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 ادلمدِــــــخ
طبشاْ٘ بدذيٌٝ  اؿُذ هلل ايزٟ دعٌ اؿٝا٠ ايذْٝا داس اؿُذ ٚايؼهش ي٘ 

ِنت٬و َٲلنس٪تَض َّسِڃ ٢نٵَُدُ ت  ٲ٭س    قٛي٘ تعاٍ ط ُ  ل٢ّّ َٚدٔ مسزلد٢ َعداْٞ     (1) صَٲ٦َا َخ٣ُّّّٛت

ايعباد٠ اؿُذ ٚايؼهش هلل ايزٟ ٜتذ٢ً بأدا٤ ايفشا٥ض ايعباد١ٜ ، ٚتعاٖذ رنش 
 اهلل ، ٚاطتشلاس فلً٘ تعاٍ ٗ ساٍ ايظشا٤ ٚايلشا٤ .

مسْ٘ َكذ١َ يًؼهش هلل ، اؾدٛا    ٌٖٚ ايذعا٤ َٔ ايؼهش هلل عض ٚدٌ مسّ
٫ تعاسض بٌ ا٭َشٜٔ ، فايذعا٤ تظًِٝ ٚإقشاس بإٔ َكايٝذ ا٭َٛس نًٗا بٝذ 

ٖٚٛ َٔ ايجٓا٤ ع٢ً اهلل ٚسددا٤   اهلل ، ٚسدا٤ ْضٍٚ فلً٘ ْٚعُ٘ ٚإسظاْ٘ ،
 . سفذٙ ٚتٛايٞ إسظاْ٘

اؿُذ هلل ايزٟ دعٌ اؿُذ ٚط١ًٝ َباسن١ ؿفظ ايٓعِ ٚدٚاَٗا ِٚا٥ٗدا  
 ٚٗ إكاّ مسَٛس : (2)ص٢ُّپن٬د َظُّردت ٨د څُّزسٴَ ٪و٨ِّدصٜادتٗا نُّا ٚنٝفّا ، قاٍ تعاٍ طٚ

 .عض ٚدٌ: قإْٛ ايتٓضٙ عٔ اٱسٖا  ْع١ُ َٔ عٓذ اهلل  ا٭ٍٚ
 : قإْٛ َٔ ايؼهش هلل عض ٚدٌ إدتٓا  اٱسٖا  .ايجاْٞ 

 : قإْٛ ايتٓاٗ بٌ اٱسٖا  ٚايؼهش هلل .ايجايح 
اؿُذ هلل ع٢ً ايٓعِ اـاؿ١ ٚايعا١َ ، إر ٜٓتفع ايفشد َٔ ايدٓعِ ايعاَد١   
نُا مسٕ ايٓع١ُ اـاؿ١ تذلػض بشناتٗا ع٢ً ايعا١َ ، ٖٚٛ َٔ ايدذ٥٫ٌ عًد٢   
مسٕ اؿٝا٠ ايذْٝا داس ايٓعِ ، ٚيٝع َٔ دقٝكد١ إ٫ ٚايدٓعِ تٓدضٍ َدٔ عٓدذ اهلل      

                                                           

 .56طٛس٠ ايزاسٜات  (1)
 .7طٛس٠ إبشاِٖٝ  (2)
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َٲَّس٭د تَُ ت وٲل  طع٢ً ايٓاغ ع٢ً مٛ دفعٞ ، ٖٚٛ َٔ َـدادٜل قٛيد٘ تعداٍ    

 .(1) ص٪نُد٧َٹُّ ل٣٢ِٰن ڃُّ ت حدص ٳَٮا

ٚطًبّا يًفدٛص بشكداٙ ٗ ايٓؼدأتٌ ، قداٍ تعداٍ      ، اؿُذ هلل سبّا ي٘ تعاٍ 
أ٧َُُّّٖتت٬د لتوَُتتَِ وسادتتَٳلَ٭ ل٣ِ٢تتٰن ٧َُّٞتت٬د َختتاَټ خنَصتتَد و ٦نتت٬د ل٣ِ٢تتٰن َٲ٦َتتَِّّٲلٱ  َ َٯتت٫و٨  َٲخنتتپدَض           ط

 .(3()2)صل٧َّّ٢صنري 

ايزٟ دعٌ ايتظبٝض ٚايجٓدا٤ عًٝد٘ طدٛس إٛدبد١ ايهًٝد١ ايدزٟ        اؿُذ هلل
ِ  خنَح٧دت نٱن      تًتكٞ عٓذٙ نٌ اـ٥٬ل ، قاٍ تعداٍ ط  َٲَّس٭د ٦نت٬د َظتٶدټو َّس٢ِتا ٴ َصتٍُّ

 .(4) صَٲ٢ُّٟن٬د ٢ُّا تَُّّّٗٛٯ ٳَ٭ َتصدُنٵَحٯ ٨د

 اؿُذ هلل ايزٟ دعٌ ايتظبٝض ٚإذا١َٚ عًٝ٘ بشصخّا دٕٚ اٱسٖا  .
ٜٚعًددِ عددذد ايددزسات ٚايٓظددا٥ِ   ، نددٌ ػدد٧  ٢يددزٟ مسسـدد اؿُددذ هلل ا

ٚقطشات إطش ٚمسٚاْٗا َٚٓافعٗا قبٌ ٚبعذ مسٕ تظكط ، ٫ٚ ٜعًِ َا ٗ ايكًٛ  
 ٘ ، يٝهدٕٛ   َٚا ٜذاِٖ اٱْظإ َٔ ا٭َاْٞ ٚاٯَاٍ ٚايغاٜات إ٫ ٖٛ طدبشاْ

 ٚعّْٛا يتٝظرل ايبًغ١ شلزٙ ا٭َاْٞ، ايٓطل باؿُذ ٚايؼهش هلل عض ٚدٌ َذدّا 
 ٚتٓذض َـادٜكٗا . ،

اؿُددذ هلل ايددزٟ ٫ ٜؼددشى ٗ طددًطاْ٘ ٚسهُدد٘ مسسددذّا ، َٚٓدد٘ مسٕ اي ًددِ 
، قداٍ  ٚاٱسٖا  ٫ ٜ٪ثش ٗ طرل مسَٛس ايذٜٔ ٚايذْٝا ٭ْٗا ػدشٟ َؼد١٦ٝ اهلل   

 .(5)صَٲ٦َا َتَعاټ ٲَ٭ َّسِڃ أُّ٭د َٴَعاَټ ل٣٢ِٰ تعاٍ ط

                                                           

 .18طٛس٠ ايٓشٌ  (1)
 .162طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
مسْ ش اؾض٤ اـاَع ٚا٭سبعٌ بعذ إا١٥ َٔ تفظرلٟ ٖزا ايزٟ مسختف بتفظرل ٖزٙ  (3)

 اٯ١ٜ .
 .44طٛس٠ اٱطشا٤  (4)
 .30طٛس٠ ا٫ْظإ  (5)
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ٚمسعط٢ يًعباد  كٝل كشدّا ، ٚيهٌ ِٖ فشدّا اؿُذ هلل ايزٟ دعٌ يهٌ
 ط٬سّا ٖٚٛ ايٓطل به١ًُ ايتٛسٝذ ٚاٱنجاس َٔ اٱطتغفاس .

ٚطدًِ قداٍ :    ٚآيد٘  عٔ طعذ بٔ مسبٞ ٚقاق ، مسٕ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ )
 ٌٖ مسديهِ ع٢ً اطِ اهلل ا٭ع ِ؟

فأّدا   (1){٫ إي٘ إ٫ مسْت طبشاْو إْدٞ نٓدت َدٔ اي دإٌ      }دعا٤ ْٜٛع  
َظًِ دعا سب٘ ب٘ ٗ َشك٘ مسسبعٌ َش٠ فُات ٗ َشك٘ ريدو ، مسعطدٞ مسددش    

    .(2) (ػٗٝذ . ٚإٕ بشمس بشمس َغفٛسّا ي٘
اؿُذ هلل ايغين عٔ ايعإٌ ، غرل احملتاز إٍ عبادتِٗ، إِا ٖٞ يدٓفعِٗ  
ٗ ايذْٝا ٚاٯخش٠ ، ٖٚٛ طبشاْ٘ ٫ ٜشك٢ ع٢ً اي ًِ ٚاٱسٖا  ٭ْ٘ كدذ  

 ع َٓٗا .يًعباد٠ ٚيٝ
ٌٖٚ اٱسٖا  َٔ ايهًٞ إتٛاط٧ ايزٟ ٜهٕٛ ع٢ً َشتب١ ٚاسذ٠ مسّ ٖٛ 

 َٔ ايهًٞ إؼهو ايزٟ ٜهٕٛ ع٢ً َشاتب َتفاٚت١ ػذ٠ ٚكعفّا.
ٚايـشٝض ٖدٛ ايجداْٞ ، َدع مسٕ ندٌ َشاتبد٘ َهشٖٚد١ ، ٜٚؼدًُٗا ايٓٗدٞ         
ايؼشعٞ ٚايضادش ايعكًٞ ٚايعشٗ ، فاٱسٖا  خ٬ف قٛاعذ ايشٓد١ ايد    

اهلل عض ٚدٌ مسٕ تتغؼد٢ ا٭سض ٚمسًٖدٗا ، يبٝدإ قدإْٛ ٖٚدٛ َدا ندإ        مسساد 
خ٬ف إساد٠ اهلل فاْد٘ ٜٓردشّ ٫ٚ ٜظدتذِٜ ، ٚتبكد٢ ايٓفدش٠ َٓد٘ ػاخـد١ ٗ        

 ايزانش٠ ايعا١َ .
 َٚدددٔ َعددداْٞ َٚـدددادٜل ازلدددا٤ اهلل اؿظددد٢ٓ )ايدددشسِٝ( )ايدددشٓٔ( 

بظددشع١ ، امظدداس هدداٖش٠ اٱكددشاس بايٓدداغ    (4) ، )ايددش٩ٚف( )ايظدد٬ّ( (3)
 ، إر تأتٞ س١ٓ اهلل عض ٚدٌ ع٢ً ٚدٛٙ :

 تأتٞ س١ٓ اهلل ابتذا٤ ٚفل٬ّ َٔ عٓذ اهلل. ا٭ٍٚ :

                                                           

 .87طٛس٠ ا٭ْبٝا٤  (1)
 .7/96ايذس إٓجٛس  (2)
 .3طٛس٠ ايفاؼ١  (3)
 .23طٛس٠ اؿؼش  (4)
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تٓدددضٍ سٓددد١ اهلل عدددض ٚددددٌ يـدددشف اي ًدددِ ٚايٛقاٜددد١ َدددٔ   ايجددداْٞ :
 اٱسٖا  .

 تٓضٍ س١ٓ اهلل عض ٚدٌ ٱصاس١ اي ًِ فٛس ٚقٛع٘. ايجايح :
 ؿ١ .قإْٛ تٛايٞ س١ٓ اهلل ايعا١َ ٚاـا ايشابع :

 ٚتبٌ ايٛقا٥ع قاّْْٛا ٖٚٛ مسٕ ايكشإٓ مسَش ٚدٛدٟ ٜٚتـف بأَٛس :
 : ْضٍٚ ايكشإٓ َٔ ايظُا٤ ، فٗٛ ن٬ّ اهلل . ا٭ٍٚ

: تددأثرل ايكددشإٓ بايٛقددا٥ع ٚا٭سددذاخ ، ٖٚددٌ ٜتددأثش ايكددشإٓ بٗددا     ايجدداْٞ 
، اؾدددٛا  ٫ ، ٖٚدددٛ َدددٔ إعذددداص ايكدددشإٓ ، فدددإ قٝدددٌ قدددذ ٜتدددأثش ايكدددشإٓ  

 ٓب١ٜٛ ٯٜات٘ ٚاؾٛا  َٔ دٗات :بٓظخ ٚؽـٝف ايظ١ٓ اي
: ايٓظددخ ٚايترـددٝف ٗ سدداٍ ثبٛتدد٘ سهددِ ػددشعٞ ، ٚيددٝع      ا٭ٍٚ 

 َٔ تأثش ايكشإٓ َ٪ثش خاسدٞ .
: إرتدداس مسٕ ايظدد١ٓ ايٓبٜٛدد١ ٫ تٓظددخ ايكددشإٓ ٚقددذ ْظددب دددٛاص    ايجاْٝدد١ 

ٖددزا ايٓظددخ إٍ َؼددٗٛس ايعًُددا٤ طددٛا٤ نددإ ايٓظددخ باؿددذٜح إتددٛاتش مسٚ     
 سذٜح اٯساد .

ٍَّّّٞر ٢نن َُتتتتٵ٬ٍَّ ٢ن٫٣وتتتتاطس ٦َتتتتا ٪ تتتتس٥ٍَّ َّس٢ُّتتتتٵدٯس٨د َٲ٣َُُِّ٢ٯ تتتت٨د        ٍ تعدددداٍ طٚقددددا َٲأُّ٪َس٫َّّ٢تتتتا َّس٢ُّٵدتتتت٠ُّ ل٢تتتت

ِٟتتر ٲَ٭ ، إر تددذٍ اٯٜدد١ عًدد٢ سـددش ٚهٝفدد١ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘    (1)صَٴنَُّٗ

ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٖددٛ ايبٝددإ ٚايتبًٝدد  ، ٚقددذ سد ايددزٜٔ قددايٛا ظددٛاص ْظددخ ايظدد١ٓ 
 ٯ١ٜ َٔ مسدٚات اؿـش مسٚ َا ٜذٍ عًٝ٘ .يًكشإٓ بٛدٛٙ َٓٗا خًٛ ا

إِددا تعددشض ايٛقددا٥ع ٚا٭سددذاخ عًدد٢ ايكددشإٓ َٚٓٗددا مسطددبا     ايجايجدد١ :
ٟنَناَب تنُدَٵاً٪ا ٢ن٤ٍِّّ َظٶدټوايٓضٍٚ، قاٍ تعاٍ ط  .(2)صَٲَ٪سو٫َّّ٢ا َع٣ُّٵد٠ُّ ل٢ّّ

                                                           

 .44طٛس٠ ايٓشٌ  (1)
 .89طٛس٠ ايٓشٌ  (2)
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اؿُددذ هلل ايددزٟ ٜكطددع ايكٛاطددع ّٚشددٛ ايؼددٛاغٌ ايدد  ؼددٍٛ دٕٚ       
تفلددٌ عًددٞ بـددذٚس ٖددزٙ ا٭دددضا٤ َددٔ ايتفظددرل      رنددشٙ ٚعبادتدد٘ ، ٚقددذ   

 بتٝظرل ٚس١ٓ َٓ٘ تعاٍ .
ٖٚددزا اؾددض٤ َددٔ ايتفظددرل ٖددٛ ايٛاسددذ ٚايعؼددشٕٚ بعددذ إددا٥تٌ ، ٫ٚ      
صيددت ٗ طددٛس٠ آٍ عُددشإ ، َٚددٔ فلددٌ اهلل مسْددٞ مسقددّٛ بتددأيٝف نددتيب ٗ     
ايفكدددد٘ ٚا٭ؿددددٍٛ ٚايتفظددددرل َٚشادعتٗددددا ٚتـددددشٝشٗا َفددددشدٟ إٍ مسٕ    

 تـذس ٚاؿُذ هلل.
َٚددٔ َعدداْٞ ايشمسفدد١ ٚايشٓدد١ ايدد  بعددح اهلل عددض ٚدددٌ بٗددا ايددٓيب          

َٲ٦َتتا أُّودَشتت٫َّّ٣ا١ُّ َّسِڃ قُددذّا ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ َٚـددادٜل قٛيدد٘ تعدداٍ ط 

ؼددددشِٜ اٱسٖددددا  ايفددددشدٟ ٚاؾُدددداعٞ ، ٚإددددٓٗر  (1) صَوحد٧َتتتتٹّْ ٢ن٣َُّّتتتتا٧ُّ٢نَن

 يغلب١ٝ . ايزٟ ٜأتٞ عٔ تذبرل ٚؽطٝط مسٚ ٜهٕٛ عفّٜٛا بغًب١ ايٓفع ا
ايًددددِٗ طددددبشاْو ٚيددددو اؿُددددذ فاْددددت ثكدددد  ٚسدددددا٥ٞ ٗ ايؼددددذ٠   
ٚايشخددا٤ ، تظددُع دعددا٥ٞ ، ٚتددأتٝين ايددٓعِ ايع ُٝدد١ َٓددو ، يطفددّا ٚإبتددذا٤ٶ   

 .فاْت ايٖٛا طبشاْو 
عبددددذ ٚتٴشددددد٢ ، ٫ٚ تٓكطددددع ْعُددددو ْددددت ٚسددددذى ايددددزٟ تٴايًددددِٗ ٚمس

 ٚإسظاْو.
 ٌ ٖبددد١  اؿُدددذ هلل ايدددزٟ يدددٝع شلباتددد٘ سدددذ َٚٓتٗددد٢ مسٚ إْكطدددا  ، ٚنددد

ْٚعُدد١ َٓدد٘ تددزنرل بٛدددٛ  عبادتدد٘ ٚايؼددهش يدد٘ ، ٚديٝددٌ ٜددَٛٞ عًدد٢ مسٕ      
، ٖٚددٞ َتـدد١ً ٗ  ٚدددٌ  ضقافًدد١ ايؼددهش ٚاؿُددذ ٫ ٜظددتشكٗا غددرل اهلل عدد   

َٲ٢ُّتتٰ  ل٢َّّح٧دتت   ٖنتتٶ   ا٭سض ٚايظددُا٤ ٚآْددات ايضَددإ َطًكددّا ، ٚٗ ايتٓضٜددٌ ط   

 .(2)صل٢صو٧ََٳلتن َٲلڅُّودضس َٲَععنٵًّا َٲحنَن ت عّّٯسر ٲَ٭

                                                           

 .107طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .18طٛس٠ ايشّٚ  (2)
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يًددِٗ يددو اؿُددذ بعددذد رسات ايهددٕٛ ،ٚاؾض٦ٜددات ايدد  تٓكظددِ شلددا     ا
ٖددزٙ ايددزسات َددٔ ايهددِ ٚايهٝددف ايددزٟ ٫ ٜعًُدد٘ إ٫ مسْددت طددبشاْو ،         
فكددذ مسهٗددش ايعًددِ اؿددذٜح إَهددإ إْكظدداّ ٚإْؼددطاس ْددٛا٠ ايددزس٠ ٚتٓددتر         
عٓٗددا ْٝٛتشْٚددات ٚفٛتْٛددات نددجرل٠ ، ٖٚددٛ ايددزٟ مسخدددل اهلل عٓدد٘ ٗ ايكددشإٓ    

ب  َعتت٬د َوخٍّتت٠ُّ ٦نتت٬د ٦نجدُّٛتتا٥س َِووٸو ٖنتتٶ لڅُّودضس َٲڃُّ ٖنتتٶ ل٢صوتت٧َاټن      َٲ٦َتتا ٴَُدتتس  بكٛيدد٘ ط

 .(1) صَٲڃُّ أُّصدََٓر ٦ن٬د ٢َِن٠ُّ َٲڃُّ أََُُّّّٞر َّسِڃ ٖنٶ ٞنَنابو ٦ ُنٍن

ص ٗ ايكددشإٓ إ٫ ٗ آٜددتٌ َددع إؼدداد إٛكددٛ  ،    أُّصدتتَٓر ٚمل ٜددشد يفددظ ط 

ٲَُّٚتتا٥َ تعدداٍ ط ٛيدد٘ق ٖددٞ ، ٖٚددٛ إساد٠ ا٭ؿددغش َددٔ ايددزس٠ ، ٚاٯٜدد١ ايجاْٝدد١  

ُن ڃُّ ٴَُدتتس ب  َع٫دتتٰ          َنٴ٬َ ُُّّٞٗتتر ٲل ڃُّ تَِّّتنٵ٫َتتا ل٢صوتتاَعٹِّ ِّٚتت٤د َخ٣ُّتتٺ َٲَوخٍّتتٶ ٢َُّنتتِّّتنَٵ٫و٨ِّد َعتتا٢ن٨س ل٢َّّٓٵدتت ل٢ِتت

٦نجدُّٛتتا٥  َِووٸو ٖنتتٶ ل٢صوتت٧ََٳلتن َٲڃُّ ٖنتتٶ لڅُّودضس َٲڃُّ أُّصدتتَٓر  ٦نتت٬د ٢َِنتت٠ُّ َٲڃُّ أَُُّّّٞتتر  َّسِڃ ٖنتتٶ        

 . (2) صَنابو ٦ ُنٍنٞن

إْؼددطاس ايددزس٠  َٚددٔ مسطددشاس ٖددزا ايتهددشاس ايتٓبٝدد٘ إٍ انتؼدداف ايعًددِ   
    ٚ عددذّ تظدددررلٙ ٗ  يدددضّٚ ٚيددضّٚ اٱْتفددا  ا٭َجدددٌ َددٔ ٖدددزا اٱْؼددطاس ، 

  اؿشٚ  ٚاٱسٖا  . 
اؿُددذ هلل ايددزٟ مسبدد٢ إ٫ مسٕ هعددٌ ايددٛسٞ َـدداسبّا يًٓدداغ ٗ اؿٝددا٠     

ٚإرًددٛم ، ٚايددش  ٚإشبددٛ  ،   لايددذْٝا يٝهددٕٛ سبددٌ ايـدد١ً بددٌ اـدداي   
تِ اهلل عددض ٚدددٌ ايٓبددٛات بشطددٍٛ اهلل قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘        ٚخدد

 .ٚطًِ 
ايظدد١ٓ ايٓبٜٛدد١ ايكٛيٝدد١ ٚايفعًٝدد١ ٚايذفاعٝدد١ ،     اؿُددذ هلل ايددزٟ دعددٌ   

َددشآ٠ ٯٜددات ايكددشإٓ ، ٚتجبٝتددّا ٭سهاَدد٘ ، ٚػدداٖذّا عًدد٢ مسًٖٝدد١ إدد٪ٌَٓ        

                                                           

 .61طٛس٠ ْٜٛع  (1)
 .3طٛس٠ طبأ  (2)
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َنٴ٬َ   َٲ٪ ، قدددداٍ تعدددداٍ ط (1)يٛساثدددد١ ا٭سض رسٴتتتت   أُّ٭د َ٪٧ تتتت٬و َع٣ُّتتتتٺ ل٢ِتتتت

ِد٣َُُّٯ ٨د ل٢َّّٳلوسثنَن ِد٣َُُّٯ ٨د أُّٽن٧وٹّْ َٲَ٪  .(2)صلشدن ضدُنِّٗٳل ٖنٶ لڅُّودضس َٲَ٪

ٚنٓددضّا َددٔ ايعًددّٛ  اؿُددذ هلل ايددزٟ دعددٌ نددٌ آٜدد١ َددٔ ايكددشإٓ رخددرل٠  
ٝددٌ َظددا٥ٌ َظددتشذث١ ، ٚتظددتكشمس َٓٗددا قددٛاٌْ َتعددذد٠ ، تطددٌ عًدد٢ نددٌ د

 . ايتفشٜطَٔ دٕٚ مسٕ ٜأتٞ عًٝٗا ايٓكف مسٚ مسطبا  
٫ف ايكددٛاٌْ إظددتٓبط١ َددٔ   َٚددٔ فلددٌ اهلل تلددُٔ تفظددرلٟ ٖددزا آ    

آٜددددات ايكددددشإٓ ، ٚنددددإ باٱَهددددإ َلدددداعفتٗا ٗ ا٭دددددضا٤ ايظددددابك١ ،    
 ا ايعًِ .ٚيهٓٗا دا٤ت ع٢ً مٛ إجاٍ ٚايبٝإ ، ٚايتأطٝع شلز

اؿُددذ هلل ايددزٟ دعددٌ ايكددشإٓ ساكددشّا ٗ إظددا٥ٌ اٱبت٥٬ٝدد١ طددٛا٤        
ا مسٚ إتذددذد٠ مسٚ ايطاس٥دد١ ، َٚددٔ ا٭خددرل٠ هدداٖش٠ اٱسٖددا    ٗددإظددتذ١ّ َٓ

، ٚودددل يًعًُدددا٤ ٚاؿهددداّ ٚمسٖدددٌ اؿدددٌ ٚايعكدددذ ٚإ٪طظدددات ايذلبٜٛددد١    
ٜاتدد٘ ٚاٱدتُاعٝدد١ ايشدددٛ  إٍ ايكددشإٓ ٚايـددذٚس عٓدد٘ ٗ إكدداّ ، إر مسٕ آ    

 ًددِ ، ٚاي ًددِ قبددٝض عكدد٬ّ ٚػددشعّا ؼددشّ اٱسٖددا  ايددزٟ ٖددٛ ػددعب١ َددٔ اي
 ، ٖٚٛ ٚفل ايكٝاغ اٱقذلاْٞ :

 اي ًِ قبٝض . ايهدل٣ :
 اٱسٖا  هًِ . ايـغش٣ :

 اٱسٖا  قبٝض . ايٓتٝذ١ :
ٚاٱسٖددا  َددٔ ايهًددٞ إؼددهو ايددزٟ ٜهددٕٛ عًدد٢ َشاتددب َتفاٚتدد١       

 َٔ دٗات :
 سٖا  .ت اٱ: را ا٭ٍٚ
 : نِ ٚنٝف اٱسٖا  .ايجا١ْٝ 
 : اؾ١ٗ اي  تكف ٚسا٤ اٱسٖا  .ايجايج١ 

                                                           

 .26طٝأتٞ ٗ ٖزا اؾض٤ قإْٛ ٚساث١ ا٭سض َاْع َٔ اٱسٖا  ق  (1)
 .5طٛس٠ ايكـف  (2)
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 : مسدٚات اٱسٖا  .ايشابع١ 
 : َٛكٛ  اٱسٖا  .اـاَظ١ 

 : مسكشاس اٱسٖا  ، ٖٚٞ ع٢ً مسقظاّ :ايظادط١ 
: كددشس اٱسٖددا  عًدد٢ ايددزٟ ٜكددّٛ باٱسٖددا  ، ٚسدداٍ ايٓددذّ    ا٭ٍٚ 

 اي  تتغؼاٙ .
 ايزٜٔ ٜكع عًِٝٗ . : كشس اٱسٖا  ع٢ًايجاْٞ 

 : ا٭كشاس ايعا١َ يٲسٖا  ، ٖٚٞ ع٢ً ٚدٛٙ :ايجايح 
 : ا٭كشاس ايٓفظ١ٝ ٚاٱدتُاع١ٝ  .ا٭ٍٚ 
 قتـاد١ٜ .ا٭كشاس إاد١ٜ ٚاٱ :ايجاْٞ 

: َدددا ًٜشدددل ايعكا٥دددذ ٚإبددداد٨ َدددٔ اٱسٖدددا  بًشددداه فدددشد    ايجايدددح 
 اٱْتظا  .
 ١ْٝ ٚاٯد١ً .ا٭كشاس اٯ :ايشابع 

 َتهاَددٌ يًٛقاٜدد١ َددٔ اٱسٖددا سهُدد١ ٚسمسفدد١ ٫ٚبددذ َددٔ سطددِ َٓٗدداز 
ََٞ رد ٝدددد١ ، قدددداٍ تعدددداٍ طتدددد٘ ٚفددددل ايطددددشم اٱْظددددا١ْٝ ٚايعك٥٬َٚعاؾ ، ُّٖتتتت

ٙ  َٲعنٵ ن  .(1)صخنا٢ِّّّٛردآ٭س ٬٦َد َٴَدا

اؿُددددذ هلل ايددددزٟ دعددددٌ مسدددددضا٤ ٖددددزا ايتفظددددرل إبدددداسى تددددذل٣ ٗ    
تددبٌ فلددٌ اهلل  ٚؿددذٚسٖا ٗ آٜدد١ عًُٝدد١ مل ٜؼددٗذ شلددا ايتددأسٜخ َجدد٬ّٝ ،      

عددض ٚدددٌ ٗ عددشض خددضا٥ٔ ايكددشإٓ ْفظددٗا عًدد٢ ايعًُددا٤ يًٓٗددٌ َٓٗددا ،       
ٚاطددترشاز ايددذسس َٓٗددا ، َددا ٜددٓرل طددبٌ اشلذاٜدد١ ٚايشػدداد ، ٖٚددٛ َددٔ          

 .(2)ص نَ٪ا ل٢صٍَّرلطُّ ل٧ّّ٢ صدنَٛنٵ٨َلٮدَـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط

ٚوتددداز ايعدددامل ٚغدددرل ايعدددامل اشلذاٜددد١ ٚايتٛفٝدددل َدددٔ عٓدددذ اهلل عدددض    
ٚددٌ  ، ٚقدذ مسْعدِ اهلل عدض ٚددٌ عًٝٓددا بـدذٚس ٖدزا اؾدض٤ ٖٚدٛ ايٛاسددذ          

                                                           

 .45طٛس٠ م  (1)
 .6طٛس٠ ايفاؼ١  (2)
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ٚايعؼدددشٕٚ بعدددذ إدددا٥تٌ َدددٔ )َعدددامل اٱّدددإ ٗ تفظدددرل ايكدددشإٓ ( ٖٚدددٛ   
 ٛ كددٛع٘ بكددإْٛ )ايٓددضا  إظددًض ايجدداْٞ َددٔ ٖددزا ايظٹددفش ، ٚايددزٟ ٜتعًددل َ

 بٌ ايكشإٓ ٚاٱسٖا  ( . 
اؿُددذ هلل ايددزٟ دعددٌ اؿُددذ صٜٓدد١ ا٭سض ، ٜٚلددفٞ عًٝٗددا بٗذدد١       
،ٖٚددٛ نايًكدداز يٮصٖدداس َددٔ دٗدد١ نْٛدد٘ طددببّا يًددشصم ايهددشِٜ ، ٖٚددٌ          

ِنتت٬و َٲلنس٪تتَض َّسِڃ    اؿُددذ هلل َـددذام يًعبدداد٠ ٗ قٛيدد٘ تعدداٍ ط     ُ  ل٢ّّ َٲ٦َتتا َخ٣ُّّّٛتت

اؾدددٛا  ْعدددِ ، فدددزات اؿُدددذ هلل عبددداد٠ خايـددد١ يٛدددد٘   (1)ص٢نٵَُدُ تتت  ٲ٭س

 .اهلل عض ٚدٌ 
٠ ٚنٝفٝتٗددا ْطددل نددٌ َظددًِ َٚظدد١ًُ  َٚددٔ اٱعذدداص ٗ تؼددشٜع ايـدد٬ 

طددبع عؼددش٠ َددش٠ ٗ ايٝددّٛ ، إٍ   (2)صل٢َّّح٧دتت   ٢ن٣ِتتٰن َوبٍّ ل٢َُّّتتا٧ُّ٢ننَ قٛيدد٘ تعدداٍ ط 

ُدد١ مسٚ ايددذعا٤ ٚايجٓددا٤   داْددب شلددر إظددًٌُ بٗددزٙ ايهًُدد١ ٗ ػددذد ايٓع     
 ع٢ً اهلل .

ٚيددٛ مسدشٜددت إسـددا١ٝ٥ ٗ مسنجددش نًُدد١ ٜٓطكٗددا مسٖددٌ ا٭سض ، ٖٚددزٙ       
سدددذ٣ ا اتت٫ٖٛدددبدددإٔ اٱسـدددا١ٝ٥ ايتكشٜبٝددد١ مسَدددش ٖهدددٔ ٗ ٖدددزا ايضَدددإ   

ٚتظدددتعشض ايفددداه ايؼدددعٛ  ٚا٭َدددِ ٚايطكدددٛغ   ، اؾاَعدددات ايهددددل٣  
 ايعباد١ٜ .

ٞ ا٭نجددددش ٚإ ٚنًُدددد١ اهلل مسندددددل ٖدددد  فإرتدددداس مسٕ نًُدددد١ اؿُددددذ هلل 
ٌ  ختًفددت ايًغدددات ٚايًدددٗذات ا ، ٖٚدددٛ َدددٔ َـددادٜل قٛيددد٘ تعددداٍ   ٚإًدد

ِ  ٢ن٣ِٰن ٦َا ٖنٶ ل٢صو٧ََٳلتن َٲ٦َا ٖنٶ لڅُّودضسط  .(3) ..صٴ صٍَُّ

 :ٚطددًِ ٚآيدد٘ قدداٍ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘   عددٔ ابددٔ عُددش قدداٍ :   
٫ إّددإ ٕددٔ ٫ مسَاْدد١ يدد٘ ، ٫ٚ ؿدد٠٬ ٕددٔ ٫ طٗددٛس يدد٘ ، ٫ٚ دٜددٔ ٕددٔ ٫        

                                                           

 .56طٛس٠ ايزاسٜات  (1)
 .2طٛس٠ ايفاؼ١  (2)
 .1طٛس٠ اؾُع١  (3)
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ؿددد٠٬ يددد٘ ، إِدددا َٛكدددع ايـددد٠٬ َدددٔ ايدددذٜٔ نُٛكدددع ايدددشمسغ َدددٔ          
 .(1)اؾظذ

ٚقددذ تكددذّ رنددش ٖددزا اؿددذٜح ٗ اؾددض٤ ايتاطددع ٚايددج٬ثٌ ٗ تفظددرل       
ُس ِّٚتتت٤د ٮ تتتَٳ أًُِّٻ   قٛيددد٘ تعددداٍ ط ُّٖتتتاعدَنسس٢ِّٳل ل٫٢ٍَّصتتتاَټ ٖنتتتٶ  َٲَٴصدتتت٢ُِِّّٳَ٪٠ُّ َعتتت٬د ل٧َّّ٢حنتتتٵ

ُس َٲڃُّ تََّّٛرخ تتتٳٮ ٬و َحنوتتتٺ َٴَّّّٯ تتتردَ٭ ُّٖتتتَسَِل َتَُّّٯوتتتردَ٭ ُّٖتتتِّّت ٳٮ ٬و ٦نتتت٬د         ل٧َّّ٢حنتتتٵ

ُو ل٧ّّ٢ َنَُّّٯٍّرسٴ٬َ ُو ل٢نوٳولخنَن َٲٴ حن  .(2)صَحٵدح  أ٦َُّر٨َِّٞد ل٣٢ِٰ  َّس٭و ل٣٢َِٰ ٴ حن

  ٌ ٗ إعددداسف  إر ٜدددذٍ َٛكدددٛ  ٖدددزا ايظددد٪اٍ عًددد٢ إستكدددا٤ إظدددًُ
اٱشلٝددد١ ٚاْؼدددغاشلِ ٗ إسدددشاص َكدددذَات ايعبددداد٠ ، ٖٚدددٛ َدددٔ ايؼدددٛاٖذ    

 اكِٗ عٔ اٱسٖا  ٚايغضٚ ٚايتعذٟ .ع٢ً إعش
يتهدددٕٛ  (3) صَع٣ِتتت٨َ لنس٪َصتتتاَ٭ ٦َتتتا ٢ُّتتت٨د ٴَُد٣ُّتتت٨د   *َع٣ِتتت٨َ خنتتتا٨ُّ٣ُّّّٛ٢س اؿُدددذ هلل ايدددزٟ ط

بايٓظددب١ بددٌ تعًددِٝ اهلل عددض ٚدددٌ يٲْظددإ َددا مل ٜعًددِ ٚتعًُٝدد٘ بددايكًِ        
ايعُددددّٛ ٚاــددددٛق إطًددددل ، إر ٜددددتعًِ اٱْظددددإ بددددايكًِ ٚايهتابدددد١     
ٚايكددشا٠٤ ، ٜٚددتعًِ َددٔ دْٚٗددا ، نُددا مسٕ ايددزٟ ٜهتددب بددايكًِ ٜعًددِ غددرلٙ    
، يتددبٌ اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ قاْْٛددّا ٖٚددٛ نددٌ عًددِ ٚؼـددٌٝ َددٔ عٓددذ اهلل عددض           

 ، طٛا٤ نإ سظّٝا مسّ ٗ ايٛدٛد ٚايتـٛس ايزٖين .ٚدٌ 
 مسٍٚ َددا مسْددضٍ اهلل ٚعددٔ اٱَدداّ دعفددش ايـددادم عًٝدد٘ ايظدد٬ّ قدداٍ )      

ٚدددٌ َددٔ ايكددشإٓ َهدد١ طددٛس٠ م اقددشمس باطددِ سبددو ايددزٟ خًددل م ٚمسٍٚ   عددض
 .(4) (ايبكش٠ َا مسْضٍ بإذ١ٜٓ طٛس٠

 ٌٖٚ ْضٍٚ آٜات ايكشإٓ َٔ ايتعًِٝ بايكًِ ، اؾٛا  ْعِ .

                                                           

 .2/95ايذس إٓجٛس  (1)
 .222طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 . 5-4طٛس٠ ايعًل  (3)
 .90/11ايبشاس  (4)
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نددإ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ سإددا تٓددضٍ عًٝدد١ اٯٜدد١        يددزا 
ايكشآْٝدد١ ٜددذعٛ بعددض نتددا  ايددٛسٞ يتددذٜٚٓٗا ٚنتابتٗددا ، ٜٚكددّٛ بت٬ٚتٗددا   
ٗ ايـدددد٠٬ يٝشف ٗددددا ايـددددشاب١ ، ٜٚتددددذبشٚا ٗ َلدددداَٝٓٗا ٚإعذاصٖددددا   

 ٚد٫يتٗا ، ٚإٛاعظ اي  تكتبع َٓٗا .
ٚسد عدددٔ ايدددٓيب  ٚايدددٓيب مسدسٜدددع ٖدددٛ مسٍٚ َدددٔ خدددٓط بدددايكًِ  ، نُدددا 

 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٗ سذٜح مسبٞ رس .
 . سطٍٛ اهلل نِ مسْضٍ اهلل َٔ نتا  ٜا، قًت ) إر قاٍ
 . َا١٥ ٚمسسبع نتب قاٍ : 

 . َٓٗا ع٢ً آدّ عؼش ؿشف
 . ٚع٢ً ػٝح ٔظٌ ؿشٝف١

 . خٚع٢ً مسخٓٛ
 . ٖٚٛ إدسٜع ث٬ثٌ ؿشٝف١

ٚٸٍ َٔ خٓط بايكًِ  . ٖٚٛ مس
 . ؿشا٥فٚع٢ً إبشاِٖٝ عؼش 

 . (1) (ٚايتٛسا٠ ٚاٱلٌٝ ٚايضبٛس ٚايفشقإ
ْكطعددت ايٓبدد٠ٛ َغددادس٠ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ إٍ       يكددذ ا

ايشفٝددل ا٭عًدد٢ يٝبكدد٢ ايكددشإٓ ٚتذٜٚٓدد٘ ، ٚقشا٤تدد٘ ٚايظدد١ٓ ايٓبٜٛدد١ ، ٖٚددٞ     
َٲ٦َتتا آَتتتا٨ِّٞد  ٚسددٞ ساكددش ٗ نددٌ صَددإ ، إر تفلددٌ اهلل عددض ٚدددٌ ٚقدداٍ ط     

 .(2) صُّٖد َ ٲٱ  َٲ٦َا َ٪َٯا٨ِّٞد َع٫دٰ  ُّٖا٪دَنٯ ٳلل٢روش ٳ٥  

ايهتابددد١ مسٚ ايكدددشا٠٤ تدددذعٛ ٱدتٓدددا  اي ًدددِ ٚاٱسٖدددا  ،  ٚندددٌ َدددٔ
 .ٚؼزس َُٓٗا ، ٚتبٌ ط٤ٛ عاقبتُٗا 

                                                           

 .14/80ايهؼف ٚايبٝإ يًجعًيب  (1)
 .7طٛس٠ اؿؼش  (2)
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ٚبدددٌ اي ًدددِ ٚاٱسٖدددا  عُدددّٛ ٚخـدددٛق َطًدددل ، ٚمسساد اهلل عدددض  
 ٚدٌ يًُظًٌُ ٚمسٌٖ ا٭سض ْٝعّا ايتٓضٙ عٔ اي ًِ .

مسٕ مسٍٚ َدددٔ تعًدددِ ايهتابددد١ ٖدددٛ ْددديب َدددٔ ا٭ْبٝدددا٤ ،  َٚدددٔ فلدددٌ اهلل 
يبٝددإ مسٕ ايهتابدد١ بددذمست بتددذٜٚٔ ايددٛسٞ ٚايتٓضٜددٌ ، ٚمسٕ اهلل عددض ٚدددٌ       

 عًُٗا اٱْظإ ٕا فٝ٘ اـرل ٚايـ٬ز ٚايشػاد .
اؿُدددذ هلل ايدددزٟ دعدددٌ ندددٌ ددددض٤ َدددٔ )َعدددامل اٱّدددإ ٗ تفظدددرل      

 ايكشإٓ( فشا٥ذ ٚق٥٬ذ بإػشاق١ ٚاف١ٝ .
ٚايفدددً تتذًددد٢ َٛكدددٛع١ٝ ايهتابددد١ ٚايكدددشا٠٤ يدددذفع   ٚعٓدددذ اٱبدددت٤٬ 

 .ايفت١ٓ 
اؿُددذ هلل ايددزٟ خددفٸ ْفظدد٘ با٭زلددا٤ اؿظدد٢ٓ دعددٌ نددٌ اطددِ َٓٗددا  

ل٣ِ٢تتٰ  ڃُّ َّس٢ُّتتَٰ ٚاقٝدد١ ٚسددشصّا ٚػددفا٤ ، ٚطددبٌٝ لددا٠ ٗ ايٓؼددأتٌ ، ٚٗ ايتٓضٜددٌ ط  

 .(1) صَّسِڃ ٮ َٳ ٢ُّٰ  لڅُّشد٧َاټ  ل٢ّّح صد٫َٺ

ٚآيدد٘ عددٔ دددابش بددٔ عبددذ اهلل قدداٍ : قدداٍ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘    )
قدداٍ يددٞ ددلٜددٌ عًٝدد٘ ايظدد٬ّ : ٜددا قُددذ إٕ اهلل ىدداطبين ٜددّٛ       ٚطددًِ : 

٬ٕ ابددٔ فدد٬ٕ ٗ ؿددفٛف    ايكٝاَدد١ ، فٝكددٍٛ : ٜددا ددلٜددٌ َددا يددٞ مسس٣ فدد       
 . مسٌٖ ايٓاس

 فأقٍٛ ٜا س  إْا مل لذ ي٘ سظ١ٓ ٜعٛد عًٝ٘ خرلٖا ايّٝٛ .
فٝكددٍٛ اهلل : إْددٞ زلعتدد٘ ٗ داس ايددذْٝا ٜكددٍٛ : ٜددا سٓددإ ٜددا َٓددإ ،        

فآخدددز بٝدددذٙ َدددٔ  ، إ غدددرلٟإ َٚٓٸدددفأتددد٘ فاطدددأي٘ فٝكدددٍٛ ٖٚدددٌ َدددٔ سٓٸددد
 .(2)(ؿفٛف مسٌٖ ايٓاس ، فادخً٘ ٗ ؿفٛف مسٌٖ اؾ١ٓ

ٚقددذ ػددذ ٗ ايهتددا  إكددذغ ٚايعٗددذ ايكددذِٜ عٓفددّا ٚدعدد٠ٛ يًشددش       
ٚكدددعف مسثشٖدددا ٗ ايٛاقدددع َدددع ، عٝددد١ ُاَدددا ٜؼدددب٘ اٱبددداد٠ اؾٚتعًُٝدددات 

                                                           

 . 8طٛس٠ ط٘  (1)
 .8/463ايذس إٓجٛس  (2)
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تكددادّ ا٭ٜدداّ مسَددا ايكددشإٓ فاْدد٘ ٫ ٜددذعٛ إٍ اؿددش  ٚايكتدداٍ ، إِددا وـددش     
ٖٚددٛ ايددزٟ ػًدد٢ ٗ طدد١ٓ    ٚايتكدد٣ٛ ،ايكتدداٍ بـددٝغ١ ايددذفا  ٚايلددشٚس٠    

ٲَُّٚتتاتن٣ِّٳل ٖنتتٶ َشتتُنٵ٤س ، قدداٍ تعدداٍ طايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ  

َنٴ٬َ ٴ ُّٛاتن٣ِّٳ ُو ل٧ّّ٢ ُدَن نٴ٬َل٣٢ِٰن ل٢ِ ٨ِّد َٲڃُّ تَُدَن  ٲل َّس٭و ل٣٢َِٰ ڃُّ ٴ حن  .(1) صَ٪

اؿُدددذ هلل ايدددزٟ دعدددٌ ايكدددشإٓ إَاَدددّا ٚسانُدددّا ٖٚادٜدددّا إٍ طدددٛا٤      
ايظدددبٌٝ ، يدددٝع َدددٔ َٛكدددٛ  مسٚ َعلددد١ً إ٫ ٚػدددذ ٗ ايكدددشإٓ شلدددا سددد٬ّ  
ٚكشدددّا ، يددزا ٚسد عددٔ مسبددٞ اؾدداسٚد عددٔ اٱَدداّ ايبدداقش عًٝدد٘ ايظدد٬ّ ،     

إرا سددذثتهِ بؼدد٧ فاطددأيْٛٞ َددٔ نتددا  اهلل، ثددِ قدداٍ ٗ بعددض   قدداٍ )مسْدد٘ 
سذٜجدد٘، إٕ سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيددد٘ ْٗددد٢ عددٔ ايكٝدددٌ ٚايكددداٍ،    

سطددٍٛ اهلل مسٜددٔ ٖددزا َددٔ  ٚفظدداد إدداٍ، ٚنجددش٠ ايظدد٪اٍ، فكٝددٌ يدد٘: ٜددا ابددٔ
 . نتا  اهلل
ِدتتتتَٳلٮ  ط : إٕ اهلل عضٚدددددٌ ٜكددددٍٛ قدددداٍ ٨د َّسِڃ ڃُّ َخٵدتتتتَر ٖنتتتتٶ ُّٞتتتتجنرٍي ٦نتتتت٬د َ٪

ٙو أُّٲد َّسصدڄٍُّح َخٵد٬َ ل٫٢واطس  .(2)ص٬٦َد أ٦ََُّر خنَص َُّٚٹو أُّٲد ٦َُدر ٲ

ڃُّ ط ٚقدداٍ، (3)صَٲڃُّ ت ڂدت تتٳل ل٢صوتتَُّٗٯاَټ أ٦ُّدتتَٳل٨ُِّّ٢د ل٢ِننتتٶ  ََُتت٤َ ل٣ِ٢تتٰ  ٢ُِّّتت٨د ٚنَٵا٦ًتتا    ط ٚقدداٍ 

 .(5)((4)صَتصد٢ُِِّّٳل َع٬د أُّظدَٵاَټ َّس٭د ت ُدَ  ٨ُِّّ٢د َتص ڂد٨ِّٞد

ٜددذٍ عًدد٢ عددذّ دددٛاص إٓادددا٠ باٱسٖددا  ، مسٚ ٗ َكذَاتدد٘ ، إر      ٖددا 
باٱؿددد٬ز ٚايعدددذٍ ْٚؼدددش مسيٜٛددد١ ا٭َدددٔ ، ٚتفٝدددذ ا٭يدددف     ددددا٤ ايكدددشإٓ

ٚايدد٬ّ ٗ ايٓدداغ ٗ اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ اؾددٓع ٱساد٠ قددإْٛ ٖٚددٛ بعجدد١ ايددٓيب       

                                                           

 .190طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .114طٛس٠ ايٓظا٤  (2)
 .5طٛس٠ ايٓظا٤  (3)
 .101طٛس٠ إا٥ذ٠  (4)
 .    1/79ايهاٗ يًهًٝين  (5)
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قُددددذ ؿدددد٢ً اهلل عًٝدددد٘ ٚآيدددد٘ ٚطددددًِ يٲؿدددد٬ز ٗ ْٝددددع ايبًددددذإ       
ٞ  عًدد ا٭فددشادتؼددٌُ ٚايؼددعٛ  ٚ كتًددف ٚٗ  ٢ مددٛ ايعُددّٛ اٱطددتغشاق

ٚإٍ صٚاٍ يتبكدددد٢ مسؿدددداي١ ا٭صَٓدددد١ ، فٝهددددٕٛ اٱسٖددددا  عشكددددّا طاس٥ددددّا 
شلدددزا ا٭ؿدددٌ ٚايكدددإْٛ  َعددداسض ًِ ، ٬َٚصَتٗدددا يًٓبددد٠ٛ ٚايتٓضٜدددٌايظددد

 (1) صلددّ  َّس٢ُّٺ شَُنٵ٤س َوخ٠ٍُّّ خنا٢ّّحن٧َّّٹن َٲل٧َّّ٢ٳدعنعُّٹن ل٢َّّحَص٫َٹن، قاٍ تعاٍ طإباسى

 
 
 
 

 يوم اجلمعةحرر 

 1442ري القعذة  28

9/7/2121 

  

                                                           

 .125طٛس٠ ايٓشٌ  (1)
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 لبٔىْ إٌجىح رضجُذ ٌٍعٍُ
اؿُذ هلل ايزٟ مسنشّ ايٓاغ باخباس ا٥٬ٕه١ عٔ خًكِٗ َٚدٓشِٗ َشتبد١   
اـ٬ف١ ٗ ا٭سض ، ٚسُٝٓا استر ا٥٬ٕه١ ع٢ً ايفظاد ٚاي ًِ ٚاٱسٖدا   

 .(1)صتَُد٧ُّ٣ ٳَ٭َّس٪ٍّٶ أُّعد٨ُّ٣  ٦َا ڃُّ ٗ ا٭سض ، مسدابِٗ اهلل عض ٚدٌ ط

َٚٔ عًِ اهلل عض ٚدٌ بعح ا٭ْبٝا٤ يٲؿ٬ز ٚؼشِٜ اي ًِ ٚايفظداد   
ٚاٱسٖا  ، ٚقاتٌ عذد َٔ ا٭ْبٝا٤ ٚمسؿشابِٗ دفاعّا عٔ ايظدًِ ايعداّ ٗ   

ٲَُُِّّٞٴ٬ٍّد ٦ن٬د ٪َُنٶٍّ اجملتُعات ايزٟ ٜتكّٛ باٱّإ ٚاشلذ٣ ، قاٍ تعاٍ ط

َُٰ  وسخٍّٵوٳ٭َ ُّٞجنرٌي ٖٚا ٜتـف ب٘ ا٭ْبٝا٤ مسِْٗ مل ٜكاتًٛا إ٫ إؼشنٌ  (2) ..صُّٚاَت٤َ ٦َ

 ٚايهفاس إعتذٜٔ .
يكذ بعح اهلل عض ٚدٌ َا١٥ ٚمسسبع١ ٚعؼشٜٔ مسيدف ْديب  ، ٚمسُٜٗدا مسنجدش     
عذدّا ايزٜٔ قاتًٛا َِٓٗ مسّ ايزٜٔ مل ٜكاتًٛا ، ٚناْت دعٛتِٗ ط١ًُٝ قل١، 

 إرتاس ٖٛ ايجاْٞ َٔ ٚدٛٙ :
١ ع٢ً ايٓاغ َعذضات ا٭ْبٝا٤ ، َٚٔ ايًطف اٱشلٞ : قٝاّ اؿذ ا٭ٍٚ

با٭ْبٝا٤ ٚايٓاغ إختـاق َٛكٛ  َعذض٠ ايٓيب بايفٔ ٚا٭َش ايغايب عٓذ 
مسٌٖ صَاْ٘ ، نُا ٗ َعذض٠ َٛط٢ )ايعـا( ٚتًكفٗا يعـٞ طشش٠ فشعٕٛ ، 
ٚدخٛشلِ اٱط٬ّ يش٩ٜتِٗ ايتلاد بٌ سٝا٠ عـا َٛط٢ ، َٚٛت ٚندز   

 عـِٝٗ ٚطششِٖ  .
كددذ نددإ يًظددشش٠ ػددإٔ عٓددذ فشعددٕٛ ٚعاَدد١ مسٖددٌ َـددش ٜٗددابِْٛٗ ،     ي

ٜٚشدعٕٛ إيِٝٗ ، ٜٚ ٕٓٛ مسِْٗ ٜفعًٕٛ ا٭َٛس اـاسق١ َا عٓذِٖ َٔ ايفٕٓٛ 
، فتأتٞ إعذض٠  ايٓب١ٜٛ ٚتهؼف صٜف قٛشلِ ، نُا تبٌ ا٭َش اـاسم يًعاد٠ 

١ نٌ ْيب سكّا ٚؿذقّا ، ٚاـايٞ َٔ ايًبع ٚايتذيٝع ، يبٝإ قإْٛ ٖٚٛ بعج
 ؼٍٛ ْٛعٞ ٗ سٝا٠ ايٓاغ مٛ اشلذ٣ ٚايـ٬ز .

                                                           

 .30طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .146طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
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: ساد١ ايٓب٠ٛ ٗ ايذع٠ٛ ٚايذفا  إٍ ايعذد َٔ ايشداٍ ، ٚاي ٗش  ايجاْٞ
َٔ ايذٚا  ٚايظ٬ز َدٔ ايظدٝٛف ٚايدذسٚ  ٚايشَداز ، ٖٚدٛ َدا ٫ ٜتدٛفش        
بظٗٛي١ ٜٚظش ، يبٝإ َعذض٠ يًٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚطش َٔ 

تفلددًٝ٘ عًدد٢ ا٭ْبٝددا٤ اٯخددشٜٔ بٓـددشت٘ بايـددشاب١ َددٔ إٗددادشٜٔ    مسطددشاس
 ٚا٭ْـاس ، إٍ داْب إذد َٔ ا٥٬ٕه١ .

 : َٔ ا٭ْبٝا٤ َٔ ٜبعح إٍ مسطشت٘ ٚعا٥ًت٘ ٚإكشبٌ ي٘ .ايجايح 
: قذ ٜٴبعح ايٓيب ٗ ٚقت ٜٓؼغٌ ايٓاغ ٗ إبدت٤٬ عداّ وتدادٕٛ    ايشابع 

إٍ ايبؼاسات ٚاٱْزاسات ايد  ٜدأتٞ بٗدا    َع٘ ايٓب٠ٛ ٚدعا٤ ايٓيب ٜٚٓـتٕٛ 
 يكإْٛ ايٓب٠ٛ خرل قض .

 : ٫ ٜكاتٌ ايٓيب إ٫ عٓذ تٛفش ػشٚط ٚمسطبا  :اـاَع 
ٲَُُِّّٞٴ٬ٍّد ٦ن٬د ٪َُنٶٍّ ُّٚاَت٤َ ٦ََُتٰ  وسخٍّٵوتٳَ٭   : ٚدٛد ايٓاؿش ، يزا قاٍ تعاٍ طا٭ٍٚ 

ُو ل٢صوتاخنرسٴ٬َ        ُّٞجنرٌي ٧َُّٖا َٲَٮ٫ ٳل ٢ن٧َا أَُّصاَخٯ ٨د ٖنتٶ َشتُنٵ٤س    ُّا٪ ٳل َٲل٣ِ٢تٰ  ٴ حنت  صل٣ِ٢تٰن َٲ٦َتا َاتُ ِّٗٳل َٲ٦َتا لشدتَن

 ٚإشاد َٔ ايشبٌٝ اؾُاع١ ايهجرل٠ َٔ إ٪ٌَٓ ايزٜٔ مسخًـٛا ايطاع١ هلل  .(1)
 : قٝاّ إؼشنٌ باٱعتذا٤ ٚقـذِٖ ايكتاٍ ٚايكتٌ .ايجاْٞ 

ْبٝا٤ ٚطرل٠ ايٓيب : ايٛسٞ َٔ عٓذ اهلل بايكتاٍ ، ٚتذٍ قـف ا٭ايجايح 
قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ع٢ً مسٕ ايٛسٞ مل ٜٓضٍ بايكتاٍ ابتذا٤ٶ ، إِا 
نإ يًذفا  احملض ، ٚعٓذ ايلشٚس٠ ، ٚناْت ؿبغ١ دع٠ٛ ايٓيب قُذ ؿ٢ً 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايظ١ًُٝ ٗ َهد١ َدذ٠ ثد٬خ عؼدش٠ طد١ٓ َدع ػدذ٠ مسر٣        

 قشٜؽ ي٘ َشآ٠ ٕٓٗاز ا٭ْبٝا٤ .
مسساد ايًددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٭بكدد٢ ث٬ثدد١ ٚ دداٌْ َددٔ  ٚيددٛ 

إٍ دددٛاسٙ ٗ َهدد١ إسددذلاصّا ٚإستٝاطددّا  (2)ايـدشاب١ عددذا ايٓظددا٤ إٗددادشات 
 ٱستُاٍ قتاٍ قشٜؽ ، ٚيهٓ٘ مسَشِٖ باشلذش٠ إٍ اؿبؼ١ .

                                                           

 .146طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .2/3مسْ ش ابٔ نجرل / ايظرل٠ ايٓب١ٜٛ  (2)
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ًٹّها َي) َٳ ٗٳا  ٕٸ بٹ ِٵ إَي٢ مَسسٵٔض اِيشٳبٳؼٳ١ٹ َفٔإ ٛٵ خٳشٳدٵتٴ ِٵ َي ٗٴ ٍٳ َي ٙٴ مَسسٳذٷ ، َقا ٓٵذٳ ِٴ عٹ ًَ ٜٴِ  ا 
ِٵ َفشٳدٶا  ٘ٴ َيُه ًٓ ٌٳ اي ٞٳ مَسسٵضٴ ؿٹذٵٕم سٳتٸ٢ ٜٳذٵعٳ ٖٹ ٕٳ    ، ٚٳ ُٴٛ ًٹ ُٴظٵد ٓٵدذٳ رٳيٹدَو اِي َفرٳشٳزٳ عٹ

٘ٹ  ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًٓ ٢ًٓ اي ٘ٹ ؿٳ ًٓ ٍٔ اي ٔٵ مَسؿٵشٳا ٹ سٳطٴٛ ِٳ إَي٢ مَسسٵٔض اِيشٳبٳؼٳ١ٹٚآي٘ َٹ ًٓ  .(1) (ٚٳطٳ
٠ٛ إٍ اهلل ٚإقاَد١ ايؼدعا٥ش ، ٚقاسبد١    ٚاؾاَع إؼذلى يٮْبٝا٤ ٖٛ ايدذع 

ايفظاد ٚاي ًدِ ٚاٱسٖدا  ، ٚقدذ تتشكدل ٖدزٙ إكاؿدذ عًد٢ مدٛ إٛدبد١          
 اؾض١ٝ٥ مسٚ ايه١ًٝ َع بعج١ ايٓيب َٔ غرل مسٕ تـٌ ايٓٛب١ إٍ ايكتاٍ .

يكذ نإ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َأَٛسّا بايتٗذ١٥ ٚايظه١ٓٝ ٚايـددل ،  
ٍ ٚدفددع َكددذَات اي لددُّٖتتِد خنتتا٢ِننٶ ٮنتتَٶ طكتدداٍ، ٖٚددٛ َددٔ َـددادٜل قٛيدد٘ تعددا

صٚايظٝف ٚاٱسٖا  كذ ا٭سظٔ ايٛاسد ٗ اٯٜد١ مسعد٬ٙ بدٌ ٚكدذ     أُّحدَصت٬  

 اؿظٔ . 
 لبٔىْ اٌمسآْ أِبٔخ والُخ ِٓ اإلزهبة

ٚعًددد٢ مدددٛ ايتدددٛايٞ   َٚدددٔ اٱعذددداص ٗ ْدددضٍٚ آٜدددات ايكدددشإٓ لَٛددداّ  
ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚايتعاقددب َددذ٠ ثدد٬خ ٚعؼددشٜٔ طدد١ٓ َددٔ سددٌ بعجدد١ ايددٓيب 

 مسَٛس : ٚإٍ مسٚإ َغادست٘ إٍ ايشفٝل ا٭ع٢ً ٚآي٘ ٚطًِ
 : بعح ايشغب١ ٗ ْفٛغ إظًٌُ ؿفظ اٯٜات . ا٭ٍٚ

: إدساى إظدددًٌُ يكدددإْٛ ٖٚدددٛ ندددٌ آٜددد١ ْاصيددد١ َدددٔ ايظدددُا٤   ايجددداْٞ 
 ـف ٖزٙ ا٭َا١ْ غـٛؿ١ٝ َٔ دٗات :مسَا١ْ عٓذِٖ ، ٚتت

 : قإْٛ اٯ١ٜ ايكشآ١ْٝ مسَا١ْ ايظُا٤ ٗ ا٭سض .ا٭ٍٚ 
َٲَّس٭د أَُّحتٌ  ٦نت٬د   : قإْٛ اٯ١ٜ ايكشآ١ْٝ ند٬ّ اهلل ، قداٍ تعداٍ ط   ايجا١ْٝ 

َِاَو١ُّ ُّٖتتُِّ نردٱ  َحنوتتٺ َٴصدتت٧ََِ ُّٞتتڄ٩َُّ ل٣ِ٢تتٰن ث تت٨و أُّخد٣نٓدتتٰ         ٫َ٦ََِّّ٦تتٰ  ٢َِنتت٠ُّ خنتتُِّ٪وٯ ٨د ُّٚتتٳد٩ٌ ڃُّ    ل٧ّّ٢ عدتترسٞنَن لشدتتَن

 .(2)صٴَُد٧ُّ٣ ٳَ٭

                                                           

 .1/321ايظرل٠ ٫بٔ ٖؼاّ  (1)
 .6طٛس٠ ايتٛب١  (2)
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: قددإْٛ ايفددٛص بددا٭دش ٚايجددٛا  عفددظ مسَاْدد١ اٯٜدد١ ايكشآْٝدد١ ،     ايجايجدد١ 
ٖٚددٛ غددرل ثددٛا  تدد٠ٚ٬ اٯٜدد١ ، يبٝددإ قددإْٛ َددٔ اٱساد٠ ايتهٜٛٓٝدد١ ، ٖٚددٛ   
نجدددش٠ مسفدددشاد ايجدددٛا  ٗ إٛكدددٛ  اٱّددداْٞ إتشدددذ بًشددداه تعدددذد ٚددددٛٙ  

 ل ايعٌُ فٝ٘ .َٚـادٜ
: َدددٔ َـدددادٜل إتـددداف اٯٜددد١ ايكشآْٝددد١ با٭َاْددد١ ٚددددٛ       ايشابعددد١ 

 تعاٖذ إظًٌُ فتُعٌ َٚتفشقٌ شلا َٔ ٚدٛٙ :
 : سطِ اٯ١ٜ ايكشآ١ْٝ بهًُاتٗا ٚسشٚفٗا ، ٚكبط إعشابٗا .مس٫ّٚ 

: تدد٠ٚ٬ اٯٜدد١ ايكشآْٝدد١ ، ٚايددتًفظ بٗددا ، نُددا ْٴضيددت عًدد٢ ايددٓيب      ثاْٝددّا 
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .قُذ ؿ٢ً اهلل 

: ايتددددذبش ٗ َعدددداْٞ اٯٜدددد١ ايكشآْٝدددد١ َٚلدددداَٝٓٗا ايكذطدددد١ٝ ،     ثايجددددّا 
ٚايغاٜددات اؿُٝددذ٠ َٓٗددا ، ٚإظددا٥ٌ ٚايكددٛاٌْ إظددتكشمس٠ َددٔ اؾُددع بٝٓٗددا   

إٕ ٚبددٌ آٜددات ايكددشإٓ ا٭خددش٣ ، ٚعددٔ اٱَدداّ عًددٞ عًٝدد٘ ايظدد٬ّ قدداٍ )    
ٍ ، ٚمل ايفكٝددد٘ ندددٌ ايفكٝددد٘ َدددٔ مل ٜكدددٓط ايٓددداغ َدددٔ سٓددد١ اهلل تعدددا     

ٜدددشخف شلدددِ ٗ َعاؿدددٝ٘ ، ٚمل ٜددد٪َِٓٗ عدددزا  اهلل ، ٚمل ٜدددذ  ايكدددشإٓ 
سغبدد١ َٓدد٘ إٍ غددرلٙ . إْدد٘ ٫ خددرل ٗ عبدداد٠ ٫ عًددِ فٝٗددا ، ٫ٚ عًددِ ٫ فٗددِ  

 .(1)(فٝ٘ ، ٫ٚ قشا٠٤ ٫ تذبش فٝٗا
: اٯٜددد١ ايكشآْٝددد١ مسَاْددد١ بٝدددذ ايـدددشابٞ يرلٜٚٗدددا ٫بٓددد٘ ٚابٓتددد٘     سابعدددّا 

طددًِ سددذٜجّا ٚغددرل إظددًِ ، ٚيًتددابعٞ ايددزٟ    ٚددداسٙ ٚؿددذٜك٘ ، ٚايددزٟ ا 
وف ٗددا نأَاْدد١ يٝتعاٖددذٖا ، ٫ٚ ٜغددادس ايددذْٝا إ٫ مسٕ ٜظددًِ اٯٜدد١ ايكشآْٝدد١     

َّس٭و نٛدٜعدد١ إٍ ايددزٟ َددٔ بعددذٙ ، ٖٚددٛ َددٔ عَُٛددات قٛيدد٘ تعدداٍ ط       

٧ُّدتتتتن ٨د َختتتتٵد٬َ   ل٫٢وتتتتاطس أُّ٭د  ل٣ِ٢تتتتَٰ َٴتتتت٦ِّّ ر ٨ِّٞد أُّ٭د ت تتتتَڂدوٲل لڅ٦َُّاَ٪تتتتاتن َّس٢ُّتتتتٺ أُّٮد٣نَٯتتتتا َٲَّسَِل َح

 .(2) صَتحد٧ِّ ٳل خنا٢َُّّ د٥س َّس٭و ل٣٢َِٰ ٪نُن٧وا ٴَُنع٨ِِّّد خنٰن َّس٭و ل٣٢َِٰ ُّٞاَ٭ َش٧نٵًُا َخصنرًيل

                                                           

 .8/463ايذس إٓجٛس  (1)
 .58طٛس٠ ايٓظا٤  (2)
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: َددٔ خـددا٥ف ْددضٍٚ ايكددشإٓ عًدد٢ ايتددٛايٞ ايتشددذٟ يًٓدداغ    ايجايددح 
باٯٜدد١ ايكشآْٝدد١ ايٛاسددذ٠ يف ددّا ٚتدد٠ٚ٬ ٚب٬غدد١ َٚٛكددٛعّا ٚسهُددّا ، قدداٍ     

ُو ٦ن٧وتتا َ٪سو٫َّّ٢تتا َع٣ُّتتٺ عَُدتت نَ٪ا ُّٖتتِّّت ٳل خنص تتٳَوٸو ٦نتت٬د ٦نجد٣نتتٰن        َٲَّس٭دتعدداٍ ط ٫ِّٞتتن ٨د ٖنتتٶ َوٴدتت

 .(1)صَٲلددع ٳل ظ َٯَ لټ٨َِّٞد ٦ن٬د د ٲ٭س ل٣٢ِٰن َّس٭د ٫ِّٞن ٨د َصادنٚنَن

٫ٚ ىددددتف تٛددددد٘ ٖددددزا ايتشددددذٟ بفددددشد مسٚ بددددا  كـددددٛق َددددٔ   
سٓدد١ ٚطددبب  اٱعذدداص ايكشآْددٞ ، يبٝددإ قددإْٛ ٖٚددٛ ايتشددذٟ بددايكشإٓ      

ٖذاٜددد١ ٚسػددداد ، ٚإتـددداف ايكدددشإٓ بأْددد٘ مسَاْددد١ ٚسف ددد٘ ٚعـدددُت٘ َدددٔ     
ايضٜدداد٠ ٚايٓكـددإ َعذددض٠ ٚػدداٖذ عًدد٢ ْضٚيدد٘ َددٔ عٓددذ اهلل عددض ٚدددٌ ،   

 ٚعذض ا٭ٜذٟ ٚإهش عٔ ايٛؿٍٛ إيٝ٘.
 األولبد اٌىىُٔخ ٌٍظالح إطالح

َدددٔ بدددذٜع ؿدددٓع اهلل ٗ ا٭سهددداّ ايتؼدددشٜع١ٝ تعدددٌٝ مسٚقدددات ايـددد٠٬   
 ايه١ْٝٛ ، ٚطرل ايؼُع َٔ دٗات : ٚفل اٯٜات
طًدددٛ  ايفذدددش ٚػدددآبٝب ٚمسْدددٛاس ايـدددباز ا٭ٍٚ سدددٌ ٜبدددذمس   ا٭ٍٚ :

مسٚإ مسدا٤ ؿدد٠٬ ايـددبض ٚتظددد٢ُ مسٜلددّا ؿدد٠٬ ايغدددذا٠ ، ٚتظدد٢ُ ؿددد٠٬      
 ايفذش .

ٚآيددد٘ عدددٔ مسبدددٞ ايدددذسدا٤ قددداٍ : قدددشمس سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘  ٚ) 
ِدتتتترس َّس٭و أُّٚنتتتت٨د ل٢صوتتتتڄُّٸُّ ٢نتتتت  ٢ِّٳ١ن ل٢عوتتتت٧دضس طٚطددددًِ  ٜس ل٣ِ٢ٵدتتتت٤س ٲَِّٚتتتتردآَ٭ ل٢ُّّّٗ َّس٢ُّتتتتٺ َُّْصتتتت

ِدتتتترس ُّٞتتتتاَ٭ ٦َعدتتتتٯ ٳًدل  قدددداٍ : ٜؼددددٗذٙ اهلل ٥٬َٚهدددد١ ايًٝددددٌ  ،(2) صِّٚتتتردآَ٭ ل٢ُّّّٗ

 .(3)(٥٬َٚه١ ايٓٗاس
اطدددددتُشاس مسدا٤ ٚقدددددت ؿددددد٠٬ ايفذدددددش إٍ سدددددٌ طًدددددٛ    ايجاْٝددددد١ :

 ايؼُع.
                                                           

 . 23طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .78طٛس٠ ا٫طشا٤  (2)
 .6/306ايذس إٓجٛس  (3)
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عددذّ ٚدددٛد ؿدد٠٬ ٚادبدد١  بددٌ طًددٛ  ايؼددُع إٍ صٚاشلددا      ايجايجدد١ :
، ًُددا٤ اٱطدد٬ّ اطددتشبا  ؿدد٠٬ ايلددش٢ عددٔ نبددذ ايظددُا٤ ، َٚؼددٗٛس ع 

ٚٚقتٗددا َددٔ إستفددا  ايؼددُع َكددذاس سَددض إٍ اي ٗددش ، ٚمسقًددٗا سنعتددإ         
ٚمسنجشٖدددا  ددددإ ، ٖٚدددٞ طدددد١ٓ عٓددددذ اؿٓبًٝددد١ ٚاؿٓفٝدددد١ ٚايؼددددافع١ٝ ، مسٟ    

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .ٚاهب عًٝٗا ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل 
 ؿ٠٬ اي ٗش ، ٚٚقتٗا عٓذ صٚاٍ ايؼُع . ايشابع١ :

 ؿ٠٬ ايعـش ، إرا ؿاس هٌ ايؼ٧ َجً٘ . اـاَظ١ :
ٜٚظددددتُش اٱختٝدددداسٟ إٍ سددددٌ بًددددٛ، هددددٌ ايؼدددد٧ َجًٝدددد٘ ، ثددددِ        
ا٫كدددطشاسٟ ، ٚعدددٔ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ )َدددٔ     

دسى ايعـددش ( ، مسدسى سنعدد١ َددٔ ايعـددش قبددٌ مسٕ تغددش  ايؼددُع فكددذ مس     
ٚإرتددداس ددددٛاص اؾُدددع بدددٌ اي ٗدددشٜٔ ْدددع تكدددذِٜ ، ٚؽدددتف ؿددد٠٬    

 اي ٗش َٔ مسٚي٘ َكذاس مسدا٥ٗا .
قدداٍ : دددا٤ ْفددش َددٔ    ٚعددٔ اٱَدداّ اؿظددٔ بددٔ عًددٞ عًٝدد٘ ايظدد٬ّ )      

فظدددأي٘ مسعًُٗدددِ عدددٔ    ٚطدددًِ ايٝٗدددٛد إٍ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘    
ٖٓددا طددأي٘ مسْٸدد٘ قدداٍ : مسخدلْددٞ عددٔ ا       ٟٸ  َظددا٥ٌ ، فهددإ  ٌٸ ، ٭ هلل عددضٸ ٚددد

ػدد٤ٞ فددشض ٖددزٙ اـُددع ايـددًٛات ٗ ٔددع َٛاقٝددت عًدد٢ مسَتددو ٗ     
ًٌٓٝ ٚايٓٗاس  .طاعات اي

   ٘ ٕٸ ايؼددُع عٓددذ ايددضٚاٍ  ٚطددًِ  فكدداٍ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚمسيدد : إ
ٌٸ     شلددا سًكدد١ تددذخٌ فٝٗددا ، فددإرا دخًددت فٝٗددا صايددت ايؼددُع ، فٝظددبٸض ندد

ٌٸ د٬يدد٘ ، ٖٚددٞ ايظدد    ًٓٞ ػدد٤ٞ دٕٚ ايعددشؾ عُددذ سبٸددٞ ددد اع١ ايدد  ٜـدد
ٌٸ د٬يددد٘ ، ففدددشض ا     ٞٸ فٝٗدددا سبٸدددٞ دددد َٸددد  فٝٗدددا   عًددد ٞٸ ٚعًددد٢ مس هلل عًددد

ًٌٓٝ(ايـ٠٬  .(1)، ٚقاٍ )مسقِ ايـ٠٬ يذيٛى ايؼُع إٍ غظل اي

                                                           

 .78طٛس٠ اٱطشا٤  (1)
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ٖٚددٞ ايظدداع١ ايدد  ٜدد٪ت٢ فٝٗددا ظٗددٓٸِ ٜددّٛ ايكٝاَدد١ ، فُددا َددٔ َدد٪َٔ      
ٜٛافددل تًددو ايظدداع١ مسٕ ٜهددٕٛ طددادذّا مسٚ سانعددّا مسٚ قا٥ُددّا إ٫ٓ سددشٸّ اهلل        

 .دظذٙ ع٢ً ايٓاس
َٸددا ؿدد٠٬ ايعـددش فٗددٞ ايظدداع١ ايدد  مسنددٌ آدّ فٝٗددا َددٔ ايؼددذش٠          ٚمس
ٌٸ َدددٔ اؾٓٸددد١ ، فدددأَش اهلل رسٜتٸددد٘ بٗدددزٙ ايـددد٠٬ إٍ  فأخشدددد٘ اهلل عدددضٸ ٚدددد
َٸدد  ، فٗددٞ َددٔ مسسددبٸ ايـددًٛات إٍ اهلل     ٜددّٛ ايكٝاَدد١ ، ٚاختاسٖددا اهلل ٭

ٌٸ ٚمسٚؿاْٞ مسٕ مسسف ٗا َٔ بٌ ايـًٛات  .(1)عضٸ ٚد
٠٬ إغددش  فٗددٞ ايظدداع١ ايدد  تددا  اهلل عددض ٚدددٌ فٝٗددا عًدد٢  ٚمسَددا ؿدد

 .آدّ عًٝ٘ ايظ٬ّ
ٌٸ عًٝدد٘        ٚنددإ بددٌ َددا مسنددٌ َددٔ ايؼددذش٠ ٚبددٌ َددا تددا  اهلل عددضٸ ٚددد
ٜٸدداّ اٯخددش٠ ٜددّٛ نددأيف طدد١ٓ َددا       ٜٸدداّ ايددذْٝا ، ٚٗ مس ثدد٬خ َا٥دد١ طدد١ٓ َددٔ مس

٢ًٓ آدّ عًٝددد٘ ايظددد٬ّ ثددد٬خ سنعدددات :     بدددٌ ايعـدددش  إٍ ايعؼدددا٤ ، ٚؿددد
ٛٸا٤ ، ٚسنع١ يتٛبت٘سنع١ ـ  . ط٦ٝت٘ ، ٚسنع١ ـط١٦ٝ س

ٌٸ ٖدددزٙ ايدددج٬خ سنعدددات عًددد٢ مسَددد  ، ٖٚدددٞ     ففدددشض اهلل عدددضٸ ٚدددد
ٌٸ مسٕ        ايظددداع١ ايددد  ٜظدددتذا  فٝٗدددا ايدددذعا٤ ، فٛعدددذْٞ سبٸدددٞ عدددضٸ ٚدددد

فٝٗددا ، ٖٚددٞ ايـدد٠٬ ايدد  مسَشْددٞ سبٸددٞ بٗددا ٗ قٛيدد٘      ٠ٜظددتذٝب ٕددٔ دعددا 
 .(2)تعاٍ )فظبشإ اهلل سٌ ُظٕٛ ٚسٌ تـبشٕٛ(

ٕٸ يًكددددل ، ٚيٝدددّٛ ايكٝاَددد١ هًُددد١ ،      َٸدددا ؿددد٠٬ ايعؼدددا٤ اٯخدددش٠ فدددإ ٚمس
مسَشْدددٞ سبدددٞ عدددض ٚددددٌ ٚمسَددد  بٗدددزٙ ايـددد٠٬ يتٓدددٛس ايكددددل ، ٚيٝعطدددٝين  
َٸدد  ايٓددٛس عًدد٢ ايـددشاط ، َٚددا َددٔ قددذّ َؼددت إٍ ؿدد٠٬ ايعتُدد١ إ٫ٓ      ٚمس

                                                           

ٌٖٚ ٜذٍ قٍٛ ايدٓيب ؿد٢ً اهلل عًٝد٘ ٚآيد٘ ٚطدًِ مسعد٬ٙ بدإٔ ؿد٠٬ ايعـدش مسسدب            (1)

َحاٖنعِّٳل َع٣ُّٺ ل٢صوت٣َُّٳلتن  ايـًٛات إٍ اهلل ، ٚمسْٗا ٖٞ  ايـ٠٬ ايٛطط٢ ٗ قٛي٘ تعاٍ ط

 ص اؾٛا  ٫.ل٢ّّٳ شدَُّّٺ ٲَِّٚٳ٦ ٳل ٢ن٣ِٰن ُّٚا٪نننَن َٲل٢صوڄُّٸ

 .17طٛس٠ ايشّٚ  (2)
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ٌٸ دظددذٖا عًدد٢ ايٓدداس ، ٖٚددٞ ايـدد٠٬ ايدد  اختاسٖددا        سددشٸّ اهلل عددضٸ ٚددد
 .نشٙ يًُشطًٌ قبًٞ اهلل تكذٸغ ر

ٕٸ ايؼدددُع إرا طًعدددت عًددد٢ قدددشٕ ػدددٝطإ ،   َٸدددا ؿددد٠٬ ايفذدددش فدددإ ٚمس
ًٓٞ قبدددٌ طًددٛ  ايؼدددُع ؿدد٠٬ ايغدددذا٠ ، ٚقبدددٌ مسٕ      فددأَشْٞ سبٸدددٞ مسٕ مسؿدد
ٌٸ ، ٚطددشعتٗا مسسددبٸ إٍ          ًٓدد٘ عددضٸ ٚددد َٸدد  ي ٜظددذذ شلددا ايهددافش يتظددذذ مس
ًٓٝدددٌ ٥٬َٚهددد١    ٌٸ ، ٖٚدددٞ ايـددد٠٬ ايددد  تؼدددٗذٖا ٥٬َهددد١ اي اهلل عدددضٸ ٚدددد

 .(1)(ٗاسايٓ
: مسدا٤ ؿدددد٠٬ إغددددش  ، ٚمسٚاْٗددددا عٓددددذ طددددكٛط قددددشق     ايظادطدددد١

 ايؼُع ، ٚابتذا٤ ه١ًُ ايًٌٝ .
َٚددٔ مسطددشاس تظدد١ُٝ ايـددًٛات ايَٝٛٝدد١ اقتباطددٗا َددٔ اٯٜددات ايهْٛٝدد١    

 ٗ ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ ، ٚتزنرلٖا ببذٜع ؿٓع اهلل ، ٚاؿاد١ إٍ عبادت٘.
: مسٚإ ؿدد٠٬ ايعؼددا٤ َغٝددب ايؼددفل ، ٚايؼددفل ٖددٛ اؿُددش٠       ايظددابع١

ٚايلددد٤ٛ اـافدددت ايدددزٟ ٜ ٗدددش ٗ دٗددد١ إغدددش  بعدددذ غدددشٚ  ايؼدددُع   
 يتٓاثش ك٤ٛ ايؼُع ٗ ايطبك١ ايعًٝا َٔ ايغ٬ف اؾٟٛ .

 لبٔىْ اٌزالوح ظالح ذارٍ ػد اإلزهبة 
َددٔ ايؼددٛاٖذ عًدد٢ عٓددٛإ ٖددزا اؾددض٤ َددٔ ايتفظددرل ٖٚددٛ ) ايٓددضا           

 ايكدددشإٓ ٚاٱسٖدددا ( ، مسٕ تددد٠ٚ٬ ايكدددشإٓ ٗ ايـددد٠٬ عـددد١ُ إظدددًض بدددٌ
يًذددٛاسز َددٔ اٱسٖددا  ، فتُظددو آٜددات ايكددشإٓ ايًظددإ ٚايٝددذٜٔ عددٔ        

 اٱكشاس بايغرل ، فُٔ خـا٥ف آٜات ايكشإٓ مسْٗا تذعٛ إٍ :
ايـدددد٬ز ٚا٭يفدددد١ ، ٚوددددشق إظددددًِ عٓددددذ تدددد٠ٚ٬ آٜددددات     ا٭ٍٚ :

 قَا ٚقٗشّا .ايكشإٓ ع٢ً ايتكٝذ بأسهاَٗا طٛعّا ٚمسْطبا
ٖٚددٌ ٜؼددٌُ ٖددزا اؿددشق إظددتُع ٚايظدداَع ، ٚإرا نددإ ٜؼددًُُٗا       
فٗدددٌ ىدددتف بإظدددًِ دٕٚ غدددرلٙ ، إرتددداس مسْددد٘ ػددداٌَ يًُظدددًِ ٚغدددرل     
إظددًِ ، فهددٌ َددٔ ٜظددتُع يًكددشإٓ ٜكتددبع َددٔ مسْددٛاس آٜاتدد٘ ، ٚمسطددبا           

                                                           

 .9/294ايبشاس  (1)
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خنتتٰن َٲ٢ُّٟنتت٬د  ٫َّّ٣ََُتتاٱ  ٪ تتٳًول َ٪ٯدتت نٷ   ايـدد٬ز ايدد  ٜددذعٛ إيٝٗددا ، قدداٍ تعدداٍ ط    

 .(1) ص٬٦َد َ٪َعاټ  ٦ن٬د عنَُادنَ٪ا

ٖٚددٛ َددٔ اٱعذدداص ٗ تؼددشٜع اٱدٗدداس ٗ ايددت٠ٚ٬ ٗ ؿدد٠٬ ايـددبض       
 ٚإغش  ٚايعؼا٤ .

َددٔ اٱعذدداص ٗ تؼددشٜع ايـدد٠٬ مسْٗددا تتلددُٔ تدد٠ٚ٬ ايكددشإٓ      ايجدداْٞ :
 ٚقشا٠٤ طٛس٠ ايفاؼ١ ٚطٛس٠ مسٚ آٜات مسخش٣ ، ٚٗ ايـ٠٬ دٗات :

 قإْٛ ايـ٠٬ فعٌ َعشٚف . ا٭ٍٚ :
 قإْٛ رات ايـ٠٬ مسَش بإعشٚف . ايجا١ْٝ :

َّس٭و ل٢صوتتڄُّٸُّ قددإْٛ ْٗددٞ ايـدد٠٬ عددٔ إٓهددش ، قدداٍ تعدداٍ ط      ايجايجدد١ :

 . (2)صَت٫دَٯٺ َع٬د ل٢ُّّّٗحدَعاټن َٲل٧ّّ٢ ٫دُّرس

ٚآيددد٘ قددداٍ : قددداٍ سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘   ٚعدددٔ ابدددٔ عبددداغ )  
ت٘ عددٔ ايفشؼددا٤ ٚإٓهددش مل ٜددضدد بٗددا َددٔ اهلل   َددٔ مل تٓٗدد٘ ؿدد٬  :ٚطددًِ 
 .(3)(إ٫ بعذّا

 ٚاٱسٖا  ٚايكتٌ ايعؼٛا٥ٞ ، ٚايبطؽ بإذٌْٝ َٔ إٓهش.
ٚبدددٌ ايـددد٠٬ ٚايدددت٠ٚ٬ عُدددّٛ ٚخـدددٛق َطًدددل ، فدددايت٠ٚ٬ ددددض٤   
َدددٔ ايـددد٠٬ ، ْعدددِ قدددذ تدددأتٞ ايدددت٠ٚ٬ خددداسز ايـددد٠٬ يبٝدددإ إٓذٚسددد١    

 ٚايظع١ ٗ َٓاطب١ ا٭دش ٚايجٛا  .
َددٔ اٱعذدداص ٗ تدد٠ٚ٬ ايكددشإٓ مسْٗددا مسَددش بددإعشٚف ْٚٗددٞ         ايجايددح :

عددٔ إٓهددش بايددزات ٚا٭ثددش ، فشُٝٓددا ْددضٍ ايكددشإٓ بددا٭َش ٚايٓٗددٞ ٗ إكدداّ   
َٲ٢ّّتتَن٬ِّد ٦نتت٫د٨ِّد أ٦ِّوتتٹّٓ َٴتت دع ٳَ٭ َّس٢ُّتتٺ ل٢َّّدٵدتترس َٲَٴتت٦ِّّ ر ٲَ٭      نُددا ٗ قٛيدد٘ تعدداٍ ط  

                                                           

 .52طٛس٠ ايؼٛس٠  (1)
 .45طٛس٠ ايعٓهبٛت  (2)
 .8/39ايذس إٓجٛس  (3)
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ٙن َٲَٴ٫دَٯتتتٳدَ٭ َعتتت٬د ل٧ّّ٢ ٫دُّتتت   ، فدددإ رات تددد٠ٚ٬ ايكدددشإٓ تتلدددُٔ   (1)صرسخنتتتا٧ّّ٢َُدر ٲ

 اٱَتجاٍ شلزا ا٭َش اٱشلٞ .
ػعددٌ ايددت٠ٚ٬ آٜددات ايكددشإٓ ٖددٞ اؿهددِ ٚايفٝـددٌ ٗ مسفعدداٍ     ايشابددع :

ايعبددذ ، ٖٚددٌ ٖددٞ َددٔ ايتكدد٣ٛ ٚايـدد٬ز  ، اؾددٛا  ْعددِ ، ٖٚددٛ َددٔ         
إعذددداص ايكدددشإٓ بـدددرلٚس٠ آٜاتددد٘ علدددذّا ٗ عُدددٌ ايـددداؿات ، ٚصاددددشّا   

َٲَّسَِل ُّٚتتتَرأَّّت عدددٔ ايظددد٦ٝات ٚإعاؿدددٞ ، ٖٚدددٛ َدددٔ َـدددادٜل قٛيددد٘ تعددداٍ ط  

َِاًخا ٦َصدن ٳًولل٢ِّّّٛردآَُّ٭  ٫َّّ٣ََُا َخ َنٴ٬َ ٢ُّا ٴ ڂد٦ن٫ ٳَ٭ خنا٢ّّآُّخنَرٸن حن  .(2)صٵد٠٫َُّ َٲَخٵد٬َ ل٢ِ

٫ٚ ٜعًددِ َددا ؿددشف َددٔ ايٓدداغ َددٔ ايلددشس ٚاٱسٖددا  بددت٠ٚ٬ آٜددات    
 ايكشإٓ إ٫ اهلل عض ٚدٌ .

َدددٔ َٓدددافع قدددشا٠٤ نددد٬ّ اهلل بعدددح ايظددده١ٓٝ ٗ ايدددٓفع ،    اـددداَع :
 ٝذّا عٔ اٱسٖا  .ٚؿفا٤ ايزٖٔ ، ٚإختٝاس ايكشاس ايـا٥ب بع

ٗ ايددت٠ٚ٬ ْـددش راتددٞ عًدد٢ ايهددذٚس٠ ٚايهآبدد١ ، ٚسدداٍ        ايظددادغ :
َنّّٞرس ل٣ِ٢تتٰن أُّڃُّ    ايٝددأغ ٚاٱسبدداط ، قدداٍ تعدداٍ ط   َنٴ٬َ آ٫٦َ تتٳل َٲَت٧ََّّّتتپن٬و ٣ِِّّٚتتٳخ ٯ ٨د خنتت ل٢ِتت

 .(3)صخنَنّّٞرس ل٣٢ِٰن َت٧ََّّّپن٬و ل٣ِّّّٛ٢ِّٳب 

 قإْٛ ايت٠ٚ٬ فكا١ٖ . ايظابع :
ْٕٛ ايدددت٠ٚ٬ تعًدددِٝ ٚإسػددداد ٖٚذاٜددد١ ٚتُٓٝددد١ يًُدددذاسى   قدددا ايجدددأَ :

 .(4)صَٲلتوِّٛٳل ل٣٢َِٰ َٲٴ ٣َُ ٧ ٨ِّد ل٣٢ِٰ  َٲل٣٢ِٰ  خن٤ٍِّّ َظٶدټو َع٣نٵ٨ٌايعك١ًٝ ، ٚٗ ايتٓضٌٜ ط

ٖٚددٌ تددذٍ اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ عًدد٢ قددإْٛ ٖٚددٛ تكدد٣ٛ اهلل ٚاـؼدد١ٝ َٓدد٘           
ٛا  ْعددِ ، َٚددٔ  طددبٌٝ اٍ ايهظددب ٚاٱستكددا٤ ٗ إعدداسف اٱشلٝدد١ ، اؾدد  

                                                           

 .104طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .45طٛس٠ ا٫طشا٤  (2)
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َـدددادٜل ٖدددزا اٱستكدددا٤ اتبدددا  مسسهددداّ ايكدددشإٓ ، ٚايـددد٬ز ٚتٗدددزٜب       
 ايكٍٛ ٚايفعٌ ، ٚايتٓضٙ عٔ اي ًِ .

 قإْٛ ت٠ٚ٬ ايكشإٓ ْع١ُ. ايتاطع : 
 قإْٛ قشا٠٤ ايكشإٓ بشن١ سفع١ ٗ ايذْٝا ٚاٯخش٠ . ايعاػش :

ٗ نددٌ َددش٠ ٜكددشمس إظددًِ فٝٗددا ايكددشإٓ مسدددش ٚثددٛا  ،     اؿددادٟ عؼددش :
 .(1) صلٮد نَ٪ا ل٢صٍَّرلطُّ ل٧ّّ٢ صدنَٛنٵ٨َٖٚٞ َٔ َـادٜل ايـشاط ٗ قٛي٘ تعاٍ ط

 قإْٛ ايت٠ٚ٬ دع٠ٛ يًظًِ اجملتُعٞ . ايجاْٞ عؼش :
 ايت٠ٚ٬ َٓٗاز طًِٝ ٖٚذا١ٜ إٍ إٓٗاز ايكِٜٛ . ايجايح عؼش :

٠ٚ تُٓٝدد١ يًُددذاسى ايعكًٝدد١ ٚسذددا  عددٔ    قددإْٛ ايددت٬  ايشابددع عؼددش : 
 ايغف١ً .

قددددإْٛ ٗ ايددددت٠ٚ٬ تكٝٝددددذ يًذددددٛاسز َددددٔ اي ًددددِ  اـدددداَع عؼددددش :
 ٚايتعذٟ .

 ذٜٔ ، َٚعشف١ با٭سهاّ ايؼشع١ٝ.ٗ ايت٠ٚ٬ تبـش٠ باي ايظادغ عؼش :
قدددإْٛ ايددددت٠ٚ٬ تدددزنرل بعدددامل اؿظدددا  ، ٚنٝفٝدددد١      ايظدددابع عؼدددش :  

 اٱطتعذاد ي٘ بايعٌُ ايـاحل ، ٚاٱَتٓا  عٔ إعاؿٞ ٚاي ًِ.
 لبٔىْ وزاصخ األزع ِبٔغ ِٓ اإلزهبة

يكددذ دعددٌ اهلل عددض ٚدددٌ ا٭سض قددٌ طددهٔ ايٓدداغ ٚداس ابددت٥٬ِٗ      
ٚاَتشدداِْٗ ، ٚفٝٗددا مسسصاقٗددِ ، ٚمسطددبا  ايغبطدد١ ٚايظددعاد٠ يًدددل ٚايفددادش    

 بتٛايٞ ايٓعِ َٔ عٓذ اهلل.
ْعددِ ٖددزٙ ايددٓعِ تددزنرل بٛدددٛ  طاعدد١ اهلل عددض ٚدددٌ ْٚبددز ايؼددشى        
َٚفدداِٖٝ ايلدد٬ي١ ، َٚددٔ خـددا٥ف ٖددزٙ ايطاعدد١ يددضّٚ عددذّ اقذلاْٗددا َددا   
ٖددٛ قبددٝض ٚكدداس ، خاؿدد١ ٚمسٕ ايٓٛبدد١ ٫ تـددٌ ايٝدد٘ ، ٚيددٝع فٝدد٘ مسٟ ْفددع    

 طٛا٤ نإ خاؿّا مسٚ عاَّا.

                                                           

 .6طٛس٠ ايفاؼ١  (1)
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ٍّّّٞرس أُّ٭و لڅُّودَض َٴرسث َٯتتتا     َٲ٢ُُّّٛتتت د ُّٞنَُد٫َتت ٚقدداٍ تعدداٍ ط   ا ٖنتتٶ ل٢سوخ تتٳوس ٦نتتت٬د خَُدتت ن ل٢تت

، ٚايضبدددٛس ٖدددٛ ايهتدددا  ايدددزٟ مسْضيددد٘ اهلل عدددض   (1)صعنَُتتتادنٷ ل٢صوتتتا٢نح ٳَ٭

ٚدددددٌ عًدددد٢ داٚد ، ٚايددددزنش ٖددددٛ ايتددددٛسا٠ ، ٚقٝددددٌ ايًددددٛز احملفددددٛه ،  
ٚا٭ٍٚ مسؿدددض يٛسدددذ٠ إٛكدددٛ  ٗ تٓكدددٝض إٓددداط بددداساد٠ ايهتدددب إٓضيددد١  

 ٚتلددُٓٗا ايبؼدداس٠ يًُدد٪ٌَٓ ، ٚدعددٛتِٗ يًـدددل ، ٚؼُددٌ     َددٔ عٓددذ اهلل 
 ا٭ر٣ .

ٚقٝددٌ إددشاد َددٔ َددرلاخ ا٭سض ٗ اٯٜدد١ ٖددٛ مسسض اؾٓدد١ ، )ٚعددٔ        
 ، ٚايكشإٓ ٜفظش بعل٘ بعلّا .(2) ايؼعيب قاٍ : اؾ١ٓ(

َٲ٪ رسٴتتتت   أُّ٭د َ٪٧ تتتت٬و ٚإرتدددداس مسٕ إددددرلاخ ٗ ايددددذْٝا ، قدددداٍ تعدددداٍ ط

َنٴ٬َ لشدن ضدتتتتتتتتت ِد٣َُُّٯ تتتتتتتتت٨د  َع٣ُّتتتتتتتتتٺ ل٢ِتتتتتتتتت ِد٣َُُّٯ تتتتتتتتت٨د أُّٽن٧وتتتتتتتتتٹّْ َٲَ٪ ُنِّٗٳل ٖنتتتتتتتتتٶ لڅُّودضس َٲَ٪

ٚفٝدد٘ بؼدداس٠ يًُدد٪ٌَٓ ايددزٜٔ ٜكُٝددٕٛ ايـددًٛات ايَٝٛٝدد١ اـُددع ،        
ٜٚـدددَٕٛٛ ػدددٗش سَلدددإ ، ٜٚددد٪دٕٚ ايضندددا٠ ، ٚاؿكدددٛم ايؼدددشع١ٝ ،       
ٖٚددٌ فٝدد٘ صدددش عددٔ اي ًددِ ْٚٗددٞ عددٔ اٱسٖددا  ، اؾددٛا  ْعددِ ، فُددٔ      

َٲٴ َُتتٵ٬ٍّ  آَٴاتنتتٰن ٢ن٫٣وتتاطس   ٓددضٙ َددٔ اٱكددشاس بايٓدداغ ، قدداٍ تعدداٍ ط    ايـدد٬ز ايت

ََِٞر ٲَ٭  .(5( )4)ص٣َُُِّ٢ٯ ٨د َٴَن

                                                           

 .105طٛس٠ ا٭ْبٝا٤  (1)
 .7/110ايذس إٓجٛس  (2)
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( َٔ طدٛس٠  221مسْ ش اؾض٤ ايتاطع ٚايج٬ثٌ َٔ ٖزا ايظٹفش ، ٚتفظرل خا١ُ اٯ١ٜ ) (5)

 ايبكش٠ .
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ٚٗ اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ إخبدداس بهفاٜدد١ ايبٝددإ ٚايتبًٝدد  ، ٚإرتدداس مسٕ ايٓظددب١      
بددٌ اٯٜددات ايدد  تددزنشٖا اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ ٚبددٌ آٜددات ايكددشإٓ ٖددٛ ايعُددّٛ         

 ٚاــٛق إطًل.
١ بـددٝغ١ إلدداس  )ٜددبٌ( ففددٞ نددٌ صَددإ َٚهددإ ٚٗ      ٚدددا٤ت اٯٜدد 

نددٌ ٜددّٛ َددٔ مسٜدداّ ايددذْٝا تطددٌ عًدد٢ ايٓدداغ آٜددات تددذٍ عًدد٢ ايتٛسٝددذ ،      
 ٚٚدٛ  عباد٠ اهلل .

ٚٗ خطددا  إٍ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ قدداٍ تعدداٍ      
ٜو ٦نتت٬د َوخٍِّّتت٨د ٧َُّٖتت٬د لٮد        ط َنتتَ ٻ َُّٖس٪و٧َتتا َٴٯدَنتت نٷ   ِّٚتت٤د َٴاأُّٴوَٯتتا ل٫٢وتتاط  ُّٚتت د َ تتاټ٨َِّٞد ل٢َّّحتت

، يبٝدإ مسٕ ندٌ آٜد١ َدٔ     (1)ص٢ن٫َّّٗصنٰن َٲ٦َت٬د َات٤و َُّٖس٪و٧َتا َٴضنت٤و َع٣ُّٵدَٯتا َٲ٦َتا أَُّ٪تا َع٣ُّتٵد٨ِّد خنٳَٞنٵت٤ٍ         

َددٔ ايكددشإٓ بٝددإ ٚسددل ٚؿددذم ٚدعدد٠ٛ يًٗددذ٣ ٚاٱّددإ ، ٚفٝدد٘ غٓدد٢ عددٔ 
 اٱسٖا  ، ٚدع٠ٛ يًُظًٌُ ٱدتٓاب٘ ٚايتٓضٙ عٓ٘ .

 ٌ  اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ عددذّ قٝدداّ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل     ٜٚددذٍ عًدد٢ َلدداَ
عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ بغددضٚ إددذٕ ، ٚٓددٌ ايٓدداغ عًدد٢ اٱطدد٬ّ نشٖددّا إِددا     
نددإ ٗ سدداٍ دفددا  كددذ غددضٚ إؼددشنٌ نُددا ٗ َعشندد١ بددذس ، َٚعشندد١        

 مسسذ ، َٚعشن١ اـٓذم .
ٚقددذ عكددذ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ َٛاثٝددل َددع ٜٗددٛد    

َٚٛادعدد١ َددع ايكبا٥ددٌ سددٍٛ إذٜٓدد١ ، ٚسُٝٓددا دددا٤ ٚفددذ ْـدداس٣  إذٜٓدد١ ، 
لدددشإ إٍ إذٜٓددد١ كدددشبٛا ايٓددداقٛغ ٗ َظدددذذ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل    
عًٝد٘ ٚآيدد٘ ٚطدًِ ، فًددِ ّددٓعِٗ ايدٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ،     

مسٕ ْـددداس٣ ٚعدددٔ اٱَددداّ دعفدددش ايـدددادم عًٝددد٘ ايظددد٬ّ ٗ سدددذٜح )     
   ٍ  اهلل ٚندددإ طدددٝذِٖ ا٫ٖدددتِ ٚايعاقدددب   لدددشإ ٕدددا ٚفدددذٚا عًددد٢ سطدددٛ

ٚايظدددٝذ، ٚسلدددشت ؿدددًٛاتِٗ فدددأقبًٛا ٜلدددشبٕٛ بايٓددداقٛغ ٚؿدددًٛا،       
 .فكاٍ مسؿشا  سطٍٛ اهلل: ٜاسطٍٛ اهلل ٖزا ٗ َظذذى 

                                                           

 .108طٛس٠ ْٜٛع  (1)
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 .َا تذعٛ  فكاٍ: دعِٖٛ، فًُا فشغٛا دْٛا َٔ سطٍٛ اهلل فكايٛا: إٍ
 فكدددداٍ: إٍ ػددددٗاد٠ مسٕ ٫ إيدددد٘ إ٫ اهلل، ٚمسْددددٞ سطددددٍٛ اهلل ؿدددد٢ً اهلل

 .(1) ... اؿذٜح (ٚاي٘ عًٝ٘
ٚقبددٌ َددِٓٗ اؾضٜدد١ ايدد  ٖددٞ ْددٛ  عكددذ ٚتعٗددذ ، عُدداٜتِٗ ٚايددز        

 عِٓٗ آْزاى .
ٚقدددذ ٚسدت ٚساثددد١ ا٭سض َٓطٛقدددّا َٚفَٗٛدددّا ٗ آٜدددات عذٜدددذ٠ َٓٗدددا 

َنٴ٬َ لشدن ضدتتتُنِّٗٳل ٖنتتتٶ لڅُّودضس    قٛيددد٘ تعددداٍ ط  َٲ٪ رسٴتتت   أُّ٭د َ٪٧ تتت٬و َع٣ُّتتتٺ ل٢ِتتت

ِد٣َُُّٯ تتت٨د أُّٽن٧وتتتٹّْ ِد٣َُُّٯ تتت٨د ل٢ّّتتتَٳلوسثنَن َٲَ٪ َٲ٢ُُّّٛتتت د ُّٞنَُد٫َتتتا ٖنتتتٶ ل٢سوخ تتتٳوس ٚقٛيددد٘ تعددداٍ ط (2) صَٲَ٪

ٍّّّٞرس أُّ٭و لڅُّودَض َٴرسث َٯا عنَُادنٷ ل٢صوا٢نح ٳَ٭  .(3) ص٦ن٬د خَُد ن ل٢

َٚددٔ َعدداْٞ تكٝٝددذ ٚساثدد١ ا٭سض غـدد١ً ايـدد٬ز ايعاَدد١ يٮَدد١ ايدد    
ٚاؿهدددِ بايعدددذٍ ،   تدددشخ ا٭سض ٚددددٛ  ايتكٝدددذ بأسهددداّ ايؼدددشٜع١ ،   

ٚادتٓددا  اي ًددِ َطًكددّا ٭ٕ ؿدد٬ز ايددٛاسخ ْعُدد١ ٜٓتفددع َٓٗددا اؾُٝددع ،      
 ٖا ًٜضّ إدتٓا  اٱسٖا .

 لبٔىْ اٌمظىز ػٓ اٌزٕصًَ شاجس ػٓ اإلزهبة
ِنتت٬و َع٣ُّتتٺ    َددٔ َـددادٜل قٛيدد٘ تعدداٍ ط   ُد لنس٪تتض  َٲل٢ّّ ِّٚتت٤د ٢ُّتتپن٬د ل دَن٧ََُتت

ََل ل٢ِّّّٛتتردآ٭س   ، ؽًددف ٚقـددٛس اـ٥٬ددل ٚيددٛ ادتُعددت    (4)صأُّ٭د َٴتتِّّت ٳل خن٧نجدتت٤س َٮتت

 عٔ اٱتٝإ َجٌ آٜات ايكشإٓ َٔ دٗات :
ب٬غدد١ ايكددشإٓ ايدد  ٖددٞ ؿددشا  َتذددذد َددع اٱسٖددا  َددٔ         ا٭ٍٚ :

 ٚدٛٙ إر مسْٗا تؼغٌ إظًِ عٓ٘ ، ٚتبعح ايٓفٛغ ع٢ً ايٓفش٠ َٓ٘ .

                                                           

 .21/340ايبشاس  (1)
 .5طٛس٠ ايكـف  (2)
 .105طٛس٠ ا٭ْبٝا٤  (3)
 .88طٛس٠ ا٫طشا٤  (4)
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ؿدددرلٚس٠ ايكدددشإٓ دطدددتٛس اٱطددد٬ّ ، َٚٓددد٘ دعٛتددد٘ يًظدددًِ    ايجاْٝددد١ :
 ٔ ، ٚقاسبتددد٘ يٲسٖدددا  ، ٚطدددفو ايدددذَا٤ ، قددداٍ تعددداٍ       ْٚؼدددشٙ يٮَددد

َنٴ٬َ آ٫٦َ ٳل لددخ ٣ِّٳل ٖنٶ ل٢ص٨ّّ٣ٍّس ُّٞاِٖٹّْط  .(1)صَٴاأُّٴوَٯا ل٢ِ

إستكددا٤ ايكددشإٓ عددٔ كددٛابط ٚقددٛاٗ ايؼددعش ، ٚقٛاعددذ ايٓجددش      ايجايجدد١ :
، فايـددد١ً بدددٌ آٜاتددد٘ َذسطددد١ عًُٝددد١ ٚعكا٥ذٜددد١ ٚيٝظدددت مسدبٝددد١ فكدددط ،     

غ ايكددٛاٌْ ، ٚاطددتكشا٤ إظددا٥ٌ ، قدداٍ تعدداٍ    ٖٚددزٙ ايـدد١ً َدداد٠ ٱقتبددا  
يبٝددإ مسٕ ددل٥ٝددٌ ٖددٛ ػددذٜذ    (2) صِ ٲ ٦نتتروٸو ُّٖاشدتتَنَٳٻ  *َع٧َ٣ِتتٰ  َظتت نٴ   ل٢ِّّّٛتتَٳٻ  ط

 ايك٣ٛ ايزٟ ْضٍ بايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل طبشاْ٘ .
ص مسٟ رٚ خًدددل سظدددٔ ، َٚدددٔ قددد٠ٛ ددل٥ٝدددٌ اقت٬عددد٘ قدددش٣  ِ ٲ ٦نتتتروٸوٚط

 شفعٗا ٗ ايظُا٤ ثِ ٜكًبٗا .قّٛ يٛط ًٚٓٗا ع٢ً دٓاس٘ ٖٚٛ ٜ
ٚؿددداز بجُدددٛد فاؿدددبشٛا ددددا ٌ ، مسؿدددبشٛا ًٖهددد٢ ، ٖٚدددِ عًددد٢    

ِوٵد٫َتتتا َصتتتا٢نًحا    ٦ٖٝددد١ ايددددلٚى عًددد٢ ايشندددب ، قددداٍ تعددداٍ ط     ٧ُّ٣ُّٖوتتتا َ تتتاَټ أ٦ُّدر َ٪تتتا َ٪

َو َّس٭و َوخوتتت٠ُّ ٮ تتتَٳ ل٢ُّّّٛتتتٳسٷو      َنٴ٬َ آ٫٦َ تتتٳل ٦ََُتتتٰ  خنَرحد٧َتتتٹو ٦ن٫وتتتا َٲ٦نتتت٬د خنتتتسدٷس َٴٳد٦نپنتتت َٲل٢ِتتت

َنٴ٬َ ظ٧ُّ٣ُّ ٳل ل٢صوٵدَحٹِّ ُُِّّٖصدَُح ٳل ٖنٶ دنَٴاوسٮن٨د َ اثن٧نَن *ل٢َُّّسسٴس   ََ ل٢ِ  .(3)صَٲأَُّخ

فشعدددٕٛ ٗ ايبشدددش ا٭ٓدددش بدددأَش َدددٔ اهلل عٓدددذَا  ٖٚدددٛ ايدددزٟ مسغدددشم
مسؿدددش عًددد٢ ٬َسكددد١ َٛطددد٢ عًٝددد٘ ايظددد٬ّ ٚبدددين إطدددشا٥ٌٝ ، يٝذتُدددع      
اٱْتكدداّ َددٔ ايطدداغٛت َددع َعذددض٠ إْفدد٬م ايبشددش ٚنؼددف مسسكدد٘ يٝعدددل       

 َٛط٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ ٚقَٛ٘ .
قددداٍ سطدددٍٛ اهلل ٚمسخدددشز ايذلَدددزٟ ٚغدددرلٙ عدددٔ ابدددٔ عبددداغ قددداٍ :   

ُّٚتتتا٥َ طٕدددا مسغدددشم اهلل عدددض ٚددددٌ فشعدددٕٛ   :ٚطدددًِ ٚآيددد٘ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ 

                                                           

 .208طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .6-5طٛس٠ ايٓذِ  (2)
 .67-66طٛس٠ ٖٛد  (3)
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ُد خنتتٰن َخ٫ تتٳ َّسشدتتَرلٽنٵ٤َ     ُ  أُّ٪وتتٰ  ڃُّ َّس٢ُّتتَٰ َّسِڃ ل٢ِتتَنٷ آ٫َ٦َتت قدداٍ يددٞ ددلٜددٌ : ٜددا قُددذ    ،(1)صآ٫٦َدتت

يددٛ سمسٜددتين ٚمسْددا آخددز َددٔ سدداٍ ايبشددش فأدطدد٘ ٗ فٝدد٘ كافدد١ مسٕ تذسندد٘           
 .(2)ايش١ٓ

َكدددذاس يكدددذ عذدددض ايعدددش  عدددٔ اٱتٝدددإ ظدددض٤ ٜظدددرل َدددٔ ايكدددشإٓ ، ٚ
ايظدددٛس٠ ايٛاسدددذ٠ َٓددد٘ ، َدددع إستكدددا٥ِٗ ٗ عًدددِ ايب٬غددد١ ، ٚايٓشدددٛ ،        
يٝددذسنٛا َعدد٘ مسْدد٘ نتددا  َعذددض٠ ، ٚمل ٜلددش بددايٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘    
ٚطددًِ ٚدعٛتدد٘ قٝدداَِٗ بايؼددتِ ٚايظددب ٭ٕ ايهدد٬ّ اـددايٞ َددٔ ايدلٖددإ    

 ٫ هذ ي٘ َٛكعّا عٓذ ايعك٤٬ ٖٚٛ َٔ مسطبا  اٱسٖا  .
بٝددا٤ فٝدد٪ِٖ باؿهُدد١ ٚاؿذدد١ َددا هددز  ايٓدداغ   َٚددٔ خـددا٥ف ا٭ْ

شلددِ ، ٚهعًددِٗ ٗ غٓدد٢ عددٔ اٱسٖددا  ٚايعٓددف يٛدددٛد إدداْع عٓدد٘ ٚفكددذ   
 إكتلٞ ي٘.

يٝتذًددددد٢ قدددددإْٛ ٖٚدددددٛ دفدددددع ايتٓضٜدددددٌ يٲسٖدددددا  عدددددٔ ايٓفدددددٛغ 
ٚاجملتُعددات ، ٚفٝدد٘ دعدد٠ٛ يدد٠٫ٛ ا٭َددٛس ببٝددإ إلدداٌَ ايكذطدد١ٝ يًتٓضٜددٌ   

 ٢ ايٓاغ ايتظًِٝ َلاَٝٓ٘ ، َٚٓٗا :، ٚؿٝ  اٱعذاص اي  ًُٞ عً
 ايش١ٓ ٚايشمسف١ ايعا١َ بايٓاغ . ا٭ٍٚ :

ُّٖتتتتُِّٚن٨د َٲ دَٯتتتت٠ُّ يددددضّٚ اٱْؼددددغاٍ بطاعدددد١ اهلل ، ٚٗ ايتٓضٜددددٌ ط  ايجاْٝدددد١ :

ٜس ل٣ِ٢تتٰن ٢َِنتت٠ُّ            ل٢تت ٍّٴ٬  ٢ن٣تت ٍّٴ٬س َح٫نٵّْٗتتا ٖنَّّّتتَرٸُّ ل٣ِ٢تتٰن ل٢ِننتتٶ َُُّّّٖتتَر ل٫٢وتتاَط َع٣ُّٵدَٯتتا ڃُّ تَُدتت نٴ٤َ ٢نَد٣ّّتت

 .(3) صل٢ُّّّٛٵ٨ٍّ  َٲ٢ُّٟن٬و أَُّّّٞجَر ل٫٢واطس ڃُّ ٴَُد٧ُّ٣ ٳَ٭

اطتشلددداس مسٖددٛاٍ ٜدددّٛ ايكٝاَددد١ ، ٚايٛقددٛف بدددٌ ٜدددذٟ اهلل    ايجايجدد١ : 
 عض ٚدٌ يًشظا  .

                                                           

 .90طٛس٠ ْٜٛع  (1)
 .5/263ايذس إٓجٛس  (2)
 .30طٛس٠ ايشّٚ  (3)
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يكدددذ مسَظدددو ايدددزٜٔ إدتددداز اٱّدددإ قًدددٛبِٗ ، ٚدخًدددٛا اٱطددد٬ّ        
ددددٛاسسِٗ عدددٔ اٱكدددشاس بايٓددداغ ف ٓٗدددا ايهدددافشٕٚ كدددعفّا ٚتشاخٝدددّا       

ٓٛا اشلذدددّٛ تًدددٛ اشلذدددّٛ ٗ بدددذس ٚمسسدددذ ، ٚاـٓدددذم ، ٚمل ٜٓدددايٛا     فؼددد
ػددد٦ّٝا ، يٝبكددد٢ إ٪َٓدددٕٛ عًددد٢ رات اَظددداى اؾدددٛاسز ، فا٭ؿدددٌ ٖدددٛ       
إدتٓددابِٗ يٲسٖددا  ٚإقاَدد١ اؿذدد١ عًدد٢ ايددزٜٔ نفددشٚا بكـددٛسِٖ عددٔ        

ِّٚتت٤د ُّٖتتِّّت ٳل خنص تتٳَوٸو  اٱتٝددإ َددا ٜؼددب٘ طددٛس٠ ٚاسددذ٠ َددٔ ايكددشإٓ ، قدداٍ تعدداٍ ط    

 .(1)صلددع ٳل ٬٦َد لشدَنَُُّّدن ٨د ٦ن٬د د ٲ٭س ل٣٢ِٰن َّس٭د ٫ِّٞدن ٨د َصادنٚنَن٦نجد٣نٰن َٲ

 لبٔىْ مل َمظد إٌجٍ )ص( اٌمزبي يف ِؼسوخ ثدز
( نددِ َددٔ إذٜٓدد١ ٚمل ىددشز   150يكددذ ٚقعددت َعشندد١ بددذس عًدد٢ بعددذ )   

ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ فٝٗدددا يكتددداٍ مسٚ ٖذدددّٛ مسٚ غدددضٚ ، مسٚ 
١ مسبددٞ طددفٝإ نُددا ٜددزنش عًُددا٤ ايتفظددرل ، إِددا نددإ    اٱطددت٤٬ٝ عًدد٢ قافًدد 

ٗ طددش١ٜ اطددتط٬  دٚسٜدد١ ، ٚيًتبًٝدد  خدداسز إذٜٓدد١ ، ٖٚددزا ايتبًٝدد  ػًدد٢   
َٓددز مسٕ نددإ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٗ َهدد١ ، إر خددشز إٍ         
ايطدددا٥ف يًتبًٝددد  ٚايدددذع٠ٛ إٍ اهلل عدددض ٚددددٌ ، ٚعددداد بعدددذ مسٕ ٫قددد٢        

طدداد٠ ايطددا٥ف ، َٚددٔ طددفٗا٥ٗا ٚعبٝددذٖا   ا٭ر٣ ايؼددذٜذ ٚاٱسٖددا  َددٔ  
ٚؿدددبٝاْٗا ، ٚبعدددذ مسٕ مسؿدددش إؼدددشنٕٛ عًددد٢ ايكتددداٍ ٗ َعشنددد١ بدددذس َدددع 
فددد٧ سطدددٍٛ مسبدددٞ طدددفٝإ ايدددِٝٗ باٱخبددداس بايطًدددب َدددِٓٗ بدددايعٛد٠ إٍ    

 َه١.
ٌٳ  ) ٙٴ مَسسٵطٳدد ٘ٴ َقددذٵ مَسسٵددشٳصٳ عٹددرلٳ ٕٳ مَسْٸدد ٝٳا ُٸددا سٳمَس٣ مَسبٴددٛ طٴددِف ٚٳَي ٔٴ إطٵددشٳامٳ :  ٍٳ ابٵدد َقدا

ِٵ      إَيدد٢ ُقددشٳ  ٛٳاَيُه َٵدد ٚٳمَس ِٵ  ٚٳٔسدٳدداَيُه ِٵ  ٓٳعٴددٛا عٹرلٳُندد ُٵ ِٵ يٹتٳ ُٳددا خٳددشٳدٵتٴ ِٵ إْٸ ٜٵٕؽ : إْٸُهدد
٘ٹ َيددا ْٳشٵدٹددعٴ        ًٓدد ٚٳَاي  ّٕ ٖٹؼٳددا ٔٴ  ٌٔ بٵدد ٗٵدد ٍٳ مَسبٴددٛ دٳ ٘ٴ َفدداسٵدٹعٴٛا ، َفَكددا ًٓدد ٖٳددا اي َفَكددذٵ ْٳذٸا

ٜٳ  ِٔ اِيعٳددشٳ ٹ ،  ٛٳاطٹدد َٳ ٔٵ  َٹدد ُٶا  ٛٵطٹدد َٳ ٕٳ بٳددذٵسٷ  ٚٳَنددا ٘ٹ سٳتٸدد٢ ْٳددٔشدٳ بٳددذٵسٶا  ِٵ بٹدد ٗٴدد ُٹددعٴ َي ذٵتٳ

                                                           

 .38طٛس٠ ْٜٛع  (1)
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ُٳظٹدددرٔلْٳا     ٚٳبٹ ٓٵشٳدددشٴ اِيذٴدددضٴسٳ اِيعٳدددشٳ ٴ  ٓٳ ًَاثٶدددا ، َف ٘ٹ ثٳ ٝٵددد ًَ ِٴ عٳ ٓٴكٹدددٝ ّٕ َف ٌٸ عٳدددا طٴدددٛمٷ ُنددد
َٵلٴٛا ٖٳا ، َفا ٓٳا مَسبٳذٶا بٳعٵذٳ ٗٳابٴْٛٳ ٜٳ ٕٳ  ٜٳضٳاُيٛ ًَا  ُٵعٹٓٳا ، َف  .(1) (ٚٳدٳ

ٚقددذ سدعددت طا٥فدد١ َددٔ بددين ٖاػددِ، نُددا سدددع بٓددٛ صٖددش٠ ، ٚنددإ      
مددٛ إا٥دد١، ٜٚكدداٍ: ث٬ ا٥دد١، فُددا ػددٗذٖا صٖددشٟ إ٫ سدًددٌ     )بٓددٛ صٖددش٠  

 . (2) ( ُٖا عُا َظًِ بٔ ػٗا  ايضٖشٟ، ٚقت٬ نافشٜٔ
قدداٍ ابددٔ طددعذ: ٚناْددت بٓددٛ عددذٟ بددٔ نعددب َددع ايددٓفرل، فًُددا بًغددٛا  )

ثٓٝدد١ يفددت عددذيٛا ٗ ايظددشش إٍ ايظدداسٌ َٓـددشفٌ إٍ َهدد١، فـددادفِٗ     
   ٟ ٗ ايعددرل  نٝددف سدعددتِ، ٫ ، مسبددٛ طددفٝإ بددٔ سددش  فكدداٍ: ٜددا بددين عددذ

 .٫ٚٗ ايٓفرل 
قدددايٛا: مسْدددت مسسطدددًت إٍ قدددشٜؽ مسٕ تشددددع ٜٚكددداٍ: بدددٌ يكدددِٝٗ َدددش  

 .(3) (اي ٗشإ
 اٟ يظتِ بايكاف١ً ٚسشاطتٗا ، ٫ٚ ٗ ايٓفرل ايعاّ يكشٜؽ .

٢ُُّّٛتتت د ُّٞتتتاَ٭ ٢ُِّّتتت٨د ٖنتتتٶ َوش تتتٳ٥س ل٣ِ٢تتتٰن أِّشدتتتَٳٸّٓ        َٚدددٔ َعددداْٞ قٛيددد٘ تعددداٍ ط    

ََُِّٞر ل٣٢َِٰ ُّٞجنرًيل َحَص٫َٹّٓ ٢ن٬٧َد ُّٞاَ٭  مسَٛس : (4) صَٴرد  ٳ ل٣٢َِٰ َٲل٢َّّٵٳد٩َ لآلخنَر َٲ

: مسَدددش ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٭ؿدددشاب٘ بعدددذّ       ا٭ٍٚ
 اٱبتذا٤ بايكتاٍ .

: ؾدد٤ٛ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ يٲدتٗدداد بايددذعا٤      ايجدداْٞ 
 إؼشنٌ .ٚايتلش  إٍ اهلل عض ٚدٌ بايٓـش ٚايغًب١ ع٢ً 

: إدتٓدددا  ايكتددداٍ  َدددٔ غدددرل تعددداسض بدددٌ ٖدددزا اٱدتٓدددا    ايجايدددح 
 ٚبٌ ايذعا٤ بايٓـش .

                                                           

 .1/618ايظرل٠ / ابٔ ٖؼاّ  (1)
 .4/29طبٌ اشلذ٣ ٚايشػاد   (2)
 .4/29طبٌ اشلذ٣ ٚايشػاد   (3)
 .21طٛس٠ ا٫سضا   (4)
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: َٓددادا٠ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ بددٌ ايـددفٌ :         ايشابددع   
 قٛيٛا ٫ إي٘ إ٫ اهلل تفًشٛا .

: َباػدددش٠ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ايدددذفا  َدددع  اـددداَع 
تكدددذّ بعدددض سدددداٍ إؼدددشنٌ يًُبددداسص٠    مسٖدددٌ بٝتددد٘ ٚمسؿدددشاب٘ عٓدددذَا   

ٚصسفددت دٝٛػددِٗ عًدد٢ إظددًٌُ ايددزٜٔ ندداْٛا قًدد١ ٚيددٝع عٓددذِٖ خٝددٌ   
َُ  مسٚ مسطددًش١ ٚدسٚ  نافٝدد١ ، ٜٚددذٍ عًدد٢ ٖددزٙ إباػددش٠ ط    َُ َّسِد َو٦َٵدتت َٲ٦َتتا َو٦َٵدتت

 .(1) صَٲ٢ُّٟن٬و ل٣٢َِٰ َو٦َٺ

ٚاٱْددا  عًدد٢ مسٕ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ مل ٜددشّ بشَدداز   
 اّ ، إِا س٢َ بكبل١ َٔ اؿـا٠ .ٚطٗ
عددٔ قهدددٍٛ قددداٍ : ٕددا ندددشٻ عًدددٞ ٚٓدددض٠ عًدد٢ ػدددٝب١ بدددٔ سبٝعددد١ ،    )

 . غلب إؼشنٕٛ ٚقايٛا : اثٓإ بٛاسذ
 :ٚطدددًِ ٚآيددد٘ فاػدددتغٌ ايكتددداٍ ، فكددداٍ سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘  

ايًددِٗ إْددو مسَددشتين بايكتدداٍ ٚٚعددذتين ايٓـددش ٫ٚ خًددف يٛعددذى ، ٚمسخددز   
بٗدددا ٗ ٚددددِٖٛٗ فددداْٗضَٛا بدددإرٕ اهلل تعددداٍ ،  قبلدد١ َدددٔ سـددد٢ فشَددد٢ 

 .  (2){َٚا سَٝت إر سَٝت ٚيهٔ اهلل س٢َ  }فزيو قٛي٘ 
ٚمسخددشز ابددٔ دشٜددش ٚابددٔ مسبددٞ سدداا ٚايطدلاْددٞ ٚابددٔ َشدٜٚدد٘ عددٔ         

ٕددا نددإ ٜددّٛ بددذس زلعٓددا ؿددٛتّا ٚقددع َددٔ ايظددُا٤   :سهددِٝ بددٔ سددضاّ قدداٍ 
اهلل إٍ ا٭سض نأْددد٘ ؿدددٛت سـدددا٠ ٚقعدددت ٗ طظدددت ، ٚسَددد٢ سطدددٍٛ 

ٚطددًِ بتًددو اؿـددبا٤ ٚقدداٍ : ػدداٖت ايٛدددٛٙ .       ٚآيدد٘  ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘   
 .(3) (فاْٗضَٓا

                                                           

 .17طٛس٠ ا٭ْفاٍ  (1)
 .17طٛس٠ ا٭ْفاٍ  (2)
 .4/429ايذس إٓجٛس  (3)
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ٚمسُٜٗددا مسنجددش ٚثاقدد١ ٗ اـدددلٜٔ مسعدد٬ٙ ، اؾددٛا  ٖددٛ خدددل سهددِٝ بددٔ     
سددضاّ ، إر نددإ ساكددشّا َعشندد١ بددذس َددع ايهفدداس ، ثددِ مسطددًِ ٚسظددٔ           

 اط٬َ٘ ، ٖٚٛ ابٔ مسخ خذه١ مسّ إ٪ٌَٓ .
 مسٌٖ ايؼاّ .مسَا َهشٍٛ فٗٛ تابعٞ َٔ 

قدداٍ ايضٖددشٟ: قددذَت عًدد٢ عبددذ إًددو بددٔ َددشٚإ، فكدداٍ: َددٔ مسٜددٔ    )
 قذَت ٜا صٖشٟ؟

 قًت: َٔ َه١. 
 قاٍ:  ٔ خًفت ٜظٛدٖا ٚمسًٖٗا؟

 قًت: عطا٤ بٔ مسبٞ سباز.  
 قاٍ: َٔ ايعش  مسّ َٔ إٛايٞ؟

 قًت: َٔ إٛايٞ.  
 قاٍ: فِٝ طادِٖ؟ 

 قًت: بايذٜا١ْ ٚايشٚا١ٜ.
 ١ْ ٚايشٚا١ٜ يٝٓبغٞ مسٕ ٜظٛدٚا.قاٍ: إٕ مسٌٖ ايذٜا 

 قاٍ: فُٔ ٜظٛد مسٌٖ ايُٝٔ؟
 قًت: طاٚٚغ بٔ نٝظإ. 
 قاٍ: فُٔ ايعش  مسّ َٔ إٛايٞ؟ 
 قًت: َٔ إٛايٞ. 
 قاٍ: فِٝ طادِٖ؟  

 قًت: َا طادِٖ ب٘ عطا٤. 
 قاٍ: إْ٘ يٝٓبغٞ ريو.

 قاٍ: فُٔ ٜظٛد مسٌٖ َـش؟
 قًت: ٜضٜذ بٔ مسبٞ سبٝب.  

 َٔ إٛايٞ؟قاٍ: فُٔ ايعش  مسّ 
 قًت: َٔ إٛايٞ. 
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 قاٍ: فُٔ ٜظٛد مسٌٖ ايؼاّ؟
 قًت: َهشٍٛ. 
 قاٍ: فُٔ ايعش  مسّ َٔ إٛايٞ؟ 
ٞٸ مسعتكت٘ اَشمس٠ َٔ ٖزٌٜ.   قًت: َٔ إٛايٞ، عبذ ْٛب

 قاٍ: فُٔ ٜظٛد مسٌٖ اؾضٜش٠؟
 قًت: َُٕٝٛ بٔ َٗشإ. 
 قاٍ: فُٔ ايعش  مسّ َٔ إٛايٞ؟ 
 قًت: َٔ إٛايٞ. 

 ٜظٛد مسٌٖ خشاطإ؟ قاٍ: فُٔ 
 قًت: ايلشاى بٔ َضاسِ.

 قاٍ: فُٔ ايعش  مسّ َٔ إٛايٞ؟ 
 قًت: َٔ إٛايٞ. 

 قاٍ: فُٔ ٜظٛد مسٌٖ ايبـش٠؟ 
 قًت: اؿظٔ ايبـشٟ.

 قاٍ: فُٔ ايعش  مسّ َٔ إٛايٞ؟  
 قًت: َٔ إٛايٞ.

 قاٍ: ًٜٚو فُٔ ٜظٛد مسٌٖ ايهٛف١؟
ٞٸ.   قًت: إبشاِٖٝ ايٓرع
 قاٍ: فُٔ ايعش  مسّ َٔ إٛايٞ؟ 
قًدددت: َدددٔ ايعدددش ; قددداٍ: ًٜٚدددو ٜدددا صٖدددشٟ; فشٸددددت عدددين، ٚاهلل    

ٕٸ إددٛايٞ عًدد٢ ايعددش  ٗ ٖددزا ايبًددذ ستدد٢ ىطددب شلددا عًدد٢ إٓددابش   يٝظددٛد
 ٚايعش  ؼتٗا.

قًددت: ٜددا مسَددرل إدد٪ٌَٓ، إِددا ٖددٛ دٜددٔ، َددٔ سف دد٘ طدداد، َٚددٔ كددٝع٘  
 .(1) (طكط.

                                                           

 .4/429ايذس إٓجٛس  (1)
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ٚد٫يدددد١ ، ٚمل ٜهددددٔ ٖدددد٪٤٫   ٫ٚ مسؿددددٌ شلددددزا اؿددددذٜح َٛكددددٛعاّ 
ايددزٚات ٖددِ طدداد٠ مسٖددٌ ايعًددِ ٗ صَدداِْٗ ، ٚمل هددشمس ايضٖددشٟ ٚمددٛٙ         

 بٗزا ايه٬ّ ٗ سلش٠ اـًٝف١ ا٭َٟٛ . 
َٚدددٔ َعذدددضات ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ َٛادٗددد١  
طددٝٛف ٚسَدداز ٚإسٖددا  إؼددشنٌ ٜددّٛ بددذس بشَددٞ اؿـددبا٤ ٚسفٓدد١ َددٔ     

َٲ٢ُُّّٛتتت د َ٪َصتتتر٨َِّٞ  ل٣ِ٢تتتٰ  خنَُتتت دٍو َٲأُّ٪دتتتن ٨د   ٚقددداٍ تعددداٍ ط  تدددشا  ، فذدددا٤ َعٗدددا ايٓـدددش ،  

ٚ   (1) ..صأُِّن٢ِتتٹّٓ ، اؿٝطدد١ ٚاؿددزس ٗ َٛادٗدد١ اٱسٖددا  يبٝددإ يددضّٚ ايعك٥٬ٝدد١ 

 ٚاٱخباس بأْ٘ ئ ٜظتذِٜ ٫ٚ ٜلش إ٫ مسًٖ٘ . 
 إزهبة لسَش ٌٍمجبئً

يكدددذ ناْدددت َهددد١ مسسدددب ا٭َـددداس إٍ قًدددب ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل  
ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ، ٚقدددذ ؼُدددٌ ا٭ر٣ ايهدددجرل َدددٔ قدددشٜؽ ، ٚيهدددٔ مل   عًٝددد٘ 

ٜغادسٖدددا ، ٚعٓدددذَا مسدسى مسٕ بكدددا٤ٙ فٝٗدددا طدددبب يكتدددٌ قدددشٜؽ يددد٘ ، سآ٣  
بدددايٛسٞ اؿادددد١ إٍ اشلذدددش٠ فـددداس ٜظدددأٍ ايكبا٥دددٌ ٚمسٖدددٌ ا٭َـددداس ٗ  
ندددٌ َٛطدددِ سدددر اطتلدددافت٘ ٚٓاٜتددد٘ َدددٔ بطدددؽ قدددشٜؽ ، ٚيهدددِٓٗ        

 ّتٓعٕٛ عٔ اٱطتذاب١ يطًب٘ يٛدٛٙ :
: اـؼددد١ٝ َددددٔ قددددشٜؽ ، ٚإدتٓددددا  فددددتض َٛكددددٛ  يًردددد٬ف   ٍٚا٭

 ٚايؼكام َع سدا٫تٗا .
 : بكا٤ مسنجش سداٍ ايكبا٥ٌ ع٢ً ايهفش ، ٚعباد٠ ا٭ٚثإ.ايجاْٞ 

: َددٔ مسطددبا  َٓددع قددشٜؽ ٚفددذ اؿدداز اٱْـددات يًددٓيب قُددذ    ايجايددح 
ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيددد٘ ٚطددًِ قٝددداّ نفدداس قددشٜؽ بددداب٬، ايٓدداغ بإٓدددادا٠       

 ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ مسٜدداّ اؿددر بأْدد٘ طدداسش ، ٚمسْدد٘      خًددف ايددٓيب 
 فٕٓٛ ، ٚمٛٙ َٔ ؿٝ  اٱفذلا٤ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ .

                                                           

 .123طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
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عددٔ طدداسم بددٔ عبددذ اهلل احملدداسبٞ ، قدداٍ : سمسٜددت سطددٍٛ      ٚقددذ ٚسد )
ٚطددًِ ٗ طددٛم رٟ اجملدداص ٚعًٝدد٘ سًدد١ ٓددشا٤    ٚآيدد٘ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘  

 .(1) (٫ اهلل تفًشٛا، ٖٚٛ ٜكٍٛ: ٜا مسٜٗا ايٓاغ قٛيٛا ٫ إي٘ إ
ٚيدددٝع ٗ ٖدددزا ايكدددٍٛ َدددا ٜظدددبب ايٓفدددش٠ ٭سدددذ ، خـٛؿدددّا ٚمسٕ        
ايٓدداغ ٗ َٛطددِ سددر يبٝددت اهلل اؿددشاّ ، َٚددع ٖددزا مل تذلندد٘ قددشٜؽ ،      
فكددذ نددإ عُدد٘ مسبددٛ شلددب هددشٟ خًفدد٘ ، ٖٚددٛ ٜشَٝدد٘ باؿذدداس٠ ، ٚقددذ          
مسدَددد٢ قذَٝددد٘ ، مسٟ مسٕ طددداسم احملددداسبٞ مل ٜدددش إ٫ ايكدددذٌَ ٜظدددٌٝ َُٓٗدددا 

، ٫ٚبدددذ مسٕ هٗدددش ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ قدددذ مسؿدددابت٘ ايدددذّ 
اؿذددداس٠ ، نُدددا تعدددشض ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ يًشَدددٞ        

 باؿذاس٠ ٗ ٖذشت٘ ا٭ٍٚ يًطا٥ف .
ٚقدددذ ؿكتددد٘ قدددشٜؽ عذاستٗدددا بعدددذ اشلذدددش٠ ، فذلَٝددد٘ باؿذددداس٠ ٗ     
 ٔ  َعشنددد١ مسسدددذ ، ٚيهٓٗدددا سذددداس٠ ٖٝتددد١ قاتًددد١ ، دعًدددت ايدددذّ ٜظدددٌٝ َددد

ايٛدددد٘ ٚايدددٛدٓتٌ ، ٚيدددٝع َدددٔ ايكدددذٌَ ٚسدددذُٖا ، ّٚهدددٔ ؽـدددٝف 
 عٓٛإ شلزا ايبا  ازل٘ )سذاس٠ قشٜؽ(.

مل ٜهتدددف مسبدددٛ شلدددب بشَدددٞ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ         
باؿذددداس٠ ٗ ايؼدددٗش اؿدددشاّ ، ٭ْددد٘ ٜٓدددادٟ بهًُددد١ ايتٛسٝدددذ ، إِدددا ندددإ  

 .ت : َٔ ٖزا ٜا مسٜٗا ايٓاغ ، ٫ تطٝعٛٙ ، فإْ٘ نزا  ، فكًٜٓادٟ )
 قٌٝ : ٖزا غ٬ّ بين عبذ إطًب.

 .قًت : فُٔ ٖزا ايزٟ ٜتبع٘ ٜشَٝ٘ باؿذاس٠ 
 . (2) (قاٍ : ٖزا عبذ ايعض٣ مسبٛ شلب

تددش٣ ٕددارا ٫ ٜطٝعددٕٛ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٖددٛ مل ٜٓدداد     
إ٫ بكددٍٛ ٫ إيدد٘ إ٫ اهلل ، ٚػًددٞ إغايطدد١ ايدد  نددإ عًٝٗددا إؼددشنٕٛ ،        

 قإْٛ ٖٚٛ مسٕ اٱفذلا٤ ع٢ً ايٓب٠ٛ ٜفلض ْفظ٘ مسَاّ ايٓاغ .يبٝإ 
                                                           

 .27/165ؿشٝض ابٔ سبإ  (1)
 .27/165ؿشٝض ابٔ سبإ  (2)
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ٖٚددٌ ٜهددٕٛ طددببّا يددذخٍٛ ايٓدداغ اٱطدد٬ّ ، اؾددٛا  ْعددِ ، ٖٚددٛ         
 .(1)صَٲَٴ٧دِّر ٲَ٭ َٲَٴ٧دِّر  ل٣٢ِٰ  َٲل٣٢ِٰ  َخٵدر  ل٧َّّ٢اٞنرسٴ٬ََٔ َـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط

 .(1)صل٧َّّ٢اٞنرسٴ٬َ

: خؼددد١ٝ ايٓددداغ َدددٔ َٓدددع قدددشٜؽ يدددذخٛشلِ َهددد١ إرا آٚٚا       ايشابدددع
ٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٖٚددٛ ا٭َددش ايددزٟ ؼكددل َددع مسٖددٌ  سطدد

إذٜٓددد١ ، ٚقٝددداّ قدددشٜؽ بايتلدددٝٝل ستددد٢ عًددد٢ س٩طدددا٤ ا٭ٚغ ٚاـدددضسز 
عٓددذ دخددٛشلِ َهدد١ يًشددر مسٚ ايعُددش٠  ، َٚددٔ اٯٜددات مسٕ ٖددزا ايتلددٝٝل       

َّس٪وتتا مل ٜلددش ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٗ دعٛتدد٘ ، قدداٍ تعدداٍ ط     

َنٴ٬َ آ٫٦َ تتتٳل ٖنتتتٶ ل٢َّّحَٵتتتاٸن ل٢تتت و٪دَٵا َٲَٴتتتٳد٩َ ٴَِّٛتتتٳ٩  لڅُّظدتتتَٯاد    ٫٫َُّ٢ص تتتر  و ش تتت ، ٖٚدددزا (2)ص٫َُّ٣ا َٲل٢ِتتت

 إخباس ٚؼذ ٚٚعذ عٔ ْـش اهلل يًشطٌ ايظابكٌ.
 ٚٚعذ بٓـش٠ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚإ٪ٌَٓ.

ٚفٝدد٘ ْٗددٞ عددٔ اٱسٖددا  ، سدددا٤ فلددٌ اهلل عددض ٚدددٌ ، ٚقٝددٌ اٯٜدد١    
 .(3)(ُٔ مسهٗشٙ اهللفٝخاؿ١ )

ٚإرتدداس ٖددٛ اٱطدد٬م ٚسلددٍٛ ا٭ْبٝددا٤ ٚايشطددٌ ْٝعددّا ، ٚايٓـددش       
مسعددِ َٚٓدد٘ هٗددٛس ايددذٜٔ ٚإًدد١ ، ثددِ مسٕ اٯٜدد١ رنددشت ايددزٜٔ آَٓددٛا ٚقددذ       
طددكط ٗ َعشندد١ مسسددذ طددبعٕٛ ػددٗٝذّا ، َٚددع ٖددزا فددإ اٯٜدد١ ؽدددل عددٔ         
 ْـددش اهلل شلددِ ، ٖٚددٌ رنددش قـدد١ صنشٜددا ٚوٝدد٢ ٗ ايكددشإٓ َددٔ ْـددش اهلل     

عددض ٚدددٌ شلُددا َددع قتًددُٗا ، اؾددٛا  ْعددِ ، َٚٓدد٘ رنشُٖددا ٗ آٜدد١ ٚاسددذ٠ 

                                                           

 .30طٛس٠ ا٭ْفاٍ  (1)
 .51طٛس٠ غافش  (2)
 .2/484ابٔ اؾضٟ / ايتظٌٗٝ يعًّٛ ايتٓضٌٜ  (3)
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ِدَُتتت٤د ٢ُّتتتٰ  ٦نتتت٬د ُُّٚدتتت٤       ، قددداٍ تعددداٍ ط َٴازَُّٞرسٴوتتتا َّس٪وتتتا ٪ َُعٍّتتتر ١ُّ خنٓ تتتڄ٩ٍُّ لشدتتت٧ ٰ  َٴحدَٵتتتٺ ٢ُّتتت٨د َ٪

 .(1)صَش٧نٵًّا

: تدددٛاسخ ايهفددداس عكبددد١ دٕٚ ْـدددش٠ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ اـدداَع  
 ٫ بٗذا١ٜ ٚيطف َٔ عٓذ اهلل عض ٚدٌ .ٚآي٘ ٚطًِ بايظ٬ز إ

: تٗذٜددذ ٚٚعٝددذ قددشٜؽ يًكبا٥ددٌ َددٔ إٜددٛا٤ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل    ايظددادغ 
عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ،ٖٚددٌ ٖددزا ايتٗذٜددذ َكذَدد١ يٲدٗدداص عًٝدد٘ ، ٚقتًدد٘ ٗ     

 َه١ ، اؾٛا  ْعِ ، يزا اتفكت قشٜؽ ع٢ً قتً٘ ي١ًٝ إبٝت .
 يٝتبٌ إسٖا  قشٜؽ ايعاّ يهٌ َٔ :

 ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .: ا٭ٍٚ 
 : بٓٛ ٖاػِ .ايجاْٞ 

 : عا١َ ٚفذ اؿاز .ايجايح 
فُدددع مسٕ َٛطدددِ اؿدددر ٗ ا٭ػدددٗش اؿدددشّ رٟ ايكعدددذ٠ ٚرٟ اؿذددد١ ،  

 ٚمسٜلّا قشّ ٕٔ ؽًف ٗ َه١ مسٚ ٗ طشٜل ايعٛد٠ َٓٗا .
فكدددذ ناْدددت قدددشٜؽ تهدددشّ سدددداٍ ايكبا٥دددٌ قبدددٌ ٖذدددش٠ ايدددٓيب قُدددذ  

 ٚآي٘ ٚطًِ ٚبعذٖا َٔ دٗات : ؿ٢ً اهلل عًٝ٘
 : بزٍ ايطعاّ ٚإا٤ ٚايظكا١ٜ يٛفذ اؿاز . ا٭ٍٚ

: سظدددٔ ايلدددٝاف١ ، ٚقٝددداّ قدددشٜؽ باطتلددداف١ بعدددض ٚدٗدددا٤   ايجاْٝددد١ 
ٚمسػددشاف ايكبا٥ددٌ ٚمسٖددٌ إددرلاخ ، ٚنددإ ٜعددشف عٓددذ ايٓدداغ مسٕ ايٛدٝدد٘     

 مسٚ ايؼٝخ ايف٬ْٞ وٌ كٝفّا ع٢ً ف٬ٕ َٔ قشٜؽ .
 ػاسات بٌ قشٜؽ ٚمسٌٖ إذٕ ٚايكبا٥ٌ .: ٚدٛد ايجايج١ 

: قٝدداّ قددشٜؽ بدداقشاض سددداٍ ايكبا٥ددٌ خاؿدد١ عٓددذَا تذلتددب    ايشابعدد١ 
 عًِٝٗ د١ٜ ، ٚناْت قشٜؽ تكشض ٚتظتكشض إاٍ بايشبا .

