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 ادلمضِــــــخ
احلمددهلل ا ايدددٕ ٌددهللٙ ايعشددّل يزيدد، ايعى ْددف س ِ زددف ايى ددّ         
ؽلٓدددف اػل ايعدددعاً وّندددقٺ ِاوٶهق دددقٺ س ٌِدددّ لدددي   دددهقل احل ددد  ايددد      
 حقوددددل يبددددقيىى ذلمددددهلل وددددش٘ اا نشٓددددَ ِايددددَ ِ ددددشن س ٌِددددف لددددي   

ايعددعاً اييةْددٗ ح ددا نددحمم ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ        لز دد ا  
 ِايَ ِ شن س اجلّال وزن.

بِنَّاانَنْنُااَزَنْنَا الاانَراااَإِ َّلَللبِنَّاانَاْاا زَََِ ددهلل ِ ق  ددّن يبددءً اقددقٚ مل  ّيددَ  زددقػل ر  

س  ً ايضددددمة اقددددقٚ مل )يددددَ(  ً اكلددددعاق يبقيددددد ع ْزددددّق (1)دحلاااان    

قوع لددددي ايعزددددهللق مل يشعددددعاً س ٌِددددّ اكليددددٍّ  نددددٍعٖ ن ٓمددددٗ س ١ِ لدددد
اكلعصددّق س ِؿل ددي ا٧ ددعهلل١ن نشدد٘ ح ددا اا ندد  ِ ددف يشددىى ذلمددهلل        

 وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن لي اْق   خعٙ .
ِاذا  نٶدد٘ اا ندد  ِ ددف عقوددَ ْزٶددٔ يبددق٣  ِا٣ِعدد٘ ِلددي ِ ددُّ      

 احل ا مل اكلعقه ِ ُّ :
 ح ا دلمف ايععاً . ا٣ِن :
  شمق  ايععاً . ايثقؤ :

 ايععاً .حعِف  ايثقيث :
 اي صف يبغل  ّ  ايععاً . ايعايبع :

ايرت ٓدد  يبددغل  ددّ  ايعددعاً لددي  ددّ ٖ اي ق ددٗ اػل  ددّ ٖ      اخلددقل: :
ايىددق  لددي بددة  هددهللْف  ِ  يددٓة لددي  ْددقه ايىدد ِن اػل ْددّه ايعٓقلددٗ س ٌِددّ 
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بِنَّاانَلددي اييددّاٌهلل نشدد٘ ح ددا اا ندد  ِ ددف يددَ ِلصددققْ،  ّيددَ  زددقػل ر   

 .(1)دللبِنَّنَاْ زَحلن    نْنَُزَنْنَا النَراَإِ َّلَ

 اكلىع لي ايعءِْف اخلقوٝ ِ ضعا ُ . ايسقق  :
٬ٚ س ِ ددهلل    ايسددقيبع : ح ددا ايعددعاً مل وددهللِ  ايدددْي الىددّا   ددق١ٺ ِوسددق

ِ ق ي ددا )ْددق  ٍْددق ايدددْي الىددّا(  سددزقٺ ِمددقوغل لددعٖ يعيددمف اكلسددشمغل         
 ِاكلسشمق  ععخ ا اكلسشمٗ ايععاً  مق ضل  َ ايع ف.

  ٘ لعا دد  ا ددىقٌق ح ددا ايعددعاً  ددقل٢ٺ ِ زددف       ِح ددا ايعددعاً نشدد
 ا٧لقه نشٔ نشَٓ ايس٢ه نٶقٚ  ىّْقٺ كلي ضل ا ايععاً.

: لددي  ايسدد٢ه :  ددقن  لددة اكلدد٠لىغل نشٓددَ نددي  فلددهلل يبددي  ددزٓهلل  ددقنِ)
قخدددف مل ا١ ددد٢ه وقٛزدددق ِ دددع  ايعدددعاً سدددقٌعا عشدددَ مل  دددف  دددىٗ لقٛعدددق 

ْدددّه ايعٓقلدددٗ  يبٓدددل لدددقن اكلسدددشمغلس اً لىدددع مل ايدددهللوٓق  خددددٌق  قْىدددق  مل
 .(2)(ِاعٓٗس  حّج لق ْ ًّ ايٍٓق

لدددي ح دددا اا يشعددعاً  لدددعُ  زدددقػل ي ددف لسدددشن ِلسدددشمٗ    ايثددقلي : 
يبددع٢ِٖ ايعددعاً مل ايصدد٢ٖ  ددهع نيددعٖ لددعٖ س ِؿل ددي  سددمٓٗ ٌدددُ ايددع٢ِٖ   

 ) قوًّ احل ا ايّٓلٔ يشععاً(.
ا٣ ددع ِايثددّال مل  دد٢ِٖ ا٥ْددٗ ايععاوٓددٗ ع ددٔ  دد٢ِٖ  ددف        ايعق ددع :

ي ايعددعاً نيددع حسددىق  س ِنددهللق حددعِف ايعددعاً نددي دلقٌددهلل     حددعف لدد 
ٛٯدددٗ  يددد ٯ    ) حدددعف ِِاحدددهلل٭   ٌددددا لدددق  حصدددٓىق لدددي ايعدددعاً ٌِدددّ  ٢ ٪مق

٩ً حععٺق. ٗٻ ِمقوّ ٩ٛ  ِنيعًِ  ي ٩ ح٩ع٫ٰف ِلق
ِ ددقن اي ضددفس نددي نٶددقٚ يبددي ْسددق :  ٢مقٛددٗ  يدد  حددعف ِ ٢ ددٗ         

 س عٓ ددًّ دلمددّس احلسددىق  نىددهلل (3)(ِنيددعًِ  ي ٺددق ِقلسددٗ نيددع حععٺددق  
 خعن ايععاً نيعٖ  ضزقف ايزهللق  ن٢ُ.
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ِ ع ددهللق احلسددىق  لددع  ددف  دد٢ِٖ يدددا  احلددعف  ِ بددةُ س ِْ ْددهلل       
 اا لي عضشَ.

نددي  يبددٔ لقيددر ا٣نددزعٕ  ددقن :  ددقن   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ    ِ)
ِ ددشن : اً اا ْعددّن  دد٢غ خدد٢ن بٓهددعٍي نددي نهددققٕ يددّ  اٌددي   ددف  

 لق نمف  ّٚ  يبهللاٺ .
 ٔ حعدد٘ ا ددعٓعي ِْزشددن  ٓدد   نمددف  شعددٔ   يددّ  يدد ل بٶددقٛٔ ععاودد

 اذا  لعٍن .
ِ هضددل ايسددمّا  يبٓددهللٕ س  ددن  هضددل ا٣ ضددغل س  ددن  شددل  ودددق         

 اكلشر لي ذا ايدٕ يَ اكلشر قِؤ .
 ددن   ٍْددن اجلىددٗ ِلددق  نددهللق  قددن عٍٓددق لددي  ددف خددة عٓسددعٓعىّا يبٍددق   
س ِ  ٍْددن ايىددق  ِلددق  نددهللق  قددن عٍٓددق لددي  ددف نددع عٓسددعٓعىّا يبٍددق .         

بٓهدددل ندددىٍن ذيدددر ٣نشدددن  ٓددد  ْزمشدددًّ س ِ دددهلل يبٓىعدددَ  ِي دددي نمدددهللاٺ 
 .(1)(قن

يع  ددع نشددّه اييٓددد  س ِاق ان ا٧وسددقً ن ددد ُ نددي ق ن  ىٍٍدددق س     
ِلزععدددٗ   دددعا ٌق س ندددي يبدددث اخلدددّف ِايعنددد  يبدددغل ايىدددق  س ِلدددي     
خصدددقٛم ايزمدددف ا٧ ٌدددقيبٔ اي دددعقٕ مل ٌددددا اي لدددقً ندددّٓس خددد ُ مل   

ق  س ِ عددرتً يبٍدددا ليددق ا ا٣ و ِليق يبٍددق للددق ْهزددث اخلددّف يبددغل ايىدد 
اخلددّف ايى ددعٖ لددي ذا  ايزمددف س ِاجلٍددٗ ِايٶقٛ ددٗ ايدد  ْىعسدد  ايٍٓددق      

 اي  ْعّه يبقيزمف ا٧ ٌقيبٔ يهٓقً  ً ضع  ٌدا اي زف نقه ِيبشٓغ.
احلمددهلل ا ايدددٕ  زددف احلٓددقٖ ايددهللوٓق قا  ايعفلددٗ ِايرتاحددن س ِلددي     
 مسددددقٚ اا احلسددددى٘ )ايددددعفلي س ايددددعحٓن( ٌِددددّ  ددددهخقوَ   حددددن       

  يعع ش٘ ل قٌع  فلعَ مل  ف نٝ.ايعافلغل
ِلدددي لصدددققْ،  فلدددٗ اا وددد ِن ايعدددعاً س ِ دددف اْدددٗ لىدددَ  فلدددٗ   
نقلدددٗ يشىدددق  س ِخقودددٗ يشمددد٠لىغل س ِعٍٓدددق  ىمٓدددٗ كلش دددٗ ايعفلدددٗ مل       
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ايى دددّ  س يع دددًّ ايىسدددهٗ يبدددغل ا٥ْدددٗ ايععاوٓدددٗ ِا٧ ٌدددقل ٌدددّ ايعضدددقق  
 ِايعهقْي.

   ً ٌِدددٔ اكلصدددهلل    ِ دددهلل  دددقٚ  ايسدددىٗ ايىهّْدددٗ يبٓقودددقٺ ِ  سدددةاٺ يشعدددعا
ايثددقؤ يشعيددعْع س ِِ ق نددي ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن  وددَ  ددقن    

س يهٓددقً ايّسٓ ددٗ  (1) )ا فلددّا لددي مل ا٣ و ْددعفل ن لددي مل ايسددمقٚ(    
 اييعنٓٗ يشمسشمغل لي ِ ُّ :

 ويع نآيبٓ  ايعفلٗ مل  يبّس ا٣ و. ا٣ِن :
 يبزث ايٶمءوٓىٗ مل و ّ  ايىق  ـلٓزق. ايثقؤ :

  عىقل اي شن ِا٧ ٌقل ِايع  ة ِايع  ةا .ا ايثقيث :
 ايعى ُ ني انقنٗ اي عآٌٗ. ايعايبع :

يدد ِه  س(2)دللتْ لرصلاا ُرَاِنابَاا ََُِّللتْ لرصلاا ُرَاِنا ملَُّ لملاا  ََرِلددي لزددقؤ  ّيددَ  زددقػل   

 ايعزقًِ يبشٶ  ِح مٗ ِاحسقً ِاو قا يّ ُّ :
 ايّ قْٗ لي ا٧ ٌقل. ا٣ِن :

ِايددد  لدددي بدددةُ س ِلدددي ٌدددّ نشددد٘    ا عٜصدددقن   دددهقل س ايثدددقؤ :
 خ٢ف لزَ .
 اكلىع لي لعهلللق  ا٧ ٌقل . ايثقيث :
  ثهٓل ل قٌٓن ايع عٗ ِايعسقلذ. ايعايبع :

انددقنٗ عشسدد ٗ احلددّا  ايدد  ٌددٔ ييددٗ ٌدددا ايزصددع يزمددّه     اخلددقل: :
ِ ددقٛف ا٧ صددقن ا٧ عمددقنٔ ِايععىٓددٗ مل ايهٓقوددق  ِاكلزشّلددق  احلهللْثددٗ     
ايدد   زشددل اكلسددقعق  يبددغل ايىددق  نددهَ لزهللِلددٗ س يع ددًّ لىق ددهٗ يهٓددقً   
ا٧نددعا ٗ ايّٓلٓددٗ اكلع ددهللقٖ حلمددف اْددق  ايعددعاً ٣يّْددٗ ايسدد٢ه ِايددّق        

 وهد ايزى  ِايعزهللٕ.ِا٣خ٢ا احلمٓهللٖ س ِ
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ِ ددهلل وددهلل   يب ددٓهلل لددي اا  ددهخقوَ نددهللٖ   دد اٚ لددي ٌدددا ايع سددة   
يبددددددا  نىدددددّاً ٌددددددا اجلددددد ٚ ٌِدددددّ )ايىددددد اس اكلسدددددشذ يبدددددغل ايعدددددعاً 

 .(1)ِا٧ ٌقل(
احلمددهلل ا ايدددٕ  ودد ن ايعددعاً جلدددل ايىددق  اػل لعقلددق  اقددهللٙ س     
ِيبزددددث اييددددّا مل و ّ ددددٍن ٣قاٚ اي ددددعاٛهلل ِاكلسددددق نٗ مل ايزمددددف      

ِيٓىٍشددّا لددي  ، ددَ س ِعضددشَ ايز ددٓن ٌِددّ  ددهخقوَ نشدد٘  ددف      ايصددق  
 نٝ  هللْع .

( لددي ايع سددة خقوددقٺ يبع سددة     224ِ ددهلل  وددهلل  ٌدددا اجلدد ٚ ٌِددّ )     
( لدددي  دددّ ٖ ان نمدددعاً س ِ شدددَ  دددّاوغل ِلسدددقٛف لسدددعىهٶٗ 189ا٥ْدددٗ )

 لي ذا  ا٥ْٗ اي عؿلٗ.
احلمددهلل ا ايدددٕ    ددف ايددىى ذلمددهللاٺ وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن         

 ايعفلدددٗ ِايع عدددٗ يبزقلدددٗ ايىدددق  س ِلىٍدددقج ايصددد٢  ِايّ ددد    يبعدددّاوغل
ِا٧نعدددهللان س ٌِدددّ ضدددهلل ا٧ ٌدددقل ِايزىددد  ِايعٶدددعف س  دددقن  زدددقػل     

 .(2)دللَِْْا كلَجلعلل النُِمَُؤُمَ ًَللسلطًنَا تْكُ نُ رَشزهلدلرءلَعللْىَرااَنسِر

ِلدددي لزدددقؤ ايّ ددد  ا٧نعدددهللان ِاخلصدددقن احلسدددىٗ س ِايصددد ق         
نددي ا٧عددعال ِايع ددعْ  س ِلىٍددق  هددّٚ اكلسددشمغل كلعا دد     احلمٓددهللٖ ايهزٓددهللٖ 

اييددٍققٖ نشدد٘ ايىددق  س ٌِددّ ودددّس    ٓددٗ ِ،نقلددٗ ِ ْددققٖ س ِْدددهللن مل        
ل ٍّلددَ نشدد٘  ٓددقه اكلسددشن يبق٧ودد٢  يبددغل ايىددق  س ِنشدد٘ ايعىدد ُ نددي        

 ايزى  ِا٧ ٌقل.
ِ دددهلل ِ ق  وصددددّيف  شٓدددٗ مل ايسددددىٗ ايىهّْددددٗ  دددهغل حعلددددٗ  عددددف    

 س ايدٕ يَ نٍهلل ِنعهلل نىهلل اكلسشمغل .اي عقيبٔ ِاكلزقٌهلل لٶشعقٺ 

                                                           

 لي ٌدا ايع سة . 222-221-220 و ع ا٣  اٚ  (1)
 .143 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
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ندددي  يبدددٔ يب دددعٖ .  ً ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِ دددشن  دددقن :  ْدددذ  ِ)
اجلىٗ ّْ دهلل لدي لسدةٖ لقٛدٗ ندقه س ِلدق لدي نهدهلل ْععدف و سدقٺ لزقٌدهللٖ ا١            

 حعه اا نشَٓ اجلىٗ ِ اٛخعٍق  ً صلهللٌق .
ِ خددعج ايبددي  يبددٔ نددٓهٗ ِايهحمددق ٕ ِايبددي لق ددَ ِاحلددق ن ِوددخخَ      

يبددي نمددعِ  ددقن :  ددقن   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن :   نددي نهددهلل اا 
لددي  عددف  عدد٢ٓٺ لددي  ٌددف ايدلددٗ ة صلددهلل  ْددذ اجلىددٗ س ِاً  ضلٍددق يّٓ ددهلل     

 لي لسةٖ   يبزغل نقلقٺ .
 ِوع    لّ  مل اكلعقه لي  ٍق  :

 و مدددددٗ اكلّاوىدددددٗ س ِيددددد ِه  زقٌدددددهللٌقُ س عقيىدددددق  عٍٓدددددق     ا٣ِن :
 لعسقًِِ  لقه ايعقوًّ .

 ايهلل عّ  ِايعّاوغل ايّضزٓٗ س ِِ ّل احرتالٍق . ايثقؤ :
نددهللٖ ايزعّيبددٗ نشدد٘ ايععددف ايزمددهلل س  ددّاٚ مل ايعددعاً  ِ مل      ايثقيددث :

َؤُلا ااا َيلااَنَ ليلااان ٌَرا ق بلاان ََِ  ااا َللاْكُاامَُ ددّاوغل ٌددددا اي لددقً س  دددقن  زدددقػل ر  

 .(1)درا إْا  لنبِ

اـلدددقس ايدددهللِن ِاييدددزّل نشدد٘  دددهذ ا٧ ٌدددقل س ِيددد ِه   ايعايبددع : 
 ىقس نىَ ضهلل ايىق  لٶشعقٺ.ا٧لع

ِ خدددعج احلدددق ن ِودددخخَ ندددي  يبدددٔ ٌعْدددعٖ ندددي ايدددىى ودددش٘ اا  
نشٓددَ ِ ددشن  ددقن : ا١ لددي  عددف لزقٌددهللاٺ يددَ ذلددٗ اا ِذلددٗ   ددّيَ وددش٘   
اا نشٓددَ ِ ددشن ععددهلل خ ددع ذلددٗ اا ١ِ ْددع   ْددذ اجلىددٗ س ِاً  ضلٍددق        

 .(2)(يّٓ هلل لي لسةٖ  هزغل خعْ قٺ
زقٌدددهلل ِيبدددغل ايددددٕ  مدددع اكلسدددشن لزدددَ  دددعٙ لدددق ٌدددٔ ايىسدددهٗ يبدددغل اكل

اكلّاوىدددٗ ِعددد، ايععسدددٓمق  ايهللِيٓدددٗ احلهللْثدددٗ س اجلدددّال ٌدددّ ايزمدددّه       

                                                           

 .189 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
 .3/192ايهلل  اكلىثّ   (2)
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ِاخلصدددّيف اكلٶشددد، س عقكلّاوىدددٗ   ددد  ِ ندددن س ِْشددد ه  زقٌدددهلل  ّاوٓىٍدددق   
 ِايص٢  ا٧ عمقنٓٗ ِايعزقًِ اي   رت   نشٍٓق .

يعددهلل ودد ن ايعددعاً يبقيصدد  ِاي ٌددهلل ِا٣خدد٢ا احلمٓددهللٖ س ِ ددف عددعق        
ِا ٓددٗ لددي ا٧ ٌددقل س ِقنددّٖ مسقِْددٗ يشزصددمٗ لىددَ س ِايعىدد ُ نددي   لىٍددق

للتْعلاانللنُ رَعللْااىَرا  ِااَّتَللراتَّق اا لََللوَْتْعلاانللنُ رَعللْااىَََََََلعهلللق ددَ س ِ ددقن  زددقػل ر   

 .(1)درإلِث مَِللرا عزدُللر ِ

احلمددهلل ا ايدددٕ  ودد ن ايعددعاً يبءح ددقه ايعضددقٚ س ِاحلدد٢ن ِاحلددعاه      
عدددعق ل شددد  نشددد٘ سلدددّ لسدددععف ِ ً اييدددة   س ِيبدددٓٮي  قوّودددقٺ ٌِدددّ  دددف  

للوَْتْاانِ زَللررِ ل ٌَلِر  ل١َْعخمددف ِ،  نمشددَ س ِاً  ددقً ذ ْددٗ يددَ س  ددقن  زددقػل ر    

 .(2)دؤُخَُّلَ

ِ ددددععهلل اييددددزّل يبددددقي ٶعٖ نشدددد٘ اخددددع٢ف ا٧وعمددددقٚ ايددددهللْ        
ِاكلدددٌى ا٧ ٌددقل  ددّاٚ    ددع  ِ لىٍددقج  ِ عزددف س ١ِ ْعضددًّ يبددَ س    

 ل ي٨يبعزقق نىَ س ِا عىقيبَ.ِمل ٌدا ايععهلل قنّٖ يشيهق
ِلددي خصدددقٛم ،لددقً ايزّكلدددٗ اوعيددق  اكلسدددشمغل مل  دددق ا  ا٣ و    
يٓدددد عِا اا ِْعٓمدددّا ايصددد٢ٖ ِْيددد عِا اا نددد  ِ دددف نشددد٘ ٌددددُ       
ايىزمدددٗ ِضلعودددّا نشددد٘ ا٧لعىدددقس ندددي ا٧ ٌدددقل ِندددي  صدددهللْع ِيبدددث    

 اخلّف يبغل ايىق  .
 َرألْ ُضَِؤْقْااانمز رَرابَااا ل لَراَّاااَ يَلَبِ َُملكَّاَااان زمَُ  اااِْدددهللن  ّيدددَ  زدددقػل ر

س نشددد٘ (3)دللآتْااا ُرَرانَِْااان لَللؤْملاااَّزلرَاِااانا ملعَُّزل  َللنْهلااا ُرَعلاااََُرا مزاُكْاااََِّللا لَّااا  َعلنق  لااا َُرا اااإُمز  ََََََِ

انددقنٗ اكلزددعِف ِلىددَ ا٧ودد٢  س ِ ثهٓددل  ّانددهلل ايسددشن ِايددهللنّٖ اػل      

                                                           

 .2 ّ ٖ اكلقٛهللٖ  (1)
 .164 ّ ٖ ا٣وزقه  (2)
 .41 ّ ٖ احلج  (3)
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ايى ددعٖ مل ايسددشن س ِلددي اكلى ددع ا٧ ٌددقل ِايزىدد  ِايددع  ة لددق ْهزددث       
 ايى ّ .

ِلددي ان ددق، ا٥ْددٗ  ندد٢ُ  ً  ددف عددعق لددي اخلصددقن ا٣ يبزددٗ ايدد          
ذ ع ٍددق ْعددعل اكلسددشن لددي ايىددق  ١ِ ْهزددث ايى ددعٖ مل و ّ ددٍن لىٍددق س      
ِ دددهللنّ اْدددق  ايعدددعاً اػل اخلٶدددقل اكلزعدددهللن س ِييدددٗ ايرتبٓددد  ِايهزٓدددهلل  

 ني ايعزص  ِايعٶعف .
شن  ددفٮ حضدددّ   ِ هددف يبزثددٗ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ دد        

ايدددهللْي ِنعٓدددهللٖ ايعّحٓدددهلل مل لىعدددهللْق  ندددهللق لدددي ا٣لدددن ِاييدددزّل س     
ِ دددقق  ا٣خددد٢ا اكلدلّلدددٗ س ِايععدددف ِايىٍددد  ِضدددز  ذ دددع اا س     
عع ضددف اا ندد  ِ ددف يبددقيععاً لز دد ٖ نعشٓددٗ  ثهددل  ّانددهلل ايسدد٢ه مل       

 ا٣ و اػل ّْه ايعٓقلٗ .
ٗ نعشٓددٗ يعددهلل احٓدد٘ ايعددعاً لز دد ا  ا٣وهٓددقٚ احلسددٓٗ يبقنٶقٍٛددق وددهي   

ٌِدددّ لدددي ان دددق، ايعدددعاً ايددددا ٔ ِاييدددةٕ يعهعددد٘ ٌددددُ اكلز ددد ا         
حقضددعٖ يبددغل ايىددق  اػل ْددّه ايعٓقلددٗ س ٌِددٔ   ددقيٗ لددّقٖ ِحدد  لددي        
اكلسددددشمغل اػل ايىصددددق ٙ ِايٍٓددددّق ِايىددددق  ـلٓزددددقٺ س ِقنددددّٖ يسددددّ    

 اكلّ هٗ اي شٓٗ ٌِٔ  شمٗ ايعّحٓهلل.
ق لددي ِْعضددقق ا٧ ٌددقل لددع ٌدددُ ايددهللنّٖ س ِْضددعٌق  ءوددَ نددقٛ، قدد   

 ٍدددق  لعزدددهللقٖ س ِلدددي لصدددققْ، ا٧ ٌدددقل  عِْدددع ا٥لدددىغل ِنقلدددٗ       
 ايىق  ٌِّ ذلعه مل  ف اييعاٛع ايسمقِْٗ.

ِ ددهلل ْعددرتً ا٧ ٌددقل يبددقكل ع ِا٧حعٓددقن ِاخلهللْزددٗ ِايعددهلليٓ: نشدد٘      
 ايىق  س ِاييهلل  ٣ِيٓقٚ ايىزمٗ س ِاو ق  اجلمٓف.

ِلددي خصددقٛم ايعددعاً  ىعٓعددَ يشعشددّل لددي  ق اً اخلٓقوددٗ س ِاييٓشددٗ    
ِاخلهللْزٗ ِاعدٗ احلسدهلل ِاي ددل يددا عدقً  دف لدي اْق دَ  دق ل ايزدققا            
اكلدلّلددٗ س ِ ىٍدد٘ نددي ا٧ ٌددقل ِايععددف يبيددة حدد، س ِ عنددذ ايرتِْددع      
ايزددقه يشىددق  يبسدده  ايزمددف اي ددعقٕ لددي ا٧ ٌددقل س ِعٓددَ ضددع  نددقه       

 ددًّ ا عىددقل ا٧ ٌددقل اي ددعقٕ ِايعى ٓمددٔ لددي  ْعىدد ُ ا٧ دد٢ه نىددَ س عٓ
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لصددددققْ،  قنددددهللٖ )١ضددددع  ١ِ ضددددعا  مل ا٧ دددد٢ه( ٌِدددددُ ايعقنددددهللٖ  
 لسععع ٖ لي احلهللْث ايىهّٕ.

ِْددددهللنّ ايعددددعاً ـلٓددددع اكلسددددشمغل ِاكلسددددشمق  اػل ايزصددددمٗ لددددي    
ا٧ ٌددقل ؼل ٍّلدددَ اييدددقٛع ِاكلعزدددق ف مل ٌدددا اي لدددقً س اذ  دددهللنّ  دددف   

 ِايزددهللن ِا٧نعددهللان ِاحلشددن ِايصدد ذ   اْددٗ لددي ايعددعاً يشععددّٙ ِايصدد    
 ِا٧حسقً عز٢ٺ ِ  اٚ س ِايشٶ  لع ايىق  ِايعع، يبٍن .

ِلددي ا٧ن ددق، مل ايسددىٗ ايىهّْددٗ ِوددٓٗ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ     
ِايدددَ ِ دددشن يبدددقحلّٓاً ِايععددد، يبدددَ يٓ دددًّ لدددي يبدددقل ا٣ِيّْدددٗ  زقٌدددهلل   

 حسي ايص٢  لع ايىق  .
ا٧ ٌدددقل س لزععدددٗ ِلدددي ان دددق، ايعدددعاً ِحضدددّ ُ  سددد٢  ضدددهلل  

 دددف لسدددشن ِلسدددشمٗ لزععدددٗ اـلقيٓدددٗ ٥ْدددق  ايعدددعاً ايددد   ىٍددد٘ ندددي   
ا٧ ٌددددقل ِ ددددهللنّ اكلسددددشن ِايىددددق  ـلٓزددددقٺ يٓ ّوددددّا مل لىددددآٙ نددددي   

 ا٧ ٌقل ِيٓمعىزّا ني اْداٚ ا٥خع ِا٧ضعا  يبَ لي بة ح، .
ضَِملاااََُقْتْاااَْْنْب غَااانَاِفْيُاااََِّنْب ااا فَؤْلَُ ْغلااان  َ  ااا َرألْ ََََُِلدددي ٌددددُ ا٥ْدددق  ر 

وَْبِِ ااااَّلرِلَ  اااا َرااااادتيََِقْاااادَُس ِ ددددقن  زددددقػل ر(1)د ْكْإْنَّملاااانَقْتْااااَْْرااَاااانسلَجلم يعَاااان

للجلاان  ا هزمَُاِااناَّت  َ  اا لَََس ِ ددقن  زددقػل ر (2)دتْ لاايََلَراَّْشُاادزَم ااََُرافْاا تََ

ر ُعزَبِاْااااىَسلاااا ِيَِْ لاتااااكلَاِنا ن ك ملاااا  َللرا مل ُع  ْاااا  َََس ِ ددددقن  زددددقػل ر (3)دؤْ ُغلااااَز

 .(4) درا نلغلال  
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َََََِ ٓددف  ً اْددٗ ايسددٓ  ر   ْااةِاْرَرنغلاالْأللَرألْشُااهزَّزَرا نزااَّزتزَ ْاانق تُلُ رَرا مزَُااَِِّ  لَ ليُاا ز

ََّْملَُّصلااد َْ ااِةُ َْتااناز رَللْؤْقاانمز رَراَباا ل لَََََََََ ُِاا َُل زُمَللرُ بزااَّزل زُمَللرق عزاادزلرَْاهزااُمَ للجلااُدُتمز  زُمَللخزاا

س وق ددحمٗ ٣ ثددع لددي لقٛددٗ اْددٗ (1)د ِيلْهزمَُبِ ََرالَّاا لَفْبُاا  ٌَ ل  اايمٌللآتْاا ُرَرانَِْاان لَ ْوْلساا رَسلاا

اْدددٗ لدددي ايعدددعاً س ِة ْثهدددل ٌددددا ايعدددّن اؾلدددق لّضدددّس ا٥ْدددٗ  نددد٢ُ     
 ِذلصّ  يبء يبزٗ  نٍع رلصّوٗ يبزهلل ععذ ل ٗ  مق  عهلله ايع صٓف .

ِلددي ان ددق، ايعددعاً  ً اْددق  ايسددشن  صددع ِ عٓددهلل لّضددّس ا٥ْددٗ        
 لّضّنٍق اػل لقيبزهلل  شر ا٣نٍع ا٣ يبزٗ. ن٢ُ س ِؽلىع لي  زهللٕ 

س ِبددهلل  ِخددد٢ف لّا ٓددد،  (2)ِْعصدد  اي زدددف ا٧ ٌددقيبٔ يبءودددَ حدددهللن  
اكلّاوىددددٗ ِا٥قال ايزقلددددٗ س ِعٍٓددددق ا ددددعزمقن ِل اِيددددٗ يشزىدددد  ضددددهلل  
ا٣يبعْددقٚ ِاكلددهللوٓغل ِايدددْي يددٓ: نىددهللٌن  دد٢  للددق ْ ْددهلل مل ويددع ايدددنع    

ْعددع عٍٓددق اي زددف   يبددغل ايىددق  ؼلددق ٌددّ  نددن لددي ايع زددٗ اجليعاعٓددٗ ايدد         
 ا٧ ٌقيبٔ.

 دددعٙ كلدددقذا  ددد اِن دلمّندددٗ لدددق ا٧ ٌدددقل س اجلدددّال ٧ اقٖ  عٓددد،  
بقْدددق   ٓق دددٓٗ لزٓىدددٗ س ِلٶقيددد  خقودددٗ  دددهلل ١  عّاعددد، لدددع اكلىٍدددقج   
ِايى دددقه ايدددهللِئ ِاكل دددقٌٓن ايزقلدددٗ س ِي دددي ا٧ ٌدددقل  ضدددع يبءودددخقيبَ 

 ِلعقوهللٌن   ثع لي بةٌن .
مل اجملعمددددع ا١  ً ِوددددخٓذ  ً اي زددددف ا٧ ٌددددقيبٔ ضلددددهللغ وددددهللعٗ   

ا٣و مددٗ ِاجملعمزددق   عخددهلل ضددهللُ ِ صددهلل   ددّاوغل ١ يشددّ لددي ايعضددٓٓ،     
 ِاحلٓٶٗ ِاخلٶع يَ .

ِْددهللنّ ايعددعاً مل  ددف ْددّه ايىددق  ي٨يبعزددقق نددي ا٧ ٌددقل س ٌِددّ       
لددي لصددققْ، نىددّاً ٌدددا اي عددقل اذ ْىددق،س ايعددعاً ا٧ ٌددقل يبقي شمددٗ      

ايددددْي ْيدددٓزًّ  ِاحل دددٗ ِْهيدددع ايددددْي ْهعزدددهللًِ نىدددَ يبدددق٣لي س  لدددق    
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ايعنددد  يبدددغل ايىدددق  س ِْعّلدددًّ يبدددقيع  ةا  ِايعزدددهللٕ نشددد٘ ا٥لدددىغل  
عدددقً ايعدددعاً ضلدددد ٌن ِْىدددد ٌن ِْ  دددعٌن ِضلدددق ل ايعدددعاً اييشدددّ       

 ِايعٶعف ِايهئ .
ِ ددقٚ ٌدددا اجلدد ٚ لددي   سددةٕ يشعددعاً ٌِددّ اخلددقل: ِايزيددعًِ         
يبزدددهلل اكلدددقٛعغل ِاحلمدددهلل ا يهٓدددقً  ىددد ُ ايعدددعاً ِايسدددىٗ ندددي ا٧ ٌدددقل س   

قنددّٖ  ددف لىٍمددق ٧ عىددقل ايددقذ اي ددعق  ِ اجلمقنددٗ اكلى مددٗ  ِ ايهللِيددٗ   ِ
 ا٧ ٌقل لىٍق قٺ. 

للوَْتْعُتْاااادزلرَبِ ََرالَّاااا لَوَْيزن اااا ََِْ ودددد ن اا ندددد  ِ ددددف  ّيددددَ  زددددقػل ر  

 س ٌِّ نٶع اْٗ يٓعضمي :(1)درا مزعُتْد يَل

 ددددقوًّ ايىٍددددٔ نددددي ا٧نعددددهللاٚ س ِايىسددددهٗ يبددددغل ا٧نعددددهللاٚ     ا٣ِن :
قل نمدددّه ِخصدددّيف لٶشددد، س عق٧نعدددهللاٚ  ندددن  ٕ لدددي يبدددقل  ِا٧ ٌددد

 ا٣ِيّْٗ ايىٍٔ ني ا٧ ٌقل .
ايىٍدددٔ ندددي  ٕ ودددى  لدددي  ودددىقف ا٧نعدددهللاٚ اخلقودددٗ        ايثدددقؤ :

ِايزقلددٗ  لدد: ِايٓددّه ِبددهللاٺ س ععددهلل يبددع،  ع ددءٖ سددقٌعٖ ا٧ ٌددقل مل        
ٌددددا اي لدددقً س ِؽلىدددع اْدددق  ايعدددعاً لدددي ١ِقٖ ضدددعِل ايعزدددهللٕ ِاً     

 حهللغ عقً اْق  ايعى ْف  ّن قًِ ؾلقَٛ ِاوعيق ُ.
ِا٧ ٌدددقل ايبدددع٢ٚ ِالعخدددقً س ِيدددٓ: ٌددددا  ِاً  هدددققن ايدددعٍن س       
ِايعدددقٚ ايشدددّه نشددد٘ لددددٌ   ِ لشدددٗ رلصّودددٗ يبدددف ١يبدددهلل لدددي لزقجلعدددَ  

 يبقحل مٗ ِايزشن ِاي ٌقً.
ِيبٓددقً يبددعاٖٚ ا٧ دد٢ه ِاكلشددف ِايددهللْقوق  لىددَ ِا٧ ٌددقل يددٓ:  ددشټمقٺ   
يعخعٓددد، اييقْدددق  س اؾلدددق ٌدددّ وددد ِن ِ دددعق ِ ذٙ س ِصلددد   ١   دددًّ       

 اكلّا١ٖ  ِ اكلمقوزٗ  ههقٺ ي٨حععقً ِاييهلل  ِخٶ  ا٧ ٌقل.
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هلل  زددف اا ندد  ِ ددف ايعّيبددٗ  ددهٓف زلددقٖ س ِلددهللخ٢ٺ يشز ددّ ِعددعذ   يعدد
للملااََُتْاانبلَللعلم ااَْْصلاانا نَنَ ْةِنَّاا زَيلتُاا بزَََا٧وسددقً ودد خٗ  هللْددهللٖ س  ددقن  زددقػل ر  

 .(1)دبِاْىَرالَّ  َملتْناَن

يبٓددقً  ددقوًّ نددقه لصددقح  يشخٓددقٖ ايددهللوٓق ٌِددّ يبيددهلل اا      ايثقيددث :
بِ ََرالَّاا لَوَْيزن اا َّْيددَ  زددقػل رندد  ِ ددف يشدددْي ْزعددهللًِ نشدد٘ ايىددق  س يع 

 .(2)درا مزعُتْد يَل

ٌِدددف ضلضدددع ٌددددا ايعدددقوًّ مل ا٥خدددعٖ س اجلدددّال وزدددن س ِْ دددًّ     
حضددّ ُ ّْلٜددد   ثددع ِضددّحقٺ ٣ٌددف ا يددع س ِ نددهلل ا٢ْلددقٺ يشمزعددهللْي      
ِايددددْي لق  دددّا ا٧ ٌدددقل ِ ددد  ّا ايدددهلللقٚ س ِ خدددقعّا ا٣يبعْدددقٚ مل      

 نددد  ِ دددف يبقيسددد٢ه ِا٣لدددي مل    قِْدددع ٍن  ِ بةٌدددق س ِ دددهلل  لدددع اا   
 ا٣ و س ِ قٚ يبٍدا ا٣لع ا٣وهٓقٚ س ِو يل يبَ اي ع  ايسمقِْٗ .

ِ دددهلل ا ىددد٘ اا نددد  ِ دددف نشددد٘ اكلددد٠لىغل يبدددد ع يبزدددهلل خصدددققن     
للراَّاااَ يَلَوَْيلَُاااهلدزل لَراااانْل لَللبِاْرَملاااَّْلرَاِااانالَّف  َِملاااَّْلرََََاحلمٓدددهللٖ يبعّيدددَ  زدددقػل ر 

ٔ (3)دِ َّلرمَااان ندددٍققٖ ايددد ِ  ٌىدددق حضدددّ  دلدددقي: ايهقودددف     س ِلدددي لزدددقو

 ِايشٍّ ِللقيٜٗ ا٧ ٌقل س ِ  ْٓىَ .
ِ ددقٚ ٌىددق اي زددف ْيددٍهللًِ  ٕ ضلضددعًِ س  مددق ْيددمف ايىٍددٔ نددي      

 نٍققٖ اي ِ  .
د ا اقٖ اكلزقودددٔ ِلعدددهلللق ٍق س ِلىدددَ   للبِاْرَملاااَّْلرَاِااانالَّف  َِِلدددي لزدددقؤ ر 

ِ وصددع َ س احلددهللْث ِاكلىق ددقٖ ايدد   عضددمي احلددهللٮ نشدد٘ ا٧ ٌددقل س       
 اِ  شمٓع وّ  َ ِ رت لق عَٓ ايضع  س ِح   ايىٍٔ اكلعزهللق نىَ.
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ِايدددرتِن لدددي ندددقة ايّ دددّق ِلىدددَ  دددعِن ا٧حدددعاه مل احلدددج لثدددف  
وددٓهلل احلٓددّاً ايدد ٕ س ِلىٍددق يدده: اكلحمددٓ  يشع ددقن ِلىٍددق اجلددهللان ٌِددّ   

  اايهََََِرا نلاا َْؤْشُااهزٌََّملعُلُ ملاانٌََ ْملااََُ ْااَّلضلََاخلصددّلٗ اكل٠ ددهللٖ يعّيددَ  زددقػل ر  

را نلااا ََ ْااا لَ ل ْااا لَللوَْ ُغزااا اَْللوَْجِااادلروَْ  ااا َرا نلااا تَللملااانَتْب عللُااا رَم اااََُخليُاااَّفَيلعُلْمُااا زَرالَّااا زََََ

س (2( )1)دللْتاااانلَل زلرَْ ااااِةَ َخلُيااااَّلَراااااَنر  َراتَّق اااا لََللرتَُّقاااا ن  َيلاااانُؤُلا  َرأْلا  لاااانِبَََََََ

عهددٓذ  لددع ِ ددّقٕ س عقوصددعاف ايىددق  نددي عزددف ايسددٜٓق  ِنددي ا٣لددع اي
ِْسددعش ه ا٧ اقٖ ِايىددٗ ِايزدد ه س ِعٓددَ ا٣ ددع ِايثددّال س ٌِددف   ددعن        

 ا٧ ٌقل ِا    ه لسعخ  س اجلّال ٌّ ا٣ِن.
ََََََِمل ايعى ْدددف ر للُِاُاااتُمَُعللْاااىَشلااابْنَ زب اااَّل  َم اااََُرااَااان َِ ْإْن قْاااَُِْمَُم اُهلااانَِْاااَْا كل

س اذ  وعددددد اا ندددد  ِ ددددف (4( )3)دتْهُتْاااادزل ليز لاااايتَزَرالَّاااا زَاْكُاااامَُآيلنت اااا  َاْعللَّكُاااامََُ

ايىددق  يبددقيىهّٖ ِايعى ْددف لددي يبددعا ي ايّ ىٓددٗ س ايدد   قوددل  ددقٛهللٖ مل ل ددٗ   
 ِاجل ْعٖ حٓىٜد س ِلق  ٠قٕ ايَٓ لي اخلشّق مل ايىق .

ع ددقً ا٧وسددقً اي ددقعع ْعددرتل مل  ددف ْددّه ؿلددع نشٓددَ لددي ايىددق  ييددع َ 
   ٗ ِاحلمٓددٗ لىٍق ددقٺ س حعدد٘ اذا    يبددقا س ِنهقق ددَ ايددّ ي س ِايددقذُ ايزصددهٓ

لددق  ٌددّٙ مل ايىددق  س يددٓ: نىددهللُ نمددف وددق  عزشددَ يبعصددهلل ايععيبددٗ اػل      
 اا ضل   ني ايهللخّن عٍٓق.

عهزث اا ن  ِ ف ايىى ذلمهللاٺ وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن عصق  وعْ، 
س ِ هلل  ق ن (5)در ُد نْنَرابتَّلرطَْرا مزغُتْق يملاكل٠لىغل اػل اجلىٗ  قي قٺ ِمل ايعى ْف ر
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ايصخقيبٗ يبٍدُ ايىزمٗ س وزمٗ ايس٢لٗ لي ا٧ رتال لدي ايىدق  ِايى دقٖ لدي     
 ايهللخّن عٍٓق.

 ً   ّن اا وش٘ اا نشَٓ ِ شن  سن اذ ِ ق ني ايسقٛ  يبي ْ ْهلل )
اي ٔٚ ايدٕ  عدقٚ اا ندىغل مل  ٌدف ل دٗ لدي  دعْم ِبةٌدن س عيضدهل         

شيد  لدي حدهللْث ن مل ٌددُ     ا٣وصق  عء قٌن ععقن : ْق لزيع ا٣وصدق   دهلل يب  
اكليقمن اي  ا ع  يبٍق  وق قٺ   قي ٍن نشد٘ ا٧ٽ د٢ه يزشدٍن  ً ْيدٍهللِا يبزدهلل      

 .ايّٓه ِ هلل  قخف اا  شّيبٍن ا٧ٽ ٢ه
ْددق لزيددع ا٣وصددق   ة ؿلددي اا نشددٓ ن يبق٧ٽؿلددقً ِخصدد ن يبقي عالددٗ     
ِمسددق ن يبءحسددي ا٣مسددقٚ  وصددق  اا ِ وصددق    ددّيَ  ِيدد١ّ اق ددعٖ    

 .  لي ا٣وصق ي ىل الع
ِيددّ  ددشر ايىددق  ِاقْددقٺ ِ ددش عن ِاقْددقٺ يسددش ل ِاقْ ددن .  عدد٢        
 عضددددًّ  ً ْدددددٌ  ايىددددق  يبٍدددددُ اييىددددقٛن ِاييددددقٚ ِايددددىزن ِايددددهزة  

 .ِ دٌهًّ يبع ّن اا وش٘ اا نشَٓ ِ شن
 .ععقيّا :  ضٓىق . ععقن :   ٓهّؤ عٓمق  شل

اػل ايىدّ  س    قيّا : ْق   دّن اا ِ دهلل ىق مل سشمدٗ عءخع ىدق اا يبدر     
ِِ هلل ىق نش٘ ن ق ح عٖ لي ايىق  عءوعدوق اا يبر س ِِ هلل ىق ض١٢ٺ عٍهللاوق 

 اا يبر . ععضٓىق يبقا  يبقٺ س ِيبق٧ٽ ٢ه قْىقٺ س ِؼلخمهلل وهٓقٺ.
ععددقن :  لددق ِاا يددّ   هعمددّؤ يبيددة ٌدددا ايعددّن يعشددل وددهلل عن س يددّ  

    ِ رلددددد١ِٺ  شددددل  ة  ء ىددددق وعْددددهللاٺ عآِْىددددقن س ِل ددددديبقٺ عصددددهلل ىقن س 
عىصددعوقن س ِ هشىددق لددق  ق ايىددق  نشٓددر س يددّ  شددعن ٌدددا يصددهلل عن .  ددقيّا  

 .(1)(: يبف ا ِ  ّيَ اكلي ِاي ضف نشٓىق ِنش٘ بةوق
ععدددهلل نددد ع ا٣وصدددق  اا نددد  ِ دددف ِنددد عِا   دددّيَ نشددد٘ وزمدددٗ    
اخلددعِج لددي سشمددٗ اي  ددع اػل وددّ  اقهللاْددٗ س ِنشدد٘ ايى ددقٖ لددي وددةِ ٖ  

 زدال س ِلىَ ندال ايع  .ا٣ ف يبهللاْٗ ايسعّل مل اي

                                                           

 . 5/147ايهلل  اكلىثّ   (1)
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ِنشدد٘ وزمددٗ اقهللاْددٗ ِايزصددمٗ لددي ل ددقٌٓن ايضدد٢يٗ س ِ مددق  ددقن        
س عدددقً اييددد ع ا  (1)دللؤْط يعزااا رَرالَّااا لَللراََّسزااا وَْاْعللَّكُااامَُتَُُّ لمزااا  لََََاا  زدددقػل ر

ِ  دددّيَ نهدددققٖ ِ دددهلل  هدددل مل نشدددن ا٣ودددّن  ً نددد ع اكلدددىزن ِا ددد   
 اكلسشن  لّ اٺ : ِلي ايي ع ا ن  ِ ف ِ  ّيَ اخعٓق 

ا عىدددقل  عِْدددع ايىدددق  نشددد٘ اخدددع٢ف ليدددق يبٍن س ِ دددهلل      ا٣ِن :
  قً ايىى وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن ١ ْ  س اوسقوقٺ ١ِ قايبٗ.

ا٧لعىددقس نددي ا٧ ٌددقل س ِا ددعزمقن ايسدد٢  ا٣يبددٓهلل اِ        ايثددقؤ : 
ايسدد٢  ايىددق ٕ ضددهلل ايىددق  ا٥لىددٓغل  ددّاٚ مل ا٣ ددّاا  ِ اكلىعددهللْق        

  ِ ِ قٛ  ايىعف  ِ بةٌق.
لي ايي ع ا ند  ِ دف ايدهللنّٖ اػل اقدهللٙ ِا٧ؿلدقً نسدي        ايثقيث :

اْعللاىَخزلُا فََََللبِنَّكلاخلش، ِايس قْق احلمٓهللٖ س يٓ ًّ لي لزقؤ  ّيَ  زقػل ر

 س يبٓقً حعلٗ ا٧ ٌقل مل ٌدا اي لقً ِ ف ،لقً .(2)دعل  يمف

عق٥ْددٗ  ندد٢ُ  دد٢  ْىددق،ن ا٧ ٌددقل ِْعيشدد  نشٓددَ س ٌِددٔ نددقٌهلل      
 222س  221س  220ْدددّلٔ لع دددهللق نشددد٘  دددقوًّ ٌددددا اجلددد ٚ ِا٣ ددد اٚ      

 ايسقيبعٗ ٌِّ )ايى اس اكلسشذ يبغل ايععاً ِا٧ ٌقل(.
يبددغل ا٧ؿلددقً ِاي  ددع س ِة طلدد  نددي   يعددهلل  خدد  ايعددعاً نددي ايصددعاس 

ودددعاس ِوددد اس يبدددغل احلضدددق ا  س لدددع  ً اا نددد  ِ دددف  و يدددَ يٓ دددًّ   
 لىٍق قٺ ِِ ٓعٗ مسقِْٗ  ىة وعا اقهللاْٗ مل  ف ،لقً .

اذ ْددهللنّ ايعددعاً اػل  عقعددٗ ايسدد٢ه س ِ ىيددع اْق ددَ ا٣لددي يبددغل ايىددق     
       ِ ايدد  س ٌِددّ لددي   ددعا   ددعاٖٚ  ددف لسددشن ِلسددشمٗ ٥ْددق  ايعددعاً س 

 لي لزقوٍٓق  ىمٓٗ لش ٗ ايعسقلذ نىهلل اكلسشمغل ِبةٌن.

                                                           

 .132 ّ ٖ ان نمعاً  (1)
(2)  ً ٖ ّ 4. 
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يدددا  هددهلل  ايصدد٢ٖ يبع ددهةٖ ا٧حددعاه  ددن ايهسددمشٗ ِ ددّ ٖ اي ق ددٗ ايدد    
ٌدددٔ لىق دددقٖ يبدددغل اكلسدددشن ِيبدددغل اا نددد  ِ دددف س ِ شدددٍق قندددقٚ ِلسدددءيٗ 
ِ ز ددٓن كلعددقه ايعيبّيبٓددٗ س يع ددًّ نىددّاً ايعددآخٔ يبددغل ايىددق  مل سدد٢ن        

 . ايزهّقْٗ ا ن  ِ ف
ِْرتنذ لىٍقج ايس٢ه ِايعسقلذ نمدق  ِود٘ يبدَ ايعدعاً لدي احل مدٗ       
ِايعخشٔ يبقيص  س يدا ِ ق مل ايثىقٚ نش٘ ايىى ذلمهلل ودش٘ اا نشٓدَ ِايدَ    

س يهٓقً  قوًّ ٌِدّ  زشدٓن ايدىى    (1)دلليزعللإمزهزمَُرا ك تْنبلَللرا ن ك مل ِْ شن مل ايععاً ر

 ا٧ ٌقل. وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن يشمسشمغل وهد
ِحضددّ  اْددق  ايعددعاً ايٓددّلٔ يّ ددّل  ٢ِ ٍددق قلدد: لددعا  مل       
ايٓدددّه س نشددد٘  دددف لسدددشن ِلسدددشمٗ ِ ّيبدددقٺ نٓىٓدددقٺ س يع زدددف اكلسدددشن مل   

 نصمٗ لي ا٧ ٌقل .
يعددهلل اوددهذ ا٧ ٌددقل سددقٌعٖ نقكلٓددٗ يبيٓضددٗ يددٓ: يبدا ددَ اؾلددق يبّا ددٶٗ   
س ِ دددٓء ٔ مل اجلددد ٚ ايسدددقق  ِايزيدددعْي يبزدددهلل اكلدددقٛعغل  دددقوًّ )وٍدددٔ      

عددعاً ِايسددىٗ ايىهّْددٗ اكل رتيبددغل نددي ا٧ ٌددقل( وددهيٗ ايزقكلٓددٗ ي٨ندد٢ه     اي
اكلعٛدددٔ ِاكلسدددمّس مل ٌددددا اي لدددقً س ١ِيبدددهلل لدددي ا٧يع دددق  اػل ا٧  عدددقٚ  
يبدددقيعزشٓن س ِ سدددغل لسدددعّْق  اكلزٓيدددٗ س ١ِيبدددهلل لدددي اندددقنٗ ل دددقٌٓن      
ا٧حسددددقً ِايرتاحددددن ِايعسددددقلذ ِويددددع اكلددددّقٖ ِلصددددققْ، ايع قعددددف    

ا٣ و يبقي  اندددق  ِايعّ،ْدددع ايزدددققن يشمٓدددقُ س     ِايعزدددقًِ س ِانمدددق  
ِاويددقٚ اكلصددقوع ؼلددق ْسددقنهلل نشدد٘  ضددٓٓ، ايهٶقيددٗ يبددغل اييددهقل س ِاكلىددع      

 لي  ء ة ا٣ع ق  ايسّقاٚ نشٍٓن.
٩ِ ٩ددشٿن٩  :  ٷو٩دد:٩ يب٫ددي٩ ل٩قيٯددٰر  ٷددقن٩ِني) َٯ  ٫ٓدد َ٪ ن٩شٷ َٯ و٩ددشٿ٘ ايشٿدد  ٷددقن٩  ٩ ٪ددّن٪ ايشٿدد

٩ٓددهللٯ  ٩ِيبٯ ٗٸ  ٫ً  ٷقل٩ددل٫ ايسٱددقن٩ ٩ْعٸددّه٩ ح٩عٱدد٘      اٽ ٫ً يٷددق  ٫ً ا ٫ددع٩ٶٷقس٩  ٷ ٗٻ عٷددسٽ  ٷح٩ددهللٯ ٸن٫ عٷسٯددٓشٷ
٩ٓ ٹز٩ف٫ ٩ٍق عٷشٹ  .(2)(٩ْي٫عٽ ٩

                                                           

 .2 ّ ٖ اجلمزٗ  (1)
 . 26/59لسىهلل  فلهلل  (2)
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ٌِددددا احلدددهللْث لدددي  ّالدددع اي شدددن س ِعٓدددَ ق١يدددٗ نشددد٘ ال دددقً       
ا٧ دددعي ق  ِا٧وقيبددددٗ نىدددهلل سٍددددّ  ن٢لدددق  ايسددددقنٗ ايععْهدددٗ ٌِددددّ ١     

 ْعزق و لع دلٍٜٓق ع ءٖ.
ايسددقنٗ يبيعددٗ يبقيىسددهٗ يشدددْي    ِ ددهلل ِ ق ذ ددع ٌدددُ ايسددعنٗ ِدلددعٙ     

للوَْيلاانلروَُراَّااَ يَلَِْبْااَّزلرَ  ددعِا مل نددهللق لددي اْددق  ايعددعاً لىٍددق  ّيددَ  زددقػل ر

 س(1)د   َم َُّيل  َم اُ زَ لتَّىَتْإ ت يلهزمَُراغَنعل َُالف تْ ًَؤْلَُيلإ ت يلهزمَُعلَْربزَيل ُتفَعلق يمف

سدد٘ نشٓددَ   ددقن نِٓنددي ا٧لددقه  ز ددع ايصددققا نشٓددَ ايسدد٢ه  ددقن )    
عددقوع هلل   ٛٓددف اوع قضددٗ ابمددٔ   سجل ٛٓددف: لعدد٘  ٓددقه ايسددقنٗ   ايسدد٢ه

ْدددق  ِ  اا لدددق اكلسددد٠ِن  نشدددن يبٍدددق لدددي  نشٓدددَ لىٍدددق عشمدددق  عدددقا  دددقن:
 .(2)(ا١ يبيعٗ ايسقٛفس ِيَ لي مل ايسمقِا  ِا١ و ١  ء ٓ ن

ِ دددهلل حدددهلل ايعدددعاً نشددد٘ ايزمدددف س ِندددهلله  زدددف  قاٚ اي دددعاٛهلل      
ٌددّ يبقنددث يٶشدد  ايددع،ا س عمددع  ً ْددّه اجلمزددٗ        ددههقٺ يشعزددّق س اؾلددق   

نٶشددٗ مل ٌدددا اي لددقً نىددهلل  بشدد  ايهشددهللاً ا٧ دد٢لٓٗ س ععددهلل  ددقٚ ايعددعاً 
يبٶشددد  ايدددع،ا ِايسدددزٔ يش سددد  عٓدددَ س يهٓدددقً ا٣ِيّْدددٗ مل ايٶشددد  مل   

 ْاااةِاْرَقَُ ااايلََُّرابَااا ل زَ ْننتَْ اااَّزلرَ  ااا َرألْ ُضََِبدددةُ لدددي ا٣ْدددقه س  دددقن  زدددقػل ر 

 .(3)د َْ َِْرالَّ  َللرا َُِّزلرَرالَّ لَِْث ريَرَاْعللَّكُمَُتُب ل نز  لَللراُتْفُ رَم َُ
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 .55 ّ ٖ احلج  (1)
 . 6/312ايهخق   (2)
 .10 ّ ٖ اجلمزٗ  (3)
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 اإلع٘بة ٌغخ ٚاططالدب  
 ا٧ ٌقل ييٗ ليع، لي اي زف )  ٌ (.

ٗٺ:  ٕ     ِْعدددقن ) ٫ٌه٩ددد ٫ٌهدددقٺ ِ ٩ ٩ٌهدددقٺ ِ ٩ ٫ٌهدددقٺ ِ ٩ ٪  ٩ٚ ٫ٔ ٌٯه٫دددل٪ اييٱددد خٯ ٹع٩دددَس  ٩
٩ٌدددقل٪: ايددددعٱقٲس         ٩ٌددد . ِا٧ ٫ ٚ٪: ا ٫دددن٭ لدددي ايعٱ ٫ٌه٩دددق ٩ٌه٫دددل٪ ع٢ودددقٺ. ِايعٱ ِ ٷ ٫

ٌٯ ٫ نىرٷ ا٧يبف٩:  ٕ  ٪قٱٌق ٫  )(1). 
٩ٌقل٪ يبقي ٷس٫عٽ ) ٗٸ :ِا٧ ٫  .(2)(ا٧ٽ،نقج٪ ِا٧ٽخ٩قعٷ

ِعٓدددَ ندددقٌهلل يبدددءً اكلزىددد٘ ايشيدددّٕ ي٨ ٌدددقل لعحمشددد  ندددي اكلزىددد٘     
لددقً ِل ٍّلددَ يددٓ: ايدددٕ ْعددع نشٓددَ  ا٧وددٶ٢حٔ ي٨ ٌددقل مل ٌدددا اي 

   ع ا٧ ٌقل س اؾلق اكلعاق لىَ اكلزى٘ ا٣نن لي ِ ُّ :
 ايدٕ ْعّه يبقي زف ا٧ ٌقيبٔ . ا٣ِن :
 اي زف ا٧ ٌقيبٔ . ايثقؤ :

 ايدْي ْعع نشٍٓن اي زف ا٧ ٌقيبٔ. ايثقيث :
 حقن اي  س ِاخلّف اي   زن ايىق . ايعايبع :

ا٥خددددعْي س اؾلددددق ْيددددمف اجلىقْددددٗ   ١ِ طلددددعم ا٧ ٌددددقل يبقخقعددددٗ   
اخلقودددٗ ايددد   رتندددذ نىٍدددق اخقعدددٗ ا٥خدددعْي س عٓعدددع عزدددف ا ٌدددقيبٔ مل  
ذلددف رلصددّيف  ِ  ددّا  ِ مل لع هددٗ مل يبشددهللٖ رلصّوددٗ ِي ددي اخلددّف    
ْيدددمف اي دددثة لدددي ايىدددق  عٍٓدددق ِمل لدددهللً  خدددعٙ  عْهدددٗ ِيبزٓدددهللٖ نىٍدددق  

 َ.يبسه  نقكلٓٗ ا٧ن٢ه س ِايعهذ ايدا ٔ يش زف س ِاو ق  ايىق  ي
٩ٌدد ٩( مل ايعددعاً ِيبددغل ل ٍددّه ا٧ ٌددقل       ٌِىددقن  هددقْي يبددغل لددققٖ ) ٩
مل ٌدددا اي لددقً يٓ ددًّ لددي ان ددق، ايعددعاً  ً قنّ ددَ يشعٌهددٗ ِاخليددٓٗ       
لدددي اا لدددي ْدددّه و ِيدددَ لدددي نىدددهلل اا  ددددْع ِاوددددا  لدددي ا٧ ٌدددقل     

                                                           

 . 1/307ا ٓ  مل ايشيٗ  (1)
 . 1/545 قج ايزعِ   (2)



     21ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 225جمعامل اإلميان / 

 (1)دللبِيَاان لَ ْاان ُ ل ز  َِِاخقعددٗ ايىددق  مل ٌدددا اي لددقً س  ددقن  زددقػل ر     

 د.للبِيَن لَ ْن ُ ل ز  ِ قوًّ ايعضقق يبغل ا٧ ٌقل ِرس ِ ٓء ٔ 

للؤْع ااادْلرَاْهزااامَُملااانَرسُاااتْطْعُتُمَُم اااََُقُااا َ  َََعدددقً  شدددل  دددهلل ِ ق  ّيدددَ  زدددقػل ر  

ََُ زلن ِهااُمَْوَََََََََََ َلَم اا ُُِمَللآخلااَِّي َُِْتَُّ   زاا  لَِااا  َعلاادزَلَرالَّاا  َللعلاادزَل ََُِ الاانط َرا ْوُياا للم اا

َِْرالَّاا  َيزاا لَ َِبْاااُيُكُمَللْؤن ااُتُمَْوََََََََََتْعُلْمزاا نْهزمَُرالَّاا زََ ََُشلااُ ء َ  اا َسلااِ ي يلُعْلمزهزااُمَللملاانَُتاب ُقاا رَم اا

 س ِاجلّال  هللن ٌدُ ا٥ْٗ نش٘  لّ  :(2)دتُ  لْمز  ل

 حعلٗ ا٧ ٌقل. ا٣ِن :
 لىع وهللِ ُ لي اكلسشمغل ِلي ايىق  ـلٓزقٺ. ايثقؤ :

 نهلله احلق ٗ اػل ا٧ ٌقل . ايثقيث :
 اوع قٚ ايى ع لي ا٧ ٌقل .ايعايبع : 

 ءقْدد  ايىددق  يش دد  نددي ايععددقن ِا٧ ععددقن س ِ ددهلل  عددهلله    اخلددقل: :
 ايهٓقً.

