
 

 
 
 
 

 
 
 



 109ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ /د 3

 
 
 

 املمدهة
 اؿُس هلل ايصٟ خًل نٌ ؾ٤ٞ، ٚأذاط بايعٛامل اي٬َتٓاٖٝـ١ لًُـاڄ  

ــا با َٚؿــ١٦ٝ ــ٘ ا٭ؾــٝا٤    ٚقٗطٖ ــ  ألضاز  ــ١، ٚاً ــ٘ إڀًك قطاضٖــا بكسض 
بكهـا٥٘، َٓكڀعـ١ ألٍ  ػـبٝر٘    ْٝعاڄ، ٚجعًٗا َػتحٝب١ ٕؿـ٦ٝت٘ ضانـ١ٝ   

َّٚلِلِهِ ٍُِْكككهُ ٚٓـــسٙ، ٖٚـــصا اٱْكڀـــار َـــٔ َعـــاٖط قٛيـــ٘  عـــاٍش

، يٝتح٢ً إا٥ع ٚايفاضم بـٌ ًَهـ٘ ًَٚـو    (1)زاٌغهََّٛادِ َٚاألَْسضِ 
يٮؾٝا٤، ف٬ ٜغٝب لٓ٘  عاٍ ؾ٤ٞ َـٔ ًَهـٛ    إتعيعٍ ٚإٓكڀع غريٙ 

 ثاٍ ي٘ غبراْ٘.ايػُٛا  ٚا٭ضض، ٫ٚ ٜتدًف فطز َٓٗا لٔ اٱَت
اؿُس هلل ايصٟ غدط َا ٗ ايػُٛا  ٚا٭ضض يٲْػإ َڀًكاڄ ايرب 

ِأِّٟ جَبِػكً  ٚايفاجط، ٚجعً٘ َٔ خكا٥ل خ٬فت٘ بكٛيـ٘  عـاٍش  

 .(2)زِفٟ األَْسِض َخ١ٍَِفخ  
٫ٚ وكٞ َهاٌَ َٚكازٜل ٚشخا٥ط ٖصٙ اـ٬فـ١ أل٫ اهلل  عـاٍ،   

ٝؼ هلـا ألْكڀـار، َٚـٔ أبٗـ٢     باٱنـاف١ ألٍ نْٛٗـا َتحـسز٠ َٚتهثـط٠ ٚيـ     
أفطازٖا بعث ا٭ْبٝا٤ ٚألْعاٍ ايهتب ايػُا١ٜٚ َٔ ايػُا٤ يتهٕٛ ألَتسازاڄ 

، (3)زُصُه عَٛهاُٖ َََٚٔفخَ ِف١كِٗ ِِكْٓ ُسٚدِكِٗ يكٛي٘  عـاٍش 
ٚيٝهٕٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اـًٝف١ اؿانط َع ايٓاؽ 

خايكـ١ يًتٛذٝـس ْٚبـص ايعـسا٠ٚ     ٗ غٓت٘ ٚغري ٘ إباضن١ اييت ٖٞ زل٠ٛ 
ُلًْ َِ٘زِٖ عَج١ٍِِٟ َأْدُػكٛ اٌَِكٝ ِهِ ٚاٱقتتاٍ بـٌ ايٓـاؽش  

                                                           

 .189غٛض٠ آٍ لُطإ (1)
 .30غٛض٠ ايبكط٠ (2)
 .9غٛض٠ ايػحس٠  (3)
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َػٍَٝ َثِص١َشٍح َأَٔب ََِْٚٓ ارهجََؼِٕٟ َٚعُجْذَبَْ ِهِ ََِٚب 

 ز.َأَٔب ِِْٓ اٌُّْشِْشِو١َٓ 
ٜٚبك٢ ايكطإٓ قاذباڄ ٬َظَاڄ يًٓاؽ ْٝعاڄ، ٜكتبػٕٛ َٓ٘ إعاضف، 

ٕ َٓ٘ ايعًّٛ ٚإػا٥ٌ، ٚفاظ إػًُٕٛ بٗصٙ ايٓع١ُ ٚبت٬ٚ ٘ ٜٚػتدطجٛ
لس٠ َطا  ٗ ايّٝٛ ل٢ً مٛ ايٛجٛب يتهٕٛ غبباڄ ٗ ذفع٘، ٚؾـاٖساڄ  
ــس اهلل،       ــٔ لٓ ــ٘ َ ــًُِٝٗ بٓعٚي ــ٢  ػ ــّٛ لً ــطا  ٗ ايٝ ٜؿــٗس ٔــؼ َ

 :بًراظ أَٛض ٚألقطاضِٖ بايطبٛب١ٝ ي٘ غبراْ٘ يٝتكفٛا غكاٍ ٓٝس٠ 
ا٭َــ١ ايــيت ٜتــتظض ٜٚتعــإٚ ْٝــع أفطازٖــا  إػــًُٕٛ ٖــِ ا٭ٍٚ :

شنــٛضاڄ ٚأْاًــاڄ لًــ٢  عاٖــس ايتٓعٜــٌ، ٚغــ٬َت٘ َــٔ ايترطٜــف ٚايتبــسٌٜ 
ُوْٕكُزُْ خ١َْكَش ُأِهكٍخ ٚايتغٝري، ٖٚٛ َـٔ َكـازٜل قٛيـ٘  عـاٍش    

 .(1)زُأخِْشجَْذ ٌٍِٕهبطِ 
يكس جعٌ اهلل لع ٚجٌ نٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ ذب٬ڄ َتك٬ڄ َتسيٝاڄ َٔ 

َٚاْػَزصُِّٛا ا٭ضض ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍش ايعطف ألٍ

، ٚنٌ آ١ٜ ْٛض ٜؿع ل٢ً ايكًٛب فُٝٮٖا (2)زِثذَْجًِ ِهِ َج١ِّؼ ب
بايػه١ٓٝ ٚاٱّإ ٜٚعٜس لٓٗا ٚلٔ اجملتُعا  زضٕ ايه٬ي١ ٚنسٚضا  
ايفػاز، ٖٚٛ َٔ أغطاض  كػِٝ ايكطإٓ ألٍ غٛض ٚآٜا ، ٚلسز آٜا ٘ ٖٛ 

 َٚا٥تإ ٚغ  ٬ًًٕٚٛ آ١ٜ.( غت١ آ٫ف 6236)
نٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ نٓع مساٟٚ ٚشخري٠ يًعًّٛ أب٢ اهلل أل٫  ايثاْٞ :

ألَتٓار نٝالٗا أٚ ؼطٜفٗا، فتفهٌ ٚأقًس إػًٌُ هلصٙ ا٭َا١ْ 
ايػُا١ٜٚ، فهُا ذفغ جرب٥ٌٝ اٯٜا  ٚايػٛض ٗ  ٓعًٜٗا ٚ بًٝغٗا ألٍ 

بت٬ٚ ٗا ٚأَط بهتابتٗا ايصٟ قاّ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
إٗاجطٜٔ ْكا  َٔ إبٚ سٜٚٓٗا، ٚ ٍٛ قطا٤ ٗا ٗ ق٠٬ اؾُال١ 

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ لُطإ (1)
 .103غٛض٠ آٍ لُطإ (2)
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ٖٚٛ َٔ أغطاض قٛي٘ ٚا٭ْكاض ٚايصٜٔ ٜغسٕٚ ألٍ إس١ٜٓ، 
، ففٞ ٖصا اٱْكا  (1)زَفبعَْزُِّؼٛا ٌَُٗ ََٚأِٔصُزٛا عاٍش
 ًكطإٓ ٚ سبط ٗ َعاْٝ٘.يذفغ 

ٜػترهط اٯٜا  عػب  ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚنإ 
فٛضث إػًُٕٛ َٓاغب١ إٛنٛر ٚاؿهِ، ٚوث أقراب٘ ل٢ً  ٬ٚ ٗا، 

ذفغ آٜا  ايكطإٓ ٗ ضمسٗا ٚ ٬ٚ ٗا َٚهاَٝٓٗا ايكسغ١ٝ، ٚ ػإٛا 
ل٢ً إٔ َا بٌ ايسفتٌ ٖٛ قطإٓ ٫ ٜكبٌ ايعٜاز٠ أٚ ايٓكٝك١، قاٍ 

ِٓ ٠ََذ٠ِْٗ  عاٍش َٚاَل ِِْٓ  اَل ٠َْؤِر١ِٗ اٌْجَبِؼًُ ِِْٓ َث١ْ

 .(2)زَخٍِْفِٗ َرِٕض٠ً  ِِْٓ دَِى١ٍُ َد١ِّذٍ 
، ٚ ١ُٝٓ ًَه١ س٣ جا٤  آٜا  ايكطإٓ بايسل٠ٛ ألٍ اهل ايثايث :

اٱّإ، ٚألق٬ح ايٓفٛؽ يػبٌ اـري ٚايػ٬ّ، ٚ ٍٛ إػًُٕٛ ايعٌُ 
بأذهاَٗا ٚغٓٓٗا يٝهْٛٛا أغ٠ٛ يًٓاؽ ٗ قسم أل بار ايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ، 

ْٗا قاقط٠ لٔ ذحب فإٚألش ؼحب ايؿُؼ ْٛض ايكُط ٚبطٜل ايٓحّٛ 
ؽ آٜا  أْٛاض اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ، بٌ  ؿطم ايؿُؼ ل٢ً ا٭ضض يٝتًٛ ايٓا

أليٝٗا ٖٚٛ َٔ َكازٜل  ػدري ايػُٛا  ٚا٭ضض  اايكطإٓ ٜٚٓكتٛ
 يٲْػإ.

ُٕٛا ٠ََّْٚذَكَ َٚٓٗا آ١ٜش ١ٌََُِّٚذَِّص ِهُ اٌهِز٠َٓ آَِ

 ، اييت جا٤ ٖصا اؾع٤ ٖٚٛ ايتاغع بعس إا١٥ َٔ(3) زاٌْىَبِفِش٠َٓ 
ٗ ٚاؿطث ، )َٔ َعامل اٱّإ ٗ  فػري ايكطإٓ( ٗ بٝإ نٓٛظٖا 

شخا٥طٖا، ٚايتصٚم َٔ مثاضٖا بًڀف َٔ لٓس اهلل ٚألفانا  َٓ٘ ظاٖط٠ 

                                                           

 .204غٛض٠ ا٭لطاف  (1)
 .42فكً  غٛض٠ (2)
 .141غٛض٠ آٍ لُطإ (3)
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ٚباط١ٓ يٝهٕٛ َسضغ١ ٗ ايتفػري، ٚقطذاڄ َٔ ايعًّٛ مل ٜؿٗس ي٘ 
 . ايتأضٜذ َث٬ٝڄ، ٚ ط كٞ ايعًّٛ ل٢ً مٛ  سضهٞ ظٗٛز ايعًُا٤

بإض كا٤ أفهًٗا ٚأؾطفٗا ٖٚٛ  ل٢ً إػًٌُفتفهٌ اهلل لع ٚجٌ  
ايكطإٓ زفع١ ٚاذس٠ بٗصا ايػٹفط إباضى، ٜٚهٕٛ زل٠ٛ ٚ أٌٜٚ لًّٛ 

يًعًُا٤ يتعاٖس ٖصا ايعًِ ٚألُاّ أجعا٤ ٖصا ايتفػري اييت  كٌ ٚفل 
 َٓٗحٝتٓا فٝ٘ ألٍ أنثط َٔ ١ً٬ً ٬ٌَٜ جع٤ بًراظ ايك١ً بٌ اٯٜا 

ٜٚعٜس ل٢ً ٖصا ايعسز ألشا  ْتڀًع ألٍ ايعًُا٤ ٗ ا٭جٝاٍ اي٬ذك١ بإُاَ٘
ٛز ْال١ٝ بتساخٌ اٱختكاقا  ايع١ًُٝ ٚجعًٗا ضٚافس ناْ  اؾٗ

 كب ٗ ْٗط ايتأٌٜٚ َٚٔ غري خطٚد لٔ َهاٌَ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ، 
فٝحتُع ٗ  فػري نٌ آ١ٜ لًُا٤ ايًغ١، ايٓرٛ، ايكطف، ايب٬غ١، ايفك٘، 

، ايتأضٜذ، ايػٝاغ١، اٱجتُار، لًِ ايه٬ّ، ايفًػف١،  ا٭قٍٛ
١ بأقػاَٗا، اؾغطاف١ٝ، ايڀب بفطٚل٘، ا٭خ٬م، ايهُٝٝا٤، اهلٓسغ

إْٛ، ايفٝعٜا٤، ايعًّٛ ايعػهط١ٜ ايفًو، اهل١٦ٝ، لًّٛ ا٭ضض، ايك
 . ايطٜانٝا 

)لًِ ايك١ً بٌ اٯٜا ( ٜهٕٛ ي٘  مس٘ألًٜٚعّ  أغٝؼ لًِ جسٜس  
ٖٚصا ايعًِ ايكطآْٞ َٔ ، َتدككٕٛ ٚ عسٸ فٝ٘ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ 

  ِاْه ََ٘زاشَكازٜل قٛي٘  عاٍ
َ
اٌُْمْشآَْ ٠َِْٙذٞ ٌٍِهِزٟ ِٟ٘

 .بًراظ فٝٛنا  لًِ ايتفػري ٚعاض ايتأٌٜٚ (1)زَأْلََُٛ 
يٝأخص نٌ فطٜل َٔ ايعًُا٤ بتفػري اٯ١ٜ ٚفل ألختكاق٘، ًِ ػُع 
ٖصٙ ايتفاغري ٚ ػتدطد َٓٗا لًّٛ ألناف١ٝ، فٝهٕٛ  فػري ايكطإٓ َٔ 

ايعًُا٤  ٛظٝف١ ل١ًُٝ يًُػًٌُ ٖٚٞ  ٛاضثياي٬َتٓاٖٞ، يٓ٪غؼ 
ٖصٙ أيفٓاٙ َٔ  َع بكا٤ َا، ١ٓ َتعسز٠ ظَأفػري ٚاذس ٗ سٜٚٔ ٚ أيٝف  يت
 .َٔ غري  غٝري  ٤جعاا٭

                                                           

 .9غٛض٠ اٱغطا٤  (1)
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ٜٚػتًعّ ٖصا إؿطٚر ايعًُٞ ألْؿا٤ جاَع١ خاق١ بعًّٛ ايكطإٓ ٗ  
نٌ َكط هعٌ هلصا ايعًِ َٛنٛل١ٝ ٗ َٓاٖحٗا ٚألختٝاض طًبتٗا 

ٜٚهٕٛ شا ْفع  ط٬بٗاٚايسضاغا  ٚايبرٛث اييت  كسض لٓٗا ٚلٔ 
ْانط٠ َػتك١ً بصا ٗا يتدطد ع١ً ٚزضاغا   لعِٝ ٗ  أيٝف  فاغري 
 .ؼهٞ أللحاظ ايكطإٓ 

ٚقس ٜكٍٛ بعهِٗ ٖصا ألطاي١ َٚٔ ايصٟ ٜكطأٙ، ٚيٝؼ ٖٛ بإطاي١ ٫ٚ 
ألطٓاب ألِا ٖٛ ألغتعٗاض يٰي٧ َٔ ايعًّٛ بٌ ًٓاٜا اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ، ٫ٚ 

ايتفػري نًٗا، ٚيهٓ٘ ٜأخص بغٝت٘ ٜٚتعٚز َٓ٘ ًٜعّ إٔ ٜكطأ اٱْػإ أجعا٤ 
٭َٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا ، ٜٚعًِ إٔ ايهتاب ايصٟ أْعٍ ل٢ً ايٓيب قُس 

ٜٚ٪غؼ  ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٫  ٓتٗٞ َػا٥ً٘، ٫ٚ  ف٢ٓ خعا٥ٓ٘
)لًّٛ ايكطإٓ َٔ اي٬َتٓاٖٞ( ٚ ٓكڀع أٜاّ  ٖصا ايػٹفط يتحًٝا  قإْٛ
ايٓاؽ أٚ ٜػتدطجٛا نٓٛظ ٚشخا٥ط ايكطإٓ،  اؿٝا٠ ايسْٝا ٚمل ٜػتٛف

يٝهٕٛ ٖصا ايكإْٛ زل٠ٛ يًٓاؽ ٗ نٌ ظَإ يٲّإ ٚبالثاڄ ل٢ً ْبص 
 .ايهفط ٚايه٬ي١

لٔ  ٚٗ بسا١ٜ بٓا٤ ايبٝ  اؿطاّ ٚضز لٔ اٱَاّ ايباقط لًٝ٘ ايػ٬ّ
ٍ جرب٥ٌٝ لًٝ٘ ألٚذ٢ إٔ اهلل لع ٚجٌ أل آبا٥٘ لًِٝٗ ايػ٬ّ قاٍ: "

ٖبط لًُٝٗا غ١ُٝ َٔ خِٝ اؾ١ٓ، أقس ضٓ  آزّ ٚذٛا٤ فْٞ أايػ٬ّ 
 نطب اـ١ُٝ َهإ ايبٝ  ٚقٛالسٖا اييت ضفعٗا ا٥٬ٕه١ قبٌ آزّأف

ْعٍ آزّ َٔ ايكفا أضنإ ايبٝ  فٓكبٗا ٚأفٗبط باـ١ُٝ ل٢ً َكساض 
ٚذٛا٤ َٔ إط٠ٚ ْٚع بُٝٓٗا ٗ اـ١ُٝ، ٚنإ لُٛز اـ١ُٝ قهٝباڄ َٔ 

ْٛضٙ جباٍ َه١ فاَتس ن٤ٛ ايعُٛز ٖٚٛ َٛنع  نا٤أٜاقٛ  أٓط، ف
اؿطّ ايّٝٛ فحعً٘ اهلل ذطَاڄ ؿط١َ اـ١ُٝ ٚايعُٛز ٫ُْٗا َٔ اؾ١ٓ، 

 ٚ ازٖا َا ذٍٛ إػحس اؿطاّ.أطٓاب اـ١ُٝ ذٛهلا، فُٓت٢ٗ أَٚس  
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يف أٖبط ل٢ً اـ١ُٝ بػبعٌ إٔ أٍ جرب٥ٌٝ ألٚذ٢ اهلل لع ٚجٌ أٚ
ٌ ٜٚ٪ْػٕٛ آزّ ٜٚڀٛفٕٛ ذٍٛ اـ١ُٝ ًَو وطغْٛٗا َٔ َطز٠ ايؿٝاط

ٍ ألٚذ٢ إٔ اهلل  باضى ٚ عاٍ أفهاْٛا ٜڀٛفٕٛ ذٛهلا ٚوطغْٛٗا، ًِ 
ٍ آزّ ٚذٛا٤ فٓرُٗا لٔ ألٖبط إٔ أجرب٥ٌٝ لًٝ٘ ايػ٬ّ بعس شيو 

 .ضفع قٛالس بٝيت ٥٬ٕهيت ٚخًكٞ َٔ ٚيس آزّأَٛنع ايكٛالس ٚ
ايبٝ  ٚم٢ اـ١ُٝ خطجُٗا َٔ اـ١ُٝ ٚماُٖا لٔ أفٗبط لًُٝٗا ٚ

ْعهلِ اهلل أيف ًَو ايصٜٔ إٔ ايػبعٌ ألٔ َٛنع ايبٝ  ٚقاٍ: ٜا آزّ 
ٕ ٜبين هلِ َهإ اـ١ُٝ بٝتاڄ ل٢ً أضض غأيٛا اهلل لع ٚجٌ ٍ ا٭أل

َٛنع ايرتل١ إباضن١ ذٝاٍ ايبٝ  إعُٛض فٝڀٛفٕٛ ذٛي٘ نُا ناْٛا 
 .ٜڀٛفٕٛ ٗ ايػُا٤ ذٍٛ ايبٝ  إعُٛض

ٞٸ اٚذ٢ اهلل  باضى ٚ عاٍ أف ضفع اـ١ُٝ، فطفع قٛالس أمٝو ٚإٔ أي
ٝٓا٤ ٚذحط ــايبٝ  عحط َٔ ايكفا ٚذحط َٔ إط٠ٚ ٚذحط َٔ طٛض غ

ٚذ٢ اهلل لع ٚجٌ اٍ جرب٥ٌٝ أ٬ّ ٖٚٛ ظٗط ايهٛف١ فـَٔ جبٌ ايػ
 .لًٝ٘ ايػ٬ّ إ ابٓ٘ ٚاُ٘

عٗا ظٓاذ٘ ضبع١ َٔ َٛانذحاض ا٭قتًع جرب٥ٌٝ لًٝ٘ ايػ٬ّ ا٭أف
ضنإ ايبٝ  ل٢ً قٛالسٙ ْٚكب أَطٙ اهلل  عاٍ ٗ أفٛنعٗا ذٝث 

 ل٬َٗا.أ
جعٌ أٚ (1)بٞ قبٝؼأُ٘ َٔ ذحاض٠ أبٓ٘ ٚإٔ أٍ جرب٥ٌٝ ألٚذ٢ أًِ 

ُ٘ جرب٥ٌٝ لًٝ٘ ايػ٬ّ فًُا فطغ أي٘ بابٌ، باباڄ ؾطقاڄ، ٚباباڄ غطباڄ، ف

                                                           

أبٛ قبٝؼ ٖٛ اؾبٌ إؿطف لًـ٢ ايكـفا ٚنـإ ٜػـ٢ُ ٗ اؾاًٖٝـ١ ا٭َـٌ ٭ٕ ايـطنٔ         (1)
ا٭غٛز نإ َػتٛزلاڄ فٝ٘ لاّ ايڀٛفإ، فًُا ب٢ٓ ألبطاِٖٝ ٚألمسالٌٝ لًُٝٗا ايػ٬ّ 

ٚنـصا، ٚقٝـٌ أقتـبؼ َٓـ٘     ايبٝ  ْاز٣ جبٌ أبٞ قبٝؼ إٔ ايطنٔ ٢َٓ ٗ َٛنع نـصا  
ٍ َٔ ْٗض بايبٓا٤ فٝ٘ ضجٌ  ٞ أبا قبٝؼ ٚقٌٝ غٴُٞ أبٞ قبٝؼ ٭ٕ أٚ ايطنٔ َٓ٘ ، فػُ

 .نإ ٜكاٍ ي٘ أبا قبٝؼ ٖٚٛ َٔ ألٜاز
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ا٥٬ٕه١ ٜڀٛفٕٛ ذٍٛ ٍ ألطاف  ا٥٬ٕه١ ذٛي٘ فًُا ْعط آزّ ٚذٛا٤ 
 .(1)(ايبٝ  اْڀًكا فڀافا غبع١ اؾٛاط ًِ خطجا ٜڀًبإ َا ٜأن٬ٕ

يٝؿع نٝا٤ نٌ آ١ٜ قطآ١ْٝ ل٢ً أضجا٤ ا٭ضض، ٚ هٕٛ غبباڄ يًربن١ 
ََِٚب ْٚعٍٚ ؾتبٝب ايط١ٓ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍش

 َٓ١ِّ  .(2)زَأْسعٍََْٕبنَ ِااله َسدَّْخ  ٌٍَِْؼبٌَ
يبرث بٝاْٗا يكإْٛ اٱختباض ٚاٱبت٤٬ ٗ اؿٝا٠ َٚٔ خكا٥ل آ١ٜ ا

ٌ ُٚاٜع بًراظ ايسْٝا، ٚأْ٘ يٝؼ بعطض ٚاذس يعا١َ ايٓاؽ، ففٝ٘  فكٝ
ختباض إ٪ٌَٓ ىتًف لٔ ألبت٤٬ ايهفاض، ٖٚٛ ايصٟ اٱّإ ٚلسَ٘، فإ

ٜتح٢ً بتُرٝل ٚ ڀٗري ايصٜٔ آَٓٛا، ٚقل ٖٚٚٔ ايهفاض ٚضَِٝٗ 
 بايهعف.

يهطٚب نٌ َٔ ايتُرٝل أٚ احملل، يصا جا٤  ٚيٝؼ َٔ ذكط 
اٯ١ٜ ايػابك١ بصنط ا٭ٜاّ ٚلا٤ يًتغٝري ٚايتبسٍ نأفطاز غري ألض باط١ٝ بكٛي٘ 

 (3)زَِٚرٍَْه األ٠َهبَُ َُٔذاٌَُِٚٙب َث١َْٓ إٌهبطِ  عاٍش
ٚألضاز٠ ايعُّٛ يًٓاؽ ْٝعاڄ، ٚلسّ ألغتثٓا٤ ّٜٛ أٚ أٜاّ ككٛق١ َٔ 

٘ ٕٛنٛل١ٝ نٌ ّٜٛ َٔ أٜاّ اؿٝا٠ ايسْٝا، ٚايػعٞ ٖصا ايكإْٛ، ٚفٝ٘  ٓبٝ
 يڀًب إٓفع١ ٚزفع ايهطض فٝ٘.

َٚٔ ْعِ اهلل لع ٚجٌ لًٝٓا إٔ أقّٛ بهتاب١ ٚ كرٝس َٚطاجع١ 
أجعا٤ ايتفػري بٓفػٞ ٜٚػالسْٞ ٚيسإ قغريإ ٗ ايتٓهٝس ٚايتسٜٚٔ 

نتيب ايفك١ٝٗ ل٢ً ايهَٛبٝٛ ط َتابع١ ١َٜٝٛ َين أٜهاڄ، ٖٚهصا قسض  
بك٢ َٓاضاڄ تبًڀف َٚسز َٔ لٓس اهلل ي ٞ اٚا٭قٛي١ٝ ٚزْٚ  قانط

يٮجٝاٍ، ٚقطذاڄ لًُٝاڄ  تح٢ً فٝ٘ ؾصضا  َٔ أللحاظ ايكطإٓ بفهٌ 

                                                           

 .11/186ايبراض  (1)
 .107غٛض٠ ا٭ْبٝا٤ (2)
 .140غٛض٠ آٍ لُطإ  (3)
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٠َبَأ٠َُّٙب إٌهبطُ قاٍ غبراْ٘ش، ٚٚغ١ًٝ يطجا٤ ض١ٓ اهلل  اهلل

 .(1)زَأُْٔزُْ اٌُْفَمَشاُء اٌَِٝ ِهِ 
 

 ذطض ٗ َه١ إهط١َ      
 1435َٔ شٟ اؿح١  ٗ ايػابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 .15غٛض٠ فاطط  (1)
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ٌَِٚكك١َُّذِّصَ ِهُ اٌهككِز٠َٓ شلْلههَ الهه ى

 141زاٯ١ٜ إَُِٓٛا ٠ََّْٚذََك اٌْىَبِفِش٠َٓ 
 :األعساب ّاللغة

 ٜٚعًِ ايكابطٜٔ)َٓكٛب بإنُاض إٔ( نُا لٔ اـًٌٝ.   
ِڈٺ  بـاؾعّ لًـ٢ ايٓػـل    ايكـابطٜٔ(   ٚقطأ اؿػٔ ٚو٢ٝ بٔ ٜعُـط)ٜعً

 أٟ ٖٚــٛ ٜعًــِ ٚض٣ٚ ٖــصٙ ايكــطا٠٤ لبــس ، ٚقــط٨ بــايطفع لًــ٢ ايكڀــع 
 .(1)(ايٛاضث لٔ أبٞ لُطٚ

 ٚيُٝرل : ايٛاٚ ذطف لڀف.
 ّرل : فعٌ َهاضر َٓكٛب بــ)إٔ( َهُط٠ بعس اي٬ّ.اي٬ّ : 

 ألغِ اؾ٬ي١ : فالٌ َطفٛر، ٚل١َ٬ ضفع٘ ايه١ُ ل٢ً آخطٙ.
 َٛقٍٛ َبين ٗ قٌ ْكب َفعٍٛ ب٘.غِ أل: ايصٜٔ 

 آَٓٛا : فعٌ َاض َبين ل٢ً ايهِ، ايٛاٚ : فالٌ.
 ّٚرل  : ايٛاٚ ذطف لڀف.

فعــٌ َهــاضر َطفــٛر ٚل٬َــ١ ضفعــ٘ ايهــ١ُ ايعــاٖط٠ لًــ٢  ّرــل :
 آخطٙ.

  ٜعٛز هلل لع ٚجٌ.َػترتٚايفالٌ نُري 
 ٜكـسض لًٝـ٘ أل٫   َٚٔ اٱلحاظ ٗ اٯ١ٜ إٔ ٖصا احملل ٚاٱغت٦كاٍ ٫

َِٚرٍْهَ األ٠َهكبَُ ش اهلل لع ٚجٌ، ٖٚٛ بٝإ ٚ فػـري يٰٜـ١ ايػـابك١   

 ، نُا غٝأ ٞ ألٕ ؾا٤.(2) زَُٔذاٌَُِٚٙب َث١َْٓ إٌهبطِ 

                                                           

 .4/216 فػري ايكططيب (1)
 .140غٛض٠ آٍ لُطإ (2)
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ايهافطٜٔ : َفعٍٛ ب٘ َٓكٛب، ٚل١َ٬ ْكب٘ ايٝا٤ ٭ْ٘ ْع َ٪ْث 
 غامل.

ٝٵب، قاٍ:ٚاحملل : خًٛم ايؿ٧، قكت٘ قكاڄ،  ٌٿ لٳ ًډكٵتٴ٘ َٔ ن    خٳ
ُٹ ٜٳعتازٴ ٌٻ طٹ ُٵ      ...    طٻ٠ٺــــــن ًډلــــَٳ َٴكځ  رٴٛق١ٺ ٚ

ٞٷ. ٚايتٳُرٝلٴ: ايتٳڀٗريٴ َٔ ايصٴْٴٛب ُٵرٳل نأْٻ٘ ظځبٵ ٜٳ  .(1)ٜكاٍ: خٳطٳدٳ 
ٜبكـ٢ َٓـ٘   ٚقـس  ٚاحملل : ايٓككإ، ٚشٖاب ٚظٚاٍ ايؿ٧ ٚإٛنٛر 

 فطز َٚكسام.
فٓا٤ ٚجٛز ايعبس ٗ شا  اؿل  عاٍ، نُا ٚٗ ايتعطٜفا  : شاحملل :

فعٌ اؿل، ٚايڀُؼ: فٓا٤ ايكـفا  ٗ قـفا    ٗ إٔ احملل: فٓا٤ أفعاي٘ 
 .(2)زاؿل

ٕ نإ ألقڀ٬ذٝاڄ ألش ٚضز يفغ احملـل ٗ  أل٫ٚ زيٌٝ ل٢ً ٖصا إع٢ٓ ٚ
َٳرٳكځــ٘ اهللڂ ايكــطإٓ بكــٝغ١ ايــصّ ٚاٱغت٦كــاٍ ٚاٱبڀــاٍ ٚقًــ١ ايربنــ١ ش 

َٵتٳ ُٳرٳلٳ ٚا ، ٫ٚ َـاْع َـٔ ٚضٚزٙ بكـٝغ١ إـسح َـع ايـسيٌٝ       (3)زرٳـلٳ فاْٵ
 .ايًغٟٛ أٚ ايكطآْٞ

فتهٕٛ َٛنٛل١ٝ يًُع٢ٓ ٚٗ َفطزا  ايًغ١ ايعطب١ٝ َٓسٚذ١ ٚغع١ 
ٚا٭قـٌ ٗ إعٓـ٢   لٓس ألختباض ايًفغ إٓاغب ي٘ ذكٝك١ نإ أٚ فـاظاڄ،  

 .ؿتكاڄ َٚكتبػاڄ َٔ إع٢ٓ ايًغٟٛاٱقڀ٬ذٞ إٔ ٜهٕٛ َ
ؾٝا٤ ٫ٚ ٜهٕٛ بٌ احملل ٚا٫شٖاب: إٔ احملل ٜهٕٛ يٮ ايفطم)ٚقٌٝ 

ٗ ايؿ٧ ايٛاذس ٜكاٍ قل ايسْاْري ٫ٚ ٜكاٍ قل ايسٜٓاض ألشا أشٖب٘ بعٝٓ٘ 
ٚيهٔ  كٍٛ قل ايسٜٓاض ألشا أضز  قُٝتـ٘ َـٔ ايـٛضم فأَـا قٛيـ٘  عـاٍ"       
ّرل اهلل ايطبا " فإْ٘ أضاز إٔ ًٛاب لاًَ٘ ّرل ٚايثـٛاب أؾـٝا٤ نـثري٠    

يٝؼ أْ٘ ٜطبٞ ْفػٗا ٚألِا ٜطبـٞ   اٖس قٛي٘  عاٍ "ٜٚطبٞ ايكسقا "ٚايؿ

                                                           

 .1/195ايعٌ (1)
 .1/171احملٝط ٗ ايًغ١  (2)
 .1/66ايتعطٜفا   (3)
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ًٛابٗا فًصيو ّرل ًٛاب فالٌ ايطبا ٚمٔ ْعًِ إٔ إاٍ ٜعٜس بايطبا ٗ 
 . (1)(ايعاجٌ

احملل ل٢ً ايٓفط٠ َٔ شا  ايؿ٧ أٚ ا٭َط ٭ٕ لاقبت٘ ألٍ  ٜٚبعث يفغ
 خػطإ ٚظٚاٍ .

هلل قـ٢ً اهلل لًٝــ٘  لـٔ أْـؼ ضنـٞ اهلل لٓـ٘ قــاٍ : قـاٍ ضغـٍٛ ا      ش
  .(2) طزٚغًِ : َا قل اٱڇغ٬ّ قل ايؿس ؾ٤ٞ ق

 يف سٍ ق اٌَ ت
 ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜا  اجملاٚض٠ ل٢ً ؾعبتٌ:

 ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜا  ايػابك١، ٚفٝٗا ٚجٛٙ: ا٭ٍٚ :
ِاْْ ٠َّْغَغْكىُُْ ق١ً ٖصٙ اٯٜـ١ باٯٜـ١ ايػـابك١ش    ايٛج٘ ا٭ٍٚ :

 ، ٚفٝٗا َػا٥ٌ :(3)...زاٌَْمََْٛ َلْشح  ِِضٍُُْٗ َلْشح  َفَمْذ َِظه 
  كسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ل٢ً ٚجٛٙ : إػأي١ ا٭ٍٚ :

 ألٕ ّػػهِ قطح يُٝرل اهلل ايصٜٔ آَٓٛا. ا٭ٍٚ :
 فكس َؼ ايكّٛ قطح يُٝرل اهلل ايصٜٔ آَٓٛا. ايثاْٞ :
 . ًو ا٭ٜاّ ْساٚهلا بٌ ايٓاؽ يُٝرل اهلل ايصٜٔ آَٓٛا ايثايث :
 يٝعًِ اهلل ايصٜٔ آَٓٛا ٚيُٝرل اهلل ايصٜٔ آَٓٛا. ايطابع :
 َٓٛا.آٜٚتدص َٓهِ ؾٗسا٤ ٚيُٝرل اهلل ايصٜٔ  اـاَؼ :
 وب ايعإٌ. َٓٛا ٚاهلل ٫يُٝرل اهلل ايصٜٔ آ ايػازؽ :
 وب ايعإٌ. َٓٛا ٚاهلل ٫يُٝرل اهلل ايصٜٔ آ ايػابع :
 اهلل ايهافطٜٔ. ألٕ ّػػهِ قطح ّرل ايػابع :
 فكس َؼ ايكّٛ قطح، ّٚرل اهلل ايهافطٜٔ. ايثأَ :

                                                           

 .1/332َعحِ ايفطٚم ايًغ١ٜٛ يًعػهطٟ (1)
 .9/429ايسض إٓثٛض (2)
 .140غٛض٠ آٍ لُطإ (3)
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 ٚ ًو ا٭ٜاّ ْساٚهلا بٌ ايٓاؽ ّٚرل ايهافطٜٔ. ايتاغع :
 ٜٚتدص اهلل َٓهِ ؾٗسا٤ ّٚرل ايهافطٜٔ. ايعاؾط :

 ٚاهلل ٫وب ايعإٌ ّٚرل ايهافطٜٔ. اؿازٟ لؿط :
َـا ٖـصٙ اٯٜـ١    عـطف لڀـف، أ   بسأ اٯ١ٜ ايػابك١ مل  إػأي١ ايثا١ْٝ :

 فا كف  بساٜتٗا بأَطٜٔ:
 اٱبتسا٤ عطف ايعڀف ايٛاٚ. ا٭ٍٚ :
 عكب ٫ّ ايتعًٌٝ ؿطف ايعڀف ايٛاٚ، ٖا ٜسٍ ل٢ً  عًل  ايثاْٞ :

 َٛنٛر ٖصٙ اٯ١ٜ َهاٌَ اٯ١ٜ ايػابك١، ٖٚٛ ل٢ً ٚجٛٙ :
ايعڀـف لًـ٢ ْٝــع َهـاٌَ اٯٜـ١ ايػــابك١ نُـا ػًــ٢ ٗ       ا٭ٍٚ :

 إػأي١ ا٭ٍٚ أل٬ٙ.
 ايعڀف ل٢ً أٍٚ اٯ١ٜ ايػابك١. ايثاْٞ :
 ايعڀف ل٢ً ٚغط اٯ١ٜ ايػابك١ . ايثايث :
ايعڀف ل٢ً آخط اٯ١ٜ ايػابك١، ٚايعاٖط ٖٛ لڀفٗـا لًـ٢    ايطابع :

 نٌ َٔ قٛي٘  عاٍ:
 يٝعًِ اهلل ايصٜٔ آَٓٛا. ا٭ٍٚ :
 ٜٚتدص َٓهِ ؾٗسا٤. ايثاْٞ :
 .وب ايعإٌ  ٚاهلل ٫ ايثايث :

يكس شنط  اٯ١ٜ ايػابك١ ألغِ اؾ٬ي١ َط ٌ، ٚشنط ٘ آ١ٜ ايبرث َط٠ 
ٚاذس٠، ٚيهٔ َٛاطٔ شنطٙ ٗ اٯٜتٌ ألِ يصا  صنط ايكٓال١ ايٓرٜٛـ١  
ايهُري إػترت ٚمٛٙ ٗ  ألؾاض٠ ألٍ ٚجٛز فالٌ ٜتٍٛ ايفعٌ أٚ َفعٍٛ 

ٜكع لًٝ٘ ايفعٌ، ٚشنط اهلل ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ ظاٖط َٚكسض جًـٞ، أَـا   ب٘ 
 ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ فٗٛ ل٢ً ٚجٌٗ:

 ايتكطٜس بإغِ اهلل ٚأْ٘ غبراْ٘ ايصٟ ّرل إ٪ٌَٓ. ا٭ٍٚ :
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ايس٫يـ١ لًـ٢ شنـط اهلل بًرـاظ غـٝام اٯٜـ١ ٚ كـسٜطٖا ٖـٛ:          ايثاْٞ :
 ٚيُٝرل اهلل ايصٜٔ آَٓٛا ّٚرل اهلل ايهافطٜٔ.

ٚضز ذطف ايعڀـف ٗ اٯٜـ١ ايػـابك١ أضبـع َـطا ،       إػأي١ ايثايث١ :
ٚٚضز ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ َط ٌ، ٚاييت ألبتـسأ  عـطف ايعڀـف يبٝـإ أل كـاٍ      
َٛنٛلٗا باٯ١ٜ ايػابك١، ٚفٝ٘ زل٠ٛ يًُػًٌُ ٚايٓاؽ ٱقتباؽ إٛالغ 

  ٖـصٙ  نًُـا ٚألغتعٗاض إػا٥ٌ َٔ ايعڀف بٌ آٜا  ايكطإٓ، َٚع قًـ١  
ساخٌ َٛنٛلٗا َع اٯ١ٜ ايػابك١ فاْٗا جا٤  آ١ٜ َػتك١ً، ٚمل اٯ١ٜ ٚ 

  هٔ ؾڀطاڄ َٔ اٯ١ٜ ايػابك١ ٚفٝ٘ ٚجٛٙ:
 . أنٝس ألغتك٬ٍ َهاٌَ آ١ٜ ايبرث  ا٭ٍٚ :
جصب ا٭شٖإ يكإْٛ ُرٝل إ٪ٌَٓ، َٚا ٜرت ب لًٝ٘ ٗ  ايثاْٞ :
 ايٓؿأ ٌ .
  عسز َػا٥ٌ َٚهاٌَ اٯ١ٜ ايػابك١. ايثايث:
ألبتسأ  اٯ١ٜ ايػابك١ بكٝغ١ اؾ١ًُ ايؿطط١ٝ ٚيغ١ اـڀاب  ع١ :ايطاب
خباض بإٔ ٚاٱٕ ّػػهِ قطح( َٚا فٝ٘ َٔ اٱنطاّ ٚايٛلس أليًُػًٌُ)

إػًٌُ ٗ ذفغ ٚلٌ اهلل ٜٚتغؿاِٖ يڀفـ٘ ٚإٔ اٱقـاب١ باؾطاذـا     
ٚايهًـّٛ جػــط ٚططٜــل َعبــس ألٍ اـًــٛز ٗ ايٓعــِٝ، ٚألشا نــإ ايهفــاض  

ٗ  ٕٛ ٗ ايسْٝا يتهٕٛ لاقبتِٗ اٱقا١َ ٗ ايعصاب قاٍ  عاًٍٜٕٗٛ ًٜٚعب
ِ شَ ، فـإ  (1) زَف١ٍَْْعذَىُٛا َل١ٍِال  ١ٌََْٚجْىُٛا َوِض١ش اش ٗـ

ٚأِْٗ غٛف ٜهرهٕٛ نثرياڄ ف٬ ٜكس  ٜبهٕٛ ق٬ًٝڄ ٫ٚ نثرياڄ إ٪ٌَٓ ٫
ل٬ٙ غكٛم إ٪ٌَٓ أِْٗ ٜبهٕٛ قًـ٬ٝڄ ٜٚهـرهٕٛ   أإٔ َفّٗٛ اٯ١ٜ 

ٗ اٯخط٠ قرٝس، أَا غكٛم ايسْٝا فإٕ إ٪ٌَٓ ٫ ٜبهٕٛ ق٬ًٝڄ  نثرياڄ
  ٘ ٚبهـا٥ِٗ ألٕ ذكـٌ    أٚ نثرياڄ فِٗ ؾانطٕٚ هلل لع ٚجٌ ْعُـ٘ ٚألذػـاْ

َٚالَ ، يـصا ٚضز قبـٌ آٜـتٌ قٛيـ٘  عـاٍش     فٗٛ َـٔ َكـازٜل ٖـصا ايؿـهط     
                                                           

 .82غٛض٠ ايتٛب١ (1)
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فًـٝؼ َـٔ   ، (1)زَرُِٕٙٛا َٚالَ َرذَْضُٔٛا ََٚأُْٔزُْ األَْػٍََْْٛ 
ْٝـٌ َط بـ١ ايعًـٛ ٚايطفعـ١ ْٚٗـ  اٯٜـ١ لـٔ اؿـعٕ ايؿدكـٞ          بها٤ َع 

ٚايعاّ لٓس إػًٌُ، ٚايبها٤ َعٗط يًرعٕ َٚطآ٠ ي٘، فإشا ألْتف٢ ا٭قٌ 
ٖٚٛ اؿعٕ ألْعسّ ايفطر ٖٚـٛ ايبهـا٤ َٚـا ٜـسٍ لًٝـ٘ ٗ اٯٜـ١ َـٔ ا٭مل        
ــاض      ــع ٚجــٌ ٚألظٗ ــ٪ٌَٓ ؾــٛقاڄ هلل ل ــا٤ إ  اڄٚاؿػــط٠، أل٫ إٔ ٜهــٕٛ به

 .بععِٝ قسض ٘ ٚغًڀاْ٘ اڄقطاضيًدؿٛر ي٘، ٚأل
ٜا أٜٗا : مسع  ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚلٔ أْؼ قاٍ

ايٓاؽ ابهٛا فإٕ مل  بهٛا فتبانٛا ، فإٕ أٌٖ ايٓاض ٜبهـٕٛ ذتـ٢  ػـٌٝ    
 ٓكڀع ايـسَٛر فتػـٌٝ فتكـطح    زَٛلِٗ ٗ ٚجِٖٛٗ نأْٗا جساٍٚ ذت٢ 

 .(2)(، فًٛ إٔ غفٓاڄ أضخٝ  فٝٗا ؾط ايعٕٝٛ
)ٚيـٝعًِ اهلل(   ٚضز  ٫ّ ايتعًٌٝ ٗ اٯٜـ١ ايػـابك١   إػأي١ ايطابع١ :

 ٚألبتسأ  ٖصٙ اٯ١ٜ بٗا)ٚيُٝرل اهلل( ٚفٝ٘ ٚجٛٙ:
 )ايٛاٚ( ٗ اؿايتٌ أل٬ٙ.  كسّ ذطف ايعڀف ا٭ٍٚ :
ٖٚـصٙ اهل٦ٝـ١ ٬َظَـ١ يكـٝغ١     ،ف٤ٞ ايفعٌ بكٝغ١ إهاضر  ايثاْٞ :
ــٌ َ   ،ايتعًٝـ ــايع ــ١ بـ ــٛر ايعًـ ــإ َٛنـ ــ٘   ٚألٕ نـ ــا ٗ قٛيـ ــٞ نُـ ٔ إانـ
َرٌِهَ ََِْٚٓ َػبَلَت ِثِّْضًِ َِب ُػِٛلَت ِثكِٗ ُصكُه  عـاٍش 

َ َػ١ٍَِْٗ ١ٌََُٕصَشٔهُٗ ِهُ 
 .(3)زُثِغٟ

ذـٌ ايٛقـٍٛ ألٍ َهـ١ ٗ شٟ ايكعـس٠ قڀعـ  إػـاف١       ٚنُا  كـٍٛ  
 ٭زا٤ َٓاغو اؿخ.

قٛيـ٘  ٗ ،جا٤ ايعڀـف ٗ اٯٜـ١ ايػـابك١ لًـ٢ ٫ّ ايتعًٝـٌ       ايثايث :
ُٕٛا ٠ََٚزهخِكَز ِِكْٕىُُْ  عـاٍش  ١ٌََِْٚؼٍََُ ِهُ اٌهِز٠َٓ آَِ

                                                           

 .139غٛض٠ آٍ لُطإ (1)
 .5/130ايسض إٓثٛض (2)
 .60غٛض٠ اؿخ (3)
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، فًِ  كٌ اٯ١ٜ ٚيٝتدص بٌ ألنتف  بايعڀف بـايٛاٚ ايـصٟ   (1)زشََُٙذاءَ 
 ط٣ ٕاشا مل ٜهٔ ايعڀف ٗ أٍٚ اٯ١ٜ َثٌ  ،ٜتهُٔ شا  َع٢ٓ ايتعًٌٝ

ــايٛاٚ، ايعڀــف ايػــابل  ا( )ّٚرــل اهلل ايــصٜٔ آَٓــٛ فًــِ  كــٌ اٯٜــ١ب
 ٚاؾٛاب َٔ ٚجٛٙ:

  أنٝس ايتعًٌٝ ٚأل كاٍ َٛنٛل٘ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايػابك١. ا٭ٍٚ :
بٝإ غٓد١ٝ ايعڀـف ٚإٔ ُرـٝل ٚ عنٝـ١ إـ٪ٌَٓ َتكـٌ       ايثاْٞ :

 بتكطٜف اهلل يٮٜاّ بٌ ايٓاؽ ٚا٭ش٣ ايصٟ ٬ٜقْٛ٘.
 :  عسز إعًٍٛ إرتؾس لٔ ايك١ً إتعسز٠ يبٝإ فهٌ اهلل ،ايثايث 
ِاْه ِهَ ٌَُزٚ َفْعًٍ َػٍَكٝ إٌهكبطِ ٌََِٚىكٓه قـاٍ  عـاٍ ش  

 .(2)زَأْوضََش إٌهبطِ الَ ٠َشْىُُشَْٚ 
يُٝرل  ٚ كسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ: ٚ ًو ا٭ٜاّ ْساٚهلا بٌ ايٓاؽ

اهلل ايصٜٔ آَٓٛا(، يٝهٕٛ أٚإ ٚقٌ ُرٝل ٚألختباض ٚ ڀٗري إػـًٌُ  
 ل٢ً ٚجٛٙ:
 إ٪ٌَٓ ؾ٪ٕٚ اؿهِ ٚايػًڀ١ٓ.لٓس  ٛيٞ  ا٭ٍٚ :
 ا٤.ايػطلٓسَا ٜهٕٛ إ٪َٕٓٛ ٗ ذاٍ ايػع١ ٚ ايثاْٞ :
 : ُرٝل إ٪ٌَٓ ذاٍ ألزباض ا٭ٜاّ لِٓٗ .ايثايث 
ططز ِٖٚ ٚظٔ باختكام لڀف آ١ٜ ايبرث لًـ٢ خاُـ١    : ايطابع

ٍ  ، (3)زَِٚهُ الَ ٠ُذِتُّ اٌظهكب١ٌَِِّٓ اٯٜـ١ ايػـابك١ش   ٖـصا   فـ٬ ٜـس
إٔ لسّ ذب اهلل يًعإٌ ٖٛ ايع١ً ايتا١َ يتُرٝل ٚ ڀٗري  ل٢ًايعڀف 

إــ٪ٌَٓ بُٝٓــا ٜهــٕٛ َهــُٕٛ ٚز٫٫  ايتعًٝــٌ ٗ اٯٜــ١ ألــِ، َٚــٔ   
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َ٘كَزا ٚايتأزٜب، قـاٍ  عـاٍش  ٚاهلسا١ٜ خكا٥ل اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ايبٝإ 

 .(1)زَث١َبْ  ٌٍِٕهبطِ 
قس وكٌ  ػا٩ٍ ٕاشا ٜكاب إ٪َٕٓٛ باؾطاذا   إػأي١ اـاَػ١ :

 ٖٚٛ ل٢ً ٚجٛٙ بًراظ قسٚض ايتػا٩ٍ ٚايغا١ٜ َٓ٘:
ٜتػا٤ٍ لسز َٔ إ٪ٌَٓ ٕاشا ْكاب باؾطاذا  ٚايهًـّٛ   ا٭ٍٚ :

ٚمٔ ْكا ٌ ٗ غبٌٝ اهلل، ٚ كايٝس ا٭َٛض بٝسٙ  عاٍ ٖٚٛ ايصٟ ٜتفهٌ 
ٕ ْكط ِٗ َڀًك١ عٝـث ٜهفـٕٛ    هٛ ْعاٍ ا٥٬ٕه١ َسزاڄ يٓا، فًُاشا ٫بإ

 إػًٌُ إباضظ٠ ٚإػاٜف١ ٚنطٚب ايكتاٍ ا٭خط٣.
ذػساڄ لٔ أغطاض َساٚي١ ا٭ٜاّ بٌ ايٓاؽ ٜتػا٤ٍ إٓافكٕٛ  ايثاْٞ :

ٚبغهاڄ يًُ٪ٌَٓ ايصٜٔ ْكطٚا اهلل ٚضغٛي٘ نُـا ٚضز ٗ ايتٓعٜـٌ ٗ شّ   
ٚا ٌَكْٛ اٌهِز٠َٓ َلبٌُٛا ِلِِخْكَٛأُِِْٙ ََٚلَؼكذُ إٓـافكٌش 

 .(2)زَأؼَبُػَٛٔب َِب ُلِزٍُٛا
تثبٝط إ٪ٌَٓ لٔ اؾٗـاز، ٚاؿـث   ٚفٝ٘ ؾاٖس قطآْٞ ل٢ً غعِٝٗ ي

ٜتدصٕٚ َـٔ ايؿـٗسا٤ ايـصٜٔ قتًـٛا ٗ     ناْٛا ل٢ً ايفطاض َٔ ايعذف، ٚ
َعطنــ١ أذــس لــرب٠ َٚٛنــٛلاڄ يعجــط إػــًٌُ لــٔ ْكــط٠ اٱغــ٬ّ ٗ   

كطٜـ ٗ ٖحَٛٗا ٗ ٚاقعـ١  َعاضن٘ ايكاز١َ، ٚنأِْٗ ٦ٜٕٝٗٛ إكسَا  ي
 ا٭ذعاب.

ٚ كسٜط ن٬َٗـِ : ألشا جـا٤  قـطٜـ َـط٠ أخـط٣ فـ٬ ؽطجـٛا أٜٗـا         
إػًُٕٛ فتكتًـٛا نُـا قتـٌ غـبعٕٛ َـٔ ايؿـٗسا٤ ٜـّٛ أذـس، ٖٚـٛ َـٔ           
أغباب ف٧ ايكطإٓ بايصّ ايؿسٜس يًُٓافكٌ ٚؼصٜط إ٪ٌَٓ َِٓٗ، فٗـِ  

ٍ اهلسّ ٗ قطح اٱغ٬ّ، بٌ ٜػعٕٛ يبث ضٚح ايٝأؽ ٜٚهتفٕٛ َعا ٫
ٗ ْفٛؽ إػًٌُ ٜٚكَٕٛٛ برتغٝب ايهفـاض بـاهلحّٛ لًـِٝٗ يـصا فـإ      
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ذـطب   ،(1)زَٚالَ َرُِٕٙٛا َٚالَ َرذَْضُٔكٛاقٛي٘  عاٍ قبٌ آٜتٌش
ل٢ً ايٓفام، ٚزل٠ٛ يًُػًٌُ ٕٛاج١ٗ خبـث إٓـافكٌ بايكـرب ٚايعـعّ     

ٗٔ ٫ٚ ٜهعف إ٪َٕٓٛ لٓسَا ٜؿٝع إٓـافكٕٛ  ل٢ً ٬َقا٠ ايهفاض ٫ٚ ٜ
ايتٌٖٛ ٚواٚيٕٛ  ثبٝط ايععا٥ِ بصنط نثط٠ ٚلس٠ ايعـسٚ ٚقًـ١   َك٫ٛ  

 إ٪ٌَٓ ٚايٓكل ٗ َ٪ِْٚٗ.
ًـ  ٗ َعطنـ١   ٢ٚلٓسَا ٜؿُ  إٓافكٕٛ يػكٛط لسز َٔ إػًٌُ قت

أذس فإ إ٪ٌَٓ ٫وعْٕٛ، يتكسّ ايٓٗٞ ايكطآْٞ لٔ اؿعٕ، ٚيعًُٗـِ  
بإٔ ايؿٗسا٤ أذٝا٤ لٓس اهلل لع ٚجٌ، ٚنإ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘   
ٚغًِ ٜعًٔ بٌ اؿٌ ٚاٯخط ؾٛق٘ يًرـام بٗـِ، بـٌ ُٚٓٝـ٘ إٔ ٜهـٕٛ      
غازض ألٍ ايطفٝل ا٭ل٢ً َع ؾٗسا٤ أذس، ٚيهٔ أب٢ اهلل لع ٚجٌ أل٫ إٔ 
ٜٓحٝ٘ يٝتِ ْعٍٚ آٜا  ايكـطإٓ ٚ بًٝـا ايطغـاي١ ٖٚـٛ َـٔ َكـازٜل قٛيـ٘        

 .(2)زَِٚهُ ٠َْؼصُِّهَ ِِْٓ إٌهبطِ ٍش عا
أٜـٔ   ٗ اــٛف  ٚلٔ قتاز٠ لٔ غًُٝإ ايٝؿهطٟ أْـ٘ غـأٍ جـابط     

أْعٍ ٚأٜٔ ٖٛ ؟ فكاٍ : خطجٓا ْتًك٢ لريا يكطٜـ أ   َٔ ايؿاّ ذتـ٢  
ألشا نٓا بٓدٌ جا٤ ضجٌ ألٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغـًِ ، ٚغـٝف٘   
َٛنٛر ، فكاٍ : أْ  قُس ؟ قاٍ : ْعِ ، قاٍ: أَا ؽافين ؟ قاٍ : ٫، 
    ٘ ،  قاٍ : فُٔ ّٓعو َين ؟ ، قاٍ : اهلل ّٓعين َٓـو، قـاٍ : فػـٌ غـٝف

ايٓـاؽ   ط ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِٚ ٗسزٙ ايكّٛ ٚأٚلسٚٙ ، فأَ
بايطذٌٝ ٚبأخص ايػ٬ح ، ًـِ ْـاز٣ بايكـ٠٬ ، فكـً  طا٥فـ١ خًفـ٘ ،       
ٚطا٥ف١ ؼطؽ َكبًٌ ل٢ً ايعسٚ ، فكـ٢ً ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل لًٝـ٘     

 .ٚغًِ بايڀا٥ف١ اييت َع٘ ضنعتٌ 
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صٜٔ قًٛا َع ضغٍٛ ٚأقبً  ايڀا٥ف١ ا٭خط٣ فكاَ  ٗ َكاف اي 
اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ ، ٚذطغ  ايڀا٥ف١ ايـصٜٔ قـًٛا َـع ضغـٍٛ     
اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ ، ِٖٚ َكبًٕٛ ل٢ً ايعسٚ ، فك٢ً بِٗ ضغٍٛ 
اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ ، ضنعتٌ ، فكاض يطغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ 

 .(1)(ٚغًِ أضبعا ٚ٭قراب٘ ضنعتٌ
ايٓاؽ َعحعا  ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘  َٔ ؾڀطٜسضى  ايثايث :

َــٔ ايــصٜٔ ٜػــًُٕٛ بٓبٛ ــ٘، ٚيهــِٓٗ ٜككــطٕٚ       ٕٛٚغــًِ، ٜٚكــبر 
اٱبڀا٤ ٚايتػٜٛف ٗ زخٍٛ اٱغـ٬ّ، فٗـِ ٜتػـا٤يٕٛ ٕـاشا     فٝدتاضٕٚ 

 ٜكاب ايصٜٔ بازضٚا ألٍ زخٍٛ اٱغ٬ّ باؾطاذا .
   ٕ ــإٔ إــ٪ٌَٓ قــس ٜكــابٛ ــ١ ا٭شٖــإ ب ــ١ ايػــابك١ يت٦ٝٗ  فحــا٤  اٯٜ

ٕ ّػػهِ قطح( ٚأخرب  لٔ )أل طاذا  يٛضٚز اٯ١ٜ بكٝغ١ ايؿططباؾ
 . ل١ً ٖصٙ اٱقاب١

ًِ جا٤  ٖصٙ اٯٜـ١ بكـإْٛ، ٖٚـٛ ايفكـٌ ٚايتُٝٝـع بـٌ إـ٪ٌَٓ         
رــإ ٚألختبــاض، فتهــٕٛ جطاذــا     ٚايهفــاض بًرــاظ إٔ ايــسْٝا زاض ألَت  

إػًٌُ َكس١َ يٓكطِٖ ، ٚجطاذا  ايهفاض َكساقاڄ ـعِٜٗ َٚكسَـ١  
 هلعّتِٗ . 

 :اباڄ ل٢ً ايتػا٩ٍ إتكسّ َٔ ٚجٛٙفتهٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ جٛ
  ٚايهًّٛ خري ايثٓا٤ ل٢ً إ٪ٌَٓ، ٚألخباضِٖ بإٔ اؾطاذا ا٭ٍٚ :

 خط٠.هلِ ٗ ايسْٝا ٚاٯ
 ٚضجا٤ ايثٛاب.  ًكٞ إ٪ٌَٓ اؾطاذا  بطنا ايثاْٞ :
لسّ خؿ١ٝ إ٪ٌَٓ َٔ ايكتٌ ٗ غاذ١ إعطن١ ٭ْ٘ َؿ١٦ٝ  ايثايث :

 ٚألضاز٠ اهلل لع ٚجٌ ٖٚٛ ططٜل يٓكط اٱغ٬ّ ٚلًٛ ضا١ٜ ايتٛذٝس.
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اٱخباض لٔ ألذتُاٍ ألقاب١ إػًٌُ باؾطاذا  يتُرٝكِٗ  ايطابع :
ايفٛظ َطنا٠ اهلل لع ٚجٌ َٔ غري ٚغ٪اٍ ٚ عنٝتِٗ َٓاغب١ هلِ يًسلا٤ 

 جطاذا .
ُرـٝل ْٝـا  إػـًٌُ ، ٚجعـٌ      َٔ َعاْٞ آ١ٜ ايبرـث :  اـاَؼ
  ٚايبًغ١ اييت ٜتدصٕٚ ْك١ٝ خاي١ٝ َٔ ؾٛا٥ب ايطشا٥ٌ .، َكاقسِٖ 

ٚإدتاض إٔ اٯ١ٜ ْعي  بإع٢ٓ ا٭لِ فُٝا ىـل ايػـابل ٚاي٬ذـل    
 َٔ إعاضى ٚاؾطاذا  فٝٗا.

ٚألذتُاٍ ٚبًراظ أغباب ايٓعٍٚ فإٕ َٛنٛر اٯ١ٜ ألِ َٔ ايتعًٝل 
ــا   ــاب١ باؾطاذـ ــًٌُ ٭ٕ  اٱقـ ــاب١ إػـ ــل ألقـ ــٌُ ؼكـ ــٌ ٜؿـ ــ٘ بـ قٛيـ

ز ْعٍ بعس غكٛط ايكت٢ً ٚاؾطذ٢ َٔ ِاْْ ٠َّْغَغْىُُْ َلْشح   عاٍش
 إ٪ٌَٓ ٗ ٚاقع١ أذس.

برث جـا٤  ظـع٤ لًـ١ هلـصٙ اؾطاذـا  ٚ هـٕٛ َٓـافع        فإ آ١ٜ اي 
 ايسلا٤ اي٬ذل ل٢ً ٚجٛٙ:

ٚ ًكـٞ  لًـ٢ خـطٚجِٗ ٕعطنـ١ أذـس     ظٜاز٠ ًـٛاب إـ٪ٌَٓ    ا٭ٍٚ :
 اؾطاذا .
ايتدفٝف لٔ إ٪ٌَٓ ٗ قازّ ا٭ٜاّ غكٛم اؾطاذـا    ايثاْٞ :

٠َّْذُكٛا ِهُ َِكب ٚغكٛط ايكت٢ً، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘  عـاٍش 

 .(1)ز٠َشَبُء ٠َُٚضْجُِذ َِٚػَْٕذُٖ ُأُّ اٌِْىَزبةِ 
 ػًِٝ إػًٌُ بإٔ ا٭ٜاّ ٚايسٚي١ بٝس اهلل لع ٚجٌ ٖٚـٛ   ايثايث :

 ايصٟ ٜساٚهلا بٌ ايٓاؽ.
قطف ايب٤٬ ٚإهط َٚكسَا  ايهٝس لٔ إ٪ٌَٓ يصا نـإ   ايطابع :

ٚلٔ ألبٔ  ،ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜسلٛ ّٜٛ اـٓسم يسفع ايفت١ٓ
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ٚآيـ٘   لًٝـ٘  نإ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل ألغرام لٔ ايربا٤ بٔ لاظب قاٍ:
  ٜٓكٌ ايرتاب ّٜٛ اـٓسم ذت٢ أغُط بڀٓ٘، أٚ اغرب بڀٓ٘ ٜكٍٛ: ٚغًِ

  ٚاهلل ي٫ٛ اهلل َا اٖتسٜٓا 
 ٓا ٫ٚ قًٝٓا ٫ٚ  كسق                              
 فأْعٍ غه١ٓٝ لًٝٓا 

 ًٚب  ا٫قساّ ألٕ ٫قٝٓا                                     
  ٍ قس بغٛا لًٝٓا ا٭ألٕ 

 ألشا أضازٚا فت١ٓ أبٝٓا                                           
 .(1)ٚضفع بٗا قٛ ٘: أبٝٓا، أبٝٓا

ايػابك١ ٚلـس َـٔ لٓـس اهلل يـ٘ َٛنـٛل١ٝ ٗ ُرـٝل       ٌٖٚ ٗ اٯ١ٜ 
 إ٪ٌَٓ، اؾٛاب ْعِ َٔ جٗا :

َٚـا ٜـسٍ    ،٦ٝٗـ١ إـؼ   ٚقف اٯ١ٜ اٱقاب١ بايكطح بأْٗا ب : ا٭ٍٚ
ٚنإٔ اٯٜـ١  كـٍٛ هلـِ أٜٗـا إػـًُٕٛ ألجتٗـسٚا ٗ       ،لًٝ٘ َٔ ايتدفٝف 

طال١ اهلل ٚضغٛي٘ ٫ٚ ؽؿٛا ايكتـاٍ ٭ٕ نـطضٙ ٫ٜتعـس٣ َـؼ ايكـطح      
َفككالَ َرخْشَككُُْْٛ٘ ، قــاٍ  عــاٍشيٝهــٕٛ َٓاغــب١ يتُرــٝل إــ٪ٌَٓ

 .(2)زَٚاخْشَِْٟٛٔ
ًٌُ بٌ قايـ   لٔ نثط٠ قت٢ً إػ مل  تهُٔ اٯ١ٜ اٱخباض ايثاْٞ :

، ٚفٝـ٘ ْـٛر ؼـس قطآْـٞ، فعٓـسَا فكـس       ١ِ قـطح ٚجطاذـ  هٕ ايصٟ ّػػـ أل
إػًُٕٛ غـبعٌ َـٔ ايكـراب١ ؾـٗسا٤ ٗ أذـس، أضبعـ١ َـٔ إٗـاجطٜٔ         

ٜػتكـربٕٛ اـػـاض٠ ٗ إعـاضى    قـس  ٚايباقٞ َٔ ا٭ْكاض، فـإ ايٓـاؽ   
ٚإٔ إؿطنٌ جا٤ٚا ٚإٔ اٱغتكراب أَط لكًٞ فڀطٟ ايتاي١ٝ، خاق١ 

ٌ    بألساز َهـالف١ ألش قـسَٛا    ، ٖـا  ٗ َعطنـ١ اـٓـسم بعؿـط٠ آ٫ف َكا ـ
                                                           

 .3/185ألبٔ نثري/ ايػري٠ ايٓب١ٜٛ (1)
 .150غٛض٠ ايبكط٠ (2)
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 ٜكابٕٛ بـايفعر، ٚيهـٔ آٜـ١ ايبرـث ذايـ  زٕٚ ايفـعر       إػًٌُهعٌ 
َٚكسَا ــ٘، ٚأخــرب  بــإٔ ايــصٟ ّــؼ إػــًٌُ )قــطح( ٚجــطح ٚنًــِ   

 قسٚز.
ٚنصا ايعهؼ،  ٍٗ إعًٛ َٚٔ أللحاظ ايكطإٓ  هُٔ ايع١ً ايتدفٝف

اٯ١ٜ بإٔ اهلل لع ٚجٌ ّرل ٜٚعنٞ إ٪ٌَٓ بكسم فًُا أخرب  ٖصٙ 
فإ اٯ١ٜ ايػـابك١  هـُٓ  أللـاْتِٗ َـٔ      ،ألّاِْٗ ٚألخ٬قِٗ ٗ اؾٗاز

 ٚجٛٙ:
قٝغ١ اٱنطاّ ٗ اـڀاب إٛج٘ يًُػـًٌُ ٖٚـِ ٗ ذـاٍ     ا٭ٍٚ :

ايؿس٠،  سايؿس٠ ٚايكتاٍ، فُٔ نطٚب اٱبت٤٬ ٗ ايسْٝا، ق١ً ايٓاقط لٓ
س طٍٛ ايـب٤٬ ٚايفاقـ١، ٚيهـٔ ْكـط٠ اهلل لـع ٚجـٌ       لٓ ا٭خٛإٚ فطم 

 يًُػًٌُ َتحسز٠ ٚغري َتٓا١ٖٝ، ٚ هٕٛ ل٢ً ١ً٬ً ٚجٛٙ:
 َا ٜػبل ايٛاقع١، َٚٓٗا  ١٦ٝٗ َكسَا  ايغًب١. ا٭ٍٚ :
َٚــٔ نــطٚب ، َــا ٜكــاذب ايٛاقعــ١ َــٔ أغــباب ايٓكــط  ايثـاْٞ : 

٠ََّْٚذَكككَك ٖٚـــٛ َـــٔ َكـــازٜل قٛيـــ٘  عـــاٍش، اــــعٟ يًهـــافطٜٔ 

 ز.اٌْىَبِفِش٠َٓ 
 َكازٜل ايٓكط اييت  رت٣ بعس ألْتٗا٤ ايٛاقع١ نُا ٗ َعطن١ ايثايث :

قـسٸّ ظٜـس بـٔ     َٓٗـا، ٕٚا ضجـع ايـٓيب قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ        بسض،
فحـا٤ا ٜـّٛ ا٫ذـس ذـٌ اؾـتس      ذاض١ً ٚلبس اهلل بٔ ضٚاذـ١ َـٔ ا٭ًٝـٌ    

َ   ايهر٢،  ط٥ٝـ١  بايبؿط٣ ، فًِ ٜهٔ ٦َٜٛص ٚغـا٥ٌ أللـ٬ّ َػـُٛل١ أٚ 
كٝل، فحعٌ لبساهلل بٔ ٚفاضم لبساهلل بٔ ضٚاذ١ ظٜس بٔ ذاض١ً َٔ ايع،

ل٢ً ضاذًت٘: ٜا َعؿط ا٫ْكاض أبؿطٚا بػ١َ٬ ضغٍٛ اهلل  ٟضٚاذ١ ٜٓاز
ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ ٚقتٌ إؿطنٌ ٚأغـطِٖ، قتـٌ ابٓـا ضبٝعـ١، ٚابٓـا      
اؿحاد، ٚأبٛ جٌٗ، ٚقتٌ ظَع١ بٔ ا٫غٛز، ٚأ١َٝ بـٔ خًـف، ٚأغـط    

 ٌٝ بٔ لُطٚ.غٗ
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فكً : أذكا ٜا بٔ ضٚاذ١؟ قاٍ لاقِ بٔ لس٣: فكُ  أليٝ٘ فٓرٛ ٘ 
غط٣ غٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ با٭ٚاهلل، ٚغسا ٜكسّ ض ٟفكاٍ: أل
 َكطٌْ.

ًِ  تبع زٚض ا٫ْكاض بايعاي١ٝ ٜبؿطِٖ زاضا زاضا، ٚايكبٝإ ٜٓؿسٕٚ 
زاض بٓـ٢ أَٝـ١   َع٘ ٜكٛيٕٛ: قتٌ أبٛ جٌٗ ايفاغـل، ذتـ٢ ألشا اْتٗـ٢ ألٍ    

ٚقسّ ظٜس بٔ ذاض١ً ل٢ً ْاق١ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ ايككٛا٤ 
ٜبؿط أٌٖ إس١ٜٓ، فًُا جا٤ إك٢ً قاح ل٢ً ضاذًت٘: قتٌ لت١ٝ ٚؾٝب١ 
ابٓا ضبٝع١، ٚابٓا اؿحاد، ٚقتٌ أ١َٝ بٔ خًف ٚأبٛ جٌٗ ٚأبٛ ايبدرتٟ 

  أغط٣ نثري.ٚظَع١ بٔ ا٫غٛز، ٚأغط غٌٗٝ ابٔ لُطٚ شٚ ا٫ْٝاب، ٗ
فحعٌ بعض ايٓاؽ ٫ ٜكـسقٕٛ ظٜـسا ٜٚكٛيـٕٛ: َـا جـا٤ ظٜـس بـٔ        

 ذاض١ً أل٫ ف٬ ذت٢ غاظ إػًٌُ شيو ٚخافٛا.
ٚقسّ ظٜس ذٌ غـٜٛٓا لًـ٢ ضقٝـ١ بٓـ  ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل لًٝـ٘        
 ٚغًِ بايبكٝع، ٚقاٍ ضجٌ َٔ إٓافكٌ ٫غا١َ: قتٌ قاذبهِ َٚٔ َع٘.

 فطم أقرابهِ  فطقا ٫ هتُعٕٛ فٝ٘ أبسا، ٚقاٍ آخط ٫بٞ يباب١: قس 
ٚقس قتٌ لًٝ٘ أقراب٘، قتٌ قُـس، ٖٚـصٙ ْاقتـ٘ ْعطفٗـا، ٖٚـصا ظٜـس ٫       

 (1) ٜسض٣ َاشا ٜكٍٛ َٔ ايطلب، ٚجا٤ ف٬.
ٚقاي  ايٝٗـٛز: َـا جـا٤ ظٜـس أل٫     ، فكاٍ أبٛ يباب١: ٜهصب اهلل قٛيو

فكاٍ:  قاٍ أغا١َ: فح٦  ذت٢ خًٛ  بأب٢ فكً : أذل َا  كٍٛ ؟، ف٬
فكٜٛ  ْفػٞ، ٚضجع  ألٍ شيو إٓـافل  ، أل٣ ٚاهلل ذل َا أقٍٛ ٜا ب٢ٓ

فكً : أْ  إطجف بطغٍٛ اهلل ٚبإػًٌُ يٓكسَٓو ألٍ ضغٍٛ اهلل ألشا 
 قسّ فًٝهطبٔ لٓكو.

                                                           

ٌٸ ، (1)  ٚفًٍٛ ٚأف٬ٍ أٟ َٓٗعَٕٛ .أٟ َٓٗعَا ، ٜكاٍ قّٛ ف
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قاٍ: فحـ٧ با٫غـط٣   ، فكاٍ: ألِا ٖٛ ؾ٧ مسعت٘ َٔ ايٓاؽ ٜكٛيْٛ٘
ٚغـًِ، ٚنـإ قـس     ٚآي٘ٚلًِٝٗ ؾكطإ ٍَٛ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ 

 .(1)(ؾٗس َعِٗ بسضا، ِٖٚ  ػع١ ٚأضبعٕٛ ضج٬ ايصٜٔ أذكٛا
اٯٜــا  ايــيت  بعــث إػــًٌُ لًــ٢ ايكــرب ٚٗ َعطنــ١ أذــس ْعيــ  

َٚالَ َرُِٕٙكٛا َٚالَ ٚاٱقساّ نُا ٗ اٯ١ٜ قبٌ ايػابك١ بكٛي٘  عـاٍش 

ز، ٚز٫يــ١ اٯٜــ١ لًــ٢  ًكــٞ إػــًٌُ ا٭ش٣ ٚألقــابتِٗ  َرذَْضُٔككٛا
 ٗ َعطن١ أذس، ٚخطٚجِٗ َٓتكطٜٔ غري خاغطٜٔ َٔ جٗا : بايهطض

 هُٓ  اٯ١ٜ ْٗٞ إػًٌُ لٔ ايٖٛٔ ٚايهعف ايصٟ قس  ا٭ٍٚ :
 ٜرتؾس لٔ اٱْهػاض ٚنثط٠ اـػاض٠.

زل٠ٛ إػًٌُ ألٍ لسّ اٱقغا٤ يسلٛا  إٓافكٌ بايكعٛز،  ايثا١ْٝ :
 َٔ أللحاظ ايكطإٓ ايغريٟ أَٛض: ٕيٝهٛ

 َهط إٓافكٌ ٖبا٤اڄ.شٖاب  ا٭ٍٚ :
ٚايهـافطٜٔ بـايغٝغ ٚاـٓـل، يٝهـٕٛ     ألَت٤٬ ْفٛؽ إٓـافكٌ   ايثاْٞ :

ُلًْ ُُِٛركٛا ِثَغك١ِْظىُُْ ِاْه غٝعِٗ ٚبا٫ڄ لًِٝٗ قاٍ  عـاٍ ش 

 .(2)زِهَ َػ١ٍُِ  ِثَزادِ اٌصُُّذٚسِ 
 ٜأؽ ايهفاض ٚإٓافكٌ َٔ ألض ساز إػًٌُ. ايثايث :
 ٛبـ١ ؾــڀط َـٔ إٓـافكٌ بتًكــِٝٗ ايـسضٚؽ ٚإـٛالغ َــٔ       ايطابـع : 

إــ٪ٌَٓ َــٔ ايثبــا  لًــ٢ اٱّــإ ٚلــسّ ايهــعف ٚاـــٛف ٗ ٬َقــا٠  
 جٝٛف ايهافطٜٔ.
خٝب١ ايهفاض َٔ اٱْتفار َٔ إٓافكٌ ٗ  ؿـتٝ  َػـالٞ    اـاَؼ :

 إ٪ٌَٓ.

                                                           

 .2/471ألبٔ نثري/ ايػري٠ ايٓب١ٜٛ (1)
 .119غٛض٠ آٍ لُطإ (2)
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اٍ  ٢ً اهلل لًٝــ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ غــإاڄ  ضجـٛر ايــٓيب قُـس قـ    ايثايثـ١ : 
إس١ٜٓ َع بعض اؾطاذا  اييت  ػحٌ يًتأضٜذ جٗازٙ ايفعًٞ ٚ ؿٗس ي٘ 
بأْ٘ نإ ٚغـط إٝـسإ، ٖٚـٛ ايػـبب بفهـٌ اهلل لـع ٚجـٌ ٗ غـ١َ٬         
إػًٌُ َٔ اـػاض٠ ٚاهلع١ّ بثبا ٘ ٗ إعطن١ ٚضجٛر إػًٌُ أليٝ٘ بعس 

 .ألْهؿافِٗ
ط٣ َا بإٔ إػًٌُ َٚع خػاض ِٗ ِٖ ا٭ل٢ً   أخرب  آ١ٜ ايػٝام

ُوْٕكُزُْ خ١َْكَش ُأِهكٍخ ُأخِْشجَكْذ ٖٞ ايٓػـب١ بـٌ قٛيـ٘  عـاٍش    

، اؾـٛاب  (2)زََٚأُْٔزُْ األَْػٍََْْٛ ، ٚبٌ قٛي٘  عاٍش(1) زٌٍِٕهبطِ 
َٔ فهٌ اهلل لع ٚجٌ ل٢ً إػًٌُ ًِْٝٗ إطا ب ايػا١َٝ ٚايسضجا  
َـا  ايطفٝع١ َٔ بٌ ايٓاؽ ٚبٝٓ  آٜا  ايكـطإٓ  عـسز خكـاهلِ اؿُٝـس٠     

ٜ٪ًِٖٗ يٛضا١ً ا٭ْبٝا٤ ٗ ا٭ضض ٚألٍ ّٜٛ ايكٝا١َ عفغ غٓٔ ايتٛذٝـس  
 بايكٍٛ ٚايفعٌ ٚاؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل.
   ٕ ٖـِ ا٭لًـ٢    ،(3) زخ١ََْش ُأِهٍخ  شٜٚفٝس اؾُـع بـٌ اٯٜـتٌ أ

بإسز ٚايٓكط َٔ لٓس اهلل، يٝهٕٛ خطٚجِٗ يًٓاؽ َـٔ َطا ـب ايعًـٛ    
ألغتهباض ٭ٕ اـؿٛر هلل لع ٚجٌ ٚايترًٞ ٚايعع ٚايؿإٔ ايطفٝع َٔ غري 

ٔ  ٚظٖـس   بـأزا٤ ايٛاجبـا  ايعبازٜـ١ ٗ أٚقا ٗـا     ٚايغــطٚض ايعٖـٛ   ٚاقٝـ١ َـ
يبٝإ قإْٛ نًٞ  ٚا٭خ٬م إص١ََٛ يصا قٝس  اٯ١ٜ َط ب١ ايعًٛ باٱّإ

 َٔ جٗا :
 ا٬ٕظ١َ بٌ اٱّإ َٚط ب١ ايعًٛ بٌ ايٓاؽ. ا٭ٍٚ :
)ايعًٛ اٱّاْٞ( لسّ ايٖٛٔ ٚاـٛف َٔ  َٔ ؾطا٥ط َط ب١ ايثا١ْٝ :

 ايهفاض، ٚايػ١َ٬ َٔ اؿعٕ لٓس ٚقٛر اـػاض٠ ْٚعٍٚ إكٝب١.

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ لُطإ (1)
 .139غٛض٠ آٍ لُطإ (2)
 .110غٛض٠ آٍ لُطإ (3)
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 ٛايٞ ايٓكط ٚايعفط يًُػًٌُ ٱجتُار ؾطا٥ڀ٘ لٓسِٖ َٔ  ايثايث١ :
 ٚجٛٙ:

 لك١ُ إػًٌُ َٔ ايٖٛٔ ٚايهعف. ا٭ٍٚ :
ٗ غبٌٝ  اذا  ٚايهًّٛ أْٗاًٌُ ٱقابتِٗ باؾطألزضاى إػ ايثاْٞ :

 بطنا ٚ ػًِٝ ٚضجا٤ ايثٛاب. ااهلل لع ٚجٌ ٚقبٛهلِ بٗ
ز بايس٫يـ١ ايتهـ١ُٝٓ لًـ٢    َٚالَ َرذَْضُٔكٛاألش ٜسٍ قٛيـ٘  عـاٍش  

ــل اؿــعٕ      ــ٬ ٜتعً ذكــٍٛ َٛنــٛر ٚغــبب يًرــعٕ بكــبغ١ اٱّــإ، ف
بإكا٥ب ايؿدك١ٝ نفكس ذبٝب أٚ ذكٍٛ نػاز ٗ ايتحاض٠ أٚ  ًف ٗ 
إعضٚلا ، بٌ ٜأ ٞ َٛنٛر اؿـعٕ يًُػـًٌُ ٖٚـِ َ٪َٓـٕٛ نُـا ٗ      

 غكٛط غبعٌ قت٬ٝڄ ّٜٛ أذس َٔ إ٪ٌَٓ َع نثط٠ اؾطذ٢.
ٚ كسٜط اٯ١ٜ: ٫ٚ ؼعْـٛا لٓـس اـػـاض٠ ٗ ايكتـاٍ ٚأْـتِ ا٭لًـٕٛ،       
ٌٖٚ َط ب١ ايعًٛ يًُػًٌُ َٔ َٛانٝع اٱَترإ ٚايتُرٝل اؾٛاب 

ٌ ٚأللا١ْ هلِ يًتٛفٝل ٗ اٱختباض ٚايتُرٝل ْعِ، ٚفٝ٘ ض١ٓ بإػًُ
 ٚذكٛهلِ ل٢ً أغباب ايتعن١ٝ ٚايتڀٗري َٔ جٗا :

 لسّ ايٖٛٔ ُرٝل يًُػًٌُ، ٚزيٌٝ ل٢ً قسم ألّاِْٗ. ا٭ٍٚ :
َٔ ؾطا٥ط اٱّإ ايتكٝس با٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ اٱهل١ٝ، فًٝؼ  ايثا١ْٝ :

َٚالَ َرُِٕٙكٛا اٍشيًُ٪َٔ إٔ ىايف أَط اهلل ْٚٗٝ٘، ٚذُٝٓا قاٍ  ع

ز فٗـٛ ُرـٝل يًُػـًٌُ ٚإػـًُا  ْٝعـاڄ بًـعّٚ       َٚالَ َرذَْضُٔٛا
 طال١ اهلل ل٢ً مٛ َتعسز :

 لسّ ايٖٛٔ لٓس يكا٤ ايعسٚ. ا٭ٍٚ :
ايعك١ُ َٔ اؿعٕ، ٚألجتٓاب ألغترٛاشٙ لًٞ ايٓفٛؽ لٓس  ايثاْٞ :

 ْعٍٚ َكٝب١ اـػاض٠ ٚاٱْهؿاف.
بايػـ١َ٬ َـٔ اــٛف َـٔ ايعـسٚ       زخٍٛ إعطنـ١ اي٬ذكـ١   ايثايث :

ٚنثط٠ جٝٛؾ٘ ٚلس ٘، ٚلسّ ألغترهاض اـػاض٠ ٗ إعطن١ ايػابك١، يصا 
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 ،ٚأذابٝؿِٗ مل ىف إػًُٕٛظٝٛؾِٗ ذُٝٓا جا٤ ايهفاض ّٜٛ اـٓسم 
 ٕٚ ِٖٚ وفطٕٚ اـٓسم.عجطٚناْٛا ٜهثطٕٚ َٔ شنط اهلل ٜٚ

ايعباز١ٜ ٚغ١َ٬ ططٜل َٚكس١َ ٭زا٤ ايٛاجبا  لسّ ايٖٛٔ  ايثايث١ :
َٔ قٝاّ ايهفاض بإنطاٙ ؾڀط َٔ إػًٌُ ل٢ً  طنٗا، ٖٚٛ َـٔ أللحـاظ   
ايكطإٓ ايغريٟ بإٔ ٜأ ٞ با٭َط بايك٠٬ ٚايعنا٠ ٚايكٝاّ ٚاؿخ ًِ  أ ٞ 
آٜا  أخـط٣  ـعٜس إٛاْـع ايـيت ؼـٍٛ زٕٚ أزا٥ٗـا، َٚـٔ  ًـو إٛاْـع          

ٖسّ قطٚح ألغترٛاش ايهفاض ل٢ً ؾ٪ٕٚ اؿهِ ٚايػًڀ١ٓ ٚغعِٝٗ ٗ 
اٱّإ، ٌٖٚ ايٖٛٔ ٚاؿعٕ َٔ  ًو إٛاْع، اؾـٛاب ٫، ٭ْٗـا نٝفٝـ١    
ْفػا١ْٝ شا ١ٝ، ٚيهٔ ايعك١ُ َٓٗا غبٌٝ ٱظاذ١ إٛاْع فتُع١ َٚتفطق١، 
َٚٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍ)ٚأْتِ ا٭لًٕٛ(  ١٦ٝٗ َكسَا  بًٛغ إػًٌُ 

١ َٔ أغباب زضج١ لسّ ايٖٛٔ ٚاؿعٕ ٭ْٗا غ٬ح شا ٞ ٚغريٟ يًػ٬َ
ايهعف ألش ػعٌ َط ب١ ايعًٛ إػًٌُ ل٢ً بكري٠ َٔ أَطِٖ ٚأِْٗ ل٢ً 
اؿل ف٬ ىؿٕٛ إٛ  غٛا٤ ٚقع لًِٝٗ أٚ غعٛا ألٍ أغباب٘ بايسفار لٔ 

 : ،قاٍ ايؿالط بٝه١ اٱغ٬ّ، ٖٚٛ َٔ أب٢ٗ قٝا ايتُرٝل
بــايٓفؼ أقكــ٢ غاٜــ١ ألش نــٔ ايبدٝــٌ بٗـا . ٚاؾــٛز  هـٛز بــايٓفؼ  

 اؾٛز.

 
 
 

 التب ٌي املْضْعً يف المسح املتش بَ
َٔ أللحاظ ايكطإٓ ذكط ايتؿبٝ٘ ٚإثٌ غكٛم ايكطح، زٕٚ ا٭ًط 

 إرت ب لًٝ٘، ٚايصٟ ٜهٕٛ َتبآٜاڄ َٔ جٗا :
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ــاڄ    ا٭ٍٚ : َــا ٜكــٝب إػــًٌُ َــٔ ا٭ش٣ ٚاـػــاض٠ ٜعٜــسِٖ ألّاْ
 ٚ ٛن٬ڄ ل٢ً اهلل.

ايثٓا٤ َٔ اهلل لع ٚجٌ ل٢ً إ٪ٌَٓ يكربِٖ ٗ جٓب اهلل،  ايثا١ْٝ :
َٚاٌصهبِثِش٠َٓ ٚلسّ  طنِٗ يًفطا٥ض ٚأزا٥ٗا بأٚقا ٗا، قاٍ  عـاٍش 

ّهب  َِب َأصَبَثُُْٙ َٚاٌُّْم١ُِِ اٌصهالَِح َِِٚ َػٍَٝ 

 .(1)زَسَصْلَٕبُُْ٘ ٠ُِْٕفُمَْٛ 
 ّ ٚإػًٌُ.ؿٛم اٱًِ بايهفاض بػبب  عسِٜٗ ل٢ً اٱغ٬ ايثايث١ :
 ألقاب١ إػًٌُ باؾطاذا  ؾاٖس ل٢ً قسم ألّاِْٗ. ايطابع١ :
ألقاب١ إ٪ٌَٓ بـايكطٚح زلـ٠ٛ يًٓـاؽ يٲغـ٬ّ، ٚلـسّ       اـاَػ١ :

 اـؿ١ٝ َٔ ايهفاض ٚغڀٛ ِٗ.
ايكـطٚح ايـيت  كـٝب ايهفـاض غـبب يـسبٝب ايـٖٛٔ ألٍ         ايػازغ١ :

 قفٛفِٗ ٚ فطم ا٭ بار لِٓٗ.
ًِ يًهفاض بػبب  عسِٜٗ ل٢ً إػًٌُ، فإٕ نُا ٜأ ٞ اٱ ايػابع١ :

أفــطازاڄ أخــط٣ َٓــ٘  ًركٗــِ بػــبب ألقــابتِٗ بــايكطٚح ٚاؾطاذــا  ٗ  
 ظًُِٗ ٚقسِٖ لٔ غبٌٝ اهلل ٚألْكڀالِٗ يٮًٚإ ٚايڀٛاغٝ .

ــ١ : ــايكطٚح ٚاؾطاذــا  ؾــاٖس لًــ٢ قــسض٠    ايثآَ ألقــاب١ ايهفــاض ب
تٛذٝس، ٚذفغ إػًٌُ ل٢ً ايسفار لٔ أْفػِٗ، ٚايصب لٔ َباز٨ اي

بٝه١ اٱغ٬ّ، فإتبازض َٔ اٯ١ٜ ذكٍٛ ألقاب١ ايهفاض بايكطٚح بأٜسٟ 
 إ٪ٌَٓ.

ُوُْٕزُْ ْعٍٚ ايكطٚح بإػًٌُ َٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍش ايتاغع١ :

، ٭ْ٘ ٗ غبٌٝ اهلل، ٖٚٛ زفار (2)زخ١ََْش ُأِهٍخ ُأخِْشجَْذ ٌٍِٕهبطِ 
٤ ّٜٛ أذس ِٖٚ ٜسافعٕٛ لٔ ضغٛي٘ ايهطِٜ، ٚقس غكط لسز َٔ ايؿٗسا

                                                           

 .35غٛض٠ اؿخ (1)
 .110غٛض٠ آٍ لُطإ (2)
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ــٌ     ــ٘ ٚغــًِ ٜٚتًكــٕٛ ايٓب ــ٘ ٚآي لــٔ ؾــدل ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل لًٝ
بكسٚضِٖ يٝتِ ق٬ ٘ ٗ َٝسإ إعطن١ ٜٚطجع غإاڄ ألٍ إس١ٜٓ، فٝهٕٛ 
ٖصا ايطجٛر ألعِ َٛاغا٠ يصٟٚ ايؿٗسا٤ ٚفٝ٘ ؾٛاٖس نثري٠  كسّ ؾڀط 

لحــاظ ٗ اٯٜــ١ َٓٗــا ٗ اؾــع٤ ايػــابع بعــس إا٥ــ١ يٝهــٕٛ َــٔ ٚجــٛٙ اٱ 
ايػابك١ بٓع  ألقاب١ إػًٌُ باـػاض٠ بأْ٘ َؼٸ يًحطح غري ْافص، ٚأْ٘ 

 قطح َترس.
َٚٔ إ٪ٌَٓ َٔ بصٍ ايٛغع ٗ ايكتاٍ لٓسَا مسع غرب قتٌ ايـٓيب  

ٚٸٕ لُــط ايــسٜٛإ ٚفــطض يًُػــًٌُ        ٚفهــٌ ٜــّٛ أذــس، ٚلٓــسَا ز
فكاٍ: افطنـٛا يـ٘ ٗ أيفـٌ فكـاٍ يـ٘       (1)ب٘ ايٓهطَطٸ إٗاجطٜٔ ايػابكٌ 

ٜعين ٚيسٙ لثُإ ٚفطنـ    -طًر١: ج٦تو َثً٘ ففطن  ي٘ ٗ مثاِا١٥ 
ي٘ أيفٌ قاٍ: ألٕ أبا ٖصا ايفت٢ يكٝين ّٜٛ أذس فكاٍ: َا فعٌ ضغٍٛ اهلل 
ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ؟ فكً : َا أضاٙ أل٫ قس قتٌ. قاٍ: فػٌ غٝف٘ 

اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ قتٌ فإ اهلل  ٚنػط غُسٙ ٚقاٍ: ألٕ نإ ضغٍٛ
 .(2)(ذٞ ٫ ّٛ  فكا ٌ ذت٢ قتٌ

ٚٚايس ايٓهط ٖٛ أْؼ بٔ ايٓهط ا٭ْكاضٟ اـعضجٞ لِ أْـؼ بـٔ   
 .(3)َايو ايكرابٞ إعطٚف

يكس ٚقٌ خرب ٚألؾال١ قتٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ   
ٕ أطــٌ لًــِٝٗ ألٍ إسٜٓـ١ ٚأقــاب أًٖــٗا اؿــعٕ ٚاؿػــط٠ ٚا٭مل ألٍ أ 

بڀًعت٘ ايب١ٝٗ فأنا٤  ايٓفٛؽ ٚأؾطق  أْـٛاض ايٓبـ٠ٛ َـٔ جسٜـس لًـ٢      

                                                           

أبـٛٙ  بٔ لِ أْـؼ بـٔ َايـو ألغتؿـٗس     ألايٓهط بٔ أْؼ بٔ ايٓهط ا٭ْكاضٟ اـعضجٞ (1)
 .ايٓهط ّٜٛ أذس

 .2/206اٱقاب١ (2)
 .276أْعط اؾع٤ ايػابع بعس إا١٥ م(3)
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ايٛزٜإ ٚاؾباٍ، فهاْ  ل٢ً َٛلس٠ َـع جبـٌ أذـس َـا ٜعـع اٱغـ٬ّ       
 ّٚرل إ٪ٌَٓ.

ٕا نإ ّٜٛ أذس ذام أٌٖ إس١ٜٓ ذٝك١، قايٛا : قتٌ قُس، ذت٢ )
ا٭ْكاض َترع١َ، نثط  ايكٛاضر ٗ ْاذ١ٝ إس١ٜٓ ، فدطج  اَطأ٠ َٔ 

فاغتكبً  بابٓٗا ٚأبٝٗا ٚظٚجٗـا ٚأخٝٗـا ، ٫ أزضٟ أٜٗـِ اغـتكبً  بـ٘      
أٍٚ، فًُا َط  ل٢ً آخطِٖ قاي  : َٔ ٖصا ؟ قايٛا : أبٛى ، أخٛى ، 
ظٚجو، ابٓو ،  كـٍٛ : َـا فعـٌ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚغـًِ ؟        
 ٜكٛيٕٛ: أَاَـو ذتـ٢ زفعـ  ألٍ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚغـًِ ،       
فأخص  بٓاذ١ٝ ًٛب٘ ، ًـِ قايـ  : بـأبٞ أْـ  ٚأَـٞ ٜـا ضغـٍٛ اهلل ، ٫        

 .(1)(أبايٞ ألش غًُ  َٔ لڀب
بٝإ قإْٛ نًٞ ٗ اؿٝا٠ ايـسْٝا، ٖٚـٛ َكـاذب١ ايكـطٚح      ايعاؾط٠ :

يٲّإ، ٖا ًّٞ ل٢ً إػًٌُ ايكرب ٚلسّ اؾعر ٚايفعر َٔ إكا٥ب 
اٌهكِز٠َٓ ٘  عـاٍش ٚاؾطاذا  اييت  كٝبِٗ، ٖٚٛ َٔ َكـازٜل قٛيـ  

ٔهب  ٔهب ّلِلِهِ َِٚا بٌُٛا ِا ١جَخ  َل بَثْزُُْٙ ُِِص ِاَرا َأَص

 .(2)زا١ٌَِِْٗ َساجُِؼَْٛ 
َــع إٔ اٯٜــ١ ايػــابك١ جــا٤  بايتؿــاب٘ ٚإثًٝــ١ ٗ   اؿازٜــ١ لؿــط٠ :

ــل ايتؿــاب٘ َٛنــٛر      ــ٢  عً ــسٍ لً ــا َٚهــاَٝٓٗا ٜ ــطح، أل٫ إٔ ْعُٗ ايك
ــسأ  بكــٝغ١ ايؿــطط ٚألذتُــاٍ ألقــاب١     ــ١ ألبت ــإٕ اٯٜ اؾطاذــا ، ٚأل٫ ف

ُْ َلْشح  َفَمْذ َِظه إػًٌُ باؾطاذـا  ٚايكـطٚحش   ِاْْ ٠َّْغَغُْى

 ز.اٌَْمََْٛ َلْشح  ِِضٍُُْٗ 
ٚقس: ذطف ألخباض ٜأ ٞ َع ايفعٌ إانٞ ٜٚفٝس ايتركٝل، ٜٚتهُٔ 
فٝ٪ٙ َع إهاضر َع٢ٓ ايتٛقع ٗ ايغايب، ٚقـس ٜفٝـس ايتركٝـل ٚ كًٝـٌ     

                                                           

 .16/288إعحِ ا٭ٚغط (1)
 .155غٛض٠ ايبكط٠ (2)
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َلكْذ ٠َْؼٍَكُُ َِكب َأْٔكُزُْ إتعًل عػب ايكطا٥ٔ قاٍ  عـاٍش 

 .(1)زَػ١ٍَِْٗ 
َٚٔ خكا٥ل )قس(  كطٜـب إانـٞ َـٔ اؿـاٍ ، يٝتحًـ٢ أللحـاظ       

آ١ٜ ايبرث، فتهٕٛ ٚاقع١ بسض ٚخػاض٠ َؿطنٞ قطٜـ ايفازذ١ ايكطإٓ ٗ 
ٖٚعّتِٗ ٦َٜٛص بعس إٔ خًفٛا غبعٌ قت٬ٝڄ ٚغـبعٌ جطوـاڄ ذانـط٠ ٗ    
أشٖإ إػًٌُ ٗ نٌ ظَإ غه١ طط١ٜ ف٬ غطاب١ إٔ ٜػتصنط إػًُٕٛ 
ٖصٙ ايٛاقع١ نٌ غ١ٓ ٗ ّٜٛ ٚقٛلٗا ٖٚٛ ايػابع لؿط َٔ ؾٗط ضَهإ 

َٕككب َػٍَككٝ ا  ٗ قٛيــ٘  عــاٍشفــٛضز شنــطٙ بايــص ََِٚككب َأٔضٌَْ
َػجْكككِذَٔب ٠َكككََْٛ اٌُْفْشَلكككبِْ ٠َكككََْٛ اٌَْزَمكككٝ 

، ألش فـطم اهلل لـع ٚجـٌ فٝـ٘ بـٌ اؿـل ٚايباطـٌ َـٔ         (2)زاٌْجََّْؼبِْ 
 ٚجٛٙ:

بٝــإ إكــسام ايعًُــٞ يٲّــإ بثبــا  إػــًٌُ ٗ َٝــسإ   ا٭ٍٚ :
 ايكتاٍ.

ٌ ألل٤٬ ن١ًُ ايتٛذٝس، ٖٚحّٛ قتاٍ إػًٌُ زفالاڄ َٔ أج ايثاْٞ :
 ايهفاض ألقطاضاڄ ل٢ً َفاِٖٝ ايؿطى.

ػًٞ َعاْٞ ايعبٛز١ٜ ٚاـهٛر ايكازم َـٔ إػـًٌُ هلل    ايثايث :
لع ٚجٌ عػٔ اٱغتحاب١ ٚايكرب ٗ َٛاطٔ ايكتاٍ، يصا شنـط  اٯٜـ١   
أل٬ٙ ايٓيب قُساڄ ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكف١ ايعبٛز١ٜ َع ز٫يتٗا 

ــاٍش     ايتهــُٓ ــ٘  ع ــ١ بكٛي ــاؽ ناف ــايت٘ يًٓ ــ٘ ٚضغ ــ٢ ْبٛ  ََِٚككب ١ٝ لً

َٕب ز ٚأَـا لُـّٛ ايطغـاي١ فٝـسٍ لًٝـ٘ ألغـِ ايفطقـإ ٭ٕ ٜـّٛ         َأٔضٌَْ
 َعطن١ بسض فٝكٌ بٌ اؿل ٚايباطٌ، ٚبٌ اهلس٣ ٚايه٬ي١.

                                                           

 .64غٛض٠ ايٓٛض (1)
 .41غٛض٠ ا٭ْفاٍ (2)
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ايفطقإ با٭قٌ َكسض نايغفطإ، جا٤ ٗ اٯ١ٜ أل٬ٙ ألمساڄ  ايطابع :
 جاَع ٖٚٛ بًراظ َٛنٛل٘ ل٢ً ٚجٛٙ:يًفالٌ يًبٝإ ٚإبايغ١ ألغِ 

ََٚأَْٔضَي اٌزهكَْٛساَح ايكطإٓ ٖٛ ايفطقإ، قاٍ  عاٍش ا٭ٍٚ :
 ًَ١ ِِْٓ َلجًُْ ُ٘ذ ٜ ٌٍِٕهبطِ ََٚأَْٔضَي  *َٚاِِلِْٔج

 .(1)زاٌُْفْشَلبَْ 
ايفطقإ ألغِ جاَع ؾٓؼ ايهتـب ايػـُا١ٜٚ إٓعيـ١، ٚلـٔ      ايثاْٞ :

 .(2)ألبٔ لباؽ:ايفطقإ ْار ألغِ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٚايعبٛض ٚايفطقإ
ّهٔ  ػ١ُٝ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايفطقإ  ايثايث :

٭ٕ ْبٛ ٘  فطٜل جًٞ بٌ اهلس٣ ٚايه٬ي١ ، فٝهٕٛ ٜـّٛ بـسض ٖـٛ ٜـّٛ     
 اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚألظٗاض ضغايت٘. ايٓيب قُس ق٢ً 

 ّٜٛ بسض ٖٛ ّٜٛ ايفطقإ. ايطابع :
ايتؿاب٘ ٚإث١ًٝ ٗ اؾـطٚح ٚايهًـّٛ ٚاـػـاض٠ َـع      ايٛج٘ ايثايث :

ايتبأٜ ٗ ايعس٠ ٚإ٪١ْٚ ٚايعسز، ٚنإ إٓافكٕٛ وصٸضٕٚ إـ٪ٌَٓ َـٔ   
َأْْ ٌَكْٓ َثًْ َظَُْٕٕزُْ اـطٚد يكتاٍ إؿطنٌ، ٚٗ قٛي٘  عـاٍش 

ٌَٝ َأ١ٍُِِْْ٘ٙ  ُُٛي َٚاٌُّْْئَُِِْٕٛ ِا ٠ََْٕمٍَِت اٌشهع

 .(3)زَأَثذ ا
َساٚي١ ٚ كطٜف ا٭ٜـاّ بـٌ ايٓـاؽ، ٚلـسّ جعـٌ       ايٛج٘ ايطابع :

أَٛض اؿهِ ٚايػًڀ١ٓ ًابتـ١ َٚػـتكط٠ لٓـس أؾـدام أٚ قـّٛ أٚ طا٥فـ١       
ككٛق١، ٖٚصا اٱط٬م َٔ اٱلحاظ ٗ قـريٚض٠ َساٚيـ١ ا٭ٜـاّ بـٌ     
ايٓاؽ ْٝعاڄ، يتهٕٛ َٔ ايهًٞ ايڀبٝعٞ ايصٟ فٝ٘ ذكـ١ ٚغـِٗ يهـٌ    
ألْػإ ٚطا٥فـ١، ٚفٝـ٘ طـطز يًٝـأؽ َـٔ ايٓفـٛؽ، ٚزلـ٠ٛ يًعكـ١ُ َـٔ          

                                                           

 .4-3غٛض٠ آٍ لُطإ (1)
 .1/118ايسض إٓثٛض (2)
 .12غٛض٠ ايفتس (3)
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ايهعف ٚايٖٛٔ، ٚاهلل لع ٚجٌ ٫ ٜفعٌ أل٫ َا فٝ٘ ْفع لاّ ٖٚـٛ خـري   
 قض يصا ففٞ ْػب١ َساٚي١ ٚزٚضإ اٱٜاّ ألٍ اهلل لع ٚجٌ َػا٥ٌ:

ا٠ ايسْٝا ًَو هلل لع ٚجـٌ فـاش أخـرب ايكـطإٓ لـٔ      أٜاّ اؿٝ ا٭ٍٚ :
ًَه١ٝ اهلل لع ٚجٌ يًػُاٚا  ٚا٭ضض ٖٚـٞ َٛجـٛزا  ًابتـ١، فاْـ٘     

  عاٍ أخرب بإٔ ا٭ٜاّ َع  عاقبٗا ًَو ي٘ غبراْ٘.
:  ػدري ا٭ٜاّ يًٓاؽ ، ٚيهٓ٘ َكٝس ، ف٬ ٜػتڀٝعٕٛ جعًـٗا  ايثا١ْٝ 

ٕ ايػًڀ١ٓ فٝٗا ، بـٌ  َڀ١ٝ ٭ٖٛا٥ِٗ ٚضغا٥بِٗ ٚ ٛيٞ طا٥ف١ َِٓٗ ؾ٪ٚ
ألٕ اهلل لع ٚجٌ ٖٛ ايصٟ ٜـساٚهلا بٝـِٓٗ َـع ايؿـدري َـا ٗ ايػـُٛا        

 ٚا٭ضض هلِ .
: بعث إػًٌُ يًسلا٤ ٚغ٪اٍ زٚيتِٗ ، ٚجًب إٓافع ٚزفع ايثايث١ 

 إهاض ٗ َساٚي١ ا٭ٜاّ . 
ٕــا أخــرب اهلل لــع ٚجــٌ ا٥٬ٕهــ١ لــٔ خ٬فــ١ اٱْػــإ ٗ    ايطابعــ١ :
، (1) زِأِّٟ جَبِػً  ِفٟ األَْسِض َخ١ٍَِفخ   عاٍشا٭ضض بكٛي٘ 

 فاْ٘ غبراْ٘ جعٌ ا٭ٜاّ َتساٚي١ بٌ ايٓاؽ ٚفٝ٘ أَٛض:
ٌَََٚمكْذ ٚفٝ٘ غا١ٜ اٱنطاّ يٲْػإ َٔ بٌ اـ٥٬ل، قـاٍ  عـاٍش  

َٕب َثِٕٟ آَدََ َٚدٍَََّْٕبُُْ٘ ِفٟ اٌْجَشِّ َٚاٌْجَذِْش  َوشهِْ

ِِْٓ اٌؽه١ِّ  َٕبُُْ٘  جَبدِ ََٚفعهٍَْٕبُُْ٘ َػٍَٝ َوِض١ٍش ََٚسَصْل

 .(2)زِِّهْٓ َخٍَْمَٕب َرْفِع١ال  
ٚيــٝؼ َــٔ ذكــط يػــبٌ ٚقــٝا ايتُرــٝل ٚايــتڀٗري َٚٓٗــا َــ٬ى  

ٌَِٚجَبطُ اٌزهْمكَٜٛ َرٌِكهَ ايتك٣ٛ ٚاـؿ١ٝ َٔ اهلل قاٍ  عـاٍش 

، نُا ٚضز يفغ يباؽ َط ٌ ٗ اٯ١ٜ أل٬ٙ َـٔ غـٛض٠ ايبكـط٠    (3)زخ١َْش  
ايعٚج١ٝ َٔ َكازٜل ايتك٣ٛ ايتك٣ٛ غـٛا٤ يًطجـٌ أٚ إـطأ٠،     يبٝإ إٔ

                                                           

 .30غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .70 غٛض٠ ا٭غطا٤(2)
 .26غٛض٠ ا٭لطاف (3)
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ٖٚٛ َٔ اٱلحاظ ٗ  هطاض يفغ)يباؽ( ٗ اٯٜـ١ ٗ آٜـ١ ايبرـث ٚنأْٗـا     
 كٍٛ: ايعٚاد باب َٔ أبٛاب ايتك٣ٛ ٚاـؿ١ٝ َٔ اهلل غٛا٤ يًطجٌ أٚ 
إــطأ٠، َٚــٔ أللحاظٖــا أْٗــا جــا٤  بكــٝغ١ اـڀــاب ٚ تعًــل َٛنــٛر  

ػًٌُ َـٔ أذػـٔ ا٭َـِ ٗ ايتكٝٝـس بـتزاب ايعفـ١ ٗ       ايكٝاّ يصا ػس إ
ُوُْٕزُْ خ١ََْش ايٓهاح ٚلك١ُ ايفطٚد ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘  عـاٍش 

 .(1) زُأِهٍخ ُأخِْشجَْذ ٌٍِٕهبطِ 
 يٝهٕٛ ايٓهاح َكس١َ يتُرٝل يًُ٪ٌَٓ ٚايعك١ُ َٔ ايفٛاذـ .
 ٚٚضز لٔ اؿػٔ قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: َا َٔ
لبس لٌُ خرياڄ أٚ ؾطاڄ أل٫ نػٞ ضزا٤ لًُ٘ ذت٢ ٜعطفٛٙ ٚ كسٜل شيو 

 .  (2)زٌَِٚجَبطُ اٌزهْمَٜٛ َرٌِهَ خ١َْش  ٗ نتاب اهللش
 ٚٚضز  فٝ٘ ٚجٛٙ ٚأقٛاٍ ٖٞ:

ألْ٘ ايسضر ٚايػالسإ ٚايػاقإ ٚاٯ٫  اييت ٜتكـ٢ بٗـا ٗ    ا٭ٍٚ :
 .(3)اؿطب َع ايعسٚ

 .يباؽ ايتك٣ٛ ٖٛ اٱّإ ايثاْٞ :
 .(4)ٖٛ اؿٝا٠ ايثايث :
لٔ اٱَاّ جعفط ايكازم لًٝ٘ ايػ٬ّ:يباؽ ايتك٣ٛ: ًٝاب  ايطابع :

 بٝض.
 ٚضز لٔ ألبٔ لباؽ لس٠ أقٛاٍ ٗ يباؽ ايتك٣ٛ ٖٚٞ: اـاَؼ :
 ايعٌُ ايكاحل. أ٫ٚڄ :
 ايػُ  اؿػٔ ٗ ايٛج٘. ًاْٝاڄ :

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ لُطإ (1)
 .26غٛض٠ ا٭لطاف (2)
 .5/346ايهؿف ٚايبٝإ (3)
 .5/346ايهؿف ٚايبٝإ (4)
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 .(1)ايعف١ ًايثاڄ :
 خؿ١ٝ اهلل ، قاي٘ لط٠ٚ بٔ ايعبري. ايػازؽ :
 يبؼ َا ٜتٸكٞ ب٘ اؿط ٚايربز، قاي٘ ألبٔ عط. ايػابع :
 غرت ايعٛض٠ يًك٠٬ اييت ٖٞ ايتك٣ٛ. ايثأَ :

ٚيٝؼ َٔ ذكـط ٕعـاْٞ ٚٚجـٛٙ يبـاؽ ايتكـ٣ٛ، ٚ تحًـ٢ ٗ آٜـا         
ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ، َٚٓٗا يباؽ اٱذطاّ ٗ اؿخ، ألش ٜط سٟ نٌ فطز 

اؿاد أبػط ايًباؽ ٚأقً٘ نًف١ َٚع ٖصا ٜتح٢ً فٝ٘ ايبٗا٤ ْٚٛض َٔ ٚفس 
اٱّإ، ٜٚؿعط َع٘ اؿاد بايغبڀ١ ٚايطنا ٚايعٖس ٗ ايسْٝا، ٚنٌ فـطز  

١ٌََُِّٚذِّصَ ِهُ اٌهِز٠َٓ َٔ يباؽ ايتك٣ٛ َٔ َكازٜل قٛيـ٘  عـاٍش  

ُٕٛا ز ٖٚٛ َٔ ايتُرٝل ايػٟٓٛ إتحسز، فإ قًـ  ٫ ٜػـتڀٝع   آَِ
 ًِ أزا٤ َٓاغو اؿخ يكٝس اٱغتڀال١ ٚايكسض٠.نٌ َػ

ٚاؾٛاب َٔ ايتك٣ٛ ايععّ ل٢ً أزا٤ اؿخ َع  ٛفط ايعاز ٚايطاذ١ً 
َٚكسَا  اؿخ ايعك١ًٝ، ٚغكٛم َٓاغو اؿخ ٚقفا  اهلسٟ، قاٍ 

َرٌِهَ ََِْٚٓ ٠َُؼظِّكُْ شَكَؼبِرَش ِهِ َفِبٔهَٙكب ِِكْٓ  عـاٍش 

يتُرٝل َا ٗ ايكًٛب َٔ اٱّـإ  ، يٝؿٌُ ا(2)زَرْمَٜٛ اٌُْمٍُٛةِ 
ٚايثبا  لًـ٢ ايتٛذٝـس، ٚايتٓـعٙ َـٔ ايطٜـا٤ ٚايػـُع١، ٚايـعٚاد ذهـِ         
ٚنعٞ، ٖٚٛ َػترب َ٪نس، ٚقس ٜهٕٛ ٚاجبـاڄ ألشا  عًكـ  بـ٘ غـ١َ٬     
ايسٜٔ ٚايتٓعٙ لٔ ايػفاح ٚاؿطاّ َڀًكاڄ، ٖٚٛ َٔ ايتك٣ٛ َٚكس١َ هلا ، 

ٚبٝـإ أذهاَـ٘ ، ٚنطاٖـ١    ٚجا٤ ايرتغٝب ب٘ ٗ ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚ ٝػريٙ 
 ايڀ٬م ٱلا١ْ إػًٌُ ٗ غبٌ ُرٝكِٗ .

َِٚرٍْكككهَ األ٠َهكككبَُ ُٔكككَذاٌَُِٚٙب َثككك١َْٓ قـــ١ًش

 ز٠ََّْٚذََك اٌْىَبِفِش٠َٓ زبــشإٌهبطِ 
                                                           

 .2/26أْعط احملطض ايٛجٝع (1)
 .32غٛض٠ اؿخ (2)
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 ٚفٝٗا َػا٥ٌ :
بٌ ايٓاؽ ٚايهـافطٜٔ لُـّٛ ٚخكـٛم َڀًـل، فايٓـاؽ       ا٭ٍٚ :

 ألِ ِٖٚ ل٢ً أقػاّ:
 إػًُٕٛ. ا٭ٍٚ :
 أٌٖ ايهتاب. :ايثاْٞ 
 ايهفاض. ايثايث :

 ٚؼتٌُ ايك١ً بٌ َساٚي١ ا٭ٜاّ ٚقل ايهافطٜٔ ٚجٖٛاڄ:
 هٕٛ َساٚي١ ا٭ٜاّ بٌ ايٓاؽ ٚايهفاض بعطض ٚاذس، َٔ  ا٭ٍٚ :

 ج١ٗ  ػاٟٚ ْكٝبِٗ ٗ إًو ٚايػًڀ١ٓ ٚايؿإٔ.
ضجرإ نف١ إ٪ٌَٓ ٚ ػدري ا٭ٜاّ هلِ ألنطاَاڄ َٔ اهلل لع  ايثاْٞ :
ِ، ٚؽفٝفاڄ لِٓٗ، ٚقريٚض٠ ٖصا ايطجرإ غبباڄ يسخٍٛ ايٓاؽ ٚجٌ هل

ــاٍش   ــ٘  عـ ــازٜل قٛيـ ــٔ َكـ ــٛ َـ ــ٬ّ، ٖٚـ َّٚلِلِهِ اٌِْؼكككضهُح ٗ اٱغـ

 .(1)زٌََِٚشعٌُِِٛٗ ٌٍَُِّْْٚئ١َِِِٕٓ 
 ألْتفار ايهفاض َٔ َساٚي١ ا٭ٜاّ أنثط َٔ غريِٖ. ايثايث :

 ٚايكرٝس ٖٛ ايثاْٞ َٔ ٚجٛٙ:
ػابك١ باقاب١ ايهفاض باؾطاذا  ٚايهًّٛ قبٌ ألخباض اٯ١ٜ اي ا٭ٍٚ :

 إٔ  كٌ ألٍ إ٪ٌَٓ.
َِٚهُ الَ ٠ُذِككتُّ ألختتــاّ اٯٜــ١ ايػــابك١ بكٛيــ٘  عــاٍش     ايثــاْٞ :

ز ٚفٝ٘ ز٫ي١ لًـ٢ ألمػـاض ؾـإٔ ايهفـاض، ٖٚـٌ ؼحـب       اٌظهب١ٌَِِّٓ 
ا٭ٜاّ ْفػٗا لٔ ايهفاض، ُٚتٓع لٔ ظٗٛض لُِٗ، ٭ٕ اهلل لع ٚجٌ ٫ 

 هفاض.وب اي
اؾــٛاب  ــبٌ اٯٜــ١ ايػــابك١ إٔ ا٭ٜــاّ  ػــتحٝب يًُؿــ١٦ٝ اٱهلٝــ١، 
فٝهٕٛ ألَتٓالٗا فطر ٖصٙ اٱغتحاب١ ،ٚقس ٜأ ٝٗـا اهلل لـع ٚجـٌ يًهفـاض     

                                                           

 .8غٛض٠ إٓافكٕٛ(1)
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ــًب ايٓساَــ١         ــصا ايػ ــٛضث ٖ ــِٓٗ فٝ ــًبٗا ل ــِٝٗ ٚيٝػ ــ١ لً ــٕٛ ذح يته
 َٚكسَا  اـك١َٛ.

 كڀع ٖـصٙ اٯٜـ١ َرـل ٖٚٚـٔ ايهفـاض، ٖـا ٜـسٍ بايس٫يـ١          ايثايث :
ايتهــ١ُٝٓ لًــ٢ ؽًــف ايهفــاض لــٔ ا٭ًٖٝــ١ يبٓــا٤ قــطح هلــِ ٗ إًــو   
ٚايػًڀإ ٚاجملتُع ٗ  عاقب ا٭ٜاّ خاقـ١ َـع بـعٚغ اـؼ اٱّـإ،      

ِاَرا جَكبَء ٚزخٍٛ ايٓاؽ ٗ اٱغـ٬ّ لًـ٢ زفعـا  ،قـاٍ  عـاٍش     

ْزخُ  ُش ِهِ َٚاٌَْف ٟ َٚ  *َْٔص ْذُخٍَُْٛ ِف ٕهبطَ ٠َ َذ اٌ َسَأ٠ْ

 .(1)زِد٠ِٓ ِهِ َأْفَٛاج ب
ٖٚــٌ زخــٍٛ ايٓــاؽ ْالــا  ٗ اٱغــ٬ّ َــٔ َكــازٜل َساٚيــ١   
 ا٭ٜاّ، أّ إٔ اٯ١ٜ خاق١ بصا  ا٭ٜاّ، اؾٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ َٔ ٚجٌٗ:

 نثط٠ لسز إػًٌُ ْكط ٚظفط، ٚؾاٖس ل٢ً قسم ايٓب٠ٛ. ا٭ٍٚ :
اٱهلٞ يًصٜٔ زخًٛا اٱغـ٬ّ ، فٝهـٕٛ َـٔ      غؿٞ ايفهٌ ايثاْٞ :

 ساٍٚ ا٭ٜاّ بايٓػـب١ أليـِٝٗ ْػـذ ايهفـط باٱّـإ، ٚايهـ٬ي١ باهلـس٣،        
 ٚظ١ًُ ايغٛا١ٜ بٓٛض ايتك٣ٛ .

٠َّْذُكٛا ِهُ َِكب ٌٖٚ ٖصا ايٓػذ َٔ َكازٜل قٛي٘  عـاٍش  

 ،اؾٛاب ْعِ بًراظ ايفطز ٚاؾُال١.(2)ز٠َشَبُء ٠َُٚضْجِذُ 
َِٚرٍْهَ األ٠َهكبَُ ُٔكَذاٌَُِٚٙب َثك١َْٓ شاٍٚجا٤ قٛي٘  عـ 

، ل٢ً مٛ ايكإْٛ ايسا٥ِ إُتٓع لٔ اٱغتثٓا٤، أَا قٛي٘ (3) زإٌهبطِ 
ز فحـا٤ بكـٝغ١ إهـاضر، ٚوتُـٌ     ٠ََّْٚذََك اٌْىَكبِفِش٠َٓ  عاٍش
 ٚجٖٛاڄ:

                                                           

 .2-1غٛض٠ ايٓكط (1)
 .39غٛض٠ ايطلس (2)
 .140غٛض٠ آٍ لُطإ (3)
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ألضاز٠ أٜاّ ْعٍٚ ايكطإٓ، ٚبٝإ ذاٍ ٚأًـط َعـاضى اٱغـ٬ّ     ا٭ٍٚ :
 ا٭ٍٚ.

 إطاز ايعَٔ إػتكبٌ ٚاي٬ذل. :ايثاْٞ 
 اٱط٬م ايعَاْٞ. ايثايث :

ٚايكرٝس ٖٛ ايثايـث، يتهـُٔ اٯٜـ١ اٱخبـاض لـٔ ٖٚـٔ ٚنـعف        
ايهفاض ، ٚألؿام اهلع١ّ بِٗ ٗ إعاضى اييت ىٛنٗا إ٪َٕٓٛ ٭ٕ اٯ١ٜ 
جا٤  بكٝغ١ ايتعًٌٝ إتعًـل بايفعـٌ إهـاضر، ٖٚـٛ َـٔ أغـطاض قٛيـ٘        

ز أٟ إٔ غـبل ألقـاب١   ظه اٌَْمََْٛ َلْشح  ِِضٍُُْٗ َفَمْذ َِ  عـاٍش 
ايهفاض باؾطاذا  ٚغكٛط ايكت٢ً َِٓٗ غبب ٗ قكٗـِ ٚغـطل١ زذـط    

 إ٪ٌَٓ هلِ، ٚضجٛر نٝس ايهفاض ألٍ مٛضِٖ.
َٚٔ اٱلحاظ ٗ اؾُع بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ ألقاب١ ايهفـاض  

ا٭ضض ٚايػــُا٤ بــاحملل ذتــ٢ لٓــسَا  هــٕٛ  ايهــط٠ أٚ ايسٚيــ١ هلــِ ،فــ 
ٚا٭ٜاّ ًَو هلل لع ٚجٌ ٖٚٛ غبراْ٘ ٜبغض ايعإٌ، ٚنـصا اـ٥٬ـل   

  بغهِٗ.
ٚٗ شّ ايصٜٔ ىفـٕٛ اٯٜـا ، ّٚتٓعـٕٛ لـٔ بٝـإ َـا ٜكـًِٗ َـٔ         

ُْ ِهُ ايتٓعٌٜ ٚأغباب اهلس٣ ٚضز قٛي٘  عـاٍش  ُأٌَِْٚئهَ ٠ٍََْؼكُُٕٙ

 .(1)ز٠ٍَََْٚؼُُُْٕٙ اٌالهِػَُْٕٛ 
ــ١     ــطز يفــغ )ًٜعــِٓٗ( ٚيفغ)اي٬لٓــٕٛ( ٗ ايكــطإٓ أل٫ ٗ اٯٜ ٚمل ٜ

أل٬ٙ، ٚ هطض يفغ )ًٜعِٓٗ( فٝٗا َط ٌ، يبٝإ ؾس٠ ا٭ش٣ ايصٟ ًٜرل 
ايهفـاض بػـبب ايعــصاب اٱهلـٞ ٚألْهـاض اـ٥٬ــل ؾرـٛزِٖ ٚألخفــا٥ِٗ      
ذكا٥ل ايتٓعٜـٌ ٚػًٝـا  ايهتـاب ايـيت  هـٕٛ نـايهًٞ ايڀبٝعـٞ ايـصٟ         

عــاڄ لًــ٢ ايتبــأٜ بــٌ َــساضنِٗ، ٚاٱخــت٬ف ٗ      ٜسضنــ٘ ايٓــاؽ ْٝ 

                                                           

 .159غٛض٠ ايبكط٠(1)
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َِٚهُ الَ َصاٖبِٗ، ٚيع١ٓ اي٬لٌٓ ل٢ً ايهفاض َٔ ضؾرا  قٛي٘  عاٍش

 ز.٠ُذِتُّ اٌظهب١ٌَِِّٓ 
ٚ سٍ اٯ١ٜ أل٬ٙ ٗ َفَٗٛٗا لًـ٢ غـ١َ٬ إـ٪ٌَٓ ٚإ٪َٓـا  َـٔ      

يڀطز ايًعٔ ؿكط يع١ٓ اي٬لٌٓ بايهفاض ٭ٕ يعٓتِٗ  عين غ٪اٍ ٚزلا٤ ا
َٔ ض١ٓ اهلل، َٚٔ ًٜعٔ َ٪َٓاڄ ٜهٕٛ يعٓ٘ يغٛاڄ، ٚٗ آٜـ١ إباًٖـ١ ٚضز   

ْٛا َْٔذُع َأْثَٕبَءَٔب ََٚأْثَٕبَءُوُْ قٛي٘  عاٍش َفُمًْ َرَؼبٌَ

ُه  َىُُْ ُص َبَءُوُْ ََٚأُْٔفغََٕب ََٚأُْٔفغ َبَءَٔب َِٚٔغ َِٚٔغ

، يتأنٝس (1)زَٓ َٔجَْزًِْٙ َفَٕجَْؼًْ ٌَْؼََٕخ ِهِ َػٍَٝ اٌْىَبِرِث١
 ذكط ايًعٔ بايهافطٜٔ ايصٜٔ ٜهصبٕٛ بايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ.

َِٚرٍْكهَ األ٠َهكبَُ ُٔكَذاٌَُِٚٙب  ط٣ ٕاشا جا٤ قٛي٘  عاٍش

ز بكٝغ١ إتهًِ ٚإٔ اهلل لع ٚجٌ ٖٛ ايصٟ ٜكـطٸفٗا  َث١َْٓ إٌهبطِ 
ز بكـٝغ١  ٠ََّْٚذََك اٌْىَبِفِش٠َٓ بٌ ايٓاؽ، بُٝٓا جا٤ قٛي٘  عاٍش

 ب ، اؾٛاب َٔ ٚجٛٙ :ايغا٥
: إع٢ٓ ٚاذس ٚإٔ ن٬ڄ َٔ َساٚي١ ا٭ٜاّ ٚقل ايهفاض َؿ١٦ٝ ٭ٍٚ ا

 اهلل لع ٚجٌ، ٫ٚ ْكٍٛ باؼاز ج١ٗ ايكسٚض  ٓعٜٗا ٕكاّ ايطبٛب١ٝ.
 :بٝإ إٔ قل ايهافطٜٔ َٔ ضؾرا  قإْٛ َساٚي١ ا٭ٜاّ. ايثاْٞ
ايكٝا١َ ، أَا قل : ٜٓكهٞ ايّٝٛ َٔ ايسْٝا ٫ٚ ٜعٛز ألٍ ّٜٛ ايثايث 

ايهافطٜٔ فٗٛ َتحسز ، فرت٢ يٛ ًٖو ايهافط فإ قكـ٘ َػـتُط نُـا ٗ    
غطم فطلٕٛ ٚجٓٛزٙ فإ آٜا  ايكطإٓ ٚ ٠ٚ٬ إػًٌُ هلا قل ٚخعٟ 

 ألناٗ هلِ.  
:  ٜبٌ ٖصا ايتبأٜ اؾٗيت بٌ قٝغ١ إـتهًِ ٚايغا٥ـب  عـسز    ايطابع

يـسْٝا ٚاٯخـط٠، ألٕ ايٓػـب١ بـٌ     ٚجٛٙ احملل ٚف٦ٝ٘ ظـاٖطاڄ ٚخفٝـاڄ، ٚٗ ا  
 كطٜف ا٭ٜاّ ٚقل ايهافطٜٔ بًراظ أفطاز ايعَإ ايڀٛي١ٝ إكسض٠ ٚغري 

                                                           

 .61غٛض٠ آٍ لُطإ (1)
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إكسض٠ ٖٞ ايعُّٛ ٚاـكٛم إڀًل، فُساٚي١ ا٭ٜاّ بٌ ايٓاؽ خاق١ 
بايسْٝا ٖٚٞ جع٤ َٔ اٱَترإ َٚكازٜل اٱبت٤٬ فٝٗا، أَا بايٓػب١ حملل 

سْٝا َـا ًٜركٗـِ َـٔ اـػـاض٠ ٚايـٖٛٔ      ايهافطٜٔ فٗٛ لـاّ ٜتحًـ٢ ٗ ايـ   
 ٚاٱْهػاض ٚاهلعا٥ِ إت٬ذك١ .

ٚٗ ايــسْٝا  هــٕٛ خػــاض ِٗ يــٛاٚ ايعڀــف ٗ)ّٚرــل ايهــافطٜٔ(    
َٛنٛل١ٝ لٓس اؾُع بٌ اٯٜـتٌ، ٖٚـٛ إٔ ألنـعاف ٚخـعٟ ايهـافطٜٔ      
٫ىتل بتساٍٚ ا٭ٜاّ ٚذسٖا بٌ ٜهٕٛ احملل با٭غباب ٚايصا ، َٚٓٗا 

لٌُ ايصٜٔ آَٓٛا ٚقربِٖ ٗ جٓب اهلل، َٚٓٗا ايسلا٤ غٓٔ ايك٬ح ٗ 
بايفطد ٚ كطٜب ايفتس، ٚايبڀـ بايعإٌ ، ٚألظاذتِٗ لٔ َطا ب ا٭َط٠ 
ٚايػًڀ١ٓ ، يصا جا٤ ايكطإٓ بـصّ إٓـافل ، ٚبكـٝغ١ ايؿـطط فُٝـا ىـل       

َِٚاَرا َرٌَٛهٝ عََؼٝ ِفٟ األَْسِض ١ٌُِْفِغَذ  ٛيٝ٘، بكٛي٘  عاٍش

 .(1) زهَ اٌْذَْشَس َٚإٌهغًَْ ِف١َٙب ٠ٍَُِْٚٙ 
فتٛج٘ إ٪ٌَٓ بايسلا٤ ٚايتهطر ألٍ اهلل لع ٚجٌ بطظر زٕٚ  ٛيٞ 
إٓافل يًػًڀ١ٓ ٚايبڀا١ْ، ٚذتـ٢ ألشا  ـٍٛ فـإ ايـسلا٤ ّٓعـ٘ َـٔ ٖاي٦ـ١        

 ايهفاض ل٢ً إػًٌُ َٚا ٜ٪زٟ ألٍ ايفت١ٓ ٚأغباب ايفػاز.
ٌَِٚكككككك١َْؼٍََُ ِهُ اٌهككككككِز٠َٓ ايكــــــ١ً بــــــٌش 

ُٕٛا ُٕٛازٚبٌشآَِ  ز.١ٌََُِّٚذِّصَ ِهُ اٌهِز٠َٓ آَِ
َــٔ أللحــاظ ْعــِ ٖــصٙ اٯٜــا   هــطض يفــغ ايــصٜٔ آَٓــٛا ٗ اٯٜــتٌ  

 إتحاٚض ٌ َع اٱؼاز إٛنٛلٞ بُٝٓٗا.
فًكس  هطض ألغِ اؾ٬ي١ ٗ اٯٜتٌ يبٝإ إٔ ايفهٌ نً٘ بٝس اهلل ٚأْ٘ 

ٝع ايصٜٔ آَٓٛا َعامل اهلس٣، غبراْ٘ ٖٛ ايصٟ ّترٔ ايٓاؽ ٗ ايسْٝا ّٚ
َٚا ٜكسض لِٓٗ َٔ نطٚب ايتك٣ٛ ٚفٝ٘ ؾاٖس لًـ٢ ذكٝكـ١ ٖٚـٞ إٔ    
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ــٍٛ اهلل  عــاٍش  ََِٚككب َخٍَْمككُذ اٌْجِككٓه َٚاِِلٔككظَ ِااله ق

 ، ٜتهُٔ  كطٜب ايٓاؽ ألٍ َطا ب ايتك٣ٛ.(1)ز١ٌَِْؼجُُذِْٚ 
ٚنٌ فطز َٔ ايتُرٝل ٚاحملل َعًٍٛ يتـساٍٚ ا٭ٜـاّ بـٌ ايٓـاؽ،     

يهط ٚايفط ٗ ايكتاٍ بٌ إػًٌُ ٚايهفاض، ٚاؾطاذا  ايـيت  كـٝب   ٚا
 نٌ َٔ ايڀطفٌ.

ٜتهُٔ ايعًِ بايصٜٔ آَٓٛا ٚ عِٝٝٓٗ َٔ بٌ ايٓـاؽ ٚ ڀٗريٖـِ َـٔ    
زْؼ ايؿطى ايعاٖط ٚاـفٞ، يتهٕٛ لباز ِٗ خايك١ يٛج٘ اهلل ٚخاي١ٝ 

 َٔ ايطٜا٤ ٚايڀُع ٖا ٗ أٜسٟ ايٓاؽ.
 ٬ي١ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ َػا٥ٌ:َٚٔ ز٫٫  ٚضٚز ألغِ اؾ

  عًل َٛنٛر اٯٜتٌ بإ٪ٌَٓ. ا٭ٍٚ :
 ألنطاّ اهلل لع ٚجٌ يًُػًٌُ ٚأِْٗ بعٌ اهلل. ايثا١ْٝ :
ايؿـٗاز٠ َـٔ اهلل يًُػـًٌُ باٱّـإ َٚـا ٜرتؾـس لٓـ٘ َـٔ          ايثايث١ :

 ايتكٝس بتزاب ٚغٓٔ ايتك٣ٛ.
إػًٌُ فٗٞ ؾا١ًَ يًصٜٔ لسّ ألختكام َهاٌَ اٯ١ٜ ب ايطابع١ :

 آَٓٛا َٔ إًٌ ٚا٭َِ ايػابك١.
بعث إػًٌُ ل٢ً ايٝكع١ ٚأخص اؿا٥ڀ١ يًسٜٔ فـإ اهلل   اـاَػ١ :

لع ٚجٌ ٜطٜس إٔ ٜعًِ قسم ألّاِْٗ، ٚألْفكاهلِ ُٚٝعِٖ لٔ إٓافكٌ 
 ايصٜٔ ىفٕٛ ايهفط ٗ شا  ايٛق  ايصٟ ٜعٗطٕٚ فٝ٘ اٱّإ.