                                                           

 .7طٛس٠ َشِٜ  (1)



    221ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 42

: عكدددذ قدددشٜؽ سًفدددّا بٓـدددش٠ إ ًدددّٛ ٗ َهددد١ ستددد٢ ٜأخدددز   اـاَظددد١
ٓددداغ سكددد٘ ، ٚيهدددٔ ايدددٓيب قُدددذّا ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ مسنجدددش اي 

 َ ١ًَٝٛ فٝٗا ، َٚٔ رات قشٜؽ . 
ٚطددًِ ٚآيدد٘ قدداٍ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘  ٚعددٔ ابددٔ عبدداغ قدداٍ )

مسَدا ٚاهلل اْدٞ ٭خدشز ٚإْدٞ ٭عًدِ مسْدو مسسدب ايدب٬د          :ٕا خدشز َدٔ َهد١    
إٍ اهلل ٚمسنشَٗددددا عًدددد٢ اهلل ، ٚيدددد٫ٛ مسٕ مسًٖددددو مسخشدددددْٛٞ َٓددددو َددددا    

 .(1) (خشدت
، ٚمسٕ سدددا٫ت قددشٜؽ   ٚفٝدد٘ ػدداٖذ َددٔ ايظدد١ٓ عًدد٢ إسٖددا  قددشٜؽ    

ًٓدددٛا ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ عًددد٢ اشلذدددش٠ َهشٖدددّا ،         
يٝتذًدد٢ قددإْٛ ٖٚدددٛ إخددشاز قدددشٜؽ يًددٓيب قُددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيددد٘       
ٚطددًِ َددٔ َهدد١ َكذَدد١ يغددضِٖٚ يًُذٜٓدد١ ، يٝهددٕٛ َددٔ اٱعذدداص ٗ قٛيدد٘   

َنٴ٬َ ُُّّٞٗتتتر ٲل ٢نٵ جدُنن تتتٳ١ُّ أُّ    تعددداٍ ط ٲد ٴَّّٛن ٣ِّتتتٳ١ُّ أُّٲد ٴ ددرس  تتتٳ١ُّ َٲَٴ٧دِّتتتر ٲَ٭    َٲَّسِد َٴ٧دِّتتتر  خنتتت٠ُّ ل٢ِتتت

تكدددذٜش اٯٜددد١ : مسٚ ىشددددٛى فتكتدددٌ مسٚ   (2) صَٲَٴ٧دِّتتتر  ل٣ِ٢تتتٰ  َٲل٣ِ٢تتتٰ  َخٵدتتتر  ل٧َّّ٢تتتاٞنرسٴ٬َ 

 ٜكتًٛى(.
يكدددذ ناْدددت ٖذدددش٠ ايدددٓيب بظدددبب إسٖدددا  قدددشٜؽ ، يٝ٪طدددع ايدددٓيب   
ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٕٓٗدداز ايظدد١َ٬ َددٔ اٱسٖددا  ، ٖٚددٛ َددٔ         

َٲ٦َتتا أُّودَشتت٫َّّ٣ا١ُّ َّسِڃ  اهلل عددض ٚدددٌ بشطدداي١ ايددٓيب قُددذ ، ٚقٛيدد٘ تعدداٍ ط   فلددٌ 

 .(3)صُّٞاِٖٹّْ ٢ن٫٣واطس

مسٟ إْتفددا  ْٝددع ايٓدداغ َددٔ سطدداي١ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘  
ٚطدددًِ ٚعدددذّ ؿدددٛم ا٭ر٣ ٚايلدددشس بٗدددِ ، ٚيٝهدددٕٛ َدددٔ َـدددادٜل        

                                                           

 .1/238ايذس إٓجٛس  (1)
 .30طٛس٠ ا٭ْفاٍ  (2)
 .28طٛس٠ طبأ  (3)
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٫َا١ُّ َّسِڃ َوحد٧َتتتتتٹّْ َٲ٦َتتتتتا أُّودَشتتتتت٣ّّ اؾُدددددع بدددددٌ اٯٜددددد١ مسعددددد٬ٙ ٚقٛيددددد٘ تعددددداٍ ط     

، ٚ٭ٕ سطددداي١ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ  (1)ص٢ن٣َُّّتتتا٧ُّ٢نَن

باقٝدد١ إٍ ٜددّٛ ايكٝاَدد١ ، فددإ ايشٓدد١ بٗددزٙ ايشطدداي١ تتغؼدد٢ مسدٝدداٍ ايٓدداغ  
 ، ٚفٝ٘ سذ١ ٗ سش١َ اٱسٖا  ٚيضّٚ ، تٓضٙ إظًٌُ عٓ٘.

 حبش أطىيل
 إتكاب٬ٕ ع٢ً مسقظاّ :

تكابددٌ ايتلدداد : ٖٚددٛ عددذّ إدتُددا  ايلددذٜٔ ٗ قددٌ ٚاسددذ      ا٭ٍٚ :
ٗ صَدددإ ٚاسدددذ َدددع اَهدددإ إستفاعُٗدددا ٚايكٝدددذ ٗ قدددٌ يبٝدددإ إَهدددإ     

 إدتُاعُٗا ٗ ايٛدٛد نبٝاض ايجًر ، ٚه١ًُ ايًٌٝ .
ٚبكٝددذ ٚسددذ٠ ايضَددإ ىددشز إستُدداٍ تعاقبُٗددا ٗ ايضَددإ عًدد٢ رات       

 احملٌ نايدلٚد٠ ٚاؿشاس٠ ، ٚايشكا ٚايظرط .
سًدددٍٛ فدددشد آخدددش غرلُٖدددا ، نايظدددٛاد ٚايبٝددداض فُٗدددا َتلدددادإ     ٚ

 ٫هتُعإ ٗ قٌ ، ٚيهٔ ٜشتفعإ بايًٕٛ ا٭ٓش مسٚ ا٭ؿفش َج٬ّ .
تكابدددٌ ايتٓددداقض ، ُٖٚدددا ايهًٝدددإ مسٚ ايؼددد٦ٝإ مسٚ ايـدددفتإ    ايجددداْٞ :

ايًتدددإ ٫ػتُعدددإ ٫ٚ تشتفعدددإ نايًٝدددٌ ٚايٓٗددداس ، ٚايٛددددٛد ٚايعدددذّ ،    
 ٚاٱها  ٚايظًب .

 تكابٌ ايتلاٜف. ايجايح :
ٜٴعددشف مسسددذ ايطددشفٌ بـددفت٘ بايٓظددب١ يٰخددش َجددٌ ا٭  ٚا٫بددٔ ،     مسٟ 

َٲَتتتَرٻ لڅُّودَض َٮا٦نتتَ ٸّْ ُّٖتتَسَِل  ٚايعًدد١ ٚإعًددٍٛ ، ٚإددا٤ ٚايددضس  ، قدداٍ تعدداٍ ط   

ُد ٦نتت٬د ِّٞتت٤ٍّ َزٲدٍ  َخٯستتٵ ٍ    ُد َٲأُّ٪دََُنتت ٚقددذ ٜهددٕٛ ا٭   ،(2)صأُّ٪َس٫َّّ٢تتا َع٣ُّٵدَٯتتا ل٧َّّ٢تتاَټ لٮدَنتتسوتد َٲَوَختت

 ابّٓا بًشاه تبذٍ ٚتعذد اؾ١ٗ.

                                                           

 .107طٛس٠ ا٭ْبٝا٤  (1)
 .5طٛس٠ اؿر  (2)
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ٚقددذ ٜهددٕٛ ايفددشد َتلدداٜفّا َددع مسنجددش َددٔ ٚاسددذ عظددب إٛكددٛ           
 ٚاؾ١ٗ َجٌ ايٓٛس فاْ٘ ٜهٕٛ َتلاٜفّا َع ايكُش ، َٚع إـباز .

ٚايٓظدددب١ بدددٌ ا٭َدددٔ ٚاٱسٖدددا  ايتلددداد ، فُٗدددا ٫هتُعدددإ ٗ قدددٌ 
ًِ ، ٚإػدداع١ ايشٓدد١ ٚايشمسفدد١  ٚاسددذ ، ٚإِددا بعددح اهلل ا٭ْبٝددا٤ يٓؼددش ايظدد  

ٚدعًددٗا ٚطدد١ًٝ َٚدداد٠ ٚدعددا٤ ٱقاَدد١ ايؼددعا٥ش ٚمسدا٤ ايفددشا٥ض ايعبادٜدد١      
. 

تكابدددٌ إًهددد١ ، ٚعدددذَٗا ، مسٟ ٗ قدددٌ ٚاسدددذ ناٱلدددا       ايشابدددع :
ِدَُتت٤  ٦َتت٬د َٴَعتتاټ  عَٛنٵ٧ًتتا َّس٪وتتٰ  َع٣نتتٵ    ٚايعكددِ ، قدداٍ تعدداٍ ط  ٨ٌ أُّٲد ٴ تتَسٲٍّ  ٯ ٨د ِ َّّٞرلً٪تتا َٲَّسَ٪اًثتتا َٲَٴ

، يبٝدددإ قدددإْٛ َدددٔ اٱساد٠ ايتهٜٛٓٝددد١ ٖٚدددٛ مسٕ ايلدددذ ايظدددًيب     (1)صُّٚتتت نٴٌر

قًٝدددٌ ْٚدددادس ، يٝهدددٕٛ َدددشآ٠ يٓعُددد١ اهلل عدددض ٚددددٌ ٗ ٫ٚد٠ إزلاعٝدددٌ     
ٚاطدددشام ٫بدددشاِٖٝ بعدددذ بًٛغددد٘ َا٥ددد١ عددداّ ، ٚطددداس٠ مسّ إطدددشام مدددٛ     

َٝ َٲٴَُدِّٛتتٳَب ٲ٣َِّٞ تتا  َ  تظددعٌ عاَددّا ، قدداٍ تعدداٍ ط  ، نُددا (2)ص٫َّّ٣َُتتا ٪َُنٵًّتتاَٲٮَُد٫َتتا ٢ُّتتٰ  َّسشدتتَحا

ٗ ايعكددِ بددٌ ايٓدداغ ، ٚدددا٤ ايعًددِ اؿددذٜح يعدد٬ز مسنجددش سا٫تدد٘ ، ٚنددزا  
فدددإ اٱسٖدددا  كدددذ قًٝدددٌ ْٚدددادس يٮَدددٔ ٚايظدددًِ ، ٜٚدددأتٞ ايتٓضٜدددٌ         

 ٚاٱؿ٬ز يتلا٥ً٘ ٚإمظاسٙ.
 لبٔىْ اٌظالح ظٍُ زلىُ غري ِٕعىر

ايظددًِ نُددا مسٕ عٓددٛإ ٖددزا اؾددض٤ َددٔ ايتفظددرل غـددٛق ايددذع٠ٛ إٍ   
ٚإسهاَٗدددا فهدددزا فدددإ ايفدددشا٥ض ايعبادٜددد١ قهُددد١ ، ٚطدددا١ٕ َدددٔ ايٓظدددخ 

 ٚايتغٝرل ٚايتبذٌٜ .
ٜٚتعًددل َٛكددٛ  ايٓظددخ ٚفددل ٖددزا ايكددإْٛ َٓددافع ايفعددٌ ايعبددادٟ         
ٚنٝددف مسْٗددا ثابتدد١ َٚتذددذد٠ ، فدد٬ ٜعًددِ إٓددافع ايدد  تذلػددض عددٔ ايـدد٠٬   

اٱْظددإ إ٫ اهلل عددض ٚدددٌ ، ٖٚددٛ َددٔ مسطددشاس َـدداسب١ ايـدد٠٬ يٛدددٛد      
                                                           

 .50طٛس٠ ايؼٛس٣  (1)
 .49طٛس٠ َشِٜ  (2)
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ٗ ا٭سض ، فُدددا مسٕ ٖدددبط آدّ ٚسدددٛا٤ إٍ ا٭سض إ٫ ٚقدددذ قاَدددا بدددأدا٤    
 ايـ٠٬ يبٝإ قإْٛ ٖٚٛ : ايـ٠٬ ٖٞ إٝجام إتٛاسخ بٌ بين آدّ.

َددع ايبؼدداس٠ ٕددٔ تعاٖددذٖا ، ٚاٱْددزاس ٕددٔ ؽًدد٢ عٓٗددا ، قدداٍ تعدداٍ         
َنٴ٬َ أُّ٪دَُتت٨َ ل٣ِ٢تتٰ  َع٣ُّتتٵدٯس٨د ٦نتت٬د ل٫٢وُنتت   ط ٵٍَّن ٦نتت٬د ِ وٍّٴوتتٹن آَد٩َ َٲ٦ن٧وتت٬د َح٫َّّ٣٧َتتا   أِّٲد٢ُّپنتت٠ُّ ل٢ِتت

٦َتتَِ ٪ تتٳٍح َٲ٦نتت٬د ِ وٍّٴوتتٹن َّسخدتتَرلٮنٵ٨َ َٲَّسشدتتَرلٽنٵ٤َ َٲ٦ن٧وتت٬د َٮتتَ ٴد٫َا َٲل دنََُٵد٫َتتا َّسَِل ت ند٣ُّتتٺ َع٣ُّتتٵدٯس٨د آَٴتتات     

ِوً ل َٲخ ٟنٵًّا  .(1)صل٢روحد٬٧َس َخروٲل ش 

ٛا  ْعددِ ، يبٝددإ  ٖٚددٌ ٖددزٙ إـدداسب١ سددش  عًدد٢ اٱسٖددا  ، اؾدد    
قدددإْٛ ٗ خ٬فددد١ اٱْظدددإ ٗ ا٭سض ٖٚدددٛ َدددٔ َـدددادٜل قٛيددد٘ تعددداٍ     

عٓددددذَا اسددددتر اهلل عددددض ٚدددددٌ عًدددد٢  (2) صَّس٪ٍّتتتتٶ أُّعد٣ُّتتتت٨  ٦َتتتتا ڃُّ تَُد٧ُّ٣ تتتتٳَ٭ط

ا٥٬ٕهدد١ ٗ اطددتفٗاَِٗ عددٔ ٖددزٙ اـ٬فدد١ َددع فظدداد طا٥فدد١ َددٔ ايٓدداغ ،      
ِدَُتت ٚقٝدداّ بعلددِٗ بظددفو ايددذَا٤ ، نُددا ٗ قٛيدد٘ تعدداٍ ط       ٤  ٖنٵَٯتتا ٦َتت٬د   أَُّت

 .(3) صٴ ّّٗصن   ٖنٵَٯا َٲَٴصدٗن٠ِّ ل٢ ٦ٍَّاَټ

 ٚطٝأتٞ قإْٛ ٌٖ اٱسٖا  َٔ ايفظاد مسّ َٔ طفو ايذَا٤ . 
يكدددذ دعدددٌ اهلل عدددض ٚددددٌ ايـددد٠٬ ٚاقٝددد١ َدددٔ اٱسٖدددا  ، إر مسْٗدددا     
ؼددبع ؿدداسبٗا عٓدد٘ ، ُٚٓددع ايغددرل َددٔ ايتعددذٟ عًدد٢ ايددزٟ ٜٓكطددع إٍ        

 اهلل ٗ عبادت٘ .
فدددإ قًدددت ٕدددارا مل ُٓدددع ؿددد٠٬ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ  
ٚمسؿددشاب٘ َؼددشنٞ قددشٜؽ َددٔ اشلذددّٛ ٚغددضٚ إذٜٓدد١ ٚايكتدداٍ ، اؾددٛا     
يكدددذ ددددا٤ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ بكدددإْٛ ٖدددذّ ا٭ؿدددٓاّ      
ٚاطت٦ـددداٍ عبادتٗدددا ، فكددداّ إؼدددشنٕٛ بدددايٓفرل ايعددداّ يًدددذفا  عٓٗدددا ،       

                                                           

 .58طٛس٠ َشِٜ  (1)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (3)
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 ٚسددذٙ ، يبٝددإ مسٕ ايددٓيب دافددع عددٔ نددٌ دٝددٌ     ٚيٲَتٓددا  عددٔ عبدداد٠ اهلل 
َددٔ مسدٝدداٍ إظددًٌُ يددز  ٚدفددع اٱسٖددا  عددِٓٗ ، ٚيبعددجِٗ عًدد٢ ايتٓددضٙ   

َّس٭و ل٢صوتتتڄُّٸُّ َت٫دَٯتتتٺ عددٔ اٱسٖدددا  ، ٖٚدددٛ َدددٔ َـدددادٜل قٛيدد٘ تعددداٍ ط  

 .(1)صَ٭َع٬د ل٢ُّّّٗحدَعاټن َٲل٧ّّ٢ ٫دُّرس َٲ٢َُّنّّٞر  ل٣٢ِٰن أَُُّّّٞر  َٲل٣٢ِٰ  ٴَُد٨ُّ٣  ٦َا َتصد٫َُ ٳ

ص ٗ ايكددشإٓ إ٫ ٗ اٯٜددد١ مسعدد٬ٙ ٚغـدددٛق   َت٫دَٯتتتٺٚمل ٜددشد يفددظ ط  

ايـدد٠٬ ، ٫ٚ ٜٓشـددش ْٗددٞ ايـدد٠٬ عددٔ إٓهددشات ٚايكبددا٥ض غـدددٛق        
ايددزٟ ٜدد٪دٟ ايـدد٠٬ ، إِددا ٜؼددٌُ غددرلٙ َددٔ ايٓدداغ ، فتهددٕٛ ايـدد٠٬         
نافددد١ َٚهفٛفددد١ ، ٚبٝدددإ مسٕ ايـددد٠٬ مسَدددش ٚددددٛدٟ ، ٚشلدددا فعدددٌ ٚمسثدددش     

 خاسدٞ.
َددٔ ؿدد٢ً ؿدد٠٬ ايـددبض ٖددٛ آدّ عًٝدد٘ ايظدد٬ّ ، يبٝددإ    ٚرنددش مسٕ مسٍٚ

قددددإْٛ ٬َصَدددد١ ايـدددد٠٬ يٛدددددٛد اٱْظددددإ ٗ ا٭سض ، ٖٚددددٞ عًدددد١       
 اطتذا١َ ٖزا ايٛدٛد.

مسٍٚ َددا واطددب بدد٘   ٜٚددذٍ قددٍٛ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ :   
ايعبددذ ٜددّٛ ايكٝاَدد١ ايـدد٠٬ ، فددإٕ ؿددًشت ؿددًض يدد٘ طددا٥ش عًُدد٘ ، ٚإٕ       

 .(2)فظذت فظذ طا٥ش عًُ٘
فًددِ ٜكددٌ ايددٓيب مسٍٚ َددا واطددب بدد٘ إظددًِ مسٚ إدد٪َٔ إِددا رنددش ايعبددذ    
ٱساد٠ َعٓددد٢ ايعُدددّٛ خاؿددد١ ٚمسٕ َٛكدددٛ  اؿدددذٜح ٖدددٛ ٜدددّٛ ايكٝاَددد١    
يبٝددإ مسٕ اؿددذٜح عُددّٛ ايٓدداغ ، ٖٚددٌ ٜؼددٌُ اؿددذٜح ايددزٟ ّتٓددع عددٔ  
إسٖدددا  إـدددًٌ بدددايجٛا  يددد٘ ، مسّ مسٕ ايكدددذس إتدددٝكٔ َدددٔ اؿدددذٜح ٖدددٛ   

 دٟ ايـ٠٬ ، اؾٛا  ٖٛ ايجاْٞ .رات ايعبذ ايزٟ ٜ٪
ٚيكدددذ تعاٖدددذ ا٭ْبٝدددا٤ ايـددد٠٬ ٚمسخًدددف إ٪َٓدددٕٛ ٗ ندددٌ صَدددإ ٗ    

 مسدا٥ٗا ، ٖٚٞ طًِ دا٥ِ َٔ دٗات :

                                                           

 .45طٛس٠ ايعٓهبٛت  (1)
 .2/95ايذس إٓجٛس  (2)
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 تعاٖذ إظًٌُ ٭ٚقات ايـ٠٬ . ا٭ٍٚ :
 نٝف١ٝ مسدا٤ ايـ٠٬ . ايجا١ْٝ :

د٫يدد١ ايـدد٠٬ عًدد٢ ايعددضٚف عددٔ ايددذْٝا ، ٚاٱَتٓددا  عددٔ          ايجايجدد١ :
 ؿشاّ  .إستها  ا

دعدددد٠ٛ ايـدددد٠٬ إظددددًٌُ ٚايٓدددداغ ْٝعددددّا إٍ ايـدددددل،    ايشابعدددد١ :
َٲلشدتتنَُنٵ٫ ٳل خنا٢صوتتُدرس َٲل٢صوتتڄُّٸن َٲَّس٪وَٯتتا ٢ُُّّتتُنرَيٸّٓ   يٝهددٕٛ َددٔ َعدداْٞ ايعطددف قٛيدد٘ تعدداٍ ط  

عطددف اـدداق عًدد٢ ايعدداّ ، ٚتددذعٛ ايـدد٠٬     (1)صَّسِڃ َع٣ُّتتٺ ل٢َّّداظنتتُننَ 

جدد٘ َددٔ سطددا٥ٌ ايظدد٬ّ ٚإددٛد٠    ايـدد٠٬ ايٓدداغ يًتشًددٞ بايـدددل ، ٕددا تبع   
 ٚايظًِ ، ٖٚٛ مسسذ ٚدٛٙ ايـدل ، ٚفش  َٓ٘ .

ٚبايـدددد٠٬ ؼـددددٌ إددددٛد٠ ، ٚتٓددددضٍ ايشٓدددد١ ، ٜٚـددددشف ايددددب٤٬ ،  
ٚتٓهؼددف ايغُدد١ ّٚهددٔ ايكددٍٛ بكددإْٛ ايـدد٠٬ طددًِ غددرل َٓظددٛخ ( مسٟ      
٫ ٜددأتٞ ٜددّٛ تهددٕٛ فٝدد٘ ايـدد٠٬ خدد٬ف ايظددًِ ، ٫ٚ تـددبض طددببّا يًؼددكام  

 يهٌ َٔ : ، ٚايـ٠٬ ط٬ّ
 : ايفشد . ا٭ٍٚ

 : ا٭طش٠ .ايجاْٞ 
 : اؾُاع١ .ايجايح 
 : ا٭١َ .ايشابع 

 : ايـذٜل ٚايعذٚ . اـاَع 
يددددزا تفلددددٌ اهلل ٚسطددددٛي٘ بايٓددددذ  إٍ ؿدددد٠٬ اؾُاعدددد١ ، ٚبٝددددإ    

 َٓافعٗا.
ٖٚددٌ ؿدد٠٬ اؾُاعدد١ ٚادددب مسّ َظددتشب ، إرتدداس مسْٗددا َظددتشب        
َ٪نددذ ، ٚػددذ عًُددا٤ إددزٖب ايٛاسددذ كددتًفٌ ٖددٌ ٖددٞ ٚادددب ٚدٛبددّا     
نفا٥ٝددّا مسّ مسْٗددا َظددتشب١ ، ٜٚددذٍ عًدد٢ اطددتشبابٗا ٚٚسد عددٔ مسبددٞ ٖشٜددش٠       

                                                           

 .45طٛس٠ ايبكش٠  (1)
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ؿدد٠٬ اؾُاعدد١ مسفلددٌ   مسٕ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ قدداٍ :  
 .(1)١ ٚعؼشٜٔ دض٤ّأَ ؿ٠٬ مسسذنِ ٚسذٙ غُظ

ايـدد٠٬ ٗ َٚددا ٚسد عددٔ اٱَدداّ دعفددش بددٔ قُددذ عًٝدد٘ ايظدد٬ّ قدداٍ )   
 بأسبع ٚعؼشٜٔ ؿ٠٬. فشدْاع١ مسفلٌ َٔ ؿ٠٬ اي

ٚعددٔ مسبددٞ دعفددش قُددذ بددٔ عًددٞ مسْدد٘ طدد٦ٌ عددٔ ايـدد٠٬ ٗ ْاعدد١        
ٚيددددٝع ا٫دتُددددا  ٗ ايـددددًٛات    ، مسفشٜلدددد١، قدددداٍ: ايـدددد٠٬ فشٜلدددد١   

إدد٪ٌَٓ  غبدد١ عٓٗددا ٚعددٔ ْاعدد١  َفددشٚض، ٚيهٓٗددا طدد١ٓ َٚددٔ تشنٗددا س   
 .(2)(يغرل عزس ٫ٚ ع١ً ف٬ ؿ٠٬ ي٘

عددددٔ َايددددو بددددٔ  ٖٚددددٌ ٜددددذٍ عًدددد٢ ٚدددددٛ  اؾُاعدددد١ َددددا ٚسد )   
ٚمددٔ ، ٚطددًِ ٚآيدد٘ اؿددٜٛشخ، قدداٍ : مستٝٓددا سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘     

ػددبب١ َتكدداسبٕٛ فأقُٓددا عٓددذٙ عؼددشٜٔ يًٝدد١ ف ددٔ مسْددا قددذ اػددتكٓا إٍ مسًٖٝٓددا    
ٓددا فأخدلْدداٙ ٚنددإ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘      طددأيٓا عُددٔ تشنٓددا ٗ مسًٖ  

ٍ ٚآيدددد٘  : اسدعددددٛا إٍ مسًٖددددٝهِ فعًُددددِٖٛ   ٚطددددًِ سسُٝددددا سفٝكددددا فكددددا
َٚددشِٖٚ ٚؿددًٛا نُددا سمسٜتُددْٛٞ مسؿددًٞ ، فددإرا سلددشت ايـدد٠٬ فًٝدد٪رٕ    

 .(3) (مسسذنِ ٚيٝ٪َهِ مسندلنِ
اؾدددٛا  ٫ ، إِدددا فٝددد٘ تأنٝدددذ عًددد٢ َٛكدددٛع١ٝ ٚاطدددتشبا  ؿددد٠٬       
اؾُاعدد١ خاؿدد١  َددع ْعدد٘ َددع مسسادٜددح مسخددش٣ تددذٍ عًدد٢ ؿددش١ ؿدد٠٬  
إٓفددشد ، ٖٚددٞ ٚطدد١ًٝ َباسندد١ ٱتكددإ إظددًٌُ ايـدد٠٬ ، ٚايعـدد١ُ َددٔ     
تغٝرلٖددا مسٚ تبذًٜددٗا مسٚ سـددٍٛ ايفتٓدد١ ايعاَدد١ ٚاـاؿدد١ بظددببٗا ، يددزا قدداٍ    

ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٗ اؿدددذٜح )ؿدددًٛا نُدددا سمسٜتُدددْٛٞ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ 
 .(4)مسؿًٞ( 

                                                           

 .1/382تفظرل ايكشطيب  (1)
 . 85/17ايبشاس  (2)
 .9/245ؿشٝض ابٔ سبإ  (3)
 .345/ 2ايظٓٔ ايهدل٣ يًبٝٗكٞ  (4)
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 مسٟ طٛا٤ ناْت ؿ٬تهِ ْاع١ مسٚ فشاد٣ .
ٚطدددتبك٢ ايـددد٠٬ يدددٛا٤ طدددًِ ٗ ندددٌ صَدددإ ، ٚشلدددا َٛكدددٛع١ٝ ٗ       
سشَدد١ إظددادذ ٚدٚس ايعبدداد٠ ايدد  تكدداّ فٝٗددا ايـدد٠٬ ٚايددزنش ، فايـدد٠٬   

بايٓظددب١ طددًِ بددزاتٗا ، ٖٚددٞ تعطددٞ ُٚددٓض ايظددًِ فُٝددا سٛشلددا ، طددٛا٤       
 يٮفشاد مسٚ اؿاٍ مسٚ احملٌ.

 ِىػىع اٌزؼبد ثني اٌمسآْ واإلزهبة
ايلددذ يغدد١ ٖددٛ إجددٌ ٚايؼددبٝ٘ ٚإبددأٜ مسٜلددّا َجددٌ )دددٕٛ( ٜظددتعٌُ        
يٮطدددٛد ٚا٭بدددٝض ، ٚا٭كدددذاد ٗ ايًغددد١ قًًٝددد١ َٚدددع نجدددش٠ اٱطدددتعُاٍ  
ؿددداست تٓـدددشف إٍ َعٓددد٢ كـدددٛق ٚيدددٝع يددد٘ ٚيلدددذٙ ، ٚنأْددد٘ َدددٔ  

 ايلذ ٗ ا٭يفاه إشنب١ . إٓكٍٛ ٚقٌٝ ٫ ٜكع
 فإشاد َٔ ايتلاد ٗ ايًغ١ دٗتإ :

رات ايهًُددد١ ؼُدددٌ َعٓدددٌٝ مسسدددذُٖا كدددذ اٯخدددش نُدددا ٗ     ا٭ٍٚ :
نًُدد١ )اػددذل٣( تددأتٞ َعٓدد٢ اػددذل٣ ، َٚعٓدد٢ بددا  ، ٚنددزا نًُدد١ بدددا           

 ٚابتا  ٗ فشد َٔ ا٭كذاد ٫طتعُاشلا ٗ ايبٝع ٚٗ ايؼشا٤ .
إطدد٬م ايبٝددع ٚايؼددشا٤ عًدد٢ طددشٗ ايعكددذ ،     ٚفٝدد٘ ْهتدد١ ٖٚددٞ ؿددذم   

فايبددا٥ع َؼددذل ٕددا ٗ ٜددذ اٯخددش ، ٚإؼددذل بددا٥ع ٕددا ٗ ٜددذٙ خـٛؿددّا ٚمسٕ        
 ايبٝع ٚايؼشا٤ نإ بإكاٜل١ ، ٚتبادٍ ايظًع١ .

َٲَظتتَرٲدٱ  يددزا اختًددف ٗ َعٓدد٢ ايؼددشا٤ ٗ قٛيدد٘ تعدداٍ بكـدد١ ٜٛطددف ط     

 .(1)صخنَج٬ٍ٧َ َخددٍض

ايلدددُرل )اشلدددا٤( ٗ نًُددد١ )ٚػدددشٚٙ(  ٜٚ ٗدددش ايتبدددأٜ بًشددداه ْظدددب١  
 ع٢ً قٛيٌ:
 .(2)إػذلت٘ ايظٝاس٠ ٜٛطف ا٭ٍٚ :

                                                           

 .20طٛس٠ ٜٛطف  (1)
 .5/388اْ ش ايذس إٓجٛس  (2)



    221ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 51

قددداّ إخددد٠ٛ ٜٛطدددف ببٝعددد٘ عًددد٢ ايظدددٝاس٠ بدددجُٔ غدددع ٖٚدددٛ  ايجددداْٞ :
 عؼشٕٚ دسُّٖا .

بٝدددع ٜٛطدددف عًٝددد٘ ايظددد٬ّ عًددد٢ عضٜدددض َـدددش ، إر رندددشت  ايجايدددح :
٦نتت٬د ٦نصدتتَر   ٲَُّٚتتا٥َ ل٢ِتتَنٷ لظدتتَنَرلٱ   َدداد٠ ايؼددشا٤ َددش٠ مسخددش٣ ، قدداٍ تعدداٍ ط     

 .(1)ص٢نا٦دَرأُّتنٰن أُّّّٞرس٦نٶ ٦َجدَٳلٱ 

ٞٳ ٗ اؾددب ٖٚددٛ ابددٔ طددت طددٌٓ ،    ٚعددٔ ايلددشاى مسٕ ٜٛطددف )  مسيكدد
 ث٬ث١ مسٜاّ .بعذ ٚبكٞ فٝ٘ إٍ مسٕ مسخشدت٘ ايظٝاس٠ َٓ٘ 

 ٚقاٍ ايهًيب : مسيكٞ فٝ٘ ٖٚٛ ابٔ طبع عؼش٠ ط١ٓ .
َعٓددد٢ ػدددشٚٙ مسٟ بددداعٛٙ ،  {ٚػدددشٚٙ بدددجُٔ غدددٕع }ٚددددٌ  قٛيددد٘ عدددض

 َٚٓ٘ قٍٛ ابٔ َفش، اؿُرلٟ .
 .(2)(ٚػشٜت بشدّا يٝتين ... َٔ بعذٹ بٴشٵدٺ نٓت ٖاَ٘

إساد٠ إبدددأٜ ٚإردددايف َدددٔ َعٓددد٢ ايتلددداد ، ٜٚددد٘ ٜٓشـدددش  ايجاْٝددد١ :
إعٓددد٢ اٱؿدددط٬سٞ فايطٜٛدددٌ كدددذ ايكـدددرل ، ٚايغدددين كدددذ ايفكدددرل ،      

 ٚايعامل كذ اؾاٌٖ .
ٓاقلدددٌ ٖدددٛ ايعُدددّٛ  ّٚهدددٔ ايكدددٍٛ مسٕ ايٓظدددب١ بدددٌ إتلدددادٜٔ ٚإت  

ٚاــددٛق إطًددل ، فايتلدداد مسعددِ ٕددا فٝدد٘ َددٔ اٱَتٓددا  ٚسًددٍٛ ايبددذٌٜ    
 َٔ غرل إتلادٜٔ .

ٚقددذ ؿددذست عؼددش٠ مسدددضا٤ َددٔ ٖددزا ايتفظددرل بعٓددٛإ )ايتلدداد بددٌ       
ايكددشإٓ ٚاٱسٖددا ( مسَددا ٖددزا اؾددض٤ فاْدد٘ ٜتلددُٔ بٝددإ )ايٓددضا  إظددًض         

 ٕ َددٔ اٱساد٠ ايتهٜٛٓٝدد١  بُٝٓٗددا( يتهددٕٛ ايٓتٝذدد١ ٖددٞ ػًددٞ َـددذام يكدداْٛ
ٖٚددٛ هٗددٛس ايكددشإٓ عًدد٢ خـددُ٘ َددٔ اٱْددع ٚاؾددٔ ٚإفدداِٖٝ ، ٚعددامل     

 ايكٍٛ ٚايفعٌ.

                                                           

 .21طٛس٠ ٜٛطف  (1)
 .2/247ايٓهت ٚايعٕٝٛ  (2)
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ٚايٓظددب١ بددٌ ايددذلادف ٚايتلدداد ٖددٞ ايتٓدداٗ ، فددايذلادف ٖددٛ ايتؼدداب٘     
ٚايتٛافددل ٚايتطددابل ٗ إعٓدد٢ َجددٌ ايشٓدد١ ٚايشمسفدد١ ، ٚايبٗذدد١ ٚايفددشز ،   

 ٌ ايفشز ٚاؿضٕ.مسَا ايتلاد فٗٛ ايتعاسض ٚإعانظ١ َج
ٜٚكدددداٍ : كددددادٻٙ مسٟ خايفدددد٘ ، ٚقددددذ ٚسد بٗددددزا إعٓدددد٢ ٗ ايكددددشإٓ     

ِّٳ٪ تتتٳَ٭ َع٣ُّتتتٵدٯس٨د انتتت ًّل  ط ِّّّٗر ٲَ٭ خنُنَُتتتاَدتنٯس٨د َٲَٴ ، فدددزات يفدددظ )ايلدددذ(  (1)صَشتتتَٵ

َددٔ ا٭كددذاد فٝددأتٞ َعٓدد٢ إجددٌ ٚايددٓ رل ٚايؼددبٝ٘ ٜٚددأتٞ َعٓدد٢ إرددايف     
 ٚإبأٜ .

فُٗددا ايًددزإ ٫ هتُعددإ ٚقددذ ٜشتفعددإ    مسَددا إتلددادإ ٗ اٱؿددط٬ز 
ندددددا٭بٝض ٚا٭طدددددٛد ، مسٟ مسٕ )ايلدددددذ( ٗ اٱؿدددددط٬ز ٫ وتُدددددٌ إ٫  

 َع٢ٓ ٚاسذّا ٖٚٛ إٓاٗ ٚايلذ .
 .(2) ٚقاٍ اؾشداْٞ )ٚايتلاد بٌ ا٭يفاه إشنب١ قاٍ(

ِّتتتتٳل ُّٞتتتتجنرًيل ٚيهددددٔ دددددا٤ قٛيدددد٘ تعدددداٍ ط  ِّٳل ٣ُّٚنتتتتٵڄّْ َٲ٢ّّٵَُد ، مسَددددا (3)ص٣َُّّّٖٵضدتتتتَح

ايتٓدداقض فٗددٛ ايتعدداسض بددٌ مسَددشٜٔ ٜكدداٍ : تٓدداقض قٛشلُددا مسٟ اختًددف      
ٚتعدددداسض ٚتٓدددداقض ايؼدددداعشإ مسٟ ْ ددددِ مسسددددذُٖا قـددددٝذ٠ ٚعاسكدددد٘   

 اٯخش بكـٝذ٠ مسخش٣ َؼاب١ٗ شلا بايٛصٕ ٚايكاف١ٝ .
إر مسٕ رات ايؼدددد٧ ٫ ٜهددددٕٛ َتٓاقلددددّا فدددد٬ هتُددددع إتٓاقلددددإ ، ٫ٚ 

ًب ، ٖٚدددٌ ٜهدددٕٛ  ٜشتفعدددإ َجدددٌ ايٛددددٛد ٚايعدددذّ ، ٚاٱهدددا  ٚايظددد   
ا٭دا٤ ٚايعـدددٝإ َدددٔ إتلددداد مسّ َدددٔ ايتٓددداقض ، اؾدددٛا  ٖدددٛ ا٭ٍٚ     
يٛددددٛد ايعدددزس ٚايكٝدددذ ٚايؼدددشط ٚقاعدددذ٠ ْفدددٞ اؿدددشز ٫ٚ كدددشس ٫ٚ        

 كشاس ٚمٖٛا .
 َٚٛكٛ  ايتلاد بٌ ايكشإٓ ٚاٱسٖا  َٔ ٚدٛٙ :

                                                           

 .82طٛس٠ َشِٜ  (1)
 .1/6مسطشاس ايب٬غ١  (2)
 .82طٛس٠ ايتٛب١  (3)
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 ايكشإٓ ن٬ّ اهلل ٚاٱسٖا  فعٌ فٝ٘ كشس . ا٭ٍٚ :
يشٓدددد١ ٚايشمسفدددد١ ٚاٱسظددددإ ٚايعفددددٛ ،    ْددددضٍ ايكددددشإٓ با  ايجدددداْٞ :

٨ِّد ٚاٱسٖدددا  مسر٣ ٚإكدددشاس بايدددزات ٚايغدددرل ، قددداٍ تعددداٍ ط َٲڃُّ ت ٣ِّّّٛتتتٳل خنُِّٴدتتت نٴ

 .(1)صَّس٢ُّٺ ل٢نوٯد٣ُِّّٹن

ٜتلددُٔ ايكددشإٓ ايبؼدداسات ٗ ايددذْٝا ٚاٯخددش٠ ٚايددذع٠ٛ إٍ      ايجايددح :
ٜس َٲَٴصدتتتتُنرد ُّٖتتتتَس٭و ل٣ِ٢تتتت     ايـدددددل ، قدددداٍ تعدددداٍ ط   َٰ ڃُّ ٴ ضنتتتتٵِ  أُّ دتتتتَر  َّس٪وتتتتٰ  ٦َتتتت٬د َٴنوتتتت

، مسَددددا اٱسٖددددا  فٗددددٛ ٜذلػددددض عددددٔ اطددددت٤٬ٝ ايددددٓفع (2)صل٧ّّ٢ حدصنتتتت٫نَن

 ايغلب١ٝ ٚإساد٠ ايبطؽ .
َٲڃُّ تَُدَنتت  ٲل ٜٓٗدد٢ ايكددشإٓ عددٔ اي ًددِ ٚايتعددذٟ ، قدداٍ تعدداٍ ط     ايشابددع :

ُو ل٧ّّ٢ ُدَنتتت نٴ٬َ ، بُٝٓدددا ٗ اٱسٖدددا  تعدددذ ٚهًدددِ ٭نجدددش  (3)صَّس٭و ل٣ِ٢تتتَٰ ڃُّ ٴ حنتتت

 شف .َٔ ط
تددٓ ِ مسسهدداّ ايكددشإٓ ايـدد٬ت بددٌ ايٓدداغ َددا فٝدد٘ ايشٓدد١   اـدداَع :

 ٚايشمسف١ ْٚؼش ايعذٍ ، مسَا اٱسٖا  فٗٛ فتو ٚبطؽ .
يكدددذ ْدددضٍ ايكدددشإٓ بايتعددداٜؽ ايظدددًُٞ ، ٖٚدددزا ايتعددداٜؽ   ايظدددادغ :

 .(4)صَٲ٦َا أُّودَش٫َّّ٣ا١ُّ َّسِڃ َوحد٧َٹّْ ٢ن٣َُّّا٧ُّ٢نَنَٔ َـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط

َددٔ خـددا٥ف ايكددشإٓ مسْدد٘ ٜددأَش بددايتك٣ٛ ، ٜٚددذعٛ إيٝٗددا ٗ     ايظددابع :
 آٜات نجرل٠ .

ٖٚدددٛ نتدددا  ايتكددد٣ٛ ٚاـؼددد١ٝ َدددٔ اهلل ٗ ايظدددش ٚايع٬ْٝددد١ ، َٚدددٔ     
 ايتك٣ٛ اٱَتٓا  عٔ اٱسٖا  .

                                                           

 .195طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .90طٛس٠ ٜٛطف  (2)
 .190طٛس٠ ايبكش٠  (3)
 .107طٛس٠ ا٭ْبٝا٤  (4)
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 لبٔىْ وً آَخ دسة ػًٍ اإلزهبة واٌزؼدٌ يف األدصاة
يكددذ نددإ صسددف قددشٜؽ ٚسًفا٥ٗددا إسٖابددّا ٚتعددذّٜا ، ْعددِ مل تٓٗددضّ         

ٜؽ ٜددّٛ مسسددذ نٗددضّتِٗ ٜددّٛ بددذس ، ٚمسػدداعٛا مسْٗددِ سككددٛا ايٓـددش ٜددّٛ قددش
مسسددذ ، ٚمسخدددزٚا بجددأسِٖ َدددٔ ٜددّٛ بدددذس ، ٖٚددٛ خددد٬ف  ٚقددا٥ع إعشنددد١      
ٚآٜدددات ايتٓضٜدددٌ ، ٚناْدددت إػددداعتِٗ ٖدددزٙ بددد٤٬ٶ عًدددِٝٗ ، ٚفٝٗدددا ْدددٛ        
اطددتذساز راتددٞ يًكٝدداّ بايتعددذٟ ٚاشلذددّٛ َددش٠ مسخددش٣ ، فهاْددت ٚاقعدد١       

َٲ٦نتت٬َ ل٢ّّتتُِّحدَسلبن ٦َتت٬د  ٱْهدداس ٗ قٛيدد٘ تعدداٍ ط ا٭سددضا  ، ٚبٝٓٗددا ٚبددٌ ا 

 عُّٛ ٚخـٛق َطًل . (1) صٴ ٫دٟنر  خَُدضَٰ 

ٚبدددٌ َعشنددد١ مسسدددذ ٚاـٓدددذم مدددٛ طدددٓتٌ طدددرشت قدددشٜؽ مسَٛاشلدددا    
ٚدٗٛدٖددا ٗ مسعددذاد اؾٝددٛؾ ستدد٢ سلددش عؼددش٠ آ٫ف َددِٓٗ ٚمسسدداطٛا      
بإذٜٓدد١ يدد٫ٛ فلددٌ اهلل ٗ ؿددذٸِٖ َٚددٓعِٗ بٛطددا٥ط َتعددذد٠ َٓٗددا سفددش       
اـٓددذم َؼددٛس٠ َددٔ طددًُإ ايفاسطددٞ ، َٚٓٗددا قتددٌ اٱَدداّ عًددٞ عًٝدد٘        

 ايظ٬ّ يعُشٚ بٔ ٚد ايعاَشٟ ايزٟ نإ فعً٘ إسٖابّا َٔ دٗات :
 : عبٛس عُشٚ بٔ ٚد ايعاَشٟ اـٓذم . ا٭ٍٚ
 : ايتكذّ يًُباسص٠ .ايجا١ْٝ 
 : اٱؿشاس ع٢ً إباسص٠ .ايجايج١ 

سدددذِٖ ٕباسصتددد٘ ، ٖٚدددزا  : تعدددٝرل ايـدددشاب١ يعدددذّ خدددشٚز مس ايشابعددد١ 
 ايتعٝرل َٔ اٱسٖا  .   

ٕٳ    ٚؿدداس ٜٓددادٟ ) ُٴددٛ ِٵ آيتٹددٞ تٳضٵعٴ ٔٳ دٳٓٸددتٴُه ٜٵدد ٍٴ مَس ٜٳُكددٛ ٚٳ ِٵ  ٗٴ ٜٴدد٪ٳْٸبٴ ٌٷ  مَسَيددا سٳدٴدد
ًّا ٕٳ يٹٞ سٳدٴ ًَا تٴبٵٔشصٴٚ ٗٳا ، مَسَف ًَ ِٵ دٳخٳ ٓٵُه َٹ ٌٳ  ٔٵ ُقتٹ َٳ ٘ٴ   .(2) (مَسْٸ

، ٚتكددذّ َددٔ بددٌ عؼددش٠ آ٫ف سدددٌ َددٔ إؼددشنٌ عدددل ْفددش اـٓددذم    
ٚاسددذ َددِٓٗ يًُبدداسص٠ ، فًددِ ىددشز يدد٘ ٚاسددذ َددٔ ايـددشاب١ ، فهٝددف إرا    

                                                           

 .36طٛس٠ ايشعذ  (1)
 .3/427ايشٚض ا٭ْف  (2)
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ٖذُددٛا ٖذُدد١ سدددٌ ٚاسددذ يبٝددإ ْعُدد١ اهلل عددض ٚدددٌ عًدد٢ إظددًٌُ         
عفددش اـٓددذم ، ْعددِ مل ٜعًددِ عُددشٚ مسٕ اٱَدداّ عًددٞ عًٝدد٘ ايظدد٬ّ نددإ       
ٜظدددتأرٕ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ يًردددشٚز ٕباصستددد٘ ، ٚيهدددٔ 

هلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٜكددٍٛ يدد٘ : مسْدد٘ عُددشٚ مسدًددع ، َٚددش٠    ايددٓيب ؿدد٢ً ا
مسخدددش٣ ٜكدددٍٛ يددد٘ مسدًدددع إْددد٘ عُدددشٚ بتكدددذِٜ فعدددٌ ا٭َدددش ، ٖٚدددٛ َدددٔ     
اٱعذدداص ٗ ايظدد١ٓ ايٓبٜٛدد١ ٱقاَدد١ اؿذدد١ عًدد٢ ايهفدداس ٚتأنٝددذ إتـددافِٗ      

 بايتعذٟ ٚاٱسٖا  .
ٖٚددٌ نددإ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٜكددِٝ اؿذدد١ عًدد٢  

٭ْـدداس ، بأْدد٘ مل ٜدددلص يدد٘ إ٫ اٱَدداّ عًددٞ عًٝدد٘ ايظدد٬ّ ،       إٗددادشٜٔ ٚا
 اؾٛا  ٫ .

إر نددإ ايـددشاب١ ٜعٗددذٕٚ ٖددزٙ ايؼددذاع١ اـايـدد١ يٛددد٘ اهلل ايدد        
ٜتشًددد٢ بٗدددا اٱَددداّ عًدددٞ عًٝددد٘ ايظددد٬ّ ٚايددد  ػًدددت ٗ َعشنددد١ بدددذس ،  

 َٚعشن١ مسسذ ، ٚمسٕ اهلل عض ٚدٌ ْاؿشٙ.
سص٠ عُددددشٚ بددددٔ ٚد ٚيددددٛ مل ٜكددددِ اٱَدددداّ عًددددٞ عًٝدددد٘ ايظدددد٬ّ ٕبددددا

ايعددداَشٟ ، فٗدددٌ ٜطًدددب َٓددد٘ ايـدددشاب١ اـدددشٚز ٕباسصتددد٘ ، مسّ مسٕ ٖدددزا    
 ايطًب غرل َتعاسف ٗ َٝادٜٔ ايكتاٍ ، إرتاس ٖٛ ا٭ٍٚ .

ٚنفدد٢ اهلل  }مسْدد٘ نددإ ٜكددشمس ٖددزا اؿددشف   ٚعددٔ عبددذ اهلل بددٔ َظددعٛد ) 
 .(2) (بعًٞ بٔ مسبٞ طايب (1){إ٪ٌَٓ ايكتاٍ 

تفلدددٌ اهلل عدددض ٚددددٌ ببعدددح ايدددشٜض ٖٚدددزا إعٓددد٢ ٫ ٜتعددداسض َدددع 
ايؼددذٜذ٠ عًدد٢ دددٝؽ إؼددشنٌ ، َٚددع دعددا٤ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘    

 ٚطًِ ٚبعح اـٛف ٗ قًٛبِٗ .
عددٔ طددعٝذ بددٔ إظددٝب قدداٍ : ٕددا نددإ ٜددّٛ ا٭سددضا  سـددش ايددٓيب       )

ٚطددًِ ٚمسؿددشاب٘ بلددع عؼددش٠ يًٝدد١ ستدد٢ خًددف إٍ  ٚآيدد٘ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ 
                                                           

 .25طٛس٠ ا٭سضا   (1)
 .8/147ايذس إٓجٛس  (2)
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ٚآيددد٘ قددداٍ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘   ندددٌ اَدددش٤٣ َدددِٓٗ ايهدددش  ، ٚستددد٢ 
 :ٚطددًِ ايًددِٗ إْددٞ مسْؼددذى عٗددذى ٚٚعددذى ، ايًددِٗ مسْددو إٕ تؼددأ ٫ تعبددذ  

فبُٝٓددا ٖددِ عًدد٢ ريددو إر دددا٤ِٖ ْعددِٝ بددٔ َظددعٛد ا٭ػددذعٞ ، ٚنددإ        
ٜأَٓدددد٘ ايفشٜكددددإ ْٝعددددّا ، فرددددزٍ بددددٌ ايٓدددداغ ، فدددداْطًل ا٭سددددضا     

    ٘ ڂد٦ن٫نَن ٲَُُّّٞٗتتتتٺ ل٣ِ٢تتتتٰ  ل٧ّّ٢ تتتت  ط َٓٗددددضٌَ َددددٔ غددددرل قتدددداٍ . فددددزيو قٛيدددد

 .(2)((1)صل٢ّّٛنَنا٥َ

 لبٔىْ اٌزؼبد ثني اٌسمحخ واإلزهبة
يكددذ دعددٌ اهلل عددض ٚدددٌ اؿٝددا٠ ايددذْٝا داس ايشٓدد١ ٚايذلاسددِ َٚددا        
بعددح اهلل ْبٝددّا إ٫ نددإ مسسسددِ ايٓدداغ بايٓدداغ ، ٚادتٗددذ ٗ ْؼددش ػددآبٝب      

َوحد٧َتتتتٹّْ َٲ٦َتتتتا أُّودَشتتتت٫َّّ٣ا١ُّ َّسِڃ  طايشٓدددد١ ، ٚيٝهددددٕٛ َددددٔ َعدددداْٞ قٛيدددد٘ تعدددداٍ    

، تفلدددٌٝ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ بدددإٔ (3)ص٢ن٣َُّّتتا٧ُّ٢ننَ 

 سطايت٘ س١ٓ يًُظًِ ٚايهتابٞ ٚايهافش.
ث تت٨و َٚددٔ سػددشات ْفددخ اهلل َددٔ سٚسدد٘ ٗ آدّ نُددا ٗ قٛيدد٘ تعدداٍ ط      

َِ ٖنٵتتٰن ٦نتت٬د و ٲحنتتٰن   ، اسظدداغ اٱْظددإ بايشكددا ٚاٱستٝدداز عٓددذ   (4)صَشتتٳولٱ  َٲ٪َُّٗتت

بفعددٌ فٝدد٘ سٓدد١ ٚاسظددإ ، ٚػددعٛسٙ باٱَتعدداض عٓددذ ايددبطؽ        قٝاَدد٘ 
 ٚاٱْتكاّ .

يددزا قددذ تهددٕٛ سدداٍ ايغلددب ايدد  ت ٗددش عًٝدد٘ س٦ٓٝددز يددٝع طددببّا            
يًددبطؽ اِددا ْتٝذدد١ يدد٘ ، َٚددٔ خـددا٥ف ٖددزا ايددٓفخ ٚاـ٬فدد١ ٗ ا٭سض    

                                                           

 .25طٛس٠ ا٭سضا   (1)
 .8/147ايذس إٓجٛس  (2)
 .107طٛس٠ ا٭ْبٝا٤  (3)
 .9طٛس٠ ايظذذ٠  (4)
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ايٓدددضٚ  إٍ ايشٓددد١ ايعاَددد١ ٚاـاؿددد١ ، ٚددددا٤ ايكدددشإٓ بتٗدددزٜب ايكدددٍٛ   
 ٚعامل ايفعٌ .

ٌ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ا٭ر٣ ٚاٱسٖددا     يكددذ قابدد 
َدددٔ قدددشٜؽ بايـددددل ، ٚاٱَٗددداٍ ٚإظددداق١ ٚيدددٝع َدددٔ ْددديب تعدددشض        
حملددا٫ٚت ايكتددٌ ٚاٱغتٝدداٍ َجددٌ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ    

 َٔ ٚدٛٙ :
إساد٠ إؼدددشنٌ خٓدددل ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٗ  ا٭ٍٚ :

 إظذذ اؿشاّ .
تهددشاس قددا٫ٚت اغتٝدداٍ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ       جدداْٞ :اي

َنٴ٬َ ُُّّٞٗتتر ٲل ٢نٵ جدُنن تتٳ١ُّ أُّٲد ٴَّّٛن ٣ِّتتٳ١ُّ أُّٲد ٴ ددرس  تتٳ١ُّ       ٗ َهدد١ ، قدداٍ تعدداٍ ط   َٲَّسِد َٴ٧دِّتتر  خنتت٠ُّ ل٢ِتت

 .(1)صَٲَٴ٧دِّر ٲَ٭ َٲَٴ٧دِّر  ل٣٢ِٰ  َٲل٣٢ِٰ  َخٵدر  ل٧َّّ٢اٞنرسٴ٬َ

 ١ً اشلذش٠ إٍ إذ١ٜٓ .ٗ ايفشاؾ يٝ ايجايح :
ٗ طددٛز ايكتدداٍ ، فكددذ نددإ ٖددذف إؼددشنٌ ٗ َعشندد١ بددذس    ايشابددع :

 ٚمسسذ ، ٚاـٓذم ، قتٌ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .
ايدددزٜٔ ناْدددت قدددشٜؽ تبعدددجِٗ ٫غتٝددداٍ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل     اـددداَع :

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٗ إذ١ٜٓ .
شنٌ عًدددد٢ ايددددٓيب ٗ اؿذٜبٝدددد١ ، ٚطددددٛاف خٝددددٌ إؼدددد  ايظددددادغ :

 ٚمسؿشاب٘ ايزٜٔ يٝع َعِٗ ط٬ز .
إساد٠ قتدددٌ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٗ      ايظدددابع :

َعشندددد١ سددددٌٓ ، خاؿدددد١ بعددددذ إ إْٗضَددددت ايط٥٬ددددع ا٭ٍٚ يًُظددددًٌُ 
ََُِتتند٨ِّد ُّٞجدتتَرت ٨ِّد ٣ُُّّٖتت٨د   شلذددّٛ ٖددٛاصٕ إباغددت ، قدداٍ تعدداٍ ط   َٲَٴتتٳد٩َ ح ٫َتتٵد٬ٍ َّسِد أُّعد

ُد ث ٨و َٲ٢ِٵدن ٨د ٦  دخنرسٴ٬َت ٓد٬س  ُد َع٣ُّٵد٨ِّد لڅُّودض  خن٧َا َوح َُ  .(2)صَع٫د٨ِّد َظٵدًپا َٲَااُّٚ
                                                           

 .30طٛس٠ ا٫ْفاٍ  (1)
 .25طٛس٠ ايتٛب١  (2)
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ٖٚددٛ َددٔ َـددادٜل قٛيدد٘ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ )َددا مسٚرٟ ْدديب     
 .(1) َجٌ َا مسٚرٜت(

َٚددع ٖددزا نددإ ٫ ٜددشد عًدد٢ نفدداس قددشٜؽ بإجددٌ ، ٫ٚ ٜدد٪رِٜٗ ، ٫ٚ     
 ٜذعٛ عًِٝٗ .

(  ٍ فكددداٍ : مل  ، اهلل ، مس٫ تًعددٔ قشٜؼدددّا َددا مستدددٛا إيٝددو    قٝددٌ ٜددا سطدددٛ
َٲ٦َتتتتا أُّودَشتتتت٫َّّ٣ا١ُّ َّسِڃ َوحد٧َتتتتٹّْ   طٜكددددٍٛ اهلل ،مسبعددددح يعاْددددّا إِددددا بعجددددت سٓدددد١    

 .(3)((2)ص٢ن٣َُّّا٧ُّ٢نَن

يٝهددٕٛ َددٔ َعدداْٞ عٓددٛإ ٖددزا ايفـددٌ ٖٚددٛ ايتلدداد بددٌ ايشٓدد١         
ا٥ددد٘ ٚاٱسٖدددا  ، مسٕ طددد١ٓ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ َدددع مسعذ   

 ايهفاس سش  ع٢ً اٱسٖا  ، ٚاطت٦ـاٍ ي٘.
ٚنددإ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٜددزنش بكددإْٛ َددٔ اٱساد٠        

 ايته١ٜٝٓٛ ٖٚٛ مسٕ بعجت٘ خرل قض ٚس١ٓ َتـ١ً .
ٖٚددٛ ٗ نددٌ ٚقددذ رنددشت ٗ اؾددض٤ ايجدداْٞ ٚا٭سبعددٌ بعددذ إا٥دد١ قاْْٛددّا  

 .(4)َفّٗٛ اٯ١ٜ آ١ٜ قشآ١ْٝ س١ٓ َٔ عٓذ اهلل طٛا٤ ٗ إٓطٛم مسٚ 
ٚقددإْٛ ٖٚددٛ مسٕ ايشٓدد١ ٗ بعجدد١ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘        
ٚطددًِ يًٓدداغ عاَدد١ مل ٚيددٔ ٜظددتج٢ٓ َٓٗددا مسسددذ ، ٫ٚ تٴشذددب عددٔ مسٖددٌ     

 .(5)ا٭سض ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ
ٚآيددد٘ عدددٔ مسبدددٞ مسَاَددد١ قددداٍ : قددداٍ سطدددٍٛ اهلل  ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘      ٚ)
 .(6)(إٕ اهلل بعجين س١ٓ يًعإٌ ٖٚذ٣ يًُتكٌ :ٚطًِ 

                                                           

 .39/56ايبشاس  (1)
 .107طٛس٠ ا٭ْبٝا٤  (2)
 . 7/112ايذس إٓجٛس  (3)
 .171اْ ش اؾض٤ ايجاْٞ ٚا٭سبعٌ بعذ إا١٥ َٔ ٖزا ايتفظرل  ق  (4)
 .173اْ ش اؾض٤ ايجاْٞ ٚا٭سبعٌ بعذ إا١٥ َٔ ٖزا ايتفظرل  ق  (5)
 .7/112ايذس إٓجٛس  (6)
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 يكذ مسْؼأ ايكشإٓ ٚايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ مسْ ١ُ ٗ ايش١ٓ َٔ دٗات :
 ايش١ٓ ٗ ػ٪ٕٚ اؿهِ ٚايشٜاط١ . ا٭ٍٚ :
 ايش١ٓ ٗ ايكلا٤ . ايجا١ْٝ :

 .(1)ٚٗ اؿذٜح )ادس٩ٚا اؿذٚد بايؼبٗات(
ٌ مسٚ عٓددذ ايفاعددٌ  طددٛا٤ ناْددت ايؼددب١ٗ ٗ اٱستُدداٍ ٚاي ددٔ مسٚ احملدد     

 ٚبٝإ ْٛ  س١ًٝ ٚٚط١ًٝ ٜذفع بٗا اؿذ .
 ايش١ٓ ٗ ا٭َش بإعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهش . ايجايج١ :

تددش٣ َددا ٖددٞ ايٓظددب١ بددٌ ايشٓدد١ ٚإعددشٚف ، إرتدداس ٖددٛ ايعُددّٛ        
ٚاــددددٛق إطًددددل ٚايشٓدددد١ ٖددددٞ ا٭عددددِ ، يٝهددددٕٛ قٝدددداّ ايددددٓيب        

ٗددٞ عددٔ إٓهددش َددٔ َـددادٜل  ٚإظددًٌُ ٚإظددًُات بددا٭َش بددإعشٚف ٚايٓ 
 .(2)صَٲ٦َا أُّودَش٫َّّ٣ا١ُّ َّسِڃ َوحد٧َٹّْ ٢ن٣َُّّا٧ُّ٢نَنقٛي٘ تعاٍ ط

 ايش١ٓ داخٌ ا٭طش٠ ٖٚٞ َتعذد٠ َٔ ٚدٛٙ : ايشابع١ :
ِّٚتت٤د تََُتتا٢ُّٳدل أُّتدتت٤  ٦َتتا َحتترو٩َ َوخوِّتت٨د َع٣ُّتتٵد٨ِّد أُِّڃ   ايدددل بايٛايددذٜٔ ، قدداٍ تعدداٍ ط  ا٭ٍٚ :

٨ِّد      ت عدتترسِّٞٳل خنتتٰن   َظتتٵدًپا َٲخنا٢َّّٳل٢نتتَ ٴد٬س َّسحدَصتتاً٪ا َٲڃُّ تَّّٛن ٣ِّتتٳل أُّٲدڃُّدَِّٞتت٨د ٦نتت٬د َّس٦دتتڄٍُّٝ َ٪حدتت٬  َ٪تتردز ِّٚ

َّسِڃ  َٲَّسٴوتتاٮ ٨د َٲڃُّ تََّّٛرخ تتٳل ل٢ُّّّٗتتَٳلحنَغ ٦َتتا ظَُّٯتتَر ٦ن٫دَٯتتا َٲ٦َتتا َخَُّّتت٬َ َٲڃُّ تَّّٛن ٣ِّتتٳل ل٢تت٫وَّّٗض ل٢ِننتتٶ َحتترو٩َ ل٣ِ٢تتٰ     

ٍّ ٢َِن٨ِّد ٨ِّد تَُدٛن٣ِّٳَ٭ خنا٢َّّح  .(3)صَٲصوا٨ِّٞد خنٰن ٣َُُِّ٢

ٚقددذ قددشٕ اهلل عددض ٚدددٌ اٱسظددإ يًٛايددذٜٔ بٛدددٛ  ايتٛسٝددذ نُددا     
قددشٕ َعدد٘ ايٓٗددٞ عددٔ ايكتددٌ ٚطددفو ايددذَا٤ بغددرل سددل ، َٚٓدد٘ اٱسٖددا       

 ٚايتفذرلات ايعؼٛا١ٝ٥ .

                                                           

 .13/263تفظرل ايكشطيب  (1)
 .107ا٭ْبٝا٤  طٛس٠ (2)
 .151طٛس٠ ا٭ْعاّ  (3)
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ٖٚدددٌ ٜدددذخٌ اٱسٖدددا  ايعددداّ ٚإخافددد١ اجملتُعدددات ٚايٓددداغ اٯَدددٌٓ  
ص مسّ مسٕ َٲڃُّ تََّّٛرخ تتتٳل ل٢ُّّّٗتتتَٳلحنَغ ٦َتتتا ظَُّٯتتتَر ٦ن٫دَٯتتتا َٲ٦َتتتا َخَُّّتتت٬َ   ٙ طٗ قٛيددد٘ تعددداٍ مسعددد٬ 

 ايكذس إتٝكٔ َٓٗا ايضْا ٚايظشق١ ٚمٖٛا .
اؾددٛا  ٖددٛ ا٭ٍٚ ، إر إددشاد اٱثددِ ٚاي ًددِ َطًكددّا ، قبددٝض َٚٓٗددٞ       

 عٓ٘.
، ٗ اٯٜددد١ مسعددد٬ٙ َدددٔ   (1)صَٲخنا٢َّّٳل٢نتتتَ ٴد٬س َّسحدَصتتتاً٪ا ٚددددا٤ قٛيددد٘ تعددداٍ ط  

٭ْعددداّ بعدددذ ْٗدددٞ عدددٔ ايؼدددشى بعطدددف إهدددا  عًددد٢ ْٗدددٞ ، ثدددِ طدددٛس٠ ا
ٍٝ   ايشدددٛ  إٍ ايٓٗددٞ ط  ص ٚايكددشإٓ ٜفظددش بعلدد٘   َٲڃُّ تَّّٛن ٣ِّتتٳل أُّٲدڃُّدَِّٞتت٨د ٦نتت٬د َّس٦دتتڄُّ

 بعلّا.
ٚقددددذ ٚسد ايبٝددددإ ٚايتأنٝددددذ عًدددد٢ اٱسظددددإ يًٛايددددذٜٔ ، ٚعددددذّ      

اٱ  َٲخنا٢َّّٳل٢نتتَ ٴد٬س َّسحدَصتتاً٪ا  ٲََُّٚضتتٺ َوخوتت٠ُّ أُِّڃ تَُدُ تت  ٲل َّسِڃ َّسٴوتت  إصعادُٗددا ، قدداٍ تعدداٍ ط 

ٍّ َٲڃُّ َت٫دَٯردٮ ٧َتتا ٲَِّٚتت٤د ٢ُّٯ ٧َتت          ٟنَُتتَر أَُّحتت  ٮ ٧َا أُّٲد ٞنڄُّٮ ٧َتتا ُّٖتتڄُّ تَِّٛتت٤د ٢ُّٯ ٧َتتا أِّ ا ُّٚتتٳدڃّْ َّس٦وتتا َٴتتُد٬َِّٓ٣و عن٫دتتَ ١ُّ ل٢ّّ

 .(2)صُّٞرسميا

َٲ٦نتتت٬د ايشٓددد١ ٚايًطدددف بدددٌ ايدددضٚدٌ ، قددداٍ تعددداٍ ط    ايجددداْٞ :

٨ِّد ٦َتتَٳدوٸّْ َٲَوحد٧َتتٹّْ         آَٴاتنتتٰن أُّ٭د  ٫ِّ ٳل َّس٢ُّٵدَٯتتا َٲ ََُتت٤َ َخٵدتت٫َ ٨ِّد أُّزدَٲلً تتا ٢نَنصدتت َٜ ٢ُِّّتت٨د ٦نتت٬د أُّ٪ِّٗصنتت َخ٣ُّتت

ِٟر ٲَ٭  .(3)صَّس٭و ٖنٶ ٢َِن٠ُّ آلَٴاتو ٢نُّٛٳد٩ٍ َٴنَُّٗ

ٖٚددزٙ اٯٜدد١ َددٔ ايتشددذٟ ايكشآْددٞ ايعدداّ إر تددبٌ مسٕ إددٛد٠ ٚايشٓدد١      
  ٌ  مسٚ مسٖددٌ ايهتددا  مسٚ ايهفدداس ،  ٬َصَدد١ يعكددذ ايٓهدداز طددٛا٤ عٓددذ إظددًُ

                                                           

 .151طٛس٠ ا٭ْعاّ  (1)
 .23طٛس٠ ا٫طشا٤  (2)
 .21طٛس٠ ايشّٚ  (3)
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ٖٚددٞ َـددداسب١ يٛدددٛد اٱْظدددإ َددٔ سدددٌ خًددل آدّ ٚسدددٛا٤ ، يتهدددٕٛ     
 ْٛا٠ يًش١ٓ داخٌ ا٭طش٠ ٚٗ اجملتُع.

سمسفدددد١ ٚسٓدددد١ ايٛايددددذٜٔ بأبٓا٥ُٗددددا ، ٚبددددزٍ ايٛطددددع ٗ    ايجايددددح :
اعدددذادِٖ ٚتدددشبٝتِٗ ٚإؿددد٬سِٗ ، َٚٓددد٘ تدددأدٜبِٗ ٗ إدتٓدددا  اٱسٖدددا  

 ٚاٯثاّ ٚإعاؿٞ.
ٔٵٚ ٍٳ    عٳدد ٙٹ َقددا ٔٵ دٳددذ  ٘ٹ عٳدد ٔٵ مَسبٹٝدد َٴٛطٳدد٢ عٳدد  ٔٔ ٜټددٛ ٳ بٵدد ٘ٹ  :  مَس ًٖدد ٍٴ اي ٍٳ سٳطٴددٛ َقددا

٘ٹ   ٝٵدد ًَ ٘ٴ عٳ ًٖدد ٢ًٖ اي ٔٵ مَسدٳ ٺ   ٚآيدد٘ ؿٳدد َٹدد ٌٳ  ًّددا مَسِفلٳدد ٙٴ ْٴشٵ ٚٳَيددذٳ ٚٳايٹددذٷ  ٌٳ  َٳددا ْٳشٳدد ِٳ  ًٖ ٚٳطٳدد
ٕٔ  .(1)سٳظٳ

 لبٔىْ اظزئظبي اٌمسآْ ٌٍعجٍ ؤظبَ اٌسق
ُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘   يكدددذ تغؼدددت سٓددد١ اهلل ببعجددد١ ايدددٓيب ق   

ٚطددًِ ايكشٜددب ٚايبعٝددذ ، ٚايدددل ، ٚايفددادش ، ٚايددزنش ٚا٭ْجدد٢ ، ٚايغددين     
ٚايفكدددرل ، ٚايظدددٝذ ٚايعبدددذ ، ٚطدددانين إدددذٕ ٚايكدددش٣ ، ٚايبدددذٚ ، ٖٚدددٛ  
ايددزٟ ػًدد٢ بظددٝاد٠ اٱطدد٬ّ ، ٚٚقددف ايغددضٚ ، ٚايٓٗددب ٚايظددًب بددٌ        

 ايكبا٥ٌ .
إر نددإ صٜددذ ؿددبّٝا دددا٤ َٚددٔ ا٭َجًدد١ ٗ إكدداّ قـدد١ صٜددذ بددٔ ساسثدد١ ، 

َددع ٚايذتدد٘ ٖٚددٞ طددعذ٣ بٓددت ثعًبدد١ إٍ مسًٖددٗا ٖٚددِ َددٔ بددين ْبٗددإ َددٔ    
قبًٝدد١ طددٞ فاغدداست خٝددٌ َددٔ بددين فددضاس٠ ، فرطفددٛٙ َددٔ بددٌ ٜددذٟ مسَدد٘ ،   
ٚمسخدزٚٙ طددبّٝا َددع مسْدد٘ ندإ صا٥ددشّا إر مسٕ مسبدداٙ ساسثدد١ بدٔ ػددشاسٌٝ َددٔ بددين    

فُعددّا ٗ طددٛم سباػدد١ ٖٚددٞ طددٛم بٓاسٝدد١ َهدد١ ناْددت     نًددب ٚبدداعٛٙ ) 
 .(2)(يًعش  ٜتظٛقٕٛ بٗا ٗ نٌ ط١ٓ

                                                           

 .34/52َظٓذ مسٓذ  (1)
 .1/161اٱطتٝعا  ٗ َعشف١ ا٭ؿشا   (2)
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فاػدددذلاٙ سهدددِٝ بدددٔ سدددضاّ يعُتددد٘ خذهددد١ بٓدددت خًٜٛدددذ )باسبعُا٥ددد١  
، إر نددإ سهددِٝ ٜتددٍٛ ػددطشّا َددٔ ػاستٗددا قبددٌ صٚاز ايددٓيب        (1) دسٖددِ(

 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َٓٗا .
ٚبعدددذ صٚاز خذهددد١ َدددٔ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ  

إ عُددشٙ  دداْٞ طددٓٛات فدداعت٢ٓ بدد٘ ٚمسسظددٔ َعاًَتدد٘   ٖٚبددت صٜددذّا يدد٘ ٚندد 
بايشٓدد١ ٚمسخدد٬م ايٓبدد٠ٛ ، ٖٚددٌ ٖٚبددت خذهدد١ صٜددذّا يًددٓيب قُددذ ؿدد٢ً   
اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ابتددذا٤ مسّ مسْدد٘ ٖددٛ ايددزٟ اطددتٖٛب٘ َٓٗددا ، اؾددٛا        

 .(2)ٖٛ ايجاْٞ
ٚ٭ٕ صٜددذّا نددإ ًُٜددع آٜددات ايٓبدد٠ٛ فكددذ مسطددًِ بعددذ خذهدد١ ٚاٱَدداّ    

ّ ، يٝهشَددد٘ اهلل فٝدددزنش ازلددد٘ ٗ ايكدددشإٓ ، ٜتًدددٛٙ    عًدددٞ عًُٝٗدددا ايظددد٬  
إظددًُٕٛ إٍ ٜددّٛ ايكٝاَدد١ ، َٚددٔ اٱعذدداص تعًددل َٛكددٛ  رنددش ازلدد٘        
بايٓهدداز، ٚفٝدد٘ تشغٝددب بدد٘ ، ٚإخبدداس بددإٔ قـدد١ رنددش ازلدد٘ ػددا١ًَ يًشدددٌ 

 ٚإشمس٠ . 
ِّتتت   قددداٍ تعددداٍ ط ٳَ٭ ٧ُّ٣ُّٖوتتتا َُّٚضتتتٺ َزٴدتتتٌ  ٦ن٫دَٯتتتا َٲنُّتتتًرل َزٲو د٫َاَُّٞٯتتتا ٢نُّتتتٶد ڃُّ َٴ

َع٣ُّتتٺ ل٧ّّ٢ تتڂد٦ن٫نَن َحتتَرٌ  ٖنتتٶ أُّزدَٲل س أُّددعنَٵتتاٽنٯس٨د َّسَِل َُّٚضتتٳدل ٦نتت٫دٯ ٬و َٲنُّتتًرل ٲَُّٞتتاَ٭          

، إر اْكطدددع ايتدددبين باٱطددد٬ّ ، ٖٚدددزا اٱْكطدددا  َدددٔ      (3)صأ٦ُّدتتتر  ل٣ِ٢تتتٰن ٦َُّّٗ تتتٳڃّْ  

ايشٓدد١ ٗ ْبدد٠ٛ قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚفٝدد٘ تٓ ددِٝ يؼدد٪ٕٚ       
لددع تتتٳٮ ٨د آلَختتتاٽنٯس٨د ٮ تتتَٳ يعٓاٜددد١ با٭ْظدددا  ٚكدددبطٗا ، قددداٍ تعددداٍ ط ا٭طدددش٠ ، ٚا

٨ِّد َٲ٢ُّتتٵدَض             أَُّّّٚصتت ِّ عن٫دتتَ  ل٣ِ٢تتٰن ُّٖتتَس٭د ٢ُّتت٨د تَُد٧ُّ٣ تتٳل آَختتاَټٮ ٨د ُّٖتتَسخدَٳل٪ ٨ِّد ٖنتتٶ ل٢تت ٍّٴ٬س َٲ٦َتتَٳل٢نٵ

                                                           

 .1/392اٱؿاب١ ٗ َعشف١ ايـشاب١  (1)
 .1/227مسْ ش زلط ايٓذّٛ  (2)
 .37طٛس٠ ا٫سضا   (3)
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ٟنتتتت٬د ٦َتتتتا ت٧ََُوتتتتَ تد ٣ِِّّٚتتتتٳخ ٨ِّد   ٲَُّٞتتتتاَ٭ ل٣ِ٢تتتتٰ  ُِّّْٗتتتتٳًول َع٣ُّتتتتٵد٨ِّد   ٫َتتتتاٌح ٖنٵ٧َتتتتا أُّخدَُّّتتتتِّّت ٨د خنتتتتٰن َٲ٢ُّ

 .(1)صَوحنٵ٧ًا

 .(2)ٚقذ تكذّ رنش قـ١ صٜذ
ٚايٓظدددب١ بدددٌ ايظددديب ٚا٭طدددش عُدددّٛ ٚخـدددٛق َطًدددل ، إر ٜؼدددٌُ 
ايظدديب ايٓظددا٤ ٚايـددبٝإ ، ٚقددذ ٜددتِ ٗ غددرل مسٚإ قتدداٍ ، إِددا ٜهددٕٛ غددضٚ   
قبًٝددد١ ٭خدددش٣ بغتددد١ طُعدددّا ْٚٗبدددّا ٚطدددشق١ يٮَدددٛاٍ ٚايٓفدددٛغ ، فذدددا٤      

 ا ايظيب ٖٚٓاى َظأيتإ :اٱط٬ّ بتششِٜ ٖز
ٖددٌ َددٔ ؿدد١ً بددٌ لددا٠  بددين إطددشا٥ٌٝ َددٔ ايظدديب ايبددابًٞ        ا٭ٍٚ :

 ٚبعج١ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .
ٖددٌ َددٔ َعدداْٞ ايشٓدد١ ٗ بعجدد١ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘    ايجاْٝدد١ :

ٚآيدد٘ ٚطددًِ طددٝاد٠ ا٭َددٔ ٚسشَدد١ ايظدديب ٗ فًظددطٌ َٚـددش ، فلدد٬ّ َددٔ  
 اهلل بعذ طيب ٚبٝع ْيب اهلل ٜٛطف عًٝ٘ ايظ٬ّ.

اؾددددٛا  ْعددددِ ، إر طدددداد ا٭َددددٔ ٚاٱَتٓددددا  عددددٔ ايظدددديب اؿذدددداص   
اٱطدد٬ّ ٖٚددٛ   ٚايعددشام ٚفًظددطٌ َٚـددش ، ٚإٜددشإ ٚغرلٖددا َددٔ ايددب٬د     

 .(3)صَٲ٦َا أُّودَش٫َّّ٣ا١ُّ َّسِڃ َوحد٧َٹّْ ٢ن٣َُّّا٧ُّ٢نَنَٔ َـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط

يكدددذ ٚادددد٘ إؼدددشنٕٛ ايدددٓيب قُدددذّا ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ      
بايظدددٝف ٚايكتددداٍ ، ٚٚقدددع بعدددض َدددِٓٗ ٗ ا٭طدددش ٚايظددديب ، ٚيهدددٔ        

، طدددشعإ َدددا اعدددتكِٗ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٚإظدددًُٕٛ    
 يٝٓكشض ايظيب إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ، بعذ مسٕ نإ َتٛاسثّا .

ٚنددإ ْ دداّ ايددشم َددٔ مسطددبا  ٖٝدداز ٚإْهدداس قددشٜؽ يشطدداي١ ايددٓيب         
قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ، ٭ٕ ايكدددشإٓ ددددا٤ بإظددداٚا٠ بدددٌ     

                                                           

 .5طٛس٠ ا٫سضا   (1)
 142اْ ش اؾض٤ ايظادغ عؼش بعذ إا٥تٌ َٔ ٖزا ايتفظرل ق  (2)
 .107طٛس٠ ا٭ْبٝا٤  (3)
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ايٓدداغ ٚقددٛاّ ايتفلددٌٝ ٖددٛ ايتكدد٣ٛ ، ٫ٚ تشكدد٢ قددشٜؽ بٗددزٙ إظدداٚا٠ ،   
 .(1)ص٨ِّد عن٫دَ  ل٣٢ِٰن أُّتدُّٛا٨ِّٞدَّس٭و أَُّّّٞر٦َقاٍ تعاٍ ط

٫ٚ ٜهددٕٛ ٖددزا ايتفلددٌٝ بهجددش٠ اؿكددٛم ٚايعطددا٤ مسٚ ايتُدداٜض ٗ قًدد١       
ايٛادبدددات ، ٚتعدددذد اٱعفدددا٤ات ، إِدددا ايتفاكدددٌ بدددا٭دش ٚايجدددٛا  يدددزا 
قٝددذت اٯٜدد١ اٱنددشاّ بأْدد٘ )عٓددذ اهلل( يتأنٝددذ عًددِ اهلل عددض ٚدددٌ غفاٜددا       

  ا٭فعاٍ .ا٭َٛس ، ٚايٓٛاٜا ، ٚقـذ ايكشب١ ٗ
إٕ تبددددذٌٜ ٚإصاسدددد١ ْ دددداّ إدتُدددداعٞ َتددددٛاسخ مسَددددش يددددٝع طدددد٬ّٗ   
ٜٚظددتًضّ دٗددٛد مسَدد١ ٚتظددررل مسَددٛاٍ دٚيدد١ ، ٚيهددٔ اٯٜدد١ ايكشآْٝدد١ طدد٬ز   

 قاٖش يًكلا٤ ع٢ً اٱسٖا  ٚايٓ اّ ايفاطذ .
ٖٚٛ َٔ مسطشاس ت٠ٚ٬ نٌ َظًِ َٚظ١ًُ يًكشإٓ ٔع َدشات ٗ ايٝدّٛ   

 . (2)ص..ُّٖاَّّٚرټ ٲل ٦َا َتَٵصوَر ٦ن٬د ل٢ِّّّٛردآ٭ستعاٍ طع٢ً مٛ ايٛدٛ  ايعٝين ، قاٍ 

َٚٔ اٱعذاص ٗ ْب٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيد٘ ٚطدًِ مسْد٘ قلد٢ عًد٢      
ْ اّ ايظيب ٚايدشم عًد٢ مدٛ تدذسهٞ ، إر عاَدٌ ايهفداس ٗ ايبذاٜد١ بإجدٌ         
يتأدٜبِٗ ٚصدشِٖ عٔ قاسب١ اٱط٬ّ ، َع ايترفٝف باؿضٸ ع٢ً ايعتل ، 

ايعتل نفاس٠ عٔ إ٪ٌَٓ ، َٚٓ٘ نفاس٠ ايٌُٝ ، إر دعٌ اهلل عض ٚدٌ ٚدعٌ 
ڃُّ ٴ َڂلخنَ ٨ِّٞد ايعتل َشتب١ إطعاّ عؼش٠ َظانٌ مسٚ ؿٝاّ ث٬ث١ مسٜاّ ، قاٍ تعاٍ ط

ُِّٗاَوت تتٰ  َّسنّّ  َ ٨ِّٞد خن٧َتتا عَِٛتت دت ٨د لڅُّٴد٧َتتاَ٭ ُّٖ َُتتا٩  َعَعتتَرٸن ل٣ِ٢تتٰ  خنتتا٣٢ِٓدٳس ٖنتتٶ أُّٴد٧َتتا٪ن٨ِّد َٲ٢ُّٟنتت٬د ٴ َڂلخنتت

ِنت د      ٨ِّد أُّٲد ٞنصدَٳت ٯ ٨د أُّٲد َتحدرسٴر  وََُُّٚتٹو ٧َُّٖت٬د ٢ُّت٨د َٴ ٦ََصاٞنَن ٦ن٬د أُّٲدَش ن ٦َا ت َُّّّن٧ ٳَ٭ أُّٮد٣نٵ

، يبٝدإ مسٕ آٜدات ايكدشإٓ ٚمسسهداّ      (3)صُّٖصنَٵا٩  َثڄَُّثٹن أُّٴوا٩ٍ ٢َِنت٠ُّ ُِّٞٗتاَوٸِّ أُّٴد٧َتا٪ن٨ِّد َّسَِل َح٣ُّّّٗتن ٨د    

 ايؼشٜع١ ط٬ز حملاسب١ ايشم ٚايظيب ، ٚيٝع يتجبٝت٘ .

                                                           

 .13طٛس٠ اؿذشات  (1)
 .20طٛس٠ إضٌَ  (2)
 .89طٛس٠ إا٥ذ٠  (3)
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 إظالَ وػزك ظٍّبْ
يكددذ ابتددذمس اْكطددا  ايظدديب ببعجدد١ ايددٓيب قُددذ ٖٚددٛ َددٔ مسطددشاس دخددٍٛ     
عدددذد َدددٔ ايعبٝدددذ ٗ اٱطددد٬ّ ٭ْٗدددِ مسدسندددٛا مسْددد٘ طشٜدددل اؿشٜددد١ شلدددِ      

 ٖزا ايضَإ َطًكّا . ٚ٭بٓا٥ِٗ ، ٫ٚ ٜـض ايظيب ٚػاس٠ ايشقٝل ٗ
ٚىددايف اٱطددذلقام مسسهدداّ ايؼددشٜع١ ، ٚايكددٛاٌْ ايذٚيٝدد١ ، يٝهددٕٛ       

َددٔ إعذدداص ايكددشإٓ ايٛفددام بددٌ آٜددات ايكددشإٓ ايدد  ْضيددت قبددٌ مسنجددش َددٔ     
 مسيف ٚاسبعُا١٥ ط١ٓ ٚبٌ ايكٛاٌْ ايذٚي١ٝ ٗ ٖزا ايضَإ .

ٚفٝددد٘ دعددد٠ٛ ٱخددد٬ق ايعبٛدٜددد١ هلل عدددض ٚددددٌ ٚسدددذٙ ، ٚتظددداٟٚ     
 ٖددزٙ إشتبدد١ ايظددا١َٝ ، قدداٍ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ      ايٓدداغ ٗ

 .(1)(إ اهلل تعاٍ اؽزْٞ عبذا قبٌ مسٕ ٜترزْٞ ْبٝا)
ٚنددإ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٜٛؿددٞ بددايًطف َددع ايٓدداغ    
ْٝعدددّا ، خـٛؿدددّا ا٭ددددشا٤ ٚايعبٝدددذ ٚاٱَدددا٤ ٚايشمسفددد١ بٗدددِ ، ٚٗ رات  

ٛ ْفظدد٘ بعتددل ايعبٝددذ ايددزٜٔ عٓددذٙ  ايٛقددت وددض عًدد٢ عددتكِٗ ، ٜٚكددّٛ ٖدد 
عددٔ مسبددٞ َظددعٛد ا٭ْـدداسٟ قدداٍ: نٓددت مسكددش  غ٬َددّا يددٞ فظددُعت      ٚ)

اعًددِ مسبددا َظددعٛد اعًددِ مسبددا َظددعٛد َددشتٌ مسٕ اهلل مسقددذس     : خًفددٞ ؿددٛتّا  
ٚآيدددد٘ عًٝددددو َٓددددو عًٝدددد٘ فايتفددددت فددددإرا سطددددٍٛ اهلل ؿدددد٢ً اهلل عًٝدددد٘  

 .(2)(ٚطًِ
ٔٵ ٚعددٔ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ قدداٍ :     ٚٵ  َٳدد ٘ٴ مَس ًَُٛندد ُٵ َٳ ِٳ  َيَطدد

٘ٴ ٜٴعٵتٹَك ٕٵ  ٘ٴ مَس ٘ٹ َفَهٖفاسٳتٴ ٜٳِأتٹ ِٵ  ٘ٴ سٳذٽا َي  .(3)كٳشٳبٳ
ٚنددإ طددًُإ ايفاسطددٞ سقددّا عٓددذ مسسددذِٖ ، إر بدداعٛٙ غددذسّا فٗددٛ سددش  

، (1)با٭ؿدددٌ ، ٚندددإ طدددًُإ ٜكدددٍٛ )نٓدددت َدددٔ ابٓدددا٤ اطددداٚس٠ فددداسغ( 
 اؿفٗإ .ٚا٭طاٚس٠ ايكاد٠ ٗ اؾٝؽ ٚايفشطإ ٚمسؿٌ طًُإ َٔ 

                                                           

 .25/265ايبشاس  (1)
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ٚمل ىددشز َددع ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٗ بددذس ٚمسسددذ ،         
ٚيهدددٔ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ مسَدددشٙ مسٕ ٜهاتدددب طدددٝذٙ ،       

 ٚٚعذٙ باٱعا١ْ.
ٚإددشاد َددٔ إهاتبدد١ إدددشا٤ عكددذ َددع ايظددٝذ بايٛفددا٤ يدد٘ َكددذاس َددٔ         

شاد إدداٍ ٚمددٛٙ فٝـددبض سددشّا طددٛا٤ ناْددت َهاتبدد١ َطًكدد١ مسٚ َؼددشٚط١ ٚإدد 
َددٔ إؼددشٚط١ عددٛد٠ ايعبددذ إٍ ايددشم عٓددذ ايعذددض ٚعددذّ ايٛفددا٤ بتُدداّ         

 ق١ُٝ إهاتب١ .
ٚسٟٚ مسٕ اَددددشمس٠ ناْددددت َددددٔ مسٖددددٌ إذٜٓدددد١ قددددذ اػددددذلت طددددًُإ    

 ٚازلٗا خًٝظ١ .
َدددش بدددٞ مسعشابدددٞ َدددٔ نًدددب    نُدددا ٜدددشٟٚ طدددًُإ ْفظددد٘ إر قددداٍ )    

فدداستًُين ستدد٢ مستددٞ ٜجددش  فاػددذلتين اَددشمس٠ ٜكدداٍ شلددا خًٝظدد١ بٓددت فدد٬ٕ   
سًٝدف يددبين ايٓذداس بج٬ ا٥دد١ دسٖدِ فُهجددت َعٗدا طددت١ عؼدش ػددٗشّا ستدد٢      

 .ٚطًِ إذ١ٜٓ فأتٝت٘ فزنش إط٬َ٘ ٚآي٘ قذّ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 
ٚطددًِ عًددٞ بددٔ مسبددٞ  ٚآيدد٘ : فأسطددٌ إيٝٗددا ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘   قدداٍ

طايدددب ٜكدددٍٛ شلدددا: إَدددا مسٕ تعتكدددٞ طدددًُإ ٚإَدددا مسٕ مسعتكددد٘ ٚناْدددت قدددذ   
 ٚطًِ َا ػ٦ت. ٚآي٘ يًٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ مسطًُت فكايت: قٌ 
 فكايت: مسعتكت٘. 

ٚطددًِ ث٬ ا٥دد١   ٚآيدد٘ : فغددشغ شلددا سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘      قدداٍ
 .(2)(طٓب١ً

يكدددذ ناتدددب طدددًُإ عًددد٢ غدددشغ ث٬ ا٥ددد١ نًددد١ ٚمسسبعدددٌ مسٚقٝددد١ َدددٔ 
ايدددزٖب ، ٚاػدددذلى ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٚإظدددًُٕٛ ٗ     

ا ٚصسعٗددا ، ٚنددإ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘   اسلدداس ايٓرددٌ ٚاؿفددش شلدد 
ٚطددًِ قددذ صس  بٝددذٙ مسنجددش ٖددزٙ ايفظددا٥ٌ ، ْٚددع َدداٍ ايعتددل ٚا عتددل       
                                                                                                                                                 

 .1/191اٱطتٝعا  ٗ َعشف١ اٱؿشا   (1)
 .3/475اٱؿاب١ ٗ َعشف١ ايـشاب١  (2)
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طدددًُإ ، ٚناْدددت مسٍٚ َعشنددد١ ػددداسى فٝٗدددا ٖدددٞ اـٓدددذم ، ٚاٱْدددا     
عًددد٢ مسٕ طدددًُإ ٖدددٛ ؿددداسب فهدددش٠ اـٓدددذم يتشـدددٌ إذٜٓددد١ َدددٔ         

 ا ٖزا.إؼشنٌ ايغضا٠ ٖا صادٙ سفع١ ٗ اٱط٬ّ إٍ َٜٛٓ
ـٹددددشٵْٳا خٓددددذقٓا    إر قدددداٍ )  ٜددددا سطددددٍٛ اهلل، إْددددا نٓددددا بفدددداسغ إرا سٴ

 .(1)(عًٝٓا
ٚاػددذلى ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ بدداؿفش ْٚكددٌ ايددذلا  ،        
َٚددٔ ٖددزا ايعُددٌ ؿدداست تظدد٢ُ غددض٠ٚ اـٓددذم ٚيهددٔ بٓظددبتٗا إٍ ايددٓيب   
ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚنأْدد٘ ٖددٛ ايغدداصٟ ، بُٝٓددا ٖددٛ ٗ سدداٍ دفددا    

 كذ ايغضٚ ٚاٱسٖا  .
ٚػًددت َعشددض٠ يًددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٗ طددًُإ      
ٚعتك٘ َع نجش٠ َداٍ إهاتبد١ ، ٭ْد٘ يدٛ بكدٞ سقدّا ، فشَدا مل ٜدأرٕ يد٘ طدٝذٙ           

 باؿلٛس عٓذ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚإؼاسن١ ٗ ايكتاٍ .
ٜعتكدد٘ ٚاطددِ ٚؿدداس عٓددذ طددًُإ َددٍٛ ، إر مل هعددٌ عٓددذٙ سقددّا بددٌ    

ا فتشددت إددذا٥ٔ مسؿددبت طدد١ً فكدداٍ  َددٍٛ طددًُإ )طددٜٛذ( ايددزٟ قدداٍ )ٕدد 
 : ط١ً. قًت ، طًُإ: ٌٖ عٓذى ػ٤ٞ

 قاٍ: ٖاتٗا فإٕ نإ طعاَّا مسنًٓاٙ مسٚ َا٫ّ سفعٓاٙ إٍ ٖ٪٤٫.
: ففتشٓاٖدددا فدددإرا مسسغفددد١ سدددٛاس٣ ٚدبٓددد١ فهدددإ مسٍٚ َدددا سمست     قددداٍ

 .(2)(ايعش  اؿٛاس٣
هتددف بعتددل ايشقٝددل ، إِددا ٜعًددٞ ػددأِْٗ ، ٚقددذ   يبٝددإ مسٕ اٱطدد٬ّ مل ٜ

 .(3) قاٍ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ )طًُإ َٓا مسٌٖ ايبٝت(
ٚاؿدددبض طدددًُإ مسَدددرلّا عًددد٢ إدددذا٥ٔ ٚندددإ عطدددا٩ٙ ٔظددد١ آ٫ف      
دسٖدددِ ٜٛصعٗدددا عًددد٢ ايفكدددشا٤ ، ٜٚعُدددٌ بٝدددذٙ ٜـدددٓع اـدددٛق ٜٚبٝعددد٘ ، 
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يبددا  ايفظدداد  ٜٚكددٍٛ : ٫ مسسددب مسٕ آنددٌ إ٫ َددٔ عُددٌ ٜددذٟ، ٚفٝدد٘ غًددل  
عددٔ ايددزات ٚايغددرل ، إقتددذا٤ َٓدد٘ بشطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ   

 ، ٌٖٚ فٝ٘ قاسب١ يٲسٖا .
اؾددددٛا  ْعددددِ ، يبٝددددإ َظددددا٥ٌ غـددددٛق إطدددد٬ّ طددددًُإ تتعًددددل 
بعٓدٛإ ٖددزا اؾدض٤ ، فكددذ دخددٌ اٱطد٬ّ ٭ْدد٘ نددإ ٜظدع٢ ٗ ايبشددح عددٔ     

هلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ   دٜددٔ اؿددل ، ٜٚٓت ددش ايبؼدداس٠ بددايٓيب قُددذ ؿدد٢ً ا    
ستدد٢ إرا ٚدددذٙ بع٬َاتدد٘ ٚؿددفات٘ آَددٔ بدد٘ ، ٚقدداّ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘     
ٚآيدد٘ ٚطددًِ بعتكدد٘ ٭ٕ ْٝددٌ اؿشٜدد١ َددٔ مسع ددِ ٚطددا٥ٌ قاسبدد١ اٱسٖددا        
ٗ بدددا  ايدددشم ، ٚتظدددررلٙ ٗ اؿدددشاّ ٚاٱسٖدددا  ، ٜٚدددذٍ عًٝددد٘ تظدددررل 

ؿُددض٠ عددِ قددشٜؽ ايعبٝددذ ٗ قاسبدد١ ايٓبدد٠ٛ ٚايتٓضٜددٌ ، َٚٓٗددا قتددٌ ٚسؼددٞ  
 ايٓيب ّٜٛ َعشن١ مُسسذ ، ٚنإ ٚسؼٞ ٍَٛ دبرل بٔ َطعِ .

، ٚنددإ قددذ دٴعددٌ يدد٘ عًدد٢ قتًدد٘ مسٕ    إْٸدد٘ ٕددا قتددٌ ٓددض٠  قدداٍ ايهًدديب :
ُٸدددا قدددذّ َهددد١ ْدددذّ عًددد٢ ؿدددٓٝع٘ ٖدددٛ       ٜعتدددل ، ٚمل ٜدددٛفٳ يددد٘ بدددزيو فً

ٚطددًِ إْٸددا قددذ   ٚآيدد٘ ، فهتبددٛا إٍ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘     مسؿددشاب٘ٚ
ؿددٓعٓا ٚإْدد٘ يددٝع ّٓعٓددا عددٔ اٱطدد٬ّ إ٫ٓ مسْٸددا زلعٓدداى    ْددذَٓا عًدد٢ ايددزٟ  
َنٴ٬َ ڃُّ َٴتت دع ٳَ٭ ٦َتتَِ ل٣ِ٢تتٰن َّس٢ًُّٯتتا آَختتَر َٲڃُّ ٴَّّٛن ٣ِّتتٳَ٭ ل٢تت٫وَّّٗض     طتكددٍٛ ٚمسْددت َهدد١   َٲل٢ِتت

ٍّ َٲڃُّ َٴسد٪ ٳَ٭  .(1)صل٢ِننٶ َحرو٩َ ل٣٢ِٰ  َّسِڃ خنا٢َّّح

،  ايددد  سدددشٸّ اهلل ، ٚقتًٓدددا ايدددٓفع  ٚقدددذ دعْٛدددا َدددع اهلل إشلدددّا آخدددش  
َّسِڃ ٦َتتتتت٬د َتتتتتتاَب  ط، فٓضيدددددت  ، ٚيددددد٫ٛ ٖدددددزٙ اٯٜددددد١ ٫تبعٓددددداى   ٚصْٝٓدددددا

ٚآيددد٘ اٯٜدددتٌ فبعدددح بُٗدددا سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘       ،(2)صَٲآ٦َتتت٬َ

ُٸدددا قشمسٖٚدددا نتبدددٛا إيٝددد٘ : ٖدددزا ػدددشط   ٚطدددًِ إٍ ٚسؼدددٞ ٚمسؿدددشاب٘ ، فً

                                                           

 .68طٛس٠ ايفشقإ  (1)
 .70طٛس٠ ايفشقإ  (2)
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 ػددذٜذ ندداف مس٫ٓ ْعُددٌ عُدد٬ ؿدداؿّا فدد٬ ْهددٕٛ َددٔ )مسٖددٌ( ٖددزٙ اٯٜدد١       
 .(1)صَّس٭و ل٣٢َِٰ ڃُّ ٴَٓدٗنر  أُّ٭د ٴ عدَر١ُّ خنٰن َٲٴَٓدٗنر  ٦َا د ٲَ٭ ٢َِن٠ُّ ٢ن٬٧َد َٴَعاټ ط

، فبعجددٛا إيٝدد٘ : إْددا ندداف مس٫ٓ ْهددٕٛ َددٔ      فبعددح بٗددا إيددِٝٗ فكش٩ٖٚددا   
َنٴ٬َ أُّشدرَِّٖٳل َع٣ُّٺ أُّ٪دِّٗصنٯس٨دط، فٓضيت  مسٌٖ َؼ٦ٝت٘  .(2)صَٴاعنَُادنٷ ل٢ِ

ّ فبعدددح بٗدددا إيدددِٝٗ فًُدددا قش٩ ،  ٖٚدددا دخدددٌ ٖدددٛ مسؿدددشاب٘ ٗ اٱطددد٬
ِ  ٚآيدد٘ ٚسدعددٛا إٍ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘     ، ثددِ  ٚطددًِ فكبددٌ َددٓٗ

ٚطددًِ يٛسؼددٞ : مسخدلْددٞ نٝددف قتًددت    ٚآيدد٘ قدداٍ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘   
 . ٓض٠

    ٞ ، فًشدددل ٚسؼدددٞ   فًُدددا مسخددددلٙ قددداٍ : ٚودددو غٝٸدددب ٚدٗدددو عٓٸددد
 .(3)بايؼاّ فهإ بٗا إٍ مسٕ َات

 آَبد رُّٕخ ٍِىخ إجزٕبة اٌمزً 
َددٔ إعذدداص ايكددشإٓ تلددُٓ٘ آٜددات ا٭َددش بددإعشٚف ٚايٓٗددٞ عددٔ إٓهددش   
، ٚاٱسٖدددا  َدددٔ إٓهدددش ٚايفعدددٌ ايكبدددٝض ، ٚتبعدددح آٜدددات ايكدددشإٓ ٗ        
ايٓفددٛغ اؿددشق عًدد٢ اٱَتٓددا  عددٔ قتددٌ اؿٝددٛإ بددذٕٚ طددبب ، ٚنددزا     

 اؿٝٛإ ايزٟ ّتًه٘ ايغرل .
اؿٝدددٛإ ايددددلٟ إتدددٛسؽ إدددأنٍٛ  َٚدددٔ ق دددٛسات اٱسدددشاّ ؿدددٝذ 

ايًشددِ ، فدد٬ هددٛص يًددزٟ مسسددشّ يًعُددش٠ مسٚ اؿددر مسٕ ٜـددٝذٙ ، ٚإٕ فعددٌ     
َٴاأُّٴوَٯتتا ففٝدد٘ ايهفدداس٠ َجددٌ َددا قتددٌ ، مسٚ ايهفدداس٠ بايددذساِٖ ، قدداٍ تعدداٍ ط      

     َُ َنٴ٬َ آ٫٦َ تتٳل ڃُّ تَّّٛن ٣ِّتتٳل ل٢صوتتٵدَ  َٲأُّ٪دتتن ٨د ح تتر ٩ٌ َٲ٦َتت٬د َُّٚن٣ُّتتٰ  ٦نتت٫د٨ِّد ٦ َن َِتتَسلٌټ ٦نجدتت٤  ٦َتتا َُّٚنتت٤َ    ل٢ِتت ٧ٍّتتً ل ُّٖ

٦نتتت٬د ل٢تتت٫و٨َُس َٴحدِّتتت٨  خنتتتٰن ََِٲل َعتتت د٥ٍ ٦نتتت٫د٨ِّد َٮتتت دًٴا َختتتا٢نَٔ ل٢ُُّّّدَُتتتٹن أُّٲد ُِّٞٗتتتاَوٸّٓ نَُُّتتتا٩  ٦ََصتتتاٞنَن أُّٲد  

                                                           

 .48طٛس٠ ايٓظا٤  (1)
 .53طٛس٠ ايضَش  (2)
 .3/438ايجعًيب / ايهؼف ٚايبٝإ  (3)
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َ٘ َٲ٦َتت٬د َعتتاَد َُّٖٵ٫تتنَٛن٨       َٝ َٲَختتا٥َ أ٦ُّدتترسٱن عَُّٗتتا ل٣ِ٢تتٰ  َع٧وتتا َشتت٣ُّ َ ٲ ل٣ِ٢تتٰ  ٦ن٫دتتٰ  َٲل٣ِ٢تتٰ    َعتت د٥  ٢َِنتت٠ُّ صنتتَٵا٦ًا ٢نَٵتت

 . (1) صَعسسٴٌس ِ ٲ ل٪ننُّٛا٩ٍ

 ٫ٚ تؼٌُ اؿش١َ ؿٝذ ايبشش ٚايٓٗش نايظُو ٚمٛٙ .
ٜٚبتًددٞ اهلل عددض ٚدددٌ اٱْظددإ بايظددشا٤ ٚايلددشا٤ ، ٚايغٓدد٢ ٚايفكددش ،    
شلذاٜتددد٘ إٍ طدددبٌ ايشػددداد ، ٜٚكدددذلٕ اٱسدددشاّ َدددٛاسد َدددٔ اٱَتشدددإ      

 ٚاٱبت٤٬ َٓٗا ق ٛسات اٱسشاّ .
َٚدددٔ مسُٖٗدددا سشَددد١ ؿدددٝذ ايددددل يًُشدددشّ ٗ سدددر مسٚ عُدددش٠ ، ٫ٚ        

أِّحنتت٤و ٢ُِّّت٨د َصتتٵد   ل٢َُّّحدتترس  ٜؼدٌُ ؿددٝذ ايبشددش َددٔ ايظددُو ٚمدٛٙ ، يكٛيدد٘ تعدداٍ ط  

ٷ َّس٢ُّٵدتتٰن َنَٲنَُُّا٦ تتٰ  ٦ََناًعتتا ٢ُِّّتت٨د َٲ٢ن٣صوتتٵواَوٸن َٲح تتر٩ٍَّ َع٣ُّتتٵد٨ِّد َصتتٵد   ل٢َُّّتترٍّ ٦َتتا د ٦دتتن ٨د ح ر ٦ًتتا َٲلتوِّٛتتٳل ل٣ِ٢تتَٰ ل٢ِتت 

يٝددددددذٍ با٭ٚيٜٛدددددد١ ايكطعٝدددددد١ ٚايذ٫يدددددد١ ايتلدددددد١ُٓٝ     (2) صت حدَعتتتتتتر ٲَ٭

 ٚاٱيتضا١َٝ ع٢ً مسَٛس :
 : بٝإ قإْٛ ٖٚٛ ايذْٝا داس اٱبت٤٬ ٚاٱَتشإ . ا٭ٍٚ

 : قإْٛ ايفشا٥ض ايعباد١ٜ تأدٜب ٚإؿ٬ز .ايجاْٞ 
: قددإْٛ َددع اٱّددإ تددأتٞ مسفددشاد َددٔ اٱبددت٤٬ ، قدداٍ تعدداٍ         ايجايددح 

َُ ل٫٢وتتتاط  أُّ٭د ٴ ندرَِّٞتتتٳل أُّ٭د ٴَِّٛٳ٢ِّتتتٳل آ٫٦َوتتتا َٲٮ تتت٨د ڃُّ ٴ َّّٗن٫ تتتٳ٭َ ط َٚدددٔ ٖدددزٙ  (3)صأَُّحصنتتت

ا٭فدددشاد يدددضّٚ اٱَتٓدددا  عدددٔ اٱسٖدددا  ٚايدددتفذرلات ، ٚإثددداس٠ ايشعدددب    
 ٚاـٛف ٗ اجملتُعات ٚإٓتذٜات .

فُددع ْددضا  ايكددشإٓ إظددًض كددذ اٱسٖددا  ٗ إكدداّ د٫يدد١ إٓددع َددٔ         
ٓٗدددٞ عدددٔ ايكتدددٌ ، ٚإصٖدددام ا٭سٚاز ، إر تدددبٌ اٯٜددد١ مسٕ  ايـدددٝذ عًددد٢ اي

َددٔ خـددا٥ف إظددًِ اٱَتٓددا  عددٔ ؿددٝذ سٝددٛإ بددشٟ يددٝع يدد٘ َايددو         

                                                           

 .95طٛس٠ إا٥ذ٠  (1)
 .96طٛس٠ إا٥ذ٠  (2)
 .2طٛس٠ ايعٓهبٛت  (3)
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ٚاؿشَددإ َددٔ ؿُدد٘ ٚػددشُ٘ ٗ طشٜددل اٱسددشاّ ، ٖٚددزا اؿشَددإ طاعدد١    
هلل عدددض ٚددددٌ ، ٚتٓدددضٙ عدددٔ ؿدددرلٚس٠ اؿدددشاّ طشٜكدددّا يًدددٓعِ ، فددد٬ تٓددداٍ  

ٱسددشاّ ، ٚإٕ نددإ قشٜبددّا طددٛا٤    ا٭ٜددذٟ ٚايشَدداز ٚايبٓددادم ايـددٝذ ٗ ا   
 ٗ اؿشّ مسٚ خاسد٘ ،َا داّ اٱْظإ قشَّا .

فُددٔ بددا  ا٭ٚيٜٛدد١ إدتٓددا  قتددٌ اٱْظددإ ٭ٕ مسٜدداّ ايددذْٝا ندداٱسشاّ   
بايٓظددب١ يظددفو ايددذَا٤ بغددرل سددل ، فددات قًددت سشَدد١ ؿددٝذ ايدددل خاؿدد١       
بايددزٜٔ وشَددٕٛ ٭دا٤ اؿددر ٚايعُددش٠ ، ٚيددٝع نددٌ إظددًٌُ، ٚاؾددٛا      

 ١َ طفو ايذَا٤ سهِ عاّ َتٛد٘ إٍ إظًٌُ .إٕ سش
َٚددٔ اٱعذدداص ْددضٍٚ ايكددشإٓ بآٜدد١ ٜتًٖٛددا إظددًُٕٛ ٚإظددًُات ٗ         

 ؿ٬تِٗ اي١َٝٛٝ ، ٚدا٤ت ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ يبٝاْ٘ ٚتفـًٝ٘ .
ٚمسدددداص ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ قتدددٌ ايدددذٚا         

 دٓدداز عًدد٢ ٔددع َددٔ ايددذٚا  ٫  ايلدداس٠ ٗ اؿددٌ ٚاؿددشّ ، إر قدداٍ ) 
َددٔ قتًددٗٔ ٗ اؿددٌ ٚاؿددشّ ايغددشا  ٚايفدداس٠ ٚايهًددب ايعكددٛس ٚاؿددذمس٠       

 .(1)(ٚايعكش 
ٜٚفٝددددذ ٖددددزا اؿددددذٜح ٗ َفَٗٛدددد٘ ايضدددددش عددددٔ اٱسٖددددا  ٱْتفددددا٤  
ايظددبب يدد٘ ، ٚ٭ٕ فٝدد٘ طددفهّا يًددذَا٤ ٚإؿدداب١ ايٓدداغ ظشاسددات ٚعاٖددات   

 ، ٜٚذلتب عًٝ٘ اؿٓل ٚايبغض يًطشف ايزٟ ٜكّٛ باٱسٖا  .
ٚتتلددُٔ قـددف ايكددشإٓ ايضدددش عددٔ اٱسٖددا  ، ٚإٓددع َددٔ ايتهدددل       

٢ُُّّٛتتت د ُّٞتتتاَ٭ ٖنتتتٶ ٚاـددد٤٬ٝ، َٚدددٔ إٜدددزا٤ ايغدددرل ، ٖٚدددٛ َدددٔ َـدددادٜل ط

 . (2) صَُّٚصصنٯس٨د عنُدَرٸّٓ ٢نِِّٲد٢نٶ لڅ٢َُُّّّابن

فُددع مسٕ فُددٛ  ا٭ْبٝددا٤ ٖددٛ َا٥دد١ ٚمسسبعدد١ ٚعؼددشٕٚ مسيددف ْدديب فددإ         
   ٚ ٕ ْبٝددّا ، يبٝددإ قددإْٛ   ايددزٜٔ رنددشت قــددِٗ ٗ ايكددشإٓ ٔظدد١ ٚعؼددش

                                                           

 .5/210ايظٓٔ ايهدل٣ يًبٝٗكٞ  (1)
 .111طٛس٠ ٜٛطف  (2)
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ٖٚدددٛ مسٕ قـدددف ٚسٝدددا٠ ٖددد٪٤٫ ا٭ْبٝدددا٤ َجددداٍ ِٚدددٛرز يكـدددف ٚسٝدددا٠  
 عا١َ ا٭ْبٝا٤ ٚنفاٜتٗا ٗ اٱعتباس ، َٚاد٠ اٱتعاه َِٓٗ .

ٚقدددذ ْدددضٍ ايكدددشإٓ َدددٛاعظ َدددٔ سٝدددا٠ ا٭ْبٝدددا٤ تطدددشد اٱسٖدددا  ،        
ٚؼاسبددد٘ ٗ ايًٝدددٌ ٚايٓٗددداس بًشددداه تددد٠ٚ٬ ندددٌ َظدددًِ َٚظددد١ًُ ٯٜدددات     

 ع َشات ٗ ايّٝٛ .ايكشإٓ ٔ
َٚدددٔ ٖدددزٙ إدددٛاعظ د٫يددد١ آٜدددات ايكدددشإٓ عًددد٢ إتـددداف ا٭ْبٝدددا٤         

ُُّٖن٧َتتا بددا٭خ٬م اؿُٝددذ٠ ، َددا هددز  ايٓدداغ إيددِٝٗ ، ٜٚددذٍ قٛيدد٘ تعدداٍ ط   

٘  َعتت٫دٯ ٨د  ُن ڃُّ٪دُّٗضوتتٳل ٦نتت٬د َحٳد٢نتت٠ُّ ُّٖتتاعد َُ ُّٖع تتا ٣ُّْنتتٵغُّ ل٣ُّّّٛ٢ّّتت َُ ٢ُّٯ تت٨د َٲ٢ُّتتٳد ٫ِّٞدتت  َوحد٧َتتٹو ٦نتت٬د ل٣ِ٢تتٰن ٢ن٫دتت

ُو            َُ َُّٖنٳَِٞتت٤د َع٣ُّتتٺ ل٣ِ٢تتٰن َّس٭و ل٣ِ٢تتَٰ ٴ حنتت َٲلشدتتنَٓدٗنرد ٢ُّٯ تت٨د َٲَظتتاٲسودٮ ٨د ٖنتتٶ لڅ٦ُّدتترس ُّٖتتَسَِل َعَس٦دتت

عًددد٢ تٓدددضٙ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ عدددٔ     (2()1) صل٧ّّ٢ َنتتتٳَٞ ٣نَن

 اٱسٖا  َٚكذَات٘ ، ٚا٭َاسات ٚايع٬َات ايذاي١ عًٝ٘ .
ٗ إعاًَدد١ ، ٚغً دد١ ايكًددب قظددٛت٘ ٚقًدد١    ٚايفددظ : اؾدداف ٚايؼددذٜذ   

 ايش١ٓ، ٚوتٌُ ٚدّٖٛا :
: ٚيدددٛ نٓدددت ف دددّا غًدددٝظ ايكًدددب َدددع إظدددًٌُ ٭ْفلدددٛا َدددٔ    ا٭ٍٚ

 سٛيو يذ٫ي١ ْ ِ اٯ١ٜ عًٝ٘.
: ٚيددٛ نٓددت ف ددّا غًددٝظ ايكًددب َددع إظددًٌُ ٚمسٖددٌ ايهتددا        ايجدداْٞ 

 ٫ْفض إظًُٕٛ َٔ سٛيو.
 ب َع ايٓاغ ْٝعّا .: ٚيٛ نٓت ف ّا غًٝظ ايكًايجايح 

ٚإرتدداس ٖددٛ ا٭خددرل إر مسٕ سظددٔ اـًددل ٚسقدد١ ايكًددب قددإْٛ َدد٬صّ     
ٍٜ َععنٵ٨ٍيًٓب٠ٛ ، ٜٚذٍ عًٝ٘ قٛي٘ تعاٍ ط  .(3) صَٲَّس٪و٠ُّ ٣َُُّ٢ٺ خ ٣ِّ

                                                           

 .159طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
مسْ ش اؾض٤ ايٛاسذ ٚا٭سبعٌ بعذ إا١٥ َٔ ٖزا ايظٺفش إباسى ، ايزٟ ؿذس خاؿّا  (2)

 بتفظرل ٖزٙ اٯ١ٜ ايهش١ّ .
 .4طٛس٠ ٕ  (3)
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ٖٚددٌ اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ طدد٬ز كددذ اٱسٖددا  ، اؾددٛا  ْعددِ فٗددٞ طدد٬ز    
        ٚ َدداد٠  ٜددَٛٞ بٝددذ إظددًِ ٚغددرل إظددًِ عًدد٢ اٱسٖددا  ، َٚدداْع َٓدد٘ ، 

يٲستذدداز عًدد٢ ايددزٟ ٜٓددٟٛ ايفعددٌ اٱسٖددابٞ ، ٚعًدد٢ ايددزٟ وشكدد٘ مسٚ   
 ٜظاعذٙ .

ٖٚددددٞ َدددداْع َددددٔ إْؼددددا٤ اجملدددداَٝع اٱسٖابٝدددد١ ٭ٕ اهلل تعدددداٍ ٜددددأَش   
إظددًٌُ باٱقتددذا٤ بددايٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚقاناتدد٘ ٗ    

أِّشدتتَٳٸّٓ َحَصتت٫َٹّٓ ٢ن٧َتت٬د     ٢ُُّّٛتت د ُّٞتتاَ٭ ٢ُِّّتت٨د ٖنتتٶ َوش تتٳ٥س ل٣ِ٢تتٰن     طددرلت٘ ، قدداٍ تعدداٍ ط  

ََُِّٞر ل٣٢َِٰ ُّٞجنرًيل  .(1)صُّٞاَ٭ َٴرد  ٳ ل٣٢َِٰ َٲل٢َّّٵٳد٩َ لآلخنَر َٲ

َنٴ٬َ ٦ََُتتٰ  أُّظنتت ولټ      فددإ قًددت قددذ ٚسد قٛيدد٘ تعدداٍ ط     ٦ َح٧وتتٌ  َوش تتٳ٥  ل٣ِ٢تتٰن َٲل٢ِتت

ِوً ل ٴَُدنَٓ تت    ًُِٞتتا ش تت ٳَ٭ ُّٖضدتتڄّْ ٦نتت٬د ل٣ِ٢تتٰن َٲوسادتتَٳلً٪ا  َع٣ُّتتٺ ل٢ِِّّّٗتتاوس و َح٧َتتاټ  َخٵدتت٫َٯ ٨د َتتتَرلٮ ٨د و 

ِ ٳدن ٢َِنتت٠ُّ ٦َتتَج٣ِّٯ ٨د ٖنتتٶ ل٢نوتتٳدَولٸن َٲ٦َتتَج٣ِّٯ ٨د ٖنتتٶ           شنتتٵ٧َاٮ ٨د ٖنتتٶ ٲ   تتٳٮنٯس٨د ٦نتت٬د أَُّثتترس ل٢صوتت

ُ  ل٢تتتسووولَّ    ِنتتت ِنٵتتت٤س ُّٞتتتَسودٍّ أُّخدتتتَرَ  َظتتتَُِّّّّٱ  ُّٖتتتآَزَوٱ  ُّٖاشدتتتنَٓد٣ُّغُّ ُّٖاشدتتتَنَٳٻ َع٣ُّتتتٺ ش تتتٳٚنٰن ٴ ُد لنس٪د

َنٴ٬َ آ٫٦َ تتتتٳل َٲَع٧ن٣ِّتتتتٳل ل٢صوتتتتا٢نَحاتن ٦نتتتت٫دٯ ٨د ٦َٓدٗنتتتتَرٸّْ َٲأُّ دتتتتًرل  ٢نٵَٓنتتتت ٵغُّ خنٯستتتت٨د ل٢ِِّّّٗتتتتاَو َٲَعتتتتَ  ل٣ِ٢تتتتٰ  ل٢ِتتتت

 . (2)صَععنٵ٧ًا

اؾددٛا  إددشاد ٗ اٯٜدد١ ايهفدداس ايددزٜٔ ودداسبٕٛ اٱطدد٬ّ ، ٚهٗددضٕٚ    
 اؾٝٛؾ يٲغاس٠ ع٢ً إذ١ٜٓ ، ٚعا١َ إؼشنٌ .

عًددددد٢ إددددد٪ٌَٓ ٱْؼدددددغاشلِ بدددددايشنٛ   مس٫ تدددددش٣ إ اٯٜددددد١ مسثٓدددددت 
ٚايظددددذٛد ، ٚايددددزٟ ٜددددذٍ بايذ٫يدددد١ اٱيتضاَٝدددد١ عًدددد٢ عـددددُتِٗ َددددٔ  
اٱكددشاس بدداٯخشٜٔ ، ٚاٱسٖددا  مسػددذ مسْددٛا  ايلددشس ، ًٜٚشددل إظددًِ        

                                                           

 .21طٛس٠ ا٭سضا   (1)
 .29طٛس٠ ايفتض  (2)
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ٚايهتدددابٞ ٚغرلُٖدددا ،بُٝٓدددا رندددشت اٯٜددد١ ايؼدددذ٠ َدددع ايهفددداس ، ٚستددد٢   
 ايؼذ٠ ٫ تـٌ إٍ اٱسٖا  َفَٗٛ٘ ٗ ٖزا ايضَإ .

ص ٗ ايكددددشإٓ إ٫ ٗ اٯٜدددد١ مسعدددد٬ٙ ، ٚنأْدددد٘   أُّظنتتتت ولټ شد يفددددظ طٚمل ٜدددد

إػددداس٠ إٍ اْطدددٛا٤ َشسًددد١ ٖذدددّٛ إؼدددشنٌ عًددد٢ إذٜٓددد١ ، ٚإْكطدددا        
ايكتدداٍ بددٌ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚبٝددِٓٗ ،ٖٚددٛ ايددزٟ ػًدد٢    

 ٗ ؿًض اؿذٜب١ٝ ٗ ػٗش رٟ ايكعذ٠ َٔ ايظ١ٓ ايظادط١ يًٗذش٠ .
ّ ٗ ْب٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطدًِ إْكطدا    يٝهٕٛ َٔ طٓٔ ايظ٬

َٲَّس٭د ل٦دتَرأُّٸّٓ  ايكتاٍ بٝٓ٘ ٚبٌ ايزٜٔ نفشٚا بايـًض ٚإٛادع١ ، قداٍ تعداٍ ط  

ُد ٦ن٬د خَُد٣نَٯا ٪ ع ٳًزل أُّٲد َّسعدَرلًاا ُّٖڄُّ   ٫َاَح َع٣ُّٵدٯس٧َا أُّ٭د ٴ صد٣نَحا َخٵد٫َٯ ٧َا ص ٣ًّّحا َٲل٢صو٣ِّّ  َخٵد ٌر َخاُّٖ

َٰ ُّٞاَ٭ خن٧َا تَُد٣٧َِّٳ٭َ خَُنرًيلَٲأِّحد  .   (1)صضنَرتد لڅُّ٪ِّٗض  ل٢عوِو َٲَّس٭د ت حدصن٫ ٳل َٲَتنوِّٛٳل َُّٖس٭و ل٣ِ٢

 .   (1)صخَُنرًيل

 رسمجخ ػّسو ثٓ ظؼُد ثٓ اٌؼبص
إددشاد َددٔ دددذٙ ٗ طددٓذ اؿددذٜح مسعدد٬ٙ ٖددٛ عُددشٚ بددٔ طددعٝذ بددٔ          

عًدد٢ ايعدداق بددٔ مسَٝدد١ ايددزٟ ٖددادش إٍ اؿبؼدد١ ، ثددِ إٍ إذٜٓدد١ ، )ٚقددذّ  
ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ َددع مسخٝدد٘ خايددذ بددٔ طددعٝذ طدد١ٓ     

 .(2) طبع َٔ اشلذش٠(
ٚػدددٗذ َدددع ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ فدددتض َهددد١ َٚعشنددد١  

( يًدددٗذش٠ ٗ 13سدددٌٓ ، ٚتبدددٛى ، ٚاطتؼدددٗذ ٗ َعشنددد١ مسدٓدددادٜٔ طددد١ٓ ) 
 ايؼاّ .

 ٚقاٍ ابٔ إطشام : قتٌ ّٜٛ ايرلَٛى ٖٛ ٚمسخٛٙ مسبإ .

                                                           

 . 128طٛس٠ ايٓظا٤  (1)
 .1/364مسْ ش اٱطتٝعا  ٗ َعشف١ ا٭ؿشا   (2)
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ٕ يعُددشٚ بددٔ طددعٝذ طددبع١ َددٔ ا٭خدد٠ٛ ث٬ثدد١ َدداتٛا عًدد٢ ايهفددش ،   ٚنددا
: ِٖٚ 

مسسٝشدد١ بددٔ طددعٝذ ، ٚبدد٘ نددإ مسبددٛٙ ٜهٓدد٢ ، قتددٌ ٜددّٛ ايفذدداس    ا٭ٍٚ :
 قبٌ ايبعج١ ايٓب١ٜٛ .

 ايعاؿٞ بٔ طعٝذ ، قتٌ ّٜٛ بذس نافشّا . ايجاْٞ :
 عبٝذ٠ بٔ طعٝذ قتٌ ّٜٛ بذس نافشّا . ايجايح :

  ٍ كٝددت ٜددّٛ بددذس عبٝددذ٠ بددٔ طددعٝذ بددٔ    : ي ٚعددٔ ايددضبرل بددٔ ايعددٛاّ قددا
ٚنددإ ٜهٓدد٢ مسبددا  ، ايعدداق ٖٚددٛ َددذدر ٗ اؿذٜددذ ٫ ٜددش٣ َٓدد٘ إ٫ عٝٓدداٙ   

رات ايهددشؾ فطعٓتدد٘ بددايعٓض٠ ٗ عٝٓدد٘ فُددات فًكددذ ٚكددعت سدًددٞ عًٝدد٘     
 .(1)ثِ ُطٝت فهإ اؾٗذ مسٕ ْضعتٗا ٚيكذ اْج٢ٓ طشفٗا

 ٚاسبع١ دخًٛا اٱط٬ّ ٚشلِ ؿشب١ ِٖٚ :
 خايذ بٔ طعٝذ . ا٭ٍٚ :
 مسبإ بٔ طعٝذ . ايجاْٞ :

 طعٝذ بٔ طعٝذ . ايجايح :
اؿهددِ بددٔ طددعٝذ ، ٚبددذٍ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘      ايشابددع :

 ٚطًِ اطِ اؿهِ ٚزلاٙ عبذ اهلل .
 لبٔىْ ٌصوَ رمدَط إٌبض ٌٍمسآْ ٌٕصاػه اإلزهبة

َددا ٖددٛ  يكددذ طددادت ٗ اجملتُددع ايكبًددٞ ٗ اؾضٜددش٠ عددادات َتبآٜدد١ َٓٗددا
سظددٔ ، َٚٓٗددا َددا ٖددٛ قبددٝض ، ٚيددٝع َددٔ ساد  يًكبددٝض ، َٚٓدد٘ اٱسٖددا     

 ٚايبطؽ ْٚ اّ ايغا  ٚايٓٗب ٚايغضٚ ٚايٛمسد  .
ٚتظدددتٓذ ٖدددزٙ ايعدددادات إزََٛددد١ ٚايظدددًٛى غدددرل اؿظدددٔ إٍ ايهفدددش  

ٚايؼدددشى ، ٚبعدددح اهلل عدددض ٚددددٌ ايدددٓيب قُدددذا ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘      
مسٕ اٱّددإ عًدد١ يًـدد٬ز ، ٚطددبب   ٚطددًِ بايتٛسٝددذ ، يبٝددإ قددإْٛ ٖٚددٛ   

ٱدتجددداخ ايباطدددٌ ٚنُدددا ٖدددٛ اٱسٖدددا  ٗ ٖدددزا ايضَدددإ ، فًدددِ ٜٓشـدددش  
                                                           

 . 1/21اٱطتٝعا  ٗ َعشف١ ا٭ؿشا   (1)
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ايددبطؽ مسٜدداّ اؾاًٖٝدد١ بكبًٝدد١ مسٚ ف٦دد١ دٕٚ مسخددش٣ ، ٚيددٝع يدد٘ ٖددذف َعددٌ   
، ٫ٚ ٜشعددد٢ طددد١َ٬ إدددذٌْٝ ٚايٓددداغ ايعدددضٍ ، ٜٚدددأتٞ ايظددديب ٚايكتدددٌ     

      ُ اٍ ٚطدددا٥ٌ عًددد٢ ايهدددبرل ٚايـدددغرل ، ٚايشددددٌ ٚإدددشمس٠ ، ٜٚدددتِ اطدددتع
عذٜدددذ٠ يتشكٝدددل ا٭غدددشاض اـبٝجددد١ فٗدددٞ مسعُددداٍ عٓدددف ٚبطدددؽ غدددرل       
َؼدددشٚع١ ٚخددد٬ف عًددد١ خًدددل اهلل عدددض ٚددددٌ يًٓددداغ ، قددداٍ اهلل تعددداٍ   

ُ  ل٢ِّّن٬و َٲلنس٪َض َّسِڃ ٢نٵَُدُ   ٲ٭سط  .(1)صَٲ٦َا َخ٣ُّّّٛ

ٚندددإ ايتٗذٜدددذ بدددٌ ايكبا٥دددٌ ٚاؾُاعدددات ٚا٭فدددشاد َظدددتُشّا ، ٚندددٌ 
يتٓذددض تٗذٜددذٙ بايكتددٌ مسٚ ايغددضٚ ، ٚيددٝع َددٔ ساد   طددشف ٜددتشٌ ايفشؿدد١ 

عددداّ يًٓددداغ ، ٚناْدددت ٖٓددداى ْدددٛ  َدددذاسا٠ يٲسٖدددابٌٝ يدددذفع ػدددشِٖ       
ٚمسراٖددِ ، ٚيددٝع َددٔ قددإْٛ دٚيددٞ آْددزاى رٟ ؿددبغ١ اْظددا١ْٝ يٛكددع سددذ    
يًٓضاعدددات ٚاٱقتتددداٍ بدددٌ ايكبا٥دددٌ ٚايطٛا٥دددف ٚايدددذٍٚ ، فًدددِ ٜٓشـدددش    

اْددت ايددذٍٚ ايع ُدد٢ آْددزاى  ٜٚلددٝل اٱقتتدداٍ ٚايغددضٚ بددٌ ايكبا٥ددٌ ، إر ن  
 تتكاتٌ .

ٚقددذ ٚثٸددل ايكددشإٓ ايكتدداٍ إتهددشس بددٌ ايذٚيدد١ ايشَٚاْٝدد١ ٚايفاسطدد١ٝ         
ُد ل٢تتتروٲ٩    *لمل ٚٚقٛعددد٘ مسٜددداّ ايبعجددد١ ايٓبٜٛددد١ ، قددداٍ تعددداٍ ط      ٖنتتتٶ  *٣ِّْنَُتتت

 .(2)صأُّددَ٪ٺ لڅُّودضس َٲٮ ٨د ٦ن٬د خَُد ن ٣ُُُّّْنٯس٨د َشٵَٓد٣نُ ٳَ٭

شإٓ إ٫ ٗ اٯٜددد١ مسعددد٬ٙ ٚندددزا يفدددظ   ٚمل ٜدددشد يفدددظ )ُغًبدددت( ٗ ايكددد  
)ايددشّٚ( َددع مسٕ ايظددٛس٠ بهاًَددٗا زلٝددت باطددِ طددٛس٠ ايددشّٚ ، ٚعددذد        

 آٜاتٗا طتٕٛ آ١ٜ ، ٖٚٞ َه١ٝ.
ُد ل٢تتروٲ٩   *لمل طعددٔ ابددٔ عبدداغ ٗ قٛيدد٘   ٚ) قدداٍ : قددذ َلدد٢ .   ،(3)ص٣ِّْنَُتت

نددإ ريددو ٗ مسٖددٌ فدداسغ ٚايددشّٚ ، ٚناْددت فدداسغ قددذ غًبددتِٗ ، ثددِ          
                                                           

 .56طٛس٠ ايزاسٜات  (1)
 .3-1طٛس٠ ايشّٚ  (2)
 .2-1طٛس٠ ايشّٚ  (3)
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ٚآيددد٘ و ، ٚايتكددد٢ سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘   غًبدددت ايدددشّٚ بعدددذ ريددد  
ٚطدددًِ َدددع َؼدددشنٞ ايعدددش  ، ٚايتكددد٢ ايدددشّٚ َدددع فددداسغ ، فٓـدددش اهلل   

ٚطددًِ َٚددٔ َعدد٘ َددٔ إظددًٌُ عًدد٢ َؼددشنٞ   ٚآيدد٘ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ 
ايعددش  ، ْٚـددش مسٖددٌ ايهتددا  عًدد٢ ايعذددِ . قدداٍ عطٝدد١ : ٚطددأيت مسبددا       

 ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ طددعٝذ اـددذسٟ عددٔ ريددو فكدداٍ : ايتكٝٓددا َددع سطددٍٛ اهلل   
ٚطددًِ َٚؼددشنٞ ايعددش  ، ٚايتكددت ايددشّٚ ٚفدداسغ ، فٓـددشْا عًدد٢      ٚآيدد٘

َؼددشنٞ ايعددش  ، ْٚـددش مسٖددٌ ايهتددا  عًدد٢ اجملددٛغ ، ففشسٓددا بٓـددش         
اهلل إٜاْددا عًدد٢ إؼددشنٌ ، ٚفشسٓددا بٓـددش مسٖددٌ ايهتددا  عًدد٢ اجملددٛغ ،       

 .(2)((1)صخن٫َصدرس ل٣٢ِٰن *َٲَٴٳد٦َپنَو ٴََّّٗرح  ل٧ّّ٢ ڂد٦ن٫ ٳَ٭ ط فزيو قٛي٘

َٚددٔ خـددا٥ف ايددٓفع اٱْظددا١ْٝ ايشكددا عٓددذ ايعددضٚف عددٔ اٱْتكدداّ     
، ستددد٢ اي دددامل إرا اْضددددش عدددٔ إسٖابددد٘ ودددع باٱستٝددداز ٚايظددده١ٓٝ ،       
ٜٚددذسى مسٕ آفاقددّا تفددتض مسَاَدد٘ ، ٖٚددٛ َددٔ َـددادٜل ايشٓدد١ ٚايًطددف ٗ       

 خ٬ف١ اٱْظإ ٗ ا٭سض.
ايٓددداغ ٗ يكدددذ ؿددداست اؿٝدددا٠ بٓدددضٍٚ ايكدددشإٓ عزبددد١ سًددد٠ٛ ، ٜدددأْع 

عُدداس٠ ا٭سض ، ٜٚتٓعُددٕٛ بددا٭َٔ ، فٝٓدداّ مسٖددٌ ايكشٜدد١ ايًٝددٌ َددٔ غددرل      
تٓددداٚ  ٗ اؿشاطددد١ ٚفدددض  ، ٜٚغًدددل ؿددداسب ايدددذٚا  بدددا  اؿلدددرل٠     
عًٝٗددا َددٔ غددرل خؼدد١ٝ َددٔ ايظددشام ٚايًـددٛق ، إر ناْددت آٜددات ايكددشإٓ    
تٓفددز إٍ ػددغاف ايكًددٛ  ُٓددع ايٓدداغ َددٔ ايغددضٚ ٚايكتددٌ ٚايٓٗددب ، إٍ       

ٚايعكٛبدددات ايددد  ْدددضٍ بٗدددا ايكدددشإٓ ، َٓٗدددا َدددا ٚسد ٗ   داْدددب اؿدددذٚد 
َٲل٢صوتتتتاوسٝ  َٲل٢صوتتتتاوسُّٚٹِّ ُّٖتتتتاَُُّّّّٚ ٳل أُّٴدتتتت نَٴٯ ٧َا َ تتتتَسلًټ خن٧َتتتتا َُّٞصتتتتَُا   ايظددددشق١ ، قدددداٍ تعدددداٍ ط

ٟنٵ٨ٌ ُّاڃ٦ّْن٬د ل٣٢ِٰن َٲل٣٢ِٰ  َعسسٴٌس َح  .(3)صَ٪

                                                           

 .5-4طٛس٠ ايشّٚ  (1)
 .8/55ايذس إٓجٛس  (2)
 .38طٛس٠ إا٥ذ٠  (3)
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َٚددٔ إعذدداص ايكددشإٓ قاسبتدد٘ يٲسٖددا  َددٔ سددٌ ْضٚيدد٘ ٚٗ نددٌ ٜددّٛ    
ٜدداّ اؿٝدا٠ ايددذْٝا يبٝددإ فلدٌ اهلل عددض ٚدددٌ بٓضٚيد٘ ، ٚيددضّٚ تكددذٜع    َدٔ آ 

 ايٓاغ ي٘ ، ٚاؽارٙ ط٬سّا كذ اٱسٖا  اـاق ٚايعاّ .
 لبٔىْ آَبد اٌسمحخ دجت ٌإلزهبة

ٟنَنتتتاَب تنُدَٵاً٪تتتا ٢نِّتتت٤ٍّ َظتتتٶدټو  َدددٔ َعددداْٞ قٛيددد٘ تعددداٍ ط  ، (1)صَٲَ٪سو٫َّّ٢تتتا َع٣ُّٵدتتت٠ُّ ل٢ّّ

يبٝاْددات ايكددشإٓ ، فُددا َددٔ ٚاقعدد١ إ٫ ٚيًكددشإٓ   سلددٍٛ ايٛقددا٥ع إظددتشذث١  
فٝٗدددا سهدددِ ٚتأٜٚدددٌ بًشددداه ايكٛاعدددذ ٚايكدددٛاٌْ ايعاَددد١ ٗ ايكدددشإٓ ،        
َٚلددداَٝٓ٘ ايكذطددد١ٝ ، َٚدددع قًددد١ سدددٛادخ اٱسٖدددا  فكدددذ مسخدددز ؿدددبغ١    
عإٝددد١ ٗ ٖدددزا ايضَدددإ بظدددبب ٚطدددا٥ٌ اٱعددد٬ّ ، ٚإٜـددداشلا اـددددل ٭ٟ   

 ٛدٝٗ٘ مسسٝاّْا .قش١ٜ ٚبًذ٠ ٗ ايعامل ٚٱْتفا٤ اـدل ، ٚت
َٚددٔ إعذدداص ايكددشإٓ فدد٧ آٜاتدد٘ عشَدد١ اٱسٖددا  ٚايٓٗددٞ عٓدد٘ ، ٚفددل     
د٫٫ت قددددشا٠٤ عًُٝدددد١ ؼًًٝٝدددد١ ٯٜددددات ايكددددشإٓ ، نُددددا مسٕ اٱسٖددددا        
ٚاـطددا  إتؼددذد مسدددٓيب عددٔ آٜددات ايكتدداٍ ايددٛاسد٠ ٗ ايكددشإٓ إر مسْٗددا        

 تذٍ ع٢ً ايذفا  احملض.
كددداتًٕٛ إظدددًٌُ ، َٚٓددد٘ سـدددش ا٭َدددش يًُظدددًٌُ بايكتددداٍ بايدددزٜٔ ٜ 

ٲَُّٚتتتاتن٣ِّٳل ٖنتتتٶ  ٚمسٕ ٜهدددٕٛ ايكتددداٍ بكـدددذ ايكشبددد١ إٍ اهلل ، قددداٍ تعددداٍ ط   

ُو ل٧ّّ٢ ُدَن نٴ٬َ ٨ِّد َٲڃُّ تَُدَن  ٲل َّس٭و ل٣٢َِٰ ڃُّ ٴ حن َنٴ٬َ ٴ ُّٛاتن٣ِّٳَ٪  .(2)صشَُنٵ٤س ل٣٢ِٰن ل٢ِ

يكددذ ْددضٍ ايكددشإٓ يًكلددا٤ عًدد٢ ثكافدد١ اٱَاتدد١ ٚايكتددٌ ، َٚكذَاتدد٘ َددٔ   
ٚمدددٛٙ ، إِدددا تهدددٕٛ ْـدددش٠ ايدددذٜٔ بشفدددع يدددٛا٤ ايظدددًِ ٚإٛادعددد١   ايغدددضٚ

 ٚاي  تتذ٢ً باقا١َ ايفشا٥ض ايعباد١ٜ اي١َٝٛٝ.
 َٚٔ َٛاكع اٱسـا٤ ٗ إكاّ ٚدٛٙ :

                                                           

 .89طٛس٠ ايٓشٌ  (1)
 .190طٛس٠ ايبكش٠  (2)
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ص ٚايدددزٟ ًٜددددض ٗ  خنصدتتتت٨س ل٣ِ٢تتتٰن ل٢تتتروحد٬٧َس ل٢تتتتروحنٵ٨س  قٛيددد٘ تعددداٍ ط   ا٭ٍٚ :

ٕ ، ، َٚدددٔ تهدددشاسٙ عًددد٢ ايذلاسدددِ بدددٌ ايٓددداغ ، ٚإهٗددداس يغددد١ اٱسظدددا 
اٱعذددداص ٗ قاسبددد١ ايكدددشإٓ ٚددددٛد ايبظددد١ًُ ٗ مسٍٚ ندددٌ طدددٛس٠ َدددٔ        
ايكددشإٓ عددذا بددشا٠٤ ، طددٛا٤ قٝددٌ مسْٗددا دددض٤ َددٔ نددٌ طددٛس٠ ، ٖٚددٛ إرتدداس  

 ، مسٚ َٔ طٛس٠ ايفاؼ١ ٚسذٖا .
َٚددٔ َعدداْٞ ايبظدد١ًُ مسْٗددا تٓفددٞ طددًطإ اٱْظددإ عًدد٢ مسٖددٌ ا٭سض     

ٚاٱيدد٘ ٖٚددٛ ايددش٩ٚف ، إر تتلددُٔ اٱخبدداس بددإٔ اهلل عددض ٚدددٌ ٖددٛ ايددش   
 ايشسِٝ بايٓاغ ْٝعّا ، ٚيٝع يًُ٪َٔ اـشٚز عٔ ٖزا إع٢ٓ .

ٚيددٛ داس ا٭َددش بددٌ ايـددذٚس عددٔ ايبظدد١ًُ ٚد٥٫ددٌ ايشٓدد١ فٝٗددا مسٚ      
إددٛسٚخ َددٔ َفددشدات ايكتددٌ ٚايكتدداٍ ٗ نتددب ايفكدد٘ ٚايتفظددرل فإددذاس        
ٖددددٛ ا٭ٍٚ ، ٖٚددددٛ َددددٔ اٱعذدددداص ٗ طدددد١َ٬ ايكددددشإٓ َددددٔ ايتششٜددددف    

 ٌ ٚايتغٝرل.ٚايتبذٜ
إسـدددا٤ َعددداْٞ ايشٓددد١ ٚايشمسفددد١ ٗ مسزلدددا٤ اهلل اؿظددد٢ٓ       ايجددداْٞ :

طددٛا٤ ٗ رات ا٭زلددا٤ مسٚ ٗ د٫٫تٗددا ، ٚسػددشاتٗا ، ٖٚددٞ نددجرل٠ َجددٌ      
ايكددذٚغ ، ايظدد٬ّ ، ايددشٓٔ ، ايددشسِٝ ، إدد٪َٔ ، اـددايل ، ايٖٛددا        
، ايددش٩ٚف ، ايددشصام ، ايباطددط ، ايًطٝددف ، إعددض ، ايؼددهٛس ، إبددذ٨ ،     

 اشلادٟ .
 آٜات ايعفٛ ٚايـفض ، ٖٚٞ ع٢ً ػعب : ايجايح :
آٜددات ايعفددٛ اؿاكددش َددٔ عٓددذ اهلل عددض ٚدددٌ ، َٓٗددا قٛيدد٘          ا٭ٍٚ :

َُ َع٣ُّتتٵد٨ِّد ل٢َّّٵتتٳد٩َ ٴَٓدٗنتتر  ل٣ِ٢تتٰ  ٢ُِّّتت٨د َٲٮ تتَٳ أُّودَحتت٨  ل٢تترولحن٧ننَ    تعدداٍ ط ، ٚقٛيدد٘ (1)صُّٚتتا٥َ ڃُّ َتجدرسٴتت

َ٘ تعدداٍ ط َع٣نتت٨َ ، ٚقٛيدد٘ تعدداٍ ط(2)صَٲ٦َتت٬د َعتتاَد َُّٖٵ٫تتنَٛن٨  ل٣ِ٢تتٰ  ٦ن٫دتتٰ   عَُّٗتتا ل٣ِ٢تتٰ  َع٧وتتا َشتت٣ُّ

                                                           

 .92طٛس٠ ٜٛطف  (1)
 .95طٛس٠ إا٥ذ٠  (2)
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٨ِّد َُّٖنتتاَب َع٣ُّتتٵد٨ِّد َٲعَُّٗتتا َعتت٫د٨ِّد    ث تت٨و ، ٚقٛيدد٘ تعدداٍ ط(1)صل٣ِ٢تتٰ  أُّ٪وِّتت٨د ٫ِّٞتتن ٨د َتددَنتتا٪ ٳَ٭ أُّ٪َِّٗصتت

٨ِّد َتعدِّر ٲَ٭  .(2)صعَُّٗٳدَ٪ا َع٫د٨ِّد ٦ن٬د خَُد ن ٢َِن٠ُّ ٣َُُِّ٢

ٛٸ َددٔ اهلل عددض ٚدددٌ بـددٝغ١       إر مسخدددلت  اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ عددٔ ؼكددل ايعفدد
 ايفعٌ إاكٞ .

ايٛعددذ ايهددشِٜ ٚايبؼدداس٠ بددايعفٛ َددٔ عٓددذ اهلل عددض ٚدددٌ ٜددّٛ   ايجاْٝدد١ :
 ايكٝا١َ.

ٖٚدددزا ايعفدددٛ َتعدددذد ٗ َٛكدددٛع٘ ٚدٗتددد٘ ، فُدددٔ مسزلدددا٤ اهلل عدددض     
٭و ل٣ِ٢تتتَٰ ُّٖتتتَس، ط(3)صٲَُّٞتتتاَ٭ ل٣ِ٢تتتٰ  عَِّٗتتتٳًّل ُِّّْٗتتتٳًولٚددددٌ ايعفدددٛ ، ٚٗ ايتٓضٜدددٌ ط

، فُددع ع ددِٝ طددًطإ اهلل عددض ٚدددٌ ، ٚمسْدد٘ عًدد٢       (4)صُّٞتتاَ٭ عَِّٗتتٳًّل ُّٚتت نٴًرل  

نددٌ ػدد٧ قددذٜش ، فٗددٛ ايعفددٛ عددٔ ايٓدداغ يبعددح ا٭َددٌ ٗ ايٓفددٛغ بشدددا٤   
ايعفددٛ َددٔ عٓددذ اهلل ، ٚيؼددٝٛ  فًظددف١ ايعفددٛ فُٝددا بٝددِٓٗ ، ٜٚٓددذّ اٱْظددإ   

ٓدد٘ ٫ ٜٓددذّ عًدد٢ اٱْتكدداّ ٚايجددأس خـٛؿددّا َددع ػددذ٠ ٚقظدد٠ٛ ٚآثدداسٙ ، ٚيه  
 عٔ ايعفٛ.