يعدددهلل  دددقً اكليدددع ًّ ٌدددن ايددددْي ْعّلدددًّ يبيددد ِ اكلهللْىدددٗ ِاق دددّه   
نشٍٓددددق ٧ اقٖ  عددددف ايددددىى وددددش٘ اا نشٓددددَ ِايددددَ ِ ددددشن ِايصددددخقيبٗ  

قيبَ يبقندددهللاق ِا عٜصدددقن ا٧ ددد٢ه س عدددءلع اا نددد  ِ دددف ايدددىى ِ ودددخ  
ايسدد٢  ِاخلٓددف ِاكلدد٠ًِ ي٨ ددعزهللاق يشددهللعقس ضددهلل اكليددع غل يشعزددٓغل مل      

 .(3)دعلدزلََرالَّ  َللعلدزلَُِمُ ّيَ  زقػل ر

                                                           

 .40 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
 .60 ّ ٖ ا٣و قن  (2)
 .60 ّ ٖ ا٣و قن  (3)
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ِيبٍددددددا ا٧ دددددعزهللاق ْدددددءلي اكلسدددددشمًّ ِايىدددددق  لدددددي ا٧ ٌدددددقل   
ِايزدددهللِاً س ع ٓدددَ قعدددقس ندددي  ٌدددف اكلهللْىدددٗ نقلدددٗ ِلدددىٍن ايصدددخقيبٗ         

 ضٍن.ِاكلىقععًّ ِايٍّٓق ِ لّاقن ِ نعا

 ْلْمَاانَِِ ق مل ايعددعاً ا ٌددقل  ددخعٖ ععنددًّ يشىددق  يبعّيددَ  زددقػل ر     

س  ٕ  خددقعٌّن ِيبزثددّا ايعندد    (1)دؤْا قْاا ُرَسلاانلَّزلرَؤْعُاايزَلَرااَاانسَِللرسُااتَُّْ ل ز  زمََََُ

ِاي دد س مل و ددّ  ايىددق  مل لصددع س اذ  وٍددن ايعددّا حهددق١ٺ ِنصددٓقٺ عددقذا      
ِ ددقوّا  ددهلل  زشددّا   ٌددٔ حٓددق   عخددعن ِ ععددقع  ِ ددهلل لدد٤  ايددّاقٕ س      

ايزصدددٔ دلّعدددٗ ِ  ٓعدددٗ يبزدددهلل بٶسدددٍق مل اي ْدددل س  دددن لش٠ٌدددق يبدددقي ٛه،   
 ايدٕ ؽلهللق  ل حعا ٖ اييم: .

ِ ِٕ  وٍددن  شهددّا  ٢مقٛددٗ ِ ددعغل يبزددةاٺ لددّ عٖ يبقحلهددقن ِايزصددٔ     )
 .(2)(عشمق  يعٌّق  ع ل ِل٤  ايّاقٕ ْع   يبزضٍق يبزضقٺ

 و١ف ٠ىْٛ ٔؼاع اٌمغآْ ِسٍذب  
ٔٮ ا٧يبدددف  ددد٢حٍقس ِ سدددشخل يبء دددشخعٍق ِلدددي اجملدددق،:  ) خدددد  ايددد

اذا مسىددددل مل نٓىددددر ِحسددددىل ِوشددددع ذِ ايسدددد٢  ٌِددددّ ايسددددمقن     
 .(3)(ايعالذ

 عقذا مسىل ا٧يبف ععهلل  سشخل يبس٢ .
ِايسددمقن ايددعالذ زلددن ْٶددف نشدد٘ ا٣ و لىعصدد  نددٍع اذا  عٓددَ       
انددزق  يبق٧نعددهللان ايعيبٓزددٔ ٌِددّ زلددن يبددعاا ْددع٣٤ س ِطلع ددٔ يبعْعددَ نىددهلل    

  هددددهلل ايسددددمقٚ س اذ ْصددددف اػل  نشدددد٘ لّضددددع لددددي ِ دددد  ايصددددزّق مل
ايسدمقٚ سلددّ ايسددقنٗ ايعايبزددٗ ع ددعاٺ س ِْ دًّ كلزقوددَ   ددف لددي كلزددقً ايددى ن   

 اييزعٕ س ِزلن  ٍٓف.
                                                           

 .116 ّ ٖ ا٣نعاف  (1)
 . 3/79ا ع  ايّ ٓ   (2)
 .1/223ا ق  ايه٢بٗ  (3)
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ِ عضددددمي لهددددققٞ ِ ّانددددهلل ايعددددقوًّ ايددددهللِئ ا٧وسددددقؤ ضددددّايب   
٧ ددعزمقن ايسدد٢  س ِ عٓددهلل ا ددعزمقن   ددشخٗ نهللْددهللٖ س ِ  ددع  خددعٙ      

نددهلل ِا٣و مددٗ ايهللِيٓددٗ مل يبددهللاْق ٍق س ِ ددهلل ْ ددًّ    س ١ِ ،ايددل ٌدددُ ايعّا 
ِا ددع ايى انددق  ِاحلددعِل لهعزددهللاٺ نىٍددق س ١ِ ْشع ددل ايٍٓددق يبٓىمددق  ددقٚ       
ايعددعاً يبقيددهللنّٖ اي ّ ْددٗ اػل ايصددشذ س ِلزق هددٗ ايدددٕ ؿلعىددع نددي ايصددشذ  

نَللبِ َُطْنئ بْتْااان َِم اااََُرا مزااااُم ا  لَرق تْتْلُااا رَ ْإْصُااال نز رَاليُالهزملااَاس  دددقن  زدددقػل ر

 ْااااةِ َُالفْااااََُّبِ ُاااادلر زملنَعللْااااىَرا ااااإُخَُّلََ ْقْاااانت لُ رَراَّت اااا َتْ ُف اااا َ لتَّااااىَ

ََُْ ْإُصاال نز رَالُيالهزملاانَِانا علااُدِوَللْؤق غ ااُط رَِبَ َرالَّاا لََََََََََ ْتب اا ءلَِبْاااىَْؤُمااََِّرالَّاا  َْ ااِةُ َْ اانءل

 .(1)ديزن  َْرا مزق غ ط  ل

يددددع٢ِٖ وددددّ   ِاذا  قوددددل ايعزعزددددٗ : وددددّ  ايسدددد٢  س عددددقً ا   
ايعددهلل  ايدددٕ ْصددهلل  يب دد٢ه اا ِْددهللنّ اػل ذلق يبددٗ اكلزقوددٔ ِاي شددن       

 ِاي  ّ  س ِْىٍ٘ ني ا٧ ٌقل.
عددٓمي ْعددع  ايسدد٢  ١ِ ْددهللاعع نددي لقيددَ يبددَ      ِ ددقن ايبددي ايعِلددٔ )  

 ١ِ ْسعزمشَ:
   ْع ن  ههللًِ يشخعل نهللٖ ... ١ِ ؿلىع ا٧ ٢ل لى ن لعق ف

 .(2)(ؿلىع اخل اف لق ٌّ حقلف عءوعن  مثف ايىخف ْيعس نّ ٗ ... ١ِ
سلاااازل ق  ٌَِدددف ايعنددد   ددد٢  س اجلدددّال وزدددن س  دددقن  زدددقػل ر      

َ  اا َقُلُاا بَِراَّااَ يَلَِْبْااَّزلرَراَّْعُاا لَاِملاانَؤْشُااَّلُِ رَاِنالَّاا  َملاانَاْاامَُيزالاانتو َاِاا  َسزاال طْننًنَللملااإ للر زمَُرااَاان زَ

 .(4()3) دللاِئ  لَملث  لََرا َّنا م  ل

                                                           

 .9 ّ ٖ احل عا   (1)
 . 1/48ا٧ن ق، ِا٧صلق،  (2)
 .151 ّ ٖ ان نمعاً  (3)
 او ع اجل ٚ ايعق ع نيع يبزهلل اكلقٛٗ ايدٕ اخعم يبع سة ا٥ْٗ  ن٢ُ. (4)
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٘  ً ايعندد  ِاخلددّف ِاي دد س  دد٢  لددي نىددهلل اا ندد    للددق ْددهللن نشدد 
 ِ ف ْشعَٓ مل  شّل ايدْي   عِا س ٌِىقن لسقٛف :

ٌدددف طلدددعم ٌددددا ايعنددد  يبقي  دددق  ايددددْي حدددق يبّا ايدددىى    ا٣ِػل :
 وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن مل لٓققْي ايععقن.

 ٌف ٌدا ايعن   ٢  . ايثقوٓٗ :
  ٓ  ْ ًّ ايعقٚ ايعن  ٌدا. ايثقيثٗ :

 ٌف لي لزقؤ  ٢  ايعن  اْق  ايععاً. ايعايبزٗ :
 لدددق اكلسدددءيٗ ا٣ِػل عدددقجلّال ١ س ِلدددي ا٧ن دددق، ايددددا ٔ مل ا٥ْدددٗ   
 ندد٢ُ يبٓقوٍددق يزشددٗ ايعددقٚ ايعندد  مل  شددّل اي  ددق  يبددءوٍن ايدددِا اييددعْر 

 ا ن  ِ ف.
ٌِددددا ا٧يدددقذ يدددٓ: يبدددق٧ عاُ لدددي  هدددف ايعٟ دددقٚ  ِ حدددهللغ  دددٍّاٺ  

ق ان لددىٍن س ِيددٓ: لددي حصددع يشيددّاٌهلل ايدد      ِب شددٗ اؾلددق  ددقً نددي ا  
 ْل لَّااا  َرا نزَُااا ََُ دددهللن نشددد٘ ٌددددا ا٣ق ان اخلدددقيف ِايزدددقه س  دددقن  زدددقػل ر     

 .(1)درا  لنا فْ ُ

ِلددي اييددّاٌهلل ودد ِن اْددق  ايعددعاً س ِلز دد ا  ايددىى ذلمددهلل وددش٘    
اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن احلسددٓٗ س ٌِددف لىٍددق وددهللاٚ ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ       

س اجلدددّال (2)( ّيدددّا ١ ايدددَ ا١ اا   شخدددّاايصددد غل )ِايدددَ ِ دددشن يبدددغل 
 وزن س يهٓقً ايعضقق يبغل اي ٢  ِو قذ ايعن  اػل ايعشّل.

ِ لددق اكلسددءيٗ ايثقوٓددٗ عددقً ايعندد  ايدددٕ ْعدعددَ اا مل  شددّل ايدددْي      
  دددعِا  ددد٢  كلدددىزٍن لدددي لّاودددشٗ اق دددّه ِا٧ دددعمعا  مل ايععدددقن س   

    ِ  ددف مل  شددّل ايدددْي الىددّا مل     مددق  ً ايىزددق  ايدددٕ ْشعٓددَ اا ندد  
 اكلٓهللاً  لي ِ  ٓىٗ ِي ٓ  .

                                                           

 .149 ّ ٖ ا٣وزقه  (1)
 .8/514  سة ايبي  ثة  (2)
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نددي  ودد:  ً  يبددق وشخددٗ  ددقن : بيددٓىق ِسلددي مل لصددقعىق ْددّه  حددهلل    ِ)
س حدددهللغ  ودددَ  دددقً للدددي بيدددَٓ ايىزدددق  ّْلٜدددد س  دددقن : ع زدددف  دددٓ ٔ  

ثُاامََؤْن اانلوَْعللْاايُكُمََُرْسددع  لددي ْددهللٕ ِاخدددُ س ِ ددع  ِاخدددُ . عدددير  ّيددَ     

ِايٶقٛ دددٗ ا٣خدددعٙ;   س(1)دملالااا ًَنُعلنسَااانَيلف َلاااىَطْنئ بْااا ًَم ااااُكُمََُم اااََُالعُاااد َرا فْااامتَؤَْ

اكلىدددقععًّ يدددٓ: قدددن ٌدددن ا١  و سدددٍن س   دددظل  دددّه ِ  نهدددَ ِ خدددد يدددَ 
ْ ىدًّ يبدقا بدة احلد، سدي اجلقٌشٓدٗ  دديبٍن اؾلدق ٌدن  ٌدف ندر            س يشخ، 

 .(2)(ِ ْهٗ مل اا
اا ندد    ِ ددقٚ  ايسددىٗ ايىهّْددٗ يبٓقوددقٺ ِ  سددةاٺ يشعددعاً س ععددهلل وصددع       

ِ ددف ايددىى ذلمددهللاٺ وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن يبقيعندد  ِايعددقٚ اخلددّف   
مل  شدددّل  نهللاٛدددَ  دددّاٚ ايددددْي ْعق شّودددَ  ِ ايددددْي ٍْمدددًّ يبععقيدددَ س اذ  

نددي ايبددي نهددق  نددي ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن  ددقن :  نٶٓددل٪    ِ ق )
س ِ ٪زشددل يددٔ   قلسددقٺ ١ِ   ددّن عحمددعاٺ : يب٪زثددل اػل ا٣فلددع ِا٣ ددّق     

س ِ ٸحدددف يدددٔ اكليدددىن ِة ضلدددف ٣حدددهلل  دددقً    وٍدددّ اٺ ِلسددد هللاٺا٣ و 
 .س ِو٪صع  يبقيعن  عٍّ ْسة  لقلٔ لسةٖ نٍع  هشٔ

      ٗ س ٌِددٔ اً ندددقٚ   ِ ٸنٶٓددل اييدد قنٗ عققٮخع ٍددق ٣ٸلدد  ْددّه ايعٓقلدد
 .(3)(اا وقٛشٗ لي ة ْيعن يبقا نٜٓقٺ

َلَسلااازل ق  َ  اا َقُلُاا بَِراَّااَ ي ددعٙ لددق ٌددٔ ايىسددهٗ يبددغل  ّيددَ  زددقػل ر 

ِْبْاااَّزلرَراَّْعُااا لَاِملااانَؤْشُاااَّلُِ رَاِنالَّااا  َملااانَاْااامَُيزالااانتو َاِااا  َسزااال طْننًنَللملاااإ للر زمَُرااَااان زَللاِااائ  لَملث ااا لَََََََ

 س ِيبغل احلهللْث  ن٢ُ .(4)درا َّنا م  ل
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اجلدددّال ٌدددّ ايزمدددّه ِاخلصدددّيف اكلٶشددد، س اذ ْدددء ٔ ايعنددد  لدددي   
 ودددَ  ندددن مل   نىدددهلل اا نددد  ِ دددف يبّ دددقٛف ِ  دددهقل لعزدددهللقٖ س  مدددق     

لّضدددّنَ ِ،لقودددَ س ِ دددقيب، ِلصدددقح  يهزثدددٗ ايدددىى ذلمدددهلل ِلعدددءخع      
 نىٍق.

ِ لددق اكلسددءيٗ ايثقيثددٗ عددقً وددٓغ ِ ٓ ٓددٗ ايعندد  ايدددٕ ْشعٓددَ اا مل        
 شددّل اي  ددق   ددثةٖ ِلعزددهللقٖ س ِلىٍددق لسددعععٖ س ِلىٍددق نعضددٓٗ ،اٛشددٗ      

 ١ِ  سعزصٔ نش٘ اا ن  ِ ف لسءيٗ .
ايع سددة يبٓددقً نددد ا  لددي   سددة   ِ ددهلل  عددهلله مل اجلدد ٚ ايسددقيب، لددي   

 .(1)دللرالَّ زَعللْىَُِْإَشل ُء َقْد يٌَّ ّيَ  زقػل ر

ِ دددق ٖ ْدددء ٔ ايعنددد  اػل اي دددقعع نشددد٘ سلدددّ قعزدددٔ ِلدددعٖ ِاحدددهللٖ س  
ِ ددق ٖ ْددء ٔ نشدد٘ سلددّ ايعددهلل ْج س ِ ددهلل  ددعٙ ايعندد  نشدد٘  ٕ ِاحددهلل          
لدددىٍن رلعش دددقٺ لدددي ا٥خدددع مل اي دددن ِاي ٓددد  ِاكلدددهللٖ س ِ مدددق  ً ٌىدددقن    

لددي ايعندد  نشدد٘ سلددّ ايعضددٓٗ اييحمصددٓٗ س عددقً ٌىددقن  عددعاقاٺ لددي   عددعاقاٺ
 ايعن  ايزقه نىهلل اي  ق  مل اكلّضّس ِا٣ ع.

ِ لدددق اكلسدددءيٗ ايعايبزدددٗ ععدددهلل   اق اا نددد  ِ دددف يشعشدددّل  ً   دددًّ   
نّوددقٺ يشىهددّٖ س ِ زددف اْددق  ايعى ْددف  ى ددد ايٍٓددق س يهزددث ا٣لددي ٣ٌددف        

ا٣ِ ددددقً س ِضلددددق يبًّ ا٧ؿلددددقً س ِاي دددد س يشميددددع غل ايدددددْي ْزهددددهللًِ 
ايع دددّن س ٌِدددّ لدددي   دددعا   ددد٢لٗ ايعدددعاً لدددي ايعخعْددد  ِاي ْدددققٖ   

 ِايىعصقً.
عىددد ِن اْدددق  ايعدددعاً ِ ٢ِ ٍدددق لىق دددهٗ ١يعدددقٚ ايعنددد  مل  شدددّل     
ايددددْي   دددعِا يٓع شددد٘  دددقوًّ ٌِدددّ ا٥ْدددٗ ايععاوٓدددٗ  ددد٢  يشعنددد  مل    
 شدددّل اي  دددق  ايددددْي ضلدددق يبًّ ايىهدددّٖ س ٌِدددف  دددقً ٥ْدددق  ايعدددعاً       

ّنٓٗ مل وصددع ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ِ وددخقيبَ ْددّه        لّضدد
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ََََََََلزع ددٗ يبددهلل  س اذ  ددقن اا  زددقػل ر    ُِمزَرالَّاا زَِا لااُد فَللْؤن ااُتُمَْؤا اَّاا اَْ اانتَُّق رَرالَّاا ل للْاْقااُدَْنبلااَّل

 .(1)داْعللَّكُمَُتَُْكَُّزل ل

اجلدددّال وزدددن س عشعدددهلل  قودددل اْدددق  ايعدددعاً حعيبدددقٺ نشددد٘ اييدددعن        
لددي ا٧ن ددق، مل ودد ِن   ثددع  ددّ  ايعددعاً مل ل ددٗ  هددف   ِايعزددهللٕ س ٌِددّ 

ٌ ددعٖ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن اػل اكلهللْىددٗ س ِا صددقف      
ٌددددُ ايسدددّ  يبقيعٸصدددع س ِايهيدددق ٖ ِا٧وددددا  س ايهيدددق ٖ يشددددْي الىدددّا س   

 ِا٧ودا  يشدْي   عِا .
ِكلدددق احدددعج اكل٢ٛ دددٗ نشددد٘  زدددف ا٧وسدددقً خشٓ دددٗ مل ا٣ و ٣ودددَ    

س ة ْددرتن اا ندد  ِ ددف  سددقٚقن ْدددٌ      (2)د  يهلاانَلليلغُااب كزَرااادتملنءلَََيزب غ اادزر

 ددهللٙ س ِة ٠ْاخدددٌن نشٓددَ ٌِددّ  ددهخقوَ ْزشددن  وٍددن ١ ْزصددّوَ مل        
 لددع س ١ِ ْعصددهللًِ ا١ وقنعددَ ِايعسددشٓن يبهددهللْع  هلل  ددَ س اؾلددق  خدد ٌن       

 .(3)دبِنإ َؤْعُلْمزَملنَوَْتْعُلْمز  ليبقيعّن ر

ا٧وسددقً مل ا٣ و س ِ عزددقن ايىددق  نشدد٘    يٓرت دد  اكل٢ٛ ددٗ ِ ددّق  
سلدددّ ْدددّلٔ س عٓع ضدددف اا نددد  ِ دددف ِْدددع،ا اقه لع هدددٗ ايىهدددّٖ س عشدددن 
ٍْددده  اػل ا٣ و ا١ يبزدددهلل  ً  ضددد٘ ِحدددّاٚ يبعٌدددٗ لدددي ايددد لي لدددع        

 اكل٢ٛ ٗ مل اجلىٗ .
ِ ق ن اكل٢ٛ دددددٗ ا صدددددقعَ يبقيزعدددددف س ِنمدددددق ٖ ا٧وسدددددقً ا٣ و    

نشدد٘ اييددٍّٖ س ِايعضددقق يبٓىددَ   يبقيددد ع ِايصدد٢ٖ ِايددهللنقٚ ِبشهددٗ ايزعددف    
 ِيبغل اي سقق ِا٧ضعا  يبقيية .

ِ  ضددف اا  ددهخقوَ يبىدد ِن اي عدد  ايسددمقِْٗ س ِلددق  عضددمىَ لددي        
 زددقًِ ايىددق  مل اخلددةا  س ِمل ا٧وصددعاف ايزددقه نددي ا٧ ٌددقل س ١ِ     
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نددد ٖ يبقيعشٓدددف ايىدددقق  لدددي ا٣عدددعاق ايددددْي ْع ٍدددًّ ودددّل اي زدددف         
عمزدددق  س ع زشدددٍن ٌددددا اػل ،ِان س  ا٧ ٌدددقيبٔ س ِْهثدددًّ ايعنددد  مل اجمل 

 كلحمقي عَ يشععاً ِايسىٗ ِايزعف ِايعّاوغل.

 لبْٔٛ ػجغ اٌجشبعح ٚاإلٔظاع ػٓ اإلع٘بة
يعدددهلل  زدددف اا نددد  ِ دددف احلٓدددقٖ ايدددهللوٓق قا  ايهيدددق ٖ ِا٧وددددا  س     
ايهيدددق ٖ يبقجلىدددٗ ِوزٓمٍدددق س ِا٧وددددا  لدددي نددددال ايىدددق  س  دددقن  زدددقػل     

 لغلااااَنَ ْهزااا لَوْق يااا  َِْملاااََُملتَّعُالااانِزَملتْااانعلَرا نليلااان  َراااادْن يلنَثُااامََ زااا لََََؤْ ْملاااََُللعلااادُنْنِزَللعُااادَرر

 .(1)ديل ُتلَرا ق يلنمل  َم ََُرا مزنََُِّْيَل

ِيددٓ: لددي وددى ا١ ِ ددقٚ يبٍدددُ ايهيددق ٖ ِا٧ودددا  ِا عٍددهلل مل  هشٓددغ     
  ّاوغل ايهيق ٖ ِا٧ودا  يبغل ايىق  س يٓى ن ايععاً يبءلّ  مل اكلعقه :

  ثهٓل  ّاوغل ايهيق ٖ ِا٧ودا  مل ا٣ و. ا٣ِن :
  قوًّ  ٢لٗ  ّاوغل ايهيق ٖ ِا٧ودا  لي ايعخعْ  . ايثقؤ :

 دددقوًّ ِ دددّق  لدددٗ مل  دددف ،لدددقً  سدددز٘ يش دددّ، يبقيهيدددق ٖ  ايثقيددث : 
 يبقجلىٗ س ِايى قٖ لي ندال ايىق  .

يعددهلل  زددف ايعددعاً اكلسددشن ْعسددقٚن ٌددف عزشددَ ٌدددا ْعددّقُ اػل  ضددق        
ه اػل  دددحمٶَ س ٌِدددف ْرت ددد  نشٓدددَ ايثدددّال  ه ايزعدددقل س ِلدددي      اا  

يبددهللْع خشدد، ا٧وسددقً اق ا ددَ  ً ايعٓددقه يبق٣نمددقن ا٧ ٌقيبٓددٗ يبددع،  قًِ     
 ا٧وع قس لي اْق  ايهيق ٖ.

ٌِددددف  هعزددددهلل ايهيددددق ا  نددددي ا٧وسددددقً اً   ددددعف نشدددد٘ و سددددَ س 
اجلدددّال ١ س ٌِدددّ لدددي ا٧ن دددق، مل  ددد٢ِٖ  دددف لسدددشن ِلسدددشمٗ اْدددق  
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 ْااانق َّلءزلرَملااانَتْيلغَاااَّلَََمل ايصددد٢ٖ س ِ ٓدددف وددد ن  ّيدددَ  زدددقػل ر    ايعدددعاً ّْلٓدددقٺ 

 .(2)س مل وهلل  ا٧ ٢ه  ن وسخ يبقيصشّا  اخلم:(1)دم اُ ز

 ِلي خصقٛم ا٥ْٗ ايععاوٓٗ يبيق  ٍق يبقجلىٗ لي  ٍق  :
لىٶددّا ا٥ْددٗ يبددءً  ددء ٔ ايهيددق ٖ وددعضلٗ مل ا٥ْددٗ س ٌِدددُ        ا٣ِػل :

 ايهيق ٖ نش٘  سمغل :
ق ٖ ايصددعضلٗ ِايددىم يبددد ع اجلىددٗ س ِايى ددقٖ لددي ايىددق  س    ايهيدد  ١ِٺ :

ُُااَِّ ََََََََ ددقن  زددقػل ر  َ َْت َ َْؤَ َْاهزااُمَجلَااان َلَآملازاا رَللعلم ُلاا رَراَباانا نلن َ ي َتااََُّراَّاا للال

 .(3)دم ََُتْنُت هلنَرألْن هلن ز

للالَتااااََُّايهيددددق ٖ نشدددد٘ سلددددّ ا٧ـلددددقن ِلىددددَ  ّيددددَ  زددددقػل ر  قوٓددددقٺ :

للالَتاااََُّراَّاااَ يَلَآملازااا رََََس ر(4)داِاااإْ ََاْهزااامَُم اااََُرالَّااا  َ َْ ااا ََِْااا ِريَرََََََرا مزااااُم ا  لَ

ؤْ ََاْهزاااااامَُقْاااااادلتلَص اااااادُا َع اُاااااادلَ لاتهِاااااامَُقْاااااانوَْرا كْاااااان  َّزل لَبِ ََ لااااااَْرَاْغلاااااان  ٌَََََََّ

 .(5)دمز ِ ٌ

: خع ددل يٓشددٗ لددي ايشٓددقئس عددسذا   ددّن اا       نددي  يبددٔ ذ   ددقن  ِ)
  ٔ ِحددهللُس يددٓ: لزددَ اوسددقًس  ددقن: ع ىىددل      وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن ؿليدد

 ودددَ ْ دددعُ  ً ؿليدددٔ لزدددَ  حدددهلل.  دددقن: ع زشدددل  ليدددٔ مل سدددف ايعمدددعس 
 . : لي ٌدا عقيع ل ععاؤس ععقن
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 . : ْق  يبق ذ س  زقن س  زش  اا عهللان.  قن :  يبّ ذ  ععشل
: اً اكل ثدددعْي ٌدددن اكلعشدددًّ ْدددّه  : عميدددٓل لزدددَ  دددقنٗ ععدددقن  دددقن

خددةا عددى خ عٓددَ نددي ؿلٓىددَ ِيقيددَس ِيبددغل ْهللْددَ ايعٓقلددٗ ا١ لددي  نٶددقُ اا 
 .ِِ اَٛس ِنمف عَٓ خةا

ٔ      دددقن س  دددقن:   : ا شددد: ٌقٌىدددق  : عميدددٓل لزدددَ  دددقنٗ ععدددقن يددد
: ا شدد: ٌقٌىددق حعدد٘    ددع  عء شسدد  مل  ددقس حّيددَ ح ددق ٖس ععددقن يددٔ

 . ايٓر
: عددقوٶش، مل احلددعٖ حعدد٘ ١   اُس عشهددث ندد  عءوددقن ايشهددثس          ددقن 

ٌِددّ ْعددّن:  ِاً  ددعا ِاً ،ودد٘ .  ددقن:     ددن اوددٔ مسزعددَ ٌِددّ لعهددفس  
عشمددق  ددقٚ ة  ودد  حعدد٘  شددل: ْددق وددى ااس  زشدد  اا عددهللاٚنس لددي       

 لق مسزل  حهللا ْع ع ايٓر نٜٓق. س مل  قو  احلعٖ   شن
: ذان   ْددفس نددعو يددٔ لددي  قودد  احلددعٖ ععددقن: يبيددع  لعددر     ددقن

  وَ لي لق  ١ ْيعن يبقا نٜٓق قخف اجلىٗ.
ِ   شدددل اً  دددعا ِاً ،وددد٘   دددقن: وزدددن  شدددل: ِاً   : ْدددق   ْدددفس 

 .  عا ِاً ،و٘
: وزدددن.  شدددل: ِاً  دددعا ِاً ،وددد٘   دددقن: وزدددنس ِاً ندددعل     دددقن

 .(1)(اخلمع
ل ٍددددددّه ا٥ْددددددٗ س ِلىددددددَ اْددددددق  ا٧ودددددددا  ِاخلسددددددعاً  ايثقوٓددددددٗ :

ِاخلدددد ٕ ِايىهللالددددٗ يبسدددده  اييددددعن ِايضدددد٢يٗ ِ ددددهذ اي زددددف س ِعٓددددَ  

سزاااا وَْم ااااََُالعُااااد َملاااانَتْ لاااايََلَاْاااا زَللملااااََُيزَلاااانق  َُراََّاْددددق   ددددثةٖ س لىٍددددق ر

را هزاااادلََلليلتَّ ِااااََُفْيُااااَّلَسلاااا ِيَِْرا مزاااااُم ا  لَنُ لاإاااا  َملاااانَتْاااا لاَّىَللنُبُاااال   َجلهلاااااَملَللسلاااانءلَََََُ
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ََََََس ِلىٍدددددق ر (1)دملب اااااريَر للملاااااََُيلك بُاااااََُّاِنإلِدلااااان َِ ْقْااااادَُ لااااا ِ َْعلمللُااااا زَلل زااااا ل

 .(2)د   َرآلخ َّل  َم ََُرا وْنس َِّيَل

ايعدددعاً  ددد٢ه اا س ِ زدددف اا نددد  ِ دددف مل  ددد٢ِٖ اْق دددَ  ايثقيثدددٗ :
 ّايبدددقٺ ن ٓمدددقٺ س ٌِددددا ايثدددّال مل ايدددهللوٓق ِا٥خدددعٖ س ِضل ددد  ايزمدددف    

 ا٧ ٌقيبٔ ني وقحهَ ا٧وع قس لي يبيق ا  اجلىٗ .
ٌِددف لددي ان ددق، ايعددعاً ، ددع ٌدددُ ايهيددق ا  ايىددق  نددي اي شددن       

 ِا٧ ٌقل س اجلّال وزن .
لىددقعع اْددق  ايهيددق ٖ يبعى ْددَ ا٣ و لددي ا٧ ٌددقل ا١ اا    ١ِ ْزشددن 

ندد  ِ ددف س عٍدددُ ا٥ْددق  ِا ٓددٗ لددي ا٧ ٌددقل س ِقنددّٖ ّْلٓددٗ لع ددهللقٖ  
 ي٨لعىقس نىَ ِيشص  نش٘ ا٣ذٙ.

 طرب آي ٠بسغ صػٛح ٌٍزٕؼٖ ػٓ اإلع٘بة
يعددهلل  شعدد٘ ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ِ ٌددف يبٓعددَ ِ وددخقيبَ      

ِاحلشددن ِا٧نددعاو نددىٍن ِة ْش ددء ايددىى     سشددن  ددعْم قددن يبقيصدد     
 وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن اػل ايزى  س ِة ْءلع يبقيعق يبقكلثف.

ِة ْٶشدد  لددي  وددخقيبَ ابعٓددقن  يبددٔ  ٍددف لددث٢ٺ  ددء اٺ يسددمٓٗ يبىددل      
 خٓقل  ه نمق  يبي ْق ع اي   عشٍق  يبّ  ٍف  ل ايعزدْ  .

َ ِح وددَ اؾلددق  ددقً ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ْيدد ّ يبثدد  
اػل اا ندد  ِ ددف س ِؿلددع نشدد٘ ان ْق ددع عٓددهللنٌّن اػل ايصدد  ِْهيددعٌن    
يبقجلىددٗ س ِلددي اييددّاٌهلل نشدد٘  ً يبزثددٗ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ    
ِ ددشن  دد٢ه ذلددهلل س نددهلله قنّ ددَ اػل ايععددقن س ِة ْددهللس اػل لّا ٍددٗ      
  ددق   ددعْم يبقييش ددٗ يبددقيعّن ِايددده ِايعددّيبٓخ اؾلددق  ددقً ْددهللنّ ايدددٕ          

 ايعزدْ  اػل ايص  .٢ْ ًّ 
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ِ ِٙ ايددده٢ذ ٕ ندددي  ه ٌدددقوٝ  ً نمدددق  يبدددي ْق دددع ِ يبدددقُ ْق دددعا   )
ِ خددقُ نهددهلل اا ايبددي ْق ددع ِمسٓددٗ يبددي نمددق   ددقوّا ْزددديبًّ مل اا عمددع    
يبٍددن   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ععددقن: ودد ا ان ْق ددع عددسً    

 لّنهلل ن اجلىٗ.
ىٍدددق مل عمدددق  ْق دددع مل ايزددددال ِ بش دددل مسٓدددٗ ٣يبدددٔ  ٍدددف عٶز 

 .(1)( شهٍق عمق لس ِ لٔ نههلل اا عسع 
ِلددي لزددقؤ  شمددٗ )ودد اٺ ان ْق ددع( ا عىهددّا  ق ا٧ ٌددقل ؼلثشددَ س       
ِاً  ددد اٚ ن ٌدددّ اجلىدددٗ س ِة ْهيدددعٌن ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ     
ِ ددشن يبددقي عذ ٣ً   ثددعٌن لددق   ددل ايعزدددْ  ٌِددّ لددي ا٧ن ددق، مل     

 ايسىٗ ايىهّْٗ ايعّيٓٗ .
 دددعْم يبدددآن ْق دددع اؾلدددق يدددف ندددهللقاٺ لدددي        ِة ْىخصدددع  زددددْ  

ايصددخقيبٗ اكلسعضددز غل لىددَ يبدد٢ن س ِوددٍٓ  س ِخهددقل س ِحعدد٘ ايدددْي     
 قوددددل قددددن نيددددقٛع ِيبّٓ ددددق  مل ل ددددٗ ة ْسددددشمّا لددددي ايعزدددددْ       
ِايعضددٓٓ، ِايعددّيبٓخ ِاحلددهللٮ نشدد٘  ددعن ا٧ دد٢ه س ِنشدد٘ ا٧لعىددقس نددي    

      ّ ا ٌدددا ا٧ صددقن يبددقيىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن س ِة ٢ْ دد
ا٣ذٙ ا١ يبقيصددد  س ِة ْرتندددذ نددددي وددد   ٌددددف ا٧ؿلدددقً ا١ اي ددددعج     

 ِاي عذ .
يبددي  ىقوددٗ يبددي  ددٓ: يبددي حصددغل ايزىسددٔ  ْق ددع يبددي لقيددرِْق ددع ٌددّ )

 .(2)( ن اكلدح ٔ
 ِلىٍن لي ْسمَٓ ْق ع يبي نقلع يبي لقير ع٢ ْسع  نقلعاٺ .

ِ ددهلل  عددع حددّاقغ نحمصددٓٗ نددقيبعٖ ِي ىٍددق   ددًّ ن٢لددٗ لضددٜٓٗ  ِ     
  ّقاٚ مل ايعء ْخ .وهلليبٗ 
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ِلدددي ا٣ِػل  ٕ اكلضدددٜٓٗ دلدددٝ ْق دددع  يبدددٔ نمدددق  اػل ل دددٗ يبعصدددهلل      
 نعضٔ اذ  هلله ايٍٓق ٌّ ِ خّاً يَ ٌمق :

 احلق غ يبي نقلع . ا٣ِن :
 لقير يبي نقلع . ايثقؤ :

ِ سددمٓعَ لقي ددقٺ نددقٌهلل نشدد٘  ً لقي ددقٺ ٌددّ  ددهللُ ِيددٓ:  يبددقُ نشدد٘         
َ ِايدددَ ِ دددشن ا٣  دددذ س يٓ دددًّ لدددي لز ددد ا  ايدددىى ودددش٘ اا نشٓددد 

ا٣لددع ؼلعقيبشددٗ ا٧ ٌددقل يبقيصدد  س لددع  وددَ وددقح  احلدد، ِلهزددّغ لددي      
 نىهلل اا ن  ِ ف س ِل٠ْهلل يبقيّحٔ .

ِ ددددهلل ْ ددددي  ددددثة لددددي ايىددددق   ً ايصدددد  ِنددددهلله ايددددعق يبقكلثددددف        
نشدددد٘ ا٧ ٌددددقل ضددددز  ِ ٪ددددظل ِي ىددددَ لىزددددٗ ِاحع ددددقج خقوددددٗ        
ِ وددددَ ة ْ ددددي ؼل ددددعقُ اؾلددددق  ددددقً ايسدددد٢  كلّا ٍددددٗ ا٧ ٌددددقل ٌددددّ     

ْددددف ِاْددددق  ايعددددعاً ايدددد   ددددهغل يش  ددددق  وددددهيٗ ايعددددهذ ايدددد        ايعى 
ْعصدددد  يبٍددددق نمشددددٍن س ِ ددددهللنٌّن اػل  دددد   ْددددهللٍْن نددددي ايددددىى        
وددددش٘ اا نشٓددددَ ِايددددَ ِ ددددشن ِايصددددخقيبٗ س عشددددن ْعز ددددّا حعدددد٘        
وددددشذ احلهللْهٓددددٗ ِ ددددقً يبهللاْددددٗ ٧وعددددعاو  ددددشٶقوٍن س  ددددقن  زددددقػل       

يلَََر كُمَُعلاااااُهزمَُاِاااا لط ََِملكَّاااا َْم ااااََُالعُااااد َََلل زاااا لَراَّااااَ  َِْااااََُؤْيُااااد يلهزمَُعلاااااُكُمَُللؤْيُااااد 

 .(1)دؤْ َُؤْظ بَّْلُِمَُعللْيُهِمَُللِْن لَرالَّ زَاِملنَتْعُمللُ  لَالب ريَر
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 لبْٔٛ ٘جغح احلجشخ فغاع ِٓ اإلع٘بة
يعدددهلل  زدددف اا نددد  ِ دددف ا٣وهٓدددقٚ   دددّٖ ِ ٛمدددٗ يشمددد٠لىغل س  دددقن   

 ْ ِهزاادلر زمَُرق تْااد ِ َقُااْ َوَْؤْسُااإْاُكُمَُعللْيُاا  َؤْجُااََّرَبِ َََُؤُلُاْئ ااكلَراَّااَ يَلَ لاادلََرالَّاا زََ زددقػل ر

 .(1)د ز لَبِوََّا ِ َّلََا ل علناْم  ل

ِلدددي ا٧ن دددق، مل وهدددّٖ ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن ٌ دددعٖ 
 ٌددد  لدددي  ٌدددف يبٓعدددَ ِ ودددخقيبَ اػل احلهيدددٗ ٌِدددّ ١ ْددد ان مل ل دددٗ س     

 شددر ا٣،لىدددٗ خقودددٗ  ِيددٓ:  نددد، نشدد٘ ا٧وسدددقً مل  ددف ،لدددقً س ِمل    
ِوددهيٗ ايعهشٓددٗ ِاكلىقوعٓددٗ عٍٓددق لددي اق ددعٖ نددي ايددهللْق  س ِحددقن ايسددش   
ِايىٍدد  مل ايٶددعا ايزقلددٗ س ِا٧بددرتال مل ا٣لصددق  ايهزٓددهللٖ س ِ ددّا      

  ٌف لشٗ  خعٙ .
ِ ددددقً ذا  ايسدددد ع ِايرتحددددقن خٶددددعاٺ نددددهللْهللاٺ ِ ددددههقٺ يشعزددددعو    

 ددعْم يٓددىزن يشمٍقيددر س يعددهلل عددعٮ ٌدد١٠ٚ ايصددخقيبٗ لددي ا ٌددقل ِيبٶددم    
اا نشدد٘ ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن ِاكلسدددشمغل يبدددقي عذ  
ِ ددددٓققٖ ا٧ دددد٢ه يٓ ددددًّ لددددي ندددد عٌن ا ندددد  ِ ددددف ايعىدددد ُ نددددي  

 ا٧ ٌقل ِا عىقيبَ  ّاٚ نش٘ سلّ ايعضٓٗ اييحمصٓٗ  ِ ايىّنٓٗ .
يعددهلل  قوددل ٌ ددعٖ ايصددخقيبٗ اػل احلهيددٗ  هددف حصددق   ددعْم يدده          

  ٗ مل اخعٓدددق  اق دددعٖ ِايددد  ة  دددعن ا١    ٌقندددن للدددق ْدددهللن نشددد٘ احل مددد
 يبقيّحٔ لي نىهلل اا ن  ِ ف .

عشعددددهلل  ثددددع نددددهللق اكلسددددشمغل مل ل ددددٗ س ِوددددق ِا ْدددد٠قًِ ايصدددد٢ٖ 
ِْعشددًّ ايعددعاً س عءخددد   ددعْم  دد٠ذٍْن عقخعددق ِا اخلددعِج مل ايىٍددق       
اػل يبٶخددقٚ ل ددٗ نشدد٘ سلددّ احلشعددق  يعددهللا   اْددق  ايعددعاً ايدد  و يددل     

نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن ِح  ٍدددق س ِا قلدددٗ      نشددد٘ ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا   
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ايصددد٢ٖ ايّا هدددٗ ِاكلسدددعخهٗ س ع قودددل  دددعْم  ٢حعٍدددن ِ ٶدددق قٌن س   
 ِ ىق ٘  ٟ قٚ  عْم يبقيعضٓٓ، نشٍٓن.

ِاخعدددددق ِا ايعّحٓدددددهلل عصدددددق    دددددق   دددددعْم ْددددد٠ذِوٍن يبءيبدددددهللاوٍن 
ِنعٓددهلل ٍن ِايسددحمعْٗ لددي ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ِايعى ْددف      

 .(1)(ايضعل اييهللْهلل ِا١ٌقوٗ ايهقييٗ  قوّا ْزقلشّوٍن يبَ ليس )
ِة ْىخصدددع ٌددددا يبقكلسعضدددز غل لدددي اكلسدددشمغل  دددقكلّائ لثدددف ان       
ْق دددع س ِايزهٓدددهلل لثدددف يبددد٢ن يبدددي  يبدددق  س اؾلدددق  دددقً نقلدددقٺ س اذ  ّيدددل     

 يبّٓ ق   عْم  زدْ  ِ  ي ايبىقٌٚق ايدْي قخشّا ا٧ ٢ه .
شن ِلددي ا٧ن ددق، اكلع ددهللق مل وهددّٖ ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ دد      

 وددَ يب٪زددث مل يبشددهللٖ ل ددٗ ِ ددقً  ٌشددٍق   ددق اٺ ْيددع ًّ يبددقا س صلمزددًّ يبددغل 
ايعسدددشٓن يبدددءً ايهٓدددل احلدددعاه ٌدددّ يبٓدددل اا ايددددٕ يبىدددقُ ايبدددعآٌن نشٓدددَ    
ايسدد٢ه س ِ ددعْم لددي ذ ْعددَ س ِيبددغل نهددققٖ ايددّ ي ِا   ددقل اكلزقوددٔ س  

 ِا٧لعىقس ني  قاٚ اي عاٛهلل ايزهققْٗ .
ليددددق ا ا٣ و ِليق يبٍددددق  يعمددددع ا٣ْددددقه عٓعّ ددددَ اكلسددددشمًّ لددددي

قلدد: لددعا  مل ايٓددّه سلددّ ايهٓددل احلددعاه مل ودد٢ ٍن س ِيددٓ: لددي وددى  
للم اااََُ ليُااا زَخلَّلجُاااَّلَ ْااا لوإَللجُهلاااكلَشلاااط َّلَودددقن ٌددددُ اكلز ددد ٖ س  دددقن  زدددقػل ر

سَِعللْاايُكُمَُ زَُاا اَرا ملغُااُِد َرا نلااَّلرتَِلل ليُاا زَملاانَُِاااتُمَُ ْ لاساا رَلزجزاا  لكُمَُشلااط َّلِزَا اائْ ََيلكُاا  لَا لاَاانَََ

بِوََّراَّاااَ يَلَظْلْمزااا رَم ااااُهزمَُ ْااا لَتْو َلااا ُ زمَُللرخَُلااا ُن  َللا اااإُت مََن عُملت ااا َعللْااايُكُمَُللاْعللَّكُااامَََُ

 .(2)دتْهُتْدزل ل

ععشعدد٘ اكلدد٤ لددىٍن   ددقيٗ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن        
ل ددٗ  ددهلليبعِا  يبقيصددهللِق ِا٧نددعاو ِي ددي وقٛ ددٗ لددي  ٌددف ايهٓددل ِ ٌددف
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مل لز دد ا  ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ِ ق  ددّا ِ ددّل    
 ايعسشٓن يبٍق س عقخعق ِا ا٧ ٢ه ِوٶعّا يبقييٍقق غل.

ِكلدددق وددددق  ندددهللقٌن مل ا،قْددددقق س ِ دددّاػل ودددد ِن اْدددق  ايعددددعاً س     
ِاوعيدددع خددد  وهدددّٖ ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن مل    دددقٚ ل دددٗ  

ػل ل ددٗ لددىٍن ْع ددع اػل  ٌشددَ يبعخ ددٗ اْددق   ِنىددهلل ايعهقٛددف س ِلددي ْددء ٔ ا 
لددي ايعددعاً  زشددي نددي و سددٍق يبءوٍددق عددّا  دد٢ه ايهيددع س ِ وٍددق انددعا ٗ         

 نعقٛهللْٗ  ى د اػل نيقف ايعشّل وّنقٺ ِ ٍعاٺ ِاوٶهق قٺ.
ععقيبددف   ددق١   ددعْم ٌدددا ا٧خعٓددق  يبق٧ ٌددقل ِايزىدد  س ِلددي        

 ْخ س  دددىي احلٓدددقٖ ايدددهللوٓق  ً اي شدددن ِا٧ ٌدددقل ١ ّْ ددد  ن شدددٗ ايعدددء   
ِايعيدددٓة ِا٧وددد٢  ايددددٕ ْعْدددهللُ اا نددد  ِ دددف س اؾلدددق ْ دددًّ  دددههقٺ     
يشخددّا ا٧ ددن يبقيدددْي ْعّلددًّ يبقي زددف ا٧ ٌددقيبٔ ٠ِْا، ِوددَ لددع  ددعْم   

للبِاْرَؤْ ل ُنْااانَؤْ َُنُهُل اااكلَقَُّْيلااا ًَؤْملَُّنْااانَِ ز ٓدددف ايزددددال يش دددقكلغل س  دددقن  زدددقػل ر

 .(1)دهلنَرا قْ ُوَُ ْدلمََُّنْن لنَتْدُم ريَرمزت َّل  يهلنَ ْبْغلقُ رَ  يهلنَ ْنل ََعللْيُ

ِلددددي لز دددد ا  ايددددىى ذلمددددهلل وددددش٘ اا نشٓددددَ ِايددددَ ِ ددددشن  ً   
 وددخقيبَ لددع  ددّوٍن حددهللْثٔ نٍددهلل يبق٥ْددق  عددقوٍن ة ْيددقق ِا لىددق،ن         

 ا٧ؿلقً لع نهللٖ  زدْ   عْم قن عص ِا نش٘ ايعزدْ .
ِاخعددق   وقٛ دددٗ لدددىٍن اق دددعٖ ِن شدددّا لدددي بدددة  دددّاً يشخ دددقس  
نشدد٘ ايزعٓددهللٖ ِنشدد٘  نحمقوددٍن س ِيدد١ّقٖ ذ ْددٗ  ددعغ ا٧ دد٢ه يبزٓددهللاٺ     

 ني  ّ  ِسشن ِا ٌقل اي  ق .
ِعٓدددددَ قندددددّٖ ٣ ٓدددددقن اكلسدددددشمغل ٧ عىدددددقل ايزىددددد  ِايدددددهٶم    
ِا٧ ٌددقل عمددي نددد عٌن ا ندد  ِ دددف ايعىدد ُ ندددي ا٧ ٌددقل كلىقعق دددَ      
يشمهددققٞ ِا٣ح ددقه ايدد  ودد ن يبٍددق ايعددعاً س ِيشيددعْزٗ ايسددمخقٚ ايدد       
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ٍددق ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ِلددي  ددىىٍق يبزددث           ددقٚ يب
 ايى عٖ مل ايى ّ  لي ا٧ ٌقل.

يعدددهلل ا صددد  ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن مل قنّ دددَ   
يبدددق٣خ٢ا احلمٓدددهللٖ ِايشٶدددد  ِايدددّق لدددع ايىددددق  س ِاسٍدددق   مسدددد٘      

ا اُااَّلَ ْ ِملاانَ ل ُملاا  َم ااََُرالَّاا  َََلعا دد  ايصدد  س ِ مددف ا٣ذٙ س  ددقن  زددقػل ر   

ُزَعلاااُاهزُمَللرُساااْتف ب ََُّْاهزاااُمَََََََََََ ََُ لُ ا اااكلَْ ااانُع َسااا رَم ااا ُُِااااَّلَْ َ ااانَْفل ااايْنَرا ْقل اااِ َْون ْب ْاهزاااُمَللْااااُ َ

للشلااااانلِ ُ زمَُ  ااااا َرألْمُاااااََِّ ْاااااةِاْرَعلنلمُاااااَّلَ ْتْ لَِّاااااْ َعللْاااااىَرالَّااااا  َبِ ََرالَّااااا لَيزن ااااا َََََََْ

 .(2()1)درا مزتْ لِإل  ل

 ِ ي ددا )بشددٓا ايعشدد ( ِي ددا )ن لددل( ِي ددا   ِة ْددعق ي ددا )ع ددقٺ( 
)ندددقِ ٌن( مل ايعدددعاً ا١ مل ا٥ْدددٗ  نددد٢ُ ِيبصدددٓيٗ ايى دددٔ  دددن ا٧ؿلدددقً    
ِا٣لدددع يهٓدددقً  دددقوًّ ٌِدددّ لدددي خصدددقن ا٣وهٓدددقٚ ايزصدددمٗ لدددي اجل دددقٚ   

 ِنهللٖ اخلش، ِاييش ٗ مل اكلزقلشٗ .
ِ ددهللن  دد٢لٗ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن لددي اي  قسددٗ   

ق٣ِيّْددٗ ايعٶزٓددٗ نشدد٘ حعلددٗ ا٧ ٌددقل ِ دد ر ايددهلللقٚ  ِبش ددٗ ايعشدد  يب
س ِاخعٓددق  اق ددعٖ لددي لصددققْ، ٌدددُ ايسدد٢لٗ ايدد  ْعصدد  يبٍددق   ددّن  

 اا وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن ِا هزَ عٍٓق  ٌف يبٓعَ ِ وخقيبَ .
يعدددهلل اندددعهلل  ذٙ  دددعْم يشدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن   

ٍٓددق لددي ايددده يزهددققٖ    ِ وددخقيبَ لددع  ددّائ ودد ِن اْددق  ايعددعاً ِلددق ع      
للراَّااَ يَلَِْبْااَّزلرََا٣ِ ددقً س ِايّنٓددهلل يبقيىددق  يشدددْي   ددعِا س  ددقن  زددقػل ر    

 . (3)دعللْيُهِمَُنْن ٌَمز صلدل ٌَ*اِأيلنت النَ زمَُؤْصُنلنبزَرا ملَُإْمل  َ
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عدددءلع ايدددىى وددددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ ددددشن وقٛ دددٗ لدددي  وددددخقيبَ       
 ٗ ٍ٪ددن٫ اخعٓق ٌددق اذ ) يبددقق عٖ لددع  زددٓغل ِ ٍددعٍن ٌِددٔ احلهيددٗ ِنشدد  ٷددقن٩ يٷ

ُ٪  ٷح٩ددهلل٭ س          ٩ٍددق ل٩شٯ ٺددق يٷددق ْ٪ ٹشٷددن٪ نٯى٫ددهلل٩ ًٮ يبٯ ٗٯ عٷددسٽ ٫ّ خ٩ددع٩ ٫ع٪ن٫ ايٷدد٘  ٷ ٫وٽ ايٹخ٩ه٩ي٩دد يٷدد
َ٪ يٷ ٸددن٫ عٷع٩ ٬ددق       ٩ٔ  ٷ ٫و٪ وٯددهلل٫اپ ح٩عٮدد٘ ٩ْ ٫ز٩ددف٩ ايشټدد ٌٯدد عٷحم٩ددع٩ج٩ نٯى٫ددهلل٩ ذ٩يٯددرٷ    س٩ِ
َٯ و٩دددشټ٘ ايشټددد   ٩ً لٯدددي٫  ٷو٫دددخ٩قلٯ  ٩ ٪دددّنٽ ايشټددد ٩ِ ٩دددشټن٩ ايٷددد٘  ايٹم٪س٫دددشٯم٪ّ َٯ  ٫ٓددد َ٪ ن٩شٷ

ٗٯ  .(1)( ٷ ٫وٽ ايٹخ٩ه٩ي٩
يهٓددقً ضددعِ ٖ ا٣لددي لددي ا٧ ٌددقل س ِْددهغل  ددّن ايددىى وددش٘ اا       
نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن  ندد٢ُ اكل٢،لددٗ يبددغل ايزددهللن ِايسدد٢لٗ لددي ا٧ ٌددقل         
ِاي شدددن ِايعزدددهللٕ س يٓ دددًّ اكلددد٠لي مل نحمصدددَ ِذا دددَ ندددقق١ٺ ِاً ة     

َ يبقوصددقف ايىددق  س ِا٧لعىددقس   ْعددّن احل ددن ِاي عددّٙ س ِ  ددًّ نهللايعدد    
 ني ا٧ضعا  يبٍن س  ّاٚ ايضع  اييحمصٔ اِ ايىّنٔ .

ٌِددف لددي لزددقؤ  ددّن ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن )١ ْ٪ شددن      
نىدددهللُ  حدددهلل(  ً ا٧ ٌدددقل سشدددن يشيدددة س اجلدددّال وزدددن س يددددا  قودددل     
 ددعْم سقكلددٗ يشددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ِ وددخقيبَ س للددق       

 ٍ  عٖ اػل احلهيددٗ عٍدددُ اق ددعٖ عددعا  لددي ا ٌددقل  ددعْم      اضددٶعٌن يشدد
 ايدٕ  قً نش٘ ِ ُّ :

ا ٌدددقل  ٌدددف احلدددف ِايزعدددهلل س اذ  قودددل ايسدددٶّٖ مل ل دددٗ     ا٣ِن :
يع ددددق١   ددددعْم س ِ ددددءوٍن ْععددددقمسًّ ايسددددشٶٗ ع ددددقوّا صلعمزددددًّ    
يعهددققن ايددع ٕ س ِايددقذ ايعددعا ا  مل قا  ايىددهللِٖ ايدد  يبىقٌددق  صددٔ يبددي      

  ٢ل  هلل ايىى ذلمهلل وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن .
ّا ا٧ دد٢ه س  ضددٓٓ، ِاْددداٚ ايزيددةٖ ٣يبىقٍٛددق ايدددْي قخشدد     ايثددقؤ :

ِايعٓددقه س يبسدد ىٍن ِ عٓٓددهلل يبزضددٍن يبقيس٢ ددف س يدددا عمددي ا٧ن ددق، مل     
وهددّٖ ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن اكلهددقق ٖ يبقيعز ٓددف يبٍ ددعٖ  ٌدد     
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لددي  وددخقيبَ اػل احلهيددٗ س  هددف  ً   ٍددع لزٍددن  ددعْم  نددهلل ضددعِل        
 ا٧ ٌقل .

حٓىمددق نشمددل  ددعْم ؼليددقق ٖ نددهللق لددي ايصددخقيبٗ ل ددٗ         ايثقيددث :
غل يبقيسددددع ِخ ٓددددٗ اػل احلهيددددٗ    ددددشل اخلٓددددف مل وشددددهٍن س    لعددددّ ٍ

ِانددقق ٍن  ٍددعاٺ اػل ل ددٗ يبٓىمددق  ددقً ايصددخقيبٗ )لددىٍن ايعا دد  ِلددىٍن        
س  ٕ  شددد لٍن لدددي اكلدددهللٖ يعٶدددع اكلسدددقعٗ يبدددغل ل دددٗ ِلٓىدددقٚ       (1) اكلقندددٔ(

 اييزٓهٗ نش٘ ايهخع ا٣فلع  ضزقف لق  عقج ايَٓ خٓف اكليع غل.
س ِ ددددةٌن مل وعْدددد، اق ددددعٖ  ِ يبدددد٘ اا ندددد  ِ ددددف ا١ زلددددق ٍن  

ِِودددّقن اػل احلهيدددٗ س يهٓدددقً  دددقوًّ ٌِدددّ ندددهلله  عددد، اييقْدددق  لدددي  
 ا٧ ٌقل س اؾلق ٌّ ضع  ذلهلل.