زل٠ٛ إػًٌُ يترطٟ ايتأضٜذ ٚايتسبط ٗ َكازٜل اٯ١ٜ،  ايػازغ١ :
ٚقس نإ بعـض ا٭ْبٝـا٤ ًَٛنـاڄ نـساٚز ٚغـًُٝإ، ٖٚـٌ ؽـسف قـٝغ١         
إهاضر ٗ اٯٜتٌ )ٚيٝعًِ اهلل( )ٚيـُٝرل اهلل( بؿـٍُٛ اٯٜـ١ يٮَـِ     

 ايػابك١ ٚايثٓا٤ ل٢ً أٌٖ اٱّإ ٚايتك٣ٛ اؾٛاب ٫ ،َٔ ٚجٛٙ:
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ؾاض٠ يًبعٝس ) ًو( ايؿاٌَ يٮٜاّ ل٢ً مـٛ  ٚضٚز ألغِ اٱ ا٭ٍٚ :
ايعُّٛ اٱغـتغطاقٞ، فًـِ  كـٌ اٯٜـ١ )ٖٚـصٙ ا٭ٜـاّ( ٖـا ٜـسٍ لًـ٢ إٔ          
َهاٌَ اٯ١ٜ ألِ َٔ أغباب ايٓعٍٚ، ٚأْٗـا ٫ ؽـتل َعطنـ١ بـسض أٚ     

 أذس أٚ غريٖا.
قٝغ١ اٱط٬م ٗ يفغ ا٭ٜاّ ايؿاٌَ ٭ٜاّ اؿٝا٠ ايسْٝا ٚإ  ايثاْٞ :

لامل ايكٝا١َ ايصٟ ٚضز  ػُٝت٘ بًفغ ايّٝٛ نُا ٗ قٛي٘  قً  ٌٖ  ؿٌُ
، (1) زَٚارهُمٛا ٠َِْٛ ب ُرْشجَُؼَْٛ ِف١كِٗ اٌَِكٝ ِهِ  عـاٍش 

 اؾٛاب ٫  ؿٌُ اٯ١ٜ ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ جٗا :
ًَه١ٝ ّٜٛ ايكٝا١َ إڀًك١ خاق١ باهلل لع ٚجٌ ، قاٍ  عاٍ  ا٭ٍٚ :

 .(2)زاٌذ٠ِِّٓ  َِبٌِهِ ٠ََِْٛ ٗ ايثٓا٤ ل٢ً ْفػ٘ش
خطٚد ّٜٛ ايكٝا١َ بايتدكل َٔ يفغ ا٭ٜاّ ٗ اٯ١ٜ ٚألغِ  ايثا١ْٝ :

اٱؾاض٠) ًو( بًراظ إٔ إٛنٛر ايصٟ  كع اٱؾاض٠ ي٘ ظـاٖط ذػـٝاڄ،   
 َٚسضى لكًٝاڄ.
زخٍٛ أفطاز أٜاّ اؿٝـا٠ ايـسْٝا ٗ إؿـاض أليٝـ٘ أَـط َعًـّٛ،        ايثايث١ :

 فتترس غٓد١ٝ َسيٍٛ ألغِ اٱؾاض٠.
٫ٜكبٌ ّٜٛ ايكٝا١َ ايتساٍٚ بٌ ايٓاؽ ٭ْ٘ ّٜٛ ذػاب َٔ  ايطابع١ :
 غري لٌُ.

َِٚرٍْهَ ٚيٛ  ٓعيٓا ٚقًٓا بسخٍٛ ّٜٛ ايكٝا١َ ٗ لَُٛا  قٛي٘  عاٍش

ز فإ اهلل لع ٚجـٌ هعـٌ   األ٠َهبَُ َُٔذاٌَُِٚٙب َث١َْٓ إٌهبطِ 
  ٚ ايفــعر ايعــع ٚا٭َــٔ ٚايػــ١َ٬ ٚايًبــث ايــسا٥ِ ٗ ايٓعــِٝ يًُــ٪ٌَٓ، 

 ٚاـٛف ٚايعصاب ا٭يِٝ َكاذباڄ يًهافطٜٔ.
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َٳ١ٹ  ٚلٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٝٳا ّٳ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳ ٜٴرٵؿٳطٴ ايٓٻاؽٴ 
ٜٳـا      ٌٳ  ِٵ. قٹٝـ ٗڇ ٖٹ ٚٴجٴـٛ ًځـ٢  ٓٵفڄا لٳ ٚٳقٹ ٓٵفڄا ضٴنڃبٳاْٶا  ٚٳقٹ َٴؿٳا٠ڄ  ٓٵفڄا  ًٳ٬ځًٳ١ځ أځقٵٓٳافٺ قٹ

ًځ ٕٳ لٳ ُٵؿٴٛ ٜٳ ٝٵفٳ  ٚٳنځ ٘ٹ  ًډ ٍٳ اي ٍٳ ضٳغٴٛ ِٵ قځا ٗڇ ٖٹ ٚٴجٴٛ ًځ٢  »٢  ِٵ لٳ ٖٴ َٵؿٳا ٕٻ ايډصٹ٣ أځ ألڇ
ِٵ  ٗڇ ٖٹ ٛٴجٴٛ ٕٳ بٹ ٜٳتٻكڂٛ ِٵ  ٗٴ َٳا ألڇْٻ ِٵ أځ ٗڇ ٖٹ ٚٴجٴٛ ًځ٢  ِٵ لٳ ٗٴ ٝٳ ُٵؿٹ ٜٴ ٕٵ  ًځ٢ أځ ِٵ قځازٹضٷ لٳ ٗڇ َٹ أځقڃسٳا

ٛٵىٺ ٚٳؾٳ ٌٻ ذٳسٳبٺ   .(1)نڂ
ٜكــبض اهلل ا٭ضض ٜــّٛ ٚقــاٍ ايــٓيب قــ٢ً اهلل لًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ: 

ــا إًــو أٜــٔ ًَــٛى   ايكٝاَــ١ ، ٜٚڀــٛ ــ٘ ، ًــِ ٜكــٍٛ أْ ٟ ايػــُٛا  بُٝٝٓ
 .(2)ا٭ضض

فًٝؼ َٔ  ساٍٚ َػـتُط بـٌ إًـٛى ،٫ٚبـس إٔ  ٓتفـٞ إًهٝـ١ لـٔ        
اٱْػإ، َٚٔ اٯٜا  ٗ غـٓٔ ايؿـطا٥ع ٚا٭ذهـاّ ايـيت  ٓبػـط لًٝٗـا       
نايك٠٬ ٚايعنا٠ ٚايكٝاّ ٚاؿخ أْٗا  بعث ايٓاؽ ل٢ً اٱْتفار َٔ أٜاّ 

بايــصنط ٚايعبــاز٠، ٚايتٓــعٙ لــٔ َفــاِٖٝ اؾرــٛز ٚأٖٚــاّ  اؿٝــا٠ ايــسْٝا 
ايه٬ي١، َٚٔ اٱلحاظ ٗ ايعبازا  أل٬ٙ إٔ نٌ فطز َٓٗا ٜـصنط بٝـّٛ   

 ايكٝا١َ ٜٚٓكڀع فٝ٘ إ٪َٕٓٛ ألٍ اهلل َػتحٝباڄ ؾانطاڄ.
فٝكــف إػــًُٕٛ بــٌ ٜــسٟ اهلل ٗ ايكــ٠٬ فــتُعٌ َٚٓفــطزٜٔ َــع 

ز  ايٓكــٛم بعٜــاز٠ ايثــٛاب أٚيٜٛـ١ ٚألغــترباب قــ٠٬ اؾُالـ١ ٚٚض  
 ططزاڄ َع نثط٠ إكًٌ ٚقفٛفِٗ، َٚع ايك٠٬ خًف ايعامل.

ٚهتُع إ٪َٕٓٛ ٗ نٌ لـاّ َٚٓـص أٜـاّ أبٝٓـا آزّ ٗ ايبٝـ  اؿـطاّ       
يٝٓازٚا بكٛ  َترس )يبٝو ايًِٗ يبٝو يبٝو ٫ ؾطٜو يو يبٝو( ٚ أ ٞ 

بإٔ لباز ٓا هلل  ايتًب١ٝ ا٭خري٠ ٚ أنٝس ْفٞ ايؿطٜو لٔ اهلل يبٝإ ذكٝك١
٫ ؽتل بأٜاّ اؿخ أٚ لٓـس ايكـسّٚ ألٍ ايـسٜاض إكسغـ١ بـٌ ٖـٛ ًَهـ١        
ٚفعٌ َتكٌ َٚڀًل ٗ أفطاز ايعَإ ٚإهإ إدتًف١ ٚفٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ إٔ 
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إ٪ٌَٓ َؿغٛيٕٛ بعباز٠ اهلل، غٛا٤ ناْ  ايسٚي١ هلِ أّ لًِٝٗ، ٖٚـٛ  
صَ ِهُ اٌهكِز٠َٓ ٌَِٚك١َُّذِّ َٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍ ٗ آٜـ١ ايبرـثش  

ُٕٛا  .(1)زآَِ
ألش ٜكاذب ايتڀٗري ٚأغباب اهلسا١ٜ إػًٌُ ٗ ا٭ذٛاٍ إدتًفـ١  
ٚايػًڀإ إتبأٜ ٖٚٛ َٔ اؿه١ُ ٗ غٔ ايفطا٥ض ٚايعبازا ، ٚجعٌ 
بعهٗا َٜٛٝاڄ ٚل٢ً مٛ َتعسز ٖٚٛ ايك٠٬ ألش ٜفعر فٝٗا إ٪َٕٓٛ ألٍ اهلل 

باؿل ٚاهلس٣، ٚيكطف أٜاّ ايعـإٌ  يتثبٝ  زٚيتِٗ ٚأللاْتِٗ يًرهِ 
 ٚزٚيتِٗ َٚا فٝٗا َٔ ايعًِ ٚايعتٛ ٚايڀغٝإ.

 ، بٗصٙ اٯ١ٜ(2) ز٠ََٚزهخَِز ِِْٕىُُْ شََُٙذاءَ ق١ً ش
 ٚفٝٗا َػا٥ٌ:

ايٓػب١ بٌ اٯٜتٌ ٖٞ ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ ٚج٘، فُاز٠  ا٭ٍٚ :
 اٱيتكا٤ َٔ ٚجٛٙ:

ْػب١ ايفعٌ ٗ اٯٜتٌ ألٍ اهلل لع ٚجٌ، فٗٛ غبراْ٘ ايصٟ  ا٭ٍٚ :
ّرل إ٪ٌَٓ، ٚفٝ٘ ؾاٖس ل٢ً ايٛذسا١ْٝ ٚزل٠ٛ يٓبص ٜٚتدص ايؿٗسا٤ 

ايؿطى ٚايه٬ي١، يٝهٕٛ َٔ أللحـاظ ايكـطإٓ فـ٧ اٯٜـ١ بكـٝغ١ اؾًُـ١       
اـرب١ٜ يتتهُٔ ٗ َفَٗٛٗا ٚز٫يتٗا، ا٭َط بايتػًِٝ بايطبٛب١ٝ إڀًك١ هلل 

 ٚجٌ ٚايٓٗٞ لٔ َفاِٖٝ ايؿطى ٚايه٬ي١. لع
  قبغ١ اٱّإ ٗ ايؿٗسا٤ ٚأٌٖ ايتُرٝل . ايثاْٞ : 

 نٌ َٔ ألؽاش ايؿٗسا٤ ٚايتُرٝل فهٌ َٔ لٓس اهلل .ايثايث : 
يكس شنـط  اٯٜـ١ ايػـابك١ فهـٌ اهلل لـع ٚجـٌ لًـ٢ إػـًٌُ َـٔ          

 ٚجٛٙ:
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ٚايٓكط َسز  ألبت٤٬ إػًٌُ باؾطاذا  يٝهٕٛ غبباڄ يًعفط ا٭ٍٚ :
 ٚيڀف َٔ اهلل، ٚططٜكاڄ يٮجط ٚايثٛاب.

بُٝٓا شنط  اٯ١ٜ ألقاب١ إػًٌُ بايكطح ل٢ً مٛ ايتعًٝـل   ايثاْٞ :
ٚألضاز٠ أفطاز ايعَـإ اٯ ٝـ١، فإْٗـا شنـط  ؼكـل ٚغـبل ألقـاب١ ايهفـاض         

 بايكطح ،ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:
ــاض      ا٭ٍٚ : ــٌ ايهف ــٌ ناٖ ــس ًك ــّٛ بإػــًٌُ أل٫ ٚق ــعٍ ايهً مل  ٓ

ؾطاذا ، نُا ٗ َعطن١ بسض ٚقتٌ غبعٌ َـٔ فطغـإ قـطٜـ ٚأغـط     با
 غبعٌ َٔ نربا٥ِٗ.

  عكب اٱخباض لٔ ألقاب١ ايهفاض بايكطٚح. ايثا١ْٝ :
بٝإ إث١ًٝ ٚايتؿاب٘ ٗ ايكطح ٚاؾطاذا ، َٚٔ ٚجٛٙ إث١ًٝ  ايثايث١ :

ٗ إكاّ قتـٌ غـبعٌ َـٔ ايهفـاض ٗ َعطنـ١ بـسض، ٚؾـٗاز٠ غـبعٌ َـٔ          
ِاْْ َرىُُٛٔكٛا َركؤٌََُّْْٛ ٌُ ٗ َعطن١ أذس، قاٍ  عاٍشإػً

ِِْٓ ِهِ   َُْٛ ؤٌََُّْْٛ ََٚرْشج َّب َر ؤٌََُّْْٛ َو ِبٔهُُْٙ ٠َ َف

 .(1)زَِب الَ ٠َْشجَُْٛ 
 لًِ اهلل بإػًٌُ ٚطالتِٗ ي٘ ، ٚجٗازِٖ ٗ غبًٝ٘ ايثايث :
قريٚض٠ إػًٌُ ؾٗسا٤ ل٢ً أْفػِٗ ٚل٢ً ايٓاؽ ، َٚٔ   ايطابع :
أْٗـِ ٜؿـٗسٕٚ   ، (2)زخ١ََْش ُأِهٍخ ُأخِْشجَْذ ٌٍِٕهكبطِ شخكا٥ل

 ل٢ً ايٓاؽ ٫ٚ ٜؿٗس لًِٝٗ أذس أل٫ اهلل ٚضغٛي٘ .
 اـاَؼ : بغض اهلل ٭لسا٤ إػًٌُ .

 ط٣ ٕاشا ايتؿاب٘ ٗ ايكطح ،اؾـٛاب ٱخـطاد ذـاٍ اؾـٛر ٚايفكـط      
ٚايعٛظ ٚذاٍ إػـًٌُ َـٔ ايـٓكل ٗ ا٭َـٛاٍ ٚقًـ١ ا٭ظٚاز، ٚذـاٍ       
ايػع١ ٚايٛفط٠ ٚايعس٠ لٓس ايهفاض، ٚيهٔ ايربن١ ٚايُٓا٤ ايصٟ هعً٘ اهلل 
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لع ٚجٌ لٓس إػًٌُ هعٌ أًط ايفكط ٚايفاق١ َٓعسَاڄ، ٖٚٛ غبب ؾًب 
كط ْٚعٍٚ ا٥٬ٕه١ بأَط َٔ اهلل لع ٚجٌ، نُا ػ٢ً ٗ َعطن١ بسض، ايٓ

 .(1)زٌَََٚمْذ ََٔصَشُوُْ ِهُ ِثجَْذٍس ََٚأُْٔزُْ َأِرٌهخ  قاٍ  عاٍش
ايٓػب١ بٌ اٯٜتٌ ٖٞ ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ ٚج٘ ، فُاز٠ اٱيتكا٤ 

 َٔ ٚجٛٙ:
 .زايٛاٚ ش: ف٧ نٌ َٔ اٯٜتٌ بًغ١ ايعڀف باؿطف ا٭ٍٚ 
 .زّرلز شٜتدصش: قٝغ١ إهاضر يهٌ َٔ اٯٜتٌ ، ايثاْٞ 
 : ْػب١ ايفعٌ ألٍ اهلل لع ٚجٌ ٗ نٌ َٔ اٯٜتٌ. ايثايث
: ف٧ ايفالٌ ل٢ً مٛ اٱغـتتاض يبٝاْـ٘ ٗ ايهًُـا  ايكطآْٝـ١     ايطابع 
 ايػابك١ هلا .

 أَا َاز٠ اٱفرتام فٗٞ َٔ ٚجٛٙ :
١ ألٍ إػـًٌُ ٚإػـًُا ،   :  ٛج٘ اـڀـاب ٗ اٯٜـ١ ايػـابك   ا٭ٍٚ 

 ٚ عًل خا١ُ آ١ٜ ايبرث ٗ َٛنٛلٗا بايهافطٜٔ .
: جــا٤  اٯٜــ١ ايػــابك١ بكــٝغ١ اـڀــاب ، أَــا آٜــ١ ايبرــث   ايثــاْٞ 

 فٛضز  بكٝغ١ اٱخباض .
: يغ١ ايتبعٝض ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ ،فايؿٗسا٤ ؾڀط َٔ إػًٌُ،  ايثايث

ــايعُّٛ اٱغــتغطاقٞ ،   ــ١ ايبرــث ب فــ٬ ٜٓحــٛ أذــس َــٔ  بُٝٓــا جــا٤  آٜ
 ايهافطٜٔ َٔ احملل .

: ألؽاش ؾٗسا٤ َٔ إػًٌُ َسح ؾاٌَ يًُػًٌُ ٚإػًُا  ايطابع 
ْٝعاڄ ل٢ً مـٛ ايعُـّٛ اٱغـتغطاقٞ ، فـإ قًـ  ألِـا ايؿـٗسا٤ طا٥فـ١         

 ٚفطٜل َٔ إ٪ٌَٓ فهٝف ٜهٕٛ ايثٓا٤ لًِٝٗ ْٝعاڄ.
اؾٛاب : جا٤  اٯ١ٜ بكٝغ١ ايتبعٝض ٖٚٛ َـٔ ايهًـٞ ٗ إعـٌ ،    
فايؿٗسا٤ َٔ إػًٌُ َٚٔ غري  عٌٝ يڀا٥ف١ َِٓٗ ، غـٛا٤ لًـ٢ َعٓـ٢    
ؼٌُ ايؿٗاز٠ ٚاٱز٤٫ بٗـا ، أٚ لًـ٢ َعٓـ٢ ايؿـٗسا٤ ْـع ؾـٗٝس أٟ       
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ايكتٌٝ ٗ غبٌٝ اهلل ، يصا جا٤  اٯ١ٜ ايتاي١ٝ باـڀاب يًُػًٌُ ْٝعاڄ 
زخٛهلِ اؾ١ٓ ظٗاز فطٜل ٚقرب فطٜـل آخـط َـِٓٗ بكٛيـ٘  عـاٍ       ٚضجا٤
ُْ َأْْ َرْذُخٍُٛا اٌَْجٕهَخ ٌََّٚهب ٠َْؼٍَُْ ِهُ ش َأَْ دَِغجُْز

 .(1)زاٌهِز٠َٓ جَبَُ٘ذٚا ِِْٕىُُْ ٠ََْٚؼٍََُ اٌصهبِثِش٠َٓ 
َزُىْٓ ِِكُْٕىُْ ُأِهكخ  ٠َكْذُػَْٛ شٚقس ٚضز قٛي٘  عـاٍ   ٌَْٚ

ْٓ ِاٌَٝ اٌْخ١َْ  بٌَّْْؼُشٚفِ ٠ََََْْْٕٚٙٛ َػ ْؤُُِشَْٚ ِث ِش ٠ََٚ

ْٕىَِش َُٚأٌَِْٚئهَ   .(2) زاٌُّْ
ٕٚا ٚضز ايتبعٝض ٗ ألؽاش ايؿٗسا٤ جا٤  آ١ٜ ايبرث بكٝغ١ ايعُّٛ 

ُٕٛاش  .(3) ز١ٌََُِّٚذِّصَ ِهُ اٌهِز٠َٓ آَِ
 ٚؼتٌُ ايك١ً بٌ اٯٜتٌ ٚجٖٛاڄ :

 يتُرٝل ٚ ڀٗري إ٪ٌَٓ .: ألؽاش ايؿٗسا٤ َكس١َ ا٭ٍٚ 
: ُرــٝل ٚ عنٝـ١ إػــًٌُ َكسَـ١ ٱؽــاش ايؿـٗسا٤ َــِٓٗ ،    ايثـاْٞ  

يؿطط١ٝ ايعساي١ ٗ ايؿٗاز٠ ٚل٢ً َع٢ٓ ايؿٗاز٠ ٚايكتٌ ٗ غبٌٝ اهلل ، 
 ف٬ بس َٔ قكس ايكطب١ ، ٚلسّ ايكتاٍ لكب١ٝ أٚ طُعاڄ ٚمٛٙ .

َـ١ يٰخـط٠   : نٌ َٔ ألؽـاش ايؿـٗسا٤ ُٚرـٝل إـ٪ٌَٓ َكس    ايثايث 
 ٚططٜل ألٍ ايٓعِٝ فٝٗا ، ٚغبٌٝ يًٗس٣ ٚايطؾاز.

ٚايكرٝس ٖٛ ا٭خري ، ٚ ًو آ١ٜ ٗ ألق٬ح إػًٌُ يٛضا١ً ا٭ْبٝا٤ 
ٚ لُاض٠ ا٭ضض بايتك٣ٛ ، يٝهٕٛ َٔ أللحاظ ايكطإٓ إٔ إعًٍٛ إتعسز 

ببعض ، فًٝؼ ايك١ً ٚذسٖا ٖٞ اييت  ٪ًط ٗ ٚجٛز ١٦ٖٝٚ  ٜ٪ًط بعه٘
ًـ  ٍٛ ، بـٌ إعًـٍٛ إتعـسز ٜٓتفـع بعهـ٘ َـٔ بعـض ، غـٛا٤         َٚا١ٖٝ إع

  ساخً  ايع١ً أٚ إعًٍٛ أٚ يٝؼ َٔ  ساخٌ ٗ أٟ َُٓٗا.
ٚ بٌ اٯ١ٜ قاْْٛاڄ ٖٚٛ إٔ ايٓب٠ٛ فٝكـٌ بـٌ ايٓـاؽ بًرـاظ ايعكٝـس٠      
ٚإبسأ ٚقريٚض ِٗ بٗا ططفا ْكـٝض ، فاَـا َ٪َٓـٕٛ  عاٖـسٚا َـا هـب       
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ِ لًـِٝٗ باـ٬فـ١ ٗ ا٭ضض ٚأَـا    لًِٝٗ نبؿط ٚخًل هلل لع ٚجٌ أْع
 نفاض ٜأ ِٝٗ اٱْصاض ٚاحملل .

ٚنٌ َٔ ُرٝل إ٪ٌَٓ ٚقل ايهافطٜٔ ٜعٜس إػًٌُ ألّاْاڄ ٖٚـٛ   
ُٕٛا ََٚػٍُِّكٛا شَٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍ َفَؤِهب اٌهِز٠َٓ آَِ

 ِِْٓ ٠ُذُُْ٘  َُٛسُُْ٘ ٠ََِٚض اٌصهبٌِذَبدِ َف١َُٛف١ُِِّْٙ ُأج

 .(1) زَفْعٍِِٗ 
 ٚقسَ  اٯ١ٜ ُرٝل ايصٜٔ آَٓٛا ل٢ً قل ايهافطٜٔ، ٚفٝ٘ َػا٥ٌ :

 : ألنطاّ إ٪ٌَٓ ٚ كسِّٗ ٗ إٛنٛر ْٚعِ اٯ١ٜ . ا٭ٍٚ
 : ايرتغٝب باٱّإ ،ٚزل٠ٛ ايٓاؽ يًٗسا١ٜ ٚايطؾاز .ايثا١ْٝ 
: ُرٝل إ٪ٌَٓ بصا ٘ ق٠ٛ ٚلـع هلـِ، ٚفٝـ٘ ٖٚـٔ ٚنـعف      ايثايث١ 

يًهفاض بتعن١ٝ ٚ ڀٗري ٚغـ١َ٬ إـ٪ٌَٓ ، ٚ كـسٜط    يًهافطٜٔ يٝأ ٞ احملل 
 اٯ١ٜ : ّٚرل ايهافطٜٔ بتُرٝل ايصٜٔ آَٓٛا .

: ؿاظ ْعِ اٯ١ٜ ايػابك١ ٚيغ١ اـڀاب فٝٗا يًُػًٌُ، َٚا ايطابع١ 
 ٬ٜقٕٛ َٔ ا٭ش٣ َٔ ايهفاض .

ٌٸ بايهفاض احملل أٚ اـاَػ١  : أقاي١ ُرٝل ٚ ڀٗري إ٪ٌَٓ غٛا٤ ذ
  لع ٚجٌ عًُ٘ .أًَِٗٗ اهلل

: ألظزضا٤ ايهفــاض، ٚبٝــإ ؽًفٗــِ لــٔ اٱْتفــار َــٔ ْعُــ١  ايػازغــ١ 
 اهلسا١ٜ.

ٜتكٌ َٛنٛر ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايػابك١ َا ٜؿب٘ ا٬ٕظَـ١ بـٌ ايعًـ١    
ٚإعًٍٛ ، ٚلسّ ؽًف إعًٍٛ لٔ لًت٘ يصا ألبتسأ  اٯ١ٜ عطف ايعڀف 

 عسز إعًٍٛ، ٚ كسّ ايٛاٚ ٫ّٚ ايتعًٌٝ ،أَا ذطف ايعڀف فٝسٍ ل٢ً 
١ٌََِْٚؼٍََُ بعض أفطازٙ ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ بسيٌٝ ف٧ شا  ايـ٬ّ فٝٗـا ش  

ُٕٛا ، ٚأَا اي٬ّ فًتأنٝس ايتعًٌٝ، َٚٓع ايتأٌٜٚ (2)زِهُ اٌهِز٠َٓ آَِ
ُٕٛاغري إٓاغب خاق١ إٔ يفغ ش  زٚضز ٗ اٯٜتٌ .اٌهِز٠َٓ آَِ

                                                           

 .173غٛض٠ ايٓػا٤  (1)
 .140غٛض٠ آٍ لُطإ  (2)
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ُـٌ ايتعـسز إٛنـٛلٞ ٚإ    ف٫ًٛ ف٧ اي٬ّ ٗ أٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ ٭ذت
ٜـاّ ، فًـٛ قايـ  اٯٜــ١    ُرـٝل ٚ ڀٗـري إـ٪ٌَٓ ٫ ٜتعًـل بتكـطٜف ا٭     

)ّٚرل اهلل ايصٜٔ آَٓٛا ّٚرل ايهافطٜٔ ( ٭فاز ايتبأٜ ٗ نٝف١ٝ ٚل١ً 
 عن١ٝ إ٪ٌَٓ ٚألنعاف ايهافطٜٔ ، فتفهٌ اهلل لـع ٚجـٌ ٚأْـعٍ ٖـصٙ     

ترطٜـف يتبتـسأ بـايعڀف    اٯ١ٜ اييت ٖٞ َٔ ن٬َـ٘ ٚقٛيـ٘ ايػـامل َـٔ اي    
ٚايتعًٌٝ ، ٚ أنٝس أل كاٍ َهاَٝٓٗا باٯ١ٜ ايػابك١ ، ٚاٱخباض بإٔ  ساٍٚ 

 ا٭ٜاّ بٌ ايٓاؽ أَط لعِٝ بصا ٘ ٚأًطٙ ، ٖٚٛ َٛنٛر يًرح١.
 (1) زَفٍٍِهِٗ اٌْذُجهُخ اٌْجَبٌَِغخُ َٚٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍ ش 

ب ٚ كطٜف ا٭ٜاّ يٝؼ َٔ ألْػإ أل٫ ٜٚؿًُ٘ اٱَترإ ٚاٱختباض بتكً
ُٔكَذاٌَُِٚٙب َثك١َْٓ ٚايسٍٚ ، يصا جـا٤  اٯٜـ١ بكـٝغ١ ايعُـّٛ ش    

 .(2)زإٌهبطِ 

 اللطف بني خ متة اٌَة الس بمة ّأّل ُرٍ اٌَة
قس ٜعٔ أذسِٖ بإختكام ايعڀف بٌ اٯٜتٌ ب٬ّ ايتعًٌٝ، ٚيهٓ٘ 
 ألِ، فكس أختتُ  اٯ١ٜ ايػابك١ بكإْٛ لسّ ذب اهلل لع ٚجٌ يًعإٌ
ٚأِْٗ فتُعٌ َٚتفطقٌ َتدًفٕٛ لٔ بًٛغ َط ب١ ذـب اهلل لـع ٚجـٌ    

 .(3)زَِٚهُ الَ ٠ُذِتُّ ُوًه َوفهبٍس َأِص١ٍُ يًعبسش
يتتهُٔ ٖصٙ اٯ١ٜ  عٌٝ أٌٖ اٱّإ ٚايتك٣ٛ ٚألختباضِٖ ٗ غـبٌ  
ايك٬ح، َٚٔ قٝا ٖصا اٱختباض ٚايتُرٝل َٛنٛر اٱبت٤٬ بايعإٌ 

 ًراظ إٔ  عسز ٚجٛٙ ظًِ ايهافطٜٔ َٔ جٗا :بايصا  ٚايفعٌ، ب
 ظًِ ايهفاض ٭ْفػِٗ َٔ ٚجٛٙ: اؾ١ٗ ا٭ٍٚ :

 ألختٝاض ايهفط. ا٭ٍٚ :
 اٱقطاض ل٢ً اؾرٛز ٚايهفط. ايثاْٞ :

                                                           

 .149غٛض٠ ا٭ْعاّ  (1)
 .140غٛض٠ آٍ لُطإ  (2)
 .276غٛض٠ ايبكط٠ (3)
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اٱلطاض لٔ اٯٜا  ٚايبٝٓـا  ايـيت ػـصب اٱْػـإ ألٍ      ايثايث :
ا٢َفبِق َعُِٕش٠ُِْٙ آ٠َبِرَٕب ِفٟ َكاَا  اٱّإ، قاٍ  عـاٍش 

 .(1)زَِٚفٟ َأُْٔفِغُِْٙ دَزهٝ ٠ََزج١َهَٓ ٌَُُْٙ َأٔهُٗ 
ذاٍ ايعٓاز ايصا ٞ ٚايٓفػٞ لٓس ايهفط بٌ ايعكٌ ٚاهل٣ٛ،  ايطابع :

 ٚغًب١ ا٭خري َع أْ٘ نايِٖٛ ٗ َكابٌ ايٝكٌ.
غعٞ ايهفاض ألٍ ايًبث ٗ ْاض اؾرِٝ، فهٌ ّٜٛ ّط ل٢ً  اـاَؼ :

ايهافط ٜكرتب فٝ٘ خڀٛا  ألٍ ايٓاض، ٖٚصا اٱقرتاب َٔ لَُٛا  قٛي٘ 
 .(2)زَِٚرٍْهَ األ٠َهبَُ َُٔذاٌَُِٚٙب َث١َْٓ إٌهبطِ  عاٍش

يتهٕٛ ٖصٙ إساٚي١ ٚبا٫ڄ ل٢ً ايهافطٜٔ غٛا٤ ناْ  ، اؾٛاب ْعِ 
ِ أّ ٫ هلـِ ٫ٚ لًـِٝٗ، ٚ كـسٜط اٯٜـ١ عػـب ٖـصا       ايسٚي١ هلِ أّ لًٝٗ

ايًراظ: ٚ ًو ا٭ٜاّ ْساٚهلا بٌ ايٓاؽ يٝكطب ايهافط َٔ ايٓاض، ٖٚصا 
اٱقرتاب ٫ ٜتعاضض َع زلٛ ٘ نٌ غال١ يًتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚ صنريٙ عكٝك١ 
ألقرتاب٘ ايَٝٛٞ َٔ ايٓاض َٔ اٱْصاض ٚايط١ٓ اٱهل١ٝ ب٘ ٚبغريٙ يًتٛقٞ َٔ 

 ي٘ ٗ نفطٙ ٚجرٛزٙ. اٱْكا 
ألجتُار ايهافطٜٔ ل٢ً ايهفط، ٚأليتكا٩ِٖ َفاِٖٝ  تٓاف٢  ايػازؽ :

ٚل١ً اـًل َٚا ضظقِٗ اهلل لع ٚجٌ َٔ ايعكٌ إترس ٚاؾُعٞ، أٟ إٔ 
نٌ ٚاذس َِٓٗ لٓسٙ لكٌ هصب٘ يٲّإ، ِٖٚ فتُعـٕٛ لٓـسِٖ لكـٌ    

ٚايكـ٬ح  ألناٗ ٜرتؾس لـٔ ايتـسبط إؿـرتى ٚايتـتظض ٗ غـبٌٝ اهلـس٣       
ٚيٝؼ ألًاض٠ ايطٜب ٚايؿو ايصٟ ٖٛ َٔ َكازٜل ايتعإٚ إٓٗٞ لٓ٘ ٗ 

 .(3)زَٚالَ َرَؼبَُٚٔٛا َػٍَٝ اِِلْصُِ َٚاٌُْؼْذَٚاِْ قٛي٘  عاٍش

                                                           

 .53غٛض٠ فكً  (1)
 .140غٛض٠ آٍ لُطإ (2)
 .2غٛض٠ إا٥س٠ (3)
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ايهفط ٚ ٓتؿط  ٢ٚ بٌ آ١ٜ ايبرث اؿاج١ ألٍ قل ايهافطٜٔ ن٬ٝ ٜتغؿ
ايتٓعٌٜ، َفاُٖٝ٘ بٌ ايٓاؽ ٚ هٕٛ بطظخاڄ زٕٚ  ػًُِٝٗ بتٜا  ايٓب٠ٛ ٚ

 فٗصا احملل ْع١ُ َٔ جٗا :
ــازٟ ٗ      ا٭ٍٚ : ــٔ ايتُ ــٓعِٗ َ ــاض أْفػــِٗ َ ــ٢ ايهف ــ١ لً ــ٘ ْعُ ألْ

إعاقٞ، ٌٚٓ ا٭ٚظاض ايصا ١ٝ ٚايغري١ٜ ّٜٛ ايكٝا١َ، أٟ ايصْٛب اييت 
ّتًهْٛٗا بايصا  ٚشْٛب اٯخطٜٔ اييت ٜهٕٛ ايهافطٕٚ غـبباڄ عـسًٚٗا   

ــإ ٚا٭غــ٠ٛ ايكبٝرــ١،   ــاٍش  َٚٛنــٛلاڄ يٲفتت ــاٍ  ع ١ٌَِْذٍُِّككٛا ق

ِِْٓ َأَْٚصاِس  َِِخ َٚ ََْٛ اٌِْم١َب ٍَخ  ٠َ ُُْ٘ َوبِِ َأَْٚصاَس

 .(1)زاٌهِز٠َٓ ٠ُِعَُُُّْٛٔٙ ِثَغ١ِْش ِػٍٍُْ 
 ايٓع١ُ ل٢ً إ٪ٌَٓ بهعف ايهفاض ٚ ها٩ٍ أًطِٖ. ايثا١ْٝ :
ايهفاض ض١ٓ َٔ اهلل يًٓاؽ ْٝعـاڄ ٗ ايـسْٝا    ٖٚٔ ٚخعٟ ايثايث١ :
 .ٚاٯخط٠

قــل ايهــافطٜٔ بــاب يًعفــٛ ٚإغفــط٠ َــٔ لٓــس اهلل، فُــٔ   ايطابعــ١ :
َِٚاْه َسثههَ ٌَُزٚ َِْغِفَشٍح ايعك١ُ ألْعساّ إعك١ٝ، ٚٗ ايتٓعٌٜش

 .(2)زٌٍِٕهبطِ َػٍَٝ ُظٍُِِّْْٙ 
ظًِ ايهفـاض ٯبـا٥ِٗ بتفٜٛـ  ْعُـ١ ايصضٜـ١ ايكـاؿ١        اؾ١ٗ ايثا١ْٝ :

لًِٝٗ، ٫ٚ  ٓدطّ ٖصٙ ايكالس٠ بهٕٛ اٯبا٤ غبباڄ ٗ نفط ا٭بٓا٤، يتحسز 
اـڀــاب بايتٛبــ١ ٚايــسل٠ٛ ألٍ اٱّــإ ٗ نــٌ إٓ، ٚ٭ٕ اٱبــٔ َهًــف  
َػتكٌ ذت٢ َع ٚجٛز ا٭ب ٚا٭ّ، نُا ػ٢ً ٗ زخٍٛ لسز َٔ أبٓا٤ 

ٗ اٱغ٬ّ، ٚؼًُٛا ا٭ش٣ َِٚٓٗ َٔ ٖـاجط   ض٩غا٤ ايؿطى َٔ قطٜـ
 ألٍ اؿبؿ١ ٚألٍ ٜثطب.

                                                           

 .25غٛض٠ ايٓرٌ (1)
 .6غٛض٠ ايطلس (2)
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ٌٖٚ قريٚض ِٗ ذح١ ل٢ً آبا٥ِٗ ٚايهفاض َڀًكاڄ َٔ َكازٜل قٛي٘ 
ز أّ إٔ ايكــسض إتــٝكٔ َــٔ قــل ٠ََّْٚذَككَك اٌْىَككبِفِش٠َٓ  عــاٍش

ايهافطٜٔ َا ٜكٝبِٗ بايصا ، اؾٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ، ٚ ًو آ١ٜ ٗ قٓع اهلل 
ا  ٚا٭ضض ألش ٜأخصِٖ اهلل لع ٚجٌ بايعصاب بإٔ ٜطٚا ًَٚه٘ يًػُٛ

أبٓا٤ِٖ وػٕٓٛ اٱختٝـاض، ٜٚػـعٕٛ ألٍ لـا ِٗ يٝ٪غػـٛا قـطذاڄ َـٔ       
ََِٚب َأْسعٍََْٕبنَ اٱّإ ٗ شضاضِٜٗ ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍش

 َٓ١ِّ ، بًرــاظ ايترـٍٛ ايٓـٛلٞ ايــصٟ   (1)زِااله َسدَّْكخ  ٌٍَِْؼككبٌَ
ــاٍ إتعا  ــٌ ؾــدل ألٍ    وكــٌ ٗ ا٭جٝ ــعٛب ألش ٜٓتك ــِ ٚايؿ ــ١ يٮَ قب

 َكاَا  اٱّإ فٝركٌ  غٝري َباضى ٗ ا٭َِ.
ــ١    َٚــٔ اٱ ــ٘ ٚغــًِ ذطَ ــ٘ ٚآي ــ٠ٛ قُــس قــ٢ً اهلل لًٝ لحــاظ ٗ ْب

ََِْٚٓ ٠َْشَرِذْد ِِْٕىُُْ َػكْٓ ، قاٍ  عـاٍش  اٱض ساز ٚ طى اٱّإ
ِد٠ِٕككِٗ َف١َُّككْذ َُٚ٘ككَٛ َوككبِفش  َفُؤٌَِْٚئككهَ دَجِؽَككْذ 

 .(2)زَّبٌُُُْٙ ِفٟ اٌذ١َُّْٔب َٚا٢خَِشحِ َأػْ 
َٚٔ فهٌ اهلل لع ٚجٌ لًـ٢ ايٓـاؽ ببعثـ١ ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل       
لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ غ١َ٬ ألُـاٍ إػـًٌُ َـٔ اؿـبط ٚايـٓكل يـصا ٚضز       

)ايصٜٔ آَٓٛا( أٟ قسقٛا ظاٖطاڄ  ايتُرٝل ٚايتڀٗري ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ بكٝغ١
 ًِ.بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ

ٜٚتح٢ً ظًِ ايهافط ٭بٝ٘ ٚأَ٘، َفّٗٛ َا ٚضز لٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً 
ٔٵ ًٳ٬ًٳـ١ٹ        اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ: َٹـ ٘ٴ ألڇ٫ډ  ًڂـ ُٳ ٕٴ اْٵكځڀځـعٳ لٳ َٳـا ٳ اٱڇْٵػٳـا ألڇشٳا 

٘ٴ ٚٳيځسٺ قٳايٹسڈ ٜٳسٵلٴٛ يځ ٚٵ  ٘ٹ أځ ٓٵتٳفځعٴ بٹ ٜٴ ِڈ  ًڃ ٚٵ لٹ ٜٳ١ٺ ، أځ ٔٵ قٳسٳقځ١ٺ جٳاضڇ َٹ ٝٳا٤ٳ :   .(3)أځؾٵ

                                                           

 .107غٛض٠ ا٭ْبٝا٤ (1)
 .217غٛض٠ ايبكط٠ (2)
 .2/194ايػٓٔ ايكغط٣ (3)
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ــاڄ ٚٚضز      ــاؽ ْٝع ــّٛ ٚألضاز٠ ايٓ ــ٢ ٗ اؿــسٜث قــٝغ١ ايعُ ٚ تحً
اؿــسٜث بكــٝغ١ ألشا َــا  ألبــٔ آزّ، ٚبــٌ اؿــسٜثٌ لُــّٛ ٚخكــٛم 
َڀًل، ألش إٔ يفغ اٱْػإ ألِ ٜٚسخٌ فٝ٘ آزّ ٚذـٛا٤، فايهـافط وـطّ    

 أباٙ َٔ ألغتسا١َ قًت٘ بايسْٝا ٗ لٌُ ايكاؿا .
ألش ٜهٕٛ أًط ٚنطض ايهافط ظًِ ايهفاض يعٛا٥ًِٗ ٚأغطِٖ،  ايثايث١ :
 ل٢ً ٚجٌٗ:
 ْؿط ايفػاز َٚفاِٖٝ ايه٬ي١. ا٭ٍٚ :
 . ايكس لٔ غبٌٝ اهلل ايثاْٞ :

 ٚايهافط بًراظ ا٭غط٠ ل٢ً أقػاّ: 
 إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ا٭ب ٚضب ا٭غط٠. ا٭ٍٚ :
  هٕٛ ايهافط٠ ٖٞ ا٭ّ. ايثاْٞ :
اط ايهافط ٖٛ اٱبـٔ، يٝهـٕٛ َـٔ قـل اهلل يًهـافطٜٔ ألغـك       ايثايث :

ٖٝب١ ايهافط ٗ أغط ٘، فري٣ َِٓٗ َا ٜ٪شٜ٘، يـصا نفـٌ اٱغـ٬ّ ايعٓاٜـ١     
بايٛايسٜٔ ٚقطٕ اٱذػإ هلُا بڀال١ اهلل لع ٚجٌ، ٚيٝؼ َٔ َػًِ أٚ 

َفالَ َرُمًْ ٌََُّٙب َػ١ًُ أل٫ ٖٚٛ وفغ لٔ ظٗط قًب قٛيـ٘  عـاٍش  

 .(1)زُأف  
ظًِ ايهفاض ٕٔ ذٛهلِ َٔ ايٓاؽ بٓؿطِٖ َفاِٖٝ اؾرٛز  ايطابع١ :

ٜٚتركل قطف طبٝع١ ٖصا ايٓؿط بإقطاض ايهافط ل٢ً ايه٬ي١ ٚايتدًف 
لٔ أزا٤ ايفطا٥ض لٓازاڄ ٚألٕ مل ٜكِ بترطٜض ايٓاؽ ل٢ً قانا ٘، يصا 
جا٤  خا١ُ اٯ١ٜ ايػابك١ بكٝغ١ اٱط٬م ٚايعُّٛ، اٱط٬م ٗ غٓد١ٝ 

 لـع ٚجـٌ ٫ وـب أٟ فـطز َٓـ٘، أَـا ايعُـّٛ فـإ اهلل         ايعًِ، ٚإٔ اهلل
ٜــبغض ايعــإٌ فــتُعٌ َٚتفــطقٌ، ٚغــٛا٤ نــإ ظًُٗــِ ٭ْفػــِٗ أٚ 

 يغريِٖ.
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ٚ بٌ اٯ١ٜ قاْْٛاڄ ٖٚٛ إٔ َساض ايعًِ ٖٛ ايهفط ٚاؾرٛز، فإ قً  
ٌٖ أؾاض  اٯ١ٜ ايػابك١ ألٍ َا١ٖٝ ايعًِ ايصٟ ٜهٕٛ غبباڄ ؾًب بغض 

٘ ايصٟ ٖٛ ذاج١ ٚنطٚض٠ يًعبس ٗ ايٓؿأ ٌ، اؾٛاب اهلل، ٚذحب ذب
 ْعِ، َٔ جٗا :
ُْ َلْشح  ز٫ي١ قٛيـ٘  عـاٍش   ا٭ٍٚ : ز لًـ٢  ًكـٞ   ِاْْ ٠َّْغَغُْى

إػًٌُ اؾطاذا  ٚغكٛط ؾٗسا٤ َِٓٗ بػٝٛف ايهفاض، ٖٚصا ايتعسٟ 
إػًس أؾس ٚأبغض أْٛار ايعًِ ٗ  أضٜذ اٱْػا١ْٝ، فكس بعث اهلل لـع  

يب قُساڄ ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يتٓعٜـ٘ ا٭ضض َـٔ ايهفـط    ٚجٌ ايٓ
ٚٱْتفار ايٓاؽ ا٭َثٌ َٔ أٜاّ اؿٝا٠ ايسْٝا بايفٛظ عب اهلل فتَٓـ  بـ٘   
ــاب ايهــ٬ي١       ــع أضب ــ٘ ٚجٗ ــط لــٔ أْٝاب ــاؽ، فهؿــط ايهف ــٔ ايٓ ــ١ َ طا٥ف
ٚايفػٛم اؾٝـٛف، ٚلػـهطٚا اؾعٜـط٠ ٚأخـصٚا ٜڀٛفـٕٛ بـٌ ايكبا٥ـٌ        

 ّ.يٲجٗاظ ل٢ً اٱغ٬
ٚقس أْعِ اهلل لع ٚجٌ ل٢ً أجٝاٍ إػًٌُ إتعاقب١ بإٔ بعث ْبٝـ٘  
قُساڄ ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٗ اؾعٜـط٠ ايـيت  تكـف بكًـ١ إڀـط،        
ٚؾس٠ اؿط، ٚق١ً ايعضر ٚايهطر َع ٚجـٛز ٖايـو لعُٝـ١ َـٔ ذٛهلـا      
نسٚي١ ايطّٚ ٚفاضؽ، ٚناْ  جٝـٛف ٖـصٙ إُايـو ؽؿـ٢ ايتٛغـٌ ٗ      

فاڄ َٔ إٛ  لڀؿاڄ، ٚألغاض٠ ايكبا٥ٌ ايعطب١ٝ لًـِٝٗ يٓٗـب   ايكرطا٤ خٛ
َعػهطا ِٗ بػبب اؾٛر ٚايعٛظ ٚذاٍ اؾفا٤ ٚايغًع١ اييت  رتؾس لٔ 

 ايػهٔ ل٢ً ألْفطاز ٗ ايكرطا٤.
فــإٕ قًــ  ٕــاشا ٜبكــ٢ ٖــ٪٤٫ ٗ ايكــرطا٤، ٚمل ٜطذًــٛا ألٍ ذٝــث 

اب ألٕ ا٭ْٗاض ٚايعؿب، ٚمل ٜهٔ آْصاى مث١ ذسٚز أٚ جٛاظا ، ٚاؾٛ
ِاْه َأٚهَي َث١ْككذٍ بكــا٤ِٖ َــٔ بطنــا  ايبٝــ  اؿــطاّ، قــاٍ  عــاٍش

ٍهِزٞ ِثجَىهَخ ُِجَبَسو كب ، ٚيٝهـٕٛ َـٔ   (1)زُِٚظَغ ٌٍِٕهبطِ ٌَ
                                                           

 .96غٛض٠ آٍ لُطإ (1)
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َعحــعا  ْبــ٠ٛ قُــس قــ٢ً اهلل لًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ألْكٝــاز ايكبا٥ــٌ ايــيت  
ىؿاٖا إًٛى ٚاؾٝٛف ايعع١ُٝ يٓبٛ ٘ ٚألطالتِٗ ٭ٚاَـطٙ شا  قـبغ١   

َا١َ ٗ أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا، ٚقاض إًٛى ٜتحٓبٕٛ زخٍٛ أضانـِٝٗ  اٱ
ٚايًبث ألٍ جٛاضِٖ، ٖٚصا ا٭ْكٝاز َڀًل ٗ ايعبازا  ٚإعا٬َ  ٚٗ 
ايتهر١ٝ بايٓفؼ ؾٛقاڄ ألٍ اهلل ٚزفالـاڄ لـٔ اؿـل، ففـاظٚا بـايتُرٝل      
ٚايتڀٗري ٚايتعن١ٝ، ٚقاضٚا قاز٠ ٚأَـطا٤ ٗ ا٭َكـاض ٗ آٜـ١ أخـط٣ مل     

س هلا ايتأضٜذ َث٬ٝڄ بًراظ أِْٗ ٜٓؿـطٕٚ ايعًـّٛ ٚايفكـ٘، ٚهـصبٕٛ     ٜؿٗ
ايٓاؽ ٕٓاظٍ اهلس٣ ٜٚبعثٕٛ ايػه١ٓٝ ٗ اجملتُعا ، ٖٚٛ َٔ َكـازٜل  

 .(1)زُوُْٕزُْ خ١ََْش ُأِهٍخ ُأخِْشجَْذ ٌٍِٕهبطِ قٛي٘  عاٍش
ٚقــس خفچــف اهلل لــع ٚجــٌ لــٔ إــ٪ٌَٓ ٗ ٖــصا ايبــاب بــإٔ أخــرب   

ٯ١ٜ لٔ بغه٘ ٚلسّ ذبـ٘ يًعـإٌ، َٚـا ٜرت ـب لًـ٢      غبراْ٘ ٗ ٖصٙ ا
لسّ ذب٘ َٔ ظٚاٍ ايربن١ ٚنٝل قسض ايعامل ٚنثـط٠ ألبت٥٬ـ٘، ٚلحـعٙ    
لٔ َٓع زخٍٛ ايٓاؽ ٗ اٱغ٬ّ ٖٚساٜتِٗ ألٍ اٱّإ ألٍ جاْب غ٤ٛ 

٠َكََْٛ ٠ََؼكطُّ اٌظهكبٌُُِ لاقب١ ايعإٌ ّٜٛ ايكٝا١َ، قاٍ  عاٍش

ِٗ ٠َُمُٛي  ٠َب١ٌََْزِٕٟ ارهخَْزُد ََِغ اٌشهعُِٛي َػٍَٝ ٠ََذ٠ْ

 .(2)زعَج١ِال  
، بًرـاظ  (3)زَِٚهُ الَ ٠ُذِتُّ اٌظهب١ٌَِِّٓ ٚوتٌُ قٛي٘  عاٍش

 أفطاز ايعَإ ٚايعٛامل إدتًف١ ٚجٖٛاڄ:
 لسّ ذب اهلل لع ٚجٌ يًعإٌ ٗ ايسْٝا. ا٭ٍٚ :
 لسّ ذب اهلل لع ٚجٌ يًعإٌ ٗ اٯخط٠. ايثاْٞ :
 إع٢ٓ اؾاَع يًٛجٌٗ أل٬ٙ. ايثايث :
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 .27غٛض٠ ايفطقإ (2)
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ٚايكرٝس ٖٛ ايٛج٘ ايثايث أل٬ٙ ٭قاي١ اٱط٬م، ٚلسّ ٚجـٛز  
ٚاؾـٛاب ْعـِ، َٚـٔ    ، َكٝس ٗ ايبٌ فإ قً  ايساض اٯخط٠ زاض جعا٤ 

جعا٤ ايهفاض ّٜٛ ايكٝا١َ لسّ ذـب اهلل لـع ٚجـٌ هلـِ، ٜٚرتؾـس لٓـ٘       
ٚلسّ ذب اهلل يًعإٌ  لسّ ذب ا٥٬ٕه١ هلِ ٚألظزٜاز ايعصاب لًِٝٗ

لصاب ألناٗ هلِ ٚغبب يبعث ايٝأؽ ٗ ْفٛغِٗ َٔ ايعفـٛ ٚايطٓـ١   
يصا ٜتحٕٗٛ ٗ اٯخط٠ يًتٛغٌ غع١ْ ايٓاض يػ٪اٍ ؽفٝف ايعصاب لِٓٗ، 

ََٚلبَي اٌهِز٠َٓ ِفٟ إٌهبِس ٌِخََضَِٔخ جََٙكٕهَُ قاٍ  عـاٍش 

 .(1)زاٌَْؼَزاةِ اْدُػٛا َسثهىُُْ ٠ُخَفِّْف َػٕهب ٠َِْٛ ب ِِْٓ 
)ٚيُٝرل( ل٢ً  هـُٔ ٖـصٙ اٯٜـا  قـإْٛ ايعًـ١       ٚ سٍ اي٬ّ ٗ

ٚإعًٍٛ، ٚإكسّ ٖٛ ايعًـ١، ٚايتـايٞ ٖـٛ إعًـٍٛ ايـصٟ ٫ ٜتـأخط لـٔ        
لًت٘، فإ قً  ْـعٍ ايكـطإٓ يٝٓاغـب إـساضى إتبآٜـ١ يًٓـاؽ عٝـث ٫        

 ٜتدًف فطز لٔ فك٘ ٚفِٗ َع٢ٓ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ٚيٛ ألْا٫ڄ.
إْٛ ايع١ً ٚإعًٍٛ َٔ إباذث ايفًػف١ٝ ايصٟ ٜٓركط َٛنٛل٘ ٚق

بأضبــاب اٱختكــام، ٚاؾــٛاب ألٕ قــإْٛ ايعًــ١ ٚإعًــٍٛ، ٚايػــبب   
 ٚإػبب، ٚأقٌ اٱغتكراب أَٛض لك١ًٝ ٜسضنٗا اٱْػإ بايفڀط٠.

يٝهٕٛ َٔ أللحاظ ايكطإٓ  ُٓٝـ١ َـساضى إػـًٌُ ايفهطٜـ١، ٚظٜـاز٠      
 كطٜف ا٭ٜاّ بٌ ايٓاؽ ٚ بأٜ أذٛاهلِ ٗ  بكطِٖ ٗ ا٭َٛض َٚٓٗا 

ايــسْٝا طٛلــاڄ ٚقٗــطاڄ ٚألْڀباقــاڄ ٖٚــٛ َــٔ أغــطاض ألغترهــاض إػــًٌُ ٗ  
َِٚرٍْهَ األ٠َهبَُ َُٔذاٌَُِٚٙب َث١َْٓ ايٛجٛز ايصٖين يكٛي٘  عاٍش

 .(2)زإٌهبطِ 
َٚٔ َعاْٞ اؾُع بٌ خا١ُ اٯ١ٜ ايػابك١ ٚأٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ إٔ بغض 

 إ٪ٌَٓ َٔ جٗا :يت١ُٝٓ ًَه١ إعطف١ ٌ غبب اهلل يًعإ
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 ألختٝاض إ٪ٌَٓ غبٌ اهلس٣ ذت٢ َع  عسٟ ايعإٌ. ا٭ٍٚ :
 َع ايعإٌ. ٚايٓكٝض قريٚض٠ إ٪ٌَٓ ل٢ً ايهس ايثا١ْٝ :
 بغض اهلل يًعإٌ َكس١َ يتُرٝل إ٪ٌَٓ. ايثايث١ :
لسّ ذب اهلل لع ٚجٌ يًعإٌ أخص ل٢ً أٜسِٜٗ، ٚل١ً  ايطابع١ :

 ٕٓع غًڀاِْٗ ل٢ً إ٪ٌَٓ.
ز٫ي١ بغض اهلل يًعـإٌ ٗ َفَٗٛـ٘ لًـ٢ ذـب اهلل لـع       اـاَػ١ :
 ٚجٌ يًُ٪ٌَٓ.
بٝإ قإْٛ ٖٚٛ إٔ َكايٝس ا٭َٛض بٝس اهلل لع ٚجٌ ٚنصا  ايػازغ١ :

 أذٛاٍ ٚؾإٔ ايٓاؽ طٛا٥ف ْٚالا  ٚأفطازاڄ.
 بغض اهلل لع ٚجٌ يًعإٌ غبب يٓفط٠ ايٓاؽ َِٓٗ. ايػابع١ :
 فٝ٘  أنٝس يًكبس ايصا ٞ يًعًِ. ايثا١َٓ :
بٝإ قإْٛ لًِ اهلل لع ٚجـٌ َـا ٜفعـٌ ايٓـاؽ، ٚذًُـ٘       ايتاغع١ :

 غبراْ٘ ل٢ً ايعإٌ.
ايٛلٝس َٔ ايعكاب ا٭خطٟٚ ا٭يِٝ إرت ب لًـ٢ ايعًـِ    ايعاؾط٠ :

نٓـا لٓـس ايـٓيب قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚغـًِ       ْـؼ قـاٍ:   يًصا  ٚايغري، ٚلٔ أ
فهرو ذت٢ بس  ْٛاجصٙ قـاٍ : أ ـسضٕٚ ٖـٔ نـره ؟ قًٓـا : ٫ ٜـا       
ضغٍٛ اهلل قاٍ : َٔ كاطب١ ايعبـس ضبـ٘ فٝكـٍٛ : ٜـا ضب أمل ػطْـٞ َـٔ       
ٞٻ أل٫ ؾاٖساڄ َين فٝكٍٛ :  ايعًِ؟ فٝكٍٛ : ب٢ً . فٝكٍٛ : ألْٞ ٫ أجٝع لً

ايهطاّ ايها بٌ ؾٗٛزاڄ ، فٝدتِ ل٢ً فٝ٘ نف٢ بٓفػو لًٝو ؾٗٝساڄ ، ٚب
ٜٚكاٍ ٭ضناْ٘ : اْڀكٞ ، فتٓڀل بألُاي٘ ، ًِ ى٢ً بٝٓـ٘ ٚبـٌ ايهـ٬ّ ،    

 .(1)(فٝكٍٛ بعساڄ يهٔ ٚغركاڄ ، فعٓهٔ نٓ  أْانٌ
 لٔ ايعًِ ، ٖٚٛ ٚفل ايكٝاؽ اٱقرتاْٞ: : يعّٚ ايٓٗٞاؿازٟ لؿط 
 ٚجٛب ايٓٗٞ لٔ إٓهط .ايهرب٣ : 

                                                           

 .8/313ايسض إٓثٛض (1)
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 ايعًِ َٓهط .ايكغط٣ : 
 ايٓتٝح١ : ٚجٛب ايٓٗٞ لٔ ايعامل .

َِٚرٍْكهَ ٌٖٚ ذب ٚبغض اهلل يًٓاؽ َٔ َكـازٜل قٛيـ٘  عـاٍش   

ز أّ إٔ ايكـسض إتـٝكٔ َٓـ٘    األ٠َهبَُ َُٔذاٌَُِٚٙب َث١َْٓ إٌهبطِ 
، ٚل٢ً ٚلامل ا٭فعاٍ ا٭َٛض ايٛاقع١ٝ َٚٛنٛر ايػًڀإ ٚاؾاٙ ٚإاٍ

 يًعإٌ زٚيـ١ لًـِٝٗ ٚألزبـاضاڄ يٮٜـاّ     إع٢ٓ ا٭ٍٚ ٜهٕٛ لسّ ذب اهلل
 لِٓٗ.

ــاّ غــري بغــض اهلل     ــ١ ٚ كــطٜف ا٭ٜ ــاْٞ فُساٚي ٚايكــرٝس ٖــٛ ايث
يًعإٌ، يصا فُٔ أللحاظ اٯ١ٜ يفغ ايعُّٛ ٗ إساٚي١ ٚاٛهلا يًٓاؽ 

)ٚ ًو ا٭ٜاّ ْساٚهلا بٌ إـ٪ٌَٓ( فكـس ٜـبغض     ْٝعاڄ، فًِ  كٌ اٯ١ٜ
 ل٢ً ٚجٛٙ :ٚيهٔ ٜ٪ ٝ٘ إًو يٝهٕٛ  ايعاملاهلل لع ٚجٌ 
 ألْ٘ غبب يكٝاّ اؿح١ لًٝ٘ . ا٭ٍٚ:
قــاٍ  عــاٍ ، باقــطاضٙ لًــ٢ ايباطــٌ  َٓاغــب١ يعٜــاز٠ آًاَــ٘: ايثــاْٞ

ََِٚكككْٓ ٠ََزَؼكككذه دُكككُذَٚد ِهِ َفُؤٌَِْٚئكككهَ ُ٘كككُْ ش

 .(1)زاٌظهبٌَُِّْٛ 
 إ٪ٌَٓ.ٚغ١ًٝ يتُرٝل ٚألختباض : ألْ٘  ايثايث
ألْ٘ َٛلع١ ٕعطف١ ايٓاؽ يكسم ألّـإ أٖـٌ ايتُرـٝل ٫ٚ     : ايطابع

ٜٓركــط بــايب٤٬ بــٌ ٜــأ ٞ بأغــباب  ثبٝــ  اٱّــإ ، َٚكــسَا  ايثــط٠ٚ   
ــإ عــاٍ ايػــع١      ــاظٍ اٱّ ــاؽ ألٍ َٓ ــب ايٓ ٚايػــًڀإ ٚاؾــاٙ ، ٚ كطٜ

، قـاٍ  (2)زَِٚهُ ٠َْشُصُق َِْٓ ٠َشَبُء ِثَغ١ِْش دِغَكبةٍ ٚايطخا٤ ش

                                                           

 .229غٛض٠ ايبكط٠  (1)
 .212غٛض٠ ايبكط٠  (2)
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بطُ َأْْ ٠ُْزَشُوكٛا َأْْ ٠َُمٌُٛكٛا َأدَِغَت إٌهك عـاٍش 

ٕهب َُُْٚ٘ الَ ٠ُْفَزَُْٕٛ   .(1)زآَِ
)ٚنإ َعا١ٜٚ ٜكـٍٛ مـٔ ايعَـإ َـٔ ضفعٓـاٙ ألض فـع َٚـٔ ٚنـعٓاٙ         

 . (2)ا هع
َِٚرٍْهَ األ٠َهبَُ َُٔذاٌَُِٚٙب َث١َْٓ ٚفٝ٘ بًراظ قٛي٘  عـاٍش 

ٞ  (3) زإٌهككبطِ  ــأ  ــ١ يٝ ــأفطازٙ اي٬َتٓاٖٝ يكــّٛ  ، إٔ ايعَــإ َػــدط ب
أٚ هاٗ آخطٜٔ يٝتعس٣ ايفعٌ)ْـساٍٚ( ألٍ َفعـٛيٌ، فـايطفع ٚايٛنـع     

 َؿ١٦ٝ اهلل.
قسٚز َٚٔ ٜعٔ ْفػ٘ أْ٘ ٜطفع ٜٚهع َٔ إًٛى ٚا٭َطا٤ ألِا أَطٙ 

طازاڄ َٚهاْاڄ ٚظَاْاڄ َٚتعيعٍ ٫ ٜػتسِٜ أٟ إٓ َـٔ ايعَـإ أل٫ بفهـٌ    أف
َٚٔ أغباب اٱغتسا١َ أظٗـاض اـهـٛر   ، ٚفٝ٘ اؿػاب ٚايعكاب  اهلل،

ٚاـؿٛر هلل لع ٚجٌ، ٚاٱجٗاض بإٔ َا بٝسٙ فهٌ َٔ لٓـس اهلل، ٚقـس   
ٜطفع إًو ؾدكاڄ فٝهٕٛ ٖصا ايطفع ٚبا٫ڄ لًٝ٘ ٗ ايسْٝا أٚ ٗ اٯخط٠ أٚ 
فُٝٗا َعاڄ، أٚ ٜهع٘ فٝهٕٛ غبباڄ يععٙ ٚضفع٘ َٚٓاغب١ يكٝاَ٘ ٚلًٛ ؾأْ٘ 

جعٌ  كطٜف ا٭ٜاّ بـٌ ايٓـاؽ ٚضفعٗـِ أٚ    يصا  فهٌ اهلل لع ٚجٌ ٚ
ٚنعِٗ بٝسٙ غبراْ٘ يتػتًِٝ أَٛض ايٓاؽ، ٚ كًس َعاؾـا ِٗ ٚ هـٕٛ   
ا٭ٜاّ َٓاغب١ يعُاض٠ ا٭ضض بايعبـاز٠، ٚيـسض٤ ايفـً َٚٓـع اٱغـتهباض      

 ٚايغطٚض.
 الصلة بني خ متة اٌَة الس بمة ّخ متة ُرٍ اٌَة

 ٚفٝٗا َػا٥ٌ :
 :ألؼاز َٛنٛر اٯٜتٌ ففٞ نٌ َُٓٗا شّ يًهفاض . ا٭ٍٚ

                                                           

 .3غٛض٠ ايعٓبهٛ  (1)
 .1/12ا٭لحاظ ٚاٱهاظ (2)
 .140غٛض٠ آٍ لُطإ (3)
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:  كسِٜ اؾُع بٌ اٯٜتٌ ٚاهلل ٫ وب ايهافطٜٔ، ٚبٌ ايعًِ  ايثا١ْٝ
ٚايهفط لُّٛ ٚخكٛم َڀًل ، فايعًِ ألِ يصا مل  كٌ اٯ١ٜ ّٚرـل  
ايعإٌ، ٚيهٔ أخرب  لٔ لسّ ذب اهلل لع ٚجٌ يًعإٌ ٭ٕ ايهفط 

ظًِ يًٓفؼ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠ ، ٚألقراّ هلا ٗ أؾس نطٚب ايعًِ، ٖٚٛ 
ــصا فــإ اهلل لــع ٚجــٌ ٫ وــب ايعــإٌ     ــِٝ ٗ اٯخــط٠، ي ايعــصاب ا٭ي
يتعسِٜٗ ٚضنٛبِٗ إعك١ٝ ٚغعِٝٗ خ٬ف َا هب لًِٝٗ َـٔ ايتكـ٣ٛ   

 زَِٚهُ الَ ٠ُذِتُّ ُوًه َوفهكبٍس َأِصك١ٍُ ٚايك٬ح ، قاٍ  عـاٍ ش 
ْػـإ ٗ ايػـ٦ٝا  ،٫ٚ ٜـرتزز ٗ ألض هـاب     .أٟ َع ايهفط ٜـٓغُؼ اٱ (1)

 ايصْٛب نبري٠ ناْ  أٚ قغري٠.
ــساٜا  غــٛض٠ ايبكــط٠ باقــطاض ايهفــاض لًــ٢ ظًُٗــِ     يكــس جــا٤  ب

ِاْه اٌهكِز٠َٓ ٚجرٛزِٖ بهٌ َا ٖـٛ ذـل ٚقـسم ، قـاٍ  عـاٍ ش     

َوَفككُشٚا عَككَٛاء  َػٍَكك١ُِْْٙ َأَأٔككَزْسَرُُْٙ َأَْ ٌَككُْ 

ُْ الَ ٠ُْئَُِِْٕٛ  .فأخرب  آ١ٜ ايبرث لـٔ قـل ٖٚٚـٔ    (2)زُرِٕزْسُ٘
 ايهفاض يٝهٕٛ ٖصا احملل ل٢ً ٚجٛٙ :

 : ألْ٘ َكس١َ ٚططٜل ألٍ ايتسبط باٱْصاضا  .ا٭ٍٚ 
ــاْٞا ــ١ أؾــس َــٔ اٱْــصاض، فرُٝٓــا مل ٜــتعغ ايهفــاض    يث : احملــل َط ب

 باٱْصاضا  ٜأ ِٝٗ احملل .
ــث ــٔ      ايثاي ــٛ َ ــٔ ا٭ضض، ٖٚ ــط َ ــاِٖٝ ايهف ــ١ ٕف : ٗ احملــل ألظاذ

، فــأب٢ اهلل (3) زَّٚلِلِهِ ٍُِْككهُ اٌغهككََّٛادِ َٚاألَْسضِ زٜل شَكــا
غبراْ٘ إٔ  ػتسِٜ َعاْٞ ٚغٓٔ ايهفط بٌ ايٓاؽ فٝبڀـ اهلل لع ٚجٌ 

 بايهافطٜٔ قكاڄ ٚ ٖٛٝٓاڄ ٚ ٛاٍ ٗ ايب٤٬ اـام ٚايعاّ.
 ٜٚأ ٞ احملل ل٢ً ٚجٛٙ :

 : احملل ايتسضهٞ ايصٟ ٜهٕٛ ل٢ً َطا ب ٚزضجا  . ا٭ٍٚ

                                                           

 .276غٛض٠ ايبكط٠  (1)
 .6غٛض٠ ايبكط٠  (2)
 .189غٛض٠ آٍ لُطإ  (3)
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ِأهَّكب : ٚقٛر احملل زفع١ ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛيـ٘  عـاٍ ش   ايثاْٞ

َأِْككُشُٖ ِاَرا َأَساَد شَكك١ْئ ب َأْْ ٠َُمككَٛي ٌَككُٗ ُوككْٓ 

 .(1) زَف١َىُُْٛ 
:إع٢ٓ اؾاَع يًُرـل ايتـسضهٞ ٚاؿـاٍ ، ٚ ـسٍ َهـاٌَ       ايثايث

 اٯ١ٜ ايػابك١ ل٢ً ألضاز٠ ايٛجٛٙ ايث١ً٬ أل٬ٙ نُا ٗ غكٛط ايهفاض قت٢ً
ِاْه ٗ َعطن١ بسض ٚأذس، ٚ كطٜف ا٭ٜاّ بـٌ ايٓـاؽ، ٚٗ ايتٓعٜـٌ ش   

ٍُٛا  َُذَٚ٘ب َٚجََؼ خ  َأْفغ ٍُٛا َلْش٠َ ٍُٛنَ ِاَرا َدَخ اٌُّْ

 .(2) زَأِػضهَح َأٍَِْ٘ٙب َأِرٌهخ  ََٚوَزٌِهَ ٠َْفَؼٍَُْٛ 
ٚايتؿبٝ٘ ٗ اٯ١ٜ ألـ٬ٙ َـٔ أللحـاظ ايكـطإٓ ٭ْـ٘ ٜ٪نـس لًـ٢ قـإْٛ         

إ ٫ ٜكبٌ ايٓكض، ٖٚٛ إٔ إًٛى ألشا زخًٛا ظٝٛؾِٗ َتحسز ٗ نٌ ظَ
ــ٢     ــاؽ هلــِ ٜٚػــترٛشٕٚ لً ــاز ايٓ ــ١ أٚ َكــطاڄ مل ٜطنــٛا أل٫ باْكٝ قطٜ
إٛاضز، ٚقس ٜكازضٕٚ ا٭َٛاٍ، ٚمل هعًٛا يًُـٮ َـِٓٗ ؾـأْاڄ ، ٚفٝـ٘     
زل٠ٛ يًُػًٌُ ٭خص اؿا٥ڀ١ ٚ عاٖس ايثغٛض ، ٚألجتٓاب ايفطق١ ٚايفت١ٓ 

َرَٕككبَصُػٛا َفَزْفشَككٍُٛا ََٚرككْزََ٘ت  َٚالَ قــاٍ  عــاٍ ش 

 .(3)زِس٠ذُىُُْ 
ٚبـٌ بغـض اهلل يًعـإٌ ٚقـل يًهـافطٜٔ جـا٤ إـسح ٚايثٓـا٤ لًــ٢         

ُٕٛاإػًٌُ ش ، يٝسٍ ٗ َفَٗٛ٘ (4) ز١ٌََُِّٚذِّصَ ِهُ اٌهِز٠َٓ آَِ
َفَٗٛ٘ ل٢ً غ١َ٬ إػًٌُ َٔ بغض اهلل َٚٔ احملل ٚفٝ٘ ظجط ٭ٖـٌ  

ٔ ٜفرتٕٚ ل٢ً ألخٛاِْٗ إٛذسٜٔ، ايصٜٔ ٜٓڀكـٕٛ  ايفطق١ ٚايؿكام ايصٜ
بايؿٗاز ٌ فِٗ ْٝعاڄ ٗ أَـٔ َـٔ بغـض اهلل، َٚـٔ احملـل ٚاٱشٖـاب       

ِأهَّب اٌُّْْئَُِِْٕٛ ٚاٱغت٦كاٍ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍ ش

 .(5)زِاْخَٛح  
                                                           

 .82غٛض٠ ٜؼ  (1)
 .34غٛض٠ ايٌُٓ  (2)
 .46غٛض٠ ا٭ْفاٍ  (3)
 .141غٛض٠ آٍ لُطإ  (4)
 .10غٛض٠ اؿحطا   (5)
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فُٔ َعـاْٞ ا٭خـ٠ٛ بٝـِٓٗ جًـب ذـب اهلل ، ٚايكـريٚض٠ ٗ نٓـف        
ــصنطٙ غــبراْ٘ ٚأ  ــ٘ ب ــٖٛٔ   ضأفت زا٤ ايفــطا٥ض، ٚايػــ١َ٬ َــٔ احملــل ٚاي

 ٚايفطق١ بايثبا  ٗ َٓاظٍ ايتك٣ٛ ٚايك٬ح .
ألٕ شنــط ايــصٜٔ آَٓــٛا بــٌ شنــط ايعــإٌ ٚايهــافطٜٔ َــٔ لَُٛــا    
ايبؿاض٠ ٚاٱْصاض ٗ ايكطإٓ ٖٚٛ بالث لًـ٢ ايتكـ٣ٛ ٕٚـا جـا٤  اٯٜـ١      

 بكٝغ١ ايتعًٌٝ ففٞ شنط إ٪ٌَٓ ٗ إكاّ َػا٥ٌ :
 ألْ٘ بالث يًػه١ٓٝ ٗ ايٓفٛؽ. ا٭ٍٚ :
 ألْ٘ بطظر زٕٚ ايكٓٛط ٚايٝأؽ . ايثا١ْٝ :
ايتبأٜ إٛنٛلٞ ٗ َاز٠ شنط إ٪ٌَٓ ٚايثٓا٤ لًِٝٗ ٚشنط  ايثايث١ :

 ايهفاض بكٝغ١ ايصّ ٚ ايٛلٝس.
ألش أختتُ  اٯ١ٜ ايػابك١ ببغض اهلل لع ٚجٌ يًعإٌ َٚٔ ٫ وبـ٘  

، ٭ٕ ل١ً اؿطَإ َٔ اؿب اٱهلٞ اهلل لع ٚجٌ ىػط ايسْٝا ٚاٯخط٠
 ٗ إكاّ َطنب١ َٔ ٚجٛٙ:

  ًبؼ ايعامل بايعًِ يًٓفؼ ٚايغري. ا٭ٍٚ :
 ضنٛب ايعامل يًُبغٛض َٔ ا٭فعاٍ. ايثاْٞ :
ألقطاض ايهافط ل٢ً ايعًِ، ٚقاضب١ اٱغ٬ّ، ٚقتٌ ايٓفؼ  ايثايث :
 بغري ذل.
غ٤ٛ لاقب١ ايعامل ّٜٛ ايكٝا١َ ٚغعٝ٘ يٲنطاض بٓفػ٘ ٚزفعٗا  ايطابع :

 ٚبسْ٘ ألٍ ْاض اؾرِٝ .
ألٕ ايٓاؽ ألشا ضأٚا  ٚلٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ:
 .(1)إٓهط ٚمل ٜغريٚٙ أٚؾو إٔ ٜعُِٗ اهلل بعكاب 

ٚجا٤  آ١ٜ ايبرث يبعث ايٓفط٠ ٗ ايٓفٛؽ َٔ ايعامل، ٚٚاق١ٝ َٔ  
 أليٝ٘.ايطنٕٛ 

                                                           

 .4/4ايسض إٓثٛض ( 1)
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ز بُٝٓـا أختتُـ    الَ ٠ُذِتُّ ٚأختتُ  اٯ١ٜ ايػابك١ بكٝغ١ ايٓفـٞ ش 
زَع ألؼاز إٛنٛر بابت٤٬ ايهفـاض  ٠َّْذَكَ ٖصٙ اٯ١ٜ بكٝغ١ اٱهاب ش

بايهطض ٚايٓكل ٚق١ً ايربن١ ألش وتُـٌ لـسّ ذـب اهلل َـٔ جٗـ١ ا٭ًـط       
 ايفعًٞ ٚجٖٛاڄ :

ــاظزضا٤ ٚأش٣      ا٭ٍٚ ــامل ب ــسّ ذــب اهلل يًع ــ٢ ل ــط لً ــب ا٭ً : ط 
 ايعإٌ، ٚوتٌُ ٖصا ا٭ش٣ ٚجٖٛاڄ :

 : أش٣ ايهفاض ٗ ايسْٝا . ا٭ٍٚ
: أش٣ ٚلــصاب ايهفــاض ٗ اٯخــط٠ ، فُــٔ ٫ وبــ٘ اهلل ًٜكــ٢   ايثاْٝــ١

 ايعكاب ٚايعصاب ا٭يِٝ ٗ اٯخط٠ .
 خط٠ .:  ًكٞ ايعإٌ ا٭ش٣ ٗ ايسْٝا ٚاٯ ايثايث١
: لسّ  ط ب ا٭ًط ايفعًٞ ل٢ً بغض اهلل لع ٚجـٌ يًعـإٌ    ايثاْٞ

 يػع١ ض١ٓ اهلل ٚلعِٝ ذًُ٘.
 : لسّ ذب اهلل يًعإٌ ألْصاض ٚزل٠ٛ يًتٛب١ ٚاٱْاب١ . ايثايث
: ألْ٘ َكس١َ يٓعٍٚ ايعصاب بايعإٌ ، فُٔ ض١ٓ اهلل بايٓاؽ  ايطابع

صٜط ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ احملل إرت ب ف٧ اٯ١ٜ ايػابك١ باٱْصاض َٔ ايعًِ ٚؼ
 لًٝ٘ .

 :ايطنٕٛ يًعإٌ ظًِ ٚ عس .  اـاَؼ
ٚباغتثٓا٤ ايٛج٘ ايثاْٞ فـإ ايٛجـٛٙ ا٭خـط٣ َـٔ َكـازٜل اٯٜـ١         

َِٚاْه َسثههَ ٌَُزٚ َِْغِفَشٍح ايهط١ّ ، فـإ قًـ  ٚضز ٗ ايتٓعٜـٌ ش   

 إغفط٠ ، اؾٛاب يٝؼ َٔ  عاضض بٌ(1) زٌٍِٕهبطِ َػٍَٝ ُظٍُِِّْْٙ 
 إغفط٠ ٚاٱَٗاٍ ٚبٌ لسّ ذب اهلل يًعإٌ .

ٜٚفٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ إٔ باب ايتٛب١ َفتـٛح يًٓـاؽ ْٝعـاڄ ٚإٔ     
 اهلل لع ٚجٌ ٌّٗ ايٓاؽ فٝكاذب اٱَٗاٍ ايعفٛ ٚإغفط٠ .

 صلة)ّميحك الك فسٌي( ب ٌَة الس بمة
                                                           

 .6غٛض٠ ايطلس  (1)
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 ٚفٝٗا َػا٥ٌ:
 وتٌُ أًط َؼ إ٪ٌَٓ بايكطح ٚجٌٗ َتهازٜٔ: ا٭ٍٚ :
 ألقاب١ ايهفاض بايٖٛٔ ٚايٝأؽ.  ا٭ٍٚ :
ألظزٜــاز قــ٠ٛ ٚؾٳــه١ُٝ ايهفــاض، ٚطُعٗــِ بإقــاب١ إــ٪ٌَٓ  ايثــاْٞ :

 ظطاذا  أخط٣ أنثط ؾس٠.
َِٚرٍْككهَ ٚايكــرٝس ٖــٛ ا٭ٍٚ، ٚفٝــ٘ بٝــإ ٚ فػــري يكٛيــ٘  عــاٍش

، بًرـاظ إٔ ألقـاب١   (1)زبطِ األ٠َهبَُ َُٔذاٌَُِٚٙب َثك١َْٓ إٌهك
إػًٌُ باؾطاذا  ٚايهًّٛ غبب يكربِٖ ٚغعِٝٗ يًٓكـط ٚايغًبـ١،   
ٚإٔ  عسٟ ايهفاض لًِٝٗ َٓاغب١ هلسّ قطٚح ايه٬ي١، ٚألظاذ١ ٕفاِٖٝ 
ايؿطى، َٚٔ َكازٜل ضَٞ ايهفاض باحملل ، نعف لعا٥ُِٗ ، ٚؽًـف  

 ؾهُٝتِٗ لٔ َطا ب ايؿس٠ .
باض ٚاٱَترإ يًٓاؽ ٗ ايـسْٝا، ٖٚـصا   فأب٢ اهلل لع ٚجٌ أل٫ اٱخت

اٱختباض َڀًل ٫  ػتث٢ٓ َٓ٘ طا٥فـ١ أٚ أَـ١ ٖٚـٛ ألختبـاض ٜـَٛٞ ٜؿـٌُ       
َأدَِغَت إٌهبطُ *اٌُ إػًٌُ فتُعٌ َٚتفطقٌ، قـاٍ  عـاٍش  

ٕهككب َُٚ٘ككُْ الَ  َأْْ ٠ُْزَشُوككٛا َأْْ ٠َُمٌُٛككٛا آَِ

 .(2)ز٠ُْفَزَُْٕٛ 
كرب لٓس غكٛط ايكت٢ً ٚاؾطذ٢ ٚ سلٛ آ١ٜ ايبرث إػًٌُ ألٍ اي

َــِٓٗ فٗــٛ ًَرُــ١ فٝٗــا ايعــع ٚايٓكــط ٗ ايــسْٝا، ٚا٭جــط ٚايثــٛاب ٗ   
 اٯخط٠.

ٌٖٚ ّهٔ إٔ ٜـأ ٞ ايٓكـط َـٔ غـري خػـاض٠ ٚ هـرٝا ، اؾـٛاب        
َّٚلِلِهِ ٍُِْككهُ اٌغهككََّٛادِ ْعــِ، ٖٚــٛ َــٔ َكــازٜل قٛيــ٘  عــاٍش 

                                                           

 .140غٛض٠ آٍ لُطإ (1)
 .2-1غٛض٠ ايعٓهبٛ  (2)
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إ٪ٌَٓ، ٖٚـصا ايفهـٌ ٫   ، ٚ طؾس ايفهٌ اٱهلٞ ل٢ً (1)زَٚاألَْسضِ 
ىتل بِٗ ٚألٕ قاض  ايسٚي١ هلِ، بٌ ٜٓتفع ايٓـاؽ ْٝعـاڄ َـٔ زٚيـ١     
اٱغ٬ّ ، ٕا فٝٗا َٔ أغباب ايك٬ح ٚألَاَـ١ ايٓـاؽ ٗ غـبٌ اهلـس٣،     

 ٚألؽاش ايسٚي١ بًغ١ ٱقا١َ ايفطا٥ض ايعباز١ٜ .
ايكـطح ٚاؾطاذـا  ْـٛر َفالًـ١ ٜتكـّٛ بڀـطفٌ، أذـسُٖا         ايثا١ْٝ :
ٯخط ٜكع لًٝ٘ أًط ايفعٌ، فاقاب  إ٪ٌَٓ بايكطح ْتٝح١  عسٟ فالٌ ٚا

ٚظًِ ايهافطٜٔ ٜرتؾس لٓٗا اٱًِ لًِٝٗ، ٚقـريٚض٠ ٖـصا ايكـطح غـبباڄ     
بٓعٍٚ ايب٤٬ ٚايعصاب ا٭يِٝ بِٗ، ٚ كسٜط اٯ١ٜ: ألٕ ّػػهِ قطح وـٌ  

 ايعصاب بايهفاض(.
يٝهــٕٛ َــٔ آٜــا  اهلل لــع ٚجــٌ لــسّ خػــاض٠ إــ٪ٌَٓ ذتــ٢ لٓــس 
ِاْه اٱقاب١ باؾطاذا  ٚغكٛط ايكت٢ً ٚا٭َٛض غٛا ُٝٗا، قاٍ  عاٍش

 ْٓ ذُّٚا َػ ُْ ١ٌَُِص َِْٛاٌَُٙ َْٛ َأ ُشٚا ٠ُِْٕفُم اٌهِز٠َٓ َوَف

َْشح   ١ٍَُِْْٙ دَغ ُُْٛ َػ ُه َرى ١َُِٕفُمََٛٔٙب ُص َج١ًِِ ِهِ َفغ ع

 .(2)زُصُه ٠ُْغٍَجَُْٛ 
ّٚرل ايهافطٜٔ( َٔ غـال١  يكس ألبتسأ َكسام قٛي٘  عاٍ) ايثايث١ :

ٚقٛر إٛاج١ٗ ٚإباضظ٠ بِٝٓٗ ٚبٌ إػًٌُ، ٚناْـ  أٍٚ َبـاضظ٠ بـٌ    
إػًٌُ ٚايهفاض ٗ َعطن١ بسض آ١ٜ أللحاظ١ٜ بفهٌ اهلل، ٚؾاٖساڄ لًـ٢  
 كطٜف ا٭ٜاّ بٌ ايٓاؽ، ٚؼٍٛ ايـطٜس ٚايغًبـ١ يًُـ٪ٌَٓ، ٖٚـٛ َـٔ      

، َٔ (3)زألَْغٍَِجٓه َأَٔب َُٚسعٍَُِٟوَزَت ِهُ َكازٜل قٛي٘  عاٍش
 ٚجٛٙ:

                                                           

 .27غٛض٠ اؾا١ًٝ (1)
 .36غٛض٠ ا٭ْفاٍ (2)
 .21غٛض٠ اجملازي١ (3)
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أَط ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ أقـراب٘ بعـسّ      ا٭ٍٚ :
اٱبتسا٤ بايكتاٍ ٚيهٔ َع ايٝكع١ ٚاؿـصض، فكـس أٚقـاِٖ إٔ ٫ وًُـٛا     

 .(1) ذت٢ ٜأَطِٖ، ٚقاٍ: ألٕ ألنتٓفهِ ايكّٛ فأْهرِٖٛ لٓهِ بايٓبٌ(
َٔ بعض، ٚلٔ أبٞ أغٝس: قـاٍ   ٚ عاذِ ايفطٜكإ ٚألقرتب بعهِٗ

فاضَٛا  (2)ألشا أنثبٛنِيٓا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ّٜٛ بسض: 
، ٚقاٍ ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: ٫ٚ  ػًٛا (3)(بايٓبٌ ٚاغتبكٛا ْبًهِ
 ايػٝٛف ذت٢ ٜغؿٛنِ(

 ٛج٘ ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ألٍ ايـسلا٤         ايثاْٞ :
ٚإػأي١، فرإا ضأ٣ قطٜؿـاڄ ظاذفـ١ ألٍ َٝـسإ إعطنـ١، قـاٍ َتهـطلاڄ:       
ــصٸبٴ       ٚٳ ٴهځ ــازٸى  ــا ،  ٴرٳ ٖٳ ٚٳفځدٵطڇ ــا  ٗٳ ًځا٥ٹ ٝٳ ــ ٵ بٹدٴ ًځ ــسٵ أځقڃبٳ ـٷ قځ ٜٵ ــطٳ ٙٹ قڂ ــصٹ ٖٳ ِٸ  ــ ٗٴ ًچ اي

ٚٳلٳسٵ ٓٹٞ ، ِٸ فځٓٳكٵطٴى ايچصٹٟ  ٗٴ ًچ ِٵ ايڃغٳسٳا٠ځ ضٳغٴٛيځو، اي ٗٴ ٓٵ ِٸ أځذٹ ٗٴ ًچ  .(4)(اي
ٓٵكٳـطٳ  ٚٗ ضٚا١ٜ أْ٘ ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ:  ٚٳاغٵتٳ ٘ٹ  ٜٵ ٜٳسٳ ٚٳضٳفځعٳ  ّٳ  قځا

ــسٳىځ       ٗٵ ــسٴىځ لٳ ــٞ أځْٵؿٴ ِٸ ألْٸ ــ ٗٴ ًچ ــسٵ ٳٓٹٞ ، اي ٚٳلٳ ــا  َٳ ــٞ  ــعٵ يٹ ِٸ أځْٵحٹ ــ ٗٴ ًچ ٍٳ اي ــا ٚٳقځ ٘ٴ  ــ ضٳبٸ
ٚٳلٵسٳىځ"  .(5)(ٚٳ

١ٝ بڀًب َٔ ايهفاض، فأٍٚ ٚقٛر أٍٚ َباضظ٠ فطز١ٜ ْٚال ايثايث :
 َٔ بطظ َٔ ايهفاض ا٭غٛز بٔ لبس ا٭غس إدعَٚٞ.

ؾطغا غ٧ٝ اـًل فكـاٍ: ألاٖـس اهلل    ٬ڄجٚنإ ض قاٍ ألبٔ ألغرام:
 َٛ ٔ زْٚ٘.ٖسَٓ٘ أٚ ٭ؾطبٔ َٔ ذٛنِٗ أٚ ٭٭

                                                           

 .2/416ايػري٠ ايٓب١ٜٛ ٱبٔ نثري(1)
 أٟ ألقرتبٛا َٓهِ.(2)
 .4/473ايسض إٓثٛض (3)
 .2/63ايطٚض ا٭ْف (4)
 .2/153ظاز إعاز (5)
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يتكٝـا نـطب٘ ٓـع٠ فـأطٔ     أل خطد أليٝ٘ ٓع٠ بٔ لبـسإڀًب، فًُـا  ٚ
، فٛقع ل٢ً ظٗطٙ  ؿـدب ضجًـ٘   قسَ٘ بٓكف غاق٘ ٖٚٛ زٕٚ اؿٛض

زَا مٛ أقراب٘، ًِ ذبا ألٍ اؿٛض ذت٢ اقترِ فٝ٘، ٜطٜس، ظلِ، إٔ 
 (1) رب ّٝٓ٘، ٚأ بع٘ ٓع٠ فهطب٘ ذت٢ قتً٘ ٗ اؿٛض

ٚنــاز ايكــّٛ ٜطجعــٕٛ فــ٬  كــع اؿــطب أٚ  ٓؿــب إعطنــ١، ٚيهــٔ  
إؿطنٌ  ٓاجٛا فُٝا بِٝٓٗ بإٔ بعث أبٛ جٌٗ ألٍ لاَط بـٔ اؿهـطَٞ   

 ذطن٘ ل٢ً ألل٬ٕ ايڀًب بثأض أخٝ٘ فٗاد إؿطنٕٛ.ٚ
أَا إباضظ٠ اؾُال١ٝ، فكس ٚقع  بعس إػاٜف١ ايؿدك١ٝ أل٬ٙ بـإٔ  
خطد لتب١ بٔ ضبٝع١ بٌ أخٝ٘ ؾٝب١ بٔ ضبٝع١ ٚألبٓ٘ ايٛيٝـس بـٔ لتبـ١ َـٔ     
ايكف، ٚزلا ألٍ إباضظ٠، فتڀٛر ١ً٬ً َٔ ا٭ْكاض يكتاهلِ، فكاٍ لتب١ 

 اج١، ْٚازٚا: ٜاقُس أخطد أليٝٓا أنفا٤ْا َٔ قَٛٓا.َا يٓا بهِ َٔ ذ
يٝهٕٛ زضغاڄ ٗ  هر١ٝ ٚ فاْٞ إ٪ٌَٓ ٗ ايكتاٍ، ٚطًبِٗ إباضظ٠ 

 ٚؾٛقِٗ ألٍ ايؿٗاز٠ ٗ غبٌٝ اهلل.
ذٌ شنطا خطٚد ا٫ْكاض قـاٍ فاغـترٝا   ٚقاٍ ابٔ لكب١ ٚابٔ لا٥ص 

ايــٓيب قــ٢ً اهلل لًٝــ٘ ٚغــًِ َــٔ شيــو ٫ْــ٘ نــإ اٍٚ قتــاٍ ايتكــ٢ فٝــ٘ 
إػًُٕٛ ٚإؿطنٕٛ ٚضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚغـًِ ؾـاٖس َعٗـِ      
فأذب ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ إ  هٕٛ ايؿٛن١ يب٢ٓ لُ٘ فٓـازاِٖ  

افهِ ٚيـٝكِ أليـِٝٗ بٓـٛ    ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ إ اضجعـٛا ألٍ َكـ  
 .(2) لُِٗ

ٚيٝؼ َٔ ألغترٝا٤ يًٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ ٗ إكـاّ، ٭ٕ   
 َٔ ا٭ْكاض نإ ل٢ً ٚجٛٙ :  (3)خطٚد ايٓفط

                                                           

 .2/413ألبٔ نثري/ايػري٠ ايٓب١ٜٛ (1)
 . 1/325لٕٝٛ ا٭ًط (2)
 ايٓفط/ َٔ ايث١ً٬ ألٍ ايعؿط٠ .(3)
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:أْ٘ َٔ ايػ١ٓ ايتكطٜط١ٜ ٚألَهـا٤ ايـٓيب قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘       ا٭ٍٚ
 ٚغًِ يفعٌ ا٭ْكاض ايث١ً٬ .

سافع ٚ ػــابل إــ٪ٌَٓ يًكتــاٍ. نــإ زضغــاڄ لكا٥ــسٜاڄ ٜـبٌ  ــ ايثـاْٞ : 
: ألْ٘ ظاجط يهفاض قطٜـ لٔ ايعٛز٠ يًعذف ل٢ً إس١ٜٓ ٚيهِٓٗ  ايثايث

 مل ٜتععٛا.
: يكس أضاز ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ إٔ ٜـبٌ يكـطٜـ     ايطابع

ٚا٭جٝاٍ إتعاقب١ َٔ ايٓاؽ ٚألٍ ّٜٛ ايكٝاَـ١ أْـ٘ مل ٜهـطٙ أذـساڄ لًـ٢      
 ايكتاٍ ٚإباضظ٠ .

:لسّ طًـب ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ َـٔ          ؼاـاَ
ا٭ْكاض أنثط َٔ ايعٗس ل٢ً  ألٜٛا٥٘ ٚلسّ  ػًُٝ٘ يًهفاض، ٚيهِٓٗ ضأٚا 
إعحعا  ٖٚٛ بٌ ظٗطاِْٝٗ فػبكٛا ألٍ إباضظ٠ ٚضجا٤ ألذس٣ اؿػٌٓٝ 

 ٚمل ًُِٜٗ أذس َٔ ا٭ْكاض ل٢ً ٖصا اـطٚد.
َـٔ ا٭ْكـاض ايـصٜٔ بـطظٚا      َٚٔ اٱلحاظ إٔ ايتأضٜذ نتـب يًث٬ًـ١  

ًَر١ُ ايترسٟ ٚايفسا٤ ِٖٚ لٛف َٚعٛش ابٓا اؿطث ٚأَُٗا لفـطا٤،  
 ٚلبس اهلل بٔ ضٚاذ١.

ٜسٍ ألغتفتاح أبٞ جٌٗ ايًِٗ : أقڀعٓا يًطذِ ل٢ً َٛاخص ِٗ يًٓيب 
قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٛ أْ٘ قسّ ضجا٫ڄ َٔ بـين ٖاؾـِ َٚـٔ    

 قطٜـ َڀًكاڄ يًكتاٍ.
ايــٓيب قــ٢ً اهلل لًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ا٭ْكــاض بــاـطٚد      ٚمل ٜــأَط 

يًُباضظ٠، فرُٝٓا طًب لتب١ خطٚد ا٭نفا٤ َٔ قـطٜـ قـاض  اؿحـ١    
ل٢ً نفاض قـطٜـ بـأِْٗ ٖـِ ايـصٜٔ ٜكڀعـٕٛ ايـطذِ بًرـاظ إٔ ايكتـاٍ         
ٚاٱقتتاٍ ٜ٪زٟ ٗ ايغايب ألٍ ألقاب١ أذس ايڀـطفٌ أٚ ُٖـا َعـاڄ، ٖٚـٛ     
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٠َّْغَغْىُُْ َلْشح  َفَمكْذ َِكظه  ِاْْ ايصٟ  هُٓت٘ اٯ١ٜ ايػـابك١ش 

 ،(1) زاٌَْمََْٛ َلْشح  ِِضٍُُْٗ 
ز بايس٫يـ١  ِاْْ ٠َّْغَغْكُىُْ َلكْشح  ٜسٍ قٛي٘  عـاٍش  ايطابع١ :

ايته١ُٝٓ ل٢ً بكا٤ إػًٌُ ٗ َكاَا  اٱّـإ ٚ ًكـِٝٗ ا٭ش٣ بكـرب،    
ٚفٝ٘ ذطب ل٢ً ايهفط َٚفاِٖٝ ايه٬ي١، ٚ ًو آ١ٜ ٗ َكسَا   ساٍٚ 

 ا٭ٜاّ بٌ ايٓاؽ ٚألؾاض٠ ألٍ ضجرإ نف١ إ٪ٌَٓ فٝٗا.
ٚجا٤  اٯ١ٜ ايػابك١ بكإْٛ ٜتغؿ٢ بكار ا٭ضض، ٚأفـطاز ايعَـإ   

 (2) (َِٚرٍْهَ األ٠َهبَُ َُٔذاٌَُِٚٙب َث١َْٓ إٌهكبطِ نًـٗا ٖٚـٛ)  
بًرـــاظ إٔ ا٭ٜـــاّ  تعًـــل بـــأفطاز ايعَـــإ ايڀٛيٝـــ١ إانـــٞ ٚاؿانـــط  
ٚإػتكبٌ، ٜٚسٍ يفغ ايٓـاؽ لًـ٢ ايعُـّٛ ايعَـاْٞ ٚإهـاْٞ ٚإٔ نـٌ       
 ألْػإ ي٘ ذك١ ٗ  ساٍٚ ا٭ٜاّ ٫ أقٌ بايتٓعِ باؿٝا٠ ٚايطظم ٚايڀٝبا .

ِاْر جََؼًَ ِف١ُىُْ َأْٔج١َِبَء َٚجََؼٍَىُكُْ ٚٗ قٛي٘  عـاٍش 

، ٚضز لٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ: (3)زبٍُُِٛو  
 .(4)نإ بٓٛ ألغطا٥ٌٝ ألشا نإ ٭ذسِٖ خازّ ٚألَطأ٠ ٚزاب١ ٜهتب ًَهاڄ(

ٚ كسّ اؿسٜث ٗ اؾع٤ قبٌ ايػابل يٝهٕٛ ألخباض اٯ١ٜ ايػابك١ لٔ 
َساٚي١ ٚ كطٜف ا٭ٜاّ بٌ ايٓاؽ ٚلساڄ نطّـاڄ َـٔ لٓـس اهلل لـع ٚجـٌ      

ٕ بأْ٘ ٜٓاٍ ْكٝباڄ َٔ ايسْٝا نفطز َػتكٌ بصا ٘ ٚؾأْ٘، ٚنٛاذس يهٌ ألْػا
َٔ ْال١ أٚ طا٥ف١ ألٍ جاْب َا ٜرتؾس لًٝـ٘ َـٔ ايؿـإٔ ٚايٓفـع َـٔ      
ألقباٍ ا٭ٜاّ ل٢ً شٜٚ٘ ٚأًٖ٘ ٚقَٛ٘ بإغـتثٓا٤ ايهفـاض فـإٕ ايؿـإٔ ايـصٟ      

                                                           

 .140غٛض٠ آٍ لُطإ (1)
 .140غٛض٠ آٍ لُطإ (2)
 .20غٛض٠ إا٥س٠ (3)
 .5/51ايهؿف ٚايبٝإ (4)
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ٜأ ٞ يبعهِٗ ٜهـٕٛ غـبباڄ يٲًـِ، ٚٚبـا٫ڄ لًٝـ٘ ٚلًـ٢ ايهفـاض فـتُعٌ         
 ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍ)ّٚرل ايهافطٜٔ( . َٚتفطقٌ

فػٛا٤ ناْ  ايسٚي١ ٭ٌٖ اٱّإ أٚ يًهفاض فإ قطح اٱّإ ؾاَذ 
 بُٝٓا ٜأخص ايهفط ٗ ايتكٗكط ٚايرتاجع ٗ اجملتُعا  ٚايٓفٛؽ.

ٚ كسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ )ٚإ ّػػهِ قطح ّرل ايهافطٜٔ( ٚفٝ٘ 
 َػا٥ٌ:

طنٞ يًُػًٌُ بكٝغ١ إؼ ٚاؾطح فٝهٕٛ ٜأ ٢ ا٭ش٣ ايع ا٭ٍٚ :
ا٭ًط ٖٛ قٛ ٚشٖاب ايهفط،  ط٣ نٝـف ٜـعٍٚ ّٚرـ٢ ايهفـط َـع أش٣      

 إ٪ٌَٓ، اؾٛاب َٔ ٚجٛٙ:
 ًبا  إػًٌُ ٗ َٓاظٍ ايتك٣ٛ. ا٭ٍٚ :
ــاْٞ : ــايكطح      ايث ــس ألقــابتِٗ ب ــٌ إػــًٌُ لٓ ــإٚ ٚ هاف ــتظض ٚ ع  
 ٚاؾطاذا .
 ايٝأؽ ٚايكٓٛط.ألَت٤٬ ْفٛؽ ايهفاض ب ايثايث :
أل عاظ فطٜل َٔ ايٓاؽ باٯٜا  ٚإعحعا  بػ١َ٬ إػًٌُ  ايطابع :

َٔ ايهطض ايفازح ٚاـػاض٠ ايهبري٠ ٗ ايكتاٍ ٚزخٛهلِ اٱغ٬ّ بًراظ 
ايطجرإ ذػب ايعس٠ ٚايعسز، نُـا ٗ َعطنـ١ بـسض ٚأذـس ٚاـٓـسم،      

ْٓ َوكُْ ِِكٚنثط٠ جٝـ ايهفاض ٚلس ِٗ، ٚخًِٝٗ فٝٗا ، قاٍ  عاٍش

 .(1)زِفَئٍخ َل١ٍٍٍَِخ َغٍَجَْذ ِفَئخ  َوِض١َشح  ِثِبْرِْ ِهِ 
ْعٍٚ إسز َـٔ ايػـُا٤ يٓكـط٠ إـ٪ٌَٓ، ٚفـ٧ ا٥٬ٕهـ١        اـاَؼ :

يٓكط٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ ٚأقـراب٘ يتثبٝـ  زلـا٥ِ     
 ايتٛذٝس ٗ ا٭ضض ٚألٍ ّٜٛ ايكٝا١َ.

                                                           

 .249غٛض٠ ايبكط٠ (1)
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 فهٌ اهلل بٓعٍٚ ا٥٬ٕه١ يٓكط٠ إػًٌُ ٗ َعاضى اٱغ٬ّ  ايثا١ْٝ :
ا٭ٍٚ ٖٚٛ غبراْ٘ ّرل ايهافطٜٔ ألشا أقاب إ٪ٌَٓ قطح ٚجطاذا  

 ٗ إعاضى.
ٗ ألخباض آ١ٜ ايبرث لٔ قل ايهافطٜٔ ٚقٛ َفاِٖٝ ايه٬ي١  ايثايث١ :

ٚبٝإ ٚلس نطِٜ َٔ لٓس اهلل لع ٚجٌ  ١٦ٝٗ َكسَا  ايسل٠ٛ ألٍ اهلل ، 
 أذهاّ ايؿطٜع١ .
ٖــٌ ىــتل قــل ايهــافطٜٔ َساٚيــ١ ا٭ٜــاّ بــٌ ايٓــاؽ،    ايطابعــ١ :

اؾٛاب ٫، فُٔ غ١ٓ اهلل لع ٚجٌ، ضَٞ ايهفط بايهعف ٚجعً٘ ٚآٖاڄ 
١ٌََِْٚؼٍََُ ِهُ اٌهِز٠َٓ َٓرػطاڄ، يصا جا٤ ايتعًٌٝ ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ ش

ُٕٛا ٚجٛز  عًٌٝ قبً٘ ٜكًس ز َكرتْاڄ عطف ايعڀف ايٛاٚ َع لسّ آَِ
ــٔ       ــ١ ٖٚــٞ َ ــإ ذكٝك ــ١ يبٝ ــ١ ٚقــٓال١ مٜٛ ــ٘ يغ ــاڄ لًٝ إٔ ٜهــٕٛ َعڀٛف
خكا٥ل اؿٝا٠ ايسْٝا أْٗا َٓاغب١ يعًِ اهلل بايصٜٔ آَٓٛا ٚألؽاش ؾـٗسا٤  
َــِٓٗ، ٚ ــعنٝتِٗ ٚ ڀٗريٖــِ، ٚألظاذــ١ ايهفــاض لــٔ َكــسَا  ايطٜاغــ١   

يُٝرل اهلل ألٕ ّػػهِ قطح  ٚايؿإٔ، ٜٚهٕٛ  كسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ:
 ايهافطٜٔ.

ٖٚٛ َٔ ألْتكاّ اهلل لع ٚجـٌ ٚبڀؿـ٘ بايعـإٌ، ٚفٝـ٘ بٝـإ ٚ فػـري       
َفككبْٔظُُشٚا َو١ْككَف َوككبَْ يػـ٤ٛ لــاقبتِٗ نُـا ٗ قٛيــ٘  عـاٍش   

 .(1)زَػبِلجَُخ اٌُّْىَزِِّث١َٓ 
ٚايٓػب١ بٌ ايهفاض ٚإهصبٌ لُّٛ ٚخكٛم َڀًل، ألش إٔ ايهفاض 

ار اؿل ٚأل ٝإ ايفطا٥ض جرٛزاڄ ٚلٓازاڄ ألِ فٝؿٌُ ايعكا٠ ايتاضنٌ أل ب
َع ايتػًِٝ بٛجٛبٗا، ٚقس ٜكـاٍ إٔ ايٓػـب١ بـٌ ايهفـاض ٚإهـصبٌ ٖـٞ       

 ايتػاٟٚ.
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ٚيهٔ اٯ١ٜ جا٤  بإع٢ٓ ا٭لِ يبٝـإ ألضاز٠ اهلل لـع ٚجـٌ  غؿـٞ     
ا٭ضض َفــاِٖٝ اٱّــإ ٚلــسّ ألجتُــار ايهــسٜٔ فٝٗــا ٖٚــٞ ًَــو يــ٘   

 ظَاْٝاڄ يتعن١ٝ إ٪ٌَٓ ٚقل ايهاشبٌ.غبراْ٘،  فهٌ فحعٌ ا٭ٜاّ ٚلا٤ 
ٚٗ اؾُع بٌ ألقاب١ إػًٌُ باؾطاذا  ْٚكل ٬ٖٚى ايهافطٜٔ 

 َػا٥ٌ:
بعث ايػه١ٓٝ ٗ ْفٛؽ إػًٌُ، ٚغ٬َتِٗ َٔ ايفعر لٓس  ا٭ٍٚ :

غكٛط ايؿٗسا٤ ٚألقابتِٗ باؾطاذـا ، فرُٝٓـا ؼـٌ اـػـاض٠ ٚايعـسٚ      
فطٜل َٔ إػًٌُ اـٛف ٚايفعر  ذانط أٚ أْ٘ ٜٗسز ٜٚتٛلس قس ٜكٝب

 فحا٤  اٯ١ٜ بايبؿاض٠ يًُػًٌُ بإٔ ايهفاض ٗ ْكل ٚنعف.
ذث إػًٌُ ل٢ً ايكرب ايصٟ ٚضز  اٯٜا  بـا٭َط بـ٘،    ايثا١ْٝ :

يٝهٕٛ َٔ أللحاظ ايكطإٓ ا٭َط با٭َط ٚاٱلا١ْ لًـ٢ اٱَتثـاٍ يـ٘، قـاٍ     
ُٕكككٛا اْصكككجُِشٚا  عــاٍش  ٠َبَأ٠َُّٙكككب اٌهكككِز٠َٓ آَِ

، ٚبٝٓ  آ١ٜ ايبرث إٔ خػاض٠ ايهفاض بػبب َا ًٜرل (1)زََٚصبِثُشٚا
بإػًٌُ َٔ ايهًّٛ ٚاؾطاذا  أؾس لًـِٝٗ، ٭ٕ لاقبـ١ ايهفـاض ٖـٞ     

 احملل ٚايٖٛٔ.
يكس جعٌ اهلل لـع ٚجـٌ اؿٝـا٠ ايـسْٝا زاض ايطٓـ١ يًٓـاؽ        ايثايث١ :

ْٝعاڄ، َٚٔ َكازٜل ايط١ٓ ٚاٱْصاض ٚايتدٜٛف ٚايٛلٝس ٚاـك١َٛ 
ٚايكطار بٌ اؿل ٚايباطٌ ،ٜٚـسٍ لًٝـ٘ َٓڀـٛم َٚفٗـّٛ آٜـ١ ايبرـث       

 ٚايػٝام َٔ ٚجٛٙ:
 ظجط ايهفاض لٔ ايتعسٟ ل٢ً إ٪ٌَٓ. ايٛج٘ ا٭ٍٚ :
اض ايهفـــاض بـــإٔ إـــ٪ٌَٓ بعـــٌ اهلل ٚلٓاٜتـــ٘ ألخبـــ ايٛجـــ٘ ايثـــاْٞ :

ٜٚتغؿــاِٖ يڀفــ٘، ٫ٚبــس َــٔ ْــعٍٚ ايعكــاب بايــصٜٔ ٜعتــسٕٚ  لًــِٝٗ،  
 ٚوتٌُ ٖصا ايعصاب ٬ًث ؾعب:
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 ْعٍٚ ايعكاب بايهفاض ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا، ٖٚٛ ل٢ً أقػاّ: ا٭ٍٚ :
ايفٛض١ٜ بٓعٍٚ ايعكاب بايهفاض غال١ إعطنـ١، َٚٓـ٘ ْـعٍٚ     ا٭ٍٚ :

هــــ١ يًــــبڀـ بايهفــــاض، نُــــا ٗ ٚاقعــــ١ ذــــٌٓ، ألش قــــاٍ اهلل       ا٥٬ٕ
ُْ َرَشَْٚ٘ب ََٚػكزهَة اٌهكِز٠َٓ  عـاٍش  ََٚأَٔضَي ُجُٕٛد ا ٌَ

، فعصبِٗ اهلل بايكتـٌ  (1)زَوَفُشٚا ََٚرٌِهَ جََضاُء اٌْىَبِفِش٠َٓ 
ٚا٭غط، ٚأَس اهلل ايٓيب قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚإـ٪ٌَٓ غُػـ١       

 ٌٝ مثا١ْٝ آ٫ف .آ٫ف َٔ ا٥٬ٕه١ ٚق
ٚبعس َعطن١ ذٌٓ )قسّ ٚفس ٖٛاظٕ ل٢ً ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘  

ِٖٚ أضبع١ لؿط ضج٬ ٚضأغِٗ ظٖـري بـٔ قـطز ٚفـِٝٗ أبـٛ      ٚآي٘ ٚغًِ 
ِ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ َٔ ايطنال١ فػأيٛٙ إٔ ّٔ لٜطقإ 

 قايٛا َالًِٝٗ بايػيب فكاٍ أبٓا٩نِ ْٚػا٩نِ أذب ايٝهِ أّ أَٛايهِ 
أَا َـاٍ ٚيبٓـ٢ لبـسإڀًب فٗـٛ يهـِ      ،نٓا ْعسٍ با٫ذػاب ؾ٦ٝا فكاٍ 

ٚغأغأٍ يهِ ايٓاؽ فكاٍ إٗاجطٕٚ ٚا٫ْكاض َا نإ يٓا فٗـٛ يطغـٍٛ   
 ،اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ فكاٍ ا٫قطر بٔ ذابؼ أَا أْا ٚبٓٛ ُـِٝ فـ٬  

َطزاؽ أَا ٚقاٍ ل١ٓٝٝ بٔ ذكٔ أَا أْا ٚبٓٛ فعاض٠ ف٬ ٚقاٍ ايعباؽ بٔ 
، ٌٖٚ ٗ ألَتٓالِٗ ٖصا َعك١ٝ يطغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل  أْا ٚبٓٛ غًِٝ ف٬

ــٍٛ ش   ــ٘ ٚغــًِ ٚاهلل ٜك ــ٘ ٚآي ََٚأِؼ١ُؼككٛا ِهَ ََٚأِؼ١ُؼككٛا لًٝ

اؾٛاب ٫ ، فًٝؼ ٖٛ َعك١ٝ ٭ٕ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ (2)زاٌشهعُٛيَ 
يـٓيب ٫  ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ غأغأٍ ، ٚفٝ٘ ز٫ي١ ل٢ً ًُهٗـِ يًػـباٜا ٚإٔ ا  

ٜطٜس إٔ ٜأَطِٖ أٚ ٜهطِٖٗ ل٢ً ايتدًٞ لٓٗا ، ٚفٝ٘ ألنطاّ يًُحاٖسٜٔ 
 ٚجعٌ َٛنٛل١ٝ يطغبتِٗ باؿٝاظ٠ باؿل .
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ٜٚسٍ اؿسٜث ل٢ً ضجٛلِٗ لٔ ٖصا اٱَتٓار يٝهٕٛ َٔ ُرٝل  
 إػًٌُ ٚ ٓك١ٝ أقٛاهلِ .

فكاي  بٓٛ غًِٝ َا نإ يٓا فٗٛ يطغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚغـًِ    
اهلل لًٝـ٘   فكاٍ ايعباؽ بٔ َـطزاؽ ٖٚٓتُـْٛٞ ٚقـاٍ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً     

غـبِٝٗ ٚقـس     ٴٝٚغًِ ألٕ ٖ٪٤٫ ايكّٛ جا٤ٚا َػًٌُ ٚقس نٓـ  اغـتأْ  
خريمت فًِ ٜعسيٛا با٫بٓا٤ ٚايٓػا٤ ؾ٦ٝا فُٔ نإ لٓسٙ َٓٗٔ ؾ٧ فڀاب  

زٙ فػبٌٝ شيو َٚٔ أب٢ فًريز لًِٝٗ ٚيٝهٔ شيو فطنا لًٝٓا ْفػ٘ إٔ ٜط
غ  فطا٥ض َٔ أٍٚ َا ٜف٧ اهلل لًٝٓا قايٛا ضنٝٓا ٚغًُٓا فطزٚا لًِٝٗ 
ْػا٤ِٖ ٚأبٓا٤ِٖ ٚمل ٜتدًف َِٓٗ أذس غري ل١ٓٝٝ بٔ ذكٔ فاْـ٘ أبـ٢   
إٔ ٜطز لحٛظا قاض  ٗ ٜسٜ٘ َِٓٗ ًِ ضزٖا بعس شيو ٚنإ ضغٍٛ اهلل 

 .(1)ٚغًِ قس نػ٢ ايػب٢ قبڀ١ٝ قبڀ١ٝق٢ً اهلل لًٝ٘ 
 إٓسٚذ١ ٚايػع١ ٚ أخري لكاب ايهفاض ضجا٤  ٛبتِٗ.

ايتعسز ٚايتعاقب ٗ نطٚب ايعكاب ايـيت  ٓـعٍ بايهفـاض فُٓٗـا َـا      
ٜهٕٛ ذا٫ڄ َٚٓٗا َا ٜأ ٞ َتأخطاڄ، يتهٕٛ زضٚغاڄ َٚٛالغ يًصٟ ٜٓعٍ ب٘ 

 ايعكاب ٚيڀا٥فت٘ ٚايٓاؽ ْٝعاڄ.
صاب بايهافط ٗ لامل ايربظر، فٝأ ٝـ٘ َٓهـط ْٚهـري    ْعٍٚ ايع ايثا١ْٝ :

 ٜٚصٸنطاْ٘ بتعسٜ٘ ل٢ً إ٪ٌَٓ ايصٸٜٔ قسقٛا بايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ.
ألضجا٤ لصاب ايهفاض ألٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚغال١ اؿػاب، قاٍ  ايثايث١ :

ــّٛ ايكٝاَــ١ش  ــا٥ع ٜ ِاْه اٌْخِككْضَٞ ا١ٌَْككََْٛ  عــاٍ غكــٛم ٚق

َء َػٍَٝ اٌْىَبِفِش٠َٓ   . (2)زَٚاٌغُّٛ
فـــ٧ اٯٜـــ١ بايتكـــطٜس بايٛلٝـــس يًهفـــاض بـــاحملل  ايٛجـــ٘ ايثايـــث :

ٚاٱشٖاب فكس ٜكتٌ ايهفاض بعض إ٪ٌَٓ، ٚقس ٜطعٕٛ َعطن١ ٚهسٕٚ 
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ذًٝفاڄ، ٚيهٔ اٯ١ٜ  تٛلسِٖ باحملل ٚايٓكل ٚايٖٛٔ، فإ قٌٝ ٫ ٜػتُع 
ايهفاض ألٍ ايكطإٓ، ٫ٚ ٜكـطٕٚ بأْـ٘  ٓعٜـٌ َـٔ لٓـس اهلل ، فُـا ٖـٛ ْفـع         

 ايٛلٝس فٝ٘، اؾٛاب َٔ ٚجٛٙ:
 لسّ اٱقطاض بأْ٘  ٓعٌٜ ألِ َٔ لسّ اٱْكا  ٚاٱ عاظ. ا٭ٍٚ :
ايٛلٝس ألخباض ٚألْصاض لُا غٝكع َـٔ ايهـطض ،ٚ ـبٌ ا٭ٜـاّ      ايثاْٞ :

إكسام ايفعًٞ هلصا ايٛلٝس، ٖٚـٛ َـٔ َكـازٜل قٛيـ٘  عـاٍ ٗ اٯٜـ١       
 .(1) زَث١َْٓ إٌهبطِ َِٚرٍْهَ األ٠َهبَُ َُٔذاٌَُِٚٙب ايػابك١ش

ٚ كسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ: ٚ ًو ا٭ٜاّ ْساٚهلا بٌ ايٓـاؽ فُٓرـل   
 ايهافطٜٔ.

ألقـطاض ايهفـاض لًـ٢ اؾرـٛز، ٚألَتٓـالِٗ لـٔ ايتـسبط ٗ         ايثايث :
ــاضش   ــٔ ايهفـ ــ١ لـ ــِٝٗ، ٚٗ ايتٓعٜـــٌ ذهاٜـ ــ١ لًـ ــعا  ذحـ َِٚاْر إعحـ
َكه  َُ٘ٛ اٌْذ ََ٘زا  بَْ  ُه ِاْْ َو ُٙ بٌُٛا اٌٍه ِِْٓ َل

ِِْٓ اٌغهَّبِء َأْٚ  َبَسح   َٕب دِج َؤِِْؽْش َػ١ٍَْ ِْٕذنَ َف ِػ

 .(2)زاْرِزَٕب ِثَؼَزاةٍ َأ١ٌٍُِ 
َٔ خكا٥ل اؿٝا٠ ايسْٝا أْٗا زاض اؿح١ ٚايربٖإ، فـأب٢   ايطابع :

ــصا ٞ     ــاؽ فــتُعٌ َٚتفــطقٌ اؿػــٔ اي ــبٌ يًٓ اهلل لــع ٚجــٌ أل٫ إٔ ٜ
َفٍٍِهكِٗ ٟ يًهفط، قاٍ  عاٍشٚايغريٟ يٲّإ، ٚايكبس ايصا ٞ ٚايغري

 .(3)زاٌْذُجهُخ اٌْجَبٌَِغخُ 
 عــسز غــبٌ ٚقــٍٛ ايــب٬غ ٚايٛلٝــس ألٍ ايٓــاؽ ْٝعــاڄ   اـــاَؼ :

 ٜٚكٌ أليِٝٗ َٔ جٗا :
 ْعٍٚ آٜا  ايكطإٓ، َٚا فٝٗا َٔ ايبؿاض٠ ٚاٱْصاض. ا٭ٍٚ :
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 ٠ٚ٬ إػـًٌُ ٯٜـا  ايكـطإٓ ٚاغـتُار ايٓـاؽ هلـا طٛلـاڄ         ايثا١ْٝ :
ڀباقــاڄ، ٖٚــٛ َــٔ اٱلحــاظ ٗ قــطا٠٤ نــٌ َػــًِ َٚػــ١ًُ ايكــطإٓ ٗ   ٚألْ

ايك٠٬ ل٢ً مـٛ ايٛجـٛب ايعـٝين، ٚاؾٗـط بـايكطا٠٤ ٗ قـ٠٬ ايكـبس        
ٚإغــطب ٚايعؿــا٤ فــري٣ ايٓــاؽ إػــًٌُ ٜكفــٕٛ ٗ قــفٛف َرتاقــ١   

١َِّٓ يٝكطأٚاش ، يبٝـإ إٔ اٱغـ٬ّ   (1)زاٌْذَُّْذ ّلِلِهِ َسةِّ اٌَْؼكبٌَ
زٜٔ ايط١ٓ ٚاحملب١، ٚفٝ٘  ػـًِٝ باجتُـار اـ٥٬ـل ٗ ايعبٛزٜـ١ هلل لـع      
ٚجٌ، إٔ ايٓڀل اؾُـالٞ َـٔ قبـٌ إػـًٌُ نـٌ ٜـّٛ باؿُـس هلل َـٔ         
َكسَا  اـؿٛر ٚاـهٛر ٚ أنٝس ذكٝك١ إ اهلل ضب ايٓـاؽ ٚايعـإٌ   

ايفعٌ ٚيٛا٤ يٓبص ْٝعاڄ زل٠ٛ أخا٤ ٚغ٬ّ ٚقب١ يًٓاؽ ْٝعاڄ بايكٍٛ ٚ
ايهعف ٚاٱضٖاب ٚايڀا٥ف١ٝ ٚأغباب ايؿكام ٚاـك١َٛ ٚايكتاٍ ٭َٛض 

 ايسْٝا َٚباٖحٗا. 
لُــٌ إػــًٌُ بإهــاٌَ ايكسغــ١ٝ ٯٜــا  ايكــطإٓ، ٚفٝــ٘   ايثايثــ١ :

 طغٝب يًٓاؽ بايعٌُ َا أَط اهلل لع ٚجٌ ٚألجتٓاب َا ٢ْٗ لٓ٘ ، ٖٚٛ 
 ٗ بؿاضا  ٚألْصاضا  ايكطإٓ . َٔ َعاْٞ ايعُّٛ ٚألضاز٠ ايٓاؽ ْٝعاڄ

فـ٧ ايػـ١ٓ ايٓبٜٛـ١ ايكٛيٝـ١ ٚايفعًٝـ١ بـايتدٜٛف ٚايٛلٝـس         ايطابع١ :
 يًهفاض.

ــ٘        ــ٘ ٚآي ــس قــ٢ً اهلل لًٝ ــٓيب قُ ــع ٚجــٌ يً ــاب اهلل ل ــسٍ خڀ ٜٚ
ََِٚب َأْسعٍََْٕبنَ ِااله َوبفهخ  ٌٍِٕهكبطِ َثِشك١ش ا ٚغـًِش 

ٜا  ايٓب٠ٛ يًٓاؽ ْٝعاڄ ، بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ل٢ً بًٛغ آ(2) زََِٚٔز٠ش ا
بفهٌ اهلل لـع ٚجـٌ، ٚ ػـدري ا٭غـباب، ٚجـصب ا٭مسـار، ٚألقاَـ١        

 ايربٖإ، ألش إٔ يفغ )ناف١( ٗ اٯ١ٜ غٛض إٛجب١ ايه١ًٝ.

                                                           

 .2غٛض٠ ايفاؼ١ (1)
 .28غٛض٠ غبأ (2)
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َٚٔ اٱلحاظ ٗ آ١ٜ ايبرث أْٗا َـع قًـ١ نًُا ٗـا  تهـُٔ ايبؿـاض٠      
بتُرٝل إ٪ٌَٓ، ٚاٱْصاض ضَٞ أٌٖ ايهفط بايٓكل ٚايهعف ٚ فطم 

١ٌَِْمؽَكَغ  بار، ٚألقابتِٗ بايكتٌ ٗ إعاضى، نُـا ٗ قٛيـ٘  عـاٍش   ا٭

، ٚايكتـٌ ٚاؾطاذـا  ايـيت    (1)زؼََشف ب ِِْٓ اٌهِز٠َٓ َوَفكُشٚا
  كٝب ايهفاض َٔ َكازٜل ٖصا ايكڀع.

 
 
 
 
 

َٚالَ َرُِٕٙككٛا َٚالَ َرذَْضُٔككٛا شالهه ى الصههلة بههني لْلههَ

ّبهني ُهرٍ  (2)زُِكْئ١َِِِٕٓ ََٚأُْٔزُْ األَْػٍََْْٛ ِاْْ ُوُْٕزُْ 
 اٌَة 

 ٚفٝٗا َػا٥ٌ :
: جا٤  اٯ١ٜ أل٬ٙ بكٝغ١ اؾ١ًُ اٱْؿا١ٝ٥ ٚيغـ١ اـڀـاب،    ا٭ٍٚ

 بُٝٓا ٚضز  آ١ٜ ايبرث بكٝغ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ .
:  هــُٓ  اٯٜــ١ ألــ٬ٙ ايٓٗــٞ إتعــسز، ٚإتبــازض َــٔ ايٓٗــٞ  ايثاْٝــ١

ٚايعجط لٔ إعاقٞ ٚا٭فعاٍ ايكبٝر١ نأنٌ ايطبا ٚايعْا ٚؾطب اـُط 
بُٝٓا جا٤ ايٓٗٞ ٗ آ١ٜ ايػٝام لٔ نٝف١ٝ ْفػا١ْٝ  تعًل َكـسَا  ٚذـاٍ   

 ٚآًاض ايكتاٍ .
ــطقٌ        ــًٌُ َتف ــصا  إػ ــٞ ب ــل ايٓٗ ــ٬ٙ  عً ــ١ أل ــاظ اٯٜ ــٔ أللح فُ

فتُعٌ، أَا ذاٍ ايتفطم فعاٖط بايػ١َ٬ َـٔ ايـٖٛٔ ٚاؾـي ، ٚأَـا     ٚ
 اٱجتُار ٗ إكاّ ، فٝتح٢ً بأَٛض :

                                                           

 .127غٛض٠ آٍ لُطإ (1)
 .139غٛض٠ آٍ لُطإ  (2)
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 : ايععّ ل٢ً ايسفار لٔ اٱغ٬ّ . ا٭ٍٚ
 : ايكرب ٗ َٝازٜٔ ايكتاٍ . ايثاْٞ
 : ايػ١َ٬ َٔ ايٓفام ٚقبغ١ ألخفا٤ ايه٬ي١ ٚايهفط إص١ََٛ.ايثايث
ؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ، ٚايٓسب ألٍ فعٌ اـريا  ، :ايتكٝس بأذهاّ ا ايطابع
 زََٚأِؼ١ُؼٛا ِهَ َٚاٌشهعَُٛي ٌََؼٍهىُُْ ُرْشدََُّْٛ قاٍ  عاٍ ش

(1). 
ألجتٓاب ايكٝاّ بايتٌٖٛ أٚ بث ضٚح ايفعر ٚاــٛف بـٌ    اـاَؼ :

 إكا ًٌ أٚ لٓس لٛا٥ًِٗ َٚٔ خًفِٗ .
فكس ا٭ذب١ ،  ايػازؽ : ألجتٓاب اؿعٕ لٓس ٚقٛر اـػاض٠ َٚكٝب١

ٚ طى اٱقا١َ ل٢ً اؿعٕ خاق١ َع ألْتفا٤ َٛنٛل٘ يكريٚض٠ ايؿـٗسا٤  
يبٝـإ إٔ ذٝـا ِٗ بعـس    (2) زَأد١َْبء  ِػَْٕذ َسثُِِّْٙ ٠ُْشَصُلكَْٛ ش

 قتًِٗ خري ٖا قبً٘ َٔ ٚجٛٙ :
 :ألضاز٠ اؿٝا٠ ا٭بس١ٜ ٗ اٯخط٠ . ا٭ٍٚ
ٗ       ايثاْٞ ِ ٗ نـٝاف١  : ٚقـف ذٝـا٠ ايؿـٗسا٤ بـأِْٗ لٓـس اهلل ، ٚنـأْ

زا٥ُــ١ لٓــس ايبــاضٟ لــع ٚجــٌ ، نُــا ٜڀًــل لًــ٢ ٚفــس اؿــاد نــٝٛف   
 ايطٓٔ .
: أل كاٍ ايطظم َٔ اهلل لع ٚجٌ يًؿٗسا٤ ٚلسّ  كٝٝسٙ نٝفاڄ ايثايث 
 أٚ نُاڄ .

ألٕ ٚٗ إطغــٌ لــٔ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل لًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ قــاٍ:   
ٓبٛشاڄ بٓفػ٘ ايؿٗسا٤ ١ً٬ً ، فأز٢ْ ايؿٗسا٤ لٓس اهلل َٓعي١ ضجٌ خطد َ

ٜٳ كتٌ أ اٙ غِٗ غطب فأقاب٘ فأٍٚ قڀط٠  كڀط كتٌ ٫ٚ ٜٴَٚاي٘ ٫ ٜطٜس إٔ 
َٔ زَ٘ ٜغفط ي٘ َا  كسّ َٔ شْب٘ ، ًِ ٜٗبط اهلل جػساڄ َٔ ايػُا٤ هعٌ 
فٝ٘ ضٚذ٘ ًِ ٜكعس ب٘ ألٍ اهلل ، فُا ّط بػُا٤ َٔ ايػُٛا  أل٫ ؾـٝٻعت٘  

ب٘ ٚقع غـاجسا ، ًـِ ٜـ٪َط بـ٘      ا٥٬ٕه١ ذت٢ ٜٓتٗٞ ألٍ اهلل ، فإشا اْت٢ٗ
                                                           

 .132غٛض٠ آٍ لُطإ  (1)
 .169غٛض٠ آٍ لُطإ  (2)
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فٝهػ٢ غبعٌ ذ١ً َٔ ا٫غتربم ، ًِ ٜكاٍ : اشٖبٛا ب٘ ألٍ ألخٛاْ٘ َـٔ  
ايؿٗسا٤ فاجعًٛٙ َعِٗ ، فٝ٪ ٢ ب٘ أليِٝٗ ِٖٚ ٗ قب١ خهطا٤ لٓس بـاب  

 .(1)اؾ١ٓ ىطد لًِٝٗ غسا٩ِٖ َٔ اؾ١ٓ
:  تكف نٌ َٔ اٯٜتٌ بكًـ١ ايهًُـا  َـع  عـسز  ا٭ذهـاّ      ايثايث١ 
 ٌَ ايكسغ١ٝ فٝٗا اييت  ؿٌُ ايسْٝا ٚاٯخط٠.ٚإها

: ٕا جا٤  آ١ٜ ايػٝام بايٓٗٞ لٔ ايٖٛٔ ٚاؿعٕ ، بٝٓ  آ١ٜ ايطابع١ 
ايبرث بإٔ ٖصا ايٓٗٞ َٔ ايتُرٝل ٚايتعن١ٝ ٚإٔ اهلل لع ٚجـٌ ٜڀٗـط   

 إػًٌُ بأَطٜٔ :
 : ايتٓعٙ لٔ ايٖٛٔ ٚايهعف . ا٭ٍٚ
 ٢ ايٓفٛؽ .: ايعك١ُ َٔ اؿعٕ ٚألغت٥٬ٝ٘ لً ايثاْٞ

يكس أضاز اهلل لع ٚجٌ يًُػًٌُ ايػ١َ٬ ٚايعك١ُ َـٔ َٛنـٛل١ٝ   
اؿعٕ ٗ ايععّ ٚاٱقساّ َٚٓاظٍ ايسفار ، ٚنٌ َٔ ايٖٛٔ ٚاؿعٕ بطظر 

 زٕٚ ؼكٝل ايغاٜا  اؿُٝس٠ ٗ ايسل٠ٛ ألٍ اهلل لع ٚجٌ .
ٜٚسٍ ف٧ قطٜـ ٗ َعطن١ أذس بث٬ث أنـعاف لـسزِٖ ٜـّٛ بـسض     

اؿعٕ ٕا أقابِٗ َٔ اـػاض٠ ٚاـعٟ ّٜٛ بسض ، أٚ  ل٢ً لسّ ايٖٛٔ أٚ
أِْٗ  ػرتٚا ل٢ً ِٖٚٓٗ ٚاخفٛا ذعِْٗ ، ٚغعٛا ألٍ ايثأض ٚاٱْتكاّ َع 
ألزضانٗـِ بـأِْٗ لًـ٢ ايباطـٌ ٚأْٗـِ ظـإٕٛ ٭ْفػـِٗ ، ٖـا ًّـٞ لًــ٢          
إػًٌُ ايترًٞ بايكرب ٚايععّ ل٢ً ايسفار ٚقٗط ايهفاض ، يٝهٕٛ لسّ 

ذاڄ بٝس إػًٌُ ، ٚظاجـطاڄ يًهـافطٜٔ ٚغـبباڄ يفهـس     ايٖٛٔ ٚاؿعٕ غ٬
خص٫ِْٗ ٚظٜف ألزلـا٥ِٗ ،فهُـا إٔ إٓـافكٌ ىفـٕٛ ايهفـط ٜٚعٗـطٕٚ       

 اٱّإ ، فهصا ايهفاض ىفٕٛ ايٖٛٔ ٚاؿعٕ ٜٚعٗطٕٚ ايععّ.
ٌٜٚ يًُكٿطٜٔ ايـصٜٔ   ٚلٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: 

 .(2)ٜكطٕٚ ل٢ً َا فعًٛا ِٖٚ ٜعًُٕٛ

                                                           

 .2/485ايسض إٓثٛض  (1)
 .2/441ايسض إٓثٛض ( 2)
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ٚناْ  ؾـحال١ ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ًٚبا ـ٘ ٗ         
إٝسإ غبباڄ يسفع ايٖٛٔ ٚاؿعٕ لٔ ْفٛؽ إ٪ٌَٓ نُا ٗ َعطن١ أذس 
ٚبكا٥٘ ٗ َٛنع٘ َع ْفط َٔ أٌٖ بٝت٘ ٚأقراب٘ ألٍ إٔ ضجع أليٝ٘ لاَـ١  
ــب      ــ٘ نتا٥ ــث َــط  لًٝ ــ  ذٝ ــ١ ذــٌٓ ألش ًب أقــراب٘ ، ٚنُــا ٗ َعطن

 تكس١َ َٓػرب١ .إػًٌُ إ
ٖٚــٌ ٖــصا ايثبــا  َــٔ ايػــ١ٓ اؾــٛاب ْعــِ أْــ٘ َــٔ ايػــ١ٓ ايٓبٜٛــ١   

ََِٚب ٠َِْٕؽُك َػْٓ اٌَْٙكَٜٛ ايسفال١ٝ َٚٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍ ش

 ٠ُٛدَٝ *
 
 .(1) زِاْْ َُ٘ٛ ِااله َٚدْٟ

ٕــا أضاز اهلل لــع ٚجــٌ ُرــٝل ٚ ڀٗــري إــ٪ٌَٓ  فهــٌ   اـاَػــ١ :
 ڀٗري، ٜٚتكّٛ بأَطٜٔ:ٖٚساِٖ ألٍ غبٌٝ َٔ غبٌ ايت

لسّ ايٖٛٔ ٚايهعف، يًتٓاٗ ٚايتهاز بٌ ايٖٛٔ ٚاٱّإ،  ا٭ٍٚ :
 فُٔ نإ َ٪َٓاڄ ٫ هي أٚ ٜهعف ٗ طال١ اهلل ٚضغٛي٘.