 يكذ دا٤ ايكشإٓ باؿضٸ ع٢ً ايعفٛ عٔ ايكشٜب َٚطًكّا . ايجايج١ :
َّس٭و ٦نتتت٬د أُّزدَٲل نِّتتت٨د َٲأُّٲدڃُّدنِّٞتتت٨د َعتتت  ٲًّل ٢ُِّّتتت٨د  َٚدددٔ ايكشٜدددب قٛيددد٘ تعددداٍ ط

 .(5)صُّٖاحدََو ٲٮ ٨د َٲَّس٭د تَُدِّٗٳل َٲَتصدُّٗح ٳل َٲتَٓدٗنر ٲل َُّٖس٭و ل٣٢َِٰ ُِّّْٗٳٌو َوحنٵ٨ٌ

َٚددددٔ اٱطدددد٬م ٗ ايعفددددٛ قٛيدددد٘ تعدددداٍ ٗ ايجٓددددا٤ عًدددد٢ إدددد٪ٌَٓ     
ِدَن٫نُ ٳَ٭ َُُّٞاٽنَر لنسثد٨س َٲل٢َُّّّٗٳلحنَغ َٲَّسَِل ٦َا ُّْضنُ ٳل ٮ ٨د ٴَٓدٗنر ٲَ٭ط َنٴ٬َ َٴ  .(1)صَٲل٢ِ

                                                           

 .187طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .52طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .99طٛس٠ ايٓظا٤  (3)
 .149طٛس٠ ايٓظا٤  (4)
 .14طٛس٠ ايتغابٔ  (5)



    221ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 81

ٚمل ٜددددشد يفددددظ )غلددددبٛا( ٗ ايكددددشإٓ إ٫ ٗ اٯٜدددد١ مسعدددد٬ٙ ، ٖٚددددزٙ   
ًتٓددضٙ عددٔ اؿددذ٠ ٚغًبدد١   ايٓددذس٠ ٚتعكددب إغفددش٠ ٚايعفددٛ يًغلددب دعدد٠ٛ ي   

 ايٓفع ايغلب١ٝ.
 ٚمسُٜٗا مسنجش :

 آٜات ايش١ٓ ٚايعفٛ َٔ عٓذ اهلل . ا٭ٍٚ :
اٯٜددات ايدد  تتلددُٔ ا٭َددش إٍ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘      ايجاْٝدد١ :

 ٚطًِ بايعفٛ ٚايش١ٓ .
 آٜات ايذلاسِ ٚايعفٛ بٌ ايٓاغ . ايجايج١ :

اهلل بايشٓدد١ ٚايعفددٛ ٖددٛ َددٔ  إرتدداس ٖددٛ ا٭ٍٚ ، نُددا مسٕ ا٭َددش َددٔ  
 َـادٜل عفٛٙ تعاٍ .

َٚددٔ اٯٜددات مسٕ اهلل عددض ٚدددٌ ٜجٝددب ٜٚددشصم ايددزٟ ٜعفددٛ عددٔ غددرلٙ     
 َظًُّا نإ مسٚ غرل َظًِ .

َٲَشتاوسع ٳل َّس٢ُّتٺ ٦َٓدٗنتَرٸو ٦نت٬د َوخٍِّّٟت٨د َٲَ ٫وتٹو َعردا تَٯا        نُا ٜذٍ عًٝ٘ قٛي٘ تعاٍ ط

َنٴ٬َ ٴ ٫دٗنِّٛتتٳَ٭ ٖنتتٶ ل٢صوتترولټن َٲل٢ضوتترولټن    *(2)ل٢صوتت٧ََٳلت  َٲلڅُّودض  أِّعنتت وتد ٢ن٧ّّ٣ تتنوٛنَن   ل٢ِتت

ُو ل٧ّّ٢ حدصن٫نَن  .(4()3)صَٲل٢ُّّّاظن٧نَن ل٢َّّٓٵدغُّ َٲل٢َُّّاٖنَن َع٬د ل٫٢واطس َٲل٣٢ِٰ  ٴ حن

 لبٔىْ سالفخ األزع رىٍُف ووالُخ ِٓ اإلزهبة
ٖنتتتٶ لڅُّودضس اؿُدددذ هلل ايدددزٟ مل ىًدددل آدّ إ٫ بعدددذ مسٕ مسَدددش ظعًددد٘ ط

، ٖٚددزا ايظددبل إنددشاّ َتكددذّ ٯدّ ٚرسٜتدد٘ ، ٚبٝددإ يٛهددا٥فِٗ      (5)صَخ٣نٵُّٗتتٹّْ

                                                                                                                                                 

 .37طٛس٠ ايؼٛس٣  (1)
 اْ ش اؾض٤ ايشابع ٚايتظعٌ َٔ تفظرل يًكشإٓ . (2)
 .134-133طٛس٠ آٍ عُشإ  (3)
 رل اٯ١ٜ مسع٬ٙ.اْ ش اؾض٤ اـاَع ٚايتظعٌ َٔ ٖزا ايتفظرل ايزٟ ىتف بتفظ (4)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (5)
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ايعبادٜدد١ طًٝدد١ مسٜدداّ سٝدداتِٗ ، ٖٚددٌ َددٔ ٬َصَدد١ بددٌ اـ٬فدد١ ٗ ا٭سض     
 اؿٝا٠ ايذْٝا ، ؼتٌُ ايٓظب١ بُٝٓٗا ٚدّٖٛا :ٚبٌ مسٜاّ 

ْظدددب١ ايتظددداٟٚ ٚمسٕ خ٬فددد١ اٱْظدددإ ٗ ا٭سض قا٥ُددد١ َدددا       ا٭ٍٚ :
 داّ ٖٓاى ٚدٛد إْظاْٞ ع٢ً ا٭سض .

 ْظب١ ايعُّٛ ٚاــٛق إطًل ، ٖٚٛ ع٢ً ػعبتٌ : ايجاْٞ :
مسٜدداّ اؿٝددا٠ ايددذْٝا مسعددِ َددٔ اـ٬فدد١ ، فتُددش مسسكددا  يددٝع          ا٭ٍٚ :

ًٝفددد١ هلل ٗ ا٭سض ، خاؿددد١ عًددد٢ ايكدددٍٛ بدددإٔ اـ٬فددد١ خاؿددد١    فٝٗدددا خ
 بآدّ مسٚ با٭ْبٝا٤ دٕٚ غرلِٖ َٔ ايبؼش .

اـ٬فدد١ ٗ ا٭سض مسعددِ َددٔ مسٜدداّ اؿٝددا٠ ايددذْٝا ، ٖٚددٌ ْٝددٌ      ايجاْٝدد١ :
آدّ َشتبددد١ اـ٬فددد١ ٖٚدددٛ ٫ ٜدددضاٍ ٗ اؾٓددد١ قبدددٌ ٖبٛطددد٘ إٍ ا٭سض ،       

ٲ٫َّّ٣َِّٚتتتا َٴتتتاآَد٩  ، قددداٍ تعددداٍ ط اؾدددٛا  ٫ ، يتكٝٝدددذ اـ٬فددد١ بأْٗدددا ٗ ا٭سض 

٫َِوتتٹُّ ٲَِّٞتتڄُّ ٦ن٫دَٯتتا َوُّْتتً ل َحٵدتتح  ظنتتپدن ٧َا    َُ َٲَزٲد  تت٠ُّ ل٢ّّ ، ٚٗ اٯٜدد١ ػدداٖذ (1)صلشدتت٬ِّد أُّ٪دتت

عًدد٢ مسْدد٘ ٫ ٜكددذس مسسددذ عًدد٢ اٱطددهإ ٚاٱقاَدد١ احملددذٚد٠ ٚإؼددشٚط١ مسٚ     
 ا٭بذ١ٜ ٗ اؾ١ٓ إ٫ اهلل عض ٚدٌ .

ٛ  ايجايددح : ق َددٔ ٚددد٘ ، فٗٓدداى َدداد٠ يٲيتكددا٤  ْظددب١ ايعُددّٛ ٚاــدد
 ٚمسخش٣ يٲفذلام بٌ مسٜاّ اؿٝا٠ ايذْٝا ٚاـ٬ف١ ٗ ا٭سض .

 مسَا ْظب١ ايتبأٜ فٗٞ َعذ١َٚ ٱطتشايتٗا. ايشابع :
ٚإرتدداس ٖددٛ ا٭ٍٚ مسعدد٬ٙ ، َددع إساد٠ إعٓدد٢ ايعدداّ يًر٬فدد١ ، ٖٚددٛ      

 ع٢ً ػعبتٌ :
 خ٬ف١ اهلل ٗ ا٭سض . ا٭ٍٚ :
فدد١ اٱْظددإ ايبدداقٞ بايٓظددب١ يًُاكددٞ ، ٚتهددٕٛ اـ٬فدد١      خ٬ ايجاْٝدد١ :

 ٗ اؿهِ ٚايظًط١ٓ .
 ٚتٓرشّ ايؼعب١ ايجا١ْٝ مسع٬ٙ َٔ ٚدٛٙ :

                                                           

 .35طٛس٠ ايبكش٠  (1)
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اخبدداس اهلل عددض ٚدددٌ ي٥٬ًُهدد١ باـ٬فدد١ ٗ ا٭سض قبددٌ مسٕ       ا٭ٍٚ :
 ىًل آدّ ٚقبٌ مسٕ ٜٗبط٘ إٍ ا٭سض.

 عًددد٢ ْٝدددٌ آدّ َشتبدد١ اـ٬فددد١ ٚيددٝع َدددٔ إْظددإ قبًددد٘ ، إ٫    ايجدداْٞ : 
 ايكٍٛ بٛدٛد ايٓظٓاغ قٌٝ اٱْع ٗ ا٭سض .

ٚسٚد يفدددظ )خًٝفددد١( ٗ ايكدددشإٓ بـدددٝغ١ ايتدددٓهرل ٗ طدددٝام    ايجايدددح :
ُد ٪ٌَّّٗض ٦َا أُّحدَضَرتداٱثبات ٚتفٝذ ايعُّٛ ، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط  .(1)صَع٣ن٧َ

 دا٤ت خ٬ف١ اٱْظإ ٱنشاَ٘ َٔ بٌ اـ٥٬ل. ايشابع :
اٱْظدددإ ٗ ا٭سض َتعدددذد٠ ، ٚعًددد٢ َشاتدددب    ٚإرتددداس مسٕ خ٬فددد١  

 َٔ دٗات:
 خ٬ف١ ا٭ْبٝا٤ ، ٖٚٞ مسزلاٖا . ا٭ٍٚ :
 خ٬ف١ إًٛى ٚايظ٬طٌ . ايجا١ْٝ :
 خ٬ف١ ايعًُا٤ ٚا٭ٚيٝا٤ . ايجايج١ :

 خ٬ف١ ايٓاغ ْٝعّا . ايشابع١ :
ِدَُتتت٤  ٖنٵَٯتتتا ٦َتتت٬د ٴ ّّٗصنتتت   ٖنٵَٯتتت  فدددإ قًدددت قدددذ ٚسد استذددداز ا٥٬ٕهددد١ ط   ا أَُّت

، ٚاؾدددٛا  مل ٜهدددٔ استذددداز ا٥٬ٕهددد١ عًددد٢ ػدددرف   (2)صَٲَٴصدتتتٗن٠ِّ ل٢تتت ٦ٍَّاَټ

اـًٝف١ فًدِ تكدٌ اٯٜد١ )مسػعدٌ فٝٗدا خًٝفد١ ٜفظدذ فٝٗدا( إِدا استذدٛا عًد٢            
 ايزٜٔ ٜشتهبٕٛ إعاؿٞ ، ٜٚكتًٕٛ ٜٚظفهٕٛ ايذَا٤ بغرل سل .

ٖٚددددٌ ٜؼددددٌُ ٖددددزا ايتشددددزٜش اٱسٖددددا  ٚايددددبطؽ ٚايددددتفذرلات       
اؾددٛا  ْعددِ ، يبٝددإ ايلددشس ايعدداّ ايددزٟ ًٜشددل اجملتُعددات     ايعؼددٛا١ٝ٥ ، 

َددٔ اٱسٖددا  ٚتددأر٣ ا٥٬ٕهدد١ َٓدد٘ ، إر مسْدد٘ ٜتٓدداف٢ َددع َـددادٜل اـ٬فدد١     
 ٗ ا٭سض .

                                                           

 .14طٛس٠ ايتهٜٛش  (1)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (2)
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ٖنتتتٶ لڅُّودضس ٚيكدددذ ندددإ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِط

، فٗددٛ ايشطددٍٛ ٚاٱَدداّ ٚاؿددانِ بدداؿل ٚايتٓضٜددٌ ، قدداٍ تعدداٍ    (1)صَخ٣نٵُّٗتتٹّْ

٭د َ تتتاټ ٲ١ُّ ُّٖتتتاحد٨ِّد َخٵدتتت٫َٯ ٨د أُّٲد أُّعدتتترسضد َعتتت٫دٯ ٨د َٲَّس٭د ت ُدتتترسضد َعتتت٫دٯ ٨د ٣ُُّّٖتتت٬د َٴض تتتروٲ١ُّ  ُّٖتتتَسط

ُو ل٧ّّ٢ ّّٛصنَّنَن َُ ُّٖاحد٨ِّد َخٵد٫َٯ ٨د خنا٢ّّٛنصد ن َّس٭و ل٣٢َِٰ ٴ حن  .(2)صَظٵدًپا َٲَّس٭د َح٧ُّد

َٚددٔ مسطددشاس نددٕٛ َعذددض٠ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ       
ذددض٠ عكًٝدد١ ٖٚددٛ ايكددشإٓ بكددا٤ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ   َع
، إٍ ٜدددّٛ ايكٝاَددد١ ، ٱطدددتذا١َ ايعُدددٌ بؼدددشٜعت٘ (3)صٖنتتتٶ لڅُّودضس َخ٣نٵُّٗتتتٹّْط

ٚطدددٓت٘ ، َٚٓٗدددا سشَددد١ اٱسٖدددا  ، ٚتتذًددد٢ ٖدددزٙ اؿشَددد١ َدددٔ ايهتدددا  
 ٚايظ١ٓ .

عددٔ عبدداد٠ بددٔ ايـدداَت قدداٍ إ َددٔ قلددا٤ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل     ٚ)
 .(4)(ٚطًِ اْ٘ قل٢ إ ٫ كشس ٫ٚكشاس عًٝ٘

طًشددد١ ٚايدددضبرل ٚنعبدددّا ٚطدددًُإ : َدددا    ٚطدددأٍ عُدددش بدددٔ اـطدددا  )  
 . اـًٝف١ َٔ إًو

  فكاٍ طًش١ ٚايضبرل : َا ْذسٟ 
فكدددداٍ طددددًُإ : اـًٝفدددد١ ايددددزٟ ٜعددددذٍ ٗ ايشٸعٝدددد١ ٜٚكظددددِ بٝددددِٓٗ   

 .بايظٸٜٛٸ١ ٜٚؼفل عًِٝٗ ػفك١ ايشٸدٌ ع٢ً مسًٖ٘ ٜٚكلٞ بهتا  اهلل
فكدداٍ نعددب : َددا نٓددتٴ مسسظددب مسٕ ٗ اجملًددع مسسددذّا ٜعددشف اـًٝفدد١       

ٌٸ َدددٮ طدددًُإ سهُدددّا ٚعًُدددّا   ، َدددٔ إًدددو غدددرلٟ ٔٸ اهلل عدددضٸ ٚدددد ٚيهددد
 ٚعذ٫.

                                                           

 .30طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 . 42طٛس٠ إا٥ذ٠  (2)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (3)
 .6/157ايبٝٗكٞ / ايظٓٔ ايهدل٣  (4)
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ٕٸ عُش قاٍ ي٘ : مسًَو مسْا مسّ خًٝف١  . ٚس٣ٚ صارإ عٔ طًُإ : إ
ٕٵ مسْددت دبٝددت َددٔ مسسض إظددًٌُ دسُٖددّا مسٚ مسقددٌ        فكدداٍ طددًُإ : إ

 . (1)(غرل سٓك٘ فأْت ًَو. قاٍ : فاطتعدل عُش مسٚ مسنجش ٚٚكعت٘ ٗ
َٲ٢ُُّّٛتت د ُّٞنَُد٫َتتا ٖنتتٶ ل٢سوخ تتٳوس ٦نتت٬د    ٖٚددٌ َددٔ َعدداْٞ اـ٬فدد١ قٛيدد٘ تعدداٍ ط    

ٍّّّٞرس أُّ٭و لڅُّودَض َٴرسث َٯا عنَُادنٷ ل٢صوا٢نح ٳَ٭  .(2) صخَُد ن ل٢

اؾدددٛا  ْعدددِ يبٝددددإ مسٕ َددد٬ى اـ٬فدددد١ ٗ ا٭سض ٖدددٛ اٱطددددتكا١َ     
ٕ قددددإْٛ ٗ َاٖٝدددد١ اـ٬فدددد١ ٖٚددددٛ إْكطددددا  اي ًددددِ     ٚايـدددد٬ز ، ٚبٝددددا 

َّس٪ٍّتتٶ ٚايطغٝددإ، ٚعددذّ اطددتُشاسٙ ، ٖٚددٛ َددٔ َـددادٜل قٛيدد٘ تعدداٍ ط     

ٗ استذدداز اهلل عددض ٚدددٌ عًدد٢ ا٥٬ٕهدد١ سُٝٓددا      (3) صأُّعد٣ُّتت٨  ٦َتتا ڃُّ تَُد٧ُّ٣ تتٳ٭َ  

ِدَُتت٤  ٖنٵَٯتتا ٦َتت٬د ٴ ّّٗصنتت   ٖنٵَٯتتا َٲَٴصدتتٗن٠ِّ ل٢تت ٦ٍَّاټَ     قددايٛا ط اهلل عددض ٚدددٌ  مسٟ مسٕ  (4) صأَُّت

مسخددددل ا٥٬ٕهددد١ بدددإٔ ايفظددداد ٗ ا٭سض ٫ ٜظدددتذِٜ ٚمسٕ اهلل عدددض ٚددددٌ      
ٜٗٝدد٧ إكددذَات ٚا٭طددبا  يتددٛيٞ ايـدداؿٌ ػدد٪ٕٚ اؿهددِ ٚاي٫ٜٛدد١ ،       

 ٖٚذا١ٜ ايٓاغ مٛ طبٌ ايتك٣ٛ ٚايف٬ز .
َٚدددٔ اـ٬فددد١ نجدددش٠ ايدددٓعِ ، ٚعدددذّ ٚددددٛد اكدددطٗاد ٚسذدددب دٕٚ 

هلل عددض ٚدددٌ ، َٚددٔ َـددادٜك٘     ًْٝددٗا ، ٖددا ًّددٞ عًدد٢ إدد٪ٌَٓ ايؼددهش     
إدتٓددا  اٱسٖددا  ، ٚاٱكددشاس بإـدداحل ايعاَدد١ ٚاـاؿدد١ ، قدداٍ تعدداٍ      

 .(5)صٲَٚنِّٗٳٮ ٨د َّس٪وٯ ٨د ٦َصدپ ٳ٢ِّٳَ٭ط

 ِٓ آَبد اٌؼفى
                                                           

 . 1/108ايجعًيب / ايهؼف ٚايبٝإ  (1)
 .105طٛس٠ ا٭ْبٝا٤  (2)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (3)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (4)
 .24طٛس٠ ايـافات  (5)



 85ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     221جمعامل اإلميان / 

َدددٔ إعذددداص ايكدددشإٓ ٚددددٛد آٜدددات ايعفدددٛ ٗ ايظدددٛس إهٝددد١ ٚايظدددٛس   
فعدد١ إذْٝدد١ ، َٚددٔ مسطددشاس تعاقددب ْددضٍٚ آٜددات ايكددشإٓ ، ٚعددذّ ْضٚشلددا د    

ٚاسددذ٠ ، َٛكددٛع١ٝ مسطددبا  ايٓددضٍٚ ٚتددزنرل إظددًٌُ ٚايٓدداغ ْٝعددّا        
بددايعفٛ ٚاؽددارٙ َٓٗادددّا ، ٚقددذ فددشض اهلل عددض ٚدددٌ تدد٠ٚ٬ ايكددشإٓ عًدد٢      

 نٌ َظًِ َٚظ١ًُ ٗ ايـ٠٬ اي١َٝٛٝ ، يتهٕٛ ايت٠ٚ٬ ع٢ً ٚدٛٙ :
ايتدددزنرل بدددايعفٛ ، ٚايذلغٝدددب فٝددد٘ ٚايعفدددٛ مسَدددش ٚددددٛدٟ ،      ا٭ٍٚ :

أِّٲد٢ُّپنتت٠ُّ ٴ َصتتاوسع ٳَ٭ ٖنتتٶ   ٖٚددٛ َددٔ َـددادٜل فعددٌ اـددرل ، قدداٍ تعدداٍ ط      

 .(1)صل٢َّّدٵدَرلتن َٲٮ ٨د ٢َُّٯا َشاخنِّٛٳَ٭

 ْذ  إظًٌُ ٚغرلِٖ يًتشًٞ بايعفٛ . ايجاْٞ :
ايترًدددٞ عدددٔ ايغلدددب ٚايدددبطؽ ٚاٱْتكددداّ ، قددداٍ تعددداٍ     ايجايدددح :

ِدَن٫نُ تتتٳَ٭ َُُّٞتتتاٽنَر لنسثدتتت٨س َٲل٢ُّّّٗتتتَٳلحنَغ َٲَّسَِل ٦َتتتا ُّْضنتتتُ ٳل ٮ تتت٨د ٴَٓدٗنتتتر ٲ٭َ ط َنٴ٬َ َٴ ، (2)صَٲل٢ِتتت

يًذُددع بددٌ ايعـدد١ُ َددٔ إعاؿددٞ ٚبددٌ ايعفددٛ ٚإغفددش٠ عٓددذ تًكددٞ ا٭ر٣  
 ، ٚؼٌُ ا٭ر٣ ، ٚن ِ ايغٝظ ، ٚايتذاٚص عٔ إظ٧ .

ٜددد١ مسعددد٬ٙ نُدددا مل ٜدددشد ٚمل ٜدددشد يفدددظ )غلدددبٛا( ٗ ايكدددشإٓ إ٫ ٗ اٯ
بـددٝغ١ ا٭َددش مسٚ إلدداس  يًُفددشد ٚاؾُددع ، يبٝددإ مسٕ رنددش ايغلددب ٖٓددا     
بعٓٛاْدد٘ ايظددًيب ايددزٟ ٜعددين سبظدد٘ ، ٚنتُاْدد٘ ، ٚإبذايدد٘ بددايعفٛ ٚإغفددش٠    
ٖٚددٛ َددٔ ايددذ٥٫ٌ عًدد٢ ٚدددٛ  قٗددش اٱسٖددا  َٚٓددع دبٝبدد٘ إٍ ايددٓفع ،   

 ٚيضّٚ ايتٓضٙ عٓ٘ .
سٖددا  ، اؾددٛا  ٖددٛ ايتلدداد    تددش٣ َددا ٖددٞ ايٓظددب١ بددٌ ايعفددٛ ٚاٱ     

ٚايتعدددانع ، خاؿددد١ قدددذ ٜدددأتٞ اٱسٖدددا  َدددٔ غدددرل طدددبب ػرـدددٞ ،     
 ٚكشس ؿل ؿاسب٘ .

 َٚٔ آٜات ايعفٛ :

                                                           

 .61طٛس٠ إ٪َٕٓٛ  (1)
 .37طٛس٠ ايؼٛس٣  (2)
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٨ِّد ٦نتتت٬د خَُدتتت ن   قٛيددد٘ تعددداٍ ط ا٭ٍٚ : ٟنَنتتتابن ٢ُّتتتٳد َٴتتتر دوٲَ٪ َٲدو ُّٞتتتجنرٌي ٦نتتت٬د أُّٮدتتت٤س ل٢ّّ

ٜو ُّٖتتتاعدِّٗٳل  َّسميتتتا٪ن٨ِّد ِِّٞٗتتتاًول َحَصتتتً ل ٦نتتت٬د عن٫دتتت ن أُّ٪ِّٗصنتتتٯس٨د ٦نتتت  ٬د خَُدتتت ن ٦َتتتا تََُتتتٵو٬َ ٢ُّٯ تتت٨د ل٢َّّحتتت

 .(1)صَٲلصدُّٗح ٳل َحنوٺ ٴَِّّتنَٶ ل٣٢ِٰ  خن٦ُِّدرسٱن َّس٭و ل٣٢َِٰ َع٣ُّٺ ٤ٍِّّٞ َظٶدټو ُّٚ نٴٌر

ص َدددش٠ ٚاسدددذ٠ ٗ ايكدددشإٓ لصدتتتُّٗح ٳل صطلعدِّٗتتتٳلٖٚدددٌ ٜدددذٍ ٚسٚد يفدددظ ط

 ٌ ٖددزٙ  ٚٗ اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ عًدد٢ تكٝٝددذ َددٔ ايعفددٛ ٚايـددفض غـددٛق َلدداَ
 اٯ١ٜ اؾٛا  ٫.

فدد٬ ىددف ا٭َددش بددايعفٛ ٚايـددفض بايددزٜٔ ٜددٛدٕٚ إستددذاد إظددًٌُ       
إِددا ٖددٛ عدداّ َددع مسٖددٌ ايهتددا  ٚغرلٖددِ ٭ؿدداي١ اٱطدد٬م ، خاؿدد١ ٚمسٕ    

ٟنَنتتتابن   ايدددٛد بكٛيددد٘ تعددداٍ ط   ص نٝفٝددد١ ْفظدددا١ْٝ قدددذ ٫   َٲدو ُّٞتتتجنرٌي ٦نتتت٬د أُّٮدتتت٤س ل٢ّّ

 تٓهؼف يًٓاغ ، ٫ٚ تذلدٌ إٍ اـاسز.
ٕ مسٖددددٌ ايهتددددا  عٓددددذِٖ ٖددددزا ايددددٛد َددددع مسْٗددددِ ا٭قددددش   ٚإر نددددا

يًُظدددًٌُ ، فدددإ ايهفددداس قددداَٛا بددداشلذّٛ ٚغدددضٚا إذٜٓددد١ يكتدددٌ ايدددٓيب    
 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚمسؿشاب٘  .

َٚددع ٖددزا ٜؼددًُِٗ ا٭َددش َددٔ اهلل يًددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ    
قُددذ ٚمسؿددشاب٘ بددايعفٛ عددِٓٗ ٚػًدد٢ ايعفددٛ ببٗددا٤ َٚٛع دد١ ٗ طدد١ٓ ايددٓيب  

 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ فٗٛ اٱَاّ ٗ ايعفٛ .
ٚقدددذ سلدددٌ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ بعفدددٛٙ إٓدددافكٌ ،     
ٚؼُددٌ ا٭ر٣ َددِٓٗ دٕٚ مسٕ ٜٓددتكِ َددِٓٗ ، ٚاَتٓددع ستدد٢ عددٔ تددٛبٝرِٗ      

 ٚتعٝرلِٖ ، ٚمل ٜذ  إظًٌُ إٍ إصدسا٥ِٗ ٚادتٓا  فايظتِٗ .
ٚإٓددافكٌ ٚيهددٔ َددٔ دٕٚ رنددش   ٚناْددت آٜددات ايكددشإٓ تفلددض ايٓفددام   

، (2)صَّس٭و ل٧ّّ٢ ٫َتاٖنٛنَن ٴ َدتادنع ٳَ٭ ل٣ِ٢تَٰ َٲٮ تَٳ َختادنع ٯ ٨د     مسزلا٥ِٗ ، قداٍ تعداٍ ط  

                                                           

 .109طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .142طٛس٠ ايٓظا٤  (2)
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ٟنتت٫وٯ ٨د ُّٚتتٳد٩ٌ ٴَّّٗرَِّٚتتٳَ٭  ٚقدداٍ تعدداٍ ط ٢ُّتتٳد  *َٲَٴحد٣نِّٗتتٳَ٭ خنا٣ِ٢تتٰن َّس٪وٯ تت٨د ٧ُّ٢نتت٫د٨ِّد َٲ٦َتتا ٮ تت٨د ٦نتت٫د٨ِّد َٲ٢ُّ

َِِّْ أُّٲد  ِن  ٲَ٭ ٣٦َّّ ِد٧َح ٳَ٭َٴ  .(1)ص٦ََٓاَولتو أُّٲد ٦  وَخڄّْ ٢َُّٳ٢ِٳدل َّس٢ُّٵدٰن َٲٮ ٨د َٴ

يبٝدددإ ػدددذ٠ خدددٛف ٚفدددض  إٓدددافكٌ ٚمل ٜدددشد يفدددظ )ٚيهدددِٓٗ قدددّٛ(    
ٚيفددددظ )ٜفشقددددٕٛ( إ٫ ٗ اٯٜدددد١ مسعدددد٬ٙ ، ٜٚفشقددددٕٛ مسٟ ٜظددددتٛيٞ عًددددِٝٗ 
اـدددٛف ٚايفدددض  ٚتدددذٍ ؿدددٝغ١ إلددداس  عًددد٢ َـددداسب١ اـدددٛف ٚايفدددض  

 ٚاؿش .شلِ ٗ ساٍ ايظًِ 
َٚدددٔ فلدددٌ اهلل ٗ إندددشاّ ايدددزٟ ٜٓطدددل بايؼدددٗادتٌ إٕ رات ايٓطدددل   

 َشتب١ سفٝع١ .
ٚآٜددات ايعفددٛ َددٔ عٓددذ اهلل ، بؼدداس٠ ٚٚعددذ ٚعٗددذ ْٚعُدد١ َتـدد١ً ،        

 ٚتتغؼ٢ اؿٝا٠ ايذْٝا ٚاٯخش٠ .
 .(2)صُّٗا َع٫د٨ِّدَع٣ن٨َ ل٣٢ِٰ  أُّ٪و٨ِّد ٫ِّٞن ٨د َتددَنا٪ ٳَ٭ أُّ٪َِّٗص٨ِّد َُّٖناَب َع٣ُّٵد٨ِّد َٲَعط ايجا١ْٝ :

َّس٭د ت ُد  ٲل َخٵدًرل أُّٲد ت ددِّٗٳٱ  أُّٲد تَُدِّٗٳل َع٬د ش ٳټو َُّٖس٭و ل٣٢َِٰ ُّٞاَ٭ عَِّٗتٳًّل  ط ايجايج١ :

 .(3)صُّٚ نٴًرل

 .(4)صَٲٮ َٳ ل٢َِنٷ ٴ٤ََُّّٛ  ل٢نوٳدَخٹُّ َع٬د عنَُادنٱن َٲٴَُدِّٗٳ َع٬د ل٢صوٵٍَّپاتنطايشابع١:

 ػفى اهلل زمحخ ِزجددح
ايٓظدددددب١ بدددددٌ عفدددددٛ اهلل ٗ اٯخدددددش٠ ٚعفدددددٛٙ ٗ ايدددددذْٝا ايعُدددددّٛ      
ٚاــددددٛق إطًددددل ، إر مسٕ عفددددٛ اهلل ٗ اٯخددددش٠ مسكددددعاف َلدددداعف١    
يعفددٛٙ ٗ ايددذْٝا طددٛا٤ َددٔ دٗدد١ ا٭فددشاد مسٚ ايطٛا٥ددف ٚمسٖددٌ إًددٌ ، مسّ       
َددٔ دٗدد١ ايهددِ ٚايهٝددف ٗ رات ايددزْٛ  ٚإعاؿددٞ ، ٖٚددٌ ٜعفددٛ اهلل        

                                                           

 .57-56طٛس٠ ايتٛب١  (1)
 .187طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .149طٛس٠ ايٓظا٤  (3)
 .25طٛس٠ ايؼٛس٣  (4)
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ٗ عددامل ايكدددل ٚايدددلصخ ، اؾددٛا     عددض ٚدددٌ عددٔ اٱْظددإ َددذ٠ ٚدددٛدٙ  
 ْعِ ، َٔ دٗات :

َلدددداعف١ اؿظددددٓات ، إر مسٕ ٖددددزٙ إلدددداعف١ َظددددتُش٠ َددددٔ  ا٭ٍٚ :
سدددٌ إتٝدددإ ايعبدددذ ايعُدددٌ ايـددداحل ٖٚدددٛ َدددٔ َـدددادٜل قٛيددد٘ تعددداٍ         

َشتتتتاوسع ٳل َّس٢ُّتتتتٺ ٦َٓدٗنتتتتَرٸو ٦نتتتت٬د َوخٍِّّتتتت٨د َٲَ ٫وتتتتٹو َعردا تتتتَٯا ل٢صوتتتت٧ََٳلت  َٲلڅُّودض  أِّعنتتتت وتد      َٲط

 ، ٚتأتٞ إغفش٠ دفع١ ، ٚتأتٞ تذسسهّٝا.(1)ص٢ن٧ّّ٣ نوٛنَن

اطدددتغفاس ا٭سٝدددا٤ يًُٝدددت ٚايـدددذق١ عٓددد٘ ، ٖٚدددٛ ٗ قددددلٙ ،  ايجاْٝددد١ :
ٚمسدا٩ٖددِ َددا فاتدد٘ َددٔ ايٛادبددات ايعبادٜدد١ ٚقددشا٠٤ ايكددشإٓ عٓدد٘ ، ٚقدداٍ         

َٲأُّ٭د بعدددض ايعًُدددا٤ عدددذّ ٚؿدددٍٛ ٖدددزٙ ايعبدددادات يددد٘ يكٛيددد٘ تعددداٍ ط

 .(2)صَّسِڃ ٦َا شََُٺ٢ُّٵدَض ٢نإلس٪َصا٭س 

 ٚيهٔ طعٞ ايٛيذ ، ٚبشٙ بأبٝ٘ بعذ َٛت٘ َٔ ٖزا ايظعٞ .
ٚقددداٍ اٱَاَٝددد١ ٚاؿٓابًددد١ ٚاؿٓفٝددد١ بٛؿدددٍٛ ثدددٛا  قدددشا٠٤ ايكدددشإٓ      
ٚاٱطددتغفاس ٚايـددّٛ يًُٝددت ، ٚقدداٍ ايؼددافعٞ ٫ تـددٌ ، ٚيهددٔ عددذدّا       
َددٔ مسؿددشاب٘ قددايٛا بٛؿددٛشلا ، ٚنددزا رات اٱخددت٬ف ٗ َددزٖب َايددو      

 ٚاٱْا  ع٢ً ؿش١ اؿر عٔ إٝت.، 
ٚيددددٝع إددددذاس عًدددد٢ قددددٍٛ كـددددٛق َددددٔ بعددددض ايعًُددددا٤ عٓددددذ    
اٱخدددت٬ف إِدددا ٜظدددتكشمس ديٝدددٌ ٚؿدددٍٛ ايجدددٛا  َدددٔ ايهتدددا  ٚايظددد١ٓ ،    
ٚطددع١ سٓدد١ اهلل بدداؿٞ ٚإٝددت ، َٚددا ٗ ٖددزا ايكلددا٤ عددٔ إٝددت َددٔ        

 إقشاس اؿٞ بعامل اٯخش٠ ٚاؿظا  ، ٚسدا٥٘ ايجٛا  .
إ سٝدددح ٜهدددٕٛ ٖٓددداى تكـدددرل َدددٔ بعدددض ايٓددداغ ٗ  ٚٗ ٖدددزا ايضَددد

ايـدد٠٬ مسٚ ايـددٝاّ ، ستدد٢ إرا قشبددت َٓٝتدد٘ مسٚؿدد٢ َددا فاتدد٘ َددٔ ايـدد٠٬      

                                                           

 .133طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .39طٛس٠ ايٓذِ  (2)
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مسٚ ايـدددٝاّ ، مسٚ مسٕ ابٓدددا٤ٙ ٚٚسثتددد٘ ٜبدددادسٕٚ إٍ مسدا٥ٗدددا ْٝابددد١ عٓددد٘ ، مسٚ     
 دفع ق١ُٝ اٱداس٠ يًفكٝ٘ .

ف٬بددذ َددٔ ايترفٝددف ٗ ايفتدد٣ٛ سدددا٤ إطًٛبٝدد١ ، ٚتًُددع مسطددبا         
َددٔ ايهتددا  ٚايظدد١ٓ ٚاهلل ٖددٛ ايعفددٛ ايغفددٛس ايددزٟ ٜكٝددٌ ايعجددش٠ ،  ايكبددٍٛ 

طدددٛا٤ ؿدددذس ايتدددذاسى َدددٔ ؿددداسبٗا مسٚ ٚسٜجددد٘ مسٚ غدددرلٙ َدددٔ ايٓددداغ         
 نايـذٜل ٚاؾاس ٚايكشٜب.

َٲلعدُ تت  ٲل يٝهددٕٛ َددٔ َعدداْٞ ٚعُددّٛ ايٛؿدد١ٝ باؾدداس ٗ قٛيدد٘ تعدداٍ ط      

حدَصتتتتاً٪ا َٲخنتتتتَنٷ ل٢ِّّّٛردَختتتتٺ َٲل٢َّّٵَنتتتتا٦َٺ   ل٣ِ٢تتتتَٰ َٲڃُّ ت عدتتتترسِّٞٳل خنتتتتٰن َظتتتتٵدًپا َٲخنا٢َّّٳل٢نتتتتَ ٴد٬س َّس  

ُن َٲلخدتتت٬س       ٫َِدتت ُن خنا٢ّّ ُن َٲل٢صوتتتاحن ِ ٫ تت َِتتاوس ل٢ّّ َِتتاوس ِنٷ ل٢ِّّّٛردَختتتٺ َٲل٢ّّ َٲل٧َّّ٢َصتتاٞننس َٲل٢ّّ

ُو ٦َتتت٬د ُّٞتتتاَ٭ ٦ ددَنتتتاڃّْ ُّٖد تتتٳًول     ُد أُّٴد٧َتتتا٪ ٨ِّد َّس٭و ل٣ِ٢تتتَٰ ڃُّ ٴ حنتتت ، (1)صل٢صوتتتُنٵ٤س َٲ٦َتتتا ٣٦َُُّّتتت

 اؿٞ ٚإٝت.اٱطتغفاس يًذاس 
يًٛؿدد١ٝ باؾدداس عٓددذ َٛتدد٘ بددابشا٤ رَتدد٘ ، ٚاٱطددتغفاس يدد٘ ، ٚايعٓاٜدد١       
بددأ٫ٚدٙ ٚاٱٜتدداّ َددِٓٗ خاؿدد١ ٭ْٗددِ َٓضيدد١ اؾدداس مسٜلددّا ٚنددزا بايٓظددب١        
يًٛايدددذٜٔ ٚيدددزٟ ايكشبددد٢ ايدددزٜٔ تدددزنشِٖ اٯٜددد١ مسعددد٬ٙ يبٝدددإ اطدددتذا١َ   

 ايـ١ً بٌ مسٌٖ ايذْٝا ٚمسٌٖ اٯخش٠ .
شإٓ إ٫ ٗ اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ ٚعًدد٢ مددٛ َتهددشس ،     ٚمل ٜددزنش اؾدداس ٗ ايكدد  

َددع تأنٝددذ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ عًدد٢ يددضّٚ سظددٔ          
 ؿ١ً اؾٛاس .

عدددٔ سددددٌ َدددٔ ا٭ْـددداس قددداٍ : خشددددت َدددٔ مسًٖدددٞ مسسٜدددذ ايدددٓيب ٚ)
ٚطدددًِ فدددإرا بددد٘ قدددا٥ِ ٚسددددٌ َعددد٘ َكبدددٌ عًٝددد٘ ، ٚآيددد٘ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ 

 ف ٓٓت مسٕ شلُا ساد١. 

                                                           

 .36طٛس٠ ايٓظا٤  (1)
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ٜددا سطددٍٛ اهلل يكددذ قدداّ بددو ٖددزا ايشدددٌ ستدد٢   فًُددا اْـددشف قًددت :  
 دعًت مسسثٞ يو َٔ طٍٛ ايكٝاّ . 

 قًت : ْعِ .  ، قاٍ : مسٚقذ سمسٜت٘
 قًت : ٫ . ، قاٍ : مستذسٟ َٔ ٖٛ

قدددداٍ : راى ددلٜددددٌ ، َددددا صاٍ ٜٛؿددددٝين باؾدددداس ستدددد٢ هٓٓددددت مسْدددد٘ 
 .(1)(طٝٛسث٘ ، ثِ قاٍ : مسَا مسْو يٛ طًُت سد عًٝو ايظ٬ّ

ٚمسسادٜدددح سظدددٔ اؾدددٛاس يدددضّٚ إدتٓدددا  إٜدددزا٤   ٚٗ اٯٜددد١ مسعددد٬ٙ ، 
 اؾرلإ َطًكّا ، ٚايتٓضٙ عٔ إسٖابِٗ ٚإخافتِٗ .

ٖٚددٌ ٜكابددٌ إددٛت٢ اٱسظددإ شلددِ َجًدد٘ ، مسّ مسْٗددِ ٗ عددامل اؿظددا     
 اـايٞ َٔ ايعٌُ .

إرتددداس ٖدددٛ ا٭ٍٚ ٚمسْٗدددِ ٗ عدددامل ايددددلصخ قدددذ ٜدددذعٕٛ ٕدددٔ وظدددٔ  
ٚقشٜدد١ ٖٓدداى ػددٛاٖذ َددٔ عددامل    إيددِٝٗ ، ٚٗ نددٌ صَددإ ، ٚٗ نددٌ بًددذ٠    

ايش٩ٜددا تددذٍ عًدد٢ ٖددزا إعٓدد٢ ، خاؿدد١ ٚمسٕ إددٛت٢ ٫ ٜهددزبٕٛ ٗ ايش٩ٜددا     
 ٭ِْٗ َٔ عامل اـًٛد.

ٖٚددٌ ٜؼددتهٞ ايددزٟ ّددٛت بعُددٌ إسٖددابٞ ٚطددفو دّ ٖٚددٛ ٗ عددامل     
ايدددلصخ إٍ اهلل عددض ٚدددٌ مسّ ٜشددد٧ ػددهٛاٙ يٝددّٛ ايكٝاَدد١ ، إرتدداس ٖددٛ      

ٚعٓددذ ايبعددح خاؿدد١ ٚمسٕ ٖٓدداى سظددابّا     ا٭ٍٚ ، ٚمسْدد٘ ٜؼددهٛ هلل ٗ ايكدددل 
 إبتذا٥ّٝا ٗ عامل ايكدل. 

عددٔ مسبددد٢ ايغدددٛخ بددٔ اؿـدددٌ اـجعُدددٞ قدداٍ قًدددت ٜاسطدددٍٛ اهلل    ٚ)
مسبددد٢ ادسنتددد٘ فشٜلددد١ اهلل ٗ اؿدددر ٖٚدددٛ ػدددٝخ ندددبرل ٫ ٜتُايدددو عًددد٢       

سطددٍٛ اهلل  ايشاسًدد١ فُددا تددش٣ إ اسددر عٓدد٘ قدداٍ ْعددِ سددر عٓدد٘ قدداٍ ٜددا      
ٛق عدددر فدددٓشر عٓددد٘ قددداٍ ْعدددِ  ٚندددزيو َدددٔ َدددات َدددٔ اًٖٝٓدددا ٚمل ٜددد 

 .(2)(ٚت٪دشٕٚ قاٍ ٜٚتـذم عٓ٘ ٜـاّ عٓ٘ قاٍ ْعِ ٚايـذق١ افلٌ
                                                           

 . 3/117ايذس إٓجٛس  (1)
 . 4/335ايبٝٗكٞ / ايظٓٔ ايهدل٣  (2)
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فدددٛسدت ٗ ٖدددزا اؿدددذٜح ؿدددش١ ايـدددٝاّ ْٝابددد١ عدددٔ إٝدددت ٜٚتفدددش    
عٓٗدددا اٱطدددت٦ذاس يًٓٝابددد١ عدددٔ إٝدددت ٗ ايـدددٝاّ ٚدفدددع فذٜددد١ مسٚ نفددداس٠    

ا ايـددٝاّ ٚنددزا بايٓظدددب١ يًـدد٠٬ ْٝابددد١ عددٔ إٝددت ٱطددد٬م ا٭ديدد١ ، ٕٚددد      
 ٜأتٞ مسدْاٙ عٔ اٱَاّ دعفش ايـادم عًٝ٘ ايظ٬ّ .

إٕ اَددشمس٠ َددٔ خددجعِ طددأيت ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘   ٚعددٔ ابددٔ عبدداغ )
ٚطددًِ فكدداٍ : ٜددا سطددٍٛ اهلل إٕ فشٜلدد١ اهلل عًدد٢ عبددادٙ ٗ اؿددر        ٚآيدد٘ 

مسدسندددت مسبدددٞ ػدددٝرا ندددبرلا ٫ ٜظدددتطٝع مسٕ ٜجبدددت عًددد٢ ايشاسًددد١ مسفدددأسر  
 .عٓ٘

 ٛدا  ٚريو ٗ سذ١ اي ،قاٍ : ْعِ 
ٍ ايددٓيب ؿدد٢ً اٗ سٚاٜدد١ : ٫ ٜظددتطٝع مسٕ ٜظددتٟٛ عًدد٢ هٗددش بعددرلٙ فكدد  

ٚطددًِ : فشذددٞ عٓدد٘ مسسمسٜددت يددٛ نددإ عًدد٢ مسبٝددو دٜددٔ         ٚآيدد٘ اهلل عًٝدد٘ 
 .(1)(قاٍ : فذٜٔ اهلل مسسل مسٕ ٜكل٢، قايت ْعِ  ،مسنٓت قاكٝت٘ 

َددا ّٓددع ايشدددٌ َددٓهِ مسٕ ٚعددٔ اٱَدداّ دعفددش ايـددادم عًٝدد٘ ايظدد٬ّ )
ٜٚتـدددذم عُٓٗدددا، ٚودددر  ، َٝدددتٌ: ٜـدددًٞ عُٓٗدددا ٜددددل ٚايذٜددد٘ سدددٌٝ مسٚ

عُٓٗددا، ٜٚـدددّٛ عُٓٗدددا، فٝهدددٕٛ ايدددزٟ ؿدددٓع شلُدددا، ٚيددد٘ َجدددٌ ريدددو ;  
 .(2)(اهلل عضٚدٌ بدلٙ ٚؿ٬ت٘ خرلا نجرلا فٝضٜذٙ

فلددٌ اهلل عددض ٚدددٌ ٗ ايترفٝددف عددٔ مسٖددٌ ايكبددٛس بٓظددا٥ِ      ايجايجدد١ :
َددٔ سٓتدد٘ ، َٚددٔ ايٓدداغ َددٔ ٜهددٕٛ قدددلٙ س٩كدد١ َددٔ سٜدداض اؾٓدد١ فُددٔ 
ٜعُدددٌ ؿددداؿّا ٜٚتشًددد٢ بايـددددل ٜٚتذٓدددب اٱكدددشاس بايٓددداغ ٗ سٝاتددد٘ ،  

 ٚاٱسٖا  طٛا٤ ٗ ا٭ػٗش اؿشّ مسٚ َطًل مسٜاّ ايظ١ٓ .

                                                           

 .4/137تفظرل ايكشطيب  (1)
 .71/46ايبشاس  (2)
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إرا َددات ابددٔ آدّ   : ٚطددًِٚآيدد٘ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘   ٚعددٔ )
: ٚيددذ ؿدداحل ٜددذعٛ يدد٘، مسٚ عًددِ ٜٓتفددع بدد٘ َددٔ   اْكطددع عًُدد٘ إ٫ َددٔ ثدد٬خ

 .(1)(بعذٙ، مسٚ ؿذق١ داس١ٜ
ٚايـدد٠٬ دعددا٤ ، ٚٗ اؿددذٜح ػدداٖذ عًدد٢ ؿددش١ إٖددذا٤ ايعبددادات       

 ٚإظتشبات يًُٝت ٚٚؿٛشلا إيٝ٘ .
 آَبد اٌؼفى يف لظض األٔجُبء

ا٤ ، ٚخـددد١ً ٓٝدددذ٠  ايعفدددٛ طدددٛس إٛدبددد١ ايهًٝددد١ ٗ طدددرل٠ ا٭ْبٝددد    
ٜتـددف بٗددا ا٭ْبٝددا٤ ، ٚٗ ٜٛطددف ايددٓيب َٚددع ا٭ر٣ ايؼددذٜذ ايددزٟ ٫قدداٙ   

ُّٚتتا٥َ ڃُّ َددٔ إخٛتدد٘ ، فشُٝٓددا اعتددزسٚا ٚمسقددشٚا بايددزْب ٗ ايكا٥دد٘ ٗ اؾددب ط  

َُ َع٣ُّٵد٨ِّد ل٢َّّٵٳد٩َ ٴَٓدٗنر  ل٣٢ِٰ  ٨ُِّّ٢د َٲٮ َٳ أُّودَح٨  ل٢رولحن٧نَن  .(2)صَتجدرسٴ

)تجشٜددددب( ٗ ايكددددشإٓ إ٫ ٗ اٯٜدددد١ مسعدددد٬ٙ َٚعٓدددداٙ ٫ ٚمل ٜددددشد يفددددظ 
 عتا  ، ٫ٚ عكا  ، ٫ٚ تٛبٝخ يهِ ع٢ً َا فعًتُٛٙ َعٞ .

يكذ اطتش٢ٝ إخ٠ٛ ٜٛطف عًٝ٘ ايظ٬ّ َٓ٘ ّٜٛ عشفٛٙ إر نإ ٜدذعِٖٛ  
ٕٸ مسٖددٌ َـددش ٚإٕ إٍ َا٥ذتدد٘ ٗ ايغددذا٤ ٚايعؼددا٤ ، فكدداٍ شلددِ )  ٜٛطددف : إ

ٞٸ بد   ايعٌ ا٭ٍٚ ٜٚكٛيدٕٛ طدبشإ َدٔ بًد      ًَهت فِٝٗ ، فإِْٗ ٜٓ شٕٚ إيد
عبذّا بٝع بعؼشٜٔ دسُّٖا َا بً  ، ٚيكذ ػشفت اٯٕ بهِ ٚع ُت ٗ ايعٕٝٛ 

 .(3)(سٝح عًِ ايٓاغ مسْهِ إخٛتٞ . ٚمسْٞ َٔ سفذ٠ إبشاِٖٝ
يبٝدإ قددإْٛ ٖٚدٛ إْتفددا  ايدزٟ ٜعفددٛ عدٔ غددرلٙ َدٔ قٝاَدد٘ بدايعفٛ ٚفٝدد٘       

 ؽ ٚاٱسٖا  .تشغٝب بايعفٛ ٚتشى اٱْتكاّ ٚايجأس ٚايبط
 ٚؼتٌُ اٯ١ٜ مسع٬ٙ ٚدّٖٛا :

                                                           

 .6/133تفظرل ابٔ نجرل  (1)
 .92طٛس٠ ٜٛطف  (2)
 .3/214ايهؼاف  (3)
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ٴَٓدٗنتتتر  ل٣ِ٢تتتٰ  ايٛقدددٛف عًددد٢ ايٝدددّٛ ، ثدددِ اٱبتدددذا٤ بكٛيددد٘ تعددداٍ ط ا٭ٍٚ :

 ص فٝغفش شلِ اهلل إبتذا٤ٶ بفلً٘ ٚيًذ٥ِٛٗ يٲطتغفاس .٨ُِّّ٢د

 عذّ ايٛقٛف عٓذ ايّٝٛ ، ٖٚٛ ع٢ً ػعبتٌ : ايجاْٞ :
إخبدددداس ٜٛطددددف عًٝدددد٘ ايظدددد٬ّ عددددٔ اهلل عددددض ٚدددددٌ بأْدددد٘    ا٭ٍٚ :

طددبشاْ٘ غفددش ٱخٛتدد٘ ، ٖٚددٛ يددٝع َددٔ ايددتشهِ عًدد٢ اهلل إِددا بؼدداس٠ َددٔ   
ايددٛسٞ ، ٚيبٝددإ َـددذام نددٕٛ ٜٛطددف ْبٝددّا ٜددٛس٢ إيٝدد٘ ستدد٢ ٖٚددٛ ٜتددٍٛ 

 ايٛصاس٠ ٗ سهِ فشعٕٛ.
يبٝددإ قددإْٛ ٖٚددٛ عددذّ ايتعدداسض بددٌ ايٓبدد٠ٛ ٚايددٛصاس٠ ، إِددا مسساد        

ددددٌ إْكدددار ايٓددداغ ٚسفدددظ مسٖدددٌ َـدددش َدددٔ اشلددد٬ى بدددايٛسٞ   اهلل عدددض ٚ
يتهددٕٛ ٚصاس٠ ٜٛطددف عًٝدد٘ ايظدد٬ّ ٚسفددظ مسٖددٌ َـددش َكذَدد١ يددذخٍٛ       

 مسٌٖ َـش ٗ اٱط٬ّ.
إساد٠ ايددذعا٤ َددٔ ٜٛطددف ، ٚمسْدد٘ عفددا عددٔ إخٛتدد٘ ، ٚاطددكط     ايجاْٝدد١ :

 ٚتٓاصٍ عٔ سك٘.
إساد٠ ايعٓددددٛإ اؾدددداَع ، ٚؿددددش١ ايٛقددددف اؾددددا٥ض عٓددددذ    ايجايددددح :

، نُدددا ٖدددٛ َشطدددّٛ ٗ إـددداسف َٚدددا ْطدددل ٜٛطدددف عًٝددد٘       )ايٝدددّٛ ( 
، إ٫ بددايٛسٞ ٖٚددٛ مسٜلددّا إسدددا٤ إر   (1)صل٢َّّٵتتٳد٩َ ٴَٓدٗنتتر  ل٣ِ٢تتٰ  ٢ُِّّتت٨د  ايظدد٬ّ بددايكٍٛ ط 

 ٚسد بـٝغ١ ايفعٌ إلاس  )ٜغفش(.
ٚيهٓدد٘ إسدددا٤ َكٝددذ بددزات ايٝددّٛ ْفظدد٘ ايددزٟ اعتددزسٚا فٝدد٘ ، ٚمسقددشٚا     

تفلددٌٝ اهلل عددض ٚدددٌ يٝٛطددف  فٝدد٘ بددزْبِٗ ، ٚمسهٗددشٚا ْددذَِٗ ٚاعذلفددٛا ب 
 عًِٝٗ .

                                                           

 .92طٛس٠ ٜٛطف  (1)
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َٮ تتَٳ خاؿدد١ ٚمسٕ ٜٛطددف خددتِ قٛيدد٘ بايجٓددا٤ عًدد٢ اهلل عددض ٚدددٌ ٚمسْدد٘ ط   

، يبٝددإ ْددضٍٚ ايعفددٛ َددٔ اهلل ٗ ايددذْٝا نددٞ ٜظددتكبٌ     (1)صأُّودَحتت٨  ل٢تترولحن٧ننَ 

إظدددًُٕٛ عًُدددِٗ بشكدددا َدددٔ عٓدددذ اهلل ، ٚاـًدددٛ َدددٔ مسٚصاس ايدددزْٛ       
٨ِّد َتعدِّر ٲَ٭ث ٨و عَُّٗٳدَ٪ا ٜٚ٪ٜذٙ قٛي٘ تعاٍ ط  .(2)صَع٫د٨ِّد ٦ن٬د خَُد ن ٢َِن٠ُّ ٣َُُِّ٢

فًكددذ سآ٣ ٜٛطددف عًٝدد٘ ايظدد٬ّ سٓدد١ اهلل بدد٘ إر ٓلدداٙ َددٔ اؾددب          
ٚلدداٙ َددٔ َهددش اَددشمس٠ ايعضٜددض ، ٚمسخشددد٘ َددٔ ايظددذٔ ، يٝتددٍٛ ايددٛصاس٠      
ٗ َـدددش بًدددذ اؿلددداس٠ ، ٚايذٚيددد١ ايكٜٛددد١ آْدددزاى إر ندددإ ًَدددو فشعدددٕٛ 

 ٜؼٌُ َـش ٚايظٛدإ.
 رتاس ؿش١ ايٛدٌٗ ٚايؼعبتٌ مسع٬ٙ .فإ
ٚطدددًِ ٕدددا ٚآيددد٘ عدددٔ ابدددٔ عبددداغ مسٕ سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘  ٚ)

فتض َه١ ، ؿدعذ إٓددل فشُدذ اهلل ٚمسثٓد٢ عًٝد٘ ، ثدِ قداٍ : ٜدا مسٖدٌ َهد١ ،           
 . َارا ت ٕٓٛ ، َارا تكٛيٕٛ

قددايٛا : ْ ددٔ خددرلّا ْٚكددٍٛ خددرلّا : ابددٔ عددِ نددشِٜ قددذ قددذست ، قدداٍ :    
َُ َع٣ُّتٵد٨ِّد ل٢َّّٵتٳد٩َ ٴَٓدٗنتر  ل٣ِ٢تٰ  ٢ُِّّت٨د َٲٮ تَٳ أُّودَحت٨          ط ا قداٍ مسخدٞ ٜٛطدف   فإْٞ مسقدٍٛ نُد   ڃُّ َتجدرسٴت

 .(4)((3)صل٢رولحن٧نَن

يكددذ عفدد٢ ٜٛطددف عًٝدد٘ ايظدد٬ّ عًدد٢ إخٛتدد٘ ايـددًبٌٝ بعددذ مسٕ ايكددٛٙ    
ٗ غٝابدد١ اؾددب ، مسَددا ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ فكددذ عفددا     

ايددزٜٔ مسسادٚا قتًدد٘ ، ٚمسخشدددٛٙ َددٔ َهدد١ ،   عددٔ عاَدد١ قددشٜؽ ٚسًفددا٥ِٗ  

                                                           

 .92طٛس٠ ٜٛطف  (1)
 .52طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .92طٛس٠ ٜٛطف  (3)
 .5/448ايذس إٓجٛس  (4)
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ٚقتًدددٛا عدددذدّا َدددٔ مسٖدددٌ بٝتددد٘ ٚمسؿدددشاب٘ ٗ غدددضٚات َتتايٝددد١ شلدددِ كدددذ   
 إذ١ٜٓ .

يبٝدددإ تفلدددٌٝ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٚمسْددد٘ ْددديب  
ايظدد٬ّ ، ٚفٝدد٘ ػدداٖذ عًدد٢ مسٕ ايددٓيب قُددذّا ٜ٪طددع يتجبٝددت ايظدد٬ّ ٗ       

 ا٭سض .
ٍ طُأْد١ إخٛتد٘ ، ٚاصاز عدٔ ْفٛطدِٗ     يكذ بادس ٜٛطف عًٝ٘ ايظد٬ّ إ 

 اؿضٕ ٚاؿٝا٤ ٚايهذٚس٠ بظبب افتلاز مسَشِٖ ، َٚا فعًٛٙ ب٘ .
مسَدددا سُٝٓدددا عددداد إخددد٠ٛ ٜٛطدددف إٍ مسبدددِٝٗ ٗ ايؼددداّ ٚايكدددٛا عًٝددد٘      
قُددٝف ٜٛطددف ٚعدداد إيٝدد٘ بـددشٙ ، فاطددتجُش إخدد٠ٛ ٜٛطددف ٖددزٙ إٓاطددب١    

  ٘ ايددٛصٜش ٗ  ، ٚغبطدد١ مسبددِٝٗ باٱخبدداس عددٔ سٝددا٠ ٜٛطددف عًٝدد٘ ايظدد٬ّ ٚمسْدد
َـدددش فظدددأيٛٙ مسٕ ٜظدددتغفش شلدددِ اهلل عدددض ٚددددٌ َدددٔ رْدددٛبِٗ ٚمل ٜكٛيدددٛا  

 اطتغفش يٓا رْبٓا ، ٚاٱػاس٠ إٍ إيكا٤ ٜٛطف ٗ اؾب .
إِددا ٚسد ايظدد٪اٍ بـددٝغ١ اؾُددع ٚاٱقددشاس باـط٦ٝدد١ ٖددا ٜددذٍ عًدد٢          

َٙ أُّشدتتنَٓدٗنر  ٢ُِّّتت٨د  تعددذد إٜددزا٥ِٗ يٝعكددٛ  ايددزٟ مسسدددأ اٱطددتغفاس بكٛيدد٘ ط     َشتتٳد

َِّٓٗٳو  ل٢روحنٵ٨ َو  .(1)صخٍّٶ َّس٪وٰ  ٮ َٳ ل٢ّّ

٦ٌ : مل ٚطددًِ طٴدد ٚآيدد٘ مسٕ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘   ٚعددٔ ابددٔ عبدداغ : 
 . مسخش ٜعكٛ  بٓٝ٘ ٗ ا٫طتغفاس

 .(2)٭ٕ دعا٤ ايظشش َظتذا  ،قاٍ : مسخشِٖ إٍ ايظشش
عدددٔ عطدددا٤ اـشاطددداْٞ قددداٍ : طًدددب اؿدددٛا٥ر إٍ ايؼدددبا  ، مسطدددٌٗ 

 َٓٗا إٍ ايؼٝٛخ .
ٚقددداٍ ٜعكدددٛ   {٫ تجشٜدددب عًدددٝهِ ايٝدددّٛ}مسمل تدددش إٍ قدددٍٛ ٜٛطدددف  

َٙ أُّشدنَٓدٗنر  ٨ُِّّ٢د َوخٍّٶطعًٝ٘ ايظ٬ّ   .(2()1)صَشٳد
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 لبٔىْ اٌؼفى اٌمسآٍٔ ثني إٌبض 
يكدددذ دعدددٌ اهلل عدددض ٚددددٌ اؿٝدددا٠ ايدددذْٝا داس ايعفدددٛ ، ٚايٓظدددب١ بدددٌ    

، ٚبدددٌ عفدددٛ (3)صڃُّ ت حدص تتتٳَٮاَٲَّس٭د تَُ تتت وٲل ٪نُد٧َتتتٹُّ ل٣ِ٢تتتٰن ايٓعُددد١ ٗ قٛيددد٘ تعددداٍ ط

اهلل عددض ٚدددٌ عددٔ ايٓدداغ ايعُددّٛ ٚاــددٛق إطًددل ، فهددٌ عفددٛ ٖددٛ     
 ْع١ُ ، ٚيٝع ايعهع.

ٖٚدددٌ ٜظدددتطٝع اٱْظدددإ عدددذٸ َـدددادٜل عفدددٛ اهلل عدددض ٚددددٌ عٓددد٘ ،    
اؾددددٛا  ٫ ، ٚفٝدددد٘ تشغٝددددب بايؼددددهش هلل عددددض ٚدددددٌ ٚاٱنجدددداس َددددٔ       

َٲأُّ٭د تَُدِّٗتتتٳل تعددداٍ طاٱطدددتغفاس ٚإؽدددار ايعفدددٛ َٓٗاددددّا ٗ اؿٝدددا٠ ، قددداٍ  

، ٚايتشًددٞ باٱَتجدداٍ ٕلدداٌَ آٜددات ايعفددٛ بددٌ ايٓدداغ    (4)صأُّّّٚتتَرب  ٢ن٣نوّّٛتتَٳٻ 

 ، ٚايذلغٝب فٝ٘ .
يكددذ ناْددت طدد١ٓ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ َددشآ٠ ايعفددٛ    
ٚايـددفض ، ٖٚددٛ ايددزٟ ٫ ٜكددٍٛ ٫ٚ ٜفعددٌ إ٫ بددايٛسٞ ، ٚعددٔ ايؼددعيب       

َدطٕددا مسْددضٍ اهلل   قدداٍ : َِتتاٮن٣ننَ      خ تت ٙن َٲأُّعدتترسضد َعتت٬د ل٢ّّ َُّّٗتتَٳ َٲأ٦ّّ تترد خنتتا٢ُّّ رد  ،(5)صل٢ّّ

ٌ   :ٚطددًِ ٚآيد٘  قداٍ سطددٍٛ اهلل ؿد٢ً اهلل عًٝدد٘    قدداٍ :  ،  َدا ٖددزا ٜدا ددلٜدد
فددزٖب ثددِ سدددع فكدداٍ : إٕ اهلل مسَددشى مسٕ   ، ٫ مسدسٟ ستدد٢ مسطددأٍ ايعددامل  

 .(6)تعفٛ عُٔ هًُو ، ٚتعطٞ َٔ سشَو ، ٚتـٌ َٔ قطعو
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ٜتعدداسض َددع َفٗددّٛ ايعفددٛ با٭خددز ٖددا طددٌٗ ٚتٝظددش    ٖٚددزا إعٓدد٢ ٫
َددٔ ايـددذقات ٗ مسَددٛاٍ ايٓدداغ ، يبٝددإ ا٬ٕصَدد١ بددٌ اٱسظددإ ٚسظددٔ      

 إعاػش٠ ، ٚايشكا َٔ ايٓاغ بايكًٌٝ َٔ ايعطا٤ ٚا٭خ٬م .
مسَددش اهلل ْبٝدد٘ ؿدد٢ً   ٚعددٔ اٱَدداّ دعفددش ايـددادم عًٝدد٘ ايظدد٬ّ قدداٍ :  

م ٖٚددٞ عًدد٢ ٖددزا ثابتدد١ اؿهددِ ٚطددًِ فٝٗددا َهدداسّ ا٭خدد٬ٚآيدد٘ اهلل عًٝدد٘ 
 .(1)ٖٚٛ ايـشٝض

يبٝددإ اؿظددٔ ايددزاتٞ يًغدد١ ايعُددّٛ ٗ اـًددل اؿُٝددذ ٚايعفددٛ ستدد٢         
 َع ايهفاس .

نٓددا َددع سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘     ٚعددٔ دددابش بددٔ عبددذ اهلل قدداٍ :   
ٚطددًِ بددزات ايشقددا  فددإرا مستٝٓددا عًدد٢ ػددذش٠ هًًٝدد١، تشنٓاٖددا يشطددٍٛ ٚآيدد٘ 

ٚطدددًِ ٚإ سدددد٬ َدددٔ بدددين قددداس  ٜكددداٍ يددد٘ ٚآيددد٘ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝددد٘  
 . قُذا غٛسخ قاٍ يكَٛ٘ َٔ غطفإ: ٫قتًٔ يهِ

ٚطدددًِ ؼدددت هدددٌ ػدددذش٠، ٚآيددد٘ فٓدددضٍ سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ 
ٚطددًِ ٚآيدد٘ فعًددل طددٝف٘، فُٓٓددا َْٛدد١، فددإرا سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘      

   ٍ إ ٖدددزا اخدددذلط  :  ٜدددذعْٛا، فذ٦ٓددداٙ فدددإرا عٓدددذٙ مسعشابدددٞ ددددايع فكدددا
 .ٝفٞ ٚمسْا ْا٥ِ، فاطتٝك ت ٖٚٛ ٗ ٜذٙ ؿًتا ط

 . : َٔ ّٓعو َين فكاٍ يٞ
 .: اهلل قًت

صاد اؿدددانِ ٚٗ سٚاٜددد١: فظدددكط ايظدددٝف َدددٔ ٜدددذٙ، صاد مسبدددٛ ْعدددِٝ:     
 ٚمسخزٙ سادفا.

ٚطددًِ ايظددٝف ٚقدداٍ: َددٔ    ٚآيدد٘ ٚمسخددز سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘    
 .ّٓعو َين 

 . : نٔ خرل آخز قاٍ
 .(1)فكاٍ: د٦تهِ َٔ عٓذ خرل ايٓاغفر٢ً طبًٝ٘ فأت٢ مسؿشاب٘، 

                                                           

 .1/437ابٔ دضٟ / ايتظٌٗٝ يعًّٛ ايتٓضٌٜ  (1)
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 ٚاخذلط ايظٝف مسٟ ط١ً َٔ غُذٙ .
٫ٚ ىدددتف َٛكدددٛ  ٚإطددد٬م ايعفدددٛ بدددايٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘   

ِّٚتتت٤د ٚآيددد٘ ٚطدددًِ بدددٌ ٖدددٛ مسَدددش يًُظدددًٌُ بدددايتشًٞ بددد٘ ، قددداٍ تعددداٍ ط    

ِدتتتتسسٷَ   َنٴ٬َ ڃُّ َٴرد  تتتتٳَ٭ أُّٴوتتتتا٩َ ل٣ِ٢تتتتٰن ٢نَٵ َنٴ٬َ آ٫٦َ تتتتٳل ٴَٓدٗنتتتتر ٲل ٢ن٣ِتتتت ُّٚٳد٦ًتتتتا خن٧َتتتتا ُّٞتتتتا٪ ٳل  ٢ن٣ِتتتت

ّّصنُ ٳَ٭  ، ٚمل ٜشد يفظ )ٜغفشٚا( ٗ ايكشإٓ إ٫ ٗ اٯ١ٜ مسع٬ٙ .(2)صَٴ

ٚتددذٍ آٜددات ايكددشإٓ عًدد٢ سشَدد١ ايتعددذٟ ٚاٱسٖددا  ٚقتددٌ ا٭بشٜددا٤       
 ٗ مسٟ بكع١ َٔ ا٭سض ، ٚٗ مسٟ بًذ٠ مسٚ دٚي١ ناْت.

َُّّٗتتتَٳٖٚدددٌ ٜهدددٕٛ ط َد ل٢ّّ ص َدددٔ إتلددداد عٝدددح ٜهدددٕٛ َعٓددداٙ خدددز ،  خ تتت

ٚمسعددط ، ٚاَددٓض ، اؾددٛا  ٫ ديٝددٌ عًٝدد٘ يغدد١ ، ٚيهددٔ ّهددٔ اطددتكشا٤ٙ        
َددٔ ْ ددِ اٯٜدد١ َٚددا ٚسد ٗ تفظددرلٖا يتؼددبٝ٘ إددذسنات ايعكًٝدد١ بددا٭َٛس        

 اؿظ١ٝ .
ٚسُٝٓدددا فدددتض ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ َهددد١ هدددٔ   
ايٓدداغ مسْدد٘ طددٝٓتكِ ٖددٔ ساسبدد٘ َددٔ قددشٜؽ ، ٚقتًددٛا عددذدّا َددٔ مسٖددٌ بٝتدد٘    

، ٚندداْٛا ٜبعجددٕٛ َددٔ ٜظددع٢ ٗ اغتٝايدد٘ ٚيهٓدد٘ مسهٗددش ازلدد٢        ٚمسؿددشاب٘ 
 َعاْٞ ايعفٛ ٦َٜٛز فكبٌ مسٕ ٜذخٌ َه١ مسَش بعذّ ٚقٛ  قتاٍ.

ْٚدداد٣ َٓادٜدد٘ : َددٔ دخددٌ إظددذذ اؿددشاّ فٗددٛ آَددٔ ، َٚددٔ دخددٌ       
 بٝت٘ فٗٛ آَٔ.

ٱطدددتكشا٤ َظدددأي١ ٖٚدددٞ سشَددد١ دخدددٍٛ ؿدددشاب١ ايدددٓيب ايعؼدددش٠ آ٫ف  
٦َٜٛدددز ، ٚيكدددذ ندددإ ندددجرل َدددٔ  بٝدددٛت َهددد١ ، ٚسشَددد١ ايٓٗدددب ٚايظدددًب

بٝدددٛت َهددد١ ٦َٜٛدددز َدددٔ غدددرل مسبدددٛا  ، إع٬ْدددّا ٱطتلددداف١ عُددداس ايبٝدددت  
 اؿشاّ.
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ٚ٭ٍٚ َددش٠ ٗ تددأسٜخ اؾضٜددش٠ ٜهددٕٛ فددتض خدداٍ َددٔ ايٓٗددب ٚايظددًب    
ٚايظددديب ، ٖٚدددٛ َدددٔ ايؼدددٛاٖذ عًددد٢ ايعفدددٛ ٚايٓٗدددٞ عدددٔ اٱسٖدددا  ٗ    

 اٱط٬ّ .
ايظدددد٬ّ ٗ  يكددددذ بعددددح اهلل عددددض ٚدددددٌ ايددددٓيب قُددددذّا يٓؼددددش مسيٜٛدددد١

 ا٭سض.
ٚطددددٝأتٞ قددددإْٛ اطددددتٓباط سشَدددد١ اٱسٖددددا  َددددٔ ايكددددشإٓ ٚقددددإْٛ  

 اطتكشا٤ سش١َ اٱسٖا  َٔ ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ.
 حبش أطىيل 

َدددٔ إعذددداص ايكدددشإٓ مسْددد٘ ٜدددذفع ايؼدددو ٚايدددِٖٛ ٗ بدددا  ا٭سهددداّ ،  
ٚهعددٌ إهًددف ٫ ٜكددِٝ يدد٘ إعتبدداسّا ٫ٚ ٜشتددب عًٝدد٘ مسثددشّا ، ٭ؿدداي١ ايدددلا٠٤  

 ٗ نٌ َٔ :
: ايؼدددددب١ٗ ايٛدٛبٝددددد١ اؿهُٝددددد١ ، ٖٚدددددٛ ايؼدددددو ٗ مسؿدددددٌ      ا٭ٍٚ

ايٛدددٛ  ٚايتهًٝددف غـددٛق ٚطبٝعدد١ نًٝدد١ ايؼددو ٱْدداٍ ايددٓف مسٚ       
تعدداسض ْـددٌ ، مسٚ دٚسإ ا٭َددش بددٌ ايٛدددٛ  ٚايٓددذ  يعددذّ إتلدداز      

 ايذ٫ي١ .
ٚا٭ؿدددٌ فٝددد٘ مسؿددداي١ ايددددلا٠٤ ، ٚعدددذّ ٚؿدددٍٛ ايٓٛبددد١ يٲستٝددداط        

٠ عددذّ تٓذددض ا٭ثددش عًدد٢ إهًددف ،    ٚٚدٛبدد٘ ، ٚإددشاد َددٔ مسؿدداي١ ايدددلا٤   
ٚخًددٛ رَتدد٘ غـددٛق ايتهًٝددف إؼددهٛى فٝدد٘ ، ٚعددذّ تشتددب ايعكددا         
عٓددذ كايفدد١ ا٭َددش ايددٛاقعٞ ٭ْدد٘ فٗددٍٛ ، ٚنددٌ َددا غًددب اهلل عًٝدد٘ فدداهلل     

٘  ل٣ِ٢تتتٰ  مسٍٚ بايعدددزس ، َٚدددٔ مسديددد١ ايددددلا٠٤ ٗ ايكدددشإٓ قٛيددد٘ تعددداٍ ط    ڃُّ ٴ ٣ُّ تتت

 .(1) ص٪ًَّّٗصا َّسِڃ ٦َا آَتاَٮا

مسَددا َظددأي١ تعدداسض ايٓـددٌ فٗددٞ َددٔ بددا  مسٕ نددٌ َددٔ اـدددلٜٔ مسٚ        
ايددذيًٌٝ ددداَع يؼددشا٥ط اؿذدد١ ، فًددٛ نددإ ايددٓف غددرل ددداَع يؼددشا٥ط        

                                                           

 .7طٛس٠ ايط٬م  (1)
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ايددذيٌٝ ٚاؿذدد١ نلددعف طددٓذ اـدددل فدد٬ ٜهددٕٛ َعاسكددّا يًردددل ؿددشٝض      
ايظددٓذ ، يكددإْٛ ٖٚددٛ مسٕ اؿذدد١ ٫ ٜعاسكددٗا إ٫ سذدد١ بايددزات ، َٚددع         

 ٌ ٜ٪خدددز بددد٘ ، ٖٚدددٛ َدددٔ بدددا  ايتعدددادٍ    ٚددددٛد إدددشدض ٭سدددذ ايدددذيًٝ
 ٚايذلادٝض بتعادٍ ٚتهاف٪ ايذيٌٝ ، ٚاٱخت٬ف فٝ٘ ع٢ً دٗات :

  : ا٭خز َا ٜٛافل ا٭ؿٌ .ا٭ٍٚ
 : ايترٝرل بٌ اـدلٜٔ .ايجا١ْٝ 
 : ايتظاقط ٚايشدٛ  إٍ ا٭ؿٌ مسٚ ديٌٝ آخش .ايجايج١ 

 : ايتٛقف ٚايعٌُ باٱستٝاط .ايشابع١ 
ٚايشددددٛ  إٍ ايكدددشإٓ ٚايظددد١ٓ ايٓبٜٛددد١ بذلددددٝض    ٚإرتددداس ٖدددٛ ا٭ٍٚ

 مسسذ اـدلٜٔ .
: ٗ ايـدددذٚس عدددٔ ايكدددشإٓ سٓددد١ ٚسمسفددد١ ستددد٢ بايعًُدددا٤ ،      ايجددداْٞ

ٚؽفٝدددف عدددٔ ايٓددداغ ، مسَدددا ايؼدددب١ٗ إٛكدددٛع١ٝ فتتعًدددل باٱػدددتباٙ ٗ        
 إٛكٛ  اـاسدٞ .

نُددا يددٛ ػددههٓا ٗ َدداْع ٖددٌ ٖددٛ ٔددش فٝهددٕٛ سدد٫ّ٬ مسّ مسْدد٘ ٔددش        
ٝع َدٔ ٚهٝفد١ ايفكٝد٘ إِدا ٖدٛ َدٔ ٚهدا٥ف مسٖدٌ اـددل٠ ،          فٝششّ ، ٖٚدٛ يد  

فدددارا صاٍ اٱػدددتباٙ ٚتبٝٓدددت سكٝكددد١ َٚاٖٝددد١ ٖدددزا إدددا٥ع صايدددت ايؼدددب١ٗ    
 إٛكٛع١ٝ .

ٚا٭ؿدددٌ ٗ ايؼدددب١ٗ إٛكدددٛع١ٝ ٗ ايغايدددب مسؿددداي١ ايددددلا٠٤ ٚعدددذّ      
ٚدددٛ  اٱستٝدداط َجددٌ ؿددٝاّ ٜددّٛ ايؼددو ، َٚجددٌ ايـدد٠٬ عًدد٢ َٝددت        

 مسٚ غرل َظًِ . فٍٗٛ ، ٚايؼو ٌٖ ٖٛ َظًِ
ٚتؼددًُ٘ قاعددذ٠ ْفددٞ اؿددشز ، ٚ٭ؿدداي١ عددذّ ايتهًٝددف ْٚفددٞ تعًددل       
ايطًدددب بدددإهًف ، ٚيدددٛ عًددد٢ مدددٛ ايتردددٝرل ٚيدددٝع ايتعدددٌٝ ، َٚدددٛاسد    

 ايتهًٝف ٗ ايكشإٓ ٚايظ١ٓ خاي١ٝ َٔ اٱسٖا  َٚكذَات٘ .
 ٚا٭ؿٌ ٖٛ سشَت٘ ، ٚعذّ اٱػتغاٍ ب٘ .

 ا٭سهاّ ايتهًٝف١ٝ ٖٞ:إِا ػ٢ً ايٛدٛ  ٗ ايفشا٥ض ايعباد١ٜ ف
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 : ايٛدٛ  . مس٫ّٚ
 : إٓذٚ  . ثاّْٝا
 : اٱباس١ . ثايجّا

 : ايهشا١ٖ . سابعّا
 : اؿش١َ . خاَظّا

ٚايكٝدداّ بايتعددذٟ ٚاٱسٖددا  َددٔ احملددشّ ، فدد٬ تـددٌ ايٓٛبدد١ يًؼددو         
 فٝ٘ .

: ايؼددددبٗات اؿهُٝدددد١ ايتششّٝدددد١ ، ٚا٭ؿددددٌ فٝٗددددا ايدددددلا٠٤   ايجايددددح
 ٗ إكاّ مسؿاي١ اؿ ش . ٚاٱباس١ ، ٫ٚ تعاسكٗا

 نُا تكظِ ايدلا٠٤ إٍ قظٌُ :
: ايدددددلا٠٤ ايؼددددشع١ٝ ايدددد  تتعًددددل بعددددذّ ثبددددٛت ديٝددددٌ عًدددد٢   ا٭ٍٚ

 ايتهًٝف ٗ َٛكٛ  كـٛق .
: ايدددلا٠٤ ايعكًٝدد١ ، ٖٚددزا ايكظددِٝ ٫ ٜشقدد٢ إٍ َشتبدد١ ايكظددِ       ايجدداْٞ 

قدداٍ ا٭ٍٚ ٭ٕ ا٭ؿددٌ ٗ اطددتٓباط ا٭سهدداّ َددٔ ايهتددا  ٚايظدد١ٓ ، يددزا    
ايددزٟ ٜددزٖب إٍ ايدددلا٠٤ ايعكًٝدد١ بأْٗددا تتعًددل بددافذلاض ٚهٝفدد١ إهًددف       
قبددٌ فدد٧ ايؼددشا٥ع ٚبعجدد١ ا٭ْبٝددا٤ ، ٚمسْٗددا ناْددت تظدد٢ُ ايدددلا٠٤ ا٭ؿدد١ًٝ ،  
ٜٚدددٓكض ٖدددزا ايكدددٍٛ بدددإٔ ايٓبددد٠ٛ َـددداسب١ يبذاٜددد١ ٚددددٛد اٱْظدددإ ٗ      
ا٭سض ، إر ندددإ آدّ عًٝددد٘ ايظددد٬ّ ْبٝدددّا سطددد٫ّٛ نُدددا ٚسد ٗ سدددذٜح      

 .قًت : ٜا سطٍٛ اهلل نِ ا٭ْبٝا٤قاٍ )
قدداٍ : َا٥دد١ مسيددف ٚمسسبعدد١ ٚعؼددشٕٚ مسيفددّا قدداٍ : قًددت : ٜددا سطددٍٛ اهلل    

 نِ إشطًٕٛ َِٓٗ؟
 . قًت : مسنإ آدّ ْبّٝا قاٍ : ث٬ ا١٥ ٚث٬ث١ عؼش ٚبكٝٸتِٗ مسْبٝا٤

 قاٍ : ْعِ نًُ٘ اهلل طبشاْ٘ ٚخًك٘ بٝذٙ،
ٚؿدداحل ٚػددعٝب ْٚبٝددو.  ٜددا مسبددا رس مسسبعدد١ َددٔ ا٭ْبٝددا٤ عددش  : ٖددٛد    

 . قًت : ٜا سطٍٛ اهلل نِ مسْضٍ اهلل َٔ نتا 
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 . قاٍ : َا١٥ ٚمسسبع نتب
 . َٓٗا ع٢ً آدّ عؼش ؿشف

 . ٚع٢ً ػٝح ٔظٌ ؿشٝف١
 . ٚع٢ً مسخٓٛز

 . ٖٚٛ إدسٜع ث٬ثٌ ؿشٝف١
ٚٸٍ َٔ خٓط بايكًِ  . ٖٚٛ مس

 . ٚع٢ً إبشاِٖٝ عؼش ؿشا٥ف
 . (1) ( ٚايتٛسا٠ ٚاٱلٌٝ ٚايضبٛس ٚايفشقإ

 ْعِ قذ ٜهٕٛ إشاد ايفذل٠ َا بٌ ايشطٌ .
َٚددٔ َعدداْٞ ايدددلا٠٤ ايعكًٝدد١ ٚهٝفدد١ ايعكددٌ إ٪ٳَٓدد١ عٓددذ عذددض إهًددف   

 عٔ َعشف١ اؿهِ ايؼشعٞ ٗ َظأي١ كـٛؿ١ .
ٚايددددلا٠٤ ايعكًٝددد١ يدددٝع ديددد٬ّٝ يف ٝدددّا ، ٖٚدددٌ ٜكدددع ايتعددداسض بدددٌ       

ايعكًدددٞ ا٭ؿددٌ ايؼددشعٞ ٚا٭ؿددٌ ايعكًددٞ ، اؾددٛا  ٫ ، ٭ٕ ا٭ؿددٌ       
ٗ إكدداّ فددش  ا٭ؿددٌ ايؼددشعٞ طددٛا٤ عًدد٢ ايكددٍٛ بكاعددذ٠ ا٬ٕصَدد١ بددٌ      

 سهِ ايعكٌ ٚسهِ ايؼش  مسٚ ٫ .
ٚمسؿدداي١ ايدددلا٠٤ مسٚ مسؿددٌ ايدددلا٠٤ َددٔ ٚهددا٥ف ايفكٝدد٘ اجملتٗددذ ايددزٟ        
ٜشدددددع إٍ ايكددددشإٓ ٚايظدددد١ٓ ، ٚقددددٍٛ إعـددددّٛ ، ٚاٱْددددا  ، ٜٚفدددد    

 ٛكٛ  إرـٛق.عظبٗا ، مسَا إرا مل هذ سهُّا ػشعّٝا ٗ إ
ٚبعددذ ايٝددأغ عددٔ إهدداد ايددذيٌٝ ٜٓتكددٌ إٍ ا٭ؿددٌ ايعًُددٞ ، مسٟ مسٕ      
ا٭ؿددٌ ايعًُددٞ َتددأخش ستبدد١ عددٔ ايددذيٌٝ ايؼددشعٞ ، يددزا ػددذ ا٭َجًدد١          
ايدد  ٜدد٪ت٢ بٗددا ٗ ايشدددٛ  يٮؿددٌ بظددٝط١ ٚقددذٚد٠ ٫ٚ تظددتًضّ ٦َددات       
اجملًدددذات بٗدددزا اــدددٛق ٚيهٓٗدددا عًدددِ ػدددشٜف، ٚقدددذ دعدددٌ اهلل عدددض   

 يهٌ َظأي١ .ٚدٌ سهُّا 

                                                           

 .14/80ايهؼف ٚايبٝإ يًجعًيب  (1)
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َددا َددٔ مسَددش ىتًددف فٝدد٘   ٚعددٔ اٱَدداّ دعفددش ايـددادم عًٝدد٘ ايظدد٬ّ )  
ٚددددٌ ٚيهدددٔ ٫ تبًغددد٘ عكدددٍٛ    اثٓدددإ إ٫ ٚيددد٘ مسؿدددٌ ٗ نتدددا  اهلل عدددض   

 .(1) (ايشداٍ.
ٖٚددٌ ّهددٔ مسٕ ٜكدداٍ بذ٫يدد١ ٖددزا اؿددذٜح عًدد٢ عددذّ ٚؿددٍٛ ايٓٛبدد١     

 إٍ ايدلا٠٤ ايعك١ًٝ ، اؾٛا  ٫ .
 د )ص(لبٔىْ ِالشِخ اٌؼفى ٌٍٕجٍ زلّ

َٲَّس٪وتتت٠ُّ يكدددذ مسندددشّ اهلل عدددض ٚددددٌ ايدددٓيب قُدددذّا ، ٚٚؿدددف٘ بدددايكٍٛ ط    

ٍٜ َععنتتٵ٨ٍ ، يبٝددإ تعددذد ٚدددٛٙ اٱعذدداص ٗ ٖددزٙ اٯٜدد١ َٓٗددا َددا (2)ص٣َُُّ٢تتٺ خ ٣ِّتت

َددا ٜتعًددل بايظدد١ٓ ايٓبٜٛدد١ ٚنٝددف مسْٗددا َددشآ٠ يٰٜدد١ ايكشآْٝدد١ َٚٓٗددا إتـدداف      
ػدداٖذ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ بددايعفٛ عددٔ غددرلٙ ٚفٝدد٘        

 َتذذد يًضدش عٔ اٱسٖا  .
ٖٚٓدداى آٜددات تددأَش ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ بددايعفٛ        

 ٚمسخش٣ ؽدل عٔ ؼًٝ٘ بـف١ ايعفٛ ، ٖٚٛ ٚفل ايكٝاغ اٱقذلاْٞ :
ٛٸ . ايهدل٣ :  نٌ ْيب عُف

 قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ْيب . ايـغش٣ :
ٛٸ. ايٓتٝذ١ :  قُذ عُف

ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ عددٔ غددرلٙ إدتٗدداد  ٖٚددٌ عفددٛ ايددٓيب قُددذ
، ٚسٜاكددد١ ْفظددد١ٝ ، ٚؼـدددٌٝ ، اؾدددٛا  ٫ ، إِدددا ٖدددٛ مسَدددش إشلدددٞ عددداّ    

ُُّٖن٧َتتا َوحد٧َتتٹو ٦نتت٬د  ،ٚولددش ايددٛسٞ ٗ ايٛقددا٥ع ٚا٭سددذاخ ، قدداٍ تعدداٍ ط   

ُن ڃُّ٪دُّٗضوتتٳل ٦نتت٬د َحٳد٢نتت٠ُّ ُّٖتت      َُ ُّٖع تتا ٣ُّْنتتٵغُّ ل٣ُّّّٛ٢ّّتت َُ ٢ُّٯ تت٨د َٲ٢ُّتتٳد ٫ِّٞدتت ٘  َعتت٫دٯ ٨د َٲلشدتتنَٓدٗنرد ٢ُّٯ تت٨د  ل٣ِ٢تتٰن ٢ن٫دتت اعد

                                                           

 .14/80ايهؼف ٚايبٝإ يًجعًيب  (1)
 .4طٛس٠ ٕ  (2)
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ُو          َُ َُّٖنٳَِٞتتتتت٤د َع٣ُّتتتتتٺ ل٣ِ٢تتتتتٰن َّس٭و ل٣ِ٢تتتتتَٰ ٴ حنتتتتت َٲَظتتتتتاٲسودٮ ٨د ٖنتتتتتٶ لڅ٦ُّدتتتتترس ُّٖتتتتتَسَِل َعَس٦دتتتتت

 . (1) صل٧ّّ٢ َنٳَٞ ٣نَن

 ٚؼًٞ ايٓيب بايعفٛ ساد١ يهٌ َٔ :
 : ػرف ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ . ا٭ٍٚ

ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ إتهدددشس    : قدددإْٛ عفدددٛ ايدددٓيب  ايجددداْٞ 
 ٚإتذذد َٔ َـادٜل ايٛسٞ .

 : ْؼش َعاْٞ ايش١ٓ ٚايشمسف١ ٚايعفٛ بٌ إظًٌُ .ايجايح 
: تكٜٛدددد١ ا٭ٚاؿددددش داخددددٌ ا٭طددددش٠ إظدددد١ًُ ، ٚتُٓٝدددد١ بددددشٸ  ايشابددددع 

ايٛايدددذٜٔ ، بتذدددذد ايعفدددٛ َدددٔ ايٛايدددذٜٔ ٚؿددددلِٖ ٗ تأدٜدددب ٚتعًدددِٝ    
 ا٭بٓا٤ .

ٓدداغ بددت٠ٚ٬ ايكددشإٓ ٚإقتبدداغ ا٭خدد٬م ٚايظددٓٔ   : تشغٝددب اياـدداَع 
 اؿُٝذ٠ َٓ٘ .

فُدددٔ إعذددداص ايكدددشإٓ مسْددد٘ ددددا٤ بدددايعفٛ ٚايـددددل ٚايهدددشّ ٚايتعدددإٚ    
ٚا٭َدددش بدددإعشٚف ٚايٓٗدددٞ عدددٔ إٓهدددش ، ٚندددٌ فدددشد َٓٗدددا َددداْع َدددٔ         

 اٱسٖا   ، ٚدع٠ٛ عا١َ ٱدتٓاب٘ .
         ً ِ َٚددٔ اٯٜددات ايدد  تددأَش ايددٓيب قُددذّا ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطدد

 بايعفٛ :
ُو ل٧ّّ٢ حدصن٫نَن: قاٍ تعاٍ طا٭ٍٚ  ِد َّس٭و ل٣٢َِٰ ٴ حن ٘  َع٫دٯ ٨د َٲلصدُّٗ  .(2)صُّٖاعد

٧َِنٵتت٤َ: قدداٍ تعدداٍ طايجاْٝدد١  َِ ل٢ّّ ِد ل٢صوتتّّٗ ٚعددٔ اٱَدداّ عًددٞ عًٝدد٘  (3)صُّٖاصدتتُّٗ

 . (4) ايظ٬ّ ٗ اٯ١ٜ )ايشكا بغرل عتا (
                                                           

 . 159طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .13طٛس٠ إا٥ذ٠  (2)
 .85طٛس٠ اؿذش  (3)
 .6/108ايذس إٓجٛس  (4)
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، ْٚظددددب ٖددددزا ايكددددٍٛ إٍ عهشَدددد١  (1)ٚقٝددددٌ ْظددددرتٗا آٜدددد١ ايكتدددداٍ
 ، ٚمل ٜجبت ٖزا ايٓظخ ، ٚإرتاس مسٕ اٯ١ٜ غرل َٓظٛخ١.(2)ٚفاٖذ 

 َٚٔ قٛاٌْ ايتٓضٌٜ ايـفض ٚايعفٛ .
ٚايٓظدددب١ بدددٌ ايـدددفض ٚاٱسٖدددا  ٖدددٞ ايتلددداد ، يدددزا ٜدددذٍ ا٭َدددش     

 بايـفض ٗ َفَٗٛ٘ ع٢ً ايٓٗٞ عٔ اٱسٖا  .
ِد َع٫دٯ ٨د: قاٍ تعاٍ طايجايج١  َٙ ٴَُد٧ُّ٣ ٳَ٭ ُّٖاصدُّٗ  .(3)صٲ٤َِّٚد َشڄ٩ٌُّ َُّٖصٳد

٘  َعتت٫دٯ ٨د َٲلشدتتنَٓدٗنرد ٢ُّٯ تت٨د َٲَظتتاٲسودٮ ٨د ٖنتتٶ لڅ٦ُّدتترس    : قدداٍ تعدداٍ ط ايشابعدد١   (4)صُّٖتتاعد

، ٖٚددٌ ٜـددض تٛدٝدد٘ اـطددا  ٗ ٖددزٙ اٯٜددات إٍ إظددًٌُ ، اؾددٛا         
 ْعِ ، ٚتكذٜشٖا :

احملظددددٌٓ ، َٚددددٔ : فدددداعفٛا عددددِٓٗ ٚمسؿددددفشٛا إٕ اهلل وددددب ا٭ٍٚ 
 اٱسظإ اٱقتذا٤ بشطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .

 : فاؿفشٛا ايـفض اؾٌُٝ .ايجا١ْٝ 
: فاؿددددفشٛا عددددٔ مسْفظددددهِ عددددِٓٗ ٚقٛيددددٛا طدددد٬ّ فظددددٛف  ايجايجدددد١ 

 ٜعًُٕٛ .
 : فاعفٛا عِٓٗ ٚاطتغفشٚا ٭ْفظهِ ٚشلِ . ايشابع١ 

اس ، اؾددٛا   تددش٣ ٕددارا دددا٤ ا٭َددش بإؼددٛس٠ بعددذ ايعفددٛ ٚاٱطددتغف        
يبٝددإ عُددّٛ إؼددٛس٠ ، ٚعددذّ اطددتجٓا٤ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ    
مسسددذّا َددٔ مسؿددشاب٘ ٗ اٱطتؼدداس٠، بظددبب نددذٚس٠ مسٚ غددٝظ ، ٭ٕ ايعفددٛ      

 ّشٛ ايغٝظ ٚمٛٙ .

                                                           

 .7/360ايهؼف ٚايبٝإ يًجعًيب  (1)
 .2/359ايٓهت ٚايعٕٝٛ  (2)
 .89طٛس٠ ايضخشف  (3)
 .159طٛس٠ آٍ عُشإ  (4)
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ٚقددذ اطتؼدداس ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ سمسغ ايٓفددام عبددذ         
نددإ ٜ ٗددشٙ َددٔ  اهلل بددٔ مسبددٞ بددٔ مسبددٞ طددًٍٛ ٗ بعددض إٛاقددف َددع َددا      
 مسطبا  ا٭ر٣ يًٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚمسؿشاب٘ .

يكدددذ مسهٗدددشت قدددشٜؽ إسٖابٗدددا ٚإؿدددشاسٖا عًددد٢ ايعدددذٚإ بدددايضسف   
 بج٬ث١ آ٫ف سدٌ ٗ َعشن١ مسسذ َٔ :

 : قشٜؽ . ا٭ٍٚ
: عاَدد١ مسٖددٌ َهدد١ ، ٚعبددذإ مسٖددٌ َهدد١ َٚددِٓٗ ٚسؼددٞ بددٔ        ايجدداْٞ 

 ٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .سش  ايزٟ قتٌ ٓض٠ عِ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عً
 : نٓا١ْ .ايجايح 
 : ا٭سابٝؽ.ايشابع 

 دلبذا مل َهبجس إٌجٍ )ص( إىل احلجشخ
يكدددذ اختددداس ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ اٱعدددشاض عدددٔ         
اٱسٖددا  بددا٭َش إٍ طا٥فدد١ َددٔ مسؿددشاب٘ بدداشلذش٠ إٍ اؿبؼدد١ ٭ٕ فٝٗددا       

ٚآيدد٘ ٚطددًِ ًَهددّا عدداد٫ّ ، ٖٚددٌ تٛددد٘ ا٭َددش َددٔ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘    
إٍ رات إٗدددادشٜٔ إٍ اؿبؼددد١ عًددد٢ مدددٛ ايتعدددٌٝ ، مسّ مسٕ ايدددٓيب ؿددد٢ً  
اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٚدددد٘ ايدددذع٠ٛ يعاَددد١ ايـدددشاب١ ، يتهدددٕٛ ٖدددزٙ       
اشلذددش٠ ؽٝرلٜدد١ ، َٚددا ٜؼددب٘ ايٛادددب ايهفددا٥ٞ ٚيددٝع ايعددٝين ، اؾددٛا      

ٕ ٖٛ ايجداْٞ ، فًدِ ٜكدٌ ايدٓيب ؿد٢ً اهلل عًٝد٘ ٚآيد٘ ٚطدًِ ٜدا فد٬ٕ ٜدا فد٬            
 ٜٚا ف٬ٕ ٖادشٚا إٍ اؿبؼ١ ، إِا قاّ بايذلغٝب باشلذش٠ .

٘ٹ         ) ٝٵدد ًَ ٘ٴ عٳ ًٓدد ٢ًٓ اي ٘ٹ ؿٳدد ًٓدد ٍٴ اي ُٸددا سٳمَس٣ سٳطٴددٛ ًَ ٔٴ إطٵددشٳامٳ : َف ٍٳ ابٵدد ٚآيدد٘ َقددا
ًَا٤ٹ .  ٔٵ اِيبٳ َٹ ٘ٴ  ـٹٝبٴ مَسؿٵشٳابٳ ٜٴ َٳا  ِٳ  ًٓ  ٚٳطٳ

٘ٴ             ٚٳمَسْٸد ٘ٹ مَسبٹدٞ َطايٹدبٺ  ُٸد ٔٵ عٳ َٹد ٚٳ ٘ٹ  ًٓد ٔٵ اي َٹد ٘ٹ  ُٳَهاْٹد ٔٵ اِيعٳافٹٝٳد١ٹ . بٹ َٹد ٘ٹ  ٛٳ فٹٝد ٖٴ َٳا  ٚٳ
ِٵ    ٛٵ خٳددشٳدٵتٴ ِٵ َيدد ٗٴدد ٍٳ َي ًَددا٤ٹ . َقددا ٔٵ اِيبٳ َٹدد ٘ٹ  ِٵ فٹٝدد ٖٴدد ُٸددا  َٹ ِٵ  ٗٴ ٓٳعٳ ُٵدد ٜٳ ٕٵ  ًَدد٢ مَس ٜٳِكددذٹسٴ عٳ َيددا 

ًَدد     ٜٴِ  ًٹّهددا َيددا  َٳ ٗٳددا  ٕٸ بٹ ٞٳ مَسسٵضٴ   إَيدد٢ مَسسٵٔض اِيشٳبٳؼٳدد١ٹ ، َفددٔإ ٖٹدد ٚٳ ٙٴ مَسسٳددذٷ .  ٓٵددذٳ ِٴ عٹ
ٓٵددذٳ رٳيٹددَو             ٘ٹ َفرٳددشٳزٳ عٹ ِٵ فٹٝدد ْٵددتٴ ُٸددا مَس َٹ ِٵ َفشٳدٶددا  ٘ٴ َيُهدد ًٓدد ٌٳ اي ؿٹددذٵٕم سٳتٸدد٢ ٜٳذٵعٳدد
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٘ٹ     ًٓدد ٍٔ اي ٔٵ مَسؿٵددشٳا ٹ سٳطٴددٛ َٹدد ٕٳ  ُٴٛ ًٹ ُٴظٵدد ٘ٹ   -اِي ٝٵدد ًَ ٘ٴ عٳ ًٓدد ٢ًٓ اي ِٳ ٚآيدد٘ ؿٳدد ًٓ  -ٚٳطٳدد
ٓٳدد١ٹ     َٳرٳاَفدد١َ اِيفٹتٵ ِٵ . َفَهاْٳددتٵ     إَيدد٢ مَسسٵٔض اِيشٳبٳؼٳدد١ٹ ،  ٔٗ ٘ٹ بٹددذٹٜٓٹ ًٓدد ٚٳفٹددشٳاسٶا إَيدد٢ اي

 ّٔ ًَا ٖٹذٵشٳ٠ٺ َناْٳتٵ فٹٞ اِئإطٵ ٍٳ  ٚٸ ٗٔذٵشٳ٠ٹ إَي٢ مَسسٵٔض اِيشٳبٳؼٳ١ٹSمَس  . (1) (بٳا ٴ اِي
تددش٣ ٕدددارا مل ٜٗدددادش ايدددٓيب ْفظدد٘ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ إٍ    

 اؿبؼ١ ، اؾٛا  َٔ ٚدٛٙ :
هلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ فعددد٬ّ إ٫ : ٫ ىتددداس ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً ا ا٭ٍٚ

 ٴ٫َّتتٜ عتت٬ َٲ٦َتتا بددايٛسٞ ٚاٱرٕ َددٔ عٓددذ اهلل عددض ٚدددٌ ، قدداٍ تعدداٍ ط    

، فبكدددا٤ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً  (2)صَّس٭د ٮ تتتَٳ َّسِڃ َٲحدتتتٌٶ ٴ تتتٳَحٺ  *ل٢َّّٯتتتَٳٻ 

اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٗ َهددد١ َددٔ ايددٛسٞ ، ٚندددإ ٜكددّٛ بتبًٝدد  آٜدددات        
 ايكشإٓ ساٍ ْضٚشلا .

قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٜٓت ددش اشلذددش٠   : نددإ ايددٓيب ايجدداْٞ 
ٚقدداٍ مسبددٛ َٛطدد٢: عددٔ    إٍ قددٌ تددذٍ ا٭َدداسات عًدد٢ مسْدد٘ ٗ اؾضٜددش٠ )     

: سمسٜددت ٗ إٓدداّ مسْدد٢ مسٖددادش َددٔ َهدد١   ٚطددًِٚآيدد٘ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ 
إٍ مسْٗددا ايُٝاَدد١ مسٚ ٖذددش، فددإرا ٖددٞ    ٞإٍ مسسض بٗددا نددٌ، فددزٖب ًٖٚدد  

 .(3) (إذ١ٜٓ ٜجش 
ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٗ سددداٍ تبًٝددد      : ندددإايجايدددح 

ٚدٗددداد ٜدددَٛٞ ٜدددذعٛ ايٓددداغ إٍ اٱطددد٬ّ ، ٚقدددذ ٫ ٜـدددض ٗ طدددًطإ    
ًَددو ٜتبددع ًَدد١ مسخددش٣ ، فُددع مسٕ مسؿددشاب٘ إٗددادشٜٔ إٍ اؿبؼدد١ ندداْٛا       
ٜعًُددٕٛ بايتكٝدد١ ٚايـدددل فددإ قشٜؼددّا بعجددت خًفٗددِ عُددشٚ بددٔ ايعدداق         

ُدددشٚا إٍ ايٓذاػدددٞ يتشدددشٜض ايٓذاػدددٞ ٚساػدددٝت٘ عًدددِٝٗ ، ٚػددده٢ ع  

                                                           

 .2/89ايشٚض ا٭ْف  (1)
 .4-3طٛس٠ ايٓذِ  (2)
 .2/213ايظرل٠ ايٓب١ٜٛ ٫بٔ نجرل  (3)
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ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚدعٛتدد٘ يٲطدد٬ّ ، فهٝددف إرا       
 نإ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ْفظ٘ ٗ اؿبؼ١ َٗادشّا .

: يكدددذ ندددإ ايؼدددا٥ع ٗ اؿبؼددد١ دٜدددٔ ايٓـددداس٣ ، ٚمسنجدددشِٖ    ايشابدددع 
اتبددا  عٝظدد٢ عًٝدد٘ ايظدد٬ّ ، مسَددا مسٖددٌ اؾضٜددش٠ فهدداْٛا َؼددشنٌ ، فهددإ      

ٗددداد ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ يتٓضٜددد٘ ا٭سض َدددٔ ايؼدددشى    د
 ٚعباد٠ ا٭ٚثإ.

: ٫ ؽًدددٛ اشلذدددش٠ إٍ اؿبؼددد١ َدددٔ إرددداطش ٚاٱطتلدددعاف اـددداَع 
، مسَددا ٖذددش٠ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ إٍ إذٜٓدد١ فهاْددت     
عدددضّا ، إر دخًدددٗا بـدددف١ ايٓبددد٠ٛ ٚعًددد٢ مسْـددداس يددد٘ ، ٖٚدددٛ َدددٔ َعذضاتددد٘ 

َٲ٢ن٣ِتتٰن ل٢ُّّنتتسوٸِّ َٲ٢نَرش تتٳ٢نٰن   اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ، َٚـددادٜل قٛيدد٘ تعدداٍ ط     ؿدد٢ً 

 .(1) صَٲ٢ن٧ّّ٣ ڂد٦ن٫نَن  

ٚناْدددت مسٍٚ ٖذدددش٠ إٍ اؿبؼددد١ اثدددين عؼدددش سدددد٬ّ ٚاَدددشمستٌ ، عدددٔ  
 ، ثِ ناْت اشلذش٠ ايجا١ْٝ ٚا٭ندل .(2)ابٔ إطشام ٚقٌٝ قشٜبّا َٓ٘ 

هلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ دددٛاس  مل ٜغددادس ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً ا  ايظددادغ :
ايبٝددت اؿددشاّ ٚاؿددشّ إهددٞ إ٫ بعددذ مسٕ عددضّ إؼددشنٕٛ عًدد٢ قتًدد٘ ٚقددت    

 ايظشش َٔ ي١ًٝ كـٛؿ١ ، فـاست ي١ًٝ اشلذش٠ .
يكددذ نددإ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٗ َهدد١      ايظددابع :

ٜتـدددٌ بٛفدددٛد اؿددداز ٚإعتُدددشٜٔ ، يٝ٪طدددع يدددذفع قدددشٜؽ عدددٔ غدددضٚ     
 ستٗا .إذ١ٜٓ ٚاطتبا
ناْددت آٜددات ايكددشإٓ تٓددضٍ عًدد٢ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘      ايجددأَ :

ُٸدداس       ٚطددًِ ٖٚددٛ ٗ َهدد١ ٕددذ٠ ثدد٬خ عؼددش٠ طدد١ٓ ، فٝشف ٗددا مسًٖددٗا ، ٚع
 إظذذ اؿشاّ ، ٚفٝ٘ تٛثٝل شلا ، ٚتذبش ٗ إعذاصٖا .

                                                           

 .8طٛس٠ إٓافكٕٛ  (1)
 .2/263مسْ ش طبٌ اشلذ٣ ٚايشػاد  (2)
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بكدددا٤ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٗ َهددد١      ايتاطدددع :
  ايعكب١ .َكذ١َ يبٝع١ ا٭ْـاس ٗ

ٖذدددش٠ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ بذاٜددد١      ايعاػدددش :
 ايفتض ْٚؼش اٱط٬ّ .
بعدددذ ٖذدددش٠ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ       اؿدددادٟ عؼدددش : 

يًُذٜٓدد١ عدداد إٗددادشٕٚ َددٔ اؿبؼدد١ ، ٚنددٌ َددٔ ٖددزٙ اشلذددش٠ ٚايعددٛد٠      
 َٓٗا َعذض٠ يًٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .

يكددذ ناْددت ٖذددش٠ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ       ايجدداْٞ عؼددش : 
إٍ ايطددا٥ف سذدد١ بًددضّٚ ت٦ٝٗدد١ َكددذَات إعذددض٠ ، ٚٚدددٛد ا٭ْـدداس ٗ     

 بًذ اشلذش٠.
 اٌعٕخ اٌدفبػُخ طسف ٌإلزهبة  

َدددٔ َعذدددضات ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ايظددد١ٓ         
 ايذفاع١ٝ ، ٖٚزا إـطًض َظتشذخ ٗ ٖزا ايتفظرل َٔ ٚدٛٙ :

: مل ٜشفددع ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ طددٝفّا قبددٌ      ٍٚا٭
اشلذددددش٠ ٚبعددددذٖا إٍ مسٕ ػددددٗشت قددددشٜؽ ايظددددٝٛف ٗ َعشندددد١ بددددذس ،    
ٚؿدداست تشَددٞ ايظددٗاّ عًدد٢ فُددع ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ        

ُ  أُّشدتت٤َُّٗ َّسِد أُّ٪دتتن ٨د خنا٢ُّّ تت دَٲٸن ل٢تت و٪دَٵا َٲٮ تت٨د خنا٢ُّّ تت دَٲٸن ل٢ِّّّٛصدتتٳَ  ٚمسؿددشاب٘ قدداٍ تعدداٍ ط  ٻ َٲل٢روّّٞتت

، ٚطدددكط بعدددض ايكتًددد٢ َدددٔ    (1)ص٦نتتت٫د٨ِّد َٲ٢ُّتتتٳد َتَٳلَعتتت تو٨د ڃُّخدَن٣ُّّّٗتتتن ٨د ٖنتتتٶ ل٧ّّ٢نٵَُتتتادن    

ايـددددشاب١ ، إر سَدددد٢ إؼددددشنٕٛ ايظددددٗاّ فأؿددددا  طددددِٗ )َٗذددددع بددددٔ 
 .(2)ؿاحل( فظكط ػٗٝذّا فهإ مسٚ قتٌٝ َٔ إظًٌُ 
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ٔٴ طٴددشٳاَق١َ مَسسٳددذٴ ) ٞٳ سٳأسثٳدد١ُ بٵدد َٹدد ِٸ سٴ ٛٳ ٜٳؼٵددشٳ ٴ ثٴدد ٖٴدد ٚٳ ٔٔ ايٓٸذٸددأس  ٟٸ بٵدد ٓٹددٞ عٳددذٹ بٳ
ٌٳ ٙٴ َفُكتٹ ِٔ َفَأؿٳا ٳ ْٳشٵشٳ ٗٵ ٛٵٔض بٹظٳ ٔٵ اِيشٳ  .(1) (َٹ

ٖٚددٌ سَددٞ ايظددٗاّ ٖددزا َددٔ اٱسٖددا  ، اؾددٛا  ْعددِ ، خاؿدد١ ٚمسْدد٘   
بذاٜددد١ ٱػدددعاٍ اؿدددشٚ  ، ٚاٱقتتددداٍ بدددٌ إظدددًٌُ ٚإؼدددشنٌ ، َٚدددع   

مل ٜجددأس يتعددذٟ إؼددشنٌ ٗ  ٖددزا فددإ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ   
 بذس ، بٌ انتف٢ بايؼهش هلل عض ٚدٌ ع٢ً ايٓـش ٦َٜٛز .

ٖٚددٌ تًكددٞ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚمسؿددشاب٘ طددٗاّ  
إؼددشنٌ َددٔ ايظدد١ٓ ايذفاعٝدد١ ، اؾددٛا  إْدد٘ َددٔ ايـدددل ٚؼُددٌ ا٭ر٣        
ٚايلدددشس ، إر مسٕ إتبدددادس إٍ ايدددزٖٔ َدددٔ َٛكدددٛ  ايدددذفا  ٖدددٛ ايفعدددٌ    

ذٸ ٖذددّٛ ٚغددضٚ إؼددشنٌ ، مسَددا مسٕ إظددًٌُ ٗ ػُعٗددِ ٚخددُِٝٗ       ٚؿدد
ٚتتٛدددد٘ شلدددِ ايظدددٗاّ قبدددٌ ْؼدددٛ  إعشنددد١ فٗدددٛ َدددٔ ايـددددل ٚايظددد١ٓ       

 ايذفاع١ٝ َٚكذَاتٗا .
: نددإ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٜددأَش مسؿددشاب٘ بعددذّ     ايجدداْٞ

اٱبتدددذا٤ بايكتددداٍ ، ستددد٢ يدددٛ ناْدددت ٖٓددداى ثغدددش٠ عٓدددذ إؼدددشنٌ ، ٚفٝددد٘  
٠ٛ يًؼدددبا  إظدددًِ بإدتٓدددا  اٱسٖدددا  َٚباغتددد١ ايٓددداغ بايكتدددٌ مسٚ   دعددد

 اؾشز َٚطًل ايتعذٟ .
فُدددع مسٕ ددددٝؽ إؼدددشنٌ قددداّ بشَدددٞ ايظدددٗاّ عًددد٢ إظدددًٌُ فدددإ    

ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ انتفدد٢ بايٓددذا٤ )قٛيددٛا ٫ إيدد٘ إ٫ اهلل        
٧َِدَُتتتا٭س تفًشدددٛا( ٚٗ ؿدددبٝش١ ٜدددّٛ بدددذس سدددٌ ط     سآ٣  (2) صل٢ّّنَُّٛتتتٺ ل٢ّّ

ٚطُعدددٛا  (3) صُّْتتترو َٮتتتڂ ڃُّټن دنٴتتت٫ ٯ ٨د إؼدددشنٕٛ قًددد١ عدددذد إظدددًٌُ ، فكدددايٛا ط  
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ًَددد١ُ سمسغ نٓاٜددد١ عدددٔ قًددد١ ايعدددذد ، ٚطدددشع١        بايكتددداٍ ، ٚقدددايٛا مسْٗدددِ مَسَن
 اٱدٗاص عًِٝٗ  .

: إقتبدداغ إؿددط٬ز ايظدد١ٓ ايذفاعٝدد١ َددٔ آٜددات ايكددشإٓ َٓٗددا         ايجايددح
َُُّّدن ٨د ٦نتت٬د ِّٚتتٳوٸو َٲ٦نتت٬د وسَختتاطن ل٢َّّدٵدتت٤س ت ردٮنُ تتٳَ٭    َٲأُّعنتت وٲل ٢ُّٯ تت٨د ٦َتتا لشدتتنَ  قٛيدد٘ تعدداٍ ط 

خنتتٰن َعتت  ٲو ل٣ِ٢تتٰن َٲَعتت  ٲو٨ِّٞد َٲآَختترسٴ٬َ ٦نتت٬د د ٲ٪نٯستت٨د ڃُّ تَُد٧ُّ٣ تتٳَ٪ٯ ٨د ل٣ِ٢تتٰ  ٴَُد٧ُّ٣ ٯ تت٨د َٲ٦َتتا ت ٫ٗنِّٛتتٳل ٦نتت٬د       

ٙو َّس٢ُّٵد٨ِّد َٲأُّ٪دن ٨د ڃُّ ت ع٧ُّ٣ّّ ٳَ٭  .(1)صَظٶدټو ٖنٶ شَُنٵ٤س ل٣٢ِٰن ٴ َٳ

َٚددٔ َعدداْٞ ٖددزٙ اٯٜدد١ إخافدد١ إؼددشنٌ ، ٚؼددزٜشِٖ َددٔ اشلذددّٛ         
 ٚايغضٚ ، ٚيٝع ٗ ٖزٙ اٯ١ٜ َا ٜذٍ ع٢ً اؿضٸ ع٢ً ايكتاٍ .

ص يبٝددددإ إساد٠ إؼددددشنٌ ايددددزٜٔ َعتتتت  ٲو ل٣ِ٢تتتتٰن َٲَعتتتت  ٲو٨ِّٞدٚرنددددشت اٯٜدددد١ ط

ادتُعددٛا عًدد٢ قاسبدد١ نًُدد١ ايتٛسٝددذ ، َٚٓٗددا تأنٝددذ ايكددشإٓ عًدد٢ سشَدد١    
ُو ل٧ّّ٢ ُدَنتتت نٴ٬َ ، قددداٍ تعددداٍ ط ايتعدددذٟ نُدددا   (2) صَٲڃُّ تَُدَنتتت  ٲل َّس٭و ل٣ِ٢تتتَٰ ڃُّ ٴ حنتتت

ٚسد إيـددام ؿددف١ ايتعددذٟ بايددزٜٔ نفددشٚا عًدد٢ مددٛ اؿـددش ، قدداٍ تعدداٍ    
 . (3) صڃُّ َٴردُِّٚ ٳَ٭ ٖنٶ ٦ ڂد٦ن٬ٍ َّس٢ ا َٲڃُّ ِن٦وٹّْ َٲأِّٲد٢ُّپن٠ُّ ٮ ٨د ل٧ّّ٢ ُدَن  ٲَ٭ط

ص بـدددٝغ١ ايشفدددع ٗ ايكدددشإٓ إ٫ ٗ اٯٜددد١ ٲَ٭ل٧ّّ٢ ُدَنتتت  ٚمل ٜدددشد يفدددظ ط

مسعدد٬ٙ ، يكددذ اؽددز ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚمسؿددشاب٘ َٓٗدداز        
ايدددذفا  احملدددض عٓدددذ ٖذدددّٛ ٚغدددضٚ إؼدددشنٌ ، ٖٚدددزا ايدددذفا  يدددٝع        
َٛكددٛعّا إْايٝددّا بددٌ فٝدد٘ بٝددإ ٚتفـددٌٝ َـددادٜل َٓدد٘ َددا ٜفٝددذ ايكطددع       

  ٘ ٚطددًِ مل ٜغددض مسسددذّا ، ٚمسٕ   ٚاٱستذدداز بددإٔ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد
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إؼددشنٌ ٖددِ ايددزٜٔ ّاسطددٕٛ اٱسٖددا  ٚاي ًددِ ٚايتعددذٟ ، قدداٍ تعدداٍ     
 .(1) صَٲ٦َا ظ٧ُّ٣ُّد٫َاٮ ٨د َٲ٢ُّٟن٬د ُّٞا٪ ٳل أُّ٪َِّٗصٯ ٨د َٴع٣ّّن٧ ٳَ٭ط

َٚددٔ آٜددات ايددذفا  َددا ٜددذٍ عًدد٢ اٱَتٓددا  عددٔ ايكتدداٍ سإددا ٜهددف         
  ٌ ُّٖتتَس٭د لعدَنَس٢ِّتتٳ٨ِّٞد ط إؼددشنٕٛ عددٔ اشلذددّٛ ٚايغددضٚ ، إر قدداٍ اهلل عددض ٚددد

ٚقٛيددد٘ تعددداٍ  (2) ص٣ُُّّٖتتت٨د ٴ ُّٛتتتاتن٣ِّٳ٨ِّٞد َٲأ٢ُُّّّّٛتتتٳدل َّس٢ُّتتتٵد٨ِّد ل٢صوتتت٨َُّ٣ ٧َُّٖتتتا  ََُتتت٤َ ل٣ِ٢تتتٰ  ٢ُِّّتتت٨د َع٣ُّتتتٵدٯس٨د َشتتتُنٵڄّْ   

َنٴ٬َ ٴ ُّٛتتتاَت٣ِّٳَ٭ خنتتتُِّ٪وٯ ٨د ظ٣ِّن٧ تتتٳل َٲَّس٭و ل٣ِ٢تتتَٰ َع٣ُّتتتٺ َ٪صدتتترسٮن٨د ٢ُُّّٛتتتت نٴٌر        ط  *أِِّنَ٭ ٢ن٣ِتتت

َنٴ٬َ أِّخد ٍّ َّسِڃ أُّ٭د ٴَِّٛٳ٢ِّتتٳل َوخو٫َتتا ل٣ِ٢تتٰ  َٲ٢ُّتتٳدڃُّ دَّّٖتتِ  ل٣ِ٢تتٰن ل٫٢وتتاَط     ل٢ِتت رس  تتٳل ٦نتت٬د دنَٴتتاوسٮن٨د خنَٓٵدتترس َحتت

ُد َصَٳل٦نِ  َٲخنٵٌَِ َٲَص٣َُّٳلٌت َٲ٦ََصا ن   ٴ َدُّٞر  ٖنٵَٯا لشد٨  ل٣٢ِٰن ُّٞجنرًيل ٍُ ٢ُّٯ  ٦ٍَّ َُُد  .(3) صخَُدَضٯ ٨د خن

تددددشد اٯٜدددد١ بـددددٝغ١ إددددبين يًُعًددددّٛ    ٚٚسدت اٯٜدددد١ مسعدددد٬ٙ ، ٚمل  
 )ٜكاتٹًٕٛ( بهظش ايتا٤ .

ص ٖددا ٜددذٍ عًدد٢ مسٕ   ٴ ُّٛتتاَت٣ِّٳَ٭إِددا ٚسدت بـددٝغ١ إددبين يًُذٗددٍٛ ط  

ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚمسؿددشاب٘ ندداْٛا ٗ سدداٍ اطتلددعاف      
ٚمسْٗددِ تعشكددٛا إٍ هًددِ ػددذٜذ ، ٚمل ٜهتددف إؼددشنٕٛ بٗددزا اي ًددِ ،       

ّٛ عًدد٢ إذٜٓدد١ ، فٛقددع مسثددش قتدداشلِ عًدد٢ ايددٓيب   إِددا ػددٓٛا ايغدداسات يًددٗذ 
 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚإظًٌُ . 
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 فؼً اهلل يف طسف ِمدِبد اٌمزبي واإلزهبة
فلددٌ اهلل ٗ ؿددشف َكددذَات ايكتدداٍ ٚاٱسٖددا  َددٔ َـددادٜل قٛيدد٘     

، ٚقدددذ تفلدددٌ اهلل بـدددشف  (1)صَّس٪ٍّتتتٶ َ اعنتتت٤ٌ ٖنتتتٶ لڅُّودضس َخ٣نٵُّٗتتتٹّْ  تعددداٍ ط

ٍ ٗ مسنجددددش ا٭سددددٛاٍ ، ٚعُدددداس٠ ايٓدددداغ ا٭سض َٚددددا   َكددددذَات ايكتددددا
اْـدددشف َدددٔ ايكتددداٍ بدددٌ ايٓددداغ َٚكذَاتددد٘ ٖدددٛ ا٭نجدددش ، ٖٚدددٛ َدددٔ        
ايؼددٛاٖذ عًدد٢ قددإْٛ ؿددشف اهلل َكددذَات اٱسٖددا  ، َٚددٔ َـددادٜل        

ُ  َٲعن٫دَ ٱ  أ٩ِّو ل٢ّّٟنَنابنقٛي٘ تعاٍ ط  .(2)صَٴ٧دح ٳل ل٣٢ِٰ  ٦َا َٴَعاټ  َٲٴ جدُن

ايكددإْٛ بإظددًٌُ ٚمسٖددٌ ايهتددا  ، إِددا ٖددٛ قددإْٛ     ٫ٚ ىددتف ٖددزا  
ُٸدداس ا٭سض َددٔ مسٜدداّ آدّ عًٝدد٘ ايظدد٬ّ إٍ ٜددّٛ ايكٝاَدد١ ،       عدداّ ٜددتغعٴ ع
ٜٚهددٕٛ مسسٝاْددّا َكذَدد١ يبعجدد١ ْدديب مسٚ يًشفدداه عًٝدد٘ ، ٚدفددع ايفتٓدد١ ايعاَدد١ ، 

َنٴ٬َ ظ٧ُّ٣ُّ ٳل ٦ن٫د٨ِّد َخاصوقاٍ تعاٍ ط  .(3) صٹَّْٲلتوِّٛٳل ٖنند٫َٹّْ ڃُّ ت صنٵ٬َُو ل٢ِ

ٚستدد٢ ٗ إعدداسى ايدد  تٓؼددب فٗٓدداى إْددزاسات تـددٌ إٍ ا٭طددشاف      
إتشاسبدددد١ ٕٓددددع اٱقتتدددداٍ ، َٚجًددددٗا اٱْددددزاس إٍ ايددددزٟ ٜكددددّٛ بايعُددددٌ  

 اٱسٖابٞ  ٕٓع٘ َٓ٘ .
َٚددٔ ٖددزٙ اٱْددزاسات ايدد  تٛدٗددت إٍ س٩طددا٤ قددشٜؽ غـددٛق         

 َعشن١ :
 ؼزٜش سدا٫ت قشٜؽ َٔ َعشن١ بذس. ا٭ٍٚ :
بدددذمست ٖدددزٙ اٱْدددزاسات ٖٚدددِ ٗ َهددد١ قبدددٌ اـدددشٚز إٍ       :ايجددداْٞ 

 إعشن١.
 تعذد اٱْزاس ٗ طشٜكِٗ إٍ بذس.  ايجايح :
 ف٧ سطٍٛ مسبٞ طفٝإ ىدلِٖ بظ١َ٬ ايكاف١ً. ايشابع :

                                                           

 .30طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .39طٛس٠ ايشعذ  (2)
 .25طٛس٠ ا٭ْفاٍ  (3)
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 طًب مسبٞ طفٝإ َٔ قشٜؽ ايشدٛ  ٱْتفا٤ إٛكٛ . اـاَع :
 إْظددشا  بددين صٖددش٠ ، ْٚاعدد١ َددٔ بددين ٖاػددِ ، ٚبددين     ايظددادغ :

 عذٟ ٚغرلِٖ .
ُّٚتتت د ٪َُد٣ُّتتت٨  َّس٪وتتتٰ  ٢َُّٵحدس ٪ تتت٠ُّ ل٢ِتتتَنٷ ٴَِّٛٳ٢ِّتتتٳَ٭ ُّٖتتتَس٪وٯ ٨د ڃُّ   ٚ)عدددٔ ايظدددذٟ ٗ قٛيددد٘ ط 

ِدَحتت  ٲ٭َ      ٍّخ ٳَ٪٠ُّ َٲ٢ُّٟنتت٬و ل٢ِعتتا٢ن٧نَن خنآَٴتتاتن ل٣ِ٢تتٰن َٴ ٕددا نددإ ٜددّٛ بددذس     ،(1)صٴ ُّتت

قددداٍ ا٭خدددٓع بدددٔ ػٳدددٔشٜل يدددبين صٖدددش٠: ٜدددا بدددين صٖدددش٠، إٕ قُدددذٶا ابدددٔ  
ِ، فددأْتِ مسسددل َددٔ نددف عٓدد٘. فإْدد٘ إٕ نددإ ْبٝٶددا مل تكدداتًٛٙ ايٝددّٛ،    مسخددته

ٚإٕ نددإ ناربٶددا نٓددتِ مسسددل َددٔ نددف عددٔ ابددٔ مسختدد٘ قفددٛا ٖآٖددا ستدد٢         
ًَددب قُددذ فددإٕ  ًٹددبٳ قُددذ سدعددتِ طددإٌ، ٚإٕ َغ مسيكدد٢ مسبددا اؿهددِ، فددإٕ ُغ
ُ ٞ ا٭خدددٓع: ٚندددإ ازلددد٘  قدددَٛهِ مل ٜـدددٓعٛا بهدددِ ػددد٦ٝا. ف٦َٛٝدددز طٴددد

ٞٸم فددايتك٢ ا٭ خددٓع ٚمسبددٛ دٗددٌ، فردد٬ ا٭خددٓع بددأبٞ دٗددٌ فكدداٍ: ٜددا ممسبدد
 مسبا اؿهِ، مسخدلْٞ عٔ قُذ: مسؿادم ٖٛ مسّ نار ؟ 

 فإْ٘ يٝع ٖآٖا َٔ قشٜؽ غرلٟ ٚغرلى ٜظُع ن٬َٓا. 
فكدداٍ مسبددٛ دٗددٌ: ٚوددو  ٚاهلل إٕ قُددذٶا يـددادم، َٚددا نددز  قُددذ     
ٞٸ بددايًٛا٤ ٚايظددكا١ٜ ٚاؿذددا  ٚايٓبدد٠ٛ،       قددط، ٚيهددٔ إرا رٖبددت بٓددٛ ُقـدد

ٟنتتتت٬و ط فُددددارا ٜهددددٕٛ يظددددا٥ش قددددشٜؽ؟ فددددزيو قٛيدددد٘ ٍّخ ٳَ٪٠ُّ َٲ٢ُّ ُّٖتتتتَس٪وٯ ٨د ڃُّ ٴ ُّتتتت

ِدَحتت  ٲ٭َ    فآٜددات اهلل: قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘     ،(2)صل٢ِعتتا٢ن٧نَن خنآَٴتتاتن ل٣ِ٢تتٰن َٴ

 ٚطًِ . ٚآي٘
ٍّخ ٳل َٲأِّٲِ ٲل      طٚقٛيددد٘   ُد و ش تتت٤ٌ ٦نتتتت٬د ُُّٚد٣نتتت٠ُّ َُّٖصتتتَُر ٲل َع٣ُّتتتتٺ ٦َتتتا ِّٞتتتت ٍَّخ َٲ٢ُُّّٛتتت د ِّٞتتتت

ٖددزٙ تظدد١ًٝ يًددٓيب ؿدد٢ً اهلل     ،(3)صَٲڃُّ ٦ َُتت ٥ٍَّ ٢ن٣ُّن٧َتتاتن ل٣ِ٢تتٰن   َحنوتتٺ أَُّتتتاٮ ٨د َ٪صدتتر َ٪ا  

                                                           

 .33طٛس٠ ا٭ْعاّ  (1)
 .33طٛس٠ ا٭ْعاّ  (2)
 .34طٛس٠ ا٭ْعاّ  (3)
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عًٝد٘ ٚطدًِ ٚتعضٜدد١ يد٘ فددُٝٔ نزبد٘ َددٔ قَٛد٘، ٚمسَددش يد٘ بايـدددل نُدا ؿدددل        
مسٚيددٛ ايعددضّ َددٔ ايشطددٌ، ٚٚعددذ يدد٘ بايٓـددش نُددا ْـددشٚا، ٚبدداي فش ستدد٢     

َددٔ قددَِٛٗ ٚا٭ر٣  ناْددت شلددِ ايعاقبدد١، بعددذ َددا ْدداشلِ َددٔ ايتهددزٜب        
ايبًٝدد ، ثددِ دددا٤ِٖ ايٓـددش ٗ ايددذْٝا، نُددا شلددِ ايٓـددش ٗ اٯخددش٠; ٚشلددزا   

مسٟ: ايددد  نتبٗدددا بايٓـدددش ٗ ايدددذْٝا ٚاٯخدددش٠   صَٲڃُّ ٦ َُتتت ٥ٍَّ ٢ن٣ُّن٧َتتتاتن ل٣ِ٢تتتٰنط قددداٍ

   ٍ ُد ٣ُّٞن٧َن ٫َتتا ٢نُنَُادنَ٪تتا ل٧ّّ٢ ردَشتت٣نَن    ط يعبددادٙ إدد٪ٌَٓ، نُددا قددا َُُّٛ ٨د ٢ُّٯ تت٨د َّس٪وٯ تت *َٲ٢ُُّّٛتت د َشتت

َُ ل٣ِ٢تتتٰ  ط ٚقددداٍ تعددداٍ ،(1)صَٲَّس٭و   ٫تتتَ َ٪ا ٢ُّٯ تتت٨د ل٢َّّٓتتتا٢نُ ٳ٭َ  *ل٫٧َّّ٢ص تتتٳو ٲَ٭  َُّٞنتتت

 .(3)((2)صڅ٣ُّّّْن٬َُو أَُّ٪ا َٲو ش ٣نٶ َّس٭و ل٣٢َِٰ ُّٚٳسٷٌّ َعسسٴٌس

 اٱْزاسات عؼ١ٝ ٚؿبٝش١ ّٜٛ َعشن١ بذس . ايظابع :
إساقددد١ ايددددذَا٤  ٚندددإ ٖٓددداى عكدددد٤٬ ٗ َعظدددهش قدددشٜؽ ، هتٓبددددٕٛ     

خاؿدد١ َددع ٚدددٛد إدداْع ، ٚإْتفددا٤ إكتلددٞ فكددذ دددا٤ت ا٭خبدداس بددإٔ          
قافًدد١ مسبددٞ طددفٝإ قاسبددت دخددٍٛ َهدد١ بأَددإ ، فشُٝٓددا تعبددأ إؼددشنٕٛ        
يًكتدداٍ َؼدد٢ سهددِٝ بددٔ سددضاّ ، ٖٚددٛ ابددٔ مسخ خذهدد١ بٓددت خًٜٛددذ مسّ        
إدد٪ٌَٓ إٍ عتبدد١ بددٔ سبٝعدد١ ٚابتددذمس َكذَدد١ ٚسددافض ٜبعددح عًدد٢ ايظددعٞ        

 .ٌٖ يو مسٕ تهٕٛ طٝذ قشٜؽ َا عؼت إر قاٍ ي٘ ) ٚايعٌُ
 .قاٍ عتب١ فأفعٌ َارا  
قدداٍ : ػددرل بددٌ ايٓدداغ ٚؼُددٌ دّ ابددٔ اؿلددشَٞ َٚددا مسؿددا  قُددذ   

َددٔ تًددو ايعددرل فددإِْٗ ٫ ٜطًبددٕٛ َددٔ قُددذ غددرل ٖددزٙ ايعددرل ٚدّ ٖددزا           
 ايشدٌ

                                                           

 .73-71طٛس٠ ايـافات  (1)
 .21طٛس٠ اجملادي١  (2)
 .3/252تفظرل ابٔ نجرل  (3)
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ْٚعُددا دعددٛت إيٝدد٘ فاطددع ، ْٚعُددا قًددت ، قدداٍ عتبدد١ : ْعددِ قددذ فعًددت 
 .(1) (عؼرلتو فأْا مسؼٌُ بٗاٗ 

ٚؼُدٌ ايذٜد١ يدٝع دذٜدذّا عًد٢ عتبد١ بدٔ سبٝعد١ ، إِدا عدشف عٓد٘ َدٔ             
ؿددباٙ إر مسٕ ٚقددف ايكتدداٍ ٗ سددش  ايفذدداس نددإ بٛاطددط١ عتبدد١ بددٔ سبٝعدد١   

 ، ٖٚٛ ٦َٜٛز ؿيب مل ٜبً  اؿًِ .
ٚناْدددت ٖدددٛاصٕ ٚنٓاْددد١ تٛاعدددذٚا يًكتددداٍ فُٝدددا بٝدددِٓٗ ٗ عهددداه ٗ     

ٔ ايؼدددٛاٖذ عًددد٢ سددداٍ ايؼدددكا٤ ٚا٫قتتددداٍ ٗ   ايعددداّ ايكدددادّ ، ٖٚدددٛ َددد  
 اؾضٜش٠ ، ٚإتـاف ٖزا ايكتاٍ باْعذاّ مسطباب٘ .

ٚندددإ عتبددد١ بدددٔ سبٝعددد١ ٜتُٝدددّا ؿدددغرلّا ٗ سذدددش سدددش  بدددٔ مسَٝددد١ ،      
فرؼددٞ عًٝدد٘ سددش  فًددِ ىشددد٘ َعدد٘ إٍ ايكتدداٍ ، ٚيهددٔ عتبدد١ تظددًٌ َددع  

 ايٓاغ دٕٚ مسٕ ٜعًِ سش  بٔ مس١َٝ .
 ٚايتك٢ اؾُعإ :

 ٖٛاصٕ . ْع ا٭ٍٚ :
 ْع نٓا١ْ ، َِٚٓٗ قشٜؽ . ايجاْٞ :

فدددلص عتبدد١ عًدد٢ بعددرلٙ بددٌ ايـددفٌ ، ٖٚددٛ عشكدد١ مسٕ تأتٝدد٘ ايظددٗاّ       
َددٔ ايفددشٜكٌ ، ٚيهددٔ بددادس إٍ ايٓددذا٤ سدداٍ بددشٚصٙ )ٜاَعؼددش َلددش عدد٬ّ   

، مسٟ مسْهدددِ مسبٓدددا٤ عَُٛددد١ ٚاسدددذ٠ ، فًُدددارا ٜفدددين بعلدددهِ     (2) تفدددإْٛ(
 بعلّا ٗ سش  ايفذاس .

قشٜؼدددّا ٚنٓاْددد١ طدددشٗ ايكتددداٍ ، ؿددديب ٜتدددِٝ ًٜكدددٞ   فاؿدددا  ايدددزٍٖٛ
عًددِٝٗ َٛع دد١ ٗ نشاٖدد١ طددفو ايددذَا٤ ، ٜٚظددع٢ يًُٓددع َددٔ اٱسٖددا  ،   

، مل ٜؼدددهٛا بكذستددد٘ عًددد٢  (3) ٚيهدددٔ ٖدددٛاصٕ طدددأيٛٙ )َدددا تدددذعٛ إيٝددد٘(   
ايهدد٬ّ ٚرنددش اؿددٌ ، َددع إفدداد٠ هدداٖشٙ بأْدد٘ بددشص بددٌ ايـددفٌ َبددادس٠         

                                                           

 .4/416ايذس إٓجٛس  (1)
 .1/68عٕٝٛ ا٭ثش  (2)
 .2/153طبٌ اشلذ٣ ٚايشػاد ٗ طرل٠ خرل ايعباد  (3)
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ٕٵ ػرـدد١ٝ َٓدد٘ فادددا  )  ًَدد٢ مَس ًِضٴ عٳ ـٸدد ٛٳ    اي ٚٳْٳعٵُفدد ِٵ  ًَدداُن ٜٳدد١َ َقتٵ ِٵ دٹ ٝٵُه ْٳددذٵَفعٳ إَيدد
ٓٳا  َٳا٥ٹ ٔٵ دٹ  .عٳ

ٝٵفٳ   ٚٳَن  .َقاُيٛا : 
ٓٸا   َٹ ٓٶا  ٖٵ ِٵ سٳ ٝٵُه ٍٳ ْٳذٵَفعٴ إَي  .َقا
ٗٳزٳا   ٓٳا بٹ ٔٵ َي َٳ ٚٳ  .َقاُيٛا : 
ٍٳ    مَسْٳا .: َقا
ٔٵ مَسْٵتٳ   َٳ ٚٳ  .َقاُيٛا : 
ُٵٕع ، َفشٳكٴددٛا      ٔٔ عٳبٵددذٹ ػٳدد ٔٴ سٳبٹٝعٳدد١َ بٵدد ٍٳ عٴتٵبٳدد١ُ بٵدد ٓٳاْٳدد١ُ  (1)َقددا  (2)ٚٳسٳكٹددٝٳتٵ نٹ

ًٹذٺ  ٜٵ ٛٳ ٔٔ خٴ ّٔ بٵ ٔٴ سٹضٳا ِٴ بٵ ِٵ سٳهٹٝ ٔٗ ًّا : فٹٝ ٌٳ سٳدٴ ٕٳ مَسسٵبٳعٹ ٛٳأص ٖٳ  .ٚٳدٳَفعٴٛا إَي٢ 
 ٚمل ٜهٔ عتب١ بٔ سبٝع٘ َعِٗ.

ـٳددعٳ١َ      ٔٔ ؿٳعٵ َٹٔش بٵددد ٓٴددٛ عٳددا ُٸددا سٳمَستٵ بٳ ًَ ٔٵ     َف ٛٵا عٳددد ِٵ عٳَفدد ٜٵددذٹٜٗ ٔٳ فٹدددٞ مَس ٖٵ ايددشٸ
ٔٵ          َٹدد ِٵ ٜٳظٴددذٵ  ٍٴ َيدد ٜٴَكددا ٕٳ  ٚٳَنددا ٚٳاْٵَكلٳددتٵ سٳددشٵ ٴ اِيفٹذٳددأس  ِٵ  ٖٴ ًَُكددٛ ٚٳمَسِط َٳا٤ٹ  ايددذٸ

ٍٕ َٳا ٝٵٔش  ُٳا طٳادٳا بٹغٳ ٗٴ ٚٳمَسبٴٛ َطايٹبٺ َفٔإْٸ ًٹلٷ إٓيا عٴتٵبٳ١ُ  ُٵ َٴ ٜٵٕؽ   . (3)(ُقشٳ
  ٔ ايطدددشفٌ ،  ٚندددإ عددداد٠ ايعدددش  عٓدددذ ايـدددًض إسـدددا٤ ايكتًددد٢ َددد

ٚبٝدددإ ايفددداسم ٗ عدددذد ايكتًددد٢ فتدددذفع دٜدددتِٗ ، فدددارا ندددإ قتًددد٢ مسسدددذ   
ايفددشٜكٌ عؼددشٜٔ ، ٚاٯخددش  اْٝدد١ ، فٝددذفع ا٭خددرل دٜدد١ اثددين عؼددش قتدد٬ّٝ     

 ، ٚمسطفٝت د١ٜ قت٢ً نٓا١ْ .
ٚتٓدداصٍ عتبدد١ عٓٗددا سدددا٤ ٚقددف ايكتدداٍ ، إر مسْدد٘ ٚقددشٜؽ ٜددذسنٕٛ مسٕ    

ٛافًددِٗ ٗ ايـددششا٤ بددٌ   سدداٍ ايظددًِ طددبب ٭صدٖدداس ػدداستِٗ ٚطددرل ق    
َهددد١ ٚايؼددداّ ، َٚهددد١ ٚايدددُٝٔ ، ٖٚدددٛ َدددٔ َكدددذَات َٚـدددادٜل قدددٍٛ    

ٙن َِّٚرٴدٍغ تعاٍ ط ٘ن *٢نَسٴڄُّ  .(4)صَّسٴڄُّٖنٯس٨د وسحد٣ُّٹُّ ل٢عٍَّناټن َٲل٢صوٵد

                                                           

 مسٟ سكٞ اــِ ِٖٚ ٖٛاصٕ. (1)
 مسٟ قّٛ عتب١ . (2)
 . 1/317ايشٚض ا٭ْف  (3)
 .2-1طٛس٠ قشٜؽ  (4)
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ٖٚددزٙ اؿدداٍ مل ؼلددش يعتبدد١ ٜددّٛ َعشندد١ بددذس إر  طددشعإ َددا مسخزتدد٘    
 مسبٞ دٌٗ ي٘. اؿ١ُٝ ، ٚعـب١ٝ اؾا١ًٖٝ ، َٚٔ ا٭طبا  تعٝرل

ٚإرا عتبدد١ ٜتكددذّ بددٌ ايـددفٌ يددٝع يًـددًض ، إِددا طًبددّا يًُبدداسص٠ ،       
 ٚمل ٜهٔ ٚسذٙ ، بٌ تكذّ َع٘ مسخٛٙ ػٝب١ ٚابٓ٘ ايٛيٝذ بٔ عتب١.

ٚمل ٜددتعظ باطدد٬ّ ابٓدد٘ مسبددٞ سزٜفدد١ بددٔ عتبدد١ ايددزٟ نددإ ٚاقفددّا إٍ        
داْدددب ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٜدددّٛ َعشنددد١ بدددذس ، ٚػدددٗذ   

مسبٝددد٘ ٚعُددد٘ ٚمسخٝددد٘ ٗ طددداس١ إعشنددد١ ٚعددد٬ ٚدٗددد٘ اؿدددضٕ إر     طدددكٛط 
 غادسٚا ايذْٝا ع٢ً ايهفش ٚقاسب١ ايٓب٠ٛ ٚايتٓضٌٜ دفع٘ ٚاسذ٠ .