ِ قوددل ٌ ددع ٍن مل   دد   ددىٗ قلدد: لددي ايهزثددٗ ايىهّْددٗ  ٕ  ددقً    
 يبددّ وقيدد  نددن ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن حٓددقٺ س ِ دددا خهللصلددٗ     

ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن مل   ه اكلددد٠لىغل س ١ِ ْزددد  ٌددددا  ً ايدددىى
لددءلي لددي  ذٙ  ددعْم ِاً  ددقً  يبددّ وقيدد  ْددهللعع ِْدددل نىددَ ِْ عهللْددَ     
يبقيبىقٛدددَ س اؾلدددق يدددف ا ٌدددقل  دددعْم  يبدددق وقيددد  و سدددَ ِ ٌدددف يبٓعدددَ س     
يٓع شددد٘  دددقوًّ ٌِدددّ ندددهلله اضدددعا  ا٧ ٌدددقل يبق٧ؿلدددقً ِلىق،يدددَ يبدددغل      

 ايىق  .
شع ددق  ِحقكلددق ِوددف ايصددخقيبٗ اػل لٓىددقٚ اييددزٓهٗ ِ ددهللِا  دد ٓىعغل ي    

فلشددٌّن عٍٓمددق يبىصدد  قْىددق  ِخع ددل      عْددهللاً ا٧نددق  اػل احلهيددٗ )  
 ددعْم مل ا ددق ٌن حعدد٘  ددقِٚا ايهخددع حٓددث   هددّا عشددن ْددهلل  ّا لددىٍن      

 .(2)( حهللا
(  ددن س ِ ددقً ٌددّ لٓىددقٚ  ٌددف     90ِْهزددهلل لٓىددقٚ اييددزٓهٗ نددي ل ددٗ )    

ل ددٗ  هددف  ً ْددعن ايعخددّن اػل لٓىددقٚ  ددهللٖ  ْددقه نثمددقً يبددي ن ددقً ِعدد،       

                                                           

 .1/152نًّٓ ا٣ ع  (1)
 .2/364 هف اقهللٙ ِايعنقق مل  ةٖ خة ايزهقق  (2)
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س ِاي دددقٌع  ً ايىصددد  قْىدددق    دددعٖ وعدددف  دددف ِاحدددهلل  يبزدددهلل ا٣خهدددق  
 لىٍن.

 ِاخعش  مل نهللق  ِن لي ٌق ع اػل احلهيٗ نش٘   ّان :
 ا ىق نيع   ٢ٺ ِالع  قً . ا٣ِن :
 نيعٖ   قن . ايثقؤ :

 ا ىق نيع   ٢ٺ ِ ٢غ وسّٖ . ايثقيث :
 .(1)ا ىق نيع   ٢ٺ ِ  يبع وسّٖ س  قيَ ايبي  ثة ايعايبع :

 .(2)ق نيع   ٢ٺ ِقل: وسّٖا ى اخلقل: :
ٌِ دددددعٖ ايصدددددخقيبٗ اػل احلهيدددددٗ لدددددي لصدددددققْ،  ّيدددددَ  زدددددقػل      

ََََََر للاْتُِْاادل ََؤْق ااَّلالهزمَُملاا ل َ ََا لَّااَ يَلَآملازاا رَراَّااَ يَلَقْااناُ رَبِنَّاانَنْبلاان لََاْا ااكلَاِااإْ َ

صلٍدددد  وصددددق ٙ س عشددددن (3)دم ااااُهزمَُق غتيغ اااا لَلل ز ُ لننًاااانَللؤْنَّهزاااامَُوَْيلغُااااتْك  َِّزل لَ

احلهيددددٗ نشدددد٘ اكلسددددشمغل ا٣ِاٛددددف س ِؿلىزددددًّ سٍددددّ  ا٧ دددد٢ه س يبددددف 
  ع ٌّن ْعٓمًّ ايص٢ٖ ِْعشًّ ايععاً مل يب٢قٌن.

يع دددًّ ٌدددددُ اق ددددعٖ لعهلللددددٗ ق دددعٖ ايددددىى ذلمددددهلل اػل اكلهللْىددددٗ س   
ِيبهللاْددٗ ٧وعيددق  ا٧ دد٢ه مل  يبددّس ا٣ و يبددءلي ِ دد٢ه س ِعٍٓددق نددقٌهلل    

 ٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن س ِ ى ٌدددَ   نشددد٘ ا٧ن دددق، مل وهدددّٖ ذلمدددهلل ودددش
 ِاكلسشمغل ني ا٧ ٌقل لي  ٍق  :

ا٧نددعاو نددي ا ٌددقل  ددعْم يبددقخلعِج لددي ل ددٗ س ٌِددٔ       ا٣ِػل :
 ندد  ايهشددهللاً ٣ٌشددٍق مل  ددف ،لددقً ِحعدد٘ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ       

٩ِ ٷدد ٩ ِايددَ ِ ددشن نىددهلللق خددعج لددي ل ددٗ لعّ ٍددقٺ اػل اكلهللْىددٗ لٍددق عاٺ )    
ٖٯ   ٩ِ ٩ َٯ اوٮددر يٷءٷح٩دد ٮ  ٷ ٫وٽ      (4)ن٩شٷدد٘ ايٹخ٩دد ٫ ٩ِاٷيشټدد ٫ٓددلٯ عٷعٷددقن٩    ٩ِو٩ ٷددع٩ ايٷدد٘ ايٹه٩ س 

                                                           

 .2/3ايبي  ثة/ ايسةٖ ايىهّْٗ  (1)
 .2/363 هف اقهللٙ ِايعنقق مل  ةٖ خة ايزهقق  (2)
 .82 ّ ٖ اكلقٛهللٖ  (3)
 لّضع مل  وعاف يبشهللٖ ل ٗ لي  ٍٗ اكلهللْىٗ اكلىّ ٖ . (4)
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٫ٌشٷددر  ٷخ٫ع٩ ٪ددّوٯٔ    ًٮ  ٷ ٫ّيٷددق  ٷ ٩ِيٷ َٯ  َٯ ايٷدد٘ ايشټدد ٩ِاٽوٮددر يٷءٷح٩دد ٮ  ٷ ٫وٽ ايشټدد ٔٮ  َٯ ايٷدد ايشټدد
 .(1)(لٯى٫ر ل٩ق خ٩ع٩ ٫ل

يبٓددقً  ددقوًّ لع ددهللق مل ايعددء ْخ ٌِددّ انددعاو اكلدد٠لىغل نددي    ايثقوٓددٗ :
 عَٓ ايى قٖ لىَ .ا٧ ٌقل س ِ
 ددقوًّ نددهلله  ق اكلدد٠لىغل ا٧ ٌددقل ؼلثشددَ س يبددف ْعددهلله ا٣ِػل     ايثقيثددٗ :

ٌِدددّ احل دددقس نشددد٘ ا٧ؿلدددقً ِايى دددّ  س ِة ؽلدددع ايسدددىّا  حعددد٘  ،ا  
اا ندد  ِ ددف  ددشٶقً اي  ددق  نددي ل ددٗ ِْددعن عددعذ ايددىى ذلمددهلل وددش٘       

 اا نشَٓ ِايَ ِ شن قق لي بة  عقن ْد ع.
 عْي ا٣ِاٛدددف ا١ ددد  نيدددع ِايىسدددقٚ   ٌِدددف  دددقً ندددهللق لدددي اكلٍدددق  

 اي٢ ٔ لزٍن س للي حضع ععذ ل ٗ عٓمق يبزهلل.
 اجلّال وزن س ِلىٍن :

 ه  ددشمٗ ِ ددهلل وقيددل ودد ٗ  ه اكلدد٠لىغل يب ِا ٍددق لددي ايددىى        ا٣ِن :
 ذلمهلل وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن.

 نثمقً يبي ن قً . ايثقؤ :
 نههلل ايعفلي يبي نّف. ايثقيث :
 ّاه.اي يبة يبي ايز ايعايبع :

 نههلل اا يبي لسزّق اقدئ. اخلقل: :
  يبّ حدْ ٗ يبي نعهٗ . ايسقق  :
لددق  يبقكلهللْىددٗ مل حٓددقٖ   ددّن     ددٍٓف يبددي يبٓضددقٚ ايدددٕ )    ايسددقيبع :

اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن  ددىٗ  سددع ِوددش٘ نشٓددَ   ددّن اا وددش٘         
 س  ٕ يبزهلل ععذ ل ٗ .(2)(اا نشَٓ ِ شن مل اكلس هلل

حقودد  يبددي نمددعِ ايععنددٔ  ددن ايزددقلعٕ ٌِددّ  خددّ  ددٍٓف    ايثددقلي :
 ددقً حقودد  لددي ايسددقيبعغل ِْعددقن اوددَ  ِن لٍددق ع اػل      يبددي نمددعِ س ِ) 

                                                           

 .2/314ايعِو ا٣و   (1)
 . 1/201ا٧ عٓزقل مل لزععٗ ا٣وخقل  (2)
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ِيبددَ  دد ه اي ٌددعٕ ِا  عددّا نشدد٘  وددَ للددي نددٍهلل يبددهلل ا ِ ٓددف اوددَ س احلهيددٗ 
 .(1)(اخع لي خعج اػل احلهيٗ لع  ز ع يبي  يبٔ وقي 

  هلله ايس عاً يبي نمعِ لي   و احلهيٗ. ايعق ع :
الع  ددَ  ددّقٖ يبىددل ،لزددٗ س ِ ددّع٘ نىٍددق مل ل ددٗ س ِكلددق         يزقنددع :ا

خع ددل لدددي ايزددهللٖ خٶهٍدددق ايددىى ذلمدددهلل وددش٘ اا نشٓدددَ ِايددَ ِ دددشن      
ععقيددل:  لددعٕ ايٓددر ْددق   ددّن اا ععددقن   ددّن ااس وددش٘ اا نشٓددَ    )

ِ ددشن: لددعٕ   دد٢ لددي  ّلددر ْ ِ ددر. عددءلع  حقودد  يبددي نمددعِ        
ِن الدددع ٖ   ِ ٍدددق  يبدددي نهدددهلل يددد: يبدددي نهدددهلل ِق ع ِ ٍدددق ع قودددل       

 .(2)(  ّن ااس وش٘ اا نشَٓ ِ شنس يبزهلل خهللصلٗ
ِ ددقً ٌدددا مل ايسددىٗ ايزقنددعٖ يشهزثددٗ ايىهّْددٗ  هددف ٌ ددعٖ ايددىى ذلمددهلل   

 ددقيّا: ٌِددق ع حقودد  يبددي نمددعِ اػل  وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن يدددا ) 
 .(3) (  و احلهيٗ مل اق ع غل ـلٓزق

 َ حضددع لزع ددٗ يبددهلل   ١ِ  زددعف حلقودد  يبددي نمددعِ  ِاْددٗ س ِذ ددع  ودد
 ِ حهلل س ِة ْثهل  وَ حضع ععذ ل ٗ .

يعدددهلل  قودددل ٌ دددعٖ  ٌددد  لدددي ايصدددخقيبٗ اػل احلهيدددٗ حعيبدددقٺ نشددد٘      
ا٧ ٌددقل يبددق٧نعاو نددي   يبقيبددَ لددي   ددق١   ددعْم ِة  ددعن ٌدددُ         
اق ددعٖ ا١ يبددءلع لددي ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن يهٓددقً  ً     

يشمسددشمغل ي٨يبعزددقق  ٌدددا ا٧نددعاو لددي ايددّحٔ س ِ وددَ ق   ِلّن ددٗ   
ندددي لدددّاوي ا٧ ٌدددقل س ِمل ٌددددا ا٧يبعزدددقق  ددد٢لٗ ِزلدددقٖ مل ايهدددهللً      

 ِايزعٓهللٖ.
 ددعٙ لددقذا يددّ ا ددعمع  ا قلددٗ ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن مل     
ل ددٗ ِقخددف  عددّاج لددي ايىددق  مل ا٧ دد٢ه ٌددف ْددءلعٌن يبددقق عٖ اػل        

                                                           

 .  1/204ا١وقيبٗ مل لزععٗ ايصخقيبٗ  (1)
 .8/53ايٶهعق  اي  ٙ  (2)
 .8/53ايٶهعق  اي  ٙ  (3)
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دْي احلهيددٗ  ِ بةٌددق س  ه ْهعددًّ لزددَ مل ل ددٗ حعدد٘ ا٧ ٍددق، نشدد٘ ايدد      
   عِا كلّضّنٓٗ  ثعٖ نهللق اكلسشمغل .

اكلحمعدددق  ٌدددّ ا٣لدددع قدددن يبدددقق عٖ ٣ً ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ  
ِ شن ١ ْعْدهلل  عدع ايسدٓ  مل ِ دَ  ٌدف ل دٗ  ِ بةٌدن اؾلدق  دقً ْععدع           

 يّاٚ ايععاً ِايس٢ه ِْعشّ ا٥ْٗ ايععاوٓٗ مل  ف لي :
 ايهٓل احلعاه . ا٣ِن :

 قاٚ ايصددددد٢ٖ مل ِ عٍدددددق س  دددددّاٚ مل ايهٓدددددل احلدددددعاه  ِ   ايثدددددقؤ :
 خق  َ.

 قا  ايىهللِٖ . ايثقيث :
 ذلقعف  عْم . ايعايبع :

 لىعهللْق   ٌف ل ٗ . اخلقل: :
 ،ْق ٖ   قن  عْم مل يبّٓ ٍن . ايسقق  :

 اكلىق هق  ا٧ عمقنٓٗ . ايسقيبع :
 لّ ن احلج س ِلىق،ن ِعّق احل قج مل لى٘ . ايثقلي :

اا ل ددٗ ايهللاٛمٓددٗ ِاكلّمسٓددٗ س ِ ٍْمددق   ثددع و زددقٺ مل        ددّ ايعق ددع :
ويددع ايددهللنّٖ س اكلحمعددق  ٌددّ ا٣ ددّاا اكلّمسٓددٗ لثددف  ددّا ن ددقس ِاجملىددٗ  

 ِذٕ اجملق،.
 مدددق  دددقً  ٌدددف ايهٓدددل ِايصدددخقيبٗ ا٣ِاٛدددف ْعشدددًّ اْدددق  ايعدددعاً     
ِْعهللا  ددددّوٍق ٌِددددن ٢ْ ددددًّ  نددددهلل ا٣ذٙ لددددي  ددددعْم مل ل ددددٗ  هددددف  

 ء ٓ: ا٧ ٢ه يشس٢ه.اق عٖ س للق ْهللن نش٘  قوًّ  
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 لبْٔٛ اٌزجب٠ٓ ثني اإلػزضاي ٚاإلع٘بة
ا٧نعدددهللان ييدددٗ ا٧ دددعععا  ِا٧ دددععقلٗ ِضدددهلل ا٧نّ دددقج س ِْعدددقن  

(  ٕ ّپ. ِ ق ْددددٗ حسددددىٗ ا١نعددددهللانس   : حسددددىٗ  ِبصددددي٭ لزعددددهللن٭: ل٪س٫ددددع٩
 : ايعقلٗ. ِا١وزهللان: ا١وزعاج.  قن ذِ ايعٮلٗ

٫ٓعٽٌ ّٽ بٷ َ٪ ة ْ٪زققٯنِاوٮٔ ٣و٫خٔ ايٶٿع٫ف٩ لي و٩خ٫ ٬ٚ ِيّ وقِن٫ع٪  ق...حٓق
 .(1)(: ة ْىزهللن  ٕ

 لددق ا٧نعددهللان مل ا٧وددٶ٢  عٍددّ لىٍددقج ا٧ ددععقلٗ ِايّ دد  يبددغل        
ا٧عدددعال ِايع دددعْ  ِا٧يبعزدددقق ندددي اييشدددّ ِاكليدددق١ٖ س ِ دددهلل ِ ق  ّيدددَ     

َقُااْ َيلاان زددقػل مل وددهللاٚ ِ لددع اػل ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ر   

 .(2)دا ملَتْك بَُّزل لَاِأيلنَ َرالَّ  َللرالَّ زَشلهِيدٌَعللْىَملنَتْعُمللُ  لَؤْ َُْْرا ك تْنبِ

ِ ددددهللن ا٥ْددددٗ  ندددد٢ُ مل ل ٍّلٍددددق نشدددد٘  دددد٢لٗ لهددددققٞ ا٧ دددد٢ه 
ِاكلسدددشمغل لدددي اييشدددّ س ِ ددددْع اكلسدددشمغل لىدددَ س ِ ً اييشدددّ مل ايدددهللْي   
بدددة ودددخٓذ س ِْشخددد، يبدددقييشّ ايعٶدددعف س ِا٧لعىدددقس ندددي ايسدددمقحٗ      

 ٗ ِايصشذ .ِاكلّاقن
ِْدددهلل ن ا٧وسدددقً لىدددقعع لدددىٍج ايّ ددد  مل يبهللودددَ ِلىٶعدددَ ِعزشدددَ اذ   
ْعضددع   سددن ا٧وسددقً اذا  زددهللٙ ايّ دد  مل ا٣ ددف ِاييددعل ِايىددّه س     

 ِ دا  زعف وخعَ اذ اوععم يبصّ ٖ حققٖ.
ِ دددهلل  زدددف اا نددد  ِ دددف حدددهللِقاٺ ِضدددّايب  يسدددىحمٓٗ ا٧نمدددقن س   

َََََََََََ ددقن  زددقػل ر  ِزَيزُدخ ل اا زَْناانَ رَخلنا ااَدرَ  يهلاانَللْااا ز ََُيلُعااِلَرالَّاا لَلل لسزاا ْا زَلليلْتعلااَدَ زاادزل ل للملاا

                                                           

 . 1/93ايزغل  (1)
 .98 ّ ٖ ان نمعاً  (2)
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س يهٓددقً ايععٓددهلل يبق٣ح ددقه ِنددهلله  قِ،ٌددق  ِ ايزدد ِف    (1)دعلااَْربٌَمزهِاا ٌَ

 ايز ِف نىٍق.
ِلدددي حدددهللِق اا  زقٌدددهلل ا٣لدددي مل ا٣ و س ِندددهلله اندددقنٗ عشسددد ٗ 

 ٗ.اخلّف ِايعن  ايزقه ِل قٌٓن ايض٢ي

س (2)د  اااا َرألْ ُضَِخلل يبْاااا ًَيعددددهلل  زددددف اا ندددد  ِ ددددف ا٧وسددددقً ر    

يدددَ ا٣عددد٢ن ِايى دددّه ِ زدددف  ىدددّ، ا٣ و مل لعىدددقِن ْدددهللُ س يع دددًّ   
ايزهددققٖ ا ندد  ِ ددف ِا٧ ددعزقوٗ يبددَ  ددهخقوَ يعضددقٚ احلددّاٛج س عمددي         

بِيَاااننَْنْعُ زااادزَللبِيَاااننَََْخصدددقٛم   دددعا   دددعاٖٚ  دددف لسدددشن ِلسدددشمٗ  دددّن ر     

س مل ايصدد٢ٖ  ىمٓددٗ لش ددٗ ايعّ ددف نشدد٘ اا س ِايعىدد ُ نددي    (3)دع  زنْغُااتْ

ا٧ ٌدددقل يٓ دددًّ لدددي لصدددققْ، ا٧ دددعزقوٗ  صدددهلل ا٧نعدددهللان ِ زقٌدددهللُ   
 ِنهلله ا٧يبعزقق نىَ ِا٧و ١ا مل سشمق  ا٧ ٌقل ِ ضعا ُ .

ٌِددف ا٧نعددهللان ِايّ دد  لددي ا٣خدد٢ا ا مددّقٖ س اجلددّال وزددن س      
 ِعَٓ ِ ُّ :
  زقٌهلل  ىي ايز ٗ ِاكلعِٖٚ. ا٣ِن :
  ٍع يشى : اييضهٓٗ . ايثقؤ :

 ا٧نعهللان احسقً يشدا  ِايية . ايثقيث :
 ايس٢لٗ لي ا٣ضعا  ايزقلٗ ِاي ّا غ. ايعايبع :

 ا٧ عصقق يبقيى عق  اخلقوٗ ِايزقلٗ. اخلقل: :
 لّاععٗ ِا هق  اكلّاوىٗ. ايسقق  :

                                                           

 .14 ّ ٖ ايىسقٚ  (1)
 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
 .5 ّ ٖ اي ق ٗ  (3)
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 لبْٔٛ اإلع٘بة دبجت ٌٛال٠خ ادلالئىخ
 ددق، ايعددعاً يبٓقوددَ ٧خهددق  اا ندد  ِ ددف يشم٢ٛ ددٗ نددي خشدد،   لددي ان

بِنإااا َجلنع اااْاَاقه ِودددةِ  َ ِذ ْعدددَ خش دددقٚ مل ا٣ و يبعّيدددَ  زدددقػل ر 

 .(1)د   َرألْ ُضَِخلل يبْ ً

يع ددًّ ٌىددقن ودد٢  يبددغل اكل٢ٛ ددٗ ِايىددق  لىٍددق  ً اكل٢ٛ ددٗ   ددف      
ععدددهلل  لدددي نىدددهلل اا ِْى يدددًّ يبدددقيّحٔ س ١ِ طلدددعم وددد ِقن يبق٣وهٓدددقٚ س 

  ددعه اا ندد  ِ ددف نهددققاٺ ِ ِيٓددقٚ بددة ا٣وهٓددقٚ  مددق مل لددعْن س  ددقن          

للبِا َقْناْاااََُّرا مل لئ كْااا َُيلااانملَُّيلمزَبِ ََرالَّااا لَرصُاااطْبْنن َللطْهَاااَّلن َللرصُاااطْبْنن َعللْاااىََََ زدددقػل ر

 .(2)دن غلنء َرا علناْم  ل

ِ دددقٚ ايعدددعاً يبدددد ع وددد ِن اكل٢ٛ دددٗ نشددد٘ وقٛ دددٗ لدددي ايىدددق  للدددي  

بِ ََراَّااَ يَلَقْااناُ رَ لاْالاانَرالَّاا زَثُاامَََصدد ًّ يبق٧ؿلددقً ِايصدد٢  س  ددقن  زددقػل ر ْع

مَُرسُااااتْقْنمز رَتْتْالاااانَوَُعللْاااايُهِمَُرا مل لئ كْاااا َُؤْوََّتْوْاااان ُ رَللوَْتْنُنلنُاااا رَللؤْاَُ ااااَّزلرَاِنا ُلاَاااا  َراَّت اااا َُِاُااااتَُ

 .(3)دتُ علدزل ل

ِايددددَ ِ ددددشن مل  ّيددددَ  زددددقػل ِنددددي   ددددّن اا وددددش٘ اا نشٓددددَ 

 د نش٘ اي عاٛهلل .بِ ََراََّ يَلَقْناُ رَ لاْالنَرالَّ زَثُمََرسُتْقْنمز رر

 دددقن : د )بِ ََراَّااَ يَلَقْااناُ رَ لاْالاانَرالَّاا زَثُاامََرسُااتْقْنمز رََََََِنددي ايبددي نهددق  ر   

 .(4)(نش٘ نٍققٖ  ً ١ ايَ ا١ اا
                                                           

 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
 .42 ّ ٖ ان نمعاً  (2)
 .30 ّ ٖ عصشل  (3)
 .9/39ايهلل  اكلىثّ   (4)
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ا٧ ٌددقل ٌددّ ايعضددقق   ِايىسددهٗ يبددغل ا٧ ددععقلٗ ؼلزىقٌددق ا٣نددن ِيبددغل   
يهٓدددقً  دددقوًّ ٌِدددّ ا٧ؿلدددقً ِا عىدددقل ا٧ ٌدددقل  ددده  يىددد ِن اكل٢ٛ دددٗ 
يبقيهيددق ٖ يبقيى ددقٖ لددي ندددال ايىددق  س ِعٓددَ يبزددث يشى ددعٖ لددي ا٧ ٌددقل       

 ِقنّٖ  عاوٓٗ يشمىق قٖ يبق٧حرتا، لي لسقي َ.

  اااا َرألْ ُضَِِحٓىمددددق  سددددقٚيل اكل٢ٛ ددددٗ نددددي  زددددف ا٧وسددددقً ر   

عٍٓدددق ِْسددد ر ايدددهلللقٚ   دددقيبٍن اا نددد  ِ دددف    س ٌِدددّ ْ سدددهلل(1)دخلل يبْااا ً

 .(2)دبِنإ َؤْعُلْمزَملنَوَْتْعُلْمز  لر

عمددي نشددن اا ندد  ِ ددف  زددف اكل٢ٛ ددٗ ْ عهددًّ لددق ْزمددف ايىددق س      
٬ٙ س اؾلددق   ددًّ نددقٌهللاٺ         ِاق ان  ددقوًّ ٌِددّ نددهلله ذٌددقل  عددقيبعٍن  ددهلل

للبِ ََعللْاااايُكُمََُِح ددددٗ نشدددد٘ ايىددددق  ْددددّه ايعٓقلددددٗ س  ددددقن  زددددقػل ر      

س يٓع ددددقخع اكل٢ٛ ددددٗ يبءٌددددف ا٧ؿلددددقً   (3)دِ َّلرمَاااانَِْاااانت  ِ لََ*ن     لَاْنلاااا

 ِلسق نعٍن مل اخلةا  س ِ زقٌهللٌن يش عاٛهلل ايزهققْٗ.

ؤْتُُْعلااَُْ  يهلاانَملااََُيزب غ اادزَ  يهلاانٌَََََِددف ْىددهلله لزددَ اكل٢ٛ ددٗ نشدد٘  ددّقن ر     

س يبشخدددقس لدددق ذٌددد  ايٓدددَ نشمدددقٚ ايع سدددة  ودددَ ودددّس       (4)دلليلغُاااب كزَراااادتملنءلَ

احع ددقج س اكلحمعددق  ١ س عشددٓ: لددي وددهلله نىددهلل اكل٢ٛ ددٗ ٣وٍددن ١ ْ زشددًّ     
ا١ لددق ْددءلعٌن يبددَ اا ندد  ِ ددف س  مددق  ً  ددّقن  ندد٢ُ يددٓ: احع ق ددقٺ  
اؾلددق ٌددّ   ددقٚ ايعفلددٗ ِايشٶدد  يبقيىددق  قددهللاْعٍن يشعّحٓددهلل ِايزهددققٖ س    

                                                           

 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
 .11-10 ّ ٖ ا١و ٶق   (3)
 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (4)
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ي شددن ِا٧ ٌددقل س ِلددي ا ددع قيبٗ اا ندد   ِايعىدد ُ لددي اكلزقوددٔ ِلىٍددق ا 
 ِ ف قن  لّ  :

و ددخ اا نددد  ِ ددف لدددي  ِحدددَ مل اقه س ِلددي يبدددهللْع ودددىع     ا٣ِن :
اا ندددهلله اخعصدددقيف ا٧وسدددقً يبدددقيى خ لدددي  ِ  اا س ععدددهلل ِ ق لدددي      

 ددقن   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ نددي  يبٓددَ  ددقن ) (1)وعْدد، لزقِْددٗ يبددي  ددعٖ
قػل يبٓدددهللُ س ِو دددخ عٍٓدددق لدددي  ِ دددشن : ودددّيب٘ س نددد عٖ بع دددٍق اا  زددد  

 ِحدددَ س  ىهدددل يبدددقحلش٘ ِاحلشدددف س ِاً  بصدددقوٍق يدددرتٙ لدددي ِ اٚ  دددّ  
 .(2)(اجلىٗ

 لصقحهٗ اقه ِحّاٚ يشم٢ٛ ٗ مل اجلىٗ . ايثقؤ :
حددقن ايزدد  ٥قه ِحددّاٚ نىددهلل ِ ّقٌمددق مل اجلىددٗ س يبعٓددقه       ايثقيددث :

 ْدددف اقه يبعزشدددٓن اكل٢ٛ دددٗ ا٣مسدددقٚ ايددد  يعىدددَ اا نددد  ِ دددف س ِمل ايعى 

فْيُااا لَقْااانوَْيلااانآ لتزَؤْن  ِااائ هزمَُاِإْسُاااملنئ هِمَُ ْلْمَااانَؤْن  لاااإْ زمَُاِإْسُاااملنئ هِمَُقْااانوَْؤْاْااامَُؤْقُاااْ َاْكُااامَُبِنإااا َؤْعُلْااامزَر

 .(3)دراغَمل لرَ َللرألْ ُضَِللؤْعُلْمزَملنَتُ ُدزل لَللملنَُِاتُمَُتْك تُمز  ل

ا٧وسدددقً يبّسدددقٛ    ِعٓدددَ يبزدددث يشسددد ٓىٗ مل و دددّ  اكل٢ٛ دددٗ يبعٓدددقه   
اخل٢عددددٗ س ِنمددددق ٖ ا٣ و يبددددقيععّٙ ِ ً اي شددددن ِا٧ ٌددددقل نددددعو 

 ،اٛف.

                                                           

ٌِّ ايصخقيبٔ  عٖ يبي اْق  س   ي ايهصعٖ ة ْعِ نىَ بة ايبىَ لزقِْٗ يبي  عٖ س  (1)
 .7/240/ ايّامل يبقيّعٓق   يبَٓ عشَ ا٣،ا  ٗ ِ عف لزقِْٗ  ق ف 

 هلله لزقِْٗ يبي  عٖ عهللخف نش٘ ايبىَ اْق  يبي لزقِْٗ ععقن اً ٌدا ايّٓه لق ْىهئ  ً ِ)
  ًّ عَٓ حٓق اؤ   ْل مل ايىّه  ءؤ ِ يبٔ وسعه، اػل بقْدٗ عءق  ىقٌدق لزدق ِ دهلل     

 .59/274(  ق ْخ قلي، ا١ لٓعق خعج ٸعمق   يبٔ ايّٓه  ييبشيل 
 . 6/7ايهلل  اكلىثّ   (2)
 .33 ّ ٖ ايهععٖ  (3)
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يعددددهلل  اٙ اقه ن ددددٓن خشدددد، اكل٢ٛ ددددٗ س ِ ددددهلل  ٍن نشدددد٘ ايعيدددد ف  
يبٍٜٓددق  رلعش ددٗ ٌِددن لددع ٌدددا لددىعٶزغل اػل ايعسددهٓذ ِايددد ع ِطليددًّ       

 اا ن  ِ ف خيٓٗ   ّا خيٓٗ اخل٢ٛ،.
ايسدددىٗ ايىهّْدددٗ يٓععدددهللٕ اكلسدددشن   ِوددد ن ايعدددعاً يبٍددددا اكلزىددد٘ ِيبٓىعدددَ   

ِبددةُ يبقكل٢ٛ ددٗ مل اخليددٓٗ لددي اا س ٌِدددُ اخليددٓٗ ِا ٓددٗ لددي ايعزددهللٕ      
 ِنصمٗ لي ا ٓقً اي زف ا٧ ٌقيبٔ ِا٧ضعا  يبقيزهقق.

ِمل لع ددشٗ نددهللٕ يبددي   وددءٖ ٌِددّ طلٶدد  نشدد٘ لىدد  اكلددهللاٛي  ددقن         
اً   ددددّن اا وددددش٘ اا نشٓددددَ ِ  ددددشن  ددددقن اً ا ل٢ٛ ددددٗ  عنددددهلل  )

لددي نٓىددَ ا١ ِ زددل    ٗن لددي رلقععددَ لددق لددىٍن لشددر ْعٶددع قلزدد     ععاٛصددٍ
 .لش ق ْسهذ

 ددددقن ِل٢ٛ ددددٗ  دددد ّقا لىددددد خشدددد، اا ايسددددمقِا  ِا٣ و ة    
 .ْععزّا  ِٟ ٍن ١ِ ْععزّوٍق اػل ّْه ايعٓقلٗ

 .ِ  ّنق ة ْععزّا  ِٟ ٍن ١ِ ْععزّوٍق اػل ّْه ايعٓقلٗ
    ّ ه ايعٓقلددٗ ِودد ّعق ة ْىصددععّا نددي لصددقعٍن ١ِ ْىصددععًّ اػل ْدد

عدددسذا  دددقً ْدددّه ايعٓقلدددٗ  شددد٘ قدددن  يبٍدددن  زدددقػل عى دددعِا ايٓدددَ  دددقيّا      
 .(1)( هخقور لق نههللوقن ح، نهقق ر

ِ زدددف اا نددد  ِ دددف حضدددّ  اكل٢ٛ دددٗ يعدددهللِْي  نمدددقن ايىدددق       
قنددّٖ يشمهدددقق ٖ يشزمدددف ايصدددق  ِا٧لعىددقس ندددي عزدددف ايسدددٜٓق  س  دددقن   

 .(2)د لق ي ٌَعلت يدٌَملنَيلل ب نَُم ََُقْ ُوفَبِوََّاْدليُ   زقػل ر

ِلددع  ً اكل٢ٛ ددٗ  عوددهلل ِ عا دد  ا٧وسددقً ِ  عدد  لددق ْ زددف عقوٍددق       
   ق ٝ يبءلّ  :

                                                           

 . 12/306ء ْخ يبيهللاق   (1)
 .18 ّ ٖ ا  (2)
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 لضقن ٗ اا ن  ِ ف يشخسىق  . ا٣ِن :
  عقيبٗ ايسٜٓٗ ؼلثشٍق . ايثقؤ :

ِلددي ان ددق، ايعددعاً ِلددق عٓددَ لددي ايهٓددقً دلددٝ ايددّ ٍغل  ندد٢ُ مل اْددٗ  

اِنا نلغلااال  َ ْلْاا زَعلَُااَّزَؤْمُثْنا هلاانَللملااَََََُملااََُجلاانءلََ صددةٖ ِاحددهللٖ س  ددقن  زددقػل ر   

 .(1)دجلنءلَاِناغَيتئْ  َ ْ لَيزُُنلََبِوََّم ث لْهلنَلل زمَُوَْيز  لْمز  ل

ِعٓددَ  عبٓدد  يب زددف ايصددقحلق  س ِا عىددقل عزددف ايسددٜٓٗ ِا   ددقل      
اكلزصددٓٗ س ِلىٍددق ايزمددف ا٧ ٌددقيبٔ ايدددٕ ْصددهلل  لددي نددحمم ِاحددهلل  ِ     

 لي ـلقنٗ.
ذلدددّ ايسدددٜٓق  ايددد  ْزمشدددٍق ا٧وسدددقً قعزدددٗ ِاحدددهللٖ نىدددهلل   ايثقيدددث :

 جلَّٛ اػل ايعّيبٗ ِا٧ عي ق  .
ِ ددّق  لددٗ ْددءلعًِ يبددقكلزعِف ِْىٍددًّ نددي اكلى ددع س ِذه        ايعايبددع :

ِعضددذ اا ندد  ِ ددف ِايددىى ِاكلدد٠لىغل يشدددْي ْددءلعًِ يبددقكلى ع ِْىٍددًّ    

عَُُاااهزمَُم اااََُالعُااا فََرا مزالااان  قُ  لَللرا مزالن  قْااانَزَالندددي اكلزدددعِف س  دددقن  زدددقػل ر 

يلااااإ مزَّزل لَاِاااانا مزاُكََِّْلليلاُهلاااا ُ لَعلااااََُرا ملعُااااَّزل  َلليلق  َُِاااا  لَؤْيُااااد يلهزمَُنْغزاااا رَرالَّاااا لََََ

 .(2)د ْالغ يلهزمَُبِ ََرا مزالن  ق  لَ زمَُرا بْنس قُ  ل

عددقً  شددل  ددهلل  شدد٘ يبق٥ْددٗ  ندد٢ُ ِا٥ْددق  ا٣خددعٙ اكليددقيبٍٗ عضددذ     
ف عضدددخٍن ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن     اا يشمىدددقععغل س ٌِددد 

ِاكل٠لىددًّ س ِاجلددّال  ددقٚ   خهددق  نهللْددهللٖ لددي ايسددىٗ ايىهّْددٗ  عضددمي    
اوددددا  ِ دددّيبٓخ اكلىدددقععغل  دددّاٚ يبقيصددد ٗ ايزقلدددٗ  ِ نشددد٘ سلدددّ ايعضدددٓٗ     

 اييحمصٓٗ.

                                                           

 .160 ّ ٖ ا٣وزقه  (1)
 .67 ّ ٖ ايعّيبٗ  (2)
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  ددهقل يبددي وصددع س نددي ايسددهللٕ س نددي  يبددٔ لقيددر س نددي ايبددي   ِنددي )

ََُرألْعُاااَّلربَِمزالااان  قُ  لَللم اااََُؤْ ُاااََِْللم مَاااََُ لااا ُاْكُمَُم ااارنهدددق  مل  ّيدددَ 

را ملد يالاااا  َملااااَّل زلرَعللْااااىَرااتبْاااانا َوَْتْعُلْمزهزاااامَُنْنُااااَزَنْعُلْمزهزاااامَُسلااااازعلَإازهزمَُملااااََّتْيََُِثُاااامََََََ

 ددددقن :  دددقه   دددّن اا وددددش٘ اا    س (1)ديزاااَّل ْل لَبِاْاااىَعلاااَْربفَعل  ااايمفََََ

 .نشَٓ ِ شن ّْه ـلزٗ خٶٓهق
ْدق عدد٢ً عددقخعج س عسودر لىددقع، س اخددعج ْدق عدد٢ً س عسوددر    ععدقن :  ددن  

لىددددقع، س عددددءخع ٍن يبءمسددددقٍٛن س ع ضددددخٍن س ِة ْ ددددي نمددددع يبددددي    
اخلٶدددقل ندددٍهلل  شدددر اجلمزدددٗ حلق دددٗ  قودددل يدددَ س عشعدددٍٓن نمدددع ٌِدددن    
طلع دددًّ لدددي اكلسددد هلل عقخعهدددء لدددىٍن ا دددعخٓقٚ  ودددَ ة ْيدددٍهلل اجلمزدددٗ س 

س ِسىددّا  وددَ  ددهلل ِسددي  ً ايىددق   ددهلل اوصددععّا س ِاخعهٜددّا ٌددن لددي نمددع  
 .(2)(نشن يبءلعٌن س عهللخف نمع اكلس هلل س عسذا ايىق  ة ْىصععّا

  دددهقل يبدددي وصدددع اقمدددداؤ اي دددّمل ودددقح  ايسٲدددهللٕ يٓٮىدددَ  يبدددّ  ِ)
ٕٮس ِ ِٙ نىددَ     وزددٓن. ِ ددقن ايبددي لزددغل  عددٗس ِ ددقن ايىسددقٛٔ: يددٓ: يبددقيعّ
لسددشن ِ يبددّ قاِق ِايرتلدددٕ ِايبددي لق ددٗ ِايىسددقٛٔ. ِ ددّمل مل حددهللِق        

 .(3)(كلقٛٗايسهزغل ِا
 ِ ّ   عَٓ  فلهلل.

 : لددق  عهددل لددي حهللْثددَ نددي  حددهلل نددٜٓق ِة   ُ نععددَ  ددن  ددقن    ددقن )
ليدددقْخ اي ّعدددٗ ِة   ٌمدددق ضلدددهلل قً    ِ ٓدددع ِ يبدددّ وزدددٓن ضلدددهلل قً ندددي   

 .(4)(نىَ
                                                           

 . 101 ّ ٖ ايعّيبٗ  (1)
 . 2/203ايٶ اؤ / اكلز ن ا٣ِ    (2)
 . 3/160ايّامل يبقيّعٓق   (3)
 . 2/95ايزشف ِلزععٗ ايع قن  (4)
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ِاكلحمعددددق   ً حددددهللْث وددددعق ايددددىى وددددش٘ اا نشٓددددَ ِايددددَ ِ ددددشن  
 ِق١يٗ.جلمقنٗ لي اكلس هلل ايىهّْٗ ِوزعٍن يبقكلىقععغل ضزٓ   ىهللاٺ 

يبزدددث ا٣وهٓدددقٚ ِوددد ِن اي عددد  ايسدددمقِْٗ ايددد   عزقٌدددهلل    اخلدددقل: :
 ددددىي ا٧ؿلددددقً مل ا٣ و س ِ دددد ْذ اجلددددّ  ِايهيددددٔ ِا٧ ٌددددقل نددددي  

 ا٣ و.
اً اق ان ا٧وسددقً  ددقوًّ حلدددقس اكل٢ٛ ددٗ يدددَ مل  ددف عزدددف ْعددّه يبدددَ      

 يبقنث يش زف ايصق  س ِيبع،  ِحق   قًِ عزف ايسٜٓق  .
ىددهلللق  عددّه يبعددههلل  ِحددَ يبددءلع ِ زددٓغل      ١ِ  ىعٶددع وددشٗ اكل٢ٛ ددٗ ن  

٣ شددَ لددي نىددهلل اا ندد  ِ ددف يبددف   ددًّ حقضددعٖ ْددّه ايعٓقلددٗ يشيددٍققٖ   
ايزقلددٗ ِاييدد قنٗ اخلقوددٗ س ٌِدددا ايزددقه ِاخلددقيف لددي لصددققْ،  ّيددَ       

 س مل  قُ نش٘ اكل٢ٛ ٗ.(1)دبِنإ َؤْعُلْمزَملنَوَْتْعُلْمز  ل زقػل ر

ا٣ و س اؾلددق ٌددّ   عدد٢ ْىخصددع لّضددّس خشدد، ا٧وسددقً  ٢ععددَ مل     
ودددّس اخعهدددق  ِوعْددد، ِل  ندددٗ اػل ا٥خدددعٖ حٓدددث ْع ددد٘ ايددددْي الىدددّا   
ِنمشدددّا ايصدددقحلق  اػل اخلشدددّق مل ايىزدددٓن س ِ عدددّه اكل٢ٛ دددٗ يبزدددهلل  ً     
 ا هدددعٍن ِ حصدددل  نمدددققن مل ايدددهللوٓق يبهيدددق  ٍن يبدددقيىزٓن س ِ ٍىٜدددعٍن    

 نش٘ اكلعقه اي عْن.

ُِمَُ  اااا َرا نليلاااان  َرااااادْن يلنَنْنُااااَزَؤْلُا يلاااانئزِ عزددددهللق ٌدددددُ ايهيددددق ٖ لىٍددددق ر

س (2)دلل  ااا َرآلخ اااَّل  َللاْكُااامَُ  يهلااانَملااانَتَُْاااتْهِ َؤْنبُغزاااكُمَُللاْكُااامَُ  يهلااانَملااانَتْااادَعز  لََََََ

 ِعَٓ لسقٛف :
ايّندددهلل ِايزٍدددهلل يبزدددهلله  دددعن اكلددد٠لىغل ؼل دددعقٌن مل لدددّاوي    ا٣ِػل :

 ِ ٌّان ا٥خعٖ.
                                                           

 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
 .31 ّ ٖ عصشل  (2)
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قنددّٖ  ددف لسددشن ِلسددشمٗ ِايىددق  ـلٓزددقٺ يبددقحلعيف نشدد٘      ايثقوٓددٗ :
ضدددمقً ١ِْدددٗ اكل٢ٛ دددٗ قدددن مل ا٥خدددعٖ س ِا٧ ٌدددقل لدددقوع لدددي ٌددددُ    

 اي١ّْٗ ِايي قنٗ.
بهٶددددٗ اكل٢ٛ ددددٗ يبعٓددددقه اكلدددد٠لىغل يبّسددددقٛ  اخل٢عددددٗ مل       ايثقيثددددٗ :

 ا٣ و.
حددهللٮ اكلسددشمغل نشدد٘ ايعددهللِه نشدد٘ نددقة ا٥خددعٖ يبيددٍققٖ     ايعايبزددٗ :

 ٌقل ِاي شن ِايعزهللٕ.ايزصمٗ لي ا٧ 
 اٌظٍخ ثني ثؼثخ إثغا١ُ٘ ٚطٍخ احلض٠ج١خ ٚإٌجظ اٌضائُ ٌإلع٘بة

لددي لصددققْ، ايصددشٗ يبددغل  نددٍع احلددج ِوددشذ احلهللْهٓددٗ  ددقوًّ يبىددقٚ      
ايبددعآٌن نشٓددَ ايسدد٢ه ايهٓددل لعهلللددٗ يهزثددٗ ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ        
ِ ددشن س ِقنّ ددَ ايىددق  يشخددج  ددف نددقه يبددءلي لددع قنقٛددَ ِ ضددعنَ اػل   

 ندد  ِ ددف يبىدد ِن ايعددعاً س ٌِهللاْددٗ ايىددق  يبٍدددُ ايهزثددٗ س  مددق ِ ق     اا

 لَاالاانَللرُاعلااُ َ  اايِهُمَ لسزاا ًوَم ااُاهزُمَيلت ُلاا َعلْلااُيِهُمَآيلنت ااكلَلليزعللإمزهزااُمَََََََََح قْددٗ نىددَ مل ايعى ْددف ر  

 .(1)درا ك تْنبلَللرا ن ك مل َْلليزنلِإيهِمَُبِنَّكلَؤْن َّلَرا علنِينزَرا نلك يمز

ضدددمي ا٥ْدددٗ  نددد٢ُ قندددقٚ ايبدددعآٌن نشٓدددَ ايسددد٢ه يشدددىى ذلمدددهلل     ِ ع
وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ِايىددق  ـلٓزددقٺ س ِايزددعل خقوددٗ س ِ ٌددف   
ل ددٗ نشدد٘ سلددّ اخلصددّيف س عخعدد٘ نشدد٘ عددعو  ً قنددقٚ ايبددعآٌن ٌددّ      

للملاانَخددقيف يشزددعل  ِ  ٌددف ل ددٗ  ِ  ددعْم خقوددٗ عددقً  ّيددَ  زددقػل ر       

س نددددقٌهلل نشدددد٘ وددددهيٗ ا٧ودددد٢ا ِايزقكلٓددددٗ مل  (2)دنسِؤْ ُسلاااال الننَْبِوََِّْن َّاااا ًَا لاَاااا
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  ددقيٗ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن يهٓددقً  ددقوًّ ٌِددّ عضددف  
 اا  ن ن لي ايهللنقٚ.

ِاذا  دددقً اا نددد  ِ دددف ْضدددقن  ايزدددّو ِايهدددهللن ِايثدددّال كلدددي  

َملثْاااَُْراَّاااَ يَلَيزاب قُااا  لَؤْمُااا لراْهزمَُْى ددد، مل  دددهٓف اا  مدددق مل  ّيدددَ  زدددقػل ر 

  اا َسلاا ِيَِْرالَّاا  َِْملثْااَِْ ل َاا  َؤْن  لتْااََُّسلاا َُلَسلااالناَِْْ  اا َُِااْإَسزاااُ زلْ  َم نئْاا َُ ل َاا  َللرالَّاا زَيزَْاانع ُزَََ

 .(1)دا ملََُيلَلنءزَللرالَّ زَللرس ٌََعلل يمٌ

عٍددف ْضددقن  اا ندد  ِ ددف ايهددهللن ِا٣ ددع يشدددٕ ْددهللنُّ ِْسددءيَ      
اكلحمعددق  وزددن س يٓ ددًّ لددي لزددقؤ     يبددءً ْزٶٓددَ   ثددع لددي ايدددٕ  ددءيَ س     

س  قنددّؤ ا ددع   ي ددن يبددء ثع   (2)در ُعزاا ن  َؤْسُااتُِْ َُاْكُاامََُ ّيددَ  زددقػل ر 

 لي ايدٕ  هللنّو  عَٓ .
١ِ طلددعم ا٣ ثددع يبصددقح  ايددهللنقٚ ِاكلسددءيٗ يبددف ْيددمف بددةُ لددي       
اكلّ ددّق ِاكلزددهللِه س ٌِددّ لددي اييددّاٌهلل نشدد٘ ن ددٓن نددءً ايددهللنقٚ مل         

   ايهللْي ِايهللوٓق س ٌِىقن لسءيعقً :احلٓقٖ ايزقلٗ يشىق  س ِ لّ
 ٌف ايهللنقٚ ِ ٓشٗ ٧سلسق  ا٧ ٌقل . ا٣ِػل :
 ٌف ايهللنقٚ  ه  ٧  قٚ ايسقنٗ ِايى خ مل ايصّ  . ايثقوٓٗ :

 لدددق اكلسدددءيٗ ا٣ِػل عدددقجلّال وزدددن س كلدددق عٓدددَ لدددي اوددد٢  ايععدددّٙ    
ِاقهللاْددٗ يشصددعال اكلسددععٓن س ِي ددي ايددهللنقٚ يددٓ: يبددهلل٢ْٺ نددي ايزمددف          

 ٕ ِاي زشٔ يشىٍٔ ني ا٧ ٌقل ِلعهلللق َ.ايزعقٛهلل
ِ لددق اكلسددءيٗ ايثقوٓددٗ عددقجلّال وزددن س ٌِددّ لددي   ددعا  اخ ددقٚ  ِاً        
 ٓقه ايسدقنٗ ندي ايىدق  لدع نشدن اا ند  ِ دف يبٍدق س ٌِدف ْىٶهد، نشد٘            
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يلمُنزاا رَرالَّاا زَملاانََ زددٓغل  ِاوٍددق  ددقوًّ ا ددّ ِا٣ هددق  يبقيددهللنقٚ يعّيددَ  زددقػل ر     

 س اجلّال وزن .(1)ددلِزَؤُتَْرا ك تْنبِيلَلنءزَلليزث  َِّزَللع اُ

ِعٓددَ قنددّٖ يشمسددشمغل ِايىددق  ـلٓزددقٺ يبعزقٌددهلل  ددىي ا٣لددي ِا دد٢ه   
مل ا٣ و س ِ قاٚ اي دددعاٛهلل ايزهققْدددٗ ايددد  ٌدددٔ لدددققٖ يعهدددّن ايدددهللنقٚ  

 يشدا  ِايية.
 س نددي  يبددٔ  لقلددٗ  ددقن :  شددل ْددق   ددّن اا لددق  ددقً يبددهللٚ  لددعن      ِ)

ٓسدد٘ س ِ     لددٔ  وددَ طلددعج لىٍددق      ددقن : قنددّٖ ايبددعآٌن س ِيبيددعٙ ن   
 .(2)(وّ   ضقٚ  يَ  صّ  اييقه

ِلددي ا٧ن ددق، مل احلددهللْث  ندد٢ُ ق١يعددَ نشدد٘ عددعذ قليدد، لددع  ً       
 ايىى وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن بقق  ايهللوٓق ِة   عذ اييقه يبزهلل .

ٌِددف  قوددل  عٓهددٗ  هددّن لصددهللا قٺ يعْٟددق ايددىى س ِ وٍددق  عضددمي لزىدد٘  
س وزددن ٌددٔ لعهلللددٗ لددي ايسددىٗ ايىهّْددٗ اي زشٓددٗ     عددعذ اييددقه س اجلددّال ١  

 يَ.
ِلددي لصددققْ، انٶددقٚ اا ندد  ِ ددف يشزهددقق   ثددع للددق ْسددءيًّ يبشخددقس  

 ا٥ْٗ  ن٢ُ ِ ُّ :
يعددهلل  ددءن ايبددعآٌن نشٓددَ ايسدد٢ه يبزثددٗ   ددّن مل  ٌددف ل ددٗ       ا٣ِن :

س ِ ددهلل يبزددث اا ندد  ِ ددف ايددىى ذلمددهللاٺ مل ل ددٗ ِيٍٓددق ع اػل ايٶددقٛ       
  ن اػل اكلهللْىٗ . 

يبزثددٗ ايع ددّن لددي نىددهلل اا ندد  ِ ددف وزمددٗ ن مدد٘ س عهٓىمددق   ايثددقؤ :
ْىيدددديف ايىددددق  مل  لددددّ  ايددددهللوٓق س ِاكلصددددق  اخلقوددددٗ ِاي سدددد  س      
ِاحلعدددّا ِا٣ومدددقس ايعهشٓدددٗ ِايهللِيٓدددٗ ْهزدددث اا نددد  ِ دددف ايع دددّن   
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جلددديبٍن اػل نددقة ايععددّٙ ِايصدد٢  س ِايع ٍدد  ي٦خددعٖ س ِمل ايعى ْددف     

 زَرااادْن يلنَبِوََّاْهُاا ٌَللاْع اا ٌَللبِ ََرااادَر لَرآلخ ااَّل لَاْهِاا لَرا نليلاا لر زَاْاا َُِْااننُ رََََللملاانَ لااَ ِ َرا نليلااَنر

 .(1)ديلعُلْمز  ل

ودددةِ ٖ اْدددق  ِ ددد٢ه اا يبدددغل ايىدددق  س ْعشعدددقُ ايدددىى      ايثقيدددث :
ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن لددي اكلشددر   ٛٓددف س ِْعشددُّ يع ددًّ      

ٚ يشىددق  ـلٓزددقٺ س ٌِددّ لددي   ددعا   دد٢لٗ    ٢ِ ددَ مل احلددقن نددعنقٺ  ددّا 
ايعدددعاً لدددي ايعخعْددد  س ِاي ْدددققٖ ِايىعصدددقً س اذ  دددء ٔ اي ْدددققٖ نشددد٘  
ايعدددّن مل حٓدددقٖ ودددقحهَ  ِ يبزدددهلل ِعق دددَ س  ِ ْدددىعم ِضلددددف لىدددَ  لدددق    

را نلااا تَايعدددعاً ععدددهلل نصدددمَ اا لدددي اي ْدددققٖ ِايىعٓصدددٗ ٣ودددَ  ددد٢ه ر 

 .(2)دراََّ  َوَْيلمز َز

يبددغل ايىددق  س ِْدددٌ  ايضدديقٛي ِا٣حعددقق س     ِايدددٕ ْيددٓع ايسددشن   
 ِطل   اكلصٓهٗ ِ  عٌق .

 .(3) ِ ٓء ٔ  قوًّ )ايع٢ِٖ  اعهلل يشسشن(
ة ْددعق ي ددا )ايبزددث عددٍٓن( مل ايعددعاً ا١ مل ا٥ْددٗ  ندد٢ُ         ايعايبددع : 

لددي  ددّ ٖ ايهعددعٖ يهٓددقً ا ددعاه ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن     
ؼلى يدددٗ خقودددٗ ِدلٜٓدددَ نشددد٘ عدددرتٖ لدددي ايع دددف س ِحق دددٗ ايىدددق  اػل       
  ددقيعَ ِوهّ ددَ س  لددق اي زددف )ايبزددث( ِحددهللُ ععددهلل ِ ق مل اْددعغل  ْضددقٺ         

 ٌِمق :
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ََََََََ ر ّيددَ  زددقػل  ا٣ِػل : َُ َْْم اا ََُالا اا َِبُسااَّلرئ ي ْؤْاااُمَْتااَّلَِبْاااىَرا ملااِبَم اا

العُاااد َمز سلاااىَبِا َقْاااناُ رَا ال ِااا عَاْهزااامَُراُعلااا َُاْالااانَملل كًااانَنُقْنت اااْ َ  ااا َسلااا ِيَِْرالَّااا  َقْااانوَْ لاااْ َََ

س (1)دنُقْنت ااَْْ  اا َسلاا ِيَِْرالَّاا  ََعلغلاايُتُمَُبِ َُُِت اا لَعللْاايُكُمَُرا ق تْاانوَُؤْوََّتُقْاانت لُ رَقْااناُ رَللملاانَاْالاانَؤْوَََّ

يهٓددقً  ً  دد٠ان ايبددعآٌن يبهزثددٗ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن    
يىيدددع احل مدددٗ ِايسدددشن اجملعمزدددٔ اكلعدددعًِ يبدددقيععّٙ ِندددهلله ايعزدددهللٕ  ِ   

 اي شن.
ِايددىى مل ا٥ْددٗ  نددد٢ُ ايدددٕ  ددءيَ يبىدددّ ا ددعاٛٓف لعددءخع مل ،لقودددَ       

   ً اكلددعاق لددي يبدد  ا ددعاٛٓف مل ا٥ْددٗ     نشدد٘  ْددقه ايبددعآٌن نشٓددَ ايسدد٢ه ٣
ذ ْددٗ ا ددعاٛٓف ٌِددّ ْزعددّل ايددىى ايبددي ا ددخقا يبددي ايبددعآٌن نشددٍٓن          
ايسددد٢ه س ِِ ق  ا٥ْدددٗ يبعٓدددهلل اخدددع يبدددءوٍن يبزدددهلل لّ ددد٘ ِزلدددقٖ يبددد         

 ا عاٛٓف لي ععنًّ س ِ ٢لعٍن مل نهّ  ايهخع.
ِ قوددل اكلمش ددٗ مل  دده  ٍْددّذا س ِي ددي يبدد  ا ددعاٛٓف  ق  ددّا  وددَ      

ايسدده  لددي ْعددّقٌن يععددقن ايزمقيعددٗ ايدددْي ٌددن  نددهللاٚ مل    يددٓ: مل ٌدددا 
 .(2) ايععقن س عش ءِا اػل وى ،لقوٍن ِ ٓف امسَ )مسّْف يبي يبقئ(

ِ ٓدددهللِا وشدددهٍن يبدددءً ايععدددقن مل  دددهٓف اا س ٣ً ا٣وهٓدددقٚ ١ ْدددءذوًّ  
 يبقيععقن ا١ يبيعِل لىٍق :

 ايهللعقس .  ١ِٺ :
  صهلل ايععيبٗ اػل اا .  قوٓقٺ :
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خليدددٓٗ نشددد٘ يبٓضدددٗ ا٧ ددد٢ه س ِ شمدددٗ ايعّحٓدددهلل س ِصلمدددع   ا  قيثدددقٺ :

ٌََََددددددا اييدددددعِل  ّيددددددَ  زدددددقػل ر    للقْااااانت لُ رَ  اااااا َسلااااا ِيَِْرالَّااااا  َراَّااااااَ يَل

 .(2()1)ديزقْنت لُ نْكُمُ

 عددهللْن اكلّن ددٗ يبددغل ايصدد غل س ِاحلددهللٮ نشدد٘ وددعف ايععددقن     ايبزددقٺ :
ِ ددد ر ايدددهلللقٚ س ٌِددددُ اكلّن دددٗ ِاحلدددهللٮ لدددي لصدددققْ،  ق اا نددد     

س ِْى يدد  اييٶددقٚ  (3)دبِنإاا َؤْعُلْاامزَملاانَوَْتْعُلْمزاا  لََ٘ اكل٢ٛ ددٗ رِ ددف نشدد 

 ِ ع ش٘ احلعقٛ، ِنقة ا ّ ِا٧ هق  ّْه ايعٓقلٗ ِ ٍْمق   ثع :
 لق ذلقُ ِلىزَ اا لي ايععقن ِاحلعِل ِ  ر ايهلللقٚ . ا٣ِن :
 لق ِ ع لي احلعِل ِ  ر ايهلللقٚ يبقي زف . ايثقؤ :

 لهللٖ مل اكلزق ن ِايععقن .ايىعم  مقٺ ِ ايثقيث :
 ،ْققٖ نهللِ ن ِلهللٖ اكلزق ن ِايععقن . ايعايبع :

ِاكلحمعددق  ٌددّ ا٣ِن ِايثقيددث  ندد٢ُ س ِلددي اييددّاٌهلل نشٓددَ لزددق ن       
ا٧ دد٢ه ا٣ِػل س عشددن  سددعمع  ددف لددي لزع ددٗ يبددهلل  ِلزع ددٗ  حددهلل ا١         
نددٶعاٺ لددي وٍددق  ِاحددهلل س يٓشخدد، اخلدد ٕ مل احلددقن اكليددع غل ٧وددعا ٌن    

 ِا٧ ٌقل.نش٘ ايعزهللٕ 
ايدددّحٔ س ِا٧ذً لدددي اا نددد  ِ دددف يبقيععدددقن س ٌِددددا       خقلسدددقٺ :

ا٧ذً يددٓ: لٶشعددقٺ اؾلددق ْ ددًّ نقلددقٺ ِخقوددقٺ س يبددءً ْ ددًّ يبددقيعٍٓٝ يشععددقن 

للؤْع اادْلرَاْهزاامَُِانددهللاق لعهلللق ددَ س ِ ددهلل ١ ضلددهللغ  عددقن س ِلىددَ  ّيددَ  زددقػل ر   

تَُُّ   زااا  لَاِااا  َعلااادزلََرالَّااا  َللعلااادزلَُِمََََََُملااانَرسُاااتْطْعُتُمَُم اااََُقُااا َ  َللم اااََُ ِالااانط َرا وْيُاااَََََِْ

                                                           

 .190 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
 .لي ٌدا ايسٯ ع   135ِ 33 و ع ايع سة ِايع صٓف مل ا٣  اٚ  (2)
 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (3)
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ََُشلااُ ء َ  اا ََََََََََ ََُ زلن ِهااُمَْوَْتُعْلمزاا ْنهزُمَرالَّاا زَيلُعْلمزهزااُمَللملاانَُتاب ُقاا رَم اا َلَم اا للآخلااَِّي

 .(1)دسل ِيَِْرالَّ  َيز ل ََبِاْيُكُمَُللؤْن تُمَُوَْتُ  لْمز  ل

 يع غل . ن ا٧ذً اخلقيف مل  ف ِا زٗ ِنىهلل ل٢ قٖ اكل
ِ ددهغل ا٥ْددٗ عضددف اا نشدد٘ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن  
عشددن ْ ددي مل  ْقلددَ ٌىددقن لشددر س اؾلددق  ددقً ٌددّ ايددىى ِا٧لددقه س ِ ددقً       

راُعلاا َُضلضددع ايععددقن يبيحمصددَ س ٌِددف ؿل ددي ايعددّن يبشخددقس ا٥ْددٗ  ندد٢ُ ر   

 .(2)داْالنَملل كًنَنُقْنت ْ َ   َسل ِيَِْرالَّ  

لددي ايسددعاْق ايدد  يبزثٍددق ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا       ً  ددف الددع  ددعْٗ   
نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن  ِ يبزضددٍن ٌددّ ؼلى يددٗ اكلشددر لددي يبدد  ا ددعاٛٓف ايدددٕ     

 اخعق ُ ايىى لىٍن يشععقن س اجلّال ١ س عٍّ  ٓق  لع اي ق ا .

