا ٤ق ٠٬ايفطٜه.١
ايثاْ :ٞإتٝإ ايكْ ٠٬اع.١
ايثايث :تعاٖس ايكـطاٚ ٠٤أذهـاّ ايكـَ ٠٬ـٔ قبـٌ إػـًٌُ عًـ ٢مـٛ
ايعُ ّٛايفُٛع.ٞ
اـاَؼ :إق٬ح ذاٍ ؾطط َٔ إٓافكٌ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚذهٛضِٖ يًك.٠٬
ايثاْ :ٞايتكٝس بآزا

ايك.٠٬

ايثايث :فهس ايصٜ ٜٔكط ٕٚعً ٢ايٓفام ٜٚعطن ٕٛعٔ أزا ٤ايك.٠٬
ايػازؽ :ق ٠٬اؾُاعَٓ ١اغب ١٭َٛض:
ا٭ :ٍٚاا ت ٠ٚ٬ايكطإٓ.
ايثاْ :ٞإغترهاض ايتك.٣ٛ
ايثايــث :بعــث ايػــهْ ٗ ١ٓٝفــٛؽ إػــًٌُ ٕــا ٗ قــ ٠٬اؾُاعــَ ١ــٔ
أغبا

ايعع ٚإٓع.١
 ٗٚأغبا

ْع ٍٚقٛي٘ تعاٍش عاعيلظُىرجػايضيًجرىظوييضىارثلجوارىظويٗاةلج رىْىُعيـضًج

واقُىٍُىرجىليَّهلجقضعّلخلنياز(ٚ ، )1ضز عٔ ظٜس بٔ ابت إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ نإ ٜكً ٞباهلاجطٚ ٠ناْت أ كٌ ايكًٛات عً ٢أقراب٘ فٜ ٬هٕٛ
ٚضا ٙ٤إ ٫ايكف أ ٚايكفإ.
فكــاٍ :يكــس ُُٖــت إٔ أذــطم عًــ ٢قــٜ ٫ ّٛؿــٗس ٕٚايكــ ٠٬بٝــٛتِٗ

فٓعيت ٖص ٙاٯ.)2(١ٜ

()1غٛض ٠ايبكط.238٠
()2فُع ايبٝإ.342/1

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش59ز
ايػابع :إشا نـإ ا٭عُـٜٓ ٢بغـ ٞإٔ وهـط يكـ ٠٬اؾُاعـَ ١ـع تعـصض
ٚجٛز َٔ ٜكٛز ٙإيٗٝا ،فُٔ با

ا٭ٚي ١ٜٛإٔ وهطٖا عاَ ١إػًٌُٖٚ ،صٙ

ا٭ٚي ١ٜٛتٗ ٧ٝايكا٥س يٮعُ ٢عً ٢م ٛاؾطٚ ٟاٱْطبام.
ايثأَ :ذطم إػًٌُ عً ٢ق ٠٬اؾُاعٚٚ ،١قٛفِٗ بـٌ ٜـس ٟاهلل
ٔــؼ َــطات بكــفٛف َرتاقــ ٜ ١بعــث ايفــع ٚاـــٛف ٗ قًــٛ

ايهفــاض

ٚهعًِٗ ٜرتزز ٗ ٕٚايتعس ٟعً ٢اٱغٚ ّ٬إػًٌُ.

 َٔ ٖٛ ٌٖٚعَُٛات قٛي٘ تعاٍش واؤضػلذُّورجىضهٌُجٍاعجرعخضـضؼخٌُجٍلِجقُىوةخجواٍلِج

سِباعؽلجرىْخضُوِز( ،)1ا ؾٛا

 ،٫٭ٕ ايكسض إتٝكٔ َٔ اٯ ١ٜأع ٙ٬تَٗ ١٦ٝكسَات

إعطنَ ١ع ايعسٚ ،ٚأغبا

ايٓكط ٚايعفط عً ٢ايهفاض.

ايتاغع :ق ٠٬اؾُاعَٚ ١كسَاتٗا َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍشمُنخٌُجِاُشاجؤٍُوتخج

ؤُِشِصاججىلينوعطِز (.)2
ايعاؾــط :قــ ٠٬اؾُاعــَٓ ١اغــب ١ٱجتُــا إػــًٌُ ٚ ،تــصانط أَــٛض
اٯخطٚ ،٠اٱغتعساز ٕٛاطٓٗا بايك٬ح ٚايتك.٣ٛ
ايػازؽ :ايك ٠٬شنط هلل عـع ٚجـٌٖٚ ،ـصا ايـصنط ظجـط عـٔ ايفػـاز
ٚعٔ َعك ١ٝاهلل.
ٚفٗٝا ز٫ي ١عً ٢إٔ إتٝإ ا٭ٚاَط با

يٲَتٓا عُا ْٗ ٢اهلل عٓ٘ ،ف٬

غطاب ١إٔ ت ت ٞإ٬ظَ ١بٌ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط ٗ آٜات ايكطإٓ
٭ٕ نٌ فطز َُٓٗا َطًٛ

بصات٘ َ ٖٛٚكسَ ١يٲتٝإ باٯخطٖٚ ،ا إْفطز بـ٘

إػًُ ٖٛ ٕٛعسّ اـًط بٌ إعطٚف ٚإٓهطٚ ،بٌ اؿـٚ ٍ٬اؿـطاّ ،فـ٬
ػسِٖ هُع ٕٛبٌ اٱَتثاٍ يٮٚاَط ٚإضتها

()1غٛض ٠اْ٫فاٍ.60
()2غٛض ٠آٍ عُطإ.110

َا ْٗٛا عٓ٘.

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش60ز

يصا ذُٓٝا جا ٤قٛي٘ تعاٍشواؤضعاوَّجرىيَّهُجرىْباُغاجواعاشوًاجرىشِّباعز ( ،)1فاِْٗ إؽصٚا ايبٝع

ايبٝع ٚايؿطاٚ ٤غ ١ًٝيًُعاًَٚ ،١إَتٓعٛا عٔ ايطبا ٚايعٜاز ٠ايطب ١ٜٛاي

يٝؼ

هلا عٛض ٚبسٍ.

قراءح ػقبئذيخ يف(ال تأكهىا)
تٓـــعٍ نًُـــَ ١ـــٔ عٓـــس اهلل عـــع ٚجـــٌ عًـــ ٢ايـــٓيب قُـــس قـــً٢

اهلل عًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ فٝتكــــبب عطقــــاّ ٗ ايٝــــ ّٛايؿــــسٜس ايــــربٚز٠
يثكــــٌ تًــــو ايهًُــــَ ١ترــــس ٠ناْــــت أَ ٚتعــــسزٚ ٠تهــــ ٕٛذايــــ٘ تًــــو
آٜـــــٚ ١ذحـــــٕ ١ـــــٔ ذهـــــطٖا ٚيًٓـــــاؽ إٍ ٜـــــ ّٛايكٝاَـــــٚ ، ١تتـــــبٌ
أغــــبا

إغــــتساَتٗا َــــا ٗ ايكــــطإٓ َــــٔ إعحــــاظ ٚأغــــطاض ااٜٚــــ١

قــــاٍ تعــــاٍش ىضييييىجؤضّْضاىْناييييعجهايي يزضرجرىْقُييييشآُاجػايضييييًجصابايي يوٍجىضشاؤضَخضيي يهُجِاعِليي يؼًعجٍُخضظايي يذِّػًعج
ٍلِجِاشُاتلجرىيَّهلز(.)2
يتتحًـــــ ٢ذكٝكـــــٖٚ ١ـــــ ٞإٔ إغـــــتساَ ١ذهـــــِ تًـــــو ايهًُـــــ ١إٍ
ٜــــ ّٛايكٝاَــــَ ١ــــٔ َكــــازٜل كــــٌ ٚقــــع اٯٜــــ ١ايكطآْٝــــٚ ،١آ اضٖــــا
ايٛنـــع ١ٝعًـــ ٢ايـــٓيب قُـــس قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٜٚتًكفٗـــا
إػـــــًُ ٕٛبـــــايتٚ ٠ٚ٬اؿفـــــغ ٚايعُـــــٌ َهـــــاَٗٓٝا ،يتبكـــــ ٢عٗـــــساّ
َتحسزاّ ٗ أجٝاهلِ إتعاقب.١
ٖٚـــ ٞقـــً ١بـــٌ إتكـــسّ ٚإتٛغـــط ٚإتـــ خط َـــٔ طبكـــاتِٗٚ ،إش
عٴطفـــت َٚهـــت ا٭جٝـــاٍ ا٭َ ٍٚـــِٓٗ فـــنٕ تعـــ ٌٝا٭جٝـــاٍ إتٛغـــط١
بًرــاظ أفــطاز ايعَــإ ايطٛيٝــ ١إتعاقبــ ١أَــط ىــتل بــ٘ اهلل عــع ٚجــٌ،
٭ٕ آخطٖـــا َـــٔ ايَ٬تٓـــاٖ ٞايـــصٜ ٫ ٟعًُـــ٘ ٚأٚإ ايػـــاع ١إ ٫اهلل عـــع

ٚجٌ ،قاٍ تعاٍشإِىضُهلجَُشادُّجػليٌُْجرىغوعػاتلز(.)3
()1غٛض ٠ايبكط.275٠
()2غٛض ٠اؿؿط .21
()3غٛض ٠فكًت .47

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش61ز
ٖٚـــصا اٱختكـــام َـــٔ ضٓـــ ١اهلل عـــع ٚجـــٌ بايٓـــاؽ ٗ اؿٝـــا٠
ايسْٝا ٚاٯخط.٠

ٖٚــَ ٛــٔ عَُٛــات قٛيــ٘ تعــاٍش إِِّّييٍجؤضػيض يٌُجٍاييعجٖضجحضؼيضَُييىُاجز(ٗ ،)1

إذتحــاد اهلل عــع ٚجــٌ عًــ ٢إ٥٬هــ ١عٓــسَا أْهــطٚا خ٬فــ ١اٱْػــإ ٗ
ا٭ضض َٚا ٜٓؿط َٔ ٙايفػاز ٜٚؿٝع٘ َٔ ايكتٌ فٗٝا .
ف جــابِٗ اهلل ب ْــ٘ ٜٓــعٍ ايهًُــَ ١ــٔ ايكــطإٓ فتبكــ ٢ذهُ ـاّ َػــتسّاّ
ٗ ا٭ضض ٜتعاٖـــس ٙإػـــًُٖٚ ٕٛـــِ هُعـــ ٕٛبـــٌ تـــ ٠ٚ٬تًـــو ايهًُـــ١
ايكسغــــٚ ١ٝايعُــــٌ َهــــاَٗٓٝا َفــــاٖ ِٝايؿــــٛم ٚايطغبــــَ ،١ــــا هعــــٌ
إ٥٬هــٜ ١ــسع ٕٛيًُػـــًٌُ ٜٚثٓــ ٕٛعًـــ ٢ايــٓيب قُـــس قــً ٢اهلل عًٝـــ٘
ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ٗ أَتـــ٘  ٚايكـــ٬ح ايـــص ٟتعكـــب بعثتـــ٘ ٗ ا٭ضض ،نُـــا

ٜتحً ٗ ٢قٛي٘ تعاٍش إُِوجرىيَّهاجواٍاٗائلنضخضهُجَُظايُّىُاجػايضًجرىنوبٍِِّز(.)2
رىنوبٍِِّز(.)2
ٜٚــفٝس اؾــُع بٌ اٯٜتٌ أع ٙ٬أَٛضاّ:
ا٭ :ٍٚإقطاض ٚإعرتاف إ٥٬ه ١بعًِ اهلل عع ٚجٌ.

ايثـــــــاْ :ٞذهُـــــــ ١اهلل ٚبـــــــسٜع قـــــــٓع٘ ٗ جعـــــــٌ خًٝفـــــــٗ ١
ا٭ضض ،يــــــصا قــــــاٍ إ٥٬هــــــ ١عٓــــــس إخبــــــاض اهلل هلــــــِ ظعــــــٌ آزّ

خًٝفـــــــ ٗ ١ا٭ضضٚ ،عًُـــــــ٘ بعٛاقـــــــب ا٭َـــــــٛضشعُيييييييبغاعّضلاجٖضجػليْييييي يٌاج
ىضناعز(.)3
ٖٚـــــَ ٛـــــٔ أاـــــَ ٢عـــــاْ ٞايتٓعٜـــــ٘ ٕكـــــاّ ايطبٛبٝـــــٚ ١اٱقـــــطاض
بايتػً ِٝهلل عع ٚجٌ.

()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()2غٛض ٠ا٭ذعا

.56

()3غٛض ٠ايبكط.32 ٠

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش62ز
ايثايـــــــث :إٕ َٛنـــــــ ٛاـ٬فـــــــ ١إظاذـــــــ ١ايفػـــــــازٚ ،تٓعٜـــــــ٘
ا٭ضض َٔ ايكتٌ بغري اؿل.
ايطابـــــــعَ :ـــــــٔ َٛانـــــــٝع اـ٬فـــــــ ١اؾٗـــــــاز ٕٓـــــــع ايطبـــــــا ٗ
ا٭ضضٚ ،اٱَتٓا عٓ٘ أنٚ ّ٬ت ن.ّ٬ٝ
 ٗٚإجتٓا

ايطبا َػا:ٌ٥

ا٭ :ٍٚإْ٘ بطظر ز ٕٚايفػاز.
ايثاْٝـــــــ :١إْـــــــ٘ زعـــــــ ٠ٛيكـــــــ٬ح أٖـــــــٌ ا٭ضضٕٛ ،نـــــــٛع١ٝ
إهاغـــــب ٚإعـــــاَ٬ت ٗ َاٖٝـــــ ١ايكـــــ٬ت بـــــٌ ايٓـــــاؽ ٚأغـــــبا
ايٛز أ ٚايبغها ٤ب.ِٗٓٝ
ايثايث :١غ ١َ٬ايفتُعات َٔ ايعًِ.
ايطابعـــــ :١بعـــــث ايٓـــــاؽ إٍ غـــــبٌ ايؿـــــهط ايكـــــٛيٚ ٞايفعًـــــٞ
هلل عع ٚجٌ .
يكـــــــس أخـــــــصت ايـــــــسع ٠ٛإٍ اٱغـــــــ ّ٬قـــــــبغ ١اٱذتحـــــــاد
ٚايربٖــــإ ،فًــــٝؼ َــــٔ فتٛذــــات ٚغــــعَ ٚتكــــٌ ٗ أغًــــب آْــــات

ايعَــــــإ ٚأجٝــــــاٍ إػــــــًٌُ  ،قــــــاٍ تعــــــاٍش ردعُجإِىضييييييًجعايييييبُِوِجسابِّيييييلاج
بِعىْغلنَْاتلجوارىَْاىػلظضتلجرىْغاغاناتلز(.)1
َٚــا َــٔ ذكــط ٕكــازٜل اؿهُــ ١ايــ
َٚـــاز ٠ؾـــص

ٜتدــصٖا إػــًُٚ ٕٛغــ١ًٝ

ايٓـــاؽ يٲغـــَٗٓٚ،ّ٬ا اٱَتٓـــا عـــٔ أنـــٌ ايطبـــاَ ،ـــع

ظٗــٛض عًــَٛٚ ١نــٖ ٛــصا اٱَتٓــا ٖٚــ ٛقكــس ايكطبــٚ ١طاعــــ ١اهلل عــع
ٚجــٌ ٫ٚ ،أذــس ٜعًــِ إٔ إػــًٌُ ٜتدــصَ ٕٚــٔ بــا

إهاغــب غــ٬ذاّ

َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ زع ٠ٛقاَت ١يٲغ.ّ٬
ايثــــاْ :ٞكــــــاطب ١ايعــــــك ٍٛباؿهُــــ ٗ ١ايتٓــــع ٙعــــٔ ايفػــــاز ٗ
ا٭ضض.
()1غٛض ٠ايٓرٌ .125

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش63ز
ايثايــــثَ :ــــٔ ز٫٫ت تــــطى ا٭نــــعاف إهــــــاعفَ ١ــــٔ ا٭َــــٛاٍ
ايطب ١ٜٛطاعـ ١هلل عــع ٚجٌ.
ايطابــع :غــٝبك ٢عُــٌ إػــًٌُ ٗ نٝفٝــ ١ايهػــب آٜــ ٗ ٠١ايتكــ٣ٛ
ٚيع ّٚاـؿ َٔ ١ٝاهلل.
اـــــاَؼٜ :تدــــص إػــــًُ ٕٛنٝفٝــــ ١ايهػــــب ٚغــــ ٗ ١ًٝاٯخــــط٠

يًعبــٛض عًــ ٢ايكــطاط ٚايٓحــاَ ٠ــٔ ايٓــاض ،قــاٍ تعــاٍش َاعؤضَُّهاييعجرىَّ يزلَِاجآٍانُييىرج
رحَّقُىرجرىيَّهاجواربخضغُىرجإِىضُهلجرىْىاعلُيضتضز (.)1
إ ٕ قٝــــــاّ إػــــــًٌُ باٱَتٓــــــا عــــــٔ ايطبــــــا َــــــع إغــــــتُطاض
تٚ٬تٗـــِ ٯٜـــ ١ايبرـــث ؾـــاٖس عًـــ ٢ذهـــٛض ايـــٛذٚ ٞايتٓعٜـــٌ بـــٌ
ايٓـــــاؽٚ ،ت نٝـــــس يًكـــــً ١بـــــٌ ا٭ضض ٚايػـــــُا ،٤تًـــــو ايكـــــً١
اي

تتك ّٛبايٓبٚ ٠ٛايتٓعٚ ،ٌٜتتحًَٚ ٢كازٜكٗا ب َٛض:
ا٭ :ٍٚعٌُ إػًٌُ ب ذهاّ ايتٓع.ٌٜ
ايثاْ :ٞغ ١َ٬أغٛام إػًٌُ َٔ ايطبا.
ايثايـــــث :إجتٓـــــا

ايعًـــــِ ٗ إعـــــاَ٬ت بهًُـــــ ٫( ١تـــــ نًٛا)

َـــٔ بـــٌ غـــبع ٚغـــبعٌ أيفـــاّ ٚأضبعُا٥ـــ ٬ ٚ ١ـــٌ نًُـــٖ ١ـــ ٞفُـــٛ
نًُات ايكطإٓ.
ٚفٝـــــ٘ ز٫يـــــ ١عًـــــ ٢إٔ َٝـــــازَٚ ٜٔكـــــازٜل زعـــــ ٠ٛإػـــــًٌُ
إٍ اهلل َــــٔ غــــري إٓتٗــــٚ ،ٞايــــ

تعحــــع أ ٟقــــٚ ٠ٛذهــــِ ٚزٚيــــ١

ٗ ا٭ضض َٓـــــــــع غـــــــــًطاْٗا عًـــــــــ ٢ايٓفـــــــــٛؽَٓٚ ،افعٗـــــــــا ٗ
ايفتُعات.
ٖٚــــٌ إَتثــــاٍ إػــــًٌُ يكٛيــــ٘ تعــــاٍ( ٫تــــ نًٛا ايطبــــا) َــــٔ

عَُٛــــــات قٛيــــــ٘ تعــــــاٍش واٖضجحُضاييييييعدلىُىرجؤضهيييييوضجرىْنلخضييييييعبِجإَِّٖجبِيييييعىَّخلٍجهليييييٍاج
ؤضعغاُِز(.)1
()1غٛض ٠إا٥س.35 ٠

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش64ز
اؾٛا

ٚ َٔ ،٫ج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚايكـــــسض إتـــــٝكٔ َـــــٔ اؾـــــساٍ ٖـــــ ٛاٱذتحـــــاد بـــــ َٛض
َٓٗا:
ا٭ :ٍٚايب ١ٓٝايكاطع.١

ايثــــــاْْ :ٞــــــع ٍٚايكــــــطإٓ َــــــٔ عٓــــــس اهلل ،قــــــاٍ تعــــــاٍشؤضيضيييييٗاج

َاخضيييييذابوشُوُاجرىْقُييييييشآُاجواىضييييييىجمضييييييعُاجٍلييييييِجػلنيييي يذلج ضُيييي يشِجرىيَّيييي يهلجىضىاصايييي يذُورجيلُيييي يهلج
رِخلٗايعجمضزلريًرز(.)2
ايثايث :ػً ٞاٱعحاظ ايص اتٚ ٞايغري ٟيًكطإٓ.
ايثـــــاْ :ٞشنـــــط ايربٖـــــإ ٚايـــــسي ٌٝعًـــــ ٢قـــــسم ْبـــــ ٠ٛقُـــــس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثايــــث :بٝــــإ َعحــــعات ايــــٓيب قُــــس قــــً ٢اهلل عًٝــــ٘ ٚآيــــ٘
ٚغًِ ايعكًٚ ١ٝاؿػ.١ٝ
يــــٝؼ َــــٔ ذكــــط ٕٛانــــٝع جــــساٍ إػــــًٌُ ٭ٖــــٌ ايهتــــا ،
ٚنــــصا بايٓػــــبٕ ١فــــاَٖٚ ِٝػــــا ٌ٥إٛنــــ ٛايٛاذــــس ايــــصٜ ٟهــــٕٛ
ف ٘ٝاؾساٍ َٗٓٚ ،ا ايطبا إش ٜكع اؾساٍ ٗ أَٛض:
ا٭ :ٍٚذطَ ١ايطبا ٗ إًٌ ايػُا ١ٜٚناف.١
ايثاْ :ٞبٝإ عً ١ذطَ ١ايطبا.
ايثايث :ت نٝس أنطاض ايطبا.
ايطابع :اٱ ِ ٚإعك ٗ ١ٝايطبا.
اـاَؼ :ايعكا

ا٭ي ِٝايصٜٓ ٟتعط آنٌ ايطبا.

ايػازؽ :بٝإ ايٓفع ايعع ٗ ِٝايععٚف عٔ ايطبا.

()1غٛض ٠ايعٓهبٛت .46
()2غٛض ٠ايٓػا.82 ٤

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش65ز
ايػـــابعٚ :ذـــس ٠اؿهــــِ ايـــص ٟجـــا ٤بــــ٘ ا٭ْبٝـــاٚ ٤ذطَـــ ١ايطبــــا

َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍش واآٍلنُىرجبَِاعجؤضّضاىْجُجٍُظاذِّقعجىلَاعجٍاؼانٌُز(.)1

ايثـــــأَ :اٱطـــــ٬م ٗ ذطَـــــ ١ايطبـــــاٚ ،بٝـــــإ شّ فطٜـــــل َـــــٔ
أٖـــــٌ ايهتـــــا

ايـــــصٜ ٟكـــــٍٛش ىضيييييُظاجػايضُنايييييعجيليييييٍجرىْييي يإٍُُِِّّنياجز (ٗ ،)2

إغتر ٍ٬أَٛاٍ إػًٌُٚ ،خٝاْٚ ١زٜعتِٗٚ ،أنٌ أَٛاهلِ.
ايتاغـــــــع :تٓعٜـــــــ٘ ا٭ضض َـــــــٔ ايهـــــــص

عًـــــــ ٢اهللَٚ ،ـــــــٔ

ؼطٜــــف ايهتــــب ايػــــُاٖٚ ،١ٜٚــــصا ايتٓعٜــــ٘ أعــــِ َــــٔ اؾــــسٍ ،إش
ٜتحًـــــَ ٢ـــــا ٜكـــــ ّٛبـــــ٘ إػـــــًَُ ٕٛـــــٔ أزا ٤ايعبـــــازات ٚإجتٓـــــا
احملطَـــــــات ٖٚـــــــَ ٛـــــــٔ عَُٛـــــــات اـ٬فـــــــ ٗ ١ا٭ضض ٚقٛيـــــــ٘

تعاٍش ىليَْاٗائلنضتلجإٍِِّّجصاعػلوفجيلٍجرْضسعِجِايلُ ضتز(.)3
 ٗٚإَتثاٍ إػًٌُ يًٓٗ ٞعٔ ايطبا أَٛض:
ا٭ :ٍٚتعهٝس َهاٌَ اؾساٍ.
ايثاَْ :ٞازَٛٚ ٠ن ٛيًحساٍ.

ايثايـــــث :إْـــــ٘ َٓاغـــــب ١يبٝـــــإ ذكٝكـــــٖٚ ١ـــــٚ ٞذـــــس ٠إهـــــاٌَ
اي

جا ٤بٗا ا٭ْبٝا.٤
فُـــــا َـــــٔ ْـــــيب إٚ ٫أْـــــصض قَٛـــــ٘ َـــــٔ ايطبـــــاٚ ،زعـــــاِٖ إٍ

اٱَتٓــــا عٓــــ٘ٚ ،إْفــــطز ايــــٓيب قُــــس قــــً ٢اهلل عًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ
َٔ بٌ ا٭ْبٝا ٗ ٤إكاّ ب َٛض:
ا٭ :ٍٚػًـــــ ٞذطَـــــ ١ايطبـــــا ٗ ايكـــــطإٓ ايـــــص ٟأْـــــعٍ عًٝـــــ٘،
بــــايٓل إُتٓــــع عــــٔ ايرتزٜــــس ٚايتدــــٝريٚ ،ػــــسز تــــ ٠ٚ٬إػــــًٌُ
يتًو اؿطَ ١نٌ .ّٜٛ

()1غٛض ٠ايبكط.41 ٠
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .75
()3غٛض ٠ايبكط.30 ٠

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش66ز
ايثــــاْ :ٞبكــــا ٤اؿهــــِ ايــــص ٟجــــا ٤بــــ٘ ايــــٓيب قُــــس قــــً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عطَ ١ايطبا إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايثايـــــث :إَتثـــــاٍ أَـــــ ١قُـــــس قـــــً ٢اهلل عًٝـــــ٘ ٚآيـــــ٘ ٚغـــــًِ
ٖٚـــــــِ إػـــــــًُ ٕٛٯٜـــــــ ١ايٓٗـــــــ ٞعـــــــٔ ايطبـــــــا طاعـــــــ ١هلل قـــــــاٍ

تعاٍش رىَّزلَِاجَاخَّبِؼُىُاجرىشوعُىهضجرىنوبٍِوجرىْإٍٍُِّوز(.)1

ايطابــع :تــصنري ايٓــاؽ َــا جــا ٤بــ٘ ا٭ْبٝــاَ ٤ــٔ ا٭ذهــاّٚ ،زعــٛتِٗ
يًتكٝــس بٗــا بًرــاظ ٚجٛزٖــا بــٌ زف ـ

ايكــطإٓ  ،قــاٍ تعــاٍشواّضضوىْناييعجػايضُ يلاج

رىْنلخضعباجحلبُاعّعجىلنُوِّجِاٍءخز(.)2
اـــاَؼ :تعــسز َكــازٜل ايػــٓ ١ايٓبٜٛــ ١ايكٛيٝــٚ ١ايفعًٝــ ٗ ١بــا
ايٓٗ ٞعٔ ايطباٚ ،ف ٘ٝع ٕٛيًُػًٌُ يًتفك٘ ٗ أذهاّ ذطَ ١ايطبا.
يكـــــس أضاز اهلل عـــــع ٚجـــــٌ ؿـــــاٍ ٚذػـــــٔ اـــــت إػـــــًٌُ ٗ
ا٭غٛام إٔ ٜه ٕٛعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ْ :ٍٚؿط احملبٚ ١إٛز ٠بٌ إػًٌُ.
اـكٚ ١َٛايع سا ٠ٚاي

ايثاْْ :ٞع أغبا

ايثايــث :إْــ٘ َٓاغـــب ١ؾــ

ناْٛا عًٗٝا.

اؿػـــٓات ،قــاٍ تعـــاٍش واررْمُييشُورجّلؼَاييتضجرىيَّييهلج

ػايضُنٌُجإِرْجمُنخٌُجؤضػذارءًجيضإضىَّ اجباُِاجقُيُىبِنٌُجيضإضطباغخٌُجبِنلؼَاخلهلجإِِىارّعز(.)3
ايطابــــع :إْــــ٘ عــــ ٕٛ٭زا ٤ايعبــــازات ٚإػــــتربات فنْتفــــا ٤ايغــ ـٌ
ٚاؿػـــس َـــٔ أغـــبا
ايثٛا

ؾـــٛم إػـــًٌُ يكـــ ٠٬اؾُاعـــَٚ ١ـــا فٗٝـــا َـــٔ

ايعع.ِٝ
اـــاَؼ :ايتٓــعَ ٙــٔ اؿــطاّ ٚايهــص

ٚايغـــ ٚعــٔ ايــٓيب قُــس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ(َٔ غؿٓا فًٝؼ َٓا)(.)1
()1غٛض ٠ا٭عطاف .156
()2غٛض ٠ايٓرٌ .89
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .103

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش67ز
يكــس شنــطت اٯٜــ ١أعــ ٙ٬ذكــ ٍٛا٭يفــ ١بــٌ إػــًٌُٚ ،مل تــصنط
َكازٜكٗا ٚأغبابٗا َٛٚانٝعٗاٚ ،فَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإْ٘ إعحاظ إناٗ ٯٜات ايكطإٓ.
ايثاْٝــ :١فٝــ٘ زعــ ٠ٛيًٓــاؽ يًتــسبط ٗ غــع ١ضٓــ ١اهلل بتعــسز ٚػــسز
تًو إكازٜل إش أْٗا ٗ إظزٜاز ٚػسز َٓسٚذ.١
ايثايثـــ :١تهـــاف ٗ نـــٌ ظَـــإ َكـــازٜل جسٜـــسٕ ٠عـــاْ ٞإـــٛز٠
ٚا٭خـــ ٠ٛبــــٌ إػـــًٌُٚ ،أغــــبا

ْـــع ايغــــٌ ٚإجتٓـــا

ايغهانــــ١

ٚايٓفط ٠ب.ِٗٓٝ
ٖٚـــَ ٛـــٔ عَُٛـــات فهـــٌ اهلل عًـــ ٢إػـــًٌُ َٚكـــسام عًُـــٞ

يكٛي٘ تعاٍش واررْمُشُورجّلؼَاتضجرىيَّهلجػايضُنٌُجإِرْجمُنخٌُجؤضػذارءًجيضإضىَّ اجباُِاجقُيُىبِنٌُز(.)2

قبنىٌ"انتنبيف ثني انرثب وانربكخ"
ايربنــٖ ١ــ ٞيغــ ١ايُٓــاٚ ٤ايعٜــازٖٚ ٠ــْ ٞعُــٚ ١فهــٌ َــٔ اهلل ،قــاٍ

تعــاٍش ساعَا يتُجرىيَّ يهلجواباشامضعحُ يهُجػايضييُنٌُجؤضه يوضجرىْباُ يجلجز( ، )3فتــ ت ٞايربنــَ ١ــٔ عٓــس اهلل
يتهــَ ٕٛــازٚ ٠غــبباّ يًعــع ٚايطفعــٚ ١ايهثــط ٠إكٝــس ٠بايكــ٬ح بًرــاظ إٔ
ن َٔ ّ٬ايهثطٚ ٠ايك٬ح َٔ ايربن.١
ٚقـــاٍ ايفـــطا ٗ ٤اٯٜـــ ١أعـــ(ٙ٬إٕ ايربنـــات ايػـــعازٚ )٠يهـــٔ اٯٜـــ١
أعــِ ٗ َهــُْٗٛا َٛٚنــٛعٗا ٚز٫٫تٗــا٫ ،غــُٝا ٚأْٗــا جــا٤ت بكــٝغ١
اؾُع(ايربنات).
ٚيــٝؼ َــٔ ذكــط ٕعــاْ ٞايربنــات ايــ

تــ تَ ٞــٔ عٓــس اهللٖٚ ،ــٛ

غـــبراْ٘ ٜعطـــ ٞبـــا٭ٚفٚ ٢ا٭ن َٗٓٚ ،ـــا َـــا ٖـــ ٛابـــت َٗٓٚـــا َـــا ٖـــٛ
َػترسث يصا ق(ٌٝايربنات :اـريات ايٓاَ.)4( )١ٝ
()1تفػري ايطاظ.25/5 ٟ
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .103
()3غٛضٖٛ ٠ز .73
()4فُع ايبٝإ.452/4

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش68ز
ٚيـــٝؼ َـــٔ ذكـــط يًربنـــات ايٓاظيـــَ ١ـــٔ ايػـــُا ٫ٚ ٤ايربنـــات
ؽطجٗـــا ا٭ضضٚ ،فٝـــ٘ آٜـــٚ ١بؿـــاض ٠إغـــتساَ ١ايـــٓعِ

ٚايهٓـــٛظ ايـــ

باٱّـــإٚ ،إٔ ايتكـــٚ ٣ٛاقٝـــَ ١ـــٔ ْهـــٛبٗا ،قـــاٍ تعـــاٍشواىضيييىجؤضُوجؤضهي يوضج
رىْ قُشايجآٍانُىرجوارحَّقضىرجىض ضخضغناعجػايضُهٌِجباشامضعثخجٍلِجرىغوَاعءلجوارْضسعِز(.)1
يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ ايسْٝا (زاض ايربنٚ َٔ )١ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتتغؿَ ٢كازٜل ايربنَٝ ١از ٜٔاؿٝا ٠إدتًف.١
ايثــاْ :ٞتكــاذب ايربنــ ١اٱْػــإ َترــساّ َٚتعــسزاّ ٗ أَــٛض ايــسٜٔ
ٚايسْٝا.
ايثايـــث :تتحًـــ ٢ايربنـــ ٗ ١نثـــط ٠عـــسز ايٓـــاؽ فـــ ٬أذـــس غـــري اهلل
ٜعًِ إٔ آزّ ٚذٛا ٤غته ٕٛهلُا شض ١ٜتبً إًٝاضات َٔ ايٓاؽ.
ٚأغــبا

ايربنــ ٗ ١ا٭ضض َــٔ عَُٛــات قٛيــ٘ تعــاٍشإِِّّييٍجؤضػيض يٌُج

ٍاييعجٖضجحضؼيضَُييىُاجز( ٗ ، )2ضز اهلل عًــ ٢إ٥٬هــ ١ذُٓٝــا إذتحــٛا عًــ ٢جعــٌ

اٱْػــإ خًٝفــ ٗ ١ا٭ضض َــع قــبس فعًــ٘ش قض يعىُىرجؤضحضضؼا يوُجيلُهاييعجٍاييِجَُ ْغل يذُجيلُهاييعج
واَاغ للُجرىذٍِّاعءاز (.)3
فًـــــِ ٜعًـــــِ إ٥٬هـــــ ١إٔ اهلل عـــــع ٚجـــــٌ ٜبـــــاضى ٗ شضٜـــــ ١آزّ
ٚباـكــٛم أٖــٌ ايبٝــت َــا وفــغ نًُــ ١ايتٛذٝــسّٓٚ ،ــع َــٔ ؾــٛٝ

ايفػاز ٗ ا٭ضض ،قاٍ تعاٍش ساعَاتُجرىيَّهلجواباشامضعحُهُجػايضُنٌُجؤضهوضجرىْباُجلز(.)4

ٖٚـــٌ ايطبـــا َـــٔ ايفػـــاز ٗ ا٭ضض ايـــص ٟذـــصضت َٓـــ٘ إ٥٬هـــ١
اؾٛا

ْعِ.

()1غٛض ٠ا٭عطاف .96
()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()3غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()4غٛضٖٛ ٠ز .7

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش69ز
فحا٤ت آ ١ٜايبرث ٭َٛض:
ا٭ :ٍٚايٓٗ ٞعٔ غبب َٔ أغبا
ايثاْ :ٞبٝإ ا٭نطاض اي

ايفػاز.

ترتؾس عٔ ايطبا.

ايثايـــث :زعـــ ٠ٛإػـــًٌُ يٲذـــرتاظ ٗ إ نـــٌ ٚإًـــبؼ بنجتٓـــا
اؿطاّ ف.٘ٝ
ايطابــع :تٓــع ٙإػــًٌُ عــٔ ايعًــِٚ ،إٍ جاْــب ايربنــات يًــصات
إكسغــــٚ ١ٱغــــِ اهلل عــــع ٚجــــٌ ٚقــــفات٘ اؿػــــٓٚ ٢إفانــــاتٗا عًــــ٢
اـ٥٬ــل فــنٕ ٖٓــاى بطنــات عسٜــسَٗٓ ٠ــا ابتــَٚ ١تحــسزَٚ ٠ػــترس ٗ ١
ا٭ضض  ٖٞٚعً ٢أقػاّ َٓٗا:
ا٭َ :ٍٚا ٜٓعٍ َٔ ايػُا َٔ ٤ايهًُات  ٖٛٚعً ٢ؾعب:
ا٭ :ٍٚبطنـــات ايتٓعٜـــٌْٚ ،عُـــ ١ايكـــطإَٓٚ ،ـــا فٝـــ٘ َـــٔ أغـــبا

اهلساٚ ١ٜايك٬ح ،قاٍ تعاٍش ملخضعبجؤضّضاىْناع ُجإِىضُلاجٍُباعساكفجىلُاذوبوشُورجآَاعحلهلز(.)1
ايثاْٝــْ :١عُــْ ١ــع ٍٚإطــط ،تًــو ايٓعُــ ١اي ـ

تهــ ٕٛغــبباّ يًربنــٗ ١

ايطظمٚ ،تعسز َٛاضز ايهػب.
ايثايثـــــْ :١ـــــع ٍٚإ٥٬هـــــ ١بـــــايٛذٚ ٞايربنـــــْٚ ،١ـــــعٚهلِ َـــــسزاّ
يًُػـــًٌَُٚ ،ـــا فٝـــ٘ َـــٔ أغـــبا

تهـــثري إػـــًٌُ ٚظٜـــاز ٠قـــٛتِٗ،

ٚظٗٛضِٖ عً ٢ايهفاض.

ايثاْْ :ٞع ٍٚإ٥٬ه ١يٓكط ٠إػًٌُ ،قاٍ تعاٍشيضععيخضضاعباجىضنُيٌجؤضِّّيٍج

ٍَُلذُّمٌُجبِإضىْ خجٍلِجرىَْاٗائلنضتلجٍُشدليلنياز (.)2
ايثايث :ايربن ١ا٭ضن ٖٞٚ ١ٝنثريٚ ٠تفٛم اؿكطَٗٓ ،ا ٚج:ٙٛ
ا٭َ :ٍٚا ؽطج٘ ا٭ضض َٔ ايٓبات عً ٢مَ ٛتكٌ َٚتحسز.

()1غٛض ٠م .29
()2غٛض ٠ا٭ْفاٍ.9

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش70ز
ايثاْ ِٛ :ٞايٓبات َا ٜبعث ايبٗحـٚ ١ايطنـا ٗ ْفـؼ اٱْػـإ ٚهعًـ٘
ٜعٝـ ا٭ٌَ.
 َٔٚاٱعحاظ ٗ ايكطإٓ إٔ َاز( ٠بٗخ) مل تطز ٗ ايكطإٓ إ ٫غكٛم

ْبــات ا٭ضض ٗٚ ،ــ٬ث آٜــات ،قــاٍ تعــاٍش يضإضّْباخْناييعجبِيهلجعايذارئلقاجرضرثاجباهضايتخز(،)1
(ٚايبٗح :١ذػٔ ي ٕٛايؿْٚ ٤ٞهاضت٘)(.)2

ايثايث :شات اٱْػإ ٚبـسٜع قـٓع٘ ،قـاٍ تعـاٍشىضقضيذجِايضجقْنايعجرِّٔغايعُاج

يلٍجؤضعغاِِجحضقْىٌٍَِز(.)3
ايطابع :أغبا

ايك٬ح بٌ ايٓاؽ.

اـاَؼ :إؾاع ١فعـٌ اــريات ٚإقاَـ ١ايكـ ،٠٬قـاٍ تعـاٍشرىَّيزلَِاج
إُِجٍانَّنوعهٌُجيلٍجرْضسعِجؤضقضعٍُىرجرىظوٗاةاجواآحضىرجرىضومضعةاز(.)4
ايثايث :ايربن ١اؾاَعٚ ١إتكً ١بٌ ايػُاٚ ٤ا٭ضض َٗٓٚا:
ا٭ :ٍٚايٓبٚ ٠ٛايربنات ٗ َعحعات ا٭ْبٝاٚ ،٤قس فاظ ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بايٓكٝب ا٭زخط ٭ْ٘ إْفطز َٔ بٌ ا٭ْبٝا ٤بإعحعات
ايعكًٝــٚ ١ايــ

جعًــت أَتــ٘ ٗ إظزٜــاز ٚبطنــٖٚ ١ــَ ٛــٔ عَُٛــات قٛيــ٘

تعاٍشمُن خٌُجِاُشاجؤٍُوتخجؤُِشِصاججىلينوعطِز(.)5

بًراظ تكسٜل إػًٌُ بإعحعات ايعكً ١ٝاي

جا ٤بٗا ايـٓيب قُـس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ٌٖٚ ،ذطَ ١ايطبا َعحع ٠عكً ١ٝأ ٚذػْٚ ١ٝعٍٚ
ايٛذ ٞعً ٢ا٭ْبٝا.٤

()1غٛض ٠ايٌُٓ .60
()2يػإ ايعط

.216/2

()3غٛض ٠ايتٌ .4
()4غٛض ٠اؿخ.41
()5غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايثاْْ :ٞعُ ١ايغٝث َٚا فٗٝـا َـٔ أغـبا

ايُٓـاٚ ٤ايعٜـاز ٗ ٠اٱّـإ،

ٚعُاض ٠ا٭ضض.
ايثايــث :إغــتساَ ١اؿٝــا ٠ايــسْٝا ٕٛنــٛع ١ٝتععــ ِٝؾــعا٥ط اهلل ٚأزا٤
ايفطا٥

 ٖٞٚ ،عً ١هلص ٙاٱغتساَ ،١قاٍ تعاٍش واٍاعجِايضقْجُجرىْضِِوجوارِّٔظاجإَِّٖج

ىلُاؼبُذُوُِز(.)1
 ٌٖٚتطى ايطبا َٔ عباز ٠اهلل أّ .٫
اؾٛا

ٖ ٛا٭ ٍٚيٛج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚإٕ اهلل ٖ ٛايص ٟذطٸّ ايطبا.
ايطبا طاع ١هلل عع ٚجٌ ٚعباز ٠ي٘ غبراْ٘.

ايثاْ :ٞإجتٓا

ايثايث :تطى ايطبا بككس ايكطبٚ ،١تطتب ايثٛا

عً.٘ٝ

ايطابع :اٱَتٓا عٔ ايطبا َاز ٠يًربنٚ َٔ ١ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚج

ايكـاؿات ٗ نـٌ إٓ بًرـاظ إٔ اٱَتٓـا عـٔ ايطبـا أَـط

ٚجٛزٚ ،ٟإضازٚ ٠فعٌ َككٛز.
ايثــاْ :ٞتــطى ايطبــا َٓاغــب ١يًتفكــ٘ ٗ ايــسٚ ٜٔاٱذــرتاظ َــٔ إهاغــب
احملطََ ١طًكاّ.
ايثايث :بعث إػًِ ٗ َٝاز ٜٔايتحاضٚ ٠ايهػب اؿَٚ ،ٍ٬ا فَٔ ٘ٝ
أغبا

ايربن.١

ايطابع :إؾاعَ ١فاٖ ِٝاٱذػإ بٌ ايٓاؽ ،قاٍ تعـاٍشإُِوجرىيَّيهاجَايإٍُْشُج

بِعىْؼاذهِجوارِٔعغاعُِز(.)2
اـــاَؼ :ذــث ايٓــاؽ عًــ ٢ايتٓــع ٙعــٔ ايعًــِ ايعــاٖط ٚايــص ٜ ٟـ تٞ
بايٛاغط ١نُا ٗ ؾطٚط ايطبا اي

()1غٛض ٠ايصاضٜات56ت.
()2غٛض ٠ايٓرٌ .90

تتهُٔ اٱجراف ٚايغي ٚايكٗط.
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َٚــٔ ايــس ٌ٥٫عًــَ ٢كــاذب ١ايربنــ ١يًٓــاؽ ٗ اؿٝــا ٠ايــسْٝا فــ٧
نــٌ ْــيب َــٔ ا٭ْبٝــا ٤عطَــ ١ايطبــا ٚإبتــسا ٤بــآزّ عًٝــ٘ ايػــٖٚ ،ّ٬ــصٙ

اؿطَ َٔ ١عَُٛات قٛي٘ تعاٍش واػيٌجآدًجرْضعَاعءاجمُيَّهاعز (.)1

يٝهــٖ ٕٛــصا ايتعًــ ِٝعاَ ـاّٚ ،يــٝؼ خاق ـاّ بــصات اٱغــِ بــٌ ٜؿــٌُ
َهاٌَ ٚز٫٫ت ا٭ااٚ ٤أذهاَٗا ٚغٓٓٗا.
ٜٚهــَ ٕٛــٔ َعــاْ ٞايتعًــ ٗ ِٝاٯٜــ ١اي هطّــ ١اؾُــع بــٌ ا٭اــا٤
ٚإػــــُٝاتٚ ،هــــ ٍٛيفــــغ ا٭اــــا ٤يًــــصٚات ٚايعــــطٚض ٚإعــــاْٞ

ٚإفاٖ ،ِٝشوارىيَّهُجوارعلغجػايلٌُز(.)2

ٜٚػـــتكطأ ٖـــصا اٱطـــ٬م َـــٔ إقـــطاض إ٥٬هـــ ١ببـــسٜع قـــٓع اهلل ٗ
ت ٖٝــٌ آزّ يًد٬فــ ٗ ١ا٭ضض بٗــصا ايتعًــ ،ِٝإــاْع َــٔ إؾــاع ١ايفػــاز
ٗ ا٭ضض.

يسبئم يف انرثب انقرظي
 ٖٛٚاٱقرتاض َع ؾطط ايعٜاز ٠يًُكـطض ٖٚ ،ـ ٛذـطاّ نتابـاّ ٚغـٓ١

ٚإْاعاّ ٚ ،فَ ٘ٝػا ٌ٥فكَٗٗٓ ١ٝا:
(َػ ي ٫ )1 ١هٛظ أ ٕ ٜؿرتط إكطض ظٜاز ٠عً ٢ايصٜ ٟكرتض َٓ٘ غـٛا٤
نإ ايؿطط قطواّ أ َ ٚهُطاّ َا زاّ ايكطض إبتٓ ٢عً.٘ٝ
(َػ ي ٫ )2 ١فطم ٗ ايعٜاز ٠بٌ إٔ ته ٕٛع ١ٝٓٝنُا إشا أقطن٘ َا ١٥زٜـٓاض
ٚإؾــرتط إٔ ٜــ٪زَ ٟأٚ ١٥ػــ ١أَ ٚاٚ ١٥عؿط ،٠أ ٚإؾرتط عُ ّ٬ندٝاط١
ــٛ

أَٓ ٚفع ١أ ٚاْتفا نايػهٔ فاْاّ ٗ زاض ٙأ ٚإغتعُاٍ ايعٌ إطٖ ١ْٛأٚ

قف ١بن ٕ ٜكطن٘ ذٓط ١ضز ١٦ٜعً ٢إٔ ٪ٜز ٟذٓط ١جٝس.٠
(َػ ي ٫ )3 ١فــطم ٗ ذــطَــ ١ايطبــا بٌ إٔ ٜهـ  ٕٛإاٍ إكرتض ضبٜٛاّ َٔ
إهٝــٌ ٚإــٛظ ،ٕٚأ ٚإٔ ٜهــَ ٕٛعــسٚزاّ نايبٝــ
()1غٛض ٠ايبكط.31٠
()2غٛض ٠ايٓٛض .32

ٚأضغفــ ١اـبــع.
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(َػ ي )4 ١إشا أقطن٘ ؾ٦ٝاّ ٚؾطط عً ٘ٝإٔ ٜبٝع٘ َٓ٘ ؾ٦ٝاّ ب قٌ َٔ قُٝت٘ أٚ
٪ٜجط ٙب قٌ َٔ أ جطت٘ ٜه ٕٛزاخ ٗ ّ٬ؾطط ايعٜازْ ،٠عِ ي ٛبا إكـرتض
َٔ إكطض َا ّ٫ب قٌ َٔ قُٝت٘ ٚؾطط عً ٘ٝأ ٕ ٜكطن٘ َبًغاّ َعٓٝاّ ف ٬ب ؽ
ب٘ إ ٫أ ٕ هط ايؿطط ْفعاّ ٚظٜاز ٠ضب.١ٜٛ
(َػ ي )5 ١ؼطّ ايعٜاز ٗ ٠ايكطض َع ايؿطط ٚإبتٓا ٤ايكطض عًٗٝا ،أَا َع
عسَ٘ ف ٬ب ؽ ب٘ ،بٌ ٜػترب يًُكرتض اٱ ٖساَ ٖٛٚ ٤ـٔ ذػـٔ ايكهـا٤

ٚخري ايٓاؽ أذػِٓٗ قها.)1(٤

نُا ي ٛتكطض َا ١٥زٜٓاض َع قكس إ عاز ٠إبً ْفػ٘ َٔ غري ظٜاز،٠
ٚيهٔ عٓس قها ٤ايس ٜٔأ عطَ ٢ع٘ ٖسٚ ١ٜمٖٛا ٚػٛظ قبٌ ايكهـا ٤أٜهـاّ،
ْعـِ ٜػـترب يًُكـطض أ ٕ وػـب تًــو اهلسٜـَ ١ـٔ ايكـطض ٜٚػـكط َٓــ٘
َكساضٖا.
(َػ ي )6 ١هٛظ إٔ ٜه ٕٛؾطط ايعٜاز ٠يًُكرتض ٖٛٚ ،يٝؼ َٔ ايطبا فًٛ
أقطن٘ عؿط ٠زْاْري عً ٢إٔ ت٪ز ٣مثاْ ،١ٝأ ٚأ قطنـ٘ ذٓطـ ١جٝـس ٠عًـ ٢إٔ
ت٪ز ٣ضز ١٦ٜقس  َٔ ٖٛٚاٱذػإ.
(َػ ي )7 ١ذكــ ٍٛايطبــا ايكطنــَ ٞــع ايعًــِ بــ٘ ٚقكــسٜ ٫ ٙبطــٌ أقــٌ
ايكطض ،بٌ ٜٓركط ايفػاز ٚاؿطَ ١بايعٜاز ٠إؿطٚط.١
(َػ ي )8 ١تعاقب ا٭ٜاّ عً ٢إعاًَ ١ايطبّٓ ٫ ١ٜٛع َٔ ضز َا أخص ظا٥ـساّ
عً ٢أقٌ ايكطض إٍ أ ًٖ٘ٚ ،ي ٛنإ قاذب إاٍ فٜٗ ّ٫ٛه ٕٛإاٍ َٔ
فٗ ٍٛإايو ٜٚهـ ٕٛأَاْـ ١ؾـطع ١ٝبٝـس ، ٙيعَُٛـات قٛيـ٘ قـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚغًِ  :ايٓاؽ َػًط ٕٛعً ٢أَٛاهلِ) (. )2

ٚعً ٘ٝايفرل عٔ َايه٘ ٚبعس اي ٝؽ َٔ ايعفط بـ٘ ٜتكـسم بـ٘ بـنشٕ
اؿــانِ ايؿــطعٚ ،ٞيــ ٛنــإ إــاٍ ايعا٥ــس عًــ ٢ايكــطض قــس أتًفــ٘ إكــطض
ٚاٯخص يًطبا فٝبك ٢ذ٦ٓٝص بايصًَٜٚ ١رك٘ ذهِ إعامل ٚٚجٛ
إعامل اي

ضزٖـا ٭ٕ

هب ضزٖا عباض ٠عٔ َاٍ ايغري ايص ٟأقبس ٗ ايصَـ ١أ ٚذكـ٘

()1غٓٔ ايرتَص.285/5ٟ
()2ايبراض .272/2
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اٱعتباضٚ ٟايؿطع ،ٞقاٍ تعاٍش واٖضجحضبخضغُىرجرىنوعطاجؤضُِاعءاهٌُز(.)1

(َػ ي )9 ١ي ٛنإ ٜعًِ عك ٍٛعكس ضبَ ٗ ٟٛعاَ٬ت٘ ٚيهٓ٘ هٌٗ عـسز
تًو ايعكٛز َٚكساض ايعٜاز ٠إػتٛفاَ ٠ع ايكطض ،فنشا عًِ أقرا

تًو

ايعٜاز ٠فٝهف ٞزفع ايكسض إتٝكٔٚ ،ا٭ذٛط إكاؿَ ١ع أًٖـٗا َٚـع عـسّ
َعطفتِٗ فُع اؿانِ ايؿطع.ٞ
(َػ ي )10 ١إشا عًِ أ ْا ّ٫بٛجٛز ايطبا ٗ َاي٘ إعًٚ ّٛيهٓـ٘ إخـتًط بـ٘،
ٚمل ٜعًِ َ كساض ايطبا ٚع ،٘ٓٝفُع َعطف ١إايو ايص ٟأخـصت َٓـ٘ ايعٜـاز٠
ٜتكاحل َع٘ ٱ فطاغ ايصََٚ ،١ع اؾٌٗ َكساض ايعٜازٚ ٠إايو هب ؽُٝػ٘.
(َػ ي )11 ١ي ٛإ ضتهب ايطبا َع اؾٌٗ بـاؿهِ أ ٚبـبع

اـكٛقـٝات أٚ

بإٛن ٛفعًَ ٘ٝكاؿ ١إايو ٚأضنا ٘٥إٕ أَهَٔٚ ،ع ايتعصض ػط ٟعً٘ٝ
أذهاّ فٗ ٍٛإايو.
(َػ ي )12 ١إ شا ٚضث َاٚ ّ٫ؾو بإ ف ٘ٝضبـا فـ ٬ؾـ ٤ٞعًٝـ٘ ،إَـا يـ ٛعًـِ
بايطبا فإ عًِ َكساض إاٍ ايطبٚ ٟٛقاذب٘ ف٬بس َٔ ضز ٙإٍ قاذبَ٘ٚ ،ع
تعصض ايعًِ بكاذب٘ فٝحط ٟعً ٘ٝذهِ فٗ ٍٛإايو.
(َػ ي )13 ١ي ٛأ ٚز َاي٘ ٗ إكطف ٚمـ ٙٛبعٓـٛإ ايٛزٜعـٚ ١اؿفـغ َـع
اٱشٕ ٗ تكطف٘ فٗٝا ٚجعٌ ي٘ إكطف ظٜازَ ٠ـٔ غـري ؾـطط فٝحـٛظ اخـص
تًو ايعٜازٚ ٠ا٭ذٛط إٔ ٜه ٕٛب شٕ اؿانِ ايؿطع.ٞ

(َػ ي )14 ١ذطَ ١ايطبا َطًك ٗ ١ذاٍ اٱختٝاض أ ٚاٱنططاض ،يكٛي٘ تعاٍشٖضج
حضإْمُيُىرجؤضٍىارىضنٌُز(.)2
(َػ ي )15 ١ي ٛاغــًِ ايهافــ ط ٚنإ عٓسَ ٙاٍ ضب ٟٛقـس ،يعَُٛـات قـٍٛ
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ(اٱغ ّ٬هٓب َـا قبًـ٘) (ْ ،)3عـِ يـٛ
نإ ي٘ ٗ شَ ١اٯخـط ٜٔقـطض ضبـ ٟٛفـ ٬وـل يـ٘ أخـص ايعا٥ـس عـٔ أقـٌ
()1غٛض ٠ايؿعطا.182 ٤
()2غٛض ٠ايبكط.188 ٠
()3ايهؿاف.362/2
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ايكطض.
(َػ ي )16 ١هٛظ اخص إاٍ قطناّ قـرٝراّ َـٔ ايبٓـٛى ٚإكـاضف إغـ١َٝ٬
ناْت أَ ٚؿرتن ١أ  ٚغريٖا ٚإ عًِ باؾتُاهلا عً ٢أَٛاٍ قطَ ١يٛج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإ ٕ ْٝع ا٭ططاف يٝػت ق ّ٬يٲبت.٤٬
ايثاْ :ٞإْ٘ َٔ ايؿبٗ ١غري احملكٛض.٠

ايثايث :قاعسْ ٠ف ٞاؿطد ،قـاٍ تعـاٍش واٍايعجصاؼايوضجػايضيُنٌُجيليٍجرىيذَِِِّج

ٍلِجعاشاسٍز(.)1
ايطابــع :أ قــاي ١ايــربا ٗ ٠٤ايؿــبٗ ١ايبسٜٚــٚ ١إ ناْــت ؼطّٝــٖٚ ١ــٛ
إؿٗٛض ،إ ٫إشا اقرتْت ايؿبٗ ١بعًِ إْاي ٞباؾتُاٍ َا أخص عً ٢اؿـطاّ
ف٬بس َٔ ايطج ٛإٍ اؿانِ ايؿطع.ٞ
(َػ ي َٔ )17 ١إقرتض َكساضاّ َٔ إاٍ ٚأنفهت أ ٚظازت قُٝت٘ ايػٛق١ٝ
ف ٬هب ايكها ٤إ  ٫بصات إكساضٚ ،ي ٛنإ ا٫نفاض أ ٚايعٜاز ٠نـبري، ٠
فا٭ ٍٚإكاؿٚ ١ايرتان ٞخكٛقاّ ٗ ا٭.ٍٚ
(َػ ي)18 ١

ي ٛبا عٓٝاّ نايساض أ ٚايبػتإ أ ٚايػٝاض ٠أ ٚغريٖا ٚ ،تـ خط

ايثُٔ عٔ ا٭جٌ ففَ ٘ٝػ يتإ:
ا٭ٜ ٫ :ٍٚػترل قاذب ايعٌ إُباع ١إَ ٫كساض ايسٚ ،ٜٔإبً ايصٟ
با ب ٘ ٚ ،إ اضتفعت ٚاظزازت ا٭غعاض.
ايثاْ :١ٝإشا نإ إؿرتَ ٟعػطاّ ٚعاجعاّ عٔ أزا ٤ايس ٜٔف ٬أ ِ عًٝـ٘،
ٚي ٛناْت عٓس ٙايكسض ٠عً ٢ا٭زاٚ ٤مل ٪ٜز ٚ ،ِ ٪ٜإُاطً ٗ ١أزا ٤ايسٜٔ
عٓس ذً ٍٛا٭جٌ ٚايكسضَ ٠عك ١ٝنبري.٠
(َػ ي )19 ١إبً ايعا٥س ايص ٜ ٟخص ٙايسا ٔ٥عً ٢أقٌ ايـسٚ ٜٔمثـٔ ايػـًع١
ٚايعٌ ف ٘ٝقٛض أضبع:
ا٭ :ٍٚضبا قطّٚ ،عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ" :نـٌ قـطض

جطٸ َٓفع ١فٗ ٛضبا"(.)2
()1غٛض ٠اؿخ . 78
( )2ايفُ ٛؾطح إٗص
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ٚنإ َتعاضفـ ّا ٗ أٜـاّ اؾاًٖٝـ ١ضبـا ايٓػـٖٚ ،١٦ٝـ ٛإٔ ٜـسفع إـاٍ إٍ
إكرتضٚ ،ت٪خص نٌ ؾٗط عً ٘ٝفا٥سَ ٠عَ ١ٓٝع بكاَ ٤كساض ايس ،ٜٔفنشا ذٌٸ
أجً٘ ٚتع صض عً ٢إـس ٕٜٛايٛفـا ٤ظازٚا ٗ أقـٌ ايـس ٗٚ ٜٔا٭جـٌٚ ،قـس
ذطَ٘ اٱغــ ٢ْٗٚ ّ٬عٓ٘ ،قاٍ تعاٍ ش واؤضعاوَّجرىيَّهُجرىْباُغاجواعاشوًاجرىشِّباعز (.)1

 ٗٚاـرب" :إٕ ضجــ ّ٬أت ٢عًٝاّ عً ٘ٝايػ ّ٬فكـاٍ :إٕ يـ ٞعًـ ٢ضجـٌ

زٜٓاّ ف ٖــس ٣إيٞٸ ٖــس ،١ٜقاٍ عً ٘ٝايػــ :ّ٬اذػب٘ َٔ زٜٓو عً.)2("٘ٝ
ايثاْ :١ٝأخص ايعا٥س بايغكب ٚاٱنطا.ٙ

ايثايث :١أخص ٙبايغٚ ١ًٝايتغطٜط ٚ ،ؾس ٠اؿاجـٚ ، ١ايكـٛاٌْ ايٛنـع،١ٝ
نُا ي ٛنتب عً ٘ٝؾٝهاّ ٚتعٗساّ َبً أنرب َٔ َكساض ايس.ٜٔ
ايطابع :١اهلسٚ ١ٜإكاؿٚ ١ايرتان ٞعً ٢ظٜازَ ٠ع.١ٓٝ
ٚايٛج ٙٛايث ١ ٬ا٭ ٍٚقطَٚ ،١ايطابع ١جا٥ع ٫ٚ ٠نـري فٗٝـاٚ ،يًطبـا
أنطاض إجتُاعٚ ١ٝإقتكازٚ ١ٜأخ٬قٚ ،١ٝقس يعٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ آنٌ ايطبا َٛٚنً٘ ٚؾاٖسٚ ٙناتب٘".
 ٫ٚفطم ٗ ايعٜاز ٠ايطب ١ٜٛب ٕ ته ٕٛعً ٢أذس ٚجٌٗ:
ا٭ :ٍٚفا٥س ٠ع ١ٝٓٝنإاٍ ايعا٥س عً ٢ايكطض.
ايثاْ :ٞفا٥س ٠ذهُ ١ٝنا٭عُاٍ ٚإٓافع ٚايكفات.

قبنىٌ(ػذو أكم انرثب رمحخ)

يكس بعث اهلل عع ٚجٌ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ ضٓـ١
بايٓاؽ ْٝعاّٖٚ ،صَٓ ٙاغبٚ ١آٜـ ١هلـساٜتِٗ ٚجـصبِٗ إٍ َٓـاظٍ اٱّـإ،

ٜٚطٌ قٛي٘ تعاٍش واٍاعجؤضسعايْناعكضجإَِّٖجساعَاتجىليْؼايعىضَلنياجز( ، )3عً ٢ايٓـاؽ نـٌ ٜـّٛ
َهاٌَ ايترس ٗ ٟإكازٜل ايعًُ ١ٝهلص ٙاٯٚ ،١ٜفٗٝا ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْٗا َكازٜل َ ١َٜٝٛتحسز.٠
()1غٛض ٠ايبكط.275 ٠
()2ايهاٗ.154/5
()3غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
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ايثاْ :ٞتتحًٖ ٢ص ٙإكازٜل بايٛقا٥ع ا٭ذساث.
ايثايثّ :هـٔ إغـتكطاٖ٩ا بـاؾُع بـٌ غـٌٓ ٚعكـٛز ٚأذـٛاٍ ايٓـاؽ
عاَٚ ،١إػًٌُ خاق ١فٗٝا.
ايطابع :عٌُ ٚعبازات إػًٌُ اي

َٖ ٞطآ ٠هلص ٙايطٓ.١

ٚيٝؼ َٔ ذكط ٭فطاز َٚكازٜل ايطٓـ ١اٱهلٝـ ١ببعثـ ١ايـٓيب قُـس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  َٔ ٖٛٚ ،عَُٛات قٛي٘ تعاٍشَاعؤضَُّهاعجرىَّزلَِاجآٍانُىرج
ررْمُشُورجّلؼَاتضجرىيَّهلجػايضُنٌُز(.)1
فف ٞنٌ ٖٓ ّٜٛاى ز٫٫ت ٚعَ٬ات بٌ ايٓاؽ تسٍ عً ٢قسم اٯ١ٜ
أعـَٝ ٗٚ ٙ٬ــاز ٜٔكتًفـَٚ ١تعــسزَٗٓ ٠ــا ايعبـازات ٚإعــاَ٬ت ٚا٭ذهــاّ
ٚايػٓٔ ،إٍ جاْب ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ نٌ آ َٔ ١ٜآٜات ايكطإٓ ضَٓ ١تعـسز٠
بايٓاؽ.
يته ٕٛايطٓٚ ١ايٓعُـ ٗ ١اٯٜـ ١أعـَ ٙ٬ـٔ ايَ٬تٓـاَٖٛ ٗ ٞنـٛعٗا
ٚأ طٖا ٚععْ ِٝفعٗاَٗٓٚ ،ا آ ١ٜايبرث َٚا فٗٝا َٔ ايٓٗ ٞعٔ ايطبا.
 َٔٚبسٜع قٓع اهلل عع ٚجٌ إٔ ايطٓـ ١تـ ت ٞبـا٭َط بايفعـٌ ٚتـ تٞ
بايٓٗٚ ،ٞوتٌُ ايٓٗ ٗ ٞإكاّ ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإضاز ٠ايهف ٚاٱَتٓا عٔ ايطبا بايصات َٔ غري ايٓعط ٕا ٜرتتب
عً َٔ ٘ٝا٭ ط.
ايثاْ :ٞجا ٤ايٓٗ ٞبًراظ ايٓفع إرتتب عً ٢تطى ايطباٖٚ ،صا ايٓفع ٗ

ايــسْٝا ٚاٯخــط ،٠قــاٍ تعــاٍش إُِجحضضخضنلبُييىرجمضبا يعئلشاجٍاييعجحُنهاييىُاجػان يهُجُّنض ِّييشجػاييننٌُج
عاُِّ ضعحلنٌُز(.)2
ايثايث :عً ١ايٓٗ ٞعٔ اي طبا ٖ ٞزفع ايهطض عٔ إػًٌُ.

()1غٛض ٠إا٥س.20 ٠
()2غٛض ٠ايٓػا.31 ٤
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ايطابع :ايغا َٔ ١ٜتطى ايطبـا ايبعـث يفعـٌ ايكـاؿاتٚ ،إؾـاع ١قـٝ
ايكطض.
اـاَؼ :ايكبس ايصات ٞيًطباَٚ ،ا ف َٔ ٘ٝايعًِ ايعاٖط ٚاـف.ٞ
ٖٚص ٙايٛج َٔ ٙٛعًٌ ذطَ ١ايطبا ٚ ،فٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚنٌ فطز َٔ ٖص ٙايٛج ٙٛضٓ َٔ ١عٓس اهلل ببعث ١قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثاْ :ٞإْٗا زي ٌٝعً ٢ذاج ١ايٓاؽ يبعثت٘ ْٚع ٍٚآٜات ايكطإٓ َٚا فٗٝـا
َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ.ٞ
ايثايث :١فٗٝا ؾاٖس ب ٕ إعحاظ ايكطإٓ َتعـسز ٚغـري َٓكطـع ٫ٚ ،ىـتل
ببــا

ايب٬غــٚ ١ؽًــف ايعــط

ٗ أؾـ عاضِٖ ٚفكــاذتِٗ عــٔ بًــٛغ ٚإزضاى

أغطاضٚ ٙنٓ٘ ايبسٜع ف.٘ٝ
فُٔ إعحاظ ايكطإٓ أَٛض:
ا٭ :ٍٚػسز إكازٜل اـاضج ٗ ١ٝايٛاقع ايعًُٕ ٞهاٌَ آٜات ايكطإٓ.
ايثاْ ٗ :ٞإعحاظ ايكطإٓ إتعسز زع ٠ٛيًٓاؽ ٱتبا ايـٓيب قُـس قـً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثايث :ايبعث يٲْتفا ا٭ َثٌ َٔ ايتٓع ٌٜبايتكٝس ايتاّ ب ذهاّ اٯٜات،

َٚا فٗٝـا ا٭ٚاَـط ٚايٓـٛاٖ ،ٞقـاٍ تعـاٍش وارحَّبِؼُيىرجؤضعغايِاجٍايعجؤُّْيضِهضجإِىضيُنٌُجٍليِج
سابِّنٌُز(.)1
َ َٔٚفاٖ ِٝايطْٓ ٗ ١بـ ٠ٛقُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ تطؾـس
اـري ٚايربن ١عٔ ايعٌُ بإهاٌَ ايكسغ ١ٝاي

جا  ٤بٗاَٗٓٚ ،ا ذطَ ١ايطبا،

ٚيع ّٚتطن٘ ٚاٱبتعاز ايتاّ عٓ٘.
ٚٚضز ٗ اؿسٜث عٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :إٔ هلل عع
 ٚجٌ َا ١٥ضٓ ٚ ١أْ٘ أْعٍ َٓٗا ٚاذس ٠إٍ ا٭ضض فكػٸُٗا بٌ خًكـ٘ بٗـا

()1غٛض ٠ايعَط .55
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ٜتعاطفٜ ٚ ٕٛرتآ ٚ ٕٛأخـط تػـعاّ  ٚتػـعٌ يٓفػـ٘ ٜـطذِ بٗـا عبـازٜ ٙـّٛ
ايكٝاَ.)1()١

َٚــٔ ضٓــ ١اهلل بايٓــاؽ ٗ ايــسْٝا ؼــط ِٜايطبــاٚ ،ايعجــط عٓــ٘ ًْــ١
ٚتفكَ ّ٬ٝعٓ ٢أنٚ ّ٬ت نٚ ّ٬ٝتٛنٚ ّ٬ٝؾٗازٚ ٠نتاب.١
ٖٚــٌ ّهــٔ قٝــاؽ ْػــب ١ــٛا

ايطبــا بًرــاظ َكــازٜل ايطٓــ ١أعــٙ٬

ٚايٓػب ١بٌ أفطازٖا ٗ اؿٝا ٠ايسْٝا ٗٚ ،اٯخط ٠أٜ ٟه ٕٛايثٛا

ٗ اٯخط٠

بصات ايٓػب ٗ ١اؿسٜث أعٚ ،ٙ٬أْ٘ أنعاف َهاعفٚ ١تػع ٚتػعَ ٕٛطَٔ ٠
َكازٜل َعاْ ٞايطٓ.١
اؾٛا

ْعِ  َٔ ٖٛٚفهٌ اهلل ،فنٕ قًت إٕ ايٓٗـ ٞعـٔ ايطبـا تهًٝـف

ٚعٌُٚ ،ايثٛا
ٚاؾٛا

ٗ اٯخط ٠خري ق

ٚ ،جعا َٔ ٤غري عٌُ.

يٝؼ َٔ تباَٛ ٜٔنٛع ٗ ٞإكـاّ بًرـاظ إٔ ايتهًٝـف بـرتى

ايطبا ضٓٚ َٔ ١ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚشات ايتهًٝف فهٌ َٔ اهلل عع ٚجٌ.
ايثاْ :ٞتكاذب ايطٓ ١ايتهًٝف ايٓاظٍ َٔ ايػُا ٜٚ ،٤تَ ٞع٘ إـسز

ٚايع َٔ ٕٛاهلل يٲَتثاٍ ،قـاٍ تعـاٍش ضييضيىٖضج ضيؼْيوُجرىيَّيهلج اػيضيُنٌُج اوساع اَخُي ُهج ضىنُنيخٌُجٍليِج
رىْخضععلشَِِاز (.)2
ايثايث :تتحً  ٢ايطٓ ١اٱهل ٗ ١ٝايتهًٝف َعاْ ٞايتدفٝف ٚايتٝػري َٔ
اهلل ٗ ا٭زاٚ ،٤ايطنا ٚايكب َٔ ٍٛايعبس بايتهًٝف.
ايطابع :تطؾس إٓافع ايعع َٔ ١ُٝتطى ايطباَٗٓ ،ا أَٛض:
ا٭ :ٍٚايك٬ح ايعاّ.
ايثاْْ :ٞؿط َفاٖ ِٝاٱذػإ ٚايٛز بٌ ايٓاؽ.
ايثايث :ايػ َٔ ١َ٬اـػاض.٠

()1فُع ايبٝإ .57/1
()2غٛض ٠ايبكط.64 ٠
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اـاَؼ :إجتٓا

ايطباَٚ ،ا ف َٔ ٘ٝا٭نطاض ايعاَٚ ١اـاقَٝ ٗ ١ازٜٔ

اٱقتكاز ٚاٱجتُا ٚا٭خ٬م َٔ ٖٛٚ ،عَُٛات قٛي٘ تعاٍشيضعىيَّهُجِاُشجعاعيلظعج
واهُىاجؤضسعاٌُجرىشورعلَلنياز(.)1
إٕ تطى إػًِ يٮنعاف إهـاعف ١ايـ

تـ تَ ٞـٔ ايطبـا ضٓـٚ ١بـا

ٕكازٜل غري َتٓ اٖ َٔ ١ٝايطٓـ ١تكـاذب٘ ٗ اؿٝـا ٠ايـسْٝاٚ ،تعٗـط آ اضٖـا،
ٚتتحً ٢أفطازٖا ٗ أَٛض َٓٗا:
ا٭ :ٍٚايهػب َٔ ايطظم اؿ( , ٍ٬عٔ خٳٛٵيَ ُ١ايِ َْٵكٳاضٜٔٻ ُ١ايٖتٹ ٞنَاْٳتٵ عٹٓٵسٳ
ذٳُٵعٳ َ٠بٵٔٔ عٳبٵسٹ ا ِي ٴُطًٖٹبٹ إَٔٻ ضٳغٴٍٛٳ اي ًٖ٘ٹ قٳًٖ ٢ايًٖ٘ٴ عٳًَ ٵ٘ٝٹ ٚٳغٳًِٖٳ زٳخٳٌٳ عٳًَ ٢ذٳُٵعٳَ٠
بٳٝٵتٳ٘ٴ فَتٳصٳانَطٴٚا ايسټْٵٝٳا فَكَاٍٳ ضٳغٴٍٛٴ ايًٖ٘ٹ قٳًٖ ٢ايًٖ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳغٳًِٖٳ إٕٔٻ ايسټْٵٝٳا خٳهٹـطٳْ٠
ٍ
ذٴًِٛٳَ ْ٠ٳٔٵ أَخٳصٳٖٳا بٹرٳكِّٗٳا بٴـٛضٔىَ يَـ٘ٴ فٹٗٝٳـا ٚٳضٴ ٻ َٴتٳدٳـِّٛضٕ فٹـَ ٞٳـأٍ ايًٖـ٘ٹ ٚٳَٳـا ٔ
ضٳغٴٛيٹ٘ٹ يَ٘ٴ ايٓٻاضٴ ٜٳٛٵّٳ ٜٳًِكَ ٢ايًٖ٘ٳ)(.)2

ايثاْ :ٞذػٔ ات إػًِٚ ،عسّ هلث٘ ٚضا ٤ظ ١ٜٓايسْٝا.
ايثايث :تعاٖس إػًِ يًعبازات ٚايفطا٥

.

ايطابع :تسبط إػًِ ٗ اٯٜات ايهٚ ،١ْٝٛبسٜع اـًل.
اـاَؼ :إزضاى إػًِ ذكٝك ٖٞٚ ١تساخٌ تًو اٯٜات َـع ايفـطا٥
ٚايعبازات ٚفَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإٔ نٌ فطز َٔ ٖص ٙاٯٜات ضٓ َٔ ١اهلل عع ٚجٌ.
ايثاْ :١ٝغب ٌٝيًفٛظ بايطٓٚ ١ايثٛا

ايعع ّٜٛ ِٝايكٝاَ ،١قاٍ تعاٍ ٗ

بـــسٜع ا٭ضض ٚآٜـــ ١ايثُـــاض ٚايًٝـــٌ ٚايٓٗـــاضشإُِوجيليييٍجرضىلنُيييٌجَِاي يجعثخجىلقضيييىًٍج
َُؤٍلنُىُاز(.)3
ايثايث :١فَٛ ٘ٝععٚ ١ظجط عٔ ايطبا ٚاؿطاّ َطًكاّ.
()1غٛضٜٛ ٠غف .64
(َ)2ػٓس أٓس .313/55
()3غٛض ٠ا٭ْعاّ .99
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ايطابع :١فٗٝا زع ٠ٛيًتٛنٌ عًـ ٢اهلل ٚضجـا ٤ايـطظم َٓـ٘ غـبراْ٘ ،قـاٍ

تعاٍش قُوْجعاغبٍِجرىيَّهُجػايضُهلجَاخضىامَّوُجرىَُْخضىامِّيُىُاز(.)1

 ٗٚذطَ ١ايطبا ؾاٖس عًَ ٢عاْ ٞايطٓ ٗ ١بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بًراظ أْٗا أعِ َٔ إٔ ٜٓركط باؿٝا ٠ايسْٝا فُٔ فًػف ١بعثت٘
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ تغؿ ٞآٜات ايطٓـ ١إػـًٌُ ٚايٓـاؽ ْٝعـاّ ٗ
اؿٝا ٠ايسْٝاٚ ،فٛظ إ ٌَٓ٪بايثٛا

ايعع ٗ ِٝاٯخط. ٠

 ٗٚتطى ايطبا أَٛض:
ا٭ :ٍٚتطى ايطبا ضؾاز ٚق٬ح.
ايثاْ :ٞػاضَ ٠ع اهلل عع ٚجٌ.
ايثايث :إْ٘ إزخاض يًرػٓات.
ايطابـــع :إْـــ٘ غـــعَ ٗ ٞطاتـــب اـًـــل اؿُٝـــس ٚغـــٓٔ ايطؾـــاز ،قـــاٍ

تعاٍش وارىْباعقلُاعثُجرىظوعىلغاعثُجِاُشجػلنذاجسابِّلاجرضىاربًعجواِاُشجؤضٍاًٗز(.)2
ٚايباقٝات ٖٓا ٖ ٞأفعاٍ اـري ايـ

ٜبكـ ٢أ طٖـا ْٚفعٗـاٚ ،تهـ ٕٛغـبباّ

يًثٓا ٤عً ٢قاذبٗا أٚإ ايفعٌ ٚبعسٚ ،ٙيٝؼ َٔ ذس ٭فطاز ٖصا ايثٓاَ ٤هاْاّ
ٚظَاْاّٚ ،قس ٜػتُط ذت ٢بعس ٚفا ٠قاذبٗاَٗٓٚ ،ا إجتٓا

ايطبا قطب ١إٍ اهلل

عع ٚجٌ.
 ٌٖٚبكاٖ ٤ص ٙا٭فعاٍ ب غبا
اؾٛا

شات ١ٝقا ١ُ٥فٗٝا.

 ،٫إِا بكاٖ٩ا ب فهٌ ٚضَٓ ١ـٔ اهلل عـع ٚجـٌ يتهـ ٕٛعًـ٢

ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايعٌُ ايكاحل نٝاٖٚ ٤س.٣
ايثاْ :ٞإْ٘ ٚغ ١ًٝؾص

ايٓاؽ يفعٌ ايكاؿات.

ايثايث :إْٗا باعث يًؿٛم ٗ فعٌ اـريات.

()1غٛض ٠ايعَط .38
()2غٛض ٠ايهٗف .46
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ايطابع :فٗٝا ْفطٖ ٠ا ٜه ٕٛغبباّ يًصّ ٚايصنط ايػ ٤ٞن نـٌ ايطبـا ٚإـاٍ
اؿطاّ.
 ٗٚايباقٝات ايكاؿات أقٛاٍ َٓٗا:
ا٭ :ٍٚإْٗا ايكًٛات اـُؼ.

ايثاْ :ٞق ٍٛغبرإ اهلل ٚاؿُس هلل  ٫ٚإي٘ إ ٫اهلل ٚاهلل أنرب(.)1
ايثايث :نٌ َا أضٜس ب٘ ٚج٘ اهلل  ،عٔ قتاز.٠
 ٫ٚتعــاضض بــٌ ٖــص ٙا٭قــٛاٍٚ ،نًــٗا َــٔ َكــازٜل اٯٜــ ١ايهطّــ،١

ٚبايٓػب ١يكٛي٘ تعاٍشواِاُشجؤضٍاًٗز( ،)2بًراظ آ  ١ٜايبرث فنٕ إػًِ ّتٓـع عـٔ
أنٌ ايطبا ٜٚ ٌَ ٜٚطج ٛأَٛضاّ:

ا٭ :ٍٚظٜـــاز ٠ايـــطظم ايهـــطَ ِٜـــٔ اهلل ،قـــاٍ تعـــاٍشواسِصْقُجسابِّي يلاجِاُيييشج

واؤضبقضًز(.)3
ايثاْ :ٞايف٬ح ٚايفٛظ ،يصا أختتُت اٯٜـ ١ايهطّـ ١بكٛيـ٘ تعـاٍ(يعًهِ
تفًر.)ٕٛ
ايثايث :ا٭جط ٚايثٛا

ايعع ٗ ِٝاٯخط ،٠قـاٍ تعـاٍشواٍايِجَُـليغجرىيَّيهاج

واساعُىىضهُجيضقضذجيضعصضجيضىصرز(.)4
ٚهتُع ٗ آ ١ٜايبرث ططفإ َتهازإ ُٖٚا:
ا٭ :ٍٚاـٛف َٔ َعك ١ٝاهلل ب نٌ ايطبا.
ايثاْ :ٞا٭ٌَ بايفٛظ بايف٬ح ٚايبكا.٤
يٝعٌُ نٌ َٔ اـٛف ٚا٭ٌَ عً ٢عكُ ١إػًِ َٔ أنـٌ ايطبـا ،قـاٍ

تعاٍ ٗ َسح إٌَٓ٪ش واَاشصُىُاجساعَاخضهُجوَاخضعيُىُاجػازضرباهُز(.)1
()1ايهؿاف .487/2
()2غٛض ٠ايهٗف .46
()3غٛض ٠ط٘ .131
()4غٛض ٠ا٭ذعا
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ٚتسٍ ذطَ ١ايطبا َطًكاّ عً ٢قاْ ٕٛابت ٗ ا٭ضضٜ ،تحًَ ٢كـازٜل
:ٖٞٚ
ا٭ :ٍٚإؾاع ١ضٚح اٱذػإ بٌ ايٓاؽ.

ايثاْْ :ٞبص ايعًِ ٚايكٗطٚ ،اٱعطاض عٔ أًٖ٘  ،قاٍ تعاٍشيضٗاجحضقْؼُذجباؼذاج
رىزِّمْشايجٍاغاجرىْقضىًِجرىظَّعىلَلنياز(.)2
ايثايث :ايتٓع ٙعٔ إغتغ ٍ٬ذاج ١ايغري ٚفطض ؾطٚط ضب ١ٜٛعً ٘ٝعٓس
إعاْت٘ أٚإ اؿاج ١بإاٍ ٚايكطض.
ايطابعٚ :جٛز أَ ١تتحٓب ايعًِ اٱقتكازٚ ،ٟإَ ٤٬ايؿطٚط اؾا٥طٗ ٠
ايعكٛز.

أحكبو انقرض

َ ٫ـع نـُإ
ايكطض عكس هط ٟفٝـ٘ إ عطـا ٤اذـس ايطـطفٌ يٰخـط َـا ّ

اعازت٘ َثً٘ ا ٚبكُٝت٘ ٜٚكاٍ يًصٜ ٟعط ٞإكطضٚ ،يًصّ ٟتًو إكرتض أٚ
إػتكطض ٚقس ٚضزت ْكٛم َػتفٝه ١عً ٢فهً٘ ٚاؿث عً ٫ ٘ٝغـُٝا
ٗ اقطاض إَٗٓ َٔ٪ا اـرب عٔ اٱَاّ جعفط ايكـازم عًٝـ٘ ايػـ ّ٬قـاٍ:
"قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ أقطض ََٓ٪اّ قطناّ ٜٓعط بـ٘
َٝػٛض ٙنإ َاي٘ ٗ ظناٚ ،٠نإ ٖ ٗ ٛق َٔ ٠٬إ٥٬ه ١ذت٪ٜ ٢ز.)3("ٜ٘

(َػ يٜ )1 ١هط ٙاٱقرتاض َـع عـسّ اؿاجـ ١ايٝـَ٘ٚ ،ـا زاَـت اؿاجـَ ١ـٔ
ا٭َٛض إؿههٚ ١هلا َطاتب فإ ايهطاٖ ١ؾسٚ ٠خفـ ١تتٓاغـب عهػـٝاّ َـع
تًو إطاتب ،فهًُا خفت اؿاج ١اؾتست ايهطاٖٚ ،١نًُا اؾتست ٚاؿت
اؿاج ١خفت ايهطاٖ ١اٍ إ تـع ٍٚبـٌ إ ا٭ذهـاّ اـُػـ ١تٓطبـل عًـ٢
ايكطض فكس ٜػترب اٱقرتاض ٚقس هب اشا نإ َكسَ ١يٛاجـب نُـا يـٛ
تٛقف عً ٘ٝذفغ ْفؼ ا ٚعطض ا ٚزفع فتٜٓٚ ،١ه ٕٛاٱقرتاض ذطاَاّ َع
()1غٛض ٠اٱغطا.57 ٤
()2غٛض ٠ا٭ْعاّ .67
()3ايبراض 139/100
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ععَ٘ عً ٢عسّ ايٛفا ،٤أ ٚجعً٘ أ ٚإ اٍ إكرتض َكسَٚ ١غبباّ يًرطاّ.
(َػ ي )2 ١إ قطاض إ َٔ َٔ٪إػتربات ا٭نٝس ٫ ٠غُٝا يص ٟاؿاجـَٚ ١ـا
٪ٜز ٟإ ٍ قها ٤ذاجت٘ ٚنؿف نطبت٘.
(َػ ي )3 ١ايكطض عكس وتاد إٍ إها

ٚقب ٍٛنك ٍٛإكطض أقطنتو َٚا

٪ٜزَ ٟعٓاٚ ٙقب ٍٛزاٍ عً ٢ايطنا باٱها

ٜٚكس إٔ ٜه ٕٛاٱها

إكرتض ٚايكب ٍٛفعًٝاّ َٔ إكطض ،نُا ي ٛقـاٍ أقطنـ

َٔ

أ يـف زٜٓـاض ٕـس٠

ؾٗط ،ٜٔفسفعٗا إي.٘ٝ
(َػ يٜ )4 ١كــس إ جــعا ٤ايعكــس بايًغــ ١ايعطبٝــٜٚ ١كــس بغريٖــا َــٔ ايًغــات
ٚايًٗحات ايساضجَ ،١ا ّٓع َٔ ذك ٍٛاؾٗايٚ ١ايغطضٚ ،ػط ٟف ٘ٝإعاطا٠
نُا ي ٛزفع إكطض ايعٌ اٍ إكرتض ٚقبهٗا َٔ قبً٘ بعٓٛإ ايكطض ٚإ
مل تتِ قٝغ ١اٱها

ٚايكب.)1(ٍٛ

(َػ يٜ )5 ١ؿرتط ٗ إكطض ٚإكرتض ايبًٛغ ٚايعكٌ ٚاٱختٝـاض ٚايككـس
٭ْٗا َٔ ايؿطا٥ط ايعاَ ١يًعكٛز.
(َػ يٜ ٫ )6 ١كس إقطاض ايسٳ  ٫ٚ ٜٔإٓفعَ ٫ٚ ،١ا ٜ ٫كس ًُه٘ نـاـُط
ٚاـٓعٜط.
(َػ يٜ )7 ١كس إ قطاض ايهًٜ ٫ٚ ٞعترب ن ْ٘ٛعٓٝاّ ؾدكٝاّ ،نُـا يـ ٛاتفـل
عً ٢إٔ ٜكطن٘ أ يف زٜٓـاض َـٔ غـري تعـ ٌٝيؿدكـٗا أٜ ٚكطنـ٘ ٚظْـَ ١ـٔ
اؿٓط َٔ ١غري إ وسزٖا ٭ٕ اٱقباض ٜ ٫ه ٕٛإ ٫بسفع عٌ ؾدك.ٞ
(َػ ي )8 ١يــ ٛنــإ ايكــطض َثً ٝـاّ نــاؿبٛ
اٚقاف٘ ٚبٝإ خكٛقٝات٘ اي

ٚايكُــاف ف٬بــس َــٔ نــبط

ؽت ًف َعٗا ايكُٝـٚ ١ايطغبـٚ ١اؿاجـَٚ ١ـا

ّٓع اؾٗايٚ ١ايغطض ٚيًع ّٚايهُإ ف.٘ٝ
(َػ ي )9 ١ي ٛنإ َاٍ ايكطن ٞقُٝٝـاّ نا٭ْعـاّ َـٔ ايغـِٓ ٚايبكـط ٚمٖٛـا
ف٬بس َٔ َعطف ١أٚقـاف٘ ٚقُٝتـ٘ أ َ ٚؿـاٖست٘ ٖـا ٜٓاغـب اؿاجـٚ ١ايطغبـ١
ٜٚطفع اؾٗايّٓٚ ١ع َٔ ايغطض ٚو ٍٛز ٕٚذك ٍٛاـكٚ ،١َٛنصا بايٓػب١
يًػٝاضات ٚنثري َٔ اٯ٫ت ايهٗطبا ١ٝ٥إٓعيَٚ ١ٝعطف ١بًس ايكٓع ٚغٓت٘.
( )1أْعط ضغايتٓا ايعًُ.120/3 ١ٝ
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(َػ ي ٫ )10 ١هٛظ ايرتزٜس ٚاٱٜٗاّ ٗ ايعٌ إكرتن٫ٚ ١بس إ ٜكع ايكطض
عًَ ٢عٌ غٛا ٤نإ نًٝاّ أ  ٚؾدكٝاّ ،فٜ ٬كس عكس ايكطض عًٚ ٢ظْ٘ َٔ
اؿٓط ١أ  ٚعً ٢ؾاَ ٠ث َٔ ّ٬غري َعطف ١جٓؼ اؿٓطٚ ،١أٚقاف ايؿاٚ ٠يـٛ
إْا ،ّ٫أ ٚعًَ ٢ا ١٥أ ٚأيف زٜٓاض.
(َػ ي٫ )11 ١بس إ ٜه ٕٛايكطض َعً ّٛايكـسض بايهٝـٌ ا ٚايـٛظٕ ا ٚايعـسز
عػب ذاي٘ ،فٜ ٬كس إ قطاض نُ َٔ ١ٝاؿٓط ١جعافاّ مل ٜعطف قسضٖا.
(َػ يٜ ٫ )12 ١عترب قٝاغات ٚأ ذحاّ ايٛظٕ ٚايهٚ ٌٝفل إتعاضف نايهًٛٝ
ٚايططٌ فٝحٛظ اٱنتفاَ ٤ا ٜهَ ٕٛعًَٛاّ عٓس ايططفٌ نايكدط ٠ايكغري ٠أٚ
ايه ٌٝبنْاَ ٤عٌ إ شا ؼكل َع٘ ايتعٚٚ ٌٝفا ٤ايس َٔ ٜٔغري غطض أ ٚنطض.
(َػ يّ ٫ )13 ١تًـو إكــرتض إـاٍ عكــ ٍٛايعكــس بـٌ ٜؿــرتط ٗ قــر١
ايكطض  ٚبٛت٘ ؾطعاّ قب

إك رتض يًُاٍ إكرتضْ ،عِ ٜ ٫تٛقـف ًُهـ٘

يًُاٍ عً ٢ايتكطف.
(َػ ي )14 ١ايكطض َٔ ايعكٛز اؾـا٥ع ٠أ ٟايـ

هـٛظ فػـدٗا ٚضجـ ٛنـٌ

عٛض إٍ َايه٘ٚ ،يهٔ  ٫هب عً ٢إكرتض إضجا شات ايعٌ فٝحٛظ ضز
َثًٗا ٭ٕ اؿل بت ٗ ايصَ ١يصا هـٛظ يًُكـطض فػـد٘ ٚايطجـ ٛبـايعٌ
إكرتنٚ ١إٕ ناْت َٛجٛزْ ،٠عِ يًُكطض عسّ اٱَٗاٍ َٚطايب ١إكرتض
با٭زاٚ ٤ايكهاٚ ٤ي ٛقبٌ ذً ٍٛا٭جـٌ أ َ ٚهـ ٞظَـٔ ٜـتُهٔ خ٬يـ٘ َـٔ
ا٭زا ٤إ ٫إ ٕ ٜؿرتط أجٌ ايكطض ٗ عكس ٫ظّ.
(َػ ي )15 ١ي ٛنإ إـاٍ إكـرتض َثًٝـ ّا ناؿٓطـٚ ١ايؿـعري ٚنـثري ٖـا تٓتحـ٘
إعاٌَ اؿسٜث ١بهٝفٚ ١ٝخكٛقٚ ١ٝاذـسٜ ٠ثبـت ٗ ش َـ ١إكـرتض َثـٌ َـا
إقرتض.
أ َا ي ٛنإ قُٝٝاّ نايؿاٚ ٠اؾٛاٖط فٝثبت ٗ شَت٘ قُٝت٘ ٌٖٚ ،إساض ٗ
قُٝت٘ عًٚ ٢قت اٱقرتاض أ  ٚق ١ُٝذاٍ ا٭زاٚ ٤ايكهـا ٤ا٭قـ ٣ٛاْـ٘ قُٝـ١
ٚقــت اٱقــرتاض ٱْتكايــ٘ إ ٍ ًَــو إكــرتض ذٗٓٝــا ٚ ،ا٭ذــٛط ايتكــاحل
ٚايرتانَ ٗ ٞكساض ايتفاٚت بٌ ايكُٝتٌ.
(َػ ي )16 ١هــٛظ ٗ ايكــطض إثًــ ٞأ ٕ ٜؿــرتط إكــطض عًــ ٢إكــرتض إٔ
٪ٜز َٔ ٜ٘غري جٓػًٜ٘ٚ ،عّ ايؿطط إ شا ناْا َتػا ٗ ٌٜٚايكَٚ ١ُٝا ّٓع َٔ
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ايطبا ٚايغطض ٚاؾٗايٚ ١ايهطض ،يعَُٛات قٛي٘ عً ٘ٝايػـ(ّ٬إ َٕٛٓ٪عٓـس

ؾطٚطِٗ) (ْ )1عِ هٛظ إٔ ٜهَ ٕٛا ؾطط عً ٘ٝأقٌ قٖ ١ُٝا إقرتض.
(َػ ي)17 ١

ي ٛنإ إاٍ إكرتض َثًٝاّ ناؿٓطٚ ١ايؿعري نإ ٚفاٚ ٙ٩أزاٙ٩

بن عطاَ ٤ا ّا ً٘ ٗ ايكفات َٔ جٓػ٘ ،غٛا ٤بكـ ٞعًـ ٢غـعط ٙايـص ٟنـإ
عًٚ ٘ٝقت اٱقرتاض أ ٚتطق ٢أ ٚتٓعٍٚ ،يًُكطض أ ٕ ٜطايـب إكـرتض بـ٘
ٚيٝؼ يًُكـرتض أ ٕ ّتٓـع ٚإ اضتفـع غـعطٜ ٙـ ّٛا٭زا ٤بايكٝـاؽ َـع ٜـّٛ
ا٭قرتاض.
(َػ ي )18 ١يٝؼ يًُكـطض اٱَتٓـا إشا أ عطـا ٙإكـرتض ايـسٳٚ ٜٔيـ ٛنـإ
ايػعط قس تٓعٍ بفاضم نبري ،فً ٛأقطن٘ ٚظْ َٔ ١اؿٓط ٗ ١ظَٔ نإ غعطٖا
أ يف زٜٓاضٚ ،يهٓ٘ ٗ ظَٔ ايٛفاٚ ٤ا٭زاَ ٤ا ١٥زٜٓاض قس ٭ْ٘ ٜ ٫ػترل إ٫
ٚظْ ١اؿٓط.١
(َػ يّ )19 ١هٔ إ ٕ ٪ٜز ٣ايكطض بايك ،١ُٝنُا ي ٛنإ ٚظْ ١ذٓط ١فٝعطٝـ٘
مثٓٗــا بؿــطط ضنــا ايطــطفٌ ٜٚهــ ٕٛا٭زا ٤بكُٝــٜ ١ــ ّٛايكهــاٚ ٤يــٝؼ ٜــّٛ
اٱقرتاض .
ٚيًُكطض إ ّتٓع عٔ اخص ق ١ُٝإثًـٜٚ ٞطايـب َثـٌ ايـص ٟاقطنـ٘
ناؿٓط ٗ ١إثاٍ اعٚ ٙ٬إ نإ ايصٜ ٟسفع٘ إكرتض َػاٜٚاّ يك ١ُٝاؿٓط١
 ّٜٛا٭زاٚ ،٤يًُكرتض إ ّتٓع عٔ ا٭ زا ٤بغري ايص ٟاقرتن٘.
(َػ ي )20 ١إ شا نإ إاٍ إكرتض قُٝٝـاّ فـإ شَـ ١إكـرتض تؿـتغٌ َكـساضٙ
ذػب ايٓكٛز ايطا٥حَ ١ـٔ غـري إٕ ٜػـتًعّ ايرتانـ ٞبنعطاٗ٥ـاّٚ ،هـٔ إٕ
٪ٜز ٟظٓؼ آخط َٔ غري ايٓكٛز َٚكساض قُٝت٘ أ ٜهـاّ ٚيهٓـ٘ ٜتٛقـف ذ٦ٓٝـص
عً ٢ايرتان.ٞ
(َػ ي )21 ١ي ٛؾو ٗ إاٍ إكرتض ٌٖ ٖ َٔ ٛإثً ٞأّ َٔ ايك ُٞٝفا٭ٍٚ
زفع إثٌ َع اٱَهإ ٭ْ٘ ا٭قٌ ٗ ايٛفاَٚ ٤ع ايتعصض تسفع قُٝت٘ ٱمكاض
ايٛفا ٤بٗا.
(َػ ي )22 ١يــ ٛناْــت ايعــٌ إكرتنــَٛ ١جــٛزٚ ٠اضاز إكــطض ازا ٤ايــسٜٔ
()1ايبراض .165/74
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باعطاٗ٥ا ٚاعازتٗا ًٜعّ إكرتض با٫عاز ٠٭ٕ ًَهٝت٘ هلا َتعيعي٪َٚ ١قتـ،١
ٚنصا ي ٛأضاز إكرتض ايٛفا ٤بنضجا ايعٌ شاتٗا إ ٫إٔ ٜه ٕٛقس ذسث فٗٝا
عٝب  ،فا٭ ٍٚذ٦ٓٝص ايتكاحل ٚايرتان.ٞ
(َػ ي )23 ١ي ٛؾطط عً ٢إكرتض أ زا ٤ايكطض ٚتػً ٗ ُ٘ٝبًس َعٌ قس
ٚيعّ ٚإ نإ غري بًس اٱقرتاض ٚبًس إكطض ٚإكـرتض ٚنـإ ٗ ًٓـ٘
َٚ ،١ْٚ٪ي ٛطًب٘ إكطض فُٝا بعس ٗ غري ايب ًـس إؿـرتط ًٜ ٫ـعّ إكـرتض
ا٭زاٚ ،٤نصا ي ٛأ زا ٙإكرتض ٗ غري ٙمل ًٜعّ عً ٢إكطض ايكب.ٍٛ
(َػ ي )24 ١ي ٛأ طًل ايكطض ٚمل ٜعٌ بًس ايتػًٜ ،ِٝه ٕٛبًس ايكطض ٖٛ
قٌ ايٛفا ٤إ ٫إ ٕ ٜسٍ زي ٌٝعً ٢اـ٬ف ،نُا ي ٛنإ ايكـطض أ ٓـا ٤غـفط
ايططفٌ خاضد بًسُٖاٚ ،ظـاٖط ا٭جـٌ عٓـس عٛزتُٗـا إٍ ايبًـسٚ ،ا٭ٍٚ
بايٓػب ١يًُكرتض ا٭زا ٤ذٝث ٜطًب ايغط ِٜ٭ْ٘ َٔ اٱذػإ ٗ ايكها ٤إ٫
أ ٕ ٜه ٕٛب٘ نطض عً ٢إكرتض.
(َػ ي )25 ١هٛظ إٔ ٜؿرتط إكرتض إعطـا ٤ايـطٖٔ أ ٚايهـأَ أ ٚايهفٝـٌ
عً ٢ايكطض ،نُا ػٛظ بعـ

ايؿـطٚط ا٭خـط ٣إشا ناْـت غـا٥غ ١ؾـطعاّ

ٚيٝؼ فٗٝا ْفـع يًُكـطض ٜـسخٌ ٗ ايطبـا احملـطّ أ ٜ ٚهـ ٕٛفٝـ٘ نـطض عًـ٢
إكرتض أ ٚغطض أ ٚجٗاي. ١
فً ٛقاٍ ي٘ أقطنو عً ٢إٔ تًتعّ بايفطا٥

قس.