 لجخ اإلزهبة
 يكذ مسدسنت قشٜؽ مسٕ اــ١َٛ عكا٥ذ١ٜ بٌ نٌ َٔ :

 بٌ ايتٛسٝذ ٚايؼشى. مس٫ّٚ :
 بٌ ايـ٬ز ٚايفظاد. ثاّْٝا :
 بٌ طغٝإ ٚغشٚس قشٜؽ ٚبٌ ايتٓضٌٜ ٚايش١ٓ ٚايٓب٠ٛ. ثايجّا :

 بٌ اٱطتبذاد ٚسش١ٜ ايعبٝذ . سابعّا :
ٚستدد٢ إرا مل ٜددتِ ؼشٜددشِٖ ٗ ايعادددٌ فكددذ دعًددِٗ اٱطدد٬ّ َٓضيدد١     

 ٚاسذ٠ َع ا٭سشاس ٗ اؿكٛم ٚايٛادبات .
َُُدتتتٌ  ٦ تتتڂد٦ن٬ٌ َخٵدتتتٌر ْٚضيدددت اٯٜدددات بدددانشاَِٗ ، َٓٗدددا قٛيددد٘ تعددداٍ ط  َٲ٢ُّ

٨ِّد أِّٲد٢ُّپنتتتت٠ُّ َٴتتتت دع ٳَ٭ َّس٢ُّتتتتٺ ل٫٢وتتتتاوس َٲل٣ِ٢تتتتٰ  َٴتتتت دع ٳ َّس٢ُّتتتتٺ     َِتتتتَُ ٦نتتتت٬د ٦ عدتتتترس١و َٲ٢ُّتتتتٳد أُّعد

ََِٞر ٲَ٭ ٫َِوٹن َٲل٧ّّ٢َٓدٗنَرٸن خنَسِد٪نٰن َٲٴ َُٵ٬ٍّ  آَٴاتنٰن ٢ن٫٣واطس ٣َُُِّ٢ٯ ٨د َٴَن  .(2( )1)صل٢ّّ

  ٕ  يبٝدددإ تفلدددٌٝ ايعبدددذ إًُدددٛى إرا ندددإ َ٪َٓدددّا عًددد٢ طدددٝذٙ إرا ندددا
نددافشّا ، ٚيٝهددٕٛ تضٚهدد٘ َكذَدد١ يعتكدد٘ ، ٚمل ٜددشد يفددظ )يعبددذ( ٗ ايكددشإٓ   

 إ٫ ٗ اٯ١ٜ مسع٬ٙ.
                                                           

 .221طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 اْ ش ايبٝإ ٚتفظرل ٖزٙ اٯ١ٜ ٗ اؾض٤ ايتاطع ٚايج٬ثٌ َٔ ٖزا ايتفظرل. (2)
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ٚإندددشاّ اٱطددد٬ّ يًعبٝدددذ َدددٔ مسطدددشاس قدددبض اؿدددشاس عتبددد١ ٚمسؿدددشاب٘   
عًدد٢ إبددداسص٠ مسٟ مسٕ تكدددذّ عتبددد١ يًكتددداٍ ٜددّٛ بدددذس مل ٜهدددٔ يتعدددٝرل مسبدددٞ   

 دٌٗ ٚسذٙ ي٘ ، بٌ نإ ع٢ً ٚدٛٙ :
َنٴ٬َ ُُّّٞٗتتتر ٲل  اٱؿدددشاس عًددد٢ ايهفدددش ، قددداٍ تعددداٍ ط   ا٭ٍٚ : َّس٭و ل٢ِتتت

 .(1)صَٲَص وٲل َع٬د شَُنٵ٤س ل٣٢ِٰن ث ٨و ٦َات ٳل َٲٮ ٨د ِِّٞٗاٌو ٬ُّ٣ُّٖد ٴَٓدٗنَر ل٣٢ِٰ  ٢ُّٯ ٨د

 اؿش  ع٢ً ايٓب٠ٛ . ايجاْٞ :
 إساد٠ َٓع اطتُشاس ْضٍٚ آٜات ايكشإٓ. ايجايح :

هددداّ ايؼدددشع١ٝ َدددٔ ايعبدددادات   ايظدددعٞ يٛقدددف ايعُدددٌ بأس   ايشابدددع :
 ٚإعا٬َت ٚا٭سهاّ.

يكدددددذ مسساد إؼدددددشنٕٛ اطدددددتذا١َ ؿدددددٝ  اٱسٖدددددا  ٚيغددددد١ ايغدددددا   
ٚاٱفدد٬ت َددٔ ايعكددا  ، بُٝٓددا دددا٤ ايكددشإٓ بايكـدداق ٚاؿهددِ بايعددذٍ     

ِّتتتتت٨د ل٢ُِّّّ٢َُّّتتتتتابن أِّٲ٢نتتتتتٶ َٴتتتتتا َحَٵتتتتتاٸّٓ ل٢ّّٛنَصتتتتتا س ٖنتتتتتٶ َٲ٢ُِّّتتتتت٨د، قددددداٍ تعددددداٍ ط  ٣َُُِّ٢ 

 ،(2)صَتنوِّٛٳَ٭

ٚطددًِ ٚآيدد٘ مسٕ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘  : عددٔ ابددٔ ػددشٜض اـضاعددٞ   ٚ)
قددداٍ : َدددٔ مسؿدددٝب بكتدددٌ مسٚ ددددشز فإْددد٘ ىتددداس إسدددذ٣ ثددد٬خ : إَدددا مسٕ   
ٜكددتف ، ٚإَددا مسٕ ٜعفددٛ ، ٚإَددا مسٕ ٜأخددز ايذٜدد١ ، فددإٕ مسساد سابعدد١ فرددزٚا    

 .(3)(ع٢ً ٜذٜ٘ ، َٚٔ اعتذ٣ بعذ ريو فً٘ ْاس دِٗٓ خايذّا فٝٗا مسبذّا
مسٕ سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘   :بدددٔ عدددٛف عدددٔ عبدددذ ايدددشٓٔ  ٚ)
ٚطددًِ قدداٍ : ثدد٬خ ٚايددزٟ ْفظددٞ بٝددذٙ إ نٓددت ؿايفددّا عًددٝٗٔ ، ٫   ٚآيدد٘ 

ٜددٓكف َدداٍ َددٔ ؿددذق١ فتـددذقٛا ، ٫ٚ ٜعفددٛ عبددذ عددٔ َ ًُدد١ إ٫ صادٙ       

                                                           

 .34طٛس٠ قُذ  (1)
 .179طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .1/348ايذس إٓجٛس  (3)
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اهلل بٗدددا عدددضّا ، ٫ٚ ٜفدددتض عبدددذ بدددا  َظدددأي١ إ٫ فدددتض اهلل عًٝددد٘ بدددا          
 .(1)(فكش

ٱسٖددا  ، اؾددٛا  ٖددٛ ايتبددأٜ    تددش٣ َددا ٖددٞ ايٓظددب١ بددٌ ايعفددٛ ٚا     
ٚايتٓددافش ، يددزا فددإ تشغٝددب ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ بددايعفٛ ٗ     
َفَٗٛددد٘ صددددش عدددٔ اٱسٖدددا  ، ٚدعددد٠ٛ عاَددد١ يٲَتٓدددا  عٓددد٘ َطًكدددّا ،     
ٚتهددٕٛ اؿٝددا٠ ايددذْٝا بددايعفٛ رات بٗذدد١ ، مسَددا باٱسٖددا  فتهددٕٛ قاُدد١        

 ٚتبعح ع٢ً ايهآب١.
ا٤ ٫طت٦ـدداٍ اٱسٖددا  ، ٖٚددٛ ايددزٟ  يكددذ بعددح اهلل عددض ٚدددٌ ا٭ْبٝدد  

تددذٍ عًٝدد٘ قـددف ايكددشإٓ ٚػددٛاٖذ عذٜددذ٠ َٓدد٘ ، طددٛا٤ بايٓظددب١ يًشطددٍٛ   
ْددددٛز مسٚ ايشطددددٍٛ ؿدددداحل ، مسٚ ايشطددددٍٛ ٖددددٛد مسٚ ايشطددددٍٛ إبددددشاِٖٝ مسٚ 
ايشطددٍٛ َٛطدد٢ مسٚ ايشطددٍٛ عٝظدد٢ عًددِٝٗ ايظدد٬ّ ، مسٚ ايشطددٍٛ قُددذ       

عدداٍ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٖٚددٛ َددٔ َـددادٜل اؿظددٔ ٗ قٛيدد٘ ت       
ََل ل٢ِّّّٛتتتردآَ٭ َٲَّس٭د  ط َس خن٧َتتتا أُّٲدَحٵد٫َتتتا َّس٢ُّٵدتتت٠ُّ َٮتتت َو َع٣ُّٵدتتت٠ُّ أُّحدَصتتت٬َ ل٢َُّّّٛصتتت َ٪حدتتت٬  ٪َِّٛتتت

َُ ٦نتتتتت٬د ُُّٚد٣نتتتتتٰن ٧ُّ٢نتتتتت٬د ل٢َّّٓتتتتتاٖن٣ننَ  ، يٝهدددددٕٛ ايكدددددشإٓ ايذطدددددتٛس  (2)ص٫ِّٞتتتتت

َنٴ٬َ َٮتتَ ٻ   ايظددُاٟٚ ايضادددش عددٔ اٱسٖددا  ، قدداٍ تعدداٍ ط      أِّٲد٢ُّپنتت٠ُّ ل٢ِتت

 .(3)صلَّّٚن نٱن ٤ِّٚد ڃُّ أُّشد٨ِِّّ٢ُِّد َع٣ُّٵدٰن أُّ دًرل َّس٭د ٮ َٳ َّسِڃ ِنَّّٞرٻ ٢ن٣َُّّا٧ُّ٢نَنل٣٢ِٰ  ُُّٖنٯ َ لٮ ٨د 

ٚعٓددذ اْظددشا  دددٝؽ إؼددشنٌ ٜددّٛ َعشندد١ مسسددذ ْدداد٣ مسبددٛ طددفٝإ    
بإٛعددذ٠ ٚايًكددا٤ يًكتدداٍ َددش٠ مسخددش٣ بددإٔ ٚاعددذ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘         

ٜددل عددٔ إٛعددذ ،   ٚآيدد٘ ٚطددًِ بايًكددا٤ ٗ بددذس ، يرلدددع ظٝؼدد٘ َددٔ ايطش     
 ٌٖٚ ٚعذ مسبٞ طفٝإ ٖزا َٔ اٱسٖا .

                                                           

 .2/230ايذس إٓجٛس  (1)
 .3طٛس٠ ٜٛطف  (2)
 .90طٛس٠ ا٭ْعاّ  (3)
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اؾددٛا  ْعددِ ، ٚقددذ ايكدد٢ اهلل عددض ٚدددٌ ايشعددب ٗ قًبدد٘ ، ٚقًددٛ        
َُ خن٧َتتتا   إؼدددشنٌ ، قددداٍ تعددداٍ ط  َنٴ٬َ ُُّّٞٗتتتر ٲل ل٢روعدتتت َشتتت٫ ٣ّّٛنٶ ٖنتتتٶ ٣ِِّّٚتتتٳبن ل٢ِتتت

 .(1)ص٫واو  َٲخنپدَض ٦َجدَٳٻ ل٢ِعا٢ن٧نَنأُّظدرَِّٞٳل خنا٣٢ِٰن ٦َا ٨ُّ٢د ٴ ٫َس٥ٍّد خنٰن ش ٣َُّّّّاً٪ا َٲ٦ََِّّٲلٮ ٨د ل٢

بُٝٓددا ايتكددت ٖددٛاصٕ َددع نٓاْدد١ َٚٓٗددا قددشٜؽ ٗ إٛعددذ قبددٌ اٱطدد٬ّ    
، يبٝددإ مسٕ عددذّ سـددٍٛ يكددا٤ ٗ بددذس إٛعددذ ٗ ايظدد١ٓ ايشابعدد١ يًددٗذش٠       
بددٌ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚإؼددشنٌ َددٔ َـددادٜل قٛيددد٘          

 .    (2) صَوحد٧َٹّْ ٢ن٣َُّّا٧ُّ٢نَن َٲ٦َا أُّودَش٫َّّ٣ا١ُّ َّسِڃتعاٍ ط

 آَبد األدصاة ثبػش ٌٍٕفسح ِٓ اإلزهبة
يكددددذ ٚسد يفددددظ )سددددض ( ٚ)اٱسددددضا ( بـددددٝغ١ اؾُددددع ٗ آٜددددات   

 َتعذد٠ َٔ ايكشإٓ ٖٚٞ :
ِّّّٗتتتترد خنتتتتٰن ٦نتتتت٬د لڅُّحدتتتتَسلبن ُّٖا٫٢وتتتتاو  قٛيدددد٘ تعدددداٍ ط : اَِــــخ األوىل َٲ٦َتتتت٬د َٴ

ُّٞتتاَ٭ َع٣ُّتتٺ َخٵ٫ٍَّتتٹو ٦نتت٬د َوخٍّتتٰن َٲَٴند٣ِّتتٳٱ  َظتتاٮنٌ       أ٧َُُّّٖتت٬دُٚدداّ اٯٜدد١ ط (3)ص٦َٳدعنتت  ٱ 

ِّّّٗتترد خنتتٰن         ٦ن٫دتتٰ  َٲ٦نتت٬د ُُّٚد٣نتتٰن ٞنَنتتاب  ٦ ٳَشتتٺ َّس٦َا٦ًتتا َٲَوحد٧َتتٹّْ أِّٲد٢ُّپنتت٠ُّ ٴ ڂد٦ن٫ تتٳَ٭ خنتتٰن َٲ٦َتت٬د َٴ

ٜو ٦نتتت٬د  ِّتتت٬د ٖنتتتٶ ٦نردَٴتتتٹو ٦ن٫دتتتٰ  َّس٪وتتتٰ  ل٢َّّحتتت َوخٍّتتت٠ُّ  ٦نتتت٬د لڅُّحدتتتَسلبن ُّٖا٫٢وتتتاو  ٦َٳدعنتتت  ٱ  ُّٖتتتڄُّ َت

ٚتتذًدد٢ ٗ اٯٜدد١ نجدددش٠ ايلددُا٥ش َدددع     (4) صَٲ٢ُّٟنتت٬و أَُّّّٞجتتَر ل٫٢وتتاطس ڃُّ ٴ ڂد٦ن٫ تتتٳ٭َ   

رنددش َٛطدد٢ عًٝدد٘ ايظدد٬ّ ، ٚنتابدد٘ ٖٚددٛ ايتددٛسا٠ ، ثددِ عددادت اٯٜدد١ إٍ      
يغددد١ اـطدددا  إٍ ايدددٓيب َٛطددد٢ ٖٚدددٛ ايدددزٟ ٜظددد٢ُ ٗ عًدددِ ايب٬غددد١       

 )اٱيتفات ( .

                                                           

 .151طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .107طٛس٠ ا٭ْبٝا٤  (2)
 .17طٛس٠ ٖٛد  (3)
 .17طٛس٠ ٖٛد  (4)
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ٗددا َددٔ ايتهددزٜب بددايكشإٓ،    ٚٗ اٯٜدد١ ؼددزٜش ٚإْددزاس يكددشٜؽ ٚسًفا٥   
ٚدعددٌ ٖددزا ايتهددزٜب َكذَدد١ يددضسفِٗ عًدد٢ إذٜٓدد١ ٗ َعشندد١ ا٭سددضا     

ََل ل٢َّّحتتت نٴحن َش٫َصدتتتَن دوس  ٯ ٨د ٦نتتت٬د      ، قددداٍ تعددداٍ ط  ٍّب  خنَٯتتت ََود٪نٶ َٲ٦َتتت٬د ٴ ُّتتت ُّٖتتت

 .(1)صَحٵدح  ڃُّ ٴَُد٧ُّ٣ ٳَ٭

 :ٚطددًِ ٚآيدد٘ عددٔ مسبددٞ رس قدداٍ : قدداٍ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘       )
ٔظددّا مل ٜعطٗددٔ مسسددذ قبًددٞ : بعجددت إٍ ا٭ٓددش ٚا٭طددٛد ،       مسعطٝددت 

ٚدعًددت يددٞ ا٭سض َظددذذّا ٚطٗددٛسّا ، ٚمسسًددت يددٞ ايغٓددا٥ِ ٚمل ؼددٌ      
ٚٸ ٖٚددٛ َددين َظددرل٠         ٭سددذ نددإ قبًددٞ ، ْٚـددشت بايشعددب فرلعددب ايعددذ

 ػٗش ، ٚقاٍ يٞ : طٌ تعط٘ .
فاختبددأت دعددٛتٞ ػددفاع١ ٭َدد  ٖٚددٞ ْا٥ًدد١ َددٓهِ إٕ ػددا٤ اهلل َددٔ      

 .(2) (٫ ٜؼشى ب٘ ػ٦ّٝا ، ٚمسسًت ٭َ  ايغٓا٥ِ يكٞ اهلل
ٚإددددشاد َددددٔ ا٭ٓددددش ٚا٭طددددٛد مسٟ ايٓدددداغ نافدددد١ عًدددد٢ اخددددت٬ف 

َٲ٦َتتا أُّودَشتت٫َّّ٣ا١ُّ َّسِڃ  مسدٓاطددِٗ َٚؼدداسبِٗ ، ٖٚددٛ َددٔ َـددادٜل قٛيدد٘ تعدداٍ ط      

 .(3) صُّٞاِٖٹّْ ٢ن٫٣واطس

، (4)ٚقدددداٍ فاٖددددذ إددددشاد َددددٔ ا٭ٓددددش ٚا٭طددددٛد اٱْددددع ٚاؾددددٔ   
اهلل عدددض ٚددددٌ بعدددح إٍ اٱْدددع ٚاؾدددٔ ٚيهدددٔ اؿدددذٜح    ٚؿدددشٝض مسٕ 

 ٜتعًل بايٓاغ ٚعَُِٛٗ .
عددٔ ابددٔ عبدداغ قدداٍ : قدداٍ     ٜٚددذٍ عًٝدد٘ ايبٝددإ ايددٛاسد ٗ سددذٜح )    

ٚطددًِ : مسعطٝددت ٔظددّا مل ٜعطٗددٔ ْدديب  ٚآيدد٘ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ 
 قبًٞ .

                                                           

 .44طٛس٠ ٕ (1)
 .4/595ايذس إٓجٛس  (2)
 .28طٛس٠ طبأ  (3)
 .1/6تفظرل ابٔ نجرل  (4)
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 بعجددت إٍ ايٓدداغ نافدد١ ا٭ٓددش ٚا٭طددٛد ، ٚإِددا نددإ ايددٓيب ٜبعددح      
ٚٸٟ عًدد٢ َظددرل٠ ػددٗش ،        إٍ قَٛدد٘ ، ْٚـددشت بايشعددب ٜشعددب َددين عددذ

ٚمسطعُدددت إغدددِٓ ، ٚدعًدددت يدددٞ ا٭سض َظدددذذّا ٚطٗدددٛسّا ، ٚمسعطٝدددت  
ايؼددفاع١ ، فادخشتٗددا ٭َدد  إٍ ٜددّٛ ايكٝاَدد١ ، ٖٚددٞ إٕ ػددا٤ اهلل ْا٥ًدد١        

 .(1) (َٔ ٫ ٜؼشى باهلل ػ٦ّٝا
يكددذ دعددٌ اهلل عددض ٚدددٌ ايكددشإٓ ػدداٖذّا زلاٜٚددّا عًدد٢ ؿددذم ْبدد٠ٛ       

ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ، ٚصادددشّا عددٔ اٱسٖددا  ،ٖٚددٛ ٜددذعٛ   قُددذ 
 ايٓاغ ْٝعّا نٌ ّٜٛ يًظًِ ٚايتآخٞ ٚايشمسف١ .

ٚإرا ناْدددت عاقبددد١ ايتهدددزٜب بٓدددضٍٚ ايكدددشإٓ دخدددٍٛ ايٓددداس ، فهٝدددف  
بايددزٟ ٜهددز  ْضٚيدد٘ ٜٚٓهددش ْبدد٠ٛ قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ،          

ايددددذَا٤ ،   ٚهٗددددض اؾٝددددٛؾ يكتايدددد٘ ، ٚإػدددداع١ يغدددد١ ايكتددددٌ ٚطددددفو      
 ٚاٱسٖا  ٗ ا٭سض ، فاْ٘ ٜتعشض ٭ػذ ايعزا  ّٜٛ ايكٝا١َ .

ٚتددبٌ اٯٜدد١ سكٝكدد١ ٖٚددٞ مسٕ تددأيٝف ايهفدداس يٮسددضا  طددابك١ ٕعشندد١     
اـٓددددذم ، يكددددذ اَددددتٮت قًددددٛبِٗ باؿظددددذ ٚايؼددددشٓا٤ ، ٚتددددآصسٚا ٗ      

 ايـذٚد ٚايعذا٠ٚ يًٓب٠ٛ ٚايتٓضٌٜ . 
ٟنتتتر  ٦َتتت٬د ل٢ّّتتتُِّحدَسلبن َٲ٦نتتت٬َقٛيددد٘ تعددداٍ ط اَِـــخ اٌضبُٔـــخ    (2)صخَُدَضتتتٰ  ٴ ٫د

ٟنَنتتاَب ٴََّّٗرح تتٳَ٭ خن٧َتتا أِّ٪دتتسس٥َ َّس٢ُّٵدتت٠ُّ َٲ٦نتت٬َ ل٢ّّتتُِّحدَسلبن    ُٚدداّ اٯٜدد١ ط َنٴ٬َ آَُّتٵد٫َتتاٮ ٨  ل٢ّّ َٲل٢ِتت

ٟنتتر  خَُدَضتتٰ  ِّٚتت٤د َّس٪و٧َتتا أ٦ِّنتتردت  أُّ٭د أُّعدُ تتَ  ل٣ِ٢تتَٰ َٲ٢ُّتتا أِّظدتترس١ُّ خنتتٰن َّس٢ُّٵدتتٰن أُّددع تتٳ َٲَّس٢ُّ     (3) صٵدتتٰن ٦َتتآُّبن٦َتت٬د ٴ ٫د

ٚمسختًددف ٗ إددشاد َددٔ ايددزٜٔ آتدداِٖ اهلل ايهتددا  ٗ اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ عًدد٢         
 ٚدٛٙ :

                                                           

 .8/243ايذس إٓجٛس  (1)
 .36طٛس٠ ايشعذ  (2)
 .36طٛس٠ ايشعذ  (3)
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مسْٗدددِ مسؿدددشا  قُدددذ إر فشسدددٛا َدددا مسْدددضٍ اهلل َدددٔ ايكدددشإٓ،  ا٭ٍٚ :
 عٔ قتاد٠.

 َ٪َٓٛ مسٌٖ ايهتا  ، قاي٘ فاٖذ . ايجاْٞ :
مسٖدددٌ ايهتدددا  َدددٔ ايٝٗدددٛد ٚايٓـددداس٣ فشسدددٛا َدددا مسْدددضٍ  ) ايجايدددح :

 .(1) (َٔ تـذٜل نتبِٗ عًٝ٘
ٚتتعًددل اٯٜدد١ بأٖددٌ ايهتددا  َددٔ ايٝٗددٛد ٚايٓـدداس٣ ، ٚقددذ ٚسد يفددظ   

ٟنَنتتابَ ط َنٴ٬َ آَُّتٵد٫َتتاٮ ٨  ل٢ّّ ص دداْٞ َددشات ٗ ايكددشإٓ ، ٖٚددٞ تددذٍ عًدد٢ رات    ل٢ِتت

ٟنَنتتتاَب ٦نتتت٬د ُُّٚد٣نتتتٰن ٮ تتت٨د خنتتتٰن      إعٓددد٢ ، َٚٓٗدددا قٛيددد٘ تعددداٍ ط   َنٴ٬َ آَتٵد٫َتتتاٮ ٨د ل٢ّّ ل٢ِتتت

ٱساد٠ اٱّدددإ بأؿدددٌ ايتٓضٜدددٌ ، ٚايتظدددًِٝ َدددا ٗ ايكدددشإٓ   (2) صٴ ڂد٦ن٫ تتتٳَ٭

 َٔ اٱخباس عٔ ايٓبٛات ٚا٭ْبٝا٤ ايظابكٌ .
يكدددذ ابتدددذمست اٯٜددد١ باؿدددذٜح عدددٔ مسٖدددٌ ايهتدددا  ، ٚبـدددٝغ١ ايفدددشز  
ٚايغبطدددد١ يٓددددضٍٚ ايكددددشإٓ ، ٚايٓظددددب١ بددددٌ ايفددددشز ٚايتـددددذٜل ايعُددددّٛ   

ش  ٚاــدددٛق إطًدددل ، فدددايفشز مسعدددِ خاؿددد١ ٚمسْددد٘ ناْدددت ٖٓددداى سددد   
َظددتعش٠ بددٌ ايذٚيدد١ ايشَٚاْٝدد١ ٖٚددِ ْـدداس٣ ، ٚبددٌ ايذٚيدد١ ايفاسطدد١ٝ ،      

 ِٖٚ فٛغ ، ٚناْت قشٜؽ نفاسّا ًّٕٚٝٛ إٍ فاسغ خاؿ١ .
ُد بُٝٓدددا ّٝدددٌ إظدددًُٕٛ إٍ ْـدددش مسٖدددٌ ايهتدددا  ، قددداٍ تعددداٍ ط  ٣ِّْنَُتتت

ٖنتتٶ خنضدتتتِس   *ٖنتتٶ أُّددَ٪تتٺ لڅُّودضس َٲٮ تت٨د ٦نتتت٬د خَُدتت ن ٣ُُّّْتتُنٯس٨د َشتتٵَٓد٣نُ ٳَ٭       *ل٢تتروٲ٩   

َو ٴَّّٗتتتَرح  ل٧ّّ٢ ڂد٦ن٫ تتتٳ٭َ        ثدددِ  (3) صشنتتت٫نَن ٢ن٣ِتتتٰن لڅ٦ُّدتتتر  ٦نتتت٬د ُُّٚدتتت٤  َٲ٦نتتت٬د خَُدتتت   َٲَٴٳد٦َپنتتت

اْتكًدددت اٯٜددد١ إٍ اٱخبددداس عدددٔ ا٭سدددضا  ، تدددش٣ َدددا ٖدددٞ ايٓظدددب١ بدددٌ  
ايددزٜٔ مسٚتددٛا ايهتددا  إددزنٛسٜٔ ٗ مسٍٚ اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ َددٔ طددٛس٠ ايشعددذ       

                                                           

 .2/317ايٓهت ٚايعٕٝٛ  (1)
 .52طٛس٠ ايكـف  (2)
 .4-2طٛس٠ ايشّٚ  (3)
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ٕ إددشاد َددٔ ا٭سددضا  ايددزٜٔ نفددشٚا َددٔ    ٚبددٌ ا٭سددضا  ، ايتبددأٜ ، ٚمس 
 قشٜؽ ٚغرلِٖ .

 ٚإشاد َٔ ايلُرل )اشلا٤( ٗ بعل٘ مسٟ بعض آٜات ايكشإٓ .
ٚتتلدددُٔ اٯٜددد١ ايًدددّٛ ٚايتشدددزٜش يًدددزٜٔ ٜٓهدددشٕٚ آٜدددات ايكدددشإٓ مسٚ    
ػدددطشّا َٓٗدددا، ٚقٝددداّ اؿذددد١ عًدددِٝٗ ، ٭ٕ ايتـدددذٜل بؼدددطش َدددٔ آٜدددات     

ذ اهلل عددض ٚدددٌ ، فًددٝع  ايكددشإٓ ديٝددٌ عًدد٢ ؿددش١ ْضٚيدد٘ فتُعددّا َددٔ عٓدد  
 فٝ٘ إ٫ ايٛسٞ َٔ عٓذ اهلل عض ٚدٌ .

 مل ٜلف ي٘ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ن١ًُ ٚاسذ٠.
ٚتددبٌ اٯٜدد١ نٝفٝدد١ َٛادٗدد١ ٖددزا اٱْهدداس ، ٚمسْدد٘ يددٝع بايظددٝف ٫ٚ        
بايظددبا  ، إِددا باٱخبدداس عددٔ اٱقددشاس ايؼرـددٞ بايتٛسٝددذ ، ٚاٱقبدداٍ        

   ٛ ِّٚتت٤د َّس٪و٧َتتا أ٦ِّنتتردت    ٣ ، يكٛيدد٘ تعدداٍ ٗ رات اٯٜدد١ ط  عًدد٢ ايعبدداد٠ ٚطددٓٔ ايتكدد

ٖٚدددزا َدددٔ إعذددداص ايكدددشإٓ بدددإٔ ٜدددذعٛ   (1) ص..أُّ٭د أُّعدُ تتتَ  ل٣ِ٢تتتَٰ َٲ٢ُّتتتا أِّظدتتترس١ُّ خنتتتٰن

ايددزٜٔ ٜٓهددشٕٚ ْددضٍٚ ايكددشإٓ إٍ عبدداد٠ اهلل عددض ٚدددٌ ٭ْٗددا عًدد١ اـًددل ،  
ُ  ل٢ِّّن٬و َٲلنس٪َض َّسِڃ ٢نٵَُدُ قاٍ تعاٍ ط  .(2) ص  ٲ٭سَٲ٦َا َخ٣ُّّّٛ

ٚفٝدد٘ إْضددداس يًددزٜٔ نفددشٚا بددإٔ ٫ ٜعددذٚا ايعددذ٠ يًددٗذّٛ عًدد٢ إذٜٓدد١  
، َٚدددٔ إعذدددداص اٯٜددد١ بعجٗددددا ايفشقددد١ ٚايؼددددكام بدددٌ ؿددددفٛف ٚمسفددددشاد     
ا٭سددضا  َدددٔ إؼدددشنٌ يٲَتٓددا  عدددٔ غدددضِٖٚ يًددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل    

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚإساد٠ قتً٘ .
ّّتتتتتن ٨  َّسمياَ٪تتتتتٰ    ٲَُّٚتتتتتا٥َ َو  تتتتت٤ٌ ٦ تتتتتڂد٦ن٬ٌ  ٚٗ ايتٓضٜدددددٌ ط ٦نتتتتت٬د آ٥س ٖنردَعتتتتتٳدَ٭ َٴ

أُّتَّّٛن ٣ِّتتٳَ٭ َو  تتڄّْ أُّ٭د ٴَِّٛتتٳ٥َ َوخٍّتتٶ ل٣ِ٢تتٰ  ٲَُّٚتت د َ تتاټ٨َِّٞد خنا٢َُّّٵ٫ٍَّتتاتن ٦نتت٬د َوخٍِّّتت٨د َٲَّس٭د       

ُ  ل٢ِتتتَنٷ ٴَُنتتت  ٨ِّٞد َّس٭و ل٣ِ٢تتتَٰ ڃُّ       ٨ِّد خَُدتتت َنخ تتتٰ  َٲَّس٭د َٴتتت٠ِّ َصتتتادنّْٚا ٴ صنتتتُد َٴتتت٠ِّ ُّٞاِنًختتتا ٣َُُُّّٖٵدتتتٰن ُّٞ

                                                           

 .36طٛس٠ ايشعذ  (1)
 .56طٛس٠ ايزاسٜات  (2)
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َولبٌ   َٴ ٌٙ ُّٞتت فددزنشت آٜدد١ ايبشددح عبدداد٠ اهلل ٚمسْٗددا     (1) صٯدتت نٷ ٦َتت٬د ٮ تتَٳ ٦ صدتترس

 ٚادب١ َٚكٝذ٠ بايتٓضٙ عٔ ايؼشى ٚايل٬ي١ .
َٚددٔ َعدداْٞ ايًددّٛ ٚايتددٛبٝخ يًددزٜٔ نفددشٚا ٗ قتدداشلِ ايددٓيب ؿدد٢ً         

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ مسْ٘ َع ايٓب٠ٛ ٚايشطاي١ عبذ هلل َٔ ٚدٛٙ :
: ٚدددٛ  عبدداد٠ اهلل عددض ٚدددٌ ، ٚتتذًدد٢ ٖددزٙ ايعبدداد٠ بددأدا٤      ا٭ٍٚ

 ايـ٠٬ ٚايـٝاّ ٚايفشا٥ض ايعباد١ٜ ا٭خش٣ .
: ايتٓدددضٙ عدددٔ ايؼدددشى ، ٚقدددذ مسدسى إؼدددشنٕٛ ٖدددزا ايتٓدددضٙ       ايجددداْٞ 

ٚعـددد١ُ إظدددًٌُ َدددٔ ايؼدددشى قبدددٌ اشلذدددش٠ ، إر ْدددضٍ ايكدددشإٓ بايذ٫يددد١ 
 .(2)صڃُّ أُّعدُ    ٦َا تَُدُ   ٲَ٭ *اٖنر ٲَ٭ ٤ِّٚد َٴاأُّٴوَٯا ل٢ُّّّعًٝ٘ ، َٚٓ٘ قٛي٘ تعاٍ ط

: دعددد٠ٛ ايٓددداغ ْٝعدددّا إٍ عبددداد٠ اهلل عدددض ٚددددٌ يبٝدددإ مسٕ   ايجايدددح 
ا٭سدددضا  ٚػٗٝضٖدددا اؾٝدددٛؾ مل ُٓدددع ايدددٓيب قُدددذّا َدددٔ ايدددذع٠ٛ إٍ       

 اٱّإ ٚمسدا٤ ايفشا٥ض ايعباد١ٜ .
فٝٗدددا ؼدددذ صٗ ايكدددشإٓ إ٫ ٗ ٖدددزٙ اٯٜددد١ ، َّٚس٢ُّٵدتتتٰن أُّددع تتٳ ٚمل ٜددشد يفدددظ ط 

يٮسددضا  ٚعُددّٛ إؼددشنٌ ، ٖٚددٌ َددٔ ايددذع٠ٛ إٍ اهلل قاسبدد١ عبدداد٠        
 ا٭ٚثإ .

اؾددٛا  ْعددِ ، ٖٚددٛ ايددزٟ مسغدداه إؼددشنٌ ، ٚيهٓدد٘ سذدد١ عًددِٝٗ ،      
 ٚطبب يبعجِٗ ع٢ً ايتفهش ٚايتذبش .

 ٚتكذٜش اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ :
 : مسَشت مسٕ مسعبذ اهلل ٚسذٙ . ا٭ٍٚ

 ػ٦ّٝا .: مسَشت مس٫ مسػشى باهلل ايجاْٞ 
 : مسَشت مسٕ مسدعٛ إٍ اهلل .ايجايح 

                                                           

 .28طٛس٠ غافش  (1)
 . 2-1طٛس٠ ايهافشٕٚ  (2)
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فٗددزٙ ايددذع٠ٛ يٝظددت إدتٗددادّا َددٔ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ    
 ، إِا ٖٞ بأَش َٔ اهلل عض ٚدٌ .

ٚبًشدداه عًددِ ا٭ؿددٍٛ ٖددٌ تددذٍ ٖددزٙ اٯٜدد١ عًدد٢ إساد٠ ايٛدددٛ          
َددٔ َعٓدد٢ ا٭َددش ، اؾددٛا  ْعددِ ، ٚدددا٤ت اٯٜدد١ بـددٝغ١ اؿـددش بكٛيدد٘       

صايددزٟ ٜددذٍ عًدد٢ ايكطددع ٚاؾددضّ ، ٚعددذّ ايتٗددإٚ مسٚ     ا أ٦ِّنتتردت َّس٪و٧َتتتعدداٍ ط

 ايتٗادٕ ٗ عكٝذ٠ ايتٛسٝذ .
َٚدددٔ ٚددددٛٙ ايًدددّٛ يًدددزٜٔ نفدددشٚا مسٕ عبددداد٠ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘  
ٚآيدد٘ ٚطددًِ هلل عددض ٚدددٌ ٫ تظددتًضّ قاسبتدد٘ ٚقتايدد٘ ، ٚمسٕ اهلل عددض ٚدددٌ    

 ٚدٌ . ٜٓـشٙ ٜٚ ٗشٙ ع٢ً إؼشنٌ ايزٜٔ اؽزٚا اٱْذاد هلل عض
ٖٚددٌ تددذٍ اٯٜدد١ عًدد٢ تهًٝددف ايهفدداس بددايفشٚ  نتهًددٝفِٗ با٭ؿددٍٛ     

 ، إرتاس ْعِ .
، ٚقٛيددد٘ (1)صَٴاأُّٴوَٯتتتا ل٫٢وتتتاط  لعدُ تتت  ٲل َوخوِّتتت٨دَٚدددٔ ا٭ديددد١ عًٝددد٘ قٛيددد٘ تعددداٍ ط

 *٦َتتا َشتت٨ُُِّّّ٣د ٖنتتٶ َشتتَُّٛر   تعدداٍ ٗ خطددا  تددٛبٝخ يًهفدداس ٖٚددِ ٗ ايٓدداس ط    

ٟنَن    *َصتتت٣ َن ُّٚتتتا٢ِّٳل ٢ُّتتت٨د َ٪تتت٠ِّ ٦نتتت٬َ ل٧ّّ٢    ٲ٫َِّٞوتتتا َ٪د تتتٳض  ٦َتتتَِ   *َٲ٢ُّتتت٨د َ٪تتت٠ِّ ٪ َُّّّنتتت٨  ل٧ّّ٢نصدتتت

 .(2)صٲ٫َِّٞوا ٪ ٍُّّب  خنَٵٳد٩س ل٢ ٍّٴ٬س *ل٢َّّداٽنضنَن 

، خاؿددد١ بدددايٓيب قُدددذ (3)صَّس٢ُّٵدتتتٰن أُّددع تتتٳٖٚدددٌ ايدددذع٠ٛ ٗ قٛيددد٘ تعددداٍ ط

ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ يـددف١ ايشطدداي١ ، مسّ مسْٗددا ٬َصَدد١ يٲّددإ ،       
اؾددددٛا  ٖددددٛ ايجدددداْٞ ، ٚيبٝددددإ مسٕ ٖددددزٙ ايددددذع٠ٛ ٫ تددددأتٞ بددددايعٓف        

 ٚاٱسٖا  ٚايبطؽ .

                                                           

 .21طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .46-42طٛس٠ إذثش  (2)
 .36طٛس٠ ايشعذ  (3)



    221ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 128

٫ٚ ؽدددتف دعددد٠ٛ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ إٍ اهلل 
عدددض ٚددددٌ بأٜددداّ سٝاتددد٘ ٗ ايدددذْٝا ، فٗدددٞ ٫ تٓكطدددع عٓدددذ َغادستددد٘ إٍ      
ايشفٝددل ا٭عًدد٢ ، يٝهددٕٛ َددٔ إعذدداص ايكددشإٓ تكددذٜش اٯٜدد١ ) ٚإيٝدد٘ ادعددٛ       

نددددٌ صَددددإ إٍ ٜددددّٛ ايكٝاَدددد١ بددددايكشإٓ ٚايظدددد١ٓ( ٖٚددددٛ ايددددزٟ نددددإ   ٗ
 إؼشنٕٛ ىؼْٛ٘ .

 فهٌ آ١ٜ َٔ ايكشإٓ دع٠ٛ َٔ اهلل ٚسطٛي٘ إٍ ايعباد٠ ٚايتك٣ٛ .
ٖٚددٌ ّهددٔ مسٕ تهددٕٛ ايددذع٠ٛ َددٔ إتبددأٜ عظددب اؿدداٍ ٚإكدداٍ ،        
اؾددٛا  ٫ ، إر تتكددّٛ ايددذع٠ٛ بايهتددا  ٚايظدد١ٓ ايٓبٜٛدد١ ، ٚيددٝع فٝٗددا إ٫    

َٲ٦َتتا  ايظددًِ ٚايشمسفدد١ ، يتهددٕٛ ٖددزٙ ايددذع٠ٛ َددٔ َـددادٜل قٛيدد٘ تعدداٍ ط        

 .(1)ص أُّودَش٫َّّ٣ا١ُّ َّسِڃ َوحد٧َٹّْ ٢ن٣َُّّا٧ُّ٢نَن

ص مسٟ مسٕ ايددٓيب ٜكددف ٚايٓدداغ  َٲَّس٢ُّٵدتتٰن ٦َتتآُّبن   ثددِ مسختتُددت اٯٜدد١ بددايكٍٛ ط  

ْٝعدددّا ٜدددّٛ ايكٝاَددد١ بدددٌ ٜدددذٟ اهلل عدددض ٚددددٌ ، ٫ٚبدددذ مسٕ ٜكدددّٛ ايدددٓيب  
ًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ بددأدا٤ ٚها٥فدد٘ ايؼددشع١ٝ َددٔ ايعبدداد٠       قُددذ ؿدد٢ً اهلل ع 

ٚتبًٝدددد  ايشطدددداي١ ، ٚتجبٝددددت آٜددددات ايكددددشإٓ ٗ ا٭سض ، ٚايددددذفا  عددددٔ  
ايعكٝددذ٠ ، فراُدد١ آٜدد١ ايبشددح إْددزاس آخددش يًُؼددشنٌ بددإٔ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل   
عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٜددذافع عددٔ ْفظدد٘ ٚمسؿددشاب٘ ٚعددٔ ايتٓضٜددٌ ، ٖٚددٌ فٝٗددا    

 ٖا  ، اؾٛا  ْعِ.ؼزٜش ٚإْزاس َٔ اي ًِ ٚاٱس
إر واطددب اهلل عددض ٚدددٌ ايٓدداغ ٜددّٛ ايكٝاَدد١ عًدد٢ مسعُدداشلِ ، ٚفٝدد٘     

 تشغٝب بايظعٞ يًكا٤ اهلل عض ٚدٌ باٱّإ ٚايعٌُ ايـاحل .
فُددددٔ إعذدددداص ايكددددشإٓ عددددذّ غًددددل ايبددددا  عًدددد٢ ايددددزٜٔ نفددددشٚا      
ٚا٭سددضا  ايدد  قاتًددت ايددٓيب قُددذّا ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ، َٚددٔ  

كشآْٝدد١ ْعٗددا يًبؼدداس٠ ٚاٱْددزاس ، ٚايٛعددذ ٚايٛعٝددذ ،   خـددا٥ف اٯٜدد١ اي
 ٗ مسَٛس ايذْٝا ٚاٯخش٠ .

                                                           

 .107طٛس٠ ا٭ْبٝا٤  (1)
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يكددذ نددإ ْددع ا٭سددضا  مسَددشّا َشعبددّا ٚكٝفددّا ، فكددذ مسسهددِ س٩طددا٤      
قدددشٜؽ خططٗدددِ باٱدٗددداص عًددد٢ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ       
ٚمسؿدددشاب٘ َدددا هعًدددِٗ عدددادضٜٔ عدددٔ إكاَٚددد١ ٚايدددذفا  ٚناْدددت قدددشٜؽ  

ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٫ ٜغدددضِٖٚ ٫ٚ ٜكابًدددِٗ      تعًدددِ مسٕ ايدددٓيب 
بإجدددٌ ، ٚقبدددٌ مسٕ ٜٗذدددِ إؼدددشنٕٛ ٗ َعشنددد١ ا٭سدددضا  اطتشلدددشٚا     

 ٚقا٥ع َعشن١ بذس ، ٖٚض١ّ قشٜؽ فٝٗا ، ٚيهِٓٗ مل ٜتع ٛا َٓٗا.
ٚايٓظددب١ بددٌ ا٭سددضا  ايددزٜٔ اػددذلنٛا ٗ َعشندد١ اـٓددذم ، ٚايددزٜٔ     

عُددّٛ ٚخـددٛق َطًددل ، إر مسٕ  اػددذلنٛا ٗ َعشندد١ بددذس َددٔ إؼددشنٌ   
ا٭سدددضا  مسنجدددش ٚمسعدددِ ٗ اْتُدددا٥ِٗ فكدددذ خشددددت قدددشٜؽ ٕعشنددد١ بدددذس     
ٚسدددذٖا ، ٚمسٖدددٌ َهددد١ ٚعبٝدددذِٖ فذعًدددتِٗ اشلضّددد١ ٦َٜٛدددز ٜدددذسنٕٛ        
اؿادددد١ إٍ ايشدددداٍ ٚايظددد٬ز فأطدددتأدش مسبدددٛ طدددفٝإ ٗ َعشنددد١ مسسدددذ      
مسيفدددٌ َدددٔ ايشدددداٍ ، ٖٚدددٌ ٖدددزا اٱطدددتذاس َدددٔ مسطدددبا  إْظدددشابِٗ ٗ  

 ٕ عشنددد١ ، اؾدددٛا  ْعدددِ ، يدددٝع ٭ٕ ا٭ددددرل َٚدددا ٜظددد٢ُ       ْفدددع ٜدددّٛ ا
بإشتضقدد١ ٗ ٖددزا ايضَددإ ٫ ٜكاتددٌ ظددذ ٚتلددش١ٝ فكددط ، بددٌ ٭ٕ آٜددات         

 ايكشإٓ ْفزت إٍ ػغاف ايكًٛ  .
َ٘ لڅُّحدتتتَسلب  ٦نتتت٬د َخٵدتتت٫نٯس٨د قٛيددد٘ تعددداٍ ط اَِـــخ اٌضبٌضـــخ   ٖدددزٙ  (1)صُّٖتتاخدَن٣ُّ

َ٘ لڅُّاٯٜدد١ َددٔ طددٛس٠ َددشِٜ ُٚاَٗددا ط   َنٴ٬َ   ُّٖتتاخدَن٣ُّ حدتتَسلب  ٦نتت٬د َخٵدتت٫نٯس٨د َُّٖٳٴدتت٤ٌ ٢ن٣ِتت

َ٘ لڅُّحدتتَسلب  ٚقددذ ٚسد يفددظ ط  (2) صُُّّٞٗتتر ٲل ٦نتت٬د ٦َعدتتَٯ ن َٴتتٳد٩ٍ َععنتتٵ٨ٍ     ص َددشتٌ لخدَن٣ُّتت

َ٘ لڅُّحدتتتَسلب  ٦نتتت٬د ٗ ايكدددشإٓ ، إر ٚسد َدددش٠ مسخدددش٣ ٗ قٛيددد٘ تعددداٍ ط ُّٖتتتاخدَن٣ُّ

ََلبن َٴتتت      َنٴ٬َ ظ٧ُّ٣ُّ تتتٳل ٦نتتت٬د َعتتت َٚدددٔ إعذددداص ايكدددشإٓ   (3) صٳد٩ٍ أ٢ُّنتتتٵ٨ٍَخٵدتتت٫نٯس٨د َُّٖٳٴدتتت٤ٌ ٢ن٣ِتتت

                                                           

 .37طٛس٠ َشِٜ  (1)
 .37طٛس٠ َشِٜ  (2)
 .65طٛس٠ ايضخشف  (3)



    221ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 131

بدددٌ نًُدددات ٖددداتٌ اٯٜدددتٌ َدددع إؼددداد نًُدددات اٯٜددد١ ايظدددابك١ شلُدددا ٗ   
ََل صنتتَرلطّٓ    اؾًُدد١ ، ٖٚددٛ قٛيدد٘ تعدداٍ ط  َّس٭و ل٣ِ٢تتَٰ ٮ تتَٳ َوخٍّتتٶ َٲَوخوِّتت٨د ُّٖاعدُ تت  ٲٱ  َٮتت

 .(1) ص٦ صدنَٛنٵ٨ٌ

ايظدد٬ّ ٚقٝاَدد٘ ٚدددا٤ت نددٌ َددٔ اٯٜددتٌ مسعدد٬ٙ ٗ قـدد١ عٝظدد٢ عًٝدد٘   
بتبًٝدد  ايشطدداي١ ، ٚدعدد٠ٛ ايٓدداغ ٱتباعدد٘ ، طددٛا٤ ايدد  ٗ طددٛس٠ َددشِٜ مسٚ   

 اي  ٗ طٛس٠ ايضخشف ، يبٝإ ع ِٝ َٓضي١ عٝظ٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ .
يكدددذ مسعًدددٔ عٝظددد٢ عًٝددد٘ ايظددد٬ّ اٱقدددشاس بايشبٛبٝددد١ إطًكددد١ هلل عدددض   
ٚددددٌ ، ٚٚددددٛ  عبادتددد٘ ، ٚيهدددٔ ايٓددداغ اختًفدددٛا ، ٚمل ٜهدددٔ ٖدددزا     

 اٱخت٬ف ع٢ً مٛ ايكل١ٝ ايؼرـ١ٝ ، إِا ناْٛا مسسضابّا ْٚاعات.
ٖٚٓدددداى تبددددأٜ بددددٌ ٖددددزٙ ا٭سددددضا  ٚبددددٌ مسسددددضا  قددددشٜؽ ، إر     

 تلُٓت اٯ١ٜ مسع٬ٙ ايتكٝٝذ َٔ دٗات :
 : اخت٬ف ا٭سضا  فُٝا بِٝٓٗ ، ٚيٝع َع غرلِٖ . ا٭ٍٚ
 :ا٫خت٬ف ٚيٝع ايـشا  ٚايكتاٍ .ايجا١ْٝ 

٫خددت٬ف بعددذ دعدد٠ٛ عٝظدد٢ عًٝدد٘ ايظدد٬ّ يًٓدداغ     : سددذٚخ اايجايجدد١ 
 يعباد٠ اهلل ٚسذٙ ، ٚعذّ ايؼشى ب٘ .

مسَددا مسسدددضا  قدددشٜؽ فكددذ تٛافكدددٛا ٚتلدددافشت دٗددٛدِٖ عًددد٢ قتددداٍ    
ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ، فٗددِ مل ىتًفددٛا فُٝددا بٝددِٓٗ ،     

 إِا مسْعٛا مسَشِٖ ع٢ً ايباطٌ ٚاٱسٖا  ٚايكتاٍ .
  

                                                           

 .64طٛس٠ ايضخشف  (1)
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َدٮَُ ٳلقٛي٘ تعاٍط اَِخ اٌساثؼخ    .(1)صَٴحدصَُ ٳَ٭ لڅُّحدَسلَب ٨ُّ٢د َٴ

ٖٚددزٙ اٯٜدد١ َددٔ آٜددات طددٛس٠ ا٭سددضا  ، ٜٚتعًددل َٛكددٛعٗا َعشندد١    
َدٮَُ ٳل َٲَّس٭د َٴتتتتِّّتن اـٓددددذم ، ُٚدددداّ اٯٜدددد١ ٖددددٛ ط َٴحدَصتتتتُ ٳَ٭ لڅُّحدتتتتَسلَب ٢ُّتتتت٨د َٴتتتت

صدتت٢ُِِّّٳَ٭ َعتت٬د أُّ٪دَُتتاٽن٨ِّد َٲ٢ُّتتٳد ُّٞتتا٪ ٳل    لڅُّحدتتَسلب  َٴتتَٳدوٲل ٢ُّتتٳد أُّ٪وٯ تت٨د َختتاد ٲَ٭ ٖنتتٶ لڅُّعدتتَرلبن ٴَ     

٨ِّد ٦َا ُّٚاَت٣ِّٳل َّسِڃ ٣ُّٚنٵڄّْ  .(2)صٖنٵ

ٖٚددٞ اٯٜدد١ ايٛسٝددذ٠ ٗ ايكددشإٓ ايدد  تهددشس فٝٗددا يفددظ )ا٭سددضا (         
َددشتٌ ، ٜٚتعًددل نددٌ َُٓٗددا ٗ رات إٛكددٛ  ٖٚددٛ ٖذددّٛ إؼددشنٌ َددٔ    

)وظدددبٕٛ( إٍ قدددشٜؽ ٚسًفا٥ٗدددا عًددد٢ إذٜٓددد١ ، ٚقعدددٛد ٚاٚ اؾُاعددد١ ٗ 
 إٓافكٌ ايزٜٔ ٗ إذ١ٜٓ ، فكذ مسؿابِٗ ايزعش ٚاـٛف ايؼذٜذ.

ٚسُٝٓددددا اْظددددشب إؼددددشنٕٛ َددددٔ سـدددداسِٖ يًُذٜٓدددد١ مل ٜـددددذم  
إٓددافكٕٛ اـدددل ، ٖددا ٜددذٍ عًدد٢ اْتفددا٤ ايعًدد١ إادٜدد١ شلددزا اٱْظددشا  ،        
ٚعددذّ ؼظظددِٗ ٭طددبا  هدداٖش٠ يدد٘ ، ٚفٝدد٘ تأنٝددذ يكددإْٛ ٖٚددٛ إْظددشا    

 ٚا٭سضا  َعذض٠ َٔ عٓذ اهلل عض ٚدٌ . إؼشنٌ
يبٝددددإ طغٝددددإ إسٖددددا  نفدددداس قددددشٜؽ ، َٚعشفدددد١ عاَدددد١ ايٓدددداغ        

 باؿشاسِٖ ع٢ً ايكتاٍ ٚايعذٚإ ، ٜٚهٕٛ تكذٜش اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ :
ٚوظدددب إٓدددافكٕٛ مسٕ اؾٝدددٛؾ ايددد  ددددا٤ت يكتدددٌ ايدددٓيب      ا٭ٍٚ :

اؿددد١ ٚمسؿدددشاب٘ مل ٜٓظدددشبٛا ، ٖٚدددٌ تؼدددٌُ اٯٜددد١ إٓافكدددات مسّ مسْٗدددا خ  
بايشدددداٍ إٓدددافكٌ جملددد٧ ٚاٚ اؾُاعددد١ يًدددزنٛس ، ٚ٭ٕ ايكتددداٍ خددداق       

 بايشداٍ.
اؾددٛا  ٖددٛ ا٭ٍٚ فتؼددٌُ اٯٜدد١ إٓافكددات ، ٚرنددشت ٚاٚ اؾُاعدد١       
يًتغًٝدددب ، ٚسلدددٛشلٔ ػددداٖذ عًددد٢ ا٭ر٣ ايدددزٟ ٬ٜقٝددد٘ ايـدددشاب١ َدددٔ   

                                                           

 .20طٛس٠ ا٫سضا   (1)
 .20طٛس٠ ا٭سضا   (2)
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ايشددداٍ ٚايٓظددا٤ َددٔ تطٜٛددل دٝددٛؾ ا٭سددضا  يًُذٜٓدد١ ، َٚددٔ ايٓفددام       
 ١ ، ايزٟ ٜؼٌُ َٝادٜٔ ايكتاٍ ٚايبٝٛت  .داخٌ إذٜٓ

وظدددبٕٛ اطدددتُشاس سـددداس ا٭سدددضا  عًددد٢ إذٜٓددد١ ستددد٢      ايجددداْٞ :
 سـٍٛ فت١ٓ .
ٜ دددٔ إٓدددافكٕٛ مسٕ ا٭سدددضا  ٫ ٜشدعدددٕٛ إٍ َهددد١ ستددد٢    ايجايدددح :

قتددٌ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚمسؿددشاب٘ ، يهجددش٠ دٝٛػددِٗ ،        
 ٚايتٗذٜذ ٚايٛعٝذ ايزٟ ٜبجٛت٘ .

ٍ اٯٜدد١ عًدد٢ سدشددإ ٚدددٛد تٛاطدد٪ بددٌ دددٝؽ إؼددشنٌ     ٖٚددٌ تددذ 
ٚعدددذد َدددٔ إٓدددافكٌ ٚبعدددض مسٖدددٌ إذٜٓددد١ ، طدددٛا٤ ندددإ ٖدددزا ايتدددٛاط٧ 
ٜشقددد٢ إٍ دسدددد١ اـٝاْددد١ مسٚ ٫ ، اؾدددٛا  ٫ ديٝدددٌ عًٝددد٘ ، إ٫ َدددع فددد٧   
ا٭خبددداس َدددٔ ايظددد١ٓ مسٚ مسقدددٛاٍ ايـدددشاب١ ايددد  تدددذٍ عًٝددد٘ خاؿددد١ ٚقدددذ   

ِٗ إٍ ايـدددشاب١ بكٛيددد٘ تعددداٍ   مسخددددلت اٯٜتدددإ ايظدددابكتإ عُدددا ْظدددبت    
، ٚسـدددٍٛ اـدددٛف عٓدددذِٖ نُدددا ٗ قٛيددد٘ تعددداٍ   (1)صل٧ّّ٢ َُتتتٳٍّٚنَن ٦نتتت٫د٨ِّدط

ٙ  َوأُّٴدَنٯ ٨د َٴ٫دعِّر ٲَ٭ َّس٢ُّٵد٠ُّ َت  ٲو  أُّعدٵ ٫ ٯ ٨دط  .(2)صَُّٖسَِل َ اَټ ل٢َّّدٳد

ٚتددبٌ ٖددزٙ اٯٜددات ػددذ٠ إسٖددا  ايددزٜٔ نفددشٚا إر ْددع ايهفدداس بددٌ    
 مسَٛس :

 ا٭سضا  . ؼؼٝذ ا٭ٍٚ :
 اجمل٧ ظٝٛؾ مل تعٗذ اؾضٜش٠ َجٌ عذدٖا نجش٠ ٚعذ٠ . ايجاْٞ :

تعددددٌٝ ايددددزٜٔ نفددددشٚا ٭ٖددددذافِٗ بددددايبطؽ ٚاٱْتكدددداّ ،     ايجايددددح :
 ٚاطت٦ـاٍ ايٓب٠ٛ ٚايتٓضٌٜ .

اطددتُشاس سـدداس ا٭سددضا  يًُذٜٓدد١ ٭نجددش َددٔ عؼددشٜٔ يًٝدد١    ايشابددع :
 ، َٚا ٜذٍ ع٢ً اٱؿشاس ع٢ً ايكتاٍ ٚايعذٚإ .

                                                           

 .18طٛس٠ ا٫سضا   (1)
 .19طٛس٠ ا٫سضا   (2)
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َددٔ َعدداْٞ اٯٜدد١ مسْدد٘ َددع إْـددشاف دٝددٛؾ إؼددشنٌ فددإ إٓددافكٌ      ٚ
َٚدددٔ ػدددابِٗٗ ٜ ٓدددٕٛ مسٕ ٖدددزا اٱْظدددشا  َهٝدددذ٠ ٚمسْٗدددِ مل ٜبعدددذٚا ،   

 ٚمسِْٗ طٝعٛدٕٚ بغت١ .
ٚمل ٜهدددٔ إٓدددافكٕٛ ايدددزٟ تدددزنشِٖ اٯٜددد١ ْٝعدددّا داخدددٌ إذٜٓددد١       

 ٚاؿـاس ، فُِٓٗ َٔ ناْٛا ٗ ْٛاسٞ ٚمسطشاف إذ١ٜٓ .
َٲَّس٭د َٴتتِّّتن لڅُّحدتتَسلب  َٴتتَٳدوٲل ٢ُّتتٳد أُّ٪وٯ تت٨د َختتاد ٲَ٭ ٖنتتٶ     طعددٔ قتدداد٠ ٗ قٛيدد٘  ٚ)

قدداٍ : ٖددِ إٓددافكٕٛ بٓاسٝدد١ إذٜٓدد١ ، ندداْٛا ٜتشددذثٕٛ بددٓيب       ،(1)صلڅُّعدتتَرلبن

ٚطددًِ ٚمسؿددشاب٘ ، ٜٚكٛيددٕٛ : مسَددا ًٖهددٛا بعددذ   ٚآيدد٘ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ 
   ٕ ددددا٤ِٖ ا٭سدددضا    ، ٚمل ٜعًُدددٛا بدددزٖا  ا٭سدددضا  ، قدددذ طدددشِٖ مس

 .(2)(ايكتاٍ مسِْٗ بادٕٚ ٗ ا٫عشا  كاف١
َدٮَُ ٳل تدددش٣ َدددا ٖدددٞ ايٓظدددب١ بدددٌ ايدددزٜٔ ط  ص ، َٴحدَصتتتُ ٳَ٭ لڅُّحدتتتَسلَب ٢ُّتتت٨د َٴتتت

، إرتددداس مسٕ ايٓظدددب١ ٖدددٞ  (3)صٴَِّٛٳ٢ِّتتتٳَ٭ َّس٭و خ ٵ ٳَت٫َتتتا َعتتتٳدَوٸّٓ ٚبدددٌ ايدددزٜٔ ط 

    ٖ بٛا ايعُددّٛ ٚاــددٛق إطًددل ، ٚمسٕ ايددزٜٔ وظددبٕٛ ا٭سددضا  مل ٜددز
 مسنجش عذدّا ٚمسثشّا .

ٍ ٚعددٔ اٱَدداّ ايـددادم عًٝدد٘ ايظدد٬ّ )     َوا تتٳل خنتتُِّ٭د  ط ٗ قٛيدد٘ تعددا

٘ن  ِّٳ٪ تتتٳل ٦َتتتَِ ل٢َّّدَٳل٢نتتت : إٕ بٝٛتٓدددا عدددٛس٠   إْٗدددِ قدددايٛا  قددداٍ َدددع ايٓظدددا٤  ،(4) صَٴ

ايبٝدددٛت سٝدددح ٜتكدددشس ايٓددداغ فأندددزبِٗ اهلل   ٚناْدددت بٝدددٛتِٗ ٗ مسطدددشاف

                                                           

 .20طٛس٠ ا٫سضا   (1)
 .8/139ايذس إٓجٛس  (2)
 .13طٛس٠ ا٫سضا   (3)
 .86طٛس٠ ايتٛب١  (4)
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ٖٚددٞ سفٝعدد١ ايظددُو   ،(1)صٴ رسٴتت  ٲَ٭ َّسِڃ ٖنتتَرلًول َٲ٦َتتا ٮنتتَٶ خنَُتتٳدَوٸو َّس٭د  ط قدداٍ

 .(2)(سـ١ٓٝ
ٚتددبٌ اٯٜدد١ مسٕ مسثددش ٚكددشس اٱسٖددا  عدداّ ، ٫ٚ ىددتف بإكدداتًٌ ،       
ٚسدددداٍ ايذٚيددد١ فٝؼدددٌُ ايٓظدددا٤ ، ٚايدددزٜٔ ٜعتضيدددٕٛ ايكتددداٍ ، ٚايؼدددٝٛخ 

 ٚايعذض٠ ٚايـبٝإ .
َٚدددٔ إعذددداص اٯٜددد١ اٱخبددداس عدددٔ هدددٔ إٓدددافكٌ بعدددذّ إْـدددشاف        

  ٚدٝددٛؾ إؼددشنٌ َددع مسْٗددِ قددذ اْظددشبٛا فعدد٬ّ ، ثددِ مسخدددلت     ا٭سددضا
اٯٜددد١ عدددٔ ٚد ٚسغبددد١ إٓدددافكٌ بدددإٔ ٜهْٛدددٛا خددداسز إذٜٓددد١ إرا ددددا٤ت    

 ا٭سضا .
فٗددٌ تددذٍ اٯٜدد١ عًدد٢ مسٕ إٓددافكٌ ٜ ٓددٕٛ باستُدداٍ فدد٧ ا٭سددضا         
َدددش٠ مسخدددش٣ يًدددٗذّٛ عًددد٢ إذٜٓددد١ ، اؾدددٛا  ْعدددِ ، ٖٚدددٌ ٜتعًدددل ٖدددزا 

٭سدددضا  َدددٔ ٚطدددط طشٜدددل ايعدددٛد٠ مسّ مسْٗدددِ   اي دددٔ باستُددداٍ سددددٛ  ا 
 طٛف ٜأتٕٛ ابتذا٤ٶ َش٠ مسخش٣ ، إرتاس ن٬ ا٭َشٜٔ ؿشٝض .

يكددذ ػًددت ػددذ٠ إسٖددا  َؼددشنٞ قددشٜؽ بددإٔ إٓددافكٌ ايددزٜٔ ندداْٛا      
ٗ إذٜٓددد١ ٚمسطشافٗدددا ، ٚمل ٜكددداتًٛا إٍ داْدددب ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل     

   ٌ نددداْٛا  عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ نددداْٛا ٗ سددداٍ خدددٛف ٚفدددض  ػدددذٜذ ، ٖٚددد
ٜتـددٓعٕٛ اـددٛف ٱخافدد١ ايـددشاب١ ، ٚمسؿددابتِٗ بدداشلًع ، ٚإثدداس٠ ايفتٓدد١     
ٗ ؿدددفٛفِٗ ، ا٭قدددش  ٫ ، ٚإٕ ناْدددت ٖدددزٙ اٯٜددد١ ٫ تتلدددُٔ اٱخبددداس   
عدددٔ سـدددٍٛ اـدددٛف بدددٌ ؿدددفٛف إٓدددافكٌ ، ٚيهٓددد٘ هددداٖش ٗ اٯٜددد١     

 ايظابك١ شلا .
     ٘  ٚتددبٌ اٯٜدد١ مسٕ قتددداٍ ايددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيددد٘ ٚطددًِ ٚمسؿدددشاب

ندددإ دفاعدددّا ٚاكدددطشاسّا ٗ َكابدددٌ قتددداٍ إؼدددشنٌ ايدددزٟ ٖدددٛ ٓٝددد١         
 ٚإسٖابّا َٚٔ مسدٌ عباد٠ ا٭ٚثإ .

                                                           

 .13طٛس٠ ا٫سضا   (1)
 .21/236ايبشاس  (2)
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٢ُُّّٛتتت د ُّٞتتتاَ٭ ٢ُِّّتتت٨د ٖنتتتٶ َوش تتتٳ٥س ل٣ِ٢تتتٰن أِّشدتتتَٳٸّٓ َحَصتتت٫َٹّٓ    ثدددِ ددددا٤ قٛيددد٘ تعددداٍ ط 

َُِّٞتتَر ل٣ِ٢تتَٰ ُّٞتتجنرًيل  ١ ايدد  تددذخٌ ٖددزٙ اٯٜدد (1) ص٢ن٧َتت٬د ُّٞتتاَ٭ َٴرد  تتٳ ل٣ِ٢تتَٰ َٲل٢َّّٵتتٳد٩َ لآلخنتتَر َٲ

ٗ َٛاكدددٝع عاَددد١ ٚخاؿددد١ َدددٔ بدددا  ايطٗددداس٠ إٍ بدددا  اٯٜدددات تدددذعٛ  
إظدددًٌُ ٚإظدددًُات إٍ اٱقتدددذا٤ بدددايٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ   
ٚاتبدددا  ْٗذددد٘ إبددداسى ، ٚاؿدددشق عًددد٢ عدددذّ اـدددشٚز عدددٔ ايهتدددا        
ٚايظدد١ٓ ، َددع يددضّٚ ايٛقددٛف عٓددذ ْ ددِ ٚطددٝام اٯٜددات ايددزٟ ٚسدت فٝدد٘    

 ٖزٙ اٯ١ٜ .
إر مسْٗددا ٚسدت بددٌ اٯٜددتٌ ايًددتٌ رنددش فُٝٗددا يفددظ ا٭سددضا  َددٔ بددٌ  
فُددٛ  آٜددات طددٛس٠ ا٭سددضا  ْفظددٗا ، إر ٚسد ٖددزا ايًفددظ ثدد٬خ َددشات    

( 22( َٚدددش٠ ٚاسدددذ٠ ٗ اٯٜددد١ )  20ٗ ٖدددزٙ ايظدددٛس٠ ، َدددشتٌ ٗ اٯٜددد١ )   
يبٝدددإ يدددضّٚ ايتشًدددٞ بايـددددل ٗ ٬َقدددا٠ اٱسٖدددا  ٚايعٓدددف ٚاشلذدددّٛ ،  

 ٕجٌ .ٚعذّ َكابًت٘ با
 آَبد أسسي وزد فُهب ٌفظ األدصاة

 .(2)صَٲَّس٭د ٴَِّّتن لڅُّحدَسلب  َٴَٳدوٲل ٢ُّٳد أُّ٪وٯ ٨د َخاد ٲَ٭ ٖنٶ لڅُّعدَرلبنط ا٭ٍٚ :

ََل ٦َا َٲَعَ َ٪ا ل٣٢ِٰ  َٲَوش ٳ٢ِّٰ ط ايجا١ْٝ :  .(3)صَٲ٧ُّ٢وا َوأُّٻ ل٧ّّ٢ ڂد٦ن٫ ٳَ٭ لڅُّحدَسلَب ُّٚا٢ِّٳل َٮ

 .(4)صٮ ٫َا٢ن٠ُّ ٦َٯدس ٲ٩ٌ ٦ن٬د لڅُّحدَسلبن٦َا ط ايجايج١ :

 .(5)صَٲَث٧ ٳد  ٲَُّٚٳد٩  ٢ِّٳطو َٲأُّصدَحاب  لڅُّٴدُّٹن أِّٲد٢ُّپن٠ُّ لڅُّحدَسلب ط ايشابع١ :

ٙ  َع٣ُّٵد٨ِّد ٦نجد٤َ َٴٳد٩س لڅُّحدَسلبن ط اـاَظ١ :  .(1)صٲَُّٚا٥َ ل٢َِنٷ آ٬َ٦َ َٴاُّٚٳد٩س َّس٪ٍّٶ أَُّخا

                                                           

 .21طٛس٠ ا٫سضا   (1)
 .5/296كتـش تأسٜخ دَؼل  (2)
 .22طٛس٠ ا٫سضا   (3)
 .11طٛس٠ ق  (4)
 .13طٛس٠ ق  (5)
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َ٘ ط ايظادط١ : ََلبن َٴتٳد٩ٍ      ُّٖاخدَن٣ُّ َنٴ٬َ ظ٧ُّ٣ُّ تٳل ٦نت٬د َعت لڅُّحدَسلب  ٦ن٬د َخٵد٫نٯس٨د َُّٖٳٴد٤ٌ ٢ن٣ِت

 .(2)صأ٢ُّنٵ٨ٍ

َنٴ٬َ آ٫٦َ تتٳل ُّٖتتَس٭و حنتتسدَب ل٣ِ٢تتٰن ٮ تت٨د          ط ايظددابع١ : َٲ٦َتت٬د َٴَنتتَٳ٥و ل٣ِ٢تتَٰ َٲَوش تتٳ٢ُّٰ  َٲل٢ِتت

 .(3)صل٢َّّٓا٢نُ ٳَ٭

 .(4)صحنسدَخٵد٬س أُّحدَصٺ ٢ن٧َا ٢ُُّنج ٳل أ٦ًَُّ لث ٨و خََُجد٫َاٮ ٨د ٢ن٫َُد٨َُّ٣ أُّٷو ل٢ّّط ايجا١َٓ :

 .(5)صُّٖنََُُِّّٛ ٳل أ٦ُّدَرٮ ٨د َخٵد٫َٯ ٨د ز خ ًرل ٤ِّٞو حنسدبو خن٧َا ٢َُّ ٴدٯس٨د ُّٖرسح ٳَ٭ط ايتاطع١ :

 .(6)ص٤ِّٞو حنسدبو خن٧َا ٢َُّ ٴدٯس٨د ُّٖرسح ٳَ٭ط ايعاػش٠ :

ِّٳ٪ ٳلط اؿاد١ٜ عؼش٠ :  .(7)ص٦ن٬د أُّصدَحابن ل٢صوُنريس َّس٪و٧َا َٴ دع ٳ حنسدخَٰ  ٢نَٵ

ُد ُُّٚد٣ُّٯ ٨د ُّٚٳد٩  ٪ ٳٍح َٲلڅُّحدَسلب  ٦ن٬د خَُد نٮن٨دط ايجا١ْٝ عؼش٠ : َوَخ  .(8)صُّٞ

لشدتتتَنحدَٳَِ َع٣ُّتتتٵدٯس٨د ل٢عوتتتٵدَُّّا٭  ُُِّّٖ٪َصتتتاٮ ٨د ِنّّٞتتتَر ل٣ِ٢تتتٰن أِّٲد٢ُّپنتتت٠ُّ حنتتتسدب  ط ايجايجددد١ عؼدددش٠ :

 .(9)صل٢عوٵدَُّّا٭س

 .(10)صَّس٭و حنسدَب ل٢عوٵدَُّّا٭س ٮ ٨د ل٢َّّداشنر ٲَ٭أُّڃُّ ط ايشابع١ عؼش٠ :

                                                                                                                                                 

 .30طٛس٠ غافش  (1)
 .65طٛس٠ ايضخشف  (2)
 .56طٛس٠ إا٥ذ٠  (3)
 .12طٛس٠ ايهٗف  (4)
 .53طٛس٠ إ٪َٕٓٛ  (5)
 .32طٛس٠ ايشّٚ  (6)
 .6طٛس٠ فاطش  (7)
 .5طٛس٠ غافش  (8)
 .19طٛس٠ اجملادي١  (9)
 .19طٛس٠ اجملادي١  (10)
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َوانَٶ ل٣٢ِٰ  َع٫دٯ ٨د َٲَوا ٳل َع٫دٰ  أِّٲد٢ُّپن٠ُّ حنسدب  ل٣ِ٢تٰن أُّڃُّ َّس٭و حنتسدَب   ط اـاَظ١ عؼش٠ :

 .(1)صل٣٢ِٰن

 .(2) صأُّڃُّ َّس٭و حنسدَب ل٣٢ِٰن ٮ ٨د ل٧ّّ٢ ٣ّّٗنح ٳَ٭ط ايظادط١ عؼش٠ :

ٚآٜددددات َعشندددد١ ا٭سددددضا  عُددددّٛ    ٚايٓظددددب١ بددددٌ ٖددددزٙ اٯٜددددات    
ٚخـدددٛق َطًدددل ، فدددزنش ا٭سدددضا  ٗ ايكدددشإٓ ػددداٌَ ٕدددا قبدددٌ مسٜددداّ    
ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ َٚددا بعددذٖا ٖٚددٛ مسعددِ َددٔ َٛكددٛ          

 َعشن١ ا٭سضا .
 ٚتٓكظِ ٖزٙ اٯٜات ٗ َٛكٛعٗا إٍ مسقظاّ :

 اٯٜات ايعا١َ ٗ تأسٜخ ٚقـف ا٭ْبٝا٤ ٚا٭َِ ايظابك١. ا٭ٍٚ :
 اٯٜات اي  ؽف َعشن١ اـٓذم . ايجاْٞ :
: اٯٜددات ايدد  ٜٓبظددط َٛكددٛعٗا عًدد٢ َددا قبددٌ ايبعجدد١ ايٓبٜٛدد١   ايجايددح 

 َٚا بعذٖا ، ٚإذاس ع٢ً عُّٛ إع٢ٓ .
ٚصسددف ا٭سددضا  عًدد٢ إذٜٓدد١ ، َددٔ مسهٗددش َعدداْٞ اٱسٖددا  ، ٚفٝدد٘    
دعدددد٠ٛ يًُظددددًٌُ يًؼددددهش هلل عددددض ٚدددددٌ بـددددشف ػددددشٚس ا٭سددددضا    

 سٚغ َٚٛاعظ َٔ دٗات :ٚتتذ٢ً فٝ٘ د
 اْتفا٤ ا٭طبا  ايعك١ٝ٥٬ يٲسٖا  . ا٭ٍٚ :
 عذّ ؼكل ايغاٜات َٔ اٱسٖا  . ايجا١ْٝ :
 بٝإ قإْٛ اٱسٖا  كشس قض. ايجايج١ :

َدددٔ مسطدددبا  ايًذددد٤ٛ إٍ اٱسٖدددا  اٱفتكددداس إٍ اؿذددد١      ايشابعددد١ :
 ٚايعذض عٔ ايدلٖإ .

                                                           

 .22طٛس٠ اجملادي١  (1)
 .22طٛس٠ اجملادي١  (2)
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اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ  قدددإْٛ تًكدددٞ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً    اـاَظددد١ :
إسٖددا  قددشٜؽ بايـدددل ٚآٜددات ايكددشإٓ ، ٖٚددٛ َددٔ َـددادٜل عٓددٛإ ٖددزا     

 اؾض٤ )ايٓضا  إظًض بٌ ايكشإٓ ٚاٱسٖا (.
اقتدددذا٤ إظدددًٌُ بدددايٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘        ايظادطددد١ :

٢ُُّّٛتت د ٚطددًِ باٱَتٓددا  عددٔ اٱسٖددا  ، ٚاٱسٖددا  إددٛاصٟ ، قدداٍ تعدداٍ ط   

 .(1)صٶ َوش ٳ٥س ل٣٢ِٰن أِّشدَٳٸّٓ َحَص٫َٹُّّٓٞاَ٭ ٨ُِّّ٢د ٖن

يٝهددددٕٛ َددددٔ اٱعذدددداص ٗ رنددددش ايكددددشإٓ يٮسددددضا  اؿـددددا١ْ َددددٔ   
 ايتشض  ٕا فٝ٘ ايلشس ٚاٱكشاس .
 لجخ اإلحلبح ػًٍ ادلجبزشح

 بعذ مسٕ ْاد٣ عُشٚ بٔ ٚد ايعاَشٟ ايجايج١ ؿاس ٜشػض ٜٚكٍٛ :
ِٵ) ُٵعٹُه ٔٵ ايٓٸذٳا ... ٤ٹ بٹذٳ َٹ َٴبٳأسصٵ ؟ ٚٳَيَكذٵ بٳشٹشٵت  ٔٵ  َٹ ٌٵ   ٖٳ

ٓٳادٹضٵ ُٴ ٕٔ اِي ٛٵقٹفٳ اِيكٹشٵ َٳ ُٴؽٳ ... دٸعٴ  ٔٳ اِي ٚٳَقِفت إرٵ دٳبٴ  ٚٳ
ٖٹضٵ ٗٳضٳا ٌٳ اِي َٴتٳظٳشٸعٶا َقبٵ ٍٵ ...  ِٵ مَسصٳ  ٚٳَنزٳاى إْٸٞ َي

ٝٵٔش اِيغٳشٳا٥ٹضٵ ٔٵ خٳ َٹ ٚٳاِيذٴٛدٳ  ٕٸ ايؼٸذٳاعٳ١َ فٹٞ اِيَفتٳ٢ ...   .(2) (إ
َددذدر بايظدد٬ز ، ٚقدداٍ : ٜددا سطددٍٛ   فكدداّ عًددٞ عًٝدد٘ ايظدد٬ّ ٖٚددٛ   

 اهلل مسْا ي٘ ، فكاٍ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ : إْ٘ عُشٚ .
 فكاٍ : ٚإٕ نإ عُشٚ .

س٦ٓٝدددز مسرٕ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ يٲَددداّ عًدددٞ عًٝددد٘    
 ايظ٬ّ فُؼ٢ إيٝ٘ ٕباسصت٘ ، ٖٚٛ ٜشػض ٜٚكٍٛ :

َٴذٹٝ) ٔٸ َفَكذٵ مَستٳا ... ى  ًَ ٝٵشٳ عٳادٹضٵَيا تٳعٵذٳ ٛٵتٹو َغ  بٴ ؿٳ
ٌٸ َفا٥ٹضٵ ٓٵذٹٞ ُن َٴ ـٸذٵمٴ  ٚٳاي ـٹرلٳ٠ٺ ...  ٚٳبٳ ٝٸ١ٺ   رٴٚ ْٹ

ٝٵو ْٳا٥ٹشٳ١َ اِيذٳٓٳا٥ٹضٵ ًَ ِٳ عٳ ٕٵ مُسٔم ... ٜ  إْٸٞ َيَأسٵدٴٛ مَس

                                                           

 . 21طٛس٠ ا٫سضا   (1)
 .3/427ايشٚض ا٭ْف  (2)
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ٖٹضٵ ٗٳضٳا ٓٵذٳ اِي ٖٳا عٹ ًَا٤ٳ ٜٳبٵ ... َق٢ رٹِنشٴ ٔٵ كٳشٵبٳ١ٺ ْٳذٵ  .(1) (َٹ
يطددددشف ا٭خددددش ٜظددددهت  يبٝددددإ مسٕ اٱسٖددددا  ٚايتعددددذٟ ٫ هعددددٌ ا 

 ٚوذِ عٔ ايشد ، خاؿ١ َع اٱّإ ٚاشلذ٣ .
َٚدددٔ َعذدددضات ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ايبٝدددإ      
ايعًُددٞ يكددإْٛ ٖٚددٛ سدددٛ  اٱسٖددا  عًدد٢ مسًٖدد٘ ٚإكددشاسٙ بٗددِ ، فكددذ      
ؿددل اـددضٟ إؼددشنٌ ، ٚؿدداست ايطشٜددل إٍ َهدد١ بعددذ اـٓددذم طددايه١     

 ػدداٖذ عًٝدد٘ ، ٜٚهددٕٛ ٜددّٛ ايكٝاَدد١     َٚفتٛسدد١ ، َٚددا ؿددًض اؿذٜبٝدد١ إ٫   
َٛعدذ اؿظددا  ٚاؾددضا٤ ، يدزا فددإ خاُدد١ آٜدد١ ايبشدح تددزنرل بٝددّٛ ايكٝاَدد١    

ٚفٝدد٘ تجبٝددت يًددزٟ آَٓددٛا ٗ َظددايو اٱّددإ    (2) صَٲَّس٢ُّٵدتتٰن ٦َتتآُّبن  يكٛيدد٘ تعدداٍ ط

، ٚؼُدددٌ اٱسٖدددا  ٚايتعدددذٟ ايـدددادس َدددٔ إؼدددشنٌ ، ٚبٓدددا٤ عدددامل        
 ّٜٛ ايكٝا١َ .دذٜذ خاٍ َٔ اٱسٖا  إٍ 

 دالٌخ آَبد ِؼسوخ األدصاة 
َددٔ إعذدداص ايكددشإٓ رنددشٙ يتفاؿددٌٝ ٚٚقددا٥ع َددٔ َعدداسى إظددًٌُ ،       
َٚٓٗدددا َٛكدددٛ  ْٚتدددا٥ر َعشنددد١ ا٭سدددضا  ٚايددد  تظددد٢ُ مسٜلدددّا َعشنددد١   
اـٓدددذم ، ْٚضيدددت غـٛؿدددٗا طدددٛس٠ تظددد٢ُ طدددٛس٠ ا٭سدددضا  ٖٚدددٞ       

 ( آ73.١َٜذ١ْٝ ، َٔ إجاْٞ ، ٚعذد آٜاتٗا )
( ٗ تشتٝددددب إـددددشف ، ، ٚػددددطش َٓٗددددا َددددٔ  33)ٖٚددددٞ ايظددددٛس٠ 

اؾدددض٤ ايٛاسدددذ ٚايعؼدددشٜٔ ٚػدددطش َدددٔ اؾدددض٤ ايجددداْٞ ٚايعؼدددشٜٔ َدددٔ       
إـددشف ، ٚدددا٤ت بعددذ طددٛس٠ ايظددذذ٠ ، مسَددا ْضٚشلددا فهددإ بعددذ طددٛس٠   

 آٍ عُشإ.
 ٫ٚ ؽتف آٜات ٖزٙ ايظٛس٠ َعشن١ ا٭سضا  إِا تتلُٔ مسَٛسّا:

 ايتؼشٜعات غـٛق ػ٪ٕٚ ا٭طش٠  . ا٭ٍٚ :

                                                           

 .3/427ايشٚض ا٭ْف  (1)
 .36طٛس٠ ايشعذ  (2)
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 سٝا٠ إظًٌُ ايعا١َ . ايجاْٞ :
 اؿشق ع٢ً ايعف١ ٚايطٗاس٠ . ايجايح :
 ايتٓضٙ عٔ عادات دا١ًٖٝ . ايشابع :

 ٚٗ نٌ ٚد٘ َٔ ايٛدٛٙ مسع٬ٙ َظا٥ٌ :
 تأدٜب يًُظًٌُ . ا٭ٍٚ :
 إؿ٬ز يًُذتُعات . ايجا١ْٝ :
 ت١ُٝٓ يًتعاٜؽ ايظًُٞ . ايجايج١ :

 اْٗا ٚاق١ٝ َٔ اٱسٖا  . ايشابع١ :
َٚدددٔ اٯٜدددات ايددد  ْضيدددت غـدددٛق َعشنددد١ ا٭سدددضا  )اـٓدددذم(    

: ٖٞ 
َنٴ٬َ آ٫٦َ تتٳل لِدِّٞتتر ٲل ٪نُد٧َتتٹُّ ل٣ِ٢تتٰن َع٣ُّتتٵد٨ِّد َّسِد َ تتاَټتد٨ِّد   ٫ تتٳٌد ُُِّّٖودَشتت٫َّّ٣ا      ط ا٭ٍٚ : َٴاأُّٴوَٯتتا ل٢ِتت

 .(1)صَع٣ُّٵدٯس٨د وسحيّْا َٲ  ٫ ٳًدل ٨ُّ٢د َتَرٲدَٮا

ُد لڅُّخدَصتتتاو    ط يجاْٝددد١ :ا ٨ِّد َٲ٦نتتت٬د أُّشدتتت٤َُّٗ ٦نتتت٫د٨ِّد َٲَّسِد َزلُّْتتت َّسِد َ تتتاټ ٲ٨ِّٞد ٦نتتت٬د ُّٖتتتٳدٚن

ُد ل٣ِّّّٛ٢ِّٳب  ل٢َّّح٫َا نَر َٲَتع٫ِّوٳَ٭ خنا٣٢ِٰن ل٢ع٫ُّ ٳَ٭  .(2)صَٲَخ٣َُّٓ

 .(3)صٮ ٫َا٢ن٠ُّ لخدن ٣نَٶ ل٧ّّ٢ ڂد٦ن٫ ٳَ٭ َٲز ٢ّّسس٢ِّٳل زس٢َّّسلڃّْ َظ نٴً لط ايجايج١ :

َنٴ٬َ ٖنتتٶ ٣ِِّّٚتتٳخنٯس٨د ٦َتتَرٌض ٦َتتا َٲَعتتَ َ٪ا ل٣ِ٢تتٰ        ط ايشابعدد١ : َٲَّسِد ٴَِّٛتتٳ٥  ل٧ّّ٢ ٫َتتاٖنِّٛٳَ٭ َٲل٢ِتت

 .(4)صَٲَوش ٳ٢ِّٰ  َّسِڃ ِّْر ٲًول

                                                           

 .9طٛس٠ ا٭سضا   (1)
 .10طٛس٠ ا٫سضا   (2)
 .11طٛس٠ ا٫سضا   (3)
 .12طٛس٠ ا٫سضا   (4)
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ُد نُّاٽنُّٗتتٹّٓ ٦نتت٫دٯ ٨د َٴاأُّٮدتت٤َ َٴجدتترسَب ڃُّ ٦ ُّٛتتا٩َ ٢ُِّّتت٨د ُّٖتتاود نُ ٳل َٲَٴصدتتنَِِّّن٭        ط اـاَظدد١ : َٲَّسِد ُّٚا٢ُّتت

ٌٜ ٦نتتتتت٫دٯ  ٨د ل٫٢وُنتتتتتٶو ٴَِّٛٳ٢ِّتتتتتٳَ٭ َّس٭و خ ٵ ٳَت٫َتتتتتا َعتتتتتٳدَوٸّٓ َٲ٦َتتتتتا ٮنتتتتتَٶ خنَُتتتتتٳدَوٸو َّس٭د   ُّٖرسٴتتتتت

 .(1)صٴ رسٴ  ٲَ٭ َّسِڃ ٖنَرلًول

ُد َع٣ُّتتٵدٯس٨د ٦نتت٬د أَُُّّّّّٚاوسَٮتتا ث تت٨و ش تتپن٣ِّٳل ل٢ّّٗنند٫َتتٹُّ آلَتٳدَٮتتا َٲ٦َتتا َت٣ُُّوج تتٳل       ط ايظادطدد١ : َٲ٢ُّتتٳد د خن٣ُّتت

 .(2)صخنَٯا َّسِڃ َٴصنرًيل

َٲ٢ُُّّٛتتت د ُّٞتتتا٪ ٳل َعاَٮتتت  ٲل ل٣ِ٢تتتَٰ ٦نتتت٬د ُُّٚدتتت٤  ڃُّ ٴ َٳ٢ُّتتتٳَ٭ لڅُّددَختتتاَو ٲَُّٞتتتاَ٭  ط :ايظدددابع١ 

 .(3)صَعٯد   ل٣٢ِٰن ٦َصدپ ٳڃّْ

ُّٚتتت د ٴَُد٣ُّتتت٨  ل٣ِ٢تتتٰ  ل٧ّّ٢ َُتتتٳٍّٚنَن ٦نتتت٫د٨ِّد َٲل٢ُّّّٛتتتاٽن٣نَن ٢نتتتَسخدَٳل٪نٯس٨د َٮ٣ِّتتت٨و َّس٢ُّٵد٫َتتتا َٲڃُّ    ط ايجآَددد١ :

 .(4)ص٣ُّٚنٵڄّْ ٴَِّّت ٳَ٭ ل٢ََُِّّّّط َّسِڃ

َدٮَُ ٳل َٲَّس٭د َٴتتِّّتن لڅُّحدتتَسلب  َٴتتَٳدوٲل ٢ُّتتٳد أُّ٪وٯ تت٨د       ط ايتاطددع١ : َٴحدَصتتُ ٳَ٭ لڅُّحدتتَسلَب ٢ُّتت٨د َٴتت

٨ِّد ٦َتتتا ُّٚتتتاَت٣ِّٳل َّسِڃ         َختتتاد ٲَ٭ ٖنتتتٶ لڅُّعدتتتَرلبن َٴصدتتت٢ُِِّّٳَ٭ َعتتت٬د أُّ٪دَُتتتاٽن٨ِّد َٲ٢ُّتتتٳد ُّٞتتتا٪ ٳل ٖنتتتٵ

 .(5)ص٣ُّٚنٵڄّْ

ََل ٦َتتتتا َٲَعتتتتَ َ٪ا ل٣ِ٢تتتتٰ      َٲ٧ُّ٢وتتتتا َوأُّٻط ايعاػددددش٠ : ل٧ّّ٢ ڂد٦ن٫ تتتتٳَ٭ لڅُّحدتتتتَسلَب ُّٚتتتتا٢ِّٳل َٮتتتت

َٝ ل٣٢ِٰ  َٲَوش ٳ٢ِّٰ  َٲ٦َا َزلَدٮ ٨د َّسِڃ َّسمياً٪ا َٲَتصد٣نٵ٧ًا  .(6)صَٲَوش ٳ٢ِّٰ  َٲَصَ 
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٦نتتتت٬د ل٧ّّ٢ تتتتڂد٦ن٫نَن وسَ تتتتا٥ٌ َصتتتت َِّٚٳل ٦َتتتتا َعاَٮتتتت  ٲل ل٣ِ٢تتتتَٰ     ط اؿادٜدددد١ عؼددددش٠ : 

َُٰ  َٲ٦ن٫دٯ ٨د ٬٦َد َٴ٫دَنعنر  َٲ٦َا َخ و٢ِّٳل تَُد نٴڄَّْع٣ُّٵدٰن ٧ُّٖن٫دٯ ٨د ٬٦َد   .(1)صَُّٚضٺ َ٪حد

َنٴ٬َ ُُّّٞٗتتر ٲل خنَٓتتٵدعنٯس٨د ٢ُّتت٨د َٴ٫َتتا٢ِّٳل َخٵدتتًرل ٲَُُّّٞٗتتٺ ل٣ِ٢تتٰ        ط ايجاْٝدد١ عؼددش٠ :  َٲَودو ل٣ِ٢تتٰ  ل٢ِتت

 .(2)صل٧ّّ٢ ڂد٦ن٫نَن ل٢ّّٛنَنا٥َ ٲَُّٞاَ٭ ل٣٢ِٰ  ُّٚٳسٴًّا َعسسٴًسل

 وي ػٍُ ِىػىع إٌص
َدددٔ إعذددداص ايكدددشإٓ ْضٚيددد٘ َٓذُدددّا َـددداسبّا يًٛقدددا٥ع ٚا٭سدددذاخ ،   
فٗٓدداى عًددِ مسطددبا  ايٓددضٍٚ ، ٚعًددِ َٛكددٛ  ايٓددضٍٚ ، ٖٚددٛ إؿددط٬ز       
ٗ ٖددزا ايتفظددرل، ٚايٓظددب١ بٝٓدد٘ ٚبددٌ مسطددبا  ايٓددضٍٚ ايعُددّٛ ٚاــددٛق   

 إطًل َٔ دٗات :
: طشٜددددددددل مسطددددددددبا  ايٓددددددددضٍٚ ٖددددددددٛ ايٓكددددددددٌ ٚايشٚاٜدددددددد١ ا٭ٍٚ 

ايدددٛاسد عدددٔ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ        ٚايظدددُا  ، ٚاـددددل 
مسٚ ايـددددشابٞ مسٚ مسٖددددٌ ايبٝدددددت مسٚ ايتددددابعٞ َشطددددد٬ّ  ، ٜٚددددشد ايهدددددجرل     
َدددٔ مسخبددداس مسطدددبا  ايٓدددضٍٚ عدددٔ ابدددٔ عبددداغ ، مسَدددا َٛكدددٛ  اٯٜددد١          
فٗدددددددٛ مسعدددددددِ َدددددددٔ ايٓكدددددددٌ إر هُدددددددع بدددددددٌ ايٓكدددددددٌ ٚاٱطدددددددتٓباط  

 ٚاٱطتكشا٤.
ٛس٠ : ٜتعًددددل عًددددِ مسطددددبا  يٓددددضٍٚ بآٜدددد١ كـٛؿدددد١ مسٚ طدددد  ايجاْٝدددد١ 

ٜٚظدددتكشمس َٓددد٘ مسَدددشإ ْدددضٍٚ اٯٜددد١ َٚهاْٗدددا ، ٚداْدددب َدددٔ َٛكدددٛعٗا     
ڃُّ َّسّّٞتتتتَرلَٱ ٖنتتتتتٶ  اؿاكددددش ، فُددددج٬ّ ٚسد عدددددٔ فاٖددددذ ٗ قٛيددددد٘ تعدددداٍ ط    

ْضيدددت ٖدددزٙ اٯٜددد١ ٗ سددددٌ َدددٔ ا٭ْـددداس ٜهٓٸددد٢ )مسبدددٛ      )  (3)صل٢تتت ٍّٴ٬س

اؿـددٌ( ٚنددإ يدد٘ ابٓددإ فكددذّ ٓػدداس ايؼدداّ إٍ إذٜٓدد١ وًُددٕٛ ايضٜددت       
                                                           

 .23طٛس٠ ا٭سضا   (1)
 .25طٛس٠ ا٭سضا   (2)
 .256طٛس٠ ايبكش٠  (3)
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يشددددٛ  إٍ إذٜٓددد١ مستددداِٖ ابٓدددا مسبدددٞ اؿـدددٌ فدددذعُٖٛا إٍ   فًُدددا مسساد ا
ـٸشا ٚخشدا إٍ ايؼاّ،  ايٓـشاْٝٸ١ فتٓ

ٚطددًِ بددزيو  ٚآيدد٘ فددأخدل مسبددٛ اؿـددٌ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘      
 . ٚطًِ اطًبُٗاٚآي٘ فكاٍ يشطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٔٔٔٱ}فددداْضٍ اهلل تعددداٍ   ٙٳ فٹددد٢ ايدددذٹٸٜ ٚآيددد٘ فكددداٍ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘  {ِندددشٳا
ٔٵ نفدددش فٛددددذ مسبدددٛ اؿـدددٌ ٗ ْفظددد٘   ٚطدددًِ َٳددد ٚٸٍ  مسبعدددذُٖا اهلل فُٗدددا مس

ٚطددًِ سددٌ مل ٜبعددح ٗ طًبُٗددا فددأْضٍ  ٚآيدد٘ عًدد٢ ايددٓيبٸ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘  
ََِر َخٵدتتتت٫َ  طاهلل تعدددداٍ  ٟ ٧ تتتتٳ١ُّ ٖنٵ٧َتتتتا َظتتتت  ،(1)صٯ ٨دُّٖتتتتڄُّ َٲَوخٍّتتتت٠ُّ ڃُّ ٴ ڂد٦ن٫ تتتتٳَ٭ َحنوتتتتٺ ٴ َح

 .(2) (اٯ١ٜ
: قدددذ ٜدددأتٞ طدددبب ايٓدددضٍٚ غـدددٛق طددد٪اٍ مسٚ ٚاقعددد١ مسٚ       ايجايجددد١ 

خـددد١َٛ مسَدددا َٛكدددٛ  ايٓدددضٍٚ فٝؼدددٌُ َعددداْٞ اٯٜددد١ َدددا ٖدددٛ مسعدددِ َدددٔ 
 ايٛاقع١ .

: إددددذاس عًدددد٢ عُددددّٛ إعٓدددد٢ ، ٚيددددٝع طددددبب ايٓددددضٍٚ      ايشابعدددد١ 
 ٚسذٙ .

: َدددٔ َـدددادٜل ْظدددب١ ايعُدددّٛ ٚاــدددٛق إطًدددل بدددٌ      اـاَظددد١ 
بب ايٓدددضٍٚ مسٕ ندددجرلّا َدددٔ اٯٜدددات يدددٝع شلدددا طدددبب ْدددضٍٚ َٛكدددٛ  ٚطددد

َعددددٌ ، بُٝٓددددا يهددددٌ آٜدددد١ َٓٗددددا َٛكددددٛ  يًٓددددضٍٚ ٜتعًددددل با٭سهدددداّ     
ٚايتهددايٝف ، مسٚ قـددف ا٭ْبٝددا٤ ، ٚا٭َددِ ايظددابك١ مسٚ مسسددٛاٍ إظددًٌُ       
ٚعاَدد١ ايٓدداغ ، مسٚ ايبؼدداس٠ ٚاٱْددزاس ٚايٛعددذ ٚايٛعٝددذ ، ٚمسٖددٛاٍ عددامل     

 ّٜٛ ايكٝا١َ .
  

                                                           

 .65طٛس٠ ايٓظا٤  (1)
 .2/66ايهؼف ٚايبٝإ يًجعًيب  (2)



    221ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 144

تٓشـددددش مسطددددبا  ْددددضٍٚ اٯٜدددد١ بددددزاتٗا ٚمسٚاْٗددددا ، مسَددددا  : ايظادطدددد١ 
َٛكدددٛ  ايٓدددضٍٚ فٗدددٛ مسعدددِ ٜتغؼددد٢ مسفدددشاد ايضَدددإ ايطٛيٝددد١ ايدددج٬خ ،     
إاكددٞ ، ٚاؿاكددش ، ٚإظددتكبٌ ، َٚٓدد٘ آٜددات إٛاسٜددح ، فُٓٗددا َددا نددإ   

 شلا طبب ْضٍٚ خاق  .
: اؿادددد١ ايعاَددد١ ٕٛكدددٛ  ْدددضٍٚ اٯٜددد١ ايكشآْٝددد١ ، ٖٚدددٌ       ايظدددابع١ 

ٖددزا ٖددٛ ْفظدد٘ َٛكددٛ  اٯٜدد١ ، اؾددٛا  بُٝٓٗددا عُددّٛ     َٛكددٛ  ايٓددضٍٚ  
 ٚخـٛق َطًل ، فُٛكٛ  اٯ١ٜ مسعِ .

َٚدددٔ َٛكدددٛ  ايٓدددضٍٚ ايبٝدددإ ايعددداّ ، ٚرندددش سهدددِ ػدددشعٞ َدددٔ       
 ا٭سهاّ ايتهًٝف١ٝ اـُع .

: يٝع ٗ عًِ طبب ايٓضٍٚ إدتٗاد ٚتغٝرل ٚتبذٌٜ ، ٭ْ٘ إخباس  ايجا١َٓ
عٔ سذخ ٚٚاقع١ ، ًٜٚضّ ايتشكٝل ٗ ايظٓذ ، ٚسٚا٠ اؿذٜح ٚاـدل ، 

 ٚد١ٗ ايـذٚس .
مسَددا َٛكددٛ  ايٓددضٍٚ فٝؼددٌُ اطددتكشا٤ ايددذسٚغ ٚإددٛاعظ َددٔ نددٌ       

: َٔ 
 : مسطبا  ْضٍٚ اٯ١ٜ . ا٭ٍٚ

 : َلاٌَ اٯ١ٜ ايكشآ١ْٝ .ايجاْٞ 
 : ايغاٜات اؿُٝذ٠ َٔ اٯ١ٜ .جايح اي

 : تعٌ َٛكٛ  اٯ١ٜ طٛا٤ نإ َتشذّا مسٚ َتعذدّا .ايشابع 
 : اطتكشا٤ إٛاعظ َٔ اٯ١ٜ ايهش١ّ .اـاَع 

َٚددٔ َعدداْٞ اطددتشذاخ ٖددزا ايعًددِ دساطدد١ ايتددأسٜخ ، ٚتٛهٝفددد٘ ٗ        
اؿاكدددش ، ٚاٱْتفدددا  ا٭َجدددٌ َٓددد٘ ، ٚبٝدددإ ايؼدددٛاٖذ ايددد  تدددذٍ عًددد٢     

 ش١ٓ ٚايشمسف١ ٚايعفٛ ْٚبز اٱسٖا  ٗ ايكشإٓ ٚايظ١ٓ.قٛاٌْ اي
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 رؼدد ظجت إٌصوي ِغ إحتبد ادلىػىع
َددٔ عدداس ايعًددِ ٗ اٯٜدد١ ايكشآْٝدد١ ٚدددٛد طددبب مسٚ مسطددبا  يٓضٚشلددا         

 خاؿ١ ٚمسٕ مسٍٚ اٯ١ٜ ٗ ػ٧ ٚٚططٗا ٗ ػ٧ ، ٚآخشٖا ٗ ػ٧ آخش.
ىتًددف َددع مسٕ طددبب ايٓددضٍٚ زلدداٟٚ ٚإخبدداس عددٔ سادثدد١ إ٫ مسْدد٘ قددذ   

فٝدد٘ ، ٚتتعددذد ا٭قددٛاٍ ٗ طددبب ْددضٍٚ آٜدد١ كـٛؿدد١ ، ٫ٚ ٜعددين ٖددزا مسٕ   
ٚاسددذّا َٓٗددا فكدددط ٖددٛ ايـدددشٝض ، فكددذ تهددٕٛ نًدددٗا ؿددشٝش١ ، فُدددج٬ّ       

 صَٲ٢ن٣ِتتٰن ل٧َّّ٢عدتترسٝ  َٲل٧ّّ٢َٓدتترسب  ُُِّّٖٴد٧َ٫َتتا ت َٳ٢ُّتتٳل ُّٖتتَج٨و َٲ دتتٰ  ل٣ِ٢تتٰن َّس٭و ل٣ِ٢تتَٰ َٲلشنتتٌِ َع٣نتتٵ٨ٌ    قٛيدد٘ تعدداٍ ط

 ت ٗ طبب ْضٚي٘ مسقٛاٍ :ٚسد (1)
خددشز ْفددش َددٔ مسؿددشا  سطددٍٛ    : ٚسد عددٔ ابددٔ عبدداغ مسْدد٘ )   ا٭ٍٚ 

ٚطددًِ ٗ طددفش ٚريددو قبددٌ ؼٜٛددٌ ايكبًدد١ إٍ      ٚآيدد٘ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘  
ًٓٛا      ـٸددد٠٬ فتشدددشٚا ايكبًددد١ ٚؿددد ايهعبددد١ فاؿدددابِٗ ايلٸدددبا  فشلدددشت اي

٢ًٓ إٍ إغش . ٢ًٓ إٍ إؼشم َِٚٓٗ َٔ ؿ  فُِٓٗ َٔ ؿ
 يلٸبا  اطتبإ شلِ إْٸِٗ مل ٜـٝبٛا.فًُا رٖب ا 
ًُٓدددا قدددذَٛا طدددأيٛا سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘    ٚطدددًِ عدددٔ ٚآيددد٘ ف

 . (2) (ريو فٓضيت ٖزٙ اٯ١ٜ بزيو
قددداٍ عبدددذاهلل بدددٔ عددداَش بدددٔ سبٝعددد١ : نٓٸدددا َدددع سطدددٍٛ اهلل  : )ايجددداْٞ 

ٗ يًٝدد١ طددٛدا٤ َ ًُدد١ فٓضيٓددا َٓددض٫ّ فذعددٌ     ٚطددًِٚآيدد٘ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘  
ًٓٞ فٝ٘ايشٸدٌ   .ٜتٸرز مسسذاسّا فٝعٌُ َظذذّا ٜٴـ

ًٓٝٓا إٍ غددرل ايكبًدد١ فكًٓددا ٜددا سطددٍٛ اهلل      ًُٓددا مسؿددبشٓا إرا مددٔ قددذ ؿدد ف
 .(3) (: يكذ ؿًٝٸٓا يًٝتٓا ٖزٙ إٍ غرل ايكب١ً فأْضٍ اهلل ٖزٙ اٯ١ٜ

                                                           

 .115طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .1/220ايهؼف ٚايبٝإ يًجعًيب  (2)
 .1/220ايهؼف ٚايبٝإ يًجعًيب  (3)
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ٖٚددٌ ٜكددذّ قددٍٛ ايـددشابٞ اؿاكددش يًشادثدد١ عًدد٢ ايـددشابٞ ايددزٟ     
بددددٔ عدددداَش ٗ مسطددددبا  ٚمسٚإ  مل ولددددشٖا ، نُددددا ٗ سلددددٛس عبددددذ اهلل

ْدددضٍٚ اٯٜددد١ مسعددد٬ٙ ، ٚعدددذّ سلدددٛس عبدددذ اهلل بدددٔ عبددداغ شلدددا ، ايدددزٟ  
ِ رنشٖددا بـددٝغ١ ايغا٥ددب )  ًٓٛا فُددٓٗ ( مسَددا عبددذ اهلل بددٔ  فتشددشٚا ايكبًدد١ ٚؿدد

ٚآيدد٘  نٓٸددا َددع سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘     عدداَش فكدداٍ بـددٝغ١ إددتهًِ )   
ًُٓا مسؿبشٓا ، فٓضيٓا ، ٚطًِ  ( .يكذ ؿًٝٸٓا،  ف

ا  تعددذد مسطددبا  ٚطددبٌ ايذلدددٝض يًشٚاٜدد١ َٓٗددا طًظدد١ً ايظددٓذ     اؾددٛ
، ٚٚثاقددد١ ندددٌ ٚاسدددذ َدددِٓٗ ، َٚدددع ايتظددداٟٚ ٜكدددذّ قدددٍٛ ايـدددشابٞ        

 اؿاكش ٚايؼاٖذ يًٛاقع١ .
ٚهلل  }عدددٔ ابدددٔ َظدددعٛد ْٚددداغ َدددٔ ايـدددشاب١ ٗ قٛيددد٘      :) ايجايدددح

ندددإ ايٓددداغ   :قددداٍ  (1){إؼدددشم ٚإغدددش  فأُٜٓدددا تٛيدددٛا فدددجِ ٚدددد٘ اهلل    
ٚطددًِ ٚآيدد٘ بٝددت إكددذغ ، فًُددا قددذّ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٜـددًٕٛ قبددٌ 

إذٜٓدد١ عًدد٢ سمسغ  اْٝدد١ عؼددش ػددٗشّا َددٔ َٗددادشٙ ، ٚنددإ إرا ؿدد٢ً سفددع   
 .(2)( سمسط٘ إٍ ايظُا٤ ٜٓ ش َا ٜ٪َش ب٘ ، فٓظرتٗا قبٌ ايهعب١

بعددح سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل   :عددٔ دددابش بددٔ عبددذاهلل قدداٍ   : ) ايشابددع 
فٝٗددا ، فأؿددابتٓا هًُدد١ فًددِ ْعددشف ايكبًدد١ ،  ٚطددًِ طددش١ٜ نٓددت ٚآيدد٘ عًٝدد٘ 

 فكايت طا٥ف١ َٓا : ايكب١ً ٖٗٓا قبٌ ايؼُاٍ ، فـًٛا ٚخطٛا خطّا .
 ٚقاٍ بعلٓا : ايكب١ً ٖٗٓا قبٌ اؾٓٛ  ، فـًٛا ٚخطٛا خطّا . 
فًُدددا مسؿدددبشٛا ٚطًعدددت ايؼدددُع مسؿدددبشت تًدددو اـطدددٛط يغدددرل        

، ٚطددًِ ٚآيدد٘ عًٝدد٘ ايكبًدد١ ، فًُددا قفًٓددا َددٔ طددفشْا طددأيٓا ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل  
 .(3) (اٯ١ٜ {ٚهلل إؼشم ٚإغش  . . .  }فظهت ، فأْضٍ اهلل 

                                                           

 .115طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .1/207ايذس إٓجٛس  (2)
 .1/208ايذس إٓجٛس  (3)
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مسٕ قَٛددّا عُٝددت عًددِٝٗ ايكبًدد١ ، فـدد٢ً نددٌ     :عددٔ عطددا٤ : )اـدداَع 
ٚطددًِ ٚآيدد٘ إْظددإ َددِٓٗ إٍ ْاسٝدد١ ، ثددِ مستددٛا سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘  

 .(2)( (1){فأُٜٓا تٛيٛا فجِ ٚد٘ اهلل  }فزنشٚا ريو ي٘ ، فأْضٍ اهلل 
ٚطددًِ قدداٍ : ٚآيدد٘ مسٕ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ : عددٔ قتدداد٠ : )ايظددادغ 

فـددًٛا عًٝدد٘ قددايٛا : ْـددًٞ    -ٜعددين ايٓذاػددٞ   -إٕ مسخددا يهددِ قددذ َددات   
 ع٢ً سدٌ يٝع َظًِ .

 .(3){ٚإٕ َٔ مسٌٖ ايهتا  ٕٔ ٜ٪َٔ باهلل...}فأْضٍ اهلل 
إؼدددشم ٚهلل  }قدددايٛا : فإْددد٘ ندددإ ٫ ٜـدددًٞ إٍ ايكبًددد١ ، فدددأْضٍ اهلل    

 .(4) (اٯ١ٜ {ٚإغش ...
ٚآيدد٘  نددإ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘     :عددٔ ايدددلا٤ قدداٍ   : )ايظددابع 

ٚطددًِ قددذ ؿدد٢ً مددٛ بٝددت إكددذغ طددت١ عؼددش مسٚ طددبع١ عؼددش ػددٗشّا ،         
ٚندددإ ودددب مسٕ ٜـدددًٞ مدددٛ ايهعبددد١ ، فهدددإ ٜشفدددع سمسطددد٘ إٍ ايظدددُا٤ ،  

 اٯ١ٜ . (5){قذ ْش٣ تكًب ٚدٗو . . .  }فأْضٍ اهلل 
٘ مدددٛ ايهعبددد١ ، ٚقددداٍ ايظدددفٗا٤ َدددٔ ايٓددداغ َدددا ٫ٖٚدددِ عدددٔ    فٛدددد 

 . قبًتِٗ اي  ناْٛا عًٝٗا
قدددٌ هلل إؼدددشم ٚإغدددش  ٜٗدددذٟ َدددٔ ٜؼدددا٤ إٍ ؿدددشاط  }فدددأْضٍ اهلل  

 .(6) ({َظتكِٝ 
مسَدددا َٛكدددٛ  اٯٜددد١ فٗدددٛ مسعدددِ إر تظدددتكشمس َظدددا٥ٌ َدددٔ اٯٜددد١ تتعًدددل   

   ٛ عدددّا بايشخـددد١ ٚايعدددزس عٓدددذدٌٗ ايكبًددد١ ، ٚددددٛاص ايـددد٠٬ ْافًددد١ ٚتط
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ُُِّّٖٴد٧َ٫َتتا ت َٳ٢ُّتتٳل ُّٖتتَج٨و َٲ دتتٰ   عًدد٢ ايشاسًدد١ ٭ٟ دٗدد١ ناْددت يعَُٛددات قٛيدد٘ تعدداٍ ط  

 .(1) ص..ل٣٢ِٰن

ٚطددًِ إرا سدددع َددٔ َهدد١    ٚآيدد٘ نددإ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘    ٚ)
 .(2) (ٜـًٞ ع٢ً ساسًت٘ تطٛعّا ، ٧َٜٛ بشمسط٘ مٛ إذ١ٜٓ

إدددتشرل )ٚقدددذ رندددشت ٗ سطددداي  ايعًُٝددد١ )اؿذددد١( َظدددأي١ ٖٚدددٞ     
سبددع دٗددات  مسٍ إايفاقددذ ستدد٢ يً ددٔ ٗ ؼذٜددذ دٗدد١ ايكبًدد١ قٝددٌ ٜـددًٞ      

ْٚظددب ريددو اٍ إؼددٗٛس ٚاطددتذٍ عًٝدد٘ َشاطددٌٝ، ٚا٭قدد٣ٛ اْدد٘ ٜـددًٞ     
ايـددادم عًٝدد٘   اٱَدداّعددٔ ٚٚبدد٘ ٚسد ايـددشٝض  مسٚ ٜددشدض سٝددح ٜؼددا٤  

ايظدد٬ّ: هددضٟ إددتشرل ابددذّا اٜددٔ َددا تٛددد٘ ارا مل ٜعًددِ اٜددٔ ٚددد٘ ايكبًدد١م، 
َٲ٢ن٣ِتتٰن ل٧َّّ٢عدتترسٝ  َٲل٧ّّ٢َٓدتترسب  ُُِّّٖٴد٧َ٫َتتا ت َٳ٢ُّتتٳل ُّٖتتَج٨و  يتٛددد٘ َددٔ َـددادٜل آٜدد١ ايبشددح ط ٖٚددزا ا

 .(4)((3)صَٲ دٰ  ل٣٢ِٰن َّس٭و ل٣٢َِٰ َٲلشنٌِ َع٣نٵ٨ٌ

يكددذ مسخدددل ايكددشإٓ عددٔ ًَهٝدد١ اهلل إطًكدد١ يددٮسض نًددٗا ، ٚمسْٗددا َٚددا     
  ٗ ايتٓضٜدددٌ  ٜكدددع عًٝٗدددا َدددٔ اؿدددٛادخ ساكدددش٠ عٓدددذ اهلل عدددض ٚددددٌ ، ٚ

 . (5)صَٴٳد٦َپنَو ت ُدَرا ٳَ٭ ڃُّ َتددُّٗٺ ٦ن٫د٨ِّد َخاٖنَٵٹّٓط

ٚٗ ٖددزا اٱخبدداس دعدد٠ٛ يًتكدد٣ٛ ٚايـدد٬ز ٚاـؼدد١ٝ إتـدد١ً َددٔ اهلل    
َنٴ٬َ آ٫٦َ تتٳل ڃُّ َتد ٳ٪ تتٳل ل٣ِ٢تتَٰ   ، ٚإدتٓددا  اي ًددِ ٚايتعددذٟ ، قدداٍ تعدداٍ ط   َٴاأُّٴوَٯتتا ل٢ِتت

 .(6)ص٨د َٲأُّ٪دن ٨د تَُد٧ُّ٣ ٳَ٭َٲل٢روش ٳ٥َ َٲَتد ٳ٪ ٳل أ٦َُّاَ٪اتنِّ

                                                           

 .115طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .1/85ايٓهت ٚايعٕٝٛ  (2)
 .115طٛس٠ ايبكش٠  (3)
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 أزوبْ ِىػىع إٌصوي 
 ٜظتًضّ عًِ َٛكٛ  ايٓضٍٚ ن٬ّ َٔ :

 عًِ مسطبا  ايٓضٍٚ . ا٭ٍٚ :
 عًِ إعاْٞ ٚايبٝإ . ايجاْٞ :

 َكتل٢ ا٭سٛاٍ ٚتبذشلا . ايجايح :
 إكاؿذ ايظا١َٝ ي١ٰٜ ايكشآ١ْٝ . ايشابع :

َِادن٢ِّتت٠ُّ    ُّٚتت د فُددج٬ّ نددإ طددبب ْددضٍٚ قٛيدد٘ تعدداٍ ط     َشتت٧نَِ ل٣ِ٢تتٰ  ُّٚتتٳد٥َ ل٢ِننتتٶ ت 

ٖنتتتتٶ َزٲد نَٯتتتتا َٲَتعدتتتتَنٟنٶ َّس٢ُّتتتتٺ ل٣ِ٢تتتتٰن َٲل٣ِ٢تتتتٰ  َٴصدتتتت٧َِ  َتَحاٲ و٧ََِّٞتتتتا َّس٭و ل٣ِ٢تتتتَٰ َشتتتت٧نٵٌِ   

مسٕ خٛيدد١ اَددشمس٠ َددٔ ا٭ْـدداس هدداٖش   ، َددا ٚسد عددٔ ابددٔ عبدداغ )  (1)صَخصنتترٌي

        ً ٞٸ ن ٗددش مسَددٞ فأتددت سطددٍٛ اهلل ؿدد ٢ َٓٗددا صٚدٗددا ، فكدداٍ : مسْددت عًدد
 .ٚطًِ ٚآي٘ اهلل عًٝ٘ 

فكايددت : إٕ صٚدددٞ نددإ تددضٚدين ٚمسْددا مسسددب ايٓدداغ إيٝدد٘ ستدد٢ إرا      
 .ندلت ٚدخًت ٗ ايظٔ 

ٞٸ ن ٗددش مسَددٞ ٚتددشنين إٍ غددرل مسسددذ ، فددإٕ نٓددت ػددذ    قدداٍ : مسْددت عًدد
 .يٞ سخـ١ ٜا سطٍٛ اهلل تٓعؼين ٚإٜاٙ بٗا فشذثين بٗا 

ٔ اسدعددٞ قدداٍ : ٚاهلل َددا مسَددشت ٗ ػددأْو بؼدد٤ٞ ستدد٢ اٯٕ ، ٚيهدد     
 .إٍ بٝتو فإٕ مسَٚش بؼ٤ٞ ٫ مسعُٝ٘ عًٝو إٕ ػا٤ اهلل 

ٚآيددد٘ فشدعدددت إٍ بٝتٗدددا فدددأْضٍ اهلل عًددد٢ سطدددٛي٘ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘     
ُّٚتتت د َشتتت٧نَِ ل٣ِ٢تتتٰ  ُّٚتتتٳد٥َ   طٚطدددًِ ٗ ايهتدددا  سخـدددتٗا ٚسخـددد١ صٚدٗدددا فكددداٍ   

َِادن٢ِّتتت٠ُّ ٖنتتتٶ َزٲد نَٯتتتا  ََلٌب أ٢ُّنتتتٵ٨ٌطإٍ قٛيددد٘  (2)صل٢ِننتتتٶ ت  فأسطدددٌ إٍ  ،(3)صَعتتت

                                                           

 .1طٛس٠ اجملادي١  (1)
 .1طٛس٠ اجملادي١ (2)
 .4طٛس٠ اجملادي١  (3)
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قدداٍ : إرٕ ٜددزٖب َددايٞ   ، صٚدٗددا ، فكدداٍ : ٖددٌ تظددتطٝع مسٕ تعتددل سقبدد١   
نًددد٘ ، ايشقبددد١ غايٝددد١ ٚمسْدددا قًٝدددٌ إددداٍ ، قددداٍ : ٖدددٌ تظدددتطٝع مسٕ تـدددّٛ   

 ٌ قددداٍ : ٚاهلل يددد٫ٛ مسْدددٞ آندددٌ ندددٌ ٜدددّٛ ثددد٬خ َدددشات  ، ػددٗشٜٔ َتتدددابع
ٌٸ بـددشٟ ، قدداٍ : ٖددٌ تظددتطٝع مسٕ تطعددِ طددتٌ َظددهٝٓاّ        قدداٍ : ٫  ، يهدد

 .(1)(إ٫ مسٕ تعٝٓين ، قاٍ : إْٞ َعٝٓو غُظ١ عؼش ؿاعّا ٚاهلل
إٕ اَددشمس٠ َددٔ إظددًُات مستددت  ٚعددٔ اٱَدداّ ايبدداقش عًٝدد٘ ايظدد٬ّ قدداٍ )  

ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ إٕ  ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ فكايددت: ٜاسطددٍٛ اهلل 
ٜددشَين  ف٬ْددا صٚدددٞ قددذ ْجددشت يدد٘ بطددين ٚمسعٓتدد٘ عًددٞ دْٝدداٙ ٚآخشتدد٘ مل      

 .إيٝو فكاٍ: فبِ تؼهٝٓٝ٘ َهشٖٚا مسػهٛ َٓ٘ 
اَددٞ، ٚقددذ مسخددشدين َددٔ    قايددت: إْدد٘ قدداٍ: مسْددت عًددٞ سددشاّ ن ٗددش    

َددا  َٓضيددٞ فدداْ ش ٗ مسَددشٟ، فكدداٍ شلددا سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘:     
مسْدددضٍ اهلل تبددداسى ٚتعددداٍ عًدددٞ نتابدددا مسقلدددٞ فٝددد٘ بٝٓدددو ٚبدددٌ صٚددددو،  

 ٕ ٍ     ٚإْددٞ مسنددشٙ مسٕ مسنددٛ  َددٔ إددتهًفٌ فذعًددت تبهددٞ ٚتؼددتهٞ َددا بٗددا إ
 .عًٝ٘ ٚآي٘ ٚاْـشفت اهلل عضٚدٌ ٚإٍ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل

: فظدددُع اهلل تبددداسى ٚتعددداٍ فاديتٗدددا يشطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل       قددداٍ
خصتت٨ ل  طٚآيدد٘ ٗ صٚدٗددا َٚددا ػددهت إيٝدد٘ ٚمسْددضٍ اهلل ٗ ريددو قشآْددا     عًٝدد٘

َِادن٢ِّتتت٠ُّ ٖنتتتٶ َزٲد نَٯتتتا       َٲَتعدتتتَنٟنٶ ل٢تتترا٬ ل٢تتترحٵ٨ ُّٚتتت د َشتتت٧نَِ ل٣ِ٢تتتٰ  ُّٚتتتٳد٥َ ل٢ِننتتتٶ ت 

َٲَّس٪وٯ تت٨د ٢ُّٵَِّٛٳ٢ِّتتٳَ٭ ٦ ٫دُّتتًرل ٦نتت٬د    ط قٛيدد٘ إٍ ،(2)صَّس٢ُّتتٺ ل٣ِ٢تتٰن َٲل٣ِ٢تتٰ  َٴصدتت٧َِ  َتَحاٲ و٧ََِّٞتتا    

َُِّٗٳٌّ ُِّّْٗٳٌو  .(3)صل٢ُّّّٛٳد٥س َٲز ٲًول َٲَّس٭و ل٣٢َِٰ ٢ُّ

ٍ  قدداٍ اهلل إٍ إددشمس٠ فأتتدد٘ فكدداٍ شلددا: د٦ددٝين بضٚدددو     : فبعددح سطددٛ
 .َٞ مسمسْت عًٞ سشاّ ن ٗش  ٫َشمستو ٖزٙ : قًت فأتت٘ ب٘، فكاٍ ي٘

                                                           

 .9/430ايذس إٓجٛس  (1)
 .1طٛس٠ اجملادي١  (2)
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 . : قذ قًت شلا ريو فكاٍ
   ٘ ٚآيددد٘: قدددذ مسْدددضٍ اهلل تبددداسى    فكددداٍ يددد٘ سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد

خصتت٨ ل  ل٢تترا٬ ل٢تترحٵ٨ ُّٚتت د َشتت٧نَِ    طٚقددشمس  ، ٚتعدداٍ فٝددو ٚٗ اَشمستددو قشآْدداّ  

َِادن٢ِّتت٠ُّ ٖنتتٶ َزٲد نَٯتتا َٲَتعدتتَنٟنٶ َّس٢ُّتتٺ   ل٣ِ٢تتٰن َٲل٣ِ٢تتٰ  َٴصدتت٧َِ  َتَحاٲ و٧ََِّٞتتا   ل٣ِ٢تتٰ  ُّٚتتٳد٥َ ل٢ِننتتٶ ت 

َنٴ٬َ ٴ عُّتتتاٮنر ٲَ٭ ٦نتتت٫د٨ِّد ٦نتتت٬د ٪نَصتتتاٽنٯس٨د ٦َتتتا ٮ تتت٬و     *َّس٭و ل٣ِ٢تتتَٰ َشتتت٧نٵٌِ َخصنتتترٌي   ل٢ِتتت

أ٦ِّوَٯتتاتنٯس٨د َّس٭د أ٦ِّوَٯتتات ٯ ٨د َّسِڃ ل٢ِڄٽنتتٶ َٲ٢ُّتت دَ٪ٯ ٨د َٲَّس٪وٯ تت٨د ٢ُّٵَِّٛٳ٢ِّتتٳَ٭ ٦ ٫دُّتتًرل ٦نتت٬د ل٢ُّّّٛتتٳد٥س َٲز ٲًول         

َُِّٗٳٌّ ُِّّْٗٳٌو  .(1)صَٲَّس٭و ل٣٢َِٰ ٢ُّ

ا َددٔ ايكددٍٛ ٚصٚسا، ٚقددذ اَشمستددو، فاْددو قددذ قًددت َٓهددش  فلددِ إيٝددو
 . عفا اهلل عٓو ٚغفش يو ٫ٚ تعذ

اهلل  فاْـددشف ايشدددٌ ٖٚددٛ ْددادّ عًدد٢ َددا قدداٍ ٫َشمستدد٘ ٚنددشٙ       : قدداٍ
َنٴ٬َ ٴ عُّتتاٮنر ٲَ٭ ٦نتت٬د   طعضٚدددٌ ريددو يًُدد٪ٌَٓ بعددذ ٚمسْددضٍ اهلل      َٲل٢ِتت

 .(2)ص٪نَصاٽنٯس٨د ث ٨و ٴَُ ٳد ٲَ٭ ٢ن٧َا ُّٚا٢ِّٳل

مسْدت عًدٞ ن ٗدش اَدٞ قداٍ: فُدٔ       قاٍ ٜعدين )ٕدا قداٍ ايشددٌ ٫َشمستد٘:      
رسٴتتر  وََُُّٚتتٹو ٦نتت٬د حتَّّطعفددا اهلل ٚغفددش( يًشدددٌ ا٫ٍٚ فددإ عًٝدد٘   قاشلددا بعددذ َددا

٢َِنِّتتتت٨د ت ٳَععِّتتتتٳَ٭ خنتتتتٰن َٲل٣ِ٢تتتتٰ  خن٧َتتتتا  ط ، فاَعتٗددددا ٜعددددين ،(3)صُُّٚدتتتت٤س أُّ٭د َٴَن٧َاشوتتتتا

ِنتتت د ُّٖصنتتتَٵا٩  َظتتتٯدَرٴد٬س ٦ َنَنتتتاخنَُٵد٬س ٦نتتت٬د ُُّٚدتتت٤س         *تَُد٣٧َِّتتتٳَ٭ َختتتُنرٌي   ٧َُّٖتتت٬د ٢ُّتتت٨د َٴ

ٟنٵ٫ًا  .(4)صأُّ٭د َٴَن٧َاشوا ٬٧َُّٖد ٨ُّ٢د َٴصدَنَّنِد َُّٖسنَُّّا٩  شننٍَّن ٦نصد

                                                           

 .2-1طٛس٠ اجملادي١  (1)
 .3طٛس٠ اجملادي١  (2)
 .3طٛس٠ اجملادي١  (3)
 .4-3طٛس٠ اجملادي١  (4)
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٢َِنتتت٠ُّ طَدددٔ هددداٖش بعدددذ ايٓٗدددٞ ٖدددزا، قددداٍ   : فذعدددٌ اهلل عكٛبددد١ قددداٍ

 .(1)ص٣٢ِٰن٢نن ڂد٦ن٫ ٳل خنا٣٢ِٰن َٲَوش ٳ٢نٰن َٲتن٠ّّ٣ُّ ح   ٲد  ل

 سذ اي ٗاس. : ٖزا قاٍ
ٗ   قددداٍ اٱَددداّ ايبددداقش   عًٝددد٘ ايظددد٬ّ: ٫ٚ ٜهدددٕٛ هٗددداس ٗ ّدددٌ ٫ٚ 

إكددشاس ٫ٚ ٗ غلددب، ٫ٚ ٜهددٕٛ هٗدداس إ٫ عًدد٢ طٗددش َددٔ غددرل ْددا        
 . (2)(بؼٗاد٠ ػاٖذٜٔ َظًٌُ

٬ٜٚسددظ ٗ خاُدد١ اؿددذٜح نفاٜدد١ قبددٍٛ ايؼددٗاد٠ عًدد٢ اي ٗدداس َددٔ        
 ٘ ؽفٝف ٗ ايؼٗاد٠ ٚتجبٝت ايٛقا٥ع .غرل تكٝٝذ باٱّإ ، ٚفٝ

ٚنُا مسٕ ايٓظب١ بٌ َٛكٛ  ايٓضٍٚ ٚمسطباب٘ عُّٛ ٚخـٛق َطًدل ،  
فإ رات ايٓظب١ بٌ عُّٛ إع٢ٓ َٚٛكٛ  ايٓضٍٚ إر مسٕ عُّٛ َعٓد٢ اٯٜد١   
ايكشآ١ْٝ مسعِ ، ٖٚٛ َتذذد ع٢ً مٛ َٜٛٞ ٗ ندٌ صَدإ ، يٝهدٕٛ َٛكدٛ      

 اٯ١ٜ ٚطبب ْضٚشلا .ايٓضٍٚ بشصخّا بٌ عُّٛ َع٢ٓ 

 لبٔىْ جتدد إفبػبد اَِخ طبزد ٌإلزهبة
ِّر ٲ٭َ    قدداٍ تعدداٍط ِّتت٨د َتعدتت  (3)صَٲ٢ُُّّٛتت د َ٪َصتتر٨َِّٞ  ل٣ِ٢تتٰ  خنَُتت دٍو َٲأُّ٪دتتن ٨د أُِّن٢ِتتٹّٓ ُّٖتتاتوِّٛٳل ل٣ِ٢تتَٰ ٣َُُِّ٢

فُددٔ خـددا٥ف اٯٜدد١ ايكشآْٝدد١ إتـدداٍ ٚػددذد ٚتددٛايٞ إفاكدداتٗا إٍ ٜددّٛ      
 : ايكٝا١َ ، ٖٚٞ ٚدٛٙ َٓٗا

َدددا ٜظدددتكشمس َدددٔ رات ا٭يفددداه ٜٓكدددذز يًعًُدددا٤ ٗ ا٭صَٓددد١       ا٭ٍٚ :
 إتعاقب١.

 اؾُع بٝٓٗا ٚبٌ اٯٜات ا٭خش٣. ايجاْٞ :
 ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ. ايجايح :
 َا ٜظتكشمس ٗ ايتفظرل ٚايتأٌٜٚ. ايشابع :

                                                           

 .4طٛس٠ اجملادي١  (1)
 .101/166ايبشاس  (2)
 .123طٛس٠ آٍ عُشإ  (3)
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 ٚتكذٜش اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ َٓٗا :
: ٜدددا اٜٗدددا ايدددزٜٔ آَٓدددٛا اَتٓعدددٛا عدددٔ اشلذدددّٛ عًددد٢ قدددشٜؽ       ا٭ٍٚ

 ٚغضٖٚا يعذّ اؿاد١ شلزا اشلذّٛ .
: ٜددا مسٜٗددا ايددزٜٔ آَٓددٛا اػددهشٚا اهلل عددض ٚدددٌ بددايهف عددٔ         ايجدداْٞ 
 إؼشنٌ .

: ايبؼدداس٠ بتذددذد ْـددش اهلل عددض ٚدددٌ إْدد٘ ػددذد ايكتدداٍ بددٌ       ايجايددح 
 إؼشنٌ ٚايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.

زٙ ايبؼدداس٠ َطًكدد١ طددٛا٤ قدداّ بددايغضٚ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘      ٖٚددٌ ٖدد 
ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٚمسؿدددشاب٘ مسّ إؼدددشنٌ ، مسّ مسٕ ٖدددزٙ ايبؼددداس٠ خاؿددد١ ٗ       

َٲڃُّ سدداٍ غددضٚ ٖٚذددّٛ إؼددشنٕٛ ، إرتدداس ٖددٛ ايجدداْٞ  يكٛيدد٘ تعدداٍ ط        

ُو ل٧ّّ٢ ُدَن نٴ٬َ  .(1) صتَُدَن  ٲل َّس٭و ل٣٢َِٰ ڃُّ ٴ حن

ٜٔ نفدددشٚا باٱَتٓدددا  عدددٔ ايكتددداٍ ٚعدددٔ     : اٱْدددزاس إٍ ايدددز ايشابدددع 
 ايغضٚ.

يكدددذ ناْدددت قدددشٜؽ ػتُدددع ٗ داس ايٓدددذ٠ٚ اجملددداٚس٠ يًبٝدددت اؿدددشاّ ،   
ٜٚظتعشكددٕٛ ا٭سددذاخ ٚايٛقددا٥ع ، ٜٚظددتزنشٕٚ مسخبدداس ا٭َددِ ٚإًددٛى      
ٚإعددداسى ايظدددابك١ بدددٌ ايكبا٥دددٌ ٚا٭َدددِ ٚا٭ػدددعاس ايددد  ٚثكدددت تًدددو     

ايددذسٚغ ٚإددٛاعظ ، فكددذ  ايٛقددا٥ع ، َٚددا تددذٍ عًٝدد٘ َددٔ َعدداْٞ ٱطددتكشا٤
 نإ ايؼعش ٜٛثل مسنجش تًو ايٛقا٥ع ، ٜٚبٌ مسطبابٗا ْٚتا٥ذٗا .

فذددا٤ت آٜدد١ قشآْٝدد١ قـددرل٠ تددبٌ بددزخا٥شٖا ْتددا٥ر َعشندد١ بددذس ، ٖٚددٛ     
َٲ٢ُُّّٛتت د َ٪َصتتر٨َِّٞ  ل٣ِ٢تتٰ   َددٔ مسطددشاس ٚسٚد تظدد١ُٝ بددذس ٗ رات اٯٜدد١ بكٛيدد٘ تعدداٍ ط   

 َش٠ مسخش٣ ٗ ايكشإٓ .ٚمل ٜشد ٖزا ا٫طِ  (2) ص..خنَُ دٍو 

                                                           

 .87طٛس٠ إا٥ذ٠  (1)
 .123طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
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يكددذ تعطًددت يغدد١ ايؼددعش َٚددا فٝدد٘ َددٔ ايبٝددإ اؾض٥ددٞ ايددزٟ وتُددٌ         
إبايغدد١ ٚايتٜٗٛددٌ ٚايتفدداخش عددل مسٚ دٕٚ سددل ، ٚدددا٤ ايكددشإٓ بايـددذم      

 ٚاـدل ايزٟ ٫ وتٌُ إ٫ ايتـذٜل ٚايٝكٌ .
مل ودددذخ مسٕ اطدددتعشض ايعدددش  ْـدددشّا َدددٔ عٓدددذ اهلل إ٫ ايكًٝدددٌ ،     

ا٤ فكددذ نددإ عٝظدد٢ عًٝدد٘ ايظدد٬ّ ٜشفددع يددٛا٤ ايظددًِ    ٚستدد٢ بايٓظددب١ يٮْبٝدد 
ٚإٗادْدد١ ، ٚيددٝع عٓددذٙ دددٝؽ ، مسَددا َٛطدد٢ عًٝدد٘ ايظدد٬ّ فكددذ خددشز         
بددأَش َددٔ عٓددذ اهلل بددبين إطددشا٥ٌٝ يدد٬ّٝ فددشاسّا َددٔ هًددِ ٚدددٛس فشعددٕٛ ،      

َٲ٢ُُّّٛتتت د أُّٲدَحٵد٫َتتتا َّس٢ُّتتتٺ ٦ ٳَشتتتٺ أُّ٭د أُّشدتتترس خنُنَُتتتادنٷ ُّٖاادتتترسبد ٢ُّٯ تتت٨د   قددداٍ تعددداٍ ط

ٙ  َدوَّْٞتتتا َٲڃُّ َتددَعتتتٺ نُّرسٴّْٛتتت ِ ٫ تتتٳدنٱن  *ا ٖنتتتٶ ل٢َُّّحدتتترس ٴًََُصتتتا ڃُّ َتَدتتتا ََُُٯ ٨د ٖنردَعتتتٳد٭  خن ُّٖتتتُِّتد

ٚعٓددذَا قاَددت قددشٜؽ بدداشلذّٛ ٗ َعشندد١    (1) صَُّٖٓعنتتَٵٯ ٨د ٦نتت٬د ل٢ّّتتَٵ٨ٍّ ٦َتتا ُّْعنتتَٵٯ ٨د 

َعشندد١ بددذس مسخدددل اهلل عددض ٚدددٌ عددٔ ٖددضّتِٗ بددأَش َددٔ عٓددذٙ طددبشاْ٘ ،     
  ٗ ص يًُؼددشنٌ )ٚيكددذ ٖددضَهِ اهلل   خنَُتت دٍوآٜدد١ ط ٚتكددذٜش َفٗددّٛ اـطددا  

 ببذس(.
يبٝددإ قددإْٛ ٖٚددٛ عاقبدد١ اٱسٖددا  ٚاشلذددّٛ اـظددشإ ، ٕددا فٝدد٘ َددٔ      

 دًب ايلشس ع٢ً ايزات ٚايغرل .
ٚيهدددٔ إؼدددشنٌ مسؿدددشٚا عًددد٢ اشلذدددّٛ ٚايغدددضٚ َدددا ٖدددٛ مسػدددذ َدددٔ   
َعشندد١ بددذس يبٝددإ قددإْٛ ٖٚددٛ ايؼددشى غؼددا٠ٚ عًدد٢ ايبـددش ، َٚدداْع َددٔ     

 رل٠ ٚايعكٌ ، ٚػ٢ً ٖزا ا٭ػذ ٗ َعشن١ مسسذ َٔ ٚدٛٙ:سهِ ايبـ
: عدددذد ددددٝؽ إؼدددشنٌ ٗ َعشنددد١ بدددذس مدددٛ مسيدددف ، بُٝٓدددا       ا٭ٍٚ

 عذدِٖ ٗ َعشن١ مسسذ ث٬ث١ آ٫ف .
: ٗ َعشندددد١ بددددذس خددددشز دددددٝؽ إؼددددشنٌ عًدددد٢ عذددددٌ إر ايجدددداْٞ 

ػٗددضٚا ٗ ث٬ثدد١ مسٜدداّ ، سُٝٓددا مسبًغٗددِ سطددٍٛ مسبددٞ طددفٝإ كُلددِ بددٔ       

                                                           

 .78-77طٛس٠ ط٘  (1)
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عُددشٚ بددإٔ قافًدد١ مسبددٞ طددفٝإ تتعددشض يًٓٗددب ٚايظددًب َددٔ ايددٓيب ؿدد٢ً    
، ٫ٚ ؿددددش١ شلددددزا ايددددب٬، ، مسَددددا (1)اهلل عًٝدددد٘ ٚآيدددد٘ ٚطددددًِ ٚمسؿددددشاب٘ 

 غـٛق َعشن١ مسسذ فكذ اطتعذ إؼشنٕٛ شلا ث٬ث١ عؼش ػٗشّا .
( ندددِ عدددٔ إذٜٓددد١ ، ٚمدددٛ  150: ٜبعدددذ َٛقدددع َعشنددد١ بدددذس ) ايجايدددح 

 ( نِ عٔ َه١.300)
مسسدددذ فكدددذ ٚقعدددت عًددد٢ َؼددداسف إذٜٓددد١ إٓدددٛس٠ ، إر     مسَدددا َعشنددد١  

صسدددف إؼدددشنٕٛ ستددد٢ مسطًدددٛا عًٝٗدددا ، ٚطدددشٸسٛا خًٝدددِٗ ٚمسبًدددِٗ ٗ      
صسٚ  ا٭ْـدداس ٚعاَددد١ مسٖددٌ إذٜٓددد١ ، ٚإرا دددا٤ مسسدددذ ايف٬سددٌ يضسعددد٘     

 سَٛٙ بايظٗاّ َظًُّا نإ مسٚ ٜٗٛدّٜا مسٚ نافشّا .
ْعدددِ ،  ٖٚدددٌ نددداْٛا ٜٗدددذدٕٚ باقتشددداّ إذٜٓددد١ ٦َٜٛدددز ، اؾدددٛا         

فردددشز ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ يًكدددا٥ِٗ دفاعدددّا عدددٔ إذٜٓددد١  
َٲَّسِد ُّْتتتتَ ٲدَت ٦نتتتت٬د أُّٮد٣نتتتت٠ُّ ت َُتتتتٳٍّڀ   ٚمسًٖددددٗا ، ٜٚددددذٍ عًٝدددد٘ قٛيدددد٘ تعدددداٍ ط 

 .  (2)صل٧ّّ٢ ڂد٦ن٫نَن ٦َُّٛاعنَ  ٢ن٣ّّٛنَنا٥س َٲل٣٢ِٰ  َش٧نٵٌِ َع٣نٵ٨ٌ

 دؼىز اٌمسآْ يف طٍخ احلدَجُخ ِبٔغ ِٓ اإلزهبة
ؿددددًض اؿذٜبٝدددد١ دسغ إٍ اؿهدددداّ ٬َقددددا٠ اٱسٖددددا  باؿهُدددد١   ٗ 

ٚاٱؿدد٬ز َٚٓددع اْتؼدداسٙ مسٚ تفؼددٝ٘ ، إر مسٚقددف ؿددًض اؿذٜبٝدد١ ايكتدداٍ        
 بٌ إظًٌُ ٚإؼشنٌ.

َٚددددٔ َـددددادٜل ايفددددتض ٗ ؿددددًض اؿذٜبٝدددد١ مسْدددد٘ َٓاطددددب١ ٱؿدددد٬ز  
 ايٓفٛغ، ٚايتٓضٙ عٔ اٱسٖا  .

يددٓفع ايغلددب١ٝ ،  فُددٔ خـددا٥ف طددٝاد٠ سدداٍ ايظددًِ ٚاي٥ٛدداّ قٗددش ا    
َنٴ٬َ ُُّّٞٗتتتر ٲل ٖنتتتٶ ٣ِِّّٚتتتٳخنٯس٨د   َٚٓدددع هٗدددٛس اؿُٝددد١ ، قددداٍ تعددداٍ ط   َّسِد  ََُتتت٤َ ل٢ِتتت
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ٟنٵ٫َنَٰ  َع٣ُّتتتتٺ َوش تتتٳ٢نٰن َٲَع٣ُّتتتتٺ ل٧ّّ٢ تتتتڂد٦ن٫نَن      َِاٮن٣نٵوتتتٹن ُّٖتتتتُِّ٪دَس٥َ ل٣ِ٢تتتتٰ  َشتتت ل٢َّّح٧نٵوتتتٹُّ َح٧نٵوتتتتٹُّ ل٢ّّ

ٜو خن  .(1)صَٯا َٲأُّٮد٣َُّٯا ٲَُّٞاَ٭ ل٣٢ِٰ  خن٤ٍِّّ َظٶدټو َع٣نٵ٧ًاَٲأ٢َُّّّس٦َٯ ٨د ٣ُّٞن٧َٹُّ ل٢نوَّّٛٳٻ ٲَُّٞا٪ ٳل أَُّح

تددش٣ نٝددف نددإ سلددٛس ايكددشإٓ ٗ ؿددًض اؿذٜبٝدد١ ، اؾددٛا  َددٔ         
 دٗات :

تدد٠ٚ٬ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ايكددشإٓ ٗ ايـدد٠٬       ا٭ٍٚ :
ٔددع َددشات ٗ ايٝددّٛ ٖددٛ ٚمسؿددشاب٘ طددٛا٤ ٗ طددشٜكِٗ إٍ اؿذٜبٝدد١ ،       

 فٝٗا .مسٚ عٓذ اٱقا١َ 
يكدددذ ندددإ َدددع ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ مسيدددف       ايجاْٝددد١ :

ٚمسسبعُا٥دد١ فٗددٌ ندداْٛا ٜكفددٕٛ خًددف ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٗ  
 ؿ٠٬ اؾُاع١ .

ٚإرتددداس مسٕ طا٥فددد١ َدددِٓٗ تبكددد٢ ٗ سشاطددد١ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘    
ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٚمسؿدددشاب٘ ٖٚدددِ ٗ ايـددد٠٬ ، بُٝٓدددا ٜكدددف عاَددد١ ايـدددشاب١  

ف ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٗ ايـدد٠٬ َددٔ غددرل مسٕ تـددٌ       خًدد
ايٓٛبدد١ إٍ ؿدد٠٬ اـددٛف ٚايدد  ْضيددت قبددٌ خددشٚز ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘   

َدَوٮ ٨د َٲأُّشدتتت٣نَحَنٯ ٨د َٲدو    ٚآيددد٘ ٚطدددًِ إٍ اؿذٜبٝددد١ ، قددداٍ تعددداٍ ط     َ ٲل حنتتت َٲ٢ّّٵَِّّخ تتت

َنٴ٬َ ُُّّٞٗتتتر ٲل ٢ُّتتتٳد تَٓد٣ِِّّٗتتتٳَ٭ َعتتت٬د أُّشدتتت٣نَحننِّ   ٨د َٲأ٦ُّدننَُتتتنن٨ِّد َُّٖٵ٧نٵ٣ِّتتتٳَ٭ َع٣ُّتتتٵد٨ِّد ٦َٵد٣ُّتتتٹّْ  ل٢ِتتت

 .(2)صَٲلحنَ ٸّْ

َددع مسٕ خٝددٌ إؼددشنٌ ناْددت تطددٛف مسسٝاْددّا سددٍٛ إٛكددع ايددزٟ فٝدد٘   
 ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚمسؿشاب٘ .