د ٌددن ا٣نددعاف  ؤْاْاامَُتْااَّلَبِاْااىَرا ملاابََِِاكلددعاق لددي اكلدد٤ مل  ّيددَ  زددقػل ر  

قْااانوَْرا ملاااذَُراَّاااَ يَلَََٓم مل  ّيدددَ  زدددقػل ر ِايّ ٍدددقٚ س ِْع شددد٘ ايعحمصددد  

رسُااااتْك  لَّزلرَم ااااََُقْ ُم اااا  َا لَّااااَ يَلَرسُتَُ ااااع بُ رَا ملااااََُآملااااَلَم اااااُهزمَُؤْتْعُلْمزاااا  لَََ

س ِ ّيدددَ (3)دؤْ ََصلااانا نَنَمزَُّسلاااْاَم اااََُ لاتااا  َقْاااناُ رَبِنَّااانَاِملااانَؤُ ُس اااَْْاِااا  َمزاُم ازااا  لََََ

 .(4)دَ ل ُاْ زَبِ ََ لَْرَاْغلن  ٌََّعلل يمٌقْنوَْا ل ملبِ زقػل مل ععنًّ ر

                                                           

 .60 ّ ٖ ا٣و قن  (1)
 .246 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
 .75 ّ ٖ ا٣نعاف  (3)
 .34 ّ ٖ اييزعاٚ  (4)
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مل ٌدددُ ا٥ْددٗ ـلٓددع ايعددّه س ٣ً اكلزىدد٘     (اكلدد٤)ِِ ددقن ايبددي نٶٓددٗ   
 .(1)(ِْسم٘ ا٣نعاف اكل٤  يهٍٓقٺ سش  ٗ يْععضَٓ س ٌِدا ٌّ  وف ا

ِ٪ ٽِ) ٩ً يشعٱي٩ق ٫ّ ٗٸ لي ايىٮق  ٩ْ ع٩مٯز٪  .(2)(اكلٷ٤ٸ: اجلٷم٩قن٩
 ِاي نمقٚ ِا٣نعاف ِايعٟ قٚ.ِي ي اكلعاق ايعققٖ 

 ِكلق ععو نشٍٓن ايععقن ة ْص  ا١ ايعشٓف لىٍن .

ََََ ّيددددَ  زددددقػل ر  ايثقوٓددددٗ : قْااااناُ رَؤْ ُجِاااا  َللؤْخلاااانِزَللراُعلاااا َُ  اااا َرا ملاااادلرئ َِ

س ِلددددي ان ددددق، ايعددددعاً ِ ِق ي ددددا )حقنددددعْي( عٓددددَ  (3)د لنش ااااَِّيَل

ً ععنددًّ  دد٢غ لددعا  س  شددٍق مل ذا  لّضددّس ععنددًّ ِلشٜددَ س عمددع     
 ددددقً ْددددهللٮنٔ ايعيبّيبٓددددٗ اكلٶشعددددٗ عقوددددَ  ددددقً ْسددددعمع كليددددّ ٖ ايددددّ، اٚ   
ِايّ ٍددقٚ ِاحلقنددٓٗ يهٓددقً وددهيٗ ا٧ ددعاُ مل حيددع ايىددق  ضددهلل ايىهددّٖ       
ِلز  ا ٍددق لددي  ْددقه ععنددًّ س اذ  نشددي ايسددخعٖ ا دد٢لٍن س ٌِددف ٌدددا   

 ا٧ن٢ً لز  ٖ بةْٗ يشع ّن لّ ٘ نشَٓ ايس٢ه س اجلّال وزن.
 ن  ِ ف مل  ًّ لز  ا  ا٣وهٓقٚ نش٘  سمغل: يهٓقً عضف اا

 اكلز  ا  ايدا ٓٗ اي   عٕ نش٘ ْهللٕ ايىى . ا٣ِن :
اكلز دددد ا  اييةْددددٗ ايدددد    ٍددددع ِ ددددىز : مل اجملعمددددع      ايثددددقؤ :

 ِ حّان ايىق  س ٌِهللاْعٍن اػل  هف ايعنقق .
ِ دددهلل ا صددد  ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن يبءودددَ   ثدددع  

 ِايع ف مل اكلز  ا  ايدا ٓٗ ِاييةْٗ .ا٣وهٓقٚ 
ِيبقيىسدددهٗ يشمز ددد ا  ايدا ٓدددٗ عدددقً لز  ا دددَ نعشٓدددٗ ِحسدددٓٗ يبٓىمدددق   
 قودددل لز ددد ا  ا٣وهٓدددقٚ ايسدددقيبعغل حسدددٓٗ لثدددف وق دددٗ ودددق  س ِزلدددقٖ    

                                                           

 . 1/293ا ع  ايّ ٓ   (1)
 . 2/463ا ٓ  مل ايشيٗ  (2)
 .36 ّ ٖ اييزعاٚ  (3)
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ايبددعآٌن لددي احلددعا يبقيىددق  س ِنصددق لّ دد٘ س ِلزخدد ا  نٓسدد٘ س ِمل     

اْااىَالا اا َبِسُاااَّلرئ يَََْْلل لسزاا وًَبَِايعى ْددف ح قْددٗ نىددَ مل ِوددد َ كلز  ا ددَ ر    

ؤْنإااا َقْااادَُجِئ اااتُكُمَُاِأيلااا  َم اااََُ لاتكُااامَُؤْنإااا َؤْخُلُااا زَاْكُااامَُم اااََُراطإااا  َِْهليُئْااا  َََََََ

راطَّيُاااََِّ ْاااإْنبُألزَ  يااا  َ ْيلكُااا  زَطْيُاااََّرَاِاااةِا  َِرالَّااا  َللؤُاُاااَِّتزَرألِْ ملااا لَللرألْاُاااَّل لَللؤُ ُااا َِ

 تااائُكُمَُاِملااانَتْاااإ ُِلُ  لَللملااانَتْااادَخ َّزل لَ  ااا َازيزااا ت كُمََََََُرا ملااا ُتْىَاِاااةِا  َِرالَّااا  َللؤُنََْ

 .(1)دبِ ََ   َاْا كلَآليل ًَاْكُمَُبِ َُُِاُتُمَُمزاُم ا ل

يعددهلل  قوددل ِ ددعهع٘  ددف اْددٗ  عاوٓددٗ لز دد ٖ يشددىى ذلمددهلل وددش٘ اا       
نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن ِ ددددا يبقيىسدددهٗ يشصدددشٗ يبدددغل ا٥ْدددٗ ايععاوٓدددٗ ِا٥ْدددٗ       

 ا٥خعٙ.
لز دد ا  ايددىى ايزعشٓددٗ قنددّٖ يشمسددشمغل يشيدد ع ا نددد         اً  ثددعٖ 

ِ دددف نشددد٘ ٌددددُ ايىزمدددٗ ِايعدددهلليبع عٍٓدددق س ِويدددع ا٣لدددي ِايسددد٢ه مل       

يلنؤْيْهلاانَراَّااَ يَلَآملازاا رَر ُخزلُاا رَ  اا َراغتاال مَِِْن َّاا ًَللوَْتْتَّ ِعزاا رَََََََا٣ و س  ددقن  زددقػل ر 

 .(2)دخزطُ لرَ َراََيُطْن َِبِنَّ زَاْكُمَُعلدزلٌَّمز ِ ٌ

 لدددق يبقيىسدددهٗ يشمز ددد ا  اييةْدددٗ عمدددي لز ددد ا  ايدددىى ودددش٘ اا   
نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن اودد٢  اجملعمزددق  س ِاخعٓددق  ايىددق  ايعّيبددٗ ِا٧ قلددٗ     
س ِقخددّن ا٧ دد٢ه  عّا ددقٺ لددع  سددشٓمٍن يبءوددَ قْددي اا س  مددق مل  ّيددَ     

 .(3)دل ؤيََّراانسَيدخل  َيفَ يََرهللَؤ  رجن زقػل ر

                                                           

 .49 ّ ٖ ان نمعاً  (1)
 .208 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
 . 3-1 ّ ٖ ايىصع  (3)
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ٌٓن يشددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن      ِيددٓ: مل قنددقٚ ايبددعا  
 ا١ لق ٌّ نىّاً ي٤لي ِايسشن اجملعمزٔ ِضهلل ا٧ ٌقل لي  ٍق :

 ددد٠ان يبزثدددٗ ايع دددّن لدددي يبدددغل  ٌدددف ل دددٗ يٓىددد ن نشٓدددَ        ا٣ِػل :
ايددّحٔ يبسددىي اقددهللٙ ِايعنددقق س ِ ددهلل  وزددن اا ندد  ِ ددف نشدد٘ ايددىى      

يعددعاً يعهعدد٘  ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ِايىددق  يبىدد ِن اْددق  ا    
 ق عّ اٺ مل ا٣ح قه ِضٓقٚ ِا ععقلٗ س ٌِٔ لقوع لي ا٧ ٌقل.

 ددد٠ان ايسددد٢لٗ ِا٣لدددي ييدددحمم ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا  ايثقوٓدددٗ :
 نشَٓ ِايَ ِ شن  هف ايىهّٖ ِيبزهللٌق حع٘ ْعن  هشٓغ   قيعَ .

 لسزاا وًَودد ِن اي عددقل ايسددمقِٕ يبشيددٗ ايزددعل يعّيددَ  زددقػل ر   ايثقيثددٗ :

 زااا لَراَّاااَ  َالعلااا لََس ِِ ق مل اْدددٗ  خدددعٙ  ّيدددَ  زدددقػل ر (1)دلُااا َعللْااايُهِمُم ااااُهزمَُيلت 

ِإيِهُمَلليزعللإمزهزاااُمَرا ك ْتااانبلَللرا ن ك ملاااْ ََََََََََ   ااا َرا اااُإمتيت لَ لسزااا ًوَم اااُاهزُمَيلت ُلااا َعلْلاااُيِهُمَآيلنت ااا  َلليزااانل

عٍدددن  س ٧ اقٖ ايزدددعل(2)دللبِ َُِْاااننُ رَم اااََُقْ ُاااَُْاْب ااا َ ْااا لوفَمزااا ِ  ََََ

 لددٗ  لٓددٗ ِ شٓددف لددىٍن ْزععددًّ اي عقيبددٗ س اذ  خددد   ددعْم اي عقيبددٗ لددي     
احلددةٖ ِا٣وهددق س  ِ  وٍددن  لٓددًّ ١وددَ ة ْىدد ن نشددٍٓن  عددقل مسددقِٕ        

  هف ايععاً.
  دددقٚ ِ ضدددعس ايبدددعآٌن  ً ْ دددًّ ايددددٕ ْهزثدددَ اا نددد     ايعايبزدددٗ :

ِ ددف مل ل ددٗ   دد١ّٺ ِيددٓ: وهٓددقٺ ععدد  س عمددي خصددقٛم ايع ددّن  وددَ       
 وقح  نعْزٗ لهعهلل ٖ .

 ددد٢ِٖ ايع دددّن ٥ْدددق  اا نددد  ِ دددف نشددد٘ ايىدددق  ؼلدددق   اخلقلسدددٗ :
صلزشدددٍن ْدددهلل  ًّ  ودددَ ودددى   دددّن س ِلهزدددّغ لدددي اا نددد  ِ دددف         

لىددع ٌدددُ ايددع٢ِٖ يشىددق  لددي ذلق يبددٗ    قددهللاْعٍن ِاودد٢حٍن س ِا٣وددف  

                                                           

 .129 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
 .2 ّ ٖ اجلمزٗ  (2)



     63ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 225جمعامل اإلميان / 

ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن ٣ً  ددد٢ِٖ ا٥ْدددق  ح دددٗ س   
 ِيبعٌقً ِيبٓقً يسىي ايص٢  .

ِمل يبٓددقً ا ددع قيبٗ اا يددهللنقٚ ايبددعآٌن س ِايثىددقٚ نشدد٘ ايددىى س  ددقن      
 .(1)دمل ا  يهلنَُِتُ ٌَقْيتَ* لسز واَم ََُرالَّ  َيلت لُ رَصزنزبًنَمزطْهََّل ََ زقػل ر

 زشدددٓن ايع دددّن ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن        ايسقق دددٗ :
يشىدددق  ايدددّحٔ ِايعى ْدددف ِاي دددعاٛهلل ايزهققْدددٗ س ِاكلىق دددر ِاوعدددقذٌن    

 لي خهقٛث اجلقٌشٓٗ ِايزصهٓٗ ايعهشٓٗ .
ِلددي ا٥ْددق  دلددٝ قنددقٚ ايبددعآٌن يشددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ     

قنٓددف اػل وقنددٗ اا س  ِ ددشن نىددهلل  عزددَ  ّانددهلل ايهٓددل ِاوعٶقنددَ ِامس    
 ِ زٍٓمق جلدل ايىق  اػل احلج ِاقهللٙ .

 ً ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن  ددقن :  وددق قنددّٖ   : نددي ايضددخقن ِ)
 لاَالااانَللراُعلااا َُ  ااايهِمَُ لسزااا وًََرايبدددعآٌن  دددقن ٌِدددّ ْععدددع ايعّاندددهلل لدددي ايهٓدددل   

 .(3)ٗ(حع٘    ا٥ْ س(2)دم اُهزمُ

يعددهلل  ددءن ايبددعآٌن اا ندد  ِ ددف  ً ْعددّه ايع ددّن ذلمددهلل    ايسددقيبزٗ :
 وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن يبعزشٓن ايىق  احل مٗ ِايع عَ مل ايهللْي.

ٌِىددقن  هددقْي ِ ضددقق يبددغل احل مددٗ ِا٧ ٌددقل س عمددي لزددقؤ  زشددٓن     
ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن اكلسددشمغل اي عددقل يبٓددقً حعلددٗ      

شددٓن احل مددٗ  ء ٓددهلل  ددهذ ا٧ ٌددقل س    ا٧ ٌددقل نددعنقٺ س ِلددي لزددقؤ  ز  
ِلىقعق دددَ يشزعدددف ِاق ان  دددقوًّ ٌِدددّ ١ صلشددد  ا٧ ٌدددقل ا١ ايضدددع      

 ايزقه ِاخل ٕ اخلقيف ي قنشَ.

                                                           

 .2-1 ّ ٖ ايهٓىٗ  (1)
 .129 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
 . 1/268ايهلل  اكلىثّ   (3)
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يعدددهلل  زدددف اا نددد  ِ دددف ايزعدددف نىدددهلل ا٧وسدددقً ِ دددٓشٗ ٧خعٓدددق      
ودددعال ا٧ دددععقلٗ س ِندددهلله ا٧ضدددعا  يبقيددددا  ِاييدددة س ِ  ضدددف اا    

مدددٗ ِايعندددقق س ٧ق ان  ً  عٓددد،   دددهخقوَ ِ وزدددن نشددد٘ اكلددد٠لىغل يبقحل  
اييقْددق  احلمٓددهللٖ ْددعن يبق هددقس لىٍددقج ايهصددةٖ ِا٧و ددقا س ِا قلددٗ احل ددٗ     
ِاي ٌددددقً س ِ ً ْىيدددديف ا٧وسددددقً يبقودددد٢  و سددددَ ِ ٍٓدددد  اكلعددددقس اػل 

 ا٥خعٖ.
ََِ ّيدددَ  زدددقػل ر  ندددن ِ ِ دددع  (1)دللتْااانللَ زلرَ ْاااةِ ََخليُاااَّلَراااانَر  َراتَّق ااا ل

  يدددم س عمدددي لزدددقؤ ا٥ْدددٗ اكلسدددق نٗ مل   لدددي   دددهقل ايىددد ِن ِايددد 
اخلدددةا  س ِا عىدددقٚ احلسدددىق  س ِندددي  عْدددع يبدددي نهدددهلل اا ندددي ايدددىى   
ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن  دددقن : لدددي ْعددد ِق مل ايدددهللوٓق ْى زدددَ مل          

 .(2)ا٥خعٖ
يعددهلل  ددءن ايبددعآٌن نشٓددَ ايسدد٢ه اا ندد  ِ ددف  ً ْعددّه         ايثقلىددٗ :

يبع  ٓددٗ  ّلددَ ِ  هقنددَ ِ وصددق ُ   ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن 
 ِ ٶٍةٌن لي اييعن س ِلي ايزققا  اكلدلّلٗ .

ِ ددهغل ا٥ْددٗ  قوّوددقٺ ٌِددّ ا  عددقٚ اكلسددشمغل يبهزثددٗ ايددىى ذلمددهلل وددش٘        
اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن س ِانددقنٗ اي ضددقٛف يبٓددىٍن ِايزصددمٗ ايزقلددٗ لددي      

 ا٧ ٌقل .
 .١ِ ن ٖ يبقيعشٓف ايىقق  س ِاي عق ايٶق ٞ ٌىق  ِ ٌىقن 

نددي  يبددٔ  ددزٓهلل اخلددهلل ٕ  ددقن :  ددقن   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ       ِ)
لثشدددٔ ِلثدددف ايىهدددٓغل  مثدددف   دددف يبىددد٘ قا اٺ عءؽلٍدددق ا١ يهىدددٗ       :ِ دددشن 

 .(3)(ِاحهللٖ س ع ٜل  وق عءؽلمل  شر ايشهىٗ

                                                           

 .197 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
 . 1/443ايهلل  اكلىثّ   (2)
 .8/170ايهلل  اكلىثّ   (3)
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يٓ دددًّ لدددي لزدددقؤ ؽلدددقه ايىهدددّٖ يبع دددّن اا ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ   
ا٣ و س ِاكلىددع ِ ددشن  ثهٓددل حعلددٗ ا٧ ٌددقل ِايزىدد  ِايعٶددعف مل      

لدددي  ددد ر ايدددهلللقٚ ِاندددزقن احلدددعِل س ِاندددقنٗ اخلدددّف يبدددغل ايىدددق    
 يعقوًّ ٌِّ ايىهّٖ  فلٗ .

ِ خعددددعن ايبددددعآٌن قنددددقُٚ يشددددىى وددددش٘ اا نشٓددددَ ِايددددَ ِ ددددشن     
ِاكلسدددشمغل يبقيثىدددقٚ نشددد٘ اا نددد  ِ دددف س ٌِددددُ اخلقؽلدددٗ لدددي  زشدددٓن        

ى اكلسدددشمغل احل مدددٗ س ِيٓ دددًّ لدددي ِ دددُّ ا دددعاه اا نددد  ِ دددف يشدددى  
ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن قنددقٚ ا٣وهٓددقٚ ايسددقيبعغل يددَ س ٣ِلعددَ      

 ِا ع قيبٗ اا ن  ِ ف قدا ايهللنقٚ .
 ػؼف دض٠ث طالح إٌجٟ )ص( ِأِِٛب  يف رجٛن

يعددهلل  ّ ددَ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن مل نددٍع   دد      
هس اػل  هدددّن مل  ودددعاف يبددد٢ق  630لدددي ايسدددىٗ ايعق دددزٗ يشدددٍ عٖ  دددىٗ   
 اييقه ِلزَ  ٢ ًّ  ي قٺ لي  وخقيبَ .

٩ِ ٩ددشټن٩ عٯددٔ  ٩شٷددق ٯغل٩  ٷيٹ ٺددق لٯددي٫      ) َٯ  ٫ٓدد َ٪ ن٩شٷ َٯ و٩ددشټ٘ ايشټدد ٩ٌق  ٩ ٪ددّن٪ ايشټدد ٍٽهلل٩ ٩ِن٩دد
٩ْعٹص٪دددع٪      ٗٺ  ٫ٓشٷددد ٩ٍدددق نٯي٫دددعٽْي٩ يٷ ٩ِ ٷ ٷدددقه٩ يبٯ ٖٸ ايٷدددقفٯ عٷدددع٩ پ  ٫ٓدددف٪ ن٩ي٩دددع٩ ٩ِايٹحم٩ ايىٮدددق ٽ 

٫ّل٩ٜٯٰد يبٯخٯم٫مپ ٩ْ ٌٯع٩ ٹف٪  ٩ِ ٖٷ   .(1)(ايصٮشٷق
ِ سددم٘ بدد ِٖ  هددّن يددّ ِق ا ددن  هددّن نشدد٘ يسددقً ايددىى ذلمددهلل          
وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن  ىٍقْددٗ كلسددة اجلددٓم ِمل لز دد ٖ يددَ لددي          
نشدددن اييٓددد  س يبشخدددقس نمدددق ٖ  هدددّن ِودددةِ  ٍق لهللْىدددٗ ،آٌدددٗ اذ ِ ق 

خع ىدددق لدددع   دددّن اا ودددش٘ اا نشٓدددَ ِ ندددي لزدددقذ يبدددي  هدددف  دددقن )
ٖ عصدددش٘ اي ٍدددع ِايزصدددع  دددشن ندددقه بددد ِٖ  هدددّن ع دددقً صلمدددع ايصددد٢ 

 .ـلٓزق ِاكليعل ِايزيقٚ ـلٓزق

                                                           

 . 3/460،اق اكلزقق  (1)
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حعدد٘ اذا  ددقً ّْلددق  خددع ايصدد٢ٖ  ددن خددعج عصددش٘ اي ٍددع ِايزصددع      
 .ـلٓزق

 . ن قخف  ن خعج يبزهلل ذير عصش٘ اكليعل ِايزيقٚ ـلٓزق
 دددن  دددقن او دددن  دددعء ًّ بدددهللا اً ندددقٚ اا ندددغل  هدددّن ِاو دددن يدددي    

لدي لقٍٛدق ندٜٓق      ء ٌّق حعد٘ ْضدخ٘ ايىٍدق  عمدي  قٌٚدق لدى ن عد٢ ؿلد:        
حعدد٘ ا ددٔ ع ٜىقٌددق ِ ددهلل  ددهعىق ايٍٓددق   دد٢ً ِايزددغل لثددف اييددعان  ددههلل   

 .يبئٚ لي لقٚ
 ددقن عسددءقمق   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ  ددشن ٌددف لسسددعمق لددي     

 .لقٍٛق نٜٓق 
 ددق١ وزددن عسددهٍمق ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِ  ددشن ِ ددقن قمددق لددق نددقٚ    

  شددد٢ٓ  شددد٢ٓ حعددد٘  اا  ً ْعدددّن  دددقن  دددن بععدددّا يبءْدددهللٍْن لدددي ايزدددغل   
 .ا عمع مل نٔٚ

ِبسدددف   دددّن اا ودددش٘ اا نشٓدددَ ِ دددشن عٓدددَ ْدددهللُ ِِ ٍدددَ  دددن    
 . نققُ عٍٓق

 .ع ع  ايزغل ؼلقٚ لىٍمع حع٘ ا عع٘ ايىق 
ّْندددر ْدددق لزدددقذ اً  ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن   دددن  دددقن 

 .(1)(وقيل يبر حٓقٖ  ً  عٙ لق ٌٍىق  هلل لشٝ  ىقوق
ِ سددم٘ بدد ِٖ ايزسددعٖ يعشددٗ اكل٠ِوددٗ ِيبزددهلل اكلسددقعٗ س ِنددهللٖ احلددع س        
ِوعددم ايددهللِال ِ شددٗ اكلددقٚ مل ايٶعْدد، س ٌِدددُ ايعشددٗ لددي   ددهقل العىددقس   
ايهللِيددٗ ايعِلقوٓددٗ ِايهللِيددٗ اي ق  ددٓٗ نددي ل ددٗ ِاكلهللْىددٗ لددع  ددعْهلل  هددق   

 اكليع غل قن نش٘ ايىى ذلمهلل وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن .

                                                           

 . 3/784 و ع وخٓذ لسشن  (1)
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 عٓهدددٗ  هدددّن ِيدددٓ: بددد ِٖ يزدددهلله  عددد، اييددد ِ ِاكلحمعدددق   ً امسٍدددق 
 ِ صهلل يبشهلل  ِ  عْٗ ِنهلله ِ ّس  عقن عٍٓق .

ِلّضددّنٍق دلددٝ  خهددق  اػل اكلهللْىددٗ يبددءً ايعِلددقً  ددع ِا ا٧ ٍدددق،        
نشدد٘ قِيددٗ ا٧ دد٢ه مل اكلهللْىددٗ ِلزٍددن  هقٛددف نعيبٓددٗ لعخقي ددٗ لزٍددن  ِ       
 قيبزددٗ قددن لددىٍن  ٸضددقنٗ س عددق عمع لددىٍن   يبزددًّ  يدد    ددف ِي ددىٍن     

 ّا عٓمدق يبزدهلل نىدهلللق نشمدّا يبعدهللِه ايدىى ودش٘ اا نشٓدَ ِايدَ ِ دشن             ع

 .(1)دللِْبْىَرالَّ زَرا مزاُم ا  لَرا ق تْنوِْ وخقيبَ ر

  ن. 600ِ هزهلل  هّن ني اكلهللْىٗ اكلىّ ٖ سلّ 
ٌِدددف  دددقً دلمدددّس ٌددد١٠ٚ ايصدددخقيبٗ ْع دددًّ مل وددد٢ٖ اجلمقندددٗ        

اي عْضددٗ  ه خشدد  ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن مل ودد٢ٖ        
 وٍددن ْىعسددمًّ نددٶعْي  صدد٢ٖ اخلددّف س  ه  ً وقٛ ددٗ لددىٍن ْىيدديشًّ     
يبقحلعا دددٗ ِسلٌّدددق  دددن ْصدددشًّ ـلقندددٗ  ِ عدددعاقٙ  ِ  وٍدددن ْصدددشًّ       

 ـلقنق  ويةٖ .
ِاكلحمعددق   ً ودد٢ٖ بقيهٓددٗ  ددٓم اكلسددشمغل خشدد  ايددىى ذلمددهلل وددش٘   
اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن مل  دددف ععْضدددٗ خصّودددقٺ ِ ً وددد٢ٖ اي ٍدددع        

ايزيددقٚ مل ايسدد ع  صددعاٺ لددع نددهللٖ احلعا ددٗ س ِ ً ايصددخقيبٗ      ِايزصددع ِ
ععحدددًّ يبقييدددعف ايز دددٓن يبقلقلدددٗ   دددّن اا ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ       

 ِ شن قن مل ايص٢ٖ .
 لق لدق ذ دع لدي ود٢ٖ ايدىى ودش٘ اا نشٓدَ ِايدَ ِ دشن خشد  نهدهلل            
ايددعفلي يبددي نددّف مل  عٓهددٗ  هددّن عٍددّ حددهللْث احددقق مل  ضددٓٗ وّنٓددٗ        

ً ِنددقس يبددغل ايصددخقيبٗ ِ ىق شددَ ايعددقيبزًّ نددىٍن ٌِددّ    نقلددٗ يددّ  ددقً يهددق  
 حهللْث نعِٖ يبي اكليةٖ يبي نزهٗ ني  يبَٓ .

                                                           

 .25 ّ ٖ ا١ح ال  (1)
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٫ٌددٰ     ددقن ايبددّ قاِق ) ٩ِ َٯ يب٫ددي٪  ح٩ددهللٱ ٩ى٩ق  ٷح٫م٩ددهلل٪ يب٫ددي٪ و٩ددقيٯذپ ح٩ددهللٱ ٩ى٩ق ن٩ه٫ددهلل٪ ايشٿدد
٩ْددقٰق  ٷ          ٩ٍقٰل ح٩ددهللٱ ٩ىٯ٘ ن٩هٱددقق٪ يب٫ددي٪ ،ٽ ٩ْ ٽْددهلل٩ ن٩دديٽ ايب٫دديٽ نٯدد ْ٪ددّو٪:٪ يب٫ددي٪  ًٱ  ٷخ٫ه٩ع٩وٯدد٘ 

٩ْعٸددّن٪ ن٩ددهلل٩ن٩      ٖٷ  ُ٪ ايٹم٪يٯددة٩ َ٪  ٩ددمٯع٩  ٷيب٩ددق ُ٪  ٷوٱدد ٗٷ  ٷخ٫ه٩ددع٩ ٖٯ يب٫دديٽ ن٪ددز٫ه٩ ٖٷ يب٫ددي٩ ايٹم٪يٯددة٩ ٩ِ ن٪ددع٫
َٯ ودش٘ اا نشٓدَ ِ دشن     ٖٯ  ٩ه٪دّنٷ  ٷه٫دف٩ ايٹ ٷ ٫دعٽ          ٩ ٪ّن٪ ايشٿد ٩ِ َ٪ عٯد٘ بٷد ٫ ٩ِ ٷو٩دق ل٩ز٩د

٘ٲ وش٘ اا نشَٓ ِ شن عٷع٩ َ٪ عٷءٷو٩ق ٩ ايىٱهٯ  .ه٩عٱ،٩عٷز٩هلل٩يٹل٪ ل٩ز٩
َٯ  ٪دددنٱ بٷس٩دددف٩    ٫ٓددد ٖٯ عٷي٩س٩دددف٩  ٷ ٿ ٩ِ ُٯ لٯدددي٩ ا٧ٽق٩ا ٩ْدددهللٯ ٩ٚ عٷس٩ددد ٷه٫ل٪ ن٩شٷددد٘   ٪دددنٱ  ٩دددق
ٍ٪م٩ددق   َٯ عٷءٷخ٫ع٩ ٩ ٫ْدد ٩ْهلل٩ َٯ عٷءٷق٫خ٩ددف٩  َٯ عٷض٩ددقا٩  ٸمٱددق  ٪هٱعٯدد ٫ٓدد َ٪  ٪ددنٱ ح٩س٩ددع٩ ن٩ددي٫ ذٯ ٩ان٩ ٩ٍدد ٩ِ ٫

ٍ٪م٩ق اٽيٷدد٘ ايٹمٯع٫عٷدد،ٽ    ٗٯ عٷي٩س٩ددشٷ ٩ّضٱددءٷ ن٩شٷدد٘   لٯددي٫  ٩خ٫ددلٯ ايٹ ٪هٱدد َٯ  ٪ددنٱ  ٩ ٩ِل٩س٩ددذ٩ يبٯع٩ ٹ ٯدد
َٯ ٫ٓ  .خ٪ ٿ

ٖٯ  ٷدهلل٫  ٷدهللٱل٪ّا ن٩ه٫ددهلل٩            ٪دنٱ  ٩ ٯد ٩ عٷءٷ ٹه٩شٹى٩دق و٩سٯددة٪ ح٩عٱد٘ و٩ ٯدهلل٩ ايىٱدق ٩ عٯدد٘ ايصٱد٢ٷ
٩ِ ٩ددهلل٫و٩ق ن٩ه٫ددهلل٩      ٩ِ ٖٯ  ٩ِ ٹددل٪ ايصٱدد٢ٷ  ٩ً ٍٽددن٫ حٯددغل٩  ٷددق ٫ّٰف عٷص٩ددشٿ٘ يبٯ ايددعٱح٫م٩يٽ يب٫ددي٩ ن٩دد

٩ِ ٷهلل٫  ٖٯ ايٹ ٷ ٫عٽايعٱح٫م٩يٽ  ٗٺ لٯي٫ و٢٩ٷ ٍٽن٫  ٩ ٹز٩  . ٩ ٷع٩ يبٯ
َٯ ودددش٘ اا نشٓدددَ ِ دددشن عٷص٩ددد ٱ ل٩دددع٩ ايٹم٪س٫دددشٯمٯغل٩     عٷعٷدددقه٩  ٩ ٪دددّن٪ ايشٿددد
ٗٷ  ٪دددنٱ  ٩دددشٿن٩ ن٩ه٫دددهلل٪     ٩ٓددد ٗٷ ايثٱقوٯ ٫ّٰف ايعٱ ٹز٩ددد ٩ٚ ن٩ه٫دددهللٯ ايدددعٱح٫م٩يٽ يب٫ددديٽ ن٩ددد ٩ِ ٩ا عٷص٩دددشٿ٘ 

َٯ وش٘ اا َٯ. ايعٱح٫م٩يٽ عٷعٷقه٩  ٩ ٪ّن٪ ايشٿ  نشَٓ ِ شن عٯ٘ و٢٩ٷ ٯ
٘ٱ ودددش٘ اا  ٍ٪دددن٫  ٩ددده٩عٸّا ايىٱهٯددد ٩ً عٷدددءٷ ٹث٩ع٪ِا ايعٱس٫دددهٯٓذ٩ ٣ٷوٱ عٷ ٷددد ٽس٩ ايٹم٪س٫دددشٯم٪ّ

َٯ وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن نشٓددَ ِ ددشن ٖٯ عٷشٷمٱددق  ٩ددشٿن٩  ٩ ٪ددّن٪ ايشٿدد  ٷددقن٩  يبٯقيصٱدد٢ٷ
ٍ٪ن٫  ٫ِ  س ٷهلل٫  ٷو٩ه٫ع٪ن٫  :يٷ  .(1)( ٷهلل٫  ٷح٫س٩ى٫ع٪ن٫ : ٷ

س ِايهٍٓعدددددٔ مل  دددددىىَ (2)دا احلدددددهللْث  ِاُ  فلدددددهلل مل لسدددددىهللٌُِددددد
س (1)س ِمل لسددىهلل نهددهلل يبددي فلٓددهلل  (4)س ِايبددي حهددقً مل وددخٓخَ  (3)اي دد ٙ

                                                           

 . 1/57 ىي  يبٔ قاِق  (1)
 . 37/125لسىهلل  فلهلل  (2)
 . 3/93ايهٍٓعٔ / ايسىي اي  ٙ  (3)
 .9/428وخٓذ ايبي حهقً  (4)
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عدددٌهل  ٟذوددَ س ععددقن : قنددَ عصددش٘    مل ذا  احلددهللْث  ً اكليددةٖ  ددقن )  
ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن لزددَ   زددٗ س  ددن اوصددعف س ععددقه ايددىى          
وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن س عصددش٘   زددٗ س ع دد س ايىددق  يدددير س ععددقن :      

 .(2)( ِ  قن :  حسىعن ; ْيهٶٍن  ً وشّا ايص٢ٖ يّ عٍق س وهعن 
 ددددددعُ س ِذ(4)س ِايىسددددددقٛٔ مل  ددددددىىَ (3)ِ ِاُ ايددددددهللا لٔ مل  ددددددىىَ

 .(5)مل لزععٗ ايسىي ِا٥ ق  
ِي ىدددَ ة ْسددد، ايعصدددٗ  قلشدددٗ اؾلدددق  ِاُ اػل اكلسدددذ نشددد٘ اخل دددغل س 
ِذ ددع ـلقنددٗ اخلدد  رلعصددعاٺ نددي اكليددةٖ  صددّيف اكلسددذ نشدد٘ اخل ددغل     
ِة ْدددد عِا وددد٢ٖ ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن خشددد  نهدددهلل      

 ايعفلي يبي نّف.
ث ودد٢ٖ ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ  ِعٓددَ  لددق ٖ نشدد٘ نددهلله  هددّقن حلددهللْ 

 ِايَ ِ شن خش  نههلل ايعفلي يبي نّف مل ايٶعْ، اػل  هّن.
س ايهٍٓعدددددٔ مل ايسدددددىي  (6)ِذ دددددعُ ايٶخدددددقِٕ مل ليددددد ف ا٥ دددددق    

 .(7)ايصيعٙ
س ِي ددددي اػل حددددهلل اكلسددددذ (8)ِ ِاُ ايٶ اوددددٔ مل اكلز ددددن ا٣ِ دددد  

ٖٯ يب٫دديٽنشدد٘ اخل ددغل س ِ دددا  ِٙ ايبددي لق ددَ مل ا ددىققُ نددي ) ٗٷ  ايٹم٪يٯددة٩ ن٪ددز٫ه٩

                                                                                                                                               

 . 1/456لسىهلل نههلل يبي فلٓهلل  (1)
 . 1/456لسىهلل نههلل يبي فلٓهلل  (2)
 .4/445 ىي ايهللا لٔ  (3)
 .1/149 ىي ايىسقٛٔ  (4)
 . 1/193لزععٗ ايسىي ِا٥ ق   (5)
 . 12/354لي ف ا٥ ق   (6)
 .1/42ايهٍٓعٔ / ايسىي ايصيعٙ  (7)
 . 4/27ايٶ اؤ / اكلز ن ا٣ِ    (8)
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    ٪َ َٯ وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن  ٷوٱدد ٗٷ ن٩ددي٫  ٩ ٪ددّنٽ ايشٿدد ٖٯ يب٫دديٽ ن٪ددز٫ه٩ َٯ ايٹم٪يٯددة٩ ن٩ددي٫  ٷيبٯٓدد
َٯ        ٚ٭ ح٩عٱدد٘ عٷددع٩ ٩ لٯددي٫ ح٩ق ٩عٯدد ٩ٍددق ل٩ددق ٰٖ عٯٓ ٩ِ ٖٸ يبٯددسٽق٩ا َ٪ ايٹم٪يٯددة٩ َٯ عٷق ٱه٩ز٩دد خ٩ددع٩ج٩ يٯخ٩ق ٩عٯدد

٫ٓيٽ ٩ِل٩س٩ذ٩ ن٩شٷ٘ ايٹحم٪ ٿ ٩ّضٱءٷ   .(1)(عٷع٩
س ِ دددددا  ِاُ اػل حددددهلل اكلسددددذ نشدددد٘ اخل ددددغل  (2)ايددددهللا  ٶ ِ دددددا 

 .(3)ايهحمق ٕ مل وخٓخَ
 ِة ْد عُ لقير مل اكلّوء ـلشٗ ِ  ص٢ٓٺ.

ِة ْدددعُِ اكليدددةٖ يبدددي ندددزهٗ ٌِدددّ مل اكلهللْىدددٗ  ِ مل ايهخدددعْي س  ِ مل  
اي ّعدددٗ نىدددهلل ١ِْعدددَ اكلع دددع ٖ نشٍٓدددق س خصّودددقٺ ِ ً ايعدددقيبزغل ِنقلدددٗ  

مقس  ٕ خددد  لدددي ايسدددىٗ ايىهّْدددٗ سِ دددقً    اكلسدددشمغل  دددقوّا  دددّا غل يسددد  
 اي عٍقٚ مل لس هلل اي ّعٗ ِبةُ س ْ عهًّ احلهللْث .

ٌِىدددقن ندددّاٌهلل نهللْدددهللٖ  دددهللن نشددد٘ حدددعيف ايعدددقيبزغل ِ ٌدددف ايزشدددن 
نشدد٘ ايسددمقس لددي ايصددخقيبٗ ِ ٌددف ايهٓددل نددي  ددىٗ ايددىى ذلمددهلل وددش٘      

 اا نشَٓ ِايَ ِ شن ايعّيٓٗ ِاي زشٓٗ .
لّ ددد٘ ايعضدددق نشٓدددَ  ندددي اقدددعِٕ  دددقن:  ىدددل لدددع نشدددٔ يبدددي    ِ)

ايسدد٢ه حددغل  حددف لددي وٓسددقيبّ  ٌِددّ  ا دد  يبيشددٗ نددٍهقٚس عددسذا ذلمددهلل     
يبددي  اعددع ِ فلددهلل يبددي احلددق غ ِضلٓدد٘ يبددي ضلٓدد٘ ِا ددخقا يبددي  اٌّْددَ       
ِنددهللٖ لددي  ٌددف ايزشددن  ددهلل  زشعددّا يبش ددقه يبيشعددَ يبقكلعيبزددٗ ععددقيّا: ندد،          
ايبقٛددر ايٶددقٌعْي حددهلل ىق نددهللْث مسزعددَ لددي  يبٓددرس عددءخعج    ددَ لددي     

 .نشَٓ لٶعف خ  ذِ ِ ٍغلايزمق ْٗس ِ
: حددهلل    يبددٔ ايزهددهلل ايصددق  لّ دد٘ ايبددي  ز ددع  ددقن: حددهلل      ِ ددقن

 يبددٔ ايصددققا  ز ددع يبددي ذلمددهلل  ددقن: حددهلل    يبددٔ  يبددّ  ز ددع ذلمددهلل ايبددي    
                                                           

 .2/220 ىي ايبي لق َ  (1)
 . 2/212 ىي ايهللا  ٶ   (2)
 .5/2185وخٓذ ايهحمق ٕ  (3)
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نشدددٔ يبدددق ع نشدددن ا١وهٓدددقٚس  دددقن: حدددهلل    يبدددٔ نشدددٔ يبدددي احلسدددغل  دددٓهلل  
ايزقيبددهللْي  ددقن: حددهلل    يبددٔ  ددٓهلل نددهقل اجلىددٗ احلسددغل  ددقن: حددهلل           

 .يبٔ وقي  نشَٓ ايس٢هنشٔ يبي  
: مسزددل ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ْعددّن: مسزددل   ٛٓددف        ددقن

نشٓدددَ ايسددد٢ه ْعدددّن:  دددقن اا  دددف  ٢يدددَ: اودددٔ  ودددق اا ١ ايدددَ ا١  ودددق 
عقنهددهللِؤ لددي  ددقٚ لددى ن يبيددٍققٖ  ً ١ ايددَ ا١ اا يبددق١خ٢يف قخددف      

 .(1)(مل حص  ِلي قخف حص   لي لي ندايبٔ
ٖ لددي ايزدددال يبقيزصددمٗ يبقيعّحٓددهلل ِوهددد اييددعن س  يهٓددقً  ددقوًّ ايى ددق

ِعٓدددَ قندددّٖ يشعزدددقْم ايسدددشمٔ يبدددغل ايىدددق  س ِوهدددد يشزىددد  ِايعٶدددعف   
 ِايع  ة .

ِ ِٙ نددعِٖ يبددي اكليددةٖ نددي  يبٓددَ  ددقن :  ددقن   ددّن اا وددش٘ اا      
 .(2)نشَٓ ِايَ ِ شن : ة ؿلل وى حع٘ ٠ْلَ   ف لي  ّلَ

    ً نددي   ددّن اا وددش٘    ِ ٓدد   عددقه ايصدد٢ٖ ١ِ ْعسددقٚن اكلسددشمّ
اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن ِندددهلله ِ دددّقُ يبٓدددىٍن س خقودددٗ ِ وٍدددن مل  ددد ع  

 ِرلقوع ايٶعْ،.
 دددن  ٓددد  ْدددرتن اكلٍدددق عًِ ِا٣وصدددق  ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ 

 ِ شن لع اكليةٖ يبي نزهٗ ِحهللُ س ِيَ  قيبعٗ مل اييهلل  .
ِيددّ  ددقً ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ         

 ددشن خشټدد  نهددهلل ايددعفلي يبددي نددّف كلددق ذٌدد  نىددَ ا٧حع ددقج يبٍدددُ      ِ
ايصددد٢ٖ مل ْدددّه اييدددّ ٙ س ِيصدددق  نهدددهلل ايدددعفلي يبدددي ندددّف ِ ١ِقُ  
ْع ددقخعًِ يبقلقلعددَ يشصدد٢ٖ ِودد٢ٖ ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن        

                                                           

 . 49/122ايهخق   (1)
 . 2/406اكلسعهلل ن  (2)
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 دددىٗ احدددهللٙ خش دددَ س خصّودددقٺ ِ ً نهدددهلل ايدددعفلي يبدددي ندددّف  دددّع٘ )
ايبدددي قلددد: ِ دددهزغل  دددىٗ ِ ٢ دددغل. ِ ٓدددف  دددىٗ ا ىدددعغل ِ ٢ دددغل ٌِدددّ 

 .(1)(يبقكلهللْىٗ
ِا ددعهللن يبصدد٢ٖ ايددىى خشدد  نهددهلل ايددعفلي يبددي نددّف نشدد٘  لددّ        
لىٍدددق  دددّا، ا عدددهللاٚ اي قضدددف يبقكل ضدددّن س ِي دددي ا٣لدددع   ددد  اذ  عزشددد، 

 اكلسءيٗ يبص٢ٖ ايع ّن خش   حهلل  وخقيبَ ِا هقنَ  ِ نهلللٍق.
ِاكلحمعدددق  ندددهلله  هدددّ  وددد٢ٖ ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن     

هلل ايدددعفلي يبدددي ندددّف س ِ دددٓء ٔ ل ْدددهلل  ددد٢ه مل ايهخدددث     خشددد  نهددد 
ا٣وددددّئ )احلدددددهللْث اييحمصدددددٔ ِاحلددددهللْث ايىدددددّنٔ( ٌِدددددّ نشدددددن   

 لسعخهللغ.
يعددهلل  قوددل لددهللٖ ايىهددّٖ  ٢ ددقٺ ِنيددعْي  ددىٗ ِ ضددعل مل نددهللق  ْددقه       

 ايسىٗ  ن مل نهللق اي عاٛهلل ايّٓلٓٗ  ق٥ ٔ :
23×355×5=40825. 

نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن  ِلددي اكلسددشمق  يبددغل اكلسددشمغل  ً ايددىى وددش٘ اا   
 ددقً ٌددّ ا٧لددقه مل ايصدد٢ٖ س ِة ْزٍددهلل  وددَ وددش٘ مل احددهللاٌق لءلّلددقٺ        
ا١  ً ْددعق حددهللْث لعددّا ع نددي نددهللق ِـلقنددٗ لددي ايصددخقيبٗ ِيبٓددقً نشددٗ   

 ِ ه  ٌدا ايص٢ٖ س ٌِّ  لع بة ِا ق مل  خهق  ايسىٗ ايىهّْٗ.
ِة ْددعق  ً ايددىى وددش٘ خشدد   حددهلل  وددخقيبَ ا١ ٌدددُ ايعِاْددٗ نددي    

 ةٖ.ايبي اكلي
ِ دددهلل ودددق  اكليدددةٖ يبدددي ندددزهٗ ِايٓدددقٺ نشددد٘ ايهخدددعْي  ْدددقه نمدددع يبدددي  
اخلٶددقل ع عٌددُّ س عز يددَ نمددع س  ددن ١ُِ نشدد٘ اي ّعددٗ س ِيبعددٔ عٍٓددق        

 لهللٖ لي  ْقه نثمقً يبي ن قً  ن ن يَ نىٍق .

                                                           

 . 1/257ا٣ عٓزقل مل لزععٗ ا٣وخقل  (1)
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 ن ١ُِ لزقِْٗ نش٘ اي ّعٗ س ِِ ع ايٶقنًّ مل اي ّعٗ عٍدعل اكليدةٖ   
 ٍٓق اكليةٖ عءوقيبَ ايٶقنًّ عمق  .لىٍق س عشمق ا   ع ايٶقنًّ نقق اي

ِيددّ  ددقً اكليددةٖ لى ددعقاٺ لددع ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن مل        
وعْدد،  هددّن ِ  ٙ ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن  ددهلل وددش٘ لءلّلددقٺ    
٣ ثدددع لدددي ذ دددع ٌددددا اخلددد  س ِ ىق شدددَ نىدددَ ايعدددقيبزًّ ِ  ثدددع ا دددهلل ًّ   

 وٍق ِا زٗ ععْهللٖ وقق ٖ .ِايدْي ْعععيبًّ اػل ايّائ لي  ٠ايَ نىَ ٣
وزددن ْسددععع  لددي ٌدددا اخلدد  ِسلددُّ  ً ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ         
ِ ددشن ِ وددخقيبَ  ددقوّا ضلعوددًّ نشدد٘ ايصدد٢ٖ مل  ِن ِ عٍددق س ِ وٍددن       
ْصدددشّوٍق ـلقندددٗ خشددد  ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن        

 ِْسمع   ثعٌن  ٢ِٖ ايىى وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن .
عيف ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن نشدد٘ اقاٚ    ِلددي ل ددقٌٓن حدد 

ايصددد٢ٖ مل  ِن ِ عٍدددق  زدددف اكلسدددشمغل ْععىدددًّ  قاٚ ايصددد٢ٖ ِْزعىدددًّ     
يبءقاٍٛددق مل ِ عٍددق س ٌِددّ ِا ٓددٗ لددي ا٧ ٌددقل ِايعزددهللٕ ِاي شددن س ِعٓددَ      

 اوصعاف ني ،ْىٗ ايهللوٓق .
يعددهلل  قوددل  عٓهددٗ  هددّن نددقٌهللاٺ نشدد٘  ىدد ُ ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ  

وددخقيبَ نددي ايسددزٔ يشععددقن س اؾلددق  ددقً خددعِ ٍن اػل  هددّن مل   ِ ددشن ِ 
نهللٖ احلدع ِلدع يبزدهلل اكلسدقعٗ ِ شدٗ ايد اق ذلق يبدٗ ي٨ ٌدقل سِلىزدقٺ يشىدق            
لدددي ايدددقذ ايعٍهللْدددهلل  ز زدددٗ ايسددد٢  س ي هدددل ِاحل دددع نشددد٘ ايزعقٛدددهلل  

 ايسمقِْٗ س ِاخقعٗ ايىق  لي ايهللخّن مل ا٧ ٢ه .
س ايبددي  ددهزغل (1) يشددٍ عٖ ِ ددهلل  ددّع٘ اكليددةٖ مل اي ّعددٗ  ددىٗ قلسددغل  

 دىٗ س ِلثددف ٌددُ ايّ ددقٛع ايزقلدٗ ١ ْ ع دد٘ يبٍدق  دد  ايّاحدهلل نددي ِاحددهلل      
 س لع ِ ِق نهللٖ لسقٛف نش٘ اكلعل ِخصّيف نشن ايهلل اْٗ.

                                                           

 .1/453او ع ا٣ عٓزقل مل لزععٗ ا٣وخقل  (1)
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ِ ددقً ايبىددَ نددعِٖ يبددي نددزهٗ  إِ احلددهللْث  ددهلل ا ددعحمش َ احل ددقج        
 .(1)نش٘ اي ّعٗ نىهلللق  ق  اػل ايهصعٖ

شٓددَ ِايددَ ِ ددشن يشمسددشمغل مل    يعددهلل  قوددل القلددٗ ايددىى وددش٘ اا ن    
ايصددد٢ٖ ايّٓلٓدددٗ س ِحعودددَ نشددد٘ ٌددددُ ا٧لقلدددٗ ِ قاٚ ايصددد٢ٖ قندددّٖ    
ي دددف لسدددشن ِلسدددشمٗ يشزىقْدددٗ يبقيصددد٢ٖ ِا عىدددقل لدددق ْىقعٍٓدددق س ِلىدددَ     
ا٧ ٌددقل ِايععددف ِاخقعددٗ ايىددق  اذ  ً ايصدد٢ٖ  ددشن ِ لددي س ِيبقنددث       

 يشٶمءوٓىٗ مل ايى ّ  .
 لسبَ اخلرب اٌٛادضأحبث أطٛيل 

 عسدددٓن احلدددهللْث يبشخدددقس لىق دددهٗ اكلّضدددّس ِايّا زدددٗ ِاي دددن  ؿل دددي 
 اػل  سمغل :
احلدددهللْث اخلدددقيف س ٌِدددّ ايددددٕ ْعزشددد، ؼلّضدددّس خدددقيف س   ا٣ِن :

ِؿل ددي  ً ْ ددًّ ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ذ ددعُ يّاحددهلل لددي       
  ٌف يبٓعَ  ِ  وخقيبَ  ِ يزهللق  شٓف لىٍن .