(َػ ي )26 ١ي ٛإقرتض أ ٚضاقاّ ْكس َٔ ١ٜعًُ ١ايبًس ٚأغكطٗا ايػـًطإ قبـٌ
ا٭زا ٤فإ ايصَ ١تٓؿغٌ ببسهلا َٚثًٗا َٔ عًُ ١ايبًس اؾسٜسٚ ٠نـصا اؿـاٍ
بايٓػب ١يًكهٛى ٚإٗٛض ٚمٖٛا.
(َػ ي )27 ١يــ ٛأ ز ٣إــس ٕٜٛزٜٓــ٘ َــٔ إــاٍ غــري إدُــؼ أ ٚغــري إعنــ٢
فا٭ق ٣ٛبطا ٠٤شَت٘ َٔ ايس.ٜٔ
أ َا ي ٛنإ قها ٤ايس ٜٔنً٘ أ  ٚبعه٘ َٔ اؿـل ايؿـطع ٞفـ ٬هـٛظ يـ٘
 ِ ٪ٜٚإ ٫إٔ  ٜشٕ اؿانِ ايؿطع ٞأّ ٚهَ ٘ٝا ٜطا َٔ ٙإكًر ،١أَا ايسأ٥
فإ نإ ٜعًِ أ ٕ إاٍ َٔ اؿل ايؿطع ٞف ٬وـل يـ٘ ا٭خـص ٚايتكـطف إ٫
ب شٕ اؿانِ ٚإ نإ هٌٗ اؿاٍ ف ٬ؾ ٤ٞعً.٘ٝ
(َػ ي )28 ١ي ٛؾو ٗ أقٌ ايسٚ ٜٔمل ٜثبت عٓس ٙأْ٘ َـس ٕٜٛإٍ فـ ٕ٬أٚ
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اؾٗ ١ايف ١ْٝ٬ف ٬ؾ ٤ٞعً ٘ٝ٭قاي ١ايربا.٠٤
أ َا ي ٛعًِ بايس ٜٔـِ ؾـو ٖـٌ قـاّ بكهـاٚ ٘٥إضجاعـ٘ أّ ،٫
فٝحب ذ٦ٓٝص ايٛفا ٤٭قٌ اٱغتكرا

ٗ اؿايتٌ.

(َػ ي )29 ١ي ٛإ زع ٢زٜٓاّ عً ٢ؾدل ٚيهـٔ ٖـصا ايؿـدل قـاٍ إٕ إـاٍ
نإ ٖب ١فٝكسّ ق ٍٛإسعَ ٞع ّ ٘ٓٝإ َ ٫ع ايب ١ٓٝعً ٢اـ٬ف ،نُـا يـ ٛمل
تهٔ اهلبَٚ ١كساضٖا َتعاضف ١بُٗٓٝا.
(َػ ي )30 ١ي ٛإ زع ٢إس ٜٔايٛفاٚ ،٤يهٔ ايسا ٔ٥أْهط ٙفٝكسّ ق ٍٛايسأ٥
َع ّ ٘ٓٝإ َ ٫ع ايب ١ٓٝعً ٢ذك ٍٛايٛفاٚ ٤ايكها.٤

حبث أصىيل

ٜهف ٗ ٞايٓٗ ٞتطى إٓٗ ٞعٜٓ٘ ٫ٚ ،ػتًعّ إغترهاض ايٓٚ ،١ٝايـتًفغ
بٗا أ ٚجعًـٗا عٓٛاْـ ّا إضتهاظٜـ ّا َتحـسزاّ ،فٝكـسم ايـرتى ٚإ مل ٜهـٔ عـٔ
قكسٚ ،إٕ تطى ايطبا بػبب ٚجٛز إاْع  ٖٛٚإْعساّ إاٍ ايصٜ ٟه ٕٛأقّ٬
ضبٜٛاّ فٌٗ ٖ َٔ ٛايرتى.
اؾٛا

ْعِٜٚ ،رتتب ايثٛا

ٚايكطب ١ْٝ ٗ ١ايرتى ٚايعـعّ عًٝـ٘ ذتـ٢

ٚإٕ مل ٜهٔ عٓسَ ٙا ٍ ٜكس إٔ ٜه ٕٛضبٜٛاّ ،أ ٚ٭ٕ ايطبا بايٓػب ١ي٘ غايب١
بنْتفا ٤إٛن. ٛ
ٜ ٫ٚتك ّٛقكس ايكطب ١إ ٫بايٓطل بايؿـٗازتٌٚ ،فٝـ٘ بٝـإ إـا٥ع ايـصٟ
ٜتكف ب٘ إػًِ ب ٕ  ٜت ٘ٝايثٛا

ٗ با

تطى ايطبا َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚايععّ عً ٢تطى أنٌ ايطبا َع قًَ ١ا ٗ أيٝس.
ايثاْ :ٞإجتٓا

اٱقـرتاض بايفا٥ـس ٠ايطبٜٛـٜٚ ،١هـٖ ٕٛـصا اٱجتٓـا

بككس ايكطب ،١إْطباقاّ ٚقٗطاّ ،فٜٗ ٫ ٛتعاضض َع ق ٍٛايٓيب قُس قً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ(إِا ا٭عُاٍ بايٓٝات) (.)1

ايثايث :تطى ايؿٗاز ٠عً ٢ايعكس ايطب ٟٛأ ٚنتابت٘.

()1تفػري ايطاظ.287/2ٟ
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ايطابع :اٱَتٓا عـٔ أنـٌ ايطبـا َـع نثـط ٠إـاٍ ٚتعـسز طـطم ايهػـب
ٚايتحاضاتٚ ،ايهافط ٚإٕ تطى ايطبا ٚإَتٓع عٔ أنً٘ ف ٜ ٬ت ٘ٝايثٛا

ٚا٭جط

يفكس ؾطط اٱّإ ،قاٍ تعاٍش ؤُوىض للاجرىَّزلَِاجرِخضشاورجرىؼَّٗاىضتضجبِعىْهُذايجيضَاعجسابِغاجج
حلضاعساحُهٌُز(.)1
َٚا ٜصنط ٗ أذهاّ ا٭ٚاَط تتكف ب٘ أذهاّ ايٓٛاَٖ ٞـع َٛنـٛع١ٝ
ايفعٌ ٚعسَ٘.
ٜ ٌٖٚكته ٞايٓٗ ٞعٔ عكس ككـٛم نـايبٝع ٚايٓهـاح ايفػـاز ،فٝـ٘
ٚج:ٙٛ
ا٭ٜ :ٍٚرتتب ايفػاز عً ٢ايٓٗٚ ،ٞن ْ٘ َٔ تطتب إعً ٍٛعً ٢عًت٘.
ايثاْ :ٞايٜٓٗ ٫ ٞكته ٞايفػاز ،يعسّ إ٬ظَ ١بُٗٓٝا.
ايثايث :ايتفك ،ٌٝفنٕ ٚضز ايٓٗ ٞعٔ أَطٚ ،عكس بع ٘ٓٝفٗ ٛفاغسٚ ،إٕ
نإ يغري ٙف.٬
ايطابــع :تعــسز ايــسيٚ ،ٌٝإَهــإ اؾُــع بــٌ ا٭زيــ ،١فــنشا ٚضز زيٝــٌ
بايٓٗٚ ،ٞآخط باؾٛاظ ،فٝفٝس اؾُع بُٗٓٝا ايهطاٖ.١
اـاَؼ َٔ :ا٭َٛض إٓٗ ٞعٓٗا َا ٜهَ ٕٛطنباّ ٜٚ ،ت ٞايٓٗ ٞعً ٢مٛ
ايػايب ١اؾعٚ ١ٝ٥غكٛم ؾطط َٔ ايعكس فٝتعًل ايفػاز بإٓٗ ٞعَٓ٘٘ٓٚ ،
ايطبا إش ٜتعًل ايٓٗ ٞبايفا٥س ٠ايطب.١ٜٛ

أَا أقٌ ايس ٜٔفبام عً ٢ذاي٘ ،يكٛي٘ تعاٍشٖضجحضإْمُيُىرجرىشِّباعز.

فايطبا أَط عطن ٞبإبً ا٭قً.ٞ
يصا فُٔ إعحاظ اٯ ١ٜأْٗـا مل ؼـطّ أقـٌ ايكـطض ٚايـس ،ٜٔأ ٚقبهـ٘
ٚأنً٘ بعس قهاٚ ٘٥إغرتزاز.ٙ

()1غٛض ٠ايبكط.16٠
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َٚعٓ ٢ايٓٗ ٗ ٞايًغ ١إٓع ٚايهف ٖٛٚ ،خ٬ف ا٭َط(ْٳٗاٜ ٙٳٓٵٗـاْ ٙٳٗٵٝـاّ

فاْٵتٳٗٚ ٢تٓاٖ ٢نَفٻ) (.)1

 ٗ ٖٛٚاٱقط٬ح ايك ٍٛاٱْؿا ٞ٥ايصٜ ٟسٍ عً ٢طًب ايهف غٛا٤
عً ٢جٗ ١اٱغتع ٤٬أ ،٫ ٚعً ٢خ٬ف فٚ ،٘ٝنُا ىطد إـ َٛض باٱَتثـاٍ
بفعٌ إ َٛض ب٘ ،فنٕ إٓٗ ٞىطد برتى إٓٗ ٞعٓ٘.
ٜٚفٝس ايٓٗ ٞايفٛضٚ ١ٜايتهـطاض  ،أَـا ا٭َـط فُدتًـف فٝـ٘ ٖٚـ ٛذػـب
ايسيٚ ،ٌٝا٭قٌ فٝـ٘ ايتهـطاض إَ ٫ـع ايـسي ٌٝاــام بـ٘ ،نُـا ٗ بٝـت اهلل

اؿطاّ فإ ٚجٛب٘ َطٚ ٠اذس ،٠قاٍ تعاٍش واىليَّيهلجػايضيًجرىنويعطِجعليشُّجرىْباُيجلجٍايِج
رعخضـضععاجإِىضُهلجعابًُِٗز(.)2
ٚايٓل ٚاٱْا عً ٢نفاٜـ ١ذـخ بٝـت اهلل اؿـطاّ َـطٚ ٠اذـسَٚ ،٠ـا
عساٖا ٜهَ ٕٛػترباّ إ ٫إٔ  ٜت ٞايٛجـٛ

عًـ ٢مـ ٛعطنـ ٞنُـا ٗ ذـاٍ

ايٓصض ٚاي. ٌُٝ
ٚعٔ أب ٞأَاَ(١خطب بٓا ضغ ٍٛايًٓ٘ قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ ٚقـاٍ :إٕ
ايًٓ٘ نتب عًٝهِ اؿخ فكاّ ضجٌ َٔ ب

أغس ٜكـاٍ يـ٘ عهاؾـ ١بـٔ قػـٔ

فكاٍ  :أٗ نٌ عاّ ٜا ضغ ٍٛايًٓ٘ ،ف عطض عٓـ٘ ذتـ ٢عـاز َـطتٌ أ ٬ ٚـاّ،
فكــاٍ عًٝــ٘ ايػــٚ:ّ٬وــو َٚــا َٓ٪ٜــو إٔ أقــْ ٍٛعــِٚ ،ايًٓــ٘ يــ ٛقًــت ْعــِ
يٛجبتٚ ،ي ٛأٚجبت َا إغتطعتِ ٚي ٛتطنتِ يهفـطن فـاتطنَ ْٞٛـا تـطنتهِ
فنِا ًٖو َٔ نإ قبًهِ بهثط ٠غ٪اهلِ ٚإخت٬فِٗ عً ٢أْبٝا ِٗ٥فنشا أَطتهِ
بؿ ،٤ٞف تٛا َٓ٘ َا إغتطعتِ ،فنشا ْٗٝتهِ عٔ ؾ ٤ٞفاجتٓب.)3(ٙٛ
 ٗٚاؿسٜث َػا:ٌ٥

( )1يػإ ايعط .344/5
()2غٛض ٠آٍ عُطإ.97
( )3ايهؿف ٚايبٝإ يًثعًيب .168/5
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ا :ٍٚ٫إٕ خطب ضغ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ بٝـإ يًكـطإٓ
ٚتصنري با٭ذهاّ ايؿطع.١ٝ
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚجٖٛاّ:

ايثاْ :١ٝوتٌُ خطا

ا٭ :ٍٚايتٛج٘ يًُداطبٌ َٔ ايكراب.١
ايثاْ :ٞإضاز ٠إػًٌُ ٚإػًُات أٜاّ ايتٓع.ٌٜ
ايثايث :إضاز ٠إػًٌُ ٚإػًُات إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ٚايكرٝس ٖ ٛايثايـث ،٭قـاي ١ايعُـ ّٛبايػـٓ ١ايٓبٜٛـٚ ،١٭ْٗـا تفػـري
ٯٜــات ايكــطإٓ ٚاي ـ

تتكــف غكٛقــٖٚ ،١ٝــْ ٞػــدٗا ٭ذهــاّ ايؿــطا٥ع

ايػابك ٚ ،١يٝؼ هلا ْاغذ إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايثايث :١بٝإ فهٌ اهلل عً ٢إػًٌُ بإٓرب ايٓب.ٟٛ
ايطابع :١تعاٖس ٚتٛاضث إػًٌُ ـطب ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ.
اـاَػــ :١عــسّ إعــطاض ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ عــٔ
ا٭غ ١ً٦اي

تتٛج٘ ي٘  ٖٛٚعً ٢إٓربٚ ،ف ٘ٝآ ٗ ١ٜتٝ ٛل ايكراب ١يًرسٜث،

ٚذهٛضِٖ ي٘ٚ ،ؾاٖس عً ٢تٛانع ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ

 َٔ ٖٛٚعَُٛات قٛي٘ تعاٍش واإَِّّلاجىضؼايًجُِيُقٍجػاظلٌٍُز (.)1

ايػازغ :١قعٛز ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٓرب إبتسا٤ٶ َٔ
غــري إٔ ٜطًــب َٓــ٘ ايكــراب ١إضتكــا ٤إٓــرب ٚبٝاْــ٘ يًٛاجبــات ٚايٓــٛاٖ،ٞ
ٚغكٛم اؿسٜث أعَٚ ٙ٬ا ٜتعًل َٛن ٛا٭َط ٚايَٓٗ ٞػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚقٝاّ بعـ

إػـًٌُ بػـ٪اٍ ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘

ٚغًِ ٜ ٖٛٚتهًِ عً ٢إٓرب َٔ ،غري إٔ وتخ عً ٘ٝايكراب.١
 ٗٚضٚا( ١ٜإٔ ايػا ٌ٥إعطاب.)2()ٞ

()1غٛض.4 ٕ ٠
()2اْعط ايسض إٓثٛض. 495/3
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ايثاْ :١ٝتهطاض ايػا ٌ٥ايػ٪اٍ ٖا ٜسٍ عًَٛ ٢نٛعٚ ١ٝأُٖ ١ٝن ّ٬ايٓيب
عٓس إػًٌُٚ ،ضناِٖ بايتكٝس َا َ ٜط ب٘.
ايثايث :١بٝإ ايٓيب يكاْ ٕٛابت ٖٛٚ ،إٔ ن َ٘٬تؿطٜع.
ايطابع :١إفازَ ٠ػ ي ١أقٛي ٖٞٚ ١ٝز٫ي ١ا٭َط عً ٢ايٛج ، ٛإش إختًف
ا٭قٛي ٗ ٕٛٝا٭َط عً ٢أقٛاٍ:
ا٭ :ٍٚإضاز ٠ايٛجٛ
ايثاْ :ٞا٭قٌ ٖـ ٛايٓـس

إَ ٫ع ايكط ١ٜٓعً ٢اٱغتربا .
ٚاٱغـتربا

إَ ٫ـع ايـسيٚ ٌٝايكطٜٓـ ١عًـ٢

ايٛج. ٛ
ايثايــث :إعٓــ ٢اؾــاَع يًٛجــٛ

ٚايٓــس  ،إَ ٫ــع ٚجــٛز ايــطاجس

٭ذسُٖاٚ ،إؿٗٛض ٚإدتاض ٖ ٛا٭ٚ ،ٍٚجا ٤قـ ٍٛايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل
 ٬عًٝـ٘ ،إ ٫إٔ ٜكـاٍ إِـا
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ(ٚاهلل يـ  ٛقًـت ْعـِ يٛجبـت) زيـّ ٝ
يٛجٛز قطٜٓـ ١عًـ ٢ايٛجـٛ

ٖٚـ ٞقٛيـ٘ قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ(نتب

عًٝهِ اؿخ) ٱفاز ٠ايفطض ٚايٛج. ٛ

 ٗٚقٛي٘شملخضعباجرىيَّهلجػايضُنٌُز (ٚ ، )1ضز ٗ ذسٜث أْؼ بٔ ايٓهط قاٍ (نٹتا ٴ

ايًٓ٘ ايككامٴ أَ ٟفَطٵضٴ ايًٓ٘ عً ٢يػإٔ ْب ٘ٝقً ٢ايًٓ٘ عًٚ ٘ٝغًِ) (.)2
ٚإؿٗٛض ٚإدتاض ٖ ٛا٭ ٖٛٚ ،ٍٚايصٜ ٟـسٍ عًٝـ٘ اؿـسٜث ايؿـطٜف
أع.ٙ٬
اـاَػـ :١تٓبٝـ٘ ايـٓيب قُـس قــً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ يًػـا ٌ٥بعــسّ
اٱؿاح يٝهٖ ٕٛصا ايتٓب ٘ٝعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتفك٘ إػًٌُ ٗ أَٛض ايس.ٜٔ
ايثاَْ :ٞعطف ١إػًٌُ أذهاّ ايهتا

()1غٛض ٠ايٓػا.24٤
()2يػإ ايعط .700/1

ٚايػٓ.١
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ايثايث :ؼصٜط إػًٌُ َٔ ايتؿسٜس عً ٢ايٓفؼ ٗ ايٛاجبات ٚتهطاضٖا
ٚعٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ:أٚي٦و بٓ ٛإغطا ٌٝ٥ؾسزٚا عً٢

أْفػِٗ فؿسز اهلل عً.)1()ِٗٝ

ايطابع :اٱجعا ٤بإترس ٚا٭قٌ إَ ٫ع ايسي ٌٝعً ٢اـ٬ف.
ايػازغٜ ٌٖ :١ـسٍ عـسّ اٱغـتطاع ١ايٓـٛع ٞعًـ ٢غـكٛط ايٛجـ، ٛ
اؾٛا

 ،٫٭ٕ اؿسٜث ٜتعًل ب َط إناٗ يٝؼ ٚاجباّ ،إش ىتل ايٛجٛ

بإط ٠ايٛاذس.٠
ايػابعٜ :١تحً ٢ايبسٜع ٚفكٌ اـطا

ٚجٛاَع ايهًِ ٗ بهع نًُات

يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ،بايرتتٝب َٔ جٗات:
ا٭ :ٍٚتطتب ايٛجٛ

عً ٢ق ٍٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

ايثاْ :ٞعسّ إغتطاع ١إهًف َٔ إػًٌُ اؿخ غٜٓٛاّ.
ايثايث :اٱعحاظ ٗ ز٫ي ١اؿسٜث عً ٢إتػا اٱغٚ ّ٬نثـط ٠إػـًٌُ
ٚبعس زٜاضِٖ ٚأَكاضِٖٚ ،نثطٚ ٠ظا٥فِٗ اـاقٚ ١ايعاَٖ ،١ـا ٜتعـصض َعـ٘
ذهٛض نٌ فطز َِٓٗ يًرخ نٌ عاّ.
ايطابع :عسّ إَتثاٍ أَط ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ نفـط ٚإٕ
نإ ٗ ايفطز إتهطض ،ايص ٟغبل إتٝاْ٘.
اـاَؼ :ايترصٜط َٔ غ٪اٍ َا ف ٘ٝتؿسٜس عً ٢ايفطز ٚاؾُاع.١
ايػازؽ :ايتصنري بككل ا٭َـِ ا٭خـطٚ ،٣تؿـسٜسِٖ عًـ ٢أْفػـِٗ
بهثط ٠غ٪اهلِ نُا ٜعٗط ٗ قك ١ايبكط ٠ذُٓٝا أَط َٛغـ ٢عًٝـ٘ ايػـ ّ٬بـ

إغطا ٌٝ٥بصعٗا ب َط َٔ اهلل عع ٚجٌ ،نُا ٚضز ٗ ايتٓع ٌٜشإُِوجرىيَّهاجَاإٍُْشُمٌُج
ؤضُجحضزْباغُىرجباقضشاةًجقضعىُىرجؤضحضخَّخلزُّضعجهُضُوًرز (.)2
ايػابع :ت نٝس ايٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ عًـَٛ ٢نـٛع١ٝ
اٱغتطاع ٗ ١ايٛاجبات  ٖٛٚايكٝس ايص ٟتسٍ عً ٘ٝآ ١ٜاؿخ إتكسَ.١
()1فُع ايبٝإ .363/3
()2غٛض ٠ايبكط.67٠
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ايثــأََ:ع فــ ٤ٞذــسٜث ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٗ
ا٭ٚاَط فاْ٘ شنط ايٓٗٚ ،ٞيع ّٚاٱَتٓا عُا ْٗ ٢عٓ٘ ايٓيب قُـس قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً ٢م ٛاٱطـ٬م َـٔ غـري تكٝٝـس باٱغـتطاع ١يبٝـإ قـإْٛ
َطنب َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإفاز ٠ايٓٗ ٞاؿطَ.١
ايثاْ :ٞز٫ي ١ايٓٗ ٞعً ٢ايفٛض.١ٜ
ايثايث :يع ّٚتهطاض اٱجتٓا ٚ،عسّ نفا ١ٜإط ٠ايٛاذس.٠
ٚذُٓٝا ٜك ٍٛايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ بًـع ّٚإجتٓـا
إػًٌُ ٕا ٜٗٓاِٖ عٓ٘ ،فُٔ با

ا٭ٚي ١ٜٛايكطع ١ٝإجتٓا

َا ْٗ ٢اهلل عٓ٘،

ٜٚتركل ٗ أَط ايطبا ْٗ ٞاهلل عع ٚجٌ عٓ٘ بكٛي٘ تعاٍ ٗ آ ١ٜايبرثشٖضجحضإْمُيُىرج
رىشِّبايعج ز  ْٞٗٚايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ عٓـٖ٘ٚ ،ـصا ايٓٗـ٪َ ٞبـس
َٚتحسز َٚتهطض فًٝؼ َٔ ظَإ ٜػتباح ف ٘ٝايطبا.

األغنيبء وحريخ انرثب

يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ ايٓاؽ عًَ ٢طاتب ٗ ايطظم ٚايهػب ٚايغٓ،٢
 ٜ َٔ َِٗٓٚت ٘ٝإاٍ إض ّا ٜٚهـ ٕٛبصاتـ٘ ْاَٝـ ّا ظانٝـاّ ،نُـا يـ ٛنـإ عكـاضات
ٚجٛاٖط ٚعطٚض تطتفع قُٝتٗا بصاتٗا َع تكازّ ا٭ٜاّ.
 َٔٚخكا٥ل اٱْػإ ايػعٚ ٞايهػب ٚقس ْس

اهلل عع ٚجٌ يًعٌُ

ٚطًب ايطظم ،قاٍ تعاٍش واآِاشُوُاجَاؼْشِبُىُاجيلٍجرْضسعِجَابخضغُىُاجٍلِج
يضؼْوِجرىيَّهلز( ، )1أٜ ٟػافط ٕٚيًتحـاضٚ ٠طًـب ا٭ضبـاحٖٚ ،ـ ٛإـط ٟٚعـٔ إبـٔ
عباؽ،
يٝتكف فطٜل َٔ ايتحاض إػًٌُ ب َٛض شات ذػٔ شاتَٗٓ ٞا:
ا٭ :ٍٚإِْٗ زعا ٠إٍ اهلل.
ايثاْ :ٞنٌ تاجط ضغ ٍٛيٲغ.ّ٬
()1غٛض ٠إعٌَ .20
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ايثايثٜ :ت ٍٛايتحاض إػًُْ ٕٛؿط آٜات ٚأذهاّ ايكطإٓ.

 َٔٚاٱعحاظ ٗ خًل اٱْػإ ٚعَُٛات قٛي٘ تعاٍشعانُشَِهٌِجآَاعحلناعجيلٍج

رِيضعقلجوايلٍجؤضّْ ُغلهٌِز( ، )1إٔ ايٓاؽ بعطض ٚاذس ٗ ايهـطٚضات ايؿدكـ،١ٝ
ٚاؿاجات اي ١َٝٛٝيٮفطاز ٚاؾُاعات ،إش ٜؿرتى ايٓاؽ ٗ اؿاج ١إٍ إ نٌ
ٚإًبؼ ٚاٱنتفا ٤بكـسض َعـٌ َٓٗـا ّ ٫هـٔ ػـاٚظ ،ٙنُـا ٗ عـسز ٚجبـات
ايطعاّ َٚكساضٖاٚ ،عسّ إَهإ يبؼ اٱْػـإ أنثـط َـٔ بسيـ ٗ ١إٓ ٚظَـإ
ٚاذسٚ ،عحع ٙعٔ تٓا ٍٚنُٝات ظا٥س َٔ ٠ايطعاّ ٚٚجبات٘.
ٚتًو آ ١ٜػًت ٚانر ٗ ١عامل ايطب ٗ ٖص ٙا٭ظَٓ ،١يته ٕٛا٭عاث
ايطب ٗ ١ٝبسٕ اٱْػإ ٚا٭نطاض اي

ت تَ ٞـٔ اٱنثـاض َـٔ ايطعـاّ ٚتعـسز

أْٛاع٘ آَٛٚ ١ٜععٚ َٔ ١ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايتػــا ٟٚبــٌ ايٓــاؽ ٗ اؿاجــات ايهــطٚض ٫ٚ ،١ٜعــربَ ٠ــٔ
ايفٛاضم ايكً ٗ ١ًٝاؿاجٚ ١عٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ(إعس٠

بٝت ايسا.)2( )٤

ايثاْ :ٞزع ٠ٛايٓـاؽ يًتعفـف ٚعـسّ ايًـٗث ٚضا ٤ظٜٓـ ١ايـسْٝاْٚ ،ـع

ا٭َٛاٍ ،قاٍ تعاٍش واساعَاتُجسابِّلاجِاُشجٍلَوعجَاضَاؼُىُاز(.)3
ايثايث :بعث ا٭غٓٝا ٤ٱعاْ ١ايفكطا.٤

ايطابعٚ :قا ١ٜايٓاؽ َٔ اـٛف َٔ ايفكط ٗ قازّ ا٭ٜاّ.

قبنىٌ انرثب واألير ثبملؼروف

اؿُس هلل ايص ٟجعٌ ا٭َط بإعطٚف َٓٗخ ا٭ْبٝاٚ ،٤ايػ٬ح إكاذب
٭ٌٖ اٱّإ ،فُا إٔ ٜٓطل اٱْػإ بايؿٗازتٌ ذتـ٬ٜ ٢ظَـ٘ ا٭َـط ٚايٓٗـٞ
ا٭َط َا ف ٘ٝايك٬حٚ ،ايٓٗ ٞعٔ ايفػاز َٚكسَات٘.
()1غٛض ٠فكًت .53
()2فُع ايبٝإ.219/3
()3غٛض ٠ايعخطف .32
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ٚيٝؼ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهـط أَـط ٜٔجـاٖع ،ٜٔفـ ٬بـس َـٔ
بٝاُْٗــا ٚػًــَ ٞعاُْٗٝــا ،فحــا ٤ايكــطإٓ بٗــا ناًَــ ١تاَــ ١غــري ْاقكــَٚ ،١ــٔ

َكازٜكُٗا ،قٛي٘ تعاٍش واؤضعاوَّجرىيَّهُجرىْباُغاجواعاشوًاجرىشِّباعز(.)1

ٚف ٘ٝؾاٖس ب ٕ نٌ ايهتب ايػُاٚ ١ٜٚا٭ْبٝا ٤جاٚ٤ا بايٓٗ ٞعٔ ايطبـا،
ٚايعجط عٔ أنً٘ إش جا٤ت اٯ ١ٜبكٝغ ١اٱط٬م ،ب ططافٗا ا٭ضبع:١
ا٭ :ٍٚذً ١ٝايبٝع.
ايثاْ :ٞعكٛز ايبٝع.
ايثايث :ذطَ ١ايطبا.
ايطابع :ق ٝايطبا عاَ.١
ٚجا٤ت اٯ ١ٜأع ٙ٬بكٝغ ١اؾًُ ١ايفعً ١ٝاي

تفٝس اٱغتساَٚ ١ايتحسز

يته ٕٛذح ٗ ١طط ٚايترطٜف عًـ ٢ايهتـب ا٭خـطٚ، ٣زيـ ّ٬ٝعًـ ٢ذاجـ١
ايٓاؽ ٭َٛض:
ا٭ :ٍٚبعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثاْْ :ٞع ٍٚايكطإٓ.

ايثايث :غ ١َ٬آٜات ايكطإٓ َـٔ ايترطٜـف أ ٚايتبـس ،ٌٜقـاٍ تعـاٍشإَِّّيعج

ّضغُِجّضضوىْناعجرىزِّمْشاجواإَِّّعجىضهُجحلعيظىُز(.)2
ايطابع :إغتُطاض أزا ٤ايفطا٥

ٚايعبازات.

اـاَؼٚ :جٛز أَ ١ت َط بإعطٚف  ٚتٓٗ ٢عٔ إٓهطٚ ،ػتٓب ايطبا أنّ٬
ٚت ن.ّ٬ٝ
فتعٗط اؿاج ١عٓس إػـًِ إٍ ضأؽ إـاٍ ٗ ،نػـب٘ ٚعكـٛز ٙايتحاضٜـ١
ٚيهٓــ٘ ٜعــطض عٓــ٘ إشا ضآَٓ ٙركــطاّ بايطبــا ٚايفا٥ــس ٠ايطبٜٛــ ١ؿطَتــ٘ٚ ،٭ٕ
اؿ ٜ ٫ ٍ٬ت ٞبٛاغط ١اؿطاّ.
()1غٛض ٠ايبكط.275 ٠
()2غٛض ٠اؿحط .9
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 َٔٚاٱعحاظ ٗ اٯ ١ٜأع َٔ ٙ٬غـٛض ٠ايبكـط ٠أْٗـا مل تكٌ(ٚأذـٌ اهلل
ايبٝع  ٢ْٗٚعٔ ايطبا)٭ٕ ايٓٗ ٞأعِ َٔ اؿطَٚ ،١بُٗٓٝا عُـٚ ّٛخكـٛم
َطًل.
فايٓٗ ٗ ٞعًِ ا٭قٜ ٍٛؿٌُ ايهطاٖٚ ١إٓع َٔ ايفعٌ َع جٛاظ ٙعً٢
نطاٖــٚ ١إٕ نــإ ا٭قــٌ ٗ ايٓٗــٖ ٞــ ٛاؿطَــ ١إَ ٫ــع ايكطٜٓــ ١ايكــاضف ١إٍ
ايهطاٖ ١عً ٢إؿٗٛض ٚإدتاض ٚ ،يهٔ يفغ اؿ طَ ١زاٍ عًـ ٢إٓـع ايكطعـٞ
بكبغ ١ايؿط .
ٚتتحً ٢إ٬ظَ ١بٌ ايٓٗٚ ٞاؿطَ ١باؾُع بٌ اٯٜـ ١أعـَ ٙ٬ـٔ غـٛض٠

ايبكطٚ ٠قٛي٘ تعاٍش واؤضِزلهلٌجرىشِّباعجواقضذجُّهُىرجػانهُز(.)1

ٚإشا فعٌ اهلل ؾ٦ٝاّ فنْ٘ ٜتكف باٱتكإ ٚايهُاٍَ ٖٛٚ ،ـٔ ذهُـ ١اهلل

ٚعع ِٝقسضت٘ ،قاٍ تعاٍش واىليَّهلجصُنُىدُجرىغوَاىارثلجوارْضسعِجوامضعُاجرىيَّهُجػايلًَُعجعانلًَُعز(.)2

ٚي ٛؾا ٤اهلل عع ٚجٌ ٕٓع ايٓاؽ عٔ ايطباٚ ،ٱبتً ٢ايص ٜ ٟنٌ ايطبا َا
هعً٘ ٜهف عٓ٘ ٗ اؿاٍ ٜٚه ٕٛعرب ٠يغريٚ ،ٙيهٔ اهلل عع ٚجٌ جعٌ ايسْٝا
زاض إَترإ ٚإختباض .
ٚأضاز يًُ ٌَٓ٪ا٭جط ٚايثٛا

َٔ ٚجَٗٓ ٙٛا:

ا٭ :ٍٚايتكسٜل بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثــاْ :ٞايتكٝــس بـــ ذهاّ اؿــٚ ٍ٬اؿــطاّ ايـ

جــا٤ت جًٝــ ٗ ١ايكــطإٓ

ٚايػٓ.١
ايثايث :ت ٠ٚ٬آٜات ايكطإٓٚ ،ايتسبط َا فٗٝا َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ.ٞ
ايطابع :ايكٝاّ با٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط بٌ ايٓاؽ.
 ٗٚاٯ ١ٜأعٚ ٙ٬ضز عٔ إبٔ عباؽ إٔ إطاز َٔ اؾٓٛز (إ٥٬هٚ ١اؾٔ

ٚاٱْؼ ٚايؿٝاطٌ)(.)3
()1غٛض ٠ايٓػا.161 ٤
()2غٛض ٠ايفتس .4

( )3ايثعًيب /ايهؿف ٚايبٝإ.29/1
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أ ٟإٔ اهلل عــع ٚجــٌ قــازض عًــ ٢إٔ ّــس إػــًٌُ بإــسز ايػــُاٟٚ
ٚا٭ضنَٚ ،ٞا هعًِٗ ٜك ُٕٛٝذهِ ايؿطٜع ٗ ١ا٭ضضٜٚ ،ـسع ٕٛايٓـاؽ
ْٝعاّ ٱجتٓا

ايطبا غٛا ٗ ٤إعاَ٬ت ايؿدك ١ٝأ ٚإكطفٚ ١ٝإ٪غػات،١ٝ

ٚيهٓ٘ غبراْ٘ جعٌ ايسْٝا تتكف ب َٛض:
ا٭ :ٍٚإْٗا َعضع ١يٰخط.،٠
ايثاْ :ٞايسْٝا قٌ ؾ

إػًٌُ اؿػٓات.

ايثايث :إْٗا َٓاغب ١يٲنتٓاظ َٔ فعٌ اـريات.
ٚنٌ أَط َٓٗا ضٓ ١بايٓاؽ عاَٚ ١بإػًٌُ خاقـٚ ،١اهلل ٖـ ٛايغـ
عٔ ايٓاؽ عاَٚ ١يٝؼ قتاجاّ يٮَط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط ٚيهٓ٘ ضذِ
ايٓاؽ ْٝعاّ ،بنخطاد إػًٌُ يٝكَٛٛا بٛظٝف ١ا٭َط بإعطٚف ٚايكـ٬ح،
ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.
ٚفٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚيــٝؼ َــٔ ذكــط ٕكــازٜل ٖــص ٙايٛظٝفــ ١ايطفٝعــ ١اي ـ

إْفــطز

إػًُ ٕٛبتعاٖسٖا بعس إٔ ؼًُتٗا ا٭َِ ايػابك ِ ، ١ؽًفت عٔ اٱغتُطاض
بٗا.
ايثاَْٛ :١ٝن ٛايطبا َٔ ايؿٛاٖس اؾًٖ ٗ ١ٝصا ايبا .
ايثايث :١ىتل إػًُ ٕٛبت ٠ٚ٬اٯٜات اي

تسٍ عً ٢ذطَ ١ايطبا ٖٚـٞ

َتعسز ،٠قاٍ تعاٍش َُغاشِّيُىُاجرىْنضيلٌاجػاِجٍاىارػليؼلج هلجواّضغُيىرجعاظايعجٍلَويعجرُمِّيشُورجبِيهلجز(،)1

يته ٕٛبعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚآٜات ايكطإٓ ضٓ ١ب ٌٖ
ٚتصنرياّ َا ْػ َٔ ٙٛا٭ذهاَّٗٓٚ ،ا ذطَ ١ايطبا.

ايهتا

ايطابع :١نٌ آَ ١ٜسضغ ٗ ١ايك٬ح ٚ ،بعث ايٓفط َٔ ٠ايفػازٚ ،أغبا
إٓهط.

()1غٛض ٠إا٥س.13 ٠
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اـاَػــــٖ :١ــــص ٙاٯٜــــات َــــسز يًُػــــًٌُ يبًــــٛغِٗ ٚبكــــاٗ ِٗ٥

َٓاظٍشِاُشاجؤٍُوتخجؤُِشِصاججىلينوعطِز(.)1

َ َٔ ٖٞٚكـازٜل خـطٚد إػـًٌُ ٖـصا إش أْٗـِ خطجـٛا بـايٓٗ ٞعـٔ
ايطباٚ ،تًو َػٚ٪ي ١ٝعكا٥سٚ ١ٜأخ٬قٚ ١ٝإقتكازْ ١ٜاٍ إػًُ ٕٛفٗٝا َطتبـ١
إَاَ ١ايٓاؽ ٗ ا٭غٛام ٚإق٬ذٗاٚ ،زض ٤أغبا

ايعًِ ٚايكٗط فٗٝا.

ٜ ٫ٚعًِ أذس َاشا وسث يًُػتهعفٌ ي ٛنإ ايطبا َباذاّ بٌ ايٓاؽ،
تتهُٔ ايصٍ ٚاٱغترٛاش عً٢

إش ٜتُازَ ٣ع٘ ا٭غٓٝا ٤بفطض ايؿطٚط اي

اؾٗس َطًكاّٜٚ ،كبس ايػًطإ ٚايسٚي ١هلِ ٜٚ ،ه ٕٛإكـرتض عٓـس عحـعٙ
عٔ ايٛفا ٤بايفٛا٥س ايطبًٖٛ ١ٜٛناّ ٗ عًُ٘ ٚنػب٘ يًُايو ٜٚه ٕٛإكرتنٕٛ

خ ّ٫ٛي٘(. )2

ف خطد اهلل إػًٌُ يًٓاؽ يٝهْٛٛا عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإِْٗ َطآ ٠يًك٬ح ٚغاز ٠ايطؾاز.
ايثاْ :ٞإػًُ ٕٛأ ١ُ٥ايتٓع ٙعٔ ايطبا.
ايثايــث :نــٌ َػــًِ َٚػــًُ ١ذــط

عًــ ٢ايطبــا ٚأًٖــ٘ ايــصٜ ٜٔطٜــسٕٚ

إنطٗاز ايٓاؽ ب َٛاهلَِ ،ع إٔ تًو ا٭َٛاٍ تتكف ب َٛض:
ا٭ :ٍٚإْٗا ْعُ َٔ ١اهلل عع ٚجٌ.
ايثاْ :ٞإاٍ أَٔ ٚعع ٚططز يؿبس ايفكط ٚأنطاض.ٙ

ايثايث :إاٍ َـاز ٠يٲختبـاض ٚاٱبـت ،٤٬قـاٍ تعـاٍشؤضََّّايعجؤضٍيىارىُنٌُجواؤضوٖضدُمُيٌج

يلخْناتفز(.)3

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
( )2اـ :ٍٛاـسّ ٚاؿؿِ ٚا٭تبا ٚايعبٝس( َ٘ٓٚذسٜث أَبٖ ٞطٜط ٠إٔشا بً بٳٓٴ ٛايعام
 ٬ـــٌ نـــإ عٹبٳـــاز اهلل خٳـــٛٳ ّ٫أَ ٟخٳـــسٳَاّ ٚعبٝـــساّ ٜعـــ
ٜٚػتعبس()ِْٗٚيػإ ايعط
()3غٛض ٠ا٭ْفاٍ .28

.)224/11

أَْٗـــِ ٜػـــتدسَِْٗٛ
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يكس تفهٌ اهلل عع ٚجٌ ٚبعث ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
٭َٛض:
ا٭ :ٍٚزض ٤أنطاض ايطبا عٔ ايٓاؽ.
ايثاْٚ :ٞقا ١ٜايٓاؽ َٔ ايصٍ ٚاهلٛإ.

ايثايث :ايسع ٠ٛيعباز ٠اهلل ٚغ٪اٍ ايطظم ايهط ،َ٘ٓ ِٜقاٍ تعاٍشوارعإضىُىرج
رىيَّهاجٍلِجيضؼْيلهلز(.)1
فكب

ايكطض بايفا٥س ٠ايطبٚ ،١ٜٛنصا زفع٘ يًُكرتض بايؿطٚط ايطب١ٜٛ

ئ ٜعٜس ٖا نتب اهلل عع ٚجٌ َٔ ضظم ٭َُٗٓ ٟا ،إِا ٜهٚ ٕٛبا ّ٫عًُٗٝـا
ٚغبباّ ؿحب ايطظم ايهط ِٜايعان ٞايص ٜ ٟت َٔ ٞفهٌ اهلل عع ٚجٌ.
ٚتًو آ ٗ ١ٜعًِ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞاٱهل ،١ٝفُا ْٗ ٢اهلل عع ٚجٌ عـٔ
ؾــ ٤ٞإٚ ٫فٝــ٘ نــطض نــبري ٗٚ ،تطنــ٘ ٚاٱبتعــاز عٓــ٘ اـــري ٚايتٛف ٝـل ،يــصا
أختتُت آ ١ٜايبرـث بايرتغٝـب باٱَتثـاٍ ٗ ذـاٍ ا٭ٚاَـط ٚايٓـٛاٖ ٞبكٛيـ٘
تعاٍ(يعًهِ تفًر.)ٕٛ
يكس أضاز اهلل عع ٚجٌ يًٓاؽ ايتسبط ٗ آٜات ايطظم ايهط ِٜاي

ٜفترٗا

عً ِٗٝبرتنِٗ ايطبا ،قاٍ تعاٍش واٍايِجَاخَّيقِجرىيَّيهاجَاضؼايوْجىضيهُجٍاخْشاصًيعج*واَاشصُقْيهُجٍليِجج
عاُذُجٖضجَاغخضغلَُز( ، )2ف خطد اهلل إػًٌُ يٝهْٛٛا عْٛاّ يًٓاؽ ٗ أَٛض:
ا٭ :ٍٚإجتٓا

ايطبا.

ايثاْ :ٞإيتُاؽ غبٌ ايطظم ايهط ،ِٜقاٍ تعاٍش هايوْجٍليِجِايعىلقٍج ضُيشُجرىيَّيهلج

َاشصُقُنٌُجٍلِجرىغوَاعءلجوارْضسعِز(.)3
ايثايث :إضؾاز ايٓاؽ يك ٝايتهط ٚإػ ي ١إٍ اهلل.

()1غٛض ٠ايٓػا.32 ٤
()2غٛض ٠ايط٬م .3-2
()3غٛض ٠فاطط .3
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ايطابع :اٱَتٓـا عـٔ اؿـطاّ بايت غـ ٞبإػـًٌُٚ ،إزضاى قـبس اؿـطاّ

ٚغ ٤ٛعاقبت٘ٚٚ ،ضز ٗ ٚقف ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِشواَُغلوُّجىضهٌُج
رىـَُِّّباعثلجواَُغاشًُِّجػايضُهٌِجرىْخضباعئلذاز(.)1
ٜٚػتًعّ ٖصا ايتعسز ٗ ا٭غبا

ايػع ٞايسٚ٩

َٔ إػـًٌُ ؾـص

ايٓاؽ ٕٛاضز ايطظم ايهطٜٓٚ ،ِٜفع ٖصا ايػع ٞإػًٌُ أْفػـِٗ بـاٱذرتاظ
َٔ ايطباٚ ،تًُؼ آٜات ٚمثطات ٖصا اٱجتٓا

عًٚ ِٗٝعً ٢شضاض ٗ ِٜٗأَٛض

ايسٚ ٜٔايسْٝا.
ٚعٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ خرب نعٝفَ :طٚا ايٓاؽ
بإعطٚف ٚإٕ مل تعًُٛا ب٘ ٚ ،اْٗٛا ايٓـاؽ عـٔ إٓهـط ٚإٕ مل تتٓـاٖٛا عٓـ٘

نً٘)(.)2

ٚوتٌُ اؿسٜث ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط ٚظٝف ١عباز ١ٜيًُػًٌُ قا١ُ٥
بصاتٗا.
ايثاْ :ٞا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط ٚغٚ ١ًٝغبب يًعٌُ بإعطٚف
ٚإجتٓا

إٓهط.

ايثايث :ج

إػًٌُ يًر ػٓاتٚ ،ايفٛظ بايثٛا  ،قاٍ تعاٍ ٗ ايٓعِٝ

ا٭خطٚ ،ٟٚجٓ ١اـًسشإُِوجهازضرجمضعُاجىضنٌُجصاضارءًجوامضعُاجعاؼُُنٌُجٍاشنُىسًرز(.)3

ايطابع :تطؾس ايك٬ح ايعاّ عٓس ايٓاؽ بكٝاّ إػًٌُ با٭َط بإعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهطٚ ،فَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ٖ :ٍٚصا ايك٬ح ايعاّ غا ١ٜقا ١ُ٥بصاتٗا تػتًعّ غع ٞإػًٌُ هلا.

()1غٛض ٠ا٭عطاف .157
( )2يٛاَع ا٭ْٛاض ايبٗ.432/2 ١ٝ
()3غٛض ٠اٱْػإ .21
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ايثاْ :١ٝقٝاّ اؿحـ ١عًـ ٢ايٓـاؽ َـا ٗ ا٭َـط ٚايٓٗـٖ ٞـصا َـٔ اٱْـصاض

ٚايٛعٝسٚ ،ايتصنري باٯخط ،٠قاٍ تعاٍش قُوْجإََِّّاعجؤُّزلسُمٌُجبِعىْىاعٍِز(.)1

ايثايث :١إٕ اهلل عع ٚجٌ وب إٔ ته ٕٛاؿٝا ٠ايسْٝا ٚعآَٚ ٤اغب ١يٮَط
بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.
ايطابع :١إطاز َٔ اؿسٜث اٱخباض عٔ عسّ إ٬ظَ ١بٌ أَٛض:
ا٭ :ٍٚا٭َط بإعطٚف ٚايعٌُ ب٘.
ايثاْ :ٞاٱَتٓا عٔ إٓهط ٚايٓٗ ٞعٓ٘.
ايثايث :فعٌ إعطٚف ٚاٱَتٓا عٔ إٓهط.
ايطابع :ا٭َط بإعطٚف ٚاٱَتٓا عٔ إٓهط.
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛجٚ ٙٛنٌ ٚاذس َٓٗا َسضغٚ ١عًِ َـٔ عًـّٛ
ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.
َٗٓ ٌٖٚا أَطإ:
ا٭ :ٍٚا٭َط بإعطٚف َٔ غري ايٓٗ ٞعٔ إٓهط.
ايثاْ :ٞايٓٗ ٞعٔ إٓهط َٔ غري ا٭َط بإعطٚف.
اؾٛا

 ،٫يًُ٬ظَٚ ١ايتساخٌ بُٗٓٝا ٚ٭ُْٗا ٚاجب عً ٢م ٛاٱؼاز

ٚاٱغتك.ٍ٬
فنٕ قًت إٕ ايٓٗ ٞعٔ ايطبا ْٗ ٞقـ

ٚ ،يـٝؼ فٝـ٘ أَـط فهٝـف تهـٕٛ

إ٬ظَ ١ف ٘ٝبٌ ا٭َط ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.
ٚاؾٛا

َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚتتحً ٢إ٬ظَ ١بُٗٓٝا ٗ شات اٯ ١ٜايهطّ َٔ ١جٗات:
ا٭ :ٍٚإبتــسا ٤اٯٜــ ١غ طــا

اٱنــطاّ ٚايثٓــاٜ( ٤ــا أٜٗــا آَٓــٛا) َٚــٔ

َكازٜك٘ ٗ إكاّ أَٛض:
َ ٬ـٔ ا٭َـط بـإعطٚف ٚايٓٗـ ٞعـٔ إٓهـط
ا٭ :ٍٚإّإ إػًٌُ ب ٕ ن ّ
ٚاجب.
()1غٛض ٠ا٭ْبٝا.45 ٤
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ايثاْ :ٞتًك ٞإػـًٌُ ٚإػـًُات ا٭َـط بـإعطٚف ٚايٓٗـ ٞعـٔ إٓهـط
بايكبٚ ٍٛايطنا ٚاٱَتثاٍ.
ايثايث :ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهـط جٗـاز ٗ غـب ٌٝاهللٚ ،بـا
يترٌُ ا٭شٚ ٣ايعٓا ٗ ٤إق٬ح ايٓاؽ ٚظجطِٖ عٔ إعاق.ٞ
ايطابع :فٛظ إػًٌُ بايثٛا

ايععٚ ،ِٝنٌ فطز َٔ ا٭َط ٚايٓٗ ٞبككس

ايكطب ١ذػٓ ،١قاٍ تعاٍش إِىضُهلجَاظؼاذُجرىْنضيلٌُجرىـََُُِّّجوارىْؼاَاوُجرىظوعىلظُجَاشيضؼُهُز(.)1
ايثاْ :١ٝز٫ي ١ايٓٗ ٞعٔ إٓهط ٗ َفٗ َ٘ٛعً ٢أَٛض:
ا٭ :ٍٚا٭َط بإعطٚف.

ايثاْ : ٞايبعث عً ٢فعٌ اـريات ،ف ٢ٗٓٝإػًِ غري ٙعٔ ايطباٜٚ ،هٕٛ
ٖصا ايٓٗ ٞغبباّ ٗ إقساّ ايغري عً ٢فعٌ اـري.
ايثايث :جعٌ َٛنٛع ١ٝيًرٚ ٍ٬اؿطاّ ٗ عًُـ٘ٚ ،خٝـاضات إػـًِ،
ف ٝت ٞباؿٜٚ ٍ ٬فعٌ إباحٜٚ ،تٓع ٙعٔ اؿـطاّ غـٛا ٗ ٤بـا

إعـاَ٬ت أٚ

ا٭خ٬م أ ٚايػٓٔ.
ايثايث :١ف ٤ٞآ ١ٜايبرث با٭َط بايتكٚ ،٣ٛتعكب ٖصا ا٭َط يًٓٗ ٞعـٔ
أنٌ ايطبا ،يٝه ٕٛعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ ع ٕٛيًُػًٌُ ٗ ايتٓع ٙعٔ إٓهط.
ايثاْ :ٞفَ ٘ٝاز ٠يًسع ٠ٛإٍ ايك٬ح.

ايثايث :ف ٘ٝبعث يًكٝاّ با٭َط بإعطٚف ،قاٍ تعاٍش واىْيخضنُِجٍليننٌُجؤٍُويتفج

َاذػُىُاجإِىضًجرىْخضُشِجوَاإٍُْشُوُاجبِعىَْاؼشُوفلجواَانهاىُاجػاِجرىَُْننضشِز(.)2
 ٗٚاٯ ١ٜأع ٙ٬ؾاٖس عً٬َ ٢ظَـ ١عُـٌ قـاحل آخـط يٮَـط بـإعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط  ٖٛٚزع ٠ٛإٍ اـري ٚفعٌ ايكاؿاتٚ ،ف ٤ٞايتهًٝف إٍ
ا٭َ ١اٱغ ١َٝ٬فتُعَٚ ١تفطق.١
()1غٛض ٠فاطط .20
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .104
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فنٕ قًت إٕ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهـط زعـ ٠ٛإٍ اــري فًُـاشا
شنط ايسع ٠ٛإي ٗ ٘ٝاٯ ١ٜايكطآْ ١ٝأع.ٙ٬
ٚاؾٛا

َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚايسع ٠ٛإٍ اـري أعِ َٔ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.
ايثاْ :ٞت ت ٞايسع ٠ٛإبتسا٤ٶٚ ،فٗٝا بعـث يفعـٌ ايكـاؿاتٖٚ ،ـ ٞيـٝؼ
بًغ ١ا٭َط أ ٚايٓٗ.ٞ
ايثايث :تؿٌُ ايسع ٠ٛايرتغٝب ٚاؿث ٚا٭غ.٠ٛ
ايطابع َٔ :بسٜع قٓع اهلل عع ٚجٌ إٔ ته ٕٛايٛقا٥ع ٚاؿٛازث َـسزاّ
يًُػًٌُ ٗ َػايو ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.
اـاَؼ :ايـسع ٠ٛإ ٍ اــري ت نٝـس يٮَـط بـإعطٚف ٚايٓٗـ ٞعـٔ إٓهـط
َٚكسَ ١هلُا.
ايػازؽ :قس تفٓ ٢ايسع ٠ٛإٍ اـري ٗ ا٭َط ٚايٓٗ.ٞ
ايػابعٜ :كٜ َٔ ّٛتًك ٢ايسع ٠ٛإٍ اـري با٭َط بـإعطٚف ٚايٓٗـ ٞعـٔ
إٓهط.
ايثأَ :ايسع ٠ٛإٍ اـري َٓاغب ١يًتفكـ٘ ٗ ايـسَٚ ،ٜٔعطفـ ١غـبٌ اــري
ٚايف٬ح.
ايتاغع :ايسع ٠ٛإٍ اـري ْ ٛططٜل ٕعطفَ ١كازٜل إعـطٚف ٚإتٝاْٗـا،
َٚكازٜل إٓهط ٚإجتٓابٗا.
ايعاؾطٜ َٔ :تُاز ٗ ٣أنٌ ايطبا ًٜ ٫ك ٢إ ٫اـػاض ،٠يٝه ٕٛإعطانـ٘
عٔ ْٗ ٞإػًٌُ ي٘ عٔ ايطبا ٚإٓهط َطًكاّ ذػط ٠عً.٘ٝ
ٚعٔ عبس اهلل َػعٛز عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ َ :ا

أنثط أذس َٔ ايطبا إ ٫نإ عاقب ١أَط ٙإٍ قٌ)(.)1

( )1إػتسضى عً ٢ايكرٝرٌ يًرانِ .264/18
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ٚف ٘ٝؾاٖس ب ٕ َكايٝس ا٭َٛض بٝس اهللٚ ،أْ٘ غـبراْ٘ ٜعجـط ايٓـاؽ عـٔ
ايفٛاذـ ٚايػ٦ٝات بعٗٛض أنطاضٖا ٗ ايسْٝا  َٔٚغري عً ١غببٚ ١ٝعطن١ٝ
إ ٫أْٗا قبٝر ١بايصات.
فً ٛنإ ٖٓاى تاجطإ أذسُٖا جعٌ أَٛاي٘ ٗ ايطبا ٚاٯخط ٗ ايتحاض٠
نؿطا ٤ايبػاتٌ ٚعُاض ٠ا٭ضض.
فنٕ ا٭ًٜ ٍٚتفت إٍ ذكـ ٍٛايـٓكل ٗ أَٛايـٜ٘ٚ ،ـط ٣اٯخـط ايُٓـا٤
ٚايعٜاز ٠فٗٝاٚ ،تتحًٖ ٢ص ٙاؿكٝكٖ ٗ ١ـصا ايعَـإ بٛنـٛح إش إٔ ا٭َـٛاٍ
تٗبط قُٝتٗا ايؿطا. ١ٝ٥
أَا ايتحاض ٠اـاي َٔ ١ٝايطبا فنْٗا ٗ قٛؽ قعٛز َػتُط ٚأذٝاْاّ ٜهٕٛ
ذازاّ.
ٚجا ٗ ٤إغتربا

طًب ايطظم ٚاٱْاٍ ف ٘ٝعٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ ٗ ذح ١ايٛزا  :أ ٫إٔ ايطٚح ا٭ٌَ ْفث ضٚع ٞإْ٘
ُ ٫ــٛت ْفــؼ ذتــ ٢تػــتهٌُ ضظقٗــا ف ـ تكٛا اهلل ٚأًْــٛا ٗ ايطًــب ٫ٚ
وًُٓهِ إغتبطا ٤ؾـَ ٤ٞـٔ ايـطظم أ ٕ تطًبـَ ٙٛعكـ ١ٝاهلل ،فـنٕ اهلل تبـاضى
ٚتعاٍ قػٸِ ا٭ضظام بٌ خًك٘ ذ)ّ٫٬

( )1

ٚعٓ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ:

٢
أَٜټٗٳا ايٓٻاؽٴ اتٻكُٛا ايًٖ٘ٳ ٚٳأَجٵُٹًُٛا فٹ ٢ايطًَٖبٹ فَنٕٔٻ ْٳفِػٶا ئَٵ تٳُٴٛتٳ ذٳتٻ ٢تٳػٵـتٳٛٵفٹ ٳ
ضٔظٵقَٗٳا ٚٳإٕٔٵ أَبٵطَ َ عٳٓٵٗٳا فَاتٻكُٛا ايًٖ٘ٳ ٚٳأَجٵُٹًُٛا فٹ ٞايطًَٖبٹ خٴصٴٚا َٳا ذٳٌٻ ٚٳزٳعٴٛا َٳا

ذٳطٴّٳ) ( ٖٛٚ ، )2أَط ظـاٖط يًعٝـإَ ،ـسضى بايٛجـسإ ،يتهـٖ ٕٛـص ٙاؿـاٍ
ؾاٖساّ عً ٢أَٛض:
ا٭َ :ٍٚا  ٢ٜٗٓعٓ٘ قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ايٛذ.ٞ
ايثاْٜ :ٞتهُٔ اؿسٜث اٱْصاض ٚايٓكس يًٓاؽ.
ايثايث :زع ٠ٛايٓاؽ يٮخص با٭َط بإعطٚفٚ ،إجتٓا
عٓ٘.
()1ايٛغا.246/15ٌ٥
()2غٓٔ إبٔ َاج٘.452/6

َا جـا ٤ايٓٗـٞ
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ايطابعًٜ ٫ :ك ٢أٌٖ إعكٚ ١ٝاٱغتهباض إ ٫اـػاضٚ ٠اـع ٗ ٟايـسْٝا

ٚاٯخط ،٠قاٍ تعاٍش واٍاِجَاؼضِجرىيَّهاجواساعُىىضهُجوَاخضؼاذوجعُذُودا ُجَُذِليْهُجّضعسًرجِاعىلذًرجيلُهاعز (.)1

يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ إػًٌُ َتُػهٌ بايتكٚ ٣ٛاـؿ َ٘ٓ ١ٝتعـاٍ
 ٖٛٚفهٌ َٔ اهلل ٚضظم نط ِٜفاظ ب٘ إػًُ ٕٛيترتؾس َٓافع٘ عًـ ٢ايٓـاؽ
ْٝعــ ّا َٗٓٚــا قٝــاّ إػــًٌُ بــا٭َط بــإعطٚف ٚايٓٗــ ٞعــٔ إٓهــط ،قــاٍ

تعاٍش واؤضىْضاٍاهٌُجمضيلَاتضجرىخَّقْىايجوامضعُّىرجؤضعاقوجبِهاعز(.)2

ٚق(ٌٝنًُ ١ايتك ٣ٛق ٫ ٍٛإي٘ إ ٫اهلل عٔ إبٔ عبـاؽ ٚقتـازٚ ٠فاٖـس)

(ٖٚ ، )3ــ ٛقــرٝس ٚاٯٜــَٚ ١كــازٜل ايتكــ ٣ٛأعــَِٚ ،ــٔ َكــازٜكٗا ا٭َــط
بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط ٭ْ٘ َٔ ايتكٚ ٣ٛاـؿـَ ١ٝـٔ اهلل يـصا ٚضز قٛيـ٘
تعاٍ(ٚاتكٛا اهلل)ٗ آ ١ٜايبرـث يٝهـ ٕٛا٭َـط بـإعطٚف َ٬ظَـاّ يًٓٗـ ٞعـٔ
إٓهط ٚتكسٜط اٯ ٫ :١ٜت نًٛا ايطبا ٚاتكٛا اهلل ٚأَطٚا بإعطٚف.
ٚي ٛنإ إهًف فاع ّ٬يًُعك ٖٛٚ ١ٝيٝؼ َٔ أٖـٌ إعـطٚف ٚايعسايـ١
فٌٗ ٜػكط عٓ٘ إٓع َٔ ايطبا ٚايٓٗ ٞعٔ إعك ٗ ١ٝبا
اؾٛا

ايطبا َطًكاّ.

 ،٫فٝحب عً ٘ٝايٓٗ ٞعٔ إٓهط َا ف ٘ٝاٱ ِ ايصٜ ٟطتهب٘ ،٭ٕ

ايفطض َطنب َٔ أَٛض:
ا٭ :ٍٚفعٌ إعطٚف ٚايعٌُ ايكاحل.
ايثاْ :ٞا٭َط بإعطٚف.
ايثايث :إجتٓا

إٓهط.

ايطابع :ايٓٗ ٞعٔ إٓهط.

()1غٛض ٠ايٓػا.13 ٤
()2غٛض ٠ايفتس .26
()3فُع ايبٝإ .126/9
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ٚنٌ فطز َٓٗا فطض َػتكٌ بصات٘ ٜ ٫ٚكـس ٕـٔ تـطى ٚاذـساّ أ ٚإ ـٌٓ

َٓٗا تطى ايبـاق ٞض ٟٚإٔ إعطابٝـاّ اـع إبـٔ عبـاؽ ٜكـطأ قٛيـ٘ تعـاٍشوامُنيخٌُج
ػايضًجِا ضعجعُ ْشاةخجٍلِجرىنوعسِز(.)2( ))1
ٚعٔ غعٝس بٔ جبري :ي ٛنإ إطَ ٜ ٫ ٤ط بإعطٚف  ٢ٜٗٓ ٫ٚعٔ إٓهط

ذتٜ ٫ ٢ه ٕٛف ٘ٝؾَ ٤ٞا أَط أذس َعطٚف  ٢ْٗ ٫ٚعٔ َٓهـط) ( ،)3أ ٟإٔ
ايعكُ َٔ ١ايصْٛ

ٚاـطاٜـا يـٝؼ ؾـططاّ ٗ ا٭َـط بـإعطٚف ٚايٓٗـ ٞعـٔ

إٓهط.
ْعِ َٔ ٜبازض إٍ اـرياتٚ ،هتٓب ايػ٦ٝات ٜهـ ٕٛأ ـط أَـطْٝٗٚ ٙـ٘ ٗ
ايٓفٛؽ أنثط ٚقعاّ.
ٚضز عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ َٛطٔ عسٜس :٠يٝبًـ
ايؿاٖس ايغا٥ب فًعٌ بع

َٔ ٜبًغ٘ إٔ ٜه ٕٛأٚع ٢ي٘ َٔ بع

ِ قاٍ  :أ ٌٖ ٫بًغت أ ٌٖ ٫بًغت(.)4

َٔ اع٘

ٚف ٘ٝزع ٠ٛيًكرابٚ ١أٌٖ ايبٝت ٚإػـًٌُ ٚإػـًُات ْٝعـاّ يًكٝـاّ
بايتبًٚ ٝفَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚتعسز إٛنٛعات اي

هب تبًٝغٗا  ٖٞٚعً ٢ؾعب:

ا٭ :ٍٚآ ١ٜقطآْ.١ٝ
ايثاْ :١ٝذسٜث ْب.ٟٛ
ايثايث :١تفػري ٯ ١ٜقطآْ ،١ٝأَط بايفعٌ.
ايطابع :١بٝإ ذهِ ؾطع ،ٞنُا ٗ خطب ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ  ّٜٛعطف ٗ ١ذح ١ايٛزا ٚ ،إع ْ٘٬إغكاط ايفٛا٥س ايطب ١ٜٛاي
قطٜـ أنٚ ّ٬ت ن.ّ٬ٝ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .103
()2ايثعًيب /ايهؿف ٚايبٝإ .156/3
()3تفػري إبٔ نثري.247/1
()4تفػري اـاظٕ.264/3

عكستٗا
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اـاَػ ْٞٗ :١عٔ فعٌ ،نُا ٗ ايٓٗ ٞعٔ ايعاقٚ ٞايػ٦ٝات.
ايػازغ :١ايبؿاضٚ ٠اٱْصاض ٗ ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ايػابع :١شنط بع

أذٛاٍ ايٓاؽ ٗ اٯخطَٛٚ ،٠اطٔ اؿػا

فٗٝا.

ايثاْ :ٞقعٛز ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٓـرب ٭َـط ذـاٍ،
َٚػ ي ١إبت ١ٝ٥٬عاَ.١
ايثايث :تًَُٓ ١ٝه ١اٱقغا ٤ايعاّ ٭قٛاٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ عٓس إػًٌُ.
ايطابع :بٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إْكٝاز إػًٌُ إٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚغـًِ ،فبعـس إٔ نـاْٛا قَٛـ ّا ٜغـع ٚبعهـ ّا عًـ ٢طعـاّ ايـسْٝاٚ ،إشا ٖـِ
هتُع ٕٛؼت َٓرب ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ يٝتًكـٛا ا٭ٚاَـط
اٱهلٜٚ ،١ٝكَٛٛا بٛظٝف ١ايتبً. ٝ
اـاَؼ :بٝإ ضفعٚ ١عًَٓ ٛعي ١إػًِ ب ْ٘ ٜبً ا٭ذهاّ.
ايػازؽ ٗ :اؿسٜث َػ يتإ:
ا٭ :ٍٚوتٌُ ايؿاٖس ٚجٖٛاّ.
ا٭ :ٍٚايكراب ٞاؿانط ؼت إٓرب ٚايصٜ ٟػُع ايه.ّ٬
ايثاْ :ٞايكراب ١أٜاّ ايٓبٚ ٠ٛايتٓع.ٌٜ
ايثايث :أٌٖ إس ١ٜٓإٓٛضٚ ،٠يـع ّٚقٝـاَِٗ بتبًٝـ ٖـٌ إـسٕ ٚايكـط٣
ا٭خط.٣
ايطابع :نٌ َػًِ ٜكً٘ ايتبً. ٝ
ايثاْ :١ٝوتٌُ ايغا٥ب ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚايكراب ٞايص ٟؽًف عٔ اؿهٛض ٚاا ن ّ٬ايٓيب.
ايثاْ :ٞايكــراب ١ايــصٖ ٜٔــِ ٗ ايغــعٚ ٚاؾٗــازَٚ ،ــٔ ٖــ ٛنــاض
ا٭ضض طًباّ يًطظم.
ايثايث:عُ ّٛإػًٌُ ٚإػًُات.
ايطابع:ايٓاؽ ْٝعاّ.
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أَا بايٓػـب ١يًُػـ ي ١ا٭ ٍٚفـإ ايكـسض إتـٝكٔ عـٔ اؿانـط ٖـ ٛايـصٟ
ٜػتُع يًهـٜٚ ،ّ٬تًكـاَ ٙـٔ ٗ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِٜٚ ،ـط٣
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َ ٜط ٜٚ ٢ٜٗٓٚعغٚ ،نإ َـٔ ٜتدًـف
َٔ ايكراب ١عٔ اؿهٛض ٜػ ٍ غريَ ٙاشا قاٍ ايٓيب أَؼ .
 َٔٚاٱعحاظ ٗ ن َ٘٬أْ٘ شنط اؿانط ٚمل ٜكٌ(يٝبً ايػاَع) ٭ٕ بٌ
اؿانط ٚايػاَع عَُٛاّ ٚخكٛقاّ َطًكاّ ،فاؿانط أعِ ،فٝؿـٌُ ا٭قـِ،
 َٔٚمل ٜهٔ ًَتفتاّ يتُاّ اـطب. ١
ٚأَا بايٓػب ١يًثاْ ١ٝفهـٌ ايٛجـ ٙٛقـرٝرٚ ،١بعهـٗا ٗ طـ ٍٛبعـ

،

ٚايعُ ّٛفٗٝا َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍش واٍاعجؤضسعايْناعكضجإَِّٖجمضعيَّتجىلينوعطِجباشلريًرجواّضيزلَشًرجز(،)1
ٜٚسٍ عً ٘ٝش ٌٜاؿسٜث ٗ بٝإ عً ١ايٓكٌ َٔ ايٛعٚ ٞايبٝإ.

ٚإعطٚف إغِ جاَع يهٌ َا عطف َٔ طاع ١اهلل)(ٚ ،)2فعٌ اـريات،

َٚفاٖ ِٝاٱذػإَٚ ،ا ْس

إي ٘ٝايهتا

يٝؿٌُ اؾا٥ع ايٛاجب ٚإٓسٚ

ٚايػٖٓ ١ا ٖ ٛضاجس ٚجا٥ع ؾطعاّ،

ٚإباح بٌ ٚإهطٚ ،ٙٚيهٔ ٚقف إعطٚف

َٚا ٜسٍ عً َٔ ٘ٝاؿػٔ ايصاتٚ ٞايعطن ٞىطد َٓ٘ إهطٚ ٙٚإبـاح ٭ُْٗـا
أزَْ ٢طتب َٔ ١ايطاجسٚ ،إباح َـا تػـا ٣ٚططفـا ،ٙأَـا إهـط ٙٚفٗـ ٛايـصٟ
ضجس تطن٘ٚ ،يهٔ فعً٘  ٫ترتتب عً ٘ٝعكٛبٚ ١إ ِ.
ٚي ٛإمكط ا٭َط بٌ ايبكا ٤عً ٢احملـطّ ٚايٓكـٌ بـايٓٗ ٞعٓـ٘ إ ٫إهـطٙٚ
فٗــٌ ٜكــس  ،اؾــٛا

ْعــِ إ ٫أْــ٘ ّٓ ٫ــع َــٔ ايبٝــإ ٚايرتغٝــب بــايطاجس

ٚإٓس. ٚ
أَا بايٓػب ١يًطبا ف ْ٘ يٝؼ َٔ ٚاغط ١بٌ ايٛاجب ٚاحملـطّ ف نـٌ ايطبـا
ذطاّٚ ،إجتٓاب٘ ٚاجبٚ ،ف ٘ٝؽفٝف عٔ إػًٌُ َٓٚع يًفطق ١ب ٗ ِٗٓٝبا
ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.

()1غٛض ٠غب .28
()2يػإ ايعط

.240/9
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ٚيٝؼ َ ٔ ذكط ٕٓافع فعٌ إعطٚف ٗ ايسْٝا ،أ ٗ ٚاٯخطٖٚ ٠ـَ ٛـٔ
ايؿٛاٖس عً ٢إٔ ايسْٝا َعضع ١اٯخطٚ(٠عٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِ :أٌٖ إعطٚف ٗ ايسْٝا ِٖ أٌٖ إعطٚف ٗ اٯخط.)1()٠
 ٗٚاؿسٜث ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚته ٕٛيفاعً ٞإعطٚف ٗ ايسْٝا قفَ ١عًٌُ بٗاٚ ،اّ ١تاظٕٚ
فٝك ٍٛأٌٖ احملؿط أٚي٦و أقرا

إعطٚف.

ايثاْ :ٞغبط ١ايٓاؽ  ّٜٛايكٝاَ ١يكاْع ٞإعطٚف ٗ ايسْٝا.
ايثايث َٔ :اؾعا ٤ا٭خط ٟٚ٭ٌٖ إعطٚف ايثٛا

ايععـ ِٝبنتكـافِٗ

بكف ١خاق.١
ايطابعٜ :عطف إ٥٬ه ١أٌٖ إعطٚف َا غـٛٸَِٗ اهلل عـع ٚجـٌ بـ٘ ٜـّٛ
ايكٝاَٚ ،١تًو إعطف ١يٝػت َػترس  ٗ ١اٯخط ٠فنٕ إ٥٬هـٜ ١عطفـ ٕٛأٖـٌ
إعطٚف ٗ ايسْٝا يٝرتجٌ إعطٚف بكف ١خاق ٗ ١اٯخط ٠تصنط إ٥٬ه ١بِٗ

ٚعػٔ اتِٗ َٔ ٖٛٚ ،عَُٛات قٛي٘ تعاٍشإٍِِّّجؤضػيضٌُجٍاعجٖضجحضؼيضَُىُاز(،)2

أ ٟإٔ إ٥٬ه ١غٛف ٜط ٕٚؾططاّ َٔ ايٓاؽ ٜعًُ ٕٛايكـاؿاتٜٓٚ ،ؿـطٕٚ
أغبا

ايف٬ح بٌ ايٓاؽ.
اـاَؼ :نُا أْعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُ ٚايٓاؽ بٓـع ٍٚإ٥٬هـ١

يٓكط ٠ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚإـٜ ٌَٓ٪ـ ّٛبـسض ٚأذـس،

ٚجعٌ إ٥٬هَ ١ػ ٌَٛبعَ٬ات خاق ١بِٗ ،قاٍ تعاٍشبايضًجإُِجحضظبِشُورج
واحضخَّقُىرجوَاإْحُ ىمٌُجٍلِجيضىسِهلٌجهازضرجََُذلدمٌُجسابُّنٌُجبِخضَغاتلجآٖضفخجٍلِز( ،)3فهصا  ّٜٛايكٝاَ١
غته ٕٛأَ َٔ ١ايٓاؽ تتكطف بػُٚ ١ع ١َ٬خاق ٖٞ ١فعٌ إعطٚف.

()1ايسض إٓثٛض .110/5
()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .125
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ايػازؽ ٫ :زي ٌٝعً ٢إمكاض ايعٚ ١َ٬ايػُ ١اـاق ١ب ٌٖ إعطٚف،
بٌ ٖ َٔ ٛبا

إثاٍ ا٭َثٌ ٚؾاٖس عً ٢ا يتُاٜع ٚايتفه ّٜٛ ٌٝايكٝاَٚ ١فل

غٓٔ ايتكٚ ٣ٛايك٬ح.
ايػابعٚ :ضز ٗ َعٓ ٢اؿسٜث أع ٙ٬عٔ إبٔ عباؽ قاٍِ ٜ :ت ٞأَقرا
إعطٚف ٗ ايسْٝا  ّٜٛايكٝاَـ ١فٝٴغٵفـط هلـِ َعـطٚفِٗ ٚتٳبٵكـ ٢ذػـٓاتٴِٗ جاَٸـ١
فٝٴعطْٗٛا ٕٔ ظازت غ٦ٝات٘ عً ٢ذػٓات٘ فٝغفط ي٘ ٜٚسخٌ اؾٓ ١فٝحتُـع هلـِ
اٱذػإ إٍ ايٓاؽ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط.)1( )٠

ٚيكــس غ ـدٸط اهلل عــع ٚجــٌ َــا ٗ ا٭ضض يٲْػــإ بــاٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛــ١

ٚايتؿطٜع ١ٝيٝه ٕٛؾانطاّ ي٘ غبراْ٘ بايتٓع ٙعٔ اؿطاّ ،قاٍ تعاٍشيضنُيُيىرجٍلَويعج
ساصضقضنٌُجرىيَّهُجعاٗاٖجؿضُِّبًعجوارِنُشُورجّلؼَاتضجرىيَّهلز(.)2
ٜٚفٝس ذطف اؾط ٗ اٯ ١ٜأع ٙ٬ايتبعٝ

فُُٗا أنٌ ٚيبؼ ٚأْفل ايٓاؽ

تبك ٢غعَٓٚ ١سٚذ ٗ ١ايطظم ايهط ِٜايص ٟأْعِ ب٘ عًٜٚ ،ِٗٝتحًـ ٢أذٝاْـاّ
بإٛاضٜث اي

ٜرتنٗا اؿ ٞيًُٝت.

ٜٚسٍ ْعت اؿ ٍ٬بايطٝب ٗ َفٗ َ٘ٛعً ٢إٔ َا ٪ٜنٌ َٔ ايطبا خبٝث،
ٚي٘ أنطاض عً ٢ايبسٕ ٚإٔ نإ ٗ ظاٖطَ ٙػاَٚ ٚؿاب٘ ؾٓؼ اؿٚ ٍ٬يهٔ
ايتباٚ ٜٔغٓد ١ٝايهطض ٗ اٯ اض ايٛنع ١ٝعًـَ ٢طتهـب اؿـطاّ َـٔ اٱضاز٠
ايته.١ٜٝٓٛ
إٕ فــ ٤ٞآٜــ ١ايبرــث بــايٓٗ ٞعــٔ أنــٌ ايطبــا عًــ ٢مــ ٛايتعــ ٌٝزضؽ
يًُػًٌُ يٲجتٗاز با٭َط ٚايٓٗ ٗ ٞبا

ا٭نٌ ،بايرتغٝب باؿ ٍ٬ايطاٖط

َٓ٘ٚ ،اي عجط عٔ اؿطاّ ٚاـبٝث َٓ٘.
يته ٕٛعٓس ايٓـاؽ ًَهـ ١ايتُٝٝـع ٗ ا٭نـٌ ٚجعـٌ َٛنـٛع ١ٝٱختبـاض
اؿــٚ ٍ٬ايٓفــطَ ٠ــٔ اؿــطاّ ،فٝهــ ٕٛايٓٗــ ٞعــٔ ايطبــا بايربٖــإ إًــٖٚ ٞــٛ

()1يػإ ايعط

.240/9

()2غٛض ٠ايٓرٌ .114
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اٱغتس ٍ٫بايعً ١عً ٢إعًٚ ،ٍٛايربٖإ اٱْ ٖٛٚ ٞاٱغتس َٔ ٍ٫إعًـٍٛ
عً ٢ايعً.١
فدبث أنٌ ايطبا عً ١ٱجت ٓاب٘ٚ ،ن ٕٛايطبا غبباّ ٗ خبث ا٭نٌ زعـ٠ٛ
يٲذرتاظ َٓ٘ ،إش إٔ ايٓفؼ اٱْػاْ ٌُٝ ١ٝإٍ أغبا

ايبكاٚ ،٤تٓفط ٖا ف ٘ٝأش٣

ٚنطض ٗ ،أفطاز َٚكازٜل ايبكا.٤
يٝه ٕٛإجتٓا

أنٌ ايطبـا َـٔ عَُٛـات اؿـسٜث ايٓبـ ٫(ٟٛنـطض ٫ٚ

نطاض ٗ اٱغ.)1()ّ٬

بتكطٜب  ٖٛٚه ٍٛاٯ ١ٜيًٓفؼ ٚإٔ إػًِ نُا هتٓب اٱنطاض بايغري
فنْ٘ وطم عً ٢ايػ ١َ٬ايصات َٔ ١ٝايهطض.
ٚأنٌ ايطبا نطض بايصات ٚا٭ ط ،ف٬بس َٔ أَٛض:
ا٭ :ٍٚإجتٓا

أنٌ ايهػب ايطب.ٟٛ

ايثاْ :ٞأَط ايٓاؽ باٱبتعاز ٚايتٓع ٙعٔ ايطبا  ِْٗٝٗٚعٔ أنً٘ َٔ ٖٛٚ ،

عَُٛات قٛيـ٘ تعـاٍ ٗ ايثٓـا ٤عًـ ٢إػـًٌُش حضيإٍُْشُوُاجبِيعىَْاؼشُوفلجواحضنهايىُاج
ػاِجرىَُْننضشِز(.)2
ايثايث :تعاٖس غ ١َ٬ايبسٕ ٚ ،اٱَتٓا عٔ ايعبث ب٘.
ايطابع :تعطٜ

ايكرْٚ ١عُ ١ايعاف ١ٝيًعٚاٍ.

يسبئم فقهيخ

ايس ٖٛ ٜٔبٛت َاٍ نً ٗ ٞشَ ١ؾدل ٯخطٜٚ ،كاٍ ٕٔ إؾتغًت

شَت٘ (إس )ٕٜٛأ ٚإسٚ ،ٜٔيٰخط (ايساٚ )ٔ٥ايغطٚ ،ِٜغبب ايس ٜٔأَطإ:
 -1إختٝاض ٟناٱقرتاض أ ٚأجط ٗ ٠عكس أجاض ٠أ ٚقسام ٗ ْهاح أٚ
مثٔ ٗ بٝع ْػ.١٦ٝ
 -2قٗط ٟنُٛاضز ايهُإ ْٚفك ١ايعٚج ١ايسا.١ُ٥

( )1ايطرباْ /ٞإعحِ ا٭ٚغط .429/11
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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(َػ ي )21 ١ايسٳ ٜٔأَا ذاٍ ٖٛٚ ،ايص ٟول يًساَ ٔ٥ع٘ َطايب ١إس،ٜٔ
ٚهب عً ٢إس ٜٔا٭زاَ ٤ع ايتُهٔ ٚايٝػاض ٗ نٌ ٚقت ٚعً ٘ٝاٱْا ،
ٚأَا َ٪جٌ  ٖٛٚايص ٫ ٟول يًساَ ٔ٥ع٘ َطايب ١إس ٜٔإ ٫عٓس اْكها ٤إس٠
إهطٚبٚ ١ذً ٍٛا٭جٌ.
(َػ ي)22 ١

تع ٌٝا٭جٌ ٗ ايس ٜٔقس ٜه ٕٛظعٌ ٚإتفام بٌ ايسأ٥

ٚإس ،ٜٔنُا ٗ ايكطض ٚايػًِ ٚايٓػ ،١٦ٝأٜ ٚه ٕٛظعٌ ايؿاض نايٓحّٛ
ٚا٭قػاّ إكطض ٗ ٠ايس.١ٜ
(َػ ي)23 ١

إشا ذٌٸ أجٌ ايسٚ ٜٔجب عً ٢إس ٜٔأزا ٙ٩عٓس َطايب١

ايسا ٔ٥إ ٫إشا نإ إس ٜٔشا عػط ،٠نُا هب عً ٢ايسا ٔ٥أخصٚ ٙتػًُ٘ عٓس
ٚفا ٤إس ٜٔي٘ ٚغع ٘ٝيتفط ٜشَت٘.
(َػ ي)24 ١

ي ٛقاٍ :أيٝؼ ي ٞعًٝو عؿط ٠زْاْري ،فكاٍ :بً ،٢يعَ٘ ٭ْ٘

إقطاض ٚا بات ٚإبطاٍ يًٓف. ٞ
أَا ي ٛقاٍْ :عِ فًٜ ٬عَ٘ ،٭ٕ (ْعِ) جٛا

ٜتبع َا قبً٘ ٗ اٱ بات

ٚايٓف ،ٞإ ٫إٔ ته ٕٛاحملاٚضات ايعطف ٗ ١ٝايبًس غ٬ف٘.
(َػ ي)25 ١

يٝؼ يًسا ٔ٥إطايب ١بايس ٜٔإ٪جٌ قبٌ ذً ٍٛاجً٘ٚ ،يٛ

ترب إس ٜٔب زا ٘٥قبٌ ا٭جٌ  ٫هب عً ٢ايسا ٔ٥ايكبٚ ٍٛاغت ّ٬ايس ٜٔإ٫
َع ايب ١ٓٝأ ٚايكط ١ٜٓايساي ١عً ٢إٔ ايت ج ٌٝنإ َٔ اجٌ اٱضفام بإسٜٔ
ٚيٝؼ ٖ ٛذك ّا يًسا، ٔ٥
يٛجٛز إكتهٚ ٞفكس إاْعٚ ،يًُ٬ظَ ١بٌ ٚجٛ

ا٭زا ٤عً ٢إسٜٔ

ايكب َٔ ٍٛايسا.ٔ٥
(َػ ي)26 ١

ي ٛاَتٓع ايسا ٔ٥عٔ تػًِ ايس ٜٔعٓس ذً ٍٛا٭جٌ

فًًرانِ إٕ هرب ٙإشا غ ي٘ إسٚ ،ٜٔفٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ٚ :ٍٚي ٛتعصض عً ٢اؿانِ إجباض ٙعً ٢تػًُ٘ اذهط ٙعٓسَٚ ٙهٓ٘
َٔ َبً ايس ٜٔعٝث ٜكبس ؼت ٜسٚ ٙغًطاْ٘ عطفاّ ٚب٘ تفطغ شَ ١إس.ٜٔ
ايثاْ :ٞي ٛتًف بعس٥ص ف ٬نُإ عًٚ ، ٘ٝنإ َٔ َاٍ ايسا.ٔ٥
ايثايث :ي ٛتعصض إغت َ٘٬فًًُس ٜٔإٔ ٜك ّٛبتػً ُ٘ٝإٍ اؿانِ َع
قب ٍٛاؿانِ ،يٜ٫ٛت٘ ذػب ٗ ١إكاّٚ ،يًُتعاضف ب ٕ ايػًطإ ٚي ٞإُتٓع
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ٚيتركٝل إبطا ٤ايصَ ١يًُسٚ ٜٔب٘ تفطغ شَ ١إس.ٜٔ
َٚع عسّ َهإ ايٛق ٍٛإٍ اؿانِ يًُس ٜٔإٔ ٜعٝٸٔ ايسَ ٗ ٜٔاٍ
ككٛم ٜٚٴؿٗس عً.٘ٝ
(َػ ي)27 ١

ي ٛنإ ايسا ٔ٥غا٥باّ ٜٚتعصض إٜكاٍ إاٍ إي ،٘ٝيًُس ٜٔإٔ

ٜعط ٘ٝيًرانِ ايؿطعَ ٞع بٝإ َٛنٛع٘ ذٝث ٜػكط إعتباض قب

ايسا،ٔ٥

ٚي ٛمل ّهٔ إٜكاي٘ إٍ اؿانِ تبك ٢شَت٘ َؿغٛي ١إٍ ذٌ إٜكاي٘ إٍ
ايسا ٔ٥أٚ ٚن ً٘ٝأٚ ٚض ت٘.
(َػ ي)28 ١

ي ٛإْكطع خرب ايساٚ ،ٔ٥جب عً ٢إس ١ْٝ ٜٔايكها ٤بايسٜٔ

ٚايٛق ١ٝب٘ عٓس ايٛفاٚ ،٠إ قطع َٛت٘ ٜك ّٛبتػً ُ٘ٝإٍ ٚض ت٘ نٌ ذػب
ذكت٘،
ٚإشا عحع عٔ َعطفتِٗ ٚاٱٖتسا ٤إي ِٗٝأ ٚعطفِٗ ٚيهٔ مل ٜتُهٔ َٔ
ايٛق ٍٛإيٜ ِٗٝػًِ إاٍ إٍ اؿانِ ايؿطع.ٞ
ٚا٭ ٍٚإ ٜه ٕٛبٝ ٛك ١قب
(َػ ي)29 ١

َتهُٓ ١ايبٝإ.

ي ٛإغتكطض َع ْٝت٘ بعسّ ا٭زا ٤فٌٗ ٜبطٌ أقٌ ايكطض

ٜٚه ٕٛتكــطف٘ فُٝا إغتساْ٘ ذطاَاّ؟
ا٭ق ،٫ ٣ٛيًرهِ ايعاٖطٚ ٟيًؿو ب ْ٘ َٔ ايتكطف ٗ َاٍ ايغري
َٔ غري إشْ٘ ٚٱؾتغاٍ ايصَٚ ١اقعاّ.
(َػ ي)30 ١

هٛظ ايترب ب زا ٤ز ٜٔايغري ذٝاّ نإ أَٝ ٚتاّ ٚتربأ شَت٘،

ٚإٕ ن ا٭زا َٔ ٤غري إشْ٘ بٌ ٚإٕ َٓع٘ٚ ،هب عً َٔ ٢ي٘ ايس ٜٔايكبٍٛ
نُا ٗ أزا ٘٥عٔ ْفػ٘ ،إ ٫إٔ ته ٕٛفَٗ ٘ٝاْ ١يًُس ٫ ٜٔؼتٌُ ٚإٔ إسٜٔ
أذهط ايس ٜٔأٜهاّ أَ ٚا ٜفٝس إذهاض.ٙ
(َػ ي)31 ١

ٜ ٫طجع ايس ٜٔإٍ ًَو ايسا ٔ٥إ ٫بكبه٘ ي٘ ،فٜ ٬هفٞ

تع ٌٝإس ٜٔي٘ ،إ ٫إشا تعصض اٱٜكاٍ إٍ ايسا ٔ٥نُا تكسّ ،فً ٛأضغٌ
إس ٜٔإاٍ إٍ ايساٚ ٔ٥يهٓ٘ مل ٜكٌ إي ٫ ٘ٝترب ٤شَ ١إس ٜٔإ ٫إٔ ٜهٕٛ
ايسا ٖٛ ٔ٥ايػبب ٗ تًف إاٍ ٚ ،عٔ اٱَاّ ايباقط عً ٘ٝايػ :ّ٬نٌ شْب
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ٜهفط ٙايكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل إ ٫ايسٳ ٫ ٜٔنفاض ٠ي٘ إ ٫أزا.)1( )ٙ٩
(َػ ي)32 ١

إشا َات إس ٜٔذٌ ايس ٜٔإ٪جٌ ٚإٕ مل ؤ أجً٘ بعس،

أ َا يَ ٛات ايسا ٔ٥فإ ايسٜ ٜٔبك ٢عً ٢ذاي٘ َٔ جٗ ١ا٭جٌٚ ،عً ٢ايٛض ١
اٱْتعاض إٍ ذٌ ذًٛي٘.
(َػ ي)33 ١

ي ٛنإ ايكسام أ ٚؾطط َٓ٘ َ٪جَٚ ّ٬ات ايعٚد قبٌ

ذً ٍٛأجً٘ أغتركت ايعٚج ١إطايب ١ب٘ بعس َٛت٘ ،غ٬ف َا إشا َاتت
ايعٚج ١فًٝؼ يٛض تٗا إطايب ١قبٌ ذً ٍٛا٭جٌ.
أَا ي ٛطًكٗا ايعٚد فإ قساقٗا إ٪جٌ ٜبك ٢عً ٢ذاي٘ إٕ نإ ي٘
أجٌ َعٌ.
(َػ ي)34 ١

ي ٛذحط عً ٢اَٛاٍ إس ٜٔبػبب ايفًؼ ٚناْت عً٘ٝ

ز ٕٜٛذايٚ ١ز٪َ ٕٜٛجً ،١فإ َاي٘ ٜكػِ بٌ ايس ٕٜٛاؿاي ١ز ٕٚايسٕٜٛ
إ٪جً.١
(َػ ي)35 ١

 ٫هٛظ بٝع ايس ٜٔبايس ٜٔفُٝا اشا نإ نٌ َُٓٗا َ٪ج،ّ٬

نُا ي ٛنإ يعٜس عً ٢عُطٚ ٚظْ َٔ ١اؿٓط ١اٍ ذٌ ؾٗطٚ ،نإ يعُطٚ
عً ٢ظٜس ٚظْ َٔ ١ايؿعري اٍ ذٌ ؾٗط ،ف ٬هٛظ بٝع ٚظْ ١اؿٓط ١بايؿعري.
(َػ ي)36 ١

هٛظ تكس ِٜأجٌ ايس ٜٔإ٪جٌ َع ْكل َكساضٙ

بايرتان ،ٞأَا ايس ٜٔاؿاٍ ف ٬هٛظ ت جَ ً٘ٝع ايعٜازَ ٗ ٠كساضٚ ،ٙنصا
ايس ٜٔإ٪جٌ  ٫هٛظ ايعٜازَ ٗ ٠ست٘ َع ايعٜازَ ٗ ٠كساض.ٙ
(َػ ي)37 ١

ا٭ق ٣ٛعسّ جٛاظ قػُ ١ايس ٜٔإؿرتى ،فً ٛنإ ٱ ٌٓ

ز ٜٔعًْ ٢اعَ ١تعسز ،ٜٔف ٬هٛظ إ هعٌ َا ٗ شَ ١بعهِٗ ٭ذسُٖا،
َٚا ٗ شَ ١آخط ٜٔيًثاْٞ
ٚإ ناْت ايكػُ ١عػب ْػب ١ايس ٜٔيهٌ َُٓٗا ،بٌ ٜبكَ ٢ا ٗ
ايصَِ عً ٢م ٛا٫ؾرتاى  ٖٛٚإؿٗٛض ٚعً ٘ٝايٓكٛم.
(َػ ي)38 ١

اشا ذٌ ا٭جٌ ٚطايب ايسا ٔ٥بايس ،ٜٔعً ٢إس ٜٔإ ٜػع٢

ٗ ازا ٘٥بهٌ ٚغ ١ًٝؾطعٖ ١ٝهٓٚ ١ي ٛببٝع ايعا٥س َٔ َتاع٘ ٚعكاضٚ ،ٙهب
()1ايٛغا.319/18 ٌ٥
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عً ٘ٝإ ٜػعٕ ٢طايب ١غطّ٘ أ ٚإجاض ٠أَ٬ن٘ .
ٚهب عً ٘ٝايتهػب اي٥٬ل عاي٘ َٔ ذٝث ايؿطف ٚايكسض ٠خكٛقاّ
َا  ٫وتاد اٍ تهًفٜٚ ،ػتثٓ َٔ ٢شيو بٝع زاض غهٓاٝ ٚ ٙاب٘ احملتاد ايٗٝا
ٚي ٛيًتحٌُ ٚغٝاضت٘ إشا نإ ٖا ًٜٝل بؿ ْ٘ ،باٱناف ١إٍ إٓاغب ؿاي٘
َٚكاَ٘ َٔ أ اث ايبٝت ٚمٖٛا َٔ َػتثٓٝات ايسٖ ٜٔا ٪ٜز ٟبٝعٗا اٍ
ٚقٛع٘ ٗ عػط ٚؾسٚ ٠ذطد.
(َػ ي)39 ١

ي ٛناْت زاض غهٓا ٙأظٜس ٖا وتاج٘ ٚضنبت٘ ،ايس ٕٜٛفعً٘ٝ

ببٝع َا فهٌ عٔ ذاجت٘ ،أٜ ٚبٝعٗا ٜٚؿرتَ ٟا ٖ ٛأزْٖ ٢ا ًٜٝل عاي٘ أٜهاّ
ٜٚسفع ايفاضم بُٗٓٝا ٗ زٚ ،ٜ٘ٓنصا ي ٛناْت عٓس ٙغٝاض ٠خاقٚ ١مٖٛا َٔ
اؿاجات ٚا٭ اث ٜٚػتطٝع اٱنتفا ٤ب قٌ َٓٗا مثٓاّ.
(َػ ي )40 ١نُا  ٫هٛظ بٝع زاض ايػهٔ ٭زا ٤ايس ٗ ٜٔذاٍ ذٝا ٠إس،ٜٔ
نصيو  ٫تبا يَ ٛات ٚتطى أ٫ٚزاّ قغاضاّ ي٘ ٜ ٫ػتطٝع ٕٛاٱغتغٓا ٤عٓٗا
عً ٢ا٭ق.٣ٛ
(َػ يَ )41 ١عَٓ ٢ػتثٓٝات ايس َٔ ٜٔزاض ايػهٔ ٚمٖٛا إٔ إسٚ ٜٔؿاجت٘
هلا ٗ َْٚ٪ت٘  ٫هرب عً ٢بٝعٗا ٭جٌ قها ٤ز ،ٜ٘ٓأَا ي ٛإختاض إس ٜٔبٝع
ايساض يكها ٤ايسٚ ٜٔإبطا ٤شَت٘ جاظ يًسا ٔ٥قبه٘ َٓ٘ٚ ،ا٭ ٍٚيًسا ٔ٥إٔ ٫
ٜه ٕٛغبباّ ٗ بٝعٗا
(ٚعٔٻ ضٳغٴٍٛٳ اي ًٖ٘ٹ قٳًٖ ٢اي ًٖ٘ٴ عٳًَ ٵ٘ٝٹ ٚٳغٳًِٖٳ قَاٍٳ ٔإشٳا أَفًَِؼٳ ايطٻجٴٌٴ َفٛٳجٳسٳ

ذلټ ٹب٘ٹ)(.)1
ع٘ٴ عٹٓٵسٳ ا ِيُٴفًِٹؼٔ ٹبعٳٝٵ ٹٓ٘ٹ فَ ٴٗٛٳ َأ ٳ
غَطٔ ٴّ٘ٴ َٳتٳا ٳ
(َػ ي)42 ١

ي ٛذٌٸ أجٌ ايسٚ ٜٔطايب ب٘ قاذب٘ٚ ،نإ عٓس إسٜٔ

ذاجات أ ٚعكاض ظا٥س عٔ َػتثٓٝات ايسٚ ٜٔيهٓٗا  ٫تبا إ ٫با٭قٌ َٔ
قُٝتٗا ايػٛق ،١ٝفإ نإ ايٓكل قً ّ٬ٝفٝحب بٝعٗا ٚقها ٤ايس. ٜٔ
 ٫ٚهٛظ يًُس ٜٔايت خري ٚإْتعاض َٔ  ٜت ٞيٝؿرتٜٗا بايكٚ ،١ُٝي ٛنإ
ايٓكل  ٫وتٌُ ٜٚعس ايبٝع َع٘ تهٝٝعاّ يًُاٍ ٚخػاض ،٠فا٭ق ٣ٛعسّ
ٚجٛ

ايبٝع ذ٦ٓٝص بٌ ٜٓتعط َٔ ٜؿرت ٟبايك.١ُٝ

(َ)1ػٓس أٓس .176/18

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش117ز
(َػ ي)43 ١

إعػط ايصٜ ٟتعصض عً ٘ٝأزا ٤ايسٚ ٜٔقها ٙ٩هب عً٢

ايسا ٔ٥إَٗاي٘ٚ ،إْعاض ٙإٍ ذٌ ٜػاض ،ٙقاٍ تعاٍ شواإُِ جمضعُاجرُوجػُغشاةخج

يضناظلشاةجإِىضًجٍاُغاشاةخ ز.
(َػ ي ٫ )44 ١هٛظ يًُس ٜٔإُاطً ٗ ١أزا ٤ايسَ ٜٔع ايكسضٚ ٠تعترب َعك.١ٝ
(َػ ي)45 ١

أْ٘ ٜب

هب عً ٢إس ٜٔإغتكرا

ْ ١ٝايكهاَ ٤ع عسّ ايكسض ٠أٟ

عً ٢قكس ا٭زا ٤عٓس ايكسض.٠

(َػ ي)46 ١

ي ٛإَتٓع إس ٜٔعٔ أزا ٤ايسٚ ٜٔجرسٚ ٙذًف عً ٢إْهاضٙ

ٚمل ّهٔ إجباض ٙهٛظ يًسا ٔ٥إكاقَ َٔ ١اي٘ٚ ،أخص َكساض ز ٜ٘ٓبؿطط
عسّ ايفتٓٚ ١ايهطض.
(َػ ي)47 ١

إشا نإ إس ٜٔذانطاّ ٚمل ٜهٔ ٖتٓعاّ ٚتعصض عً ٘ٝإٜكاٍ

ايس ٜٔاٍ ايسا ٔ٥بػبب ٚجٛز َاْع ٗ ايبٌُٚ ،هٔ ايسا َٔ ٔ٥اخص َكساض
زَ َٔ ٜ٘ٓاي٘ جاظ ي٘ أخص.ٙ
(َػ ي)48 ١

تكس إكاق ٗ ١ذاٍ ؼكل َٛضزٖا غٛا ٤نإ َٛنٛعٗا

ايس ٜٔأ ٚغري ،ٙبٌ هٛظ بٝع بع

أَٛاٍ إسٚ ٜٔأخص عٛض ايسَٔ ٜٔ

قُٝتٗا بؿطٚط :ٖٞٚ
 -1بٛت ايس.ٜٔ
 -2ذً ٍٛا٭جٌ.
 -3عسّ ذاج ١إس ٜٔيتًو ا٭َٛاٍ أ ٟأْٗا يٝػت َٔ َػتثٓٝات
ز.ْٜ٘ٛ
 -4إَتٓا إس ٜٔعٔ أزا ٤ايس.ٜٔ
 -5إٔ ٜه ٕٛايبٝع ٚقُٝت٘ بنشٕ اؿانِ ايؿطع ٞأ َٔ ٚىتاضَٔ ٙ
عس ٍٚإ.ٌَٓ٪
(َػ ي)49 ١

ي ٛعًِ ؾدل باؾتغاٍ شَت٘ بسٚ ٜٔتطزز بٌ ا٭قٌ ٚا٭نثط

هب عً ٘ٝا٭قٌ ٚا٭ذٛط ا٭نثط.
(َػ ي )50 ١إشا عًِ ب ٕ عًَ ٘ٝكساضاّ َعٓٝاّ َٔ ايسٜ ٫ٚ ،ٜٔعًِ ب ْ٘ َٔ ذل
ايٓاؽ ٚهٌٗ قاذب٘ أ َٔ ٚاؿكٛم ايؿطع ١ٝنايعنا ٠أ ٚاـُؼ فٝسفع٘ إٍ
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اؿانِ ايؿطع ٞبككس َا ٗ ايصََ ١ع بٝإ ٚجٗ٘ يكاٝ ٚ ٤ك ١إ بات إشا
إذتٌُ ظٗٛض َٔ ٜسعٖ ٞصا ايس.ٜٔ
(َػ ي)51 ١يْ ٛصض إٔ ٜ ٫ػتس ٜٔأْٗ ٚاٚ ٙايس ٙعٔ ايس ،ٜٔفدايف ٚإغتسإ
 ٫ضٜب ٗ ؼكل اٱ ِ بٌ ٚايهفاض ٗ ٠ايٓصضٚ ،يهٓ٘ ًّو َا إغتساْ٘ ٭ٕ
ايٓٗ ٞتهًٝفٜٛ ٫ٚ ،ٞجب بط ٕ٬ايعكس.
(َػ ي )52 ١ي ٛبا ايصَ ٞبٝعاّ قـرٝراّ َـا ٜ ٫كـًس يًُػـًِ ًُهـ٘ نـاـُط
ٚاـٓعٜط نُا ي ٛباعُٗا عً ٢شََ ٞثً٘ جاظ يًُػًِ أخـص مثٓـ٘ عٛنـاّ عـٔ
زٚ ،ٜ٘ٓي ٛنإ ايبا٥ع َػًُاّ ف ٬هٛظ.