ُلًْ ٌَكْٓ ايتػًِٝ بأَط اهلل ٚايطنا بكها٥٘، قـاٍ  عـاٍش   ايثاْٞ :

َٕب  .(2) ز٠ُِص١َجَٕب ِااله َِب َوَزَت ِهُ ٌَ
ٚٗ اؾُع بٌ اٯٜتٌ ذث يًُ٪ٌَٓ ل٢ً ايتتظض ٚايتعإٚ ٗ طـطز  
ايٖٛٔ ٚزفع اؿـعٕ، بًرـاظ إٔ نـٌ ٚاذـس َـِٓٗ ٜطٜـس يٓفػـ٘ ٫ٚخٝـ٘         

يكٍٛ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ: ذـب    )إ٪َٔ ايتعن١ٝ ٚايتڀٗري 
 .(٭خٝو نُا ؼب يٓفػو

ٛاب ْعِ، ٌٖٚ َٔ َٛنٛل١ٝ يتساٍٚ ا٭ٜاّ ٗ ُرٝل إ٪ٌَٓ، اؾ
 ٚفٝ٘ ٚجٛٙ:
لٓسَا  هٕٛ ايسٚي١ يًُ٪ٌَٓ ٜهٕٛ  ڀٗري ٚ عنٝـ١ إـ٪ٌَٓ    ا٭ٍٚ :

 أقطب ٚأغ٢ٓ ٚ ٫ ٜكٝب إػًٌُ ايٖٛٔ ٚاؿعٕ.
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لٓــسَا  هــٕٛ ايسٚيــ١ يًهــافطٜٔ ٜــسٸب ايــٖٛٔ ٚاؿــعٕ ألٍ   ايثــاْٞ :
 إ٪ٌَٓ ٖٚٛ ل٢ً ؾعبتٌ:

 ؾدام.ٜسب ايٖٛٔ يًُ٪ٌَٓ ل٢ً مٛ ا٭فطاز ٚا٭ ا٭ٍٚ :
ٜتػطب ايـٖٛٔ ٚاؿـعٕ ألٍ إـ٪ٌَٓ فـتُعٌ ٜٚعٗـط لًـ٢        ايثا١ْٝ :
 لعا٥ُِٗ .
٫ ٜـسب ايـٖٛٔ ٚاؿـعٕ ألٍ إـ٪ٌَٓ ذتـ٢ ٗ ذـاٍ زٚيـ١         ايثايث :

 ايهفاض، ٚألْكطاف ا٭ٜاّ لٔ أٌٖ اٱّإ.
ٚايكرٝس ٖٛ ا٭ٍٚ ٚايثايث ٭قاي١ اٱط٬م ٗ ايٓٗـٞ ايـٛاضز ٗ   

ز ٚايـصٟ ٫ ٜٓدـطّ ٗ   ٛا َٚالَ َرذَْضُٔٛاَٚالَ َرُِٕٙ قٛيـ٘  عـاٍش  
ذاٍ ايٝػط أٚ ايعػط، ٚأٜاّ ايؿإٔ ٚايػًڀإ، ٚلٓس اٱقاب١ باـػاض٠، 
ٚيٝؼ َٔ زيٌٝ ل٢ً ؼكٝل ايٓكط يًهفاض ذت٢ ٗ َعطن١ أذس ٚاييت ٚألٕ 
خػــط فٝٗــا إػــًُٕٛ جٛيــ١ يهــِٓٗ مل ىػــطٚا إعطنــ١ نًــٗا ألش ناْــ   

ِ َاي  ايطٜس ٚ غري  اؿاٍ بػبب خڀأ بساٜتٗا ٖع١ّ َٓهط٠ يًهفاض، ً
 فازح ألض هب٘ غايب ايطَا٠، ٚفساذت٘ َٔ ٚجٛٙ:

لسّ  كٝس ايطَا٠ بايبكا٤ ٗ َٛانعِٗ اييت مت ألختٝاضِٖ هلا،  ا٭ٍٚ :
َِٚاْر َغككَذَْٚد ِِككْٓ َأٍِْ٘ككهَ ُرجَككِّةُ نُــا ٗ قٛيــ٘  عــاٍش

 .(1)زاٌُّْْئ١َِِِٕٓ ََِمبِػَذ ٌٍِِْمَزبيِ 
ــصٜٔ خطجــٛا ٕعطنــ١ أذــس    َٚــٔ أللحــاظ  ــ١ ألــ٬ٙ اغــتركام اي اٯٜ

 قفا ،  تهُٔ نٌ ٚاذس٠ فٝٗا اٱنطاّ ٚايتؿطٜف:
 قف١ اٱّإ. ا٭ٍٚ :
 قف١ ايكتاٍ ٗ غبٌٝ اهلل. ايثا١ْٝ :
 عٌٝ َٛنع نٌ َ٪َٔ َٔ أٌٖ ايبٝ  ٚايكراب١ بأَط َٔ  ايثايث١ :

، (2)ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚصا ا٭َط َٔ ايػ١ٓ ايسفال١ٝ
 *ََِٚب ٠َِْٕؽُك َػْٓ اٌََْٜٙٛ ٌٖٚ ٖٛ َٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍش
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 ٠ُكٛدَٝ
 
، اؾـٛاب ْعـِ، ٚفٝـ٘  ؿـطٜف     (1)زِاْْ َُ٘ٛ ِااله َٚدْكٟ
هلِ ل٢ً ايتكٝٝس َٛانعِٗ، ٚلسّ َغـازض ِٗ  ألناٗ يًُ٪ٌَٓ، ٚذث 

هلا ٗ أٟ ذاٍ َـٔ ا٭ذـٛاٍ، ٖٚـٌ فٝـ٘ ألًـِ ظا٥ـس لًـ٢ ايطَـا٠ ايـصٜٔ          
غازضٚا َٛانعِٗ، اؾٛاب ألٕ اهلل لع ٚجٌ غفٛض ضذِٝ، يصا مل ٜـطز  
ٗ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ يّٛ َتحسز َٔ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًطَـا٠  

غُٓٝــ١، ٚنـاْٛا غـبباڄ ٗ اـػـاض٠ ايــيت    ايـصٜٔ  طنـٛا َـٛاقعِٗ طُعـاڄ باي    
 ؿك  إػًٌُ، ٚلسّ ايًّٛ ٖصا ؾاٖس ل٢ً أَٛض:

ن٬ّ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ َـٔ ايـٛذٞ ٚلـامل       ا٭ٍٚ :
 إًهٛ .
 ألنطاّ إػًٌُ ايصٜٔ ؾاضنٛا بايكتاٍ. ايثاْٞ :
 ُرجَكِّةُ ألْ٘ َكسام يتػُٝتِٗ بـإ٪ٌَٓ ٗ قٛيـ٘  عـاٍش    ايثايث :

 .(2)زاٌُّْْئ١َِِِٕٓ ََِمبِػَذ ٌٍِِْمَزبيِ 
 ناْ  اـػاض٠ ٗ أذس َٛلع١ ٚلرب٠. ايطابع :

 ــساضى إــ٪ٌَٓ ٗ شا  إعطنــ١ بــايطجٛر ألٍ ايكتــاٍ      اـــاَؼ :
 ٚاٱغتبػاٍ فٝ٘.
 ػسز َؿاضن١ إػًٌُ ٗ َعطن١ اـٓسم ٚغريٖا. ايػازؽ :

ٖٛ أز٢ْ َـِٓٗ   َٚٔ لاز٠ ايكاز٠ ايعػهطٌٜ قب ايًّٛ ل٢ً ايصٟ
ٚجعً٘ غبباڄ يًدػـاض٠ ٚايـبڀـ بـ٘ َٚعاقبتـ٘، ٚمل ٜعاقـب ايـٓيب قُـس        
ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أذساڄ َٔ أقراب٘، ٖٚصا ايكإْٛ َٔ أغباب 
ألقساّ ٚذؿـٞ قا ـٌ ٓـع٠ لًـ٢ زخـٍٛ اٱغـ٬ّ ، ٚقـفس ايـٓيب لٓـ٘          

 ٚقبٍٛ ألغ٬َ٘.
ــٌ اـــطٚد أل   : ايػازغــ١ ــاٍ ٗ غــبٌٝ اهلل قب ــسإ ايطنــا بايكت َٝ ٍ

إعطن١، ٚفٝ٘ ذح١ ٭قراب َعطن١ أذـس ٚأْٗـِ مل ىطجـٛا طُعـاڄ ٗ     
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غ١ُٝٓ أٚ يتركٌٝ َڀايب ز١ْٜٛٝ بٌ خطجٛا يكتاٍ َكٝـس بأْـ٘ ٗ غـبٌٝ    
 اهلل.

فإ قً  مل ٜصنط ٗ اٯ١ٜ إٔ ايكتاٍ ٗ غـبٌٝ اهلل، ٚاؾـٛاب  ـسٍ    
ٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ لًٝ٘ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ٭ٕ ايٓيب قُساڄ ق٢ً  اهلل لً

ٖٛ ايصٟ ٜعٌ َٛانع إكـا ًٌ ف٬بـس إٔ ايتعـٌٝ ٗ غـبٌٝ اهلل، ٚ ـسٍ      
اٌهككِز٠َٓ لًٝــ٘ آٜــا  أخــط٣ ٚايٓكــٛم إػتفٝهــ١ ، قــاٍ  عــاٍ ش 

ُشٚا  َج١ًِِ ِهِ َٚاٌهِز٠َٓ َوَف ٟ ع بِرٍَُْٛ ِف ُٕٛا ٠َُم آَِ

 . (1)ز٠َُمبِرٍَُْٛ ِفٟ عَج١ًِِ اٌؽهبُغٛدِ 
اٯٜا   كسّ ايٓٗٞ لٔ ايـٖٛٔ ٚاؿـعٕ لًـ٢     َٚٔ أللحاظ ْعِ ٖصٙ

ــ٣ٛ ٚألقــ٬ح     ــ١ ًَهــ١ ايتك ــ١، ٱضاز٠  ُٓٝ ــتڀٗري ٚايتعنٝ ايتُرــٝل ٚاي
إ٪ٌَٓ يًتُرٝل، ف٬ ؽرب اٯٜا  لـٔ ايتُرـٝل ٚايـتڀٗري ًـِ ٜـأ ٞ      
ايٓٗٞ لٔ ايٖٛٔ ٚاؿعٕ، ٕا فٝ٘ َٔ إؿك١ بايعػط، ٚيعٌ فٝ٘ ؽًفاڄ لٔ 

 أمس٢ َعاْٞ ايتُرٝل.
 يٓػب١ ٗ يغ١ اـڀاب ٗ اٯ١ٜ ٚجٖٛاڄ:ٚؼتٌُ ا
 ْػب١ ايعُّٛ ٚاـكٛم إڀًل، ٖٚٛ ل٢ً ؾعبتٌ : ا٭ٍٚ :
 ايصٜٔ آَٓٛا ألِ َٔ إأَٛضٜٔ بعسّ ايٖٛٔ ٚاؿعٕ. ا٭ٍٚ :
ايصٜٔ ٚضز ِْٗٝٗ لٔ ايٖٛٔ ٗ آ١ٜ ايػٝام ألِ َـٔ ايـصٜٔ    ايثا١ْٝ :

 آَٓٛا ايصٜٔ شنط ِٗ آ١ٜ ايبرث.
ػــاٟٚ ٚإٔ ايــصٜٔ ْٗــٛا لــٔ ايــٖٛٔ ٚاؿــعٕ ٖــِ  ْػــب١ ايت ايثــاْٞ :

 أْفػِٗ ايصٜٔ أخرب  آ١ٜ ايبرث لٔ ُرٝكِٗ ٚ عنٝتِٗ ٚ ڀٗريِٖ.
ْػب١ ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ ٚج٘، ٚبُٝٓٗا َـاز٠ يٲيتكـا٤    ايثايث :

 ٚأخط٣ يٲفرتام.
بٌ ايـصٜٔ آَٓـٛا ايـصٜٔ ّركـٕٛ ٚبـٌ ايـصٜٔ جـا٤  آٜـ١          ايطابع :

 ايػٝام بِٓٗٝٗ لٔ ايٖٛٔ ٚايهعف  بأٜ ٚ هاز.
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ٚايكـرٝس ٖـٛ ايثـاْٞ ٚإٔ ايٓػـب١ بُٝٓٗـا ٖـٞ ايتػـاٟٚ، ألش ٜتٛجـ٘         
ايٓٗٞ لٔ ايٖٛٔ ٚاؿعٕ ؾُٝع ايصٜٔ آَٓٛا، ٚفٝ٘ آ١ٜ ٗ ألق٬ح ايصٜٔ 

يتهـر١ٝ ٗ غـبٌٝ اهلل   ْڀكٛا بايؿٗاز ٌ يكٝا ايتك٣ٛ، ٚجعـٌ ًَهـ١ ا  
 ضاغد١ ٗ ْفٛغِٗ، َٚا ٜبعث ايفعر ٚاـٛف ٗ قًٛب ايهفاض.

فإ قً  ألٕ يفغ ايصٜٔ آَٓٛا لاّ ٜؿٌُ نٌ ايصٜٔ آَٓـٛا بايـسل٠ٛ    
ظاٖطاڄ ٜٚـسخٌ فـِٝٗ إٓـافكٕٛ، ٚاؾـٛاب ٖـصا قـرٝس، يٝهـٕٛ قٛيـ٘         

 ، ل٢ً ٚجٛٙ:(1) زَٚالَ َرُِٕٙٛا َٚالَ َرذَْضُٔٛا عاٍش
ــٔ      ا٭ٍٚ : ــ٘ َ ــام، ٖٚــٌ ٖــصا ايتٓعٜ ــ٘ إػــًٌُ َــٔ زضٕ ايٓف  ٓعٜ

خُْز ِِْٓ َأَِْٛاٌُِِْٙ َصَذَلخ  ُرؽَِّٙكُشُُْ٘ َكازٜل قٛي٘  عاٍش

،اؾـٛاب ألْـ٘ َثًـ٘ يبٝـإ قـإْٛ ٖٚـٛ  عـسز        (2)زَُٚرَضو١ُِِّْٙ ثَِٙكب
نطٚب ض١ٓ اهلل لع ٚجٌ بإػًٌُ بتعسز غبٌ ايتڀٗري ٚايتعن١ٝ اييت 

 ب ٚا٭زضإ . ؽًكِٗ َٔ ايؿٛا٥
 نٌ َٔ آ١ٜ ايبرث ٚايػٝام ذطب ل٢ً ايٓفام. ايثاْٞ :
 ذث إٓافكٌ ل٢ً ايتٓعٙ َٓ٘. ايثايث :
بٝإ ض١ٓ اهلل لع ٚجٌ بإػًٌُ ببعث١ ايٓيب قُس قـ٢ً   ايطابع :

 اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بإٔ ٜأ ِٝٗ ايتُرٝل بعس ايٓٗٞ لٔ ايٖٛٔ ٚاؿعٕ.
ألقتبـــاؽ إػـــًٌُ بعهـــِٗ َـــٔ بعـــض غـــٓٔ ايكـــرب،  اــــاَؼ :

ٚا٭خــــــــ٬م اؿُٝــــــــس٠، ٚآزاب ايتٛنــــــــٌ لًــــــــ٢ اهلل، قــــــــاٍ     
 زَٚاْػَزصُِّٛا ِثذَْجًِ ِهِ َج١ِّؼ ب َٚالَ َرَفشهُلكٛا عـاٍش 

(3). 
ػسز ايععّ ل٢ً لسّ ايٖٛٔ ٚاؿعٕ بطظر زٕٚ ايتًبؼ  ايػازؽ :

بايٓفام ٚأٖٚاّ ايه٬ي١ ،فُٔ َعاْٞ اؾُع بٌ اٯٜتٌ لك١ُ إػًٌُ 
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َــٔ ايٓفــام، ٚغــ١َ٬ ْفٛغــِٗ َــٔ ألغــترٛاش ايؿــو ٚايطٜــب لًٝٗــا،   
 ٚوتٌُ ايٓٗٞ لٔ ايٖٛٔ ٚاؿعٕ ٗ َٛنٛل٘ ٚجٖٛاڄ:

 ٌ فتُعٌ َٚتفطقٌ.إطاز ايهٝف١ٝ ايٓفػا١ْٝ يًُػًُ ا٭ٍٚ :
إككٛز ا٭ًط ايكـٛيٞ ٚايفعًـٞ إرتؾـس لـٔ اٱَتٓـار لـٔ        ايثاْٞ :

 ايٖٛٔ ٚاؿعٕ.
ايعٓٛإ اؾـاَع ؿـاٍ ايٓفـٛؽ، ٚأًـط اؿـطم لًـ٢ لـسّ         ايثايث :

ايــٖٛٔ ٚاؿــعٕ َــٔ لــامل ايفعــٌ َــا ٜكــًس إػــًٌُ يكٛالــس ايتعنٝــ١ 
 ٚايتڀٗري.

ــافع    ــ١  ٚايكــرٝس ٖــٛ ا٭خــري، ٖٚــٛ َــٔ إٓ ــ١ ايكطآْٝ ايععُٝــ١ يٰٜ
َ٘ككَزا َث١َككبْ  ٚضؾــرا  َهــاَٝٓٗا ايكسغــ١ٝ َٚكــازٜل قٛيــ٘ ش 

بًراظ ؼكـٌٝ اٱْتفـار ا٭َثـٌ َـٔ  ـ٠ٚ٬ اٯٜـ١ ايكطآْٝـ١         (1)زٌٍِٕهبطِ 
 .ٚايتسبط ٗ َعاْٝٗا

 ٚٗ اٱَتثاٍ ٚايتكٝس ٚايٓٗٞ لٔ ايٖٛٔ ٚاؿعٕ ٚجٛٙ:
 ٔ ٚاؿعٕ.ألْ٘ أَط لسَٞ ٱضاز٠ ألْعساّ نٌ َٔ ايٖٛ ا٭ٍٚ :
 لسّ ايٖٛٔ ٚاؿعٕ أَط ٚجٛزٟ. ايثاْٞ :
ايتفكٌٝ فُط٠ ٜهٕٛ أَطاڄ ٚجٛزٜا َع ايتعسز ٚايثبا  لًٝ٘،  ايثايث :

ٚأخط٣ ٜهٕٛ لسَٝاڄ ،نُا يٛ  ط ب ل٢ً أَط أٚ فعٌ  ط ب إعًٍٛ ل٢ً 
 لًت٘.

 ٚايكرٝس ٖٛ ايثاْٞ، ٚفٝ٘ ا٭جط ٚايثٛاب َٔ ٚجٛٙ:
 ا ٢ْٗ اهلل لع ٚجٌ لٓ٘.قكس إػًِ اٱَتثاٍ ٕ ا٭ٍٚ :
ػًٞ َكازٜل اٱقساّ ٚايتفا٩ٍ ٚايطنـا َـا نتـب اهلل لـع      ايثاْٞ :

 ٚجٌ ل٢ً إػًٌُ ٗ ذٝا ِٗ ايعا١َ، ٜٚتح٢ً َٔ جٗا :
أزا٤ إػًٌُ ٕٓاغهِٗ ايعباز١ٜ َٔ غري ْككإ أٚ ؼطٜف  ا٭ٍٚ :
 أٚ  بسٌٜ.
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  كٝس إػًٌُ بأٚقا  ايفطا٥ض ٚلسّ إدايف١ فٝٗا. ايثا١ْٝ :
ؾٛم إػًٌُ ألٍ يكا٤ ايعسٚ، ٚ ًكِٝٗ اؾطاذا  ٚايهًّٛ  ايثايث :

 بكرب ٚاغتبؿاض بفهٌ اهلل ٚايثٛاب ايععِٝ ل٢ً ا٭ش٣ ٗ َطنا٠ اهلل.
ألجتٓاب إػًٌُ يًٖٛٔ ٚاؿعٕ َكسَـ١ يًٓكـط ٚايغًبـ١ ٗ     ايطابع :

 ق٠ٛ ايؿه١ُٝ. إعاضى ٕا فٝ٘ َٔ
غ١َ٬ إػًٌُ َٔ ايٖٛٔ ٚاؿعٕ بالث يًٖٛٔ ٚاؿعٕ  اـاَؼ :

ٗ قًٛب ايهفاض، ٌٖٚ ٖٛ َٔ َكازٜل قٍٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ 
، أّ إٔ ايطلـب أَـط َػـتكٌ    (1)ْكط  بايطلب َػري٠ ؾٗط ٚآي٘ ٚغًِ:
 قا٥ِ بصا ٘.

تــاٍ، اؾــٛاب ٖــٛ ا٭ٍٚ ألش إٔ ألظٗــاض إػــًٌُ ايعــعّ لًــ٢ ايك      
ٚايتفاْٞ ٗ ايسفار لٔ اٱغ٬ّ ٚايطغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 غبب ٱَت٤٬ ْفٛؽ ايهفاض بايٝأؽ، ٚاـؿ١ٝ َٔ يكا٤ إ٪ٌَٓ.
ٚألشا لًِ ايٓاؽ إٔ ٚضا٤ِٖ ُرٝل ٚألختبـاض ٚإٔ يًـٖٛٔ أٚ نـسٙ    
َٔ ايك٠ٛ ٚايعع١ّ، ٚاؿعٕ أٚ لسَ٘ َٛنٛل١ٝ ٗ ٖصا ايتُرٝل، ٚأًط 

ا  اٯخـط٠ ٚايثـٛاب فٝٗـا، فـإِْٗ وطقـٕٛ لًـ٢ ايػـ١َ٬ َـٔ         ٗ َكاَ
ايـــٖٛٔ ٚايهـــعف لٓـــس يكـــا٤ ايعـــسٚ، ٕٚعـــإ ايػـــٝٛف، ٜٚترًُـــٕٛ  
اؾطاذا  ٚايهًّٛ ٜٚكربٕٚ لًٝٗا يترتجس نفتِٗ ٗ ايكتاٍ ٭ٕ ايهفاض 
ٗ ذاٍ ٖٚٔ َػتسِٜ، ٜٚكاذبِٗ اؿعٕ ل٢ً قت٬ِٖ ٚبعس َعطن١ بسض 

أليتفتـٛا ألٍ نـطض ألغـترٛاش اؿـعٕ لًـ٢      أخصٚا ٜبهٕٛ قت٬ِٖ ٚيهِٓٗ 
 ْفٛغِٗ ٚفتُعا ِٗ، فػعٛا يًثأض.

فإ قً  ٜسٍ ٖصا ا٭َط ل٢ً إٔ ايهفاض يٝػـٛا َكـٌُٝ لًـ٢ ذـاٍ     
 ايٖٛٔ ٚاؿعٕ، ٚاؾٛاب َٔ ٚجٛٙ:

اٯ١ٜ ْاظط٠ ألٍ ذاٍ إػًٌُ ل٢ً مـٛ اـكـٛم بـإٔ ٫     ا٭ٍٚ :
 ٜٗٓٛا ٫ٚ وعْٛا.

                                                           

 .2/370فُع ايبٝإ (1)
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ٙ ل٢ً طغٝـإ اؿـعٕ ٚاؿػـط٠ لًـ٢ ْفـٛؽ      ٜسٍ اـرب أل٬ ايثا١ْٝ :
نفاض قطٜـ ٚظٗٛضٙ ل٢ً أقـٛاهلِ ٚأفعـاهلِ ذتـ٢ أليتفتـٛا ألٍ أْفػـِٗ      
ٚأضازٚا ايتساضى، ٚػً  أَاضا  ق١ً َٗابتِٗ بٌ ايكبا٥ـٌ، ٚقـريٚض٠   
ٖعّتِٗ غبباڄ يسخٍٛ أفٛاد َٔ ايٓاؽ اٱغ٬ّ، َِٚٓٗ ؾڀط َٔ أ٫ٚز 

 ض٩غا٤ ايهفط أْفػِٗ .
اٱيتفا ، اؾٛاب ٫، فكس قاض ٚبا٫ڄ لًِٝٗ ٭ِْٗ  ٌٖٚ ْفعِٗ ٖصا

ألْتكًٛا ألٍ ذاٍ ايترطٜض ل٢ً قتاٍ ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘      
ٚغًِ ٚإػًٌُ، ٚأللاز٠ ايهط٠ بـاهلحّٛ لًـ٢ إسٜٓـ١ إٓـٛض٠ ٚطُـؼ      

١ٌَِْمؽََغ َعامل اٱغ٬ّ، فهاْ  َعطن١ أذس ، فكاٍ  عاٍ ٗ ْتٝحتٗاش

ِز٠َٓ َوَفككُشٚا َأْٚ ٠َىْجِككَزُُْٙ ؼََشف ككب ِِككْٓ اٌهكك

 .(1)زَف١ََْٕمٍِجُٛا خَبِرج١َِٓ 
 ط٣ َا ٖٞ ايك١ً بٌ ايٖٛٔ ٚاؿعٕ َٔ ج١ٗ ٚبٌ اـٝب١ ، اؾٛاب 
ٖٞ ا٬ٕظ١َ بُٝٓٗا لٓس ايهفاض، يصا جا٤  اٯ١ٜ أل٬ٙ ل٢ً مٛ ايٛلٝس 
يًهفاض، ٚفٝ٘ أللحاظ َتحسز فًٝؼ َٔ  هاف٪ بٌ أ١َ َ٪١َٓ َعك١َٛ َٔ 
ايٖٛٔ ٚاؿعٕ ٚاـٛف ٚقّٛ نفاض أقٝبٛا بكتٌ لسز نبري َٔ فطغاِْٗ 
ــِٝٗ خاغــطٜٔ ُــٮ قــسٚضِٖ اؿػــط٠     ــٛا ألٍ أًٖ لًــ٢ ايهــ٬ي١ ٚألْكًب
ٚا٭غ٢ ٚايعحع لٔ ٌْٝ ًأضِٖ ّٜٛ أذس َٔ إػـًٌُ ايـصٜٔ قٗـطِٖٚ    

 ٚقتًٛا أبڀاهلِ ٚأغطٚا غبعٌ َٔ ضجا٫  قطٜـ ّٜٛ بسض.
ــ٬ب   ــ١ ألــ٬ٙ ألْك ــ١    ٚشنــط  اٯٜ ــبٌ َٛنــٛر ٚجٗ ــاض، ٚمل   ايهف

 اٱْك٬ب ،ٚفٝ٘ ٚجٛٙ:
ألضاز٠  ــطى ايهفــاض َٝــسإ إعطنــ١، ٚايطجــٛر ألٍ َهــ١، ألش  ا٭ٍٚ :

ضنبٛا ا٭بٌ ٚغاقٛا اـٌٝ ٗ ز٫ي١ ل٢ً لعَِٗ ل٢ً قڀع َػاف١ ط١ًٜٛ 
بٌ جبٌ أذس ٚبٌ َه١ ٖٚـٞ مـٛ ٔػـُا١٥ نًٝـٛا َـرتاڄ، ٚيـٛ أضازٚا       
اٱغاض٠ ل٢ً إس١ٜٓ إٓٛض٠ َٚباغت١ لٛا٥ٌ إ٪ٌَٓ ايصٜٔ ناْٛا ٗ َٝسإ 

١ بأذس يطنبٛا اـٌٝ، َٚٔ ؾس٠ فـعر ٚخـٛف نفـاض قـطٜـ أْٗـِ      إعطن
                                                           

 .127غٛض٠ آٍ لُطإ (1)
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ٜفهطٚا باـسٜع١ ٜٚطنبٛا اـٌٝ ٚيٛ ٕػاف١ قكري٠ ٖا ٜسٍ ل٢ً لحعِٖ 
لٔ اٱوا٤ بـأِْٗ قـازضٕٚ لًـ٢ َٛاقـ١ً ايكتـاٍ، ٚألش ألغـتعًُٛا إهـط        
َح٧ خًِٝٗ َٔ خًف جٝـ إػـًٌُ فاْـ٘ مل ىڀـط لًـ٢ بـاهلِ لٓـس       

 .  اهلع١ّ ضنٛب اـٌٝ
إككٛز اٱْكـ٬ب بايٓٛاٜـا ٚايعـعا٥ِ ألش جـا٤ٚا بٓٝـ١ ايثـأض،        ايثاْٞ :

 فاْكًبٛا بٗع١ّ ٚخٝب١.
نإٔ َهاٌَ اٯ١ٜ َٔ ايع١ً ٚإعًٍٛ، فكس أَس اهلل لع  ايثايث :

ٚجٌ إػًٌُ با٥٬ٕه١ يٓكط ِٗ يٝكتٌ فطغإ ايهفاض َٔ قطٜـ، قاٍ 
ُْ َأْْ ِاْر َرُمُٛي ٌٍُِّْْئ١َِِِٕٓ َأٌَ  عاٍ ش ْٓ ٠َىِْف١َُى

٠ُِّذهُوُْ َسثُُّىُْ ِثضالََصِخ آالٍَف ِِْٓ اٌَّْالَِرىَخِ 

َْٕض١ٌَِٓ * َثٍَٝ ِاْْ َرْصجُِشٚا ََٚرزهُمٛا ٠ََْٚؤُرُٛوُْ  ُِ
ِِْٓ َفِْٛسُِْ٘ ََ٘زا ٠ُِّْذْدُوُْ َسثُُّىُْ ِثخَّْغَِخ آالٍَف ِِْٓ 

٬َقا٠ ايهفاض، ٚ تكٛا اهلل  أٟ  كربٚا ٗ(1) زاٌَّْالَِرىَِخ ُِغ١َِِِّٓ 
باٱخ٬م ٗ ايسفار لٔ اٱغ٬ّ ٚألطال١ اهلل ٚضغٛي٘ ، ٚشنطْا 

 يًطغٍٛ ٖٓا ٭َطٜٔ : 
ََٚأِؼ١ُؼٛا ِهَ َٚاٌشهعَُٛي ٌََؼٍهىُُْ قٛي٘  عاٍ ش ا٭ٍٚ :

ٚايصٟ ٚضز ٗ ْعِ ٖصٙ اٯٜا  ٚخكٛم َعطن١ أذس  (2)زُرْشدََُّْٛ 
. 

ِاْر َرُمُٛي ٗ اٯ١ٜ شقٝاغ١ اـڀاب  ايثاْٞ :

 زَٚػٌَٛ أٟ َعٳًٌُ بع٬َا  ٜعطفٕٛ بٗا .ٌٍُِّْْئ١َِِِٕٓ 
أځبٹٞ ٚايػُٝا : ايع١َ٬ ،ٚٚضز اـرب غكٛم ا٥٬ٕه١ لٔ  ش 

ٗٳا بٹكٴٛفٹ  ٛٳاقٹٝ ٚٳْٳ ِٵ  ٗڇ ًٹ ٝٵ ًځ٢ أځشٵْٳابٹ خٳ ُٴٛا لٳ ًځ ٍٳ أځلٵ ٘ٴ قځا ٟٸ أځْٸ ٔڇ ايڃبٳكٵطڇ ايڃرٳػٳ
ٔٴ ألغٵ َٸا ابٵ ِٳ بٹٝهٶاأځبٵٝٳضٳ فځأځ ُٳا٥ٹ ّٳ بٳسٵضڈ لٳ ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٖٴ ُٳا ٍٳ نځاْٳ ٵ غٹٝ  .  (3) زرٳامٳ فځكځا
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ٌٖٚ ايع٬َا  اييت ٜهعٗا ا٥٬ٕه١ َثٌ ايع٬َا  اييت ٜهعٗا 
ايفطغإ ٚإكا ًٌ أّ أْٗا شا  قبغ١ مسا١ٜٚ ظاٖط٠ ٕٔ  سبط فٝٗا ، 

زٺ ٗ اٯ١ٜ ٚٗ قٛي٘ ُِغ١َِِِّٓ اؾٛاب ٖٛ ايثاْٞ ، ٖٚٛ َٔ َعاْٞ ش
ُْٕعٍٛد * عاٍ ش ُِغَٛهَِخ  ِػَْٕذ  دِجَبَسح  ِِْٓ ِعج١ًٍِّ َِ

أٟ َع١ًُ باْٗا يٝػ  َٔ ذحاض٠ ايسْٝا ، ٚنصا ْعٍٚ ايبڀـ (1) زَسثِّهَ 
لًٝ٘  اٱَاّ جعفط ايكازملٔ بهفاض قطٜـ ٚٗ اٯ١ٜ أل٬ٙ ٚضز ش
ى قّٛ يٛط : ٬َى ٗ ٬ٖأ ايػ٬ّ قاٍ : إ اهلل  عاٍ بعث اضبع١

ظضال١ قطب  جرب٥ٌٝ َٚٝها٥ٌٝ ٚاغطافٌٝ ٚنطٚبٌٝ ، فأ ٛا يٛطا ٖٚٛ ٗ
ايكط١ٜ ، فػًُٛا لًٝ٘ ِٖٚ َتعُُٕٛ فًُا ضآِٖ ضأ٣ هلِ ١٦ٖٝ ذػ١ٓ 
،لًِٝٗ ًٝاب بٝض ٚلُا٥ِ بٝض ، فكاٍ هلِ : إٓعٍ ؟ فكايٛا : ْعِ ، 

أ٣ ؾ٧ خًف٘ فٓسّ ل٢ً لطن٘ إٓعٍ لًِٝٗ ، فكاٍ ؟  فتكسَِٗ َٚؿٛا
ٚاْا ألطفِٗ ـ طا٥ف١ ـ فايتف  ايِٝٗ فكاٍ هلِ  قٓع  آ ٢ بِٗ ق٢َٛ

جرب٥ٌٝ : ٫  عحٌ لًِٝٗ  اْهِ : يتأ ٕٛ ؾطاضا َٔ خًل اهلل ، فكاٍ
 ذت٢ ٜؿٗس لًِٝٗ ًًث َطا  ، فكاٍ جرب٥ٌٝ : ٖصٙ ٚاذس٠ ،

ًِ َه٢ غال١ ًِ ايتف  ايِٝٗ فكاٍ : اْهِ يتأ ٕٛ ؾطاضا َٔ خًل 
ٖصٙ آًتٌ ًِ َؿ٢ فًُا بًا باب إس١ٜٓ ايتف  ايِٝٗ  جرب٥ٌٝاهلل ، فكاٍ 

خًل اهلل ، فكاٍ جرب٥ٌٝ : ٖصٙ ايثًث١ ، ًِ  فكاٍ : اْهِ يتأ ٕٛ ؾطاضا َٔ
ضأ ِٗ اَطأ ٘ ضأ  ١٦ٖٝ  زخٌ ٚزخًٛا َع٘ ذت٢ زخٌ َٓعي٘ ، فًُا

ضأٚا  ذػ١ٓ فكعس  فٛم ايػڀس فكعك  فًِ ٜػُعٛا ، فسخٓ  فًُا
 ٗطلٕٛ ذت٢ جا٩ا ألٍ ايباب ، فٓعي  إطأ٠ ايِٝٗ فكاي ايسخإ اقبًٛا ٜ

 لٓسٙ قّٛ َا ضأٜ  قَٛا قط أذػٔ ١٦ٖٝ َِٓٗ ، فحا٩ا ألٍ ايباب
٠َبَلَِْٛ َُ٘ئالَِء ضآِٖ يٛط قاّ ايِٝٗ فكاٍ هلِ : ) يٝسخًٖٛا فًُا

َثَٕبِرٟ ُ٘ٓه َأؼَُْٙش ٌَُىُْ َفبرهُمٛا ِهَ َٚاَل ُرخُْضِٟٚٔ 

                                                           

 .83ـ82غٛض٠ ٖٛز  (1)
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َُ٘ئالَِء ٚقاٍ : )(1) (١ٌَْظَ ُِِْٕىُْ َسُجً  َسِش١ذ  ِفٟ َظ١ِْفٟ أَ 

َلبٌُٛا فسلاِٖ ألٍ اؿ٬ٍ ) (2) (َثَٕبِرٟ ُ٘ٓه َأؼَُْٙش ٌَىُُْ 

َٕب ِفٟ َثَٕبِرَه ِِْٓ دَك  َِٚأههَ  ٌََمْذ َػٍَِّْذ َِب ٌَ

ْٛ َأْه ٌِٟ ِثىُُْ قاٍ هلِ ) (3) (ٌََزْؼٍَُُ َِب ُِٔش٠ذُ  َلبَي ٌَ

 . (4) ( ِٚٞ اٌَِٝ ُسْوٍٓ شَِذ٠ذٍ ُلٛهح  َأْٚ آ
 فكاٍ جرب٥ٌٝ : يٛ ٜعًِ أ٣ ق٠ٛ ي٘ قاٍ : فهابطٚٙ ذت٢ زخًٛا ايبٝ   

فكاح ب٘ جرب٥ٌٝ ، فكاٍ : ٜا يٛط زلِٗ ٜسخًٕٛ فًُا زخًٛا أ٣ٖٛ 
َفؽََّْغَٕب مِٖٛ فصٖب  ألِٝٓٗ ٖٚٛ قٍٛ اهلل ) جرب٥ٌٝ باقبع٘

ْٓ ًِ ْازاٙ جرب٥ٌٝ : ) (5) (َأْػ١َُُُْٕٙ  ٠َِصٍُٛا ا١ٌَِْهَ َفَؤعِْش  ٌَ

 ٚقاٍ ي٘ جرب٥ٌٝ : اْا بعثٓا ٗ (6) (ِثَؤٍَِْ٘ه ِثِمؽْغٍ ِِْٓ اٌٍه١ًِْ 
 .ا٬ٖنِٗ 
ِاْه َِِْٛػَذُُْ٘ اٌصُّجُْخ أ١ٌََْظَ فكاٍ : ٜا جرب٥ٌٝ لحٌ ) 

فترٌُ َٚٔ َع٘ ا٫ اَطأ ٘ ًِ اقتًعٗا  فأَطٙ (7) (اٌصُّجُْخ ِثَمِش٠تٍ 
ًِ ضفعٗا ذت٢ مسع أٌٖ  ظٓاذ٘ َٔ غبع اضنٌٜع٢ٓ إس١ٜٓ جرب٥ٌٝ 

لًٝٗا  ايػُا٤ ايسْٝا ْباح ايه٬ب ٚقطار ايسٜٛى ، ًِ قًبٗا ٚاَڀط
َٚٔ بكٞ َٔ ايهفاض    (8) زٚل٢ً َٔ ذٍٛ إس١ٜٓ ذحاض٠ َٔ غحٌٝ

ذٝاڄ َِٓٗ ٜٓكًب ألٍ أًٖ٘ ن٦ٝباڄ ٚآٖاڄ هط أشٜاٍ اـعٟ ، ٚوتٌُ 
 ايهُري)ِٖ( ٗ)ٜهبتِٗ( ٚجٖٛاڄ:

                                                           

 .78غٛض٠ ٖٛز  (1)
 .78غٛض٠ ٖٛز  (2)
 .79غٛض٠ ٖٛز  (3)
 .80غٛض٠ ٖٛز  (4)
 .37غٛض٠ ايكُط  (5)
 .81غٛض٠ ٖٛز  (6)
 .81غٛض٠ ٖٛز  (7)
 .12/169ايبراض (8)
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لا٥س١ٜ ايهُري ألٍ ايصٜٔ نفطٚا ايصٜٔ قاَٛا باٱلتسا٤ ل٢ً  ا٭ٍٚ :
 إػًٌُ ّٜٛ أذس.

ألضاز٠ ايصٜٔ نفطٚا ْٝعاڄ، فدػاض٠ فطٜل َِٓٗ ٗ إعطن١  ايثاْٞ :
 نب  هلِ ْٝعاڄ.
إككٛز ايصٜٔ قتًٛا َٔ ايهفاض ل٢ً مٛ ايرتزٜس، ٚ كسٜط  ايثايث :

ض ٜٚهب  ايباقٌ ، فُٔ مل ٜكتٌ ٗ اٯ١ٜ: يٝكڀع اهلل طا٥ف١ َٔ ايهفا
إعطن١ بٛاغڀ١ ا٥٬ٕه١ أٚ غٝٛف إػًٌُ فاْ٘ ٜهب  ٚىٓؼ ٜٚٓرػط 

 أًطٙ ٜٚٓعسّ نطضٙ.
ــٔ      ــ٘، َٚ ــإ اٯخــطإ ٗ طٛي ــاْٞ ٜٚهــٕٛ ايٛجٗ ــٛ ايث ٚا٭قــٌ ٖ
اٱلحاظ  ػ١ُٝ اٯ١ٜ ايػابك١ نفاض قطٜـ ايصٜٔ قـا ًٛا ٜـّٛ بـسض بًفـغ     

٠َّْغَغْىُُْ َلْشح  َفَمْذ َِظه اٌَْمََْٛ ِاْْ )ايكّٛ( بكٛي٘  عاٍش

 .(1)...زَلْشح  ِِضٍُُْٗ 
بُٝٓا ٚضز  اٯ١ٜ أل٬ٙ بًفغ ايصٜٔ نفطٚا، ٚبٝٓ٘ ٚبـٌ يفـغ ايكـّٛ    
لُّٛ ٚخكٛم َڀًل، فايهفـاض ألـِ، يٝهـٕٛ َـٔ َعـاْٞ ايعُـّٛ ٗ       
اٯ١ٜ إٔ خػاض٠ ايهفاض ٗ أٟ َعطن١ خػاض٠ هلِ ْٝعـاڄ ٚقڀـع يڀـطف    

فُٔ َعاْٞ ايڀطف ٗ إكاّ إٔ ايصٜٔ خطجٛا ألٍ إعطنـ١   ٚطا٥ف١ َِٓٗ
ٚاج١ٗ يعُّٛ ايهفاض ايـصٜٔ جرـسٚا بايطبٛبٝـ١، ٚاْهـطٚا ايٓبـ٠ٛ ، قـاٍ       

ُْ ِفٟ اٌْذَْشةِ َفشَشِّْد ِثُِْٙ َِْٓ  عـاٍش  َفِبِهب َرضَْمَفٕهُٙ

 .(2) زَخٍَْفُُْٙ ٌََؼٍهُُْٙ ٠َزهوهُشَْٚ 
ٕٳ شصههلة ٛٵ ًځــ ِٵ ا٭ځلٵ ْٵــتٴ ٌَِٚكك١َُّذِّصَ ِهُ اٌهككِز٠َٓ شبههههز ٚٳأځ

ُٕٛا   زآَِ
 ٚفٝٗا َػا٥ٌ :

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ لُطإ (1)
 .57غٛض٠ ا٭ْفاٍ (2)
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: جا٤  آ١ٜ ايػٝام بكـٝغ١ اـڀـاب ، ٚجـا٤  آٜـ١ ايبرـث       ا٭ٍٚ
 بًغ١ اـرب .
 : ألؽاش َٛنٛر اٯٜتٌ ٚإطاز فُٝٗا ِٖ إػًُٕٛ ٚإػًُا . ايثا١ْٝ
 : نٌ َٔ اٯٜتٌ ألنطاّ ًٚٓا٤ ل٢ً إػًٌُ . ايثايث١
ــ١ ــعنٝتِٗ      ايطابعـ ــتڀٗريِٖ ٚ ـ ــًٌُ بـ ــاض٠ يًُػـ ــٝام بؿـ ــ١ ايػـ : آٜـ

ٕٳٚش ٛٵ ًځ ز َط ب١ غا١َٝ مل  بًغٗا أ١َ أل٫ إػًٌُ ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل ا٭ځلٵ
 .(1) زُوُْٕزُْ خ١ََْش ُأِهٍخ ُأخِْشجَْذ ٌٍِٕهبطِ قٛي٘  عاٍ ش

 ٚوتٌُ ايتُرٝل ٗ أٚإ ْفع٘ ٚجٖٛاڄ : 
فايتُرٝل ْع١ُ ٗ ايسْٝا  تح٢ً عػٔ : ألضاز٠ اؿٝا٠ ايسْٝا ، ا٭ٍٚ 

ايػُ  ٚلٌُ ايكاؿا  ٚايٓفط٠ َٔ ايػ٦ٝا  ٚألجتٓاب ايكغري٠ َٓٗـا  
 ٚايهبري٠ .
: إككـٛز َـٔ ايـتڀٗري ٖـٛ ايفـٛظ بـإغفط٠ ٗ ايـساض اٯخـط٠         ايثاْٞ 

ٌَىَفهْشَٔب َػُُْْٕٙ ٚايفٛظ بايثٛاب ل٢ً فعٌ اؿػٓا ، قاٍ  عاٍ ش

 .(2) زٍَْٕبُُْ٘ َجٕهبدِ إٌهِؼ١ُِ ع١ََِّئبِرُِْٙ َٚألَْدخَ 
:  غؿٞ َٓافع ايتُرٝل ٚايغاٜا  اؿُٝس٠ َٓ٘ لـامل ايـسْٝا   ايثايث 

 ٚايربظر ٚلطقا  ّٜٛ ايكٝا١َ .
ََٚأْٔكككككُزُْ ٚايكــــرٝس ٖـــــٛ ايثايـــــث ، ٚقٛيـــــ٘  عـــــاٍ ش  

زَڀًل ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠ ،ٖٚصا اٱطـ٬م ٫ ٜتعـاضض َـع    األَْػٍََْْٛ 
أٖٛاٍ إعاضى فٝٗا َٔ ايٓٗٞ ايٛاضز ٗ قٛيـ٘  عـاٍ   ألضاز٠ اؿٝا٠ ايسْٝا ٚ

بًراظ إٔ ايسْٝا زاض لٌُ ب٬  (3)زَٚالَ َرُِٕٙٛا َٚالَ َرذَْضُٔٛاش
ذػاب ٭ٕ لعّ إ٪ٌَٓ ل٢ً ايػ١َ٬ ٚاٱذرتاظ َٔ ايٖٛٔ ٚاؿعٕ ٗ 
اؿٝا٠ ايسْٝا لٌُ قاحل  رتؾس بطنا ٘ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠ ، َٚٓٗـا بًـٛغ   

 ايطفع١ بٌ ا٭َِ .زضج١ ايعًٛ ٚ
                                                           

 .140غٛض٠ آٍ لُطإ (1)
 .65غٛض٠ إا٥س٠ (2)
 .139غٛض٠ آٍ لُطإ (3)
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إ ٌْٝ إػًٌُ هلصٙ إط ب١ ايطفٝع١ يٝؼ  (1)ٚقس  كسّ ٗ  فػري اٯ١ٜ
ٕٳشَاڄ يٮَِ ا٭خط٣ َٔ إٛذسٜٔ ، بًراظ إٔ ش ٛٵ ًځ ز ألغِ  فهٌٝ ا٭ځلٵ

 ٜٚفٝس ايطجرإ ٗ ايكرب ٚايتهر١ٝ ٚايفسا٤ ٚبصٍ ايٛغع ٗ غبٌٝ اهلل .
ٕٳٕط ب١ شٚوتٌُ ايرت ٝب بٌ ٌْٝ إػًٌُ  ٛٵ ًځ ز ٚبٌ ُرٝكِٗ ا٭ځلٵ

 ٚ ڀٗريِٖ ٚجٖٛاڄ :
 : ْاٍ إػًُٕٛ َط ب١ ايعًٛ بعس ايتُرٝل ٚايتڀٗري . ا٭ٍٚ
: ايتڀٗري ٚايتُرٝل َتكسّ ظَاْاڄ ٚفع٬ڄ ل٢ً اٱض كا٤ يسضج١  ايثاْٞ

ٕٳش ٛٵ ًځ ز ف٬ ٜٓاٍ إػًُٕٛ ٖصٙ إط بـ١ ايػـا١َٝ أل٫ بعـس ايتُرـٝل     ا٭ځلٵ
 ٚايتڀٗري .
 : ا٬ٕظ١َ ٚايتساخٌ بٌ َكاَا  لًٛ إػًٌُ ُٚرٝكِٗ .  ثايثاي

: نٌ َٔ زضج١ ايعًٛ ٚايتڀٗري غبب َٚكس١َ يٰخط َٔ غري  ايطابع
 إ ًٜعّ ايسٚض بُٝٓٗا .

٫ٚ  عاضض بٌ ٖصٙ ايٛجٛٙ ، ٚايتبأٜ ايعاٖط بُٝٓٗا بسٟٚ ٜـعٍٚ  
 بأز٢ْ  أٌَ .

ٚ ڀٗريٖـِ ٖٚـِ ٗ   فُٔ ايًڀف اٱهلٞ بإػًٌُ ٚقـٛر ُرٝكـِٗ   
َط ب١ ايعًٛ ، ٚفٝ٘ ألظاي١ يًُٛاْع اييت ؼٍٛ زٕٚ فعًِٗ ايكاؿا  ٚفٝ٘ 
أللا١ْ هلِ ٭زا٤ ايفطا٥ض ٚايٛاجبا  ايعباز١ٜ ِٖٚ أغٝاز أْفػِٗ ، يٝؼ 
َٔ غًڀإ قاٖط وـٍٛ زٕٚ  ععـُِٝٗ يؿـعا٥ط اهلل ٚيٝهـٕٛ َـٔ َعـاْٞ       

،قـاٍ  عـاٍ    ُرٝل ٚ ڀٗري إػًٌُ غ٬َتِٗ َٔ اٱغتهعاف ٚايصٍ
 . (2) زَّٚلِلِهِ اٌِْؼضهُح ٌََِٚشعٌُِِٛٗ ٌٍَُِّْْٚئ١َِِِٕٓ ش

يكس أْعِ اهلل لع ٚجٌ ل٢ً إػًٌُ ٚجعًِٗ ٗ ذاٍ طٗط ٚ عن١ٝ 
يتهٕٛ ٖصٙ اؿاٍ َكس١َ ٱض كا٥ِٗ يسضج١ ايعًٛ ٚايطفع١ بٝـِٓ ا٭َـِ ،   
 ٚفٝ٘  طغٝب َتعسز يًٓاؽ بسخٍٛ اٱغ٬ّ ، فًٝؼ َٔ فطز أٚ ْالـ١ 
أل٫ ٚوبٕٛ  بًٛغ ايػُٛ ٚايطفع١ ٚاٱض كا٤ فٝ٘ فأخرب  اٯٜـ١ لـٔ لـسّ    
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ٚجــٛز ايٛغــا٥ط بــٌ اٱْػــإ ٚبــٌ َط بــ١ ايعًــٛ أل٫ اٱّــإ ٚاٱقــطاض   
ََِٚكب بايٛذسا١ْٝ هلل لـع ٚجـٌ ، يٝهـٕٛ َـٔ َكـازٜل قٛيـ٘  عـاٍ ش       

 كطٜـب ايٓـاؽ   (1) زَخٍَْمُذ اٌْجِٓه َٚاِِلٔظَ ِااله ١ٌَِْؼجُكُذِْٚ 
از٠ ٚجعًِٗ ٜكًٕٛ ألٍ َطا ب ايعًٛ ٚايطفع١ بايٓڀل به١ًُ ايتٛذٝس يًعب

 ٚايتػًِٝ بايٓب٠ٛ ٚ كسٜط اٯ١ٜ أل٬ٙ ل٢ً ٚجٛٙ : 
: خًل اهلل اؾٔ ٚاٱْؼ يرت٣ اـ٥٬ل لبـازا ِٗ ٚألْكٝـازِٖ    ا٭ٍٚ
 ٭َط اهلل .
 : ايًڀف اٱهلٞ يتٝػري لباز٠ اؾٔ ٚاٱْؼ هلل لع ٚجٌ . ايثاْٞ
: ا٬ٕظ١َ ٚإكاذب١ بٌ اـًل ٚايعباز٠ ٚيٝهٕٛ َٔ َكازٜل  ايثايث

إٔ اـ٬فـ١   (2)زِأِّٟ جَبِػً  ِفٟ األَْسِض َخ١ٍَِفخ  قٛي٘  عاٍ ش
ــُٛا        ــ  ايػ ــا زاَ ــاؽ َ ــازض ايٓ ــاز٠ ٫  غ ــايتك٣ٛ، ٚإٔ ايعب ــّٛ ب  تك

 ٚا٭ضض .     
 : ألَهإ بًٛغ ايٓاؽ ٕط ب١ ايعًٛ ٭ْٗـا َـٔ ضؾـرا  ايعبـاز٠     ايطابع

ٚاٱخ٬م فٝٗا ، ٚفٝ٘ ذح١ ل٢ً ايٓاؽ ْٝعاڄ ، ف٬ ٜتدًف أذس لٔ 
 ٖصٙ إط ب١ أل٫ برتن٘ َا هب لًٝ٘ َٔ ايعباز٠ .

:  أنٝس ذكٝك١ ٖٚٞ إٔ اهلل لع ٚجٌ بـٝٸٔ نـطٚب ايعبـاز٠     اـاَؼ
يًٓاؽ ٚأْٗا ج١ًٝ ٚانر١ َٓص إٔ خًل اهلل لع ٚجـٌ اٱْـؼ ٚاؾـٔ ،    
فًِ ىًل آزّ أل٫ ٚقس بٌ اهلل لع ٚجٌ َا هب ل٢ً ايٓاؽ َٔ ايك٠٬ 

 ٚايعنا٠ ٚايكٝاّ ٚاؿخ  .
ٌ أٌٖ َٚٔ أغطاض ُرٝل إ٪ٌَٓ  عاٖسِٖ ٕط ب١ ايطفع١ ٚايعًٛ ب

إًٌ ٚايٓرٌ بايك٬ح ٚايتك٣ٛ ، ٖٚٛ َٔ اٱلحاظ َح٧ اٯ١ٜ بكٝغ١ 
ٕٳاؾ١ًُ اـرب١ٜ ٚإبتسأ ٚاـربش ٛٵ ًځ ِٵ ا٭ځلٵ ْٵتٴ ز يٝهٕٛ قاْْٛاڄ َتحسزاڄ ٗ ٚٳأځ

 نٌ ظَإ .
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َٚٔ ٚجٛٙ ٌْٝ إػًٌُ هلـصٙ إط بـ١ ايػـا١َٝ إـسز ٚايعـٕٛ ايـصٟ       
ــسض     ــّٛ ب ــِٝٗ ٜ ــ٘ لً ــاٍ  عــاٍ ش فهــٌ اهلل لــع ٚجــٌ ب ٌَََٚمككْذ ، ق

ٚألٕ قًـ  غـًُٓا إٔ   (1) زََٔصَشُوُْ ِهُ ِثجَْذٍس ََٚأُْٔزُْ َأِرٌهكخ  
ايٓكط ّٜٛ بسض ألض كا٤ ألٍ َط ب١ ايعًٛ ٚايطفع١ ، ٚيهٔ ذـاٍ ايـصٍ ٖـٌ    
ٖٞ َٔ َط ب١ ايعًٛ أّ أْٗا غابك١ هلا خاق١ ٚإٔ اٯ١ٜ ألـ٬ٙ ٚايؿـٗاز٠   

ن١ أذس أٟ بعس َعطن١ بسض بأنثط يًُػًٌُ بأِْٗ ا٭لًٕٛ ْعي  ٗ َعط
َٔ غـ١ٓ ، اؾـٛاب  ـسٍ قـٝغ١ اؾًُـ١ اٱمسٝـ١ ٗ اٯٜـ١ لًـ٢ ايـسٚاّ          
ٚاٱغــتسا١َ ٚإٔ ايعًــٛ َكــاذب يًُػــًٌُ ٗ ذــاٍ اؿــطب ٚايػــًِ  

 ٚذاٍ ايهعف ٚايك٠ٛ ٚذاٍ ايٓكط ٚاـػاض٠ .
 ٚ كسٜط آ١ٜ ببسض : ٚيكس ْكطنِ اهلل ببسض ٚأْتِ أشي١ ٚأْتِ ا٭لًٕٛ .

 ٌُ ْكط إػًٌُ غكٛم َٛنٛلٝت٘ ٗ ُرٝكِٗ ٚجٖٛاڄ : ٚوت
 : ايٓكط ّٜٛ بسض َكس١َ يتُرٝل إػًٌُ . ا٭ٍٚ
: شا  ايٓكط ُرٝل ٚ ڀٗري ، يتهٕٛ ايٓػب١ بٌ ايتُرـٝل   ايثاْٞ

ٚايٓكط ٖٞ ايعُّٛ ٚاـكٛم إڀًل ، فهٌ ْكط ٖٛ ُرٝل ٚيـٝؼ  
 ايعهؼ .
كط بًراظ أْـ٘ غـبب يًكـ٠ٛ    : ايتُرٝل ٚايتڀٗري َكس١َ يًٓ ايثايث

 ٚإٓع١ ِٚا٤ ًٕه١ ايتك٣ٛ ٗ ايٓفٛؽ .
ٕٳشصلة ٛٵ ًځ ِٵ ا٭ځلٵ ْٵتٴ ٔٳشبههز ٚٳأځ ُٵرٳلٳ ايڃهځافٹطڇٜ ٜٳ  زٚٳ

يكس جعٌ اهلل لع ٚجٌ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض ألَترـإ ٚألبـت٤٬ ٚألختبـاض،    
ٚ فهٌ ٚبعث ا٭ْبٝا٤ َبؿطٜٔ َٚٓـصضٜٔ ؾـصب ايٓـاؽ ٕٓـاظٍ اٱّـإ      
ٚايك٬ح ٚأللاْتِٗ بايتكطٜب ألٍ ايتُرٝل ٚايتڀٗري، ٚؼٌُ ؾڀط َٔ 
ا٭ْبٝــا٤ ا٭ش٣ َــٔ قــَِٛٗ ،ٚقتٴــٌ بعهــِٗ بايــسل٠ٛ ألٍ اهلل لــع ٚجــٌ 

ايهفط، ّٚر٢ َٔ ايٓفٛؽ، ٚيهٔ فطٜكاڄ َٔ ايٓاؽ أقطٚا يٝٓرػط شا  
ل٢ً ايهفط، فًِ ٜرتنـٛا ٚؾـأِْٗ َٚـٔ خكـا٥ل ًَـو اهلل يًػـُٛا        
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ٚا٭ضض  ٓرٝــ١ ايهفــاض لــٔ َكاَــا  ايطفعــ١، فٝتفهــٌ اهلل لــع ٚجــٌ  
ــالِٗ        ــٔ أل ب ــاؽ ل ــٌ قــطف ايٓ ــِٓٗ، ٖٚ ــ١ ل ــاب ايربن ــِ ٚألشٖ َركٗ

ٔ َكازٜل ض١ٓ اهلل لع ٚاٱقغا٤ هلِ َٔ احملل، اؾٛاب ْعِ، ٖٚٛ َ
 ٚجٌ بايٓاؽ ٗ ايسْٝا َٔ جٗا :

اؿًٝٛي١ زٕٚ ألظزٜاز لسز ايهفاض، ٚجعٌ بطظر زٕٚ ٌَٝ  ا٭ٍٚ :
 ايٓاؽ هلِ، ٖٚٛ َٔ قل ايهافطٜٔ:

  طغٝب ايٓاؽ ْٝعاڄ باٱّإ. ايثا١ْٝ :
ايتدفٝف لٔ إ٪ٌَٓ ظعٌ ايهفاض ٗ ذاٍ نـعف ٖٚٚـٔ    ايثايث١ :

ٜسٍ  أضٜذ ايٛقا٥ع ٚاؿطٚب ٗ بساٜا  اٱغ٬َِ  َػتُطٜٔ، فإ قً 
ل٢ً خ٬ف ٖصٙ ايكالس٠ ٕهالف١ جٝٛف ايهفـاض ٗ إعـاضى إتعاقبـ١،    
فعسزِٖ ٗ َعطن١ بسض مٛ أيف ضجٌ، ٚلسزِٖ ٗ َعطنـ١ أذـس ٬ًًـ١    
أنعاف ٖصا ايعسز، ٚلسزِٖ ٗ َعطن١ اـٓسم أنثط َٔ ١ً٬ً أنـعاف٘  

ف فُٛر لسزِٖ ٗ َعطن١ بسض، يٝؼ ٗ َعطن١ أذس، ٖٚٛ لؿط٠ أنعا
 بٌ َعطن١ بسض ٚاـٓسم أل٫ غٓتإ ٚبهع١ ؾٗٛض ، ٚفٝ٘ ٚجٛٙ:

ــ١      ا٭ٍٚ : ــاض ٗ إعطن ــٌ َهــالف١ لــسز ايهف ــ١ ب ــٔ ٬َظَ ــٝؼ َ ي
 اي٬ذك١ ٚبٌ قكِٗ.

َهالف١ لسز ايهفاض ٗ َعاضى اٱغ٬ّ ا٭ٍٚ غبب حملكِٗ  ايثاْٞ :
س ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإٔ ٖٚٛ ذح١ ٚبطٖإ ل٢ً قسم ْب٠ٛ قُ

َُٕٕصكُش ْكطٙ بت١ٜ لك١ًٝ ٚذػ١ٝ لٓس اهلل ، قاٍ غـبراْ٘ ش  ِأهكب ٌَ

 .(1) زُسعٍََُٕب
يكس ٚقع  إباضظ٠ ٚايكتاٍ ايؿسٜس بٌ إػًٌُ ٚايهفاض ٗ  ايثايث :

َعطن١ بسض ًـِ أذـس، أَـا ٗ اـٓـسم َٚـع نثـط٠ جٝـٛف ايهفـاض فـاِْٗ          
ألجتٓبٛا ايكتاٍ ٚايت٬ذِ بٌ اؾٝؿٌ ف٬ َٛنٛل١ٝ يهثط٠ جٝـ ايهفاض 
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ٚناْ  ٚبا٫ڄ ٚخعٜاڄ هلِ ٚغبباڄ يهثط٠ إ٪ٕٚ ٚاٱْفام ل٢ً اؾٝٛف اييت 
 ؾٗٛزاڄ ل٢ً لحع ايهفاض لٔ ايتعسٟ ل٢ً ًغط اٱغ٬ّ.قاض  

مل  سّ نٌ َٔ َعطن١ بسض ٚأذس أنثط َٔ ّٜٛ ٚاذس، يٝتغري   ايطابع :
ــط٣ ٚإٔ ا٭ضض     ــ٘ إٔ َهــ١ أّ ايك ــأضٜذ اٱْػــا١ْٝ ٜٚكــسم لًٝ بُٗــا  

ــ٘  عــاٍش    ــ١، ٖٚــٛ َــٔ َكــازٜل قٛي ََِٚككب زذٝــ  َــٔ ؼــ  ايهعب

١َِّٓ َأْسعٍََْٕبَن ِااله َسدَّْخ  ٌٍِْؼَ  ، ببٝإ َكسام ٖٚـٛ  (1)زبٌَ
إٔ ايّٝٛ ايٛاذس َٓاغب١ يتغٝري ٚج٘ ايتأضٜذ بكٝا ايتدفٝف لٔ إ٪ٌَٓ 

ُٕكٛا ٖٚٛ آ١ٜ باٖط٠ ٗ قٛي٘  عـاٍ ش  ١ٌََُِّٚذِّصَ ِهُ اٌهِز٠َٓ آَِ

 ز بًراظ جٗا :٠ََّْٚذََك اٌْىَبِفِش٠َٓ 
 ٚقٛر ايتُرٝل ٚاحملل ٗ غال١ َٔ ْٗاض. ا٭ٍٚ :
قريٚض٠ غال١ ايًكا٤، ٗ ٜـّٛ بـسض ٚأذـس َٓـاضاڄ يتُرـٝل       ١ٝ :ايثاْ

 ٚ ڀٗري إ٪ٌَٓ، ٚذح١ ل٢ً ايهفاض.
نــٌ َــٔ َعطنــ١ بــسض ٚأذــس َسضغــ١ ؾًــب ايٓــاؽ ٕٓــاظٍ  ايثايثــ١ :

 اٱّإ، ٚزفعِٗ لٔ َٛاطٔ ايهفط.
ايفكـٌ بـٌ أٖـٌ اٱّـإ ٚايهفـاض، ٖٚـصا ايفكـٌ َعٗـط          ايطابع١ :

رٝل ٚ ڀٗري إ٪ٌَٓ يصا جا٤ ايثٓا٤ ٗ ايكطإٓ يًتبأٜ بِٝٓٗ، ٚغبب يتُ
ٚايػ١ٓ ل٢ً أٌٖ َعطن١ بسض ٚأذس، ٚشّ ايهفاض ايصٜٔ قسَٛا ألٍ إس١ٜٓ 

 ذطباڄ ٚ عسٜاڄ ل٢ً اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ.
َٚــٔ اٱلحــاظ ايغــريٟ يًكــطإٓ  ػــ١ُٝ َعطنــ١ بــسض بايفطقــإ بكٛيــ٘ 

َٕب َػٍَٝ َػجِْذَٔب ٠َََْٛ اٌْفُ  عـاٍش  ْشَلكبِْ ََِٚب َأٔضٌَْ

 ٚوتٌُ ٖصا ايتفطٜل ٚجٖٛاڄ: (2) ز٠َََْٛ اٌَْزَمٝ اٌْجََّْؼبِْ 
ايكسض إتٝكٔ َٔ ايتفطٜل ٖٛ غكـٛم ٜـّٛ ايٛاقعـ١، ٭ْـ٘      ا٭ٍٚ :

ُرٝل يًُ٪ٌَٓ ايصٜٔ خطجٛا يًكتاٍ، ٚقل ٚألشٖاب ٕكاَا  ايهفاض 
 ايصٜٔ ظذفٛا ؿطبِٗ ٚقتاهلِ.

                                                           

 .107غٛض٠ ا٭ْبٝا٤ (1)
 .41غٛض٠ ا٭ْفاٍ (2)



 109ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ /د 99

ايتفطٜل بٌ أٌٖ ظَإ ايٛاقع١، فأَا إٔ ٜهٕٛ اٱْػـإ َـع    ايثاْٞ :
إ٪ٌَٓ غٛا٤ بٝسٙ أٚ بكًب٘، ٚأَا إٔ ٜهٕٛ َع ايهافطٜٔ، يصا ذُٝٓـا مت  
قًس اؿسٜبٝـ١ بـٌ ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ َٚؿـطنٞ          
قطٜـ ، زخً  خعال١ ٗ لكس ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ    

 ٗ لكس قطٜـ .ٚزخً  بٓٛ بهط 
ٜٚتح٢ً بٛنٛح ايتبأٜ إٛنٛلٞ ٗ َٛنـٛر اٯٜـتٌ ، فكـس ْـاٍ     
إػًُٕٛ َط بـ١ ا٭لًـٕٛ باّـاِْٗ ٚألخ٬قـِٗ ايعبـاز٠ هلل لـع ٚجـٌ ،        
ْٚعٍ احملل ٚايٖٛٔ بايهافطٜٔ اؾاذـسٜٔ ، َٚـٔ َعـاْٞ ٚز٫٫  ٖـصا     

 ايتبأٜ أَٛض :
: ذث إػًٌُ ل٢ً  عاٖس َط بـ١ ا٭لًـٕٛ ، بـايتك٣ٛ ْٚبـص      ا٭ٍٚ

 َفاِٖٝ ايهفط اييت  بٌ آ١ٜ ايبرث إٔ لاقب١ أقرابٗا احملل ٚاٱشٖاب .
:  طغٝب ايٓاؽ باٱّإ ٚبعث ايطٜب ٚايٓفط٠ ٗ ايٓفٛؽ َٔ  ايثاْٞ

ايهفط ٚايهـ٬ي١ ، ٚلـٔ أبـٞ بهـط إٔ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘         
ٍ ٗ زبط ايك٠٬ : ايًِٗ ألْٞ ألٛش بو َٔ ايهفط ٚايفكط ٚغًِ نإ ٜكٛ

 .ايكرب ٚلصاب
: ألخبــاض ايٓــاؽ ْٝعــاڄ بكــطب َط بــ١ ايعًــٛ َــِٓٗ، ٚ ــسيٞ   ايثايــث

أغكاْٗا يـت٬َؼ ذٛاغـِٗ ، ٚؽاطـب لكـٛهلِ ، ٚيـٝؼ لٓـس ايـصٜٔ        
ْايٖٛا ِٖٚ إػًُٕٛ خكٛق١ٝ ٗ اـًل ُٝعِٖ لٔ غريِٖ ، بٌ ٖـٞ  

 اهلسا١ٜ ٚايتسبط ٗ َعحعا  ايٓب٠ٛ اؾ١ًٝ يًٓاؽ َٔ جٗا  :
يت  تهس بتٜا  ايكطإٓ ،ٚؼتٌُ : إعحعا  ايعك١ًٝ اي اؾ١ٗ ا٭ٍٚ

 ايٓػب١ بٌ اٯٜا  ٚاٱلحاظ ٚجٖٛاڄ :
: غٛض ٚآٜا  ايكطإٓ نًٗا َعحع٠ ٚاذس٠ يًـٓيب قُـس قـ٢ً    ا٭ٍٚ 

 اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .
 : نٌ غٛض٠ ٗ ايكطإٓ َعحع٠ قا١ُ٥ بصا ٗا . ايثاْٞ
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: ايتفهٌٝ ٗ أللحاظ غٛض ايكطإٓ ، فايػٛض ايڀـٛاٍ ٚشٚا   ايثايث 
  ايهثري٠ َعحع٠ بصا ٗا بُٝٓا هتُـع لـسز َـٔ ايػـٛض ايككـاض ٗ      اٯٜا

 َعحع٠ ٚاذس٠ .
: نٌ غٛض٠ َٔ ايكطإٓ َعحع٠ َػتك١ً ٖٚٛ َٔ أغطاض  كػِٝ  ايطابع

ايكطإٓ ألٍ غٛض  بسأ نٌ ٚاذس٠ َٓٗا بايبػ١ًُ أل٫ غٛض٠ بـطا٠٤ ، ٖٚـصا   
ك١ً ، اٱغتثٓا٤ بصا ٘ ٜثب  ذكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايربا٠٤ أٚ ايتٛبـ١ غـٛض٠ َػـت   

 شنط  أغباب يعسّ شنط ايبػ١ًُ فٝٗا  تعًل بأْصاض ايهفاض ٚايتربأ َِٓٗ . 
َٚٔ أللحاظ ايكطإٓ ٗ ٖصا ايباب إٔ ايبػ١ًُ جا٤  ٗ آ١ٜ َٔ غٛض٠ 

 يٝٛافل لسزٖا لسز غٛض ايكطإٓ َا١٥ ٚأضبع لؿط٠ ؟. (1)ايٌُٓ 
: نٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ َعحع٠ َػتك١ً ، ٚؾاٖس مساٟٚ ل٢ً اـاَؼ 
 ٠ٛ قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .قسم ْب
ٚايكرٝس ٖٛ ا٭خري ، ٚ هٕٛ ايٛجٛٙ ا٭خط٣ ٗ طٛي٘ ، يكإْٛ  

  عسز أقٍٛ اٱلحاظ ٗ ايكطإٓ .
ٌٖٚ وتاد إكاّ ؾاٖسٜٔ لسيٌ نُا ٗ أذهاّ ايكها٤ قاٍ  عـاٍ  

ِٓ ِِْٓ ِسجَبٌِىُُْ ش اؾـٛاب ٫ ،  (2) زَٚاعَْزشُِْٙذٚا ش١ََِٙذ٠ْ
نٛلٞ ٗ إكاّ ٚ٭ٕ ايؿاٖس ايػُاٟٚ ٚذسٙ زيٌٝ ٚذحـ١  يًتبأٜ إٛ

زاَغ١ ، نُا ٗ ْعٍٚ إًو َٔ ايػُا٤ يٓكط٠ إ٪ٌَٓ فإ ايٛاذس َِٓٗ 
ٜهفٞ هلع١ّ جٝـ ايهفـاض ٚإ نثـط لـسزِٖ ٚػًـ٢ لتـِٖٛ ٚجعحعـ١       

 أغًرتِٗ .
 :  عسز إعحعا  ٗ نٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ ، ٚفٝ٘ ؾعب :ايػازؽ
 : نٌ جع٤ َٔ اٯ١ٜ َعحع٠ َػتك١ً . ا٭ٍٚ
 :نٌ ن١ًُ َٔ ايكطإٓ َعحع٠ َٔ ٚجٛٙ: ايثا١ْٝ
 :ايًفغ ايكطآْٞ ن٬ّ اهلل لع ٚجٌ . ا٭ٍٚ
 : ايه١ًُ ايكطآ١ْٝ  ٓعٌٜ َٔ لٓس اهلل .ايثاْٞ 

                                                           

 أْعط اٯ١ٜ . (1)
 . 282غٛض٠ ايبكط٠  (2)
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:ْعٍٚ ايكطإٓ ل٢ً قسض قاذب ايهُا٫  اٱْػا١ْٝ قُـس   ايثايث
 ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .

ؾــڀط َــٔ اٯٜــ١ ايكطآْٝــ١ َعحــع٠ ٚنــٌ ٖــصٙ ايؿــعب    : نــٌايثايثــ١ 
 قرٝر١ ٖٚٞ َٔ َكازٜل أللحاظ ايكطإٓ .

:ايك١ً بٌ أجعا٤ اٯ١ٜ ايٛاذس٠ َعحع٠ نُا  تح٢ً ؾصضا   ايػابع
ق١ًًٝ َٓ٘ ٗ ايعًِ ايصٟ أغػٓاٙ ٗ ٖصا ايػفط إباضى باغِ شايك١ً بٌ 

 أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ ز.
 .اؾُع ٚايك١ً بٌ آٜا  ايكطإٓ لٔ:عٛض ايعًِ اييت  رتؾس  ايثأَ

ٚقس  كسّ بٝاْ٘ بايتفكٌٝ ٚقسض  أجعا٤ َتعسز٠ َٔ ٖـصا ايتفػـري   
 .(1) ٪غؼ هلصا ايعًِ

َٚٔ أغطاض إعحعا  ايعك١ًٝ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
أْٗا  ڀطم باب ايعكٌ ٚػصب٘ يًتفهري ٗ َهاَٝٓٗا ٚقٝا ايترسٟ فٝٗا ، 

َتٗا َـٔ إعاضنـ١ ، ٖٚـصا ايتفهـط ْـٛر ططٜـل       ٚخطقٗا يًعـاز٠ ، ٚغـ٬  
يًٗسا١ٜ ٚاٱّإ ، ٖٚٛ َٔ خكـا٥ل ْبـ٠ٛ قُـس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘       
ٚغًِ ٚ فهًٝ٘ ل٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ بإٔ َعحعا ٘ لك١ًٝ َتحسز٠ ٗ نٌ 
ظَإ، قفٛظـ١ بايـصا  يػـ١َ٬ ايكـطإٓ َـٔ ايترطٜـف بُٝٓـا َعحـعا          

هلل لـع ٚجـٌ بـايكطإٓ ٚألّـإ إػـًٌُ      ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ ذػ١ٝ ذفعٗا ا
زأٟ ا٭لًـٕٛ  ََٚأُْٔزُْ األَْػٍَكَْْٛ ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘  عـاٍ ش 

ــا٬َ  ٚغــبٌ      ــازا  ٚإع ــا٤ ٚغــِٓٓٗ ٗ ايعب عفعهــِ ٕعحــعا  ا٭ْبٝ
 ايتك٣ٛ َٔ ٚجٛٙ :

: ذفغ َعحعا  ا٭ْبٝا٤ َٔ َكازٜل ا٭َا١ْ ٚيٝؼ َٔ أَا١ْ  ا٭ٍٚ
َٔ  عاٖس أجٝاٍ إػًٌُ ٕعحعا  ا٭ْبٝا٤ ،  أطٍٛ ظَاْاڄ ٚأٚغع َهاْاڄ

ِأهب َػَشْظَٕب األََِبََٔخ َػٍَكٝ اٌغهكََّٛادِ قـاٍ  عـاٍ ش  

َٚاألَْسِض َٚاٌْجِجَبِي َفَؤَث١َْٓ َأْْ ٠َْذٍََِّْٕٙب ََٚأشَْفْمَٓ 
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ِ ب  َبُْ ِأهُٗ وَبَْ َظٍُٛ َِِْٕٙب َٚدٍََََّٙب اِِلْٔغ

 .(1) زجَُٙٛال  
 : ٜٓاٍ إػًُٕٛ َط ب١ ايعًٛ ٗ إكاّ ٚفل ايكٝاؽ اٱقرتاْٞ : ايثاْٞ

 ايهرب٣ :ايصٜٔ وفعٕٛ َعحعا  ا٭ْبٝا٤ ِٖ ا٭لًٕٛ.
 ايكغط٣ : إػًُٕٛ ِٖ ايصٜٔ وفعٕٛ َعحعا  ا٭ْبٝا٤ .

 ايٓتٝح١ : إػًُٕٛ ِٖ ا٭لًٕٛ .
: ألقتبــاؽ إػــًٌُ إػــا٥ٌ َــٔ غــٓٔ ا٭ْبٝــا٤ ٚ ــسبطِٖ ٗ  ايثايــث

ــ١ ايٓفــٛؽ ، قــاٍ  عــاٍ     َعحــع٠ نــٌ ْــيب ٚأًطٖــا ٗ اجملتُعــا  ٖٚساٜ
 .(2) زُأٌَِْٚئهَ اٌهِز٠َٓ ََ٘ذٜ ِهُ َفجَُِٙذاُُْ٘ اْلَزِذِٖ ش

:ألقا١َ اؿح١ ل٢ً ايٓاؽ ٗ نٌ ظَإ بػ١َ٬ ٚقر١ ألختٝاض  ايطابع
 ل٢ً ْٗخ ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ .إػًٌُ ، ٚأِْٗ 

ٚجا٤ ذفغ َعحعا  ا٭ْبٝا٤ اؿػ١ٝ ٚغ٬َتٗا َٔ ايترطٜف ٚايتغٝري 
 ٚايتؿٜٛ٘ ٚايٓكل بأَٛض :

: لك١ُ آٜا  ايكطإٓ َٔ ايترطٜف ٚايتبسٌٜ ، ٜٚرتؾس لٓـ٘   ا٭ٍٚ
بكا٤ َعحعا  ا٭ْبٝا٤ ْكاڄ ًابتاڄ بايبٝإ ايكطآْٞ ٚايٛقف اؾًـٞ ٚاٯٜـ١   

َ٘ككَزا َث١َككبْ  ٖٚــٛ َــٔ َكــازٜل قٛيــ٘  عــاٍ ش ايػــُا١ٜٚ إٓعيــ١

 . (3)زٌٍِٕهبطِ 
:  ٠ٚ٬ إػًٌُ ٯٜا  ايكطإٓ ٚفٝٗـا قكـل ا٭ْبٝـا٤ ، َٚـٔ      ايثاْٞ

اٱلحاظ ايكطآْٞ ٚجٛب ٖصٙ ايت٠ٚ٬ ٗ ايك٠٬ اي١َٝٛٝ ٚغريٖـا فرتـ٢   
ٗ ايك٠٬ إػترب١ ػب قطا٠٤ غٛض٠ ايفاؼ١ ٚغٛض٠ أٚ آٜا  أخط٣ َٔ 

لعِٝ َٓعي١ ايكطإٓ لٓس إػًٌُ ٚيعّٚ ذفعِٗ ي٘ بايت٠ٚ٬ ،  غٛض٠ يبٝإ
ز، َٚٛنٛلا  ََٚأُْٔزُْ األَْػٍََْْٛ ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍ ش
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 .138غٛض٠ آٍ لُطإ  (3)
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ايــتڀٗري ٚايتُرــٝل يًُػــًٌُ ،ٚ تكــف  ــ٠ٚ٬ إػــًِ يٰٜــ١ ايكطآْٝــ١ 
 غكاٍ :
 :ايتػًِٝ بٓعٍٚ ايكطإٓ َٔ لٓس اهلل . ا٭ٍٚ
 اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ لٓس  ٬ٚ ٗا .: ايتسبط َهاٌَ  ايثا١ْٝ
: اٱقطاض أًٓا٤ ايت٠ٚ٬ أْٗا لباز٠ يـصا ٜؿـرتط قكـس ايكطبـ١ ٗ      ايثايث١

 أزا٤ ايك٠٬ ، ٖٚٛ أَط ٜٓبػط ل٢ً نٌ أجعا٥ٗا ايٛاجب١ ٚإػترب١ .
ــ ــا٤    ايطابع ــ١ َٚهــاَٝٓٗا ايكسغــ١ٝ أًٓ ــ١ ايكطآْٝ ــاْٞ اٯٜ ــسبط َع ١ : ايت
 قطا٤ ٗا.

 :ضجا٤ ا٭جط ٚايثٛاب لٓس ايكطا٠٤ . اـاَػ١
:  ٠ٚ٬ إػًٌُ فـتُعٌ َٚتفـطقٌ ٯٜـا  ايكـطإٓ غـبٌٝ       ايػازغ١

يٛذس ِٗ َٚٓاغب١ يٓبص ايفطق١ ٚاـ٬ف بِٝٓٗ ، ٖٚصٙ ايت٠ٚ٬ اي١َٝٛٝ َٔ 
َٚاْػَزصُِّٛا ِثذَْجًِ ِهِ َج١ِّؼ كب َٚالَ َكازٜل قٛيـ٘  عـاٍ ش  

 ز. ََٚأُْٔزُْ األَْػٍََْْٛ َٚٔ َكازٜل ش(1) زَرَفشهُلٛا
ٌَِٚك١َُّذِّصَ ِهُ اٌهكِز٠َٓ ٌٖٚ ٖٞ َٔ َكازٜل قٛي٘  عـاٍ ش 

ُٕككٛا اؾــٛاب ْعــِ ففــٞ نــٌ فــطز َــٔ أفــطاز ايــت٠ٚ٬  ڀٗــري   (2)زآَِ
ُٚرٝل يًُـ٪ٌَٓ ، ٚ ٓكٝـ١ يًٓفـٛؽ َـٔ ؾـٛا٥ب اٱْؿـغاٍ بايـسْٝا ،        

 ٚايًٗث ٚضا٤ يصا ٗا .
يككل ايكطإٓ،   لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِق٢ً اهللايثايث : بٝإ ايٓيب قُس 

 : ٖٚٛ ل٢ً ؾعبتٌ
 ا٭ٍٚ :  فػري قكل ايكطإٓ ايٛاضز٠ ٗ ايكطإٓ .

 ايثا١ْٝ : ايبٝإ ٚايتفكٌٝ يككل أخط٣ يٮْبٝا٤ ٖٚٛ ل٢ً ؾعبتٌ :
 ا٭ٍٚ : ايتفكٌٝ ٚايتفػري يصا  ايككل ايٛاضز٠ ٗ ايكطإٓ . 

يككل أْبٝا٤ مل  ٚآي٘ ٚغًِق٢ً اهلل لًٝ٘ ايثا١ْٝ : شنط ايٓيب قُس 
 ٜصنطٚا ٗ ايكطإٓ .       

                                                           

 .103غٛض٠ آٍ لُطإ  (1)
 .141غٛض٠ آٍ لُطإ  (2)
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ز يس٫يتـ٘  ١ٌَُِّذِّصَ فُٔ أللحاظ اٯ١ٜ أْٗا جا٤  بكٝغ١ إهاضر ش
 ل٢ً ايتهطاض ٚايتعسز ٚايتٛايٞ .

فرُٝٓا جا٤  آ١ٜ ايبرث بكٝغ١ ايتعًٌٝ ْٚػب١ ُرٝل إ٪ٌَٓ ألٍ 
ٕـ     ٪ٌَٓ فـإ  اهلل لع ٚجٌ ٚأْ٘ غبراْ٘ ٖٛ ايصٟ ٜڀٗـط ٜٚعنـٞ ٜٚٓكـٞ ا

طــطم ٚغــبٌ ايتُرــٝل  ــرت٣ َــٔ لٓــسٙ غــبراْ٘ َٚٓٗــا  ــ٠ٚ٬ إػــًِ  
ٚإػ١ًُ ايكطإٓ لس٠ َطا  ٗ ايّٝٛ ل٢ً مٛ ايٛجٛب ٕا فٝٗا َٔ إٓافع 

َِٚاَرا ُلِشةَ ايعع١ُٝ يًتايٞ ٚإػتُع ، ٖٚٛ َٔ أغطاض قٛي٘  عاٍ ش
اٌُْمككْشآُْ َفبعْككَزُِّؼٛا ٌَككُٗ ََٚأِٔصككُزٛا ٌََؼٍهىُككُْ 

ٚيٝؼ َٔ أ١َ أ تٗا أٚ  أ ٝٗا قٝا ايتُرـٝل ٚايتعنٝـ١   (1) زُرْشدََُّْٛ 
لًــ٢ مــٛ ايٛجــٛب ايعــٝين ايٝــَٛٞ إتهــطض َثــٌ إػــًٌُ ، ٖٚــٛ َــٔ 

 زََٚأُْٔزُْ األَْػٍََْْٛ َكازٜل قٛي٘  عاٍ ش
 ٜٚرتؾس ايتڀٗري ٚايتُرٝل ٗ ايت٠ٚ٬ َٔ ٚجٛٙ :

  :  ڀٗري ايًػإ بايٓڀل به٬ّ اهلل .         ا٭ٍٚ
 : لسّ خًط ن٬ّ اهلل لع ٚجٌ بغريٙ . ايثاْٞ 

 ٠ٚ٬ .: قٗط ايٓفؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚايغهب١ٝ باٱْكٝار يًت ايثايث
:  ڀٗري أمسار إػًٌُ باٱْكا  ٯٜا  ايكطإٓ ، ٚاٱغتُار  ايطابع

 ايعطنٞ ي١ٰٜ ايكطآ١ْٝ .
 أَا ايٓفع َٔ ايت٠ٚ٬ غكٛم َط ب١ ايعًٛ ، فُٔ ٚجٛٙ :

: ٕا جعٌ اهلل لع ٚجٌ ايعباز٠ ل١ً خًـل ايٓـاؽ فـإ ايـصٜٔ      ا٭ٍٚ
ــاز٠ بڀالــ١ اهلل    ٜعبــسٕٚ اهلل ذــل لباز ــ٘ ٖــِ ا٭لًــٕٛ ، ٚ تحًــ٢ ايعب
ٚضغٛي٘ ، ٚألقا١َ ايفطا٥ض ،ٜٚتكّٛ قطذٗا بايكـ٠٬ ايـيت ٖـٞ لُـٛز     
ايسٜٔ ، ٚايت٠ٚ٬ جع٤ ٚاجب  َٔ ايك٠٬ يٝؼ َٔ باب جع٤ ايٛاجب 

 ٚاجب بايصا  يٛجٛٙ :ٚاجب ٚذسٙ ، ب٢ً ٭ْٗا 
: ايـت٠ٚ٬ ُرـٝل َػـتكٌ يًُـ٪ٌَٓ ٭ْٗـا  ڀٗـري يًٓفــٛؽ ،        ا٭ٍٚ

 ْٚعر يطزا٤ ايسْٝا .
                                                           

 .204غٛض٠ ا٭لطاف  (1)
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:  ٠ٚ٬ ايل إٓ ٗ ايك٠٬ قل يًهفـط ،ٚذـطب لًـ٢ َفـاِٖٝ      ايثاْٞ
 ايه٬ي١ .
: ٗ ايت٠ٚ٬ ذفغ ٯٜا  ايكطإٓ َـٔ ايهـٝار ، ٖٚـٞ غـ٬ح      ايثايث

ِأهب  ، َٚٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍ شيًتٛقٞ َٔ ؼطٜف ٚ بسٌٜ ن٬ّ اهلل

َٕب اٌزِّْوَش َِٚأهب ٌَُٗ ٌذبفظْٛ  .(1) زَْٔذُٓ َٔضهٌْ
:ايــت٠ٚ٬ َٓاغــب١ يتفكــ٘ إػـًٌُ ٗ ايــسٜٔ ،َٚعطفــ١ أذهــاّ   ايطابـع 

اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ َٔ آٜا  ا٭ذهاّ ٚغريٖـا ، َٚـٔ خكـا٥ل إػـًٌُ     
َِٚاَرا قٛي٘  عاٍ ش ايتسبط ٚايفِٗ يًرصف ٚاٱطٓاب ٗ ايكطإٓ ، فُث٬ڄ

َأَسْدَٔككب َأْْ ٍُِْٔٙككهَ َلْش٠َككخ  َأَِْشَٔككب ُِْزَشِف١َٙككب 

فكـس ٜتبـازض ألٍ ايـصٖٔ إٔ اهلل ٜـأَطِٖ بغـري      (2) زَفَفغَُمٛا ِف١َٙب
ايعسٍ ٚايك٬ح ، ٚيهٔ ايكطإٓ ٜفػط بعه٘ بعهاڄ ٚ كسٜط اٯ١ٜ أل٬ٙ ، 

ذػإ ٚيهِٓٗ فػكٛا )ٚألشا أضزْا إٔ ًْٗو قط١ٜ أَطْا َرتفٝٗا بايعسٍ ٚاٱ
فٝٗا ( ،فٝكسض ٖصا ايفػل َِٓٗ بعـس ا٭َـط بايكـ٬ح ، ٚألقاَـ١ اؿحـ١      
ــ١       ــ١ ٚأغــباب اهلساٜ ــس ايبٝٓ ــصاب أل٫ بع ــِٝٗ ايع ــعٍ لً ــِ ٜٓ ــِٝٗ ، فً لً

 ٚايك٬ح ِٖٚ ألغتركٛا ايعكاب ٕعكٝتِٗ ا٭َط بايك٬ح.
ٍ ٚ سٍ اٯ١ٜ ل٢ً إٔ إرتفٌ ٚايصٜٔ ٜٓعِ اهلل لًِٝٗ َٔ فهً٘ أٚ     

بعٌُ ايكاؿا  ، يصا خكِٗ اهلل لع ٚجٌ بفطٜه١ ايعنا٠ اييت ٜتكّٛ 
ٍٳٚجٛبٗا بإَت٬ى ايٓكاب ش ٟٿ قځا ٔٵ أځبٹٞ غٳعٹٝسٺ ايڃدٴسٵضڇ ٘ٹ :  لٳ ًډ ٍٴ اي ٍٳ ضٳغٴٛ قځا

٘ٹ  ٝٵ ًځ ٘ٴ لٳ ًډ ًډ٢ اي ٔٵ ايٓٻاضڇ ٚآي٘ قٳ َٹ َٳ١ٹ  ّٳ ايڃكٹٝٳا ٛٵ ٜٳ ٕٳ  ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ًڂلٴ ايڃ ِٳ ٜٳدٵ ًډ ٚٳغٳ
ِٴ فځٝٴرٵبٳػٴ َٳعځايٹ ٔٵ بٳعٵضڈ  َٹ ِٵ  ٗڇ ٚٳايٓٻاضڇ فځٝٴكڃتٳلټ يٹبٳعٵهٹ ٔٳ ايڃحٳٓٻ١ٹ  ٝٵ ٓٵڀځطٳ٠ٺ بٳ ًځ٢ قځ ٕٳ لٳ ٛ

ٍڇ ايڃحٳٓٻ١ٹ  ِٵ فٹٞ زٴخٴٛ ٗٴ ٕٳ يځ ٚٳْٴكڊٛا أڂشٹ ٖٴصٿبٴٛا  ٝٳا ذٳتٻ٢ ألڇشٳا  ْٵ ِٵ فٹٞ ايسټ ٗٴ ٓٳ ٝٵ نځاْٳ ٵ بٳ

                                                           

 .9غٛض٠ اؿحط  (1)
 .16غٛض٠ ا٭غطا٤  (2)
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ُٳ ٖٵسٳ٣ يٹ ِٵ أځ ٖٴ ٙٹ يځأځذٳسٴ ٛٳايډصٹٟ ْٳفڃػٹٞ بٹٝٳسٹ ٕٳ فٹٞ فځ ٘ٹ نځا ٓٵعڇيٹ ُٳ ٘ٴ بٹ ٓٵ َٹ ٘ٹ فٹٞ ايڃحٳٓٻ١ٹ  ٓٵعڇيٹ
ٝٳا ْٵ  .(1) زايسټ

ٚبٌ إرتفٌ ٚذهاّ اؾٛض لُّٛ ٚخكٛم َڀًل ، فإرتفٕٛ ألِ 
٫ٚ ىتل إٛنٛر بايػًڀ١ ٚضَا ناْٛا  ػاضاڄ ٚأضبـاب َكـاحل ٚشٟٚ   

ََٚرا اٌُّكِْٛ ِاْر َرَ٘كَت َٓعي١ اجتُال١ٝ ، ٚٗ قٛي٘   عـاٍ ش 

ْٓ َْٔمِذَس َػ١ٍَْكِٗ ُِغَ  قـس ٜتبـازض ألٍ    (2) زبِظج ب َفَظٓه َأْْ ٌَ
ْٓ َْٔمِذسَ ايصٖٔ إٔ إطاز َٔ يفغ ش زإٔ شا ايٕٓٛ ٜعٔ لـسّ قـسض٠   ٌَ

اهلل لع ٚجٌ لًٝ٘ ، ٖٚٛ أَط ٜتٓعٙ َكاّ ايٓب٠ٛ لٓ٘ قبٌ إٔ  كٌ ايٓٛبـ١  
ٚايك١ً ز ٖٛ َٔ ايتكسٜط َْٔمِذسَ ألٍ ايكٍٛ بعك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٚيهٔ َع٢ٓ ش

ِهُ ٠َجْغُػُ ٚايٓكل ، ٚايكطإٓ ٜفػط بعه٘ بعهاڄ ، ٜٚفٝس قٛي٘  عاٍ ش

إٔ اهلل لـع ٚجـٌ أضاز إٔ    (3) زاٌشِّْصَق ٌَِّْٓ ٠َشَبُء ٠ََْٚمِذسُ 
ٜبٌ يصٟ ايٕٓٛ غع١ ضٓت٘ بايٓاؽ ، ٚلسّ ألْغ٬م باب ايعفٛ فكاض شٚ 

 ايٕٓٛ ٜسلٛ يكَٛ٘ .
ِأِّككٟ ضض بكٛيـ٘  عــاٍ ش ٕٚـا جعــٌ اهلل لـع ٚجــٌ خًٝفــ١ ٗ ا٭  

 فهـٌ ٚؾـطٸر  ـ٠ٚ٬ ن٬َـ٘ ٗ     (4) زجَبِػً  ِفٟ األَْسِض َخ١ٍَِفخ  
ايك٠٬ ل٢ً مٛ ايٛجٛب ايعٝين ل٢ً نٌ َهًف َٚهًف١ ، ٚ هٕٛ ٖصٙ 
ايت٠ٚ٬ َٝعاْاڄ يتُرٝل ٚ ڀٗري ايصٜٔ آَٓٛا ألش إٔ نٌ ٚاذس َِٓٗ شنطاڄ 

إ٪ٌَٓ ، فٝهٕٛ  ٛايٞ ٖصا أٚ أْث٢ مل ٜغازضٖا َٜٛاڄ ٚاذساڄ ٗ ذٝا ٘ َع 
ايٛقٛف َٓاغـب١ يتـسبطٙ ٗ اٯٜـا  ٚ ٓعٖـ٘ لـٔ أخـ٬م ايٓفـام ، ٖٚـٞ         
ٚغ١ًٝ حملل ايهـافطٜٔ ايـصٜٔ ٜتدًفـٕٛ لٓٗـا ،َٚـٔ خكـا٥ل احملـل ٗ        

 ايت٠ٚ٬ أْٗا باب يًتٛب١ ٚاٱْاب١ َٔ جٗا  :

                                                           

 .23/218َػٓس أٓس  (1)
 .87غٛض٠ ا٭ْبٝا٤  (2)
 .26غٛض٠ ايطلس  (3)
 .30غٛض٠ ايبكط٠  (4)
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: ألغتُار ايهافط ٯٜـا  ايكـطإٓ ، ٚ ـسبطٙ ٗ َعاْٝٗـا ، َٚـٔ       ا٭ٍٚ
  إٔ ا٭َــط ٫ ىــتل باٱغــتُار بــٌ إٔ ايــت٠ٚ٬  ــأ ٞ َــٔ ذــاٍ  اٯٜــا

 اـؿٛر ٚاـهٛر هلل لع ٚجٌ ٚلسّ اٱيتفا  يغري ١٦ٖٝ ايك٠٬ .
: ٜتكف إٓافل بأل٬ٕ اٱّإ ، ٚألخفا٤ ايهفط ، فٗٛ ٜكف ٗ  ايثا١ْٝ

قفٛف ايك٠٬ َع إ٪ٌَٓ فٝهٕٛ  ٛايٞ ٖصا ايٛقٛف َٓاغب١ يتسبطٙ ٗ 
 ٘ لٔ أخ٬م ايٓفام .  اٯٜا  ٚ ٓعٖ
ــ ــط     ايثايث ــ٢ ايهف ــت٠ٚ٬ ٚألقــطاضٙ لً ــٔ اي ــافل َ ــط٠ إٓ ــاز ْٚف ١ : ألبتع

 ٚاؾرٛز قل ي٘ ٚغبب ٱَت٤٬ ْفػ٘ بايغٝغ ٚاؿػط٠ .
َٚٔ اٱلحاظ ٗ ايكـ٠٬ خاقـ١ ْٚبـ٠ٛ قُـس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘        
ٚغًِ َڀًكاڄ ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ يًُ٪ٌَٓ ٗ أزا٥ِٗ ايك٠٬ ٗ نـٌ ظَـإ   

َّٚلِلِهِ ٍُِْهُ إ ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل ايٛلس ايهطِٜ ٗ قٛيـ٘  عـاٍ ش  َٚه

 .(1) زاٌغهََّٛادِ َٚاألَْسضِ 
ٚقس ٜكاٍ أٜٔ ايٛلس ٗ اٯ١ٜ أل٬ٙ ٖٚـٞ ًْـ١ خربٜـ١ ، ٚاؾـٛاب     
 تهُٔ اٯ١ٜ اٱْؿا٤ ٗ ز٫يتٗا ، َٚٓـ٘ ايٛلـس ايهـطِٜ باباذـ١ ا٭ضض     

 ػدري ا٭ضض ي٘ بؿطط أ٫ يًعباز٠ ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل خ٬ف١ اٱْػإ ٚ
ُٕكٛا ِاْه ٜفػس فٝٗا ، قاٍ  عـاٍ ش  ٠َبِػجَبِدٞ اٌهكِز٠َٓ آَِ

فرُٝٓا قاٍ اهلل  عاٍ (2) زَأْسِظٟ َٚاِعَؼخ  َفِب٠هبَٞ َفبْػجُُذِْٚ 
ُٕٛا ٠ََّْٚذََك اٌْىَبِفِش٠َٓ ش  ز١ٌََُِّٚذِّصَ ِهُ اٌهِز٠َٓ آَِ
فاْ٘ غبراْ٘ جعٌ أغباب ايتُرٝل ٚاحملل بأَط اٱْػـإ بٛاجبـا     (3)

لبازٜـ١  هــٕٛ فٝكـ٬ڄ بــٌ اٱّــإ ٚايهفـط ، ف٬بــس َـٔ َٛنــٛر ٜــَٛٞ     
 يًتُرٝل نايك٠٬ ايٛاجب١ يٝهٕٛ فٝٗا بٝإ َٔ ٚجٛٙ :

 :  أنٝس ألّإ إػًٌُ . ا٭ٍٚ

                                                           

 . 189غٛض٠ آٍ لُطإ  (1)
 . 56غٛض٠ ايعٓهبٛ  (2)
 .141غٛض٠ آٍ لُطإ  (3)
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ٍ    : ػسز ايتُرٝل ٚايتڀٗري نـٌ ٜـّٛ ش   ايثاْٞ  لـٔ جـابط قـاٍ : قـا
َثٌ ايكًٛا  اـُؼ نُثٌ  »ٚغًِ : ٚآي٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ 

 .(2) زل٢ً باب أذسنِ ٜغتػٌ نٌ ّٜٛ ٔؼ َطا  (1)ْٗط جاض غُط 
: ايكـسح نـٌ ٚقـ  بهـ٬ّ اهلل ، ٚألزضاى اـ٥٬ـل يعُـاض٠        ايثايث

 إػًٌُ ا٭ضض بعباز٠ اهلل .
 :: بٝإ غع١ ض١ٓ اهلل لع ٚجٌ بايٓاؽ َٔ جٗا   ايطابع
: ْعٍٚ ايربن١ ل٢ً إػًٌُ ِٖٚ ٜتًٕٛ ايكطإٓ ٜٚكفٕٛ بٌ  ا٭ٍٚ

 ٜسٟ اهلل خاؾعٌ .
:ألقا١َ اؿح١ ل٢ً ايهفاض ، فًٝؼ ٗ ايك٠٬ أل٫ اـري ٚايف٬ح  ايثا١ْٝ

ٚٳنځاْٴٛا ش ُٳػٵحٹسٹ جٳايٹػٶا ،  ٍٴ اهللٹ ، فٹٞ ايڃ ٕٳ ضٳغٴٛ ٍٳ : نځا َٳ١ځ ، قځا َٳا ٔٵ أځبٹٞ أڂ لٳ
ِٳ ، فځأځ ٳ٢  ٘ٴ ، ذٳتٻ٢ جٳا٤ٳ أځبٴٛ شٳضٍّ فځاقڃتٳرٳ ٓٵ ٘ٹ ، فځأځقڃكٳطٴٚا لٳ ٝٵ ًځ ٍٴ لٳ ٓٵعڇ ٜٳ ٘ٴ  ٕٳ أځْٻ ٜٳعڂٓټٛ

ٍٳ ٞټ فځكځا ٘ٹ ايٓٻبٹ ٝٵ ًځ ٌٳ لٳ ٘ٹ ، فځأځقڃبٳ ٝٵ ًځؼٳ ألڇيځ ٍٳ  فځحٳ ّٳ ؟ قځا ٛٵ ٝٳ ٝٵ ٳ ايڃ ًډ ٌٵ قٳ ٖٳ : ٜٳا أځبٳا شٳضٍّ ، 
٘ٹ ،  ٝٵ ًځ ٌٳ لٳ ًډ٢ أځضٵبٳعٳ ضٳنځعٳا ٹ ايهټرٳ٢ أځقڃبٳ ُٻا قٳ ًځ ٌٿ ، فځ ِٵ فځكٳ ٍٳ : قڂ : ٫ځ ، قځا
ٍٳ : ٜٳا  ٚٳاٱڇْٵؼڇ ، قځا ٔٿ  ٌڇ ايڃحٹ ٔٵ ؾٳطٿ ؾٳٝٳاطٹ َٹ ٛٻشٵ بٹاهللٹ  ٍٳ : ٜٳا أځبٳا شٳضٍّ ،  ٳعٳ فځكځا

ٞٻ ٔٿ  ْٳبٹ ٚٳايڃحٹ ٌٴ اٱڇْٵؼڇ  ِٵ ؟ؾٳٝٳاطٹ ٍٳ : ْٳعٳ ٌٴ ؟ قځا ٌٵ يٹٲڇْٵؼڇ ؾٳٝٳاطٹ ٖٳ ٚٳ اهللٹ ، 
ٍٳ : ٜٳا أځبٳا شٳضٍّ ، أځ٫ځ  ِٻ قځا ٍڇ غڂطٴٚضٶا؟ ًٴ ٛٵ ِٵ ألڇيځ٢ بٳعٵضڈ ظٴخٵطٴفٳ ايڃكځ ٗٴ ٜٴٛذٹ٢ بٳعٵهٴ

ٓٹ ًځ ًځ٢ ، جٳعٳ ٍٳ : بٳ ٓٵعڇ ايڃحٳٓٻ١ٹ ؟ قځا ٔٵ نځ َٹ ُٳ١ڄ  ًٹ ُٴوځ نځ ًِّ ٌٵ : أڂلٳ ٍٳ : قڂ ٞ اهللڂ فٹسٳاىځ ، قځا
ٛٻ٠ځ ألڇ٫ډ بٹاهللٹ  ٚٳ٫ځ قڂ ٍٳ  ٛٵ  .٫ځ ذٳ

ِٻ غٳهځ ٳ لٳٓٿٞ فځاغٵتٳبٵڀځأڃ ٴ     ٍٳ : ًٴ ٛٻ٠ځ ألڇ٫ډ بٹاهللٹ ، قځا ٚٳ٫ځ قڂ ٍٳ  ٛٵ ًڃ ٴ : ٫ځ ذٳ فځكڂ
ٝٻ١ٺ ًٹ ٖٹ ٌٳ جٳا ٖٵ ٞٻ اهللٹ ، ألڇْٻا نڂٓٻا أځ ٜٳا ْٳبٹ ًڃ ٴ :  ٍٳ : قڂ ٘ٴ ، قځا َٳ ٕڈ ،  نځ٬ځ ًٳا ٚٵ ٚٳلٹبٳازٳ٠ځ أځ

ٝٵطٷ  ٍٳ : خٳ ٞٳ ؟ قځا ٖٹ َٳاشٳا  ٜٵ ٳ ايكٻ٬ځ٠ځ  ٌٳ ، أځضٳأځ ُٹ ًڃعٳايځ ُٳ١ڄ يٹ فځبٳعٳثٳوځ اهللڂ ضٳذٵ
ٞٻ اهللٹ  ًڃ ٴ : ٜٳا ْٳبٹ ٍٳ : قڂ ٔٵ ؾٳا٤ٳ اغٵتٳهڃثٳطٳ ، قځا َٳ ٚٳ ٌٻ ،  ٔٵ ؾٳا٤ٳ اغٵتٳكځ َٳ ٛٵنٴٛرٷ ،  َٳ

                                                           

 ايغُط : إا٤ ايهثري إغطم . (1)
 .5/6َػٓس ألبٞ ٜعًٞ إٛقًٞ   (2)
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ٛٳ ؟  ٖٴ َٳاشٳا  ّٳ  ٜٵ ٳ ايكٿٝٳا ٞٻ اهللٹ ، أځضٳأځ ًڃ ٴ : ٜٳا ْٳبٹ ٍٳ : قڂ َٴحٵعڇ٨ٷ ، قځا ٍٳ : فځطٵضٷ  قځا
ُٳعڇٜسٴ  ٓٵسٳ اهللٹ ايڃ ٚٳلٹ َٴهٳالٳفځ١څ ،  ٍٳ : أځنٵعٳافٷ  ٞٳ ؟ قځا ٖٹ َٳاشٳا  ٜٵ ٳ ايكٻسٳقځ١ځ  ، أځضٳأځ
ٍٳ : غٹطپ ألڇيځ٢ فځكٹريڈ  ٌٴ ؟ قځا ٞٻ اهللٹ ، فځأځ٣ټ ايكٻسٳقځ١ٹ أځفڃهٳ ٜٳا ْٳبٹ ًڃ ٴ :  ٍٳ : قڂ ، ، قځا
ٍٳ  ِٴ ؟ قځا ٝٵوځ أځلٵعځ ًځ ٍٳ لٳ ُٳا ْٳعٳ ٜټ ٞٻ اهللٹ ، أځ ٜٳا ْٳبٹ ًڃ ٴ :  ٍٳ : قڂ ٍّ ، قځا َٴكٹ ٔٵ  َٹ ٗٵسٷ  ٚٳجٴ
ٞٻ اهللٹ  ًڃ ٴ : ٜٳا ْٳبٹ ٍٳ : قڂ ٞٿ ، قځا ّٴ؟ آٜٳ١ڂ ايڃهڂطٵغٹ ٞټ ايڃكځٝټٛ ٛٳ ايڃرٳ ٖٴ ٘ٳ ألڇ٫ډ  : ؟اهللڂ ٫ځ ألڇيځ

َٳ ٍٳ :  ٌٴ ؟ قځا ٗٳسٳا٤ٹ أځفڃهٳ ٟټ ايؿټ ًڃ ٴ : ، أځ ٍٳ : قڂ ٙٴ ، قځا ٛٳازٴ ٚٳلٴكٹطٳ جٳ ٘ٴ  َٴ ٔٵ غٴفٹوځ زٳ
ٓٵسٳ  ٗٳا لٹ ٚٳأځْٵفځػٴ ٓٶا ،  ُٳ ٖٳا ًٳ ٍٳ : أځغڃ٬ځ ٌٴ ؟ قځا ٟټ ايطٿقځابٹ أځفڃهٳ ٞٻ اهللٹ ، فځأځ ٜٳا ْٳبٹ

ّٴ ٍٳ : آزٳ ٍٳ ؟ قځا ٚٻ ٕٳ أځ ٟټ ا٭ځْٵبٹٝٳا٤ٹ نځا ٞٻ اهللٹ ، فځأځ ًڃ ٴ : ٜٳا ْٳبٹ ٍٳ : قڂ ٗٳا ، قځا ًٹ ٖٵ ٘ٹ  أځ ٝٵ ًځ لٳ
ٞپ  ِٵ ، ْٳبٹ ٍٳ : ْٳعٳ ّٴ ؟ قځا ٕٳ آزٳ ٞپ نځا ٚٳْٳبٹ ٞٻ اهللٹ ، أځ ٜٳا ْٳبٹ ًڃ ٴ :  ٍٳ : قڂ ّٴ ، قځا ايػٻ٬ځ
ّٴ قڂبٵ٬ڄ ،  ٘ٴ : ٜٳا آزٳ ٍٳ يځ ِٻ قځا ٘ٴ ، ًٴ ٘ٹ ضٴٚذٳ ِٻ ْٳفځذٳ فٹٝ ٙٹ ، ًٴ ٘ٴ اهللڂ بٹٝٳسٹ ًځكځ ِٷ ، خٳ ًډ َٴهځ

ٍٳ اهللٹ ، نځ ًڃ ٴ : ٜٳا ضٳغٴٛ ٍٳ : قڂ َٹ٦ٳ١ڂ أځيڃفٺ قځا ٍٳ :  ٚٳفډ٢ لٹسٻ٠ڂ ا٭ځْٵبٹٝٳا٤ٹ ؟ قځا ِٵ 
ُٽا  ُٵػٳ١ځ لٳؿٳطٳ جٳ ٚٳخٳ ُٹ٦ٳ١ٺ  ٔٵ شٳيٹوځ ًٳ٬ځًٴ َٹ ٌٴ  ٕٳ أځيڃفڄا ، ايطټغٴ ٚٳلٹؿٵطٴٚ ٚٳأځضٵبٳعٳ١څ 

 .(1) زغځفٹريٶا
:  طغٝب ايٓاؽ باٱغ٬ّ ، فايك٠٬ زل٠ٛ َتحسز٠ ٗ فطض  ايثايث١

اْدُع اٌَِٝ عَج١ًِِ َسثِّهَ يٲّإ ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍ ش

 .(2) زِثبٌْذِىَِّْخ َٚاٌَِّْْٛػظَِخ اٌْذََغَٕخِ 
:ٗ ايك٠٬ ططز يٓعغ ايؿٝڀإ ، َٚٓع ٱغترٛاشٙ ل٢ً  ايطابع١

 غهب١ٝ .ايٓفٛؽ ، ٖٚٞ قٗط يًٓفؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚاي
َٚٔ اٯٜا  إٔ إػًٌُ ٜٓايٕٛ َط ب١ ايعًٛ بٌ ايٓاؽ باـهٛر 
ٚايصٍ هلل لع ٚجٌ ، فٝكفٕٛ خاؾعٌ ٗ قفٛف ط١ًٜٛ أٚإ ايك٠٬ 
يتهٕٛ ٖصٙ إػه١ٓ ٖٞ ا٬ٕى ٗ اٱض كا٤ ٚبًٛغ أمس٢ َطا ب ايعًٛ بٌ 
١ ايٓاؽ ٗ  أضٜذ اٱْػا١ْٝ ، َٚا زاَ  أ١َ قُس  تٛاضث ٖصٙ إط ب
بأزا٤ ايك٠٬ فإ ايربنا   ٓعٍ ل٢ً أٌٖ ا٭ضض ٚ سفع لِٓٗ اٯفا  ، 

                                                           

 .7/129إػٓس اؾاَع  (1)
 .125غٛض٠ ايٓرٌ  (2)
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يٝهٕٛ إػًُٕٛ ِٖ ا٭ٌَ ظًبِٗ اـري يًٓاؽ ْٝعاڄ ، ٖٚٛ ٫ 
ِّذُّ َُ٘ئالَء ََُٚ٘ئالَِء ِِْٓ ٜتعاضض َع قٛي٘  عاٍ ش ُوالا ُٔ

 زَػؽَبِء َسثَِّه ََِٚب َوبَْ َػؽَبُء َسثَِّه َِذْظُٛس ا
 ١ٜ ل٢ً ٚجٛٙ :ٚ كسٜط اٯ(1)

 : ٚاْتِ ا٭لًٕٛ بأزا٤ ايك٠٬ . ا٭ٍٚ
 : ٚاْتِ ا٭لًٕٛ بأزا٥هِ ايك٠٬ ٗ أٚقا ٗا . ايثاْٞ
 : ٚأْتِ ا٭لًٕٛ با ٝإ ايك٠٬ ْال١ . ايثايث
: ٚأْتِ ا٭لًٕٛ با ٝإ ايكـ٠٬ بككـس ايكطبـ١ ألٍ اهلل ، قـاٍ      ايطابع
١َِِِٕٓ ِوَزبث كب ِاْه اٌصهالََح َوبَْٔذ َػٍَٝ اٌُّْئْ  عاٍ ش

 . (2) زَُِْٛلٛر ب
: ٚأْتِ ا٭لًٕٛ بأزا٥هِ ايك٠٬ بصا  ايهٝف١ٝ اييت أزاٖـا   اـاَؼ

قـًٛا نُـا ضأٜتُـْٛٞ    ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايصٟ قاٍ :
 .(3) ز أقًٞ

 : ٚأْتِ ا٭لًٕٛ بسلٛ هِ ألٍ اهلل بأزا٤ ايك٠٬ . ايػازؽ
ٔٵ : ٚأْتِ ا٭لًٕٛ ٭ٕ ايك٠٬ اي١َٝٛٝ ُرٛ ايصْٛب اييت قبًٗا ش ايػابع لٳ

٘ٹ  ًډ ٍٳ اي ٕٻ ضٳغٴٛ َٳ١ځ ، أځ َٳا ٍٳ  ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أځبٹ٢ أڂ ٔٵ : قځا َٹ ٔٵ خٳطٳدٳ  َٳ
ٔٵ خٳطٳ َٳ ٚٳ ّڇ  ُٴرٵطڇ ٙٴ نځأځجٵطڇ ايڃرٳادٿ ايڃ َٳهڃتٴٛبٳ١ٺ فځأځجٵطٴ ٗٿطاڄ ألڇيځ٢ قٳ٬ځ٠ٺ  َٴتٳڀځ ٘ٹ  ٝٵتٹ دٳ ألڇيځ٢ بٳ

ًځ٢ أځًٳطڇ  ٚٳقٳ٬ځ٠څ لٳ ُٹطڇ  ُٴعٵتٳ ٙٴ نځأځجٵطڇ ايڃ ٙٴ فځأځجٵطٴ ٜٻا ٘ٴ ألڇ٫ډ ألڇ ٓٵكٹبٴ  ٳػٵبٹٝسڇ ايهټرٳ٢ ٫ځ ٜٴ
ٌٳ ِّٝٿ ُٳا نٹتٳابٷ فٹ٢ لٹ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٛٳ بٳ  .(4) زقٳ٬ځ٠ٺ ٫ځ يځغٵ

 : ٚأْتِ ا٭لًٕٛ ٭ْهِ ُركٕٛ بأزا٤ ايك٠٬. ايثأَ

                                                           

 .20غطا٤ غٛض٠ اٱ (1)
 .103غٛض٠ ايٓػا٤  (2)
 .1/170 فػري ايطاظٟ  (3)
 .7/129إػٓس اؾاَع  (4)
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ــاذرتا  ايتاغــع ــٕٛ ب ــتِ ا٭لً ــأزا٤  : ٚأْ ظنِ َــٔ َفــاِٖٝ ايهــ٬ي١ ب
 ايك٠٬.

: ٚأْتِ ا٭لًٕٛ بٛقاٜتهِ َٔ احملل ٚايٖٛٔ بـأزا٤ ايكـ٠٬،    ايعاؾط
ٚفٝــ٘ بٝــإ يًٓــاؽ بــإ ططٜــل ايػــ١َ٬ َــٔ احملــل ٚاٱضٖــاب ٖــٛ أزا٤   

 ايك٠٬.
: ٚأْتِ ا٭لًٕٛ بايربنـا  ٚايفٝٛنـا  ايـيت  رتؾـس      اؿازٟ لؿط
 لٔ ايك٠٬.

:ٚأْتِ ا٭لًٕٛ بؿٗاز٠ ا٥٬ٕه١ يهِ بأزا٤ ايك٠٬ طال١  ايثاْٞ لؿط
ِاْه ُلككْشآَْ اٌَْفجْككِش َوككبَْ هلل ٚضغـٛي٘ ، ٚٗ قٛيــ٘  عـاٍ ش  

ٚضز لٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أْ٘ قـاٍ   (1) زَِشُْٙٛد ا
 . (2) ز ؿٗسٙ ٥٬َه١ ايًٌٝ ، ٥٬َٚه١ ايٓٗاض ػتُع فٝٗاش

:ٚأْتِ ا٭لًٕٛ بايتفك٘ ٗ ايـسٜٔ ٚاٱجتٗـاز ٗ َعطفـ١     ايثايث لؿط
 أذهاّ ٚغٓٔ ايك٠٬ .

يكس أضاز اهلل لع ٚجـٌ ألْـاض٠ ططٜـل ايعًـٛ ٚايطفعـ١ ٚجعًـ٘ ٬َظَـاڄ        
يًكطاط إػتكِٝ ، يصا ٜتًـٛ نـٌ َػـًِ َٚػـ١ًُ لـس٠ َـطا  ٗ ايٝـّٛ        

 .(3)زاِْ٘ذَٔب اٌصَِّشاغَ اٌُّْغَْزِم١َُ ايٛاذس  قٛي٘  عاٍ ش
ٜكـس ايكـٍٛ إٔ ٗ ٖـصٙ ايـت٠ٚ٬ َط بـ١ ايعًـٛ ، اؾـٛاب ْعـِ         ٌٖٚ 

بًراظ إٔ ٖصٙ إط ب١ ٫  ٓاٍ أل٫ باٱّإ ٚايتك٣ٛ ٚاـؿـ١ٝ َـٔ اهلل لـع    
 ٚجٌ .

ٌَِٚك١َُّذِّصَ ِهُ زبــشِاْْ ُوُْٕزُْ ُِْئ١َِِِٕٓ ق١ً قٛي٘  عاٍش

ُٕٛا  زاٌهِز٠َٓ آَِ
 ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:
 ٔ آَٓٛا ٚإ٪ٌَٓ ٚجٖٛاڄ:ؼتٌُ ايٓػب١ بٌ ايصٜ ا٭ٍٚ :

                                                           

 .78غٛض٠ ا٭غطا٤  (1)
 .2/268إػتسضى ل٢ً ايكرٝرٌ  (2)
 .6غٛض٠ ايفاؼ١  (3)
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 ايتػاٟٚ ٚإٔ إ٪ٌَٓ ِٖ أْفػِٗ ايصٜٔ آَٓٛا . ا٭ٍٚ :
 ْػب١ ايعُّٛ ٚاـكٛم إڀًل، ٖٚٛ ل٢ً ؾعبتٌ: ايثاْٞ :
 ايصٜٔ آَٓٛا أنثط ٚألِ َٔ إ٪ٌَٓ. ا٭ٍٚ :
 إ٪َٕٓٛ ِٖ ا٭نثط ٚا٭لِ. ايثا١ْٝ :
َـاز٠ يٲيتكـا٤   ْػب١ ايعُّٛ ٚاـكٛم َـٔ ٚجـ٘، فٗٓـاى     ايثايث :

 ٚأخط٣ يٲفرتام بٌ إ٪ٌَٓ ٚايصٜٔ آَٓٛا.
ٚايكرٝس ايؿعب١ ا٭ٍٚ َٔ ايٛج٘ ايثاْٞ أل٬ٙ ، فايصٜٔ آَٓٛا ألِ 
٭ْ٘ ٜؿٌُ ايصٜٔ ْڀكٛا بايؿٗاز ٌ ٚزخًٛا اٱغ٬ّ ظاٖطاڄ ٚألٕ أقطٚا 
ل٢ً ألخفـا٤ ايهفـط ْعـِ قـس  هـٕٛ ايٓػـب١ أذٝاْـاڄ ٖـٞ ايتػـاٟٚ عػـب           

ٌَِٚك١َُّذِّصَ ِهُ اٌهكِز٠َٓ ا٥ٔ ، يٝهٕٛ قٛي٘  عـاٍش إٛنٛر ٚايكط

ُٕٛا  ز ل٢ً جٗا :آَِ
بٝإ فهٌ اهلل ل٢ً نٌ ايصٜٔ ْڀكٛا بايؿٗاز ٌ ٚفٝ٘ جعا٤  ا٭ٍٚ :
 لاجٌ هلِ.
 طغٝب لُّٛ إػًٌُ باٱّإ ،ٚ ُٓٝـ١ ًَهتـ٘ ٗ ايٓفـٛؽ     ايثا١ْٝ :

ٕهب ُلًْ ٌَُْ َلبٌَْذ األَْػَشاُة آٚلامل ا٭فعاٍ، قـاٍ  عـاٍش   َِ
ْذُخًْ  ّهب ٠َ َٕب ٌََٚ ٍَّْْ ٌُٛا َأع ْٓ ُلٛ ُٕٛا ٌََِٚى ُرْئِِ

 .(1) زاِِل٠َّبُْ ِفٟ ُلٍُِٛثىُُْ 
يكس جا٤  اٯٜا  بصّ إٓافكٌ ٚجعًِٗ بعطض ٚاذس َع  ايثايث :

َٕككبِفِم١َٓ ايهفــاض، نُــا ٗ قٛيــ٘  عــاٍش ِاْه ِهَ جَككبُِِغ اٌُّْ

ٕهَُ َج١ِّؼ بَٚاٌْىَبِفِش٠َٓ ِفٟ   .(2) زجََٙ
ٚجا٤  آ١ٜ ايبرث يتٓك١ٝ ٚ ٓعٜـ٘ إػـًٌُ َـٔ ايٓفـام، أَـا ايـصٜٔ       
وؿطٕٚ ٗ جِٗٓ َٔ إٓافكٌ، فٗـِ ايـصٜٔ أقـطٚا لًـ٢ ألبڀـإ ايهفـط       
َٚا ٛا ل٢ً ايٓفام، ٚمل ٜٓفعِٗ ايتُرٝل ٚايتڀٗري ايصٟ ٜتٛجـ٘ هلـِ   

 نٌ ّٜٛ.
                                                           

 .14غٛض٠ اؿحطا  (1)
 .140غٛض٠ ايٓػا٤ (2)
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٪ٌَٓ( ٚفـ٧ ايتُرـٝل   ألٕ ف٧ اؾ١ًُ ايؿطط١ٝ بكف١ )إ ايثايث١ :
بايكٝغ١ ا٭لِ ، ٚألضاز٠ نٌ َػًِ آَٔ ظاٖطاڄ باٱغ٬ّ زل٠ٛ يًُػًٌُ 
ْٝعاڄ يٌٓٝ َط ب١ ايعًٛ ٚايترًـٞ باٱّـإ ايكـازم، ٚفٝـ٘ ؾـاٖس لًـ٢       
اٱلحاظ ٗ ايًفغ ايكطآْـٞ ٚزقـ١ ألختٝـاضٙ ٚإٔ ايتبـأٜ ٗ إعٓـ٢ يـصا        

 َٓٗا إٛالغ ٚايسضٚؽ.ايًفغ أٚ إرتازف َٓ٘ َسضغ١ لكا٥س١ٜ  كتبؼ 
 ٜهٕٛ  كسٜط خا١ُ آ١ٜ ايػٝام ل٢ً ٚجٛٙ: ايطابع١ :
 ألٕ نٓتِ َ٪ٌَٓ بايتُرٝل. ا٭ٍٚ :
 إ نٓتِ َ٪ٌَٓ بإٔ اهلل ّرل ايصٜٔ آَٓٛا. ايثاْٞ :
 ألٕ نٓتِ َ٪ٌَٓ بإٔ اهلل ّرل ايهافطٜٔ. ايثايث :
لًٝ٘ ألٍ اهلل ألٕ نٓتِ َ٪ٌَٓ بإٔ ايتُرٝل ٚاحملل ٫ ٜكسض ايطابع : 
 لع ٚجٌ .

جا٤  خا١ُ آ١ٜ ايػٝام بكٝغ١ اؾ١ًُ ايؿطط١ٝ ٚاـڀاب  اـاَػ١ :
يرتغٝب إػًٌُ باٱّإ ٚيبٝإ أْ٘ ايفطز ا٭ٖـِ ٗ اؿٝـا٠ ايـسْٝا، ٚبـ٘     
 هٕٛ َٓاظٍ ايٓاؽ َٚطا بِٗ ّٜٛ ايكٝاَـ١، فٗـٛ ؾـطط ايعًـٛ ٚايطفعـ١،      

َٚاز٠ َٚٛنٛر ايتڀٗري يٝهٕٛ ٖٛ غبب ايفٛظ ٚايف٬ح لٓس ايتُرٝل، 
 ٚايتعن١ٝ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠.

بٝإ نثط٠ اـڀاب يًُ٪ٌَٓ ٚايعٓا١ٜ بِٗ ٗ ايكطإٓ، فُع  ايػازغ١ :
ق١ً نًُا  نٌ آ١ٜ َٔ اٯٜتٌ فاْٗا  صنط يًُ٪ٌَٓ، َٚا ٜتهـُٔ ايثٓـا٤   

 لًِٝٗ ٚبعثِٗ ل٢ً  عاٖس اٱّإ ٚغٓٓ٘ ٚآزاب٘.
بعث يًٓفط٠ َـٔ ايهفـط ٗ ايٓفـٛؽ،    ٗ اؾُع بٌ اٯٜتٌ  ايػابع١ :

 ٚألظاذ١ يًهافطٜٔ لٔ َٓاظٍ ايؿإٔ ٚايطفع١.
َِٚرٍْهَ األ٠َهبَُ َُٔذاٌَُِٚٙب ٖٚٛ َٔ َكـازٜل قٛيـ٘  عـاٍ ش   

يتهٕٛ خايك١ يًُ٪ٌَٓ ، ٚزلا٤ ظَاْٝاڄ يتحًٝا  (1) زَث١َْٓ إٌهبطِ 
قُس اٱخ٬م ٗ ايعباز٠ ، ٚألظاذ١ َفاِٖٝ ايهفط ٚايه٬ي١ بربن١ ْب٠ٛ 

                                                           

 .140غٛض٠ آٍ لُطإ  (1)
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ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ٌٖٚ ٜعين  ٛقف ٚؼسٜـس ايتـساٍٚ يٝهـٕٛ    
 سا٫ٚڄ بٌ إـ٪ٌَٓ ٚذـسِٖ ، ٚإٔ يفـغ ايٓـاؽ َؿـرتى يفعـٞ ، فُـط٠        
ٜككس َٓ٘ ايعُّٛ اٱغتغطاقٞ ؾُٝع ايبؿط ٚآخط ٜـطاز َٓـ٘ َعٓـ٢ آخـط     

اٌهكِز٠َٓ أخل ٜعطف  بايكطا٥ٔ ٚا٭َاضا  ، نُـا ٗ قٛيـ٘  عـاٍ ش   

ُْ إٌهبطُ ِاْه إٌهبطَ َلْذ جََُّؼٛا ٌَىُكُْ َلبَي ٌَ   زُٙ
فٛضز يفغ ايٓاؽ ٗ اٯ١ٜ َط ٌ نـٌ فـطز َُٓٗـا ٜـسٍ لًـ٢ قـّٛ غـري        (1)

َلبَي ز ٗ شُُْ٘ اٯخطٜٔ باٱناف١ ألٍ فطز ًايث ٜسٍ لًٝ٘ ايهـُري ش 

زِٖٚ إ٪َٕٓٛ ، يٝهٕٛ َٔ َكازٜل ايتُرٝل ٚايتڀٗري ايكـرب  ٌَُُْٙ 
 ٝٛف ، ٚل٢ً ايتٌٜٗٛ ٚإبايغ١ فٝ٘.ل٢ً ذؿس ايهفاض اؾ

ٚشا  ايبكا٤ ٗ َكاَا  اٱّإ  ڀٗري ُٚرٝل ٚ عن١ٝ ، ٚ ًو آٜـ١  
ٗ فهٌ اهلل لع ٚجٌ ل٢ً إـ٪ٌَٓ ٚ عـسز َكـازٜل ا٭جـط ٚايثـٛاب      
اييت  طز لًِٝٗ ففٞ نٌ أزا٤ يفطض َٔ ايكـ٠٬ ُرـٝل ، ٚٗ قـٝاّ    

اؿـخ ٚألخـطاد    نٌ ّٜٛ َـٔ ؾـٗط ضَهـإ ُرـٝل ٚ عنٝـ١ ، ٚٗ أزا٤     
 ايعنا٠ ُرٝل ٚ ڀٗري يًُػًٌُ .

 ٚوتٌُ ٖصا ايتُرٝل ٚجٖٛاڄ : 
  : ألختكام ايتُرٝل َٔ ٜ٪زٟ ايفطض . ا٭ٍٚ
 : اٍٛ ايصٜٔ ٜٗٝ٪ٕٚ َكسَا  أزا٤ ايغطض . ايثاْٞ
: لُّٛ ايتُرٝل ٚايتڀٗري يًُػًٌُ بكٝا ا٭زا٤ ايفطزٟ  ايثايث

 ٚايعاّ يًفطا٥ض .
ٖٛ َٔ ز٫٫  ف٧ آ١ٜ ايبرث بكٝغ١ اؾُع ٚايكرٝس ٖٛ ايثايث ٚ

ُٕٛاش فٝهٕٛ خطٚد ْفط َِٓٗ (2) ز١ٌََُِّٚذَِّص ِهُ اٌهِز٠َٓ آَِ
يًسفار لٔ اٱغ٬ّ نُا ٗ َعطن١ بسض ٚأذس  ڀٗرياڄ ٚ عن١ٝ هلِ ،ٕٚٔ 

 ؽًف لٔ لصض لٔ اـطٚد .
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َٚٔ َعاْٞ ايتُرٝل نؿف إٓافكٌ ٚألظزضا٤ فعًِٗ ، فكس نإ 
ٕعطن١ أذس أب٢ٗ َعاْٞ ايتُرٝل ، يٝٓدعٍ ٬ًمثا١٥ َٔ جٝـ اـطٚد 

إػًٌُ بترطٜض َٔ ضأؽ ايٓفام لبس اهلل بٔ أبٞ غًٍٛ ، فٝتدًفٕٛ 
بػ٤ٛ فعًِٗ لٔ ايتڀٗري ٚايتعن١ٝ ، ٌٖٚ بك٢ ٖ٪٤٫ ايث٬مثا١٥ ٗ َٓاظٍ 
ايٓفام ، اؾٛاب ٫، ٚيٛ نإ يبإ ، بٌ ْسّ أنثطِٖ ٚأليتركٛا بكفٛف 

،َٚا إٔ قسّ طٛاغٝ  قطٜـ بعؿط٠ آ٫ف ضجٌ ٗ َعطن١  إ٪ٌَٓ
اـٓسم ذت٢ ٖبٸ ٖ٪٤٫ يٓكط٠ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايسفار 
لٔ إس١ٜٓ ٚلٔ أْفػِٗ ٚألطانِٗ ٚلٛا٥ًِٗ بسيٌٝ إٔ اٯٜا  اييت 
ْعي  غكٛم َعطن١ اـٓسم مل  صنط ؽًف ألساز نبري٠ َٔ إػًٌُ 

افكٌ َا ٜسٍ ل٢ً ق١ً لسزِٖ ، ٚب٘ جا٤  أغباب ، نُا أْٗا شنط  إٓ
 ايٓعٍٚ ٚا٭خباض إتٛا ط٠ .