ٖٷ  ٷددقن٩ ن٩ددي٫ ن٩ه٫ددهللٯ عمددث٢ٺ ِ ق نددي احلسددي ايهصددعٕ    ايددعٱح٫م٩يٽ يب٫دديٽ  ٩ددم٪ع٩
ٖٷ اٽذ٩ا     : ٩ْددق ن٩ه٫ددهلل٩ ايددعٱح٫م٩يٽ يب٫ددي٩  ٩ددم٪ع٩ ٩ِ ٩ددشٿن٩  َٯ  ٫ٓدد َ٪ ن٩شٷ ٔٲ و٩ددشٿ٘ ايشٿدد  ٷددقن٩ يٯددٔ ايىٱهٯدد

٩ِ ٷ  ددع٫      ٫ٓددع٭  ٩ّ خ٩ ٌ٪دد ٩ٍددق عٷددءٹ ٯ ايٿدددٯٕ  ٫ٓددع٬ا لٯى٫ ٩ٌددق خ٩ ٫ٓع٩ ٫ْددل٩ بٷ ٩ْمٯددغلپ عٷع٩ ٷ ٫ٓددل٩ ن٩شٷدد٘  ايٷ
٩ْمٯٓىٯرٷ  .(2)ن٩ي٫ 

يبدي حهٓد  يبدي نهدهلل يد: يبدي نهدهلل لىددقف         ي يبدي مسدعٖ  نهدهلل ايدعفل  )
ايععنددٔ ايزهيددمٔ ْ ىدد٘  يبددق  ددزٓهلل   ددشن ْددّه عددعذ ل ددٗ ِوددخ  ايددىى 
وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن ِ ِٙ نىددَ;  ددن بدد ا خعا ددقً مل ،لددي نثمددقً;      

 .(3)(ٌِّ ايدٙ اعععذ   سعقً ِ قيبف

                                                           

 .2/135او ع مس  ايى ّه ايزّائ  (1)
 . 42/81لسىهلل  فلهلل  (2)
 . 1/252ا٣ عٓزقل مل لزععٗ ا٣وخقل  (3)
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ِمل  ددىٗ ا ىددعغل ِ  يبزددغل ِ ٍددَ نهددهلل اا يبددي نددقلع اػل   سددعقً س      
ػل ا٧لددق ٖ عٍٓددق  ددىٗ  دد٢غ ِ ٢ ددغل س  ددن   ددع اػل ايهصددعٖ ِ ددقً  ددهلل  ددّ

 ِلق  عٍٓق  ىٗ  حهللٙ ِقلسغل يشٍ عٖ .
 سِ دددهلل ْعدددهللاخف اكلععق يبدددقً لىٍدددق  ساػل   سدددقه خددد  ايّاحدددهللِْعسدددن 

 نش٘ ِ ُّ: ق١يعَ مل ِ خعش 
 .ْ ٓهلل اي ي ا٣ِن :
س ِيبددَ  ددقن   وددَ ْ ٓددهلل ايزشددن ايٓعددٓ  لددع ِ ددّق ايععْىددٗ      :ايثددقؤ 

 ايى ټقه.
 ايددهغل مل   ددي ة ِاً حعدد٘ ايزشددن ْ ٓددهلل ِاوددَلددي  وشدد،  :ايثقيددث 

 . (1)قيٓف عَٓ  ّن ِ ف  عْىٗس
  يبزٗ ٌِٔ:  سقه اخل  ايّاحهلل  ٌن  ِ

 ِايددَ نشٓددَ اا وددش٘ ايددىىػل ا صددف  ددىهللُ اٌِددّ لددق  : ايصددخٓذ
يبىعدددف اكلددد٠لي ايزدددهللن ندددي لثشدددَ مل   ِايصدددخقيبٔ  ِاكلزصدددّه ِ دددشن

 ٖ ِيبعٓددهلل  سعهق٧ صددقن طلددعج لعٶددّس ايسددىهلل   سـلددع ايٶهعددق  اكلعزددهللق
طلددعج اكلع ددفس ِلددىٍن لددي     ِ ددشن ِايددَ نشٓددَ اا وددش٘ ايددىىػل ا

  سقه: ػل  ٢ ٗ ا سن ايصخٓذ 
 نش٘.   :ا٣ِن
 ِ  .  :ايثقؤ

  قو٘. :ايثقيث
ِ يبيدددٍققٖ   صددد  ـلٓدددع  ِا دددَ يبقيصدددخٗ يبدددقيزشن  اِا٣ِن لدددق  

 نهلليغل.
ـلٓددددع  ِا ددددَ  صددددقف اِا٣ِ دددد  لددددق قن عٓددددَ اي ددددي نشدددد٘   

 يبقيزهللن.
 نعمقق اي ي ا٧ عٍققٕ.سِا٣قو٘ يب 

                                                           

 .2/31 و ع ا٥لهللٕ/ ا٣ح قه (1)
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 ِايددَ نشٓددَ اا وددش٘ ايددىىػل ا صددف  ددىهللُ  اٌِددّ لددق   احلسددي:
َ ِاكلزصددددّه  ِ ددددشن ِة  سؼلدددد٠لي للددددهللِ  ِة ْددددعق وددددم يبزهللايعدددد

ِ مل وهعددٗ  ْزددق و لهللحددَ يبددده  ددّاٚ  ددقً ذيددر مل ـلٓددع  ِا ددَ     
٣ً احلددهللْث مل  ددىهللُ ْعهددع  س ِايهددق ٔ لددي   ددقن ايصددخٓذ    سلددىٍن

 ايٶهعق .  ضز 
ايى دع ندي اي ع دٗ     يبيدهلل ٌِدّ لدق ودم نشد٘  ّ ٓد،  اِْدَ        اكلّ ،:

 .ايَٓ ْىعمِٔاكلدٌ  ايدٕ 
 ددّٙ لددي اكلّ دد، نشدد٘ ا٣سٍددعس ِلددىٍن لددي  ددقن يبعددّٖ     ِاحلسددي 

 اكلّ ، ٣ً اكلهللا  نش٘ اي ي يبقيصهللِ .
ػل  نشدد٘ ِ ِ دد   اِ ددف لددي ايصددخٓذ ِاحلسددي ِاكلّ دد، ْعسددن    

 قو٘.ِ 
ِ دلٍدددّن   سٌِدددّ ايددددٕ ْ دددًّ مل وعْعدددَ دلدددعِ      ايضدددزٓ :

ِ      سحقن ودَ ْيدمف ايددٕ ة ْدهللخف     اِلىٍن لدي  زشدَ  ندن لدي ذيدر 
حٓىٜددد لددق قًِ   عٓ ددًّندد٢ُ ِلددق ْع ددعس نىٍددق     مل ا٣ سددقه ايث٢ ددٗ  

ً  ذ ا سايضدددزٓ   قكلّضدددّسس ِي دددي اي دددعا يبٓىٍمدددق يدددٓ: يبقيعشٓدددف  
  ٗ ِْزمددددف يبددددَ اكليددددٍّ  مل    سايضددددزٓ  ضلعمددددف ايصددددهللا ِايصددددخ

س ِْزمددف اكليددٍّ  ؼلددق    ددَ اييددٍعٖ لىددَ     ٌِددّ اكلحمعددق   اكلسددعخهق 
بِ َُجلاانءلُِمَُ ْنس اا ٌََ ددقن  زددقػلر س لٶشعددقٺ يبٓىمددق ١ لّضددّس يشمّضددّس   

 .(1)دؤْ َُتُب ي ز رَقْ ُمَنَاُِلهلناْ  َ ْتُبُ ِنز رَعللْىَملنَ ْعلل تُمَُنْن  م  لَاِال لةفَ ْتْ ليَاز ر

 ِْسم٘ )ايضزٓ  اكلى  ( ِلي ِ ُّ ازلهق ُ :
اييددٍعٖ ايعِاْددٗ س يدددا  احلددهللْث ِ ً  زددهللق ِاخعش ددل      ا٣ِن :

 يبزهلل  ي قسَ .
اييدددٍعٖ مل اي عدددّٙ كلدددق عٍٓدددق لدددي ايهلل١يدددٗ نشددد٘  شعدددٔ    ايثدددقؤ :

                                                           

 .6 احل عا   ّ ٖ(1) 
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 اي عٍقٚ يَ يبقيعهّن .
ِ ِق اخلدد  ايضددزٓ  نددي نددهللٖ وددعا س  ددف عددعق لىٍددق    ايثقيددث :

 ضزٓ  .
 رلقي ٗ اخل  ايضزٓ  يشععاً ِايسىٗ . نهلله ايعايبع :

 س ِعٓددَ  ىعددٓذ ي٤خهددق س ِنشددن ايع ددقن يبددقل ْى ددعق يبددَ اكلسددشمًّ 
ِح ددا ِ ددقٛعٔ يشخددّاقغ يبءلقوددٗ ِو اٌددٗ عٍددّ ح ددٗ نشدد٘ ايىددق س      

ً ْ ددًّ  عددٗ نىددهلل ايسددقلع  ددّاٚ    ِْ  ددٔ مل وق ددف ِ إِ احلددهللْث  
 ِ لي بةٌق. يبىقٚ لشعَ   قً لي 

 دد٢لٔ صلددهلل  ِ  ايددّ س   خ ا٧ِْايعددء ِاكلععهددع ي عدد  احلددهللْث   
س  عىددقل لددق يددٓ: يبصددخٓذ اِ اكلهقييددٗ ِ ِاحلددعيف نشدد٘ نددهلله اييشددّ 

 ً لهلل  ددددٗ قاٛمددددٗ ي٤ ٓددددقن مل  ِوددددٓغ ضدددده  ايسددددىهلل ايدددد    ددددّ
ود٢س نشدد٘ حعهددٗ ايىهدّٖ ِلددق عٍٓددق لدي اكلز دد ا  ِاحلددّاقغ ايدد     ا٧

 زددهلل نددقٌهللاٺ  عؿلددقٺ نشدد٘ وددهللا ايع ددقيٗس ٌِددّ ودد ا  ْددهللن نشدد٘         
 دددددهقل اكلىزدددددٗ   ددددد٢لٓٗ ِودددددعا  شعٍٓدددددق ِاكلزدددددق ف ا٧لصدددددقق  

ِاحلصددقوٗ ِاحلٓٶددٗ ايدد   دد٢،ه احلددهللْث لددي حددغل وددهللِ ُ ِحعدد٘      
 دددددّاٚ يبصدددددٓغ ايعدددددهللِْي  سمل  دددددف ،لدددددقً ٓدددددقن ػل ا٣اِوددددّيَ  
ِايسددددمقس لددددي ليددددقْخ ايعِاْددددٗ     س ِ يب ٓ ٓددددٗ ا٣خددددد  سِاي عقيبددددٗ
 ِا٧ ق،ٖ.

ع عْددقٺ نددزقنقٺ اِ ددع ف ايعّانددهلل ايع قيٓددٗ ِلصددققْعٍق اجل ٛٓددٗ    
لهق  ددقٺ لرتنددخقٺ لددي لهلل  ددٗ ايعددعاً ِ ءقْدد  ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ   

  عددقٚ ِايضدده  ِلٓددهللاوقٺ نشمٓددقٺ ْددهغل حددقن ا٧ سِايددَ ِ ددشن يشمسددشمغل
ٌِددددددٔ  اقس نعقٛددددددهللٕ  سِلّضددددددّنٓعٍق مل ايعددددددء ْخ ا١ دددددد٢لٔ

ضلدددددّن قًِ ايع دددددع  ِاي ددددددل ِا٧عدددددرتاٚ مل ايىعدددددف    ِ خ٢ دددددٔ
 .ِايعِاْٗ
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 يٓ دددًّ (1) دمَُراََّسزااا وَُ ْوُاااَُلِزَللملااانَنْهلااانُِمَُعلاُااا زَ ْااانن تْهز َرللملااانَآتْااانُِر زدددقػل  دددقن

 مل ِِ ٓعدددٗ ايىهّْدددٗس يشسدددىٗ ِِا ٓدددٗ حدددع،اٺ ِايع دددقن ايهلل اْدددٗنشدددن 
٘  ِندقٌهللاٺ  ايعدعاًس    سة ٗ  ِ دّق  نشد ً   دف  مل اكلسدشمغل  لدي   لد  ،لدق

 لددددي ٌِددددّ اييددددعنٓٗس ِا٣ح ددددقه اييددددعْ ٗ ا٣حققْددددث  عزقٌددددهلل
 .(2)دُِاُتُمَُخليَُّلَؤُمَ  َؤُخَُِّجلََُّا لاَنسِر زقػل  ّيَ لصققْ،

 اذا ايّاحدددهلل عٓ  دددٔ اخلددد س مل وهعدددٗ  دددف مل ايعزدددهللق ْيدددرتل ١
 ايّاحددهلل خدد   هددّن نشدد٘ ِايسددىٗ اي عددقلسددقٌع ِ نددعِوَس ا ددعّع٘

  دددىهللُ نشدددٗ س  ِ مل لعىدددَ مل  ِ يبدددَ   دددًّ  ِ خ٢عدددَ ْثهدددل  ً ا١
 .ضز 

 نشددٔ  يبددّ يبددَ ِ ددقن ايزددهللقس يبسنددرتال ايعددّن اييددّاذ اػل ِوسدد 
ِيبزددددهلل اكلزع يددددٗ اذ ْعّيددددًّ)اً اخلدددد  ١ ْعهددددف اذا  ِاُ   اجلهددددقٛٔ

 عدددَلّاعع نضدددهلل َ  ِ اخدددع ندددهللن ايٓدددَ اوضدددنايزدددهللن ايّاحدددهلل ا١ اذا 
 يبدددغل لىعيدددعاٺ ْ دددًّ  ِس  احدددقق خددد  سدددقٌع  ِس  اي عدددقل ي دددقٌع

 يبزضٍن. يبَ نمف  ِ ايصخقيبٗ
يبزددددهلل احلى ٓددددٗ يشزمددددف  دددد  ا٥حددددقق  ً ١ طلددددقي    نددددرتلِا

 ايعٓق  ِ  ثع اكلععهلللغل لىٍن ة ْعف يبَ.
 :  سمغل اػل ايعِاٖ  سمّا لىٍن  و٢ٺ ايعٓق   زشّا ِايدْي
 ايعِاٖ اجملٍّيًّ . ا٣ِن :
 ايعِاٖ اكلزعِعًّ س ِ سمّا اػل نزهعغل : ايثقؤ :
 وددخقل ا٧ عٍددقق ِاي عددَ ِايضدده   قخلش ددقٚ ا٣ يبزددٗ       : ا٣ِػل

 حهللْثٍن ِْ ًّ ح ٗ لعهلللٗ نش٘ ايعٓق . احلى ٓٗ ْعهف ايدْي
ايصدددخقيبٔ ايددددٕ ْزدددعف يبقيعِاْدددٗ ِة ْزدددعف يبقي عدددَ     : ٗايثقوٓددد

 اخعشدد  ٓددق ِا٧ عٍددقق ِاي عٓددق عٍدد١ّٚ اً  ددقٚ حددهللْثٍن رلقي ددقٺ يشع  
                                                           

 .7حليعا  ّ ٖ(1) 
 .110 نمعاً ان  ّ ٖ(2) 
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 . هّيَ مل احلى ٓٗ
 ِايددَ نشٓددَ اا وددش٘ ذلمددهلل ايددىى يبزددث نشدد٘ يبددقيعّا ع ِا ددعهلليّا

 ددقن ايبددي حدد ه يبزددث    ) ِايعهقٛددف ا٣لصددق  اػل ايىددق  احددقق ِ ددشن
ِ ددشن لزددقذ اػل اجلىددهلل ِ ٍددق  لددي  ِايددَ  دّن اا وددش٘ اا نشٓددَ  

ايدددٓميس ِ يبدددق لّ ددد٘ اػل  ٍدددٗ  خدددعٙ.. ِ يبدددق نهٓدددهللٖ اػل زلدددعاًس    
مددقٺ ِنشٓددقٺ  قضددٓقٺ اػل ايددٓميس ِ ددف لددي ٌدد١٠ٚ لضدد٘ اػل  ٍددٗ لددق لزش

قددددن نددددعاٛع ا٧ دددد٢ه. ِ دددددير يبزددددث  لددددةاٺ اػل  ددددف  ٍددددٗ        
  ددشمل... لزشمددقٺ قددن قْددىٍن ِلزشمددقٺ قددن ايعددعاً ِل عٓددقٺ قددن مل      
 ح قه قْدىٍن ِ قضدٓقٺ عٓمدق ِ دع يبٓدىٍن ِودق ٢ٺ ايدٍٓن لدق ْشد لٍن ندي           
اا  زددقػل ِ  ددّيَس ٌِددن لددءلّ ًِ يبعهددّن لددق طلدد ِوٍن يبددَ نددي         

زثدددٗ ٌددد١٠ٚ اكلدددد ّ ْي ليدددٍّ ٖ وهدددٍٓن ودددش٘ اا نشٓدددَ ِ دددشن. ِيب
 .(1)(يبىعف ايعّا ع لي  قعع ِل٠لي ١ ْير عٍٓق  حهلل

 عددقل اا   ثددع لددي  ً  ملِ ٓددف ايددهلليٓف نشدد٘  هددّن خدد  ايّاحددهلل 
 :لىَ ِضلص٘س 

َاِال لااااةفَ ْنس اااا ٌَجلاااانءلُِمَُبِ َُآملازاااا رَراَّااااَ يَلَيلنؤْيْهلاااانر زددددقػل  ّيددددَ : ا٣ِن

 س(2)دنْاااان  م  لَ ْعلل ااااتُمَُملاااانَعللْااااىَ ْتُبُاااا ِنز رَاُِلهلناْاااا  َقْ ُمَاااانَتُب ااااي ز رَؤْ َُ ْتْ ليَازاااا ر

ِذ دددع  ا٥ْدددٗ ايعهدددٓغل  زشدددٗ يشعدددهغل نىدددهلل دلدددٝ اي ق ددد، يبدددقخل س       
ِ ع ٓدد  احل ددن نشدد٘ ايّودد  ليددزع يبقيزشٓٮددٗس ِ وددَ يددّ  ددقً اخلدد       

 لي  خهق  ا٥حقق لقوزقٺ لي ايعهّن ة ْ ي قدا ايعزشٓف عقٛهللٖ.
ندددٍع قيٓدددف نشددد٘  هدددّن خددد  ايّاحدددهلل مل     ٌِددددُ ا٥ْدددٗ ٌدددٔ    

 ل ٍّلٍق.
ِْددعق نشٓددَ يبءوٍددق ١  ددهللن نشدد٘  هددّن خدد  ايّاحددهلل ايزددهللن لددع         

  ّيىق يبعهّيَ س ِايعق لي  ٍق  :
                                                           

 99/  1 و ع ا١ح قه ٧يبي ح ه  (1)
 .6 ّ ٖ احل عا   (2)
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ا هدددق  ندددٔٚ ييدددٔٚ ١ ْدددهللن نشددد٘ و ٓدددَ ندددي بدددةُس        ا٣ِػل :
عددقيعهغل مل خدد  اي ق دد، مل ا٥ْددٗ اي عؿلددٗ يددٓ: يبع،خددقٺ ِلقوزددقٺ لددي        

   ايثعٗ.ايعهغل مل بةُ لي  خهق
ة   ټددددل ا٥ْدددٗ اي ق ددد، مل خددد ُس عشدددٓ: لدددي  ىدددقف   ايثقوٓدددٗ :

ِ ضددقق يبددغل اي سدد، ِاخلدد  ايصددخٓذ نشدد٘ سلددّ ايسددقيهٗ اي شٓددٗس ععددهلل  
٫ٓيٽ ْصددهللا اي ق دد،س ِلددي  لثددقن ايزددعل )    س(1)اٽذا مسزددل يبس٪ددعٙ ايعٷدد

عسٽوددَ ل٪ص٫ددهٯذ٭ ٌِددّ  ٩ددزهلل٪ ايعٷددغل  ددقن  ٷيبددّ نهٓددهلل ْضددعل يشع ددف ْزددعف  
ْ٪ع٩قٲ وٯهلل٫ ٸَ   .يبقي دل حع٘ 

٫ٓي٩ يبقيهققْدددٗ ْىععدددف مل لٓدددقٌٍن        دددقن ا٣ٷودددمزٔ ِ ٷودددشَ  ٷً ايعٷددد
عٓعددٓن يبقكلّضددع  ٷْقلدددقٺ ع٩ٓ ٹس٪ددهلل٪ نشٓدددَ نم٩شددَ عٓعددّن ٣ٷٌدددف اكلددقٚ اٽودددٔ       

ْ٪ددعٽق٫ ذيددر ِي ىدد    ْ٪يٯددٓز٪َ ي٩ٓس٫ددعزمٯشَ لددي   احددف نددى ن ايشٓشددٗ ِاٽً ة   َ
 .(2)(ْعْهلل ا عزمقيَ ع ٷث٪ع ذير لي  ّيَ حع٘ وق  ١ ْ٪ص٩هللٱا

وشهدددل ا٥ْدددٗ ايهٓدددقً ِ دددهغل ودددهللا ايىق دددف يشحمددد  لدددي   ايثقيثدددٗ :
  ديبَ  هف ايزمف ؼلععض٘  ّيَ.

ِلىٍن لدي  دقن يبدقيز : ِا دعهللن يبٍددُ ا٥ْدٗ يبزدهلله ح ٓدٗ اخلد           
 ايّاحهلل .

ٗ ق١يددٗ نشدد٘  ً خدد  ايّاحددهلل ١   ددقن اييددٓخ ايٶّ ددٔ : ِمل ا٥ْدد 
ّْ ددد  ايزشدددن ١ِ ايزمدددفس ٣ً اكلزىددد٘ اً  دددقٚ ن عق ددد، يبدددقخل      
ايددددٕ ١  دددءلىًّ  ً ْ دددًّ  ددددديبقٺ ععّ  دددّا عٓدددَس ٌِددددا ايعزشٓددددف       
لّ ددّق مل خدد  ايزددهللنس ٣ً ايزددهللن نشدد٘ اي ددقٌع صلددّ،  ً ْ ددًّ       

 . عق١لقً بة حقوف مل ايزمف   ُ قذيبقٺ مل خ ُ 
                                                           

ايعددغل: احلدددهللاقس  دددن ا دددعزمف مل  دددف وددقوعس ِايسدددعٙ:  ٕ ايسدددة يددد٢ٓٺس  دددقن   (1)

نلن لَراَّاَ  َؤْسُااَّلََاِعل ُاد ِ َاْايُ ََم ااََُرا ملغُاُِد َرا نلاَّلرتَِبِاْااىََََََ سَُاُ زدقػلر 

 .1دا٣ عاٚ را إْق بلىرا ملغُُِد َ

 .12/350يسقً ايزعل (2)
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ا ددعهللن يبددَ نشدد٘ ِ ددّل ايزمددف  دد  ايّاحددهلل    ِعدد٘ ايىددق  لددي  
اذا  ددقً  اِْددَ نددهلل١س لددي حٓددث اوددَ اِ دد   زددقػل ايعّ دد  مل خدد    
اي ق دد،س عددهللن نشدد٘  ً خدد  ايزددهللن ١ صلدد  ايعّ دد  عٓددَ. ٌِدددا         

 .(1)ايدٕ ذ عُِ بة وخٓذ
ِي دددي ا٥ْدددٗ  دددهللن نشددد٘ يددد ِه  خدددد احلٓٶدددٗ ِاحلدددد  مل خددد      

عٓدددَ س ٌِدددّ لدددي ان دددق،   ايّاحدددهلل س ِايدددهللنّٖ اػل ايعء دددهلل ِايعدددهغل   
ايعدددعاً مل يددد ِه ايضددده  ِايّ دددّا س ِلىدددع اي شدددن س ِعٓدددَ قندددّٖ     

 يش ق ، يشص٢  ِاودا  يَ لي اي دل ِا٧عرتاٚ .
ِ ددهللن ا٥ْددٗ مل ل ٍّلٍددق نشدد٘ ايّ ق ددٗ لددي خدد  ايزددهللن ايّاحددهلل      
ععدددهلل ْ دددًّ مل  ع دددَ  ضدددٓٓع يشمصدددشخٗ س  ِ حدددهللِغ ضدددع  س وزدددن 

ُ س عدد٢ لددقوع لددي ايعددهغل ا هددق  نددٝ ييددٝ ١ْددهللن نشدد٘ و ٓددَ نددي بددة 
 نىهلل ِ ِق خ  ايّاحهلل.

ِندددي ايبدددي نهدددق  ِ عدددققٖ ِايبدددي  يبدددٔ ْزشددد٘ : و يدددل ا٥ْدددٗ مل    
ايّيٓددهلل يبددي نعهددٗ يبددي  يبددٔ لزددٓ  كلددق يبزثددَ   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ    

س خع ددّا ْعشعّوددَ ععحددقٺ يبددَ  (2)ِايددَ ِ ددشن مل وددهلل ق  يبدد  اكلصددٶش، 
ايددىى وددش٘ اا  ِا عالددقٺ يددَس ع ددي  وٍددن ٌمددّا يبععشددَس عع ددع اػل       

 نشَٓ ِايَ ِ شن ععقن: اوٍن لىزّا وهلل ق ٍن.
ِ دددهلل ا دددعهللن اكليدددٍّ  يبهلل١يدددٗ ل ٍدددّه ا٥ْدددٗ نشددد٘ ح ٓدددٗ خددد    

 ايّاحهلل.
نددي ،ْددهللٯ يبدديٽ  قيبددٰل  ٷددقن٩ :  ِ ددهلل ِ ق نددي نهددهلل اا يبددي لسددزّق ِ) 

َ٪ الددع    ٩ْعٸددّن٪ :   و٩ضٱددع٩ ايشٿدد َٯ وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن   ٩دمٯز٫ل٪   ٪ددّن٩ ايشٿدد

                                                           

 . 9/332ايعهٓقً مل   سة ايععاً  (1)
يبٶي لي خ انٗ  -يبضن اكلٓن ِ  ًّ ايصقق ِععذ ايٶقٚ ِ سع اي٢ه-يبىّ اكلصٶش، (2)

لي ا٣،ق ايعخٶقوٓٗس ِلىٍن  ّْعْٗ يبىل احلق غ ،ِ ٗ ايىى وش٘ اا نشَٓ ِايَ 
 ِ شن.
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َٰ اػل ل٩ددي٫        ٩ددمٯع٩ لٯ َ٪; عٷددع٪لٱ ح٩قلٯددفپ عٯعٹدد ْ٪ه٩ش ي٩دد َ٪ حعدد٘  ىٱددق ح٩ددهللٯْثقٺ س عٷخ٩ ٯ ٷدد
٩:٫ٓ يبٯ ٷعٯٓ َ٪ َٰيٷ َ٪ لٯى٫ ٩ّ  ٷعٹعٷ ٪ٌ َٰ اػل ل٩ي٫  ٩ِ ٪لٱ ح٩قلٯفٽ عٯعٹ  .(1)(س 

ِؿل ددي ا٧ ددعهلل١ن يبقحققْددث ايددىى نددي  ددعن ِاخ ددقٚ ايزشددن س       
َ مسزددل   ددّن اا وددش٘ اا نشٓدد   :نددي  ودد: يبددي لقيددر   ِلىٍددق )

ِ ددشن ْعددّن : لددي  ددٜف نددي نشددن ع عمددَ  جلددن ْددّه ايعٓقلددٗ يبش ددقه    
 .(2)(لي وق 

 خدددعج  فلدددهلل ِايبدددي  يبدددٔ حدددق  ِايٶ اودددٔ ِايبدددي لىدددهللُ ِايبدددي    
لعقِْددَ يبسددىهلل  ٓددهلل نددي احلددق غ يبددي ضددعا  اخل انددٔ  ددقن:  ددهلللل     
نشددد٘   دددّن اا ودددش٘ اا نشٓدددَ ِ دددشن عدددهللنقؤ اػل ا٧ٽ ددد٢ه س    

 .اػل اي  قٖ عء ع   يبٍقعهللخشل عَٓ ِ  ع   يبَ س ِقنقؤ 
 شددل ْددق   ددّن اا : ا  ددع اػل  ددّلٔ عددءقنٌّن اػل ا٧ٽ دد٢ه       
ٔٱ ْدددق  ِ قاٚ اي  دددقٖ عمدددي ا دددع قل يدددٔ ـلزدددل ، ق دددَ ِ ع دددف ايددد

 .  ّن اا   ١ّٺ ْهقً  دا ِ دا يٓء ٓر لق ـلزل لي اي  قٖ
 (3)عشمدددق ـلدددع احلدددق غ اي  دددقٖ للدددي ا دددع قل يدددَ ِيبشدددغ ا١يبدددقً

 وددددش٘ اا نشٓددددَ ِ ددددشن  ً ْهزددددث ايٓددددَ   ايدددددٕ   اق   ددددّن اا
 .احعه: ايع ّن عشن ْء ٯ

ع ددي احلددق غ  وددَ  ددهلل حددهللغ عٓددَ  ددحمٶٗ لددي اا ِ  ددّيَ عددهللنق  
ععددقن قددن : اً   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن    (4)يبسددعِا   ّلددَ

ٔٱ   ددّيَ يٓعددههلل لددق  ددقً نىددهللٕ لددي     ددقً ِ ددل يددٔ ِ عددقٺ ْع ددف ايدد
 نشٓدددَ ِ دددشن اخلشددد  س اي  دددقٖ س ِيدددٓ: لدددي   دددّن اا ودددش٘ اا

١ِ   ٙ حدده:   ددّيَ ا١ لددي  ددحمٶَ عددقوٶشعّا عىددء ٔ   ددّن اا      

                                                           

 . 1/425  سة ايثزقيى  (1)
 . 1/324ايهلل  اكلىثّ   (2)
 ا٧يبقً : ِ ل  ٍٜٓٗ ِانهللاق اييٝ س ْعقن :  ف اي ق ٍٗ مل  يبقوٍق . (3)
  عِا   ّلَ :  ٕ  ٟ قٌٟن ِ ققا ٍن . (4)
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وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن س ِيبزددث   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن     
ايّيٓددهلل يبددي نعهددٗ اػل احلددق غ يٓعددههلل لددق  ددقً نىددهللُ للددق ـلددع لددي       

 اي  قٖس
عشمددق  ً  ددق  ايّيٓدددهلل حعدد٘ يبشددغ يبزدددهلل ايٶعْدد، عددعا عع دددع س       

وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن ععددقن : اً احلددق غ لددىز      عددء ٘   ددّن اا 
 .اي  قٖ ِ  اق  عشٔ

عضددعل   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن ايهزددث اػل احلددق غ      
عء هدددف احلدددق غ يبءودددخقيبَ حعددد٘ اذا ا دددععهف ايهزدددث ِعصدددف ندددي     
اكلهللْىددٗ يعددٍٓن احلددق غ ععددقيّا : ٌدددا احلددق غ عشمددق بيددٍٓن  ددقن قددن  

 . قيّا : ايٓر س: اػل لي يبزثعن
 ددقيّا : اً   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن يبزددث    س : ِة  ددقن

 ايٓر ايّيٓهلل يبي نعهٗ ع نن  ور لىزعَ اي  قٖ ِ  ق   عشَ.
 ددقن : ١ ِايدددٕ يبزددث ذلمددهللاٺ يبددقحل، لددق   ْعددَ ١ِ   ددقؤ س عمددق       
قخددف احلددق غ نشدد٘   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن  ددقن: لىزددل  

 .اي  قٖ ِ  ق   عف   ّئ
يبزثددر يبددقحل، لددق   ْعددَ ١ِ  اوددٔ ِلددق   هشددل ا١    ددقن : ١ ِايدددٕ

ٔٱ   دددّن   دددّن اا ودددش٘ اا نشٓدددَ ِ دددشن        حدددغل احعددده: نشددد
ْددق  ٍْددق  }خيددٓل  ً   ددًّ  قوددل  ددحمٶٗ لددي اا ِ  ددّيَس عىدد ن     

 .(1)({ح ٓن}اػل  ّيَ {ايدْي الىّا اً  قٚ ن عق ،٭ يبىهس ععهٓىّا
ِ خددعج ايبددي لعقِْددَ ِاخلٶٓدد  ِايبددي نسددق ع نددي ايبددي نهددق       

 دددقن:  لدددق  س(2)دؤْ ْملاااََُِْااان لَمزاُم اَااانَِْملاااََُِْااان لَ ْنس اااقًَنرمل  ّيدددَ 

س ِ لددق اي ق دد،: عزعهددٗ  نشٓددَ ايسدد٢ه اكلدد٠لي: عزشددٔ يبددي  يبددٔ وقيدد    

                                                           

 .9/247ايهلل  اكلىثّ  (1)
 .18 ّ ٖ ايس هللٖ  (2)
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 .(1)(يبي  يبٔ لزٓ س ِذير يسهقل  قً يبٓىٍمقس عءو ن اا ذير
 ندد٢ُ نشدد٘ احل ددٗ مل خدد  ايزددهللن  ٌِددف ْددهللن اجلمددع يبددغل ا٥ْددعغل

 ايّاحهلل س اجلّال وزن.
ِ ددقً ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ْعهددف ِْسددمع         
خدد  ايزٓددًّ ِاجلّا ددٓ:س ِمل احلددهللْث: اً ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ     
ِايددَ ِ ددشن يبزددث نٓىددقٺ لددي خ انددٗ ْعحمدد  يددَ  ددعْم  ٕ ْعزددعف يددَ     

  حّاقن(.
شن ندددٍققٖ ا٣نعايبدددٔ مل ِ هدددف ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ ددد

اقدد٢نس ِ ددهلل ْعددقن يبءوددَ ْعهددف ٌدددُ ا٣خهددق  يبددقيزشن ايشددهللؤ ِايددّحٔ  
س اجلددّال ِ ق نىددَ وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن  ّيددَ :  وددٔ  ح ددن    

 يبٓى ن يبقيهٓىق  ِا٣ؿلقً(.
ِلددي ايزشددن ايشددهللؤ  ً احلعٓعددٗ  ى يدد  يشددىى ذلمددهلل وددش٘ اا     

مشددٔ ِ ً ايّعددهلل  ددٓء ٔ   نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ِاكلسددشمغل مل ايّا ددع ايز    
 يٓ ضذ  ّن ايّيٓهلل.

 نىددهلل لعزددق ف ٛددٔيبىددقٚ نع٢ يشعىهٓددَ  صددّيف ِ ً ا٥ْددٗ  ددقٚ   
  .اكلسشمغل

قيدد٢ٓٺ لسددعع٢ٺ نشدد٘ خدد  ايّاحددهللس عءلددق ا٥ْددٗ  ِ ددهلل ١  ددًّ ا٥ْددٗ 
ا٣ِػل عددسً ايعددهغل ْصددذ حعدد٘ لددع بددة اي ق دد،س ِيددٓ: عٓددَ انددق ٖ    

 يبدددددا  خقوددددقٺ  ددددقً اذا ايددددهلليٓف ْععددددّهِ عزددددهللقساػل ا٧ ددددقق ِاي
 .يبقكلىٶّا ايثعٗ ايزهللن خ  ٌِّ اكلّضّس

َ  َُّقْااا  َُِاااْإَم اااََُنْبْاااَّلَ ْلْااا ُوَِْْن َّااا ًَا يلاب اااَّزلرَرا مزاُم ازااا  لَِْااان لَللملااانر : ايثدددقؤ

َاْعللَّهزااااامَُبِاْااااايُهِمَُ لجلعزااااا رَبِاْرَقْااااا ُملهزمَُللا يزااااااَ  زلرَراااااادتيََِ  ااااا َا يلتْبْقَّهزااااا رَطْنئ بْااااا اَم ااااااُهزمُ

                                                           

 .8/115ايهلل  اكلىثّ  (1)
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 .(1)ديلنَُْ زل ل

 لدددي ِٗايٶقٛ دددس  اجلمقندددٗ ٌِدددن وقٛ دددٗ   عدددَ نشددد٘ ا٥ْدددٗ ِ دددهللن
َم ااااَُعلااااَْرالهزملنَطْنئ بْاااا اََللا يلَُااااهلدُر زددددقػل ِ ّيددددَ لىددددَس ايعٶزددددٗ: اييددددٔٚ

ِا ددعهللن يبق٥ْددٗ  ندد٢ُ يبددءً ي ددا ايٶقٛ ددٗ ْٶشدد، نشدد٘   س(2)درا مزاااُم ا  ل

ايّاحدددهلل خددد٢ف اي دددقٌع  ايّاحدددهلل عمدددق عّ دددَس ِي دددي ا دددعزمقيَ مل   
ِاكلعهددقق  لددي ايش ددا اكلعزددهللق مل ا٣لددع اكلعخددهلل س ٌِددّ لددي ن٢لددق         
احلعٓعدددٗس ِ ددددا ٌدددّ خددد٢ف اكلىصدددعف مل ا٣ذٌدددقً لدددي اكلدددعاق لدددي 
ايدددْي صلدد   ً ْع عٍددّا ِْزشمددّا ا٣ح ددقهس ع٢يبددهلل لددي ايع ددّس اػل   
اي عدددقل اي دددعْن ِايصدددهللِ  نىدددَ ٌِدددّ ندددقٌهلل نشددد٘  ددد٢لعَ لدددي    

 ٗ ١  ىسحمَ.ايعخعْ س ِ ً ايسى
ِمل  ِاْٗ نههلل اا يبي  يبٔ ْز ّ   قن:  ءيل ا٧لقه ايصققا نشَٓ 
ايس٢ه ني اخع٢ف احلهللْث ْعَِْ لي وث، يبَس ِلىٍن لدي ١ وثد، يبدَس    
 قن: اذا ِ ق نشٓ ن حدهللْثس عّ دهلل  يدَ ندقٌهللاٺ لدي  عدقل اا ند         
ِ فس  ِ لي  ّن   ّن اا وش٘ اا نشَٓ ِايدَ ِ دشن ِا١ عقيددٕ    

 ن يبَ  ِػل يبَ(س ِعَٓ  ء ٓهلل ٣حققْث ايزعو. قٚ 
س (3)د ْنسُااإْاُ رَؤْ ُااَْْراااَإِ ََِّبِ َُُِاُااتُمَُوَْتْعُلْمزاا  لََََ ّيددَ  زددقػلر  : ايثقيددث

 . (4)ِ ٓف يّ ة ْ ي ايعهّن ِا هقٺ كلق  قً ايس٠ان ِا هقٺ(
ِي ددي ا٥ْددٗ  ددقٚ  يبصددٓيٗ اجلمددع للددق ْددهللن نشدد٘ احعمددقن ا اقٖ    

اكلعزدددهللق مل ايسدددقٛف ِاكلسددد٠ِن خصّودددقٺ ٌِدددّ اي دددقٌعس ِاذا ِ ق     
 ا٧حعمقن يبٶف ا٧ عهلل١ن.

                                                           

 .122 ّ ٖ ايعّيبٗ  (1)

 .2  ّ ٖ ايىّ  (2)

 .43 ّ ٖ ايىخف (3)
 .4/283 ي  ا٣ عا  (4)
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ََََ ّيددَ  زددقػلر ايعايبددع : يلنؤْيْهلاانَراَّااَ يَلَآملازاا رَُِ نُاا رَقْاا َرم  لَاِنا ق غُاا  َشزااهلدلرءل

ً)لددي  خدد  نددي ايع ددّن ؼلددق مسزددَ    س ِ ععْدد  ا٧ ددعهلل١ن   (1)دا لَّاا  

 ععهلل  قه يبقيعس  ِنٍهلل اس ِ قً ذير ِا هقٺ نشَٓ.
ِي دددي  دددقٚ  ا٥ْدددٗ يبصدددٓيٗ ا٣لدددع ِيدددٓ: ا٧خهدددق  ندددي عزدددف   

 ٧ اقٖ ايعٓقه يبقيزهللن ِيبٓقً ا٣ح قه اييعنٓٗ.
بِ ََراَّاااَ يَلَيلك تُمزااا  لَملااانَؤْننلا الااانَم اااََََُ ّيدددَ  زدددقػلر  اخلدددقل: :

س ِ ً اا ندد  ِ ددف  ِنددهلل نشدد٘ اخ ددقٚ اقددهللٙ     (2)ددلَرا  ليتالاانَ َللرا هزاَا

عٓ   نشد٘ لدي مسدع لدي ايدىى ودش٘ اا نشٓدَ ِايدَ ِ دشن اسٍدق            
ِاندد٢ً لددق مسزددَس ِي ددي ا٥ْددٗ ١  ددهللن نشدد٘  هددّن خدد  ايّاحددهلل        
يبددهلليٓف دلٍٜٓددق يبصددٓيٗ اجلمددع ِ ً ايددىى ذلمددهللاٺ وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ    

  .ِ شن  قً ْهشغ  وخقيبَ ِطل ٌن ِْصزهلل اكلى
  فلددهلل  ددقن ِيبددَ ايّاحددهللس حمدد يش لسددعىهلل ٌددّ ايزعددف : ايسددقق 

 ِ،اق ِايصدددةمل ايهصدددعٕ احلسدددي ِ يبدددّ ندددعْذ يبدددياِ حىهدددف يبدددي
 مل حدد هايبددي  ِح ددقُ ايزشددنس يبى سددَ ْ ٓددهلل ايّاحددهلل خدد  اً:   فلددهلل
 .ِبةُ اي قٌعٕ قاِق ني ا٣ح قه  عقل

ِلدددي ا٧ن دددق، مل  ح دددقه اييدددعْزٗ ا٧ ددد٢لٓٗ ندددهلله ايعّ ددد      
 ددقن  ايّاحددهللس ِنددي ا٧لددقه  ز ددع ايصددققا نشٓددَ ايسدد٢ه نشدد٘ خدد  

مل خٶهددٗ ؼلىدد٘  ِ ل ددٗ: ْددق   ِ ددشن   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ   
ايىددق  لددق  ددقٚ ن ندد  ّْاعدد، ايعددعاً عءوددق  شعددَس ِلددق  ددقٚ ن       ٍْددق

 .(3)(  شَ ن  ١ ّْاع، ايععاً عشن
 ِؿل ي  عسٓن خ  ايّاحهلل  عسٓمقٺ ا عععاٛٓقٺ لسعخهلل قٺ ٌِّ:

                                                           

 .135 ّ ٖ ايىسقٚ (1)
 .159 ّ ٖ ايهععٖ (2)
 .2/244ايهخق  (3)
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 خ  ايّاحهلل مل اكلّضّنق  . ا٣ِن :
 خ  ايّاحهلل مل ا٣ح قه. ايثقؤ :

 خ  ايّاحهلل مل ايّ قٛع . ايثقيث :
ِْع شدددد٘ اي ددددق ا يبددددغل ا٣ سددددقه  ندددد٢ُ  ً خدددد  ايّاحددددهلل مل     

ا٣ح ددقه يددٓ: لسددعع٢ٺ يبدا ددَ يبددف ْزددعو نشدد٘ اي عددقل ِايسددىٗس  ٕ  
 ضّنق .يٓ: دلعقاٺ  قٛمقٺ يبدا َس  ٢ف اخل  ايّاحهلل مل اكلّ

ِْىسددخ اخلدد  اكلعددّا ع خدد  ايّاحددهللس ٌِددف ْصددذ ايز دد: يبددءً ْىسددخ  
 خ  ايّاحهلل اكلعّا عس اجلّال ١ لقوع يَ يبعّٓق.

 وخٗ  ىهلل ِ  قن اخل . : ا٣ِن
  ءخع خ  ايّاحهلل نش٘ اكلعّا ع. ايثقؤ :

لّاععدددٗ خددد  ايّاحدددهلل يش عدددقل ِاكلدددهللا  نشددد٘ اييدددّاٌهلل     ايثقيدددث :
   ٚ  خهدددق  ا٣حدددقق ايددد   ىسدددخ اخلددد      ِاكلصدددققْ،س ١ِيبدددهلل لدددي احصدددق

 اكلعّا ع ِلّضّنق ٍق س ِلىق يٗ  ف حهللْث نش٘ سلّ لسععف.
نددهلله وددهللِ  اخلدد  اكلعددّا ع نددي احلضددّ  ايىددّنٔ س عمددث٢ٺ     ايعايبددع :

خدد  ايّاحددهلل ١ ْىسددخ لددق ِ ق مل خٶهددٗ ايددىى مل عددعذ ل ددٗ س ِمل ح ددٗ   
عٓدد، ايزشمددقٚ  ايددّقاس ِمل يبٓزددٗ اييددهللْع لددث٢ٺ س ِْددهغل نشددن ايع ددقن س ِ     

مل  ِاٖ احلدددهللْث س ِلّضدددّنٓٗ ايزهللايدددٗ ِايّ ق دددٗ عدددٍٓن يددد ِه ايدددقذ       
اكلسددشن وعْدد، اقددهللٙ ِايعنددقق س ِنددهلله ا هددقس ايعددّن ِايعخددعْهلل نشدد٘    

 اي شن ِا٧ ٌقل.

 دض٠ث ػف١ف اٌىٕضٞ
يعددهلل وددش٘ مل ايهٓددل احلددعاه ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن  

ثعددَ اذ  ددقً ْدد٠ه ا٧لددقه نشددٔ نشٓددَ   اي عْضددٗ القلددقٺ لددي ا٣ْددقه ا٣ِػل يهز 
 ايس٢ه ِخهللصلٗ نش٘ لعاٙ ِلسمع لي ليع ٔ ل ٗ .

 ددقن :  ىددل  لددعٚاٺ  ددق عاٺ ععددهلللل   ِمل  ِاْددٗ نددي ن ٓدد  اي ىددهللٕ )  
ل ددٗ  ْددقه احلددج عى يددل نشدد٘ ايزهددق  يبددي نهددهلل اكلٶشدد  ِ ددقً ايزهددق        
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عٓهٓزددددَ  ْددددقه  زٶددددعيددددٔ وددددهللْعقٺ ِ ددددقً طلعشدددد  اػل ايددددٓمي ْيددددرتٕ اي 
 .(1)(اكلّ ن

ِلددددي خصددددقٛم لّ ددددن احلددددج ِاػل ٌدددددا اي لددددقً ويددددقل  ددددق ٖ 
 ايزٶّ  مل ل ٗ.

ِن ٓدد  ٌدددا ٌددّ  خددّ ا٣نددزث يبددي  ددٓ: اي ىددهللٕ ٣لددَ س ِ ددقً        
 ايبي نمَ .

ِنىدددهلللق  ّ دددَ ِعدددهلل احلدددقج اػل لىددد٘ خدددعج لزٍدددن ن ٓددد  ِ دددقً     
يبعععدددٗ ايزهدددق  يبدددي نهدددهلل اكلٶشددد  يصدددشٗ ايصدددهللا ٗ يبٓىٍمدددق س ِايضدددٓقعٗ    

مل ايسدددمقٚ ندددقٌهلل ن ٓددد    ددد٢ٺ   اخلقودددٗ ِنىدددهلللق ا   زدددل اييدددم:   
 نقيبقٺ   ٘ نىهلل ايزهق  .

 ِْهللن اخل  نش٘  ً يب  ٌقنن قن لى ن خقيف مل لى٘.
ٌِدددا اييددقل ٌددّ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ععّضددء      
ِا دددهغ ايّضدددّٚ  دددن ودددق  ْى دددع اػل ايسدددمقٚ ِ ءودددَ ْهخدددث ندددي  ٍدددٗ 

 رلصّوٗ س  ن ا ععهف اي زهٗ ؼلعققْن يبهللوَ .
س حعدد٘  ددقٚ بدد٢ه ععددقه نددي ؿلٓىددَ عشددن   عشهددث لسددععهشٍق) ددقن ن ٓدد  

 .(2)(ْشهث  ً  قٚ  الع ٖ ععقلل خش ٍمق
ٖٺ ععّضددء  ِ قلددل  صددشٔ  ددن      ِمل  ِاْددٗ ايٶدد ٕ )  عحمع ددل الددع 

 .(3)(خعج ب٢ه  هلل  اٌ،س ععّضءس  ن  قه اػل  ىهَ ْصشٔ
ِمل احلدددهللْث ندددقٌهلل نشددد٘  ً ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن    

هددٗ مل ودد٢ َ نىددهلللق  ددقً مل ل ددٗ  هددف اق ددعٖ ِ ّيددَ    ددقً ْسددععهف اي ز
)عشهددددث لسددددععهشٍق( ْعصددددهلل  ً ايددددىى ذلمددددهللاٺ  حددددعه يشصدددد٢ٖ ِايبعددددهلل   

                                                           

 . 6/209ايثزشى / اي ي  ِايهٓقً  (1)
 . 6/209ايثزشى / اي ي  ِايهٓقً  (2)
 .1/395 ء ْخ ايع ف ِاكلشّن  (3)
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يبدددقيععاٖٚ س ِايعدددعاٖٚ مل وددد٢ٖ اي ٍدددع يبق٧خ دددق  ِعٓدددَ ندددقٌهلل نشددد٘       
 حضّ  ايىى ِخهللصلٗ ِا٧لقه نشٔ نشٍٓمق ايس٢ه .

ع اادَ لََبِ َيعددهلل  قوددل  ْددقه احلددج لددي ا٣نددٍع احلددعه س  ددقن  زددقػل ر   

راَْااهز  َِع اُاادلَرالَّاا  َرث الاانَعلَلااَّلَشلااهََُّرَ  اا َِ تْاانبَِرالَّاا  َيلاا ُتلَخللْاا لَراغَاامل لرَ َللرألْ ُضلَم اُهلاانَؤْ ُالعلاا اَََََََ

ِْملاانَََََََََ ِْن َّااً َ ِ  لَ َُااَِّ َََْؤن ُبغلااُكُمَللْقاانت ُل رَرا مز َزَرا ْقاايتمزَْ اا لَْت  ل مزاا رَ  اايِه  زااَّزٌتَْاا ااكلَرااادتي

س اذ ؿلعىددع عٍٓددق ايىددق  نددي   (1)دت لُ نْكُمَُِْن َّاا ًَللرعُلْمزاا رَؤْ ََرالَّاا لَملااَلَرا مزااتَّق  لََيزقْاان

ايععدددقن ِايعزدددهللٕ س عٓ ٍدددع ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن     
 يبءلّ  :

انددد٢ً وهّ دددَ ِاخهدددق  ايىدددق  يبءودددَ   دددّن لدددي نىدددهلل اا س    ا٣ِن :

بِنإااا َ لسزااا وَُرالَّااا  َبِاْااايُكُمَُجلم يعَااانَراَّاااَ  َاْااا زَمزل اااكزََََقُاااْ َيلنؤْيْهلااانَرااَااانسزََِمل ايعى ْدددف ر

َ َللرأْلُ ِضَْوَِبْااا لَِبوََّ زاا لَيزُنااِ َلليزم يااَّزَْ ااأم از رَِانالَّاا  َلل لسزاا ا   َراَاِ اا تَرا ااُإمت تََََََََََ راَغاامل لر

 .(2)دل لراََّ  َيزاُم َزَاِنالَّ  َللِْل ملنت   َللرتَّ ِعز ِزَاْعللَّكُمَُتْهُتْدز

 يبٓقً  ً ايىهّٖ ِِسقٛ ٍق لىسر ذلهلل. ايثقؤ :
خشدددّ ايع دددقيٗ ايسدددمقِْٗ لدددي ايععدددقن ِاندددٍق  ايسدددّٓف س  ايثقيددث : 

 ٌِٔ ضهلل احلعِل ِا٧ ععقن ِ  ر ايهلللقٚ ِا٧ ٌقل.
ِحٓىمددق   ددع ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن   ددع ا٧لددقه نشٓددَ      

يع ددًّ ٌدددُ ايصدد٢ٖ وددّاٖ ِخهللصلددٗ لددي خش ددَ ا عددهللاٚ يبددَ ِ سددشٓمقٺ يبقلقلعددَ 
وددد٢ٖ اجلمقندددٗ ايّٓلٓدددٗ مل ا٣لصدددق  ِيهٓدددقً  ً ا٧ ددد٢ه قْدددي ا٣لدددي   
ِايسدد٢ه مل ايىيددء غل س  ددن  دد هللِا ـلٓزددقٺ س ٌِددّ  لددع ة ْزٍددهللُ ِعددهلل      

                                                           

 .36 ّ ٖ ايعّيبٗ  (1)
 .158 ّ ٖ ا٣نعاف  (2)
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احلددقج ِْعىددقع٘ لددع نددققا  اجلقٌشٓددٗ مل  عددهللْ: ا٣وددىقه س ِا٧لعىددقس        

ََُ زل َِرالَّاا  َ لبلاا زَبِنَّكُاامَُللملاانَتْعُ زاادزل لَم اَانددي ايسدد ّق س  ددقن  زددقػل ر 

 .(1)دجلهلاَملَؤْن تُمَُاْهلنَللر ِ زل ل

نىهللٛددهلل ايع ددل ن ٓدد  اػل ايزهددق  يبددي نهددهلل اكلٶشدد  ِ ددءيَ لسددعيعيبقٺ    
: ْدددق نهدددق   لدددع ن دددٓن س اذ  ق ن ن ٓددد  ايعخدددّن ايىدددّنٔ مل حٓدددقٖ     
ايىددددق  ايدددددٕ ْرتنددددذ نددددي نهددددققٖ ايعّحٓددددهلل ِعدددد، اوضددددهقل نددددقه س  

يبدددءً ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ  ِاخددد٢يف وٓدددٗ س  مدددق ندددزع ن ٓددد   
ِ ددشن  ددّٓا َ اكليددع غل ِ ددشٶقوٍن س ِ وٍددن يددي ْعضددّا يبق٧وعٓددقق يددَ      
ِا ٓدددقً ضدددعِل ايزهدددققٖ ايددد  ٌدددّ نشٍٓدددق س ِايددد  ْ ٍدددع  وٍدددق ِا هدددٗ   

 يبء  اٍٛق ِ   قوٍق .
ععدددهلل ١حدددا   دددق١   دددعْم  قاٚ ايدددىى ودددش٘ ايصددد٢ٖ قلددد:       

عزددقن لعيددقيبٍٗ  ددهللن   لددعا  ِمل  ِ ددق  لزشّلددٗ لددي ايىٍددق  ِايشٓددف ِيبء     
 نش٘ اخليّس ِاخلضّس ا.

ِ قودددل  دددعْم  ٌدددف  دددق ٖ نقلدددٗ س ١ِ ْعّ ندددًّ ندددي ا   دددقل     
اكلزقوددٔ س يبٓىمددق  قوددل اْددق  ايعدددعاً  ىدد ن يبعددّيبٓخ  ٌشددٍق س ِايّنٓدددهلل        

 لتَّااىَرُ ُتُاامََُ*ؤْا هلاانُِمَُراتَّكْاانثَُّزَنشدد٘ عزشددٍق مل ايددهللوٓق ِا٥خددعٖ س  ددقن  زددقػل ر 

زددهلل ايعددد ة نعمٓددٗ اكلددّ  لددع ا٧ويدديقن  مددع ا٣لددّان س    س ِيب(2)درا ملقْااناَِّل

ثُاااامََاْتَّْللُنْهلاااانَعلاااايَُلََََ*اْتْااااَّللُ لَرا ُلن اااايملََ ددددقن  زددددقػل مل ذا  ايسددددّ ٖ ر  

 .(3)درا يلق   

                                                           

 .98 ّ ٖ ا٣وهٓقٚ  (1)
 .2-1 ّ ٖ ايع ق ع  (2)
 .7-6 ّ ٖ ايع ق ع  (3)
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 ِلق  قً ايزهق  ا١  ً ا  ، لزَ ِ ْهللُ يبءً ا٣لع ن ٓن. 
يهٓددقً  ً ايزهددق  ْددهلل ن لددق ْشخدد،  ٌددف ايهٓددل لددي ا٣ذٙ يبسدده          

مدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن ٣ً ن ٓ دددقٺ ة ْدددع اػل عدددعقاٺ     وهدددّٖ ذل
 ِاحهللاٺ لي ايص٢ٖ .

 لددق ايزهددق  ع ددقً ْسددمع ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ْعشددّ         
اْدددق  ايعدددعاً س ِايددد   عضدددمي ِ دددّل ايعّحٓدددهلل ِوهدددد اييدددعن ِذه      

 ايدْي ْزههللًِ ا٣ِ قً .
ِ  ددق ٝ   ددن  ددءن ن ٓدد  ايزهددق  نددي حعٓعددٗ ا٣لددع س ِ ءِْشددَ س        

حٓىمق  قن يدَ ايزهدق   ً ٌددا ٌدّ ايبدي  خدٔ ذلمدهلل يبدي نهدهلل اا يبدي نهدهلل            
 اكلٶش  ِ وَ ْ نن  لّ اٺ ٌِٔ :

 اً اا ن  ِ ف يبزثَ   ١ّٺ . ا٣ِن :
 اً  ىّ،  سعٙ  ع عذ يَ . ايثقؤ :

اً خدد اٛي  ٓصددع  ددع ًّ مل لعىددقِن ْددهللُ س ِذ ددع اي ىددّ،     ايثقيددث :
اييددقه ا٧ دد٢ه س ِعٓددَ  عبٓدد      ِاخلدد اٛي ق١يددٗ قخددّن عددق   ِيبدد٢ق   

يعددعْم يبددهللخّن ا٧ دد٢ه ِوددةِ ٖ اخلدد اٛي ِاي ىددّ، يبءْددهللٍْن لددي بددة   
نىددقٚ ا٧  ددقن مل ايصددخعاٚ مل  ّاعددف ايع ددق ٖ اػل اييددقه ِايددٓمي ٌِددّ     
لددي لزددقؤ ايعددد ة ِِ ددّل ايددقذ  ددعْم ايعّحٓددهلل نعٓددهللٖ ِلىٍق ددقٺ مل     

 ْل يلعُ زاادزلرَ لبََ لااَْرَََ* ِ ُلْاا َْراَتااتْنء َللرابَاايُُ ََبِي ل  هِاامََُ*ا ااةِي ل  َقُااَّليُ فََ ددّ ٖ  ددعْم ر 

 .(1)درا  ليَُّ 

يٓ ددًّ لددي لزددقؤ ِ عددهللْع ا٥ْددٗ عشٓزهددهللِا  ل ٌدددا ايهٓددل عٓيىددٍٓن     
نددي  ددق ٖ ايعّاعدددف ِ خٶق ٌددق ِايزىددقٚ ِايعزددد  ِاكلضددق يبٗ ِاحعمدددقن      

                                                           

 .3-1 ّ ٖ  عْم  (1)
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اخلسددق ٖ عٍٓددق لددع  ددد ةٌن يبيددّاٌهلل لددي ايددىزن ٌِدددا اكلزىدد٘ لسددعخهللغ   
 مل  ءِْف ايسّ ٖ ٌىق .ٌىق 

ِ دددّن ايزهدددق  )ْددد نن  ً اا  زدددقػل يبزثدددَ( ندددقٌهلل نشددد٘  ودددَ ة      
 ٠ْلي يبىهّٖ ذلمهلل وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن يبزهلل.

 ددن  ددقه ايزهددق  يبددقيعزعْ  يبق٧لددقه نشددٔ نشٓددَ ايسدد٢ه يبءوددَ ايبددي  خٓددَ 
 يبددٔ وقيدد  ِ ً اكلددع ٖ ٌددٔ خهللصلددٗ ،ِ ددٗ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ      

 قيبزقُ نش٘ قْىَ .ِايَ ِ شن ِ هلل  
ِاْددن اا لددق  نشددن نشدد٘ سٍددع ا٣ و  حددهللاٺ نشدد٘   ددن  ددقن ايزهددق  )

 .(1)(ٌدا ايهللْي ا١ ١٠ٌٚ ايث٢ ٗ
ِ  ددع ن ٓدد  اػل ايددٓمي  ددن وددق    خهددق  ايىهددّٖ ِاق ددعٖ  ددرتٙ      
يبسددعنٗ س ِِ ددّس ايععددقن يبددغل  ددعْم ِايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ     

َ ِايددَ ِ ددشن ِ شدد٘ يشىددق    ِ ددشن ِ ددّاػل وصددع ايددىى وددش٘ اا نشٓدد    
ا ٌدددقل  دددعْم ِ هخدددَ س ِن ددد ٌن ندددي  عٓددد، بقْدددق ٍن اخلهٓثدددٗ س        

 ِوق  ايىق  ْهللخشًّ ا٧ ٢ه ـلقنق  ِ عّا قٺ.
ِقخدددف ن ٓددد  ا٧ ددد٢ه س ِحسدددي ا ددد٢لَ س خصّودددقٺ ِ ودددَ  اٙ  
لز ددد ٖ حسدددٓٗ يشدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن يبصددد٢ َ ِ،ِ دددَ      

 اكليع غل مل لى٘. ِا٧لقه نشٔ نشَٓ ايس٢ه يبغل ـلّس
 ددقن ن ٓدد  يبزددهلل لددق   ددشن ِ  ددخ ا٧ دد٢ه مل  شهددَ: ْددق يٓددع   ىددل  )
 .(2)( ايبزقٺ

ٌِدددف  قودددل وددد٢ٖ ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن مل ايهٓدددل   
 احلعاه س ِمل لى٘ حعيبقٺ نش٘ ا٧ ٌقل س اجلّال وزن س لي ِ ُّ :

                                                           

 . 1/257اي قلف مل ايعء ْخ  (1)
 . 1/395 ء ْخ ايع ف ِاكلشّن  (2)
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 ايص٢ٖ  ٢ه ِقنّٖ ي٤لي . ا٣ِن :
 مل ايص٢ٖ احع قج  شمٔ نش٘ نهققٖ ا٣وىقه . ايثقؤ :

 يبٓقً لىٍقج اقهللٙ ِايس٢لٗ مل ايىيء غل يبقيععّٙ. ايثقيث :
 مل ايص٢ٖ    ني اْداٚ ايية . ايعايبع :

 هللْددهلل حىٓ ٓددٗ ايبددعآٌن س ايدددٕ  عددع  ّانددهلل ايهٓددل ِقنددق    اخلددقل: :

للؤْاإ َُ  ااا َايىدددق  اػل احلدددج س ٌِدددّ  ددد٢ه ذلدددهلل س  دددقن  زدددقػل ر  

 .(1)دنسَِاِنا نل تَيلإ تُ نَْ ِجلنوًَللعللْىَُِْإَ ْنم َّفَيلإ ت  لَم ََُُِْإَ ْ عَعلم ي فرااَ

 احلض٠ث اٌششظٟ ٚاحلض٠ث إٌٛػٟ )ػٍُ جض٠ض(
 ْعسن نشن احلهللْث اػل  سمغل :

نشددن احلددهللْث  ِاْددٗ ٌِددّ وددم احلددهللْث و سددَ ِلىددَ  عدد        ا٣ِن :
احلدددهللْث اكلزعددد ٖ س ِضدددهٶَ س ِ عْدددع اي قسدددَ ِوعشدددَ س ؼلدددق اضدددٓ  اػل   
ايددددىى وددددش٘ اا نشٓددددَ ِايددددَ ِ ددددشن ِا٧لددددقه اكلزصددددّه ِايصددددخقيبٔ  

 ِايعقيبزٔ .
نشددن ق اْددٗ ٌِددّ ايدددٕ ْعزشدد، يبددءحّان   ددقن  ددىهلل اخلدد        ايثددقؤ :

ِل ايعِاْددٗ ِ ح قلٍددق ٌِددّ ١ ْع عددٔ    ِِ ددق عٍن ِ ٓ ٓددٗ  مشددَ س ِنددع   
اػل لع هدددٗ ايزشدددن اكلسدددععف ٣ً ايزشدددن  ّاندددهلل  شٓدددٗ  زدددعف يبّا دددٶعٍق      
اجل ٛٓددددق  اكلع ثددددعٖ س ٌِدددددا ايزشددددن ١ْددددهلل ن يبددددقحلّا  ِا٧ق ا ددددق  

 ايزعشٓٗ.
 ِلي نشن ايعِاْٗ  عسٓن احلهللْث اػل   سقه ٌِٔ :

احلددهللْث ايصددخٓذ ٌِددّ احلددهللْث ايدددٕ ا صددف  ددىهللُ يبىعددف      ا٣ِن :
ايزددهللن ايضددقيب  نددي لثشددَ اػل  ً ْهشددغ  ٍددٗ ايصددهللِ  س  مددق مل وددهللِ       

 احلهللْث ني ايىى ذلمهلل وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن .
                                                           

 .27 ّ ٖ احلج  (1)
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 ِ هلل  عهلله ايهٓقً مل )  سقه خ  ايّاحهلل(.
احلدددهللْث احلسدددي ٌِدددّ ايددددٕ ا صدددف  دددىهللُ يبىعدددف ندددهللن     ايثدددقؤ :

 ِي ىَ  شٓف ايضه  س ِة ْع ، اػل ضه   إِ احلهللْث ايصخٓذ .
احلدددهللْث ايضدددزٓ  ٌِدددّ احلدددهللْث اي ق دددهلل ييدددعل لدددي        ث :ايثقيددد

 نعِل احلهللْث ايصخٓذ  ِ احلسي .
  لق لي  ٍٗ ايسىهلل عٓىعسن احلهللْث اػل   سقه لىٍق :

احلدددهللْث اكلعدددّا ع : ٌِدددّ ايددددٕ وعشدددَ ـلقندددٗ ندددي ـلقندددٗ   ا٣ِن :
 لع اوع قٚ ايعّاوٝ يبٓىٍن نش٘ اي دل.