قبنىٌ ثىاة(ال تأكهىا انرثب)

يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ اؿٝا ٠ايـسْٝا َعضعـ ١يٮخـطٚ ،٠زاضاّ يٲَترـإ
ٚاٱختباضٚ ،يٝؼ َٔ إَترإ ٗ ايٛجٛز أطٚ ٍٛأعِ َـٔ إَترـإ اٱْػـإ
فٜٗ ٛتغؿ ٢أٜاّ ذٝات٘ بًٝايٗٝا .
ٚقس ٜه ٕٛاٱفتتـإ َٓٚاغـب ١ايتكـط
اٱبتٚ ٤٬اٱختباض َٔ ايٓٗاض ٚيٝؼ َٔ ٛا

إٍ اهلل ٗ ايًٝـٌ أنثـط ٗ َعـاْٞ
ٚجعا ٤أععِ َٓ٘ ،إش إٔ ْتٝح١

ايٓحاح ف ٘ٝاـًٛز ٗ ايٓ عٚ ،ِٝا٭نٌ َٔ غري ذػا
ايثٛا

أ ٚتهًٝف فًٝؼ عً٢

جعا ،٤قاٍ تعاٍش مُيُىرجوارِشابُىرجهانلُ عجبَِاعجمُنخٌُجحضؼَايُىُاز(.)1

ٚوتٌُ يفغ(نًٛا) ٗ اٯٚ ١ٜجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإضاز ٠ا٭َــط عًــ ٢مــ ٛاؿكٝكــٜٚ ،١فٝــس ايٛجــٛ

أ٫ ٟبــس ٚإٔ

ّتثًٛا يٮَط با٭نٌ ،٭ٕ اهلل عع ٚجٌ ٜطٜس هلِ ا٭نٌ ٚايؿـط
ٖٚصا ايٛجٛ

ٗ اؾٓـ،١

ْعُ ١أخطْ َٔ ٣عِ اؾٓ ،١فُتَ ٢ا أزضى إ َٕٛٓ٪إٔ اهلل عع

ٚجٌ َ ٜطِٖ إٔ  ٜنًٛا ٜٚؿطبٛا َٔ فٛانـ٘ ٚطٝبـات اؾٓـ ، ١فـ ِْٗ ٜػـعٕٛ
ذثٝثاّ بطزا ٤ايتك.٣ٛ
ايثاْ :ٞإطاز َٔ قـٝغ ١ا٭َـط اٱباذـٚ ١اٱخبـاض بـا٭شٕ إطًـل ظَاْـ ّا
َ ٚهاْاّ ْٛٚعاّ يٮنٌ ٚايؿط .
()1غٛض ٠ايطٛض .19
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ايثايث :تصنري إ ٌَٓ٪بايٛعس ايهط ِٜبايثٛا

ايععٚ ِٝايَ٬تٓأَٖ ٞ

ايٓعِ ٚايطٝبات ٗ اؾٓ ،١جا٤ت اٯ ١ٜبكٝغ ١اؾًُ ١اٱْؿاٚ ،١ٝ٥إطاز اؾًُ١
اـربٚ ،١ٜبٝإ ذاٍ إ ٗ ٌَٓ٪اٯخط.٠
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛجٚ ،ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل اٯٚ ١ٜغع ١ضٓ ١اهلل
ٚبٝإ عع ِٝفهً٘ عً ٢إٚ ،ٌَٓ٪ايٓفع اـايل َٔ ؾا٥ب ١ا٭شٚ ،٣اـايٞ
َٔ ايهسٚضات ٚأغبا

ايعًٌ.

ٚجا٤ت آ ١ٜايبرث بايٓٗ ٫(ٞت نًٛا) ٚإضاز ٠فطز ككٛم َٔ اـبٝث،
 ٖٛٚايطباٚ ،خبث٘ ظاٖط ٚبٝٸٔٚ ،تًـو آٜـ ٗ ١أذهـاّ ايتهـايٝف بـ ٕ ٜتكـف
ا٭َط اؿطاّ ٚإٓٗ  ٞعٓ٘ بايكبس ايصات ،ٞيٝه ٕٛعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚظٗٛض أنطاض ايطبا عًٜ َٔ ٢عاٚي٘.
ايثاْ ٗ :ٞيككاْ٘ ٚغٝا

ايربن ١عٓ٘ عربَٛٚ ٠عع ١يًٓاؽ.

ايثايـث :إْــ٘ آٜــ ٗ ١أذهــاّ ايتهـايٝف ٚقــاْ٬َ ٕٛظَــ ١ايٓفــع ٚايكــ٬ح
يًٛجٚ ، ٛا٭شٚ ٣ايهطض يًرطاّ.
ٖ ٗٚصا ايكاَْ ٕٛػاَٗٓ ٌ٥ا:
ا٭ :ٍٚإْ٘ ع ٕٛيًٓاؽ ٗ ايتكٝس بايتهايٝف.
ايثاْ :١ٝف ٘ٝؽفٝف عٔ إهًفٌ ٗ اٱَتثاٍ ٭ذهاّ ايتهايٝف.
ايثايث :١بعث ايٓاؽ يًػع ٞيبًٛغ أاَ ٢طاتب ايثٛا

ٚاؾعا ٤اؿػٔ.

ايطابع :١إقاَ ١اؿح ١عً ٢ايٓاؽ.
اـاَػ :١بٝإ إٓافع ايعع ١ُٝيبعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚايغاٜــات اؿُٝــسَٗٓ ٠ــا ،بكٝــاز ٠ايٓــاؽ إٍ ايًبــث ايــسا ٗ ِ٥اؾٓــ ١بايتكٝــس

ب ذهاّ ايكطإٓ َٗٓٚا ايتٓع ٙعٔ ايطبا ،قاٍ تعاٍش وارحَّبِؼُىرجؤضعغاِاجٍايعجؤُّْيضِهضجإِىضيُنٌُج
ٍلِجسابِّنٌُز (.)1
 ٌٖٚقاْ ٕٛإ٬ظَٖ ١صا فهٌ َٔ اهلل عع ٚجـٌ عًـ ٢ايٓـاؽ اؾـٛا
ْعِ.
()1غٛض ٠ايعَط .55
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 ٖٛٚتصنري زا ِ٥بًع ّٚفعٌ ايكاؿاتٖٚ ،حطإ ايػ٦ٝات يٝبك ٢ايٓٗٞ
عٔ ايطبا َكاذباّ ٭جٝاٍ إػـًٌُ ٚإػـًُات ٜ ٫فـاضقِٗ ٜ ٫ٚفاضقْٛـ٘ إ٫
َٛتِٗ ٚإْتكاهلِ إٍ عامل اٯخط ،٠يٓٝتكٌ ٛا

ايتكٝس ب ذهاَ٘ ٚغٓٔ ايتٓعٙ

عٔ ايباطٌ،
ٜٚـ ت ٞجٝــٌ جسٜــس وُــٌ ضاٜــ ١ايٓٗــ ٞعـ ٔ أنــٌ ايباطــٌ ،فٗــصا ايٓٗــٞ
َكاذب يًُػًٌُ ٗ ايسْٝا ٚعامل ايربظر  ٗٚاٯخـط ،٠يٝهـ ٕٛايثـٛا

ٗ

اؾٓإ عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚغكٛط ايتهًٝف.

ايثــاْ :ٞايتــٓعِ إطًــل بايطٝبــات ،قــاٍ تعــاٍش وايلُهاييعجٍاييعجحضشيخضهُِهلجرْضّ ُيظُجواحضيضيزُّج

رْضػُُُِز(.)1
ايثايث :إْكطا ايػعٚ ٞاؾس ٚايعٓا ،٤إش إٔ اٯخط ٠زاض اؾعا.٤
ايطابع :ايتبا ٜٔبٌ إٚ ٌَٓ٪ايهفاض  ّٜٛايكٝاَٚ ١ػًَٓ ٞافع تطى ايطبا،
ٚإجتٓا

أنٌ إاٍ ايطب ٟٛغًٛز إ ٗ ٌَٓ٪ايٓعـٛ ِٝابـاّ ٚجـعا٤ٶٚ ،إَـت٤٬

ْفٛؽ ايهفاض باؿػط.٠
ّٚتٓع إ َٔ٪عٔ أنٌ ايطبا ٗ ايسْٝا يٝه ٕٛاؾعا ٗ ٤ايسْٝا ٚاٯخط.٠

أَا ٗ ايسْٝا ف ٝنٌ ايطٝبات باؿ ٍ٬٭ٕ اهلل عع ٚجٌش هُيىاجرىيشوصَّرقُجرُوجرىْقُيىوةلج

رىَْاخلنيُز(،)2
ٚأَا ٗ اٯخط ٠فنْ٘ ٜفٛظ بايثٛا .
ٜٓ ٌٖٚكل تطى ايطبا ٖا نتب يًعبس َٔ ايطظم.
اؾــٛا
بنجتٓا

ٚ ،٫يهــٔ ايفــاضم ٗ ططٜــل ايهػــب ف ـ ٕ إػــًِ ٜطٝــع اهلل

إعكٚ ،١ٝايهافط ىتاض ايهػب بططٜل قطَ.١

()1غٛض ٠ايعخطف .71
()2غٛض ٠ايصاضٜات .58
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 َٔ ٖٛٚإعحاظ إبتسا ٤آ ١ٜايبرث بكٛي٘ تعاٍ(ٜا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا) َٚـا
ف َٔ ٘ٝبعث إػًٌُ عً ٢طاع ١اهلل ٚاٱَتثاٍ يٮٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞاي

جا٤ت

ٗ ايكطإٓ،
ٜٚعًِ إ َٔ٪عًِ ايٝكٌ إٔ ايطظم َٔ عٓس اهلل تعاٍٚ ،أْ٘  ٫تػتعكٞ
عًَ ٘ٝػ يٜٚ ،١ط ٣اٱْػإ َطًكاّ إٚ َٔ٪ايهافط ٗ ؾٛاٖس  ١َٜٝٛنٝف أْـ٘
ٜطج ٛضظق٘ َٔ جٗ ١ف ٝت َٔ ٘ٝجٗ ١أخـط ،٣أٜ ٚعـٔ وكـٌ عٓـس ٙإْفـام أٚ
خػاض ٗ ٠با

فٝدطد َٓ٘ غإاّٜٚ ،كع فُٝا  ٫وتػب٘ ،أّ ٚر ٛاهلل عع ٚجٌ

عٓ٘ اـػاضَ ٠طًكاّ َ ٛ ٖٚ ،ـٔ عَُٛـات قٛيـ٘ تعـاٍش َاَغُيىرجرىيَّيهُجٍايعجَاشايعءُجواَُزْبِيجُج
واػلنذا ُجؤًُُّجرىْنلخضعبِز(.)1
ٖ ٌٖٚصا احمل ٛخام بإ ٌَٓ٪ز ٕٚايهفاض ،اؾٛا

 ،٫فكس تفهٌ اهلل

عــع ٚجــٌ ٚجعــٌ اؿٝــا ٠ايــسْٝا زاض ايطٓــ ،١إش تكــٝب فٗٝــا ضٓتــ٘ ايــرب

لج
ٚايفاجط ،قاٍ تعاٍشمُياعجَُّلذُّج اه ُؤٖضءج اوهاي ُؤ ضٖءلجٍليِج اػـضيعءلج اسبِّيلاج اوٍايعجمضيعُاج اػـضيعءُج اسبِّي ا
ٍاغظُىسًرز(.)2
ْعــِ ىــتل إَٓ٪ــ ٕٛبطٓــ ١اهلل ٗ اٯخــطٚ ،٠اي ـ

تتحًــ ٢بــايثٛا

ايعع ،ِٝفُٔ أغطاض خًل اٱْػإ ف ٤ٞشات إكساض َٔ ايطظم ي٘ غٛا ٤عٔ
ططٜل اؿ ٍ٬أ ٚاؿطاّ،
ٚيهٔ إا٥ع ٚايتبا ٜ ٜٔه ٗ ٕٛاٯخط ،٠فُـٔ نـإ نػـب٘ ذـ ّ٫٬ىًـس ٗ
ايٓع َٔٚ ،ِٝنإ نػب٘ غرتاّ ٚذطاَاّ ًٜك ٢عصاباّ أيُٝاّٚ ،قٛي٘ تعاٍ(أنعافاّ
َهــاعفَ ٗ )١فَٗٛــ٘ ٚعــس َــٔ اهلل عــع ٚجــٌ بايػــع ٗ ١ايــطظم ايهــطِٜ

يًُػًٌُ إٕ تعاٖسٚا غٓٔ اٱّإش واىليَّهلجٍُيْلُجرىغوَاىارثلجوارْضسعِز  ٖٛٚغـبراْ٘ ٫
ّٓع إػًٌُ عٔ ا٭نعاف إهاعف َٔ ١ايطبـا يـٝرتنِٗ ٗ فكـط ٚعـٛظ ،بـٌ

()1غٛض ٠ايطعس .39
()2غٛض ٠اٱغطا.20 ٤
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غبراْ٘ ٜطظقِٗ تًو ا٭نـعاف بايهػـب اؿـ ،ٍ٬قـاٍ تعـاٍشمُيايعجَُّليذُّجهايؤُٖضءج
واهاؤُٖضءلجٍلِجػاـضعءلجسابِّلاجواٍاعجمضعُاجػاـضعءُجسابِّلاجٍاغظُىسًرز(.)1
ٜٚكٝب اهلل بعطاٚ ٘٥ضظق ٘ ْٚعُتـ٘ ٚفهـً٘ ٗ ايـسْٝا إـٚ َٔ٪ايهـافط،
ٚايرب ٚايفاجط  َٔ ،خعا ٘ٓ٥اي

 ٫تٓفس.

 ٫ٚوحــب ضظم اهلل عــع ٚجــٌ عــٔ إــ َٔ٪إَتراْـاّ ٚإبــت ٫ٚ ،٤٬عــٔ
ايهافط يهفطٚ ٙايفاغل يفػك٘.
 ٫ٚتػتطٝع اـ٥٬ل إٔ ؼحب َا نتب اهلل َٔ ايطظم يعباز ٗٚ ٙقٛيـ٘

تعاٍشواىضِّلشاةُجؤضمْ باشُجداساصاعثخجواؤضمْباشُجحض ْؼلًُٗز(.)2

قاٍ ايطربغ ٗٚ :ٞاٯ ١ٜز٫يـ ١عًـ ٢إٔ ايطاعـ ٫ ١تعٜـس ٗ ضظم ايـسْٝا

ٚإِا تعٜس ٗ زضجات اٯخط.)3()٠

ٚيهٔ اٯ ٫ ١ٜتٓف ٞايعٜاز ٗ ٠ضظم ايسْٝا ،بٌ ت٪نسٚ َٔ ٙج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚجــا٤ت اٯٜــ ١ب فعــٌ ايتفهــٚ ٌٝت٪نــس ب ـ ٕ ٗ ايــسْٝا زضجــات
ٚتفه.ّ٬ٝ
ايثآْٜ ٫ :ٞركط ايتفه ٌٝبايغٓٚ ٢ايفكط ،بٌ َٖ ٛتعسز إكازٜلَٔٚ ،

أغٓاٖا ٚأضفعٗا اهلساٚ ١ٜاٱّإ ،قاٍ تعاٍش واٍاِجَُغيلٌجواصهاهُجإِىضيًجرىيَّيهلجواهُيىاج
ٍُغغلِجيضقضذلجرعخضَغالاجبِعىْؼُشوا ةلجرىْىُرْقضًجواإِىضًجرىيَّهلجػاعقلباتُجرىْإٍُُىسِز(.)4
ايثايث ٗ :اٯ ١ٜتطغٝب ٗ اٯخطٚ ، ٠زعـ ٠ٛيًتكٝـس ب ذهـاّ ايؿـطٜع،١
ٖٚصا ايتكٝس تفهٚ ٌٝبا
بايٓٗ ٞعٔ أنٌ ايطبا،

()1غٛض ٠اٱغطا.20 ٤
()2غٛض ٠اٱغطا.21 ٤
()3فُع ايبٝإ .407 /6
()4غٛض ٠يكُإ .22

يًطظم ايهط َٔٚ ،ِٜايتفهـ ٌٝفـ ٤ٞآٜـ ١ايبرـث

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش123ز
يٝه ٕٛاٱَتٓا عٔ ايطبا عٓٛإ ايتفه ٌٝبٌ ايٓاؽ ٗ اؿٝا ٠ايسْٝاٖٛٚ ،

َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍش واىليَّهلجرىْؼلضوةُجواىلشاعُىىلهلجواىليَُْؤٍلنلنياز(.)1

ايطابع :يًبؿاض ٠بايتفه ٗ ٌٝاٯخطَٛ ٠نٛع ٗ ١ٝاؿٝا ٠ايسْٝأَ ٖٞٚ ،
ٚج ٙٛتفهٚ ٌٝإنطاّ إػًٌُ.
اـاَؼ :إبتسا ٤آ ١ٜايبرث غطا

اٱنطاّ(ٜا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا) تفهٌٝ

إختل اهلل عع ٚجٌ ب٘ إػًَُٚ ،ٕٛطتب َٔ ١ايتؿطٜف مل تًٓٗا أَ ١غريِٖ.

ايػازؽٚ َٔ :ج ٙٛايتفه ٌٝايتُاٜع بٌ ا٭َِ ،قاٍ تعاٍشمُنخٌُجِاُشاجؤٍُوتخج

ؤُِشِصاييججىلينوييعطِز( ، )2إش ْــاٍ إػــًَُ ٕٛطتبــ(١خري أَــ ٗ )١ايــسْٝا ٚخــطٚجِٗ
يًتفه ٌٝتفهَ ٌٝػـتكٌ بصاتـ٘ ،إٍ جاْـب ٚجـ ٙٛإنـافَ ١ٝـٔ ايتفهـٗ ٌٝ
خطٚجِٗ ترتؾس عٔ ن( ِْٗٛخري أَ.)١
فنٕ قًت قس ٜه ٕٛايهـافط غٓٝـاّ ٚشا جـاٚ ٙإـ َٔ٪فكـرياّ َٚػتهـعفاّ ٗ
َهإ َٚكط ٚاذس.
ٚاؾٛا

إْ٘ َٔ َكازٜل اٱبتٚ ٤٬اٱختباض ٗ ايسْٝا ٚايتفهٜ ٫ ٌٝتكّٛ

بايغٓٚ ٢نثط ٠إاٍ ٚغع ١اؾاٚ ،ٙقس ٜه ٕٛايفكـط ٚايفاقـ ١غـبباّ يًتفهـ ٌٝإشا
نإ َكطْٚاّ باٱّإ ٚايكرب ٚايطنا بكػِ اهلل.

قاٍ تعاٍ ٗ بطن ١ايٓهاح عٓس إػًٌُش إُِجَانُىُّىرجيُقضشارءاجَُغْنلهٌِجرىيَّيهُجٍليِج

يضؼْيلهلز( ، )3يبٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ظٚاٍ ذاٍ ايفكـط ٜـ ت ٞبفعـٌ إـ َٔ٪إبـاح
ٚإػــترب ٖــا ٜــسٍ عًــ ٢ف٦ٝــ٘ َــٔ بــا
ايفطا٥

ا٭ٚيٜٛــ ١بفعــٌ ايٛاجــب ن ـ زا٤

ايعباز.١ٜ

ٚؼتُــٌ ايكــً ١بــٌ ايغٓــ ٢ايــص ٟشنطتــ٘ اٯٜــ ١أعــٚ ٙ٬بــٌ ا٭نــعاف
إهاعف َٔ ١جٗ ١إكساض ٚجٖٛاّ:
()1غٛض ٠إٓافك.8 ٕٛ
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()3غٛض ٠ايٓٛض .32
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ا٭ :ٍٚايغٓٚ ٢ايػع ١أنثط َـٔ ا٭نـعاف إهـاعف ،١بًرـاظ إٔ ايغٓـ٢
َطًل ٖٚسٚزٚ ،ا٭نعاف إهاعف ١فٗٝا ْ ٛذس ٚتع ٌٝإْاٍ َـٔ طـطف
ايهثط.٠
ايثاْ :ٞا٭نعاف إهاعف ٖٞ ١ا٭نثط ٚا٭غًـب ٭ْٗـا نـثريَ ٠تهـطض،٠
بُٓٝا ايغٓ ٢ف ٘ٝإْاٍ.
ايثايث :ايتفك ،ٌٝفكس ته ٕٛا٭نعاف إهاعف ٖٞ ١ا٭نثطٚ ،قس ٜهٕٛ
ايغٓ ٖٛ ٢ا٭نثط ،٭ٕ ايغٓ َٔ ٢ايهًـ ٞإؿـهو ايـصٜ ٟهـ ٕٛعًـَ ٢طاتـب
َتفاٚت.١
ٚايكر ٝس ٖ ٛا٭ٚ َٔ ،ٍٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايغٓ ٢ايٛاضز ٗ اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬عس نط َٔ ِٜاهلل عع ٚجـٌٖٚ ،ـٛ
خري ق

ْٚعَُ ١تحسز.٠

ايثاْ :ٞايغٓ َٔ ٢اهلل بـا

يًػـعٚ ١إٓسٚذـ ٗ ١إعٝؿـ ،١إش أْـ٘ ٜتعًـل

باؿاٍ ٚنثط ٠إاٍٚ ،طٝب ايعٝـ ٚذػٔ إًبؼ.
ايثايــث :تفــط ايغٓــ ٢عــٔ فهــٌ اهلل عــع ٚجــٌٖٚ ،ــٚ ٛعــس إنــاٗ

بإهاعفٚ ١ايػعٚ ١ايػ َٔ ١َ٬اـػاض ٗ ٠ايسْٝا ٚاٯخط ،٠قاٍ تعـاٍشيضيضيىٖضج
يضؼْوُجرىيَّهلجػايضُنٌُجواساعَاخُهُجىضنُنخٌُجٍلِجرىْخضععلشَِِاز(.)1
ايطابع :إختكام ا٭نعاف إهاعفَ ١ا ٜطز َٔ إاٍٚ ،قس ٜتِ إْفاق٘
عً ٢م ٛايػايب ١ايهًٚ ١ٝقس ٜبكـَ ٢ـَِٓٗٛ ٗٚ ،نـ ٛأنـعاف ايطبـا ،فكـس
جا٤ت اٯ ١ٜباٱخباض عٔ أنٌ إاٍ ايطبٚ ٟٛأنعاف٘ ،أَا ايغٓ ٢فٗ ٛذاٍ َٔ
ايػع ١تكاذب إػًِٚ ،قس ٜكبس قاذب إاٍ ايطب ٟٛفكرياّ ٚقتاجاّٚ ،قس
ًٜح إٍ إقرتاض إاٍ بايفا٥س ٠ايطب.١ٜٛ
أَا ايصٜٓ ٟعِ عً ٘ٝاهلل بايغٓٚ ٢ايػع ١ف ْ٘ ٜبك ٗ ٢عبٛذ َٔ ١ايعـٝـ
 ٗ ٌٖٚايٛعس بايغٓ ٢ؼصٜط َٔ إعاًَ ١ايطب ١ٜٛأنٚ ّ٬ت ن.ّ٬ٝ

()1غٛض ٠ايبكط.64 ٠
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اؾٛا

ْعِ ،فف ٞاؾُع بٌ اٯٜتٌ ؼصٜط َـٔ إؽـاش ايغٓـ ٢ايـصٖ ٟـٛ

فهٌ َٔ اهلل َٛنٛعاّ َاز ٠يًطبـاٜ ٫ٚ ،هـ ٕٛغـبباّ يعٜـاز ٠ايػـع ٗ ٞأَـٛض
ايسْٝا ٚاٱقرتاض بايفا٥س ٠ايطب ٕ ١ٜٛهاغب َٚؿاضٜع ؼتاد َٔ إـاٍ ٚايٓكـس
أنثط ٖا ٗ ٜس.ٙ
ٜٚبعث ايٛعس َٔ اهلل بايغٓ ٢ايػه ٗ ١ٓٝايٓفؼٜٚ ،هـ ٕٛعْٛـاّ يًتٛجـ٘
ٚايعبازات ٚفَ ٘ٝسز يًغًب ١عً ٢ايٓفــؼ ايؿٗٚ ،١ٜٛذب

إٍ أزا ٤ايفطا٥

ْع إاٍ ،قاٍ تعاٍش واحُغلبُّىُاجرىَْاعهضجعُبًّعجصاًَّعز(.)1
 ٗٚاٯ ١ٜأعــَ ٙ٬ػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚشّ ايهفاض.
ايثاْ :١ٝبٝــإ يبــع

أفطاز َعكـٝتِٗ هلل عع ٚجٌ.

ايثايث :١زع ٠ٛقطٜـ يٓبص إط٬م ايهفط يٝهٖ ٕٛصا ايٓبص ٚايـرتى َكسَـ١
يسخ ٍٛاٱغ.ّ٬
ايطابع :١ايتسبط ٗ إعحعات اي

جا ٤بٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِ َٚثً٘ تطى ايطبا إش أْ٘ ٚاجب عً ٢إهًفٌ َطًكاّ.
اـاَػ :١فْ ٘ٝع يطزا ٤ذب إاٍ ذباّ ؾسٜساّٚ ،ايػع ٞاؿثٝـث ؾُعـ٘
َٔ غري ٚجٗ٘ٚ ،ي ٛأْفل قاذب ايطبا إاٍ ٚايفا٥ـس ٠ايطبٜٛـ ٗ ١ايٛاجبـات
ٚإٓا فع ايؿدك ،١ٝف ْ٘ ٜ ٫طفع ذطَت٘.
ٜٚــسٍ عًٝــ٘ قٛيــ٘ تعــاٍ( ٫ت ـ نًٛا ايطبــا) إش إٔ ا٭نــٌ ٗ ا٭قــٌ َــٔ
إباذاتٚ ،يهٓ٘ ٜ ٫طًب باؿطاّ ،بٌ ٜه ٕٛتٛظٝف اؿطاّ ٗ اؾا٥ع ٚايصٟ
ٖ ٛأعِ َٔ إباح ذح ١عً ٢قاذب٘.
ٜٚبعث ايٓٗـ ٞعـٔ أنـٌ ايطبـا إٍ ايتـسبط ٗ شات ا٭فعـاٍ َٚكـسَاتٗا،
ٚعٛاقبٗا ،يصا جا ٤بعس اٯ ١ٜأع َٔ ٙ٬غٛض ٠ايفحط اٱْصاض َٔ إْكطا اؿٝا٠
ايسْٝاٚ ،شٖا

َا عًٗٝا بكٛي٘ تعاٍش مضٗوجإِرضرجدُمَّججرْضسعُجداماعجداماعز(،)2

()1غٛض ٠ايفحط .20
()2غٛض ٠ايفحط .22
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أٜ ٟهػط ٜٚهُرٌ نٌ َا عًٗٝا َٔ اؾباٍ ٚا٭ؾحاض ٚا٭بٓ ١ٝيتكبس
نايبٝسا.٤

(ٚعٔ إبٔ عباؽ :زنت ا٭ضض أَ ٟست  ّٜٛايكٝاََ ١س ا٭زٜـِ) (،)1

ٚف ٘ٝبعث يًٓفطْ َٔ ٠ع ا٭َٛاٍ بغري ذل ٱزضاى ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايصخا٥ط
ٚايهٓٛظ ٚايعُطإ إٍ ظٚاٍ ٚإنُرٚ ،ٍ٬ايٓٗ ٗ ٞآ ١ٜايبرث َطنب َـٔ
ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚذطَ ١ايعكس ايطب.ٟٛ
ايثاْ :ٞايعجط عٔ قب

ايفا٥س ٠ايطب.١ٜٛ

ايثايث :إْفام إاٍ ايطب.ٟٛ
ٖٚصا ايتعسز ٗ َكازٜل ايٓٗ ٞعًَ ٢طاتب بعهٗا ٜك ّٛعًـ ٢بعـ

،

 ٗٚنٌ فطز َٓٗا:
ا٭ :ٍٚاٱْصاض يٲْػإ َطًكاّ.
ايثاْ :١ٝزع ٠ٛاٱْػإ يًتٛبٚ ١اٱْعجاض عٔ ايطبا.
ايثايث :١ذطَ ١ايفعٌ ايصٜ ٟتٛيس عٔ اؿطاّ.
ايطابع :١تطى ايطبا طاع ١هلل عع ٚجٌ  ،يصا جا ٤بعـس ٖـصا ايٓٗـ ٞا٭َـط
بتك ٣ٛاهلل.

قبنىٌ نؼنخ كبتت وشبهذ انرثب
ٜتك ّٛايطبا ب ضبع ١أططاف:

ا٭ :ٍٚقاذب إاٍ ايصٜ ٟطًب ايعٜاز ٠ايطب.١ٜٛ
ايثاْ :ٞإكرتض ايصٜ ٟهُٔ زفع ايعٜاز ٠ايطب.١ٜٛ
ايثايثَ :بً ايكطض ايص ٟتتعًل ب٘ ايفا٥س.٠
ايطابع :ايفا٥س ٠ايطب ١ٜٛغ ٛا ٤ناْت َكطٛعـ ١بًرـاظ ؼسٜـس أجـٌ ٚفـا٤
ايكطض ،أ ٚغري قسٚز ٠يتٛاي ٞت خري ايكطض ٚتعسز آجايٜ٘ٚ ،ـسٍ ذـسٜث

()1فُع ايبٝإ .488/10
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ايًعٔ ٗ ايطبا ايص ٟقايـ٘ ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚإزخـطٙ
إػًُ ٕٛشخري ٠عًُ ١ٝعً ٢أَٛض:
ا٭ :ٍٚايػٓ ١ايٓب ١ٜٛبٝإ ٚتفػري يًكطإٓ.
ايثاْ ٗ :ٞايػٓ ١ت نٝس يٮٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞاي

جا٤ت ٗ ايكطإٓ.

ايثايث :ايتٛغعٚ ١ايتهٝٝل ٗ ا٭ذهاّ بًراظ أذازٜث ايػـٓ ١ايٓبٜٛـ،١
ٜٚػُ ٗ ٢اٱقط٬ح ا٭قٛي(ٞاؿه )١َٛنُا ٗ َكساض ايػطق ١اي

ٜرتتب

عًٗٝا ذهِ ايكطع بكٛي٘ تعاٍش وارىغوعسِقُجوارىغوعسِقضتُجيضعقْـضؼُىرجؤضَذلَاهَُاعجصاضارءًجبَِاعجمضغاباعز (،)1

إش ٚضزت اٯٜــ ١بكــٝغ ١اٱطــ٬م ٚمل ؼــسز طــطف ايكًــ ،١فــٛضزت ايػــٓ١
بترسٜس ٙيطبع زٜٓاض ٚأنثط،
ٚجا٤ت اؿهَٛ ٗ ١َٛنـ ٛايطبـا بايتٛغـع ٗ ١ايـصّ ٚايًـٚ ّٛايعجـط
ٚهٛي٘ ٭ططاف ايطبا ا٭خطٚ ،٣ف ٘ٝأَٛض:
ا٭ :ٍٚإْ٘ َٔ ايٛذ ٞايص ٟتفهٌ اهلل عع ٚجـٌ بـ٘ عًـ ٢ايـٓيب قُـس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايص ٟقاٍ(أُٚتٹٝتٴ ايِكُطٵإٓٳ ٚٳَٹثٵًَ٘ٴ َٳعٳ٘ٴ)(.)2

 َٔ َِٗٓٚضَ ٢اؿسٜث بهعف ايػٓسٚ ،يهٔ ز٫٫ت٘ ٚانر َٔ ١ايػٓ١
ايٓبٚ ١ٜٛآ اضاٖا َٓٚافعٗا.
ٚتتحًَٛ ٢نٛع ١ٝايػٓ ٗ ١إكاّ ٗ أَٛض:
ا٭ :ٍٚاٱخباض عٔ ْع ٍٚايًعٓٚ ١ايططز َٔ ضٓ ١اهلل ب ططاف ايطبا.
ايثاْ :ٞت نٝس غهب اهلل عع ٚجٌ ب ٌٖ ايطبا.
ايثايث :بعث ايٓفط ٗ ٠ايٓفٛؽ َٔ ايطبا ٚأططاف٘ ،ف ٌّٝ ٬ايٓاؽ يًصٟ
تٓعٍ ب٘ ايًعٓ ١بػبب غ ٤ٛفعً٘.

ايثإْ :ٞـا قـاٍ اهلل عـع ٚجـٌش واٍايعجؤضسعاييْناعكضجإَِّٖججساعَايتجىليْؼايعىضَلنياجز( ،)1فـنٕ

ٚتتحًَ ٢كازٜل ٖص ٙايطَٓٛ ٗ ١انٝع ٚٚج ٙٛنثريَٚ ٠تحسزٚ ،٠يٝؼ َٔ
ذكط ٭فطاز ضٓ ١اهلل عع ٚجٌ.
()1غٛض ٠إا٥س.37 ٠
(َ)2ػٓس أٓس .37/35
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ّٚهٔ ت يٝف ايفًسات غكٛم ٖص ٙايؿٛاٖس ايعًُ ١ٝاي

تـسٍ عًـ٢

قسم ْعٖ ٍٚص ٙاٯ ١ٜبصنط نٌ ذسٜث ٚفعٌ يًٓــيب قـــُس قً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚغًِ ِ بٝإ َكازٜل ضٓ ١اهلل عع ٚجٌ ف.٘ٝ
فنٕ قًت إْ٘ قٚ ٍٛفعٌ يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ فهٝـف ٜهـٕٛ
َــٔ ضٓــ ١اهللٚ ،يعــٌ ايكــسض إتــٝكٔ َــٔ ايطٓــٖ ١ــ ٛشات ايطغــايَٚ( ١ــا
أضغًٓاى).
ٚاؾٛا

َٔ جٗات:

ا٭ :ٍٚاٯ ١ٜأع ٙ٬أعِ ٭قـاي ١اٱطـ٬مٚ ،إـطاز أفـطاز ايطغـايَ ١ـٔ

ْع ٍٚاٯٜات ٚايػٓ ١ايٓب ،١ٜٛقاٍ تعاٍشواٍاعجَانـلقُجػاِجرىْهاىاي*إُِجهُىاجإَِّٖج
واعٍجَُىعاًز(.)2
ايثاْ :١ٝأخرب اهلل عع ٚجٌ عٔ قاْ ٕٛابت  ٖٛٚنٌ نٜٓ ّ٬طل ب٘ ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فٗ َٔ ٛعٓس اهلل ٫ٚ ،بس َٔ تًك ٘ٝبايكب،ٍٛ
ٚايعٌُ بايٛاجب َٓ٘ٚ ،تطى ايص ٢ٜٗٓ ٟعٓ٘ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ.
ايثايث :١تغؿ ٢قف ١ايطغاي ١٭قٛاٍ ٚأفعاٍ ايٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚغًِ إٍ ذٌ إْتكاي٘ إٍ ايطفٝل ا٭عً.٢
ايطابعــ :١فــ ٤ٞايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ بايبؿــاضات
ٚاٱْصاضات ،قاٍ تعاٍ ٗ خطا

يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِشواٍاعج

ؤضسعايْناعكضجإَِّٖجٍُباشِّشًرجواّضزلَشًرز(.)3
 َٔٚاٱْـصاضات ذـسٜث ايًعـٔ ٭ْـ٘ ؽٜٛـف ٚإْـصاض إٍ أطـطاف ايطبـا
ٚايص ِٖ ٜٔع ٗ ٕٛعكس.ٙ
()1غٛض ٠ا٭ْبٝا.106 ٤
()2غٛض ٠ايٓحِ .4-3
()3غٛض ٠اٱغطا.105 ٤
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ٚي ٛمل  ٜت ٖص ٙاؿسٜث يكا ٍ ايهاتب ٚايؿاٖس إْٓا مل ْ نٌ ايطباٚ .مل
ْٛنً٘ يغريْا ،أ ٚٱؾرتاط اٱجطَ َٔ ٠اٍ غـري ضبـ ،ٟٛنُـا يـ ٛأخـصت َـٔ
أقٌ ايكطض ايطب ،ٟٛأ ٚأِْٗ ٜتربع ٕٛبهتابـ ١عكـس ايطبـا ٚايؿـٗاز ٠عًٝـ٘،
فحا ٤اؿسٜث ب َٛض:
ا٭ :ٍٚقبغ ١اٱط٬م ٚايعُ.ّٛ
ايثاْ :ٞت نٝس ذكٝكـٖٚ ١ـ ٞإٔ نتابـ ١عكـس ايطبـا ٚايؿـٗاز ٠عًٝـ٘ ٚقبـٍٛ
ايٛناي ١ف ٘ٝعً ٢ؾعب:
ا٭ :ٍٚنٌ َٔ نتاب ١عكس ايطبا ٚايؿٗاز ٠عً ٘ٝإ ِ.
ايثاْ :١ٝفٗٝا إعاْ ١عً ٢اٱ ِ.
ايثايثَ ٖٞ :١عك ١ٝت٪ز ٟإٍ ايططز َٔ ضٓ ١اهلل.
ايثايث :اٱْصاض ٚايٛعٝـس َـٔ ايعـصا

ا٭خـط ٟٚايـصٜٓ ٟتعـط أطـطاف

ايعكس ايطبٚ ،ٟٛيٝؼ آنٌ ايطبا ٚذس.ٙ
ٚجا ٤ذسٜث ايًعٔ بٝاْاّ ٚتٛغع ١يكٛي٘ تعاٍ( ٫ت نًٛا ايطبـا)  ٫ٚتكـع
ٖص ٙايتٛغع ٗ ١شات ايٓٗ ،ٞبٌ ٖ ٛبام عً ٢ذاي٘ ايٛاضز ٗ َهاٌَ اٯٜات
ايكطآْ ١ٝيته ٕٛاؿح ١بايكطإٓ تاَٚ ١عاَٚ ،١يهٔ ايتٛغع ١جـا٤ت غكـٛم
ايصّ ٚايًعٔ ،٭َٛض:
ا٭ :ٍٚبٝإ ا٭ذهاّ ايؿطع.١ٝ
ايثاْ :ٞتهاٌَ ايؿطٜع ١اي

جا ٤بٗـا ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘

ٚغًِ.

ايثايث :قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ،قـاٍ تعـاٍشيضيأٍلنُىرج

بِعىيَّهلجواساعُىىلهلجوارىنُّىسِجرىَّزلٌجؤضّضاىْناعز(.)1
ايطابع :ت نٝس ايهطض إرتتب عً ٢ايطبا ٗ ايسْٝا ٚاٯخط.٠
اـاَؼ :زع ٠ٛإػًٌُ يًتٓـاٖ ٞعـٔ إٓهـطٚ ،إجتٓـا
َٚكسَاتــ٘ٚ ،ايــص ٟىؿــ ٢إٔ ٜهــ ٕٛغــبباّ ٗ اٱ ــِ فُــٔ بــا
()1غٛض ٠ايتغابٔ .8

ٚيـٛد أغـباب٘
ا٭ٚيٜٛــ ١أْــ٘
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وطم عً ٢ايتٓع ٙعٔ اٱْغُاؽ ف َٔٚ ،٘ٝاٱْغُاؽ ٗ ايطبـا أنًـ٘ ٚقـب
ايفٛا٥س ايطب.١ٜٛ
ايػازؽ :بعث إػًٌُ عً ٢ايتفك٘ ٗ ايس ،ٜٔبايتػً ِٝب ٕ ايػٓ ١ايٓب١ٜٛ
بٝإ ٚتٛغع ١ؿهِ ايكطآْ.ٞ

ايػــابعَٓ :ــع ايتعــا ٗ ٕٚإعكــ ١ٝقــاٍ تعــاٍش واٖضجحضؼاييعواُّىرجػايضييًجرِٔرْييٌِج

وارىْؼُذوارُِز(.)1
َٚا ٖ ٛظاٖط ايتبا ٜٔبٌ َٛنٛع ١ٝأططاف ايعكـس ايطبـٚ ٗ ٟٛقٛعـ٘،
عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚقاذب إاٍ ايصٜ ٟكب

ايفا٥س ٠ايطب ٖٛٚ ،١ٜٛايططف ا٭ٗ ٍٚ

ضتب ١ا٭ ط ٚايت ري ٗ ايعكس ايطب.ٟٛ
فنشا أضاز ؾدل أخص ايكطض بايعٜاز ٠ايطب ١ٜٛفنْ٘  ٫هس َٔ ٜسفع ي٘،
فٝػًِ َٔ ايًعٔ ٚيٝؼ َٔ ناتب ٚؾاٖس تٓعٍ بِٗ ايًعٓ ،١٭ْٗا غايب ١بنْتفا٤
إٛن. ٛ
يصا جا ٤ايٓٗ ٗ ٞاٯ ١ٜعٔ أنٌ ايطبا عً ٢م ٛايتعٓٝٝـ ،يٝفٝس ايٓٗ ٞعـٔ
زفع ايفا٥س ٠ايطبٚ ١ٜٛإػاُٖ ٗ ١تَٗ ١٦ٝكسَاتٗا َٔ ايهتابٚ ١ايؿٗازٖٛٚ ،٠
يٝؼ َٔ شنط اؾعٚ ٤إضاز ٠ايهٌ ٭ٕ أفـطاز ٙغـري إضتباطٝـٚ ١نـٌ َهًـف يـ٘
إختٝاض.ٙ
ٚيهٔ ٖصا اٱختكام َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإضاز ٠ايفطز ا٭ِٖ ايص ٟتتِ ب٘ إعك.١ٝ
ايثاْ :ٞظٜاز ٠تٛبٝذ ٚإْصاض آنٌ ايطبا.
ايثايــث :ىــتل فعــٌ ا٭طــطاف ا٭خــط ٣عــاٍ ايعكــسٚ ،زفــع ايعٜــاز٠
ايطب ،١ٜٛأَا ايصٜ ٟكبهٗا فنْ٘ ٜك ِٝعً ٢إعك ١ٝب نٌ إاٍ ايطبٚ ٟٛتٛظٝف٘
ٗ اؿٚ ٍ٬اؿطاّ.

()1غٛض ٠إا٥س.2 ٠
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ايطابــع :إــاٍ ضظم ْٚعُــَ ١ــٔ اهللٚ ،إطبــ ٞهعًــ٘ ٗ َعكــ ١ٝاهلل عــع
ٚجٌ ،يصا فف ٞقٛي٘ تعاٍ( ٫ت نًٛا ايطبا) َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚايترصٜط َٔ غ ٤ٛإغتعُاٍ ايطظم ايهطَ ِٜا ذطٸّ اهلل.
ايثاْ :١ٝايسع ٠ٛٱجتٓا

اؾرٛز ٚايهفـطٚ ،عـٔ اٱَـاّ ايكـازم عًٝـ٘

ايػـ ّ٬قــاٍ :ايهفــط ٗ نتـا

اهلل عًــٔ ٢ػــ ١أٚجـ٘ فُٓٗــا نفــط اؾرــٛز،

ٚاؾرٛز عًٚ ٢جٌٗٚ ،ايهفط برتى َا أَط اهللٚ ،نفط ايرباٚ ، ٠ ٤نفط ايٓعِ
ف َا نفط اؾرٛز فٗ ٛاؾرٛز بايطبٛب...)١ٝاؿسٜث(.)1

ايثايث :١تًَُٓ ١ٝه ١ايؿهط هلل عً ٢ايطظم ايهط ،ِٜبنجتٓا
أق ٬ضبٜٛاّٚ ،جعٌ ٖصا اٱجتٓا

إؽـاش إـاٍ

َكسَ ١يتػـدري إـاٍ ٚايـطظم ٗ َطنـا٠

اهلل ٚفعٌ ايكاؿاتٚ ،يٝؼ َٔ زٚض ٗ إكاّ يتبا ٜٔإٛن ٛقاٍ تعاٍشمُيُىرج
ٍلِجسِصْقلجسابِّنٌُجوارِنُشُورجىضهُز(.)2
َ َٔٚكازٜل ا يؿهط هلل عسّ َعاٚي ١اؿطاّ.
ايطابع :١ايٓــٗ ٞعٔ ايــطبا ْعــُ َٔ ١اهللٚ ،ف ٘ٝؾــاٖس عًـ ٢ذـــب اهلل

عــع ٚجٌ  َٔ ٖٛٚعَُٛات قٛي٘ تعاٍش رىيَّهُجىضـلُ جبِؼلباعدل لجَاشصُقُجٍاِجَاشاعءُز(.)3

ٖٓٚاى َكازٜل ٚأفطاز نثري ٠يهٌ ٚجٚ َٔ ٙٛج ٙٛايهفـط أعـٚ ،ٙ٬قـس
ته ٕٛإع ك ١ٝإترسَ َٔ ٠كازٜل ٚجٌٗ أ ٚأنثط َٔ ٚج ٙٛايهفـط أعـ،ٙ٬
ف نٌ ايطبا نفط َٔ ٚجٌٗ:
ا٭ :ٍٚنفط بايٓعُٚ ١ايطظم ايهطٜٓ ٌٖٚ ،ِٜركط ٖصا ايهفط بكاذب
إطب.ٞ
اؾٛا

 ،٫فٝؿٌُ أططاف ايطبا اٯخط.ٜٔ

()1ايهاٗ .541/2
()2غٛض ٠غب .15
()3غٛض ٠ايؿٛض.19 ٣
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فإكرتض نفط ايٓعَُ ١ا نتب اهلل ي٘ َٔ ايطظمٚ ،إزخط ي٘ َٔ ايٓعِ ٗ

َػ تكبٌ أٜاَ٘ ،قاٍ تعاٍش واحضشصُقُجٍاِجحضشاعءُجبِغضُشِجعلغاعبٍز(.)1

أَا نتاب ١عكس ايطبا ٚايؿٗاز ٠عً ٘ٝفنُْٗا فع ٕ٬كايفإ يًتكٚ ٣ٛاـؿ١ٝ
َٔ اهللٚ ،با

ؿحب أغبا

َباضن َٔ ١ايـطظمٚ ،أبـٛا

َـٔ اــري ،قـاٍ

تعاٍش واٍاِجَاخَّقِجرىيَّهاجَاضؼاوْجىضهُجٍاخْشاصًعج*وا َاشصُقْهُجٍلِجعاُذُجٖضجَاغخضغلَُز(.)2

ٖ ٌٖٚصا اؿحب َٔ َكازٜل ايًعٓـ ١ايـٛاضز ٗ ٠ذـسٜث ايـٓيب قُـس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭ططاف ايطبا.
اؾٛا

ْعِ ،فُٔ اٯٜات ٗ خًـل اٱْػـإٚ ،أفـطاز ايعَـإ ايطٛيٝـ،١

ٚايتساخٌ ٚايكً ١بٌ ايسْٝا ٚاٯخط ،٠ف ٤ٞاٱْصاض عً ٢يػإ ايـٓيب قُـس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ،ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ ي٘ٚ ،ض ١ٜ٩ؾـٛاٖس اٱْـصاض ٗ
أٜاّ اؿٝا ٠ايسْٝا يتهَ ٕٛطآ ٠يعامل اٯخطٚ ،٠اـًٛز ٗ اؾعاٖٚ ،٤صا اـًٛز
َتهاز َٚتبا.ٜٔ
ف َا ايٓع ِٝايسا ِ٥يًُ ٌَٓ٪ايصٜ ٜٔعًُ ٕٛايكاؿات.

أ ٚايًبث ايسا ٗ ِ٥ايٓاض يًهفاض ،قٛي٘ تعـاٍشيضَايِجصُعيضِطاجػايِجرىنويعسِج
واؤُدِلوضجرىْضانوتضجيضقضذجيضعصضز ( ، )3أ َٔ ٟلا َٔ ايٛعٝس بايٓاضٚ ،غًِ َٔ عصابٗاْٚ ،اٍ
ايبغ ١ٝبسخ ٍٛاؾٓ ١ف ْ٘ ايف٬ح ٚايفٛظ.
يصا جا٤ت آ ١ٜايبرث بايعجط عٔ ايطبا نٜ ٞفٛظ إ َٕٛٓ٪باؾٓ ١يٝهٕٛ
َٔ إعحاظٖا إختتا َٗا بكٛي٘ تعاٍ(يعًهِ تفًرٚ )ٕٛنُا جا٤ت اٯ ١ٜأعٙ٬
بايػ َٔ ١َ٬ايعصا

ٚايفٛظ بسخ ٍٛاؾٓ ،١فنٕ آ ١ٜايبرث جا٤ت بايٓٗ ٞعٔ

ايطباٚ ،ا٭َط بتك ٣ٛاهلل ،٭ٕ ايطبا ف ٘ٝايعصا ٚ ،إٔ ايتك ٣ٛعاقبتٗا اؾٓ،١

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .27
()2غٛض ٠ايط٬م .3-2
()3غٛض ٠آٍ عُطإ.185
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ٚقاٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًَِٛ :نع غٛط ٗ اؾٓ ١خـري َـٔ

ايسْٝا َٚا فٗٝا)(.)1

ايثاْ :ٞتطى َا أَط اهلل ب٘ٚ ،اؾرٛز با٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞاي

جا٤ت َٔ

عٓــس اهلل ،فُــٔ ٚظــا٥ف ايعبٛزٜــ ١هللٚ ،ايؿــهط عًــْ ٢عُــ ١اـًــل ٚاٱهــاز
َا ْٗ ٢اهلل عٓ٘ َ٘ٓٚ ،ايطبا ،فٝهف ٞف ٘ٝإٔ فعً٘ َعك ١ٝهلل عع ٚجٌ

إجتٓا

ٚتًــو ايفًػــف ١ؽفٝــف عــٔ ايٓــاؽٚ ،بعــث هلــِ يتًكــ ٞا٭ٚاَــط ٚايٓــٛاٖٞ
بايكبٚ ٍٛايطنإ ،ا فٗٝا َٔ خري ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ٚعٓــسَا إذتخ إ٥٬هــ ١عً ٢جعٌ اٱْػـــإ خًٝف ٗ ١ا٭ضض ضز اهلل

عع ٚجٌ عً ِٗٝبكٛي٘شإٍِِّّجؤضػيضٌُجٍاعجٖضجحضؼيضَُىُاز( ،)2ف شعٓٛا خاؾعٌ ٚؾ ٚا
إٍ ايتػبٝس ٚتكسٜؼ َكاّ ايطبٛب.١ٝ
 َٔٚعًِ اهلل عع ٚجٌ إٔ أَ َٔ ١ايٓاؽ ت َٔ٪با٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞاي

ْعيت َٔ ايػـُا ،٤أَـ ١تطفـع يـٛا ٤ايتٓعٜـٌٚ ،تتعاٖـس أذهاَـُ٘ٚ ،تٓـع عـٔ
ايترطٜف ٚايتبس ٌٜفٗٝا ِٖٚ ،إػًُ ،ٕٛفًِ هرـسٚا بـا٭ٚاَط ٚايٓـٛاٖ،ٞ

ٜ ِٖٚطزز ٗ ٕٚنٌ  ّٜٛقٛي٘ تعاٍشٖضجحضإْمُيُىرجرىشِّباع ز يتهـٖ ٕٛـص ٙايـت ٠ٚ٬خـرياّ
قهاّ َٔ جٗات:
ا٭ :ٍٚإْٗا زي ٌٝعًـٚ ٢ذـس ٠إػـًٌُ ٗ اٱّـإ بـا٭ٚاَط ٚايٓـٛاٖٞ
اٱهل.١ٝ
ايثاْٝــ :١جا ٤اـطــا

ٗ آٜــ ١ايبرــث بكــٝغ ١اؾُــع ٗ ْٝــع َهــاٌَ

َٛٚنٛعات اٯ ١ٜايهطّٚ ،١نٌ فطز َٓٗا ؾاٖس عً ٢إّإ إػًٌُ ٚتٓعِٖٗ
َٔ ايهفط بايٓعَِٚ ،هاٌَ اٯ:ٖٞ ١ٜ
ا٭ :ٍٚخطا

ايتؿطٜف ٚاٱنطاّ يًُػًٌُ ش َاعؤضَُّهاعجرىَّزلَِاجآٍانُيىرجز َٚـا

ف َٔ ٘ٝت نٝس ٱتكاف إػًٌُ باٱّإٚ ،وتٌُ ٚجٌٗ:
()1فُع ايبٝإ .415/2
()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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ا٭ :ٍٚإمكاض ا٭َط بايعكا٥س ٚاٱّإ باهلل ٚايتكسٜل بٓب ٠ٛقُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثاْ :ٞإ ضاز ٠اٱّإ باهلل ٚايٓبٚ ٠ٛايتٓعَٚ ٌٜا ف َٔ ٘ٝا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ.ٞ
ٚايكرٝس ٖ ٛايثاْ ٞيٛج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚأقاي ١اٱط٬مٚ ،عسّ ٚجٛز َكٝس ٚككل يٲّإ.
ايثاْ :ٞف ٤ٞاٯٜات اي

تؿٗس يًُػًٌُ باٱّإ بإعٓ ٢ا٭عِ ،قاٍ

تعاٍشقُىىُىرجآٍانوعجبِعىيَّهلجواٍاعجؤُّضِهضجإِىضُناعجإٍ قٛي٘ تعاٍ......واّضغُِجىضهُجٍُغيلَُىُاز(ٖ ،)1ا
ٖا ٜٚسٍ عً ٢إٔ إػًٌُ مل ٜكفٛا عٓس َطتب ١اٱّإ ايصات ، ٞبٌ ٜكَٕٛٛ
بسع ٠ٛايٓاؽ يٲّإ باهلل ٚايتكسٜل بايتٓعَ ٌٜطًكـاّ يبٝـإ هـ ٍٛزعـٛتِٗ
أٖــٌ ايهتــا

ٚايٓــاؽ ْٝع ـاّ بًرــاظ تعــسز ا٭ْبٝــاٚ ٤ايطغــٌ ايــص ٜٔزعــا

إػًُ ٕٛيٲّإ بِٗ
يتؿٌُ ايسع ٠ٛن:َٔ ّ٬
ا٭ :ٍٚايٛٗٝز ٭ِْٗ  َٕٛٓ٪ٜ ٫بٓب ٠ٛعٝػٚ ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘
ٚغًِ.
ايثاْ :ٞتؿٌُ ايٓكاض ٣٭ْ٘  َٕٛٓ٪ٜ ٫بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ.
ايثايث :تؿٌُ ايهفاض ْٝعاّ بًع ّٚايتكسٜل َا أْعٍ عً ٢ا٭ْبٝا ٤عً٢
م ٛايعُ ّٛاٱغتغطاق.ٞ

 َٔ ٖٛٚايؿٛاٖس عً ٢قٛي٘ تعاٍش مُنخٌُجِاُشاجؤٍُوتخجؤُِشِصاججىلينوعطِز( ،)2بنعتباض

أَٛض:
ا٭ :ٍٚإضتكـا ٤إػــًٌُ إٍ َطاتـب اٱّــإٚ ،قٝـاَِٗ بايتٛجــ٘ يًٓــاؽ
بسعٛتِٗ يٲّا ٕ َٔ ٌٖٚ ،فرتٚ ٠تطار بٌ ا٭َطٜٔ
اؾٛا

ٚ ،٫تًو آ ٗ ١ٜخكاٍ (خري أَ.)١

()1غٛض ٠ايبكط.136٠
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايثاْ :ٞخطٚد إػًٌُ يًٓاؽ بايتكسٜل ظُٝع ا٭ْبٝا.٤
ايثايث :نٌ ْيب َٔ ا٭ْبٝا ٤جا َٔ ٤عٓس اهلل غبراْ٘ عطَـ ١ايطبـا ٖٚـٛ
ٚفل ايكٝاؽ اٱقرتاْ:ٞ
ايهربٜ :٣عًٔ إػًُ ٕٛايتكسٜل بهٌ ْيب.
ايكغط :٣نٌ ْيب جا ٤عطَ ١ايطبا.
ايٓتٝحٜ :١عًٔ إػًُ ٕٛذطَ ١ايطبا.
ايثايث :ػً ٞإكازٜل ايعًُ ١ٝٱّإ إػًٌُ ٗ ايٛاقع ايٝـ َٞٛبـ زا٤
ايفطا٥

ٚ ،ايتكٝس ب ذهاّ اؿٚ ٍ٬اؿطاّ ٗ إعاَ٬ت.

ايطابع :تٓع ٙإػًٌُ عٔ ايطبا ٭ٕ اهلل عع ٚجـٌ قـاٍشٖضجحضيإْمُيُىرجرىشِّجبايعجز ٖـا

ٜسٍ عً ٢إٔ ايثٓا ٤عًـ ٢إػـًٌُ جـا ٤يكـسم إّـاَِْٗٚ ،كـاذبت٘ هلـِ ٗ
َٝاز ٜٔاؿٝا ٠إدتًف.١
اـاَؼ َٔ :اٯٜات ٗ إّإ إػًٌُ أْ٘ ٜٓ ٫ركط باٱعتكاز بٌ ٜؿٌُ
ايتكٝس َفاٖٚ ُ٘ٝغٓٓ٘ ٗ إػحس ٚايػٛم ٚايبٝت ٚقٌ ايعٌُ ،يٝه ٕٛعً٢
ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ غبب َباضى يٓؿط َعاْ ٞايػه ١ٓٝبٌ ايٓاؽ.
ايثاْ :ٞفَ ٘ٝػاُٖ ٗ ١إغتساَ ١ايٓعِ إعاؾ ١ٝيًُػًٌُ ٚغريِٖ.
ايثايث :إْ٘ َٔ َكازٜل خطٚد إػًٌُ يًٓاؽ ب ذػٔ ا٭فعاٍ بكٛيـ٘

تعاٍش مُنخٌُجِاُشاجؤٍُوتخجؤُِشِصاججىلينوعطِز(.)1

ايطابع :ف ٘ٝؾاٖس ب ٕ خطٚد إػً ٌُ يًٓاؽ َٔ ضٓـ ١اهلل عـع ٚجـٌ
بايٓـاؽ ،بـ ٕ تـسع ٛأَـ ١ععُٝــ ١ايٓـاؽ ْٝعـ ّا إٍ اــري ٚايكـ٬حٖٚ ،ــصٙ
ايسعَ ٠ٛطنب َٔ ١أَط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚإَتٓا إػًٌُ يٮٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞايكطآْ ١ٝزع ٠ٛعًُٝـ ١يًٗساٜـ١
ٚايطؾاز.
ايثاْ :ٞقٝاّ إػًٌُ با٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ.110
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قىنه تؼبىل"أظؼبفب يعبػفخ"
بعس خطا

اٱنطاّ ٚايتؿطٜف ٚتٛج٘ ايَٓٗ ٞـٔ اهلل يًُػـًٌُ بعـسّ

أنٌ ايطباٚ ،يع ّٚايتٓع ٙعٓ٘ جاٚ ٤قف إٓٗ ٞعٓ٘ َٔ ايطبـا به(ْ٘ٛأنـعافاّ
َهاعف.)١
ٚوتٌُ َتعًل ا٭نعاف أَط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚإضاز ٠ا٭نٌ ٚتهـطاضَ ٙـط ٠بعـس ٙأخـطَ ،٣ـط ٠غـٛا ٤إـطاز َٓـ٘
إعٓ ٢اؿكٝك ٖٛٚ ٞإزخاٍ ايطعاّ إٍ اؾٛف ،أ ٚإعٓ ٢ايفاظٖٚ ٟـ ٛإضاز٠
قب

إاٍ ايطب.ٟٛ
ايثاْ :ٞإطاز ٖ ٛايطباٚ ،تعسز عكٛزٚ ٙنثطت٘.
ٚايكرٝس ٖ ٛايثاْ ٞإ ٫إٔ ا٭ ٗ ٍٚطٛي٘ ،فإطاز با٭نعاف أْٗا ذاٍ

يًطباٚ ،فٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚظٜاز ٠ايترصٜط ٚايتٓب ٘ٝيًُػًٌُ.
ايثاْ :ٞتهطاض اٱْصاض ٗ نٌ ذاٍ تهَٓ ٕٛاغب ١يًطبا نٜ ٞتٓع ٙإػًُٕٛ
عٓ٘.

ايثايث :إقاَ ١اؿح ١عً ٢ايٓاؽ ب ًٖ ١ٝإػًٌُ ٕٓعيـ١شِاُيشاجؤٍُويتخجؤُِشِصايجج

ىلينوعطِز(ٖٚ ، )1ص ٙاؿح ١ضٓ ١بايٓاؽ َٔ جٗات:
ا٭ :ٍٚزع ٠ٛايٓاؽ يٲقغا ٤يًُػًٌُ ٗ َطنا ٠اهلل.
ايثاْ :١ٝقب  ٍٛا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط ايصٜ ٟك ّٛب٘ إػـًُٕٛ
ٚايـص ٟشنطتـ٘ اٯٜــ ١أعـٚ ،ٙ٬تًكـَ ٞــا ٜبٓٝـ٘ إػـًَُ ٕٛــٔ ايربٖـإ بايتــسبط
ٚايتفهط.
ايثايث :١تطغٝب ايٓاؽ بسخ ٍٛاٱغٚ ،ّ٬ايتكسٜل بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايسخَ ٗ ٍٛطتب(١خري أَ.)2()١

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايطابعـ :١تُٓ ٝــًَ ١هــ ١ايكــرب ٚايعفــ ١عٓــس إػــًٌُ بٗحــطإ ا٭نــعاف
إهاعف ١يًُاٍ ايطب ٟٛ٭ٕ اهلل ذطَ٘.

ايطابع :جـا ٤ايكـطإٓشحلبُاعّيعجىلنُيوِّجِايٍءخجز( ، )1فـ خربت آٜـ ١ايبرـث عـٔ

ذكٝك ٖٞٚ ١ف ٤ٞا٭ضباح ايهثري َٔ ٠ايطباٚ ،عسّ ذك ٍٛخػاض ٠ف ،٘ٝفٗٛ
يٝؼ نايبٝع ٚايؿطاَٚ ٤ا فُٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإْــ٘ إعحــاظ باغــتكطا ٤ابــت يًٛاقــع إــتغري َــٔ إذتُــاٍ ايــطبس
ٚاـػاض.٠
 ٗٚبٝإ ايكطإٓ هلص ٙاؿكٝك ١إعحاظ.
ايثاْ :١ٝف ٘ٝؾاٖس عً ٢قسض ٠إػًٌُ عً ٢تطى ايطبا ٚايتٓع ٙعٓ٘ َع َـا
ف َٔ ٘ٝا٭ضباح ايهثري ،٠فٗـِ ىتـاض ٕٚايبٝـع ٚايؿـطاٚ ٤ايتحـاضٚ ٠إهاغـب
اؿَ ٍ ٬ع َا فٗٝا َٔ إؿكٚ ١ايعٓاٚ ٤إذتُاٍ اـػاض.٠
ايثايثــٜ ٫ :١عُــٌ إػــًُ ٕٛإَ ٫ــا فٝــ٘ َطنــا ٠اهلل ٖٚ ،ــِ ٜرتنــَ ٕٛــا
ٜتعاضض َعٗا ٚإ نإ غبباّ ؾُع ا٭َٛاٍ أنعافاّ َهاعف.١
اـاَؼ :بٝإ ؾس ٠ايصْبٚ ،غ ٤ٛايعكا

ايصٜٓ ٟتعط آنٌ ايطبا ،إش إٔ

ا٭نعاف إهـاعف ١زيٝـٌ عًـ ٢ايتُـاز ٗ ٟاؿـطاّٚ ،اٱقاَـ ١عًـ ٢نػـب
ايفٛا٥س ايطب.١ٜٛ
 َٔٚاٱعحاظ ٗ ف ٤ٞاٯ ١ٜايهطّ ١بكٝغ ١ا٭نٌ( ٫ت نًٛا) أْٗا ْهتـ١
عكا٥س ١ٜ٭ٕ ا٭نٌ إتكٌ ّٓع َـٔ إذكـاَ ٤ـا جٓـا ٙاٱْػـإ َـٔ ا٭َـٛاٍ
ٚا٭ضباح ٚإهاغب.
فً ٛإيتفت اٱْػإ إٍ َا أْفك٘ ٗ ذٝاتـ٘ عًـ َ ٢نًـ٘ ًَٚبػـ٘ َٚػـهٓ٘
ٚغفطٚ ٙنٛٝف٘ َٚطًل ذاجات٘ يـطأ ٣أْٗـا َبـاي طاً٥ـٚ ،١يـ ٛن إذكـاٖ٩ا
يهاْت أضقاَاّ عاي ١ٝػعٌ َٓ٘ تاجطاّ َٚايهاّ نبرياّٚ ،يهٔ َـٔ ضٓـ ١اهلل أْـ٘
هعٌ اٱْػإ ٜتٓعِ ٗ غاعت٘ َا أذٌ ي٘ٚ ،وصض َٔ ٙايتُتع باؿطاّ.

()1غٛض ٠ايٓرٌ .89
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فنٕ قًت قس ٜه ٕٛإْػإ ٜتعاط ٢ايطبا  ٜٚخص ايفٛا٥ـس ايطبٜٛـٚ ١يـٝؼ
عٓس ٙإ ٫شات ضأؽ إاٍ ايصٜ ٟتعاٌَ ب٘.
ٚاؾٛا

إٕ َا  ٜنً٘ ٜٓٚفك٘ َٔ ا٭ضباح ايطبٜ ١ٜٛكسم عً ٘ٝأْ٘ أنعاف

َهــاعفٚ ،١تتحًــٖ ٢ــص ٙاؿكٝكــ ١ب ضبــاح إكــاضف ٚايبٓــٛى َٚــا تعًٓــ٘ َــٔ
ا٭ضقاّ ايط ١ًٜٛ٭ضباذٗا ايػٓ ١ٜٛاي

تتكاناٖا فٛا٥س عً ٢ايس ،ٕٜٛبًراظ

إٔ تًو إكاضف تهبط َعاَ٬تٗا ٗ غح٬تٚ ،تسَ ٕٚكساض ايطبس ٗ نٌ
َعاًَ ،١يٝه ٕٛعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ ذح ١عً ٢ايٓاؽ.

ايثاْ :ٞف ٘ٝؾاٖس عً ٢قسم إخباض ايكطإٓ قاٍ تعاٍشإُِجرىْغُنْيٌُجإَِّٖجىليَّيهلج

َاقُيضُّجرىْغايقوجواهُيىاجِاُيشُجرىْ ضعطلييلنياجز (ٚ ،)1ذط َــ ١ايطبــا َــٔ ذهــِ اهلل عــع ٚجــٌ
إػتس ٗ ِٜا٭ضض ايص ٟمل ٚئ ٜكبٌ ايٓػذ ٚايتبسٚ ،ٌٜبكاَ ٤هاَ ٘ٓٝذ١ٝ
َتحسز ٗ ٠نٌ ظَإ.
ٚقــس ٜتدًــف ايطــطف اٯخــط ٗ إعاًَــ ١ايطبٜٛــ ١عــٔ ايكهــاٖٚ ،٤ــصا
ايتدًف عًٚ ٢جٌٗ:
ا٭ :ٍٚإمكاض ايعحع بكها ٤ا٭ضباح ايطب ،١ٜٛز ٕٚأقٌ ايكطض.
ايثاَْ :ٞطًل ايعحع عٔ قها ٤أقٌ ايسٚ ٜٔايفا٥س ١ٜايطب ،١ٜٛفٌٗ ِ ٪ٜ
قاذب إاٍ ايطب ٟٛفٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ ِ ٪ٜ :ٍٚغكٛم ؽًف إكرتض عٔ ايٛفا ٤با٭ضباح.
ايثاْ ٜ :ٞت ٞاٱ ِ ذت ٗ ٢ذاٍ عسّ قها ٤أقٌ ايس.ٜٔ
ايثايث :عسّ ؿٛم اٱ ِ بكاذب إاٍ ايطب ٟٛ٭ٕ َا قكـس مل ٜكـع،
َٚا ٚقع مل ٜككس.
فًِ ٜتركل أنٌ إاٍ ايطب ٟٛايص ٟقٝست آ ١ٜايبرث إٓٗـ ٞعٓـ٘ بكٛيـ٘
تعاٍ( ٫ت نًٛا ايطبا).

()1غٛض ٠ا٭ْعاّ.57
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ٚايكرٝس ٖ ٛايثاْ ٞيرتتب اٱ ِ عً ٢ايعكس ايطب ٟٛشاتٜ٘ٚ ،سٍ عًٝـ٘
ذسٜث ايًعٔ ٚهٛي٘ يًهاتب ٚايؿاٖس عً ٢ايطبا ،فُحـطز ايعكـس ايطبـٟٛ
شْب َٚعك.١ٝ
ْعِ ي ٛأجط ٣اي عكس ايطب ِ ٟٛإنتفـ ٢بكـب

ضأؽ َايـ٘ٚ ،إَتٓـع عـٔ

أخص ايعٜاز ٠ايطبٖ ١ٜٛحطاْاّ يًرطاّ ،فٗ َٔ ٛعَُٛات قٛي٘ تعاٍ غكٛم

ايطباش ضيَايِجصايع اء ُجٍاى لػظضيتفجٍليِج اسبِّيهلجيضيعّ ضخهاًج ضييضيهُجٍايعجعاي ضي اج اوؤضٍي ُش ُج ِإىضيًجرىيَّي لجهز(،)1
ٚأختًف ٗ ضج ٛأَط ٙإٍ اهلل ٗ إكاّ عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإٕ اهلل عع ٚجٌ قازض عً ٢إٔ ٜثبت٘ عً ٢اٱَتٓا عٔ ايطبا.

ايثاْ :ٞإٕ ؾا ٤اهلل خصيـ٘ ٚتطنـ٘ ٜطجـع إٍ ايطبـا َٚـا فـ٘ َـٔ اٱغـطا٤
ٚا٭ضباح إهاعف َٔ ١غري غعٚ ٞعٓا.٤
ايثايث :إطاز ذهُ ٗ ١اٯخطٜ ٌٖٚ ،٠تٛ

عٓ٘ اهلل.

ايطابع :قَ ٌٝعٓا ٙأَط ٙإٍ اهلل ف٪ٜ ٬اخصَ ٙا غًف َٔ ايطبا(.)2
 ٫ٚتعاضض بٌ ايٛجٚ ،ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل اٯٜـ ١ايهطّـٚ ،١بٝـإ إٔ
ايتٛبٚ ١ايعف ٛفهٌ َٔ عع ٚجٌٚ ،فٝـ٘ زعـ ٠ٛيًٓـاؽ يًطجـاٚ ٤ا٭َـٌ عٓـس

ايتٛبٚ ١ايك٬ح ،قاٍ تعاٍش واٍاعجؤضٍىارىُنٌُجواٖضجؤضوٖضدُمٌُجبِعىَّخلٍجحُقضشِّبُنٌُجػلنذاّضعجصُىْ ضًجإَِّٖج
لج ضىهُيٌجصايضارءُجرىؼِّيؼ لجز(ٚ ، )3عًــ ٢فـطض إٔ يفــغ
ٍايِجآٍايِاج او اػَليوضجطايع لىغًعج ضيإُو ضى لي ا
أنعافاّ ٜتعًل با٭نٌ ٚتهطاض ٙففٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚزع ٠ٛإػًٌُ إٍ ايتٓع ٗ ٙبا

ا٭نٌ َٔ اؿطاّ.

ايثــاْ :ٞبعــث إػــًٌُ عًــ ٢ايــتفرل فُٝــا ٜــ نًٜٚ ٕٛؿــطبَ ٕٛــٔ
ا٭طعُ.١
ايثايث :اٱؾاض ٠إٍ تطانِ ٚإظزٜاز اٯ اّ بػبب اٱقاَ ١عً ٢أنٌ ايطبا.

()1غٛض ٠ايبكط.275 ٠
()2فُع ايبٝإ .390 /1
()3غٛض ٠غب .37
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ايطابع :إضاز ٠ا٭ٜاّ ٚايًٝايٚ ٞتعسز ٚتٛاي ٞا٭نٌ فٗٝا ،فكس ًٜ ٫تفـت
اٱْػإ إٍ نثـطَ ٠ـا ٜٓفكـ٘ ٗ ا٭نـٌ ،فحـا ٤قٛيـ٘ تعاٍ(أنـعاف ّا َهـاعف)١
يت نٝس ايهثطٚ ٠ايتعسز ٚايتعاقب ٗ ا٭نٌٚ ،يـع ّٚعفـٚ ١غـ ١َ٬ايـبطٔ َـٔ

اؿطاّ ،قاٍ تعاٍش َاعؤضَُّهاعجرىَّزلَِاجآٍانُىرجٖضجحضإْمُيُىرجؤضٍىارىضنٌُجباُنانٌُجبِعىْباعؿليوِجز(ٚ ،)1بٌ اٯ١ٜ
أعٚ ٙ٬آ ١ٜايبرث عُٚ ّٛخكٛم َطًلٚ ،اؾاَع بُٗٓٝا أَٛض:
ا٭ :ٍٚإؼا ز اـطا

ٚتٛجٗ٘ إٍ إػًٌُ ٚإػًُات.

ايثاْ ٗ :ٞاٯٜتٌ ْهت ١عكا٥س ٖٞٚ ،١ٜإٔ ايٓٗ ٞعٔ أنٌ ايباطٌ مل ّٓع
َٔ إفتتاح اٯ ١ٜبكٝغ ١ايتؿطٜف ٚاٱنطاّ.
ايثايث :ايتصنري با٭خٛٸ ٠اٱّاْ ١ٝبٌ إػًٌُٚ ،ت نٝس ذكٝك ٖٞٚ ١يعّٚ
إجتٓا

أنٌ َاٍ إػًِ بايباطٌ ٚايهػب اؿطاّ.

ايطابع :أخص ايفا٥س ٠ايطب َٔ ١ٜٛايباطٌ.
اـاَؼ :بٝإ فهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُ ٚايٓاؽ بايترـصٜط َـٔ

أنٌ إاٍ اؿـطاّ اــام ٚايعـاّ قـاٍ تعـاٍش واىضنليِجَُشَِيذُجىلُُـضهِّيشامٌُجواىلُُيخلٌوجّلؼَاخضيهُج
ػايضُنٌُز (.)2
 ٗ ٌٖٚاؾُع بٌ اٯٜتٌ بؿـاضٚ ٠إؾـاض ٠إٍ قٝـاّ إػـًٌُ باٱَتثـاٍ
٭ذهاّ ٖصا ايٓٗ.ٞ
اؾٛا

ْعِ ،فٝتهطض ايٓٗ ٞعٔ ايكبا٥سٚ ،يهٔ خطا

ايتؿطٜف َ٬ظّ

يٖ٘ ،ا ٜسٍ عً ٢إٔ إػًٌُ ٗ نٌ َطٜ ٠تكٝس ٕٚب ذهاّ ايٓٗٚ ،ٞإٔ تهطاضٙ
يٝؼ إْصاضاّ هلِ ،بٌ ٖ ٛتؿطٜف ق
بعس خطا

.

اٱنطاّ ٚايتؿطٜف يًُػًٌُ بًغـ ١اٱ ّـإٚ ،فـ ٤ٞايٓٗـٞ

ٚايعجط عٔ أنٌ ايطبا ٚايفا٥س ٠عًـ ٢ايكـطضٖ ،ـا ٜـسٍ عًـ ٢إٔ يفـغ ايطبـا
خام َكساض ايفا٥س ٠ايطب ١ٜٛاي
()1غٛض ٠ايٓػا.29 ٤
()2غٛض ٠إا٥س.6٠

 ٫أقٌ هلا ،إ ٫أْ٘ ّٓ٫ع َٔ إط٬م يفغ
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ايطبا عً ٢عُ ّٛايعكـس ٚإعاًَ،١يكـس ٚقـفت اٯٜـ ١ايهطّـ ١ايطبـا بٛقـفٌ
َتساخًٌ يفعاّ َٛٚنٛعاّ ٚذهُاّ:
ا٭:ٍٚأنعاف.
ايثاَْ:ٞهاعف.١
 َٔٚاٯٜات إؼاز أقٌ ايًفغ ٚإؾتكاق٘ َع ايتبا ٜٔايطٛي ٞبُٗٓٝاُٖٚ ،ا
َٔ عَُٛات  :إشا إجتُعا إفرتقا ٚإشا إفرتقا إجتُعا.
ٚتكسٜط ٙأنعافاّ ضبَٚ ،١ٜٛهاعف ١ضبٚ ،١ٜٛتـعزاز ٚتتهـاعف ا٭َـٛاٍ
عٓس ايفطز ٚاؾُاع ١بفهٌ اهللٚ ،يهٔ اٯٜـ ١جـا٤ت يًترـصٜط َـٔ َهـاعف١
ككٛق ٖٞٚ ١اي

ت ت ٞعٔ ططٜل ايطباٚ ،ؼتٌُ بًراظ ايبساٚ ٌ٥جٖٛاّ:

ا٭ :ٍٚإَتٓا إػًِ عٔ ا٭نعاف اي

ت ت َٔ ٞايطبا ٫وحب فٖ٪ٝا

َٔ غري.ٙ
ايثــاْ :ٞشات ايــطظم ٚا٭نــعاف إهــاعف ١ت ـ ت ٞعــٔ ططٜــل ايهػــب

اؿ ،ٍ٬فنشا نتب اهلل عع ٚجٌ يًعبس ضظقاّ ٫بس إٔ ٜكٌ إي ،٘ٝقاٍ تعاٍشرىيَّهُج
َابغُؾُجرىشِّصْقضجىلَاِجَاشاعءُجٍلِجػلباعدل لجوَاقْذلسُجىضهُز (.)1
ايثايث :إشا تطى إػًِ ايطبا فإ تًو ا٭نعاف إهاعف ١اي

ت تَ٘ٓ ٞ

يٝؼ هلا بس ،ٌٜيٝبك ٢إػًِ ٗ ذاجٚ ١عٛظ.
ايطابع :ت ت ٞا٭َٛاٍ ايطاٚ ١ً٥ا٭نعاف إهـاع فَ ١ـٔ أغـبا

يًـطظم

غري ايطباٚ ،يهٓٗا يٝػت عٛناّ عٔ أنعاف ايطبـاٚ ،يـْ ٛـع إػـًِ بٗٓٝـا
ٚبٌ أنعاف ايطبا يهاْت عٓس ٙأَٛاٍ نثري.٠
اـاَؼ :أقٌ إاٍ ايطب ٟٛذطاّ ٖٛٚ ،نػـب باطـٌ ،فـَٛ ٬نـٛع١ٝ
يًبسٍ ٚايعٛض بعس عسّ بٛت ا٭قٌ.

()1غٛض ٠ايعٓهبٛت. 62
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ايػازؽ :برتى ا٭نعاف َٔ ا٭َٛاٍ ؿطَتٗاْٗ ٚ ،ـ ٞاهلل عٓٗـا ،تـ تٞ

أنثط َٓٗا عٔ ططٜل اؿٖٚ ،ٍ٬ـَ ٛـٔ عَُٛـات قٛيـ٘ تعـاٍشىضي لِجِاينضشحٌُج
ْضصَِذاَّّنٌُز .
ٚباغتثٓا ٤ايٛج٘ ايثايث أع ٙ٬فإ ايٛج ٙٛا٭خطَ َٔ ٣كـازٜل اٯٜـ١
اي

ٚإ ٚضزت َٔ بـا

ايٓٗـ ٞايعجـط عـٔ ايطبـا فاْٗـا بؿـاض ٠يًُػـًٌُ،

ٚغه ١ٓٝهلِ.
ٚيكس نإ إػًُ ٗ ٕٛذاٍ عٛظ ٚقً ٗ ١ايعسز ٚإ ،ٕٚ٪نُا جا ٤تٝ ٛل

ذاهلِ نُٔ إنطاَِٗ بايٓكط بكٛي٘ تعاٍش واىضقضيذجّضظايشامٌُجرىيَّيهُجبِبايذسٍجواؤضّْيخٌُجؤضرلىَّيتفجز (،)1

يٝهٖ ٕٛصا ايتٝ ٛل غبباّ يؿهطِٖ هلل عع ٚجـٌٚ ،تعاٖـسِٖ ؿػـٔ ايػـُت
ايصٜ ٟتحً ٢برتى ايطبا.
ٚإٕ قًت إشا نإ إػًُ ٕٛقتاجٌ أٜاّ ايتٓع ٌٜفٌٗ أذهاّ آٜـ ١ايطبـا
خاقَ ١ػتكبٌ ا٭ٜاّ ،أّ أْٗا ؾاًَ ١ذت ٢٭ٚإ ْعٚهلا ،اؾٛا

ٖ ٛايثاْٞ

َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتعسز أططاف ايطبـا ،ففٝـ٘ اٯنـٌ ٚإ٪نـٌ ٚايؿـاٖس ٚايهاتـب،
فحا ٤ايَٓٗ ٞطًكاّ.
ايثاْٜ :ٞػهٔ ايٛٗٝز أٜاّ ايتٓع ٗ ٌٜإسٚ ،١ٜٓن ٕ اٯ ١ٜجا٤ت يًترصٜط
َٔ إعاَ٬ت ايطبَ ١ٜٛعِٗٚ ،اؿاج ١إيَ ٗ ِٗٝاٍ ايطبـا  ٗٚآجايـ٘ نُـا ٗ
(نعب بٔ ا٫ؾطفٚ ،نإ ضج َٔ ّ٬ط ِ ٧أذس بٓـْ ٢بٗـإ ٚأَـ٘ َـٔ بٓـ٢
ايٓهري) (،)2

ٚنإ ؾاعطاّ جٛازاّ قاذب أَٛاٍ قاض ضٝ٥ػاّ يًٛٗٝزٚ ،عطف بعساٚت٘
يطغــ ٍٛاهلل ٖٚحا٥ــ٘ يــ٘ٚ ،قٝاَــ٘ بترــطٜ

قــطٜـ عًــ ٢ايــٓيب ٚإػــًٌُ

خكٛقاّ بعس َعطن ١بسضٚ ،قتٌ ضجا٫ت ايهفـاض َـٔ قـطٜـٜٚ ،ـط ٣ضغبـ١
()1غٛض ٠آٍ عُطإ.123
( )2إبٔ نثري/ايػري ٠ايٓب.11/3١ٜٛ
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بع ـ

إػــًٌُ يٲقــرتاض َٓــ٘ ،فٝكــَ ّٛراٚيــ ١بعــث اي ٝـ ؽ ٚايكٓــٛط ٗ

ْفٛغِٗٚ ،ا يتؿهٝو َعحعات ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأخـص
ٜؿبٸب بٓػا ٤إػًٌُ
فكاٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ( ٳَٔٵ يٹ ٞبٹابٵٔٔ ا ِي َؾٵطٳفٹ ؟ فَكَاٍٳ
يَ٘ٴ َٴرٳُٸسٴ بٵٔٴ َٳػٵًَُٳ َ١أَخٴ ٛبٳٓٹ ٞعٳبٵسٹ ايِ َؾٵٗٳٌٔ أَْٳا يَو بٹ٘ٹ ٜٳا ضٳغٴٍٛٳ ايًٓـ٘ٹ أَْٳـا أَقِتٴًُـ٘ٴ

قَاٍٳ فَافِعٳٌٵ إٕٵ قَسٳضٵتٳ عٳًَ ٢شٳيٹوَ) (.)1

ايثايث :يٝؼ َٔ فرتَ ٠سٜس ٠بٌ ذاٍ ايصٍ ٚايعٛظ اي

عًٗٝا إػًُ،ٕٛ

ٚبٌ ذك ٍٛايػعٚ ١إٓسٚذ ١عٓسِٖٚ ،تسٍ عً ٘ٝاٯ ١ٜأعَٚ ٙ٬ا فٗٝـا َـٔ
ا٭خباض عٔ ْكط إػًٌُ ٗ َعطن ١بسض اي

ٚقعت ٗ ايػٓ ١ايثاْ ١ٝيًٗحط،٠

ٚتكاذب ايٓكط َٓافع ععَٗٓ ١ُٝا:
ا٭ :ٍٚايغٓا ِ٥اي
ايثاْ :ٞنط

هًبٗا ايفاٖس َٔ ٕٚغاذ ١إعطن.١

إػًٌُ ٗ ا٭ضض يًهػب ٚايتحاض.٠

ايثايث :ذاٍ ايعع اي

تكاذب ايٓكط ػعٌ إػًٌُ ٜػـع ٗ ٕٛأَـٛض

ايسٚ ٜٔايسْٝا.
ايطابع :تطؾس ك ١ايتحاض ٚايكبا ٌ٥ببإػًٌُ بعـس إْتكـاضِٖ ٗ َعطنـ١
بسض.
اـاَؼ :زخْ ٍٛاعات ٚقبا ٗ ٌ٥اٱغ ّ٬بعس ايٓكطٚ ،إتػا ضقع١
أضض إػًٌُ ٚايتبازٍ ايتحاضٚ ٟإكاٜه ١ب.ِٗٓٝ
ٚيٝؼ نٌ إػًٌُ ٗ ذاٍ َٔ ايفكط ٚايعٛظ ،فف ٗ ٖٛ َٔ ِٗٝعبٛذ١
َٔ ايعٝـ ٚعٓسَ ٙاٍٚ ،عـٔ إبـٔ عبـاؽ :قـسّ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚغًِ إسٚ ١ٜٓايٓاؽ ٜػًفٕٛ
فكاٍ هلِ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ أغًف فٜ ٬ػًف إٗ ٫

نَ ٌٝعًٚٚ ّٛظٕ َعً.)2(ّٛ

()1إبٔ ٖؿاّ/ايػري ٠ايٓب.58/3١ٜٛ
()2قرٝس إبٔ ذبإ .375/20
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ٚتًو آْ ٗ ١ٜبـ ٠ٛقُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ فُـا إٔ ٖـاجط إٍ
إس ١ٜٓإٓٛض ٠ذت ٢نإ يـ٘ ا٭َـط ٚايٓٗـ ٗ ٞا٭غـٛام ٚبـا

إعـاَ٬ت إٍ

جاْــب ايعبــازات ٚا٭َــط باؾٗــاز ٗ غــب ٌٝاهللٖٚ ،ــ ٛؾــاٖس بـ ٕ إػــًٌُ
ٜػتحٝب ٕٛٯٜات ايٓٗ ٞعٔ ايطبا ذـاٍ ْعٚهلـاٚ ،عـسّ ؽًفٗـِ عـٔ ا٭ٚاَـط
ٚايٓٛاٖ ٞاٱهل.١ٝ
ف ضاز اهلل عع ٚجٌ ظجط إػًٌُ ،فحا٤ت اٯ ١ٜيترصٜطِٖ َٔ إجـطا٤
إعــاَ٬ت ايطبٜٛــ ١فُٝــا بٝــِٓٗٚ ،إْؿــغاٍ إ كــرتض بايػــع ٞ٭زا ٤ايفٛا٥ــس
ايطبٚ ،١ٜٛإطب ٞيترك ٌٝأَٛاي٘.
بُٓٝا تكته ٞقاعس ٠تكس ِٜا٭ِٖ عً ٢إِٗ إْؿغاٍ ايططفٌ باؾٗـاز ٗ
غب ٌٝاهلل ٚايتفك٘ ٗ ايس ،ٜٔأَا ايطظم ٚا٭نعاف إهاعف ١فإ ايٓكط بؿاض٠
فٗ٦ٝا باؿٚ ٍ٬ايغٓا َٔ ِ٥غري فٛا٥س ضبٚ ،١ٜٛايٓكط شات٘ ضظم نط.ِٜ
ٚاٯٜــ ١أعــٚ ٙ٬إٕ جــا٤ت غكــٛم ايٓكــط ٜــ ّٛبــسض إ ٫أْٗــا أعــِ ٗ
ز٫٫تٗا َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْٗا بؿاض ٠تهطاض ايٓكط.
ايثاْ : ٞتٛاي ٞأغبا

عع إػًٌُٚ ،قريٚضتِٗ ذاٍ َٔ ايكٚ ٠ٛإٓع.١

ايثايـــثْ :كـــط إػـــًٌُ َٓاغـــب ١ؾًـــب ضٚ٩ؽ ا٭َـــٛاٍ ٚإظزٖـــاض
ايتحاضاتٚ ،وتاد إػًُ ٕٛايسفا عـٔ اٱغـٚ ،ّ٬ايػـع ٞيتهـطاض ايٓكـط
يتٗ٦ٝــ ١إػــًٌُ َكــسَات ايكتــاٍ ٚبكــا ٗ ِٗ٥ذــاٍ ٜكعــٚ ١ذٝطــَٚ ،١عاٚيــ١
ايتسضٜب عً ٢فٓ ٕٛايكتاٍ،

قاٍ تعاٍشواؤضػلذُّورجىضهٌُجٍاعجرعخضـضؼخٌُجٍلِجقُىوةخجواٍلِجسِباعؽلجرىْخضُوِز( ،)1ف ضاز اهلل

عع ٚجٌ يًُػًٌُ عسّ اٱْؿغاٍ عٔ ايكتاٍ ٚاؿاج ١إي.٘ٝ
ٜٚهٚ ٕٛفل ايكٝاؽ اٱقرتاْ:ٞ
ايهرب :٣ايٓكط هًب ا٭نعاف إهاعف.١
ايكغطٜ :٣ػع ٢إػًُ ٕٛيتركٝل ايٓكط.
()1غٛض ٠اْ٫فاٍ. 60
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ايٓتٝحٜ :١ػع ٢إػًُ ٕٛؾًب ا٭نعاف إهاعف.١
يٝه ٗ ٕٛآ ١ٜايبرث أَٛض:
ا٭ :ٍٚبعث ايؿٛم ٗ قًٛ

ايٓاؽ يٲغ.ّ٬

ايثاْٚ :ٞزع ٠ٛهلِ يٲّإ.
ايثايث :ايتكسٜل بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإعحعات اي
جا ٤بٗا  ،بًراظ أَٛض:
ا٭ :ٍٚايتبا ٗ ٜٔنػب ٚؼك ٌٝا٭نعاف إهـاعف ١فتـ ت ٞا٭نـعاف
يًُ َٔ٪عٔ ططٜل اؿٚ ٍ٬ايغٓا ِ٥أطٝب إهاغبَ ،ثًُـا إٔ إشٕ ايؿـاض
أق َٔ ٣ٛإشٕ إايو ،بُٓٝا ايطبا إْغُاؽ ٗ اؿطاّ.
ايثاْ :ٞايسْٝا زاض نػب ا٭نعاف إهـاعفٚ ،١يهـٔ َـع اٱخـت٬ف ٗ
ايططٜل يهػبٗا َ ٗٚاٖٝتٗا.
ٚإشا نإ ايطبا ْ ٛططٜك ١ٝيًهػب ْٚع ا٭نعاف إهاعف ١فٌٗ  ٪ٜط
ٗ ْٛعٝتٗا ٚغبٌ تٛظٝفٗا.
اؾــٛا

ْعــِ ،إش إٔ ا٭نــطاض ايفازذــ ١ترتتــب عًــ ٢ايهٝفٝــ ١احملطَــ١

يًهػب إاٍٚ ،تًو آ ٗ ١ٜبسٜع خًل اٱْػـإٚ ،غـبٌ تٓعٜٗـ٘ عـٔ ايباطـٌ
ٚزفع٘ عٔ َٓاظٍ اؿطاّٚ ،إٔ ايصٜ ٟك ِٝعً ٢أنٌ ايطبا ٚإعاقٜ ٞغًل عٔ
ْفػ٘ أبٛا

ايتٛبٚ ١أغبا

ايعف.ٛ

ٚقرٝس إٔ َكسَ ١اؿطاّ ذطاّ ،إ ٫إٔ ايعكس ايطب ٟٛبصات٘ ذطاّ يٓٗٞ
اهلل عع ٚجٌ عٓ٘ ،يصا إؾتب٘ عً ٢ايهفاض نُا ٚضز ٗ ايتٓعٜـٌ ذهاٜـ ١عـِٓٗ

ش رضىللاجبِإضَّّهٌُجقضعىُىرجإََِّّاعجرىْباُغُجٍلزْوُجرىشِّباعز (.)1

 َٔٚاٱعحاظ ٗ بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فهس أقٛاٍ
ايهفا ضٚ ،بٝإ ايتعاضض ٚايتهاز فٚ ،٘ٝيـٚ ٛقـع ايػـهٛت عـٔ قـٛهلِ ٖـصا
يتعــسٚا ٗ َٛنــٛعات أخــطٜ ٫ ٣فكــٌ بــٌ اؿــل ٚايباطــٌ فٗٝــا إ ٫ايعكــس
ٚايكٝغ.١
()1غٛض ٠ايبكط.275٠

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش146ز
 َٔٚايفٛاضم بٌ ايبٝع ٚايطبا إٔ ايبٝـع ٗ اٱقـط٬ح إْتكـاٍ عـٌ َـٔ
ؾدل إٍ آخط بعٛض َكسض عًٚ ٢ج٘ ايرتانٚ ٞايكبٚ ،ٍٛعطٸف اٜهاّ باْ٘

إ عطا ٤إثُٔ ٚأخص ايثُٔ)(،)1

ٚأَا ايطبا فٗ ٛعً ٢قػٌُ:
ا٭ :ٍٚايطبا إعاًَ ٖٛٚ ٞبٝع أذس ٕثًٌ با٭خط َع ظٜـاز ٠عٝٓٝـ ١نبٝـع
ن َٔ ًٛٝاؿٓط ١بهَٗٓ ًٜٔٛٝا أ ٚبهَ ًٛٝع ظٜاز ٠زضِٖ ،أ ٚظٜاز ٠ذهَُٔ ١ٝ
إٓافع ٚمٖٛا.
ايثاْ :ٞايطبا ايكطنـٖٚ :ٞـ ٛجعـٌ فا٥ـس ٠ضبٜٛـ ١ظا٥ـس ٠عًـ ٢ايكـطض،
ٚناْت قطٜـ تعاٚي٘ قبٌ اٱغ،ّ٬
ٚايكػِ ايثاْ ٖٛ ٞا٭نثط ٗ ا٭غٛام ٚإعاَ٬ت.
 ٗٚشّ أٖــٌ ايؿــُاٍ ٜــ ّٛايكٝاَــ ١ايــص٪ٜ ٜٔخــص بٗــِ إٍ جٗــِٓ قــاٍ

تعاٍشإَِّّهٌُجمضعُّىرجقضبوضجرضىللاجٍُخْشايلنياج*جوامضعُّىرجَُظلشُّ وُاجػايضًجرىْغلنذلجرىْؼاظلٌُِز( ،)2أٟ
ناْٛا ٗ ايسْٝا غاضقٌ ٗ ايٓعِ ،٭ٕ ايرتف ْعُٚ ١ذح ١عً ٢اٱْػإ ٗ يعّٚ
ؾهط اهلل عع ٚجٌٚ ،ايتكٝس ب ذهاّ ايؿطٜعٚ ١ايتٓع ٙعٔ ايعًِ ٚايطبا يعـسّ
اؿاج ١إيُٗٝا.
ٚاٱقــطاض عًــ ٢ايؿــ ٧اٱقاَــ ١عًٝــ٘ ٚعــسّ إضاز ٠تطنــ٘ٚ ،عــٔ فاٖــس

 ٚقتاز:٠اؿٓث ايعع : ِٝايصْب ايعع.)3( )ِٝ

قبنىٌ"دار انثىاة’’
ايتهًٝف بنجتٓا

ايطبا يٝؼ ذاَ ّ٫ترساّ ،بٌ ٖ ٛأَط َتهطض َٚتحسز،

ٚف ٘ٝبؿاضَ ٠هاعف ١ايثٛا

يًُػًِ َع نٌ َطّ ٠تٓع فٗٝـا عـٔ أنـٌ ايطبـا،

ٚتًو آ ٗ ١ٜفًػف ١ايٓٗ ٗ ٞايكطإٓ ب ٕ ٜهٛ ٕٛا
ايَٓٗ ٞهاعفاّ َٚتهطضاّ.
( )1أْعط ضغايتٓا ايعًُ( ١ٝاؿح.25/3)١
()2غٛض ٠ايٛاقع.46-45١
()3فُع ايبٝإ.221/9

اٱَتثاٍ ٚايتكٝس َهاٌَ
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ٖٚــَ ٛــٔ ايؿــٛاٖس عًــ ٢إٔ إػــًٌُ ْــايٛا زضجــ١شِاُ يشاجؤٍُو يتخجؤُِشِصاييجج

ىلينوعطِز( ، )1بإطاتب ايعاي ٜٚ ،١ٝت ِٗٝايثٛا

َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚتطى ايفٛاذـ ٚايػ٦ٝاتَٗٓٚ ،ا ايطبا احملطّ.
ايثــاْ :ٞفــ ٤ٞاؿػــٓات إهــاعفٚ ١ايثــٛا

بفعــٌ اـــرياتٚ ،إتٝــإ

ايكاؿات.
ايثايث :ايثٛا

إرتتب عً ٢اؾُع بٌ فعٌ اـري ٚاـؿٚ ١ٝاـٛف َٔ

اهلل عع ٚجٌ ٗ َٝاز ٜٔا٭فعاٍ ٚا٭قٛاٍٚ ،ايعبـازات ٚإعـاَ٬ت ٚ ،تـطى
ايػ٦ٝات.