َدددٔ إعذددداص ايكدددشإٓ َٛكدددٛعٝت٘ ٗ اؽدددار ايكدددشاس اـددداق     ايجايجددد١ :
َدددذ٠ اٱقاَددد١ ٗ اؿذٜبٝددد١ ٚمل  ٚايعددداّ ، َٚٓددد٘ ؼًدددٞ ايـدددشاب١ بايـددددل   
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وًددٛا اسددشاَِٗ ٚمل ٜددذخًٛا َهدد١ ، ٚمل ٜعددٛدٚا إٍ إذٜٓدد١ ٚا٭خطدداس       
 َٔ سٛشلِ.

فشإدددا عًُدددت قدددشٜؽ بكدددذّٚ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ     
مسعًٓددددت ايددددٓفرل ، ٚمسسطددددًت إٍ سًفا٥ٗددددا َددددٔ ا٭سبدددداؾ ، ٚاطددددتعذٚا 

 ٚقتاي٘.بايظ٬ز ٬ٕقا٠ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
ٚقددذ خٓفددف اهلل عددض ٚدددٌ عددٔ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ          
ٚمسؿددشاب٘ ، فعٓددذَا اط٦ُٓددت قددشٜؽ بأْدد٘ قددادّ ٭دا٤ ايعُددش٠ ٚيددٝع َعدد٘    
ٚمسؿدددشاب٘ طددد٬ز ٚدسٚ  رٖبدددت ايؼدددشٓا٤ َدددٔ ْفٛطدددِٗ ، ٚخدددافٛا َدددٔ 
ٖٝدداز ٚاطددتٓهاس ايكبا٥ددٌ ٱطددا٤تِٗ يًددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ         

 ظذذ إٍ داْب َا ؿاسٚا عًٝ٘ َٔ ايلعف .ٚمسؿشاب٘ ٚعٸُاس إ
 ٚطٝأتٞ قإْٛ ايتلاد بٌ ايبٝت اؿشاّ ٚاٱسٖا .

 َٚٔ َـادٜل سلٛس ايكشإٓ ٗ ؿًض اؿذٜب١ٝ ٚدٛٙ :
 ػذد ت٠ٚ٬ ايكشإٓ ٗ نٌ ؿ٠٬ فشٜل١ ١َٜٝٛ . ا٭ٍٚ :
 شلر إظًٌُ بايكشإٓ ٗ ايًٌٝ ٚايٓٗاس . ايجاْٞ :

اطدددتُا  إؼدددشنٌ ٖٚدددِ عًددد٢ اـٝدددٌ يدددت٠ٚ٬ ايدددٓيب ؿددد٢ً  ايجايدددح :
اهلل عًٝدددد٘ ٚآيددددد٘ ٚطددددًِ ٚمسؿدددددشاب٘ ايكددددشإٓ ٗ ايـددددد٠٬ ٚخاسدٗدددددا ،    

 ٚتذبشِٖ ٗ َعاْٝٗا.
مل ٜغددادس ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ َهدد١ َٗددادشّا        ايشابددع :

إ٫ بعدددذ مسٕ تدددشى خًفددد٘ ايظدددٛس إهٝددد١ ، ٚندددٌ طدددٛس٠ َٓٗدددا تدددذٍ عًددد٢    
ُّٖتتِّّت ٳل خنص تتٳَوٸو ٦نتت٬د ا إعٓدد٢ َددٔ َـددادٜل قٛيدد٘ تعدداٍ ط إعذدداص ايكددشإٓ ٖٚددز

 .(1)ص٦نجد٣نٰن َٲلددع ٳل ظ َٯَ لټ٨َِّٞد ٦ن٬د د ٲ٭س ل٣٢ِٰن َّس٭د ٫ِّٞن ٨د َصادنٚنَن
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ٖٚددٌ ؼلددش ٖددزٙ ايظددٛس َددع خٝددٌ إؼددشنٌ ، إرتدداس ْعددِ ، فُددٔ       
إعذددداص ايكدددشإٓ بكدددا٤ ايكدددشإٓ ٗ ايٛددددٛد ايدددزٖين يًُددد٪َٔ ٚايهتدددابٞ       

 ، يًتذبش ٗ آٜات٘ َٚلاَٝٓٗا ايكذط١ٝ َٚعاْٝٗا. ٚايهافش
ٚنددددإ ايعددددش  مسٜدددداّ ايٓددددضٍٚ ٜددددذسنٕٛ َددددا ٗ آٜددددات ايكددددشإٓ َددددٔ  
اٱعذددداص ، ٖٚدددٌ ّهدددٔ ايكدددٍٛ َدددٔ مسطدددشاس إتـددداف اٯٜدددات ٚايظدددٛس     
إهٝدددد١ بايكـددددش سلددددٛسٖا ٜددددّٛ اؿذٜبٝدددد١ يضدددددش َؼددددشنٞ َهدددد١ عددددٔ  

 اٱسٖا  ، اؾٛا  ْعِ .
١ َٓدددافع عادًددد١ ٚآدًددد١ ، ٕٚدددا فٝددد٘  يبٝدددإ قدددإْٛ ٖٚدددٛ يٰٜددد١ ايكشآْٝددد 

ايـدددد٬ز ، ٚطددددشد اٱسٖددددا  ٚإدساى اٱْظددددإ َطًكددددّا ايكددددبض ايددددزاتٞ  
 يٲسٖا  ، ٚيضّٚ إدتٓاب٘ .

َٚددٔ إعذدداص ايكددشإٓ سلددٛسٙ ٗ ؿددًض اؿذٜبٝدد١ ، َٚٝددٌ ايددٓيب قُددذ   
ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ إٍ عكدددذ ايـدددًض َدددع قدددشٜؽ ، ٚسكدددا        

ِد ٢َُّٯتتا َٲَّس٭د إظددًٌُ بدد٘ ، قدداٍ تعدداٍ ط  ، ٚقدداٍ تعدداٍ (1)صَ ٫َح تتٳل ٢ن٣صوتت٨ّّ٣س ُّٖتتا د٫َ

 .(2)صَٲل٢صو٣ِّّ  َخٵدٌرط

 لبٔىْ ٔصاع اٌمسآْ ػد األزهبة يف احلدَجُخ
يكددذ عكددذ ؿددًض اؿذٜبٝدد١ ٗ ػددٗش رٟ ايكعددذ٠ َددٔ ايظدد١ٓ ايظادطدد١         
يًددٗذش٠ بددٌ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ َٚؼددشنٞ قددشٜؽ        

١ إٍ ب٦دددش ٗ احملدددٌ ، ٚايدددزٟ ٜبعدددذ عدددٔ  ٗ َٛكدددع ازلددد٘ اؿذٜبٝددد١ ْظدددب 
( نددِ ، ٖٚددٛ قشٜددب َددٔ سددذٚد اؿددشّ إهددٞ       22إظددذذ اؿددشاّ مددٛ )  

 ( نِ ، ٚقٌٝ زلٞ اؿذٜب١ٝ يؼذش٠ سذبا٤ ٗ إٛكع .2َظاف١ )
ٚوتدداز تعددٌٝ َهددإ اؿذٜبٝدد١ بذقدد١ إٍ دساطدد١ ٚؼًٝددٌ ، ٜٚظدد٢ُ ٗ    

    ٕ ٛكددع َضسعدد١ ،  ٖددزا ايضَددإ ايؼُٝظددٞ ْظددب١ إٍ سدددٌ نددإ ًّددو ٗ ا

                                                           

 .61طٛس٠ ا٫ْفاٍ  (1)
 .128طٛس٠ ايٓظا٤  (2)



 159ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     221جمعامل اإلميان / 

ٚاػدددتٗش بهشَددد٘ ٚإعاْتددد٘ يًُشتدددادٌ ٚعدددابشٟ ايظدددبٌٝ ، ٚا٭ؿدددٌ مسٕ      
تبكدد٢ إٓطكدد١ بددزات اطددِ اؿذٜبٝدد١ ٕددا فٝدد٘ َددٔ ايددذع٠ٛ إٍ ػًددٞ َعذددضات 

 ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٗ ايـًض .
 ٚٗ ٖزا ايـًض دع٠ٛ َتذذد٠ يًظًِ ، ْٚبز اٱسٖا  .

شبِٗ َدددع ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل إر مسدسى نفددداس قدددشٜؽ ٚسًفدددا٩ِٖ مسٕ سددد 
عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ يدددٝع فٝٗدددا إ٫ هٗدددٛس اٱطددد٬ّ ٚخدددضٟ إؼدددشنٌ ،     
ٚتلدددا٩ٍ عدددذدِٖ فدددذخٍٛ مسٟ فدددشد ٗ اٱطددد٬ّ ْكدددف ٗ عدددذد ايدددزٟ   

 نفشٚا ٚإمظاس يظًطاِْٗ .
ٚمل ٜهددٔ ؿددًض اؿذٜبٝدد١ َٓفـدد٬ّ عددٔ َعدداسى اٱطدد٬ّ ا٭ٍٚ َجددٌ      

 ػشاتٗا ، َٔ دٗات :َعشن١ بذس ، ٚمسسذ ، ٚاـٓذم ، إِا ٖٛ َٔ س
: ابتددذا٤ ايهفدداس بايكتدداٍ ٗ نددٌ َعشندد١ َددٔ َعدداسى اٱطدد٬ّ        ا٭ٍٚ

َٲ٦َتتا ظ٧ُّ٣ُّد٫َتتاٮ ٨د َٲ٢ُّٟنتت٬د ُّٞتتا٪ ٳل أُّ٪َِّٗصتتٯ ٨د   ا٭ٍٚ ، ٖٚددٛ َددٔ َـددادٜل قٛيدد٘ تعدداٍ ط  

 .(1)صَٴع٣ّّن٧ ٳَ٭

: إبددت٤٬ ايهفدداس بدداـٛف ْٚكددف ا٭َددٛاٍ ، ٚتعطٝددٌ ايتذدداس٠      ايجاْٝدد١
 ، ًَِٚٝٗ يًـًض طٛعّا ٚقٗشّا .

: ْددضٍٚ آٜددات َددٔ ايكددشإٓ خاؿدد١ بهددٌ َعشندد١ َددٔ َعدداسى          ايجايجدد١  
اٱطددد٬ّ ا٭ٍٚ ، َٓٗدددا آٜدددات َتعدددذد٠ غـدددٛق َعشنددد١ بدددذس نكٛيددد٘      

ُ  أُّشدتت٤َُّٗ ٦نتت٫د٨ِّد َٲ٢ُّتتٳد َتَٳلَعتت تو٨د   َّسِد أُّ٪دتتن ٨د خنا٢ُّّ تت دَٲٸن ل٢تت و٪دَٵا َٲٮ تت٨د خنا٢ُّّ تت د  تعدداٍ ط َٲٸن ل٢ِّّّٛصدتتَٳٻ َٲل٢روّّٞتت

ڃُّخدَن٣ُّّّٗتتن ٨د ٖنتتٶ ل٧ّّ٢نٵَُتتادن َٲ٢ُّٟنتت٬د ٢نٵَّّٛضنتتَٶ ل٣ِ٢تتٰ  أ٦ُّدتتًرل ُّٞتتاَ٭ ٦َُّّٗ تتٳڃّْ ٢نَٵٯد٣نتت٠ُّ ٦َتتت٬د           

 .(2)صٵ٨ٌَٮ٠ُّ٣ُّ َع٬د َخٵ٫ٍَّٹو َٲَٴحدَٵا ٬٦َد َحٶو َع٬د َخٵ٫ٍَّٹو َٲَّس٭و ل٣٢َِٰ ٢َُّص٧نٵٌِ َع٣ن

                                                           

 .118طٛس٠ ايٓشٌ  (1)
 .42طٛس٠ ا٭ْفاٍ  (2)
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ٚتبدددذمس قـددد١ اؿذٜبٝددد١ َدددٔ س٩ٜدددا سآٖدددا ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘   
ٚطددددًِ بذخٛيدددد٘ ٚمسؿددددشاب٘ َهدددد١ ٖٚددددِ آَٓددددٕٛ ٚقًكددددٕٛ س٩ٚطددددِٗ     
َٚكـددشٕٚ ٚمسْدد٘ مسخددز َفتدداز ايهعبدد١ ٚدخًددٗا فددأخدل مسؿددشاب٘ ٚاطددتٓفش       
ايعددش  ٖددٔ سددٍٛ إذٜٓدد١ َددٔ مسٖددٌ ايدددلاسٟ يٝرشدددٛا َعدد٘ إٍ َهدد١ ٗ       

عددذ٠ ٚمل ٜبكدد٢ عًدد٢ َٛطددِ اؿددر إ٫ ػددٗش  ػددٗش سددشاّ ٖٚددٛ ػددٗش رٟ ايك
 ٚاسذ .

ٚنددإ إؼددشنٕٛ قددذ ساؿددش عؼددش٠ آ٫ف َددِٓٗ إذٜٓدد١ قبددٌ مددٛ طدد١ٓ     
يغددشض قتددٌ ايددٓيب ٚمسؿددشاب٘ ٗ َعشندد١ ا٭سددضا  َٚددٔ قبددٌ فدد٧ ثدد٬خ    
آ٫ف َددِٓٗ ٗ َعشندد١ مسسددذ يٝهددٕٛ َددٔ اٱعذدداص ٗ ْبدد٠ٛ قُددذ ؿدد٢ً اهلل   

ٝددح س٩طددا٤ ايؼددشى ،   عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ خشٚددد٘ ٚمسؿددشاب٘ مددٛ َهدد١ س    
َٚدددٔ غدددرل مسٕ وُدددٌ ٚمسؿدددشاب٘ ايظددد٬ز ٚايعدددذ٠ ، ٖٚدددزا اـدددشٚز َدددٔ   
َـددادٜل ْفددٞ ٫ٜٚدد١ ايبٝددت عددٔ َؼددشنٞ قددشٜؽ ، ٚاؿاددد١ إٍ إصاسددتِٗ   

َٲ٦َتتتا ُّٞتتتا٪ ٳل أُّٲد٢نَٵتتتاَټٱ  َّس٭د أُّٲد٢نَٵتتتاځ ٱ  َّسِڃ ل٧ّّ٢ نوِّٛتتتٳَ٭ َٲ٢ُّٟنتتت٬و      عٓٗدددا ، قددداٍ تعددداٍ ط  

 .(1) صأَُّّّٞجَرٮ ٨د ڃُّ ٴَُد٧ُّ٣ ٳَ٭

ٍٕ بكٝدددت َدددٔ ػدددٗش   ٚقدددذّ بظدددش بدددٔ طدددفٝإ ايهعددديب إٍ إذٜٓددد١ يًٝدددا
ػددٛاٍ َددٔ ايظدد١ٓ ايظادطدد١ يًددٗذش٠ ٖٚددٛ َظددًِ ، ٚنددإ َٛكددٛ  صٜاستدد٘   
س٩ٜدد١ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚايظدد٬ّ عًٝدد٘ ، فكدداٍ يدد٘ سطددٍٛ  

َٳعٳ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ) ٓٳددا َفٔإْٸددا ٜٳددا بٴظٵددشٴ َيددا تٳبٵددشٳزٵ سٳتٸدد٢ تٳرٵددشٴزٳ 
ٕٳ ُٹشٴٚ َٴعٵتٳ ٘ٴ  ًٓ ٕٵ ػٳا٤ٳ اي  .(2)(إ

ٚمسَددشٙ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ مسٕ ٜؼددذلٟ ايبددذٕ َددٔ    
اٱبدددٌ ٚايؼدددٝا٤ يًدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٚمسؿدددشاب٘ ، فـددداس  

                                                           

 .34طٛس٠ ا٭ْفاٍ  (1)
 .2/572َغاصٟ ايٛاقذٟ  (2)
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بٴظددش ٜؼددذلٜٗا ٜٚبعجٗددا إٍ َٛكددع ازلدد٘ رٚ اؾددذس ٖٚددٛ ٚادٟ بطشددإ ،     
 ٝاٍ ، ٚنإ عاَشّا بايضسٚ  ٚايٓرٌٝ.ٚايزٟ ٜبعذ عٔ إذ١ٜٓ ث٬ث١ مسَ

ستدد٢ إرا سلددش مسٚإ اـددشٚز مسَددش ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ   
ظًبٗددا إٍ إذٜٓدد١ ٚمسَددش عًٝٗددا ْادٝدد١ بددٔ دٴٓددذ  ا٭طددًُٞ مسٕ ٜتكددذّ بٗددا    

 إٍ إٝكات ٖٚٛ رٚ اُؿًٝف١.
َٚددٔ اٱعذدداص ٗ ْبدد٠ٛ قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ اٱطددتعذاد    

ُددش٠ ، ٚؿددذٚس مسٚاَددشٙ ٭ؿددشاب٘ بدداـشٚز ٚايتٛددد٘ إٍ َهدد١       ايعدداّ يًع
ٚيدددٝع َعٗدددِ إ٫ طددد٬ز )يبٝدددو ايًدددِٗ يبٝدددو( ٖٚدددزا ايظددد٬ز قددداٖش        

 يٲسٖا  ، ٚفٝ٘ غ٢ٓ ٚدع٠ٛ يًٓاغ يٲّإ .
يكددذ ٖذددِ إؼددشنٕٛ باـٝددٌ ٚايظددٝٛف ٚايظددٗاّ ٗ َعشندد١ مسسددذ ،        

       ِ فكددذ  ا٭سددضا  فشدعددٛا خددا٥بٌ مسَددا ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددً
 غضاِٖ بايتًب١ٝ اي  ٖٞ ػعاس ايتٛسٝذ.

مسيدددف ٚمسسبعُا٥ددد١ َدددٔ ايـدددشاب١ ٜٓدددادٕٚ َدددش٠ ٚاسدددذ٠ )يبٝدددو ايًدددِٗ  
يبٝددو( مسثٓددا٤ إظددرل ، َٚٓدد٘ عٓددذ ؿددعٛد ا٭طدداّ مسٚ اشلبددٛط ٗ ايدددٛادٟ         
فٝـددٌ ؿددذ٣ مسؿددٛاتِٗ إٍ َهدد١ َددع مسْٗددِ ندداْٛا ٗ بددذاٜات ايطشٜددل ،       

ايشنبددإ بٓكددٌ مسخبدداس َظددرل ايددٓيب ٚنأْٗددا ٚطددا٥ط إعدد٬ّ َش٥ٝدد١ تبددح يكٝدداّ 
 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.

يٝبعدددح ٖدددزا إظدددرل اـدددٛف ٗ قًدددٛ  ايدددزٜٔ مسػدددشنٛا يبٝدددإ قدددإْٛ  
ٖٚددٛ رات ْددذا٤ ايتٛسٝددذ دعدد٠ٛ إٍ اهلل ، فدد٬ تـددٌ ايٓٛبدد١ إٍ اٱسٖددا     
، ٚيدددٛ ػدددا٤ اهلل ٭عدددذ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ايعدددذ٠ 

إؼددشنٌ ٗ َهدد١ َددا ٜعذددضٕٚ َعدد٘ عًدد٢ ْددع      يًددٗذّٛ ٚإباغتدد١ عًدد٢ 
سددددداٍ ايكبا٥ددددٌ يًكتدددداٍ َعٗددددِ ، ٚيهٓدددد٘ اختدددداس مسدا٤ ايعُددددش٠ ، يبٝددددإ  

 َظا٥ٌ:
: إدتٓددا  ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ايغددضٚ ، ٚمسْدد٘ مل     ا٭ٍٚ

 ٜغض ست٢ ايزٜٔ سؼذٚا اؾٝٛؾ يكتاي٘ ٗ َعاسى َتتاي١ٝ .
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٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٚمسؿدددشاب٘ عدددٔ : إَتٓدددا  ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝدددايجاْٝددد١ 
اٱسٖدددا  مسٚ ؽٜٛدددف ايٓددداغ اٯَدددٌٓ ، فددد٬ ٜدددذخٌ اـدددٛف إٍ قًدددٛ    
مسٖدددٌ َهددد١ عٓدددذَا عًُدددٛا مسٕ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ قدددادّ  
عًددِٝٗ ، ٭ٕ طدد٬س٘ آٜددات ايكددشإٓ ٚايتًبٝدد١ ، ٖٚددٛ َددٔ ايؼددٛاٖذ عًدد٢        

ًض بددٌ عٓددٛإ ٖددزا اؾددض٤ ٚاؾددض٤ ايظددابل َددٔ ايتفظددرل ، ٖٚددٛ ايٓددضا  إظدد
 ايكشإٓ ٚاٱسٖا  .

: نددددٌ آٜدددد١ قشآْٝدددد١ ْضيددددت ٗ َهدددد١ مسٚ إذٜٓدددد١ سددددش  عًدددد٢ ايجايجدددد١ 
اٱسٖدددا  مسٜددداّ ْضٚشلدددا ٚإٍ ٜدددّٛ ايكٝاَددد١ ، ٖٚدددٛ َدددٔ َعددداْٞ اٱعذددداص   

 ايعكًٞ يًكشإٓ .
ٖٚدددٌ طدددبكت آٜدددات ايكدددشإٓ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ         

ظددٛس إهٝدد١ َددٔ  ٚمسؿددشاب٘ إٍ َٛكددع اؿذٜبٝدد١ ، اؾددٛا  ْعددِ ، يتددأتٞ اي 
َهددد١ ، ٚؼلدددش ايظدددٛس إذْٝددد١ َدددٔ إذٜٓددد١ ، يٝهدددٕٛ َدددٔ َٓدددافع ٖدددزا      

 اؿلٛس مسَٛس :
 : ايٛقا١ٜ َٔ اٱسٖا  . ا٭ٍٚ

 : إٓع َٔ ايكتاٍ .ايجاْٞ 
: دعدد٠ٛ ايٓدداغ يًتددذبش بٛدددٛٙ اؿهُدد١ ٗ فدد٧ ايددٓيب ؿدد٢ً      ايجايددح 

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚمسؿشاب٘ يًعُش٠ .
ؼدداسات ايكشآْٝدد١ ٗ ؿددذم ْبدد٠ٛ قُددذ ؿدد٢ً      : إطتشلدداس ايبايشابددع 

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .
: قدددشا٠٤ إظدددًٌُ ٚعاَددد١ ايٓددداغ يٰٜدددات ايددد  تتلدددُٔ      اـددداَع 

اٱخبدداس عددٔ ْـددش ٚهفددش ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ طددٛا٤    
٢ِتتٹّٓ ُّٖتتاتوِّٛٳل ل٣ِ٢تتَٰ  َٲ٢ُُّّٛتت د َ٪َصتتر٨َِّٞ  ل٣ِ٢تتٰ  خنَُتت دٍو َٲأُّ٪دتتن ٨د أُِّن  ايٓـددش ايظددابل نُددا ٗ قٛيدد٘ تعدداٍ ط  

ِّر ٲ٭َ  ِّتت٨د َتعدتت إر ٚقعددت َعشندد١ بددذس ٗ ايظدد١ٓ ايجاْٝدد١ يًددٗذش٠ مسٟ       (1)ص٣َُُِّ٢

                                                           

 .123طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
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قبدددٌ ؿدددًض اؿذٜبٝددد١ بدددأسبع طدددٓٛات ، مسٚ اٯٜدددات ايددد  تبؼدددش بايٓـدددش     
اي٬سددل َٚددٔ غددرل مسٕ ًٜذددأ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ إٍ ايغددضٚ    

 ٚاشلذّٛ . 
١ٓ ٗ قًددٛ  إظددًٌُ ٗ اؿذٜبٝدد١ ،   يكددذ مسْددضٍ اهلل عددض ٚدددٌ ايظددهٝ    

ٚطدددًِ، ٚآيددد٘ ٚمسقددداّ سطدددٍٛ اهلل، ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘    قددداٍ ابدددٔ طدددعذ :   
 .(1)باؿذٜب١ٝ بلع١ عؼش َٜٛا، ٜٚكاٍ عؼشٜٔ َّٜٛا

ٗ دعدددا٤ ٚتًبٝددد١ ٚؿددد٠٬ ٫ ًٜدددض ايـدددشاب١ عًددد٢ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل      
عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ يدددذخٍٛ َهددد١ ، ٫ٚ ٜشتبدددٕٛ فعددد٬ّ عًددد٢ ٚعدددذ ايدددٓيب   

 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ شلِ بذخٍٛ َه١.
يٝهدددٕٛ ؿددددلِٖ ٗ إكددداّ َدددٔ ايؼدددٛاٖذ عًددد٢ تفكٗٗدددِ ٗ ايدددذٜٔ ،    

١ ٚمسٕ ٚفددٛد َٚعشفدد١ مسٕ ايٛعددذ مسعددِ َددٔ مسٕ ٜتشكددل ٗ رات ايٝددّٛ خاؿدد    
قشٜؽ ناْدت تدأتٞ يًدٓيب ؿد٢ً اهلل عًٝد٘ ٚآيد٘ ٚطدًِ نُدا مسْد٘ ندإ ٜشطدٌ            

 ايٛفٛد إٍ َه١ ، َٚٓ٘ بعج٘ عجُإ بٔ عفإ إٍ قشٜؽ.
مسخدددلِٖ مسْددا مل ْددأتٹ يكتدداٍ ٚإِددا د٦ٓددا عُدداسّا ٚادعٗددِ إٍ   ٚقدداٍ يدد٘ )

أٱطدد٬ّ ٚمسَددشٙ مسٕ ٜددأتٞ سدددا٫ّ َهدد١ َدد٪ٌَٓ ْٚظددا٤ َ٪َٓددات فٝددذخٌ         
بؼددشِٖ بددايفتض . ٚىدددلِٖ مسٕ اهلل ٚػددٝو مسٕ ٜ ٗددش دٜٓدد٘ َهدد١      عًددِٝٗ ٜٚ

 .(2) (فٝٗا بأٱّإ ٞست٢ ٫ ٜظترف
ٖٚددٛ َددٔ اٱعذدداص ٗ إخبدداس ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ  

 عٔ سٛادخ إظتكبٌ ايكشٜب اي  تغرل ٚد٘ ايتأسٜخ .
يكددذ ػًدد٢ إسٖددا  قددشٜؽ ٗ ؿددًض اؿذٜبٝدد١ قبددٌ ٚاثٓددا٤ عكددذ ايـددًض   

ٚيهددٔ ايكددشإٓ نددإ ساكددشّا بددٌ إظددًٌُ ًٜددُِٗٗ ايـدددل ، ٜٚددذعٛ إيٝدد٘  ، 
 ، ٜٚبٌ مسٕ ايفشز ٚايفتض ب٘ .

                                                           

 .2/98ابٔ طعذ / ايطبكات ايهدل٣  (1)
 .9/221ايذس إٓجٛس  (2)
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َٚددددٔ سلددددٛس ايكددددشإٓ مسدا٤ ايددددٓيب ؿدددد٢ً اهلل عًٝدددد٘ ٚآيدددد٘ ٚطددددًِ    
ٚمسؿدددشاب٘ ايـددد٠٬ ٔدددع َدددشات ٗ ايٝدددّٛ ٗ َٛكدددع اؿذٜبٝددد١ ، ٖٚدددِ  

 بًباغ اٱسشاّ.
ٜٚكَٛددٕٛ  يكددذ ناْددت خٝددٌ قددشٜؽ تطددٛف سددٍٛ َعظددهش إظددًٌُ ،   

بشَددددٞ ايظددددٗاّ ٚايٓبدددداٍ ، ٚيهددددٔ إظددددًٌُ ٜتًددددٕٛ ايكددددشإٓ ، ًٜٚبددددٕٛ  
ٜٚكفددٕٛ ٗ ؿددفٛف َذلاؿدد١ خًددف ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٗ    
ايـددد٠٬ َدددع اؿٝطددد١ ٚاؿشاطددد١ ، نددداْٛا َظتبؼدددشٜٔ مسٕ اؿدددبشٛا عًددد٢     
َكشبدد١ َددٔ َهدد١ ٚايبٝددت اؿددشاّ ، َٚددٔ غددرل طدد٬ز مسٚ قتدداٍ ، ٚفٝدد٘ مسَدداس٠  

 سكب١ ايكتاٍ ٚطفو ايذَا٤ بغرل سل . ع٢ً إْكطا 
ٚبٝددإ قددإْٛ ٖٚددٛ اٱسٖددا  ٫ ٜددأتٞ بٓفددع ، فكددذ سدددع نٝددذ ٚإسٖددا   

 نفاس قشٜؽ عًِٝٗ باـظاس٠ ٚاـضٟ.
ٖٚددٌ ّهددٔ ايكددٍٛ َددا نددإ مسيددف ٚمسسبعُا٥دد١ َددٔ ايـددشاب١ ىشدددٕٛ      
َددع ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ إٍ اؿذٜبٝدد١ يدد٫ٛ سلددٛس آٜددات        

ْددت علددذّا يًددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٗ     ايكددشإٓ ٚمسْٗددا نا 
 دعٛت٘ ، اؾٛا  ْعِ.

ٖٚدددٌ ناْدددت آٜدددات ايكدددشإٓ صاددددشّا يهفددداس قدددشٜؽ َدددٔ اٱسٖدددا        
ٚاٱغددداس٠ عًددد٢ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٚمسؿدددشاب٘ ٖٚدددِ ٗ  
اؿذٜبٝدد١ مسّ مسْٗددِ ٫ ٜكددشٕٚ بٓددضٍٚ ايكددشإٓ َددٔ عٓددذ اهلل ، فٗددِ مل ٜتددأثشٚا   

 كشإٓ .بآٜات ٚطٛس اي
إرتددداس ٖدددٛ ا٭ٍٚ ، يٝهدددٕٛ َدددٔ إعذددداص ايكدددشإٓ ْفدددارٙ ستددد٢ إٍ       
ْفدددٛغ ايدددزٜٔ نفدددشٚا فٝـدددذِٖ عدددٔ ايـدددذ ايؼدددذٜذ عدددٔ طدددبٌٝ اهلل ،    
ّٚددٓعِٗ َددٔ ايتُددادٟ ٗ ايهفددش ٚاٱسٖددا  ، ٖٚددٛ َددٔ َـددادٜل قٛيدد٘         

يكدددشإٓ ٚفٝددد٘ بٝدددإ يكدددإْٛ )ا (1) صَٲ٦َتتتا أُّودَشتتت٫َّّ٣ا١ُّ َّسِڃ َوحد٧َتتتٹّْ ٢ن٣َُّّتتتا٧ُّ٢ننَ تعددداٍ ط

 َاْع َٔ اٱسٖا  ٚاٱسٖا  إٛاصٟ( مسَع ٚايّٝٛ ٚغذّا .  
                                                           

 .٠107 ا٭ْبٝا٤ طٛس (1)
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 لبٔىْ ادلؤاسبح رؼبوْ لبهس ٌإلزهبة
آخٝتدد٘ َ٪اخددا٠ ٚإخددا٤  إ٪اخددا٠ إؽددار اٯخددش مسخددّا ، ٜٚكدداٍ : ا٭خدد٠ٛ )  

ٌٳ   . (1) (اؽزت٘ مسخّا: ٚسه٢ بعلِٗ ٚاخٳٝت٘ ٚتأخٸٝت ايشد
َٚ٪اخدددا٠ ُٖٚضتددد٘  ٚإ٪اخدددا٠ َـدددذس ٜكددداٍ آخٝدددت بُٝٓٗدددا إخدددا٤      

 َٓكًب١ عٔ ايٛاٚ .
ٜٚكدددداٍ : سدددددٌ َكطددددا  يًددددزٟ ٫ ٜجبددددت عًدددد٢ مسخدددد٠ٛ ٚؿددددفا٤ ،     
ٚإ٪اخددا٠ ْددٛ  َفاعًدد١ ، مسٟ مسْٗددا يٝظددت مسخدد٠ٛ بايٓظددب ٗ ايغايددب ، إِددا   

 ٖٞ ع٢ً مٛ اٱختٝاس ٚايتٛافل ٚايتعإٚ ٚايتعاكذ .
 ٖٚٓاى َظا٥ٌ :

 ايٛسٞ .: ٌٖ إ٪اخا٠ بٌ إٗادشٜٔ ٚا٭ْـاس َٔ  ا٭ٍٚ
 : َا ٖٞ َٓافع إ٪اخا٠ ٗ ساٍ اؿش  ٚايظًِ .ايجا١ْٝ 

: ٖدددٌ بكٝدددت َٓدددافع إ٪اخدددا٠ بعدددذ َغدددادس٠ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل  ايجايجددد١ 
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .

مسَددا إظددأي١ ا٭ٍٚ فدداؾٛا  ْعددِ ، فددإ إ٪اخددا٠ َددٔ ايددٛسٞ ، ٖٚددٞ    
َدددٔ َعذدددضات ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ، ٫ٚ ٜظدددتطٝع 
قا٥ددددذ مسٕ ٜٗتددددذٟ إٍ فهددددش٠ إ٪اخددددا٠ بددددٌ مسؿددددشاب٘ رٟٚ اٱْتُددددا٤ات   
إرتًفدد١ ، ٜٚتًكْٛٗددا بددايكبٍٛ ٚايشكددا يدد٫ٛ ايددٛسٞ ، إر ٜددذسى ايـددشاب١    
مسٕ دعدد٠ٛ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ يًُ٪اخددا٠ َددٔ َـددادٜل قٛيدد٘  

، (2)صَّس٭د ٮ تتتَٳ َّسِڃ َٲحدتتتٌٶ ٴ تتتٳَحٺ    *ل٢َّّٯتتتَٳٻ   ٴ٫َّتتتٜ عتتت٬  َٲ٦َتتتا  تعددداٍ ط 

 ٖٚزا اٱدساى َٚٛكٛع٘ َٔ مسطبا  لاز إ٪اخا٠ .

                                                           

 .3/72إرـف  (1)
 .4-3طٛس٠ ايٓذِ  (2)
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ٖٚددٌ نددإ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٜعًددِ بددإٔ قشٜؼددّا    
طدددٝٗذُٕٛ بددداؾٝٛؾ ايهدددبرلٙ عًددد٢ إذٜٓددد١ ، ٚوتددداز ايدددذفا  عٓٗدددا إٍ   

 ايتآخٞ ٚاي٥ٛاّ بٌ ايـشاب١ ، اؾٛا  ْعِ .
جٓا٥ٝدد١ تكبددٌ  إر نددإ ايـددشاب١ َٗددادشٜٔ ٚمسْـدداسّا ، ٖٚددزٙ ايكظدد١ُ اي    

 ايكظ١ُ مسٜلا َٔ ٚدٛٙ :
: تعدددذد قبا٥دددٌ إٗدددادشٜٔ ، فُدددِٓٗ َدددٔ قدددشٜؽ ، َٚدددِٓٗ َدددٔ  ا٭ٍٚ

قبا٥ٌ مسخدش٣ ٚستد٢ ايدزٜٔ َدٔ قدشٜؽ فٗدِ َدٔ بٝدٛت ػدت٢ ، فُدِٓٗ َدٔ            
بددين ٖاػددِ ، َٚددٔ بددين عبددذ ايددذاس ، َٚددٔ بددين مسَٝدد١ ، َٚددٔ تددِٝ ، ٚبددين   

 ْض ، ٚغرلِٖ .
ٔ ، ٚٚعددددذِٖ ايجددددٛا  ٚقددددذ اثٓدددد٢ اهلل عددددض ٚدددددٌ عًدددد٢ إٗددددادشٜ

ايع ددِٝ ، ْٚددضٍ ايكددشإٓ بتٛثٝددل تعشكددِٗ يٲسٖددا  ٚاي ًددِ ، قدداٍ تعدداٍ    
َنٴ٬َ َٮتتاَ ر ٲل ٖنتتتٶ ل٣ِ٢تتٰن ٦نتتت٬د خَُدتت ن ٦َتتا ظ٣ِّن٧ تتتٳل ٫ُّ٢ َُتتٳٍَّٽ٫وٯ ٨د ٖنتتتٶ ل٢تت و٪دَٵا َحَصتتت٫َٹّْ        ط َٲل٢ِتت

 .(1)صَٲڅُّ در  لآلخنَرٸن أَُُّّّٞر  ٢ُّٳد ُّٞا٪ ٳل ٴَُد٧ُّ٣ ٳَ٭

ٕٗددادشٜٔ َددٔ قبا٥ددٌ ٚقددش٣ َٚددذٕ ػددت٢ ، َٚددِٓٗ َددٔ   : فدد٧ اايجدداْٞ 
 دا٤ َٔ َه١، َِٚٓٗ َٔ ايُٝٔ ، َٚٔ ايطا٥ف ٚغرلُٖا .

 : ا٭ْـاس عٓٛإ داَع يًـشاب١ َٔ ا٭ٚغ ٚاـضسز .ايجايح 
ٚناْددت إعدداسى تٓؼددب بٝددِٓٗ بددٌ اؿددٌ ٚاٯخددش ، ٚآخشٖددا سددش        

٘ ٚطددًِ بٴعدداخ ايدد  دددشت بٝددِٓٗ قبددٌ ٖذددش٠ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد     
 إٍ إذ١ٜٓ غُع طٓٛات .

فذددا٤ت إ٪اخددا٠ بٓظددخ ٚقددٛ ايلددغا٥ٔ ، ٚيبٝددإ قددإْٛ ٖٚددٛ تٓكددّٛ       
ايـددد٬ت باٱّدددإ ، ٚإرا ناْدددت ؿددد١ً ْظدددب ٚمدددٛٙ تتٓاطدددب َعددد٘ فددد٬   
بددأغ بٗددا ، مسَددا إرا ناْددت تعاسكدد٘ فدد٬ َٛكددٛع١ٝ شلددا ، ٖٚددٛ َددٔ مسطددشاس  

١ ا٭خدد٠ٛ ٚإددٛد٠  َٚفٗددّٛ إ٪اخددا٠ ، فدداٍ داْددب َٓافعٗددا ٗ تُٓٝدد١ ًَهدد   

                                                           

 .41طٛس٠ ايٓشٌ  (1)
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بدددٌ ايـدددشاب١ ، فاْٗدددا تظتأؿدددٌ مسطدددبا  ايفشقددد١ ٚايؼدددكام ، يتهدددٕٛ        
َٲأُّننٵُ تتٳل ل٣ِ٢تتَٰ َٲَوش تتٳ٢ُّٰ  َٲڃُّ َت٫َتتاَزع ٳل ُّٖنََّّٗعتت٣ِّٳل     إ٪اخددا٠ َددٔ َـددادٜل قٛيدد٘ تعدداٍ ط    

َُ وسحي٨ِِّّد َٲلصدُنر ٲل َّس٭و ل٣٢َِٰ ٦ََِ ل٢صواخنرسٴ٬َ َدَٮ  .(1) صَٲَت

ٝدد١ ، فًددٝع َددٔ سـددش ٕٓددافع إ٪اخددا٠ بددٌ ايـددشاب١     مسَددا إظددأي١ ايجاْ 
ايدددزٜٔ ادتُعدددٛا َدددٔ قبا٥دددٌ َٚدددذٕ ػدددت٢ ؼدددت يدددٛا٤ اٱطددد٬ّ ، فُدددٔ    
َعاْٝٗدددا ايتعاكدددذ ٚا٭يفددد١ ٚايتعدددإٚ اـددداق بدددٌ ا٭خدددٜٛٔ ٚؿدددشف      
ٚسؼدددد١ ايغشبدددد١ عددددٔ إٗددددادشٜٔ ٚايترفٝددددف ايعدددداّ ، ٗ سدددداٍ ايظددددًِ  

  .ٚايٓـش٠ ٗ ساٍ اؿش  ٚايذفا  عٓذ ٖذّٛ إؼشنٌ
ٚنددإ عددذد ايددزٜٔ ُددت بٝددِٓٗ إ٪اخددا٠ بعددذ قددذّٚ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل       
عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ يًُذٜٓدد١ غُظدد١ مسػددٗش تظددعٌ سددد٬ّ ، ٔظدد١ ٚمسسبعددٌ   
َددٔ إٗددادشٜٔ ، َٚجًددِٗ َددٔ ا٭ْـدداس ، ٚقٝددٌ : ندداْٛا َا٥دد١ ٚٔظددٌ        

 َٔ إٗادشٜٔ ، ٚٔظٌ َٔ ا٭ْـاس .
    ٔ َددٔ قبددٌ ، اؾددٛا     ٖٚددٌ ّهددٔ ايكددٍٛ مسٕ مسنجددشِٖ مل ٜددش اٯخددشٜ

ْعددِ ، فكددذ ناْدددت اشلذددش٠ َٓاطدددب١ ايتكددا٤ ايـدددشاب١ ٗ قددٌ ٚاسدددذ رٟ      
 ؿبغ١ ايعباد٠ ٚايتك٣ٛ ٚا٭َإ يًزات ٚا١ًٕ .

ٖٚددٛ َددٔ َعذددضات ايكددشإٓ ايغرلٜدد١ ٗ دعدد٠ٛ إظددًٌُ إٍ اشلذددش٠ ،     
ٚندددزا َدددٔ َعذدددضات ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ عدددضٸ   

ٚتددشغٝبِٗ بٗددا ، فٗددزا ايذلغٝددب َعذددض٠ يًددٓيب    ايـددشاب١ عًدد٢ اشلذددش٠ ،  
قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٕددا فٝدد٘ َددٔ ايتشددذٟ ٚايبؼدداس٠ بٓددذس٠       
كدداطش ايطشٜددل َددع نجددش٠ ايتٗذٜددذ ٚايٛعٝددذ ايـددادس َددٔ قددشٜؽ غـددٛق  

 ايزٜٔ ٜٕٓٛٚ اشلذش٠ ، نُا نإ اٯبا٤ ّٓعٕٛ مسبٓا٤ِٖ َٔ اشلذش٠ .
ِٝ يًددٗذش٠ ٚثٛابٗددا ، ٚمسدددش    َٚددٔ إعذدداص ايكددشإٓ بٝاْدد٘ يًٓفددع ايع دد     

َٲ٦َتت٬د ٴ َٯتتا نرد ٖنتتٶ  ايددزٟ َددات مسٚ قتددٌ ٗ طشٜددل اشلذددش٠ ، قدداٍ تعدداٍ ط  

                                                           

 .46طٛس٠ ا٭ْفاٍ  (1)



    221ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 168

ِنتت د ٖنتتٶ لڅُّودضس ٦ َرل٧ًُّْتتا ُّٞتتجنرًيل َٲَشتتَُٹّْ َٲ٦َتت٬د َٴددتتر  د ٦نتت٬د َخٵدننتتٰن ٦ َٯتتا نًرل             َشتتُنٵ٤س ل٣ِ٢تتٰن َٴ

ٲَُّٚتتَِ أُّ دتتر ٱ  َع٣ُّتتٺ ل٣ِ٢تتٰن ٲَُّٞتتاَ٭ ل٣ِ٢تتٰ  ُِّّْٗتتٳًول      َّس٢ُّتتٺ ل٣ِ٢تتٰن َٲَوش تتٳ٢نٰن ث تت٨و ٴ  دوسّّٞتتٰ  ل٧َّّ٢تتٳدت  ُُّّٖٛتت د      

 .(1) صَوحنٵ٧ًا

عددٔ ابددٔ عبدداغ قدداٍ : نددإ َهدد١   ٚٗ طددبب ْددضٍٚ اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ ٚسد ) 
سددددٌ ٜكددداٍ يددد٘ كدددُش٠ َدددٔ بدددين بهدددش ، ٚندددإ َشٜلدددّا فكددداٍ ٭ًٖددد٘ :    

 مسخشدْٛٞ َٔ َه١ فإْٞ مسدذ اؿش .
 . فكايٛا مسٜٔ نشدو

إذٜٓدد١ ، فرشدددٛا بدد٘ فُددات عًدد٢ َددًٌٝ َددٔ   فأػدداس بٝددذٙ مددٛ طشٜددل  
َٚددٔ ىددشز َددٔ بٝتدد٘ َٗددادشّا إٍ اهلل ٚسطددٛي٘  }َهدد١ ، فٓضيددت ٖددزٙ اٯٜدد١ 

 .(3)((2){ثِ ٜذسن٘ إٛت
ٚمسَدددا إظدددأي١ ايجايجددد١ فددداؾٛا  ْعدددِ ، بكٝدددت َٓدددافع إ٪اخدددا٠ بدددٌ      
ايـددشاب١ مسْفظددِٗ ٚبددٌ مسبٓددا٥ِٗ بـدد٬ت مسخٜٛدد١ ٚتعددإٚ ٚتعاكددذ ،ٖٚددٛ   

  ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ .َٔ اٱعذاص ٗ
ٚمل تهددٔ إ٪اخددا٠ َددش٠ ٚاسددذ٠ إر تهددشست ، نُددا سددذثت َ٪اخددا٠         
ػرـدد١ٝ َتعددذد٠ ، فكددذ آخدد٢ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ        
ٜددّٛ اـٓددذم بددٌ طددًُإ ٚمسبددٞ ايددذسدا٤ ، نُددا آخدد٢ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل          
عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ بددٌ دعفددش بددٔ مسبددٞ طايددب َٚعددار بددٔ دبددٌ مسخددٞ بددين    

 ْـاس .ط١ًُ َٔ ا٭
ٚقددذ نددإ طددًُإ ايفاسطددٞ ٜددزٖب يضٜدداس٠ مسبددٞ ايددذسدا٤ ٗ ايؼدداّ         

صاسْدددا  يًُ٪اخدددا٠ ايددد  بُٝٓٗدددا ، ٚقددداٍ مسبدددٛ عبدددذ ايدددشٓٔ ايذَؼدددكٞ :   
ٜٴتًٓكد٢ اـًٝفد١ فًكٝٓدداٙ ٖٚدٛ ّؼدٞ فًددِ          طدًُإ ٚخدشز ايٓداغ ٜتًٓكْٛدد٘ نُدا 

                                                           

 .100طٛس٠ ايٓظا٤  (1)
 .100طٛس٠ ايٓظا٤  (2)
 .3/216ايذس إٓجٛس  (3)
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٘ٹ مسٕ ٜٓدددضٍ بددد٘، فكددداٍ: دعًدددت فٹدددٞ ْفظدددٞ    ٝٵددد ًَ ٜبدددل ػدددشٜف إ٫ٓ عدددشض عٳ
ٖٳدد  ُٸددا قددذّ طددأٍ عددٔ مسبددٞ          َشٸتددٞ  ًَدد٢ بؼددرل بددٔ طددعذ، فً ٙٹ مسٕ مسْددضٍ عٳ زٹ

 .(1)ايذسدا٤ فكايٛا: َشابط ببرلٚت، فتٛدٸ٘ قٹبٸً٘
 ٚناْت إذ٠ بٌ بٓا٤ إظذذ ايٓبٟٛ ٚبٌ إ٪اخا٠ ٔظ١ مسػٗش .
ٛٵا ٚقدداٍ ابددٔ اطددشام : قدداٍ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ )    تٳددآخٳ

  ٔٔ ٜٵ ٛٳ ٔٔ مَسخٳدد ٜٵ ٛٳ ٘ٹ مَسخٳدد ًٓدد ٖٳددزٳا   فٹددٞ اي ٍٳ  ٔٔ مَسبٹددٞ َطايٹددبٺ ، َفَكددا ٞٸ بٵدد ًٹدد ٝٳددذٹ عٳ ِٸ مَسخٳددزٳ بٹ ثٴدد
٘ٹ       ٝٵدد ًَ ٘ٴ عٳ ًٓدد ٢ًٓ اي ٘ٹ ؿٳدد ًٓدد ٍٴ اي ٕٳ سٳطٴددٛ ٌٳ   ٚآيدد٘ مَسخٹددٞ َفَهددا ًٹ ُٴشٵطٳدد ِٳ طٳددٝٸذٳ اِي ًٓ ٚٳطٳدد

ٔٵ  َٹدد ٚٳَيددا ْٳ ٹددرلٷ  ٘ٴ خٳطٹددرلٷ  ٝٵعٳ َيدد ٌٳ آيددزٹٟ َيدد ُٹ ٍٳ سٳ ٸ اِيعٳدداَي ٚٳسٳطٴددٛ ٌٳ  ُٴددتٸكٹ ّٳ اِي َٳددا ٚٳٔإ
ٔٴ مَسبٹٞ َطايٹبٺ  اِيعٹبٳادٹ ٞٸ بٵ ًٹ ٔٔعًٝ٘ ايظ٬ّ ٚٳعٳ ٜٵ ٛٳ  .مَسخٳ

٘ٴ   ًٓدد ٢ًٓ اي ٘ٹ ؿٳدد ٚٳمَسطٳددذٴ سٳطٴددٛيٹ ٘ٹ  ًٓدد ًٹددبٹ ، مَسطٳددذٴ اي ُٴٓط ٔٴ عٳبٵددذٹ اِي ُٵددضٳ٠ُ بٵدد ٕٳ سٳ ٚٳَنددا
٘ٹ  ٝٵ ًَ ٘ٹ        ٚآي٘ عٳ ٝٵد ًَ ٘ٴ عٳ ًٓد ٢ًٓ اي ٘ٹ ؿٳد ًٓد ٍٔ اي ِٸ سٳطٴدٛ ٚٳعٳد ِٳ  ًٓ ٔٴ    ٚآيد٘  ٚٳطٳد ٜٵدذٴ بٵد ٚٳصٳ ِٳ  ًٓ ٚٳطٳد

٘ٹ      ٝٵدد ًَ ٘ٴ عٳ ًٓدد ٢ًٓ اي ٘ٹ ؿٳدد ًٓدد ٍٔ اي ٛٵَي٢ سٳطٴددٛ َٳدد ٘ٹ  ٚآيدد٘ سٳأسثٳدد١َ ،  ٝٵدد ٚٳٔإَي  ٔٔ ٜٵ ٛٳ ِٳ مَسخٳدد ًٓ ٚٳطٳدد
٘ٹ سٳدددادٹخٴ      ٕٵ سٳدددذٳخٳ بٹددد ٍٴ إ ٙٴ اِيكٹتٳدددا ٔٳ سٳلٳدددشٳ ٝٵ ّٳ مُسسٴدددذٺ سٳددد ٛٵ ٜٳددد ُٵدددضٳ٠ُ  ٚٵؿٳددد٢ سٳ مَس

ٛٵتٹ  ُٳ  .اِي
ٝٵ    ٓٳدداسٳ ٔٴ مَسبٹددٞ َطايٹددبٺ رٴٚ اِيذٳ ٔٴ    ٚٳدٳعٵَفددشٴ بٵدد َٳعٳددارٴ بٵدد ٚٳ ٔٔ ايٓطٝٸدداسٴ فٹددٞ اِيذٳٓٸدد١ٹ 

ٔٴ        ٕٳ دٳعٵَفددشٴ بٵدد ٚٳَنددا  : ّٕ ٖٹؼٳددا ٔٴ  ٍٳ ابٵدد ٔٔ . َقددا ٜٵ ٛٳ ُٳ١َ ، مَسخٳدد ًَ ٓٹددٞ طٳدد ٌٕ ، مَسخٴددٛ بٳ دٳبٳدد
ٛٵ٦َٹزٺ َغا٥ٹبٶا بٹَأسٵٔض اِيشٳبٳؼٳ١ٹ ٜٳ  .(2)(مَسبٹٞ َطايٹبٺ 

يتهدددٕٛ ٖدددزٙ إ٪اخدددا٠ َعذدددض٠ يًدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘      
يًُٗددادشٜٔ ٚا٭ْـدداس إٍ َعشفدد١ َٓضيدد١ اٱَدداّ عًددٞ عًٝدد٘   ٚطددًِ ٚدعدد٠ٛ 

 ايظ٬ّ ٗ ايٛسٞ.
َٚددددددٔ اٱعذدددددداص إ٪اخددددددا٠ بددددددٌ دعفددددددش ايطٝدددددداس إٗددددددادش إٍ   
اؿبؼدددد١ ٚبددددٌ َعددددار بددددٔ دبددددٌ يًبؼدددداس٠ بعددددٛد٠ دعفددددش طددددإّا َددددٔ     
اؿبؼدددددد١ ، ٚٱساد٠ إخبدددددداس إٗددددددادشٜٔ ٗ اؿبؼدددددد١ بددددددإٔ رنددددددشِٖ      

                                                           

 . 5/99ايٛاٗ بايٛفٝات  (1)
 .1/504ابٔ ٖؼاّ / ايظرل٠ ايٓب١ٜٛ  (2)
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هلل عًٝدددد٘ ٚآيدددد٘ ٚطددددًِ إٍ  ٚإّدددداِْٗ ساكددددش ٗ ٖذددددش٠ ايددددٓيب ؿدددد٢ً ا 
إذٜٓدددد١ ، ٚنددددإٔ سطدددددٍٛ اهلل ؿدددد٢ً اهلل عًٝدددد٘ ٚآيددددد٘ ٚطددددًِ ٜبعدددددح      
سطددددداي١ إٍ َٗدددددادشٟ اؿبؼددددد١ مسٕ ًُٖدددددٛا إٍ إخدددددٛاْهِ ٗ إذٜٓددددد١     
، سٝدددح ٫ غشبددد١ ، ٚقٝدددٌ آخددد٢ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ         

 بٌ َعار بٔ دبٌ ٚعبذ اهلل بٔ َظعٛد.
بددٌ ايـددشاب١ ٚنددإ َعددار ػددابّا     يكددذ ناْددت إ٪اخددا٠ عٗددذّا َٚٝجاقدداّ   

ْدد٬ّٝ ، ٜٚتـددف بددايهشّ ٚايظددُاس١ ستدد٢ سنبدد٘ ايددذٳٜٔ ٚدددا٤ إٍ ايددٓيب    
ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚطددأي٘ مسٕ ٜطًددب َددٔ ايغشَددا٤ مسٕ ٜلددعٛا يدد٘    

 بعض دٜٓ٘ ، فًِ ٜشكٛا مسٕ ٜلعٛا َٔ دٳٜٓ٘ .
فبددا  ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ َايدد٘ نًدد٘ يكلددا٤ دٜٓدد٘ ، ٚبعددذ 

تض َهدد١ بعجدد٘ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ إٍ ْاسٝدد١ ايددُٝٔ   فدد
 مسَرلّا .

مسٍٚ َددددٔ اػددددش ٗ َدددداٍ اهلل ٖددددٛ. فُهددددح ستدددد٢ مسؿددددا     ٚقٝددددٌ )
ٚطدددًِ، فًُددددا قددددذّ  ٚآيدددد٘ ٚستددد٢ قددددبض سطدددٍٛ اهلل ؿدددد٢ً اهلل عًٝددد٘    

قددداٍ عُدددش ٭بدددٞ بهدددش: مسسطدددٌ إٍ ٖدددزا ايشددددٌ فدددذ  يددد٘ َدددا ٜعٝؼددد٘         
ِدددا بعجددد٘ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘   ٚخدددز طدددا٥شٙ َٓددد٘، فكددداٍ مسبدددٛ بهدددش: إ  

ٚطدددًِ ٚيظدددت بآخدددز َٓددد٘ ػددد٦ّٝا إ٫ مسٕ ٜعطدددٝين، فددداْطًل عُدددش        ٚآيددد٘ 
إيٝدددد٘ إر مل ٜطعدددد٘ مسبددددٛ بهددددش، فددددزنش ريددددو ٕعددددار فكدددداٍ َعددددار: إِددددا      

ٚطدددددًِ يٝذدلْدددددٞ،  ٚآيددددد٘ مسسطدددددًين إيٝددددد٘ ايدددددٓيب ؿددددد٢ً اهلل عًٝددددد٘     
 .(1)(ٚيظت بفاعٌ

د ٜٚظدددددتًضّ ٖدددددزا اـددددددل ايتشكٝدددددل ، فًدددددِ ٜهدددددٔ َتعاسفدددددّا ٚددددددٛ
َددداٍ عٓددددذ ا٭َدددرل ٜؼددددتغٌ ٜٚلددداس  بدددد٘ ٗ ايتذددداس٠ ، ثددددِ مسٕ ايددددٓيب     
ؿدددد٢ً اهلل عًٝدددد٘ ٚآيدددد٘ ٚطددددًِ مسسطددددٌ َعددددار بددددٔ دبددددٌ قاكددددّٝا ٗ         

 ايُٝٔ .
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َٚدددات َعدددار بدددٔ دبدددٌ ٗ طددداعٕٛ عُدددٛاغ بٓاسٝددد١ ا٭سدٕ طددد١ٓ      
َٴٛطٳددد٢  ددداْٞ عؼدددش٠ ، ٚبعدددح ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ) مَسبٳدددا 

َٴعٳددارٳ بٵدد  ٚٳ ٌٳ     اِيَأػٵددعٳٔشٟ ٸ  ٚٳقٹٝدد ٔٵ تٳبٴددَٛى .  َٹدد ٘ٹ  ـٹددشٳافٹ ْٵ ٓٵددذٳ ا ٔٔ عٹ ُٳ ٝٳ ٌٕ إَيدد٢ اِيدد ٔٳ دٳبٳدد
ٗٳددا     ًٹ ٖٵ َٸدد١ُ مَس ِٳ عٳا ًَ ّٔ َفَأطٵدد ًَا ٔٔ إَيدد٢ اِئإطٵدد ٝٵ ٝٳدد ٍٔ دٳاعٹ ٚٸ ٔٵ سٳبٹٝددٕع اِيددَأ َٹدد ٓٳ١َ عٳؼٵددٕش  ٌٵ طٳدد بٳدد

ٝٵ       ٔٳ مَسبٹددٞ َطايٹددبٺ إَيدد ٞٸ بٵدد ًٹدد ِٸ بٳعٳددحٳ بٳعٵددذٳ رٳيٹددَو عٳ ٍٕ . ثٴدد ٝٵددٔش قٹتٳددا ٔٵ َغ َٹدد ٛٵعٶددا  ِٵ َط ٔٗ
ٛٳدٳأ  ُٳٓه١َ فٹٞ سٳذٸ١ٹ اِي ٙٴ بٹ ٚٳاَفا  .(1)(ٚٳ

يكددددذ ناْددددت إ٪اخددددا٠ ٗ َٛادٗدددد١ إسٖددددا  قددددشٜؽ ، نُددددا مسْٗددددا       
عددددددددٕٛ يًـددددددددشاب١ ٗ ايتشًددددددددٞ بددددددددا٭خ٬م ايفاكدددددددد١ً ، فُددددددددٔ    
خـددددا٥ف مسخدددد٠ٛ اٱّددددإ ا٭َددددش بددددإعشٚف ٚايٓٗددددٞ عددددٔ إٓهددددش ،       
ٚايتعدددددإٚ ٗ ٚايتفكددددد٘ ٗ ايدددددذٜٔ ، َٚدددددا فٝددددد٘ غٓددددد٢ عدددددٔ ايكبدددددٝض       

 كّا.َطً
َٚدددددٔ َعذدددددضات ايدددددٓيب قُدددددذ ؿددددد٢ً اهلل عًٝددددد٘ ٚآيددددد٘ ٚطدددددًِ    
إدتُدددددا  ايـدددددشاب١ ٔدددددع َدددددشات ٗ ايٝدددددّٛ ٭دا٤ ايـددددد٠٬ باَاَددددد١ 
سطددددٍٛ اهلل ؿدددد٢ً اهلل عًٝدددد٘ ٚآيدددد٘ ٚطددددًِ إٍ داْددددب دًٛطددددِٗ ٗ       
إظدددددذذ اؿدددددشاّ يتدددددذاسغ ايكدددددشإٓ ، ٚايتدددددزنرل ٗ مسسهددددداّ اؿددددد٬ٍ  

 ٚاؿشاّ .
عاَدد١ إٍ داْددب إ٪اخددا٠   فتهددٕٛ رات ايـدد١ً َ٪اخددا٠ عًُٝدد١ َٜٛٝدد١   

ايؼرـدد١ٝ ايدد  عكددذٖا ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ بددإٔ دعددٌ نددٌ  
 اثٌٓ َٔ ايـشاب١ مسخٜٛٔ .

يكددذ ناْددت إ٪اخددا٠ ٚاقٝدد١ َددٔ اي ًددِ ٚايتعددذٟ ٖٚددٞ طدد٬ز ٜبعددح       
 ايظه١ٓٝ ٗ ايٓفٛغ ّٚٓع َٔ غًب١ ايٓفع ايغلب١ٝ.
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 ِظبدَك ِٓ ادلؤاسبح
عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ إ٪اخددا٠ بددذع٠ٛ ايـددشاب١      ابتددذمس ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل   

تددآخٛا ٗ اهلل مسخددٜٛٔ مسخددٜٛٔ ثددِ مسخددز سطددٍٛ     ٚسلددِٗ عًٝٗددا إر قدداٍ )  
 .(1) (ٚطًِ بٝذ عًٞ فكاٍ ٖزا مسخٞٚآي٘ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 
 َٚٔ إ٪اخا٠ :

: بددٌ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚاٱَدداّ عًددٞ عًٝدد٘        ا٭ٍٚ
 ايظ٬ّ.

ٔ  ايجاْٝدد١  عبددذ إطًددب عددِ ايددٓيب ٚصٜددذ بددٔ ساسثدد١        : بددٌ ٓددض٠ بدد
 ٍَٛ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ مسخٜٛٔ .

دعفددش بددٔ مسبددٞ طايددب َٚعددار بددٔ دبددٌ مسخددٛ بددين طدد١ًُ          : ايجايجدد١ 
 .مسخٜٛٔ 

مسبددٛ بهددش ٚخاسددد١ بددٔ صٜددذ مسخددٛ بددين اؿدداسخ بددٔ اـددضسز   : ايشابعدد١ 
 .مسخٜٛٔ

مل بددٔ عُددش بددٔ اـطددا  ٚعتبددإ بددٔ َايددو مسخددٛ بددين طددا   : اـاَظدد١ 
 . عٛف مسخٜٛٔ 
مسبددٛ عبٝددذ٠ بددٔ اؾددشاز ٚطددعذ بددٔ َعددار مسخددٛ بددين عبددذ      :  ايظادطدد١ 

 .ا٭ػٌٗ مسخٜٛٔ 
عبدددذ ايدددشٓٔ بدددٔ عدددٛف ٚطدددعذ بدددٔ ايشبٝدددع مسخدددٛ بدددين    : ايظدددابع١ 

 . اؿاسخ بٔ اـضسز مسخٜٛٔ
ايددضبرل بددٔ ايعددٛاّ ٚطدد١ًُ بددٔ طدد١َ٬ بددٔ ٚقددؽ مسخددٛ بددين       : ايجآَدد١ 

  ٔ ٚعبددذ اهلل بددٔ َظددعٛد سًٝددف    ٜٚكدداٍ بددٌ ايددضبرل   .عبددذ ا٭ػددٌٗ مسخددٜٛ
 .بين صٖش٠ مسخٜٛٔ

عجُددإ بددٔ عفددإ ٚمسٜٚددع بددٔ ثابددت بددٔ إٓددزس مسخددٛ بددين      : ايتاطددع١ 
 . ايٓذاس مسخٜٛٔ
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طًشدد١ بددٔ عبٝددذ اهلل ٚنعددب بددٔ َايددو مسخددٛ بددين طدد١ًُ        : ايعاػددش٠ 
 . مسخٜٛٔ

طددعٝذ بددٔ صٜددذ ٚمسبددٞ بددٔ نعددب مسخددٛ بددين ايٓذدداس       : اؿادٜدد١ عؼددش٠  
 .مسخٜٛٔ

ٔ عُددرل ٚمسبددٛ مسٜددٛ  خايددذ بددٔ صٜددذ مسخددٛ     َـددعب بدد :  ايجاْٝدد١ عؼددش٠ 
 . بين ايٓذاس مسخٜٛٔ
مسبددٛ سزٜفدد١ بددٔ عتبدد١ بددٔ سبٝعدد١ ٚعبدداد بددٔ بؼددش بددٔ       : ايجايجدد١ عؼددش٠ 

 .ٚقؽ مسخٛ بين عبذ ا٭ػٌٗ مسخٜٛٔ
عُدداس بدددٔ ٜاطددش سًٝددف بدددين كددضّٚ ٚسزٜفدد١ بدددٔ      : ايشابعدد١ عؼددش٠   

ايُٝددإ مسخددٛ بددين عددبع سًٝددف بددين عبددذ ا٭ػددٌٗ مسخددٜٛٔ ٜٚكدداٍ بددٌ          
ت بدددٔ قدددٝع بدددٔ سلددداغ مسخدددٛ بدددين اؿددداسخ بدددٔ اـدددضسز  عُددداس ٚثابددد

 .ٚطًِ مسخٜٛٔ ٚآي٘ خطٝب سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 
مسبددددٛ رس ٖٚددددٛ دٓددددذ  بددددٔ دٓدددداد٠ ايغفدددداسٟ     : اـاَظدددد١ عؼددددش٠  

ٚإٓددددزس بددددٔ عُددددشٚ مسخددددٛ بددددين طدددداعذ٠ بددددٔ نعددددب بددددٔ اـددددضسز         
مسخدددٜٛٔ قددداٍ ابدددٔ ٖؼددداّ ٚزلعدددت غدددرل ٚاسدددذ َدددٔ ايعًُدددا٤ ٜكدددٍٛ          

قدددداٍ ابددددٔ إطددددشام ٚنددددإ ساطددددب بددددٔ مسبددددٛ رس دٓددددذ  بددددٔ دٓدددداد٠ 
مسبدددٞ بًتعددد١ سًٝدددف بدددين مسطدددذ بدددٔ عبدددذ ايعدددضٟ ٚعدددِٜٛ بدددٔ طددداعذ٠        

 .مسخٛ بين عُشٚ بٔ عٛف مسخٜٛٔ
طددًُإ ايفاسطددٞ ٚمسبددٛ ايددذسدا٤ عددِٜٛ بددٔ ثعًبدد١      : ايظادطدد١ عؼددش٠  

 .مسخٛ بين اؿاسخ بٔ اـضسز 
ٚآيددد٘  بددد٬ٍ َددد٪رٕ سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘     : ايظدددابع١ عؼدددش٠  

١ عبددذ اهلل بددٔ عبددذ ايددشٓٔ اـجعُددٞ ثددِ مسسددذ ايفددش     ٚطددًِ ٚمسبددٛ سٚودد 
 .(1) (مسخٜٛٔ
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عدددددٔ مسبدددددٞ سٚوددددد١ ايفضعدددددٞ: مستٝدددددت ايدددددٓيب ؿددددد٢ً اهلل       ٚٚسد )
عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٖٚدددٛ ٜدددٛاخٞ بدددٌ ايٓددداغ فدددآخ٢ بٝدددِٓٗ ٚبكٝدددت           

  ٍ : مسْددددت مسخددددٛٙ  فكددددذّ سدددددٌ َددددٔ اؿبؼدددد١ فددددآخ٢ بددددٝين ٚبٝٓدددد٘ ٚقددددا
 .(1)(ٖٚٛ مسخٛى

ٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘   مسٟ سإددا قددذّ َظددًِ َددٔ اؿبؼدد١ آخدد٢ ايدد     
 ٚطًِ بٝٓ٘ ٚبٌ مسسذ ايـشاب١.

ٚمسبدددٛ سٚوددد١ َدددٔ خدددجعِ ، ٚقٝدددٌ آخددد٢ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ 
 ٚطًِ بٝٓ٘ ٚبٌ ب٬ٍ اؿبؼٞ .

ٛٻتُٗا .  ٖٚٛ إرتاس ، يٛسٚد ا٭خباس فُٝا بعذ عٔ مُسخ
عددددٔ مَسبددددٞ ايددددذسدا٤ٹ قدددداٍ: ٕددددا سسددددٌ عُددددش بددددٔ اـطددددا  َددددٔ   ٚ)

إٍ اؾابٝددددد١، طدددددأي٘ بددددد٬ٍ مسٕ ٜكٹدددددشٙ     فدددددتض بٝدددددت إكدددددذغ فـددددداس   
 بايؼاّ، ففعٌ ريو.

ٚٳوددد١، آخددد٢ بدددٝين ٚبٝٓددد٘ سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل   قددداٍ: ٚمَسخدددٞ مَسبدددٛ س
 .ٚطًِٚآي٘ عًٝ٘ 

فٓدددددضٍ دٳاسٜدددددا ٗ خددددد٫ٕٛ، فأقبدددددٌ ٖدددددٛ ٚمَسخدددددٛٙ ٔإٍ سدددددٞ َدددددٔ     
خددد٫ٕٛ فكدددا٫ شلدددِ: مَستٝٓدددانِ خددداطبٌ، قدددذ نٓدددا ندددافشٜٔ فٗدددذاْا اهلل         

فأعتكٓددددا عددددض ٚدددددٌ، ٚفكرلٜددددٔ فأغٓاْددددا اهلل     عددددض ٚدددددٌ، ًٖٚددددٛنٌ   
عددددض ٚدددددٌ، فددددٔإٕ تضٚدْٛددددا فاؿُددددذ هلل، ٚإٕ تشدْٚددددا فدددد٬ سددددٍٛ ٫ٚ   

 .(2)(فضٚدُٖٛا،  ق٠ٛ ٔإ٫باهلل
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 ِؼجصح وزبثخ اٌمسآْ أواْ اٌزٕصًَ
يكذ مسْضٍ اهلل عض ٚدٌ ددل٥ٌٝ عًٝ٘ ايظ٬ّ بآٜات ٚطدٛس ايكدشإٓ عًد٢    

يًٓدضٍٚ يٝظدٌٗ عًد٢ إظدًٌُ      مٛ ايتذسٜر ٚايتدٛايٞ ٚايٓذدّٛ ، ٚمسطدبا    
 سف ٗا ٚنتابتٗا .

ٍَّّّٞر َٲَّس٪وتتا ٢ُّتتٰ     ٚنددإ تٛثٝددل آٜددات ايكددشإٓ َددٔ َـددادٜل ط    َّس٪وتتا َ٪حدتت٬  َ٪سو٫َّّ٢تتا ل٢تت

 َٚٔ ٚدٛٙ ٖزا ايتٛثٝل : (1) صحلاٖعٳ٭

 تذاسغ إظًٌُ ٯٜات ايكشإٓ . ا٭ٍٚ :
سفظ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚايـشاب١ ٯٜات ٚطدٛس   ايجاْٞ :

 ايكشإٓ .
 نتاب١ إظًٌُ ٯٜات ٚطٛس ايكشإٓ ، ٚناْت ايهتاب١ تتِ ع٢ً : ايجايح :
ايهتاب١ عًد٢ ايعظدب ، ٖٚدٛ ْدع عظدٝب ايدزٟ ٖدٛ دشٜدذ٠          ا٭ٍٚ :

 ايٓرٌ اي  ٜهؼط َٓٗا اـٛق ، ٜٚهتب ع٢ً ايطشف ايعشٜض َٓٗا.
ـَِفدد١ ، بفددتض ايدد٬ّ ٚطددهٕٛ اـددا٤ ، ٖٚددٞ     ايجاْٝدد١ : ايًردداف ، ْددع 

 اؿذاس٠ ٚايشقام .
َا تٝظش َٔ ايٛسم ٚايكشاطٝع ، ٚيٝع َٔ تأسٜخ مسٚ بًذ قذد  ايجايج١ :

يـٓاع١ ايٛسم ، فكدذ بدذمست ؿدٓاعت٘ ٗ بًدذإ َتعدذد٠ قبدٌ إد٬ٝد ٚبعدذٙ         
٘ ( َٚٓددpapyrusنايـددٌ ، َٚـددش ايدد  اطددتعًُت ؿددا٤ ْبددات ايدددلدٟ )   

 ( يًٛسم .paperاػتكت ن١ًُ )
(   ٕ ُٕدذ ٚندإ قدذ َلد٢     ، ٚاتظع ْطام ايـٓاعات إٓضيٝد١ فاْتؼدشت ٗ ا

عًدد٢ قٝاَٗددا ٗ َـددش صَددٔ طٜٛددٌ، فاػددتٗشت بٗددا َددذا٥ٔ بطًُٝدد٥ٛٝع         
Ptolemais  َٚٓفددٝع ٚطٝبدد١، ٚمسنظددرلٖٓهع ،Oxyrhynchus ،ٕٚؿددا ،

 . )عٌ سلع( ٚبظط١، ْٚكشاطٝع،

                                                           

 .9طٛس٠ اؿذش  (1)
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اٱطهٓذس١ٜ إٛسد ايزٟ تعتُذ عًٝد٘ ْـدف   ٚناْت ٖزٙ ايـٓاعات ٗ 
سٝا٠ ايعاؿ١ُ ايـاخب١. ٜٚبدذٚ مسٕ ؿدٓاع١ ايدٛسم ناْدت قدذ بًغدت ٚقت٦دز        
إشس١ً ايشمسزلاي١ٝ، فإٕ اطذلابٕٛ وذثٓا مسٕ مسؿشا  َضاس  ايدلدٟ سذدٚا 
قـددٛي٘ يرلفعددٛا طددعشٙ. ٚنددإ ايهٗٓدد١ ٜكُٝددٕٛ إـدداْع ٗ سددشّ اشلٝانددٌ، 

ّا َٔ ايتٌٝ، ٜـٓعٕٛ َٓ٘ ٬َبظِٗ، ٜٚبٝعٕٛ بعل٘ ٚىشدٕٛ فٝٗا ْظٝذّا سقٝك
 .(1)(ٗ ا٭طٛام

ٚاطتعٌُ ايـٕٝٓٝٛ اؿشٜش يًهتاب١ ، ٚيهدٔ يغد٤٬  ٓد٘ اػٗدٛا يـدٓاع١      
ايٛسم َٔ ْفاٜات اؿشٜش بعذ عذٓٗا ٜٚظ٢ُ ايٛسم اؿشٜشٟ ٚنتبت بعض 
ايهتب ايكذ١ّ ب٘ ، ثِ ؿٓع ايٛسم َٔ ايكطٔ ٚايهتدإ ٚمدٛٙ ٫ْتداز ٚسم    

 خٝف.س
يكذ ناْت ٖٓاى ػاس٠ بٌ ايؼشم ٚايغش  ، ٚناْت َشاط٬ت بٌ إًٛى 

 ٚػاسات قبٌ ٬َٝد إظٝض ٚبعذٙ.
ٜٚعتين ايٛصسا٤ ٚايب٬ط ٚايتذاس ٗ اختٝاس مسفلٌ ٚمسخف َا ٜهتب عًٝ٘ 
، ٚناْت قشٜؽ مسٌٖ ػاس٠ إٍ ايؼداّ ٚايدُٝٔ ، ٚعٓدذَا ْؼدب ايكتداٍ بدٌ       

مسٜاّ ايبعج١ ايٓب١ٜٛ مسؿا  ايؼًٌ طشم ايتذاس٠ بٌ ايذٚي١ ايفاسط١ٝ ٚايشَٚا١ْٝ 
 اشلٓذ ٚمسٚسبا عدل ايعشام ٚايؼاّ .

فتٛيت قشٜؽ ٖزٙ إظ٪ٚي١ٝ بكٛافدٌ ندبرل٠ تٓكدٌ ايبلدا٥ع ايكادَد١ َدٔ       
اشلٓذ إٍ َٛا٧ْ ايُٝٔ ، ٱٜـاشلا إٍ ايؼاّ ٚبدايعهع ، فكدذ تظدرل قٛافدٌ     

ٔ َـدادٜل قٛيد٘ تعداٍ    قشٜؽ بٌ ايؼاّ ٚايُٝٔ َٔ غرل مسٕ ُش َه١ ٖٚٛ َ
ٙن َِّٚرٴدغٍ ط ٘ن  *٢نَسٴڄُّ ُن  *َّسٴڄُّٖنٯس٨د وسحد٣ُّٹُّ ل٢عٍَّناټن َٲل٢صوٵد ََل ل٢َُّّٵد ل٢َِنٷ أُّن٧ََُّّٯ ٨د  *٣ُّّّٖٵَُدُ   ٲل َوبو َٮ

ٙو  .(2)ص٦ن٬د   ٳٍّ َٲآ٫َ٦َٯ ٨د ٦ن٬د َخٳد

                                                           

 .2/292قـ١ اؿلاس٠  (1)
 .4-1طٛس٠ قشٜؽ  (2)
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يبٝددإ يددضّٚ تظددررل ٖددزٙ ايتذدداس٠ ايع ُدد٢ ٗ طاعدد١ اهلل ، ٚايتـددذٜل   
٠ٛ ٚايتٓضٌٜ ، َٚع اخت٬ط قشٜؽ با٭َِ ا٭خش٣ فاْٗا ػًب ايٛسم إٍ بايٓب

َه١ ، نُا ٜـٌ إٍ إذ١ٜٓ )ٜجش ( ٚفٝٗا ايٝٗٛد ايزٜٔ ٜظتٓظرٕٛ ٜٚتًٕٛ 
 ايتٛسا٠ .

ْعِ نإ ايٛسم ق٬ًّٝ ٗ اؾضٜش٠ يغ٤٬ طعشٙ ، ٚساٍ ايعٛص عٓذ ايٓاغ ، 
 ٚػٝٛ  ا٭١َٝ بِٝٓٗ .

قُذ )قإْٛ قلا٤ ايكشإٓ ع٢ً مس١َٝ ايعش (  يٝهٕٛ َٔ اٱعذاص ٗ ْب٠ٛ
 ٌٖٚ ٖزا ايكلا٤ سـٔ َٔ اٱسٖا  ، اؾٛا  ْعِ .

ٚمل ٜهٔ ايٛسم بٗزٙ ايشق١ ايد  ٗ ٖدزا ايضَدإ ٚنأْد٘ َدٔ ْدٛ  اؾًدذ        
إذبٛ، ، ٚيهٓ٘ َٔ ايٓبات ، ٚقذ ٜظ٢ُ ايٛسم ٗ مسٜاّ ايٓب٠ٛ )ايشقا ( ٚهُع 

 ٖزا اٱطِ بٝٓ٘ ٚبٌ اؾًذ .
 قطع ا٭دِٜ ٖٚٛ اؾًذ إذبٛ، . ١ :ايشابع

ع ِ ا٭نتاف َٔ اؿٝٛإ ، ٭ْد٘ عدشٜض ٜتظدع يهتابد١ عدذ٠       اـاَظ١ :
. ٌْ 

ٚقذ ا ْع ايكشإٓ ٗ مسٜاّ ايدٓيب قُدذ ؿد٢ً اهلل عًٝد٘ ٚآيد٘ ٚطدًِ  ،       
 ٚإشاد َٔ اؾُع ٗ إكاّ ع٢ً ٚدٛٙ :

 سفظ إظًٌُ ايكشإٓ ٗ ؿذٚسِٖ . ا٭ٍٚ :
 ب١ آٜات ايكشإٓ .نتا ايجاْٞ :

ْع ايكشإٓ بٌ دف  إـشف ، ثِ ْدع ٗ إـدشف مسٜداّ     ايجايح :
مسبٞ بهش ايزٟ مسسطٌ إٍ صٜذ بٔ ثابت ٚمسَشٙ مسٕ ٜهتب ايكشإٓ ٗ إـشف 
بعذ قتٌ نجرل َٔ اؿفاه ٗ َعشن١ ايُٝا١َ ٗ ايظ١ٓ اؿاد١ٜ عؼش٠ يًٗذش٠ ، 

 ٖٚٛ بعٝذ . ٚرنش مسٕ عذد قت٢ً إظًٌُ ٦َٜٛز مسيف َٚا٥تإ
فذُع صٜذ بٔ ثابت ايكشإٓ َٔ ايشقا  ٚايًرف ٚايع اّ ، َٚٔ ؿذٚس 
ايـشاب١ ، ٚمل ٜهٔ صٜذ بٔ ثابت ٚسذٙ ْع ايكشإٓ ، فكذ ْعد٘ اٱَداّ   

 عًٞ عًٝ٘ ايظ٬ّ قبٌ َعشن١ ايُٝا١َ.
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 ت٠ٚ٬ إظًٌُ يًكشإٓ ٗ ايـ٠٬ اي١َٝٛٝ ٚخاسدٗا . ايشابع :
ّا ٗ تٛثٝدل ٚسفدظ ايكدشإٓ ، ٖٚدٛ َدٔ      ٚتعلذ ٖزٙ ايٛدٛٙ بعلٗا بعل

إعذاص ايكشإٓ ، ٚايؼٛاٖذ ع٢ً ط٬َت٘ َٔ ايتششٜف ٚايضٜاد٠ ٚايٓكـإ ، 
ٍَّّّٞر َٲَّس٪وا ٢ُّٰ  حلاٖعٳ٭يٝهٕٛ قٛي٘ تعاٍ ط ، ساكشّا ٚط٬سّا (1)صَّس٪وا َ٪حد٬  َ٪سو٫َّّ٢ا ل٢

 ٗ نٌ صَإ َٔ مسٜاّ ايتٓضٌٜ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ .
ز كددذ اٱسٖددا  ، اؾددٛا  ْعددِ ، ٕددا فٝٗددا َددٔ ٖٚددٌ ٖددزٙ اٯٜدد١ طدد٬ 

ايذ٥٫ٌ ع٢ً مسٕ ايكشإٓ نتا  زلاٟٚ ْضٍ بايش١ٓ ٚايذلاسدِ ، ٚإٛادعد١   
 ٚايظًِ.

ٚنإ اطتٓظداخ ايكدشإٓ ٜدتِ ٗ مسٜداّ مسٖدٌ ايبٝدت ٚايـدشاب١ ، ٜكَٛدٕٛ         
 بهتابت٘ سظب تشتٝب إـشف ، يٝهٕٛ ع٢ً ٚدٛٙ :

 ت ٚإعا٬َت ٚا٭سهاّ.إْ٘ َٓٗاز يًُظًٌُ ٗ ايعبادا ا٭ٍٚ :
 ايكشإٓ َٝجام عًِ اٱدتُا  .  ايجاْٞ :

ايكشإٓ ْٛس ٖٚذ٣ٶ يٮخ٬م اؿُٝذ٠ ، ٚايظًٛى اؿظٔ ، ٖٚٛ  ايجايح : 
 .(2)صلٮد نَ٪ا ل٢صٍَّرلطُّ ل٧ّّ٢ صدنَٛنٵ٨ََٔ َـادٜل ط

آٜات ايكشإٓ ٚت٬ٚتٗا ٚايعٌُ بٗا ايعـ١ُ َٔ اي ًِ ٚايتعدذٟ   ايشابع :
 ٚاٱسٖا  .

 َىٔط ظالح ػد اإلزهبة لظخ
َٚددٔ خـددا٥ف إظددًِ مسْدد٘ ٜتًددٛ اٯٜددات ايدد  فٝٗددا قـددف ا٭ْبٝددا٤ ،    
ٚندددٌ قـددد١ َٓٗدددا تدددذعٛ إٍ ا٭َدددٔ ْٚؼدددش مسيٜٛددد١ إدددٛد٠ بدددٌ ايٓددداغ         
ٚتتلددُٔ ْبددز اٱسٖددا  ، ٚتضدددش عٓدد٘ ، ٚتدداس٠ ٜددزنش ايكددشإٓ قـدد١ ْدديب       

ًَدد١ َٓفددشد٠ ، ٚتدداس٠ ٜددزنش عددذدّا َددٔ ا٭ْبٝددا٤ فددتُعٌ ، ْٚضيددت طددٛس٠ نا 
 بكـ١ ْيب ٖٚٞ طٛس٠ ٜٛطف .

                                                           

 .9طٛس٠ اؿذش  (1)
 .6طٛس٠ ايفاؼ١  (2)
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بأزلدددا٤ مسْبٝدددا٤ ٫ٚبدددذ شلدددزٙ ايتظددد١ُٝ َدددٔ     ٚسدت عدددذ٠ طدددٛس  نُدددا
د٫٫ت َٚددٔ ٖددزٙ ايظددٛس طددٛس٠ ٜدددْٛع ، ٖٚددٞ طددٛس٠ َهٝدد١ ، ْضيدددت        

 ع٢ً ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ قبٌ ٖذشت٘ َٔ َه١.
َٚددع مسٕ ايظددٛس٠ باطددِ )ٜددْٛع( عًٝدد٘ ايظدد٬ّ فًددِ ٜددزنش فٝٗددا ازلدد٘    

 َش٠ ٚاسذ٠ َٔ بٌ مسسبع َشات رنش فٝٗا ٗ ايكشإٓ ٖٚٞ :إ٫ 
َّس٪وتتتا أُّٲدَحٵد٫َتتتا َّس٢ُّٵدتتت٠ُّ ٧َُّٞتتتا أُّٲدَحٵد٫َتتتا َّس٢ُّتتتٺ ٪ تتتٳٍح َٲل٫٢وُنتتتٵٍَّن ٦نتتت٬د خَُدتتت نٱن      ط ا٭ٍٚ :

َٝ َٲٴَُدِّٛتتتٳَب َٲلڅُّشدتتتَُاطن َٲعنٵَصتتتٺ َٲأُّٴوتتتٳَب         َٲأُّٲدَحٵد٫َتتتا َّس٢ُّتتتٺ َّسخدتتتَرلٮنٵ٨َ َٲَّسشدتتت٧َاعنٵ٤َ َٲَّسشدتتتَحا

 .(1)صَٲٴ ٳ٪ َض َٲَٮاو ٲَ٭ َٲش ٣ُّٵد٧َاَ٭ َٲآَتٵد٫َا َدلٲ ٲَد َزخ ٳًول

َٲَّسشدتتتتتتت٧َاعنٵ٤َ َٲل٢َّّٵَصتتتتتتتَِ َٲٴ تتتتتتتٳ٪ َض َٲ٢ِّٳنّْتتتتتتتا ٲ٣َِّٞ تتتتتتتا ُّٖضوتتتتتتت٫َّّ٣ا َع٣ُّتتتتتتتٺ   ط ايجاْٝددددددد١ :

 .(2)صل٢َُّّا٧ُّ٢نَن

ُد ٫َََُُُّّٖٗٯتتا َّسميا٪ َٯتتا َّسِڃ ُّٚتتٳد٩َ ٴ تت     ط ايجايجدد١ : ُد ُّٚردَٴتتٹّٓ آ٫َ٦َتت ٳ٪ َض ٧ُّ٢وتتا آ٫٦َ تتٳل َُّٞعتت٫َّّٗا َعتت٫دٯ ٨د   ٣ُُّّٖتتٳدڃُّ ُّٞاَ٪تت

ََلَب ل٢ّّدنتتتتسدٷس ٖنتتتتٶ ل٢َّّحَٵتتتتاٸن ل٢تتتت و٪دَٵا َٲ٦َنوُد٫َتتتتاٮ ٨د َّس٢ُّتتتتٺ حنتتتتنٍ  ، َٚددددٔ  (3)صَعتتتت

ا تددزنش قددّٛ ٜددْٛع بٓظددبتِٗ إيٝدد٘ ، ٚيددٝع إٍ قبا٥ًددِٗ ،   مسطددشاس اٯٜدد١ مسْٗدد 
ٖٚدددٛ َدددٔ إندددشاّ اهلل عدددض ٚددددٌ يٮْبٝدددا٤ ٗ ايدددذْٝا ، ٚتدددزنرل ايٓددداغ        

ٗ اٯخددش٠ بٓظددبتِٗ يٮْبٝددا٤ ٚايشطددٌ ٕددا فٝدد٘ َددٔ اؿذدد١ عًددِٝٗ   بددذعٛتِٗ 
  ، ٌٖٚ فٝ٘ بؼاس٠ ػفاع١ ا٭ْبٝا٤ يكَِٛٗ ، اؾٛا  ْعِ .

 .(4)صَٲَّس٭و ٴ ٳ٪ َض ٧ُّ٢ن٬د ل٧ّّ٢ ردَش٣نَنط ايشابع١ :

ٚابتدددذمست ايظدددٛس٠ بدددزنش إعذددداص ايكدددشإٓ ْٚضٚيددد٘ عًددد٢ ؿدددذس ايدددٓيب 
قُدددددذ ؿددددد٢ً اهلل عًٝددددد٘ ٚآيددددد٘ ٚطدددددًِ ٚدٖؼددددد١ قدددددشٜؽ ٚإهٗددددداسِٖ 
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اٱطددتغشا  يبعجدد١ ايددٓيب َددٔ بددٌ هٗددشاِْٝٗ ، ٚيددٝع عٓددذ بددين إطددشا٥ٌٝ      
ٟنتتٵ٨س  مسٚ ٗ بدد٬د مسخددش٣ َددج٬ّ ، قدداٍ تعدداٍ ط  ٟنَنتتابن ل٢َّّح أُُّّٞتتاَ٭  *ل٢تتر تن٣ّّتت٠ُّ آَٴتتات  ل٢ّّ

َنٴ٬َ آ٫٦َ تتٳل       ٢ن٫٣وتتا َنود ل٫٢وتتاَط َٲَخعٍّتترد ل٢ِتت ًَُِتتا أُّ٭د أُّٲدَحٵد٫َتتا َّس٢ُّتتٺ َو  تت٤ٍ ٦نتت٫دٯ ٨د أُّ٭د أُّ٪دتت طس َع

ََل ٢َُّصاحنٌر ٦ ُنٌن  .(1)صأُّ٭و ٢ُّٯ ٨د َُّٚ ٩َ صن دٍٝ عن٫دَ  َوخٍّٯس٨د ُّٚا٥َ ل٢ُّّّاٖنر ٲَ٭ َّس٭و َٮ

يدد٘ ٚآؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘   ّاعددٔ ابددٔ عبدداغ قدداٍ : ٕددا بعددح اهلل قُددذ     ٚ)
ٚطدددًِ سطددد٫ّٛ مسْهدددشت ايعدددش  ريدددو ، َٚدددٔ مسْهدددش َدددِٓٗ قدددايٛا : اهلل     

أُُّّٞتتتاَ٭ طمسع دددِ َدددٔ مسٕ ٜهدددٕٛ سطدددٛي٘ بؼدددشّا َجدددٌ قُدددذ . فدددأْضٍ اهلل   

ًَُِتتتا أُّ٭د أُّٲدَحٵد٫َتتتا َّس٢ُّتتتٺ َو  تتت٤ٍ ٦نتتت٫دٯ ٨د   َٲ٦َتتتا أُّودَشتتت٫َّّ٣ا ُُّٚد٣ُّتتت٠ُّ َّسِڃ  ط اٯٜددد١ ،(2) ص٢ن٫٣وتتتاطس َع

 ،(4)( 3) صوسَ اڃّْ ٪ ٳحنٶ َّس٢ُّٵدٯس٨د

فًُددا نددشس اهلل عًددِٝٗ اؿذددر قددايٛا : ٚإرا نددإ بؼددشّا فغددرل قُددذ نددإ  
يددد٫ٛ ْدددضٍ ٖدددزا ايكدددشإٓ عًددد٢ سددددٌ َدددٔ ايكدددشٜتٌ        }مسسدددل بايشطددداي١  

ٜكٛيددٕٛ : مسػددشف َددٔ قُددذ ٜعددين ايٛيٝددذ بددٔ إغددرل٠ َددٔ َهدد١    ،(5){ع ددِٝ
مسٖددِ }، َٚظددعٛد بددٔ عُددشٚ ايجكفددٞ َددٔ ايطددا٥ف ، فددأْضٍ اهلل سدّا عًددِٝٗ  

 .(7)(اٯ١ٜ . ٚاهلل مسعًِ ،(6){ٜكظُٕٛ س١ٓ سبو
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ٜٛدد١ غددرل ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٗ       ٖٚددٌ ٗ قددٛشلِ بأٚي 
ُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘   ْددضٍٚ ايكددشإٓ إسٖددا  ٚؼددشٜض عًدد٢ ايددٓيب ق   

 ٚطًِ ٚتهزٜب ي٘ ، ٚإساد٠ قتً٘ َٔ قبٌ ايعا١َ ، اؾٛا  ْعِ .
ٚيهدددٔ ايٓظدددب١ بدددٌ اٯٜددد١ مسعددد٬ٙ ٚاستذددداز قدددشٜؽ نُدددا ٗ ايتٓضٜدددٌ   

ََل ل٢ِّّّٛتتتردآ٭  َع٣ُّتتتٺ َو  تتت٤ٍ ٦نتتت٬د ل٢ُّّّٛتتتردَٴَنٵد٬س َععنتتتٵ٨ٍ    ط ، عُدددّٛ (1)ص٢ُّتتتٳدڃُّ ٪ تتتس٥ٍَّ َٮتتت

َُٓٗددا تفظددش اٯٜدد١ ا٭خددش٣  ٚخـددٛق َطًددل ، ٚيددٝع إددشاد مسٕ نددٌ آٜدد١ 
، فاٯٜدد١ َددٔ طددٛس٠ ٜددْٛع مسعددِ َٚٛكددٛعٗا َتكددذّ صَاْددّا إر اطددتغشبت       
قددشٜؽ َددٔ بعجدد١ سدددٌ َددِٓٗ سطدد٫ّٛ َددٔ عٓددذ اهلل ، ثددِ ٕددا تددٛاٍ ْددضٍٚ      
آٜددات ايكددشإٓ عًدد٢ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚػًددت َعذددضات      

ٝدد٘ ٚآيدد٘  يدد٘ ، اْهددشٚا فدد٧ ايشطدداي١ ــددٛق ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عً     
ٚطددًِ ٚقددايٛا ٖٓدداى َددٔ ٖددٛ مسسددل بددايٓب٠ٛ َٓدد٘ ، ٱسادتٗددِ اؿددش  عًدد٢     

 ايٓب٠ٛ ٚايتغشٜش بايٓاغ ، ٚدعًِٗ ٗ ساٍ يبع ٚػو .
يكددذ تلددُٓت اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ َددٔ طددٛس٠ ٜددْٛع ايبؼدداس٠ َددٔ اهلل عًدد٢        
اٱّدددإ ، نُدددا تلدددُٓت ٗ َفَٗٛٗدددا اٱْدددزاس َدددٔ ايهفدددش ٚايلددد٬ي١ ،      

ْبددٛتِٗ يٮٚاَددش اٱشلٝدد١ ، ٚاٱخبدداس عددٔ س قـددف ا٭ْبٝددا٤ ٖٚددٌ رنددش طددٛ
 قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  .َٔ ٚدٛٙ تفلٌٝ ايٓيب 

إرتدداس ْعددِ ، ٖٚددٛ َددٔ فلددٌ اهلل عددض ٚدددٌ عًدد٢ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً  
 رنش ا٭ْبٝا٤  إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ . اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚمسَت٘ ٭ِْٗ مسسٝٛا

إر ٜتًددٛ نددٌ َظددًِ َٚظدد١ًُ طددٛس٠ ٜددْٛع ٗ ايـدد٠٬ ٚخاسدٗددا ،         
ُّٖاصدتتُنرد ٢نح ّّتت٨س َوخٍّتت٠ُّ َٲڃُّ  نُددا ٚسد باطددِ )ؿدداسب اؿددٛت( ، ٗ قٛيدد٘ تعدداٍ ط  

ّّعِّٳ٩ٌ ُن ل٢ّّح ٳتن َّسِد َ٪اَدٻ َٲٮ َٳ ٦َ  .(2)صَت٬ِّد َُّٞصاحن

                                                           

 .31طٛس٠ ايضخشف  (1)
 .48طٛس٠ ٕ  (2)
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 ٘ ٚطدددًِ بايـددددل ، ٚدعٛتددد٘  يبٝدددإ ؼًدددٞ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد
٢نٵَّّٛضنتتتَٶ ل٣ِ٢تتتٰ  ٍ ايتٓدددضٙ عدددٔ اٱسٖدددا  ، ٚاٱكدددشاس بدددايغرل ط إإظدددًٌُ 

 .(1)صأ٦ُّدًرل ُّٞاَ٭ ٦َُّّٗ ٳڃّْ

َٲَِل نُددا ٚسد رنددش ٜددْٛع ٗ ايكددشإٓ بـددف١ )را ايٓددٕٛ( بكٛيدد٘ تعدداٍ ط   

َُ ٦ َٓاانتتتتًُا ُّٖعُّتتتت٬و أُّ٭د ٢ُّتتتت٬د ٪َّّٛتتتت نَو َع٣ُّٵدتتتتٰن ٫َُّٖتتتتاَدٻ ٖنتتتتٶ   ل٫٢وتتتتٳ٭س َّسِد ََِٮتتتت

ُ  ٦ن٬د ل٢ِعا٢ن٧نَنل٢ع٧َِّ٣ُّاتن أُّ٭د ڃُّ َّس َُ ش ُدَحاَ٪٠ُّ َّس٪ٍّٶ ٫ِّٞ  .(2)ص٢َُّٰ َّسِڃ أُّ٪د

ٚايٓددددٕٛ : اؿددددٛت ، ٚمل ٜددددشد يفددددظ ايٓددددٕٛ ٗ ايكددددشإٓ إ٫ ٗ اٯٜدددد١  
مسعدد٬ٙ ، ٚرٚ ايٓدددٕٛ مسٟ : ؿدداسب اؿدددٛت ، ٖٚدددٛ ٜددْٛع عًٝددد٘ ايظددد٬ّ    
دددا٤ ٖددزا ايٛؿددف يتأنٝددذ َعذضتدد٘ بٓذاتدد٘ ٚخشٚددد٘ َددٔ بطددٔ اؿددٛت       

قـدددت٘ َٚعذضاتددد٘ إٍ مسرٖدددإ إظدددًٌُ ٚإظدددًُات     طدددإّا ، ٚيتكشٜدددب  
عًدد٢ اخددت٬ف َددذاسنِٗ ، ٚفٝدد٘ بعددح يًٓدداغ يشدددا٤ فلددٌ اهلل بايٓذددا٠      
َدٔ ايؼددذ٠ بآٜد١ َددٔ عٓدذ اهلل ، ٖٚددٌ ٗ ٚؿدف ٜددْٛع بدزٟ ايٓددٕٛ سددش       

 ع٢ً اٱسٖا  .
اؾدددٛا  ْعدددِ ، إر تدددذعٛ إظدددًِ إٍ ايـددددل ، ٚعدددذّ ايغلدددب فُٝدددا 

 إرايٓدداغ ٜتلددُٔ ايتكـددرل ٚايكـددٛس ،  َددٔ طددًٛى ٚعددشف ٗ سٝددا٠   اٜٙددش
 غادس ْٜٛع قَٛ٘ غاكبّا عًِٝٗ .

ٜكددٍٛ  (3){ٚرا ايٓددٕٛ إر رٖددب َغاكددبّا   }عددٔ ابددٔ عبدداغ ٗ قٛيدد٘   ٚ)
ٜكددٍٛ : مسٕ يددٔ ْكلددٞ   {ف ددٔ مسٕ يددٔ ْكددذس عًٝدد٘    }: غلددب عًدد٢ قَٛدد٘  

 عًٝ٘ عكٛب١ ٫ٚ ب٤٬ فُٝا ؿٓع بكَٛ٘ ٗ غلب٘ عًِٝٗ ٚفشاسٙ . 
 .(4)(ايٕٓٛ إٜاٙقاٍ : ٚعكٛبت٘ مسخز 
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نُددا ٚسد اطددِ ٜددْٛع بـددف١ )ؿدداسب اؿددٛت( إر ٚسد رنددشٙ بٗددزا      
 ايٛؿف ٗ طٛس٠ )ٕ(.

ٚفٝدد٘ بعددح يًددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚإظددًٌُ عًدد٢     
ُّٖاصدتتُنرد ٢نح ّّتت٨س  ايـدددل ، ٚاٱتعدداه َددٔ قـدد١ ٜددْٛع يكٛيدد٘ تعدداٍ ٗ اٯٜدد١ ط      

ُن ل٢ّّح ٳتن َّس ّّعِّٳ٩ٌَوخ٠ٍُّّ َٲڃُّ َت٬ِّد َُّٞصاحن  .(1)صِد َ٪اَدٻ َٲٮ َٳ ٦َ

ٚفٝدد٘ دعدد٠ٛ يًُظددًٌُ عًدد٢ ايتعدداٜؽ َددع ايٓدداغ ، ٚعددذّ ايغلددب       
   ٕ ايتعددداٜؽ  ٚاهٗددداس ايظدددرط ، َدددٔ عدددادات ايؼدددعٛ  ٚا٭َدددِ ، يٝهدددٛ

  ٗ اجملتُعدددات َدددٔ بدددا  ا٭ٚيٜٛددد١ ، ٖٚدددٛ  إدتٓدددا  اٱسٖددداٚ ايظدددًُٞ
 َٛافل يكاعذ٠ ٫ كشس ٫ٚ كشاس ٗ اٱط٬ّ .

ُّٖعُّتتت٬و أُّ٭د ايدددب٤٬ ٜٓدددضٍ بددد٘ يكٛيددد٘ تعددداٍ ط  ٚمل ٜ دددٔ ٜدددْٛع مسٕ 

٘   كدددذٸ ، مسٟ ٜ(2)ص٢ُّتتت٬د ٪َّّٛتتت نَو َع٣ُّٵدتتتٰن    ، ٚفٝددد٘ بٝدددإ    س ٜٚكًدددٌ اهلل عًٝددد٘ سصقددد

يكددإْٛ ٖٚددٛ ٫ ٜكددذس عًدد٢ تكًٝددٌ ايددشصم عددٔ ايفددشد ٚاؾُاعدد١ ٚا٭َدد١ إ٫  
ٜٴ كددذس عًٝدد٘ ( بـددٝغ١ إددبين اهلل عددض ٚدددٌ ، فًددِ تكددٌ اٯٜدد١ : ف ددٔ مسٕ يددٔ 

 َظا٥ٌ :يًُذٍٗٛ ، ٚفٝ٘ 
: سدددضٸ إظدددًٌُ عًددد٢ ايدددذعا٤ باطدددتذا١َ ايدددشصم ٚايدلنددد١       ا٭ٍٚ

 ٚايُٓا٤ فٝ٘.
: ايؼدددهش هلل عدددض ٚددددٌ عًددد٢ ايدددشصم ايهدددشِٜ ، ٖٚدددٛ َدددٔ      ايجاْٝددد١ 

 .(3)ص٢ُّپن٬د َظُّردت ٨د څُّزسٴَ ٪و٨ِّدَـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط

: ايًذددد٤ٛ إٍ اهلل عدددض ٚددددٌ ٚاٱطدددتعار٠ بددد٘ طدددبشاْ٘ َدددٔ      ايجايجددد١ 
 ْٚكـإ ايشصم .تكًٌٝ 

                                                           

 .48طٛس٠ ٕ  (1)
 .87طٛس٠ ا٭ْبٝا٤  (2)
 .7طٛس٠ إبشاِٖٝ  (3)
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 ً ظددًِ بددإٔ ايددب٤٬ ٜٓددضٍ بدد٘ ، عٓددذ اٱكددشاس بايٓدداغ ،      ُٚفٝدد٘ إْددزاس ي
ٚاجملتُعدددات ، ثدددِ مسٕ قدددّٛ ٜدددْٛع مسدسندددتِٗ سٓددد١ اهلل ، فتدددابٛا سُٝٓدددا  

 سمسٚا ايعزا  مسطٌ عًِٝٗ ، ٚؿاس اشل٬ى قشٜبّا َِٓٗ.
َدددٔ ؿددد٢ً بدددٌ  ايـدددادم عًٝددد٘ ايظددد٬ّ قددداٍ:ٚعدددٔ اٱَددداّ دعفدددش )

ٍ   ايعؼدددا٥ٌ سنعدددتٌ قدددش٤   َٲَِل ل٫٢وتتتٳ٭س َّسِد ط ٗ ا٫ٍٚ اؿُدددذ ٚقٛيددد٘ تعدددا

َُ ٦ َٓاانتتتًُا ُّٖعُّتتت٬و أُّ٭د ٢ُّتتت٬د ٪َّّٛتتت نَو َع٣ُّٵدتتتٰن ٫َُّٖتتتاَدٻ ٖنتتتٶ ل٢ع٧َِّ٣ُّتتتاتن أُّ٭د    ََِٮتتت

ُ  ٦نتتتت٬د ل٢ِعتتتتا٢ن٧ننَ  َُ ش تتتتُدَحاَ٪٠ُّ َّس٪ٍّتتتتٶ ٫ِّٞتتتت ِوٵد٫َتتتتاٱ   *ڃُّ َّس٢ُّتتتتَٰ َّسِڃ أُّ٪دتتتت َُِد٫َا ٢ُّتتتتٰ  َٲَ٪ ُّٖاشدتتتتَن

ِنٶ ل٧ّّ٢ ڂد٦ن٫نَن ٢ََن٠ُّ ٪ ٫د  .(1)ص٦ن٬د ل٨َّّٓ٢ٍّ ٲَُّٞ

ُن ڃُّ ٴَُد٧ُّ٣ َٯتتا َّسِڃ ٮ تتَٳ َٲٴَُد٣ُّتت٨  ٦َتتا   ط ٚقٛيدد٘ تعدداٍ ٚٗ ايجاْٝدد١ اؿُددذ َٲعن٫دتتَ ٱ  ٦َُّٗتتاتنِ  ل٢َّّٓٵدتت

ُد٧ُّ٣ َٯتتا َٲڃُّ حَُوتتٹو ٖنتتٶ ظ٧َِّ٣ِّتتاتن لڅُّودضس َٲڃُّ   ٖنتتٶ ل٢َُّّتترٍّ َٲل٢َُّّحدتترس َٲ٦َتتا َتصدتتِّٛ ِّ ٦نتت٬د َٲوَُّٚتتٹو َّسِڃ ٴَ    

ُو َٲڃُّ َٴاخنٍض َّسِڃ ٖنٶ ٞنَنابو ٦ ُنٍن  .(2)صَونّّ

    ٍ : ايًددِٗ إْددٞ مسطددأيو َفدداتض    فددإرا فددش، َددٔ ايكددشا٠٤ سفددع ٜذٜدد٘ ٚقددا
٫ ٜعًُٗددا إ٫ مسْددت، مسٕ تـددًٞ عًدد٢ قُددذ ٚآيدد٘، ٚمسٕ تفعددٌ    ايغٝددب ايدد 

مسْدددت ٚيدددٞ ْعُددد ، ٚايكدددادس عًددد٢  : ايًدددِٗ بدددٞ ندددزا ٚندددزا. ثدددِ ٜكدددٍٛ
      ٘ ٚعًددِٝٗ  طًددب ، ٚتعًددِ سددادت٢، فأطددأيو عددل قُددذ ٚآٍ قُددذ عًٝدد

 ٍ  ايظدد٬ّ ٕددا قلددٝتٗا ٍ ٜٚظددأٍ اهلل دددٌ د٬يدد٘ سادتدد٘ مسعطدداٙ اهلل َددا طددأ
ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ قدداٍ: ٫ تذلنددٛا سنعدد  ايغفًدد١ ٚ ُٖددا      ، فددإ

 .(3)(بٌ ايعؼا٥ٌ

                                                           

 .88-87طٛس٠ ا٭ْبٝا٤  (1)
 .59طٛس٠ ا٭ْعاّ  (2)
 .84/96ايبشاس  (3)



 185ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     221جمعامل اإلميان / 

بايـدددل يًددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘   ٖٚددٌ َددٔ ؿدد١ً بددٌ ا٭َددش   
َٲلتوُنتتتِد ٦َتتتا ٴ تتتٳَحٺ  ٚطدددًِ ٚإظدددًٌُ باٱؿدددام ٗ خاُددد١ طدددٛس٠ ٜدددْٛع ط  

، ٚبدددٌ قٛيددد٘ تعددداٍ (1)صَّس٢ُّٵدتت٠ُّ َٲلصدتتتُنرد َحنوتتٺ َٴحدِّتتت٨َ ل٣ِ٢تتتٰ  َٲٮ تتَٳ َخٵدتتتر  ل٢َّّحتتتاٞن٧ننَ   

َنٴ٬َ آ٫٦َ تتتٳل لصدتتتُنر ٲل َٲَصتتتاخنر ٲل َٲَولخنَِّّتتت ط ِّتتت٨د ت ٣ّّٗنح تتتٳَ٭َٴاأُّٴوَٯتتتا ل٢ِتتت ، (2)صٳل َٲلتوِّٛتتتٳل ل٣ِ٢تتتَٰ ٣َُُِّ٢

اؾددٛا  ْعددِ ، ُٖٚددا َعددّا دعدد٠ٛ يٮيفدد١ ٚايتعدداٜؽ ايظددًُٞ ، ٚايعـدد١ُ      
 َٔ اٱسٖا  ٗ اجملتُعات ٚايتذُعات.
 لبٔىْ ٔشس آَبد اٌدػبء ادلىدح

َددٔ إعذدداص ايكددشإٓ ْٚ ُدد٘ ٗ إـددشف ابتددذا٩ٙ بظددٛس٠ ايفاؼدد١ ايدد     
دعدددا٤ ٚؾددد٤ٛ إٍ اهلل عدددض ٚددددٌ َظدددا٥ٌ َٜٛٝددد١   ٖدددٞ ثٓدددا٤ عًددد٢ اهلل ، ٚ

َٚددٔ َعاْٝدد٘ :   (3) صلٮدتت نَ٪ا ل٢صٍّتتَرلطُّ ل٧ّّ٢ صدتتنَٛنٵ٨َ  َتذددذد٠ ، نُددا ٗ قٛيدد٘ تعدداٍ ط  

ٖددذْا ايـددشاط إظددتكِٝ ٗ نددٌ طدداع١ َددٔ مسٜدداّ سٝاتٓددا ايددذْٝا ، ٖٚددٛ َددٔ   ا
مسطددشاس قددشا٠٤ نددٌ َظددًِ َٚظدد١ًُ ٖددزٙ اٯٜدد١ طددبع عؼددش٠ َددش٠ ٗ ايـدد٠٬    

 ٚع٢ً مٛ ايٛدٛ  ايعٝين .اي١َٝٛٝ ، 
َٚدددٔ مسزلدددا٤ ايـددد٠٬ ايدددذعا٤ ، ٜٚ٪دٜٗدددا إظدددًِ ٚإظددد١ًُ ٗ سددداٍ  
خؼدددٛ  ٚخلدددٛ  هلل عدددض ٚددددٌ ، َٚدددٔ اٯٜدددات ايكشآْٝددد١ ايددد  تكدددشمس ٗ  

 ايـ٠٬ ٚخاسدٗا َا تتلُٔ ايذعا٤ َٚٓٗا :
ُن َٲَّسشدتتت٧َاعنط ا٭ٍٚ : ٵ٤  َوخو٫َتتتا تَُُّٛوتتت٤د ٦ن٫وتتتا َّس٪وتتت٠ُّ َٲَّسِد َٴردُّٖتتتِ  َّسخدتتتَرلٮنٵ٨  ل٢َُّّّٛٳلعنتتتَ  ٦نتتت٬د ل٢َُّّٵدتتت

َُ ل٢صو٧نٵِ  ل٣َُّّ٢نٵ٨   . (4)صأُّ٪د

                                                           

 .109طٛس٠ ْٜٛع  (1)
 .200طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
 .6طٛس٠ ايفاؼ١  (3)
 .127طٛس٠ ايبكش٠  (4)
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َوخو٫َتتتا َٲل د٫َّّ٣َُتتتا ٦ صدتتت٣ن٧َٵد٬س ٢ُّتتت٠ُّ َٲ٦نتتت٬د ِ وٍّٴونن٫َتتتا أ٦ِّوتتتٹّْ ٦ صدتتت٣ن٧َٹّْ ٢ُّتتت٠ُّ َٲأُّوسَ٪تتتا  ط ايجاْٝددد١ :

َُ ل٢نوٳولب  ل٢روحنٵ٨  ُد َع٣ُّٵد٫َا َّس٪و٠ُّ أُّ٪د  .(1)ص٫َ٦َاشن٫َُّا َٲت 

َٲ٦نتتت٫دٯ ٨د ٦َتتت٬د ٴَِّٛتتتٳ٥  َوخو٫َتتتا آتن٫َتتتا ٖنتتتٶ ل٢تتت و٪دَٵا َحَصتتت٫َٹّْ ٲَٖنتتتٶ لآلخنتتتَرٸن     ط يجددد١ :ايجا

ََلَب ل٫٢واوس  .(2)صَحَص٫َٹّْ ٲَٚن٫َا َع

َدَ٪ا َّس٭د َ٪صنتتٵ٫َا أُّٲد أُّخدََُِّّّّ٪تتا َوخو٫َتتا َٲڃُّ َتحد٧نتت٤د َع٣ُّٵد٫َتتا َّسصدتتًرل ٧َُّٞتتا     ط ايشابعدد١ : َوخو٫َتتا ڃُّ ت َڂلخنتت

٘  َع٫وتتتا   َح٣٧ََّّنتتتٰ   َنٴ٬َ ٦نتتت٬د ُُّٚد٣ن٫َتتتا َوخو٫َتتتا َٲڃُّ ت َح٫َّّ٣ٍّ٧تتتا ٦َتتتا ڃُّ نُّاُّٚتتتٹُّ ٫َُّ٢تتتا خنتتتٰن َٲلعدتتت َع٣ُّتتتٺ ل٢ِتتت

َُ ٦َٳدڃَُّ٪ا ُّٖا٪ص ردَ٪ا َع٣ُّٺ ل٢ُّّّٛٳد٩س ل٢ُّّّاٖنرسٴ٬َ  .(3)صَٲلّّْٗنرد ٫َُّ٢ا َٲلودَح٧د٫َا أُّ٪د

ُد ٫َُّ٢تتا ٦نتت٬د ٢ُّتت  ٪د٠ُّ َوحد٧َتتٹّْ َّس٪وتت٠ُّ     َوخو٫َتتا ڃُّ ت تتسسٕد ٣ِِّّٚٳَخ٫َتتا خَُدتتَ  َّسِد َٮتتَ ٴدنَ    ط اـاَظدد١ : ٫َا َٲَٮتت

َُ ل٢َّّٳٮواب   ٘  ل٧ّّ٢نٵَُاَد *أُّ٪د َُ ٖنٵٰن َّس٭و ل٣٢َِٰ ڃُّ ٴ دد٣ن  .(4)صَوخو٫َا َّس٪و٠ُّ َ ا٦نِ  ل٫٢واطس ٢نَٵٳد٩ٍ ڃُّ َوٴد

َنٴ٬َ ٴَِّٛٳ٢ِّتتتٳَ٭ َوخو٫َتتتا َّس٪و٫َتتتا آ٫٦َوتتتا ُّٖتتتاّّْٗنرد ٫َُّ٢تتتا ِ ٪ ٳَخ٫َتتت  ط ايظادطددد١ : ََلَب ل٢ِتتت ا ٲَٚن٫َتتتا َعتتت

 .(5)صل٫٢واوس

ِّٚتتت٤د ل٣ِ٢ٯ تتت٨و ٦َا٢نتتت٠ُّ ل٧ّّ٢ ٣ّّتتت٠ن ت تتتڂدتنٶ ل٧ّّ٢ ٣ّّتتت٠ُّ ٦َتتت٬د َتَعتتتاټ  َٲَت٫دتتتسسّ  ل٧ّّ٢ ٣ّّتتت٠ُّ      ط ايظدددابع١ :

َن٥و ٦َتتت٬د َتَعتتتاټ  خنَٵتتت ن١ُّ ل٢َّّدٵدتتتر  َّس٪وتتت٠ُّ َع٣ُّتتتٺ ِّٞتتت٤ٍّ    ٦ن٧وتتت٬د َتَعتتتاټ  َٲت ُنتتتسو ٦َتتت٬د َتَعتتتاټ  َٲت تتت

ل٣ِ٢ٵدتت٤َ ٖنتتٶ ل٫٢وَٯتتاوس َٲت تتٳ٢ن   ل٫٢وَٯتتاَو ٖنتتٶ ل٣ِ٢ٵدتت٤س َٲت ددتترس   ل٢َّّحتتٶو        ت تتٳ٢ن    *َظتتٶدټو ُّٚتت نٴٌر  

                                                           

 .128طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .201طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .286طٛس٠ ايبكش٠  (3)
 .9-8طٛس٠ آٍ عُشإ  (4)
 .16طٛس٠ آٍ عُشإ  (5)
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َُ ٦نتتتتت٬د ل٢َّّحتتتتتٶٍّ َٲَتتتتتتردز ٝ  ٦َتتتتت٬د َتَعتتتتتاټ  خنَٓٵدتتتتترس        ُن َٲت ددتتتتترس   ل٧َّّ٢ٵٍّتتتتت ٦نتتتتت٬د ل٧َّّ٢ٵٍّتتتتت

 .(1)صحنَصابو

َدِّٞر ٲَ٭ ل٣ِ٢تتتتتَٰ ٚنَٵا٦ًتتتتتا ٲَُِّٚ تتتتتٳًدل َٲَع٣ُّتتتتتٺ   ٫ تتتتتٳخنٯس    ط ايجآَددددد١ : َنٴ٬َ َٴتتتتت ٨د ل٢ِتتتتت

ََل َختتاننڄّْ ش تتُدَحاَ٪٠ُّ ُّٖٛن٫َتتا           َُ َٮتت ٜس ل٢صوتت٧ََٳلتن َٲلڅُّودضس َوخو٫َتتا ٦َتتا َخ٣ُّّّٛتت ِٟتتر ٲَ٭ ٖنتتٶ َخ٣ّّتت َٲَٴنَُّٗ

ََلَب ل٫٢واوس  .(2)صَع

َوخو٫َتتتا َّس٪و٫َتتتا َشتتت٧نُد٫َا ٦ ٫َادنًٴتتتا ٴ ٫َتتتادنٷ ٢نإلسميتتتا٭س أُّ٭د آ٦ن٫ تتتٳل خنتتتَرخ٨ٍِّّد       ط ايتاطدددع١ :

 .(3)صُّٖاّّْٗنرد ٫َُّ٢ا ِ ٪ ٳَخ٫َا ٲَُّٞٗ رد َع٫وا َشٵٍَّپاتن٫َا َٲَتٳ٫ََِٖا ٦ََِ لڅُّخدَرلوسُّٖآ٫٦َوا َوخو٫َا 

َوخو٫َتتتا َٲآتن٫َتتتا ٦َتتتا َٲَعتتت دَت٫َا َع٣ُّتتتٺ و ش تتت٣ن٠ُّ َٲڃُّ ت ددسسَ٪تتتا َٴتتتٳد٩َ ل٢ّّٛنَٵا٦َتتتٹن َّس٪وتتت٠ُّ ڃُّ  ط ايعاػدددش٠ :

٘  ل٧ّّ٢نٵَُاَد  .(4)صت دد٣ن

لخدتتت٬  ٦َتتتردَٴ٨َ ل٣ِ٢ٯ تتت٨و َوخو٫َتتتا أُّ٪تتتسس٥د َع٣ُّٵد٫َتتتا ٦َاٽنتتتَ ٸّْ    ُّٚتتتا٥َ عنٵَصتتتٺ ط اؿادٜددد١ عؼدددش٠ :

َُ َختتتتري       ِّتتتتٳ٭  ٫َُّ٢تتتتا عنٵتتتتً ل ٢نُِّٲو٢ن٫َتتتتا َٲآخنرسَ٪تتتتا َٲآَٴتتتتٹّْ ٦ن٫دتتتت٠ُّ َٲلودز ٫َّّٚتتتتا َٲأُّ٪دتتتت ٦نتتتت٬د ل٢صوتتتت٧َاټن َت

 .(5)صل٢رولزسٚنَن

 .(6)ص٧نَنَوخو٫َا أُّّّٖرسٕد َع٣ُّٵد٫َا صَُدًرل َٲَتٳ٫ََِٖا ٦ صد٣نط ايجا١ْٝ عؼش٠ :

                                                           

 .27-26طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .191طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
 .193طٛس٠ آٍ عُشإ  (3)
 .194طٛس٠ آٍ عُشإ  (4)
 .114طٛس٠ إا٥ذ٠  (5)
 .126طٛس٠ ا٭عشاف  (6)
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َٲ٧ُّ٢وتتا ش تتٛن ُّ ٖنتتٶ أُّٴدتت نٴٯس٨د َٲَوأُّٲدل أُّ٪وٯ تت٨د ُّٚتت د َاتت٣ُّٳل ُّٚتتا٢ِّٳل ٢ُّتتپن٬د ٢ُّتت٨د      ط ايجايجدد١ عؼددش٠ : 

ِّٳَ٪٬و ٦ن٬د ل٢َّّداشنرسٴ٬َ  .(1)صَٴردَح٧د٫َا َوخو٫َا َٲٴَٓدٗنرد ٫َُّ٢ا ٫َُّ٢

َوحد٧َننتتت٠ُّ ُّٚتتتا٥َ َوبٍّ لّّْٗنتتترد ٢نتتتٶ َٲ٢نتتتُِّخنٶ َٲأُّددخن٫َّّ٣تتتا ٖنتتتٶ ط ايشابعددد١ عؼدددش٠ :

َُ أُّودَح٨  ل٢رولحن٧نَن  .(2)صَٲأُّ٪د

َو٥ٍّ ٦نتت٬د ل٢روحد٧َتتٹن ٲَِّٚتت٤د ووبٍّ لودَح٧دٯ ٧َتتا      ط اـاَظدد١ عؼددش٠ :  ُد ٢ُّٯ ٧َتتا َ ٫َتتاَح ل٢تت َٲلخدٗنتت

 .(3)ص٧َُّٞا َوخوَٵا٪نٶ صَٓنرًيل

٘ن ُُّّٖٛتتتا٢ِّٳل َوخو٫َتتتا آتن٫َتتتا  ط ايظادطددد١ عؼدددش٠ : ٦نتتت٬د َّسِد أَُّٲٻ ل٢ّّٗنندَٵتتتٹِّ َّس٢ُّتتتٺ ل٢ُّّّٯدتتت

 .(4)ص٢ُّ  ٪د٠ُّ َوحد٧َٹّْ َٲَٮٵٍّٿد ٫َُّ٢ا ٦ن٬د أ٦ُّدرسَ٪ا َوَظً ل

َُ       ط ايظدددابع١ عؼدددش٠ :   َٲأُّٴوتتتٳَب َّسِد َ٪تتتاَدٻ َوخوتتتٰ  أُّ٪ٍّتتتٶ ٦َصوتتت٫نٶ ل٢ضوتتترو َٲأُّ٪دتتتت

 .(5)صأُّودَح٨  ل٢رولحن٧نَن

َُ ٦ َٓاانتتتتًُا ُّٖعُّتتتت٬و أُّ٭د ٢ُّتتتت٬د  ط ايجآَدددد١ عؼددددش٠ : َٲَِل ل٫٢وتتتتٳ٭س َّسِد ََِٮتتتت

ُ           ٪َّّٛتتت نَو َُ ش تتتُدَحاَ٪٠ُّ َّس٪ٍّتتتٶ ٫ِّٞتتت َع٣ُّٵدتتتٰن ٫َُّٖتتتاَدٻ ٖنتتتٶ ل٢ع٧َِّ٣ُّتتتاتن أُّ٭د ڃُّ َّس٢ُّتتتَٰ َّسِڃ أُّ٪دتتت

 .(6)ص٦ن٬د ل٢ِعا٢ن٧نَن

                                                           

 .149طٛس٠ ا٭عشاف  (1)
 .151طٛس٠ ا٭عشاف  (2)
 .24طٛس٠ ا٫طشا٤  (3)
 .10طٛس٠ ايهٗف  (4)
 .83طٛس٠ ا٭ْبٝا٤  (5)
 .87طٛس٠ ا٭ْبٝا٤  (6)
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َُ َخٵدتتتتتتر      ط ايتاطددددددع١ عؼددددددش٠ :  ٲَِّٚتتتتتت٤د َوبٍّ أُّ٪سس٫ّّ٢نتتتتتتٶ ٦ ٫دتتتتتتَسڃّْ ٦ َُاوَّْٞتتتتتتا َٲأُّ٪دتتتتتت

 .(1)صل٧ّّ٢ ٫سس٢نَن

ََلَبط ايعؼشٕٚ : ٘د َع٫وا ل٢َُّّ  .(2)صَّس٪وا ٦ ڂد٦ن٫ ٳَ٭ َوخو٫َا لّّٞعن

 ٚطٝأتٞ قإْٛ : آٜات ايـدل سـا١ْ َٔ اٱسٖا  .
ٖٚٓدددداى َظددددتشبات يًددددذعا٤ َٓٗددددا َددددا تهددددٕٛ َكذَدددد١ يدددد٘ ، َٚٓٗددددا 

 َـاسب١ َٚٓٗا َتأخش٠ عٓ٘ .
َٚدددٔ َظدددتشبات ايدددذعا٤ اطدددتكباٍ ايكبًددد١ عٓدددذ ايدددذعا٤ ، ٚٗ عؼددد١ٝ  

إٍ قًددد١ ٜدددّٛ بدددذس ، ٚعٓدددذَا ْ دددش ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ    
مسؿددشاب٘ ٖٚددِ ث٬ ا٥دد١ ٚث٬ثدد١ عؼددش َددع نجددش٠ عددذد دددٝؽ إؼددشنٌ ٖٚددِ  
مددٛ مسيددف ، اطددتكبٌ ايكبًدد١ ثددِ َددذٸ ٜذٜدد٘ ٚدعددٌ ٜٓددادٞ اهلل عددض ٚدددٌ         

: مسؿددابٓا َددٔ ايًٝددٌ   قدداٍعًٝدد٘ ايظدد٬ّ   عًددٞاٱَدداّ عددٔ داسٜدد١، عددٔ  ٚ)
-ٜعدددين ايًًٝددد١ ايددد  ناْدددت ٗ ؿدددبٝشتٗا ٚقعددد١ بدددذس   -طدددؽ َدددٔ إطدددش 

ايؼددذش ٚاَؿذٳددف ْظددت ٌ ؼتٗددا َددٔ إطددش. ٚبددات سطددٍٛ    فاْطًكٓددا ؼددت 
ٚطدددًِ ٜدددذعٛ سبددد٘: مايًدددِٗ إٕ تًٗدددو ٖدددزٙ     ٚآيددد٘ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘  

 ايعـاب١ ٫ تعبذ ٗ ا٭سضم  
فًُددا مسٕ طًددع ايفذددش، ْدداد٣: مايـدد٠٬، عبدداد اهللم، فذددا٤ ايٓدداغ َددٔ   

ٚآيددد٘ ؼدددت ايؼدددذش ٚاؿذدددف، فـددد٢ً بٓدددا سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘  
 .(3) ( سشض ع٢ً ايكتاٍٚطًِ، ٚ

ٚداسٜددد١ إدددزنٛس ٗ طدددٓذ اؿدددذٜح مسعددد٬ٙ ٖدددٛ داسٜددد١ بدددٔ قذاَددد١      
س٣ٚ عٓدد٘ مسٖددٌ إذٜٓدد١ ٚمسٖددٌ ايبـددش٠ ٚنددإ  ايتُُٝددٞ ايظددعذٟ ؿددشابٞ )

ٗ سشٚبدد٘ ٖٚددٛ ايددزٟ ساؿددش عبددذ اهلل    ٞ عًٝدد٘ ايظدد٬َّددٔ مسؿددشا  عًدد 

                                                           

 .29طٛس٠ إ٪َٕٓٛ  (1)
 .12طٛس٠ ايذخإ  (2)
 .4/24تفظرل ابٔ نجرل  (3)
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بدددٔ اؿلدددشَٞ ٗ داس ػدددبٌٝ ثدددِ سدددشم عًٝددد٘ ٚندددإ َعاٜٚددد١ بعدددح ابدددٔ  
أخددز ايبـددش٠ ٚبٗددا صٜدداد خًٝفدد١ ٫بددٔ عبدداغ فٓددضٍ عبددذ اهلل     اؿلددشَٞ يٝ

بدددٔ اؿلدددشَٞ ٗ بدددين ُدددِٝ ٚؼدددٍٛ صٜددداد إٍ ا٭صد ٚنتدددب إٍ عًدددٞ       
 .(1)( تٌ فبعح داس١ٜ بٔ قذا١َفٛد٘ إيٝ٘ مسعٌ بٔ ؿبٝع١ اجملاػعٞ فُك

س٣ٚ ٖؼدداّ بددٔ عددش٠ٚ عددٔ ا٭سٓددف بددٔ قددٝع مسْدد٘ مسخدددلٙ ابددٔ عددِ    ٚ)
ٜددا سطددٍٛ اهلل قددٌ يددٞ قدد٫ٛ ٜددٓفعين    يدد٘ ٖٚددٛ داسٜدد١ بددٔ قذاَدد١ مسْدد٘ قدداٍ    

ٜشدددع إيٝدد٘ سطددٍٛ  ّاٚمسقًددٌ يعًددٞ مسعكًدد٘ قدداٍ : ٫ تغلددب . فعدداد يدد٘ َددشاس 
 .(2)(ٚ طًِ : ٫ تغلبٚآي٘ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 

بظددش بددٔ مسسطددا٠ مسسددذ بددين عدداَش بددٔ يدد٪ٟ إٍ ايددُٝٔ    ٚبعددح َعاٜٚدد١ )
 ٚعًٝٗدددا عبٝدددذ اهلل بدددٔ ايعبددداغ، فتٓشددد٢ عبٝدددذ اهلل ٚمسقددداّ بظدددشٷ عًٝٗدددا،   

ٞٷ داسٜدد١ بددٔ قذاَدد١ ايظددعذٟ فٗددش  بظددش، ٚسدددع عبٝددذ اهلل         فبعددح عًدد
ٞٷ  . (3) (بٔ عباغ إيٝٗا، فًِ ٜضٍ عًٝٗا ست٢ قتٌ عً

ثددِ ٚفددذ داسٜدد١ عًدد٢ َعاٜٚدد١ ٚداس سددذٜح ٚدددذاٍ بُٝٓٗددا ثددِ مسنشَدد٘   
 َعا١ٜٚ بايعطا٤ .

َٚددددٔ إظددددتشبات إبتددددذا٤ ايددددذعا٤ بايجٓددددا٤ عًدددد٢ اهلل عددددض ٚدددددٌ ،   
 . ٚايـ٠٬ ع٢ً ايٓيب ٚآي٘

٘ٹ    ) ٔٵ مَسبٹٝدد ٜٵددذٳ٠َ عٳدد ٔٔ بٴشٳ ٘ٹ بٵدد ًٖدد ٔٵ عٳبٵددذٹ اي ٘ٹ    عٳدد ٝٵدد ًَ ٘ٴ عٳ ًٖدد ٢ًٖ اي ٞٻ ؿٳدد ٕٻ ايٓٻبٹدد ٚآيدد٘ مَس
٘ٴ اِيَأسٳدددذٴ  ًٖددد ْٵدددتٳ اي ِٻ ٔإْ دددٞ مَسطٵدددَأُيَو بٹَأْٻدددَو مَس ٗٴددد ًٖ ٍٴ اي ٜٳُكدددٛ ًّدددا  ُٹعٳ سٳدٴ ِٳ طٳددد ًٖ ٚٳطٳددد

ٔٵ َيدد    ٜٳُهدد ِٵ  ٚٳَيدد ٜٴَٛيددذٵ  ِٵ  ٚٳَيدد ًٹددذٵ  ٜٳ ِٵ  ُٳذٴ اٖيددزٹٟ َيدد ـٻدد ٍٴ  اي ٍٳ سٳطٴددٛ ٛٶا مَسسٳددذٷ َفَكددا ٘ٴ ُنُفدد
٘ٹ      ٝٵد ًَ ٘ٴ عٳ ًٖد ٢ًٖ اي ٘ٹ ؿٳد ًٖد ِٔ اٖيدزٹٟ ٔإرٳا        ٚآيد٘  اي ٘ٹ اِيدَأعٵَ  ُٹ ٘ٳ بٹاطٵد ًٖد ٍٳ اي ِٳ َيَكدذٵ طٳدَأ ًٖ ٚٳطٳد

٘ٹ مَسدٳا ٳ ٞٳ بٹ ٚٳٔإرٳا دٴعٹ ٘ٹ مَسعٵَط٢  ٌٳ بٹ  .(4) (طٴ٦ٹ

                                                           

 .1/67اٱطتٝعا   (1)
 .1/67اٱطتٝعا   (2)
 .2/251مسْ ش كتـش تأسٜخ دَؼل  (3)
 .47/15َظٓذ مسٓذ  (4)
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 :عددٔ مسْددع ٫ٚ ٜـددض ايددذعا٤ َددا فٝدد٘ إثددِ ٚسددشاّ ، مسٚ قطٝعدد١ سسددِ )  
ٚطددًِ قدداٍ : ٫ ٜددضاٍ ايعبددذ غددرل َددا   ٚآيدد٘ طددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘  مسٕ س

 مل ٜظتعذٌ.
 . قايٛا : ٚنٝف ٜظتعذٌ

 .(1) (قاٍ : ٜكٍٛ قذ دعٛت سبهِ فًِ ٜظتذب يٞ
َٚددددٔ ْددددضا  ايكددددشإٓ َددددع اٱسٖددددا  سددددضٸ ايكددددشإٓ عًدددد٢ ايددددذعا٤  
،ٚاٱخبدددداس بأْدددد٘ ٚطدددد١ًٝ َباسندددد١ يتشكٝددددل ا٭َدددداْٞ ، ٚبًغدددد١ يًغاٜددددات 

ٖددٛ َددإَٔٛ ايعٛاقددب ، ٚيددٝع فٝدد٘ إ٫ اـددرل ، ٜٚددذٍ عًٝدد٘        اؿُٝددذ٠ ، ٚ
ُو ل٧ّّ٢ ُدَن نٴ٬َقٛي٘ تعاٍ ط  .(2) صلددع ٳل َوخو٨ِّد َتَضروًعا َٲخ َّّٗٵٹّْ َّس٪وٰ  ڃُّ ٴ حن

ٖٚدددٌ ٗ اٯٜددد١ مسعددد٬ٙ إْدددزاس َدددٔ اؾُدددع بدددٌ ايدددذعا٤ ٚاٱسٖدددا  ،   
اٱعتدددذا٤ اهلل ٜٚظددأي٘ اؿادددد١ ٫ ًٜذددأ إٍ   ، إرتدداس ْعدددِ ، فُددٔ ٜشددددٛ   

 ع٢ً ا٭فشاد ٚإـاحل ايعا١َ  .
ٚتددبٌ اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ إٓذٚسدد١ ٚايظددع١ بايددذعا٤ إخفاتددّا ٚطددشّا ، فددارا         
ندددإ اٱْظدددإ ٫ ٜدددأَٔ عًددد٢ ْفظددد٘ ٗ َٛكدددٛ  ايدددذعا٤ َدددج٬ّ مسٚ ًٜكددد٢     

 (3)صٴَُد٣ُّتتت٨  َخاٽن٫َتتتٹُّ لڅُّعدتتتٵ ٬س َٲ٦َتتتا ت ددٗنتتتٶ ل٢صوتتت  ٲو  ايظدددرش١ٜ ، ٚاهلل طدددبشاْ٘ ط

 ٱخفات ٗ ايذعا٤ .ًٜٚذأ إٍ ا
ٚايددذعا٤ َظددتشب ٗ مسٟ ٚقددت َددٔ ايًٝددٌ ٚايٓٗدداس ، ٖٚٓدداى مسٚقددات      

ٜتأندددذ فٝٗدددا اٱطدددتشبا  ، ٚسددددا٤ اٱطدددتذاب١ َٓٗدددا ايدددذعا٤ بدددٌ ا٭رإ  
 ٚاٱقا١َ ، َٚٓٗا ْضٍٚ إطش ، ٚبٌ ؿ٠٬ إغش  ٚايعؼا٤ .

ٚعددٔ إْددع بددٔ َايددو قدداٍ : قدداٍ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘         
 .(4) ايذعا٤ بٌ ا٭رإ ٚاٱقا١َ ٫ ٜشد (ٚطًِ : 

                                                           

 .1/393ايذس إٓجٛس  (1)
 .55طٛس٠ ا٭عشاف  (2)
 .19طٛس٠ غافش  (3)
 .6/22ايظٓٔ ايهدل٣ يًٓظا٥ٞ  (4)
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َٚددٔ َظددتشبات ايددذعا٤ ايتٛطددٌ بايعُددٌ ايـدداحل ايددزٟ فعًدد٘ ايعبددذ     
، فٗددٛ َددٔ إٓادددا٠ ، ٚيددٝع َددٔ ايشٜددا٤ مسٚ ايتفدداخش ، إٕ اهلل عددض ٚدددٌ        
وددب يًعبددذ مسٕ ٜددزنش بددٌ ٜذٜدد٘ قٝاَدد٘ ٚقعددٛدٙ ٚتكددٛاٙ ٚتعاٖددذٙ ايفددشا٥ض   

هلل تعدداٍ ، يبٝددإ مسٕ ايؼددا  إدد٪َٔ  ، ٚإسظدداْ٘ يًغددرل بكـددذ ايكشبدد١ إٍ ا 
وتددداز مسٕ ٜعدددشض مسعُايددد٘ عًددد٢ اهلل عدددض ٚددددٌ ٗ ايدددذْٝا سددددا٤ ْٝدددٌ       
ا٭َددداْٞ ، ٖٚدددٞ تعدددشض قٗدددشّا ٜدددّٛ ايكٝاَددد١ مسَددداّ اـ٥٬دددل ، فًٝشدددشق  

َٲ٦َتتتا آَتتتتا٨ِّٞد عًددد٢ مسٕ تهدددٕٛ خايٝددد١ َدددٔ ايتعدددذٟ ٚايٓدددٛاٖٞ ، قددداٍ تعددداٍ ط 

 .(1) صُّٖا٪دَنٯ ٳل ل٢روش ٳ٥  ُّٖد َ ٲٱ  َٲ٦َا َ٪َٯا٨ِّٞد َع٫دٰ 

ٖٚددٌ ايددزٟ ٜكددع عًٝدد٘ اٱسٖددا  ٜتٛددد٘ إٍ اهلل عددض ٚدددٌ بايددذعا٤       
ٚايؼددده٣ٛ ، اؾدددٛا  ْعدددِ ، فبدددا  ايدددذعا٤ َفتدددٛز يًٓددداغ ْٝعدددّا ،      
ٚايدددزٟ ٜٓدددضٍ عًٝددد٘ بددد٤٬ اٱسٖدددا  ٜؼدددهٛ إٍ اهلل عدددض ٚددددٌ ثدددِ إٍ      
ايٓدداغ ، ٚتٗددب دٗددات َتعددذد٠ يتأٜٝددذٙ ٚإعاْتدد٘ ْٚـددشت٘ بايٝددذ ٚايددذعا٤     

 . مسٜلّا
عدددٔ مسبدددٞ ٖشٜدددش٠ قددداٍ : قددداٍ  مسخدددشز مسٓدددذ ٚايذلَدددزٟ ٚغرلُٖدددا  ) 

ث٬ثدددد١ ٫ تددددشد دعددددٛتِٗ :  :ٚطددددًِ ٚآيدددد٘ سطددددٍٛ اهلل ؿدددد٢ً اهلل عًٝدددد٘ 
ايـدددا٥ِ ستددد٢ ٜفطدددش ، ٚأٱَددداّ ايعدددادٍ ، ٚدعددد٠ٛ إ ًدددّٛ ٜشفعٗدددا اهلل    
فدددٛم ايغُددداّ ، ٜٚفدددتض شلدددا مسبدددٛا  ايظدددُا٤ ، ٜٚكدددٍٛ ايدددش  : ٚعضتدددٞ    

 . (2) (٭ْـشْو ٚيٛ بعذ سٌ
َٚدددٔ ٚثدددا٥ل ايظددد١ٓ ايٓبٜٛددد١ ايددد  تٓٗددد٢ عدددٔ اٱسٖدددا  ٗ َٓطٛقٗدددا   

ٚآيددد٘ مسٕ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ : عدددٔ ابدددٔ عبددداغ  َٚفَٗٛٗددا َدددا ٚسد ) 
ٚطددًِ بعددح َعددارّا إٍ ايددُٝٔ فكدداٍ : إْددو طددتأتٞ قَٛددّا مسٖددٌ نتددا  ،         
فددإرا د٦ددتِٗ فددادعِٗ إٍ مسٕ ٜؼددٗذٚا مسٕ ٫ إيدد٘ إ٫ اهلل ٚمسْددٞ سطددٍٛ اهلل      

                                                           

 .7طٛس٠ اؿؼش  (1)
 .1/366ايذس إٓجٛس  (2)
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اعٛا يدددزيو فددداعًُِٗ مسٕ اهلل قدددذ فدددشض عًدددِٝٗ ٔدددع  ، فدددإٕ ٖدددِ مسطددد
ؿددًٛات ٗ نددٌ ٜددّٛ ٚيًٝدد١ ، فددإٕ ٖددِ مسطدداعٛا يددزيو فدداعًُِٗ مسٕ اهلل        
افددذلض عًددِٝٗ ؿددذق١ ت٪خددز َددٔ مسغٓٝددا٥ِٗ فددذلد عًدد٢ فكددشا٥ِٗ ، فددإٕ         
ٖددِ مسطدداعٛا يددزيو فإٜدداى ٚنددشا٥ِ مسَددٛاشلِ ، ٚاتددل دعدد٠ٛ إ ًددّٛ فإْدد٘       

 .(1) (يٝع بٝٓٗا ٚبٌ اهلل سذا 
ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٚافدددل دعددد٠ٛ إ ًدددّٛ ،     فكدددٍٛ 

َطًكدددّا طدددٛا٤ ندددإ َظدددًُا مسٚ نتابٝدددّا مسٚ ندددافشا ، خاؿددد١ ٚمسٕ َلدددُٕٛ     
ايتٛؿددد١ٝ ٚا٭َدددش ٜتعًدددل بأٖدددٌ ايهتدددا  ، ٚغايبدددّا َدددا ٜكـدددذ با٭فعددداٍ     

 اٱسٖاب١ٝ إظًِ ٚايهتابٞ ، ٚا٭خ ٗ إٛاط١ٓ ٚنً٘ َبغٛض.
َطًكددّا ، ٚاٱْددزاس عًٝدد٘ ، ٚمسٕ   ٜٚتلددُٔ اؿددذٜح ايٓٗددٞ عددٔ اي ًددِ    

اهلل عددض ٚدددٌ ٜٓتـددش يًُ ًددّٛ ، ٖٚددزا اٱْتـدداس َددٔ َـددادٜل دعددٌ         
 َٔ دٗات :(2)صٖنٶ لڅُّودضس َخ٣نٵُّٗٹّْاهلل عض ٚدٌ اٱْظإ ط

: ْٗدددٞ اهلل اٱْظدددإ عدددٔ اي ًدددِ ٚؼدددشِٜ هًُددد٘ يغدددرلٙ ، قددداٍ   ا٭ٍٚ
ََ ل٢ِّّّٛتتتَرٻ      تعددداٍ ط  َ  َوخٍّتتت٠ُّ َّسَِل أَُّختتت ٢ََن٠ُّ أُّخدتتت ََٱ  أ٢ُّنتتتتٵ٨ٌ    ٲَُّٞتتت َٲٮنتتتَٶ ظُّا٢ن٧َتتتٹّٓ َّس٭و أُّخدتتت

َٲتن٣ّّتتت٠ُّ ل٢ِّّّٛتتتَرٻ أُّٮد٫َُّّّ٣تتتاٮ ٨د ٧ُّ٢وتتتا ظ٧ُّ٣ُّ تتتٳل َٲ ٫َّّ٣ََُتتتا ٢ن٧َٯد٣نٟنٯستتت٨د    ٚقددداٍ تعددداٍ ط  (3) صَظتتت نٴٌ 

 .(4) ص٦َٳدعنً ل

: نفاٜددد١ اهلل عدددض ٚددددٌ يًٓددداغ ٚدفاعددد٘ عدددِٓٗ عٓدددذ ايتعدددذٟ  ايجاْٝددد١ 
 عًِٝٗ .

ٚاــددددٛق إطًددددل ،  ٚايٓظددددب١ بددددٌ ايتعددددذٟ ٚاي ًددددِ ايعُددددّٛ     
 فايتعذٟ مسعِ .
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: بٝددددإ َـددددذام َددددٔ ًَهٝدددد١ اهلل عددددض ٚدددددٌ يًظددددُٛات      ايجايجدددد١
 ٚا٭سض .