ايددىى وددش٘ اا  ِْددعق ايعددّا ع مل ايسددىٗ ايعّيٓددٗ يبسددمقس ـلقنددٗ نددي  
نشَٓ ِايدَ ِ دشن  دن  ٓدقلٍن يبعِاْدٗ اخلد  س ِْدعق مل خٶد  ايدىى ودش٘           
اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ٌِددّ نشدد٘ اكلىدد  س ِ ْضددقٺ خٶهعددَ مل ح ددٗ ايددّقاس   
س  ِ مل لٓددهللاً ايععددقن ِايددهللعقس يبقيددهللنّٖ اػل ايعّحٓددهلل س ِ ددعن ايععددقن س      

 ِذلق يبعَ ي٨ ٌقل.
هللق لدددي ايصدددخقيبٗ عزدددف ايدددىى ِْدددعق مل ايسدددىٗ اي زشٓدددٗ اذ ْيدددٍهلل نددد 

للملاانَآتْاانُِمَُوددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن س ٌِددّ لددي نمّلددق   ّيددَ  زددقػل ر  

 .(1)دراََّسز وَُ ْوَُُلِزَللملنَنْهلنُِمَُعلاُ زَ ْنن تْهز ر

ِ ٓدددف ا٧حع دددقج يبقحلدددهللْث اكلعدددّا ع ؼلع هدددٗ ا٧حع دددقج يبدددقيععاً س     
ايعدددّن يبدددءً ِي دددي لع هدددٗ ا٧حع دددقج يبدددقيععاً  سٍدددع ِ نشددد٘   هدددٗ لدددع 

احلددهللْث اكلعددّا ع ْعٓددهلل اكلٶشدد، س ِطلصددم ايزددقه س عدد٢ ْع عددٔ احلددهللْث      
 اػل ا٧حع قج يبقيععاً س وزن ٌّ يبٓقً ِ  سة ٥ْق  ايععاً.

ٌِددف ْىسددخ احلددهللْث اكلعددّا ع ا٥ْددٗ ِاحل ددن ايععاوددٔ س اكلحمعددق  ١ س      
ٌِددددا ا٧لعىدددقس لدددي  ِ دددَ ايعهدددقْي ايدددع ى يبدددغل ا٧حع دددقج يبدددقيععاًس    

 كلعّا ع .ِاحلهللْث ا

                                                           

 .7 ّ ٖ احليع  (1)
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ِاكلحمعدددق   ً ايىسدددهٗ يبدددغل احلدددهللْث ايىدددّنٔ ايزدددقه ِيبدددغل احلدددهللْث      
اكلعدددّا ع ٌدددّ ايزمدددّه ِاخلصدددّيف اكلٶشددد، عقحلدددهللْث ايىدددّنٔ  ندددن س       
حلضدددّ  ندددهللق  دددثة لدددي اكلسدددشمغل ِمسدددقنٍن يدددَ س ِاً ِ ق   ِاْعدددَ 

 ني  ٢ ٗ  ِ   يبزٗ لي ايصخقيبٗ.
احلدددهللْث اكليدددٍّ  : ٌِدددّ احلدددهللْث ايددددٕ  ِاُ ندددي ايدددىى  ايثدددقؤ :

وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن وددخقيبٔ  ِ ا ىددقً ِة ْهشددغ حددهلل ايعددّا ع مل    
وهععددَ ا٣ِػل لددث٢ٺس  ددن  ِاُ ـلددع لددي ايصددخقيبٗ ِايعددقيبزغل مسزددّا لددي   
ايددعإِ ا٣ِن ِؼلددق ؿلعىددع لزددَ  ّاودد٠ٌن نشدد٘ اي دددل س عٍدددا احلددهللْث    

ع ٣ضددز  حشعددق  ا ددىققُ س ِ ٓددف يددَ     ْشخدد، يبءحققْددث ا٥حددقق يشى دد   
 لع هٗ ِ   يبغل احلهللْث اكلعّا ع ِا٥حقق.

احلددهللْث اكلسددع ٓهلل : ِمسددٔ يبددَ ٧نددععق َ لددي اعقضددٗ اكلددقٚ   ايثقيددث :
س ٌِددّ ايدددٕ ة ْصددف نددهللق  ِا ددَ اػل اكلعددّا ع س ِلددىٍن لددي  ددقن يبددءً      
احلدددهللْث اكلسدددع ٓهلل ٌدددّ و سدددَ احلدددهللْث اكليدددٍّ  س ِلدددىٍن  دددقن يبءودددَ     

  خم س ِلىٍن لي  زشَ  نن لي اكليٍّ  .
 خدد  ايّاحددهلل : ٌِددّ ايدددٕ  ِاُ نددحمم ِاحددهلل نددي ايددىى    ايعايبددع :

وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن  ِ نددهللق  شٓددف ١ ْصددف اػل حددهلل ايعددّا ع س        
 ِا عمع يبدا  ايىسهٗ مل وهعق  احلهللْث اي٢حعٗ .

 ٌِىقن   سقه  خعٙ لي احلهللْث لثف :
 احلهللْث اكلرتِن س ِلىَ ا ٍقه  اَِْ يبقي دل لث٢ٺ. ا٣ِن :

 احلدددهللْث اكلى دددع س  مدددق مل رلقي عدددَ يعِاْدددٗ ايثعدددٗ ايزدددهللن س   ايثدددقؤ :
 ِيزشن ايهلل اْٗ.

احلددهللْث اكلٶددعِ  ٌِددّ اكلزشددّن ايدددٕ ١ ٠ْخددد يبددَ س ِاً      ايثقيددث :
 ا   ع ني احلهللْث اكلّضّس.

 : لىٍق احلهللْث اكلععّس .ايعايبع 
 : احلهللْث اكلّ ّف .اخلقل: 

 : احلهللْث اكلعٶّس .ايسقق  
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: بعْددد  احلدددهللْث س ٌِىدددقن ايعدددعاٛي ِاكلع خدددق  خقودددٗ   ايسدددقيبع 
 نىهلل ا٧خع٢ف .

احلدددهللْث اجملٍدددّن ايددددٕ ْدددعق مل  شسدددشٗ ا دددىققُ   دددف      :ايثدددقلي 
دلٍدددّن بدددة لزدددعِف نىدددهلل ايع دددقيٓغل ِنشمدددقٚ احلدددهللْث  ِ ْ دددًّ مل     

 ا ىققُ نهللق لي اجملقٌٓف.
احلددهللْث اييدددقذ ايدددٕ ْعِْددَ ايثعدددٗ ِي ىددَ رلددقي  يدددىم       ايعق ددع : 

 ايععاً ِنقلٗ احلهللْث ايىهّٕ س ِلق ٌّ  ِ ، لىَ .
ِ   ايزقنددع : ٌددّ احلددهللْث ايدددٕ ْى ددعق يبددَ  اِ    لىددَ احلددهللْث اي ددعق س 

ِاحددهلل س ِحددهللْث نددعِٖ يبددي اكليددةٖ مل ودد٢ٖ ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ   
ِ ددشن خشدد  نهددهلل ايددعفلي يبددي نددّف مل  عٓهددٗ  هددّن لددي ٌدددا ايىددّس مل   

  ضٓٗ ِدلعمع نقه .
ِلدددي ا٥ْدددق   ً  دددٓم اكلسدددشمغل مل  عٓهدددٗ  هدددّن   ثدددع  دددٓم مل     

ة ْيددد  ايدددىى )يف(   دددء ْخ ايىهدددّٖ س يٓ دددًّ لدددي لصدددققْ،  دددقوًّ )     
 حدددهللاٺ(  ودددَ كلدددق ا،قاق ندددهللق اكلسدددشمغل ِودددق ِا يبزيدددعا  ا١٥ف عدددقً    
ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ة طلددعج يبٍددن اػل  عددقن س اؾلددق يعز ددٓن   
نددزقٛع اا س ِضدده  ايصدد٢ٖ ِايعحمشددٔ نددي ،ْىددٗ ايددهللوٓق س ِا اقٖ ا٣ ددع    

 ِايثّال .
 مغل :ِؿل ي  عسٓن احلهللْث يبشخقس نهللق احلضّ  اػل  س

احلددددهللْث اييحمصددددٔ س ايدددددٕ حضددددعُ ِا ددددعمع يددددَ عددددعق   ا٣ِن :
 ِاحهلل س  ِ  ععاق  شٓشًّ

 ددقن   ددّن ِلىددَ لددث٢ٺ لددق ِ ق نددي ا٧لددقه نشددٔ نشٓددَ ايسدد٢ه  ددقن )  
  ثددع قنددقٛٔ ِقنددقٚ ا٣وهٓددقٚ  هشددٔ يبزععددٗ ١   :اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن 

ِؿلٓدل ٌِدّ   يدَ اكلشدر ِيدَ احلمدهلل ضلٓدٔ      س ايَ ا١ اا ِحدهللُ ١ ندعْر يدَ    
 .نش٘  ف نٔٚ  هللْع 

 .ايشٍن ا زف مل مسزٔ وّ اٺ س ِمل يبصعٕ وّ اٺ س ِمل  شى وّ اٺ
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ايشدددٍن اندددع  يدددٔ ودددهلل ٕ س ِْسدددع يدددٔ  لدددعٕ س ِ ندددّذ يبدددر لدددي  
 .ِ ّا  ايصهللِ  س ِ يعل ا٣لّ  س ِندال ايع 

ايشددٍن اوددٔ  نددّذ يبددر لددي نددع لددق ْشددج مل ايشٓددف س ِنددع لددق ْشددج مل      
 .(1)(نع يبّاٛ، ايهللٌعَِ ايعْق  س ايىٍق  س ِنع لق  ٍ  يب

 دددقن   دددّن اا ودددش٘ اا نشٓدددَ  ِلىدددَ لدددق ِ ق ندددي  ّيبدددقً  دددقن ) 
( س ١ ْددددعق ايعددددهلل  ا١ ايددددهللنقٚ س ١ِ ْ ْددددهلل مل ايزمددددع ا١ ايدددد  :ِ ددددشن 

ِا٧ ٌددقل ضددهلل يشدد  ِايصدد٢  يٓددهللن احلددهللْث مل ل ٍّلددَ نشدد٘ حعٓعددٗ     
عضددف  ٌِددٔ  ً ا٧ ٌددقل  دده  ٧شلددعاه ايزمددع س ِنددهلله ا٧وع ددقس لددي      

 اا مل ،ْققٖ ا٣نمق .
ِ خددعج ايرتلدددٕ ِاحلددق ن نددي ايبددي نمددع  ددقن :  ددقن   ددّن اا         

ايددهللنقٚ ْى ددع للددق ودد ن ِللددق ة ْىدد ن س عزشددٓ ن      :وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن  
 .(2)(نهقق اا يبقيهللنقٚ

 ددقً   ثددع قنددقٚ   ددّن اا   ِنددي ا٧لددقه نشددٔ نشٓددَ ايسدد٢ه  ددقن )   
شددٍن يددر احلمددهلل  قيدددٕ وعددّن    وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن نيددٓٗ نععددٗ : اي   

ِخددةاٺ للددق وعددّن : ايشددٍن يددر ودد٢ ٔ ِوسدد ٔ ِذلٓددقٕ ِللددق ٔ ِايٓددر       
لدددآيبٔ ِيدددر  ل  دددهللايبٔ س ايشدددٍن اودددٔ  ندددّذ يبدددر لدددي نددددال ايعددد       
ِِ ّ دددٗ ايصدددهلل  ِندددعق  ا٣لدددع س ايشدددٍن اودددٔ   دددءير لدددي خدددة لدددق  

 .(3)( ٔٚ يبَ ايعْذ ِ نّذ يبر لي نع لق  ٔٚ يبَ ايعْذ
اخلدددقيف  ودددَ نشددد٘ سلدددّ ايعضدددٓٗ اييحمصدددٓٗ  ِ ١ِ   صدددهلل يبقحلدددهللْث 

 وددَ لّ ددَ اػل عددعق رلصددّيف لددي  ٌددف ايهٓددل  ِ ايصددخقيبٗ  ِ بةٌددن س   
اؾلدددق اكلعصدددّق  ً ايدددىى ذلمدددهللاٺ ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن ة ْدددد عُ  

  لقه ـلع  هة نضّ ٌن.

                                                           

 .1/457ايهلل  اكلىثّ   (1)
 . 1/392ايهلل  اكلىثّ   (2)
 . 1/456ايهلل  اكلىثّ   (3)
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احلدددهللْث ايىدددّنٔ ٌِدددّ احلدددهللْث ايددددٕ ِ ق مل لىق دددهٗ       ايثدددقؤ :
غل س  مدددق مل خٶهدددٗ ايدددىى ذلمدددهلل مل ِحضدددّ  ـلدددع ِندددهللق لدددي اكلسدددشم

 و٢ٖ اجلمزٗ ِو٢ٖ ايزٓهلل .
ِلىددَ خٶهددٗ ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ْددّه عددعذ ل ددٗ س ِلىددَ 
رلقوهعددددَ يبععدددد، ٣ٌددددف ل ددددٗ ايدددددْي اذُِ ِ  اقِا  عشددددَ س ِحددددق يبُّ      
ِ ٍددد ِا اجلٓدددّ  ييددد ِ اكلهللْىدددٗ س ِ دددع  نمدددَ فلددد ٖ ِندددهللق لدددي        

مدددع   دددق١   دددعْم مل ايهٓدددل اكلٍدددق عْي ِا٣وصدددق   عشددد٘ س ِ دددهلل ا ع
 احلعاه ّْه اي عذ ٌِن مل حقن خّف ِع س .

عحمددقوهٍن ـلٓزددقٺ لددي حضددع لددىٍن اػل ايهٓددل ِلددي ة ضلضددع ّْلٜددد   
ْددق  ٌددف ل ددٗس لددقذا  ددعًِ  وددٔ عقنددف يب ددن   ددقيّا: خددة٬اس           يبعّيددَ )

 .(1)( عْن ِايبي   پ  عْنس  قن: اذٌهّا عءوعن ايٶڀشٷعٷقٚ
سلاااازل ق  َلصدددققْ،  ّيدددَ  زدددقػل رٌِدددف  دددقً خدددّعٍن ّْلٜدددد لدددي 

َ  اا َقُلُاا بَِراَّااَ يَلَِْبْااَّزلرَراَّْعُاا لَاِملاانَؤْشُااَّلُِ رَاِنالَّاا  َملاانَاْاامَُيزالاانتو َاِاا  َسزاال طْننًنَللملااإ للر زمَُرااَاان زَ

س اجلدددّال وزدددن س يهٓدددقً  ً نق هدددٗ ايددددٕ   (2) دللاِااائ  لَملث ااا لََرا َّااانا م  لَ

    ٗ ٌددّ اخلددّف ِا ددعععا  ايعندد      ْعددّه يبق٧ ٌددقل ِاخقعددٗ ايىددق  نقلدد
 ِاحلسعٖ مل و سَ.

ِلىدددَ خٶهدددٗ ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن مل ح دددٗ      
 ايّقاس اذ خٶ  مل ّْه نععٗ  هف ايص٢ غل .

 ودددَ   ٙ   دددّن اا ودددش٘ اا نشٓدددَ   ِندددي نهدددهلل اا يبدددي نمدددعِ )  
ِ ددشن طلٶدد  ّْلٜددد مل ِاقٕ نععددٗس  ددن   دد .  ددقن: عع ْددل   ددّن      

                                                           

 .8/574  سة ايهيّٕ  (1)
 .151 ّ ٖ ان نمعاً  (2)
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نشٓدددددَ ِ دددددشن ْيدددددة يبٓدددددهللُ اػل ايىدددددق   ً ْع دددددّا اػل  اا وددددش٘ اا 
 .(1)(نععٗ

ِ ددقً لددي خٶهعددَ ّْلٜددد:    ٍْددق ايىددق س اوددٔ ِاا      ددقن ايّا ددهللٕ ) 
لدددق  ق ٕ يزشدددٔ ١  يعدددق ن ؼل دددقؤ ٌددددا يبزدددهلل ْدددّل ن ٌددددا   حدددن اا   
الددعٚاٺ مسددع لعددقي  عّنقٌددقس عددعل حقلددف ععددَ ١ ععددَ يددَس ِ ل حقلددف   

شمدددّا  ً  لدددّاي ن ِقلدددقٚ ن حدددعاه   ععدددَ اػل لدددي ٌدددّ  ععدددَ لىدددَ  ِان   
نشددددٓ ن  خعلددددٗ ْددددّل ن ٌددددداس مل نددددٍع ن ٌددددداس مل يبشددددهلل ن ٌدددددا    
ِانشمددددّا  ً ايصددددهللِ  ١  يددددف نشدددد٘  دددد٢غ: اخدددد٢يف ايزمددددف اس    
ِلىقوددخٗ  ٌددف ا٣لددعس ِيدد ِه ـلقنددٗ اكلسددشمغلس عددسً قنددّ ٍن  ددٓ        

 .لي ِ اٍٛن
 ١ اً  دددف ندددٔٚ لدددي  لدددع اجلقٌشٓدددٗ  دددل  دددهلللٔ لّضدددّسس ِ ِن   

اجلقٌشٓددٗ  ضددع قه اْددق  يبددي  يبٓزددٗ يبددي احلددق غ  ددقً لسرتضددزقٺ       قلددقٚ 
مل يبددد   دددزهللس عععشعدددَ ٌددددْف ِ يبدددق اجلقٌشٓدددٗ لّضدددع  شدددَس ِ ِن  يبدددقٺ    

  يبق ايزهق  يبي نههلل اكلٶش . زَ ض
ا عددددّا اا مل ايىسددددقٚس عسؾلددددق  خدددددؽلٌّي يبءلقوددددٗ ااس ِا ددددعخششعن   

اٺ عدددعِ ٍي يب شمدددٗ ااس ِاً ي دددن نشدددٍٓي  ً ١ ْدددّوٜي ععنددد ن  حدددهلل   
  عٌّودددَس عدددسً عزشدددي عقضدددعيبٌّي ضدددعيبقٺ بدددة لددد  ; ِقدددي نشدددٓ ن     

 . ، ٍي ِ سّ ٍي يبقكلزعِف
 ددهلل  ع ددل عددٓ ن لددق يددي  ضددشّا يبزددهللُ اً انعصددمعن يبددَ  عددقل اا         

 .ِ وعن لس٠ِيًّ ن س عمق  وعن  قٛشًّ س ػلق هق ن ِ ز
 . : ويٍهلل  ً  هلل يبشيل ِ قْل ِوصخل  قيّا

قٚس ْععزٍدددق ِْ هٍدددق  ٢ دددقٺ:    يبسودددهزَ ايسدددهقيبٗ اػل ايسدددم  :  دددن  دددقن 
: عخددهلل   ذلمددهلل يبددي نهددهلل اا. نددي نمددَ اي ٌددعٕس    ددقن سايشددٍنس انددٍهلل 

ندددي  يبدددٔ  دددشمٗ ايبدددي نهدددهلل ايدددعفليس ندددي ايبدددي نهدددق   ً   دددّن اا  
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ودددش٘ اا نشٓدددَ ِ دددشن ِ ددد  يبققضدددقل لدددي نععدددٗ ععدددقن:  دددف نععدددٗ 
لّ دد  ا١ يبٶددي نعوددٗس ِ ددف اكل قي ددٗ لّ دد  ا١ يبٶددي ذلسددعس ِ ددف لىدد٘  

 ع ا١ خش  ايزعهٗ.لىخ
 ددددقيّا: ِيبزددددث   ددددّن اا وددددش٘ اا نشٓددددَ ِ ددددشن اػل لددددي ٌددددّ 

 .يبء ص٘ نععٗ
: اي لددددددّا ليددددددقنع نس عددددددسو ن نشدددددد٘ ا غ لددددددي ا غ     ععددددددقن

 .(1)(ايبعآٌن
يٓمىددع ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن اي عىددٗ ِا٧خددع٢ف       
 يبدددغل اكلسدددشمغل مل ا٣ ٓدددقن اي٢حعدددٗ مل  قاٚ لىق دددر احلدددج س ِيٓرتندددذ 

 ددقوًّ نددي  حققْددث ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ايزقلددٗ         
اكلعددددّا عٖ ٌِددددّ نصددددمٗ اكلسددددشمغل لددددي ا١خددددع٢ف مل  قاٚ اي ددددعاٛهلل   
 قيصدد٢ٖ ِايصددّه ِاي  ددقٖ ِاحلددج س اذ  ددقن ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ    

 .(2) ِ شن )وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ(
وددد٢ٖ   ٌِدددف ْيدددمف احلدددهللْث  نددد٢ُ وددد٢ٖ ايعصدددع مل ايسددد ع س      

 اخلّف س ِلعهلللٗ ايص٢ٖ  قيعٓمن نىهلل ععهلل اكلقٚ س اجلّال وزن .
ٌِددددددُ ايسدددددمقحٗ ِايعحم ٓددددد  مل ايصددددد٢ٖ  ءقْددددد  يشمسدددددشمغل س  

 يشس٢لٗ لي ايى : اييضهٓٗ س ِنهلله ا عخّاذٌق نش٘ ا٣  قً.
 مددق خٶدد  ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن مل ح ددٗ ايددّقاس مل      

 لقٺ مل احل٢ن ِاحلعاه .لٯى٘ ِيبغل يشىق  لىق ر احلج ِ ح ق
عٍدددُ اخلٶدد  لددي احلددهللْث ايىددّنٔ س ِ ددقً ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ      
ِايددَ ِ ددشن ْددءلعٌن يبددءً ْهشددغ اييددقٌهلل اييقٛدد  ِلىددَ حددهللْث اييددهللْع س      

كلددق وصدد    ددّن اا وددش٘    ِ ددهلل ِ ق نددي  يبددٔ  ددزٓهلل اخلددهلل ٕ  ددقن )     

                                                           

 .1/462ليق،ٕ ايّا هللٕ  (1)
 . 2/164  سة اخلق،ً  (2)
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اا نشٓددَ ِ ددشن نشٓددقٺ ْددّه بددهللْع خددن عىددققٙ يددَ يبقي١ّْددٗ س ٌدده    ْددف   
 .(2)((1) درا يل ُتلَؤِْ ملل َّزَاْكُمَُ  يالكُمُرشَٓ يبٍدُ ا٥ْٗ ن

ندددي  يبدددٔ ذ   دددقن :  دددءيل   دددّن اا ودددش٘ اا نشٓدددَ ِ  دددشن  ِ)
 .لقذا ْى ٔ ايزههلل لي ايىق  

  قن : ا٧ؿلقً يبقا  
  شل : ْق وى اا لع ا٧ؿلقً نمف  
  قن :  ً  عضخ للق خّير اا  ِ  عضخ ؼلق  ، ر  
 ق وى اا عسً  قً ععةا ١ صلهلل لق ْعضخ  قن :  شل : ْ 
 ْءلع يبقكلزعِف ِ ْىٍ٘ ني اكلى ع  
 شددددل : اً  ددددقً ١ ْسددددعٶٓع  ً ْددددءلع يبددددقكلزعِف ِ ١ ْىٍدددد٘ نددددي   

 اكلى ع 
  قن : عشٓزي ا٣خعا  
  شل : ْق   ّن اا    ْل اً  قً ١ ضلسي  ً ْصىع  
  قن : عشٓزي ل شّلق  
 شدددل : ْدددق ودددى اا    ْدددل اً  دددقً ضدددزٓ ق ١ ْسدددعٶٓع  ً ْزدددغل      

 ل شّلق 
 دددقن : لدددق  عْدددهلل  ً  دددرتن يصدددقحهر لدددي خدددة يٓمسدددر  ذاُ ندددي      

 ايىق  
  شل : ْق   ّن اا    ْل اً عزف ٌدا ْهللخشَ اجلىٗ  
 ددقن : لددق لددي لدد٠لي ْصددٓ  خصددشٗ لددي ٌدددُ اخلصددقن ا١  خددد       

 .(3)ىٗ(يبٓهللُ حع٘  هللخشَ اجل

                                                           

 .3 ّ ٖ اكلقٛهللٖ  (1)
 .3/323ايهلل  اكلىثّ   (2)
 . 3/204نز  ا٧ؿلقً  (3)
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 ً ا٧لعىددقس نددي اْددداٚ ايىددق  حسددىٗ ِعٓددَ   ددع ٌِددّ وعْدد،       يهٓددقً 
 اػل اخلشّق مل ايىزٓن يٓ ًّ ِع، ايعٓق  ا٧ رتاؤ :

 ا٧لسقن ني اْداٚ ايىق  وعْ، اػل اجلىٗ . اي  ٙ :
 ا٧ ٌقل اْداٚ يشىق  . ايصيعٙ :

 ا٧لسقن ني ا٧ ٌقل وعْ، اػل اجلىٗ . ايىعٓ ٗ :
ا٧ؿلددددقً يبضددددع ايددددَ ِ ددددشن )ِ ددددقن   ددددّن اا وددددش٘ اا نشٓددددَ ِ

ِ ددهزًّ يبقيبددقٺس  قوقٌددق القوددٗ ا٣ذٙ نددي ايٶعْدد،س ِ ن٢ٌددق نددٍققٖ  ً      
 .(1)(١ ايَ ا١ټ اا

ِايىسددددهٗ يبددددغل القوددددٗ ا٣ذٙ نددددي ايٶعْدددد، ِيبددددغل ا٧ ٌددددقل ٌِددددّ 
ايعضددقق ِايعىددقمل س عدددا  اي زددف ا٧ ٌددقيبٔ  ذٙ يشىددق  ِايٶعْدد، يهٓددقً     

 نىَ. ؤٍ ايىى ذلمهلل وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن
(ِ  َ  كلددق خٶدد  ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن ْددّه ايزٓددهلل  ددقن مل خٶهعدد

: ْددق لزيددع ايىسددقٚ  صددهللٱ ٹي٩ ِيددّ لددي حشددٓ يس عددسؤ   ْددع ي   ثددع  ٌددف     
 .ايىق 

 .(2)(ِ ءوَ حثٍي ِ بهٍي نش٘ لق ْ هللْي يبَ  و سٍي لي ايىق 
ِمل احلدددهللْث قندددّٖ ي دددف الدددع ٖ لسدددشمٗ  ِ بدددة لسدددشمٗ يبقيصددد٢   

ِايىٍددٔ نددي اكلى ددع ِلددي اكلزددعِف انقوددٗ ايدد ِج ِبددةُ  ِا٣لددع يبددقكلزعِف
 مل ويع  يّْٗ ايعفلٗ ِييٗ احلّا .

ِلىددَ  ءقْدد  ا٣يبىددقٚ ِا٣خددّٖ نشدد٘ وهددد ا٧ ٌددقل س ِنشدد٘ ايعىدد ُ        
لىدددَ ِلدددي ايىٍدددٔ ندددي اكلى دددع ايىٍدددٔ ندددي لعدددهلللق  ا٧ ٌدددقل ِندددي       
اكل ددقٌٓن ايدد   دد٠قٕ ايٓددَ س ِقنددق ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن مل     

هللْث ايىسددقٚ اػل ايصددهلل ٗ يشرتبٓدد  مل ا٧و ددقا مل  ددهٓف اا س ٌِددف    احلدد
 لىَ ا٧نقوٗ يصعف ا٧وسقً ني ا٧ ٌقل س اجلّال وزن.

                                                           

 . 1/70ايثزشى / اي ي  ِايهٓقً  (1)
 . 6/419  سة ايبي  ثة  (2)
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 إٌسجخ ثني أجؼاء اٌزؼبص ٚأجؼاء إٌؼاع ِٓ ٘ظا اٌزفسري
ِ ددهلل وددهلل     دد اٚ لددي ٌدددا ايع سددة خقوددٗ يبقيعضددقق يبددغل ايعددعاً     

 ِا٧ ٌقل ٌِٔ :
 : اجل ٚ ايعق ع ِايسهزًّ يبزهلل اكلقٛٗ . ا٣ِن

 : اجل ٚ ايثمقوًّ يبزهلل اكلقٛٗ .ايثقؤ 
 : اجل ٚ ايثقيث ِايثمقوًّ يبزهلل اكلقٛٗ .ايثقيث 
 : اجل ٚ احلققٕ ِايعسزًّ يبزهلل اكلقٛٗ .ايعايبع 

 : اجل ٚ ايعايبع ِايعسزًّ يبزهلل اكلقٛٗ .اخلقل: 
 : اجل ٚ اخلقل: ِايعسزًّ يبزهلل اكلقٛٗ .ايسقق  

 : اجل ٚ ايثقلي ِايعسزًّ يبزهلل اكلقٛٗ .ايسقيبع 
 : اجل ٚ ايسقق  يبزهلل اكلقٛعغل .ايثقلي 
 : اجل ٚ ايسقيبع يبزهلل اكلقٛعغل .ايعق ع 

 اجل ٚ ايسقق  نيع يبزهلل اكلقٛعغل . ايزقنع :
يعددهلل  شددل ل ددقٌٓن ايصددشذ ِقعددع   ددهقل ايععددقن مل لىٍددقج  ٌددف         

 نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن   ايهٓددل نشددٍٓن ايسدد٢ه ا عددهللاٚ يبع ددّن اا وددش٘ اا    
 ِعَٓ قنّٖ يزمّه اكلسشمغل يبىهد ايزى  ِايعٶعف ِايس  ِاييعن.

 :  قن نشٔ يبي  يبٔ وقي  نشَٓ :  قن  يبّ دلشع مل حشٓٗ ا١ِيٓقِٚ)
: ندددقيبّا نشدددٔ   دددٓن احل مدددغل ِ دددهلل ح دددن اا مل ودددقٛع      ايسددد٢ه

ٗ  ايبقوددٗ  يبددٔ نهددهلل اا نددي ح مددغل.  : وددقسع ايبددي نهددق  ـلقنددٗ    يبددي يبٶدد
 .احلعِ ْٗ ععقن: لقذا وعمعن نش٘  لة اكل٠لىغل 

:  ٢ ددق اوددَ ح ددن ايع ددقن مل قْددي اا ع  ددع يبددَس ِ ق ددف ِة        ددقيّا
 امسَ لي العٖ اكل٠لىغل.  ِذل٘ س(1)ْيىن ِة ْس 

 : اً اا ح دددن   دددق١ مل  لدددع اا لثدددف  عدددف ودددٓهلل ععدددقن       ععدددقن

                                                           

ٕ مل لزع ٗ اجلمف س اذ ا ع ٘ ا٧لقه نشٔ نشٓدَ ايسد٢ه يبقوسدخقل  دٓم  ٌدف        (1)
 ايهصعٖ يهّٓ ٍن يعمع ا٣ْقه عع ًّ ايهصعٖ  شزٗ ِلىق اٺ ي٨ؿلقً .
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للبِ َُر ِمل ا١ودد٢  يبددغل ايدد ِ غل  ددقن   س (1)دم اااُكُمُيلنُكُاامزَاِاا  َاْللرَعلاادُوفَََر

 .(2)دخ ب تُمَُش قْناَْاليُا هِملنَ ْناُعلثُ رَ لكْمَنَم ََُؤْ ُل   َلل لكْمَنَم ََُؤْ ُل هلن

 ِمل لىقسعٖ نههلل اا يبي نهق  جلمقنٗ احلعِ ْٗ  قن :
 ق ددف ِة ْسدد  ِة ْيددىن    ٕ ا٧لددقه نشددٔ نشٓددَ ايسدد٢ه   ِ لددق اوددَ  

 ل ددن نقٛيددٗ  ددن  سددعخشًّ لىٍددق لددق ْسددعخف لددي بةٌددق عشددٜي     ً ععسددهّ
 ً  ععددهلل  ددديبعن يعّيددَ  شددعن يٓسددل يبءلىددق عزشددعن يعددهلل   ددع  ٌِددٔ  ل ددن ِا

 ِ لدددق  ودددَ ذلددد٘ امسدددَ لدددي الدددعٖ اكلددد٠لىغل ععدددهلل     س(3)دللؤْر للرجزااا زَؤُمَهلااانتُهزمَُر

مسزددعن يبددءً ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ   ددقُ  ددٍٓف يبددي نمددعِ ِ يبددّ           
احلهللْهٓددٗ ععددقن: ا عدد  ٌدددا لددق وددق  نشٓددَ ذلمددهلل      ْددّه  دد ٓقً يشصددشذ 

ِِاا يع دددّن اا ودددش٘ اا    دددّن اا ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ايعصدددٗ
 نشَٓ ِايَ خة لي نشٔ ِلق خعج لي ايىهّٖ يبدير.

يبزضدددٍن: ٌددددا لدددي ايددددْي  دددقن اا  زقػل)يبدددف ٌدددن  دددّه         ععدددقن 
 .(5)((4) خصمًّ(

 لبْٔٛ اٌظٍخ ثني األٔج١بء
ِ دددهلل  (6) دخزلْبْااانءلَرألْ ُضِاا نددد  ِ دددف  ً ْ دددًّ ايىدددق  ريعدددهلل ندددقٚ 

يبٓىددل ا٥ْددٗ ايدد  اخددعم يبع سددةٌق اجلدد ٚ ايسددقيب،  ددقوّوغل لددي ا٧ اقٖ       
 ايع ّْىٓٗ ٌِمق :

 : ا لشر ايسمّا  ِا٣ و . ا٣ِن
                                                           

 .95 ّ ٖ اكلقٛهللٖ  (1)
 .95 ّ ٖ ايىسقٚ  (2)
 .6 ّ ٖ ا١ح ال  (3)
 .58 ّ ٖ اي خعف   (4)
 .33/422ايهخق   (5)
 .62 ّ ٖ ايىمف  (6)
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 : اا نش٘  ف نٝ  هللْع .ايثقؤ 
ِْددهللن ٌددداً ايعقوّوددقً دلددعمزغل ِلع ددع غل نشدد٘ الضددقٚ ليددٜٓٗ اا       

 ِاوزهللاه اكلقوع قِوٍق .
يٓيدد ع ايىددق  اا ندد  ِ ددف نشدد٘  ددّائ ِا صددقن ايددىزن س ِلددي         
ٌددددُ ايدددىزن  زق ددد  يبزثدددٗ ا٣وهٓدددقٚ س ِوددد ِن اي عددد  ايسدددمقِْٗ س ِلدددي  
يبددهللْع وددىع اا ندد  ِ ددف ِ ددّق ودد٢  مسقِْددٗ ِ ٓعددٗ يبددغل ا٣وهٓددقٚ س    

 ِاً  زق هل  ،لقوٍن ِ هقنهلل   لق ي يبزثعٍن.
    ٍ ققٖ اي عدد  ايسددمقِْٗ قددن يبددقيىهّٖ س    ِلددي  ٌددن ٌدددُ ايصدد٢  ندد

َََََََََ ددقن  زددقػل ر  َل ََِملااَُّيلملَمزبلاادتًقنَا ملاانَالااُي للْقبَُّيالاانَعلْلااىَآْثاانِ   ُمَِاع يغلااىَرُااا

يلدليُاا  َم ااََُراتَّاا ُ لر  َللآتْيُالاانِزَرإلِيِيااَْْ  ياا  َ زاادَََللنُاا  ٌَللمزبلاادتقًنَا ملاانَالاايَُلَيلدليُاا  َم ااَََََََُ

 .(1) دمل ُع  ْ ًَا ل مزتَّق  لراتَّ ُ لر  َلل زدَََلل

يعدددهلل  زدددف اا نددد  ِ دددف ا٣وهٓدددقٚ  مسددد٘ ايىدددق  لع هدددٗ مل ايزشدددن  
ِايدددّحٔ س اذ عضدددشٍن اا نددد  ِ دددف يبقيعى ْدددف ِا٧ضلدددقٚ قدددن يبّا دددٶٗ 
اكل٢ٛ ددٗ س ٌِدددا ايددّحٔ زلددقٖ يشىددق  لددي اي عىددٗ ِا٧ ٌددقل ِاي شددن مل      

رعُتْب اامز رَاِنل ُااَِْرالَّاا  َََللايددهللوٓق س ِلددي ايزدددال مل ا٥خددعٖ س يدددا  ددقن  زددقػل ر    

س يشعمسددر يبءح ددقه ايعى ْددف ِاْددق  ايعددعاً مل لٓددهللاً ايععددقن      (2)دجلم يعَاان

 ِايزمف .

                                                           

 .46 ّ ٖ اكلقٛهللٖ  (1)
 .103 ّ ٖ ان نمعاً  (2)
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ِِ ق ندددي ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن مل حدددهللْث  دددقن :      
س ِ وددق  ِػل ايىٮددق  يبزٓسدد٘    ا٣وهٓددقٚ اخددّٖ يزدد٢ټ  نددعٮ٘ ِقْددىٍن ِاحددهلل    

 .(1)ٔيبي لعْن ; ٣وٮَ ة ْ ي يبٓ  ِيبٓىَ وهٮ
  ٕ  وٍن  ءيبىقٚ ايع ف ايّاحهلل لي  لٍق  نع٘.

عق٣ودددف ٌدددّ ايدددّحٔ ِنهدددققٖ اا ِحدددهللُ ِندددهلله ا٧ندددعان يبدددَ س       
ِا٧خدددع٢ف مل اييدددعاٛع  مدددق مل اخدددع٢ف ا٣لٍدددق  س ِ مدددق  ً ي دددف    
وددى لز دد ٖ عددقً ٌىددقن ان ددق،اٺ مل ايصددشٗ يبددغل ا٣وهٓددقٚ س ِِ ددُّ ا٧يععددقٚ 

 يبٓىٍن لي  ٍق  :
 ا٧خعٓق  لي نىهلل اا كلع هٗ ايىهّٖ . ا٣ِػل :
 ايزصمٗ لي عزف ايعذاٛف ِايعهٓذ . ايثقوٓٗ :

انددد٢ً ا٣وهٓدددقٚ ايعددد   لدددي ا٧ ٌدددقل س ِقندددّ ٍن يىهددددُ      ايثقيثدددٗ :
 ِ ع َ .

 ذلق يبٗ ا٣وهٓقٚ يش شن ِنهققٖ ا٣ِ قً . ايعايبزٗ :
ْععدددع  دددف ودددى يدددّاٚ ايعّحٓدددهلل ِ ٍدددققُ مل  دددهٓف يبىدددقٚ    اخلقلسدددٗ :

 ٧ؿلقً يبقا ن  ِ ف .وع  ا

 ْنصُاا ََُِِّْملاانََايعخشددٔ يبددءنش٘ لعا دد  ايصدد  س  ددقن  زددقػل ر    ايسقق ددٗ :

س يهٓددقً  شعددٔ ا٣وهٓددقٚ ا٣ذٙ اييددهللْهلل لددي    (2)دصلاا لَّلَؤُلُاُاا رَرا علاانُتَِم ااََُراَّْسزااَََِْ

 دددّلٍن س ِلعدددقيبشعٍن يدددَ يبقيصددد  ِايعخمدددف ِايز دددّ ِايصددد ذ س ٣وٍدددن   
ايىدددق  ـلٓزدددقٺ س عددد٢ ْعحمددددًِ لدددق  ْدددهللنًّ اػل اا س ِْع دددًّ ٌهللاْدددٗ 

 ْسه  وهللِقٌن.

                                                           

 . 3/95ايثزشى / اي ي  ِايهٓقً  (1)
 .35 ّ ٖ ا٣حعقف  (2)
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 ددعٙ لددق ٌددٔ ايىسددهٗ يبددغل ايزدد ه ِايصدد  ايدددٕ ْعصدد  يبددَ ا٣وهٓددقٚ س    
اجلددددّال ٌددددّ ايزمددددّه ِاخلصددددّيف اكلٶشدددد، س عددددقيز ه  نددددن س ِلددددي   
ِ ٌّددددَ ايثهددددق  مل ايددددهللنّٖ اػل اا س ِايسددددزٔ يبددددغل ايىددددق  يبسددددىي    

اي  ددددق  ايعّحٓددددهلل س ِ ح ددددقه احلدددد٢ن ِاحلددددعاه عدددد٢ ضل ددددهٍن اْددددداٚ   
ِا ٌدددقيبٍن س ِحدددقن ايزدددّ، ِاكلدددعو ِاييدددهللٖ لدددي ٌهللاْدددٗ ايىدددق  اػل      

 ا٧ؿلقً ِ هف ايعنقق.
يعدددهلل  سٍدددع ا٣وهٓدددقٚ  مسددد٘ لعا ددد  ايصددد  يٓ دددًّ وددد ٌن قندددّٖ   
٣ ٓددقن اكلسددشمغل ي٨لعىددقس نددي ا٧ ٌددقل ِاي شددن س ٌِددّ لددي   ددعا          

 ِ ا ٗ اكلسشمغل قن ِكلىٍقج ايىهّٖ.
ً ايصدد  ِ مددف ا٣ذٙ ة ؿلىددع   عمددي ِ ددُّ ايزدد ه ايصدد  س  مددق      

ا٣وهٓدددقٚ لدددي ايدددهللنّٖ اػل وهدددد اييدددعن ِا٣خددد٢ا اكلدلّلدددٗ س ِيبدددقيز ه    
 ْضٶع اي  ق  اػل ا٧لعىقس ني اْداٚ ا٣وهٓقٚ.

ندددهللٖ ايبدددع٢ٚ ا٣وهٓدددقٚ مل  و سدددٍن ِ ٌشدددٍٓن ِ ودددخقيبٍن س  ايسدددقيبزٗ :
ِمل  شعدددٔ ا٣ذٙ لدددي  دددّلٍن لّن دددٗ يشمددد٠لىغل يبزدددهلله ايدددقذ اْدددداٚ        

 ٓشٗ يشهللنّٖ  ِ وعْعقٺ يشثء  ِسلُّ.ايىق  ِ 
  وددَ  ددءن ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن ِنددي  ددزهلل يبددي  يبددٔ ِ ددقيف ) 

ٕٮ ايىددق   نددهللٮ يبدد٢ٚ ععددقن : ا٣وهٓددقٚ  ددن ا٣لثددف عق٣لثددف لددي ايىددق        س  
 عددسً  ددقً وددش  ايددهللْي انددعهللٮ يبدد٢ُٟ  س عٓهعشدد٘ ايع ددف نشدد٘ حسدد  قْىددَ

ْدد   ايدده٢ٚ نددي ١ِ  س ِاً  ددقً مل قْىددَ   ټددٗ عٍددٔ نشدد٘ حسدد  ذيددر   س
 .(1)(ايزههلل حع٘ ْهللنَ ؿلئ نش٘ ا٣ و ِيٓ: نشَٓ خٶٓٮٗ

                                                           

 . 1/432ايثزشى / اي ي  ِايهٓقً  (1)
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يعع شددددد٘ لصدددددققْ، ّْلٓدددددٗ لعزدددددهللقٖ يعدددددقوًّ ا٣وهٓدددددقٚ   دددددّٖ مل   
ايصددددقحلق  س ِيهٓددددقً لّن ددددٗ ِ ددددقوًّ ٌِددددّ ايعضددددقق يبددددغل ايصدددد       

 ِا٧ ٌقل س  مق  ٓء ٔ يبٓقوَ .
ٚ ِ ددهلل ودد ن ايعددعاً يبددد ع نددّاٌهلل  شٓددٗ لددي ا٣ذٙ ايدددٕ ١ ددقُ ا٣وهٓددق

لثددف وددّ  ِوددق  ٌِددّق ِْددّو: ِايبددعآٌن ِلّ دد٘ ِنٓسدد٘ ِايددىى         
 ذلمهلل وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن .

ِحعدد٘ اقه نشٓدددَ ايسدد٢ه  شعددد٘ ا٣ذٙ ِ سٍدددع ايصدد  س لدددع  ودددَ ة    
ْ دددي لزدددَ مل ا٣ و ا١  ١ِقُ ِ ح دددققُ س ِايددددٕ يدددٓ: لدددي ،ِ دددٗ   

  خعٙ صلّ، يَ اي ِاج لىٍق .
ٍن  يبىددقُٟ يبق ددعثىقٚ حددّاٚ س   عددقكلّ ّق لددي ايىددق  نشدد٘ ا٣ و  شدد    

ِاي ددددقٌع  ً ٌدددددا احلصددددع ِا٧و ددددعاق مل ودددد ٗ اي ِ ٓددددٗ حلددددّاٚ لددددي 
ا عالٍدددق ٣وٍدددق خشعدددل مل اجلىدددٗ س ِ شمدددل اكل٢ٛ دددٗ س عدددءيب٘ اا نددد       
ِ ددف  ً   ددًّ قددق ضددعٖ لددي  ٌددف ا٣ و ٌِددف عٓددَ  عبٓدد  يبقي ِ ددٗ   
ايّاحدددهللٖ س اجلدددّال وزدددن س نىدددهلل  زدددد  ايعزدددهللق  ِ ععدددهلل   دددهقيبَ س ِللدددق  

 ١ قُ اقه لي ا٣ذٙ ععهلل  اٙ  حهلل ِيهللَْ ْععف  خَٓ .
نددي ايبددي نهددق   ددقن : كلددق  عددف  قيبٓددف ٌقيبٓددف ِاقه ؼل ټددٗ  نددعقن         ِ)

اييددد ع ِ يٓٮدددع  ا٣وزمدددٗ ِفلضدددل اي ّا دددَ : ِ لدددعٮ اكلدددقٚ ِابددد ٮ    
 ا٣ و.

ععددقن اقه نشٓددَ ايسدد٢ه :  ددهلل حددهللغ مل ا٣ و حددهللغ عددء ٘ اقىددهلل       
 ْعّنسعسذا يبعقيبٓف  هلل  عف ٌقيبٓف عءويء 

ِٮن لي  قن اييزع :     ٌِّ 
  ية  ايه٢ق ِلي نشٍٓق

 ِِ َ ا٣ و لي   هٓذ
  ية  ف ذٕ يًّ ِوزن
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 .(1)(ِ فٮ يبيقنٗ ايّ َ ايصهٓذ
ِندددي نهدددهلل ايدددعفلي يبدددي ذٌدددف  دددقن :  دددقً ِ،ْدددع نٓسددد٘ نشٓدددَ      )

ايصدد٢ٖ ِايسدد٢ه   دد  ّْلددقٺ عءخدددُ ايسددهع عء شددَ ععددقن نٓسدد٘ : ْددق  لٮ  
ِخشددٓ   لددي  ددشټٶل  س نشدد٘ يبدد  ا ددعاٛٓف ِنددّؤ س ِ،ْددعٕ مل قْىددر
 .نشَٓ  شهر عء شَ

      ٗ ة   ددهلل نمشددَ يبشيٍدددق    س  ددقن : وزددن  قوددل يددَ نىدددهللٕ لى يددٗ  عٓزدد
 .(2)(عءيبعشٓعَ يبدير ٣يبشيَ  شر اكلى يٗ

١ِ قيٓددف نشدد٘ ٌدددا اكلزىدد٘ س عددقا ندد  ِ ددف ٌددّ ايددعِٟف ايدددٕ         
ِْ عدد  ْددع،ا اكلدد٠لي  مسدد٘ اكلعا دد  ِؿلددهلل مل نمددعُ ِؿلخددّ نىددَ ايدده٢ٚ   

 يَ   ع لي  وٓ  يبقيه٢ٚ .
ِاي ددقٌع  ً ايددعإِ ٌددّ نهددهلل ايددعفلي يبددي ،ْددهلل يبددي   ددشن س  مددق         

 .(3)ِ ق مل   سة ايععوى
ٌِددّ  ددقيبزٔ س لددهللؤ س لددّػل نمددع يبددي اخلٶددقل س ِيددَ   سددة )ٌِددّ     

 .(4)ضزٓ   ثة احلهللْث(
 ددّع٘  ددىٗ ا ىددعغل ِمددقوغل ِلقٛددٗ س ِ ددقً ْددد ع ا٣خهددق  ِا٣ ددّان        

ععزٍددق  ِ ْددد ع ايسددىهلل س يبددف  وددَ صلددقٌع يبزددهلله ايىسددهٗ لددث٢ٺ     لددي بددة  ً ْ
حددهلل ىق اجلددعِٕ حددهلل ىق احلددعغ يبددي لسدد غل حددهلل ىق نهددهلل اا يبددي ٌِدد       )

حهلل ىق نهدهلل ايدعفلي يبدي ،ْدهلل يبدي   دشن  دقن: ْعدقن اودَ يٓ دًّ مل اجملشد:            
ايع ددف ايّاحددهلل ضلمددهلل اا عٓعضددٔ اا ٣ٌددف ذيددر اجملشدد: حددّاٛ ٍن       

  شٍن.
                                                           

 . 5/69ايثزشى / اي ي  ِايهٓقً  (1)
 . 1/423ايثزشى / اي ي  ِايهٓقً  (2)
 . 3/287  سة ايععوى  (3)
 .1/52لي ب  ايدٌى / ايز  مل خ   (4)
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: ذ ددع يبزددهلل  يددعفلي يبددي ،ْددهلل يبددي   ددشن  ددقنِيبس ددىققُ حددهلل ىق نهددهلل ا
 ٌددف ايزشددن  ً مل يبزددهلل اي عدد  ايدد   ودد ن اا ندد  ِ ددف   اً اا  ددف  

:  : يبيددعِا نهددهللٕ اكلدد٠لي   ع ددقً ١ ْء ٓددَ نددٔٚ ضلهددَ ا١  ددقن   ٢يددَ  ددقن
 .احلمهلل ا احلمهلل ا لق نقٚ اا 

: اا  ِنددّا نهددهللٕ اكلدد٠لي  ددقن: عدد٢  ٶشددع نشٓددَ وشٓزددٗ لددي         ددقن
ع اكل دددعُِ ا١  دددقن: احلمدددهلل ا ععدددقن: اا نددد  ِ دددف   اً نهدددهللٕ  و٢ٛددد

ضلمددهللؤ حددغل  ِنعددَ  مددق ضلمددهللؤ حددغل  ددع  َ اقخشددّا نهددهللٕ  مددق         
 .(1)(ضلمهللؤ نش٘  ف حق١ َ اجلىٗ

يعددهلل   ددعه اا ندد  ِ ددف ا٣وهٓددقٚ ِنقلددٗ اكلدد٠لىغل مل احلٓددقٖ ايددهللوٓق         
ق  ـلٓزددقٺ ِيبيددعٌن يبددقيىزٓن ايددهللاٛن مل ا٥خددعٖ س ِعٓددَ ، ددع قددن ِيشىدد     

 ني ا٧ ٌقل .
ِلددي  سٍددع ايصدد٢  يبددغل ا٣وهٓددقٚ حعوددٍن نشدد٘ ويددع  يّْددٗ ايسددشن     
ِاكلّاقنددٗ يبددغل ايىددق  س لددع يبٓددقً  ددقوًّ ٌِددّ ال ددقً ِيدد ِه اجلمددع يبددغل   

  لّ  :
 نشّ ِ عزٗ يّاٚ ايعّحٓهلل . ا٣ِن :
 ا قلٗ اي عاٛهلل ايزهققْٗ . ايثقؤ :

 ايعزقْم ايسشمٔ يبغل ايىق  . ايثقيث :
 خشّ اجملعمزق  لي ا٧ ٌقل . : ايعايبع

ذلق يبدددٗ اي شدددن س ٌِددددُ ا ق يبدددٗ ِا ٓدددٗ لدددي ا٧ ٌدددقل       اخلدددقل: :
 ِايعزهللٕ .

ِلددي ايصدد  ايعىدد ُ نددي اي ددي يبددءً ا٧يبددع٢ٚ نعّيبددٗ لددي نىددهلل اا س  ِ   
 ً ايددده٢ٚ ِندددهلل َ ٌدددّاً ِاٌقودددٗ يشزهدددهلل س ععدددهلل ايبعشدددٔ ا٣وهٓدددقٚ ِلدددىٍن    

                                                           

 . 1/52وهعق  احلىقيبشٗ  (1)
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وددى اا ّْ دد  نشٓددَ    ْددّل ِضلٓدد٘ ِ، عْددق س ِو يددل  ددّ ٖ  قلشددٗ مل   
ايسدد٢ه ِنددهللٖ ايبع٢ٛددَ ِايبٓددَ ْزعددّل ايددىى س ِقخددف ّْ دد  ايسدد ي        

لل لخلااَْْملعلاا زَراغتااَُُلَ ْتْيلاان َِقْاانوَْؤْ لاادز زملنََََكلددهللٖ  ددهع  ددىغل س  ددقن  زددقػل ر  

بِنإااا َؤْ لرن ااا َؤْعُب اااَّزَخلمُاااََّرَللقْااانوَْرآلخلاااَّزَبِنإااا َؤْ لرن ااا َؤْ ُم اااَُْ ْااا ُاَْ لؤ س ااا َََ

 .(1)دإ َُُِْراطَّيَُّزَم اُ زَنْ تئ النَاِتْإ لِيل   َبِنَّنَنَّْلرنَْم ََُرا مزنُغ ا  لخز ُنَرَتْ

ِ دددا عددقً ا٧يبددع٢ٚ ْددء ٔ نشدد٘ ا٣ِيٓددقٚ ِا٣ودد ٓقٚ ِ حهددقٚ اا لددع      
ق  دددق ٍن ايسدددقلٓٗ ِ ددددا  يبعشدددٔ  ٌدددف ايهٓدددل مل  دددعيب٢ٚ يبععدددف ا٧لدددقه   

عل يبىدددق  احلسدددغل نشٓدددَ ايسددد٢ه ِ خّ دددَ ِايبىقٛدددَ ِ ودددخقيبَ س ِ دددٓ     
  دددّن اا ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن  دددهقْق اػل اييدددقه س لدددع  ً       
ا٧لددددقه احلسددددغل نشٓددددَ ايسدددد٢ه نددددعو نشدددد٘  ٌددددف اي ّعددددٗ  عددددهٍن   
ِ  ددقٛشٍن مل وشهددَ س  ددن وشدد  لددىٍن  ً ْرت ددُّ يبددءً ْع ددع اػل اكلهللْىددٗ     
 ِ ْدددٌ  اػل  ٕ  يددع لددي  يددّ  اكلسددشمغل عددءيبّا ا١ ايععددقن ِا٧ ٌددقل       

 كلي خش َ.
صلدددهلل ٌددددا ا٧ ٌدددقل و زدددقٺ ععدددهلل   دددع   ايثدددّ ا  لدددي يبزدددهللُ     ِة 

ع٢يبدددهلل لدددي ويدددع ِاندددقنٗ ييدددٗ احلدددّا  س ِاوصدددقف ا٥خدددعْي س ِايعضدددق 
يبقيصددشذ س ِ ددهلل   ضددف اا ندد  ِ ددف ِمسٮدد٘ وددشذ احلهللْهٓددٗ ععخددقٺ س        

 .(2)دبِنَّنَ ْتْنُالنَاْكلَ ْت نَنَمز ِياَن قن  زقػل ر

  

                                                           

(1)    ّْ ٖ ّ 36 . 
 .1 ّ ٖ اي عذ  (2)



     112ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 225جمعامل اإلميان / 

 لبْٔٛ اٌزؼبص ثني اإلسزمبِخ ٚاإلع٘بة
ا٧ دددععقلٗ ييدددٗ ٌدددّ ايٶعْددد، ايددددٕ ْ دددًّ نشددد٘ خددد  لسدددعّ س ِمل  

 ا٧وٶ٢  ٌّ لىٍقج احل، ِاقهللٙ .
ِِ ق  لددققٖ ) ا ددععقه ( مل اْددق  لعزددهللقٖ لددي ايعددعاً س ِيبصددٓيٗ       

٩ّا ٪ٍددق س  اي زددف ِا١ ددن س ِ ددقن ايددىى نشٓددَ ايسدد٢ه )    ٩ِ ٷخ٩ ٌ٪ددّق٭  ٓٱه٩ع٫ىٯٔ  ن٩دد
ٔٱ ا ٩ْق و٩هٯ َ٪ : يٯن٩ ذ٩يٯرٷ س   . يشٿَعٷعٯٓف٩ يٷ

٩ٍق :   ًٱ عٯٓ  .(2) ((1){عق ععن  ٷم٩ق  ٸلٯع٫ ٩  }عٷعٷقن٩ : ٣ٷ
ِلددي ان ددق، ايعددعاً  ً  ددف  شمددٗ لىددَ  ددقوًّ لع ددهللق اػل ْددّه ْددى خ   
مل ايصددّ  س ٌِدددٔ حقضدددعٖ مل لدددّاوي احلسددقل يبدددءيبٍ٘ حشدددٗ س يعيدددٍهلل   
يشدددْي الىددّا س ِ يدد ع قددن س ِ ّا ددٍٓن ِي دد  نددىٍن  ٌددّان لددّاوي    

ضدددّ  ا٥ْدددٗ ايععاوٓدددٗ ّْلٜدددد لدددي لصدددققْ،  ّيدددَ  احلسدددقل س يٓ دددًّ ح
ََََ زددددقػل ر بِ ََراَّااااَ يَلَقْااااناُ رَ لاْالاااانَرالَّاااا زَثُاااامََرسُااااتْقْنمز رَ ْاااا لَخلاااا ُ ٌَعللْاااايُهِمَُللوَْ زاااامُ

 .(3) ديلنُنلنُ  ل

ِلدددي ا٧ دددععقلٗ ايددد   دددد عٌق ا٥ْدددٗ  نددد٢ُ يبشخدددقس نىدددّاً ٌددددا     
 اجل ٚ  لّ  :

 عزهللٕ.: ايزصمٗ لي ا٧ ٌقل ِاي ا٣ِن
 : اكلىق قٖ يبس عىقل ا٧ ٌقل ِاي شن .ايثقؤ 

 : ايهللنّٖ اػل ايرتاحن ِايص ذ ِايعخشٔ يبقيص  .ايثقيث 
 : ايىٍٔ ني ا٧ ٌقل ِؽلّْشَ ِلعهلللق َ .ايعايبع 

 : ايع   لي ا٧ ٌقل .اخلقل: 
 : ا عىقل اخقعٗ ايىق  . ايسقق  

                                                           

 .112 ّ ٖ ٌّق  (1)
 .3/277  سة ايثزقيى  (2)
 .13 ّ ٖ ا٣حعقف  (3)
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 ِ هغل ا٥ْٗ  ن٢ُ  لّ اٺ :
  قوًّ حق ٗ ا٧وسقً اػل ا٣لي ِايس٢لٗ لي اخلّف . ا٣ِن :

 ددددقوًّ حق ددددٗ ا٧وسددددقً يشزصددددمٗ ِايّ قْددددٗ لددددي احلدددد ً  ايثددددقؤ :
 ِ  هقيبَ .