 ٗٚايتٓعٜــٌ ذهاٜــ ١عــٔ ْــيب اهلل ْــٛح عًٝــ٘ ايػــّ٬شؤضُجرػبُ يذُورجرىيَّ يهاج

وارحَّقُى ُز(.)2
فــنٕ قًــت إٕ ايثــٛا

ٜــ ت ٞعًــ ٢فعــٌ اؿػــٓاتٜٚ ،ــ ت ٞعًــ ٢تــطى

ايػ٦ٝات ،فٌٗ ٜرتتب ٛا

إناٗ عً ٢اؾُع بُٗٓٝاَٚ ،ا ٖ ٛايـسي ٌٝعًٝـ٘

ٚاؾٛا

َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚإْ٘ َٔ عَُٛات غع ١ضٓ ١اهللٚ ،عسّ تكٝٝسٖا عس أ ٚضغِ.
ايثاْٜ :ٞتحً ٢اؾُع بٌ اٱَتثاٍ ٚاٱْعجاض بتك ٣ٛاهلل ٚاـؿٗ َ٘ٓ ١ٝ
با

ا٭َط ٚايٓٗٚ ،ٞايٛجٛ
ايثايث :تطتب ايثـٛا

ٚاؿطَ.١

عًـ ٢ايتكـ ٣ٛنًُهـٚٚ ١اقٝـ ،١قـاٍ تعـاٍشَاعؤضَُّهايعج

رىَّزلَِاجآٍانُىرجرحَّقُىرجرىيَّهاجعاقوجحُقضعحلهلز(.)3
ايطابع :ت نٝس غ ١َ٬إػًٌُ َـٔ اـًـط بـٌ اؿـل ٚايباطـٌٚ ،ايفعـٌ
اؿػٔ ٚايفعٌ إصَ ،ّٛيصا جا٤ت آ ١ٜايبرث ٱغتساَ ١تٓـع ٙإػـًٌُ عـٔ
ايطبا ٚأنً٘ٚ ،إؽاشَ ٙعاًَ ١زا ٗ ١ُ٥ا٭غٛام.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛضْٛ ٠ح .3
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .101

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش148ز
يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ اؿٝا ٠ايسْٝا زاضاّ يطٓت٘ٚ ،تتكف ضٓـ ١اهلل
ب ْٗـــا ٚاغـــعَ ١طًكـــٚ ،١تتغؿـــْٝ ٢ـــع أفـــطاز ايعَـــإ ٚإهـــإ ،قـــاٍ

تعاٍش واساعَاخلٍجواعلؼاججمُوَّجِاٍءخز(.)1

ٚتتحًــ َ ٢كــازٜل غــع ١ايطٓــ ١اٱهلٝــ ٗ ١بــا

ايثــٛا

ايــص ٜ ٟـ تٞ

يًُػًٌُ ٗ أغباب٘ َٚكسَات٘ َٛٚنٛع٘ ٚآ اضٚ ٙتهطاضَٚ ٙهاعفت٘.
ف ٝت ٞإػًِ بايفطز ايعبازٜٚ ،ٟهتب ي٘ ايثـٛا

ٚايـصٜ ٫ ٟبكـ ٢عًـ٢

َكساض ٙبٌ ٖ ٗ ٛإظزٜاز َٚهاعف ١عً ٢مَ ٛػتُط.
ٚؼتٌُ إهاعفٚ ١جٖٛاّ:
بكٝس َٛاظب ١إػًِ عً ٢شات ايفعٌ اؿػٔ.

ا٭ٜ :ٍٚهاعف ايثٛا

ايثاَْ :ٞس ٠إهاعف ٗ ١أٜاّ إػًِ ْفػ٘ ٗ اؿٝا ٠ايسْٝا ،٭ْ٘ إشا إْتكٌ
إٍ عامل ايربظر تٓكطع قًت٘ بعامل ا٭عُاٍ.
ايثايث :إغتُطاض ايثٛا

ايص ٜ ٟت ٞيًُػًِ ذت ٢بعـس َغازضتـ٘ اؿٝـا٠

ايسْٝا.
ٚايكرٝس ٖ ٛايثا يـث ،فُـٔ غـع ١ضٓـ ١اهلل ٚععـ ِٝفهـً٘ إهـاعف١
إػتُط ٠يًثٛا

عً ٢فعٌ ايكاؿاتٚ ،تٓكطع ا٭نعاف إهاعف َٔ ١إاٍ

ايطب ٗ ٟٛاؿٝا ٠ايسْٝا ،فٜ ٬غازض قاذبٗا ايسْٝا إٜٚ ٫ـط ٣ايـٓكل قـس ز ٸ
إيٗٝا  ٖٛٚ ،ايصٜ ٟسٍ عً ٘ٝيفغ ا٭نٌ ٗ اٯ.١ٜ
أَــا أنــعاف ايثــٛا

فٗــَ ٞػــتُط ٗ ٠إظزٜــاز إٍ ٜــ ّٛايكٝاَــ ١بفــٝ

ٚفهٌ َٔ اهلل عع ٚجٌ.
 َٔٚإكازٜل عً ٢إٔ ايسْٝا زاض ايثٛا

إهاعف إٔ أجط اؿػٜٓ ١بسأ

بعؿط أنـعافٗا ،قـاٍ تعـاٍش ٍايِجصايعءاجبِعىْغاغايناتلجيضيضيهُجػاشيشُجؤضٍزضعىلهايعجز(ٚ ،)2ؼتُـٌ
ايعؿطٖٓ ٠ا ٚجٌٗ:
ا٭ :ٍٚإبتسا ٤ايثٛا َٚ ،ا  ٜت ٞزفعٚ ١اذس.٠
()1غٛض ٠ا٭عطاف .156
()2غٛض ٠ا٭ْعاّ .160

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش149ز
ٚاؿس ا٭عً ٢ي٘.

ايثاْ :ٞفُ ٛايثٛا

ٚايكــرٝس ٖــ ٛا٭ٖٚ ،ٍٚــ ٛبٝــإ ؿــس ايكًــٚ ،١يــٝؼ َــٔ ذــس يطــطف

ايهثطٜٚ ،٠سٍ عً ٘ٝقٛي٘ تعاٍش ٍازضوُجرىَّزلَِاجَُن لقُىُاجؤضٍىارىضهٌُجيلٍجعابُِوِجرىيَّهلجمضَازضوِج
عابوتخجؤضّْباخضججعابغاجعا ناعبِوضجيلٍجمُوِّجعُنبُيضتخجٍلعئضتُجعابوتخجوارىيَّهُجَُؼضعػل ُجىلَاِجَاشاعءُز(.)1
ٚف ٘ٝز٫ي ١عً ٢إٔ اهلل ٖ ٛايهط ِٜايـصٜ ٟـ ب ٢إٔ هعـٌ ايثـٛا

بكـسض

اٱغتركام ،فٝعٜس عً ٘ٝزفعٚ ١اذس ٠تػع ١أنعاف.
(ٚعٔ اؿػٔ ايبكط ٟإطاز باؿػـٓ ٗ ١اٯٜـ ١أعـ ٙ٬ايتٛذٝـسٚ ،إـطاز

بايػ ١٦ٝايؿطى)(.)2

ٚيهٔ اٯ ١ٜأعَِ َٔٚ ،عاَْٚ ٞكازٜل اؿػٓ ١ايهثطٚ ٠تؿٌُ ايٛاجب
ٚإٓسٜ ٌٖٚ ، ٚؿٌُ إباح.
اؾٛا

قرٝس إٔ إباح ذػٔ إ ٫إٔ اٯ ١ٜجا٤ت بصنط اؿػٓ ١بايصات

ٚإطاز َا َ ٜط ب٘ اهلل عع ٚجٌٚ ،تسٍ عً ّ٫ ٘ٝايتعطٜف ٗ(اؿػٓ )١اي

ٖٞ

 ّ٫ايعٗسٚ ،ف ٘ٝز٫ي ١عً ٢إتٝإ ايفعٌ طاع ١هلل عع ٚجـٌْ ،عـِ قـس ٜهـٕٛ
فعٌ إباح ذػٓ ،١إشا إتكف ب َٛض ذػَٓٗٓ ١ا:
ا٭ :ٍٚقكس ايكطب ١إٍ اهلل عع ٚجٌ.
ايثاْ :ٞاٱقطاض بفهٌ اهللٚ ،إٔ إاٍ ْعُ َ٘ٓ ١تعاٍ.
ايثايث :إؽاش إباح بطظخاّ ز ٕٚإضتها
عٔ ايصات أ ٚايغريٚ ،أذهاّ ايثٛا

إعكَٚ ١ٝاز ٠يططزٖآَٚ ،عٗا

َٔ فهٌ اهلل عع ٚجٌٜٚ ،ـ ت ٞيًعبـس

َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚفعٌ إباح.
ايثاْ ٜ :ٞت ٞايثٛا

إبتساٚ ٤فه َ٘ٓ ّ٬تعاٍ.

ايثايث :قس  ٜت ٞايثٛا

يٲْػإ قٗطاّ ٚإْطباقاّ.

ايطابعٜ :رتؾس ايثٛا

عٔ اٱَتثاٍ يًٛاجبات.

()1غٛض ٠ايبكط.261 ٠
()2فُع ايبٝإ .390/3

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش150ز
اـاَؼ :تطى احملطَات با
ٚأختًــف ٗ ايثــٛا

يٮجط ٚايثٛا .

إهــاعف عؿــط َــطات نُــا ٗ اٯٜــ ١أعــ ٙ٬عًــ٢

قٛيٌ:
ٚاذس ،٠أَا ايتػع فٗ ٞظا٥سٚ ٠فهٌ َٔ اهلل.

ا٭ :ٍٚايثٛا

ايثاْ :ٞايعؿط ٠نًٗا ٛا .
ٚايكرٝس ٖ ٛايثاْ ٞ٭ٕ ايثٛا

نً٘ فهٌ َٔ اهلل عع ٚجـٌ ،نُـا إٔ

ايفهٌ ٗ إكاّ َتكٌ غري َٓكطعٚ ،عـٔ ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ" :إشا َات ابٔ آزّ اْكطع عًُ٘ إ٬ َٔ ٫ث :قسق ١جاضٜـ ،١أ ٚعًـِ
ٜٓتفع ب٘ ،أٚ ٚيس قاحل ٜسع ٛي٘)(.)1
فنٕ قًت  ٜت ٞإػًِ بايفطا٥

ٜٚفعٌ اؿػٓاتٚ ،يهٓ٘ مل ٜرتى أذـس

ا٭فطاز ايث ١ ٬أعَٚ ٙ٬ا فٗٝا َٔ ايربن ،١فٌٗ ٜتحسز يـ٘ ايثـٛا
اؾٛا

ْعِ ،إش ٬َ ٫ظَ ١بٌ ايثٛا

بعـس ٚفاتـ٘

ٚاؿػٓات ايباقٝـات بـٌ ايٓـاؽ بعـس

َغازضت٘ ايسْٝا.
ٚبٌ ايثٛا
ٚغ ١ًٝيًثٛا

ٚتًو اؿػٓات عُٚ ّٛخكٛم َطًل ،فتًو اؿػـٓات
ايععٚ ِٝيهٓ٘  ٫ىتل بٗا ،بٌ  ٜت ٞيًُػًِ َٔ ٚج ٙٛنثري٠

َٓٗا:
ا٭ :ٍٚشات اؿػٓات اي

فعًٗا ٗ ذٝات٘.

ايثــاَْ :ٞهــاعف ١اؿػــٓات أٜــاّ ذٝــا ٠قــاذبٗا ٗ اؿٝــا ٠ايــسْٝا٫ٚ ،
تتعاضض ٖص ٙإهاعفَ ١ع ايربن ١ايٛاقع ٗ ١ٝايـسْٝا ٖٚـ ٛإػـتكطأ َـٔ قٛيـ٘

تعاٍشواَُشبٍِجرىظوذاقضعثلز(.)2

أُٜٗٝٓ ٟا بايربنٚ ١ايٛقا َٔ ١ٜاٯفات ٗ ايسْٝا.
ايثايثٛ :ا

اؿػٓات ٗ ظٜازٚ ٠إتػا َٚهاعفَ ١ا زاَت ايػُاٚات

ٚا٭ضض فه َٔ ّ٬اهلل
()1تفػري إبٔ نثري.442/1
()2غٛض ٠ايبكط.276 ٠
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(عٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :إٕ قسق ١أذـسنِ يتكـع ٗ
ٜس اهلل فريبٗٝا ي٘ نُا ٜطب ٞأذسنِ فً ٙٛأ ٚفك ً٘ٝذت ٢ه ّٜٛ ٤ٞايكٝاَٚ ١إٕ
ايًكُ ١يعً ٢قسض أذس) (.)1

ٚػعٌ َهاعف ١اؿػٓات ايٓاؽ ٜٓفط َٔ ٕٚأنعاف إاٍ ايطبـٚ ٟٛإٕ
ناْت َهاعفٚ ١طا ١ً٥يًتبا ٗ ٜٔإٛنٚ ٛايهِ ٚايهٝف بُٗٓٝا باٱناف ١إٍ
ذكٝكــٖٚ ١ــ ٞإٔ َهــاعف ١ايطبــا خاقــ ٗ ١إــاٍ ٖٚــ ٞإٍ ايــعٚاٍ با٭نــٌ
ٚاٱغتٗ٬ى ٚايتًف.
أَا َهاعف ١ايثٛا

فنْٗا أَط بام ْٚافع ٗ ايسْٝا ٚاٯخط ،٠فهٝف ٚقس

جا٤ت إهاعف ١ب َثـاٍ ٚأنـعاف غـري َتٓاٖٝـٖٚ ١ـ ٛايـصٜ ٟـسٍ عًٝـ٘ قٛيـ٘

تعاٍشوارىيَّهُجَُؼضعػل ُجىلَاِجَاشاعءُز ( ٗ ، )2غٛض ٠ايبكط ٠أعٚ ،ٙ٬آٜات أخط ٣تفٝس
ايهثطٚ ٠ايَ٬تٓاَٖ ٗ ٞطاتب ايثٛا

عً ٢اؿػٓات.

ٚض ٟٚعٔ إبٔ عُط قإٍ :ا ْعيت اٯ ١ٜأع ٙ٬قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :ضب ٞظز أَ

فٓعٍ قٛي٘ تعاٍشٍاِجرضرجرىَّزلٌجَُقْشِعُجرىيَّهاجقضشػعج

عاغايينًعجيضُُؼضيييعػل ضهُجىضييهُجواىضييهُجؤضصيييشجمضييشٌَِز( ، )3قـــاٍ ض

ظز أَــ

فٓـــعٍشإََِّّايييعجَُييىايًَّج

رىظوعبِشُوُاجؤضصشاهٌُجبِغضُشِجعلغاعبٍز(.)5()4
ٚإشا نإ ايثٛا

 ٜت ٞبفعٌ اؿػٓٚ ١ايٓفك ٗ ١غب ٌٝاهلل ،فٌٗ  ٜت ٞبرتى

ايطبا ،أّ إٔ ايكسض إتٝكٔ َٔ تطنـ٘ ٖـ ٛايػـَ ١َ٬ـٔ ايـصْٛ
ترتتب عً.٘ٝ

()1تفػري ايكططيب.240/3
()2غٛض ٠ايبكط.261 ٠
()3غٛض ٠اؿسٜس .11
()4غٛض ٠ايعَط .10
()5ايسض إٓثٛض .129/2

ٚاٯ ـاّ ايـ
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اؾٛا

ٖ ٛا٭ ،ٍٚفرتى ايطبا ذػٓ ١٭ْ٘ طاع ١هلل عع ٚجٌٚ ،يًُ٬ظَ١

بٌ طاع ١اهلل ٚبٌ اؿػٓاتٚ ٖٛٚ ،فل ايكٝاؽ اٱقرتاْ:ٞ
ايهرب :٣نٌ طاع ١هلل ذػَٓ ١هاعف.١
ايكغط :٣تطى ايطبا طاع ١هلل.
ايٓتٝح :١تطى ايطبا ذػَٓ ١هاعف.١
فٝـ ت ٞايثـٛا

َهـاعف ّا عًـ ٢تـطى ايطبـاٚ ،تهـٖ ٕٛـص ٙإهـاعف ١عًـ٢

ٚجٌٗ:
ا٭ :ٍٚايعسز ٚذػا

إاٍ ايص ٟععف عٓ٘ إػًِ ٚإػًُ ١٭ْ٘ ضب.ٟٛ

ايثاْ :ٞإضاز ٠ا٭جط َٚا ٜثكٌ نف ١اؿػٓات  ّٜٛايكٝاَ.١
باٱغٓاز عٔ أب ٞشض قاٍ :ذس

ايكـازم إكـسم إٕ اهلل تعـاٍ قـاٍ

اؿػــٓ ١عؿــط أ ٚأظٜــس  ٚايػــٚ ١٦ٝاذــس ٠أ ٚأغفــط فايٜٛــٌ ٕــٔ غًبــت آذــازٙ

أعؿاض.)1( )ٙ

 ٗٚإزضاى إػًِ يه ٕٛايسْٝا زاض ٛا

أَٛض:

ا٭ :ٍٚإْ٘ َٓاغب ١يًتفك٘ ٗ ايس.ٜٔ
ايثاْ :ٞإْ٘ غب ٌٝيٮَط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.
ايثايث :ف ٘ٝبعث يًٓاؽ يٓ ٌٝايثٛا ٚ ،إنتٓاظ اؿػٓات.

ايطابع :إْ٘ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍش واىْخضنُِجٍليننٌُجؤٍُويتفجَايذػُىُاجإِىضيًج
رىْخضُشِز(.)2
بًراظ إٔ اؿث عً ٢ايػع ٗ ٞغبٌ ايثٛا

َٔ َكازٜل اٯ ١ٜأع،ٙ٬

ٖ ٗٚصا ايػعٚ ٞاق َٔ ١ٝايطبـا ،أ ٟإٔ اٱْػـإ ٜٓؿـغٌ بهػـب اؿػـٓات،
ٚؼك ٌٝأغبا

ايثٛا

فته ٕٛعٓسًَ ٙه ١ايتٛق َٔ ٞايطبا ٭ْ٘ با

يٲ ِ،

ٕٚا تفهٌ اهلل عع ٚجٌ ٚجعٌ ايسْٝا زاض ايثٛا  ،جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتهٕٛ

()1فُع ايبٝإ .183/4
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .104
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َٔ َكازٜل ذب اهلل يعبازٚ ،ٙتفهً٘ بٗساٜتِٗ ٕا ف ٘ٝا٭جط ٚايثٛا

ٚايٓفع

ايسا ِ٥إتكٌ ٗ ايٓؿ تٌ.
 َٔٚغع ١ضٓ ١اهلل إٔ تطى ايطبا با
ايثٛا

يًثـٛا

ٜٚرتؾـس عٓـ٘ بايـصات

إش إٔ ٖصا ايرتى َكسَ ١يفعٌ ايكاؿات ٚإجتٓا

غٛا ٤تًو اي

تتفط عٔ ايطبا ٚأنً٘ ،ا ٚاي

نثري َٔ ايػـ٦ٝات

ته ٕٛقا ١ُ٥بايصات ٜٚتحٓبٗا

إػًِ ايصٜ ٟرتى ايطبا ٱضتكإ ٘٥طاتب ايتُٝٝـع بـٌ ا٭فعـاٍ بًرـاظ اؿػـٔ
ٚايكبس ٚفل أذهاّ ايؿطٜعٚ ١تطتب ايثٛا

أ ٚايعكا

عًٗٝا.

فهُا ٜٓعط ايتاجط إٍ أ ٟعكس َٚعاٚنت٘ َا ػًب٘ َٔ ايـطبس أ ٚتـ٪زٟ
إي َٔ ٘ٝاـػاض ،٠ن صا ٜه ٕٛإػًِ أظا ٤زْٝا ا٭فعاٍ فنْ٘ ٜٓعط إٍ أ ٟفعٌ َا
ف َٔ ٘ٝاؿػٓات ٚايثٛا  ،أ ٚاٯ اّ.
فٝه ٕٛا٭ٌَ ٚايطبس عٓس إػًٌُ ظ

قاٍ تعاٍش َاشصُىُاجحلضاعساةًجىضِجحضبُىساز(.)1

ايكاؿاتٚ ،إزخاض ايثـٛا ،

قبنىٌ"املذد انقرآني’’
إسز :ايعٜاز ٠اي

تًرل با٭قٌ(ٚإَسٳزٴ ايعػانطٴ اي

تٴًرٳل بإَغاظٗ ٟ

غب ٌٝاهلل)(ٚ ، )2قـس ٜـ ت ٞإـسز باـٝـٌ ٚايطجـاٍ أ ٚإـاٍَٚ ،طًـل ايعـ،ٕٛ
َٛٚنٛع٘ أعِ َٔ غٛح ايكتاٍ ٖٛٚ ،ؾاٌَ ٕٝاز ٜٔاؿٝا ٠إدتًفـٚ ،١خـري
َسز َا  ٜت َٔ ٞعٓس اهلل.
َٚــٔ خكا٥كــ٘ أْــ٘ ٜٓ ٫ركــط بــإ ٌَٓ٪فٝكــٝب ايــرب ٚايفــاجط ،قــاٍ

تعاٍشواََُذلدمٌُجبِإضٍىارهٍجوابانلنياز( ،)3يٝه ٕٛإسز َٔ اهلل َٓاغب ١يًتسبط ٗ ععِٝ

قسضت٘ تعـاٍٚ ،غـع ١غـًطاْٖ٘ٚ ،ـَ ٛكـسام يكٛيـ٘ تعـاٍشواىليَّيهلجٍُيْيلُجرىغويَاىارثلج
وارْضسعِ ز إش ٜتحً ٢إًو ٗ إكاّ ٗ عا٥س ١ٜأططاف إسز :ٖٞٚ
()1غٛض ٠فاطط .29
()2يػإ ايعط

.396/3

()3غٛضْٛ ٠ح .12
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ا٭ :ٍٚشات إسز َٔ ا٭عٝإ أ ٚايعطٚض.
ايثاْ :ٞايص ٜ ٟت ٘ٝإسز.
ايثايث :ا٭ ط ٚايٓفع إرتتب عً ٢إسز.
ايطابع :إسز َٔ إ٥٬ه ،١إش إٔ إ٥٬هٜ ٫ ١ػتحٝب ٕٛإ ٫هلل عع ٚجٌ،
فكس ّتثٌ اٱْػإ ٭َط ايػًطإ ٖٛ َٔٚ ،أعً َ٘ٓ ٢ضتبٚ ١ؾـ ْاّ ٚ٭غـطاض
ٓٝس ٠أ ٚخبٝثـٚ ،١قـس ٜهـٖ ٗ ٕ ٛـصا اٱَتثـاٍ اٱ ـِ ٚايبغـ ٞنُـا ٗ إعاْـ١
ايعإٌ بعًُِٗ ،قاٍ تعاٍش إُِجَاؼلذُجرىظَّعىلَُىُاجباؼؼُهٌُجباؼؼعجإَِّٖج ُشُوسًرز(.)1
ٕٚــا إذــتخ إ٥٬هــ ١عًــ ٢جعــٌ آزّ خًٝفــ ٗ ١ا٭ضض بفػــاز ب ـ

آزّ

ٚإضاقــ ١ايــسَا ٤بغــري ذــل أقــاّ اهلل عــع ٚجــٌ عًــ ِٗٝاؿحــ ١ايبايغــ ١بكٛيــ٘

غبراْ٘شإٍِِّّجؤضػيضٌُجٍاعجٖضجحضؼيضَُىُاز(.)2

ف زضى إ٥٬هَ ١هـاٌَ ٖـصا اؾـٛا

ايععـ ِٝفدـطٸٚا إٍ اهلل غـحساّ،

 َٔٚتًو إهاٌَ أَٛض:
ا٭َ :ٍٚكاذبَ ١كازٜل ٖصا اؾٛا

يٲْػإ ٗ ا٭ضض.

ايثاْ :ٞعُاض ٠اٱْػإ ا٭ضض بايعبازٚ ٠ايك٬ح.
ايثايث :إظاذ ١ايفػاز َٔ ا٭ضض.
ايطابعْ :ع ٍٚإ٥٬ه١أْفػِٗ َسزاّ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

يكتاٍ إفػسٚ ،ٜٔإغت٦كاٍ ايهفط َٔ ا٭ضض ،قاٍ تعاٍشوَاإْحُىمٌُجٍلِجيضىسِهلٌج
هازضرجََُذلدمٌُجسابُّنٌُجبِخضَغاتلجآٖضفخجٍلِجرىَْاٗائلنضتلجٍُغاىٍِّلنياز(.)3
إٕ ْع ٍٚإ ٥٬ه ١يًٓكط ّٜٛ ٠بسض ٚأذس ٚاـٓسم ْعُ ١عً ٢ايٓيب قُس
قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚأقــراب٘ ٚأجٝــاٍ إػــًٌُ إتعاقبــَٚ ،١ــٔ

()1غٛض ٠فاطط .41
()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .125

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش155ز
خكا٥ل إػًٌُ ْٝعاّ اٱقطاض ٚايتػً ِٝب ٕ ْع ٍٚإ٥٬ه ٗ ١بسض ٚأذـس
ْعُ ١عًٚ ِٗٝعً ٢أبٓا َٔ ِٗ٥بعسِٖ ٚإٍ  ّٜٛايكٝاَ،١
ٚتطاِٖ ٜصنطٜٚ ٕٚت صانط ٕٚتًو ايٛقا٥ع ٚن ْٗـا ذانـطٚ ،،٠قطٜبـٗ ١
ظَاْٗاَ ،ع َطٚض أنثط َٔ أيف ٚأضبعُا ١٥غٓ ١عًٗٝا ٚنصا بعـسَا ُـط عًٗٝـا
آ٫ف أخــطَ ٣ــٔ ايػــٌٓ ٚإْتكــاٍ ؾــطط َــٔ ايٓــاؽ يًػــهٔ ٗ ايهٛانــب
ا٭خط.٣
يكس ٚضث إػًُْ ٕٛعُ ١إسز ايػُاَ ٗ ٟٚعاضى اٱغ ّ٬ا٭ ٍٚ٭ ط
إ٥٬ه ٗ ١جعٌ نف ١ايٓكط ٚايغًب ١إٍ جاْب إػًٌُ َع أِْٗ قًٚ ١قًًٝـٛا
ايعــسٚ ٠ايعــسزَٚ ،ــٔ إــسز ايتٝ ٛــل ايػــُا ٟٚيتفاقــٖ ٌٝــصا ايٓكــط بكٛيــ٘

تعاٍش واىضقضذجّضظاشامٌُجرىيَّهُجبِباذسٍجواؤضّْخٌُجؤضرلىَّتفز(ٚ ، )1ف ٘ٝتٝ ٛل َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚؼكٝـل ايٓكـط َـٔ عٓـس اهلل عـع ٚجـٌٚ ،وتُـٌ ايٓكـط اٱهلـٞ
ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإْ٘ خام بإعطنٖٚ ،١عّ ١نفاض قطٜـ  ّٜٛبسض.
ايثاْٜ :ٞؿٌُ ايٓكط أٜاّ ايٓب ٠ٛإباضن.١
ايثايثٜ :تغؿ ٢ايٓكط ٚبطنات٘ أٜاّ إػًٌُ.
ايطابع :إضاز ٠اؿكط إهاْٚ ،ٞأْ٘ خام بإس ١ٜٓإٓٛض ٠أٜاّ ايٓب.٠ٛ
اـــاَؼ :تؿــٌُ ز٫٫ت َٓٚــافع ايٓكــط إػــًٌُ ٗ َؿــاضم ا٭ضض
َٚغاضبٗا.
ٚايكرٝس ٖ ٛايثايث ٚاـاَؼٚ ،ايٛج ٙٛا٭خـط ٗ ٣طٛهلـا  ،فحٗـ١
ٚناف اـطا

ٗ قٛي٘ تعاٍ(ْكطنِ) إم٬ي ١ٝتؿٌُ إػًٌُ إػًُات إٍ

 ّٜٛايكٝاَ،١
ٚف ٘ٝزع ٠ٛيؿهط اهلل عع ٚجٌ ٗ نـٌ ظَـإ عًـٖ ٢ـص ٙايٓعُـَٚ ، ١ـٔ
َكازٜل ايؿهط أَٛض:

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .123
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ا٭ :ٍٚت ٠ٚ٬اٯ ١ٜأعٚ ،ٙ٬اٱَتثاٍ يٮٚاَط اٱهلٚ ١ٝإجتٓا

ايطبا ،٭ٕ

اهلل عع ٚجٌ ْكـط إػـًٌُ ٭ْٗـِ ذـاضبٛا ايفػـاز ٗ ا٭ضضٚ ،ايطبـا َـٔ
َكازٜل ايفػاز ٚاٱفػاز ،٭ْـ٘ أَـط َٓٗـ ٞعٓـ٘ شاتـاّٚ ،٭ٕ أنـطاض ٙتًرـل
ْٝع أططاف٘ٚ ،تكٝب غريِٖ،
ٜٚس ٍ عً ٢ايتعسز ٚه ٍٛايغري بايهطض ف ٤ٞآ ١ٜايبرث بًفغ(ا٭نٌ)
فكس  ٜنٌ َٔ إاٍ ايطب ٟٛغري أططاف٘ َٔ عٛاٜٚ ًِٗ٥ه ٕٛإاٍ ايطب ٟٛأجطاّ
ٚضاتباّ ؾٗطٜاّ يًعاًٌَ عٓس آنٌ ايطبا.
فُــٔ َعــاْٚ ٞأغــطاض يفغ(أنــعافاّ َهــاعف )١ايــٛاضز ٗ آٜــ ١ايبرــث
ايتٛغع ٗ ١عٌُ آنٌ ايطباٚ ،ذا جت٘ إٍ إٛظفٌ ٚايعُاٍ ايصٜ ٟهتب ٕٛي٘
ّٚػه ٕٛايػح٬تٜٚ ،تابعْ ٕٛع ا٭قػاط ٚايٓح ّٛايؿٗط٬َٚ ،١ٜذكـ١

إكرتنٌ ايصٜ ٜٔتدًف ٕٛعـٔ قهـا ٤ايـس ٕٜٛايطبٜٛـ ،١قـاٍ تعـاٍشواٖضجحضشمضنُيىرج

إِىضًجرىَّزلَِاجظضيضَُىرجيضخضَاغونٌُجرىنوعسُز(،)1
َٚــٔ ايطنــ ٕٛإــٛزٚ ٠ايٓكــ ٝرٚ ١إــ٪اظضٚ ،٠عــٔ إبــٔ عبــاؽ ٗ اٯٜــ١

أع:ٙ٬أًُٛٝ ٫ٚ ٟا إٍ إؿطنٌ ٗ ؾ َٔ ٤ٞزٜٓهِ) (ٚ ،)2قاٍ ايطربغ :ٞإٕ
ايطن ٕٛإٍ ايعإٌ إٓٗ ٞعٓ٘ ٖ ٛايسخَ ٍٛعِٗ ٗ ظًُِٗ  ٚإظٗاض ايطنـا

بفعًِٗ أ ٚإظٗاض َٛا٫تِٗ(.)3

ٜ ٌٖٚؿٌُ ٖ ٤٫٪ذسٜث ايًعٔ ايٛاضز عٔ ايـٓيب قُـس اؾـٛا

ْعـِ

يصنط ايؿاٖس ٚايهاتب ٚايٛنٖ ٗ ٌٝصا اؿسٜث ٚإضاز ٠ايفطز ايغايب ايصٟ
ٜؿــاضى ٗ إعاًَــ ١ايطبٜٛــٚ ،١ز٫يتــ٘ عًــ ٢زخــ ٍٛا٭طــطاف إػــترس ٗ ١
ا٭ظَٓ ١اي٬ذك ١ف ٘ٝإٕ ناْت َعاَ٬ت ض

ايعٌُ ضبٜٛـ ١قهـ ،١خكٛقـاّ

ٚإٔ إ٬ى قاعس ٠ذطَ ١اٱعاْ ١عً ٢اٱ ِ ٚايفػاز.

()1غٛضٖٛ ٠ز.113
()2فُع ايبٝإ .306/5
()3فُع ايبٝإ.200/5
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ايثاْ :ٞتعاٖس ايفطا٥

ايعباز ،١ٜ٭ٕ ْكط إػـًٌُ عًـ ٢ايهفـاض فـط

قٛي٘ تعاٍشواٍاعجِايضقْجُجرىْضِِوجوارِّٔظاجإَِّٖجىلُاؼبُذُوُِز( ، )1فكس أضاز اهلل عع ٚجٌ
إذٝا ٤اٱْػإ ا٭ضض بعبازت٘ َٔ ٖٛٚ ،عَُٛـات إذتحاجـ٘ عًـ ٢إ٥٬هـ١

ايص ٟتكسّ شنط ٙغكٛم خًل آزّ ٚجعً٘ خًٝف ٗ ١ا٭ضضشإٍِِّّجؤضػيضٌُجٍاعجٖضج
حضؼيضَُىُاز(.)2
فُا زاّ إػًُٜ ٕٛعبس ٕٚاهلل ٗ ا٭ضض  ،فنٕ ايفػاز يـٝؼ عًـ ١تاَـ١
يٲذتحادٚ ،أْـ٘ إٍ ظٚاٍ ٚإْـس اض ،يًُ٬ظَـ ١بـٌ عبـاز ٠اهلل ٚايكـ٬ح ٗ
ا٭ضضٚ ،إٕ أضاز إ٥٬ه ١اٱذتحاد ب ٕ ايهفاض إفػس ٜٔضَا أنثـط عـسزاّ
ٚعسٚ ٠إِْٗ قس هٗع ٕٚعً ٢إػًٌُ

يٝهــَ ٕٛــٔ َعــاْ ٞقــ ٍٛإ٥٬هــ١ش ؤضحضضؼاييوُجيلُهاييعجٍاييِجَُ ْغلييذُجيلُهاييعجواَاغيي للُج

رى يذٍِّاعءاز( ، )3عــسّ اٱذتحــاد عًــ ٢جعــٌ آزّ خًٝفــ ٗ ١ا٭ضضٚ ،يهــِٓٗ
تهطعٛا إٍ اهلل عع ٚجٌ ب ٕ ٜ ٫هٖٓ ٕٛاى قـَ ّٛفػـسّٓ ٕٚعـ ٕٛا٭ْبٝـا٤
ٚأتباعِٗ  ٚأْكاضِٖ َٔ عباز ٠اهلل ٗ ا٭ضض.
يكس غ يٛا اهلل عع ٚجٌ ايتدفٝف عٔ إ ،ٌَٓ٪ب ٕ ته ٕٛاؿٝا ٠ايـسْٝا
زاض ايك٬ح اـاي َٔ ١ٝأغبا
فحا ٤اؾٛا

ايفػاز ٚايفػٛم .

َٔ عٓـس اهلل ب ْـ٘ ٜعًـِ ْـع ٍٚإ٥٬هـ ١يٓكـط ٠إػـًٌُ،

ٚعحع ايهفاض فتُعٌ عٔ ايكرب ٗ َٝسإ ايكتاٍ ٗ ٚج٘ ًَو ٚاذسٚ ،إٔ
إػًٌُ ٚإٕ ناْٛا قً ٗ ١بع

تعاٍشؤضُوجرىْقُىوةاجىليَّهلجصاَلُؼًعز(.)4

()1غٛض ٠ايصاضٜات .56
()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()3غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()4غٛض ٠ايبكط.165 ٠

ا٭ذٝإ فِٗ أقٜٛـا ٤بإـسز ايػـُا ،ٟٚقـاٍ
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ايثايث :إجتٓا

إػًٌُ فتُعٌ َٚتفطقٌ يًطباٚ ،ذطقِٗ عً ٢ايتٓعٙ

عٔ أنٌ إاٍ ايطبٚ ،ٟٛتط ٗ ٣نٌ فتُع ٚأٖـٌ ًَـ ١فعـَ ّ٬تعاضفـاّ بٝـِٓٗ،
ّ ًٕٛٝإيٜٚ ،٘ٝفعً ْ٘ٛبؿٛم ٚضنا َٔٚ ،ايكعب َٓعِٗ َٜٓ٘ٚ ،عطف أٖـٌ
ا٭ضض ْٝعاّ إختكام إػًٌُ باٱَتٓا عٔ ايطباٖٚ ،ـ ٛتطنـ ١عكا٥سٜـ١
َتٛاض ٜٚ ،١سضى نٌ َػًِ َٚػًُ ١إٔ ٖصا اٱَتٓا ٚاجب تعٝٝ

َكاذب

يًُػًٌُ ٗ اؿٝا ٠ايسْٝا.
يتهٖ ٕٛص ٙإعطف ١عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْٗا ذح ١عًـ ٢أٖـٌ ايهتـا

٭ٕ إػـًٌُ ٖـِ ايـص ٜٔذفعـٛا

َرياث ا٭ْبٝا ٗ ٤تطى ايطبا.
ايثاْ :ٞفٗٝا ؾاٖس عً ٢قرب إػًٌُ ٗ جٓب اهلل ٚ ،بـاتِٗ ٗ تعاٖـس

أذهاّ ايتٓع ،ٌٜقاٍ تعاٍش وادوثجؿضعئل ضتفجٍلِجؤضهوِجرىْنلخضعبِجىضىجَُؼليُّىّضنٌُز(.)1

ايثايث :تًو إعطف َٔ ١عَُٛات ضٓ ١اهلل بايٓاؽ ْٝعاّ ببعث ١ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ب ٕ ٜعٌُ إػـًُ ٕٛب ذهـاّ ايؿـطٜع ١ايـ
جا ٤بٗاٜٚ ،طًٓع ايٓاؽ عً ٢عًُِٗ ،يٝكتبػٛا َِٓٗ ايػٓٔ ايطؾٝس.٠

ايطابع :يكس أْعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُ ٚإػًُات ٚجعًِٗشِاُشاج

ؤٍُوتخجؤُِشِصاججىلينوعطِز(،)2
ٚف ٘ٝبًراظ َعطف ١أٌٖ ا٭ضض ٱَتٓا إػًٌُ عٔ ايطبا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإ٬ظَ ١بٌ َطتب ١خري أَٚ ١بٌ اٱَتٓا عٔ ايطبا.
ايثاْ :١ٝتطى ايطبا خري ق

َٛٚ ،ن ٛيًك٬ح.

ايثايث :١ايتساخٌ ٚايتكاض

بٌ ايٓاؽ َع إخـت٬ف ًًَـِٗ َٚـصاٖبِٗ،

ٚ َٔٚج ٙٛتػُ ١ٝاٱْػإ إٔ ْ ٜؼ بغريٚ(ٙا٭َْٳؼٴ خ٬ف ايٛٳذٵؿٳ١ٹ)(.)3

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .69
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()3يػإ ايعط
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ايطابع :١بٝإ ٚج٘ َٔ ٚج ٙٛخطٚد إػًٌُ يًٓاؽَ ٖٛٚ ،عطف ١ايٓاؽ
يتٓع ٙإػًٌُ عٔ ايطباٚ ،إٔ ٖصا ايتٓع ٙطاع ١هلل عع ٚجٌ.
اـاَػ :١إَتٓا إػًٌُ عٔ أنٌ ايطبا زع ٠ٛيًٓاؽ يسخ ٍٛاٱغـ،ّ٬
ف ُٔ اٯٜات ٗ ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٔ ته ٕٛأفعاٍ إػًٌُ
ٗ ايعبازات ٚإعاَ٬ت ٚغ ١ًٝؾص

ايٓـاؽ يٲّـإ ،يٝهـ ٕٛايكـطإٓ َـسزاّ

َتكٚ ّ٬عْٛاّ يًُػًٌُ ٗ اهلسا ١ٜفٝتكٝس إػًُ ٕٛب ذهاّ آ ١ٜايطبا فريغب
ايٓاؽ ٗ اٱغٜٚ ،ّ٬سضن ٕٛأْ٘ ز ٜٔايعسٍ ٚاٱْكاف.
ايػازغ :١ىطد إػًَُ ٕٛا ٜسفع نطض ايٓاؽ عِٓٗ َٔ ٖٛٚ ،أغـطاض
ذفغ ًَـ ١ايتٛذٝـس ٚآٜـات ايكـطإٓ إٍ ٜـ ّٛايكٝاَـٚ ،١عَُٛـات قٛيـ٘ تعـاٍ

شىضييِجَاؼُيشُّومٌُجإَِّٖجؤضريز(ٜ ٫ٚ ، )1ـ تٖ ٞــصا ايــسفع بإــساضاٚ ٠إٗازْــ ،١بــٌ
بايبٝإ ٚايتكٝس ب ذهاّ ايكطإٓٚ ،إؽاش آٜات َس زاّ ٚعْٛاّ  َٔ ٖٛٚ ،فهٌ اهلل
عع ٚجٌ.
ْعــِ ايتكٝــٚ ١تعاٖــس ا٭َــٔ ٚايػــ ٗ ١َ٬ايبــسٕ ٚايعــطض ٚإــاٍ َــٔ
َكازٜل خطٚد إػًٌُ يًٓاؽ ،إش جـا ٤ايكـطإٓ بٓٗـ ٞإػـًٌُ عـٔ إؽـاش
ايهفاض أٚيٝاٚ ،٤ذصٸض َٔ اٱيتحا ٤إيٚ ،ِٗٝإؽاشِٖ بطاْٚٚ ١يٝحٚ ،١إظٗـاض

احملبٚ ١ايٛز هلِ َٔ ز ٕٚا ٕـ ،ٌَٓ٪إَ ٫ـع ايتكٝـ ،١قـاٍ تعـاٍشإَِّٖجؤضُجحضخَّقُيىرج
ٍلنهٌُجحُقضعةًز(.)2
نُا ي ٛنإ ايعٗٛض ٚاؿهِ يًهفاض ،فٝبس ٟإَ َٔ٪ـٛافكتِٗٚ ،وػـٔ
ايعؿطَ ٠عِٗ ،يٝه ٕٛنٌ َٔ إجتٓا

 ١ٜ٫ٚايهفاضٚ ،إغتثٓا ٤ذاٍ ايتكَٔ ١ٝ

خطٚد إػًٌُ يًٓاؽ.
 ٌٖٚهٛظ أنٌ ايطبا تك َٔ ١ٝايهفاض عٓسَا ٜه ٕٛإػًِ بٌ ظٗطاْ.ِٗٝ
اؾٛا

ٚ َٔ ٫ج:ٙٛ

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .111
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .28
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ا٭ :ٍٚتطى ايطبا خاضج ١عٔ َٛضز ايتك ١ٝبايتدكٝل خكٛقاّ ٚأْ٘ أَط
ٜتعًــل با٭غــٛام ٚإعــاَ٬ت اي ـ
ٚجًب أغبا

تتكــف بايػــعٚ ١نثــط ٠طــطم ايهػــب،

إعاؾط.

ايثاْ َٔ :ٞاٱعحاظ ٗ قٛي٘ تعاٍ(أنعافاّ َهاعف )١أ ٟعً ٢إػًِ إٔ
ٜرتى ا٭نعاف ٚا٭ضباح ايطا ١ً٥اي

ت ت َٔ ٞايطبا ٗ ظَإ ٚقٌ ايتكَٔ ١ٝ

ايهفاض.
ايثايث :ايغا ١ٜاؿُٝس َٔ ٠ايتك ٖٞ ١ٝايػ ٗ ١َ٬ايسْٝاٚ ،تطى ايطبا لا٠
ٚفٛظ ٗ ايسْٝا ٚايس ،ٜٔأ ٟإٔ َٓافع تطى ايطبا ٗ ايسْٝا ٚذسٖا أنثط َٔ شات
ايتك.١ٝ

ايطابع:ذطَ ١ايطبا َطًك١شواعاشوًاجرىشِّباعز(ٚ ،)1يٝؼ ٗ ايكطإٓ أ ٚايػٓ ١ايٓب١ٜٛ

ايٓب ١ٜٛإغتثٓاٖ َٔ ٤ص ٙاؿطَ.١
اـاَؼ :جا ٤قٛيـ٘ تعـاٍ( ٫تـ نًٛا ايطبـا) بًغـ ١اٱطـ٬م اــايَ ٞـٔ
ايتكٝٝسٚ ،ايعُ ّٛايػامل َٔ ايتدكٝل عاٍ ايتك ١ٝأ ٚايهطٚضٚ ،٠بٌ ايتك١ٝ
ٚايهطٚض ٠عُٚ ّٛخكٛم َطًل.
فايتك ١ٝفطز َٚكسام َٔ َكازٜل ايهطٚض ، ٠يصا فٗ ٞأَط َتعيعٍ غري
ابت  ٫ٚ ،تتغؿْٝ ٢ع أفعاٍ إػًِ ،فهُا إٔ ايهطٚض ٠تهـ ٕٛبكـسضٖا،
فهصا ايتك ١ٝته ٕٛبكسضٖا ظَاْاّ َٚهاْـاّ َٛٚنـٛعاّٚ ،أذهـاّ ايطبـا خاضجـ١
عٓٗا.
ٜٚػتطٝع إػًِ إختٝاض نػب ٚعٌُ يٝؼ ف ٘ٝضبا ذت ٗ ٢أٜاّ ايتك.١ٝ
ٚي ٛإجتُعت ايتكٚ ١ٝايهطٚض ٠عً ٢إػًِ ٗ با

ايطبا ،فنٕ إاٍ ايصٟ

ٜسفع٘ ٜه ٕٛنإغك. ٛ
ايػازؽٚ :ضز شنط ايتك ٗ ١ٝاٯ ١ٜأع َٔ ٙ٬غٛض ٠آٍ عُطإ إغتثٓأَ ٤
َٛنْ ٛكـطَٚ ٠ـٛزٚ ٠إعاْـ ١ايهفـاض ٚايًحـ ٤ٛإيـٚ ،ِٗٝيـٝؼ ٖـ ٗ ٞبـا
إهاغب.
()1غٛض ٠ايبكط.275٠
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قبنىٌ"حمبرثخ انفسبد يف األرض،،

َٔ بسٜع قٓع اهلل ايتبـاَ ٗ ٜٔاٖٝـ ١اـ٥٬ـل ٚأجٓـاؽ ايعـٛامل ،فكـس
جعــٌ اهلل عــع ٚجــٌ إ٥٬هــ ١عك ـ ّ٬بــ ٬ؾــٗٚ ،٠ٛجعــٌ اٱْػــإ َطنب ـاّ ٗ
غٓدٝت٘ َٔ عكٌ ٚؾٗٚ ،٠ٛاؿٛٝإ ؾٗ ٠ٛقه.١
ٖٚصا ايتبا َٔ ٜٔأغبا

إذتحاد إ٥٬ه ١عً ٢جعٌ اٱْػإ خًٝفٗ ١

ا٭ضض نُا ٚضز ٗ ايتٓعٌٜش ؤضحضضؼاوُجيلُهاعجٍاِجَُ ْغلذُجيلُهاعجواَاغي للُجرىيذٍِّاعءاجواّضغيُِج
ُّغابِّظُجبِغاَذلكضجواُّقضذِّطُجىضلاز (.)1
يٝهــٖ ٕٛــصا اٱذتحــاد تٛغ ـ ّ٬إٍ اهلل عــع ٚجــٌٚ ،تهــطعاّ يٝهــٕٛ
اـًٝف ١خايٝاّ َٔ ايؿٗٚ ،٠ٛن ٕ إ٥٬ه ١قايٛا إجعٌ اـًٝفَ ١ثًٓا عك ّ٬بـ٬
ؾٗ ،٠ ٛيٝعٝـ ايٓاؽ ْٝعاّ غـعسا ٗ ٤ايـسْٝا بـايتكٜٚ ،٣ٛفـٛظٚا بـسخٍٛ
اؾٓ ١اي

ٜتٓعِ إ٥٬ه ١بايػهٔ ٚاٱقاَ ١ايسا ١ُ٥فٗٝا،

يصا ّهـٔ إٔ تهـ ٕٛايـٛا ٗ ٚاٯٜـ ١أعـ ٙ٬ذايٝـ ١يبٝـإ خؿـٛعِٗ هلل،
ٚذػٔ اتِٗ ٚعبـازتِْٗ ،عـِ ٜػـ ي ٕٛاهلل إٔ ٜهـ ٕٛاـًٝفـ ٗ ١ا٭ضض
َثًِٗ ٗ ايعبا زٚ ٠ايطاع ١هلل عع ٚجٌٜٚ ،ػتسي ٕٛعػٔ ذاهلِ يًثٓا ٤عً٢
اهلل ٚأْ٘ غبراْ٘ قازض عً ٢جعٌ ايٓـاؽ ْٝعـاّ َكـًرٌٚ ،ا٭ضض َثـٌ
ايػُا ٗ ٤ايػٚ ١َ٬ايتٓع َٔ ٙايفػاز.
إٕ ؾٛم إ٥٬ه ١يك٬ح ايٓاؽ َٔ َفاٖ ِٝخًكِٗ عكـ ّ٬بـ ٬ؾـٗ،٠ٛ
يٝهْٛٛا زعا ٠يطٓ ١اهلل بايٓاؽ ْٝعاّ،
فإ قًت إشا نإ ٖصا إعٓ ٢إػترسث ٱذتحـاد إ٥٬هـ ١فًُـاشا مل
ٜػتحب هلِ اهلل عع ٚجٌٚ ،اؾٛا

قس إغتحا

هلِ اهلل عع ٚجٌ بكٛي٘

تعاٍشإٍِِّّجؤضػيضٌُجٍاعجٖضجحضؼيضَُىُاز (َٚ ، )2ا ف َٔ ٘ٝايبؿاض ٠بايك٬ح ٚايعساي١

()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()2غٛض ٠ايبكط. 30٠
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ٗ ا٭ضضٚ ،بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ هلسا ١ٜايٓـاؽ إٍ
اٱغٚ ّ٬ايثٛا

ايعع ِٝيًُػًٌُ.

ٚتفهٌ اهلل ٚفتس با

ايتٛب ١يًٓاؽ ْٝعاّٚ ،جعًٗا َكاذب ١يٲْػإ

ٗ ْٝع آْات ذٝات٘ ٫ ،تغازض ٙإ ٫إٔ ٜغازض ٖ ٛايسْٝا قٗطاّٜٚ ،عٸطف إٛت
باْ٘ إْفكاٍ ايطٚح عٔ اؾػس ،يٝهَ َٔ ٕٛعاْٚ ٘ٝفل يغ ١ايفاظ ٚاٱغتعاض٠
أٜهاّ إْفكاٍ ايتٛب ١عٔ اٱْػإ.
 َٔٚأفطاز ايطٓٚ ١ايطأف ١اٱهل ١ٝخًل اٱْػإَٚ ،كازٜل قٛي٘ تعاٍ

أع ٙ٬إٔ ايتٛبَ ١كاذب ١يٲْػإ َع ٖبٛط٘ يٮضض ،قاٍ تعاٍشيضخضيضقَّيًج
آداًُجٍلِجسابِّهلجمضيلَاعثخجيضخضعباجػايضُهلز (.)1
 ٌٖٚتؿٌُ ايتٛب َٔ ١اهلل عع ٚجٌ تعا ٍ إعاًَ ١ايطبٚ ،١ٜٛأنٌ ايطبا
بايصات أ ٚبايٛاغط ١أ ٟبـ ٕ ٜكـ ّٛشات ايؿـدل بايعكـس ايطبـٚ ٟٛقـب
ايفا٥س ٠ايطبٜٛٚ ١ٜٛظفٗا ٗ َٓافع٘ ،أ ٚأْ٘  ٜنٌ ٜٚعٌُ عٓس إطٴب.ٞ
اؾٛا

ْعِ فًٝؼ َٔ قٝس أ ٚذس يتٛب ١اهلل عًـ ٢عبـازٚ ،ٙايتٛبـَ ١ـٔ
ٖ ٞأعِ َٛنٛعاّ ٚذهُاّ.

ضٓ ١اهلل عع ٚجٌ بايعباز اي

ٚٚضز عٔ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ ّ٬عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
(ٕا أض ٣ايًٓ٘ تعاٍ إبطاًَٖ ِٝهٛت ايػُاٚات ٚا٭ضض أؾطف عً ٢ضجٌ
عًَ ٢عكَ َٔ ١ٝعاق ٞايًٓ٘ فسعا ايًٓ٘ عً ٘ٝفًٗو.
ِ أؾطف عً ٢آخط فسعا ايًٓ٘ عً ٘ٝفًٗو.
ِ أؾطف عً ٢آخط فًُا أضاز إٔ ٜسع ٛعً ٘ٝأٚذ ٢ايًٓ٘ عع ٚجٌ إي٘ٝ
إٔ ٜا إبطاٖ ِٝإْو ضجٌ َػتحا
َ

ايسع ٠ٛف ٬تـسعٕٛٸ عًـ ٢عبـاز ٟفـنِْٗ

عً٬ ٢ث خكاٍ.
إَا إٔ ٜتٛ

إيٞٸ ف تٛ

عً.٘ٝ

ٚإَا إٔ أُخطد َٓ٘ ْػُ ١تػبٸس.
()1غٛض ٠ايبكط.37٠

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش163ز
ٚإَا إٔ (ٜعٛز) إي ٞفنٕ ؾ٦ت عفٛت عٓ٘ ٚإٕ ؾ٦ت عاقبت٘(.)1
ٚيٝؼ َٔ ذكط يٮغبا

اي

تفهٌ اهلل عع ٚجٌ بٗا ٕٓع اٱْػـإ

َٔ ايفػاز ٗ ا٭ضضٚ ،إؾاع ١ايكتٌ تط ٣أُٜٗا أقسّ َٔ اٯخط:
ا٭:ٍٚايفػاز.
ايثاْ:ٞقاضب ١ايفػاز.
اؾٛا

ٖ ٛايثاْٚ ،ٞتًـو آٜـَ ١ـٔ ضٓـ ١اهلل بايٓـاؽ ْٝعـ ّا ٚذحـ١

عًٚ ،ِٗٝتتحً ٢قاضب ١ايفػاز ٗ إكاّ ب َٛض َٓٗا:
ا٭ :ٍٚإذتحاد إ٥٬ه ١أعَٚ ،ٙ٬ا فٝـ٘ َـٔ َعـاْٖ ٞساٜـ ١ايٓـاؽ إٍ
ايك٬ح ٚإغت٦كاٍ ايفػاز.
ايثاْ :ٞتفهٌ اهلل عـع ٚجـٌ بتعًـ ِٝآزّ ا٭اـا ٤نًـٗا ،يٝهـٖ ٕٛـصا
ايعًِ إذرتاظاّ َٔ ايفػاز.
ا٭َط ايثايث :غهٔ آزّ ٚذٛا ٗ ٤اؾٓ ٗ ١بسا ١ٜخًكُٗا يتًك ٞزضٚؽ
ايك٬ح ٚايتكـَ ٣ ٛـٔ إ٥٬هـَٚ ،١ـٔ اٯٜـات إٔ ٖـصا ايتًكـ ٞيـٝؼ فطزٜـ ّا
ٚخاقاّ بآزّ عً ٘ٝايػ ّ٬بٌ ناْت َع٘ ظٚج ١يته ٕٛؾاٖساّ آخطٚ ،غبباّ ٗ

ت زٜــب أبٓاٗ٥ــا ٚأذفازٖــا ٗ غــبٌ ايكــ٬ح ٚايتكــ ،٣ٛقــاٍ تعــاٍشَاييعآداًُج

رعنُِجؤضّْجاجواصضوصُلاجرىْضانوتضز (.)2
فإ قًت قس قاّ قاب ٌٝإبٔ آزّ ايكًيب بكتٌ أخٖ ٘ٝابٚ ،ٌٝاؾٛا
ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإٕ أغبا

اهلسا ١ٜتعِ أبٓا ٤آزّ ٚذٛا ٤اٯخط.ٜٔ

ايثاَْٛ :ٞاجٖٗ ١اب ٌٝيًٛعٝس بكتً٘ ب َٛض:

()1ايهؿف ٚايبٝإ يًثعًيب.347/5
()2غٛض ٠ا٭عطاف.19

َٔ
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ا٭ :ٍٚإَتٓــا ٖابٝــٌ عــٔ ايــطز عًــَ ٢كــسَات ايكتــٌ َثًــٗا ٗٚ ،

ايتٓعٌٜش ىض لِجباغاـجاجإِىضٍوجَاذاكضجىلخضقْخُيضنلٍجٍاعجؤضّضعج بِباععلؾخجَاذلٌجإِىضُلاجىلإضقْخُيضلاز(.)1
ايثاْ :ٞايتكٝس بايتكٚ ٣ٛاـؿ َٔ ١ٝاهلل.
ايثايث :إع ٕ٬اٱقطاض باٯخطٚ ٠عامل ايثٛا .

ايطابع :إْصاض قاب ٌٝبػ ٤ٛعاقب ١ايكتٌ بغري ذل ،يٝهٚ ٗ ٕٛاقع ١قتٌ إبٔ
آزّ ٭خَٚ ٘ٝكسَات ايكتٌ َكساقاّ ٭َط:ٜٔ
ا٭:ٍٚإذتحــــاد إ٥٬هــــ ١ظعــــٌ خًٝفــــ ٗ ١ا٭ضض نُــــا ٚضز ٗ

ايتٓعٌٜش ؤضحضضؼاوُجيلُهاعجٍاِجَُ ْغلذُجيلُهاعجواَاغ للُجرىذٍِّاعءاز(.)2

ايثاْ :ٞضز اهلل عع ٚجٌ عً ٢إ٥٬ه ١بكٛيـ٘ غـبراْ٘شإِِّّيٍجؤضػيضيٌُجٍايعجٖضج
حضؼيضَُىُاز(.)3
فكس ذسث ايكتٌٚ ،ػًٓ ٢عًِ اهلل عع ٚجٌ ٗ إكاّ ب َٛض:
ا٭:ٍٚذػٔ ات ٖاب.ٌٝ
ايثاْ :ٞتكط

ٖاب ٌٝإٍ اهلل غري غُٓ٘ ظبسا  ٚيبٓـا(ٚ ،)4نـإ قـاذب

َاؾ.١ٝ
ايثايث :تٓعٖ ٙاب ٌٝعٔ ضز ايتعسَ ٟثً٘.
ايطابع :إظٗاض ٖابَ ٌٝعاْ ٞايتكٚ ٣ٛاـؿ َٔ ١ٝاهلل.
اـاَؼ :عسّ إْكطا ايٓػٌ بايكتٌ.
ايػازؽ :ظٗٛض ايٓسّ عً ٢قاب ٌٝبعس قتً٘ ٖابٚ ،ٌٝف ٘ٝغط َٔ أغطاض
ْفذ ايطٚح ٗ آزّ ،بـ ٕ ضٚح ايتعـسٚ ٟايكتـٌ  ٫تػـتُط ٗ شات اٱْػـإ،

()1غٛض ٠إا٥س.28٠
()2غٛض ٠ايبكط.30٠
()3غٛض ٠ايبكط.30٠
()4فُع ايبٝإ.183/3

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش165ز
ٚنصا بايٓػب ١يًفػاز ٚأنٌ ايطبا ،فإ ايً ّٛايصاتٜ ٞكاذب ايٓفؼ اٱْػاْ١ٝ
َٔ أجٌ ايتٛبٚ ١ايهف عٓ٘.
ٚجا٤ت آ ١ٜايبرث ظاجطاّ ااٜٚـاّ عـٔ ايطبـا ٚايفػـاز َطًكـاّٚ ،بٝاْـاّ
ؿكٝك ٖٞٚ ١يع ّٚتطى ايفػاز ٚايطبا خاقٚ ، ١إ ناْت ف ٘ٝأضبـاح زْٜٛٝـ١
عاجً ١٭َٛض:
ا٭ :ٍٚايكبس ايصات ٞيًطبا.
ايثاْ :ٞف ٧شات ا٭نعاف إهاعفَ ١ـٔ ا٭َـٛاٍ ٚ ،يهـٔ َـٔ طـطم
ايهػب اؿٚ ٍ٬قس جعٌ اهلل عـع ٚجـٌ أغـبا

ايـطظم غـري قـسٚزَ ٠ـٔ

ططف ايهثط.٠
ايثايث :ايثٛا

ايعع ٗ ِٝتطى ايطبا ،يـصا أختتُـت آٜـ ١ايبرـث بكٛيـ٘

تعاٍشىضؼايَّنٌُجحُ ْيلغُىُاز.

ايطابع :ا٭نطاض ايؿدكٚ ١ٝايعاَـ ١إرتتبـ ١عًـ ٢ايطبـا ٚ (،عـٔ ايـٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :إشا ظٗط ايعْا ٚايطبا ٗ قط ، ١ٜفكـس أذًـٛا
ب ْفػِٗ عصا

اهلل(.)1

 ٌٖٚإطاز ٗ اؿسٜث أع ٙ٬اؾُع بٌ ايعْـا ٚايطبـا أّ ٜتركـل ايـب٤٬
ٚايعصا

بٛاذس َُٓٗا ،اؾٛا

ٖ ٛا٭ٚ َٔ ٍٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚإفاز ٠ايٛا ٚاؾُع.
ايثاّْ :ٞهٔ ت غٝؼ قاْ ٖٛٚ ٕٛي ٛزاض ا٭َط بٌ أَط ، ٜٔفايطاجس ٖٛ
َا ٜه ٕٛف ٘ٝضٓ ١اهلل عً ٢م ٛاٱط٬م ،أ ٟغٛا ٤ضٓت٘ بإ ٌَٓ٪خاق١
أّ أْٗا ؾاًَ ١يًٓاؽ ْٝعاّ ،قاٍ تعاٍش إُِوجرىيَّهاجبِعىنوعطِجىضشاءُوفجساعلٌُز(.)2

ايثايث :بٝإ ذكٝكٖٚ ١ـ ٞإقاَـ ١اؿحـ ١عًـ ٢ايٓـاؽ عٓـس تعـسز اٯ ـاّ
ٚإعاق ٗ ٞإٓ ٚاذس.

( )1إػتسضى عً ٢ايكرٝرٌ يًرانِ.366/5
()2غٛض ٠ايبكط.143٠
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ايطابع ٗ :إؼاز إعكٚ ١ٝإجتٓا

غريٖا با

يٲَٗاٍ ،قاٍ تعاٍشوارىيَّهُج

ضنل يٌٍّجعايلييٌُز(َٚ . )1ــٔ فهــٌ اهلل ٗ اٱَٗــاٍ إجتُــا ايتــساضى ٚايتٛبــ١
ٚإٓاجا ٠بٌ ايٓاؽ بايك٬ح .
ٚبٌ ايفػاز ٚايكتـٌ عُـٚ ّٛخكـٛم َطًـل ،٭ٕ ايكتـٌ َـٔ أظٗـط
َكازٜل ايفػاز بٌ ب

آزّ  ،يٝه ٕٛقٛي٘ تعاٍش ؤضحضضؼاوُجيلُهاعجٍاِجَُ ْغليذُجيلُهايعج

واَاغ للُجرىذٍِّاعءاز( َٔ ،)2عطف اـام عً ٢ايعاّٚ ،يبٝـإ ؾـس ٠قـبس ايكتـٌ،
بًراظ إٔ ايفػاز َٔ ايهً ٞإؿهو ايصٜ ٟه ٕٛعًَ ٢طاتب َتفاٚت ،١ؾس٠
ٚنــعفاّ ٚ ،ذتــ ٢غــفو ايــسَا ٤فٗــ ٛأعــِ َــٔ ايكتــٌ (ٚايػٻ ـفِو اٱضاقــ١

ٚاٱجطا ٤يهٌ َا٥ع) (،)3

ٚأُٜٗا أقسّ ٗ ا٭ضض ايفػاز أّ ايكتٌ ،ظاٖط اٯ ١ٜايهطّ ١أعٖٛ ٙ٬
ايفػاز إَ ٫ع ايكط ١ٜٓايكاضف ١نُا ٗ قتٌ قابٚٚ ،ٌٝضزت بع
اي

ايٓكٛم

تفٝس ذك ٍٛايتعسٚ ٟايفػاز َٔ قاب ٌٝقبٌ ايكتٌ  ،ففـ ٞتفػـري قٛيـ٘

تعاٍش إٍِِّّجؤُسَِذُجؤضُجحضبُىءاجبِئِرَْلٍجواإِرَْليلاجز( ،)4أ : ٟإْـ ٫ ٞأبـس٩ى بايكتـٌ
ٚ٭ْ ٞأضٜس إٔ تطجع بن ِ قتًـ ٞإٕ قتًـت
قتً.)5()ٞ

ٚ ،إمثـو ايـص ٟنـإ َٓـو قبـٌ

ٚٚضز ٗ ايتٓعٜــٌ ذهاٜــ ١عٓــ٘ ش إِِّّييٍجؤُسَِ يذُجؤضُجحضبُييىءاجبِ يئِرَْلٍجواإِرَْل يلاج

يضخضنُىُاجٍلِجؤضطغاعبِجرىنوعسِجوارضىللاجصاضارءُجرىظَّعىلَلنياز (.)6

()1غٛض ٠ايبكط.263٠
()2غٛض ٠ايبكط.30٠
()3يػإ ايعط .439/10
()4غٛض ٠إا٥س.29٠
()5فُع ايبٝإ.184/3
()6غٛض ٠إا٥س.29٠
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ايثايث :ظٗٛض َعاْ ٞاؿػطٚ ٠ا٭غـ ٢عًـٖ ٢ابٝـٌ بعـس ايكتـٌ ،قـاٍ

تعاٍشيضإضطباظاجٍلِجرىنوعدلٍلنياز (ٖٚ ، )1صا ايٓسّ َـٔ عَُٛـات قٛيـ٘ تعـاٍ
شإٍِِّّجؤضػيضٌُجٍاعجٖضجحضؼيضَُىُاز ( )2بًراظ َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإْ٘ أ ط ذاٍ َرتتب عً ٢ايفعٌ ايكبٝس.
ايثاْ :١ٝإْ٘ َكسَ ١يتٛق ٞايٓـاؽ يػـفو ايـسَاٚ ٤إجتٓـابِٗ ايكتـٌ بغـري
ذلٚ ،ايػعٝس َٔ إتعغ بغري.ٙ
ايثايث :١بعث ايفع ٚاـٛف ٗ ايكًٛ

َٔ عكٛب ١ايكتٌ.

ايطابع :١بٝإ فهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢ايٓاؽ ٗ إْعجاضِٖ َـٔ ايكتـٌ
بهثط ٠ا٭ْبٝاٚ ٤ايهتب ايػُا ١ٜٚايٓاظي ١عًٚ ، ِٗٝإ ٫فنٕ ٚيس ٟآزّ إ ٓإ،
ٚقــاّ أذــسُٖا بكتــٌ اٯخــط ،ف ـ ْعِ اهلل عــع ٚجــٌ عًــ ٢ايٓــاؽ ٚجعًــِٗ
ٜرتآ ٕٛفُٝا ب.ِٗٓٝ
ايطابــع :نــإ قتــٌ ٖابٝــٌ زضغ ـاّ ٭٫ٚز آزّ ٚأذفــازٚ ،ٙمل ٜــصنط ٗ
ايتٓع ٌٜذسٚث قتٌ آخط ب.ِٗٓٝ
اـــاَؼٖ :ــصا ايكتــٌ َٛععــ ١يٮجٝــاٍ إتعاقبــَ ١ــٔ ب ـ

آزّ ،قــاٍ

تعاٍشٍلِجؤضصوِج رضىللاجمضخضبناعجػايضًجبانلٍجإِعشارئلُوضجؤضَّّهُجٍاِجقضخضوضجّض ْغًعجبِغضُشِجّض ْظٍجؤضوجيضغاعدخج
يلٍجرْضسعِجيضنضإضََّّاعجقضخضوضجرىنوعطاجصاَلُؼًعز (.)3
ايػازؽْ :ع ٍٚايكطإٓ ب ذهاّ ايككامٚ ،إتكافٗا بايثبات ٚايبكاٗ ٤

ا٭ضض إٍ  ّٜٛايكٝاَ ،١قاٍ تعاٍشواىضنٌُجيلٍجرىْقلظاعصِجعاُاعةز(.)4

فإ قًت أذهاّ ايككام ؾب٘ َعطً ٗ ١ؾطط َٔ ايب٬ز اٱغـ،١َٝ٬
ٚاؾٛا

َٔ جٗات:

()1غٛض ٠إا٥س.31 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()3غٛض ٠إا٥س.32 ٠
()4غٛض ٠ايبكط.179٠
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ا٭ :ٍٚاٯ ١ٜأع ٙ٬باق ١ٝإٍ  ّٜٛايكٝاَ ٖٞٚ ،١أقٌ اؿهِ.
ايثاْ :١ٝقس َطت أنثط َٔ أيف ٚأضبعُا ١٥غٓ ١عًـْ ٢ـعٖ ٍٚـص ٙاٯٜـ،١
ٚنإ ايعٌُ ب ذهاّ اٯ ١ٜأعَ ٙ٬ػتغطقاّ ؾُٝع ايب٬ز اٱغ.١َٝ٬
ايثايث :١آ ١ٜايككام زعَ ٠ٛتحسز ٠يًُػـًٌُ ٚأٚيـ ٞا٭َـط ٚضجـاٍ
ايكهاٚ ٤أضبا

ايتؿطٜع يًعٌُ َهاَٗٓٝا.

ايطابع :١تتحً ٗ ٢اؿٛازث ٚايٛقا٥ع اؿاج ١إٍ آ ١ٜايككام ،يٝهٕٛ
إزضاى إػًٌُ ٚايٓاؽ يًع ّٚايعٌُ ب ذهاَٗا عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ إعحاظ إناٗ يًكطإٓ.
ايثاْ :ٞف ٘ٝذح ١عً ٢قسم ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل.

ايثايث :إْ٘ َٔ عَُٛـات قٛيـ٘ تعـاٍش عاينُشَِهٌِجآَاعحلنايعجيليٍجرِيضيعقلجوايليٍج

ؤضّْ ُغلهٌِز ( ،)1بتكطٜب  ٖٛٚذهٛض اؿهِ ايؿطع ٞعٓس اهلِٸ باؾٓاٖ ١ٜا ٪ٜزٟ
إٍ ايكسٚز عٓٗا.
ايطابع َٔ :ضٓ ١اهلل عع ٚجٌ بايٓاؽ ػسز ايرباٌٖ اي

تصٸنط ايٓاؽ

بايٛظا٥ف ايعباز.١ٜ
ٚإش ٜتُاز ٣ايعإٚ ٕٛأتبـا ايـٓفؼ ايغهـبٚ ١ٝايؿـٗ ٗ ١ٜٛايكتـٌ َـع
إْعساّ ايعاجط ٚايعكا

ايت زٜيب ايكاطع  ٜٚ ،رتزز ٕٚبايبطـ بايٓاؽ عٓـس

ايعًِ بايككام ،ت ت ٞاؿٛازث اي

ػط ٗ ٟايٚ ّٛٝايًَ ١ًٝسزاّ يًُػًٌُ

ٗ باتِٗ ٗ َٓاظٍ اٱّإ.
فإ قًت َٔ تًو اؿٛازث َا ٜهْ ٕٛتٝح ١يًعًِ ٚايتعس.ٟ
ٚاؾٛا

ْعِ ،فإ تًو ايٓتا٥خ تبٌ قبس ايعًِٚ ،يع ّٚإجتٓاب٘ ٚتسعٛ

ايٓاؽ إٍ ايك٬ح ٚايتٛب َٔ ٖٛٚ ،١أغطاض اـ٬ف ٗ ١ا٭ضض ٚعَُٛـات

قٛي٘ تعاٍشإٍِِّّجؤضػيضٌُجٍاعجٖضجحضؼيضَُىُاز (.)2

()1غٛض ٠فكًت.53
()2غٛض ٠ايبكط. 30٠
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اـاَػ :١ت ٠ٚ٬إػًٌُ ٯ ١ٜايككام زاَٚ ١ُ٥تكً ١إٍ  ّٜٛايكٝاَ،١
 ٗٚايكٚ ٠٬خاضجٗا  ٖٛٚأَط ٜبعث ايفع ٚاـٛف َٔ ايككامٚ ،هعٌ
ايٓاؽ ٜسضن ٕٛايكبس ايصات ٚ ٞايعطن ٞيًكتٌ ٚغفو ايسَا.٤
ايػازغ ٗ :١ايككام تصنري بعامل اٯخطٚ ،٠عامل اؾعاٚ ٤ايثٛا .
تط َٔ ٌٖ ٣قً ١بٌ ذهـِ ايككـام ٚذطَـ ١ايطبـا ،اؾـٛا

ْعـِ،

ٚبُٗٓٝا عُٚ ّٛخكٛم َٔ ٚج٘.
فُاز ٠اٱيتكا َٔ ٤جٗات:
ا٭ :ٍٚنٌ َُٓٗا ذهِ ؾطعْ ٞاظٍ َٔ ايػُا.٤
ايثاْ :١ٝإغتساَ ١عٌُ إػًٌُ ب ذهاّ ايككام.
ايثايث :١بٝات قاْ ٕٛزا ٗ ِ٥ايٛظا٥ف اي ٖٛٚ ، ١َٝٛٝايتعسز ٗ اٱَتثاٍ
ٗ ايٛاجبات ٚايٓٛاٖٚ ٞإجتٓا

ايطبا َٔ ٖٛٚ ،خكا٥لشِاُشاجؤٍُوتخجؤُِشِصايجج

ىلينوعطِز(.)1
ايطابع :١نٌ َُٓٗا ذط

عً ٢ايفػازٚٚ ،اق.َ٘ٓ ١ٝ

اـاَػ :١ايثٓا ٚ ٤إسح عً ٢نٌ َٔ ايعاٌَ بايككام ٚايفتٓب يًطبا.
ايػازغ :١ا٭جط ٚايثٛا

عً ٢نٌ َُٓٗا.

أَا َاز ٠اٱفرتام فٗ َٔ ٞجٗات:
ا٭ :ٍٚايككام فعٌٚ ،ذطَ ١ايطبا تطى ٚإَتٓا .
ايثاْْ :ٞػب ١اـكٛم ٚايعُ ّٛبُٗٓٝا ٗ ايتهًٝف ،فتٓفٝص ايككام
خــام باؿــانِ ٚأٚيــ ٞا٭َــط ،أَــا إجتٓــا
إػًٌُْ ،عِ جا ٤اـطا

ايطبــا فٗــ ٛعــاّ ؾــاٌَ يهــٌ

باؿهِ بايككام عاّ يًُػـًٌُ ٚإػـًُات

بسي ٌٝقٛي٘ تعاٍش َاعؤضَُّهاعجرىَّزلَِاجآٍانُىرجمُخلَاجػايضُنٌُجرىْقلظاعصُجيلٍجرىْقضخْيضًز (،)2

()1غٛض ٠آٍ عُطإ.110
()2غٛض ٠ايبكط.178٠
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أعِ َٔ ايتكٝٝس ٚاؿكط ٗٚ ،يغ ١ايعُ ٗ ّٛاـطا

ٚاـطا

ايكطآْٞ

أعَ ٙ٬ػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚبعــث إػــًٌُ يٮَــط بــإعطٚف ٚايٓٗــ ٞعــٔ إٓهــط ٗ بــا
ايككام.
ايثاْ :١ٝيع ّٚعسّ تعط ٌٝأذهاّ ٚغٓٔ ايككام.
ايثايث :١بٝإ ا٭نطاض اي

ترتتب عً ٢اٱعطاض عٓ٘ ٚإختٝاض ايعُـٌ

با٭ذهاّ ايٛنع ١ٝإدايف ١ي٘.
ايطابع :١ذكاْ ١ذهِ ايككام ٗ ظَٔ ايعَ ١ٕٛـٔ ايـسعٛات يٛقـف
اٱعساّ ،فعً ٢عًُاٚ ٤ضجاٍ ايكاْٚ ٕٛاٱع ّ٬إػًٌُ َػٚ٪ي ١ٝبٝإ إا٥ع
بٌ ايككام ٚذهِ اٱعساّٚ ،بُٗٓٝا عُٚ ّٛخكـٛم َطًـلٜٗٚ ،ـسٟ
ايكــطإٓ إػــًٌُ هلــصا ايبٝــإ بــصنط ذكٝكــٖٚ ١ــ ٞإٔ ايككــام شاتــ٘ ذٝــا٠
ٚذط

عً ٢ايكتٌ.
ايثايــثٜ :تعًــل ايككــام باؾٓاٜــات ،أَــا ذطَــ ١ايطبــا فٗــ ٞخاقــ١

بإهاغب ٚإعاَ٬ت.
ٚإشا نإ ٗ ايككام ذٝا ٠يًُػًٌُٚ ،إغتساَ ١يًعع ٚايطفع ،١فٗـٌ
شات ا٭َط ٗ تطى ايطبا.
اؾٛا

ْعَِ ،ع ايتبا ٗ ٜٔايطتبٚ ١ا٭ ط  ،فف ٞتطى ايطبا أَٛض:

ا٭ :ٍٚإْ٘ غبب يسٚاّ اؿٝا ٠ايهطّ ١يًُػًٌُ.
ايثاْ :ٞإْ٘ َٛن ٛيًػعاز ٠يٮَٔ ٚايػ َٔ ١َ٬ايعًِ ٚايتعس.ٟ
ايثايث :ػسز َعاْ ٞا٭خ ٠ٛبٌ إػًٌُ.
ايطابــع :فٝــ٘ ؾــاٖس عًــ ٢أًٖٝــ ١يٛضا ــ ١إػــًٌُ ا٭ضض بايكــ٬ح

ٚايتك ،٣ٛقاٍ تعاٍشؤضُوجرْضسعاج َاشِرُهاعجػلباعدلٌجرىظوعىلغُىُاز(.)1

ترك انرثب ترغيت ثبإلسالو

()1غٛض ٠ا٭ْبٝا.105 ٤
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يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ اؿٝا ٠ايسْٝا (زاض اهلسا )١ٜفف ٞنٌ إٓ َٚهإ
َٓٚاغب ١آٜات تسع ٛايٓاؽ إٍ ايتػً ِٝبايطبٛب ١ٝهلل عع ٚجٌٖٚ ،ص ٙاٯٜات
ٚايس٫٫ت عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايـ

تهـْٛ ٕٛعٝـ ١عاَــ ،١ناٯٜـات ايهْٝٛـ ١ايثابتـٚ ،١ايساُ٥ــ١

إتحــسز ٠نايؿــُؼ ٚايكُــط ٚايًٝــٌ ٚايٓٗــاض  ،قــاٍ تعــاٍشواعايخَّشاجىضنُييٌجرىْ ُيْيلاج
ىلخضضشٌِاجيلٍجرىْباغشِجبِإضٍشِ لجواعاخَّشاجىضنٌُجرْضهناعساز(.)1
ايثاَْ :ٞا ته ٕٛعً ٢م ٛقه ١ٝعٌ ؾدك ،١ٝفًٝتفت اٱْػـإ زفعـ١
إٍ اٯٜات ٚايس٫٫ت ايباٖطات اي

تبعث عً ٢يع ّٚعبـاز ٠اهللٚ ،ػصبـ٘

إٍ ايك٬ح ٚايتك.٣ٛ
ايثايث :اٯٜات اؿػ ١ٝيٮْبٝا ٤نػفْٛ ١ٓٝحٚ ،عكا َٛغَٗٓٚ ،٢ا ْاق١
قاحل عً ٘ٝايػ،ّ٬
 َٔٚاٱعحاظ غكٛم ٖص ٙايٓاقَ ١ػا:ٌ٥
ا٭ٚ :ٍٚضز يفغ ايٓاق ٗ ١ايكطإٓ غبع َطات  ،نًٗا ٗ َعحعْ ٠يب اهلل
قاحل عً ٘ٝايػ. ّ٬
ٚمل ٜطز يفغ اؾٌُ ٗ ايكطإٓ إَ ٫طٚ ٠اذس ٗ ٠ايهفاض ايص ٜٔجرسٚا

بآٜــات اهلل ش ِجواٖضجَاييذُِيُىُاجرىْضانوييتضجعاخَّييًجَايلييشاجرىْضاَاييوُجيلييٍجعاييٌِّجرىْخلُاييعؽلجز(،)2

ٚأختًــف ٗ يفــغ اؾُــٌ ٗ اٯٜــٖٚ ،١ــٌ إــطاز ايــبعري أّ اؿب ـٌ ايغًــٝغ،
ٚإؿٗٛض ٖ ٛا٭ ،ٍٚأ ٟذتٜ ٢سخٌ ايبعري ٗ كب ا٭بط ٠يبعث اي ٝؽ ٗ
قًٛ
ايغطا

ايهفاض نُا تك ٍٛايعط
 ٚذتٜ ٢بٝ
إشا ؾا

ايغطا

()1غٛض ٠إبطاٖ.33ِٝ
()2غٛض ٠ا٭عطاف .40
()3فُع ايبٝإ .227/4

ٗ َعٓ ٢ايتبعٝس ٚاٱغـتراي :١ذتـٜ ٢ؿـٝب

ايكاض قاٍ ايؿاعط :
أتٝت أًٖٞ

 ٚقاض ايكاض نايًي اؿًٝب)(،)3
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ٚزعــٛتِٗ يًتــساضى ٚاٱْابٚ(١غــ ٌ٦عبــس اهلل بــٔ َػــعٛز عــٔ اؾُــٌ

(فكاٍ ٖ ٛظٚد ايٓاق ، )1()١يًتعطٜ

بايػـا ،ٌ٥بنعتبـاض إٔ اؾُـٌ َعـطٚف

يًحُٝع ٚ،يعٌ ف ٘ٝضز ٚإغتٗعا ٤بايصٜ ٜٔكٛي ٕٛإٔ إطاز َٔ اٯ ٖٛ ١ٜاؿبٌ
.
ايثاْ :١ٝمل ٜطز ٗ ايكطإٓ يفغ(ْاق ١قاحل) ْٚػبتٗا يفعاّ إٍ قاحل عً٘ٝ

ايػْ ّ٬عِ تسٍ اٯٜات عًـ ٢أْٗـا َعحعتـ٘ش واآحضُنايعجرضَُيىداجرىنوعقضيتضجز(ْ ٗٚ ،)2ػـب١
ف ٤ٞايٓاق ١إٍ اهلل عع ٚجٌ َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإْٗا ذح ١بايغ.١
ايثاْ :١ٝفٗٝا زع ٠ٛإناف ١ٝيٲتعاظ ٚاٱعتباض.
ايثايث :١فٗٝـا ؼـصٜط َـٔ ايعـصا

ايـصٜ ٟتعكـب اٱقـطاض عًـ ٢ايهفـط

ٚاؾرٛز.
ايطابع :١زع ٠ٛايٓاؽ إٍ ايتكسٜل بإعحعات اي

جا ٤بٗا ايٓيب قُس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔٚ ،فهٌ اهلل عع ٚجٌ أْٗـا نـثريَٚ ٠تعـسز،٠
ٚنٌ آَ ١ٜـٔ ايكـطإٓ َعحـعَ ٠ػـتكًَٚ ،١عحـع ٠بنْهـُاَٗا إٍ غريٖـا َـٔ
اٯٜات.
ايثايث :١جا٤ت ْػب ١ايٓاق ١إٍ َكـاّ ايطبٛبٝـ ١ـ٬ث َـطات ٗ ايكـطإٓ،

ٚنًٗا عً ٢يػإ قاحل عً ٘ٝايػٚ ّ٬بًغ ١اٱْصاض ٚايتدٜٛف ٚايٛعٝسشيضقضعهضج
ىضهٌُجساعُىهُجرىيَّهلجّضعقضتضجرىيَّهلجواعُقُْاعهاعز(.)3
ايطابــع :إتكــاف َعحــع ٠ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
با ٱغتساَٚ ١ايتحسز ٭ٕ ايكطإٓ َعحع ٠عكً ٫ ١ٝتٓكطع ذححٗا.

()1تفػري ايكططيب.184/7
()2غٛض ٠اٱغطا.59 ٤
()3غٛض ٠ايؿُؼ .13
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 َٔٚايًطف اٱهلـ ٞبايٓـاؽ أْـ٘ غـبراْ٘ مل ٜرتنٗـِ ٚؾـ ِْٗ بعـس إٔ
تفهٌ غًكِٗٚ ،مل هعٌ أٖـٌ ايهفـط ٚاؾرـٛز ٜػـترٛش ٕٚعًـ ٢اؿهـِ
ٚايػــًطَٓٚ ١كايٝــس ا٭َــٛض ٕــسَ ٠سٜــس ،٠بــٌ بعــث ا٭ْبٝــاٚ ٤أْــعٍ ايهتــب
ايػُا ٗٚ ،١ٜٚقك ١زخَٛ ٍٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬بآ ١ٜايعكا عً ٢فطع ٕٛآ١ٜ
تفهس اؾبابطٚ ،٠ؽع ٟايطغا.٠

ٖٚــصا ايًطــف َــٔ عَُٛــات قٛيــ٘ تعــاٍش واٍاييعجِايضقْيجُجرىْضِيِوجوارِّٔيظاجإَِّٖج

ىلُاؼبُذُوُِز( ، )1يته ٕٛنٌ آ ١ٜنٚ ١ْٝٛتؿطٜع ١ٝعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتكطٜب ايٓاؽ يًٗساٚ ١ٜاٱّإ.
ايثاْ :ٞإْٗا َكسَٚ ١غبب ٱق٬ح ايٓاؽ يعباز ٠اهلل عع ٚجٌ.
ايثايث  :نٌ آَٓ ١ٜاغب ١يتًك ٞأذهاّ ايٓب ٠ٛبـايكبٚ ،ٍٛإٕ ناْـت تًـو
ا٭ذهاّ َٔ اٯٜات أٜهاّ،
فُٔ أغطاض آٜات اهلل أَٛض:
ا٭ٜ :ٍٚسٍ ٜٚطؾس بعهٗا إٍ بعهٗا اٯخط.
ايثاْ :ٞنــٌ آٜــ ١عــ ٕٛيٮخــط ٗ ٣ايبعــث عًــ ٢ايتــسبط ٗ َهــاَٗٓٝا،
ٚاٱَتثاٍ ٭ذهاَٗا.
ايثايث :اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝغبب ٱظٗاض عً ّٛاٯ ١ٜا٭خـطٚ ،٣بٝـإ هلـا،
ٚذح ١يتٛنٝس َهاَٗٓٝا ايكسغ.١ٝ
ٚتتهُٔ نٌ آ َٔ ١ٜاهلل ايترس ٟيًٓاؽ ٚاـ٥٬ل بايعحع عٔ اٱتٝـإ

َثًٗاَٗٓٚ ،ا آٜات ايكطإٓ َع أْٗا َٔ جٓؼ ايه ،ّ٬قاٍ تعاٍشؤضًجَاقُىىُىُاج
ريْخض شار ُجقُوْجيضإْحُىرجبِغُىساةخجٍلزْيلهلز(.)2

()1غٛض ٠ايصاضٜات.56
()2غٛضْٜٛ ٠ؼ .38
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ٚتٓرٌ اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝإٍ آٜات َتعسز ٗ ٠أيفاظٗا ،أَا َعاْٗٝا ٚز٫٫تٗا
ٚإػا ٌ٥إػتٓبطَٗٓ ١ا بايصات ٚا٭ طٚ ،ايكًَ ١ع اٯٜات ايكطآْ ١ٝا٭خط٣
ايفاٚض ٠هلا ٚغريٖا فٗ َٔ ٞايَ٬تٓاٖ.ٞ
ٜ ٫ٚعًِ َٓافع آ ١ٜايبرث نُاّ ٚنٝفاّ إ ٫اهلل عع ٚجٌ ٚ ،فَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإْــ٘ زعــ ٠ٛيًعًُــاٚ ٤احملككــٌ يًغــٛم ٗ نٓــٛظ آٜــ ١ايبرــث،
ٚايعً ّٛاي

تػتكطأ َٓٗا.

ايثاْٝــ :١ػًــَ ٞــا ٜرتؾــس عــٔ اٯٜــَ ١ــٔ ايــٓعِ اٱقتكــازَٚ ١ٜفــاتٝس
ايك٬ح يًرب ٚايفاجط .
ايثايث :١إعاْ ١ايٓاؽ عً ٢عباز ٠اهلل ٚتكطٜبِٗ إٍ اهلس َٔ ٣جٗات:
اؾٗ ١ا٭ :ٍٚإبتسأت اٯ ١ٜغطا

ايتؿطٜف ٚاٱنـطاّشَاعؤضَُّهايعجرىَّيزلَِاج

آٍانُىرز ٚف ٘ٝأَطإ:
ا٭ :ٍٚإٓطٛم ٚز٫يت٘ عًـ ٢تثبٝـت إػـًٌُ ٗ َٓـاظٍ اٱّـإ ،قـاٍ

تعاٍش قُوْجّضضوىضهُجسُوطُجرىْقُذُطِجٍلِجسابِّلاجبِعىْغاقِّجىلُُزضبِّجاجرىَّزلَِاجآٍانُىرز (.)1
ٚبًراظ اٯ ١ٜايػابك ١يٰ ١ٜأعٚ ٙ٬اي

تتعًل بايٓػذ ٗ ايكطإٓ ق ٌٝإٔ

إطاز َٔ ايهُري ٗ(ْعٸي٘) ايٓاغذ(ٚ ، )2يهٔ اٯ ١ٜأعِ ٚإطاز ْع ٍٚايكطإٓ
ٚآٜات٘ َطًكاّ ،إش إٔ ايٓاغذ ٚإٓػٛر ٗ ايكطإٓ نً٘ َـٔ اؿحـخ ٚايـرباٌٖ

ٚايكطإٓ ٜفػط بعه٘ بعهاّ ،قاٍ تعاٍشّضضاهضجبِهلجرىشُّوطُجرْضٍلنيُز(ٚ ،)3إطاز َٔ
اهلاْ(ٗ ٤عٍ ب٘) ٖ ٛايكطإٓ.
ايثاْ :ٞإفٗٚ ،ّٛف ٘ٝشّ يغري إ ٌَٓ٪يتدًفِٗ عٔ ايٛاجب ايؿدكٞ
ٚايٓٛع ٞبًع ّٚايتكسٜل بايٓبٚ ٠ٛايتٓعٖٚ ،ٌٜصا ايصّ َٔ عَُٛات ايطٓ١
بايٓاؽ عَُٛاّ ٗ اؿٝا ٠ايسْٝا ،إش أْ٘ إْصاض ٚزع ٠ٛيًتٓع َٔ ٙايهفط.
()1غٛض ٠ايٓرٌ.102
()2أْعط فُع ايبٝإ.386/6
()3غٛض ٠ايؿعطا.193٤
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ٚايتكػــ ِٝإٍ إٓطــٛم ٚإفٗــ ّٛتكػــ ِٝإغــتكطاٜ ٫ٚ ،ٞ٥عـ

ايبْٛٓٝــ١

ٚايفكٌ بُٗٓٝا ٗ إٛنٚ ٛا٭ ط ،بٌ ٜتٛجٗإ فتُعٌ َٚتفطقٌ إٍ شات
ا٭ؾدام ٚعاَ ١ايٓاؽ ٗ ،أَٛض:
ا٭:ٍٚإؼاش إٛن. ٛ
ايثاْ :ٞتٗصٜب ايٓفٛؽ.
ايثايث :بعـث ايكـ٬ح ٗ ا٭ضض ،قـاٍ اهلل تعـاٍ ٗ ٚقـف ايكـطإٓ

ْٚعُت٘ ٚفهً٘ تعاٍ ٗ تٓعًٜ٘شَاهذلٌجبِهلجرىيَّهُجٍاِج رحَّباغاجسِػْىارّضهُجعُبُوضجرىغوٗاًِز (.)1
 ٗٚخطا

ايتؿطٜف بكف ١اٱّإ ٗ َٓطٛق٘ َػا:ٌ٥

ا٭ :ٍٚإْ٘ جعا ٤عاجٌ يًُػًِ.
ايثاْ :١ٝف ٘ٝتطغٝب يغري إػًِ بسخ ٍٛاٱغ.ّ٬
ايثايث :١إْ٘ بٝإ يكاْ ٕٛابت  ٖٛٚإٔ ايثٓاٚ ٤ايبؿاض ٠بايثٛا

َ٬ظَإ

يًُػًِ ٗ ايسْٝا ،قاٍ تعاٍش إُِوجرىَّزلَِاجآٍانُىرجواػاَليُىرجرىظوعىلغاعثلجؤُوىض للاجهٌُجِاُيشُج
رىْباشَِوتلز(.)2
ايطابعٖ ٗ :١صا اـطا

تصنري يًُػًِ ٚايهافط بعامل اٯخطٚ ،٠اؿاج١

إٍ اٱّــإ فكــرٝس إٔ اـطــا

َتٛجــ٘ يًُػــًٌُ ٚإػــًُات عًــ ٢مــٛ

ايتع ٌٝإ ٫إٔ َٓافع٘ يًٓاؽ عا َ َٔ ٖٛٚ ، ١خكا٥ل ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚعُ ّٛضٓ ١اهلل فٗٝا.
يكس أضاز اهلل عع ٚجٌ يًُػًٌُ برتى ايطبا أَٛضاّ:
ا٭:ٍٚإقطٓا إعطٚف.
ايثاْ : ٞبعث إػًٌُ عً ٢اٱذػإ.
ايثايث :إعاْ ١ايغ

()1غٛض ٠إا٥س.16٠
()2غٛض ٠ايب.8١ٓٝ

يًفكري.
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ايطابع :إخطاد ايعناٚ ٠ايٛاجبات إايٚ ،١ٝجا ٗ ٤ايثٓا ٤عً ٢إػًٌُ

قٛي٘ تعاٍش وارىَّزلَِاجهٌُجىليضومضعةلجيضعػليُىُاز (.)1
اـاَؼ :إؾاع ١ايكطض.