 : جا٤ٙايػسٟقاٍ  زٜٚػتأشٕ فطٜل َِٓٗ ايٓيبشٚٗ قٛي٘  عاٍ
ٔ ، أذسُٖا ٜسل٢ أبا لطاب١ بضج٬ٕ َٔ ا٭ْكاض َٚٔ بين ذاض١ً

ألٕ بٝٛ ٓا }أٚؽ، ٚاٯخط ٜسل٢ أٚؽ بٔ قٝعٞ، فكا٫: ٜا ضغٍٛ اهلل
اف ، ٚمٔ ن١ اؿٝڀإ، ٖٚٞ ٗ أقك٢ إس١ٜٜٓعٕٓٛ أْٗا شيًٝ {لٛض٠ 

 .{ا ٖٞ بعٛض٠ ألٕ ٜطٜسٕٚ أل٫ فطاضاڄَ}ايػطم فا٥صٕ يٓا فكاٍ اهلل
ٚأخطد ابٔ جطٜط ٚابٔ َطزٜٚ٘ ٚايبٝٗكٞ ٗ ايس٥٫ٌ لٔ ابٔ لباؽ 

قاٍ : ِٖ بٓٛ ذاض١ً قايٛا : بٝٛ ٓا  {ٜٚػتأشٕ فطٜل َِٓٗ ايٓيب  }ٗ قٛي٘ 
 ٢ لًٝٗا ايػطم .ك١ًٝ نؿ

ٚأخطد ابٔ َطزٜٚ٘ لٔ جابط بٔ لبس اهلل ضنٞ اهلل لٓ٘ قاٍ : ألٕ 
 .(1) زايصٜٔ قايٛا بٝٛ ٓا لٛض٠ ّٜٛ اـٓسم : بٓٛ ذاض١ً بٔ اؿاضث

يكس ضأٜتٓا ي١ًٝ ا٭ذعاب ، ٚمٔ قافٕٛ  :لٔ ذصٜف١ قاٍ ٚلٔش
ٌ قعٛز ، ٚأبٛ غفٝإ َٚٔ َع٘ َٔ ا٭ذعاب فٛقٓا ، ٚقطٜع١ ايٝٗٛز أغف
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نافِٗ ل٢ً شضاضٜٓا ، َٚا أ   لًٝٓا ي١ًٝ قط أؾس ظ١ًُ ، ٫ٚ أؾس ضواڄ 
َٓٗا ، أقٛا  ضوٗا أَثاٍ ايكٛالل ، ٖٚٞ ظ١ًُ َا ٜط٣ أذس َٓا 

ٚغًِ ٚآي٘ اقبع٘ ، فحعٌ إٓافكٕٛ ٜػتأشْٕٛ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ 
َ ِثَؼَْٛسٍح  }ٜٚكٛيٕٛ 

{ِاْه ُث١َُٛرَٕب َػَْٛسح  ََِٚب ِٟ٘
(1) 
فُا ٜػتأشْ٘ أذس َِٓٗ أل٫ أشٕ ي٘ ، ٜتػًًٕٛ ٚمٔ ًًثُا١٥ أٚ مٛ شيو ، 

ٚغًِ ضج٬ڄ ضج٬ڄ ذت٢ َط ٚآي٘ ألش اغتكبًٓا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ 
لًٞ ، َٚا لًٞ ج١ٓ َٔ ايعسٚ ، ٫ٚ َٔ ايربز أل٫ َطط ٫َطأ ٞ ، َا 
: هاٚظ ضنبيت ، فأ اْٞ ٚأْا جاث ل٢ً ضنبيت فكاٍ : َٔ ٖصا؟ قً  
ذصٜف١ فتكاقط  ألٍ ا٭ضض فكً  : ب٢ً ٜا ضغٍٛ اهلل نطا١ٖٝ إٔ أقّٛ 
فكاٍ : قِ . فكُ  فكاٍ : ألْ٘ نإ ٗ ايكّٛ خرب ، فأ ين غرب ايكّٛ قاٍ : 

 .ٚأْا َٔ أؾس ايٓاؽ فعلاڄ ، ٚأؾسِٖ قطاڄ 
ٚغًِ : ايًِٗ اذفع٘ ٚآي٘ فدطج  فكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘  

٘ ، ٚلٔ ّٝٓ٘ ، ٚلٔ ااي٘ ، َٚٔ فٛق٘ ، َٚٔ َٔ بٌ ٜسٜ٘ ، َٚٔ خًف
ؼت٘ ، قاٍ : فٛ اهلل َا خًـل اهلل فعلـاڄ ٫ٚ قـطاڄ ٗ جـٛف أل٫ خـطد َـٔ       
جٛٗ ، فُا أجس َٓ٘ ؾـ٦ٝاڄ ، فًُـا ٚيٝـ  قـاٍ : ٜـا ذصٜفـ١ ٫ ؼـسث ٗ        
ايكّٛ ؾ٦ٝاڄ ذت٢  أ ٝين ، فدطج  ذت٢ ألشا زْٛ  َـٔ لػـهط ايكـّٛ ،    

، ٚاشا بطجٌ أزِٖ ندِ ٜكٍٛ بٝسٙ ل٢ً  ْعط  ٗ ن٤ٛ ْاض هلِ  ٛقس
ايٓاض ، ّٚػس خاقط ٘ ٜٚكٍٛ : ايطذٝـٌ . . . ايطذٝـٌ . . . ًـِ زخـٌ     
ايعػــهط فــإشا ٗ ايٓــاؽ ضجــاٍ َــٔ بــين لــاَط ٜكٛيــٕٛ : ايطذٝــٌ . . . 
ايطذٌٝ ٜا آٍ لاَط ٫ َكاّ يهِ ، ٚألشا ايطذٌٝ ٗ لػـهطِٖ َـا هـاٚظ    

ؿحـاض٠ ٗ ضذـاهلِ ، َٚـٔ    لػهطِٖ ؾرباڄ فٛاهلل أْٞ ٭مسـع قـٛ  ا  
بِٝٓٗ ايطٜس ٜهطبِٗ بٗا ، ًِ خطج  مٛ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ ، 
فًُا اْتكف  ٗ ايڀطٜل أٚ مٛ شيو ، ألشا أْا بٓرٛ َٔ لؿـطٜٔ فاضغـاڄ   
َـتعٌُُ ، فكــايٛا : اخــرب قـاذبو إٔ اهلل نفــاٙ ايكــّٛ ، فطجعــ  ألٍ   
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١ً ٜكًٞ ، ٚنإ ألشا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ ٖٚٛ ٜؿتٌُ ٗ ا
 }ذع ب٘ أَط ق٢ً ، فأخرب ٘ خرب ايكّٛ أْٞ  طنتِٗ ٜطؼًٕٛ . فأْعٍ اهلل 

 . (1)ز ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا اشنطٚا ْع١ُ اهلل لًٝهِ ألشا جا٤ هِ جٓٛز
ــاٍ ش   ــ٘  ع ــاْٞ قٛي ــٔ َع ٌَِٚكك١َُّذِّصَ ِهُ اٌهككِز٠َٓ يٝهــٕٛ َ

ُٕٛا ايعُـّٛ ٚاـٍٛ   زٚقٝغت٘ إهـاضل١  هـطاض اٱبـت٤٬ ٚقـٝا     آَِ
ُٕكٛاش ز ْٝعـاڄ َٚـِٓٗ إٓـافكٕٛ ٚايهـ٬ٍ ٚايـصٜٔ      اٌهِز٠َٓ آَِ

ألْػربٛا ٗ ايڀطٜل ألٍ َعطن١ أذس يٝدصيٛا إ٪ٌَٓ ٜٚهؿـفٛا لـِٓٗ ،   
خكٛقــاڄ َــع ذاجــ١ ايــٓيب قــ٢ً اهلل لًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚإــ٪ٌَٓ ألٍ  

 إكا ًٌ ٚألٍ نثط٠ ايػٛاز ٕٛاج١ٗ جٝٛف ايهفاض .
ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ أَـط بـرتى ٖـ٪٤٫        َٚٔ اٯٜا  إٔ

ايصٜٔ ألنعيٛا ٚضجعٛا ألٍ إس١ٜٓ يعًُ٘ ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ بـإٔ   
ا٥٬ٕه١ ٗ ْكط ٘ ٚإ ايصٜٔ ألنعيٛا ذطَٛا اْفػِٗ َٔ َٓاغب١ جٗاز١ٜ 
يًتُرٝل  تحسز أخباضِٖ لٓـس أجٝـاٍ إػـًٌُ ، ٚنأْٗـا ذانـط٠ ٗ      

 ظَاِْٗ .
ب ايتٛبـ١ ٚإغفـط٠ َـٔ َكـازٜل قـٝغ١ إهـاضر ٗ اٯٜـ١        ألٕ فتس با

ُٕٛاش ز فهًُا ألمـطف إٓـافل جا٤ ـ٘    ١ٌََُِّٚذِّصَ ِهُ اٌهِز٠َٓ آَِ
َٓاغب١ يًتُرٝل ٚايتڀٗري ٚ طغٝـب بـايعفٛ، ٖٚـٛ َـٔ َكـازٜل قٛيـ٘       

١َِّٓ  عاٍ ش .ٕٚـا  (2) زََِٚب َأْسعٍََْٕبنَ ِااله َسدَّْخ  ٌٍَِْؼبٌَ
ا٥٬ٕه١ ل٢ً جعٌ اٱْػإ خًٝف١ ٗ ا٭ضض نُـا ٚضز لـِٓٗ ٗ   ألذتخ 

َأَرجَْؼًُ ِف١َٙب َِْٓ ٠ُْفِغكُذ ِف١َٙكب ٠ََٚغْكِفهُ ايتٓعٌٜ ش

ِأِّٟ َأْػٍَكُُ أقاّ اهلل لًِٝٗ اؿح١ بكٛيـ٘  عـاٍ ش  (3)زاٌذَِِّبءَ 

َٚٔ لًِ اهلل غبراْ٘  ڀٗري ُٚرٝل إػًٌُ (4)زَِب الَ َرْؼٍََُّْٛ 
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 .30غٛض٠ ايبكط٠  (2)
 .30ايبكط٠  غٛض٠ (3)
 .107غٛض٠ ا٭ْبٝا٤  (4)



 109ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ /د 118

ضض بصنط اهلل ٜٚتٓعٖٛا لٔ ايفػاز ، ٜٚتحٓبٛا قتٌ إػًٌُ يٝعُطٚا ا٭
ايٓفؼ بغري ذل ٚألشا نإ ٖٓاى َفػسٕٚ ٗ ا٭ضض فإ اهلل لع ٚجـٌ  

 ّركِٗ ٜٚٓكل لسزِٖ ، ٜٚهعف قٛ ِٗ .
 : الصلة بني خ متتً اٌَتني

 ٚفٝٗا َػا٥ٌ :
 :  كسٜط اؾُع ٖٛ : ألٕ نٓتِ َ٪ٌَٓ ّٚرل ايهافطٜٔ . ا٭ٍٚ
إػًٌُ ٗ َٓاظٍ اٱّإ ذطب ل٢ً ايهفط ، ٚفهس : ًبا   ايثا١ْٝ

 ٕفاُٖٝ٘، ٚخعٟ يًهافطٜٔ .
: نًُا زخٌ ؾدل ألٍ اٱغ٬ّ ٚغـع٢ ٗ َػـايو اٱّـإ     ايثايث١

ــِ يًكــطإٓ       ــطا٥ض ٚ ٬ٚ ٗ ــًٌُ ايف ــافطٜٔ ، ألٕ أزا٤ إػ ــل يًه ــٛ ق فٗ
ٚلًُِٗ بػ١ٓ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾاٖس ل٢ً ألّاِْٗ ، 

فٝ٘ قل يًهافطٜٔ ٚ ٌٖٛ ٚخعٟ هلِ . ٚهعًِٗ قاقـطٜٔ ٚلـاجعٜٔ   ٚ
لٔ اٱغتُطاض بصا  ايفػاز ، ٖٚٛ َـٔ َكـازٜل خاُـ١ اٯٜـ١ ايػـابك١      

يٝهٕٛ َـٔ َعـاْٞ ٚٚجـٛٙ لًـِ     (1) زَِٚهُ الَ ٠ُذِتُّ اٌظهب١ٌَِِّٓ ش
اهلل لع ٚجٌ ٗ إكاّ أْ٘ غبراْ٘ ّرل اٚي٦و ايصٜٔ أخرب ا٥٬ٕه١ لٔ 

زِٖ ٗ ا٭ضض ٚ هـٕٛ لـاقبتِٗ اـًـٛز ٗ ايٓـاض ، ٚشا  ايفػـاز      ألفػا
َٚأظُُشٚا َو١ْكَف َوكبَْ غبب يًُرل ٚايعٚاٍ ، قـاٍ  عـاٍ ش  

 .(2)زَػبِلجَُخ اٌُّْْفِغِذ٠َٓ 
: بعث ايػه١ٓٝ ٗ ْفٛؽ إػًٌُ ، بٛقٛر احملل ٚايٓكل ٗ  ايطابع١

ــاٍش   ــ٘  ع ــسِٖٚ ، ٚٗ قٛي  ُ٘ككَٛ اٌهككِزٞ َأْٔككَضيَ قــفٛف ل

، ٚضز لـٔ ألبـٔ   (3) زاٌغهِى١ََٕخ ِفٟ ُلٍُكٛةِ اٌُّْكْئ١َِِِٕٓ 
يٝعزازٚا ألّاْاڄ َع ألّاِْٗ  }ايػه١ٓٝ ٖٞ ايط١ٓ ٗ قٛي٘ لباؽ أْ٘)قاٍ: 

قاٍ : ألٕ اهلل بعث ْبٝ٘ ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ بؿٗاز٠ إٔ ٫ أليـ٘ أل٫ اهلل   {
                                                           

 .57غٛض٠ آٍ لُطإ  (1)
 .86غٛض٠ ا٭لطاف  (2)
 .4غٛض٠ ايفتس  (3)
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يعنا٠ ، فُا قسم بٗا إ٪َٕٓٛ ظازِٖ ايك٠٬ ، فًُا قسقٛا بٗا ظازِٖ ا
فًُا قسقٛا بٗا ، ظازِٖ ايكٝاّ ، فًُا قسقٛا ب٘ ظازِٖ اؿخ ، فًُـا  

ايٝـّٛ أنًُـ     }قسقٛا ب٘ ظازِٖ اؾٗاز ، ًِ أنٌُ هلِ زِٜٓٗ فكاٍ : 
قاٍ ابٔ  {يهِ زٜٓهِ ٚأُُ  لًٝهِ ْعُيت ٚضنٝ  يهِ اٱڇغ٬ّ زٜٓاڄ

ــإ أٖــٌ ايػــُا٤ ٚأٖــٌ ا٭ضض      ــأًٚل ألّ ــا : ف ــاؽ ضنــٞ اهلل لُٓٗ لب
 .(1)(قسق٘ ٚأنًُ٘ ؾٗاز٠ إٔ ٫ ألي٘ أل٫ اهللٚأ

َ٘ككَزا َث١َككبْ  ٌٍِٕهككبطِ َُٚ٘ككذ ٜ شصههلة لْلههَ الهه ى 

  بِرٍ اٌَة  (2) زََِِْٚٛػظَخ  ٌٍُِّْزهِم١َٓ 
 ٚفٝٗا َػا٥ٌ : 
 : كسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ل٢ً ٚجٛٙ : إػاي١ ا٭ٍٚ

 : ٚيُٝرل اهلل ايصٜٔ آَٓٛا ٖصا بٝإ يًٓاؽ . ا٭ٍٚ
 : ّٚرل اهلل ايهافطٜٔ ٖصا بٝإ يًٓاؽ . ايثاْٞ
 : ٖصا ٖس٣ ّٚرل اهلل ايصٜٔ آَٓٛا . ايثايث
 : ٖصا ٖس٣ ّٚرل اهلل ايهافطٜٔ . ايطابع

 : ٖصا َٛلع١ يًُتكٌ ّٚرل اهلل ايصٜٔ آَٓٛا .اـاَؼ 
 : ٖصا َٛلع١ يًُتكٌ ّٚرل اهلل ايهافطٜٔ . ايػازؽ

١ُٝ ايسْٝا ) زاض ايبٝإ ( فُـٔ فهـٌ اهلل   : قس  كسّ  ػ إػأي١ ايثا١ْٝ
لع ٚجٌ أْ٘ بٝٸٔ يًٓاؽ ايٛاجبا  ٚايٓٛاٖٞ ، ٚأخرب لٔ نٕٛ ايسْٝا زاض 
لبٛض ٚططٜل يعامل اـًٛز ايصٟ ٜهٕٛ فٝ٘ ايٓـاؽ لًـ٢ قػـٌُ بُٝٓٗـا     

َفِش٠كك  ِفكٟ اٌَْجٕهكِخ  بأٜ ٚ هاز ،َٚٔ ايبٝإ قٛيـ٘  عـاٍ ش  

 .(3) زََٚفِش٠ك  ِفٟ اٌغهِؼ١شِ 
 ٚيٝؼ َٔ ذكط يٛجٛٙ ايبٝإ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا ، َٓٗا :

 : اٯٜا  ايه١ْٝٛ ٖٚٞ ل٢ً ؾعب َٓٗا : ايٛج٘ ا٫ٍٚ
                                                           

 .9/213ايسض إٓثٛض  (1)
 .138غٛض٠ آٍ لُطإ  (2)
 . 7غٛض٠ ايؿٛض٣  (3)
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 : اٯٜا  ايثابت١ نايػُٛا  ٚا٭ضض . ا٭ٍٚ
 : اٯٜا  إترطن١ نايؿُؼ ٚايكُط . ايثا١ْٝ
: اٯٜا  ايڀاض١٥ نٓع١ُ إڀط ٚايػراب أٚ ايعهؼ ناؾفاف ايثايث١ 
 ٚايكرط.
 : اٯفا  ايػُا١ٜٚ أٚ ا٭ضن١ٝ اييت  كٝب ايٓاؽ . ايطابع١
 : اٯٜا  إتحسز٠ . اـاَػ١

ــ١ أْٗــا أَــط ٚجــٛزٟ ىاطــب ايعكــٍٛ     ــا  ايهْٛٝ َٚــٔ أغــطاض اٯٜ
عَكُِٕش٠ُِْٙ ٚإساضى ًٜٚتكل باؿٛاؽ طٛلـاڄ ٚقٗـطاڄ ، قـاٍ  عـاٍ ش    

ُِْٙ دَزهٝ ٠ََزج١َه  ٟ َأُْٔفِغ بِق َِٚف َٕب ِفٟ ا٢َف َٓ آ٠َبِر

 .(1) زٌَُُْٙ َأٔهُٗ اٌْذَكُّ 
 ٚوتٌُ  عًل َٛنٛر اٯٜا  ايه١ْٝٛ فتُع١ بت١ٜ ايبرث ٚجٖٛاڄ :

 : اٯٜا  ايه١ْٝٛ فتُع١ ُرٝل يًُ٪ٌَٓ ٚقل يًهافطٜٔ . ا٭ٍٚ
: نٌ طا٥ف١ َٔ اٯٜا  ايه١ْٝٛ َٓاغب١ يتعن١ٝ إ٪ٌَٓ ٚفهس ايثاْٞ 

  ٓكٝس إٓاط .  سْٞ َط ب١ ايهافطٜٔ ، يٛذس٠ إٛنٛر ٗ
: نــٌ آٜــ١ نْٛٝــ١ ٖــٞ ذحــ١ َٚٛنــٛر َػــتكٌ ٗ ُرــٝل    ايثايــث

 ٚ ڀٗري إ٪ٌَٓ، ٚٗ شّ ٚخعٟ ايهافطٜٔ .
: ايكــسض إتــٝكٔ َــٔ أغــباب ٚٚجــٛٙ ايتُرــٝل ٚاحملــل ٖــٛ  ايطابــع

َِٚرٍْككهَ األ٠َهككبَُ َهــاٌَ اٯٜــ١ ايػــابك١ ، َٚٓٗــا قٛيــ٘  عــاٍ ش 

بًرـاظ إٔ آٜـ١ ايبرـث جـا٤       (2)زَُٔذاٌَُِٚٙب َث١َْٓ إٌهكبطِ 
 ز.١ٌََُِّٚذِّصَ بكٝغ١ إعًٍٛ فإبتسأ  ب٬ّ ايتعًٌٝ ش

ٚايكرٝس ٖٛ ايٛج٘ ايثايث أل٬ٙ ، ٚإٔ نٌ آ١ٜ ن١ْٝٛ َعحع٠ ذػ١ٝ 
َتحسز٠  هٕٛ َاز٠ ٚغبباڄ ٚلًـ١ يتُرـٝل إـ٪ٌَٓ ٚقـل ايهـافطٜٔ ،      

ٛاٚ ، فًِ ٖٚٛ َٔ أغطاض ألبتسا٤ ايتعًٌٝ ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ عطف ايعڀف اي

                                                           

 .140غٛض٠ آٍ لُطإ  (1)
 .53غٛض٠ فكً   (2)
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 كٌ اٯ١ٜ ايػابك١ ) ٚ ًو ا٭ٜـاّ ْـساٚهلا بـٌ ايٓـاؽ يـٝعًِ اهلل ايـصٜٔ       
 ز. ١ٌََِْٚؼٍََُ آَٓٛا( بٌ جا٤  بايعڀف ش

َٚٛنع ايٛاٚ أل٬ٙ آ١ٜ أللحاظ١ٜ  ؿري ألٍ ذكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايع١ً ألِ 
َٔ إصنٛض ٗ اٯ١ٜ ايػـابك١ ، ٚنـصا إعًـٍٛ َتعـسز َٚـصنٛض ٗ اٯٜـ١       

 ايػابك١.
 ٖصٙ اٯ١ٜ ٚٗ  عسز ايع١ً ٗ إكاّ ٚجٛٙ:ٚٗ 

 صنري ايٓاؽ ْٝعاڄ باهلل لع ٚجٌ، ٖٚٛ َـٔ َكـازٜل آٜـ١     ا٭ٍٚ :
، أٟ َـٔ خكـا٥ل ايبٝـإ    (1)زََ٘زا َث١َبْ  ٌٍِٕهكبطِ ايػـٝام ش  

ايكطآْٞ أْ٘ ض١ٓ َعجا٠ َـٔ لٓـس اهلل  هـٕٛ بًرـاظ آٜـ١ ايبرـث لًـ٢        
 ٚجٛٙ:

 ايبٝإ َكس١َ يتُرٝل إػًٌُ. ا٭ٍٚ :
 شا  ايبٝإ ايكطآْٞ ُرٝل ٚ عن١ٝ ٚ ڀٗري يًُػًٌُ. ايثاْٞ :
ايبٝإ ايكطآْٞ جصب يًٓاؽ ٕٓاظٍ اٱّإ اييت ٜرتؾس لٓٗا  ايثايث :

 باٱْڀبام ايتُرٝل ٚايتڀٗري.
 ايبٝإ ٗ ايكطإٓ ذطب ل٢ً ايٓفام، ٚ ٓعٜ٘ يًٓفٛؽ َٓ٘. ايطابع :
 ايكطإٓ قل يًصٜٔ ٜكطٕٚ ل٢ً ايهفط ٚاؾرٛز. بٝإ اـاَؼ :
 ٛايٞ ٚ عاقب نٌ َٔ ايتُرٝل ٚاحملل ل٢ً شا  إٛنٛر ايثاْٞ :

ف٬ ٜصٖب ايتُرٝل ألٍ ايهفاض، ٫ٚ ٜٓكطف احملـل لـِٓٗ، ٫ٚ ٜغـازض    
ايتُرٝل إ٪ٌَٓ، ٫ٚ ٜتعس٣ أٚ ٜتحطأ احملل لًـِٝٗ ،فٗـِ ٗ ذكـا١ْ    

  قُس ضغٍٛ اهلل.ٚلك١ُ َٓ٘ بؿٗاز٠ ٫ ألي٘ أل٫ اهلل
ٕا جعٌ اهلل لع ٚجٌ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض ألَترإ ٚألختباض فاْ٘  ايثايث :

 فهٌ با كاٍ ايربٖإ ايػاطع ايصٟ هعٌ ايٓاؽ ٗ َكاَا  ايتُرٝل 
 ٚايتڀٗري، ٜٚبعسِٖ لٔ َٓاظٍ احملل ٚايصّ.

                                                           

 .139غٛض٠ آٍ لُطإ (1)
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َِٚهُ  عسز ٚنثط٠ َكازٜل ايتُرٝل ٚاحملل فهٌ َٔ اهللش ايطابع :

 .(1) زَفْعًِ اٌَْؼِظ١ُِ ُرٚ اٌْ 
ايبعث لًـ٢ ايتركٝـل ٚبٝـإ ٚشنـط اٯٜـا  ايـيت ٜكـسم         اـاَؼ :

 لًٝٗا أْٗا ُرٝل يًُ٪ٌَٓ ٚقل يًهافطٜٔ.
شا  اٱْػإ ٗ خًك٘ ٚلًُ٘، ٚلبازا ٘، ٚق٬ ٘ َع  ايٛج٘ ايثاْٞ :

غريٙ، ٚ ػدري إٛجـٛزا  ا٭ضنـ١ٝ يـ٘ بٝـإ ٚآٜـ١ َتحـسز٠  ًـس لًـ٢         
اٱْػــإ بايتــسبط ٗ َاٖٝــ١ خًكــ٘ ٚؾــأْ٘ يتتحًــ٢ َعــاْٞ ٚأغــطاض قٛيــ٘   

، ٚضؾرا ٘ غري (2) زِأِّٟ جَبِػً  ِفٟ األَْسِض َخ١ٍَِفخ   عاٍش
ايتُرٝل يًُ٪ٌَٓ ؾهطاڄ هلِ ل٢ً ايترًٞ  إٓكڀع١ لٔ اٱْػإ َٚٓٗا

ا٭ْبٝا٤ ٚايػري ل٢ً آًاضِٖ، ٚايتكٝـس بػـِٓٓٗ، ٚاحملـل ٚايكڀـع      بأخ٬م
َعُِٕش٠ُِْٙ آ٠َبِرَٕب يًهافطٜٔ ؾرٛزِٖ بٓع١ُ اـ٬ف١، قاٍ  عاٍش

ِفٟ ا٢َفبِق َِٚفٟ َأُْٔفِغُِْٙ دَزهٝ ٠ََزج١َهَٓ ٌَُُْٙ َأٔهُٗ 

 .(3)زاٌْذَكُّ 
ت٢( ٗ اٯٜـ١ يًتعًٝـٌ ،ٚبٝـإ ذكٝكـ١ ٖٚـٞ إٔ ٚظـا٥ف       ٚجا٤  )ذ

اٯٜــ١ ايهْٛٝــ١ ٚايٓفػــ١ٝ َطنبــ١ َٚتعــسز٠، فــصا  اٯٜــ١  هــٕٛ ُرٝكــاڄ   
ٚ ڀٗـــرياڄ، ٚ هـــٕٛ قكـــاڄ ْٚككـــاڄ َـــع ايتبـــأٜ ٗ ايـــصٚا ، اٱختبـــاض  
ٚاٱَترإ يًُ٪َٔ  ٚايهافط بإطض َث٬ڄ، أَا إ٪َٔ فٝكرب ٜٚسلٛ اهلل 

 ف١ٝ.لع ٚجٌ ايؿفا٤ ٚايعا
َِٚاَرا َِِشْظكُذ ٚٗ ايتٓعٌٜ ذها١ٜ لـٔ ألبـطاِٖٝ لًٝـ٘ ايػـ٬ّش    

، ٚأَـا ايهـافط فاْـ٘ هرـس ٜٚكـط لًـ٢ ايهفـط،        (4)زَفَُٙٛ ٠َشْكِف١ِٓ 
يٝكاضر إطض َفطزٙ ٖٚٛ َٔ احملل ٚقٗط ا٭غباب يـ٘، ٚ ٓـعٍ ايٓعُـ١    

ِّذُّ َُ٘ئالَء ََُٚ٘ئالَءِ ٚاـري ل٢ً ايرب ٚايفاجط، قاٍ  عـاٍش   ُوالا ُٔ
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، فٝتٛج٘ إ٪َٔ بايؿهط هلل لع ٚجٌ، ٜٚتدص (1)زِِْٓ َػؽَبِء َسثِّهَ 
ايٓع١ُ َٓاغب١ ٚٚغ١ًٝ يٲجتٗاز ٗ طال١ اهلل لع ٚجٌ، أَا ايهافط فاْ٘ 

 ٜتًك٢ ايٓع١ُ بٛجٛٙ َٔ اؾرٛز ٖٚٞ:
 اٱغتهباض لٔ اٱقطاض بإٔ ايٓع١ُ َٔ لٓس اهلل لع ٚجٌ. ا٭ٍٚ :
اٱَتٓار لٔ ايتسبط بايٓع١ُ ٚنٝف أْٗا َٛنٛر يًتُرٝل أٚ  ايثاْٞ :

ٓه ٠ََِِْٛئٍز َػْٓ إٌهِؼ١ُِ احملل، قاٍ  عاٍش  .(2)زٌَُزغْؤٌَُ
ايتدًف لٔ ايؿهط هلل لع ٚجٌ ل٢ً ايٓع١ُ، ٚقس ًب  ٗ  ايثايث :

 لًِ ا٭قٍٛ إٔ ؾهط إٓعِ ٚاجب.
  ػدري ايٓع١ُ ٗ َعك١ٝ اهلل . ايطابع :

 ايتػدري ٚجٖٛاڄ : ٚوتٌُ ٖصا
 : ألْ٘ َٔ احملل ٚايٓكل ايصٟ ٜبت٢ً ب٘ ايهفاض . ا٭ٍٚ
: ألْ٘ غـبب ٚلًـ١ َٚكسَـ١ يًُرـل ٖٚـٛ ذحـ١ ٗ ألغـتركام         ايثاْٞ

 ايهافط يًُرل ٚايهعف ٚضَٝ٘ بايٖٛٔ .
: ٫ ق١ً أٚ ٬َظ١َ بٌ  ػدري ايهافط ايٓع١ُ ٗ إعك١ٝ ٚبٌ  ايثايث

 احملل ايصٟ شنط ٘ آ١ٜ ايبرث .
ــٔ ألغــتسضاد ايهــافط     ٚاي ــاْٞ ، ٖٚــٌ ٖــٛ َ ــٛ ا٭ٍٚ ٚايث كــرٝس ٖ

اؾٛاب ْعِ ، ٚيهٔ ا٭قٌ فٝ٘ ٖٛ أْ٘ ْع١ُ لع١ُٝ ؾا٤ اهلل لع ٚجـٌ  
إ  كٝب اٱْػإ ض١ٓ َٓ٘  عاٍ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا ل٢ً ايٓاؽ ْٝعاڄ ، 
ألٕ لٔ ابٞ ٖطٜط٠ قاٍ : مسع  ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ش

 ألغطا٥ٌٝ َترابٌ أذسُٖا فتٗس ٗ ايعبـاز٠ ٚاٯخـط   ضجًٌ ناْا ٗ بين
ٜكٍٛ نأْ٘ َصْب، فحعٌ ٜكٍٛ: أقكط أقكط لُا أْ  فٝ٘، قاٍ فٝكٍٛ: 
َٶا ل٢ً شْب اغتععُ٘، فكاٍ: أقكط،  خًين ٚضبٞ، قاٍ: ذت٢ ٚجسٙ ٜٛ
فكاٍ: خًين ٚضبٞ أبعث  لًٞ ضقٝبٶا؟ فكاٍ: ٚاهلل ٫ ٜغفط اهلل يو أبسٶا، 

بسٶا. قاٍ: فبعث اهلل أليُٝٗـا ًَهڄـا فكـبض أضٚاذُٗـا     ٫ٚ ٜسخًو اؾ١ٓ أ
                                                           

 .20غٛض٠ ا٭غطا٤ (1)
 .8غٛض٠ ايتهاًط (2)
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فاجتُعا لٓـسٙ، فكـاٍ يًُـصْب: ازخـٌ اؾٓـ١ بـطٓيت، ٚقـاٍ يٰخـط:         
أ ػتڀٝع إٔ ؼعط ل٢ً لبسٟ ضٓيت؟ فكاٍ: ٫ ٜا ضب، فكاٍ اشٖبٛا ب٘ 

 .(1)زألٍ ايٓاض"
: َٔ َعاْٞ اؾُع بٌ اٯٜتٌ ألضاز٠ اـام ٚايعاّ ،  إػأي١ ايثايث١

أَا اـام فٗٛ إٔ ايتُرٝل خام بايصٜٔ آَٓـٛا بًرـاظ أْـ٘  ؿـطٜف     
ٚألنطاّ ، ٚأَا ايعاّ فٗـٛ اٱخبـاض ٚايٓـسا٤ يًٓـاؽ ْٝعـاڄ )يُٝرـل اهلل       
ايصٜٔ آَٓٛا ٖصا بٝإ يًٓاؽ (، ٚقس  كسّ إٔ ايسْٝا َٓاغب١ ٚٚلا٤ نطِٜ 

 . (2)يكإْٛ ايبٝإ
ــٛر   ــسا  َٛنـ ــأيٝف فًـ ــٔ  ـ ــٞ(  ّٚهـ ــإ ايكطآْـ ــس ٖٚٛ)ايبٝـ ٚاذـ
 أٚ)نطٚب ايبٝإ ٗ ايكطإٓ( ٚفٝ٘ ٚجٛٙ:

 نٌ آ١ٜ قطآ١ْٝ بٝإ َػتكٌ.ا٭ٍٚ : 
نـٌ آٜـتٌ قـطآْٝتٌ فتُعـتٌ بٝـإ ٗ ايتعـسز َـٔ إٛنـٛر          ايثاْٞ :
 ٚاؿهِ.

 اٯٜتإ إتحاٚض إ بٝإ. ايثايث :
 ٝإ.نٌ غٛض٠ قطآ١ْٝ ب ايطابع :
 نٌ ؾڀط َٔ آ١ٜ قطآ١ْٝ بٝإ يًٓاؽ. اـاَؼ :
نـٌ ؾـڀط َـٔ اٯٜـ١ ايكطآْٝـ١ بٝـإ َتعـسز غـٛا٤ بًرـاظ           ايػازؽ :

 إٛنٛر أٚ اؿهِ، ٚإٓڀٛم أٚ إفّٗٛ.
، ٫ٚ  عاضض بٌ ٖصٙ ايٛجٛٙ ، ٖٚٞ َٔ َكازٜل ايتُرٝل ٚاحملل

ٗ ايبٝإ ٚنٌ ٚاذس َٓٗا هلا َكازٜل نثري٠ ٚ ػتٓبط َٓ٘ قٛاٌْ ٚقٛالس 
ــطإٓ َــٔ      ــإ ايك ــ٢ إٔ بٝ ــرباٌٖ لً ــس٥٫ٌ ٚاي ــا ، ٖٚــٛ َــٔ اي ٚايتحًٝ
اي٬َتٓاٖٞ ٗ لًّٛ ايكطإٓ إتهثط٠ ٚنٌ فطز َٓٗا يٝؼ ي٘ ذس أٚ َٓت٢ٗ 
َٚٔ َعاْٞ   كسٜط اؾُـع بـٌ اٯٜـتٌ )ٖـصا بٝـإ يًٓـاؽ يـُٝرل اهلل        

 ايصٜٔ آَٓٛا(.
                                                           

 .7/128 فػري ايبغٟٛ  (1)
 .138 فػري اٯ١ٜ   (2)
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 ٜٚهٕٛ َٔ َعاْٝ٘ ٚجٛٙ : 
 رٝل ٚ ڀٗري ٚ عن١ٝ .: شا  ايكطإٓ ُ ا٭ٍٚ
 : ٗ ايكطإٓ بٝإ ٚألخباض ٚألل٬ّ ٚزفع يًِٖٛ َٚٓع يًبؼ . ايثاْٞ
 : ايتُرٝل َٔ لٓس اهلل ْٛر بٝإ . ايثايث
: ايبٝإ ايكطآْٞ ذح١ ٚبطٖإ ٜرتؾس لٓ٘ ايتُرٝل ، ٚنـِ   ايطابع

 َٔ ألْػإ  اب ألٍ اهلل ٚأقًس ألُاي٘ بػبب ايبٝإ ايكطآْٞ .
 َٔ بٝإ ايتُرٝل اٱهلٞ َٔ ٚجٛٙ : ٜٚٓتفع ايٓاؽ ْٝعاڄ

: ألقا١َ اؿح١ ل٢ً ايٓـاؽ ْٝعـاڄ ،ٖٚـٛ َـٔ َكـازٜل قٛيـ٘        ا٭ٍٚ
 .(1) زَفٍٍِهِٗ اٌْذُجهُخ اٌْجَبٌَِغخُ  عاٍ ش
ــاْٞ ــٔ       ايث ــإ، َٚ ــٔ ايبٝ ــ٢ مــٛ اـكــٛم َ ــار إػــًٌُ لً :ألْتف

ايتُرٝل ، يٝهٕٛ بِٝٓٗ ٚبٌ ايٓاؽ ٗ إكاّ لُّٛ ٚخكٛم َڀًل ، 
ًٜتكٕٛ َع ايٓاؽ بتًكٞ ايبٝإ َٔ ايتُرٝل ٜٚٓفطزٕٚ لِٓٗ بايفٛظ  فِٗ

بايتُرٝل ٚايتڀٗري ، ٜٚرتؾس لٔ ٖصا إا٥ع ف٬ح إػًٌُ بتًكٞ ايبٝإ 
 بايتسبط ٚايكبٍٛ ٚذػٔ اٱَتثاٍ.

ألؽاش ايتُرـٝل ططٜكـاڄ ألٍ َطا ـب لايٝـ١  تغؿـ٢ َػـا٥ٌ        ايثايث :
 ايسْٝا ٚاٯخط٠.
ايتٓعٌٜ ذل، ٚإٔ ايعٌُ َهاَٝٓ٘ ٚاجب، ٖٚٛ ايتػًِٝ بإٔ  ايطابع :

 ُرٝل ٚ ڀٗري.
 : ايٓػب١ بٌ ايبٝإ ٚايتُرٝل ل٢ً ٚجٛٙ :إػأي١ ايطابع١ 

 : ايتػاٟٚ، ٚنٌ فطز َُٓٗا ْعري ٚؾبٝ٘ يٰخط .ا٭ٍٚ 
 : ْػب١ ايعُّٛ ٚاـكٛم إڀًل ، ٖٚٛ ل٢ً ؾعبتٌ :ايثاْٞ 
 : ايبٝإ ألِ َٔ ايتُرٝل .ا٭ٍٚ 
 : ايتُرٝل ٖٛ ا٭لِ َٔ ايبٝإ .ايثا١ْٝ 

                                                           

 .149غٛض٠ ا٭ْعاّ  (1)
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: بٌ ايبٝإ ٚايتُرٝل لُّٛ ٚخكٛم َٔ ٚج٘ ، فٗٓاى ايثايث 
 َاز٠ يٲيتكا٤ ٚأخط٣ يٲفرتام .

: بـٌ ايبٝـإ ٚايتُرـٝل  بـأٜ ٚألخـت٬ف ، ٚايكـرٝس ٖـٛ        ايطابع 
 ايؿعب١ ا٭ٍٚ َٔ ايٛج٘ ايثاْٞ .

ايٛلٝس ، ٜٚهٕٛ ُرٝكاڄ فٝأ ٞ ايبٝإ بكٝا ايبؿاض٠ ٚاٱخباض ٚايٓبأ ٚ
يًُ٪َٔ ٚذح١ ل٢ً ايهافط ،ٌٖٚ قكل ايكطإٓ َٔ ايبٝـإ ، اؾـٛاب   

 ْعِ َٔ ٚجٛٙ :
: ٗ قكل ايكطإٓ ألخباض لٔ ذٝا٠ ا٭َِ ايػـايف١ َٚـا ٫قـاٙ     ا٭ٍٚ

إ٪َٓــٕٛ َــٔ ا٭ش٣ ٗ جٓــب اهلل ، َٚــا ْــعٍ بايهــافطٜٔ َــٔ ايعــصاب  
األَْسِض ُصُه أظُُشٚا ُلًْ ِع١ُشٚا ِفٟ ٚأغباب اٱْكطاض ش

 .(1)زَو١َْف َوبَْ َػبِلجَُخ اٌُّْىَزِِّث١َٓ 
قكل ايكطإٓ ًٚا٥ل مسا١ٜٚ باق١ٝ ألٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ، كتـبؼ  : ايثاْٞ 

ٌََمكْذ َٓٗا إػا٥ٌ ، ٚ ػتٓبط َٓٗا ايسضٚؽ ٚإٛالغ ، قاٍ  عـاٍ ش 

 .(2)زَوبَْ ِفٟ َلَصِصُِْٙ ِػجَْشح  ألٌُِْٟٚ األٌَْجَبةِ 
ِرج١َْبٔ ب أب٢ اهلل لع ٚجٌ أل٫ إٔ ٜتفهٌ ظعٌ ايكطإٓ ش ث :ايثاي

ءٍ 
ْ
،فـصنط فٝـ٘ ا٭ذكـاب إانـ١ٝ ٱغـتكطا٤ ايـسضٚؽ       (3)زٌُِىِّ شَكٟ

 ٚألزضاى ذكا٥ل َٓٗا :
ايسْٝا زاض ُرٝل يًُـ٪ٌَٓ ٚقـل يًهـافطٜٔ ، فـايهفط ٗ      ا٭ٍٚ :

 ها٩ٍ  ٚألمػاض ، أَا أٌٖ اٱّإ فِٗ ٗ لع َتٛاضث ، ٖٚصا ايتٛاضث 
يٝؼ با٭ْػاب ألِا ٖٛ بايتك٣ٛ ٚايك٬ح ٚايتُرٝل ، ْعِ  رتؾس ل٢ً 

 ايصض١ٜ بطنا  اٱّإ ٚاهلس٣ .
جٛز أ١َ َ٪١َٓ ٗ : ألغتسا١َ َفاِٖٝ ايتٛذٝس ٗ ا٭ضض َع ٚ ايثا١ْٝ

نٌ ظَإ ، َٚٔ خكا٥ل قكـل ايكـطإٓ بٝاْٗـا يكـإْٛ لـسّ ألْكڀـار       
                                                           

 .11غٛض٠ ا٭ْعاّ  (1)
 .111غٛض٠ ٜٛغف  (2)
 .89غٛض٠ ايٓرٌ  (3)
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لباز٠ اهلل ٗ ا٭ضض ، ٚايصٟ ٜتح٢ً بتعاقب بعـث ا٭ْبٝـا٤ ٚإطغـًٌ    
 ٚأل بار طا٥ف١ َٔ ايٓاؽ يهٌ ْيب غٛا٤ نثط أفطازٖا أٚ قًٛا.

: بؿاضا  ا٭ْبٝا٤ بايٓيب قُـس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ،       ايثايث١
ــب ايػــُا١ٜٚ     ــيت ٚضز  ٗ ايهت ــالِٗ هلــصٙ ايبؿــاضا  اي ــٛاضث أ ب  ٚ

 ايػابك١ .
:ايبؿاضا  اييت جا٤  ل٢ً يػإ ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ ، َٚٓٗا  ايطابع١

َا ًٚكٗا ايكـطإٓ نُـا ٚضز ٗ ايتٓعٜـٌ ذهاٜـ١ لـٔ لٝػـ٢ لًٝـ٘ ايػـ٬ّ         
َُِٚجَشِّككش ا ِثَشعُككٍٛي ٠َككْؤِرٟ ِِككْٓ َثْؼككِذٞ اعْككُُّٗ ش

 .(1)زَأدَّْذُ 
: ايبؿـــاضا  ايـــيت ٚضز  ٗ ايـــٛذٞ ٚخڀـــاب ا٥٬ٕهـــ١  اـاَػـــ١

 يٮْبٝا٤، َٚٔ خكا٥ل ٖصٙ ايبؿاض٠ أَٛض :
 : إسز يٮْبٝا٤ ايػابكٌ ٚأ بالِٗ . ا٭ٍٚ
 :  ١ُٝٓ ًَه١ ايكرب لٓس إ٪ٌَٓ . ايثاْٞ
: ايبؿــاضا  بــايٓيب قُــس قــ٢ً اهلل لًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ َــٔ   ايثايــث

 ، َٔ جٗا  :َكازٜل ايتُرٝل ٚاحملل
 :  ًكٞ إ٪ٌَٓ بؿاضا  ايٓب٠ٛ بايكبٍٛ ٚايتكسٜل . ا٭ٍٚ
:  ٛاضث إ٪ٌَٓ ايبؿاضا  َع اٱقطاض بأْٗـا َـٔ لٓـس اهلل ،     ايثا١ْٝ

 ٚأْٗا ذل ٚقسم .
: بؿاضا  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ثبٝ  يٲّإ  ايثايث١

ٔ َكـازٜل  فهـًٝ٘ لًـ٢    ٗ قًٛب إػًٌُ َٔ ا٭َِ ايػابك١ ، ٖٚٛ َ
 ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ .

:ايبؿـاض٠ بـايٓيب قُـس قــ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚ ٓاقــٌ        ايطابعـ١ 
ايٓاؽ هلا ، ٚذطم إػًٌُ ل٢ً  ٛاضًٗا ذح١ ل٢ً ايهافطٜٔ ، ٚقل 

                                                           

 .6غٛض٠ ايكف  (1)
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ٕفاِٖٝ ايهفـط ٚٚلٝـس ايهفـاض بـإٔ اهلل لـع ٚجـٌ ٜٓـتكِ َـِٓٗ ٗ ايـسْٝا          
 ٚاٯخط٠ .
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ ططٜـل   : ايبؿاضا  ب اـاَػ١

ألٍ ايٓب٠ٛ ٚغبب يٲْاب١ ْٚبص ايه٬ي١ ٚ ٓعٙ لٔ اٱقطاض ل٢ً ايفػٛم 
 ٚإعك١ٝ .
: بًٛغ ايبؿاضا  بايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ     ايػازغ١

ألٍ ظَإ بعثت٘ لٕٛ يًٓاؽ ل٢ً زخٍٛ اٱغ٬ّ ، ٚجـع٤ لًـ١ هلساٜتـ٘    
زٕٚ إبازض٠ ألٍ  هصٜب٘ ٚألٜصا٥٘، ٚقس زخـٌ لـسز    ألٍ اٱّإ ، ٚبطظر

َٔ ايكراب١ اٱغ٬ّ بػبب َا  ًكٛٙ َٔ ايبؿاض٠ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل 
 لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ نُا ٗ غًُإ ايفاضغٞ.

: ايبؿاض٠ بـايٓيب قُـس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ  عاٖـس         ايػابع١
يًٓب٠ٛ ، ٚذفغ يػٓٓٗا ، ٚذهٛض ٕٛنٛلٗا ذت٢ ٗ ذاٍ ايفرت٠ ٚايعَإ 
ايصٟ يٝؼ فٝ٘ ْيب ،أٚ إكط ٚايبًس ايصٟ مل  كٌ أليٝ٘ أْبا٤ َٚعحعا  

 ْيب ايعكط.
: بٝإ  فهٌٝ إػًٌُ باجتُـار ايبؿـاض٠ ٚإكـسام ، فُـٔ      ايثا١َٓ

إٔ إػًٌُ  ًكٛا (1) زخ١ََْش ُأِهٍخ ُأخِْشجَْذ ٌٍِٕهبطِ ا٥ل شخك
 ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايبؿاض٠ بٗا بايتكسٜل ٚايتػًِٝ.
ــ٘ ٚغــًِ إٔ      ــ٘ ٚآي ــٓيب قُــس قــ٢ً اهلل لًٝ َٚــٔ ٚجــٛٙ  فهــٌٝ اي
ايبؿاضا  ب٘ َكاذب١ يٲْػإ َٔ أٜاّ ابٝٓا آزّ ألٍ قٝاّ ايػال١ ، ٖٚٛ 

 ب ألغتسا١َ ايتُرٝل ٚاحملل .َٔ أغبا
ــع ــطاضِٖ      ايطاب ــاؽ ٱق ــٔ ايًڀــف اٱهلــٞ بايٓ ــاضا  َ ــصٙ ايبؿ ٖ :

بايتٛذٝس ، ٚألجتٓاب ايتعسٟ ل٢ً ا٭ْبٝا٤ ٚأْكـاضِٖ ايـصٜٔ وطقـٕٛ    
 ل٢ً أزا٤ ايك٠٬ ٚايفطا٥ض ايعباز١ٜ ا٭خط٣ .
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: ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ذل ٚقسم ، فأضاز  اـاَؼ
بٝإ ذكٝك١ ٖٚٞ إٔ َكسام ايبؿاض٠ ايػُا١ٜٚ ٫ ٜتدًف اهلل لع ٚجٌ 

٠َّْذُكٛا ِهُ لٓٗا ، ٖٚٛ َٔ نطٚب ايثبا  ٚاؿتِ ٗ قٛي٘  عـاٍ ش 

 .(1)زَِب ٠َشَبُء ٠َُٚضْجُِذ َِٚػَْٕذُٖ ُأُّ اٌِْىَزبةِ 
٠ََّْٚذَكَك شّ  (2) زَ٘كَزا َث١َكبْ  ٌٍِٕهكبطِ شالصلة بهني

 .    (3)زاٌْىَبِفِش٠َٓ 
ــاؽ  ــٌ ايٓ ــاؽ ألــِ ،     ب ــل فايٓ ٚايهــافطٜٔ لُــّٛ ٚخكــٛم َڀً

ٚجا٤  آ١ٜ ايبرث يرتَٞ ايهافطٜٔ بايٓككإ ايعسزٟ ٚايٖٛٔ ايصا ٞ ، 
ٚايككٛض لٔ قاضب١ اٱغ٬ّ ، ٚنصا آ١ٜ ايػٝام ، فُٔ خكا٥ل ايبٝإ 
ايكطآْٞ أْ٘ لاّ َتٛج٘ يًٓاؽ ْٝعاڄ ْعٍ َٓاغباڄ ٕساضنِٗ ْٝعاڄ ٖٚصا 

سض لًٝ٘ أل٫ اهلل لع ٚجٌ ، يصا فإ ايعُّٛ ٗ قٛي٘ ايعُّٛ ٗ ايبٝإ ٫ ٜك
زأللحاظ ٚؼس فًٛ ألجتُع  اـ٥٬ل ََ٘زا َث١َبْ  ٌٍِٕهبطِ  عاٍ ش

ل٢ً إٔ ٜأ ٛا بهتاب َـٔ نًُـا  ْٚـٌ َعـسٚز٠ ٜهـٕٛ بٝاْـا ٶ يًٓـاؽ        
ــط       ــٛاطٔ ايهف ــسفعِٗ لــٔ َ ــإ ٜٚ ــاظٍ اٱّ ــا هــصبِٗ ألٍ َٓ ــاڄ َ ْٝع

ُلكًْ ٌَكِئْٓ َكازٜل قٛي٘  عاٍ شٚاؾرٛز يعحعٚا ل١ٓ ، ٖٚٛ َٔ 

 ًِ ْؤُرٛا ِثِّْض ٍَٝ َأْْ ٠َ ُّ َػ ٔظُ َٚاٌْج ْذ اِِل اجْزَََّؼ

ْٛ وَبَْ  ٌَ ََ٘زا اٌْمُْشآِْ الَ ٠َْؤُرَْٛ ِثِّضٍِِْٗ َٚ

 .(4) زَثْؼعُُُْٙ ٌِجَْؼٍط َظ١ِٙش ا
َٚٔ خكا٥ل ايبٝإ ايكطآْٞ إٔ ايـصٟ ٜعـطض لٓـ٘ َـٔ ايهفـاض ٫      

  ٞ َــٔ ايٛقــٍٛ أليٝــ٘ ، يٝهــٕٛ َــٔ َعــاْٞ يفــغ        ّتٓــع ايبٝــإ ايكطآْــ
 ز ٗ اٯ١ٜ ال٬ٙ أْ٘ ٜأ ِٝٗ طٛلاڄ ٚقٗطاڄ ٚل٢ً مٛ ايسٚاّ .ٌٍِٕهبطِ ش
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ٚجا٤  آ١ٜ ايبرث بٓػب١ احملل  ألٍ اهلل لع ٚجٌ ، ٌٖٚ ٜكس ْػب١ 
احملــل ألٍ شا  ايكــطإٓ ٚبٝاْــ٘ ، اؾــٛاب ٫ ،فايكــسض إتــٝكٔ إٔ قــل       

٫ٚ ٜكسض لًٝ٘ أل٫ ٖٛ غبراْ٘ ، ٖٚٛ َٔ  ايهافطٜٔ َٔ قبٌ اهلل لع ٚجٌ
َٕب َثِٕٟ آَدََ َكازٜل قٛي٘  عاٍ ش ْعِ ايبٝإ (1)زٌَََٚمْذ َوشهِْ

ايكطآْــٞ َــٔ ا٭غــباب ٚاؾٓــٛز ايــيت غــدطٖا اهلل لــع ٚجــٌ ٖٚــٞ إٔ  
ايػبب ايصٟ ّرل ايهافطٜٔ ٖٛ ْفػ٘ ٜتهُٔ اهلسا١ٜ ٚايتفك٘ ٗ ايسٜٔ 

 ٚاؾصب ألٍ ايتٛب١ ٚاٱْاب١ .
ٔ ُرٝل إ٪َٔ أْ٘ ٫ ٜأ ٝ٘ احملل ، ٚيهٔ َع احملل يًهافط ٜأ ٞ فُ 

ايتكطٜب ألٍ َٓاظٍ اٱّإ ٚايتٛب١ ٫ٚ ٜٓكڀع ٖصا ايتكطٜب لٓ٘ ألٍ ذٌ 
 َغازض ٘ ايسْٝا ٖٚٛ ظاٖط اٯ١ٜ أل٬ٙ .

ٚيٛ  طزز ا٭َط بٌ ألغتسا١َ ايبٝإ يًٓاؽ ٚبٌ ألْكڀال٘ لِٓٗ أٚ لٔ 
ضٚا قــريٚض٠ غؿــا٠ٚ لًــ٢ أبكــاضِٖ خكــٛم ايهــافطٜٔ ايــصٜٔ ألختــا

فايكرٝس ٖٛ ا٭ٍٚ ، ففٞ نٌ ْٗاض ٜڀٌ ل٢ً ايٓاؽ باؾطاقت٘ ، أٚ يٌٝ 
ٜأ ٞ بعًُت٘ ٚغهْٛ٘ ٜؿطم ايبٝإ ايكطآْٞ َكاذب هلُا ، ٚنأْ٘ ؾحط٠ 
 تسٍ أغكاْٗا ٗ نٌ بٝ ، ٚ بعث ايڀٝب ألٍ ايٓفٛؽ ، ٚ ٓرٝٗا لـٔ  

  َٛانع غدط اهلل ، ٚأغباب احملل ٚايٓكل .  
ٕٚا أخرب  آ١ٜ ايبرث بإٔ اهلل لع ٚجٌ ّرل ايهـافطٜٔ ٜٚكـٝبِٗ   

 بايٓكل ٚايهعف ،فاْ٘  فهٌ بأَٛض  :
 : ْعٍٚ ايكطإٓ .ا٭ٍٚ
 : غ١َ٬ ايكطإٓ َٔ ايترطٜف . ايثاْٞ
: أل كاف ايكطإٓ بأْ٘ بٝإ يًٓاؽ ، ٚفٝ٘ ؼس ٚألخباض بإٔ آٜا   ايثايث

عاڄ َٚا هعًِٗ ٜـسضنٕٛ  َٚهاٌَ ايكطإٓ ايكسغ١ٝ  كٌ ألٍ ايٓاؽ ْٝ
 إٔ بٝإ ايكطإٓ أَط َتُٝع يٝؼ َثً٘ بٝإ ٗ ا٭ضض أَؼ ٚايّٝٛ ٚغساڄ .
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:  طَٞ آٜا  ايكطإٓ ايهافطٜٔ باحملل ٚاـعٟ َا فٝٗا َٔ ايبٝإ  ايطابع
 ٚايػٓٔ.

ز ََ٘زا َث١َكبْ  َٚٔ أغطاض آ١ٜ ايػٝام فٝ٪ٖا باغِ اٱؾـاض٠ ش 
 ٛ ح بٝاْــ٘ ٚخًــٛٙ َــٔ اٱبٗــاّ ٱضاز٠ قــطب ايكــطإٓ َــٔ ايٓــاؽ ، ٚٚنــ

 ٚايًبؼ ، فًِ  كٌ اٯ١ٜ )شيو بٝإ ( َٚا فٝ٘ َٔ ألفاز٠ ايبعٝس.
ٚيغ١ ايكطب ٗ اٯ١ٜ جصب يًٓاؽ يػبٌ اهلـس٣ ، ٚيڀـف يـسفعِٗ    

 لٔ احملل ٚايٓكل، ٚفٝ٘ أللحاظ َٔ ٚجٛٙ:
  فهٌ اهلل لع ٚجٌ ظعٌ ايكطإٓ قطٜباڄ َٔ ايٓاؽ. ا٭ٍٚ :
اٱلطاض لٔ ايكطإٓ، ٚجعً٘ بعٝساڄ لٔ لحع ايهافطٜٔ لٔ  ايثاْٞ :

ذٝا ِٗ اي١َٝٛٝ، ٖٚٛ َٔ أغطاض  ٠ٚ٬ إػًٌُ يًكطإٓ ٗ ايك٠٬ اي١َٝٛٝ 
جٗطاڄ ٚمسار ايٓاؽ هلا، ٚقطا٤ ِٗ هلا ألخفا اڄ ٗ ق٠٬ ايعٗطٜٔ ٚجعٌ 

 ايٓاؽ ٜتؿٛقٕٛ ٕعطف١ نٓ٘ اٯٜا .
ع بِٝٓٗ ألقا١َ اؿح١ ل٢ً ايٓاؽ بعسّ ٚجٛز ايربظر ٚاؿاج ايثايث :

 ٚبٌ ن٬ّ اهلل.
 ٝػري  ٠ٚ٬ ٚذفغ إػًٌُ يًكطإٓ ، ٚألؽاشٙ ٖازٜاڄ ٚزي٬ٝڄ  ايطابع :

 ٚلٝٓا.
قــريٚض٠ ايكــطإٓ َٛنــٛلاڄ يٲذتحــاد، فٗــٛ قطٜــب َــٔ  اـــاَؼ :

إػًِ ٜػترهطٙ نربٖإ، َٚٔ خكا٥ك٘ أْ٘ ْل جًٞ ٚغري خفٞ ل٢ً 
 ايػاَع.

بٝإ لعِٝ قسض٠ ٚغًڀإ اهلل لع ٚجٌ بإٔ َٓـع ٚجـٛز    ايػازؽ :
 ايربظر أٚ ايبعس بٌ ايكطإٓ ٚبٌ ايٓاؽ.

قطب ايكطإٓ َٔ ايٓاؽ ض١ٓ َعجا٠ ٚيڀف َٔ لٓس اهلل،  ايػابع :
ٚباب يًتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚقطب ايكطإٓ ٚبٝاْ٘ َٔ ايٓاؽ َٔ َكـازٜل قٛيـ٘   

ُّ  عاٍش  .(1)زذِْغ١َِٕٓ ِاْه َسدََّْخ ِهِ َلِش٠ت  ِِْٓ اٌْ
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 ل ًْى)البٍ ى المسآًً زمحة(
اؿُس هلل ايصٟ َٮ ايسْٝا بايبٝإ ايًفعٞ ٚايعكًٞ ٚايفعًٞ َا ٜفٝض 
لٔ ذاجا  ايٓاؽ ٗ أغطاض ايتسبط، ٚبًٛغ َطا ب ايف٬ح ٚايٓحاح، 
ٕٚا  فهـٌ اهلل لـع ٚجـٌ ٚجعـٌ ايـسْٝا زاض ايتُرـٝل ٚايتٛفٝـل فاْـ٘         

يصٟ ٜكٛز ألٍ َطا ب ايتڀٗري، ٚٗ ايبٝإ غبراْ٘ جعًٗا ظاخط٠ بايبٝإ ا
 ايكطآْٞ  عن١ٝ َٔ ٚجٛٙ:

 اٱغتُار ألٍ ايبٝإ ايكطآْٞ  ٓعٜ٘ يٮمسار. ا٭ٍٚ :
  ٠ٚ٬ ايبٝإ بككس ايكطآ١ْٝ. ايثاْٞ :
 ايتسبط ٗ ايبٝإ ايكطآْٞ. ايثايث :
لـٔ أْـؼ بـٔ     ط ب ا٭جط ٚايثـٛاب لًـ٢  ـ٠ٚ٬ ايكـطإٓ ش     ايطابع :

َٔ قطأ ذطفاڄ َٔ ايكطإٓ نتب  :٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ قاٍَايو لٔ ايٓيب ق
 .(1)زاهلل ي٘ لؿط ذػٓا  : بايبا٤ ، ٚايتا٤ ، ٚايثا٤

 ف٤ٞ أجط ألناٗ يٲيتفا  ألٍ ايبٝإ ٗ ايكطإٓ. اـاَؼ :
  فك٘ إػًٌُ بايبٝإ ايكطآْٞ، َٚعطف١ َهاَٝٓ٘ ٚز٫٫ ٘. ايػازؽ :
ألْتفـــار إػـــًِ َـــٔ ايبٝـــإ ايكطآْـــٞ ٗ بـــاب ايعبـــازا    ايػـــابع :
 ٚإعا٬َ .
ألقتباؽ إػـا٥ٌ َـٔ ايبٝـإ ايكطآْـٞ ٚجعًـ٘ َٓـاضاڄ ٗ غـبٌ         ايثأَ :

اهلسا١ٜ ف٬ غطاب١ إٔ ٜتًٛ نٌ َػًِ َٚػ١ًُ غـبع لؿـط٠ َـط٠ ٗ ايٝـّٛ     
يتهـٕٛ   (2) زاْ٘كِذَٔب اٌصِّكَشاغَ اٌُّْغْكَزِم١َُ قٛي٘  عـاٍش 
 ٕ ٗ اٯ١ٜ أل٬ٙ ل٢ً ٚجٛٙ:َٛنٛل١ٝ ايبٝا
 ػًٞ قٝا اهلسا١ٜ ٗ ايكطإٓ. ا٭ٍٚ :
 بٝإ ايكطاط ٗ ايكطإٓ َا ٫ يبؼ فٝ٘. ايثاْٞ :
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ٚغـًِ خڀڄـا،   ٚآيـ٘  ٔ جابط قاٍ: خط ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل لًٝـ٘    ل
ٚخط لٔ ّٝٓ٘ خڀڋا، ٚخط لـٔ ٜػـاضٙ خڀـا، ٚٚنـع ٜـسٙ لًـ٢ اــط        

ٕٻ  }ا٭ٚغط  ٚ ٬ ٖصٙ اٯ١ٜ:  ٙٴٚٳأځ ُٶا فځا ٻبٹعٴٛ َٴػٵتٳكٹٝ  .(1) زٖٳصٳا قٹطٳاطٹٞ 
َـٔ خكـا٥ل ايبٝـإ ايكطآْـٞ ٚنـٛح َعـامل ايكـطاط ٗ         ايثايث :

ًٓاٜاٙ، بسيٌٝ اٯ١ٜ أل٬ٙ، َٚٔ شخا٥ط لًِ ايتفػري  عسز ٚنثط٠ َكازٜل 
غبٌ ايكطاط َٔ غري  عاضض بٝٓٗا ، ٚ ػًِٝ ايعًُـا٤ ٚإػـًٌُ نافـ١    

كبٌ ٖصا يتعسز ، ٖٚٛ َٔ ايط١ٓ اٱهل١ٝ ٗ بإٔ ططم ايكطاط إػتكِٝ  
ايبٝــإ ايكطآْــٞ َــا ٜفٝــس ؼبٝــب اٱغــتكا١َ ٚ عاٖــس ايفــطا٥ض ٚذػــٔ   
ايػُ  ، ٚبصٍ ايٛغع ٗ َطنا٠ اهلل ٚاؿطم لًـ٢ أل بـار غـ١ٓ ايـٓيب     

 قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .
ٚألشا نــإ ايكــطاط إػــتكِٝ َــٔ ايبٝــإ ايكطآْــٞ ، فٗــٌ ايبٝــإ َــٔ  
ايكطاط إػتكِٝ أّ إٔ ٖصا ايكٍٛ ًٜعّ ايسٚض ، اؾٛاب ، ٖٛ ا٭ٍٚ َٔ 

 غري إٔ  كٌ ايٓٛب١ ألٍ ايسٚض بُٝٓٗا.
ٚ ًو آ١ٜ ٗ ايبٝإ ايكطآْٞ ، ٚايتساخٌ بـٌ لًـّٛ ايكـطإٓ َـٔ غـري      
 عاضض بٝٓٗا ،ٖٚٛ َٔ ايط١ٓ ٗ ايبٝإ ايكطآْٞ بايفعٌ ٚاٱْفعـاٍ َـا   

 ايٓاؽ ْٝعاڄ .ٜفٝس ايٓفع ايعاّ يًُػًٌُ ٚ
يكس خاطب اهلل لع ٚجٌ ايٓيب قُـساڄ قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ      

ََِٚكب بًغ١ ايثٓـا٤ ٚايٛلـس ايهـطِٜ يـ٘ ٚيًٓـاؽ ْٝعـاڄ بكٛيـ٘  عـاٍ ش        

 َٓ١ِّ ، ٚ فهـٌ غـبراْ٘   (2) زَأْسعٍََْٕبَن ِااله َسدَّْخ  ٌٍَِْؼبٌَ
قـسض  بإْعاٍ ايكطإٓ بٛاغڀ١ ًَو َٔ ألعِ ا٥٬ٕه١ ٖٚٛ جرب٥ٌٝ ل٢ً 

ايٓيب قُس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚجعًـ٘ خـرياڄ قهـاڄ ، ٚضٓـ١         
َتحسز٠ ، ٚ تح٢ً ايط١ٓ بأب٢ٗ  قٝغٗا بايبٝإ ايكطآْٞ ،يٝهٕٛ لًـ٢  

 ٚجٛٙ :
 : بٝإ اؿػٔ ايصا ٞ ٚايغريٟ يٲّإ . ا٭ٍٚ
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 : ايرتغٝب باهلس٣ . ايثاْٞ
 : اؿث ل٢ً اٱذػإ يًٓفؼ بترًٝٗا باٱّإ . ايثايث
: ايبٝــإ ايكطآْــٞ زلــ٠ٛ ْاطكــ١ يٲّــإ ، ٚيكــس ْــعٍ ايكــطإٓ   ايطابــع

بٛاغڀ١ جرب٥ٌٝ لًٝ٘ ايػ٬ّ يٝكٌ بٝاْ٘ ألٍ إػًِ ٚاٱْػإ َڀًكاڄ َٔ 
 غري ٚاغڀ١ ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل ْفذ ايطٚح ٗ آزّ ٚ ٓكًٗا ٗ شضٜت٘ .     

ألٕ َٛغ٢ قاٍ ٜا ضب  ٚلٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ :
ا آزّ ايصٟ أخطجٓا ْٚفػ٘ َٔ اؾ١ٓ؟ فأضاٙ اهلل آزّ فكاٍ : أْ  أبْٛا أضْ

آزّ؟ فكاٍ ي٘ آزّ : ْعِ . قاٍ : أْ  ايـصٟ ْفـذ اهلل فٝـو َـٔ ضٚذـ٘ ،      
ٚلًُو ا٭مسا٤ نًٗا ، ٚأَط ا٥٬ٕه١ فػحسٚا يو؟ قاٍ : ْعِ . فكاٍ : 
َا ًٓو ل٢ً إٔ أخطجتٓا َٔ اؾ١ٓ؟ فكاٍ ي٘ آزّ : َٚٔ أْـ ؟ قـاٍ :   
َٛغ٢ قاٍ : أْ  ْيب بين اغطا٥ٌٝ ايصٟ نًُو اهلل َٔ ٚضا٤ اؿحاب ، 
مل هعٌ بٝٓو ٚبٝٓ٘ ضغ٫ٛڄ َٔ خًك٘؟ قاٍ : ْعِ . قاٍ : فُا ٚجس  إٔ 
شيو نإ ٗ نتاب اهلل قبٌ إٔ أخًل؟ قاٍ : ْعِ . قاٍ : فًِ  ًَٛين ٗ 
ؾ٤ٞ غبل فٝـ٘ َـٔ اهلل ايكهـا٤ قبـٌ؟ قـاٍ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل لًٝـ٘         

 .(1)ًِ : لٓس شيو فرخ آزّ َٛغ٢ . فرخ آزّ َٛغ٢ٚغ
 : ايبٝإ ايكطآْٞ ٚاق١ٝ َٔ اٱْع٫م ٗ َػتٓكع ايه٬ي١ .اـاَؼ 
: ٗ ايبٝإ ايكطآْٞ فهس يًهفط َٚفاُٖٝ٘ ٚظاجط لٔ ٚيٛد ايػازؽ 

أبٛاب٘، ٖٚٛ َٔ ايط١ٓ ٗ ايبٝإ ايكطآْٞ ٭ْ٘ ٚاق١ٝ يًٓاؽ َـٔ لـصاب   
 ايٓاض .

: ايبٝــإ ايكطآْــٞ فطقــإ ٜــَٛٞ َتحــسز بــٌ اؿــل ٚايباطــٌ  ايػــابع 
 ٚاهلس٣ ٚايه٬ٍ . 

يصا شّ اهلل لع ٚجٌ ايهفاض ، ْٚعتِٗ بأِْٗ فططٛا بألع ؾ٧ يٝؿرتٚا 
ُأٌَِْٚئكهَ ايه٬ي١ اييت ٖـٞ نـطض قـض ٗ ايٓؿـأ ٌ ، قـاٍ  عـاٍ ش      
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َْذ  َّب َسِثذ َُٙذٜ َف َْزَشْٚا اٌعهالٌَََخ ِثبٌْ ٌهِز٠َٓ اش ا

 . (1) زبَسُرُُْٙ ََِٚب َوبُٔٛا َُِْٙزِذ٠َٓ ِرجَ 
: ايبٝإ ايكطآْٞ َٔ أفهٌ قـٝا َٚٛانـٝع ا٭َـط بـإعطٚف      ايثأَ

ٚايٓٗٞ لٔ إٓهط ، فٝتدصٙ اهلل ذحـ١ يًٗساٜـ١ ٚغـ٬ذاڄ ٗ ايعجـط لـٔ      
 ايػ٦ٝا  .
: َــٔ خكــا٥ل ايبٝــإ ايكطآْــٞ أْــ٘ زلــ٠ٛ ًَرــ١ يًتٛبــ١ ،    ايتاغــع

ؾأْ٘ ٚغ٬َت٘ َٔ ايعصاب ا٭خـطٟٚ ،   تهُٔ ألنطاّ اٱْػإ ٚذفض 
يصا جا٤ ايكطإٓ ببٝإ أٖٛاٍ لصاب ايهفاض ٚايفاغكٌ َا ٜبعث ايٓفط٠ َٔ 
ايهفــط ٚايفػــل ٚايــصٜٔ ٜكــطٕٚ لًــ٢ ايبكــا٤ لًــ٢ اؾرــٛز ٚألض هــاب  

 إعاقٞ ، ٚايكطإٓ َسضغ١ ايبٝإ ايعاٖط ٚاؾًٞ .
هلل ٚلٔ اٱَاّ لًٞ لًٝ٘ ايػ٬ّ قاي  مسعـ  ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً ا   

غتهٕٛ فً قً  : َٚا إدطد َٓٗا؟ قاٍ : نتاب اهلل . لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: 
فٝ٘ ْبأ َا قبًهِ ، ٚخرب َا بعسنِ ، ٚذهِ َا بٝٓهِ ، ٖٛ ايفكٌ ٚيٝؼ 
بــاهلعٍ ، ٖٚــٛ ذبــٌ اهلل إــتٌ ، ٖٚــٛ شنــطٙ اؿهــِٝ ، ٖٚــٛ ايكــطاط  

 .(2)إػتكِٝ
قطٜب١ َٔ ا٭شٖإ ٚايبٝإ ايكطآْٞ لًّٛ  ٛيٝس١ٜ جعًٗا اهلل لع ٚجٌ 

غري لك١ٝ ل٢ً ا٭فٗاّ ،  ٬َؼ ؾغاف ايكًٛب ٚ ٓهؿـف  بٗـا ْافـص٠    
ألٍ َؿاضم أْٛاض اهلسا١ٜ ، ٖٚٛ َٔ أغطاض اؾٗط بايت٠ٚ٬ ٗ ؾـڀط َـٔ   
ايك٠٬ اي١َٝٛٝ يٝهٕٛ ايتسبط لاَاڄ َٔ قبٌ إػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعاڄ بتٜا  

 ايكطإٓ .
ٞ ٬َظ١َ ايتـسبط َهـاَٝٓ٘   َٚٔ ض١ٓ اهلل لع ٚجٌ ٗ ايبٝإ ايكطآْ

لٓس ايتايٞ ي٘ ٚإػتُع ٚايكاض٨ ، ٚايصٟ  ڀطأ ل٢ً شٖٓ٘ آٜا  ايكـطإٓ  
ٖٚصا ايڀطٚ َٔ ض١ٓ اهلل ٚلَُٛا  َا ٚضز لٔ ايٓـٛاؽ بـٔ مسعـإ    

إٝـعإ بٝـس   قاٍ: مسع  ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٜكـٍٛ      
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 .1/9ايسض إٓثٛض  (2)



 109ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ /د 136

َـ  ١ ، ٚقًـب ابـٔ آزّ   ايطٓٔ . ٜطفع أقٛاَاڄ ٜٚهع آخطٜٔ ألٍ ّٜٛ ايكٝا
بٌ أقبعٌ َٔ أقـابع ايـطٓٔ . ألشا ؾـا٤ أقاَـ٘ ، ٚألشا ؾـا٤ أظاغـ٘ ،       

 .(1) زٚنإ ٜكٍٛ : ٜا َكًب ايكًٛب ًب  قًيب ل٢ً زٜٓو
 ّبني ُرٍ اٌَة  زَُٚ٘ذ ٜشالصلة بني لْلَ ال ى

ــسْٝا ) زاض      ــإٔ اهلل لــع ٚجــٌ  فهــٌ ٚجعــٌ اي ــ١ ايػــٝام ب ــسٍ آٜ  
ٚج٤٬ يٮبكاض ، ٚ ١ُٝٓ ًٕه١ ايتكـ٣ٛ   اهلس٣(، ففٝٗا ألق٬ح يًٓفٛؽ

بٓعٍٚ آٜا  ايكطإٓ ، َٚعحعا  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، 
 ٚ هٕٛ نٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ بًراظ آ١ٜ ايبرث ل٢ً ٚجٛٙ :

 : ايكطإٓ ٖس٣ ألٍ اٱّإ . ا٭ٍٚ
 ـسلٛ ايٓـاؽ فـتُعٌ َٚتفـطقٌ ألٍ ايتٛذٝـس ٚايتكـسٜل       ٚنٌ آٜـ١  
 ٌ.بايٓب٠ٛ ٚايتٓعٜ
 : ايكطإٓ ٖس٣ يكإْٛ ايتُرٝل ٚفٝ٘ َػا٥ٌ : ايثاْٞ
ــا٠ أٖــٌ      ا٭ٍٚ ــ٘ جــع٤ َــٔ ذٝ ــإ َٛنــٛل١ٝ ايتُرــٝل ، ٚأْ : بٝ
 اٱّإ.
: بعث ايػه١ٓٝ ٚأغبابٗا َٔ ا٭ٌَ ٚايطجا٤ ٚايفدط ٚايعع ٗ  ايثا١ْٝ

قًٛب إػًٌُ هلساٜتِٗ ألٍ َٓاظٍ اٱّإ ٚايتڀٗري ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل 
 .   (2) زّلِلِهِ اٌِْؼضهُح ٌََِٚشعٌُِِٛٗ ٌٍَُِّْْٚئ١َِِِٕٓ َٚ قٛي٘  عاٍ ش
: َٓع زبٝب اؾٗاي١ يًٓاؽ ف٬ ٜعًِ أنثط ايٓاؽ إٔ ايسْٝا زاض  ايثايث١

ُرٝل ٚ ڀٗري ٭ٌٖ اٱّإ ٖٚٞ قل يًهافطٜٔ ٚغرل يًهفط ٚ ڀٗري 
 يٮضض َٓ٘ .
: زفع ايغف١ً لٔ ايٓـاؽ، فُـٔ َٓـافع ايتُرـٝل ٚاحملـل ٗ       ايطابع١

ايسْٝا َٓع اٱْػإ َٔ اٱْكڀار ألٍ يصا  ٚؾٗٛا  ايسْٝا ، قـاٍ  عـاٍ   

                                                           

 .2/287ايسض إٓثٛض  (1)
 .8غٛض٠ إٓافكٌ  (2)
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ــإ فهــٌ اهلل ش  ِّككْٓ ٗ بٝ َِٚاْْ ُوٕككَذ ِِككْٓ َلْجٍِككِٗ ٌَ

 .(1)زاٌَْغبِف١ٍَِٓ 
: ايكطإٓ ٖس٣ ٚغبٌٝ ق٬ح، ٖٚٛ َعحع٠ قُـس قـ٢ً اهلل    ايثايث
غًِ ٚايتكسٜل بٗـا ٚاجـب ، ٖٚـٛ َـٔ َكـازٜل ايبٝـإ ٗ       لًٝ٘ ٚآي٘ ٚ

ايكطإٓ بًعّٚ اهلسا١ٜ ألٍ أل بار ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإٔ 
ايكطإٓ ٖٛ ن٬ّ اهلل ايصٟ ٜٗسٟ ألٍ ايٓب٠ٛ ، ٌٖٚ ٜٗسٟ ايكطإٓ ألٍ ْفػ٘ 
، ٚأْ٘  ٓعٌٜ ْاطل ، اؾٛاب ْعِ ، ٖٚٛ َٔ أللحاظ ايكطآْٞ ايصا ٞ َٔ 

 ًٜعّ ايسٚض فٝ٘. غري إٔ
: ايكطإٓ ٖس٣ ألٍ ايتٛذٝس، ْٚبص ايؿطى َٚٔ أللحاظٙ ايغريٟ  ايطابع

ألْكڀار لباز٠ ا٭قٓاّ بٓعٚي٘ ٚقٛ ٚجٛزٖا ٗ ا٭ضض ٚألٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، 
ٖٚصا احملٛ َٔ أب٢ٗ َكازٜل اهلس٣ بايكطإٓ ٚؾاٖس بإ ٖـس٣ ايكـطإٓ   

هـٕٛ لْٛـاڄ   لاّ ٚخام ٚأْ٘ ٜتعًل بت٦ٝٗـ١ أغـباب َٚكـسَا  اهلـس٣ يت    
يهثط٠ ايصٜٔ ٜتغؿاِٖ ايتُرٝل ، ٚق١ً ايصٜٔ ٜكٝبِٗ احملل، ٖٚٛ َـٔ  

 َعاْٞ احملل.
 ٚٗ آ١ٜ ايبرث َػا٥ٌ :

: احملل قبٌ ايتًبؼ بايهفط يٝكري ايبٝإ ايكطآْٞ بطظخـاڄ زٕٚ   ا٭ٍٚ
 ًبؼ ايٓاؽ بايهفط فـإ قًـ  قـس ٜهـٕٛ ايهفـاض ٖـِ ا٭نثـط فـإ إٓـع          

ع ايٓاؽ َٔ ايهفط ، ٚاؾٛاب ٖصا ْٚػب١ ايهفاض ٚايربظر ٚاحملل ايصٟ ّٓ
 ٖٚٛ ٗ ا٭قٌ َٓرػط ٚأقاب٘ ايٓكل ٚايك١ً .

:لسّ ألْتُا٤ ايهفاض ألٍ ايهفط ل٢ً مٛ اٱخ٬م ٚاٱقطاض  ايثا١ْٝ
ــسْٝا      ــا٠ اي ــسبط بكبرــ٘، يتهــٕٛ اؿٝ ــ٢   ــ٘ َــع أزْ فرتاٖــِ ٜرتنــٕٛ َٓاظي

 نا٭ضض اـكب١ يسل٠ٛ ا٭ْبٝا٤.
لسز ايهفاض بايتٛب١ ، ٬ٖٚى ايعإٌ ، ٚظٗـٛض  :قل ْٚكل  ايثايث١

١ٌَِْمؽَكَغ ؼََشف كب ِِكْٓ شض١ٜ  تكف باٱّإ، َٚٓ٘ قٛي٘  عـاٍش 

                                                           

 .3غٛض٠ ٜٛغف ( 1)
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اٌهككِز٠َٓ َوَفككُشٚا َأْٚ ٠َىْجِككَزُُْٙ َف١ََْٕمٍِجُككٛا 

 .(1)زخَبِرج١َِٓ 
ٚفٝ٘ ؾاٖس ل٢ً  عسز َطا ـب احملـل، ٚإٔ ايـصٟ ٜكـط لًـ٢ ايهفـط       

ًٚغٛضِٖ ٜأ ٝ٘ ايكڀع ٚايبرت ٚاٱغت٦كاٍ ٜٚكطْ٘ بايتعسٟ ل٢ً إػًٌُ 
 َٚٔ ٜبك٢ َِٓٗ ٜكري َعع٫ٚڄ ٫ ٜػُع ايٓاؽ قٛي٘.

 

َٚٔ َعين اهلس٣ ٗ آٜـ١ ايبرـث أْٗـا  ٗـسٟ ألٍ قـإْٛ ايتُرـٝل       
 ٚقإْٛ احملل ، َٔ جٗا  :

 : ايتُرٝل ٚاحملل أَطإ بٝس اهلل لع ٚجٌ . ا٭ٍٚ
اهلل لع ٚجٌ ٚذسٙ، ٖٚٛ : ٫ ٜكسض ل٢ً ايتُرٝل ٚاحملل أل٫  ايثا١ْٝ

َـٔ َعـاْٞ ايتٛذٝـس ٗ ا٭ضض ٚز٫٫  خ٬فـ١ اٱْػـإ ٚقٛيـ٘  عــاٍ       
بإنطاّ اـًٝف١ بـإٔ اهلل  (2)زِأِّٟ جَبِػً  ِفٟ األَْسِض َخ١ٍَِفخ  ش

ــاٍ        ــل ، ق ــٔ اـ٥٬ ــس أذــس َ ــ٘ بٝ ــٌ ُرٝكــ٘ أٚ قك ــع ٚجــٌ مل هع ل
َٕب َثِٕكٟ آَدََ َٚدٍَََّْٕكبُُْ٘  عـاٍش  ِفكٟ  ٌَََٚمْذ َوشهِْ

 .(3)زاٌْجَشِّ َٚاٌْجَذْشِ 
لسّ ايتعاضض بٌ قاْْٛٞ ايتُرٝل ٚاحملل بًراظ ايتبـأٜ   ايثايث١ :

 ٗ إٛنٛر ٚاؿهِ بُٝٓٗا.
بعث ايؿٛم ٗ ايٓفٛؽ يًتُرٝل ٚايتعن١ٝ، ٚجعًٗا  ٓفط  ايطابع١ :
 َٔ احملل.

ٜٚتعصض ل٢ً اٱْػإ ألذكا٤ ٚذكط َكازٜل  هطِٜ اهلل لع ٚجٌ 
 َٚٓٗا:يبين آزّ، 
 ايعكٌ ٚاؿه١ُ ٚايتُٝٝع بٌ ا٭ؾٝا٤. ا٭ٍٚ :

                                                           

 .127غٛض٠ آٍ لُطإ ( 1)
 .30غٛض٠ ايبكط٠ ( 2)
 .70غٛض٠ اٱغطا٤ ( 3)
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ِأهككب اهلساٜــ١ ألٍ اٱّــإ ٚغــٓٔ ايكــ٬ح، قــاٍ  عــاٍش ايثــاْٞ :

 .(1)زََ٘ذ٠َْٕبُٖ اٌغهج١ًَِ ِاِهب شَبِوش ا َِٚاِهب َوُفٛس ا
 خ٬ف١ اٱْػإ ٗ ا٭ضض. ايثايث :
  ػدري ا٭ؾٝا٤ نًٗا يٲْػإ. ايطابع :
َٕكب ٔ ألبٔ لباؽ ٗ قٛي٘  عاٍشٚضز ل اـاَؼ : ٌَََٚمْذ َوشهِْ

 .(2)(نٌ ؾ٤ٞ ٜأنٌ بفٝ٘ أل٫چ ابٔ آزّ ٜأنٌ بٝسٜ٘ زَثِٕٟ آَدََ 
جعٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ بين آزّ،  ايػازؽ :

ألٕ ٚلٔ لُط بٔ اـڀاب إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ: 
اهلل خًل ايػُٛا  غـبعاڄ فاختـاض ايعًٝـا َٓٗـا ، فأغـهٓٗا َـٔ ؾـا٤ َـٔ         
خًك٘، ًِ خًل اـًل فاختاض َٔ اـًل بين آزّ ، ٚاختاض َٔ بـين آزّ  
ايعطب ٚاختاض َٔ ايعطب َهط ، ٚاختاض َٔ َهط قطٜؿـاڄ ٚاختـاض َـٔ    
قـــطٜـ بـــين ٖاؾـــِ ، ٚاختـــاضْٞ َـــٔ بـــين ٖاؾـــِ ، فأْـــا َـــٔ خٝـــاض 

 .(3)(ا٭خٝاض
قطب اٱّإ َٔ بـين آزّ، ٚقـريٚض٠ إـ٪ٌَٓ خايـسٜٔ ٗ      بع :ايػا

اؾٓإ، ٚلٔ لط٠ٚ بٔ ضِٜٚ ا٭ْكاضٟ ألٕ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل لًٝـ٘    
ٕــا خًــل اهلل آزّ ٚشضٜتــ٘ قايــ  ا٥٬ٕهــ١ : ٜــا ضب ،  ٚآيــ٘ ٚغــًِ قــاٍ: 

خًكتِٗ ٜأنًٕٛ ٜٚؿطبٕٛ ٜٚٓهرٕٛ ٜٚطنبٕٛ ، فاجعٌ هلِ ايسْٝا ٚيٓـا  
اهلل  عاٍ : ٫ أجعٌ َٔ خًكتـ٘ بٝـسٟ ْٚفدـ  فٝـ٘ َـٔ      اٯخط٠ ، فكاٍ 

 .(4)(ضٚذٞ
 هطِٜ بين آزّ بٓعٍٚ ايكطإٓ ٚايهتب ايػُا١ٜٚ، ٚبت٬ٚ ِٗ  ايثأَ :

 يه٬ّ اهلل ٔؼ َطا  ٗ ايّٝٛ ٖٚٛ إٔ  غبڀِٗ لًٝ٘ اـ٥٬ل.

                                                           

 .3غٛض٠ اٱْػإ ( 1)
 .8/43ايهؿف ٚايبٝإ ( 2)
 . 6/300ايسض إٓثٛض ( 3)
 . 6/300ايسض إٓثٛض ( 4)
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ايٛذٞ يٮْبٝا٤، ٚألضغاهلِ يًٓاؽ، َٔ أبٓـا٤ جٓػـِٗ نـٌ     ايتاغع :
كٝك١ ٖٚٞ قسض٠ نٌ ألْػإ ل٢ً بًٛغ َطا ب اٱّإ بًػإ قَٛ٘، يبٝإ ذ

 ٚايترًٞ باـًل ايهطِٜ ٚايٛضر ٚايعٖس ايصٟ ألختاضٙ اهلل ٭ْبٝا٥٘.
بسٜع ١٦ٖٝ اٱْػإ، ٚألَتساز قاَت٘، ٚجعٌ نٌ لهـٛ َٓـ٘    ايعاؾط :

ٌََمْذ َخٍَْمَٕب بكسض َٓاغب يٛظا٥ف٘ ٚذاج١ اٱْػإ ي٘، قاٍ  عاٍش

 .(1)زَرْم٠ٍُِٛ اِِلٔغَبَْ ِفٟ َأدْغَِٓ 
ْع١ُ ايٓڀل ٚبٝإ ايًفغ ٖٚٛ آي١ ايتًكٞ لٓس اٱْػإ  اؿازٟ لؿط : 

َ٘ككَزا َث١َككبْ  يًتٓعٜــٌ ٚب٬غــا  ا٭ْبٝــا٤، فًُــا قــاٍ اهلل  عــاٍش 

ز فإْ٘ غبراْ٘ جعٌ لٓس اٱْػإ ذاغ١ ايػُع ٚايتُٝٝع ٚنإ ٌٍِٕهبطِ 
أٍٚ َا  ًك٢ آزّ لٓـس خًكـ٘ َـٔ اهلل لـع ٚجـٌ  عًـِٝ ا٭مسـا٤ يٝهـٕٛ         
ايتعًِ ٚايعًِ ٚايتعًِٝ َاز٠ اؿٝـا٠، ٜٚهـٕٛ ايثـٛاب ٚايعكـاب لًٝٗـا،      

ُْ ِثَؤعْكَّبِرُِْٙ ٚقاٍ غـبراْ٘ش  َلكبَي ٠َكبآَدَُ َأْٔجِكئُْٙ

ََؤُُْ٘  ًْ ٌَىُُْ  َفٍَّهب َأْٔج بَي َأٌَُْ َأُل ِثَؤعَّْبِرُِْٙ َل

َِب   ٍَُُ َْت اٌغهََّٛادِ َٚاألَْسِض ََٚأْػ ٍَُُ َغ١ ِّٟ َأْػ ِا

، يٝهـٕٛ ا٥٬ٕهـ١ ؾـٗٛزاڄ    (2)زُرجُْذَْٚ ََِٚب ُوُٕزُْ َرىْزَُُّْٛ 
 ل٢ً اٱْػإ بفٛظٙ بايتعًِ ٚايتُٝٝع بٌ ا٭ؾٝا٤ بايصا  ٚا٭ًط.

ــاْٞ لؿــط :  ٍ  ايث ــا بــايًر٢، ٚايٓػــا٤ بايــصٚا٥ب، أٟ    ألنــطاّ ايطج
، ٚشنــط أْــ٘ َــٔ  ػــبٝس ا٥٬ٕهــ١ :  (3)ايهــفا٥ط ْػــب٘ ايــثعًيب ألٍ ايكٝــٌ

 .(4) غبرإ َٔ ظٜٔ ايطجاٍ بايًر٢ ٚظٜٔ ايٓػا٤ بايصٚا٥ب(
ْػب١ اٱض كا٤ ٚايػطل١ ٗ ٚغا٥ط اؿٌُ ألٍ اهلل لـع   ايثايث لؿط :

ًؿـهط يـ٘ غـبراْ٘    ٚجٌ، ٭ْ٘ ٖٛ ايصٟ وٌُ ايٓاؽ لًٝ٘، ٚفٝ٘ زل٠ٛ ي

                                                           

 .4غٛض٠ ايتٌ ( 1)
 .33غٛض٠ ايبكط٠ ( 2)
 .8/43ايهؿف ايبٝإ (3)
 .1/292 فػري ذكٞ ( 4)
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يتعِ ْع١ُ ايتٓكٌ ٚؼطظ ايػ١َ٬ ٗ ايرب ٚايبرط ٚاؾـٛ، ٖٚـصٙ ايػـ١َ٬    
 َػتكطأ٠ َٔ قٛي٘  عاٍ)ًٚٓٓاِٖ(.

نطَٓا بين آزّ بايتهايٝف ايعباز١ٜ، ٚبعث ايٓاؽ ل٢ً  ايطابع لؿط :
 أزا٥ٗا ؾهطاڄ هلل لع ٚجٌ.

، (1) زخ١ََْش ُأِهٍخ ُأخِْشجَْذ ٌٍِٕهبطِ ٚجـٛزش  اـاَؼ لؿـط : 
بٌ ايٓاؽ ِٖٚ َٔ جٓػِٗ، ٚبٌ بين آزّ ٚإػًٌُ لُّٛ ٚخكٛم 
َڀًل، فًٝؼ َٔ َا٥ع جعٌ إػًٌُ خري أ١َ أل٫ ايفك٘ ٚايتسبط ٚاهلسا١ٜ 

 ٖٚٞ أَٛض جعًٗا اهلل ؾطلاڄ غٛا٤ يًٓاؽ ْٝعاڄ.
ألنطاّ بين آزّ بايتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚغفطإ ايصْب ٚلسّ  ايػازؽ لؿط :

َِٚأِّٟ ٌََغفهبس   ط ب ا٭ًط لًٝٗا ٗ ايسْٝا أٚ ٗ اٯخط٠، قاٍ  عاٍش

 .(2)زٌَِّْٓ َربَة َٚآََِٓ ََٚػًَِّ َصبٌِذ ب ُصُه اَْ٘زَذٜ
فتس باب ايسلا٤ يٲْػـإ َڀًكـاڄ ، فٗـٛ ؾـاٖس لًـ٢       ايػابع لؿط :
هلل لــع ٚجــٌ ، ٚايتػــًِٝ بــإٔ َكايٝــس ا٭َــٛض بٝــسٙ  اٱقــطاض بايعبٛزٜــ١ 

 غبراْ٘.
ألنطاّ اٱْػإ لٓس َٛ ٘ َٚغازض٠ ايطٚح اؾػس بسفٓ٘  ايثأَ لؿط :

ٗ ا٭ضض غرتاڄ ي٘، ٚألظٗاض ألنطاّ ا٭ذٝا٤ ي٘، ٚألَتثاهلِ ٭َط اهلل بسفٔ 
إٛ ٢ ٚلٓسَا قتٌ ألبٔ آزّ قابٌٝ أخاٙ ٖابٌٝ ٚألذتاض ٗ أَـطٙ ٭ْـ٘ أٍٚ   

ٌٸ وًُـ٘ لًـ٢ ظٗـطٙ ٭ؾـٗط َتتايٝـ١ ذتـ٢  بعتـ٘         َكتٍٛ َٔ بين آزّ ٚظ
ايػبار ٱْتؿاض ضا٥رت٘ ٚيعٌ قابٌٝ ٢ُٓ ٚضجـا لـٛز٠ أخٝـ٘ ألٍ اؿٝـا٠،     
 ٚأْ٘ مل ٜهٔ ٜعٔ بإٔ نطب١ عحط ل٢ً ضأغ٘  أ ٞ ل٢ً ذٝا ٘ ألٍ ا٭بس.

َفجََؼَش ِهُ ُغَشاث ب  فهٌ اهلل ٚأضغٌ غطاباڄ نُا قاٍ غـبراْ٘ش 

ََْٛأَح ٠َجْذَ  َٛاِسٞ ع َْف ٠ُ ُٗ َو١ ٟ األَْسِض ١ٌُِِش٠َ ُش ِف

 ًَْ َْٛ ِِض َْضُد َأْْ َأُو ب َأَػج بَي ٠َب٠ٍَََْٚز ١ِٗ َل َأِخ

 ِِْٓ جَخَ  ِٟ َفَؤْص ََْٛأَح َأخ ُؤَٚاِسَٞ ع َشاةِ َف ََ٘زا اٌُْغ

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ لُطإ (1)
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، ألش أضغــٌ اهلل لــع ٚجــٌ غــطابٌ فــأقتت٬، فكتــٌ (1)زإٌهككبِد١َِِٓ 
ــا    ــ٘ َٓك ــط ي ــ٘، ألٍ إٔ  أذــسُٖا اٯخــط فرف ضٙ ٚعــث ٗ ا٭ضض بطجًٝ

قاض  ذفط٠، فأيكـاٙ فٝٗـا ًـِ غڀـاٙ بـايرتاب، ٚقابٝـٌ ٜٓعـط أليٝـ٘، ٚٗ         
ألختٝاض ايغطاب ْهت١ ٖٚٞ أل كاف٘ بإٌٝ ألٍ ذفـط ا٭ضض، ٚأْـ٘ لٓـٛإ    

 يًغطب١ ٚإغازض٠ .
 ٚٗ قابٌٝ ٚجٛٙ:

ألْ٘ نإ نافطاڄ، ألش قتٌ أخـاٙ لًـ٢ قبـٍٛ اهلل قطباْـ٘ ٗ شا       ا٭ٍٚ :
 ايٛق  ايصٟ مل ٜتكبٌ قطبإ قابٌٝ.

نإ قابٌٝ َ٪َٓاڄ لاقٝاڄ بسيٌٝ أْ٘ يٛ نإ نافطاڄ ٕا ألَتٓع  ايثاْٞ :
 ٠ََذنَ ٖابٌٝ لٔ قتً٘ نُا ٚضز ٗ ايتٓعٌٜش

ه
ٌَِئْٓ َثغَؽَذ اٌَِٟ

ٌَِزْمُزٍَِٕٟ َِب َأَٔب ِثجَبِعٍػ ٠َِذٞ ا١ٌَِْهَ 

 .(2)زألَْلُزٍَهَ 
قابٌٝ بٔ آزّ َ٪َٔ ٚيهٓ٘ بعس قتً٘ هلابٌٝ نفط ٚقٌٝ إٔ آزّ  ايثايث :

ططزٙ فأخص  ٛأَت٘ ألفًُٝا َع٘ ٖٚطب بٗا ألٍ أضض ايُٝٔ، فحا٤ٙ ألبًٝؼ 
ٕا قتٌ ٖابٌٝ َهث آزّ )لًٝ٘ ايػ٬ّ( َا١٥ غ١ٓ ٫ ٚأغٛاٙ، ٚقٌٝ : 

ًچ٘ ٚبٝاى أٟ نرٸهو  .(3)أنثط. ًِ أ ٢ فكٌٝ : ذٝٸاى اي
َا١٥ ٬ًًٕٚٛ غ١ٓ ٚشيو بعس قتٌ ٖابٌٝ ٕٚا َه٢ َٔ لُط آزّ  

ًچ٘، ٛٸا٤ ؾٝثاڄ ٚ فػريٙ : ٖب١ اي ٜعين ألْ٘ خًف َٔ  غُؼ غٌٓ ٚيس  ي٘ ذ
ًچ٘  عاٍ غالا  ايًٌٝ ٚايٓٗاض ٚألًُ٘ لباز٠ اـًل ٗ  ٖابٌٝ، ٚلًچُ٘ اي

ًچ٘ ٚقاض ٚقٞ آزّ لًُٝٗا ايػ٬ّ  نٌ غال١ َٓٗا ٚأْعٍ لًٝ٘ ٖب١ اي
ٌٝ ي٘ : ألشٖب ططٜساڄ ؾطٜساڄ فعلاڄ َطٖٛباڄ ٫ ٚأَا قابٌٝ فك ٚٚيٞ لٗسٙ،

ًچ٘ شٖب بٗا ألٍ لسٕ َٔ أضض  ٜأَٔ َٔ ٜطاٙ فأخص بٝس أخت٘ ٖب١ اي
فكاٍ ي٘ : ألِا أنً  ايٓاض قطبإ ٖابٌٝ ٭ْ٘ نإ ٜعبس  فأ اٙ ألبًٝؼ، ايُٝٔ،

                                                           

 .31غٛض٠ إا٥س٠  (1)
 .28غٛض٠ إا٥س٠  (2)
 .5/71ايهؿف ٚايبٝإ  (3)
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ٚٸٍ  ايٓٸاض ٚىسَٗا فاْكب أْ  ْاضاڄ ٜهٕٛ يو ٚيعكبو فٓكب ْاضاڄ ٖٚٛ أ
 لبسٖا.َٔ ْكب ْاضاڄ ٚ

قايٛا : نإ ٫ ّطٸ ب٘ أذس َٔ ٚيسٙ أل٫چ ضَاٙ، فأقبٌ ابٔ يكابٌٝ أل٢ُ 
ٕٸ ٖصا أبٛى قابٌٝ فط٢َ ا٭ل٢ُ قابٌٝ  َٚع٘ ابٔ ي٘ فكاٍ ا٭ل٢ُ : أل

. فطفع ٜسٙ فًڀِ ألبٓ٘ فُا  قابٌٝ فكتً٘. فكاٍ ابٔ ا٭ل٢ُ: قتً  أباى
 .قاٍ ا٭ل٢ُ : ٌٜٚ يٞ قتً  أبٞ بطَٝيت ٚقتً  ابين بًڀُيت

قاٍ فاٖس : فعًك  ألذس٣ ضجٌ قابٌٝ ألٍ فدصٙ ٚغاق٘ ٚلًك  
 .(1)(٦َٜٛص ألٍ ّٜٛ ايكٝا١َ

٫ٚ زيٌٝ أٚ ْل جًٞ لًٝ٘ ٚإٔ ا٭ل٢ُ َٔ ٚيس قابٌٝ ض٢َ أباٙ 
ٚألبٓ٘ بػال١ ٚاذس٠، ٚشنط إٔ ؾٝثاڄ ٖٚٛ ألبٔ آزّ ٚٚقٝ٘ غاض َتكًساڄ 

ٚغًػً٘، ألٍ  غٝف أبٝ٘ آزّ، ٚقا ٌ قابٌٝ بٛق١ٝ أبٝ٘ ي٘، ٚأخصٙ أغرياڄ
 إٔ َا  نافطاڄ.

َٚٔ أللحاظ ايكطإٓ أْ٘ بٝٸٔ إا٥ع بٌ ٖابٌٝ ٚقابٌٝ بكٛي٘ 
 .(2)زِأهَّب ٠ََزَمجهًُ ِهُ ِِْٓ اٌُّْزهِم١َٓ  عاٍش

قاٍ:  {ٚا ٌ لًِٝٗ ْبأ ابين آزّ باؿل}ٚلٔ اؿػٔ ايبكطٟ ٗ قٛي٘
نإ ايكطبإ ٗ  ناْا َٔ بين ألغطا٥ٌٝ ٚمل ٜهْٛا ابين آزّ يكًب٘ ، ٚألِا

ٚٸٍ َٔ َا   .(3)(بين ألغطا٥ٌٝ ٚنإ أ
إًه١ٝ اـاق١ لٓس ايٓـاؽ، ٚقـريٚض ٗا َـٔ ايهًـٞ      ايتاغع لؿط :

إؿهو ايصٟ ٜهٕٛ ل٢ً َطا ب َتعسز٠ ٚايصٟ ٜكبٌ ايػع١ ٚايهـٝل،  
ــا ٌ       ــسٚض ٚايبػ ــإ يً ــ١ اٱْػ ــ١ ٗ ا٭ضض ًَهٝ ــٔ َكــازٜل اـ٬ف فُ
ٚا٭ضانٞ ايٛاغع١ ٚلُاض ٗا، ٚ ٛاضث ٖصٙ إًه١ٝ، ٖٚٛ أَط ٜٓفطز ب٘ 

                                                           

 .5/71ايهؿف ٚايبٝإ  (1)
 .27غٛض٠ إا٥س٠  (2)
 .3/259ايسض إٓثٛض  (3)
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 َػ١ٍََْٕكب ََٚػٍَكٝ إٌهكبطِ َرٌِهَ ِِْٓ َفْعًِ ِهِ اٱْػـإش 

 .(1)زٌََِٚىٓه َأْوضََش إٌهبطِ الَ ٠َشْىُُشَْٚ 
ذفغ ا٭ْػاب لٓس ايٓاؽ ٚألٕ  عاقب  ا٭جٝاٍ، ٚ فاخط  ايعؿطٕٚ :

ايٓاؽ بايٓػب، ٚضجرإ ايتفاخط باٱّإ ٚايتك٣ٛ ل٢ً ايٓػب يكٛي٘ 
، ٚقس هُع اهلل (2)زِاْه َأْوَشَُِىُْ ِػَْٕذ ِهِ َأْرَمبُوُْ  عاٍش

يؿڀط َٔ لبازٙ ايتفاخط بايتك٣ٛ ٚايٓػب ٚاؾاٙ ٚمٛٙ ٚجعًٗا ٗ طال١ 
 اهلل لع ٚجٌ.

َٕب َثِٕٟ آَدََ :َهاٌَ آ١ٜ ) اؿازٟ ٚايعؿطٕٚ  (3) (َوشهِْ
ٜٚفٝس ايعڀف فٝٗا ل٢ً  عسز ايٓعِ اٱهل١ٝ ل٢ً اٱْػإ ٚأْٗا غري 

 ٞ:ايتهطِٜ، ٚايٓعِ اييت شنط ٗا اٯ١ٜ أل٬ٙ ٖ
 :  فهٌ اهلل بإنطاّ بين آزّ َڀًكاڄ بايصا  .ا٭ٍٚ 
: ٓــٌ ايٓــاؽ ٗ ايــرب لًــ٢ ايــسٚاب، َٚٓــ٘ ٚغــا٥ط ايٓكــٌ ايثــاْٞ 

ايػطٜع١ يٝهٕٛ َٔ أللحاظ ايكطإٓ لسّ ذكط آي١ اؿٌُ بايسٚاب، ٌٖٚ 
ايٓكٌ باؾٛ ٚايڀا٥طا  َٓ٘، اؾٛاب ْعِ ٭ْ٘ ًَرل بايرب، يـصا جـا٤    

 عاٍ، ٚأْ٘ ٖٛ ايصٟ وٌُ ايٓاؽ ٗ  ٓكًِٗ،ٚمل  ْػب١ اؿٌُ ٗ اٯ١ٜ هلل
 صنط اٯ١ٜ ايسٚاب نٛاغڀ١ يًٓكٌ َع أْٗا ايٛذٝس٠ ٗ ظَـإ ايتٓعٜـٌ ،   
يٝهٕٛ َٔ أللحـاظ ايكـطإٓ شنـط اؿُـٌ ٚايٓكـٌ زٕٚ ايٛاغـڀ١ يتعـسزٖا        
ٚألغـــترساث ٚغـــا٥ط ذسٜثـــ١  ڀـــٟٛ ا٭ضض طٝـــاڄ ، ٚقٛيـــ٘  عـــاٍ       

ُْ ِفكٟ اٌْجَكشِّ ش ألـِ َـٔ اٱْتكـاٍ بايطاذًـ١      ،(4) زَٚدٍَََّْٕبُ٘
ٚايطنــٛب ٚايػــٝاض٠ ، فٝؿــٌُ غــري اٱْػــإ لًــ٢ ضجًٝــ٘ يٝهــٕٛ َــٔ   

 ز َػا٥ٌ :َٚدٍَََّْٕبُُْ٘ إكاقس ايػا١َٝ ٗ قٛي٘  عاٍ ش
 : ألختٝاض اٱْػإ ٗ ايػهٔ ٚاٱْتكاٍ ٚيٛ ل٢ً ضجًٝ٘ . ا٭ٍٚ
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: ألقاَــ١ ايٓــاؽ ٗ فتُعــا  َتحاْػــ١ ٗ إــسٕ ٚ ــتظضِٖ       ايثاْٝــ١
 ٚ عاِْٚٗ ٗ إهاغب ٚزفع ا٭نطاض .

ــبباڄ   ايثايثـــ١ : لُـــاض٠ ا٭غـــٛام ، ٚقـــريٚض ٗا ٚلـــا٤ يًتحـــاض٠ ٚغـ
 ٱغتسا١َ اؿٝا٠ ٚايطظم ايهطِٜ .

: ذفغ ايصضاضٟ بػ١َ٬ اٯبا٤ بًرـاظ إٔ اؿفـغ ٚايػـ١َ٬     ايطابع١
 ١ ايهط١ّ .َٔ َعاْٞ اؿٌُ ٗ اٯٜ

: ألؽاش ايٓاؽ ايبرط ٚاغـڀ١ يٲْتكـاٍ ، ٖٚـٛ أَـط ٜٓفـطز بـ٘       ايثايث 
ايٓاؽ ، ٖا ٜسٍ ل٢ً إٔ خ٬ف١ اٱْػإ ألِ َـٔ إٔ  ٓركـط بـا٭ضض    
ٚايرب ، فتؿٌُ ايبراض ٌٖٚ ألْتكـاٍ اٱْػـإ بايڀـا٥طا  َـٔ خ٬فتـ٘ ٗ      
ا٭ضض ، اؾٛاب ْعِ ٖٚٛ َٔ اٱلحاظ ٗ ألجتُار ايػُٛا  ٚا٭ضض 

َٚدٍَََّْٕبُُْ٘ ِفٟ   ػدريٖا ي٘ ، يٝهٕٛ َٔ َكازٜل اٯ١ٜ أل٬ٙ شٗ

زل٠ٛ ايٓـاؽ ألٍ لـسّ ألؽـاش ايبرـاض ٚاٯفـام      (1) زاٌْجَشِّ َٚاٌْجَذْشِ 
ق٬ڄ يٲْتكاٍ بايػفٔ ٚايڀا٥طا  اؿطب١ٝ ٚايطَٞ با٭غًر١ َٔ ا٭ضض 

 ألٍ ايبرط َٚٔ ا٭ضض ألٍ اؾٛ ٚبايعهؼ  .
   ٍ ــا ــ٘  ع َٕككب َثِٕككٟ ش َٚــٔ َكــازٜل قٛي ٌَََٚمككْذ َوشهِْ

زظجطِٖ لٔ اؾرٛز بايٓع١ُ باٱقتتاٍ فُٝا بِٝٓٗ ٚ ػدري ايٓعِ آَدََ 
يكتٌ بعهِٗ بعهاڄ ٚايٛاق١ٝ َٔ ٖصا ايكتاٍ ٖـٛ اٱّـإ يـصا قـاٍ  عـاٍ      

فُـٔ اٱلحـاظ ٗ اٯٜـ١    (2) زٌَِٚجَبطُ اٌزهْمَٜٛ َرٌِهَ خ١َْكش  ش
ٚايتـٓهري يٝهـٕٛ ايتكـسٜط     زل٢ً مٛ اٱطـ٬م خ١َْش  أل٬ٙ ٚضٚز يفغ ش

 ل٢ً ٚجٛٙ نثري٠ ٚ ٛيٝس١ٜ َٚتحسز٠ .
: ضظم ايٓاؽ ايڀٝبا  َٔ ايطظم ايهطِٜ ٖٚٛ أٜهاڄ أَط ٜٓفطز ايطابع 

ب٘ اٱْػإ ٌٖٚ َٔ ايڀٝبا  ألختٝاض اٱْػإ َا ٜؿتٗٝ٘ َٔ ايڀعاّ أّ أْ٘ 
َكس١َ يٌٓٝ ايڀٝبا  ، اؾٛاب ن٬ُٖا قرٝس ، ٖٚٛ َٔ فهٌ اهلل لع 

 ٢ اٱْػإ .ٚجٌ لً
                                                           

 .70غٛض٠ اٱغطا٤  (1)
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ٚ سٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ل٢ً إٔ اهلل لـع ٚجـٌ نـُٔ يًٓـاؽ     
ضظقِٗ َٔ ايڀٝبا  ٚألٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ، ٚفٝ٘ ضز ل٢ً ايصٜٔ ىؿٕٛ  فاقِ 

 أظ١َ ايغصا٤ ، ْعِ قس  هٕٛ ٖصٙ ا٭ظ١َ بػبب ؾٝٛر إٓهطا  .
َٕب َثِٕٟ آَدََ فكرٝس إٔ آ١ٜ ش  زمل  كٝس ٖـصا  ٌَََٚمْذ َوشهِْ
هطِٜ ٚايـطظم ايٛاغـع ايهـطِٜ باٱّـإ ٚايتكـ٣ٛ أل٫ إٔ آٜـ١ ايبرـث        ايت

٠ََّْٚذَكككككَك  ؿـــــٌُ إكـــــاّ فُـــــٔ َكـــــازٜل قٛيـــــ٘  عـــــاٍ ش 

ز كسٜط ايطظم ل٢ً ايعإٌ يٝهٕٛ َٓاغب١ يًتٛب١ ٚاٱْاب١ اٌْىَبِفِش٠َٓ 
. 

:  فهٌٝ ايٓاؽ لًـ٢ أنثـط إدًٛقـا  َٚـٔ أللحـاظ اٯٜـ١        اـاَؼ
يبٝـإ ذكٝكـ١ ٖٚـٞ إٔ    (1) زّهْٓ َخٍَْمَٕبِِ ف٦ٖٝٛا بكٝغ١ ايتبعٝض ش

خًل اهلل لع ٚجٌ ألِ َٔ إٔ ؼٝط بِٗ أشٖإ ايبؿط ، يٝهٕٛ  فهًِٝٗ 
 َسزاڄ  هلل ٗ ُرٝكِٗ ٚ ڀٗريِٖ َٔ زْؼ ايصْٛب ٚإعاقٞ .   

ٚايتُرٝل ٚاحملل ذهِ لاّ ٗ ا٭ضض ، يٝؼ َٔ ألْػـإ أل٫ ٜٚؿـًُ٘   
احملل جعا٤ لاج٬ڄ ، ٚبطظخاڄ زٕٚ  فاَا إٔ ٜفٛظ بايتُرٝل ٚأَا إٔ ٜأ ٝ٘

ُازٜ٘ ٗ فعٌ ايػ٦ٝا  ًٚكٌ ناًٖ٘ بأٚظاض ٚألبـا٤ ٗ ايـسْٝا ٚاٯخـط٠ ،    
يصا ّهٔ  أغٝؼ قإْٛ ٖٚٛ إٔ اؿهِ ايعاّ ٗ ا٭ضض خام باهلل لع 
ٚجٌ يصا جا٤  اٯ١ٜ قطو١ بٓػب١ نـٌ َـٔ ايتُرـٝل ٚاحملـل هلل لـع      

 ز.١ٌََُِّٚذِّصَ ِهُ ٚجٌ ش

ــ  افع ذكـــط ايتُرـــٝل ٚاحملـــل بٝـــس اهلل بًرـــاظ يفـــغ      َٚـــٔ َٓـ
 زٗ آ١ٜ ايػٝام .َُٚ٘ذ ٜش

: ٖسا١ٜ ايٓاؽ ألٍ َٓـاظٍ ايتُرـٝل ٚظجـطِٖ لـٔ أغـباب       ا٭ٍٚ
 احملل ٚايٓكل .

:  ُٓٝــ١ ًَهــ١ ايتفكــ٘ ٗ ايــسٜٔ لٓــس ايٓــاؽ َٚعطفــ١ أذهــاّ   ايثــاْٞ
ٖـ   صا ايتٛذٝس ، ٚإٔ ايسْٝا زاض ألَترإ ٚألختباض ٚجعا٤ أٍٚ ، ٜٚتحًـ٢ 

                                                           

 .70غٛض٠ ا٭غطا٤  (1)
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بايتُرٝل ٚاحملـل يٝهـٕٛ ٖـصا اهلـس٣ َٛلعـ١ ، يـصا فُـٔ أللحـاظ آٜـ١          
 .(1)زَُٚ٘ذ ٜ ََِِْٚٛػظَخ  ٌٍُِّْزهِم١َٓ ايػٝام ش
ــث ــطز       ايثاي ــِ ٜ ــع ٚجــٌ، فً ــس اهلل ل ــٍٛ بٝ ــ١ ٚإعً ــٔ ايعً ــٌ َ : ن

ايتُرٝل ٚاحملل أل٫ َعًٛيٌ بع١ً َتعسز٠، ٖٚصا ايتعسز َٔ فهٌ اهلل، 
ــاض ٚاٱ ــساضى اٱْػــإ   ٚإٓسٚذــ١ ٗ اٱختب ــ٪َٔ ٚيت ــل إ َترــإ يتٛفٝ

 َڀًكاڄ.
َِٚرٍْهَ األ٠َهبَُ ٚ عسز  ايع١ً ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ َٓٗا قٛي٘  عاٍ ش

. فتكطٜف ا٭ٜاّ بـٌ ايٓـاؽ أَـط    (2)زَُٔذاٌَُِٚٙب َث١َْٓ إٌهبطِ 
ــ٘     ــاّ أليٝ ــٛ ألجتٗــس  طا٥فــ١ أٚ فطٜــل أٚ ؾــدل ؾًــب ا٭ٜ ــس اهلل ٚي بٝ

 ػتحٝب يـ٘ بًرـاظ إٔ أَطٖـا بٝـس اهلل فأْـ٘ ٫      ٚقريٚض٠ ايسٚي١ ي٘ فٌٗ 
ٜتعاضض َع طًبٗا ٚايػعٞ يتػدريٖا ٚألؽاشٖا غا١ٜ يًهػـب ٚايػـعٞ   

 ٚبًغ١ يًسٚي١ ٚايػًڀ١ٓ .
اؾٛاب ٖٛ ايٓفٞ ،ألش  سٍ اٯ١ٜ ل٢ً لسّ ألغتحاب١ ا٭ٜاّ أل٫ هلل لع 
ٚجٌ ، ْعِ ٜهٕٛ ٖصا ايػعٞ َٓاغب١ يًتُرٝل أٚ احملل ٚجًب 

نإ قطب١ ألٍ اهلل ، ٚطًباڄ ٕطنا ٘  عاٍ ، ففٝ٘ ايتُرٝل ايطظم، فاشا 
َرٌَِه ََِْٚٓ ٠َُؼظُِّْ شََؼبِرَش ِهِ ٚايتڀٗري ٚايثٛاب ،قاٍ  عاٍ ش

.ٜٚهٕٛ َٔ َعاْٞ (3) زَفِبٔهَٙب ِِْٓ َرْمَٜٛ اٌُْمٍُٛةِ 
ايتُرٝل ٖٓا ايربن١ ٗ ا٭ٜاّ ٚألطاي١ غالا ٗا ٚبصٍ ايػُا٤ بطنا ٗا 

 م اؿُٝس٠ ، ٚألقباٍ ايٓاؽ ل٢ً أزا٤ ايفطا٥ض .ْٚؿط ا٭خ٬
أَا ألشا نإ ايػعٞ يًسْٝا ٚألضنا٤ يًٓفؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚايغهب١ٝ ٚألؾال١ 
يًفػاز ٚأٖٚاّ ايه٬ي١ فاْ٘ غبب يًُرل ٚايٓكل فاشا أقبً  ا٭ٜاّ 
ٚايٓع١ُ لًٝ٘ فاْٗا ٫  سّٚ أٚ  ػتُط ٖٚٛ َٔ َكازٜل احملل ٚايٓكل ، 

 إكاّ ؾ٤ٛ إ٪ٌَٓ ألٍ ايكرب ٚايتُػو يٝهٕٛ َٔ َعاْٞ اهلس٣ ٗ
                                                           

 .138غٛض٠ آٍ لُطإ ( 1)
 .140غٛض٠ آٍ لُطإ ( 2)
 .32غٛض٠ اؿخ ( 3)
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بايتك٣ٛ لٓس ألقباٍ ا٭ٜاّ ألٍ أٌٖ ايسْٝا ٚايفاغكٌ ، ٚايسلا٤ ٱلطانٗا 
 لِٓٗ ، َٚٓع ألغتسا١َ غًڀاِْٗ . 

: ٕا جعٌ اهلل ايسْٝا زاض ٖس٣ فاْ٘ غبراْ٘ جعٌ َٔ أغباب  ايطابع
 اهلسا١ٜ ايعا١َ يًٓاؽ بًراظ آ١ٜ ايبرث أَٛضاڄ:

ُرٝل ٚ ڀٗري ٚ عن١ٝ إ٪ٌَٓ غبب هلساٜتِٗ ألٍ َٓاظٍ : ا٭ٍٚ 
 ثبٝ  اٱّإ ٚايسل٠ٛ ألٍ اهلل، ٖٚٛ َٔ َكازٜل ٚقف ايكطإٓ بأْ٘ 

 .(1) زُ٘ذ ٜ ٌٍُِّْزهِم١َٓ ش
فًٛ قٌٝ نٝف ٜأ ٞ ايتُرٝل يًصٜٔ بًغٛا َط ب١ ايتك٣ٛ ٚاـؿ١ٝ َٔ 

ٝل ٚاحملل ، اهلل فحا٤  ٖصٙ اٯ١ٜ جٛاباڄ هلصا اٱؾهاٍ فهٌ َٔ ايتُر
ٚألختكام نٌ َُٓٗا بفطٜل زٕٚ آخط ، َع ايتبأٜ ٚايتهاز بٌ 
إ٪ٌَٓ ايصٜٔ ٜتغؿاِٖ ايتُرٝل، ٚايهفاض ايصٜٔ وٌ بػاذتِٗ احملل 

 َٔ لٓس اهلل .
: ُرٝل ٚ عن١ٝ إ٪ٌَٓ  صنري يًهفاض بكبس ألقاَتِٗ ل٢ً ايثاْٞ 

ٗ ٖصا اؾرٛز ٚخػاض ِٗ عطَاِْٗ َٔ ايتُرٝل ٚايتڀٗري َٚا 
اؿطَإ َٔ نٝار ايٓعِ، ٚ عاقب ا٭ش٣ ، ٚض١ٜ٩ ا٭ٜاّ نٝف  ٓكطف 

 ألٍ أٌٖ ايك٬ح ٚايتك٣ٛ.
: ٖسا١ٜ ايٓـاؽ ألٍ لـسّ أللاْـ١ ايهفـاض ٚايعـإٌ ألٕ أقبًـ         ايثايث

لًِٝٗ ا٭ٜاّ ٚايٓعِ ، ٭ٕ أَسٖا قكري ، ٚظٚاهلا غطٜع ، يًٛلس اٱهلٞ 
 (2) زاٌْىَبِفِش٠َٓ ٠ََّْٚذََك ايصٟ ٜتح٢ً ٗ آ١ٜ ايبرث ش

ٚ ًو آ١ٜ ٗ اٱْتفار ايعاّ َٔ آ١ٜ ايبرث ، ٖٚسا١ٜ ايٓاؽ ألٍ غبٌ 
 ايطؾاز ٚايك٬ح .

َٚٔ أللحاظ ايكطإٓ لسّ ألمكاض ايًڀف اٱهلٞ ٗ إٛنٛلا  
ٚا٭ذهاّ غكٛم إع٢ٓ إػتٓبط ، ٚايسيٌٝ إػتكطأ بٌ جا٤ ايكطإٓ 
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 َرْشَوُٕٛا اٌَِٝ َٚالَ با٭َط ٚايٓٗٞ ايكطوٌ ، قاٍ  عاٍ ش

 .(1)زاٌهِز٠َٓ َظٍَُّٛا َفزََّغهىُُْ إٌهبسُ 
ٚاٯ١ٜ أل٬ٙ َڀًك١ ٚ ؿٌُ لسّ ايطنٕٛ ٚإٌٝ ألٍ ايعإٌ أٚ 
أللاْتِٗ ذت٢ لٓسَا  هٕٛ ايسٚي١ ٚايؿإٔ هلِ ،٭ٕ أٜاَِٗ ألٍ ظٚاٍ ، 
ٚنِ َٔ ألْػإ ٚف١٦ َايٛا ألٍ ايعامل ٚغطلإ َا ٖسّ لطؾ٘ ٚألْٗاض 
بٓٝاْ٘ فًركِٗ ايهطض ٚايصٍ ألٍ جاْب ايفطز ا٭ِٖ ٖٚٛ اٱًِ ايصٟ 
ًٜرل ايصٜٔ ٜٓاقطٕٚ ايعامل ، يتهٕٛ آ١ٜ ايبرث ٖس٣ٶ يٲلا١ْ بأغباب 
ايتُرٝل ٚألجتٓاب أل بار ايهافطٜٔ ايصٜٔ أب٢ اهلل لع ٚجٌ أل٫ إٔ 
ٜطَِٝٗ باحملل ٚايٓكل ّٜٚٛ ايكٝا١َ ٜػأٍ ايصٜٔ أل بعٛا ايعامل ٚمل 

َٔ اهلس٣ ايكطآْٞ ايٛاضز ٗ آ١ٜ ايبرث ايعٛز٠ ألٍ ايسْٝا يًتربأ ٜتععٛا 
غِٝٗ ٚجٛضِٖ نُا ٚضز ٗ  َٔ ايعإٌ ٚلسّ أللاْتِٗ ٗ

َٕب َوشهح  شايتٓعٌٜ ْٛ َأْه ٌَ ََٚلبَي اٌهِز٠َٓ ارهجَُؼٛا ٌَ
ُْ وََّب َرجَشهُءٚا ِِٕهب َوَزٌِهَ ٠ُِش٠ُِْٙ  َفََٕزجَشهَأ ُِِْٕٙ

 .(2)زبٌَُُْٙ دَغََشادٍ َػ١ٍَُِْْٙ ِهُ َأْػَّ 
 : عسز قٝا َٚٛانٝع اهلس٣ ٗ آ١ٜ ايبرث َٔ جٗا  : ايطابع
: اهلسا١ٜ ألٍ ايعًِ َا١ٖٝ اؿٝا٠ ايسْٝا ٚأْٗا زاض ُرٝل  ا٭ٍٚ
 ٚقل .
 :  ١ُٝٓ ًَه١ ايتٛنٌ ل٢ً اهلل ٗ ايٓفٛؽ . ايثا١ْٝ
ٚايربن١، : ايتهطر ألٍ اهلل لع ٚجٌ يًفٛظ بايتُرٝل  ايثايث١

 ٚايػ١َ٬ َٔ احملل ٚايٓكل .
: ايتعإٚ بٌ إػًٌُ يبًٛغ َطا ب ايتُرٝل ٚ عاٖسٖا  ايطابع١

ٚلسّ َغازض ٗا ألٍ ذٝث ايٓكل ٚاحملل، ٖٚصا ايتعإٚ َٔ َكازٜل 
 .(3)زِأهَّب اٌُّْْئَُِِْٕٛ ِاْخَٛح  قٛي٘  عاٍ ش

                                                           

 .113غٛض٠ ٖٛز ( 1)
 .167غٛض٠ ايبكط٠ (2)
 .10غٛض٠ اؿحطا  ( 3)
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فهُا جعٌ اهلل لع ٚجٌ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض ايتُرٝل فإ ٚظٝف١ 
اٱْػإ ايػعٞ يًفٛظ ب٘ نٓع١ُ لع١ُٝ َٔ لٓس اهلل  رتؾس لٓٗا ايٓعِ 
إتعسز٠ فٝهٕٛ ؾهط إػًٌُ هلل لع ٚجٌ ل٢ً ْع١ُ ايتُرٝل 

 َتحسزاڄ.
: ألؽاش إػًٌُ أزا٤ ايك٠٬ ٚاق١ٝ َٔ احملل ، ٖٚٞ َٔ  اـاَػ١
ِاْه تعاش٠ باهلل َٔ احملل ٚايٓكل، يصا ٚضز قٛي٘  عاٍ شنطٚب اٱغ

ْٕىَشِ   .(1) زاٌصهالََح َرَْٕٙٝ َػْٓ اٌَْفذْشَبِء َٚاٌُّْ
يٝهٕٛ َٔ ز٫٫  اٯ١ٜ ال٬ٙ إٔ ايك٠٬ ٚاق١ٝ َٔ احملل باجتٓاب 
أغباب٘ ٚططق٘ ٚا٭لُاٍ اييت  هٕٛ َٔ غٓد١ٝ ايهفط ايعاٖط ٚا٭َط 

ايػٝام اهلس٣ ٗ ايكطإٓ بأْ٘ خام بإتكٌ ،  اـفٞ فإ قً  قٝس  آ١ٜ
 فهٝف ٜؿٌُ ايهافطٜٔ ، ٚاؾٛاب َٔ ٚجٛٙ:

: ٚضز ٚقف ايكطإٓ ٚآٜا ٘ بأْ٘ ٖس٣ ايٓاؽ ْٝعاڄ ٜٚسلٛ  ا٭ٍٚ
ِاْْ ألٍ إٓاغو اييت ٖٞ ٖس٣ ٚق٬ح يًٓاؽ، قاٍ  عاٍش

ُْ الَ  َأ١ٌَِْٚبُإُٖ ِااله اٌُّْزهُمَْٛ ٌََِٚىٓه َأْوضََشُ٘

 .(2)ز٠َْؼٍََُّْٛ 
: نٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ ٖس٣ يًٓاؽ ٗ شا ٗا َٚفَٗٛٗا ،  ايثاْٞ

 َٚكازٜل ايعٌُ بأذهاَٗا ٚغٓٓٗا َٚهاَٝٓٗا ايكسغ١ٝ .
: َا نإ ٖس٣ يًُتكٌ فٗٛ ٖس٣ ٚق٬ح يًٓاؽ ْٝعاڄ ،  ايثايث
 .(3)زَفجَُِٙذاُُْ٘ اْلَزِذِٖ قاٍ  عاٍ ش
ََِِْٚٛػظَخ  : َٔ َعاْٞ ٚٚجٛٙ ايٛاٚ ٗ آ١ٜ ايػٝام ش ايطابع

اٱغت٦ٓاف ٚ كسٜط اٯ١ٜ : ٖصا بٝإ يًٓاؽ ٖٚس٣  (4)زٌٍُِّْزهِم١َٓ 
 يًٓاؽ َٚٛلع١ يًُتكٌ .

                                                           

 .45غٛض٠ ايعٓهبٛ  ( 1)
 .34غٛض٠ ا٭ْفاٍ (2)
 .90غٛض٠ ا٭ْعاّ ( 3)
 .34غٛض٠ ايٓٛض ( 4)
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يٝهٕٛ اهلس٣ ؾا٬َڄ يًتُرٝل ٚاحملل ، ٚإٛلع١ خاق١ بإتكٌ ، 
إٔ ٖٚصا اـكٛم َسضغ١ يًٓاؽ ْٝعاڄ ، ٚزل٠ٛ يًٌٓٗ َٓٗا بًراظ 

شا  ايكطإٓ ٖٛ َٛلع١ ، ٖٚٛ قطٜب َٔ ايٓاؽ ْٝعاڄ ٗ ضمس٘ 
 ٚنًُا ٘ ٚ ٬ٚ ٘ .

  ط٣ نٝف ٜهٕٛ قل ايهافطٜٔ ٖس٣ٶ يًٓاؽ ، اؾٛاب َٔ ٚجٛٙ : 
 :أل عاظ ايٓاؽ ٖا ًٜرل ايهافطٜٔ َٔ ايب٤٬ ٚايٓكل . ا٭ٍٚ
: قل ايهافطٜٔ َكسام لًُٞ ٚبٝإ يكبس ايهفط ايصا ٞ ايثاْٞ 
 ٚايغريٟ.
 ْفط٠ ايٓاؽ َٔ ايهافطٜٔ، يتعاقب اـػاض٠ لًِٝٗ. يثايث :ا

ٖسا١ٜ ايٓاؽ َٔ َكازٜل قل ايهافطٜٔ، ٚ كسٜط اٯ١ٜ،  ايطابع :
 ّٚرل ايهافطٜٔ بٗسا١ٜ ايٓاؽ ألٍ اٱّإ.

: زٚي١ ا٭ٜاّ ض١ٓ ْٚع١ُ ، ٚٗ لطٚجٗا يًهافطٜٔ زل٠ٛ  اـاَؼ
ك٬ح ٚا٫َتٓار لٔ اٱنطاض هلِ يًتسبط بايٓع١ُ ٚإبازض٠ ألٍ ايتٛب١ ٚاي

بإ٪ٌَٓ ٚٗ فطلٕٛ يٛ آَٔ بطغاي١ َٛغ٢ لًٝ٘ ايػ٬ّ يبكٞ ٗ غًڀاْ٘ 
ٚلطؾ٘، يصا فإ َٛغ٢ جا٤ٙ بايسل٠ٛ يعباز٠ اهلل ْٚبص ايؿطى ٚ طى 

 ألزٸلا٤ ايطبٛب١ٝ.
ٚنصا بايٓػب١ يكطٜـ فكس ألؾتس ألٜصا٩ِٖ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ 

ب٘ ، ٚقس أخربِٖ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأٌٖ بٝت٘ ٚأقرا
ٚغًِ بإ  كسٜكِٗ ي٘ َٓاغب١ يط٥اغتِٗ  ل٢ً ايعطب ٚايعحِ فابٛا أل٫ 
ايكسٚز ذت٢ غكط غبعٕٛ َِٓٗ قت٢ً ٗ َعطن١ بسض ، ٚقتٌ لسز َٔ 
فطغاِْٗ ّٜٛ أذس ٚأُٜٗا أؾس ل٢ً نفاض قطٜـ ّٜٛ ّٜٛ بسض أّ ّٜٛ 

ْتعطض ي٘ ٗ اؾع٤ ايتايٞ ألٕ ؾا٤ أذس ٗ أغباب احملل ٚايٓكل ٖصا َا 
لٔ قُس بٔ نعب ايكطظٞ قاٍ : اجتُع قطٜـ; ٚفِٝٗ أبٛ جٌٗ اهلل، 

ل٢ً باب ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ فكايٛا ل٢ً باب٘ : إ قُساڄ ٜعلِ 
أْهِ إ باٜعتُٛٙ ل٢ً أَطٙ نٓتِ ًَٛى ايعطب ٚايعحِ ، ٚبعثتِ َٔ بعس 

، فدطد ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل  َٛ هِ ، فحعً  يهِ ْاض ؼطقٕٛ فٝٗا
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ْعِ ، أقٍٛ شيو ،  »لًٝ٘ ٚغًِ ، ٚأخص ذف١ٓ َٔ  طاب ٗ ٜسٙ قاٍ : 
ٚأْ  أذسِٖ ، ٚأخص اهلل ل٢ً أبكاضِٖ ف٬ ٜطْٚ٘ ، فحعٌ ٜٓثط شيو 

 {ٜؼ ٚايكطإٓ اؿهِٝ  }ايرتاب ل٢ً ض٩ٚغِٗ ، ٖٚٛ ٜتًٛ ٖصٙ اٯٜا  
ُْ الَ ٠ُجْصِ  شألٍ قٛي٘ ُْ َفُٙ ذت٢ فطغ  ،(1)زُشَْٚ َفَؤْغش١ََْٕبُ٘

ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ َٔ ٖ٪٤٫ اٯٜا  ، فًِ ٜبل ضجٌ أل٫ 
ٚنع ل٢ً ضأغ٘  طاباڄ ، فٛنع نٌ ضجٌ َِٓٗ ٜسٙ ل٢ً ضأغ٘ ، ٚألشا 

، َٚٔ َكازٜل قل (2)لًٝ٘  طاب فكايٛا : يكس نإ قسقٓا ايصٟ ذسًٓا
 ايهفاض ّٜٛ أذس:

نثط٠ لسز ايكت٢ً َٔ إؿطنٌ ايصٜٔ غكڀٛا ّٜٛ أذس ، ِٖٚ  ا٭ٍٚ:
 أضبع١ ٚلؿطٕٚ. 