بًشدداه قددإْٛ ٖددزا   (1) صَٲ٢ن٣ِتتٰن ٦ ٣ّّتت٠ِّ ل٢صوتت٧ََٳلتن َٲلڅُّودضس ٚتكددذٜش قٛيدد٘ تعدداٍ ط 

 اؾض٤ ع٢ً ٚدٛٙ :
 : ٚهلل ًَو ايظُٛات ٚا٭سض ٖٚٛ ٢ٜٗٓ عٔ اي ًِ . ا٭ٍٚ

 ًَو ايظُٛات ٚا٭سض ف٬ ٜشك٢ اي ًِ ٗ ًَه٘.: ٚهلل ايجاْٞ 
: ٚهلل ًَدددو ايظدددُٛات ٚا٭سض فٗدددٛ واطدددب عًددد٢ اي ًدددِ ايجايدددح 

 ، ٜٚ٪اخز عًٝ٘.
 : ٚهلل ًَو ايظُٛات ٚا٭سض ًَو تـشف َطًل .ايشابع 

 : ٚهلل ًَو ايظُٛات ٚا٭سض فٝظُع دعا٤ إ ًّٛ .اـاَع 
ٌ ل٢صوتت٧نٵِ ٖٚددٌ ٜتلددُٔ َعٓدد٢ اطددِ ط   ايظددُع ٚسددذٙ ،   ص هلل عددض ٚددد

 مسّ َا ٜذلتب عًٝ٘ َٔ ايفعٌ ٚاٱطتذاب١ ، اؾٛا  ٖٛ ايجاْٞ .  
 جىٌ طسف ٌإلزهبة إىل َىَ اٌمُبِخثٕبء ادلعجد إٌ

 يكذ تعشض إٗادشٕٚ يبعض إؼام : 
: مسخطددداس ٚمسٖدددٛاٍ طشٜدددل اشلذدددش٠ ، فًدددِ ٜهدددٔ ٖدددزا ايطشٜدددل  ا٭ٍٚ

ٗ ا٭ؿددٌ آَٓددّا ، ثددِ مسٕ قشٜؼددّا قاَددت بٛكددع ايددذٚسٜات سددٍٛ ايهعبدد١        
ٚإظدددًُات َدددٔ اشلذدددش٠ إٍ   ٕٓدددع إظدددًٌُ  خـٛؿدددّا طشٜدددل إذٜٓددد١   

 .إذ١ٜٓ
٘ : ايجاْٝدد١   ، إر ناْدددت قدددشٜؽ  إندددشاٙ إٗدددادش عًددد٢ تددشى داسٙ ٚمسَٛايددد

 ٍ َعِٗ .ُٓعِٗ َٔ مسخز ا٭َٛا
 : فشام ا٭ٌٖ ٚدٜاس ايـبا .ايجايج١ 

 : ساٍ ايفكش ٚايعٛص ٗ إذ١ٜٓ .ايشابع١ 

                                                           

 .189طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
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: قًدد١ فددشق ايعُددٌ ٗ إذٜٓدد١ ،ٚإٕ ٚدددذت فٗددٞ ٫ ت٥٬ددِ     اـاَظدد١ 
، إر مسٕ إٗٓددد١ ايغايبددد١ ٗ إذٜٓددد١ ٖدددٞ ايف٬سددد١ ، ٚقدددشٜؽ سدددداٍ قدددشٜؽ 

 مسٌٖ ػاس٠ ٫ خدل٠ شلِ بايف٬س١ .
ْبدد٠ٛ قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ مسٕ مسٍٚ    يددزا فُددٔ إعذدداص ٗ   

       ٕ  عُددٌ قدداّ بدد٘ سددٌ ٚؿددٛي٘ إٍ إذٜٓدد١ ٖددٛ بٓددا٤ إظددذذ ايٓبددٟٛ يٝهددٛ
 ع٢ً ٚدٛٙ :

 .ٱقا١َ ايـ٠٬ اؾُاع١  إْ٘ َهإ : ا٭ٍٚ
 .يًـشاب١  ٚنٗف َأ٣ٚ ٖٛ ايجاْٞ :

  ٚسذ٠ إظًٌُ  إظذذ ايٓبٟٛ تتذ٢ً ٗايجايح: 
طددددشد يًٛسؼدددد١ ، إدتُددددا  إظددددًٌُ ٗ إظددددذذ ايٓبددددٟٛ  ايشابددددع :

 .١ عٔ إٗادشٜٔ ٚإصاي١ يهابٛغ ايغشب
فٝددد٘ َٓاطدددب١ عبادٜددد١ يٮخددد٠ٛ اٱّاْٝددد١ بدددٌ إٗدددادشٜٔ         اـددداَع : 

 ٚا٭ْـاس تتهشس ٔع َشات ٗ ايّٝٛ .
يكددذ آخدد٢ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ بددٌ ايـددشاب١ َٗددادشٜٔ   

يٝهددٕٛ إظددذذ ايٓبددٟٛ طددٛس إٛدبدد١ ايهًٝدد١    ٚمسْـدداسّا مسخددٜٛٔ مسخددٜٛٔ ،  
َّس٪و٧َتتا ل٧ّّ٢ ڂد٦ن٫ تتٳَ٭ يٮخدد٠ٛ ايعاَدد١ بٝددِٓٗ ، ٖٚددٛ َددٔ َـددادٜل قكٛيدد٘ تعدداٍ ط  

 .(1) صَّسخدَٳٸّٓ

ايـدددشاب١  ايترفٝدددف عددد٫ٚٔ ٜعًدددِ َدددا ٗ بٓدددا٤ إظدددذذ ايٓبدددٟٛ َدددٔ 
َٗددددادشٜٔ ٚمسْـدددداسّا إ٫ اهلل عددددض ٚدددددٌ ، ٫ٚبددددذ مسٕ ٜتعددددشض عًُددددا٤    
اٱدتُددا  ٚايددٓفع شلددزا اٱلدداص ايددزٟ مل ٜددتِ إ٫ بددايٛسٞ بددذيٌٝ ستدد٢      
ايٓاقدد١ ايدد  نددإ ٜشنبٗددا سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ بشنددت      

أخدل ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘  فدددٗ رات َٛكدددع إظدددذذ دٕٚ غدددرلٙ 
 إساد٠ تعٌٝ َٛكع٘ .ٚطًِ عٔ 

                                                           

 .10طٛس٠ اؿذشات  (1)
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إر نددإ مسٖددٌ نددٌ سددٞ َددٔ ا٭ْـدداس ٜددذعٕٛ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘        
ٚآيدد٘ ٚطددًِ يٝشددٌ ٜٚٓددضٍ عٓددذِٖ ٖٚددٛ عًدد٢ ْاقتدد٘ ، ٜٚكفددٕٛ مسَاَٗددا مسٚ      

 .ٜأخزٕٚ بضَاَٗا 
تذًدد٢ َعذددض٠ يًددٓيب ؿدد٢ً  ، يت (1)٠فٝكددٍٛ شلددِ : دعٖٛددا فاْٗددا َددأَٛس  

إذٜٓدد١ ، ٚتهددٕٛ اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ َددشآ٣ َٚظددُع َددٔ سددداٍ ْٚظددا٤   
ِٓٗ خاؿدد١ ٚمسْدد٘  ّ ، ٚصٜدداد٠ إّددإ ايددزٜٔ مسطددًُٛا َدد   دعدد٠ٛ شلددِ يٲطدد٬  

نددإ عددذد َددٔ ا٭ْـدداس ّؼددٕٛ بددٌ ٜذٜدد٘ إٍ مسٕ ٚؿددٌ إٍ دٜدداس بددين          
عددذٟ بددٔ ايٓذدداس ، قشٜبددّا َددٔ إظددذذ ايٓبددٟٛ َددٔ دٗدد١ ايبكٝددع ، فددذعٛا     

٘ ، ٚيهٓددد٘ مسخددددلِٖ بدددإٔ ْاقتدددايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ يًبكدددا٤ 
 .َأَٛس٠

( قٛيدد٘ )دعٖٛددا فاْٗددا َددأَٛس٠ ٖٚددٌ نددإ ا٭ْـدداس ٜعًُددٕٛ إددشاد َددٔ  
بأْٗددا تدددلى ٗ إٛكددع ايددزٟ طددٝهٕٛ خايددذّا ٗ ايتددأسٜخ إٍ ٜددّٛ ايكٝاَدد١     
باؽدددار ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ يددد٘ َظدددذذّا ، إرتددداس مسْٗدددِ  

ذٙ مسٚ ٜعًُددٕٛ باتٝددإ ايٓاقدد١ فعدد٬ّ ٜددذٍ عًدد٢ اٱختٝدداس طددٛا٤ بددايٛقٛف عٓدد   
يبٝددإ قددإْٛ ٖٚددٛ إبتددذا٤ دخددٍٛ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً      ايشغددا٤ مسٚ ايدددلٚى ، 

اهلل عًٝدددد٘ ٚآيدددد٘ ٚطددددًِ إٍ إذٜٓدددد١ َعذددددض٠ ٗ تعددددٌٝ َٛكددددع إظددددذذ 
ايٓبددٟٛ بآٜدد١ َددٔ عٓددذ اهلل ، ٚقددذ تكددذّ مسٕ َعذددض٠ ايشطددٍٛ ؿدداحل عًٝدد٘      
ايظدد٬ّ ناْددت ايٓاقدد١ ، فدد٬ غشابدد١ مسٕ تكددع َعذددض٠ يًددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘     

٘ ٚطددًِ بٛاطددط١ ْاقتدد٘ نُددا ْضيددت طددٛس٠ ايٓشددٌ ٖٚددٞ َهٝدد١ باٱخبدداس  ٚآيدد
عددٔ ٚسددٞ اهلل عددض ٚدددٌ يًٓشددٌ ، ٚايٓشًدد١ سؼددش٠ ؿددغرل٠ ، قدداٍ تعدداٍ     

ِنَُتتتا٥س خ ٵ ٳًتتتتا َٲ٦نتتت٬د       ط َٲأُّٲدَحتتتٺ َوخوتتت٠ُّ َّس٢ُّتتتٺ ل٫٢وحدتتت٤س أُّ٭د لتودنتتتَنٷ ٦نتتت٬د ل٢ّّ

َِرس َٲ٦ن٧وا ٴَُدرسظ ٳَ٭  .(2) صل٢عو

                                                           

 .1/94دٛاَع ايظرل٠  (1)
 .68طٛس٠ ايٓشٌ  (2)
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ايٓبددٟٛ بآٜدد١ َددٔ عٓددذ اهلل قطددع يًردد٬ف      ٚٗ تعددٌٝ َٛكددع إظددذذ  
ٚاــدد١َٛ بددٌ ا٭ٚغ ٚاـددضسز ٚبددٌ ا٭فددشاد عًدد٢ مددٛ اــددٛق ،       
ٖٚددددٛ َددددٔ ايؼددددٛاٖذ عًدددد٢ فلددددٌ اهلل عددددض ٚدددددٌ ٗ ؿددددشف مسطددددبا   

  ٛ : اٱطدددد٬ّ دٜددددٔ ايٛفددددام   َٚكددددذَات اــدددد١َٛ يتأنٝددددذ قددددإْٛ ٖٚدددد
 ٚايظ٬ّ .

ٔ فُؼدددت ايٓاقددد١ بدددايٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٚطا٥فددد١ َددد       
، فايددزٜٔ ٜعتددزس ايددٓيب عددٔ اٱقاَدد١ عٓددذِٖ ّؼددٕٛ َددع  بددٌ ٜذٜدد٘ا٭ْـدداس 

ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ سادًددٌ مسٚ عًدد٢ ايٓددٛم إٍ مسٕ ٚؿددٌ     
ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ إٍ داس بددين َايددو بددٔ ايٓذدداس ، ٚنددإ  
٦َٜٛددز َشبددذّا يغ٬َددٌ َددٔ بددين َايددو بددٔ ايٓذدداس ، ُٖٚددا طددٌٗ ٚطددٌٗٝ    

 ْا ٗ سذش َعار بٔ عفشا٤ .، ٚنا
ٚمل ٜهتددف ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ باٱػددشاف عًدد٢ بٓددا٤      

ا إظدددذذ ايٓبدددٟٛ ، إِدددا قددداّ بلدددش  ايًدددي ٚعذدددٔ ايطدددٌ ، ٚقدددش  َددد  
 .وتادٕٛ إيٝ٘ 

ٚٚكددع ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ سدا٤ٙ يٝٓكددٌ ايًددي َٚددٛاد    
 َشانات٘ . ْـاس قاَٛاايبٓا٤ ، فًُا سآٙ إٗادشٕٚ ٚا٭

ٚآيددد٘ قايدددت: بٓددد٢ سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘     (1)ٚعدددٔ مسّ طددد١ًُ )
ٚطددًِ َظددذذٙ فلددش  ايًددي ٚعذددٔ ايطددٌ ٚقددش  َددا وتددادٕٛ إيٝدد٘،       
فكدداّ عًٝدد٘ ايـدد٠٬ ٚايظدد٬ّ فٛكددع سدا٤ٙ، فًُددا سمس٣ ريددو إٗددادشٕٚ       

 ٚا٭ْـاس ٚكعٛا مسسدٜتِٗ ٚدعًٛا ٜشػضٕٚ فٝكٛيٕٛ: َٔ ايشدض
ًٌٓ ي٦ٔ قعذْا ٚايٓٸيبٸ  ٜعٌُ ... راى إرٕ يعٌُ َل

ٚطددًِ نددإ ٜٓكددٌ  ٚآيدد٘ قدداٍ ٗ إٛاٖددب: ٚسٜٚٓددا مسْدد٘ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘   
 َعِٗ ايًي ٗ ثٝاب٘ ٜٚكٍٛ ٖٚٛ ٜٓكٌ: َٔ ايٛطٝط

 ٖزا اؿُاٍ ٫ ٓاٍ خٝدل ... ٖزا مسبش سبٓا ٚمسطٗش
                                                           

 ( ٖذش١ٜ / مسيف١ٝ ايعشاقٞ ٗ ايظرل٠ .806-725اؿافظ ايعشاقٞ ) (1)
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ٕٸ ايعٝؽ عٝؽ اٯخش٠ ... فاسسِ ا٭ْـاس ٚإٗادش٠ ِٸ إ  . (1)(ايًٗ
ؼددداد ايؼدددعش عًدد٢ ايدددٓيب ، إِدددا ٜهددٕٛ إُتٓدددع عًٝددد٘ ٖدددٛ   ٫ٚ ّتٓددع اْ 

إْؼدددا٤ ايؼدددعش ٚاٱنجددداس َٓددد٘ ، ٚهدددٛص مسٕ ًٜكدددٞ ايبٝدددت َتُدددج٬ّ مسٚ ٜدددأتٞ   
قددداٍ ابدددٔ ػدددٗا : ٚمل ٜبًغٓدددا مسٕ    ن٬َددد٘ إتفاقدددّا عًددد٢ ٚصٕ ايؼدددعش ، )   

 .(2) (ٚطًِ تهًِ ببٝت ػعش غرل ٖزاٚآي٘ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 
احملُدددٍٛ َدددٔ ايًدددي يبٓدددا٤ إظدددذذ ، ٚمسْددد٘    ٚإدددشاد َدددٔ اؿُددداٍ مسٟ  

مسفلددٌ َددٔ ايتُددش ٚايعٓددب ٚمددٛٙ إٓكددٍٛ َددٔ َددضاس  خٝدددل ، يبٝددإ َظددأي١  
عكا٥ذٜدد١ ٖٚددٞ مسٕ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٫ ٜكـددذ ايفددتض ،        

  ٛ ٫ ٜٓؼددغٌ اٍ ، ٚمسْدد٘ إرا ا فددتض خٝدددل فٝذددب مس   ٫ٚ اٱطددت٤٬ٝ عًدد٢ ا٭َدد
 . عٔ ايزنش ٚإقا١َ ايـ٠٬ إظًُٕٛ

 .عٓذٖا قاّ إٗادشٕٚ ٚا٭ْـاس باٱسػاص 
ًٌٓ  .(3)ي٦ٔ قعذْا ٚايٓٸيبٸ ٜعٌُ ... راى إرٕ يعٌُ َل

 رؼبهد أِىاي اٌُزبًِ
َدددٔ إعذددداص ايكدددشإٓ فٝددد٪ٙ بأسهددداّ ٚطدددٓٔ ؿددد٬ز يًٝتدددا٢َ ٚسفدددظ  

 ٭َٛاشلِ ، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ :
 ٚاق١ٝ َٔ اي ًِ. ا٭ٍٚ :
 إْ٘ بشصخ دٕٚ اٱسٖا . ايجا١ْٝ :
فٝددد٘ طددد١َ٬ يًٝتدددا٢َ َدددٔ ا٭خددد٬م إزََٛددد١ ٗ ؿدددغشِٖ      :ايجايجددد١ 

 ٚبعذ ايبًٛ،.
َٚدددع مسٕ إؼدددشنٌ نددداْٛا ٜؼدددٕٓٛ ايغددداسات عًددد٢ إذٜٓددد١ ٜٚظدددعٕٛ     
يكتدددٌ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٚمسؿدددشاب٘ ، ناْدددت آٜدددات         
ا٭سهددداّ تدددذل٣ يتٓ دددِٝ سٝدددا٠ إظدددًٌُ إٍ ٜدددّٛ ايكٝاَددد١ ، ٚفٝددد٘ بؼددداس٠  

                                                           

 .1/157زلط ايٓذّٛ  (1)
 .1/157زلط ايٓذّٛ  (2)
 .1/157زلط ايٓذّٛ  (3)
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ًدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٚإْدددذساس    سلدددٛس ا٥٬ٕهددد١ َدددذدّا ي 
 ٚخضٟ دٝٛؾ إؼشنٌ يٝظٛد ا٭َٔ ٚايظ٬ّ ٗ ا٭سض.

ٜٚهددٕٛ تعاٖددذ إظددًٌُ يدد٘ َددٔ ايؼددهش هلل عددض ٚدددٌ ٚسُٝٓددا ْددضٍ        
نددددشٙ إظدددًُٕٛ خًددددط   (1) صَٲڃُّ َتتتتت٣ِِِّّّّٞٳل أ٦ُّدتتتَٳل٢ُّٯ ٨د َّس٢ُّتتتٺ أ٦ُّدتتتَٳل٢ن٨ِّد   قٛيددد٘ تعددداٍ ط  

 ٌ ايٛيٞ ع٢ً ايٝتِٝ ٜعضٍ َاي٘.مسَٛاٍ ايٝتا٢َ َع مسَٛاشلِ ، ٚدع
فذددا٤ٚا إٍ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚبٝٓددٛا َددا ٖددِ         
فٝدد٘ َددٔ اؿددشز غـددٛق مسَددٛاٍ ايٝتددا٢َ ايدد  ٗ مسٜددذِٜٗ فدداْضٍ اهلل عددض     

َٲَٴصدتتتت٢ُِِّّٳَ٪٠ُّ َعتتتت٬د ل٢َّّٵَنتتتتا٦َٺ ِّٚتتتت٤د َّسصدتتتتڄٌُّح ٢ُّٯ تتتت٨د َخٵدتتتتٌر َٲَّس٭د ت َدتتتتا٢نَِّّٳٮ ٨د      ٚدددددٌ ط

 .(2)صَُّٖسخدَٳل٪ ٨ِّد

فظدددبب ايٓدددضٍٚ ؾددد٤ٛ ايـدددشاب١ إٍ ايدددٓيب ٗ طددد٪اشلِ عدددٔ مسَدددٛاٍ    
ايٝتددا٢َ ، مسَددا َٛكددٛ  اٯٜدد١ فٗددٛ َدداٍ ايٝتددِٝ ٚمسسهدداّ ايتؼددشٜع فٝدد٘ َددٔ     

 اي١ٜ٫ٛ ٚايٛؿا١ٜ ٚايٛناي١ ٚاؿظب١ . 
ٚقددذ ٜهددٕٛ َٛكددٛ  ْددضٍٚ اٯٜدد١ ايكشآْٝدد١ َتكددذَا صَاْددّا عًدد٢ مسٚإ         

َٲ٦َتتت٬د أُّظ٣ُّّّتتت٨  اٍ طايٓدددضٍٚ ، ٖٚدددٛ ػددداٌَ يهدددٌ صَدددإ ، ففدددٞ قٛيددد٘ تعددد  

َدَُّٞر ٖنٵَٯتتا لشدتت٧ ٰ  َٲَشتتَُٺ ٖنتتٶ َخَرلخنَٯتتا أِّٲد٢ُّپنتت٠ُّ ٦َتتا             ٦ن٧وتت٬د ٫َ٦َتتَِ ٦ََصتتا نَ  ل٣ِ٢تتٰن أُّ٭د ٴ تت

ُّٞتتتاَ٭ ٢ُّٯ تتت٨د أُّ٭د َٴتتت دخ ٣ِّٳَٮا َّسِڃ َختتتاٽنٗنَن ٢ُّٯ تتت٨د ٖنتتتٶ ل٢تتت و٪دَٵا خنتتتسدٌٷ َٲ٢ُّٯ تتت٨د ٖنتتتٶ    

ََلٌب َععنتتتٵ٨ٌ زٖٔ مسٕ إدددشاد َظدددادذ إظدددًٌُ ، ٜتبدددادس إٍ ايددد (3) صلآلخنتتتَرٸن َعتتت

ٚيهدددٔ اٯٜددد١ ٗ َٛكدددٛ  ْضٚشلدددا مسعدددِ فتؼدددٌُ ايهٓدددا٥ع يًٓـددداس٣ ،      
 ٚايهٓٝع يًٝٗٛد  ٚاؾُع ُنٓٴع ، ٚتذٍ عًٝ٘ ايٛقا٥ع ايتأسى١ٝ .

                                                           

 .2طٛس٠ ايٓظا٤  (1)
 .220طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .114طٛس٠ ايبكش٠  (3)
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ْضيددددت ٗ ططٝددددٛغ بددددٔ اطتٝظدددداْٛغ ٚمسؿددددشاب٘;   قدددداٍ ايددددجعًيب )
ٚريدددو إْٸٗدددِ غدددضٚا بدددين إطدددشا٥ٌٝ فكتًدددٛا َكددداتًِٝٗ ٚطدددبٛا رساسٜٗدددِ      

 .(1)( شقٛا ايتٸٛسا٠ ٚخشٸبٛا بٝت إكذغٚس
 ٚإشاد َٔ إظذذ إٛكع إرـف يًعباد٠ .

ٚعددٔ مسبددٞ رس ٗ سددذٜح قدداٍ : قدداٍ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘  
 .(2) (دعًت يٞ ا٭سض َظذذّا ٚطٗٛسّاٚطًِ   )

ٚايكدددذس إتدددٝكٔ َدددٔ مسطدددبا  ايٓدددضٍٚ ٖدددٛ ايٛقدددا٥ع ٚا٭سدددذاخ عٓدددذ  
َٛكددٛ  اٯٜدد١ فٗددٛ مسَددش َتذددذد ٚبددام إٍ ٜددّٛ ايكٝاَدد١   ْددضٍٚ اٯٜدد١ ، مسَددا 

، ٖٚدددٛ َدددٔ مسطدددشاس ندددٕٛ اٯٜددد١ ايكشآْٝددد١ َعذدددض٠ عكًٝددد١ ، نُدددا ٜؼدددٌُ    
َٛكدددٛ  اٯٜددد١ ايٛقدددا٥ع ٚا٭سدددذاخ ٗ ا٭َدددِ ايظدددابك١ ، إر مسٕ ايكدددشإٓ     

 َذسط١ ا٭دٝاٍ .
ٜٚؼددددٌُ َٛكددددٛ  اٯٜدددد١ مسعدددد٬ٙ تعاٖددددذ إظددددادذ ٚدٚس ايعبدددداد٠       

ب ٚايعٓدددددف ٚاٱسٖدددددا  إيٝٗدددددا ،  ، ٚإدتٓدددددا  ٚؿدددددٍٛ ٜدددددذ ايترشٜددددد 
ٖٚددددزا اٱسٖددددا  هًددددِ ٭ْدددد٘ طددددبب يعددددضٚف ايٓدددداغ عددددٔ ايددددزٖا     
إيٝٗددددا إ٫ ايكًٝددددٌ َددددِٓٗ ، فددددذل٣ إظددددذذ ٜهددددتظ بإـددددًٌ ، مسَددددا إرا    
ٚقددددع فعددددٌ إسٖددددابٞ فددددإ ايٓدددداغ ُتٓددددع عددددٔ ايددددزٖا  إيٝدددد٘ ، ٚسَددددا  

ٖنتتتتتٶ خ ٵ تتتتتٳتو أُِّنَ٭ ل٣ِ٢تتتتتٰ   إٍ ْ دددددرلٙ سدددددزسّا ٚسٝطددددد١ ، قددددداٍ تعددددداٍ ط  

ِ  ٢ُّتتتتٰ  ٖنٵَٯتتتتا خنا٢ّّٓ تتتت  ٲٍّ َٲلآلَصتتتتا٥س        أُّ٭د ت  َدَُّٞر ٖنٵَٯتتتتا لشدتتتت٧ ٰ  ٴ َصتتتتٍُّ وسَ تتتتا٥ٌ ڃُّ ت ٣ّّٯستتتتٵٯس٨د   *ردُّٖتتتتَِ َٲٴ تتتت

   ُ َِتتتتاَوٸّٓ َٲڃُّ َخٵدتتتتٌِ َعتتتت٬د ِنّّٞتتتترس ل٣ِ٢تتتتٰن َٲَّسُّٚتتتتا٩س ل٢صوتتتتڄُّٸن َٲَّسٴَنتتتتاټن ل٢سوُّٞتتتتاٸن َٴَدتتتتاِّٖٳَ٭ َٴٳد٦ًتتتتا َتن٣َُِّٛتتتت تن

 .(3)صٖنٵٰن ل٣ِّّّٛ٢ِّٳب  َٲلڅُّخدَصاو 

  
                                                           

 .1/218مسْ ش ايهؼف ٚايبٝإ  (1)
 .4/495ايذس إٓجٛس  (2)
 .37-36طٛس٠ ايٓٛس  (3)
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 وضسح )لً( يف اٌمسآْ دبجص دوْ اإلزهبة
)قددٌ( فعددٌ مسَددش ٜٓبدد٧ عددٔ تٛددد٘ ا٭َددش بددايكٍٛ ، ٚقددذ ٚسد ٗ ايكددشإٓ   

( َددش٠ ٗ آٜدد١ عًُٝدد١ يبٝددإ َٛكددٛع١ٝ قددٍٛ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل      332)
عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٗ ايتهدددايٝف ٚا٭سهددداّ ايؼدددشع١ٝ ، ٚنًدددٗا ٚسدت       

ع بددسمسعًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ باطددتجٓا٤  خطابددّا ٚاَددشّا إٍ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل  
ٕٛطددد٢ عًٝددد٘  طدددبشاْ٘  خطابدددّا َدددٔ اهلل   تٚسدَٓٗدددا ٚاسدددذ٠  ،  شاتَددد

ُد َّس٢ُّتتتٺ ٖنردَعتتتٳدَ٭ َّس٪وتتتٰ  نَُّٓتتتٺ  ايظددد٬ّ بكٛيددد٘ تعددداٍ ط  ُِّّٖٛتتت٤د َٮتتت٤د ٢ُّتتت٠ُّ   *لِدَٮتتت

 .(1)صَّس٢ُّٺ أُّ٭د َتسَِٞٺ

يبٝدددإ قدددإْٛ ٖٚدددٛ مسٕ ايدددٓيب قُدددذّا َدددأَٛس َدددٔ عٓدددذ اهلل بدددأقٛاٍ       
 كـٛؿ١ ٚقذٚد٠ .

ايٓظدب١ بدٌ يفددظ )قدٌ( ٗ ايكدشإٓ إٛددد٘ إٍ ايدٓيب قُددذ      تدش٣ َدا ٖددٞ   
ل٢َّّٯتتَٳٻ  ٴ٫َّتتٜ عتت٬ َٲ٦َتتا ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚبددٌ قٛيدد٘ تعدداٍ ط    

 .(2)صَّس٭د ٮ َٳ َّسِڃ َٲحدٌٶ ٴ ٳَحٺ *

اؾدددٛا  ٖدددٛ ايعُدددّٛ ٚاــدددٛق إطًدددل ، فُٛكدددٛ  اٯٜددد١ مسعددد٬ٙ  
، ٚعاَدد١  مسعددِ َددٔ يفددظ )قددٌ( إر ٜؼددٌُ ايددٛسٞ ٗ ايٛقددا٥ع ٚا٭سددذاخ    

 قٍٛ ٚفعٌ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .
ٚٗ ايبؼدددداس٠ بددددايٓيب قُددددذ ؿدددد٢ً اهلل عًٝدددد٘ ٚآيدددد٘ ٚطددددًِ ٚسد ٗ    

اقددِٝ شلددِ ْبٝددا َددٔ ٚطددط اخددٛتِٗ َجًددو ٚ ادعددٌ ن٬َددٞ ٗ        ايتددٛسا٠ )
 .(3)(فُ٘ فٝهًُِٗ بهٌ َا اٚؿٝ٘ ب٘

ٚتدددذٍ َٛاكدددٝع )قدددٌ( ٗ ايكدددشإٓ عًددد٢ غًبددد١ يغددد١ اؿدددٛاس ٚايبٝدددإ    
ٚاٱستذددداز ٗ سطددداي١ ايدددٓيب قُدددذ ٚستددد٢ مسطدددًش١ ٚطدددٝٛف ايدددزٜٔ        

                                                           

 .18-17طٛس٠ ايٓاصعات  (1)
 .4-3طٛس٠ ايٓذِ  (2)
 . 1/329َٛطٛع١ ايهتا  إكذغ  (3)
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مسػدددشنٛا ناْدددت تٛادددد٘ بهًُددد١ )قدددٌ( يبٝدددإ مسٕ ايكدددشإٓ ٜٓددداص  ايؼدددشى      
 ٚاٱسٖا  بًفظ )قٌ(.

ٚقددذ دددا٤ت آٜددات يددٝع فٝٗددا يفددظ )قددٌ( ٚيهٓٗددا تعلددٝذ شلددا ، َٓٗددا     
َنو  ٦َتت٬د َٴددَعتت   آٜددات ايبؼدداس٠ ٚاٱْددزاس ، قدداٍ تعدداٍ ط    َُ ٦ ٫تت ، (1)صاَٮاَّس٪و٧َتتا أُّ٪دتت

َنَو خنٰن ُّٚٳد٦ًا ٢ِّ ًّلط  .(2)صَُّٖس٪و٧َا َٴصوردَ٪اٱ  خن٣نَصا٪ن٠ُّ ٢نن َُعٍَّر خنٰن ل٧ّّ٢ نوٛنَن َٲت ٫

ٚبُٝٓددا هٗددض إؼددشنٕٛ اؾٝددٛؾ حملاسبدد١ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘       
َُ ل٣ِ٢تتٰ  ٚطددًِ تٓددضٍ آٜددات َتتايٝدد١ تتلددُٔ يفددظ قددٌ ط   ِّٚتت٤د ٢ُّتت٬د ٴ صنتتٵ٫ََُا َّسِڃ ٦َتتا َُّٞنتت

ِّٚتتتت٤د َٮتتتت٤د َتَنرخوص تتتتٳَ٭ خن٫َتتتتا َّسِڃ   *٫َُّ٢تتتتا ٮ تتتتَٳ ٦َٳدڃَُّ٪تتتتا َٲَع٣ُّتتتتٺ ل٣ِ٢تتتتٰن ٣َُّّّٖٵَنٳَِٞتتتت٤د ل٧ّّ٢ ڂد٦ن٫ تتتتٳَ٭   

ََلبو ٦نتتت٬د        ٨ِّد ل٣ِ٢تتتٰ  خنَُتتت َ  خنِّتتت٨د أُّ٭د ٴ صنتتتٵَُ َّسحدتتتَ ٻ ل٢ّّح صدتتت٫ََٵٵد٬س َٲَ٪حدتتت٬  َ٪َنتتتَرخو

ِّتت    ِّٚتت٤د أُّ٪ٗنِّٛتتٳل نُّٳدًعتتا أُّٲد ُّٞردًٮتتا ٢ُّتت٬د ٴ نَُُّٛوتت٤َ      *٨د ٦ َنَرخٍّص تتٳَ٭ عن٫دتت نٱن أُّٲد خنُِّٴدتت نٴ٫َا َُّٖنَرخوص تتٳل َّس٪وتتا ٦ََُ

 .(3)ص٦ن٫د٨ِّد َّس٪و٨ِّد ٫ِّٞن ٨د ُّٚٳد٦ًا ُّٖاشنٛنَن

ٚقددذ ٚسد يفددظ )قددٌ( ٗ طددٛس٠ ايتٛبدد١ ٚسددذٖا اثددٓ  عؼددش٠ َددش٠ ،         
      ّ ، (4)ٚقددذ تكددذّ مسٕ مسنجددش طددٛس٠ ٚسد فٝٗددا يفددظ )قددٌ( ٖددٞ طددٛس٠ ا٭ْعددا

ٚإر ؼؼددذ قددشٜؽ ايكبا٥دددٌ ٚتظددتأدش آ٫ف ايشددداٍ حملاسبددد١ ايددٓيب ؿددد٢ً      
اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٜدددأتٞ ايكدددشإٓ َرددداطبتِٗ بعدددشض ٚاسدددذ ايتدددابع    
ٚإتبدددٛ  بدددإٔ اشلضّددد١ ٗ ايدددذْٝا ، ٚاـدددضٟ ٗ اٯخدددش٠ عددداقبتِٗ نُدددا ٗ    

                                                           

 .45طٛس٠ ايٓاصعات  (1)
 .97طٛس٠ َشِٜ  (2)
 .53-51طٛس٠ ايتٛب١  (3)
 .262مسْ ش اؾض٤ ايظادغ عؼش بعذ إا٥تٌ َٔ ٖزا ايظٹفش ق (4)
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َنٴ٬َ ُُّّٞٗتتر ٲل َشتتن ٓد٣ُُّ ٳَ٭ َٲت حدَعتتر ٲَ٭ َّس٢ُّتتٺ    قٛيدد٘ تعدداٍ ط  َ َٯتت٫و٨َ َٲخنتتپدَض   ِّٚتت٤د ٢ن٣ِتت

 .(1)صل٧ّّ٢نَٯاد 

ٖٚٓدداى آٜددات نددجرل٠ َددٔ آٜددات )قددٌ( تددذٍ عًدد٢ ايٓٗددٞ عددٔ اٱسٖددا     
ِّٚتتت٤د َّس٭د ٫ِّٞدتتتن ٨د ت حنُوتتتٳَ٭ ل٣ِ٢تتتَٰ ُّٖتتتاتوُنُ ٳ٪نٶ  ، ٚإٓدددع َٓددد٘ َجدددٌ قٛيددد٘ تعددداٍ ط 

٨ِّد َٲل٣ِ٢تتٰ  ُِّّْٗتتٳٌو َوحنتتٵ٨ٌ     ٨ِّد ل٣ِ٢تتٰ  َٲٴَٓدٗنتترد ٢ُِّّتت٨د ِ ٪ تتٳَخ أُّننٵُ تتٳل ل٣ِ٢تتَٰ َٲل٢روش تتٳ٥َ ُّٖتتَس٭د َتَٳ٢ِتتٳدل    ِّٚتت٤د *ٴ حدُنتتُد

ُو ل٢ُّّّاٖنرسٴ٬َ  .(2)صَُّٖس٭و ل٣٢َِٰ ڃُّ ٴ حن

 ٚٗ ٖاتٌ اٯٜتٌ مسَش ٭دٝاٍ إظًٌُ بأَٛس :
ايشٓدددد١ بايٓدددداغ عًدددد٢ اخددددت٬ف َؼدددداسبِٗ َٚددددزاٖبِٗ ،    ا٭ٍٚ :

 .(3)صٲَِّٚٳ٢ِّٳل ٢ن٫٣واطس ح صد٫ًاَٚٓ٘ قٛي٘ تعاٍ ط

ش إٍ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ )قدددٌ( ٚاٍ   يٝذتُدددع ا٭َددد
إظددًٌُ )قٛيددٛا( ٗ سظددٔ ايظددُت ٚايـدد٬ز ايددزٟ هددب مسٕ ٜتـددف        
بددد٘ إظدددًُٕٛ َدددا ٜبعدددح ايظددده١ٓٝ ٗ ْفدددٛغ عاَددد١ ايٓددداغ ٚايطُأْٝٓددد١      
٭سهدداّ ايؼددشٜع١ ايدد  دددا٤ بٗددا ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ   

 .ٚاٱْـات يًكشإٓ ٚايتذبش ٗ إعذاصٙ
اٱدتٗددداد ٗ طًدددب َشكدددا٠ اهلل يدددزا ددددا٤ ٗ ايجٓدددا٤ عًددد٢     ايجددداْٞ :

َٴٯدتت نٷ خنتتٰن ل٣ِ٢تتٰ  ٦َتت٬د لتوَُتتَِ وسادتتَٳل٪َٰ  ش تتُ ٤َ ل٢صوتتڄ٩ُّس َٲٴ ددتترس  ٯ ٨د        ايكددشإٓ قٛيدد٘ تعدداٍ ط  

 .(4)ص٦ن٬د ل٢ع٧َِّ٣ُّاتن َّس٢ُّٺ ل٫٢وٳوس خنَسِد٪نٰن َٲَٴٯد نٴٯس٨د َّس٢ُّٺ صنَرلطو ٦ صدنَٛنٵ٨ٍ

                                                           

 .12طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .32-31طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
 .83طٛس٠ ايبكش٠  (3)
 .16طٛس٠ إا٥ذ٠  (4)
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ايظدددعٞ ٗ ابتغدددا٤ ايفدددٛص عدددب اهلل شلدددِ ، ٜٚتذًددد٢ ٖدددزا     ايجايدددح :
اؿددب ٚغفددشإ ايددزْٛ  باتبددا  ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ     

 َا دا٤ ب٘ َٔ عٓذ اهلل َٔ ا٭سهاّ ٚطٓٔ ايش١ٓ .
ِّٚتت٤د ٢ن٧َتت٬د ٦َتتا ٖنتتٶ ل٢صوتت٧ََٳلتن َٲلڅُّودضس ِّٚتت٤د ٢ن٣ِتتٰن   ٚتهددشس يفددظ )قددٌ( ٗ اٯٜدد١ ط 

َُ َع٣ُّتتٺ ٪َّّٗ  َنٴ٬َ َخصنتتر ٲل      َُّٞنتت َُ ٖنٵتتٰن ل٢ِتت ِد٧ََُتت٫و٨ِّد َّس٢ُّتتٺ َٴتتٳد٩س ل٢ّّٛنَٵا٦َتتٹن ڃُّ َوٴدتت صنتتٰن ل٢روحد٧َتتٹُّ ٢َُّٵ

 .(1)صأُّ٪َِّٗصٯ ٨د ُّٖٯ ٨د ڃُّ ٴ ڂد٦ن٫ ٳَ٭

َٚددٔ َعدداْٞ ًَددو اهلل يًظددُٛات ٚا٭سض عذددض ايٓدداغ عددٔ ايتغددٝرل     
ٚايتبددددذٌٜ ٗ ا٭سض ، ٚمسْدددد٘ تعدددداٍ تفلددددٌ بشٓدددد١ ايٓدددداغ ْٝعددددّا ،  

سددذ ايتعددذٟ عًدد٢ ايعبدداد ٚهًُٗددِ طددٛا٤ ندداْٛا َظددًٌُ مسٚ غددرل  ٚيددٝع ٭
 َظًٌُ .

يبٝدددإ مسٕ اهلل عدددض ٚددددٌ ٜدددأَش ايدددٓيب قُدددذّا ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘      
ٚطدددًِ مسٕ ٜظدددأٍ ايٓددداغ عدددٔ َعددداْٞ َٚـدددادٜل ايتٛسٝدددذ ، ٫ٚ ٜٓت دددش     
َدددِٓٗ ، اؾدددٛا  ٭ٕ ايظددد٪اٍ َٛدددد٘ إٍ إظدددًِ ٚايهتدددابٞ ٚايهدددافش ،     

 ٚايشدٌ ٚإشمس٠. ٚايعامل ، ٚاؾاٌٖ ،
فتفلدددٌ اهلل بدددأَشٙ بددداؾٛا  باؿددداٍ َدددٔ غدددرل فدددذل٠ مسٚ إبطدددا٤ يبٝدددإ  
ٚدددٛ  إقددشاس ايٓدداغ ْٝعددّا بايتٛسٝددذ ، ٖٚددزا اٱقددشاس عٓددٛإ اٱؼدداد      
ٚايٛسدددذ٠ ٚا٭يفددد١ بدددٌ ايٓددداغ ، ٚػددداٖذ عًددد٢ سشَددد١ إسٖدددا  ايٓددداغ    

 ٚاٱكشاس بِٗ ، إر تذٍ اٯ١ٜ ع٢ً نفا١ٜ ايتبًٝ  .
َُٖٚددٌ قٛيدد٘ ط  ، َددٔ ا٭َددش اٱشلددٞ يًددٓيب    (2)صَع٣ُّتتٺ ٪َّّٗصنتتٰن ل٢روحد٧َتتٹُّ   َُّٞنتت

قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ )قددٌ( مسّ مسٕ ايكددذس إتددٝكٔ ٖددٛ )قددٌ        
 ، ثِ ٜهٕٛ ٚقف ٫صّ.(3) هلل(

                                                           

 .12طٛس٠ ا٭ْعاّ  (1)
 .12طٛس٠ ا٭ْعاّ  (2)
 . 12طٛس٠ ا٭ْعاّ  (3)
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اؾدددددٛا  ٖدددددٛ ا٭ٍٚ يدددددزا ٚسدت ع٬َددددد١ )ز( بعدددددذ هلل ٗ سطدددددِ   
 إـشف يبٝإ دٛاص ايٛقف .

شٜٔ ٚايكدددشا٤ ، ٚٗ قٛيددد٘ ٖٚدددزٙ ايع٬َددد١ ٚمٖٛدددا إدتٗددداد َدددٔ إفظددد 
َُ َع٣ُّتتتٺ ٪َّّٗصنتتتٰن ل٢روحد٧َتتتٹُّ   تعددداٍ ط ، قٝدددٌ )مسٟ مسٚدبٗدددا سبهدددِ عًددد٢    (1)صَُّٞنتتت

 ، َِٚٓٗ َٔ تًطف فكاٍ : ايتضَٗا تفل٬ّ ٚإسظاّْا.(2)ْفظ٘(
ٚيهددٔ إرتدداس مسٕ )نتددب( ٗ اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ غددرل )نتددب( ٗ ايفددشا٥ض      

َنٴ٬َ آ٫٦َ تتٳ ، نُددا ٗ قٛيدد٘ تعدداٍ ط  َُ َع٣ُّتتٺ   َٴاأُّٴوَٯتتا ل٢ِتت َُ َع٣ُّتتٵد٨ِّد ل٢صٍّتتَٵا٩  ٧َُّٞتتا ِّٞننتت ل ِّٞننتت

ِّتتتت٨د َتنوِّٛتتتتٳَ٭ َنٴ٬َ ٦نتتتت٬د ُّٚتتتتُد٣ن٨ِّد ٣َُُِّ٢ ، ايدددد  تعددددين ايٛدددددٛ  إِددددا (3)صل٢ِتتتت

)نتدددب عًددد٢ ْفظددد٘ ايشٓددد١( إخبددداس عدددٔ قدددإْٛ يطدددف اهلل بايٓددداغ         
ٚاـ٥٬ددل ، ٖٚددٛ ٚعددذ يًٓدداغ بددايعفٛ ٚإغفددش٠ ، ٖددا ٜددذٍ عًدد٢ سددض         

 ايتظاَض ٚإغفش٠ يًٓاغ ، ٚإدتٓا  اٱسٖا  .إ٪ٌَٓ ع٢ً 
خًددل اهلل ٚعددٔ طددًُإ عددٔ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ قدداٍ :   

ٜددّٛ خًددل ايظددُٛات ٚا٭سض َا٥دد١ سٓدد١ ، َٓٗددا سٓدد١ ٜذلاسددِ بٗددا         
اـًل ٚتظدع ٚتظدعٕٛ يٝدّٛ ايكٝاَد١ ، فدإرا ندإ ٜدّٛ ايكٝاَد١ مسنًُدٗا بٗدزٙ           

 .(4)ايش١ٓ
ٚآيدد٘  : طددأيت ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘    عددٔ عُددشٚ بددٔ عبظدد١ قدداٍ     ٚ)

ُن ل٢َُّّتتٳوس َّسِد َ٪اَدٴد٫َتتا َٲ٢ُّٟنتت٬د َوحد٧َتتٹّْ ٦نتت٬د َوخٍّتت٠ُّ  طٚطددًِ عددٔ قٛيدد٘  َِا٪نتت َُ خن  صَٲ٦َتتا ٫ِّٞتت

 . َٚا ناْت ايش١ٓ ، َا نإ ايٓذا٤، (5)

                                                           

 .12طٛس٠ ا٭ْعاّ  (1)
 .1/398ايٓهت ٚايعٕٝٛ  (2)
 .183طٛس٠ ايبكش٠  (3)
 . 4/36ايذس إٓجٛس  (4)
 .46طٛس٠ ايكـف  (5)
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نتددا  نتبدد٘ اهلل قبددٌ مسٕ ىًددل خًكدد٘ بددأيفٞ عدداّ ، ثددِ ٚكددع٘       :قدداٍ 
بكت سٓددد  غلددديب ،  عًددد٢ عشػددد٘ ، ثدددِ ْددداد٣ : ٜدددا مسَددد١ قُدددذ طددد     

مسعطٝددتهِ قبددٌ مسٕ تظددأيْٛٞ ، ٚغفددشت يهددِ قبددٌ مسٕ تظددتغفشْٚٞ ، فُددٔ       
يكددٝين َددٓهِ ٜؼددٗذ مسٕ ٫ إيدد٘ إ٫ اهلل ٚمسٕ قُددذّا عبددذٟ ٚسطددٛيٞ ؿددادقّا    

 .(1)(مسدخًت٘ اؾ١ٓ
ٚطددًِ : ٕددا قلدد٢ اهلل اـًددل  ٚآيدد٘ ٚقدداٍ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘  )

 .(2)(سٓ  طبكت غليبنتب ٗ نتاب٘ فٗٛ عٓذٙ فٛم ايعشؾ : إٕ 
مسٟ سهددِ اهلل ٚقطددع ٚمسٚدددب مسٕ تهددٕٛ سٓتدد٘ طددابك١ يغلددب٘ فدد٬        
تـدددٌ ايٓٛبددد١ ٗ مسغًدددب ا٭سدددٛاٍ إٍ ايظدددرط ٚايعكٛبددد١ ، ٚفٝددد٘ دعددد٠ٛ   
يًُظددًٌُ ٚعاَدد١ ايٓدداغ عظددٔ إعاػددش٠ ، ٚايذلاسددِ ايعدداّ بايـدد٬ت        

 اٱْظا١ْٝ .
ا٭ػدددذل ٚٗ عٗدددذ اٱَددداّ عًدددٞ عًٝددد٘ ايظددد٬ّ ايدددزٟ نتبددد٘ ٕايدددو        

 ٚمسػددعش قًبددو ايشٓدد١ يًشعٝدد١    ايٓرعددٞ ٕددا ٫ٚٙ عًدد٢ َـددش ٚمسعُاشلددا )    
ٚاحملبدد١ شلددِ ٚايًطددف بٗددِ ٫ٚ تهددْٛٔ عًددِٝٗ طددبعا كدداسٜا تغتددِٓ مسنًددِٗ     

يدو ٗ ايدذٜٔ ٚإَدا ْ درل يدو ٗ اـًدل  ٜفدشط َدِٓٗ          فإِْٗ ؿدٓفإ إَدا مسخ  
مسٜدددذِٜٗ ٗ ايعُدددذ ٚاـطدددأ   ايضيدددٌ ٚتعدددشض شلدددِ ايعًدددٌ ٜٚددد٪ت٢ عًددد٢   

عفدددٛى ٚؿدددفشو َجدددٌ ايدددزٟ ؼدددب مسٕ ٜعطٝدددو اهلل َدددٔ    فدددأعطِٗ َدددٔ
 .(3)(ٚؿفش٘ عفٛٙ

ٚطددٝبك٢ يفددظ )قددٌ( ٗ ايكددشإٓ َذسطدد١ عكا٥ذٜدد١ ٚمسخ٬قٝدد١ يٮدٝدداٍ      
 ، ٚسذ١ ٗ تٗزٜب ايظًٛى ٚاٱَتٓا  عٔ اي ًِ ٚاٱسٖا .

                                                           

 .7/496ايذس إٓجٛس  (1)
 .9/194ايطدلاْٞ / َظٓذ ايؼاٌَٝ  (2)
 .33/600ايبشاس  (3)
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ًٓدد ( نُددا ٗ        ٚقددذ تددأتٞ اٯٜدد١ بـددٝغ١ َشادفدد١ يكددٌ َجددٌ ٚ)مسْددزس( ٚ)ب
َُ       َٴاأُّٴوَٯتتا ل٢رو قٛيدد٘ تعدداٍ ط  ش تتٳ٥  َخ٣ تتٔد ٦َتتا أِّ٪تتسس٥َ َّس٢ُّٵدتت٠ُّ ٦نتت٬د َوخٍّتت٠ُّ َٲَّس٭د ٢ُّتت٨د تََُّّٗتت٤د ٧َُّٖتتا َخ٣ِٓدتت

 .(1)صوسَشا٢ُّنَٰ  َٲل٣٢ِٰ  ٴَُدصن٧ ٠ُّ ٦ن٬د ل٫٢واطس َّس٭و ل٣٢َِٰ ڃُّ َٴٯد نٷ ل٢ُّّّٛٳد٩َ ل٢ُّّّاٖنرسٴ٬َ

ٚدددا٤ت ايظدد١ٓ ايٓبٜٛدد١ يتعلددٝذٖا شلددا ، فايظدد١ٓ ٖددٞ إـددذس ايجدداْٞ       
ٚقدددذ قددداٍ ٚفعدددٌ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ   يًتؼدددشٜع ، 

اكددعاف َددا ٚسد ٗ يفددظ )قددٌ( ٗ ايكددشإٓ ، ٚقٛيدد٘ ٚفعًدد٘ سذدد١ ْٚدددلاغ    
 ٚطبٌٝ ٖذ٣ ، ٖٚٛ َشآ٠ يًكشإٓ.

ٚدددا٤ ايكددشإٓ ٚايظدد١ٓ ايٓبٜٛدد١ بايتشددزٜش َددٔ اٱقتتدداٍ بددٌ إظددًٌُ ،     
 َٚٔ اٱسٖا  ٚايكتٌ ع٢ً اشل١ٜٛ.

سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘    )إر ٚسد عدددٔ ثٛبدددإ مسْددد٘ زلدددع    
يددددٞ ا٭سض ستدددد٢ سمسٜددددت َؼدددداسقٗا      ٣ٚصإٕ سبددددٞ  ٚطددددًِ ٜكددددٍٛ :  

َٚغاسبٗدددا ، ٚمسعطددداْٞ ايهٓدددضٜٔ ا٭ٓدددش ٚا٭بدددٝض ، ٚإٕ مسَددد  طدددٝبً    
 .ًَهٗا َا ص٣ٚ يٞ َٓٗا 

ٚإْدددٞ طدددأيت سبدددٞ ٭َددد  مسٕ ٫ ًٜٗهٗدددا بظددد١ٓ عاَددد١ فأعطاْٝٗدددا ،       
 .عطاْٝٗا ٚطأيت٘ مسٕ ٫ ٜظًط عًٝٗا عذّٚا َٔ غرلِٖ فأ

 .ٚطأيت٘ مسٕ ٫ ٜزٜل بعلِٗ بأغ بعض فُٓعٓٝٗا
ٚقددداٍ : ٜدددا قُدددذ إْدددٞ إرّا قلدددٝت قلدددا٤ مل ٜدددشد ، إْدددٞ مسعطٝتدددو      
٭َتددو مسٕ ٫ مسًٖهٗددا بظدد١ٓ عاَدد١ ، ٫ٚ مسهٗددش عًددِٝٗ عددذّٚا َددٔ غرلٖددِ       
فٝظددتبٝشِٗ بعاَدد١ ، ٚيددٛ ادتُددع َددٔ بددٌ مسقطاسٖددا ستدد٢ ٜهددٕٛ بعلددِٗ      

 .لّاٖٛ ًٜٗو بعلّا ٚبعلِٗ ٖٛ ٜظيب بع
ٚإْددٞ ٫ مسخدداف عًدد٢ مسَدد  إ٫ ا٭٥ُدد١ إلددًٌ ، ٚيددٔ تكددّٛ ايظدداع١      
ستدد٢ تًشددل قبا٥ددٌ َددٔ مسَدد  بإؼددشنٌ ، ٚستدد٢ تعبددذ قبا٥ددٌ َددٔ مسَدد        
ا٭ٚثددإ ، ٚإرا ٚكددع ايظددٝف ٗ مسَدد  مل ٜشفددع عٓٗددا إٍ ٜددّٛ ايكٝاَدد١ ،      

                                                           

 .67طٛس٠ إا٥ذ٠  (1)
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ٚمسْددد٘ قددداٍ : نًدددٗا ٜٛددددذ ٗ َا٥ددد١ طددد١ٓ ، ٚطدددٝرشز ٗ مسَددد  ندددزابٕٛ      
 ٗ ِ ٜددضعِ مسْدد٘ ْدديب اهلل ، ٚمسْددا خدداا ا٭ْبٝددا٤ ٫ ْدديب بعددذٟ ،     ث٬ثددٕٛ ، نًدد

ٚيددٔ ٜددضاٍ ٗ مسَدد  طا٥فدد١ ٜكدداتًٕٛ عًدد٢ اؿددل هدداٖشٜٔ ٫ ٜلددشِٖ َددٔ      
 خزشلِ ست٢ ٜأتٞ مسَش اهلل .

قدداٍ ٚصعددِ مسْدد٘ ٫ ٜٓددض  سدددٌ َددٔ مسٖددٌ اؾٓدد١ ػدد٦ّٝا َددٔ  شٖددا إ٫           
ع ِ مسخًددف اهلل َهاْٗددا َجًددٗا ، ٚمسْدد٘ قدداٍ : يددٝع دٜٓدداس ٜٓفكدد٘ سدددٌ بددأ      

مسدددشّا َددٔ دٜٓدداس ٜٓفكدد٘ عًدد٢ عٝايدد٘ ، ثددِ دٜٓدداس ٜٓفكدد٘ عًدد٢ فشطدد٘ ٗ طددبٌٝ  
 اهلل ، ثِ دٜٓاس ٜٓفك٘ ع٢ً مسؿشاب٘ ٗ طبٌٝ اهلل .

قددداٍ : ٚصعدددِ مسٕ ْددديب اهلل ع دددِ ػدددإٔ إظدددأي١ ٚمسْددد٘ إرا ندددإ ٜدددّٛ      
ايكٝاَدد١ دددا٤ مسٖددٌ اؾاًٖٝدد١ وًُددٕٛ مسٚثدداِْٗ عًدد٢ هٗددٛسِٖ ، فٝظددأشلِ      

 سبِٗ َا نٓتِ تعبذٕٚ؟ 
 فٝكٛيٕٛ : سبٓا مل تشطٌ إيٝٓا سط٫ّٛ ٚمل ٜأتٓا اَش .

فٝكٛيددددٕٛ : ْعددددِ .  ، فٝكددددٍٛ : مسسمسٜددددتِ إٕ مسَددددشتهِ بددددأَش تطٝعددددْٛٞ 
فٝأخدددز َدددٛاثٝكِٗ عًددد٢ ريدددو فٝدددأَشِٖ مسٕ ٜعُدددذٚا ؾٗدددِٓ فٝدددذخًْٛٗا ،  
فٝٓطًكدددٕٛ ستددد٢ إرا دا٤ٖٚدددا سمسٚا شلدددا تغٝ دددّا ٚصفدددرلّا فٗدددابٛا ، فشدعدددٛا  

 إٍ سبِٗ فكايٛا : سبٓا فشقٓا َٓٗا .
فٝكددٍٛ : مسمل تعطددْٛٞ َددٛاثٝكهِ يتطددٝعٔ ، اعُددذٚا إيٝٗددا فددادخًٛا .       

 ٖا فشقٛا فشدعٛا ، فٝكٍٛ : ادخًٖٛا داخشٜٔ.فٝٓطًكٕٛ ست٢ إرا سمسٚ
ٚٸٍ َدددش٠ ٚآيددد٘ قددداٍ ْددديب اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘  ٚطدددًِ : يدددٛ دخًٖٛدددا مس

 .(1)(نإ عًِٝٗ بشدّا ٚط٬َّا
  

                                                           

 . 4/70ايذس إٓجٛس  (1)
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 ٌفظ )لً( يف اٌمسآْ ٔهٍ ػٓ اإلزهبة
تتعددذد َعدداْٞ يفددظ )قددٌ( ٗ ايكددشإٓ ايدد  تٓٗدد٢ عددٔ اٱسٖددا  َددٔ         

 ٚدٛٙ :
: يفددظ )قددٌ( بٝددإ ٚإٜلدداز ، َٚددع ايبٝددإ ٫ تـددٌ ايٓٛبدد١ إٍ      ا٭ٍٚ
 اٱسٖا .

: )قددٌ( استذدداز ٚبشٖددإ ، ٚفٝدد٘ سد عًدد٢ إسٖددا  َؼددشنٞ       ايجدداْٞ 
قددشٜؽ باٱستذدداز ،ٖٚددٛ طدد٬ز بٝددذ إظددًٌُ إٍ ٜددّٛ ايكٝاَدد١ يًشددش      
عًدد٢ اٱسٖددا  ، يبٝددإ قددإْٛ ٖٚددٛ : ايكددشإٓ طدد٬ز كددذ اٱسٖددا  َددٔ      

 ٚدٛٙ :
 ٕ ط٬ز زلاٟٚ ساكش كذ اٱسٖا  .: ايكشآا٭ٍٚ 
 : اٯ١ٜ ايكشآ١ْٝ ايٛاسذ٠ سش  ع٢ً اٱسٖا  .ايجاْٞ 

 : ايه١ًُ ايٛاسذ٠ َٔ ايكشإٓ سش  ع٢ً اٱسٖا  .ايجايح 
ٜٚتدددأيف يفدددظ )قدددٌ( َدددٔ سدددشفٌ ، ٚيهٓددد٘ ساكدددش ٗ عدددامل ايكدددٍٛ   
ٚايفعدددٌ ، َدددا ٜفٝدددذ تٗدددزٜب ايظدددًٛى ٚإؿددد٬ز اجملتُعدددات ، ٚاٱبتعددداد   

يتطدددشف خاؿددد١ ٚمسٕ ا٭ؿدددٌ ٗ يفدددظ )قدددٌ( ٖدددٛ اؿدددام   عدددٔ ايعٓدددف ٚا
 ا٭١َ ٚمسدٝاٍ إظًٌُ بايٓيب ٚايتكذٜش )قٛيٛا(.

ِّٚتتت٤د َٴاأُّٴوَٯتتتا ل٫٢وتتتاط  َّس٪ٍّتتتٶ  إ٫ مسٕ ٜدددذٍ ايدددذيٌٝ عًددد٢ اــدددٛق ، َٚٓددد٘ ط 

ٮ تتتتَٳ ٴ حدتتتتٶس  َوش تتتتٳ٥  ل٣ِ٢تتتتٰن َّس٢ُّتتتتٵد٨ِّد َ ٧نٵًُتتتتا ل٢ِتتتتَنٷ ٢ُّتتتتٰ  ٦ ٣ّّتتتت٠ِّ ل٢صوتتتت٧ََٳلتن َٲلڅُّودضس ڃُّ َّس٢ُّتتتتَٰ َّسڃِ 

ُ  ُّٖتتآ٦ن٫ ٳل خنا٣ِ٢تتٰن َٲَوش تتٳ٢نٰن ل٫٢وُنتتٶٍّ ل٢ّّتت٦ٍِِّّٶٍّ ل٢ِتتَنٷ ٴ تتڂد٦ن٬  خنا٣ِ٢تتٰن ٲ٣َُّٞن٧َاتنتتٰن َٲلتوُنُ تتٳٱ            َٲٴ ٧نٵتت

٨ِّد َتٯدَن  ٲَ٭  .(1)ص ٣َُُِّ٢
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َ  َٲ٢نٵًّتتتا ُّٖتتتاننرس ل٢صوتتت٧ََٳلتن َٲلڅُّودضس َٲٮ تتتَٳ ٴ َُّّّنتتت٨    َٚٓددد٘ ط َٲڃُّ ٴ ََُّّّتتت٨  ِّٚتتت٤د  ِّٚتتت٤د أُُّّْٵدتتتَر ل٣ِ٢تتتٰن أُّتودنتتت

ِّتتتتتتتٳَ٪٬و ٦نتتتتتتت٬د        َّس٪ٍّتتتتتتتٶ أ٦ِّنتتتتتتتردت  أُّ٭د أُِّّٞتتتتتتتٳَ٭ أُّٲو٥َ ٦َتتتتتتت٬د أُّشدتتتتتتت٨َُّ٣ َٲڃُّ َت

 .(1)ص ل٧ّّ٢ عدرسٞنَن

َٚددا عددذا اـطددا  اـدداق ٜهددٕٛ ايًفددظ عاَددّا عًدد٢ مددٛ ايتهًٝددف        
 ٚايٛادب مسٚ إظتشب . 

ِّٚتت٤د أُّٷو َظتتٶدټو فُددج٬ّ ٚسد يفددظ )قددٌ( مسسبددع َددشات ٗ ٖددزٙ اٯٜدد١ ط   

َنو٨َِّٞد        أُّ ََل ل٢ِّّّٛتتردآ٭  ٢نِِّ٪تت ٨ِّد َٲأِّٲحنتتَٶ َّس٢ُّتتٶو َٮتت َُّّٞتتر  َظتتَٯاَدٸّْ ِّٚتت٤د ل٣ِ٢تتٰ  َظتتٯسٵٌ  َخٵد٫نتتٶ َٲَخٵدتت٫َ

خنتتٰن َٲ٦َتت٬د َخ٣ُّتتَٔ أُّٽنتت٫و٨ِّد ٢َُّنعدتتَٯ  ٲَ٭ أُّ٭و ٦َتتَِ ل٣ِ٢تتٰن آ٢نَٯتتٹّْ أِّخدتتَرٻ ِّٚتت٤د ڃُّ أُّظدتتَٯ   ِّٚتت٤د َّس٪و٧َتتا ٮ تتَٳ       

ٜٚهددٕٛ تكددذٜش اٯٜدد١ بـددٝغ١    (2) صٌټ ٦ن٧وتتا ت عدتترسِّٞٳ٭َ َّس٢ُّتتٌٰ َٲلحنتتٌ  َٲَّس٪و٫نتتٶ َختترسٷ  

 اؾُع . 
ٚقددذ ٜددشد يفددظ )قددٌ( بـددٝغ١ ايًفددظ ايعدداّ ٗ آٜدد١ عًدد٢ مددٛ َتهددشس ،     
ٚٗ اٯٜدد١ خطددا  خدداق إٍ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ         

َخٵد٫نتتتٶ ِّٚتتت٤د أُّٷو َظتتتٶدټو أَُُّّّٞتتتر  َظتتتَٯاَدٸّْ ِّٚتتت٤د ل٣ِ٢تتتٰ  َظتتتٯسٵٌ      نُدددا ٗ قٛيددد٘ تعددداٍ ط 

َنو٨َِّٞد خنتتتتتٰن َٲ٦َتتتتت٬د َخ٣ُّتتتتتَٔ أُّٽنتتتتت٫و٨ِّد        ََل ل٢ِّّّٛتتتتتردآ٭  ٢نِِّ٪تتتتت ٨ِّد َٲأِّٲحنتتتتتَٶ َّس٢ُّتتتتتٶو َٮتتتتت َٲَخٵدتتتتت٫َ

٢َُّنعدتتَٯ  ٲَ٭ أُّ٭و ٦َتتَِ ل٣ِ٢تتٰن آ٢نَٯتتٹّْ أِّخدتتَرٻ ِّٚتت٤د ڃُّ أُّظدتتَٯ   ِّٚتت٤د َّس٪و٧َتتا ٮ تتَٳ َّس٢ُّتتٌٰ َٲلحنتتٌ  َٲَّس٪و٫نتتٶ          

 .  (3) صَخرسٷٌټ ٦ن٧وا ت عدرسِّٞٳَ٭

ٞ اٯٜدد١ قٛيددٛا مسٟ ػدد٧ مسندددل ػددٗاد٠ قٛيددٛا اهلل ػددٗٝذ بٝٓٓددا    فُددٔ َعدداْ
 ٚبٝٓهِ.

                                                           

 .14طٛس٠ ا٭ْعاّ  (1)
 .19طٛس٠ ا٭ْعاّ  (2)
 .19طٛس٠ ا٭ْعاّ  (3)
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َٚددٔ َعدداْٞ )قددٌ( ٚنجشتدد٘ ٗ ايكددشإٓ تشغٝددب إظددًٌُ بددايًذ٤ٛ إٍ      
 اٱستذاز ٚيغ١ ايدلٖإ ، ٚاٱَتٓا  عٔ اٱسٖا  ٚايعٓف .

ٖٚددٌ ودداس  يفددظ )قددٌ( ايكشآْددٞ ايتطددشف ٚايتؼددذد ، اؾددٛا  ْعددِ     
رلٚس٠ ايًطددف ايعدداّ ْظددُّٝا ٜٓفددز إٍ   ، فٗددٛ دعدد٠ٛ يًظددًِ ٚايشٓدد١ ٚؿدد   

 ايكًٛ  فتظتٛيٞ عًٝٗا طٓر١ٝ ايذلاسِ ٚايتٛادد.
َٚددددٔ اٱعذدددداص ٗ يفددددظ )قددددٌ( ٗ ايكددددشإٓ مسْدددد٘ ٜؼددددٌُ ا٭سهدددداّ   
ايتهًٝفٝدد١ اـُظدد١، فُٓدد٘ َددا ٜتلددُٔ ا٭َددش ٚايٛدددٛ  ، َٚٓدد٘ َددا ٜفٝددذ        

 إٓذٚ  مسٚ إباز مسٚ ايهشا١ٖ مسٚ اؿش١َ .
ُ  أُّ٭د  ى ، قدداٍ تعدداٍ ط َٚددٔ اؿشَدد١ ايٓٗددٞ عددٔ ايؼددش   ِّٚتت٤د َّس٪ٍّتتٶ ٪ ٯسٵتت

ُ  َّسًِل َٲ٦َتتا أَُّ٪تتا     َنٴ٬َ َتتت دع ٳَ٭ ٦نتت٬د د ٲ٭س ل٣ِ٢تتٰن ِّٚتت٤د ڃُّ أُّتوُنتتِ  أُّٮدتتَٳلټ٨َِّٞد ُّٚتت د َاتت٣ُّ٣ّّ أُّعدُ تتَ  ل٢ِتت

ٚتددداس٠ ٜدددأتٞ ا٭َدددش َدددٔ اهلل عدددض ٚددددٌ إٍ ايدددٓيب  (1) ص٦نتتت٬د ل٧ّّ٢ ٯدَنتتت نٴ٬َ

باطددِ إظددًٌُ ْٚٝابدد١ عددِٓٗ ،  قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ يٝددتهًِ  
ِّٚتتت٤د َّس٭و ٮ تتتَ ٻ ل٣ِ٢تتتٰن ٮ تتتَٳ ل٢ّّٯ تتتَ ٻ َٲأ٦ِّنردَ٪تتتا ٢ن٫ صدتتت٣ن٨َ ٢نتتتَربٍّ    نُدددا ٗ قٛيددد٘ تعددداٍ ط 

 .(2)صل٢َُّّا٧ُّ٢نَن

ٖٚدددٌ ٖدددزا ايكدددٍٛ خددداق بايـدددشاب١ ، اؾدددٛا  ٫ ، فٗدددٛ ٜؼدددٌُ      
مسدٝدددداٍ إظددددًٌُ ، بدددداخ٬ق ايعبدددداد٠ هلل ، ٚاٱَتٓددددا  عددددٔ اٱكددددشاس 

 ٕٛ ٖٚٛ اٱخ٬ق ٗ ايعباد٠ َاْع َٔ اٱسٖا  .بايٓاغ يكاْ
ُٻدددذٶا  ٚعدددٔ قتددداد٠ ٗ اٯٜددد١ مسعددد٬ٙ قددداٍ )   َٴشٳ ٘ٴ  ًٖددد ٗٳدددا اي ُٳ ًٖ َٳ١ْ، عٳ ـٴدددٛ خٴ

٘ٹ   ٝٵدددد ًَ ٘ٴ عٳ ًٖدددد ٢ًٖ اي ٌٳ   ٚآيدددد٘ ؿٳدددد ٖٵدددد ٗٳددددا مَس ٕٳ بٹ ُٴٛ ٘ٴ ، ٜٴرٳاؿٹدددد ٚٳمَسؿٵددددشٳابٳ ِٳ  ًٖ ٚٳطٳدددد
 .(3)(ايلٻ٬َي١ٹ

                                                           

 .56طٛس٠ ا٭ْعاّ  (1)
 .71طٛس٠ ا٭ْعاّ  (2)
 .5/286تفظرل ابٔ مسبٞ ساا  (3)
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يبٝدددددددإ مسٕ اــددددددد١َٛ َدددددددع مسٟ طدددددددشف باٱستذددددددداز ٚيدددددددٝع    
اٱسٖددددا  ٚطددددفو ايددددذَا٤ ، ٚيتظددددتكشمس َددددٔ اٯٜدددد١ َٚفَٗٛٗددددا سشَدددد١  
طددددددفو ايددددددذَا٤ ٚايددددددبطؽ عًدددددد٢ اشلٜٛدددددد١ ٚاٱْتظددددددا  ٗ إًدددددد١       
ٚإددددزٖب ، ٚدفددددع اٱسٖدددددا  ٚمسكددددشاسٙ عًددددد٢ ا٭طددددشاف إرتًفددددد١     
، َدددددا فدددددِٝٗ رات فاعدددددٌ اٱسٖدددددا  ٚفـدددددًٝت٘ ٚطا٥فتددددد٘ ،) ٚطدددددٝأتٞ 

 قإْٛ ايتلاد بٌ ايتك١ٝ ٚاٱسٖا  ( .
ظ )قدددٌ( ٗ ايكدددشإٓ ٗ ا٭سهددداّ ايتهًٝفٝددد١ اـُظددد١   ٚٗ سلدددٛس يفددد

 َظا٥ٌ :
 : تٗزٜب ايكٍٛ ٚايفعٌ . ا٭ٍٚ
 : اٱنتفا٤ بايكٍٛ دٕٚ ايفعٌ ٗ ايبٝإ .ايجا١ْٝ 
 : إستكا٤ إظًٌُ ٗ إعاسف اٱشل١ٝ .ايجايج١ 

: بٝدددإ قدددإْٛ َٛكدددٛع١ٝ ايكدددٍٛ ٗ إؿددد٬ز اجملتُعدددات ،      ايشابعددد١ 
بددد٘ اهلل ٗ ايكدددشإٓ يددد٘ د٫٫ت ٚغاٜدددات     يكدددإْٛ ٖٚدددٛ ندددٌ قدددٍٛ ٜدددأَش   

ٓٝددذ٠ َتذددذد٠ ٫ ٜعًُٗددا إ٫ اهلل عددض ٚدددٌ ، ٚفٝدد٘ غٓدد٢ عددٔ اٱسٖددا     
 ، ٚصدش عٓ٘ .
: ايذلغٝددب بايـددذٚس عددٔ َذسطدد١ )قددٌ( ايكشآْٝدد١ ، ٚطددشد      اـاَظدد١ 

 اٱسٖا  عٔ اجملتُعات .
: يفظ)قددٌ( ٗ ايكددشإٓ طدد٬ز ٚدددٛدٟ ىاؿددِ اٱسٖددا       ايظادطدد١ 

  ٘ ٚكدددشسٙ عددٔ اجملتُعدددات ، ٖٚددٛ َدددٔ َـددادٜل قٛيددد٘     نددٌ ٜدددّٛ، ٜٚضودد
 .(1)صَٲ٦َا أُّودَش٫َّّ٣ا١ُّ َّسِڃ َوحد٧َٹّْ ٢ن٣َُّّا٧ُّ٢نَنتعاٍ ط

  

                                                           

 .107طٛس٠ ا٭ْبٝا٤  (1)
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 رعُّخ اٌمسآْ ٌٍظٍخ فزذًب ظالح ػد اإلزهبة
ايـددًض ٖددٛ ايتـدداحل بددٌ طددشفٌ مسٚ مسنجددش بٝددِٓٗ خـدد١َٛ ْٚددضا  ،         

 ٚايـ٬ز ٚاٱطتكا١َ ٚسظٔ ايظًٛى ، ٖٚٛ كذ ايفظاد .
زلٸدددت ايعدددش  ؿددداؿّا َٚـدددًشّا ٚؿدددًٝشّا ، ٚؿٳددد٬ز عًددد٢     ٚقدددذ 

ٚصٕ سٳددزاّ اطددِ َددٔ مسزلددا٤ َهدد١ ، ٚقدداٍ سددش  بددٔ مسَٝدد١ ٗ دعدد٠ٛ ٭بددٞ  
َطدددش اؿلدددشَٞ ايدددزٟ مسساد مسٕ ٜٓدددضٍ خددداسز اؿدددشّ ٖٚدددٛ سًٝدددف بدددين   

 ْفاث١ ِٖٚ سًفا٤ سش  بٔ مس١َٝ فذعاٙ يًٓضٍٚ ٗ َه١ .
ِٻ إٍ ؿ٬ٔز ... َفتٳِهفٹٝٳَو اي ًُ ٖٳ ٔٵ قشٜٔؽمسبا ََطش  َٹ  ٓٻذٳا٢َ 

ٖٴذٹٜتٳ ـٝٵٔش عٳٝٔؽ ِٵ ٚتٳعٝٹؽٳ فِٝٗ ... مسبا َطش  ٗٴ ٚٳطٵَط ٔٳ  َٳ  فتأ
ٚٳَى س ټ دٝٔؽ ٜٳضٴس ٔٳ مسٕ  َٳ ًِذٳ٠ّ عضٻت َقذٹّّا ... ٚتأ ٍٳ بٳ ٓٵٔض  .(1)ٚتٳ

 ٚقٌٝ ٖزا ايؼعش ٭١َٝ بٔ مسبٞ ايـًت .
يبٝددإ مسٕ َهدد١ ٫ تددذٜٔ ًٕددو ، ٫ٚ تدد٪دٟ مستددا٠ٚ ٭سددذ ، ٖٚددٞ مسَددإ     

َ ٲل ٦نتتت٬د ٦َُّٛتتتا٩س َّسخدتتتَرلٮنٵ٨َ     قددداٍ تعددداٍ ط،  َُ ٦ََجاَختتتٹّْ ٢ن٫٣وتتتاطس َٲأ٦ُّد٫ًتتتا َٲلتودنتتت َٲَّسِد  ٫َّّ٣ََُتتتا ل٢َُّّٵدتتت

٦ َصتتتت٣ ٺ َٲَعٯستتتت دَ٪ا َّس٢ُّتتتتٺ َّسخدتتتتَرلٮنٵ٨َ َٲَّسشدتتتت٧َاعنٵ٤َ أُّ٭د نُّٯٍّتتتتَرل َخٵدننتتتتٶ ٢ن٣َِّتتتتاٽنٗنَن     

ِ ٳدن ِِٞس ل٢صو  .(2)صَٲل٢َُّّاٞنٗنَن َٲل٢رو

٬ٙ سذدد١ عًدد٢ ايددزٜٔ نفددشٚا إرا مسنجددشٚا َددٔ إٜددزا٤ ايددٓيب ٚٗ اٯٜدد١ مسعدد
ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚمسؿددشاب٘ ثددِ عضَددٛا عًدد٢ قتددٌ ايددٓيب ؿدد٢ً    

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٗ نٌ َٔ :
يًٝددد١ إبٝدددت ، إر خدددشز فٝٗدددا ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘      ا٭ٍٚ :

 ٚطًِ َٗادشّا َٔ َه١ .
طشٜددددل اشلذددددش٠ إٍ إذٜٓدددد١ ، ٚؿٛقدددد٘ ، ٚقاٚيدددد١ بعددددض    ايجاْٝدددد١ :

 إؼشنٌ ايًشٛم ب٘ .
                                                           

 . 1/221اؿٝٛإ  (1)
 .125طٛس٠ ايبكش٠  (2)
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ٕٚدددا ٚرندددش ابدددٔ ٖؼددداّ عدددٔ اؿظدددٔ بدددٔ مسبدددٞ اؿظدددٔ ٗ سدددذٜح )   
فكدددذت قدددشٜؽ سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚطدددًِ طًبدددٛٙ َهددد١ مسع٬ٖدددا 
ٚمسطدفًٗا ٚبعجدٛا ايكافد١ ٜتبعدٕٛ مسثدشٙ ٗ ندٌ ٚدد٘ فٛددذ ايدزٟ رٖدب قبددٌ           

 .(1)ٜضٍ ٜتبع٘ ست٢ اْكطع ي٘ ٕا اْت٢ٗ إٍ ثٛسثٛس مسثشٙ ٖٓاى فًِ 
ٚػددل عًدد٢ قددشٜؽ خددشٚز سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚطددًِ عددِٓٗ      
ٚدضعددٛا يددزيو فطفكددٛا ٜطًبْٛدد٘ بأْفظددِٗ فُٝددا قددش  َددِٓٗ ٜٚشطددًٕٛ         

 .َٔ ٜطًب٘ فُٝا بعذ عِٓٗ ٚدعًٛا َا١٥ ْاق١ ٕٔ سدٙ عًِٝٗ
عًدد٢ بابدد٘   ٕٚددا اْتٗددٛا إٍ فددِ ايغدداس ٚقددذ ناْددت ايعٓهبددٛت كددشبت      

    ٘ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘    بعؼدداؾ بعلددٗا عًدد٢ بعددض بعددذ مسٕ دخًدد
 .ٚطًِ فُٝا رنشٚا

قدداٍ قا٥ددٌ َددِٓٗ ادخًددٛا ايغدداس فكدداٍ مسَٝدد١ بددٔ خًددف َٚددا مسسبهددِ إٍ    
قددايٛا فٓٗدد٢ ايددٓيب ؿدد٢ً    ايغدداس إٕ عًٝدد٘ يعٓهبٛتددا مسقددذّ َددٔ َدد٬ٝد قُددذ   

دٓددذ َددٔ  ٚطددًِ ٦َٜٛددز عددٔ قتددٌ ايعٓهبددٛت ٚقدداٍ إْٗددا       ٚآيدد٘ اهلل عًٝدد٘ 
 .(2)(دٓٛد اهلل

تعددذد تهددشاس قددا٫ٚت قددشٜؽ قتددٌ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل       ايجايددح :
  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .

ٖٚدددٌ سـددداس قدددشٜؽ ٭ٖدددٌ ايبٝدددت ٗ ػدددعب مسبدددٞ طايدددب خددد٬ف    
ا٭َددٔ إددزنٛس ٗ اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ اؾدددٛا  ْعددِ ، ٚفٝٗددا دعدد٠ٛ يًُظدددًٌُ        

 عظٔ ايظُت يٝأَٔ َِٓٗ ايٓاغ ْٝعّا .
 ٬م .ٚايفتض كذ اٱغ

َٳدددددٔ  ٚايَفدددددتٵض) : افتٹتددددداز دأس اَؿدددددش . ٚايَفدددددتٵض: مسٕ تفدددددتٳضٳ عًددددد٢ 
 ٜٳظٵتٳِكٔش٥ٴَو.

                                                           

 ( نِ.4شاّ )مسٟ دبٌ ثٛس ايزٟ ٜبعذ عٔ إظذذ اؿ (1)
 .1/262اٱنتفا٤ َا تلُٓ٘ َٔ َغاصٟ سطٍٛ اهلل  (2)
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ٍ  ٚايَفددتٵض ـٹددُٕٛ إيٝددَو، قدداٍ تعددا ّٕ ٜٳرٵتٳ ٛٵ ِٳ بددٌ َقدد ٕٵ ؼُهدد ِد ط : مس َوخو٫َتتا لّّٖتتَن

ٍّ  .(2)((1)صَخٵد٫َ٫َا َٲَخٵد٬َ ُّٚٳد٦ن٫َا خنا٢َّّح

اهلل عددض ٚدددٌ يبٝددإ  ٫ٚ ٜكددّٛ مسسددذ بتظدد١ُٝ ؿددًض اؿذٜبٝدد١ فتشددّا إ٫   
 قإْٛ ٖٚٛ َٓافع ؿًض اؿذٜب١ٝ مسنجش َٔ مسٕ وـٝٗا ايٓاغ .

يكدددذ خدددشز َدددع ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ مسيدددف        
ٚمسسبعُا٥دددد١ َددددٔ ايـددددشاب١ ٗ ػددددٗش رٟ ايكعددددذ٠ َددددٔ ايظدددد١ٓ ايظادطدددد١ 
يًددٗذش٠ ، ٖٚددِ ٜشدددٕٛ مسدا٤ َٓاطددو ايعُددش٠ ٭ٕ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘      

 بأْ٘ سآ٣ ٗ إٓاّ بأِْٗ ٜذخًٕٛ إظذذ اؿشاّ .ٚآي٘ ٚطًِ مسخدلِٖ 
َٚدددٔ اٱعذددداص ٗ ْبددد٠ٛ قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ تًكدددٞ     
ايـددشاب١ ْبدددأ ٖدددزٙ ايش٩ٜدددا بأْٗدددا سددل ٚؿدددذم ، يًذ٫يددد١ عًددد٢ بًدددٛغِٗ   
َشتبددد١ ايفكاٖددد١ بايتظدددًِٝ بدددإٔ س٩ٜدددا ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ  

 ػعب١ َٔ ايٛسٞ .
شاٖددا ايددٓيب ٖددٞ ٚسددٞ ، فكددذ ٜشاٖددا َددا ٖددٛ       ْعددِ يددٝع نددٌ س٩ٜددا ٜ    

إْظدددإ ، َٚٓٗدددا مسكدددغاخ مسسددد٬ّ ، ٚيهدددٔ سُٝٓدددا ىددددل ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل 
عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ مسؿددشاب٘ عددٔ س٩ٜدداٙ فاْدد٘ ٜعًددِ مسْٗددا َددٔ ايددٛسٞ ، َٚددٔ   

 فلٌ اهلل ، إر مسٕ اهلل عض ٚدٌ هعٌ ايٓيب ّٝض بٌ نٌ َٔ :
 س٩ٜا ايٛسٞ . ا٭ٍٚ :
 ق١ .ايش٩ٜا ايـاد ايجاْٞ :

 س٩ٜا مسكغاخ مسس٬ّ . ايجايح :
ٚناْددت س٩ٜددا ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٗ دخددٍٛ إظددذذ        

 اؿشاّ َٔ ايٛسٞ .

                                                           

 .89طٛس٠ ا٭عشاف  (1)
 .1/209ايعٌ  (2)
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ٖٚدددٌ شلدددزٙ ايش٩ٜدددا َٛكدددٛع١ٝ ٗ خدددشٚز ٖدددزا ايعدددذد ايهدددبرل َدددٔ     
ايـدددشاب١ َدددع ايدددٓيب مدددٛ َهددد١ َدددع إستُددداٍ إدٗددداص قدددشٜؽ عًدددِٝٗ ،      

عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ايـددًض اؾددٛا  ْعددِ ، ٕٚددا عكددذ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل 
َدددع قدددشٜؽ إستدددا  إٓدددافكٕٛ ٭ٕ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ      
ٚمسؿددشاب٘ سدعددٛا َددٔ غددرل مسٕ ٜددذخًٛا َهدد١ ، فكدداٍ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘   

ّٔٚطًِ ) ٜٵتٴ فٹٞ ٖزٳا ايعٳا ُٳا سٳمَس  .(1) (َف
ٚايدلٖدددإ ٚاكدددض ٗ ؼكدددل َـدددذام ايش٩ٜدددا بدددإٔ تلدددُٔ ايـدددًض       

٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚمسؿددشاب٘ ٗ قابددٌ   ػددشطّا ٖٚددٛ عددٛد٠ ايددٓيب ؿدد 
مسٟ ٗ ػددددٗش رٟ ايكعددددذ٠ َددددٔ ايظدددد١ٓ ايظددددابع١ يًددددٗذش٠ ٭دا٤ عُددددش٠       

 ايكلا٤.
ٖٚددٌ َددٔ َٛكددٛع١ٝ شلددزا ايؼددشط ٗ تظدد١ُٝ ؿددًض اؿذٜبٝدد١ فتشددّا ،     
اؾددٛا  ْعددِ ، ٕددا فٝدد٘ َددٔ دخددٍٛ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ           

 . ٚمسؿشاب٘ َه١ َٔ غرل َظاٜف١ مسٚ مسساق١ دَا٤
يكدددذ ندددإ ندددٌ َدددٔ ؿدددًض اؿذٜبٝددد١ ٚعُدددش٠ ايكلدددا٤ سشبدددّا عًددد٢       
اٱسٖدددا  ٚيغددد١ ايظدددٝف ، يًتلددداد بدددٌ اٱسٖدددا  ٚا٭َدددٔ ، إر مسخددددل      
ايكددشإٓ عددٔ دخددٍٛ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚإظددًٌُ ايبٝددت      

ٍّ   اؿدددشاّ بأَدددإ ، قددداٍ تعددداٍ ط  َٝ ل٣ِ٢تتتٰ  َوش تتتٳ٢ُّٰ  ل٢روځدَٴتتتا خنتتتا٢َّّح ٢َُّنتتت دخ ٬ِّ٣و ٢ُُّّٛتتت د َصتتتَ 

٨ِّد       ِنَ  ل٢َّّحتتتتتتتتتَرل٩َ َّس٭د َظتتتتتتتتتاَټ ل٣ِ٢تتتتتتتتتٰ  آ٦نتتتتتتتتت٫نَن ٦ َح٣ ٛنتتتتتتتتتَن و ټ ٲَشتتتتتتتتت ل٧َّّ٢صدتتتتتتتتت

ٚرنددش مسٕ اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ ْضيددت عٓددذ دخددٍٛ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘     
 ٚطًِ إظذذ اؿشاّ ٗ عُش٠ ايكلا٤ .

، إِدددا  ٚإرتددداس مسٕ َٛكدددٛ  اٯٜددد١ مسعددد٬ٙ ٫ ٜٓشـدددش بعُدددش٠ ايكلدددا٤
ٖددٛ بؼدداس٠ تتذددذد نددٌ طدد١ٓ بعددذّ ٚدددٛد ؿددذٸ ٚؿددادٸ يًُظددًٌُ عددٔ          
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عددٔ مسبدد٢ ٖشٜددش٠ قدداٍ قدداٍ   إظددذذ اؿددشاّ إٍ ٜددّٛ ايكٝاَدد١ ، ٚباٱطددٓاد )  
قٝددٌ فُددا  ، سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚطددًِ سذددٛا قبددٌ إ ٫ؼذددٛا       

 . ػإٔ اؿر
 (1)(سددذمسٚدٜتٗددا فدد٬ ٜـددٌ إٍ اؿددر مسرْددا  مسعشابٗددا عًدد٢ مسقدداٍ ٜكعددذ 

 ٚاؿذٜح كعٝف طٓذّا . (1)(سذمس
 لبٔىْ ِٕبفبح اإلزهبة ٌٍؼسوزَبد اخلّط )حبش اطىيل(

ايلدددشٚسٜات اـُدددع اؿدددط٬ز َظدددتشذخ رندددشٙ ايغضايدددٞ ٚمدددٛٙ ، 
ٜٚدددشاد َٓددد٘ ا٭َدددٛس رات ايؼدددإٔ ايددد  تتكدددّٛ َعٗدددا اؿٝدددا٠ ، َٚـددداحل     
ايعبدداد ٗ ايددذٜٔ ٚايددذْٝا ٚتعاٖددذ ٖددزٙ ا٭َددٛس طشٜددل اطددتكا١َ ٚطدد١َ٬        

 َٔ ايفظاد.يًٓاغ ٚٚقا١ٜ 
ٚقددذ اختًددف ٗ تشتٝبٗددا ، فٝتبددذٍ ايذلتٝددب عظددب اؿدداٍ ٚا٭ُٖٝدد١ ،    
فكددذ ٜكددذّ سفدددظ ايعكددٌ عًددد٢ سفددظ ايٓظددٌ ٚإددداٍ ، مسٚ سفددظ ايدددٓفع       

 .ع٢ً سفظ ايذٜٔ 
ٜٴ   .زنش سفظ ايعشض بذٍ سفظ ايٓظٌ ٚقذ 
َٚددٔ َعدداْٞ ٖددزٙ ايلددشٚس٠ تلدداد اٱسٖددا  َددع نددٌ فددشد َٓٗددا ،          

: ٖٞٚ 
 فظ ايذٜٔ .: س اٌؼسوزح األوىل

ٖٚددٛ تعاٖددذ نًُدد١ ايتٛسٝددذ ، َٚبدداد٨ اٱّددإ ٚإٛاهبدد١ عًدد٢ مسدا٤        
 ايفشا٥ض ايعباد١ٜ َٔ ايـ٠٬ ٚايـّٛ ٚاؿر .

ٚقددذ ٫قدد٢ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ػددت٢ كددشٚ          
 ا٭ر٣ ٚاٱسٖا  َٔ قشٜؽ ٗ دعٛت٘ إٍ اهلل .

   ٘ ٚمسؿددشاب٘  َٚددٔ َهددش ٚدٖددا٤ قددشٜؽ إقددذلإ مسراٖددِ يًددٓيب ٚمسٖددٌ بٝتدد
بددايعشٚض ايظددر١ٝ يًددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ يددٝذلى ايددذع٠ٛ إٍ     

 اهلل .
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َٚؼددٛا عددذ٠ َددشات إٍ عُدد٘ مسبددٞ طايددب بـددٝ  ايذلغٝددب ٚايذلٖٝددب    
، ٚيهددٔ ايددٓيب مسعًددٔ َٛاؿدد١ً ايددذع٠ٛ ٚايتبًٝدد  َددا داّ سٝددّا ، ٚسُٝٓددا         
ابتددذمس دعٛتدد٘ ٚاعدد٬ٕ ْبٛتدد٘ ٚادٗتدد٘ قددشٜؽ بايتهددزٜب ٚاٱسٖددا  ، ٚمل    

 تذبشٚا ٗ مسَشٙ ٚٗ َعذضات٘ .ٜ
ٚيهددددٔ عٓددددذَا ْضيددددت اٯٜددددات بددددزّ ا٭ؿددددٓاّ ٚعبادتٗددددا مسهٗددددشٚا   

 عذاٚتِٗ ي٘ ، ٚقٌٝ نإ ٖزا ٗ ايظ١ٓ ايشابع١ يًبعج١ .
ٚٸيددت قددشٜؽ رّ ايكددشإٓ ٭ؿددٓاَِٗ بأْدد٘ طددب ٚػددتِ ٯبددا٥ِٗ          يكددذ مس
٭ْٗددِ ندداْٛا ٜعبددذْٚٗا ، ٜٚتضيفددٕٛ شلددا ، ٚمسٕ ايددٓيب قُددذّا ٜتعددشض يددزّ     
سددددا٫ت قدددشٜؽ ، ْٚظدددٛا مسٕ ايكدددشإٓ نددد٬ّ اهلل ، ٚيدددٝع نددد٬ّ ايدددٓيب     
قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ايدددزٟ ندددإ ٜتذٓدددب خـدددَٛتِٗ ،    

َٴاأُّٴوَٯتتا ل٢روش تتٳ٥  َخ٣ تتٔد ٦َتتا أِّ٪تتسس٥َ َّس٢ُّٵدتت٠ُّ ٦نتت٬د َوخٍّتت٠ُّ   ٚيهٓدد٘ َددأَٛس بددايتبًٝ  ، قدداٍ تعدداٍ ط 

َُ وسَشتتا٢ُّنَ     ٰ  َٲل٣ِ٢تتٰ  ٴَُدصنتت٧ ٠ُّ ٦نتت٬د ل٫٢وتتاطس َّس٭و ل٣ِ٢تتَٰ ڃُّ َٴٯدتت نٷ      َٲَّس٭د ٢ُّتت٨د تََُّّٗتت٤د ٧َُّٖتتا َخ٣ِٓدتت

 .(1) صل٢ُّّّٛٳد٩َ ل٢ُّّّاٖنرسٴ٬َ

ٚؿددشٝض مسٕ اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ َذْٝدد١ إ٫ مسٕ مسسهاَٗددا عاَدد١ تٓبظددط عًدد٢        
تبًٝدد  ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ايتٓضٜددٌ ٚايددٛسٞ َددٔ غددرل   

 إبطا٤ .
ايظددٛس ايدد  ْضيددت عًدد٢   ٚٗ طددٛس٠ ا٭عددشاف ايدد  ٖددٞ َددٔ مسطددٍٛ    

ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٗ َهددد١ قبدددٌ اشلذدددش٠ ٚعدددذد  
( آٜدد١ ٚسدت آٜددات َتتايٝدد١ تتلددُٔ رّ عبدداد٠ ا٭ٚثددإ يبٝددإ      206آٜاتٗددا )

 اؾٗاد باٱستذاز ، ٚيٝع اٱسٖا  ٚايعٓف ٚايبطؽ .
ٰ  ظ تترَُّٞاَټ ٖنٵ٧َتتا  ٧ُّ٣ُّٖوتتا آَتاٮ ٧َتتا َصتتا٢نًحا  ََُتتڄُّ ٢ُّتت    َٚددٔ ٖددزٙ اٯٜددات قٛيدد٘ تعدداٍ ط     

ٜ  َظتتتتٵدًپا َٲٮ تتتت٨د      *آَتاٮ ٧َتتتتا ُّٖنََُتتتتا٢ُّٺ ل٣ِ٢تتتتٰ  َع٧وتتتتا ٴ عدتتتترسِّٞٳَ٭     أُّٴ عدتتتترسِّٞٳَ٭ ٦َتتتتا ڃُّ َٴدد٣ِّتتتت
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َٲَّس٭د  *َٲڃُّ َٴصدتتتتتتَنَّنٵُ ٳَ٭ ٢ُّٯ تتتتتت٨د َ٪صدتتتتتتًرل َٲڃُّ أُّ٪َِّٗصتتتتتتٯ ٨د َٴ٫ص تتتتتتر ٲَ٭   *ٴ دد٣ُِّّٛتتتتتتٳَ٭ 

 *َع٣ُّتتتٵد٨ِّد أَُّدَعٳدت ٧ تتتٳٮ ٨د أ٩ُّد أُّ٪دتتتن ٨د َصتتتا٦نن ٳَ٭    َتتتت دع ٳٮ ٨د َّس٢ُّتتتٺ ل٢ّّٯ تتتَ ٻ ڃُّ َٴنوُنُ تتتٳ٨ِّٞد َشتتتَٳلټٌ  

ِنٵُ ٳل    َنٴ٬َ َتتتت دع ٳَ٭ ٦نتتت٬د د ٲ٭س ل٣ِ٢تتتٰن عنَُتتتاٌد أ٦ُّدَجتتتا٨ِِّّ٢د ُّٖتتتاددع ٳٮ ٨د ٣َُّّّٖٵصدتتتَن َّس٭و ل٢ِتتت

َٯتتا أ٩ُّد أ٢ُُّّٯ تت٨د أُّود  تت٤ٌ َٴ٧دع تتٳَ٭ خنَٯتتا أ٩ُّد ٢ُّٯ تت٨د أُّٴدتت و ٴَُدَّنع تتٳَ٭ خن    *٢ُِّّتت٨د َّس٭د ٫ِّٞتتن ٨د َصتتادنٚنَن  

٢ُّٯ تتت٨د أُّعدتتتٵ ٬ٌ ٴ ُدصنتتتر ٲَ٭ خنَٯتتتا أ٩ُّد ٢ُّٯ تتت٨د آَِلٌ٭ َٴصدتتت٧َُ ٳَ٭ خنَٯتتتا ِّٚتتت٤د لددع تتتٳل ظ تتترَُّٞاټ٨َِّٞد ث تتت٨و    

ٟنَنتتتتاَب َٲٮ تتتتَٳ      *ٞنٵتتتت  ٲ٪نٶ ُّٖتتتتڄُّ ت ٫عنتتتتر ٲ٭س    َّس٭و َٲ٢نٵٍّتتتتٶ ل٣ِ٢تتتتٰ  ل٢ِتتتتَنٷ َ٪تتتتسو٥َ ل٢ّّ

َنٴ٬َ َتتتتت دع ٳَ٭ ٦نتتتت٬د د ٲ   *َٴَنتتتتَٳ٢ِٺ ل٢صوتتتتا٢نحنَن   ٪نتتتتٰن ڃُّ َٴصدتتتتَنَّنٵُ ٳَ٭  َٲل٢ِتتتت

َٲَّس٭د َتتتتتت دع ٳٮ ٨د َّس٢ُّتتتتتٺ ل٢ّّٯ تتتتتَ ٻ ڃُّ َٴصدتتتتت٧َُ ٳل   *َ٪صدتتتتتر٨َِّٞد َٲڃُّ أُّ٪َِّٗصتتتتتٯ ٨د َٴ٫ص تتتتتر ٲَ٭  

 . (1) صَٲَتَرلٮ ٨د َٴ٫عِّر ٲَ٭ َّس٢ُّٵد٠ُّ َٲٮ ٨د ڃُّ ٴ ُدصنر ٲَ٭

 ٚنٌ آ١ٜ َٓٗا سش  ع٢ً ايٛث١ٝٓ ٚايؼشى ٚايتعذٟ .
 ٚايتكٝدد١ ، ٚتكٝددذ إظددًٌُ  ًُٚددٞ كددشٚس٠ سفددظ ايددذٜٔ ٚإًدد١ ايـدددل   

بددايكٛاٌْ ايٛكددع١ٝ ، ٚاٱَتٓددا  عددٔ خشقٗددا ، ٚإؿددام ايلددشس بإٓؼددآت      
مسٚ ا٭فدددشاد ، ٚعدددٔ ايتظدددبب ٗ إثددداس٠ إتاعدددب يًكدددا٥ٌُ عًددد٢ مسَدددٛس        

 ايظٝاط١ ٚاٱداس٠ ٚايكلا٤ .
خٝددداسنِ ٚندددإ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٜكدددٍٛ )    

 .(2) ( مسسظٓهِ مسخ٬ّقا
 : سفظ ايٓفع . خزح اٌضبُٔاٌؼسو

ْدددضٍ ايكدددشإٓ عفدددظ ايٓفدددٛغ َطًكدددّا ، ٖٚدددزا ا٭َدددش َدددٔ َـدددادٜل     
خ٬فدد١ اٱْظددإ ٗ ا٭سض ، يددزا استذددت ا٥٬ٕهدد١ عًدد٢ طددفو اٱْظددإ    

ِد٤َُ  ٖنٵَٯا ٬٦َد ٴ ّّٗصن   ٖنٵَٯا َٲَٴصدٗن٠ِّ ل٢ ٦ٍَّاَټايذَا٤ ، إر ط  . (1) صُّٚا٢ِّٳل أَُّت
                                                           

 .197-190طٛس٠ ا٭عشاف  (1)
 .8/189تفظرل ايبغٟٛ  (2)
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   ٗ اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ ايكـدداق ٚايكتددٌ    ٖٚددٌ ٜؼددٌُ إْهدداس طددفو ايددذَا٤ 
 باؿل ، اؾٛا  ٫ ، َٔ :

 : عطف طفو ايذَا٤ ٗ اٯ١ٜ مسع٬ٙ ع٢ً ايفظاد .ا٭ٍٚ 
: ٫ ٜددتِ ايكـدداق إ٫ بعددذ ايكتددٌ عددٔ عُددذ ، ٖٚددٛ إظددتكشمس      ايجدداْٞ 

صمسٟ قٝدداّ اٱْظددإ بفعددٌ ايكتددٌ   َٴصدتتٗن٠َِّددٔ اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ ، بكٛيدد٘ تعدداٍ ط   

 ٚ عذَ٘ .عٔ قـذ ١ْٝٚ طٛا٤ َع ايذلؿذ مس
: اطددتجٓا٤ ايكتددٌ بدداؿل َددٔ رّ ايكتددٌ ٚطددفو ايددذَا٤ ، ٚقددذ     ايجايددح 

مسثٓددد٢ اهلل عدددض ٚددددٌ عًددد٢ إددد٪ٌَٓ ايدددزٜٔ ّتٓعدددٕٛ عدددٔ ايكتدددٌ ٚطدددفو 
َنٴ٬َ ڃُّ َٴتتت دع ٳَ٭ ٦َتتتَِ ل٣ِ٢تتتٰن َّس٢ًُّٯتتتا آَختتتَر َٲڃُّ ٴَّّٛن ٣ِّتتتٳَ٭    ايدددذَا٤ ، قددداٍ تعددداٍ ط  َٲل٢ِتتت

َٜ أَُّثا٦ًا ل٫٢وَّّٗض ل٢ِننٶ َحرو٩َ ل٣٢ِٰ  َّسِڃ ٍّ َٲڃُّ َٴسد٪ ٳَ٭ َٲ٬٦َد ٴ٤ََُّّٗد ٢َِن٠ُّ َٴ٣ّّ  .(2) صخنا٢َّّح

عددٔ مسبددٞ مسَاَدد١ قدداٍ : قدداٍ     ص ٗ اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ ٚسد ) أَُّثا٦ًتتاٚٗ َعٓدد٢ ط

ٚطددًِ : يددٛ مسٕ ؿددرش٠ صْدد١ عؼددش مسٚام   ٚآيدد٘ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘  
إٍ قددزف بٗددا َددٔ ػددفرل دٗددِٓ َددا بًغددت قعشٖددا طددبعٌ خشٜفددّا ثددِ تٓتٗددٞ  

 . غٞ ٚمسثاّ ، قًت : َٚا غٞ ٚمسثاّ
  ٗ ا ؿدددذٜذ مسٖدددٌ ايٓددداس ،  ُدددقددداٍ : ْٗدددشإ ٗ مسطدددفٌ دٗدددِٓ ٜظدددٌٝ فٝ

َٚدددٔ ٜفعدددٌ  } {فظدددٛف ًٜكدددٕٛ غٝدددّا  }ُٖٚدددا ايًدددزإ رندددش اهلل ٗ نتابددد٘ 
 .(4) ((3){ريو ًٜل مسثاَّا 

ٖٚدددٌ إدددشاد َدددٔ اطدددِ اٱػددداس٠ )ريدددو( يًبعٝدددذ خـدددٛق ايضْدددا مسّ 
 نًٗا .إعاؿٞ اي  رنشتٗا اٯ١ٜ 
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اؾددٛا  ٖددٛ ايجدداْٞ ، ٖٚددٌ ّهددٔ ايكددٍٛ بايتشددزٜش ٚاٱْددزاس َددٔ ٖددزٙ  
إعاؿدددٞ ايدددج٬خ َٚدددٔ ايذلغٝدددب فٝٗدددا ، ٚمسٕ ايؼدددشى مسنددددل َدددٔ قتدددٌ       
ايددٓفع ايدد  سددشّ اهلل ، ٖٚددزا ايكتددٌ مسندددل ٚمسػددذ مس ددّا َددٔ ايضْددا ، إرتدداس  

ٓدٗنتتتر  ٦َتتتا د ٲَ٭ ٢َِنتتت٠ُّ   َّس٭و ل٣ِ٢تتتَٰ ڃُّ ٴَٓدٗنتتتر  أُّ٭د ٴ عدتتتَر١ُّ خنتتتٰن َٲٴَ   ْعدددِ ، قددداٍ تعددداٍ ط  

 .(1) ص٢ن٬٧َد َٴَعاټ  َٲ٬٦َد ٴ عدرس١ّّ خنا٣٢ِٰن ُُّّٖٛ د لَّّٖنَرٻ َّسثد٧ًا َععنٵ٧ًا

ٚٸيددد٘ كافددد١ ،  ٚندددإ يكُدددإ ٜٛؿدددٞ ابٓددد٘)  ٜا بدددين إٜددداى ٚايضْدددا فدددإٕ مس
 . (2) (ٚآخشٙ ْذا١َ

يكددذ ْددضٍ  ايكددشإٓ ببٝددإ قددبض طددفو ايددذَا٤ يُٝتٓددع إظددًُٕٛ عٓدد٘ ،       
تددٌ ايكاتددٌ ،نُددا سٓغددب اهلل عددض ٚدددٌ بـددشف إددٛت ٚوددزسٚ ستدد٢ َددٔ ق

٦نتتت٬د أُّ دتتت٤س ٢َِنتتت٠ُّ ٚايكتدددٌ عدددٔ اٱْظدددإ ، نإْكدددار ايغشٜدددل ، قددداٍ تعددداٍ ط 

ُّٞنَُد٫َتتا َع٣ُّتتٺ َخ٫نتتٶ َّسشدتتَرلٽنٵ٤َ أُّ٪وتتٰ  ٦َتت٬د َُّٚنتت٤َ ٪ًَّّٗصتتا خنَٓٵدتترس ٪َّّٗتتٍض أُّٲد َُّٖصتتادو ٖنتتٶ لڅُّودضس          

ُُِّّ٪و٧َا َُّٚن٤َ ل٫٢واَط َ ٧نٵًُا َٲ٦َ ُُِّّٟ٪و٧َا أُّحدَٵا ل٫٢واَط َ ٧نٵًُاُّٖ  .(3) ص٬د أُّحدَٵاَٮا ُّٖ

ٖٚددٌ إددشاد َددٔ سفددظ ايددٓفع ايددزات عًدد٢ مددٛ ايتعددٌٝ ، ٚإدتٓددا      
 اٱْظإ ايكا٤ ْفظ٘ ٗ ايتًٗه١ مسّ َطًل سفظ ْفٛغ ايٓاغ.

إرتددددداس ايجدددددداْٞ ٭ٕ اٱعتددددددذا٤ عًددددد٢ ايغددددددرل ٚإصٖددددددام ا٭سٚاز   
اق ٚاشلددد٬ى إٍ داْدددب  باٱسٖدددا  مسٚ غدددرلٙ ٜعدددشض اٱْظدددإ يًكـددد    

 ايعكا  ا٭خشٟٚ.
ٚقددذ ْددضٍ ايكددشإٓ عشَدد١ ايكتددٌ ٚاػددعاٍ ايفددً ٚاؿددشٚ  َٚكددذَاتٗا     

َٲڃُّ تَّّٛن ٣ِّتتتٳل نُدددا قددداٍ تعددداٍ ط (4)صَٲل٢ّّٗنند٫َتتتٹِّ أَُّظتتت و ٦نتتت٬د ل٢ُّّّٛندتتت٤س  ، ٚقددداٍ تعددداٍ ط 
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٨ِّد َٲَّسٴوتتتاٮ ٨د     َٲَّسَِل ل٧َّّ٢تتتٳدټ ٲَدٸِّ طٚقددداٍ تعددداٍ  (1)صأُّٲدڃُّدَِّٞتتت٨د ٦نتتت٬د َّس٦دتتتڄٍُّٝ َ٪حدتتت٬  َ٪تتتردز ِّٚ

ُد  ُد *ش پن٣ُّ ُو ِّٚنن٣ُّ  .(2)صخنُِّٷٍّ َِ٪د

ٌٖٚ ٜذخٌ ٗ سفظ ايٓفع اٱسذلاص َٔ ا٭ٚب١٦ باتبا  ايطشم ٚايكٛاعذ 
ايـش١ٝ ، اؾٛا  ْعدِ ، طدٛا٤ بطًدب طد١َ٬ ايدٓفع مسٚ إٓدع َدٔ إْتؼداس         

 ايعذ٣ٚ ٚايٛبا٤ ، يكاعذ٠ ٫ كشس ٫ٚ كشاس ، ٚطذ ايزسا٥ع .
ُٵدددٔشضٷ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ) ٚعدددٔ سطدددٍٛ  َٴ ٜٴدددٛسٳدٴ  َيدددا 

ـٹضٍّ َٴ  ٢ًَ  ، ٚإشاد َٔ إـض ٖٛ ايظامل َٔ إشض ٚايذا٤.(3) (عٳ
ٚعددٔ اٱَدداّ ايـددادم عًٝدد٘ ايظدد٬ّ عددٔ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘    

نددشٙ مسٕ ٜهًددِ ايشدددٌ فددزَٚا إ٫ مسٕ ٜهددٕٛ بٝٓدد٘   ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٗ سددذٜح :
 .(4)فش َٔ اجملزّٚ فشاسى َٔ ا٫طذرسا  ٚقاٍ:  ٚبٝٓ٘ قذس

ِ    ٚعددٔ مسطددا١َ بددٔ صٜددذ :   ٘ٹ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚطددً ًٖدد ٍٳ اي ُٹعٵتٴ سطٴددٛ  طٳدد
٘ٴ ،         ٓٵددد َٹ ِٵ بٹدددَأسٵٕض َفدد٬ تٳرٵشٴدٴددٛا فٹددشٳاسٶا  ْٵددتٴ ٚٳمَس  ٕٔ ِٵ بٹايٖطدداعٴٛ ُٹعٵتٴ ٍٴ : ٔإرٳا طٳدد ٳُقددٛ

ٖٳا ًُٛ ٘ٹ بٹَأسٵٕض َف٬ تٳذٵخٴ ِٵ بٹ ُٹعٵتٴ  .(5)ٚٳٔإرٳا طٳ
 سفظ ايٓفع ٚاٱسٖا  ٖٞ ايتلاد ايعاّ ٚاـاق .ٚايٓظب١ بٌ 

٭ٕ اٱسٖدددا  تعددددشٜض يًدددٓفع ٚايغددددرل يًددد٬ٗى ٚايكتددددٌ ، ٚتًددددف    
 يٮَٛاٍ ، ٚقطع يٮسصام .

يبٝددإ قددإْٛ ٖٚددٛ مسٕ بعجدد١ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ       
ؿفدددظ ايٓفدددٛغ َطًكدددّا ، يٝهدددٕٛ اٱسٖدددا  كدددذّا َٚعاسكدددّا يًغاٜدددات      

ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ، ٚ٭ٕ َددٔ َـددادٜل       اؿُٝددذ٠ يبعجدد١ ايددٓيب  

                                                           

 .151طٛس٠ ا٭ْعاّ  (1)
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اطددتذا١َ ٖددزٙ ايشٓدد١    (1) صَٲ٦َتتا أُّودَشتت٫َّّ٣ا١ُّ َّسِڃ َوحد٧َتتٹّْ ٢ن٣َُّّتتا٧ُّ٢ننَ   قٛيدد٘ تعدداٍ ط 

ٗ ا٭دٝددداٍ إٍ ٜدددّٛ ايكٝاَددد١ ، ٖٚدددٛ اي ددداٖش َدددٔ َعددداْٞ اٯٜددد١ مسعددد٬ٙ ،  
ٚمسطدددشاس ندددٕٛ اٯٜددد١ ايكشآْٝددد١ َعذدددض٠ عكًٝددد١ َتذدددذد٠ ٗ ندددٌ صَدددإ ،     

مسٕ َبدداد٨ اٱطدد٬ّ تكٗددش اٱسٖددا  ، ايددزٟ ٖددٛ هدداٖش٠ إٍ صٚاٍ     ف٬بددذ 
، ٭ْدد٘ كددذ يًشٓدد١ ايدد  بعددح اهلل طددبشاْ٘ بٗددا ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل      
عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ، َٚددٔ َـددادٜل ٖددزٙ ايشٓدد١ سلددٛس اٯٜدد١ ايكشآْٝدد١ ٗ  

 ايٛاقع ايَٝٛٞ يًُظًٌُ ٚايٓاغ َٔ دٗات :
 شإٓ طبع عؼش٠ َش٠ .: ت٠ٚ٬ نٌ َظًِ َٚظ١ًُ آٜات ايك ا٭ٍٚ

: ؿددددذٚس إظدددًٌُ عددددٔ ايكدددشإٓ ٗ ايعبددددادات ٚإعددددا٬َت   ايجددداْٞ  
 ٚا٭سهاّ .
 : َٛافك١ ايٛقا٥ع ٚا٭سذاخ يكٛاٌْ ٚطٓٔ ايكشإٓ .ايجايح 

٨ِّد َّس٭و ل٣ِ٢تتتَٰ ُّٞتتتاَ٭ خنِّتتت٨د َوحنٵ٧ًتتتا ٚقددداٍ تعددداٍ ط ٖٚدددٌ  (2) صَٲڃُّ تَّّٛن ٣ِّتتتٳل أُّ٪َِّٗصتتت

اٱسٖددا  ، اؾددٛا  ْعددِ ، ٕددا فٝدد٘ َددٔ    تتلددُٔ اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ ايٓٗددٞ عددٔ    
 .، ٖٚٛ خ٬ف َفاِٖٝ ايش١ٓ ٚايذلاسِ  ايكتٌ ٚاؾشز ٚايفتو

ًشٝدددا٠ ايبؼدددش١ٜ ايعاَددد١ ، َٚٓدددع إػددداع١    سفدددظ ايدددٓفع تعاٖدددذ ي ٚٗ 
ٍّ ٢َِنِّتت٨د     ايكتددٌ ٚايتعددذٟ ، قدداٍ تعدداٍ ط   َٲڃُّ تَّّٛن ٣ِّتتٳل ل٢تت٫وَّّٗض ل٢ِننتتٶ َحتترو٩َ ل٣ِ٢تتٰ  َّسِڃ خنتتا٢َّّح

ِّتت٨د تَُدٛن٣ِّتتٳ٭َ َٲصوتتا ٓددضٍٚ ايكددشإٓ ؿفددظ ْفددٛغ   ييبٝددإ َـددذام  (3) ص٨ِّٞد خنتتٰن ٣َُُِّ٢

شلدددزا اؿفدددظ ،   ت٘سكددداايٓددداغ ْٝعدددّا ، َٚدددٔ خـدددا٥ف اٱسٖدددا  َع  
 ٖٚٛ َٔ مسطبا  سشَت٘ ٚكشسٙ ، ٚعذّ اطتذاَت٘ .

يكدددذ مسساد اهلل عدددض ٚددددٌ يًشٝدددا٠ ايدددذْٝا اٱصدٖددداس ٚايبٗذددد١ بدددايٓب٠ٛ   
 َٚتفشقٌ َٔ إذد ٚطبٌ ايـ٬ز . ٚايتٓضٌٜ ٕا فُٝٗا فتُعٌ

                                                           

 .107طٛس٠ ا٭ْبٝا٤  (1)
 .29طٛس٠ ايٓظا٤  (2)
 .151طٛس٠ ا٭ْعاّ  (3)
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 : سفظ ايعكٌ  اٌؼسوزح اٌضبٌضخ
يكدددذ سصم اهلل عدددض ٚددددٌ اٱْظدددإ ْعُددد١ ايعكدددٌ ، ٚبددد٘ ّتددداص عًددد٢    

إٔ ٗ خ٬فتددد٘ ٗ ا٭سض ، اـ٥٬دددل ٗ ا٭سض ، ٖٚدددٛ َٛكدددٛ  يددد٘ ػددد   
ستذددددددت ا٥٬ٕهدددددد١ عًدددددد٢ دعًدددددد٘ خًٝفدددددد١ نُددددددا ٚسد ٗ    ٚعٓددددددذَا ا

ِدَُتتت٤  ٖنٵَٯتتتا ٦َتتت٬د  ايتٓضٜدددٌط مسددددابِٗ اهلل عدددض   (1) صٴ ّّٗصنتتت   ٖنٵَٯتتتا َٲَٴصدتتتٗن٠ِّ ل٢تتت ٦ٍَّاټَ  أَُّت

 .(2)صَّس٪ٍّٶ أُّعد٨ُّ٣  ٦َا ڃُّ تَُد٧ُّ٣ ٳَ٭ٚدٌ ط

َٚددٔ عًددِ اهلل عددض ٚدددٌ تفلددً٘ بددشصم اٱْظددإ ايعكددٌ ايددزٟ ٜهددٕٛ    
 َٔ َٓافع٘ ٗ إكاّ ٚدٛٙ : 

 . اي ًِ َٚا ٖٛ قبٝض: اٱَتٓا  عٔ ا٭ٍٚ 
 دٕٚ اْتؼاسٙ . : دس٤ ايفظاد ٚاؿًٝٛي١ايجاْٞ 

: َددٔ ٚهددا٥ف ايعكددٌ ايًذدد٤ٛ إٍ ايتٛبدد١ ٚاٱْابدد١ ، ٚتفلددٌ     ايجايددح 
ٖٚددددٛ إقتلددددا٤ اهلل بايذلغٝددددب بٗددددا ٚقبٛشلددددا ، إر ٜددددذسى ايعكددددٌ قاْْٛددددّا 

ٚقدددإْٛ ٚددددٛ  ايظدددعٞ يًٓذدددا٠ َدددٔ ايعدددزا       ، هلل ايتٛبددد١ ايعبٛدٜددد١ 
 ا٭خشٟٚ ، ٚدفع ايلشس احملتٌُ ٗ اٯخش٠ .

 ػب احملاف ١ عًٝٗا ٚدٛٙ َٓٗا : ٚإشاد َٔ ايعكٌ نلشٚس٠
 : ايتُٝٝض بٌ اؿل ٚايباطٌ ، ٚبٌ اؿظٔ ٚايكبٝض . ا٭ٍٚ

 .: ايكذس٠ ع٢ً ايتفهش ٚايتذبش ٚاٱطتذ٫ٍ ايجاْٞ 
 : ايزانش٠ ٚاؿفظ .ايجايح 
 : ايًغ١ .ايشابع 

 : ايهظب ٚايتعًِ .اـاَع 
 تعاٖذ ايلشٚسٜات ا٭خش٣ . ايظادغ :

                                                           

 .30طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (2)
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ِ آدّ ٖٚدددٛ ٗ اؾٓددد١ قبدددٌ مسٕ ٝٚددددٌ ٚقددداّ بتعًددديددزا تفلدددٌ اهلل عدددض  
 ،(1)صَٲع٣تتتت٨ آد٩ لڅُّشدتتتت٧َاَټ ٣َِِّٞٯتتتتا  ٜٗددددبط إٍ ا٭سض ، نُددددا ٚسد ٗ ايتٓضٜددددٌ ط  

َدددٔ  ّاَدددٔ فلدددٌ اهلل مسْددد٘ ٜعطدددٞ بدددا٭ا ٚا٭ٚفددد٢ ، ٚمل ٜعًُددد٘ ػدددطش    ٚ
ا٭زلدددا٤ ٚإظدددُٝات بدددٌ تفلدددٌ بتعًُٝددد٘ ندددٌ ا٭زلدددا٤ ، يٝهدددٕٛ ٖدددزا   

 ايتعًِٝ َكذ١َ ٚتأ٬ّٖٝ ـ٬فت٘ ٗ ا٭سض .
: ايظددرل٠ اؿظدد١ٓ ٚؿدد١ً ايددشسِ ، ٚسفددظ إدداٍ َددٔ ايلددٝا  ،    بعايظددا

 ٚسفظ رات ايعكٌ ، ٚإدتٓا  إعاؿٞ ٚايظ٦ٝات .
 : تعاٖذ ايٛادبات ايعباد١ٜ ٗ مسٚقاتٗا . ايجأَ

َّس٭و : إدتٓدددا  ايغفًددد١ ،ٚمسطدددبا  اؾٗايددد١ ، قددداٍ تعددداٍ ط  طدددعايتا

َنٴ٬َ ڃُّ ٴَُدٛن٣ِّٳَ٭ ٨ّّ  ل٢ِ  .(2) صَظرو ل٢ وَٲلبٍّ عن٫دَ  ل٣٢ِٰن ل٢صو٨و ل٢ُّّ 

: طددد١َ٬ ايعكدددٌ ٚايبدددذٕ ، فُدددٔ ايعكدددٌ إدتٓدددا  اـُدددش        ايعاػدددش
ٚإردددذسات ، ٚقدددذ ٜدددأتٞ ٗ ايكدددشإٓ يفدددظ ايكًدددب ، ٜٚدددشاد َٓددد٘ ايعكدددٌ    

ِّتتتتٳَ٭ ٢ُّٯ تتتت٨د ٣ِِّّٚتتتتٳٌب    ٚايبـددددرل٠ ، قدددداٍ تعدددداٍ ط  أ٣ُُُّّّٖتتتت٨د َٴصنتتتتري ٲل ٖنتتتتٶ لڅُّودضس َُّٖن

ٟنتتتتت٬د      ٴَُدٛن٣ِّتتتتٳَ٭ خنَٯتتتتتا أُّٲد آَِلٌ٭ َٴصدتتتت٧َُ ٳَ٭ خنَٯتتتتتا َُّٖس٪وَٯتتتتا ڃُّ تَُد٧َتتتتتٺ لڅُّخدَصتتتتاو  َٲ٢ُّ

 . (3) صتَُد٧َٺ ل٣ِّّّٛ٢ِّٳب  ل٢ِننٶ ٖنٶ ل٢صو  ٲوس

 خش٠ .: إختٝاس طبٌ ايٓذا٠ ٗ اٯ اؿادٟ عؼش
ٖٚددٌ َددٔ ؿدد١ً بددٌ ايعكددٌ ٚاٱَتٓددا  عددٔ اٱسٖددا  ، اؾددٛا  ْعددِ     
، إر ٜددددذعٛ ايعكددددٌ اٱْظددددإ إٍ ايـدددددل ٚإدتٓددددا  مسطددددبا  ايتًٗهدددد١ ،  
ٚاٱكددشاس بددايٓفع ٚايغددرل ، يكددذ مسساد اهلل عددض ٚدددٌ َددٔ سصم اٱْظددإ      

                                                           

 .31طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .22طٛس٠ ا٭ْفاٍ  (2)
 .46طٛس٠ اؿر  (3)
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، ٖٚددزا اٱْتفددا  َددٔ  ايعكددٌ إْتفاعدد٘ ا٭َجددٌ َددٔ ايددٓعِ ايدد  طددرشٖا يدد٘    
 .(1)صلٮد نَ٪ا ل٢صٍَّرلطُّ ل٧ّّ٢ صدنَٛنٵ٨َد ٗ ايتٓضٌٜ طَـادٜل َا ٚس

 َٚدددٔ َـدددادٜل ايعكدددٌ ، ايعكدددٌ اؾُعدددٞ ، ٖٚدددٛ ايظدددًٛى ايعددداّ ،   
طددتذاب١ ايفددشد يًذُاعدد١ ٗ   مسصا٤ سايدد١ كـٛؿدد١ ، ٚا ٚتـددشف اؾُاعدد١  

إختٝاسٖددا ٚفعًددٗا ستدد٢ َددع عددذّ اٱقتٓددا  بدد٘ ، يددزا ْددضٍ ايكددشإٓ بددا٭َش       
يٝهدددٕٛ كدددابط١ يًظدددًٛى اؾُعدددٞ ،     بدددإعشٚف ٚايٓٗدددٞ عدددٔ إٓهدددش ،   

 ٬ّ يًـ٬ز َٚاْعّا َٔ ايتعاكذ ٗ اٱسٖا  .ٝٚؿرلٚست٘ طب
 : سفظ إاٍ .اٌؼسوزح اٌساثؼخ 

مسٟ ؿدددٝا١ْ ٚتعاٖدددذ إددداٍ ٚإٓدددع َدددٔ تًفددد٘ ٚكدددٝاع٘ ٚطدددشقت٘ ، مسٚ      
مسؿددددابت٘ بايٓكـددددإ َددددٔ غددددرل َظددددٛ، ػددددشعٞ مسٚ عكًددددٞ ، ٚإدتٓددددا     

 .اٱطشاف
عُددٌ عًدد٢ صٜادتدد٘ ، اؾددٛا  ْعددِ ،    ٖٚددٌ َددٔ سفددظ إدداٍ ِددا٩ٙ ٚاي   

بدددإٔ تهدددٕٛ ٖدددزٙ ايضٜددداد٠ ٚايظدددعٞ إيٝٗدددا ٚفدددل ايبٝدددع ٚايؼدددشا٤ ٚطدددا٥ش     
 .(2) صل٧َّّ٢ا٥  َٲل٫َُّّ٢ ٳَ٭ زسٴ٫َٹِّ ل٢َّّحَٵاٸن ل٢ و٪دَٵاإعا٬َت ، قاٍ تعاٍ ط

هتددف بايٛؿدد١ٝ عفددظ اٱْظددإ ٕايدد٘ ،      َٜٚددٔ إعذدداص ايكددشإٓ مسْدد٘ مل   
بددٌ دددا٤ت اٯٜددات عفددظ مسَددٛاٍ ايٝتددا٢َ ايـددغاس ايددزٜٔ فكددذٚا آبددا٤ِٖ ،  

، قددداٍ ٚيدددٝع عٓدددذِٖ َدددٔ ايعكدددٌ ٚايبًدددٛ، َدددا ٜتعاٖدددذٕٚ بددد٘ مسَدددٛاشلِ  
ُن َٲڃُّ َتتت٣ِِِّّّّٞٳل أُّ      تعدداٍ ط  ٦دتتَٳل٢ُّٯ ٨د َّس٢ُّتتتٺ  َٲآت تتٳل ل٢َّّٵَنتتا٦َٺ أ٦ُّدتتَٳل٢ُّٯ ٨د َٲڃُّ َتنََُتتت و٢ِّٳل ل٢ّّدَُنٵتتَح خنا٢َِّٵٍّتت

 .(3)صأ٦ُّدَٳل٢ن٨ِّد َّس٪وٰ  ُّٞاَ٭ ح ٳًخا ُُّٞنرًيل

                                                           

 .6طٛس٠ ايفاؼ١  (1)
 .36طٛس٠ ايهٗف  (2)
 .2طٛس٠ ايٓظا٤  (3)
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ٖٚددٌ ٗ اٱسٖددا  تًددف يًُدداٍ ، اؾددٛا  ْعددِ ، ٚفٝدد٘ قطددع ٕددٛاسد       
َدددددٔ ايدددددشصم ٚايهظدددددب ، ٚتعطٝدددددٌ َ٪قدددددت يًٓؼددددداط اٱقتـدددددادٟ     

 ٚايتذاسٟ.
ٖٚددٌ ّهددٔ ايكددٍٛ بكددإْٛ إقتلددا٤ سفددظ إدداٍ إدتٓددا  اٱسٖددا  ،      

 اؾٛا  ْعِ .
َفدداِٖٝ ايلددشٚسات اـُددع إتـدداٍ بعلددٗا بددبعض ، ٚعددذّ       َٚددٔ 

ايتعدداسض بٝٓٗددا ، ٚيددٛ سـددٌ تعدداسض عشكددٞ َددج٬ بددٌ سفددظ ايددٓفع       
ٚإددداٍ ، فٝكدددذّ سفدددظ ايدددٓفع ، َٚٓددد٘ اٱْفدددام يًٛقاٜددد١ َدددٔ ا٭َدددشاض   

  دٗا .ٚع٬
ٖٚددٌ َٓٗددا إْفددام إدداٍ يددذفع اٱسٖددا  بإٛع دد١ ٚايذلبٝدد١ ٚٚطددا٥ٌ       

 اٱع٬ّ ، اؾٛا  ْعِ .
ى فدددشم بدددٌ ايلدددشٚسٜات ٚايلدددشٚسات ، فايلدددشٚسات ْدددع  ٖٚٓدددا

اؿايدد١ اٱكددطشاس١ٜ ، َٚٓدد٘ ايكاعددذ٠ ايفكٗٝدد١ )ايلددشٚسات   كددشٚس٠ ٖٚددٞ 
ٲَُّٚتت د ُّٖصوتت٤َ ٢ُِّّتت٨د ٦َتتا َحتترو٩َ    تبددٝض احمللددٛسات( ٖٚددٞ َددأخٛر٠ َددٔ قٛيدد٘ تعدداٍ ط    

َِّّرو ُّْٵدتتَر َختتإٍ َٲڃُّ َعتتادو ُّٖتتڄُّ   ٧َُّٖتت٬د لادتت ٚقٛيدد٘ تعدداٍ ط  (1) صَع٣ُّتتٵد٨ِّد َّسِڃ ٦َتتا لادتتَِّّرسودت ٨د َّس٢ُّٵدتتٰن  

 .(2) صَّسثد٨َ َع٣ُّٵدٰن َّس٭و ل٣٢َِٰ ُِّّْٗٳٌو َوحنٵ٨ٌ

ٚاٱْتكددداٍ إٍ ايطٗددداس٠ ايذلابٝددد١ عٓدددذ ايعذدددض عدددٔ ايطٗددداس٠ إا٥ٝددد١ ،   
شٙ ايددزٟ ىؼدد٢ ايكتددٌ مسٚ ايعددزا  ايؼددذٜذ  َٚٓدد٘ إباسدد١ نًُدد١ ايهفددش يًَُهدد

 ٍ ٦َتتتت٬د أِّّّٞتتتترسَٱ ٲ٣َُُّّّٚ تتتتٰ  ٦ ٧ََّّّتتتتپن٬ٌّ  َّسِڃ ط ، َٚددددا ٫ طاقدددد١ يدددد٘ بدددد٘ ، قدددداٍ تعددددا

ْضيدددت ٖدددزٙ اٯٜددد١ ٗ ٚٗ اٯٜددد١ مسعددد٬ٙ قددداٍ ابدددٔ عبددداغ ) (3) صخنانسميتتتا٭س

                                                           

 .119طٛس٠ ا٭ْعاّ  (1)
 .173طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .106طٛس٠ ايٓشٌ  (3)
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، مسٕ إؼدددشنٌ مسخدددزٚٙ ٚمسبددداٙ ٜاطدددش ٚمُسَددد٘ زلٝددد١ ٚؿدددٗٝبّا  عُددداس ٚريدددو
  ِ ، فأَددا زلٝدد١ فإْٗددا سبطددت بددٌ بعرلٜددٔ     ٚبدد٫ّ٬ ٚخبابددّا ٚطددإّا فعددزبٖٛ

 .ٚٚد٤ٞ قًبٗا عشب١
،  ا مسطددًُت َددٔ مسدددٌ ايشددداٍ فكتًددت ٚقتددٌ صٚدٗددا ٜاطددش ٚقٝددٌ : ٕدد 

، ٚمسَددددا  ُٖٚددددا مسٍٚ قتددددًٌٝ ٗ ا٫طدددد٬ّ سٓدددد١ اهلل ٚسكددددٛاْ٘ عًُٝٗددددا 
 عُاس فإْ٘ مسعطاِٖ َا مسسادٚا بًظاْ٘ َهشّٖا.

قدداٍ قتدداد٠ : مسخددز بٓددٛ إغددرل٠ عُدداسّا ٚغطددٛٙ ٗ ب٦ددش َـددٕٛ ٚقددايٛا يدد٘  
فددُأخدل سطددٍٛ اهلل  : مسنفددش َشُددذ )ٚمل ٜتعُددذ( ريددو ٚقًبدد٘ نددإ َط٦ُٓدداّ   

ٚطدددًِ بدددإٔ عُددداسّا نفدددش. فكددداٍ : نددد٬ إٕ عُددداسّا  ٚآيددد٘ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ 
 ٤٢ًَ إّاّْا َٔ قشْ٘ إٍ قذَ٘ ٚإختًط ا٫ّإ بًشُ٘ ٚدَ٘.

 .ٖٚٛ ٜبهٞ ٚطًِٚآي٘ فأت٢ عُاس سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 
 ٚطًِ ّظض عٝٓٝ٘،ٚآي٘ فذعٌ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٖدددزٙ  فدددأْضٍ اهلل، عدددادٚا يدددو فعدددذشلِ َدددا قًدددت  ٚقددداٍ : َايدددو إٕ
 .(1)(اٯ١ٜ

ايلدددشٚسٜات اـُدددع ، ٚايلدددشٚس٠ مسَدددش طددداس٨ ، ٖٚدددٛ ٫ ٜعددداسض 
ٚطدددد١ًٝ يًشفدددداه عًدددد٢ ٖددددزٙ     ايًذدددد٤ٛ إٍ ايلددددشٚس٠ ايعشكدددد١ٝ  إِددددا 

ٴ رسٴتت   ل٣ِ٢تتٰ  خنِّتت٨د ل٢ّّٵ صدتتَر َٲڃُّ ٴ رسٴتت      ايلددشٚسٜات ،ٖٚددٛ َددٔ عَُٛددات قٛيدد٘ تعدداٍ ط    

   .(2) صخن٨ِّد ل٢ُّّ صدَر

 : سفظ ايٓظٌ . اٌؼسوزح اخلبِعخ
 ٚإشاد َٔ سفظ ايٓظٌ مسَٛس :

 : اٱلا  ايؼشعٞ . ا٭ٍٚ
 : سفظ ايٓظب .ايجاْٞ 

                                                           

 .106طٛس٠ ايٓشٌ  (1)
 .185طٛس٠ ايبكش٠   (2)
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 : سفظ ايعشض .ايجايح 
 : ا٭خ٬م اؿُٝذ٠ ٚتعاٖذ ا٭طش٠ ، ٚإدتٓا  ايضْا .ايشابع 

ٚمل ٜٗدددددبط آدّ إٍ ا٭سض إ٫ ٚسدددددٛا٤ َعددددد٘ بـدددددف١ ايضٚدٝددددد١ ،     
ا٭٫ٚد ، فكدددذ ٫ ٜـدددذم بعلدددِٗ مسٕ ٖدددزٙ إًٝددداسات   يتٓذدددب ٚتًدددذ يددد٘

َددٔ ايٓدداغ َددٔ مس  ٚاسددذ ٚمسّ ٚاسددذ٠ يددٝع َددٔ سدددٌ ٚاَددشمس٠ غرلُٖددا      
عًدد٢ ا٭سض ، يبٝددإ قددإْٛ إبتددذا٤ اؿٝددا٠ ايبؼددش١ٜ ٚايتٓاطددٌ بايعـدد١ُ        

 قابٌٝ بٔ آدّ بكتٌ مسخٝ٘ ٖابٌٝ . َّٔ ايظفاز ، َٚع ٖزا قا
ٖٚدددٞ قدددإْٛ إدتٓدددا  ايغٝبددد١ ٚايطعدددٔ بددد٫ٛد٠ اي دددامل      ٚفٝددد٘ ْهتددد١ 

ٚاجملدددشّ ، مسٚ سَدددٞ مسَددد٘ بايفاسؼددد١ ، ٖٚدددٛ َدددٔ ايدددذسٚغ ٚإدددٛاعظ َدددٔ 
 .قـ  ٚيذٟ آدّ 

ُن  ٚقددذ ػًدد٢ ٖددزا ايكددإْٛ بٛكددٛز ٗ قٛيدد٘ تعدداٍ ط    ُّٚتتا٢ِّٳل َٴتتا٦َردَٴ٨  ٢ُُّّٛتت د  نپدتت

َُ َٮتتاو ٲَ٭ ٦َتتا ُّٞتتاَ٭ أُّخ تتٳ١ن ل٦دتترَ     *َظتتٵدًپا ُّٖرسٴًّتتا   ُد أ٦ِّوتت٠ن خَٓنٵًّتتا   َٴاأِّخدتت ، (1) صأُّ َشتتٳدټو َٲ٦َتتا ُّٞاَ٪تت

ٛ  إر قددداَٛا بايهٓاٜددد١ ٤ ٜٓددداقض ٚايدددزّ ايتعدددشٜض بأْٗدددا ددددا٤ت بفعدددٌ طددد
 .تـف بٗا مسًٖٗا ٚمسَٗاساٍ ايـ٬ز ٚايعف١ اي  ٜ

إٍ إعذددض٠ يبٝددإ طٗشٖددا ٚعـددُتٗا ،   َددشِٜ عًٝٗددا ايظدد٬ّ   فًذددأت 
اٱفددذلا٤ عًٝٗددا ،   ٚيدددتأنٝذ ْبدد٠ٛ عٝظدد٢ عًٝدد٘ ايظدد٬ّ ، ٚيظدد٬َت٘ ٚيددذس٤    

َ٘ ٪ ٣ُّ تت٨  ٦َتت٬د ُّٞتتاَ٭ ٖنتتٶ ل٧َّّ٢ٯدتت ن    نُددا ٚسد ٗ ايتٓضٜددٌ ط َُُِّّٖظتتاَوتد َّس٢ُّٵدتتٰن ُّٚتتا٢ِّٳل ُّٞٵدتت

ٟنَنتتتاَب َٲ ٫ُّ٣ََُنتتتٶ ٪َُنٵًّتتتا *َصتتتُنٵًّا  ٚفٝددد٘ تأنٝدددذ  (2) صُّٚتتتا٥َ َّس٪ٍّتتتٶ عَُدتتت   ل٣ِ٢تتتٰن آَتتتتا٪نٶ ل٢ّّ

يكدددإْٛ ٖٚدددٛ مسٕ اهلل عدددض ٚددددٌ ٖدددٛ ايدددزٟ وفدددظ ايٓظدددٌ ٚايعدددشض         
 ٚايٓظب .

ٖٚددٌ ٗ اٯٜدد١ َددا ٜددذٍ عًدد٢ دددٛاص اٱْتظددا  يددٮّ إر ناْددت رات         
ػددإٔ مسٚ َددٔ فددش  سفٝددع ، اؾددٛا  ْعددِ ، ٚقددذ ٚسد مسٕ اؿظددٔ ٚاؿظددٌ      

                                                           

 .28-27طٛس٠ َشِٜ  (1)
 .30-29طٛس٠ َشِٜ  (2)
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اهلل ، ٚبددد٘ ٚسدت ْـدددٛق َتعدددذد٠  عدددٔ  ا ايظددد٬ّ ابٓدددا سطدددٍٛ  ُدددعًٝٗ
ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٗ نتددب إظددًٌُ ، َٓٗددا عددٔ        

ٚطددًِ ٚآيدد٘ زلعددت سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘   ٍ )طددًُإ ايفاسطددٞ قددا 
ٜكدددٍٛ : اؿظدددٔ ٚاؿظدددٌ ابٓددداٟ ، َدددٔ مسسبُٗدددا مسسدددبين ، َٚدددٔ مسسدددبين   
مسسبددد٘ اهلل ، َٚدددٔ مسسبددد٘ اهلل مسدخًددد٘ اؾٓددد١ ، َٚدددٔ مسبغلدددُٗا  مسبغلدددين ، 

 .(1) (َٚٔ مسبغلين مسبغل٘ اهلل ، َٚٔ مسبغل٘ اهلل مسدخً٘ ايٓاس
سظددٔ بددٔ مسطددا١َ بددٔ صٜددذ بددٔ ساسثدد١ قدداٍ مسخدلْددٞ مسطددا١َ بددٔ   ٚعددٔ )

ٚطددًِ يًٝدد١ يددبعض   ٚآيدد٘ صٜددذ قدداٍ طشقددت سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘      
اؿاددد١ فرددشز ٖٚددٛ َؼددتٌُ عًدد٢ ػدد٧ ٫ مسدسٟ َددا ٖددٛ فًُددا فشغددت َددٔ  
سدداد  قًددت َددا ٖددزا ايددزٟ مسْددت َؼددتٌُ عًٝدد٘ فهؼددف٘ فددإرا ٖددٛ اؿظددٔ   

بٓددا٤ ابددٓ  ايًددِٗ إْددو تعًددِ  ٚاؿظددٌ عًدد٢ ٚسنٝدد٘ فكدداٍ ٖددزإ مسبٓددا٥ٞ ٚمس 
مسْددٞ مسسبُٗددا فأسبُٗددا ايًددِٗ إْددو تعًددِ مسْددٞ مسسبُٗددا فأسبُٗددا رنددش اٯثدداس   

 .(2) (إأثٛس٠ بإٔ اؿظٔ ٚاؿظٌ طٝذا ػبا  مسٌٖ اؾ١ٓ
ٕٚددا نددإ سفددظ ايٓظددٌ كددشٚس٠ فددإ اٱسٖددا  ٜعددشض ايٓدداغ يًكتددٌ    
ٚاؾدددشز ، نُدددا ٜٓردددشّ عُدددش ايدددزٟ ٜكدددّٛ باٱسٖدددا  ، فُٝدددٛت داسددددّا 

ع يدد٘ رسٜدد١ مسٚ مس٫ٚد ، إٍ داْددب إدخايدد٘ اؿددضٕ عًدد٢ مسًٖدد٘ ٚرٜٚدد٘        يددٝ
 بظ٤ٛ فعً٘ ٚفكذٙ .

ٌ ٚسددضٕ  َددٔ اٱسٖددا  ٖٚددٛ خدد٬ف قٛيدد٘ تعدداٍ    مسٖددٌ ْٝددع إـدداب
، فا٭ؿدددٌ مسٕ ٜدددذخٌ مستبدددا  ايدددٓيب  (3) صَٲ٦َتتتا أُّودَشتتت٫َّّ٣ا١ُّ َّسِڃ َوحد٧َتتتٹّْ ٢ن٣َُّّتتتا٧ُّ٢ننَ ط

قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ايظدددشٚس إٍ قًدددٛ  ايٓددداغ ٜٚٓؼدددشٚ 
 ٜٚتعاٖذٚا ايظًِ .ا٭َٔ ، 

                                                           

 .11/88إظتذسى ع٢ً ايـشٝشٌ  (1)
 .5/149ايظٓٔ ايهدل٣ يًٓظا٥ٞ  (2)
 .107طٛس٠ ا٭ْبٝا٤  (3)
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ٖٚددٌ تددذٍ اٯٜددات ٚايٓـددٛق ايددد  تشغددب بددايضٚاز عًدد٢ سشَددد١        
ٟنح تتتتتٳل لڅَُّٴتتتتتا٦َٺ ٦نتتتتت٫د٨ِّد اٱسٖدددددا  ، اؾدددددٛا  ْعدددددِ ، قددددداٍ تعددددداٍ ط َٲأُّ٪

طددتذٍ عًدد٢ اَٚددٔ ايفكٗددا٤ َددٔ  (1)ص...٨ِّٞد َٲَّس٦َتتاٽن٨ِّدَٲل٢صوتتا٢نحنَن ٦نتت٬د عنَُتتادن 

عًددد٢ ٚددددٛ  ايدددضٚاز ٕدددٔ قدددذس عًٝددد٘ ، يـدددٝغ١ ا٭َدددش ٗ اٯٜددد١ مسعددد٬ٙ    
ٟنح ٳلط  ص. َٲأُّ٪

ٚا٭ٜا٢َ : ْع مسٜٻِ ٖٚٞ إشمس٠ اي  ٫ صٚز شلدا ، طدٛا٤ ناْدت بدانشّا     
 مسٚثٝبّا ، ٚنزا ٜطًل ٖزا ايًفظ ع٢ً ايشدٌ ايزٟ يٝع ي٘ صٚد١.

ٜدددا َعؼدددش ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ مسْددد٘ قددداٍ ) ٚٚسد عدددٔ 
ايؼدددبا ، َدددٔ اطدددتطا  َدددٓهِ ايبدددا٠٤ فًٝتدددضٚز، فإْددد٘ مسغدددض يًبـدددش،       

 .(2) (ٚمسسـٔ يًفشز، َٚٔ مل ٜظتطع فعًٝ٘ بايـّٛ فإْ٘ ي٘ ٚدا٤
ٚنأْ٘ َٔ با  اؿـش ٚايتعٌٝ فاَا مسٕ ٜتضٚز ايؼا  ٜٚٓفل ع٢ً صٚدت٘ 

٠ ٜتعاٖدذٖا ٜٚتدٍٛ ايعٓاٜد١ بٗدا ،     ، ٜٚهٕٛ ؿاسب مسطش ، ٜٚظع٢ يٲلا 
 ٚمسَا مسٕ ٜـّٛ يًعف١ ، ٚنٌ َٔ ا٭َشٜٔ كذ يٲسٖا ، َٚاْع َٓ٘ .