ايػازؽ :اٱغتعساز ٱَٗاٍ إعػط ٚ ،فَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإزضاى فًػفٖ ١صا اٱَٗاٍ.
ايثاَْ :١ٝا ف ٘ٝاٱَٗاٍ ٚاٱْطاض َٔ ايثٛا

ايعع.ِٝ

ايثايث :١ف ٘ٝتطغٝب يًٓاؽ باٱغ ّ٬٭ْ٘ َٔ َكازٜل ايرتاذِ َٚفاِٖٝ
ايطأف.١
ايطابع :إَتْ ٤٬فٛؽ إػًٌُ بايفدط ٚايطنا ٚايعع ٭ِْٗ َػـًُ،ٕٛ

 َٔ ٖٛٚعَُٛات قٛي٘ تعاٍش واىليَّهلجرىْؼلضوةُجواىلشاعُىىلهلجواىليَُْؤٍلنلنياز (.)2

ايػابع :إْ٘ َٔ َكازٜل ا يكرب ٚاؿًِ ٱذتُاٍ ذً ٍٛا٭جٌ ٚعـسّ

ٚق ٍٛإاٍ إٍ قاذب٘ٚ ،عحع ٙعٔ اٱْتفا َٓ٘ ،قاٍ تعاٍشوارىظوعبِشَِِاج
يلٍجرىْباإْعاعءلجوارىؼَّشورءلز (.)3
اؾٗــ ١ايثاْٝــ :١تعكب ايٓٗــ ٞعــٔ ايطبــا ـطــا
يًُػًٌُ ٱجتٓا

ايتؿــطٜفٚ ،فٝــ٘ إعاْــ١

ايطبا َٚا ف َٔ ٘ٝاٱغطا ٤بهػـب ا٭َـٛاٍ ٚا٭نـعاف

إهاعف ١بايعٜاز ٠ايطبٖٚ ،١ٜٛصا اٱجتٓا

تًُٕٓ ١ٝه ١ايعف ١عٓس إػًٌُ،

ٚف ٘ٝأَٛض:
ا٭ :ٍٚت غــٝؼ قــاْ ٕٛجسٜــس ٗ ا٭ضض ٜتكــ ّٛبــايتٓع ٙعــٔ ا٭َــٛاٍ
ايطا ١ً٥اي

جا ٤ايتٓع ٌٜعطَتٗا.

ايثـاْ :ٞتعاٖــس إػــًٌُ يًتٓعٜــٌ َطًكـاّ ،فــاشا نــاْٛا وفعــ ٕٛبــايًفغ
ٚايــتٚ ٠ٚ٬ايت ٜٚــٌ ٚايعُــٌ اٯٜــ ١ايكطآْٝــ ١اي ـ
()1غٛض ٠إ.4َٕٛٓ٪
()2غٛض ٠إٓافك.8ٕٛ
()3غٛض ٠ايبكط.177٠

ؼحــب عــِٓٗ ا٭نــعاف
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إهاعف َٔ ١ا٭َٛاٍ ،فُٔ با
ا٭خط ٣اي

ا٭ٚي ١ٜٛايكطع ١ٝأِْٗ وفع ٕٛآٜات ايكطإٓ

تتهُٔ ا٭ٚاَط ٚايٛعس ايهطٚ ِٜايبؿـاضٚ ،٠ايـ

ٖـ ٞذحـ١

عً ٢غريِٖ َٔ أٌٖ إًٌ ٚايٓرٌ.
ايثايث :إقباٍ ايسْٝا عً ٢إ ػًٌُٚ ،ف ٤ٞا٭َٛاٍ ٚايغٓاٚ ِ٥اـعأ٥
هلِ عٝث أِْٗ ىتاضَٗٓ ٕٚا َا ٖ ٛذٜٚ،ٍ٬رتنَ ٕٛا ٖ ٛذطاّ.
ايطابعَٛ :نٛع ١ٝغ ١َ٬ايسَٗٓ ٗ ٜٔاد ٚأفعاٍ إػًٌُ إش ٜتٓعٖـٕٛ
ن َٚ ١أفطاز عٔ ايطبا ٕا ف َٔ ٘ٝاٱ ِ ٚايعكا

ا٭خط.ٟٚ

اـاَؼ :ت نٝس عًُ ٞؿكٝك ٖٞٚ ١إٔ اٱّإ عٗس نطٜ ِٜتك ّٛبايتكٝس
باٱَتثاٍ يٮٚاَـط اٱهلٝـٚ ١تـطى َـا ْٗـ ٢اهلل عٓـ٘ ،فتتبـسز َفـاٖ ِٝايهفـط،
ٚتعاح عٔ َكاَات اؿهِ ٚايػًطٜٓٓٚ ١هؿف يًٓاؽ ظٜف تًـو إفـاٖ،ِٝ
ٖٚــصا اٱْهؿــاف َــٔ بــسٜع قــٓع اهلل ٗ خًــل اٱْػــإٚ ،عَُٛــات قٛيــ٘

تعاٍش ػايٌَّاجرِّٔغاعُاجٍاعجىضٌجَاؼيضٌز( ،)1بًراظ أَٛض:
ا٭ :ٍٚػسز َكازٜل ايعًِ.
ايثاْ :ٞايعًِ ٚاق َٔ ١ٝإعاقٚ ٞايصْ، ٛ

ٚٚضز عٔ ضٳغٴٍٛٴ ايًٖ٘ٹ قٳًٖ ٢ايًٖ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳغٳًِٖٳ أْ٘ قاٍ :بٳٝٵٔٳ ٜٳسٳٟٵ ايػٻاعٳ١ٹ
أَٜٻاّٷ ٜٴطٵفَعٴ فٹٗٝٳا ايِعٹًِِٴ ٚ ،ٳٜٳٓٵعٍٔٴ فٹٔٔٗٝٻ ايِحٳٗٵـٌٴ ٚ ،ٳٜٳعِٗٳـطٴ فٹـٔٔٗٝٻ ايِٗٳـطٵدٴ ٚٳايِٗٳـطٵدٴ
ايِكَتٵٌٴ(.)2
ايثايث :بايعًِ ٜعـطف اٱْػـإ إكـاحل إكـاذب ١يٮٚاَـطٚ ،إفاغـس
إرتؾر ١عٔ إعكَٗٓٚ ،١ٝا أنٌ ايطبا.
ٜ ٌٖٚه ٕٛايهفاض ايص ٜ ٜٔنً ٕٛايطبا َٛعع ١يًُػًٌُ ٜعًُـَ ٕٛـٔ
خ٬هلِ أنطاض ايًطبا.
اؾٛا

ٚ َٔ ٫ج:ٙٛ

()1غٛض ٠ايعًل.5
(َ)2ػٓس أٓس.183/8
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ا٭ :ٍٚإٕ إػًٌُ  ٫وتاج ٕٛقريٚض ٠أخ ٠ٛهلِ ٗ اٱْػاْ ١ٝعطن١
يًفػاز.
ايثاْٜ :ٞعًِ إػًُ ٕٛأنطاض ايطبا ٚإٕ مل ٜعاٚي٘ أذس َٔ ايٓاؽ.
ايثايث :أخطد اهلل إػًٌُ يًٓاؽ باهلسَٛ ٖٛٚ ،٣افل يًفططٚ ٠يٝؼ
ايعهؼ ،أ ٟمل ىطد ايٓاؽ يًُػًٌُ بإعك،١ٝ

ٚقس أخرب ايكطإٓ عٔ ذاٍ إطابـ ٞبكٛيـ٘ تعـاٍش ٖضجَاقُىٍُيىُاجإَِّٖجمضَايعجَاقُيىًُج

رىَّزلٌجَاخضخضبوـُهُجرىشوُـضعُُجٍلِجرىَْاظِّز(.)1
 َٔٚخكا٥ل إػًٌُ أْٗـِ ٜطجـ ٕٛاــري يًٓـاؽ ْٝعـاّٚ ،أاـ٢
َكازٜل اـري ٖ ٛاٱّإٚ ،ايفٛظ بتًك ٞاـطا

ايػـُاٟٚشَاعؤضَُّهايعجرىَّيزلَِاج

آٍانُىرز.
ٚا٭ قٌ ٗ جٖٗ ١صا اـطا

ايتٛج٘ يعُ ّٛايٓاؽ ،بًراظ إٔ اٱّإ

ٚاجب عً ٢نٌ َهًفٚ ،فٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ عً ١خًل ايٓاؽ ْٝعاّ.
ايثاْ :ٞاٱّإ َاز ٠اؿٝا.٠
ايثايث :عُـاض ٠ا٭ضض بايعبـاز ٠غـبب إغـتساَ ١ايـٓعِ ٚايعبـازٖ ٠ـٞ
إكسام اـاضج ٞيٲّإ.
ايطابـــع :اٱّـــإ ٖـــ ٛا٭ َـــٔ ٚايػـــ ٗ ١َ٬ايـــسْٝا ٚاٯخـــط ،٠قـــاٍ

تعاٍش رىَّزلَِاجآٍانُىرجواىضٌجَايْبِغُىرجإِمياعّضهٌُجبِظُيٌٍْجؤُوىض ليلاجىضهُيٌجرْضٍيُِجواهُيٌجٍُهخضيذُوُاجز (،)2
ّ ٌٖٚهٔ ايك:ٍٛ
اؾٗ ١ايثايث :١ايٓٗ ٞعٔ أغـبا
بايغطض ٚا٭غطٚ ٠اؾُاع.١

()1غٛض ٠ايبكط. 275٠
()2غٛض ٠اْ٫عاّ.82

ايفػـاز ،بًرـاظ إٔ آ ـاض ايطبـا نـاض٠
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ي كس جا٤ت أذهاّ اٱغ ّ٬يت غٝؼ ْعاّ أغطَ ٠ثايٜ ٞتكف بايغبطـ١
ٚايػعازٚ ،٠تٓتف ٞعٓٗا أغبا

ايهسٚضٚ ٠ايغهان ١بػبب َعاَ٬ت ظإ.١

فُٔ اٱعحاظ ٗ ايٓٗ ٞعٔ ايطبا أَٛض:
ا٭ :ٍٚؼــصٜط أغــط ٚعٛا٥ــٌ أقــرا

ا٭َــٛاٍ َــٔ ا٭نــٌ َــٔ إــاٍ

ايطب.ٟٛ
ايثاْ :ٞغ ١َ٬عٛا ٌ٥احملتاجٌ إػتهعفٌ.
ايثايث :ؼصٜط ايٓاؽ َٔ ايعٌُ عٓس إطبٚ ،ٞاٱؾاض ٠إٍ َـا ٜتكـف
ب٘ ايعٌُ عٓس َٔ ٙايهطاٖٚ َٔ ١ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚأقٌ ايعٌُ ايطب َٞٗٓ ٟٛعٓ٘.
ايثاْ :ٞإْتفا ٤إٗٓ ٗ ايهػب َٔ ايطبا يف ٤ٞايٓٗ ٞعٓ٘.
ايثايــث :تطتــب ايــٛظض ٚاٱ ــِ عًــ ٢ايعُــٌ ٗ ايطبــاٖٚ ،ــصا اٱعحــاظ
ٚايبٝإ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ َٔ :ٍٚعَُٛات ضٓ ١اهلل بايٓاؽ ْٝعاّ ،ايغ

ٚايفكري ٚايهبري

ٚايكغريٚ ،ايصنط ٚا٭ ٓ.٢
ايثاْ :ٞف ٘ٝؾاٖس عً ٢إق٬ح ا٭غط ٚايٓعِ اٱجتُاعٝـ ١ببعثـ ١ايـٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثايث :إْ٘ َٓاغبٚ ١غبب ٱظاذ ١٭غبا

ايعًِ عِٓٗ.

ايطابـع :فٝـ٘ زعـ ٠ٛهلـِ يًؿـهط هلل عـع ٚجـٌ ،إش إٔ ا٭ضبـاح ايطبٜٛــ١
جا  ّٛى ِٝعً ٢ا٭غط ٗ ٠ايًٝـٌ ٚايٓٗـاضٚ ،قـس ٜرتجـٌ باْفعـاٍ ٚأظَـات
زاخٌ ا٭غطٚ ،٠قسٚض ي ّٛبٌ أفطازٖا عً ٢ايتٛضط ٗ إعاًَ ١ايطب١ٜٛ
اــاَؼ  :فٝــ٘ بــ٬غ يًٓـاؽٚ ،ذحــ ١ٱْكــاشِٖ َـٔ ايعًــِ ٚاٱنــطاض

بايصات قاٍ تعاٍش واٍاعجظضيضَناعهٌُجواىضنلِجظضيضَُىرجؤضّ ُغاهٌُز(.)1

فحا٤ت آ ١ٜايبرث يتػٛز َعاْ ٞإٛزٚ ٠ايطأف ١بٌ أفطاز ا٭غط ،٠قاٍ
تعاٍ ٗ خطا

يًعٚجٌش واصاؼاوضجباُنانٌُجٍاىادوةًجواساعَاتز (ٚ ،)1فَ ٘ٝػا:ٌ٥

()1غٛضٖٛ ٠ز .101
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ا٭ :ٍٚإْ٘ إعحاظ ٗ بسٜع قٓع اهلل.
ايثاْ :١ٝاٱخباض ب ٕ ذك ٍٛإٛز ٠إػترس  ١بٌ ايعٚجٌ ٖ َٔ ٞعٓس
اهلل عع ٚجٌ،

ٚعٔ اؿػٔ ايبكط:ٟإٛز ٠نٓا ١ٜعٔ اؾُا ٚايطٓ ١عٔ ايٛيس) (.)2

ٖٚصا ايتكٝٝس غطٜبٚ ،ف ٘ٝإؾهاٍ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٯ ١ٜأعِ ٗ َعاْٗٝا ٚإكاقس ايػاََٗٓ ١ٝا.
ايثاْ :ٞا٭قٌ ٌٓ ايه ّ٬ايعطب ٞعًَ ٢عٓا ٙايعاٖط ٟإَ ٫ع ايكط١ٜٓ
ايكاضف ١يغري ٫ٚ ٙزي ٌٝعً ٘ٝأ ٚعً ٢ايتدكٝل.
ايثايث ٗ :اٯ ١ٜز٫٫ت إعحاظ ١ٜتسٍ عً ٢فهٌ اهلل إػترسث ايصٟ
 ٜـ تَ ٞــع ايــعٚاد يتعاٖــس ٚجــٛز ايٓــاؽ ٗ اؿ ٝــا ٠ايــسْٝا ٕٚ ،ــا ٗ إــٛز٠
ٚايطٓ ١بٌ ايعٚجٌ َٔ َٓافع َٓٗا :
ا٭ : ٍٚإْٗا غبب يًٛيس،
ايثاْ ٖٞ : ١ٝباعث يًؿٛم يٲلا .
ايثايث : ١إْٗا ٚغٚٚ ١ًٝعا ٤ٱق٬ح ايٛيس ٚذػٔ ت زٜب٘.
إٕ ايًطـف اٱهلــ ٞبايعٓاٜــ ١بنغــتساَ ١اؿٝــآَ ٠اغــبٚ ١آيــ ١يعبــاز ٠اهلل

ٚشنـــطٖٚ ،ٙـــَ ٛـــٔ عَُٛـــات قٛيـــ٘ تعـــاٍش واٍايييعجِايضقْي يجُجرىْضِي يِوجوارِّٔي يظاجإَِّٖج
ىلُاؼبُذُوُِز(،)3
بًراظ إٔ َهاٌَ اٯ ١ٜأعَ ٙ٬تحسز ٗ ٠خًل ٚإهاز نٌ جٚ ٌٝطبك١
َٔ ايٓـاؽٜٓ ٫ٚ ،ركـط َٛنـٛعٗا غًـل آزّ ٚذـٛاٚ ،٤تـسٍ عًٝـ٘ قـٝغ١
اؾُع (اٱْؼ).

()1غٛض ٠ايط. 21ّٚ
()2ايهؿاف.218/3
()3غٛض ٠ايصاضٜات.56
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ايطابع :قس شنط يفغ إٛز ٠مثإ َطات ٗ ايكطإَٓٗٓ ،ا قٛي٘ تعاٍشقُوْجٖضج

ؤضعإضىُنٌُجػايضُهلجؤضصشًرجإَِّٖجرىَْاىادوةاجيلٍجرىْقُشباًز(.)1
ٚٚضز يفغ(اٱْؼ) مثـإ عؿـطَ ٠ـط ٗ ٠ايكـطإٓٚ ،تتحًـ ٢فٗٝـا َعـاْٞ
اؿح َٔ ١اهلل عً ٢ايٓاؽٚ ،يع ّٚإْكٝازِٖ ٭ذهاّ ايٓب.٠ٛ
 ٗٚايٓٗ ٞعٔ ايطبا إغت٦كاٍ ٕٛنٚ ٛأذ هاّ َٔ ايفػازٚ ،ذطظ َٔ
ايتعسٚ ٟايعًِ.
فإ قًت إٕ ايطبا أَط َتعاضف عٓس أَِ أخط.٣
ٚاؾٛا

إٕ ايطبا قبـٝس بايـصاتٚ ،تـٚ ٔ٦تعـاْ ٞتًـو ا٭َـِ َـٔ آ ـاض

ٚأنطاض ايطباٚ ،غتتحًَ ٢عاْ ٞاٱغتحاضَٗٓ ٠ا ٗ ٖصا ايعَإ ظَإ تكاض
اؿهاضات ٚتساخٌ ا٭َكاضٚ ،ت٬قس إبازٚ ٨إفاٖٚ ،ِٝغٝسضى ايٓـاؽ
عَُٛاّ أغبا

ايك٬ح ٚايٛقاَٚ ١ٜفاتٝس ايٓحاح اي

إْتععٗا إػًَُٔ ٕٛ

اٱَتٓا عٔ ايطبا.
اؾٗ ١ايطابع :١ا٭َط باـؿ َٔ ١ٝاهلل (ٚاتكـٛا اهلل) ٭ٕ ايتكـ ٣ٛبـصاتٗا
ق٬ح ٖٞٚ ،غب ٌٝيًٗساٚ ١ٜايك٬حٚ ،إذتخ إ٥٬ه ١عً ٢جعٌ اٱْػإ

خًٝف ٗ ١ا٭ضضش ؤضحضضؼاوُجيلُهاعجٍاِجَُ ْغلذُجيلُهاعجواَاغ للُجرىذٍِّاعءاز(.)2

ٚجا ٤ايطز َٔ اهلل عع ٚجٌ ب ٕ اهلل عع ٚجٌ ٖـ ٛايـصٜ ٟعًـِ َـا ٫
ٜعًُ٘ إ٥٬ه ،١فٗ ٛغبراْ٘ َ ٜط ايٓاؽ بايتكٚ ،٣ٛجعٌ إػًٌُ أَ ١تتكٝس
ب ذهاّ ايتك٬ٜٚ ،٣ٛظَٗا اـٛف َٔ اهلل ٗ ايعبازات ٚإعاَ٬ت ،فتعُـط
ا٭ضض بصنط اهللٚ ،تعٜس عٓٗا َفاٖ ِٝايفػازَٗٓٚ ،ا أنٌ ايطبا.
تطٕ ٣اشا مل ٜٴهط ٙاهلل ايٓاؽ عً ٢ايتك.٣ٛ
ٚاؾــــٛا  ،إٕ ايــــسْٝا زاض اٱبــــتٚ ٤٬اٱَترــــإٚ ،جعــــٌ اهلل عــــع
ٚجــٌ(ايتكَٛ )٣ٛنــٛعاّ يٲَترــإ ٚاٱختبــاضٚ ،غــبباّ ؾ ـ
()1غٛض ٠ايؿٛض.23 ٣
()2غٛض ٠ايبكط.30٠

اؿػــٓات ،
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ٚايفــٛظ بــايثٛا

ايععــٕ ِٝــٔ وــطم عًــ ٢خؿــ ١ٝاهللٜٚ ،تحٓــب إعاقــٞ

ٚق ٝايفػاز.
 ٗ ٌٖٚايتك ٣ٛتطغٝب ٗ اٱغ ،ّ٬اؾٛا
ا٭ :ٍٚايتك ٣ٛخري ق

ْعِٚ َٔ ،ج:ٙٛ

.

ايثاْ ٗ :ٞايتكْ ٣ٛفع َتحسز.
ايثايـــث :ايتكـــ ٣ٛباعـــث يًػـــه ٗ ١ٓٝايٓفـــٛؽ ٚايفتُعـــات ٚغـــبب

ٱغـــتساَ ١ا٭خـــ ٠ٛاٱّاْٝـــ ١بـــٌ إػـــًٌُ ،قـــاٍ تعـــاٍشواحضنايييعصاىرجبِيييعىْبِشِّج
وارىخَّقْىايز(.)1
ايطابع :اـؿ َٔ ١ٝاهلل َاز ٠تكسٜك ١ٝيًبؿاضٚ ٠ايٛعس ايهط ِٜبايثٛا

ايععــــ ٗ ِٝاٯخــــط ، ٠قــــاٍ تعــــاٍش واصانويي يتخجػاشػُيي يهاعجرىغويي يَاىارثُجوارْضسعُجؤُػليي يذوثج
ىليَُْخَّقلنياز(.)2
اـاَؼ :فًػف ١ايتكـ ٣ٛإٔ َٓافعٗـا  ٫تٓركـط ب قـرابٗا بـٌ تؿـٌُ
ايٓاؽ ْٝعاّ.
ايػازؽ :ايتك َٔ ٣ٛأغبا

إْتؿاض اٱغٚ ّ٬ايرتغٝـب فٝـ٘ٚ ،ناْـت

 ٫ٚتعاٍ أنثط أ طاّ ٗ ايسع ٠ٛإٍ اٱغْٚ ،ّ٬ؿط َفاٖ ِٝاٱّإ ٗ ا٭ضض.
َ َٔٚكازٜل اٱعحاظ ٗ ا٭َط بتك ٣ٛاهلل َتعكباّ يًٓٗ ٞعٔ ايطبـا إٔ
اهلل ٜعًــِ ب ـ ٕ اؿهــِ ٗ أنثــط ا٭َكــاض ٚبكــا ا٭ضض ٜ ٫هــ ٕٛب ذهــاّ
اٱغ ّ٬عٝث ٜعاقب آنٌ ايطبا غ قبٌ ايػًطإ.
فحا ٤ا٭َط بتك ٣ٛاهلل ٗ إكاّ ٭َٛض:
ا٭ :ٍٚبعث إهًفٌ عً ٢اٱَتٓا عٔ ايطبا طٛاعٚ ١ٝخؿ َٔ ١ٝاهلل.
ايثاْ :ٞجعٌ إػًٌُ ٚإػًُات ٜٓفط َٔ ٕٚايطبا ٚعكـسٚ ٙآنًـ٘ ٚإ
مل ٜهٔ ٖٓاى جعاٚ ٤عكا
()1غٛض ٠ايفازي. 9١
()2غٛض ٠آٍ عُطإ.133

عاجٌ ٯنٌ ايطبا.

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش183ز
ايثايث :تًَُٓ ١ٝه ١ايعكُ َٔ ١ايطبا عٓس إػًٌُٚ ،تٛاض ِٗ هلا.
ايطابع :ذهٛض ايتك ٗ ٣ٛا٭غٛام نساّ يًفػاز ٚذطباّ عً.٘ٝ

ٖٚــَ ٛــٔ عَُٛــات قٛيــ٘ تعــاٍشإِِّّييٍجصاعػليوفجيليٍجرْضسعِجِايلُ ضييتز(،)1

بًراظ إٔ ايفطز ايٛاذس َٔ إ ٌَٓ٪قـازض عًـ ٢اٱَتثـاٍ يٮٚاَـط اٱهلٝـ،١
ٜٚتحٓب َا ْٗ ٢اهلل عع ٚجٌ َٔ غري ذاج ١إٍ ذهِ غًطإ ،٭ٕ ايتك٣ٛ
ٚاـؿ َٔ ١ٝاهلل ٚاق َٔ ١ٝايػ٦ٝات ٚايطشا.ٌ٥
ٚض ٟٚعٔ إبٔ عباؽ ٚقتـازٚ ٠ايطبٝـع :إٔ َـٔ عاَـٌ بايطبـا اغـتتاب٘
اٱَاّ فنٕ تا
فنٕ عاز أز

 ٚإ ٫قتً٘ ٚ ،قاٍ اٱَاّ ايكازم آنٌ ايطبا ٪ٜز

ٚإٕ عاز قتٌ(.)2

بعس ايب١ٓٝ

اؾٗ ١اـاَػ :١إختتاّ اٯ ١ٜبايطجاٚ ٤ا٭ٌَٖٚ ،صا ايطجاٜ ٤تغؿ ٢ذاٍ
اـًٛزٚ ،عامل اٯخط ،٠فكس ٜطج ٛاٱْػإ أَطاّ ٗ َػتكبٌ أٜاَٜ٘ٓٚ ،ؿغٌ
بٜ٘ٚ ،عٌُ اؿٚ ١ًٝهتٗس يتركٝك٘ٚ ،ذُٓٝا ٜٓاي٘ قس ٜطا ٙأقٌ ٖا نإ ،ٌَ ٜ
ٜٚسضى أْ٘ بصٍ ٚأْفل ايهثري َٔ أجً٘،
أَا بايٓػب ١يٮٌَ ٗ ايػعا ز ٠ا٭خطٚ ١ٜٚضجا ٤ايفٛظ بٗا فإ ايعُط يٛ
بــصٍ نًــ٘ َــٔ أجًــ٘ فاْــ٘ أنــرب ٚأععــِ ٜٚػــترل ايػــعٚ ٞايبــصٍ ،قــاٍ

تعاٍش إُِوجرىيَّهاجرِخضشايجٍلِجرىَُْؤٍلنلنياجؤضّ ُغاهٌُجواؤضٍىارىضهٌُجبِإضُوجىضهٌُجرىْضانوتضز(.)3

حبث ػرفبني

إبتسأت اٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍشَاعؤضَُّهاعجرىَّيزلَِاجآٍانُيىرج ز ٚفٝـ٘ غاٜـ ١اٱنـطاّ يـب

آزّٕ ،ا ٗ اٯ َٔ ١ٜايؿٗاز َٔ ٠ايػُا ٤يًُػًٌُ فاهلل عع ٚجٌ ٜك ٍٛهلـِ
أْتِ ايص ٜٔآَٓتِ بٖٚ ،ٞصا اـطا

()1غٛض ٠ايبكط.30٠
()2فُع ايبٝإ.392/2
()3غٛض ٠ايتٛب.111١

ٚعس نط َٔ ِٜاهلل عع ٚجٌ يهٌ َػًِ
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َٚػًُ َٔ ٖٛٚ ،١عَُٛات قٛي٘ تعاٍش واٍايعجؤضسعاييْناعكضجإَِّٖجساعَايتجىليْؼايعىضجَلنياز (،)1
يًس٫ي ١عً ٢إٔ ايسع ٠ٛيًتكسٜل بٓبٛت٘ ٚإتبا ْبٛت٘ َفتٛذ َٔ ١اهلل عع ٚجٌ
يهٌ ايٓاؽ ضجاْٚ ّ٫ػا٤ٶٳ ٚايفٛظ بايؿٗاز َٔ ٠اهلل عع ٚجٌ هلِ باٱّـإ بـ٘
عع ٚجٌ إهلاّ ٚضباّ ٚخايكاّ.
ٚإش ىاف ايٓاؽ  ٗ ِٖٚايسْٝا َٔ أٖٛاٍ اٯخطَٚ ،٠ا فٗٝا َٔ َٛاطٔ
ايؿس ٚ ،٠أْٛا اؿػا  ،فنٕ إػًٌُ ٗ أَٔ ٚغَ ١َ٬ا ٜبعث٘ ٖصا اـطا

َٔ ايػه َٔ ٖٛٚ ١ٓٝعَُٛات قٛي٘ تعاٍش إُِوجرىَّزلَِاجآٍانُىرجواػاَليُىرجرىظوعىلغاعثلج
واؤضقضعٍُىرجرىظوٗاةاجواآحضىرجرىضومضعةاجىضهٌُجؤضصشُهٌُجػلنذاجسابِّهٌِجواٖضجِاىفجػايضُهٌِجواٖضجهٌُجَاغضاُّىُاز(.)2
ٚتًو آ ٗ ١ٜخًل اٱْػإ إش ىرب ٙاهلل عع ٚجـٌ بـ ٕ بكـا ٗ ٙ٤ا٭ضض
إٍ أجــٌ َعًــٜ ٫ ّٛتعــسا ٙفٗــ ٛبصاتــ٘ َعًــ ّٛعٓــس اهللٜٚ ،هــ ٕٛأٚإ أجــٌ
اْ٫ػإ َٔ ايهً ٞإؿهو ايص ٟي٘ ذس َٔ ططف ايهثط ٠عٓس عُ ّٛايٓاؽ،

فٜ ٬بك ٢اٱْػإ أنثط َٔ إتعاضف ٗ أعُا ض ب

آزّٚ ،يٝؼ يًعُط ذس َٔ

ططف ايكً.١
ف ٝـ ت ٞإــٛت يًُٛيــٛز ٚايطنــٝع ٚايكــيب ٚايغــٚ ّ٬ايؿــا
ٚايؿٝذَٚ ،ع تكازّ أٜاّ اٱْػإ ٗ ايسْٝا ٜبتًَ ٢ا ٜسٍ عً ٢قط

ٚايهٗــٌ
ا٭جٌ َٔ

عَ٬ــات شاتٝــ ١نايؿــٝبٚ ،آفــات نــإطض ٚنــعف اؿــٛاؽٚ ،قًــ ١ا٭نــٌ

ٜٚكاٍ:شٖب َٓ٘ ا٭طٝبإ ،أ ٟا٭نٌ ٚايٓهاح) (.)3
يتصنري ايؿبا

بٓعُ ١ايكسض ٠عً ٢ا٭نٌ ٚايػَ ١َ٬ـٔ أنـطاضْٚ ٙعُـ١

ايباٚ ،ٙبعثِٗ عً ٢ايؿهط هلل عع ٚجٌ عً ٢ايٓعِ إتحسز ٠إتكً ١إتساخً.١

()1غٛض ٠ا٭ْبٝا.107٤
()2غٛض ٠ايبكط.277٠
()3اغاؽ ايب٬غ.295/1١
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يٝه ٗ ٕٛاٯ ١ٜقٌ ايبرث إعحـاظ ٗ قٛيـ٘ تعـاٍشٖضجحضيإْمُيُىرجز إش ٜكـا

اٱْػإ بكً ١ايطغب ٗ ١ا٭نٌٚ ،ا يعحع عٔ أنٌ ايطٝبـات ٚا٭ْـٛا إتعـسز٠
َٔ إ نٚ ٍٛإؿط. ٚ
فحا ٤ايٓٗ ٞعٔ أنٌ ايطبا يبٝإ إٔ ٖصا ا٭نٌ َصَٚ ّٛأَط َػتغٔ عٓ٘
اٱْػإ أقٚ ،ّ٬إٔ اؿاج ١إي ٘ٝقاضت قً ١ًٝنُاّ ٚنٝفـاّ فـ ٬تػـتٛجب َٓـ٘
تعطٜ

ْفػ٘ إٍ إٗايو ٗ اٯخط ٠قاٍ تعاٍشواؤضّزلسهٌُجَاىًاجرِصِيضتلز(.)1

ٚاٝت ايكٝاَ ١باٯظف ١يٲخباض عـٔ قطبٗـا ٚزْـ ٛقٝـاّ ايػـاع ،١يبعـث
ايٓاؽ عً ٢اٱغتعساز هلاٚ ،نٌ َـا ٖـ ٛآت قطٜـب ٚإٕ إختًفـت ايعـٛامل،
ٚعٔ إبٔ عباؽ :إشا أخص ٗ ذػابِٗ مل ٜٳكٹـٌٵ أٖـٌ اؾٓـ ١إ ٓ٫فٗٝـا  ٫ٚأٖـٌ

ايٓاض إ ٓ٫فٗٝا(،)2

ٚإطاز ايفطاغ َٔ ذػا

ايٓاؽ ٚغط  ّٜٛايكٝاَـ ١فٝكهـ ٞأٖـٌ اؾٓـ١

ايكاً٥ــٖٚ ١ــ ٞايعٗــري ٗ ٠اؾٓــٚ ،١أٖــٌ ايٓــاض ٗ ايٓــاض ،قــاٍ تعــاٍشؤضطيغاعبُج
رىْضانوتلجَاىٍا لزخجِاُشجٍُغخضقضشًّرجواؤضعغاُِجٍاقلًُٗز(،)3
ٚإ ٫فإ ن َٔ ٬اؾٓـٚ ١ايٓـاض ْ٫ـ ّٛفٗٝـا ،أَـا اؾٓـ ١فـإ ْعُٗٝـا زا٥ـِ
٭ٕ:ايكًٛٝي ١عٓس ايعط

ٚإك:ٌٝاٱغرتاذْ ١كف ايٓٗاض ،إشا إؾتس اؿط ٚإ

مل ٜهٔ َع شيو ْ،)4( )ّٛ

أَا بايٓػب ١٭ٌٖ ايٓاض فإ عصابِٗ َػـتُطٚ ،يـٝؼ َـٔ إغـرتاذَٓ ١ـ٘،
ٚإغترهاض ٖصا ايتبا ٗ ٜٔأذٛاٍ ايفطٜكٌ ظاجط عكا٥سٚ ٟأخ٬ق ٞعٔ ايطبا
يٓفط ٠ايٓفؼ ٖا ف ٘ٝا٭ش ٣ايكً ،ٌٝفهٝف باي عصا

إػـتس ،ِٜإٍ جاْـب َـا

ٜبعث٘ ايؿٛم إٍ اؾٓـَ ١ـٔ اؿكـاْ ١ايصاتٝـ ٗ ١ايـٓفؼ َـٔ ايطبـا ٚأضباذـ٘،
()1غٛض ٠غافط.17
()2ايهؿاف. 420/3
()3غٛض ٠ايفطقإ.24
()4يػإ ايعط .578/11
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يته ٕٛتًو(ا٭نعاف إهاعف )١قًَٚ ١ًٝعس ١َٚا٭ ط بايٓػب ١يٲقاَ ١ايسا١ُ٥
ٗ ايٓعٚ ،ِٝف ٘ٝزع ٠ٛيٲْفام ٗ غب ٌٝاهللٚ ،إعاْ ١إ ٌَٓ٪بايكطض.
 ٗٚاؿسٜث إٔ ايٓيب ق ُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ:نإ ٜ ٫كَ ٌٝاّ٫

ٜ ٫ٚبٝت٘) (.)1

أ ٟأْ٘ ٜٓفل َا  ٜت ٗ ٘ٝايكباح قبٌ أٚإ ايعٚآٍٜٚ ،فل َا ٜتَ ٘ٝػا ٤ف٬
ّػه٘ إٍ ايكباح َٔ ٖٛٚ ،أخـ٬م ايٓبـٚ ،٠ٛا٭غـ ٠ٛاؿػـٓ ١يًُػـًٌُ ٗ
عسّ اـؿ َٔ ١ٝايغس ٚاؿاج ١فٚ ،٘ٝزع ٠ٛٱجتٓا

ايطُع ٗ ْع ا٭َٛاٍ

َٔ ايطبا ٚأنٌ ايباطٌ.
فػبرإ ايص ٟهعٌ ايبؿاضٚ ٠اٱْصاض ٗ شات اـطا

فكٛي٘ تعاٍشَاعؤضَُّهاعج

رىَّزلَِاجآٍانُيىرج ز بؿاض ٠يًُػـًٌُ بـإٔ ٚايػـٚٚ ،١َ٬عـس نـط ِٜبـ ٕ اهلل عـع
ٚجـــٌ ٖـــ ٛايـــصٜ ٟؿـــٗس هلـــِ ٦َٜٛـــص باٱّـــإ يٝهـــَ ٕٛـــٔ َعـــاْ ٞقٛيـــ٘

تعاٍشواؤضسعايْناعكضج ىلينوعطِجساعُىٖجوامض ضًجبِعىيَّهلجِاهُِذًرز( ، )2إٔ أتبا ايٓيب قُـس قـً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فُٝا جا ٤ب٘ َٔ عٓـساهلل ٚنـ ٛيؿـٗاز ٠اهلل عـع ٚجـٌ
باٱّإ.
ٚؼتٌُ ؾٗاز ٠اهلل بًراظ أفطاز ايعَإ ٚجٖٛاّ:
ا٭ ٗ:ٍٚاؿٝا ٠ايسْٝا.
ايثاْ ٗ:ٞاٯخط.٠
ايثايث:ا٭َط اؾاَع يًٓؿ تٌ.
ٚايكرٝس ٖ ٛايثايـث ْٝٚـع ا٭ؾـٝا ٤ذانـط ٠عٓـساهللَ ،ػـتحٝب ١يـ٘

غبراْ٘ ،يصا فإ قٛي٘ تعاٍش َاعؤضَُّهاعجرىَّزلَِاجآٍانُىر ز نـٝاّ ٤ـٮ ْفـٛؽ إػـًٌُ
بايبٗحٜٚ ،١بعث ايؿٛم فٗٝا يٲَتثاٍ ٭ٚاَط اهلل عع ٚجـٌ يٝحتُـع ايعُـٌ
ايكاحل َع اٱّإ.
()1يػإ ايعط

.578/11

()2غٛض ٠ايٓػا.79٤
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ٚيٝهــٖ ٕٛــصا اٱجتُــا َــٔ فهــٌ ٖٚساٜــ ١اهلل عــع ٚجــٌ هلــِٕ ،ــا ٗ
ايتؿطٜف َٔ أغبا

خطا

ايرتغٝب بايك٬ح ٚا٭ٌَ ٗ ايفٛظ ٚايٓحاٗ ٠

اٯخط.٠
ٚعٔ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ :ّ٬نٔ ٕا  ٫تطج ٛأضجَٓ ٢و ٕا تطج ٛفنٕ
َٛغ ٢بٔ عُطإ خطد ٜكتبؼ ٭ًٖ٘ ْاضا فهًُ٘ اهلل عع  ٚجٌ فطجع ْبٝاٚ ،
خطجــت ًَهــ ١غــب نــافط ٠ف غــًُت َــع غــًُٝإ ٚ ،خــطد غــرط ٠فطعــٕٛ
ٜطًب ٕٛايعع ٠يفطع ٕٛفطجعٛا َ.)1(ٌَٓ٪

إش جا ٤ايٓٗ ٞعٔ ايطبـاٚ ،ا٭َـط بـايتك ٣ٛبـٌ خطـا

ايبؿـاض ٠يعُـّٛ

إػًٌُ ٚإػًُات ،ايص ٟإبتسأت ب٘ اٯٚ ،١ٜايٛعس ايهط ِٜبـايف٬ح ايـصٟ
أختتُت ب٘ اٯ ١ٜايهطّٜ ٫ٚ ،١ع

ٖصا اـتِ إمكاض ايف٬ح بعامل اٯخـط٠

بٌ ٖٜ ٛتغؿ ٢إػًٌُ ٗ أٜاّ ذٝاتِٗ ٗ ايسْٝا.
 َٔٚايف٬ح اـؿ َٔ ١ٝاهللٚ ،ايتكط

إٍ اهلل بنجتٓا

ايطبا.

يكس إجتُعت ٗ اٯ ١ٜايهطّ ١ ٬ ١أَٛض نٌ ٚاذس َٓٗا غٝاذ ٗ ١عامل
إًهٛت ٚباعث يعؿل ٚاجب ايٛجٛزٖٚ ،ص ٙا٭ططاف ٖ:ٞ

ا٭ :ٍٚايهٓع ايص ٟإزٸخط ٙاهلل يًُػًٌُ ش َاعؤضَُّهاعجرىَّزلَِاجآٍانُىرز.
ايثاْ :ٞا٭َط بتك ٣ٛاهللٚ ،ايفٓاَ ٗ ٤طنات٘ ،بايتكٝس بآزا

ايؿطٜع.١

ايثايث :ايبؿــاضٚ ٠ايٛعــس ايهــط ِٜبــاـًٛز ٗ ايٓعــٖ ٗٚ ،ِٝــصا ايتعــسز
ٚاٱجتُا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإْ٘ بطظر زَ ٕٚعاٚي ١ايػًِ ايطبا.
ايثاْ :١ٝفٚ ٘ٝاق َٔ ١ٝأنً٘ ايفا٥س ٠ايطب.١ٜٛ
ايثايث :١إْ٘ باعث يًٓفط َٔ ٠ايفعٌ اؿطاّ.
يٝتعًل قًب إػًِ باهلل عع ٚجٌ ٜٚععف عٔ ايسْٝا ٚظٜٓتٗا ٜٚتدص تطى
ايطبــا شضٜعــٜ ١تٛقــٌ بٗــا إٍ غــاذ ١ضٓــ ١اهلل ٚاٱغــرتاف َــٔ ْٗــط ايعفــٛ

()1فُع ايبٝإ. 15/7
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ٚإغفـــط ،٠قـــاٍ تعـــاٍش واإِِّّيييٍجىضغض َّيييعسجىلَايييِجحضيييعباجواآٍاي يِاجواػاَلي يوضجطاي يعىلغًعجرُي يٌوج
رهخضذايز(.)1

حبث أصىيل
َٔ إقط٬ذات عًِ ا٭ق( ٍٛاؿهٚ)١َٛتتعًل بطط ٚزي ٌٝعً ٢ذهِ
زي ٌٝآخط يٝه ٕٛؾاضذاّ َٚفػطاّ ،يـ٘ ٗٚ ،طٛيـ٘ ٚيـٝؼ ْاغـداّ يـٜ٘ٚ ،ـ تٞ
َٛغعاّ يًسي ٌٝا٭ ٍٚأ َ ٚهٝكاّ يٜ٘ٚ ،ػُ ٢ايسي ٌٝايٓاظط ٚايطاض ٨ذانُاّ،
ٚايسي ٌٝإٓعٛض إي ٘ٝقهَٛاّ.
َ َٔٚكازٜل اؿهَ ١َٛا  ٜت ٗ ٞايكطإٓ َٔ ايكٝاّ ايٛاجب إ ٫أْ٘ قس
ٜططأ إطض ٚايػفط ،فٝه ٕٛايعٓٛإ ايثاْٖٚ ٟٛـ ٛاؿـطد ٚايهـطض َكـسَاّ،

ٜٚسٍ عً ٘ٝقٛيـ٘ تعـاٍشيضَايِجمضيعُاجٍليننٌُجٍاشَِؼيج عجؤضوجػايضيًجعاي ضشٍجيضؼليذوةجٍليِج
ؤضَوعًٍجؤُِاشاز(،)2
ؿه ١َٛأزي ١ايعٓا ٜٔٚايثاْ ١ٜٛعً ٢أزي ١ايعٓا ٜٔٚا٭ٚي.١ٝ
ٚوهِ ايؿاض َث ّ٬بٛجٛ

غػٌ اؾٓابٚ ،١يهٔ ي ٛنإ ف ٘ٝنطض عً٢

إهًف فٝتعًل اؿهِ بططٖ ٚصا ايعٓٛإٜٓٚ ،تكٌ إٍ ايطٗاض ٠ايرتاب ١ٝـًٖٛا
َٔ اؿطد ٚايهطض يكاعس ٫( ٠نطض  ٫ٚنطاض)  ٖٞٚقاعس ٠غٝاي ٗ ١أبٛا
ايفك٘ َٔ ايطٗاض ٠إٍ ايسٜات يك ٍٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ٫ :

قطع إ ٗ ٫ضبع زٜٓاض فكاعساّ) ( ، )3يته ٕٛايػطق ١ب قٌ َٔ ضبع زٜٓاض خاضج١
عٔ ذهِ قطع ٜس ايػاضم.
ٚقس ته ٕٛاؿه ١َٛبايتٛغع ،١نُا ٗ قٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ:

ايطٛاف بايبٝت ق.)4( )٠٬
()1غٛض ٠ط٘.82
()2غٛض ٠ايبكط.184 ٠
()3فُع ايبٝإ .296 /3

( )4ايطرباْ /ٞإعحِ ايهبري .32 /11
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ٚإثً ١ٝغكٛم ا٭زي ١اـاق ١بايكٚ ٠٬ايثٛا

ايعع ِٝايـصًٜ ٟرـل

ايصٜ ٟطٛف بايهعب.١
َ َٔٚكازٜل اؿه ١َٛذسٜث ايطفع َٚا ف َٔ ٘ٝأغبا

ايعف ٗ ٛذاٍ

اٱنطاٚ ٙاٱنططاضٚ ،جا٤ت آ ١ٜايبرث ٗ ذطَ ١أنٌ ايطبا أ ٟأْٗا خاقـ١
بايصٜ ٟكب

إاٍ ايطب ٜٚ ٟٛنٌ َٓ٘.

ٚٚضز عٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ ايًعـٔ ٭طـطاف ايطبـا
٪نٹًَـ٘ٚ ،ناتبٳـ٘،
بكٛي٘ قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ" :يعـٔ اهلل آنـٌٳ ايطٸبـاٚ ،ٴَ ٵ
ٚؾاٖسٳٜٵ٘ إشا عًُٛا ب٘")(.)1
ٚوتٌُ ٖصا اؿسٜث ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإْ٘ تفػري ٚبٝإ يٰ ١ٜايهطّ ١إش إٔ اٯ ١ٜشنطت ططف آنٌ ايطبا
ٚإطاز ا٭ططاف ا٭خط ٣أٜهاّ بايتبع ١ٝيٛذس ٠إٛن ٗ ٛتٓكٝس إٓاطٚ ،٭ٕ
ايطبا عكس ٜ ٫تِ إ ٫بٌ ططفٌ ٜٚػتًعّ نتابت٘ ٚايؿٗاز ٠عً.٘ٝ
ايثاْ :ٞاؿهٚ ١َٛتٛغع ١ذهِ ايٓٗٚ ٞاؿطَٚ ١هٛهلا ٭ططاف إعاًَ١
ايطب.١ٜٛ
ايثايــث :اؿطَــٚ ١ايًعــٔ ٗ إكــاّ يــٝؼ َــٔ ايٓعــا٥طٚ ،بٗٓٝــا عُــّٛ
ٚخكٛم َطًلٚ ،ايًعٓ ١أعِ َٔ اؿطَ.١
ٚايكــرٝس ٖــ ٛا٭ٜٚ ،ٍٚهــ ٕٛايثــاْ ٗ ٞطٛيــ٘ ٖٚــ ٛجــعَ ٤ــٔ ايبٝــإ
ٚايتفػري ،فرطَ ١ايطبا ؾاًَ ١٭ططاف٘ ٚايكا ٌُ٥عً ٗٚ ،٘ٝاؿـسٜث ايٓبـٟٛ
أع ٙ٬أَٛض :
ا٭ :ٍٚت نٝس ذهِ ذطَ ١ايطبا.
ايثاْ :ٞايعجط عٔ إعاًَ ١ايطب.١ٜٛ
ايثايث :بٝإ ايكبس ايصاتٚ ٞايعطن ٞيًطبا.

ايطابع :ايتصنري بػ ٤ٛعاقب ١ايطبا ٚأنً٘ ،قاٍ تعاٍشواٍاِجمضيعُاجَُشَِيذُج
عاشداجرىذُُّّْاعجُّؤحلهلجٍلنهاعجواٍاعجىضهُجيلٍجرِِلشاةلجٍلِجّضظلٍَُز(.)1
()1تفػري ايطرب.12/6 ٟ
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ٚتسٍ آ ١ٜايبرث َٚا فٗٝا َٔ ذطَـ ١ايطبـا عًـ ٢إْعـساّ ايربنـ ٗ ١إـاٍ
ايطب.ٟٛ

َٚــٔ ايؿــٛاٖس عًــ ٢نــ ٕٛايكــطإٓشحلبُاعّييعجىلنُيوِّجِاييٍءخز( ،)2أْــ٘ تهــُٔ

غكٛم ايطبا أَٛضاّ:
ا٭َط ا٭ :ٍٚت نٝس تسا ٍٚايٓاؽ يًُعاًَ ١ايطبٖٚ ،١ٜٛصا ايتسا ٍٚوتٌُ
ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإْ٘ خام ب ٜاّ اؾاًٖ ،١ٝإش قاٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ نًُت٘ اـايس ٠عٓس ْع ٍٚآ ١ٜايطبا :إٕٸ نٌٸ ضبا َٔ ضبا اؾاًٖٝٸَٛ ١نٛ

ٚأٚٸٍ ايطبا أنع٘ ضبا ايعبٸاؽ بٔ عبس إطًب)(،)3

ٚمل ٜػُع عٔ ايعباؽ أْ٘ إذتخ عً ٢ا٭َطٚ ،مل ٜطًب بس ّ٫أ ٚعٛناّ،
يٝه ٕٛأَط ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾاٖساّ عً ٢إٔ أٌٖ ايبٝت
أغ ٗ ٠ٛإقاَ ١أذهاّ ايؿطٜع.١
ايثاْ :ٞإْ٘ خام ٗ أٜاّ ذط

اٱغ ّ٬عً ٢اؾاًٖٚ ،١ٝجٗاز إػًٌُ

ٗ َػايو ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.
ايثايث :إغتساَ ١بكا ٤إعاَ٬ت ايطب ١ٜٛبٌ ايٓاؽ.
ٚايكرٝس ٖ ٛايثايث ،فنٕ ايطبا آفـ ١إقتكـازٚ ١ٜأخ٬قٝـ ٗ ١ظَـإ يـصا

تفهٌ اهلل عع ٚجٌ ٚ ،جعٌ إػًٌُشِاُشاجؤٍُوتخجؤُِشِصاججىلينوعطِز( ،)4يتتكف ٗ
إكاّ ب َٛض:
ا٭ :ٍٚايتٓع ٙعٔ ايطبا.
ايثاْ :ٞايتعا ٗ ٕٚزفع ايطبا عٔ ايعكٛز ٚإعاَ٬ت.
ايثايث :بٝإ ذطَ ١ايطبا ٚشنط أنطاض.ٙ
()1غٛض ٠ايؿٛض.20 ٣
()2غٛض ٠ايٓرٌ .89
( )3ايثعًيب /ايهؿف ٚايبٝإ .129/2
()4غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايطابع :اٱذتحاد ب ٕ ايهتب ايػُا ١ٜٚجا٤ت بايٓٗ ٞعٔ ايطبا.
(ض ٟٚعٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أْ٘ قـاٍ إٕ اهلل تعـاٍ ٜكبـٌ
ايكسقات ٜ ٫ ٚكبٌ َٓٗا إ ٫ايطٝب ٜ ٚطبٗٝا يكاذبٗا نُا ٜطب ٞأذسنِ َٗطٙ

أ ٚفك ً٘ٝذت ٢إٔ ايًكُ ١يتكري َثٌ أذس)(.)1

ٜٚؿرتط اٱْػإ ايفا٥ـس ٠ايطبٜٛـ ١طُعـ ّا ٗ ظٜـازَ ٠ايـ٘ ،فحـا٤ت آٜـات
ايكطإٓ باٱخباض عٔ قل ْٚكل ايطبا َٔ ا٭قٌٚ ،إْعساّ ايربن ١فٚ ،٘ٝجا٤
ايكطإٓ ببٝإ َٓافع ايكسق ١ب ْٗا تعٜس إاٍ.
ٚػعٌ ف ٘ٝايربنٚ ١ايُٓاٚ ،٤قس ػً ٢اؾُع بٌ ايهسٚ ،ٜٔإظٗاض ذػٔ

نٌ َُٓٗا ،بكٛي٘ تعاٍش َاَغاقُجرىيَّيهُجرىشِّبايعجواَُشبِيٍجرىظويذاقضعثلجز( ، )2بًرـاظ إٔ قـل
ْٚكل ايطبا أَط ذػٔ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ آ ١ٜععُ ٗ ٢بٝإ ايهطض اؿاٍ إكاذب يًُعك.١ٝ
ايثاْ :ٞف ٘ٝؾاٖس عً ٢ايكبس ايصات ٞيًطبا ٚ ،تطتب عكا

زْ ٟٛٝعاجٌ

عً.٘ٝ
ايثايث :ظجط ايٓ اؽ عٔ إعكٚ ١ٝاؿطاّ.
ايطابع :إعاْ ١إػًٌُ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإؽاش إعاَ٬ت َٝساْاّ يٮجط ٚايثٛا .
ايثاْ :ٞفْ ٘ٝكط يًُػًٌُ ٗ ا٭غٛام َٝٚسإ إعاَ٬ت.
ايثايث :زع ٠ٛإػًٌُ يٲغتُطاض ٗ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط،

قاٍ تعاٍشواٖضجحضهِنُىرجواٖضجحضغضاُّىرجواؤضّْخٌُجرْضػيضىُاز(.)3

ايطابع :ايتدفٝف عـٔ إػـًٌُ إش ٜتدـصَ ٕٚـٔ تـطى ايطبـا ذطبـ ّا عًـ٢
ايهفط ٚايهفاض.

()1فُع ايبٝإ .184 /2
()2غٛض ٠ايبكط.276 ٠
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .139

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش192ز
ٜٚسٍ ايٓكل ٗ نػب ايطبا عً ٢ذهَٛـ ١أزيـ ١ايٓٗـ ٞعًـ ٢إٓسٚذـ١
ٚايػع ٗ ١ايسْٝاٚ ،إٔ ايصٜ ٟتدص َٔ ايطبا غبباّ يًهػب َٚهاعف ١إاٍ ئ
ٜٓتفع َٓ٘ ٗ ايسْٝاٚ ،إٔ تًو ا٭نعاف غطعإ َا تتهاٜٚ ٍ٤كٝبٗا ايٓكل
إٍ جاْب اـػاض ٠اؿكٝك ٗ ١ٝاٯخط.٠
ٚتبعث ايٓفؼ ايؿـٗ ١ٜٛاٱْػـإ ٱؽـاش ايطبـا َتاعـ ّا ٗ ايـسْٝاٚ ،جـا٤
ايكطإٓ ظعٌ شات ايسْٝا َتاعاّ يٰخـطٜ ٠تكـ ّٛبطاعـ ١اهلل ٚايتٓـع ٙعـٔ أنـٌ

ايباطٌ َطًكاّ ،قاٍ تعاٍشواٍاعجر ىْغاُاعةُجرىذُُّّْاعجإَِّٖجٍاخضععُجرىْغُشُوسِز(.)1

قبنىٌ"إنظبر املؼسر’’
َــٔ َعــاْ ٞقــٝغ ١اؾُــع ٗ يغــ ١اـطا (ٜــا أٜٗــا ايــص ٜٔآَٓــٛا) زعــ٠ٛ
يًُػًٌُ يًتعا ٗ ٕٚإجتٓا

ايطباَ َٔٚ ،كازٜل ايتعـا ٕٚإؾـاع ١ايكـطض

ٚإَٗاٍ إكرتض ،قاٍ تعاٍشواإُِجمضعُاجرُوجػُغشاةخجيضناظلشاةجإِىضًجٍاُغايشاةخجواؤضُج
حضظاذوقُىرجِاُشجىضنٌُز(،)2
ٚأختًف ٗ َٛن ٛإْعاض إعػط ٚ ٖٛ ٌٖٚاجب غكٛم ز ٜٔايطبا،
نُــا عــٔ ؾــطٜس ٚإبــطاٖ ِٝايٓفعــ ،ٞإٔ أْــ٘ ٚاجــب ٗ نــٌ زٜــٔ ٚقــطض
ٚايكرٝس ٖ ٛايثاْ ٖٛٚ ،ٞإط ٟٚعـٔ إبـٔ عبـاؽ ٚاؿػـٔ ٚاٱَـاّ ايبـاقط
ٚايكازم عًُٗٝا ايػّ٬
يٝهــَ ٕٛــٔ خكــا٥ل(خري أَــ )١إَٗــاٍ إــسٚ ،ٜٔطًــب َطنــا ٠اهلل
بنغكاط ايسٸ ٜٔعٓ٘ َٔ ا٭قٌ ،بايتكسم عً ٢إعػطٚ ،ف ٘ٝتطغٝـب يًٓـاؽ
بسخ ٍٛاٱغٚ ّ٬ؾاٖس عً ٢ا٭خ٬م اؿُٝس ٠اي

ٜتكف بٗـا إػـًُ،ٕٛ

( ٗٚاؿسٜث َٔ أْعط َعػطاّ أٚ ٚنع عٓ٘ أظًٓ٘ هلل ؼت ظً٘  ٫ ّٜٛظٌ إ٫

ظً٘)(.)3

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .185
()2غٛض ٠ايبكط.280 ٠
()3فُع ايبٝإ .189/2
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َٚع ايتبا ٜٔبٌ اٱْعاض ٚٚنع ايـس ٜٔفـنٕ ايثـٛا

ايععـَ ِٝعًـل بُٗـا

بعطض ٚاذس فه َٔ ّ٬اهلل عع ٚجٌ ،٭ٕ إْعاض إعػط ٗ طٚ ٍٛنع ايسٸٜٔ
عٓ٘ٚ ،عً ١اٱْعاض ٚاٱَٗاٍ عحع إس ٜٔعٔ ايكها.٤
ٚعٔ بطٜس ٠قاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغـًِ َـٔ أْعـط َعػـطاّ

نإ ي٘ بهٌ َ ّٜٛثً٘ قسق.)1(١

 ٗٚاؿسٜث بًراظ آ ١ٜايبرث أَٛض:
ا٭ٜ :ٍٚسٍ اؿسٜث ٗ َفٗ َ٘ٛعً ٢عسّ فطض ظٜاز ٠ضب ١ٜٛعٓس ذًٍٛ
أجٌ ايسٸٚ ،ٜٔعحع إس ٜٔعٔ ايكها.٤
ايثاْ :ٞعسّ ٚجٛز َ٬ظَ ١بٌ اٱقطاض ٚبٌ قها ٤ايس ،ٜٔيته ٕٛايػٓ١
ايٓب ١ٜٛت زٜباّ يًُػًٌُٖٚ ،سا ١ٜهلِ يػبٌ ايثٛا

ايعع ،ِٝفًـٝؼ ٗ إكـاّ

عبازٚ ٠أزا ٤فطٜهٚ ،١يهٓٗا َعاًَ ١تتك ّٛباٱقطاض َٔ إاٍ ٚايطظم ايصٟ
أْعِ اهلل ب٘ عً ٢إػًِ ي ٝت ٘ٝايثٛا

إتحسز عٓس عحع إس ٜٔعٔ ايٛفا.٤

ايثايث :تطغٝب إػًٌُ بنَٗاٍ إسٚ ،ٜٔتكٝٝس ٖصا اٱَٗاٍ بايعحع عٔ
ايٛفاٚ ،٤إ ٫فإ أزا ٤ايس ٗ ٜٔأجً٘ جع َٔ ٤ايٓعِ اٱقتكازٚ ١ٜاٱجتُاع،١ٝ
ٚ ٖٛٚاجب عً ٢إكرتض َع ايكسض ٠عً ٘ٝؿطَ ١إُاطًٚ ١ايتػٜٛف ذ٦ٓٝص.
ايطابع :إٓع َـٔ تعطٝـٌ ايكـطض بػـبب إذ تُـاٍ عحـع إكـرتض ،فحـا٤
اؿسٜث نٜ ٬ٝؿرتط إكرتض نُاْات فٗٝا تؿـسٜس ٱغـتٝفاَ ٤بًـ ايكـطض
عٓس ذً ٍٛا٭جٌ.
اـاَؼَ :كاذب ١ايػٝاذ ٗ ١عامل ا٭جط ٚايثـٛا

يًكـرب عًـ ٢قهـا٤

ايس ،ٜٔإٍ جاْب َا ٜبعث٘ اؿسٜث أع َٔ ٙ٬ايػـه ٗ ١ٓٝايٓفـٛؽ يكـريٚض٠
ْاظط إس ٗ ٜٔظٌ عطف اهلل  ّٜٛايفع ا٭نرب.
يٝهٖ ٕٛصا اٱْعاض ٚاٱَٗاٍ َٔ أغبا
َاغضاُّىُاز(.)2
()1ايسض إٓثٛض.249/2
()2غٛض ٠آٍ عُطإ.170

ايفٛظ َطتب١شَّٖجِاىفجػايضُهٌِجواٖضجهُيٌج
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ٖٓٚاى تهاز ٚتبا ٜٔبـٌ أنـٌ ايطبـا ٚبـٌ اٱَٗـاٍ إٍ ذـٌ قـب

شات

إكساض َٔ ايـسٚ ،ٜٔاٱْػـإ فبـ ٍٛبطبعـ٘ عًـ ٢ايهػـب ٚجًـب إكـًر١
يٓفػــ٘ ،فحــا ٤اؿــسٜث أعــ ٙ٬يبعــث إػــًٌُ يًتكٝــس ٚايعُــٌ َهــاٌَ آٜــ١
ايبرث ٚجعًِٗ ٜسضن ٕٛإٔ َكـًرتِٗ ٗ ايـسْٝا ٚاٯخـط ٗ ٠اٱَتٓـا عـٔ
قب

ايعٜاز ٠ايطب ١ٜٛعً ٢ايسٚ ،ٜٔإٕ ت خط أجً٘ ٚأٚاْ٘.
ّ ٌٖٚهٔ ايك ٍٛإٕ اهلل ايص ٟأَط باْعاض ٚإَٗـاٍ إعػـط ٚايعـاجط عـٔ

قها ٤ايس ٖٛ ٜٔايصٜ ٟتف هٌ بنَٗاٍ ايهافط ٗ اؿٝـا ٠ايـسْٝاٚ ،اؾـٛا

إْـ٘

قٝاؽ َع ايفاضم.
فإعػط ذاٍ َاي ١ٝقاض إيٗٝا ايعبس قٗطاّ ٚإْطباقاّ ٚإَٗايـ٘ غـبب يعٜـاز٠
إّاْ٘ َٓٚاغب ١يتٛجٗ٘ بايسعاٚ ٤إػ ي َٔ ١اهلل بايطظم ٚقها ٤ايس.ٜٔ
أَا ايهافط فاْ٘ جاذس بٓعِ اهللٚ ،عام ٭ٚاَطٚ ٙظامل يٓفػ٘ٚ ،إَٗاي٘

ت خري يعصاب٘ إ ٫إٔ تسضن٘ ايتٛبٚ ١اٱْاب ،١قاٍ تعاٍش واٍاِجمض ضشاجيضإٍُاخِّؼُهُجقضيلًُٗجرٌُوج
ؤضػْـضشُّ ُجإِىضًجػازضربِجرىنوعسِجوابِ ْظاجرىَْاظلريُز (.)1

ٚإشا نإ إس ٜٔإعػط نافطاّ فٌٗ تؿًُ٘ عَُٛات قٛي٘ تعـاٍشواإُِج
مضعُاجرُوجػُغشاةخجيضناظلشاةجإِىضًجٍاُغاشاةخز( ،)2أّ أْ٘ ىطد بايتدكل أ ٚايتدكٝل
بًراظ إٔ ايهافط  ٜخص ب ؾس ا٭ذٛاٍ.
اؾــٛا

ٖــ ٛا٭ ٍٚ٭قــاي ١اٱطــ٬م ،إ ٫إٔ ٜهــٖٓ ٕٛــاى زيٝــٌ عًــ٢

ايتدكٝل.
ٚقس جا٤ت آٜات ايطبا ٗ بسا ١ٜاٱغ ّ٬ت َط ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ بنغكاط ايطبا َطًك اّ َٔ ،غري تكٝٝس بايص ٜٔآَٓٛاٚ ،نـصا بايٓػـب١
ٯ ١ٜإَٗاٍ إعػط فاْٗا َطًك.١

()1غٛض ٠ايبكط.126٠
()2غٛض ٠ايبكط.280٠
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ٚقاٍ ايكططيب إٕ قٛي٘ تعاٍشيضناظلشاةجإِىضًجٍاُغاشاةخز عاَْٝ ٗ ١ع ايٓاؽ

فهٌ َٔ أعػط أْعط) (ٚ ،)1قاٍ اؿط ٜبا ٗ ايس ٜٔأ ٍٚاٱغ ّ٬إشا مل ٜهٔ

ي٘ َاٍ ٜكه ٘ٝعٔ ْفػ٘ ذتْ ٢ػذ اهلل شيو فكاٍ عع ٚجٌشواإُِجمضعُاج
رُوجػُغشاةخجيضناظلشاةجإِىضًجٍاُغاشاةخز(.)2
ٚاذتحٛا عسٜث ضٚا ٙايساضقط

عٔ عبس ايـطٓٔ بـٔ ايبًُٝـاْ ٞقـاٍ

نٓت َكط فكاٍ ي ٞضجٌ أ ٫أزيو عً ٢ضجٌ َٔ أقرا

ايٓيب قً ٢اهلل

عًٝـ٘  ٚغـًِ قــاٍ قًـت بًــ ٢قـاٍ ف ؾـاض إٍ ضجــٌ فح٦تـ٘ فكًــت َـٔ أْــت
ٜطٓو اهلل.
فكاٍ أْا غطم قًت غبرإ اهلل ٜٓبغ ٞيو إٔ تػُ ٢بٗصا ا٭غِ ٚأْـت
ضجٌ َٔ أقرا

ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً ٚ ٘ٝغًِ.

قاٍ إٕ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٝـ٘  ٚغـًِ اـاْ ٞغـطم فًـٔ أز شاى
أبسا قًت ٚمل ااى غطم قاٍ قسّ ضجٌ َٔ أٌٖ ايباز ١ٜببعري ٜٔي٘ ٜبٝعُٗا
فابتعتُٗا َٓ٘ فكًت ي٘ اْطًل ذت ٢أعطٝو.
فسخًت بٝ

ِ خطجت َٔ خًف يٚ ٞقهٝت بـثُٔ ايـبعري ٜٔذاجـ١

يٚ ٞتغٝبت ذت ٢ظٓٓت إٔ ا٭عطاب ٞقس خطد.
قاٍ فدطجت ٚا٭عطابَ ٞك ِٝف خصْٚ ٞقسَ

إٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل

عً ٚ ٘ٝغًِ ف خرب ٙاـرب.
فكـاٍ ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝــ٘  ٚغـًِ َـا ًٓـو عًــَ ٢ـا قـٓعت قًــت
قهٝت بثُُٓٗا ذاج

ٜا ضغ ٍٛاهلل قاٍ فاقه٘ قًت يٝؼ عٓس ٟقاٍ أْت

غطم اشٖب ب٘ ٜا إعطاب ٞفبع٘ ذت ٢تػت ٗٛذكو.

()1تفػري ايكططيب.353/3
()2غٛض ٠ايبكط.280 ٠
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قاٍ فحعٌ ايٓاؽ ٜػ َْ٘ٛٛبًٜٚ ٞتفت إيـ ِٗٝفٝكـَ ٍٛـا تطٜـس ٕٚقـايٛا
َٚاشا تطٜس ْطٜس إٔ ْفتسَٓ ٜ٘و قاٍ فٛاهلل إٕ َٓهِ أذس أذٛد إٍ اهلل َ
اشٖب فكس أعتكتو(.)1

ٚقس شنط اؿسٜث ٗ فكٌ َٔ إؾتٗط بًكـب أ ٚمـ ( ٙٛإٔ غـطم إاـ٘
اؿبا

بٔ أغس ٚنإ قس اؾرت َٔ ٣أعطابْ ٞاقتٌ ـِ زخـٌ بٝتـ٘ فباعُٗـا

ٚقه ٢ذاجت٘ فكسَ٘ ا٭عطاب ٞإٍ ايٓيب قً ٢اهلل عً ٚ ٘ٝغًِ  ،فكل عً٘ٝ

ايكك ١فكاٍ ي٘ أقه٘ فكاٍ َا عٓس ٟفكـاٍ أْـت غـطم( ،)2أ ٟمل ٜـصنط فٝـ٘
َػ ي ١بٝع٘.
 ٫ٚزيٝــٌ عًــ ٢ذكــ ٍٛبٝــع شات إػــًِ اؿــط ٗ ا٭ٜــاّ ا٭َ ٍٚــٔ
اهلحطٚ ،٠إػًُ ٗ ٕٛذاٍ ذط

ٚقتاٍ َع ايهفاضٜٛٗ َٔٚ ،ز إسَٔ ١ٜٓ

ٜطٚم ي٘ ؾطا ٤اؿط إػًِ.
ٚمل تصنط ٖص ٙايكك ٗ ١إس ١ٜٓإٓٛض َٔٚ ٠قبٌ ايكـراب ،١بـٌ جـا٤ت
َٔ َكط ،فٗ ٞنعٝف ١غٓساّ ٚز٫ي ،١إ ٫إٔ ٜـطاز َـٔ ايبٝـع إعٓـ ٢ايفـاظٟ
ٚقها ٤ايس ٜٔبسي ٌٝق ٍٛايكرابْ(١طٜس إٔ ْفتسَٓ ٜ٘و).
يصا قاٍ ايٓراؽٚ:أذػٔ َا قٖ ٗ ٌٝص ٙاٯ ١ٜق ٍٛعطاٚ ٤ايهراىٖٞ :
يهٌ َعػط ٜٓعط ٗ ايطبا ٚايس ٜٔنً٘ٚ ،قـاٍ إبـٔ عبـاؽ ٚؾـطٜس :شيـو ٗ
ايطبا خاق ١ف َا ايسٚ ٕٜٛغا٥ط إعـاَ٬ت فًـٝؼ فٗٝـا ْعـط ٠بـٌ ٜـ٪ز ٟإٍ
أًٖٗا أ ٚوـبؼ فٝـ٘ ذتـٜٛ ٢فٝـ٘ ٖٚـ ٛقـ ٍٛإبـطاٖٚ ، ِٝإذتحـٛا بكـ ٍٛاهلل
تعاٍش إُِوجرىيَّهاجَاإٍُْشُمٌُجؤضُجحُؤادُّورجرْضٍاعّضعثلجإِىضًجؤضهيلهاعز (.)3

ٚيهٔ ٖٓاى تباَٛ ٜٔنٛع ٗ ٞن ّ٬ايكططيب ٚإغتعطان٘ يٮقٛاٍ عً٢
م ٛإكاضْ ١إش إٔ عُ ّٛاؿهِ ٗ ايٓاؽ ْٝعاّ ،غري إختكاقـ٘ ٗ ايطبـا،

()1ايطبكات ايهرب.504/7٣
()2تٗصٜب ايهُاٍ.46/35
()3غٛض ٠ايٓػا. 58٤
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٭ٕ ايطبا َٔ عُ ّٛايسٚ ،ٜٔيٝؼ عُ ّٛايٓاؽ ٫ٚبس ٗ إكاضَْ ١ـٔ إؼـاز
إٛن. ٛ
ٚوتاد اٱغتس ٍ٫باٯ ١ٜأع ٙ٬إٍ إبٔ عباؽ ٚغري ٙيكٛي٘ (ٚاذتحٛا)
وتاد إٍ بٓٝٸٚ ،١إ ٫فإ َٛن ٛا٭َاْات َغاٜط يًسٚ ٜٔإْؿغاٍ ايصَ ١ب٘،
فإعػط مل ٜٓهط ايسٚ ،ٜٔإبً ايص ٟإغتساْ٘ يٝؼ أَاْ ١بإعٓ ٢اٱقط٬ذٞ
بٌ ٖ ٛنًَ ٞعٌ ٗ ايصَ.١
ٚقس ٚضز ٗ تفػري اٯ ١ٜأع ٙ٬عٔ إبٔ عباؽ ْفػ٘ ٚأب ٞبٔ نعب ٚإبٔ
َػعٛز ٚاؿ ػٔ ٚقتازٚ ٙاٱَاّ ايباقط عًٝـ٘ ايػـ(ّ٬أْٗا ٗ نـٌ َـٔ أُٚـٔ
أَاْ َٔ ١ا٭َاْاتٚ ،أَاْات اهلل أٚاَطْٛ ٚ ٙاٖٚ ، ٘ٝأَاْات عباز ٙفُٝا ُٔ ٜ
بعهِٗ بعهاّ َٔ إاٍ) (.)1
 ٗٚأغبا

ْع ٍٚآ ١ٜا٭َاْات أع ٙ٬شٴنط أْٗا (خطا

يًٓيب قـً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٓ بـطز َفتـاح ايهعبـ ١إٍ عثُـإ بـٔ طًرـ ١ذـٌ قـب

َٓـ٘

إفتــاح ٜــ ّٛفــتس َهــ ٚ ١أضاز إٔ ٜسفعــ٘ إٍ ايعبــاؽ يتهــ ٕٛيــ٘ اؿحابــٚ ١

ايػكا ١ٜعٔ إبٔ جطٜخ) (.)2

ٚعً ٢فطض قرٖ ١صا ايكَ ٍٛع أْ٘ مل ٜطز عٔ أذس ايكرابْ ١ػب ١ي٘
أَ ٚطفٛعاّ ،فنٕ اٯ ١ٜأعِ ٗ َٛنٛعٗا ٖٞٚ ،ظاٖط ٗ ٠ز٫يتٗـا ٗ عُـّٛ
ا٭َاْات.
 ٗٚذسٜث غطم َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚايهعف إتعسز يػٓس اؿسٜث ٚعسّ ٚضٚز أذازٜث ٚأزي ١تثبت
ذكٝك ١بٝع إسإ أ ٍٚاٱغٚ ،ّ٬ي ٛنإ يؿا .
ايثاْ :١ٝايرتزٜــس ٗ َــً اؿــسٜثٚ ،قــفت٘ ٚفــل عًــِ ايسضاٜــ ١٭ٕ ٖــصا
ايرتزٜس ٜفٝس ايتهاز فٌٗ قاذب ايس ٜٔبا٥ع أّ َؿرت ٫ٚ ،ول ي٘ إٔ ٜهٕٛ
أٜاّ َُٓٗا ،٭ْ٘ جاَ ٤سعٸٝاّ.
()1فُع ايبٝإ.63/3
()2فُع ايبٝإ.98/3
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ايثايث :١ايبٝع يغ َٔ ١ا٭نساز ٜٚ ،تَ ٞعٓ ٢ايؿطا ٤أٜهاّٜ ،كاٍ (ٚبٹعٵتٴ

ايؿ ٤ٞؾٳطٳٜٵتٴ٘ أَبٝعٴ٘ بٳٝٵعاّ َٚٳبٝعاّ) (.)1

ٚايعػــط ٠قًــَ ١ــا ٗ ايٝــس ٚنــٝل اؿــاٍٚ ،ايتدًــف عــٔ إبــطا ٤ايصَــ١

ٚضفع(ش ٗ )ٚقٛي٘ تعاٍشواإُِجمضعُاجرُوجػُغشاةخز ( ، )2٭ٕ نإ تاََ ١عٓـ٢
ٚجس  ٫ٚتػتًعّ خرباّٚ ،ب٘ قاٍ غٝب ٜ٘ٛايص ٟأْؿس:
فٹسٶ ٣يٹبٳ

شٴٖٵٌٔ بٔٔ ؾٳٝٵبإٳ ْاقَ

 ...إٔشا نإٳ ّٜٛٷ شٴ ٚنَٛانٹبٳ أَؾٵٗٳبٴ(.)3

َ ٗٚكــرف أبــ ٞبــٔ نعــبش واإُِجمضييعُاجرُوجػُغيشاةخز ،أٚ ٟإٕ نــإ

إسإ شا عػطٚ ٠عًٖ ٢ص ٙايكطا ٠٤ق ٌٝىتل يفغ اٯ ١ٜب ٌٖ ايطبا بًرـاظ
ْعِ اٯٜاتٜٚ ،ه ٕٛتكسٜط اٯٚ(١ٜإ نإ ايص ٟعًٝـ٘ ايطبـا شا عػـط،)4( )٠

ٚإ َٔ قطأ(ش )ٚفٗ ٞعاَْٝ ٗ ١ع َٔ عً(٘ٝز.)ٜٔ
ٚيهٔ ايتبا ٗ ٜٔذطف َٔ أيفاظ اٯ ٗ ١ٜايكطا ٠٤يٝؼ زيـ ّ٬ٝعًـٖ ٢ـصا
ايتفهٚ َٔ ٌٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإساض عً ٢ايكطا ٠٤إطغ ٗ ١َٛإكاذف ٖٞٚ ،ايكطا ٠٤إؿٗٛض٠
بٌ إػًٌُْٚ ،ػب ١قطا(٠٤شا عػط )٠إٍ َكرف أب ،ٞأَ ٚكرف عثُإ
وتاد إٍ زيٚ ،ٌٝا٭قٌ َٖ ٛا ٗ إكاذف.
ايثاْ :ٞغٛا ٤نإ أقٌ ايس ٜٔعٔ ضبا أ ٚغري ضبا هب أزا ٙ٩عٓس ذًٍٛ
ا٭جٌٚ ،عً ٢فطض إٔ اٯٚ ١ٜضزت غكٛم ايطبا ،فاْ٘ َثـاٍ ٚفـطز َـٔ
ايسٜٚ ،ٜٔه ٕٛاٱَٗـاٍ ٗ عُـ ّٛايـسَ ٜٔـٔ بـا

ا٭ٚيٜٛـ ١ايكطعٝـ ،١٭ٕ

ايص ٟأغكط عٓ٘ ايطبا ٌّٗ ٗ أقٌ ايـس ،ٜٔفهـصا ايـصٜ ٟكـرتض َـٔ غـري
فا٥س ٠ضب ٗ ١ٜٛأقٌ ايعكس.

( )1يػإ ايعط .23/8
()2غٛض ٠ايبكط.280٠
()3يػإ ايعط . 508/1
()4تفػري ايكططيب.353/3
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ايثايث :شنط ٗ أغبا
عً ٢ب

ْع ٍٚاٯ ١ٜأعٕ(ٙ٬ـا طًبـٛا أَـٛاهلِ ايـ

إغري ٠ؾهٛا ايعػط ٠ـ ٜع

ب

هلـِ

إغـري ٠ــ ٚقـايٛا  :يـٝؼ يٓـا ؾـ٤ٞ

ٚطًبٛا ا٭جٌ إٍ ٚقت مثاضِٖ فٓعيت ٖص ٙاٯ.)1( )١ٜ

ٚيٝؼ َٔ َاْع َٔ ن ٕٛغبب ايٓـعَٛ ٍٚنـٛعاّ خاقـاّٚ ،ز٫يـ ١اٯٜـ١
أعِ ٚإ نـإ َتعـسزاّ ،بـسي ٌٝبكـا ٤اٱبـتَٛ ٤٬نـٚ ٛذهـِ ايطبـا ٚنثـط٠
ٚجٚ ٖ٘ٛنٝفٝات٘.
ايطابــعٚ :ضٚز ايٓكــٛم عــٔ ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ
بايثٛا

ايعع ٕٔ ِٝأْعط َعػطاّ إٍ جاْب ايػٓ ١ايفعً ١ٝاي

تسٍ عً ٢عسّ

َ٪اخص ٠أ ٚذبؼ إعػط(ٚعٔ أب ٞغعٝس قاٍ :أقٝب ضجٌ ٗ عٗس ضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٗ مثاض إبتاعٗا ،فهثط ز.ٜ٘ٓ
فكاٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ تكسقٛا عً "٘ٝفتكسم ايٓاؽ فًِ ٜبً
شيو ٚفا ٤ز ،ٜ٘ٓفكاٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يغطَا : ٘٥خصٚا َا ٚجسن،
ٚيٝؼ يهِ إ ٫شيو) (.)2

ٚمل ٜٛغ٘ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚمل ٜـ َط عبػـ٘ ،أٚ
َ٬ظَت٘ أ ٚا٭َط عًُ٘ أجرياّ بسٜٓـ٘ عٓـس أضبـا

ايـسٚ (ٕٜٛعـٔ ؾـطٜس إٔ

ايطجٌ ايص ٟأقٝب َٖ ٛعاش بٔ جبٌ).
ٚقاٍ َايو ٚأب ٛذٓٝفٚ ١ايؿافع ٞعبؼ إفًؼ إٍ إٔ ٜتبٌ عسّ ٚجٛز
َاٍ عٓسٚ ،ٙقٝسَ ٙايو باٱتٗاّ ب ْ٘ أخفَ ٢اي٘ ،أَا َع قسم اٱعػاض ف٬
وبؼ.
(ض ٣ٚإبٔ ْافع عٔ َايو أْ٘ ٜ ٫رتى ي٘ إَ ٫ا ٜٛاضٚ ٜ٘إؿٗٛض أْ٘ ٜرتى
ي٘ نػٛت٘ إعتازَ ٙا مل ٜهٔ فٗٝا فهٌ ٜٓ ٫ٚـعَٓ ٙـ٘ زٚاٚ ٙ٩إٕ نـإ شيـو
َعضٜاّ ب٘  ٗٚتطى نػ ٠ٛظٚجت٘  ٗٚبٝع نتب٘ إٕ نإ عإاّ خ٬ف ٜ ٫ٚرتى ي٘
َػهٔ  ٫ٚخازّ ٛ ٫ٚ
()1تفػري ايكططيب.353/3
()2تفػري إبٔ نثري.169/4
()3تفػري ايكططيب .353/3

ْع٘ َا مل تكٌ قُٝتٗا)(.)3
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ٚف ٘ٝتؿسٜس ظاٖطٖٚ ،ـٜ ٛتعـاضض َـع ايبعـث عًـ ٢ا٭ْعـاض ٚاٱَٗـاٍ
ايص ٟجا٤ت ب٘ اٯ ١ٜايهطّٚ ١ايـ

تـسٍ عًـ ٢ايكـرب ٚايتدفٝـف ،نُـا إٔ

َعاضض يكاعسْ ٠ف ٞاؿطد ٗ ايسٚ ،ٜٔا٭ ٍٚتطى َػتثٓٝات ايس ٜٔي٘ٚ ،إٕ
نثطت زٚ ْٜ٘ٛتعسز غطَا ٙ٩يٛذس ٠إٛن ٗ ٛتٓكٝس إٓاط(ٚعٔ أب ٞقتاز٠
أْ٘ طًب غطّاّ ي٘ فتٛاض ٣عٓ٘ ِ ٚجس ٙفكاٍ :إَْ ٞعػـط فكـاٍ:آهلل؟ قـاٍ:
اهلل ،فنْ ٞاعت ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜك َٔ (ٍٛغط ٙإٔ
ٜٓح ٘ٝاهلل َٔ نط

 ّٜٛايكٝاَ ١فًٓٝفؼ عٔ َعػط أٜ ٚهع عٓ٘)(.)1

ٚاٯ ١ٜظاٖط ٠بعسّ اؿبؼ بكٛي٘ تعاٍشيضناظلشاةجإِىضًجٍاُغاشاةخز ٱفاز ٠تعكب

اٱْعاض ٚايت خري يٲعػاض َٔ غري فرت ٠بُٗٓٝا ،أ ٟعسّ ذك ٍٛذبؼ ٚمٙٛ
يعسّ بٛت٘ ٗ ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛايكٛيٚ ١ٝايفعً،١ٝ
ٚف ٘ٝآ ١ٜب ٕ تطى إسٜ ٜٔعٌُ با

يكها ٤ايسٚ ،ٜٔإٔ زخٛيـ٘ ايػـحٔ

أش ٣إناٗ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ تعط ٌٝي٘ َٚكٝب ١أخط ٣تًرك٘ ٚعٝاي٘.
ايثاْ :ٞإَٗاٍ إسَ َٔ ٜٔكازٜل اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬غـحٔ إـسٜ ٜٔتعـاضض
َعٗا َٓطٛقاّ َٚفَٗٛاّ.
ايثايث :إضجا ٤٭ضبا

ا٭َٛاٍ َطايبتِٗ يًُس ٜٔإعػط َـٔ عَُٛـات

قٛي٘ تعاٍش مُنخٌُجِاُشاجؤٍُوتخجؤُِشِصاججىلينوعطِز (ٕ ، )2ا ف َٔ ٘ٝأَٛض:

ا٭ :ٍٚاٱَتثاٍ ٭َط اهلل عع ٚجٌ ٕا تفٝس ٙايفا(َٔ ٤فٓعطٚ )٠اي

تسٍ

عً ٢عسّ ٚجٛز فرتٚ ٠ذـبؼ ٚإٜـصا ٤بـٌ اٱعػـاض ٚبـٌ اٱَٗـاٍ ،فرإـا
ٜه ٕٛاٱعػاض ٜه ٕٛاٱْطاض ٚاٱَٗاٍ ،نُا ٜكاٍ جا ٤ظٜس فعُط ،ٚأ ٟبعسٙ
َباؾط ،٠أ ٚتعٚد فٛيس ي٘ أ ٟيٝؼ بٌ ايعٚاد ٚف ٧ايٛيس إَ ٫س ٠اؿٌُ.

()1ايسض إٓثٛض .249/2
()2غٛض ٠آٍ عُطإ.110
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ايثاْ :ٞإٕ ا٭َ ١اي

تكرب عًَ ٢اهلا ايص ٟعٓـس ايغـري بػـبب إعػـاضٙ

قازض ٠عً ٢ايتٓع ٙعٔ ايطبا ٚطًـب ايفٛا٥ـس ايـ

ذطٸَٗـا اهلل طاعـ ١يـ٘ عـع

ٚجٌ.
ايثايثَ :عاْ ٞا٭خٚ ٠ٛايتآظض ٚايتعا ٕٚبٌ إػًٌُ ٗ ايؿسا٥سٌٖٚ ،

إْعاض إعػط َـٔ عَُٛـات قٛيـ٘ تعـاٍش واحضؼايعواُّىرجػايضيًجرىْبِيشِّجوارىخَّقْيىايجز(،)1
اؾٛا

ْعِٚ َٔ ،ج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚإْ٘ إذػإ ق

.

ايثاْ :ٞف ٘ٝإَتثاٍ ٭َط اهلل عع ٚجٌ.
ايثايث :إْ٘ َٔ َكازٜل ايتعا ٗ ٕٚايكاؿات.
ايطابع :إَٗاٍ إعػط َٔ ايتكٕ ٣ٛا فَ ٘ٝـٔ ضجـا ٤ايثـٛا

َـٔ اهلل عـع

ٚجٌ.
فنٕ قًت ٖصا ايكرب عً ٢إعػط إػًِ ،فٌٗ ٜؿٌُ إعػط غري إػًِ.
اؾٛا

إٕ ايكرب ٚإْعاض إعػط َطًكـاّ طاعـ ١هلل عـع ٚجـٌٚ ،تطغٝـب

يًٓاؽ بسخ ٍٛاٱغ ّ٬٭ْ٘ ز ٜٔايػُاذٚ ١ايطأف.١
َٚعآَْٚ ٞافع إَٗاٍ إعػط نثريَٚ ٠تعسزَٗٓٚ ،٠ا َا ٖ ٛخام بنَٗاٍ
إعػط إػًِ.
ايطابع :بعث إػـًٌُ عًـ ٢ايعُـٌ ٚايتحـاضٚ ٠إهـاضبٚ ١اٱقـرتاض،
ٚعسّ اـؿ َٔ ١ٝاؿبؼ إٕ ذكٌ إعػاض ،فحا٤ت آ(١ٜايٓعط )٠يًُٓـع َـٔ
تعط ٌٝا٭غٛام ٚايتحاضات خؿ ١ٝاٱعػاضٚ ،ف ٘ٝزع ٠ٛيًُػًٌُ يًتٛنٌ

عًـ ٢اهلل ٗ ايهػـبٚ ،ضجـا ٤فهـً٘ عــع ٚجـٌ ،قـاٍ تعـاٍشواٍايِجَاخضىامَّيوْج

ػايضًجرىيَّهلجيضهُىاجعاغبُهُز(.)2

حبث فقهي
()1غٛض ٠إا٥س.2٠
()2غٛض ٠ايط٬م.3
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دراسخ يقبرنخ ثني انرثب واملعبرثخ
إهاضب ٖٞ ١عكس ٜتك ّٛبططفٌ:
ا٭ :ٍٚقاذب إاٍ.
ايثاْ :ٞايعاٌَ ايصٜ ٟعا ٍٚايعٌُ بايتحاض ٠أ ٚغريٖاٚ ،ن ْ٘ َػتكطأ َٔ

قٛي٘ تعاٍش واآِاشُوُاجَاؼْشِبُىُاجيلٍجرْضسعِجَابخضغُىُاجٍلِجيضؼْوِجرىيَّهلز(.)1

ٜٚػُٗٝا أٌٖ اؿحاظ ايكطاض َٔ ايكطض َعٓ ٢ايكطع َ٘ٓٚ ،إكطاض،
٭ٕ إايو ٜكطع ذكَ َٔ ١اي٘ ٜٚسفع٘ إٍ ايعاٌَ يٝتحط بـ٘ عًـ ٢إٔ ٜهـٕٛ
ايطبس بُٗٓٝا.
ٜ ٫ٚهُ ٕٛاّ ايطبس َٔ إهاضب ١يًُايو  ٫ٚيًعاَـٌٜ(ٚ ،كـاٍ يًعاَـٌ

ناضٔ ٷ ٭َْ٘ ٖ ٛايصٜ ٟٳهٵطٔ ٴ ٗ ا٭َضضٔ)(.)2

َ ٖٛ ٚعاًَ ١ؾطع ١ٝقرٝر ١ؾطعاّٚ ،فٗٝا غٓ ٢عٔ ايطباٚ ،يٝػت بسّ٬ٜ
عٓ٘ ،بًراظ إٔ ايطبا يٝؼ َعاًَ ١ابت ١بٌ ايٓاؽ.
ٚيكس جا٤ت آ ١ٜايبرث باٱخباض عٔ ذك ٍٛا٭ضبـاح ايطاً٥ـ ٗ ١ايطبـا

يكٛي٘ تعاٍش ٖضجحضإْمُيُىرجرىشِّباعجؤضػْؼاعيعجٍُؼضعػا ضتز(.)3

ٚؼتٌُ إهاضب ١بًر اظ َػ ي ١ا٭ضباح ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإهاضب ١أنثط أضباذاّ َٔ ايطبا.
ايثاْ :ٞايطبا ٖ ٛا٭نثط يٓل اٯ ١ٜايهطّ ١ب ٕ ف ٘ٝأنعافاّ َهاعفٚ ،١يـٛ
ناْت ا٭ضباح ايهثري ٗ ٠ططٜل ايهػب اؿ ٍ٬يًح إي ٘ٝايٓاؽٚ ،نفٛا عٔ
ططٜل ايهػب اؿطاّ.
ايثايث:ايتفك ٌٝفتاض ٠ته ٕٛا٭ضباح ايطا ٗ ١ً٥ايطباٚ ،أخط ٗ ٣إهاضب١
عػب إاٍ ٚا٭غبا

()1غٛض ٠إعٌَ.20
()2يػإ ايعط .544/1
()3غٛض ٠آٍ عُطإ.130

ٚإٛن. ٛ

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش203ز
ايطابع :ايطبس ٗ ايطبا َهُ ،ٕٛأَا إهاضب ١فتهـ ٕٛعًـٚ ٢جـ ٙٛكتًفـ١
:ٖٞٚ
ا٭ :ٍٚنػب أنعاف َهاعف َٔ ١ا٭َٛاٍ ٚا٭ضباح.
ايثاْ :ٞايطبس ايكً.ٌٝ
ايثايث :ؼك ٌٝضأؽ إاٍٚ ،أجط ٠ايعاٌَ  ١ْٚ٪َٚايتحاض.٠
ايطابع :اـػاض ٗ ٠ضأؽ إاٍ بػـبب نػـاز ايتحـاضٚ ٠تكًبـات ايػـٛم،
ٚغ ٤ٛايعٌُ ٚاٱزاضٚ ٠غريٖا َٔ ا٭غبا .
ُٚتاظ إهاضب ١عٔ ايطبا أْٗا نػب ذٚ ،ٍ٬فٗٝا ايربنٚ ١عٔ ايٓيب قُس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ(اؾايب َطظٚم ٚاحملتهط ًَع.)1()ٕٛ

ٚايسضاغ ١إكاضْ ١ت غٝؼ يعًِ جسٜس ٗ ايفك٘ ٜتك ّٛببٝإ اؿػٔ ايصاتٞ
يًُ َٛض ب٘ اؿٚ ،ٍ٬قبس اؿطاّ إٓٗ ٞعٓ٘ ٚايٓػب ١بٌ ايطبا ٚإهاضبٖ ١ـٞ
ايتبا ٜٔايؿطعْ ،ٞعِ ٖٓاى َاز ٠يٲيتكاٚ َٔ ٤ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚنٌ َُٓٗا عكس َاي.ٞ
ايثاْٜ :ٞتك ّٛايعكس بططفٌ ،أذسُٖا قاذب إاٍٚ ،اٯخط ٜكب

إاٍ

َٜٓ٘ٚ ،ه ٕٛإاٍ ٗ ٜس.ٙ
ايثايث:ذك ٍٛايرتاخ ٗ ٞايعكس.
ايطابع :تع ٌٝإاٍٚ ،عسّ نَ ْ٘ٛطززاّ.
ٚأفطاز َاز ٠ايتباٚ ٜٔاٱفرتام نثريَٚ ٠تعسزَٗٓ ٠ا:
ا٭ :ٍٚذطَ ١ايطباٚ ،ذً ١ٝإهاضب ١اي

ٖ َٔ ٞأْٛا ايتحاضٚ ٠ايهػب

إؿرتى ،قاٍ تعاٍش واآِايشُوُاجَاؼْيشِبُىُاجيليٍجرْضسجعِجَابخضغُيىُاجٍليِجيضؼْيوِج
رىيَّهلز(.)2
ايثاْ :ٞإهاضب ١عكس جا٥ع ،نُا يـ ٛقـاٍ :نـاضبتو َبًـ نـصا عًـ ٢إٔ
ٜه ٕٛيو ْكف ايطبس فٝك ٍٛايعاٌَ:قبًت).
()1غٓٔ ايهرب ٣يًبٗٝك.30/6ٞ
()2غٛض ٠إعٌَ.20

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش204ز
ٚهٛظ يهٌ َٔ ايططفٌ فػذ ايعكس غـٛا ٤نـإ ايفػـذ قبـٌ ايؿـطٗ ٚ
ايعٌُ أ ٚبعس.ٙ
ايثايث :بكاَ ٤اٍ إهاضب ١عًًَ ٢و إايوٚ ،إٕ نإ بٝس ايعاٌَ.
ايطابعٜ :ؿتغٌ ايعاَـٌ ٗ إهـاضب ١يٓفػـ٘ ٚيكـاذب إـاٍ ،٭ٕ ايـطبس
 ٬بـاهلُٚ ّٛاؿـعٕ إش ٜفهـط
ٜكػِ بُٗٓٝا ،بُٓٝا ايعاَـٌ ٜهـ ٗ ٕٛايطبـا َـثك ّ
ٜٚػع ٢يكها ٤ايفٛا٥س ايطب ١ٜٛيكاذب إاٍ.
اـاَؼٜ :ػــُ ٢إايــو ٗ ايطبــا إطبــٚ ٞآنــٌ ايطبــا ،٭ْــ٘ ٜؿــرتط ايطبــا
ٚايعٜاز ،٠أَا ٗ إهاضب ١فٝػُ ٢إايو ٚقاذب إاٍ.
ٜٚػــُ ٢قــاب

إــاٍ ايطبــ٪َ ٟٛنــٌ ايطبــا ٚإكــرتض ،بُٓٝــا ٜػــُٗ ٢

إهاضب ١ايعاٌَ ٚإهاض ٜٚ ،ػُ ٢إاٍ ٗ ايطبا ايكـطض ايطبـ ٟٛأ ٚإـاٍ
ايطب.ٟٛ
أَا ٗ إهاضب ١فنا٘ ضأؽ إاٍ ،أَ ٚاٍ إهاضبَٚ ،١ع إٔ اٱغِ غري
إػُ ،٢إ ٫إٔ ٖص ٙا٭اا ٤تسٍ عً ٢قبس ايطبا ٚتبعات٘ ذت ٗ ٢ا٭اـا،٤

ٚايعع ٚايفدط ٗ ايعٌُ ٚايهػب ٚإهاضب ،١قاٍ تعاٍشيضعٍشُىرجيلٍجٍاناعملبِهايعج
وامُيُىرجٍلِجسِصْقلهلز (.)1
ايػازؽ ٜ :خص إطب ٞايفا٥س ٠ايطب ١ٜٛناَ ً ١غٛا ٤ضبس َـاٍ ايكـطض أّ
 ،٫أَا ٗ ذاٍ إهاضب ١فاْ٘  ٜ ٫خص فا٥س ٠إ ٫عٓس ذك ٍٛايطبس ،بنعتباض إٔ
ايطبس َؿا بٌ إايو ٚايعاٌَٚ ،تعْ ٌٝػب َٔ ١ايطبس يًعاٌَ.
ايػابعَٛ :ن ٛإهاضبٖ ١ـ ٛايتحـاض ،٠فـ ٬ػـٛظ ( ٗ ٫ٚايكـطٚض َـع
ايفا٥س ٠٭ْٗا َعاًَ ١ضب ١ٜٛبايعضاعَ ١ث ّ٬اي

ايتابع يًُٛن.)2() ٛ

هلا عٓٛاْٗـا ٚذهُٗـا اــام

ٚتػُ ٢إعاضع ٖٞٚ (١يغَ ١فاعً َٔ ١ايعض  ٗٚ ،ا٫قط٬ح إعاًَ١
عًــ ٢ا٭ضض بايعضاعــ ١عكــَ ١ــٔ ذاقــًٗا ،نُــا ٖــَ ٛتعــاضف ؾــطعاّ
()1غٛض ٠إًو. 15
( )2أْعط ضغايتٓا ايعًُ ١ٝاؿح. 165/3١
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ٚعطفاّٚ ،قس تػُ ٢بإدابط َٔ ٠اـربَ ٠عٓـ ٢ايٓكـٝب ،أ َ ٚـٔ اـبـاض٠
 ٖٞٚا٭ضض ايطخٚ ،٠ٛتـسٍ عًٗٝـا َعاًَـ ١ايـٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ ٭ٌٖ خٝرب.
ّٚهٔ ايك ٍٛأ ٕ ايعضاع ١قسّ ٗ ١ا٭ضض بكسّ ٚجٛز اٱْػإ عً٢
غطرٗا إ ٕ مل تتكسّ عًٚ ،٘ٝإ أ َ ٍٚـٔ ظض َـٔ ايٓـاؽ ٖـ ٛآزّ عًٝـ٘
ايػ .ّ٬فًُا اُٖبط إ ٍ ا٭ضض اذتاد إ ٍ َا ٜكتاتٖ٘ ،ا ٜسٍ عً ٢ؾطف
ٚذػــٔ َباؾــط ٠ا٭ضض بايعضاعــ ،١يــصا ٚضزت ٗ اغــتربابٗا ْكــٛم

َػتفٝه ، )1()١ظٜتحً ٢ايَٓٗ ٞا ٚضز عـٔ جـابط بـٔ عبـس اهلل قـاٍ :قـاٍ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ناْت ي٘ أضض فًٝعضعٗا فـنٕ
مل ٜػتطع إٔ ٜعضعٗا ٚعحع عٓٗـا فًُٓٝرٗـا أخـا ٙإػـًِ ٪ٜ ٫ٚاجطٖـا

إٜا.)2( )ٙ

ايثأَ :إشا ذكًت خػاض ٗ ٠إاٍ ايطبٜ ٟٛترًُٗا إكرتض ،٭ٕ إطبٞ
ٜؿرتط عً ٘ٝأقٌ إاٍ ٚايفا٥س ٠ايطب ،١ٜٛأَا ٗ إهاضب ١فإ اـػـاض ٠عًـ٢
إايوٜ ٫ٚ ،هُٔ ايعاٌَ إَ ٫ع ايتعسٚ ٟايتفطٜط،
ٚيــ ٛإؾــرتط إايــو َؿــاضن ١ايعاَــٌ ٗ اـػــاض ٠نــُاْاّ يــطأؽ َايــ٘،
فا٭ق ٣ٛقر ١ايؿطط.
ايتاغعٜ :ه ٕٛايطبا ب َ ٟكساض َٔ إاٍ قًـ ّ٬ٝأ ٚنـثريا،ٶ أَـا ٗ إهـاضب١
ف٬بس َٔ ن ٕٛضأؽ إاٍ َكساض ٜػتطٝع َع٘ ايعاٌَ إباؾطٚ ،٠ايكسض ٠عً٢
إهاضب.١
ايعاؾط :ي ٛعكست إهاضب ١باطًٚ ١غري جاَع ١يًؿطا٥ط ٜهُ ٕٛاّ ايطبس
يًُايوٚ ،يًعاَـٌ أجـط ٠إثـٌ َـع جًٗـ٘ بـايبط ،ٕ٬أَـا ٗ ذـاٍ ايطبـا فـإ
إعاًَ ١باطً ١غكٛم ايعٜاز ٠ايطبَٚ ، ١ٜٛع ٖصا ٜك ّٛإطب ٞبنغتَٗ٬ا يصا

جا ٤ايٓٗ ٗ ٞآ ١ٜايبرث عٔ قبهٗا بكٛي٘ تعاٍشٖضجحضإْمُيُىرز.