قكٛض نفاض قطٜـ لٔ ؼكٝل ايغاٜا  اييت ظذفٛا َٔ أجًٗا  ايثاْٞ :
بث١ً٬ آ٫ف َٔ ايطجاٍ ، ٚباْفام أَٛاٍ طا١ً٥ َ٪١ْٚ يًحٝٛف َع 

  عڀٌٝ ا٭لُاٍ ٚإهاغب ٚايعضالا .
ٚذًفا٥ٗا ٗ َعطن١ أذس ، َٚا : اـعٟ ايصٟ ؿل قطٜؿاڄ  ايثايث

 ط ب لًٝٗا ، ٚذػط٠ إٓافكٌ لٓس ضجٛر قطٜـ ألٍ َه١ َع غ١َ٬ 
ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚ ٛايٞ ْعٍٚ اٯٜا  لًٝ٘ ٖٚٛ َٔ 

َٕبِفِم١َٓ َكازٜل قٛي٘  عاٍ ش ٠ََُٚؼزَِّة اٌُّْ
َٕبِفَمبِد َٚاٌُّْشِْشِو١َٓ َٚاٌُّْشِْشَوبدِ  َٚاٌُّْ

 .(3)ز١َٓ ِثبّلِلهِ َظٓه اٌغهْٛءِ اٌظهبِّٔ 
 
 
 
 

                                                           

 .9غٛض٠ ٜؼ (1)
 .8/298ايسض إٓثٛض (2)
 .6غٛض٠ ايفتس ( 3)
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  بِرٍ اٌَة :زََِِْٚٛػظَخ  ٌٍُِّْزهِم١َٓ شصلَ 
 ٚفٝٗا َػا٥ٌ: 

 :  كسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ل٢ً ٚجٛٙ : ا٭ٍٚ
 : يُٝرل اهلل ايصٜٔ آَٓٛا َٛلع١ يًُتكٌ . ا٭ٍٚ
 : ّرل اهلل ايهافطٜٔ َٛلع١ يًُتكٌ . ايثاْٞ
 : يُٝرل اهلل ايصٜٔ آَٓٛا َٛلع١ يًُتكٌ ّٚرل ايهافطٜٔ . ايثايث
 : ّرل اهلل ايهافطٜٔ َٛلع١ يًُتكٌ ّٚرل ايصٜٔ آَٓٛا . ايطابع
: يكس جعٌ اهلل لع ٚجٌ ايسْٝا زاض إٛلع١ ، ٚيٝؼ َٔ  ايثا١ْٝ

ذكط ٕتعًكٗا َٚٛنٛلٗا َٚتًكٝٗا ، ٚيهٔ إ٪ٌَٓ ايصٜٔ ىؿٕٛ اهلل 
 ٔ ٜتدصٕٚ َٛلع١ َٔ ٚجٛٙ :لع ٚجٌ ِٖ ايصٜ

 : ْعٍٚ ايهتب ايػُا١ٜٚ ٚايصٟ بًا غاٜت٘ بٓعٍٚ ايكطإٓ . ا٭ٍٚ
: ايبٝإ ايصٟ ٜتح٢ً ٗ ايكطإٓ َٛنٛلاڄ ٚذهُاڄ ٚأللحاظاڄ  ايثاْٞ

 شا ٝاڄ أٚ غريٜاڄ .
: بعث ا٭ْبٝا٤ ٚإطغًٌ ٚ ٛايٞ ايٛذٞ لًِٝٗ  ؿطٜفاڄ  ايثايث

ٜاڄ يًصٜٔ نفطٚا بٓبٛ ِٗ ٚايٛذٞ ُٚرٝكاڄ هلِ ٚ٭ بالِٗ ٚقكاڄ ٚخع
أبٞ أَا١َ قاٍ : قً  : ٜا ْيب اهلل نِ ا٭ْبٝا٤؟ ايصٟ ْعٍ لًِٝٗ، لٔ 

قاٍ : َا١٥ أيف ٚأضبع١ ٚلؿطٕٚ أيفاڄ ، ايطغٌ َٔ شيو ٬ًمثا١٥ ٚٔػ١ 
 .(1)لؿط ْاڄ غفرياڄ
ــع  ــ٢   ايطابـ ــإ لًـ ــ١ اٱّـ ــٞ بطنـ ــ٪ٌَٓ ٚػًـ ــري إـ ــٝل ٚ ڀٗـ : ُرـ

 اـاق١ ٚايعا١َ .أؾداقِٗ ٚذٝا ِٗ 
: قل ايهافطٜٔ ، ٚألقابتِٗ با٭ش٣ ٚايهطض ، قاٍ  عاٍ اـاَؼ 

ُلًْ ِع١ُشٚا ِفٟ األَْسِض ُصُه أظُُشٚا َو١َْف َوبَْ ش

 .(2) زَػبِلجَُخ اٌُّْىَزِِّث١َٓ 

                                                           

 .2/469ايسض إٓثٛض (1)
 .11غٛض٠ ا٭ْعاّ ( 2)
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ٚبــٌ ايــصٜٔ آَٓــٛا ٚبــٌ إــتكٌ لُــّٛ ٚخكــٛم َڀًــل ، فحــا٤   
 ْٚػــا٤ ٜٚهـــٕٛ  ايتُرــٝل يًُعٓــ٢ ا٭لــِ يٝؿـــٌُ إػــًٌُ ضجــا٫ڄ     

 ايتُرٝل ططٜكاڄ ٚغبباڄ يبًٛغ َطا ب إتكٌ. 
َٚٔ أللحاظ ايكطإٓ أْ٘ غبب ٚل١ً َتعسز٠ ٚبًراظ آ١ٜ ايػٝام ٜتٛج٘ 
ايبٝــإ ٚاهلــس٣ ٚإٛلعــ١ فتُعــ١ َٚتفطقــ١ يــتڀٗري ٚ عنٝــ١ إػــًٌُ ،   
ٚا٭خص بأٜسِٜٗ يٲض كا٤ ٗ غًِ ايتك٣ٛ ٚزضجا  ايٝكٌ ، ٚ تٛج٘ آ١ٜ 

 ايٓــاؽ ْٝعــاڄ  ــسلِٖٛ ألٍ ايتٛبــ١ ٚاٱْابــ١ ٚايتكــسٜل      ايبرــث ألٍ
َعحعا  ايٓب٠ٛ اييت  سٍ ل٢ً ايٛذسا١ْٝ ، ٚ سلٛ ألٍ ا٭خ٠ٛ اٱّاْٝـ١  

 ُٚٓع َٔ ايعٜا.
َٚٔ َعاْٞ اؾُع بٌ اٯٜـتٌ ألقـرتإ فـ٧ ايبٝـإ ايكطآْـٞ يٲْػـإ       
 ذت٢ ٗ ذاٍ ايهفط ْٚـعٍٚ احملـل ٚايـٓكل ٚاٱبـت٤٬ بـ٘ ، يٝهـٕٛ شا       

 احملل ايصٟ ٜٓعٍ بايهافط بًراظ آ١ٜ ايبرث ل٢ً ٚجٛٙ :
 : ألْ٘ بٝإ يًٓاؽ باقرتإ ايٓكل ٚاحملل ٚايك١ً بايهفط .  ا٭ٍٚ
: ألْصاض ايٓاؽ َٔ ايهفـط ، ٚزلـٛ ِٗ يًٓفـط٠ َٓـ٘ ٕـا فٝـ٘ َـٔ         ايثاْٞ

 ا٭نطاض اـاق١ ٚايعا١َ .
: بهٝ  ايهفاض ٚجعًِٗ ٜطٕٚ َا ًٜركِٗ َٔ ايعصاب  ايثايث

 ش٣ بػبب ايبكا٤ ل٢ً ايهفط َٚفاِٖٝ ايؿطى .ٚا٭
: زل٠ٛ ايٓاؽ ْٝعاڄ ألٍ ايتسبط ٗ قكل ايكطإٓ ٚغ٤ٛ لاقب١  ايطابع
 ايهفاض.

َْٔذُٓ َُٔمصُّ َػ١ٍَْهَ َأدْغََٓ اٌَْمَصِص ثَِّكب قـاٍ  عـاٍ ش  

 .(1) زَأْٚد١ََْٕب ا١ٌَِْهَ ََ٘زا اٌُْمْشآَْ 
لصابِٗ ٗ أذػٔ  فإ قً  ٌٖ ٜسخٌ بٝإ ٬ٖى ايعإٌ ٚؾس٠

 ايككل ، اؾٛاب ْعِ ،َٔ جٗا :
 : ْعٍٚ ٖصٙ ايككل َٔ لٓس اهلل لع ٚجٌ . ا٭ٍٚ
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ِاْه : بٝإ لعِٝ قسض٠ اهلل ْٚفاش َؿ٦ٝت٘ ، ٚٗ ايتٓعٌٜ شايثا١ْٝ 

 .(1)زِهَ َثبٌُِغ َأِِْشِٖ 
 : شنط َكازٜل ٚؾٛاٖس ذػ١ٝ حملل ايهافطٜٔ.ايثايث١ 
 : أل عاظ ايٓاؽ َٔ ؾٛاٖس قل ايهافطٜٔ ْٚعٍٚ ايب٤٬ بِٗ . ايطابع١
: قكل قل ايهافطٜٔ ايٛاضز٠ ٗ ايكطإٓ ذل ٚقسم  اـاَػ١

 ٚ هٕٛ ٚفل ايكٝاؽ اٱقرتاْٞ.
 ايهرب٣ : ايككل اؿل ٚايكسم ٖٞ أذػٔ ايككل .

 ايكغط٣ : قكل ايكطإٓ ذل ٚقسم .
 ايٓتٝح١ : قكل ايكطإٓ أذػٔ ايككل .

 كطإٓ غريٖا َٔ ايككل بٛجٛٙ َٓٗا:ٚ فٛم قكل اي
 اْٗا  ٓعٌٜ َٔ لٓس اهلل. ا٭ٍٚ :
 قكل ايكطإٓ ألخباض لٔ ذٛازث ٚاقع١. ايثاْٞ :
 غ١َ٬ قكل ايكطإٓ َٔ ايعٜاز٠ ٚايترطٜف. ايثايث :
 نٌ قك١ ٗ ايكطإٓ َٛلع١ ٚلرب٠. ايطابع :
 ٗ  ٠ٚ٬ ٚألغترهاض ايكك١ ايكطآ١ْٝ أجط ًٚٛاب لعِٝ. اـاَؼ :
خ١ََْش ُأِهٍخ ُأخِْشجَْذ َٔ خكا٥لش : ايػازؽ

 ،  عاٖس قكل ايكطإٓ.(2)زٌٍِٕهبطِ 
َأدْغَككَٓ ؾــٗاز٠ اهلل لــع ٚجــٌ يككــل ايكــطإٓ بأْٗــاش  ايػــابع :

، ٖٚــصا اؿػــٔ ٜتعًــل بٗــا بايــصا  ٚإٛنــٛر ٚا٭ًــط  (3)زاٌَْمَصككصِ 
أْعٍ ايكطإٓ ل٢ً ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل    ٚلٔ غعس بٔ أبٞ ٚقام:

لًٝ٘ ٚغًِ، فت٬ٙ لًِٝٗ ظَاْاڄ، فكايٛا: ٜا ضغٍٛ اهلل يٛ قكك ، فأْعٍ 
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ًځٝـوځ       ٔٴ ْٳكڂـلټ لٳ ٌڇ( ألٍ قٛيـ٘ )ْٳرـ ٕڂـب اهلل  عاٍ )ايځطٳ  ٹًوځ آځٜا ٴ ايهٹتابٹ ا
ٔٳ ايكځكٳلڇ( اٯ١ٜ، فت٬ٙ لًِٝٗ ظَاْاڄ  .(1)أځذػٳ

، بكك١ ٜٛغف لًٝ٘ (2)زغََٓ اٌَْمَصصِ َأدْ ٫ٚ ىتل قٛي٘  عاٍش
 ايػ٬ّ َٚا فٝٗا ،َٔ ٚجٛٙ:

 ذها١ٜ غٛض٠ ٜٛغف بكك١ ْيب َٔ ْع١َٛ أظفاضٙ. ا٭ٍٚ :
ايك١ً بٌ ايٓيب ٚأخٛ ٘، يٝهٕٛ فٝٗا بٝإ يكًت٘ َع ايٓاؽ  ايثاْٞ :

 َٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ ايكڀع١ٝ.
آ١ٜ اؿػٔ ٗ قكـ١ ٜٛغـف ، َٚـا  ط ـب لًٝـ٘ َـٔ ايفعـٌ         ايثايث :

ايكبٝس َٔ ططف اؿاغس ايصٟ ٜكٌ ألٍ قتٌ احملػٛز، ٚ عطٜض ذٝا ـ٘  
 يًدڀط َع ق١ً ايطذِ ٚٚق١ٝ ايٓيب ايٛايس بايعٓا١ٜ ب٘.

ايطابع : ذكٍٛ ًَهٝـ١ ٚٚقـف ضم بايباطـٌ يٝٛغـف ايـٓيب لًٝـ٘       
 ايػ٬ّ .

: قرب ٜٛغف لًٝ٘ ايػـ٬ّ ، ٚؼًُـ٘ ا٭ش٣ ، ألش مل  ـصنط     اـاَؼ
ــ٢ ؾــطا   ــ٘ ْٚػــب٘   غــٛض٠ ٜٛغــف ألذتحاجــ٘ لً ــاضٙ لــٔ ذطٜت ٥٘ ، ٚألخب

 ايؿطٜف ألٍ إٔ أظٗط اهلل اؿل َعحع٠ .
: لا٠ ٜٛغف لًٝ٘ ايػ٬ّ َٔ غٝاب  اؾـب ٚلُـل ايب٦ـط     ايػازؽ

 بت١ٜ ٚض١ٓ َٔ اهلل .
: ٗ قك١ ٜٛغف أغڀٛض٠ لؿل ٚاقع١ٝ ،  فٛم ذس ايتكٛض  ايػابع

ٗ أططافٗا ٚذٛازًٗا ٚلك١ُ ٜٛغف لًٝ٘ ايػ٬ّ اييت ناْ  بٗـا لـا٠   
 يٮ١َ َٔ غين ايكرط .

: بٝـإ قـإْٛ ايعؿـل ٫ ٜهـٕٛ لًـ٢ ْـٛر إفالًـ١ لًـ٢ مـٛ           ايثأَ
 ايسٚاّ ، بٌ ٜكابٌ بايكرب ٚايتٓعٜ٘ لٔ ايفرؿا٤ .
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: قك١ ايػحٔ ٚاؿبؼ ٚاؿٛازث ايـيت  كـع فٝـ٘ َـا  هـٕٛ       ايتاغع
غبباڄ يًفطد ٚاـطٚد َٓ٘ ،َٚٔ أللحاظ أيفاظ ايكطإٓ إٔ َاز٠ )غـحٔ (  
ٚضز  لؿط َطا  ٗ ايكـطإٓ ، نًـٗا ٗ قكـ١ ٜٛغـف لًٝـ٘ ايػـ٬ّ أل٫       
ٚاذس٠ جا٤  ذها١ٜ لٔ فطلٕٛ ٚلٝـساڄ ٕٛغـ٢ لًٝـ٘ ايػـ٬ّ بايػـحٔ      

ًَٗ ا َغ١ِْشٞ ألَجَْؼٍَٕهكهَ ِِكْٓ َلبَي ٌَِئْٓ ارهخَْزَد ش اٌَِ

يٝهٕٛ َٔ ضؾرا  قرب ٜٛغف لًٝـ٘ ايػـ٬ّ ٗ   (1) زاٌَّْغْج١َُِٔٛٓ 
 ايػحٔ ، غ١َ٬ َٛغ٢ ٖٚاضٕٚ َٓ٘ ، َع اٱجٗاض بايسل٠ٛ ألٍ اهلل . 

   ٚقاٍ لبس اهلل بٔ َعا١ٜٚ بٔ لبس اهلل بٔ جعفط بٔ أبٞ طايب،: ش
 ًػٓا َٔ ا٭َٛا  فٝٗا ٫ٚ ا٭ذٝاخطجٓا َٔ ايسْٝا ٚمٔ َٔ أًٖٗا ... ف

 ألشا زخٌ ايػحإ َٜٛاڄ ؿاج١ ... لحبٓا ٚقًٓا جا٤ ٖصا َٔ ايسْٝا
 ْٚفطح بايط٩ٜا فحٌ ذسٜثٓا ... ألشا مٔ أقبرٓا اؿسٜث لٔ ايط٩ٜا
  .(2)زفإٕ ذػٓ  ناْ  بڀ٦ٝاڄ ف٦ٝٗا ... ٚألٕ قبر  مل  ٓتعط ٚأ   غعٝا

َكط َع نثط٠ غـهاْٗا  : ذاٍ اـكب ٚاؾسب اييت ذً   ايعاؾط
 ٚٚفط٠ إٝاٙ فٝٗا ٚخكٛب١ أضنٗا .

: فٝٛنـا  ايٓبـ٠ٛ ٗ زفـع اجملالـ١ لـٔ ايٓـاؽ ٚ ـٛيٞ         اؿازٟ لؿط
ٜٛغف لًٝ٘ ايػ٬ّ ألزخاض ايڀعاّ بٓا٤ لًـ٢ ض٩ٜـا يًًُـو يٝٓتفـع أٖـٌ      
 ا٭قڀاض اجملاٚض٠ َٓ٘ ، ٜٚهٕٛ غبباڄ يًكا٤ بٌ ٜٛغف ٚأبٜٛ٘ ٚأخٛ ٘ .

ٌ إًــو أٚ ايــٛظٜط ايػــحٔ ، ٚيهــٔ قكــ١  : قــس ٜــسخ ايثــاْٞ لؿــط
ٜٛغف  بٌ إٔ خطٚج٘ َٔ ايػحٔ َٓاغب١ ٱض كا٥٘ ألٍ َٓكب ايٛظاض٠ 
، ٚفٝ٘ زل٠ٛ يًرهاّ ٚا٭َطا٤ ي٬ْتفار َٔ بطنا  ا٭ٚيٝـا٤ ٚايكـاؿٌ   
ٚألؽاشِٖ بڀا١ْ ٚ ٛيٝتِٗ ؾـ٪ٕٚ ايعاَـ١ َـع ايٓعاٖـ١ ٚايتكـ٣ٛ ٚقاضبـ١       

 ايفػاز .
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 زَُٔمصُّ َػ١ٍَْهَ َأدْغَكَٓ اٌَْمَصكصِ َْٔذُٓ ألٕ قٛي٘  عـاٍ ش  
لاّ ٚؾاٌَ يككل ايكطإٓ نًٗا ، َٔ غري  كٝٝـس بككـ١ ككٛقـ١ ،    (1)

ٚيٝؼ َٔ ذكط يٛجٛٙ اؿػٔ فٝٗا ، فهٌ قك١ َٓٗا نٓع لًُٞ َتحسز 
، ٚشخري٠  كتبؼ َٓٗا إـٛالغ ٚا٭ذهـاّ ، ْٚـرباؽ ٜتدـصٙ إػـًُٕٛ      

هــط ، ٚآيــ١ مساٜٚــ١ ؾــصب َٓٗاجــاڄ ٗ ا٭َــط بــإعطٚف ٚايٓٗــٞ لــٔ إٓ
 إػًٌُ ٕٓاظٍ ايتُرٝل.

: قكل ايكطإٓ أذػٔ ايككل ٭ْٗا  تهُٔ اٱخباض لٔ  ايػازغ١
ُرٝل ايصٜٔ آَٓٛا ٚقل ايهافطٜٔ ،ٚ هٕٛ َكس١َ ٚططٜكاڄ يهٌ َُٓٗا 
 بًراظ ايتعسز ٚايتبأٜ بٌ ا٭جٝاٍ ايػابك١ ٭ٜاّ ايتٓعٌٜ ٚاي٬ذك١ ي٘ 

ٍ قكل ايكطإٓ ٚذهٛضٖا لٓسِٖ ، : ذاج١ ايٓاؽ ألايػابع١ 
 ٚقطبٗا َِٓٗ .
: قكل ايكطإٓ ؾاٖس ل٢ً قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ايثا١َٓ 
 ٚآي٘ ٚغًِ . 

ُْ َأْْ َرْذُخٍُٛا شصلة ُرٍ اٌَة ب ٌَة الت لٍة  َأَْ دَِغجُْز

اٌَْجٕهَخ ٌََّٚهب ٠َْؼٍَُْ ِهُ اٌهِز٠َٓ جَبَُ٘ذٚا ِِْٕىُُْ 

 : (2) زاٌصهبِثِش٠َٓ ٠ََْٚؼٍََُ 
 ٚفٝٗا َػا٥ٌ :

 :  كسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ل٢ً ٚجٛٙ : ا٭ٍٚ
:أّ ذػبتِ إٔ  سخًٛا اؾ١ٓ ٕٚا ٜعًِ اهلل ايصٜٔ جاٖسٚا  ا٭ٍٚ

 َٓهِ ٚيُٝرل ايصٜٔ آَٓٛا .
 : ٕٚا ٜعًِ اهلل ايصٜٔ جاٖسٚا َٓهِ ّٚرل ايهافطٜٔ . ايثاْٞ
 : ّٚرل اهلل ايصٜٔ آَٓٛا ٜٚعًِ ايكابطٜٔ . ايثايث١
 : ٜٚعًِ ايكابطٜٔ ّٚرل ايهافطٜٔ . ايطابع
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: أّ ذػبتِ إٔ  سخًٛا اؾ١ٓ ٕٚا ٜعًِ اهلل ايصٜٔ آَٓٛا  اـاَؼ
 ّٚرل ايهافطٜٔ .
: بعس ف٧ آ١ٜ ايبرث بكٝغ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ لاز  آ١ٜ  إػأي٘ ايثا١ْٝ

إػًٌُ ، ٖٚٛ ْٛر ألنطاّ بإٔ ٜٓتفع  ايػٝام ألٍ يغ١ اـڀاب ٚألضاز٠
إػًُٕٛ َٔ قٝا اـڀاب ٚاـرب ٗ ايكطإٓ ،ٚ كسٜط اٱْؿا٤ ٚاـڀاب 

 ٗ آ١ٜ ايبرث ٖٛ : ٚيُٝركهِ اهلل ّٚرل ايهافطٜٔ .
ــ١ ــطٜٔ َتهــازٜٔ ٗ إٛنــٛر     إػــأي١ ايثايث ــ١ أَ : شنــط  ٖــصٙ اٯٜ

ٗري نس احملـل  ٚاؿهِ ، فايصٜٔ آَٓٛا نس ايهافطٜٔ، ٚايتُرٝل ٚايتڀ
ٚايٓكل ،٫ٚ ًٜتكٝإ ٗ ؾدل َٚٛنٛر ٚاذس، ْعِ ٜتعاقبإ ٗ شا  
إٛنٛر، ٚباػـاٙ ٚاذـس ٫ ٜكبـٌ ايعهـؼ فٝـأ ٞ احملـل يًهـافط، ٚيهـٔ         
 سضن٘ ض١ٓ اهلل فٝتـٛب ألٍ اهلل لـع ٚجـٌ فٝأ ٝـ٘ ايتُرـٝل ٚايتعنٝـ١       
ل زفع١ ٚاذس٠، ٜٚبك٢ َعـ٘ ٫ ٜغـازضٙ، بُٝٓـا ٫ ٜتعكـب احملـل ايتُرـٝ      

ؿط١َ اٱض ساز ٚألَتٓال٘ لك٬ڄ ٚؾـطلاڄ ٚ٭ٕ َـٔ خكـا٥ل ايتُرـٝل     
 اؿكا١ْ َٔ احملل.

أَا آ١ٜ ايػٝام فصنط  إرتازف ٗ إٛنٛر بايثٓا٤ ل٢ً اجملاٖسٜٔ 
 ٚايكابطٜٔ َع ألؼاز اؿهِ ٖٚٛ ايثٛاب باـًٛز ٗ ايٓعِٝ .

١ : شنط  آ١ٜ ايبرث ُرٝل ٚ ڀٗري ايصٜٔ آَٓٛا ، ٖٚٛ آٜ ايطابع١
 لع٢ُ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا  رتؾس بطنا ٗا ل٢ً ايٓاؽ ْٝعاڄ َٔ جٗا  :

 : ألْتفار إ٪ٌَٓ َٔ ُرٝكِٗ ٗ َٝازٜٔ ايك٬ح ٚايتك٣ٛ . ا٭ٍٚ
: ْعٍٚ ايربنا  َٔ ايػُا٤ ل٢ً إ٪ٌَٓ ٚأٌٖ ا٭ضض  ايثا١ْٝ

 بايتُرٝل ٚايتڀٗري .
: ايٓفع ايعاّ ٭ٌٖ ا٭ضض َٔ  ڀٗري ُٚرٝل إ٪ٌَٓ َٔ  ايثايث١
 ٚجٛٙ :
 : اٱ عاظ َٔ إ٪ٌَٓ . ا٭ٍٚ
 : اٱْعجاض لٔ فعٌ ايػ٦ٝا  . ايثاْٞ
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: ٖسا١ٜ ايٓاؽ يػبٌ ايـتڀٗري ٚايتُرـٝل، فُـٔ خكـا٥ل      ايثايث
اٱْػــإ ذبــ٘ يًدــري يٓفػــ٘ ٚغــعٝ٘ يٲقتٓــا٤ ، ًَٚٝــ٘ يًتًُــو ٚاؿٝــاظ٠  

 ١، ٚايتُرٝل ْع١ُ لع١ُٝ ظاٖط٠ ٚباط١ٓ .اـاق١ ٚايعاَ
: غــ١َ٬ ؾــڀط َــٔ ايٓــاؽ َــٔ احملــل ٚايــٓكل ٚايــٖٛٔ         ايطابــع

 باختٝاضِٖ اٱّإ .
لٔ ابٔ لباؽ :ألقطاض ايٓاؽ بإؿ١٦ٝ إڀًك١ هلل لع ٚجٌ، اـاَؼ

قاٍ ضجٌ يًٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ : َا ؾا٤ اهلل ٚؾ٦  فكاٍ :  :قاٍ 
 .(1) ا٤ اهلل ٚذسٙجعًتين هلل ْساڄ ، َا ؾ

: لًِ ايٓاؽ بع١ً  فهٌٝ إػًٌُ ل٢ً ا٭َِ ا٭خط٣ َا  ايػازؽ
أْعِ اهلل لع ٚجٌ لًِٝٗ َٔ ايتُرـٝل ٚايـتڀٗري ٚايػـ١َ٬ َـٔ احملـل      
ٚألشٖاب ايؿإٔ ٚايسٚي١ ، ٚلًـِ ايٓـاؽ ٖـصا  طغٝـب هلـِ باٱغـ٬ّ ،       

 ٚظاجط لٔ قاضبت٘ .
خ ايتُرـٝل ٚاحملـل ،   : قس ٜػـأٍ غـا٥ٌ َـا ٖـٞ آًـاض ْٚتـا٥       ايطابع١

فحا٤  اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ظٛاب ٖٛ ذح١ ٚبطٖإ ٗ ايٓؿأ ٌ ،ألش أخرب  بإٔ 
ايتُرٝل ٚاٱَترإ يًُػًٌُ ٚإػًُا  قإْٛ َٔ أْع١ُ اؿٝا٠ ايسْٝا 

ََِٚب َخٍَْمُذ اٌْجِكٓه ٚل١ً خًل اٱْػإ ٚلَُٛا  قٛي٘  عاٍ ش

 .(2)زَٚاِِلٔظَ ِااله ١ٌَِْؼجُُذِْٚ 
 كسٜط اٯ١ٜ ال٬ٙ بًراظ آ١ٜ ايبرث ٚايػٝام :َٚا خًك  يٝهٕٛ 

اؾٔ ٚاٱْؼ أل٫ يٝعبسٕٚ باٱَترإ ٚايتُرٝل ، ل٢ً فطض اٍٛ 
 ايتُرٝل ٚاحملل ٕعؿط اؾٔ .

ايه٬لٞ قاٍ : قاٍ ضغٍٛ )ٚأخطد ألبٔ أبٞ ذامت لٔ أٜفع بٔ لبس 
ٚأٌٖ  ألٕ اهلل ألشا أزخٌ أٌٖ اؾ١ٓ اؾ١ٓ ، »اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ 
 }قايٛا :  {نِ يبثتِ ٗ ا٭ضض لسز غٌٓ  }ايٓاض ايٓاض قاٍ ٭ٌٖ اؾ١ٓ 

                                                           

 .1/45ايسض إٓثٛض (1)
 .56غٛض٠ ايصاضٜا  ( 2)
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قاٍ : يٓعِ َا اػطمت ٗ ّٜٛ أٚ بعض ّٜٛ ،  {يبثٓا َٜٛاڄ أٚ بعض ّٜٛ 
ضٓيت ٚضنٛاْٞ ٚجٓيت اغهٓٛا فٝٗا خايسٜٔ كًسٜٔ ، ًِ ٜكٍٛ : ٜا 

َٜٛاڄ أٚ بعض يبثٓا  }قايٛا  {نِ يبثتِ ٗ ا٭ضض لسز غٌٓ  }أٌٖ ايٓاض 
فٝكٍٛ : ب٦ؼ َا اػطمت ٗ ّٜٛ أٚ بعض ّٜٛ . ْاضٟ ٚغدڀٞ  {ّٜٛ 

 .(1)(اَهثٛا فٝٗا خايسٜٔ
: َٔ اٱلحاظ ٗ ْعِ اٯ١ٜ أليتكا٤ اـڀاب ٚاـرب فٝٗا بًفغ  اـاَػ١

زألش بسأ  ٖصٙ اٯٜا  بكٛي٘  عاٍ ٠َبَأ٠َُّٙب اٌهِز٠َٓ ش
ُٕٛا اَل َرْؤوُ ش ٍُٛا اٌشَِّثب ٠َبَأ٠َُّٙب اٌهِز٠َٓ آَِ

، ًِ جا٤  آ١ٜ ايبرث بصا  ايًفغ (2)زَأْظَؼبف ب َُِعبَػَفخ  
ُٕٛاش زٚ هُٓ  آ١ٜ ايػٝام شا  ١ٌََُِّٚذَِّص ِهُ اٌهِز٠َٓ آَِ

 ز . َأَْ دَِغجُْزُْ إع٢ٓ يٓػل يغ١ اـڀاب فٝٗا ش
ٚبٌ ايصٜٔ آَٓٛا ٚإ٪ٌَٓ لُّٛ ٚخكٛم َڀًل ٚ كسّ بٝاْ٘، 

ْڀل بايًػإ ٚ كسٜل باؾٓإ ٚألَت٤٬ يًكًب باٱّإ بًراظ إٔ اٱّإ 
 باهلل ٚايٓب٠ٛ.

فُٔ فهٌ اهلل لع ٚجٌ ٗ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٚفٝٛنا ٗا ل٢ً ايصٜٔ ْڀكٛا بايؿٗاز ٌ ٚزخًٛا اٱغ٬ّ ظاٖطاڄ  ًكِٝٗ 

ِِْٓ اٌُّْْئ١َِِِٕٓ اـڀاب ٚايثٓا٤ بعطض ٚاذس َع إ٪ٌَٓ ش

يٝهٕٛ ٖصا (3)زَصَذُلٛا َِب َػبَُ٘ذٚا ِهَ َػ١ٍَِْٗ ِسجَبي  
اـڀاب ٚ ًكٝ٘ ططٜكاڄ يًتٛب١ َٔ ايٓفام ، يصا يٛ ضجع  ألٍ  اضٜذ 
ٚٚقا٥ع ايػٌٓ ا٭ٍٚ َٔ اٱغ٬ّ يٛجس  لسز إٓافكٌ ٗ  ٓاقل 

 َػتُط.
ٜٚتح٢ً بغٝاب ايكسٚز لٔ اٱّإ ٚاؾٗاز ، ٚلسّ ظٗٛض أقٛا  
 ٪شٟ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإ٪ٌَٓ ، ففٞ غع٠ٚ  بٛى ْعٍ 

                                                           

 .7/230إٓثٛض ايسض (1)
 .141غٛض٠ آٍ لُطإ ( 2)
 .23غٛض٠ ا٭ذعاب ( 3)
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ٌَِئْٓ َسجَْؼَٕب اٌَِٝ قٛي٘  عاٍ ذها١ٜ لٔ إٓافكٌ ش

ٗ شّ ضأؽ (1) زاٌَِّْذ٠َِٕخ ١ٌَُخِْشَجٓه األََػضُّ َِِْٕٙب األََريه 
اهلل بٔ أبٞ غًٍٛ، ٚجا٤ اٱْهاض ايؿسٜس يكٛي٘ ٗ اؿاٍ َٔ ايٓفام لبس 

قبٌ ألبٓ٘ لبس اهلل ايصٟ ألغتأشٕ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكتً٘ فًِ 
 ٜأشٕ ي٘ ٫ٚ ألٍ غريٙ بكتً٘ .

يتهٕٛ ٖصٙ ايٛاقع١ ؾاٖساڄ ل٢ً ذكٝك١ ٖٚٞ ألغت٦كاٍ ايٓفام 
٤ قٛي٘ ٚفعً٘ ٚخطٚد جٌٝ َٔ ا٭بٓا٤ ٜٓهطٕٚ ل٢ً ا٭ب إٓافل غٛ

ّٚٓعٕٛ َٔ ذسٚث غًڀإ ي٘ بٌ ايٓاؽ ، ٖٚٛ َٔ اـعٟ ايعاجٌ 
ايصٟ ًٜرل إٓافل بإٔ ٜط٣ ألبٓ٘ أٍٚ ايصٜٔ ٜعٗطٕٚ ايػدط َٔ غ٤ٛ 
ايكٍٛ ايصٟ ٜعٗط َا ىفٞ ايهفط ٚنطٚب ايؿو ٗ ايتٓعٌٜ ٚايطٜب ٗ 

 ايٓب٠ٛ .
خطٚد جٌٝ َ٪َٔ  سبط ٗ (2)زخ١ََْش ُأِهخٍ َٚٔ خكا٥ل ش

عحعا  ٚآَٔ بٗا ، فعكُ٘ اهلل لع ٚجٌ َٔ أغباب ايؿو ٚايطٜب إ
 يٝػِٗ ٗ بٓا٤ قٛالس قطح اٱغ٬ّ ٗ ا٭ضض.

ٚقاٍ ايهراى : خطد إٓافكٕٛ َع ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ 
ٚناْٛا ألشا خ٬ بعهِٗ ببعض غبٸٛا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل   ألٍ  بٛى،

قايٛا ذصٜف١ ألٍ  فٓكٌ َا  لًٝ٘ ٚغًِ ٚأقراب٘ ٚطعٓٛا ٗ ايسٜٔ،
فكاٍ ايٓيب : ٜا أٌٖ ايٓفام َا ٖصا  {ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ}ضغٍٛ اهلل 

َا قايٛا  {ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ}فرًفٛا يطغٍٛ اهلل ، ايصٟ بًغين لٓهِ
 بؿ٤ٞ َٔ شيو، فأْعٍ اهلل  عاٍ ٖصٙ اٯ١ٜ ألنصاباڄ هلِ.

ٕٸ ضغٍٛ ٚقاٍ ايهًيب : ْعي  ٗ اؾ٬ؽ بٔ غٜٛس بٔ ايكاَ  ٭
ُٸاِٖ  اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ خڀب شا  ّٜٛ بتبٛى ٚشنط إٓافكٌ فػ

 .ضجػاڄ ٚلابِٗ

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ لُطإ ( 1)
 .8غٛض٠ إٓافكٕٛ ( 2)
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فكاٍ اؾ٬ؽ : ٚاهلل ألٕ نإ قُس قازقاڄ فُٝا ٜكٍٛ فٓرٔ ؾط َٔ  
 .اؿُري فػُع٘ لاَط بٔ قٝؼ

 فكاٍ : أجٌ ٚاهلل ألٕ قُساڄ يكازم َكسم ٚأْتِ ؾط َٔ اؿُري.
اهلل لًٝ٘ ٚغًِ ألٍ إس١ٜٓ أ اٙ لاَط  فًُا اْكطف ضغٍٛ اهلل ق٢ً
 .بٔ قٝؼ فأخربٙ َا قاٍ اؾ٬ؽ

ٞٸ،  َا قً ٴ ؾ٦ٝاڄ َٔ شيو، فكاٍ اؾ٬چؽ : نځصٹب ٜا ضغٍٛ اهلل لً
 إٔ وًفا لٓس إٓرب بعس ايعكط، {فأَط ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ

ٞٸ لاَط،   فرًف باهلل ايصٟ ٫ ألي٘ أل٫چ ٖٛ َا قاي٘، ٚألْ٘ نصب لً
ًِ قاّ لاَط فرًف باهلل ايصٟ ٫ ألي٘ أل٫چ ٖٛ يكس قاي٘ َٚا نصب   
ًِ ضفع لاَط بٝسٜ٘ ألٍ ايػُا٤ فكاٍ : ايًِٗ أْعٍ ل٢ً ْبٝو  لًٝ٘،

 .ايكازم َٓا إكسٸم
فكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ ٚإ٪َٕٓٛ : آٌَ، فٓعٍ  

جرب٥ٌٝ ل٢ً ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ قبٌ إٔ ٜتفطقا بٗصٙ اٯ١ٜ ذت٢ 
ِٵ}بًا  ٗٴ ٝٵطٶا يډ فكاّ اؾ٬ؽ، فكاٍ : ٜاضغٍٛ اهلل أمسع  {فځإڇٕ ٜٳتٴٛبٴٛا ٜٳوڂ خٳ

ٞٸ ايتٛب١، قًت٘ ٚأْا قسم لاَط بٔ قٝؼ ٗ شيو، يكس  اهلل قس لطض لً
فكبٌ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ شيو َٓ٘  أغتغفط اهلل ٚأ ٛب أليٝ٘،
قاٍ قتاز٠ : شٴنط يٓا إٔ ضجًٌ اقتت٬ : ضج٬ َٔ  ًِ  اب فرػٔ  ٛبت٘.

ٚظفط ايغفاضٟ  ٚناْ  ج١ٓٝٗ ذًفا٤ ا٭ْكاض، ٚضج٬ڄ َٔ غفاض، ج١ٓٝٗ،
ْكطٚا أخانِ ل٢ً اؾٗٝين، فٓاز٣ لبس اهلل بٔ أڂبٞ : أٜٸٗا ا٭ٚؽ ا

 فٛاهلل َا َثًٓا َٚثٌ قُس أل٫چ نُا قاٍ ايكا٥ٌ : مسٸٔ نًبو ٜأنًو.
ٍٸ  . ًِ قاٍ : ي٦ٔ ضجعٓا ألٍ إس١ٜٓ يٝدطجٔ ا٭لعٸ َٓٗا ا٭ش

فػع٢ بٗا ضجٌ َٔ إػًٌُ ألٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ  
 فحعٌ وًف باهلل َا قاٍ، فأضغٌ ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ أليٝ٘،



 109ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ /د 164

ُٳ١ځ ايڃهڂفڃطڇ }اهلل لع ٚجٌ : وًفٕٛ باهلل َا قايٛا  فأْعٍ  ًٹ ٚٳيځكځسٵ قځايڂٛا نځ
ِٵ ٗڇ َٹ ًځا  .(1){ٚٳنځفځطٴٚا بٳعٵسٳ ألڇغٵ

ٚٗ قٝغ١ اـڀاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ جٗاز 
ايهفاض ٚإٓافكٌ زل٠ٛ يًُػًٌُ يٲقتسا٤ بػٓت٘، ٚذث هلِ ل٢ً لسّ 

قٝا اؾٗاز، ف٬  كس ألضاق١ ايسَا٤ ٚألظٖام اٱفطاط أٚ ايتفطٜط ٗ 
 ٚألشٖاب ا٭ضٚاح بغري ذل.

يكس  فهٌ اهلل لع ٚجٌ ل٢ً ألبطاِٖٝ ٚألمسالٌٝ لًُٝٗا ايػ٬ّ 
َِٚاْر ٠َْشَفُغ ِاْثَشا١ُُِ٘ بطفع قٛالس ايبٝ  اؿطاّ بكٛي٘  عاٍ ش

اٌَْمَٛاِػَذ ِِْٓ اٌْج١َِْذ َِٚاعَّْبِػ١ًُ َسثهَٕب َرَمجهًْ 

 .(2) زِِٕهب
يٝٓعِ اهلل لع ٚجٌ ل٢ً ايٓيب ٚأقراب٘ ٚأٌٖ بٝت٘ بطفع قٛالس 
قطح اٱغ٬ّ ٗ ايٓفٛؽ ٚاجملتُعا  ٚأقڀاض ا٭ضض يتهٕٛ ذفعاڄ 
ٚ عاٖساڄ يًبٝ  ٚذح١ َٚٓاغب١ يتحسٜس ٚفس اؿاد ٗ نٌ لاّ يكٍٛ 

 )يبٝو ايًِٗ يبٝو يبٝو ٫ ؾطٜو يو يبٝو (.
، ٚؼكــٓٗا َــٔ َفاُٖٝــ٘ ٚ ڀــطز ٖــصٙ ايتًبٝــ١ ايٓفــام َــٔ ايٓفــٛؽ  

ــ١ اٱجابــ١ ٚايتكــطب ألٍ ضٓــ١ اهلل، ٚأللــ٬ٕ    ٚأخ٬قــ٘ ، َٚعٓــ٢ ايتًبٝ
 إػًٌُ طالتِٗ هلل غبراْ٘.

ٚفٝ٘ ُرٝل غٟٓٛ يًُ٪ٌَٓ ٚقل يًهـافطٜٔ بًرـاظ إٔ آٜـ١ اؿـخ     
َّٚلِلِهِ َػٍَٝ إٌهبطِ دِجُّ شنط  ايهفاض بكٝغ١ ايـصّ بكٛيـ٘  عـاٍ ش   

ِٗ عَج١ِال  ََِْٚٓ َوَفَش َفِبْه اٌْج١َْذِ َِْٓ  اعَْزؽَبَع ا١ٌَِْ

 َٓ١ِّ ٌّ َػْٓ اٌَْؼبٌَ
 . (3)زِهَ َغِٕٟ

ٚمل  كٌ اٯ١ٜ أل٬ٙ إ اهلل غين لٔ ايهافطٜٔ ، ألِا بٝٓ  قاْْٛاڂ ًابتاڄ 
ٗ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ َػتكطأ َٔ ايغ٢ٓ إڀًل هلل لع ٚجٌ ٚيبٝإ إٔ قٝاّ 

                                                           

 .6/182ايهؿف ٚايبٝإ  (1)
 .127غٛض٠ ايبكط٠ ( 2)
 .97غٛض٠ آٍ لُطإ ( 3)
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َّٚلِلِهِ َػٍَكٝ ِٗ ، يـسفع ٖٚـِ بـإٔ ايـ٬ّ ٗ ش    ايٓاؽ باؿخ هلِ ٕٚٓفعت

ز  تهُٔ إٔ اهلل ٜطٜـس ذـخ ايٓـاؽ يٓفػـ٘ ، بـٌ ٖـٛ ٚاجـب        إٌهبطِ 
 لًِٝٗ ٕٚكًرتِٗ ٗ ايٓؿأ ٌ ، ٜٚهٕٛ  كسٜط اٯ١ٜ أل٬ٙ ل٢ً ٚجٛٙ :

: ٚهلل ل٢ً ايٓاؽ ذخ ايبٝ  يٝهٕٛ ؾهطاڄ َِٓٗ ل٢ً ْع١ُ  ا٭ٍٚ
 اـًل ٚايتُهٌ ٗ ا٭ضض .

: ٚهلل ل٢ً ايٓاؽ ذخ ايبٝ  يتفهً٘ غ٬فتِٗ يٮضض  ايثاْٞ      
ٍهِزٞ ِثجَىهخَ فٝككسٕٚ ش  ،(1)زَأٚهَي َث١ْذٍ ُِٚظَغ ٌٍِٕهبطِ ٌَ

لٔ ابٔ لباؽ قاٍ : ٕا نإ ايعطف ل٢ً إا٤ قبٌ إٔ ىًل اهلل ايػُٛا  
ٚا٭ضض ، بعث اهلل  عاٍ ضواڄ ٖفاف١ فكفك  ايطٜس إا٤ ، فأبطظ  لٔ 

١ ٗ َٛنع ايبٝ  نأْٗا قب١ ، فسذا اهلل  عاٍ ا٭ضض َٔ ؼتٗا ، ذؿف
فُاز  ًِ َاز  فأٚ سٖا اهلل باؾباٍ ، فهإ أٍٚ جبٌ ٚنع فٝ٘ أبٛ 

 قبٝؼ ، فًصيو مسٝ  أّ ايكط٣ .
ٚأخطد لبس بٔ ٓٝس لٔ ابٔ لباؽ قاٍ : نإ ايبٝ  ل٢ً أضبع١ أضنإ 

 .(2)   ا٭ضض َٔ ؼت٘ٗ إا٤ قبٌ إٔ ىًل ايػُٛا  ٚا٭ضض ، فسذٝ
: ٚهلل ل٢ً ايٓاؽ ٚاجب لبازٟ ذخ ايبٝ  ، فًُا  فهٌ  ايثايث

اهلل لع ٚجٌ ٚجعٌ ل١ً خًل ايٓاؽ ٖٞ ايعباز٠ فاْ٘ غبراْ٘ بٝٸٔ 
 نطٚب ايعباز٠ يتٓعٙ َكاّ ايطبٛب١ٝ لٔ ايتهًٝف َٔ غري بٝإ .

 : ٚوتٌُ ذخ ا٭ْبٝا٤ ايبٝ  اؿطاّ بًراظ ايبٝإ َٔ لٓس اهلل َػا٥ٌ
: ذخ ا٭ْبٝا٤ َٔ ايبٝإ ايصٟ  فهٌ اهلل لع ٚجٌ ب٘ ل٢ً  ا٭ٍٚ
 ايٓاؽ .
 : ذخ ا٭ْبٝا٤ َكس١َ يًبٝإ . ايثا١ْٝ
 : ٫ ٬َظ١َ بٌ ذخ ا٭ْبٝا٤ ٚايبٝإ . ايثايث١

                                                           

 .96غٛض٠ آٍ لُطإ ( 1)
 .1/247ايسض إٓثٛض (2)
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: ايبٝإ َٔ لٓس اهلل ٗ ايٛذٞ ٚايتٓعٌٜ ل١ً ٚغبب ؿخ  ايطابع١
 ا٭ْبٝا٤.

ٕ اؾٗا  ا٭خط٣ قرٝر١ ٱفاز٠ ٚباغتثٓا٤ اؾ١ٗ ايثايث١ أل٬ٙ فا
ذكٝك١ ٖٚٞ  عسز ٚجٛٙ ٚططم ٚنٝفٝا  ايبٝإ اٱهلٞ َا هعٌ ايٓاؽ 

 ًٜٕٓٗٛ َٓ٘ ، ٜٚڀطز ايؿو َٔ ايٓفٛؽ.
ٕا أفاض آزّ َٔ ٢َٓ  ًكت٘ ٚلٔ اٱَاّ جعفط ايكازم لًٝ٘ ايػ٬ّ: 

ا٥٬ٕه١ ، فكاي  : ٜاآزّ ، بط ذحو ، أَا ألْٸا قس ذححٓا ٖصا ايبٝ  قبٌ 
 .(1)إٔ ؼح٘ بأيفٞ لاّ

ٚبٴطٸ ذحٴو ل٢ً ايبٓا٤ يًُحٍٗٛ، أٟ نإ ذحو َكب٫ٛڄ ٚ اَاڄ غري 
 .ْاقل ٚيٝؼ فٝ٘ ؾا٥ب١

ٗ اؿخ ألخباض ا٥٬ٕه١ لٔ ذحِٗ يًبٝ  يٝهٕٛ َٔ ايبٝإ اٱهلٞ 
اؿطاّ يسل٠ٛ ايٓاؽ ألٍ قانا ِٗ ٭ِْٗ لباز اهلل إكطبٕٛ َٓ٘ ايصٜٔ 

ِٖٚ لكٍٛ ب٬ ؾ٠ٛٗ ، فكس قاز ِٗ لكٛهلِ جعٌ َػهِٓٗ ٗ ايػُا٤ ، 
ألٍ ٚجٛب اؿخ ، يٝؿعط إػًِ بايفدط ٚايطنا ٖٚٛ ٜ٪زٟ َٓاغو 
اؿخ أٚ ٜػع٢ أليٝٗا ، أٚ ٜسضى ؽًف٘ لٔ اؿخ قٗطاڄ َع ؾٛق٘ أليٝ٘ ، 
ٚألقطاضٙ بأْ٘ ٚاجب غٛا٤ أزضى أْ٘ ضنٔ َٔ أضنإ اٱغ٬ّ  أٚ ٫ ،٭ٕ 

ّإ ،ٚ ايفدط ٚايطنا ٗ إكاّ اٱقطاض بٛجٛب اؿخ َٔ َكازٜل اٱ
َّٚلِلِهِ اٌِْؼضهُح ٌََِٚشعٌُِِٛٗ َٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍ ش

 .(2) زٌٍَُِّْْٚئ١َِِِٕٓ 
 : ٚهلل ل٢ً ايٓاؽ ذخ ايبٝ  يُٝرل اهلل ايصٜٔ آَٓٛا . ايطابع
: ٚهلل ل٢ً ايٓاؽ ذخ ايبٝ  يُٝرل ايهافطٜٔ ، ايصٜٔ اـاَؼ

 ٕ لٔ ايعباز٠ .ٜكسٕٚ لٔ ايبٝ  اؿطاّ ٜٚػتهربٚ

                                                           

 .245/3ايٛغا٥ٌ (1)
 .8غٛض٠ إٓافكٌ ( 2)
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: ٚهلل ل٢ً ايٓاؽ ذخ ايبٝ  يٝهٕٛ ا٭ْبٝا٤ أ١ُ٥ ايٓاؽ ٗ ايػازؽ 
 أزا٤ اؿخ .
: ٚهلل ل٢ً ايٓاؽ ذخ ايبٝ  ٱغتسا١َ خ٬فتِٗ ٗ ا٭ضض ايػابع 

 ٚلُاض ِٗ هلا ، يصا فإ قٛي٘  عـاٍ ش 
ٌّ
ََِْٚٓ َوَفَش َفِبْه ِهَ َغِٕٟ

 َٓ١ِّ  ض ٚايٛلٝس.ٜتهُٔ اٱْصا (1)زَػْٓ اٌَْؼبٌَ
: ٚهلل ل٢ً ايٓاؽ ذخ ايبٝ  يٝ٪َٓٛا بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل ايثأَ 

لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايصٟ بعث٘ اهلل لع ٚجٌ ؿفغ ايٛجٛز اٱْػاْٞ ل٢ً 
 ا٭ضض بتعاٖس فطٜه١ اؿخ .

: ٚهلل لًـ٢ ايٓــاؽ ذـخ ايبٝـ  يٝتدــصٚا َـٔ اؿـخ َٓاغــب١      ايتاغـع  
ّٛ ٚفـس اؿـاد بايكـ٠٬    يتثبٝ  أضنإ ايسٜٔ ٚايفطا٥ض ا٭خـط٣ ، فٝكـ  

ْال١ ٚفطاز٣ ، ٚقكطاڄ ُٚاَاڄ ، ْٚعاڄ ٚ فطٜكاڄ يٝتفك٘ أٌٖ ا٭َكاض 
 بأذهاّ ايؿطٜع١ .

: ٚهلل ل٢ً ايٓاؽ ذخ ايبٝ  ظعًِٗ قازضٜٔ ل٢ً اؿخ ٭ٕ  ايعاؾط
 .(2)زًَّلِلِهِ ٍُِْهُ اٌغهََّٛادِ َٚاألَْسضِ ش

ٚمل  ،(3)ٜطفث ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚ غًِ : َٔ ذخ فًِٚلٔ 
 .(4)ٜفػل ضجع نُا ٚيس ٘ أَ٘

ٚ سٍ آ١ٜ اؿخ ٗ َفَٗٛٗا ل٢ً  فهٌ اهلل باظاذ١ إٛاْع اييت ؼٍٛ 
زٕٚ أزا٤ ايٓاؽ اؿخ ، فًُا فطض اهلل لع ٚجٌ ل٢ً ايٓاؽ ذخ ايبٝ  
فاْ٘  عاٍ نُٔ أَٓ٘ ٚغ١َ٬ ايڀطٜل أليٝ٘ ، يصا نإ زلا٤ ا٭ْبٝا٤ بػ٪اٍ 

َسةِّ ُــا ٚضز ذهاٜــ١ لــٔ ألبــطاِٖٝ ٗ ايتٓعٜــٌ ش ا٭َــٔ يًبٝــ  اؿــطاّ ن

 .(5)زاجَْؼًْ ََ٘زا اٌَْجٍََذ إِِٓ ب
                                                           

 .97غٛض٠ آٍ لُطإ ( 1)
 .189غٛض٠ آٍ لُطإ ( 2)
 .ايطفث: ايه٬ّ ايفاذـ، َٚا ٜطٜسٙ ايطجٌ َٔ إطأ٠(3)
 . 15/288قرٝس ألبٔ ذٝإ (4)
 .35غٛض٠ ابطاِٖٝ (5)
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ــايتٛفٝل ٗ أزا٤       ــا٥ِٗ هلــِ ب ــاؽ ٚزل ــا٤ يًٓ ــإ ؿــب ا٭ْبٝ ــ٘ بٝ ٚفٝ
 إٓاغو، ٚبٝإ قإْٛ ا٬ٕظ١َ بٌ اٱّإ ٚا٭َٔ.

:ٚهلل ل٢ً ايٓاؽ ذخ ايبٝ  يٝفٛظٚا بايتُرٝل  اؿازٟ لؿط
 ٔ احملل ٚايٓكل .ٚايتڀٗري ٜٚٓحٛا َ
: ٚهلل ل٢ً ايٓاؽ ذخ ايبٝ  ٭ْ٘ جٗاز ٗ غبٌٝ اهلل  ايثاْٞ لؿط

 ٚ ععِٝ يؿعا٥ط اهلل .
: ٚهلل ل٢ً ايٓاؽ ذخ ايبٝ  ٭ْ٘ أٍٚ بٝ  ٚنع هلِ ،  ايثايث لؿط

 فِٗ نًٞ ايڀبٝعٞ ًٜٕٓٗٛ َٔ فٝٛنا ٘ باظزٜاز ايتًب١ٝ ذٛايٝ٘ .
، ٚجعً٘ اهلل غبباڄ ٕغفط٠ : ٚهلل ذخ ايبٝ  ض١ٓ بايٓاؽ  ايطابع لؿط

ايصْٛب ٖٚٛ ايصٟ هعٌ إ٪ٌَٓ ٜػٝرٕٛ ٗ ا٭ضض  ععُٝاڄ يؿعا٥طٙ، 
َٚتدصٕٚ ايػفط ٚقڀع إػاف١ َكس١َ لك١ًٝ يڀال١ اهلل عخ ايبٝ  

 اؿطاّ.
ٌَِٚكك١َْؼٍََُ ِهُ : ٚهلل لًــ٢ ايٓــاؽ ذــخ ايبٝــ  ش اـــاَؼ لؿــط

ُٕٛا ٠ََٚزهخَِز ِِْٕىُُْ شُ   .(1) زََٙذاءَ اٌهِز٠َٓ آَِ
ٚألشا نإ اؿخ ُرٝكاڄ يًُػًٌُ فٌٗ ٖٛ قل يًهافطٜٔ ٗ شا ٘ 
َٚفَٗٛ٘ ، اؾٛاب ْعِ فٗٛ َٛنٛر ٚذهِ َتحسز ٗ ا٭ضض يطَٞ 

 ايهفاض بايهعف ٚايٖٛٔ ٚايٓكل َٔ جٗا  :
 : غدط اهلل لع ٚجٌ ل٢ً ايصٜٔ ٜكسٕٚ لٔ ايبٝ  اؿطاّ . ا٭ٍٚ
:  فٜٛ  ايهفاض ل٢ً أْفػِٗ ْع١ُ ذخ ايبٝ  ٚايثٛاب  ايثا١ْٝ
 ايععِٝ فٝ٘.
: ألظزٜاز ق٠ٛ إػًٌُ ٖٚٔ يًهافطٜٔ ، ٚ تح٢ً قٛ ِٗ ٗ أزا٤  ايثايث١

 اؿخ َٚا فٝ٘ َٔ َعاْٞ ا٭خ٠ٛ اٱّا١ْٝ .
: َٔ ٚجٛٙ ايتُرٝل ٚاحملل ٗ ايسْٝا بعث ا٭ْبٝا٤ َبؿطٜٔ  ايطابع١

غاي١ قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يتبك٢ َٚٓصضٜٔ ٚألْكڀع  ايٓب٠ٛ بط
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ايعبازا  َٚٓٗا أزا٤ اؿخ قطذاڄ ٜسلٛ ايٓاؽ ألٍ اٱّإ ، ٚفٝ٘ ذث 
ل٢ً  ك٣ٛ اهلل ٚايكرب ٚايبصٍ ٗ غبًٝ٘ ،ألش إٔ اؿخ لباز٠ بس١ْٝ َٚاي١ٝ، 
فٗٛ لباز٠ بس١ْٝ يًحٗس ٗ أزا٤ إٓاغو ٚقڀع إػاف١ ٚؼٌُ لٓا٤ ايػفط 

 ا فٝ٘ َٔ اٱْفام ٚايبصٍ.ٚلباز٠ َاي١ٝ ٕ
ــ٘  عــاٍ ش  إػــأي١ ايطابعــ١ َ٘ككَزا َث١َككبْ  : َــٔ َكــازٜل قٛي

،  فػري ٚبٝإ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ يٛجٛٙ ٚنٝف١ٝ ايتُرٝل ٚاحملل (1)زٌٍِٕهبطِ 
 ايٛاضزٜٔ ٗ آ١ٜ ايبرث .

ٚزل٠ٛ إػـًٌُ يًتٛفٝـل ٗ اٱختبـاض ٚألذـطاظ ا٭َـٔ ٚايػـ١َ٬ ٗ       
ا ؽرب اٯ١ٜ ايتاي١ٝ بإٔ ْتٝح١ ايتُرـٝل ٖـٛ   َػايو اٱَترإ فٝٗا ، نُ

ــأ ٞ َــٔ غــري غــعٞ ذثٝــث ٗ غــبٌ      اـًــٛز ٗ ايٓعــِٝ، ٖٚــٛ أَــط ٫ ٜ
َٚعَكبِسُػٛا اٌَِكٝ َِْغِفكَشٍح ِِكْٓ ايكاؿا  ، قاٍ  عاٍ ش

ذهْد  َُٙب اٌغهََّٛاُد َٚاألَْسضُ ُأِػ ٕهٍخ َػْشظ ُُْ ََٚج َسثِّى

 .(2) زٌٍُِّْزهِم١َٓ 
 ايتُرٝل ٚزخٍٛ اؾ١ٓ ٚجٖٛاڄ: ٚؼتٌُ ايك١ً بٌ

 : زخٍٛ اؾ١ٓ َٔ ايتُرٝل ٚايتڀٗري . ا٭ٍٚ
 : ايتُرٝل َكس١َ يسخٍٛ اؾ١ٓ . ايثاْٞ
 : ٫ ق١ً بٌ َٛنٛر ايتُرٝل ٚزخٍٛ اؾ١ٓ . ايثايث

ٚايكرٝس ٖٛ ايثاْٞ، فاشا قٌٝ ٕاشا ايتُرٝل ٚاهلل لع ٚجٌ جعٌ 
٘ ايٓاؽ ْٝعاڄ ، ايسْٝا زاض ايط١ٓ ٚايتدفٝف ٚ فهٌ بتغؿٞ فهً

ٚاؾٛاب َٔ ض١ٓ اهلل لع ٚجٌ جعٌ ايسْٝا زاض ايثٛاب ٚاؾعا٤ ألش إٔ 
 ايط١ٓ ٗ ايسْٝا ل٢ً ٚجٛٙ :

 : ايط١ٓ بايٓاؽ يصا  ايسْٝا . ا٭ٍٚ
 : ايط١ٓ بايٓاؽ َٔ أجٌ ايصض١ٜ ٚألغتسا١َ اؿٝا٠ . ايثاْٞ
 : ايط١ٓ بإؽاش ايسْٝا َعضل١ يٰخط٠ . ايثايث
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اهلل لع ٚجٌ ُرٝل ٚ ڀٗـري إـ٪ٌَٓ ذـطظاڄ َـٔ ايفـعر      يكس جعٌ 
َفالَ َخْٛف  َػ١ٍَُِْْٙ َٚالَ ُُْ٘ ٚاـٛف ّٜٛ ايكٝاَـ١ ، قـاٍ  عـاٍ ش   

ٚغبباڄ ؿطَإ ايهفاض َٔ ا٭َٔ ّٜٛ ايكٝا١َ ألش إٔ  هٝٝع  (1)ز٠َذَْضَُْٔٛ 
 هٝٝع ْع١ُ ايتُرـٝل ٚايتفـطٜط بايٛاجبـا  ايعبازٜـ١ ٗ اؿٝـا٠ ايـسْٝا       

 غت٬ّ ايهتاب ّٜٛ ايكٝا١َ بايٌُٝ .غبب ـػاض٠ أل
:  ـــبٌ آٜـــ١ ايػـــٝام َٛنـــٛل١ٝ ايكـــرب ٗ قـــٝا  إػـــأي١ اـاَػـــ١

 ز٠ََْٚؼٍََُ اٌصهبِثِش٠َٓ ايتُرٝل ٚايتڀٗري ، ألش ٜسٍ قٛي٘  عاٍ ش
، ل٢ً ذكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايكرب أَط ٚجٛزٟ ، فٝتًك٢ إػـًِ ا٭ش٣ ٗ  (2)

     ٚ ايتكٝـس بأذهـاّ اؿـ٬ٍ    جٓب اهلل لع ٚجـٌ َـع ايثبـا  لًـ٢ اٱّـإ 
ٚاؿطاّ ، فٝهٕٛ ٖـصا ايثبـا  َـٔ ٚجـٛٙ ايتُرـٝل ٚايـتڀٗري، ٚغـبباڄ        
ٕغفط٠ ايصْٛب ٚايتحاٚظ لٔ ايػ٦ٝا  ٚفٝـ٘ بٝـإ ؿكٝكـ١ إٔ ايتُرـٝل     
َٓاغـب١ يًعفـٛ ٚإغفــط٠ ، فـ٬ ٜتعًــل َٛنـٛر ايتُرــٝل بـصا  ايفعــٌ      

 غرت ايصْٛب .ٚاٱختٝاض ، بٌ  رتؾس لٓ٘ َٓافع ٗ اؿاٍ َٓٗا إغفط٠ ٚ
: شنط  آ١ٜ ايبرـث ُرـٝل ايـصٜٔ آَٓـٛا ، ٚجـا٤  آٜـ١        ايػازغ١

 ايػٝام َتعكب١ هلا يتدرب لٔ ذكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايتُرٝل بٛجٛٙ :
 : اؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل . ا٭ٍٚ
 : ايكرب ٗ طال١ اهلل . ايثاْٞ
: اؾُـــع بـــٌ اؾٗـــاز ٚايكـــرب ، نُـــا ٗ قٛيـــ٘  عـــاٍ        ايثايـــث

ُٕكٛا اْصكجُِشٚا ََٚصكبِثُشٚا ٠َبَأ٠َُّٙب اٌهزِ ش ٠َٓ آَِ

، فايطبـاط  (3) زََٚساِثؽُٛا َٚارهُمٛا ِهَ ٌََؼٍهُىُْ ُرْفٍِذَُْٛ 
 جٗاز ٚقرب ، ٚنصا أزا٤ اؿخ ٚفٝ٘ قٗط يًٓفؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚايغهب١ٝ.

ٚٗ اؾُــع بــٌ اٯٜــتٌ  طغٝــب بــايتُرٝل ٚغــعٞ ألٍ نــطٚب٘       
أٚ َساُٖــ١ أَــط َــا ٚألغترهــاضٙ ٗ ايٛجــٛز ايــصٖين لٓــس أل ٝــإ فعــٌ  
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إػًِ، بٌ اٱْػإ َڀًكاڄ ،أٟ ًٜتف  اٱْػإ ألٍ قـٝا ايتُرـٝل ٗ   
َا١ٖٝ ايفعٌ ، ٖٚٛ َٔ ضؾرا   ٠ٚ٬ إػًٌُ آٜـ١ ايبرـث ٗ ايكـ٠٬    

 ْٚؿط َعاْٝٗا ٚبٝإ َفاُٖٝٗا .
ٚايك١ً بٌ ايتُرٝل ٚبٌ اؾٗاز ٚايكـرب ايًـصٜٔ شنط ُٗـا اٯٜـ١     

 ايتاي١ٝ ل٢ً ٚجٛٙ :
 : نٌ َٔ اؾٗاز ٚايكرب ُرٝل يًُ٪ٌَٓ ٚقل يًهافطٜٔ . ا٭ٍٚ
 : اؾٗاز ٚايكرب ططٜكإ َٚكس١َ يًتُرٝل . ايثاْٞ
: ايتُرٝل َكس١َ يًحٗاز ، ٖٚسا١ٜ ألٍ غبً٘ ٚ أزٜب ل٢ً  ايثايث

ايكرب ٚألضؾاز أليٝ٘ ٗ ذاٍ ايؿس٠ ٚايطخا٤،  ٚايغ٢ٓ ٚايفكط ، ٚقس  كسّ 
ايتُرٝل ٚاٱَترإ ، فعٓسَا ٜهٕٛ  إٔ ن٬ڄ َٔ ايغ٢ٓ ٚايفكط َٔ قٝا

إػًِ غٓٝاڄ  رت ب لًٝ٘ ٚاجبا  لباز١ٜ َٓٗـا ألخـطاد ايعنـا٠ ، ٚ عاٖـس     
ايكــ٠٬ ٗ أٚقا ٗــا ٚاٱْفــام قطبــ١ ألٍ اهلل لــع ٚجــٌ ٚبــصٍ ايٛغــع ٗ  
احملافع١ ل٢ً غ١َ٬ ايكطإٓ َٔ ايترطٜف يٝهٕٛ َـٔ َكـازٜل ُرـٝل    

ٖس ل٢ً ذفعِٗ ٯٜا ٘ ٚضمسـ٘  إػًٌُ بكا٤ ايكطإٓ ٗ بٝٛ ِٗ ٖٚٛ ؾا
 َٔ ايترطٜف.

ٖٚٛ َٔ َفاِٖٝ آ١ٜ ايبرث ٚألمكاض احملل فٝٗا بايهافطٜٔ ، ْٚكل 
ًطٚا ِٗ ٚألظاذ١ أفازِٖ ، فتٓؿط بٌ ايٓاؽ آٜا  ايكطإٓ ٜٚتـسبطٕٚ ٗ  

 َعاْٝٗا ٚيٝؼ لٓس ايهفاض أل٫ اؾٗاي١ ٚايعٓاز.
 رب.: يٝؼ َٔ ق١ً بٌ ايتُرٝل ٚبٌ اؾٗاز ٚايك ايطابع

ٚباغتثٓا٤ ايٛج٘ ا٭خـري فـإ ايٛجـٛٙ ا٭خـط٣ َـٔ أللحـاظ ايكـطإٓ        
ٚايتساخٌ بٌ ا٭ٚاَط فٝ٘ ٚيغ١ اـرب اييت  بعث ل٢ً ايفعٌ ٚ ٓسب ألٍ 

 ايكاؿا  . 
يكس جعٌ اهلل لع ٚجـٌ ايكـطإٓ ططٜـل اؾٓـ١ ٚايػـبٌٝ ألٍ ايفـ٬ح،       
ٚغ٬ح ايٓكط ل٢ً ايؿٝڀإ ٚأٌٖ ايهـ٬ي١ فًُـا جعـٌ اهلل لـع ٚجـٌ      

يسْٝا زاض ألَترإ ٚألختباض  فهٌ ٚأْعٍ ايكطإٓ يٝهٕٛ َسزاڄ يًُػـًٌُ  ا
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بايبٝإ ٚاٱخباض لٔ َا١ٖٝ ايسْٝا ٚإٔ نٌ قٍٛ ٚفعٌ يٲْػإ ٜهٕٛ أذس 
 أَطٜٔ :
 : ألْ٘ َٔ ايتُرٝل ٚايتڀٗري . ا٭ٍٚ
: ألْ٘ َٔ أغباب احملل ٚايٓكل، ٖٚٓـاى قـإْٛ ٖٚـٛ ا٬ٕظَـ١      ايثاْٞ

يتُرٝل َٔ ج١ٗ، ٚبٌ إعك١ٝ ٚاحملـل َـٔ   بٌ فعٌ ايكاؿا  ٚبٌ ا
١ٌٍَِِْٙهَ َِْٓ ٍََ٘هَ َػْٓ َث١ٍَِّٕخ ٠ََٚذ١َْب َِْٓ جٗـ١ أخـط٣ ش  

ه َػْٓ َث١َِّٕخٍ 
 .(1)زدَٟ

 ٚنإ َٔ ْفع زخٍٛ اٱغ٬ّ أَٛض :
: ايعًِ بايكإْٛ أل٬ٙ ، ٌٖٚ ٖٛ َٔ ايتفك٘ ٗ ايسٜٔ َٚعطف١  ا٭ٍٚ

عطفــ١ َــٔ خكــا٥ل ٚقــفا  أقــٛي٘ ، اؾــٛاب ْعــِ ، يتهــٕٛ ٖــصٙ إ
 .(2)زُوُْٕزُْ خ١ََْش ُأِهٍخ ُأخِْشجَْذ ٌٍِٕهبطِ ش

 : ألجتٗاز إػًٌُ ٱذطاظ ايتُرٝل .  ايثاْٞ
: ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ َٔ ايٓكل ٚايهعف ٚايٖٛٔ بايعك١ُ َٔ  ايثايث

 ايهفط َٚفاُٖٝ٘ .
: بصٍ ايٛغع يسخٍٛ اؾ١ٓ جمل٧ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ بكٝغ١ ايؿطط ،  ايطابع

 ٚ عًٝل زخٛهلا ل٢ً اؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل ٚايكرب ٚايترٌُ .
ٚباؾُع بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ  هٕٛ ايٓػب١ بٌ ُرٝل ايصٜٔ 

 آَٓٛا ٚزخٍٛ اؾ١ٓ ل٢ً ٚجٛٙ :
 ٚإٔ ايتُرٝل ٚزخٍٛ اؾ١ٓ أَط ٚاذس .‘: ْػب١ ايتػاٟٚ  ا٭ٍٚ
 : ْػب١ ايعُّٛ ٚاـكٛم إڀًل ٖٚٛ ل٢ً ؾعبتٌ : ايثاْٞ
: زخٍٛ اؾ١ٓ ألِ ٜٚػتًعّ ايتٛفٝل ٚايٓحـاح ٗ ايتُرـٝل    ا٭ٍٚ

 ٚاغباب اهلسا١ٜ ٚايك٬ح ٚقكس ايكطب١ .
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لامل ايربظر : ايتُرٝل ٖٛ ا٭لِ ٕا فٝ٘ َٔ ايٓفع ٗ ايسْٝا ٚايثا١ْٝ 
ّٜٚٛ ايكٝا١َ أَا زخـٍٛ اؾٓـ١ فٗـٛ أَـط خـام بٝـّٛ ايكٝاَـ١ ٚخـٛا ِٝ         

 اؿػاب ٚضجرإ َٝعإ اؿػٓا  ٚايعبٛض ل٢ً ايكطاط .
: ْػب١ ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ ٚج٘ ،ٖٚٓاى َاز٠ يٲيتكا٤ بٌ ايثايث 

 ُرٝل ايصٜٔ آَٓٛا ٚزخٛهلِ اؾ١ٓ ، َٚاز٠ يٲفرتام بُٝٓٗا .
٬َظ١َ أٚ ق١ً بٌ ايتُرٝل ٚزخٍٛ اؾ١ٓ ، ٭ٕ  : يٝؼ َٔايطابع 

ــاض    زخٛهلــا ٜتكــّٛ بــصا  اٱّــإ ٚايعُــٌ ايكــاحل ، ٖٚــٛ غــري اٱختب
 ٚايتُرٝل .

ٚايكرٝس ٖٛ ايٛج٘ ايثاْٞ بؿعبتٝ٘ َٔ غري  عاضض بُٝٓٗا، ٱفاز٠ 
غع١ ض١ٓ اهلل لع ٚجٌ ٚإٔ ايتُرٝل قطاط ألٍ اؾ١ٓ يصا أْعـِ اهلل  

اْ٘ككِذَٔب َٚػــ١ًُ بــت٠ٚ٬ قٛيــ٘  عــاٍ شلــع ٚجــٌ لًــ٢ نــٌ َػــًِ 

لس٠ َطا  ٗ ايّٝٛ ل٢ً مٛ ايٛجٛب  (1)زاٌصَِّشاغَ اٌُّْغَْزِم١َُ 
 ايٛجٛب ايعٝين يٝهٕٛ َٔ َعاْٝ٘ بًراظ اؾُع بٌ اٯٜتٌ ٚجٛٙ :

ــاْٞ ايتُرــٝل ،    ا٭ٍٚ  ــ١ نــطٚب ٚغــبٌ َٚع ــ١ ألٍ َعطف : اهلساٜ
 يٝكرتٕ ايعٌُ بايعًِ .

 ا ٝإ ايكاؿا  ٚايتٓعٙ لٔ ايػ٦ٝا .: ايتٛفٝل ٗ ايتُرٝل بايثاْٞ 
: اهلساٜــ١ ألٍ ايػــعٞ ٗ غــبٌٝ اهلل، ٚايترًــٞ بايكــرب لٓــس ايثايــث 

 إًُا  ٚايٓٛاظٍ ايكاٖط٠ .
: ألؽاش ايسلا٤ ٚايتهطر ٚغ١ًٝ ؾًب إٓفع١ ٗ ايسْٝا ،ٚايفٛظ ايطابع 

ــسا٥ِ ٗ اٯخــط٠ ، قــاٍ  عــاٍ ش  اْدُػككِٟٛٔ َأعْككَزجِْت بايًبــث اي

فرُٝٓا أَط اهلل لع ٚجٌ ايٓاؽ بايسلا٤ ٚغ٪اٍ اؿاجا  َٓ٘ (2)زٌَىُُْ 
 عاٍ ٚٚلس بإجاب١ إ٪ٌَٓ  فهٌ بأَط إػًٌُ بايسلا٤ ايٛاجـب ٚٗ  
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ــٔ خكــا٥ل        ــٕٛ َ ــبراْ٘ ، يٝه ــ٘ غ ــصٍ ي ــ١ ٚاي ــ٢ ذــا٫  ايعبٛزٜ أبٗ
 ٚجٛٙ : (1) زُوُْٕزُْ خ١ََْش ُأِهٍخ ُأخِْشجَْذ ٌٍِٕهبطِ ش

 اهلل لع ٚجٌ بايسلا٤ .: اٱَتثاٍ ٭َط ا٭ٍٚ 
: قسٚض ايسلا٤ َٔ إػًٌُ ِٖٚ ٗ ذاٍ َػه١ٓ ٚخهٛر ي٘ ايثاْٞ 

 غبراْ٘ ٗ ايك٠٬ . 
َٚٔ اٱلحاظ ٗ  ؿطٜع ايك٠٬ ألبتسا٩ٖا بكٍٛ )اهلل أنـرب ( ٚايـصٟ   
مسٞ  هبري٠ اٱذطاّ ، ٚبعسٖا وطّ ل٢ً إكًٞ فعٌ َا ٜٓاٗ ايكـ٠٬  

  ٠ٚ٬ غٛض٠ ايفاؼ١.يتأ ٞ بعس ايتهبري٠ َٔ غري فكٌ 
ٌٸ :    ٚلٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ:     قـاٍ اهلل لـعٸ ٚجـ

قػُ  ايك٠٬ ٜعين ٖصٙ ايػٛض٠ بٝين ٚبٌ لبسٟ ْكفٌ; فٓكفٗا يـٞ  
 . ْٚكفٗا يعبسٟ

ٌٳ   }فإشا قـطأ ايعبـس :     ُٹ ٘ٹ ضٳبٹٸ ايڃعٳـايځ ًډـ ُٵـسٴ يٹ ٜكـٍٛ اهلل : ٓـسْٞ    {ايڃرٳ
ِڇاي}لبسٟ. ٚألشا قاٍ ايعبس :  ٔڇ ايطٻذٹٝ ُٳ ٞٸ  {طٻذٵ ٜكٍٛ اهلل  عاٍ : أ٢ًٓ لً
ٔڇ}لبسٟ. ٚألشا قاٍ ايعبس :  ّڇ ايسٹٸٜ ٛٵ ٜٳ ٜكٍٛ اهلل : فچـسْٞ لبـسٟ.    {َٳايٹوٹ 

ٌٴ  }ٚألشا قاٍ ايعبس :  ٜٻـاىځ ْٳػٵـتٳعٹ ٚٳألڇ ٜٻاىځ ْٳعٵبٴسٴ  قـاٍ اهلل : ٖـصٙ اٯٜـ١ بـٝين      {ألڇ
ــس :     ٚبــٌ لبــسٟ، ــإشا قــاٍ ايعب ــطٳاطځ ا}ٚيعبــسٟ َــا غــأٍ. ف ــسٹْٳا ايكٿ ٖٵ
ِٳ ُٴػٵتٳكٹٝ  .(2) ألٍ آخطٖا قاٍ : ٖصٙ يعبسٟ ٚيعبسٟ َا غأٍ {ايڃ
: ز٫ي١ غٛض٠ ايفاؼ١ ل٢ً  فك٘ إػًٌُ ٗ ايـسٜٔ يـصنطِٖ    ايثايث

أٌٖ اٱّإ َٔ ا٭َِ ايػابك١ ٚفٛظِٖ بايطؾاز ٚاهلساٜـ١ ألٍ ايكـطاط   
     .(3) زُْ ِصَشاغَ اٌهِز٠َٓ َأَْٔؼَّْذ َػ١ٍَِْٙ يكٛي٘  عاٍ ش

فإ قٌٝ ألٕ ايكطاط إػتكِٝ ٖٛ ْٗخ ايصٜٔ آَٓٛا َٔ ا٭َِ ايػابك١ 
ٚإٔ إػًٌُ ٜطجٕٛ اهلل لع ٚجٌ ايًڀف ٱ بالِٗ ٚقانا ِٗ ٖا ٜسٍ 
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ل٢ً أِْٗ أفهٌ َـٔ إػـًٌُ بًرـاظ ضجـا٤ إػـًٌُ أل بـالِٗ فهٝـف        
 .(1) زٌٍِٕهبطِ ُوُْٕزُْ خ١ََْش ُأِهٍخ ُأخِْشجَْذ ٜهٕٛ إػًُٕٛ ش

 ِٖٚ ٜطجٕٛ بًٛغ َط ب١ غريِٖ ، ٚاؾٛاب َٔ ٚجٛٙ :
: اٯ١ٜ  ٓعٌٜ ٚ ًكٌ َٔ لٓس اهلل يًُػًٌُ ٚألضؾاز يًُػًٌُ  ا٭ٍٚ

 يػبٌ اهلسا١ٜ ٚايف٬ح .
ِصككَشاغَ اٌهككِز٠َٓ َأَْٔؼّْككَذ : ٜؿــٌُ قٛيــ٘  عــاٍ ش ايثــاْٞ

 ، ا٭ْبٝا٤ ٚإطغًٌ.(2) زَػ١ٍَُِْْٙ 
ألؼاز لٌُ إػًٌُ َٔ ا٭َِ إتعاقب١ ، ٚإٔ ايكطاط  : ألضاز٠ ايثايث

إػتكِٝ ٜتكّٛ بايتٛذٝس ، ٬َٚن٘ اٱخ٬م ٗ لباز٠ اهلل ، ٚايتٓعٙ لٔ 
 ايؿطى َٚفاِٖٝ ايه٬ي١ .

ألًبا  ؾ٧ يؿ٧ ٫ٜسٍ ل٢ً ْفٞ غريٙ يـ٘ َـٔ شا  إاٖٝـ١،     ايطابع :
ٚجٌ عكط  فكس  هُٓ  غٛض٠ ايفاؼ١ لٗس إػًٌُ ٚإػًُا  هلل لع
ِا٠هبنَ َْٔؼجُُذ لباز ِٗ ٚ ٛغًِٗ ٚألغتعاْتِٗ ب٘ غبراْ٘ بكٛي٘  عاٍش

، ٖٚص اؿكط بام ألٍ ّٜٛ ايكٝاَـ١ بتعاٖـسٙ   (3)زَِٚا٠هبَن َٔغَْزِؼ١ُٓ 
 إػًُٕٛ ٚإػًُا  ل٢ً مٛ َٜٛٞ َتحسز.

ُوُْٕزُْ خ١ََْش ُأِهكٍخ ُأخِْشجَكْذ  ألٕ قٛيـ٘  عـاٍش   اـاَؼ :

، ؾـاٖس لًـ٢ إٔ إػـًٌُ أفهـٌ ا٭َـِ، ٚ تكـّٛ ٖـصٙ        (4)زٌٍِٕهبطِ 
ا٭فه١ًٝ بايٛضر ٚايتك٣ٛ ٚايتُرٝل ٚايتعن١ٝ َٔ لٓس اهلل، ٚايعك١ُ 
َٔ احملل ٚاٱشٖاب، يتهٕٛ آ١ٜ ايبرث بؿاض٠ ًبا  ٚزٚاّ زٚي١ اٱغ٬ّ 
٭ْٗا  سٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ل٢ً لك١ُ إػًٌُ َٔ احملـل ٚاٱشٖـاب   

 ٚاحملٛ.
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: يكس أْعِ اهلل لع ٚجٌ ل٢ً إٛذسٜٔ َٔ ا٭َِ ايػابك١  ايػازؽ
باهلسا١ٜ ألٍ ايكطاط إػتكِٝ بفهً٘ ٚألذػاْ٘ ، ٚجا٤ إػًُٕٛ يٝػأيٛا 

 اهلل لع ٚجٌ ايفٛظ بايكطاط ٚفٝ٘ َػا٥ٌ :
 : غ٪اٍ ايكطاط ُرٝل ٚ ڀٗري . ا٭ٍٚ
 : ٜػأٍ إػًُٕٛ اهلل لع ٚجٌ ايكطاط َٔ َكاَـا  ايعبـاز٠   ايثا١ْٝ

 ٚاـهٛر هلل لع ٚجٌ .
:  فهـٌ اهلل لـع ٚجـٌ ٚأَـط إػـًٌُ بػـ٪اٍ اهلساٜـ١ ألٍ         ايثايـث 

 ايكطاط إػتكِٝ.
ٌٖٚ ّهٔ  أغٝؼ قإْٛ ٖٚٛ ألشا أَط اهلل لع ٚجٌ إػًٌُ بػ٪اٍ 

 أَط فاْ٘ غبراْ٘ ٜػتحٝب هلِ.
اْدُػكِٟٛٔ اؾٛاب ْعِ ، نُا ٜتح٢ً باٱط٬م ٗ قٛيـ٘  عـاٍ ش  

اْ٘كِذَٔب اٌصِّكَشاغَ يٝهـٕٛ قٛيـ٘  عـاٍ ش    (1) زُْ َأعَْزجِْت ٌَىُ 

َكساقاڄ ٯ١ٜ ايسلا٤ ألـ٬ٙ َـع ظٜـاز٠ ٖٚـٞ ٖساٜـ١      (2) زاٌُّْغَْزِم١َُ 
 إػًٌُ ألٍ َا١ٖٝ ْٚٛر َٚٛنٛر ايسلا٤ َع إثٌ ا٭َثٌ فٝ٘.

فًُا جا٤  اٯ١ٜ أل٬ٙ بأَط إػًٌُ بايـسلا٤  فهـٌ اهلل ٖٚـساِٖ    
ز اٌصِّكَشاغَ اٌُّْغْكَزِم١َُ ٖٚـٛ ش  ألٍ َٛنٛل٘ ٗ اٯٜـ١ ألـ٬ٙ  

يٝهــٕٛ شا  ايــسلا٤ ُرٝكــاڄ ٚ ڀٗــرياڄ يًُػــًٌُ ٚغــبباڄ يٓــعٍٚ ايٓعُــ١ 
خ١َْككَش ُأِهككٍخ ُأخِْشجَككْذ ٚايربنــ١ لًــِٝٗ، َٚكــساقاڄ يهــِْٛٗ ش 

 زبأَٛض :ٌٍِٕهبطِ 
: اٱجتٗــاز بايــسلا٤ ألٍ اهلل لــع ٚجــٌ، فهــٌ ٚاذــس َــٔ        ا٭ٍٚ

  لع ٚجٌ باهلسا١ٜ ألٍ ايكطاط إػتكِٝ.إػًٌُ شنطاڄ أٚ اْث٢ ٜػأٍ اهلل
:  ػًِٝ ٚألقطاض إػًٌُ فتُعٌ َٚتفـطقٌ بٝـّٛ اؿػـاب ،     ايثاْٞ

 َٚٔ َعاْٞ ايكطاط ألضاز٠ َٛاطٔ اؿػاب.
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ٜٚهـطب جػـط لًـ٢    ٚلٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ :  
فأنٕٛ أٍٚ َٔ هٛظٙ ٚزل٠ٛ ايطغٌ ٦َٜٛـص : ايًـِٗ غـًِ غـًِ      جِٗٓ 
ن٬يٝب َثٌ ؾٛى ايػعسإ ٌٖ  سضٕٚ ؾٛى ايػعسإ ( ؟ قايٛا : ٚب٘ 

ْعِ ٜا ضغٍٛ اهلل قاٍ : ) فإْٗا َثٌ ؾٛى ايػعسإ غري أْ٘ ٫ ٜعًِ قسض 
ٓـ    بألُـاهلِ فُـِٓٗ إٛبـل بعًُـ٘ َٚـِٓٗ       اؽلعُٗـا أل٫ اهلل فتدڀـف اي

إدطزٍ ًِ ٜٓحٛ ذت٢ ألشا فطغ اهلل َٔ ايكها٤ بٌ لبازٙ ٚأضاز إٔ ىطد 
ٓاض َٔ أضاز ٖٔ نإ ٜؿـٗس إٔ ٫ أليـ٘ أل٫ اهلل أَـط اهلل ا٥٬ٕهـ١ إٔ     َٔ اي

ىطجِٖٛ فٝعطفِْٛٗ بع١َ٬ آًاض ايػحٛز قاٍ : ٚذطّ اهلل ل٢ً ايٓاض إٔ 
 أنٌ َٔ ابٔ آزّ اًط ايػحٛز قاٍ : فٝدطجِْٛٗ قـس اَترؿـٛا فٝكـب    
قاٍ لًِٝٗ َا٤ ٜكاٍ ي٘ : َا٤ اؿٝا٠ فٝٓبتٕٛ ْبا  اؿب١ ٗ ٌٓٝ ايػٌٝ ( 

ايٓـاض ( فٝكـٍٛ : ٜـا ضب قـس قؿـبين       : ) ٜٚبك٢ ضجٌ َكبٌ بٛجٗـ٘ لًـ٢  
ضوٗا ٚأذطقين شنا٩ٖا فاقطف ٚجٗٞ لٔ ايٓاض ف٬ ٜعاٍ ٜسلٛ فٝكٍٛ 
اهلل جٌ ٚل٬ : فًعًٞ ألٕ ألڀٝتو شيو إٔ  ػـأيين غـريٙ ؟ فٝكـٍٛ : ٫    
ٚلع و ٫ أغأيو غريٙ فٝكطف ٚجٗ٘ لٔ ايٓاض ًِ ٜكٍٛ بعس شيو : ٜا 

ين ألٍ باب اؾ١ٓ فٝكـٍٛ جـٌ ٚلـ٬ : ايـٝؼ قـس ظلُـ  إٔ ٫       ضبٚٴضب 
 ػأيين غريٙ ؟ ًٜٚو ٜا ابٔ آزّ َا أغسضى ف٬ ٜعاٍ ٜـسلٛ فٝكـٍٛ جـٌ    
ٚل٬ : فًعًو ألٕ ألڀٝتو شيو إٔ  ػأيين غريٙ ؟ فٝكٍٛ : ٫ ٚلع و ٫ 
أغأيو غريٙ ٜٚعڀٞ اهلل َٔ لٗٛز َٚٛاًٝل إٔ ٫ ٜػأي٘ غريٙ فٝكطب٘ ألٍ 

ي٘ اؾ١ٓ فإشا ضأ٣ َا فٝٗا غه  َـا   (1)ًُا قطب٘ َٓٗا اْفٗك بابٌ اؾ١ٓ ف
ؾا٤ اهلل إٔ ٜػه  ًِ ٜكٍٛ : ٜا ضب أزخًين اؾ١ٓ فٝكٍٛ جٌ ٚلـ٬ :  
أيـٝؼ قـس ظلُــ  إٔ ٫  ػـأيين غــريٙ ؟ ًٜٚـو ٜـا ابــٔ آزّ َـا أغــسضى       
فٝكــٍٛ: ٜــا ضب ٫ ػعًــين أؾــك٢ خًكــو قــاٍ : فــ٬ ٜــعاٍ ٜــسلٛ ذتــ٢  

َٓ٘ أشٕ ي٘ بايسخٍٛ زخٍٛ اؾٓـ١ فغـصا   ٜهرو جٌ ٚل٬ فإشا نرو 

                                                           

 .أٟ  ٛغع (1)



 109ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ /د 178

٢ٓ ذت٢  ٓكڀع بـ٘ ا٭َـاْٞ فٝكـٍٛ    ُزخٌ قٌٝ ي٘ : ُٔ نصا ُٚٔ نصا فٝت
 .(1)جٌ ٚل٬ : ٖٛ يو َٚثً٘ َع٘

: ألّإ إػًٌُ بإٔ أفعاهلِ ٚايعباز ْٝعاڄ بٝس اهلل لع ٚجٌ  ايثايث
ألٍ َٔ غري  عاضض َع نٕٛ اٱْػإ كرياڄ غري فبٛض ،ٚزلـا٤ اهلساٜـ١   

ايكطاط بطظر زٕٚ فعٌ ايػ٦ٝا  ٚألض هاب إعاقٞ ، ٖٚٛ َٔ أغطاض 
 لا٠ إػًٌُ بايتُرٝل ٚاٱختباض .

: ألْتفا٤ ايغطٚض ٚاؾٗاي١ َٔ إػًٌُ ، فِٗ ٜكطٕٚ بػبل أَِ  ايطابع
ــاٍ         ــاٍ  ع ــابكٌ ق ــا٤ ايػ ــار ا٭ْبٝ ــٔ أ ب ــاِْٗ َ ــ٢ ظَ ــًٌُ لً ــٔ إػ َ

ٕٳ  ش ٕٳ ايػٻــابٹكڂٛ ٕٳ  *ٚٳايػٻــابٹكڂٛ ُٴكځطٻبٴــٛ ٚٵيځ٦ٹــوځ ايڃ ، ٚبًرــاظ أجٝــاٍ  (2) زأڂ
ــٔ ش    ــٌ إككــٛز َ ــ١ وتُ ــًٌُ إتعاقب اٌهككِز٠َٓ َأَْٔؼّْككَذ إػ

 ٚجٖٛاڄ :(3) زَػ١ٍَُِْْٙ 
: قكس أجٝاٍ إػًٌُ اي٬ذك١ ظٌٝ ايكراب١ ٚايتـابعٌ ألٍ   ا٭ٍٚ

 جاْب إػًٌُ َٔ ا٭َِ ايػابك١.
: ايكسض إتٝكٔ ٖٛ ٚذس٠ زلا٤ إػًٌُ ٗ أجٝـاهلِ إتعاقبـ١    ايثاْٞ

ٚإٔ ايصٟ ٜػأي٘ أٚهلِ ٚآخطِٖ بعطض ٚاذس ، فٝعٛز اٱغِ إٛقٍٛ 
زألٍ ا٭ْبٝـا٤ ايػـابكٌ ٚأ بـالِٗ    اٌهِز٠َٓ َأَْٔؼَّْذ َػٍَك١ُِْْٙ ش

 ٚأْكاضِٖ ايصٜٔ أخًكٛا ايڀال١ هلل لع ٚجٌ . 
ًِ إٔ ٜٟٓٛ قكس إػًٌُ ا٭ٚا٥ـٌ  : إٓسٚذ١ ٚايػع١ فًًُػايثايث

َٔ ايصٜٔ أل بعٛا ايٓيب قُساڄ ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚيـ٘ إٔ وكـط     
 قكس ايسلا٤ بأٌٖ اٱّإ َٔ ا٭َِ ايػابك١ .

 : ٜرتى إػًِ قكس أ١َ، فٝهتفٞ باضاز٠ ايكطآ١ْٝ ٗ ايكطا٠٤. ايطابع
ألٍ  ٫ٚ  عــاضض بــٌ ٖــصٙ ايٛجــٛٙ فُــٔ َكــازٜل ايٓعُــ١ إبــازض٠  

ايتكسٜل بٓبـ٠ٛ قُـس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٗ ٚقـ  نفـط  بٗـا          
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قطٜـ ٚجٓس  اؾٝـٛف يكتايـ٘ ٚظذفـٛا أنثـط َـٔ أضبعُا٥ـ١ نًٝـٛ َـرتاڄ         
يٝتڀٛر ايصٜٔ أْعِ اهلل لع ٚجٌ لًِٝٗ بايسفار لٔ ؾدل ايٓيب قُس 
ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْٚبٛ ٘ ٚلٔ زٚي١ اٱغ٬ّ ٜٚهٕٛ َٔ َٓاغب١ 

ــصٍ   يتُرٝكــ ــصْٛب ٚقــل ايهــافطٜٔ ٚضَــِٝٗ باي ِٗ ٚ ڀٗريٖــِ َــٔ اي
 ٚاهلٛإ .

خُْز ِِْٓ َأَِْٛاٌُِِْٙ َصَذَلخ  ٚقس جا٤ ايتڀٗري ٗ قٛي٘  عاٍ ش

ُْ َُٚرَضو١ُِِّْٙ  يتهٕٛ ايعنـا٠ َـٔ َكـازٜل ايتُرـٝل      (1)زُرؽَُِّٙشُ٘
ايصٟ ٫ ٜٓركط َٛنٛر ككٛم، ففٞ نـٌ ٚاقعـ١ ُرـٝل ٚألختٝـاض     

ُرٝكــاڄ ألنــافٝاڄ هلــِ ، ٚ ًــو آٜــ١ ٗ ايًڀــف اٱهلــٞ  يًُــ٪ٌَٓ يٝهــٕٛ
 َٚهالف١ ذػٓا  إ٪ٌَٓ.

 إعج ش اٌَة
 بٌ اٯ١ٜ قاْْٛاڄ َٔ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ ٜتغؿ٢ ا٭ضض ل٢ً مٛ زا٥ـِ  

 َٔ ٚجٛٙ:
  عن١ٝ ٚ ڀٗري إ٪ٌَٓ، ٚ عِٝٝٓٗ ُٚٝٝعِٖ لٔ غريِٖ. ا٭ٍٚ :
نؿف إٓافكٌ ايصٜٔ ٜتحاٖطٕٚ باٱّإ ظٚضاڄ ٚنصباڄ يبكا٥ِٗ  ايثاْٞ :
 ل٢ً ايهفط.
ضَٞ ايهفاض بايٖٛٔ ٚايعحع يكٛي٘  عاٍ)ّٚرل ايهافطٜٔ(،  ايثايث :

 ٚؼتٌُ  عن١ٝ إ٪ٌَٓ ٚألشٖاب ايهافطٜٔ ٚضوِٗ ٚجٖٛاڄ:
 ألضاز٠ نٌ جٌٝ ل٢ً مٛ َػتكٌ. ا٭ٍٚ :
 ايكسض إتٝكٔ أٜاّ ايٓب٠ٛ. ايثاْٞ :
اٯ١ٜ ألم٬ي١ٝ، ٚإككٛز ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ، ٚ كـسٜط اٯٜـ١:    ايثايث :

 ٚيُٝرل اهلل ايصٟ آَٔ ّٚرل ايهافط.
 ألضاز٠ ايعُّٛ إتكٌ. ايطابع :
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ٚايكرٝس ٖٛ ا٭خري، ٚ هٕٛ ايٛجٛٙ ا٭خط٣ ٗ طٛيـ٘ فتكـاذب   
َٔ أٜاّ آزّ ٚذٛا٤  َهاٌَ اٯ١ٜ ايهط١ّ ايٓاؽ ٗ ٚجٛزِٖ ٗ ا٭ضض

 ألٍ ّٜٛ ايكٝا١َ.
يصا ّهٔ  ػ١ُٝ اؿٝا٠ ايسْٝا )زاض ايتُرٝل( ٭ْٗا ايفٝكٌ بٌ أٌٖ 
اٱّإ ٚايهفاض، ٚفٝٗا  هٕٛ اؿح١ يًُتكٌ ٚأًٖٝتِٗ ٕا ٚلـس اهلل َـٔ   
ايثٛاب ايععِٝ ل٢ً ايتك٣ٛ، ٚضَٞ ايهفاض بـاحملل ٚايـٖٛٔ ٚاٱْـعٚا٤،    

ٚػً  ٖصٙ اؿكٝك١ بهػط ا٭قٓاّ ّٜٛ فتس َٚفاِٖٝ ايؿطى باٱمػاض ، 
َه١، ٚألْكڀار ٖصٙ ايعاٖط٠ ايكبٝر١ ٗ ا٭ضض ٚألٍ ٜـّٛ ايكٝاَـ١، فًـِ    
 ٜعبس قِٓ بعس ايفتس ٚاؿُس هلل، ٖٚٛ َٔ أغطاض  ػ١ُٝ َه١ أّ ايكط٣.
ألٕ قٛي٘  عاٍ)ّٚرل ايهافطٜٔ( ْٛر ؼس ذانط، ٭ٕ احملل أَط ظاٖط 

 ٜٚتح٢ً بٛجٛٙ:
 لسز ايهفاض.ْكل  ا٭ٍٚ :
 ؽًٞ أ بار ض٩غا٤ ايهفط لِٓٗ. ايثاْٞ :
  ٛب١ فطٜل َٔ ايهفاض، ٚزخٛهلِ اٱغ٬ّ. ايثايث :
 ٛايٞ ْعٍٚ إعحعا  ل٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآيـ٘   ايطابع :

ٚغًِ فتُتٮ ْفٛؽ ايهفاض باؿػس ٚاؿٓل، يٝهٕٛ َـٔ أللحـاظ ايكـطإٓ    
لٓس  ٛايٞ ْـعٍٚ اٯٜـا ، ٖٚـٛ     ايغريٟ ألقاب١ ايهفاض بايٖٛٔ ٚاٱضباى

َٔ أغطاض ْعٚهلا لَٛاڄ ٚل٢ً مٛ ايتعاقب ٚايتسضٜخ َع ؿـاظ أغـباب   
َٚٓاغب١ ايٓعٍٚ يٝهٕٛ بٝاْاڄ ذانطاڄ ٚلْٛاڄ ل٢ً ايتفػري ايعـاّ َـٔ قبـٌ    
إػًٌُ ٚايٓاؽ لٓس ْعٍٚ اٯ١ٜ ٚ ٬ٚ ٗا ٚيٛ ل٢ً مٛ إٛجب١ اؾع١ٝ٥ 

، (1)زَث١َبْ  ٌٍِٕهبطِ َُٚ٘ذ ٜ ََ٘زاٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍش
، بتكطٜب ٖٚـٛ إٔ ايٓـاؽ  ـسضى َعٓـ٢ اٯٜـ١ ٚيـٛ ألْـا٫ڄ،        (1)زَُٚ٘ذ ٜ

 ٚنًُا  سبطٚا فٝٗا ضأٚا شخا٥ط ٚنٓٛظاڄ َٔ إعاضف.
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َٚٔ أللحاظ اٯٜـ١ شنطٖـا حملـل ايهـافطٜٔ لًـ٢ مـٛ ايكـإْٛ ٚايـصٟ         
 ٜتكف غكا٥ل:

 ؾأِْٗ. ألضاز٠ ايعُّٛ اٱغتغطاقٞ يًهفاض ٗ قكِٗ ٚألشٖاب ا٭ٍٚ :
 أنٝـس ا٬ٕظَـ١ بـٌ ايهفـط ٚاحملـل، ٚأُْٗـا يـٔ ٜفرتقـا أبـساڄ،           ايثا١ْٝ :

يٝهٕٛ ٖصا احملـل ألْـصاضاڄ ٚ ـصنرياڄ يًٓـاؽ بايعـصاب ا٭يـِٝ ايـصٟ ٜٓتعـط         
 ايهفاض ّٜٛ ايكٝا١َ.

بٝإ قـإْٛ زا٥ـِ ٖٚـٛ إٔ َكاَـا  ايٓـاؽ أَـط بٝـس اهلل لـع          ايثايث١ :
ٚجٌ، فًُا أخرب  اٯ١ٜ ايػابك١ لٔ  كطٜف اهلل لع ٚجٌ يٮٜاّ بـٌ  
ايٓاؽ، جا٤  ٖـصٙ اٯٜـ١ نايكٝـس هلـا بـإٔ ٖـصا ايتكـسٜل يـٝؼ َڀًكـاڄ          

 ٚف٬ُڄ بٌ ٜتكّٛ بأَطٜٔ:
 ُرٝل ٚ ڀٗري ٚألنطاّ إ٪ٌَٓ. ا٭ٍٚ :
ايهفــاض، ٚقــٛ َفــاِٖٝ ايهفــط َــٔ ايٓفــٛؽ ٖٚــٔ ٚنــعف  ايثــاْٞ :
 ٚاجملتُعا .
اٱم٬ٍ ٚايتعسز ٗ قل ايهافطٜٔ، ألش  ؿٌُ اٯ١ٜ ا٭فـطاز   ايطابع١ :

َٔ ايهفاض َػتكًٌ ٚ كسٜط اٯ١ٜ: ّٚرل ايهافط( نُا ٜٓعٍ احملل ٚايٖٛٔ 
 ٚاحملٛ بايهافطٜٔ فتُعٌ فٝسب اـ٬ف بِٝٓٗ.

ــب ٚايٛل   ــ٠ٛ ايرتغٝ ــٌ ايٓب ــٔ ز٥٫ ــاٍ   َٚ ــصاض، ق ــس، ٚايبؿــاض٠ ٚاٱْ ٝ
ََِٚككب ُْٔشِعككًُ اٌُّْْشعَكك١ٍَِٓ ِااله ُِجَشِّككِش٠َٓ  عــاٍش

 .(1)زَُِِٕٚزِس٠َٓ 
َٚـٔ أللحـاظ آٜــ١ ايبرـث أْٗــا ذـطب لًــ٢ ايٓفـام، بــإٔ  سفعـ٘ لــٔ       
إػًٌُ ٚؼكٔ ْفٛغِٗ َٓ٘، ٭ْٗا مل  كٌ: يُٝرل اهلل إ٪ٌَٓ، بٌ 

ُٕكٛا ١ٌََُِّٚذِّصَ ِهُ اٌهِز٠َٓ قاي ش ز ٱضاز٠ نـٌ َـٔ ْڀـل    آَِ
بايؿٗاز ٌ ظاٖطاڄ، فإٕ ٖصا ايٓڀـل غـبب يًتعنٝـ١ ٚايـتڀٗري َـع  كـازّ       

                                                           

 .48غٛض٠ ا٭ْعاّ (1)
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ا٭ٜاّ ٚ كًبٗا بٌ ايٓاؽ أٚ ألؽاش ؾٗسا٤ َٔ إ٪ٌَٓ، ٚقس بـسأ  ٖـصٙ   
اٯٜــا  إتحــاٚض٠ شا  إٛنــٛر إتكــٌ بــٛاٚ ايعڀــف ٚبــسأ  بكٛيــ٘  

ُٕٛا الَ رَ  عـاٍش  ْؤُوٍُٛا اٌشَِّثب ٠َبَأ٠َُّٙب اٌهِز٠َٓ آَِ

 .(1)...زَأْظَؼبف ب َُِعبَػَفخ  
يٝؿٌُ ايٓٗٞ ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ أل٬ٙ ْٝـع ايـصٜٔ ْڀكـٛا بايؿـٗاز ٌ     
ظاٖطاڄ ضجا٫ڄ أٚ ْػا٤ٶ، يتهٕٛ نٌ آ١ٜ َٔ ٖصٙ اٯٜا  ٚاق١ٝ َـٔ ايٓفـام   

 ٖٚٛ َٔ َكازٜل)ٚيُٝرل اهلل ايصٜٔ آَٓٛا(.
قريٚض٠ نٌ آ١ٜ َٔ آٜا   فُٔ أب٢ٗ ٚأغ٢ٓ أفطاز ايتُرٝل ٚايتڀٗري

ايكطإٓ ذطظاڄ َٔ ايٓفام، َٚٓٗا ايتٓعٙ لٔ ايطبا ايصٟ ٜ٪غؼ يكإْٛ ٖٚٛ 
يعّٚ ألجتٓاب إػًِ إاٍ اؿـطاّ ٚألٕ جـا٤ َعاًَـ١ غـ١ًٗ  تكـّٛ بطنـا       

َلبٌُٛا ِأهَّب اٌْج١َُْغ ِِضْكًُ ايڀـطفٌ يـصا ٚضز ٗ ايتٓعٜـٌش   

، فهـٌ أَـط   (2)زشهََ اٌشَِّثباٌشَِّثب ََٚأَدًه ِهُ اٌْج١ََْغ َٚدَ 
ٗ ايكطإٓ ٖٛ ُرٝل يًصٜٔ آَٓٛا ٚقل ٖٚٚٔ يًهافطٜٔ، ٚنصا نٌ ْٗٞ 

 فٝ٘.
يكس جا٤  آٜا  ايكطإٓ بصّ إٓافكٌ ٚأخص اؿا٥ڀ١ َِٓٗ قاٍ  عـاٍ  

َٕكبِفِم١َٓ ش ُّ جَبِْ٘ذ اٌْىُفهبَس َٚاٌُّْ
٠َبَأ٠َُّٙب إٌهجِٟ

ايبرـث َـٔ اؾٗـاز نـس ايهفـاض       ، يتهٕٛ آ١ٜ(3)زَٚاْغٍُظْ َػ١ٍَُِْْٙ 
ــاز نــس       ــٌ اؾٗ ــأٜ إٛنــٛلٞ ب ــ١ ٖٚــٞ ايتب ــبٌ ذكٝك ــافكٌ، ٚ  ٚإٓ
ايهافطٜٔ، ٚاؾٗاز نس إٓافكٌ، ألش ٜتكّٛ اؾٗاز نس إٓافكٌ باؿٝڀ١ 
َِٓٗ ٚ ٛبٝدِٗ ٚظجطِٖ، ٚايػعٞ ٱق٬ذِٗ يػبٌ اهلس٣ ٚاٱض كا٤ 

 ٗ غًِ اٱّإ.

                                                           

 .130غٛض٠ آٍ لُطإ (1)
 .275غٛض٠ ايبكط٠ (2)
 .73غٛض٠ ايتٛب١ (3)
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)ٚيُٝرل اهلل( ٚمل ٜـطز ٖـصا ايًفـغ ٗ    ّٚهٔ  ػ١ُٝ ٖصٙ اٯ١ٜ آ١ٜ 
 ايكطإٓ أل٫ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ.

ٜٚسٍ ذطف ايـ٬ّ ٗ بساٜـ١ اٯٜـ١ لًـ٢ إٔ َٛنـٛلٗا َعًـٍٛ يٰٜـ١        
 ز .١ٌََُِّٚذِّصَ ايػابك١ بكٛي٘  عاٍ ش

ٌٖٚ ٜكسم إٔ  هٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ ٗ شا  ايٛقـ  لًـ١ يٰٜـ١ ايػـابك١     
ٚلحع قٛالس ايًغ١ ٚايب٬غ١ لٔ اؾٛاب ْعِ ، ٖٚٛ َٔ أللحاظ ايكطإٓ 

اٱذاط١ بعًَٛ٘ َٚهـاَٝٓ٘ ايكسغـ١ٝ خاقـ١ ٚاْٗـا ٚنـع  بعـس ْعٚيـ٘        
ٚألغتكطأ  لًَٛٗا َٓ٘ فإعًٍٛ ٜهٕٛ ل١ً يعًت٘ ، ٚايع١ً  هٕٛ َعًـ٫ٛڄ  

 ٕعًٛهلا ،فٗصٙ اٯ١ٜ ل١ً ٕهاٌَ اٯ١ٜ ايػابك١ َٔ ٚجٛٙ :
: ألٕ ّػػهِ قطح فاْ٘ َعًٍٛ ٚغبب يتُرـٝل اهلل إـ٪ٌَٓ    ا٭ٍٚ

ٚقل ايهافطٜٔ ، فاب٢ اهلل أل٫ إٔ هعٌ ايسْٝا زاض ايتُرٝل ٚاحملل ٫ٚ 
ٜأ ٝإ أل٫ با٭غباب ، َٚٓٗا ألقاب١ إػًٌُ بايكطٚح ٚاؾطاذا  يتهٕٛ 
غبباڄ يًثٓـا٤ لًـ٢ إػـًٌُ ٚ ڀٗريٖـِ ،ٚذحـ١ حملـل ايهـافطٜٔ ٚضَـِٝٗ         

ف ٚايٖٛٔ ، ٚ كسٜط اٯ١ٜ لًـ٢ ٖـصا إبٓـ٢ : ّرـل اهلل ايـصٜٔ      بايهع
 آَٓٛا ّٚرل ايهافطٜٔ ألٕ ّػػهِ قطح .

: ُرٝل إ٪ٌَٓ ٚبٝإ جٗازِٖ ٚقربِٖ ٗ جٓب اهلل ٚقل  ايثاْٞ
ايهــافطٜٔ لًــ١ ٚغــبب ٱقــاب١ ايكــّٛ ايهــافطٜٔ باؾطاذــا  ٚايهًــّٛ   

آَٓـٛا ّٚرـل ايهـافطٜٔ    ٚ كسٜط اؾُع بٌ اٯٜـتٌ : ّرـل اهلل ايـصٜٔ    
 يُٝؼ ايهافطٜٔ قطح .

: ّرل اهلل ايصٜٔ آَٓٛا ّٚرل ايهافطٜٔ بتساٍٚ ا٭ٜاّ بٌ  ايثايث
ايٓاؽ ، فٝهٕٛ  ڀٗري إػًٌُ ٚ ٓكٝتِٗ َٔ َفاِٖٝ ايؿو ٚايٓفام غبباڄ 
يتساٍٚ ا٭ٜاّ بٌ ايٓاؽ ، ٜٚهٕٛ  كسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ : ّرل اهلل 

 ل ايهافطٜٔ يتًو ا٭ٜاّ ْساٚهلا بٌ ايٓاؽ .ايصٜٔ آَٓٛا ّٚر
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: جعٌ اهلل لع ٚجٌ ايسْٝا  ڀٗـرياڄ ٚ ٓكٝـ١ يًُـ٪ٌَٓ ، ٚقكـاڄ      ايطابع
ْٚككــاڄ يًهــافطٜٔ يٝتدــص اهلل لــع ٚجــٌ ؾــٗسا٤ وهــطٕٚ ٜــّٛ ايكٝاَــ١  
فٝؿٗسٕٚ ل٢ً ايٓاؽ بأفعاهلِ ، ٚىربٕٚ لٔ ايصٜٔ فاظٚا بـايتُرٝل  

ِٗ بًرــاظ لــسّ ألمكــاضٙ بڀــطم ٚلًــ١ ُرــٝل ٚ ڀٗــري نــٌ ٚاذــس َــٓ
ككٛق١ أٚ َعًٛي١ لٓس ايٓاؽ ٚنٌ َٔ ٖصا ايتُرٝل ٚايصٜٔ ٜفٛظٕٚ 

ََِٚب ٠َْؼٍَُُ ُجَُٕٛد ب٘ َٔ َكازٜل ٚأفطاز اؾٓس ٗ قٛيـ٘  عـاٍ ش  

 ٚنٌ َٓٗا لٕٛ َٔ جٗا  : (1)زَسثِّهَ ِااله َُ٘ٛ 
 : ُرٝل إػًٌُ ططٜل ألٍ ظٜاز٠ ُرٝكِٗ ٚ ڀٗريِٖ نُاا٭ٍٚ 

ُٕٛا ِثَشثُِِّْٙ َِٚصْدَٔبُُْ٘ ٗ قٛي٘  عاٍ ش ُْ ِفْز١َخ  آَِ ِأهُٙ

 .(2)زُ٘ذ ٜ
: ألؽاش ايسْٝا زاض ُرٝل ل١ً ؾعٌ ايهـافطٜٔ ٗ ذـاٍ ْكـل    ايثا١ْٝ 
 َتكٌ .
: ُرٝل إ٪ٌَٓ ِٛ ٚظٜاز٠ ٗ لسزِٖ ٚذكٔ يػ٬َتِٗ َٔ ايثايث١ 

 زضٕ ايطٜب ايصٟ ٜكٝب ايكًٛب .
لسز إ٪ٌَٓ لٕٛ هلِ يتُرٝكِٗ ٚ ڀٗريِٖ ، يٝهٕٛ : نثط٠ ايطابع 

إ  (3) زََٚرَؼبَُٚٔٛا َػٍَٝ اٌْجِشِّ َٚاٌزهْمََٜٛٔ َكازٜل ش
 ظٜاز٠ ايعسز ٚغ١ًٝ ٚٚلا٤ يًترًٞ بتزاب اٱّإ ٚغٓٔ ايتك٣ٛ .

: ُرٝل إ٪ٌَٓ ٚقل ايهافطٜٔ غبب يبغض اهلل لع ٚجٌ اـاَؼ 
 يًعإٌ َٔ جٗا  :

ــايتُرٝل     : ذطا٭ٍٚ  ــسْٝا ب ــٔ أل كــاف اي ــإٌ أْفػــِٗ َ ــإ ايع َ
 ٚايتٓكٝس يًصٜٔ آَٓٛا .

                                                           

 .31إسًط غٛض٠ (1)
 .13غٛض٠ ايهٗف (2)
 .2غٛض٠ إا٥س٠ (3)
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 : قاضب١ ايهافطٜٔ يًصٜٔ ٜبصيٕٛ ايٛغع ٗ َػايو ايتُرٝل .ايثا١ْٝ 
 : ألختٝاض ايهافطٜٔ ايعًِ ٭ْفػِٗ ٚيغريِٖ .ايثايث١ 
:  تهُٔ آ١ٜ ايبرث اٱخبـاض ٚايكڀـع َرـل ايهـافطٜٔ َٚـٔ      ايطابع١ 

 ظامل يٓفػ٘ ، ٜٚهٕٛ ٚفل ايكٝاؽ اٱقرتاْٞ : ىتاض ايهفط فٗٛ
 : ٜبغض اهلل ايعإٌ .ايهرب٣ 
 : ايهافطٕٚ ِٖ ايعإٕٛ .ايكغط٣ 
 : ٜبغض اهلل ايهافطٜٔ .ايٓتٝح١ 
: ايهــافطٕٚ أؾــر١ لًــ٢ اـــري ، وطَــٕٛ أْفػــِٗ َــٔ       اـاَػــ١ 

َٚالَ ُرٍُْمٛا ايتُرٝل ، ٜٚػعٕٛ ألٍ ايٓكل ٚاحملل ، قـاٍ  عـاٍ ش  

 .(1)زِذ٠ىُُْ اٌَِٝ اٌزهٍُْٙىَخِ ِثَؤ٠ْ 
ٌٖٚ ًٜعّ ايسٚض َٔ قريٚض٠ إعًٍٛ ل١ً يعًت٘ ٚبايعهؼ ، اؾٛاب 
ــ١ ،    ٫ ،ٖــصٙ ايكــريٚض٠ ٚايتبــازٍ إٛنــٛلٞ لًــ٢ مــٛ إٛجبــ١ اؾع٥ٝ

 ٚإكازٜل اؿٝث١ٝ ، ٚؾٛاٖس اٱلحاظ ٗ ايًفغ ايكطآْٞ .
ٌ ايعًـ١ ٚإعًـٍٛ   : ٖصا ايتبازٍ إٛنٛلٞ ٗ ايكف١ ٚا٭ًط ب ايثاْٞ

 َٔ أفطاز ض١ٓ اهلل لع ٚجٌ بإ٪ٌَٓ .
َِٚرٍْكهَ األ٠َهكبَُ ُٔكَذاٌَُِٚٙب : ز٫ي١ قٛي٘  عاٍ ش ايثايث

ل٢ً ايتبازٍ ٚايتغٝري ٗ ايػبب ٚإػبب َٚٛاطٔ (2)زَث١َْٓ إٌهبطِ 
 ايفعٌ ٚايتأًري .

:  عسز ٚجٛٙ ٚقٝا ألقا١َ اؿح١ ل٢ً ايهافطٜٔ ،ٚٗ ايفًػف١  ايطابع
  صنط أَثً٘ يًع١ً ٚإعًٍٛ َٓٗا :ألشا طًع  ايؿُؼ فايٓٗاض َٛجٛز .

ٚ بٌ اٯ١ٜ ايًڀف اٱهلٞ بإػًٌُ ، ٚإٔ اهلل لع ٚجٌ ٜكطبِٗ ألٍ 
ايتٛفٝل ٗ اٱختباض ، ٚألجتٝاظ َا ٬ٜقِٝٗ َٔ قٓٛف اٱَترإ ٗ اؿٝا٠ 

                                                           

 .195غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .140غٛض٠ آٍ لُطإ (2)
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زٖٚٛ َٔ أغباب  فك٘ إػًٌُ ٗ ١ٌََُِّٚذِّصَ ا بسيٌٝ قٛي٘  عاٍ شايسْٝ
ايــسٜٔ ، َٚعــطفتِٗ يكــإْٛ َــٔ ايًڀــف اٱهلــٞ ٜتعًــل  بٗــِ لًــ٢ مــٛ 
ــتڀٗري هلــِ ، ٚقــطف      ــٛ  ٛجــ٘ أغــباب ايتُرــٝل ٚاي اـكــٛم ٖٚ
َكسَا  ا٭ش٣ ٚايهطض ٚايكٗط لِٓٗ ، ٖٚٛ َـٔ َكـازٜل قٛيـ٘  عـاٍ     

شَككبُء ٠َُٚضْجِككُذ َِٚػْٕككَذُٖ ُأُّ ٠َّْذُككٛا ِهُ َِككب ٠َ ش

فاشا نإ أَط ٜؿل ل٢ً إ٪َٔ ٚهعً٘ ٜتدًف لٔ غبٌ (1) زاٌِْىَزبةِ 
 ايتُرٝل ٜكطف٘ اهلل لٓ٘ ، ٚنصا بايٓػب١ يًحُال١ ٚا٭١َ .

ٚذُٝٓا ظذف إؿطنٕٛ ٗ َعطنـ١ بـسض نـإ ايٓكـط ذًٝـف ايـٓيب        
   ٚ ٖـٛ َـٔ ألعـِ    قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ ٚأقـراب٘ إـ٪ٌَٓ ، 

َكازٜل ايتُرٝل ٚايتڀٗري ، ٚنصا ٗ َعطن١ أذس ٚاييت ظٗط  فٝٗـا  
اؾطاذا  ل٢ً إػًٌُ ٚألْتكٌ ألٍ ايطفٝل ا٭ل٢ً غبعٕٛ ؾٗٝساڄ ٦َٜٛص 

، ٕٚا ظذف إؿطنٕٛ ٗ ايػ١ٓ ايطابع١  ٚقٌٝ اـاَػ١ يًٗحط٠ بعؿط٠ (2)
عطب١ٝ ٚمل ٜعٓ٘ آ٫ف َكا ٌ ٗ ظاٖط٠ ْازض٠ مل ٜؿٗسٖا  أضٜذ اؾعٜط٠ اي

 أذس أَؼ ٚايّٝٛ ٚغساڄ ٚفل أذٛاٍ اؾعٜط٠ آْصاى َٔ جٗا  :
: إفاخط٠ ٚإعازا٠ بٌ ايكبا٥ٌ ايعطبٝـ١ غـبب يـتدًفِٗ لـٔ      ا٭ٍٚ
 اٱجتُار .
 :  عسز نطٚب ايثأض إعًل بِٝٓٗ . ايثا١ْٝ
 : نثط٠ أفطاز ايكبا٥ٌ . ايثايث١
: ؾٝٛر َعحـعا  ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ         ايطابع١

ٚ ٓاقٌ ايٓـاؽ ٯٜـا  ايكـطإٓ َٚـا فٝٗـا َـٔ ايترـسٟ ايًغـٟٛ ٚايعكًـٞ          
ــٔ       ــايتدًف ل ــ١ ب ــ١ ٚاؿهُ ــطاض أغــاطٌ ايؿــعط ٚايػــحع ٚاـڀاب ٚألق

 َعاضنتٗا َع  ػًِٝ ايٓاؽ ْٝعاڄ بأْٗا أَط خاضم يًعاز٠ .
قبًٝـ١ اٱغـ٬ّ ٖٚحـط٠    : زخٍٛ لسز ْٚفـط َـٔ أفـطاز نـٌ      اـاَػ١

ؾڀط َِٓٗ ألٍ إس١ٜٓ ، ٚخـطٚجِٗ يًكتـاٍ ٗ َعطنـ١ بـسض ٚأذـس .ٕٚـا       
                                                           

 .39( غٛض٠ ايطلس 1)
  كسَ   ط١ْ نٌ ٚاذس َِٓٗ ٗ اؾع٤ ايػابع بعس إا١٥ .(2)
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ظذف  جٝٛف قطٜـ ٚغڀفإ َٔ ا٭ذباف ّٜٛ اـٓسم بغٝاڄ ٚلـسٚاْاڄ  
ٚألختٝاضاڄ يًُرل أْعِ اهلل لع ٚجٌ ل٢ً إػـًٌُ عفـط اـٓـسم ذـٍٛ     

٢ً اهلل إس١ٜٓ بطأٟ غسٜس َٔ غًُإ ايفاضغٞ ٚألَهـا٤ ضغـٍٛ اهلل قـ   
ــاٍ ، ٖٚــٛ َــٔ     ــايكبٍٛ ٚاٱَتث ــ٘ ب ــ٘ ٚغــًِ ٚ ًكــٞ إػــًٌُ ي ــ٘ ٚآي لًٝ

 ايتدفٝف لٔ إػًٌُ .
     ّ قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘    ، نـإ ايـٓيب   ٚألغتُط ذفـط اـٓـسم غـت١ أٜـا
ٜٓكٌ َع إ٪ٌَٓ ايرتاب ، ٜٚؿاضى ٗ اؿفط ، ٚلٓسَا جا٤  ي٘  ٚغًِ

َٓــص ٬ًًــ١ أٜــاّ،  فاطُــ١ ايعٖــطا٤ بطغٝــف قــاٍ : مل ٜــصم أبــٛى ايڀعــاّ
 ٚوتٌُ ايتدٓسم بًراظ ايتُرٝل ٚجٖٛاڄ :

: ذفط اـٓسم ٚألجتٓاب إػًٌُ ايكتاٍ ٗ اؾ١ًُ َٔ ُرٝل ا٭ٍٚ 
 إ٪ٌَٓ ،ٖٚصا ايتُرٝل ل٢ً جٗا  :

: ٖصا ايتُرٝل بعطض ٚاذس َع ايتُرـٝل ٚاٱختبـاض ٗ   ا٭ٍٚ 
 َعطن١ بسض ٚأذس .

َط ب١ ٚأجطاڄ َٔ ايتُرٝل ّٜٛ : ايتُرٝل ّٜٛ اـٓسم أقٌ ايثا١ْٝ 
 بسض .

: ايتُرٝل ّٜٛ اـٓسم أؾس ٚألعِ َٔ ايتُرٝل ّٜٛ بسض ايثايث١ 
 ٚأذس .
ٚايكرٝس ٖٛ اؾ١ٗ ا٭ٍٚ ،ٖٚٛ َٔ ايًڀف اٱهلـٞ بإػـًٌُ ألش    

أِْٗ بطظٚا يًعسٚ ٚألغتعسٚا يًكا٥٘ َع نثط٠ خًٝـ٘ ٚجٓـسٙ ٚمل  فـعلِٗ    
 ّ ٚبٌ ْعٍٚ ا٥٬ٕه١ مث١ فرت٠ .نثط٠ ايهفاض فًٝؼ بٌ خطٚد جٓس اٱغ٬

 :  كػِٝ ايتُرٝل عػب إٛنٛر ألٍ جٗا  :ايثاْٞ 
 : ايتُرٝل بسخٍٛ اٱغ٬ّ .ا٭ٍٚ 
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: ايتُرٝل بأزا٤ ايفطا٥ض ٚايعبازا  ٚايكرب لًٝٗا ٚايتكٝس ايثا١ْٝ 
ِاْه اٌصهكككالََح َوبَٔكككْذ َػٍَكككٝ بأٚقا ٗـــا ، قـــاٍ  عـــاٍ ش

 .(1)زُلٛر باٌُّْْئ١َِِِٕٓ ِوَزبث ب َِْٛ 
 : ايتُرٝل بفعٌ إػتربا  .ايثايث١ 
 : ايتُرٝل ٗ ايٛقا١ٜ َٔ ايػ٦ٝا  .ايطابع١ 
: ايتُرٝل ٗ اؾٗاز ٚايسفار ٗ َٝازٜٔ اؿطب ، نُا  ٗ اـاَػ١ 

َعطن١ بسض ٚأذس ، ٚٚقع  َباضظ٠ ٗ َعطن١ اـٓسم نُا ٗ قتٌ ا٭َاّ 
طًب إباضظ٠ بٓفػ٘ ٚمل  لًٞ لًٝ٘ ايػ٬ّ يعُطٚ بٔ ٚز ايعاَطٟ ايصٟ

وكٌ  ٬م يًكفٌ ٦َٜٛص ، ٜٚٓرػط ايكتاٍ لٔ أجٝاٍ إػًٌُ أٚ لٔ 
أٌٖ ؾڀط َٔ أَكاضِٖ غٓٛا  ٚأذكاباڄ ٖٚٛ َـٔ ايًڀـف اٱهلـٞ َـع     

 لسّ ألْكڀار ُرٝل اؾٗاز لِٓٗ .
َٚــٔ ايتدفٝــف ٚايًڀــف اٱهلــٞ ٗ إكــاّ قــطف اهلل لــع ٚجــٌ     

نإ بعًِ اهلل لاجعاڄ لـٔ ايٓحـاح فٝٗـا    نطٚب اٱفتتإ لٔ إ٪َٔ ألشا 
ٚايعك١ُ َٔ ايٛقٛر ٗ إعك١ٝ ، ٖٚـٛ َـٔ إعٓـ٢ ا٭لـِ يكٛيـ٘  عـاٍ       

ُٕٛاش زبتكطٜـب إٔ اهلل لـع ٚجـٌ ٫    ١ٌََُِّٚذِّصَ ِهُ اٌهِز٠َٓ آَِ
ٜبتًــٞ إػــًٌُ َــا هعًــِٗ ٜتدًفــٕٛ لــٔ َٓــاظٍ ايتُرــٝل ٚأغــباب  

ل٢ً ايصٜٔ آَٓٛا أِْٗ ٫ ٜفعًٕٛ ايتڀٗري يٝهٕٛ َٔ فهٌ اهلل لع ٚجٌ 
أل٫ َا ٖٛ ُرـٝل ٚ ڀٗـري هلـِ ، ٫ٚ ٜـساُِٖٗ أَـط طٛلـاڄ أٚ قٗـطاڄ أٚ        
ألْڀباقاڄ أل٫ َـا ٜهـٕٛ ُرٝكـاڄ ٚ ڀٗـرياڄ هلـِ ، ٚ طغٝـب باٱّـإ ٚذـث         
يًٓاؽ بسخٍٛ اٱغ٬ّ ، ٌٖٚ ٖصا ايتدفٝـف خـام بإػـًٌُ أّ أْـ٘     

 تاب َٔ ا٭َِ ايػابك١. لاّ ٚؾاٌَ يًُ٪ٌَٓ َٔ إٛذسٜٔ ٚأٌٖ ايه
اؾـٛاب ٖـٛ ايثـاْٞ فٗـصا ايًڀـف ٚايتدفٝـف ضٓـ١ َـٔ اهلل ٖٚـٞ          

  تغؿ٢ إ٪ٌَٓ َٓص ٖبٛط آزّ لًٝ٘ ايػ٬ّ ألٍ ا٭ضض .

                                                           

 .103غٛض٠ ايٓػا٤ (1)



 109ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ /د 189

يكس أخرب  آ١ٜ ايبرث بإٔ اهلل لع ٚجٌ ّرل ٜٚڀٗط ايصٜٔ آَٓٛا، 
ّٚرـل ايهـافطٜٔ ، ٚإٔ ٖـصا ايـتڀٗري ٚاحملـل ٬َظَـإ يػـالا  ٚأٜــاّ        

ايسْٝا ، ٫ٚ ٜػتث٢ٓ َُٓٗا أذس ، فاَا إٔ ٜفٛظ اٱْػإ بايتُرٝل  اؿٝا٠
 ، ٚأَا إٔ ٜكاب باحملل ٚايكٗط ، ٜٚتح٢ً ٗ اٯ١ٜ قإْٛ َٔ جٗتٌ : 

: قــبغ١ ايعُــّٛ ، ٚلــسّ ألغــتثٓا٤ ألْػــإ َــٔ ايتُرــٝل أٚ   ا٭ٍٚ
 احملل.

: لسّ ألجتُار ايتُرٝل ٚاحملل ٗ َٛنٛر ٚفطز ٚاذس يٝؼ  ايثا١ْٝ
١ ايفًػف١ٝ ) لـسّ ألجتُـار ايهـسٜٔ ( ألش ٫  كـٌ ايٓٛبـ١ أليٝٗـا ،       يًُكٛي

ٚيهٔ يٓل اٯ١ٜ ايهط١ّ ايصٟ ٜڀطز اؾٗاي١ ٜٚٓفٞ لٔ ايٓـاؽ اؾٗايـ١    
بــإٔ جعًــ  ايتُرــٝل خاقــاڄ بــإ٪ٌَٓ، ٚاحملــل ٚايــٓكل َڀــاضزاڄ       
ــط      ــ٢ ايهف ــ٢ قــسٚضِٖ ٱقــطاضِٖ لً ــاڄ لً يًهــافطٜٔ، يٝهــٕٛ جاًَٛ

ْذَسُٖ َظ١ِّم ب دََشج ب َوَؤٔهَّب ٠َصهؼهُذ صَ ٚاؾرٛز ، قاٍ  عاٍ ش

 .(1) زِفٟ اٌغهَّبءِ 
 فإ قً  قس ٜتٛج٘ ايتُرٝل ٚاحملل يفطز ككٛم َٔ ٚجٛٙ :

:  ٛج٘ ايتُرٝل ٚاحملل ٗ إٓ ٚاذس ألٍ ؾدل َعٌ ، نُا  ا٭ٍٚ
 يٛ نإ َٓافكا ٶ.

:  عاقـب فـ٤٢ ايتُرـٝل ٚاحملـل ألٍ اٱْػـإ ، ٖٚـٛ لًـ٢         ايثاْٞ
 ؾعبتٌ :
: فـــ٤٢ احملـــل ٚايـــٓكل ٚايهـــعف ًـــِ ٜتعكبـــ٘ ايتُرـــٝل  ا٭ٍٚ
 ٚايتڀٗري.
 ١ :  كسّ ايتُرٝل ٚايتڀٗري ًِ ٜأ ٞ احملل ٚايٓكل .ايثاْٝ

ف٧ ايتُرٝل ٚاحملل زفع١ ٚاذس٠ ٜٚغازض اذسُٖا ٜٚبكـ٢   ايثاْٞ :
 اٯخط .

                                                           

 .125( غٛض٠ ا٭ْعاّ 1)
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عسز ٚايتعاقب ٚايتٛايٞ ل٢ً اٱْػـإ ،ٖٚـصا ايتعاقـب    : ايت ايثايث
 ل٢ً جٗا  : 
 :اٱبتسا٤ باحملل ، ًِ ايتُرٝل ًِ احملل ًِ ايتُرٝل . ا٭ٍٚ
: اٱبتسا٤ باحملل ًِ ايتُرٝل ًِ احملل ، أٟ ٜٓتٗٞ اٱَترإ  ايثا١ْٝ

 باحملل ٚايٓكل ، غ٬ف اؾ١ٗ ا٭ٍٚ أل٬ٙ .
 تعاقب َع٘ ايتُرٝل ٜٚٓتٗٞ باحملل أٜهاڄ .: اٱبت٤٬ باحملل ٜٚ ايثايث١
: اٱبـــت٤٬ بــايتُرٝل ًـــِ ٜتعاقــب َعـــ٘ احملــل، ٜٚٓتٗـــٞ     ايطابعــ١ 

 بايتُرٝل أٜهاڄ.
 :  ٛج٘ ايتُرٝل خاق١ ألٍ ايفطز إ٪َٔ . ايطابع

: فــ٧ ايتُرــٝل أ٫ٚڄ ًــِ ٜكــاذب٘ احملــل ، نُــا يــٛ نــإ  اـــاَؼ 
َخٍَؽُٛا ػََّال  صٜٔ شاٱْػإ َ٪َٓاڄ ًِ ألض هب َعك١ٝ أٚ نإ َٔ اي

 .(1)زَصبٌِذ ب َٚآخََش ع١َِّئ ب
: ف٧ احملـل أ٫ٚڄ بػـبب جرـٛز ٚنفـط اٱْػـإ ًـِ  ـسب        ايػازؽ 

 أغباب اهلسا١ٜ ٗ ْفػ٘ ٚجٛام٘ فٝعاذِ ايتُرٝل ذ٦ٓٝص احملل .
 أَا ا٭ٍٚ فتٓفٝ٘ آ١ٜ ايبرث ٭ْٗا  كػِ ايٓاؽ ألٍ قػٌُ :

 تُرٝل ل٢ً مٛ اؿكط .: ايصٜٔ آَٓٛا ٜٚتٛج٘ هلِ اي ا٭ٍٚ
: ايهـــافطٕٚ ٜٚٓـــعٍ بػـــاذتِٗ احملـــل ٚايـــٓكل لًـــ٢ مـــٛ  ايثـــاْٞ
 اـكٛم . 

أَا ايٛجـ٘ ا٭ٍٚ ألـ٬ٙ فُُتٓـع بفهـٌ َـٔ اهلل لـع ٚجـٌ ًٜٚرـل         
 إٓافل بايهافط فٝكٝب٘ احملل أل٫ إٔ ٜؿا٤ اهلل فتسضن٘ ايتٛب١ . 
ايؿدل أَا ايؿعب١ ا٭ٍٚ َٔ ايٛج٘ ايثاْٞ  فٗٞ قرٝر١ ٚ تعًل ب

ايصٟ نإ بعٝساڄ لٔ ضٚنا  اٱّإ فٝأ ٝ٘ احملل ، فٝتٛب اهلل لع ٚجٌ 
 لًٝ٘ فٝرؼ بعصٚب١ ايتُرٝل .
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ٚأَا ايؿعب١ ايثا١ْٝ َٔ ايٛج٘ ايثاْٞ فٗٞ غري  ا١َ ٚيٝؼ هلا َكسام 
ٚاقعٞ بس٫ي١ آٜـ١ ايبرـث ٭ٕ ايـصٟ ٜبًـا َٓـاظٍ اٱّـإ ٫ ٜغازضٖـا ،        
ٚلسّ إغازض٠ ٖصا َٔ َٓافع ايتُرٝل ٚايتڀٗري ٖٚـٛ َـٔ أللحـاظ آٜـ١     
ايبرث ايغريٟ بإ  هٕٛ  اٯ١ٜ ٚاق١ٝ َٔ اٱض ساز ٚايٓهٛم لٔ غبٌٝ 

إ ٭ٕ ايتُرٝل ظٜاز٠ ٗ اٱّإ ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛيـ٘  عـاٍ   اٱّ
 .(1) زَِٚصْدَٔبُُْ٘ ُ٘ذ ٜش

ٕٚا ناْ  نطٚب ايتُرٝل يهٌ َ٪َٔ َٔ اي٬َتٓاٖٞ فاْٗا غبٌٝ 
يٲض كا٤ ٗ َكاَا  اٱّإ ، ٚذطظ َٔ َفـاِٖٝ ايهفـط ٚايهـ٬ي١ ٚأَـا     

 َفّٗٛ اٯ١ٜ .ايٛج٘ ايثاْٞ ف٬ زيٌٝ لًٝ٘ ْٚفٝ٘ ظاٖط ٗ َٓڀٛم ٚ
ٚأَا ايٛج٘ ايثايث أل٬ٙ بؿعب٘ ا٭ضبع١ ف٬ َكسام ي٘ أل٫ ل٢ً مٛ 
ايفطز ايٓازض ل٢ً فطض إٔ اٱّإ ٜهٕٛ أذٝاْاڄ َتعيعاڄ غري ًاب  فٝڀطأ 
لًٝ٘ ايهفط ٚ اٱض سا٤ ، ٖٚٛ بعٝس ٭ٕ َٔ َٓافع ايتُرٝل ػًٞ ٚ ٓك١ٝ 

 اٱّإ إتعيعٍ ٚقريٚض ٘ ًابتاڄ .
ايطابع فٗٛ قرٝس ، ألش ٜتٛج٘ ايتُرٝل يًصٟ ْؿأ ل٢ً  ٚأَا ايٛج٘

اٱّإ ٚايك٬ح ، ٚمل ٜغازض َٓاظي٘ ، ٜٚتٛج٘ احملل نايكٛالل ايٓاظي١ 
ــاٍ ش        ــاٍ  ع ــط ٚايهــ٬ي١، ق ــ٢ ايهف ــصٟ ٜكــط لً ــافط اي ــ٢ ايه ِاْه لً

اٌهككِز٠َٓ َوَفككُشٚا ََٚصككذُّٚا َػككْٓ عَككج١ًِِ ِهِ ُصككُه 

٘ (2)زَِبُرٛا لًـ٢ اــاَؼ أَـا ايػـازؽ فٗـٛ َـٔ        ، ٫ٚ زيٌٝ ايٛجـ
 فهٌ اهلل.