 ددقوًّ ١ْعددهلل  نشدد٘ اكلىددع لددي اخلددّف ِاحلدد ً ا١ اا ندد       ايثقيددث :
 ِ ف .

 ددقوًّ لددي  ددهف ا٣لددي لددي اخلددّف ِاحلدد ً ٌِددّ ا٧ؿلددقً      ايعايبددع :
 ِا٧ ععقلٗ .

 ددقوًّ ايعضددقق يبددغل ا٧ ددععقلٗ ِيبددغل ا٧ ٌددقل ايدددٕ ٌددّ     اخلددقل: :
خدددّف يصدددقحهَ ِاخقعدددٗ يشىدددق  س ِ ددده  يشخددد ً يصدددقحهَ ِنقٛشعدددَ    

 ِذَِْ س ِح ً يشدْي ْعضع ًِ لي ا٧ ٌقل ِبةٌن .
 ددقوًّ ) ددّن  يبىددق اا( نصددمٗ لددي ا٧ ٌددقل ِ،ن نددٗ       ايسددقق  :

 َالااااَِّ ءٌَم مَاااانَ ْااااةِ َُعلبلاااا ُنَْ ْقُااااْ َبِنإااااايى ددددقه ايزددددقه س ِمل ايعى ْددددف ر

 .(1)دتْعُمللُ  ل

عمددي ا٧ ددععقلٗ احل ددقس نشدد٘ ايى ددقه ايزددقه ِايعددّاوغل ايدد   ضدده        
  شّن اي عق ِاجلمقنٗ .

بِ ََراَّااَ يَلَقْااناُ رٌََِددف ْععٓددهلل لضددمًّ ا٥ْددٗ  ندد٢ُ يبعّيددَ  زددقػل ر   

ؤْوََّتْوْاان ُ رَللوَْتْنُنلنُاا رَللؤْاَُ ااَّزلرَاِنا ُلاَاا  َراَّت اا ََََ لاْالاانَرالَّاا زَثُاامََرسُااتْقْنمز رَتْتْالاانَوَُعللْاايُهِمَُرا مل لئ كْاا َََََُ

س يبدددءً  دددء ٍٓن ايهيدددق ٖ يبزدددهلله اخلدددّف نشددد٘ يسدددقً   (2)دُِاُاااتُمَُتُ علااادزل ل

اكل٢ٛ ددٗ س ِ ً اكلددعاق ٌددّ ا٣لددي ْددّه ايعٓقلددٗ س اكلحمعددق  اكلزىدد٘ ا نددن س        
 ا٥خددعٖ عقكلعددقه يددٓ: لددي اكلٶشدد، ِاكلعٓددهلل س اؾلددق لددي اكلعزددهللق ِايع شددٔ مل    

يعقنددهللٖ و٠ سددٍق ٌىددق ٌِددٔ يددّ قا  ا٣لددع يبددغل ايععٓٓددهلل يىزمددٗ اا ِيبددغل       
                                                           

 .216 ّ ٖ اييزعاٚ  (1)
 .30 ّ ٖ عصشل  (2)
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او٢ ٍددق عق٣وددف ٌددّ ايثددقؤ س ععهعدد٘ ا٥ْددٗ  ندد٢ُ لددي  ددّ ٖ ا٣حعددقف    
 نش٘ او٢ ٍق س ِ عهللْعٌق :

)اً ايدددْي  ددقيّا  يبىددق اا  ددن ا ددععقلّا عدد٢ خددّف نشددٍٓن ١ِ ٌددن      
 ضل وًّ( مل ايهللوٓق ِمل ا٥خعٖ .

لددق ْصددعف اا ندد  ِ ددف نددي اكلدد٠لىغل س ِايىددق  ـلٓزددقٺ     ١ِ ْزشددن
 لي ا٣ذٙ ِايضع  ا١ اا ن  ِ ف.

ِا٧ دددععقلٗ  دددّ  اكلّ هدددٗ اي شٓدددٗ مل ا٣ دددّان ِا٣عزدددقن س ٌِدددٔ      
 حقضعٖ مل  ف اً ِ  ْذ ضهللٌق ني ايهصع ِايهصةٖ.

 ِلي لصققْ، ا٧ ععقلٗ يبشخقس نىّاً ايهخث ٌدا ِ ُّ :
 ّحٓهلل س ِوقنٗ اا . زقٌهلل نعٓهللٖ ايع ا٣ِن :
  قاٚ اي عاٛهلل ايزهققْٗ . ايثقؤ :

ا ٓددقً لددق  لددع اا ندد  ِ ددف يبددَ س ِا عىددقل لددق وٍدد٘ نىددَ س    ايثقيددث :
َََََََََََ ددقن  زددقػل ر  ُُِمَعلُااا زَْ اانن ْتهز رَللرتَُّقاا رَرالَّاا لَِبَ َرالَّاا ل ِزَللملاانَْنهلاان َُل ُُِمَراََّسزاا ُوَْ ُواا للملاانَآْتاان

 . (1)دشلد يدزَرا ع قْنبِ

للوَْتْط فْاا ُرَ  ياا  َ ْيلن ااََّْعللْاايُكُمََُ ددعن اي شددن ِايعزددهللٕ س  ددقن  زددقػل ر  ايعايبددع :

 .(2)دفَْْ ِ َللملََُيلنُل ْ َعللْيُ  َفَْْ ِ َ ْقْدَُ ل لَ

ِلدددي ايٶيٓدددقً اكلىٍدددٔ نىدددَ اخلدددعِج ندددي حدددهللِق اا س ِلىدددَ ايدددقذ 
 ايىزمٗ ا٧قٓٗ ِ ٓشٗ ي٨ضعا  يبقيية.

  

                                                           

 .7 ّ ٖ احليع  (1)
 .81 ّ ٖ وَ  (2)
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 فغ اإلع٘بةلبْٔٛ سجك اٌضػبء ٌض
لددي  فلددٗ اا ندد  ِ ددف يبقيىددق   دده،   ددهقل اقهللاْددٗ قددن  هددف       
خشددد، اقه س ِ عدددهلله قندددقٚ اكل٢ٛ دددٗ قدددن يبقيصددد٢  ِا عىدددقل اي سدددقق     

 ِا٧ ٌقل .
يٓ ددًّ لددي لزددقؤ اخهددق  اا ندد  ِ ددف يشم٢ٛ ددٗ  شدد، ا٧وسددقً         
قندددّ ٍن يشدددهللنقٚ يشىدددق  ـلٓزدددقٺ يبقيسددد٢لٗ لدددي اي سدددقق ِلدددي  ددد ر     

ْزشدددن لدددق ودددعف اا ندددي ايىدددق  لىٍمدددق يبسددده  قندددقٚ       ايدددهلللقٚس ١ِ 
 ِ زضٓهلل اكل٢ٛ ٗ اػل اا ن  ِ ف .

ِ ددهلل   ضددف اا ندد  ِ ددف ِ زددف لددع  ددف اوسددقً لش ددغل س  ددقن          
 (1) دبِا َيلتْلْقَّاااىَرا مزتْلْقإيلااان َِعلاااََُرا ااايلم   َللعلاااََُراَتاااملنوَِقْع يااادٌ زدددقػل ر

يلعُلْمزاا  لَملاانَََ*ِ َّلرمَاانَِْاانت  ِ لَََ*َللبِ ََعللْاايُكُمَُاْنلاان     لَِ ددقن  زددقػل ر 

 .(2) دتْب عللُ  ل

 دددقٚ   ْدددف نشٓدددَ ايسددد٢ه اػل ايدددىى  ِندددي نهدددققٖ يبدددي ايصدددقلل )
اً اا  لددع احلدددقع غل ععددقن قمدددق   : ِ ددشن ععدددقن  ِايدددَ وددش٘ اا نشٓددَ   

 .(3) ( ععقٺ يبزههللٕ مل حهللا عَ عسذا يبشغ ا٣ يبزغل عقح  ق ِحععق
يىددق  يبددءً  زددف اكل٢ٛ ددٗ ْسددهعًّ ٌهددّل   يعددهلل   ددعه اا ندد  ِ ددف ا 

اقه اػل ا٣ و يبقيدددددهللنقٚ يشىدددددق  ـلٓزدددددقٺ س ِ دددددهلل ِ ق  ّيدددددَ  زدددددقػل  
يبصدددٓيٗ اجلمشدددٗ ا١مسٓدددٗ ايددد      (4) دبِنإااا َجلنع اااْاَ  ااا َرألْ ُضَِخلل يبْااا ًَََر

  ٓدددهلل ايثهدددّ  ِايعٶدددع س ِي دددي اكل٢ٛ دددٗ  ّ دددشّا اػل اا نددد  ِ دددف       
 زدددف ايىدددق  ْزمدددعًِ ا٣ و يبدددقيععّٙ ِايزهدددققٖ س ِا٧يبعزدددقق ندددي       

                                                           

 .17 ّ ٖ ا  (1)
 .12-10 ّ ٖ ا٧و ٶق   (2)
 .9/151ايهلل  اكلىثّ   (3)
 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (4)
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ؤْتُُْعلاااَُْ  يهلااانَملاااََُاي شدددن ِاي سدددقق ِا٧ ٌدددقل س ِ عدددهللْع  ّيدددَ  زدددقػل ر 

  ُّ :س نش٘ ِ(1)ديزب غ دزَ  يهلنَلليلغُب كزَرادتملنءل

 ا زف عٍٓق لي ١ ْ سهلل عٍٓق ١ِ ْس ر ايهلللقٚ . ا٣ِن :
خ٢عدددٗ ا٧وسدددقً يبيدددق ٖ يىدددق سلدددي اكل٢ٛ دددٗ عق زدددف ايىدددق    ايثدددقؤ :

لثشىددق مل ايٶقنددٗ ِا٧وعٶددقس اػل ايددد ع س يعددهلل  هددقق  اػل  ذٌددقً اكل٢ٛ ددٗ      
 ً لىصدد  اخل٢عددٗ يبددقل ي  قيددٗ ايددع،ا لددي اا ندد  ِ ددف س للددق ؿلشددٔ        

قُاااْ َّٙ ِا٧ عٍددقق يبقيدددد ع ِايعسدددهٓذ س  ددقن  زدددقػل ر  نشدد٘ ايىدددق  ايععددد 

ََِِبُ غلااانًننَللْوَْتق ُتُلاااَََََََ ُي ُِ رَِاااا  َشلاااُيًئنَللِانا  لرا ااادل َُاااَِّ َُْملااانَ لاااََّتلَ لْاُكاااُمَعلْلاااُيُكُمَْؤوََُّت  رَْتعلااانْاُ رَْؤت ااا

ا بْااا لر   لَملااانَظْهلاااَّلَم اُهلااانَللملااانََؤْلُوْ لُِااامَُم اااََُبِمُااا لا َنْنُاااَزَنْاااَُّرُقُكُمَُللبِيَااان زمَُللوَْتْق َّلازااا رََر

ُُِمَِااااا  َْاعللَُّكااااُمََََََََََ َلَللْوَْتق ُتُلاااا رَراااااَاب  لَراَّت اااا َ لااااََّتلَرالَّاااا زَِبوََِّااااانا نل تَْاا ُكااااُمَللَصاااان الْطاااا

 .(2)دتْعُق لُ  ل

 ايشٍن و ُ ا٣ و لي ايدْي ْ سهللًِ مل ا٣ و . ايثقيث :
ايددددهلللقٚ مل ايسددددمقٚ ة  زددددعف اكل٢ٛ ددددٗ ايععددددف ِ دددد ر   ايعايبددددع :

عسددءيّا اا ندد  ِ ددف  ً   ددًّ ا٣ و لثددف ايسددمقٚ س ِْددهللن يبقيهلل١يددٗ     
ا٧يع الٓدددٗ نشددد٘ ندددٍققٖ اكل٢ٛ دددٗ يبدددءً ا٣ و ِايسدددمقٚ لشدددر ا نددد     

 ِ ف  .
 : ايشٍن اوعف ايىق  ني ا٧ ٌقل ِلعهلللق َ  .اخلقل: 

 : ايشٍن اح   ني  ٌف ا٣ و نعِ  ا٧ ٌقل .ايسقق  
وددق وسددشن يبددقً  شددّل ايزهددقق يبٓددهللن س ِمل  ددشٶقور س  : ايشددٍن اايسددقيبع 

ِ وددَ ١ ْعددع عزددف ا١ يبددءذً لىددر عق زددف ايددهللوٓق قا  ايصدد٢  ِا٣لددي         
 ِايس٢لٗ لي ا٧ ٌقل ِلق عَٓ لي   ر ايهلللقٚ .

                                                           

 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
 .151 ّ ٖ ا٣وزقه  (2)



     117ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 225جمعامل اإلميان / 

: ايشددددٍن ا زددددف ايىددددق  ْ ٍددددعًِ يبيددددق ا  ايىهددددّٖ س ١ِ  ايثددددقلي 
 ضلهًّ  ً ضلمهللِا ؼلق ة ْ زشّا .

يلوْاان ُ  لَ لاَهزاامَُم ااََُ ْاا ُق هِمَََُاكل٢ٛ ددٗ  وٍددن ر : لددي خصددقٛم  ايعق ددع 

عدددء اقِا يشىدددق  ذا  اخلصدددقن س ِلش دددٗ     (1) دلليلب عللُااا  لَملااانَيزااااُملَّزل لََ

 ايزصمٗ لي ا٧ ٌقل ععنٍق.
ٌِدددف خيدددٔ اكل٢ٛ دددٗ لدددي قيبٓددد  اي سدددقق ِ ددد ر ايدددهلللقٚ ايدددٍٓن س 
اجلددّال ١ س ععددهلل  زشددٍن اا ندد  ِ ددف نعدد١ّٺ يبدد٢ نددٍّٖ س ِنصددمٍن    
نددددي اكلزقوددددٔ لٶشعددددقٺ س  مددددق  ً  ددددىحمٓٗ ايسدددد ي مل ايسددددمقٚ قددددق       
خصّوددٓٗ س ٌِددٔ  ىدد ُ  ٌددف ايسددمقٚ لددي اكلزقوددٔ ِعزددف ايسددٜٓق  س        
يددددا  دددقً ايبشدددٓ: لدددع اكل٢ٛ دددٗ مل ايٶقندددٗ ِ دددىي ايععدددّٙ س ِودددش٘       
  زددددعغل يبسددددعٗ ا١ف  ددددىٗ سلددددي  هددددف  ً طلشدددد، اا اقه ِْددددءلعُ اا    

 يبقيس ّق ٥قه .
اكل٢ٛ ددٗ ِنددي ايبشددٓ:   ضددف اا ندد       ِلددي ِ ددُّ ايعحم ٓدد  نددي    

ِ ددف يبعّ ٓددَ ا٣لددع يبقيسدد ّق ٥قه اػل اكل٢ٛ ددٗ ـلٓزددقٺ س ِ ددقً ايبشددٓ:   
لزٍددن س يٓععددهللٕ يبٍددن س ِؿلعىددع نددي لزصددٓٗ  لددع اا ندد  ِ ددف س ِيددّ         
 دد هلل ايبشددٓ: لددع اكل٢ٛ ددٗ س ٌددف ؿلعىددع نددي ابددّاٚ اقه ِحددّاٚ يبق٣ ددف      

ىدددٗ  ه ْع دددع   لدددي اييددد عٖ س ٌِدددف ْهعددد٘ اقه ِحدددّاٚ ِايبشدددٓ: مل اجل    
 ا٧يبع٢ٚ ِا٧لعخقً .

اجلددددّال ٌددددّ ايثددددقؤ س ٣ً اا خشدددد، اقه  يشحم٢عددددٗ مل ا٣ و س   
 ِلق خش، حّاٚ لزَ ا١ لعهلللٗ يشٍهّل اػل ا٣ و .

ِي ددي ٌددف ْ ددًّ ايبشددٓ: وععددقٺ مل   ددعا  ا٧يبددع٢ٚ اػل  ً ٍْدده  لددع     
 اقه ِحّاٚ س ِْ ًّ ععىٗ يه  اقه.

 ا٧عرتاضٓٗ ِ ُّ :ِاكلحمعق  مل ٌدُ اكلسءيٗ 

                                                           

  .50 ّ ٖ ايىخف  (1)
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 : ١يبهلل لي ٌهّل اقه ِحّاٚ . ا٣ِن
: نددهلله اسلصددق  اقهددّل يبقكلزصددٓٗ مل ا٣ ددف لددي اييدد عٖ  ِ       ايثددقؤ

س س ٌِددف ضلعمددف  (1)دبِنإاا َجلنع ااْاَ  اا َرألْ ُضَِخلل يبْاا ًََبددةُ يعّيددَ  زددقػل ر 

ِ ددّق عددعق اخددع لددي اجلددي ِسلددٌّن بددة ايبشددٓ:  ددقً لددع اكل٢ٛ ددٗ مل         
ِاذا السددر ايبشددٓ: نددي ابددّاٚ اقه ِحددّاٚ ؿل ددي  ً   ايسدد ي مل اجلىددٗ س 

ْعددّه ٌددّ يبقبّاٍٛمددق يبدددا  ا٣ ددف لددي اييدد عٖ  ِ بددةُ س اكلحمعددق  وزددن     
 س ِايزشن نىهلل اا.

عشددّ ا عددق، اقه ِحددّاٚ ا٧لعخددقً ِالعىزددق نددي ا٣ ددف لددي اييدد عٖ       
ِبددةُ لددي ا٧لعخددقً ِ  ددهقل ا٧عععددقً يٍٓهٶددق ؼلصددقحهٗ اكل٢ٛ ددٗ قمددق     

 ق  قً مل اقهّل ي ٓ   ثة نىٍمق .لّقنغل س ِ ؼل
ِي ىددَ ١ ؿلىددع لددي ِ ددّق   ددهقل ي٨عععددقً مل ا٣ و يبددهلليٓف  ددّن       

 .(2)دؤْتُُْعلَُْ  يهلنَملََُيزب غ دزَ  يهلنَلليلغُب كزَرادتملنءلاكل٢ٛ ٗ ر

: يددّ  دد هلل ايبشددٓ: ٥قه  نشٓددَ ايسدد٢ه وقنددٗ ا ندد  ِ ددف      ايثقيددث
 ف لي ايي عٖ .عق٣ ّٙ  وَ ١ ْء َٓ يٓيَّْ يبق٣ 

ِكلددددق ٌدددده  اػل ا٣ و ِ لٍشددددَ اا اػل ْددددّه ايعٓقلددددٗ يٓىدددد ن يبددددَ      
قْاااانوَْ لبتَ ْااااإْن   َُّن  َايزدددددال ا٣يددددٓن ِايزشددددن نىددددهلل اا س  ددددقن  زددددقػل ر

بِاْااااىَيلاااا ُتَِرا  لق ااااَّ َََ*قْاااانوَْ ْةِنَّااااكلَم ااااََُرا مزاُ ْااااَِّيَلَََ*بِاْااااىَيلاااا ُتَِيز ُعلثُاااا  لََ

 دددءن اا  زدددقػل  ً ؿلٍشدددَ ِْددد٠خعُ ١ِ ؿلٓعدددَ     ٕ  ً ايبشدددٓ: (3) درا ملعُلُااا تِ

١ِ ْزديبدددَ اػل  ً ْ ىددد٘ ايىدددق  س ِ ٶدددّٙ  ْدددقه احلٓدددقٖ ايدددهللوٓق س ِْعددد   
 ايىق  يش  اٚ .

                                                           

 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
  .38-36 ّ ٖ احل ع  (3)
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ٌِدددف ٧يبشدددٓ: عزدددف ِ  دددع مل  زدددف وقٛ دددٗ لدددي ايىدددق  ْ عحدددًّ     
يبقكلزصدددٓٗ س ِضلهدددًّ  ً ضلمدددهللِا ؼلدددق ة ْ زشدددّا  مدددق مل اْدددٗ ايهخدددث س     

 اجلّال وزن .     
يددٓ: لددي  ددى: اكل٢ٛ ددٗ اؾلددق ٌددّ لددي اجلددي س يدددا  خع ددَ     ِايبشددٓ: 

اا ندد  ِ ددف لىٍددق ٧لعىقنددَ نددي ايسدد ّق ٥قه ِابّاٛددَ يددَ يبق٣ ددف لددي  
اييددد عٖ س  مدددق  خدددعج اا نددد  ِ دددف اقه ِحدددّاٚ لىٍدددق ٣ شدددٍمق لدددي  

للوَْتْق َّلالاانَاييدد عٖ يبزددهلل  شعٍٓمددق ايىٍددٔ لددي ا٧ ددرتال لىٍددق يبعّيددَ  زددقػل ر     

 .(1)د ْتْكُ نْنَم ََُرا َّنا م  ل لَ ِ َراََُلَّل لَ

يعدددهلل  زشدددن اقه نشٓدددَ ايسددد٢ه لدددي لهلل  دددٗ اكل٢ٛ دددٗ لدددّانا  ع ٍدددق  
 يد ْعَ لىٍق:

 : ا٧وعٶقس اػل وقنٗ اا . ا٣ِػل
 اكلّاسهٗ نش٘ اي عاٛهلل ايزهققْٗ . ايثقوٓٗ:

 ا٧لعىقس ني اي شن ِايعزهللٕ ِا٧ ٌقل . ايثقيثٗ :
ٓدددهللٖ ايددد   عدددعل ا٧وسدددقً لدددي  ِ دددهلل  دددقٚ ا٣وهٓدددقٚ يبدددق٣خ٢ا احلم 

 لعا   اكل٢ٛ ٗ .
ِلددي ان ددق، ايعددعاً  وددَ  يبعدد٘ ايصددشٗ يبددغل ايزددقة ايزشددّٕ ِايزددقة      
ايسدد شٔ لعصددشٗ ِلع ددهللقٖ س ِيبددٓٮي اوعٶددقس اكل٢ٛ ددٗ اػل ايزهددققٖ ِنددهللٖ        
خيدددٓعٍن لدددي اا نددد  ِ دددف س ؼلدددق ٍْدددهللٕ ايىدددق  اػل  دددهف ايععدددّٙ      

 ِا٧لعىقس ني اي سقق ِاي شن ِا٧ ٌقل .
ع نصددمٗ اكل٢ٛ ددٗ لددي ايدددوّل  هقٛعٌددق ِودديقٛعٌق س ععددهلل  ددقن      ِلدد

ِ ددددقٚ  ايسددددىٗ ايىهّْددددٗ   (2) دلل زاااامَُم ااااََُخلَُاااايلت   َمزَُااااب قُ  لَ زددددقػل ر

                                                           

 .35 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
 .28 ّ ٖ ا٣وهٓقٚ  (2)
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يع سددددة ا٥ْددددق  ايدددد  يددددم اكل٢ٛ ددددٗ ِيعّ ٓدددد،  ددددّاوغل ِ ددددىي للددددق   
 لءلّ ًِ يبَ لي ايزهققٖ ِايٶقنٗ سِلي بة ليعٗ  ِ نىقٚ نشٍٓن .

ِايددَ قن: يبٓىددق   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ   نددي ح ددٓن يبددي حٯدد ٩اه  دد   )
 .ِ شن يبغل  وخقيبَس اذ  قن قن:  ٌف  سمزًّ لق  مسع

  قيّا: لق وسمع لي نٔٚ.  
ِ ددشن:  اوددٔ ٣مسددع  وددٓ    ِايددَ ععددقن   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ   

ايسدددمقٚس ِلدددق  ددد٢ه  ً  دددٜ س ِلدددق عٍٓدددق لّضدددع نٯددده٫ع ا١ ِنشٓدددَ لشدددر  
 .(1) ( ق هلل  ِ  قٛن

 اجلّبػخ ِؤاسبح ِٚبٔغ ِٓ اإلع٘بة لبْٔٛ طالح
 اجلمقنٗ ييٗ اي ثعٖ .

ٖٯ ح٩ددددّايٷٔ لسدددد هللٌنس ٌِددددن  س٫ددددِاي ٸ) ٶقل: ل٪ ٫ع٩مددددع٪  ٌددددف اي ٸددددّ 
 .(2)(اجلمقنٗس ِْعقن: ١٠ٌٚ  ٌف اي سٶقل

 ِايشټمٗ : اجلمقنٗ لي ايع قن س ِلي ايىسقٚ .
 ِاي ٯٜقه : اجلمقنٗ لي ايىق  ِبةٌن.

صلمدددع ايىدددق  س ِ دددهلل طلدددعم ٌددددا  ِْسدددم٘ اكلسددد هلل يبقجلدددقلع ٣ودددَ  
 ا١ ن ؼلس هلل ايهشهلل.

ِاجلمقندددٗ  فلدددٗ ِلىق دددهٗ ي٤لدددع يبدددقكلزعِف ِايىٍدددٔ ندددي اكلى دددع      
ًٽ يب٫دديٽ يب٩يٯددةپ    ِِ ددٓشٗ يشصدد٢  س ِايزصددمٗ لددي اي سددقق س ِ)    ن٩دديٽ ايىٲز٫م٩ددق

٩ّاقٯ      :   ٷددقن٩ ُٯ ايٹددءٷن٫ ٩ٌدددٯ ٩ِ ٩ددشٿن٩ ن٩شٷدد٘  َٯ  ٫ٓدد َ٪ ن٩شٷ َٯ و٩ددشٿ٘ ايشٿدد ٫ِ   ٷددقن٩  ٩ ٪ددّن٪ ايشٿدد  ٷ
٩ِل٩ددي٫ يٷدن٫ ٩ْي٫دد ٸع٫         ٩ٌدد٩ا ايٹمٯى٫ه٩ددعٽ ل٩دي٫ يٷددن٫ ٩ْي٫د ٸع٫ ايٹعٷشٯٓددف٩ يٷدن٫ ٩ْي٫دد ٸع٫ ايٹ ٷدثٯة٩  ن٩شٷد٘ 
٩ٍدددق  ٸ ٹدددع٭          ٩ِ ٩ع٫ ٸ َٯ ن٪ددد ٹع٭  ٗٯ ايشٿددد ٩ِايعٱخ٩دددهللٲغ٪ يبٯىٯز٫م٩ددد  ٩َ ايىٱدددق ٩ يٷدددن٫ ٩ْي٫ددد ٸع٫ ايشٿددد

ٗٸ ن٩د٩ال٭ ٩ِايٹ ٸع٫ ٷ ٗٻ  ٗٸ  ٩ح٫م٩  .(3)(٩ِايٹ ٩م٩قن٩

                                                           

 .5/336  سة ايبي  ثة  (1)
 .2/56ايزغل  (2)
 . 37/403لسىهلل  فلهلل  (3)
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 ٢ٖ اجلمقنٗ يّ ُّ :ِمسٓل و
 قاٚ ايصدد٢ٖ لددي  هددف ا ددىغل  ِ   ثددع س ععصددذ اجلمقنددٗ لددي      ا٣ِن :

 ا٧لقه ِاكلءلّه ِاً  قً لى عقاٺ .
 ِحهللٖ ل قً و٢ٖ اجلمقنٗ . ايثقؤ :

 ا قق ،لقً ايص٢ٖ . ايثقيث :
ا٧يععددقٚ ِا٧نددرتان مل  قاٚ  عزددقن ايصدد٢ٖ س عخٓىمددق ْ٪ دد       ايعايبددع :

ا٧لدددقه   دددهةٖ ا٧حدددعاه ْ٪ ددد  اكلدددءلّلًّ  دددن  عدددّاػل  عزدددقن ايصددد٢ٖ      
 يبقيععقيبع .

 ددعٙ لددق ٌددٔ ايىسددهٗ يبددغل ودد٢ٖ اجلمقنددٗ ِل٠اخددقٖ ايددىى وددش٘ اا     
 نشَٓ ِايَ ِ شن يبغل اكلٍق عْي ِا٣وصق  س عَٓ ِ ُّ :

 س ِ ف ععق لىٍمق ل٠اخقٖ . : وسهٗ ايعسقِٕ ا٣ِن
 : وسهٗ ايزمّه ِاخلصّيف اكلٶش، س ٌِٔ نش٘ نزهعغل :ايثقؤ 

: ا٣خددددّٖ مل ايصدددد٢ٖ  نددددن لددددي اكل٠اخددددقٖ يبددددغل اكلٍددددق عْي  ا٣ِػل 
 ِا٣وصق  .
 : اكل٠اخقٖ  نن لي  خّٖ ايص٢ٖ .ايثقوٓٗ 

: وسددددهٗ ايزمددددّه ِاخلصددددّيف لددددي ِ ددددَ س عٍىددددقن لددددققٖ  ايثقيددددث 
 رتاا يبٓىٍمق .ي٨يععقٚ ِ خعٙ ي٨ع

 : وسهٗ ايعهقْي ِا٧خع٢ف يبٓىٍمق .ايعايبع 
ِاكلحمعدددق  ٌدددّ اييدددزهٗ ا٣ِػل لدددي ايّ دددَ ايثدددقؤ  نددد٢ُ س مل اْدددٗ        
نشمٓددددٗ نعقٛهللْددددٗ ِ خ٢ ٓددددٗ مل  ءقْدددد  اكلسددددشمغل ِاودددد٢حٍن يشصدددد  
ِايددددهللعقس س ِايزمدددددف ِا٣لددددعٖ ِذلق يبدددددٗ ل ددددقٌٓن اي  دددددع ِايضددددد٢يٗ    

 ِا٧ ٌقل.
 ٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ايّ ددع مل  ىمٓددٗ   ِيعددهلل يبدددن ايددىى ذلمددهلل وددش

 لش ٗ  زقٌهلل و٢ٖ اجلمقنٗ نىهلل اكلسشمغل .
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ٍٽهلل٫ ٪        ِني) َٯ  ٷددقن٩ ن٩دد ٙٲ ن٩ددي٫  ٷيبٯٓدد ٩ّقٯ ايٹز٩ددقلٯعٽ ٩ْ ٽْددهلل٩ يب٫دديٽ ا٣ٷ ٫دد  ٩ددقيبٯع٪ يب٫ددي٪ 
ٖٷ ايصٲدده٫ذٽ عٯدد٘   َ٪ و٩دد٢ٷ ٫ٓل٪ ل٩ز٩دد َ٪ عٷص٩ددشٿ ٘ٵ وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن ح٩ ٱع٩دد ل٩ددع٩ ايىٱهٯدد

٫ٓ ٯ.ل٩س٫ ٯهللٯ ايٹ  حم٩
٫ّهٽ    ٫ٓيٽ عٯدد٘  ٸخ٫ددع٩ٙ ايٹعٷدد ٩ّ يبٯددع٩ ٪شٷ ٌ٪دد ٩ِاو٫خ٩ددع٩ف٩ اٽذ٩ا   ٪َ  ٷددقن٩ عٷشٷمٱددق  ٷض٩دد٘ و٩دد٢ٷ ٩

َ٪ عٷعٷدقن٩     ٍٽم٩دق    :يٷن٫ ْ٪ص٩دش ٩ٓق ل٩ز٩د ٘ٱ يبٯ ٍ٪م٩ق عٷعٷدقن٩       سن٩شٷد ٍٽم٩دق  ٪ع٫ن٩دهلل٪ عٷع٩اٛٯص٪د ٩ٚ يبٯ  :عٷ ٯد٘
٫ً  ٪ص٩ش ٩ٓق ل٩ز٩ى٩ق   .ل٩ق ل٩ى٩ز٩ ٸم٩ق  ٷ

٩ْددق  ٩ ٪دد ٫ٓى٩ق عٯدد٘  ٽح٩قيٯى٩ددق.  ٷددقن٩ عٷدد٢ٷ  ٩ ٹز٩دد٢ٷ    عٷعٷددق١ٷ  َٯ اٽوٱددق  ٸىٱددق  ٷددهلل٫ و٩ددشٿ ّن٩ ايشٿدد
٩ٍددق     ٍ٪ددن٫ عٷسٽوٱ ٰٗ عٷص٩ددش ٩ٓق ل٩ز٩ ٫ٓع٪م٩ددق ل٩س٫دد ٯهلل٩  ٩م٩قن٩دد ٫ٓع٪م٩ق عٯدد٘  ٽح٩قيٯ ٸم٩ددق  ٪ددنٱ  ٷ ٩ اٽذ٩ا و٩ددشٿ

ٗٻ.  يٷ ٸم٩ق و٩قعٯشٷ
٩ْ ٽ     ٩ِ ٘ٵ  ٩ِعٯدد٘ ايٹه٩ددقلٯ ن٩ددي٫ لٯخ٫ ٩دديپ ايددهللٵْشٯ ْددهلل٩ يب٫دديٽ ن٩ددقلٯعپ.  ٷددقن٩  ٷيب٪ددّ      ٷددقن٩ 

٫ّن٪           ٩ّ  ٷدد ٌ٪دد ٩ِ ٩ّقٯ ح٩ددهللٯْث٭ ح٩س٩ددي٭ و٩ددخٯٓذ٭.  ٩ْ ٽْددهلل٩ يب٫دديٽ ا٣ٷ ٫دد نٯٓس٩دد٘ ح٩ددهللٯْث٪ 
٘ٲ       ٩ِاييٱدددقعٯزٯ ٙٲ  ٫ّ ٽ ً٪ ايثٱددد ٩ٓق ٩ْعٸدددّن٪  ٪ددد ٹ َٯ  ٩ِيبٯددد ٫ٌدددفٽ ايٹزٯشٹدددنٽ  ٩ِاحٯدددهلٰل لٯدددي٫  ٷ ٫ٓدددعٽ  بٷ

٩ِح٫ددد ٩ِاٽ ٫دددخ٩قا٪  ٷدددقيٸّا اٽذ٩ا و٩دددشٿ٘ ايعٱ ٪دددف٪  ٗٷ ٩ِ ٷح٫م٩دددهلل٪  ُ٪  ٪دددنٱ  ٷق٫ ٩نٷ ايٹ ٩م٩قن٩ددد هلل٩
٩ِاٽذ٩ا و٩ددشٿ٘ ايعٱ ٪ددف٪ ايٹم٩ي٫ددعٽل٩          ٗٯ  ٩ٍددق عٯدد٘ ايٹ ٩م٩قن٩دد ٩ّا ٯ  ٸشٿ ْ٪زٯٓددهلل٪ ايصٱددشٷ  ٪َ عٷسٽوٱدد
  .ٰٗ ٩ْي٫ددد ٷع٪ يبٯع٩ ٹز٩ددد ٩ِ ٍ٪دددن٫  ٩ٍق ل٩ز٩ َ٪ ْ٪ص٩دددش ٓ ٗٷ  ٷدددقيٸّا عٷسٽوٱددد ُ٪  ٪دددنٱ  ٷق٫ ٩نٷ ايٹ ٩م٩قن٩ددد ٩ِح٫دددهلل٩

٩٘ ٌٯ  ٪ُ ٩ِح٫هلل٩ ٌ٪ن٫ ٩ِايٿعٯ٘ و٩شٿ٘  ٗٸ نٯى٫هلل٩  .(1)(ايٹم٩ ٹع٪ّيب٩
ِة   ددي ودد٢ٖ اجلمقنددٗ  لددعاٺ لسددعخهلل قٺ مل اييددعْزٗ ا٧ دد٢لٓٗ يبددف    
 دددقٚ يبٍدددق ا٣وهٓدددقٚ س ِ زقٌدددهللٌق ا٣ِيٓدددقٚ ِايصدددقحلًّ س ِمل خٶدددقل اػل 

س (2)دللرسُاااااُزد  َللر ُِْع ااااا َملاااااَلَرااااااََّرِ ع  للدددددعْن ِ ق مل ايعى ْدددددف ر

ايصدد٢ٖ  هددف ا٧ دد٢ه ِيبزددهللُ س ٌِدددُ يهٓددقً  ددقوًّ ٌِددّ ايع ددّس   ددي مل 
 ايع ىٓٗ  ّوٜٗ يع قيٗ ايىى ذلمهلل وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن .

يع ددددًّ ايددددهللنّٖ ي ددددف لسددددشن يبعزقٌددددهلل ودددد٢ٖ اجلمقنددددٗ س ٌِدددددا   
ايعزقٌدددهلل نىدددّاً ا٣خدددّٖ س ِعٓدددَ ويدددع يشمخهدددٗ ِاندددقنٗ يشمدددّقٖ يبدددغل      

                                                           

 . 1/384 ىي ايرتلدٕ  (1)
 .43 ّ ٖ ان نمعاً  (2)
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اكلسدددشمغل  و سدددٍن س ِيبٓدددىٍن ِيبدددغل ايىدددق   س ِوددد٢ٖ اجلمقندددٗ ِا ٓدددٗ      
 ّلٓٗ لي ا٧ ٌقل .ْ

عمددددي ا٧ن ددددق، مل ايصدددد٢ٖ  قاٌٟددددق قلدددد: لددددعا  مل ايٓددددّه س      
ِِ ددّف اكلسددشمغل ِاكلسددشمق  يبددغل ْددهللٕ اا  يددّس ِخضددّس يعىهسدد        
ٌددددُ احلدددقن نشددد٘  يسدددىعٍن ِ دددّا حٍن خدددق ج ايصددد٢ٖ ِعٓمدددق يبدددغل      

 اي عاٛهلل اخلم:.

 لبْٔٛ اٌجسٍّخ دغة ػٍٝ اإلع٘بة
اخهددق  اا ندد  ِ ددف يبددءً  لددي ِ ددُّ ايعخددهللٕ ِا٧ن ددق، مل ايعددعاً   

ايعددعاً  ٢لددَ ايدددٕ  و يددَ نشدد٘ وددهلل  ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ   
وَْيلإ ت ياا  َرا  لنط اااَُْم اااََُالااايََُِيلدليُاا  َللوَْم اااََُخلل ب ااا  َتْانِياااْاَم اااََََُِ دددشن ِ ودددَ ر

 .(1)د لك يمفَ لم يد 

ِاكلحمعدددددق   ً ايىسدددددهٗ يبدددددغل ا٧ن دددددق، ِايعخدددددهللٕ ٌدددددّ ايزمدددددّه    
ٶشددد، س عق٧ن ددق،  ندددن س لددع  زدددهللق ِ ددُّ ايعخدددهللٕ مل    ِاخلصددّيف اكل 

 ايش ا ِا٥ْٗ ايععاوٓٗ.
ِلددي خصددقٛم ايعددعاً  ً  ددف اْددٗ لىددَ  فلددٗ يشىددق  س ِ ددهلل ذ ددع ٪  

ْىهسدد   ددقوًّ ا٥ْددٗ ايععاوٓددٗ    مل يبددقل ا٥ْددٗ  فلددٗ لددي اجلدد ٚ ايسددقيب، )    
 فلددٗ نشدد٘  ددف اْددٗ لددي اْددق  ايعددعاً س ِعٓددَ قنددّٖ يشزشمددقٚ ٧ ددعععاٚ    

ايعفلددٗ مل ا٥ْددٗ ايععاوٓددٗ س ٌِددف يددعم يبزددهلل اْددق       عددعاق ِلصددققْ،
ايعددعاً يبقيعفلددٗ يبٶقٛ ددٗ لددي ايىددق  قًِ بةٌددن س اجلددّال ١ س ِي ددي     

 .(2)(اوع قس ايىق  لىٍق نش٘ لعا   لع قِ ٗ
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ِلدددي  مسدددقٚ اا نددد  ِ دددف )ايدددعحٓن( ِ)ايدددعفلي( ِ دددهلل ١،لدددل  
ٌِددّ حددعل ا١مسددقٚ احلسددى٘ نشدد٘ ا٧ ٌددقل ايهزثددٗ ايىهّْددٗ ِيبددهللاْق ٍق      

 لي ا٧ن ق، لي ِ ُّ :
ايبعددهللاٚ ايسددّ ٖ ايععاوٓددٗ يبقيهسددمشٗ ع ددف  ددّ ٖ لددي ايعددعاً         ا٣ِن :

 هددددهلل  يبقيهسددددمشٗ  ددددّاٚ مل ايع ددددن  ِ ايددددعش ا ِايىٶدددد، يبٍددددق  ِ اكلزىدددد٘  
 ِايهلل١يٗ.

 صددع ايسددّ  اكل ٓددٗ ٌِددٔ ايسددّ  ايدد  و يددل لددي  ِن يبزثددٗ     ايثددقؤ :
     ٌ  ع ددَ اػل اكلهللْىددٗ  ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ِاػل حددغل 

مل ايسددىٗ ايثقيثددٗ نيددعٖ يشهزثددٗ س ِمل ْددّه ٌ ددعٖ ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ       
ِايدددَ ِ دددشن  ٓدددف ٌدددّ ايسدددقيبع ِايزيدددعًِ لدددي ندددٍع وددد ع لدددي ايسدددىٗ 
ايثقيثددٗ نيددعٖ يشهزثددٗ ايىهّْددٗ اييددعْ ٗ ِّْاعدد، اييددٍع ايعق ددع لددي نددقه        

 ل٢ٓقٕ . 622
ٗ  ْددقه مل بددق  ِيبزددهلل  ً يهددث ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن  ٢ دد  

 ددّ  س اجلمزددٗ ِايسددهل ِا٣حددهلل س اوٶشدد، سلددّ اكلهللْىددٗ اذ ِوددف اػل  هددقٚ    
ْددّه ا١ ددىغل ايثددقلي لددي نددٍع  يبٓددع ا٣ِن س ِقخددف اكلهللْىددٗ اكلىددّ ٖ مل         

 ايّٓه ايثقؤ نيع لي نٍع  يبٓع ا٣ِن .
يعهعدد٘  ع ددٗ ايىهددّٖ مل اكلهللْىددٗ اْددق  ِ ددّ  ايعددعاً ِازلدددال ايىددق      

 ٔ للؤْا اااانلملهزمَُِْل ملاااا َْس ِلددددي لزددددقؤ  ّيددددَ  زددددقػل ر  قددددق نشدددد٘ سلددددّ ايعددددّاي

 .(2)س  وٍق يبسن اا ايعفلي ايعحٓن(1)دراتَّق  لَ

 ددد٢ِٖ ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن ِ ٌدددف    ايثقيدددث :
ايهٓدددل ِايصدددخقيبٗ ا٣ِاٛدددف اْدددق  ايعدددعاً ِا ٍدددق ٌن يبقيهسدددمشٗ مل  ِن 

.ٖ ّ  
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ندددددّٖ يشٍهللاْدددددٗ يعدددددهلل   اق اا نددددد  ِ دددددف يشهسدددددمشٗ  ً   دددددًّ ق
ِايصددد٢  س ِوهدددد ايزىددد  عٍدددٔ ح دددقل ِيبدددع،  قًِ  زدددهللٕ ايددددْي      

   عِا نش٘ ايىى وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن ِ وخقيبَ.
ِلدددي خصدددقٛم ايهسدددمشٗ ، دددع اكليدددع غل ندددي لىدددع ايىدددق  لدددي       
قخدددّن ا٧ ددد٢ه س عصدددخٓذ  ً  عْيدددقٺ  قلدددل يبعزددددْ  وقٛ دددٗ لدددي        

ٍن ا١  ً اكلسددددشمغل ا٣ِاٛددددف خصّوددددقٺ اكلسعضددددز غل ِحهسددددّا يبزضدددد   
 لّا ق ايعحم ٓ  مل اكلعقه ١ ْزشمٍق ا١ اا .

ِمل ايهسددمشٗ ِا عخضددق ٌق مل نددقة ا٣ ددّان ِاي زددقن يبع ددٗ ٌِددٔ       
لددققٖ يشعىمٓددٗ س ِ فلددٗ نقلددٗ ِنصددمٗ لددي ا٧ ٌددقل س ِقنددّٖ يشمسددشن   

 ٧ عىقل.
 لبْٔٛ اٌجسٍّخ يف طٍخ احلض٠ج١خ اسزئظبي ٌإلع٘بة

وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن   نعددهلل وددشذ احلهللْهٓددٗ يبددغل ايددىى ذلمددهلل     
ِِعددهلل ليددع ٔ  ددعْم يبعٛق ددٗ  ددٍٓف يبددي نمددعِ مل نددٍع ذٕ ايعزددهللٖ لددي  

 ايسىٗ ايسقق ٗ يشٍ عٖ .
ِنىدددهلللق حضدددع ِعدددهلل ليدددع ٔ  دددعْم نىدددهلل ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا  

ق٩ن٩دددق نشٓددَ ِايدددَ ِ دددشن ِ دددعٙ ايع ددقِو ِ  ا٧  دددقا نشددد٘ ايصدددشذ )  
َٯ    ٫ٓدد َ٪ ن٩شٷ َٯ و٩ددشټ٘ ايشټدد ٔٮ يب٫ددي٩  ٷيبٯددٔ وٷقيٯددٰ     ٩ِ ٩دد ِايددَ  ٩ ٪ددّن٪ ايشټدد نشٓددَ شټن٩ ن٩شٯدد

٫ٓف٭ يٷددق         ايسدد٢ه ٩ٍ َٯ ايددعٮح٫م٩يٽ ايددعٮحٯٓنٽ  ٷددقن٩ عٷعٷددقن٩  ٪دد عٷعٷددقن٩ اٸ ٹع٪دد ٫ يبٯس٫ددنٽ ايشټدد
 ٪َ َٯ و٩ددشټ٘ ايشټدد ٍ٪ددنٮ عٷعٷددقن٩  ٩ ٪ددّن٪ ايشټدد ٩ِيٷ ٯددي٫ اٸ ٹع٪دد ٫ يبٯق ٫ددمٯر ايشټ ٩ٌددد٩ا س   ٷن٫ددعٽف٪ 

ٍ٪ددنٮ     ٩ِ ٩دددشټن٩ اٸ ٹع٪دد ٫ يبٯق ٫دددمٯر ايشټ َٯ  ٫ٓدد ٩ٌدددد٩ا ل٩دددق   ن٩شٷ ٩ٍدددق ;  ٪ددنٮ  ٷدددقن٩ اٸ ٹع٪دد ٫  عٷ ٷع٩ه٩
      ٫ّ ٫ٓف٭ يٷدد ٩ٍ ٫ٓف٩ يب٫ددي٩ ن٩م٫دعپِ ;  ٷددقن٩ عٷعٷدقن٩  ٪دد ٩ٍ َٯ  ٪دد َٯ ل٪خ٩مٮدهلل٭  ٩ ٪ددّن٩ ايشټد ٫ٓدد و٩دقيٷذ٩ ن٩شٷ
٩ِا ٫ددن٩           ٩ِيٷ ٯددي٫ اٸ ٹع٪دد ٫ ا ٫ددم٩ر  َٯ يٷددن٫  ٸ ٷق ٯشٹددر س  ٍٽهلل٫   ٷوٮددر  ٩ ٪ددّن٪ ايشټدد ن٩دد

َٯ و٩دد    ٩ٌددد٩ا ل٩ددق     ٷيبٯٓددر ;  ٷددقن٩ عٷعٷددقن٩  ٩ ٪ددّن٪ ايشټدد ٩ِ ٩ددشټن٩ اٸ ٹع٪دد ٫  َٯ  ٫ٓدد َ٪ ن٩شٷ شټ٘ ايشټدد
٫ٓف٩ يب٫ي٩ ن٩م٫عپِ ٩ٍ َٯ  ٪ َٯ ل٪خ٩مٮهلل٪ يب٫ي٪ ن٩ه٫هللٯ ايشټ ٫ٓ  .(1)(و٩قيٷذ٩ ن٩شٷ
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ِمل  ددددّن  ددددٍٓف يبددددي نمددددعِ )يددددّ نددددٍهلل   وددددر   ددددّن اا ة  
  ق شددر( نددقٌهلل نشدد٘  ً اكليددع غل ٌددن ايدددْي يبددهلل ِا ايععددقن ِلسددعمعْي    

نشٓدددَ  مدددق مل لزع دددٗ يبدددهلل  س ِ حدددهلل س  نشٓدددَ س ِْدددهللن ايعّ ٓددد، ايعدددء طلٔ
ِاخلىددهللا س ِلددع  ً اكليددع غل ٌددن اييدد اٖ عددقوٍن ايدددْي ْهددهلل ًِ ايععددقن       
مل  ددف لددعٖ س اؾلددق  ددقً ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ِاكلسددشمًّ         

 لييّيغل يبق٧وييقن يبقيهسمشٗ ِايعسهٓذ ِايد ع مل ايعّن ِايزمف .
٫ِ  ٷل٫دددعپ  ٸدددِندددي   دددّن اا ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن ) فٲ  ٷشٷدددقهپ  ٷ

٫ِ  ٷقن٩  ٷ ٹٶٷع٪ ٩ّ  ٷيب٫ع٩ع٪  ٷ ٪ٍ ٩ِ ٩فٱ عٷ َٯ ن٩ ٱ  ْ٪ ٹع٩ذ٪ يبٯدٯ ٹعٽ ايشٿ  .(1)(ذٯٕ يب٩قنپ يٷق 
يعدددهلل   اق نددد  ِ دددف يىهدددّٖ ذلمدددهلل  ً   دددًّ  فلدددٗ لعصدددشٗ يشىدددق  
ـلٓزددقٺ س ِ ددهلل ذ ددع ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ايهسددمشٗ مل    

 عَٓ لسقٛف :وشذ احلهللْهٓٗ س ِْ ًّ 
 اوَ وّس نٍهلل ِلٓثقا اضقمل ْرتنذ ني ذ ع اا . ا٣ِػل :
 اض قٚ اي  ٗ ِايٓمي نش٘ ايصشذ. ايثقوٓٗ :

يبٓدددقً ايصدددهيٗ ا٧ؿلقوٓدددٗ يشصدددشذ س ِ دددهلل  ق ن  دددٍٓف يبدددي     ايثقيثدددٗ :
نمدددعِ ٌددددا اكلزىددد٘ عدددقحعج نشددد٘ ذ دددع ايهسدددمشٗ س ِ عقيبعٍدددق مل نعدددهلل       

  ِ ا٧ دد٢ه ِْعشددّ ايهسددمشٗ   ايصددشذ يعمددع ا٣ْددقه ِْددهللخف  ددٍٓف يبددي نمددع
قلددد: لدددعا  مل ايٓدددّه س ِعٓدددَ ندددقٌهلل يبدددءً ايصددد  نشددد٘ ا٣ذٙ ويدددع    

 ي٤لي اجملعمزٔ.
يبصدددشذ احلهللْهٓدددٗ قخشدددل ايهسدددمشٗ ل دددٗ س عدددقً لىزدددل       ايعايبزدددٗ :

 ددعْم قخددّن ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ِ وددخقيبَ ل ددٗ     
 .ِ قاٌٚن لىق ر يزمعٖ عقً ايهسمشٗ  هللخف مل لٓثقا اػل ل ٗ 

يعددهلل  قوددل  ددعْم ييدد٘ ِيددقف لددي ايهسددمشٗ نىددهلل  دد٢ِٖ   اخلقلسددٗ :
ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن قددق مل يبهللاْددٗ  عاٚ ددَ ايعددعاً  ددّاٚ مل    
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ايصددد٢ٖ  ِ نىدددهلل ا٧حع دددقج س عدددء اق اا نددد  ِ دددف قدددق  ً   دددًّ مل    
  ِن نعهلل ايصشذ .

ٌِددف ا قلددٗ ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ايصدد٢ٖ مل اكلسدد هلل        
احلددعاه ِ ٢ِ ددَ اْددق  ايعددعاً مل ل ددٗ  هددف اق ددعٖ لددي لصددققْ،  ّيددَ       

َََََََ زددقػل ر سلااازل ق  َ  اا َقُلُاا بَِراَّااَ يَلَِْبْااَّزلرَراَّْعُاا لَاِملاانَؤْشُااَّلُِ رَاِنالَّاا  َملاانَاْاامَُيزالاانتو 

ٓعي س  ه  ً ايعددهلل  اكلعدد (1) داِاا  َسزاال طْننًنَللملااإ للر زمَُرااَاان زَللاِاائ  لَملث اا لََرا َّاانا م  لَََََ

لددي ا٥ْددٗ ٌددّ لزع ددٗ  حددهلل ِلددق يبزددهللٌق س اجلددّال ٌددّ ا٣ِن يبددهلليٓف نشددٗ   
 ايعقٚ ٌدا ايعن  ٌِّ ايقذٌن اييعن لىٍق قٺ.

 ايهسمشٗ   ة اػل  ٌف ل ٗ يهللخّن ا٧ ٢ه . ايسقق ٗ :
يبٓددقً لسددءيٗ ٌِددٔ  ً الضددقٚ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ     ايسددقيبزٗ :

 ندد  ِ ددف س ِعٓددَ قنددّٖ  ِايددَ ِ ددشن يصددشذ احلهللْهٓددٗ يبددءلع لددي نىددهلل اا  
٣ودددخقيبَ يشصددد  س ِ  دددقيٗ اػل اكلسدددشمغل ِاكلسدددشمق  مل ل دددٗ يبعدددعل    
اي ددعذس يهٓددقً لز دد ٖ حسددٓٗ يشددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن        
ٌِدددٔ ودددةِ ٖ ودددشخَ لدددع ليدددع ٔ ل دددٗ ِ دددٓشٗ ي عخٍدددق ِا،احدددٗ        
ا٣وددىقه ِ ددٓقق ٍق لىٍددق س ِلددي لز دد ا  ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ     

 مل اكلعقه ا عهللالٗ ٌدُ ا٧،احٗ اػل ّْه ايعٓقلٗ. ِايَ ِ شن
ِلددع لّضددّنٓٗ ايهسددمشٗ مل نعددهلل ايصددشذ احلهللْهٓددٗ س ِايى ددع ايزددقه       
لىٍددق عددقً اكليددع غل احع ددّا ِالعىزددّا نددي  عقيبعٍددق مل  ِن ايزعددهلل  ددعٙ       
كلدددقذا  ضدددٔ ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن نشددد٘ ايبدددهللاقق     

 )يبقمسر ايشٍن( اجلّال  لي  ٍق  :
ا اقٖ ِحدددعيف ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن نشددد٘     ا٣ِػل :

 اؽلقه ايصشذ ٌِّ لي لصققْ،  عهللْن ا٣ٌن نش٘ اكلٍن.
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س يشزٍددددهلل ِخصددددّيف  (1)دللرابْاااال َزَخليُااااٌٌََِّددددف ا٣يدددد  ِايدددد٢ه مل ر 

لّضددّس ا٥ْددٗ لددي ا٧ودد٢  يبددغل ايدد ِ غل س  ه  وددَ يش ددى: ِْىهسدد         
 نش٘  ععاق اي لقً ايٶّيٓٗ.