( )1أْعط ضغايتٓا ايعًُ ١ٝاؿح.198/3 ١
()2قرٝس َػًِ.1172/3
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 َٔٚاٱعحاظ ٗ آ ١ٜايبرث أْٗـا  ٫ؼكـط ايٓٗـ ٞغكـٛم قـب

تًـو

ايفا٥س ٠بٌ ُٓع َٔ أنً٘ ٚتٛظٝف٘ ٗ إعٝؿٚ ١ذاجـات ايـصات ٚايعٝـاٍ ،أَـا
بايٓػبٕ ١اٍ إهاضب ١فاْ٘ ذ ٗ ٍ٬شات٘ ٚأنً٘.
ٚعٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغًِ(نػـب اؿـ ٍ٬فطٜهـ ١بعـس

ايفطٜه.)1( )١

اؿاز ٟعؿط ٫ :تكس إهاضب ١بإٓفعٚ ١ايس ،ٜٔفً ٛنإ يعٜس ز ٜٔعً٢
عُط ٚفٜ ٬كس إٔ هعً٘ َاٍ َهاضب ١عٓس ٙقبٌ قبه٘ عً ٢ا٭قٚ ٣ٛنصا ٫
ٜكس ي ٛقاٍ يًعاٌَ بع ٖص ٙايػًعٚ ١خص مثٓٗا قطانـاّ ،٭ٕ ايعكـس هـب إٔ
ٜه ٕٛبعس ْ

( )2ايثُٔ.

أَا ٗ ايطبا فإ إايو  ٜخص ايفا٥س ٠ايطب ١ٜٛعً ٢ايس ٜٔعٓس ذً ٍٛا٭جٌ
ٚعحع إس ٜٔعٔ ا٭زا.٤
ايثاْ ٞعؿط :إشا إ ؾرتط إايو عً ٢ايعاٌَ جَٗٚ ١هإ ايعٌُ أ ٚإغتثٓ٢
بًساّ َعٓٝاّ َٓ٘ نُا يـ ٛقـاٍ يـ٘  ٫تػـافط إ ٍ ايبًـس ايفْ٬ـ ٞفـ ٬هـٛظ يًعاَـٌ
إدايفٚ ١إ ٜ ٫ه ٕٛنآَاّ يًُاٍ ي ٛتًف أ ٓا ٤إدايف.١
ٚنصا ي ٛذسٸز ي٘ جٓػاّ َعٓٝاّ أ ٚأ نثط يًعٌُ نُا ي ٛقاٍ يـ٘ إؾـرت اؿٓطـ١
ٚايؿعري ٚايصض ٠أ ٚإ غتثٔ جٓػاّ َعٓٝاّ نُا ي ٛقاٍ يـ٘ إ ؾـرت ايهتـب  ٫ٚتؿـرت
نتب ايه٬ي.١
ٚنصا ي ٛقاٍ ي٘ إ ؾرت ٚبع عً ٢فٚ ٕ٬ف ٫ٚ ٕ٬تؿرت أ ٫ ٚتبع عً ٢فٕ٬
أ  ٚايؿطن ١ايفْ ،١ْٝ٬عِ تًو إدايفُٓ ٫ ١ع َٔ إ ؾرتانُٗا ٗ ايطبس عػب
عكس إهاضب ٖٛٚ ١إؿٗٛض ٚعً َٔ ١ًْ ٘ٝايٓكٛم.
أَا ٗ إاٍ ايطب ٟٛفإ إطبٜ ٞؿرتط ايفا٥سٜٚ ،٠ه ٕٛإاٍ َتعًكاّ بصَـ١
إكرتضٜٚ ،طايب٘ أٜهاّ بايعٜاز ٠ايطب ،١ٜٛغٛا ٤إنتػب بإاٍ أّ مل ٜهتػب.

()1ايػٓٔ ايهرب ٣يًبٗٝك.128/6ٞ
( )2ايٓ

 :ؼ ٍٛإتا إٍ ٌّ ٗٚ ،ا ـرب :خص قسقَ ١ا ْٸل َٔ أَٛاهلِ أَ ٟا ظٗط

ٚذكٌ َٔ أمثإ أَتعتِٗ ٚغريٖا/يػإ ايعط .237/7
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ايثايث عؿط ٫ :هٛظ يًعاٌَ ٗ إهاضب ١ايػفط بإاٍ إَ ٫ع إشٕ إايو،
أٜ ٚه ٕٛايػفط ب٘ َتعاضفاّ ٜٓٚكطف إي ٘ٝاٱط٬مَٚ ،ع إدايفٜ ١ه ٕٛنآَاّ
يًدػاضٚ ،٠يهٔ ايطبس بُٗٓٝا عػب ايٓػب ١إتفل عًٗٝـا ،أَـا ٗ ايطبـا فـإ
إكرتض ذط ٗ ايتكـطف ٗ إـاٍ ٭ٕ إطًـٛ

َٓـ٘ ايفا٥ـسَ ٠ـع ضأؽ إـاٍ

ناَ.ّ٬
ٚي ٛإؾرتط إطاب ٞؾططاّ عً ٢إكرتض َٓٗا عسّ ايػفط بإاٍ إَ ٫ع إشْ٘
فٌٗ ٜكس.
اؾٛا

ٜكس ٗ أقٌ ايكطض يعَُٛات(إ َٕٛٓ٪عٓس ؾطٚطِٗ) (٫ٚ )1

ٜ ٫ٚكس ٗ ايعٜاز ٠ايطب ،١ٜٛ٭ْٗا باطً ١با٭قٌ.
ايطابع عؿط ٗ :إهاضب ١أجط ٛ ٚا

ٱتكافٗا ب َٛض:

ا٭ :ٍٚإْٗا طًب يًطظم ايهط ِٜايصْ ٟس

إي ٘ٝاهلل عع ٚجٌ ٚضغٛي٘،

قاٍ تعاٍش يضئِرضرجقُؼلُاججرىظوٗاةُجيضعّخضشلشُورجيلٍجرْضسعِجواربخضغُىرجٍلِجيضؼْوِجرىيَّهلز (.)2

ايثاْ ٗ :ٞإهاضب ١إغـتساَ ١يًـٓعِ إعاؾـَٓٚ ،١ٝـع يًعًـِ ٚايتعـسٗ ٟ
إهاغب.
ايثايــث :إْٗــا َٓا غــب ١يٓؿــط ا٭َاْــٚ ١ا٭خــ٬م اؿُٝــس ٗ ٠إعــاَ٬ت
ٚاٱبتعاز عٔ اـٝاْ.١
ٖٚــٌ ٜٓطبــل عًــ ٢إهــاضب ١اـًــط ٚايؿــطن ١ايعًُٝــ ١ايــٛاضز ٗ ٠قٛيــ٘

تعاٍش واإُِوجمضزلريًرجٍلِجرىْخُيضـضعءلجىضُابغلٍجباؼؼُهٌُجػايضًجباؼغٍجإَِّٖجرىَّزلَِاجآٍانُىرجواػاَليُىرج
رىظوعىلغاعثلجواقضيلُوفجٍاعجهٌُز(.)3
اؾٛا

ْعِ ،يصا جا ٤اٱغتثٓا ٗ ٤اٯ ١ٜغكٛم إٚ ،ٌَٓ٪ا٭قٌ ٗ

اٱغتثٓا ٤إٔ ٜه ٕٛأقٌ َٔ إػتثٓ.َ٘ٓ ٢

()1فك٘ ايكطإٓ .45/2
()2غٛض ٠اؾُع.10١
()3غٛض ٠م .24
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 ٗٚاٯ ١ٜأع ٙ٬ؼصٜط َٔ اـًط ٚايؿطنٚ ،١بٝإ يًُا٥ع ٚايٓفع ايععٗ ِٝ
ايؿطنَ ١ع ايعَٔ غٛا ٤نإ قاذب إاٍ أ ٚإهاض  ،فكرٝس إٔ إاٍ بٝس
ايعاٌَ ٚإٔ إذتُاٍ ايبغ ٞأ ٚعسَـ٘ ٜتعًـل بتكـطف٘ بإـاٍ إ ٫إٔ ايبغـَ ٞـٔ
قاذب إاٍ َع عسّ إّاْ٘ أَط قتٌُ.
ٚايٓػب ١بٌ ايبغ ٞإصنٛض ٗ اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬ايطبا ٖ ٞايعُٚ ّٛاـكـٛم
إطًل ،إش إٔ ايبغ ٞظًِ ق

ٚتعس ٫ذل بٛاغط ١عكس قرٝس.

أَا ايطبا فنْ٘ أَط َطنب َٔ قػٌُ:
ا٭ :ٍٚايكطض.
ايثاْ :ٞايفا٥س ٠ايعا٥س ٠عً ٢ايكطض.
ٜٚتعًل ايبغ ٞبايكػِ ايثاْ ،َ٘ٓ ٞإش أْ٘ ؾطط نُٔ ايعكس.
 ٗٚإهاضب ٫ ١هٛظ يًعاٌَ خًط ضأؽ َاٍ إهاضبَ ١ع َاٍ آخط ي٘ أٚ
يغريَ ٙع إشٕ إايو ٚي ٛبايفر ٣ٛأ ٚاٱط٬م ،نُا ي ٛقـاٍ تكـطف َـا فٝـ٘
إكًر ،١فً ٛخًط بس ٕٚاٱشٕ نُٔ ايتًف إ ٫إٔ إهاضب ١باقٚ ،١ٝايـطبس
اؿاقٌ بػبب اـًط ٜه ٕٛبٌ إايٌ.
فف ٞإهاضبّ ١هـٔ تـساضى َػـ ي ١اـًـطٚ ،تكػـ ِٝايـطبس عػـب ْػـب١
إاٍ ،٭ٕ ايطبس نً٘ ذ.ٍ٬
أَا بايٓػب ١يًطبا فإ إطبٜ ٞطٜس فا٥س ٠ناًَ ١غٛا ٤إختًط إاٍ َع غري،ٙ
أ ّ مل ىتًطٚ ،تًو ايفا٥س ٠غرت  ٫ٚأقٌ هلاٚ ،عٔ أب ٞغـعٝس اــسضٟ
عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ( ٫تبـاٜعٛا ايـصٖب بايـصٖب ٫ٚ
تباٜع ٛايٛضم بايٛضم إَ ٫ثَ ٬ث ٬غٛا ٤بػٛا ٫ٚ ،٤تبٝعٛا ؾـ٦ٝا َٓٗـا غا٥بـا
بٓاجع  ٫ٚتؿفٛا بعه٘ عً ٢بع

) (.)1

اـاَػ ١عؿط :٠هٛظ ٗ ايطبـا إٔ ٜبٝـع إكـرتض بايٓػـٚ ١٦ٝإٔ ٜٗـب َـٔ
إاٍٜ ٫ٚ ،كس ٗ إهاضب ١ايبٝع ْػ ١٦ٝذتَ ٢ع إط٬م ايعكس ،إ ٫إٔ ٜهٕٛ

()1ايػٓٔ ايهرب ٣يًبٗٝك.279/5/ٞ
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بٝع ايٓػَ ١٦ٝتعاضفآّٜٚ ،كطف إي ٘ٝاٱط٬م ،نُا ي ٛناْت إهاضب ٗ ١جٓؼ
ككٛم ٜ ٫تِ بٝع٘ إ ٫بايٓػ.١٦ٝ
ٚي ٛخايف ايعاٌَ ٚبا غ٬ف َـا إ ؾـرتط عًٝـ٘ ٗ عكـس إهـاضبٚ ١بـا
بايٓػَ ١٦ٝث ،ّ٬فإ ن اٱغتٝفا ٤قبٌ إط ٬إاٍ فٗٚ ٛإٕ ٚقعت كايف.١
ٚإٕ عًــِ إايــو قبــٌ اٱغــتٝفاٚ ٤أَهــ ٢ايٓػــ ١٦ٝقــسٚ ،إ ٫فــإ ايبٝــع
باطٌ.
ٚيًُايو ايطج ٛبايعٌ إٕ ٚجستَٚ ،ع عسَٗا ي٘ ايطج ٛعً ٢ايعاٌَ
أ ٚعً ٢إؿرتَ ٟع تفك ٌٝغ كٛم ايطج ٛنُا َبٌ إفك٬ت(.)1
ايػازغ ١عؿط :٠إشا زفع ؾدل يغريَ ٙا ّ٫بعكس ػاض ،٠فف ٘ٝقٛض أضبع:١
ا٭ :ٍٚأ ٕ ٜه ٕٛايطبس بُٗٓٝا ،أ ٟبٌ قاذب إـاٍ ٚايعاَـٌ ٜٚػـُ٢
َهاضب.١
ايثاْٝــ :١إٔ ٜهــُ ٕٛاَــ٘ يًُايــو ٜٚػــُ ٢بهــاعٚ ،١إ مل ٜؿــرتط ؾــ٦ٝاّ
فًٝرل بايبهاعٚ ،١يًعاٌَ أجـط ٠إثـٌ يكاعـس ٠اذـرتاّ عُـٌ إػـًِ إ ٫إشا
قكس شات ايعاٌَ ايترب بعًُ٘.
ايثايث :١إ ٜهُ ٕٛاَ٘ يًعاٌَ ٜٚسخٌ بعٓٛإ ايكطضٚ ،إ نإ ايسخٍٛ
قٗطٜاّ.
ايطابع :١إٔ ته ٕٛإعاًَ ١ضب ١ٜٛب ٕ ٜػرتجع قـاذب ٕـاٍ َايـ٘ نـاَ،ّ٬
 ٜٚخص ظٜازَ ٠ع ١ٓٝضاب ١ٝعً ٗٚ ،٘ٝتعٗٓٝٝا ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتتعٌ ب قٌ ايعكس ،نُا ي ٛناْت بٓػب ١ايعؿط.
ايثاْ :ٞتتعٌ ب قٌ ايعكسٚ ،يهٓٗا  ٫تثبت إ ٫عٓس ذً ٍٛا٭جٌٚ ،عحع
ايص ٟزفع ي٘ إاٍ عٔ ايٛفا ٤ب٘.
ايثايث ٫ :تتعٌ تًو ايعٜازٚ ٠ايفا٥س ٠إ ٫عٓس ذً ٍٛأجٌ ا٭زاٚ ٤ايعحع
عٓ٘ ،ف ٌٖ اؾاًَٖ ١ٝث( ّ٬ناْٛا ٜطب ٕٛبت خري ايس ٜٔعـٔ قًـ٘ إٍ قـٌ آخـط
بعٜاز ٠ف.)1( )٘ٝ
( )1ضغايتٓا ايعًُ ١ٝاؿح.166/3١
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ايػابع ١عؿط :٠هـٛظ ٗ إهـاضب ١إٔ ٜؿـرت ٟايعاَـٌ بصَـ ١إايـوَ ،ـٔ
ٚج:ٙٛ
ا٭َ :ٍٚاٍ إهاضبًَ ١و إايو.
ايثاْ :ٞايعاٌَ ٚن ٌٝعٔ إايو.
ايثايثٜ :ؿرت ٟايعاٌَ يٓفػ٘ٚ ،يهٓ٘ ٜسفع عٓس ايٛفاَ َٔ ٤اٍ إهاضب.١
أَا ٗ ايطبا فإ إاٍ ٜٓتكـٌ بايعكـس ايطبـ ٟٛإٍ إكـرتضٚ ،تهـ ٕٛشَتـ٘
َؿغٛي ١ب قٌ ايكطض ٚايفا٥س ٠ايطب ١ٜٛاي

عًٚ ٘ٝإشا َا إؾرت ٣فاْ٘ ٜؿرتٟ

يٓفػ٘ ٚيٝؼ يًُطبْ ،ٞعِ ٜبكِٖ ٗ ٢ٸ ٚذعٕ َٔ جٗات:
ا٭ :ٍٚإذتُاٍ اـػاض.٠
ايثاْ:ٞنػاز ايػًع ١إؿرتا.٠
ايثايث :ايبٝع بطأؽ إاٍ.
ايطابع :ايتدًف عٔ إغتٝفا ٤ايطبس ايطبَ ،ٟٛع إزضاى إٔ ٖـصا ايتدًـف
٪ٜز ٟإٍ َهاعفت٘ يًت خط ٗ أجٌ ايٛفا.٤
ايثآَ ١عؿطٜ :٠تٛج٘ ططفا إهاضب ١بايسعا ٤إٍ اهلل عع ٚجـٌ يتركـٌٝ
ايطبس ٚظٜازت٘.
أَا ٗ ايطبا فإ إطبٜٓ ٞتعط ا٭جٌ ن ٜ ٞخص ضعٖ٘ ٗٚ ،صا ايعَإ  ٜخص
إطبٚ ٞايبٓو أذٝاْـ ّا ايـطبس عٓـس ايعكـس َـٔ غـري تـ خري ٚإْتعـاض إٍ ذًـٍٛ
ا٭جٌ.
ايتاغع ١عؿط :٠هٛظ ٗ إهـاضب ١طًـب إايـو ا ٚايعاَـٌ ايكػـُ ١عٓـس
ظٗٛض ايطبس ْٚ

إاٍ ا ٚبعه٘ إشا ضن ٞاٯخط ،أَا َع عسّ ضنا إايو

ف ٬هرب عًٗٝا ٱذتُاٍ ذك ٍٛاـػطإ بعسٖاٚ ،إ شا نإ ايعاٌَ ٖ ٛإُتٓع
عٔ ايكػُ ١فٌٗ هرب عًٗٝا أ  ،٫ ٚفإطجع قاعس ٫ ٠نطض  ٫ٚنطاض فنشا نإ
ٗ ايكػُ ١قبٌ ْ

إاٍ نطض عًٚ ٘ٝإذتُاٍ خػاض٫ ٠ذكٚ ١ت خريٖا ٜ ٫هط

إايو ٫ ،هرب عًٗٝا عً ٢ا٭ق.٣ٛ
()1فُع ايبٝإ.390/1
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ايعؿط:ٕٚي ٛذكٌ ٗ إهاضب ١ايفػذ ٚايكػُ ِ ١ظٗطت خػاض ٠غابك١
َٚتعًكَ ١اٍ إهــاضب ١نُا ي ٛذكــًت نــ طٜب٫ ١ذكـ ١عًـَ ٢ـاٍ إهـاضب١
ٚػاضتٗا فتسفــع عػــب ايٓػــب َٔ ١إايو ٚايعاٌَ إ ٫إٔ ٜـسٍ زيٝـٌ عًـ٢
اـ٬ف.
ٚنصا ي ٛظٗط غٗ ٗ ٛاؿػا

أ  ٚؾطا ٗ ٤ايصَ ١مل وتػب أَا ٗ ايطبـا

فًٝؼ َٔ فػذ أ ٚقػُ.١
ٜٚترٌُ إكرتض اـػاض ٠ناًَٚ ،١إٔ إطبٜ ٞطايب َاي٘ ٚايفا٥س ٠إرتتب١
عًَ ٘ٝع إٔ تًو ايفا٥س ٫ ١ُٖٝٚ ٠أقٌ هلا إ ٫ايؿطط اؾا٥ع بتعًكٗا بايصَ،١
٭ٕ إاٍ مل ٜطبسٚ ،عـسّ ايـطبس يـٝؼ عـٔ تعـس أ ٚتفـطٜط بـٌ بـ َٛض ايبٝـع
ٚايؿطا ٤أ ٚأغبا

طاض.١٥

ٜٚتحً ٗ ٢إهاضب ١إْكاف ايعاٌَٚ ،عـسّ إضٖاقـ٘ َـا ٖـ ٛخـاضد عـٔ
إضازت٘.
 ٗٚايعبازات قاعس ٠فكٗ ٖٞٚ ١ٝنٌ َا غًب اهلل عً ٘ٝفاهلل أ ٍٚبايعصض.
اؿازٚ ٟايعؿط ٗ :ٕٚإهاضب ١ي ٛتًف ضأؽ إاٍ قبٌ ايؿط ٗ ٚايعٌُ
نُا يـ ٛغـطم بعـس ايعكـس ٚقبـٌ ايعُـٌ فايعـاٖط اْـ٘ َٛجـب ٱْفػـار عكـس
إهاضب ١يعسّ بكاَٛ ٤نٛعٗا ْعِ ي ٛنإ ايـص ٟأتًفـ٘ أجٓبٝـاّ ٚأز ٣عٛنـ٘
ته ٕٛإهاضب ١باقٚ ،١ٝنصا ي ٛاتًف٘ ايعاٌَ بتفطٜط ا ٚتعس.
ٚيــٝؼ ٗ ايطبــا َٛنــٛع ١ٝيًؿــط ٚبايعُــٌ ،فرإــا ٜــتِ ايعكــس ٜٚػــتًِ
إكرتض إاٍ تٓؿغٌ شَت٘ ب٘ ،ناَ.ّ٬
ٚي ٛغٴطم أ ٚتًف إاٍ فٗـَ ٛـٔ َايـ٘ اــامٜ ٫ٚ ،ػـكط إطبـ ٞذتـ٢
ايفا٥س ٠إفطٚن ،١يتتحًَ ٢عاْ ٞايعًِ ٗ ايعكس ايطبٚ ،ٟٛاٱعحاظ ٗ عًـ١
ؼط ِٜاهلل ي٘ ٗ نٌ ايهتب ايػُاَٚ ١ٜٚا ف َٔ ٘ٝإٓافاَ ٠ـع َهـاٌَ ايطأفـ١

ٚاي طٓ ١اٱهل ١ٝبايعباز ٗ اؿٝا ٠ايـسْٝا ،قـاٍ تعـاٍ ٗ ٚقـف ايكـطإٓشواإَِّّيهُج
ىضهُذًيجواساعَاتفجىليَُْؤٍلنلنياز (.)1
()1غٛض ٠ايٌُٓ.77
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َ َٔٚكازٜل اهلسٚ ٣ايطٓ ١اٱَتثاٍ يٮٚاَـط اٱهلٝـٚ ١طًـب ايـطظم
اؿٚ ،ٍ٬إجتٓا

ايطبا.

ايثاْٚ ٞايعؿط :ٕٚايعاٌَ ٗ إهاضب ١أٌَ فٜ ٬هُٔ إَ ٫ع ايتفطٜط أٚ
ايتعس ٟ٭ٕ ٜس ٙتترَ ٍٛعُٗا َٔ ٜس إ٥تُإ إ ٍ ٜس خٝاْ ،١نُا ي ٛغافط بإاٍ
اٍ جْٗٗ ١ا ٙإايو عٔ ايصٖا

هلا ،أ ٚإؾرتَ ٣ا أ َط ٙإايو بعسّ ؾـطا٘٥

أَا ٗ ايطبا فًٝؼ َٔ عاٌَ بٌ َطب٪َٚ ٞنٌ يًطبا ،ايص ٟول يـ٘ ايتكـطف
بإاٍ نٝفُا ٜؿاٚ ٤يهٓ٘ ًَعّ بكهاٚ ٘٥فٛا٥س.ٙ
ايثايث ٚايعؿط :ٕٚي ٛإ قتهت إكًر ١بٝع إتا ٚاؾٓؼ ٗ ٚقت َعٌ
ٚيهٔ ايعاٌَ مل ٜبع نُٔ ايٛنٝع ١اي

ؼكٌ فُٝا بعس إشا عس عسّ بٝع٘ ي٘

خٝاْ ١أ ٚتفطٜطاّ.
 ٚي ٣ْٛ ٛايعاَـٌ اـٝاْـَ ٗ ١ـاٍ إهـاضب ١فـٜ ٬عتـرب غاقـب ّا ٜ ٫ٚهـُٔ
َحطز ايٓٚ ١ٝايععّ َا مل  ٜت َا ٜسٍ عً ٢اـٝاْٚ ، ١ىتًف ا٭َط ٗ ايطبا.
فإكرتض ي٘ إٔ ٜبٝع أٜ ٚطف

ايبٝعٚ ،يٝؼ َٔ خٝاْ ١فٝـ٘ٚ ،يهـٔ هـب

عً ٘ٝايكهاٜ ٖٛٚ ٤عس ٚ٭جٌ ايسٖٚ ،ٜٔـصا ا٭جـٌ ٜبعـث ٗ ْفػـ٘ اؿػـط٠
ٚايفع ٚ ،ن ْ٘ ٬ٜذك٘.
ايطابع ٚايعؿط :ٕٚتبطٌ إهاضب ١عٓس َٛت إايو ٱْتكاٍ إاٍ َٛت٘ قٗطاّ
إٍ ٚض ت٘ ٚوتاد إٍ عكس جسٜس َع ايٛض ٜٚ ،١كٚ ّٛاض ٘ فُٝا ي٘ َٔ اؿل،
نُا تبطـٌ َـٛت ايعاَـٌ إَ ٫ـع عـسّ إمكـاض اٱشٕ بـ٘ٚ ،هـٛظ إٔ تػـتُط
إهاضب ١بطن ا ايٛض ٚ ١ف ٘ٝبا

يًطظم ٚايهػب يًٛض  ١إش أْٗـِ ٜػـتطٝعٕٛ

َعاٚي ١ايعٌُ ٗ شات إهاضبٚ ١نـصا بايٓػـب ١يٛض ـ ١إايـو َـٔ جٗـ ١ايٓفـع
ٚايهػب َٔ ايطبس.
أَا ٗ ايطبا فإ إايو ٜطٜس َكساض ايكطض ٚأضباذ٘ فٝه ٕٛعب٦اّ كُ٬ٝٶ عً٢
ايٛض ٚ ،١إٕ مل تهٔ ي٘ تطنٚ ١يٝؼ َٔ نُإ  ٜ٫ػـترل إطبـَ ٞـٔ ايٛض ـ١
ؾ٦ٝاّ ،بُٓٝا ٗ إهاضبٜ ١هَ ٕٛاٍ إايو قفٛظاّ.
اـاَؼ ٚايعؿطٜ :ٕٚه ٕٛايطبس ٗ إهاضب ١ظانٝاّ طٝباّ ٚ ٖٛٚقا ١ٜيطأؽ
إاٍ َطًكاّ أ  ٟغٛا ٤ضبس باٱػاض ظُٝع إاٍ  ٚخػط ببعه٘ أ ٚبايعهؼ ،أٚ
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ضبس ببعه٘ ٚخػط بايبع

اٯخط ٚنصا ي ٛجا ٤ايطب س َت خطاّ عٔ اـػاض،٠

ٜٚكػِ ايطبس بٌ ططفٌ:
ا٭ :ٍٚإايو.
ايثاْ:ٞايعاٌَ.
أَا ٗ ايطبا فًٝؼ َٔ ضبس عً ٢ضأؽ إاٍٚ ،يهٔ ٖٓاى فا٥س ٠ضب ١ٜٛعً٘ٝ
 ٫قً ١هلا بايعٌُ ٚايهػبٚ ،تتكف ٖص ٙايفا٥س ٠ب َٛض:

ا٭ :ٍٚإْٗا ذطاّ ٚيٝػت ؾطعٖٚ ١ٝـ ٛإػـتكطأ َـٔ قٛيـ٘ تعـاٍشٖضجحضيإْمُيُىرج

رىشِّباعز(.)1
ايثاْ :ٞجا٤ت ايفا٥سٚ ٠ايٓفع نُٔ عكس جا٥ع.
ايثايثٜ :سفعٗا إكرتض َٔ َاي٘ ٚغعْ ،٘ٝعِ قس ته َٔ ٕٛأضبـاح إـاٍ
إكرتض.
ايػازؽ ٚايعؿط :ٕٚتتكف إهاضب ١ظٛاظ ذك ٍٛايفػذ ٚاٱْفػار،
ٚذ٦ٓٝص ػب ايتدً ١ٝبٌ إايو َٚاي٘ٚ ،ايتػًٚ ِٝايكب

ٚفل إتعاضفْ ،عِ

 ٫هب اٱٜكاٍ إي ٘ٝإَ ٫ع إمكاض ايتدً ١ٝب٘ ٚذ٦ٓٝص ته ٕٛنًف ١ايطز عً٢
إايو.
أَا ٗ ايطبا فإ إطبٜ ٞطٜس َاي٘ ٚايعٜاز ٠ايطب.١ٜٛ
ايػابع ٚايعؿط :ٕٚهٛظ إٔ ٜك ٍٛإايو يًعاٌَ خص ٖصا إاٍ َهاضب،١
ٚايطبس بٓٓٝاٜٚ ،ه ٕٛذ٦ٓٝـص يًعاَـٌ ْكـف ايـطبس إ ٫إٔ ٜهـ ٕٛاٱْكـطاف
ٚإتعاضف غـري ،ٙأَـا ٗ ايطبـا فـإ إايـو ٜ ٫عفـ ٞإـاٍ إ ٫بكـف ١ايكـطض
ٚايعٜاز ٠ايطب.١ٜٛ
ايثأَ ٚايعؿط ٫ :ٕٚهٛظ يًعاٌَ ٗ إهاضب ١تٛنٝـٌ غـري ٗ ٙعًُـ٘ أٚ
إغــت٦حاض أجــري إ ٫بـــ شٕ إايــو ،إ ٫إٔ تتعًــل ايٛنايــ ١أ ٚاٱجــاض ٠بــبع
إكسَاتٚٚ ،فل َ ا َٖ ٛتعاضف َٛنٛعاّ ٚأجطاّ ،أَا ٗ ايطبا فإ إكـرتض

()1غٛض ٠آٍ عُطإ. 130
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ّتًو إاٍٚ ،يهٓ٘ ًَعّ بكها ٘٥ناََ ّ٬ع فا٥ست٘ ايطب ١ٜٛغٛا ٤جعـٌ ٚنـّ٬ٝ
عٓ٘ ٗ ايعٌُ أ ٚإغت٦حط غري.ٙ
ايتاغع ٚايعؿط :ٕٚي ٛإختًف إايو ٚايعاَـٌ ٗ إهـاضب ١عًـَ ٢كـساض
ذك ١ايعاٌَ نُا ي ٛقاٍ إايـو أْٗـا ايثًـثٚ ،ايعاَـٌ ٜـسع ٞأْٗـا ايٓكـف
فايك ٍٛق ٍٛإايو َع ّ ٘ٓٝ٭ قاي ١تبع ١ٝايُٓا ٤يًُايو إ َ ٫ع ايبٚ ١ٓٝاٱقطاض
ٚ٭ قاي ١ايربا ٠٤عٔ ايعا٥س.
أَا ٗ ايطبا فـنٕ اٱخـت٬ف إشا ذـسث فٝتعًـل َكـساض ايكـطض ٚايفا٥ـس٠
عً.٘ٝ
ايث :ٕٛ ٬إشا إ تفل إايو ٚايعاٌَ عً ٢ذك ٍٛإهاضب ١بُٗٓٝاٚ ،إختًفا
ٗ قرتٗا أ  ٚبطْٗ٬ا ٜكسّ قَ ٍٛسع ٞايكر ١٭قايتٗا إَ ٫ع ايسي ٌٝعً٢
اـ٬ف.
ٚإشا إزع ٢أذسُٖا فػذ إهاضبٚ ١أْهط اٯخطٜ ،كسّ قَٓ ٍٛهط ايفػذ
َع ّ ٘ٓٝإشا مل تهٔ بٕ ١ٓٝسع ٞايفػذ أَا ٗ ايطبا فإ طًب ايفا٥س ٠أَط باطٌ
َٔ ا٭قٌ.
ٚنُا ؽتًف إهاضب ١عٔ ايطبا ،ف ْٗا ؽتًف عٔ ايكطض إ ٫إٔ ايطبا أَط
قطّٚ ،ايكطض ذَ ٍ٬ثٌ إهاضب ٗٚ ،١إهاضب ١إذتُاٍ ايطبس عً ٢ضأؽ
إاٍ ٚإذتُاٍ اـػاض.٠
أَا ٗ ايكطض فإ شات َبً ايكطض تؿتغٌ ب٘ ايصَ ٗٚ ،١ايكطض تعٌٝ
٭جٌ ايٛفا.٤
أَا ٗ إهاضب ١فكس ٜهٖٓ ٕٛاى أٚإ فػدٗا ٚإْتٗاٗ٥ا أ.٫ٚ
 ٗٚايكطض ايثٛا
بايٓس

ٚا٭جط ؿػٓ٘ ايصاتٚٚ ،ٞضٚز ايٓكٛم إػتفٝه١

إيٚ ،٘ٝي٘ َٓافع٘ ايسْٚ ١ٜٛٝا٭خط.١ٜٚ

ٚق :ٌٝايكطض اغِ يهٌ َا ًٜتُؼ عً ٘ٝاؾعاٚ( ،٤أقطض ف ٕ٬فْ٬اّ أٟ

أعطاَ ٙا ٜتحاظاٚ )1()ٙتكسّ إٔ أقٌ ايكطض ايكطع.
()1تفػري ايكططيب .225/3

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش215ز
ٚعٔ إبٔ عباؽ قاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًَِ :ـٔ أقـطض

أخا ٙإػًِ فً٘ بهٌ زضِٖ ٚظٕ أُذس  ٚبري ٚطٛض غٓٝا ٤ذػٓات(ٚ ،)1٭ْ٘ َٔ
َٔ َكازٜل ايٛز ٚا٭خ ٠ٛبٌ إػًٌُ.
 ٌٖٚايكطض غ٬ح يًرط

عً ٢ايطبا اؾٛا

ْعِٚ ،تًو آ ٗ ١ٜإغ١َ٬

ايتؿطٜع اٱغ َٔ ٖٛٚ ،َٞ٬عَُٛات قٛي٘ تعاٍشرىُْاىًاجؤضمَْايْجُجىضنُيٌجدلَينانٌُجز (،)2

بًراظ إٔ اهلل عع ٚجٌ ْٗ ٢عٔ ايطباٚ ،مل هعٌ إػًٌُ ٗ ذريٚ ٠إضباى،

بٌ بعثِٗ عً ٢ايكطض ٚاٱعاْ ١بٌ إػًٌُ قاٍ تعاٍش َاعؤضَُّهاعجرىَّزلَِاجآٍانُىرجإِرضرج
حضذارَانخٌُجبِذاٍَِجإِىضًجؤضصاوٍجٍُغاًًَّجيضعمْخُبُى ُز(.)3
ٚبٌ ايسٚ ٜٔايكطض عُٚ ّٛخكـٛم َطًـل ،فهـٌ قـطض ٖـ ٛزٜـٔ،
ٚيٝؼ ايعهؼٜٚ ،سٍ أَط اهلل عع ٚجٌ بهتاب ١ايس ٜٔعً ٢أَٛض:
ا٭ :ٍٚتٝ ٛل ايسٚ ٜٔايكطضَٓٚ ،ع ذك ٍٛاـ٬ف فٝـ٘ ،٭ٕ ذكـٍٛ
اـ٬ف غبب يععٚف أقرا

ا٭َٛاٍ عٔ ايكطض ٚايبٝع ْػ.١٦ٝ

ايثاْ :ٞنــُإ ذكــٛم قــاذب إــاٍٚ ،عــسّ غًب ـ  ١ايٓػــٝإ ٗ َكــساضٙ
ٚأجً٘.
ايثايث :نتابــ ١ايــسَ ٜٔــٔ َكــازٜل ايتكــٚ ،٣ٛزيٝــٌ عًــ ٢ايعــعّ عًــ٢
ايكهاٚ ،٤زع ٠ٛإٍ ايٛض  ١ب زا ٤ايس ٜٔغٛا ٤نـإ إـٛضث ضجـ ّ٬أ ٚإَـطأ،٠

ٚجا٤ت آٜات ايكطإٓ بايت نٝس عً ٢قها ٤ايٛض  ١ايس ،ٜٔقاٍ تعاٍشيضيضنُيٌجرىشُّبُيغُج
ٍلَوعجحضشامِْاجٍلِجباؼ ذلجواطلُوتخجَُىطلنياجبِهاعجؤضوجداٍَِز (.)4
ايطابع :بٝإ َٛنٛع ١ٝذفغ اؿكٛمٚ ،عسّ نٝاعٗا.

()1ايهؿف ٚايبٝإ يًثعًيب.29/2
()2غٛض ٠إا٥س.3٠
()3غٛض ٠ايبكط.282٠
()4غٛض ٠ايٓػا. 12٤
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اـاَؼ :إضتكا ٤إػـًٌُ إٍ َطاتـب ايهتابـٚ ١ايتٛفٝـل ٚايؿـٗاز ٠عًـ٢
إهتَ ، ٛا ّٓع َٔ ايفطقٚ ١ايؿكام.
ايػازؽ :ععّ إػًِ عً ٢قها ٤ز ٜ٘ٓبهتابت٘.
ايػابع:إقطاض إػًٌُ بإٛت ٚجٌٗ أٚاْ٘ بايكرب فٜ ٬عًِ ططفا ايكطض،
إٔ َٛتُٗا قبٌ ذً ٍٛأجٌ ايس ٜٔأ ٚبعس.ٙ
ايثأَ :بُٓٝا جا ٤ايكطإٓ بايٓٗ ٞعٔ ايطبا ،فاْ٘ أَط بهتاب ١ايكطض يًس٫ي١
عً ٢ذػٓ٘ٚ ،إْتفا ٤اؿطد ف ٘ٝأ ٗ ٚنتابت٘.
فإ قًت إٕ ايٓاؽ ٜهتب ٕٛعكس ايطبا أٜهاّ ٜٚصنطَ ٕٚا ف َٔ ٘ٝايفا٥س.٠
ٚاؾــٛا

ٖــصا قــرٝس ٚيهــٔ تًــو ايهتابــ ٫ ١تغــري َــٔ ذهــِ بطْ٬ــ٘

ٚفػازْ ،ٙعِ تتعًل ايكر ١ب قٌ ايكطض ٚضأؽ إاٍ.
ٚي ٛإمكطت ايهتابَ ١حُ ٛايكطض ٚايفا٥س ٠٭ْ٘ إطً ، ٛفٜ ٬كعب
ايتفهٝو بُٗٓٝاَٚ ،عطف ١اؿل َٔ ايباطٌ ذت َٔ ٢قبٌ ايٛض  َٔٚ ،١اٱعحاظ
ٗ اٯ ١ٜأع ٙ٬إٔ َكساض ايفا٥س ٠ايطب ١ٜٛىطد عٔ َػُ ٢ايس ،ٜٔفـ ٬تؿـًُ٘
أذهاّ اٯ ١ٜ٭ْ٘ ؾطط جا٥ع َتعًل ب قٌ ايس.ٜٔ
ٚأُٜٗا أفهٌ ايكطض أّ إهاضب.١
اؾٛا

نٌ عػب اؿاٍ َٓٚاغب ١إٛنٚ ، ٛشات ا٭ؾدامَٔ ٖٛٚ ،

ايػع ٗ ١ضٓ ١اهللَٚ ،كازٜل اٱذػإ بٌ إػًٌُٚ ،أفطاز ايطٓ ١اي
ٜتعاطف بٗا ٗ ايسْٝاٚ ،تعسز أغبا

ا٭جط ٚايثٛا .

ٚيٝؼ بٌ ايعٚد ٚايعٚجٚ ،١ايٛيس ٚايٛايس ضبا ٗٚ ،اؿسٜث عٔ ايـٓيب

قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ(أْت َٚايو ٭بٝو)(.)1

قبنىٌ"دار انتسخري’’

يكس أضاز اهلل عع ٚجٌ إٔ ته ٕٛاؿٝا ٠ايسْٝا آ َٔ ١ٜبسٜع قٓع٘ٚ ،يٝؼ
َٔ ذكط ٭فطاز اٯٜات ٗ اؿٝا ،٠ايسْٝا َٔ جٗات:
ا٭ :ٍٚعسز ٚنثط ٠اٯٜات ٗ ايسْٝا.
()1تفػري إبٔ نثري .85/6
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ايثاْ :١ٝاٱعحاظ ٚايترس ٗ ٟنٌ فطز َٔ آٜات اؿٝا ٠ايسْٝا.
ايثايث :١نٌ آ ٗ ١ٜاؿٝا ٠ايسْٝا إم٬ي ٖٞٚ ١ٝبصاتٗا َطنب َٔ ١آٜات َتهثط٠
ػعٌ اـ٥٬ل ؽط إٍ اهلل عع ٚجٌ غاج س ٠تععُٝاّ ٚإجٚ ّ٫٬خؿٛعاّ ،يصا
فرُٓٝا إذتخ اهلل عً ٢إ٥٬ه ١بكٛي٘ تعاٍشإٍِِّّجؤضػيضيٌُجٍايعجٖضجحضؼيضَُيىُاجز (،)1
ٗ ت ٖٝــٌ اٱْػــإ ـ٬فــ ١ا٭ضض بــازضٚا إٍ إػــترس  ١فٗٝــا

اـ٬فــ١

يتػبٝس ٚايتكسٜؼ ٕكاّ ايطبٛبٚ ،١ٝقايٛاشعُبغاعّضلاجٖضجػليٌْاجىضناعجإَِّٖجٍاعجػايََّخضناعز(.)2

أ ٟأْٓا ْعًِ آٜاتو ٚبسٜع خًكو ٗ ايػُاٚ ،٤مل ْعًِ غٛف ٜهٗ ٕٛ
ا٭ضض َ٫تٓا َٔ ٙإعحعات ٚايرباٌٖ اي

تسٍ عً ٢بسٜع اـًل ٚاٱهاز

ٚايتهٚ ،ٜٔٛإٔ ا٭ضض غتعُط بصنط اهلل ٚتهَ ٧ػـاجسٖا ٭ٖـٌ ايػـُا٤
نُا ته ٧ٝايٓح ّٛ٭ٌٖ ا٭ضض.
ٕٚا جعٌ اهلل عع ٚجٌ اٱْػإ خًٝف ٗ ١ا٭ضض فاْ٘ ٖٝـ ٧يـ٘ أغـبا
ايعع ٚايفدط ٚعبٛذ َٔ ١ايعٝـ.
ٚجا٤ت آٜات ايتػدري يبٝإ تعسز ايٓعِ اٱهلٚ ،١ٝإتكاٍ ٚإغتُطاض نٌ
ٚاذسَٗٓ ٠ا ،غٛا ٤ناْت آ ١ٜن ١ْٝٛأ ٚأضنٚ ،١ٝتفهٌ اهلل عع ٚجٌ ٚشنط
غا ١ٜايتػدري ٚأْ٘ َٔ أجٌ ايٓاؽ ْٝعاّ  ٖٞٚعًٚ ٢ج:ٙٛ

ا٭ْ :ٍٚعُــ ١إؾــطاقٚ ١نــٝا ٤ايؿــُؼ ،قــاٍ تعــاٍش واعا يخَّشاجىضنُييٌجرىشوييَظاج

وارىْقضَاشاز(.)3
ايثاْْ :ٞعُْٛ ١ض ايكُطٚ ،إط٬يتـ٘ ٖـ ّ٫٬ـِ إغـتُطاض ٙبايعٜـاز ٠إٍ إٔ
ٜكري بسضاّ ف ٝخص بايٓكل إٍ إٔ ٜتها ٗ ٍ٤يٝاي ٞاحملامٜ ِ ،طٌ ٗ ايؿٗط

اي٬ذل ،قاٍ تعاٍشوارىْقضَا شاجقضذوسّضع ُجٍاناعصِهضجعاخًَّجػاعداجمضعىْؼُشصُىُِجرىْقضذلٌَِز(.)4
()1غٛض ٠ايبكط. 30٠
()2غٛض ٠ايبكط.31٠
()3غٛض ٠إبطاٖ. 33ِٝ
()4غٛضٜ ٠ؼ.39
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يكس عبس ق ّٛايؿُؼٚ ،آخط ٕٚايكُـط نُـا ػًـ ٗ ٢إذتحـاد إبـطاِٖٝ

عً ٘ٝايػ ّ٬عً ٢قَٛـ٘ش يضيضَويعجساؤضيجرىشويَظاجباعصِ ضيتجقضيعهضجهايزضرجسابِّيٍجز( ،)1فحـا٤
ايتغٝري اؿاقٌ ٗ ايٚ ّٛٝايً ٗ ١ًٝايؿـُؼ ٚايكُـط يبٝـإ أُْٗـا َـٔ عـامل
اٱَهإ ،يٝهٚ ٕٛفل ايكٝاؽ اٱقرتاْ:ٞ
ايهرب :٣نٌ ٖهٔ قتاد.
ايكغط :٣نٌ َٔ ايؿُؼ ٚايكُط ٖهٔ.
ايٓتٝح :١نٌ َٔ ايؿُؼ ٚايكُط قتاد.

ٜٚكاٍ( :غٳدٳطٵتٴ٘ َعٓ ٢غٳدٻطٵتٴ٘ أَ ٟقَٗٳطٵتٴ٘ ٚشيًت٘) ( ، )2يٝهَ َٔ ٕٛفاِٖٝ

قٛيــ٘ تعــاٍ أعــٙ٬شواعا يخَّشاجىضنُييٌج ز أ ٟإٔ ٖــص ٙا٭فــ٬ى ظاجــط عــٔ ايؿــطى
ٚايه٬يَ ١ثًُا إٔ نـٌ فـطز َٓٗـا زعـ ٠ٛيًتفهـط ٗ بـسٜع قـٓع اهللٚ ،عًـ١
يٲقطاض بطبٛبٝت٘ ٚعبازت٘.
ايثايث :تفهٌ اهلل عع ٚجٌ باْتفا ايٓاؽ َٔ ايًٚ ٌٝايٓٗاضٚ ،تعاقبُٗا

عً ٢ا٭ضض ٚاٯفام ،قاٍ تعاٍشواعاخَّشاجىضنٌُجرىيَُّوضجوارىنوهاعساز (.)3

ايطابع :إْتفا ايٓاؽ َٔ ْعُ ١ايبرطٚ ،تصي ً٘ٝهلِ يطنٛبِٗ ْٚكٌ أَتعتِٗ

ٚػــاضتِٗ إٍ جاْــب ايثــطٚات ايبرطٜــ ،١قــاٍ تعــاٍشواهُييىاجرىَّييزلٌجعاييخَّشاج
رىْباغيشاجز(ٚ ، )4ف ٘ٝزع ٠ٛاا ١ٜٚيًٓاؽ بًع ّٚاٱْتفا ا٭َثٌ َٔ ٖـص ٙايـٓعِ
بايتٓع ٙعٔ أنٌ ايطباٚ ،عسّ تٛظٝف ٖص ٙايٓعِ ٗ إعكٚ ١ٝاؿطاّ َطًكاّ.
اـاَؼ :جعٌ اهلل نٌ َا ٗ ا٭ضض َٓكازاّ يًٓاؽ بفهٌ َٓ٘ تعاٍ.

()1غٛض ٠ا٭ْعاّ.78
()2يػإ ايعط .353/4
()3غٛض ٠ابطاٖ.33ِٝ
()4غٛض ٠ايٓرٌ.14
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 َٔٚاٱعحاظ ٗ آٜات ايتػدري إٔ ايتػدري َٔ اهلل عع ٚجٌ ،فٗ ٛايصٟ
شٍٸ ٚقٗــط ٖــص ٙا٭فــ٬ى ٚايهآ٥ــاتٚ ،جعًــٗا َٓكــاز ٠يًٓــاؽ ْٝع ـاّ ضأفــ١
ٚضٓ َ٘ٓ ١تعاٍ.
ٚي ٛإجتُع ايٓاؽ عً ٢جعٌ ٖص ٙايهآ٥ات َٓكاز ٠يعحعٚا عٔ تػدري
أ ٟفطز َٓٗا َع ايعًـٚ ّٛايٛغـا ٌ٥ايتكٓٝـٚ ١ا٭ذـٛاٍ ايـ

عٓـسِٖ ،فٗـصٙ

ا٭نٛإ ٚايهآ٥ات  ٫تػتحٝب إ ٫هلل عع ٚجٌ ،نُا ٗ قٛي٘ تعاٍشيضقضعهضجىضهاعج
واىلٓضسعِجرلئْخلُاعجؿضىػًعجؤضوجمضشهًعجقضعىضخضعجؤضحضُناعجؿضعئلؼلنياز(.)1
ايػازؽ :اٱط٬م ٗ تػدري ايهآ٥ات ايػُاٚ ١ٜٚا٭ضن ١ٝيًٓاؽ بكٛي٘

تعاٍش واعاخَّشاجىضنٌُجٍاعجيلٍجرىغوَاىارثلجواٍاعجيلٍجرْضسعِجصاَلُؼًعجٍلنيهُجز(ٚ ،)2ف ٘ٝأشٕ َٔ
اهلل عع ٚجٌ يًٓاؽ بايػعٚ ٞتٛظٝـف ايعًـِ يٲْتفـا َـٔ ا٭ضض َٚـا ٗ
باطٓٗا  َٔٚايهٛانب ٚا٭ف٬ى.
 َٔٚإعحاظ ايكطإٓ شنط اؾبـاٍ عًـ ٢مـَ ٛػـتكٌ ٗ ايـصنط غكـٛم

ا٭َاْ ،١قاٍ تعاٍش إَِّّعجػاشاػْناعجرْضٍاعّضتضجػايضًجرىغوَاىارثلجوارْضسعِجوارىْضِباعهِجيضإضباُِاجؤضُج
َاغَليْناهاعجواؤضِ ضقِْاجٍلنهاعجواعاَايضهاعجرِّْٔغاعُُز(.)3
فكس جا ٤ش نط اؾباٍ عً ٢مَ ٛػتكٌ ٗ با

تػدري ايهآ٥ات يًٓـاؽ،

قــاٍ تعــاٍش واحضنغلخُييىُاجٍلييِجرىْضِباييعهِجبُُُىحييعجيضييعسِهلنياز( ، )4نُــا تفهــٌ اهلل
بتػدريٖا يساٚز بكٛي٘ تعاٍش واعاخَّشّضعجٍاغاجداروُوداجرىْضِباعهضجَُغابِّغِاجوارىـَُّشاز(.)5

()1غٛض ٠فكًت.11
()2غٛض ٠اؾا .13١ٝ
()3غٛض ٠ا٭ذعا .72
()4غٛض ٠ايؿعطا.149٤
()5غٛض ٠ا٭ْبٝا.79٤
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 َٔ ٌٖٚقً ١بٌ اـ٬ف ٗ ١ا٭ ضض ٚا٭َاْ ١إصنٛض ٗ ٠اٯ ١ٜأع،ٙ٬
ٚايٓٗ ٞعٔ ايطبا.
اؾــٛا

ْعــِ ،فُــٔ ٚظــا٥ف اـ٬فــ ١طاعــ ١اهللَٚ ،ــٔ ا٭َاْــ ١تعاٖــس

ايعبازات ٚإجتٓا

إعاقٚ ٞايعًِ ٚايتعس.ٟ

ايػابع :جا٤ت آٜات ايتػدري بغاٜـات ٓٝـسَ ٠تعـسز ٠إٍ جاْـب بٝـإ
ْعُ ١ايتػدري ٚإٓافع َٔ نٌ فطز َٓٗا ،فُث ّ٬شنطت اٯٜات تػدري ايبراض
يًٓاؽٚ ،قٝس ا٭ااى ٚضنٛ

ايفًـو ٚجطٜـإ ايٓـاق٬ت ،يٝهـْ ٕٛعـاّ

ايعٖ ٗ ١ٕٛصا ايعَإ َٔ ضؾرات تػدري اهلل عـع ٚجـٌ يًبرـاض َٚػـايو
ا٭ضض يًٓاؽ ٚإْتكاهلِ  ٌٓٚػاضاتِٗ فٗٝاٚ ،قريٚض ٠ايبًسإ َتكاضب،١

ٚايكــٓاعات ٚايتحــاضات َعزٖــطٚ ،٠إٔ قٛيــ٘ تعــاٍشػايَّ يٌاجرِّٔغاييعُاجٍاييعجىضييٌج
َاؼيضييٌز(َ ، )1ــا غ ـدٸط اهلل عــع ٚجــٌ يٲْػــإ َــٔ أغــبا
اٱبتهاض َٛٚاز ايكٓاع َٔٚ ،١با

ايؿهط هلل إجتٓا

ايعًــِ َٚكــسَات
ايطبا ٗ إعاَ٬ت.

ٚشنط تػدري اهلل ا٭ْٗاض يًٓاؽ بكٛي٘ تعاٍشواعاخَّشاجىضنٌُز ٚشنطٖا ايكطإٓ

بكٝغ ١اؾُع ٚأْٗا َػدط ٠يًُػًٌُ يٛضٚز اٯٜـ ١بكـٝغ ١اـطـا شىضنُيٌجز
ٚتًكاٖا إػًُ ٕٛبايكبٚ ،ٍٛمل ٜكٌ ْاع َِٗٓ ١أْٸا مل ْطنب ايبراض.
ٚمل ُط ا٭ٜاّ ٚايًٝاي ٞذت ٢قاّ بع

ايكراب ١بطنٛ

ايبرط ٗ ايغعٚ

ٚاؾٗاز ٗ غب ٌٝاهلل ،فطنبٛا عـط ايكًـعّ أ ٟايبرـط ا٭ٓـط يفـتس َكـط،
ٚنصا غري َٔ ٙايبراض
ٚعٔ أْؼ بٔ َايو قاٍ(نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إشا شٖب
إٍ قباٜ ٤سخٌ عً ٢أّ ذطاّ بٓت ًَرإ فتطعُـ٘ ٚناْـت ؼـت عبـاز ٠بـٔ
ايكــاَت فــسخٌ عًٗٝــا ضغــ ٍٛاهلل قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ فٓــاّ  َٜٛـاّ ــِ
اغتٝكغ ٜ ٖٛٚهرو قايت َا ٜهرهو قاٍ ْاؽ َٔ أَـ

()1غٛض ٠ايعًل .5

عطنـٛا عًـٞٻ
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غعا ٗ ٠غب ٌٝاهلل ٜطنب ٕٛبخ ٖصا ايبرط ًَٛناّ عً ٢ا٭غٸط ، ٠قايت فكًت
از اهلل إٔ هعً

َِٓٗ فسعا هلا)(،)1

 َٔ ٖٛٚعَُٛات ايبؿـاض ٗ ٠قٛيـ٘ تعـاٍ ٗ قكـٜٛ ١غـفشردُِيُيىرجٍلظيشاج

إُِجِاعءاجرىيَّهُجآٍلنلنياز (.)2
 ٗٚشنط ايبراض ٚا٭ْٗاض فتُعات َٚتفطقات ٗ آٜات ايتػدري َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإْ٘ باعث يًُػًٌُ يًتفك٘ ٗ أَٛض ايسْٝا.
ايثاَْ : ١ٝعطف ١أذٛاٍ أٌٖ ا٭ضض.
ايثايث :١بٝإ تعسز ايٓعِ اٱهل ١ٝعً ٢ايٓاؽ.
ٚف ٘ٝأَٛض:
ا٭ :ٍٚايسع ٠ٛيسضاغ ١ايتبا ٗ ٜٔغٓدٚٚ ١ٝظا٥ف َٓٚافع نٌ َٔ ايبراض
ٚا٭ْٗاض.
ايثاَْ :ٞعطف ١اٱخت٬ف ٗ ْؿ ٤ٛنٌ َٔ ايبراض ٚايٓٗاضَٚ ،س ٠إغتُطاض
نٌ َُٓٗا ،فكس ػف َٝا ٙنثري َٔ ايٓٗـاض ٚيهـٔ ايبرـاض أطـ ٗ ٍٛأجًـٗا
ٚبكاٗ٥ا.
ايثايث :اٱعحاظ ٗ اـًل ٚاٱهاز ٗ نٌ َٔ:
ا٭:ٍٚايبراض.
ايثاْ:ٞا٭ْٗاض.
ايثايث :ايتبا ٜٔبٌ ايبراض ٚا٭ْٗاض ٗ ايػعَٚ ١اٖ ١ٝإاٚ ٤إٓافع.
ايطابعٚ :ج ٙٛاٱيتكا ٤بٌ ايبراض ٚا٭ْٗاض.
اـاَؼ :ايتساخٌ ٚاٱتكاٍ بٌ ايبراض ٚا٭ْٗاضٚ ،إْكبا

َا ٤ا٭ْٗاض

ٗ ايبراض.
يكس جا ٤ايكطإٓ ب َٗات إٛجٛزات ٚاٯٜـات ايهْٝٛـ ١ايـ

جعًـٗا اهلل

َػدط ٠يٲْػإٚ ،قس ٚضزت َاز(٠غدٸط) ٗ ايكـطإٓ إ ٓـتٌ ٚعؿـطَ ٜٔـط٠
()1ايترطٜط ٚايتٜٓٛط .70/2
()2غٛضٜٛ ٠غف.99
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َٓٗا بكٝغ ١إب

يًُعً ٗ ّٛمثإ عؿط ٠آٚ ،١ٜايتػدري فٗٝا نًٗا َٓػٛ

عع ٚجٌ،
نُا ٚضزت بكٝغ ١إـب

هلل

يًُحٗـ ٍٛأضبـع َـطات قـاٍ تعـاٍشوارىغويغاعبِج

رىَُْغاخَّشِجباُِاجرىغوَاعءلجوارْضسعِجَِاعثخجىلقضىًٍجَاؼقليُىُاز (ٚ ، )1ايبٓا ٤يًُحٖٗ ٗ ٍٛـصٙ
اٯٜات إعحاظ قطآْٚ َٔ ٞج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْتفا ٤ايؿطٜو هلل عع ٚجٌ ٗ ايػُاٚات ٚا٭ضض.
ايثاْ :ٞإْعـساّ أ ٟغــًطإ ٚأَــط ٗ ايهآ٥ـات إ ٫غــًطإ ٚأَــط اهلل عــع

ٚجٌ قاٍ تعاٍشقُوْجإُِوجرْضٍشاجمُيَّهُجىليَّهلز (.)2

ايثايث :ذاجــ ١اـ٥٬ــل هلل غــبراْ٘ ٗ ذطنتٗــا ٚغــريٖا ٚت ـ ري بعهــٗا
ببع

.
ايطابع :اهلل ٚذس ٖٛ ٙايكازض عً ٢ذفغ ايٓعاّ ايه.ْٞٛ
اـاَؼ :ف ٘ٝزع ٠ٛيٲغتس ٍ٫عً ٢إْكٝاز ْٝع اـ٥٬ل هلل عـع ٚجـٌ

بايربٖإ ايًُ ٖٛٚ ،ٞاٱغتس ٍ٫بايعً ١عً ٢إعًٚ ،ٍٛايربٖإ اٱْٖٚ ٞـٛ
اٱغتس َٔ ٍ٫إعً ٍٛعً ٢ايعً.١
 ٗٚايتػدري ٚشات ايهآ٥ات ٚطاعت ٗا إطًك ١هلل عع ٚجٌ أَٛض:

ا٭ :ٍٚإْ٘ َٔ ايؿٛاٖس عً ٢ضبٛب ١ٝاهلل يهٌ ؾ َٔٚ ،٧خكا٥ل شِاُشاج
ؤٍُويتخجؤُِشِصاييججىلينوييعطِز( ، )3إٔ نــٌ َهًــف َــِٓٗ شنــطاّ أ ٚأْثــٜ ٢تًــ ٛعًــ ٢مــٛ
ايٛجٛ

عسَ ٠طات ٗ اي ّٛٝش رىْغاَذُجىليَّهلجسابِّجرىْؼاعىضَلنياز(.)4

ايثاْٚ :ٞجٛ

عباز ٠اهلل.

ايثايث :يع ّٚاٱَتٓا عٔ إعاقٚ ٞايػ٦ٝاتَٗٓٚ ،ا أنٌ ايطبا.
()1غٛض ٠ايبكط.164٠
()2غٛض ٠آٍ عُطإ.154
()3غٛض ٠آٍ عُطإ.110
()4غٛض ٠ايفاؼ.2١
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ٚنُا جعٌ اهلل عع ٚجٌ ايهآ٥ات َٓكاز ٠ي٘ فإ إ٥٬هٚ ١اٱْؼ ٚاؾٔ

َٓكاز ٕٚ٭َط ،ٙقاٍ تعاٍش واهُىاجرىْقضعهلشُجيضىقضجػلباعدل لجواَُشعلوُجػايضُنٌُجعا ضظضيتجز( ،)1أ ٟإٔ
ْٝع إػد طاتٚ ،ايص ٜٔغدطت هلِ ٜ ٫ػتطٝع ٕٛاـطٚد عـٔ أَـط اهلل
عع ٚجٌٚ ،نٌ َٔ إػدط ،بايفتسٚ ،إػٳدط ي٘ قتاد إٍ َؿ٦ٝت٘ ٚإضازت٘
غبراْ٘.
يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ اؿٝا ٠ايسْٝا زاض ايتػدريٚ ،نٌ ؾ ٧فٗٝا َػدط
يٲْػإ َا ٖ ٛإْػإ ،أَا َـع إختٝـاض ٙاٱّـإ فـنٕ ايـٓعِ تتهـاعف عًٝـ٘
أنعاف ّا َهاعف َٔ ٖٞٚ ،١ؾـهط اهلل عـع ٚجـٌ ايعاجـٌ يـ٘ عًـ ٢قـ٬ذ٘
ٚؾهط ٙهلل عً ٢ايٓعِ اي

غدٸطٖا ي٘ ٚٯباٚ ٘٥أبٓاٚ ،٘٥ف ٘ٝؾاٖس َٚكسام

يكٛي٘ تعاٍش إُِوجرىيَّهاجبِعىنوعطِجىضشاءُوفجساعلٌُز(.)2

ٚته ٕٛضأف ١اهلل عً ٢ا٭بٓـا ٤أنثـط َـٔ ضأفـ ١أبـ ِٗٝبٗـِٚ ،يـ ٫ٛإزضاى
ا ٱْػإ يًٓعِ اي

غدٸطٖا اهلل عع ٚجٌ ٭بٓا َٔ ٘٥بعس ،ٙيٝه َٔ ٕٛؾهط

اٱْػإ هلل عع ٚجٌ عًْ ٢عُ ١ايتدفٝف ٖـصٚ ،ٙأغـبا

ايرتغٝـب بايٛيـس

بهُإ ضظق٘ بفهٌ َٔ اهلل عع ٚجٌ ٖ ٛت زٜب ا٭بٓا ٤باٱبتعاز عٔ ايطبا،
َٚا ْٗ ٢اهلل عع ٚجٌ عٓ٘ َطًكاّ.
ٚي ٫ٛايٓعِ إػدٸط َٔ ٠اهلل عع ٚجٌ يٲْػإ يععف ؾطط َـٔ ايٓـاؽ
عٔ إلا

ايٛيس ٚإجتٓبٛا اٱنثاض َٔ ايٓػٌ ٚأعطض بعهِٗ عٔ ايـعٚاد

َٚا فَ َٔ ٘ٝؿام ايهػـب ايـ

تػـترسث يٝهـَ ٕٛـٔ ذهُـ ١اهلل تػـدري

إدًٛقات يًٓاؽٚ ،جعٌ إْتكاهلِ َٓٗا غري قسٚزٚ ،نٌ جٜ ٌٝػتفٝس َٓٗا

أنعاف إْتفا أجٝاٍ غابك َٔ ٖٛٚ ١عَُٛات قٛي٘ تعاٍشيضيليَّهلجرىْغُضوتُجرىْباعىلغضتُز
( . )3

()1غٛض ٠ا٭ْعاّ.61
()2غٛض ٠اؿخ.65
()3غٛض ٠ا٭ْعاّ.149
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فحا ٤ايٓٗٚ ٞايترصٜط بكٛي٘ تعاٍش ٖضجحضإْمُيُىرجرىشِّباعجؤضػْؼاعيعجٍُؼضعػا ضتز( ،)1يٝهٕٛ

ٖصا ايٓٗ ٞقاْْٛاّ ابتاّ ٗ ا٭ضضٚ ،ؾهطا هلل عع ٚجٌ ٗ نٌ ظَإ عًَ ٢ا
غدٸط يًٓاؽ َٔ ايٓعِ ايعاٖطٚ ٠ايباطٓ.١
إٕ اٱَتٓا عٔ ايطبا ؾهط هلل عع ٚجٌٚ ،وتُـٌ إَتٓـا إػـًٌُ عـٔ
ايطبا ٗ إكاّ أَٛضاّ:
ا٭ :ٍٚإْ٘ ؾهط هلل عًَ ٢ا أْعِ عً.ِٗٝ
ايثاْ :ٞإْ٘ ؾهط هلل عًَ ٢ا أْعِ عً ٢ايٓاؽ فتُعٌَٚ ،تفطقٌ.
ايثايث :ؾهط هلل عع ٚجٌ عً ٢ايٓعِ اـاق ١اي

ػُع بـٌ إػـًٌُ

ٚايٓاؽ.
ٚايكرٝس ٖ ٛايثاَْ َٔ ٖٛٚ ٞعاَْٚ ٞكازٜل ايػع ٗ ١فهٌ اهلل عـع
ٚجٌ عً ٢إػًٌُ ٚايٓاؽ فُثٜ ّ٬تً ٛإػًُ ٕٛآٜات ايؿهط هلل عع ٚجـٌ
بككس ايكطآْ ١ٝفٝرتػبٗا اهلل عع ٚجٌ هلِ ؾهطاّ عًْ ٢عُ٘ َٚا غـدٸط هلـِ
ٚيًٓاؽ ْٝعـ ّا َٓٗـا ٗ ،ظَـإ ايـتٚ ٠ٚ٬ا٭ظَـإ اي٬ذكـ ،١يتتحـسز ْعُـ١

ايتػدري نُاّ ٚنٝفاّ ٚأفطازاّ  َٔ ٖٛٚعَُٛات قٛي٘ تعاٍشواإُِجحضؼُذُّورجّلؼَايتضج
رىيَّهلجٖضجحُغظُىهاعز(.)2

خروج انسجنبء إىل اجلًؼخ
َٚــٔ آزا

ايكهــا ٗ ٤اٱغــ ّ٬عٓاٜــ ١ايكانــ ٞبؿــ ٕٚ٪إػــحٌْٛ

ٚايتٛغــع ١عًــٚ ِٗٝفــل ايكٛاعــس ايؿــطعٚ ١ٝاٱجتُاعٝــ ،١٭ْٗــِ ٗ بــ٤٬
ٚعصا ٚ ،قس ٜه ٕٛبعهِٗ ٜػـترل عكٛبـ ١أخـف ،أ ٚإٔ أزيـَ ١ػـترس ١
تسٍ عً ٢بطا٤ت٘ ،أ ٚإٔ َس ٠ذهُ٘ إْتٗت.
إٕ إختكام زضاغ ١ايكها ٤باؾاَعات إسْٚ ١ٝا٭ذهاّ ايٛنع ١ٝاي
ٜه ٕٛؾطط َٓٗا َػتكطأ َـٔ ايكهـا ٤ايفطْػـٚ ٞغـري ٙهـب أ ٫وـ ٍٛزٕٚ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ.130
()2غٛض ٠إبطاٖ.34ِٝ
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زضاغ ١ايكهاٚ ٠احملاٌَ ٭ذهاّ ايكطإٓ ٚايػٓ ١ايٓبٜٛـ ١ايؿـطٜف ٗ ١ايكهـا٤
ٚقٛاعس اؿهِ.
ٚت خص ٚتػتكطأ ايسٚ ٍٚإًٌ ا٭خط ٣قٛاْٗٓٝا َٔ اٱغ ّ٬خكٛقاّ ٗ
ظَإ ايعٚ ،١ٕٛػً ٞإكازٜل اي

تسٍ عًـ ٢ايتهاَـٌ ٗ أذهـاّ ايكهـا٤

اٱغَ َٞ٬ا ٜٓفع أفطاز ايفتُع عاَٚ ،١أططاف ايسعٚ ٣ٛاـك ١َٛخاق،١
ٜٚػا ِٖ ٗ عُاض ٠ا٭ضض بعباز ٠اهلل ٗٚ ،اـ٬ف ١اٱغ ١َٝ٬زضٚؽ ٚغٓٔ
ٗ ايكها.٤
إٕ ضجاٍ ايكهاٚ ٤احملاَا ٠إَ ٌَٓ٪طايب ٕٛبت يٝف َ٪يفات ٗ ايكها٤
ٚفل ايؿطٜع ١اٱغٚ ،١َٝ٬عًَٓ ٢عُ ١إُ٪ط اٱغٚ َٞ٬مٖٛا تطْٖ ١صٙ
ايفًــسات إٍ إَٗــات ايًغــات ٗ ايعــاملٚ ،إْؿــا ٤نًٝــات خاقــ ١بايكهــا٤
اٱغ َٞ٬يٝه ٕٛخطهٖٛا ْٛا ٠يًكهاٚ ٤اٱزعاٚ ٤احملاَا ٗ ٠قانِ إغ١َٝ٬
قكٓ ٫ٚ ١نري ب ٕ تهٖ ٕٛص ٙاحملانِ ٗ عطض احملانِ ايٛنع ١ٝا٭خـط٣
عٝث ٜرتى يططٗ اـك ١َٛإختٝاض احملهُ ١اي

ٜطٜس ٕٚنُا وكٌ ٗ بع

ايبًسإ.
ٚجا ٤ايتؿسٜس ٗ اؿهِ ٚايكها ٗ ٤ايكـطإٓ َـا مل ٜـ ت ٗ غـري ،ٙقـاٍ

تعاٍشواٍاِجىضٌجَاغنٌُجبَِاعجؤضّضاهضجرىيَّهُجيضإُوىض للاجهٌُجرىْنضعيلشُوُاز(ٚ ،)1ايٓسٚات ٚايرباَخ
ٚايرباَخ ايفها ١ٝ٥اـاق ١بايكها ٤اٱغَ َٞ٬ع زضاغَ ١كاضْ ١بٓٝـ٘ ٚبـٌ
ايكٛاٌْ ايغطٜبـٚ ١ايٛنـعٚ ،١ٝبٝـإ اٱعحـاظ ٚإـا٥ع ايـصٜ ٟـطجس ايكهـا٤
اٱغ.َٞ٬
َٚا ٜتكف ب٘ ايكها ٤اٱغ َٞ٬إق٬ح ايفتُعاتٚ ،إغت٦كاٍ اؾطّ،١

نُا ٜتحً ٗ ٢أذهاّ ايككام ،قـاٍ تعـاٍش مُخليَاجػايضيُنٌُجرىْقلظايعصُجز(َٚ ،)2ـا
ف ُٔٗٝإَتٓا اٱْػإ عٔ اٱقساّ عً ٢اؾٓا ١ٜخؿ ١ٝإٔ ٜكتل َٓ٘ٚ ،نُا ٗ

()1غٛض ٠إا٥س.44 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.178 ٠
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ذهِ قطع ٜـس ايػـاضم بكٛيـ٘ تعـاٍش وارىغويعسِقُجوارىغويعسِقضتُجيضيعقْـضؼُىرجؤضَيذلَاهَُاعجصايضارءًجبَِايعج
مضغاباعز(.)1
ْٚعيــت ٖــص ٙا٭ذهــاّ ٚاٱغــ ٗ ّ٬بساٜاتــ٘ٚ ،وتــاد أٚي٦ــو ايــصٜٔ
ّتًه ٕٛاؾطأٚ ٠اٱقساّ ٕٛاجٗ ١ا٭عـساٚ ٤إعتـس ٜٔيكـطٜـ ايـ

ظذفـت

غًٗٝا ٚخٗ٥٬ٝا عً ٢إس ١ٜٓإٓٛضَ ٗ ٠عطن ١بسض ٚأذس ٚاـٓسم ،فًِ ىـ
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ أٚي٦و اؾٓاٚ ، ٠إذتُاٍ إؾاعتِٗ
ايفٛنٚ ٢ايػًب ٗ إسٚ ،١ٜٓايػع ٞيًرًٛٝي ١ز ٕٚظٗـٛض زٚيـ ١اٱغـّ٬
ٚتطبٝل أذهاَ٘.
فهإ ايٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٜبًـ َـا ٜٓـعٍ عًٝـ٘ َـٔ

اٯٜات َٗٓٚا آٜات ا٭ذهاّ ٚايكهاٚ ٤ايككام ،قاٍ تعاٍشَاعؤضَُّهاعجرىشوعُىهُجبايِّغْجٍاعج
ؤُّضِهضجإِىضُلاجٍلِجسابِّلاجواإُِجىضٌجحض ْؼاوْجيضَاعجبايَّغْجاجسِعاعىضخضهُز(.)2
ٚنإ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػـ ّ٬ىـطد ايػـحٓا ٤إٍ قـ ٠٬اؾُعـٚ ،١فٝـ٘
َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚأزا ٤ايػـحٌ قــ ٠٬اؾُعــَ ١ــع ْاعـ ١إػــًٌُ ٫ٚبــس أْــ٘ ٗ
َٛنع خام َٗ ٧ٝيًػحٓا.٤
ايثاْ :١ٝإْــ٘ َسضغــ ١إقــ٬ح يًػــحٚ ،ٕٛتُٓٝــ ١ا٭خــ٬م اؿُٝــس ٠عٓــس
ايػحٓا.٤
ايثايث :١ططز يً ٝؽ َٔ ْفٛؽ ايػحٓا.٤
ايطابع :إذتُاٍ إغكاط ايغط ِٜايس ٜٔعٔ إسٚ ٜٔإ مل ٜهٔ َعػطاّ ،إش ٫
هٛظ ذبؼ إعػط.
اـاَؼ :بٝإ إطتب ١ايػاَ ١ٝاي

عًٗٝا ْعاّ ايػح ٗ ٕٛاٱغ ،ّ٬فًـِ

تػتطع ْعٝات ذكٛم اٱْػإ ٚايٓعِ إسْ ١ٝبًٛغ تًو إطتب.١
()1غٛض ٠إا٥س.38 ٠
()2غٛض ٠إا٥س.67 ٠
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ايػازؽ :ت نٝـس َٛنـٛع ١ٝقـ ٠٬اؾُعـٚ ،١بٝـإ أُٖٝتٗـا عٝـث تكـّٛ
ايسٚي ١باذهاض ايػحٓا ٤٭زاٗ٥ا.
ايػابع :إٛععٚ ١اٱعتباض يً ٓاؽ ْٝعاّٚ ،إعطا ٤زضؽ يًُ ٌَٓ٪بًعّٚ
إجتٓا

أغبا

َٚكسَات زخ ٍٛايػحٔ.

ايثأَ :بٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايػحٓا ٤غري َعًٚ ،ٌَٛأِْٗ يٝػٛا غحٓا٤
ضأٚ ٟمٚ ،ٙٛإظٗاض زي ٌٝعػٔ َعاًَ ١ايػـحٓا ،٤٭ٕ ايػـحٌ ٜهـ ٕٛعٓـس
إخطاج٘ يًكَٓ ٗ ٠٬سٚذٚ ١غـعٚ ١باغـتطاعت٘ ايهـٚ ّ٬إخبـاض ايٓـاؽ عـٔ
ذاي٘.
ايتاغع :يع ّٚتعاٖس ق ٠٬اؾُعٚ ،١عـسّ إ٬ظَـ ١بـٌ زخـ ٍٛايػـحٔ
ٚاٱْكطا عٓٗا ،أ ٚإمكاض أزاٗ٥ا زاخٌ ايػحٔ.
ايعاؾط :بعث ايػحٓا ٤عً ٢تعاٖس ق ٠٬اؾُاعـٚ ١اؾُعـ ٗ ١ايػـحٔ،

 َٔ ٖٛٚعَُٛات قٛي٘ تعاٍش عاعيلظُىرجػايضًجرىظوييضىارثلجوارىظويٗاةلج رىْىُعيـضًجز(،)1

ٚيٝؼ نٌ ايػحٓا ٤وهط ٕٚق ٠٬اؾُع ٗ ،١إػحس اؾاَع ،فإ ايػحٓا٤
ايباقٌ ٜكُْٗٛٝا ٗ ايػحٔ َع اٱَهإًٜ ِ ،تك ٕٛبايص ٜٔأزٸٖٚا ٗ إػحس
اؾاَع يٓٝكًٛا هلِ تفاقٚٚ ٌٝقا٥ع ايكَٚ ٠٬هاٌَ اـطب.١
اؿاز ٟعؿط :ت نٝس َصام اؿطٚ ،١ٜطعِ ايػ َٔ ١َ٬اؾٓاَٚ ١ٜا ًٜرـل
بٗا َٔ ايعكا .
ايثاْ ٞعؿط :تصنري ايٓاؽ بايعكا
ٗ ايعصا

ا٭خطٚ ٟٚغحٔ ايهافطٚ ٜٔايعإٌ

ايساٚ ،ِ٥ذثِٗ عً ٢ايًح ٤ٛإٍ ايتٛبٚ ١اٱْاب ،١عًُاّ بـإ عـسز

ايػحٓا ٗ ٤قسض اٱغ ّ٬قً ٗ ٖٛٚ ،ٌٝأغًب٘ ٗ ايغطَاَٚ ،٤تعًل باٱلـاظ
ٚايٛفا ٤بايعٗس ٚاي سٚ ٜٔيٝؼ غحٓا ٤إٍ غٓٛات ٚآجاٍ قسز.٠
ايثايث عؿط َٔ:بطنات ق ٠٬اؾُع ١خطٚد ايػحٓا َٔ ٤ايػحٔ غاعتٗا
بكٝغ ١عبازٚ ١ٜضجا ٤ايفطد.

()1غٛض ٠ايبكط. 238٠

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش228ز
أَا بايٓػب ١ايػحٔ ايٓػا ٗ ٤اٱغ ،ّ٬فا٭َط كتًف عٔ ذاٍ ايطجاٍ،
فا٭ِٖ ٗ إكاّ إٔ إطأ ٫ ٠تكتٌ ٗ إعطن ٫ٚ ١هٗع عًٗٝاٚ( ،عٔ ابٔ عُط
َغاظ ٟايٓيبٸ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َكتٛي ،١ف ْهط

قاٍٚ :جٴست اَطأ ٗ ٠بع

ضغٍٛٴ اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قتٌٳ ايٓػاٚ ٤ايكبٝإ)(.)1

ٚإشا غحٓت إطأ ٠ف ْ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ هعًٗا ٗ ذهـريَ ٠ـٔ
قكب ٗ با

إػحسٜٚ ،هَٛ ٕٛن ٛايػحٔ ٗ ايغايب ٭َـط إذـرتاظ،ٟ
()2

ٚعٓسَا إْٗعّ عس ٟبٔ ذان

إٍ ب٬ز ايؿاّ ٕا ضأ ٣جٝـ إػًٌُٚ ،تطى

أخت٘ غفاْ ١بٓت ذان ،فحاٚ٤ا بٗا ٗ(غٳبٳاٜٳا َٹٔٵ طَٝٸـٚ ٕ٧ٳقَـسٵ بٳًَـ ٳ ضٳغٴـٍٛٳ ايًٓـ٘ٹ
قٳًٓ ٢ايًٓ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳغٳًِٓٳ ٖٳطٳبٹ ٞإيَ ٢ايؿٸأّ  ،قَاٍٳ فَحٴعٹًَتٵ بٹٓٵتٴ ذٳاتٹِٕ فٹ ٞذٳعٹـريٳ ٺ٠
ٔ فٹٗٝٳا  ،فَُٳطٸ بٹٗٳا ضٳغٴٍٛٴ ايًٓ٘ٹ قٳًٓ ٢ايًٓ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ
ػ ٳ
ػبٳاٜٳا ٜٴرٵ ٳب ٵ
بٹبٳا ٹ ا ِي ٳُػٵحٹسٹ نَاٳْتٵ اي ٸ
ٚٳغٳًِٓٳ فَكَاَٳتٵ إيَٝٵ٘ٹ ٚٳنَاْٳـتٵ اَٵـطٳأَ ّ٠جٳعٵيَـ ّ١فَكَايَـتٵ ٜٳـا ضٳغٴـٍٛٳ ايًٓـ٘ٹ ٖٳًَـوَ ايِٛٳايٹـسٴ
ٚٳغَا ٳ ايِٛٳافٹسٴ فَاَٵٓٴٔٵ عٳًَٞٸ َٳٔٸ ايًٓ٘ٴ عٳًَٝٵو  .قَاٍٳ ٚٳَٳٔٵ ٚٳافٹسٴى ؟ قَايَتٵ عٳسٹٟٸ بٵٔٴ
ذٳاتٹِٕ  .قَاٍٳ ايِفَاضٸ َٹٔٵ ايًٓ٘ٹ ٚٳضٳغٴٛيٹ٘ٹ ؟ قَايَتٵ ٴِٸ َٳهٳ ٢ضٳغٴـٍٛٴ ايًٓـ٘ٹ قٳـًٓ ٢ايًٓـ٘ٴ
عٳًَ ٵ٘ٝٹ ٚٳغٳًِٓٳ ٚٳتٳ ٳطنَٓٹ ، ٞذٳتٸ ٢إشٳا نَإٳ َٹٔٵ ا ِيغٳسٹ َٳطٸ بٹ ، ٞفَكًُِت يَ٘ٴ َٹثٵٌٳ شٳيٹوَ ٚٳقَاٍٳ
يٹَ ٞٹثٵٌٳ َٳا قَاٍٳ بٹايِ ََٵؼٔ  .قَايَتٵ ذٳتٸ ٢إشٳا نَإٳ بٳعٵسٳ ايِغٳسٹ َٳطٸ بٹٚ ٞٳقَسٵ ٜٳ٦ٹػٵت َٹٓٵ٘ٴ
فَ َؾٳاضٳ إيَٞٸ ضٳجٴٌٷ َٹـٔٵ خٳًِفٹـ٘ٹ إَٔٵ قَـٛٵَٹ ٞفَهًَُٓٹٝـ٘ٹ قَايَـتٵ فَكُُٵـت إيَٝٵـ٘ٹ فَكًُِـت ٜ :ٳـا
ضٳغٴٍٛٳ ايًٓ٘ٹ ٖٳًَوَ ا ِيٛٳايٹسٴ ٚٳغَا ٳ ا ِيٛٳا ٹفسٴ فَاَٵ ٴٓٔٵ عٳًَٞٸ َٳٔٸ ايًٓ٘ٴ عٳًَٝٵو ; فَكَاٍٳ قٳًٓ٢
()1تفػري إبٔ نثري .524/1
()2أغًِ عس ٟغٓ ١غبع ٚأنطَ٘ ايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚأيكـ ٢إيٝـ٘
ٚغازٚ ٠جًؼ ايٓيب عً ٢ا٭ضض ٚقاٍ :إشا أتانِ نط ٟق ّٛف نطَٚ ٙٛأزضى عسٟ
إٔ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يـٝؼ ًَهـاّٚ ،ذػـٔ إغـ َ٘٬خـطد َـع
اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ ٗ ّ٬قفٌ ،ذبػ٘ ظٜاز بٔ أب ٘ٝعٓسَا نإ ٚايٝاّ عً ٢ايهٛف١
ٕعاَ ٗ ٖٛ ١ٜٚػحس ايهٛف ١٭ْ٘ طًب إذهاض أذس أفـطاز قبًٝـ ١طـ ٞفـ ب ،٢فٓهـط
ايٓاؽ عً ٢ظٜاز ذبػ٘ ٚقايٛا :تفعٌ ٖصا بكاذب ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚنبري ط ٞف طًك٘ٚ ،أَط عس ٟإبٔ عُ٘ عبس اهلل بٔ خًٝف ١إٔ ًٜرل  ...ط،ٞ
فًِ ٜعٍ ٖٓاى ذتَ ٢اتَٚ ،ات عس ٟغٓ ١غبع ٚغتٌ يًٗحط ٠بكطقٝػٝا عٔ َا٥ـ١
ٚعؿط ٜٔغٓ.١
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ايًٓ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳغٳًِٓٳ قَسٵ فَعٳًِتٴ فًََا تٳعٵحٳًٹـ ٞبٹدٴـطٴٚدٔ ذٳتٸـ ٢تٳحٹـسٹَ ٟٹـٔٵ قَٛٵَٹـو َٳـٔٵ
ٜٳهُٕٛٴ يَو ٹكَ ّ١ذٳتٸٜ ٢ٴبٳًٓغٴو إيَ ٢بٹًَازٹى  ،ٴِٸ آشٹْٹٓٝٹ . ٞفَػٳ َيِت عٳٔٵ ايطٸجٴٌٔ ايٓصٹٟ
أَؾٳاضٳ إيَٞٸ إَٔٵ أُنًَُٓٳ٘ٴ فَكٹٌٝٳ عٳًٹٞٸ بٵٔٴ أَبٹ ٞطَايٹبٺ ضٔنٵٛٳإٴ ايًٓ٘ٹ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳأَقَُٵت ذٳتٸ٢
قَسٹّٳ ضٳنِبٷ َٹٔٵ بٳًٹٞٸ أَٚٵ قُهٳاعٳ ، َ١قَايَتٵ ٚٳإْٔٸُٳا أُضٜٔسٴ إَٔٵ آتٹٞٳ أَخٹ ٞبٹايؿٸأّ  .قَايَتٵ
فَحٹ٦ٵت ضٳغٴٍٛٳ ايًٓ٘ٹ قٳًٓ ٢ايًٓ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳغٳًِٓٳ فَكًُِت ٜ :ٳا ضٳغٴٍٛٳ ايًٓ٘ٹ قَسٵ قَسٹّٳ ضٳٖٵطْ
َٹٔٵ قَٛٵَٹ ، ٞيٹ ٞفٹِٔٗٝٵ ٹكَٚ ْ١ٳبٳًَاغٷ  .قَايَتٵ فَهَػٳاْٹ ٞضٳغٴٍٛٴ ايًٓـ٘ٹ قٳـًٓ ٢ايًٓـ٘ٴ عٳًَٝٵـ٘ٹ
ٚٳغٳًِٓٳ ٚٳذٳُٳًَٓٹٚ ، ٞٳأَعٵطَاْٹْ ٞٳفَكَ ّ١فَدٳطٳجٵت َٳعٳٗٴِٵ ذٳتٸ ٢قَسٹَٵت ايؿٸاّٳ)(.)1
ٜٚبٌ اؿسٜث أَط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚإٔ غحٔ ايٓػا ٗ ٤با

إػحس َـٔ ذعـري ٠تكـٓع َـٔ أغكـإ

ايؿـــحط ٚاؿحـــاض ،٠يـــرت ٣ايٓػـــا ٤عبـــاز ٠إػـــًٌُ ْٚػـــهِٗ ٚقـــ٬تِٗ،
ٚقريٚضتٗٔ ٗ أَإ ٚذطظ.
ايثاْ :ٞقط

ٚإَهإ ايؿه َٔ ٣ٛايٓػا.٤

ايثايث :إٔ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ نإ ٜتفكس ايػحٔ نٌ
 ّٜٛإش ّط عً ٘ٝفٝهَ ٕٛكسٚض إطأ ٠بٌ ذاهلا َٚػ يتٗا.
ايطابع :ايتعح ٌٝغطٚد إطأٖ َٔ ٠صا ايػـحٔ اٱذـرتاظٕ ٟـا فٝـ٘ ْفعٗـا
ٚغَ٬تٗا.
اـاَؼ :خـطٚد إـطأَ ٠ـٔ ايػـحٔ بـنَت ٤٬قًبٗـا باٱّـإ ٕـا تـطَ ٣ـٔ
ا ٕعحعات ٚايرباٌٖ ايػـاطع ١عًـ ٢قـسم ْبـ ٠ٛقُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ فعٓسَا ٚقًت غفاْ ١إٍ ايؿاّ ٚزخًت عًـ ٢عـسَ ،ٟـا ظايـت َعـ٘
ذت ٢أقٓعت٘ بًع ّٚايًرام بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغِ ٚتطى َا عً٘ٝ
َٔ ز ٜٔايٓكطاْ(١ٝقَاٍٳ عٳسٹٟٸ  :فَٛٳ اَيًٓ٘ٹ إْٸ ٞيَكَاعٹسٷ ٹف ٞأَٖٵًٹـ ، ٞإشٵ ْٳعَـطٵت إيَـ٢
ظَعٹٓٝٳ١ٺ تٳكٴ ٛٴ إيَٞٸ تٴ٪ٵَٹٓٳا ،قَاٍٳ فَكًُِت ابٵٓٳ ُ١ذٳاتٹِٕ قَاٍٳ فَنٔشٳا ٖٹٞٳ ٖٹٞٳ فًََُٸا ٚٳقَفَـتٵ
عٳًَٞٸ اْٵػٳرٳًَتٵ تٳكُ :ٍٛايِكَاطٹعٴ ايعٓايٹِٴ اذٵتٳُٳًِتٳ بٹ َٖٵًٹو ٚٳٚٳيَسٹىٚ ،ٳتٳطٳنِـت بٳكٹٝٸـَ١
ٚٳايٹسٹى عٳٛٵضٳتٳو ،قَاٍٳ قًُِت :أَٟٵ أُخٳٝٸ ُ١يَا تٳكُٛيٹ ٞإيٓا خٳٝٵطٶا ،فَٛٳ اَي ًٓ٘ٹ َٳا يٹَ ٞٹٔٵ عٴصٵضٕ
()1ايػري ٠ايٓب.196-195/4 ١ٜٛ
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يَكَسٵ قٳٓٳ ٵعتٴ َٳا شٳنَطٵت .قَاٍٳ ٴِٸ ْٳعٳ َيتٵ فَ َقَا ٳَتٵ عٹٓٵسٹ ،ٟفَكًُِت يَٗٳاٚ :ٳنَاْٳتٵ اَٵطٳأَّ٠
ذٳاظَٔٳَ ّ١ٳاشٳا تٳطٳٜٵٔٳ فٹ ٞأََٵطٔ ٖٳصٳا ايطٸجٴٌٔ؟ قَايَتٵ أَضٳٚ ٣ٳاَيًٓ٘ٹ إَٔٵ تٳًِرٳلٳ بٹ٘ٹ غٳطٜٔعٶا،
ٔ تٳـصٹٍٸ فٹـ ٞعٹـ ٸع
فَنٕٔٵ ٜٳهُٔٵ ايطٸجٴٌٴ ْٳبٹٝٸا فًَٹًػٸـابٹلٔ إيَٝٵـ٘ٹ فَهٵـًُ٘ٴ ٚٳإٕٔٵ ٜٳهُـٔٵ َٳًٹهّـا فًََـ ٵ
ايِٝٳُٳٔٔٚ ،ٳأَْٵتٳ أَْٵتٳ .قَاٍٳ قًُِتٚ :ٳاَيًٓ٘ٹ إٕٸ ٖٳصٳا ايطٸأِٟٴ)(.)1

ٚقس ٚضزت َاز(٠غحٔ) ٗ ايكطإٓ عؿـط َـطات نًـٗا ٗ غـٛضٜٛ ٠غـف
اي

جا ٤خاق ١بككت٘ عً ٘ٝايػ ،ّ٬باغتثٓاٚ ٤اذس ٠جا٤ت ٗ ٚعٝس فطعٕٛ

ٕٛغــ ٢عًٝــ٘ ايػــٚ ّ٬قــاٍش قضييعهضجىض ي لِجرحَّخضييزْثاجإِىضهاييعج ضُ يشٌِجْضصؼايضنو يلاجٍلييِج
رىَْاغضُىّلنياز (.)2
فًِ ٜػتطع فطع ٕٛغحٔ َٛغ ٢عً ٘ٝايػَ ّ٬ع أْ٘ أعًٔ عهط ٠فطعٕٛ
إٔ اهلل عع ٚجٌ ٖ ٛإي٘ ايعإٌ ٚإٔ فطعَ ٕٛفرت نصا .
ٖٚــٌ ّه ـ ٔ ت غــٝؼ قاعــسٖٚ ٠ــ ٞإٔ ايطغــٌ اـُػــ ١أٚيــ ٞايعــعّ مل
ٜتعطنٛا يًػحٔ ْٛ ِٖٚح ٚإبطاَٖٛٚ ِٝغٚ ٢عٝػٚ ٢قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ َع إٔ نٌ ٚاذس َِٓٗ ٚاج٘ أَ ١نافط ٠بٝسٖا اؿهِ ٚايػًطإ.
اؾــٛا

ْعــِٚ ،ت ًــو آٜــ ٗ ١أغــطاض ايٓبــٚ ،٠ٛؾــاٖس عًــٖٚ ٢ــٔ ذهــِ

ايهافطٚ ،ٜٔت نٝس ب ٕشؤضُوجرىْقُىوةاجىليَّهلجصاَلُؼًعز (.)3

 َٔٚنفط ٚػرب فطع ٕٛإٔ ٚعٝس ٙيفطع ٕٛإصنٛض ٗ اٯ ١ٜأع ٙ٬جا ٤بعس
إٔ إذتخ عًَٛ ٘ٝغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ب َٛض:
ا٭ :ٍٚإٔ اهلل عع ٚجٌ ض

ايعإٌ.

ايثاْ:ٞبٝإ ععُ ١خًل ايػُٛات ٚا٭ضضٚ ،إؽاشٖا بطٖاْاّ إْٝاّ ٱزضاى
ععُ ١اـايل بًراظ كًٛقات٘.

()1ايػري ٠ايٓب.196/4 ١ٜٛ
()2غٛض ٠ايؿعطا.29٤
()3غٛض ٠ايبكط. 165٠
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ايثايثْ :فَٛ ٞغ ٢يطبٛب ١ٝفطعٚ ،ٕٛإبطاٍ إزعا ٘٥اٱي ١ٖٝٛنُا ٚضز ٗ

ايتٓع ٌٜذها ١ٜعٔ َٛغ٢ش قضعهضجسابُّنٌُجواسابُّجآباعئلنٌُجرْضووىلنياز( ٗٚ ، )1نَ٬ـ٘ ٖـصا
ؼس ٚتٛبٝذ إنـاٗ يف طعـ ،ٕٛإش جعًـ٘ ٗ عـطض ٚاذـس َـع إـٮ َـٔ قَٛـ٘
ٚجًػــا ٘٥ب ـ ٕ ايٓــاؽ ْٝع ـاّ َطبٛبــٚ ٕٛعبٝــس هللٚ ،نــإ إطتهــع بٝــِٓٗ إٔ
فطع ٖٛ ٕٛاٱي٘ هلِ.