 اٌَة سالح
يكس أب٢ اهلل لع ٚجٌ أل٫ ايثبا  يًُػًٌُ ل٢ً اٱّإ، ٚايعكـ١ُ  
ٚايٓحا٠ َٔ احملل ٚألْكها٤ إـس٠، ٚ فهـٌ بٗـصٙ اٯٜـ١ يٝهْٛـٛا ٗ ذـاٍ       
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ــ٘       ــتكطاض ٗ َٓاظي ــٝكٌ ٚاٱغ ــب اي ــٛغ َطا  ــإ يبً ــًِ اٱّ ــا٤ ٗ غ ألض ك
 ٚإتعاقب ايصٟ ٜأ ِٝٗ ل٢ً قٝا َتعسز٠ :بايتُرٝل إتتايٞ 

ايتُرــٝل  ايؿدكــٞ، يهــٌ فــطز َــٔ إػــًٌُ، شنــطاڄ أٚ  ا٭ٍٚ :
 أْث٢.

ايتُرٝل ٚايـتڀٗري ايعـاّ يًُػـًٌُ فٝـأ ٞ ؾـٗط ضَهـإ        ايثاْٞ :
يُٝتٓعٛا ْٝعـاڄ ضجـا٫ڄ ْٚػـا٤اڄ لـٔ ا٭نـٌ ٚايؿـطب ٚغـا٥ط إفڀـطا          

 فٝهٕٛ  ڀٗرياڄ ٚ عن١ٝ هلِ.
تُرٝل ايسفعٞ بإٔ ٜأ ِٝٗ َط٠ ٚاذـس٠، فـٝعِ اؾُٝـع،    اي ايثايث :

فٝــسخٌ ٚقــ  ايــعٚاٍ ٜٚــ٪شٕ إ٪شْــٕٛ يٝــ٪زٟ إػــًُٕٛ ايكــ٠٬ نــٌ 
 عػب  ٛقٝ  بًسٙ فتهٕٛ ايتعن١ٝ َتهطض٠ ٗ ايّٝٛ ايٛاذس.

ايتُرٝل ايتسضهٞ بإٔ ٜأ ٞ ايًڀف اٱهلٞ يًعبس فٝحصب٘  ايطابع :
هٞ َٚطا ب َتتاي١ٝ، يريغذ ألٍ َكاَا  ايتك٣ٛ ايك٬ح ل٢ً مٛ  سض

اٱّإ ٗ ْفػ٘ ٚجٛاضذ٘، ٜٚهٕٛ ذح١ ل٢ً ايهافطٜٔ ٚؾاخكاڄ ذػٝاڄ 
ٜــسلِٖٛ ألٍ ايتٛبــ١ ٚاٱْابــ١، ٜٚبعــث ٗ ْفٛغــِٗ ايًــّٛ ايــصا ٞ لًــ٢  

 اٱقا١َ ل٢ً ايهفط، ٖٚصا ايًّٛ َٔ احملل َٚكسَا ٘.
ٔ ٜٚأ ٞ احملل ٚأغباب اٱشٖاب ٚألظاي١ اؾـاٙ ٚاؿـاٍ ٚايػـًڀإ لـ    

 ، َٔ ٚجٛٙ:(1)ز٠ََّْٚذََك اٌْىَبِفِش٠َٓ ايهافطٜٔ ٗ قٛي٘  عاٍش
ــ٘  عــاٍش   ا٭ٍٚ : ــٕٛ ٚقٛي ــ١ بايهــاف ٚايٓ ِأهَّككب إؿــ١٦ٝ اٱهلٝ

َأِْككُشُٖ ِاَرا َأَساَد شَكك١ْئ ب َأْْ ٠َُمككَٛي ٌَككُٗ ُوككْٓ 

 .(2) زَف١َىُُْٛ 
بعث ا٭ْبٝا٤ ٚألْعاٍ ايهتب ايػُا١ٜٚ، فٝهٕٛ احملـل لكٛبـ١    ايثاْٞ :

 يًصٜٔ ٜكسٕٚ لٓٗا، ٜٚعٗطٕٚ اؾرٛز بٗا.
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قٍٛ ٚفعٌ إ٪ٌَٓ ٚذػٔ مستِٗ، ٚؼًِٝٗ بايتًبؼ بأزا٤  ايثايث :
 ايفطا٥ض ٚايٛاجبا  ايعباز١ٜ.

احملل ايصا ٞ َٔ ْفٛؽ ايهفاض ْٚـالتِٗ ٱ فـاقِٗ لًـ٢     ايطابع :
 ٠ اييت  تغؿ٢ أبكاضِٖ ٚبكا٥طِٖ.ايباطٌ، ٚايغؿاٚ

َٚٔ خكا٥ل اٯ١ٜ ايكطآْٝـ١ أْٗـا أَـإ ٚغـ٬ح ٗ ايٓؿـأ ٌ، ٖٚـٛ       
ايصٟ ٜتح٢ً ٗ َهاٌَ آ١ٜ ايبرث بإٔ ٜٗسٟ اهلل لـع ٚجـٌ إػـًٌُ    
ــٌ       ــاض لُ ــ١ يتهــٕٛ َٓاغــب١ ؾــين اؿػــٓا  ٚمث ــتڀٗري ٚايتعنٝ يػــبٌ اي

زخٍٛ اؾٓـ١،   ايكاؿا ، ٚنٌ  عن١ٝ ُٚرٝل ٜأ ٞ يًُػًِ ٜكطب٘ ألٍ
فًـصا  فهـٌ اهلل لـع ٚجـٌ لًــ٢ نـٌ َػـًِ َٚػـ١ًُ بكـٝا ٚنــطٚب         
 ٫َتٓا١ٖٝ َٔ ايتُرٝل، ٖٚصا ايتُرٝل ٜأ ٞ بايتهايٝف َٔ ٚجٛٙ:

 أل ٝإ ايٛاجبا  ايعباز١ٜ بككس ايكطب١ ألٍ اهلل. ا٭ٍٚ :
إبازض٠ ألٍ فعٌ ايكاؿا  إٓسٚب١ ٚإػترب١ طًبـاڄ ٕطنـا٠    ايثاْٞ :

 اهلل.
 فعٌ إباذا٠ ٚايعك١ُ بٗا لٔ إتًِ. ايثايث :
 ألجتٓاب إهطٖٚا   ٓعٖاڄ ٚخؿ١ٝ ايٛقٛر ٗ احملاضّ. ايطابع :
ايعك١ُ ٖا ٢ْٗ اهلل لع ٚجٌ لٓ٘ غٛا٤ بايكٍٛ أٚ ايفعٌ  اـاَؼ :

أٚ ا٭لتكاز ٚنُا ٜأ ٞ ايتُرٝل يًُػًٌُ لًـ٢ مـٛ َباؾـط َـٔ غـري      
 ٔ ٚضَــِٝٗ بايهــعف بــايٖٛٔ نــ٬ٝ  ٚاغـڀ١، فإْــ٘ ٜــأ ِٝٗ َرــل ايهــافطٜ

ٜهْٛٛا بطظخاڄ زٕٚ أل ٝإ إػًٌُ َا فٝ٘ ُرٝل ٚ ڀٗري ٚ عن١ٝ ٚاهلل لع 
٠َْؼٍَككُُ خَبِرَٕككَخ األَْػكك١ُِٓ ََِٚككب ُرخِْفككٟ ٚجــٌش

 .(1)زاٌصُُّذٚسُ 

 هفِْم اٌَة
 ٚٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ :
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:  طؾس إعًٍٛ ٚا٭ًط اؾًٞ يتكطٜف ا٭ٜاّ ل٢ً ايٓاؽ نٌ  ا٭ٍٚ
 ٘ بًراظ اٱّإ أٚ لسَ٘ .عػب

: ايبؿاض٠ يًُػًٌُ بـايفٛظ ٚاٱنـطاّ ٚايثـٛاب غـٛا٤ ناْـ        ايثا١ْٝ
 زٚي١ ا٭ٜاّ هلِ أّ لًِٝٗ .

ــ٘ غــبراْ٘ جعًــٗا     ايثايثــ١ ــس اهلل لــع ٚجــٌ فاْ : ٕــا ناْــ  ا٭ٜــاّ بٝ
ٚ كطٜفٗا ض١ٓ يًُ٪ٌَٓ ، َٚٓاغب١ يتُرٝكِٗ ٚ ڀٗريِٖ ، ٚوتٌُ 

 ٖصا ايتڀٗري ٚجٖٛاڄ :
: َغفــط٠ ايــصْٛب بتًكــٞ ا٭ش٣ ٗ جٓــب اهلل ٚبايػــعٞ يبٓــا٤  ا٭ٍٚ

 قطح اٱغ٬ّ .
 : اٱبت٤٬ ٚاٱختباض . ايثاْٞ
 :  عاٖس إػًٌُ يًفطا٥ض ٚايٛاجبا   عن١ٝ ٚ ڀٗري هلِ . ايثايث
:  كطٜف ا٭ٜاّ بٌ ايٓاؽ جصب يًُػـًٌُ ٕٓـاظٍ اٱّـإ     ايطابع

ٚ ٓعٜ٘ هلِ َٔ ايؿو ٚايطٜب ، ألش وهٞ شا  ايتكطٜف أْ٘ آ١ٜ َٔ لٓس 
اهلل غٛا٤ جا٤ با٭غباب ٚإػببا  ،أٚ ذكٌ زفع١ بأَط طاض٨ ن٬ٗى 
 ًَو  أٚ ذسٚث آف١ أضن١ٝ أٚ مسا١ٜٚ أٚ أنٌ ايهبري ؿل ايكغري .

ٜاّ َٓاغب١ يًفـغ اٱغـ٬ّ يًُٓـافكٌ ٚفهـس     :  كطٜف ا٭ اـاَؼ
غ٤ٛ أقٛاهلِ ٚقبس أفعاهلِ ٖٚٛ باب ٚاغع يتٛبتِٗ ٚق٬ذِٗ ٚنفِٗ 

 لٔ ايٓفام .
: ُرٝل ايصٜٔ آَٓٛا بتكطٜف ا٭ٜاّ ٚغريٙ َٔ ا٭غباب  ايػازؽ

ٚا٭ذٛاٍ  طغٝب يًٓاؽ باٱغ٬ّ ٚزل٠ٛ هلـِ يًتـسبط ٗ َاٖٝـ١ اؿٝـا٠     
اض َٚعضل١ اٯخط٠ ، فاجتٗس ايصٜٔ آَٓٛا ٗ طال١ ايسْٝا ٚأْٗا زاض اٱختب

اهلل يٝهتٓعٚا اؿػٓا  ، ٜٚػًُٛا َٔ ٚطأ٠ ايػ٦ٝا  ، ٜٚهْٛٛا ذح١ ٗ 
 قل ايهافطٜٔ.
: ٜسٍ شنط اٯ١ٜ يتُرٝل ايصٜٔ آَٓٛا ٚقل ايهافطٜٔ لًـ٢   ايطابع١

لًِ اهلل لع ٚجٌ َا ٜهُط ايٓاؽ ٗ ْفٛغِٗ َٔ اٱلتكـاز بًرـاظ إٔ   
ػعٌ ا٬ٕى ٚايتُٝٝع ل٢ً أغاؽ ايفعٌ ، ٚألٕ ناْ  َهاَٝٓٗا  اٯ١ٜ مل
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 ؿــًُ٘ ٚ كــسٜط اٯٜــ١ : ٚيــُٝرل اهلل ايــصٜٔ آَٓــٛا بكًــٛبِٗ ٚأيػــٓتِٗ 
ــ٢ ايهفــط ، ٚجرــسٚا     ــاَٛا لً ــصٜٔ أق ٚأفعــاهلِ ، ّٚرــل ايهــافطٜٔ اي

 بايطبٛب١ٝ ٚايتٓعٌٜ، فًِ ٜهٔ بِٝٓٗ ٚبٌ احملل بطظر أٚ َاْع .
١ٜ ايهط١ّ يـُٝرل اهلل ايـصٜٔ آَٓـٛا ٜٚتعـاْٚٛا     :  كسٜط اٯ اـاَػ١

ٜٚتعانسٚا ٗ غبٌ زخٍٛ اؾ١ٓ ّٚرل ايهافطٜٔ ّٚٓعِٗ لٔ ايتتظض ٗ 
َثْؤعُككُُْٙ َث١ْككَُُْٕٙ قاضبــ١ اٱغــ٬ّ، قــاٍ  عــاٍ ٗ شّ ايهفــاضش 

ُْ شَكزهٝ ُْ َج١ِّؼ ب َُٚلٍُُٛثُٙ ، ٖٚـصٙ  (1) زشَِذ٠ذ  َرذْغَجُُٙ
 ايهفاض َٔ احملل َٚكسَا  ايهـعف ٚايـٖٛٔ   ايفطق١ ٚايٓفط٠ ايصا ١ٝ بٌ

 ايصٟ  سٍ لًٝ٘ آ١ٜ ايبرث. 
جا٤  آ١ٜ ايبرث بكٝغ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ ٚيغ١ ايتعًٌٝ ، ٚ كسٜط اٯ١ٜ 

 بكٝغ١ ا٭َط ٚايٓٗٞ ل٢ً ٚجٛٙ :
 : ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا غاضلٛا ألٍ ايتُرٝل . ا٭ٍٚ
 ٍ ايتُرٝل .: ٜا أٜٗا ايٓاؽ أليتركٛا بإػًٌُ ٗ َٓاظ ايثاْٞ
: ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا بـازضٚا ألٍ َـا ٜٓحـٝهِ ٚشٜٚهـِ احملـل       ايثايث

ٚايٓكل ، َٚا ٜتك٢ َٔ ايعصاب ٗ اٯخـط٠ ، ٖٚـٛ َـٔ َكـازٜل قٛيـ٘      
ُٕكٛا ُلكٛا َأُٔفغَكىُُْ  عاٍ ش ٠َبَأ٠َُّٙب اٌهكِز٠َٓ آَِ

 .(2)زََٚأ١ٍِْ٘ىُُْ َٔبس ا َُٚلُٛدَ٘ب إٌهبطُ َٚاٌْذِجَبَسحُ 
ٔ َعاْٞ أللسازٖا يًهافطٜٔ قكِٗ ٗ ايسْٝا ، ٚقٝاّ اؿحـ١  يٝهٕٛ َ

لًِٝٗ بت١ٜ ايبرث اييت ٖـٞ ألْـصاض ٚٚلٝـس هلـِ ، جعًـ٘ اهلل لـع ٚجـٌ        
 هطٟ ل٢ً يػإ إػًٌُ ٚإػًُا  لس٠ َطا  ٗ ايّٝٛ .

: ٜا أٜٗا ايٓاؽ ألجتٓبٛا احملل ٚايٓكل ٗ ايـسْٝا بـايتٛقٞ َـٔ     ايطابع
 ايهفط ٚاؾرٛز .

: ٜا أٜٗا ايهفاض  ٛبٛا ألٍ اهلل ٚألذطظٚا ٭ْفػهِ بٗا ايٓحا٠  اـاَؼ
 َٔ احملل ٚاهلٛإ ٚايٓكل .

                                                           

 .14غٛض٠ اؿؿط  (1)
 .6( غٛض٠ ايترطِٜ 2)
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 : زل٠ٛ إػًٌُ يًؿهط هلل لع ٚجٌ ل٢ً أَطٜٔ : ايػازؽ
 ا٭ٍٚ : ْع١ُ ايتُرٝل ٚايتعن١ٝ َٔ لٓس اهلل . 

 :ْع١ُ ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ َٔ احملل ٚايٓكل  . ايثاْٞ
ٜكــٝب ايهفــاض ، ٚاؾــٛاب ٖــصا ٚقــس ٜكــٝب إــ٪ٌَٓ ْكــل نُــا 

قرٝس ، ٚيهٔ َٛنٛل٘ كتًف ، فـايٓكل ٚإكـٝب١ ايـيت  ڀـطأ لًـ٢      
إػًٌُ يٝػ  َٔ احملل ، ألِا ٖٞ ألَترإ َٔ لٓس اهلل ، ٚفٝٗـا اٯجـط   
ٚايثٛاب ٚألٕ نإ َٛنٛلٗا َتعسز نُا يٛ نإ ايب٤٬ لاَاڄ ٜٓعٍ ٗ بًس 

ٛا ِفْزَٕككخ  الَ َٚارهُمككأٚ ذــاٍ جــاَع يًُــ٪ٌَٓ، قــاٍ  عــاٍ ش 

 .(1)زُرِص١َجٓه اٌهِز٠َٓ َظٍَُّٛا ِِْٕىُُْ خَبصهخ  
 إف ض ت اٌَة

 ُٓــٞ اٯٜــ١ ًَهــ١ اـهــٛر ٚاـؿــٛر هلل لــع ٚجــٌ لٓــس إػــًٌُ  
فتُعٌ َٚتفطقٌ ، ٚ سلِٖٛ ٚايٓاؽ ْٝعاڄ ألٍ ايتػـًِٝ بـإٔ َكايٝـس    

ٖٚصٙ اٯ١ٜ ا٭َٛض بٝسٙ غبراْ٘ ، ٜٚتح٢ً بًراظ َهاٌَ اٯ١ٜ ايػابك١ 
 َٔ ٚجٛٙ :
: َساٚي١ ٚ كطٜف ا٭ٜاّ بٝس اهلل لع ٚجٌ ٚذسٙ ، ٫ٚ ٜكسض  ا٭ٍٚ

ٞٸ ٚ ٛجٝ٘ ا٭ٜاّ أل٫ اهلل لع ٚجٌ، ٜٚهٕٛ  كطفٗا نتكطٜف  أذس ل٢ً ي
 ايطٜاح َٔ ج١ٗ ذكطٖا َؿ١٦ٝ اهلل .

: لًِ اهلل لع ٚجـٌ بايـصٜٔ آَٓـٛا َـٔ بـٌ ايٓـاؽ ، ٚجعـٌ         ايثاْٞ
يفعًِٗ ُٚٝٝعِٖ ْٚعٍٚ إسز أليِٝٗ يًثبا  ٗ َٓاظٍ   ساٍٚ ا٭ٜاّ َٓاغب١

 ايتك٣ٛ .
:  فهٌ اهلل لع ٚجـٌ بإؽـاش ؾـٗسا٤ َـٔ بـٌ إـ٪ٌَٓ َـع         ايثايث

ٚ ًـو َٓعيـ١   (2) زََٚوَفٝ ِثبّلِلهِ شَك١ِٙذ انفا١ٜ ؾٗاز ٘ غـبراْ٘ ش 

                                                           

 .25( غٛض٠ ا٭ْفاٍ 1)
 .89غٛض٠ ايٓػا٤  (2)
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ضفٝع١ ٜٓاهلا إ٪َٕٓٛ َٔ بٌ اـ٥٬ل بٌٓٝ َط ب١ ايؿٗاز٠ َع ا٥٬ٕهـ١ ،  
 َٔ ايس٥٫ٌ ل٢ً ألق٬ح اٱْػإ يًد٬ف١ ٗ ا٭ضض.ٖٚٛ 

: ذُٝٓـا ضز ا٥٬ٕهـ١ لًـ٢ اهلل لـع ٚجـٌ ٗ َٛنـٛر خ٬فـ١         ايطابع
، (1)زَأَرجَْؼًُ ِف١َٙب َِْٓ ٠ُْفِغُذ ِف١َٙباٱْػـإ ٗ ا٭ضضش 

مل ٜغهب لًِٝٗ غبراْ٘ ٖا ٜسٍ ل٢ً أِْٗ ٗ َأَٔ َٔ غدط اهلل لع 
ؾ٘ ٫ٚ ٜعكـْٛ٘ ٗ أَـط ، ٚيـٝؼ    ٚجٌ ِٖٚ غهإ مساٚا ٘ ١ًٓٚ لط

 هلِ َٔ لٌُ أل٫ ايتػبٝس ٚاٱْكڀار ألٍ ايعباز٠ .
ٚأخرب  اٯ١ٜ لٔ ألنطاّ اهلل لـع ٚجـٌ يًُـ٪ٌَٓ ٚأللـاْتِٗ يبًـٛغ       

َط ب١ ا٥٬ٕه١ ٗ ا٭َٔ َٔ غـدط اهلل لـع ٚجـٌ بـايتُرٝل ٚايـتڀٗري      
 كـا٤  ٚاٱنطاّ ، ٖٚٛ َٔ أغطاض َٚٓافع ايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ ٭ُْٗا ططٜـل ألض 

 ايٓاؽ ٗ َطا ب ايٝكٌ ٚؼًِٝٗ بػٓٔ لامل إًهٛ .
ٚألجاب١ اهلل لع ٚجٌ ا٥٬ٕه١ ل٢ً ألذتحاجِٗ ل٢ً جعٌ آزّ بكٛي٘ 

، ًِ  فهٌ غبراْ٘ ٚأخرب (2)زِأِّٟ َأْػٍَُُ َِب الَ َرْؼٍََُّْٛ ش
ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ بأْ٘ ٜكطف ا٭ٜاّ بٌ ايٓاؽ يٝعًِ ايصٜٔ آَٓٛا ، ايصٜٔ 

غفو ايسَا٤ بغـري ذـل، ٜٚتكـسٕٚ ألٍ إفػـسٜٔ بػـ٬ح       ٜتٓعٖٕٛ لٔ
ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ لٔ إٓهط َطا ب٘ إتعسز٠ بايكًب ٚايًػإ ٚايٝس، 
ّٚسِٖ اهلل لع ٚجـٌ بتـساٍٚ اٱٜـاّ ، ٚهعًـٗا ٚ ـساٚهلا غـبباڄ َٚـاز٠        

 ٚططٜكاڄ ؾًب إكًر١ ، ٚؼكٝل ايغًب١ ل٢ً ايفػاز.
 َٓٛا َٔ جٗا  :ٜٚتح٢ً لًِ اهلل بايصٜٔ آ

: ألَت٤٬ ايٓفٛؽ باٱّإ ، ٚخًٖٛا َٔ زضٕ ايٓفام ، ٚأ٢ًٓ  ا٭ٍٚ
٠َْؼٍَُُ خَبِرََٕخ األَْػك١ُِٓ اهلل لع ٚجٌ ل٢ً ْفػ٘ بكٛي٘  عاٍ ش

 .(3)زََِٚب ُرخِْفٟ اٌصُُّذٚسُ 

                                                           

 .30غٛض٠ ايبكط٠  (1)
 .30غٛض٠ ايبكط٠  (2)
 .19غٛض٠ غافط  (3)
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: ظٗٛض َعاْٞ َٚفاِٖٝ اٱّإ ل٢ً ايًػإ ٚٗ لامل ايكٍٛ ،  ايثا١ْٝ
اٌهِز٠َٓ ٠َغَْزُِّؼَْٛ اٌَْمَْٛي ٌٖٚ ٖٛ َٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍ ش

 َُٕٗ ، اؾٛاب ٖصٙ اٯ١ٜ ألِ ٭ٕ اٱ بـار فٝٗـا   (1)زَف١َزهجُِؼَْٛ َأدَْغ
 ٫ ىتل بإل٬ٕ اٱّإ ١ْٝٚ اٱقتفا٤ بٌ ٜؿٌُ ايفعٌ ٚاٱَتثـاٍ بـأزا٤  

 ايفطا٥ض ٚايعبازا  ٚايٓػو .
: ٜعًِ اهلل ايصٜٔ ٜعٗطٕٚ ألّاِْٗ بايعٌُ ٗ ايًٌٝ ٚايٓٗـاض ،   ايثايث١

ٚايبصٍ ٗ غبٌٝ اهلل ٚأل ٝإ ايكاؿا  ، ٚفعـٌ اــريا  بككـس ايكطبـ١     
ٚذباڄ هلل ، ٚطال١ ي٘ غبراْ٘ ٚيطغـٛي٘ ايهـطِٜ ٚايهـف ٚاٱَتٓـار لـٔ      

اٌشهعُكُٛي َفخُكُزُٖٚ ََِٚب آَربُوُْ اؿطَـا  ، قـاٍ  عـاٍ ش   

 .(2)زََِٚب ََٔٙبُوُْ َػُْٕٗ َفبَْٔزُٙٛا
: ألؽاش اهلل لع ٚجٌ ؾٗسا٤ َٔ ايصٜٔ آَٓٛا ، ٜؿٗسٕٚ ل٢ً  ايطابع١

ألُاٍ ايعباز ٚؼتٌُ ايٓػب١ بٌ ؾـٗاز٠ إـ٪ٌَٓ ُٚرٝكـِٗ َـٔ جٗـ١      
 ايعَإ ٚجٖٛاڄ :

ــ      ا٭ٍٚ ــاڄ لً ــ١ ظَاْ ــاؽ َتكسَ ــ٢ ايٓ ــ٪ٌَٓ لً ــٗاز٠ إ ــ١ ؾ ٢ : َط ب
ُرٝكِٗ بسيٌٝ ف٧ ايؿٗاز٠ ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ ٚف٧ ايتُرٝل ٗ ٖـصٙ  
اٯ١ٜ َع ايعڀف بُٝٓٗا ٖا ٜسٍ ل٢ً نفا١ٜ اٱّإ ٗ ايؿٗاز٠، ٚنٕٛ نٌ 

 فطز َُٓٗا َع٫ًٛڄ يتكطٜف ا٭ٜاّ بٌ ايٓاؽ.
: اٱقرتإ ايعَاْٞ بٌ ألؽـاش إػـًٌُ ؾـٗسا٤ لًـ٢ ايٓـاؽ،       ايثاْٞ

 أٌٖٝ يهٌ فطز َُٓٗا باٱّإ.ُٚرٝكِٗ بًراظ ايت
:  أخط ألؽاش ؾٗسا٤ ل٢ً ايتُرٝل ، فايتڀٗري ٚايتعن١ٝ أَط  ايثايث

 شا ٞ، أَا ألؽاش ايؿٗسا٤ فٗٛ ذهِ َٚط ب١  تٛقف ل٢ً ؾطط ايتُرٝل.
: يًغ١ ايتبعـٝض ٗ طـطف ايؿـٗاز٠ َٛنـٛل١ٝ ٗ إكـاّ ، ألش       ايطابع

 بايتُرٝل . ٜتدص اهلل لع ٚجٌ ايؿٗسا٤ َٔ بٌ ايصٜٔ فاظٚا

                                                           

 .18غٛض٠ ايعَط  (1)
 .7غٛض٠ اؿؿط  (2)
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: َٔ َكازٜل ؾٗاز٠ إ٪ٌَٓ ؾٗاز ِٗ ل٢ً ايصٜٔ بًغـٛا   اـاَؼ
َط ب١ ايتُرٝل َٔ ايصٜٔ آَٓٛا ٚل٢ً ايصٜٔ شاقٛا َطاض٠ احملل ٚايٓكل 

 بعًُِٗ ٭ْفػِٗ ٚألختٝاضِٖ ايهفط ٚايه٬ي١ .
: بٌ ايتُرٝل ٚايؿٗاز٠ لُّٛ ٚخكٛم َڀًـل ، ٭ٕ   ايػازؽ

ألختٝاض ايؿٗسا٤ َٔ بٌ أٖـٌ ايتُرـٝل لًـ٢ مـٛ اؿكـط غـٛا٤ لًـ٢        
ايكٍٛ بإٔ إطاز َٔ ايؿٗسا٤ ايصٜٔ قتًٛا ٗ غبٌٝ اهلل أّ إعٓـ٢ ا٭لـِ   

 ٚألضاز٠ ايصٜٔ ٜؿٗسٕٚ ل٢ً ايٓاؽ ٗ ألُاهلِ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠ .
بــٌ ايؿــٗاز٠ ٚايتُرــٝل ، ٫ٚ ٜتعًــل : يــٝؼ َــٔ ٬َظَــ١  ايػــابع

أذسُٖا ل٢ً اٯخط ، بٌ ٜػريإ َتٛاظٌٜ ٚٗ لطض ٚاذس ، ٚقس ٜبًا 
ٖصا إ٪َٔ َط ب١ ايتُرٝل ٚشاى َط ب١ ايؿٗاز٠ قبٌ اٯخط، ٚايكرٝس 
ٖــٛ ايثــاْٞ ي٬ًُظَــ١ بــٌ اٱّــإ ٚايتُرــٝل، ٜٚهــٕٛ ايٛجــ٘ ايطابــع  

 ٚاـاَؼ ٚايػازؽ ٗ طٛي٘.
ُا٤ ايتفػري بإٔ إطاز َٔ ايؿٗسا٤ ِٖ ايصٜٔ قتًٛا ٚشٖب َؿٗٛض لً

ٗ غبٌٝ اهلل ، ٚذ٦ٓٝص ٫ خ٬ف بايكٍٛ إٔ ٌْٝ ايؿٗاز٠ ٚايكتٌ ٗ غبٌٝ 
اهلل ٖٛ أمس٢ َطا ب ايتُرٝل ، ٚيهٔ إدتـاض َـٔ يفـغ ايؿـٗسا٤ ٗ     

، ٖـٛ إعٓـ٢ ا٭لـِ ،    (1)ز٠ََٚزهخَِز ُِِْٕىُْ شََُٙذاءَ قٛيـ٘  عـاٍ ش  
َٔ إ٪ٌَٓ ٚايـصٜٔ ّٛ ـٕٛ لًـ٢ فطاؾـِٗ ٖٚـِ َٓعيـ٘       فٝؿٌُ ا٭ذٝا٤ 

 ايؿٗسا٤.
ََٚأشَْشَلْذ األَْسضُ ِثُِٕٛس َسثَِّٙب َُِٚٚظَغ ٚٗ قٛيـ٘  عـاٍش  

 
َ
ٟ بٌٕهج١ِّ١َِٓ َٚاٌشََُّٙذاِء َُٚلِع َِٟء ِث بُة َٚج اٌِْىَز

، ٚضز لٔ ألبٔ لباؽ: إٔ ايؿٗسا٤ َٔ ا٥٬ٕه١ (2)زَث١َُُْْٕٙ ِثبٌْذَكِّ 
، ٚاٯ١ٜ ألِ ألش ٜؿـٌُ يفـغ   (3)ألُاٍ ايعباز َٔ خري ٚؾط اؿفع١ ل٢ً

 ايؿٗسا٤ أٜهاڄ ن٬ڄ َٔ:

                                                           

 .140غٛض٠ آٍ لُطإ  (1)
 .69غٛض٠ ايعَط  (2)
 .7/118 فػري ألبٔ نثري  (3)
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 ايصٜٔ قتًٛا ٗ غبٌٝ اهلل. ا٭ٍٚ :
إ٪َٕٓٛ ايصٜٔ ىتاضِٖ اهلل لع ٚجٌ يًؿٗاز٠ ٚفل نابڀ١  ايثاْٞ :

 ايتك٣ٛ ٚايك٬ح.
َٔ وهط ٚاقع١ ككٛق١ َٔ إػًٌُ فٝأ ٞ اهلل ب٘ ؾاٖساڄ  ايثايث :
 .(1)ز٠ََٚزهخَِز ِِْٕىُُْ َكازٜل ايتبعٝض ٗ اٯ١ٜش ٖٚٛ َٔ
: ٕٚا أخرب  اٯ١ٜ ايػابك١ لـٔ ألؽـاش ايؿـٗسا٤ فاْـ٘ غـبراْ٘       ايثأَ

ختُٗا بكإْٛ بغه٘ يًعإٌ ٚلسّ ذب٘ هلِ ،يٝهـٕٛ قالـس٠ ٗ ؾـٗاز٠    
ََِْٛخ الَِرٍُ إ٪ٌَٓ ل٢ً ايٓاؽ ٚإ ش  .(2)زَٚالَ ٠َخَبُفَْٛ ٌَ

 ١ٜ ايػابك١ أَطٜٔ بُٝٓٗا  هاز ُٖٚا :: هُٓ  اٯ ايتاغع
 : ألؽاش اهلل ؾٗسا٤ َٔ إػًٌُ . ا٭ٍٚ
 : بغض اهلل لع ٚجٌ يًعإٌ . ايثاْٞ

ٚجا٤  ٖصٙ اٯ١ٜ بصا  ايتهاز ٗ َا ١ٖٝ ايفعـٌ َـع قـسٚضٙ َـٔ     
لٓس اهلل لع ٚجٌ ٖٚٛ ايتُرٝل ٚايٓكا٤ يًصٜٔ آَٓٛا ، ٚاحملل ٚايٓكل 

 يًهافطٜٔ .
اٯٜـ١ ايػــابك١ ٬ًًــ١ ٚجـٛٙ نــٌ فـطز َٓٗــا َعًــٍٛ    : شنــط   ايعاؾـط 

َِٚهُ يتكطٜف ا٭ٜاّ ٚغريٙ َٔ ا٭غباب بًراظ إٔ خا١ُ اٯ١ٜ ايػابك١ ش

، فطر َرتؾس لـٔ  ڀـطٚ ايٓـاؽ يٮٜـاّ     (3)زالَ ٠ُذِتُّ اٌظهب١ٌَِِّٓ 
،ألش  كبٌ ايسْٝا لًِٝٗ فٝعًُٕٛ بإعاقٞ ٜٚػطفٕٛ ٗ فعـٌ ايػـ٦ٝا  ،   

فٝكطٕٚ ل٢ً ايباطٌ ّٚتٓعـٕٛ لـٔ اهلـس٣ فٝـأ ِٝٗ      ٚ سبط لِٓٗ ايٓعِ
احملل أَا ل٢ً مٛ ايتسضٜخ ٚايػايب١ اؾع١ٝ٥ ٚأَا ل٢ً مٛ زفعٞ ٚايػايب١ 

ــ٘  عــاٍ ش  َِٚاَرا َأَسْدَٔككب َأْْ ٍُِْٔٙككهَ ايهًٝــ١ ، نُــا ٗ قٛي

                                                           

 .140غٛض٠ آٍ لُطإ  (1)
 .54غٛض٠ إا٥س٠  (2)
 .140غٛض٠ آٍ لُطإ  (3)
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َكه  َٙب َفذ َُمٛا ِف١ َٙب َفَفغ َٔب ُِْزَشِف١ خ  َأَِْش َلْش٠َ

 .(1)زَفَذِهْشَٔبَ٘ب َرْذ١ِِش اَػ١ٍََْٙب اٌَْمُْٛي 
: ألخباض اٯ١ٜ ايػابك١ لٔ ؾٗاز٠ إ٪ٌَٓ ل٢ً ايٓـاؽ  اؿازٟ لؿط 

َٓاغب١ يثبا  إ٪ٌَٓ ٗ غبٌ اهلسا١ٜ َٚػاضلتِٗ ٗ اـريا  ٚ ػابكِٗ 
 ٗ ايكاؿا  ، ٚفٝ٘ زل٠ٛ يًعإٌ بايتٛب١ ٚاٱْاب١ .  
ايتُرـٝل ٚاحملـل ،    ٕٚا  فهٌ اهلل لع ٚجٌ ٚأخرب بإٔ ايـسْٝا زاض 

 فاْ٘ غبراْ٘ َٓع ايًبؼ ٚططٚ ايِٖٛ ، ٚ فهٌ بايٓل ايكطٜس بأَطٜٔ :
: ألختكام ايتُرٝل بايصٜٔ آَٓٛا يبٝـإ ْفـع لعـِٝ ٚمثـط٠      ا٭ٍٚ

ذانط٠ يٲّإ ػصب ايٓاؽ ألٍ غـبً٘ ٚ عٜٓـ٘ ٗ ايٓفـٛؽ ، ُٚٓـع َـٔ      
ٕ اٱغتٗعا٤ اٱغتٗعا٤ ٚايػدط١ٜ َٔ إ٪ٌَٓ ٫ٚ لرب٠ بايكًٌٝ ايٓازض ٭

ــاٍ ش     ــاٍ  ع ــ١ ٚغــبٌٝ حملــل ٚخــعٟ إػــتٗع٥ٌ ،ق ــِ َكسَ ِأهككب بٗ

 .(2) زَوَف١َْٕبنَ اٌُّْغَْزِْٙضِر١َٓ 
:  ٛج٘ احملل ٚز٫٫ ٘ َٔ ايصّ ٚايتبهٝ  ألٍ ايهافطٜٔ ، ٚفٝ٘  ايثاْٞ

لٕٛ َٚسز يًٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ْؿط يٛا٤ اٱغ٬ّ ، 
جٌ ا٥٬ٕهـ١ يٓكـط ٘ ٚقـل ايهـافطٜٔ ، ٜٚـأ ٞ ٖـصا       ٚقس أْعٍ اهلل لع ٚ

ــاٍ       ــ٘  ع ــا ٗ قٛي ــإ ٚإهــإ نُ ــسزاڄ ٚألٕ ألؼــس اؿــاٍ ٚايعَ احملــل َتع
١ٌَِْمؽََغ ؼََشف ب ِِْٓ اٌهِز٠َٓ َوَفُشٚا َأْٚ ٠َىْجِكَزُُْٙ ش

 ايصٟ ٜفٝس احملل َٔ جٗا : (3)زَف١ََْٕمٍِجُٛا خَبِرج١َِٓ 
 . : ٬ٖى لسز َٔ فطغإ قطٜـ ا٭ٍٚ
: فتس ًغط٠ ٚألظٗـاض ْكـل ٗ جـٝـ ايهفـاض ، ٚنـإ اؾـٝـ        ايثا١ْٝ

ٔڇ ٜػ٢ُ اـُٝؼ ، بًراظ ألساز ككٛق١ ش َٹٞ لٳ ٛٳاضظٵ ـڂ ٔٵ أبٞ بٳهڃطڈ ا لٳ
٘ٹ ٜٵ ٛٳ ٔڇ خٳايځ  :ابٵ

٘ٺ (   ٛٳجٵ ٖٳا يٹ ٔٵ غٳا٥ٹطڇ َٹ ٌټ ايعٳػٳانٹطڇ اؾځطڇٜسٳ٠ڂ ) ٖٚٞ قٹڀڃعٳ١ جٴطٿزٳ ٵ   أځق
                                                           

 .16غٛض٠ ا٭غطا٤  (1)
 .95( غٛض٠ اؿحط 2)
 .127( غٛض٠ آٍ لُطإ 3)
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ٌٳ ألٍ أځضٵبٳعٵُا١٥ٺ   ُٵػٹ ٔٵ خٳ َٹ ٞٳ  ٖٹ ٚٳ ٜٻ١ڂ  ِٻ ايػٻطڇ  ًٴ
َٹٔ أضٵبٳعُا١٥ٺ ألٍ ا٭ځيڃفٹ   ٞٳ  ٖٹ ِٻ ايهځتٹٝبٳ١ڂ ٚ  ًٴ
ٔٵ أيڃفٺ ألٍ أضٵبٳعٳ١ٹ آ٫فٺ   َٹ ٛٳ  ٖٴ ـٴ ٚ ٝٵ ِٻ اؾځ  ًٴ
ٌٴ   ًځلٴ ٚاؾځرٵفځ ٝٵ  ٚٳنځصٳيٹوځ ايفځ
ٔٵ أضٵبٳعٳ١ٹ آ٫ځفٺ ألٍ   َٹ ٛٳ  ُٹٝؼٴ ٖٚ ـځ ِٻ ا  ٓٳ٢ٵ لٳؿٳطٳ أيڃفاڄ ًٵألًٴ
ٗٳا  ُٳعٴ  .(1) ٚايعٳػٵهځطٴ ٜٳح

ٚٗ ؾعط َٓػٛب يٲَاّ لًٞ لًٝـ٘ ايػـ٬ّ ٜـثين لًـ٢ جٓـٛزٙ َـٔ       
 ضبٝع١ ٕا قا ًٛا قتا٫ڄ ؾسٜساڄ :

 ٕٔ ضا١ٜڅ غٛزا٤ ىفل ظًٗا ... ألشا قٌٝ قسَٗا ذهٌ  كسَا 
 ٜٚكسَٗا ٗ إٛ  ذت٢ ٜعٜطٖا ... ذٝاض إٓاٜا  كڀط إٛ  ٚايسَا
 أشقٓا ابٔ ذطبٺ طعٓٓا ٚنطابٓا ... بأغٝافٓا ذت٢  ٍٛ ٚأذحُا

 جع٣ اهلل قَٛاڄ قابطٚا ٗ يكا٥ِٗ.. يس٣ إٛ  قَٛاڄ َا ألف ٚأنطَا
 ٚأطٝب أخباضاڄ ٚأنطّ ؾ١ُٝڄ ... ألشا نإ أقٛا  ايطجاٍ  غُغُا
 .(3()2) ضبٝع١ ألين، ألِْٗ أٌٖ لس٠ٺ.. ٚبأؽڈ ألشا ٫قٛا ٔٝػاڄ لطَطَا

١ اـُٝؼ أٟ ايصٜٔ ألؾرتطٛا ايتهر١ٝ ٚايفـسا٤ ، ٜٚـسٍ   َٚٓ٘ ؾطط
 زل٢ً أَٛض :١ٌَِْمؽََغ ؼََشف بقٛي٘  عاٍ ش
 :  ألٕ ايكڀع ٚايبرت  اّ ٖٚٛ َٔ َكازٜل احملل . ا٭ٍٚ
:ف٤٢ ايكڀع ل٢ً ططف ٚج١ٗ َٔ ايهفاض ، ٖٚسّ ضنٔ َـٔ   ايثاْٞ
 أضناِْٗ .
: َٔ َعاْٞ احملل ٗ إكاّ لحع ايهفاض لٔ  ساضى ٖصا ايكڀع  ايثايث

ٚايٓكل ،٭ِْٗ أططاف فاٟ قاٚي١ يتعٜٛض ٖصا ايڀطف  هٕٛ غبباڄ ٗ 

                                                           

 .1/408( فك٘ ايًغ١ 1)
 .( ايعطَطّ : اؾٝـ ايهثري ايهد2ِ)
 .2/66ايهاٌَ ٗ ايتاضٜذ ( 3)
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ْكل ٚنـعف ا٭طـطاف ا٭خـط٣، ٚفٝـ٘ ذـث يًُػـًٌُ لًـ٢ جٗـاز         
 ايهفاض بعس ظٗٛض ايٓكل ٚايٖٛٔ ٗ قفٛفِٗ .

َڀًل ، فهٌ  :بٌ احملل ٚقڀع ططف ايهفاض لُّٛ ٚخكٛم ايطابع
قڀع يڀطف َِٓٗ ٖٛ قل ،ٚيٝؼ ايعهؼ ٭ٕ احملل ألِ ،ٖا ٜسٍ لًـ٢  
إٔ قل ٚلكٛب١ ايهفاض ٫  ٓكڀـع بكڀـع ايڀـطف يـصا أخـرب  اٯٜـ١ لـٔ        
نبتِٗ ْٝعاڄ ٚضجٛلِٗ َٔ َعطن١ أذس خاغطٜٔ َعرتفٌ بعحعِٖ لٔ 
 أخص ًأضِٖ ٕا ؿكِٗ غٛا٤ ٗ ّٜٛ بسض أٚ َا  طؾس لٓ٘ َٔ ألمػاض ٖٝب١
قطٜـ ٚايهعف ايصٟ أقابِٗ ، َع نثط٠ زخٍٛ ايٓاؽ اٱغـ٬ّ ايـيت   
 بعث ايٝأؽ ٗ قًٛب ايهفاض ، ٚ فػس لًِٝٗ  سبريِٖ ،ألش ٜطٕٚ ا٭بٓا٤ 
ٚاٱ بار ٚايعبٝـس ٜـسخًٕٛ اٱغـ٬ّ  ـسضهٝاڄ اٚ لًـ٢ زفعـا  َـع ؾـس٠         

 ايبڀـ اييت ٜكابٌ بٗا ايهفاض ٖصا ايسخٍٛ .

 اٌَة لطف

 ُ ــ١ لــٔ  ــ١ إػــًٌُ ْٚبــص ايهــافطٜٔ  يكــس أخــرب  اٯٜ رــٝل ٚ عنٝ
ٚز٫٫   ٚبطاٌٖ َٔ لٓس اهلل لع ٚجٌ فٌٗ ٜٛنٌ ايٓاؽ ألٍ أْفػِٗ 
ٗ ايتُرٝل أٚ نسٙ َٔ احملل ، أّ إٔ ايًڀف اٱهلٞ ٜتح٢ً ٗ إكـاّ  
بتكطٜب ايٓاؽ ألٍ َكاَا  ايتُرٝل ٚايتڀٗري ، ٚجعٌ ْفٛغـِٗ  ٓفـط   

ا  ايصٟ ٖٛ َٔ َعاْٞ إك ، َٔ َفاِٖٝ ايهفط ٚأغباب اٱنطاض بايص
ٚ بعثِٗ ل٢ً ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ لٔ إٓهط يٝتغؿ٢ ايتُرٝل ايٓاؽ 

 ٜٚكبرٛا ٗ َأَٔ َٔ احملل.
ٌَِؽ١ف  اؾٛاب ٖٛ ايثاْٞ فُٔ ا٭مسا٤ اؿػ٢ٓ هلل لع ٚجٌ أْ٘ ش

 فًٝؼ َٔ ألْػإ أل٫ ٜٚكٝب٘ ْكٝب َٔ ايًڀف اٱهلٞ . (1) زِثِؼجَبِدِٖ 
. 

ايبرث يٝؼ يًڀف اٱهلٞ بايٓاؽ ذس أٚ قٝا َعٝٓـ١،  ٚبًراظ آ١ٜ 
 ٜٚتح٢ً ايًڀف اٱهلٞ ٗ إكاّ بٛجٛٙ :
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 :  طغٝب ٚ كطٜب ايٓاؽ ألٍ َٓاظٍ اٱّإ . ا٭ٍٚ
ٖٚٛ ذاٍ غابل يتُرٝل إ٪ٌَٓ ٚقـل ايهـافطٜٔ ، ٚ ًـو آٜـ١ ٗ     
فهٌ اهلل لع ٚجٌ ل٢ً ايٓاؽ َٚٔ َعاْٞ يفغ ايعُّٛ ٗ اٯ١ٜ أل٬ٙ ، 

ايعباز َڀًكاڄ ، فهٌ لبس ٜتًك٢ أغباب اؾصب ألٍ اٱّإ َٔ لٓس  ٚشنط
اهلل ٚاٱلا١ْ ل٢ً ايبكا٤ ٗ َػايه٘ يٝفٛظ بايتُرٝل ٜٚتًكـ٢ ايعٚاجـط   

 ٚايٓٛاٖٞ لٔ ايهفط ٚايكس لٔ َٓاظي٘ .
 :  فك٘ ايٓاؽ ٗ ايسٜٔ َٚعطف١ أذهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ . ايثاْٞ
ڀٗري ٚايتُرــٝل يًُــ٪ٌَٓ ، :بعــث ا٭ْبٝــا٤ بايبؿــاض٠ بــايت  ايثايــث

 ٚاحملل ٚايٖٛٔ يًهافطٜٔ .
 : ثبٝ  إػًٌُ ٗ َٓاظٍ اهلس٣ ٚايطؾاز ، ٚؼكٌ ألّاِْٗ . ايطابع
:ايتدفٝف ٗ غبٌ ايتُرٝل ، ٚلـسّ ايتؿـسٜس لًـِٝٗ ٗ     اـاَؼ

 نطٚب اٱبت٤٬ ٚاٱَترإ .
:إسز َـٔ لٓـس اهلل لـع ٚجـٌ يًٓـاؽ ٗ بـاب ايتُرـٝل         ايػازؽ

 ٚاحملل ، ٖٚٛ ل٢ً ؾعب :
 :إسز اٱهلٞ يًٓاؽ ناف١ ٖٚٛ ل٢ً قػٌُ : ا٭ٍٚ
 : اؾصب ٚايتكطٜب ألٍ َكاَا  اٱّإ . ا٭ٍٚ
 : ايتٓر١ٝ ٚايعجط لٔ َػايو ايهفط ٚايه٬ي١ . ايثاْٞ
١ يرتغٝذ أقساَِٗ ٗ : إسز َٔ اهلل لع ٚجٌ يًُ٪ٌَٓ خاق ايثا١ْٝ

َرٌِكهَ غبٌٝ اٱّإ ، ٚزفع ايؿو ٚايٖٛٔ لٔ قًٛبِٗ ، قاٍ  عاٍ ش

 .(1) زاٌِْىَزبُة الَ َس٠َْت ِف١ِٗ ُ٘ذ ٜ ٌٍُِّْزهِم١َٓ 
: إسز يًٓاؽ يٮَط بإعطٚف ٚايًڀف اٱهلٞ ٚإٔ جط٣ ل٢ً  ايثايث١

 ايػ١ٓ ٚجٛاضح ايٓاؽ .
أٜسٟ ايٓاؽ ، اؾٛاب  ٌٖٚ ٜكس ايكٍٛ بٛقٛر ٖصا ايتُرٝل ل٢ً

٫ ، ألِا ٜهٕٛ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ لٔ إٓهط َكس١َ يًتُرٝل ٚاحملل 
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ََِٚب ٠َْؼٍَُُ ُجَُٕٛد َسثِّهَ ِااله ٖٚٛ َٔ َكـازٜل قٛيـ٘  عـاٍ ش   

 .(1) زَُ٘ٛ 
 ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ لٔ إٓهط َٔ ايًڀف اٱهلٞ َٔ ٚجٛٙ :

بصا  ا٭َط ٚايٓٗٞ، قاٍ  عاٍ :  فهٌٝ اهلل لع ٚجٌ با٭َط  ا٭ٍٚ
ٌَْٚككَزُىْٓ ِِككْٕىُُْ ُأِهككخ  ٠َككْذُػَْٛ اٌَِككٝ اٌْخ١َْككِش ش

ْٕىَشِ   .(2) ز٠ََْٚؤُُِشَْٚ ِثبٌَّْْؼُشٚفِ ٠ََََْْْٕٚٙٛ َػْٓ اٌُّْ
: فهٌ اهلل لع ٚجٌ ببٝإ َكازٜل إعطٚف ايـيت ٜـأَط بٗـا     ايثاْٞ

 إ٪َٕٓٛ، ٚنطٚب إٓهط اييت ٜٕٓٗٛ لٓٗا .
: ألهاز َػتُع ٜتًك٢ ا٭َط بإعطٚف بايكبٍٛ ٚايطنا ٚايٓٗٞ  ايثايث

 لٔ إٓهط باٱْعجاض.
 ٚوتٌُ ايًڀف اٱهلٞ ٗ ٦ٖٝت٘ ٚنٝفٝت٘ ٚجٖٛاڄ : 

 : قٝغ١ اـفا٤ ، ٚب٘ ذكطٙ بعهِٗ .ا٭ٍٚ 
 : ف٧ ايًڀف اٱهلٞ ظاٖطاڄ .ايثاْٞ 
 ايتفعٌٝ فٝأ ٞ يًُ٪ٌَٓ ظاٖطاڄ ، ٚيغريِٖ خفٝاڄ أٚ ايعهؼ .  ايثايث:

ٚنٌ ٖصٙ ايٛجٛٙ َٔ َكازٜل ايًڀف اٱهلٞ ، ايصٟ يٝؼ ي٘ ذـس  
ٌَََٚمْذ َّ٘هْذ ِثكِٗ أٚ ضغِ ، ٚٗ ٜٛغف لًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ  عـاٍ ش 

َ٘بَْ َسثِِّٗ وََزٌِهَ  ْٛالَ َأْْ َسَأٜ ُثْش ٌَ َٙب  ُه ِث َ٘ َٚ
ءَ ٌَِْٕصِشَف َػُْٕٗ ا  .(3)زٌغُّٛ

فكس  فهٌ اهلل لع ٚجٌ ٚجعٌ ٜٛغف لًٝ٘ ايػـ٬ّ ٜـط٣ ايربٖـإ    
باٯي١ ايباقط٠ ٖٚٛ أَط ذػٞ ظاٖط ، نُا أَط اهلل غـبراْ٘ ايػـ٤ٛ بـإٔ    

 ٜٓكطف لٓ٘ ٫ٚ ٜكطب٘.

 الصلة بني أّل ّآخس اٌَة 
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ٚ صنط اٯ١ٜ قٓفٌ َٔ ايٓاؽ بِٝٓٗ  بأٜ ٚ هاز ، ٖٚـِ إ٪َٓـٕٛ   
اٱلحاظ إٔ أَط اهلل لع ٚجـٌ غكـٛم نـٌ فطٜـل     ٚايهافطٕٚ ، َٚٔ 

َبأٜ ٕا ٜهٕٛ لًٝ٘ بايٓػب١ يًفطٜل اٯخط ، فإ٪َٕٓٛ ّركِٗ ٜٚعنِٝٗ 
ــٌ ّركٗــِ        ــع ٚج ــإ اهلل ل ــاض ف ــا ايهف ــٌ ، أَ ــع ٚج ــطِٖ اهلل ل ٜٚڀٗ

 ٜٚفهرِٗ ٚىعِٜٗ .
 ٚؼتٌُ اٯ١ٜ ٚجٌٗ :

: ٚجٛز قػِٝ ًايث يًصٜٔ آَٓٛا ٚايهافطٜٔ مل  صنطٙ اٯ١ٜ ،  ا٭ٍٚ
٫ٚبس َٔ ايطجٛر ألٍ آٜا  ايكطإٓ ا٭خط٣ ٕعطف١ ٖصا ايكػِٝ َترساڄ أٚ 

 َتعسزاڄ . 
: يــٝؼ َــٔ بــطظر أٚ ٚغــط بــٌ أٖــٌ اٱّــإ ٚايهفــاض،       ايثــاْٞ 

ٚايكرٝس ٖٛ ايثاْٞ،يصا ٜهٕٛ َث٣ٛ اٱْػإ ٗ اٯخط٠، ألَا ألٍ اؾ١ٓ 
 نإ قاؿاڄ ، ٚألَا ألٍ ايٓاض ألشا نإ نافطاڄ  . ألشا

يكس ألبتسأ  اٯ١ٜ بـازا٠ ايتعًٝـٌ ايـ٬ّ ٱ كـاٍ َٛنـٛر ٖـصٙ اٯٜـ١        
 باٯ١ٜ ايػابك١ ٚ طؾرٗا لٓٗا .

ــُٝرل اهلل     ــٛا ٚي ــصٜٔ آَٓ ــُٝرل اهلل اي ــ١ ايبرــث : ٚي ــسٜط آٜ ٚ ك
ْعِ ايهافطٜٔ ، ٌٖٚ ّهٔ أللتباض ايٛاٚ ٗ )ّٚرل ( ألغت٦ٓاف١ٝ ، اؾٛاب 

، ٚيهٔ يٝؼ ل٢ً مٛ اٱغتك٬ٍ ٚايتحطز َٔ َع٢ٓ ايعڀف ، بٌ  هٕٛ 
ذ٦ٓٝص لاطف١ ٚألغت٦ٓاف١ٝ ، ٚايعڀف فٝٗا أَط ظاٖط ٚإٔ ايتعًٝـٌ ٜتغؿـ٢   
َهاٌَ اٯ١ٜ ، ٜٚرتؾس لٔ اٱغت٦ٓاف َعٓـ٢ ألنـاٗ ٖٚـٛ إٔ اهلل لـع     
ٚجٌ ّرل ايهافطٜٔ بتساٍٚ ا٭ٜاّ ٚغريٙ َٔ ايعًـٌ ، بـٌ ٚذتـ٢ َـٔ     

١ ،ي٬ًُظ١َ بٌ ايهفط ٚاحملل ، فصا  ايهفط ٜػبب احملل ٜٚ٪زٟ زٕٚ لً
 أليٝ٘ ، فٝهٕٛ َهُٕٛ اٯ١ٜ ل٢ً ٚجٛٙ :

 ف٧ َٛنٛر ايتُرٝل  ڀٗري ٚ عن١ٝ إ٪ٌَٓ . ا٭ٍٚ :
 زٚضإ اٱٜاّ حملل ٖٚٚٔ ٚنعف ايهافطٜٔ . ايثاْٞ :
ألجتُار ُرٝل إ٪ٌَٓ ٚقل ايهافطٜٔ ٗ إٛنٛر إترس  ايثايث :

 َٔ  كطٜف ا٭ٜاّ ٚ كًبا  ايعَإ .
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ٚمل  ترس يغ١ ايكطف ٗ اٯٜـ١ ، فًـِ  كـٌ : ٚيـُٝرل اهلل ايـصٜٔ      
 آَٓٛا ّٚرل ايصٜٔ آَٓٛا .

 أٚ : ٚيُٝرل اهلل إ٪ٌَٓ ّٚرل ايهافطٜٔ .
ٚفٝ٘ ْهتـ١ ٖٚـٞ أْـ٘ بـٌ ايـصٜٔ آَٓـٛا ٚإـ٪ٌَٓ لُـّٛ ٚخكـٛم          

يفغ ايصٜٔ آَٓٛا ٖٚٛ َٔ َڀًل، يٝسخٌ إػًُٕٛ ٚإػًُا  ْٝعاڄ ٗ 
غع١ ض١ٓ اهلل لع ٚجـٌ بايـصٜٔ ْڀكـٛا بايؿـٗاز ٌ، بُٝٓـا جـا٤ ايـصّ        

 ٚاحملل يًصٜٔ  ًبػٛا بايهفط ، َٚا ٜبعث ل٢ً ايتٛب١.
ٕٚا شنط  اٯ١ٜ ايػابك١ ألقاب١ إػًٌُ بايكطح ٚاؾطاذا  ٚنصا 

ٞ بٌ ايهافطٜٔ ، جا٤  آ١ٜ ايبرث َتعكب١ هلا يسفع ِٖٚ بايتؿاب٘ ايعطن
ايكطذٌ ٗ ايصا  ٚا٭ًط ، أَا ايصا  فإ ايكطح ايصٟ ٜكٝب إػًٌُ 
ٗ َٝسإ إعطن١ ٚغريٙ ُرٝل ٚ ڀٗري هلِ ، يٝهٕٛ  كسٜط اؾُع بٌ 

 اٯٜتٌ ل٢ً ٚجٌٗ :
 : يُٝرل اهلل ايصٜٔ آَٓٛا ألٕ ّػػهِ قطح . ا٭ٍٚ
 : فكس َؼ ايكّٛ قطح ّرل اهلل ايهافطٜٔ . ايثاْٞ
ًط فٝتح٢ً ٗ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ألش  هٕٛ لاقب١ ًٚٛاب ايصٜٔ آَٓٛا ٚأَا ا٭

اٱقا١َ ايسا١ُ٥ ٗ اؾ١ٓ جعا٤ هلِ ل٢ً  ًكِٝٗ ايكطح ايصٟ ْعٍ بايهفاض 
فٗٛ اـًٛز ٗ ايعصاب ا٭يِٝ لكٛب١ هلِ ل٢ً  عسِٜٗ ل٢ً إػًٌُ ، 

يب٤٬ ٚفٝ٘ ز٫ي١ ل٢ً قإْٛ ٫ ٜعاقب اهلل ايعبس َط ٌ ، فايصٟ ٜٓعٍ ب٘ ا
لكٛب١ ٫ ٜعاقب ٗ اٯخط٠ ٚقٝسْا ايب٤٬ أل٬ٙ بايعكٛب١ ٭ْ٘ قس ٜطز بصا  

 ايػٓد١ٝ نُاڄ ٚنٝفاڄ ٚيهٓ٘ يٝؼ لكٛب١ بٌ ُرٝكاڄ ٚ عن١ٝ ٚ ڀٗرياڄ.
 ٖٚٛ َٔ اٱلحاظ ٗ آ١ٜ ايبرث ٜٚهٕٛ  كسٜط ل٢ً ٚجٛٙ َٓٗا:

 يُٝرل اهلل ايصٜٔ آَٓٛا ّٚرل ايهافطٜٔ بتكطٜف ا٭ٜاّ. ا٭ٍٚ :
 يُٝرل اهلل ايصٜٔ آَٓٛا ّٚرل ايهافطٜٔ باؾطاذا . ايثاْٞ :
 يُٝرل اهلل ايصٜٔ آَٓٛا ّٚرل ايهافطٜٔ بإطض. ايثايث :

ٚايصٟ ٜتًك٢ ايعكاب ٗ ايسْٝا، ٫ ٜعاقب َط٠ ًا١ْٝ ٗ ايسْٝا ألِا ٖٛ 
خام بإ٪ٌَٓ ف٬ ٜؿٌُ ايهفاض، أَا ايهفاض فٝتًكٕٛ ايكطح 
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قت٢ً ٗ َعاضنِٗ َع إػًٌُ ًِ ٜهٕٛ َثٛاِٖ ٚاؾطاذا  ٜٚػكڀٕٛ 
 ايٓاض.

َٚٔ نطٚب اؿه١ُ فٝ٘ إٔ ايعكٛب١ ٚاٱبت٤٬ ايعاجٌ يًُ٪َٔ 
 ُرٝل ٚ ڀٗري ي٘.

ٚغًِ قاٍ : َا َٔ ؾ٤ٞ ٚآي٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘  ٚلٔش
ٜكٝب إ٪َٔ ذت٢ ايؿٛن١  كٝب٘ أل٫ نتب اهلل ي٘ بٗا ذػ١ٓ ٚذط لٓ٘ 

ٚآي٘ أ ٢ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘  »لٔ أْؼ قاٍ : ، ش(1) زبٗا خڀ١٦ٝ
ٚغًِ ؾحط٠ ، فٗعٖا ذت٢  ػاقط َٔ ٚضقٗا َا ؾا٤ اهلل إٔ ٜتػاقط ، ًِ 
قاٍ: ا٭ٚجار ٚإكٝبا  أغطر ٗ شْٛب بين آزّ َين ٗ ٖصٙ 

 .(2)زايؿحط٠
ٌٖٚ ٜهٕٛ اؿسٜثإ أل٬ٙ َٔ إڀًل ٚإكٝس فٝرٌُ يفغ بين آزّ ٗ 

ل٢ً إ٪ٌَٓ َٚا ٜكٝبِٗ ٗ ايسْٝا، أّ وٌُ ل٢ً اؿسٜث ا٭خري 
 ألط٬ق٘ ٚألضاز٠ ايٓاؽ ْٝعاڄ ، اؾٛاب ٖٛ ايثاْٞ َٔ ٚجٛٙ :

: ايتبأٜ إٛنٛلٞ بٌ اؿسٜثٌ ،ألش خل اؿسٜث ايثاْٞ  ا٭ٍٚ
ا٭ٚجار ٚإكٝبا  ، بُٝٓا شنط ذسٜث لا٥ؿ١ ايؿٛن١ ٚمٖٛا َٔ 

 ضٙ ٚيًٝ٘ .قغا٥ط ا٭ش٣ َٚا ٬ٜقٞ اٱْػإ ٗ ْٗا
 :  غؿٞ ض١ٓ اهلل لع ٚجٌ يًٓاؽ ْٝعاڄ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا. ايثاْٞ
: قالس٠ أقاي١ اٱط٬م لٓس زٚضإ ا٭َط بٌ اٱط٬م  ايثايث
 ٚايتكٝٝس.

 هي غ ٌ ت اٌَة  
 ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ :

 : بٝإ ايغاٜا  اؿُٝس٠ يتساٍٚ ا٭ٜاّ بٌ ايٓاؽ . ا٭ٍٚ
 : اٱخباض لٔ َٛنٛر َٔ َٛانٝع ألنطاّ إػًٌُ . ايثا١ْٝ

                                                           

 .2/258ايسض إٓثٛض ( 1)
 .3/258ايسض إٓثٛض ( 2)
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: ايتسبط ٗ َهاٌَ اٯ١ٜ ايػابك١ ٚقريٚض٠  كًـب ايٓـاؽ ٗ    ايثايث١
أٜاّ اؿٝا٠ ايسْٝا ل١ً ٕا ٚضز ٗ آ١ٜ ايبرث ل٢ً مٛ إٛجب١ اؾع١ٝ٥ ، ألش 
إٔ ُرٝل إ٪ٌَٓ ٚقل ايهافطٜٔ ألِ ٗ لًت٘ ٚأغباب٘ ٖا جا٤ ٗ اٯ١ٜ 

 بك١.ايػا
:  فهٌ اهلل ظعٌ اؿٝا٠ ايسْٝا )زاض ايتُرٝل ( فهٌ غال١  ايطابع١

َٔ غالا  ألٜاَٗا  تهُٔ ايتُرٝل ٚايتڀٗري ٚايتعن١ٝ يًُػًٌُ ، ف٬ 
 غطاب١ إٔ  ٓبػط ايفطا٥ض ل٢ً أٜاّ ايػ١ٓ نًٗا .

: ف٧ ا٭جط ٚايثٛاب يًُػًٌُ طٛلاڄ ٚألختٝاضاڄ ٚألْڀباقاڄ ،  اـاَػ١
 ًراظ َهاٌَ آ١ٜ ايبرث ٚجٖٛاڄ :ٚوتٌُ ايثٛاب ب

 : ايتُرٝل َكس١َ ٚططٜل ألٍ ايثٛاب . ا٭ٍٚ
: شا  ايتُرٝل ًٛاب ٚأجـط، ٖٚـٛ نٓـع َـٔ نٓـٛظ اٯخـط٠        ايثاْٞ

 جعً٘ اهلل لع ٚجٌ َتسيٝاڄ ٚقطٜباڄ َٔ إ٪ٌَٓ ٚإ٪َٓا  .
 : ايثٛاب َكس١َ ٚططٜل ألٍ ايتُرٝل ٚايتعن١ٝ . ايثايث

جٛٙ ، ٚنًٗا َٔ أفطاز ايتڀٗري ٚايتعن١ٝ ٗ ٫ٚ  عاضض بٌ ٖصٙ ايٛ
 اؿٝا٠.

:  كػِ اٯ١ٜ ايٓاؽ ألٍ قػٌُ َـع  بـأٜ َٛنـٛر ايـصنط      ايػازغ١
يهٌ َُٓٗا ، ألش  صنط إ٪ٌَٓ بايتُرٝل ٚايتڀٗري ٖٚٛ غا١ٜ ايتؿطٜف 
بايٛلٝس ٚايتبهٝ  ، ٚاٱخباض لٔ ألنُر٬ٍ ؾأِْٗ ، ٚقس طغ٢ فطلٕٛ 

ًِ جـا٤ احملـل ٚاٱ ـ٬ف يـ٘     (1) زاألَْػٍَٝ َأَٔب َسثُّىُُْ ذت٢ قاٍ ش
ٚؾٝؿ٘ بتٜـا  مل ٜؿـٗس هلـا  ـأضٜذ اٱْػـا١ْٝ َثـ٬ٝڄ َـع  عـسز ايفـطم          

 ٚاٱْصاضا  ٚأغباب ايعجط لٔ بًٛغ َط ب١ احملل ، ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:
 : ف٧ َٛغ٢ لًٝ٘ ايػ٬ّ بت١ٜ ايعكا . ا٭ٍٚ
ألٍ :  أنٝس َٛغ٢ ٖٚاضٕٚ لًُٝٗا ايػ٬ّ ل٢ً ايسخٍٛ ايثا١ْٝ

فطلٕٛ ٚألْصاضٙ ٚؼكل ايًكا٤ يتتح٢ً َعحع٠ َٛغ٢ عهط٠ فطلٕٛ ٚبٌ 

                                                           

 .24غٛض٠ ايٓاظلا   (1)
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إٮ ٚايط٩غا٤ َٔ قَٛ٘ يتهٕٛ ذح١ لًِٝٗ فتُعٌ َٚتفطقٌ ٚلٓسَا 
ايك٢ َٛغ٢ لكاٙ أغؿٞ ل٢ً فطلٕٛ َٔ ايفعر ٖٚٛ َٔ َكسَا  

 .(1) زٌََؼٍهُٗ ٠ََزَزوهُش َأْٚ ٠َخْشََٝٚكازٜل ش
ٕٛ يبين ألغطا٥ٌٝ ًٚبا ِٗ ل٢ً اٱّإ : ألٜصا٤ ٚظًِ فطل ايثايث١

ٚلعَِٗ ل٢ً أل بار َٛغ٢ لًٝ٘ ايػ٬ّ َع نطٚب اٱنڀٗاز إتحسز 
ٚإػتغطم هلِ ٚ٭بٓا٥ِٗ ْٚػا٥ِٗ نُا ٚضز ٗ ايتٓعٌٜ ل٢ً يػإ 

ُْ ِأهُٗ فطلٕٛ ش ِٟ ِٔغَبَءُ٘ ُْ ٠ََٚغَْزْذ ٠َُزثُِّخ َأْثَٕبَءُ٘

 .(2)زَوبَْ ِِْٓ اٌُّْْفِغِذ٠َٓ 
: خطٚد َٛغ٢ ٚبين اغطا٥ٌٝ ٖاضبٌ َٔ فطلٕٛ ٚقَٛ٘ ،  ١ايطابع

ٚفٝ٘ َٓاغب١ يرتنِٗ ٚايهف لِٓٗ فِٗ مل واضبٛا فطلٕٛ ٗ غًڀاْ٘ أٚ 
ٓٛزٙ زٚيت٘ أٚ أضض ًٖهت٘ ، فاقط فطلٕٛ ل٢ً ايًرام بِٗ فاًٖه٘ ٚج

أخطد ابٔ أبٞ ذامت لٔ ايػسٟ قاٍ: ًِ ، شاهلل لع ٚجٌ ٗ ايبرط غطقاڄ
فأَط  {أغط بعبازٟ ي٬ٝڄ}ألغطا٥ٌٝ فكا٢ٍ إٔ ىطد ببين ألٕ اهلل أَط َٛغ

َٛغ٢ بين ألغطا٥ٌٝ إٔ ىطجٛا ، ٚأَطِٖ إٔ ٜػتعريٚا اؿًٞ َٔ ايكبط، 
ٚأَط إٔ ٫ ٜٓازٟ أذس َِٓٗ قاذب٘ ، ٚإٔ ٜػطجٛا ٗ بٝٛ ِٗ ذت٢ 
ايكبس ، ٚإٔ َٔ خطد َِٓٗ أَاّ باب٘ ٜهب َٔ زّ ذت٢ ٜعًِ أْ٘ قس 
خطد ، ٚإٔ اهلل قس أخطد نٌ ٚيس ظْا ٗ ايكبط َٔ بين ألغطا٥ٌٝ ألٍ بين 
ألغطا٥ٌٝ ، ٚأخطد نٌ ٚيس ظْا ٗ بين ألغطا٥ٌٝ َٔ ايكبط ذت٢ أ ٛا 

 آبا٤ِٖ . 
ًِ خطد َٛغ٢ ببين ألغطا٥ٌٝ ي٬ٝڄ ٚايكبط ٫ ٜعًُٕٛ ، ٚأيك٢ ل٢ً 
ايكبط إٛ  فُا  نٌ بهط ضجٌ َِٓٗ ، فأقبرٛا ٜسفِْٓٛٗ فؿغًٛا لٔ 
طًبِٗ ذت٢ طًع  ايؿُؼ ، ٚخطد َٛغ٢ ٗ غتُا١٥ أيف ٚلؿطٜٔ 

                                                           

 .44غٛض٠ ط٘  (1)
 .4غٛض٠ ايككل  (2)
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ٜعسٕٚ ابٔ لؿطٜٔ يكغطٙ ، ٫ٚ ابٔ غتٌ يهربٙ ، ٚألِا لسٚا َا  أيفاڄ . ٫
 بٌ شيو غ٣ٛ ايصض١ٜ .

ٚ بعِٗ فطلٕٛ ل٢ً َكسَت٘ ٖاَإ ٗ أيف أيف ٚغبعُا١٥ أيف 
فأضغٌ فطلٕٛ ٗ إسا٥ٔ }ذكإ يٝؼ فٝٗا َاشٜا١ْ ٚشيو ذٌ ٜكٍٛ اهلل 

{ذاؾطٜٔ ، ألٕ ٖ٪٤٫ يؿطش١َ قًًٕٝٛ
ين فهإ َٛغ٢ ل٢ً غاق١ ب (1)

ألغطا٥ٌٝ ، ٚنإ ٖاضٕٚ أَاَِٗ ٜكسَِٗ فكاٍ إ٪َٔ ٕٛغ٢ : أٜٔ 
 أَط ؟ قاٍ : ايبرط . فأضاز إٔ ٜكترِ فُٓع٘ َٛغ٢ .

ألْا  }فٓعط  بٓٛ ألغطا٥ٌٝ ألٍ فطلٕٛ قس ضزفِٗ قايٛا : ٜا َٛغ٢ 
ٜكٍٛ : غٝهفٌ .  {ن٬ ألٕ َعٞ ضبٞ غٝٗسٜٔ  }قاٍ َٛغ٢  {ٕسضنٕٛ 

٢ ايبرط إٔ ٜٓفتس ٚقاٍ : َٔ ٖصا اؾباض فتكسّ ٖاضٕٚ فهطب ايبرط فأب
فاْفًل فهإ  }ايصٟ ٜهطبين؟ ذت٢ أ اٙ َٛغ٢ ، فهٓاٙ أبا خايس ٚنطب٘ 

ٜكٍٛ : ناؾبٌ ايععِٝ ، فسخً  بٓٛ ألغطا٥ٌٝ  {نٌ فطم نايڀٛز ايععِٝ 
ٚنإ ٗ ايبرط آًا لؿط ططٜكاڄ ٗ نٌ ططٜل غبط ، ٚناْ  ايڀطم ألشا 

قس قتٌ أقرابٓا . فًُا ضأ٣ شيو  اْفًك  ظسضإ فكاٍ نٌ غبط :
َٛغ٢ ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ زلا اهلل ، فحعًٗا هلِ قٓاطط ن١٦ٝٗ 
ايڀبكا  ٜٓعط آخطِٖ ألٍ أٚهلا ذت٢ خطجٛا ْٝعاڄ ، ًِ زْا فطلٕٛ 
ٚأقراب٘ فًُا ْعط فطلٕٛ ألٍ ايبرط َٓفًكاڄ قاٍ : أ٫  طٕٚ ألٍ ايبرط 

ألسا٥ٞ فاقتًِٗ ، فًُا قاّ َٓفًكاڄ قس فطم َين ، فاْفتس يٞ ذت٢ أزضى 
فطلٕٛ ل٢ً أفٛاٙ ايڀطم أب  خًٝ٘ إٔ  كترِ ، فٓعٍ ل٢ً َاشٜا١ْ ، 
فؿاَ  اؿكٔ ضٜس إاشٜا١ْ فاقترُ  ٗ أًطٖا ذت٢ ألشا ِٖ أٚهلِ إٔ 
ىطد ٚزخٌ آخطِٖ . أَط اهلل ايبرط إٔ ٜأخصِٖ ، فايتڀِ لًِٝٗ ٚ فطز 

 .(2) زٗا ٗ فٝ٘جربٌٜ بفطلٕٛ ّكً٘ َٔ َكٌ ايبرط ، فحعٌ ٜسغ

                                                           

 .54غٛض٠ ايؿعطا٤  (1)
 .7/385ايسض إٓثٛض  (2)
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ٚنصا نفاض قطٜـ أقطٚا ل٢ً قتاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٚأقراب٘ خاق١ إٗاجطٜٔ َِٓٗ ،ألش خطد ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ 
ٚآي٘ ٚغًِ َٔ َه١ اييت ٖٞ بًس ١ آبا٥٘ ٖاضباڄ خا٥فاڄ فعلاڄ َٔ نفاض 

ط٠ ٖصٙ قطٜـ ٚٚقٌ ألٍ إس١ٜٓ إٓٛض٠ بػ١َ٬ ٚأَٔ ، ٚضذ١ً اهلح
َٚكسَا ٗا ٚنٝفٝتٗا ٚذٛازث ايڀطٜل ٚألغتكباٍ أٌٖ إس١ٜٓ ي٘ آ١ٜ َٔ 
لٓس اهلل لع ٚجٌ ، فكرٝس إٔ ا٭ْكاض لاٖسٚا ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ 
ٚآي٘ ٚغًِ ل٢ً ألٜٛا٥٘ ٚغ٬َت٘ ، ٚيهٔ ايٛاقع ايفعًٞ أَط آخط فكس 
 عٗط فٝ٘ َػا٥ٌ ٚأذٛاٍ َٚؿك١ مل  هٔ باؿػبإ خاق١ ٚإ أٌٖ 

١ٜٓ َٔ ا٭ٚؽ ٚاـعضد ناْٛا ٜعسٕٚ يتٓكٝب لبس اهلل بٔ أبٞ غًٍٛ إس
ًَهاڄ لًِٝٗ، ٚيهِٓٗ قاضٚا ٗ فٓا٤ بايطغاي١ ٚألْكڀار ألٍ ايتٓعٌٜ 

 يٝ٪غػٛا ٭جٝاٍ إػًٌُ قطح اٱّإ.
بٔ لباز٠ لٔ ايٓيب ق٢ً  ٚأخطد ألبٔ أبٞ ؾٝب١ لٔ قٝؼ بٔ غعس 

ِٻ قٌ ل٢ً :اهلل لًٝ٘ ٚغًِ. أْ٘ قاٍ ا٭ْكاض ، ٚل٢ً شض١ٜ  ايًٗ
 ا٭ْكاض، ٚل٢ً شض١ٜ شض١ٜ ا٭ْكاض.

ٚأخطد ابٔ أبٞ ؾٝب١ لٔ أبٞ غعٝس اـسضٟ قاٍ : قاٍ ضغٍٛ اهلل 
يٛ غًو ايٓاؽ ٚازٜاڄ ٚؾعباڄ ٚغًهتِ ٚازٜاڄ : ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ

ٚؾعباڄ يػًه  ٚازٜهِ ٚؾعبهِ ، أْتِ ؾعاض ٚايٓاؽ زًاض ٚي٫ٛ 
ض ، ًِ ضفع ٜسٜ٘ ذت٢ اْٞ ٭ض٣ بٝاض اهلحط٠ يهٓ  اَطأ َٔ ا٭ْكا

ِٻ اغفط يٮْكاض ٚ٭بٓا٤ ا٭ْكاض ٚ٭بٓا٤ أبٓا٤  ابڀٝ٘ فكاٍ : ايًٗ
 .(1)(ا٭ْكاض

: بٝــإ إٔ ايــسْٝا زاض لُــٌ ٚجــعا٤ ٜهــٕٛ ايتُرــٝل فٝٗــا  ايػــابع١
 بًراظ ذػٔ ايػُ  ٚاٱّإ ٜٚرت ب احملل ل٢ً ايهفط ٚاؾرٛز .

ايٓاؽ باٱّإ ٚجعٌ ْفٛغِٗ ٌُٝ  : َٔ غاٜا  اٯ١ٜ  طغٝب ايثا١َٓ
أليٝ٘ ٭ٕ فٝ٘ ُرٝكاڄ ٚ ڀٗرياڄ ٚ عن١ٝ يتهٕٛ اٯٜـ١ ايهطّـ١ َـٔ َكـازٜل     
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دَجهككَت اٌَِك١ْىُُْ اِِل٠َّككبَْ ََٚص٠هَٕككُٗ ِفككٟ قٛيـ٘  عـاٍ ش  

 .(1) زُلٍُِٛثىُُْ 
ــايتُرٝل    ايتاغــع١ ــصاض ، ايبؿــاض٠ ب ــ١ ايبؿــاض٠ ٚاٱْ :  تهــُٔ اٯٜ

ٚايتڀٗري ، ٚاٱْصاض باحملل ٚاٱشٖاب ، َٚٔ َكازٜل َا ٚضز قبٌ ٬ًث 
ايتبـأٜ بـٌ أٖـٌ ايتُرـٝل     (2) زََ٘زا َث١َبْ  ٌٍِٕهكبطِ آٜـا  ش 

 ٚايصٜٔ ًٜركِٗ احملل .
َٚٔ خكا٥ل ايبٝإ ٗ آ١ٜ ايبرث  عٌٝ نٌ قّٛ ٚططف َُٓٗا َا 

ٓع َٔ ايتساخٌ أٚ ايتكاضب بٌ بعـض أفطازٖـا فُـع إٔ اٱّـإ لًـ٢      ّ
ــّٛ      ــٛ ايعُـ ــإ ٖـ ــ٬ّ ٚاٱّـ ــٌ اٱغـ ــب١ بـ ــا  ، ٚايٓػـ ــب ٚزضجـ َطا ـ
ٚاـكٛم، ٚنصا ايٓػب١ بٌ اٱّإ ٚايٝكٌ فإٕ اٯ١ٜ جا٤  بايعُّٛ 
بإٔ نٌ َػًِ ٜتغؿاٙ ايتُرٝل ٖٚٛ َٔ فهٌ اهلل ٚغع١ ضٓتـ٘ ٚفٝـ٘   

اٱغتدفاف بإغ٬ّ ألخٛاِْٗ ٖٚٛ َٓاغب١ ٱض كا٤ زل٠ٛ يًُ٪ٌَٓ يعسّ 
 إػًٌُ ٗ َٓاظٍ ايتك٣ٛ ٚايٝكٌ.

أَا ايهفاض فكس  غؿاِٖ احملل غٛا٤ نإ نفطِٖ جرٛزاڄ أٚ أز٢ْ َٓ٘ 
ََِْٚٓ َط ب١ ٚفٝ٘ ألْصاض ٚؼصٜط َٔ ايهفط ٚاؾرٛز َڀًكاڄ ، قاٍ  عاٍ ش

 َٓ١ِّ ٌّ َػْٓ اٌَْؼبٌَ
،ف٬ُى ايتُرٝل (3)زَوَفَش َفِبْه ِهَ َغِٕٟ

 ٖٛ اٱّإ، ٚغبب احملل ٖٛ ايهفط ٚاؾرٛز .
ــط٠ : زلــ٠ٛ ايٓــاؽ ْٝعــاڄ يٲذــرتاظ َــٔ ايهفــط ٚألجتٓــاب       ايعاؾ

ايهافطٜٔ ، ٖٚٛ َٔ ايط١ٓ اٱهل١ٝ ٗ بعث١ ايٓيب قُس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘   
 ٚآي٘ ٚغًِ بإٔ ٜهٕٛ ايٓٗٞ لٔ ايهفط ل٢ً ٚجٛٙ َٓٗا :

ِاْْ َرىُْفكُشٚا ايهفط، قاٍ  عاٍ ش: ايٓٗٞ ايكطٜس لٔ  ا٭ٍٚ

ٌّ َػْٕىُُْ 
 .(4) زَفِبْه ِهَ َغِٕٟ

                                                           

 .7غٛض٠ اؿحطا   (1)
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 : قٝغ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ اييت  بٌ قبس ايهفط .  ايثاْٞ
 : بٝإ أنطاض ٚأٚظاض ايهفط ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠ .  ايثايث
 : اٱؾاض٠ ٚايتٓبٝ٘ ٚايتعطٜض بايهافطٜٔ .ايطابع 
 : ايتدٜٛف ٚايٛلٝس يًهفاض . اـاَؼ

ــازؽ  ــاٍ     ايػـ ــاٍ  عـ ــافطٜٔ ، قـ ــ١ ايهـ ــ٤ٛ لاقبـ ــٔ غـ ــاض لـ : اٱخبـ
 . (1)زَٚاٌهِز٠َٓ َوَفُشٚا ٌَُُْٙ شََشاة  ِِْٓ َد١ٍُِّ ش

 : ايترصٜط ٚاٱْصاض َٔ أل بار ايهفاض . ايػابع
: اٱخباض لٔ قل ايهافطٜٔ ، ٚألؿام ايهطض بٗـِ ٗ ايـسْٝا    ايثأَ

  ، فت١ٜ ايبرث َسضغ١ ٗ ايٓٗٞ لٔ ايهفط ٚايه٬ي١ .فتُعٌ َٚتفطقٌ
ــٔ ذــسٸ يٛجــٛٙ      ايتاغــع  ــٝؼ َ ــطإٓ ٚي ــ٪ٌَٓ ٗ ايك ــ٢ إ ــا٤ لً :ايثٓ

ٚز٫٫  ٖصا ايثٓا٤ ، َٚٔ َفاُٖٝ٘ ايٓٗٞ لٔ ايهفـط ، ٚألظاذـ١ ايٓـاؽ    
 لٔ َػتٓكع ايه٬ي١ ٚايغٛا١ٜ .

 : ألْعساّ ايربظر ٚاؿاجع بٌ اٱْػإ ٚاٱّإ .ايعاؾط 
ايٛلٝس ل٢ً ايهفط ٚاؾرٛز بـايٓب٠ٛ ٚايتٓعٜـٌ ، قـاٍ    زٟ لؿط: اؿا
ِاْه اٌهِز٠َٓ َوَفُشٚا ِثآ٠َبدِ ِهِ ٌَُٙكُْ َػكَزاة   عاٍ ش

 .(2)زشَِذ٠ذ  
: ايتدٜٛف باـًٛز بايٓاض ل٢ً ايهفط ، َٚٔ اٯٜا  ٗ  ايثاْٞ  لؿط

خًل اٱْػإ ْٚفذ اهلل فٝ٘ َٔ ضٚذ٘ ، لًِ ايٓاؽ ْٝعاڄ بٗصا ايكإْٛ 
 ا٭خطٟٚ .

 امدٌن الللن على التوحٍص
 ط٣ ٕاشا  كسّ قٛي٘  عاٍ)ٚيٝعًِ اهلل ايصٜٔ آَٓٛا( ًِ جا٤  ٖـصٙ  

    ِ َكـسّ لًـ٢ اٱختبــاض    اٯٜـ١ بتُرـٝل ايــصٜٔ آَٓـٛا، اؾـٛاب ألٕ ايعًــ
ٚايتڀٗري، ٚاهلل لع ٚجٌ ٖٛ ايصٟ أذاط بهٌ ؾ٤ٞ لًُاڄ ٖٚٛ غبراْ٘ 
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ٜعًِ بايؿ٤ٞ قبٌ ٚقٛل٘ ٚبعس ألْعساَ٘ َا َٔ ؾ٤ٞ أل٫ ٖٚٛ ذانط لٓسٙ 
َػتحٝب ي٘ ، أل٫ إٔ إطاز َٔ لًُ٘  عاٍ ٗ إكاّ ٖٛ ألخباض ايٓاؽ بأْ٘ 

فعًِٗ ٖصا َعًّٛ لٓس  غبراْ٘ ٜعًِ ايصٜٔ آَٓٛا ٚزخًٛا اٱغ٬ّ، ٚإٔ
اهلل غبراْ٘ ، ٚأْ٘ غبب يًثٓا٤ لًِٝٗ ٚفٛظِٖ با٭جط ٚايثٛاب َٔ لٓس 

 اهلل لع ٚجٌ.
ًِ ٜأ ٞ ايتُرٝل ٚايتڀٗري يًتُٝٝع بٌ إ٪ٌَٓ ٚإٓافكٌ، ٚاٱخباض 
لٔ ؽًف إٓافكٌ لٔ َطا ب اٱّإ اييت وبٗا اهلل، ٚاييت ٜطٜسٖا َٔ 

َٕبِفِم١َٓ ٠ُخَبِدُػَْٛ ِهَ َُٚ٘كَٛ  ِاْه لبازٙ ، قاٍ  عاٍش اٌُّْ

، ألش ٜعًٔ إٓافل ايتكـسٜل بٓبـ٠ٛ قُـس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘      (1)زخَبِدػُُُْٙ 
ٚآي٘ ٚغًِ فٝأ ٞ ايتُرٝل فٝٓهؿف أَطٙ ٚ كّٛ اؿح١ لًٝ٘ فُٔ لًِ 
اهلل لــع ٚجــٌ بايــصٜٔ آَٓــٛا ٚقــٛفِٗ ٗ قــفٛف يًكــ٠٬ ٚأزا٩ٖــِ       

رٝل ٚؾس٠ اٱبت٤٬ بايسفار لٔ بٝه١ ايفطا٥ض ا٭خط٣، ًِ ٜأ ٞ ايتُ
اٱغ٬ّ، َٚٓع ألغترٛاش ايهفاض ل٢ً َكايٝس ا٭َٛض، ٖٚٛ َٔ َكازٜل 

َٚالَ َرُِٕٙكٛا َٚالَ َرذَْضُٔكٛا ََٚأْٔكُزُْ اٯ١ٜ قبٌ ايػـابك١ش 

 .(2)زاألَْػٍََْْٛ 
فأَا إ٪َٔ فاْ٘ ٜبصٍ ايٛغع ٗ غبٌٝ اهلل، ٚأَا إٓافل فأْ٘ ٜكعس لٔ 

ٚوــاٍٚ قــسٸ ايــصٜٔ آَٓــٛا لٓــ٘ بــايكٍٛ ٚايفعــٌ، فٝهــٕٛ َــٔ ايــسفار ، 
َكازٜل ُرٝل اهلل يًُ٪ٌَٓ خًـٛ ْـالتِٗ َـٔ إٓـافكٌ ٖٚـٛ َـٔ       
َكــازٜل ايتبعــٝض غكــٛم ايؿــٗسا٤ ٗ اٯٜــ١ ايػــابك١)ٜٚتدص َــٓهِ 
ؾٗسا٤( ف٬ ٜسخٌ إٓافل ٗ ايؿٗسا٤ ٚألٕ نإ ٜٓڀل بايؿٗاز ٌ ٜٚ٪زٟ 

ٚ كـسّ ، ألؽـاش ايؿـٗسا٤ لًـ٢ ُرــٝل      ايفـطا٥ض َٚٓٗـا َٓاغـو اؿـخ    
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إــ٪ٌَٓ يبٝــإ إٔ ايٓػــب١ بــٌ ايــصٜٔ آَٓــٛا ٚايؿــٗسا٤ ٖــٞ ايعُــّٛ         
 ٚاـكٛم إڀًل ٚإٔ ايصٜٔ آَٓٛا ألِ ٚأنثط.

َٚٔ اٱلحاظ ٗ  كسِٜ َٛنٛر ايؿٗسا٤ إٔ َا ٜكٛي٘ ٜٚفعً٘ إ٪َٔ 
أل٫ ٜؿٗس لًٝ٘ ْفط َٔ أٌٖ اٱّإ ٚايتك٣ٛ، َٚا َٔ فعٌ قـاحل ٜفعًـ٘   

ٜٚؿٗس لًٝـ٘ ا٥٬ٕهـ١ ٚفطٜـل َـٔ إـ٪ٌَٓ، ٚفٝـ٘ بعـث يتعاٖـس اٱّـإ          
 ٚايكرب ٗ َطنا٠ اهلل.

ٜا َكًچب ٚلٔ أْؼ نإ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜكٍٛ)
َٓٸا بو فٗـٌ ؽـاف   آايكًٛب ًبٸ  قًيب ل٢ً زٜٓو، قًٓا : ٜا ضغٍٛ اهلل 

ًچب٘ نٝف قاٍ: ألٕ قًب ابٔ آزّ بٌ ألقبعٌ َٔ أ لًٝٓا؟ قابع ايطٓٔ ٜك
 .(1)(٘ٚألٕ ؾا٤ أظاغ ٘ؾا٤ ألٕ ؾا٤ أقاَ

ٚشنط  اٯ١ٜ ايػابك١ لًِ اهلل لع ٚجٌ بايصٜٔ آَٓٛا بُٝٓـا شنـط    
ٖصٙ اٯٜـ١ ُرٝكـِٗ ٚ ـعنٝتِٗ، ٚقـل اهلل لـع ٚجـٌ يًهـافطٜٔ، فٗـٌ         
شنط ِٗ اٯ١ٜ ايػابك١، اؾٛاب ْعِ، ألش أختتُ  بـبغض اهلل لـع ٚجـٌ    

 .(2)زَٚاٌْىَبِفُشَْٚ ُُْ٘ اٌظهبٌَُِّْٛ ٍشيًعإٌ، قاٍ  عا
يٝهٕٛ  كسٜط خاُـ١ اٯٜـ١ ايػـابك١: ٚاهلل ٫ وـب ايهـافطٜٔ( ٚفٝـ٘        

 بًراظ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
٫ وـــب اهلل لـــع ٚجـــٌ ايهـــافطٜٔ بايتٛذٝـــس اؾاذـــسٜٔ  ا٭ٍٚ :
 بايطبٛب١ٝ .
٫ وـب اهلل لـع ٚجـٌ ايهـافطٜٔ بـايٓب٠ٛ ٚا٥٬ٕهـ١ ٚايٝـّٛ         ايثا١ْٝ :

 خط.اٯ
ٚاهلل غبراْ٘ ٫ وب ايصٜٔ ٜؿٗس لًـِٝٗ إ٪َٓـٕٛ بـايهفط     ايثايث١ :

 ٚاؾرٛز، فبعس إٔ شنط  اٯ١ٜ ايػابك١ ألؽاش اهلل ؾٗسا٤ َٔ إ٪ٌَٓ.
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أخرب  اٯٜـ١ ايػـابك١ لـٔ بغـض اهلل لـع ٚجـٌ يًعـإٌ ، َٚـِٓٗ         
ايصٜٔ ظًُٛا ًِٚٓٗ لًـ٢ اهلحـط٠ ألٍ بـ٬ز اؿبؿـ١ َـع بعـس إػـاف١        
ٚأٖٛاٍ ايڀطٜل ٌٖٚ ًٓـ١ ايتعـصٜب لًـ٢ إػـًٌُ ا٭ٚا٥ـٌ أؾـس أّ       

 ظذف قطٜـ يكتاٍ إػًٌُ ٗ َعطن١ بسض ٚأذس ٚاـٓسم. 
 اؾٛاب ٖٛ ايثاْٞ َٔ جٗا :

ألضاز٠ ايهفاض قتٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ  ا٭ٍٚ :
ظذفِٗ ٕعطن١ بسض، أَا ٗ أذس فكس أؾالٛا ٗ َػاذ١ إعطن١ إٔ ايٓيب 
قُساڄ ق٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ قـس قتـٌ، ٚظـٔ إػـًُٕٛ ٦َٜٛـص إٔ         
  ٗ  جعا٫ڄ بٔ غطاق١ ٖٛ ايصٟ قطر إ قُساڄ قس قتٌ، ٚأضازٚا قتًـ٘ ٕـا 
 ٖصا ايٓسا٤ َٔ ايهطض ل٢ً إػًٌُ، ُٚاغهِٗ ٚ تظضِٖ ٗ ايكتاٍ.

فًُا اْكطف ايطَا٠ ٚبكٞ  ٚقاٍ ضافع بٔ خسٜخ ٗ ذسٜث ّٜٛ أذس:
َٔ بكٞ، ْعط خايس بٔ ايٛيٝس ألٍ خ٤٬ اؾبٌ ٚقًـ١ أًٖـ٘، فهـط باـٝـٌ     
ٚ بع٘ لهط١َ ٗ اـٌٝ، فاْڀًكا ألٍ بعض ايطَا٠ فرًُٛا لًِٝٗ. فطاَٛا 

ذت٢ أقٝبٛا، ٚضا٢َ لبس اهلل بٔ جبري ذت٢ فٓٝ  ْبً٘، ًِ طالٔ  ايكّٛ
بايطَس ذت٢ اْهػط، ًِ نػط جفٔ غٝف٘، فكا ًِٗ ذت٢ قتٌ ضنٞ اهلل 
لٓ٘. ٚأقبٌ جعاٍ بٔ غطاق١ ٚأبٛ بطز٠ بٔ ْٝاض، ٚناْا قس ذهطا قتٌ لبس 
اهلل بٔ جبري، ُٖٚا آخط َٔ اْكطف َٔ اؾبٌ ذتـ٢ ؿكـا ايكـّٛ، ٚألٕ    

٢ً َتٕٛ اـٌٝ، فاْتكه  قفٛفٓا. ْٚاز٣ ألبًٝؼ ٚ كٛض ٗ إؿطنٌ ل
قٛض٠ جعاٍ بـٔ غـطاق١: ألٕ قُـساڄ قـس قتـٌ  ًـ٬ث قـطخا . فـابتًٞ         
٦َٜٛصٺ جعاٍ بٔ غطاق١ ب١ًٝٝ لع١ُٝٺ ذٌ  كٛض ألبًٝؼ ٗ قٛض ٘، ٚألٕ 
جعاٍ يٝكا ٌ َع إػًٌُ أؾس ايكتاٍ، ٚألْ٘ ألٍ جٓب أبٞ بطز٠ بٔ ْٝاض 

هلل َا ضأٜٓا زٚي١ ناْ  أغطر َٔ زٚيـ١ إؿـطنٌ   ٚخٛا  بٔ جبري، فٛا
 لًٝٓا.
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ٚأقبٌ إػًُٕٛ ل٢ً جعاٍ بٔ غطاق١ ٜطٜسٕٚ قتًـ٘ ٜكٛيـٕٛ: ٖـصا     
ايصٟ قاح ألٕ قُساڄ قس قتٌ. فؿٗس ي٘ خٛا  بٔ جـبري ٚأبـٛ بـطز٠ بـٔ     
ْٝاض أْ٘ نإ ألٍ جٓبُٗا ذٌ قـاح ايكـا٥س، ٚإٔ ايكـا٥س غـريٙ. قـاٍ      

 .(1)ضافع: ٚؾٗس  ي٘ بعس 
ــ٘      ــٝؼ ٗ قــٛض ٘ َٚــٔ َكــازٜل قٛي ٚلــا٠ جعــاٍ َــٔ  كــٛض ألبً

ُٕٛا عـاٍش  ، ٚا٭قـٌ  (2)زِاْه ِهَ ٠َُذاِفُغ َػْٓ اٌهِز٠َٓ آَِ
 ٖٛ لك١ُ إ٪ٌَٓ َٔ  ًبؼ ايؿٝڀإ بكٛض٠ أذسِٖ.

ٚجعاٍ ضجٌ قاحل َٔ فكطا٤ إػًٌُ، ٚنإ زَُٝاڄ قبٝرـاڄ، ٚلـٔ   
غطاق١ ٖٚٛ ٜتٛج٘ اٍ أذس ٜا  قاٍ جعاٍ بٔ أغا١َ بٔ ظٜس لٔ أبٝ٘ قاٍ:

ألْ٘ قٌٝ يٞ ألْو  كتٌ غسا ٖٚٛ ٜتٓفؼ َهطٚبا فهطب ايٓيب : ضغٍٛ اهلل 
 .(3)ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚ غًِ بٝسٙ ل٢ً قسضٙ ٚقاٍ أيٝؼ ايسٖط نً٘ غسا

يبعث ا٭ٌَ ٗ ْفػ٘ ٚزفع اـٛف لٓ٘، ٚفٝ٘ أللحاظ باٱخبـاض لـٔ   
إػـًٌُ، ٚمل   غ٬َت٘ ّٜٛ أذس، ٚؾٗس جعاٍ اـٓسم ٖٚٛ ٜعُـٌ َـع  

ٜعڀ٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ َـٔ غٓـا٥ِ خٝـرب ألش ألڀـ٢       
إ٪يفــ١ قًــٛبِٗ فــسفع يهــٌ َــٔ لٝٝٓــ١ بــٔ ذكــٔ ٚا٭قــطر بــٔ ذــابؼ  
ــٌ بــٔ غــطاق١ ألٍ         ــٌ ، ٚقــاٍ: ٚنًــ  جعٝ ــباُٖٗا َا٥ــ١ َــٔ ا٭ب ٚأؾ

 ، ٚجعٌٝ  كغري جعاٍ.(4)ألغ٬َ٘
اهلل لًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ   ٚٗ غع٠ٚ شا  ايطقار، بعث٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً 

بؿرياڄ ألٍ إس١ٜٓ بػ٬َت٘ ٚإػـًٌُ ٗ ايغـع٠ٚ، ٚؾـٗس  بـٛى، ٖـا ٜـسٍ       
 ل٢ً ًٚاقت٘ ٚ كسٜل ايٓاؽ بكٛي٘ .

                                                           

 .1/88َغاظٟ ايٛاقسٟ (1)
 .38غٛض٠ اؿخ (2)
 .4/145ايڀبكا  ايهرب٣ (3)
 .4/245ايڀبكا  ايهرب٣ ألبٔ غعس (4)
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ٚقع  عصٜب إػًٌُ ٗ َه١ ل٢ً مٛ ايكهـ١ٝ ايؿدكـ١ٝ،    ايثا١ْٝ :
 ّٜٚٛ بسض خطج  قطٜـ غًٝٗا ٚخ٥٬ٝٗا.

يكــس أضاز نفــاض قــطٜـ ألغت٦كــاٍ اٱغــ٬ّ ٗ َعطنــ١ بــسض  ايثايثــ١ :
٠ََّْٚىُككُشَْٚ ٚأذــس ٚاـٓــسم، فابڀــٌ اهلل نٝــسِٖ، قــاٍ  عــاٍش     

 .(1)ز٠ََّْٚىُُش ِهُ َِٚهُ خ١َُْش اٌَّْبِوِش٠َٓ 
بٌ ألضاز٠ ايكتٌ ٗ إعطن١ ٚبـٌ ايتعـصٜب ٗ َهـ١ لُـّٛ      ايطابع١ :

 ٛف ٚذطاض ٗا ٗ إعطن١.ٚخكٛم َڀًل، فًٝؼ أؾس َٔ ٕعإ ايػٝ
يكس أَط ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بعض أٌٖ  اـاَػ١ :

 بٝت٘ ٚأقراب٘ باهلحط٠ ألٍ اؿبؿ١ لٓسَا ألؾتس ألٜصا٤ ٚظًِ قطٜـ.
أَا ٗ َعطن١ بـسض فكـس أضاز ايهفـاض اٱجٗـاظ لًـ٢ اٱغـ٬ّ َٚٓـع        

 ٖحط٠ إػًٌُ ْالا  ألٍ بًس آخط.
َه١ يًُػًٌُ، ٖٚحَِٛٗ ل٢ً إس١ٜٓ َٔ ٚنٌ َٔ أش٣ قطٜـ ٗ 

ــ٘  عــاٍش    ــاْٞ قٛي ــِ ٚاؾرــٛز، يٝهــٕٛ َــٔ َع َِٚهُ الَ ٠ُذِككتُّ ايعً

ز ألغت٦كاٍ ايعإٌ ايصٜٔ ٜطٜـسٕٚ بـايٓيب قُـس قـ٢ً     اٌظهب١ٌَِِّٓ 
ِاْه اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ غ٤ٛٶ ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍش

ُٕٛاِهَ ٠َُذاِفُغ َػْٓ اٌهزِ  ، (3)، ٚقـاٍ أبـٛ ايػـعٛز   (2) ز٠َٓ آَِ
ٕٻ اهلل  ٗ اٯ١ٜ أل٬ٙ: ٕڇ أ ٕڂ٪ٌَٓ ببٝا ٌڇ قًٛبٹ ا ّٷ َػتأْفٷ َػٛمٷ يتٛط ن٬

 عاٍ ْاقطٴِٖ ل٢ً ألسا٥ٹِٗ عٝثٴ ٫ ٜكسضٴٕٚ ل٢ً قـسٿِٖ لـٔ اؿـخٿ    
 يٝتفطٻغڂٛا ألٍ أزا٤ٹ َٓاغهٹ٘ . ٚ كـسٜطٴٙ بهًُـ١ٹ ايتٻركٝـلڇ ٱبـطاظڇ ا٫لتٓـا٤ٹ     
َٻا يًُبايغ١ٹ أٚ يًسٿ٫ي١ٹ ل٢ً  هـطټضڇ ايـسٻفعڇ    ٘ٹ ٚقٝغ١ڂ إفال١ًٹ أل ّٿ َهُْٛ ايتٻا

                                                           

 .30غٛض٠ ا٭ْفاٍ (1)
 .38غٛض٠ اؿخ (2)
ٖــ ٚألغِ  فػـريٙ ألضؾـاز ايعكـٌ ايػـًِٝ ألٍ َعاٜـا      982قُس بٔ قُس بٔ َكڀف٢  (3)

 ايهتاب ايهطِٜ.
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ٌڇ فٝبك٢  هطټضٙ نُا ٗ  ٌڇ إتهطٿضڇ َٔ اؾاْب فإْٻٗا قس  ٴحطٻزٴ لٔ ٚقٛرڇ ايفع
ٌٳ ٚنـطضڇِٖ ايـصٟ َـٔ جٴًُتـ٘       إُاضغ١ٹ أٟ ٜبايا ٗ زفع غا١ً٥ٹ إؿـطن

ٌڇ اهلل   َبايغـ١ڄ َـٔ ٜغايـب فٝـ٘ أٚ ٜـسفعٗا لـِٓٗ َـطٻ٠ڄ بعـس         ايكٻسټ لٔ غـبٝ
ٌٳ نُـا ٗ قٛيٹـ٘       أڂخط٣ ذػبُا ػسٻزٳ َِٓٗ ايككـسٴ ألٍ اٱنـطاضڇ بإػـًُ

ٖٳا اهلل  } عاٍ :  ًڃرٳطٵبٹ أځطڃفځأځ ٚٵقځسٴٚاڃ ْٳاضاڄ يچ ُٳا أځ ًډ  .(1){نڂ
ٕٻ اهلل  }ْٚكٌ شا  ايعباض٠ اٯيٛغٞ ٗ  فػريٙ يٰٜـ١ ألـ٬ٙ فكـاٍ:     ألڇ

ٓٴٛاڃ  َٳ ٔڇ ايصٜٔ ٤ا ن٬ّ َػتأْف َػٛم يتٛطٌ قًـٛب إـ٪ٌَٓ    {ٜٴسٳافٹعٴ لٳ
ببٝإ إٔ اهلل  عاٍ ْاقطِٖ ل٢ً ألسا٥ِٗ عٝث ٫ ٜكسضٕٚ ل٢ً قسِٖ 

ــاٍ :      ــ٘  ع ــو َتكــٌ بكٛي ــط إٔ شي ــطٴٚاڃ   }لــٔ اؿــخ ٚشن ــصٜٔ نځفځ ٕٻ اي ألڇ
ٕٳ  ٜٳكٴسټٚ عٜس  ٗحـٌ  ٚألٕ َا ٚقع ٗ ايبٌ َٔ شنط ايؿعا٥ط َػتڀطز ٕ {ٚٳ

فعًــِٗ ٚ كبــٝرِٗ ٫ظزٜــاز قــبس ايكــس باظزٜــاز  ععــِٝ َــا قــس لٓــ٘ ،   
ٚ كسٜطٙ به١ًُ ايتركٝل ٱبطاظ ا٫لتٓا٤ ايتاّ َهُْٛ٘ ، ٚقٝغ١ إفال١ً 
ألَا يًُبايغ١ أٚ يًس٫ي١ ل٢ً  هطض ايسفع فإْٗا قس  تحطز لٔ ٚقٛر ايفعٌ 

  عاٍ ٜبايا ٗ زفع إتهطض َٔ اؾاْبٌ فٝبك٢  هطضٙ نإُاضغ١ أٟ ألٕ اهلل
غا١ً٥ إؿطنٌ ٚنطضِٖ ايصٟ َٔ ًٓت٘ ايكـس لـٔ غـبٌٝ اهلل  عـاٍ     
ٚإػحس اؿطاّ َبايغ١ َٔ ٜغايب فٝ٘ أٚ ٜسفعٗا لِٓٗ َـط٠ بعـس أخـط٣    

ُٳا  }ذػبُا ٜتحسز َِٓٗ ايككس ألٍ اٱنطاض بِٗ نُا ٗ قٛي٘  عاٍ :  ًډ نڂ
ٖٳا  ًڃرٳطٵبٹ أځطڃفځأځ ٚٵقځسٴٚاڃ ْٳاضاڄ يچ  .(2){اهللأځ

 اللطف يف المسآى
ألبتسأ  اٯ١ٜ عطف ايعڀف )ايٛاٚ( ّٚهٔ  كػِٝ ايعڀف ٗ ايكطإٓ 

 ألٍ أقػاّ:

                                                           

 . 3/468 فػري أبٞ ايػعٛز (1)
ــا٤ قُــٛز اؿػــٝين اٯيٛغــٞ   (2) ــسٜٔ ابــٛ ايثٓ -1803ٖـــ 1270-1217ايع٬َــ١ ؾــٗاب اي

 . 13/74ّ،ضٚح إعاْٞ ٗ  فػري ايكطإٓ ٚايػبع إثاْٞ 1854
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 : ايعڀف بٌ َهاٌَ اٯ١ٜ ايٛاذس٠ . ا٭ٍٚ
 : ايعڀف بٌ اٯٜا  إتحاٚض٠ . ايثاْٞ
 : لڀف اٯ١ٜ اي٬ذك١ ل٢ً اٯ١ٜ ايػابك١ . ايثايث
أَطاڄ َعڀٛفاڄ ل٢ً أَط نُا ٗ قٛي٘ : ايعڀف ٗ ا٭َط ، فتحس ايطابع 
ٜٚٓكػـِ  (1) زََٚأِل١ُّٛا اٌصهالََح َٚآُرٛا اٌضهَوبحَ  عاٍ  ش

 ا٭َط ايكطآْٞ ألٍ قػٌُ :
 : ايٛاجب . ا٭ٍٚ
 : إٓسٚب . ايثاْٞ

ــتٌ ش    اـــاَؼ ــٌ آٜ ــ٘ ، نُــا ٚضز قب ــ٢ َثً َٚالَ : لڀــف ايٓٗــٞ لً

 ايكطآْٞ ألٍ قػٌُ :ٜٚٓكػِ ايٓٗٞ (2) زَرُِٕٙٛا َٚالَ َرذَْضُٔٛا
 : ايٓٗٞ ايصٟ ٜفٝس اؿط١َ ٚايعجط إڀًل . ا٭ٍٚ
 : ايٓٗٞ ايصٟ ٜفٝس ايهطا١ٖٝ . ايثاْٞ

: لڀــف اٯٜــ١ لًــ٢ َــا قبًــٗا ، ٚايعڀــف بــٌ َهــاَٝٓٗا   ايػــازؽ
 ايكسغ١ٝ.
 : لڀف إفطز ل٢ً إفطز، ٚألؾطاى ايثاْٞ بإلطاب ا٭ٍٚ . ايػابع
ََِٚب ٚز٫٫ ٘ نُا ٗ قٛي٘  عـاٍش  : لڀف ايبٝإ ٗ ايكطإٓ ايثأَ

ُأٔككِضَي َػٍَككٝ اٌٍََّْىَكك١ِْٓ ِثجَبِثككًَ َ٘ككبُسَٚد 

 .(3)زََِٚبُسٚدَ 
 : طى ايعڀف بايتهطاض ٚاؿصف .ايتاغع 
: ذطٚف ايعڀـف  ػـع١ ٖٚـٞ ايـٛاٚ ،ايفـا٤، ًـِ، يًرت ٝـب        ايعاؾط 

ٚايرتاخٞ ،أٚ يًتغٝري أٚ ايؿو ،أّ، ٫ يًٓفٞ ،يهٔ ، بٌ ،ذت٢ ،ٱفاز٠ 
َأََٚأَِِٓ َأْ٘كًُ غا١ٜ ٚغا٥ط ذطٚف ايعڀف قٛيـ٘ اهلل لـع ٚجـٌ ش   اي

ُْ ٠ٍََْؼجَُْٛ  ُْ َثْؤُعَٕب ُظذٝ  َُٚ٘  زاٌُْمَشٜ َأْْ ٠َْؤِر١َُٙ

                                                           

 .43غٛض٠ ايبكط٠  (1)
 .139غٛض٠ آٍ لُطإ  (2)
 .102غٛض٠ ايبكط٠ ( 3)
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، ٚإدتاض إٔ ايعڀف ٗ ايكطإٓ ٜأ ٞ َا ٖـٛ ألـِ َـٔ ٖـصٙ اؿـطٚف      (1)
 بًراظ ْعِ اٯٜا  ٚايتساخٌ إٛنٛلٞ بٝٓٗا.

: لڀف اـام ل٢ً ايعاّ ٗ ايكطإٓ نُا ٗ قٛي٘  عاٍ  اؿازٟ لؿط
ِٗ َُٚسعُكٍِِٗ َٚجِجِْش٠كًَ ش َِْٓ َوبَْ َػُذٚاا ّلِلِهِ ََِٚالَِرىَِز

، فكس زخٌ جرب٥ٌٝ َٚٝها٥ٌٝ ٗ ٥٬َه١ اهلل ٚضغً٘ َٔ (2)ز١َِِٚىَبيَ 
ا٥٬ٕه١ ٚايبؿط ٭قاي١ اٱط٬م، ًِ خكُٗا اهلل بايصنط ٗ شا  اٯٜـ١  

ًراظ غبب ايٓعٍٚ َٚٛنٛر اٯ١ٜ ٚبٝإ إٔ جرب٥ٌٝ لًٝ٘ ايػ٬ّ أل٬ٙ ي
ٖٛ ايصٟ ٜٓعٍ بايٛذٞ ل٢ً ا٭ْبٝا٤، ٫ٚ ٜكس ايكـٍٛ َعـازا٠ جرب٥ٝـٌ    

 ٚاٱنتفا٤ ب١ٜ٫ٛ َٝها٥ٌٝ.
 :ذطٚف ايعڀف ْٛلإ : ايثاْٞ لؿط

: َا ًٜعّ َع٘ اٱؾرتاى ٗ ايًفغ ٚإع٢ٓ، َثٌ : ايٛاٚ، ايفا٤،  ا٭ٍٚ
 ًِ ، ذت٢.

 :ٜهٕٛ اٱؾرتاى فٝ٘ بايًفغ زٕٚ إع٢ٓ ، ٖٚٛ ل٢ً ؾعبتٌ : ثاْٞاي
: بٝإ ذهِ َػـترسث يًتـايٞ عـطف ايعڀـف زٕٚ ايػـابل       ا٭ٍٚ

ُْ ِفٟ َثٌ يفغ شبٌز نُا ٗ قٛيـ٘  عـاٍ ش   َثًْ ادهاَسنَ ِػٍُُّْٙ

َٙب  ِِْٕ ُُْ٘  ًْ َٙب َث َه  ِِْٕ ٟ ش ُْ ِف ُ٘  ًْ َِشِح َث ا٢خ

 .(3) زَػ١َِّٓ 
: ٖٚٛ ايصٟ ٜثب  ذهُاڄ يًػابل عطف ايعڀف ، ٜٚٓفٝ٘ لـٔ   ايثا١ْٝ
 اي٬ذل ي٘.

ٚألبتــسأ  آٜــ١ ايبرــث عــطف ايعڀــف ايــٛاٚ يًس٫يــ١ لًــ٢ أل كــاٍ   
 َٛنٛلٗا باٯ١ٜ ايػابك١ .

                                                           

 .98غٛض٠ ا٭لطاف  (1)
 .98غٛض٠ ايبكط٠ ( 2)
 .66غٛض٠ ايٌُٓ  (3)
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ٚألقرتٕ ايتعًٌٝ بايعڀف ، ٚشا  ايتعًٌٝ َتكٌ َع ايتعًٌٝ ايـٛاضز  
اْٞ ايعڀف ٗ ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ يٛذس٠ إٛنٛر ٗ  ٓكٝس إٓاط ،َٚٔ َع

 .(1)زَأالَ ٌَُٗ اٌَْخٍُْك َٚاألَِْشُ إكاّ أْ٘ َكسام يكٛي٘  عاٍ ش
ٚقــرٝس إٔ اٯٜــ١ جــا٤  بكــٝغ١ اؾًُــ١ اـربٜــ١ أل٫ أْٗــا  تهــُٔ  

 أَطٜٔ:
 : ايثٓا٤ ل٢ً إػًٌُ . ا٭ٍٚ
 : ايصّ يًهافطٜٔ .ايثاْٞ

ايعبـاز،  ٚ بٌ اٯ١ٜ قاْْٛاڄ نًٝاڄ، ٖٚٛ إٔ اهلل لـع ٚجـٌ ٜعًـِ أفعـاٍ     
ٚأْ٘ غبراْ٘ ئ ٜرتنِٗ ٚؾأِْٗ ، بٌ ٜكطب إػًٌُ ألٍ غبٌ ايڀال١، 

 ٜٚبعس ايهفاض لٔ َٓاظٍ ايكطاض ٚايتأًري، ٖٚٓاى َػأيتإ :
 : أًط ُرٝل إ٪ٌَٓ ل٢ً ايٓاؽ لا١َ ٚايهفاض خاق١ . ا٭ٍٚ
 : أًط قل ايهافطٜٔ ل٢ً ذاٍ إ٪ٌَٓ ٚايٓاؽ . ايثا١ْٝ

ري ٚ عن١ٝ إ٪ٌَٓ َٓاض يًٗس٣ ٚغبٌٝ يًك٬ح ، أَا ا٭ٍٚ فإ  ڀٗ
ٚذح١ ل٢ً إٓافكٌ ٚايهافطٜٔ ألش وكٌ ٖصا ايتُرٝل ٚايتڀٗري بكٝا 
َــٔ اٱبــت٤٬ أٚ إــسز ٚايعــٕٛ ٚايًڀــف اٱهلــٞ بايتكطٜــب ألٍ َكاَــا  

 اهلسا١ٜ ٚايف٬ح .
ٚٗ ُرٝل ٚ عن١ٝ إ٪ٌَٓ  طغٝب باٱغ٬ّ ٚبٝإ، يكسم ايتٓعٌٜ 

ٕػًٌُ ٗ غبٌ ايتك٣ٛ ٖٚٛ َٔ أغطاض  ٠ٚ٬ نٌ َػًِ َٚػ١ًُ بثبا  ا
اْ٘كككِذَٔب اٌصِّكككَشاغَ لـــس٠ َـــطا  ٗ ايٝـــّٛ يكٛيـــ٘  عـــاٍ ش 

فايت٠ٚ٬ ٚغـ٪اٍ ايطؾـاز يًكـطاط، ٚشا  اهلساٜـ١     (2) زاٌُّْغَْزِم١َُ 
 ٚؼكٝل َكساقٗا بايت٠ٚ٬ ٚايعٌُ ايكاحل َٔ غٓٔ ايتُرٝل . 

 أسْاق اللسب 
لا١َ لٓس ايعطب ل٢ً اٱض كا٤ اؿهاضٟ ايصٟ ٜسٍ ٚجٛز أغٛام 

 ٜتكفٕٛ ب٘ .
                                                           

 .54ض٠ ا٭لطاف غٛ (1)
 .6غٛض٠ ايفاؼ١  (2)
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ٚأختًف ٗ لسز أغٛام ايعطب ايهبري٠ ٗ اؾا١ًٖٝ ل٢ً أقٛاٍ َٓٗا 
مثا١ْٝ أغٛام ، ألذس٣ لؿط٠ ، ٬ًث لؿط٠ ، لؿطٕٚ غٛقاڄ ،َِٚٓٗ َٔ 

 أٚقًٗا ألٍ ٔػٌ غٛقاڄ .
تحاض٠ ٚايػٛم: ٖٛ إٛنع ايصٟ ٜتعاٌَ فٝ٘ ، ٜٚتعاط٢ فٝ٘ ايٓاؽ اي

 ٚايبٝع ٚايؿطا٤ ، ٜصنط ٜٚ٪ْث ، ٚٗ ايتصنري قاٍ ايؿالط:
  (1)بػٛم نثري ضو٘ ٚألاقطٙ

 َٚٔ خكا٥ل أغٛام ايعطب أَٛض :
:ألقا١َ أغٛام ايعطب بأٚقا  َتعاقبـ١، عٝـث ّهـٔ ذهـٛض      ا٭ٍٚ

 ٚلُاض٠ أغًبٗا .
:نإ يكـطٜـ ايؿـإٔ ٚإٛنـٛل١ٝ ٗ ايتحـاض٠ ٚإعـا٬َ  ٗ       ايثاْٞ
عطب ، َِٚٓٗ َٔ قاض ي٘ َٓعي١ بػبب قًت٘ َع قطٜـ ٗ  ًو أغٛام اي

 ا٭غٛام ٚ أٌَ ٓاٜتٗا ٚايكازٌَ أليٝٗا .
 : ايتٓٛر ٚايتعسز ٗ أقٓاف إعطٚض ٗ  ًو ا٭غٛام .ايثايث 
: ف٧ ايتحاضا  َٔ كتًف ا٭َكاض ألٍ  ًو ا٭غٛام فتحس  ايطابع

سضٚر، ٚكتًف اؿبٛب، فٝٗا اـٌٝ ٚا٫بٌ ٚا٭ْعاّ ٚأْٛار ايػٝٛف ٚاي
 ٚا٬ٕبؼ ٚا٭ذحاض ٚايتٛابٌ ٚغريٖا.

:ٜكع نٌ غٛم أل٫ َا ْسض ؼ  ٓا١ٜ قب١ًٝ ٚأؾدام شٟٚ اـاَؼ 
 ؾإٔ بٌ ايكبا٥ٌ .

:  كع أغًب أغٛام ايعطب ٗ ا٭ؾٗط اؿطّ ، ٭ْٗا بطظر  ايػازؽ
زٕٚ ايثأض ٚايكتـٌ ٚغـفو ايـسَا٤ ، فايـصٟ ٜـط٣ قا ـٌ أبٝـ٘ ٗ أغـٛام         
ايعـطب ٗ ا٭ؾــٗط اؿــطّ ٫ ٜثـأض َٓــ٘، ْعــِ قـس ٜتٛلــسٙ، ٚ هــٕٛ  ًــو    
ا٭غٛام َٓاغـب١ يـسفع ايسٜـ١ ٚايكـًس ٖٚـٞ غـبب يٓؿـط اي٥ٛـاّ ْٚبـص          

 ٍ ِاْه ِػذهَح اٌشُّكُِٙٛس ِػْٕكَذ ِهِ شايهطا١ٖٝ ٚاؿػس، قاٍ  عـا

                                                           

 . 2/89ألبٔ غٝسٙ /احملهِ ٚاحملٝط ا٭لعِ  (1)
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َْٙش ا فِٟ ِوزَبةِ ِهِ ٠َََْٛ خٍَََك  ََش ش اْصَٕب َػش

 .(1) زاٌغهََّٛادِ َٚاألَْسضَ َِِْٕٙب َأْسَثَؼخ  دُُشَ  
فإ قً  نٝف ٜتكٝس ايعطب ٗ أٜاّ اؾا١ًٖٝ بـتزاب ا٭ؾـٗط اؿـطّ    

ٝـ  ١ ألبـطاِٖٝ ٚألضث ا٭ْبٝـا٤   ٚمل ٜٓعٍ ايكطإٓ بعس ، اؾٛاب ألْٗا َٔ ذٓٝف
ايصٟ ذفع٘ ٚ ٛاضً٘ ايعطب يصا فُٔ أللحاظ اٯ١ٜ أل٬ٙ أْٗا أخرب  بإٔ 

 لس٠ ايؿٗٛض ألًٓا لؿط ؾٗطاڄ.
ٖا ٜعين  عاٖس ا٭ْبٝا٤ هلا، ٚؾا٤ اهلل لع ٚجـٌ إٔ ٜبكـ٢ ؾـڀط َـٔ     
أذهاّ ؾطٜع١ ألبطاِٖٝ يتهٕٛ َكس١َ ٚلْٛاڄ يٓؿط اٱغ٬ّ ٚ ًكٞ ايٓاؽ 

س ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايتسبط ٗ َعحعا ـ٘ ٚآٜـا    يبعث١ ايٓيب قُ
 ايكطإٓ.

فهاْ  ا٭ؾٗط اؿطّ َاْعاڄ َٔ اٱجٗاظ ل٢ً ايٓيب قـ٢ً اهلل لًٝـ٘   
ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقراب٘ ، ٚألغتثُط ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ أٜـاّ    

اؿخ يتبًٝا ايطغاي١ ، ٚانتف  قطٜـ ذٝٓٗـا بترـصٜط ايكبا٥ـٌ    (2)َٛغِ 
ٓ٘ ، ٚيهٔ ايٓاؽ قاضٚا ٜسضنٕٛ إٔ ايصٟ جا٤ ب٘ ٖٛ اؿـل  ٚا٭فطاز َ

ٚايكسم ألٍ إٔ ناْ  بٝع١ ايعكب١ ألش باٜع غبعٕٛ َٔ أٌٖ ٜثـطب ايـٓيب   
قُساڄ ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ل٢ً اٱغ٬ّ َع ألٜٛا٥٘ ٚايصب لٓـ٘ ،  
ٚ ًو آ١ٜ مل ٜؿٗسٖا  أضٜذ ايٓب٠ٛ ، ٚقس شنطٖا ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل    

 ًِ لكب ٚاقع١ ذٌٓ ٚلٓس  ٛظٜع ايف٤ٞ ٦َٜٛص.لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ
ٚغـًِ  ٚآيـ٘  إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝـ٘   :لٔ ايػا٥ب بٔ ٜعٜس ش

قػـِ ايفـ٤ٞ ايــصٟ أفـا٤ اهلل عــٌٓ ٗ أٖـٌ َهـ١ َــٔ قـطٜـ ٚغريٖــِ ،       
فغهب  ا٭ْكاض فأ اِٖ فكاٍ : ٜا َعؿط ا٭ْكاض قس بًغين َٔ ذسٜثهِ 

أْاغـاڄ أ ـايفِٗ لًـ٢ اٱڇغـ٬ّ يعًـِٗ إٔ      ٗ ٖصٙ إغـا  ايـيت آًـط  بٗـا     
ٜؿٗسٚا بعس ايّٝٛ ٚقس أزخٌ اهلل قًٛبِٗ اٱڇغ٬ّ ، ٜـا َعؿـط ا٭ْكـاض    

                                                           

 .36غٛض٠ ايتٛب١  (1)
 .مسٞ َٛمساڄ  ٭ْ٘ َعًِ هتُع ايٓاؽ فٝ٘  (2)
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أمل ّٔ اهلل لًٝهِ باٱڇّإ ٚخكهِ بايهطا١َ ٚمسانِ بأذػٔ ا٭مسا٤ 
 أْكاض اهلل ٚأْكاض ضغٛي٘؟

ٚي٫ٛ اهلحط٠ يهٓ  اَـطأ َـٔ ا٭ْكـاض ، ٚيـٛ غـًو ايٓـاؽ ٚازٜـاڄ        
 ٚازٜاڄ يػًه  ٚازٜهِ.ٚغًهتِ 

أف٬  طنٕٛ إٔ ٜصٖب ايٓاؽ بٗصٙ ايغٓا٥ِ ٚايؿـا٤ ٚايـٓعِ ٚايـبعري    
ٚغـًِ ؟ فكـايٛا : ضنـٝٓا .    ٚآيـ٘  ٚ صٖبٕٛ بطغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل لًٝـ٘    

ــا ضغــٍٛ اهلل ٚجــس ٓا ٗ ظًُــ١     ــايٛا : ٜ ــْٛٞ فُٝــا قًــ  . ق فكــاٍ: أجٝب
ايٓاض فأْكـصْا  فأخطجٓا اهلل بو ألٍ ايٓٛض ، ٚٚجس ٓا ل٢ً ؾفا ذفط٠ َٔ 

اهلل بو ، ٚٚجس ٓا ن٫٬ڄ فٗساْا اهلل بو . فطنٝٓا باهلل ضباڄ ، ٚباٱڇغ٬ّ 
زٜٓاڄ ، َٚرُس ْبٝاڄ . فكاٍ : أَا ٚاهلل يٛ أجبتُْٛٞ بغري ٖصا ايكٍٛ يكً  
قسقتِ ، يٛ قً  أمل  أ ٓا ططٜساڄ فتٜٚٓاى ، َٚهصباڄ فكسقٓاى ، ٚكص٫ٚڄ 

لًٝو ، يٛ قًتِ ٖصا يكسقتِ . قايٛا : بٌ  فٓكطْاى ، ٚقبًٓا َا ضز ايٓاؽ
 .(1) زهلل ٚضغٛي٘ إٔ ٚايفهٌ لًٝٓا ٚل٢ً غريْا

ــ٘ ٚغــًِ ألــ٬ٙ     ــ٘ ٚآي ٜٚهــٕٛ َفٗــّٛ ذــسٜث ايــٓيب قــ٢ً اهلل لًٝ
غكٛم ا٭ؾٗط اؿطّ : )أمل  أ ٓـا ططٜـساڄ مل هٗـع لًٝـو ٗ ا٭ؾـٗط      

ٕٛ ٗ فًـِ ٜـبڀـ بـو ايهفـاض إهـصب      –بفـتس ايـصاٍ   –اؿطّ ، َٚهصباڄ 
ا٭ؾٗط اؿطّ ٚغسٚ  يٓا ألش غًُ  فًـِ ٜغتايـو اجملطَـٕٛ ٗ ا٭ؾـٗط     
اؿطّ ٚٗ غريٖا َٔ ايؿٗٛض، ٚألنتف٢ ايٓاؽ بايطز ٚايكبـٍٛ أٚ اؾـساٍ   

 ٗ ا٭ؾٗط اؿطّ(.
فإ قً  اشا ناْ  قطٜـ  هف أٜسٜٗا لٔ إ٪ٌَٓ ٗ ا٭ؾٗط اؿطّ 

طّ، فًُـاشا ٫  ٖٚٞ ا٭ؾٗط ايكُط١ٜ ضجب، شٚ ايكعـس٠، شٚ اؿحـ١، قـ   
ــعفٗا     ــٌ نـ ــٗط اؿـ ــ١ ٚإٔ ا٭ؾـ ــٗط خاقـ ــٔ ا٭ؾـ ــا َـ ــبڀـ ٗ غريٖـ  ـ

 .(2) ز٠َُذ ِهِ َفَْٛق َأ٠ِْذ٠ُِْٙ شاؾٛاب

                                                           

 . 5/147ايسض إٓثٛض  (1)
 . 10غٛض٠ ايفتس  (2)
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َٚٔ َكازٜل اٯ١ٜ أل٬ٙ غكٛم أذهاّ ا٭ؾٗط اؿـطّ ٱغـتبا١ْ   
اؿل ٚألهاز أْكاض يًٓب٠ٛ ٚزلا٠ يٲغ٬ّ عٝث قـاض ايهفـاض لـاجعٜٔ    

 َصٖٛيٌ ذت٢ ٗ أؾٗط اؿٌ.
 َٚٔ أؾٗط ٚانرب أغٛام ايعطب ٗ اؾا١ًٖٝ :

: غٛم ز١َٚ اؾٓسٍ ٖٚٛ أٍٚ ا٭غٛام اييت ٜأ ٝٗا ايعطب ٗ  ا٭ٍٚ
بساٜا  فتس ا٭غٛام إٛمس١ٝ ٚ بعس لـٔ إسٜٓـ١ إٓـٛض٠ مـٛ أضبعُا٥ـ١      
نًٝٛ َرتاڄ، ٚ كاّ َٔ أٍٚ ّٜٛ َٔ ؾٗط ضبٝع ا٭ٍٚ ألٍ ايٓكف َٓ٘ ، ًِ 

طٚض فٝٗا، ٚ بك٢ ل٢ً ضقتٗا ألٍ آخـط ايؿـٗط    طم ٚ كٌ ايبهال١ ٚإع
فٝتفطقٕٛ َٓٗـا ألٍ قابـٌ ، ٚناْـ  َباٜعـ١ ايعـطب فٝٗـا بايكـا٤ اؿحـاض٠         
فٝحتُع لسز َِٓٗ ل٢ً ايػًع١ ٜػإَٚٛ قاذبٗا فُٔ ٜطنـ٢ بـايثُٔ   
ايصٟ ٜسفع٘ ًٜكٞ ذحطٙ، ٚض٩غا٤ غٛم ز١َٚ اؾٓسٍ َٔ غػإ ٚنًب 

 أٟ اؿٌٝ غًب  ٍٛ اٱؾطاف لًٝٗا.
اْ  قطٜـ  صٖب أليٝٗا َٔ َه١ مل ٜػتحريٚا بأذس ، ٭ٕ ايٓاؽ ٚن

٫ ٜتعطنٕٛ يتحاض٠ قطٜـ ، ألنطاَاڄ هلِ ٚ ععُٝاڄ يًبٝـ  اؿـطاّ ٭ْٗـِ    
 فاٚضٚٙ.
: غٛم إؿكط : ٜٚكع بٗحط ب٬ز اٱذػا٤ ، ٜكاّ غٛقٗا َـٔ   ايثاْٞ

أٍٚ ْاز٣ اٯخط٠ ألٍ آخط ايؿـٗط ٜأ ٝٗـا َـٔ أٖـٌ فـاضؽ ًَٚٛنٗـا،       
، ّٚػــهٕٛ ايػــٛم أٟ (1)ٗــا بٓــٛ ُــِٝ ضٖــط إٓــصض بــٔ غــا٣ٚ   كــّٛ ب

ٜأخصٕٚ ايعؿط ٚناْ  أضناڄ خكب١ ٜهثط فٝٗا ايٓدٝـٌ ، ٫  كـسّ قافًـ١    
يًبٝع ٚايتحاض٠ فٝٗا أل٫ ؽًف َِٓٗ ْفط يٲقا١َ فٝٗا ، ٖٚـٛ َـٔ اغـباب    
 عسز أْػاب أٌٖ ٖحط ، ٭ٕ فٝٗا َٔ نٌ ذٞ َٔ ايعطب ٚنإ بٝعِٗ 

ض٠ ٚاٱّا٤ ٫ٚ ٜتهًُٕٛ ذت٢ ٜرتانـٛا ألجتٓابـاڄ يًـٌُٝ    با٬َٕػ١ ٚاٱؾا
 ايهاشب١ ٚنإ ايٓاؽ ٫ ٜكًٕٛ اٍ ٖصٙ ايػٛم أل٫ غفاض٠ .