يٝهٕٛ َٔ اٱعذاص ٗ ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ تلُٔ ا٭َش بايؼ٧ ايٓٗٞ عٔ كذٙ 
ايطاس٨ ايزٟ قذ ٜأتٞ ٗ آخش ايضَدإ ، فهُدا وـدٔ ايدضٚاز اٱْظدإ َدٔ       

فاْ٘ ٜعـُ٘ َٔ ايكا٤ ْفظد٘ ٗ َدٛاسد   اٱْكٝاد إٍ ايؼ٠ٛٗ ٚإستها  إعـ١ٝ 
 اشلًه١ ، َٚٓٗا اٱسٖا  ٚاٱعا١ْ عًٝ٘ .

 ظزىىْ فنت() ددَش
ٚبٝاْ٘ يًُرشز َٓٗا ، فارا دا٤ت  َٔ إعذاص ايكشإٓ إخباسٙ عٔ ايٛقا٥ع

فت١ٓ ػذ ايكشإٓ ٜبٌ إٓٗاز ايكِٜٛ يًٓذا٠ َٓٗا ، ٖٚٛ َٔ َـادٜل قشا٠٤ نٌ 
 .(3)صلٮد نَ٪ا ل٢صٍَّرلطُّ ل٧ّّ٢ صدنَٛنٵ٨َتعاٍ طَظًِ َٚظ١ًُ َّٜٛٝا قٛي٘ 

                                                           

 . 32طٛس٠ ايٓٛس  (1)
 .6/51تفظرل ابٔ نجرل  (2)
 .6طٛس٠ ايفاؼ١  (3)
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َددددٔ َعدددداْٞ ٚغاٜددددات ٖددددزٙ ايددددت٠ٚ٬ ايٛادبدددد١ دس٤ ايفتٓدددد١ ، ْٚبددددز   
 اٱسٖا  ، ٚإٓع َٔ إػاع١ ايكتٌ ٚايعادات إز١ََٛ .

ٚددددا٤ت ايظددد١ٓ ايٓبٜٛددد١ بايتشدددزٜش َٓٗدددا ، ٚبايذلغٝدددب بدددايًذ٤ٛ إٍ     
 ايكشإٓ عٓذ َ اٖش ايفً ٚاٱبت٤٬ ٚاٱسٖا  .

)ٚعددٔ اٱَدداّ عًددٞ عًٝدد٘ ايظدد٬ّ قدداٍ : زلعددت سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً        
 ، قًددت : َٚددا إرددشز َٓٗددا اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٜكددٍٛ : طددتهٕٛ فددً ،   

قدداٍ : نتددا  اهلل . فٝدد٘ ْبددأ َددا قددبًهِ ، ٚخدددل َددا بعددذنِ ، ٚسهددِ َددا          
بٝددٓهِ ، ٖددٛ ايفـددٌ ٚيددٝع بدداشلضٍ ، ٖٚددٛ سبددٌ اهلل إددتٌ ، ٖٚددٛ رنددشٙ    

 .(1) (اط إظتكِٝاؿهِٝ ، ٖٚٛ ايـش
يٝهددٕٛ َددٔ اٱعذدداص ٗ ايظدد١ٓ ايٓبٜٛدد١ إبتددذا٤ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘       
ٚآيدد٘ ٚطددًِ باٱخبدداس عددٔ إغٝبددات ٚايٛقددا٥ع ايدد  ؼددذخ بعددذ َغادستدد٘      
اؿٝددا٠ ايددذْٝا ، َٚددا ٜكـددذٙ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ غددرل قتدداٍ     

ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ايهفددداس ٗ َعددداسى اٱطددد٬ّ ا٭ٍٚ ، ٚمل ٜدددزنش ايدددٓيب   
ٚآيدد٘ ٚطددًِ مسٚإ ايفددً يتعددذدٖا ٚتهشاسٖددا ، ٖٚددٌ اٱسٖددا  َددٔ ايفددً    

 اي  ٜكـذٖا ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ، إرتاس ْعِ .
ٚعٓدددذَا زلدددع اٱَددداّ عًدددٞ عًٝددد٘ ايظددد٬ّ إخبددداس ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل   

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ عٔ ٚقٛ  فً بادس إٍ ط٪اي٘ : َٚا إرشز َٓٗا .
ٟ َدددا داَدددت ٖدددزٙ ايفدددً ٚاقعددد١ ، فهٝدددف ايظدددبٌٝ يًٓذدددا٠ َٓٗدددا،     مس

 ٚدفعٗا ٚسفعٗا .
ٜٚددبٌ ٖددزا ايظدد٪اٍ إْتفددا  مسٖددٌ ايبٝددت ٚايـددشاب١ َددٔ ايددٓيب قُددذ       
ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚايددٛسٞ اٱْتفددا  ا٭َجددٌ ٭ْدد٘ مل ىدددل عددٔ      
ايفدددً إ٫ بدددايٛسٞ ٚاٱرٕ َدددٔ عٓدددذ اهلل ، ٚندددزا بايٓظدددب١ يبٝدددإ إردددشز  

 ا ، ٖٚزا اٱخباس س١ٓ ٚخرل َٚٓٗاز .َٓٗ
 فكاٍ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ : نتا  اهلل .

                                                           

 1/9ايذس إٓجٛس  (1)
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ٖٚددزا َددٔ إعذدداص ايكددشإٓ بأخبدداس ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ      
بإٔ ايكدشإٓ ٖدٛ ايظد٬ز ٗ ايٓدضا  َدع ايفدً ، فكدذ تكدع ايفتٓد١ بدٌ طدشفٌ            

 مسٚ مسنجش َٔ ٚدٛٙ :
 طشفٌ مسٚ طا٥فتٌ َٔ إظًٌُ . : ٚقٛ  ايفت١ٓ بٌ ا٭ٍٚ

 : ايفت١ٓ بٌ طا٥ف١ َٔ إظًٌُ ٚطا٥ف١ َٔ غرلِٖ .ايجاْٞ 
 : ايفت١ٓ بٌ مسطشاف َٔ غرل إظًٌُ .ايجايح 

ٖٚددٌ ٜهددٕٛ تكددذٜش قددٍٛ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ : طددتهٕٛ   
فتٓدددد١ ، مسٟ طددددتهٕٛ فددددً بٝددددٓهِ ، مسٚ بددددٌ إظددددًٌُ ٚبددددٌ غرلٖددددِ ،   

شاد مسعددِ ، إر ٜؼددٌُ قددٍٛ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘      اؾددٛا  إدد 
ٌٸ          ٚطدددًِ ايفدددً ايددد  تهدددٕٛ بدددٌ ايٓددداغ ، يبٝدددإ مسٕ ايكدددشإٓ فٝددد٘ سددد

َٲَ٪سو٫َّّ٢تتا َع٣ُّٵدتت٠ُّ   يًٓضاعددات ٚاــددَٛات ، ٖٚددٛ َددٔ َـددادٜل قٛيدد٘ تعدداٍ ط      

ٟنَنتتاَب تنُدَٵاً٪تتا ٢نِّتت٤ٍّ َظتتٶدټو     ٚاٯٜددات ايدد  تددأَش ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل     (1) صل٢ّّ

عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ بدداؿهِ بددٌ ايٓدداغ بدداؿل ٚايعددذٍ نددجرل٠ ٚتتـددف بأْٗددا 
 قه١ُ غرل َٓظٛخ١ ٚػذٖا ٗ طٛس عذٜذ٠ َٔ ايكشإٓ .

َٲأُّ٪َس٫َّّ٢تتا َّس٢ُّٵدتت٠ُّ  ص ٗ آٜددتٌ َتتددايٝتٌ ُٖددا ط  لحدِّتت٨د َخٵدتت٫َٯ ٨د َٚٓٗددا ٚسٚد يفددظ ط 

ٍّ ٦ َصتت ٍّّْٚا ٢ن٧َتتا َختتٵد٬َ َٴَ ٴدتتٰن ٦نتت٬د  ٟنَنتتاَب خنتتا٢َّّح ٟنَنتتابن َٲ٦ َٯٵد٧ن٫ًتتا َع٣ُّٵدتتٰن ُّٖتتاحد٨ِّد َخٵدتت٫َٯ ٨د خن٧َتتا أُّ٪تتَس٥َ ل٢ّّ ل٢ّّ

ٍّ ٢نِّتت٤ٍّ  ٫َّّ٣ََُتتا ٦نتت٫د٨ِّد ظنتتردَعٹّْ َٲ٦ن٫دَٯاً تتا َٲ٢ُّتتٳد َظتت       اَټ ل٣ِ٢تتٰ  َٲڃُّ َتنوُنتتِد أُّٮدتتَٳلَټٮ ٨د َع٧وتتا َ تتاَټ١ُّ ٦نتت٬د ل٢َّّحتت

٣ََُُِِّّتت٨د أ٦ِّوتتٹّْ َٲلحنتتَ ٸّْ َٲ٢ُّٟنتت٬د ٢نٵَُد٣ِّتتٳَ   ٨ِّٞد ٖنتتٶ ٦َتتا آَتتتا٨ِّٞد ُّٖاشدتتنَُنِّٛٳل ل٢َّّدٵدتتَرلتن َّس٢ُّتتٺ ل٣ِ٢تتٰن    ل٣ِ٢تتٰ  ٢ُّ

٨ِّد َ ٧نٵًُتتا ُّٖٵ ٫ٍَُّتتپ ٨ِّد خن٧َتتا ٫ِّٞتتن ٨د ٖنٵتتٰن َتددَن٣نِّٗتتٳَ٭       َٲأُّ٭د لحدِّتت٨د َخٵدتت٫َٯ ٨د خن٧َتتا أُّ٪تتَس٥َ ل٣ِ٢تتٰ      *٦َتترد نُ 

ُس ٦َتتا أُّ٪تتَس٥َ ل٣ِ٢تتٰ  َّس٢ُّٵدتت٠ُّ ُّٖتتَس٭د َتَٳ٢ِتتٳدل           ََودٮ ٨د أُّ٭د ٴَّّٗنن٫ تتٳ١ُّ َعتت٬د خَُدتت َٲڃُّ َتنوُنتتِد أُّٮدتتَٳلَټٮ ٨د َٲلحدتت

                                                           

 .89طٛس٠ ايٓشٌ  (1)
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ُس ِ ٪ تتتتتٳخنٯس٨د َٲَّس٭و ُّٞتتتتتجنريً   َُُد ل ٦نتتتتت٬د ل٫٢وتتتتتاطس ُّٖتتتتتاعد٨ُّ٣د أُّ٪و٧َتتتتتا ٴ رسٴتتتتت   ل٣ِ٢تتتتتٰ  أُّ٭د ٴ صنتتتتتٵَُٯ ٨د خنتتتتت

 . (1) ص٢ُُّّٗاشنِّٛٳَ٭

يٝهددٕٛ ايكددشإٓ طدد٬سّا يًكلددا٤ عًدد٢ عاَدد١ ايفددً ، ٖٚددٛ َددٔ َعدداْٞ      
ٚفٝددد٘ تشغٝدددب يًٓددداغ  (2) صَٲ٦َتتتا أُّودَشتتت٫َّّ٣ا١ُّ َّسِڃ َوحد٧َتتتٹّْ ٢ن٣َُّّتتتا٧ُّ٢ننَ قٛيددد٘ تعددداٍ ط

يًـدددذٚس عدددٔ ايكدددشإٓ ٚمسسهاَددد٘ ، ٚعًُدددا٤ ايؼدددشٜع١ ايعددداًٌَ بدددايكشإٓ   
 رشز َٔ ايفً .ٱهاد اؿًٍٛ ٚإ

 ٜٚبٌ ايكشإٓ سش١َ نٌ َٔ :
 اٱسٖا  . ا٭ٍٚ :
 قتٌ ا٭بشٜا٤. ايجاْٞ :

 إخاف١ عا١َ ايٓاغ . ايجايح :
 ْؼش ايزعش ٚايفض  بِٝٓٗ. ايشابع :

، (3) صَٲ٦َتتتا أُّودَشتتت٫َّّ٣ا١ُّ َّسِڃ َوحد٧َتتتٹّْ ٢ن٣َُّّتتتا٧ُّ٢ننَ  إر ٚسد ايكدددشإٓ بكٛيددد٘ تعددداٍ ط 

 :يٝهٕٛ تكذٜش اٯ١ٜ مسع٬ٙ ٚدٛٙ 
: َٚدددددا مسسطدددددًٓاى إ٫ سٓددددد١ يًعدددددإٌ ٗ َؼددددداسم ا٭سض      ا٭ٍٚ

 َٚغاسبٗا .
: َٚددا مسسطددًٓاى إ٫ سٓدد١ يًعددإٌ نددٌ ٜددّٛ َددٔ مسٜدداّ اؿٝددا٠       ايجدداْٞ 

 ايذْٝا ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ.
ٖٚدددٛ َدددٔ إعذددداص ايكدددشإٓ ٗ بكا٥ددد٘ طدددإّا َدددٔ ايتششٜدددف ٚايضٜددداد٠     

 اٯٜات. ٚايٓكـإ ٗ نٌ صَإ طٛا٤ ٗ اؿشٚف مسٚ ايهًُات مسٚ
 : َٚا مسسطًٓاى إ٫ س١ٓ يًعإٌ بتٓضٌٜ ايكشإٓ .ايجايح 

                                                           

 .49-48طٛس٠ إا٥ذ٠  (1)
 .107طٛس٠ ا٭ْبٝا٤  (2)
 .107طٛس٠ ا٭ْبٝا٤  (3)
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: َٚددا مسسطددًٓاى إ٫ سٓدد١ يًعددإٌ بتشددشِٜ ايكددشإٓ يًتعددذٟ        ايشابددع 
ٚاي ًدددِ ٚاٱسٖدددا  كدددذ ايٓددداغ ْٝعدددّا ، ٖٚدددزا ايعُدددّٛ َظدددتكشمس َدددٔ   

 اٱط٬م ايضَاْٞ ٚإهاْٞ يًفظ )ايعإٌ( ٚسلٛي٘ يًذٓع ايبؼشٟ .
: َٚدددا مسسطدددًٓاى إ٫ سٓددد١ يًعدددإٌ يٝهدددٕٛ ايكدددشإٓ اؿدددشص   اـددداَع

 ٚا٭َٔ َٔ اٱسٖا  ٚايفً َطًكّا .
: َٚددا مسسطددًٓاى إ٫ سٓدد١ يًعددإٌ ٕددا ٗ ايكددشإٓ َددٔ ايتدددلمس    ايظددادغ 

َددٔ ايفددً ٚمسطددبابٗا َٚكددذَاتٗا ، َٚددٔ اي ًددِ ٚاؾددٛس ٚايتعددذٟ ، ٚقتددٌ     
 ١ .ا٭بشٜا٤ ٚطفو ايذَا٤ ع٢ً إزٖب ٚا١ًٕ ٚاشلٜٛ

ٜٚدددددبٌ اؿدددددذٜح مسٕ يفدددددظ )نتدددددا  اهلل( ٜٓـدددددشف إٍ ايكدددددشإٓ ،    
َنٴ٬َ َٴند٣ِّتتتٳَ٭ ٚايتبدددادس َدددٔ ع٬َدددات اؿكٝكددد١ ، قددداٍ تعددداٍ ط   َّس٭و ل٢ِتتت

َِتتتاَوٸّْ ٢ُّتتت٬د   ٞنَنتتتاَب ل٣ِ٢تتتٰن َٲأُُّّٚتتتا٦ ٳل ل٢صوتتتڄُّٸُّ َٲأُّ٪دُِّّٗٛتتتٳل ٦ن٧وتتتا َوز٫ََّّٚتتتاٮ ٨د شنتتترًّل َٲَعڄُّ٪نَٵتتتٹّْ َٴرد  تتتٳَ٭ تن

 .(1) صتَُ ٳَو

َٲ٦َتتا ُّٞتتاَ٭  ٔ إعذدداص ايكددشإٓ مسْدد٘ تفـددٌٝ يًهتددا  ، قدداٍ تعدداٍ ط   َٚدد

َٜ ل٢ِتتتتَنٷ  ٟنتتتت٬د َتصدتتتت نٴ ََل ل٢ِّّّٛتتتتردآ٭  أُّ٭د ٴ َّّٗنتتتتَرٻ ٦نتتتت٬د د ٲ٭س ل٣ِ٢تتتتٰن َٲ٢ُّ َٮتتتت

َُ ٖنٵٰن ٦ن٬د َوبٍّ ل٢َُّّا٧ُّ٢نَن  .(2) صَخٵد٬َ َٴَ ٴدٰن َٲتَّّٗصنٵ٤َ ل٢ّّٟنَنابن ڃُّ َوٴد

ٚآيدددد٘ ٚطددددًِ ٗ سذٜجدددد٘  ٚٗ تظدددد١ُٝ ايددددٓيب قُددددذ ؿدددد٢ً اهلل عًٝدددد٘
 ايكشإٓ )نتا  اهلل( َظا٥ٌ :

 تأنٝذ ْضٍٚ ايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل عض ٚدٌ . ا٭ٍٚ :
 ايذلغٝب بت٠ٚ٬ ايكشإٓ ٚايعٌُ بأسهاَ٘. ايجا١ْٝ :
 بٝإ قإْٛ ٖٚٛ ايكشإٓ ْع١ُ اهلل عض ٚدٌ ع٢ً ايٓاغ. ايجايج١ :
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ٚمسي١ٜٛ ايظ٬ّ  ايكشإٓ طبٌٝ إٍ دس٤ ايفً ، ٚإٍ ْؼش ايـ٬ز ايشابع١ :
 ٚا٭َٔ بٌ ايٓاغ.

ٖٚددٌ ٜدددذخٌ عٓدددٛإ ٖدددزا اؾدددض٤ َدددٔ تفظدددرلْا )ايٓدددضا  إظدددًض بدددٌ  
ايكددشإٓ ٚاٱسٖددا ( ٗ َـددادٜل إخبدداس ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘   

 ٚطًِ : بإٔ إرشز َٔ ايفً ٖٛ ايكشإٓ .
اؾددٛا  ْعددِ ، إر ٜددبٌ ٖددزا اؿددذٜح مسٕ ايكددشإٓ طدد٬ز ساكددش فٝدد٘       

 نٌ َٔ :
 .: ايٛقا١ٜ َٔ ايفً  ا٭ٍٚ

 : تذاسى ٚإٜكاف ايفً .ايجاْٞ 
 : َعاؾ١ ايفً .ايجايح 

تددش٣ َددا ٖددٞ ايٓظددب١ بددٌ ايفددً ايدد  رنشٖددا ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل        
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ )طتهٕٛ فً( ٚبٌ اٱسٖا .

اؾددٛا  إْٗددا ْظددب١ ايعُددّٛ ٚاــددٛق إطًددل ، فاٱسٖددا  فتٓدد١ ،       
تؼددددذد ، ٚاٱعددددشاض عُددددا ٗ ايؼددددشٜع١ َددددٔ ٚػدددعب١ َددددٔ ايتطددددشف ٚاي 

َٲلصدتتتُنرد ايظدددُاس١ ٚاؿدددضٸ عًددد٢ ايـددددل ٚاـًدددل اؿُٝدددذ ، قددداٍ تعددداٍ ط 

ِد خنَح٧د ن َوخ٠ٍُّّ حنَن تَِّٛٳ٩   .(1) ص٢نح ٨ّّس َوخ٠ٍُّّ َُّٖس٪و٠ُّ خنُِّعدٵ ٫ن٫َا َٲشٍَُّ

َٚدددٔ اٱعذددداص ٗ بٝدددإ ايظددد١ٓ ايٓبٜٛددد١ َٚـدددادٜل مسٕ ايدددٓيب قُدددذّا    
ًدِ مسْد٘ مل ٜكدف عٓددذ قدإْٛ : نتدا  اهلل كدشز َدٔ ايفددً        ددا٤ ظٛاَدع ايه  

، إِددا رنددش ايتفـددٌٝ ٗ نٝفٝدد١ ايظدد١َ٬ ٚايٓذددا٠ َددٔ ايفددً ببٝددإ ؿددفات     
ايكددشإٓ ٗ َكدداّ اٱبددت٤٬ ٚايتددٛقٞ َٓدد٘ ، ٖٚددزٙ ايـددفات ايكشآْٝدد١ إباسندد١    

 نُا ٗ سذٜح ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٖٞ :

                                                           

 .48طٛس٠ ايطٛس  (1)
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يٲػددداس٠ إٍ مسخبددداس ا٭َدددِ ايظدددايف١  (1) ()فٝددد٘ ْبدددأ َدددا قدددبًهِ  األوىل  
ٚقـددددف ا٭ْبٝددددا٤ ٚبٝددددإ سهددددِ ايطٛاغٝددددت َجددددٌ ِددددشٚد ٚفشعددددٕٛ      

 ٬ٖٚنِٗ .
ــــخ   )ٚخدددددل َددددا بعددددذنِ ( ٱساد٠ صَددددإ ايتددددابعٌ ٚتددددابعٞ    اٌضبُٔ

 ايتابعٌ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ .
ٖٚددٌ ٗ اؿددذٜح إػدداس٠ يٛدددٛد مسَدد١ بعددذ إظددًٌُ ، اؾددٛا  ٫ ،       

إختتدداّ ايٓبددٛات بٓبدد٠ٛ قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘  ٖٚددزا ايٓفددٞ َددٔ َعدداْٞ
٦َتتتا ُّٞتتتاَ٭ ٦ َح٧وتتتٌ  أَُّختتتا أَُّحتتت و ٦نتتت٬د وسَ تتتا٢ن٨ِّد َٲ٢ُّٟنتتت٬د     ٚطدددًِ ، قددداٍ تعددداٍ ط 

 . (2) صَوش ٳ٥َ ل٣٢ِٰن َٲَخاَت٨َ ل٫٢وُنٵٍَّن ٲَُّٞاَ٭ ل٣٢ِٰ  خن٤ٍِّّ َظٶدټو َع٣نٵ٧ًا

  ٗ ايكددشإٓ )خدددل  ٜٚتلددُٔ قددٍٛ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ مسٕ 
َدددا بعدددذنِ ( ايتشدددذٟ يبٝدددإ ايتٓاطدددب ٚايتٛافدددل ٚايؼدددٛاٖذ بدددٌ آٜدددات  
ايكددشإٓ ٚا٭سددذاخ ايدد  تكددع ٗ ا٭صَٓدد١ إتعاقبدد١ ستدد٢ إرا َددا سددذثت مسٚ   

ٚٴدذ ايظبٌٝ ٱطفا٥ٗا ٗ ايكشإٓ.  هٗشت فت١ٓ 
 .(3)(ٚسهِ َا بٝٓهِ) اٌضبٌضخ  

ٜغدددؽ ، مسٟ مسٕ ايكدددشإٓ ٜتـدددف بـدددف١ ايكاكدددٞ ٚاؿدددانِ ، ٖٚدددٛ ٫   
٫ٚ ٜكبدددٌ اشلذٜددد١ مسٚ ايشػددد٠ٛ ، ٫ٚ ٜطًدددب عطدددا٤ٶ ٚمسددددشّا ، قددداٍ تعددداٍ    

٨ِّد ل٣ِ٢تتٰ  َٲعدتتَ ٱ  َّسِد َتح صوتتٳَ٪ٯ ٨د خنَسِد٪نتتٰن َحنوتتٺ َّسَِل ُّٖعنتت٣ّّن ٨د َٲَت٫َتتاَزعدن ٨د ٖنتتٶ لڅ٦ُّدتترس        ط َٲ٢ُُّّٛتت د َصتت َُّٚ

ٴ رسٴتت   ل٢تت و٪دَٵا َٲ٦نتت٫د٨ِّد ٦َتت٬د     َٲَعَصتتٵدن ٨د ٦نتت٬د خَُدتت ن ٦َتتا أَُّولِّٞتت٨د ٦َتتا ت حنُوتتٳَ٭ ٦نتت٫د٨ِّد ٦َتت٬د       

 ٚاٱْا  ع٢ً مسٕ ايشد إٍ اهلل ٖٛ ايشدٛ  إٍ ايكشإٓ. (4) صٴ رسٴ   لآلخنَرٸُّ

                                                           

 .1/9ايذس إجٓٛس  (1)
 .40طٛس٠ ا٭سضا   (2)
 .1/9ايذس إٓجٛس  (3)
 .152طٛس٠ آٍ عُشإ  (4)
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٫ٚ وذدددب اهلل آٜاتددد٘ عدددٔ مسٟ طدددشف ٗ ايٓدددضا  ٫ٚ ٜظدددتطٝع ايٓددداغ  
 صَٲ٦َتتا َع٣ُّتتٺ ل٢روش تتٳ٥س َّسِڃ ل٢ّّتتَُڄُّٕ  ل٧ّّ٢ تتُنن     سذبٗددا مسٚ إخفا٤ٖددا ، قدداٍ تعدداٍ ط   

، ٖٚددٛ َددٔ اٱعذدداص ٗ تدد٠ٚ٬ نددٌ َظددًِ يًكددشإٓ ٗ ايـدد٠٬ ايَٝٛٝدد١ ،     (1)
 َٚٓٗا ايكشا٠٤ اؾٗش١ٜ ٗ نٌ َٔ :

 ؿ٠٬ ايـبض . مس٫ّٚ :
 ؿ٠٬ إغش  . ثاّْٝا :
 ؿ٠٬ ايعؼا٤ . ثايجّا :

 يٝهٕٛ َٔ إعذاص ايكشإٓ ٗ با  ايكلا٤ مسَٛس :
، سلدددٛس قلدددا٤ ايكدددشإٓ ٗ ندددٌ ٚقدددت َدددٔ ايًٝدددٌ ٚايٓٗددداس    ا٭ٍٚ :

 ٭ْ٘ بٌ مسٜذٟ ايٓاغ .
 تشغٝب ايٓاغ بايًذ٤ٛ إٍ قلا٤ سهِ ايكشإٓ . ايجاْٞ :

دعدد٠ٛ ايعًُددا٤ يٲدتٗدداد ٗ عًددِ ايتفظددرل ٚايتأٜٚددٌ يبٝددإ        ايجايددح :
 قلا٤ ٚفك٘ ايكشإٓ .

إر ٫ ىددتف قلددا٤ ايكددشإٓ بأسهدداّ اٯٜدد١ ايٛاسددذ٠ َٓدد٘ ، فُددٔ قلددا٤    
 ٌ  مسٚ مسنجدددش ٖٚدددٛ َدددٔ ايكدددشإٓ َدددا ٜظدددتكشمس ٜٚظدددتٓبط َدددٔ اؾُدددع بدددٌ آٜدددت

 إعذاص ايكشإٓ .
ــخ   قدداٍ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٗ سددذٜح ايفددً       اٌساثؼ

مسعدد٬ٙ ٗ ايجٓددا٤ عًدد٢ ايكددشإٓ )ٖددٛ ايفـددٌ ٚيددٝع بدداشلضٍ ( ٖٚددٛ اطددتكشا٤   
 .(2)صَٲ٦َا ٮ َٳ خنا٢َّّٯسد٥س*َّس٪وٰ  ٢ُُّّٛٳد٥ٌ ُّٖصد٤ٌ َٔ قٛي٘ تعاٍ ط

ٚايباطددٌ  ٜٚهددشّ مسٖددٌ  فُددٔ خـددا٥ف ايكددشإٓ مسْدد٘ ٜفـددٌ بددٌ اؿددل   
اؿدددددل ، ٜٚٴظدددددهت مسٖدددددٌ ايباطدددددٌ ، ٚودددددٍٛ دْٚٗدددددِ ٚدٕٚ ايشٜاطددددد١ 

 ٚايظٝاد٠.

                                                           

 .55طٛس٠ إا٥ذ٠  (1)
 .14-13طٛس٠ ايطاسم  (2)
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ٚٗ اٯٜدد١ ؼددزٜش ٚإْددزاس ٚصدددش عددٔ اـدد٬ف َددع مسٖددٌ اؿددل ، ْٚٗددٞ    
عددٔ اٱسٖددا  بًشدداه مسْدد٘ فتٓدد١ ، ٚقددذ تتفددش  عٓدد٘ فددً عذٜددذ٠ ، يبٝددإ           

ٕ ؿددشف٘ بشٓدد١ اهلل عددض ٚدددٌ بإظددًٌُ ٚايٓدداغ ْٝعددّا بٓددضٍٚ ايكددشآ       
ْٚٗٝدد٘ عددٔ اي ًددِ ، ٫ٚ ٜعًددِ عددذد ايددزٜٔ اَتٓعددٛا عددٔ اٱسٖددا  بظددبب     
آٜددات ايكددشإٓ إ٫ اهلل عددض ٚدددٌ ، ٚنددزا عددذد ايددزٜٔ ٜعـددُٕٛ مسْفظددِٗ       
َٓددد٘ عٓدددذ ايتفكددد٘ ٗ ايدددذٜٔ ، َٚعشفددد١ مسٕ ايكدددشإٓ نتدددا  سٓددد١ ٚسمسفددد١     

 بايٓاغ ْٝعّا .
فددايكشإٓ سددانِ عددادٍ ، َٚددا فٝدد٘ َددٔ ايٛعددذ ٚايٛعٝددذ ٜددّٛ ايكٝاَدد١         

ٚسددددل ، ٚفٝدددد٘ سذدددد١ عًدددد٢ ايٓدددداغ ، ٚدعدددد٠ٛ ٭دا٤ ايفددددشا٥ض  ؿددددذم
 ايعباد١ٜ .

َٚدددٔ مسزلدددا٤ ايكدددشإٓ ايفشقدددإ ، ٚٗ ايكدددشإٓ طدددٛس٠ ناًَددد١ باطدددِ        
ص َددش٠ ٚاسددذ٠ ، ٚٗ اٯٜدد١  ل٢ِّّّٗردُّٚتتاَ٭طددٛس٠ ايفشقددإ ، ٚٚسد فٝٗددا يفددظ ط 

تََُتتتتاَو١ُّ ل٢ِتتتتَنٷ َ٪تتتتسو٥َ ا٭ٍٚ َٓٗددددا ٚإددددشاد بدددد٘ ايكددددشإٓ ، إر قدددداٍ تعدددداٍ ط 

َنٴًرلل٢ِّّّٗ ِّٳَ٭ ٢ن٣َُّّا٧ُّ٢نَن َ٪  .(1) صردُّٚاَ٭ َع٣ُّٺ عَُد نٱن ٢نَٵ

ٚيددٝع ٗ ايكددشإٓ ٖددضٍ مسٚ يعددب ، إِددا نًدد٘ دددذٸ ٚمسسهدداّ ٚتؼددشٜع ،      
يٝهدٕٛ َدٔ َعداْٞ اٯٜد١ مسعد٬ٙ ايتشدذٟ ، ٚإباْد١ قدإْٛ ٖٚدٛ عذدض ايٓدداغ           

 عٔ إهاد ٖضٍ مسٚ ن١ًُ صا٥ذ٠ ٗ ايكشإٓ .
اشلددضٍ ، مسٟ مسٕ اؾددذ   َٚددٔ إعذدداص اٯٜدد١ تكددذّ ؿددف١ ايفـددٌ عًدد٢      

ايددزٟ ٜتـددف بدد٘ ايكددشإٓ نًدد٘ سددل ٚعددذٍ ، ٚيددٝع فٝدد٘ تعددذ مسٚ هًددِ ،        
 فكذ ٜكاٍ مسٕ اي ًِ ٚايتعذٟ يٝع باشلضٍ.

مسٟ فاؿددٌ بددٌ اؿددل ٚايباطددٌ ،  (2) صَّس٪وتتٰ  ٢ُُّّٛتتٳد٥ٌ ُّٖصدتت٤ٌفتكددذّ قٛيدد٘ تعدداٍ ط

ٚايـددذم ٚايهددز  ، ٚايفـددٌ ايددزٟ ٜهددٕٛ را ؿددبغ١ ػددشع١ٝ ، ٚنؼددف    
                                                           

 .1طٛس٠ ايفشقإ  (1)
 .13طٛس٠ ايطاسم  (2)
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 ٟ ٫ مسؿدددٌ يددد٘ ٗ ايؼدددشٜع١ ايظدددُشا٤ ، ٚٗ ايتٓضٜدددٌ     صٜدددف ايفعدددٌ ايدددز
ٲَِّٚتتت٤د لعد٣٧َِّتتتٳل َُّٖصتتتَٵَرٻ ل٣ِ٢تتتٰ  َع٣٧َُِّّتتت٨د َٲَوش تتتٳ٢ِّٰ  َٲل٧ّّ٢ ڂد٦ن٫ تتتٳَ٭ َٲَشتتتن َردوٲَ٭ َّس٢ُّتتتٺ       ط

ُن َٲل٢عوَٯاَدٸن ُّٖٵ ٫ٍَُّپ ٨ِّد خن٧َا ٫ِّٞن ٨د تَُد٣٧َِّٳَ٭  .(1) صَعا٢ن٨س ل٢َّّٓٵد

بٝاْددد٘ يكدددبض اٱسٖدددا  ،  َٚدددٔ َـدددادٜل ندددٕٛ ايكدددشإٓ ٖدددٛ ايفـدددٌ   
ٚإخبدداسٙ عددٔ سشَتدد٘ فددإ قًددت اٜددٔ ٖددزٙ اؿشَدد١ ٗ نتددا  اهلل ، اؾددٛا   
إْٗدددا َٛددددٛد٠ ٗ سشَددد١ اي ًدددِ ٚايتعدددذٟ ٚددددشا٥ِ اٱكدددشاس بدددايٓفع      

 .(2)صَٲ٬٦َد َٴنََُ و ح   ٲَد ل٣٢ِٰن ُِِّّٖٲد٢ُّپن٠ُّ ٮ ٨د ل٢ِعا٢ن٧ ٳَ٭ٚايغرل ، قاٍ تعاٍ ط

 عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٗ ٚؿددف ايكددشإٓ  قددٍٛ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل اخلبِعــخ  
 )ٖٚٛ سبٌ اهلل إتٌ(.
َٲلعدَنصنتتت٧ ٳل ص َدددش٠ ٗ ايكدددشإٓ بكٛيددد٘ تعددداٍ ط حَُدتتت٤س ل٣ِ٢تتتٰنيكدددذ ٚسد يفدددظ ط

يٝددبٌ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ تفظددرلّا    (3)ص خنحَُدتت٤س ل٣ِ٢تتٰن َ ٧نٵًُتتا

      ٛ ٫ ّٓددع َددٔ   يٰٜدد١ مسعدد٬ٙ ، ٚمسٕ إددشاد َددٔ سبددٌ اهلل ٖددٛ ايكددشإٓ ، ٖٚدد
َـددادٜل َتعددذد٠ ٕعٓدد٢ سبددٌ اهلل ، ٭ٕ اهلل عددض ٚدددٌ ٜعطددٞ ٜٚتفلددٌ       

 با٭ا ٚا٭ٚف٢ .
عدددٔ مسبدددٞ طدددعٝذ اـدددذسٟ قددداٍ : قددداٍ سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘  )
 ٚطًِ:  نتا  اهلل ٖٛ سبٌ اهلل إُذٚد َٔ ايظُا٤ إٍ ا٭سض.ٚآي٘ 

طددٍٛ ٚمسخددشز ابددٔ مسبددٞ ػددٝب١ عددٔ مسبددٞ ػددشٜض اـضاعددٞ قدداٍ :  قدداٍ س 
ٚطددًِ : إٕ ٖددزا ايكددشإٓ طددبب . طشفدد٘ بٝددذ اهلل   ٚآيدد٘ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ 

 .(4) (ٚطشف٘ بأٜذٜهِ ، فتُظهٛا ب٘ فإْهِ ئ تلًٛا بعذٙ مسبذّا

                                                           

 .105طٛس٠ ايتٛب١  (1)
 .229طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .103طٛس٠ آٍ عُشإ  (3)
 .2/401ايذس إٓجٛس  (4)
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َٚعٓدد٢ سبددٌ اهلل إددتٌ مسٟ ٜٓذددٛ ٜٚظددًِ ايددزٟ ٜتُظددو بدد٘ ، ٚيددٛ         
ُظددو بدد٘ ايٓدداغ ْٝعددّا فاْدد٘ ٜٓذددِٝٗ ، ٜٚبكدد٢ عًدد٢ رات َتاْتدد٘ ايدد          
تددضداد َددع نجددش٠ ايددزٜٔ ٜتُظددهٕٛ بدد٘ ، إر ٜتددذٍ ٖددزا اؿبددٌ فٝددذخٌ إٍ     
نددٌ بٝددت نأغـددإ ايؼددذش٠ ، ٜٚهددٕٛ قشٜبددّا َددٔ نددٌ إْظددإ يددٝع بٝددِٓٗ    

 ٚبٝٓ٘ سذا  . 
ايكددشإٓ بأْدد٘ سبددٌ اهلل تشغٝددب ٚٚعددذ يٲعاْدد١ يًتُظددو بدد٘ ،   ٚٚؿددف 

 ٜٚتذ٢ً ٖزا ايتُظو بايكٍٛ ٚايعٌُ.
َٚدددٔ اٱعذدددداص ٗ ْعتدددد٘ باؿبددددٌ بٝدددإ قددددإْٛ ٖٚددددٛ مسٕ ايددددذْٝا داس   
إختبددداس ٚإَتشدددإ ٚيهدددٔ ٖدددزا اٱختبددداس يدددٝع َطًكدددّا ٜهدددٕٛ فٝددد٘ اؿدددل   

ٜدددٌ ٚايباطدددٌ َظددداف١ ٚاسدددذ٠ َدددٔ اٱْظدددإ ، إِدددا ددددا٤ت ايٓبددد٠ٛ ٚايتٓض   
يٝهددٕٛ اؿددل مسقددش  إٍ اٱْظددإ ، َٚٓدد٘ ابتعدداد اي ًددِ ٚايتعددذٟ عٓدد٘ ،        
ٚإٕ ٚؾددد٘ اٱْظدددإ فدددإ ْفظددد٘ ت٪اخدددزٙ ، ٜٚتًكددد٢ عاَددد١ ايٓددداغ ٖدددزا      

 ايٛيٛز بايٓفش٠ ٚاٱْهاس .
ٚقددذ سسددِ اهلل عددض ٚدددٌ مسَدد١ قُددذ ٚايٓدداغ بددإٔ دعددٌ ايكددشإٓ قشٜبددّا   

 َِٓٗ ، ٜظتطٝع نٌ ٚاسذ َٔ مسَٛس :
 ت٠ٚ٬ ايكشإٓ . ا٭ٍٚ :
 ايتذبش ٗ مسسهاّ ايكشإٓ . ايجاْٞ :

ايٓٗددددٌ ٚايتددددضٚد َددددٔ ايكددددشإٓ ٭َددددٛس ايددددذٜٔ ٚايددددذْٝا ،    ايجايددددح :
 ٚيًزات ٚايغرل.

اٱطتؼدددٗاد بدددايكشإٓ ٗ ايعكٝدددذ٠ ، ٚعًدددِ ايًغددد١ ، ٚايٓشدددٛ    ايشابدددع :
 ٚايب٬غ١ ، ٚايفك٘ ٚا٭ؿٍٛ ٚايه٬ّ ٚطا٥ش ايعًّٛ .

 إٓاهش٠ ب٘ .اٱستذاز بايكشإٓ ٚ اـاَع :
تُٓٝدد١ ًَهدد١ اـطابدد١ ٚايظدد١َ٬ َددٔ اؾددذاٍ ، قدداٍ تعدداٍ      ايظددادغ :

٫ََُُنٶط ُ  َٲ دٯسٶ ٢ن٣ِٰن َٲ٬٦َد لتو  .(1)صَُّٖس٭د َحا وٳ١ُّ ٤ُِّّٖٛد أُّشد٧ُّ٣د
                                                           

 .20طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
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 ايًذ٤ٛ إٍ ايكشإٓ عٓذ إًُات ، ٚٗ ايؼذا٥ذ . ايظابع :
 اطتٓباط ا٭سهاّ ايؼشع١ٝ َٔ ايكشإٓ . ايجأَ :

ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ يًكدددشإٓ بأْددد٘    ٚٗ ٚؿدددف
)سبددٌ اهلل إددتٌ( بٝددإ يكددإْٛ ٖٚددٛ َٓددع ايكددشإٓ ـطددف عكددٍٛ ايؼددبا     

 َٔ قبٌ مسطبا  ايًٗٛ ٚايًعب ٚايذدٌ .
ٚدعددد٠ٛ ٱدتٓدددا  اٱسٖدددا  ، ٭ْددد٘ ٜتٓددداف٢ َدددع ايكدددشإٓ ٚمسسهاَددد٘      
 ٚد٫٫تددد٘ ، ٚايدددزٟ ٜتُظدددو بدددايكشإٓ تٓفدددش ْفظددد٘ َدددٔ اٱسٖدددا  ، ٫ٚ     

 ٜشك٢ باٱكشاس بايٓاغ ٚإـاحل ايعا١َ .
ٚؼددشّ آٜددات ايكددشإٓ اؿددضٸ عًدد٢ ايهشاٖٝدد١ ٚايعٓددف ٚإٜددزا٤ ايددٓفع      

 ٚاٱْتشاس بكـذٙ بايزات مسٚ بايتفذرل .
ٜٚبكددد٢ ايكدددشإٓ سبدددٌ اهلل إدددتٌ ايكشٜدددب َدددٔ ندددٌ إْظدددإ ٚإعـدددّٛ 
َددٔ كددشس ايددزٜٔ ودداٚيٕٛ تؼددٜٛ٘ ايعكٝددذ٠ ًٜٚذددإٔٚ يًتأٜٚددٌ اٱْفعددايٞ       

 ؿش .ايكا
ـــخ   قدددٍٛ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٗ ٚؿدددف       اٌعبدظ

ايكددشإٓ: )ٖٚددٛ رنددشٙ اؿهددِٝ (: يكددذ دعددٌ اهلل عددض ٚدددٌ ايكددشإٓ َٛع دد١   
ُّٞتتتِڄ َّس٪وتتتٰ  ٚتدددزنش٠ يًٓددداغ ْٝعدددّا ، ٚفٝددد٘ ايٓفدددع ٚاشلذاٜددد١ ، قددداٍ تعددداٍ ط  

َدٞنَرٸّٓ ، ٚفٝدد٘ تشغٝددب باٱطددتكا١َ ، ٚدعدد٠ٛ يًـدد٬ز ، َٚددٔ ايتددزنش٠      (1)صَتتت

ايكدددشإٓ بٝدددإ ا٭سهددداّ ايتهًٝفٝددد١ ٚؼبٝدددب ايٛادبدددات ٚايـددداؿات        ٗ
 َطًكّا إٍ ايٓفٛغ ، ٚبعح ايٓفش٠ َٔ ايظ٦ٝات ٚإعاؿٞ .

ٚٗ تظدددد١ُٝ ايكددددشإٓ رنددددش ْددددٛ  ؼددددذ بعددددذّ اَهددددإ سذددددب آٜاتدددد٘  
، (2)صَّس٭د ٮ تتتَٳ َّسِڃ ِنّّٞتتتٌر ٢ن٣َُّّتتتا٧ُّ٢ننَ  ٚمسسهاَددد٘ عدددٔ ايٓددداغ ، قددداٍ تعددداٍ ط   

                                                           

 .54طٛس٠ إذثش  (1)
 .87طٛس٠ ق  (2)
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 ٕ ظدددًٌُ ٚمسٖدددٌ ايهتدددا  ٚايٓددداغ ْٝعدددّا بدددإٔ    ٚفٝددد٘ إػددداس٠ إٍ عًدددِ ا
 ايكشإٓ نتا  ايش١ٓ ٚايـ٬ز ٚايضٖذ ٚايتك٣ٛ.

ٚايٓظدددب١ بدددٌ ندددٌ فدددشد َٓٗدددا ٚبدددٌ اٱسٖدددا  ٖدددٞ ايتٓددداٗ ، ْٚدددضٍٚ  
َّس٪وتتا َ٪حدتت٬  ايكددشإٓ فلددٌ ع ددِٝ َددٔ عٓددذ اهلل عددض ٚدددٌ ، قدداٍ طددبشاْ٘ ط   

ٍَّّّٞر َٲَّس٪وا ٢ُّٰ  حلاٖعٳ٭  .(1)صَ٪سو٫َّّ٢ا ل٢

ٯٜددد١ ٚعدددذّا َدددٔ عٓدددذ اهلل بظددد١َ٬ ايكدددشإٓ َدددٔ ايتششٜدددف ، إر تدددبٌ ا
ٚبٛدددٛد مسَدد١ تعُددٌ بدد٘ ، َٚددٔ َـددادٜل ايعُددٌ بددايكشإٓ ٚاطتشلدداسٙ ٗ   

 ايزانش٠ ٚايٛدٛد ايزٖين ايتٓضٙ عٔ اي ًِ ٚايعٓف ٚإٜزا٤ ايغرل .
 ٚؼتٌُ ؿف١ ايزنش بايٓظب١ يًكشإٓ ٚدّٖٛا :

 نٌ طٛس٠ َٔ ايكشإٓ رنش. ا٭ٍٚ :
طددٛس ايكددشإٓ نًددٗا عًدد٢ مددٛ ايعُددّٛ اجملُددٛعٞ رنددش ، قدداٍ      ايجدداْٞ :

 .(2)صَٲ٦َا َتصد٢ُِِّّٯ ٨د َع٣ُّٵدٰن ٦ن٬د أُّ دٍر َّس٭د ٮ َٳ َّسِڃ ِنٌّّٞر ٢ن٣َُّّا٧ُّ٢نَنتعاٍ ط

 ؽتف ؿف١ ايزنش باٯٜات اي  تتلُٔ َع٢ٓ ايزنش . ايجايح :
 نٌ آ١ٜ َٔ ايكشإٓ ٖٞ رنش َٚٛع ١ . ايشابع :

 ٙ ايٛدٛٙ .٫ٚ تعاسض بٌ ٖز
َنٴ٬َ  ٜٚددذٍ عًدد٢ ايٛددد٘ ا٭خددرل َٓٗددا قٛيدد٘ تعدداٍ ط       ُّتتاد  ل٢ِتت َٲَّس٭د َٴ

ِد٫ تتٳٌ٭     ٍَّّّٞر َٲٴَِّٛٳ٢ِّتتٳَ٭ َّس٪وتتٰ  ٧َُّ٢ َٲ٦َتتا ٮ تتَٳ َّسِڃ ِنّّٞتتٌر   *ُُّّٞٗتتر ٲل ٢ُّٵ سد٢نِّٛٳَ٪تت٠ُّ خنُِّخدَصتتاوسٮن٨د ٧ُّ٢وتتا َشتت٧نُ ٳل ل٢تت

 .(3)ص٢ن٣َُّّا٧ُّ٢نَن

ٕٛ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘   إر ٜؼددتذ اَتعدداض إؼددشنٌ سُٝٓددا ٜظددُع    
ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٜتًددٛ بعددض آٜددات ايكددشإٓ ٜٚٓ ددشٕٚ إيٝدد٘ بؼددضس ٚػددذ٠ ٚنددأِْٗ 

                                                           

 .9طٛس٠ اؿذش  (1)
 .104طٛس٠ ٜٛطف  (2)
 .52طٛس٠ ٕ  (3)
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ٜشٜدددذٕٚ تٓشٝتددد٘ ٚاطدددكاط٘ عدددٔ َهاْددد٘ ، َدددع مسٕ ايكدددشإٓ َٛع ددد١ ٚخدددرل  
 قض.

ٚٗ اٯٜدد١ دعدد٠ٛ يٲْـددات ٯٜددات ايكددشإٓ ٚايتددذبش ٗ َعاْٝٗددا ٖٚددزا       
 اٱْـات سشص َٔ اي ًِ ٚايتعذٟ .

١ ايشمسفدددد١ ٚا٭َددددإ ٗ سبددددٛ  ا٭سض يددددزا ٚنٝددددف مسْدددد٘ ٜٓؼددددش مسيٜٛدددد 
، ٚفٝددد٘ (1)صِنّّٞتتتٌر ٢ن٣َُّّتتتا٧ُّ٢نَنمسختتُدددت طدددٛس٠ )ٕ( باٱخبددداس بدددإٔ ايكدددشإٓ ط

 إَهإ إستذاز ايٓاغ ْٝعّا بكإْٛ ؼشِٜ ايكشإٓ يٲسٖا .
إر تددذٍ اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ عًدد٢ مسٕ ايكددشإٓ َا٥ددذ٠ ايظددُا٤ ٜٓٗددٌ َٓدد٘ ايٓدداغ    

 اـرل ٚايف٬ز .ْٝعّا ، ٚفٝ٘ دع٠ٛ يًتعإٚ ٗ طبٌ 
يكددذ ٚؿددف ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ايكددشإٓ بأْدد٘ رنددش 
اهلل اؿهددِٝ ، يبٝددإ مسٕ نددٌ آٜدد١ َٓدد٘ سهُدد١ تددذعٛ إٍ ايـدددل ٚايعك٬ْٝدد١      

 ٚاختٝاس ايفعٌ إٓاطب .
 َٚٔ اؿه١ُ نف ايٝذ عٔ اي ًِ ٚايتعذٟ.

ٚايكدددشإٓ َذسطددد١ اؿهُددد١ ٚايعًدددِ ٜدددذسغ فٝٗدددا إظدددًِ ندددٌ ٜدددّٛ      
بت٬ٚتدد٘ ايكددشإٓ ٗ سدداٍ اـؼددٛ  ٚاـلددٛ  اثٓددا٤ ايـدد٠٬ ، قدداٍ تعدداٍ         

َنٴ٬َ ڃُّ ٴَُد٧ُّ٣ تتتتٳَ٭ط َنٴ٬َ ٴَُد٧ُّ٣ تتتتٳَ٭ َٲل٢ِتتتت ، ٚقدددداٍ (2)صِّٚتتتت٤د َٮتتتت٤د َٴصدتتتتَنٳسٷ ل٢ِتتتت

َنٴ٬َ ٮ ٨د ٦ حدصن٫ ٳَ٭تعاٍ ط َنٴ٬َ لتوُّٛٳدل َٲل٢ِ  .(3)صَّس٭و ل٣٢َِٰ ٦ََِ ل٢ِ

ذد ٚايعددٕٛ َددٔ عٓددذ اهلل ٕددٔ   ٚتلددُٓت اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ اٱخبدداس عددٔ إدد   
 هُعٕٛ بٌ :

                                                           

 .52-51طٛس٠ ٕ  (1)
 .9طٛس٠ ايضَش  (2)
 .128طٛس٠ ايٓشٌ  (3)
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: اـؼدددد١ٝ َددددٔ اهلل ، ٚٗ ايجٓددددا٤ عًدددد٢ إددددتكٌ ، قدددداٍ تعدددداٍ   ا٭ٍٚ
ُن َٲٮ ٨د ٦ن٬د ل٢صواَعٹن ٦ عدٗنِّٛٳَ٭ط َنٴ٬َ َٴددَعٳدَ٭ َوخوٯ ٨د خنا٢َّّٓٵد  .(1)صل٢ِ

 : اٱسظإ إٍ ايغرل .ايجاْٞ 
 ـاؿ١ .: إػاع١ ايشمسف١ ٚيغ١ اٱعا١ْ ايعا١َ ٚاايجايح 
: سظددٔ اـًددل َددع ايٓدداغ ، قدداٍ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘     ايشابددع 

ـًُلمٚآي٘ ٚطًِ ) ٚٴكٹع ٗ إٝضإ ػ٤ٞ مسثكٌ َٔ سظٔ ا  .(2)(َا 
َنٴ٬َ آ٫٦َ تتتٳلٚقددداٍ تعددداٍ ط ، ٚفٝددد٘ دعددد٠ٛ (3)صَّس٭و ل٣ِ٢تتتَٰ ٴ تتتَ لٖنِ  َعتتت٬د ل٢ِتتت

يًُدددد٪ٌَٓ ؿددددب اهلل ، ٚسظددددٔ ايتٛنددددٌ عًٝدددد٘ ، ٚإدتٓددددا  ايفظدددداد      
 .(4)صَّس٭و ل٣٢َِٰ ڃُّ ٴ صد٣نِ  َع٤َ٧َ ل٧ّّ٢ ّّٗصن نٴ٬َٚايظ٦ٝات ، قاٍ تعاٍ ط

ٖٚدددٛ ايـدددشاط إظدددتكِٝ : َدددٔ انجدددش ايهًُدددات ايددد         اٌعـــبثؼخ  
،  َٚددٔ فلددٌ (5)صل٢صٍّتتَرلطُّ ل٧ّّ٢ صدتتنَٛنٵ٨َٜشددٖددا إظددًُٕٛ ٗ نددٌ صَددإ يفددظ ط  

 اهلل اتـاف ٖزا ايذلدٜذ بٛدٛٙ :
ٕظددًِ ٚإظدد١ًُ ٜددذسنإ مسٕ ٖددزا ايًفددظ َددٔ     ايكشآْٝدد١ ، ٚمسٕ ا ا٭ٍٚ :

 ايكشإٓ.
ا٭ددددش ٚايجدددٛا  عًددد٢ ايٓطدددل بهًُددد١ ايـدددشاط إظدددتكِٝ ،   ايجددداْٞ :

عدددٔ عبدددذ اهلل بدددٔ َظدددعٛد قددداٍ : قددداٍ سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘      ٚ)
 (امل)اقددشمسٚا ايكددشإٓ ، فددإْهِ تدد٪دشٕٚ عًٝدد٘ . مسَددا إْددٞ ٫ مسقددٍٛ    :ٚطددًِ 

                                                           

 .49طٛس٠ ا٭ْبٝا٤  (1)
 .13/312تفظرل ايطدلٟ  (2)
 .38طٛس٠ اؿر  (3)
 .81طٛس٠ ْٜٛع  (4)
 .6طٛس٠ ايفاؼ١  (5)
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َٚددددِٝ عؼددددش ، فتًددددو    سددددشف ، ٚيهددددٔ مسيددددف عؼددددش ، ٫ّٚ عؼددددش ،   
 .(1)(ث٬ثٕٛ

ٚإدددشاد َدددٔ اؿدددشٚف مسعددد٬ٙ اؿدددشٚف إكطعددد١ ٗ اٯٜددد١ ا٭ٍٚ َدددٔ   
َُ ٖنٵٰن *لمل طٛس٠ ايبكش٠ ط  .(2)ص٢َِن٠ُّ ل٢ّّٟنَناب  ڃُّ َوٴد

: سدداٍ اـؼددٛ  ٚاـلددٛ  هلل عددض ٚدددٌ، ٭ٕ مسغًددب تدد٠ٚ٬      ايجايددح
 تكع ٗ ايـ٠٬ . (3) صل٢صٍَّرلطُّ ل٧ّّ٢ صدنَٛنٵ٨َط

 : ايتلش  إٍ اهلل عض ٚدٌ باشلذا١ٜ إٍ ايـشاط إظتكِٝ. ايشابع 
  

                                                           

 .1/15ايذس إٓجٛس  (1)
 .2-1طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .6طٛس٠ ايفاؼ١  (3)
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 رسمجخ احلبزس اذلّدأٍ
اؿاسخ ا٭عٛس اشلُذاْٞ َٔ مسؿشا  اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ايظد٬ّ ٚعبدذ   

 اهلل ابٔ َظعٛد ، َٚٔ فكٗا٤ مسٌٖ ايهٛف١ .
مسدسنت ايهٛف١ ِٖٚ ٜكذَٕٛ ٔظ١: َدٔ بدذمس باؿداسخ    ٚقاٍ ابٔ طرلٜٔ 

بعبٝذ٠، َٚٔ بذمس بعبٝذ٠ ثٓٸ٢ باؿاسخ، ثِ عًك١ُ بايجايح ٫ ػو ٢ ٓدٸا٭عٛس ث
 .(1)فٝ٘، ثِ َظشٚم، ثِ ػشٜض، فكاٍ: ٚإٕ قَّٛا مسخظٸِٗ ػشٜض يكّٛ شلِ ػإٔ

ٚقاٍ مسبٛ إطشام : يٝع بايهٛف١ مسسذ مسعًِ بفشٜل١ َٔ عبٝذ٠ ٚاؿاسخ 
 .(2)بٔ ا٭عٛس(

ٚنإ ٜـدًٞ  مسْ٘ نإ ٜـًٞ خًف اؿاسخ ا٭عٛس ٚنإ إَاّ قَٛ٘، ٚ)
 .(3)(ع٢ً دٓا٥ضِٖ فهإ ٜظًِ إرا ؿ٢ً ع٢ً اؾٓاص٠ عٔ ّٝٓ٘ َش٠ ٚاسذ٠

 .(4) (سذثين اؿاسخ ا٭عٛس ٚنإ نزٚبّاٚ)عٔ ايؼعيب قاٍ : 
 .(5)ٚيهٔ نإ ايؼعيب ٜشٟٚ عٔ اؿاسخ

قاٍ مسبٛ بهش بٔ مسب٢ داٚد: نإ اؿاسخ ا٫عٛس مسفك٘ ايٓاغ، ٚمسفشض ٚ)
 .ٞ عًٝ٘ ايظ٬ّيفشا٥ض َٔ عًايٓاغ، ٚمسسظب ايٓاغ، تعًِ ا

ٚسذٜح اؿاسخ ٗ ايظٓٔ ا٫سبع١ ٚايٓظا٥ٞ َع تعٓت٘ ٗ ايشدداٍ، فكدذ   
استر ب٘ ٚق٣ٛ مسَشٙ، ٚاؾُٗدٛس عًد٢ تدٌٖٛ مسَدشٙ َدع سٚاٜدتِٗ ؿذٜجد٘ ٗ        

ٚاي اٖش مسْ٘ ندإ ٜهدز  ٗ   ،  ا٫بٛا ، فٗزا ايؼعب٢ ٜهزب٘، ثِ ٜش٣ٚ عٓ٘
 .(6)(شلذت٘ ٚسهاٜات٘

 ٔع ٚطتٌ يًٗذش٠ .َات اؿاسخ ط١ٓ 

                                                           

 . 5/326كتـش تأسٜخ دَؼل  (1)
 .1/80طبكات ايفكٗا٤  (2)
 . 6/168ابٔ طعذ / ايطبكات ايهدل٣  (3)
 . 6/168ابٔ طعذ / ايطبكات ايهدل٣  (4)
 .1/437اْ ش َٝضإ ا٭عتذاٍ  (5)
 .1/437َٝضإ ا٫عتذاٍ  (6)
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 لبٔىْ دسِخ ٔىبح ادلشسوخ
ٟنح تتتٳل ل٧ّّ٢ عدتتترسُّٞاتن َحنوتتتٺ ٴ تتتڂد٦ن٬و    ٗ طدددبب ْدددضٍٚ قٛيددد٘ تعددداٍ ط    َٲڃُّ َت٫

ٟنح تتتٳل ل٧ّّ٢ عدتتترسٞنَن َحنوتتتٺ          ََُِتتتند٨ِّد َٲڃُّ ت ٫ َٲڅ٦َُّتتتٹّٓ ٦ ڂد٦ن٫َتتتٹّٓ َخٵدتتتٌر ٦نتتت٬د ٦ عدتتترسُّٞٹو َٲ٢ُّتتتٳد أُّعد

َُُدتتٌ  ٦ تتڂد٦ن٬ٌ َخٵدتترٌ   ٨ِّد أِّٲد٢ُّپنتت٠ُّ َٴتت دع ٳَ٭ َّس٢ُّتتٺ ل٫٢وتتاوس      ٴ ڂد٦ن٫ تتٳل َٲ٢ُّ َِتتَُ ٦نتت٬د ٦ عدتترس١و َٲ٢ُّتتٳد أُّعد

ََِٞر ٲ٭َ          ٫َِوتتٹن َٲل٧ّّ٢َٓدٗنتتَرٸن خنَسِد٪نتتٰن َٲٴ َُتتٵ٬ٍّ  آَٴاتنتتٰن ٢ن٫٣وتتاطس ٣َُُِّ٢ٯ تت٨د َٴَنتت ، (1)صَٲل٣ِ٢تتٰ  َٴتت دع ٳ َّس٢ُّتتٺ ل٢ّّ

 د٫ي١ ع٢ً إساد٠ إؼشنات َٔ مسٌٖ ا٭ٚثإ .
ٙ ٗ ايـدددشابٞ َشثدددذ بدددٔ مسبدددٞ َشثدددذ ٚندددإ     إر ْضيدددت اٯٜددد١ مسعددد٬  

ػددذاعّا قٜٛددّا ٚقددذ تكددذّ مسٕ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ بعجدد٘ إٍ       
 َه١ يٝرشز َٓٗا بعض ايـشاب١ طشّا .

ُٸددا قددذَٗا زلعددت بدد٘ اَددشمس٠ َؼددشن١ ٜكدداٍ شلددا عٓددام        ) ، ٚناْددت   فً
 .خًًٝت٘ ٗ اؾا١ًٖٝ فأتت٘ قايت : ٜا َشثذ مس٫ ؽًٛ

ٕٸ ا٫ط٬ّ قذ ساٍ بٝٓٓا ٚبٌ ريوفكاٍ شلا : ٚوو ٜ  . ا عٓام إ
ٚٸز بدددٞ فكددداٍ : ْعدددِ ٚيهدددٔ مسسددددع إٍ      فكايدددت : فٗدددٌ يدددو مسٕ تتدددض

ٚٸدوٚآي٘ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘   . ٚطًِ فأطتأَشٙ ثِ مستض
 ّ ٞٸ تتدددل ثددِ اطددتغاثت عًٝدد٘ فلددشبٛٙ كددشبّا ػددذٜذّا ثددِ     ، فكايددت : مسبدد

ًٓٛا طبًٝ٘  . خ
ُٸددا قلدد٢ سادتدد٘ َهدد١ ٚاْـددشف إٍ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘         فً

 . ٚطًِ مسعًُ٘ ايزٟ نإ َٔ مسَشٙ ٚمسَش عٓام َٚا يكٞ بظببٗا
ٌٸ يددٞ مسٕ مستضٚدٗددا   َٲڃُّ طفددأْضٍ اهلل تعدداٍ ،  ٚقدداٍ : ٜددا سطددٍٛ اهلل مسؼدد

ٟنح تتتتتٳل ل٧ّّ٢ عدتتتتترسُّٞاتن َحنوتتتتتٺ ٴ تتتتتڂد٦ن٬و مسٟ ٫ تتضٚددددددٛا َدددددٓٗٔ ستددددد٢  ،(2)صَت٫

ٔٸ َ٪ٜ)(1). 
                                                           

 .221طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .221ش٠ طٛس٠ ايبك (2)
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فُدددع قٛتددد٘ ٚػدددذاعت٘ تعدددشض يًلدددش  ايؼدددذٜذ َدددِٓٗ يهجدددشتِٗ ،    
 يبٝإ ؿٛس٠ َٔ إسٖا  نفاس قشٜؽ  .

ندددإ ٚٗ سٚاٜددد١ عبدددذ اهلل بدددٔ عُدددشٚ مسْٗدددِ مل ٜـدددًٛا إيٝددد٘ إر قددداٍ : 
سدددٌ ٜكدداٍ يدد٘ َشثددذ وُددٌ ا٭طدداس٣ َددٔ َهدد١ ستدد٢ ٜددأتٞ بٗددِ إذٜٓدد١ ،   

      ٚ مسْدد٘ ٚدددذ  ٚناْددت اَددشمس٠ َهدد١ ٜكدداٍ شلددا عٓددام ، ٚناْددت ؿددذٜك١ يدد٘ ، 
سدددد٬ّ َدددٔ مسطددداس٣ َهددد١ وًُددد٘ قددداٍ : فذ٦دددت ستددد٢ اْتٗٝدددت إٍ هدددٌ    
سددا٥ط َددٔ سددٛا٥ط َهدد١ ٗ يًٝدد١ َكُددش٠ فذددا٤ت عٓددام ، فأبـددشت طددٛاد    

ٞٸ عددشفتين فكايددت : َشثددذ      فكًددت :  ،هددٌ ؼددت اؿددا٥ط ، فًُددا اْتٗددت إيدد
 َشثذ .

 . فكايت : َشسبّا ٚمس٬ّٖ ًِٖ َفبٹتٵ عٓذْا اي١ًًٝ
 . هلل ايضْاقًت : ٜا عٓام سشٸّ ا 
قايددت : ٜددا مسٖددٌ اـٝدداّ ٖددزا ايشدددٌ وُددٌ مسطددشانِ قدداٍ : فتددبعين         

 اْٝدد١ ٚطددًهت اـٓذَدد١ فاْتٗٝددت إٍ غدداس مسٚ نٗددف فددذخًت ، فذددا٩ٚا       
ستدد٢ قدداَٛا عًدد٢ سمسطددٞ فبددايٛا ، ٚهددٌ بددٛشلِ عًدد٢ سمسطددٞ ٚمدداِٖ اهلل     
مسْهددض عددين ، ثددِ سدعددٛا ٚسدعددت إٍ ؿدداسيب فشًُتدد٘ ستدد٢ قددذَت         

 .إذ١ٜٓ 
ٚطددًِ فكًددت : ٜددا سطددٍٛ    ٚآيدد٘ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘   فأتٝددت  

 اهلل مسْهض عٓاقاّٶ؟
ٞٸ ػدد٦ّٝا ستدد٢ ْضيددت      ِ  َِّڃ َزل٪نَٵتتٹّْ أُّٲد  طفأَظددو فًددِ ٜددشد عًدد ٟن ل٢سول٪نتتٶ ڃُّ َٴتت٫

ٟنح َٯتتتا َّسِڃ َزلٍ٭ أُّٲد ٦ عدتتترس١ّٓ َٲح تتتر٩ٍَّ ٢َِنتتت٠ُّ َع٣ُّتتتٺ ل٧ّّ٢ تتتڂد٦ن٫نَن  ،(2)ص٦ عدتتترسُّٞٹّْ َٲل٢سول٪نَٵتتتٹِّ ڃُّ َٴ٫

 .(3)ف٬ تٓهشٗا

                                                                                                                                                 

 .1/449ايجعًيب / ايهؼف ٚايبٝإ  (1)
 .3طٛس٠ ايٓٛس  (2)
 .7/238ايذس إٓجٛس  (3)
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ٚاٯٜدد١ مسعدد٬ٙ َددٔ طددٛس٠ ايٓددٛس ، ٚبٝٓٗددا ٚبددٌ اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ َددٔ طددٛس٠   
 ايبكش٠ َٔ د١ٗ إٛكٛ  عُّٛ ٚخـٛق َٔ ٚد٘ .

َٚدددٔ إعذددداص اٯٜددد١ فٝ٪ٖدددا بكدددإْٛ دذٜدددذ َدددٔ اٱساد٠ ايتؼدددشٜع١ٝ ، 
َٳدددد١ إًُٛندددد١ مسفلددددٌ َددددٔ إؼددددشن١ اؿددددش٠ رات اؿظددددب     ٖٚددددٛ مسٕ اَ٭

مسطددبا  طددرط قددشٜؽ َددٔ دعدد٠ٛ ايددٓيب قُددذ   ٚايٓظددب ، ٖٚددٌ ٖددزا َددٔ  
 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚسطايت٘.

اؾددٛا  ْعددِ ، فدد٬ ىددتف ٖددزا ايظددرط بددزّ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘      
ٚآيدد٘ ٚطددًِ يٮٚثددإ ٚعبادتٗددا إِددا دددا٤ت ٖددزٙ اٯٜدد١ يًذلغٝددب بٓهدداز        
اٱَددا٤ ، ٖٚددٛ ْددع مَسَدد١ ، مسٟ إًُٛندد١ ، ٖٚددٞ مسدْدد٢ َشاتددب اجملتُددع ،      

ذَدد١ ٚاؿلددا١ْ ، ٚتددٛط٧ نًُددو ّددٌ َددٔ قبددٌ إايددو َددٔ      ٚتظددرش يًر
َٳدد١ ستدد٢     غددرل عكددذ ْهدداز ، فٓضيددت ٖددزٙ اٯٜدد١ ٚسغبٸددت بٓهدداز ٚصٚاز ا٭

 َٔ قبٌ إايو.
ٚاٯٜدد١ هدداٖش٠ بٗددزا إعٓدد٢ ، ٚتفلددًٝٗا عًدد٢ إؼددشن١ ايدد  تتـددف       

  غـ١ً مسٚ ؿف١ سظ١ٓ َجٌ :
 اؿظٔ ٚاؾُاٍ . ا٭ٍٚ :
 اؿظب ٚايٓظب . ايجاْٞ :

 نجش٠ إاٍ . يجايح :ا
 اؾاٙ ٚايؼإٔ شلا ، مسٚ يزٜٚٗا . ايشابع :

يٝهدددٕٛ َدددٔ بدددا  ا٭ٚيٜٛددد١ تفلدددٌٝ إ٪َٓددد١ اؿدددش٠ عًددد٢ إؼدددشن١ ،   
ٚايٓظدددا٤ نًدددٗٔ إَدددا٤ اهلل ، ٚيهدددٔ اٯٜددد١ تدددبٌ ؿدددف١ ايدددشم ٚايعبٛدٜددد١       

 يًُشمس٠.
يكددذ ٖددادش نددجرل َددٔ ػددبا  َهدد١ إٍ إذٜٓدد١ ، ٖٚددادشت طا٥فدد١ َددِٓٗ  

 ٚايزٜٔ مسخزٚا َعِٗ مسصٚادِٗ عذد قًٌٝ َِٓٗ .إٍ اؿبؼ١ ، 
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ٕٵ   ٚنددإ عددذ٠ َددٔ خددشز َٗددادشّا إٍ اؿبؼدد١ )     ًّددا إ ٌٳ سٳدٴ ُٳدداْٹ ٚٳثٳ ًَاثٳدد١ّ  ثٳ
ٔٵ ايٓٸظٳددا٤ٹ   َٹدد ٚٳ ٔٴ إطٵددشٳامٳ  ٘ٴ ابٵدد ٘ٹ َقاَيدد ٘ٴ ٜٴؼٳددٓو فٹٝدد ٜٳاطٹددٕش َفٔإْٸدد ٔٴ  ُٸدداسٴ بٵدد ِٵ عٳ ٔٗ ٕٳ فٹددٝ َنددا

َٵشٳمَس٠ّ  .(1)(تٹظٵعٳ عٳؼٵشٳ٠َ ا
ٖدددزٙ اٯٜددد١ بإٗدددادشٜٔ ٚا٭ْـددداس إِدددا تؼدددٌُ     ٫ٚ ؽدددتف مسسهددداّ  

إظددًٌُ ايددزٜٔ بكددٛا ٗ َهدد١ ٚسايددت مسطددبا  دٕٚ ٖذددشتِٗ ، ٖددا ٜعددين    
بكددا٤ عددذد َددٔ ْظددا٤ مسٖددٌ َهدد١ عددٛاْع إٍ داْددب ايٓظددا٤ اي٥٬ددٞ طًكٗددٔ  
إظدددًُٕٛ قبدددٌ ٚبعدددذ اشلذدددش٠ يبكدددا٥ٗٔ عًددد٢ ايؼدددشى ٚعبددداد٠ ا٭ٚثدددإ    

ِّٳل خنُنَصتت٨سيكٛيدد٘ تعدداٍ ط ل٢ُّّّتتَٳلٖنرس َٲلشدتت٢ُِِّّٳل ٦َتتا أُّ٪ُّّّٗٛتتن ٨د َٲ٢َّّٵصدتت٢ُِِّّٳل ٦َتتا أُّ٪ُِّّٗٛتتٳل ٢َِنِّتت٨د ح ّّتت٨   َٲڃُّ ت ٧دصنتت

ٟنتتتٵ٨ٌ   ٨ِّد َٲل٣ِ٢تتتٰ  َع٣نتتتٵ٨ٌ َح ُّٖتتتڄُّ ، نُدددا قددداٍ تعددداٍ ٗ إ٪َٓدددات ط (2)صل٣ِ٢تتتٰن َٴحدِّتتت٨  َخٵدتتت٫َ

 .(3)صَترد نُ ٳٮ ٬و َّس٢ُّٺ ل٢ِِّّّٗاوس

ٚاــددٛق إطًددل ٱساد٠  ٚايٓظددب١ بددٌ ايهفدداس ٚإؼددشنٌ ايعُددّٛ     
 عذّ دٛاص صٚاز إظ١ًُ َٔ غرل إظًِ ، ٚقٌٝ ديًٝ٘ اٱْا  .

٫ٚبددذ َددٔ سهُدد١ ٗ ايٓٗددٞ عددٔ ْهدداز إؼددشنات ٕددا فٝدد٘ َددٔ تٓ ددِٝ      
سٝددا٠ ا٭طددش٠ إظدد١ًُ ٚفددل طددٓٔ ايتكدد٣ٛ ، َٚٓددع ايهٝددذ ٚإهددش ٚتظددًٌ       

    ٗ  اٯٜدد١ اٱسٖددا  َٚكذَاتدد٘ إٍ ا٭طددش٠ إظدد١ًُ ٚإددشاد َددٔ إؼددشنات 
 اي٥٬ٞ ٜعبذٕ ا٭ٚثإ طٛا٤ نٔ َٔ مسٌٖ َه١ مسٚ غرلٖا.

٫ٚ تؼدددٌُ اٯٜددد١ ايهتابٝددد١ َدددٔ ايٝٗٛدٜددد١ ٚايٓـدددشا١ْٝ ، قددداٍ تعددداٍ     
ٟنَنتتتاَب ٦نتتت٬د  ط َنٴ٬َ أِّٲت تتتٳل ل٢ّّ َٲل٧ّّ٢ حدَصتتت٫َات  ٦نتتت٬د ل٧ّّ٢ ڂد٦ن٫َتتتاتن َٲل٧ّّ٢ حدَصتتت٫َات  ٦نتتت٬د ل٢ِتتت

٦ حدصنتتتتتتت٫نَن ُّْٵدتتتتتتتَر ٦ َصتتتتتتتاٖنحنَن َٲڃُّ    ُّٚتتتتتتتُد٣ن٨ِّد َّسَِل آَتٵدن ٧ تتتتتتتٳٮ ٬و أِّ  تتتتتتتٳَوٮ ٬و  

                                                           

 .3/20صاد إعاد  (1)
 .10طٛس٠ إُتش١ٓ  (2)
 .10طٛس٠ إُتش١ٓ  (3)
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ِّّّٗتترد خنانسميتتا٭س ُُّّٖٛتت د َحتتُن ُّ َع٣٧َِّتتٰ  َٲٮ تتَٳ ٖنتتٶ لآلخنتتَرٸن        ٦ نودنتتَنٷ أُّخدتتَ لٍ٭ َٲ٦َتت٬د َٴ

 .(1)ص٦ن٬د ل٢َّّداشنرسٴ٬َ

ٚقددذ رنددشتٴ ٗ اؾددض٤ ايتاطددع ٚايددج٬ثٌ َددٔ ٖددزا ايظٹددفش سٚاٜدد١ عددٔ       
ٜدد١ ٚيهٓٗددا ْظددرت باٯٜدد١  ابددٔ عبدداغ مسٕ ايهتابٝدد١ َددٔ كددُٔ ايٓٗددٞ ٗ اٯ 

 مسع٬ٙ .
٫ٚ تٓهشدددٛا  }عدددٔ ابدددٔ عبددداغ قددداٍ : ْضيدددت ٖدددزٙ اٯٜددد١     إر ٚسد )

فشذددددض ايٓدددداغ عددددٓٗٔ ستدددد٢ ْضيددددت اٯٜدددد١ ايدددد  بعددددذٖا    {إؼددددشنات
ٟنَنتتتاَب ٦نتتت٬د ُّٚتتتُد٣ن٨ِّد ط َنٴ٬َ أِّٲت تتتٳل ل٢ّّ فدددٓهض ايٓددداغ  ،(2)صَٲل٧ّّ٢ حدَصتتت٫َات  ٦نتتت٬د ل٢ِتتت

 .(3)(ْظا٤ مسٌٖ ايهتا 
يٓظدددخ إِدددا ٖدددٛ َدددٔ ايبٝدددإ ٚاؿـدددش ٚايترفٝدددف   ٚيعًددد٘ يدددٝع َدددٔ ا

ٚتفظددرل ايكددشإٓ بعلدد٘ يددبعض ٚقددذ دددا٤ ايفـددٌ ٚايعطددف ايددزٟ ٜددذٍ          
ِّتت٬د  عًدد٢ ايتعددذد بددٌ مسٖددٌ ايهتددا  ٚإؼددشنٌ ٗ آٜددات ، َٓٗددا ط      ٢ُّتت٨د َٴ

َنٴ٬َ ُُّّٞٗر ٲل ٦ن٬د أُّٮد٤س ل٢ّّٟنَنابن َٲل٧ّّ٢ عدرسٞنَن  .(4)صل٢ِ

ا  ٚإؼددشنٌ ٗ آٜددات  نُددا دددا٤ ايتفـددٌٝ ٚايفـددٌ بددٌ مسٖددٌ ايهتدد    
ٟنَنتتتابن عذٜدددذ٠ َدددٔ ايكدددشإٓ قددداٍ تعددداٍ ط َنٴ٬َ ُُّّٞٗتتتر ٲل ٦نتتت٬د أُّٮدتتت٤س ل٢ّّ َّس٭و ل٢ِتتت

ٟنَنتتابن َٲڃُّ     ، ٚقدداٍ تعدداٍ ط (5)صَٲل٧ّّ٢ عدتترسٞنَن َنٴ٬َ ُُّّٞٗتتر ٲل ٦نتت٬د أُّٮدتت٤س ل٢ّّ ٦َتتا َٴتتَٳدو ل٢ِتت

 .(6)صل٧ّّ٢ عدرسٞنَن
                                                           

 .5طٛس٠ إا٥ذ٠  (1)
 .5طٛس٠ إا٥ذ٠  (2)
 .2/16ايذس إٓجٛس  (3)
 .1طٛس٠ ايب١ٓٝ  (4)
 .5طٛس٠ ايب١ٓٝ  (5)
 .105طٛس٠ ايبكش٠  (6)
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 .(1)َٔ ايهتاب١ٝٚقذ رنشت ٗ سطاي  ايع١ًُٝ اؿذ١ دٛاص ايضٚاز 
سددذثٓا ُددِٝ بددٔ إٓتـددش قدداٍ، مسخدلْددا   قدداٍ قُددذ بددٔ دشٜددش ايطدددلٟ )  

إطددشام ا٭صسم، عدددٔ ػدددشٜو، عدددٔ مسػدددعح بدددٔ طدددٛاس، عدددٔ اؿظدددٔ،  
طددًِ : آيدد٘ عددٔ دددابش بددٔ عبددذ اهلل قدداٍ: قدداٍ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚ

ٚٻدٕٛ ْظا٤ٳْا  .(2) (ْتضٚز ْظا٤ مسٌٖ ايهتا  ٫ٚ ٜتض
 َٔ دٗات :ٖٚزا اؿذٜح كعٝف 

: مل ٜظدددُع اؿظدددٔ ايبـدددشٟ َدددٔ ايـدددشابٞ ددددابش بدددٔ عبدددذ   ا٭ٍٚ
 اهلل ، فاؿذٜح َٓكطع .

: مسػدددعت بدددٔ طدددٛاس ايهٓدددذٟ ايهدددٛٗ قددداٍ ابدددٔ سذدددش مسْددد٘    ايجاْٝددد١ 
 .(4)ٚقاٍ ايزٖيب : فٝ٘ كعف  (3)كعٝف

 : ػشٜو بٔ عبذ اهلل ايٓرعٞ اؾ٬ز ٍَٛ عُش بٔ عبذ ايعضٜض .ايجايج١ 
تٍٛ قلدا٤ ايهٛفد١ بعدذ ٚفدا٠ عبٝدذ بدٔ بٓدت مسبدٞ يًٝد٢ قاكدٞ ايهٛفد١            

ندددٛٗ ثكددد١ ثبدددت يددد٘ سٚاٜددد١ تفظدددرل ايكدددشإٓ مسسظدددٔ    177َٚدددات طددد١ٓ  (5)
 اؿذٜح .

ثكدد١ َددٔ ايشابعدد١ ثكدد١ عابددذ تغددرل سف دد٘ بدداخش٠ ثكدد١ سددافظ، فكٝدد٘ إَدداّ  )
سذدد١ إ٫ إْدد٘ تغددرل سف دد٘ بدداخش٠، ٚنددإ سَددا ٜددذيع ٚيهددٔ عددٔ ايجكددات      

: نددإ َددٔ اؿفدداه ٚرنددشٙ ابددٔ سبددإ ٗ ايجكددات ؿددذٚم      قدداٍ مسبددٛ سدداا  
 .  (6) (ىط٧ نجرلا تغرل سف ٘ َٓز ٍٚ ايكلا٤ اخل

  

                                                           

 .5/65سطاي  ايع١ًُٝ )اؿذ١( إعا٬َت / با  ايٓهاز  (1)
 .4/367تفظرل ايطدلٟ  (2)
 .2/472مسْ ش اٱؿاب١ ٗ َعشف١ ايـشاب١  (3)
 .1/38ايعدل ٗ خدل َٔ غدل  (4)
 .6/296مسْ ش تأسٜخ ايطدلٟ  (5)
 .1/119َعشف١ ايجكات  (6)
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 لبٔىْ رؼمت اإلِزضبي ٌٕصوي اَِخ
تفٝددذ اٯٜددات قاْْٛددّا َددٔ إعذدداص ايكددشإٓ ، ٖٚددٛ ػًددٞ اٱَتجدداٍ يٮَددش     
اٱشلددٞ سإددا ٜٓددضٍ ، ٖٚددا ٜددذٍ عًٝدد٘ ؼٜٛددٌ ايكبًدد١ َددٔ إظددذذ ا٭قـدد٢    
إٍ إظددذذ اؿددشاّ ، فشإددا ْضيددت اٯٜدد١ غٝٸددش ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘    
ٚطدددًِ ٚايـدددشاب١ قبًدددتِٗ ٚتٛدٗدددٛا ٗ ايـددد٠٬ مدددٛ إظدددذذ اؿدددشاّ ،   

َُ َٲ دٯستتت٠ُّ ٖنتتتٶ ل٢صوتتت٧َاټن ٫ُّ٣ُّٖ َٳ٢ َٵ٫وتتت٠ُّ ٚنُد٣ُّتتتٹّْ َتردَاتتتاَٮا ُّٖتتتَٳ٥ٍّ   قددداٍ تعددداٍ ط ُّٚتتت د َ٪تتتَرٻ ت٣َُُّّٛتتت

ِن ن   َنٴ٬َ          َٲ دَٯتت٠ُّ َظتتََّّّر ل٧َّّ٢صدتت ٨ِّد َظتتََّّّرٱ  َٲَّس٭و ل٢ِتت ل٢َّّحتتَرل٩س َٲَحٵدتتح  ٦َتتا ٫ِّٞتتن ٨د َُّٖٳ٢ُّتتٳل ٲ   تتٳَٮ

ٜو ٦ن٬د َوخٍّٯس٨د َٲ٦َا ل٣٢ِٰ  خنَٓاٖن٤ٍ َع٧وا ٴَُد٣٧َِّٳَ٭ ٟنَناَب ٢ُّٵَُد٧ُّ٣ ٳَ٭ أُّ٪وٰ  ل٢َّّح  .(1) صأِّٲت ٳل ل٢ّّ

 صَٲلڅُّ٪َصتتتاو َٲل٢صوتتتاخنِّٛٳَ٭ لڅُّٲو٢ِّتتتٳَ٭ ٦نتتت٬د ل٧ّّ٢ َٯتتتا نرسٴ٬َ  َٚدددٔ َعددداْٞ ط

مسْٗدددِ ايدددزٜٔ ؿدددًٛا ايكبًدددتٌ َدددع سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘      (2)
٨ِّد َظتتتََّّّرٱ  ، ٚٗ قٛيددد٘ تعددداٍ ط(3)ٚطدددًِ  ص ْضيدددت َٲَحٵدتتتح  ٦َتتتا ٫ِّٞتتتن ٨د َُّٖٳ٢ُّتتتٳل ٲ   تتتٳَٮ

ٖدزٙ اٯٜدد١ ٚسهددِ ؼٜٛدٌ ايكبًدد١ ٗ ػددٗش سدددب َدٔ ايظدد١ٓ ايجاْٝدد١ يًددٗذش٠    
عدددذ صٚاٍ ايؼدددُع ، ٚايدددٓيب  مسٟ قبدددٌ َعشنددد١ بدددذس بؼدددٗشٜٔ ، ْٚضيدددت ب 

 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚمسؿشاب٘ ٗ ؿ٠٬ اي ٗش .
ٚآيد٘  فاٖذ ٚغرلٙ : ْضيت ٖزٙ اٯ١ٜ ٚسطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝد٘  ٚعٔ )

٢ًٓ بأؿشاب٘ سنعدتٌ َدٔ ؿد٠٬ اي ٗدش      ٚطًِ ٗ َظذذ بين ط١ًُ، ٚقذ ؿ
ٛٸٍ ايشٸدداٍ َهدإ ايٓظدا٤     ٛٸٍ ٗ ايـ٠٬ ٚاطتكبٌ إٝضا ، ٚس ٚايٓظدا٤  فتش

ُٸٞ ريو إظذذ َظذذ ايكبًتٌ َهإ ايشداٍ  .(4) (فظ

                                                           

 .144طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .100طٛس٠ ايتٛب١  (2)
 .2/137ايٓهت ٚايعٕٝٛ  (3)
 .1/261ايهؼف ٚايبٝإ يًجعًيب  (4)
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ٌ ٚٚسد عدددٔ اٱَددداّ دعفدددش ايـدددادم )  مستدددِٖٛ  إٕ بدددين عبدددذ ا٫ػدددٗ
ٖٚدددِ قدددذ ؿدددًٛا سنعدددتٌ إٍ بٝدددت إكدددذغ، فكٝدددٌ شلدددِ إٕ ْبدددٝهِ قدددذ    

 ؿشف إٍ ايهعب١،
فتشدددٍٛ ايٓظدددا٤ َهدددإ ايشدددداٍ، ٚايشدددداٍ َهدددإ ايٓظدددا٤، ٚدعًدددٛا  

ايهعبدددد١، ٚؿددددًٛا ؿدددد٠٬ ٚاسددددذ٠ إٍ قبًددددتٌ،    إٍايددددشنعتٌ ايبدددداقٝتٌ 
 .(1) (فًزيو زل٢ َظذذِٖ َظذذ ايكبًتٌ

ٚطًِ مٛ ٚآي٘ قاٍ ؿًٝٓا َع سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘  عٔ ايدلا٤ : ٚ)
بٝت إكذغ  ا١ْٝ عؼش ػٗشا . ٚؿشفت ايكب١ً إٍ ايهعبد١ بعدذ دخٛيد٘ إٍ    

ٚ طًِ إرا ؿد٢ً إٍ  ٚآي٘  إذ١ٜٓ بؼٗشٜٔ . ٚنإ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘
 بٝت إكع مسنجش تكًب ٚدٗ٘ ٗ ايظُا٤ .

ٚطدًِ مسْد٘ ٜٗد٣ٛ ايهعبد١ .     ٚآي٘ ٚعًِ اهلل َٔ قًب ْبٝ٘ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘  
ٚطًِ ٜتبع٘ بـشٙ ٖٚٛ ٚآي٘ فـعذ ددلٌٜ . فذعٌ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 

تكًدب   قدذ ْدش٣   }ٜـعذ بٌ ايظُا٤ ٚا٭سض . ٜٓ ش َا ٜأتٝ٘ ب٘ . فأْضٍ اهلل 
 فأتاْا آت فكاٍ إٕ ايكب١ً قذ ؿشفت إٍ ايهعب١ . {ٚدٗو ٗ ايظُا٤ . اٯ١ٜ 

 ٚقذ ؿًٝٓا سنعتٌ إٍ بٝت إكذغ ٚمٔ سنٛ  فتشٛيٓا . 
 فبٓٝٓا ع٢ً َا َل٢ َٔ ؿ٬تٓا . 
ايٓدا ٗ  ٚ طًِ ) ٜا ددلٌٜ نٝف سٚآي٘ فكاٍ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘  

  .(ؿ٬تٓا إٍ بٝت إكذغ
 .(3)((2){َٚا نإ اهلل يٝلٝع إّاْهِ  }اهلل عض ٚ دٌ  فأْضٍ

ٚطًِ ٚمسؿشاب٘ ناْٛا ٜـًٕٛ ٚآي٘ مسٕ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘  :عٔ مسْع )
ٍ  ٚدٗو ػطش إظذذ اؿشاّ  }مٛ بٝت إكذغ ، فًُا ْضيت ٖزٙ اٯ١ٜ  فٛ

                                                           

 .81/76ايبشاس  (1)
 .143طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .1/322طٓٔ ابٔ َاد٘  (3)
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َش سدٌ َٔ بين ط١ًُ فٓاداِٖ ِٖٚ سندٛ  ٗ ؿد٠٬ ايفذدش مدٛ بٝدت       (1){
ٛٸيت إٍ ايهعب١ َشتٌ ، فُايٛا نُا ِٖ سنٛ  إٍ  ٕٻ ايكب١ً قذ س إكذغ مس٫ إ

 .(2) (ايهعب١
ٚفٝ٘ ػاٖذ ع٢ً ا٭خدز غددل ايٛاسدذ ، ٖٚدٌ ندإ ٖدزا يشددٌ إٓدادٟ         

 ا٭ٍٚ. َعشٚفّا عٓذ إـًٌ بـٛت٘ مسّ مسْ٘ فٍٗٛ ، إرتاس ٖٛ
ابٔ عُش قداٍ : بُٝٓدا ايٓداغ بكبدا٤ ٗ ؿد٠٬ ايـدبض إر       ٚنزا ٚسد عٔ )

ٚطدًِ قدذ مسْدضٍ عًٝد٘     ٚآي٘ إٕ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘  :دا٤ِٖ آت فكاٍ 
اي١ًًٝ قشإٓ ، ٚقذ مسَش مسٕ ٜظتكبٌ ايهعب١ فاطتكبًٖٛا ، ٚناْت ٚدِٖٛٗ إٍ 

 .(3) (ايؼاّ فاطتذاسٚا إٍ ايهعب١
ٍ اثٓا٤ ايـ٠٬ سذخ ٗ َظذذ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل ٚقذ ٜكاٍ بإ ايتشٛ

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطدًِ ٚٗ َظدذذ ايكبًدتٌ ، إر ٚسد عدٔ قُدذ بدٔ عبدذ اهلل بدٔ         
ًٓٝت ايكبًتٌ َدع سطدٍٛ اهلل ؿد٢ً اهلل عًٝد٘      :قاٍ دشؽ ) ٚطدًِ  ٚآيد٘  ؿ

فـشفت ايكب١ً إٍ ايبٝت ٚمٔ ٗ ؿ٠٬ اي ٗش ، فاطتذاس سطٍٛ اهلل ؿد٢ً  
 .(4) (طًِ بٓا فاطتذسْا َع٘ٚٚآي٘ اهلل عًٝ٘ 

ٚا٬ٕى مسْ٘ يٝع  ١ ٚقت بٌ ْضٍٚ اٯ١ٜ ٚاٱَتجاٍ َدٔ قبدٌ إظدًٌُ ،    
 ٚنزا بٌ ايتبًٝ  بٓضٚشلا ٚايعٌُ بأسهاَٗا نُا ٗ َظذذ ايكبًتٌ .

ٚقذ ْضيدت آٜدات ايكدشإٓ بايشٓد١ ٚايعفدٛ ٚاٱسظدإ ف٬بدذ َدٔ ؼكدل          
 اٱَتجاٍ شلا ٚتشى اي ًِ ٚايغذس .

تظ١ُٝ ٖزا ايكإْٛ اٱَتجاٍ ايفٛسٟ يٓضٍٚ اٯ١ٜ ايكشآ١ْٝ ، فشإا ّٚهٔ 
تٓضٍ اٯ١ٜ ٜعٌُ بٗا إظًُٕٛ َٔ غرل فذل٠ ، َٚٔ اٱعذاص ٗ إكاّ اطتُشاس 
ايعٌُ َلاٌَ آٜات ايكدشإٓ إٍ ٜدّٛ ايكٝاَد١ ، ٚفٝد٘ إصاسد١ ٕفداِٖٝ اي ًدِ        

                                                           

 .144طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 . 1/281ايذس إٓجٛس  (2)
 . 1/281ايذس إٓجٛس  (3)
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٫ِّٞدن ٨د َخٵدتَر  ٘ تعاٍ طٚايتعذٟ ، ٚا٭عُاٍ اي  تذٍ عًٝٗا ، َٚٔ َـادٜل قٛي

ُد ٢ن٫٣وتتاطس إٓادددا٠ باٱَتٓددا  عددٔ اٱسٖددا  ، ٚإدتٓابدد٘ َددٔ قبددٌ  (1) صأ٦ِّوتتٹو أِّخدرسَ تت

 إظًٌُ ، فُٝا بِٝٓٗ مسٚ بِٝٓٗ ٚبٌ مسٌٖ ا٭سض ْٝعّا .
َٚٔ اٱعذاص ٗ إكاّ ٚدٛ  ت٠ٚ٬ إظًِ يًكشإٓ ٗ ؿ٬ت٘ ايَٝٛٝد١ ،  

َنٴ٬َ  تعاٍ ٗ ايجٓا٤ ع٢ً ايكشإٓ ط يتهٕٛ ٚاق١ٝ َٔ اٱسٖا  ، قاٍ ٤ِّٚد ٮ َٳ ٢ن٣ِت

 .(2)صآ٫٦َ ٳل ٮ ً ٻ َٲظنُّٗاٌټ

 لبٔىْ رىثخ آدَ طسد ِزجدد ٌإلزهبة
اؿُددذ هلل ايددزٟ فددتض بددا  ايتٛبدد١ يًٓدداغ ٚابتددذمسٖا بايتٛبدد١ ٚإغفددش٠       
ٯدّ ، ٖٚدددٛ مسبدددٛ ايبؼدددش ٚمسٍٚ ا٭ْبٝدددا٤ ، ٖٚدددٌ ناْدددت تٛبددد١ آدّ ٖٚدددٛ ٗ  

ٚسدددٛا٤ ٚابًدددٝع إٍ ا٭سض ، ٚإرتددداس ٖدددٛ    ايظدددُا٤ مسّ بعدددذ مسٕ ٖدددبط  
ا٭ٍٚ فًددِ ٜٗددبط آدّ عًٝدد٘ ايظدد٬ّ إٍ ا٭سض إ٫ ٚقددذ تددا  اهلل عًٝدد٘ ،     

يبٝددإ  (3) صَّس٪ٍّتتٶ َ اعنتت٤ٌ ٖنتتٶ لڅُّودضس َخ٣نٵُّٗتتٹّْ   ٖٚددٛ َددٔ َعدداْٞ َٚـددادٜل ط   

 مسٕ ايٓيب اـًٝف١ طهٔ ا٭سض بعفٛ َٚغفش٠ اهلل ي٘ .
ٕددا مسؿددا  آدّ اـط٦ٝدد١ ع ددِ نشبدد٘  ٚعددٔ اٱَدداّ ايباقشعًٝدد٘ ايظدد٬ّ )  

 ، ٚاػتذ ْذَ٘ .
فذددا٤ٙ ددلٜددٌ فكدداٍ : ٜددا آدّ ٖددٌ مسديددو عًدد٢ بددا  تٛبتددو ايددزٟ         

 .ٜتٛ  اهلل عًٝو َٓ٘
قدداٍ بًدد٢ ٜددا ددلٜددٌ قدداٍ : قددِ ٗ َكاَددو ايددزٟ تٓددادٞ فٝدد٘ سبٸددو          

فُذددذٙ ٚاَدددذز ، فًدددٝع ػددد٤ٞ مسسددب إٍ اهلل َدددٔ إدددذز قددداٍ : فدددأقٍٛ   
 .َارا ٜا ددلٌٜ

                                                           

 .110طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .44طٛس٠ فـًت  (2)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (3)
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ٌ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚسذٙ ٫ ػشٜو ي٘ يد٘ إًدو ٚيد٘ اؿُدذ وٝدٞ      قاٍ : فك 
 ّٚٝت ٖٚٛ سٞ ٫ ّٛت ، بٝذٙ اـرل نً٘ ٖٚٛ ع٢ً نٌ ػ٤ٞ قذٜش .

 ثِ تب٤ٛ غط٦ٝتو فتكٍٛ : طبشاْو ايًِٗ ٚعُذى ٫ إي٘ إ٫ مسْت. 
س  إْدددٞ هًُدددت ْفظدددٞ ٚعًُدددت ايظددد٤ٛ فددداغفش يدددٞ إْددد٘ ٫ ٜغفدددش      

 ايزْٛ  إ٫ مسْت .
 ٞ مسطأيو ظاٙ قُذ عبذى ٚنشاَت٘ عًٝو مسٕ تغفش يٞ خط٦ٝ .ايًِٗ إْ 
 . قاٍ : ففعٌ آدّ فكاٍ اهلل : ٜا آدّ َٔ عًُو ٖزا 
ٗٸ ايشٚز فكُت بؼدشّا طدّٜٛا مسزلدع ٚمسبـدش       فكاٍ : ٜا س  إْو ٕا ْفرت 

بظِ اهلل ايشٓٔ ايشسِٝ ، ٫  :ٚمسعكٌ ٚمسْ ش سمسٜت ع٢ً طام عشػو َهتٛبّا 
فًُدا مل مسس عًد٢ مسثدش ازلدو      ،إي٘ إ٫ اهلل ٚسذٙ ٫ ػشٜو ي٘ قُذ سطٍٛ اهلل

 اطِ ًَو َكش  ، ٫ٚ ْيب َشطٌ غرل ازل٘ عًُت مسْ٘ مسنشّ خًكو عًٝو . 
 قاٍ : ؿذقت . 

ٚقدددذ تبدددت عًٝدددو ٚغفدددشت يدددو خط٦ٝتدددو قددداٍ : فشُدددذ آدّ سبددد٘      
 شف ب٘ عبذ َٔ عٓذ سب٘ . ٚػهشٙ ٚاْـشف بأع ِ طشٚس ، مل ٜٓـ
ٜٓدددض  عُٓٗدددا يباطدددُٗا يرلُٜٗدددا    }ٚندددإ يبددداغ آدّ ايٓدددٛس قددداٍ اهلل   

ثٝددا  ايٓددٛس قدداٍ : فذا٤تدد٘ ا٥٬ٕهدد١ مسفٛادددّا ت٦ٓٗدد٘ ٜكٛيددٕٛ :        {طددٛآتُٗا 
 .(2()1) (يتٗٓو تٛب١ اهلل ٜا مسبا قُذ 

فددإ قًددت قددذ ٚسدت مسسادٜددح ْبٜٛدد١ تددذٍ عًدد٢ تٛبدد١ آدّ بعددذ ٖبٛطدد٘  
عدددٔ ا ٗ سدددذٜح كدددعٝف طدددٓذّا عدددٔ ابدددٔ َظدددعٛد )   إٍ ا٭سض ، نُددد

إٕ آدّ ٕددا مسنددٌ َددٔ ايؼددذش٠     :ٚطددًِ قدداٍ  ٚآيدد٘ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘   
مسٚسدد٢ اهلل إيٝدد٘ : اٖددبط َددٔ دددٛاسٟ . ٚعضتددٞ ٫ هدداٚسْٞ َددٔ عـدداْٞ      

 . فٗبط إٍ ا٭سض َظٛدّا ، فبهت ا٭سض ٚكذت .
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فأؿبض ثًج٘  فأٚس٢ اهلل : ٜا آدّ ؿِ يٞ ايّٝٛ ّٜٛ ث٬ث١ عؼش . فـاَ٘ 
 مسبٝض ، ثِ مسٚس٢ اهلل إيٝ٘ : ؿِ يٞ ٖزا ايّٝٛ ّٜٛ مسسبع١ عؼش . 

فـدداَ٘ فأؿددبض ثًجدداٙ مسبددٝض ، ثددِ مسٚسدد٢ اهلل إيٝدد٘ ؿددِ يددٞ ٖددزا ايٝددّٛ 
 .(1)(ّٜٛ ٔظ١ عؼش فـاَ٘ فأؿبض نً٘ مسبٝض . فظُٝت مسٜاّ ايبٝض

ٙٺ عٔ ٚنُا مسخشز ايذًُٜٞ ) عًٝ٘  عًٞاٱَاّ ٗ َظٓذ ايفشدٚغ بظٓذٺ ٚا
َُّٖن٣ُِّٛٺ طٚطًِ عٔ قٍٛ اهلل ٚآي٘ طأيت ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ : قاٍ  ايظ٬ّ

ٛٸا٤      ،(2)صآَد٩  ٦ن٬د َوخٍّٰن ٣ُّٞن٧َاتو َُّٖنتاَب َع٣ُّٵدتٰن   فكداٍ : إٕ اهلل مسٖدبط آدّ باشلٓدذ ، ٚسد

 ظذ٠ ، ٚإبًٝع ببٝظإ ، ٚاؿ١ٝ بأؿبٗإ .
ٓدذ َا٥د١ طد١ٓ بانٝدّا     ٚنإ يًش١ٝ قٛا٥ِ نكٛا٥ِ ايبعرل ، َٚهدح آدّ باشل  

 . ع٢ً خط٦ٝت٘ ست٢ بعح اهلل إيٝ٘ ددلٌٜ ٚقاٍ : ٜا آدّ مسمل مسخًكو بٝذٟ
 . مسمل مسْفخ فٝو َٔ سٚسٞ 
  . مسمل مسطذذ يو ٥٬َه  

ٚٸدو سٛا٤ مسَ   . مسمل مسص
 قاٍ : ب٢ً . 
 . قاٍ : فُا ٖزا ايبها٤ 
 قاٍ : َٚا ّٓعين َٔ ايبها٤ ٚقذ مسخشدت َٔ دٛاس ايشٓٔ   

 ًٝو بٗ٪٤٫ ايهًُات .قاٍ : فع
 فإٕ اهلل قابٌ تٛبتو ، ٚغافش رْبو .  

قٌ : ايًِٗ إْٞ مسطأيو عل قُذ ٚآٍ قُذ ، طدبشاْو ٫ إيد٘ إ٫ مسْدت    
 عًُت ط٤ّٛا ٚهًُت ْفظٞ فاغفش يٞ إْو مسْت ايغفٛس ايشسِٝ.
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ايًِٗ إْٞ مسطأيو عل قُذ ٚآٍ قُذ طبشاْو ٫ إي٘ إ٫ مسْدت عًُدت    
ٛٸا  ايشسِٝ . ف٤٫ٛٗ ايهًُات ط٤ّٛا ٚهًُت ْفظٞ فت ٞٸ إْو مسْت ايت ب عً

 . (1) (اي  تًك٢ آدّ 
 ٚاؾٛا  يٛ تٓضيٓا عٔ كعف ايظٓذ فاْ٘ ٫ تعاسض بٌ ٖزٙ ا٭سادٜح.

يبٝإ تهشاس اٱطتغفاس ٚايتٛب١ َٔ آدّ ٖٚٛ ٗ اؾ١ٓ ، ثِ عٓذَا ٖبط إٍ 
ايبذا١ٜ دطتٛسّا َتٛاسثّا ا٭سض ، يٝبذمس سٝات٘ ٗ ايذْٝا بايتٛب١، ٚتهٕٛ ٖزٙ 

 ٗ رسٜت٘ .
َٚٔ خـا٥ف اٱيتفات إٍ اؿاد١ يًتٛب١ ٚاٱْؼغاٍ بٗا نفٸ ايٝذ عٔ 

 اي ًِ ٚاٱسٖا  .
يبٝإ قإْٛ ٖٚٛ ايٓٗٞ عٔ اي ًِ ٚاٱسٖا  َدٔ قبدٌ مسٕ ٜٗدبط آدّ إٍ    
ا٭سض ، يبٝإ عذّ إمـاس ٖزا ايٓٗٞ بطا٥ف١ مسٚ مسؿشا  ١ًَ كـٛؿ١ ، 

ٕٚ صَددإ ، ٚتفلددٌ اهلل عددض ٚدددٌ ٚبعددح ا٭ْبٝددا٤ حملاسبدد١ مسٚ مسٖددٌ صَددإ د
 ٚاطت٦ـاٍ اي ًِ .

تش٣ َا ٖٞ ايـ١ً بٌ تٛب١ آدّ ٚطشد اٱسٖا  خاؿ١ ٚمسْ٘ يٝع ٗ تٛب١ 
آدّ إْظإ آخش ٜٴشٖدب آدّ ، مسٚ َشتٗدب ٚخدا٥ف َدٔ آدّ ، ٚاؾدٛا  يكدذ       

قاٍ  مسخدل اهلل عض ٚدٌ عٔ قإْٛ ٖٚٛ ا٭نٌ َٔ ايؼذش٠ إٓٗٞ عٓٗا هًِ ،
ِّٳَ٪ا ٦ن٬د ل٢ِعا٢ن٧نَنتعاٍ ط ََِرٸُّ َُّٖن َنٱن ل٢عو  .  (2)صَٲڃُّ تََّّٛرَخا َٮ

ٚمسخدلت اٯ١ٜ مسع٬ٙ عٔ ٚددٛد هدإٌ غدرل آدّ ٚسدٛا٤ ، َٚدٔ َعداْٞ       
 اي ًِ ٗ إكاّ ٚدٛٙ :

 : ايتعذٟ . ا٭ٍٚ
 : فعٌ إٓٗٞ عٓ٘ .ايجاْٞ 

 : اي ًِ يًٓفع .ايجايح 
 َٔ ايؼذش٠ طبب يًرشٚز َٔ اؾ١ٓ .: بٝإ مسٕ ا٭نٌ ايشابع 
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يكذ ٚطٛغ إبًٝع إٍ آدّ ٚسٛا٤ ٚمسغشاُٖدا بظد٤ٛ تأًٜٚد٘ يٮندٌ َدٔ      
ََِرٸن َّسِڃ ايؼذش٠ ، نُا ٚسد سها١ٜ عٓ٘ ٗ ايتٓضٌٜ ط َنٱن ل٢عو ٦َا َ٪َٯا٧َِّٞا َوخو٧َِّا َع٬د َٮ

ِّٳَ٪ا ٦ن٬د ل٢َّّدا٢ن نٴ٬َ ِّٳَ٪ا ٣٦َُُّّٵد٬س أُّٲد َت  .(1) صأُّ٭د َت

بٝإ قبض سمسٟ إبًٝع ٖزا دع٠ٛ يًُظًٌُ ٚغرلِٖ بعذّ اٱطتُا  ٚٗ 
 يًزٟ ٜأَش باٱسٖا  مسٚ ٜكّٛ بتضٜٝٓ٘ إِا ٖٛ كشس قض .

 حبش والٍِ
 (2) صٖنتتتٶ لڅُّودضس َخ٣نٵُّٗتتتٹّْيكدددذ تظدددا٤ٍ ا٥٬ٕهددد١ عًددد٢ دعدددٌ اٱْظدددإ ط

َددددٔ قبددددٌ ٖبددددٛط آدّ ا٭سض ؿددددذٚخ ايفظدددداد ٚايكتددددٌ ٗ ا٭سض ،     
ْهاسٜددّا مسٚ مسْدد٘ إستذدداز إِددا ٖددٛ تٛطددٌ َددٔ مسدددٌ     ٖٚددزا ايتظددا٩ٍ يددٝع إ 

ٚقددف ْضٜددف ايددذّ ٗ ا٭سض ، نددٞ تبكدد٢ خ٬فدد١ اٱْظددإ صاٖٝدد١ ًْٝدد١     
 بايزنش ٚايذعا٤ ٚايتظبٝض ٚايتعاٜؽ ايظًُٞ بٌ ايٓاغ .

 ٚوتٌُ استذاز ا٥٬ٕه١ ع٢ً نٌ َٔ :
 : ايفظاد ٗ ا٭سض . ا٭ٍٚ

 : ايكتٌ ٚطفو ايذَا٤ .ايجاْٞ 
 ٚدّٖٛا :

: إْددد٘ َدددٔ ايتكبدددٝض ايعكًدددٞ ، ٚقدددذ رٖدددب بعدددض إعتضيددد١ إٍ    ٍ ا٭ٚ
ٚسٚد إعدداسف بايعكددٌ قبددٌ فدد٧ ايددٛسٞ ، ٚمسٕ ايعكددٌ ٜفـددٌ ّٚٝددض بددٌ    
ا٭ػددٝا٤ َددٔ دٗدد١ ايـدد٬ز ٚايفظدداد ، ٚاؿظددٔ ٚايكبددٝض ، قبددٌ مسٕ ٜٓددضٍ     

 ايٛسٞ ٚايٓب٠ٛ ، إِا ٜأتٞ ايٛسٞ َـذقّا يًعكٌ .
: إساد٠ بٝدددإ قدددإْٛ ٖٚدددٛ اؿظدددٔ ٚايكدددبض ؿدددفتإ ٗ رات      ايجددداْٞ 

ا٭ػددددٝا٤ ، ٚ٭ٕ ايعكددددٌ ٖددددٛ ايددددزٟ وهددددِ باؿظددددٔ ٚايكددددبض مسدسنددددت 
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ا٥٬ٕهددد١ ايكدددبض ايدددزاتٞ يًفظددداد ٚايكتدددٌ ، َٚدددا ٜذلػدددض عُٓٗدددا فدددتُعٌ 
 َٚتفشقٌ َٔ ايفظاد .

: إستذددداز ا٥٬ٕهددد١ َدددٔ سهدددِ ايؼدددش  ٚبٝدددإ يٲْظدددإ ، إر ايجايدددح 
ايظددُع١ٝ ، فشُٝٓددا زلددع ايٓدداغ إستذدداز ا٥٬ٕهدد١ عًُددٛا    مسْدد٘ َددٔ ا٭ديدد١

 مسٕ ايفظاد ٚاٱسٖا  قبٝض .
: مسساد ا٥٬ٕهدد١ بٝددإ قددإْٛ ٖٚددٛ إتـدداف إعاؿددٞ ٚايظدد٦ٝات    ايشابددع 

بايفظددددداد ، ٚمسٕ مسػددددداع١ ايكتدددددٌ عدددددا٥ل دٕٚ عُددددداس٠ ا٭سض بايدددددزنش  
 ٚايتظبٝض.

َٚدددٔ سدددب ا٥٬ٕهددد١ يٲْظدددإ إسادتٗدددِ دعدددٌ ايٓددداغ ٜٓكطعدددٕٛ إٍ   
َّس٪ٍّتتٶ َ اعنتت٤ٌ ٖنتتتٶ لڅُّودضس   يتظددبٝض ٚايددزنش خـٛؿدددّا ٚمسٕ قٛيدد٘ تعددداٍ ط   ا

ٜددذٍ عًدد٢ كددُإ اهلل عددض ٚدددٌ يًددشصم ايهددشِٜ يًٓدداغ ْٝعددّا    (1) صَخ٣نٵُّٗتتٹّْ

ْٝعددّا ، ٚيددٝع َددٔ قدد٠ٛ ؼذددب سصقدد٘ عددٔ ايفددشد ٚاؾُاعدد١ ٚا٭َدد١ ،         
ٝ  ِ ٲ ل٢ِّّّٛتتٳوٸن ل٢ّّ  ٖٚددٛ َددٔ َـددادٜل قٛيدد٘ تعدداٍ ط     (2)ص٧َتتننن َّس٭و ل٣ِ٢تتَٰ ٮ تتَٳ ل٢تتروزول

ل٢َّّح٧دتت   يٝهددٕٛ َددٔ َعدداْٞ تدد٠ٚ٬ نددٌ َظددًِ َٚظدد١ًُ ٗ ايـدد٠٬ ايَٝٛٝدد١ ط   

ايؼدددهش هلل عددددض ٚدددددٌ عًدددد٢ ٚؿددددٍٛ سصقدددد٘ إٍ   (3) ص٢ن٣ِتتتٰن َوبٍّ ل٢َُّّتتتتا٧ُّ٢ننَ 

َٲ٦َتتا ٦نتت٬د َدلخوتتٹو   اـ٥٬ددل نافدد١ بًطددف ٜٚظددش َددا ٜـددًشٗا ، قدداٍ تعدداٍ ط      

َٲٴَُد٣ُّتتت٨  ٦ صدتتتنَُّٛروَٮا َٲ٦ صدتتتَنٳدَدَعَٯا ِّٞتتت٤ٌّ ٖنتتتٶ ٞنَنتتتابو      ٖنتتتٶ لڅُّودضس َّسِڃ َع٣ُّتتتٺ ل٣ِ٢تتتٰن وسزدَِّٚٯتتتا   

 .(4)ص٦ ُنٍن
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: يكدددددذ مسدسى ا٥٬ٕهددددد١ مسٕ نددددد٬ّ َدددددٔ ايفظددددداد ٚايكتدددددٌ   اـددددداَع 
طددددبب يٲبددددت٤٬ ايعدددداّ ٚاـدددداق ، ٖٚددددٛ عًدددد١ يًعكددددا  ٜددددّٛ ايكٝاَدددد١ 
، فتٛطددددددًٛا إٍ اهلل ػددددددفك١ عًدددددد٢ ايٓدددددداغ ، خاؿدددددد١ ٚإ اٱْظددددددإ  

ايفعدددددٌ ، يدددددزا رندددددش اهلل عدددددض ٚددددددٌ بطددددد٬ٕ  يدددددٝع فبدددددٛسّا عًددددد٢ 
٢ُّتتتتٳد َظتتتتاَټ ل٣ِ٢تتتتٰ  ٦َتتتتا أُّظدتتتتر٫ََّّٞا َٲڃُّ     ٚصٜددددف سذدددد١ ايددددزٜٔ نفددددشٚا ، إر قددددايٛا ط    

 .(1) صآَخاځ َ٪ا َٲڃُّ َحرو٦د٫َا ٦ن٬د َظٶدټو

ٚإرتددداس مسٕ استذددداز ا٥٬ٕهددد١ ديٝدددٌ ػدددشعٞ ،ٚإٕ ندددإ را ؿدددبغ١     
ٌ ٚاطدددط١ عكًٝددد١ بًشددداه مسٕ ا٥٬ٕهددد١ عكدددٍٛ َدددٔ غدددرل ػددد٠ٛٗ ، فايعكددد     

 يًعٌُ بأسهاّ ايؼشٜع١ .
يٝدددددبٌ ا٥٬ٕهددددد١ يًٓددددداغ َٚدددددٔ قبدددددٌ مسٕ ٜظدددددذذٚا ٯدّ تعًدددددل       
إدددددذز ٚايجدددددٛا  بايـددددد٬ز ٚاٱَتٓدددددا  عدددددٔ طدددددفو ايدددددذَا٤ ، ٚمسٕ    
ايددددددزّ ٚايعكددددددا  باستهددددددا  ايفظدددددداد ٚإصٖددددددام ا٭سٚاز ، ٚيٝفددددددٛص  
إظدددددًِ بٓعُددددد١ ؼدددددزٜش ا٥٬ٕهددددد١ ٖدددددزا يدددددٛسٚدٙ ٗ ايكدددددشإٓ ، ٖٚدددددٌ   

٢ دعددددا٤ ا٥٬ٕهدددد١ يًُظددددًٌُ يٓبددددز ايفظدددداد   ٜددددذٍ ٖددددزا ايددددٛسٚد عًدددد  
 ٚاٱسٖا  ، ٚايتٓضٙ عٔ نٌ َُٓٗا .

اؾددٛا  ْعددِ ، ٚنددإٔ طددذٛدِٖ ٯدّ َكذَدد١ شلددزا ايددذعا٤ ، ٚإعاْدد١     
ِ   ٲل آلَد٩َ  إظددًٌُ عًدد٢ َظددايو ايـدد٬ز ، قدداٍ تعدداٍ ط   َٲَّسِد ٫َّّ٣ِّٚتتا ٢ن٧َّّ٣ڄُّٽنُّتتٹن لشدتت

 ِ َِ  ٲل َّسِڃ َّسخد٣نٵَض ُّٚا٥َ أُّأُّشد َُ ننٵ٫ًاَُّٖص  . (2) ص   ٢ن٬٧َد َخ٣ُّّّٛ

  

                                                           

 .148طٛس٠ ا٭ْعاّ  (1)
 .61طٛس٠ اٱطشا٤  (2)
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 وٌدا آدَ واإلزهبة
يكددذ دعددٌ اهلل عددض ٚدددٌ قـددف ايكددشإٓ َٛع دد١ يًُظددًٌُ يٮخددز      
باؿظددٔ َٓٗددا ، ٚتددشى ايكبددٝض ٚايؼددش فٝٗددا ، ٚيًتفكدد٘ ٗ إعدداسف اٱشلٝدد١      
، ٚايتددذبش بٗددزٙ ايكـددف ٚعٛاقددب ا٭فعدداٍ ٗ ايددذْٝا ٚاٯخددش٠ ، َٚددٔ        

ٚيددٝع َددٔ َظددًِ إ٫ ٜٚتفهددش نددجرلّا مسٚ   ٖددزٙ ايكـددف قـدد١ ٚيددذٟ آدّ ،  
قًددد٬ّٝ َظدددأي١ ٖٚدددٞ نٝدددف ٜكدددّٛ إخددد٠ٛ يدددٝع عًددد٢ ٚدددد٘ ا٭سض إخددد٠ٛ  

 غرلِٖ بكتٌ بعلِٗ بعلّا .
ٚقددذ ْددضٍ مسبددِٖٛ ٚمسَٗددِ َددٔ اؾٓدد١ ، ٚناْددا ٜشٜٚددإ مسخبدداس ا٥٬ٕهدد١        
ْٚعددِٝ اؾٓدد١ ، ٜٚٓددضٍ ايددٛسٞ عًدد٢ آدّ ٜبؼددش إدد٪ٌَٓ بددذخٛشلا ٚايًبددح     

ََِٞر ٲَ٭تٓضٌٜ طايذا٥ِ فٝٗا ، ٚٗ اي  .  (1) صَٲَٴضدرسب  ل٣٢ِٰ  لڅ٦ُّدَجا٥َ ٢ن٫٣واطس ٣َُُِّ٢ٯ ٨د َٴَن

يكدددذ قتدددٌ ابدددٔ آدّ قابٝدددٌ مسخددداٙ ٖابٝدددٌ ، ٚندددإ طدددبب ايكتدددٌ ْدددٛ    
ٍّ َّسِد ُّٚروَختتا ِّٚردَخاً٪تتا ُّٖن ٍُِّّٛتت٤َ ٦نتت٬د   ايكشبددإ ، قدداٍ تعدداٍ ط َٲلتدتت٤  َع٣ُّتتٵدٯس٨د ٪ََُتتُِّ لخد٫َتتٶد آَد٩َ خنتتا٢َّّح

ٮن٧َا َٲ٢ُّتتتتت٨د ٴ نَُُّٛوتتتتت٤د ٦نتتتتت٬د لآلَختتتتترس ُّٚتتتتتا٥َ څُّّّٚن ٫ُّ٣وتتتتت٠ُّ ُّٚتتتتتا٥َ َّس٪و٧َتتتتتا َٴنَُُّٛوتتتتت٤  ل٣ِ٢تتتتتٰ  ٦نتتتتت٬د        أَُّحتتتتت ن

ٚنددإ ٖابٝددٌ ؿدداسب غددِٓ ، مسَددا قابٝددٌ فهددإ ؿدداسب صساعدد١ ، فكددش      
ٖابٝددٌ مسطٝددب غُٓدد٘ ٚمسزلٓٗددا ، ٚمسسظددٓٗا عٓددذٙ ، مسَددا قابٝددٌ فكددذّ مسطددٛمس    

 َا سـذ .
ذ اهلل بدددٔ َظدددعٛد ٚغدددرلٙ مسْددد٘ قدددشٸ  سضَددد١ طدددٓبٌ   ٚٗ سدددذٜح يعبددد

 .(3) (فٛدذ فٝٗا طٓب١ً ع ١ُٝ ففشنٗا فأنًٗا)
مسٟ مسْدد٘ سددشق عًدد٢ مسٕ ٜأنًددٗا قبددٌ مسٕ تددأتٞ عًٝٗددا ايٓدداس ٚتأنًددٗا ،      
ٚيهددٔ سُٝٓددا ْضيددت ايٓدداس مسنًددت ايؼددا٠ ايدد  قددذَٗا ٖابٝددٌ قشباْددّا، ٚمل       

 تأنٌ طٓبٌ قابٌٝ .
                                                           

 .25طٛس٠ إبشاِٖٝ  (1)
 .27طٛس٠ إا٥ذ٠  (2)
 .2/358ايذس إٓجٛس  (3)
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بدددين آدّ مسْددد٘ مل ٜهدددٔ  عدددٔ ابدددٔ عبددداغ قددداٍ : ندددإ َدددٔ ػدددإٔ ا   ٚ)
َظددهٌ ٜتـددذم عًٝدد٘ ، ٚإِددا نددإ ايكشبددإ ٜكشبدد٘ ايشدددٌ ، فبٝٓددا ابٓددا آدّ   
قاعددذإ إر قددا٫ : يددٛ قشبٓددا قشباْددّا ، ٚنددإ مسسددذُٖا ساعٝددّا ٚاٯخددش سشاثددّا    
، ٚإٕ ؿدداسب ايغددِٓ قددش  خددرل غُٓدد٘ ٚازلٓٗددا ، ٚقددش  اٯخددش بعددض     

  ، ٚإٕ ابددٔ صسعدد٘ ، فذددا٤ت ايٓدداس فٓضيددت فأنًددت ايؼددا٠ ٚتشنددت ايددضس     
ت قشباْددّا فتكبددٌ آدّ قدداٍ ٭خٝدد٘ : مسُؼددٞ ٗ ايٓدداغ ٚقددذ عًُددٛا مسْددو قشبدد   

ٞٸ  .َٓو ٚسدٻ عً
ٞٸ ٚإيٝدددو ٚمسْدددت خدددرل َدددين ، فكددداٍ :      فددد٬ ٚاهلل ٫ ٜٓ دددش ايٓددداغ إيددد

 ٭قتًٓو .
إِددا ٜتكبددٌ اهلل َددٔ إددتكٌ ، يدد٦ٔ بظددطت   }فكدداٍ يدد٘ مسخددٛٙ : َددا رْدديب  

     ٟ ٞٸ ٜددذى يتكددتًين َددا مسْددا بباطددط ٜددذ ٫ مسْددا َظتٓـددش   {إيٝددو ٭قتًددو   إيدد
 .(1) (ٚ٭َظهٔ ٜذٟ عٓو .

َّس٪و٧َتتتا َٴنَُُّٛوتتت٤  ل٣ِ٢تتتٰ  ٦نتتت٬د  فًدددِ هبددد٘ ٖابٝدددٌ بدددزات ايتٗذٜدددذ ، إِدددا قددداٍ ط   

 .(2) صل٧ّّ٢ نوٛنَن

ٚمسخددشز ابددٔ طددعذ عددٔ خبددا  بددٔ ا٭ست عددٔ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً         )
،  مسْددد٘ رندددش فتٓددد١ ايكاعدددذ فٝٗدددا خدددرل َدددٔ ايكدددا٥ِ :ٚطدددًِ ٚآيددد٘ اهلل عًٝددد٘ 

ٚايكددا٥ِ فٝٗددا خددرل َددٔ إاػددٞ ، ٚإاػددٞ فٝٗددا خددرل َددٔ ايظدداعٞ ، فددإٕ       
 مسدسنت ريو فهٔ عبذ اهلل إكتٍٛ ٫ٚ تهٔ عبذ اهلل ايكاتٌ  .

ٚمسخددشز ابددٔ مسبددٞ ػددٝب١ عددٔ عُددش قدداٍ : قدداٍ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل       
ٜعذددض مسسددذنِ مستدداٙ ايشدددٌ مسٕ ٜكتًدد٘ مسٕ ٜكددٍٛ ٖهددزا   : ٚطددًِ ٚآيدد٘ عًٝدد٘ 

                                                           

 .2/358ايذس إٓجٛس  (1)
 .27طٛس٠ إا٥ذ٠  (2)
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٘ عًدد٢ ا٭خدددش٣ ، فٝهددٕٛ ندداـرل َددٔ ابدددين آدّ ،     ، ٚقدداٍ بإسددذ٣ ٜذٜدد   
 .(1) (ٚإرا ٖٛ ٗ اؾ١ٓ ٚإرا ٖٛ ٗ اؾ١ٓ ٚإرا قاتً٘ ٗ ايٓاس

ٚآيددد٘ عدددٔ اؿظدددٔ قددداٍ : بًغدددين مسٕ سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘       )
ٜددا مسٜٗددا ايٓدداغ مس٫ إٕ ابددين آدّ كددشبا يهددِ َددج٬ّ ، فتؼددبٗٛا     :ٚطددًِ قدداٍ 

 .(2) (غرلُٖا ٫ٚ تتؼبٗٛا بؼشُٖا
ٚٗ ٖدددزٙ ا٭سادٜدددح سذددد١ ٚديٝدددٌ عًددد٢ سشَددد١ اٱسٖدددا  ٚإصٖدددام 

 ا٭سٚاز َطًكّا ، ٚبٝإ يظ٤ٛ عاقبت٘ .
فُددٔ اٱعذدداص ٗ ايظدد١ٓ ايٓبٜٛدد١ بٝاْٗددا يعدددل٠ ٚدسغ ٗ رنددش ايكددشإٓ       
يكتددددٌ قابٝددددٌ شلابٝددددٌ ، ٖددددٞ ٚدددددٛ  إتعدددداه إظددددًٌُ ٚإظددددًُات       

 ٖا  .ٚاٱسذلاص َٔ ايكتٌ ، يٝهٕٛ َٔ با  ا٭ٚي١ٜٛ إدتٓا  اٱس
يكددذ رنددش اهلل عددض ٚدددٌ قـدد١ ٚيددذٟ آدّ يتهددٕٛ َٛع دد١ يًُظددًٌُ      
ٚإظدددًُات باٱْضدددداس عدددٔ ايكتدددٌ ٚطدددفو ايدددذَا٤ ، يبٝدددإ مسٕ إدتٓدددا   
ايكتددٌ ٚطددفو ايددذَا٤ ْعُدد٢ ع ُدد٢ ٚاطددتكشاس ٗ اجملتُعددات ٚمسقبدداٍ عدداّ   

َّس٭و عًدد٢ ايتددذبش ٗ َعذددضات ايٓبدد٠ٛ ، َٚددٛد٠ إدد٪ٌَٓ ، قدداٍ تعدداٍ ط    

ِد٤َُ  ٢ُّٯ ٨  ل٢روحد٬٧َ  ٲ دًّل  َنٴ٬َ آ٫٦َُّ ٳل َٲَع٧ن٣ِّٳل ل٢صوا٢نَحاتن َشَٵ  .(3) ص  ل٢ِ

َٚددٔ اٯٜددات رنددش ْددذّ قابٝددٌ بعددذ مسٕ قتددٌ مسخدداٙ نُددا ٗ قٛيدد٘ تعدداٍ     
ََل ل٢ّّٓ تتتَرلبن ُّٖتتتَِِّٲلوسَٷ َشتتتٳدأُّٸُّ أُّخنتتتٶ        ط َِتتتسدت  أُّ٭د أُِّّٞتتتٳَ٭ ٦نجدتتت٤َ َٮتتت ُّٚتتتا٥َ َٴاَٲٴد٣َُّنتتتا أَُّع

َِ ٦ن٬د ل٫٢وادن٦نَنُُِّّٖصد  .(4) صَُ

َٚددددٔ مسطددددشاس خ٬فدددد١ اٱْظددددإ ٗ ا٭سض ْذاَدددد١ ايكاتددددٌ ُٚددددين      
سددذٚخ ايكتددٌ ٚيددٛ بعددذ سددٌ ، مسٚ عٓددذ نجددش٠ ا٬َٕدد١ َددٔ ايٓدداغ مسٚ قددش   

                                                           

 . 3/363ايذس إٓجٛس  (1)
 .3/362ايذس إٓجٛس  (2)
 .96طٛس٠ َشِٜ  (3)
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ايكـدداق ٚايعكٛبدد١ ، ٫ٚ عدددل٠ بايكًٝددٌ ايٓددادس ايددزٟ ٜـددش عًدد٢ فعًدد٘ ،    
ـددًض ، مسٚ ٚستدد٢ ٗ اؿددشٚ  ٚطددكٛط ايكتًدد٢ فددإ ا٭طددشاف ُٝددٌ إٍ اي  

مسٕ ايدددزٟ ٜدددأتٞ َدددٔ بعدددذِٖ ٜ ٗدددش عدددذّ ايشكدددا عًددد٢ تًدددو اؿدددشٚ  ، 
ٚصٖدددٛم ا٭سٚاز ٚنجدددش٠ إعدددٛقٌ ٚايٝتدددا٢َ ٚا٭ساَدددٌ ، ٚإسٖدددام بٝدددت  

 إاٍ ٚتعطٌٝ ايتذاسات .
ٖٚددٌ نددإ قتددٌ قابٝددٌ شلابٝددٌ َددٔ اٱسٖددا  ٚفددل اٱؿددط٬ز ٗ ٖددزا   

ٚمسٕ اهلل ايضَدددإ، اؾدددٛا  ْعدددِ ، يبٝدددإ مسْددد٘ يدددٝع دذٜدددذّا ٗ ا٭سض ،   
عددض ٚدددٌ ٜبغلدد٘ ٚوددزس َٓدد٘ ، ٜٚعاقددب عًٝدد٘ ، يددزا دددا٤ت آٜددات ٖددزا      
إٛكددٛ  إتعاقبدد١ باٱْددزاس َددٔ ايكتددٌ ، ٚتددذٍ عًٝدد٘ خددٛاتِٝ ٖددزٙ اٯٜددات  

 .(1)صَٲ٢َِن٠ُّ َ َسلټ  ل٢ِعا٢ن٧نَنٖٚٞ ط

َِ ٦ن٬د ل٢َّّداشنرسٴ٬َط  .(2)صُُِّّٖصدَُ

َِ ٦ن٬د ل٫٢وادن٦نَنط  .(3)صُُِّّٖصدَُ

أُّ دتت٤س ٢َِنتت٠ُّ ُّٞنَُد٫َتتا َع٣ُّتتٺ َخ٫نتتٶ َّسشدتتَرلٽنٵ٤َ أُّ٪وتتٰ  ٦َتت٬د َُّٚنتت٤َ ٪ًَّّٗصتتا خنَٓٵدتترس ٪َّّٗتتٍض      ٦نتت٬د ط

ُُِّّ٪و٧َتتتا أُّحدَٵتتتا ل٫٢وتتتاَط    ُُِّّ٪و٧َتتتا َُّٚنتتت٤َ ل٫٢وتتتاَط َ ٧نٵًُتتتا َٲ٦َتتت٬د أُّحدَٵاَٮتتتا ُّٖ أُّٲد َُّٖصتتتادو ٖنتتتٶ لڅُّودضس ُّٖ

 .(4)صَ ٧نٵًُا

ات ، ٚطددد٤ٛ عاقبتددد٘ ، يبٝدددإ قدددبض اٱسٖدددا  ، ٚكدددشسٙ عًددد٢ اجملتُعددد
ٖٚدددٌ تدددذعٛ اٯٜددد١ مسعددد٬ٙ إٍ ايتعدددإٚ ٗ ا٭َدددش بدددإعشٚف ٚايٓٗدددٞ عدددٔ  
اٱسٖددا  ًُٜٚٛدد٘ ، ٚت٦ٝٗدد٘ َكذَاتدد٘ ، اؾددٛا  ْعددِ ، ٚفٝدد٘ إسٝددا٤ يًٓدداغ   

َٝ ٚاطددددتذا١َ يٮَددددٔ ٚايتعدددداٜؽ ايظددددًُٞ ، قدددداٍ تعدددداٍ ط َدَ٪ا ٦نٵَجتتتتا َٲَّسِد أَُّختتتت

                                                           

 . 29طٛس٠ إا٥ذ٠  (1)
 .30طٛس٠ إا٥ذ٠  (2)
 .31طٛس٠ إا٥ذ٠  (3)
 .32طٛس٠ إا٥ذ٠  (4)



    221ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل اإلميان / ج 268

ل٣ِ٢تتتتتَٰ َٲخنا٢َّّٳل٢نتتتتتَ ٴد٬س َّسحدَصتتتتتاً٪ا َٲِنٷ ل٢ِّّّٛردَختتتتتٺ  َخ٫نتتتتتٶ َّسشدتتتتتَرلٽنٵ٤َ ڃُّ تَُدُ تتتتت  ٲَ٭ َّسِڃ

 َٲل٢َّّٵَنتتا٦َٺ َٲل٧َّّ٢َصتتاٞننس ٲَِّٚٳ٢ِّتتٳل ٢ن٫٣وتتاطس ح صدتت٫ًا َٲأُّٚنٵ٧ تتٳل ل٢صوتتڄُّٸُّ َٲآت تتٳل ل٢سوُّٞتتاٸُّ ث تت٨و َتتتَٳ٢ِٵدن ٨د َّسڃِ          

 .(1) ص٣ُّٚنٵڄّْ ٦ن٫د٨ِّد َٲأُّ٪دن ٨د ٦ ُدرسا ٳَ٭
 ( ِٓ هرا اٌزفعري717اجلصء )لىأني احلّد هلل يف ِمدِخ 

اؿُدددذ هلل ايدددزٟ تدددأتٞ ْعُددد٘ عًددد٢ ايفدددشد ٚاؾُاعددد١ ٚا٭َددد١ دفعددد١     
ٚتدددذسهّٝا ، يتعلدددذ بعلدددٗا بعلدددّا ، ٚندددٌ ْعُددد١ ػددداٖذ عًددد٢ ٚددددٛ    

 اٱقشاس بشبٛبٝت٘ إطًك١ ، ٚمسدا٤ ايفشا٥ض ايعباد١ٜ .
اؿُددددذ هلل ايددددزٟ دعددددٌ عًددددّٛ ايكددددشإٓ َددددٔ اي٬َتٓدددداٖٞ ، ٚفددددتض  

يتفظدددرل ٚايتأٜٚدددٌ ٗ سٜددداض ْاكدددش٠ ، ْٚظدددِٝ عدددز       يًعًُدددا٤ بدددا  ا 
ََل يًكدددداس٨ ٚايظدددداَع ، ٖٚددددٛ َددددٔ عَُٛددددات قٛيدددد٘ تعدددداٍ ط     َّس٭و َٮتتتت

 .(2)صل٢ِّّّٛردآَ٭ َٴٯد نٷ ٢ن٣ِننٶ ٮنَٶ أَُّّّٚٳ٩ 

ٚقددذ ؿددذس يددٞ ٚاؿُددذ هلل اؾددض٤ ايظددابع عؼددش بعددذ إددا٥تٌ َددٔ ٖددزا   
ٛ قٛيدد٘ ايظٹدفش ٖٚددٛ خداق بتفظددرل آٜد١ ٚاسددذ٠ َدٔ طددٛس٠ آٍ عُدشإ ، ٖٚدد     

َ ٲٱ         تعدداٍ ط  ّّن ٧ ٳَ٪تتٰ  ٫ََُُّٖتتت ٟنَنتتاَب ٢ُّن َُٵ٫ٍّ ٫وتتٰ  ٢ن٫٣وتتتاطس َٲ٢ُّتتا َت َنٴ٬َ أِّٲت تتتٳل ل٢ّّ َٝ ل٢ِتت ََ ل٣ِ٢تتتٰ  ٦نٵَجتتا َٲَّسِد أَُّختت

 .(3)صَٲَولَټ ظِّٯ ٳوسٮن٨د َٲلظدَنَرٲدل خنٰن َث٫ً٧َا ٣ُّٚنٵ٣ّْا ُُّٖنپدَض ٦َا َٴعدَنر ٲَ٭

مسنجشٖددا ٗ اؿُددذ ٚايجٓددا٤  ( ؿددفش١ 12ٜٚبددذمس ٖددزا اؾددض٤ َكذَدد١ َددٔ)   
عًددد٢ اهلل عدددض ٚددددٌ ٚبٝدددإ ػدددزسات َدددٔ ع دددِٝ فلدددً٘ تعددداٍ ، َٚٓٗدددا  

ٚىدددتف ٖدددزا اؾدددض٤ َٛكدددٛ  َٝجدددام مسٖدددٌ ايهتدددا  ٱتبددداعِٗ مسْبٝدددا٤     )
صَدددداِْٗ ، ٚتـددددذٜكِٗ بٗددددِ ، ٚفٝدددد٘ ػدددداٖذ عًدددد٢ خ٬فدددد١ اٱْظددددإ ٗ 
ا٭سض ، ٚمسْٗدددا مل تٓكطدددع َدددٔ مسٜددداّ آدّ ، ٚتعًدددِٝ اهلل عدددض ٚددددٌ يددد٘      

                                                           

 .83طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .9طٛس٠ ا٫طشا٤  (2)
 .187طٛس٠ آٍ عُشإ  (3)
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٤ ، ٚقٝددداّ آدّ بتعًدددِٝ ا٥٬ٕهددد١ رات ا٭زلدددا٤ بدددأَش َدددٔ اهلل عدددض  ا٭زلدددا
 .(1)ٚدٌ

َٚددٔ مسطددشاس ٖددزٙ اٯٜدد١ طددبل مسخددز اهلل إٝجددام عًدد٢ ايٓدداغ َددٔ قبددٌ     
 مسٕ ٜٗبط آدّ إٍ ا٭سض ، يتهٕٛ اؿٝا٠ ايذْٝا داس إٝجام .

َٲَّسِد ٚمل ٜددشد ٗ آٜدد١ ايددزس يفددظ )إٝجددام ( ٚيهٓٗددا تددذٍ عًٝدد٘ بًفددظ ط      

ََ َوخوتتتت ٚبؼددددٗاد٠ ايٓدددداغ عًدددد٢ مسْفظددددِٗ ٚيٮسادٜددددح ايٓبٜٛدددد١    (2) ص٠ُّأَُّختتتت

 إظتفٝل١ اي  تفٝذ مسْٗا عٗذ َٚٝجام .
ٚيتعًدددل َٛكدددٛ  قدددٛاٌْ ٗ اؿُدددذ هلل ٗ إكذَددد١ فكدددذ رندددشت فٝٗدددا  
ْدددٛ  قدددٛاٌْ خاؿددد١ باؿُدددذ ٚإ مل مسطًدددل عًٝٗدددا يفدددظ ايكدددإْٛ ٗ رات 

 اؾض٤ إ٫ مسْ٘ ٜظتكشمس َٓٗا ٖٚٞ :
اؿُددذ هلل ايددزٟ ٫ إيدد٘ إ٫ ٖددٛ ، ٫ ػددشٜو يدد٘ ، ٚقددذ مسْعددِ         ا٭ٍٚ :

اهلل عددض ٚدددٌ عًدد٢ آدّ باٱطددتذاس٠ بدداهلل بهًُدد١ ايتٛسٝددذ سدددا٤ قبددٍٛ       
 تٛبت٘ .

قددإْٛ اؿُددذ هلل ايددزٟ يدد٘ ًَددو ايظددُٛات ٚا٭سض ًَددو       ايجدداْٞ :
 تـشف َٚؼ١٦ٝ .

قدددددإْٛ اؿُدددددذ هلل عًددددد٢ ْعُددددد١ إٝجدددددام ٚاطدددددتذاَت٘ ٗ  ايجايدددددح :
 ا٭سض.

 قإْٛ ايفطش٠ ع٢ً ايتٛسٝذ َٔ إٝجام . يشابع :ا
 اؿُذ هلل ع٢ً طبل إٝجام ـًل آدّ . اـاَع :

 قإْٛ اؿُذ هلل ايزٟ دعٌ اؿر ٚادبّا . ايظادغ :
قددددإْٛ اؿُددددذ هلل عًدددد٢ ٚدددددٛ  تعاٖددددذ طٗدددداس٠ ايبٝددددت  ايظدددابع : 

اؿدددشاّ ، ٚٗ خطدددا  ٚعٗدددذ َٚٝجدددام إٍ إبدددشاِٖٝ ٚإزلاعٝدددٌ ، قددداٍ       

                                                           

 . 4مسْ ش اؾض٤ ايظابع عؼش بعذ إا٥تٌ َٔ ٖزا ايتفظرل ق  (1)
 .172طٛس٠ ا٭عشاف  (2)
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َٲَعٯستتتت دَ٪ا َّس٢ُّتتتتٺ َّسخدتتتتَرلٮنٵ٨َ َٲَّسشدتتتت٧َاعنٵ٤َ أُّ٭د نُّٯٍّتتتتَرل َخٵدننتتتتٶ ٢ن٣َِّتتتتاٽنٗنَن     تعدددداٍ ط

ِ ٳدن ِِٞس ل٢صو  .(1)صَٲل٢َُّّاٞنٗنَن َٲل٢رو

قددإْٛ اؿُددذ هلل عًدد٢ تكددّٛ إٝجددام باقاَدد١ ايـدد٠٬ ٚإٜتددا٤        ايجددأَ :
 ايضنا٠ ٚايـٝاّ .

قددإْٛ اؿُددذ هلل عًدد٢ تلددُٔ إٝجددام ايبؼدداس٠ ببعجدد١ ايددٓيب       ايتاطددع :
قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ، ٚٗ ايتٓضٜدددٌ سهاٜددد١ عدددٔ عٝظددد٢    

ََل     ط َٲ٦ َُعٍّتتًرل خنَرش تتٳ٥ٍ َٴتتِّّتنٶ ٦نتت٬د خَُدتت نٷ لشدتت٧ ٰ  أُّحد٧َتت   ٧ُّ٣ُّٖوتتا َ تتاَټٮ ٨د خنا٢َُّّٵ٫ٍَّتتاتن ُّٚتتا٢ِّٳل َٮتت

 .(2)صشنحدٌر ٦ ُنٌن

هلل ٕٓددع إؼددشنٌ َددٔ اٱكددشاس بددايٓيب قُددذ ؿدد٢ً      اؿُددذ ايعاػددش :
اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ، ٚعذددضِٖ عددٔ قتًدد٘ مسٚ إغتٝايدد٘ ٗ َٝددذإ إعشندد١     

ٙو عَُدَ ٱ مسٚ خاسد٘ ، قاٍ تعاٍ ط  .(3)صأ٢ُُّّٵدَض ل٣٢ِٰ  خنُّا

قدددإْٛ اؿُدددذ هلل ايدددزٟ مل ٜشفدددع ايٓددداغ إٍ َشتبددد١   اؿدددادٟ عؼدددش :
، إ٫ بعدددذ مسٕ مسخدددز عًدددِٝٗ (4)صٶ لڅُّودضس َخ٣نٵُّٗتتتٹَّّْس٪ٍّتتتٶ َ اعنتتت٤ٌ ٖنتتتاـ٬فددد١ ط

 إٝجام ، يٝهٕٛ ٖزا إٝجام س١ٓ عا١َ ، ٚساكش٠ ٗ نٌ صَإ .
قددإْٛ اؿُددذ هلل ايددزٟ مسفدداض عًدد٢ ايٓدداغ بددايشصم        ايجدداْٞ عؼددش : 

 ايهشِٜ .
قدددإْٛ اؿُدددذ هلل ايدددزٟ مل وـدددش ايعًدددِ عٓدددذ قدددّٛ  ايجايدددح عؼدددش :

 ٚمل ىف ب٘ ف١٦ مسٚ طا٥ف١ دٕٚ مسخش٣ .

                                                           

 .125طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .6طٛس٠ ايـف  (2)
 .36طٛس٠ ايضَش  (3)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (4)
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: قددإْٛ اؿُددذ هلل ايددزٟ دعددٌ نددٌ َظددًِ َٚظدد١ًُ        ايشابددع عؼددش   
 .(1)صل٢َّّح٧د   ٢ن٣ِٰن َوبٍّ ل٢َُّّا٧ُّ٢نَنٜكٍٛ طبع عؼش٠ َش٠ ٗ ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ ط

بكدددٍٛ اؿُدددذ : قدددإْٛ ْدددضٍٚ ايدلنددد١ ٚؿدددشف ايدددب٤٬  اـددداَع عؼدددش
 هلل.

: اؿُدددذ هلل ايدددزٟ مل هعدددٌ آدّ ٜٗدددبط يدددٲسض إ٫  ايظدددادغ عؼدددش 
 بعذ مسٕ قاٍ اؿُذ هلل.