(ٚق:ٌٝناْٛا ٔػُا ١٥ضجٌ عً ِٗٝا٭غاٚض ٚناْت يًًُٛى خاق،)2( )١

ف٬غطابــ ١إٔ ٜٛجــ٘ اٱْــصاض ٚايٛعٝــس ٕٛغــ ٢عًٝــ٘ ايػــ ،ّ٬يٝهــ ٕٛؽٜٛف ـاّ
٭ؾطاف ق َ٘ٛايص ٜٔإغتُعٛا إٍ إذتحاد َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬ظاجطاّ هلـِ
عٔ اٱّإ باهللٚ ،ايتػً ِٝبطبٛبٝت٘ٚ ،ايتكسٜل بٓبَٛ ٠ٛغ ٢عً ٘ٝايػ.ّ٬
ٚمل ٜكٌ فطعٕٛ ٕٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬٭غحٓو ،أ ٚنُا قايت إَطأ ٠ايععٜع

غكٛم ٜٛغف عً ٘ٝايػّ٬شإَِّٖجؤضُجَُغضاِاجؤضوجػازضربجؤضىلٌُز( .)3بٌ تٛعـس
فطعَٛ ٕٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ب ٕ هعً٘ َٔ إػح.ٌْٛ
ٖ ٗٚصا ايٛعٝس َػا:ٌ٥
ا٭ٜ :ٍٚسٍ ٖصا ايٛعٝس بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢ؾس ٠ايعصا

ٗ غحٕٛ

فطعٚ( ٕٛشنط أْ٘ ٜططح ايػحٌ ٗ ٖ ٠ٛعُٝك ٗ ١ا٭ضض َٓفطزاّ ٜ٫بكط فٗٝا
ٜ ٫ٚػُع.
ايثآَْ:١ٝع فطع ٔ َ ٕٛايسع ٠ٛإٍ اهلل بٌ ايٓاؽ.
ايثايث :١بعث ايفع ٚاـٛف ٗ قًٛ

إٮ َٔ ق ّٛفطع.ٕٛ

ايطابع :١ت نٝس فطع ٕٛٱغتهباضٚ ٙجرٛزٚ ٙعٓاز ،ٙيٝه ٕٛإْـصاضاّ يكَٛـ٘
ب ٕ عصاب٘ قازّٚ ،إٕ ذهُ٘ ٚغًطاْ٘ إٍ ظٚاٍٚ ،ف ٘ٝظجط هلِ عٔ اـطٚد
َع٘ خًف َٛغٚ ٢ب

()1غٛض ٠ايؿعطا.26٤
()2ايهؿاف. 110/3
()3غٛضٜٛ ٠غف.25

إغطاٚ ،ٌٝ٥زع ٠ٛهلـِ يًٓحـاَ ٠ـٔ اهلـ٬ى ،إش أْٗـِ
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ًٖهٛا ْٝعاّٚ ،عٔ إكطٜع ٟإٔ ْػا ِٖ٤تعٚجٔ عبٝسٖٔ ٚإؾرتطٔ عًـِٗٝ
أٜ ٫ف عًٛا أَطاّ إٜ ٫اشْٗٔ َٚؿٛضتٗٔ.
 ٗٚاؾُع بٌ ايٛعٝس ٕٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬بايػحٔٚ ،ذاٍ ٜٛغف عًٝـ٘
ايػ ّ٬بايػحٔ ٜبس ٚإٔ ايػحٔ ٗ أٜاّ ٜٛغف َ ٖٛٚت خط ظَاْاّ عًـ ٢أٜـاّ
َٛغ ٢نإ أخف ٚط ٚ ،٠أقٌ ؾس َٔ ٠أٜاّ فطعٖ ٕٛـا ٜـسٍ بـ ٕ ذكبـَ ١ـٔ
ايتحرب ٚايطغٝإ قس ظايت عٔ ا٭ضض بٗ٬ى فطعَٛ ٕٛغ َٔ ٖٛٚ ،٢ععِٝ
قسض ٠اهللٚ ،غع ١غـًطاْ٘ فٗـ ٛغـبراْ٘ بـ ٕ ًٖـو َـس اٱيٖٝٛـ ٗ ١ا٭ضض

ي ٝت ٞغري ٙبـصات ايـسع ٣ٛيتطـ ٣ٛقـفر١شؤضّضيعجسابُّنُيٌجرْضػيضيًجز( ،)1إٍ ٜـّٛ
ايكٝاَ.١

قبنىٌ"انكست ثبحلالل’’
يكس جعٌ اهلل عـع ٚجـٌ ايـسْٝا ًٖـ ٠٤ٛب غـبا

ايـطظم ايهـط ،ِٜفُـا إٔ

ٜػع ٗ ٢غبٌ ايهػب اٱْػإ ذت ٢تتٗٝـ ٧يـ٘ أغـبا
ٜهفـ ٞؿاجاتـ٘ ايهـطٚضَ ١ٜـٔ إ نـٌ ٚإؿـط

ايعـٝـ ايهـطَ ،ِٜـا

ٚايًـبؼ ٚٚضز اؿـث عًــ٢

ايهػبٚ ،عٔ ايٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ قـاٍ :بـانطٚا طًـب

ايــطظم ٚاؿــٛا٥خ فــنٕ ايغــس ٚبطنــٚ ١لــاح(ٚ ، )2ايتبــا ٜٔبــٌ ايٓــاؽ ٗ شات
اؿاجاتٚ ،ايطغا٥ب ٚنٌ فطز َٓٗا َٔ ايهًـ ٞإؿـهو ايـصٜ ٟهـ ٕٛعًـ٢
َطاتب َتفاٚت ١قٚ ٠ٛنعفاّ ،فُا ٜه ٕٛذاجـ ١عـٔ إْػـإ ٗ ب٦ٝـ ١ككٛقـ١
ٜه ٕٛأَطاّ ظا٥ساّ ٚذًُاّ عٓس آخط غريٚ ،ٙنصا بايٓػب ١يًطغا٥ب فاْ٘ يٝؼ هلا
َٔ ططف ايهثطٚ ،٠إشا ناْت أنرب َٔ ايل ٚايٛاقع فكـس تكـري غـبباّ يًـبطـ
ٚايغكب ٚأنٌ ايطبا.
فحا٤ت آ ١ٜايبرث ظعٌ ايطغا٥ب ٚا٭َـاْٚ ٞفـل إٝػـٛض يتهـ ٕٛعًـ٢
ٚج:ٙٛ
()1غٛض ٠ايٓاظعات. 24
()2إعحِ ا٭ٚغط.34/16
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ا٭ :ٍٚايطنا َا قػِ اهلل.
ايثاْ :ٞايتٓع ٙعٔ أنٌ ايطبا.
ايثايث :عسّ ايًٗث ٚضاْ ٤ع ا٭َٛاٍ باؿل ٚايباطٌ.
يكس جا٤ت ايػٓ ١باؿث عً ٢اٱْاٍ ٗ ايطب.
ٚعٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :أَجٵُٹًُٛا فٹ ٢طًََبٹ ايسټْٵٝٳا فَنٕٔٻ

نَُ ًّ٬ٴٝٳػٻطٷ يٹُٳا خٴًٹلٳ يَ٘ٴ(.)1

ٚف ٘ٝبعث يًػه ١ٓٝب ٕ َا نتب يٲْػإ َٔ ايـطظم ٜكـً٘ بـاؿَٚ ٍ٬ـٔ
غري عٓاَٚ ٤ؿكٚ ،١فَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚايتدفٝف عٔ ايٓاؽ َطًكاّ.

ايثاْ :١ٝإْ٘ بٝإ عًُ ٞيعع ِٝقسض ٠اهلل ،قاٍ تعاٍشواٍاعجحضشاعءُوُاجإَِّٖجؤضُج
َاشاعءاجرىيَّهُز(.)2
ايثايث :١ت نٝس ضٓ ١اهلل بايٓاؽ ْٝعاّ ٗ اؿٝا ٠ايٚ ،١َٝٛٝإْعساّ إاْع َٔ

ٚقَ ٍٛانتب هلِ َٔ ايطظم ايهط ،ِٜقاٍ تعاٍش إُِوجرىيَّيهاجهُيىاجرىيشوصَّرقُجرُوجرىْقُيىوةلج
رىَْاخلنيُز(.)3
ايطابع :١إضاز ٠تٛج٘ إػًٌُ ٭زاٚ ٤ظا٥فِٗ ايعبازٚ ١ٜاؾٗاز.١ٜ
اـاَػــ :١زع ٠ٛإػــًٌُ يًتفكــ٘ ٗ ايــس ٜٔبًرــاظ قــريٚضَٓ ٠سٚذــٗ ١
ايٛقت ٚايفـطاغ عٓـس نـٌ َػـًِ ٜٓتفعـَٗٓ ٕٛـا ٗ طًـب ايعًـِ ٚايتـصانط ٗ
َطنا ٠اهلل ٚعٔ عبس اهلل بٔ بؿط قاٍ :أت ٢ايٓيب قُس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ ضجٌ فكاٍٜ:ا ضغ ٍٛاهلل إٕ ؾطا٥ع اٱٔغ ّ٬قس نثطت عًـ ٞفـ خربْٞ
بؿــ ٤ٞأغــً بــ٘ ،قــاٍٜ ٫:ــعاٍ يػــاْو ضطبـاّ َــٔ شنــط اهلل(ٖٚ ،)4ــٌ تٓــاٖٞ
()1غٓٔ ابٔ َاج٘.450/6
()2غٛض ٠اْ٫ػإ.30
()3غٛض ٠ايصاضٜات.58
()4ايسض إٓثٛض.297/1
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إػًٌُ عٔ ايطبا َٔ شنط اهلل اؾٛا
َ َٔٚكازٜل ايٛجٛ

ْعِ ،فاْ٘ طاع ١هللٚ ،غـعٕ ٞطنـات٘

ايعباز ٟيٮَط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.

ايػازغــ :١بٓا ٤ذٝــا ٠أغــط ١ٜنطّــٚ ،١أزا ٤ايٛاجبــات مــ ٛايعٝــاٍ ٚتطبٝــ١
ا٭٫ٚز ،٭ٕ اٱْؿغاٍ بايهػب ٚايطًب قس ٜػترٛش عً ٢أٚقات اٱْػإ.
ايػابع :١إظٗاض إػًٌُ ايطنا َا نتب اهللٚ ،ايتٛج٘ ي٘ بايؿـهط تعـاٍ
عً ٢ايٝػري ٚايهثري ،فهٌ فطز َٔ ايطظم َٔ إ نٌ ٚإؿط

ٚايًبؼ ْعُ١

عع.١ُٝ
ٚيٝؼ َٔ تعاضض بٌ ايهػب ٚايـسعاٚ ،٤شات ايـسعا ٤نػـب ٚغـبب
يًهػب.
ٖٚـــٌ ايـــسعاَ ٤ـــٔ اٱْـــاٍ ٗ ايطًـــب ،اؾـــٛا

ٚ ،٫يهٓـــ٘ َـــتُِ

يٲْــا ٍٚ ،غــبب ؾعــٌ ايربنــ ١فُٝــا ٜــ ت ٞبايطًــب ايكًٝــٌٚ ،ايعٜــاز٠
ٗ ايهػب.
ٚقايٛا إٔ ا٭ق ٍٛاحملطَٔ ١ػ:ٖٞٚ ١
ا٭ :ٍٚايعْا.
ايثاْ :ٞايكتٌ.
ايثايث :ايػطق١
ايطابع :تطى ايكٓاٜع.
اـاَؼ :ايعًِ.
 ٫ٚزيٝــــٌ عًــــ ٢تكػــــ ِٝاحملطَــــات إٍ أقــــٚ ٍٛفــــطْ ، ٚعــــِ ٚضز
تكػــُٗٝا إٍ نبــا٥ط ٚقــغا٥ط ٜٚــسخٌ ايطبــا ٗ ايعًــِ ٭ْــ٘ ظًــِ يًــصات
ٚايغـــري ٚعـــٔ ايـــٓيب قُـــس قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ قـــاٍ("اجٵتٳٓبـــٛا
ايػٻــبٵعٳ إٛبكــات" قٝــٌٜ :ــا ضغــ ٍٛاهللَٚ ،ــا ٖــٔ؟ قــاٍ" :ايؿِّــطٵىُ بــاهلل،
ٚايػِّــرٵطٚ ،قتــٌ ايــٓفؼ ايــ

ذــطّ اهلل إ ٫بــاؿل ٚأنــٌ ايطبــاٚ ،أنــٌ

َــــاٍ ايٝتــــٚ ،ِٝايتــــٛيِّٜ ٞــــ ّٛايعٻذٵــ ـفٹٚ ،قَــ ـصٵفٴ احملكــــٓات إَٓ٪ــــات
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ايغــاف٬ت")(ٚ ، )1قـــس ٚضز ٗ شّ ٚبٝــإ قـــبس ايطبـــا َــا مل ٜـــطز ٗ غـــري،ٙ
(قَــاٍٳ ضٳغٴــٍٛٴ ايًٖ ـ٘ٹ قٳ ـًٖ ٢ايًٖ ـ٘ٴ عٳًَٝٵ ـ٘ٹ ٚٳغٳ ـًِٖٳ زٹضٵٖٳ ـِٷ ضٔبٶــا ٜٳ ِنًُُ ـ٘ٴ ايطٻجٴ ـٌٴ ٚٳٖٴ ـٛٳ
ٜٳعٵًَِٴ أَؾٳسټ َٹٔٵ غٹتٻ١ٺ ٚٳ ٳًَا ٹٌٳ ظٳْٵٝٳ.)2()ّ١

 َٔٚخكا٥ل ايهػب اؿ ٍ٬أْ٘ ٜبعث ايغبطٚ ١ايبٗح ٗ ١ايٓفؼ ـًٙٛ
َٔ ظًِ ايصات ٚايغري ،ف ٬تتػط

ف ٘ٝاؿػط ٠إٍ ايٓفؼ ٕا ًٜرل ايٓفؼ أٚ

ايغري َٔ ايهطض بػبب ٖصا ايهػب.
ٖٚص ٙايغبط ١غبب يًػ َٔ ١َ٬أزضإ ٚأَطاض عطن ١ٝتًرـل اٱْػـإ
َٔ ايؿعٛض بايصْب ٚاهلِٓ باؿعٕ ايصٜ ٟكاذب ايعًِ.
ٖ ٌٖٚص ٙايبٗحَ ١ـٔ عَُٛـات ضز اهلل عـع ٚجـٌ عًـ ٢إ٥٬هـ ١ذُٓٝـا

أْهــــطٚا جعــــٌ آزّ خًٝفــــ ٗ ١ا٭ضض بكٛيــــ٘ تعــــاٍ شإِِّّييييٍجؤضػيضيي يٌُجٍاييييعجٖضج
حضؼيضَُىُاز(.)3
اؾٛا

ْعِ ،فإ ايٓفؼ اٱْػاْ ٌُٝ ١ٝبفططتٗا إٍ ايهػب اؿٕ ٍ٬ا ف٘ٝ

َٔ ايػعازٚ ٠ايغبط ١إرتؾر  َٔ ١غٝاز ٠أغبا

ايك٬ح ٗ ا٭ضضٚ ،بطظر

ز ٕٚإؾاع ١ايعًِٚ ،غفو ايسَا ٗ ٤ا٭ضضٖٚ ،صا إ َٔ ٌٝعَُٛات قٛي٘

تعاٍشيضنا ضخْناعجيلُهاعجٍلِجسُوعلناعز(.)4

ف ٬أذس ٜعًِ َٓـافع ٖـصا ايـٓفذ ٗ َاٖٝـ ١اٱْػـإ ٚإختٝاضاتـ٘ ٚغـٓد١ٝ
أفعاي٘ إ ٫اهلل عع ٚجـٌٚ ،تتحًـ ٢تًـو إٓـافع بآٜـات َـٔ اؿػـٔ ٗ أقـٛاٍ
ٚأفعاٍ ب

آزّ ًَِٗٝٚ ،ايفطط ٟإٍ عباز ٠اهللْٚ ،فطتِٗ َٔ ايطباَٚ ،ا ف٘ٝ

َٔ ايعًِ ،يصا تط ٣ايهثري َٔ أطـطاف ايطبـا ٗ ذـاٍ يـ ّٛيًـصات ٚعبـٛؽ
َػتُط.

()1تفػري إبٔ نثري .222/2
(َ)2ػٓس أٓس .439/44
()3غٛض ٠ايبكط.30٠
()4غٛض ٠ا٭ْبٝا.91٤
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فحا٤ت آ ١ٜايبرث يتهٚ ٕٛغ ١ًٝأخ٬ق ١ٝٱق٬ح ايفتُعات َٓٚػـٗ ١٦
ا٭جــٌ ٱْتفــا ٤ايؿــعٛض باؿػــط  ٠ايــصٜ ٟرتؾــس عــٔ أنــٌ أَــٛاٍ اٯخــطٜٔ
بايباطٌ.
 َٔٚإـسز ايـص ٟأْعـِ بـ٘ اهلل عـع ٚجـٌ عًـ ٢إػـًٌُ ٖـ ٛايٓـس

إٍ

ايكطض ٚايرتغٝب فٚ ٘ٝشنط َٓافع٘ ايعع ٗ ١ُٝاٯخط ،٠إش وتػب يًُكطض
قسق ١نٌ  ّٜٛبكسض ايكطضٚ ،ف ٘ٝتطغٝـب يًٓـاؽ بـايكطضَٚ ،ـٔ َفـاِٖٝ
ٚآ اض ٖصا ايرتغٝب إجتٓا

ا يطباٚ ،عسّ ايطُع ٗ ا٭نعاف إهاعف.َ٘ٓ ١

َٚــٔ خكــا٥ل ايكــطض أْــ٘ ٜٓؿــط َعــاْ ٞإــٛزٚ ٠ا٭خـٛٸ ٠بــٌ ايٓــاؽ،
ٜٚه ٕٛغبباّ يًهػب اؿٚ ،ٍ٬إقتسا ٤إكرتض بإكطض ٗ إذػاْ٘ ،باٱناف١
إٍ عسّ ٚجـٛز أضبـاح ابٜٛـ ١عًـ ٢ايكـطض ٜتعحـٌ ْـع ا٭َـٛاٍ ٜٚغـ
ايططف عٔ َٛنٛع ١ٝأَطَ ٜٔتساخًٌ:
ا٭ :ٍٚايهػب ٚايعٌُ.
ايثاْ:ٞاؿً ٗ ١ٝايهػب.
فًصا جا ٤ايًعٔ َٔ ايٓيب ٭ططاف ايطبا نًٗإ ،ا ٜبعث٘ ايكطض ايطبَٔ ٟٛ
ْْ ١ٝع إاٍ ذتَ ٢ع ايتعسٚ ٟايعًِ.
ٚأقٌ ايهػب ٚتٗ٦ٝت٘ أغبا

ايعٝؿ ١قبٛ

عٓس اهلل عع ٚجٌٚ ،ذث

عً ٘ٝايؿط يًهفاٚ ١ٜيًتٛغع ١عً ٢ايعباز.
ٚقــس عُــٌ أؾــطف ايٓــاؽ ٖٚــِ ا٭ْبٝــاٚ ،٤غــعٛا ٗ ايهػــب ٭ْفػــِٗ
ٚعٛاٚ ،ًِٗ٥مل ٜهْٛٛا عاي ١عً ٢غريَِٖ ،ع إٔ أْكاض ٚأتبـا ا٭ْبٝـاَ ٤ـٔ
َطاتب َتبا ٗ ١ٜٓايغٓٚ ٢ايفكطٚ ،ؾطط َِٓٗ َػتعس يسفع أَٛاي٘ نًٗا يًٓيب،

ْ ٗٚع ٍٚقٛي٘ تعاٍشقُوْجٖضجؤضعإضىُنٌُجػايضُهلجؤضصشًرجإَِّٖجرىَْاىادوةاجيلٍجرىْقُشباًز(.)1

()1غٛض ٠ايؿٛض.23٣
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شنط إٔ ا٭ْكاض جاٚ٤ا إٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فكايٛا:
إْا قس آٜٓٚا ْٚكطْا فدص طا٥ف َٔ ١أَٛايٓا فاغتعٔ بٗا عًَ ٢ا ْابو فاْعٍ اهلل
اٯ ١ٜأع.)1(ٙ٬

ٚٚضز ٗ اؿسٜث عٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًَِ :ٳا بٳعٳثٳ ايًٖ٘ٴ
ْٳبٹٝٽا إٔ ٖ٫ضٳاعٹ٢ٳ غَٓٳِٕ ،قَاٍٳ يَ٘ٴ أَقٵـرٳابٴ٘ٴ ٚٳأَْٵـتٳ ٜٳـا ضٳغٴـٍٛٳ ايًٖـ٘ٹ .قَـاٍٳٚ :ٳأَْٳـا نُٓٵـتٴ
أَضٵعٳاٖٳا ٭َٖٵٌٔ َٳهٖ َ١بٹايِكَطٳاضٜٔطٹ(.)2

 ٗٚاـرب إٔ إزضٜؼ نإ خٝاطـاَّٚ ،ـٔ فًػـف ١عُـٌ ا٭ْبٝـا ٗ ٤ايطعـٞ
ٚايعضاع ١أَٛض:
ا٭ :ٍٚايتٛج٘ إٍ اهلل بايسعا ٤يٓع ٍٚايغٝث ٚإذٝا ٤ا٭ضض.
ايثاَْ :ٞعطف ١نٝف ١ٝايعٓا ١ٜبايٓاؽ ٚؾ.ِْٗٚ٪
ايثايث:ايهػب اؿ.ٍ٬
ايطابع :ايتهط إٍ اهلل بطجا ٤ايربن.١

اـاَؼَٓ :ع غً ٛايٓاؽ با٭ْبٝا ٗٚ ،٤ايتٓعٌٜش قُوْجإََِّّاعجؤضّضعجباشاشجٍلزْيُنٌُجَُىعاًج
إِىضٍوز(.)3
ٚاي ٓٗ ٞعٔ ايطبا َٔ يطف اهلل عـع ٚجـٌ بإػـًٌُ ٚايٓـاؽ ٕـا فٝـ٘ َـٔ
ايبعث إٍ ايهػب اؿ َٔ ،ٍ٬ايتحاضٚ ٠ايعضاعٚ ١ايكٓاعٚ ،١تطب ١ٝا٭ْعاّ،
َ ٖٛٚكسَٚ ١غبب يًتفك٘ ٗ ايسَٚ ،ٜٔعطف ١ايكرٝس ٚايفاغس َٔ ايهػب،
ٚا٭ذهاّ اـاق ١بهٌ َُٓٗاٚ ،إ ٫فإ ايطبا نػب أٜهاّ ٚيهٓ٘ فاغس.
عٔ ضفاع : ١أْ٘ خطد َع ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘  ٚغـًِ إٍ ايبكٝـع
ٚايٓ ؽ ٜتباٜع ٕٛفٓازٜ :٣اَعؿط ايتحاض فاغتحابٛا ي٘ ٚضفعٛا إي ٘ٝأبكاضِٖ

ٚقاٍ :إٕ ايتحاض ٜبعث ّٜٛ ٕٛايكٝاَ ١فحاضا إ َٔ ٫اتكٚ ٢بط ٚقسم(.)4
()1أْعط عاض ا٭ْٛاض.238/23
()2غٓٔ ابٔ َاج٘.460/6
()3غٛض ٠ايهٗف.110
()4قرٝس إبٔ ذبإ.276/11
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اإلسراء وترك انرثب
ٚضز َٛنــ ٛاٱغــطا ٤بــايٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ إٍ

بٝــــت إكــــسؽ ٚايعــــطٚد بــــ٘ إٍ ايػــــُا ٗ ٤قٛيــــ٘ تعــــاٍشعُييييبغاعُاج
رىَّيييي يزلٌجؤضعيييي يشايجبِؼابيييي يذل لجىضييييييًُٗجٍلييييييِجرىَْاغيييي يضِذلجرىْغايييي يشارًِجإِىضييييييًجرىَْاغيييي يضِذلج
رىْإضقْظاًز(.)1
ٚنُا إٔ ايٓٗ ٞعٔ ايطبا إنطاّ يًٓيب قُس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ
ٚإػًٌُ ،فهص ا اٱغطا ٤فنْـ٘ غاٜـ ١ايتؿـطٜف ٚايًطـف ٚاٱذػـإٚ ،فٝـ٘
ز٫يـ ١عًـ ٢تفهـ ٌٝايـٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ عًـ ٢ا٭ْبٝــا٤

ايػابكٌ ٚتفه ٌٝإػًٌُ عً ٢ا٭َِ ا٭خط َٔ ٖٛٚ ٣خكا٥لشِاُشاجؤٍُوتخج
ؤُِشِصاججىلينوعطِز(ٚ َٔ ،)2ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚخري أَ ٖٞ ١اي
ايثاْ :ٞخري أَ ١اي

أغط ٟبٓبٗٝا إٍ ايػُا.٤

تٚ َٔ٪تكسم باٱغطا.٤

ايثايث :تًك ٢إػًُ ٕٛأذهاّ اٱغطا ٤بايطنا ٚايكَٗٓٚ ٍٛا ايك ٠٬إش
أْٗا ؾطعت ٗ ايػُا ٤عٓس ايعطٚد بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ٚعٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ( ٫تطفع ْٞٛفـٛم ذكـ ٞفـنٕ اهلل

تعاٍ اؽصْ ٞعبسا قبٌ إٔ ٜتدصْ ٞضغ.)3()٫ٛ

ٚإضتكــا ٤ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٗ غــًِ ٚطبكــات
ايػُٛات بكف ١ايعبٛزٜ ٫ ١ٜتعاضض َع قف ١ايٓب.٠ٛ

()1غٛض ٠اٱغطا.1 ٤
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()3إعحِ ايهبري .128/3
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ٚايعبــسٖ :ــ ٛاٱْػــإ َطًك ـاّ ذــطاّ أ ٚضقٝك ـاّ ،شنــطاّ أ ٚأْث ـ٢ٳ ،نــبرياّ أٚ
قـغرياّٜٚ ،طز ايعبــس َعٓــ ٢إًُٛى ٜٚعـطف بايكطٚ ١ٜٓاٱْػإ عبـس زاخـط
هلل ٭ْ٘ َطبـــٛ

ٚكـــًٛم هللٜٚ ،كـاٍ يًُػـًٌُ :عبـاز اهللٚ ،ايعابـس ٖـٛ

إٛذسٚ ،قاٍ إبٔ َٓعٛض ( :عبس اهلل ٜعبس ٙعبازَٚ ٠عبس:٠ت ي٘ ي٘)(.)2())1

ٚيهٔ شنط قف ١ايعبٛز(١ٜبعبس )ٙيًس٫ي ١عً ٢اَ ٛكاّ ايعبٛزٕٓٚ ،١ٜع
ايٓاؽ َٔ اٱفتتإ بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إش إَتاظ إػًُٕٛ
باٱقطاض بإ ْب ٖٛٚ ِٗٝغٝس ا٭ْبٝا ٤عبس هلل عع ٚجٌٚ ،مل ٜغايٛا فٗٚ ،٘ٝ

شّ ايغًٚ ٛضز قٛي٘ تعاٍش واقضعىضججرىُْاهُىدُجػُضاَيشجربيُِجرىيَّيهلجواقضعىضيججرىنوظايعسايجرىَْاغليجُظُج
ربُِجرىيَّهلز(.)3
يكس أضاز اهلل عع ٚجٌ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ إٔ ٜـط٣
غعًَ ١و اهلل ٚبسٜع قٓع٘ ٚعع ِٝكًٛقاتَ٘ٗٓٚ ،ا عطٚد ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ شاتَ٘ٚ ،ا ٜسٍ عً َٔ ٘ٝغًطإ ٚجربٚت اهلل عع ٚجٌ،

 َٔ ٖٛٚعَُٛات قٛي٘ تعاٍشىليَّهلجٍُيْلُجرىغوَاىارثلجوارْضسعِز(َ ، )4ا ٜفٝس إٔ إًه١ٝ
ٗ إكاّ تتهُٔ ايتكطف إطًل ٚفل ْعاّ زقٝل.
ٚقٛي٘ تعاٍ(يٓط َٔ ٜ٘آٜاتٓا) ؾـاٖس عًـَٛ ٢نـٛع ١ٝايعًـِ ٗ ايؿـطٜع١
اٱغ ،١َٝ٬زع ٠ٛيًُػًٌُ يٲذتحاد بايربٖإ ٚاؿح ١يبٝـإ قـسم ْبـ٠ٛ
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بػ٬ح إعحعات ايعكًٚ ١ٝاؿػ ١ٝاي

ضظق٘

اهلل عع ٚجٌٚ ،ا٭ِٖ َٔ اٱذتحاد ٖ ٛتػً ِٝإػًٌُ بتًو إعحعات،
ٚتعاٖسِٖ يتك ٣ٛاهلل ٚاـؿ ٗ َ٘ٓ ١ٝايػط ٚايع.١ْٝ٬

( )1يػإ ايعط

.273/3

( )2نتابٓا إٛغ ّٛايتحًٚ ٞايؿٗٛز .9
()3غٛض ٠ايتٛب.30 ١
()4غٛض ٠ايٓٛض .42
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إ ٕ اهلل عــع ٚجــٌ ٜــث

عًــْ ٢فػــ٘ ٗ ايكــطإٓ ٜٚــبٌ بــسٜع قــٓع٘ َٚــٔ

َهاٌَ ايتٓعٕ ٜ٘كاّ ايطبٛبَ ١ٝا جا ٗ ٤ذسٜث اٱغطا ٤آ ١ٜنْٝٛـٚ ١ؾـطع١ٝ
عع ٖٛٚ ١ُٝأَــط ٜتهس يو أ ٜهاّ َٔ خ ٍ٬تفاقٚٚ ٌٝقا٥ع اٱغطا.٤
إ ٕ ٚضٚز عٓا ٜٔٚايتٓع ٜ٘ي٘ تعاٍ ٗ َكسَـ ١آٜـ ١اٱغـطا ٤بـطظر ٚذا٥ـٌ
ز ٕٚايت ٜٚــٌ اـــاطٕٛ ٧نــ ٛاٱغــطاٚ ٤أٚاْــ٘ ٚغاٜاتــ٘ ف ـاهلل ٖــ ٛايفاعــٌ
إدتاض ٚايٛاٖب إٓإ.
يكس نإ اٱغطا َٔ ٤ايعًٚ ّٛإعاضف اي

خلٸ بٗا اهلل عع ٚجٌ ايٓيب

قُس ّا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖٚص ٙا٭َ ١إطذ ،١َٛقاٍ تعاٍشواػايََّالاجٍاعج
ىضٌجحضنُِجحضؼيضٌُجوامضعُاجيضؼْوُجرىيَّهلجػايضُلاجػاظلًَُع ز(.)1
ٜٚعترب اٱغطاَ ٤سضغ ١أخ٬قٚ ١ٝتؿطٜعٚ ١ٝاجتُاعٚ ١ٝت زٜباّ يًٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚيٮَٚ ،١تعًُٝاّ ٚضٜان ١يًٓفؼ عً ٢ايتكٚ ٣ٛايك٬ح
ٚقاغٔ ا٭خ٬م  ،نُا نإ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜكـ( :ٍٛايًـِٗ أضْـا
ا٭ؾٝا ٤نُا ٖٚ ، )2()ٞقس أْعِ عً ٘ٝغبراْ٘ ب ٕ أطًع٘ عً ٢أذٛاٍ ايػُا٤

ٚأغطاض ايه.ٕٛ
ٚاٱغطا ٫ ٤وكٌ إ ٗ ٫ايً ،ٌٝفاٯ ١ٜؼسز أٚإ اٱغطاٚ ٤اْ٘ ذكـٌ
ٗ ايًٝـٌ ٚيهـٔ ٕــاشا ٗ ايًٝـٌ ٚيــٝؼ ٗ ايٓٗـاضٖٚ ،ـٌ ُٖــا َطتبـ ١عطنــ١ٝ
ٚاذس ،٠أ ٟغٛا ٤نإ اٱغطا ٗ ٤ايً ٌٝأ  ٚايٓٗـاض فٗـٚ ٛاذـس أّ إٔ ا٭َـط
كتًف ،ا٭ق ٖٛ ٣ٛا٭خري ٖٓٚاى خكــٛق ١ٝيً ٗ ٌٝذك ٍٛاٱغــطاٚ ٤إ
نإ اهلل ٚاغعــ ّا نطّاّ ٚي ٛجا ٤عطٚد ايٓيب ٗ ايٓٗاض يهاْت اٯٜـات شاتٗـا
بفهً٘ تعاٍ َٔٚ ،اٯٜات ٗ ذك ٍٛاٱغطا ٗ ٤ايً:ٌٝ
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أ ٕ ايًَٓ ٌٝاغب ١يًُٓاجاٚ ٠ايتػبٝس.

( )1غٛض ٠ايٓػا.113 ٤
()2تفػري ايطاظ.114/1 ٟ

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش241ز

 -2قاٍ تعاٍ ش يضيضَوييعجصاييِوجػايضُهلجرىيَُّييوُجساؤضيجمضىمضبًييعجقعهضجهاييزضرجسابٍِّز

()1

أ ٟإٔ ظ ّ٬ايًَٚ ٌٝا ٜتغؿ ٢ا٭ ضض َٔ ايػه ٕٛهعٌ ايعبـس ٜتٛجـ٘ إٍ
عامل ايغٝب ٚإًهٛت.
 -3ذك ٍٛاٱغطا ٗ ٤ايً ٌٝبن خباض ايكطإٓ زع ٠ٛيًُػًٌُ يًتـسبط ٗ
اٯٜات اٯفاقٚ ١ٝأغطاض ايػُاٚات.
 -4تٓفـ ٞاٯٜــ ١ايٛذؿـ ١عــٔ قًـب إــ ٗ َٔ٪ظًُـ ١ايًٝــٌ اؿايهــ ١أٟ
ؾسٜس ٠ايػٛازٚ ،ػعً٘ ٜٓتكٌ َع عامل اٱغـطاٚ ٤عًَٛـ٘ إهْٓٛـٜٚ ،١ػـٝس
فهط ٗ ٙعامل ايػُاٚات ؾهطاّ هلل ٚإقطاضاّ ببسٜع قٓع٘ٚ ،عع ِٝفهً٘ عً٢
إػًٌُ باٱغطا.٤
ٜ -5عٝـ إ ٗ َٔ٪ايً ٌٝإ غطا ٤ضٚذٝاّ وان ٞب٘ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ نُا ٜت غ ٢ب٘ ٗ ايعبازات ٚأعُاٍ ايرب ٚايك٬ح.
 -6ذك ٍٛاٱغطا ٗ ٤ايً ٌٝزع ٠ٛاا ١ٜٚيٲجتٗاز ٗ ايعباز ٠غاعات

ايً ٌٝايبٗ.)2(ِٝ

 -7عبــاز ٠ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚإْكطاعــ٘ إٍ اهلل تعــاٍ
َػتُط ٗ ايًٚ ٌٝايٓٗاض.
 -8ايٓب ٠ٛجٗاز َتكٌ ٗ ْٝع آْات ايًٚ ٌٝايٓٗاض.
 -9أ بٛا

ايهػب ايعًُٚ ٞإٖٛب ٫ ١تٓركط بػاعات ايٓٗاض.
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ٗ غــاعات ايًٝــٌ ٚفــرتات ايػــه ٕٛإفانــات َــٔ ايفهــٌ

اٱهلٖ ٞا مل تسضن٘ عك ٍٛايبؿط.
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اٱؾاض ٠إٍ ذكٝك ٖٞٚ ١قبس اٱغ ّ٬قازّ ٚأْ٘ ٜطٌ عً٢

ايٓاؽ بآ ١ٜن ١ْٝٛاا.١ٜٚ
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تتٓعٍ ضٓ ١اهلل ٗ أ ١ٜغاع َٔ ١غاعات ايًٚ ٌٝايٓٗاض َٔ

غري ذكط بٛقت قسز.
( )1غٛض ٠ا٭ْعاّ .76
( )2ايبٗ :ِٝأ ٟايص ٫ ٟىايط ي ْ٘ٛؾ ٤٢غٛا َ٘ٓٚ ،ٙا٫غٛز ايبٗ.ِٝ
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ايٓــاؽ ٗ غــه ٚ ١ٓٝىًــس ٕٚإٍ ايٓــٚ ّٛايــٓيب ٜٓتكــٌ إٍ

-13

ايػُا ٗ ٤إ نطاّ ٚتؿطٜف خام ٚعٌُ جٗازَ ٟتكٌ.
 ٜـ ت ٞايــٛذ ٞيًــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٖٚــ ٛبــٌ
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ايٓاؽٚ ،أَا اٱغطا ٤فاْ٘ إذتاد إ ٍ اْتكاٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ببسْ٘ ف خص ٙإ٥٬ه ١ذُٓٝا إْفطز عٔ ايٓاؽ.
غاعات ايً ٌٝأنثط َٓاغب ١يًٓحٚ ،٣ٛضٜ٩ـ ١اٯٜـاتْٚ ،فـاش

-15
ايبكري.٠

ٗ ظًُ ١ايًٚٚ ٌٝغط فتُعات ايهفط ٚايؿطى ٜٓبثل قـٛت
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اٱ غ ّ٬بكعٛز ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٍ ايػُا.٤
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ يٝؼ ٚذٝساّ ٗ ايسْٝاٚ ،غري
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َػتٛذـ َٔ أ عطاض ايهفاض ٚقسٚز َؿطن ٞقطٜـ.
ٚأبٛا

ايػُاَ ٤فتر ١يـ٘ ٖٚـ ٛعٓـٛإ إـسز إًهـٛتَٚ ٞكسَـ ١يٓـعٍٚ

إ٥٬ه ١يٓكط ٚتثبٝت ضغايت٘ نُا ذكٌ ٗ َعطن ١بسض قاٍ تعاٍ ش إِرْجحضقُيىهُج
ٗ لئنضييي لتج
ٗرضيييتلجآ ضٖفخجٍليييِجر ْى اَ ا
لى ْيَُيييؤ لٍ لننياج ضؤىضيييِج اَ ْن لييي اُنٌُجؤضُج ََُلييي وذمٌُج اس ُّبنُيييٌج ِب ضز ا
ٍُنضاىلنياز(.)1
 ٚ َٔٚج ٙٛتفه ٌٝايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ عً ٢ا٭ْبٝـا ٤اٯخـط ٜٔإٔ
َٛغ ٢عً ٘ٝايػــ َٔ ٖٛٚ ّ٬ايطغٌ أٚيـ ٞايعــعّ بٴعـث إٍ بـ

إغـطاٌٝ٥

ٚنإ ىاف َٔ فطعٚ ،ٕٛايٓيب قُس قــ ً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚاجــ٘ ايهــٌ َا

ٗ شيو قطٜــ ٚأٌٖ َه ٗٚ ،١ايتٓع ٌٜش قُوْجَاعجؤضَُّهايييعج رىْنضعيلييشُوُاج*جٖضجؤضػبُذُجٍاعج
حضؼبُييذُوُا ز(.)2
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إْ٘ إ غتكباٍ يًٓٗاض ٚيًحٗاز ايعً

( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .124
( )2غٛض ٠ايهافط.2 – 1 ٕٚ

ٗ غب ٌٝاهلل عـع ٚجـٌ،

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش243ز
ٚن ٕ ايً ٌٝعٓٛإ ايسع ٠ٛايػط ٗ ١ٜبسا ١ٜايبعث ١ايٓب.١ٜٛ
-19

هط ٟاٱعساز يٲَاَٚ ١ايطٜاغ ١ايعاَ ٗ ١أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا

ٗ ايًٝــٌ ٚايٓٗــاض ٗ،ايًٝــٌ ٜهــ ٕٛاٱْكطــا إٍ اهلل ٗٚ ،ايٓٗــاض اؾٗــاز
ٚايسع ٠ٛإٍ اهلل عع ٚجٌ.
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ٚعٔ اٱَاّ عً ٞعًٝـ٘ ايػـ" :ّ٬عٓـس ايكـباح وُـس ايكـّٛ

ايػٴ ط "٣أ ٟإػري بايًٚ ٌٝقطع إػاف ١بسٍ بكا ٤ايكْ ٗ ّٛفؼ إهإٚ ،ف٘ٝ
ذث عً ٢ايػعٚ ٞايهػب ٚإغتثُاض ايفطم.
-21

اٱغطاَ ٤كسَ ١جٗازٕ ١ٜعطف ١ا٭ذه اّ ايؿطعٚ ١ٝتبًٝغٗا.

-22

ايًٚ ٌٝايٓٗاض َٔ خًل اهلل تعـاٍ َٚػـتحٝبإ ٭َـطُٖٚ ٙـا

جــعَ ٤ــٔ غــًطاْ٘ تعــاٍٚ ،جعــٌ نــٌ َُٓٗـا آٜــَ ١ــٔ آٜاتــ٘ َٓٚاغــب ١نطّــ١
٫ذتٛا ٤أزم اٯٜات ٚأععِ ا٭غطاض ٚغدطُٖا يًٓاؽ ْٝعـاّ ضٓـَٓ ١ـ٘
بايعبازٚ ،٠زع ٠ٛهلِ يًؿهط ،قاٍ تعاٍشواعاخَّشاجىضنٌُجرىيَُّوضجوارىنوهاعساز(.)1

 -23اٯ ١ٜذث عً ٢عسّ اغـتغ ٍ٬ايًٝـٌ ٗ َعكـ ١ٝاهلل ٚايفـٛاذـ،
فكس ؾطف اهلل ايً ٌٝبإ جعً٘ ٚعا٤ٶ ظَاْٝا ٭ ععِ آ ١ٜجاَع ٖٞٚ ١اٱغطا٤
ٚإعطاد إٍ ايػُا.٤
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تبٌ اٯ ١ٜايتؿطٜف ٚايتفه ٌٝيًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِ عً ٢ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ غكٛم اٱغطا ٗ ٤ايًٚ ٌٝإ نـإ َٛنـٛ
اٱغطا ٤تؿطٜفاّ ظاٖطاّ َٚػتسّاّ ٚ ،ايتفه ٗ ٌٝاٯ ١ٜبًراظ َا ٚضز ٗ ْـيب

اهلل َٛغ ،٢قاٍ تعاٍ ش يضإضعشِجبِؼلباعدلٌجىضُٗجإَِّّنٌُجٍُخَّباؼُىُا ز( )2فهإ إغطا٤
َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ٗ ّ٬ا٭ ضض َع ٚجٌ ٚخـٛف ٚضجـا ٤ايٓحـاٚ ،٠إغـطا٤
ايٓيب قً ٢اهلل ٚعًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ا٭ نطّ قـً ٢اهلل ٚعًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ إٍ
ايػُا ٤بتهطٚ ِٜعع ٚؼك ٌٝيًُعاضف.
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يكــس اخًــل ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٗ عبازتــ٘

()1غٛض ٠إبطاٖ.33 ِٝ
( )2غٛض ٠ايسخإ .23

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش244ز

ٚاْكطاع٘ هلل تعاٍٚ ،قس جاَ ٤سذ٘ ٗ ايكطإٓ بكٛي٘ تعاٍش إُِوجسابولاجَاؼيضيٌُج
ؤضَّّلاجحضقُىًُجؤضدّضًجٍلِجرُيُزضٍجرىيَُّوِج ز(.)1
 -26يكس جا٤ت ْعُ ١اٱغطا ٤زفعٚ ١اذس ،٠بُٓٝا ٚضز ٗ َٛغـ ٢عًٝـ٘

ايػ ّ٬ش ووارػاذّضعجٍُىعاًجرضٗارلنياجىضُيضتجواؤضحَْاَناعهاعجبِؼششٍج ز(ٚ )2مل ٜهٔ عطٚجاّ
إ ٍ ايػُا ٤نُا ٗ ذسٜث اٱغطا.٤
 -27شنط ايً ٌٝجاَ ٤طًكاّ ٚعً ٢م ٛايتٓهري ٜٚعٓ ٢أْ٘ ٗ ؾـطط ٚجـع٤
َٔ ايً ،ٌٝفايتٓهري ٜسٍ عً ٢ايتبعٝ

ٚاؾعٚ ١ٝ٥اٱخبـاض بـ ٕ اٱغـطا ٤مل

ٜػــتٛعب ُــاّ ايًٝــٌ يبٝــإ اٱعحــاظٚ ،٭ٕ ؾــٗط ناَــٌ َــع ا٭غــبا
ٚايطٚاذٌ ؼث ٗ اٱغطا ٤ظـعَ ٤ـٔ ايًٝـٌ َـٔ غـري آيـٚٚ ١غـ ١ًٝظـاٖط،٠
با٭ناف ١إٍ زفع ٚ ِٖٚغس ايططٜل أَاّ ايـصٜ ٟـسٸ ع ٗ ٞايكـباح أْـ٘ قـس
ضأ ٣ايٓيب أ ٍٚايًَ ٌٝث ،ّ٬يصا تط ٣إؿطنٌ مل وتحٛا بصيو حملاٚيْ ١فـٞ
ذك ٍٛاٱغطا ،٤نُا ت٪نس ايٓكٛم ٚايطٚاٜات ذك ٍٛاٱغطا ٤إٍ بٝت
إكسؽٚ ،ايعطٚد إٍ ايػُا ٗ ٤جعٚ ٤ؾطط َٔ ايًٝـٌٚ ،أغتؿـٗس بكـطا٠٤
عبس اهلل بٔ َػعٛز ٚذصٜف َٔ( ١ايً )ٌٝبس( َٔ ّ٫ي.)ّ٬ٝ
ْ ٗٚػب ١اٱغطا ٤إٍ اهلل تعاٍ فٗٝا َػا:ٌ٥
 -1أْٗا ذح ١قطآْ.١ٝ
 -2تثبٝت يًُعحعٚ ٠ؾٗاز ٠قطآْ ١ٝعً ٢أْٗا ُت ب َط ٚفهٌ اهلل تعاٍ.
-3قطع ايؿو ٚايطٜب.
َٓ -4ع ا يتػا ٍ٩إطتهع عً ٢إازٚ ٠ا٭غبا

ايعاٖط ١ٜفرػب.

 -5فٗٝا ضٓٚ ١زع ٠ٛإٍ ايتٛج٘ إٍ اهلل تعاٍ ٗ غ٪اٍ َا ٖـ ٛخـاضم
يًعازَٚ ٠فاضم يٮ غبا

ٚايكسض ٠ايؿدك ،١ٝفكس وكٌ تعاضض بٌ آَاٍ

اٱ ْػإ ٚبٌ قسضات٘ فغايباّ َا تتدًـف ايكـسضات ٚاٱَهاْٝـات عـٔ اٯَـاٍ
( )1غٛض ٠إعٌَ .20
( )2غٛض ٠اٱعطاف .142
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ٚايطُٛذات فت تْ ٞػب ١اٱغطا ٤إٍ اهلل تعاٍ يتبعث ٗ آَاٍ إ َٔ٪اؿٝا،٠
ٚػعٌ ْفػ٘ َػتبؿطَ ٠طُ.١ٓ٦
ٖ ٗ -6ص ٙايتػُ ١ٝإباضن ١بؿاض ٠ايتٛفٝل ٚؼكٝل ا٭َاْ.ٞ
 -7ايبعث يًػع ٞم ٛايطُٛذات ايػا٥غ ١ؾطعاّ.
 -8فٗٝا زضٚؽ ٗ ايت غ ٞبـايٓيب قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚغـريت٘
ايؿطٜف ١فُا ٜفعً٘ إِا ٖ َٔ ٛاهلل تعاٍ ٚب َط.ٙ

 -9قـــاٍ تعـــاٍ ش واٍايييعجَانـلييقُجػايييِجرىْهاييىايج*جإُِجهُييىاجإَِّٖجواعيييٍج

َُىعاً ز

()1

فهصا قٛي٘ ٚفعً٘ ٚغٓت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايفعًٝـ٫ ١

تكسض إ َٔ ٫اهلل تعاٍٚ ،اٱغطا ٤قازض با٭ٚي ١ٜٛب شْ٘ تعـاٍ ٕـا فٝـ٘ َـٔ
اٱعحاظ ٚا٭َط اـاضم.
-10

فٗٝا تؿطٜف ٚأَإ يًُػًٌُ إش إٔ إنـطاّ ايطغـ ٍٛا٭نـطّ

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً ٢م ٛايكه ١ٝايؿدكٜٓ ١ٝرٌ يٝؿٌُ عُـّٛ
إػًٌُ ْٝ ٗٚع ا٭ظَٓ.١
-11

ٖص ٙايتػَُٛ ١ٝن ٛيٲذتحـاد عًـ ٢اٯخـطٚ ٜٔضز عًـ٢

ايٛٗٝز َث ّ٬ايصٜ ٜٔفتدط ٕٚبإ َٛغ ٢نً ِٝاهلل ا٭ َط ايص ٟبت٘ ايكطإٓ ٚمل
ٜٓهطٚ ٙيهٓ٘ بٝٸٔ َا إ ْفطز ب٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ اـكا٥ل
ٚإعحعات اي

تسع ٛايٓاؽ ْٝعا إ ٍ نطٚض ٠اٱّـإ بطغـايت٘ ٚإتباعـ٘،

ٚقس زخٌ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ اؾٓـٚ ،١قـً ٢با٭ْبٝـا،٤
يًس٫ي ١عًَٛ ٢نٛع ١ٝايكـ ٗ ٠٬اؿٝـا ٠ايَٝٛٝـ ١يًعبـازٚٚ ،ضز عـٔ ايـٓيب

قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ(ايكَ ٠٬عطاد إ ،)2( )َٔ٪فصات ايكـ٠٬
عطٚد ٗ عامل إًهٛتٚ ،ت نٝس عًُ ٞيتٓع ٙاهلل عٔ ْكا٥ل اٱَهإ ،يصا
جا ٤تؿطٜع ايكـ ٗ ٠٬ايعـامل ايعًـ ٟٛيًٝـ ١اٱغـطا ٗ ٤ذـاٍ اٱبتعـاز عـٔ
أزضإ ايسْٝا َٚؿاغًٗاٚ ،أغبا
( )1غٛض ٠ايٓحِ .4 – 3
()2ايبراض .303/79

ايغفً ١فٗٝا.
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ٚتتحًَٛ ٢نٛع ١ٝايك ٠٬بًراظ آ ١ٜايبرث بإ٬ظَ ١بٗٓٝا ٚبٌ اٱّإ
ٜٚسٍ قٛي٘ تعاٍ(ٜا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا) عً ٢تعاٖس إػًٌُ يًك ٠٬بنعتباضٖا
(عُٛز ايس)ٜٔ

()1

ٚبٓا ٤عًٖ ٢ص ٙإ٬ظَٜ ١ه ٕٛتكسٜط اٯٜـٜ(١ا أٜٗـا ايـصٜٔ

أقاَٛا ايكْ )٠٬عــِ اٱّإ إقطاض بايكًب ٚأَط عكا٥س.ٟ
ٚايك ٠٬تطْ ١عًُ ١ٝهلصا اٱقطاض ٚؾاٖس عً ،٘ٝأضاز اهلل عع ٚجٌ َٔ
إػًٌُ إتٝاْ٘ عً ٢مَ َٜٞٛ ٛتهطضٚ ،ايكٚ ٠٬اق َٔ ١ٝايطباٚ ،ظاجط عٓ٘،
فػبرإ ايص ٟجعـٌ ايعاجـط َـٔ ايطبـا َٜٝٛـاّ ٗٚ ،شات ٚفعـٌ نـٌ َػـًِ
َٚػــًُٚ ١عً ٢م ٛايٛج ، ٛيٝــهَ َٔ ٕٛكــازٜل إّإ ٚإقطاض إػـــًِ

بكًب٘ بايطبٛب ١ٝهلل عع ٚجٌ اٱْعجاض اي َٞٛٝعٔ ايطبا ،قاٍ تعاٍشواٖضجؤُقْغليٌُج
بِعىنو ْظِجرىيَّىورٍاتلز(.)2
ٚعٔ ايٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٗ ذـسٜث اٱغـطا :٤ـِ
َهٝت فنشا أْا ب قٛاّ ٜطٜس أذسِٖ أ ٕ ٜك ّٛفٜ ٬كسض َٔ ععِ بطٓ٘ فكًـت

َٔ ٖٜ ٤٫٪ا جرب ٌٜقاٍ ٖ٤٫٪ش رىَّزلَِاجَاإْمُيُىُاجرىشِّباعجٖضجَاقُىٍُىُاجإَِّٖجمضَاعجَاقُىًُج
رىَّيزلٌجَاخضخضبوـُ يهُجرىشوييُـضعُُجٍلييِجرىَْايظِّج ز(ٚ )3إ شا ٖــِ بػــب ٌٝآٍ فطعــٕٛ

ٜعطن ٕٛعً ٢ايٓاض غسٚاّ ٚعؿٝاّ ٜكٛي ٕٛضبٓا َت ٢تك ّٛايػـاعٚ ،١قـاٍ ـِ
ضأٜت ضجا ّ٫هلِ بط ٕٛمل أ ض َثً٘ قط ٜعطن ٕٛعً ٢ايٓاض ٜ ٫ػتطٝع ٕٛإٔ
ٜترٛيٛا َٔ َهـاِْٗ شيـو فكًـت ٜـا جربٜـٌ َـٔ ٖـ ٤٫٪فكـاٍ ٖـ ٤٫٪أنًـ١
ايطبا).
ٚعٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ(ضأٜت يًٝـ ١أغـط ٟبـٕ ٞـا
اْتٗٓٝا إٍ ايػُا ٤ايػابع ،١فٓعطت فٛم فنشا ضعس ٚبـطم ٚقـٛاعل" .قـاٍ:
"ٚأتٝت عً ٢ق ّٛبط ِْٗٛنـايبٛٝت فٗٝـا اؿٝـات تـطَ ٣ـٔ خـاضد بطـِْٗٛ
فكًتٜ ٤٫٪ٖ َٔ :ا جربٌٜ؟ قاٍ ٤٫٪ٖ :أنً ١ايطبا ،فًُا ْعيت إٍ ايػُا٤
()1ا٭َاي.106/2ٞ
()2غٛض ٠ايكٝاَ.2 ١
( )3غٛض ٠ايبكط.275 ٠
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ايسْٝا ْعطت أغفٌ َ

فنشا أْا بٹطٳٖٳخ ٚزخإ ٚأقٛات ،فكًتَ :ا ٖصا ٜا

جربٌٜ؟ قاٍٖ :ص ٙايؿـٝاطٌ وطفـ ٕٛعًـ ٢أعـٌ بـ

آزّ أٜ ٫تفهـطٗ ٕٚ

ًَهٛت ايػُٛات ٚا٭ضضٚ ،ي ٫ٛشيو يطأٚا ايعحا٥ب)(.)1

ٜٚبٌ اؿسٜث أع ٙ٬إٔ أٌٖ ايطبا ٖـِ أ ٍٚايٓـاؽ َـٔ أقـرا

ايٓـاض

ايص ٜٔإطًـع عًـ ِٗٝضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٖٚـِ ٗ ذـاٍ
ايعصا

ٗ عامل ايربظر ٗٚ ،اؿسٜث بٝإ يتفػري اٯ ١ٜأع.ٙ٬

إٕ ذسٜث اٱغطاَ ٤سضغ ٗ ١اٱْصاض ٚايترصٜط َٔ قبا٥س ا٭عُاٍ اي
ػًب اـًٛز ٗ ايعصا  ٖٛٚ ،آ ٗ ١ٜعامل ايتهٚ ،ٜٔٛإؼاز غٓد ١ٝاـ٥٬ل
ٗ عا٥سٜتٗا إٍ اهلل عع ٚجٌٚ ،قسضت٘ تعاٍ ٗ تًك ٞايٓيب قُس قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ ا٭ذهـاّ ٗ ايػـُاَ ٤ثًُـا ٜتًكاٖـا ٗ ا٭ضضٖٚ ،ـَ ٛـٔ

عَُٛات قٛي٘ تعاٍش عانُشَِهٌِجآَاعحلناعجيلٍجرِيضعقلجوايلٍجؤضّْ ُغلهٌِز( ،)2فنٕ قًت إٕ

اٯ ١ٜجا٤ت بكٝغ ١اؾُع ٚقٝغ ١اـرب ٚاٱغطا ٤آ ١ٜآفاق ١ٝجطت يًٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بطٚذ٘ ٚببسْ٘ عً ٢م ٛقه ١ٝعٌ ؾدك.١ٝ
ٚاؾٛا

َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚاٱخباض عٔ آ ١ٜاٱغطا ٗ ٤ايكطإٓ َٔ إضا ٠٤اهلل ايٓـاؽ اٯٜـات
ٚاؿحخ.
ايثــاْ :ٞفــ ٤ٞايػــٓ ١ايٓبٜٛــ ١باٱخبــاض عــٔ آٜــات اٯفــام زعــ ٠ٛيًٓــاؽ

يطٜ٩تٗا ٭ْ٘ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍش واٍاعجَانـلقُجػاِجرىْهايىايج *إُِجهُيىاجإَِّٖج
واعٍجَُىعاًز(.)3
ايثايث :اٱغطا ٤بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ آ ٗ ١ٜايٓفٛؽ،
ٚإخرتام اؾػِ ايهثٝف يطبكات ايػُاَ ٤عحع ٠ذػ َٔ ١ٝعٓس اهللٚ ،زع٠ٛ

يًٓاؽ يًبرث ايعًُٚ ٞايكعٛز ٗ ايػـُا ٤بـايعًِ ،قـاٍ تعـاٍشىضقضيذجصايعءامٌُج
()1تفػري إبٔ نثري .39/5
()2غٛض ٠فكًت .53
()3غٛض ٠ايٓحِ .4-3
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ساعُىهفجٍلِجؤضّ ُغلنٌُجػاضَِضجػايضُهلجٍاعجػانلخٌُّز(.)1

يف شروغ انجيغ

(مسألة ٜ )1كس جعٌ ايؿطط ٗ ايبٝع ٚنٌ عكس غٛا ٤نإ عكـساّ ٫ظَـاّ أٚ
غري ٫ظّٜٚ ،ؿرتط ٗ ٚجٛ

ايٛفا ٤ب٘ أَٛض َٓٗا:

ا٭ :ٍٚعسّ ن ٕٛايؿطط ذطاَاّ ؾطعاّ ٚكايفاّ يًهتا

ٚايػٓ.١

ايثاْ :ٞن ٕٛإؿطٚط عً ٘ٝقازضاّ عًٜٚ ٘ٝهف ٞاٱطُٓ٦إ ايعطٗ بكسضت٘.
ايثايث :أ ٕ ٜ ٫هَٓ ٕٛافٝاّ ٕكته ٢ايعكس.
ايطابع :أ ٕ ٜه ٕٛايعكس َبٓٝاّ عً ٘ٝأَا َطابك ١أ ٚتهـُٓاّ أ ٚايتعاَـاّ بـ ٟ
م َٔ ٛاٱيتعاَات ايعطف ١ٝاحملاٚض ١ٜاي

ٜطتهع عًٗٝا ايعكس ٚي ٛعًـ ٢مـٛ

اٱْاٍ ٚإتعاضف.
اـــاَؼ :ايتٓحــعٚ ،عــسّ اؾٗايــ ١إ٪زٜــ ١إ ٍ ايغــطضٚ ،إ ٜ ٫هــٕٛ
َػتًعَاّ حملاٍ ٚأَط تعحٝع.ٟ
(مسألة  )2إ شا اَتٓع إؿـطٚط عًٝـ٘ عـٔ ايٛفـا ٤بايؿـطط نـإ يًُؿـطٚط يـ٘
إ جباض ٙعً ٘ٝبايططم ايؿطعٚ ،١ٝإ تعصض اٱجباض نإ يًُؿطٚط يـ٘ اـٝـاض
 ٖٛٚإػُ ٢غٝاض ؽًف ايؿطط.
(مسألة  )3إ شا تعصض عً ٢إؿطٚط عً ٘ٝايٛفا ٤بايؿطط يككٛض َػترسث ف٘ٝ
أ  ٚيتًف إٛن ، ٛفر٦ٓٝص ٜه ٕٛيًُؿطٚط ي٘ اـٝـاض ٜٚكـري ايعكـس جـا٥عاّ
ٚيٝؼ ي٘ إطايب ١بعٛض ايؿطط إ ٫إ شا نإ إؿطٚط ٜكابٌ بإاٍ عطفاّ.
(مسألة  )4ي ٛتعصض ايؿطط ٚمل ّهٔ ايطج ٛإٍ ايعٌ يتًف أ ٚمّٓ ٫ ٙٛع
شيو َٔ بٛت اـٝاض ،فً ٛفػذ ٜطجع إٍ ايك.١ُٝ
(مسألة  ٫ )5هٛظ يًُؿطٚط ي٘ بعس بـٛت اـٝـاض تـ خري أعُـاٍ خٝـاضَ ٙـا
ٜٛجب ايهطض عً ٢ايططف اٯخطٚ ،ي ٛاختًفا ٗ ايؿطط ٚعسَ٘ ،أ ٚاختًفا
ٗ ايعٌُ ب٘ ٚعسَ٘ ،فايب ١ٓٝعً َٔ ٢ازعٚ ٢اي ٌُٝعً َٔ ٢أْهطٚ ،ايكاٌ٥
بايؿطط ٜعترب َسعٝاّ.
(مسألة  )6نٌ ؾطط فاغس ؽتٌ ب٘ ؾطا٥ط قر ١ايعكس ٜفػس ايعكس ب٘ أٜهاّ،
()1غٛض ٠ايتٛب.128 ١
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ٚنٌ ؾطط فاغس ٜ ٫ػط ٟفػاز ٙإٍ أ قٌ ايعكس فايعكس بـام عًـ ٢قـرت٘
ٚإ فػس ايؿططَٚ ،ع قر ١ايبٝع ٚفػاز ايؿطط ٜه ٕٛيًُؿطٚط ي٘ اـٝاض
َع جًٗ٘ باؿاٍ.
(مسألة  ٫ )7فطم ٗ ايؿطط ايفاغس بٌ شنط ٗ ٙايعكس أ ٚبٓا ٤ايعكس عً.٘ٝ
(مسألة  )8إكبٛض بايؿـطط ايفاغـس نـإكبٛض بايعكـس ايفاغـس َـٔ ذٝـث
أ ذهاّ ايهُإ ٚمٚ ،ٙٛايكا ٌ٥بايفػاز ٜعترب َسعٝاّ.
(مسألة  ٫ )9هــب ايٛفــا ٤بايؿــطٚط ايـ
عًٗٝا.

تػــبل ايعكــس إ ٫إشا ابتٓــ ٢ايعكــس

يب يذخم يف املجيغ

ٜسخٌ ٗ إبٝع نٌ َا ٜؿــ ًُ٘ ايًفغ عػب اْ٫كطاف ٚإتعـاضف فًـٛ
با بػتاْاّ زخٌ ف ٘ٝا٭ضض ٚايؿحط ٚايٓدٌ ٚا٭بٓ ١ٝاي

فٚ ٘ٝغــٛضَٚ ٙا

ٜعترب َٔ تٛابع٘ َٚطافك٘ نايب٦ط ٚايٓاعٛض ٚاؿعريٚ ٠مٖٛاٚ ،ي ٛبــا َهتباّ
زخــًت ف ٘ٝأ ا ٘ َٚعسات٘ إ َ ٫ع ايكط ١ٜٓعًـ ٢اــ٬فٚ ،يـ ٛبـا أضنـاّ ٫
ٜسخٌ َعٗا ٗ ايعكس ايٓدٚ ٌٝا٭ؾحاض ٚايعض ايص ٟفٗٝا إَ ٫ع ايؿطط أٚ
ايكط ١ٜٓايساي ١عً ٘ٝعطفاّٚ ،ي ٛاؾرت ٣زاضاّ زخٌ فٗٝا ا٭ضض ٚايبٓا ٤ا٭عً٢
ٚا٭غفٌ ٚايػطزا  ،إ ٫إٔ ٜٓفطز ا٭عً ٢عــازٚ ٠عٓس أٌٖ اـرب ٠نُـا ٗ
ذاٍ ايؿكل ايػهٓ ١ٝإػتكً ١فٜ ٬سخٌ إَ ٫ـع ايؿـطط أ ٚايكطٜٓـٚ ١تـسخٌ
ا٭بٛا

ٚايػًِ إثبت َٚفاتٝس ايهٗطبا ٤ايثابت ٗ ١اؾـساض ٚذٓفٝـات إـا٤

ٚمٖٛا ٖا تعاضف أزخاي٘ ٗ ايبٝع.
(مسألة ٜ )248سخٌ اؿٌُ ٗ بٝع ا٭ّ نايؿاٚ ٠ايبكط ٠إَ ٫ع ايؿطط أ ٚجطٜإ
ايعطف عً ٢خ٬ف٘ ،أ َا ايثُط ٠ف ٬تسخٌ ٗ بٝع ايؿحط ب ٬ؾطط أ ٚقط.١ٜٓ
(مسألة  )249ي ٛبا ن٪َ ّ٬بطاّ أ ٟأ ٕ طًع ا٭ْاث ؾل ٚشض طًع ايـصنٛض فٝـ٘
يٝه ٕٛضطبٗا أذػٔ ٖا مل ٪ٜبط ،فايثُط ٠يًبا٥ع إ َ ٫ع ايؿططٚ ،إ مل ٜهٔ
َ٪بطاّ نإ يًُؿرتٚ ٟىتل ٖـصا ٗ ايٓدـٌٚ ،أَـا ٗ غـري ايٓدـٌ فـايثُط٠
يًبا٥ع غٛا ٤ناْت َ٪بط ٠أ ٚ ،٫ ٚي ٛاؾرتط َؿرت ٟايٓدٌ إٔ ته ٕٛايثُط٠
ي٘ قس.

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش250ز
(مسألة  )252إ شا با ا٭قٚ ٍٛبكٝت ايثُط ٠يًبا٥ع ٚاذتاجت إٍ ايػك ،ٞهٛظ
يكاذبٗا أ ٕ ٜػكٗٝا ٚيٝؼ يكاذب ا٭قَٓ ٍٛع٘ ٚنصا ايعهؼ أ ٫ ٟهٛظ
يكاذب ايثُط ٠أ ٕ ّٓع قاذب ا٭ق َٔ ٍٛغكٗٝاٚ ،يـ ٛتهـطض اذـسُٖا
بايػكٚ ٞاٯخط ٜتهطض برتن٘ ٜكسّ ذل إؿرتٚ ٟيهٔ َكساض اؿاج ١إ ٫إٔ
ٜه ٕٛنطض ايبا٥ع َٔ ايػكَ ٞث ّ٬أ نثط َٔ نطض إؿرت ٟفا٭ذٛط ايتكاحل
ٚايرتانٚ ٞي ٛببصٍ ا٭ضف يًُتهطض َُٓٗا.
(مسألة  )251يــ ٛبــا بػــتاْاّ ٚاغــتثٓ ٢نــ٬ت فًــ٘ إُــط إ يٗٝــا ٚإدــطد َٚــس
جطا٥سٖا ٗ ا يفهاٚ ٤عطٚقٗا ٗ ا٭ضضٚ ،ب٘ قهـ ٢ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

يف اننقذ واننسيئخ

٫
(مسألة  َٔ )252با ؾـّ ٦ٝا ٚمل ٜؿـرتط فٝـ٘ ت جٝـٌ ايـثُٔ ٜهـْ ٕٛكـس ّا ٚذـا ّ
فًًبا٥ع بعس تػً ِٝإبٝع َطايبت٘ َت ٢أ ضازٚ ،يٝؼ ي٘ اٱَتٓا عٔ أخصَ ٙت٢
زفعـ٘ إؿــرت ٟإيٝــ٘ ،أ َــا يــ ٛاؾـرتط ت جًٝــ٘ ف ٝهــْ ٕٛػــ ٫ٚ ،١٦ٝهــب عًــ٢
إؿرت ٟزفع٘ قبٌ ا٭جٌ ٚإ طايـب ايبـا٥ع بـ٘ ،نُـا  ٫هـب عًـ ٢ايبـا٥ع
أخص ٙإ شا زفع٘ إؿرت ٟقبٌ ا٭جٌ.
(مسألة ٫ )253بس ٗ بٝع ايٓػ ١٦ٝأ ٕ ته ٕٛإسَ ٠عٓٝـٚ ١قـسزٜ ٫ ٠تطـطم إيٗٝـا
اذتُاٍ ايعٜازٚ ٠ايٓككإ بإكساض ايص٪ٜ ٟز ٟإ ٍ اؾٗايٚ ١ايغطض ٚايهطض.
(مسألة  )254نإ َـــٛعـــ س عـٛز ٠اؿـاد ٜعتـرب َـٔ غـري إعـٌ ٜٚهـط

٬
َـث ّ

بعــسّ قــ٬ذٝت٘ يٝهــ ٕٛأٚاْــ اّ ٚأج ٗ ّ٬إعـاَ٬تٖ ٗٚ ،ـصا ايعَـإ قـس
ٜهــ ٕٛقــسزاّ غــًفاّ نُا عٓس اغــــًب ايبًــ سإ فـَ ٬ـاْع َـٔ جعًـ٘ أٚاْـاّ
يسفــع ايثُٔ ٚيٰجــاٍ٫ ،غــُٝا َع عــسّ ايب ؽ َا ٜتػـاَس بـ٘ عـــطفاّ ٗ
بع

إــٛاضز فُث ّ٬قــس هعٌ ا٭جٌ عٓـس أ  ٍٚايؿـٗط اهل٬يـٚ ٞايططفـإ

ٜعًُإ اْ٘ قس ٜتكسّ َٜٛاّ ٗ ذاٍ ْككإ ايؿٗط ايػابل.
(مسألة  ٫ )255فطم ٗ إسٚ ٠ا٭جـٌ بـٌ ايككـري ٠نػـاع ١أ ٚغـاعتٌ ٚبـٌ
ايط ١ًٜٛنايػٓٚ ١ايػٓتٌ َع ٚجٛز غطض قرٝس ٗ ايبٌ.
(مسألة  )256ي ٛبا ؾ٦ٝاّ َطززاّ بٌ مثٌٓ اذسُٖا ذاٍ ٚاٯخط إٍ اجٌ ٚأظٜس
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َٓ٘ مثٓاّ ،نُا ي ٛقاٍ بعتو ْكساّ َاْٚ ١٥ػ ١٦ٝإ ٍ ؾٗطَ ٜٔاٚ ١٥عؿطٚ ٜٔقاٍ
إؿـرت ٟقبًـت ،فـٜ ٬كـس عًـ ٢ا٭قـ ٣ٛيًرتزٜـسٚ ،يهـٔ يـ ٛعـطض عًٝـ٘
ايػعط ِ ٜٔجط ٣ايعكس عً ٢اذسُٖا قسٖٚ ،ص ٙإعاًَـ ١ؾـا٥عٖ ٗ ١ـصا
ايعَإ.
(مسألة  )257ي ٛباع٘ إٍ أجٌ ٚب ظٜس َٓ٘ إ ٍ اجٌ آخط بطٌ نُـا يـ ٛقـاٍ يـ٘
بعتــو بــسٜٓاض ٜٔإٍ ؾــٗط ٚبث ٬ــ ١إٍ َــس ٠ؾــٗط ،ٜٔأ  ٚيــ ٛجــط ٣ايعكــس
ٚايكب ٍٛعً ٢اذسُٖا قس ٚإ نإ إؿرتٜ ٟعًِ بايػعط إكٝـس

ٚاٱ ها

بعَإ آخط.
(مسألة  ٫ )258هــ ٛظ ت ج ٌٝايثُٔ اؿاٍ بٌ َطًل ايس ٜٔب ظٜس َٓ٘ ،نُـا يـٛ
ذٌ زفــ ع ايثُٔ ٔ ٖٛٚػ ٕٛزٜٓاضاّ ٚيهٓ٘ أ جً٘ ؾٗطَ ٜٔع ظٜازٔ ٠ػـ١
زْاْري عًْ ،٘ٝعِ هٛظ يًسا ٔ٥أ ٕ ٜعٜس ٗ إس ٠عً ْٛ ٢اٱذػإ.
(مسألة  )259ي ٛبا ظٜس ؾ٦ٝاّ ْػ ١٦ٝعً ٢عُط ٚفٝحٛظ يعٜس ٚيغري ٙبعـس ايعكـس
ؾطا َ٘ٓ ٙ٩قبٌ ذً ٍٛا٭جـٌ أ  ٚبعـس ٙظـٓؼ ايـثُٔ أ ٚبغـريٚ ٙغـٛا ٤نـإ
َػاٜٚاّ يًثُٔ ا٭ ٍٚأ ٚأنثط َٓ٘ أ  ٚاقٌ ٚغٛا ٤نـإ ايبٝـع ايثـاْ ٞذـا ّ٫أٚ
َ٪ج.ّ٬

انقجط وانتسهيى

(مسألة  )262هب عً ٢إتبـاٜعٌ تػـً ِٝايعٛنـٌ بعـس ايعكـس يـ ٛمل ٜؿـرتط
ايت خري ،ف ٬هٛظ ايت خري َع اٱَهإ إ ٫بطنا قاذب٘ فإ أَتٓع أذسُٖا
أ جرب عً ٢ايتػًٚ ِٝنصا نًُٗٝاٚ ،ي ٛأؾرتط نٌ َُٓٗـا تـ خري ايتػـً ِٝإٍ
َسَ ٠ع ١ٓٝجاظ.
(مسألة  )261ي ٛإؾرتط أ ذسُٖا ايت خري ٚضن ٞب٘ ايططف اٯخط فإ ا٭خري ٫
وــل ي٘ ايت خــري أٜهاّ ،نُا ي ٛاؾــ رتط إؿـرت ٟتـ خري ايـثُٔ ٕـس ٠ؾـــٗط،
ٚضنــ ٞايبا٥ع ف ٬هـٛظ ي٘ ت خري تػً ِٝايعٌ إباعٕ ١س ٠ؾــٗط أٜهاّ يفطض
إٔ ٚجــٛ

تػً ِٝايعٌ فٛضٚ ٟيٝؼ ي٘ ذل اَ٫تٓا .

(مسألة  )262هٛظ أ ٕ ٜؿرتط ايبا٥ع يٓفػ٘ غـهٓ ٢ايـساض ،أ ٚظض ا٭ضض ،أٚ
ضنٛ

ايػٝاضٚ ٠م َٔ ٙٛاٱْتفاعات ٕسَ ٠عً.١َٛ
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(مسألة  )263ايكــب

ٗ ايعكــٛز َطًكــاّ بٝعــاّ ناْــت أ ٚغــريٜ ٙطجــع فٗٝــا إٍ

إتعاضف ،فن شا ضفع ايبا٥ع ٜس ٙعٔ إبٝع فُٝا ٜٓ ٫تكٌ نايساض ٚايعكاض ٚإشٕ
يًُؿرت ٗ ٟايسخ ٍٛفٗٝا ٚضفع إٓافٝات ٜتركل ايكب

بٜ٘ٚ ،كسم ايكب

ٗ إٓك٫ٛت َع ؼكل ايتدً ١ٝايعطفٚ ١ٝاغت ٤٬ٝإؿرت ٟعً ٘ٝناغت ٘٥٬ٝعً٢
غا٥ط أَٛاي٘.
(مسألة ٚ )264جٛ

ايتػًٚ ِٝجٛ

ْفػَ ٞطًل ٜعِ ن َٔ ّ٬إتعاٚنـٌ ٗ

عطض ٚاذس ٭ْ٘ َربظ خاضج ٞعٔ ايتعاَُٗ ا بايعكسٚ ،ي ٛقكط أذسُٖا ٗ
ايتفطٚ ٜنإ يًبكا ٤أ جطٚ ٠جب زفعٗا نُا ي ٛت خط ايبا٥ع عٔ تػً ِٝايساض
فًًُؿرت ٟأ ٕ ٜػت َ٘ٓ ٗٛاٱهاض يتبع ١ٝايُٓاٚ ٤إٓفع ١يًُايو اؾسٜس.
(مسألة  )265ي ٛتًف إبٝع قبٌ تػً ُ٘ٝيًُؿرت ٟنـإ َـٔ َـاٍ ايبـا٥ع فٝفػـذ
ايبٝع ٜٚعٛز ايثُٔ إٍ إؿرتٚ ،ٟإ شا ذكٌ يًُبٝـع ِـاَ ٤ـٔ ذـٌ ذكـٍٛ
ايعكس إ ٍ ذٌ ايتًف فٗ ٛيًُؿرت.ٟ
(مسألة  )266ي ٛتًف ايُٓا ٤ايصٜ ٟعٛز يًُؿرت ٟعٓس ايبا٥ع َٔ غـري تفـــطٜط
َٓ٘ فاْ٘ غري نــأَٚ ،ي ٛتعــٝب قبٌ ايكبــ

ٜتدــري إؿــرت ٟبٌ ايفػــذ

ٚاٱَهـ ا ٤يهٌ ايثُٔ ٚا٭ذٛط ايتكاحل بايٓػب ١إٍ ا٭ضف.
(مسألة  )267ي ٛبــ ا ًْ ١فتًـف بعهـٗا قبـٌ ايكـب

اْفػـذ ايبٝـع بايٓػـــب١

يًتايف ٚعاز إ ٍ إؿرتَ ٟا ىك٘ َٔ ايثُٔٚ ،ي٘ فػذ ايعكس نًـ٘ يتـبع
ايكفكٚ ١٭ٕ ايص ٟقكس مل ٜكع ٚيكاعس ٫ ٠نطض  ٫ٚنطاض.
(مسألة  )268هب عً ٢ايبا٥ــع باٱناف ١إٍ ايتػــً ِٝفكــٌ إبٝع ٚععيــ٘ عُا
يـ ٘ َٔ ا٭َتع ،١نُا ي ٛنإ إبٝع زاضاّ ٚف ٘ٝبع

أ اث ايبا٥ع فٝدطجٗا َٓ٘،

أ  ٚي٘ ذٓط ١قكٛز ٗ ٠ا٭ضض إباع ١ف٬بس َٔ ضفعٗا.
(مسألة  )269ي ٛغكب ايعٌ إبتاع ١غاقب َٔ ٜس ايبا٥ع ،فإ أَهٔ ضزٖا ٗ
ٚقت ٜ ٫تهطض ب٘ إؿرت ٟفًٝؼ ي٘ ايفػذٚ ،إ ت خط ايتػًٜ ِٝه ٕٛتًفـ٘
َٔ َاٍ ايبا٥عٚ ،ي ٛأ َتٓع ايبا٥ع عٔ ايتػً ِٝبغري ذل ِ غًُ٘ بعس َس ٠نإ
يًُؿرت ٟإطايب ١با٭جط.٠
(مسألة  )272ي ٛأ ؾرت ٣ؾ٦ٝاّ ٚمل ٜكبه٘ فإ نإ ٖـا ٜ ٫هـاٍ ٜ ٫ٚـٛظٕ جـاظ
بٝع٘ قبٌ قبه٘ٚ ،نصا إ شا نإ َُٓٗا ٚبا تٛي ١ٝأ  ٟبطأؽ إاٍ بعس عًُُٗا
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بايثُٔ ٚإ شا با َطاع ١عً ٢نطاٖٚ ،١ي ٛنـ إ إًـو بغـري ايؿـطا ٤نـإرياث
ٚايكسام ٚاـًع فٝحٛظ بٝع٘ قبٌ قبه٘ ب ٬أ ؾهاٍٚ ،هٛظ جعٌ َا اؾرتاٙ
قساقاّ أ ٚأجط ،٠نُا أ ٕ اؿهِ ىتل بإبٝع ف ٬هط ٗ ٟايثُٔ.
(مسألة  )271ي ٛنإ ي٘ عً ٢غري ٙطعاّ َٔ غًِ ٚعًَ ٘ٝثً٘ فطًب َـٔ غطّـ٘
أ ٕ ٜهتاٍ يٓفػ٘ َٔ اٯخط قس.
(مسألة َ )272ــع تعــ ٌٝايــثُٔ بعًُــَ ١عٓٝــٜ ١ــتعٌَٚ ،ــع عسَــ٘ ٜهــ ٕٛبايٓكــس
ايغايب ٗ ايبًس إ َ ٫ع ايكط ١ٜٓعً ٢اـ٬ف.
(مسألة  )273ي ٛأ زع ٢ايبـا٥ع ظٜـاز ٠ايـثُٔ ٚإؿـرت ٟعـسَٗا ،فٝعتـرب إؿـرتٟ
َسعٝاّ فإ مل تهٔ عٓس ٙب ١ٓٝفايك ٍٛق ٍٛايبا٥ع َع ّٓٝـ٘ غـٛا ٤نـإ ايـثُٔ
نًٝاّ ٗ ايصَ ١ا ٚؾدكٝاّ خاضجٝاّ.
(مسألة  )274ي ٛأزعـ ٢أذسُٖا أ ٕ ايبٝع ْكس ٚقاٍ اٯخط اْ٘ ْػ ١٦ٝفٝعترب ايصٟ
ٜك ٍٛبايٓػــَ ١٦ٝسعٝاّ ٜ َٔٚكــ ٍٛأ ْ٘ ْكس عً ٘ٝايَ ٌُٝع عسّ ايب.١ٓٝ

ثيغ انصرف

 ٖٛٚبٝع ايصٖب بايصٖب أ ٚايفه ١بايفه ١ب ٬فطم بٌ إػهٛى َُٓٗا
ٚغري ٫ٚ ،ٙفطم ف ٘ٝبٌ اـايل ٚإغؿٛف ٚإطنب َٔ أذسُٖا َع ؾ٤ٞ
آخط.
(مسألة ٜ )275ؿرتط ٗ قر ١بٝع ايك طف ايتكاب
ٚمل ٜتكابها بطٌ ايبٝعٚ ،ي ٛقب
إٍ َا مل ٜكب

ايبع

ٗ فًؼ ايعكس ،فً ٛتفطقا

قس ف ٘ٝخاقٚ ،١بطـٌ بايٓػـب١

ٚ ،يهٌ َُٓٗا اـٝاض ٚذل ايفػذ يتبع

ايكفك.١

(مسألة  )276ي ٛفاضقا ايفًؼ َكطربٌ مل ٜبطٌ ايبٝع ،فـنشا تكابهـا قبـٌ إٔ
ٜفرتقا قس.
(مسألة  )277إِا ٜؿرتط ايتكاب

ٗ َع اٚن ١ايٓكس ٜٔإشا ناْت بايبٝع زَ ٕٚا

إشا ناْت بغري ،ٙنايكًس ٚاهلب ١إعٛنٚ ١مُٖٛا.
(مسألة ٜ )278هف ٗ ٞايكب

ن ٗ ْ٘ٛايصَ ٫ٚ ١وتاد إٍ قب

آخط ،فً ٛنإ

ٗ شَ ١ظٜس زضاِٖ يعُط ٚفباعٗا بايسْاْري ٚأعطاٖا أ ٟايسْاْري يعُـط ٚقبـٌ
ايتفطم قس ،باعتباض إٔ ايسضاِٖ اي

ٗ شَ ١ظٜس َكبٛن ١فع.ّ٬
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(مسألة  )279إشا نإ يعٜس عً ٢ؾدل زضاِٖ فكاٍ يـ٘ ذٛهلـا زْـاْري فطنـٞ
ٚٚافك٘ قسٜٚ ،ترَ ٍٛا ٗ شَت٘ َٔ ايسضاِٖ إٍ ايسْاْري ٚإ مل ٜتكابها،
ٚنصيو ي ٛنإ عً ٘ٝزْاْري ٚقاٍ ذٛهلا زضاِٖ.
(مسألة  )282ي ٛبٝع ايصٖب بايفه ١ف ٬ضبا ف ٘ٝيفكس ؾطط إثًٚ ،١ٝنصا  ٫ضبا
ٗ بٝع ايعُ٬ت ايٛضقٝـ ١بعهـٗا بـبع

ايـ

ؽتًـف ٗ ايعا٥سٜـ ١نايـسٜٓاض

ايعطاقٚ ٞايطٜاٍ ايػعٛز ٟعً ٢ا٭ق.٣ٛ
(مسألة  )281ايعُ٬ت ايٛضقٖ ٗ ١ٝصا ايعَإ إشا ناْـت َغؿــٛؾـــ ٫ ،١هـٛظ
إْفاقٗــا ٚإجــطا ٤إعاًَــ ١بٗــا ٚإــساض عًــ ٢ايعــطف ٖٚــ ٛتعــاط ٞإكــاضف
ٚايبٓٛى هلا أ ٚعسَ ٘ ،فايعًُ ١اي

ٚنعت يغــ ايٓـاؽ  ٫هـٛظ إبكاٖ٩ـا

يكاعس ٫ ٠نطض ٚ٭ْٗا َاز ٠يًفػاز ٚا٭فػاز.
(مسألة  )282ا٭ذٛط عسّ جٛاظ ؾطا ٤خان أ ٚقطط شٖب أ ٚفه ١ظٓػ٘ َـع
ظٜاز٬َ ٠ذع ١أجطت٘ٚ ،هٛظ إٔ ٜؿرت ٜ٘بغري جٓػـ٘ ٖـا ٜٚ ّ٬عـٌ يـ٘ أجـط٠
َع ١ٓٝيكٝاغت٘ ٚي ٛناْت َٔ ْفؼ ايـثُٔ ،نُـا هـ ٛظ إٔ ػعـٌ ايعٜـازٗ ٠
َكابٌ ايفل إشا مل ٜهٔ َٔ جٓؼ َا قٓع َٓ٘ اـان شٖباّ نإ أ ٚفه.١
(مسألة  )283ي ٛنإ ٗ شَت٘ َبً بعًَُ ١عٚٚ ١ٓٝف ٢بعًُ ١بًس آخط فٝحب إٔ
ٜهَ ٕٛكساض غعط ايكطف  ّٜٛايٛفا.٤
(مسألة  )284ي ٛنإ يعٜس عً ٢عُطَ ٚبً بايعًُ ١ايعطاق ٚ ،١ٝعً ٢عُط ٚيعٜس
َبً بعًُ ١أجٓب ١ٝأخط ٣فهٌ َؿغٛي ١شَتـ٘ يٰخـط بتًـو ايعًُـٜ ٫ٚ ١كـع
ايتٗاتط بٌ ايصَتٌ عً ٢ا٭قْ ،٣ٛعِ هٛظ إٔ ٜبٝع أذسُٖا َا ٗ شَت٘ َا ٗ
شَ ١اٯخط َع ذً ٍٛنٌ َُٓٗا ٜٚػـعط ٜـ ّٛايبٝـع ،نُـا ػـٛظ إكـاؿ ١أٚ
إبطا ٤نٌ َُٓٗا اٯخط.
(مسألة  )285إشا ذكٌ ز ٜٔبٓكس َعٌ نايسٜٓاض غٛا ٤نإ َٔ اقرتاض أَٔ ٚ
مثٔ ايبٝع أ ٚغريُٖا إٍ أجٌ َعًٚ ّٛظاز غعط ٙأْ ٚكل عٓ٘ بايٓػب ١يعًُ١
ايبًس أ ٚايعُ٬ت ا٭خط ٣عٓس ذً ٍٛا٭جٌ عـٔ غـعطٜ ٙـ ّٛا٫ؾـتغاٍ ٫
ٜػترل إ ٫عٌ شيو ايٓكسٜٓ ٫ٚ ،عط إٍ ظٜاز ٠غعطْٚ ٙككاْ٘ نُا ي ٛنإ
أ يف زٜٓاض ٚنإ ٜعازٍ ذٌ ا٫قرتاض ٔػٌ َثكا ّ٫شٖباّ ِ أقبس ذٌ
ايٛفاٜ ٤عازٍ ٔػَ ١ثاق ٌٝيٓكل قُٝت٘ ،أ ٚأقبس ٜعازٍ َاَ ١٥ثكاٍ يعٜاز٠
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ق ١ُٝايسٜٓاض فنٕ إكطض أ ٚايبا٥ع ٜ ٫ػترل إ ٫أقٌ إبًـ ْعـِ تػـترب
إكاؿٚ ١ايرتان.ٞ
(مسألة  )286هٛظ إٔ ٜبٝع َثكا َٔ ّ٫فه ١خايك َٔ ١ايكاَ ٥ثَ ّ٬ثكاٍ َـٔ
فه ١فٗٝا غـ َتُ ٍٛي٘ ق ٜٚ ١ُٝؿرتط عً ٘ٝإٔ ٜكٛغ ي٘ خاُ ّا َثْ٫ ّ٬تفـا٤
ايطبا بكٝاغ ١اـان َكابٌ ايغـ.
(مسألة  )287ي ٛبا زٜٓاض ّا عطاقّ ٝا بطٜاٍ غعٛزَ ٟث ّ٬قس يهٔ بؿطط إٔ ٜعًُا
ْػب ١ايػعط بٌ ايعٛنٌٚ ،نصا ايهْٝ ٗ ّ٬ع ايٓكٛز ايٛضق ١ٝايعإ.١ٝ
(مسألة  )288ي ٛتعٌ زفع ْكس َعٌ َٔ َثٌ ف ١٦عؿط ٠زْاْري فٝحٛظ إعطاَ ٤ثً٘
أ  ٚنػــٛض ٙاي ـ

تعازيــ٘ َــٔ ْفــؼ ايعًُــ ١إ َ ٫ــع ايتبــا ٜٔعطف ـاّ بايكُٝــ ١أٚ

ايهطض.