                                                           

 .1/105 أضٜذ ايٝعكٛبٞ ( 1)
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:غٛم قراض: َٔ أضض لُإ ٖٚٞ شا  فان١ٗ ٚأؾحاض ، ايثايث 
ٚأًٖــٗا أقــراب أَــٛاٍ ، ٚناْــ   طغــٞ فٝٗــا إطانــب ايكازَــ١ َــٔ    

يػٛم ٗ ضجب ، وهطٖا ايكٌ، ٚػًب هلا بها٥ع ايُٝٔ ٚ كاّ ٖصٙ ا
َٔ غاب لُا غبكٗا َٔ ا٭غٛام ، ٖٚـٛ أَـط ظـاٖط يًتبالـس بـٌ ٖـصٙ       
 ا٭غٛام ٚإؿك١ ٗ قڀع إػافا  ، ٜٚهٕٛ ايبٝع فٝٗا بايكا٤ اؿحاض٠ .

: غـٛم زبـا : ًـِ ٜطؼـٌ ايعـطب ببهـا٥عِٗ ألٍ غـٛم زبــا ،        ايطابـع 
ًٜٚتكٕٛ بتحاض اهلٓس ٚايػٓس ٚايكٌ ٜٚػتُط غٛقٗا ألٍ آخـط ٜـّٛ َـٔ    
ضجب ، ٜٚهٕٛ بٝعِٗ بإػا١َٚ ٖٚٛ ايبٝع باٱ فام بٌ ايبا٥ع ٚإؿرتٟ 
ل٢ً ايثُٔ َٔ غري َٛنٛل١ٝ يك١ُٝ ايؿطا٤ ٚغعط ايهًف١ ٜٚكّٛ اؾًٓسٟ 

ٚذفـغ ايبهـا٥ع ٚايًڀـا٥ِ فٝٗـا، يتهـٕٛ ٖـصٙ ا٭غـٛام        بتأٌَ ايػـٛم  
َٓاغــب١ يٓؿــط أْبــا٤ ْبــ٠ٛ قُــس قــ٢ً اهلل لًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٬َٚنٗــا ،  

 َعحعا ٘ ٚأخباض ْكطٙ بأَط خاضم يًعاز٠ ٚذػابا  اؾٝٛف.
:ًِ ٜٓتكٌ ػـاض ايبرـط ٚايـرب ألٍ ايؿـرط بـٌ َهـ١ ٚلُـإ        اـاَؼ 

 ؿالط :ٚ كاّ ايػٛم ٗ ايٓكف َٔ ؾعبإ  قاٍ اي
َٷحس يڅباْا   اشٖب ألٍ ايؿرط ٚزر لٷُاْاڄ        أل٫ ػس ُطاڄ 

ٜٚبار فٝٗا ايـرب ٚا٭زّ ٚإـط ٚايكـرب ٚايـسخٔ، ٚيـٝؼ فٝٗـا لؿـٛض        
 ٚنطٜب١ ٫ْٗا يٝػ  بأضض ًٖه١ .

: ًِ ٜطؼٌ ايتحاض ألٍ قٓعا٤ ٚ كاّ غٛقٗا ٗ ايٓكف َـٔ  ايػازؽ
 ضَهإ ٚبٝعِٗ فٝٗا ظؼ ايٝس .

ٓاؽ ٜٚصٖب ؾڀط َـِٓٗ ألٍ غـٛم ضابٝـ١ عهـطَٛ ،     ًِ ٜٓكػِ اي
ٚقػِ ألٍ لهاظ ٗ أل٢ً لس ٚلهاظ قطٜب١ َٔ لطفا  ، ٚ كاّ نٌ َٔ 
ايػٛقٌ ٗ ايٓكف َٔ شٟ ايكعس٠ ٫ٚ ٜكـٌ يػـٛم ايطابٝـ١ أل٫ غفـاض٠     
٭ْٗا يٝػ  ٗ أضض ًٖه١، ٚناْ  قطٜـ  تدفط ببين آنـٌ إـطاض َـٔ    

 نٓس٠ .
ٔ ألعِ أغٛام ايعطب، ٖٚٛ َعطٚف :غٛم لهاظ، ٖٚٛ َ ايػابع

لٓس أجٝاٍ ايعطب ٚإػًٌُ،  أ ٝٗا قطٜـ ٖٚٛاظٕ ٚغڀفـإ ٚخعالـ١   
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ٚا٭ذابٝـ ٚغريِٖ، ٫ٚ ٜغازضْٚٗا أل٫ لٓـس ض٩ٜـ١ ٖـ٬ٍ شٟ اؿحـ١ ،     
 ٚيٝؼ فٝٗا لؿٛض ٫ٚ خفاض٠ .

ٚ ٓفطز غٛم لهاظ بأَٛض ألش  طغـٌ إًـٛى هلـا ايًڀـا٥ِ ، ٜٚطغـٌ      
١ اؾٝس٠ ٚإطنٛب ايفاضٙ ، َٚٔ ٜأخصٙ فٗٛ َٔ ًَو ايُٝٔ ايػٝف ٚاؿً

ألع٠ ايعطب فٝسلٛٙ أليٝ٘ ٜٚكً٘، ٚبـٝعِٗ فٝٗـا بايػـطاض ٖٚـٛ إٔ ٜكـٍٛ      
ٝٵعٷ أذسُٖا يٰخط ش ٛٳ بٳ ٗٴ ًځوځ فځ ُٹٞ قځبٵ ٕٵ أځخٵطٳجٵ ٴ خٳا ٳ ٜٳسٳىځ فځإڇ ٚٳ أڂخٵطڇدٴ ٜٳسٹٟ 

ٕٵ أځ ًٹٞ فځبٹهځصٳا فځإڇ ُٳوځ قځبٵ ٕٵ أځخٵطٳجٵ ٳ خٳا ٳ ٚٳألڇ ِٵ ٜٴدٵطڇجٳـا    بٹهځصٳا  ٚٵ يځـ َٳعٶـا أځ خٵطٳجٳا 
ُٹٝعٶا لٳازٳا فٹٞ ايڃإڇخٵطٳادڇ  .(1) زجٳ

ٚنإ ايٓعُإ بٔ إٓصض ٜبعث بًڀ١ُٝ أٟ قاف١ً قًُـ١ بايبهـا٥ع ألٍ   
غٛم لهاظ ٚناْ  فٝٗا َٓابط ٜط كٝٗا اـڀبا٤ فٝعسزٕٚ خكاهلِ َٚتًط 

 قَِٛٗ.
ٌّ إٛقف : غٛم شٚ اجملاظ : ٖٚٛ غٛم هلصٌٜ ، ٖٚٛ ل٢ً ايثأَ 

بعطف١ بػفس جبٌ نبهب ٚ كّٛ شٚ اجملاظ لٓسَا ٌٜٗ ٬ٍٖ شٟ اؿح١ ، 
ٜٚكَٕٛٛ ب٘ ذت٢ ّٜٛ ايرت١ٜٚ ٖٚٛ ايثأَ َٔ شٟ اؿحـ١ ٜٚتٛافـس لًٝـ٘    
ذحاد ايعطب خاق١ ايصٜٔ مل ٜؿٗسٚا ا٭غٛام ايػابك١ ٜٚتٛافس أليٝٗا 

بفسا٤ ا٭ؾطاف ٚل٢ً ٚج٘ نٌ ٚاذس َِٓٗ بطقع ن٬ٝ ٜعطف فٝ٪غط طًباڄ 
 نبري يفه٘ َٔ ا٭غط ، ٚقاٍ ططٜف:
ًچُا ٚضز  لهاظ قب١ًٝڅ ...  ٞٸ لطٜفِٗ ٜتٛغٸِثبع         أٚن  ٛا ألي

 ٫  ٓهطْٚٞ ألْٸين أْا شانِ ... ؾانٞ ايػ٬ح ٚٗ اؿٛازث َعًِ
ْچ١څ ... َٚٔ اهلحِٝ ٚذٍٛ بٝيت خكٸِ  ذٛيٞ فٛاضؽ َٔ أغٝس 

ًچِظغفٷ     ؼيت ا٭غطٸ ٚفٛم جًسٟ ْثط٠څ ...   (2)طزٸ ايػٝف ٖٚٛ َث
ٚنإ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ وهط غٛم لهاظ ٚشٟ 
اجملاظ ٗ إٛغِ ٜٚبٌ يًٓاؽ شخا٥ط ْبٛ ٘، ٚٚجـٛب لبـاز٠ اهلل ٚيـعّٚ    
لٔ ايتكسٜل ب٘ ٚأل بال٘ ، ٚقطٜـ  ػع٢ َٔ خًف٘ ؼصض ايكبا٥ٌ َٓ٘ ، ش
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ْـ    ١ قـاٍ: ضأځٜـ    أؾعث بٔ أځبٞ ايؿعثا٤ قاٍ، مسع  ؾٝدٶا َـٔ بـين نٓا
ًچ٘ ق٢ً اهلل لًٝ٘  ٚغًِ ٗ غٛم شٟ اجملاظ، قـاٍ، فكًٓـا:   ٚآي٘ ضغٍٛ اي

قف٘ يٓا. قاٍ: ضأځٜت٘ ٚلًٝ٘ بٴطٵزٳإ أځٓطإ، جعسٶا َطبٛلٶا، أبٝض ؾسٜس 
ٗٶا  .(1)غٛاز ايطأؽ ٚايًر١ٝ، نأځذػٔ ايطجاٍ ٚج

ٚنإ لهاظ ٚشٚ اجملاظ غٛقٌ ٗ اؾا١ًٖٝ ٚالطض لُٓٗا إػًُٕٛ 
ٌَك١ْظَ الاڄ ألٍ ايصنط ٚأزا٤ َٓاغو اؿخ ذت٢ ْـعٍ قٛيـ٘  عـاٍ ش   ألْكڀ

ُْ ُجَٕبح  َأْْ َرجَْزُغٛا َفْعال  ِِْٓ َسثِّىُُْ  أٟ  (2) زَػ١ٍَُْى
 ٗ َٛغِ اؿخ .

ٚأنــاف بعهــِٗ غــٛم اجملٓــ١ ٖٚــٛ قطٜــب َــٔ شٟ اجملــاظ ٚنــإ ٗ 
 ألشا ذهطٚا ٖصٙ ا٭غٛام، فػُٛا احملًٌ،ايعطب قّٛ ٜػترًٕٛ إعامل 

ٚنإ فِٝٗ َٔ ٜٓهط شيو، ٜٚٓكـب ْفػـ٘ يٓكـط٠ إعًـّٛ، ٚ إٓـع َـٔ       
 .(3) غفو ايسَا٤، ٚاض هاب إٓهط فٝػُٕٛ ايصاز٠ احملطٌَ

ٚنإ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ بساٜا  ايبعث١ ايٓب١ٜٛ 
َٳحٓـ١، ٜٚتكـٌ بايكبا٥ـٌ ،     ٜتكٌ بايكبا٥ٌ ٗ غٛم لهاظ ٚشٟ اجملاظ ٚ

 ضذــاهلِ ٜــسلِٖٛ ألٍ اٱغــ٬ّ ٚلٓــسَا ألؾــتس لًٝــ٘ ٜٚــصٖب أليــِٝٗ ٗ
ٚل٢ً أقراب٘ أش٣ قطٜـ قاض ٜسلٛ ايكبا٥ٌ ألٍ َٓع٘ ٚايصب لٓ٘ يٝبًا 
ضغايت٘ ، َٚٔ اٯٜا  ٗ ْبٛ ٘ إٔ بٝع١ ا٭ْكاض ي٘ ٗ ايػ١ٓ اؿاز١ٜ لؿط٠ 
يًبعث١ ناْ  ٗ ايعكب١ ٚيٝؼ أغٛام ايعطب ٖٚٞ بٌ ٢َٓ َٚه١ ٚ ًـو  

اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ بـإٔ بـساٜا  َٛنـٛر ٖحط ـ٘        آ١ٜ ٗ ْبٛ ـ٘ قـ٢ً   
ْٚكط ٘ خاضد َه١ ناْ  ٗ َٛنٛر لبـازٟ، ٖٚـٛ َـٔ أغـطاض ألْؿـا٤      

ِاْه َأٚهَي ايبٝــ  اؿــطاّ ٚايربنــا  ايــيت  رتؾــس لٓــ٘ ، قــاٍ  عــاٍ ش
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ُ٘ذ ٜ  ٍهِزٞ ِثجَىهَخ ُِجَبَسو ب َٚ ٕهبطِ ٌَ َغ ٌٍِ ْذٍ ُِٚظ َث١

 َٓ١ِّ  .(1) زٌٍَِْؼبٌَ
قـ١ً ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ باغـٛام         ٚمل  ٓكڀع 

ايعطب ٚاٱْتفـار َٓٗـا ٗ ايـسل٠ٛ ألٍ اهلل بعـس اهلحـط٠ ايؿـطٜف١، َٚـٔ        
بٔ أْٝؼ بٔ اـٝػل بٔ َايو بٔ غعس بٔ نعب بـٔ  ذسٜث أبٞ أظٜٗط 

اؿاضث بٔ لبس اهلل بٔ لاَط ٖٚٛ ايغڀطٜف بٔ بهط بٔ ٜؿهط بٔ َبؿط 
ظٖطإ بٔ نعب بٔ اؿاضث بٔ نعب بٔ قعب بٔ زُٖإ بٔ ْكط بٔ 

بٔ َايو بٔ ْكط بٔ ا٭ظز أْ٘ نإ ذًٝفاڄ ٭بٞ غفٝإ بٔ ذطب ٚناْ  
زٚؽ أخٛاي٘، ٚنإ ٫ ٜعطف أل٫ بايسٚغٞ، فهإ ٜكعس ٖٛ ٚأبٛ غفٝإ 
ٗ أٜا َُٗا ٗ قب١ هلُا فٝكًرإ بٌ َٔ ذهط شيو إهإ ايـصٟ ُٖـا   

أبا غـفٝإ، فٛيـس  يـ٘ قُـساڄ     ب٘، ٚنإ أبٛ أظٜٗط قس ظٚد ابٓت٘ لا ه١ 
ٚلٓبػ١، ٚظٚد ظٜٓب بٓ  أبٞ أظٜٗط لتب١ بٔ ضبٝعـ١ فٛيـس  يـ٘ ضبٝعـ١     
ْٚعُإ، ًِ خًف لًٝٗا أبٛ ذبٝـب بـٔ َٗؿـِ بـٔ إغـري٠ فٛيـس  يـ٘،        
ٚظٚد اب١ٓ ي٘ أخط٣ ايٛيٝس بٔ إغري٠ بٔ لبس اهلل بٔ لُط بٔ كعّٚ ًِ 

ٚنإ بًا أبا أظٜٗط بعس أَػهٗا لٓ٘، فًِ ٜسخًٗا لًٝ٘ ذت٢ َا ، قاٍ: 
َا ظٚج٘ ٚأخص إٗط َٓ٘ أْ٘ غًـٝغ لًـ٢ ايٓػـا٤ ٜهـطبٗٔ، فرـبؼ أبـٛ       

٘ لٓ٘ ٚأَػو إٗط قـاٍ ابـٔ ذبٝـب: ٚشنـط ألبـطاِٖٝ بـٔ لبـس        بٓتأظٜٗط ا
ايطٓٔ بٔ ْعِٝ ا٭ظزضٟ لٔ أؾٝار ا٭ظز أْٗا ناْ  ٖسٜ  أليٝ٘، فًُا 

بـٞ ٭ٕ أبـٞ غـٝس    أبٛى؟ قاي : ٫ بـٌ أ  ّٖسٜ  أليٝ٘ قاٍ: أْا أؾطف أأ
أٌٖ ايػطا٠ ٚإٔ ايعطب ٜكسضٕٚ لٔ ضأٜـ٘ ٚألِـا أْـ  غـٝس بـين أبٝـو       
ٚفِٝٗ َٔ ٜٓاظلو ايؿطف، فطفع ٜسٙ فًڀُٗا، فٗطب  ألٍ أبٝٗا، فرًف 
إٔ ٫ ٜطاٖا ٚأَػو إٗط، قاٍ ابٔ ايهًيب: فًُا ْعٍ ايٓـاؽ غـٛم شٟ   

ٕ بٔ اجملاظ ٖٚٛ غٛم َٔ أغٛام ايعطب فٓعٍ أبٛ أظٜٗط ل٢ً أبٞ غفٝا
ذطب فأ ٢ بٓٛ ايٛيٝس فكتًٛٙ، ٚنإ ايصٟ قتً٘ ٖؿاّ بٔ ايٛيٝس، ٚناْ  
لٓس أبٞ غفٝإ بٓ  أبٞ أظٜٗط، ٚنإ أبٛ أظٜٗط ؾـطٜفاڄ ٗ قَٛـ٘ فكتًـ٘    
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بعكط ايٛيٝس ايصٟ نإ لٓسٙ يٛق١ٝ أبٝ٘ ألٜاٙ ٚشيو بعس َا ٖاجط ضغٍٛ 
طاف أَط بسض ٚأقٝب ب٘ َٔ أقٝب َٔ أؾٚ ٘ ٚغًِ ،اهلل ق٢ً اهلل لًٝ

 .قطٜـ َٔ إؿطنٌ 
ابٔ ايهًيب قاٍ: ٚألٕ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ زلا ذػإ بٔ ًاب  
فكاٍ ي٘: ٜا ذػإ  ألْ٘ قس ذسث بٌ إڀٝبٌ ٚأذ٬فِٗ ؾط فكتٌ فكٌ ٗ 
َكتٌ أبٞ أظٜٗـط ؾـعطاڄ ؼـطض بـ٘ إڀٝـبٌ لًـ٢ ا٭ذـ٬ف، ٚإڀٝبـٕٛ         

بس اؼ ٚإڀًب ٔػ١ أبڀٔ: بٓٛ لبس َٓاف قاطب١ ِٖٚ بٓٛ ٖاؾِ ٚل
ْٚعفٌ بٓٛ لبس َٓاف ٚبٓٛ أغس بٔ لبس ايعع٣ ٚبٓٛ ظٖط٠ بٔ ن٬ب ٚبٓٛ 
 ِٝ بٔ َط٠ ٚبٓٛ اؿاضث بٔ فٗط، ٚا٭ذـ٬ف ٔػـ١ أبڀـٔ ٖٚـِ يعكـ١      
ايسّ: بٓٛ لبس ايساض بٔ قكٞ ٚبٓٛ كعّٚ بٔ ٜكع١، ٚبٓٛ ْس بٔ لُطٚ 

 . ٚبٓٛ غِٗ بٔ لُطٚ بٔ ٖكٝل بٓٛ لسٟ بٔ نعب
لاَط بٔ ي٪ٟ ٚقاضب بٔ فٗط ٚبٓٛ ا٭زضّ بٔ غايب  ٚالتعي  بٓٛ 

ايفطٜكٌ فهاْ  بٓٛ لبـس ايـساض  بعـاڄ يـبين أغـس ٚكـعّٚ يتـِٝ، ْٚـس         
يعٖط٠ ٚلسٟ يبين اؿاضث بٔ فٗط ٚغِٗ يبين لبس َٓاف، قاٍ، ٚاْبعث 
َٔ ذػإ وطض ٗ زّ أبٞ أظٜٗط ٜٚعري أبا غفٝإ خفط ٘ ٚهبٓ٘ فكاٍ: 

 ايڀٌٜٛ
 شٟ اجملاظ بػرط٠ .. ٚجاض ابٔ ذطب بإغُؼ َا ٜغسٚغسا أٌٖ ذهين 

 نػاى ٖؿاّ بٔ ايٛيٝس ًٝاب٘ ... فأبٌ أخًل َثًٗا جسزاڄ بعس
 قه٢ ٚططاڄ َٓ٘ فأقبس َاجساڄ ... ٚأقبر  ضخٛاڄ َا ؽب َٚا  عسٚ

 فًٛ إٔ أؾٝاخاڄ ببسض ؾٗٛزٙ ... يبٌ مٛض ايكّٛ َعتبط ٚضز
 َٓع  كعا٠ ٚايسٖا ٖٓسَٚا َٓع ايعري ايهطٚط شَاضٙ ... َٚا 

فًُا بًا قٛي٘ ٜعٜس بٔ أبٞ غفٝإ خطد فحُع بين لبس َٓاف ٚقاح 
ٗ إڀٝبٌ فاجتُعٛا ٚأبٛ غفٝإ بصٟ اجملاظ قاٍ: أٜٗا ايٓاؽ  أخفط أبٛ 
غفٝإ ٗ جاضٙ ٚقٗطٙ فٗٛ ًا٥ط، فتٗٝأ ٜعٜس ٚاجتُـع بٗـِ ٚبـطظ بٗـِ،     

فًُـا ضأ٣ شيـو أبـٛ    فًُا ضأ  شيو ا٭ذ٬ف اجتُعٛا فدُٝٛا قطٜبـاڄ،  
غفٝإ بٔ اؿاضث بٔ لبس إڀًب خـطد لًـ٢ فـطؽ يـ٘ ذتـ٢ أ ـ٢ أبـا        
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غفٝإ بٔ ذطب فأخربٙ اـرب ٚنإ أبٛ غفٝإ ذًُٝاڄ َٓهطاڄ وب قَٛـ٘  
ذباڄ ؾسٜساڄ، خؿٞ إٔ ٜهٕٛ ٗ قطٜـ ذطب ٗ أبٞ أظٜٗط فسلا بفطغ٘ 

        ٚ بُٗـا  فڀطح لًٝٗا يبساڄ ًـِ قعـس لًٝـ٘ ٚأخـص ايـطَس ًـِ أقبـٌ ألٍ َهـ١ 
اؾُعإ ٚجعٌ أبٛ غفٝإ بٔ اؿاضث ٜكٍٛ ٗ ايڀطٜل ٭بٞ غفٝإ بٔ 
ذطب: فساى أبٞ ٚأَٞ  اذحـع بـٌ ايٓـاؽ، فحعـٌ ٫ هٝبـ٘ ألٍ ؾـ٤ٞ       
ذت٢ قسّ لًِٝٗ، فٛقـف بـٌ اؾُعـٌ ٚقـس  ٗٝـأٚا يًكتـاٍ، فٓعـط فـإشا         
 ايًٛا٤ َع ابٓ٘ ٜعٜس ٖٚٛ ٗ اؿسٜس َع قَٛ٘ إڀٝبٌ، فٓعر ايًٛا٤ َٔ ٜسٙ
ٚنطب ب٘ بٝهت٘ نطب١ ٖسٙ َٓٗا، ًِ قاٍ: قبرو اهلل  أ طٜس إٔ  هطب 
قطٜؿاڄ بعهٗا ببعض ٗ ضجٌ َٔ ا٭ظز غـٓ٪ ِٝٗ ايعكـٌ ألٕ قبًـٛٙ، ًـِ     
ْاز٣ بأل٢ً قٛ ٘: أٜٗا ايٓاؽ ألٕ خًفٓا لسْٚا ؾاَ  ٜعين ايٓيب ق٢ً 

 َٚت٢ ْفطغ ٖا بٝٓٓا ٚبٝٓ٘ ْٓعط فُٝا بٝٓٓـا ٚبٝـٓهِ، فًٝٓكـطف    -اهلل لًٝ٘ 
نٌ ألْػإ َٓهِ ألٍ َٓعي٘، فتفطقٛا ٚأقًس شيو ا٭َط، ٚبًا أبا غفٝإ 
قٍٛ ذػإ فكاٍ ٜطٜـس ذػـإ إٔ ٜهـطب بعهـٓا بـبعض ٗ ضجـٌ َـٔ        

 .(1)زٚؽ فب٦ؼ َا ظٔ
ٚيهٔ ايغا١ٜ َٔ ؾعط ذػـإ قـس ؼككـ ، بترـطٜض إڀٝـبٌ لًـ٢       
ا٭ذ٬ف ٚأل٫ فإ ايـٓيب قُـساڄ قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ أؾـس ذبـاڄ         

 كطٜـ ٚأضأف بِٗ ألش بعث٘ اهلل يٓحا ِٗ َٔ ايٓاض.ي
 علن املٌ سبة 
زٗ ايكطإٓ أل٫ َـط ٌ ، ٚنـٌ ٚاذـس٠ َٓٗـا     ١ٌَُِّذِّصَ مل  طز َاز٠ ش

ز أٟ بايعڀف بـايٛاٚ ٚبكـٝغ١ ايتعًٝـٌ يٝهـٕٛ نـٌ      ١ٌََُِّٚذِّصَ بًفغ ش
 َُٓٗا ؾاٖساڄ ل٢ً أَٛض :

: ألختكام إ٪ٌَٓ بايتُرٝل ٚايتڀٗري ٚايتعن١ٝ فٛضز شنط  ا٭ٍٚ
ايتُرٝل ٗ آ١ٜ ايبرث بكٝغ١ اؾ١ًُ اـربٜـ١ َٚٛنـٛلٗا ٖـٛ ايـصٜٔ     
آَٓٛا ل٢ً مٛ ايتعٌٝ ٚاؿكط ، أَا اٯ١ٜ ايثا١ْٝ فحا٤  بكٝغ١ اـڀاب 
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 ِهُ َِب ِفٟ ُصُذِٚسُوُْ ١ٌََُِّٚذِّصَ يًـصٜٔ آَٓـٛا ش  
َ
١ٌََِٚجَْزٍِٟ

 .(1)زِفٟ ُلٍُِٛثىُُْ  َِب
ًٓتا لؿط٠ فعٌ ٗ غٛض٠ آٍ لُطإ  ٚبُٝٓٗا أل: ٚضز نٌ َٔ ايًايثاْٞ 

 آ١ٜ .
ْعي  غكٛم َٔ اٯٜتٌ : ٗ باب أغباب ايٓعٍٚ ، نٌ آ١ٜ  ايثايث

ٚاقع١ أذس ، ٚذاٍ إػًٌُ فٝٗـا ، ٚايبعـث لًـ٢  ـساضى ايعيـٌ ٚغـس       
٘  ايفطج١ ٚاٱَترإ ٗ ذػٔ ايتٛنـٌ لًـ٢ اهلل ٚاٱ   ، خـ٬م ٗ لباز ـ

قاي : لس  ضغٍٛ اهلل  (2)لبٝس٠ بٔ ذصٜف١ وسث لٔ لُت٘ فاط١ُ لٔ
ٗ ْػ٠ٛ ٚألشا غكا٤ َعًل َٚـا٩ٙ ٜكڀـط لًٝـ٘ َـٔ ؾـس٠ َـا هـس َـٔ ذـط          

فأشٖب لٓو ٖصا. فكاٍ: ألٕ  كًٓا: ٜا ضغٍٛ اهلل يٛ زلٛ  اهللاؿ٢ُ، ف
 .(3)أؾس ايٓاؽ ب٤٬ ا٭ْبٝا٤ ًِ ايصٜٔ ًِْٜٛٗ ًِ ايصٜٔ ًِْٜٛٗ

: بٝإ َٛنٛل١ٝ َعطن١ أذـس ٗ  ـأضٜذ اٱغـ٬ّ ٚأْٗـا مل      اـاَؼ
، ألش أقـٝب بٗـا إػـًُٕٛ     هٔ َثٌ َعطن١ بسض ٚايٓكط ايػـاذل فٝٗـا   

 ل٢ً ٚجٛٙ : يٝهٕٛ ايٓكط ٗ َعطن١ أذس
  ١ُٝٓ ًَه١ ايكرب لٓس إػًٌُ  ا٭ٍٚ :
 :ايتفك٘ ٗ ايسٜٔ ايثاْٞ 
 ٛالس اٱختباض إكاذب١ يٲّإ َعطف١ ق: ايثايث

                                                           

 .154غٛض٠ آٍ لُطإ ( 1)
ا٭ًـٌ   فاط١ُ بٓ  ايُٝإ ٖٚٞ أخ  ذصٜف١ بٔ ايُٝإ ايعبػٞ ِٖٚ ذًفا٤ بـين لبـس  ( 2)

أغًُ  ٚباٜع  ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚنإ ذصٜف١ ٜعطف إٓـافكٌ  
ِ ، ٚؾٗس ذصٜف١  ِ لٔ أمسا٥ِٗ ٚقفا ٗ ٘ ٚغً ٍ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي َا لًُ٘ ضغٛ
ْٗاْٚس فًُا قتٌ ايٓعُإ بٔ َكطٕ أخص ايطا١ٜ ، ٚنإ فتس ُٖـصإ ٚايـطٟ ٚايـسٜٓٛض    

 ٔ ٌ ٚلؿطٜ ٗ ذصٜف١ غ١ٓ ٔؼ ٬ًًٌٚ ٗ أٍٚ خ٬ف١ ل٢ً ٜسٙ غ١ٓ آًت يًٗحط٠ ،  ٛ
    ٘ ايػـ٬ّ ، ٚأخـ  ذصٜفـ١     أَري إ٪ٌَٓ ل٢ً أَري إ٪ٌَٓ لًٞ بـٔ أبـٞ طايـب لًٝـ

" : بٓ  ايُٝإ ش قاي  مسع  ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜكٍٛخٛي١ ا٭خط٣ 
 .زأل٫ لٓس َٝ  فإْٗٔ ألشا اجتُعٔ قًٔ ٚقًٔ ْال١ ايٓػا٫٤ خري ٗ 

 .8/326ايڀبكا  ايهرب٣ ٫بٔ غعس ( 3)
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يٝعًِ ايٓاؽ ْٝعاڄ إٔ ألّإ إػًٌُ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل : ايطابع 
لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ذكٝك١ ضاغد١ ٗ قسٚضِٖ ٚإٔ اؿطب يٛ ػسز  َع 

َ٪َٓـ١ ، ٚلـعا٥ِ ًابتـ١ ٚغـٝٛفاڄ َؿـطل١ ،       اڄايهفاض فـ٬ هـسٕٚ أل٫ قًٛبـ   
بأذس٣ اؿػٌٓٝ ٖٚٛ َٔ أغـطاض  ْٚفٛغاڄ  عؿل ايؿٗاز٠ ٚػاٖس يًفٛظ 

ا٤ٚا خؿ١ٝ نفاض قطٜـ َٔ ألقتراّ إس١ٜٓ ٗ َعطن١ اـٓسم َع أْٗـِ جـ  
٫ف ضجٌ َكا ٌ ٜٚسضنٕٛ أْٗا ايفطق١ ا٭خري٠ هلِ َٔ قاضب١ بعؿط٠ آ

اٱغ٬ّ ٚأْ٘ بعس ضجٛلِٗ ألٍ َه١ خا٥بٌ ٜتعصض لًـِٝٗ ْـع ْكـف    
 ٖصا ايعسز َٔ ايطجاٍ ل٢ً ايباطٌ ٚايه٬ي١ .

ٚبٌ اٯٜتٌ لُّٛ ٚخكٛم َڀًل ، فكٛيـ٘  عـاٍ ٗ آٜـ١ ايبرـث     
ُٕككٛاش ــ٘  ، (1)زٌَِٚكك١َُّذِّصَ ِهُ اٌهككِز٠َٓ آَِ ــٔ قٛي ــِ َ أل
َٚـا ٜـسٍ لًٝـ٘ َـٔ طـطز      ، (2)ز١ٌََُِّٚذِّصَ َِب ِفٟ ُلٍُِٛثىُُْ ش
ُا ناْ  َعطن١ بـسض فٝكـ٬ڄ   ؿو ٚايِٖٛ ٚايٛغٛاؽ َٔ ايكسٚض فهاي

ــاڄ  ــسض   ٚفطقاْــ ــّٛ بــ ــ١ُٝ ٜــ ــٞ بػــ ــٓل ايكطآْــ ــا٤ ايــ ٠َككككََْٛ شٚجــ

َعطن١ َٔ َعاضى إػًٌُ فطقإ بٌ اؿل نٌ فإ ، (3)زاٌُْفْشَلبِْ 
إػـًُٕٛ ٜـّٛ أذـس إٔ    ٚايباطٌ ، ٚبـٌ اؿكٝكـ١ ٚايـِٖٛ ، فكـس أزضى     

ٕ لٔ ايكها٤ ل٢ً زٚي١ اٱغ٬ّ ، ٚإٔ أٜسِٜٗ ٫  كٌ ايهفاض لاجعٚ
َِٚهُ يـ٘ ٚغـًِ يـصا ْـعٍ قٛيـ٘  عـاٍ ش      ألٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآ 

 .(4)ز٠َْؼصُِّهَ ِِْٓ إٌهبطِ 
اختًفـ  ا٭خبـاض فـُٝٔ ًبـ  شيـو ايٝـّٛ        ٚقاٍ ايفدط ايـطاظٟ :ش 

ٚفُٝٔ  ٍٛ ، فصنط قُس بٔ اغرام إٔ ًًث ايٓاؽ ناْٛا فـطٚذٌ ،  
ًًٚــثِٗ اْٗعَــٛا ، ًًٚــثِٗ ًبتــٛا ، ٚاختًفــٛا ٗ إٓٗــعٌَ ، فكٝــٌ : ألٕ  

ٚضز إس١ٜٓ ٚأخرب إٔ ايٓيب قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚغـًِ قتـٌ ، ٖٚـٛ      بعهِٗ 
                                                           

 .141غٛض٠ آٍ لُطإ (1)
 .154غٛض٠ آٍ لُطإ (2)
 .41غٛض٠ ا٭ْفاٍ (3)
 .67غٛض٠ إا٥س٠ (4)
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غعس بٔ لثُإ ، ًـِ ٚضز بعـسٙ ضجـاٍ زخًـٛا لًـ٢ ْػـا٥ِٗ ، ٚجعـٌ        
ايٓػا٤ ٜكًٔ : لٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ  فطٕٚ  ٚنٔ وـثٌ  

  .ِٖٗ ٜٚكًٔ : ٖاى إغعٍ اغعٍ ب٘ ايرتاب ٗ ٚجٛ
َِٚٓٗ قاٍ : ألٕ إػًٌُ مل ٜعسٚا اؾبٌ . قاٍ ايكفاٍ : ٚايصٟ  سٍ 
لًٝ٘ ا٭خباض ٗ اؾ١ًُ إٔ ْفطا َِٓٗ  ٛيٛا ٚأبعسٚا ، فُِٓٗ َـٔ زخـٌ   
إس١ٜٓ ، َِٚٓٗ َٔ شٖب اٍ غا٥ط اؾٛاْب ، ٚأَا ا٭نثطٕٚ فإِْٗ ْعيٛا 

ٔ ٗ لٓس اؾبٌ ٚاجتُعٛا ٖٓاى . َٚـٔ إٓٗـعٌَ لُـط ، ا٫ أْـ٘ مل ٜهـ     
أٚا٥ٌ إٓٗعٌَ ٚمل ٜبعس ، بٌ ًب  ل٢ً اؾبٌ اٍ إٔ قعس ايٓيب ق٢ً 
اهلل لًٝ٘ ٚغًِ ، َِٚٓٗ أٜها لثُإ اْٗعّ َع ضجًٌ َٔ ا٫ْكاض ٜكاٍ 
هلُا غعس ٚلكب١ ، اْٗعَٛا ذتـ٢ بًغـٛا َٛنـعا بعٝـسا ًـِ ضجعـٛا بعـس        

ٗـا  يكـس شٖبـتِ فٝ   »١ً٬ً أٜاّ ، فكاٍ هلـِ ايـٓيب قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚغـًِ      
 .لطٜه١ 
ٚأَا ايصٜٔ ًبتٛا َع ايطغٍٛ ق٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚغـًِ فهـاْٛا أضبعـ١       

لؿط ضج٬ ، غبع١ َٔ إٗاجطٜٔ ، ٚغبع١ َٔ ا٫ْكاض ، فُٔ إٗاجطٜٔ 
أبٛ بهط ، ٚلًٞ ٚلبس ايطٓٔ بٔ لٛف ٚغعس بٔ أبٞ ٚقام ٚطًر١ 

 .٠ بٔ اؾطاح ٚايعبري بٔ ايعٛاّ اهلل ٚأبٛ لبٝس بٔ لبٝس
اض اـبــاب بــٔ إٓــصض ٚأبــٛ زجاْــ١ ٚلاقــِ بــٔ ًابــ    َٚــٔ ا٫ْكــ

ٚاؿطث بٔ ايك١ُ ٚغٌٗ بٔ ذٓٝف ٚأغٝس بٔ ذهري ٚغعس بٔ َعاش ، 
ٚشنــط إٔ مثاْٝــ١ َــٔ ٖــ٪٤٫ نــاْٛا بــاٜعٛٙ ٦َٜٛــص لًــ٢ إــٛ  ٬ًًــ١ َــٔ  
إٗاجطٜٔ : لًٞ ٚطًر١ ٚايعبري ، ٚٔػـ١ َـٔ ا٫ْكـاض : أبـٛ زجاْـ١      

ض ٚلاقـِ بـٔ ًابـ  ٚغـٌٗ ابـٔ      ٚاؿطث بٔ ايك١ُ ٚخبـاب بـٔ إٓـص   
ذٓٝف ، ًِ مل ٜكتٌ َِٓٗ أذس . ٚض٣ٚ ابٔ ل١ٓٝٝ أْ٘ أقٝب َع ضغٍٛ 
اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ مٛ َـٔ ٬ًًـٌ نًـِٗ هـ٤ٞ ٚهثـٛ بـٌ ٜسٜـ٘        
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ٜٚكــٍٛ : ٚجٗــٞ يٛجٗــو ايفــسا٤ ، ْٚفػــٞ يٓفػــو ايفــسا٤ ، ٚلًٝــو  
 .(1) زايػ٬ّ غري َٛزر

ايتساضى يًُػـًٌُ ٚايطجـٛر    َٚٔ ايتُرٝل ٦َٜٛص  ١٦ٝٗ َكسَا 
ــاٍ ش    ــاٍ  عـ ــايٞ قـ ــازّ ٚايتـ ــتعساز يًكـ ــ١ ٚاٱغـ ــسإ إعطنـ ِاْه ألٍ َٝـ

بِْ  ٝ اٌْجََّْؼ ََْٛ اٌَْزَم ِِْٕىُُْ ٠َ ْٛا  ٌه ٌهِز٠َٓ َرَٛ ا

 ففــتس اهلل لــع ٚجــٌ (2)زِأهَّككب اعْككَزضٌَهُُْٙ اٌشهكك١ْؽَبُْ 
ب ، ٚلـع٣  بِٝٓٗ ٚبٌ ايٝأؽ ٚاٱنت٦ـا  يًُػًٌُ باب اٱلتصاض ٚذاٍ

ايتــٛيٞ ألٍ ٚغٛغــ١ ايؿــٝڀإ ٚ ٜٗٛــٌ أَــط إؿــطنٌ ٚنثــط٠ جٝٛؾــِٗ  
ٔٴ ألغٵـرٳامٳ :     شٚخًِٝٗ ، ٚمل ٜهـٔ لٓـس إػـًٌُ أل٫ فطغـإ ،     ٍٳ ابٵـ قځـا

ٖٳا ٓٳبٴٛ َٹا٥ٳتٳا فځطٳؽڈ قځسٵ جٳ ِٵ  ٗٴ َٳعٳ ٚٳ ٌڈ  ًځاًٳ١ڂ آيځافٹ ضٳجٴ ِٵ ًٳ ٖٴ ٚٳ ـٷ  ٜٵ  ز(3)ٚٳ ٳعٳبٸأځ ٵ قڂطٳ
(4). 

ًغط٠ جبٌ ايطَا٠ ألش جا٤ ِٗ خٌٝ إؿطنٌ ٖٚٛ َٔ ألغباب ذسٚث 
َٔ اـًف ٚقس  طى أغًب ايطَا٠ َٛنـعِٗ ، ٚمل ٜبـل َـِٓٗ أل٫ مثاْٝـ١     
  كسٚا ـٌٝ إؿطنٌ ، ٚقتًٛا ْٝعاڄ ِٖ ٚأَريِٖ لبس اهلل بٔ جبري .
َٚٔ َكازٜل ايعُّٛ ٚاـكٛم بٌ اٯٜتٌ إٔ آ١ٜ ايبرث لا١َ ٗ 

ٕػــًٌُ َــٔ ا٭َــِ ايػــابك١ أَــا آٜــ١ ايــصٜٔ آَٓــٛا ٚ ؿــٌُ ٗ ألط٬قٗــا ا
فٗـٞ خاقـ١ بإػـًٌُ     (5) ز١ٌََُِّٚذِّصَ َِب ِفكٟ ُلٍُكِٛثىُُْ ش

بس٫ي١ قٝغ١ اـڀاب فٝٗا ، ٖٚـٛ ْـٛر  ؿـطٜف ٚألنـطاّ يًُػـًٌُ بـإٔ       
ٜأ ِٝٗ ايتُرٝل ايعاّ ايصٟ ٜؿٌُ إػًٌُ ٗ نٌ ظَإ ، ًِ ٜصنطِٖ 

قًـٛبِٗ فٝڀٗطٖـا َـٔ    اهلل لع ٚجٌ بتُرٝل ٚألختباض خام يٝٓفص ألٍ 
بعث غ١َ٬ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٜـّٛ     زضٕ ايٓفام ٚي

                                                           

 .4/430 فػري ايطاظٟ أْعط  (1)
 .155غٛض٠ آٍ لُطإ (2)
 .جٓبٖٛا : ألٟ  كاز ٚمل  طنب ٗ ايڀطٜل َٔ َه١ يتسخٌ إعطن١ غري َٓٗه١  (3)
 .3/246ايطٚض ا٭ْف  (4)
 .154غٛض٠ آٍ لُطٕ (5)
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ايث٬مثا٥ـ١ ايـصٜٔ   خـا٥بٌ اؿػـط٠ ٗ قًـٛب    أذس ،ٚضجٛر نفـاض قـطٜـ   
  أذس ٚوتٌُ ذاهلِ بًراظ آ١ٜ ايبرث ٚجٖٛاڄ :سٚا ٗ ايڀطٜل ألٍألض 

َا  قٛي٘ : فٛظ ٖ٪٤٫ ايث٬مثا١٥ بايتُرٝل ٚايتڀٗري ، ٚلُٛ ا٭ٍٚ
ُٕٛا عاٍ ش  .(1)ز١ٌََُِّٚذِّصَ ِهُ اٌهِز٠َٓ آَِ

ايثاْٞ : اٍٛ ايث٬مثا١٥ ايصٜٔ ألْػربٛا ٗ ايڀطٜل ألٍ أذـس بـاحملل   
 ٚايٖٛٔ.

ل لــٔ ايتُرــٝل أٚ احملــل    : ألْٗــِ خــاضجٕٛ بايتدكــٝ   ايثايــث
  آ١ٜ ايبرث .ايٛاضزٜٔ ٗ
: ايتفكــٌٝ بؿــٍُٛ ض٩غــا٤ ايــصٜٔ ألْػــربٛا ٗ ايڀطٜــل ألٍ   ايطابــع

إعطن١ ٚذطنٛا لًٝ٘ خاق١ َثٌ ضأؽ ايٓفام لبس اهلل بٔ أبـٞ غـًٍٛ   
ٚيٝؼ َٔ ذهِ باحملل ٚاـعٟ ، ألَا لا١َ إٓػربٌ فٝؿًُِٗ ايتُرٝل 

لاّ ٗ إكاّ ، ٖٚٛ َٔ أغطاض ف٧ اٯ١ٜ بكٝغ١ ايفعٌ إهاضر ، ألش إٔ 
ٛح هلِ ، ٚٱَهإ  ساضنِٗ ٗ َعطنـ١ اـٓـسم ٚغريٖـا    باب ايتٛب١ َفت

، يصا مل وكٌ بعسٙ ألْػراب َثـٌ ٖـصا ايعـسز َـٔ     فٝؿًُِٗ ايتُرٝل 
إػًٌُ ، ٫ٚ ْكف٘ أٚ ضبع٘ ، بٌ ظٗط ايٓفام ٗ َعطنـ١ اـٓـسم لًـ٢    
مٛ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ ٚا٭فطاز ٚايك٥٬ٌ َع إٔ اؿكاض ايكاغٞ ألغتُط 

، ٚألشا ناْ  أغط ٚلٛا٥ٌ ايصٜٔ ألْٗعَٛا ؾٗطاڄ ٚقٌٝغبعاڄ ٚلؿطٜٔ ي١ًٝ 
َٔ َعطن١ ًَِْٜٛٛٗ ل٢ً اهلع١ّ ٚضجع لسز َِٓٗ ألٍ إعطن١ ف٬ بس إٔ 
أظٚاد ٚلٛا٥ٌ ايصٜٔ ألْػربٛا قبٌ إعطن١ أنثط يَٛاڄ ٚ ٛبٝدـاڄ هلـِ َـع    
نٝل ٚلػط باب اٱلتصاض لٓـس ألضاز ٗـِ ٚيٛجـ٘ ، ْعـِ بـاب ايتٛبـ١ ٫       

ْٚ٘ بطظر أٚ َٛاْع ، يصا فإ إػًٌُ ٜتٛجٕٗٛ ٜكبٌ ايتهٝٝل ، ٚيٝؼ ز
نٌ ّٜٛ بايسلا٤ ٚايػ٪اٍ ٚل٢ً مٛ ايٛجٛب ايعـٝين لًـ٢ نـٌ ٚاذـس     

 (2)زاِْ٘ذَٔب اٌصَِّشاغَ اٌُّْغَْزِم١َُ َِٓٗ شنطاڄ أٚ اْث٢ بكٍٛ ش

ٚشا  ايتٛبـ١ َٚكـسَا ٗا َـٔ    ايڀطٜل ايـصٟ ٜـ٪زٟ ألٍ ايتٛبـ١ ايٓكـٛح     
                                                           

 .141غٛض٠ آٍ لُطٕ (1)
 .6غٛض٠ ايفاؼ١ (2)
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لع ٚجٌ ٚجعـٌ نـٌ فـطز َـٔ ايعبـاز٠      ، ٚ فهٌ اهلل ايكطاط إػتكِٝ 
 غب٬ٝڄ ألٍ ايعفٛ ٚإغفط٠ . 

لٔ لباز٠ ابـٔ ايكـاَ ، قـاٍ: قـاٍ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل لًٝـ٘        ش 
ٚغًِ ّٜٛ لطف١: " أٜٗا ايٓاؽ ألٕ اهلل  ڀٍٛ لًـٝهِ ٗ ٖـصا ايٝـّٛ فغفـط     

 يهِ أل٫ ايتبعا  فُٝا بٝٓهِ، ٖٚٚب َػ٦ٝهِ حملػٓهِ.
 فازفعٛا باغِ اهلل ".ٚألڀ٢ قػٓهِ َا غأٍ، 

فًُا ناْٛا ظُع قاٍ: " ألٕ اهلل قس غفط يكاؿهِ ٚؾفع قاؿٝهِ ٗ 
ضض فتكع لًـ٢  ١ٓ فتعُِٗ ًِ  فطم ايط١ٓ ٗ ا٭طاؿٝهِ،  ٓعٍ ايط

 نٌ  ا٥ب ٖٔ ذفغ يػاْ٘ ٜٚسٙ.
ٚألبًٝؼ ٚجٓٛزٙ ل٢ً جباٍ لطفا  ٜٓعطٕٚ َا ٜكٓع اهلل بِٗ ; فإشا 

 . (1) زٙ بايٌٜٛ ٚايثبٛضْعي  ايط١ٓ زلا ٖٛ ٚجٓٛز
قس  كسّ ٗ عث لًِ إٓاغب١ ٗ ٖصا اؾع٤ إٔ َاز٠ شقلزمل ٚ

ز ٚنصا َاز٠ ١ٌََُِّٚذِّصَ ا بًفغ شُ طز ٗ ايكطإٓ أل٫ َط ٌ ٚنٌ َٓٗ
شقل زفاْٗا مل  طز ٗ ايكطإٓ أل٫ َط ٌ ٚبصا  ايًفغ ٚقٝغ١ إهاضر 

٠َّْذَُك ِهُ  عاٍ ش ز ألش ٚضز ٗ آ١ٜ ايبرث ، ٚٚضز بكٛي٠ًََّْ٘ذَكَ ش

 ،ٚٗ اؾُع بُٝٓٗا َػا٥ٌ : (2) زاٌشَِّثب ٠َُْٚشِثٟ اٌصهَذَلبدِ 
٫ ٜكسض  : ْػب١ احملل ألٍ اهلل لع ٚجٌ ٚبٝإ قإْٛ نًٞ ٖٚٛ ا٭ٍٚ

 ل٢ً احملل ٚألشٖاب ايهفط ٚإعا٬َ  ايفاغس٠ أل٫ اهلل لع ٚجٌ .
يغايب ايبايا ٕطازٙ ٗ ْ٘ ا: بٝإ قٗط اهلل يًعباز ٚأْ٘ غبرا ايثا١ْٝ
 ، ٜفعٌ َا ٜطٜس ؾا٤ٚا أّ أبٛا، أذبٛا أّ نطٖٛا. خًك٘

ْػب١ ايعُّٛ ٚاـكٛم بٌ احملكٌ ، فٝأ ٞ اٱشٖاب ل٢ً  : ١ايثايث
  شا  ايهفاض ٚل٢ً فعًِٗ احملطّ .

 
                                                           

 .4/352ايػري٠ ايٓب١ٜٛ ٱبٔ نثري  (1)
 .276غٛض٠ ايبكط٠  (2)
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 ز٠ََّْٚذَكَ اٌْىَبِفِش٠َٓ شلْلَ ال ى 
 اؾٛاب َٔ ٚجٛٙ : ط٣ ٕاشا مل  كٌ اٯ١ٜ ) ّٚرل ايهفط ( 

 : اٯ١ٜ ألْصاض ٚؽٜٛف يًهفاض . ا٭ٍٚ
: زل٠ٛ إػًٌُ ٚايٓاؽ يط١ٜ٩ نطٚب احملل ٚايٓكل اييت  ايثاْٞ

  كٝب ايهفاض زفع١ ٚ سضهٝاڄ .
: ايسْٝا زاض اٱَترإ ٚاٱختباض ٚبعث اهلل لع ٚجٌ ا٭ْبٝا٤  ايثايث

بايسل٠ٛ ألٍ لباز ٘ ، ٚ فهٌ ٚجعٌ اٯٜا  ايه١ْٝٛ غري إتٓا١ٖٝ غب٬ٝڄ 
ٱْكاش ايٓاؽ َٔ احملل ٚألبعازِٖ لٔ َٓاظٍ ايهفط ٚاؾرٛز ، ٚيهٔ 
ؾڀطاڄ َٔ ايٓاؽ أقطٚا ل٢ً اٱقا١َ ٗ ايه٬ي١ ، ٚألَتٓعٛا لٔ ايٛقا١ٜ 

احملل ٚايٓكل فتفهٌ اهلل لع ٚجٌ بٗصٙ اٯ١ٜ يتصنريِٖ بًعّٚ ٖصا  َٔ
 ايتٛقٞ لك٬ڄ ٚؾطلاڄ ، ٚأْ٘ ذاج١ هلِ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠ .

: يكس  فهٌ اهلل لع ٚجٌ ل٢ً اٱْػإ باـ٬ف١ ٗ ا٭ضض ،  ايطابع
ٚقٝسٙ بأٚاَط ْٚٛاٙ ٚضز  ٗ ايهتاب ٚايػ١ٓ ، يٝهٕٛ جعا٤ ايصٜٔ آَٓٛا 

صٙ ايكٝٛز ٗ ايكٍٛ ٚايعٌُ ايتُرٝل ٚايتڀٗري ٚايبؿاض٠ ٚ عاٖسٚا ٖ
َأَْ باؾ١ٓ نُا ٗ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ألش ىاطبِٗ اهلل لع ٚجٌ بكٝغ١ ايٛلس ش

ُْ َأْْ َرْذُخٍُٛا اٌَْجٕهَخ ٌََّٚهب ٠َْؼٍَُْ ِهُ  دَِغجُْز

 (2) .(1)زاٌهِز٠َٓ جَبَُ٘ذٚا ِِْٕىُُْ ٠ََْٚؼٍََُ اٌصهبِثِش٠َٓ 
قل ايهافطٜٔ غبب حملٛ شا  ايهفط ٚألمػاض َفاُٖٝ٘ ،  : اـاَؼ

ٚبٝإ قبر٘ ٚألَتٓار ايٓاؽ لٔ ضنٛب جاز ٘ ٚايتٝ٘ ٗ ظًُا ٘ ، ٚٗ 
                                                           

 .142( غٛض٠ آٍ لُطإ 1)
 .( غٝكسض اؾع٤ ايعاؾط بعس إا١٥ خاقاڄ بتفػري ٖصٙ اٯ١ٜ ألٕ ؾا٤ اهلل2)
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اَل َرَزْس َػٍَٝ األَْسِض ِِْٓ زلا٤ ْٛح لًٝ٘ ايػ٬ّ ش

٭ٕ ايهفط ٜٓتؿط ٚ ؿٝع َفاُٖٝ٘  (1) زاٌْىَبِفِش٠َٓ َد٠هبس ا
اضاز اهلل لع ٚجٌ بٗصٙ اٯ١ٜ زفعِٗ بايهافطٜٔ ، فِٗ جٓس ايؿٝڀإ ، ف
 لٔ َٓاظٍ ا٭ًط ٚايتأًري ٗ ايٓاؽ .

: قل ايهافطٜٔ لكٛب١ لاج١ً هلِ ٗ ايسْٝا ٚجعا٤ ٚلكاب  ايػازؽ
لٔ جابط ضنٞ اهلل لٓ٘ قاٍ : قطأ ضغٍٛ اهلل ق٢ً أيِٝ ٗ اٯخط٠ ،ش

 {أل٫ َا ؾا٤ ضبو  }ألٍ قٛي٘  {فأَا ايصٜٔ ؾكٛا  }ٚغًِ ٚآي٘ اهلل لًٝ٘ 
ألٕ ؾا٤ اهلل إٔ ىطد أْاغاڄ  »ٚغًِ ٚآي٘ قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ 

 .(2) زَٔ ايصٜٔ ؾكٛا َٔ ايٓاض فٝسخًِٗ اؾ١ٓ فعٌ
زبالث ل٢ً ٠ََّْٚذََك اٌْىَبِفِش٠َٓ : قٛي٘  عاٍ ش ايػابع

بص ايهفط ٱقرتإ ايٓكل ٚاحملل ايتٛب١ ٚاٱْاب١ ، ٚذث يًهفاض ل٢ً ْ
ٚاٱشٖاب ب٘ ، ٚيٝؼ َٔ ألْػإ ٜطغب بايٓكل أٚ ٌُٝ ْفػ٘ أليٝ٘ ، ٚيٛ 
قاي  اٯ١ٜ ) ّٚرل ايهفط ( يكاٍ بعض ايهافطٜٔ ْٓتعط قل شا  ايهفط 
لػ٢ إٔ ْػًِ َٓ٘ ، فحا٤  آ١ٜ ايبرث يتبٌ يًهافطٜٔ أِْٗ ايػبب ٗ 

ّ إفاِٖٝ عًُتٗا نثط٠ ٚق١ً ، ٚجٛز َفاِٖٝ ايهفط ٗ ا٭ضض ألش  تكٛ
َِٚرٍَْه األ٠َهبَُ َُٔذاٌَُِٚٙب َث١َْٓ ٚجا٤ قٛي٘  عاٍ ش

ٱْصاض ايهفاض بإٔ ا٭ٜاّ  أ ٞ باٱّإ ، ُٚهٌ أٌٖ  (3) زإٌهبطِ 
ايتك٣ٛ ٗ ا٭ضض ، ٚألشا نإ احملل ٜكسم ل٢ً ايهافطٜٔ بطَِٝٗ 

أْ٘ أَط َترس ، بايٓكل ٚايٖٛٔ ، فٌٗ ٜكس ايكٍٛ َرل ايهفط أّ 
اؾٛاب ْعِ ٜكس ٚقك٘  ألشٖاب٘ ٚألظاذت٘ َٔ ايٓفٛؽ ٚإعا١ًَ ، يتهٕٛ 

 ايعباز٠ ٗ ا٭ضض خايك١ هلل  عاٍ .
ٚألشا نإ احملل ًٜرل ايهفاض ٗ شا ِٗ ٚأَٛاهلِ ٚػاض ِٗ فٌٗ 
ٜكٝب شضٜتِٗ اؾٛاب ٫ ، ٱخت٬ف إٛنٛر فكس ًٜسٕٚ َ٪َٓاڄ 

                                                           

 .26( غٛض٠ ْٛح 1)
 .5/346إٓثٛض  ( ايسض2)
 .140( غٛض٠ آٍ لُطإ 3)
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ّ ؾڀط َٔ أ٫ٚز َؿطنٞ قطٜـ َٔ قاؿاڄ، بٌ ػ٢ً ا٭َط بإغ٬
ا٭٫ٚز ٚايبٓا  ٚؼٌُ ٖ٪٤٫ ايؿباب قفٛف ا٭ش٣ ٚايعٛظ ٚيهِٓٗ 
قربٚا ، ٚنإ لسز َِٓٗ غبباڄ ٗ ألغ٬ّ آبا٥ِٗ ٚا٭خص بأٜسِٜٗ ألٍ 

 َٓاظٍ ايتُرٝل ٚايتڀٗري. 
ز أْ٘ ٠ََّْٚذََك اٌْىَبِفِش٠َٓ َٚٔ اٱلحاظ ٗ قٛي٘  عاٍ ش 

يهفط ٚألْصاض َٔ أل بار ْٗحِٗ يكبر٘ ايصا ٞ ٕٚا هًب٘ زل٠ٛ ٭بٓا٥ِٗ يٓبص ا
َٔ ا٭نطاض ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠ ، يتهٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ َٚا فٝٗا َٔ 
ايسل٠ٛ ألٍ ايتٛب١ خرياڄ قهاڄ ْٚسا٤ مساٜٚاڄ يًٓاؽ ْٝعاڄ بايك٬ح،  
ٚذثاڄ يصضاضٟ إ٪ٌَٓ ل٢ً  ٛاضث ٚ عاٖس غٓٔ اٱّإ ٚظجط أبٓا٤ 

آبا٥ِٗ  آبا٥ِٗ ٗ ايه٬ي١ ٚايغٞ ، ٖٚصٙ ايسل٠ٛ َٔ ٚجٛٙ  ايهفاض لٔ
 فهٌٝ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ل٢ً ا٭ْبٝا٤ ، ألش إٔ ْٛذاڄ 
لًٝ٘ ايػ٬ّ ٖٚٛ َٔ ا٭ْبٝا٤ اـُػ١ أٚيٞ ايععّ ٚضز لٓ٘ ٗ ايتٓعٌٜ 

ُْ ٠ُِعُّٛا ِػجَبَدَن َٚالَ ٠ٍَُِذٚا ِااله ش ِأههَ ِاْْ َرَزْسُ٘

فحا٤  آٜا  ايكطإٓ  طغٝباڄ يًٓاؽ ْٝعاڄ (1) زبجِش ا َوفهبس افَ 
باٱّإ ، ف٬ غطاب١ إٔ ٜسخٌ ض٩غا٤ ايؿطى ٚايه٬ي١ ٗ اٱغ٬ّ طٛلاڄ 
ٚقٗطاڄ ، ٚٗ ّٜٛ فتس َه١ زخً  قطٜـ ْٝعاڄ اٱغ٬ّ ٖٚٛ َٔ 

ََٚوَفٝ ِهُ اٌُّْْئ١َِِِٕٓ لَُٛا  قٛي٘  عاٍ ش

 ٖٚصٙ ايهفا١ٜ َٔ ضؾرا  قل ايهافطٜٔ . (2)زاٌِْمَزبيَ 
ٚلٓس  ٛب١ فطز أٚ ْال١ َٔ ايهفاض ٌٖ ٜكسم لًٝ٘ أْ٘ قل 

 يًهافطٜٔ ، فٝ٘ ٚجٛٙ :
 : ألْ٘ قل يًصٜٔ بكٛا ٗ َٓاظٍ ايهفط ٚايه٬ي١ . ا٭ٍٚ
 : فٝ٘ قل يًصٜٔ  ابٛا أْفػِٗ يتبسٍ اؿهِ بتغري إٛنٛر. ايثاْٞ
 افطٜٔ ٚيًصٜٔ  ابٛا .: فٝ٘ قل يعُّٛ ايه ايثايث
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ٚايكرٝس ٖٛ ا٭ٍٚ ، فُٔ  اب ٫ ٜكسم لًٝ٘ أْ٘ نافط بٌ  غري   
١ٌََُِّٚذَِّص ِهُ اٌهِز٠َٓ قفت٘ ٚقاض َٔ أٌٖ قٛي٘  عاٍ ش

ُٕٛا زٖٚٛ َٔ فٝٛنا  ٖصٙ اٯ١ٜ ٚفٝ٘ ذث يًُػًٌُ ل٢ً آَِ
  ٬ٚ ٗا ٚايتسبط ٗ َعاْٝٗا ٚألؽاشٖا ذح١ ٚبطٖاْاڄ ؾصب ايٓاؽ ألٍ

 َكاَا  اٱْاب١ ٚايك٬ح . 
ٚقرٝس إٔ اٯ١ٜ جا٤  بكٝغ١ ايترًٌٝ أل٫ إٔ قل ايهافطٜٔ ٫ 
ٜٓركط بع١ً ككٛق١ نتساٍٚ ا٭ٜاّ بٌ ايٓاؽ، فٗصا احملل قإْٛ 

 َتحسز.
 وتٌُ قل ٚألشٖاب ايهافطٜٔ ٚجٖٛاڄ:

 ٖٚٔ ٚنعف ؾإٔ ايهافطٜٔ. ا٭ٍٚ :
ــاْٞ : ــِ      ايث ــٔ ؾــ٪ٕٚ اؿه ــافطٜٔ، ٚألظاذــتِٗ ل ــ١ ايه ــاب زٚي ألشٖ

ٚايػًڀ١ٓ يككس ايصا  ٚألضاز٠ ايفعٌ فكس ٚضز احملل غكٛم ايطبا، قاٍ 
، يبٝـإ  (1)ز٠َّْذَُك ِهُ اٌشَِّثب ٠َُْٚشِثٟ اٌصهكَذَلبدِ  عـاٍش 

قإْٛ أللحاظٟ ٗ اؿٝـا٠ ايـسْٝا ٚخ٬فـاڄ يًرػـاب ٚإتبـازض اؿػـابٞ،       
ألقطاض ايٓاؽ بفا٥س٠ َٚٓفع١ وفغ ي٘ أقٌ َايـ٘ َـع   فٝعٔ اٱْػإ إٔ 

ظٜاز٠  هاف أليٝـ٘، ٚإٔ زفـع ايكـسقا  ٚايعنـٛا  ألخـطاد يًُـاٍ َـٔ        
إًو اـام، ٚلسّ لٛز ٘ ٭ْ٘ ٜكبس ًَهاڄ يًغري فكرياڄ نإ أٚ غـريٙ،  
فبٝٓـ  اٯٜـ١ ألـ٬ٙ إٔ ايـطظم بٝـس اهلل لـع ٚجـٌ َٚٓـ٘ ِـا٤ إـاٍ ٚأبـ٢            

ايطبــٟٛ بــاحملل ٚايٓككــإ قٗــطاڄ ٚألغــتثٓا٤ َــٔ  غــبراْ٘ أل٫ ألقــاب١ إــاٍ 
 ايكٛالس اؿػاب١ٝ، ٚظاٖط إعا٬َ  ايتحاض١ٜ .

                                                           

 .276غٛض٠ ايبكط٠ (1)
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ٜٚتفهٌ اهلل بايُٓا٤ ٚايربنـ١ ٗ ايكـسقا  ، ٚغـطل١ ايعـٛض لٓٗـا      
ّرل اهلل ايطبا بصا  اؾٓؼ أٚ غريٙ َِٚٓٗ َٔ قاٍ شإطاز ٗ اٯخط٠: 
 .(1)زٖا ُٜٚٓٝٗاٜصٖب٘ ٜعين ٗ اٯخط٠ ذٝث ٜطبٞ ايكسقا  أٟ ٜهثط

ٚايكرٝس إٔ إطاز إع٢ٓ ا٭لِ، ٚاٛي٘ يًرٝا٠ ايسْٝا، ٖٚـٛ ْـٛر   
ؼــس ٚزلــ٠ٛ يًٓــاؽ يتتبــع أذــٛاٍ إعــا٬َ ، ٚػًــٞ ايربنــ١ ٚايعٜــاز٠  
باخطاد ايعنا٠ ٚاٱْفام ٗ ايػطا٤ ٚايهطا٤، ٚنٝف إٔ لاقب١ ايطبا ٖٞ 

ايعنــٛا  احملــل ٚاـػــطإ، ٚخاُــ١ ايتكٝــس بأذهــاّ ايؿــطٜع١ ٚألخــطاد  
 ٚزفعٗا ٕػتركٝٗا غبب يًُٓا٤ ٚايربن١، ٚفٝ٘ أَٛض:

 زل٠ٛ ايٓاؽ يٲلتباض ٚاٱ عاظ. ا٭ٍٚ :
ألْعجاض ايٓاؽ لٔ إعا٬َ  ايباط١ً، ٚإعا٬َ  إٓٗٞ لٓٗا  ايثاْٞ :

 ٗ ايهتاب ٚايػ١ٓ.
ْؿط َعاْٞ ايتعإٚ بٌ ايٓاؽ، َٚٓ٘ ايكطض َٔ غري فا٥س٠،  ايثايث :
 ٚفٝ٘ َػا٥ٌ :

 فٝ٘ لُاض٠ يٮغٛام. ٭ٍٚ :ا
 ألْ٘ ذطب ل٢ً ايبڀاي١.ايثا١ْٝ :
ألْ٘ َاْع َٔ ايصٍ بػبب ايسٜٕٛ ايكٗط١ٜ اييت ٫ أقٌ هلا أل٫  ايثايث١ :

ألؾرتاط ايفا٥س٠ َٔ إكطض ٚإطبٞ يًُاٍ، يٝهٕٛ قل ايطبا َٔ ايط١ٓ 
اٱهلٝـ١ بايٓــاؽ، ٚغـبباڄ ٕساٚيــ١ ا٭ٜـاّ بــٌ ايٓـاؽ، ٚلــسّ جعـٌ إــاٍ      

 يؿإٔ بٝس أْاؽ ككٛقٌ هُعٕٛ ا٭َٛاٍ بايػر  ٚاؿطاّ.ٚا
بٝإ لعِٝ قسض٠ اهلل ٚغع١ غًڀاْ٘ ٚ فهـً٘ باظاذـ١ إٛاْـع     ايطابع :

 اييت ؼٍٛ زٕٚ َساٚي١ ا٭ٜاّ بٌ ايٓاؽ.
ٖٚٛ ٫ ٜتعاضض َع اؾعا٤ ٗ اٯخط٠، ٚض١ٜ٩ ايطبا ٚقـس قـاض ٚبـا٫ڄ    

 ٗ ذـاٍ نطاَـ١، ٚلـٔ    ل٢ً قاذب٘، ٚض١ٜ٩ أٌٖ اٱذػإ َٔ إ٪ٌَٓ
                                                           

 .1/140أٓس بٔ قُس اهلا٥ِ/ايتبٝإ ٗ  فػري غطٜب ايكطإٓ (1)
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َٔ  كسم بعسٍ ُط٠ َٔ نػب  ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ:
طٝب ٫ٚ ٜكبٌ اهلل أل٫ طٝباڄ ، فإٕ اهلل ٜكبًٗا بُٝٝٓ٘ ًـِ ٜطبٝٗـا يكـاذبٗا    

 .(1)نُا ٜطبٞ أذسنِ فًٛٙ
ــسْٝا َسضغــ١ يًُــٛالغ     ــا٠ اي يكــس أضاز اهلل لــع ٚجــٌ إٔ  هــٕٛ اؿٝ

نٓٗٗا، ٚأغطاض خًل اٱْػإ، ٚاٱقطاض بايّٝٛ َٚٓاغب١ يًتسبط ٗ ذكٝك١ 
 اٯخط، ٚايٛقٛف بٌ ٜسٟ اهلل يًرػاب.

، (2) ز٠َََْٛ َْٔذُػٛ ُوًه ُأَٔبطٍ ِثِبَِبُِِِْٙ ٚٗ قٛي٘  عاٍش
ٜسل٢ أذسِٖ فٝعڀ٢ نتاب٘  قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ :

٘ٴ ٗ جػُ٘ غتٌ شضالاڄ ٜٚبٝض  ُٳسٸ يځ ٚجٗ٘ ٚهعٌ ل٢ً ضأغ٘ بُٝٝٓ٘ ، ٜٚٴ
 اد َٔ ْٛض ٜتٮ٭ ، فٝٓڀًل ألٍ أقراب٘ فريْٚ٘ َٔ بعٝس فٝكٛيٕٛ : ايًِٗ 
ا٥تٓا بٗصا ٚباضى يٓا ٗ ٖصا ذت٢ ٜأ ِٝٗ فٝكٍٛ : أبؿطٚا . . . يهٌ ضجٌ 

 .(3) َٓهِ َثٌ ٖصا
 ألٕ ألختٝاض ٚ ڀٗري إ٪ٌَٓ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا َٓاغب١ ٭َٛض:

  َٓاظٍ اٱّإ. ثبٝ  إػًٌُ ٗ ا٭ٍٚ :
 جصب ايٓاؽ يٲّإ، ٖٚساٜتِٗ يػبٌ ايك٬ح. ايثاْٞ :
 ٖٚٔ ٚنعف ايهفاض. ايثايث :

فري٣ ايٓاؽ ألمػاض ايهفط ٚايٖٛٔ ايصٟ أقاب ايهفاض لٓس ٖحَِٛٗ 
ٚظذفِٗ ل٢ً إس١ٜٓ ٗ َعطن١ بـسض ٚأذـس ٚاـٓـسم، فـإ قًـ  نٝـف       

     ٕ انٞ)أقـاب(،  ج٦  بايفعٌ إهـاضر )ٜـط٣( ألـ٬ٙ ًـِ لـسي ٳ ألٍ ا
اؾٛاب ٜتح٢ً ألمػاض ايهفط بتٜا  ايكطإٓ اييت  بٌ خٝب١ ٚخػاض٠ نفاض 
قطٜـ، َٚٓٗـا آٜـ١ ايبرـث ٚاٯٜـ١ ايػـابك١، ٚٚاقعـ١ أذـس أنثـط َعـاضى          

                                                           

 .2/242ايسض إٓثٛض (1)
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اٱغ٬ّ اييت ٚضز فٝٗا قطإٓ، ٚهلا َٛنٛل١ٝ ٗ أغباب ْعٍٚ لسز َـٔ  
ٕعـاضى  اٯٜا ، ٚنٌ آ١ٜ َٓاغب١ ٱغترهـاض َـا ٫قـاٙ ايهفـاض ٗ  ًـو ا     

 ْٚتا٥حٗا ٚآًاضٖا، ٚ هٕٛ ْتٝح١ إعطن١ ل٢ً أذس ٚجٛٙ:
 ظفط ايڀطف ا٭ٍٚ. ا٭ٍٚ :
 ظفط ٚغًب١ ايڀطف اٯخط. ايثاْٞ :
 يٝؼ َٔ غايب ٗ إعطن١. ايثايث :
ظفط ٚغًب١ نٌ َٔ ايڀطفٌ، ٫ٚ ٜهٕٛ ْكـط أل٫ بـاشٕ اهلل،    ايطابع :

قــاٍ  عــاٍ  ٖٚــٛ َــٔ َكــازٜل ُرــٝل إــ٪ٌَٓ ٚقــل ايهــافطٜٔ ،      
، ٚٗ (1) ز٠َُٕصُش َِْٓ ٠َشَبُء ََُٚ٘ٛ اٌَْؼِض٠ُض اٌكشهد١ُُِ ش

 اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
ًٓا٤ اهلل ل٢ً ْفػ٘، فـ٬ أذـس َـٔ اـ٥٬ـل ٜػـتڀٝع ألختٝـاض        ا٭ٍٚ :

 ٚ عٌٝ إٓتكط ٚاهلل ٚذس٠ ايكازض لًٝ٘.
بٝإ قإْٛ نًٞ ٖٚـٛ إٔ َـٔ َكـازٜل ًَـو اهلل لـع ٚجـٌ        ايثا١ْٝ :

يٮضض ٚايػُٛا  ٜؿٌُ  فهً٘ بٓكط َٔ ٜؿا٤ َٔ لبازٙ ٚايصٟ ٜسٍ 
بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ل٢ً لسّ  طى ايٓـاؽ ٜتكـا ًٕٛ فُٝـا بٝـِٓٗ، ٚ هـٕٛ      
ايغًبــ١ عػــب ضجرــإ نفــ١ طــطف َعــٌ ٗ ايعــسز ٚايعــس٠ أٚ ٕبازض ــ٘ 

 ٕ ايٓكـط ٖـٛ ايـصٟ ٜـأ ٞ بـ٘ اهلل َؿـ٦ٝت٘        يًُهط ٚاـسل١ ٚمٖٛا، بـٌ أل
 ٚلًُ٘ ٖٚصا ايٓكط ل٢ً ٚجٛٙ:

 ألْ٘ َڀًٛب بصا ٘، ٚإطاز ؼكًٝ٘. ا٭ٍٚ :
ايٓكــط إــصنٛض ٗ اٯٜــ١ ألــ٬ٙ َكسَــ١ ٚبًغــ١ يغاٜــ١ ٓٝــس٠  ايثــاْٞ :
 أخط٣.

ؼكٌٝ ايٓكط غا١ٜ بصا ٘، ٖٚٛ ٚغ١ًٝ َٚكس١َ يغا١ٜ ٓٝس٠  ايثايث :
 أخط٣.
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 ٖصٙ ايٛجٛٙ، ٚنًٗا َٔ َكازٜل ايٓكط اٱهلٞ.٫ٚ  عاضض بٌ 
 ذث إػًٌُ ل٢ً ايسلا٤ ٚغ٪اٍ ايٓكط ٚايعفط با٭لسا٤. ايثايث١ :
جا٤  اٯ١ٜ أل٬ٙ َٔ غٛض٠ ايطّٚ غكٛم إعاضى ايـيت   ايطابع١ :

 زاض  بٌ ايطّٚ ٚايفطؽ .
ٚناْ  َعاضى ا٭ٍٚ لكا٥سٜـ١، يٝػـ  ٕكـاحل ؾدكـ١ٝ ٫ٚ  تعًـل      

ٚايػــًڀ١ٓ ْٚــع ا٭َــٛاٍ، ٚ تــٛاٍ ايغًبــ١ ٗ َعــاضى بؿــ٪ٕٚ اؿهــِ 
اٱغ٬ّ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ َا ًب  َباز٨ 
ــاِٖٝ     ــٌ ألٍ اٱغــ٬ّ ٚزذــض َف ــس ٗ ا٭ضض، ٚجــصب ايكبا٥ ايتٛذٝ

 ايؿطى ٚألٍ ّٜٛ ايكٝا١َ.
٫ٚبس َٔ زضاغ١ آًاض ْٚتا٥خ نٌ َعطنـ١ ٗ اجملتُعـا  ٚإعتكـسا ،    

ٌ َعطن١ َٔ َعاضى اٱغ٬ّ  َعاٍٚ  ٗسّ ا٭قٓاّ ايعا١َ ٚاـاق١ ٚن
ٚػعٌ ايٓفٛؽ  ٓفط َٓٗا ٚ عزضٜٗا يًتػًِ ايعاّ بكبس ايؿطى ٚايه٬ي١، 
ٖصا ايتػًِٝ ايصٟ ططأ ل٢ً ايٓاؽ زفع١ بفهٌ اهلل ببعث١ قُس ق٢ً اهلل 

ََِٚب َأْسعَكٍَْٕبنَ لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛيـ٘  عـاٍش  

١َِّٓ  ِااله  ، بتكطٜـب إٔ ٖـصٙ ايطٓـ١  ؿـٌُ     (1)زَسدَّْخ  ٌٍَِْؼبٌَ
  ٓعٜ٘ اٱلتكاز ٚجا٤  يًٓاؽ زفع١ ٚاذس٠.
نإ َٓا ضجٌ ٜكاٍ ي٘ َاظٕ بٔ  ٚباٱغٓاز لٔ لبس اهلل ايٓعُاْٞ قاٍ:

ايعهٛب ٜػسٕ قُٓا بكط١ٜ ٜكاٍ هلا مساٜا، َٔ لُإ، ٚناْ   ععُ٘ 
اٍ َاظٕ، أَ٘ ظٜٓب بٓ  لبس َٚٗط٠ ِٖٚ أخٛ بٓٛ ايكاَ  ٚبٓٛ ذڀا١َ

 اهلل بٔ ضبٝع١ بٔ خٜٛل أذس ب٢ٓ ِطإ.
قاٍ َاظٕ: فعرتْا َٜٛا لٓس ايكـِٓ لـتري٠، ٖٚـ٢ ايصبٝرـ١، فػـُع       
قٛ ا َٔ ايكِٓ ٜكٍٛ: ٜا َاظٕ امسع  ػط، ظٗط خري ٚبڀٔ ؾط، بعث 
 ْب٢ َٔ َهط، بسٜٔ اهلل ا٫نرب، فسر مٝتا َٔ ذحط،  ػًِ َٔ ذط غكط.
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 يصيو فعلا ؾسٜسا.قاٍ: ففعل  
ًِ لرتْا بعس أٜاّ لتري٠ أخط٣، مسع  قٛ ا َٔ ايكِٓ ٜكٍٛ: أقبٌ 
ألٍ أقبٌ،  ػُع َا ٫ ػٌٗ، ٖصا ْب٢ َطغٌ، جا٤ عل َٓعٍ، فتَٔ ب٘ 

 ن٢  عسٍ، لٔ ذط ْاض  ؿعٌ، ٚقٛزٖا اؾٓسٍ.
، ٚقسّ لًٝٓا ٞقاٍ َاظٕ: فكً  ألٕ ٖصا يعحب، ٚألٕ ٖصا ـري ٜطاز ب

كً : َا اـرب ٚضا٤ى ؟ فكـاٍ: ظٗـط ضجـٌ ٜكـاٍ يـ٘      ضجٌ َٔ اؿحاظ ف
 أٓس، ٜكٍٛ ٕٔ أ اٙ:
 أجٝبٛا زال٢ اهلل.

 فكً : ٖصا ْبأ َا مسع .
فثط  ألٍ ايكِٓ فهػط ٘ جصاشا ٚضنب  ضاذًيت ذت٢ قـسَ  لًـ٢   

غ٬ّ، فأغًُ ، ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ فؿطح اهلل قسضٟ يٲ
 ٚقً :

 ضبا ْڀٝف ب٘ ن٬ بته٬ٍنػط  ٜا جط أجصاشا ٚنإ يٓا * 
 باهلااٞ ٖساْا َٔ ن٬يتٓا * ٚمل ٜهٔ زٜٓ٘ ٢َٓ ل٢ً باٍ 

 ٜا ضانبا بًغٔ لُطا ٚألخٛ ٗا * أ٢ْ ٕٔ قاٍ ضب٢ ٜاجط
 قاٍ ٜع٢ٓ بعُطٚ: ايكاَ . 

فكًــ : ٜــا ضغــٍٛ اهلل ألْــ٢ اَــط٩ َٛيــع بــايڀطب   ٚألخٛ ٗــا: ذڀاَــ١
   ٛ ــا ايػــٓ ــاهلًٛى ألٍ ايٓػــا٤ ٚؾــطب اـُــط، ٚأؿــ  لًٝٓ ــأشٖي ٚب ٕ ف

َا  ، ٚيٝؼ ٍ ٚيس، فازر اهلل إٔ ٜصٖب لينٟا٫َٛاٍ ٚأٖعئ ايػطاض
 أجس ٜٚأ ٝٓا باؿٝا٤، ٜٚٗب ٍ ٚيس.

فكاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ: " ايًِٗ أبسي٘ بايڀطب قطا٠٤ ايكطإٓ، 
 ًِ ٚبايعٗط لف١، ٚآ ٘ باؿٝا٤، ٖٚب ي٘ ٚيسا ".ٚباؿطاّ اؿ٬ٍ ٚباٱ

َـا أجـس، ٚأخكـب  لُـإ، ٚ عٚجـ  أضبـع       قاٍ فأشٖب اهلل لٓـ٢  
 ذطا٥ط، ٚذفع  ؾڀط ايكطإٓ، ٖٚٚب ٍ ذٝإ بٔ َاظٕ.
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 ٚأْؿأ ٜكٍٛ: 
 أليٝو ضغٍٛ اهلل خب  َڀٝيت * ػٛب ايفٝاٗ َٔ لُإ ألٍ ايعطد
 يتؿفع ٍ ٜا خري َٔ ٚط٧ اؿك٢ * فٝغفط ٍ ضب٢ فأضجع بايفًخ

ِ خايفــ  ٗ اهلل زٜــِٓٗ*ف٬ ضأٜٗــِ ضأٜــ٢ ٫ٚ     ألٍ َعؿــط  ؾــطجٗ
 ؾطجٞ

 َط٤ا باـُط ٚايعٗط َٛيعا * ؾباب٢ ذت٢ آشٕ اؾػِ بايٓٗخألٚنٓ  
 فبسيين باـُط خٛفا ٚخؿ١ٝ * ٚبايعٗط ألذكاْا فركٔ ٍ فطج٢
 فأقبر  ٢ُٖ ٗ اؾٗاز ْٚٝيت * فًً٘ َا قَٛٞ ٚهلل َا ذح٢ 

قاٍ: فًُا أ ٝ  قَٛٞ أْب٢ْٛ ٚؾتُْٛٞ، ٚأَطٚا ؾالطا هلِ فٗحاْٞ، 
 لًٝ٘ فإِا أٖحٛ ْفػٞ.فكً  ألٕ ضزز  

فطذً  لـِٓٗ فـأ ت٢ٓ َـِٓٗ ظيفـ١ لعُٝـ١، ٚنٓـ  ايكـِٝ بـأَٛضِٖ،         
فكايٛا: ٜا ابٔ لِ: ؟ ؟ بٓا لًٝو أَـطا ٚنطٖٓـا شيـو، فـإٕ أبٝـ  شيـو       

 فاضجع ٚقِ بأَٛضْا، ٚؾأْو َٚا  سٜٔ ب٘.
 فطجع  َعِٗ ٚقً :

 يبغههِ لٓسْا َط َصاقت٘ * ٚبغهٓا لٓسنِ ٜا قَٛٓا يي
ٖط ألٕ بثـ  َعـا٥بهِ * ٚنًهـِ ذـٌ ٜثٓـ٢ لٝبٓـا فڀـٔ        ٫ ٜفڀٔ ايـس 

 ؾالطْا
 َفرِ لٓهِ ٚؾالطنِ * ٗ ذسبٓا َبًا ٗ ؾتُٓا يػٔ 

 .َا ٗ ايكًٛب لًٝهِ فالًُٛا ٚغط * ٚف٢ قًٛبهِ ايبغها٤ ٚا٫ذٔ
 .(1) قاٍ َاظٕ: فٗساِٖ اهلل بعس ألٍ ا٫غ٬ّ ْٝعا

خانـٖٛا َـع   ٚ سٍ آ١ٜ ايبرث ل٢ً خػـاض٠ ايهفـاض ٗ نـٌ َعطنـ١     
ز ايـصٟ ٖـٛ   ٠ََّْٚذََك اٌْىَكبِفِش٠َٓ اٱغ٬ّ بسيٌٝ قٛي٘  عاٍش

ٚلس نطِٜ َٔ لٓس اهلل بإٔ اهلل غبراْ٘ ٜبتًٞ ايهفاض بايهعف ٚايٖٛٔ 
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ٚاـٛض ٚأغباب اٱشٖاب ٚاحملل َٚٓٗا زخٍٛ بعض ا٭فطاز َٔ قبا٥ًِٗ 
س ٗ اٱغ٬ّ يتركٌ ١ًًُ نبري٠ لٓسِٖ ، ٚ ًو َٔ َعحعا  ايٓيب قُ
ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ فـاشا نـإ لـسز أفـطاز ايكبًٝـ١ ايفـاڄ ، ٚزخـٌ        

 أذسِٖ اٱغ٬ّ نإ ذسٜث اجملايؼ ٚإٓتسٜا  .
 ٚيٝؼ َٔ ذكط يٛجٛٙ قل ايهافطٜٔ، َٚٓٗا:

 ألشٖاب  غڀ٠ٛ ايهفاض. ا٭ٍٚ :
 ؽًٞ ا٭ بار لٔ ض٩غا٤ ايهفط. ايثاْٞ :
٫ ْكٍٛ زخٍٛ ؾڀط زخٍٛ فطٜل َٔ ايٓاؽ ٗ اٱغ٬ّ، ٚ ايثايث :

َــٔ ايهفــاض ٗ اٱغــ٬ّ،  ٓعٜٗــاڄ ٕــٔ ألًــٔ ألغــ٬َ٘ لــٔ ْعــٛ  ايهفــط   
 ٚايؿطى.
ألبت٤٬ ايهفاض بٓكل ا٭َـٛاٍ ٚايعحـع لـٔ ايبـصٍ ٚاٱْفـام       ايطابع :

ل٢ً اؾٝـٛف، ٚػًـ٢ باْؿـغاٍ قـطٜـ َراضبـ١ اٱغـ٬ّ لـٔ ايتحـاض٠         
 * ِل٠ِِككالَفِ ُلككَش٠ْ ٍ ٚايهػــب يٝهــٕٛ َــٔ َكــازٜل قٛيــ٘  عــاٍش

،  ـصنري قـطٜـ   (1) زِا٠الَِفُِْٙ ِسْدٍََخ اٌشَِّزبِء َٚاٌصهك١ْفِ 
بٓع١ُ ايتحاض٠ ٚايهػب ٚ عڀًِٝٗ هلـا بػـبب  عـسِٜٗ لًـ٢ اٱغـ٬ّ،      
ٚقٝاّ لسز َٔ ؾباب إػًٌُ بكڀع ططٜل ايكٛافٌ ايكاز١َ َـٔ ايؿـاّ   

 ْها١ٜ بِٗ ٱٜصا٥ِٗ إ٪ٌَٓ، ٚألقطاضِٖ ل٢ً ايهفط.
ُٓا نإ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚٗ قًس اؿسٜب١ٝ ٚبٝ

ًّٞ ل٢ً اٱَـاّ لًـٞ بـٔ أبـٞ طايـب لًٝـ٘ ايػـ٬ّ َهـاَٝٓ٘ َٚـٛازٙ          
ٚغٌٗٝ بٔ لُطٚ ٚنٌٝ قطٜـ ٗ نتاب١ ايكًس ٜـطز لًـ٢ نـٌ نًُـ١ ٗ     

 اؾ١ًُ بكٝغ١ اٱغتفٗاّ اٱْهاضٟ ٚقكس اؿصف ٚايتغٝري.
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٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ فكس طًب  بسٌٜ ذت٢ ايبػ١ًُ فرُٝٓا قاٍ ايٓيب ق
ٚغًِ يعًٞ: أنتب بػِ اهلل ايطٓٔ ايطذِٝ، قاٍ غٌٗٝ بٔ لُطٚ: ٫ 

 ألطف ٖصا، ٚيهٔ أنتب بامسو ايًِٗ.
يٝتًــٛ إػــًُٕٛ ايبػــ١ًُ ٗ قــ٬ ِٗ ايَٝٛٝــ١ ٗ  َؿــاضم ا٭ضض     
َٚغاضبٗا ِٖٚ ٜعًُٕٛ يـعّٚ  عاٖـس قـطح ايبػـ١ًُ، ٚاٱلـطاض لـٔ       

غٌٗٝ، ٚلٓـسَا قـاٍ ايـٓيب قـ٢ً      ألْهاض إؿطنٌ، ٚمل ٜهطِٖ ألؾهاٍ
اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: أنتب ٖصا َا قاحل لًٝ٘ قُس ضغٍٛ اهلل غـٌٗٝ  
بٔ لُطٚ، قاٍ غٌٗٝ:يٛ ؾٗس  أْو ضغـٍٛ مل أقا ًـو ٚيهـٔ انتـب     

 .(1)ألمسو ٚاغِ أبٝو
يتكسح أقٛا  إ٪شٌْ بكٍٛ أؾٗس إٔ قُساڄ ضغـٍٛ اهلل ٗ ضبـٛر   

ايعَإ فتػُع٘ اـ٥٬ل نًٗا، ٫ٚ ا٭ضض ٚلرب َهربا  ايكٛ  ٗ ٖصا 
ْعًِ بايهٝف١ٝ ايعا١َ اييت ٜ٪ز٣ بٗا ا٭شإ بتػـدري ايتكٓٝـا  ٗ ايـعَٔ    

 إػتكبٌ .
ُوُْٕزُْ خ١َْكَش ُأِهكٍخ ُأخِْشجَكْذ َٚٔ َكازٜل قٛي٘  عـاٍش  

، ف٧ ايؿٗاز٠ بايطغاي١ يًٓيب قُس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘    (2)زٌٍِٕهبطِ 
 ٚايؿٗاز٠ بايٛذسا١ْٝ ٚألْتفا٤ ايؿطٜو. ٚغًِ بعس ايتهبري أضبعاڄ

ٜٚتكــّٛ قــًس اؿسٜبٝــ١ بٛنــع اؿــطب لــٔ ايٓــاؽ لؿــط غــٌٓ، ألش  
 أضاز  قطٜـ إٔ  ػتعٝس بعهاځ َٔ َهاْتٗا بٌ ايكبا٥ٌ ٚألْتعاف ػاض ٗا.
َٚٔ اٯٜا  أْ٘ لٓسَا نـإ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ       

سٍ بٔ غٌٗٝ بٔ لُطٚ جا٤ أبٛ جٜٓهتب ايهتاب ٖٛ ٚغٌٗٝ بٔ لُطٚ 
 ٚغـًِ. ٚآي٘ ٜطغف ٗ اؿسٜس قس اْفً  ألٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ 

خطجــٛا ٖٚــِ ٫ ٜؿــهٕٛ ٗ ايفــتس يط٩ٜــا ضآٖــا َٚعــ٘ ايكــراب١ ايــصٜٔ 
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غـًِ، فًُـا ضأٚا َـا ضأٚا َـٔ ايكـًس      آي٘ ٚضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚ
ْفػ٘ زخٌ ٚايطجٛر َٚا ؼٌُ لًٝ٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ ٗ 

 ل٢ً ايٓاؽ َٔ شيو أَط لعِٝ ذت٢ نازٚا ًٜٗهٕٛ.
أبا جٓسٍ قاّ أليٝ٘ فهـطب ٚجٗـ٘ ٚأخـص بتًبٝبـ٘     ألبٓ٘ فًُا ضأ٣ غٌٗٝ 

 ٚقاٍ: ٜا قُس قس ؾ  ايكه١ٝ بٝين ٚبٝٓو قبٌ إٔ ٜأ ٝو ٖصا.
ٜعين ٜطزٙ ألٍ قطٜـ، ٚجعٌ  فحعٌ ٜٓرتٙ بتًبٝب٘ ٚهطٙ، قاٍ: قسق 

ز ألٍ إؿـطنٌ  ضٴأٜـا َعؿـط إػـًٌُ     أبٛ جٓـسٍ ٜكـطر بـأل٢ً قـٛ ٘:    
 فعاز شيو ايٓاؽ ألٍ َا بِٗ. ٜفتْٓٛين ٗ زٜين.

ٚغـًِ: " ٜـا أبـا جٓـسٍ اقـرب      ٚآيـ٘  فكاٍ ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل لًٝـ٘   
 ٚاذتػب، فإٕ اهلل جالٌ يو ٕٚٔ َعو َٔ إػتهعفٌ فطجا ٚكطجا.

ٚألڀْٛـا  ألْا قس لكسْا بٝٓٓا ٚبٌ ايكّٛ قًرا ٚألڀٝٓاِٖ ل٢ً شيـو  
 .(1)لٗس اهلل، ٚألْا ٫ ْغسض بِٗ

فًرل بأبٞ ٚأخص غٌٗٝ أبا جٓسٍ بكٝٛزٙ ألٍ َه١، ٚيهٓ٘ أفً  َِٓٗ)
بكري ايثكفٞ ٚنإ َع٘ ٗ غبعٌ ضج٬ڄ َٔ إػًٌُ ٜكڀعٕٛ لًـ٢ َـٔ   
َط بِٗ َٔ لري قطٜـ ٚػاض ِٗ فهتبٛا فِٝٗ ألٍ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل   

ٚقاٍ أبٛ جٓسٍ ٖٚٛ َـع أبـٞ   ، يٝ٘لًٝ٘ ٚغًِ إٔ ٜهُِٗ أليٝ٘ فهُِٗ أل
 بكري:

 أْٞ بصٟ إط٠ٚ بايػاذٌ  أبًا قطٜؿاڄ َٔ أبٞ جٓسٍ ...
 ...بايبٝض فٝٗا ٚايك٢ٓ ايصابٌ     ٗ َعؿط ؽفل أّاِْٗ 
 َٔ بعس ألغ٬َِٗ ايٛاقٌ ...  ٜأبٕٛ إٔ  بك٢ هلِ ضفك١ 
 ٚاؿل ٫ ٜغًب بايباطٌ    ...   أٚ هعٌ اهلل هلِ كطجاڄ 
 .(2)أٚ ٜكتٌ إط٤ ٚمل ٜأ ٌ    ...         فٝػًِ إط٤ بإغ٬َ٘ 

                                                           

 .3/321ايػري٠ ايٓب١ٜٛ (1)
 .2/16ا٭غتٝعاب (2)



 109ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ /د 253

ٚنإ َع٘ أبٛ بكري ٚامس٘ لتب١ بٔ ضبٝع بٔ ضافع قس جا٤ َػًُاڄ ألٍ 
ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ إس١ٜٓ بعس ضجٛلـ٘ َـٔ قـًس    

فأضغً  قطٜـ ٗ طًب٘ ضجًـٌ فكـا٫ يطغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل     اؿسٜب١ٝ )
غًِ ايعٗس ايصٟ جعً  يٓا إٔ  طز أليٝٓـا نـٌ َـٔ جـا٤ى َػـًُا      لًٝ٘ ٚ

ٚغًِ ألٍ ايطجًٌ فدطجا ذت٢ بًغا ب٘ ٚآي٘ فسفع٘ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ 
شا اؿًٝف١ فٓعيٛا ٜأنًٕٛ َٔ ُط هلِ فكاٍ أبٛ بكري ٭ذس ايطجًٌ ٚاهلل 
ألْٞ ٭ض٣ غٝفو ٖصا جٝساڄ ٜا ف٬ٕ فاغتً٘ اٯخـط ٚقـاٍ أجـٌ ٚاهلل ألْـ٘     

س يكس جطب  ب٘ ًِ جطب  فكاٍ ي٘ أبٛ بكري أضْٞ أْعـط أليٝـ٘ فأَهٓـ٘    ؾٝ
 ،َٓ٘ فهطب٘ ب٘ ذت٢ بطز ٚفط اٯخط ذت٢ أ ٢ إس١ٜٓ فسخٌ إػحس ٜعسٚ
فكاٍ ي٘ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ ذٌ ضآٙ: " يكس ضأ٣ ٖـصا شلـطاڄ " .   
ٞ فًُا اْت٢ٗ ألٍ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ قاٍ: قتٌ ٚاهلل قاذيب ٚألْ

ٕكتٍٛ فحا٤ أبـٛ بكـري فكـاٍ ٜـا ضغـٍٛ اهلل قـس ٚاهلل ٚفـ  شَتـو ٚقـس          
ضزز ين أليِٝٗ فألاْٞ اهلل َِٓٗ فكاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ: " ٌٜٚ 
أَ٘ َػعط ذطب يٛ نإ َع٘ أذس فًُا مسع شيو لًِ أْ٘ غريزٙ أليِٝٗ 

 .(1)فدطد ذت٢ أ ٢ غٝف ايبرط 
ٖـٔ آَـٔ َـٔ قـطٜـ      ٚؿل أبٛ جٓسٍ بٔ غٌٗٝ بـٔ لُـطٚ ْٚالـ١   

فاخصٚا ٜعرتنٕٛ قٛافٌ قطٜـ اييت ٜبًغِٗ خربٖا فٝكتًِْٛٗ ٜٚػتٛيٕٛ 
ل٢ً أَٛاهلِ ٗ َس٠ اهلس١ْ ٚقبٌ فتس َهـ١ فاضغـً  قـطٜـ ألٍ ايـٓيب     
ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ٓاؾسٙ اهلل ٚايطذِ أل٫ أضغٌ أليِٝٗ فُٔ أ اى 

 َِٓٗ فٗٛ آَٔ.
ثـط إٔ ٜكـٍٛ: اهلل ايعًـٞ    ٚنـإ ٜه ٚنإ أبـٛ بكـري ٜكـًٞ ٭قـراب٘     

ا٭نرب، َٔ ٜٓكط اهلل فػٛف ٜٓكط  ٕٚا قسّ لًِٝٗ أبٛ جٓسٍ، نإ ٖٛ 
ٜ٪َِٗ، ٚاجتُـع ألٍ أبـٞ جٓـسٍ ْـاؽ َـٔ بـين غفـاض ٚأغـًِ ٚجٗٝٓـ١          

                                                           

 .2/12ا٭غتٝعاب (1)



 109ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ /د 254

ٚطٛا٥ف َٔ ايعطب ذت٢ بًغٛا ٬ًث َا١٥، فأقاَٛا َع أبٞ جٓسٍ ٚأبٞ 
َا لًٝ٘ َٚٔ بكري، ٚنتب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ أليُٝٗا يٝكس

َعُٗا َٔ إػًٌُ، إٔ ًٜركٛا بب٬زِٖ ٚأًِٖٗ، فكسّ ايهتاب ألٍ أبٞ 
جٓسٍ، ٚأبٛ بكري ّٛ ، فُا  ضنٞ اهلل لٓ٘ ٚنتاب ضغٍٛ اهلل ق٢ً 
اهلل لًٝ٘ ٚغًِ بٝسٙ ٜكطأٙ. فسفٓ٘ أبٛ جٓسٍ َهاْـ٘ ٚقـ٢ً لًٝـ٘، ٚبٓـ٢     

 .(1) لًٝ٘ َػحساڄ
ٔ َعُٗا يًطجٛر ألٍ بًساِْٗ ٚزل٠ٛ باقٞ إ٪ٌَٓ أٟ ايث٬مثا١٥ ايصٜ

٭ْ٘ يٝؼ َٔ نري لًِٝٗ، ٫ٚ لٗس بِٝٓٗ ٚبٌ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ 
 ٚغًِ يٝهْٛٛا زلا٠ ألٍ ا٭غ٬ّ .

ٚفٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ إٔ ايٓيب قُساڄ ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜعًِ بعسّ 
ذاجت٘ ألٍ ايطجاٍ ٚأْ٘ ئ ىٛض َعاضى َع إؿطنٌ  ػتًعّ ايطجاٍ 

ٚإٔ ٖ٪٤٫ ايث٬مثا١٥ ايصٜٔ ناْٛا َع أبٞ جٓسٍ ٚأبٞ بكـري ٖـٔ    خاق١
ُطؽ بايكتاٍ، ٚألختـاض إطابڀـ١ ٚايغطبـ١ َـٔ ا٭ٖـٌ، ٚؼـسٟ َؿـطنٞ        
قطٜـ اييت لحع  لٔ قٗطِٖ َٚكا ًتِٗ فتٛغً  بايٓيب قُـس قـ٢ً   
اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٱلاز ِٗ ألٍ إس١ٜٓ، فُٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ ايكڀع١ٝ إٔ 

٥فٌ لٔ َٗا١ْ إس١ٜٓ إٓٛض٠ بعس َطٚض ٬ًث غٓٛا  ل٢ً ٜععفٛا خا
 َعطن١ أذس.

ٖٚٛ َٔ اٱلحـاظ ٗ ْبـ٠ٛ قُـس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ أْـ٘ مل         
ٜغــازض ايــسْٝا أل٫ ٚقــس قــاض ايهفــاض لــاجعٜٔ لــٔ ايتعــسٟ لًــ٢ ًغــٛض   

ا١ٌَََْْٛ َأوٍَُّْْذ ٌَىُُْ إػًٌُ، ٖٚٛ َٔ لَُٛا  قٛيـ٘  عـاٍش  

، أٟ بػ١َ٬ أَكـاضنِ ٚأْفػـهِ ٚأَـٛايهِ لـٔ  عـسٟ      (2)زِد٠َٕىُُْ 
 ايهفاض.
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ًٌُ إس١ٜٓ ل٢ً ضغـٍٛ اهلل،  ػفكسّ أبٛ جٓسٍ َٚٔ نإ َع٘ َٔ إ
ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ، فًِ ٜعٍ ٜغعٚ َع٘ ذت٢ قبض ضغٍٛ اهلل، ق٢ً 

ٌُ، ًاهلل لًٝ٘ ٚغًِ، فدطد ألٍ ايؿاّ ٗ أٍٚ َٔ خطد أليٝٗا َٔ إػـ 
اٖس ٗ غبٌٝ اهلل ذت٢ َا  بايؿاّ ٗ طالٕٛ لُٛاؽ فًِ ٜعٍ ٜغعٚ ٚه
 .(1) غ١ٓ مثاْٞ لؿط٠

ٜٚبٌ اـرب إ ايٓيب قُساڄ ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ: أضاز غـ١َ٬    
ػاض٠ قطٜـ ٚلسّ ايتعطض هلا، َع أِْٗ نفاض ٚيهِٓٗ غأيٛٙ بـايطذِ  
 ٚقس  كٛز اؿطب اٱقتكاز١ٜ ٚ هٝٝل إعاف ألٍ اٱْتكاّ ٚايبڀـ ٚقس
 فهٌ اهلل لع ٚجٌ ٚٚلس إػـًٌُ َرـل ايهـافطٜٔ بايـصا  فًـِ ُـط       

 ا٭ٜاّ ٚايؿٗٛض ذت٢ َهط  ٚأللتس  قطٜـ.
فحا٤ فتس َه١ َكساقاڄ حملل ايهفط، ٚألشٖاب َعـامل ايؿـطى، ٖٚـسّ    

 ا٭قٓاّ.
ٚيــٝؼ َــٔ غــبب يتهــٝٝل إعاؾــا  لًــ٢ ايٓــاؽ خاقــ١ ٚأْٗــِ ٗ  

ألشا زايــ  ا٭ٜــاّ ألٍ  َعــطض ايــسخٍٛ ألٍ اٱغــ٬ّ، ٚفٝــ٘ ؾــاٖس بأْــ٘
ــ١ ٚايطٓــ١ ٚايتدفٝــف،        ــٌ ايطأف ــايٓعط يًٓــاؽ بع ــِٝٗ ب ــًٌُ فعً إػ

 ٚألجتٓاب ايعًِ َٚا ٜ٪زٟ أليٝ٘ َٔ إكسَا  ٭ْ٘ قبٝس بايصا .
ٚ كسٜط خا١ُ آٜـ١ ايبرـث: ٚيُٝرـل ايهـافطٜٔ( بإنـاف١ ٫ّ ايتعًٝـٌ       
يٛجٛز ذطف ايعڀـف ايـٛاٚ، ٚألضاز٠ ايعڀـف فٝٗـا، ألش إٔ آٜـ١ ايبرـث       

  تأيف َٔ ؾڀطٜٔ بُٝٓٗا ألؼاز ٗ ايع١ً ٚ بأٜ ٗ إٛنٛر ُٖٚا:
ُرــٝل ٚ ڀٗــري إــ٪ٌَٓ، َــا ٜفٝــس ٗ ز٫يتــ٘ فكــًِٗ لــٔ   ا٭ٍٚ :

 إٓافكٌ، ٚفهس إفػسٜٔ ٚايعإٌ ٭ْفػِٗ.
 ألشٖاب ايهفط، ٚخٝب١ ٚخعٟ ايهفاض، ٬ٖٚى ألسا٤ ايسٜٔ. ايثاْٞ :
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عًـل َرـل ايهـافطٜٔ، يٝهـٕٛ     ٚجا٤  اٯٜـ١ بكـٝغ١ ايعُـّٛ فُٝـا ٜت    
 َتعًك٘ ل٢ً ٚجٛٙ:
ألبت٤٬ ايهفاض بٓكل ايعسز، ٜٚسب أليِٝٗ ٖصا ايٓكل  ايٛج٘ ا٭ٍٚ :

 َٔ جٗا :
زخٍٛ فطٜل َِٓٗ اٱغ٬ّ، ٚ ٓعِٖٗ لٔ ايه٬ي١ ٚأغباب  ا٭ٍٚ :
 ايغٛا١ٜ.
ؽًٞ ا٭ بار ٚأفطاز ايكبا٥ٌ لٔ ايهفاض، فُٔ خكا٥ل ْب٠ٛ  ايثا١ْٝ :

 لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚآٜـا  ايكـطإٓ ألزضاى ايٓـاؽ يهـطٚب     قُس ق٢ً اهلل
اٱلحاظ فٝٗا، ٚبعث ايٓفٛؽ ل٢ً ألجتٓاب قاضبت٘، ْٚكط٠ ايهفـاض ٗ  
 عسِٜٗ، فإٕ قً   بٌ ايعٜاز٠ ايڀطز١ٜ ٗ ألساز جٝٛف ايهفاض خ٬ف 
ٖصا ايكٍٛ، ألش نإ لسزِٖ ٗ َعطن١ بسض مٛ أيـف ضجـٌ، ًـِ جـا٤ٚا     

٫ف َكا ٌ ّٜٛ أذس ًِ ظذفٛا بعسٖا بأنثط َٔ بعسٖا بعاّ ٚؾٗط بث١ً٬ آ
 لاّ ٗ َعطن١ اـٓسم بعؿط٠ آ٫ف ضجٌ.

ٚاؾٛاب ٖصا قرٝس أل٫ إٔ ا٭َٛض غٛا ُٝٗا ألش لحعٚا بعسٖا لـٔ  
ذؿس اؾٝٛف يًعذـف ألٍ إسٜٓـ١ ٚضنـٛا بكـًس اؿسٜبٝـ١ قـاغطٜٔ،       
يٝهٕٛ َٔ اٱلحاظ ٗ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ َٚكـازٜل   
آ١ٜ ايبرث ٗ ُرٝل إػًٌُ ٚقل ايهافطٜٔ ، إٔ ٖ٪٤٫ ايعؿط٠ آ٫ف 
ايصٜٔ ظذفٛا ٗ َعطن١ اـٓسم مل وهـطٚا ٗ َعطنـ١ بـسض ذٝـث نـإ      
لسز إػًٌُ ٬ًمثا١٥ ١ً٬ًٚ لؿط ضج٬ڄ ٚيٝؼ َعِٗ أل٫ فطغٌ ، ٖٚـٛ  

 (1) ز٠ُِش٠ُذ ِهُ َأْْ ٠ُخَفِّكَف َػكْٕىُُْ َٔ لَُٛا  قٛي٘  عاٍ ش
فُٔ أغطاض آٜـ١ ايبرـث أْٗـا جـا٤  بكـٝغ١ ايفعـٌ إهـاضر )ّٚرـل(         
فهًُا جا٤  َعطن١ ٚنثط فٝٗا لسز إؿطنٌ ٜتڀًع إػًُٕٛ ألٍ َؿ١٦ٝ 
اهلل  عاٍ َرل ايهافطٜٔ ذت٢ جا٤ قًس اؿسٜب١ٝ ًِ فتس َهـ١، ايـصٟ   
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نإ َكساقاڄ  أضىٝاڄ حملل ٚألْسذاض ايهفاض ٚألشٖاب َفـاِٖٝ ايؿـطى َـٔ    
 َه١.

قل ايهافطٜٔ باظٗاض أبٓـا٥ِٗ اٱّـإ، ٚغـعِٝٗ يًحٗـاز ٗ      ايثايث١ :
غبٌ اهلل، َٚٔ اٯٜا  ٗ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚجـٛز    
اٱبٔ ٗ قفٛف إ٪ٌَٓ، ٚا٭ب َع إؿطنٌ، أَا ايعهؼ ٖٚٛ ٚجٛٙ 
اٱبٔ َكا ٬ڄ َع إؿطنٌ ٚا٭ب َع إ٪ٌَٓ فٗٛ أَط ْـازض ألٕ مل ٜهـٔ   
َعسَٚاڄ، ٖا ٜسٍ ل٢ً إٔ اٱغ٬ّ زٜٔ اؿل ٚإٔ ايؿباب  ًكٛٙ بايكبٍٛ 
ٚفٝ٘ َٓع١ ٚق٠ٛ يٲغ٬ّ ٚفت٠ٛ َكا ًٝ٘ ٚضجرإ نفتِٗ ٗ ايكتاٍ، ٚفٝـ٘  

 ألْساض يًُؿطنٌ بايهف لٔ ايتعسٟ ل٢ً اٱغ٬ّ.
ٚٗ َعطن١ بسض نإ أبٛ ذصٜف١ بٔ لتب١ بٔ ضبٝع١ َع ايٓيب ق٢ً اهلل 

ٕٚـا  ٚنإ أبٛٙ ضأغاڄ ٚنبرياڄ ٗ جٝـ َؿـطنٞ قـطٜـ )  لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٖعّ إؿطنٕٛ جا٤ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ فكاّ، ًِ أَط بأبٞ 

 بٔ ضبٝع١ فػرب جٌٗ بٔ ٖؿاّ فػرب فأيكٞ ٗ ايكًٝب، ًِ أَط بعتب١ 
فأيكٞ ٗ ايكًٝب، ًِ أَط بؿٝب١ بٔ ضبٝع١ فػرب فأيكٞ ٗ ايكًٝب، ًـِ  

ػرب فأيكٞ ٗ ايكًٝب، ٚأبٛ ذصٜف١ بٔ لتب١ قا٥ِ أَط بأ١َٝ بٔ خًف ف
ألٍ جٓب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ مل ٜفڀٔ أليٝ٘ ايٓيب ق٢ً اهلل 
لًٝ٘ ٚغًِ، فًُا ْعط ألٍ أبٝ٘ غرب ذت٢ أيكٞ ٗ ايكًٝب  غري ٚجٗ٘، 
فايتف  أليٝ٘ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ، فًُا ضآٙ  غري ٚجٗ٘ قاٍ: ٜا أبا 

٤ى َا قٓعٓا بعتب١؟ قاٍ: ٜا ضغٍٛ اهلل َا بٞ أ٫ أنـٕٛ  ذصٜف١، نأْ٘ غا
َ٪َٓاڄ باهلل ٚضغٛي٘، ٚيهٔ مل ٜهٔ ٗ ايكّٛ أذس ٜؿب٘ لتب١ ٗ لكً٘ ٚٗ 
ؾطف٘، فهٓـ  أضجـٛ إٔ ٜٗسٜـ٘ اهلل ألٍ اٱغـ٬ّ، فًُـا ضأٜـ  َكـطل٘        
غا٤ْٞ شيو. فكاٍ ي٘ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚغـًِ خـرياڄ، فًُـا نـإ ٗ      

ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ فػُع٘ ايٓاؽ ٖٚٛ ٜٓازٟ جٛف ايًٌٝ خطد 
ٗ جٛف ايًٌٝ: ٜا أبا جٌٗ بٔ ٖؿاّ، ٜٚا لتب١ بٔ ضبٝع١، ٜٚا ؾٝب١ بـٔ  
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ضبٝع١، ٜٚا أ١َٝ بٔ خًف، أٚجسمت َا ٚلسنِ ضبهِ ذكاڄ؟ فإْٞ ٚجس  
َا ٚلسْٞ ضبٞ ذكاڄ. قاٍ: فٓازاٙ ايٓاؽ: ٜا ضغٍٛ اهلل  أ ٓازٟ قَٛاڄ قس 

 َا أْتِ بأمسع ٕا أقٍٛ َِٓٗ، ٚيهِٓٗ ٫ ٜػـتڀٝعٕٛ  جٝفٛا؟ قاٍ: ٚاهلل
 .(1)إٔ هٝبٛا

ٚٗ َعطن١ أذس نإ ذٓع١ً بٔ أبٞ لاَط َـع ايـٓيب قـ٢ً اهلل لًٝـ٘     
ٚآي٘ ٚغًِ، ٚنإ أبٛٙ َع إؿطنٌ، فاغتؿـٗس ذٓعًـ١ ٚمسـٞ غػـٌٝ     
ا٥٬ٕهــ١ ٚ طؾــس اٱغــِ لًــ٢ أبٓا٥ــ٘ ٚشضٜتــ٘ َــٔ بعــسٙ ٚغــاَاڄ ٚفدــطاڄ   

أبٓا٤ ايغػٌٝ، ٚمس٢ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآيـ٘   فكاضٚا ٜػُٕٛ 
 ٚغًِ أباٙ أبا لاَط ايفاغل.

ذُٝٓا ٜسخٌ فطٜـل َـٔ ايٓـاؽ ألٍ اٱغـ٬ّ، فـإ احملـل ٫        ايطابع١ :
ٜتعًــل بٗــِ ٚإ نــاْٛا َــٔ ض٩غــا٤ ايهفــط، ألش أْٗــِ قــاضٚا َــٔ أٖــٌ    
 ايتُرٝل ٚايتڀٗري ٚايتعن١ٝ، ٖٚٛ َٔ اٱلحاظ ٗ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل
لًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ فًــٝؼ بــٌ ايٓفــع إڀًــل ٚاـػــاض٠ ايتاَــ١ أل٫ ايٓڀــل  
بايؿٗاز ٌ، يتهٕٛ أذهاّ ايكطإٓ َٚهـاٌَ آٜا ـ٘ َـطآ٠ يعـامل اٯخـط٠      
 ٚيٝؼ َٔ لاقب١ فٝٗا أل٫ اـًٛز ٗ ْعِٝ اؾ١ٓ أٚ ايًبث ٗ لصاب ايٓاض.

ِ ْكل لسز ايهفاض بهثط٠ ايكت٢ً ٚاؾطذ٢ َِٓٗ ٗ ذطٚبٗ اـاَػ١ :
١ٌَِْمؽَككَغ ؼََشف ككب ِِككْٓ اٌهككِز٠َٓ َــع إػــًٌُ قــاٍ  عــاٍش

، ٜٚهـٕٛ اؾُـع بـٌ اٯٜـ١ ألـ٬ٙ ٚآٜـ١ ايبرـث: ّٚرـل         (2)زَوَفُشٚا
 ايهافطٜٔ بكڀع ططف ٬ٖٚى طا٥ف١ َِٓٗ.

خػاض٠ ايهفاض يفطغاِْٗ َٚٔ ٜتكفٕٛ بايؿحال١ َِٚٓٗ،  ايػازغ١ :
بكـسّٚ نفـاض قـطٜـ ٗ    ٕٚا مسع ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
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ؾٗط ضَهإ َٔ ايػ١ٓ ايثا١ْٝ يًٗحط٠ يًكتاٍ اغتؿاض أقراب٘، ٖٚٛ ٜطٜس 
 إٔ ٜػُع قٍٛ ا٭ْكاض ل٢ً مٛ اـكٛم.

فصنط هلِ َا جا٤ٙ َٔ خرب َػري قطٜـ ٚطًب َؿـٛض ِٗ ٭ْـ٘ نـإ    
 ٜػترهط ؾطط ا٭ْكاض بايصب لٓ٘ ٗ إس١ٜٓ ٚيٝؼ اـطٚد َع٘ يًكتاٍ.

ٚاهلل يهأْو  طٜسْا ٜا ضغٍٛ اهلل قـاٍ أجـٌ قـاٍ     غعس بٔ َعاشفكاٍ 
ل٢ً  فكس آَٓا بو ٚقسقٓاى ٚؾٗسْا إٔ َا ج٦  ب٘ ٖٛ اؿل ٚألڀٝٓاى

شيو لٗٛزْا َٚٛاًٝكٓا لًـ٢ ايػـُع ٚايڀالـ١ فـاَض ٜـا ضغـٍٛ اهلل ٕـا        
ايــصٟ بعثــو بــاؿل ألٕ اغتعطنــ  بٓــا ٖــصا ايبرــط فدهــت٘   أضز  فــٛ

ا ْهطٙ إٔ  ًك٢ بٓا لسْٚا غسا ـهٓاٙ َعو َا ؽًف َٓا ضجٌ ٚاذس َٚ
قسم لٓس ايًكـا٤ يعـٌ اهلل ٜطٜـو َٓـا َـا  كـط بـ٘         ،ألْا يكرب لٓس اؿطب

لٝٓو فػط بٓا ل٢ً بطن١ اهلل فػط ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ بكٍٛ 
غعس ْٚؿڀ٘ شيو ًِ قـاٍ غـريٚا لًـ٢ بطنـ١ اهلل ٚأبؿـطٚا فـإ اهلل قـس        

أْعـط ألٍ َكـاضر ايكـّٛ ًـِ     ٚلسْٞ ألذس٣ ايڀا٥فتٌ ٚاهلل يهـأ٢ْ اٯٕ  
ٚغًِ َٔ شفطإ فػًو ل٢ً ًٓاٜا  ٚآي٘ اضؼٌ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘

قافط ًِ امط َٓٗا ل٢ً بًـس ٜكـاٍ هلـا ايسبـ١ ٚ ـطى اؿٓـإ       ٜكاٍ هلا ا٭
بٌُٝ ٖٚٛ نثٝب لعِٝ ناؾبٌ ًِ ْعٍ قطٜبا َٔ بسض فطنب ٖٛ ٚضجٌ 

٢ٝ بٔ ذبإ ذت٢ قُس بٔ اغرام لٔ قُس بٔ وٚلٔ َٔ أقراب٘ * 
ٚقف ل٢ً ؾٝذ َٔ ايعطب فػأي٘ لٔ قطٜـ ٚلٔ قُس ٚأقراب٘ َٚـا  
بًغ٘ لِٓٗ فكاٍ ايؿٝذ ٫ أخربنُا ذت٢ ؽرباْٞ ٖٔ أْتُا فكاٍ ي٘ ضغٍٛ 
اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ ألشا أخرب ٓا أخربْاى فكاٍ ٚشاى بصاى قاٍ ْعِ 

ٚنـصا فـإ    قاٍ ايؿٝذ فاْ٘ بًغين إٔ قُسا ٚأقراب٘ خطجٛا ٜـّٛ نـصا  
نإ قسق٢ٓ ايص٣ أخربْٞ فٗٛ ايّٝٛ َهإ نصا ٚنصا يًُهإ ايص٣ بـ٘  
ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚغـًِ ٚبًغـين إٔ قطٜؿـا خطجـٛا ٜـّٛ نـصا        
ٚنــصا فــإ نــإ ايــص٣ ذــس٢ًٓ قــسق٢ٓ فٗــِ ايٝــّٛ َهــإ ٚنــصا ٚنــصا 
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فكـاٍ  ، ٖـٔ أْتُـا   : قـاٍ  ، يًُهإ ايص٣ ب٘ قطٜـ فًُـا فـطغ َـٔ خـربٙ     
 . ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ مٔ َٔ َا٤ ًِ اْكطف لٓ٘ضغٍٛ اهلل

 .أَٔ َا٤ ايعطام ،َا َٔ َا٤ٚبكٞ ايؿٝذ ٜتفٛٙ: 
 .(1)ٚقاٍ ألبٔ ٖؿاّ: ٜكاٍ هلصا ايؿٝذ غفٝإ ايغُطٟ

ٚغـًِ ألٍ أقـراب٘ فًُـا    ٚآيـ٘  ًِ ضجـع ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل لًٝـ٘     
 أَػ٢ بعث لًٞ بٔ أب٢ طايب ٚايعبري بٔ ايعٛاّ ٚغعس بٔ أب٢ ٚقام

ـڈ    اـرب) ٗ ْفط َٔ أقراب٘ ألٍ َا٤ بسض ًٜتُػٕٛ ٜٵ ٜٳـ١ڄ يٹكڂـطٳ ٚڇ فځأځقٳـابٴٛا ضٳا
ٔڇ  ّٴ بٳٓٹٞ ايڃعٳامڇ بٵ ًځا ٚٳلٳطڇٜضٷ أځبٴٛ ٜٳػٳاضڈ ، غڂ ّٴ بٳٓٹٞ ايڃرٳحٸادڇ  ًځا ِٳ ، غڂ ًځ ٗٳا أځغٵ فٹٝ

٘ٹ     ٝٵـ ًځ ٘ٴ لٳ ًچـ ًچ٢ اي ٘ٹ قٳـ ًچ ٍٴ اي ٚٳضٳغٴٛ ُٳا ،  ٖٴ ُٳا فځػٳأځيڂٛ ٗڇ ٛٵا بٹ ِٳ  ٚآيـ٘  غٳعٹٝسٺ فځأځ ٳ ًچ ٚٳغٳـ
ٙٳ  ُٳا٤ٹ . فځهځطڇ ٔٵ ايڃ َٹ ِٵ  ٗڇ ـڈ ، بٳعٳثٴْٛٳا ْٳػٵكٹٝ ٜٵ ٔٴ غٴكځا٠ڂ قڂطٳ ًچٞ ، فځكځايځا : ْٳرٵ ِٷ ٜٴكٳ قځا٥ٹ
ُٸــا        ًځ ُٳا . فځ ٖٴ ــطٳبٴٛ ٕٳ فځهٳ ٝٳا ــفڃ ــأځبٹٞ غٴ ــا يٹ ٕٵ ٜٳهڂْٛٳ ٛٵا أځ ــ ٚٳضٳجٳ ــا ،  ُٳ ٖٴ ّٴ خٳبٳطٳ ٛٵ ــ ايڃكځ

ٕٳ ٝٳا ٔٴ يٹأځبٹٞ غٴفڃ ُٳا قځايځا : ْٳرٵ ٖٴ ًچ٢     أځشٵيځكڂٛ ٘ٹ قٳـ ًچـ ٍٴ اي ٚٳضٳنځعٳ ضٳغٴـٛ ُٳا .  ٖٴ فځتٳطٳنڂٛ
٘ٹ   ٝٵـ ًځ ٘ٴ لٳ ًچ ِٳ  ٚآيـ٘  اي ًچ ِٵ        ،ٚٳغٳـ ٍٳ ألشٳا قٳـسٳقځانڂ ٚٳقځـا ِٳ  ًچ ِٸ غٳـ ٘ٹ ًٴـ ٝٵ ٚٳغٳـحٳسٳ غٳـحٵسٳ ٳ

ُٳا ، قٳسٳقځا  ٖٴ ُٴٛ ِٵ  ٳطٳنڃتٴ ٚٳألڇشٳا نځصٳبٳانڂ ُٳا ،  ٖٴ ُٴٛ  .(2)(نٳطٳبٵتٴ
ٚضا٤ ٖصا ايهثٝب  ِٖ:قا٫ ، ٚاهلل ألُْٗا يكطٜـ أخربا٢ْ أٜٔ قطٜـ 

 .ايص٣  ط٣ بايعس٠ٚ ايكك٣ٛ ٚايهثٝب ايعكٓكٌ
فكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ هلُا نِ ايكّٛ قا٫ نثري قاٍ َا 
لس ِٗ قا٫ ٫ ْسض٣ قاٍ نِ ٜٓرـطٕٚ نـٌ ٜـّٛ قـا٫ َٜٛـا  ػـعا َٜٚٛـا        
لؿــطا قــاٍ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل لًٝــ٘ ٚآيــ٘ ايكــّٛ َــا بــٌ ايتػــعُا١٥   

 .ٚا٫يف
قاٍ هلُا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ فُٔ فِٝٗ َٔ أؾـطاف  ًِ 

ٚأبـٛ ايـبدرت٣ بـٔ ٖؿـاّ      ،ابٔ ضبٝعـ١  (قطٜـ قاٍ لتب١ بٔ ضبٝع١ ٚؾٝب١
                                                           

 .2/296( ألبٔ نثري/ ايػري٠ ايٓب١ٜٛ 1)

 .616/ 1غري٠ ألبٔ ٖؿاّ  (2)
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ٚذهِٝ بٔ ذعاّ ْٚٛفٌ بٔ خٜٛس ٚاؿاضث بٔ لاَط بٔ ْٛفٌ ٚطع١ُٝ 
بٔ ْٛفٌ ٚايٓهط بٔ اؿاضث بٔ نًس٠ ٚظَع١ بٔ ا٫غٛز ٚأبٛ  ٟبٔ لس

بـٔ خًـف ْٚبٝـ٘ َٚٓبـ٘ ابٓـا اؿحـاد ٚغـٌٗٝ بـٔ         جٌٗ بٔ ٖؿاّ ٚأَٝـ١  
فأقبٌ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚل٢ً آيـ٘   ،ٚلُطٚ بٔ لبس ٚز ،لُطٚ

 .(1)ٚغًِ ل٢ً ايٓاؽ فكاٍ ٖصٙ َه١ قس أيك  أليٝهِ أف٬ش نبسٖا
ٚأنثط ٖ٪٤٫ غـكط قتـ٬ٝڄ ٜـّٛ بـسض، ٚمل ٜهـٔ باؿػـبإ إٔ ٜتهـطد        

      ٔ ضبٝعـ١، ٚأخـٛٙ ؾـٝب١ بـٔ      بسَ٘ أٍٚ غـال١ ٗ إعطنـ١ نـٌ َـٔ لتبـ١ بـ
ضبٝع١، ٚألبٓ٘ ايٛيٝس بٔ لتب١، ألش خطجٛا ٜڀًبٕٛ إبـاضظ٠ ٚلٓـسَا خـطد    
هلِ ١ً٬ً َٔ ا٭ْكاض، ألَتٓعٛا لٔ َباضظ ِٗ ْٚازٚا: ٜا قُس ، أخـطد  
يٓا أنفا٤ْا َٔ قَٛٓا، فهإ ْٛر ؼس بٌ ايكفٌ، ٚألقطاضاڄ ل٢ً قڀٝعـ١  

٢ اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖـٌ  ايطذِ ٚايٓاؽ ٜٓعطٕٚ َاشا ٜفعٌ ايٓيب قً
ٜعٝس ايؿبإ ا٭ْكاض أْفػِٗ، ألش يٝؼ يًُباضظ إٔ ىتاض ٚألٕ ألختاض فإ 
خٝاضٙ غري ًَعّ فأَط ايٓيب قُس ق٢ً اهلل ٚآي٘ ٚغًِ أقطب ايٓاؽ أليٝ٘ 
َٔ أٌٖ بٝتـ٘ يًدـطٚد فكـاٍ: قـِ ٜـا لًـٞ قـِ ٜـآع٠ قـِ ٜالبٝـس٠ بـٔ            

 .(2)اؿاضث
 ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايٓسا٤ ٚألختًف  ا٭خباض فُٝٔ قسّ ايٓيب

 .(4()3)فُٓٗا ٚضز  بصنط ٓع٠ أ٫ٚڄ
َِٚٓٗ َٔ شنط اغِ لبٝس٠ أ٫ٚڄ ٗ ْسا٤ ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘     

 .(5)ٚآي٘ ٚغًِ

                                                           

 .2/141 أضٜذ ايڀربٟ (1)
 .2/229ا٭قاب١ ٗ  عٌٝ ايكراب١ (2)
 .2/413ايػري٠ ايٓب١ٜٛ/ألبٔ نثري (3)
 .2/237أغس ايغاب١ (4)
 .2/412ايٓب١ٜٛ ألبٔ نثري/ ايػ١ٓ (5)
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ٚيهِٓٗ مل ىتًفٛا ٗ ْٗٛنِٗ َط٠ ٚاذس٠ ٚايتكسّ ٕباضظ٠ ايكّٛ َٔ 
غأيِٖٛ َٔ أْـتِ، فعطٸفـٛا   غري  طزز، ٕٚا زْٛا َٔ ايصٜٔ طًبٛا إباضظ٠ 

 أْفػِٗ، ٚٗ ٖصا ايػ٪اٍ َػا٥ٌ:
 نإ أٌٖ ايبٝ  ٫بػٌ إغفط ٚايسضر ٫ٚ ٜعطفٕٛ. ا٭ٍٚ :
مل ٜػُع إؿطنٕٛ ْـسا٤ ايـٓيب قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ        ايثا١ْٝ :

 ٭ٌٖ بٝت٘ باـطٚد.
 طٍٛ ايغٝب١ ٚايبعس َٓع قطٜـ َٔ ايتأنس َٔ أؾداقِٗ. ايثايث١ :
مسع لتب١ ٚأخٛٙ ٚألبٓ٘ ْسا٤ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘  ١ :ايطابع

َٳٔ ايصٜٔ بطظٚا أليِٝٗ، ٚيهِٓٗ أضازٚا ايتأنس.  ٚغًِ ٚلطفٛا 
ــ١ : ــإ ايعــاّ       اـاَػ ــ٘، فــأِْٗ أضازٚا ايبٝ ــطض مســالِٗ ي لًــ٢ ف
 ٚايتثب .

 ٚايكرٝس ٖٛ ا٭ٍٚ ٚايثايث١.
٬ّ ٚ كـطف  ٚناْ  اٱْصاضا   رت٣ يتٓعجط قطٜـ لٔ قاضب١ اٱغ

ايٓعط لٔ ايصٖاب ألٍ بسض ـٛض ايكتاٍ، ٚيهٔ بعض نـربا٥ِٗ نـأبٞ   
 جٌٗ أقطٚا ل٢ً ايكتاٍ، فهاْٛا َٔ إكتٛيٌ ٦َٜٛص َٚٔ اٱْصاضا  :

لٓسَا غًُ  لري ٚقاف١ً قطٜـ أضغٌ أبٛ غفٝإ ألٍ جٝـ  ا٭ٍٚ :
ايهفاض: أْهِ ألِا خطجتِ يتُٓعٛا لرينِ ٚضجايهِ ٚأَٛايهِ فكس لاٖا 

 .(1)اهلل
ضأ٣ جِٗٝ بٔ ايكً  بٔ كط١َ بٔ إڀًب بـٔ لبـس َٓـاف     ايثاْٞ :

ض٩ٜا فكاٍ ا٢ْ ضأٜ  فُٝا ٜط٣ ايٓا٥ِ ٚأل٢ْ يبٌ ايٓا٥ِ ٚايٝكعإ ألش ْعط  
ألٍ ضجٌ أقبٌ ل٢ً فطؽ ذت٢ ٚقف َٚع٘ بعري ي٘ ًِ قاٍ قتٌ لتب١ بـٔ  
ضبٝع١ ٚؾٝب١ بٔ ضبٝعـ١ ٚأبـٛ اؿهـِ بـٔ ٖؿـاّ ٚأَٝـ١ بـٔ خًـف ٚفـ٬ٕ          

ٚضأٜت٘ نطب ٗ  ،ٚف٬ٕ فعسز ضجا٫ ٖٔ قتٌ ٦َٜٛص َٔ أؾطاف قطٜـ
                                                           

 .2/113أغس ايغاب١ (1)
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يب١ بعريٙ ًِ أضغً٘ ٗ ايعػهط فُا بك٢ خبا٤ َٔ أخب١ٝ ايعػهط أل٫ أقاب٘ 
 آخـط َـٔ بـين    ْهس َٔ زَ٘ قاٍ فبًغ  أبا جٌٗ فكاٍ ٖٚصا أٜهـا ْـيب  

 .لبس إڀًب غٝعًِ غسا َٔ إكتٍٛ ألٕ مٔ ايتكٝٓا
٘ قـس أذـطظ لـريٙ أضغـٌ ألٍ قـطٜـ ألْهـِ ألِـا        ٕٚا ضأ٣ أبٛ غفٝإ أْ

خطجتِ يتُٓعٛا لرينـِ ٚضجـايهِ ٚأَـٛايهِ فكـس لاٖـا اهلل فـاضجعٛا       
 .(1)فكاٍ أبٛ جٌٗ بٔ ٖؿاّ ٚاهلل ٫ ْطجع ذت٢ ْطز بسضا

نإ لتب١ بٔ ضبٝع١، ٚأخٛٙ ؾٝب١ بٔ ضبٝع١، ٚأبٛ  قاٍ ْٜٛؼ بٔ لبٝس:
جٌٗ بٔ ٖؿاّ، ٚأبٛ غفٝإ ٫ ٜػكط هلِ ضأٟ ٗ اؾا١ًٖٝ، فًُـا جـا٤   

، ٖٚٛ َٔ َكازٜل احملـل ايـسفعٞ ايعـاٖط    (2) اٱغ٬ّ مل ٜهٔ هلِ ضأٟ
 يٝهْٛٛا لرب٠ يًٓاؽ .

بعثـٛا لُـري بـٔ    ٕا ٚقً  جٝٛف نفـاض قـطٜـ ٚألطُـأْٛا )    ايطابع :
 ر٢ فكايٛا اذعض يٓا ايكّٛ أقراب قُس.ٖٚب اؾُ
: فاغـتحاٍ بفطغـ٘ ذـٍٛ ايعػـهط ًـِ ضجـع أليـِٝٗ        ألبٔ ألغرام  قاٍ

فكاٍ: ٬ًمثا١٥ ضجـٌ ٜعٜـسٕٚ قًـ٬ٝ أٚ ٜٓككـٕٛ، ٚيهـٔ أًَٗـْٛٞ ذتـ٢        
 أْعط: أيًكّٛ نٌُ أٚ َسز.