ٚطدددًِ : إٕ اهلل خًدددل آدّ ٚآيددد٘ سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚعدددٔ )
َددٔ تددشا  ، ثددِ دعًدد٘ طٝٓددّا ، ثددِ تشندد٘ ستدد٢ إرا نددإ ٓددأ َظددّْٓٛا خًكدد٘  

ٛٸسٙ ، ثددِ تشندد٘ ستدد٢ إرا نددإ ؿًـددا٫ّ      نايفردداس ، ٚدعددٌ إبًددٝع   ٚؿدد
ّددش بدد٘ فٝكددٍٛ : يكددذ خًكددت ٭َددش ع ددِٝ ، ثددِ ْفددخ اهلل فٝدد٘ َددٔ سٚسدد٘ ،    
ٚٸٍ ػدد٤ٞ دددش٣ فٝدد٘ ايددشٚز بـددشٙ ٚخٝاػددُٝ٘ ، فعطددع فًكٓدد٘ اهلل    فهددإ مس

 ٓذ سب٘ فكاٍ ايش  : ٜشٓو سبو .
ثدددِ قددداٍ : ٜدددا آدّ ارٖدددب إٍ مسٚي٦دددو ايٓفدددش فكدددٌ شلدددِ ٚاْ دددش َدددارا   

كدددايٛا : ٚعًٝدددو ايظددد٬ّ ٚسٓددد١ اهلل ،  ٜكٛيدددٕٛ؟ فذدددا٤ فظدددًِ عًدددِٝٗ ف 
 . فذا٤ إٍ سب٘ فكاٍ : َارا قايٛا يو ٖٚٛ مسعًِ َا قايٛا ي٘

قددداٍ : ٜدددا س  طدددًُت عًدددِٝٗ فكدددايٛا ٚعًٝدددو ايظددد٬ّ ٚسٓددد١ اهلل   
 .قاٍ : ٜا آدّ ٖزٙ ؼٝتو ٚؼ١ٝ رسٜتو 

 . قاٍ : ٜا س  َٚا رسٜ 
سبٞ ٌّ . فبظط  قاٍ : اخذل ٜذٟ ، قاٍ : مسختاس ٌّ سبٞ ، ٚنًتا ٜذٟ

 .(2)(اهلل نف٘ فإرا نٌ َا ٖٛ نا٥ٔ َٔ رسٜت٘ ٗ نف ايشٓٔ عض ٚدٌ
: اؿُددذ هلل ايددزٟ دعددٌ ايكددشإٓ آخددش ايهتددب ايظددُا١ٜٚ    ايظددابع عؼددش

 يٝشفظ ٗ ا٭سض سزلّا ٚت٠ٚ٬ ٚع٬ُّ بأسهاَ٘ .

                                                           

 .2طٛس٠ ايفاؼ١  (1)
 .1/71ايذس إٓجٛس  (2)
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: قددددإْٛ سلددددٛس اؿُددددذ هلل طدددد٬سّا بٝددددذ ايعبددددذ ٗ   ايجددددأَ عؼددددش
 ايشخا٤ ٚايؼذ٠ .

قإْٛ فتض اهلل عض ٚدٌ با  ايتٛبد١ ٚاٱطدتغفاس يًٓداغ     طع عؼش :ايتا
 ْٝعّا.

 اؿُذ هلل ع٢ً عًُ٘ َا ْٴظش ْٚعًٔ . ايعؼشٕٚ :
اؿُذ هلل ع٢ً فلً٘ ٖٚبات٘ يٓا ، ٚعذّ اؿشَإ َٔ  ايٛاسذ ٚايعؼشٕٚ :

 ايٓعِ .
ٙو   أ٢ُُّّتٵدَض ل٣ِ٢تٰ   اؿُذ هلل ايهاٗ يظٛاٙ ، قاٍ تعداٍ ط  ايجاْٞ ٚايعؼشٕٚ : خنُّتا

 .(1)صعَُدَ ٱ 

 اؿُذ هلل ايزٟ مسَش بايذعا٤ ٚدع٘ اٱطتذاب١. ايجايح ٚايعؼشٕٚ :
اؿُددذ هلل ايددزٟ ْشدددٛٙ مسٕ ٜتفلددٌ عًٝٓددا بفددتض     ايشابددع ٚايعؼددشٕٚ : 

بدددا  ايدددذعا٤ يٓدددا ٗ عدددامل ايددددلصخ ٚٗ عشؿدددات ٜدددّٛ ايكٝاَدددد١ ، ٚٗ        
 .(2)صَوبٍّ ل٢َُّّا٧ُّ٢نَنَٲآخنر  َدعدَٳلٮ ٨د أُّ٭د ل٢َّّح٧د   ٢ن٣ِٰن ايتٓضٌٜ ط

اؿُددذ هلل ايددزٟ دعددٌ ا٭ْبٝددا٤ مس٥ُدد١ ايٓدداغ ٗ    اـدداَع ٚايعؼددشٕٚ :
 اؿُذ ٚايجٓا٤ ع٢ً اهلل.

إْددٞ مسسبددو  :قدداٍ يددٞ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚطددًِ   ٚعددٔ َعددار قدداٍ :
٫ تددددذعٔ مسٕ تكددددٍٛ ٗ دبددددش نددددٌ ؿدددد٠٬ : ايًددددِٗ مسعددددين عًدددد٢ رنددددشى  

 ٚػهشى ٚسظٔ عبادتو .
ٚمسخددشز مسٓددذ ٗ ايضٖددذ ٚابددٔ مسبددٞ ايددذْٝا ٚايبٝٗكددٞ عددٔ مسبددٞ اؾًددذ     
قدداٍ : قددشمست ٗ َظددا٤ي١ َٛطدد٢ عًٝدد٘ ايظدد٬ّ . مسْدد٘ قدداٍ : ٜددا س  نٝددف        

                                                           

 .36طٛس٠ ايضَش  (1)
 .10طٛس٠ ْٜٛع  (2)
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يددٞ مسٕ مسػددهشى ٚمسؿددغش ْعُدد١ ٚمسعتٗددا عٓددذٟ َددٔ ْعُددو ٫ هدداصٟ بٗددا        
 .(1)ينفأتاٙ ايٛسٞ : مسٕ ٜا َٛط٢ اٯٕ ػهشت ، عًُٞ نً٘

عًٝدد٘ ٚآيددد٘ ٚطددًِ َٛاهبتددد٘   َٚددٔ خـددا٥ف ايدددٓيب قُددذ ؿددد٢ً اهلل    
 ع٢ً ايؼهش هلل ، ٚإع٬ْ٘ ايتكـرل ٗ ٖزا ايبا  .

عددٔ عا٥ؼدد١ قايددت : ناْددت يًٝدد١ ايٓـددف َددٔ ػددعبإ يددًٝ  ، ٚنددإ   ٚ)
ٚطدددًِ عٓدددذٟ ، فًُدددا ندددإ ٗ ددددٛف ٚآيددد٘ سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ 

ايًٝددٌ ، فكذتدد٘ فأخددزْٞ َددا ٜأخددز ايٓظددا٤ َددٔ ايغددرل٠ ، فتًفعددت َشطددٞ ،     
سذددش ْظددا٥٘ ، فًددِ مسدددذٙ فاْـددشفت إٍ سذشتددٞ ، فددإرا مسْددا بدد٘  فطًبتدد٘ ٗ 

نددايجٛ  ايظدداقط ٖٚددٛ ٜكددٍٛ ٗ طددذٛدٙ : طددذذ يددو خٝددايٞ ٚطددٛادٟ       
ٚآَددٔ بددو فدد٪ادٟ فٗددزٙ ٜددذٟ َٚددا دٓٝددت بٗددا عًدد٢ ْفظددٞ ٜددا ع ددِٝ            
ٜشددد٢ يهددٌ ع ددِٝ ٜددا ع ددِٝ اغفددش ايددزْب ايع ددِٝ طددذذ ٚدٗددٞ يًددزٟ      

 .طادذّا  خًك٘ ٚػل زلع٘ ٚبـشٙ ، ثِ سفع سمسط٘ ، ثِ عاد
فكاٍ : مسعٛر بشكاى َٔ طرطو ٚمسعٛر بعفٛى َٔ عكابو ٚمسعٛر بو  

َٓو مسْت نُا مسثٓٝت ع٢ً ْفظو ، مسقٍٛ نُا قاٍ مسخٞ داٚد مسعفش ٚدٗٞ ٗ 
  ايذلا  يظٝذٟ ٚسل ي٘ مسٕ ٜظذذ ، ثِ سفع سمسط٘

فكاٍ : ايًِٗ اسصقين قًبّا تكّٝا ، َٔ ايؼش ْكّٝا ، ٫ دافّٝا ٫ٚ ػدكّٝا ، ثدِ   
ذخٌ َعٞ ٗ اـ١ًُٝ ٚيدٞ ْفدع عداٍ ، فكداٍ َدا ٖدزا ايدٓفع ٜدا         اْـشف ف

فأخدلتد٘ ، فطفدل ّظدض بٝذٜد٘ عًد٢ سندب  ٜٚكدٍٛ : ٜٚدض ٖداتٌ           ، ٓرلا٤
ٖزٙ ي١ًٝ ايٓـف َٔ ػعبإ ٜٓضٍ اهلل فٝٗا إٍ  ايشنبتٌ َا يكٝتا ٗ ٖزٙ اي١ًًٝ

 .(2)(ايظُا٤ ايذْٝا ، فٝغفش يعبادٙ إ٫ إؼشى ٚإؼاسٔ
عًددد٢ ايبؼددداس٠ بشطددداي١ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ اؿُددذ هلل  

ٚطددًِ ٚفدد٧ ٖددزٙ ايبؼدداس٠ عًدد٢ يظددإ ْدديب سطددٍٛ ٖٚددٛ عٝظدد٢ عًٝدد٘          
 ايظ٬ّ .

                                                           

 .1/303ايذس إٓجٛس  (1)
 . 9/116ايذس إٓجٛس  (2)
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اؿُددذ هلل عًدد٢ الدداص اؾددض٤ ايظددابع عؼددش بعددذ إددا٥تٌ َددٔ ايتفظددرل       
 ٚإختـاؿ٘ بتفظرل آ١ٜ ٚاسذ٠ َٔ طٛس٠ آٍ عُشإ .
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 لبٔىْ احلّد اٌظالرٍ طبزف ٌإلزهبة
مسْعدددِ اهلل عدددض ٚددددٌ عًددد٢ إظدددًٌُ ٚايٓددداغ ْٝعدددّا باؿُدددذ     يكدددذ

ٚايؼددهش يدد٘ طددبشاْ٘ ، ٚمسبدد٢ إ٫ مسٕ ٜكددّٛ إظددًُٕٛ ٚإظددًُات باؿُددذ        
 هلل ٚاتـاف ٖزا اؿُذ بٛدٛٙ :

إقدددذلإ اؿُدددذ هلل بايتظدددًِٝ بايشبٛبٝددد١ إطًكددد١ هلل عدددض ٚددددٌ   ا٭ٍٚ :
، يبٝددددإ إْفددددشاد اهلل عددددض ٚدددددٌ  (1) صل٢َّّح٧دتتتت   ٢ن٣ِتتتتٰن َوبٍّ ل٢َُّّتتتتا٧ُّ٢ننَ بددددايكٍٛ ط

باطددتشكام مسزلدد٢ َشاتددب اؿُددذ ايددزٟ ٖددٛ طددٛس إٛدبدد١ ايهًٝدد١ ايددزٟ     
 تًتكٞ عٓذٙ اـ٥٬ل .

ٚإددشاد َددٔ اؿُددذ ايـدد٬تٞ ، ٖدددزا إـددطًض إظددتشذخ ٖٓددا ٖدددٛ        
قددٍٛ إظددًِ )اؿُددذ هلل( ٗ ايـدد٠٬ ، ٖٚددٌ ٜـددًٞ ا٥٬ٕهدد١ ٜٚكٛيددٕٛ ٗ     

َّس٭و ل٣ِ٢تتتتَٰ َٲ٦َڄُّٽنَُّنتتتتٰ  ، قدددداٍ تعدددداٍ طايـدددد٠٬ اؿُددددذ هلل ، إرتدددداس ْعددددِ  

َنٴ٬َ آ٫٦َ تتتٳل َصتتت٣ُّٳل َع٣ُّٵدتتتٰن َٲَشتتت٣ ٧ ٳل َتصدتتت٣نٵ٧ًا   ، (2)صٴ َصتتت٣ُّٳَ٭ َع٣ُّتتتٺ ل٫٢وُنتتتٶٍّ َٴاأُّٴوَٯتتتا ل٢ِتتت

ٚؿددشٝض مسٕ َعٓدد٢ ؿدد٠٬ اهلل عددض ٚدددٌ ٗ اٯٜدد١ اعدد٬ٙ ٖددٞ ايشٓدد١ ،        
١ ايتلدد١ُٝٓ عًدد٢ ٚؿدد٠٬ ا٥٬ٕهدد١ ايددذعا٤ ٚاٱطددتغفاس إ٫ مسْدد٘ ٜددذٍ بايذ٫يدد 

قٝددداّ ا٥٬ٕهددد١ بايـددد٠٬ ، خاؿددد١ ٚمسْددد٘ ٚسد ٗ مسؿدددٌ يفدددظ ايـددد٠٬ مسْٗدددا  
دعددا٤ ، ٚتهددٕٛ ؿدد٬تِٗ عًدد٢ إدد٪ٌَٓ دددض٤ َددٔ عاَدد١ ؿدد٬تِٗ ، ٚنددإٔ   
َدددٔ ؿددد٬تِٗ عًددد٢ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ندددايكٓٛت ٗ       

 ايـ٠٬ .
ٕدددا ْضيدددت ٖدددزٙ اٯٜددد١ عًددد٢ ٚعدددٔ اٱَددداّ عًدددٞ عًٝددد٘ ايظددد٬ّ قددداٍ )

ٚطدددًِ ) إْدددا مسعطٝٓددداى ايهدددٛثش فـدددٌ  ٚآيددد٘ ٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ سطددد

                                                           

 .2طٛس٠ ايفاؼ١  (1)
 .56طٛس٠ ا٫سضا   (2)
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ٚطددًِ : ٜددا ددلٜددٌ ، َددا ٚآيدد٘ قدداٍ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘  (1) يشبددو ٚامددش(
 .ٖزٙ ايٓشرل٠ اي  مسَشْٞ بٗا سبٞ

قدداٍ : إْٗددا يٝظددت بددٓشرل٠ ٚيهٓدد٘ ٜددأَشى إرا ؼشَددت يًـدد٠٬ مسٕ تشفددع    
و َددٔ ايشنددٛ  فإْٗددا  ٜددذٜو إرا ندددلت ، ٚإرا سنعددت ، ٚإرا سفعددت سمسطدد  

 ؿ٬تٓا ٚؿ٠٬ ا٥٬ٕه١ ايزٜٔ ٗ ايظُاٚات ايظبع .
ٚطددًِ : سفددع ا٭ٜددذٟ َددٔ ا٫طددتها١ْ ٚآيدد٘ قدداٍ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘  

 .(3) ((2)اي  قاٍ اهلل عض ٚدٌ )فُا اطتهاْٛا يشبِٗ َٚا ٜتلشعٕٛ
بـددددٝغ١ ، (4) صل٢َّّح٧دتتتت   ٢ن٣ِتتتتٰن َوبٍّ ل٢َُّّتتتتا٧ُّ٢ننَ  ْطددددل إظددددًٌُ ط  ايجدددداْٞ :

ايكشآْٝدد١ ٚايعشبٝدد١ ، إر ٜعًددِ نددٌ َظددًِ َٚظدد١ًُ مسْدد٘ ٜددأتٞ بٗددا نآٜدد١ َددٔ      
طددٛس٠ ايفاؼدد١ يددزا ٜتكٝددذ بت٬ٚتٗددا بعددذ ايبظدد١ًُ ، ٚتدد٠ٚ٬ آٜدد١ ايددشٓٔ        

 ايشسِٝ ، بعذ آ١ٜ اؿُذ ع٢ً مٛ ايٛدٛ  ٚاؿتِ.
مل تدددأت قدددشا٠٤ إظدددًِ طدددٛس٠ ايفاؼددد١ ٗ ايـددد٠٬ إ٫ بعدددذ    ايجايدددح :

َٚددٔ َعاْٝٗددا سدداٍ اـؼددٛ  ، ٚاٱَتٓددا  عددٔ َٓافٝددات     تهددبرل٠ اٱسددشاّ ،
ايـدد٠٬ ، ٚفٝدد٘ تُٓٝدد١ ًٕهدد١ اـؼددٛ  عٓددذ إظددًِ ٗ ْٗدداسٙ ٚيًٝدد٘ ، ٚػًددٞ    
ٖددددزا اـؼددددٛ  عًدددد٢ اؾددددٛاسز ٚا٭سنددددإ ، ٚاٱَتٓددددا  عددددٔ ايتعددددذٟ   

 ٚاٱسٖا  ، ٖٚٛ َٔ َـادٜل قإْٛ )قٍٛ اؿُذ هلل إؿ٬ز(.
ٚطٛطددد١ ايؼدددٝطإ عٓدددذ   سددداٍ اٱطدددتكا١َ ٚايعـددد١ُ َدددٔ    ايشابدددع :

إظددًِ مسثٓددا٤ قٝاَدد٘ بددٌ ٜددذٟ إظددًِ ٗ ايـدد٠٬ ، ٫ٚ ىددتف إظددًُٕٛ        
بٗددزٙ اؿدداٍ بددٌ ٖددٞ ؿددف١ َباسندد١ يًُدد٪ٌَٓ ٗ نددٌ صَددإ َددٔ مسٜدداّ مسبٝٓددا    
آدّ ، ٖٚددٛ مسٍٚ َددٔ ٚقددف بددٌ ٜددذٟ اهلل ٗ ايـدد٠٬ ايَٝٛٝدد١ ٚنددإ  إَاَددّا   

 غفاس .ٗ اـؼٛ  ٚاـلٛ  هلل عض ٚدٌ َع إنجاسٙ َٔ اٱطت
                                                           

 .2-1طٛس٠ ايهٛثش  (1)
 .76طٛس٠ إ٪َٕٓٛ  (2)
 .9/217إظتذسى ع٢ً ايـشٝشٌ يًشانِ  (3)
 .2طٛس٠ ايفاؼ١  (4)
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عددٔ فلدداي١ بددٔ عبٝددذ قدداٍ : إٕ آدّ ندددل ستدد٢ تًعددب بدد٘ بٓددٛ بٓٝدد٘        ٚ)
فكٝددٌ يدد٘ : مس٫ تٓٗدد٢ بددين بٝٓددو مسٕ ًٜعبددٛا بددو قدداٍ : إْددٞ سمسٜددت َددا مل         
ٜددشٚا ، ٚزلعدددت َددا مل ٜظدددُعٛا ، ٚنٓدددت ٗ اؾٓدد١ ٚزلعدددت ايهددد٬ّ ،    

 .(1)(ٚإٕ سبٞ ٚعذْٞ إٕ مسْا مسطهت فُٞ مسٕ ٜذخًين اؾ١ٓ
َدددٔ ا٭ٚغ ، ػدددٗذ َعشنددد١ مسسدددذ َٚدددا ٚفلددداي١ بدددٔ عبٝدددذ مسْـددداسٟ 

اْتكدددٌ إٍ ايؼددداّ ٚطدددهٔ دَؼدددل ٚبٓددد٢ بٗدددا داسّا ٚندددإ فٝٗدددا     بعدددذٖا )
 .(2)(قاكّٝا ٕعا١ٜٚ َٚات بٗا

 .(3)ٚتٛف٢ فلاي١ ط١ٓ ث٬خ ٚٔظٌ يًٗذش٠
ٚمل ٜشفددع فلدداي١ اؿددذٜح ، فٗددٛ كددعٝف َددٔ دٗدد١ ايـددذٚس ، ٚنددزا   

ٕـدداسب١ ؿدددف١  َددٔ سٝددح ايذ٫يدد١ ، فًدددِ ٜجبددت يعددب مسسفددداد آدّ بدد٘ ،       
 ايٓب٠ٛ ي٘.

ٜٚددذٍ ايظدددهٛت ٖددزا با٭ٚيٜٛددد١ ايكطعٝدد١ عًددد٢ اٱَتٓددا  عدددٔ إٜدددزا٤     
اٯخدددشٜٔ مسٚ ددددشسِٗ ، ٖٚدددٛ سذددد١ يٓبددد٠ٛ آدّ ، يعَُٛدددات قٛيددد٘ تعددداٍ 

َنٴ٬َ َٮتتتَ ٻ ل٣ِ٢تتتٰ  ُُّٖنٯ تتتَ لٮ ٨د لَّّٚنتتت نٱن ِّٚتتت٤د ڃُّ أُّشدتتت٨ِِّّ٢ُِّد َع٣ُّٵدتتتٰن أُّ دتتتًرل َّس٭د ٮ تتتَٳ َّسِڃ ط أِّٲد٢ُّپنتتت٠ُّ ل٢ِتتت

 .(4)صَرٻ ٢ن٣َُّّا٧ُّ٢نَنِنّّٞ

يكدددذ فددداص إظدددًُٕٛ ٗ ايدددذْٝا بكدددٍٛ ندددٌ ٚاسدددذ َدددِٓٗ       اـددداَع :
، ٗ ايـددد٠٬ ايَٝٛٝددد١ ، ٖٚدددٛ َدددٔ ايـدددشاط (5) صل٢َّّح٧دتتت   ٢ن٣ِتتتٰن َوبٍّ ل٢َُّّتتتا٧ُّ٢نَنط

لٮدتتت نَ٪ا إظدددتكِٝ ايدددزٟ ٜتًدددٛٙ ٗ رات ايظدددٛس٠ ، ٚايشنعددد١ َدددٔ ايـددد٠٬ ط   

                                                           

 .1/96ايذس إٓجٛس  (1)
 .1/390اٱطتٝعا  ٗ َعشف١ ا٭ؿشا   (2)
 .1/2ابٔ قٓفز / ايٛفٝات  (3)
 .90طٛس٠ ا٫ْعاّ  (4)
 .2طٛس٠ ايفاؼ١  (5)
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ٍ اؿُدددذ هلل َدددٔ ايـدددشاط إظدددتكِٝ ، ٚندددزيو ، ْكدددٛ(1)صل٢صٍّتتتَرلطُّ ل٧ّّ٢ صدتتتنَٛنٵ٨َ

 َٛكٛعٝت٘ ٗ ايـشف ٚاؿذب عٔ اٱسٖا  .
، ٗ ايـدد٠٬ طشٜددل ايفددٛص   (2) صل٢َّّح٧دتت   ٢ن٣ِتتٰن َوبٍّ ل٢َُّّتتا٧ُّ٢ننَ  يٝهددٕٛ قددٍٛ ط 

ٗ اٯخدددش٠ ، ٖٚدددٌ تددد٠ٚ٬ إددد٪َٔ طدددٛس٠ ايفاؼددد١ طدددبع عؼدددش٠ َدددش٠ ٗ      
 ْعِ.ايـ٠٬ ؽفف عٓ٘ ٚسؼ١ ٚه١ًُ ايكدل ، اؾٛا  

 لبٔىْ أولبد اٌفسائغ دجبة دوْ اإلزهبة
َدددٔ خـدددا٥ف تغؼدددٞ مسٚقددددات ايـددد٠٬ ٭طدددشاف ٚٚطدددط ايٓٗدددداس       
اطددتذا١َ سدداٍ اـؼددٛ  عٓددذ إظددًِ بعددذ مسدا٤ ؿدد٠٬ ايفشٜلدد١ ، ِٚا٩ٖددا     
قبددٌ ايـدد٠٬ اي٬سكدد١ ٖٚددٛ َددٔ مسطددشاس ايـدد٬ز ٚاٱطددتكا١َ ايدد  ٜتـددف  

   اؿشاّ.بٗا إ٪َٕٓٛ ، ٚاسذلاصِٖ َٔ فعٌ إعـ١ٝ ٚإستها
يكددذ دددا٤ إددذد ايٝددَٛٞ َدددٔ اهلل عددض ٚدددٌ يًُظددًٌُ بددايتٓضٙ عدددٔ         
اي ًددِ ٚايتعددذٟ بتؼددشٜع ايـدد٠٬ ٔددع َددشات ٗ ايٝددّٛ ٜٚتعًددل مسٚاْٗددا      

 باٯٜات ايه١ْٝٛ َٔ ايفذش ٚايضٚاٍ ٚغشٚ  ايؼُع ٚغٝا  ايؼفل.
ٔٵ عٳبٵدد       ) ٟٻ ٜٴشٳددذ خٴ عٳدد ٜټددٛ ٳ اِيددَأصٵدٹ ُٹعٵتٴ مَسبٳددا مَس ٔٵ َقتٳددادٳ٠َ طٳدد ٔٔ  عٳدد ٘ٹ بٵدد ًٖدد ذٹ اي

ٍٳ ٘ٴ ايجٻايٹجٳ١َ َفَكا ٚٳطٳَأِيتٴ ٍٳ  ٔٔ َقا ٝٵ َٳشٻتٳ ٘ٴ  ٜٳشٵَفعٵ ِٵ  ٍٳ َي ُٵٕشٚ َقا  عٳ
٘ٹ   ٝٵدد ًَ ٘ٴ عٳ ًٖدد ٢ًٖ اي ٘ٹ ؿٳدد ًٖدد ٍٴ اي ٍٳ سٳطٴددٛ َٳددا  ٚآيدد٘ َقددا ٗٵددٔش  ًَا٠ٹ ايٗ  ٚٳِقددتٴ ؿٳدد ِٳ  ًٖ ٚٳطٳدد

ـٵددَفشٻ      ِٵ تٳ َٳددا َيدد ـٵددٔش  ًَا٠ٹ اِيعٳ ٚٳِقددتٴ ؿٳدد ٚٳ ـٵددشٴ  ِٵ ٜٳشٵلٴددشٵ اِيعٳ ٚٳِقددتٴ   َيدد ٚٳ ُٵعٴ  ايؼٻدد
ًَا٠ٹ اِيعٹؼٳدددا٤ٹ ٔإَيددد٢   ٚٳِقدددتٴ ؿٳددد ٚٳ ِٵ ٜٳظٵدددُكِط ْٴدددٛسٴ ايؼٻدددَفٔل  َٳدددا َيددد ُٳغٵدددٔش ٹ  ًَا٠ٹ اِي ؿٳددد

ُٵعٴ ًُعٵ ايؼٻ ِٵ تٳِط َٳا َي ًَا٠ٹ اِيَفذٵٔش  ٚٳِقتٴ ؿٳ ٚٳ  ٌٔ ٝٵ ًٖ ـٵفٹ اي  .(3)(ْٹ
ٖٚددٌ ٜددذٍ ٖددزا اؿددذٜح ٗ َفَٗٛدد٘ عًدد٢ دددٛاص اؾُددع بددٌ ؿدد٬تٞ    

 ايعؼا٥ٌ ، ا٭ق٣ٛ ْعِ .اي ٗشٜٔ ، ٚؿ٠٬ 

                                                           

 .6طٛس٠ ايفاؼ١  (1)
 .2طٛس٠ ايفاؼ١  (2)
 .14/236َظٓذ مسٓذ  (3)
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ٖدددا ٜضٜدددذ سددداٍ اـؼدددٛ  عٓدددذ إظدددًِ ، ٜٚهدددٕٛ سفدددع ا٭رإ ٚإقاَددد١ 
ايـدد٠٬ ٗ ٚقتٗددا َٓاطددب١ّ يًتددذبش ٗ اٯٜددات ايهْٛٝدد١ ايدد  تبعددح ايشغبدد١       
بايعبدددداد٠ ٚايعُددددٌ ايـدددداحل ، ٚايٓفددددش٠ َددددٔ ايفعددددٌ ايكبددددٝض ٚاي ًددددِ      

 ٚا٭خ٬م إز١ََٛ .
ّ تعدددٌٝ مسٚاْٗدددا بآٜددد١ نْٛٝددد١  َٚدددٔ اٱعذددداص ٗ ايعبدددادات ٗ اٱطددد٬ 

٧َُّٖتت٬د َظتتٯسَ  ٦نتت٫د٨ِّد  فايـددٝاّ َددج٬ّ ٜبددذمس بش٩ٜدد١ ػددٗش سَلددإ ، قدداٍ تعدداٍ ط  

ل٢عوتتٯدَر ٣َُّّّٖٵص تت٧دٰ  َٲ٦َتت٬د ُّٞتتاَ٭ ٦َرسٴًضتتا أُّٲد َع٣ُّتتٺ َشتتٍُّٗر ُُّٖنتت وٸّٓ ٦نتت٬د أُّٴوتتا٩ٍ أَِّختتَر ٴ رسٴتت   ل٣ِ٢تتٰ        

ِّتتت٨د     خنِّتت٨د ل٢ّّٵ صدتتَر َٲڃُّ ٴ رسٴتتت   خنِّتت٨د ل٢ُّّ صدتتتَر ٲَ    ٢نن ٧ّّن٣ِّتتٳل ل٢ُّّنتتت وٸُّ َٲ٢نن ٍُُّّتتر ٲل ل٣ِ٢تتتَٰ َع٣ُّتتٺ ٦َتتتا َٮتتَ ل٨ِّٞد َٲ٣َُُِّ٢

 .(1)صَتعدِّر ٲَ٭

ٚندددزا بايٓظدددب١ يًشدددر فدددإ مسدا٤ َٓاطددده٘ ٗ بلدددع١ مسٜددداّ َعٝٓددد١ َدددٔ   
ػدددٗش رٟ اؿذددد١ ، َدددع إخبددداس ايكدددشإٓ بأْددد٘ ٗ مسػدددٗش َتتايٝددد١ ، إر قددداٍ    

َٝ َٲڃُّ  ل٢َّّحتتت و أُّظدتتتٯ ٌر ٦َُد٣ِّٳ٦َتتتاٌت ُّٖتعددداٍ ط ٧َتتت٬د ُّٖتتتَرَض ٖنتتتٵٯس٬و ل٢َّّحتتت و ُّٖتتتڄُّ وَُّٖتتتَح َٲڃُّ ِّٖص تتتٳ

 .(2)ص نَ ل٥َ

ٚايفظددٛم عٓددٛإ عدداّ يًرددشٚز عددٔ طاعدد١ اهلل ، طددٛا٤ ٗ ايعبددادات    
مسٚ إعددا٬َت ، ٚاؿٝددا٠ ايَٝٛٝدد١ ، ٚيفددظ ايفظددٛم َطًددل ػدداٌَ يلددشٚ     

قددداٍ سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل  إعاؿدددٞ ، يدددزا ٚسد عدددٔ مسبدددٞ مسَاَددد١ قددداٍ :
قدداٍ : ٫ ْددا    ص٧َُّٖتت٬د ُّٖتتَرَض ٖنتتٵٯس٬و ل٢َّّحتت و ُّٖتتڄُّ وَُّٖتتحَ    طٚطددًِ ٚآيدد٘ عًٝدد٘ 

 .(3)٫ٚ فظٛم . قاٍ : إعاؿٞ ٚايهز 

                                                           

 .185طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .197طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .1/439ايذس إٓجٛس  (3)
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ٖٚددٛ إٛافددل يٮؿددٌ عُددٌ ايهدد٬ّ ايعشبددٞ عًدد٢ اٱطدد٬م ، ٚتددذٍ      
عًٝددد٘ ايكشٜٓددد١ اؿايٝددد١ ٚإكايٝددد١ ٚمسٕ إكددداّ َكددداّ تكددد٣ٛ ٚصٖدددذ ٚؿددد٬ز  

 ٬بذ َٔ إدتٓا  نٌ فشد َٔ ايفظٛم َٚٓ٘ ايظبا  ٚايؼتا٥ِ .ف
ل٢َّّحتتت و ط قدددٍٛ اهلل ٚعدددٔ اٱَددداّ دعفدددش ايـدددادم عًٝددد٘ ايظددد٬ّ قددداٍ :

َٝ َٲڃُّ  نتتتَ ل٥َ ٖنتتتٶ       أُّظدتتتٯ ٌر ٦َُد٣ِّٳ٦َتتتاٌت ٧َُّٖتتت٬د ُّٖتتتَرَض ٖنتتتٵٯس٬و ل٢َّّحتتت و ُّٖتتتڄُّ وَُّٖتتتَح َٲڃُّ ِّٖص تتتٳ

 ز  ٚايظبا . ٚايشفح: اؾُا ، ٚايفظٛم ايه، (1) صل٢َّّح ٍّ

 .(2) ٚب٢ً ٚاهلل ٚاؾذاٍ قٍٛ ايشدٌ: ٫ ٚاهلل
ٖٚددٌ ايتعددذٟ ٚاٱكددشاس بإـدداحل ايعاَدد١ ٚاـاؿدد١ ٚإػدداع١ اـددٛف    
ايعددداّ َدددٔ ايفظدددٛم ، إرتددداس ْعدددِ ، ٖٚٓددداى تدددذاخٌ بدددٌ مسػدددٗش اؿدددر 

 ٚبٌ ؿًض اؿذٜب١ٝ .
فُددع مسٕ ايددٓيب قُددذّا سطددٍٛ َددٔ عٓددذ اهلل دددا٤ بددإعذضات ايعكًٝدد١       

١ٝ ، فكددذ َٓعتدد٘ ٚمسؿددشاب٘ قددشٜؽ َددٔ دخددٍٛ ايبٝددت اؿددشاّ سُٝٓددا    ٚاؿظدد
مسساد ٚمسيدددف ٚمسسبعُا٥ددد١ َدددٔ إٗدددادشٜٔ ٚا٭ْـددداس مسدا٤ َٓاطدددو ايعُدددش٠   
ٗ ػدددٗش رٟ ايكعدددذ٠ َدددٔ ايظددد١ٓ ايظادطددد١ يًدددٗذش٠ ، إر بعجدددت قدددشٜؽ      
اـٝدددٌ ٚايشدددداٍ ٕدددٓعِٗ َدددٔ دخدددٍٛ اؿدددشّ ، ٚيتٗذٜدددذِٖ بددداشلذّٛ        

 ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ مسقـدد٢   عًددِٝٗ ٚاطت٦ـدداشلِ ، ٚاهٗددش ايددٓيب 
دسددددات ايـددددل ٚمسسطدددٌ ايشطدددٌ إٍ قدددشٜؽ بشطدددا٥ٌ طُأْٝٓددد١ ، ٚسفدددل  
ٜدددزٖب اؿٓدددل ٚايغدددٝظ جملددد٧ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ، إر      
مسسطدددٌ ٚفدددٛدّا إٍ قدددشٜؽ ٜدددبٌ َٛكدددٛ  فٝددد٦ِٗ إٍ َهددد١ ٖٚدددٛ مسدا٤        

 ايعُش٠.
إكتدددبع ٚندددإ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ َظدددرلٙ ٚؿدددًش٘ 

َددٔ ايددٛسٞ ودداس  اٱسٖددا  ، ٜٚظددع٢ ٱطت٦ـدداي٘ َددٔ ا٭سض ، ٚقددذ     

                                                           

 .197طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .96/173ايبشاس  (2)
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مسطددع دٚيدد١ ايعددذٍ ٚاؿددل ٚايتكدد٣ٛ ٱطت٦ـدداٍ اٱسٖددا  ، ٖٚددٛ ؿدد٢ً    
اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٫ ٜشكدد٢ مسٕ ٜطًددل عًدد٢ إظددًِ )إسٖددابٞ( ٱْتفددا٤    

 مسطبا  ٖزٙ ايـف١ عٓ٘ طٛا٤ ٗ ايعبادات مسٚ إعا٬َت .
اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٗ تًددو ايظدد١ٓ ، ٚيهٓدد٘  ٚمل ٜعتُددش ايددٓيب ؿدد٢ً 

سدددع بايـددًض َددع نفدداس قددشٜؽ ايددزٟ ٜعددين ٚقددف غددضِٖٚ ٕذٜٓدد١ سطددٍٛ  
اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ، ٚإَتٓدداعِٗ عددٔ ايتعددشض يًُظددًٌُ        
ٗ اؾددداد٠ ايعاَددد١ ، ٚٗ َهددد١ ، ٚندددإ ايـدددًض َٓاطدددب١ يدددذخٍٛ ايدددزٜٔ    

ٜل اٱطددد٬م ٗ قٛيددد٘ نددداْٛا ىؼدددٕٛ قشٜؼدددّا اٱطددد٬ّ ، ٖٚدددٛ َدددٔ َـددداد
 .(1)صَٲل٢صو٣ِّّ  َخٵدٌرتعاٍ ط

يٝهؼف ؿًض اؿذٜب١ٝ عٔ سكٝك١ ٖٚٞ ا٬ٕص١َ بٌ ايؼشى ٚاٱسٖا  ، 
ٚمسٕ قشٜؼّا ناْٛا ٜشٖبٕٛ إظًٌُ ٚعٛا٥ًِٗ ، ٚغرلِٖ َٔ ايٓاغ ، ٚٚقف 
ٖزا اٱسٖا  بايـًض ٖٚٛ َٔ مسطشاس تظُٝت٘ َٔ َـادٜل تظدُٝت٘ فتشدّا ،   

، ٚتذٍ ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚتفظرل ايٓيب ؿ٢ً (2)صَّس٪وا َُّٖنحد٫َا ٠ُّ٢ُّ ُّٖندًحا ٦ ُنٵ٫ًابكٛي٘ تعاٍ ط

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ يًكشإٓ ع٢ً مسٕ إشاد َٔ ايفتض ٗ ٖزٙ اٯ١ٜ ٖٛ ؿدًض  
اؿذٜب١ٝ ، ٚإٕ دشت ا٭ق٬ّ بتظ١ُٝ دخٍٛ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

ايفتض ايزٟ ٚسد ٗ ايكشإٓ ىف  ٚطًِ َه١ بأْ٘ فتض ، ْعِ ٖٛ فتض ، ٚيهٔ
ؿددًض اؿذٜبٝدد١ ، ٚفٝدد٘ دعدد٠ٛ ٭دٝدداٍ إظددًٌُ ددد٬ّٝ بعددذ دٝددٌ بإٝددٌ إٍ  
ايـًض ٚإٛادعد١ ٚايشكدا بؼدشٚط يًـدًض ٚإٕ ندإ فٝٗدا مسر٣ فاْٗدا بدا          
ي٥ًٛاّ بٌ ايٓاغ ، ٚػاٖذ ع٢ً َعاْٞ ايش١ٓ ايد  ددا٤ بٗدا ايدٓيب قُدذ      

 .(3) صَٲ٦َا أُّودَش٫َّّ٣ا١ُّ َّسِڃ َوحد٧َٹّْ ٢ن٣َُّّا٧ُّ٢نَناٍ طؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ، قاٍ تع

  

                                                           

 .128طٛس٠ ايٓظا٤  (1)
 .1طٛس٠ ايفتض  (2)
 .107طٛس٠ آٍ عُشإ  (3)
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 لبٔىْ رلبهدح إٌفط ػظّخ ِٓ اإلزهبة
يكدددذ سصم اهلل عدددض ٚددددٌ اٱْظدددإ ايعكدددٌ ، ٚدعًددد٘ مسَدددرلّا ٚطدددًطاّْا  
عًدد٢ اؾددٛاسز ، ٚزلددٞ ايعكددٌ عكدد٬ّ ٭ْدد٘ ٜعكددٌ ٜٚكٝددذ ٚوددبع ؿدداسب٘    

ٖنتتتٶ ٚددددٌ اٱْظدددإ طعدددٔ ايٛقدددٛ  ٗ إٗايدددو ، ٚمل هعدددٌ اهلل عدددض  

 إ٫ بعذ مسٕ سصق٘ ايعكٌ . (1) صلڅُّودضس َخ٣نٵُّٗٹّْ

ٚقددذ رنددش ايكددشإٓ ا٭يفدداه ايدد  تددذٍ عًدد٢ ايعكددٌ َٚدداد٠ )عكددٌ( َجددٌ  
ِّتتتت٨د تَُدٛن٣ِّتتتتٳَ٭ط أَُُّّٖن٧ََُّّّ تتتتٳَ٭ ٚعكًددددٛٙ ، نُددددا ٗ قٛيدددد٘ تعدددداٍ ط   (2) ص٣َُُِّ٢

ٌٜ ٦نتت٫دٯ ٨د    َٴصدتت٧َُ ٳَ٭ ُّٞتتڄ٩َُّ ل٣ِ٢تتٰن ث تت٨و ٴ َحرٍِّّٖٳَ٪تتٰ  ٦نتت٬د خَُدتت ن    أُّ٭د ٴ ڂد٦ن٫ تتٳل ٢ُِّّتت٨د ٲَُّٚتت د ُّٞتتاَ٭ ُّٖرسٴتت

٢ََن٠ُّ ٪ ُّٗصٍّتت٤    ٜٚعكًددٕٛ ، نُددا ٗ قٛيدد٘ تعدداٍ ط    (3) ص٦َتتا ع٣َُِّّٛتتٳٱ  َٲٮ تت٨د ٴَُد٧ُّ٣ تتٳ٭َ    ُّٞتت

 . (4) صلآلَٴاتن ٢نُّٛٳد٩ٍ ٴَُدٛن٣ِّٳَ٭

َٚٓٗدددا َدددا ٜدددأتٞ َعٓددد٢ ايدددٓ رل ٚإدددشادف يًعكدددٌ َجدددٌ ، ايكًدددب  ،     
، ٚايٓٴٗدد٢ : مسٟ مسؿددشا  ايعكددٍٛ ايظدد١ًُٝ ايدد  تٓٗددٞ     ٚايفدد٪اد ، ٚايًددب 

 عٔ ايكبا٥ض ٚايشرا٥ٌ ، ٚاٱسٖا  .
َٚٓٗدا َدا ٜتعًدل بٛهدا٥ف ايعكدٌ َجدٌ ايتفهدش ٚايتدذبش َٓد٘ قٛيد٘ تعداٍ            

َٜ ل٣ِ٢تتٰ  ل٢صوتت٧ََٳلتن َٲلڅُّودَض َٲ٦َتتا َخٵد٫َٯ ٧َتتا َّسِڃ خنتتا٢ّّحَ       ط ِٟتتر ٲل ٖنتتٶ أُّ٪ِّٗصنتتٯس٨د ٦َتتا َخ٣ُّتت ٍّ َٲأَُّ تت٤ٍ أَُّٲ٢ُّتت٨د َٴنَُّٗ

 . (5) ص٦ َص٧ًّٺ َٲَّس٭و ُّٞجنرًيل ٦ن٬د ل٫٢واطس خن٣نُّٛاټن َوخٍّٯس٨د ٢ُُّّاٖنر ٲَ٭

                                                           

 .30طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .242طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .75طٛس٠ ايبكش٠  (3)
 .28طٛس٠ ايشّٚ  (4)
 .8طٛس٠ ايشّٚ  (5)
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إر ْعدددت ٖدددزٙ اٯٜددد١ بدددٌ ٚهٝفددد١ ايعكدددٌ ٚبدددٌ ايدددٓفع َدددع تعدددذد  
 َعاْٞ ايٓفع ، فكذ تطًل ع٢ً ايزات ٚإساد٠ اؾظِ ٚايشٚز .

عددِ ٚدددا٤ت اٯٜدد١ مسعدد٬ٙ بـددٝغ١ اؾُددع يبٝددإ مسٕ َٛكددٛ  ايتفهددش مس     
َدددٔ ايكلددد١ٝ ايؼرـددد١ٝ ، فٝؼدددٌُ ايٓددداغ فدددتُعٌ َٚتفدددشقٌ ، يٝهدددٕٛ   

َِ  َددٔ ايددٓفع رات ايتفهددش ٚايٓٛاٜددا ٚاشٓلددِ با٭فعدداٍ ، قدداٍ تعدداٍ ط    ُّٚتت د أ٣ُُّّّّٖتت

 .(1)صٲَُّٚ د َخاَب ٬٦َد َدشواَٮا*٬٦َد زَِٞاَٮا 

ٚتكظددِ ايددٓفع تكظددُّٝا اطددتكشا٥ّٝا بًشدداه ايظددٓر١ٝ ٚايفعددٌ ايددزٟ ٖددٛ   
 رنشت ٗ ايكشإٓ مسقظاّ يًٓفع َٓٗا :َشآ٠ شلا ، ٚقذ 

َٴاأُّٴون َٯتتتتتتتتتا ل٢تتتتتتتتت٫وّّٗض  : ايدددددددددٓفع إط٦ُٓددددددددد١ ، قددددددددداٍ تعددددددددداٍ ط ا٭ٍٚ

مسٟ إٓكددداد٠ ٭َدددش اهلل ،  (2)صلود نُنتتتٶ َّس٢ُّتتتٺ َوخٍّتتت٠ن َولانتتتَٵٹّْ ٦َردانتتتٵوٹّْ*ل٧ّّ٢ ٧ََّّّپن٫وتتتٹِّ

إـددذق١ بددايٓب٠ٛ ٚايتٓضٜددٌ ، ٫ٚ ؽؼدد٢ ايكٝددداّ ب ًددِ ٚدددٛس ٜددّٛ تكدددف        
بددٌ ٜددذٟ اهلل يًشظددا  عًٝدد٘ ، ٚٗ سدداٍ إددتكٌ ٚبؼدداستِٗ ٜددّٛ ايكٝاَدد١     

ٌٙ َع٣ُّٵد٨ِّد ل٢َّّٵٳد٩َ َٲڃُّ أُّ٪دن ٨د َتحدَس٪ ٳَ٭، قاٍ تعاٍ ط  . (3) صَٴاعنَُادن ڃُّ َخٳد

كدددٞ اهلل عٓددد٘ مسٕ سطدددٍٛ اهلل ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘   عدددٔ مسبدددٞ مسَاَددد١ س ٚ)
ٚطددًِ قدداٍ يشدددٌ : قددٌ ايًددِٗ إْددٞ مسطددأيو ْفظددّا َط٦ُٓدد١ تدد٪َٔ          ٚآيدد٘ 

 .(4) (بًكا٥و ٚتشك٢ بكلا٥و ٚتكٓع بعطا٥و
: ايددٓفع ا٭َدداس٠ بايظدد٤ٛ ايدد  مسعشكددت عددٔ ايعكددٌ ٚعطًددت    ايجدداْٞ 

 طًطاْ٘ ، ٚمل تظتذب ٭ٚاَشٙ ْٚٛاٖٝ٘ .

                                                           

 .10-9طٛس٠ ايؼُع  (1)
 .28-27طٛس٠ ايفذش  (2)
 .68طٛس٠ ايضخشف  (3)
 .10/265ايذس إٓجٛس  (4)
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َٲڃُّ أِّّّٚصنتتت٨   *ڃُّ أِّّّٚصنتت٨  خنَٵتتٳد٩س ل٢ّّٛنَٵا٦َتتٹن    ٍ تعدداٍ ط : ايددٓفع ايًٛاَدد١ ، قدددا  ايجايددح  

ٚمسختًددف ٗ َعٓدد٢ ايددٓفع ايًٛاَدد١ َددا وُددٌ ايتلدداد ٗ     (1) صخنتتا٫٢وّّٗضس ل٣ِ٢ٳول٦َتتٹن 

 ايتفظرل ع٢ً دٗات :
 : إشاد ايًّٛ اؿظٔ ع٢ً ايتكـرل ٗ ايـاؿات .ا٭ٍٚ 

ايكدددٍٛ إٍ ابدددٔ  : إعٓددد٢ ايدددٓفع إزََٛددد١ ، ْٚظدددب ٖدددزا     ايجاْٝددد١ 
 . (2)عباغ ، ٚمسْٗا ت٬ّٚ ع٢ً فعًٗا ايظ٦ٝات

 : إساد٠ إع٢ٓ ا٭عِ َٔ ايًّٛ باـرل ٚايؼش .ايجايج١ 
ٜٚددذٍ اقددذلإ ايَكظٳددِ بددايٓفع ايًٛاَدد١ َددع ايكظددِ بٝددّٛ ايكٝاَدد١ عًدد٢     
إساد٠ َعٓدد٢ ايـدد٬ز ٗ ايددٓفع ايًٛاَدد١ ، ٚإهٗدداس ايٓددذّ عًدد٢ َددا فددات       

 ٗ َلددداعفت٘ ، ٚعًددد٢ ايًدددّٛ يًدددزات  َدددٔ اـدددرل ٚاٱسظددداغ بايتكـدددرل 
 يفعٌ إعـ١ٝ .

َٚدددِٓٗ َدددٔ قدددشمس اٯٜددد١ بدددايٓفٞ ٚتكدددذٜشٖا : مسقظدددِ بٝدددّٛ ايكٝاَددد١ ٫ٚ   
مسقظدددِ بدددايٓفع ايًٛاَددد١ ، ٚايـدددشٝض سلدددٍٛ ايكظدددِ يًدددٓفع ايًٛاَددد١ ،   
ٚمسْٗدددا قظدددِٝ يٝدددّٛ ايكٝاَددد١ ٗ إكددداّ ٚهدددشٟ ٗ يغددد١ ايعدددش  ادخددداٍ ٫    

 ايٓاف١ٝ ع٢ً فعٌ ايكظِ .
ْٝدد٘ سلددٛس يددّٛ اٱْظددإ ْفظدد٘ ٜددّٛ ايكٝاَدد١ عًدد٢ ايتكـددرل      َٚددٔ َعا

 ٗ ايـاؿات فٝ٪دش ع٢ً ٖزا ايًّٛ .
ٚعدددٔ اٱَددداّ دعفدددش ايـدددادم عًٝددد٘ ايظددد٬ّ قددداٍ )إٕ ايظدددشٜش٠ إرا     

 .(3) ؿًشت قٜٛت ايع١ْٝ٬(
ٚنددٌ َددٔ ٖددزٙ ا٭قظدداّ تظددتًضّ اجملاٖددذ٠ مسَددا ابتددذا٤ٶ نُددا ٗ ايددٓفع       

، مسٚ اطددددتذا١َ نُددددا ٗ ايددددٓفع ا٭َدددداس٠ يكٗشٖددددا ٚدددددزبٗا إٍ اشلددددذ٣  

                                                           

 .2-1طٛس٠ ايكٝا١َ  (1)
 .4/354ايٓهت ٚايعٕٝٛ  (2)
 .7/87ايبشاس  (3)
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إط٦ُٓدد١ يددذٚاّ ايظدده١ٓٝ ٚايطُأْٝٓدد١ بعُددٌ ايـدداؿات ، ٚإدتٓددا  اي ًددِ    
ٚاؾددٛس ، ٚاٱكددشاس بايٓدداغ بغددرل سددل ، َٚددٔ قددٛاٌْ ٜددّٛ ايكٝاَدد١ عددذّ    

 اطتجٓا٤ مسسذ َٔ اؿظا  ٦َٜٛز .
٘ٹ   ) ٝٵدد ًَ ٘ٴ عٳ ًٓدد ٢ًٓ اي ٞٸ ؿٳدد ٍٳ ايٓٸبٹدد ٖٳدد ٚآيدد٘ َقددا ٔٵ دٳا َٳدد ٖٹددذٴ  ُٴذٳا ِٳ اِي ًٓ ٘ٴ ٚٳطٳدد ذٳ ْٳِفظٳدد

٘ٴ ٓٵ ٘ٴ عٳ ًٓ ٗٳ٢ اي َٳا ْٳ ٖٳذٳشٳ  ٔٵ  َٳ ٗٳادٹشٴ  ُٴ ٚٳاِي ٘ٹ  ًٓ  .(1) (فٹٞ َطاعٳ١ٹ اي
يبٝددإ مسٚيٜٛدد١ إؿدد٬ز ايددزات ، ٚتٗددزٜب ايظددًٛى ، ٚٓددٌ ايددٓفع       
ٗ طاعدددد١ اهلل ، ٚإدٗادٖددددا ٚقٗشٖددددا ٗ إتٝددددإ ايـدددداؿات ٚإدتٓددددا        
      ٍ ِٸ ٚايظدددعٞ ٗ إدخدددا  ايظددد٦ٝات ٚاي ًدددِ ٚايتعدددذٟ ، َٚٓعٗدددا َدددٔ اشلددد

ايفدددض  ٚاـدددٛف إٍ ايبٝدددٛت ٚدٚس ايعبددداد٠ ، َٚدددا ٫ هًدددب إ٫ ايظدددرط  
 ٚايٓفش٠ .

 لبٔىْ لسة اٌمزً ِٓ إٌجٍ إزهبة
يكددذ مسخدددل اهلل عددض ٚدددٌ عددٔ ايتعدداسض ٚايتلدداد ٗ طددٓر١ٝ ايٓدداغ      
بدددٌ اٱّدددإ ٚايهفدددش ، ٚإتٝدددإ ايـددداؿات ٚفعدددٌ إعاؿدددٞ بدددٌ اـدددرل     

َّس٪وتتتا َٮتتتَ ٴد٫َاٱ  ل٢صوتتتُنٵ٤َ َّس٦وتتتا َظتتتاٞنًرل َٲَّس٦وتتتا   ٚايؼدددش ، ٚاؿدددل ٚايباطدددٌ ، قددداٍ تعددداٍ ط 

 . (2) صُِّّٞٗٳًول

ٚيهددٔ اهلل عددض ٚدددٌ مل هعددٌ نفدد  ٖددزا ايتلدداد ٗ سدداٍ تظدداٚ ،       
بددٌ نددإ ايذلدددٝض يهفدد١ اٱّددإ ٚاـددرل ، ٜٚبددذمس ٖددزا ايذلدددٝض َددٔ ْفددخ      
اهلل َددٔ سٚسدد٘ ٗ آدّ ، ٚتعًُٝدد٘ ا٭زلددا٤ نًددٗا ، ٖٚددٛ ٗ اؾٓدد١ ، قدداٍ        

ٚإنشاَدد٘ بظددذٛد ا٥٬ٕهدد١ يدد٘ ، ٚبٗبددٛط     (3) صَٲع٣تت٨ آد٩ لڅُّشدتت٧َاَټ ٣َِِّٞٯتتا   طتعدداٍ

آدّ بـدددددف١ طاـًٝفددددد١صٗ ا٭سض ، نُدددددا مسٕ اهلل ّدددددذ مسٖدددددٌ اٱّدددددإ  
ٚإظتلددعفٌ بكدد٣ٛ َٚددذد غددٝيب ٫ ٜعًُدد٘ إ٫ ٖددٛ ، ٜٚددأتٞ إيددِٝٗ ٖددزا        

                                                           

 .2/5صاد إعاد  (1)
 .3طٛس٠ اٱْظإ  (2)
 .31طٛس٠ ايبكش٠  (3)
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إدددذد قدددب٬ّ ، مسٚ بايٛاطدددط١ ، مسٚ ٜـدددشف اهلل عدددض ٚددددٌ عدددِٓٗ ػدددشٚس      
 ٌ .اي إ

ٚتفلدددٌ اهلل ببعجددد١ ا٭ْبٝدددا٤ ، ٚمسْدددضٍ ايهتدددب ايظدددُا١ٜٚ ، فتعدددشض     
نددٌ َددٔ ا٭ْبٝددا٤ ٚايهتددب إٍ ايطعددٔ ٚا٭ر٣ ، فرلَددٕٛ ايددٓيب بايظددشش        
ٚاؾٓدددٕٛ يغدددشض تٗٝدددٝر ايعاَددد١ عًٝددد٘ ٚقتًددد٘ ، ٚإرا عددد٬ لُددد٘ ٚتًكتددد٘     
ايعاَددد١ بايتـدددذٜل طدددع٢ س٩طدددا٤ ايؼدددشى إٍ قتًددد٘ ، ٖٚدددٛ ايدددزٟ فعًتددد٘   

ُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ، ٖٚدددِ عؼدددرلت٘  قدددشٜؽ َدددع ايدددٓيب ق
ٚمسبٓددا٤ عَُٛتدد٘ يٝهددٕٛ َددٔ َـددادٜل اٱسٖددا  تظددٝرل قددشٜؽ اؾٝددٛؾ         
يكتًدد٘ ٚا٦ٕددات َددٔ مسؿددشاب٘ ، ٚإساد٠ اٱبدداد٠ اؾُاعٝدد١ ٭ٖددٌ اٱّددإ ،        

َنود َععنتتترَيَت٠ُّ ٖٚدددٛ َدددٔ اٱسٖدددا  ، يٝهدددٕٛ َدددٔ َعددداْٞ قٛيددد٘ تعددداٍ ط   َٲأُّ٪تتت

ٚايددذفا  عٓددو ، ٕٚددٓعِٗ َددٔ قتًددو ، ٚػًدد٢      مسٟ يًددزٚد  (1) صلڅُّّّٚتتَرخنَن

ٖددزإ ا٭َددشإ بامٝدداص بددين ٖاػددِ َددع ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘    
ٚطددًِ ٗ سـدداس قددشٜؽ شلددِ ٗ ػددعب مسبددٞ طايددب باطددتجٓا٤ مسبددٞ شلددب      
عددِ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ايددزٟ ٚسد رَدد٘ با٫طددِ ٗ ايكددشإٓ   

ُد َٴَ ل أُّخنٶ ٢َُّٯ، قاٍ تعاٍ ط ُوتَُو  . (2) صُو َٲَت

ٚيكددذ ُدداد٣ سددداٍ قددشٜؽ ٗ إٜددزا٤ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘  
ٚطددًِ َجددٌ ايٛيٝددذ بددٔ إغددرل٠ ، ٚمسبددٞ دٗددٌ ، ٚعكبدد١ بددٔ مسبددٞ َعددٝط ،       
ٚيهدددٔ ايكدددشإٓ مل ٜدددزنش بًغددد١ ايدددزّ با٫طدددِ إ٫ مسبدددا شلدددب ، فٗدددٌ ندددإ   

مسْددد٘ مسنجددشِٖ إٜدددزا٤ٶ ، اؾدددٛا  ٫ ٬َصَددد١ بددٌ ا٭َدددشٜٔ ، ٚيهدددٔ بًشددداه   
عُدد٘ ؿددٓٛ مسبٝدد٘ ، ٚا٭ؿددٌ مسٕ ٜهددٕٛ َددٔ مسٍٚ ايددزٜٔ ٜعًٓددٕٛ إطدد٬َِٗ       

 مسٚ ٫ مسقٌ ّتٓع عٔ تهزٜب٘.

                                                           

 .214طٛس٠ ايؼعشا٤  (1)
 .1طٛس٠ إظذ  (2)
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ٚقددذ اؽددزٙ ايهفدداس رسٜعدد١ ، إرا نددإ عُدد٘ مسخددٛ مسبٝدد٘ ٜهزٸبدد٘ ٫ٚ ٜكددٍٛ   
بٓبٛتددد٘ فهٝدددف تـدددذقْٛ٘ ، ٚغطدددٛا س٩ٚطدددِٗ ٚآراْٗدددِ عدددٔ إعذدددضات    

يًتـددذٜل بٓبدد٠ٛ  ايدد  دددا٤ بٗددا ايدد  ٖددٞ ايفٝـددٌ ٚايذاعٝدد١ ايظددُا١ٜٚ        
 قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .

يكدددذ سددداٍٚ إؼدددشنٕٛ ٕٚدددشات عذٜدددذ٠ قتدددٌ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل 
عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ، ٚندددٌ قاٚيددد١ َٓٗدددا َٚكدددذَاتٗا إسٖدددا  َدددٔ َكددداّ   
ا٭َددش٠ ٚايشٜاطدد١ ، إر ندداْٛا مسٖددٌ اؿددٌ ٚايعكددذ ٚا٭َددش ، ّٚهددٔ تكظددِٝ     

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ إٍ مسقظاّ :قا٫ٚت اغتٝاٍ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل 
:قددا٫ٚت اغتٝدداٍ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ  ، ٖٚددٛ        ا٭ٍٚ

 ٗ َه١ قبٌ اشلذش٠ .
: اؾعددٌ ٚايبددزٍ يكتددٌ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٗ       ايجدداْٞ 

 طشٜل اشلذش٠ إٍ إذ١ٜٓ .
: قددا٫ٚت اغتٝدداٍ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ بعددذ        ايجايددح 

 . اشلذش٠
ٚمل تهددددٔ تًددددو احملددددا٫ٚت طددددارد١ مسٚ غددددرل ددددداد٠ ، ٚيهددددٔ اهلل    

َٲَٴتتَِّّخٺ ل٣ِ٢تتٰ  ٜـددشف كددشسٖا ، ٜٚبعددذ ػددشٚسٖا ،يعَُٛددات قٛيدد٘ تعدداٍ ط  

 .(1) صَّسِڃ أُّ٭د ٴ نن٨و ٪ ٳَوٱ  َٲ٢ُّٳد ُّٞرسَٱ ل٢ُّّّاٖنر ٲَ٭

ٖٚددٌ َددٔ ؿدد١ً بددٌ إٜددزا٤ قددشٜؽ دظددذّٜا يًددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘   
 ت اغتٝاي٘ ، اؾٛا  ْعِ .ٚطًِ ٚبٌ قا٫ٚ

َٚددش٠ نددإ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٜـددًٞ ٗ سذددش     
إزلاعٌٝ فذدا٤ عكبد١ بدٔ مسبدٞ َعدٝط فٛكدع ثٛبد٘ عًد٢ عٓكد٘ فرٓكد٘ خٓكدّا            

بددٛ دٗددٌ ٖددٌ ٜعفددش    مسمسخددشز َظددًِ عددٔ مسبددٞ ٖشٜددش٠ قدداٍ قدداٍ      ػددذٜذّا )
قُددذ ٚدٗدد٘ بددٌ مسهٗددشنِ فكٝددٌ ْعددِ فكدداٍ ٚايدد٬ت ٚايعددض٣ يدد٦ٔ سمسٜتدد٘      

                                                           

 .32طٛس٠ ايتٛب١  (1)
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ٜفعدددٌ ريدددو ٭طدددإٔ عًددد٢ سقبتددد٘ مسٚ ٭عفدددشٕ ٚدٗددد٘ ٗ ايدددذلا  فدددأت٢       
 . ٚطًِ ٖٚٛ ٜـًٞ يٝطأ ع٢ً سقبت٘ٚآي٘ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 

فُددا فذددأِٖ َٓدد٘ إ٫ ٖٚددٛ ٜددٓهف عًدد٢ عكبٝدد٘ ٜٚتكددٞ بٝذٜدد٘ فكٝددٌ يدد٘     
َددا يددو قدداٍ إٕ بددٝين ٚبٝٓدد٘ خٓددذقا َددٔ ْدداس ٖٚدد٫ٛ ٚمسدٓشدد١ فكدداٍ سطددٍٛ    

ٚطددًِ يددٛ دْددا َددين ٫ختطفتدد٘ ا٥٬ٕهدد١ علددٛا      ٚآيدد٘اهلل ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘  
إٍ آخددددددش ، (1)صُّٞتتتتتِڄ َّس٭و لنس٪َصتتتتتتاَ٭ ٢َُّٵََّّّٓتتتتتٺ  طعلدددددٛا ٚمسْددددددضٍ اهلل  

 .(2) (ايظٛس٠
ٚاي دداٖش مسٕ مسبددا ٖشٜددش٠ زلددع اـدددل َددٔ مسسددذ ايـددشاب١ ، فكددذ مسطددًِ     
ٗ ايظددد١ٓ ايظادطددد١ َدددٔ اشلذدددش٠ ، إر مسْددد٘ مل ٜشفعددد٘ إٍ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل 

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  .
َددع نجددش٠ ايؼددٛاٖذ ٗ بددا  إٜددزا٤ قددشٜؽ يًددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘     
ٚطدددًِ ٚايتشدددشٜض عًددد٢ قتًددد٘ ، ٚٗ ندددٌ َدددش٠ ٜهدددٕٛ ايكتدددٌ قشٜبدددّا َدددٔ 

 ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ، ٚاهلل ٜـشف٘ عٓ٘ .

 .(3) صَٲل٣٢ِٰ  ٴَُدصن٧ ٠ُّ ٦ن٬د ل٫٢واطسٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ ط

ٚفدددا٠ مسبدددٞ طايدددب ٗ ايظددد١ٓ ايعاػدددش٠   ٚندددإ مسنجدددش ٖدددزا ا٭ر٣ بعدددذ 
 ( ّ.619يًبعج١ ايٓب١ٜٛ مسٟ قبٌ اشلذش٠ بج٬خ طٌٓ ، ٚتٛافل ط١ٓ )

ٚنددإ مسبددٛ طايددب وُددٞ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٜٚددز         
عٓددد٘ ، ٚبعدددذ مسٕ اػدددتذ ا٭ر٣ عًددد٢ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘    

بدددٍٛ ٚطدددًِ ٗ َهددد١ ، ٚندددإ ٜشددددٛ َدددٔ ٚفدددٛد اؿددداز اطتلدددافت٘ ٚق      
ٖذشتددد٘ إٍ دٜددداسِٖ ، بدددادس بٓفظددد٘ بددداشلذش٠ إٍ ايطدددا٥ف يٝدددذعٛ مسًٖدددٗا 
يٲطدد٬ّ ٚيشدددا٤ إقاَتدد٘ فٝٗددا ، ٚيهٓدد٘ تعددشض ٭ػددذ ا٭ر٣ فٝٗددا ٚقدداّ        

                                                           

 .6طٛس٠ ايعًل  (1)
 .1/207اــا٥ف ايهدل٣  (2)
 .67طٛس٠ إا٥ذ٠  (3)
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بعددض سداشلدددا بدداغشا٤ ايـدددبٝإ ٚايعبٝددذ بشَٝددد٘ باؿذدداس٠ ستددد٢ دَٝدددت     
 قذَٝ٘ .

 ٌٖٚ فٝ٘ قاٚي١ يكتٌ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ . 
  ِ ، يـدددعٛب١ ٚقدددف سشنددد١ ايغٛغدددا٤ عٓدددذ سدددذ بعدددذ       اؾدددٛا  ْعددد

 إغشا٥ِٗ ٚؼشٜلِٗ َٔ قبٌ ايهباس بايفعٌ .
يكددذ خددشز ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ إٍ ايطددا٥ف ٗ        

، ٚنددإ ٗ ايطددا٥ف ؿددِٓ  (1)آخددش ػددٗش ػددٛاٍ َددٔ ايظدد١ٓ ايعاػددش٠ يًبعجدد١   
٢تتِڄَت َٲل٢ُّّ تتسوٻ  أُُّّٖتتَرأُّٴدن ٨د ل)ايدد٬ت( ٚقددذ ٚسد رنددشٙ ٗ ايكددشإٓ ، قدداٍ تعدداٍ ط    

، ٚناْددددت ثكٝددددف طددددذْت٘ ٜٚع ُدددد٘ ْٝددددع  (2) صَٲ٫َ٦َتتتتاٸُّ ل٢جوا٢نَجتتتتٹُّ ل٢ّّتتتتِِّخدَرٻ *

ايعددش  ، يبٝددإ َظددأي١ ٖٚددٞ َددٔ َعدداْٞ ٖذددش٠ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل         
عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ إٍ ايطدددا٥ف قاسبددد١ ا٭ؿدددٓاّ خددداسز َهددد١ ، ٚدعددد٠ٛ  

تـددذٜل بٓبٛتدد٘  ايٓدداغ إٍ ْبددز عبادتٗددا عددٔ قددش  ، إٍ داْددب سدا٥دد٘ اي    
،ٚإقاَتدد٘ بددٌ هٗددشاِْٝٗ ، ٚرٖددب إٍ نبدداس ٚدٗددا٤ ثكٝددف ٗ فايظدددِٗ        

 ٜذعِٖٛ إٍ اٱط٬ّ ، ًٜٚتُع َِٓٗ إٓع١ َٔ َؼشنٞ قشٜؽ .
 ٚقذ ناْت اٱطتذاس٠ َعشٚف١ عٓذ ايعش  ، ٖٚٞ قٌ تفاخش .

ٖٚدددٔ عدددشض عًٝددد٘ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ اٱطددد٬ّ ٗ  
عبددذ ٜايٝددٌ، َٚظددعٛد، ٚسبٝددب، بٓددٛ عُددشٚ     ٖددِ )ايطددا٥ف إخدد٠ٛ ث٬ثدد١   

 بٔ عُرل بٔ عٛف بٔ عكذ٠ بٔ غرل٠ ابٔ عٛف بٔ ثكٝف.
 .(3) (ْض ٚعٓذ مسسذِٖ اَشمس٠ َٔ قشٜؽ َٔ بين

مسٟ مسٕ مسسددذ ٖدد٪٤٫ ايج٬ثدد١ نددإ َتضٚدددّا َددٔ اَددشمس٠ َددٔ قددشٜؽ َددٔ       
بدددين ْدددض فٗدددٞ ُدددت بـددد١ً ْظدددب يًدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ 

                                                           

 .1/175مسْ ش عٕٝٛ ا٭ثش  (1)
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ٚطًِ يزا قاٍ شلدا ايدٓيب ؿد٢ً اهلل عًٝد٘ ٚآيد٘ ٚطدًِ ٕدا يكاٖدا )َدارا يكٝٓدا           
 . (1)َٔ مسٓا٥و ( 

فايتذدددأ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ إٍ بظدددتإ ٗ ايطدددا٥ف     
ٜعددٛد يعتبدد١ بددٔ سبٝعدد١ ٚمسخٝدد٘ ػددٝب١ ، ٚناْددا ٦َٜٛددز فٝدد٘ ، ٚنددإ يكددشٜؽ        

 بظاتٌ ٗ ايطا٥ف .
ٚطدددًِ إٍ هدددٌ نشَددد١ عٓدددب   فعُدددذ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘     

فذًدددع فٝددد٘ ، ٚمل ٜدددزبا عٓددد٘ ، ٚيهدددٔ ايظدددفٗا٤ ٚايـدددبٝإ سدعدددٛا عٓددد٘  
ٚندددأْ٘ ؿدداس خدداسز مسصقددتِٗ عٓذ٥ددز تٛددد٘ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘          
ٚطددًِ إٍ اهلل بظدد٬ز ايددذعا٤ ايددزٟ تتعكبدد٘ ايظدد١َ٬ ٚايٓـددش ، فبعددذ مسٕ     

 دًع سفع ٜذٜ٘ بايذعا٤ .
ٞ   ٚقدداٍ )  ٚ ٖددٛاْٞ عًدد٢ ايٓدداغ ٜددا    ايًددِٗ إيٝددو مسػددهٛ كددعف قددٛت

مسسسدددِ ايدددشآٌ مسْدددت س  إظتلدددعفٌ مسْدددت سبددد٢ إٍ َدددٔ تهًدددين إٍ 
 .بعٝذ ٜتذُٗين مسّ إٍ عذٚ ًَهت٘ مسَشٟ 

إٕ مل ٜهددٔ بددو غلددب عًددٞ فدد٬ مسبددايٞ ٚ يهددٔ عافٝتددو ٖددٞ مسٚطددع    
يددٞ مسعددٛر بٓددٛس ٚدٗددو ايددزٟ مسػددشقت يدد٘ اي ًُددات ٚ ؿددًض عًٝدد٘ مسَددش       

بو مسٚ ؼددٌ عًددٞ طددرطو يددو    ايددذْٝا ٚ اٯخددش٠ َددٔ مسٕ تٓددضٍ بددٞ غلدد     
 .(2) (ايعتب٢ ست٢ تشك٢ ٫ سٍٛ ٚ ٫ ق٠ٛ إ٫ بو

يكدددذ ناْدددت دعددد٠ٛ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ رات     
ؿددبغ١ طدد١ًُٝ ، ٚا٭ؿددٌ مسٕ ٜظددأيٛا اؿذدد١ ٚايددذيٌٝ عًدد٢ ْبٛتدد٘ ، ٚيهددٔ   
ثكٝفددّا عًدد٢ ؿدد٬ت ٚثٝكددد١ ٚػدداس٠ ٚاطددع١ َدددع قددشٜؽ يتؼددٌُ ايضساعددد١        

ت ايشبٜٛدد١ إٍ داْددب ٖٝبدد١ ايكبا٥ددٌ ٚإددذٕ يكددشٜؽ      ٚايتذدداس٠ ٚإعددا٬َ 
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٭ْٗددِ طددذ١ْ ايبٝددت اؿددشاّ ، ٚايكددا٥ُٕٛ بؼدد٪ٕٚ اؿذددٝر ٚإعتُددشٜٔ ،      
 .(1)َذ١ٜٓ ايطا٥ف قشٜب١ َٔ َه١ ٫ تبعذ عٓٗا ط٣ٛ  اٌْ نًٝٛ َذلٚ

ٖٚدددٌ ندددإ ايكتدددٌ قشٜبدددّا َدددٔ ايدددٓيب ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ ٗ 
ِ ، ٚيهٓدد٘ مل ٜٗددادش إيٝٗددا إ٫ بددايٛسٞ  ٖذشتدد٘ إٍ ايطددا٥ف ، اؾددٛا  ْعدد 

 ، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ :
 : إقا١َ اؿذ١ ع٢ً قشٜؽ . ا٭ٍٚ
 : َٛاطا٠ ايزٜٔ ٖادشٚا إٍ اؿبؼ١ .ايجا١ْٝ 
 : اشلذش٠ إٍ ايطا٥ف َكذ١َ يًٗذش٠ إٍ إذ١ٜٓ .ايجايج١ 

 : ايتٛطع١ إها١ْٝ يًذع٠ٛ إٍ اهلل .ايشابع١ 
ٌ اـاَظددد١  َهددد١ ٚغرلٖدددا بايدددذع٠ٛ إٍ  : تشغٝدددب ايـدددشاب١ َدددٔ مسٖددد

 اهلل ، ْٚب٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٗ َذِْٗ ٚقشاِٖ .
ٚناْددت ٖذددش٠ طا٥فدد١ َددٔ ايـددشاب١ إٍ اؿبؼدد١ طددببّا يظددرط ٚغددٝظ     

 قشٜؽ ، ٚساٚيٛا َعٗا قتٌ ايٓيب .
٢ًٓ  قدداٍ ابددٔ إطددشام إ ْفددشّا َددٔ إظددًٌُ )  ٘ٹ ؿٳدد ًٓدد ٍٔ اي َٳددعٳ سٳطٴددٛ ّٳ  مَسَقددا

٘ٹ  ٝٵددد ًَ ٘ٴ عٳ ًٓددد ٔٵ خٳدددشٳزٳ إَيددد٢ مَسسٵٔض       ٚآيددد٘  اي ُٳ ِٵ ٜٳرٵدددشٳزٵ فٹدددٝ ٚٳَيددد ُٳٓهددد١َ  ِٳ بٹ ًٓ ٚٳطٳددد
 .(2)(اِيشٳبٳؼٳ١ٹ

فرددشز عُددش بددٔ اـطددا  َتٛػددشّا طددٝف٘ ٜشٜددذ سطددٍٛ اهلل ؿدد٢ً اهلل    
عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚمسؿددشاب٘ بعددذ مسٕ رٴنددش يدد٘ مسْدد٘ هتُددع بأؿددشاب٘ ٗ داس     

 ا٭سقِ بٔ مسبٞ ا٭سقِ عٓذ دبٌ ايـفا .

                                                           

نًٝٛ َذل : ن١ًُ َظتشذث١ ٗ ايعشب١ٝ ، ٚا٭قدش  مسْٗدا َدٔ بدا  ايذلنٝدب اٱكداٗ        (1)
َدٔ إشندب    ايزٟ ٫ ٜٓفـٌ َجٌ )دٜدٔ اؿدل( ٜٚهدٕٛ ايجداْٞ َٓد٘ فدشٚسّا ٚيدٝع       

إضدٞ بادتُا  نًُتٌ ست٢ ؿاستا نايه١ًُ ايٛاسذ٠ َجٌ عبذ اهلل، سلشَٛت ، 
 ٫ٚ َٔ إشنب اٱطٓادٟ إشنب َٔ َظٓذ َٚظٓذ إيٝ٘ َجٌ تأبط ػشّا.

 .1/342ايظرل٠ ٫بٔ ٖؼاّ  (2)
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اهلل ايفشدداّ ، ٖٚددٛ َددٔ قددّٛ عُددش َددٔ بددين عددذٟ  فًكددٞ ْعددِٝ بددٔ عبددذ
بدددٔ نعدددب ، ٚندددإ قدددذ مسطدددًِ ٚيهٓددد٘ ىفدددٞ إطددد٬َ٘ خؼددد١ٝ ٚفشقدددّا َدددٔ  

 قشٜؽ .
فددشآ٣ ايؼددش ٗ ٚددد٘ عُددش ٖٚددٛ وُددٌ طددٝف٘ فكدداٍ يدد٘ مسٜددٔ تشٜددذ ٜددا         

 عُش.
٘ٴ        ) ٚٳطٳددٓف ٜٵٕؽ ،  َٵددشٳ ُقددشٳ ـٸددابٹ٧ٳ آيددزٹٟ َفددشٸمٳ مَس ٖٳددزٳا اي ُٸددذٶا  َٴشٳ ٍٳ مُسٔسٜددذٴ  َفَكددا

َٳ ًَا ٘ٹ َيَكددذٵ َغشٸتٵددو   مَسسٵ ًٓدد ٚٳَاي ِٷ  ٝٵ ٘ٴ ْٴعٳدد ًَدد ٗٳددا ، َفَأِقتٴ ٗٳتٳ ٚٳطٳددبٸ آيٹ ٗٳددا ،  ٚٳعٳددا ٳ دٹٜٓٳ ٗٳددا ، 
ًَدد٢       ُٵؼٹددٞ عٳ ٓٳددافٺ تٳأسنٹٝددو تٳ َٳ ٓٹددٞ عٳبٵددذٹ  ُٳددشٴ مَستٳددشٳ٣ بٳ ٜٳددا عٴ ٔٵ ْٳِفظٹددو  َٹدد ْٳِفظٴددو 

ٝٵتٹو َفتٴكٹٝ ٌٔ بٳ ٖٵ ًَا تٳشٵدٹعٴ إَي٢ مَس ُٸذٶا مَسَف َٴشٳ ًِت  ٚٳَقذٵ َقتٳ ِٵ اِيَأسٵٔض  ٖٴ َٵشٳ  .ِٳ مَس
ٝٵتٹٞ  ٌٔ بٳ ٖٵ ٟٸ مَس ٚٳمَس ٍٳ .   .َقا

ُٳدد١ُ        ٚٳمُسخٵتٴددو َفاطٹ ُٵددٕشٚ  ٔٔ عٳ ٜٵددذٹ بٵدد ٔٴ صٳ ُٸددو طٳددعٹٝذٴ بٵدد ٔٴ عٳ ٚٳابٵدد ٍٳ خٳتٳٓٴددو  َقددا
ٝٵددو        ًَ ٘ٹ َفعٳ ًَدد٢ دٹٜٓٹدد ُٸددذٶا عٳ َٴشٳ ٚٳتٳابٳعٳددا  ُٳا ،  ًَ ٘ٹ مَسطٵدد ًٓدد ٚٳَاي ٓٵددتٴ اِيرٳٓطددا ٹ ، َفَكددذٵ  بٹ

ُٳا  ٔٗ  .بٹ
ُٳدددشٴ عٳ  ٍٳ َفشٳدٳدددعٳ عٴ ٔٴ   َقدددا ُٳا خٳبٸدددا ٴ بٵددد ٖٴ ٓٵدددذٳ ٚٳعٹ ٘ٹ  ٓٹددد ٚٳخٳتٳ ٘ٹ  َٹدددذٶا إَيددد٢ مُسخٵتٹددد ا

ٗٳددا  ٘ٴ ؿٳددشٹَٝف١ْ فٹٝ َٳعٳدد ُٳددشٳ  {َطدد٘}اِيددَأسٳتٸ  ُٹعٴٛا سٹددعٸ عٴ ُٸددا طٳدد ًَ ٖٳددا ، َف ٜٸا ُٳددا إ ٗٴ ٜٴِكٔش٥ٴ
ٓٵددتٴ    ُٳدد١ُ بٹ ٚٳمَسخٳددزٳتٵ َفاطٹ ٝٵددتٹ  ٚٵ فٹددٞ بٳعٵددٔض اِيبٳ ِٵ مَس ٗٴدد َٹرٵددذٳٕ  َي تٳغٳٝٸددبٵ خٳبٸددا ٷ فٹددٞ 

ٖٳااِيرٳٓطا ٹ ا ٗٳا تٳشٵتٳ َفرٹزٹ ًَتٵ ـٸشٹَٝف١َ َفذٳعٳ  . ي
ُٸددا         ًَ ُٳددا ، َف ٔٗ ٝٵ ًَ ٝٵددتٹ قٹددشٳا٤ٳ٠َ خٳبٸددا ٺ عٳ ٌٳ دٳْٳددا إَيدد٢ اِيبٳ ُٳددشٴ سٹدد ُٹعٳ عٴ ٚٳِقددذٳ طٳدد

ُٳ١ُ  ٓٳ ٝٵ ٗٳ ٙٹ اِي ٖٳزٹ َٳا  ٍٳ  ٌٳ َقا ُٹعٵتٴ(1)دٳخٳ  . آيتٹٞ طٳ
٘ٹ َيَكددذٵ مُس ًٓدد ٚٳَاي ًَدد٢  ٍٳ بٳ ٝٵ٦ٶا ; َقددا ُٹعٵتٳ ػٳدد َٳددا طٳدد ٘ٴ  ُٳددا َقاَيددا َيدد ُٳددا تٳابٳعٵتٴ خٵبٹددشٵت مَسْٸُه

٘ٴ            ٘ٹ مُسخٵتٴدد ٝٵدد َٳددتٵ إَي ٜٵددذٺ ; َفَكا ٔٔ صٳ ٘ٹ طٳددعٹٝذٹ بٵدد ٓٹدد ٚٳبٳَطددؽٳ بٹرٳتٳ ٘ٹ  ًَدد٢ دٹٜٓٹدد ُٸددذٶا عٳ َٴشٳ
ٌٳ     ُٸددا َفعٳدد ًَ ٗٳا ; َف ٗٳا َفؼٳددذٸ ٗٳددا ، َفلٳددشٳبٳ ٚٵدٹ ٔٵ صٳ ٘ٴ عٳدد ٓٵددتٴ اِيرٳٓطددا ٹ َيتٳُهٓفدد ُٳدد١ُ بٹ َفاطٹ

                                                           

 قاٍ س٩ب١:اشل١ُٓٝ : ايـٛت اـفٞ ، ٚايه٬ّ اـافت ايزٟ ٫ ٜتلض يًظاَع َعٓاٙ ) (1)
 س٩ب١:

ِٵ مل ًٹ ُٳٔع ايشٻِنبٴ بٗا سٳدٵعٳ ايَه ِٵ...  ٜٳظٵ ِٔ اشَلٓٳ ٖٳٝاْٹٝ  .1/273(ايعٌ إ٫ٓ ٚطٳاٜٚع 
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ٓٴدد ٚٳخٳتٳ ٘ٴ  ٘ٴ مُسخٵتٴدد ٘ٹ َفاؿٵددٓٳعٵ  رٳيٹددَو َقاَيددتٵ َيدد ٚٳسٳطٴددٛيٹ ٘ٹ  ًٓدد ٓٸددا بٹَاي َٳ ٚٳآ ٓٳا  ُٵ ًَ ِٵ َقددذٵ مَسطٵدد ٘ٴ ْٳعٳدد
 َٳا بٳذٳا َيو .

َٳددا ؿٳددٓٳعٳ َفدداٹسٵعٳ٣ٛ ،        ًَدد٢  ّٳ عٳ ّٔ ْٳددذٹ ٔٵ ايددذٸ َٹدد ٘ٹ  َٳددا بٹُأخٵتٹدد ُٳددشٴ  ُٸددا سٳمَس٣ عٴ ًَ َف
َٳددا   ْٵُ ددشٵ  ٕٳ آْٹّفددا مَس ِٵ تٳِكددشٳ٤ٴٚ ُٹعٵتٴُه ـٸددشٹَٝف١َ آيتٹددٞ طٳدد ٙٹ اي ٖٳددزٹ ٘ٹ مُسعٵطٹٝٓٹددٞ  ٍٳ يٹُأخٵتٹدد ٚٳَقددا

ُٸددا َقدد    ًَ ُٳددشٴ َناتٹبٶددا ; َف ٕٳ عٴ ٚٳَنددا ُٸددذٷ  َٴشٳ ٘ٹ  ٘ٴ  ٖٳددزٳا آيددزٹٟ دٳددا٤ٳ بٹدد ٍٳ رٳيٹددَو َقاَيددتٵ َيدد ا
ٍٳ َيا تٳرٳافٹٞ .  ٗٳا ; َقا ٝٵ ًَ ٘ٴ إْٸا ْٳرٵؼٳاى عٳ  مُسخٵتٴ

ٗٳا ;  ٝٵ ٖٳا إَي ٗٳا إرٳا َقشٳمَس ٝٳشٴدٸْٸ ٘ٹ َي ٗٳتٹ ٗٳا بٹآيٹ ًَفٳ َي  ٚٳسٳ
ٜٳددا مَسخٹددٞ ، إْٸددَو ْٳذٹددعٷ   ٘ٴ  ٘ٹ َفَكاَيددتٵ َيدد َٹ ًَا ُٹعٳددتٵ فٹددٞ إطٵدد ٍٳ رٳيٹددَو َط ُٸددا َقددا ًَ َف

ًَدد٢  ّٳ   {َطدد٘}عٳ ًَددا ٖٳددزٳا اِيَه ٔٳ  َٳددا مَسسٵظٳدد ٍٳ  ٗٳددا ؿٳددذٵسٶا ، َقددا ٓٵ َٹ ُٸددا َقددشٳمَس  ًَ ٖٳددا ; َف َفَكشٳمَس
٘ٹ ٝٵ ُٹعٳ رٳيٹَو خٳبٸا ٷ خٳشٳزٳ إَي ُٸا طٳ ًَ ٘ٴ َف َٳ  .(1) (ٚٳمَسِنشٳ

ٖٚدددٌ ناْدددت س٩ٜدددا ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ َدددٔ     
 َعذضاتدددد٘ مسّ مسٕ ايكددددذس إتددددٝكٔ َددددٔ إعذددددضات َددددا نددددإ ٗ اؿكٝكدددد١   

ٚايٛاقدددع، إرتددداس ٖدددٛ ا٭ٍٚ ، يكدددإْٛ ٖٚدددٛ س٩ٜدددا ايدددٓيب ٚسدددٞ ايددد      
ٜددذسى ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ سٝٓٗددا مسْٗددا َددٔ ايددٛسٞ ٚيددٝع     

 َطًل ايش٩ٜا.
 اٌزٕصًَ واٌىٌُد ثٓ ادلغريح 

طددبٌ  ٜددٓرلا٭ؿددٌ ٗ ْددضٍٚ ايكددشإٓ ٖددٛ ايشٓدد١، فٗددٛ ايلددٝا٤ ايددزٟ    
اشلذاٜدد١ يًٓدداغ ٚاٱَدداّ ايددزٟ ٜكددٛد إٍ ايًبددح ايددذا٥ِ ٗ اؾٓدد١ ، ّٚٓددع      

 ٜٚذفع اٱْظإ عٔ َكذَاتٗا .، ١ٜ ٜٚضدش عٔ ايل٬ي١ أَ ايغٛ
فًدددِ ٜٓدددضٍ ايكدددشإٓ يًشدددش  ٫ٚ ٜدددذعٛ إٍ ايكتددداٍ ٖٚدددٛ ّٓدددع َدددٔ      

ٌ مسطددبا  إقاَدد١ اؿددذ قبددٌ     إٍ إقاَتدد٘ ، ٖٚددزا إٓددع َددٔ     اؿذدد١ ٚايددذيٝ
تأنٝددذ يهْٛدد٘ سٓدد١ عاَدد١ ، ٚستدد٢ إقاَدد١ اؿددذ تضدددش عددٔ        إعذدداصٙ ، ٚ

 َحَٵتتتاٸّٓ ل٢ّّٛنَصتتتا س ٖنتتتٶ َٲ٢ُِّّتتت٨دنُدددا ٗ قٛيددد٘ تعددداٍ ط  ٚٚقدددٛ  اؾٓاٜددد١ مسطدددبا 
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ٗٸددِ بايكتددٌ مسْدد٘ طددٝٓاٍ دددضا٤ٙ  ،(1)صل٢ُِّّّ٢َُّّتتابن أِّٲ٢نتتٶ َٴتتا فُتدد٢ َددا مسدسى ايددزٟ ٜ

بددايكٛد ٚتعددشٜض ْفظدد٘ يًكتددٌ فاْدد٘ هتٓددب طددفو ايددذَا٤ ، يبٝددإ قددإْٛ      
قددإْٛ  ٚيٝتذًدد٢ًددٞ ٖٚددٛ ْددضٍٚ ايكددشإٓ بددإٓع َددٔ إصٖددام ايددشٚز َطًكددّا  ن

ٖٚددٛ ْٗددٞ سهددِ ايكـدداق عددٔ اٱسٖددا  ، ٚعددٔ ايددتفذرلات ، ٚعددٔ         
ايدد  مس٫ٖٚددا ايٓدداغ ٚايكددإْٛ     شَدد١ايؼددإٔ ٚاؿايغددذس ، ٚايتعددذٟ عًدد٢   

 يًفشد.
ٚسمسغ ايددزٜٔ سدداسبٛا ايكددشإٓ ٖددِ نفدداس قددشٜؽ ، يكددذ عًُددٛا ٚدددٛٙ     
اٱعذدداص ايكشآْددٞ ، ٚمسدسنددٛا قددإْٛ َٝددٌ ايعددش  يدد٘ ، ٚاقددشاسِٖ بأْدد٘          
فددٛم ندد٬ّ ايبؼددش ، ٚمسْدد٘ ػدداٖذ عًدد٢ ؿددذم ْبدد٠ٛ قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘      
ٚآيددد٘ ٚطدددًِ فددداسادٚا ؿدددذٸ عاَددد١ ايعدددش  ٚايٓددداغ عدددٔ ايتـدددذٜل بددد٘ ،  

ٔ بٛكدددٛز مسْددد٘ سطدددٍٛ يًٓددداغ ْٝعدددّا ، خاؿددد١ ٚمسٕ ايدددٓيب قُدددذّا مسعًددد
ٚسددذِٖ ، ٚقددذ آَددٔ بدد٘ عددذد َددٔ ايددزٜٔ يٝظددٛا ٚيددٝع يكددشٜؽ مسٚ ايعددش  

 ٚطدددًُإ ايفاسطدددٞ ،بعدددش  َجدددٌ بددد٬ٍ اؿبؼدددٞ ، ٚؿدددٗٝب ايشَٚدددٞ ، 
كددد٢ بعدددض ايشٖبدددإ بعجددد١ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ  تًٚ

آخددش ـددٛق ْدديب  ات ٚايع٬َددات ايدد  بددٌ مسٜددذِٜٗ غ  بايتـددذٜل يًبؼدداس 
 ايضَإ .

ٗ َٛطددِ اؿددر قفدد٬ّ مسدبٝددّا ٚب٬غٝددّا ع ُٝددّا  َهدد١ يكددذ ناْددت مسطددٛام 
، نظدددٛم عهددداه ، ٚفٓددد١ ، ٚرٟ اجملددداص ، فٓضيدددت طدددٛس ايكدددشإٓ إهٝددد١     

َدددشا٤ ايبٝدددإ ٚايفـددداس١ دعدددٌ مس اَددد بآٜاتٗدددا ايكـدددرل٠ ٚد٫يتٗدددا ايعُٝكددد١
 ٚايب٬غ١ بكلِٗ ٚقلٝلِٗ ْٝعّا ٜعذلفٕٛ باعذاصٙ.

فذدددأ٠ ٗ ٖدددزٙ ا٭طدددٛام ٚايددد  ناْدددت   نٓددد١ ايؼدددعش يكدددذ تعطًدددت َا
 َتٛاسث١ يعؼشات ايظٌٓ .

                                                           

 .179طٛس٠ ايبكش٠  (1)
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ٚمل ٜهددٔ ا٭َددش ٜكددف عٓددذ إعذدداص ايكددشإٓ بددٌ هٗددشت َـددادٜك٘ ٗ       
دخدددٍٛ ايٓددداغ اٱطددد٬ّ ، يبٝدددإ مسٕ اهلل عدددض ٚددددٌ ٫ ٜشكددد٢ يًٓددداغ      
ايٛقددٛف عٓددذ اٱعددذلاف بددإٔ ايكددشإٓ ندد٬ّ اهلل ، فٗددزا اٱعددذلاف قدداٍ بدد٘    

ٕ  ايٛيٝددذ بددٔ إغددرل٠  ٗ فايظددِٗ  ٚغرلٖددِ ، ٚعتبدد١ بددٔ سبٝعدد١ ، ٚمسبٛطددفٝا
اـاؿددد١ ، ٚيهدددِٓٗ ًٓدددٛا ايظدددٝٛف ، ٚدٗدددضٚا اؾٝدددٛؾ حملاسبددد١ ايدددٓيب 

، ف٬بددذ َددٔ ايعُددٌ با٭سهدداّ ايؼددشع١ٝ ايدد   ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ 
 .دا٤ بٗا

ٚندددإ ايٛيٝدددذ بدددٔ إغدددرل٠ َدددٔ مسػدددشاف ٚمسثشٜدددا٤ قدددشٜؽ ، ٜٚشدعدددٕٛ 
، ٖٚدٛ مسبدٛ خايدذ بدٔ ايٛيٝدذ ، ٚعدِ مسبدٞ دٗدٌ ،          إيٝ٘ ٗ ندجرل َدٔ ا٭َدٛس   

فذدددا٤ٚا إيٝددد٘ ، ٚطدددأيٛٙ عُدددا ٜكٛيددد٘ ايدددٓيب قُدددذ ؿددد٢ً اهلل عًٝددد٘ ٚآيددد٘   
 ٚطًِ ٖا ٜتًٛٙ َٔ ايكشإٓ ٜٚتلُٔ رّ ا٭ٚثإ ٚعبادتٗا .

فكدداٍ شلددِ ايٛيٝددذ : دعددْٛٞ مسزلددع ن٬َدد٘ ، مسٟ مسْدد٘ مسساد اٱطددتُا         
  ٚ طددًِ ٚمل ٜعتُددذ ايٓكددٌ ، َباػددش٠ َددٔ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ 

ٖٚددٛ َددٔ سهُتدد٘ يبٝددإ َعذددض٠ ايكددشإٓ ، بعددذّ خؼدد١ٝ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً   
اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ بددت٠ٚ٬ آٜددات ايكددشإٓ مسَدداّ مسطدداطٌ ايًغدد١ ٚطددادات    

 ايكّٛ .
فذددا٤ ايٛيٝددذ إٍ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٖٚددٛ دددايع ٗ       

 شى .سذش إزلاعٌٝ ٚدْا َٓ٘ ٚقاٍ : ٜا قُذ مسْؼذْٞ ػع
ؿددشاس ايٛيٝددذ ، ٚفٝدد٘ مسَدداس٠ عًدد٢ إإطددتٗضا٤ َددا ٜتًددٛٙ ايددٓيب  ٖٚددٛ ْددٛ 
 ْٚعت٘ بايؼعش . باْهاس ايتٓضٌٜ

  ِ  ٜـددذٸٙ ٚمل ٜعددشض عٓدد٘ مل ٚيهددٔ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددً
٘     إِددا قدداٍ )   َددا ٖددٛ بؼددعش ٚيهٓدد٘ ندد٬ّ اهلل ايددزٟ بعددح مسْبٝددا٤ٙ ٚسطددً٘ بدد

فًُددا زلددع ايدددشٓٔ    ،: بظددِ اهلل ايدددشٓٔ ايددشسِٝ    فكدداٍ: اتددٌ، فكددشمس   
 .(1)(تذعٛ إٍ سدٌ بايُٝا١َ بظِ ايشٓٔ : ٚقاٍ، اطتٗضمس َٓ٘ 
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عٓذ٥ددز قدداٍ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ : ٫ ، ٚيهددين ادعددٛ        
يبٝددإ َظددأي١ ٖٚددٞ مسٕ قُددذّا ؿدد٢ً اهلل   ، إٍ اهلل ٖٚددٛ ايددشٓٔ ايددشسِٝ  

ٗ ا٭زلدددا٤ اؿظددد٢ٓ هلل عدددض عًٝددد٘ ٚآيددد٘ ٚطدددًِ سددداس  إؼدددشنٌ ستددد٢ 
ٚددددٌ ، فٝتذدددشمس بعلدددِٗ ٜٚظدددُٞ ْفظددد٘ ايدددشٓٔ ، ٫ٚ واطدددب٘ مسسدددذ ،  

١ ايهدددزا  ٜظدددُٞ ْفظددد٘ سٓدددٔ يدددٕٛ نددد٬ّ اهلل ، ٚندددإ َظدددًُٝٚثدددِ ٜ٪
 ايُٝا١َ .

قايددت ، )(1)صِّٚتت٤د لددع تتٳل ل٣ِ٢تتَٰ أُّٲد لددع تتٳل ل٢تتروحد٬٧ََ  ٚسُٝٓددا ْددضٍ قٛيدد٘ تعدداٍ ط 

بدداٍ قُددذ نددإ ٜددذعٛ إٍ إيدد٘ ٚاسددذ   قددشٜؽ سددٌ ْضيددت ٖددزٙ اٯٜدد١ : َددا   
 ٔ َدددا ْعدددشف ايدددشٓٔ إ٫ٓ   ، فٗدددٛ ايٝدددّٛ ٜدددذعٛ إٍ إشلدددٌ : اهلل ٚايدددشٓ

 .(2)(ٜعٕٓٛ َظ١ًُٝ ايهزا  ، سٓٔ ايُٝا١َ
ثددِ اْتكددٌ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ إٍ تدد٠ٚ٬ طددٛس٠      
مسخدددش٣ إر قدددشمس طدددٛس٠ سدددِ ايظدددذذ٠ ، ٖٚدددٞ طدددٛس٠ فـدددًت ، إٍ مسٕ       

ََودت ٨ِّد َصتتاعنُّٛٹّْ ٦نجدتت٤َ  ١ ايجايجدد١ عؼددش٠ َٓٗددا طٚؿددٌ إٍ اٯٜدد ُّٖتتَس٭د أُّعدَرا تتٳل ُِّّٖٛتت٤د أُّ٪تت

، اقؼددددعش دًددددذ ايٛيٝدددذ ، ٚعًددددِ بتٛددددد٘ اٱْددددزاس  (3)صَصتتتاعنُّٛٹن َعتتتتادو َٲَث٧ تتتٳدَ  

 ذ٠ َددا٘ يددٝع بٝددِٓٗ ٚبددٌ ْددضٍٚ ايعددزا  مسَددذ َٚدد    ايظددُاٟٚ إيددِٝٗ ، ٚمسْدد 
ٚايتٓضٜددٌ ، فكدداّ   داَددٛا قددا٥ٌُ عًدد٢ ايعددضٚف ٚاٱعددشاض عددٔ ايٓبدد٠ٛ       

ايٛيٝددذ بددٔ إغددرل٠ َددٔ عٓددذ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ ٚمل ٜتٛددد٘   
إٍ مسؿددشاب٘ ايددزٜٔ ندداْٛا ٜٓت ددشٕٚ ْتٝذدد١ َٓاهشتدد٘ َددع ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل      

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ إِا َؼ٢ إٍ بٝت٘ ن٦ٝبّا خا٥فّا .
فكايددت قددشٜؽ : ؿددبأ مسبددٛ عبددذ سلددع مسٟ ايٛيٝددذ بددٔ إغددرل٠ ٚسضْددٛا    

ٌ إيٝدد٘ ٚقدداٍ : فلددشتٓا ٜددا عددِ ،  ٱستبدداى بٝددِٓٗ ، فُؼدد٢ مسبددٛ دٗدد ا طددادٚ

                                                           

 .110طٛس٠ ا٫طشا٤  (1)
 . 7/292ايجعًيب / ايهؼف ٚايبٝإ  (2)
 .13طٛس٠ فـًت  (3)
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بدددإٔ ايتـدددذٜل بشطددداي١ ايدددٓيب قُدددذ   ُٜٖٚٛددد٘ ندددزبّا،  ٜٙشٜدددذ مسٕ ٜظدددتفض
ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ عدداس ٚفلددٝش١ بددٌ ايٓدداغ ، ٖٚددٛ َددٔ ا٭ر٣   

 ايؼذٜذ ايزٟ ٫قاٙ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َٔ قَٛ٘ .
ٞ إْددٞ عفكدداٍ ايٛيٝددذ )  زلعددت ن٬َددا ؿددعبا   ، ٚيهددين ًدد٢ دٜددٔ قددَٛ

 تكؼعش َٓ٘ اؾًٛد، قاٍ مسفؼعش ٖٛ ؟
 .قاٍ: َا ٖٛ بؼعش، قاٍ: فرطب  

، إٕ اـطدددب نددد٬ّ َتـدددٌ، ٖٚدددزا نددد٬ّ َٓجدددٛس ٫ ٜؼدددب٘     : ٫ قددداٍ
 .(1)(بعل٘ بعلا، ي٘ ط٠ٚ٬

يكدددذ ناْدددت قدددشٜؽ ؽؼددد٢ دخدددٍٛ ايٛيٝدددذ ٗ اٱطددد٬ّ ٭ْددد٘ ٜفدددتض      
ٚيهددٔ ؽًفدد٘ عددٔ ٖددزا ايددذخٍٛ مل ٜلددش     ايبددا  مسَدداّ ايٓدداغ يذخٛيدد٘ ،  

اٱطددد٬ّ ٚايتٓضٜدددٌ ، إِدددا مسكدددش ْفظددد٘ ، ٚسشَٗدددا َدددٔ ايجدددٛا  ٚايدددزنش   
 اؿظٔ ٗ ايذْٝا ٚاٯخش٠ .

يكذ نإ ايٛيٝذ بٔ إغرل٠ ًٜكب بايعذٍ ، ٭ْد٘ ندإ ٜهظدٛ ايهعبد١ طد١ٓ ،      
ٚتهظددٖٛا قددشٜؽ طدد١ٓ ، فٗددٛ ٜعددذٍ قشٜؼددّا بايهظدد٠ٛ ، ٚنددإ بعددض ايعددش    

عٓذٙ ، ٚيعً٘ مسخز يكب ايعذٍ َٔ إْـاف٘ ٗ اؿهِ ٚعذّ ًَٝ٘ إٍ ٜتشانُٕٛ 
 .طشف دٕٚ آخش ، َٚع مسْ٘ داًٖٞ ، إ٫ مسْ٘ سشّ اـُش ع٢ً ْفظ٘ ٚع٢ً ٚيذٙ
َٚددات ايٛيٝددذ نددافشّا مسٜدداّ ٖذددش٠ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ       

طدددبب ٚفدددا٠ ايٛيٝدددذ مسٕ ددل٥ٝدددٌ مسػددداس إيٝددد٘ ، إر ندددإ   إٍ إذٜٓددد١ ٚندددإ
ايٛيٝددذ قددذ َددشٸ َتددبرذلّا هددش بشدٜدد٘ بددايكش  َددٔ سدددٌ َددٔ خضاعدد١ بددشٜؽ    

فتعًددل طددِٗ َددٔ ْبًدد٘ بدداصاسٙ فرذػدد٘ خذػددا ٚيددٝع بؼدد٧ فًُددا    ْددب٬ّ يدد٘ )
 .(2)(اػاس إيٝ٘ ددلٌٜ عًٝ٘ ايظ٬ّ اْتكض ريو اـذؾ فكتً٘

قاسبدددد١ اٱسٖددددا  يدددد٘    ٚمسؿددددشاب٘ٚٗ قـدددد١ ايٛيٝددددذ بددددٔ إغددددرل٠    
يتٓضًٜدد٘ ، ٚبكددا٤ ٖددزٙ ايـددف١ ،    ،ٚقاسبتدد٘ يٲسٖددا  َددٔ ايظددٌٓ ا٭ٍٚ    

                                                           

 .18/186ايبشاس  (1)
 . 1/159احملدل  (2)
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ؿدددف١ قاسبتددد٘ يٲسٖدددا  إٍ ٜدددّٛ ايكٝاَددد١ ، َٚٓٗدددا تعًدددل اٯٜددد١ بعُدددّٛ    
 .ظبب ايٓضٍٚ ٚسذٙبٚيٝع  إع٢ٓ ،

اٱْزاس َٔ اٱسٖدا  ،  يتذُع اٯ١ٜ بٌ َفاِٖٝ ايش١ٓ ٚايشمسف١ ، ٚيغ١ 
َع يضّٚ اٱْضدداس َٓد٘ ، ٚتدبٌ قـد١ ايٛيٝدذ ٚغدرلٙ مسٕ ايتٓضٜدٌ ٚايتشٜٛدٌ         

   ٚا٭ؿًض ٫ ٜٛقف٘ ػرف ٚإٕ نإ را ػإٔ .ايتأسىٞ مٛ ا٭سظٔ 
يكددذ سدداس  س٩طددا٤ قددشٜؽ ايكددشإٓ ، نُددا ساسبدد٘ سددداٍ اٱسٖددا         

 . ايزٜٔ ٫ٜشٜذٕٚ طٝاد٠ ايكإْٛ ٚاٱْـاف ٚإظاٚا٠ بٌ ايٓاغ
بددٔ اؾددٛصٟ قدداٍ: نددإ سٜٛطددب بددٔ عبددذ ايعددض٣ قددذ بًدد          ٚعددٔ )ا

َا٥دد١ ٚعؼددشٜٔ طدد١ٓ، طددتٌ َٓٗددا ٗ اؾاًٖٝدد١، ٚطددتٌ ٗ اٱطدد٬ّ، فًُددا     
 ٚيٞ َشٚإ بٔ اؿهِ دخٌ عًٝ٘، فكاٍ ي٘ َشٚإ: َا طٓو ٜا عِ؟.

فددأخدلٙ، فكدداٍ يدد٘ َددشٚإ: تددأخش إطدد٬َو مسٜٗددا ايؼددٝخ ستدد٢ طددبكو     
 يكذ ْٗلت إٍ اٱط٬ّ غرل َش٠ نٌ ريدو  ا٭سذاخ، فكاٍ سٜٛطب: ٚاهلل

ٜعٛقين مسبٛى عٓ٘ ٜٚٓٗاْٞ، ٜٚكٍٛ: ٫ تٳذ  دٜٔ آبا٥و يذٜٔ قُذ، فأطهت 
َشٚإ ْٚذّ ع٢ً ط٪اي٘ إٜاٙ، ثِ قداٍ يد٘ سٜٛطدب: مسَدا مسخددلى عجُدإ بدٔ        

 .(1) (عفإ َا نإ يكٞ َٔ مسبٝو سٌ مسطًِ، فاصداد َشٚإ غُّا إٍ غُ٘
تكددادّ ايظددٌٓ َٚغددادس٠ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘     ٚفٝدد٘ ْهتدد١ ٖٚددٞ َددع   

ٚآيدد٘ ٚطددًِ يًشفٝددل ا٭عًدد٢ ، ٚإْكلددا٤ خ٬فدد١ اٱَدداّ عًددٞ عًٝدد٘ ايظدد٬ّ   
، ٚفددد٧ مسٜددداّ بدددين مسَٝددد١ ، فٗٓددداى ػدددٛاٖذ تأسىٝددد١ ساكدددش٠ تدددبٌ ا٭ر٣  
ايددزٟ ٫قدداٙ ايددٓيب ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ َددٔ قددشٜؽ ، ٚطددعِٝٗ ٗ     

 ٚإٕ نإ َٔ مسػشاف ايكّٛ .تٗذٜذ ايزٟ ٜشٜذ دخٍٛ اٱط٬ّ ، 
َٚددٔ اٱعذدداص ٗ مسسهدداّ ايكددشإٓ مسْٗددا رات ؿددبغ١ عبادٜدد١ نُددا تتعًددل   

َٔ مستبا  ايًزات بأسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿشاّ ٖا مسد٣ إٍ تعذد اؾٗات ٚا٭فشاد 
ايزٜٔ واسبٕٛ ايكشإٓ ٚيهٔ مسطدًشت٘ َتعدذد٠ ، ٖٚدٛ اْتـدش ٜٚٓتـدش عًد٢       

 َفاِٖٝ ايؼشى ٚايل٬ي١.
                                                           

 .2/105زلط ايٓذّٛ  (1)
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 اإلزهبة  إػساع ػٓجُبء لبٔىْ هجسح األٔ
ٖٹذٵشاْدّا. ٚا٫طدِ اشلٹذٵدشٳ٠ُ.        ) ٖٳذٵدشّا ٚ ٙٴ  ٖٳذٳدشٳ اشَلذٵشٴ: كذ ايٛؿدٌ. ٚقدذ 

ُٕٗادش٠ َٔ مسسٕض إٍ مسسٕض: تشُى ا٭ٍٚ يًجا١ْٝ. ٚايتٳٗادٴشٴ: ايتكاطعٴ  .(1) (ٚا
ِ ٳًولٚٗ ايتٓضٌٜ ط ََل ل٢ِّّّٛردآَ٭ ٦َٯد َ ٲل َٮ مسٟ مسعشكٛا  (2) صَّس٭و ُّٚٳد٦نٶ لتوَد

 .غرل اؿل عٓ٘ ، ٚقايٛا فٝ٘ بغرل اؿل يٝهْٛٛا نإشٜض ايزٟ ٜٗذش مسٟ ٜكٍٛ
ٖٹذشاّْا: ؿشَت٘ ُٖٚدا ٜتٗدادشإ. ابدٔ    ) ٖٳذشّا ٚ ٖذشت ايشٻدٴٌ مسٖذشٙ 

ٝٵذ: ٚا٫طِ اشلٹذش٠. ٗٵتٳذٹشإ. مسبٛ عٴبٳ  . (3) (دين: ٜٚٳ
 ٚاشلادش٠ ٚاشلذش ْـف ايٓٗاس مسٜاّ ػذ٠ اؿش .

ٱْتكاٍ َٔ بًذ إٍ بًذ آخش ، ٚقذ ٜٗادش اٱْظإ يهظب ٚاشلذش٠ ٖٞ ا
ايددشصم ٚإعدداؾ ، مسٚ طًددب ايعًددِ مسٚ ؾدد٤ٛٶ يٮَددٔ ، ٖٚددٞ ٗ اٱؿددط٬ز   

 اشلذش٠ بايذٜٔ ٚايعكٝذ٠.
ُ  خنت دًعا    فٝٗادش ايٓيب ٚإ٪َٔ َٔ بًذت٘، َٚٔ َعداْٞ قٛيد٘ تعداٍ ط    ٦َتا ٫ِّٞدت

ٚآيد٘ ٚطدًِ يدٝع َدٔ مسٍٚ َدٔ      صمسٕ ايٓيب قُذّا ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٦ن٬د ل٢روش ٤س

ٖادش َٔ بًذت٘ َٔ ا٭ْبٝا٤ ، بٌ طبك٘ مسْبٝا٤ نجرلٕٚ إعشاكدّا عدٔ إؼدشنٌ    
 ٚإسٖابِٗ ، ٚإدتٓابّا يًكتاٍ .

َٚٔ ا٭ْبٝا٤ ايزٜٔ ٖدادشٚا إبدشاِٖٝ عًٝد٘ ايظد٬ّ ، إر ٚيدذ ٚعداؾ ٗ       
 ايعشام ثِ ٖادش إٍ ب٬د ايؼاّ ثِ إٍ َـش ثِ إٍ َه١ .

ٌُ َّس٢ُّتتٺ  ًٝدد٘ ايظدد٬ّ ، ٚٗ ايتٓضٜددٌ طٖٚدٔ ٖددادش يددٛط ع  ٲَُّٚتتا٥َ َّس٪ٍّتٶ َِلٮنتت

يبٝإ مسٕ َٛكدٛ  اشلذدش٠ يدٝع طًدب ايٓـدش٠ يكتداٍ        (4) صَوخٍّٶ َشَٵٯد نٴ٬س

 إؼشنٌ ، إِا يًٓذا٠ بايذٜٔ ٚاٱّإ .
                                                           

 .2/243ايـشاز ٗ ايًغ١   (1)
 .30طٛس٠ ايفشقإ  (2)
 .3/163إرـف  (3)
 .99طٛس٠ ايـافات  (4)
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َٚٔ َعاْٞ ٚسدذ٠ إٛكدٛ  ٗ تٓكدٝض إٓداط ٗ إكداّ مسٕ ٖذدش٠ ايدٓيب         
 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َجٌ ٖذش٠ يٛط عًٝ٘ ايظ٬ّ .

ْعِ نإ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜظأٍ ايكبا٥ٌ ٚٚفٛد اؿاز ٗ  
إٛطِ ٓاٜت٘ َٔ بطؽ قشٜؽ ٭ْ٘ مسدسى طعِٝٗ ٗ قتً٘ خاؿد١ بعدذ ٚفدا٠    

يب ، يبٝإ قإْٛ ٖٚٛ مسٕ ٖذش٠ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ عُ٘ مسبٞ طا
 ٚطًِ ساد١ ٚكشٚس٠ يٛدٛد إكتلٞ ٚفكذ إاْع . 

َٚٔ ا٭ْبٝا٤ َٔ مل ٜٗادش َدٔ بًذتد٘ ، ٚيهٓد٘ ٫قد٢ ا٭ر٣ َدٔ قَٛد٘ ،       
 ٚغادس ايذْٝا بعذ مسٕ تشى خًف٘ مسْـاسّا ٚاتباعّا ، َِٚٓٗ َٔ قتً٘ قَٛ٘ .

ٖادشٚا َٛط٢ عًٝ٘ ايظد٬ّ ، نُدا ٖدادش ٜعكدٛ       َٚٔ ا٭ْبٝا٤ ايزٜٔ 
 ايٓيب إٍ سٛسإ بأسض ايعشام  .

ٚقذ ٖادش ٜٛطف عًٝ٘ ايظ٬ّ ، ُٚتاص ٖذشت٘ بأْٗا قٗش١ٜ ، ٚفٝٗدا ْفدع   
ع ِٝ يًٓاغ ، إر ناْت طبب إْكار مسٌٖ َـدش ٚبعدض مسطدشاف ايؼداّ َدٔ      

   ٚ ٖدٛ : ٖذدش٠   اجملاع١ ٚايكشط مسٜاّ اؾفاف ، يبٝإ قدإْٛ ٗ ٖذدش٠ ا٭ْبٝدا٤ 
 ا٭ْبٝا٤ ْفع عاّ يًٓاغ .

ٌٖٚ ناْت ٖذش٠ مسٚ تٗذرل ٜٛطف عًٝد٘ ايظد٬ّ ٖشٚبدّا َدٔ اٱسٖدا       
مسٜلّا ، اؾٛا  ْعِ ، إر مسساد إخٛت٘ قتً٘ ٚايترًف َٓ٘ ، ٱطدتكشا٤ َظدأي١   

 ٗ إكاّ ٗ د١ٗ ؿذٚس اٱسٖا  :
 : َٔ ايكشٜب ٚايشسِ . ا٭ٍٚ
 : َٔ ايبعٝذ ٚايكاؿٞ .ايجا١ْٝ 

 : َٔ ايكشٜب ٚايذاْٞ.يج١ ايجا
 : َٔ ايعذٚ .ايشابع١ 

 : ٖٔ يٝع ٖٓاى طبب عك٥٬ٞ يعذاٚت٘ .اـاَظ١ 
ٚٗ قـ١ ايشطٍٛ ؿاحل ٚقَٛ٘ َٚكدذَات عكدش ايٓاقد١ ٚسد قٛيد٘ تعداٍ      

ُّٚا٢ِّٳل  *ٲَُّٞاَ٭ ٖنٶ ل٧َّّ٢ نٴ٫َٹن تنصدَُٹِّ َوٮد و ٴ ّّٗصن  ٲَ٭ ٖنٶ لڅُّودضس َٲڃُّ ٴ صد٣نح ٳَ٭ ط

ُّتر ٲل   *خنا٣٢ِٰن ٫ُّ٢ َُٵٍَّن٫وٰ  َٲأُّٮد٣ُّٰ  ث ٨و ٫ُّ٢َِّٛٳ٬ُّ٢و ٢نَٳ٢نٵٍّٰن ٦َا َظٯس دَ٪ا ٦َٯد٣ن٠ُّ أُّٮد٣نٰن َٲَّس٪وتا ٢َُّصتادنِّٚٳَ٭    تَُّٛاَش٧ ٳل َٲ٦َ
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ًّّرل َٲٮ ٨د ڃُّ َٴعدُ ر ٲَ٭  ُّردَ٪ا ٦َ ًّّرل َٲ٦َ ّّرسٮن٨د أُّ٪وا َد٦وردَ٪اٮ ٨د َٲ *٦َ َ٘ ُّٞاَ٭ َعاٚنَُٹِّ ٦َ ُّٚٳد٦َٯ ٨د ُّٖا٪عِّرد ُّٞٵد

 . (1) صُّٖنن٠ّّ٣ُّ خ ٵ ٳت ٯ ٨د َخاٲسَٴٹّْ خن٧َا ظ٧ُّ٣ُّ ٳل َّس٭و ٖنٶ ٢َِن٠ُّ آلَٴٹّْ ٢نُّٛٳد٩ٍ ٴَُد٧ُّ٣ ٳَ٭ *أُّ د٧َُنَن 

ٌٖٚ ناْت قشٜؽ مسٜاّ بعج١ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ تعًِ 
اهلل  َا ٫قاٙ مسْبٝا٤ اهلل َٔ ا٭ر٣ ، ٖٚذشتِٗ فشاسّا َٔ اٱسٖا  ، ٚنٝف مسٕ

عض ٚدٌ فتض عًِٝٗ باشلذش٠ ، اؾٛا  ْعِ ٌٖٚ ناْٛا ٜعًُٕٛ بكـ١ ايٓيب 
 ٜٛطف عًٝ٘ ايظ٬ّ .

إرتاس ْعِ ، فًِ تهٔ ايتٛسا٠ ٚقــٗا بعٝذ٠ عٔ قشٜؽ ، ٚنإ بعض 
ايٝٗٛد ٚايٓـاس٣ ٜغذٕٚ إٍ َه١ يًتذاس٠ ، نُا نإ سداٍ قشٜؽ ٜظافشٕٚ 

ٝع يتـدشٜف بلداعتِٗ ٚايتظدٛم ،    إٍ ايؼاّ ٜٚكُٕٝٛ فٝٗا ا٭ٜداّ ٚا٭طداب  
ٚاٱيتكا٤ بايتذاس ٚغرلِٖ َٔ ا٭ؿذقا٤ ٚا٭ؿشا  ، ٚعٓذ ايتذاس خدل٠ ٗ 
سظٔ ايـ٬ت ٚايتٛدد إٍ ايٓاغ َع سادتِٗ يتتبع ا٭خباس ٚمسسٝاّْا ايتأثرل 

 فٝٗا ، نُا مسٕ طا٥ف١ َٔ ايٓاغ ٌُٝ إيِٝٗ .
ؼش ايذع٠ٛ ْعدِ مل  فًِ تتعظ قشٜؽ َٔ ٖذش٠ ا٭ْبٝا٤ ٚنٝف مسْٗا طبٌٝ يٓ

ٜطددشمس عًدد٢ مسٖٚدداّ قددشٜؽ مسٕ ٖذددش٠ ايددٓيب قُددذ ؿدد٢ً اهلل عًٝدد٘ ٚآيدد٘ ٚطددًِ 
 تأطٝع يذٚي١ قا١ُ٥ ع٢ً ايتٛسٝذ ، ٜٚهٕٛ فٝٗا اؿهِ ٚايفـٌ ٯٜات ايتٓضٌٜ

َٚٔ اٱعذداص ٗ إكداّ مسٕ مسنجدش َدٔ ٔظدُا١٥ آٜد١ َدٔ ايكدشإٓ ٚسدت         
 غـٛق ا٭سهاّ .

اسِٖ ع٢ً إٜزا٤ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل ٚفٝ٘ ؼزٜش ٚإْزاس يكشٜؽ َٔ إؿش
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚمسؿشاب٘ .

 
  

                                                           

 .52-48طٛس٠ ايٌُٓ  (1)
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 ادلسجغ اٌدٍَٕ اٌشُز/طبحل اٌطبئٍاٌعُد طبدت اٌفؼٍُخ 
 أظزبذ اٌفمه واألطىي واٌزفعري واألسالق   
 اٌعالَ ػٍُىُ وزمحخ اهلل وثسوبره 
 وثؼد،..... 
فٍمــد رٍمُــذ حبّــد اهلل زظــبٌزىُ اٌسلُمــخ وثهــب اجلــصء احلــبدٌ  

 واخلّعىْ يف رفعري آَخ واددح ِٓ ظىزح آي ػّساْ ِٓ اٌمسآْ اٌىسَُ.
اٌؼٍٍ اٌمدَس أْ ٍَهّىُ اٌؼٍُ إٌبفغ واْ جيؼٍـه ٔزؼسع إىل اهلل  

 يف ُِصاْ دعٕبرىُ.
 وشىس اهلل ٌىُ دعٓ ػٍّىُ

 واٌعالَ ػٍُىُ وزمحخ اهلل وثسوبره                               
 
 

 
 

 هـ1479ِٓ طفس  13يف  

 7118َِٓ فرباَس  71ادلىافك 

 َـطف٢ عباغ
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 ادلسجغ اٌدٍَٕ اٌشُز/طبحل اٌطبئٍ
 طبدت أدعٓ رفعري ٌٍمسآْ وأظزبذ اٌفمه واألطىي واٌزفعري واألسالق  

 ايظ٬ّ عًٝهِ ٚس١ٓ اهلل ٚبشنات٘...ٚبعذ،
فإْددد٘ يٝظدددعذْٞ  مسٕ مستكدددذّ يظدددٝادتهِ غدددايف  ايؼدددهش ٚايتكدددذٜش 
ٚاٱسددذلاّ  عًدد٢ تفلددًهِ  بإٖددذا٥ٓا ْظددر١ َددٔ َددٔ اؾددض٤ ايجدداْٞ         

 ٚايجُاٌْ.
ع١ُ ايـدش١ ٚايعافٝد١ ٚمسٕ ٜظدب      ٚمس٢ُٓ  َٔ اهلل مسٕ  ٜذِٜ  عًٝهِ ْ

 عًٝهِ ْعُ٘ هاٖش٠ ٚباطٓ٘  ٚإ ٜٛفكٓا ٕا وب٘ ٜٚشكاٙ.
 ػانشٜٔ يهِ، ٚيهِ ؼٝاتٞ
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 زلاس١ إشدع ايذٜين ايؼٝخ  ؿاحل ايطا٥ٞ       سف ٘ اهلل ٚسعاٙ

 ؿاسب مسسظٔ تفظرل يًكشإٓ ايهشِٜ
 مسطتار ايفك٘ ٚا٭ؿٍٛ ٚايتفظرل ٚا٭خ٬م

 
 ايظ٬ّ عًٝهِ ٚس١ٓ اهلل ٚبشنات٘...ٚبعذ، 

فكذ تظًُٓا بٝذ ايؼهش ٚايتكذٜش ْظر١ َٔ نتا مَعامل اٱّإ ٗ تفظرل 
َدٔ طدٛس٠ آٍ عُدشإ، ٚايدزٟ تفلدًتِ       134اٯٜد١  -ايكشإٓم اؾض٤ ايتظعٕٛ

بإٖذا٥٘ إٍ َعايٞ ايدلٚفظٛس مسنُدٌ ايدذٜٔ إسظدإ مسٚغًدٞ، ا٭َدٌ ايعداّ       
َٞ، ٜٚؼددشفٓا مسٕ ْتكددذّ إيددٝهِ ظضٜددٌ ػددهشْا عًدد٢ ٕٓ ُدد١ ايتعددإٚ اٱطدد٬

دٗٛدنِ إتٛاؿ١ً يتفظرل مسٟ ايزنش اؿهِٝ، فذضانِ اهلل عٓا خدرل اؾدضا٤   
 ٚباسى فٝهِ ٚفُٝا تكَٕٛٛ ب٘ َٔ دٗذ َباسى خذ١َ يٲط٬ّ ٚإظًٌُ.

 
 ٚتفلًٛا بكبٍٛ ٚافش ايؼهش ٚايتكذٜش.   
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 "مساحة الشيخ صاحل الطائي "احملرتم
 

 حتًُ طًبُ

 .15/12/2015( املؤسخ يف 5227/15إشاسَ إىل كتابلم املشقم)

تلقًنا ببااغ  اعتتاضاص إااذا لم ةظانُ تاب كتاابلم       

املىطااىم)تملاا اعنااات يف تاظااآ اغقااش ت( اسااض  اغتاطاا       

واخلمظني بملذ املا ُ، ةقذم شلشةا وتقذيشةا تتمنني غلام  

 دوام املىفقًُ.

 ت  اغتقذيش   

   

 
 

 

 

 

 

 



 317ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     221جمعامل اإلميان / 

 

 ؼ١ٝ طٝب١    

 15/6/2020( إد٪سخ   407/20إػاس٠ إٍ نتدابهِ إدشقِ )  
تظًُٓا بباي  ا٭عتدضاص مسٖدذا٥هِ ْظدر١ َدٔ نتدابهِ إٛطدّٛ       

 ))َعامل اٱّإ ٗ تفظرل ايكشإٓ ، اؾض٤ إا٥تٌ ((.
 ْكذّ ػهشْا ٚتكذٜشْا َتٌُٓ يهِ دٚاّ إٛافك١ٝ .

 َع ٚافش ايتكذٜش
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 اغذيينتلتب املشج  

 اغشًخ صاحل اغطا ٌ

 
 ّ/ػهش

 حتًُ طًبُ

 .2/1/2011املؤسخ يف  23/11كتابلم رٍ اغملذد 

 

اطتلمنا اذيتلم )اسض  اخلاتع واغظبملني بملذ املا ُ تب تاظآ 

اغقش ت اغلشيم( وةقذم غلم شلشةا  تلني تنلم املضيذ تب اغملطا  

 واغتىفًق.

 ت  اغتقذيااااش.
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تًكٝٓدا ببداي  اٱعتدضاص نتددابهِ إٛطدّٛ ))َعدامل اٱّددإ ٗ       
تفظرل ايكشإٓ ، اؾض٤ ايظدابع بعدذ إدا٥تٌ ، ٚاؾدض٤ ايتاطدع      

 بعذ إا٥تٌ((.
 ْكذّ ػهشْا ٚتكذٜشْا َتٌُٓ يهِ دٚاّ إٛفك١ٝ .

 َع فا٥ل ايتكذٜش 
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 رتمإىل/ مساحُ املشج  اغذيين غلمظلمني اغشًخ صاحل اغطا ٌ احمل

 صاحب أحظب تاظآ غلقش ت

 أطتار اغاقه واألصىل واغتاظآ واألخالق

 م/شلش وتقذيش
 ايظ٬ّ عًٝهِ ٚس١ٓ اهلل ٚبشنات٘ :

 ٚمسطأٍ اهلل تعاٍ إ ٜٛفكهِ ٚوف هِ ٜٚشعانِ اْ٘ زلٝعٸ فٝب ايذعا٤.
 عضٜضٟ زلاس١ ايؼٝخ احملذلّ :

ايك١ُٝ ٚإتُج١ً ٗ ا٭دضا٤  تظًُت َع باي  ايؼهش ٚع ِٝ ايتكذٜش ٚاٱَتٓإ ٖذٜتهِ
( َٔ )َعامل اٱّإ ٗ تفظرل ايكشإٓ(  إ ٚيٛدهِ ٗ ٖزا إٝذإ ايعًُٞ 160-161-164)

َٔ ايتأيٝف ٗ تفظرل ايكشإٓ ايع ِٝ ٜعٴٝذ اٍ ا٭رٖإ رنشٜات مس٩ي٦و إفظشٜٔ ايع ُدا٤  
، ٚإ ٖدزا إ٪يدف    ايهشَا٤ ايزٜٔ خًذِٖ ايتأسٜخ بإلاصاتِٗ ايعًُٝد١ ايدٛفرل٠ ٚايٓدادس٠   

ايهبرل ٖٛ َٔ إ٪يفات ايٓادس٠ سكّا ٗ ٖزا ايضَٔ ايؼشٝض ٗ عًُا٤ ايتفظرل عٝح اعداد  
ا٭ٌَ اٍ ْفٛغ ايعًُا٤ ٚط٬  ايعًِ ، بإ َٝذإ ايتأيٝف ٗ ٖزا ايفٔ ايعًُٞ اِا ٖٛ 

 تعاٍ سافذٸ ع ِٝ َٔ سٚافذ ايفهش ا٫ط٬َٞ اـايذ ٚايزٟ ْفترش ْٚعتض ب٘ ، ٚمسطاٍ اهلل
إ ٜظب  عًٝهِ بٛافش ايـش١ ْٚع١ُ ايعاف١ٝ َٔ ادٌ انُاٍ ٖزا إؼشٚ  ايعًُٞ اـايدذ  
ندٞ ْبدداٖٞ بد٘ ا٭دٝدداٍ ٚنددٞ ْ٪ندذ يهافدد١ إظدًٌُ إ ٖددزا ا٫طدد٬ّ ٜ دٌ َٓبددع يًعًددِ      

 ٚايعًُا٤ َٔ ادٌ د١َّٛ ٖزا ايعًِ اـايذ .
ا٤ يٓدا ، ٚمسطدأي٘   انشس ػهشٟ ٚتكذٜشٟ ع٢ً نشَهِ ا٭ؿٌٝ باٖدذا٥هِ ٖدزٙ ا٫ددض   

 . تعاٍ إ ٜظتُش عطا٥هِ ٚتأيٝفهِ بالاص ٖزا إؼشٚ  ايتأسىٞ اـايذ
 ٚايظ٬ّ عًٝهِ ٚس١ٓ اهلل ٚبشنات٘
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 مساحة  املرجع الديين الشيخ صاحل الطائي احملرتم

 صاحب احسن تفسري للقرآن

 أستاذ الفقه واألصول والتفسري واألخالق

 
 

 ورحوة هللا وبركاته ..السالم عليكن 
 

أتقدد م الدديكن ب الددر اللددكر والدقدد لر ليدد لدكن القيوددة ال ددا  
الحادي علدر بدد  الودانديي ال داا بقداًيى )الدام السدلن هحكودة 

 غير هٌسيخة(.
وأتوٌى هي هللا أى ل لن عليكن ًدودة الحدحة والداةيدة والوالد  
هدددي الٌ ددداو والديةيددد  ك ًجدددار  لكدددن ميددديدكن وًقددد ر لكدددن  ددد ا 

 اإل  ا ...
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 الشالم علّكم َزمحة اهلل َبسكاتٌ ...

تلقّها بكل تقدِس َإمثهاى إيدائكم نشدة مو )معامل اإلمياى يف تفشري القسآى ( اجلزء الشادس 

بعد املائثني ، َنثقدم خبالص الصكس َالعسفاى على يرا االيداء ، ألدعُ اهلل العلْ القدِس أى 

  ميدكم بعُنٌ َتُفّقٌ ، َاى ِشدد خطاكم َِكلل أعمالكم بالهجاح أنٌ مسّع جمّب   
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 فضًلُ اغشًخ/ صاحل اغطا ٌ                              املىقش

 تلتب املشج  اغذيين وصاحب أحظب تاظآ غلقش ت

 وأطتار اغاقه واألصىل واغتاظآ واألخالق

 ممللُ اغبحشيب 21112-ص.ب 

 

 اغظالم تلًلم وسمحُ اهلل تملاىل وبشكاته وبملذ

 1211/11تلقًت بلل اغثنا  واغتقاذيش خطااب فضاًلتلم سقام     

املشفق طًه ةظنُ تب كتاب بملنىات "تملاا اعنات م 20/7/2011تأسيخ و

 يف تاظآ اغقش ت " اسض  اغثاةٌ واغثالثني بملذ املا ُ.

ِ    يطًب غٌ ويظملذةٌ   أشلش فضاًلتلم جضيال اغشالش تلا

إىل  وطتحال  إاتماتلم املتىاصل بتضويذ إداسَ اساتملُ بهزه اغنظنُ ،

غلجمًا   جلات قذستاه    طا اًل املاىىل تلًها، تلتبُ اساتملُ غإلطالع 

 اغتىفًق واغظذاد.

 لىا خاغص حتًاتٌ وتقذيشٍ،،،قبوت
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 السادة/ مكتب املرجع الذيين

 الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسن تفسري للقرآن 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

باٱؿدذاسات  تٗذٜهِ داَع١ نشدفإ مسطٝب ايتشاٜا ، ٚتغُشْا ايظعاد٠ 
اي  تتٛاٍ إيٝٓا بإْت اّ َٔ َهتب إشدع ايذٜين ٗ )َعامل اٱّإ ٗ تفظرل 
ايكشإٓ( ٚايزٟ نإ آخش ٖزٙ اٱؿذاسات )اؾدض٤ ايظدادغ ٚايدج٬ثٌ بعدذ     

ايـدادس ٗ   1535/16إا١٥( ٚايزٟ تؼشفٓا بإطت٬َ٘ َٛدب خطابهِ سقِ 
تفظدرل آٜدات ايكدشإٓ، خذَد١     ّ، ٚريو إثشا٤ّا يًُعشف١ ٗ فداٍ  13/7/2016

يًباسجٌ ٚإٗتٌُ بأَش ايتفظرل ايكشآْٞ، ٚاي  مسكدشت َتاسد١ ٗ ا٭قظداّ    
إرتـ١ بإهتبات ا٭ناد١ّٝ ٗ اؾاَعات َٚشانض ايبشٛخ ٚداَع١ نشدفإ 

 ؼ ٢ بأعذاد ٚافش٠ َٓٗا ٗ َهتبٗا إشنض١ٜ.
 بد٘، ٚمسثدابهِ   ختاَّا يهِ ايؼهش ٚايعشفإ ع٢ً ٖدزا ايـدٓٝع، ْفعٓدا اهلل   

 عًٝ٘ خرل اؾضا٤ .
 وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واإلحرتام
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 ِؼبيل اٌشُز/ طبحل اٌطبئٍ                     ظٍّه اهلل

 اٌعالَ ػٍُىُ وزمحخ اهلل وثسوبره،،، وثؼد
 

بأْٞ تًكٝت بهٌ فأطاٍ اهلل ٕعايٝهِ ايعٕٛ ٚايتٛفٝل، ٜٚظشْٞ إفادتهِ 
تكذٜش ٚإَتٓإ إٖذا٤نِ يًذاَع١ ْظر١ َٔ اؾض٤ ايتاطع بعذ إا١٥ َٔ)َعامل 

 اٱّإ ٗ تفظرل ايكشإٓ(.
ٚإْين إر مستكذّ ٕعدايٝهِ غدايف ايؼدهش ٚايعشفدإ عًد٢ ٖدزا اٱٖدذا٤،        
٭دعٛ اهلل ايعًٞ ايكذٜش مسٕ ّذنِ بعْٛ٘ ٚتٛفٝك٘، ٚمسٕ ٜظذد خطانِ ٜٚهًٌ 

 از إْ٘ زلٝع فٝب وف هِ اهلل ٜٚشعانِ.مسعُايهِ بايٓذ
 وٌىُ حتُبرٍ ورمدَسٌ

 واٌعالَ ػٍُىُ وزمحخ اهلل وثسوبره
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 إشدع ايذٜين ايؼٝخ ؿاحل ايطا٥ٞ احملذلّ
 ؿاسب مسسظٔ تفظرل يًكشإٓ

 ؼ١ٝ طٝب١...
ْؼهش َبادستهِ ايطٝب١ بإٖذا٥هِ يٓا ْظر١ َدٔ نتدابهِ إٛطدّٛ اؾدض٤     
ايج٬ثٕٛ بعذ إا١٥ َٔ)َعامل اٱّإ ٗ تفظدرل ايكدشإٓ( طدا٥ًٌ ايبداسٟ عدض      

 ٚدٌ مسٕ ٜٛفكهِ ٗ َظرلتهِ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ خذ١َ يبًذْا ايعضٜض.
 َٚٔ اهلل ايتٛفٝل...                        
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 إٍ/ إشدع ايذٜين ايؼٝخ ؿاحل ايطا٥ٞ احملذلّ

 
 ٚس١ٓ اهلل ٚبشنات٘ :ددايظ٬ّ عًٝهِ 

(( مسْ٘ يفدشز ندبرل   َ٪ردُِّٖ  َدَوَ اتو ٬٦َد َ٪َعاټ  ٲَُّٖٳدَٝ ٤ٍِّّٞ ِنٷ عن٨ٍّّ٣ َع٣نتٵ٨ٌ قاٍ تعاٍ ))
ٚفرش مسندل إ اس د٢ بدأدضا٤ َدٔ تفظدرلنِ يًكدشإٓ ايهدشِٜ ، ٖٚدٛ        
تفظرل ٚاطع اكٝف اٍ إهتب١ اٱط١َٝ٬ ، ٚطٝهٕٛ ي٘ اثشٙ ايطٝب 

شِٜ ٚيهِ ب٘ مسددش ٚثدٛا  اٯخدش٠ ، ٫ٚ    ٗ فِٗ ْـٛق ايكشإٓ ايه
ٜظددعٓا ٗ ٖددزا إكدداّ ا٫ إ ْكددذّ يهددِ ػددهشْا ٚتكددذٜشْا عًدد٢ ٖددزا   

 اٱٖذا٤ ايفشٜذ ، َتٌُٓ يهِ ايتٛفٝل ٚإضٜذ َٔ ايعطا٤ إباسى.
 َع فا٥ل اٱسذلاّ...
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 اٌشُز زلّد اٌشُز طبحل اٌطبئٍ احملرتَ
 اٌؼظًّ اٌشُز طبحل اٌطبئٍ احملرتَ ِدَس ِىزت ادلسجغ اٌدٍَٕ آَخ اهلل

 

 َهذيكى أطيب انتذيات ...
 

َتقذو بأجًم عبارات انشكز وانتقذيز عهى جهىدكى انًبذونة في  هديذامكى هياَيا    
َسخة يٍ كتابكى )يعانى اإليًاٌ ف  تفسيز انقزآٌ/ انجشء انىادذ بعيذ انًامية. .....   

 يتًُيٍ نكى انًشيذ يٍ انتقذو وانُجاح.
 بقبىل وافز االدتزاو ...تفضهىا 
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 إىل/ مكتب املرجع الذيين الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسن تفسري للقرآن

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ...
باعتضاص باي  ٚاعذا  ػذٜذ باؾٗٛد ايهدبرل٠ يظدُاس١ آٜد١ اهلل    
ايع ُدد٢ ايؼددٝخ ؿدداحل ايطددا٥ٞ )داّ هًدد٘( ٗ تفظددرل نتددا  اهلل      

، 133، 132خدد٬ٍ تًكٝٓددا اٖددذا٤نِ إبدداسى يًذددض٤ )   ايع ددِٝ َددٔ
( َٔ َعدامل اٱّدإ ٗ اطدت ٗاس نٓدٛص َدٔ نتدا  اهلل اجملٝدذ،        134

طا٥ًٌ إٍٛ عض ٚدٌ إ ٜٛفل ايؼدٝخ اؾًٝدٌ ٕدا فٝد٘ خدرل ايدذْٝا       
 ٚاٯخش٠ ٚخذ١َ اٱط٬ّ ٚإظًٌُ .

 

 واهلل ولي التوفيق     
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 انذيُ  آية اهلل انعظًى انشيخ صانخ انطام  انًذتزوهنى / يكتب انًزجع 
 صادب أدسٍ تفسيز نهقزآٌ

 و/شكز عهى ادذاء
 

 تذية طيبة ...
تسييهًُا ببييانش انشييكز وانتقييذيز انجييشء انسييابع بعييذ انًاميية يييٍ انتفسيييز         
ودييييى انقسييييى افول يييييٍ تفسيييييز)أٌ يًسسييييكى  ييييزح فقييييذ ييييي  انقييييىو   

. شييياكزيٍ نكيييى اديييذاءكى   يييزح ي هييي  وتهيييد افيييياو َيييذاونها بييييٍ انُييياص   
 يتًُيٍ نكى يشيذًا يٍ اإلرتقاء وافسددار وانتطىر.

 ...يع انتقذيز
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 ديادة األخ الذيخ صالح الطائي المحترم

 صاحب أحدن تفدير للقرآن الكريم
 وأدتاذ الفقه واألصول واألخالق

( 532بهٌ فرش ٚإعتضاص تًكٝت سطايتهِ إٛقش٠ اي  ؼٌُ ايعذد )
ّ، َٚشفكٗددددا اؾددددض٤ ايتظددددعٕٛ َددددٔ ايتفظددددرل ٗ 26/5/2012تددددأسٜخ 

 ( َٔ طٛس٠ آٍ عُشإ.133اٯ١ٜ)
ٚاْين إر مسػدهشنِ دضٜدٌ ايؼدهش ٚع دِٝ اٱَتٓدإ عًد٢ اٖدذا٥هِ        
ٖزا، طا٬ّ٥ إٍٛ عض ٚدٌ مسٕ ٜذِٜ عًٝهِ ْع١ُ ايـش١ ٚايعاف١ٝ، ٚمسٕ 
هعًهدددِ طدددٓذّا ٚرخدددشّا يٮَددد١ ا٭طددد١َٝ٬ َتُٓٝدددّا يهدددِ ندددٌ ايتكدددذّ   

 ٱصدٖاس.ٚا
 ٚايظ٬ّ عًٝهِ ٚس١ٓ اهلل ٚبشنات٘.       
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 ٖدد1440/سبٝع ا٭ٍٚ/9برلٚت ٗ 

 24/11/2018ّإٛافل                                       
 

 زلاس١ إشدع ايذٜين ايؼٝخ ؿاحل ايطا٥ٞ احملذلّ
 ؿاسب مسسظٔ تفظرل يًكشإٓ

 ايطا٥َٞهتب إشدع ايذٜين ايؼٝخ ؿاحل 
 

 ايظ٬ّ عًٝهِ ٚس١ٓ اهلل ٚبشنات٘
تتكددذّ نًٝدد١ اٱَدداّ ا٭ٚصاعددٞ يًذساطددات اٱطدد١َٝ٬ بأطٝددب ُٓٝاتٗددا، 

( ايزٟ ٚؿدًٓا َدٔ دداْبهِ َدٔ نتدا : مَعدامل       171ٚتؼهشنِ ع٢ً اؾض٤)
اٱّإ ٗ تفظرل ايكشإٓم ٚايزٟ ٜتلُٔ قشا٠٤ ٗ آٜدتٌ َدٔ ايكدشإٓ َدا ٜدذٍ      

 ظع٢ إٍ ايغضٚ ٚمل ٜكـذٙ ٚمل ٜذ  إيٝ٘.ع٢ً مسٕ ايٓيب)ق( نإ ٫ ٜ
آًَددٌ اٱطددتُشاس ٗ إسطدداٍ ا٭دددضا٤ ايدد  طتـددذس َٓٗددا َظددتكب٬،      
ػانشٜٔ يهِ سظٔ تعاْٚهِ ايذا٥ِ َعٓا ٚداعٌ اهلل تعاٍ مسٕ ٜٛفكٓا ٚإٜانِ 

 ٕا فٝ٘ خرل اٱط٬ّ ٚإظًٌُ.
 ٚايظ٬ّ عًٝهِ ٚس١ٓ اهلل ٚبشنات٘.
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 احملذلّ/ايؼٝخ ؿاحل ايطا٥ٞإٍ ايظٝذ 
 ؿاسب مسسظٔ تفظرل يًكشإٓ

 َهتب إشدع ايذٜين
 حتُخ طُجخ وثؼد  

مددِس اامعدة األمدري عادد القدادز للعلدُم        أ.د/ عبداهلل بو خلخالتلقّها حنو 

معاا  اميااايف ت سري ا     اإلسالمّة قشهطّهة، يددِثكم القّمدة املثمةلدة يف كثداة)    

 املائة.( اجلزء الةالث عصس بعد القرآيف

َإذ نعرب لكم عو شكسنا على يرٍ اإللثفاتة الكسمية، نًددِكم حندو بددَزنا    

 َنشدة مو نصسِة أخااز اجلامعة. 33نشدة مو جملة اجلامعة العدد 
 

 تقبلوا فائق اإلحرتام والتقدير.
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َعذض٠ نتاب١ ايكشإٓ مسٚإ  175 اٯ١ٜ ايجايج١ 129

 ايتٓضٌٜ
 قـ١ ْٜٛع ط٬ز كذ اٱسٖا  178 اٯ١ٜ ايشابع١ 131
آٜات مسخش٣ ٚسد فٝٗا يفظ  135

 ا٭سضا 
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 عٔ اٱسٖا 
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