يف ثيغ انسهف

ٜٚػــُ ٢أٜهـاّ ايػــًِ ٖٚــ ٛإبتٝــا نًــ٪َ ٞجــٌ بــثُٔ ذــاٍ أ ٟعهــؼ

ايٓػ ،١٦ٝنُا ي ٛزفع ٗ اؿاٍ َبً َا ١٥زٜٓاض ق ١ُٝطٔ َٔ اؿٓطٜ ١ػًِ بعس
ؾٗط ٖٛٚ ٜٔقرٝس بؿطا٥ط ايبٝعٜٚ ،كاٍ يًُؿرت( ٟإػًٹِ) بهػط ايػٌ،
ٚيًثُٔ (إػًَ ِ) بفترٗاٚ ،يًبا٥ع (إُػًِ إيٚ ،)٘ٝيًُبٝع (إػًِ ف.)٘ٝ
(مسألة  )289وتاد بٝع ايػًف إٍ إهـا

ٚقبـّٚ ٍٛتـاظ بـ ٕ نـَ ّ٬ـٔ ايبـا٥ع

ٚإؿرتٜ ٟكس إٔ ٜهَٛ ٕٛجباّ أ ٚقاب .ّ٬فاٱها

َٔ ايبا٥ع َث ّ٬إٔ ٜكٍٛ

بعتو طٓاّ َٔ اؿٓط ١بكف ١نصا إٍ َس ٠ؾٗط ٜٔبثُٔ ذاٍ قسضَ ٙا ١٥زٜٓاض،
فٝك ٍٛإؿرت ٟقبًت أ ٚاؾرتٜت.
َــٔ إؿــرت ٟفٝكــ ٍٛيًبــا٥ع  :أغــًُت إيٝــو أٚ

ٚأَــا يــ ٛنــإ اٱهــا

أغًفتو َا ١٥زٜٓاض ٗ طٔ َٔ اؿٓطـ ١بكـف ١نـصا فٝكـ ٍٛإػـًِ إيٝـ٘ ٖٚـٛ
ايبا٥ع (قبًت) ،نُا تكس إعاطا ٗ ٠بٝع ايػًف.
(مسألة َٛ )292ضز ايػًِ:
 -1ايٓكٛز ايٛضقَ ١ٝع إخت٬ف بًس ايعًُ.١
َ -2طًــل ا٭َتعــٚ ١ا٭جٓــاؽ َــع ا٫خــت٬ف  ٚنْٗٛــا َــٔ إهٝــٌ أٚ
إٛظ ٕٚبعهٗا َع بع

.
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 -3ا٭َتعــٚ ١ا٭جٓــاؽ ٚغــري إهٝــٌ ٚإــٛظَ ٕٚــع ايٓكــٛز ايٛضقٝــ ١اٚ
ايصٖب ١ٝأ ٚايفه.١ٝ
 -4ا٭جٓاؽ بعهٗا َـع بعـ

ٚاؼـاز اؾـٓؼ ٚنْٗٛـا َـٔ إهٝـٌ أٚ

إٛظ.ٕٚ
 -5ايٓكٛز ايصٖب ١ٝأ ٚايفه ١ٝبعهٗا َع بع

َع إؼاز جٓؼ ايصٖب

أ ٚجٓؼ ايفه ١أ ٚاخت٬ف٘.
ٚايهٌ قرٝس إ ٫ايكػٌُ ا٭خري.ٜٔ
(َػ يٜ )308 ١ؿرتط ٗ بٝع ايػًِ أَٛض:
ا٭ :ٍٚشنط ايٛقف ايطافع يًحٗايٚ ١نًُا أَهـٔ نـبط أٚقـاف٘ ايـ
ؽتًف ايكٚ ١ُٝايطغبات بنخت٬فٗـا ٜكـس فٝـ٘ ايػـًِ ٜٚهفـ ٞفٝـ٘ ايٛقـف
إتعاضفٚ ،نًُا إمكطت َعطفت٘ ٚضفع اؾٗايـ ١فٝـ٘ بإؿـاٖسَٛ ٫ ٠نـٛ
يًػًف فٚ ٘ٝإطجع ٗ شيو أٌٖ اـربٚ ٠ايعطف.
ايثاْ :ٞقب

ايثُٔ قبٌ ايتفطم عٔ فًؼ ايعكس ٚي ٛقب

فٚ ٘ٝبطٌ ايباقَ ٞع بٛت اـٝاض يًص ٟمل ٜككط ٗ ايكب

ايبع

قس

ٚا٭قباضٚ ،يٛ

نإ ايثُٔ زٜٓاّ ٗ شَ ١ايبا٥ع فنٕ نإ َ٪ج ٫ ّ٬هٛظ جعً٘ مثٓاّ يًُػًِ ف،٘ٝ
بٌ ٚنصا إٔ نـإ ذـا ّ٫عًـ ٢ا٭ذـٛط ٱطـ٬م قٛيـ٘ قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِٜ ٫ " :با ايس ٜٔبايس."ٜٔ
ايثايث :تكسٜط إبٝع َا ٜع ترب ف َٔ ٘ٝايه ٌٝأ ٚايٛظٕ أ ٚايعـس أ ٚايـصض
ٚمٖٛا ٚعً ٘ٝاٱْا ٚقاعسْ ٠ف ٞاؾٗايٚ ١ايغطض.
ايطابعٖ :ا ٜتك ّٛب٘ بٝع ايػًِ ٖ ٛتعـ ٌ ٝا٭جـٌ إهـبٛط يًُػـًِ فٝـ٘
غٛا ٤نإ با٭ٜاّ أ ٚايؿٗٛض أ ٚايػٌٓ ،فً ٛجعٌ ا٭جٌ َس ٠فٗٛي ١نـإ
باط ٫ٚ ،ّ٬فطم ٗ ا٭جٌ بعس نَ ْ٘ٛهبٛطاّ بـٌ إٔ ٜهـ ٕٛقًـ ّ٬ٝنٝـ ّٛأٚ
نثرياّ نػٓ ١أ ٚغٓتٌ.
اـاَؼ :إَهإ ٚجٛز إبٝع ٚقت اؿًٚ ٍٛإ نإ َعسَٚاّ ذاٍ ايعكس.
(مسألة  )329هــب تعَٛ ٌٝنع ٚبًس ايتػً ِٝإ ٫إشا نإ َتعٓٝاّ خاضجاّ.
(مسألة  )312إشا جعٌ ا٭جٌ ؾٗطاّ أ ٚؾٗط ٜٔأ ٚؾٗٛض فنٕ ٚقعت إعاًَٗ ١
أ ٍٚايؿٗط فٝرتػب ٖصا ايؿٗطٚ ،إ ٚقعت إعاًَ ٗ ١أ ٓا ٤ايؿٗط وػب
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نٌ َٜٛ ٌ ٬اّ ؾٗطاّ ،فً ٛناْت إس ٠ؾٗط ٜٔف ٝرٌ ا٭جٌ بعس غتٌ َٜٛاّ
َٔ تاضٜذ ايعكس ّٚهٔ إٔ ٜعس ٙبًراظ شات اي َٔ ّٛٝايؿٗط اي٬ذل ،فنشا
ٚقع ٗ اي ّٛٝايعاؾط َٔ ايؿٗط فٝرـٌ ا٭جـٌ ٗ ايٝـ ّٛايعاؾـط َـٔ ايؿـٗط
ايص ًٜٞ ٟايتاي ٞيًعكس ،غٛا ٤نإ اؿػا

إتعاضف ٚاْ٫كطاف ٜسٍ عً٢

ايؿــٗط ايكُــط ٟفٝرتُــٌ ايٓككــإ عــٔ غــتٌ َٜٛـاّ ،أ ٚايؿُػــ ٞفٝرتُــٌ
ايعٜاز ٠عً ٢ايػتٌ َٜٛاّ.
(مسألة  )311ي ٛإؾرت ٣ؾ٦ٝاّ غًُ اّ مل هع بٝعـ٘ قبـٌ ذًـ ٍٛا٭جـٌ ٭ٕ إًـو
يٝؼ تاَاّ َثٌ ٖصا ايع كس غٛا ٤أضاز بٝع٘ ظٓؼ ايثُٔ ا٭ ٍٚأ ٚبغري ،ٙنإ
َػاٜٚاّ ي٘ أ ٚأقٌ أ ٚأنثط ٚ ،هٛظ بٝع٘ بعس ذً ٍٛاجً٘ ٚإ مل ٜكبه٘ غٛا٤
عً ٢ايبا٥ع أ ٚعً ٢غري ٙظٓؼ ايثُٔ ا ٚظٓؼ آخط ٚبإػا ٟٚأ ٚا٭قٌ أٚ
ا٭نثط َا مل ٜػتًعّ ايطبا أ ٚت ت ٘ٝاؿطَ َٔ ١عٓٛإ آخطْ ،عِ ي ٛنإ إػًِ
فٖ ٘ٝا ٜهاٍ أٜٛ ٚظٕ ٜهط ٙبٝع٘ قبٌ قبه٘ٚ .قاٍ ايؿٝذ ٚايعَ٬ـْٚ ١اعـ١
باؿطَٚ ،١يهٔ إؿٗٛض ٌٓ ايٓٗ ٞايٛاضز ٗ ايٓكٛم ايكرٝر ١ايػـٓس
عً ٢ايهطاٖ ،١خكٛقاّ ٚإ ظاٖطٖا ْف ٞاؾٗايٚ ١ايغطض بايبٝع قبٌ ايه.ٌٝ
(مسألة  )312ي ٛذإ ا٭جٌ ٚزفع إػًِ إي ٘ٝأ ٟايبا٥ع إٍ إؿرتْٛ ٟع ١ٝأضز٤
أَ ٚكساضاّ أقٌ ٖا غًِ ف ٫ ٘ٝهـب قبٛيـْ٘ ،عـِ هـٛظ َـع ايطنـــا ٚطٝـب
ايٓفؼ ،أَا ي ٛنإ َثً٘ أ ٚأذػٔ َٓ٘ َٔ ذٝث ايكف ١نُا ي ٛنإ إػـًِ
فْٛ ٘ٝعَ ١ٝتٛغط َٔ ١أْـٛا اؿٓطـٚ ١يهٓـ٘ غـًِ إٍ إؿـرتْٛ ٟعٝـ ١جٝـس٠
ٚأذػٔ فٝحب ايكب ٍٛإَ ٫ع ٚجٛز ايهطض بٗصا اٱخت٬ف.
(مسألة  )313إشا ذٌ ا٭جٌ ٚمل ٜتُهٔ ايبا٥ع َٔ أزا ٤إبٝع يعاضض َٔ آفـ١
أ ٚعحع عٔ ؼكــ ً٘ٝأ ٚأعــٛاظ ٗ ٙايبًس َع عـسّ إَهإ جًبـ٘ َـٔ َهـإ
آخط أ ٚغري شيو َٔ ا٭عصاض ذت ٢اْكه ٢ا٭جٌ ،نإ إؿرت ٟباـٝاض بٌ
أ ٕ ٜفػذ إعاًَـٜٚ ١طجـع بثُٓـ٘ ٚضأؽ َايـ٘ ٚبـٌ إٔ ٜكـرب إٍ إٔ ٜٛجـس
ٜٚتُهٔ ايبا٥ع َٔ ا٭زاٚ ،٤هلُا إٔ ٜرتانٝا بكٚ ١ُٝقت ا٭زا ٤غٛا ٤ظازت
عٔ ايثُٔ أ ٚغاٚت أْ ٚككت عٓ٘ٚ ،يٝؼ يًُؿرت ٟإيعاّ ايبا٥ع ب زا ٤ق١ُٝ
ٚقت ا٭زا ٤إٔ ناْت أظٜس َٔ مثٔ إػُ.٢
(مسألة  ٫ )314فطم ٗ ٖصا اـ ٝاض بٌ ن ٕٛايت خري بتفطٜط َٔ ايبا٥ع أ ٚغري،ٙ
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ْعِ ي ٛنإ ا يتككري َٔ إؿرت ٟف ٬خٝاض ذ٦ٓٝـصٚ ،يـ ٛتعـصض ايـبع

زٕٚ

اؾُٝع نإ يًُؿرت ٟاـٝاض بايٓػب ١إٍ َا تعصض ٚبايٓػب ١يًحُٝع.
(مسألة ٖ )315صا اـٝاض عً ٢ايرتانٚ ٞيٝؼ فٛضٜاّ ،فً ٛأخط يعصض أ ٚيغري٫ ٙ
ٜػكط خٝاضٚ ،ٙي ٛاختا ض ايكرب ٜكس ي٘ ايفػذ بعس٥ص.
(مسألة  )316ي ٛظٗط عٝب ٗ ايثُٔ إعٌ فنٕ نإ َـٔ غـري اؾـٓؼ ٚنـإ ٗ
بعه٘ بطٌ ايعكس ٗ شيو ايبع

ٚي٘ خٝاض ايتـبع

ٚ ،يـ ٛنـإ ٗ اؾُٝـع

بطٌ ايعكس.
(مسألة  )317أقػاّ ايبٝع بايٓػب ١إٍ َ٬ذع ١ايثُٔ أضبع:١
ا٭ :ٍٚبٝع ؾَ ٤ٞعً ّٛبثُٔ َعًَ ّٛع تطانُٗٝا نُا ي ٛقاٍ بعتو ٖصا
ايهتا

بسٜٓاض ،فٜ ٬ـصنط ضأؽ إـاٍ ٚغـعط ايهًفـٚ ١ايـطبس ٚاـػـطإ ٗ

ايعكس ٜٚػُ ٢بإػا.١َٚ
ايثاْ :ٞايبٝع بطأؽ إاٍ َع ايعٜازٜٚ ٠ػُ ٢بإطاع ،١نُا ي ٛقاٍ بعتو
ٖـص ٙايػٝاض ٠بطأؽ َاهلا ٚقسض ٙأيف زٜٓاض َع ظٜازَ ٠كساضٖا نصا.
ايثايث :ايبٝع بطأؽ إاٍ َع ايٓكٝكٜٚ ١ػُ ٢بإٛانع ١نُا ي ٛاؾرت٣
طٓاّ َٔ اؿٓطَ ١ا ١٥زٜٓاض ِ باع٘ غُػٚ ١تػعٌ زٜٓاضاّ ،أ ٟبٓكٝكٔ ١ػ١
زْاْري.
ايطابع :ايبٝع بطأؽ إاٍ َٔ ز ٕٚظٜازْ ٫ٚ ٠كٝكٜٚ ١ػُ ٢بايتٛي ،١ٝنُا
ي ٛاؾرت ٣إتا بسٜٓاض ٚباع٘ بسٜٓاض أٜهاّ.
ٖٚص ٙا٭قػاّ ا٭ضبع ١نًٗا قـرٝرٚ ١عًٝـ٘ اٱْـا يكاعـس ٠ايػـًطٓ١
ٚأزيــ ١ػــاض ٠عــٔ تــطاض ٚعــسّ بــٛت ايــطز َــٔ ايؿــاض ٚ ،ا٭زيــ ١عًــ٢
تكطٜطٖاٚ ،أفهٌ ٖص ٙا٭قػاّ ٖ ٛإػا ٖٛٚ ١َٚايػا٥س ٚإتعـاضف ٗ َثـٌ
ٖص ٙإعاَ٬ت ٚبفهً٘ تعاٍ تط ٣ايٓفٛؽ ُٚ ٌٝتػـهٔ إيٝـ٘ ،أَـا إطاعـ١
فَٗ ٞهط ١ٖٚأذٝاْاّ.
(مسألة ٜ )318عترب ٗ ؼكل َا تكسّ َٔ ا٭قػاّ ا٭ضبع ١ايككس ٚيفغ ظاٖط ٗ
ايعٓٛإ إٓؿـ اــامٜٚ ،تركـل بإعاطـا ٠أٜهـا بعـس إكاٚيـ ١عًـ ٢تعـٌٝ
ايعٓٛإٜٚ ،عترب ٗ إطاع ١تعَ ٌٝكساض ايطبس ٗٚ ،إٛانع ١تعـَ ٌٝكـساض
ايٓكٝكٜٚ ،١هف ٞف ٘ٝشنط ضأؽ إـاٍ ٚمثـٔ ايبٝـع ٚمـ ٙٛايككـس اٱْـايٞ
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ايصٜ ٟهفَ ٗ ٞعطف ١ايعٜاز ٠أ ٚايٓكٝك.١
(مسألة  )319عباض ٠عكس إطاع ١بعس تع ٌٝضأؽ إاٍ أ ٚتع َٔ ٘ٓٝٝاــاضد إٔ
ٜك ٍٛايبا٥ع  :بعتو ٖصا إتا بإكساض ايص ٟاؾرتٜت٘ ب٘  ٖٛٚنصا ٚضبس نصا
ٜٚك ٍٛإؿرت ٟقبًتٚ ،هٛظ إٔ ٜهتف ٞبصنط ايعٜازٚ ٠مل وسز ضأؽ إاٍ
إ ٫إٔ ٜه ٕٛف ٘ٝغطض أ ٚنطض ،فُع ٗا ًٜعّ ايبٝإ ٚايتفكَ ٌٝا ٜطفع اؾٗاي١
ٚايغطضٚ ،نصا بايٓػب ١يًُٛانع ١ببٝإ ايٓكل ٗٚ ،ايتٛيٜ ١ٝك ٍٛي٘ بعتو َا
اؾرتٜت فٝك ٍٛإؿرت : ٟقبًت أ ٚاؾرتٜت.
(مسألة  )322ي ٛتعسزت ايٓكٛز ٚايعُـ٬ت ٗ ايبًـس ٚنـإ ٗ قُٝتٗـا ٚقـطفٗا
تفاٚت ف٬بـس َـٔ تعـْ ٌٝـ ٛتًـو ايعًُـٚ ،١نـصا ٫بـس َـٔ شنـط ايؿـطٚط
ٚا٭جٌ ٚمٖ ٙٛا ٜتفاٚت ٭جً٘ ايثُٔ.
(مسألة  )321إشا اؾرتَ ٣تاع ّا بثُٔ َعٌ ٚمل وسث فَ ٘ٝا ٜٛجب ظٜاز ٠قُٝت٘
فطأؽ َاي٘ مثٔ ؾطا ٘٥فٝك ٍٛاؾرتٜت٘ بهصا ،أ ٚضأؽ َاي ٞنصاٚ ،إ أذسث
فَ ٘ٝا ٜٛجب ظٜاز ٠قُٝت٘ فنٕ نإ بعٌُ َٓ ٘ فٝك ٍٛضأؽ َاي٘ نصا ٚعًُت
ف ٘ٝنصا أَ ٚا تكس ض نًفت٘ أ ٚقُٝت٘ بهصا ،أ ٫ ٟهعٌ عًُ٘ جـعَ ٤ـٔ ضأؽ
إاٍ عٓس ا٭خباض عٔ ضأؽ َاي٘ ٕا ف َٔ ٘ٝاؾٗــايٚ ١ايتغــطٜط ٚقس ٜهَٔ ٕٛ
ايهص ٚ ،إ أْفل عً ٘ٝباغت٦حاض عاٌَ ٚم ٙٛفً٘ إٔ وتػب تًو ا٭جط٠
ٜٚك : ٍٛتكٛٸّ عًٞٸ بهصا ٫ٚ ،هٛظ إٔ ٜهٝف ا٭جط ٠إٍ ضأؽ إاٍ ٜٚكٍٛ
 :أؾرتٜت٘ بهصا أ ٚضأؽ َاي٘ نصا.
(مسألة  )322ي ٛأؾـرت ٣ظٜـس َتاعـاّ َعٝبـ ّا ٚضجـع بـا٭ضف إٍ ايبـا٥ع نُـا يـٛ
إؾرتا ٙبعؿط ٠زْاْري ِ ضجع با٭ضف َٚكساض ٙزٜٓاض ٚاذس ،فٝحٛظ إٔ ىرب
بايٛاقع ٚايهٝف ١ٝأ ٟق ١ُٝايؿطا ْٛٚ ٤ايعٝب َٚكـساض ا٭ضف ايـص ٟضجـع
ب٘ٚ ،ي٘ إٔ ٜػكط َكساض ا٭ضف َٔ ايثُٔ ٚهعٌ ضأؽ إاٍ َا بك ٞفٝكٍٛ
ضأؽ إاٍ تػع ١زْاْري َع بٝإ ايعٝب  ،أَا ي ٛذط ايبا٥ع بع

ايثُٔ بعـس

ا٫تفــام أ ٚايعكــس فنْــ٘ هــٛظ يًُؿــرت ٟإٔ ىــرب با٭قــٌ َــٔ ز ٕٚإغــكاط
اؿطٝطٚ ،ن ابط٘ إٔ ٜ ٫ه ٕٛاؿط إذػاْاّ خاقاّ أ ٚتربعاّ َٔ ايبا٥ع ي٘.
(مسألة ّ )323هٔ إٔ وتــاٍ ايبا٥ع ب ٕ ٜبٝــع َتاعاّ ِ ٜؿـرت ٜ٘بعٜـاز ٠نُـا يـٛ
نإ عــٓس ٙنتـا

اؾــرتا ٙبسٜٓاض فٝبٝع٘ أٜٗ ٚس٫ ٜ٘بٓ٘ أ ٚظٚجت٘ أ ٚأجــٓيب
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ِ ٜؿــرت َ٘ٓ ٜ٘بسٜٓـــاضَ ٜٔث ،ّ٬فنشا اخــرب ٚقاٍ ب ٕ ضأؽ َاي٘ زٜٓاضإ مل
ٜهص

ظاٖطاّ ٗ ا٭خباض ٗ ذاٍ إطاعٚ ،١يهٓ٘ غـ ٚتسيٝــؼ ٭ٕ إتبازض

ٖــ ٛضأؽ إاٍ اؿكٝكٚ ٞإْكطاف ا٭خباض عٔ َثٌ ٖــصا ايؿـــطا ٤إطنـب
ٚٱ بتٓا ٤إعاًَْٛ ١عٝـاّ عًـ ٢عـسّ اـٝاْـْ ،١عـِ يـ ٛمل ٜهـــٔ عـٔ َٛاطـــ ٠
ٚقكــس ا٫ذتـٝاٍ ٚن عٔ بٝع ٚم ٙٛف ٬إؾهاٍ.
(مسألة  )324ي ٛظٗط نص

ايبا٥ع ٗ إخباض ٙبطأؽ إاٍ نُا إشا أخرب ب ٕ ضأؽ

إاٍ َاٚ ١٥باع٘ بطبس عؿط ٠فعٗط أْ٘ نإ تػعٌ قس ايبٝع ٜٚتدري إؿرتٟ
بٌ فػذ ايبٝع ٚايؿطا ٤بتُاّ ايثُٔ ٫ٚ ،فطم بٌ تعُس ايهص

أ ٚذكٛي٘

عٔ غٗٚ ٛاؾتباٜ ٫ٚ ٙػكط ٖصا اـٝاض بايتًف فٝعٌُ إؿرت ٟخٝاضٜٚ ٙطز
إثٌ أ ٚايك.١ُٝ
(مسألة  َٔ )325أشٕ ي٘ إايو بايبٝع ٚاخص ايعٜاز ٫ ،٠هٛظ إٔ ٜبٝع َطاع ١فًٛ
عٌ ايتاجط يًس ٍ٫مثٓاّ َعٓٝاّ نعؿط ٠زْاْري أ ٚجعٌ َا ظاز يًس ،ٍ٫فر٦ٓٝص ٫
هٛظ يً س ٍ٫إٔ ٜبٝع٘ َطاع ١أ ٚإٔ ٜك ٍٛإٔ ضأؽ َاي٘ عؿط ٠زْاْري ،فنَا إٔ
ٜبٝع َػا ١َٚأٜ ٟعًٓ٘ بثُٔ َعً َٔ ّٛز ٕٚشنط ضأؽ إاٍ َٚكـساض ايـطبس
ٚم ،ٙٛأ ٚإٔ ٜبٌ ايسَ ٍ٫ا ٖ ٛايٛاقع ب ٕ إايو قٛٸَ٘ عً ٘ٝبعؿـط ٠زْـاْري
ٜ ٖٛٚطٜس ايٓفع عًَ ٘ٝكساض نصاٚ ،إشا باع٘ َا قٛٸَ٘ إايو قس ايبٝع ٜٚهٕٛ
ايثُٔ ي٘ ٚمل ٜػترل ايس ٍ٫ؾ٦ٝاّ إ ٫إٔ ٜه ٕٛإتعاضف غ٬فٜ٘ٚ ،ػترب
إعطا ٙ ٩ؾ٦ٝاّ ٫ذرتاّ عٌُ إػًِ ٚإ نإ ٖ ٛايص ٟأقسّ عً ٢ايفاْٚ ،١ٝإٕ
باع٘ با٭قٌ ٜه ٕٛفهٛيٝاّ تتٛقف قرت٘ عً ٢إجاظ ٠إايو.
(مسألة  )326ي ٛأؾــرت ٣ؾــدل َتاعاّ أ ٚزاضاّ أ ٚم ٙٛجاظ ي٘ إٔ ٜؿــطى ف٘ٝ
غــريَ ٙــا اؾــــرتا ٙبإٓاقــف ١ب تٓكــٝف مثــٔ ايؿــطا ٤أ ٚبــايطبع أ ٚب ٜـْ ١ػــــب١
أخط ،٣فٝكــَ ٍٛث ّ٬ؾـــطنتو ٗ ٖصا إتا ْكف٘ بٓكف ايثُٔ اً ٚث٘ بثًث
ايثُٔ َثٚ ّ٬قاٍ قبًتٚ ،هٛظ إٜكاع٘ بإعاطاَ ٠ع ايتع.ٌٝ

يف اإلقبنخ

تعطٜفٗاَ ٖٞٚ :طنبْ َٔ ١ـسّ أذـس طـطٗ ايعكـ س ٚإقايـ ١ايطـطف اٯخـط
ٚضنـــا ٘٥بايفػـــذٚٚ ،ضزت بعـــ

ايٓكـــٛم ايـــ

تفٝـــس َؿـــطٚعٝتٗا
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 ٚاغتربابٗا ٖٞٚ ،فػذ ٚإ ٚقعت بًفغ ا٫قايٚ ،١ػطْٝ ٗ ٟع ايعكـٛز
غ ٣ٛايٓهاح.
ٜكاٍ قاي٘ ايبٝع قٚ ّ٬ٝأ قاي٘ إقايٖٚ ،١ـ ٞفػـذ ايعكـس ٚتطنـ٘ بعـس ابطاَـ٘
بػ٪اٍ اذسُٖا يٰخط إ عفا ٫ٚ ،َ٘ٓ ٙ٤تٓركط اٱقاي ١بايبٝع بٌ تؿٌُ نٌ
عكس َٓعكٛز إعاٚنات إ َ ٫ا خطد بايسي ٌٝنايٓهاح.
(مسألة  )327تكــع اٱقايــ ١بهــٌ يفــغ أفــاز إعٓــ ٢إككــٛز عطف ـاّ نُــا إشا قــاٍ
إتعاقسإ أ ٚأذسُٖا تفاغدٓا أ ٚتكآًٜـا ،أًٜ ٚـتُؼ أذـسُٖا َـٔ اٯخـط
فٝكبٌ اٯخط ٜٚك ٍٛأقًتو أَ ٚا ٜفٝس َعٓا ،ٙأ ٚبكٝاّ أذسُٖا بطزٸ َا اْتكٌ
إي ٘ٝإٍ قاذب٘ بعٓٛإ اٱقايٚ ،١بعس ؼكل اٱقايٚ ١جب عً َٔ ٢بٝس ٙإاٍ
ضز ٙإٍ قاذب٘ يعٛزًَ ٠هٝت٘ إيٚ ،٘ٝ٭ْٗا غبب يطز نٌ َـٔ ايعٛنـٌ إٍ
َايه٘ ٚعَُٛات قاعس ٠ايٝس.
(مسألة  ٫ )328ػٛظ اٱق اي ١بعٜاز ٠عـٔ ايـثُٔ أْ ٚككـإ ،فًـ ٛأقـاٍ إؿـرتٟ
بعٜاز ٠عٔ ايثُٔ ايص ٟإؾرت ٣ب٘ ،أ ٚأقاٍ ايبـا٥ع بٛنـٝع ١قـرت اٱقايـ١
عً ٢ا٭قـٚ ٣ٛبطًـت تًـو ايعٜـاز ٠أ ٚايٛنـٝع ١إ ٫إشا ناْـت ايعٜـازَ ٠ـٔ
إؿرت ٟأ ٚايٛنٝع َٔ ١ايبا٥ع بٗب ١أ ٚقًس ٚم.ٙٛ
(مسألة  )329تكع اٱقايْٝ ٗ ١ع َا ٚقع عً ٘ٝايعكس  ٗٚبعه٘ ٜٚكػط ايثُٔ
ذ٦ٓٝص بايٓػب ١إٍ ذكت٘.
(مسألة  )332إشا تعــسز ايبا٥ع أ ٚإؿـرت ٟتكس إقاي ١اذسُٖا َع ايططف اٯخط
ٚإٕ مل ٜٛافك٘ قاذب٘ ،فـنشا اؾـرت ٣ظٜـس َـٔ ؾـطٜهٌ زاضاّ ْٚـسّ ٚطًـب
اٱقاي ١ف قاي٘ اذسُٖا قرت اٱقاي ٗ ١ذكت٘ ز ٕٚقاذب٘.
(مسألة  )331تًف أذس ايعٛنٌ أ ٚنًُٗٝا ّٓ ٫ع َٔ قر ١اٱقاي ١فنشا تكا٬ٜ
ضجع َثً٘ إٕ نإ َثًٝاّ ٚبكُٝت٘ إٕ نا ٕ قُٝٝاّٚ ،إٓاط ٗ ايكُٝـ ١عًـٜ ٢ـّٛ
ا٭زا.٤
(مسألة ٜ )332طجع إٍ بسٍ ايبع

ي ٛتًفٚ ،عٓس ذك ٍٛايعٝب ٜطجـع إٍ

ا٭ضف نُا ي ٛذكًت اٱقاي ٗ ١عكس ؾطا ٤غٝاضٚ ٠عٓس ايطز ٚجس عٝب ٗ
ايػٝاض ٠أذس ٘ إؿرت ٟفاْ٘ ٜطجع َع ايػٝاض ٠ا٭ضف ايص ٖٛ ٟايفـطم بـٌ
ق ١ُٝايػٝاض ٗ ٠ايعكس ٚقُٝتٗ ا َعٝب ١عٓس ايطز باٱقاي.١
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(مسألة  )333ا٭ق ٣ٛإٔ ذل اٱقاي ١غري َٛضٚثٚ ،يهٓ٘ ّٓ ٫ع َـٔ ايرتانـٞ
َع ايٛض َ ١ػتك ّ٬بكًس أٖ ٚبٚ ١مُٖٛا.
(مسألة  )334تكس اٱقايٚ ١إ َهت َس ٠غري قكري ٠عً ٢ايبٝع.
(مسألة  ٫ )366هٛظ يًدطاط إٔ ىط يٛذ ١فٗٝا إع ٕ٬يًرطاّ نرفً ١يًطقل
ٚايفحٛض إٔ ٚطعِ ٜبٝع اـُٛض ٫ٚ ،هٛظ عٌُ ٚطبع اٱعْ٬ات اـاق ١بٗا
ٖا ٜه ٕٛف ٘ٝايفػاز قهاّ.
(مسألة  )367هٛظ طباعـ ١بطاقـات ايٝاْكـٝب ٚمٖٛـا إشا ناْـت غاٜاتٗـا غـري
قطَ ١نُا ي ٛناْت يًُؿاضٜع اـري ١ٜأ ٚأ ْؿا ٤إػتؿفٝاتٚ ،نصا هٛظ َع
إ َهإ تٛجٚ ٘ٝتكرٝس ؾطاٗ٥ا ٚاقتٓاٗ٥ا ؾطعاّ.
(مسألة  ٫ )368هٛظ يًُػًِ إٔ ٜفتس جٓاذاّ ٗ ق٬ت٘ أ َ ٚطعُـ٘ يبٝـع احملـطّ
ناـُط ٚؿِ اـٓعٜط عًَ ٢ػترًٚ ٘ٝأ ٕ نإ ايعاٌَ غري َػًِ  ٗٚب٬ز غري
إغ.١َٝ٬
(مسألة  )369هٛظ يًُػًِ أ ٕ ٜؿرت ٟبٓاٜ ١ٜبٝع فٗٝا بعـ

إػـت جط ٜٔاحملـطّ

ناـُٛضٜٚ ،كس أخص أ جط ٠احملـٌ َـع يـع ّٚا٭َـط بـإعطٚف ٚايٓٗـ ٞعـٔ
إٓهــط ٚايػــع ٞٱخطا جــ٘ َٓٗــا بــا٭زْٚ ٢ا٭قــط

ٚإتٝػــط ٚفــل ايؿــطٜع١

ٚايكٛاٌْ.
(مسألة  )372هــٛظ ؾــطا ٤ايــصٖب ٚايعُــ٬ت ايٛضقٝــ ١ضجــا ٤اضتفــا قُٝتٗــا
ايػٛقٚ ١ٝبٝعٗا.
(مسألة  ٫ )371هٛظ ايعٌُ ٗ احمل٬ت اي
احمل

تبٝع احملطّ ناـُط ٚآ٫ت ايكُـاض

إ ٫أ ٕ ٜه ٕٛعًُ٘ ٗ جاْـب َٓٗـا يـٝؼ فٝـ٘ قـطّ ناحملـٌ ايتحـاضٟ

ايص ٜ ٟبٝـع اـُـط ٚايعطـٛض ٖٚـٜ ٛبٝـع ايعطـٛض فٝكـس ذ٦ٓٝـصٚ ،ا٭ذـــٛط
ٚجــٛباّ تطى بٝع احملــ طّ ايص ٟوً٘ إتباٜعإ ٗ زٜاْتِٗ ،نُا ي ٛنإ عاَــّ٬
ٗ ايغــط

عٓس ضجـ ٌ ْكطاْٜٚ ٞبٝع اـُط عً ٢أٌٖ ًَت٘.

(مسألة  )372ي ٛبا ايككا

ايًرِ َٔ ؾا ٠غري َصناَ ٠ع عًُ٘ بصيو فعًٝـ٘

أَطإ:
ا٭ :ٍٚإضجا ايثُٔ إٍ قاذب٘.
ايثاْ :ٞإ غتربا ٤ايصَ َ٘ٓ ١٭ْ٘ غبب ٗ أنً٘ اؿطاَّٚ ،ع عسّ ايعًِ ب٘
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فريجع ايثُٔ إ ٍ اؿانِ ايؿطعٜٚ ٞػتغفط يكاذب٘ٚ ،ي ٛنإ ٜػـترَ ٞـٔ
اٱخباض بعس ايٓسّ ٜٚتحٓب َا ٜػــبب٘ ي٘ َٔ ايفهٝــرٚ ١اؿــطد ٚايهـطض،
فًٝسؽ ي٘ إبً ٗ َاي٘ بطــطٜك ١غري َباؾــطٚ ٠ي ٛبن عطاَ ٘٥كساض َٔ ٙايًرِ
َع ا٫غتغفاض ي٘.
(مسألة َ )373اي ١ٝايؿ ٤ٞقـس تهـ ٕٛيصاتـ٘ نايـصٖب ٚا٭عٝـإ ايتحاضٜـٚ ١قـس
تهـ ٕٛاعتباضٜــ ١نــاٱشٕ اــام ٜطٜــس ايؿــدل بٝعـ٘ٚ ،ذــل َــٔ اؿكــٛم
اـاق ١فتحط ٟعً ٘ٝأذهاّ إًهٚ ١ٝايهُإ.
(مسألة  ٫ )374هٛظ بٝـع اؿٝـأَ أ ٚبٜٛهـات إـ طأ ٠٭غـطاض ايتًكـٝس َـٔ
أجٓيب َٚا ف ٘ٝاؿطاّ.

تفسري قىنه تؼبىل(واتقىا اهلل)
بعس إٔ جا٤ت اٯ ١ٜغطا

اٱنطاّ ٚايتؿطٜفٚ ،ايٓٗ ٞعـٔ ايطبـا َـٔ

ٚجٌٗ:
ا٭ :ٍٚاٱط٬م ٗ ايٓٗٚ ،ٞذطَ ١نٌ َكازٜل ايطباٚ ،ايفٛا٥س اي

ػط

ْفعاّ ،غٛا ٗ ٤ايطبا ايكطن ٞأ ٚإعاَ٬ت.ٞ
ايثاْ :ٞعُ ّٛايٓٗٚ ،ٞهٛي٘ يًُػًٌُ ٚإػًُات ٚإٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ٖ ٌٖٚصا اٱط٬م ٚايعُ َٔ ّٛايتؿسٜس ٗ ايتهـايٝف عًـ ٢إػـًٌُ،

ٚإٔ َٔ خكا٥لشِاُشاجؤٍُوتخجؤُِشِصاججىلينوعطِز( ، )1ؼٌُ أعبا ٤تهايٝف إناف٫ ١ٝ
ٜك ّٛأٌٖ إًٌ ٚايٓرٌ بٗا.
اؾٛا

َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚيٝؼ ٗ ٖص ٙايتهايٝف تؿسٜس.
ايثاْ :ٞيكس جعٌ اهلل تهاٌَ ايؿطٜع ٗ ١بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚغًِ ،قاٍ تعاٍش رىُْاىًاجؤضمَْايْجُجىضنٌُجدلَنانٌُز( َٔٚ ، )2نُاٍ ايس ٜٔاٱط٬م
ٚايعُ ٗ ّٛذطَ ١ايطبا.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛض ٠إا٥س.3 ٠
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ايثايث :شات اؿهِ ذطَ ١ايطبا ايص ٟجا ٤ب٘ ايٓٗ ٞقُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ جا ٤ب٘ ا٭ْبٝـا ٤ايػـابكٚ ،ٕٛيهـٔ ايترطٜـف طـطأ عًـ ٢ايهتـب
ايػُا ١ٜٚقبٌ ايكطإٓ ،فهـ ٕ ذطَـ ١ايطبـا غطٜبـ ١عًـ ٢ايٓـاؽ أٚإ ايبعثـ،١
فحا٤ت آ ١ٜايبرث با٭َط بتك ٣ٛاهلل َٔ جٗات:
ا٭ :ٍٚيع ّٚاـؿ َٔ ١ٝاهلل ٗ اٱَتثاٍ ٭ذهاّ ايٓٗ ٞعٔ ايطبا.
ايثاْ :١ٝقٗط ايٓفؼ ايؿٗٚ ١ٜٛايطغبْ ٗ ١ع ا٭َٛاٍ ٚعسّ اٱيتفات إٍ
ططٜل ٚنٝف ١ٝايهػب.
ايثايث :١بٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ٚظا٥ف إػًٌُ أعِ َٔ تطى ايطبا.
ايطابع َٔ :١ايتك ٣ٛأزا ٤ايفطا٥

ٖ ،ـٚ ٛاقٝـَ ١ـٔ إعـاَ٬ت ايطبٜٛـ،١

ٚجًب ايعٜاز ٠اـاي َٔ ١ٝايعٛض ٚايبسٍ.
اـاَػ :١عسّ إفتتإ إػًِ َا هط ٗ ٟا٭غٛام َٔ إعاَ٬ت ايطب.١ٜٛ
ايػازغ :١زع ٠ٛايٓاؽ يٲقتسا ٤بإػًِ ٗ إجتٓا

ايطباٚ ،اٱَتٓا عٔ

أنً٘.
ٚوتٌُ عطف ا٭َط بايتك ٗ ٣ٛاٯٚ ١ٜجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإضاز ٠خؿ ١ٝاهلل غكٛم اٱَتٓا عٔ ايطبا.
ايثــاْ :ٞايبؿــاض ٠يًُػــًٌُ بــايفٛظ ٗ اٯخــط ٠بػــ٬ح ايتكــ ٣ٛقــاٍ

تعاٍش ىليَّزلَِاجرحَّقضىرجػلنذاجسابِّهٌِجصانوعثجحضضشٌِجٍلِجحضغخلهاعجرْضّْهاعسُز(.)1

ايثايث :جا ٤ايتك ٣ٛيًس٫يـ ١عًـ٬َ ٢ظَتٗـا يٲّـإٚ ،ا٭َـط بٗـا ْـٛ

إنطاّ يًُػـًٌُ ٚبؿـاض ٠بـا٭جط ٚايثـٛا  ،قـاٍ تعـاٍش َاعؤضَُّهايعجرىَّيزلَِاجآٍانُيىرج
إُِجحضخَّقُىرجرىيَّهاجَاضؼاوْجىضنٌُجيُشقضعّعز(.)2
ٚف ٘ٝبٝإ يعع ِٝايٓفع َٔ ايتكٚ ،٣ٛضؾرات ايفهٌ اٱهل ٞاي
َكاذب ١هلاَ َٔٚ ،كازٜل ايفطقإ غكٛم آ ١ٜايبرث أَٛض:
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .15
()2غٛض ٠ا٭ْفاٍ .29

ت تٞ
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ا٭ :ٍٚايتُٝٝع بٌ اؿل ٚايباطٌ.
ايثاَْ :ٞعطف ١أنطاض ا يطبا  ٖٞٚعً ٢ؾعبتٌ:
ا٭ :ٍٚأنطاض ايطبا ٗ اؿٝا ٠ايسْٝا ٖٞٚ ،عً ٢أقػاّ:
ا٭ :ٍٚايهطض إتفط عٔ ايطبا عً ٢نٌ ططف َٔ أططاف٘.
ايثاْ :ٞأنطاض ايطبا ايسَْٗٓٚ ١ٜٛٝا ْكل إاٍ ايطب ٟٛبا٭نٌ ٚاٱْفام
إػتسٚ ِٜايعطن ٞايطاض ٨ايص ْٛ ٖٛ ٟإبت.٤٬
ايثايث :أنطاض ايطب ا ٗ با

اٱقتكاز ٚاٱجتُا ٚا٭خ٬م.

ايطابع :ايهطض عً ٢ايٓعِ ايػٝاغٚ ،١ٝتػبٝب٘ ٗ ذـاٍ ايفٛنـٚ ٢عـسّ
اٱغتكطاض.
اـاَؼْ :ـع ٍٚيعٓـ ١ضغـ ٍٛاهلل بـ ططاف ايطبـاٚ ،قٝـاّ ايٓـاؽ بًعـِٓٗ
ٚشَِٗ خكٛقاّ آنٌ ايطبا.
ايثاْ :١ٝا٭نطاض ا٭خطَٚ :١ٜٚـا ٜٓتعـط آنـٌ ايطبـا َـٔ ايعكـا

ا٭يـ،ِٝ

ٚاٱ ِ بايٓػب ١٭ططاف ايطبا ا٭خط ٌٖٚ ٣يعٓ ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ هلِ خاق ١باؿٝـا ٠ايـسْٝا ،اؾـٛا

 ،٫فنْٗـا عاَـٚ ١إْـصاض َـٔ

غهب اهلل عع ٚجٌ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط.٠

ٚعٔ إبٔ عباؽٜ :كاٍ  ّٜٛايكٝاَ ١ٯنٌ ايطبا :خص غ٬ذو يًرط )(.)1

يًرط )(.)1

ٚايكسض إتٝكٔ َٔ اٯ ١ٜأع ٙ٬اٱْصاض ٚايٛعٝـس بٓـع ٍٚايعـصا

اٱهلـٞ

عً ٢آنً ٞايطبا ٗ ايسْٝا ٚايترصٜط َٔ إعاًَ ١ايطبٚ ،١ٜٛإؾـعاض بـ ٕ ايطبـا
جٓا ١ٜتػترل ايت زٜب ٚايعكا

ٚف ٘ٝأَٛض:

ا٭ :ٍٚبؿاض ٠إْهػاض ٚخٝب ١أٌٖ ايطبا.
ايثاْ :ٞعحع ايهفاض ٚإٕ إجتُعٛا عًـ ٢ايباطـٌ عـٔ إؾـاع ١إعـاَ٬ت
ايطب ٗ ١ٜٛا٭غٛام.
ايثايث :آٜات ايٓٗ ٞعٔ ايطبا.
()1ايسض إٓثٛض .244/2
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ايطابــع :زعــ ٠ٛإػــًٌُ ٕٛاقــً ١ايٓٗــ ٞعــٔ ايطبــا ٚايٓٗــ ٞعــٔ إٓهــط
ٱق٬ح ا٭غٛامٚ ،تٗصٜبٗا َٔ آف ١ايطبا.
اـاَؼ :بعث ايػه ٗ ١ٓٝقًٛ

إػًٌُ بـ ٕ اهلل عـع ٚجـٌ ٚضغـٛي٘

َعِٗ ٗ ايٓٗ ٞعٔ ايطبا ،ف ٬ىافٛا َٔ ايهفاض ٚأضبا
ايثايث :١ا٭نطاض اؾاَع ١اي

إعاق.ٞ

تتغؿ ٢اٱْػإ ٗ ايعٛامل ايطٛي ١ٝإتبا:١ٜٓ

ايسْٝا ،ايربظر ،اٯخطٜٚ ،٠بٌ ٖصا ايعُٚ ّٛايؿَُ ٍٛا ٗ ايطبا َٔ ايـب٤٬
ٚايهطضٜٚ ،هف ٞإزضاى ؾطط قًَٓ ٌٝـ٘ يًٓفـط ٠ايؿـسٜسَ ٠ـٔ ايطبـاٚ ،عـسّ

ٚيٛد أبٛابٜ٘ٚ ،تحًٖ ٢صا ايعُ ٗ ّٛقٛيـ٘ تعـاٍش رىَّيزلَِاجَايإْمُيُىُاجرىشِّبايعجٖضج
ظز(َٚ ،)1ـا ٚضز ٗ
خ وبـُيهُجرىشويُـضعُُجٍليِجر ْىَاي ِّج
اَقُىٍُىُاج ِإَّٖج ضمَايعج اَقُيىًُجرىَّيزلٌج اَ ضخ ض
تفػريٖا َٔ جٗات:
ا٭ :ٍٚز٫ي ١ظاٖط اٯ ١ٜعً ٢إضاز ٠اؿٝا ٠ايسْٝا ،٭ٕ أ ط ايؿٝطإ عً٢
اٱْػإ ٗ اؿٝاٚ ،٠إٔ ج ا٤ت اٯ ١ٜبكٝغ ١ايتؿب ٘ٝعطف ايهاف (نُا ٜك)ّٛ
ٚعٔ اٱَاّ جعفط ايكازم عً ٘ٝايػ :ّ٬آنٌ ايطبا  ٫ىطد َٔ ايسْٝا ذت٢

ٜتدبط٘ ايؿٝطإ)( ، )2أ ٟتبس ٚعً ٘ٝأَاضات اؾٓ.ٕٛ
ايثاْ :١ٝإضاز ٠اٯخطٚ ،٠ؾس ٠عصا

آنٌ ايطبا ٦َٜٛصَٚ ،عٓـ ٢اٯٜـ(١إ٫

َثٌ َا ٜك ّٛايصٜ ٟكطع٘ ايؿٝطإ َـٔ اؾٓـ ٕٛفٝهـ ٕٛشيـو أَـاض ٠٭ٖـٌ
إٛقف عً ٢أِْٗ أنً ١ايطبا عٔ ابٔ عبـاؽ  ٚاؿػـٔ  ٚغـعٝس بـٔ جـبري ٚ

قتاز ٚ ٠فاٖس)(.)3

ايثايث :١ه ٍٛآنٌ ايطبا بايعصا

ٗ عامل ايربظر ٚاؿػا

اٱبتـساٞ٥

ٗ ايكرب ،نُا ٜسٍ عً ٘ٝذسٜث اٱغطا ٤عٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

()1غٛض ٠ايبكط.275 ٠
()2غٛض ٠ايبراض .120/100
()3فُع ايبٝإ .182/2
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ٚغًِ ٗ تفػري ٚبٝإ اٯ ١ٜأع ٚ(ٙ٬إشا ِٖ بػب ٌٝآٍ فطعٜ ٕٛعطن ٕٛعً٢

ايٓاضش ُذُوًّرجواػاشلًُّعز(ٜ )1كٛي ٕٛضبٓا َت ٢تك ّٛايػاع.)2()١

٪ٜٚز ٟأنٌ ايطبا ٚغًبت٘ عً ٢ا٭غٛام إٍ أَٛض شات قبس عطن:ٞ
ا٭ :ٍٚايتفاٚت ايطبك.ٞ
ايثاْ :ٞإمكاض ايثط ٠ٚبٝس أضبا

ا٭َٛاٍ ايـصٜ ٜٔكـري ٖٸُٗـِ ظٜازتٗـا

ْٚعٗا ٗ َكسام ظاٖط يًٓاؽ ْٝعاّ يكٛي٘ تعاٍ(أنعافاّ َهاعف.)١
ايثايث :تطز ٟأذٛاٍ غريِٖ َٔ ٜسفع هلِ إاٍ ايطب ٟٛأٜ ٚه ٕٛؼت
ٚط  ٠تػدريِٖ ي٘ ٗ ا٭عُاٍ ٚايٛظا٥ف اي

 ٫تهف ٞإ ٫إٍ غس ايطفل،

ٚاٱْفام عً ٢اؿاجات اـاقَ ١ا ٜصٖب با٭جٛض اي
أضبا

قبهـٖٛا إٍ شات

ا٭َٛاٍ بٛاغط ١إغترٛاشِٖ عً ٢ايتحاضٚ ،٠ايؿطنات اي

تتغؿ٢

إٝاز ٜٔإدتًف.١
فحا٤ت آ ١ٜايبرث ٭َط إػًٌُ باـؿ َٔ ١ٝاهلل عع ٚجٌٜٚ ،تحًٗ ٢
أَٛض:
ا٭ :ٍٚإَتٓا ايغ

عٔ أنٌ َاٍ ايفكري بايطبا ٚايباطٌ.

ايثآَْ :ٞع ايفكري َٔ ايًح ٤ٛإٍ ايطبا ٗ َعاَ٬ت٘.
ايثايث :إذرتاظ إػًٌُ َطًكاّ َٔ ايطباٚ ،إ ٫فنٕ ايغ

أٜهاّ ٜٗٸِ بايطبا

ٕؿاضٜع ؼتاد إٍ أَٛاٍ أنثط ٖا ؼت ٜسٜٚ ،ٙعٔ أْٗا تسض أضباذاّ أنثـط ٖـا
ٜسفع٘ فا٥س ٠ضب.١ٜٛ
ايطابع :قٝاّ إػًٌُ بايتٓاٖ ٞعٔ ايطبـاٚ ،بٝـإ أنـطاضٚ ،ٙعـٔ ايـٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ :اهلل يت َطٕ بإعطٚف ٚ ،يتٓٗٔ عٔ إٓهط،
ٚيت ططِْٗ عً ٢اؿل أططاّ  ،أ ٚيٝهطبٔ اهلل بكًٛ

ٚيًٝعٓٓهِ نُا يعِٓٗ)(.)3
()1غٛض ٠غافط .46
()2ايبراض .240/6
()3ايسض إٓثٛض.425/3

بعههِ عًـ ٢بعـ

،
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ٚجا ٤ايٓٗ ٞعٔ ايطبا ٗ غـٛض ٠ايبكـطٚ ٠غـٛض ٠آٍ عُـطإ ٚايٓػـب ١بـٌ
َٛن ٛايٓٗ ٗ ٞاٯٜتٌ ايعُٚ ّٛاـكٛم َٔ ٚج٘ ،فُاز ٠اٱيتكـاَ ٤ـٔ
ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإضاز ٠ايٓٗٚ ٞايكطع عطَ ١ايطبا.
ايثاْ :ٞاٱط٬م ٚايعُ ٗ ّٛذطَ ١ايطبا فًٝؼ َٔ إغتثٓا ٤أ ٚؽكـٝل
ٗ إٓع َٔ ايطبا.
ايثايثٚ :ضٚز اـطا

ايتؿطٜفٜ(ٞا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا) ٚا٭َط بتك ٣ٛاهلل

نُا ٗ آ ١ٜايبرثش َاعؤضَُّهاعجرىَّزلَِاجآٍانُىرجرحَّقُىرجرىيَّهاجوارضسُورجٍاعجباقلٍاجٍلِجرىشِّباعز(.)1
أَا َاز ٠اٱفرتام فٗٚ َٔ ٞج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚجا ٤ايٓٗ ٞعٔ ايطبا ٗ آٜات َتعسز َٔ ٠غٛض ٠ايبكطَٗٓٚ ،)2(٠ا

َا تهطض فٗٝا يفغ ايطبا ٬ث َطات(.)3

ايثاْ :ٞف ٤ٞايتفك ٗ ٌٝايهِ ٚنثط ٠ا٭َٛاٍ اي

ت ت ٞعٔ ايطباٗٚ ،

قٛي٘ تعاٍ(أنعافاّ َهاعفٚ )١فَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإٔ ايهثطٚ ٠ا٭نعاف إهـاعف ١إٍ فٓـاٚ ٤تًـف با٭نـٌٖٚ ،ـٛ
ٚفل ايكٝاؽ اٱقرتاْ:ٞ
ايهرب :٣نٌ َ ن ٍٛتايف.
ايكغط :٣ايطبا َ ن.ٍٛ
ايٓتٝح :١ايطبا تايف.
ايثاْ :١ٝتكسٜط اٯٜ :١ٜا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا  ٫ت نًٛا ايطبا ٚإٕ نإ أنـعافاّ
َهاعف )١يٝه ٕٛتطى ايكً َٔ َ٘ٓ ٌٝبا

ا٭ٚي ١ٜٛايكطع.١ٝ

ايثايث :١يٝؼ ٗ ايعكس ايطب ٟٛايٛاذـس أنـعاف ضأؽ إـاٍ ،بـٌ تهـٕٛ
ْػب ١عؿط ١ٜأ َٔ ١ٜٛ٦َ ٚضأؽ إاٍ ،فًصا جا٤ت اٯ ١ٜبصنط اؿـس ا٭عًـ٢
()1غٛض ٠ايبكط.278 ٠
()2أْعط اٯٜات .275،276،278
()3اٯ.275 ١ٜ
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ايصٜ ٟه ٕٛعػا

تطانِ ا٭ضباح خ ٍ٬غـٓٛات ٫ذكـ ١يًعكـسٚ ،تكـٛض

ايفٛا٥س ايطب ١ٜٛعً ٢ايكطض ٗ ايٛجٛز ايصٖ .
ايطابعــَ :١ــٔ إعحــاظ اٯٜــ ١قــطا ٠٤خــٛاطط قــاذب إــاٍ ٚظجــط ٙعــٔ
ايػٝاذ ٗ ١عامل ا٭ضباح احملتًُـٚ ١تطانُٗـا ٚيـع ّٚعـسّ إغتػـ َ٘٬يتًـو
ا٭َاْ ٞفْٗ ٞازضاّ َا تتركل ٗ ايٛاقع ايعًُ.ٞ
قاٍ أب ٛايطٝب إتٓيب:
َا نٌ َا ٜتُٓ ٢إطٜ ٤سضن٘

ػط ٟايطٜاح َا  ٫تؿتٗ ٞايػـــفٔ

()1

ٚذتـــ ٢عًـــ ٢فـــطض ذكـــ ٍٛتًـــو ا٭َـــاْ ٗ ٞإػـــتكبٌ فـــنٕ اٯٜـــ١
جــا٤ت باٱخبــاض عــٔ ذطَــ ١ايطبــا َــٔ ضأؽٚ ،يــع ّٚقــطف ايٓعــط عــٔ
أضقـــاّ ايـــطبس ايطبـــ ،ٟٛا٭َـــط ايـــصٜ ٟتطًـــب َـــٔ اٱْػـــإ زضجـــَ ١ـــٔ
ايتكــٚ ٣ٛاـؿــَ ١ٝــٔ اهلل عٝــث ٜعــعف عــٔ تًــو ا٭ٖٚــاّٚ ،ايؿــطٚ
ٗ إكــسَات ايعًُٝــ ١ؾ ـ

ا٭ضبــاح ايط بٜٛــ ١يــصا جــا ٤قٛيــ٘ تعــاٍ(ٚاتكٛا

اهلل) َتعكب ـاّ يًٓٗــ ٞعــٔ ايطبــا ٚا٭نــعاف إهــاعفَ ١ــٔ إــاٍ ايــص ٜ ٟـ تٞ
بٛاغطت٘ َٚا ٖ ٛأقٌ َٓٗا.
ٖٚــٌ وتُــٌ ٚجــٛز َــا ٜــسٍ عًــ ٢أنثــط َــٔ ا٭نــعاف إهــاعفٗ ١
ايطبــا ،اؾــٛا

 ،٫٭ْــ٘ َــٔ أيفــاظ غــٛض إٛجبــ ١ايهًٝــ ١ايــص ٟتكــع ؼتــ٘

عٓــا ٜٔٚعسٜــسَ ٠ــٔ َكــازٜل ا٭ضبــاح ٚا٭َــاْ ٞفٗٝــاٚ ،قــس جــا ٗ ٤شّ

فطٜـــل َـــٔ أٖـــٌ ايهتـــا ش واٍلييينهٌُجؤٍُُُِّّيييىُاجٖضجَاؼيضَُيييىُاجرىْنلخضيييعباجإَِّٖجؤضٍاي يعّلٍوج

واإُِجهٌُجإَِّٖجَاظُنُّىُاز(.)2
ٚجـــا٤ت آٜـــ ١ايبرـــث بـــايعُٚ ّٛاٱخبـــاض عـــٔ ذكـــ ٍٛأنـــعاف
َهـــاعفَ ١ـــٔ ايطبـــا ٗ ايٛاقـــع ايعًُـــ ٞفعجـــطت عٓـــ٘ ٚ ،عـــٔ ايتـــسبري
يترك.ً٘ٝ
ٚؼتٌُ ا٭نعاف إصنٛض ٗ ٠اٯ َٔ ١ٜجٗ ١إتعًل ٚجٖٛاّ:
(ٜ)1ت ١ُٝايسٖط .27/1
()2غٛض ٠ايبكط.78 ٠
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ا٭ :ٍٚإطاز ؼك ٌٝأنعاف ضأؽ إاٍ بايطبا.
ايثــاْ :ٞإضاز ٠أنــعاف ايطبــا ْفػــ٘ ،نُــا يــ ٛنــإ ايكــطض ايطبــٟٛ
زٜٓاضاّ فٝتهاعف بت خري أجٌ قها ٤ايسَ ٜٔطات َتعسز.٠
ايثايــث :إعٓــ ٢ا٭ عــِ ٚاؾــاَع ٭نــعاف ضأؽ إــاٍ ٚايطبــا ،نُــا
يـــ ٛناْـــت بـــساٜات ايعُـــٌ بايطبـــا غـــعّ ٝا يتركـــ ٌٝأنـــعاف ايفا٥ـــس٠
ايطبٜ ِ ،١ٜٛه ٕٛايػعٕ ٞهاعف ١ضأؽ إاٍ ا٭قً.ٞ
ٚنـــٌ ٖـــص ٙايٛجـــ ٙٛقـــرٝرٚ ،١ا٭ٚ ٍٚايثـــاْ ٗ ٞطـــ ٍٛايثايـــث
ايص ٟتسٍ عً ٘ٝأقاي ١اٱط٬مٚٚ ،قف إبايغ ١با٭نعاف.
تــطٕ ٣ــاش ا قــسَت اٯٜــ ١ايٓٗــ ٞعــٔ ايطبــا عًــ ٢ا٭َــط بــايتكٚ ٣ٛمل
تكٌ(ٚاتكٛا اهلل  ٫ٚت نًٛا ايطبا).
ٚاؾٛا

َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚبـــٌ ايتكـــٚ ٣ٛعـــسّ أنـــٌ ايطبـــا عُـــٚ ّٛخكـــٛم َطًـــل،
٭ٕ ايتك ٣ٛأعِٚ ،تؿٌُ َٝاز ٜٔاؿٝا ٠نًٗا.
ايثاْ :ٞجا٤ت اٯ ١ٜبايٓٗ ٞاـام ِ ،إْتكًت إٍ ا٭َط ايعاّ.
ايثايــث :بٝــإ ذكٝــل ٖٚــ ٞإٔ ا٭َــط ٜ ٫كــف عٓــس تــطى ايطبــا ،بــٌ
هــب عًــ ٢إػــًٌُ ايتكٝــس بــآزا
ٚٚاق َٔ ١ٝأغبا

ايتكــ ٣ٛيتهــ ٕٛذــطظاّ َــٔ إعاقــ،ٞ

ايغٛا.١ٜ

ايطابــع :تُٓٝــًَ ١هــ ١ايكــرب عٓــس إػــًٌُٚ ،إٓــع َــٔ ايهػــٌ ٚإًــٌ
ٚايكٓٛط.

اــــاَؼ :جـــا٤ت آٜـــ ١أخـــط ٣بتكـــس ِٜايتكـــ ،٣ٛقـــاٍ تعـــاٍشَايييعجؤضَُّهايييعج

رىَّزلَِاجآٍانُىرجرحَّقُىرجرىيَّهاجوارضسُورجٍاعجباقلٍاجٍلِجرىشِّباعز(.)1
ٜٚفٝـــس اؾُـــع بـــٌ اٯٜـــتٌ إٔ ايتكـــ ٣ٛأقـــٌ َٚكسَـــ ١يـــرتى ايطبـــا،
ٚذطظ َػتس.َ٘ٓ ِٜ

()1غٛض ٠ايبكط.278 ٠
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ٚقــس ٜــ ت ٞا٭َــط بتكــ ٣ٛاهلل َتعكبــاّ ٭َــط نُــا ٗ قٛيــ٘ تعــاٍشَاعؤضَُّهاييعج

رىَّيي يزلَِاجآٍانُييييىرجرطيي يبِشُورجواطاييييعبِشُورجواساربِـُييييىرجوارحَّقُييييىرجرىيَّيي يهاجىضؼايَّنُييييٌجحُ ْيلغُييييىُاجز( ،)1أٚ

َتعكب ـاّ ـــرب ٚبٝــإ يٓعُــَ ١ــٔ عٓــس اهلل ،نُــا ٗ قٛيــ٘ تعــاٍشواىضقضييذجّضظا يشامٌُج
رىيَّهُجبِباذسٍجواؤضّْخٌُجؤضرلىَّتفجيضعحَّقُىرجرىيَّهاز(.)2
ي تهــ ٕٛخؿــ ١ٝإػــًٌُ َــٔ اهلل ْكــطاّ آخــطٚ ،بطظخــاّ ز ٕٚايغــطٚض
ٚايًٗث ٚضا ٤ايسْٝا،
ٚإشا ناْـــت ايتكـــ ٗ ٣ٛاٯٜـــ ١أعـــْ ٙ٬ـــ ٛؾـــهط هلل عـــع ٚجـــٌ عًـــ٢
ْعُـــ ١ايٓكـــطٚ ،باعثـــاّ عًـــ ٢تفـــاْ ٞإػـــًٌُ ٗ اؾٗـــازٚ ،غـــعٗ ِٗٝ
زضٚ

ايؿــٗاز ،٠فــإ ايتكــ ٗ ٣ٛآٜــ ١ايبرــث ؾــاٖس عًــ ٢إٔ إػــًٌُ

ّتٓ عــ ٕٛعــٔ ايطبــا ؾــهطاّ هلل عــع ٚجــٌ ٚأْٗــِ َػــتعس ٕٚيًتكٝــس ب ذهــاّ
ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞايكطآْ ١ٝا٭خط.٣
َٚــٔ تكــ ٣ٛاهلل ايهػــب اؿــ ٍ٬يًــٓفؼ ٚايعٝــاٍ ،فرُٓٝــا ذ ـطٸّ اهلل
عــع ٚجــٌ عًــ ٢أضبــا

ا٭َــٛاٍ ايطبــا أَــطِٖ بــايتكٚ ٣ٛايعُــٌ ٚايػــعٞ

ٚايهػــــب نــــٜ ٬ٝكــــابٛا بايهــــطض ٜٓٚفكــــٛا أَــــٛاهلِ ٗ َػــــتًعَات
إعٝؿ ،١يٝه َٔ ٕٛتك ٣ٛاهلل أَٛض:
ا٭ :ٍٚتعاٖس ايثطٚ ٠ٚإاٍ.
ايثاْ :ٞذفغ إػًٌُ ٭َٛاهلِ َٔ ايهٝا ٚايتًف.
ايثايث :ايػع ٗ ٞايهػب اؿ.ٍ٬
ايطابـــع :عـــسّ تـــطى ايعُـــٌ خؿـــ ١ٝايٛقـــ ٗ ٛايطبـــا ٚأنـــٌ ايباطـــٌ،
فــ خربت اٯٜـــ ١ايهطّـــ ١بــ ٕ ايتكـــٚ ٣ٛاقٝـــَ ١ـــٔ ايؿـــبٗاتٚ ،أنـــٌ إـــاٍ
اؿطاّ.

تفسري قىنه تؼبىل(نؼهكى تفهحىٌ)

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .200
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .123
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يكـــس جعـــٌ اهلل عـــع ٚجـــٌ ايكـــطإٓشحلبُاعّيييعجىلنُي يوِّجِايييٍءخجز(ٚ ،)1وتُـــٌ

غٛض إٛجب ١ايهً(١ٝنٌ) ٗ اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬جٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإضازَ ٠ا ٜتعًل بايٓاؽَٚ ،ا وتاج ٕٛإي.٘ٝ
ايثاْ :ٞإككٛز نٌ ؾ ٗ ٤ٞاؿٝا ٠ايسْٝا.
ايثايث :إعٓ ٢ايعاّ اؾاَعٚ ،إضاز ٠أَٛض اؿٝا ٠ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ٚايكرٝس ٖ ٛايثايث ٭َٛض:
ا٭ :ٍٚأقاي ١اٱط٬مٚ ،عسّ ٚجٛز َكٝس ٗ ايبٌ.
ايثاْ :ٞإٕ اهلل عع ٚجٌ إشا أعط ٢ف ْ٘ ٜعط ٞبا٭ٚف.٢
ايثايثٚ :ضٚز أْباٚ ٤أخباض اٯخط ٗ ٠ايكطإٓ.
فــنٕ قًــت جــا٤ت تًــو ا٭خبــاض عًــ ٢مــ ٛاٱْــاٍ اؾــٛا

ٚيهــٔ

ف ٘ٝأَٛض:
ا٭ :ٍٚإْ٘ إْاٍ خري كٌ.
ايثــاْ :ٞاٱْــاٍ ٗ آٜــات َــٔ ايكــطإٓ تفهــَٚ ًٞٝــا ّٓــع َــٔ اؾٗايــ١
ٚايغطض.
ايثايث :ف ٤ٞايػٓ ١ايٓب ١ٜٛبايبٝإ ٚايتفه.ٌٝ
ايطابــع :ذــسٚث ايٛقــا٥ع ٗ ايٝــٚ ّٛايًًٝــٚ ١تعاقــب ا٭ٜــاّ َــا ٪ٜنــس
َهـــاٌَ إخبـــاض ايكـــطإٓ عـــٔ اٯخـــطٜٚ ،٠هـــ ٕٛبٝاْـــاّ َٛٚععـــ ١يًٓـــاؽ
ْٝعاّٚ ،يًُػًٌُ خاق.١
ٚشنــطت اٯٜـــ ١ايفـــ٬ح بًغــ ١ايطجا(٤يعـــٌ) ٚفٝـــ٘ يطــف ٚضٓـــَ ١ـــٔ
اهلل ،عً ٢إػًٌُٚ ،فَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚايبؿاض ٠بكط

ٚزَْ ٛطتب ١ايف٬ح َٔ إػًٌُ.

ايثاْٝــ :١بٝــإ ذكٝكــٖٚ ١ــ ٞإٔ ايفــ٬ح ٚايبكــا ٤فهــٌ َــٔ اهلل عــع ٚجــٌ
عًــ ٢ايعبــاز ٚيــٝؼ ٖــٛ ٛابــ ّا َػــترك ّا عًــ ٢ايتكــٚ ٣ٛتــطى ايطبــا ،فهــٌ
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َُٓٗــا ْفــع ق ـ

يًعبــس ٗ ايٓؿ ـ تٌ ٗٚ ،ايتٓعٜــٌشٖضجحضَُنُّييىرجػايض يٍوجإِع يٗاجٍانٌُج

باوْجرىيَّهُجَاَُُِّجػايضُنٌُجؤضُجهاذارمٌُجىلِٕمياعُِز (.)1
ايثايثـــ :١ايفـــ٬ح َطتـــب أععـــِ َـــٔ ا٭جـــط ٚايثـــٛا  ،فٗـــ ٞخـــري
ٚإغتساَٚ ١بكا ،٤يصا شنطت٘ اٯ ١ٜبًغ ١ايرتج.ٞ
ايطابعــــ :١تبعــــث اٯٜــــ ١إػــــًٌُ عًــــ ٢ايعُــــٌ ٚايػــــع ٗ ٞزضٚ
ايك٬ح ٚايتك ٣ٛيًفٛظ َطتب ١ايف٬ح.
اـاَػـــ :١اٯٜـــ ١بـــا

يتٛجـــ٘ إػـــًٌُ بايـــسعا ٤إٍ اهلل عـــع ٚجـــٌ

يٓــايٛا َطتبــ ١ايفــ٬ح بفهــٌ َٓــ٘ تعــاٍ ٗٚ ،ايتٓعٜــٌشردػُييىّلٍجؤضعييخضضَِج
ىضنٌُز(ٚ ، )2وتٌُ َتعًل ايف٬ح ٚجٖٛاّ:
ايتؿطٜف  ٌْٝٚإػًٌُ ٕطتب ١اٱّإ.

ا٭ :ٍٚخطا

ايثاْ :ٞإَتٓا إػًٌُ عٔ ايطبا.
ايثايث :غ ١َ٬أبسإ إػًٌُ َٔ أنٌ ايطبا.
ايطابع :تك ٣ٛإػًٌُ هلل  ٖٛٚايص ٟجا ٤ايف٬ح َعطٛفاّ عً.٘ٝ
اـاَؼ :اؾُع بٌ اٱططاف ايث ١ ٬إتكسَ ١عً ٢ايف٬ح.
ايػازؽ :إضاز ٠اؾُع بٌ تطى ايطباٚ ،بٌ تك ٣ٛاهلل.
ٚايكـــرٝس ٖـــ ٛايػـــازؽ ،٭ٕ اٯٜـــ ١ؾـــٗست يًُػـــًٌُ باٱّـــإ إش

جا٤ت بكٝغ ١ايفعٌ إانٞشرىَّزلَِاجآٍانُىرز.

حبث ثالغي
َــٔ نــطٚ

ايبــسٜع ٚقــ ٝايبٝإ(ذػــٔ ايٓػــل) ٖٚــ ٛاٱتٝــإ ظُــٌ

َتٓ٬ات بعهٗا َعطٛف ١عً ٢بع
 َٔٚإعحاظ ايكطإٓ ٗ ٖصا ايبا

()1غٛض ٠اؿحطات.17
()2غٛض ٠غافط. 60

 ،نٌ ًْ ١هلا َعٓـَ ٢ػـتكٌ بصاتـ٘،

أَٛض:
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ا٭ :ٍٚإٔ اؾًُٚ ١ايهًُ ١ايكطآْٝـ ١تت هـُٔ بـصاتٗا ز٫٫ت عكا٥سٜـ ١إٍ
جاْب ايكبغ ١ايب٬غ.١ٝ
ايثاْ :ٞتعط ٞاؾًُ ١باْهُاَٗا إٍ إعطٛف ١عًٗٝا َعٓ ٢إنافٝاّ آخط ٜهٕٛ
َسضغ ١ٱقتباؽ ا٭ذهاّٚ ،نصا بايٓػب ١ٱْهُاَٗا إٍ اي

عطفت عًٗٝا.

ايثايث :تعسز َعـاْ ٞإغـتك ٍ٬اؾًُـ ١ايكطآْٝـَٚ ،١عـاْ ٞإؼازٖـا َـع َـا
جا ٚضٖاٜٚ ،تكف ذػٔ ايٓػل ايكطآْ ٞبػٗٛي ١ايًفـغ ٚغـَ٬ت٘ َـٔ عكـاز٠
ايرتنٝبٚ ،خً َٔ ٙٛاؿؿٚ ٛاٱطٓا

إدٌٚ ،أغـتسٍ عًـ ٢ذػـٔ ايٓػـل

بكٛي٘ تعاٍش َاعؤضسعُجربيضؼلٍجٍاعءاكلجواَاععاَاعءُجؤضقْيلؼلٍجوا لُغاجرىَْاعءُجواقُؼلٍاجرْضٍشُجوارعخضىاثج
ػايضًجرىْضُىدلٌِّز (ٚ ، )1أغتسٍ عً َٔ ٘ٝايؿعط ب بٝات ٚقكا٥س َٓٗا ق ٍٛأبٞ
أب ٞايطٝب إتٓيب:
اـٚ ٌٝايًٚ ٌٝايبٝسا ٤تعطف
ٚايهط

ٚايطعٔ ٚايكططاؽ ٚايكًِ(.)2

ٚيهٔ ايتبـا ٜٔظـاٖط بـٌ ايٓػـل ايكطآْـٚ ٞايعًـ ّٛإرتؾـرَٓ ١ـ٘ ٗ نـٌ
ظَإَٚ ،ا ٗ تٚ٬ت٘ َٔ ا ٱغتبٗاد ٚاٱغتباطٚ ،بٌ ن ّ٬إدًٛم َٔ ؾعط
ْٚثط.
أَا بايٓػب ١يًبٝت أع ٙ٬فإبايغٚ ١ايتفدٚ ِٝايغطٚض ظاٖط فٚ ٘ٝنإ غـبباّ
ٱبت ٤٬قا.ً٘٥
ٜٚصنط ضجاٍ ايب٬غ ١أبٝات ؾعط قًٚ ١ًٝبعسز أقـابع ايٝـس ٜٚهطْٗٚـا ٗ
نتبِٗ ايب٬غٚ ١ٝا٭زب ١ٝبُٓٝا ٗ نٌ آ ١ٜقطآْ ١ٝإعحاظ ٗ با

ذػـٔ ايٓػـل،

ايــصٜ ٟهــ ٕٛعــطٚف ايعطــف نًــٗا ٚأفهــًٗا َــا ٜكــع بــايٛاٜٚ ،ٚكــع بايفــا٤
يًتعاقب ،أ ٚعطف ايعطف( ِ) ٚإفاز ٠ايرتاخٚ ٞذػٔ ايٓػل ايكطآْ ٞأعـِ
َٔ إٔ ٜه ٕٛعطف ايعطف ايٛا ٚأ ٚذطٚف ايعطف ا٭خط ٣فٗ ٛظاٖط َٔ
يغ ١تساخٌ يغ ١اـرب ٚاٱْؿاٚ ،٤تعاقب قٝغ ١ا٭َط ٚايٓٗ.ٞ
()1غٛضٖٛ ٠ز.44
(ْٗ )2ا ١ٜا٭ض

ٗ فٓ ٕٛاٯز .305/2
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ٜٚتحً ٢ايت ِ٥٬بٌ نًُات اٯٜات ٚاٱتكاٍ اؿػٔ بٌ أططافٗا ا٭ضبع١
ٚقس شنطت ٗ اؾع ٤ايػابل فطا٥س نثري ٠هلصا اٱتكاٍ ٗ با
ٚآخط اٯ ، )1(١ٜإش أْٗا إبتسأت غطا

ايكً ١بٌ أٍٚ

ايتؿطٜف ش َاعؤضَُّهاعجرىَّزلَِاجآٍانُيىرجز ٚايـصٟ
ايعبٛزٚ ١ٜايغبطٕ ١ا ف َٔ ٘ٝاٱنطاّ

هعٌ إػًٌُ ٗ ذاٍ إقغا ٤بطزا ٤آز

ٚاْ٫تعاض يػُا َا بعس َٔ ٙاؾًُ ١اٱْؿا ١ٝ٥أ ٚاـربٜـٖٚ ،١ـ ٛإتعـاضف ٗ
ق ٝاـطا

ٚيغـ ١ايٓـساَ ٤طًكـاّٚ ،ايٓـسا ٤ايكطآْـ ٞخاقـَ ،١ـع ايتبـاٗ ٜٔ

َٛنع٘ إش  ٜت ٞبكٛي٘ تعاٍشَاعؤضَُّهاعجرىنوعطُز.

ٚقس ٜتهُٔ اٱْصاض ٚايٛعٝس ،قاٍ تعـاٍش َاعؤضَُّهايعجرىنويعطُجرحَّقُيىرجسابونُيٌجإُِوجصضىْضاىضيتضج
رىغوعػاتلجِاٍءجػاظلٌُز (ٚ ، )2بعس خطا

اٱنطاّ ٗ آ ١ٜايبرث جا ٤ايٓٗ ٞعٔ

ايطبا يٝعًِ إػًُٚ ٕٛايٓاؽ ْٝعاّ إٔ ٖصا ايٓٗ ٞخاٍ َٔ ا٭شٚ ٣أْ٘ يٝؼ
تؿسٜساّ عً ٢إػًٌُ  ٫ٚعكٛب ١هلِ ،بٌ ٖ ٛضَٓ ١عجاَ ٠تكًَٚ ١ت١ٓ٬
َٔ خطا

ايتؿطٜف بٌ ٚبًراظ ايػابكَٚ ،١ا فٗٝا َٔ اٱخباض عٔ ًَو اهلل

يًػُٛات ٚا٭ضض ٚإٔ ايٓاؽ غـريجع ٕٛإٍ اهلل ٗ اٯخـط ٠يٝهْٛـٛا عًـ٢
قػٌُ  ٫ايث هلِ:
ا٭ :ٍٚفطٜل ٜطِٓٗ ٜٚغفط هلِ اهلل ٗ ِٖٚ ،جٓ ١ايٓع.ِٝ
ايثاْ :ٞفطٜل ٗ ايعصا

ا٭ي.ِٝ

يٝه َٔ ٕٛخكا٥ل ايكطإٓ ٗ با

ذػٔ ايٓػل إٔ ايت٬ذِ ٚاٱتكـاٍ

ٗ ايكــطإٓ ٜٓ٫ركــط بــإعٓ ٢ايب٬غــ ٞبــٌ ٜؿــٌُ ايس٫يــَٓٚ ١اغــب ١إٛنــٛ
ٚاؿهِٚ ،ف ٘ٝعٕٛٶ يًُػـًٌُ ٗ تًكـ ٞا٭ٚاَـط ٚايٓـٛاٖ ٞاٱهلٝـ ١بـايكبٍٛ
ٚايطنا ،إٕ ايٓٗٚ ٞذس ٙتهًٝـفٚ ،فٝـ٘ َؿـك ١فهٝـف ٚقـس ٚضز ايٓٗـ ٞعـٔ
َعاَ٬ت ػاضٚ ،١ٜذحب ٭نعاف َهاعف َٔ ١ا٭َٛاٍ.
فحا ٤ايٓسا ٤ب َٛض:
()1أْعط اؾع ٤ايثاْٚ ٞايثُاٌْ.124-83
()2غٛض ٠اؿخ.1
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ا٭ :ٍٚأبٗ ٢ق ٝايطأف.١
إٍ َكاَات ايعبٛز.١ٜ

ايثاَْ : ٞهاٌَ ايطٓٚ ١اؾص

ايثايث :اٱْكٝاز ٭ٚاَط اهلل عع ٚجٌٚ ،اي

ٜ ٫كسض عً ٢بًٛغٗا ٚايثبات

ٚاٱقاَ ١فٗٝا إ ٫ايص ٜٔآَٓٛا.
 ٫ٚتٓركط َٛن ٛعْ ١ٝسا ٤ايتؿطٜف بصات ايٓٗـ ٞعـٔ ايطبـا بـٌ تؿـٌُ
يع ّٚتطى تًو ا٭نعاف إهاعف ١اي

ت ت َٔ ٞغري عٓاٚ ٤تعب َٚـٔ غـري

ايتعطض ٕداطط ايتحاضٚ ٠إهاضبٚ ١إذتُاٍ اـػاض ٠فٗٝا.
َٚــٔ ذػــٔ ايٓػــل ٗ اٯٜــ ١فــ ٧ا٭َــط بــا٭عِ بعــس ايٓٗــ ٞعــٔ ايهــس
اـامٚ ،ف ٘ٝبعث يً ٝؽ ٗ قًٛ

ايهفاض َٔ ذاٍ إػًٌُ ايصٜ ٜٔتكٝسٕٚ

با٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞايؿطع ١ٝزفعٚ ١اذس َٔ ٖٛٚ ،٠خكا٥لشِاُشاجؤٍُوتخجؤُِشِصاجج

ىلينوعطِز (.)1
يكس تٛاضث إػًُ ٕٛاٱَتٓا عٔ ايطباٚ ،قاض ٖصا اٱَتٓا ًَهـ ١ابتـ١
عٓسِٖٚ ،يهٔ ايصٜٓ ٟعط هلِ َٔ ا٭َِ ٚإًـٌ ا٭خـطٜ ٣ـط ٣أَـطاّ خاضقـاّ
يًعازٜ ٫ ٠ـتِ باتفـام َـٔ ايبؿـط ٫ٚ ،تٓعـَ ِٝتـٛاضث بـٌ ٖـ ٛفـٝ
ٖٚسا َٔ ١ٜاهلل عع ٚجٌ يطأف ١عع ٗ ١ُٝبا

إهلـ،ٞ

إبت ٤٬ؾسٜس  َٔ ٖٛٚعَُٛات

قٛي٘ تعاٍشواىليَّهلجرىْؼلضوةُجواىلشاعُىىلهلجواىليَُْؤٍلنلنياز ( ، )2بًراظ إٔ ايٓاؽ ٜسضن ٕٛإٓعي١
ايطفٝع ١اي

إضتك ٢إيٗٝا إػًُ ٕٛبفهٌ اهللٚ ،قاضٚا ٗ قٛؽ قعٛز بربن١

ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞايكطآْٚ ١ٝتكٝسِٖ ٚإَتثاهلِ هلا.
ف ٬غطاب ١إٔ ىتتِ ْػل اٯٜـ ١بايبؿـاض ٠بفـٛظ إػـًٌُ بـايف٬ح ٚايبكـا٤
٭ِْٗ إختاضٚا فتُعٌ َٚتفطقٌ تطى ايطبـا طاعـ ١هلل عـع ٚجـٌ يتهـ ٕٛآٜـ١
ايبرث خع ٠٤ًٖٛ ١ٜٓبايعًِ ٚإاٍ إزخطٖا اهلل عع ٚجٌ يًُػـًٌُ ،ؿػـٔ

()1غٛض ٠آٍ عُطإ.110
()2غٛض ٠إٓافك.8ٕٛ
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اــتِٗ ٚإخ٬قــِٗ ٗ إّــاِْٗ ،قــاٍ تعــاٍشوارىَّ يزلَِاجصاعها يجذُورجيلُناييعجىضناه يذلَانوهٌُج
عُبُيضناعز(.)1

ػهى املنبسجخ(ال تأكهىا)
ٚضز يفغ(ت نًٛا) ٗ ايكطإٓ عؿط َطات ،جا٤ت ٔػَٗٓ ١ا بكٝغ ١ايٓٗٞ

ٚاذـــس ٗ ٠غـــٛض ٠ايبكـــطٚ ، )2(٠أخـــط ٗ ٣آٍ عُـــطإ(ٚ ، )3إ ـــٓ

ٗ غـــٛض٠

ايٓػاٚٚ ،)5()4(٤اذس ٗ ٠غٛض ٠ا٭ْعاّ(َٗٓٚ ،)6ا آ ١ٜايبرث(٫ت نًٛا) َٔ ٖٛٚ
َٔ إعحاظ ايكطإٓ بتػا ٟٚاٱها

ٚايٓٗ ٗ ٞيفغ( ٜنًٛا) قاٍ تعاٍشواٖضجحضإْمُيُىرج

ؤضٍىارىضنٌُجباُنانٌُجبِعىْباعؿلوِجواحُذىُىرجبِهاعجإِىضًجرىْغُنَّعًِجىلخضإْمُيُىرجيضشَِقعجٍلِجؤضٍىارهِجرىنوعطِز(ٚ ،)7تتكف
اٯ ١ٜأع ٙ٬بًراظ إكاّ ب َٛض:
ا٭ :ٍٚإْٗا أ ٍٚآْ ٗ ١ٜعِ ايكطإٓ ٚضز فٗٝا يفغ(ت نًٛا).
ايثاْ :ٞتهطض يفغ ت نًٛا ٗ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜقرٝس إٔ ايًفـغ ايثـاْ ٞيتـ نًٛا
جا ٤بكٝغ ١اٱها

إ ٫أْ٘ ٜتهُٔ ايعجط ٚايٓٗ.ٞ

ٜ ٌٖٚسٍ ٖـصا ايتعـسز يًٓٗـ ٞعًـَ ٢ـا شٖـب إيٝـ٘ إؿـٗٛض ب قـاي ١عـسّ
ايتصن ١ٝباعتباض إٔ ايتصنٝـَ ١ـ ٔ ايتٛقٝفٝـات فٝكتكـط فٗٝـا عًـ ٢ايكـسض إتـٝكٔ
بايهتا

ٚايػٓٚ ،١اٱغتس ٍ٫بكٛي٘ تعاٍشإَِّٖجٍاعجرضمَُّخٌُز ( ،)8بًراظ تعًل اؾٛاظ

اؾٛاظ َا ُت تصنٝت٘ َٚا عسا ٙتؿًُ٘ اؿطَ.١
()1غٛض ٠ايعٓهبٛت.69
()2غٛض ٠ايبكط.188٠
()3غٛض ٠آٍ عُطإ.130
()4غٛض ٠ايٓػا.2٤
()5غٛض ٠ايٓػا.29٤
()6غٛض ٠ا٭ْعاّ.119
()7غٛض ٠ايبكط.188٠
()8غٛض ٠إ٦از.3٠
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اؾٛا

٬َ ٫ظَ ١بـٌ عـسز اٯٜـات ايـ

تهـُٓت ايٓٗـ ٫(ٗ ٞتـ نًٛا)

ٚأقاي ١عسّ ايتصنٚ ،١ٝايٓكا ف ٗ ايهربٚ ٖٞٚ ٣ج ٙٛاٱغتس ٍ٫أع ٙ٬عً٢
أقاي ١عسّ ايتصن ١ٝإٍ جاْب تعاضنٗا َـع أقـاي ١اٱباذـٚ ،١أقـاي ١اؿًٝـ١

 َٔ ٖٞٚعَُٛات ايتدفٝف ٚأق ٍٛايتػٗٚ ٌٝعَُٛات قٛي٘ تعاٍشواٍاعجصاؼاوضج
ػايضُنٌُجيليٍجرىيذَِِِّجٍليِجعايشاسٍجز(ٚ ، )1نثـطٚ ٠تعـسز اٱغـتثٓاٜ ٤ـسٍ عًـ ٢إٔ
ا٭قٌ اٱباذْ ،١عِ ٜسٍ ٖصا ايتعسز عًـ ٢تكٝـس إػـًٌُ ب ذهـاّ ايؿـطٜع١
ٚايهــبط ٚايتهاَــٌ ٗ اٱغــٚ ،ّ٬تغؿــ ٘ٝقــٛاٌْ اؿــٚ ٍ٬اؿــطاّ ٗ ايكــطإٓ
ٚايػٓ ١٭ٜاّ اؿٝا ٠ايسْٝا ٚإٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايثايث :بٝإ ا٭نطاض ايفازذ ١اي

تتفط عٔ أنٌ ايباطٌٚ ،إٔ عاقبت٘ إٍ

ايتًفٚ ،قريٚض ٠إاٍ اؿطاّ بٝس اؿهـاّ ٚغـبباّ ٗ اٱغـترٛاش عًـ ٢أَـٛاٍ
اٯخط ٜٔبغري ذل.
ٚوتٌُ أنٌ إاٍ ايطب ٟٛبًراظ اٯ ١ٜأع َٔ ٙ٬غٛض ٠ايبكطٚ ٠جٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإْ٘ َٔ أنٌ إاٍ بايباطٌ.
ايثاْ :ٞإْ٘ َٔ أنٌ إاٍ باٱ ِ.
ايثايثَٛ :ن ٛأنٌ ايطبا خام ٗ َكابٌ نٌ َٔ ايباطٌ ٚاٱ ِ.
ايطابع :أنٌ ايطبا عٓٛإ آخط غري ايٛج ٙٛأع ،ٙ٬نُا ٗ ٚقف أنٌ َا ٫

ٜصنط إغِ اهلل عً٘ٝشواإَِّّهُجىض لغقز(.)2

ٚايكرٝس ٖ ٛا٭ٚ ٍٚايثايثٚ ،بٌ أنٌ ايباطٌ ٚايطبا عُٚ ّٛخكٛم
َطًل َٔٚ ،ايباطٌ ايغكب ٚايعًِ ٚاي ٌُٝايهاشبـ ١يٲغـترٛاش عًـَ ٢ـاٍ
ايغريٚ ،يعب ايكُاضٚ ،بٝع اـُٛضَ ٗٚ ،عٓ ٢ايباطٌ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْــ٘ ايطبــا ٚايكُــاض ٚايــبدؼ ٚايعًــِ ،عــٔ ايػــس ٚ ٟض ٟٚعــٔ

ايباقط)(.)3

()1غٛض ٠اؿخ.78
()2غٛض ٠ا٭ْعاّ.121
()3فُع ايبٝإ.37/3
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ايثاْ :ٞا٭نٌ بايباطٌ أ ٟبغري إغتركام َٔ ططٜل ا٭عٛاض عٔ اؿػٔ.
ايثايث :إضاز ٠اٱط٬م ٗ اٱغت ٤٬ٝعً ٢أَٛاٍ اٯخط ٜٔبغري ذل.
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛج ، ٙٛيصا جا ٤ايٓٗ ٞعٔ ايطبا ٗ آٜات َتعسزَٔ ٠
ايكطإٓ يت نٝس ذطَت٘ٚ ،تؿسٜس ايعجط عٓ٘ٚ ،بٝإ غَ ٤ٛآي٘ٚ ،قس تهـطض قٛيـ٘

تعاٍش ٖضجحضإْمُيُىرجؤضٍىارىضنٌُجباُنانٌُجبِعىْباعؿلوِز(َ ٖٛٚ ، )1ـٔ أعحـاظ ايكـطإٓ إشا جـا ٤ايٓٗـٞ
ايعاّ يتًَُٓ ١ٝه ١ايك٬ح ٚايتكٚ ٣ٛايتفك٘ ٗ اي س ٜٔعٓس إػًٌُ ٚإجتٓـا
أفطاز ٚق ٝنػب إاٍ بايباطٌ.
ٚٚضزت اٯٜات بًفغ ا٭نٌ ٚايٓٗ ٞعٓ٘ َح ٧اؾـعٚ ٤إضاز ٠ايهـٌٚ ،إٔ
إككــٛز ٖــ ٛعُــ ّٛايهػــب بايباطــٌ بًرــاظ إٔ ا٭نــٌ عٓــٛإ يًرٝــاظ٠
ٚاٱغترٛاش ،نُا أْ٘ إْفام ،فٝه ٕٛإطاز ٚجـ ٙٛاٱْفـام إدتًفـَٚ ،١ـٛاضز
تٛظٝف إاٍ.

ٚنُا جا ٤قٛي٘ تعاٍشَاعؤضَُّهاعجرىَّزلَِاجآٍانُىرجٖضجحضإْمُيُىرز ٗ آ ١ٜايبرث فاْ٘ تهطض ٗ

غٛض ٠ايٓػاٚ ، )2(٤يهٔ بإعٓ ٢ا٭عِ ْٞٗٚ ،إػًٌُ عٔ أنـٌ َـاهلِ بٝـِٓٗ
بايباطٌ.

ٚجــا ٗ ٤اٯٜــ ١أعــ ٙ٬إغــتثٓا ٤شحلضاييعساةًجػاييِجحض يشارعٍجٍلييننٌُجز فــصنطت اٯٜــ١

ايتحاض ٠يتدطد ايطبا ٚايكُاض ٚايػطقٚ ١غريُٖا َٔ أغبا

ايهػـب ٚا٭نـٌ

اؿطاّٚ ،قٝست ايتحاض ٠بايرتان ٞٱخطاد ا٭نـٌ بـايعًِ ٚايغكـب ،فايطبـا
ٜه ٕٛعٔ تطاضٚ ،يهٓ٘ يٝؼ ػاضٚ ،٠ايعًـِ قـس وكـٌ بايتحـاضٚ ٠ايعكـٛز
ح ٳط ٜٳتٵحٴـطٴ تٳحٵـطاّ
فحا ٤ايٓٗـ ٞعٓـ٘ بنغـتثٓا ٤ايتحـاض ٠عًـ ٢مـ ٛايتعـٜ ٌٝكـاٍ( ٳت ٳ

ٚتٹحٳاضٳ :ّ٠با ٚؾط.)3()٣

()1غٛض ٠ايبكط/188٠ايٓػا.29٤
()2غٛض ٠ايٓػا.29 ٤
()3يػإ ايعط
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ِ جا ٤قٛي٘ تعاٍشواٖضجحضإْمُيُىرجٍلَوعجىضٌجَُزْمضشجرعٌُجرىيَّهلجػايضُهلز( ، )1بعس إٔ تكسَت آٜتإ

با٭َط با٭نٌ ٖا شنط إغِ اهلل عً ٘ٝعٓس ايصبس ٗٚ ،شبٝر ١إػًِ أقٛاٍ:
ا٭ ٫ :ٍٚوٌ أنٌ ايصبٝر ١اي

تطى شنط ايتػُ ١ٝعًٗٝا عُساّ أ ٚغٗٛاّ،

ٚب٘ قاٍ اٱَاّ َايو ٚزاٚز ٚاؿػٔ ٚإبٔ غري.ٜٔ
ايثاْ :ٞوٌ أنٌ شبٝر ١إػًِ ايص ٟتطى ايتػُ ١ٝعًٗٝا عُساّ أ ٚغٗٛاّ عٔ
اٱَاّ ايؿافع.ٞ
ايثايث :وٌ أنٌ شبٝر ١إػًِ إشا تطى ايتػُ ١ٝغٗٛاّ ٫ٚ ،ؼٌ إشا تطنٗا
عُساّ عٔ اٱَاّ أب ٞذٓٝفٚ ١أقراب٘ ٚعٔ اٱَاّ ايباقط عً ٘ٝايػ.ّ٬
َٚع ٚضٚز نٌ َٔ اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬آ ١ٜايبرث بًفغ( ٫ت نًٛا) فإ ايتفكٌٝ
ٚاٱجتٗاز َٔ ايفكٗـاٚ ٤ضز ٗ َٛنـ ٛتـطى ايتػـُ ١ٝعًـ ٢ايصبٝرـٚ ،١يهـٔ
اٱْا عً ٢ذطَ ١ايطبا ٭ٕ ايٓٗ ٞعٓ٘ جا ٗ ٤ايكطإٓ ٚايػٓ ١ايٓب ١ٜٛعً ٢مٛ
ايكطع ٚايبٝإ ٚايٓل اـاي َٔ ٞاٱْاٍ.
ػهى املنبسجخ

ٚضز يفغ(أنعافاّ) َطتٌ ٗ ايكطإٓٚ ،بُٗٓٝا عُٚ ّٛخكٛم َٔ ٚج٘ ،
فُاز ٠اٱيتكاٚ َٔ ٤ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚنٌ ٚاذسَُٗٓ ٠ا بكٝغ ١ايٓكب(أنعافا).
ايثاْ :ٞتتعًل نٌ ٚاذسَُٗٓ ٠ا غكٛم إاٍ.
ايثايث :شن طت يهٌ يفغ َُٓٗا قف ١تابع ١ي٘.
أَا َاز ٠اٱفرتام فٗٚ َٔ ٞج:ٙٛ
ا٭َٛ :ٍٚن ٛأذسُٖا اٱْفامٚ ،اٯخط ايهػب ٚاٱْفام.
ايثاْ :ٞأذسُٖا ٗ ايثٛا

ايعع َٔ ِٝاهللٚ ،اٯخط ٗ أنٌ ايطبا.

ايثايث :قف ١أذسُٖا(نثريٚ )٠اٯخط(َهاعف.)١
ايطابع :ا٭نعاف إهاعف َٔ ١ايثٛا

عً ٢ايكطض باق ١ٝبفهٌ اهلل ،أَا

أنعاف ايطبا فنْٗا تايف ١با٭نٌ َٓطٛم اٯ ١ٜايهطّ ٫(١ت نًٛا).
()1غٛض ٠ا٭ْعاّ.121
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ّٚهٔ ايك ٍٛب ٕ ايٓػب ١بُٗٓٝا ٖ ٞايتهاز ٚايتبا ٗ ٜٔإٛنٚ ٛاؿهِ

فكس جـا ٤قٛيـ٘ تعـاٍش ٍايِجرضرجرىَّيزلٌج َُقْي ِشعُجرىيَّيهاجقضشػيعج اعغاينًعج ضي ُُؼضيع لػ ض ُهجىضيهُج ضؤػْيؼ جاعيعج
مضيزلرياةًز(ٚ ، )1عــساّ نطّـاّ يًُػــًٌُ بُٓٝــا جــا٤ت آٜــ ١ايبرــث بايــصّ ٚايتكبــٝس
إتهُٔ يٲْصاض بكٛي٘ تعاٍش ٖضجحضإْمُيُىرجرىشِّباعجؤضػْؼاعيعجٍُؼضعػا ضتز .
ٚجا ٤ايٛعس ايهط ٗ ِٜغـٛض ٠ايبكـط ٠تطغٝبـاّ بفعـٌ ايكـاؿات ٜٚـسٍ ٗ
َفٗ َ٘ٛعً ٢ايعجط عٔ إعاقٚ ٞايػ٦ٝات َٗٓٚا أنٌ ايطبا.
ٚقــس ٚقــفت اٯٜــ ١اٱْفــام ٗ غــب ٌٝاهلل به(ْ٘ٛقطن ـاّ ذػــٓاّ) ٚقٝستــ٘
باؿػٔ يت نٝس إٔ ٜه َٔ ٕٛايهػب اؿٚ ٍ٬إٔ ٜه ٗ ٕٛقًـ٘ َـٔ اٱْفـام
ٜ ٫ٚكاذب٘ َٔٸ أ ٚأش.٣
ٚٚقــفت آٜــ ١ايكــطض َــٔ غــٛض ٠ايبكــط ٠ا٭نــعاف ب ْٗــا نــثري ، ٠بُٓٝــا
ٚقفت آ ١ٜايطبا أنعاف٘ ب ْ٘ (َهاعف. )١
ٚأُٜٗا أنثط ٚأععِ ا٭نعاف ايهثري ٠أّ إهاعف.١
اؾٛا

 ٫تكٌ ايٓٛب ١إٍ ٖص ٙإكاضْٚ َٔ ١ج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚجا٤ت آ ١ٜايبرث بايٓٗ ٞعٔ أنٌ ايطبا ذتٚ ٢إٕ ناْـت ايفا٥ـس٠
ايطب ١ٜٛأنعاف ّا َهـاعف ١يـطأؽ إـاٍ ،أَـا آٜـ ١ايكـطض فـ خربت عـٔ ؼكـل
ايثٛا

أنعافاّ نثري ٠ذاٍ ا ٱْفام ٚإٕ نإ قًٜٚ ّ٬ٝػرياّ.

ايثاْ :ٞأنعاف ايطبا ٗ ايسْٝا ،أَا ا٭نعاف اي

ٖٛ ٞا

فٗـ ٞباقٝـ١

إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايثايث ٗ :أنعاف ايطبا ا٭شٚ ٣اؿػطٚ ٠ايٓساَ ٗٚ ،١أنعاف ايكطض
ايغبطٚ ١ايػعاز ٗ ٠ايٓؿ تٌ.
ٚآٜــ ١ايكــطض َــٔ غــٛض ٠ايبكــط ٠أعــ ٙ٬ضٓــَ ١ــٔ اهلل عــع ٚجــٌ عًــ٢
إػــًٌُ ٚتطغٝــب باٱغــٚ ،ّ٬ذــث عًــ ٢ايٓفكــ ٗ ١غــب ٌٝاهللٚ ،إخــطاد
ايكسقات ايٛاجبٚ ١إٓسٚبٚ( ،١عٔ اٱَاّ جعفط ايكازم عً ٘ٝايػ ّ٬قاٍ:
()1غٛض ٠ايبكط.245 ٠

َعامل اٱّإ د92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش282ز

ٕا ْعيت آ١ٜش ٍاِجصاعءاجبِعىْغاغاناتلجيضيضهُجِاُشجٍلنهاعز .
قاٍ ضغ ٍٛاهلل ض
فكاٍ ضغ ٍٛاهلل ض

ظزْ ٞف ْعٍ اهلل ش ٍاِ جصاعءاجبِعىْغاغايناتلجيضيضيهُجػاشيشُجؤضٍزضعىلهايعجز

ظزْ ٞف ْعٍ اهلل غبراْ٘ ش ٍاِجرضرجرىَّزلٌجَُقْشِعُجرىيَّهاجقضشػعج

عاغانًعجيضُُؼضعػل ضهُجىضهُجؤضػْؼاعيعجمضزلرياةًز))(.)1
ٚيفغ(ايهثري )٠أنثط َٔ(إهاعف )١٭ ٕ إهاعف ١قس ته ٕٛنثري ٠إ ٫أْٗا
َكٝــس ٠با٭نــعاف ايطبٜٛــٜٚ ، ١ــسٍ عًٝــ٘ ٚاقــع ا٭َــٛاٍ ايطبٜٛــ ١فٗــْ ٞػــب١
َٚكساض َٔ ايطبس ٚايفا٥س ٠عً ٢أقٌ ايكطض ،أَا يفغ ايهثري ٠فنْ٘ ٜتكف
باٱط٬م ٗ ايعسز ٚايعٜاز ٠اي

ٜ ٫عًُٗا إ ٫اهلل عع ٚجٌ .

ٚيٝؼ َكسٚض نٌ إْػإ إٔ ٜهَ ٕٛطبٝاّ خكٛقاّ ٚإٔ ايططف اٯخط ٖٛ
ايصٜ ٟسفع ايفا٥ـس ٠ايطبٜٛـ ،١أٚ ٟجـٛز ؾـطط َـٔ ايٓـاؽ غـري َـطبٌ  ،أَـا
ايثٛا

َٚهاعفت٘ فنٕ نٌ إْػإ ٜػتطٝع ايفٛظ ب٘ ٚبككس ايكطب ١إٍ اهلل ٗ

اٱْفام ٜٚتكٖ ّٛصا ايككس باٱّإ .

 َٔٚايؿٛاٖس عً ٢تطجٝس يفغ(ايهثري ٗ )٠ا٭نـعاف قٛيـ٘ تعـاٍشٍازضيوُج

رىَّزلَِاجَُن لقُىُاجؤضٍىارىضهٌُجيلٍجعابُِوِجرىيَّهلجمضَازضوِجعابوتخجؤضّْباخضججعابغاجعاناعبِوضجيلٍجمُوِّجعُنبُيضتخجٍلعئضيجتُج
عابوتخجوارىيَّهُجَُؼضعػل ُجىلَاِجَاشاعءُز(.)2
يٝه َٔ ٕٛإعحاظ اٯ ١ٜأع ٙ٬أَٛض:
ا٭ :ٍٚاٱخباض عٔ إضتكا ٤عـامل ايعض اعـٚ ، ١إغتٓػـار ايٓبـات ٚايؿـحط
أنعافاّ عسٜس.٠
ايثــاْ :ٞايبؿــاض ٗ ٠ايكــطإٓ يًٓــاؽ ْٝع ـاّ بــٛفط ٠ايغــصاْٚ ،٤فــ ٞايفــع
ٚاـٛف َٔ ايٓكل ٗ ايغصا.٤
ايثايث :ظجط ايٓاؽ عٔ اٱقتتاٍ بػبب ايطعاّٚ ،ايعضاع ،١فا٭ضض
()1فُع ايبٝإ .121/2
()2غٛض ٠ايبكط.161 ٠
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ايكً ١ًٝتعط ٞاـري ايهثري.
ايطابــع :مل تكــف اٯٜــ ١عٓــس غــبعُا ١٥نــعف  ،يــٝؼ ٭ٕ بعـ
ٜكٛي ٕٛإٕ ايعط

ايٓــاؽ

تطٜس َٔ ايػبعٚ ١أنـعافٗا اٱؾـاض ٠إٍ ايهثـط ،٠فـايهّ٬

ايعطبــ ٞوُــٌ عًــ ٢ذكٝكتــ٘ ٜٓ ٫ٚتكــٌ إٍ ايفــاظ ٚاٱؾــاض ٠إَ ٫ــع ايكطٜٓــ١
ايكاضفَ ٖٞٚ ،١فكٛز ٗ ٠إكاّ ٚ ،يٝؼ َٔ ذس يفهٌ اهلل عع ٚجـٌ ٚ٭ٕ
اٯ ١ٜأع ٙ٬أخربت عٔ َهاعفٖ ١ص ٙايػبعُا ١٥نعف ٚيٝؼ ظٜازتٗا فكـط،
ٚأختتُت َا ٜسٍ عً ٢إٔ خعا ٔ٥اهلل َفتٛذ ١يعبازٚ ٙإتكافٗا بعسّ ايٓفـاز

يكٛي٘ تعاٍشوارىيَّهُجوارعلغجػايلٌُز.

ٚشنط إٔ ايػبعُا ٗ ١٥ايػٓبٌ ضٜ٩ت ٗ اؾاٚضؽ(( ٖٛٚ )1ايـسخْٔ :بتـ١
ل ١ًٝٝذٛي ١ٝتُٓ ٛإٍ اضتفا ٔػٌ غٓتُٝرتٶا ،ط ٍٛايٛضقٔ ١ػٚ ١عؿطٕٚ
غٓتُٝرتٶا ٚعطنٗا غٓتُٝرت ٚاذس ْٚكف ايػٓتُٝرت ،ط ٍٛايٓٛض )2(٠عؿـطٕٚ

غٓتُٝرتٶا ٚعطنٗا أضبع ١غٓتُٝرتاتٜٓ ،تُ ٞايٓبات إٍ جـٓؼ ايثُـاّ ايتـابع
يًفك ١ًٝايٓحٜ .١ًٝٝؿتٌُ اؾٓؼ عًَٓ ْٛ 600 ٢تؿط ٗ ٠إٓاطل ا٫غتٛا١ٝ٥
ٚايسافٜٚ ،)3( )١٦ػُ(٢ايسخٔ ايطٚغٜٚ )ٞعض ٗ هاٍ ؾطم آغٝاٜٚ ،هٕٛ
َكسضاّ يًسقٝل ٚطعاَـاّ يًرٛٝاْـات ٜٚػـُ ٗ ٢ايعطام(ايـسخٔ)  ٗٚايـُٔٝ
جاٚضؽ ٚايهًبٚ ،غٛضٜا شضٓ ٠طا.٤
 ٌٖٚتطى ايطبا َٔ قطض اهلل قطناّ ذػٓاّ ،اؾٛا

إٕ ايكسض إتٝكٔ َٔ

ايكطض ٖ ٛاٱْفام ٚايبصٍ ٗ غب ٌٝاهللٚ ،إتٝإ ايفطا٥

ٚايعبازات ،إ ٫إٔ

ٜكاٍ ب ٕ ايكطض ٜؿٌُ نٌ طاع ١هلل عع ٚجٌ غٛا ٤بفعٌ ايعٌُ ايكـاحل،
أ ٚتطى ايفعٌ ايػٚ ٤ٞإعك ،١ٝفٝه ٕٛتطى ايطبا َٔ طاع ١اهلل ٚتؿًُ٘ أزي١
ايكطض خاق ٗ ١أٜاّ ايتساخٌ بٌ إًٌ ٚاٱخت٬ط ٗ ا٭غٛامٚ ،نثط٠
إعاَ٬تٚ ،اهلل عع ٚجٌ ٚاغع عً.ِٝ
()1فُع ايبٝإ .374/1
(( )2ايٓٛض :٠ايعٖط) يػإ ايعط
( )3إٛغٛع ١ايعطب ١ٝايعإ.53 ١ٝ

.313/5
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