قاٍ: فهطب ٗ ايٛازٟ ذت٢ أبعس فًِ ٜط ؾ٦ٝا، فطجع أليِٝٗ فكاٍ: َا 
س ضأٜ  ٜا َعؿط قطٜـ ايب٬ٜا ؼٌُ إٓاٜا، ْٛانس ضأٜ  ؾ٦ٝا، ٚيهٔ ق

ٜثطب ؼٌُ إٛ  ايٓاقع، قّٛ يـٝؼ هلـِ َٓعـ١ ٫ٚ ًَحـأ أل٫ غـٝٛفِٗ،      
ٚاهلل َا أض٣ إٔ ٜكتٌ ضجٌ َِٓٗ ذت٢ ٜكتٌ ضج٬ َٓهِ، فإشا أقـابٛا  

 .(3) َٓهِ ألسازِٖ فُا خري ايعٝـ بعس شيو   ؟ فطٚا ضأٜهِ

                                                           

 .2/141 أضٜذ ايڀربٟ (1)
 .2/14أغس ايغاب١ (2)
 .2/406ألبٔ نثري ايػري٠ ايٓب١ٜٛ (3)



 109ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ /د 264

ٍ ، ٚشّ لتب١، ٚذطض لاَط بـٔ  فإذتخ أبٛ جٌٗ، ٚأقط ل٢ً ايكتا
اؿهــطَٞ ايــصٟ نؿــف لــٔ لٛض ــ٘ لٓــس ألقــڀفاف ايكــفٌ ْٚــاز٣:   
ٚالُطاٙ، ألش إٔ أخاٙ لُطٚ بٔ اؿهطَٞ ضَاٙ ٚاقس بٔ لبس اهلل ايتُُٝٞ 
أذس أفطاز غط١ٜ يًُػًٌُ فكتً٘ ٗ ايّٝٛ ا٭خري َٔ ؾـٗط ضجـب ٖٚـٛ    

غبباڄ يًتؿٓٝع َٔ ا٭ؾٗط اؿطّ، فاْهط  قطٜـ ايفعٌ ٚألؽص ٗا شضٜع١ ٚ
نس إػًٌُ، َع إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٕا قسَٛا لًٝ٘ مل 

 .(1)ٜطض َا فعًٛا، ٚقاٍ: َا أَط هِ بكتاٍ ٗ ايؿٗط اؿطاّ
ٚقاٍ ْالـ١ َـٔ إػـًٌُ ٖـٔ نـاْٛا ٗ َهـ١ مل ٜكتًـٛٙ ٗ ايؿـٗط         

 اؿطاّ، بٌ قتًٛٙ ٗ أٍٚ ؾعبإ.
ض ، ٚقتٌ ٦َٜٛص لتب١ بٔ ضبٝع١ ٚأبٛ ٚقڂتٌ لاَط بٔ اؿهطَٞ ّٜٛ بس

 جٌٗ ٚغريِٖ .
أَا ذهِٝ بٔ ذعاّ ايصٟ َؿـ٢ ٗ قـفٛف إؿـطنٌ ٜـسلِٖٛ ألٍ     
اٱَتٓار لٔ ايكتاٍ ، فإْ٘ غًِ َٔ إعطنـ١ ٚأغـًِ فُٝـا بعـس ٚنـإ ألشا      
ذًف ٜكٍٛ ٗ ّٝٓ٘ ٚاهلل ايصٟ لاْٞ َٔ َا٤ بسض ،ألش ٚضز ٖٛ ْٚال١ 

لًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٗ بـسض فكـاٍ لًٝـ٘       َٔ قطٜـ ذٛض ايٓيب ق٢ً اهلل
 ايك٠٬ ٚايػ٬ّ : زلِٖٛ.

فُا ؾطب اذس َٓ٘ أل٫ قتٌ ّٜٛ بـسض ، أل٫ ذهـِٝ بـٔ ذـعاّ ألش أضاز     
اهلل لع ٚجٌ إٔ ٜهٕٛ ؾاٖساځ ل٢ً ايكّٛ ٚإٔ ٜفٛظ باٱغ٬ّ ٚا٭ضجس 

 أْ٘ ألجتٓب ايكتاٍ ٚإباضظ٠ ّٜٛ بسض .
فِٗ َٔ ايهفاض ، ٚظجط ٚٗ قتٌ إؿطنٌ ّٜٛ بسض قل هلِ ٕٚٔ خً

 يًُٓافكٌ ٚزل٠ٛ هلِ يًهف لٔ ايترطٜض ل٢ً إػًٌُ .
خطد ا٫غٛز بٔ لبس ا٭غس إدعَٚٞ، ٖٚٛ َـٔ جـٝـ   : اـاَؼ 
ٚنإ ضج٬ ؾطغا غ٧ٝ اـًل فكاٍ الاٖس اهلل ٫ؾطبٔ َـٔ  إؿطنٌ ش

خـطد أليٝـ٘ ٓـع٠ بـٔ      ،ذٛنِٗ أٚ ٫ٖسَٓ٘ أٚ ٫َٛ ٔ زْٚ٘ فًُا خطد
                                                           

 .1/303لٕٝٛ ا٭ًط (1)
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فًُا ايتكٝا نطب٘ ٓع٠ فأطٔ  قسَ٘ بٓكف غاق٘ ٖٚٛ زٕٚ لبسإڀًب 
اؿٛض فٛقع ل٢ً ظٗطٙ  ؿدب ضجًـ٘ زَـا مـٛ اقـراب٘ ًـِ ذبـا ألٍ       
اؿٛض ذت٢ اقترِ فٝ٘ ٜطٜس ظلِ إ  رب ّٝٓ٘ ٚا بع٘ ٓع٠ فهطب٘ ذت٢ 

 ٚنإ أٍٚ قتٌٝ َٔ إؿطنٌ .  (1) زقتً٘ ٗ اؿٛض
بـٔ ضبٝعـ١ ٚأخـٛٙ ٚألبٓـ٘     بعس إٔ قڅتٌ ا٭غٛز خطد لتبـ١  ايػازؽ : 

فُا فايتُؼ لتب١ بٔ ضبٝع١ بٝه١ َٔ ذسٜس يٝهعٗا ٚاق١ٝ ل٢ً ضأغ٘ ، ش
ٚجس ٗ اؾٝـ بٝه١  ػع٘ َٔ لعِ ضأغ٘، فًُا ضأ٣ شيو التحط ل٢ً 

 .(2) زضأغ٘ بربز ي٘
ٜٚكاٍ يًصٟ ٫ بٝه١ لًٝ٘ أنؿف ، ٚنأْ٘ ٜتعحٌ بطَٞ ْفػ٘ ٗ ايٓاض 

َعطٚفاڄ بايتسبري بٌ قَٛ٘ ٚيهٔ بعث١  بػبب ألًاض٠ أبٞ جٌٗ ي٘ َع أْ٘ نإ
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ فكـً  بـٌ ايٓـاؽ ، ٚنؿـف         
غطا٥ط ايٓفٛؽ ، ٚذكا٥ل ا٭ؾٝا٤ ، َٚـٔ ايـصٟ هعـٌ ايعكـٌ ٚايتـسبري      

ــ٘  عــاٍ ش    ــ١ ، ٖٚــٛ َــٔ َكــازٜل قٛي ــاڄ يًٗساٜ ٌَِٚكك١َُّذِّصَ ِهُ ططٜك

ُٕٛا ٠ََّْٚذََك اٌْىَكب .فهـإ ٖـ٬ى   (3) زِفِش٠َٓ اٌهِز٠َٓ آَِ
لتب١ بٔ ضبٝع١ ٚأخٝ٘ ؾٝب١ ٚألبٓ٘ ايٛيٝس بٔ لتب١ زفع١ ٚاذس٠ آ١ٜ َٔ لٓس 

 اهلل لع ٚجٌ ، أزضى ايكفإ ز٫يتٗا َٚعاْٝٗا .
ٚنإ غبباڄ ٗ ألْسفار إػًٌُ ٗ ايكتاٍ َع  كٝسِٖ بأَط ايٓيب ق٢ً 

انتـٓفهِ  إٔ ٫ وًُـٛا ذتـ٢ ٜـأَطِٖ، ٚقـاٍ: ألٕ     اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ:  

 .ايكّٛ فاْهرِٖٛ لٓهِ بايٓبٌ
ٚفٝ٘ ؾاٖس بإٔ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقراب٘ نـاْٛا ٗ  
ذاٍ ايسفار ٚ ٛقٞ ايكتاٍ ، ٚزفع ايؿط ٚايب٤٬ ، فًِ ٜعترب إؿطنٕٛ ٖا 
ذٌ بِٗ ، ٖٚٛ ٫ ٜتعاضض َـع ألَـت٤٬ ْفٛغـِٗ بـايفعر ٚاــٛف لٓـس       

                                                           

 . 1/335لٕٝٛ ا٭ًط ( 1)
 .2/416ايػري٠ ايٓب١ٜٛ /أبٔ نثري ( 2)
 .141غٛض٠ آٍ لُطإ ( 3)



 109ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ /د 266

ضظ٠ اييت طًبٖٛا بأْفػِٗ ، ٚأقطٚا غكٛط ضبٝع١ ٚأخٝ٘ ٚألبٓ٘ ذاٍ إبا
ل٢ً اٱختٝاض اٱْايٞ ٕٔ ٜباضظِٖ بإٔ ٜهْٛٛا َٔ قطٜـ ، ٚنأْ٘ َٔ 

ايًـِٗ، أقڀعٓـا يًـطذِ، ٚآ اْـا َـا ٫ ْعـطف       َكازٜل قٍٛ  أبٞ جٌٗ : 
 .(1)زفأذٓ٘ ايغسا٠

فايهفاض ِٖ ايصٜٔ قڀعٛا ايطذِ بإٜصا٤ ايٓيب قُـس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘    
٘ ٚأقراب٘ ٗ َهـ١ ٗ بـساٜا  ايبعثـ١ ايٓبٜٛـ١ فـأَط      ٚآي٘ ٚغًِ ٚأٌٖ بٝت

ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾڀطاڄ َٔ أقراب٘ باهلحط٠ ألٍ اؿبؿ١ 
َع بعس إػاف١ َٚؿك١ ايػفط، ٖٚاجط بٓفػ٘ ألٍ ٜثـطب يٛجـٛز ايٓاقـط    
فٝٗا ٚيتػًِ قطٜـ َٔ اٱقطاض ل٢ً قڀع ايطذِ ْٚعٍٚ ايعصاب بٗـا،  

ٍ ٜثطب ٖٚٞ إس١ٜٓ إٓٛض٠ يكتاٍ ايٓيب ق٢ً ٚيهِٓٗ ألختاضٚا ايعذف أل
اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚنفاض قطٜـ ِٖ ايصٜٔ جا٤ٚا َا ٫  عطف قـطٜـ  
ِٖ ايصٜٔ جا٤ٚا َا ٫  عطف قطٜـ ٚأٌٖ َه١ ٚايعطب، ألش ناْٛا ل٢ً 
١ًَ ألبطاِٖٝ اـًٌٝ ٗ ايتٛذٝس بـسيٌٝ  ـٛاضث لُـاض ِٗ يًبٝـ  اؿـطاّ      

اييت أزاٖا ألبطاِٖٝ، ٚايٓعٚح ألٍ لطف١ ًِ  ٚذح٘ نٌ لاّ بصا  إٓاغو
اٱفان١ ألٍ َعزيف١ ٗ ّٜٛ ككٛم ٖٛ ايتاغع َٔ ؾٗط شٟ اؿح١ نٌ 

َفِبَرا َأَفْعُزُْ ِِْٓ َػَشَفبدٍ َفبْرُوُشٚا لـاّ، قـاٍ  عـاٍ ش   

 .(2) زِهَ ِػَْٕذ اٌَّْشَْؼِش اٌْذََشاَِ 
فػـ٘ أَـاّ   ٚألغتفتس أبٛ جٌٗ ل٢ً ْفػ٘ ٚقَٛ٘ فاقـاّ اؿحـ١ لًـ٢ ْ   

ــ٘ بايعكــاب يٝهــٕٛ َٛلعــ١ يًٓــاؽ ،     ايفــطٜكٌ فعحــٌ اهلل لــع ٚجــٌ ي
ٚظاجطاڄ لٔ أللاز٠ ايهط٠ باهلحّٛ ل٢ً إس١ٜٓ إٓٛض٠ َط٠ أخط٣ ، ٚيهٔ 

َف١ََْٕمٍِجُٛا قطٜؿاڄ مل ٜتععٛا ألش ظذفٛا ٗ َعطن١ أذس، فكاٍ  عاٍش

 .(3)زخَبِرج١َِٓ 
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باحملل ذاٍ ايعـٛظ ٚقًـ١    َٔ ٚجٛٙ ألبت٤٬ ايهافطٜٔ : (1)ايٛج٘ ايثاْٞ
إ٪ْٚــ١ ٚايــٓكل ٗ إعــسا  ٚ عڀٝــٌ ايتحــاضا  ، ٚػًــ٢ بــايطنٛز       
ايتحاضٟ ايصٟ أقاب قطٜـ ٚاؿكاض اٱقتكازٟ ايصٟ فطنـ٘ بعـض   
ض٩غا٤ ايكبا٥ٌ َٔ إ٪ٌَٓ لًِٝٗ ، نُا ٗ مثا١َ بٔ آًـاٍ اؿٓفـٞ غـٝس    

عتُطاڄ فعفط  أٌٖ ايُٝا١َ ايصٟ أغٸطٙ إػًُٕٛ بعس َعطن١ بسض ألش جا٤ َ
ب٘ خٌٝ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ بٓحـس فـطبط بػـاض١ٜ ٗ       

 إػحس ايٓبٟٛ.
ٚنإ ٜػك٢ نٌ ّٜٛ ذًٝب غبع ْٛم ،ٚأَـط ايـٓيب قـ٢ً اهلل لًٝـ٘     
ٚآي٘ ٚغـًِ باط٬قـ٘ فأغـًِ طٛالٝـ١ ٚقـس  كـسّ بٝاْـ٘ ٗ أذـس ا٭جـعا٤          

طد َعـ٘ ٗ  ايػابك١ ٚطًب َٔ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ َـٔ ىـ    
ايڀطٜل ألٍ إٔ بًا َهـ١ ، ٚلٓـسَا ٫َتـ٘ قـطٜـ لًـ٢ زخـٍٛ اٱغـ٬ّ        

قاٍ ٫ أزضٟ َا  كٛيٕٛ أل٫ ألْٞ أقػُ  بـطب  ش ٚلٝٳطٚٙ برتى زٜٔ آبا٥٘
ٖصٙ ايب١ٝٓ ٫ ٜكٌ أليٝهِ َٔ ايُٝا١َ ؾ٤ٞ ٖـا  ٓتفعـٕٛ بـ٘ ذتـ٢  تبعـٛا      

 لٔ آخطنِ  اڄقُس
خطد فربؼ لِٓٗ َا  ٚناْ  َري٠ قطٜـ َٚٓافعِٗ َٔ ايُٝا١َ ًِ  

ــافعِٗ     ــِ َٚٓ ــٔ َري ٗ ــا َ ــأ ِٝٗ َٓٗ ــإ ٜ ــٞ اهلل قطٜؿــاڄ باؿكــاض  ن يٝبتً
اٱقتكازٟ ْتٝح١ ظًُِٗ ٚذكاضِٖ ٭ٌٖ ايبٝ  ٗ ؾعب أبٞ طايب 

ٚ غًِ ألٕ لٗسْا ٚآي٘ فًُا أنط بِٗ نتبٛا ألٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ 
لٓا َري ٓـا  بو ٚأْ   أَط بك١ً ايطذِ ٚؼض لًٝٗا ٚألٕ مثا١َ قس قڀع 

ٚأنط بٓا فإٕ ضأٜ  إٔ  هتب أليٝ٘ إٔ ى٢ً بٝٓٓا ٚبٌ َري ٓا فافعٌ فهتب 
ٚ غـًِ : " إٔ خـٌ بـٌ قـَٛٞ ٚبـٌ      آيـ٘  أليٝ٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ 

 .(2)زَري ِٗ
 ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:

                                                           

 .٠89 قفر١(أْعط ايٛج٘ ا٭ٍٚ قبٌ أذس٣ لؿط1)

 .1/64ا٫غتٝعاب  (2)
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ٖصا ايهتاب َٔ ايػ١ٓ ايتس١ٜٝٓٚ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘  ا٭ٍٚ :
 ٚآي٘ ٚغًِ.
 تح٢ً ٗ غري٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قالس٠  ايثا١ْٝ :

ٖٚٞ أْ٘ ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ مل ٌُٜٗ نتاباڄ ٜكً٘ بٌ هٝب لًٝ٘ 
ََِٚب ٚإ نإ َٔ ايهفاض  ٖٚصا اؾٛاب َٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍش

 ٠ُٛدَٝ*٠َِْٕؽُك َػْٓ اٌََْٜٙٛ 
 
 .(1)زِاْْ َُ٘ٛ ِااله َٚدْٟ

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٲغتحاب١ َبازض٠  ايثايث١ :
 يكطٜـ َع ؾس٠ ألٜصا٥ِٗ ي٘ ٚيًُػًٌُ، ٚأِْٗ ٗ ذاٍ ذطب َعِٗ.

جا٤ جٛاب ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ل٢ً  ايطابع١ :
غ٪اٍ قطٜـ ا٭َط ألٍ مثا١َ بهػط اؿكاض لٔ قطٜـ، ٚألط٬م ايتحاض٠ 

 نػاز اؿبٛب ٗ ايُٝا١َ.َٚا َعتاز َٔ ايبٝع ٚايؿطا٤، ٚلسّ 
 ػ١ُٝ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يكطٜـ بأِْٗ قَٛ٘  اـاَػ١ :

ألؾاض٠ ألٍ إٔ اؿكاض ٜؿٌُ أٌٖ ايبًس ٚايٓػا٤ ٚايصضاضٟ ٖٔ يٝؼ هلِ 
 شْب ٜ٪زٟ ألٍ ذحب أضظاقِٗ.

ذب ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭ٌٖ َه١ ،  ايػازغ١ :
 فاٚضٟ ايبٝ  اؿطاّ.

ْػب ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إري٠ ألٍ قَٛ٘، يبٝإ  ايػابع١ :
 ذكٝك١ ٖٚٞ أْٗا ضظم هلِ، ْٚع١ُ لًِٝٗ.

َٔ َعاْٞ  ػ١ُٝ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايثا١َٓ :
قطٜؿاڄ)قَٛٞ( بعث ايػه١ٓٝ ٗ ْفٛغِٗ، ٚبؿاض٠ ا٭ٌَ هلِ ّٜٛ فتس 

 َه١.

                                                           

 .4-3( غٛض٠ ايٓحِ 1)



 109ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ /د 269

ٓب٠ٛ، فرُٝٓا غأي  قطٜـ ايٓيب بٝإ قفر١ َٔ  أضٜذ اي ايتاغع١ :
ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚجس ٘ جٛازاڄ نطّاڄ آَطاڄ يًُٮ َٔ إػًٌُ 

 بايًڀف ٚايطفل بِٗ.
أَط ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يثُا١َ بفو اؿكاض  ايعاؾط٠ :

َأاله َرِضُس َٚاِصَسح  ِْٚصَس لٔ قطٜـ َٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍش

٪ش٣ ٜٚكٝب ايهطض ْٝع أٌٖ َه١ بػبب ض٩غا٤ ، ف٬ ٜ(1)زُأخَْشٜ
 ايهفط َِٓٗ.

نٌ نتاب أٚ جٛاب َٔ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٜتهُٔ  اؿاز١ٜ لؿط٠ :
ََِٚب َأْسعٍََْٕبنَ ايط١ٓ ٚاٱذػإ ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍش

 َٓ١ِّ   .(2)زِااله َسدَّْخ  ٌٍَِْؼبٌَ

بٝإ قإْٛ ٖٚٛ إٔ ايػ١ٓ  فػري يًكطإٓ ، ٚ أنٝس  ايثا١ْٝ لؿط٠ :
َِٚاْر َلبَي ِاْثَشا١ُُِ٘ َسةِّ ألغتحاب١ اهلل ٱبطاِٖٝ، قاٍ  عاٍش

اجَْؼًْ ََ٘زا َثٍَذ ا إِِٓ ب َٚاْسُصْق َأٍَُْ٘ٗ ِِْٓ 

 .(3)زاٌضهََّشادِ 
  سبب هلسكة ذي ل ز

ٚٗ َعطن١ شٟ قاض ايـيت ٚقعـ  بـٌ نػـط٣ ٚقبًٝـ١ بهـط بـٔ ٚا٥ـٌ         
ٚاْتكط فٝٗا ٖ٪٤٫ ايعطب َـع قًـتِٗ ٚنثـط٠ جٝـٛف نػـط٣ ، ٚغـبب       
إعطن١ َهط ٚذ١ًٝ َٔ ؾدل ألمس٘ لسٟ بٔ َطٜٓا أضاز إًو يٮغٛز 
أخٞ ايٓعُإ بٔ إٓصض بُٝٓا غع٢ لسٟ بٔ ظٜس ٚنإ شا ذع٠ٛ ٚقـ١ً  
لٓس نػط٣ يٝهٕٛ ايٓعُإ ٖٛ إًو ٚيكِٓٗ َا ٜهٕٛ َع٘ إًو يًٓعُإ 

 ٓصض بٔ إٓصض جعٌ ايٓعُإ ٗ ذحط لسٟ بٔ ظٜس.٭ٕ ٚايسٙ إ

                                                           

 .38( غٛض٠ ايٓحِ 1)

 .107غٛض٠ ا٭ْبٝا٤  (2)
 .126غٛض٠ ايبكط٠ (3)
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ٚنــإ لــسز أ٫ٚز إٓــصض اًــين لؿــط ٚيــساڄ ٜٚػــ٢ُ اخــ٠ٛ ايٓعُــإ   
ا٭ؾاٖب ؾُاهلِ ، فعٓسَا ذهط ايٓعُإ ٚأخٛ ٘ لٓـس نػـط٣ يكـِٓٗ    
لسٟ بٔ ظٜس َا جعٌ نػط٣ ىتاض ايٓعُإ ًَهاڄ لًـ٢ اؿـري٠ لًـ٢ إٔ    

غـتٕٛ أيـف زضٖـِ فأخـص لـسٟ بـٔ       ٜهفٝ٘ ايعطب ، ٚايبػ٘  اجاڄ قُٝت٘ 
َطٜٓا ٜتكطب ألٍ ايٓعُإ باهلساٜا ٚايترف ٜٚغًغ قًبـ٘ لًـ٢ لـسٟ بـٔ     
ظٜس ايصٟ غع٢ ي٘ لٓس نػط٣ بإًو ، فاغتسلاٙ فًُا ٚقٌ أليٝ٘ ذبػ٘ 
ايٓعُإ ٚأَط نػط٣ باط٬م غطاذ٘ ٚذإا لًِ ايٓعُإ بطغٍٛ نػط٣ 

 يػحٔ.َٚا جا٤ ب٘ أَط بكتٌ لسٟ بٔ ظٜس خٓكاڄ ٖٚٛ ٗ ا
ْٚسّ ايٓعُإ ل٢ً قتً٘ ، فٗٛ ايصٟ غع٢ ي٘ بإًو ٚ بٌ بطا٤ ٘ ٖـا  
ْػــب يــ٘ َــٔ ايهــصب لًــ٢ ايٓعُــإ ٚبعــس َكتــٌ لــسٟ أخــص ألــسا٩ٙ   

 ٜتحطإٔٚ ل٢ً ايٓعُإ ألش نإ لسٟ قطٜباڄ َٔ نػط٣ .
ٚخطد ايٓعُإ َٜٛاڄ يًكٝس فطأ٣ ألبٓاڄ يعسٟ ألمسـ٘ ظٜـس ، ففـطح بـ٘     

بابٝ٘ ٚغٝٳطٙ ألٍ نػط٣ ٚغأي٘ إٔ هعً٘ قٌ  ايٓعُإ ٚأللتصض ي٘ ٖا فعٌ
أبٝ٘ ، فاغتحاب نػط٣ ، ٚنإ ٜتـٍٛ ايهتـب ايـيت  ٛجـ٘ ألٍ ايعـطب      
ٚنإ ًٕٛى فاضؽ قف١ يًٓػا٤ َهتٛب١ لٓسِٖ ىتاضٕٚ اييت ػتُع فٝٗا 

إٔ إٓـصض أٖـس٣ ألٍ أْٛؾـطٚإ جاضٜـ١     شٖصٙ ايكفا  ٚغـبب نتابتٗـا  
بٞ اط ايغػاْٞ، ٚنتـب ٜكـفٗا   أقابٗا لٓس ايغاض٠ ل٢ً اؿاضث بٔ أ

ــا٤    ــط، بٝهــا٤، ٚطف ــٕٛ ٚايثغ ــ١ ايً ــل، ْكٝ ــ١ اـً ــا َعتسي ، قُــطا٤، (1)أْٗ
، لٝٓـا٤، قٓـٛا٤، اـا٤، اـطا٤، ظجـا٤، بطجـا٤،       (3)، ذٛضا٤(2)زلحا٤

أغ١ًٝ اـس، ؾ١ٝٗ ايكس، جثًٝـ١ ايؿـعط، بعٝـس٠ َٗـ٣ٛ ايكـطط، لٝڀـا٤،       
عهس، ذػ١ٓ لطٜه١ ايكسض، نالب ايثسٟ، ند١ُ َؿاؾ١ إٓهب ٚاي

                                                           

َٚٔ قف١ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ، ٚطفا٤ أٟ نثري٠ ؾعط أٖساب ايعٌ ( 1)
ٍ ضجٌ أٚطف  ٖٴسب أؾفاض لٝٓٝ٘ طٍٛ، ٜكا  ٗ ٕ ٙ ٚطف، إع٢ٓ أْ٘ نا ٘ نإ باؾفاض أْ

 . 4/427ٚألَطأ٠ ٚطفا٤/ ٗصٜب ايًغ١ 
 .زلحا٤: أٟ  تكف بؿس٠ غٛاز ايعٌ ٚؾس٠ بٝانٗا( 2)
 .أٜاّ ايكبا أٟ  تكف بٓكا٤ بٝاض ايعٌ ٚقفا٤ غٛازٖا، ٚأنثطَا ٜهٕٛ ٗ( 3)
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إعكِ، يڀٝف١ ايهف، غبڀ١ ايبٓإ، يڀٝف١ طٞ ايبڀٔ، ٔٝك١ اـكط، 
غطًــ٢ ايٛؾـــاح، ضزاح ايكبـــٌ، ضابٝـــ١ ايهفـــٌ، يفـــا٤ ايفدـــصٜٔ، ضٜـــا  
ــ١، َفعُــ١ ايػــام، َؿــبع١     ــطٚازف، نــد١ُ إٓهــبٌ، لعُٝــ١ ايطنب اي
اـًداٍ، يڀٝف١ ايهعب ٚايكسّ، قڀٛف إؿٞ، َهػاٍ ايهر٢، به١ 

، شي١ًٝ ا٭ْف، لعٜع٠ (1)يًػٝس، يٝػ  عًػا٤ ٫ٚ غفعا٤ إتحطز، مسٛر
ايٓفط، مل  غص ٗ ب٪ؽ، ذٝٝ٘، ضظ١ٜٓ، ظن١ٝ، نط١ّ اـاٍ،  كتكط بٓػب 
أبٝٗا زٕٚ فكًٝتٗا، ٚبفكًٝتٗا زٕٚ ْار قبًٝتٗا، قس أذهُتٗا ا٭َٛض 
ٗ ا٭زب، فطأٜٗا ضأٟ أٌٖ ايؿطف، ٚلًُٗا لٌُ أٌٖ اؿاجـ١، قـٓا   

ايًػإ، ض٠ٖٛ ايكٛ ،  عٜٔ ايبٝ  ٚ ؿٌ ايعـسٚ، ألٕ   ايهفٌٝ، قڀٝع١
، ٚوُـط خـساٖا،   (2)أضز ٗا اؾتٗ ، ٚألٕ  طنتٗا اْتٗ ، ؼًُل لٝٓاٖـا 

 ٚ صبصب ؾفتاٖا، ٚ بازضى ايًٛب١.
فكبًٗا نػط٣ ٚأَط بإًبا  ٖصٙ ايكف١، فبكٝ  ألٍ أٜـاّ نػـط٣ بـٔ    

 . (3)ٖطَع
لًٝ٘ ٜعٗط أْ٘ غري ٚغأٍ نػط٣ َٜٛاڄ ظٜساڄ لٔ ايٓعُإ فاذػٔ ايثٓا٤ 

 ناضٙ ي٘ ٫ٚ ٜٟٓٛ ايهٝس ٚإهط ب٘ ، ٚنإ ٜهثط ايسخٍٛ ل٢ً نػط٣ .
ــٛ     ٚأضاز نػــط٣ إٔ ٜبعــث ٗ طًــب ايٓػــا٤ بٗــصٙ ايكــفا  ٚمل ٜٓ
ايڀًب َٔ ايعطب ٚيهٔ ظٜساڄ بٔ لسٟ أضازٖـا فطقـ١ يًثـأض بترـطٜض     

ْـ ٚقـاٍ :  شنػط٣ ل٢ً ايٓعُإ فـسخٌ ظٜـس بـٔ لـسٟ لًـ٢ نػـط٣        ٞأل
نتب ٗ ْػ٠ٛ ٜڀًي ي٘، فكطأ  ايكف١، ٚقس نٓ  بتٍ إٓصض ضأٜ  إًو 

                                                           

٫ٚ غعفا٤ أٟ يٝػ  غٛزا٤، ٚلٔ لٛف بٔ َايو ا٭ؾحعٞ إ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل ( 1)
ٛٴغٵـڀځ٢  لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ:  َٳأځ بٹايڃ ٚٵ ٚٳأځ َٳ١ٹ  ٝٳا ّٳ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳ ٔڇ  ٝٵ ٗٳا ٳ ٔڇ نځ ٜٵ َٵطٳأځ٠څ غٳفڃعٳا٤ٴ ايڃدٳسٸ ٚٳا أځْٳا 

َٳ ٗٳا شٳا ٴ  ٚٵجٹ ٔٵ ظٳ َٹ َٳ ٵ  َٵطٳأځ٠څ آ ٗٳا ٚٳايػٸبٸابٳ١ٹ ا َٳ٢ يځ ٜٳتٳا ًځ٢  ٗٳا لٳ ٚٳذٳبٳػٳ ٵ ْٳفڃػٳ ٍڈ  ُٳا ٚٳجٳ ٓٵكٹبٺ 
َٳا ٴٛا. ٚٵ  ٔ ٚألْؿغً  برتب١ٝ ٚألق٬ح 5/589/ ظاز إعاز ذٳتٸ٢ بٳاْٴٛا أځ ، أٟ ٖحط  ايتعٜ

 أ٫ٚزٖا، فهُس اـس ٚقاض غا٥ط يْٛ٘ َٔ غٛاز.
 .أٟ  فتس لٝٓٝٗا ٚ ٓعط باَعإ ٚ سبط  ( 2)
 1/349 أضٜذ ايطغٌ ٚإًٛى  (3)
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لإاڄ، ٚلٓس لبسى ايٓعُإ َٔ بٓا ٘ ٚبٓا  لُ٘ ٚأًٖ٘ أنثط َٔ لؿطٜٔ 
اَطأ٠ ل٢ً ٖصٙ ايكف١. قاٍ: فتهتب فٝٗٔ. قاٍ: أٜٗا إًو; ألٕ ؾط ؾ٤ٞ 

لٔ  -ظلُٛا ٗ أْفػِٗ  -ٗ ايعطب ٚٗ ايٓعُإ خاق١ أِْٗ ٜتهطَٕٛ 
ا أنطٙ إٔ ٜغٝبٗٔ لُٔ  بعث أليٝ٘، أٚ ٜعـطض لًٝـ٘ غريٖـٔ;    ايعحِ، فأْ

ٚألٕ قسَ  أْا لًٝ٘ مل ٜكسض إٔ ٜغٝبٗٔ، فابعثين ٚابعث َعٞ ضج٬ َٔ 
ذطغو ٜفك٘ ايعطب١ٝ، ذت٢ أبًا َا ؼب٘. فبعث َع٘ ضج٬ جًٝساڄ، فدطد 

 ب٘ ظٜس، فحعٌ ٜهطّ شيو ايطجٌ ًٜٚڀف٘ ذت٢ بًا اؿري٠ .
ٚقاٍ: ألْ٘ قـس اذتـاد ألٍ ْػـا٤ٺ ٭ًٖـ٘      فًُا زخٌ لًٝ٘ ألعِ إًو،

ٚٚيسٙ، ٚأضاز نطاَتو بكٗطٙ، فبعث أليٝو. فكاٍ: َٚا ٖ٪٤٫ ايٓػ٠ٛ ؟ 
 .(1)فكاٍ: ٖصٙ قفتٗٔ قس ج٦ٓا بٗا

ٚأضاٙ شا  ايكفا  اييت نتبٗا إٓصض ا٭نرب ، فؿل ل٢ً ايٓعُإ ٭ٕ 
 ًو ايكفا  ناْ  غكٛم جاض١ٜ ٗ ايػيب أقابٗا إٓصض ٚقَٛـ٘ ٗ  

اض٠ هلِ ل٢ً لسِٖٚ ، ٚمل ٜصنطٖا إٓـصض غكـٛم إدـسضا  َـٔ     غ
بٓا ِٗ ٚألٕ ايعطبٞ ٚايفاضغٞ ٚغريُٖـا ٜرتفـع لـٔ شنـط ٖـصٙ ايكـفا        

 يبٓا ٘ ٚيٝؼ فكط ًَو َثٌ ايٓعُإ .
ٚايعاٖط أْ٘ َهط ٚخبث َٔ ظٜس ٱًاض٠ غهب ايٓعُإ ٗ ًَه٘ َا  

ٚغـري٠ ايعـطب    ٜؿب٘ ايتؿبٝب ببٓا ٘، ٚيٛ لًِ نػـط٣ غكٛقـ١ٝ ا٭َـط   
ٚايهٝف١ٝ ا١ُ٥٬ٕ ٗ خڀب١ ايٓػا٤ َِٓٗ ٕا ضنٞ يعٜس َا فعـٌ َـٔ إهـط    
اـبٝث ،٫ٚ قطا٤ ٘ قفا  إطأ٠ اييت ٜڀًبٕٛ َٔ بٓا  ايٓعُإ َرهط 

 ضغٍٛ نػط٣ .
قاٍ ايٓعُإ : أَا ٗ لٌ ايػٛاز ٚفاضؽ َا  بًغٕٛ ذاجتهِ ، فكاٍ 

 ايطغٍٛ يعٜس : َا ايعٌ ؟
 بكط .قاٍ ظٜس : اي

                                                           

 1/168ايهاٌَ ٗ ايتاضٜذ  (1)
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فكاٍ ظٜس يًٓعُإ ٖٚٛ ٜطٜس  ثبٝ  جطأ٠ ٚ عسٟ ايٓعُإ : ألِا أضاز 
نطاَتو أٟ بايعٚاد َٓهِ َٚكاٖط هِ ،ٚيٛ لًِ إٔ ٖصا ٜؿل نػط٣ 

ٌَٜٛ، ًِ ايٓعُإ فأْعهلُا لًٝو مل ٜهتب أليٝو ب٘ ٚأْعهلُا ايٓعُإش 
نتب ألٍ نػط٣: ألٕ ايصٟ طًب إًو يٝؼ لٓسٟ، ٚقاٍ يعٜس: الصضْٞ 

ٙ، فًُا ضجع ألٍ نػط٣، قاٍ ظٜس يًطغٍٛ ايصٟ جا٤ َع٘: اقسم لٓس
إًو ايصٟ مسع  َٓ٘، فإْٞ غأذسً٘ عسٜثو ٫ٚ أخايفو فٝـ٘. فًُـا   
زخ٬ ل٢ً نػط٣، قاٍ ظٜس: ٖصا نتاب٘، فكطأٙ لًٝ٘، فكـاٍ يـ٘ نػـط٣:    
فأٜٔ ايصٟ نٓ  خرب ين ب٘ ؟ قاٍ: قـس نٓـ  أخرب ـو بهـِٓٗ بٓػـا٥ِٗ      

َـٔ ؾـكا٥ِٗ ٚاختٝـاضِٖ اؾـٛر ٚايعـطٟ لًـ٢       ل٢ً غريِٖ، ٚإٔ شيو 
ايؿبع ٚايطٜاف، ٚاختٝاضِٖ ايػُّٛ ٚايطٜاح ل٢ً طٝب أضنو ٖصٙ، 
ذت٢ أِْٗ يٝػُْٛٗا ايػحٔ; فػٌ ٖـصا ايطغـٍٛ ايـصٟ نـإ َعـٞ لـٔ       
ايصٟ قاٍ، فإْٞ أنطّ إًو لٔ ايـصٟ قـاٍ ٚضز لًٝـ٘ إٔ أقٛيـ٘، فكـاٍ      

كـط ايػـٛاز ٚفـاضؽ، َـا     يًطغٍٛ: َٚا قاٍ ؟ قاٍ: أٜٗا إًـو، أَـا ٗ ب  
ٜهفٝ٘ ذت٢ ٜڀًب َا لٓسْا   فعطف ايغهب ٗ ٚجٗ٘، ٚٚقع ٗ قًب٘ َٓ٘ 
َا ٚقع، ٚيهٓ٘ قس قاٍ: ضب لبسٺ قس أضاز َا ٖٛ أؾـس َـٔ ٖـصا، فٝكـري     

 .، ٚفٝ٘ ٚلٝس ي٘(1)أَطٙ ألٍ ايتباب
ٚؾار ٖصا ايه٬ّ، فبًا ايٓعُإ، ٚغه  نػط٣ ل٢ً شيو أؾٗطاڄ، 

ٜتٛقع; ذت٢ أ اٙ نتاب٘: إٔ أقبٌ فإٕ يًًُو أليٝو ٚجعٌ ايٓعُإ ٜػتعس ٚ
ذاج١; فاْڀًل ذٌ أ اٙ نتاب٘ فرٌُ غ٬ذ٘، َٚا ق٣ٛ لًٝ٘، ًـِ ؿـل   
ظبًٞ ط٤٢ٝ. ٚناْ  فطل١ اب١ٓ غعس بٔ ذاض١ً بٔ ٭ّ لٓسٙ، ٚقس ٚيس  
ي٘ ضج٬ڄ ٚاَطأ٠، ٚناْ  أٜهاڄ لٓسٙ ظٜٓب اب١ٓ أٚؽ بٔ ذاضًـ١، فـأضاز   

سخًٛٙ بٌ اؾبًٌ، ّٚٓعـٛٙ. فـأبٛا شيـو لًٝـ٘،     ايٓعُإ ط٦ٝاڄ ل٢ً إٔ ٜ
ٚقايٛا: ي٫ٛ قٗطى يكا ًٓاى، فإْ٘ ٫ ذاج١ يٓـا ٗ َعـازا٠ نػـط٣، ٫ٚ    
طاق١ يٓا ب٘. فأقبٌ ٜڀٛف ل٢ً قبا٥ٌ ايعطب يٝؼ أذس َٔ ايٓاؽ ٜكبً٘، 

                                                           

ـڂػطإ ٚاهل٬ى( 1)  .ايتباب:ا
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 -غري إٔ بين ضٚاذ١ بٔ غعس َٔ بين لبؼ قايٛا: ألٕ ؾ٦  قا ًٓا َعو 
قاٍ: ٫ أذب إٔ أًٖههـِ،   -أَط َطٚإ ايكطظ  ١ٕٓ ناْ  ي٘ لٓسِٖ ٗ

 فإْ٘ ٫ طاق١ يهِ بهػط٣.
فأقبٌ ذت٢ ْعٍ بصٟ قاض ٗ بين ؾٝبإ غطاڄ، فًكٞ ٖا٤٢ْ بٔ َػعٛز 
ابٔ لاَط بٔ لُطٚ بٔ أبٞ ضبٝع١ بٔ شٌٖ بٔ ؾٝبإ، ٚنإ غٝساڄ َٓٝعاڄ، 
ٚايبٝ  ٦َٜٛص َٔ ضبٝع١ ٗ آٍ شٟ اؾسٜٔ، يكٝؼ بٔ َػعٛز بـٔ قـٝؼ   

ٚنـإ نػـط٣ قـس أطعـِ قـٝؼ بـٔ َػـعٛز        )خايس بـٔ شٟ اؾـسٜٔ.   بٔ 
ا٭ب١ً، فهطٙ ايٓعُإ إٔ ٜسفع أليٝ٘ أًٖ٘ يصيو، ٚلًِ إٔ ٖا٦ْاڄ َاْع٘ ٖـا  

فأٚزلـ٘ أًٖـ٘ َٚايـ٘، ٚفٝـ٘ أضبعُا٥ـ١ زضر، ٚقٝـٌ مثاِا٥ـ١         ّٓع َٓ٘ ْفػ٘
 . (1)زضر

ٚ ٛج٘ ايٓعُإ ألٍ نػط٣، فًكٞ ظٜس بٔ لسٟ ل٢ً قٓڀط٠ غاباط، 
فكاٍ: اْخ ْعِٝ ألٕ اغتڀع  ايٓحا٤، فكاٍ: أْ  ٜا ظٜس فعً  ٖصا   أَا 
ٚاهلل ي٦ٔ اْفً  ٭فعًٔ بو َا فعً  بأبٝو   فكاٍ ي٘ ظٜس: اَض ْعِٝ، 
فكس ٚاهلل ٚنع  يو لٓسٙ أخ١ٝ ٫ ٜكڀعٗا إٗط ا٭ضٕ، فًُا بًا نػط٣ 
حٔ أْ٘ بايباب بعث أليٝ٘، فكٝسٙ ٚبعث ب٘ ألٍ خاْكٌ، فًـِ ٜـعٍ ٗ ايػـ   

ذت٢ ٚقع ايڀالٕٛ فُا  فٝ٘، ٚايٓاؽ ٜعٕٓٛ أْ٘ َا  بػاباط يبٝ  قاي٘ 
 ا٭لؿ٢:

 فصاى َٚا أل٢ َٔ إٛ  ضب٘ ... بػاباط ذت٢ َا ، ٖٚٛ قطظم
ٚألِا ًٖو غاْكٌ، ٖٚصا قبٌٝ اٱغ٬ّ، فًِ ًٜبـث أل٫ ٜػـرياڄ ذتـ٢    
بعث اهلل ْبٝ٘ ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚغًِ، ٚنإ غـبب ٚقعـ١ شٟ قـاض بػـبب     

 .(2)ٓعُإاي
ٚغـًِ ٚإٔ  ٚآيـ٘  إ ّٜٛ شٟ قاض نـإ َبعـث ايـٓيب قـ٢ً اهلل لًٝـ٘      

جرب٥ٌٝ أضاٙ اؿطب ٚقتاٍ بهط يًفطؽ فكاٍ ايًِٗ اْكط بهط بـٔ ٚا٥ـٌ   
َط ٌ ٚأضاز إ ٜسلٛ هلِ ايثايث١ بإٔ ٜسِٜ هلِ ْكطِٖ فكاٍ ي٘ جرب٥ٌٝ 

                                                           

 . 1/168ايهاٌَ ٗ ايتأضٜذ ( 1)
 .1/350 أضٜذ ايطغٌ ٚإًٛى  (2)
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اْو َػتحاب ايسل٠ٛ َٚت٢ زلٛ  هلِ بسٚاّ ايٓكط مل  كِ هلِ قا١ُ٥ 
ٚآيـ٘  فًُا زلا هلِ ٚاْٗعَ  ايفطؽ  بػـِ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل لًٝـ٘     

ٚغًِ غطٚضا ٚقاٍ ٖصا اٍٚ ّٜٛ اْتكف  فٝ٘ ايعطب َـٔ ايعحـِ ٚبـٞ    
 .(1) زْكطٚا

 وتٌُ ٚجٖٛاڄ :زٚبٞ ْكطٚاشٚقٛي٘ ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 :زلا٤ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يبهط بٔ ٚا٥ٌ . ا٭ٍٚ
 : بطنا  بعث١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ . ايثاْٞ
:َٓاجا٠ بهط بٔ ٚا٥ٌ باغِ ايٓيب ق٢ً اهلل ٚألؽاشٙ ؾعاضاڄ ٗ  ايثايث

 ايكتاٍ ّٜٛ شٟ قاض .
: ْكط بهط بٔ ٚا٥ٌ َكس١َ ٱَتٓار نػط٣ لٔ اهلحّٛ لًـ٢  ايطابع 

اهلل  إس١ٜٓ ذُٝٓا جا٤ ٘ أخباض ايٓب٠ٛ ، ٚٚقًت٘ ضغاي١ ايٓيب قُس ق٢ً
 لًٝ٘ ٚآي٘ غًِ ٜسلٛٙ فٝٗا ألٍ اٱغ٬ّ .

 ٫ٚ  عــاضض بــٌ ٖــصٙ ايٛجــٛٙ ، ٚنًــٗا َــٔ َكــازٜل اؿــسٜث ،   
ٚأخطد أبٛ ْعِٝ َٔ ططٜل خايس بٔ غعٝس لٔ أبٝ٘ لٔ جسٙ قاٍ قسَ  

ٚغـًِ  ٚآيـ٘  بهط بٔ ٚا٥ٌ َه١ ٗ اؿخ فكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ 
٭بٞ بهط ا٥تِٗ فألطنين لًِٝٗ فأ اِٖ فعطض لًِٝٗ قايٛا ذت٢ ه٤ٞ 
ؾٝدٓا ذاض١ً فًُا جا٤ قاٍ ألٕ بٝٓٓا ٚبٌ ايفطؽ ذطبا فإشا أفطغٓا ٖا بٝٓٓا 
ٚبِٝٓٗ لسْا فٓعطْا فُٝا  كٍٛ فًُا ايتكٛا بصٟ قاض ِٖ ٚايفطؽ قاٍ هلِ 

يٛا قُس قاٍ ؾٝدِٗ َا اغِ ايطجٌ ايصٟ زلانِ ألٍ َا زلانِ أليٝ٘ قا
ٚآي٘ فٗٛ ؾعاضنِ فٓكطٚا ل٢ً ايفطؽ فكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ 

 .(2) ز ٚغًِ بٞ ْكطٚا
ٚنإ ٖا٧ْ بٔ َػعٛز ٜتكف بـٌ قَٛـ٘ باؿهُـ١ ٚايعكـٌ ٚذػـٔ      

 ايتسبري ٗ ذاٍ ايػًِ ٚاؿطب.

                                                           

 . 1/313اـكا٥ل ايهرب٣  (1)
 .1/313اـكا٥ل ايهرب٣  (2)
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ٚلٓسَا ٚقع خ٬ف ٚخك١َٛ بِٝٓٗ ٚبٌ أبٓا٤ لُِٗ َٔ بين َط٠ بٔ 
ًٛا ؾ٦ٝاڄ َٔ قتاٍ ٚمل ٜهٔ بِٝٓٗ زّ. فكاٍ ٖا٧ْ بٔ فاقتتشٌٖ بٔ ؾٝبإ: 

َػعٛز، ض٥ٝؼ بين أبٞ ضبٝع١، يكَٛ٘: ألْٞ أنطٙ إٔ ٜتفـاقِ ايؿـط بٝٓٓـا،    
فاضؼٌ بِٗ فٓعٍ ل٢ً َا٤ ٜكاٍ ي٘ َا٥ض، ٖٚٛ قطٜب َٔ َٝاٙ بين ُِٝ، 
فأقاَٛا لًٝ٘ أؾٗطاڄ، ٚبًا خربِٖ بين ُِٝ، فأضغٌ بعهـِٗ ألٍ بعـض   

 ٞ ــتِ بهــط بــٔ ٚا٥ــٌ.    ٚقــايٛا: ٖــصا ذــ َٓفــطز ٚألٕ اقــڀًُتُِٖٛ أٖٚٓ
ٚاجتُعٛا ٚغاضٚا ل٢ً ١ً٬ً ض٩غا٤: أبـٛ اؾـسلا٤ ايڀٗـٟٛ لًـ٢ بـين      
ذٓع١ً، ٚابٔ فسن٢ إٓكطٟ ل٢ً بين غعس، ٚططٜف بٔ ُِٝ ل٢ً بـين  
لُطٚ بٔ ُِٝ. فًُا قاضبٛا بين أبٞ ضبٝع١ بًغِٗ اـرب فاغتعسٚا يًكتاٍ، 

   ٗ ــث ــٔ َػــعٛز ٚذ ــا٧ْ ب ــبِٗ ٖ ــٛنِ   فدڀ ــاٍ: ألشا أ  ــاٍ، فك ــ٢ ايكت ِ لً
فكا ًِٖٛ ؾ٦ٝاڄ َٔ قتاٍ ًِ اماظٚا لِٓٗ، فإشا اؾتغًٛا بايٓٗب فعٛزٚا 

 أليِٝٗ فإْهِ  كٝبٕٛ َِٓٗ ذاجتهِ.
ٚقبرِٗ بٓٛ ُِٝ ٚايكّٛ ذصضٕٚ فاقتتًٛا قتا٫ڄ ؾسٜساڄ ٚفعً  بٓـٛ  
ٔڈ      ؾٝبإ َا أَطِٖ ٖا٧ْ. فاؾتغً  ُِٝ بايغ١ُٝٓ، َٚـط ضجـٌ َـِٓٗ بـاب

ا٧ْ بٔ َػعٛز قيب فأخصٙ ٚقاٍ: ذػيب ٖصا َٔ ايغ١ُٝٓ، ٚغاض بـ٘  هل
ٚبكٝ  ُِٝ َع ايغ١ُٝٓ ٚايػيب. فعاز  ؾٝبإ لًِٝٗ فٗعَِٖٛ ٚقتًِٖٛ 
ــٗا; مل ٜفًــ  َــِٓٗ أل٫     ٚأغــطِٖٚ نٝــف ؾــا٤ٚا، ٚمل  كــب ُــِٝ َثً
ايكًٌٝ، ٚمل ًٜٛ أذس ل٢ً أذس، ٚاْٗعّ ططٜف فا بع٘ ٓكٝك١ فكتً٘. 

٭ٌٖ ٚإاٍ ٚأخصٚا َع شيو َا نإ َعِٗ، ٚفـاز٣  ٚاغرتز  ؾٝبإ ا
 ٖا٧ْ بٔ َػعٛز ابٓ٘ َا١٥ بعري، ٚقاٍ بعض ؾٝبإ ٗ ٖصا ايّٝٛ:
ٌڈ ... غطٍّ ٚأْ  َٓعط ٫  عًِ  ٚيكس زلٛ  ططف زل٠ٛ جاٖ
 ٚأ ٝ  ذٝٸاڄ ٗ اؿطٚب قًچِٗ ... ٚاؾٝـ باغِ أبِٝٗ ٜػتٗعّ

 اّ ايفٛاضؽ أقسَٛافٛجس ِٗ ٜطلٕٛ ذٍٛ زٜاضِٖ ... بػ٬ڄ ألشا ذ
 ٚألشا التعٚا بأبٞ ضبٝع١ أقبًٛا ... بهتٝب١ َثٌ ايٓحّٛ  ًًُِ
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 .(1) غاَٛى زضلو ٚا٭غطٸ نًُٝٗا ... ٚبٓٛ أغٝسٺ أغًُٛى ٚخكٸِ
جا٤ اٱغ٬ّ ٚيٝؼ ٗ ايعـطب أذـسٷ ألـع زاضاڄ ٫ٚ    ٚقاٍ أبٛ لبٝس٠: 

ا٭ذ٬ف، أَٓع جاضاڄ ٫ٚ أنثط ذًٝفاڄ َٔ ؾٝبإ. ناْ  ل١ٓٝٓ َٔ ـِ ٗ 
ٚناْ  زضَه١ بٔ نٓس٠ ٗ بين ٖٓس، ٚناْ  لهط١َ َٔ ط٤ٞ، ٚذٛ ه١ 
َٔ لصض٠، ٚبٓا١ْ نٌ ٖ٪٤٫ ٗ بين اؿاضث بٔ ُٖاّ، ٚناْ  لا٥ص٠ َٔ 
قطٜـ، ٚنب١ ٚذٛاؽ َـٔ نٓـس٠، ٖـ٪٤٫ ٗ بـين أبـٞ ضبٝعـ١، ٚناْـ         
غ١ًُٝ َٔ بين لبس ايكٝؼ ٗ بين أغـعس بـٔ ُٖـاّ، ٚناْـ  ًًٚٝـ١ َـٔ       

ٛ خٝربٟ َٔ ط٤ٞ ٗ بين ُِٝ بٔ ؾـٝبإ، ٚناْـ  لـٛف بـٔ     ًعًب١، ٚبٓ
ذاضث َٔ نٓس٠ ٗ بين قًِ. نٌ ٖـصٙ قبا٥ـٌ ٚبڀـٕٛ جـاٚض  ؾـٝبإ      

 .(2)فعع  بٗا ٚنثط 
فٌٗ ألغتسضج  قطٜـ ّٜٛ أذس إػًٌُ بفطاضٖا ٚأْٗا ناْ  ل٢ً 
َٛلس٠ َع خايس بٔ ايٛيٝس باٱْتفار َٔ ٖصٙ اـسل١ َٚباغتـ١ إػـًٌُ   

نُا فعٌ بٓٛ ؾٝبإ خاقـ١ ٚإٔ ايعـطب نـاْٛا ٜػترهـطٕٚ      َٔ اـًف
ايٛقا٥ع َٚا قٌٝ فٝٗا َٔ ا٭ؾـعاض بًرـاظ أْٗـا  ًٛٝـل ٭ظٗـط اؿـٛازث       

 ٚايسضٚؽ ٗ  ًو إعاضى.
اؾٛاب ٫ زيٌٝ ل٢ً َثٌ ٖصٙ اـسل١ ٚاٱغتسضاد ،ألِا نإ فـطاض  
ٖٚع١ّ قطٜـ ذكٝك١ ٚلٔ فـعر ٚجـعر ٚضلـب َـٮ ْفٛغـِٗ ٚقـاض        

 ٓتعط ايػيب ، ٚنإ ا٥٬ٕه١ َسزاڄ يًٓيب قُس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘   ْػا٩ِٖ 
ٚآي٘ ٚغًِ ٚأقراب٘ فإ قً  ألِا نإ إسز خاقـاڄ يًـٓيب قُـس قـ٢ً     
اهلل لًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ، اؾــٛاب جــا٤  اٯٜــا  بــإع٢ٓ ا٭لــِ بكٛيــ٘   

 ٍ ُْ َأْْ ش عـا ِاْر َرُمُٛي ٌٍُِّْكْئ١َِِِٕٓ أٌََكْٓ ٠َىِْفك١َُى

ثُّىُككُْ ِثضالََصككِخ آالَفٍ ِِككْٓ اٌَّْالَِرىَككخِ ٠ُِّككذهُوُْ سَ 

َْٕض١ٌَِٓ   .(3) زُِ

                                                           

 .1/211ايهاٌَ ٗ ايتأضٜذ ( 1)
 .1/211ايهاٌَ ٗ ايتأضٜذ ( 2)
 . 124غٛض٠ آٍ لُطإ  (3)
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 مل ذا التوحٍص ّاحملك
يكس  فهٌ اهلل لع ٚجٌ باخباض ا٥٬ٕه١ لـٔ فهـً٘ َٚؿـ٦ٝت٘ ظعـٌ     

ِأِّٟ جَبِػً  ِفكٟ األَْسِض خًٝف١ ٗ ا٭ضض نُا ٗ قٛي٘  عـاٍ ش 

ُذ  َِْٓ ٠ُْفِغ َٙب  ًُ ِف١ بٌُٛا َأَرجَْؼ خ  َل َٙب َخ١ٍَِف ِف١

، يٝـسٍ بايس٫يـ١ ايتهـ١ُٝٓ لًـ٢ ًَهٝـ١ اهلل      (1) ز٠ََٚغِْفهُ اٌذَِِّبءَ 
يًػُٛا  اييت ٜػهٓٗا ا٥٬ٕه١، ٚا٭ضض ايـيت أضاز اهلل لـع ٚجـٌ إٔ    
 ٜعُطٖا اٱْػإ بايعباز٠ ٜٚهٕٛ  كسٜط اٯ١ٜ أل٬ٙ ل٢ً ٚجٛٙ َٓٗا: 

 ألْٞ جالٌ ٗ ا٭ضض خًٝف١ يٝعبسْٞ. ا٭ٍٚ :
ألْــٞ جالــٌ ٗ ا٭ضض خًٝفــ١ يعُــاض٠ ا٭ضض بــايتك٣ٛ      ايثــاْٞ :
 ٚايك٬ح.
ألْٞ جالٌ ٗ ا٭ضض خًٝف١ يتٓتؿط شضٜت٘ ٗ ا٭ضض، قاٍ  ايثايث :
َُ٘ٛ اٌهِزٞ جََؼًَ ٌَُىُْ األَْسضَ َرٌُٛال  َفبِْشُكٛا  عـاٍش 

َٕبِوجَِٙب  ، أٟ ٗ أقڀاضٖا ٚأططافٗا.(2)زِفٟ َِ
ألْـٞ جالـٌ ٗ ا٭ضض خًٝفـ١ يتهـٕٛ قٛاْٝٓٗـا كتًفـ١ لـٔ         ايطابع :

 قٛاٌْ ايػُا٤، فا٥٬ٕه١ غهإ ايػُا٤، ٚيهِٓٗ يٝػٛا خًفا٤.
ألْٞ جالٌ ٗ ا٭ضض خًٝف١ يتهٕٛ ٖصٙ اـ٬ف١ ُرٝكاڄ  اـاَؼ :

 يًُ٪َٔ ٚقكاڄ يًهافط.
ألْٞ جالٌ ٗ ا٭ضض خًٝف١ ٜكف ّٜٛ ايكٝا١َ يًرػاب  ايػازؽ :
ــاٍ  عــاٍش ٚفــل نــٛابط ٚ َِٚلُفككُُْٛ٘ ِأهُٙككُْ غــٓٔ اـ٬فــ١، ق

 .(3)زَِغُْئٌَُْٛٛ 
ــاـًٛز ٗ    ايػــابع : ــ١ يٝفــٛظ إــ٪َٔ ب ألْــٞ جالــٌ ٗ ا٭ضض خًٝف

 ايٓعِٝ، ٜٚكِٝ ايهافط ٗ ايٓاض  كًساڄ.

                                                           

 .30غٛض٠ ايبكط٠ ( 1)
 .15غٛض٠ إًو (2)
 .24غٛض٠ ايكافا (3)
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ــاؽ ،       ــٔ ايٓ ــاٍ قبٝرــ١ يؿــڀط َ ــٔ أفع ــب َ ــ١ ألٍ جاْ ْٚعــط ا٥٬ٕه
ض ٭ِْٗ أٌٖ ايتكـ٣ٛ  ٚألغتسيٛا ب٘ ل٢ً غٓد١ٝ خ٬ف١ اٱْػإ ٗ ا٭ض

الَ ٠َْؼُصككَْٛ ِهَ َِككب ٚاٱْكٝــاز ايتــاّ ٭َــط اهلل لــع ٚجــٌ ش    

ِأِّٟ َأْػٍَُُ َِب الَ ،أجابِٗ اهلل لع ٚجـٌ بكٛيـ٘ ش  (1)زَأََِشُُْ٘ 

 ، فحا٤  آ١ٜ ايبرث يٲخباض لٔ أَٛض :(2) زَرْؼٍََُّْٛ 
: ُرٝل ٚ ڀٗري إػًٌُ َا ٜػالسِٖ ل٢ً  عاٖـس اٱّـإ    ا٭ٍٚ

 ٚايثبا  ٗ َٓاظٍ ايتك٣ٛ ٚلٌُ ايكاؿا  .
: ايتُٝٝــع بــٌ إــ٪ٌَٓ ٚايهفــاض باٱغــِ ٚجعــٌ َٛنــٛل١ٝ   ايثــاْٞ

 يًفكٌ بُٝٓٗا ، يرتغٝذ ايتبأٜ ٚايتهاز غٓٔ اٱّإ َٚفاِٖٝ ايه٬ي١ .
ٓفــٛؽ  ٓفــط َــٔ ايهفــط    : ايرتغٝــب باٱّــإ ، ٚجعــٌ اي   ايثايــث
 ٚايه٬ي١.
: ألقاب١ ايهفاض بايصٍ ٚايهعف ٚايٖٛٔ ٚايٓكل ايصٟ ٜأ ٞ  ايطابع

 با٭غباب ايعاٖط٠ ٚاـف١ٝ ، ألش  فٝس اٯ١ٜ ايٛلس ٚايٛلٝس َٔ ٚجٛٙ :
 : ايٛلس يًُػًٌُ بايتُرٝل ٚايتڀٗري . ا٭ٍٚ
٫  : ايٛلٝس يًهفاض بتُرٝل إ٪ٌَٓ ٚقريٚض ِٗ أقٜٛا٤ ألع٠ ايثاْٞ

٠ََّْٚىُكُشَْٚ ىؿٕٛ ايهٝس ٚإهط ، ٖٚٛ َٔ َكـازٜل قٛيـ٘  عـاٍ ش   

فُـٔ َهـط اهلل لـع    (3) ز٠ََّْٚىُُش ِهُ َِٚهُ خ١َُْش اٌَّْكبِوِش٠َٓ 
ٚجٌ ايتُرٝل يًُ٪ٌَٓ ٚذطَإ ايهفاض َٓ٘ ، ٚاحملل يًهفاض ٚغ١َ٬ 

 إ٪ٌَٓ َٓ٘ ، ٖٚٛ َٔ غ١َ٬ ذهِ اهلل َٔ ايعامل.
ٛلٝس يًهفاض بٓعٍٚ احملل بِٗ ل٢ً مٛ اؿـتِ ٚايكڀـع ،   : اي ايثايث

فًٛ ألجتُعٛا ٚألجتٗسٚا ل٢ً ضفع ٖـصا احملـل أٚ ايتدفٝـف َٓـ٘ يعحـعٚا      
ٚألظزاز نـعفِٗ ٖٚٚــِٓٗ نُــا ظٗــط ٗ َعــاضى اٱغــ٬ّ ا٭ٍٚ ، فبعــس  
اهلع١ّ اييت أقٝب بٗا ايهفاض ّٜٛ بسض جا٤ٚا بث١ً٬ أنعاف لسزِٖ ٗ 

                                                           

 .6غٛض٠ ايترطِٜ ( 1)
 .30غٛض٠ ايبكط٠ ( 2)
 .30غٛض٠ ا٭ْفاٍ ( 3)
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ث١ً٬ آ٫ف ضجٌ يكتاٍ إػًٌُ ايصٜٔ ِٖ ؾـب٘  َعطن١ بسض ، ٚظذفٛا ب
لعٍ لٔ ايػ٬ح ٚإ٪ٕٚ ، فاخرب اهلل لـع ٚجـٌ لـٔ ػـسز خػـاض ِٗ      

ٚٗ اٯ١ٜ أل٬ٙ (1) زَف١ََْٕمٍِجُٛا خَبِرج١َِٓ ٚخعِْٗ بكٛي٘  عاٍ ش
 َػا٥ٌ :
: اْك٬ب ايهفاض ٚضجٛلِٗ َـٔ ذٝـث جـا٤ٚا ٚايـصٟ ٜـسٍ       ا٭ٍٚ

 ذطاظِٖ ْكطاڄ أٚ َهاغب .بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ل٢ً لسّ أل
: لحع ايهفاض لٔ ايبكا٤ ٗ غاذ١ إعطنـ١ أٚ ألذـت٬ٍ إسٜٓـ١     ايثا١ْٝ

 ٚاٱغتٝڀإ فٝٗا ، أٚ اٱغترٛاش ل٢ً ؾڀط َٓٗا .
 : ضَٞ ايهفاض بهطض َتعسز َٔ ٚجٛٙ : ايثايث١
١ٌَِْمؽََغ ؼََشف كب : قتٌ فطٜل َٔ فطغاِْٗ يكٛي٘  عـاٍ ش  ا٭ٍٚ

 .(2) زَوَفُشٚآِِْ اٌهِز٠َٓ 
: ألقاب١ ايهفاض بايهب  ٚؾٌ ا٭ٜسٟ ٚايعحع لٔ إبازض٠ أٚ  ايثاْٞ

َأْٚ ألؽــاش قــطاض ٖحــّٛ ٚإباؾــط٠  فٝــ٘ ، ٖٚــصا ايعحــع َــٔ َكــازٜل ش 

ز ٚألشا نإ ْـعٍٚ ا٥٬ٕهـ١ غـبباڄ ٗ قتـٌ ايهفـاض ، فٗـٌ ٖـٛ        ٠َىْجَِزُُْٙ 
فعر ٚاــٛف  غبب ٗ نبتِٗ، اؾٛاب ْعِ ، ٕا ٜبعث٘ ٖصا ايٓعٍٚ َٔ اي

ٗ قًٛب ايهفاض ، ٚ٭ٕ ا٥٬ٕه١ ٜهثطٕٚ لسز جٝـ إػًٌُ ٗ لٝـٕٛ  
ايهفاض ، ٫ٚ ىتل نب  ايهفاض بػـبب ٚاذـس يتعـسز ايبًغـ١ ٚايڀطٜـل      
ؿكٍٛ ايهب  لٓس ايهفاض ، ٚقس ٜأ ٞ َٔ غري غبب خاضجٞ ، بٌ ُتٮ 
ْفٛغِٗ بايهب  ٚايٝـأؽ َـٔ ؼكٝـل ايغاٜـا  ايـيت ظذفـٛا َـٔ أجًـٗا         

 (3)ڀعٛا مٛ ٔػُا١٥ نًٝٛ َرتاڄ بٌ َه١ ٚإس١ٜٓ بًراظ قعٛز اٯناّٚق
ٗ ايڀطٜل َٚا فٝٗا َٔ ظٜاز٠ إػاف١ بُٝٓٗا لُا ٖٞ  (4)ْٚعٍٚ ا٭ٖهاّ

نِ ٚيٝهٕٛ ٖصا ايغعٚ ٚايعذف ذحـ١ ٗ   450لًٝ٘ ايّٝٛ اييت  بًا مٛ 
                                                           

 .127غٛض٠ آٍ لُطإ ( 1)
 .127غٛض٠ آٍ لُطإ ( 2)
 . ايت٬ٍ ايكغري٠ ، ٚإٛانع إط فع١ لُا ذٛهلا ، ٚإفطز أن١ُا٭ناّ : ( 3)
 .ْع ٖهِ ٖٚٛ إڀ٦ُٔ َٔ ا٭ضض ٚبڀٔ ايبازٟ :  ا٭ٖهاّ  (4)
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 قل ايهفاض ٚجعًِٗ لاجعٜٔ لٓـ٘ ، ٚغـبباڄ يتُرـٝل إـ٪ٌَٓ بايكـرب     
ٚاؾٗاز ٚبأزا٥ِٗ َٓاغو اؿخ بايعذف َٔ ا٭َكاض ايبعٝس٠ قاٍ  عاٍ 

ََٚأرِّْْ ِفٟ إٌهبطِ ِثبٌْذَجِّ ٗ خڀاب ٱبطاِٖٝ لًٝ٘ ايػ٬ّ ش
 ِّ ِِْٓ ُو ْؤِر١َٓ  بٍِِش ٠َ ِّ َظ ٍَٝ ُو َبال  ََٚػ ْؤُرٛنَ ِسج ٠َ

 .(1)زَفج  َػ١ِّكٍ 
ز ايتعكٝب ،ٚألْعساّ اَف١ََْٕمٍِجُٛٗ قٛي٘ ش (2): ألفاز٠ ايفا٤ ايثايث

ايفرت٠ بٌ قتٌ ٬ٖٚى طا٥ف١ َٔ نباض إؿطنٌ ٚبٌ ألْك٬ب ايباقٌ ل٢ً 
 ٚجِٖٛٗ خاغطٜٔ، ٖٚٛ ايصٟ ذكٌ ٗ بسض ٚأذس .

 ْعِ ٗ َعطن١ اـٓسم بك٢ إؿطنٕٛ قاقطٜٔ يًُس١ٜٓ إٓٛض٠ أنثـط 
َٔ لؿطٜٔ ي١ًٝ ٜٚطإَٛ بايٓبـٌ ٚاؿحـاض٠ ، ٚفٝـ٘ ُرـٝل يًُـ٪ٌَٓ،      
ٜٚسضى ايهفاض أًٓا٤ٖا قبس فعًِٗ ألٟ أِْٗ مل ٜٓكًبٛا ٗ اؿاٍ ٚيهٓـ٘ ٫  
ىطد لٔ َكازٜل ايفا٤ ٚايفٛض١ٜ ٗ ألْك٬بِٗ ٭ِْٗ ناْٛا َس٠ اؿكاض 
ٗ ذري٠ ٚخٛف ٚذػط٠ لاجعٜٔ لٔ ايكٝاّ بأٟ فعٌ بعس إٔ قتٌ اٱَاّ 
 لًٞ لًٝ٘ ايػ٬ّ أذس أؾٗط فطغاِْٗ ٖٚٛ لُطٚ بٔ ٚز ايعاَطٟ لٓسَا

٠َىْجِككَزُُْٙ  َأْٚ ػــطأ ٚلــرب اـٓــسم فكــسم لًٝــ٘ قٛيــ٘  عــاٍ ش      

بًراظ  غؿٞ ايهب  هلِ َس٠ اؿكاض (3)زَف١ََْٕمٍِجُٛا خَبِرج١َِٓ 
. 

زٚلس نطِٜ يًُػـًٌُ َـٔ   َف١ََْٕمٍِجُٛا:ٗ قٛي٘  عاٍ ش ايطابع
 جٗا  :
:لسّ ؽًف ألْك٬ب ٚضجٛر ايهفاض لٔ خػاض ِٗ بفكس لسز  ا٭ٍٚ

خٝبتِٗ ، يٝهٕٛ َـٔ ايهـطض ٚاــعٟ ايـصٟ ؿكٗـِ َـٔ       َٔ فطغاِْٗ ٚ
 ٚجٛٙ : 

                                                           

 .27غٛض٠ اؿخ  (1)
ٞ ٚايثُإْٛ جا٤ اؾع٤ (2) ٗ َٔ ) فٝٓكًبٛا ( خاقاڄ بتفػري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚفٝ٘ قإْٛ ايفا٤ ايثاْ

 .قفر١  64
 .127غٛض٠ آٍ لُطإ  (3)
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 اهلع١ّ اييت ؿك  ايهفاض ٗ بساٜا  َعطن١ أذس . ا٭ٍٚ :
لحع ايهفاض لٔ ايٛقٍٛ ألٍ ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘      ايثاْٞ :
 ٚآي٘ ٚغًِ .
ــث : ــس     ايثاي ــاٍ ، خاقــ١ بع ــٛاقعِٗ ٗ ايكت ضجــٛر ايكــراب١ ألٍ َ

 لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚغط َٝسإ إعطن١ ٚأْ٘ مل لًُِٗ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل
 ٜكتٌ .

ايٛجٛٙ أل٬ٙ فتُع١ جعً  ايهفاض ٜػترهطٕٚ بايٛجٛز  ايطابع :
 ايصٖين ْتا٥خ َعطن١ بسض ٚغكٛط نربا٥ِٗ بٌ قتٌٝ ٚأغري .

ٜأؽ ايهفاض َٔ ألهاز ًغط٠ جسٜس٠ ٜٓفصٕٚ َٓٗا يًٌٓٝ َٔ  اـاَؼ :
 إػًٌُ .

ض١ٜ٩ ايهفاض ألغتبػاٍ إػًٌُ ٗ ايكتاٍ ٚألخ٬قـِٗ ٗ   ايػازؽ :
اؾٗاز ، ٚ فاِْٝٗ ٗ طال١ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايصب 

 لٓ٘ .
ٚنٌ ٚج٘ َٔ ايٛجـٛٙ ألـ٬ٙ ُرـٝل يًُـ٪ٌَٓ ألٍ ٜـّٛ ايكٝاَـ١ ،       

     ٚقل يًهافطٜٔ َٚٛلع١ ٖٚس٣ 
 : ذت١ُٝ ألْك٬ب ْٚهٛم ايهفاض. ايثا١ْٝ
: ألْكطاف ٚألشٖاب ايهطض إرت ب ل٢ً بكـا٤ جـٝـ ايهفـاض     ايثايث١

ــاٍ ش     ــ٘  عـ ــازٜل قٛيـ ــٔ َكـ ــٛ َـ ــ١ ٖٚـ ــأططاف إسٜٓـ ٠ََّْٚذَكككَك بـ

 ز.اٌْىَبِفِش٠َٓ 
: ايتًٛٝـل ايػـُاٟٚ ؿكٝكـ١ ٖٚـٞ لـسّ ألخـت٬ف ايهفـاض ٗ         ايطابع١

اٱْك٬ب ، فًٝؼ فِٝٗ ضاغب بايبكا٤ َٚعاٚز٠ ايكتاٍ ٖٚـٛ َـٔ أغـطاض    
 ك٬ب باـٝب١ .َٚعاْٞ  كٝٝس اٱْ

: َٔ َعاْٞ اٱْك٬ب ٗ إكاّ ألْهػاض ايهفاض ، ٚضجٛلِٗ  اـاَػ١
ب١٦ٝٗ ْفػ١ٝ ٚنٝف١ٝ غري اييت جا٤ٚا بٗا َٔ قكس ايثأض ٚاٱْتكاّ يصا فُٔ 

زخفـٛ  أقـٛا    َف١ََْٕمٍِجُكٛا خَكبِرج١َِٓ َعاْٞ قٛي٘  عاٍ ش
نـ١  ؾعطا٥ِٗ لٓس ايطجٛر َٔ أذس ٚاـٓسم أَا ذاٍ ضجٛلِٗ َٔ َعط
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بسض فهاْ  قكا٥سِٖ  تعًل بايثأض ٚاٱْتكاّ ٚايترطٜض ل٢ً قتٌ ايٓيب 
قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايبڀـ بأقراب٘ خاق١ إٗـاجطٜٔ ،  
ٚأللاز ِٗ ألٍ َه١ َهبًٌ با٭قفاز ٚيعٌ إؿطنٌ جا٤ٚا َعِٗ باؿباٍ 

 هلصا ايغطض فهاْ  ايٓتٝح١ ايطجٛر باْهػاض ٚشٍ ٚذطق١ .
 غؿٞ اـٝب١ يًهفـاض لٓـس ضجـٛلِٗ ٚاْهػـاضِٖ بكٛيـ٘      :  ايػازغ١
 ز ٚ كسٜط اٯ١ٜ ل٢ً ٚجٛٙ :َف١ََْٕمٍِجُٛا خَبِرج١َِٓ  عاٍ ش
 : فٝٓكًبٛا خا٥بٌ ٚقريٚض٠ ؼسِٜٗ أَاْٞ ظا١ً٥ . ا٭ٍٚ
 : فٝٓكًبٛا خا٥بٌ خاغطٜٔ . ايثاْٞ
: فٝٓكًبٛا خا٥بٌ بايعحع لٔ قتٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘  ايثايث

 آي٘ ٚغًِ .ٚ
: فٝٓكًبــٛا خـا٥بٌ يعــسّ ؼكـل َٓــع ْـعٍٚ ايكــطإٓ بفهــرِٗ     ايطابـع 

 ٚقكِٗ ٚبتُرٝل ايصٜٔ آَٓٛا ْٚسبِٗ ألٍ اؾٗاز .
َٚٔ أقسم َعاْٞ خٝب١ ايهفاض نثط٠ اٯٜا  اييت ْعي  غكـٛم   

 َعطن١ أذس ، َٔ جٗا :
َِٚاْر : َكسَا  إعطنـ١ ٚايتٗٝـ٧ هلـا نُـا ٗ قٛيـ٘  عـاٍ ش       ا٭ٍٚ

َذَْٚد ِِْٓ َأٍِْ٘هَ ُرجَِّةُ اٌُّْْئ١َِِِٕٓ ََِمبػَِذ غَ 

 .(1) زٌٍِِْمَزبيِ 
: ٗ ايڀطٜل ألٍ َعطنـ١ أذـس ، ٚألنـصاٍ إٓـافكٌ ، ٚضجـٛر       ايثا١ْٝ

ًًث جٝـ إػـًٌُ بترـطٜض َـٔ ضأؽ ايٓفـام لبـس اهلل بـٔ أبـٞ بـٔ         
غًٍٛ، ٚقس ذكٌ َثً٘ ٗ  أضٜذ ا٭ْبٝا٤ ألش ٚضز ايبٝإ ايكطآْٞ ٗ قك١ 

 طايٛ  .
أخطد ابٔ جطٜط ٚابٔ أبٞ ذـامت لـٔ ايػـسٟ قـاٍ : خطجـٛا َـع       ش

ِ       طايٛ  ِٖٚ مثإْٛ   أيفـاڄ ، ٚنـإ جـايٛ  َـٔ ألعـِ ايٓـاؽ ٚأؾـسٖ
، فدطد ٜػري بٌ ٜسٟ اؾٓس ف٬ ػتُع أليٝ٘ أقراب٘ ذت٢ ٜٗعّ ٖٛ بأغاڄ

ِاْه ِهَ ُِجَْزٍِكك١ىُُْ  }َـٔ يكــٞ ، فًُــا خطجــٛا قــاٍ هلــِ طــايٛ   

                                                           

 .121غٛض٠ آٍ لُطإ ( 1)
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 ُْ ٌَ  َِْٓ َٚ ِّٟ ١ٍَْظَ ِِ ُْٕٗ َف َِشَة ِِ َّْٓ ش ٍَٙش َف ِثَٕ

فؿطبٛا َٓ٘ ٖٝب١ َٔ جايٛ  ، فعرب َِٓٗ  (1){ ٠َؽَْؼُّْٗ َفِبٔهُٗ ِِِّٟ
، فُٔ ؾطب َٓ٘ لڀـ ، َٚٔ مل ضبع١ آ٫ف ٚضجع غت١ ٚغبعٕٛ أيفاڄأ

فٓعـطٚا   {فًُا جاٚظٙ ٖٛ ٚايصٜٔ آَٓٛا َع٘  }ٜؿطب َٓ٘ أل٫ غطف١ ضٟٚ 
 {قايٛا ٫ طاق١ يٓا ايّٝٛ ظايٛ  ٚجٓـٛزٙ   }ألٍ جايٛ  ضجعٛا أٜهاڄ ٚ 

١ ٚبهـع١ ٚمثـإْٛ ، ٚجًـؼ ٗ ًًثُا٥ـ١     فطجـع لٓـ٘ ٬ًًـ١ آ٫ف ٚغـتُا٥    
 .(2) زٚبهع١ لؿط لس٠ أٌٖ بسض

: ذاٍ إػًٌُ أًٓا٤ ايكتاٍ ٚزبٝب اهلِ باٱْػراب  يكسٚض  ايثايث١
ِاْر َّ٘هككْذ فطٜــل َــِٓٗ يــ٫ٛ فهــٌ اهلل ٚضٓتــ٘ يكٛيــ٘  عــاٍ ش      

 . (3)زؼَبِرَفَزبِْ ِِْٕىُُْ َأْْ َرْفشالَ 
ٖصا اهلچِ ايصٟ ٖٛ نٝف١ٝ ْفػـا١ْٝ  َٚٔ خعا٥ٔ لًّٛ ايكطإٓ أْ٘ شنط 

مل ٜرتجٌ ألٍ اـاضد بايكٍٛ أٚ ايعٌُ ، بُٝٓا مل ٜـصنط اـڀـأ ايفـازح    
ايصٟ ألض هب٘ أغًب ايطَا٠ بتدًِٝٗ لٔ َٛانعِٗ لٓس ألْٗعاّ إؿطنٌ 
ٗ بساٜا  إعطن١ ٚػًـٞ بؿـاضا  ايٓكـط ، ٚقٝـاّ إـ٪ٌَٓ باٱغـت٤٬ٝ       

عتابِٗ ٭ٕ ايعسٚ ٜطٜس اجملـ٧ هلـِ َـٔ    ل٢ً ايغٓا٥ِ ، ٚمل ٜٓعٍ ايكطإٓ ب
اـًف ٫ ٜعاٍ ٗ َٛانع٘ مل ٜرتنٗا، ٚناْ  نتٝبتإ ألذـساُٖا بكٝـاز٠   
 خايس بٔ ايٛيٝس قبٌ ألغ٬َ٘ ٚا٭خط٣ بكٝاز٠ لهط١َ بٔ أبٞ جٌٗ .

ِٸ طا٥فـ١ َـٔ     ٚيٛ ؾا٤ اهلل يثب  ايطَا٠ ٗ َٛانعِٗ نُا َٓع َٔ ٖ
ــ٘ غــبر    ــٔ اؾــي ٚاـــٛض ، ٚيهٓ ــ١  إػــًٌُ َ ــرب٠ ٚإٛلع اْ٘ أضاز ايع

يًُػًٌُ ألٍ ٜـّٛ ايكٝاَـ١ ٚألقتبـاؽ ايـسضٚؽ ٚإـٛالغ َٓٗـا ، ٚبٝـإ        
ــس     ــ٢ لٓ ــ١ ذت ــساضى ٚايغًب ــ٢ ايت ــازضٕٚ لً ذكٝكــ١ ٖٚــٞ إٔ إػــًٌُ ق
ايتعطض هلع١ّ ٚألْهػاض ٚإٔ اـػاض٠ اييت  عطنٛا هلا ٗ أذس ُرٝل 

، ٚألظاذ١ ايهسٚض٠  هلِ ٕا بعس إعطن١ ْٚعٍٚ اٯٜا  يؿس لهس إػًٌُ

                                                           

 .249غٛض٠ ايبكط٠ ( 1)
 .2/140ايسض إٓثٛض ( 2)
 .122غٛض٠ آٍ لُطإ ( 3)
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ٚايهٝل َـٔ ْفٛغـِٗ ، ٚٱلـاْتِٗ ٗ بـاب ايتُرـٝل ٚايـتڀٗري، قـاٍ        
 زِاْْ َرُٕصُشٚا ِهَ ٠َُٕصْشُوُْ ٠َُٚضَجِّْذ َأْلَذاَِىُُْ  عاٍ ش

(1). 
: َٚٔ اٯٜا  إٔ خػاض٠ إػًٌُ ٗ جاْب َٔ  َعطن١ أذس  ايطابع

 ُرٝل هلِ ٚقل يًهافطٜٔ َٔ ٚجٛٙ :
 ١ ًَه١ ايكرب لٓس إػًٌُ .:  ُٓٝ ا٭ٍٚ
:  ٛج٘ إػًٌُ ألٍ ايسلا٤ ٚايتُاؽ ايفطد ٚايٓكط َٔ لٓسٙ  ايثاْٞ

 عاٍ ،ٚٗ َعطن١ بسض نإ ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٓكڀعاڄ ألٍ 
ايسلا٤ قبٌ ٚأًٓا٤ إعطن١ باغتثٓا٤ ألزاض ٘ يًُعطن١ ٚ ٛجٝٗ٘ يًُ٪ٌَٓ ٗ 

َٚٓٗا ْٗٝ٘ ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ لًـ٢    ايكتاٍ ٚبٝإ فْٓٛ٘ ٚآزاب٘ ، 
 ايبس٤ بايكتاٍ .

َٚٔ اؿحخ ٗ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ إٔ إؿـطنٌ     
٫ يػــبب أل٫ ٱختٝــاض أبٓــا٤  ايــصٜٔ ٜعتــسٕٚ ٜٚكــطٕٚ لًــ٢ ايكتــاٍ ٖــِ

لُـــَٛتِٗ اٱّـــإ ٚايتكـــسٜل بـــايٓب٠ٛ ٚايتٓعٜـــٌ، ٚٗ بغـــض ايٓـــاؽ  
 :يًُؿطنٌ َػا٥ٌ

 ٖصا ايبغض َٔ احملل ْٚكل َطا ب ايهفاض لٓس ايٓاؽ .: ا٭ٍٚ
: لعيــ١ َؿــطنٞ قــطٜـ ٚلحــعِٖ لــٔ ػٓٝــس أفــطاز ايكبا٥ــٌ  ايثاْٝــ١

 ٚؼطٜهِٗ ل٢ً قتاٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ .
:  عڀٌٝ ػاضا  قطٜـ ، ٚ طزز ايٓاؽ ٗ ألقطانِٗ ٚإعا١ًَ  ايثايث١

ِل٠ِِالَفِ ُلَش٠ْ ٍ َعِٗ ، يصا ٜصنط ايكطإٓ ضذ١ً ايتحاض٠ بكٛي٘  عاٍ ش

ِا٠الَِفُِْٙ ِسْدٍََخ اٌشَِّزبِء َٚاٌصه١ْفِ *َف١ٍَْْؼجُكُذٚا  *

يتهٕٛ ْع١ُ ايتحاض٠ ٚباب إهاغب فهـ٬ڄ  (2) زَسةه ََ٘زا اٌْج١َْذِ 
 هلل ٜتح٢ً ايؿهط لًٝ٘ باخ٬م ايعباز٠ هلل لع ٚجٌ .َٔ ا

                                                           

 .7غٛض٠ قُس ( 1)
 .3-2-1غٛض٠ قطٜـ ( 2)
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: زخٍٛ أبٓا٤ إؿطنٌ َـٔ ايـصنٛض ٚا٭ْـاث ٗ اٱغـ٬ّ ،      ايطابع١
ٚػاٖطِٖ بأزا٤ ايفطا٥ض َٔ غري خؿ١ٝ َٔ ض٩غا٤ ايهفط ٖٚٛ َٔ قل 

 ايهافطٜٔ ٚنعف ؾأِْٗ ذت٢ ٗ بٝٛ ِٗ .
ــطٜـ غكــٛم    اـاَػــ١  ــاؽ لــٔ نــ٬ّ ٚأؾــعاض ق : أللــطاض ايٓ

هــصٜبِٗ يًــٓيب قُــس قــ٢ً اهلل لًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ َٚعحعا ــ٘ ايعكًٝــ١    
ٚاؿػ١ٝ ، ٚألزضانِٗ ؿكٝك١ ٖٚٞ إٔ ن٬ّ نفاض قطٜـ لٔ ايٓيب قُـس  
 ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ألفرتا٤ لًٝ٘ ٚقاٚي١ يكس ايٓاؽ لٔ اؿل .

:  ١٦ٝٗ َكسَا  ْؿط َعحعا  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل لًٝـ٘   ايػازغ١
 ايكبا٥ٌ ، ٚف٧ ٚفٛزٖا ألٍ إس١ٜٓ ٕعطف١ قـسم ْبٛ ـ٘ ،   ٚآي٘ ٚغًِ بٌ

ٚألل٬ِْٗ اٱغ٬ّ ، ٫ٚ بس َٔ ؽكٝل زضاغا   تعًل عكٝك١ ٖٚٞ إٔ 
 ٚفٛز ايكبا٥ٌ  اييت ناْ   سخٌ إس١ٜٓ ٫ ؽطد أل٫ باٱّإ .

ٚنِ َٔ ٚافس قّٛ ايتك٢ بايٓيب قُـس قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ       
 بِٗ ْٝعاڄ َػًٌُ . ٚضجع ألٍ قَٛ٘ ًِ جا٤

: ألغتُار ايٓاؽ ٯٜا  ايكطإٓ ،ٖٚـٛ غـبب يـبغض ايٓـاؽ      ايػابع١
 يًُؿطنٌ َٔ ٚجٛٙ :

 :  ًُؼ ٚجٛٙ اٱلحاظ ٗ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ . ا٭ٍٚ
: ألجطا٤ ايػاَع َكاضْـ١ بـايفڀط٠ بـٌ يغـ١ ايكـطإٓ ٚبـٌ نـ٬ّ         ايثاْٞ

يبؿـط لـٔ   ايعطب ٚأؾعاضِٖ ، ٚايتبأٜ ايٛاغـع بُٝٓٗـا ٚؽًـف نـ٬ّ ا    
 أغطاض ٚشخا٥ط يغ١ ايكطإٓ.

 : ايتسبط ٗ َعاْٞ ٚز٫٫  اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ . ايثايث
 : غعٚ ايفدط يٓفؼ إػتُع بأْ٘ ٗ ظَإ ٚبًس ايتٓعٌٜ . ايطابع

يصا  فهٌ اهلل لع ٚجـٌ ٚجعـٌ ايـت٠ٚ٬ ٗ نـٌ َـٔ قـ٠٬ ايكـبس        
ايكطآ١ْٝ  ٚإغطب ٚايعؿا٤ جٗط١ٜ يٝػتُع ايٓاؽ ٜٚتسبطٚا ٗ َفاِٖٝ اٯ١ٜ

 ٚايرباٌٖ ايػاطع١ اييت  تهُٓٗا ٚ رتؾس لٓٗا .
: ألؾغاٍ ايٓاؽ لٔ قاضب١ اٱغ٬ّ ٚألَتٓـالِٗ لـٔ ْكـط٠     اـاَؼ
 إؿطنٌ.
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: ٚقٛر اـ٬ف ٚاـك١َٛ بـٌ ض٩غـا٤ إؿـطنٌ أْفػـِٗ      ايػازؽ
لٓس اٱغتُار ٯٜا  ايكطإٓ ٖا ٜسٍ ل٢ً إٔ نٌ آ١ٜ َٓ٘ َسز يًُػًٌُ 
ٚغ٬ح نس ايهفط ٚايه٬ي١ ،ٖٚٞ ُرٝل يًُػًٌُ ٚقل يًهافطٜٔ ، 

ــاٍ ش    ــ٘  ع ُلككًْ ٌَككِئْٓ ٖٚــٛ َــٔ أغــطاض ٚٚجــٛٙ ايترــسٟ ٗ قٛي

 ُّ ٔظُ َٚاٌْج ْذ اِِل ًِ  اجْزَََّؼ ْؤُرٛا ِثِّْض ٍَٝ َأْْ ٠َ َػ
ْٛ وَبَْ  ٌَ ََ٘زا اٌْمُْشآِْ الَ ٠َْؤُرَْٛ ِثِّضٍِِْٗ َٚ

 .(1) زَثْؼعُُُْٙ ٌِجَْؼٍط َظ١ِٙش ا
: ايػـع١ ٚإٓسٚذـ١ يًُػـًٌُ ٚإػـًُا  ٗ  ـ٠ٚ٬ ايكـطإٓ        ايػابع

 ٚألقا١َ اؿح١ ب٘ ل٢ً ايٓاؽ َٔ غري ْفط٠ أٚ ذطد َِٓٗ .
إػًٌُ ّٜٛ أذس ل٢ً مٛ ايػايب١ ايه١ًٝ ، : مل  هٔ خػاض٠  ايثايث

بٌ ناْ  َكٝب١ ٗ جٛي١ ٚٚقٛر غبعٌ ؾٗٝساڄ ٗ غاذ١ إعطن١ ، يٝبعث 
ٖصا ايعسز َٔ ايؿٗسا٤ ايعع١ّ ٗ ْفٛؽ إػًٌُ ل٢ً َٛاقـ١ً ايكتـاٍ   
ٚايفعر ٗ قًٛب ايهفـاض ، َٚـع نـٌ ؾـٗٝس ٜػـكط َـٔ إػـًٌُ ٖٓـاى         

 َػا٥ٌ:
  ڀٗري يًُػًٌُ ْٝعاڄ.ألْ٘ ُرٝل ٚ ا٭ٍٚ :
 فٝ٘ خعٟ ٚقل يًهافطٜٔ. ايثا١ْٝ :
ألْ٘ غبب يٓعٍٚ ايب٤٬ ايؿسٜس بايهفاض، يٝهـٕٛ َـٔ َعـاْٞ     ايثايث١ :

ٚايؿٗسا٤ لٓس ضبِٗ هلِ أجطِٖ ْٚٛضِٖ أِْٗ ٜسلٕٛ يًُ٪ٌَٓ بايٓكط 
 ٚايغًب١، ٚل٢ً ايهفاض باحملل ٚايٖٛٔ.

ؾاٖس قسم ل٢ً ْب٠ٛ  نٌ قڀط٠ زّ َٔ ؾٗٝس َٔ إػًٌُ ايطابع١ :
٠ََٚزهخَِز قُس ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘  عاٍش

 .(2)زِِْٕىُُْ شََُٙذاءَ 

 حبث زج يل

                                                           

 .127غٛض٠ ايبكط٠ ( 1)
 .140غٛض٠ آٍ لُطإ  (2)
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بٔ لبس اهلل بٔ لُطٚ بٔ ايعاقٞ   غ١ٓ قُس لُطٚ بٔ ؾعٝب 
ٖحط١ٜ نإ ٜػهٔ َه١ ، ض٣ٚ لٔ أبٝ٘ ٚغامل ٚغعٝس بٔ إػٝب 118

أبٛ ذٓٝف١ ٚا٭ٚظالٞ ٚألبٔ جطٜخ ٚغريِٖ ٚفاٖس ٚطاٚؽ، ٚض٣ٚ لٓ٘ 
لًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚجسٙ  ابعٞ  ٜطٟٚ لٔ جسٙ لٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل

ٖٚٛ قُس بٔ لبس اهلل بٔ لُطٚ ٚنإٔ أذازٜث٘ َطغ١ً ، ٖٚٛ ْٛر نعف 
. 

ٗ ضٚاٜت٘ لٔ ابٝ٘ لٔ جسٙ ٚشنطٙ ألبٔ ذبإ ٗ اجملطٚذٌ ٚقاٍ :
 .(1)ؿ٧ َٓٗآَانري نثري٠ ٫ هٛظ لٓسٟ اٱذتحاد ب

ٚلٔ أٓس : ي٘ َٓانري ،ألِا ٜهتب ذسٜث٘ ، ٜعترب ب٘ ،فاَا إٔ ٜهٕٛ 
 ذح١ ف٬ .

ٚلٔ أٜٛب قاٍ : نٓ  ألشا ج٦  ألٍ لُطٚ بٔ ؾعٝب أغڀٞ ضأغٞ 
 ذٝا٤ َٔ ايٓاؽ .

ٔ ذحط ايعػك٬ْٞ بٚلٔ أٓس بٔ لًٞ بٔ قُس بٔ قُس ايؿٗٝس ا
لُطٚ بٔ ؾعٝب بٔ قُس بٔ لبس شٗ نتاب٘ طبكا  إسيػٌ  852  

اهلل بٔ لُطٚ بٔ ايعام ايػُٗٞ  ابعٞ قغري َؿٗٛض كتًف فٝ٘ 
ٚا٫نثط ل٢ً أْ٘ قسٚم ٗ ْفػ٘ ٚذسٜث٘ لٔ غري أبٝ٘ لٔ جسٙ قٟٛ قاٍ 
بٔ َعٌ ألشا ذسث لٔ أبٝ٘ لٔ جسٙ فٗٛ نتاب َٚٔ ٖٓا جا٤ نعف٘ ألشا 

ًك١ ٚقاٍ أبٛ ذسث لٔ غعٝس بٔ إػٝب ٚغًُٝإ بٔ ٜػاض ٚلط٠ٚ فٗٛ 
ظضل١ ض٣ٚ لٓ٘ ايثكا  ٚاِا أْهطٚا لًٝ٘ نثط٠ ضٚاٜت٘ لٔ أبٝ٘ لٔ جسٙ 
ٚقايٛا ألِا مسع أذازٜث ٜػري٠ ٚأخص قرٝف١ ناْ  لٓسٙ فطٚاٖا ٚلا١َ 
إٓانري ٗ ذسٜث٘ َٔ ضٚا١ٜ ايهعفا٤ لٓ٘ ٖٚٛ ًك١ ٗ ْفػ٘ ألِا  هًِ فٝ٘ 

 .بػبب نتاب نإ لٓسٙ 
ضٕٚ بٔ َعطٚف ٜكٍٛ مل ٜػُع ٚقاٍ بٔ أبٞ خٝث١ُ مسع  ٖا

لُطٚ َٔ أبٝ٘ ؾ٦ٝا ألِا ٚجسٙ ٗ نتاب أبٝ٘ ٚقاٍ بٔ لسٟ ض٣ٚ لٓ٘ أ١ُ٥ 

                                                           

 .11/25إعحِ ايهبري  ( 1)
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ايٓاؽ ًٚكا ِٗ ْٚال١ َٔ ايهعفا٤ ا٫ إ أذازٜث٘ لٔ أبٝ٘ لٔ جسٙ 
َع اذتُاهلِ ألٜاٙ مل ٜسخًٖٛا ٗ قراح َا خطجٛا ٚقاٍ ٖٞ قرٝف١ 

ب  مسال٘ َٔ أبٝ٘ قً  فع٢ً َكته٢ قٍٛ ٖ٪٤٫ ٜهٕٛ  سيٝػا ٫ْ٘ ً
ٜػُع٘ َٓ٘ ٖا أخصٙ لٔ ايكرٝف١ بكٝغ١  ٚقس ذسث لٓ٘ بؿ٧ نثري ٖا مل

.ٚإدتاض أْ٘ نعٝف ، (1) زلٔ ٖٚصا أذس قٛض ايتسيٝؼ ٚاهلل ألًِ
ٚمل ٜثب  مسال٘ يٮذازٜث ايهثري٠ اييت شنطٖا ألِا ٜصنط ذسٜث٘ ٗ 

  إٛالغ َٚا ٫ ىايف ايهتاب ٚايػ١ٓ 
أخـ٠ٛ َثـٌ ؾـعٝب ، ٚلُـط بـٔ ؾـعٝب ايـصٟ         ٚيعُطٚ بٔ ؾـعٝب  

وسث لٔ أبٝ٘ لٔ جسٙ ٖـصا ايهـِ َـٔ ا٭ذازٜـث ايـيت ٜطٜٚٗـا ، َـع        
ايػُار َِٓٗ ، فاخٛٙ لُطٚ بٔ ؾعٝب ايصٟ ٜطٟٚ ذسٜث غٓسض ٍَٛ 
ظْباغ اؾصاَٞ ايصٟ قاّ باخكا٥٘ ٚجٛر أْف٘ ٭ْ٘ ضآٙ ٜكبٌ جاض١ٜ ي٘ ، 

َٴثٌ ب٘ أٚ فاؾته٢ غٓسض لٓس ايٓيب ق٢ً اهلل لًٝ٘ ٚآي ٘ ٚغًِ فكاٍ : َٔ 
 أڂذطم بايٓاض فٗٛ ذط ٖٚٛ ٍَٛ اهلل ٚضغٛي٘ ، فالتل غٓسضا   اؿسٜث .

ٚغًچِ خڀب ٚآي٘ لٔ أبٝ٘ لٔ جسٙ إٔ ضغٍٛ اهلل قًچ٢ اهلل لًٝ٘ ش
ايٓاؽ ٗ ّٜٛ ؾسٜس اؿطٸ، ٚضجٌ ألطابٞ قا٥ِ ٗ ايؿـُؼ ذتـ٢ فـطغ،    

ٚغًچِ: " َا ؾأْو؟ " قاٍ: ْصض  ٚآي٘ فكاٍ ي٘ ضغٍٛ اهلل قًچ٢ اهلل لًٝ٘ 
إٔ ٫ أظاٍ قا٥ُاڄ ٗ ايؿُؼ ذت٢  فطغ، فكاٍ ضغٍٛ اهلل قًچ٢ اهلل لًٝ٘ 

ٚغًچِ: " يٝؼ ٖصا بٓصض، ألِا ايٓصض ايصٟ َا ابتغٞ ب٘ ٚج٘ اهلل لـعٸ  ٚآي٘ 
ٌٸ " ، ًِ أَط ب٘ فأجًؼ  .(2) زٚج

َِٚٓٗ َٔ شٖب ألٍ إٔ إطاز َٔ ضٚا١ٜ لُطٚ بٔ ؾعٝب لٔ جـسٙ  
لبس اهلل بٔ لُطٚ جسٙ ا٭ل٢ً خاق١ ٚأْ٘ قس ٜٓػـب أليٝـ٘ ، ٚيـٝؼ    ٖٛ 

إككٛز َٔ يفغ )لٔ جسٙ ( قُس بٔ لبس اهلل ايصٟ مل ٜصنط يـ٘ أنثـط   

                                                           

 .1/25طبكا  إسيػٌ  ( 1)
 .5/471كتكط  أضٜذ زَؿل  (2)
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  ٚلبس الباز٠ بٔ ايكُلٔ  ٘ض٣ٚ لٓ اڄإكٓفٌ  ط١ْ ٚإٔ أباٙ ؾعٝب
 . (1)ٔ جسٙ لبس اهلل بٔ لُطٚ بٔ ايعاماهلل بٔ لباؽ ٚل

ُٕٛاش افسري لْلَ ال ى  ز١ٌََُِّٚذِّصَ ِهُ اٌهِز٠َٓ آَِ
 ٜطز ْع  ايثٓا٤ ٚإسح ٭ٌٖ اٱّإ ٗ ايكطإٓ بكٝا ٚٚجٛٙ : 

:ٚقف إػًٌُ بإتكٌ ، يبٝإ إٔ زخٍٛ اٱغ٬ّ ٚاٱّإ  ا٭ٍٚ
بــاهلل ٚايٝــّٛ اٯخــط ٖــس٣ٸ ٚؾــاٖس لًــ٢ اـؿــ١ٝ َــٔ اهلل ، قــاٍ  عــاٍ  

هَ ٌُِزجَشَِّش ِثِٗ اٌُّْزهِم١َٓ َفِبٔهَّب ٠َغهْشَٔبُٖ ِثٍِغَبِٔ ش

 .(2)زَُٚرِٕزَس ِثِٗ َلِْٛ ب ٌُذاا
:ْعـ  إػـًٌُ بـإتكٌ، ٚإٔ ٖـصٙ ايتػـ١ُٝ غـابك١ يعَـاِْٗ         ايثاْٞ

ٍِِهككَخ ٚبعثــ١ ايــٓيب قُــس قــ٢ً اهلل لًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ، قــاٍ  عــاٍ ش 

 ِِْٓ  َٓ١ٍِّْ َّهبُوُْ اٌُّْغ َُ٘ٛ ع َشا١َُِ٘  ١ىُُْ ِاْث َأِث

 .(3)زَلجًُْ 
ز ٗ أضبـع آٜـا  َٓـ٘    َأِث١ىُُْ َٚٔ أللحاظ ايكطإٓ أْـ٘ ٚضز يفـغ ش  

ٚايطابع١ اٯ١ٜ أل٬ٙ (4)١ً٬ً َٓٗا ٗ غٛض٠ ٜٛغف غكٛم أبٓا٤ ٜعكٛب 
 غكٛم إػًٌُ ، يٝهْٛٛا ٚض١ً ا٭ْبٝا٤ ٗ اٱّإ .

:ٚقف إػًٌُ باٱذػإ ي٬ًُظ١َ بٌ اٱّإ ٚاٱذػإ  ايثايث
يًصا  ٚايغري ، ٚ ًو آ١ٜ ٗ غٓٔ اٱختباض ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا ، فهًُا  أ ٞ 
ايبؿاض٠ يًُ٪ٌَٓ ، ٚاٱْصاض يًهافطٜٔ  ٜطز ايثٓا٤ ل٢ً إػًٌُ ، ٚايصّ 

 يًهافطٜٔ.
 ٚؼتٌُ ايٓػب١ بٌ ايبؿاض٠ ٚايثٓا٤ ٚجٖٛاڄ :

 ب١ ايعُّٛ ٚاـكٛم إڀًل ، ٖٚٛ ل٢ً ؾعبتٌ ::ْػ ا٭ٍٚ
 : ايثٓا٤ فطر ايبؿاض٠ ، ٚنٌ ًٓا٤ ٖٛ بؿاض٠ ٚيٝؼ ايعهؼ . ا٭ٍٚ

                                                           

 .( ٖحط855١ٜـ762أْعط نتاب َغاْٞ ا٭خباض يًغٝٶابٞ اؿٓفٞ ) (1)
 .9/59/81أْعط غٛض٠ ٜٛغف اٯ١ٜ  (2)
 .78غٛض٠ اؿخ  (3)
 .78غٛض٠ اؿخ  (4)
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: ايبؿاض٠ فطر ايثٓا٤ ، ٚنٌ بؿاض٠ ٖٞ ًٓا٤ ٚيٝؼ نٌ ًٓا٤ ٖٛ  ايثا١ْٝ
 بؿاض٠ .
: ْػب١ ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ ٚج٘ ، فبُٝٓٗـا َـاز٠ يٲيتكـا٤     ايثاْٞ

 ٚأخط٣ يٲفرتام .
 : ْػب١ ايتػاٟٚ بٌ ايبؿاض٠ ٚايثٓا٤ . يثايثا

ٚايكـرٝس ٖـٛ ايثـاْٞ ٭ٕ ايبؿـاض٠ ايػـابك١ يـصا  ا٭َـط إبؿـط بـ٘          
 ٚايثٓا٤ ٜأ ٞ َتعكباڄ يًفعٌ اؿػٔ . 

 ٚوتٌُ اٍٛ إ٪َٓا  بايتُرٝل ٚجٖٛاڄ :
: أقاي١ ايتػاٟٚ ٗ ا٭جط ٚايثٛاب بٌ ايطجـاٍ ٚايٓػـا٤ ٗ    ا٭ٍٚ

 فعٌ ايكاؿا  .
:ايكـسض إتـٝكٔ ٗ اٯٜـ١ ألختكـام ايتُرـٝل بايـصنٛض َـٔ         اْٞايث

 إ٪ٌَٓ ، ْٛزاڄ ل٢ً قٝغ١ ايتصنري فٝٗا .
: إـساض لًـ٢ ايعُـٌ ٚاؾٗـاز ٗ غـبٌٝ اهلل، ٚقـس خطجـ          ايثايث

بعض ايكرابٝا  ٗ َعطن١ أذس ٱلا١ْ ٚألغعاف إكا ًٌ ، َٚٓٗٔ َٔ 
ًِ لٓـسَا ألقـرتب َٓـ٘    قا ً  زٕٚ ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـ    

 ايهفاض ٚأضازٚا قتً٘ .
ٚايكـــرٝس ٖـــٛ ا٭ٍٚ ،فـــإ ايتُرـــٝل لـــاّ ٚؾـــاٌَ يًُـــ٪ٌَٓ 

لـٔ ابـٔ   ٚإ٪َٓا  ٚفٝ٘ ألجتُار يٲختبـاض ٚاٱنـطاّ ٗ اؿٝـا٠ ايـسْٝا ش    
ٚغًِ ٚآي٘ إٔ اَطأ٠ َٔ خثعِ أ   ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘  »لباؽ . 

ايعٚد ل٢ً ايعٚج١ ، فإْٞ اَطأ٠ فكاي  : ٜا ضغٍٛ اهلل أخربْٞ َا ذل 
أِٜ ، فإٕ اغتڀع  ٚأل٫ جًػ  أّا؟ قاٍ : فإٕ ذل ايعٚد ل٢ً ظٚجت٘ 

 .ألٕ غأهلا ْفػٗا ٖٚٞ ل٢ً ظٗط بعري إٔ ٫ ُٓع٘ ْفػٗا
َٚٔ ذل ايعٚد لًـ٢ ظٚجتـ٘ إٔ ٫  كـّٛ  ڀٛلـاڄ أل٫ بإشْـ٘ ، فـإٕ       

شْـ٘ ،  فعً  جال  ٚلڀؿ  ٫ٚ ٜكبٌ َٓٗا ، ٫ٚ ؽطد َٔ بٝتٗـا أل٫ بإ 
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فإٕ فعً  يعٓتٗا ٥٬َه١ ايػُا٤ ، ٥٬َٚه١ ايط١ٓ ، ٥٬َٚه١ ايعصاب 
 . (1) زذت٢  طجع

َٚٔ ٚجٛٙ ايتُرٝل ٗ إكاّ اٱبت٤٬، ٚ ًكـٞ ا٭ش٣ َـٔ ايهفـاض    
ٚإكا٥ب اييت ؼٌ باٱْػإ ٗ اؿٝا٠ ايـسْٝا نفكـس لعٜـع ، أٚ خػـاض٠     

ٚ ٚقٛر آفـ١ َـٔ   يٝػ  ٗ ايتكٛض ايصٖين ، أٚ اٱقاب١ َطض لهاٍ أ
ايػــُا٤ أٚ ا٭ضض ٜٚــط٣ ايٓــاؽ ْٝعــاڄ نٝــف ٜتًكــ٢ إ٪َٓــٕٛ ا٭ش٣  
بايكرب قطب١ ألٍ اهلل لع ٚجـٌ ، ٫ٚ ٜػـتحٝبٕٛ يًػـًڀإ ٗ ظًُـ٘ بـٌ      
ٜعًٕٓٛ ألخ٬قـِٗ يعبـاز٠ اهلل لـع ٚجـٌ ، ٖٚـٛ َـٔ َعـاْٞ ايتُرـٝل         
ٚاٱختبــاض ، ٖٚــصا اٱختبــاض ٚاٱبــت٤٬ ٜكــٝب ايٓــاؽ ْٝعــاڄ ، ٚيهٓــ٘ 

ٕٛ ض١ٓ ٚلْٛاڄ يًُ٪ٌَٓ ٗ ذٝا ِٗ اي١َٝٛٝ ، ألش  عزٖـط ايتحـاضا    ٜه
ــا  لًــ٢ اٱّــإ ، ٖٚــٛ َــٔ     ــس إكــٝب١ ايثب ٚايكــٓالا  فٝعٗــطٕٚ لٓ

ُْ ُِِصك١جَخ  َكازٜل قٛيـ٘  عـاٍ ش   اٌهِز٠َٓ ِاَرا َأَصكبَثْزُٙ

هَ  َْٛ * ُأٌَِْٚئ ِٗ َساجُِؼ ٔهب ا١ٌَِْ بٌُٛا ِأهب ّلِلِهِ َِٚا َل

١ٍَُِْْٙ صَ  ُُْ٘ َػ هَ  َّخ  َُٚأٌَِْٚئ ُِْٙ ََٚسْد ِِْٓ َسثِّ ٍََٛاد  

، ٚيــٝؼ َــٔ ذكــط يهــطٚب ُرــٝل إػــًٌُ  (2)زاٌَُّْْٙزككُذَْٚ 
 ،ّٚهٔ  كػُٝٗا ٚفل ؿاظ َتعسز َٓ٘ :

ــ١ ايػــابك١      ا٭ٍٚ ــاٍ ٗ اٯٜ ــ٘  ع ــ٘ قٛي ــاْٞ ، َٚٓ : ايتُرــٝل ايعَ
 .(3)زًَِرٍْهَ األ٠َهبَُ َُٔذاٌَُِٚٙب َث١َْٓ إٌهبطِ ش

 : ايتُرٝل إهاْٞ ٗ اؿهط ٚايػفط . ايثاْٞ
: ايتُرــٝل بــايغ٢ٓ ٚايفكــط يــصا أًٓــ٢ اهلل لــع ٚجــٌ لًــ٢   ايثايــث

٠ُِْٕفُمكَْٛ ِفكٟ اٌغهكشهاِء إ٪ٌَٓ ٚٚقفِٗ بإتكٌ ٚأِْٗ ش

 .(4)زَٚاٌعهشهاءِ 

                                                           

 .3/105ايسض إٓثٛض  (1)
 .157-156( غٛض٠ ايبكط٠ 2)
 .140( غٛض٠ آٍ لُطإ 3)
 .134( غٛض٠ آٍ لُطإ 4)
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: ايتُرٝل ٗ ايؿإٔ ٚايػًڀإ ٚٗ ألقباٍ ايسٚي١ أٚ ألضٖابٗا  ايطابع
فتتح٢ً خكاٍ إ٪َٕٓٛ  بايعسٍ ٚاٱْكاف ٗ ا٭ٍٚ ٚايكرب ٗ ايثاْٞ 
َع لسّ َغازض٠ ايتك٣ٛ ،ألش إٔ  عاٖس إػًٌُ يػٓٔ ايتك٣ٛ َٔ أذػٔ 

 ٚجٛٙ ايتُرٝل ٚايتڀٗري .
ايـصٟ ذككـ٘    ايتُرٝل ٗ َٝسإ إعطن١ ، نُا ٗ ايٓكط: اـاَؼ 

إػًُٕٛ  ّٜٛ بسض ، ٚاـػـاض٠ ايـيت ؿكـتِٗ ٗ َعطنـ١ أذـس، ٚػًـ        
َعــاْٞ ايتُرــٝل ٚايــتڀٗري بتعاٖــس إػــًٌُ يڀالــ١ اهلل ٚضغــٛي٘ ،      
ٚلعَِٗ ل٢ً ايكتاٍ ّٜٛ اـٓسم ًٚبا ِٗ ل٢ً اٱّإ ألٍ إٔ ػ٢ً قل 

  ٥ٌ .ايهافطٜٔ ّٜٛ فتس َه١ ، ٚنػط ا٭قٓاّ اييت ٗ ايبٝ  ٚلٓس ايكبا
َــٔ َعــاْٞ ايتُرــٝل ٗ آٜــ١ ايبرــث ايــتڀٗري ٚايتعنٝــ١ ٚألقــ٬ح    

إػًٌُ يٛظا٥فِٗ ايعكا٥س١ٜ ٚاؾٗاز١ٜ، َٚٓٗا ظٜاز٠ ألّإ إػًٌُ َٚٓع 
زبٝــب ايــٓكل يــ٘، ٜٚتُثــٌ ايــٓكل بڀــطٚ ايؿــو ٚايــِٖٛ ٚاٱْكــا    

 يًُٓافكٌ ٚايهافطٜٔ ٚاٱْكٝاز ٭ٌٖ ايطٜب ٚايه٬ي١.
 {يٝعزازٚا ألّاْاڄ َع ألّاِْٗ  }ْعي  ٖصٙ اٯ١ٜ  ٕا ٚلٔ ايعٖطٟ قاٍ:

قايٛا : ٜا ضغٍٛ اهلل قس لًُٓا إٔ اٱّإ ٜعزاز فٌٗ ٜـٓكل؟ قـاٍ : ألٟ   
ٚايصٟ بعثين باؿل ألْ٘ يٝٓكل قايٛا : ٜا ضغٍٛ اهلل فٌٗ يصيو ز٫ي١ ٗ 
نتاب اهلل؟ قاٍ : ْعِ . ًِ  ٬ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل لًٝـ٘ ٚغـًِ ٖـصٙ      

قُس أل٫ ضغٍٛ قس خً  َٔ قبً٘ ايطغٌ أفإٕ َا  أٚ قتـٌ  َٚا  }اٯ١ٜ 
 .(1)فاٱْك٬ب ْككإ ٫ نفط {اْكًبتِ ل٢ً ألكابهِ 

 
 غًحبث بال

ُٕٛا ٠ََّْٚذََك ش ١ٌََُِّٚذَِّص ِهُ اٌهِز٠َٓ آَِ

 زاٌْىَبِفِش٠َٓ 

                                                           

 .2/451ايسض إٓثٛض (1)
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َٔ نطٚب ايب٬غ١ ٚاٱهاظ اٱزَاد ٖٚٛ ايتساخٌ ٗ ايغطض ، 
 آخط ظاٖط أٚ بسٜع ٗ بسٜع . ٚألخفا٤ قكس ٚغطض ٗ غطض

لٔ لُطٚ بٔ ؾعٝب ، لٔ أبٝ٘ ، لٔ جسٙ ، إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل 
١ً٬ً ٫ ٜٓعط اهلل أليِٝٗ ّٜٛ ايكٝا١َ ، ٫ٚ ٜعنِٝٗ  »ٚغًِ قاٍ : ٚآي٘ لًٝ٘ 

، ٚهلِ لصاب أيِٝ : ضجٌ أ ٢ قَٛا ل٢ً ألغ٬ّ زاَخ ، فؿل لكاِٖ 
 .(1)ڀإ جا٥طذت٢ اغترًٛا احملاضّ ، ٚغفهٛا ايسَا٤ ، ٚغً

لٔ ابٔ لباؽ ضنٞ اهلل لُٓٗا قاٍ : قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ 
ٚ غًِ : َٔ ؾل لكا إػًُٝٔ ٚإػًُٕٛ ٗ ألغ٬ّ زاَخ فكس ٚآي٘ 

 ، ٚايساَخ أٟ اجملتُع ٚإتأيف.(2)خًع ضبك١ ا٫غ٬ّ َٔ لٓك٘
ٚاٱزَاد يغ١ ايًف ٚايتساخٌ بٌ أَطٜٔ أٚ أنثط غٛا٤ ل٢ً مٛ 

ٟ أٚ ضجرإ أذسُٖا ل٢ً ا٭خط ايصٟ ٜهٕٛ َػترتاڄ َٚهُطاڄ ايتػاٚ
فٝ٘ فٝهٕٛ أذسُٖا َطجس ٚا٭خط َسَخ فٝ٘ ، يبٝإ أَ٘ ْٛر َفال١ً 

 ٜٚكاٍ ، أزَخ  ايؿ٧ ٗ  ٛب٘ ألشا يف٘ فٝ٘.
 ٜٚكاٍ: زَخ ٗ بٝت٘ أٟ زخٌ، ٚايسټَٛد ايسټخٍٛ.

 .(3)ٓطا٤ ٗ ذاضنٗا زٴَٛدٴ ٚقاٍ ٗ ألزَاد ا٭لها٤:
 ٢ً ايسَخ ٗ آ١ٜ ايبرث َٔ ٚجٛٙ :ٜٚتح
: بٝإ ايٓفع ايععِٝ ٚا٭غطاض ايطبا١ْٝ ٗ  كطٜف ا٭ٜاّ بٌ  ا٭ٍٚ

َِٚرٍَْه األ٠َهبَُ َُٔذاٌَُِٚٙب ايٓاؽ َٚا ٜرتؾس لٔ قٛي٘  عاٍ ش

 .(4)زَث١َْٓ إٌهبطِ 
: بٝإ قإْٛ نًٞ ، ٖٚٛ َا َٔ فعٌ هلل لع ٚجٌ أل٫ ٚي٘  ايثاْٞ

غاٜا  ٓٝس٠ َٚكاقس غا١َٝ نثري٠ ، ٚفٝ٘ زل٠ٛ يًعًُا٤ ٱغتكطا٤ ؾڀط 

                                                           

 .5/447إعحِ ا٭ٚغط يًڀرباْٞ ( 1)
 .1/23ألغعاف إبڀأ بطجاٍ إٛطأ  ( 2)
 .1/473ايعٌ  ( 3)
 .140غٛض٠ آٍ لُطإ  ( 4)
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َٔ ٖصٙ ايغاٜا  ٚألغتٓباط ا٭ذهاّ ٚايس٥٫ٌ َٓٗا ٗ عٛض غري َتٓا١ٖٝ 
 َٔ فٝٛنا  آٜا  ايكطإٓ .

ٜٔ آَٓٛا : جا٤  اٯ١ٜ بكٝغ١ اٱط٬م غكٛم ُرٝل ايص ايثايث
 ٚقل ايهافطٜٔ ٜٚهٕٛ بًراظ أفطاز ايعَإ ايڀٛي١ٝ َٔ جٗا  :

: ألضاز٠ اؿٝا٠  ايسْٝا ، فهٌ ّٜٛ َٔ أٜاَٗا ٖٛ ُرٝل ٚ عن١ٝ  ا٭ٍٚ
ٚ ڀٗري يًصٜٔ آَٓٛا ، ٚقل َٚك  ٚزْٛ َط ب١ يًصٜٔ نفطٚا ،َٚٔ ٚجٛٙ 
 ڀٗري ُٚرٝل إػًٌُ ألبت٩٬ِٖ با٭َطاض ٚقربِٖ لًٝٗا ٚايطنا 
بكها٤ اهلل ، ٚاؿُس ي٘ غبراْ٘ ل٢ً نٌ ذاٍ ٖٚٛ َٔ اٱلحاظ ٗ قطا٠٤ 

َٚػ١ًُ غٛض٠ ايفاؼ١ نٌ ّٜٛ لس٠ َطا  ٚل٢ً مٛ ايٛجٛب  نٌ َػًِ
١َِّٓ ايعٝين فٝكٍٛ إػًِ ش فٝرػب٘  (1) زاٌْذَُّْذ ّلِلِهِ َسةِّ اٌَْؼبٌَ

اهلل لع ٚجٌ ؾهطاڄ ي٘ ل٢ً ايٓعِ ٚضنا َا أقاب٘ َٔ اٱبت٤٬ ٗ شا  
ايّٝٛ ، َٚا غبك٘ َٔ اٱٜاّ ، يٝهٕٛ فٝ٘ ظٜاز٠ بايٓعِ َٚغفط٠ يًصْٛب 

٘ٹ ٚاق١ٝ َٔ ايب٤٬ ٚايفً ، لٔ ألبٔ َػعٛز قاٍ : ٚ ًډ ٍڇ اي ًځ٢ ضٳغٴٛ ًڃ ٴ لٳ زٳخٳ
ٚٳلٵهڄا  ٘ٹ ألڇْٻوځ  ٴٛلٳوڂ  ًډ ٍٳ اي ًڃ ٴ ٜٳا ضٳغٴٛ ٛٳ ٜٴٛلٳوڂ فځكڂ ٖٴ ٚٳ ِٳ  ًډ ٚٳغٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ٘ٴ لٳ ًډ ًډ٢ اي قٳ

ِٳ ألڇْٿٞ أڂٚلٳ ًډ ٚٳغٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ٘ٴ لٳ ًډ ًډ٢ اي ٘ٹ قٳ ًډ ٍٴ اي ٍٳ ضٳغٴٛ ٔڇ ؾٳسٹٜسٶا فځكځا ٝٵ ًځ ٚٳلٵوځ ضٳجٴ وڂ 
٘ٴ  ِڈ ٜٴكٹٝبٴ ًٹ َٴػٵ ٔٵ  َٹ َٳا  ٍٳ  ِٻ قځا ٌٵ ًٴ ٚٵ أځجٳ ِٵ أځ ٍٳ ْٳعٳ ٔڇ قځا ٜٵ ٕٻ يځوځ أځجٵطٳ ًڃ ٴ بٹأځ ِٵ قڂ ٓٵهڂ َٹ
ُٳا  ٳرٴ ټ  ٙٴ نځ ٘ٴ خٳڀځاٜٳا ٓٵ ٌٻ لٳ ٚٳجٳ ٘ٴ لٳعٻ  ًډ ٗٳا ألڇيډا ذٳطډ اي ٛٵقځ ُٳا فځ ٛٵنځ١څ فځ أځشٶ٣ ؾٳ

ٗٳا ٚٳضٳقځ  .(2)(ايؿٻحٳطٳ٠ڂ 
: ألضاز٠ لامل ايربظر ، ٚقريٚض٠ قرب إ٪َٔ ضٚن١ َٔ ضٜاض  ايثا١ْٝ

اؾ١ٓ ، ٚقرب ايهافط ذفط٠ َٔ ذفط ايٓريإ نُا ٚضز ٗ آٍ فطلٕٛ بكٛي٘ 
 .(3)ز٠ُْؼَشُظَْٛ َػ١ٍََْٙب ُغُذٚاا ََٚػِش١اب عاٍ ش
١ : ألضاز٠ ُرٝل ايصٜٔ آَٓٛا ٚقل يًهافطٜٔ ٗ لامل اٯخط٠ ايثايث
ٌَٓ َٔ شْٛبِٗ ٚؾٛا٥ب ايسْٝا، ٜٚٛاظب إػًِ ل٢ً فعٌ بتڀٗري إ٪

                                                           

 .2غٛض٠ ايفاؼ١  ( 1)
 .9/23َػٓس أٓس (2)
 .46غٛض٠ غافط ( 3)
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ايڀالا  ٚأل ٝإ ايٛاجبا  فٝفٛظ بغفطإ ايصْٛب ، ٚقٛ ايػ٦ٝا  بفهٌ 
َٔ اهلل لع ٚجٌ، ٚلٔ ألبٔ لباؽ قاٍ : قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل لًٝ٘ 

ٜا قُس . قً  : : اْٞ اي١ًًٝ آ  َٔ ضبٞ لع ٚجٌ قاٍٚآي٘ ٚغًِ : أ 
ٚغعسٜو . قاٍ : ٌٖ  سضٟ فِٝ ىتكِ إٮ ا٭ل٢ً؟ قً  : يبٝو ضبٞ 

ٞٸ ذت٢ ٚجس  بطزٖا بٌ ًسٜٞ  ٫ ألًِ . قاٍ : فٛنع ٜسٙ بٌ نتف
فعًُ  َا ٗ ايػُٛا  َٚا ٗ ا٭ضض . قاٍ : ٜا قُس أ سضٟ فِٝ 
ىتكِ إٮ ا٭ل٢ً؟ قً  : ْعِ ، ٗ ايسضجا  ٚايهفاضا  ْٚكٌ 

إهطٖٚا  أٟ ٗ  (1)ايٛن٤ٛ ٗ ايػربا  ا٭قساّ ألٍ اؾُالا  ٚألغباغ
ايربز ايؿسٜس ٚاْتعاض ايك٠٬ بعس ايك٠٬ ، َٚٔ ذافغ لًٝٗٔ لاف غري 

 .(َٚا  غري ٚنإ َٔ شْٛب٘ نّٝٛ ٚيس ٘ أَ٘

 علن املٌ سبة
َثًُا مل  طز َاز٠ )قل( ٗ ايكطإٓ أل٫ َط ٌ، فإ َاز٠ )قل( مل 

ز إتػاٟٚ( ايعسز ٗ ايكطإٓ، ٖٚصا  طز فٝ٘ أل٫ َط ٌ، يٝهْٛا َٔ )إتها
اٱقڀ٬ح  أغٝؼ يعًِ جسٜس ٜبٌ َٛنٛل١ٝ ايعسز ٗ إتهازا  ٗ 
ايكطإٓ، ٚٚضز نٌ َُٓٗا بكٝغ١ إهاضر ٱضاز٠ إػتكبٌ ٚايفعٌ إتحسز 
َٓ٘  عاٍ ٗ ألق٬ح إ٪ٌَٓ يػبٌ اهلسا١ٜ ٚايطؾاز، ٚألبت٤٬ ايهافطٜٔ 

 بايه٬ي١.
ُرٝل إ٪ٌَٓ ٖٛ اهلل لع ٚجٌ ٚذسٙ فهصا ٚنُا إٔ ايفالٌ ٗ 

بايٓػب١ يًُرل، ف٬ ٜكسض لًٝ٘ أل٫ اهلل غبراْ٘ يتهٕٛ َساٚي١ ا٭ٜاّ بٌ 
ايٓاؽ، ٚألخ٬م إػًٌُ ٗ طال١ اهلل، ٚألقطاض ايهفاض ل٢ً ايعًِ 

٠َّْذَُك ِهُ ٚايتعسٟ أغباباڄ ٱغتسا١َ غٓٔ اٱّإ، قاٍ  عاٍش

 .(2)زصهَذَلبدِ اٌشَِّثب ٠َُْٚشِثٟ اٌ

                                                           

 .ايػربا  : ؾس٠ ايربز ( 1)
 .276غٛض٠ ايبكط٠ (2)
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ٚألش  كسّ ُرٝل إ٪ٌَٓ ل٢ً قل ايهافطٜٔ ٗ آ١ٜ ايبرث فإ اٯ١ٜ 
أل٬ٙ قسَ  قل ايطبا ل٢ً ضب٢ َٚهالف١ ايكسقا  جمل٧ اٯ١ٜ قبًٗا ٗ 
شّ ايصٜٔ ٜأنًٕٛ ايطبا ٚجساهلِ ٚزفالِٗ لٓ٘ ٚألزلا٥ِٗ أْ٘ َثٌ ايبٝع، 

ايتبأٜ بٝٓ٘ ٚبٌ فٓف٢ اهلل قٛهلِ ٖصا ٚفهرِٗ ٚشنط  اٯ١ٜ أل٬ٙ 
 ايعنٛا  ٚايكسقا .

فُط٠ ٜأ ٞ احملل يًهافطٜٔ يتًبػِٗ بايهفط ٚاؾرٛز نُا ٗ آ١ٜ 
ايبرث، يبٝإ قإْٛ ٖٚٛ إٔ احملل ٬َظّ يًهفط، ٫ ٜفاضق٘، فُٔ ىتاض 
ايهفط ٜأ ٝ٘ احملل، ٌٖٚ ٜكس ايكٍٛ إٔ َٔ ىتاض احملل ٜأ ٝ٘ ايهفط، 

فط، ٚنصا فاْ٘ َكاذب َٚعًٍٛ يًطبا اؾٛاب ٫ ألش إٔ احملل َعًٍٛ يًه
ٚأخص ايعٜاز٠ ٚإٓفع١ ل٢ً ايكطض ايصٟ هب إٔ ٜهٕٛ ألذػاْاڄ قهاځ، 
فايصٟ ٜسفع ايكسقا  ٚىطد ايعنا٠ قطب١ ألٍ اهلل لع ٚجٌ ٫ ٜطٜس َٓٗا 
ايعٛض ٚايبسٍ ٫ٚ ايعٜاز٠ فإ اهلل لع ٚجٌ ٜٓعِ لًٝ٘ با٭جط ٚايثٛاب 

كڀع١ٝ إٔ ٜهٕٛ ايكطض ألذػاْاڄ قهاڄ، ايععِٝ، فُٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ اي
ٚبسٕٚ فا٥س٠ ضب١ٜٛ ٚظٜاز٠ بايعٌ ٚاؾٓؼ أٚ إٓفع١ نػهٔ ايساض َٔ غري 

 ألهاض.
ٌٖٚ ٜٓركط احملل بايهافطٜٔ ٚايطبا أّ أْ٘ ألِ جا٤ ٖٓا َٔ باب 
إثاٍ ا٭َثٌ، اؾٛاب ٖٛ ايثاْٞ، فإ احملل ًٜرل ا٭فعاٍ احملط١َ 

ايػابك١ ٯ١ٜ قل ايطبا ذطَت٘ بكٛي٘  إص١ََٛ يصا شنط  اٯ١ٜ
، ٚفٝ٘ ظجط لٔ (1)زََٚأَدًه ِهُ اٌْج١ََْغ َٚدَشهََ اٌشَِّثب عاٍش

 فعٌ احملطَا  ٚأل ٝإ إٓهطا .
جا٤  آ١ٜ ، ايهافطٜٔ ٚألغت٦كاٍ ٚبعس آ١ٜ ايبرث ٚألختتاَٗا َرل 

 صنطٖا  ايبؿاض٠ باؾ١ٓ ٚقطبٗا َٔ إ٪ٌَٓ ٭ِْٗ ٜأ ٕٛ شا  ايؿطٚط اييت
اٯ١ٜ َٔ اؾٗاز ٚايكرب، ٚنصا ٗ آ١ٜ قل ايطبا فاْ٘ جا٤  بعسٖا آ١ٜ 

                                                           

 .275غٛض٠ ايبكط٠ (1)
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ِاْه ايبؿاض٠ يًُ٪ٌَٓ با٭َٔ َٔ اـٛف ٚاؿعٕ بكٛي٘  عاٍش

ُٕٛا ََٚػٍُِّٛا اٌصهبٌِذَبِد ََٚأَلبُِٛا  اٌهِز٠َٓ آَِ

ُْ ِػَْٕذ َسثُِِّْٙ  ُْ َأجُْشُ٘ اٌصهالََح َٚآَرْٛا اٌضهَوبَح ٌَُٙ

 .(1)ز َخْٛف  َػ١ٍَُِْْٙ َٚالَ ُُْ٘ ٠َذَْضَُْٔٛ َٚالَ 
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 .277غٛض٠ ايبكط٠ (1)

 املْضْع الصفحة املْضْع الصفحة
ٕٳق١ًش 97 إكس١َ 3 ٛٵ ًځ ِٵ ا٭ځلٵ ْٵتٴ ز ٚٳأځ

ٔٳبــش ُٵرٳلٳ ايڃهځافٹطڇٜ ٜٳ  زٚٳ
 ايك١ً بٌ خاُيت اٯٜتٌ 119 ( اٱلطاب ٚايًغ141١اٯ١ٜ) 11
ٕٷ ق١ً قٛي٘  عاٍش 120 ٗ غٝام اٯٜا  13 ٖٳصٳا بٳٝٳا

 ز بٗصٙ اٯ١ٜيٹًٓٻاؽڇ
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 المحتويات

ايتبأٜ إٛنٛلٞ ٗ ايكطح  29
 إتؿاب٘

ٕٷايك١ً بٌش 130 ز ٖٳصٳا بٳٝٳا
ٔٳٚش ُٵرٳلٳ ايڃهځافٹطڇٜ ٜٳ  زٚٳ

ًڃوځ ق١ًش 37 ٚٳ ٹ
ّٴ ٜٻا ُٵرٳلٳزبــشا٭ځ ٜٳ  زٚٳ

 قإْٛ)ايبٝإ ايكطآْٞ ض١ٓ( 133

ِٳ ايك١ً بٌش 41 ًځ ٚٳيٹٝٳعٵ
٘ٴ ًډ ٘ٴزٚبٌشاي ًډ ُٳرٿلٳ اي  زٚٳيٹٝٴ

ٖٴسٶ٣ايك١ً بٌ ش 137  ز ٚٳ
 ٖٚصٙ اٯ١ٜ

ِٵ ق١ً ش 45 ٓٵهڂ َٹ ٜٳتٻدٹصٳ  ٚٳ
ٗٳسٳا٤ٳ  ز بٗصٙ اٯ١ٜؾٴ

ٌٳزبٗصٙ  155 ُٴتٻكٹ ًڃ ٛٵلٹعځ١ڄ يٹ َٳ ٚٳ قً٘ش
 اٯ١ٜ

ايعڀف بٌ خا١ُ اٯ١ٜ  50
 ايػابك١ ٚأٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ

 ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايتاي١ٝ 160

ايك١ً بٌ خا١ُ اٯ١ٜ  61
 ايػابك١ ٚخا١ُ ٖصٙ اٯ١ٜ

 أللحاظ اٯ١ٜ 181

ق١ً)ّٚرل ايهافطٜٔ(  65
 باٯ١ٜ ايػابك١

 اٯ١ٜ غ٬ح 193

ٚٳ٫ځ  79 ايك١ً بٌ قٛي٘  عاٍش
ٗڇٓٴٛاز ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ   ٳ

 َفّٗٛ اٯ١ٜ 195

ٕٳق١ًش 93 ٛٵ ًځ ِٵ ا٭ځلٵ ْٵتٴ ز ٚٳأځ
ًډ٘ز ُٳرٿلٳ اي ٚٳيٹٝٴ  بــش

 ألفانا  اٯ١ٜ 198

 املْضْع الصفحة املْضْع الصفحة
 غبب َعطن١ شٟ قاض 272 اٯ١ٜ يڀف 205
 ٕاشا ايتُرٝل ٚاحملل 281 ايك١ً بٌ أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ 208
 عث ضجايٞ 291 َٔ غاٜا  اٯ١ٜ 211
 كسِٜ ايعًِ ل٢ً  217

 ايتُرٝل

 فػري قٛي٘  عاٍ  293
٘ٴ  ًډ ُٳرٿلٳ اي ٚٳيٹٝٴ َٳٓٴٛازش ٔٳ آ  ايډصٹٜ



 109ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ /د 300
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