قؤ يهٓددقً ايرتبٓدد  يبددَ ِايىٍددٔ نددي ايزدد ِف نىددَ     ايصددخٓذ ٌددّ ايثدد 
ِايىسددهٗ يبددغل ايصددشذ ِا٧ ٌددقل ٌددّ ايعضددقق س عقيصددشذ لىق ددهٗ ٧،احددٗ   

 ايضيقٛي س ِيشعىمٓٗ ِايهىقٚ.
يبٓددقً  ددقوًّ ٌددّ لددق ْيددقُٚ اا ندد  ِ ددف ١يبددهلل ِ ً ْ ٍددع مل    ايثقوٓددٗ :

ايّ دددّق ِايّا دددع س عخٓىمدددق  دددقن ايدددىى )ا عددد  يبسدددن اا ايدددعفلي        
عقوددَ ة ْعشددَ ا١ نددي ِحددٔ لددي نىددهلل اا س ِاذ حددقن ايزىددقق        ايددعحٓن( 

ِ ٍقيددٗ اكليددع غل قِوددَ عددقً اا ندد  ِ ددف ْ ٍددعُ يبصددٓغ  خددعٙ س ٌِددّ   
 .(2)دللملنَيلعُلْمزَجزاز  لَ لاتكلَبِوََّ ز للي لصققْ،  ّيَ  زقػل ر

ََََِلددي لصددققْ،  ّيددَ  زددقػل ر    عللْااىَُِااْإََللا لَّاا  َمزل ااكزَراغَاامل لرَ َللرألْ ُضَِللرالَّاا ز

س ييددددٔ ايهسددددمشٗ جلمٓددددع   ٶددددق  ا٣ و س ِاوع ددددقٚ  (3)دشلاااا ُء َقْااااد يٌَّ

لددي اوعيددق ٌق ِ عْقوٍددق نشدد٘ ا٣يسددي مل  ددف ،لددقً ٣وٍددق وزمددٗ لددي نىددهلل  
اا س ِاذا  وزددن اا ندد  ِ دددف نشدد٘ ايىددق  يبىزمدددٗ عقوددَ   ددعه لدددي  ً       

 ْععزٍق ِ قٚ  وزمٗ ايهسمشٗ لي ِ ُّ :
 ايهسمشٗ لي  ٢ه اا . ا٣ِن :
 ايهسمشٗ   ة ايىهّٖ . ايثقؤ :

 ايهسمشٗ لي ايّحٔ . ايثقيث :
  ٛٓددٗ ايهسددمشٗ لددي ايعددعاً  ددّاٚ يبقيبعددهللاٚ  ددّ ٖ اي ق ددٗ         ايعايبددع :

يبٍدددق  ِ ايبعدددهللاٚ  دددف  دددّ ٖ يبٍدددق ندددهللا  دددّ ٖ ايعّيبدددٗ ٌِدددّ اكلحمعدددق   ِ       

                                                           

 .128 ّ ٖ ايىسقٚ  (1)
 .31 ّ ٖ اكلهلل ع  (2)
 .189 ّ ٖ ان نمعاً  (3)



     129ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 225جمعامل اإلميان / 

نؤْيْهلاانَرألْااذَُقْناْااََُّيليبّ ِقٌددق مل  ددّ ٖ ايىمددف ح قْددٗ نددي يبشعددٓ: لش ددٗ  ددهء ر 

بِنَّاااا زَم ااااََُسزاااالْيُملن لَللبِنَّاااا زَاِن سُاااامَِرالَّاااا  َََ*بِنإاااا َؤُا ق اااا لَبِاْاااا ََِ تْاااانبٌَِْااااَِّيمٌََ

 .(1)دراََّ ُملََِراََّ  يمِ

 ددهلل    ّ ٓدد،  لددع ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن يب عقيبددٗ     ايثقيثددٗ :
سدددشمغل يبسدددن اا ايدددعفلي ايدددعحٓن يعهلل  دددَ ا٣ ٓدددقن اكلعزق هدددٗ لدددي اكل    

 ِبةٌن س يهٓقً  ً ايىى ذلمهللاٺ وى ايعفلٗ ِايع عٗ ِا٧وسقوٓٗ.
 ػؼف سرب عجُ اٌمغصح

يعددهلل ِ ق خدد  يبددءً ايعددعقٖ  قلددل يبددع ن ِاحددهللٖ لىٍددق  ددهلل ،وددل س         
ِاحلددهللْث ضددزٓ   ِاْددٗ ِق١يددٗ س ِوسدد  لددي حٓددث ،لددقً ِ ّنددَ اػل    

  ْقه اجلقٌشٓٗ.
٫ٓن٪ يب٫ددي٪ ح٩مٱددقٰق ح٩ددهللٱ ٩ى٩ق   ِ ددقن ) ٫ٓيپ ن٩ددي٫ ن٩م٫ددعٽِ يب٫دديٽ     و٪ز٩دد ٫ٓن٭ ن٩ددي٫ ح٪ص٩دد ٌ٪ي٩دد

ٖٻ  ٷددهلل٫ ،٩و٩ددل٫ س       ٩ٍددق  ٯددع٩ق٩ ٫ٓ ٖٺ ا ٫ع٩م٩ددع٩ ن٩شٷ ٗٯ  ٯددع٫ق٩ ٓٱدد ٌٯشٯ ٫ْددل٪ عٯدد٘ ايٹ ٩ق ًپ  ٷددقن٩  ٩ ٷ ٫ٓم٪ددّ ل٩
ٍ٪ن٫ ٩ٍق ل٩ز٩ ٩ٌق عٷع٩ ٩م٫ع٪  .(2)(عٷع٩ ٩م٪ّ

وزددٓن يبددي فلددقق: حددهلل ىق ٌيددٓن نددي  يبددٔ يبشددجس ِحصددغلس   ِٕ نددي )
 ْددل مل اجلقٌشٓددٗ  ددعقٖ ا عمددع نشٍٓددق    :   نددي نمددعِ يبددي لٓمددًّس  ددقن   

  عقٖ ععـلٌّقس ععـلعٍق لزٍن.
حددهلل ىق نٓسدد٘ يبددي حٶددقًس  ددقن: حددهلل ىق    اكلشددر يبددي لسددشن  نهددهللِنددي 

:  ىدددل مل حدددعغس عع ْدددل  دددعِقا  دددثةٖ  دددهلل  نمدددعِ يبدددي لٓمدددًّس  دددقن
ا ددعمزيس عع ْددل  ددعقا ِ ددعقٖ اضددٶ زق  ددن  قخشددل ايعددعقٖ ْددهللٌق  ددل  

 ددعق عيم ٌددقس عى ددع  ايٓددَس ِاوسددشل نىدد، ايعددعق ِانعىعٍددق ِوقلددقس ع ددقٚ 
ْددهللٌق لددي  ددل     ايعددعق  ددن اوٶشعددل لزددَ بددة يبزٓددهللس عى خٍددق ِ وددق      

  و عس  ن   زل اػل لض زٍق.
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عدددٌهل  ددهللخف ْددهللٌق  ددل نىدد، ايعددعقس عقوعهددَس ععددقه ايٍٓددقس عيددن       
قيبعٌددقس  ددقن: عق عمزددل ايعددعقٖس ع زددف ْيددة ايٍٓددق عع ع ددل ايعددعقٖس       

  ٝ  نععددَ عددقوٶشعّا يبٍددق ِيبددَ اػل     -زٓىددَ يبدددير ايعددعق يب  عشددن  يهددث  ً  دد
لّضدددع  دددثة ايعلدددفس عخ دددعِا قمدددق ح دددةٖ ع زشٌّمدددق عٍٓدددقس  دددن         

 .(1)( ـلٌّمق حع٘  عشٌّمق
ِايدددٕ  خدد  نددي  ْٟعددَ ايّا زددٗ ٌددّ نمددعِ يبددي لٓمددًّ س ِ ددهلل ِ ق    

 مل ا ىقق يبزهلل ا٧خهق  لثف :
ًٱ   ِللدددق  ِاُ ) َٯس  ٷ ًپس ن٩دددي٫ ن٩ه٫دددهللٯ ايشٿددد ٫ٓم٪دددّ ل٪ّ ٩ددد٘ نشٓدددَ ن٩م٫دددعٽِ يب٫ددديٽ ل٩

ٰٖ عٷدد٪يبٯخ٩ل٫  ٪ددنٱس            ٩ً عٷدءٷل٩ع٩ يبٯي٩دق ٫ّ ٛٯٓف٩ يب٩شٷدغ٩ عٯع٫ن٩د ايسد٢ه حٯدغل٩  ٷ ٫دع٩ٙ يبٯه٩ىٯدٔ اٽ ٫دع٩ا
ٗٯ  ٷيٹددٰ  لٯددي٩ ايٹعٯدده٫ ٯس      ٩ٛ ٔٱ  ٯددعٲمٯق ٩ٍق ح٩عٱدد٘  ٩ ٫ع٩مٯددع٩ اٽيٷدد ْ٪ ٹددع٩ ٪ لٯددي٫  ٩ددشٹحمٯ  ٷددقن٩: ١ 

٩ٍ٘ اٽيٷ٘ ايٹه٩خ٫عٽس عٷ َ٪: او٫ ٷعٽا٫عٷقو٫ٶٷشٷ،٩ ل٪ّ ٩٘ ح٩عٱ٘ او٫ع٩  .عٷقن٩ يٷ
٩ٌدفٽ او٫ ٷع٩ ٹددل٪ ٣ٷح٩دهلٰل لٯددي٫         ٩ِ ٩ْددق ل٪ّ ٩د٘س  َ٪ ايٹه٩خ٫ددع٪: يٷعٷدهللٯ ا ٫دع٩ ٹه٩ع٫ ٩  عٷعٷدقن٩ يٷد
   ٪َ َ٪ عٷعٷددقن٩ يٷدد ًپ يٷدد ٩ِل٩ددع٩ ل٪ّ ٩دد٘  ٩ ٪ددف٭ ن٩شٷدد٘ حٯص٩ددق ٩ِيٷددهللٯ اق٩ه٩ عٷددءٷعٹع٪ا٩ يٷددرٷ   ٷددقن٩ 

َٯ ٔٱ ايشٿ ٩ْق و٩هٯ ٫ْي٩  ٸلٯع٫ ٩   .ذ٩يٯرٷ ايعٱ ٪ف٪:  ٷ
َٯس     ٷددقن٩ َ٪ عٷس٩دده٩خ٩هٯ ٩ٌددد٩ا ايٹه٩خ٫ددعٽ عٷددءٷ ٹخ٩ن٩ عٷع٩ ٩دد َٯ  ٩ّ ٫دد ٩ٍددد٩ا ايٹ : ل٩ددق  ٸلٯددع٫ ٪ اٽ١ يبٯ

َٯ ٩ّ ٫ ٩ٍد٩ا ايٹ َٯ س  ٷقن٩: ل٩ق  ٸلٯع٫ ٪ اٽ١ يبٯ ٔٱ ايشٿ ٩ْق و٩هٯ ٫ْي٩  ٸلٯع٫ ٩   .عٷحم٩ع٩ج٩ عٷعٷقن٩:  ٷ
١٩ِ  ٸددددٯيب٫ل٩س  ٪دددنٱ  ٷ ٹخ٩دددن٩   ٷدددقن٩ َٯ ل٩دددق  ٷدددد٩يب٫ل٩  ٩ِايشٿددد ٗٷ عٷس٩ددده٩ذ٩  ٪دددنٱ :  ٩ٓددد ايثٱقوٯ
 .خ٩ع٩ج٩  ٪نٱ
َٯ     ٷددقن٩ ٔٱ ايشٿدد ٩ْددق و٩هٯدد ٫ْددي٩  ٸلٯددع٫ ٩  َٯس     :  ٷ ٩ّ ٫دد ٩ٍددد٩ا ايٹ س  ٷددقن٩: ل٩ددق  ٸلٯددع٫ ٪ اٽ١ يبٯ

١٩ِ  ٸدٯيب٫ل٩ َٯ ل٩ق  ٷد٩يب٫ل٩  ٩ِايشٿ  . ٷقن٩: 
ًٽ اض٫ددعٽل٫     ٷددقن٩ َ٪ اٽيٷدد٘ ل٪ّ ٩دد٘  ٷ ٫ِح٩٘ ايشٿدد َ٪ يبٯز٩ص٩ددقنٷ ايٹه٩خ٫ددع٩   : عٷددءٷ عٷض٩ددع٩يب٩

َٯ ا ٫ى٩ددق ن٩ي٩ددع٩  ٯدده٫ٶٺق يٯ ٸددفٵ  ٯدده٫ٰ  وٷعٽْدد،٭          ٩ً عٯٓدد ُ٪ عٷددقو٫ ٷشٷ،٩س عٷ ٷددق ل٪ّ ٩دد٘ يبٯز٩ص٩ددق
َٯ ٩ً عٯٓ ٫ِ ٩ٚ  .٩ْع٩ع٩ا
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٩ً ايٹع٩عٷدد٘ ايٹه٩خ٫ددع٪         ٫ّ عٷشٷمٱددق خ٩ددع٩ج٩  ٷو٫ددخ٩قل٪ ل٪ّ ٩دد٘  ٩ع٩ددقهٱ  ٷو٫ددخ٩قل٪ عٯع٫ن٩دد
ٍ٪ن٫ ٍٽن٫ عٷءٷبٹع٩ ٷ ٫ٓ  .(1)(ن٩شٷ

عِٕ نىددَ نمددعِ يبددي لٓمددًّ ٌددّ نهددهلل اا    ِنهددهلل اا  ندد٢ُ ايدددٕ ْدد  
يبددي لسددزّق يعقنددهللٖ ٌِددٔ اذا ذ ددع نهددهلل اا ِحددهللُ عٍددّ نهددهلل اا يبددي          
لسددزّق ِيددٓ: نهددهلل اا يبددي نهددق   ِ نهددهلل اا يبددي نمددعِ  ِ نهددهلل اا       

 يبي نمعِ.
ِنمدددعٖ يبدددي لٓمدددًّ ا٣ِقٕ س  يبدددّ نهدددهلل اا   دددشن مل حٓدددقٖ ايدددىى   

اذ  يبٶددء مل لىددق،ن  هٓشعددَ    ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ِة ْشعددَ س    
 يب   ِق لي يبٶًّ  هٓشٗ لدحج.

 دددقن نمدددعِ يبدددي لٓمدددًّ:  دددهلله نشٓىدددق لزدددقذ اييدددقه عش لعدددَس عمدددق   ِ)
عق  عددَ حعدد٘ قعىعددَس  ددن وددخهل ايبددي لسددزّق. ٌِددّ لزددهللِق مل  هددق          

 .(2)(ايعقيبزغل لي اي ّعٓغل
ِ زددف لددي ايعددقيبزغل ٣وددَ ة ْددع ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن      

زدددَ س ٌِدددّ  عدددٗ س ِ ِٕ  ودددَ حدددج ِ نعمدددع  دددعغل لدددعٖ س     ِة ْشعددد، ل
 ِلق   ىٗ قل: ِ هزغل يشٍ عٖ.

نمددعِ يبددي لٓمددًّ. نددي ايبددي نهددق س  ً   ددّن اا وددش٘      ِ ِٙ )
:  ودددل ِيدددٔ  دددف لددد٠ليپ  اا نشٓدددَ ِ دددشن  دددقن يزشدددٔ يبدددي  يبدددٔ وقيددد 

 .(3)(يبزهللٕ
ِخدد    ددن ايعددعقٖ  ندد٢ُ ضددزٓ   ددىهللاٺ ِق١يددٗ س ِ ٓددف وزددٓن يبددي       

 مدددق ِ ق مل  دددىهلل احلدددهللْث  دددف لدددي نهدددهلل اكلشدددر يبدددي  فلدددقق لدددرتِن س
 لسشن ِنٓس٘ يبي حٶقً ١ِ ضلعج يبٍمق .

                                                           

 . 10/439  سة ايبي  يبٔ حق   (1)
 .1/374ا٣ عٓزقل مل لزععٗ ا٣وخقل  (2)
 .1/336لزععٗ ا٣وخقل ا٣ عٓزقل مل (3)
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ِة ْععددع ٌدددا اخلدد  نددي ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن      
اؾلدددق  ضدددٓٗ مل ِا زدددٗ مل  ْدددقه اجلقٌشٓدددٗ س ِيدددٓ: نشددد٘ ايهٍدددقٛن ِلىٍدددق     

 ايععِق   شٓ  ِا قلٗ حهللِق س اؾلق ايع شٓ  نش٘ ا٧و: ِاجلي .
ِ ى ددٔ ِ ددّس حقق ددٗ ايددع ن ٌدددُ ق ا ددق  نددقة احلٓددّاً مل ٌدددا       
اي لددقً س ععددهلل  عدد اِج ايعددعقٖ ايّاحددهللٖ لددع   ثددع لددي عددعق س يهٓددقً عضددف  
اا نددد  ِ دددف مل و دددقه ا٣ دددعٖ مل اجملعمدددع ايهيدددعٕ ِيددد ِه  زقٌدددهللُ س   
ِا٧نعىددددقٚ يبّحددددهللٖ ايزقٛشددددٗ س ِنددددهلله اقخددددقن اي دددد س قددددق يبق٧ ٌددددقل  

 ِايزى  ِايع  ة.
و وددخٗ اخلدد  عقوددَ ضلمددف نشدد٘  ددى: لددي اجلددي س   اق   ِنشدد٘ عددع

اا نددد  ِ دددف  ً ْعاٌدددق لدددي  دددٓهللخف ا٧ ددد٢ه س ِاكلحمعدددق   ً ٌددددا      
 اخل  لى ع ١  وف يَ.

 لبْٔٛ اإلدزجبن دغة ػٍٝ اإلع٘بة
ا٧حعهددقن اوددٶ٢  يب٢بددٔ س ِلزىدد٘ ا٧حعهددقن ٌددّ حدددف ايددى ة        

ايددى ة لددي يبددغل ـلشددعغل لددي احلهددر ٌِددّ ايعثهٓددل ِا٧ح ددقه اذ ضلدددف    
قْاادَُِْاان لَاْكُاامَُآيلاا اَََا٣ِن ي ٓ ددقٺ يّ ددّقُ مل ايثددقؤ س لثددف  ّيددَ  زددقػل ر    

 .(1)د   َ  ئْتْيََُِرا تْقْتْنَ  ئْ اَتُقْنت َُْ   َسل ِيَِْرالَّ  َللؤُخَُّلََِْن  َّل ٌ

ع ددٔ ا٥ْددٗ حدددف لددي ا٣ِن يهلل١يددٗ ا٥خددع نشٓددَ س ِ عددهللْع ا٥ْددٗ س       
ل٠لىددٗ  عق ددف مل  ددهٓف اا س ِعٜددٗ  خددعٙ   ددهلل  ددقً ي ددن اْددٗ مل عٜددعغل عٜددٗ

  قععٖ  عق ف نهللِاوقٺ ِسشمقٺ ِ خّقاٺ .
ِْددددهللخف ا٧حعهددددقن مل  عددددهللْع ا٥ْددددٗ  صددددّيف  ى ْددددَ ايعى ْددددف س    
ِحعيبددَ نشدد٘ ا٧ ٌددقل مل  بشدد  اْددق  ايعددعاً س عمددث٢ٺ يبقيىسددهٗ يسددّ ٖ     

 اي ق ٗ ْ ًّ ايععهللْع نش٘ ِ ُّ :

                                                           

 .13 ّ ٖ ان نمعاً  (1)
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 .(1)دم َزَرا مزهليُم َزراغَ لتزَرا مزاُيبسن اا ر ا٣ِن :

يبسدددن اا ايدددعفلي ايدددعحٓن ايددددٕ ْدددءلع يبقيعفلدددٗ يبدددغل        ايثدددقؤ :
 ايىق .

 احلمهلل ا ايدٕ  زف ا٣ و لش قٺ يَ ِقا   ٢ه . ايثقيث :
س اذ ْشععدددٔ ايىدددق  ِاخل٢ٛددد، (2)درا نلمُااادزَا لَّااا  َ لبتَرا علاااناْم  لر ايعايبدددع :

 يبقيزهّقْٗ ا ن  ِ ف .
  ّ  اكلّ هٗ اي شٓٗ ايدٕ ْهزث نش٘ ايعّاقق يبغل ايىق .ٌِدُ ايزهّقْٗ 

س ايددددٕ ْدددهللعع ا٧ ٌدددقل (3)درااااََّ ُملََِرااااََّ  يمِاا ٌدددّ ر اخلدددقل: :

 ِضع ُ ني ايىق .
اا لقيددر ْددّه ايددهللْي عٓزق دد  ايدددْي  ددقلّا يبق٧ ٌددقل       ايسددقق  :

 ِا٧ضعا  يبقيىق  .
س اْدددقن وزهدددهلل  (4)دنْغُاااتْع  زَبِيَاااننَْنْعُ زااادزَللبِيَاااننََْ ّيدددَ  زدددقػل ر  ايسدددقيبع :

 ِوعى ُ ني ا٧ ٌقل س ِاْقن وسعزغل يبقيزصمٗ لي ا٧ ٌقل .
س اٌدددهللوق ايصدددعال (5)در ُاااد نْنَرابتاااَّلرطَْرا مزغُاااتْق يملَ ّيدددَ  زدددقػل ر ايثدددقلي :

 اكلسععٓن اخلقئ لي ا٧ ٌقل س ِايهزٓهلل ني ايعزهللٕ ِاي شن .
س ِ عدددهللْعُ : (6)دمُاااَّلَعللْااايُهِمُص اااَّلرطَْراَّاااَ يَلَؤْن عل ّيدددَ  زدددقػل ر ايعق دددع :

ودددعال ايددددْي  وزمدددل نشدددٍٓن يبقيبعزدددققٌن ندددي ا٧ ٌدددقل س ِ يبزدددهلل     
 ا٧ ٌقل نىٍن .

                                                           

 .23 ّ ٖ احليع  (1)
 .2 ّ ٖ اي ق ٗ  (2)
 .3 ّ ٖ اي ق ٗ  (3)
 .5 ّ ٖ اي ق ٗ  (4)
 .6 ّ ٖ اي ق ٗ  (5)
 .7 ّ ٖ اي ق ٗ  (6)
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ِلددددي خصددددقٛم ا٧ ٌددددقل حلددددّا ايىددددهلله يصددددقحهَ س ١ِ ندددد ٖ     
يبقيعشٓددف ايدددٕ ْهعدد٘ لصددعاٺ نشدد٘ عزشددَ س ِحعدد٘ ٌدددا ايهعددقٚ عٍددّ لددي          

ِاي ٓدد  اي شددٔ اكليدد ر ايدددٕ ْ ددًّ نشدد٘ لعا دد  لع قِ ددٗ مل اي ددن       
ِاكلددهللٖ اي لقوٓددٗ اذ  وددَ اخددد يبقيعىددق م لددع  عددققه ا٣ْددقه ِايعددهلليبع ِا٣ دد٘  
مل ا٣ضددعا  اي ققحددٗ ايدد   ىدد ن يبددق٥خعْي يبسدده  ايزمددف ا٧ ٌددقيبٔ س       

 ِنهلله ِ ّق  وف نعنٔ يَ.
ايعددءوٮٔ ِنددي  ودد: نددي   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن  ددقن ) 

ثددع لزددقذْع لددي اا س   لددي اا س ِايز شددٗ لددي اييددٓٶقً س ِلددق نددٔٚ       
 .(1)(ِلق نٔٚ  ح  اػل اا لي احلمهلل

 ِلي خصقٛم ا٧ ٌقل  وَ  ز ف ِْ ععع اػل ايعهلليبع ِاحل مٗ .
يٓ ًّ لي ا٧ن ق، مل ععو ايص٢ٖ قل: لعا  مل ايّٓه ايش ّٚ اػل 
اا ن  ِ ف مل  ِ ق  ايص٢ٖ ٌِّ  قوع يشز شٗ يبقي زف س ِ ه  ي٨لعىقس 

 قنٗ اا ِ  قٚ عضشَ ِ فلعَ.ني اي زف اكلىقمل يٶ
 لبْٔٛ األمسبء احلسىن ثغػر صْٚ اإلع٘بة

يعدددهلل اخدددعم اا نددد  ِ دددف يى سدددَ يبق٣مسدددقٚ احلسدددى٘ ايددد   دددهللن   
نشدد٘  ددزٗ  ددشٶقوَ ِ فلعددَ س ِ هلل  ددَ نشدد٘  ددف نددٝ س ِ وددَ ٌددّ اخلددقي، 

 .(2)دغُالىرالَّ زَوَْبِاْ لَبِوََّ ز لَاْ زَرومسنءزَرا نزِا ٓٔ ِاكلمٓل س ِمل ايعى ْف ر

ِا٣مسدددقٚ احلسدددى٘  مسدددقٚ لدددهلل  ِ ىدددقٚ ِؽل ٓدددهلل ا نددد  ِ دددف س      
ِوزدددل  مدددقن يدددَ  دددهخقوَ س ِوددد ق  ا دددعاه ِ عزدددقن احسدددقً لعصدددف   

 ِح مٗ بة لعىقٌٓٗ س ِنهللن  قه ِلٶش، مل ايىيء غل .
ِ ددهلل مسٮدد٘ اا ندد  ِ ددف و سددَ يبٍدددُ ا٣مسددقٚ ع ددع  نشدد٘  يسددىٗ     

لىٍددددق لددددق ا ددددعء ع اا ندددد  ا٣وهٓددددقٚ س ِ ق  مل اي عدددد  ايسددددمقِْٗ س ِ
 ِ ف يبَ يى سَ .

                                                           

 . 1/2ايهلل  اكلىثّ   (1)
 .8 ّ ٖ وَ  (2)
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 ِمسٓل يبقحلسى٘ يّ ُّ :
 ا٣مسقٚ احلسىٗ و ق   مقن لٶش، ِحسي  قه . ا٣ِن :
 ١ ْزشن  ىٍٍق ِق١يعٍق ا١ اا ن  ِ ف . ايثقؤ :

ا٣مسدددقٚ احلسدددى٘ لش دددء مل ايدددهللنقٚ ِايعّ دددف اػل اا س      ايثقيدددث :
را نزغُاااالىَ ْااان ُعز ِزَاِهلااانَللاْ زلرَراَّاااَ يَلَيزل ن ااادزل لََللا لَّااا  َرومسااانءزَِمل ايعى ْدددف ر

 .(1)د   َؤْسُملنئ   َسليزُُنللُ لَملنَِْننُ رَيلعُمللُ  ل

ِ ددهللن ا٥ْددٗ  ندد٢ُ نشدد٘ حعلددقً ايدددْي   ددعِا  و سددٍن لددي ا٧وع ددقس   
 لي ا٣مسقٚ احلسى٘ ِق١يعٍق .

نشٓددَ نددي نهددهلل اا يبددي لسددزّق  ددقن :  ددقن   ددّن اا وددش٘ اا     ِ)
لددي  وددقيبَ ٌددن  ِ حدد ً عشٓعددف : ايشددٍن اوددٔ نهددهللن س ِايبددي           :ِ ددشن  

نهددهللن س ِايبددي  لعددر س وقوددٓ  مل ْددهللن س لددقو ملٮ ح مددر س نددهللن ملٮ    
 . ضقٟن 

  ددءير يب ددف ا ددن ٌددّ يددر مسٓددل يبددَ و سددر س  ِ  و يعددَ مل  عقيبددر  
س  ِ نشمعددَ  حددهللاٺ لددي خشعددر س  ِ ا ددعء ع  يبددَ مل نشددن اييٓدد  نىددهللن     

ايز ددٓن  يبٓددع  شددى س ِوددّ  يبصددعٕ س ِذٌددقل ٌمددٔ     س  ً  زددف ايعددعاً
 .س ِ ٢ٚ ح ؤ

 ددقن   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن : لددق  ددققي لٍمددّه  دد  ا١      
 ذٌدد  اا ٌمددَ ِ يبهلليددَ يبٍمددَ عع ددقٺ .  ددقيّا : ْددق   ددّن اا  عدد٢ وددعزشن    

 .(2)(ٌدُ اي شمق    قن : يبش٘ س ععزشمٌّي ِنشمٌّي
ًّ يبءمسدددقٚ ا٣ِ دددقً ِْع ي دددًّ  يعدددهلل  دددقً اكليدددع ًّ ْعيىددد  ايعايبدددع :

 ايٍٓق س ِْعهلل ّوٍق امسقٺ ِلسم٘.
 دددقن : اندددععّا ايزددد ٙ لدددي ايز ْددد  س ِاندددععّا  ِندددي ايبدددي نهدددق  )

 .(1)(اي٢  لي اا
                                                           

 .180 ّ ٖ ا٣نعاف  (1)
 . 4/377ايهلل  اكلىثّ   (2)
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ا٧خهدددددق  ندددددي  دددددًّ ا٣مسدددددقٚ احلسدددددى٘ ا قندددددّٖ   اخلدددددقل: :
يشمسددددشمغل ِايىددددق  اػل ا عىددددقل اييددددعن س ِا٧لعىددددقس نددددي نهددددققٖ      

 ا٣وىقه ِايعي  يبءمسقٍٛق س ِ مسقٚ ايٶّابٓل.
ٌِددف  ددقً اكلدد٤ لددي  ددّه ععنددًّ ؿل ددهللًِ امسددَ س يبزىددّاً ايعيبّيبٓددٗ    

 لي قًِ اا ٌِف  قً ٌدا ايعم ٓهلل لي   هقل ٢ٌ ٍن بع قٺ.
اكلحمعددق  وزددن س عخٓىمددق  ددقن ععنددًّ  مددق ِ ق نشدد٘ يسددقوَ مل ايعى ْددف   

. ع٢يبددهلل لددي ِ ددّق ا ددع قيبٗ لددي  ّلددَ ِيددّ نشدد٘  (2)دؤْنْاانَ لاْكُاامَُرألْعُلْااىر

 سلّ ايسقيهٗ اجل ٛٓٗ.
للقْااانوَْرا ملاااذَُم اااََُقْااا ُتَِ  َُّعلااا ُ لَؤْتْاااَْ زَمز سلاااىَللقْ ُملااا زََِمل  ّيدددَ  زدددقػل ر

 دددع  ايبدددي لسدددزّق ِايبدددي نهدددق   ) (3)دضَِلليلاااَْ لنَْللآا هلتْاااكلا يزب غ ااادزلرَ  ااا َرألْ ُ

ِيب ددع يبددي نهددهلل اا )اييددزى( ِايضددخقن ِايبددي  يبددٔ ا ددخقا : اقعددر       
يب سددع ا٣يدد   ٕ )اقددر( عدد٢ ْزهددهللن  مددق  زهددهلل.  ددقيّا : ٣ً ععنددًّ        

 .(4)( قً ْ٪زههلل ١ِ ٩ْزههلل
يدددا ودد ن ايعددعاً يبددده  ددّه ععنددًّ ايدددْي ة ْيع ددّا لزددَ ا١ يبزددهلل         

ََََََقه احل ددٗ نشددٍٓن س  ددقن  زددقػل ر    ٓدد  ْننتْقْمُالاانَم اااُهزمَُ ْإْف َّلق الاان زمَُ  اا َرا اايلمتَاِااإْنَّهزمُ

 .(5)دََِّْاز رَاِأيلنت النَللِْننُ رَعلاُهلنَفْن  ل  ل

ِلدددي ان دددق، ايعدددعاً ذ دددع ا٣مسدددقٚ احلسدددى٘ س ِ دددقٚ  ايسدددىٗ        
 لزقوٍٓق .ايىهّْٗ مل يبٓقوٍق ِايرتبٓ  مل احصقٍٛق ِح  ٍق ِايعهلليبع مل 

                                                                                                                                               

 . 4/377ايهلل  اكلىثّ   (1)
 .24 ّ ٖ ايىق،نق   (2)
 .127 ّ ٖ ا٣نعاف  (3)
 . 5/423ايثزشى / اي ي  ِايهٓقً  (4)
 .136 ّ ٖ ا٣نعاف  (5)
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ندددي ايبدددي نهدددق  ِايبدددي نمدددع  دددق١ :  دددقن   دددّن اا ودددش٘ اا  ِ)
ا  سدددزٗ ِ سدددزًّ امسدددقٺ س لدددي  حصدددقٌق قخدددف اجلىدددٗ   :نشٓدددَ ِ دددشن 

 .(1)(ٌِٔ مل ايععاً
 .(2)ِ هلل  عهلله ذ عٌق ني ا٧لقه  ز ع ايصققا نشَٓ ايس٢ه 

يعدددهلل   اق اا نددد  ِ دددف يشمسدددشن ِبدددة اكلسدددشن ايعدددهلليبع مل لزدددقؤ     
احلسدددى٘ ِ وٍدددق خددة ذلدددهلل س ِنىدددّاً  فلددٗ ِ  عدددٗ يبقيىدددق    ا٣مسددقٚ  

 ـلٓزقٺ.
ِمل احصدددقٚ ا٣مسددددقٚ احلسددددى٘ ِذ عٌددددق س ِ دددد٢ِٖ ا٥ْددددق  ايدددد   
 عضددددمىٍق لددددقوع لددددي ا٧ ٌددددقل س ٌِددددٔ  ددددٓ  ،ا ددددع نددددي اي شددددن    

 ِايعزهللٕ.
ِلدددي ان دددق، ايعدددعاً ِ ِق ندددهللق لدددي ا٣مسدددقٚ احلسدددى٘ مل اْدددٗ        

وَْبِاْااا لَبِوََّ زااا لَرا ملل اااكزَرا قُااادْلسزَراغَاااا لتزََََََ زااا لَرالَّاااا زَراَّاااَ  ََِاحدددهللٖ س  دددقن  زدددقػل ر   

را مزاااااااااُم َزَرا مزهلاااااااايُم َزَرا علنِياااااااانزَرا ُل َاااااااان زَرا مزتْكْ تااااااااَّزَسزاااااااا ُنلن لَرالَّاااااااا  َعلمَاااااااانَََ
نددي ايبددي نمددع نددي   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن  ددقن : اذا      ِ)

ِا٣ ضدددغل ايسدددهع مل    دددقً ْدددّه ايعٓقلدددٗ ـلدددع اا ايسدددمّا  ايسدددهع   
 وددق اا س  وددق ايددعفلي س  وددق اكلشددر س  وددق ايعددهللِ  س   : هضددعَ س  ددن ْعددّن 

 وددق ايسدد٢ه س  وددق اكلدد٠لي س  وددق اكلٍددٓمي س  وددق ايز ْدد  س  وددق اجلهددق  س  وددق         
س اكلع دد  س  وددق ايدددٕ يبددهلل   ايددهللوٓق ِة  ددر نددٜٓقٺ س  وددق ايدددٕ  نٓددهللٌق         

 .(4)( ْي اجلهق ًِ ساْي اكلشّن 
لددددي لزددددقؤ ا٣مسددددقٚ احلسددددى٘  ثهٓددددل لزددددقة ا٧ؿلددددقً مل  يٓ ددددًّ

ا٣ و ِذلق يبدددٗ اييدددعن ِاي شدددن س يعدددهلل   اق اا نددد  ِ دددف الدددع٢ٚ       
                                                           

 .4/376ايهلل  اكلىثّ   (1)
 . 13او ع اجل ٚ ايعايبع ِايزيعْي يبزهلل اكلقٛعغل لي ٌدا ايسٯ ع يف  (2)
 .23 ّ ٖ احليع  (3)
 .8/473ايهلل  اكلىثّ   (4)
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 شددد  اكلسدددشن يبقخليدددٓٗ لدددي اا س ٌِددددُ اخليدددٓٗ ِا ٓدددٗ ِحصدددي لدددي       
ل اِيدددٗ ا٧ ٌددددقل س يشعضدددقق يبددددغل اخليددددٓٗ ِا٧ ٌدددقل س  ددددقن  زددددقػل    

للراَّاااَ يَلَ زااامَُاِأيلااانَ ََََ*هِااامَُمزَُاااب قُ  لََبِ ََراَّاااَ يَلَ زااامَُم اااََُخلَُااايل  َ لاتََر

للراَّاااَ يَلَيزاُتُااا  لَملااانَََ*للراَّاااَ يَلَ زااامَُاِاااَّلاتهِمَُوَْيزَُاااَُِِّ  لَََ* لاتهِااامَُيزاُم ازااا  لَ

ؤُلُاْئ اااكلَيزغلااان ِعز  لَ  ااا ََََ*آتْااا رَللقُلُااا ازهزمَُللجِلْااا اَؤْنَّهزااامَُبِاْاااىَ لاتهِااامَُ لرجِعزااا  لَََََََ

 .(1)درا وْيَُّلرَ َلل زمَُاْهلنَسلناِقُ  ل

 ِضعسخ األمسبء احلسىن ٚال١خ ِٓ اإلع٘بة
لددي لزددقؤ ا٣مسددقٚ احلسددى٘ اكلشددر اكلٶشدد، ا ندد  ِ ددف مل ايددهللوٓق       
ِا٥خددعٖ س ِ ً ايهزددث حدد، س ِاجلىددٗ حدد، ِايىددق  حدد، س ِ ً ايزصددمٗ      

   ٘ ايىدددق  وعْددد، اػل ايشهدددث   لدددي ا ٌدددقل ِسشدددن اييدددة ِايعزدددهللٕ نشددد
ايددهللاٛن مل ايىزددٓن س ٌِددّ لددي اييددّاٌهلل نشدد٘ نىددّاً ٌدددا اجلدد ٚ ٌِددّ         
)ايىدددد اس اكلسددددشذ يبددددغل ايعددددعاً ِا٧ ٌددددقل( ِ ددددقوًّ ا،احددددٗ ايعددددعاً    

 ي٨ ٌقل لي ا٣ و.
ِ خددد   ايسدددىٗ ايىهّْدددٗ ندددي  دددقوًّ ايعّ دددف اػل اا نددد  ِ دددف       

 ددددهف يبق٣مسددددقٚ احلسددددى٘ اذ  ً  ددددف ا ددددن لىٍددددق لهلل  ددددٗ  قلزددددٗ مل 
 اقهللاْٗ س ِيبقل يشعععل اػل اا .

نددي نهددهلل ايشٿددَ يبددي لسددزّق  ددقن :  ددقن   ددّن ايشٿددَ وددش٘ اا نشٓددَ  ِ)
ٍ٪دددنٱ س اودددٔ    ً٪ : ايشٿ ٫ِ ح٪ددد ٫ ٩ٌدددنٴ  ٷ  ٪َ ِ دددشن : ل٩دددق  ٷدددقن٩ ن٩ه٫دددهلل٭  ٷددد ڀ س اذ٩ا  ٷو٩دددقيب٩

ٔٱ     ٩ٓددهللٯنٷ س ل٩ددقوپ عٯدد ٩ٓعٯٔ يبٯ ح٪ ٹم٪ددرٷ  ن٩ه٫ددهلل٪نٷ ِايب٫ددي٪ ن٩ه٫ددهللٯنٷ ِايب٫ددي٪  ٷل٩عٯددرٷ س و٩قوٯدد
      ٫ِ َٯ و٩ ٹس٩ددرٷ  ٷ ٫ٓل٩ يبٯدد ٩ّ يٷددرٷ;  ٩دمٱ ٌ٪د ٟ٪نٷ س  ٷ ٫ددءٷيٸرٷ يبٯ ٸدفٵ ا ددن  ٔٱ  ٷض٩دق س ن٩دهلل٫ن٭ عٯدد
َٯ مل نٯشٹددنٽ       ِٽ ا ددعء ع  يبدد َ٪  ٷح٩ددهللاٺ لٯددي٫ خ٩شٹعٯددرٷ  ٷ ٫ِ ن٩شٿم٫ع٩دد َ٪ عٯددٔ  ٯع٩قيبٯددرٷ  ٷ  و٫ ٩يٹع٩دد

٩ً ايز٩ ٯددٓن٩  ٩يبٯٓددع٩   ٫ً  ٩ ٫ز٩ددف٩ ايعٸددع٫ا ٫ٓدد ٯ نٯى٫ددهلل٩نٷ س  ٷ ٩ِو٪ددّ ٩ و٩ددهلل٫ ٽٕ س ايي٩  ٷشٹهٯددٔ س 
         ٩ً ٩ِ يبهلل٩يٷددَ ل ٷددق َ٪ بٷمٱددَ  ٩ٌدد ٩ ايشٿدد ٩ٌمٵددٔ س ا١ٿ  ذ٫ ٩ٌددقل٩  ٩ِذ٩ ٩ٚ ح٪ ٫وٯددٔ س  ٩ِ ٩دد٢ٷ

                                                           

 . 61-57اكل٠لىًّ  (1)
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ُٯ         ٩ٌددددٯ ٫ً و٩دددع٩ز٩شٿن٩  ٩ْى٫ه٩يدددٔ يٷى٩دددق  ٷ َٯ :  ٩ْدددق  ٩ ٪دددّن٩ ايشٿددد َٯ عٷع٩ح٩دددقٺ س  ٷدددقيٸّا :  ح٪ ٫وٯددد
٩ْى٫ه٩يٯٔ يٯم٩ي٫  ٩مٯ س اي ٷشٯم٩ق ٯ ٍ٪يٱ ٷقن٩ :  ٷ ٩ف٫ س  ٩ْع٩ز٩شٿم٩  ٫ً ٍ٪يٱ    .(1)(ز٩

ِْددهغل ٌدددا احلددهللْث عضددف اا ندد  ِ ددف يبعزشددٓن ا٣وهٓددقٚ نددهللقاٺ لددي    
 ا٣مسقٚ احلسى٘ .

ٌِدددف طلدددعم ٌددددا ايعزشدددٓن يبق٣وهٓدددقٚ  ه ْيدددمف ا١ٛمدددٗ اكلزصدددّلغل   
 ِا٣ِيٓقٚ ايدْي  ، ٍن اا ا١ ن ا٣ن ن ِا ع قيبٗ ايهللنقٚ.

ايزمدددّه مل احلدددهللْث ) ِ  اكلحمعدددق  ٌدددّ ايثدددقؤ س ٌِدددّ لدددي ا دددعا      
نشمعددَ  حددهللاٺ لددي خشعددر( ٌِددّ  نددن لددي ا٣وهٓددقٚ يهٓددقً  ددزٗ عضددف اا    
ندد  ِ ددف نشدد٘ ايىددق  س ِوددةِ ٖ ا٣مسددقٚ احلسددى٘  عْهددٗ لددىٍن نشدد٘    

 اخع٢ف ليق يبٍن س ِؿل ي ايعّن يبّ ُّ :
 ددددقوًّ :  ددددف ا ددددن لددددي ا٣مسددددقٚ احلسددددى٘ ،ا ددددع نددددي    ا٣ِن :

ن نشددد٘ ايددددا  اكلعهلل دددٗ س ٌِدددّ    ا٧ ٌدددقل س عء دددن اجل٢يدددٗ )اا( قا  
ا ددن نشدد٘ ل ددعق ١  ثىٓددَ  ِ ـلددع يددَ س ِاو ددعق يبددَ اا ندد  ِ ددف ِخددمٮ 
يبدددَ و سدددَ س ِودددعف ايىدددق  ندددي ايعسدددمٓٗ يبدددَ س ِ زشدددَ اا  دددهخقوَ      

 حصىقٺ ِل٢ذاٺ.
ِا ددن ايسدد٢ه ويددع ي٤لددي ِايسددشن يبددغل ايىددق  ٌِددّ  ددهخقوَ اكلىدد ُ      

 ني ايىعم ِايزٓ  س ِعَٓ لىع لي ا٧ ٌقل.
ْعددقن لددث٢ٺ اا لددي  مسددقٚ ايز ْدد  س ِي ددي ْعددقن : ايز ْدد  لددي         ١ِ

  مسقٚ اا.
 دددقوًّ ا٣مسدددقٚ احلسدددى٘ ؽلىدددع لدددي ا٧ ٌدددقل ٌِدددّ لدددي      ايثدددقؤ :

  ددعا   زددهللق ا٣مسددقٚ احلسددى٘ ِذ عٌددق مل ايعددعاً س ِاي عدد  ايسددمقِْٗ    
ايسددقيبعٗ س ِاحقوعٍددق مل اكلزىدد٘ ِايهلل١يددٗ ؼلزددقة اخلشدد، ِا٧ويددقٚ ِ ددّائ   

 ِايىزن لي اا ِؼلق ْ ٓهلل ا عععاٚ  ّاوغل ايى ع ايزقه لىٍق.اي ضف 

                                                           

 .3/307  سة ايثزقيى  (1)
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عمددث٢ٺ ا ددن )ايددعفلي( ِ)ايددعحٓن( يهٓددقً  ً  فلددٗ اا ندد  ِ ددف      
  عيي٘ اخل٢ٛ،  شٍق س ِاعققٖ ايعضقق لي  ٍعغل :

نقلدددٗ يبقيعضدددقق يبدددغل  فلدددٗ اا يبقيىدددق  ِيبدددغل ا٧ ٌدددقل       ا٣ِػل :
 ِا٧ضعا  يبٍن .

 ايعددعاً ِا٧ ٌددقل س  مددق  ْددهللن نشٓددَ   خقوددٗ يبقيعضددقق يبددغل  ايثقوٓددٗ :
 .(1)دتْانِيْاَم ََُراََّ ُملََِراََّ  يمَِ* م ّيَ  زقػل ر

ِْددهللن ا ددن ايٌّددقل نشدد٘  ً اا ندد  ِ ددف ٌددّ اكلددىزن نشدد٘ ايزهددقق    
يبيددة حسددقل ١ِ ْع ددّ ايزددّو  ِ ايهددهللن س ِايدددٕ ْزٶددٔ لددي  ددءيَ        

 ددّ ِلددي ة ْسددءيَ س ِنددي حق ددٗ ايىددق   ِ لددي بددة حق ددٗ س ِلددي ْع    
 عٓدد، بقْددق  يددَ عددقً اا ندد  ِ ددف ٌددّ ايٌّددقل عدد٢  صددف ايىّيبددٗ اػل     

 ا٧ ٌقل ِايزى  ِايع  ةا  ايزيّاٛٓٗ .
 لاَالاانَوَْتُاانِ  ٌََِدددُ اييقْددق  عددعس ايعفلددٗ ايدد   ددد ع مل  ّيددَ  زددقػل ر     

ََُْااادزن كلَ لُ ملااً َِبنَّااكلَْؤن ااَّلَرا  لَ اانبزََََََََ  لاَالاانَبِنَّااكلَجلاانم َزََََ*ُقُل الالاانَالُعاادلَِبا َ لاادلُيْتالنَلل لااُ َْاالاانَم اا

 .(2)درااَنسَِا يل ُتفَوَْ ليُ لَ  ي  َبِ ََرالَّ لَوَْيزو ل ُزَرا م يعلن ل

ِاجلددد اٚ نشددد٘ ندددقة ايعدددّن   يهٓدددقً  ً ْدددّه ايعٓقلدددٗ  ِاً احلسدددقل 
ِاي زددف س ع٢يبددهلل  ً ْعحمددد ا٧وسددقً وعْدد، ا٧حسددقً س ِ ً ْددءلي ايزهددقق    

 لي نعِ ُ ِ ذاُ.
 دددقوًّ  دددف ا دددن لدددي ا٣مسدددقٚ احلسدددى٘  ءقْددد  ِ زشدددٓن   ايثقيدددث :

يشىدددق  نقلدددٗ س ِيشمددد٠لىغل خقودددٗ س ِعٓدددَ  ٍددددْ  يشسدددشّن س ِ ىعٓدددٗ   
 .(3)د رَرالَّ لَلليزعللإمزكُمَُرالَّ زللرتَّقُيشص٢  س ِقنّٖ يشخّا  س ِمل ايعى ْف ر

                                                           

 .2-1 ّ ٖ عصشل  (1)
 .9-8 ّ ٖ ان نمعاً  (2)
 .282 ّ ٖ ايهععٖ  (3)
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 ثني اٌغمحخ ٚاٌؼفٛ
لددي  مسددقٚ اا ندد  ِ ددف )ايددعحٓن( ِ)ايز ددّ( ٌِددّ ايدددٕ ؿلخددّ         
ايددددوّل س ِْدددرتن اكل٠اخددددٖ نشٍٓدددق س ِْي دددع اخلٶقْدددق ِايسدددٜٓق  س ِمل   

ََُراَغاايتَََََََايعى ْددف ر ِ َلليلُعُباا َعلاا ََُع  لاان   َُْراتَُّ الااْ َعلاا َ  َيلق  لاا ئْنَ َلليلعُلْاامزَملاانََلل زاا لَراَّاا

 .(1)دتْب عللُ  ل

ٍِْددهللٕ اا ندد  ِ ددف اػل ايرتاحددن ِايز ددّ يبددغل ايىددق  س  ددقن  زددقػل   
َََََر  ْااانعُبُ رَللرصُااابْنز رَ لتَّاااىَيلاااإ ت  لَرالَّااا زَاِاااإْمَُِِّ َبِ ََرالَّااا لَعللْاااىَُِاااْإَشلااا ُء 

 .(2)دقْد يٌَّ

يبددقيز ّ ِْددهغل ايعددعاً  ً ايز ددّ نددي ا٥خددعْي ِ زددهللٍْن  دده  يش ددّ،  
للبِ َُتْعُبُاا رَللتْبُاابْنز رََِايعفلددٗ لددي نىددهلل اا ندد  ِ ددف  س  ددقن  زددقػل ر     

 .(3)دللتْف ب َّزلرَ ْةِ ََرالَّ لَفْبُ  ٌَ ل  يمٌ

ِلددددي  مسددددقٚ اا  زددددقػل )اكلىددددععن( ِ)ايعٍددددق ( اذ ْىددددععن اا لددددي  
اي ددقة يبزددهلل  ً ْعددٓن نشٓددَ احل ددٗ اكلعزددهللقٖ س ١ِ  اق يهٶيددَ ِنعقيبددَ س       

 .(4)دللرالَّ زَعلنِينٌَاُلَرن ت قْنتفى ْف رِمل ايع

س يع دددًّ ا قلدددٗ (5)د ْإْتْااان زمَُرالَّااا زَم اااََُ ليُااا زَاْااامَُيلنُتْغ ااا ز َرِ دددقن  زدددقػل ر

 ايص٢ٖ ِايزصمٗ لي ا٧ ٌقل ِا ٓٗ لي ا٧وععقه ا٧قٔ.

                                                           

 .25 ّ ٖ اييّ ٙ  (1)
 .109 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
 .14 ّ ٖ ايعيقيبي  (3)
 .4 ّ ٖ ان نمعاً  (4)
 .2 ّ ٖ احليع  (5)
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ِايىسددهٗ يبددغل ايعفلددٗ ِايز ددّ لددي نىددهلل اا ندد  ِ ددف ٌددّ ايزمددّه        
س ٌِددف  ددء ٔ ايعفلددٗ  دد٢ٓ  صددف      ِاخلصددّيف اكلٶشدد، عقيعفلددٗ  نددن   

 ايىّيبٗ اػل ايز ّ يبّ قْٗ ايزههلل لي اكلزصٓٗ س اجلّال وزن.
ِ ددهلل ِ ق مل اجلددد ٚ ايثقيدددث ِا٣ يبزددغل يبزدددهلل اكلقٛدددٗ لددي ٌددددا ايسٯددد ع    

 يبٓقً  قوًّ ٌِّ  ً ايعفلٗ نش٘   سقه لىٍق :)
 :  قوًّ ايعفلٗ ايزقلٗ . ١ِٺ 
  ٗ .:  قوًّ ايعفلٗ اي   عيي٘  لٗ ِوقٛ قوٓقٺ 
 :  قوًّ ايعفلٗ اخلقوٗ يب عق  ِ  ععاق . قيثقٺ 

 :  قوًّ ايعفلٗ  صّيف لّضّس لزغل . ايبزقٺ 
:  دددقوًّ ايعفلدددٗ ايعّيٓهللْدددٗ ايددد   ع دددعس نىٍدددق ضدددعِل      خقلسدددقٺ 

ِلصدددققْ، لدددي ايعفلدددٗ س ِاً  دددقً ا٣ودددف  ً  دددف عدددعق ِ سدددن لدددي  
   سقه ايعفلٗ  ّيٓهللٕ.

رلصدددّيف لدددي  :  دددقوًّ ايعفلدددٗ اخلقودددٗ يبءٌدددف لّضدددع    قق دددقٺ 
 ا٣ و.

 :  قوًّ ايعفلٗ اي   ء ٔ ٣ٌف ،لقً لزغل. قيبزقٺ 
 :  قوًّ ايعفلٗ اي   صقح  ايىهّٖ. قلىقٺ 

:  ددقوًّ ايعفلددٗ ايدد   دد٢،ه  ٕ وددى نشدد٘ سلددّ رلصددّيفس      ق ددزقٺ 
ٌََََِدددّ ايددددٕ ْع شددد٘ مل  ّيدددَ  زدددقػلر    للِْاااإْيتََُم اااََُنْ ِااا عَقْنتْاااَْْملعلااا ز

 .(1)د ِاتيْ  لَِْث ريٌ

:  ددقوًّ ايعفلددٗ ايّا زٓددٗ لددي عزددف  هددٓذ ِلدددلّهس ِلىٍددق       نقنددعاٺ 
 .(2)دللملنَِْن لَا ال ِ عَؤْ َُيلفَُّْلق ِ ق مل  ّيَ  زقػلر

                                                           

 .1/5648 قج ايزعِ   (1)
 .161 ّ ٖ ان نمعاً  (2)
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يعددهلل يبزددث ا٣وهٓددقٚ نشدد٘  ددعن اي ددع  ؼلددق عٓددَ ايضددع  اخلددقيف ِايزددقه    
يبشخددددقس  ً ايددددرتِن ٌددددٔ  ِلىددددَ اخ ددددقٚ يبيددددق ا  ِلز دددد ا  ايىهددددّٖ  

 .(1)مي ايز ه ِا٧ اقٖا٣خعٙ لي نقة ايّ ّق س ِ عض
َلَُؤلُتااا رَرا ك ْتااانبلَْاُت ليتازَاااا زَا لَاااانِسَللْوََََََََِمل ايعى ْدددف ر َ ي ََْرالَّااا زَم يْثااانْاَراَّااا للِبا َْؤخلااا

 س(3( )2)دتْك تُمز نْ زَ ْال لَُلِزَلل لرءلَظُهز  ِ  مَُللرشُتَّْللُرَاِ  َثْملاَنَقْل ي ََ ْ ِئ  لَملنَيلَُتَّْزل ل
 ِٓ يف األععلبْٔٛ اعمحٛا 

يعددهلل ذ ددع اا ندد  ِ ددف  وددخقل اكلٓمىددٗ يبقيثىددقٚ ِا٧ ددعاه ِايهيددق ٖ    
يبددقيثّال ايز ددٓن ِايسددزققٖ مل لعقيبددف  وددخقل اكليددءلٗ ايدددْي ْصددةًِ    
ِلدددي حٓدددث ايدددهللخّن مل ايعددد  مل  نددد، ا٣حدددّان س ِل٢ دددقٖ  ٌدددّان      
ا٥خددعٖ ِانددععل ايددٓمغل لددي ايددٓ٪مي ٌِددّ اخلددة ِاي  ددٗ س ِيهٓددقً  ً          

 ٓمغل ٌن  ٌف اجلىٗ . وخقل اي
ِ ددهلل يبددٓٮي اا ندد  ِ ددف خصددقن  وددخقل اكلٓمىددٗ نشدد٘ سلددّ ا٧صلددق،     

ثُاامََِْاان لَم ااََُراَّااَ يَلَآملازاا رَللتْ لرصلاا ُرَََذٕ ايهٓددقً ِايهلل١يددٗ يبعّيددَ  زددقػل ر 

 .(4)دؤُلُاْئ كلَؤْصُنلنبزَرا مليُملال  َ*اِنابَ ََُِّللتْ لرصل ُرَاِنا ملَُّ لمل  َ

 يٓ ًّ وٓف لع هٗ  وخقل ايٓمغل ْسةٖ ِنمف لي  ٍق  : 
 ا٧ؿلقً . ا٣ِػل :
 ايص  ِاكلىق قٖ عَٓ . ايثقوٓٗ :

ايعفلددٗ ِايرتاحددن س ِايددهللنّٖ اػل ايعفلددٗ ايزقلددٗ يشدددا        ايثقيثددٗ :
ِاييددة س ِايىسددهٗ يبددغل ٌدددا ايرتاحددن ِيبددغل ا٣لددع يبددقكلزعِف ِايىٍددٔ نددي     

                                                           

 .221او ع اجل ٚ ايثقيث ِا٣ يبزغل يبزهلل اكلقٛٗ لي   سةٕ ٌدا يشععاً يف  (1)
 . 187 ّ ٖ ان نمعاً  (2)
يبزهلل اكلقٛعغل لي ٌدا ايع سة ِايدٕ اخعم يبع سدة ٌددُ    ايسقيبع نيعاجل ٚ   و ع (3)

 ا٥ْٗ.
 .18-17 ّ ٖ ايهشهلل  (4)
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عدددق٣لع ِايىٍدددٔ  نددد٢ُ ٌدددّ     اكلى دددع ٌدددّ ايزمدددّه ِاخلصدددّيف اكلٶشددد،   
 ا٣نن.

ِْع شدد٘ مل ا٥ْددٗ  ندد٢ُ لددع  شددٗ  شمق ٍددق ايعهددقْي ِايعضددقق يبددغل لددق        
ّْوددٔ يبددَ اكل٠لىددًّ يبزضددٍن يبزضددقٺ ِيبددغل ا٧ ٌددقل س ِعٓددَ نددقٌهلل نشدد٘     

 حعلعَ ِاكلىع لىَ س ِلي لزقؤ اكلعفلٗ ِ ُّ :
ايسدددزٗ مل ايعفلدددٗ س ِ صدددهلل  فلدددٗ ايىدددق  نشددد٘ اخدددع٢ف   ا٣ِن :

للملااانَؤْ ُسلااال الننَْبِوََِّودددقوٍن ٌِدددّ لدددي نمّلدددق   ّيدددَ  زدددقػل ر ليدددق يبٍن ِ 

 .(1)د ل ُمل ًَا ل علناْم  ل

 اي ْققٖ مل ايعفلٗ . ايثقؤ :
نددهلله وددةِ ٖ ا٣ذٙ لددي ايٶددعف ا٥خددع  ددههقٺ ي٨لسددقن        ايثقيددث :

 ني  فلعَ ِايعع، يبَ.
اكلهقييدددددٗ مل ايععددددد، ِايزٶددددد  نشددددد٘ اي عدددددة ِايٓعدددددٓن س  ايعايبدددددع :
 ق ٗ.ِوقح  احل
 .(2)دللؤْ َُتْعُبُ رَؤْق َّلبزَا لتَّق  لَايص ذ ِايز ّ س  قن  زقػل ر اخلقل: :

 ٍدددع ايدددى : نشددد٘ ايعفلدددٗ يشيدددة س ِندددهلله ايهحمدددف  ِ     ايسدددقق  :
 اييذ يبقيعفلٗ.

ِلددي ايعفلددٗ ا٧و ددقا مل  ددهٓف اا س ِاخددعاج اي  ددقٖ ِاخلمدد: س       
بِنَّملنَرابَدلقْنَزَا ل بُقْاَّلرء ََرِاحلعّا اييعنٓٗ س ِقعزٍق اػل لسعخعٍٓق س  قن  زقػل 

للرا ملغلنِ   َللرا علنم ل  لَعللْيُهلنَللرا مزالاَّبْ  َقُلُا ازهزمَُلل  ا َراَّتقْانبَِللرا فْان ِم  لَلل  ا ََََََ

 .(3)دسل ِيَِْرالَّ  َللر اََُِراغَ ِيَِْ َِّْيَْ ًَم ََُرالَّ  َللرالَّ زَعلل يمٌَ لك يمٌ

                                                           

 .107 ّ ٖ ا٣وهٓقٚ  (1)
 .237 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
 .60 ّ ٖ ايعّيبٗ  (3)
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 ٌإلع٘بةلبْٔٛ اٌزٛثخ طبعصح 
لددي  مسددقٚ اا ندد  ِ ددف )ايعددّال( ٌِددّ  ددهخقوَ ايدددٕ ْعٮبدد          
يبقيعّيبدددٗ س ِْعدددعل ايىدددق  ايٍٓدددق س ِْععيبٍدددق لدددي ايىدددق  يشعىددد ُ ندددي         

بِ ََرالَّاااا لَيزن اااا َْراتَّاااا َراِ لَلليزن اااا ََْا٧ ٌددددقل ِايددددهٶم س  ددددقن  زددددقػل ر 

 .(1)درا مزتْطْهتَِّيَل

 ندددن ٌِدددٔ   ِ  دددهقل وددد ِن ٌددددُ ا٥ْدددٗ خقودددٗ ا١  ً لّضدددّنٍق   
يبقنددث نشدد٘ ايعّيبددٗ س ِايع عددَ مل  ددىىٍق ِا عخضددق  لىقعزٍددق مل ايددهللوٓق        
ِا٥خددعٖ س ِا ددرتً ايعٶٍددع يبقيعّيبددٗ يهٓددقً يدد ِه ٌ ددعاً ايزمددف ايعهددٓذ س    

 ِاي شن ِايعزهللٕ .
مسزددل   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن ْعددّن :       :نددي  ودد:  ِ)

 ْضددعُ ايعقٛدد  لددي ايدددو   مددي ١ ذودد  يددَ س ِاذا  حدد  اا نهددهللُ ة    
 ٓددف  س(2)دبِ ََرالَّاا لَيزن اا َْراتَّاا َراِ لَلليزن اا َْرا مزتْطْهتااَِّيَلََََرذودد  س  ددن  دد٢   

 .(3)( قن : ايىهللالٗ س : ْق   ّن اا ِلق ن٢لٗ ايعّيبٗ
نددي  ددقيبع يبددي نهددهلل اا  ددقن :  ددقن   ددّن اا وددش٘ اا نشٓدددَ         ِ)

ى ددع ايٍٓددق ِ دشن : لددعٮ   ددف للدي  ددقً  ددهش ن مل يبدد  ا دعاٛٓف  م مددٗ ع   
ّٮاق يبدددقكلي عٖ  س ِ ودددق  ودددق ععدددقن :  ٕ  لٮ  ودددل  ودددل  س ِ ودددق  س  ودددل ايزددد

ّٮاق يبقيدوّل  .س  ن خعٮ  ق هللاٺ ايز
ّٮاق يبدددقكلي عٖ      ّٮاق   ععٓدددف يدددَ : ا عدددع    دددر عءودددق ايزددد س ِ ودددل ايزددد

 .(4)(يبقيدوّل عععع    َ عي ع يَ

                                                           

 .222 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
 .222 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
 .2/26ايهلل  اكلىثّ   (3)
 .1/459ايثزشى / اي ي  ِايهٓقً  (4)
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يعدددهلل  زدددف اا نددد  ِ دددف احلٓدددقٖ ايدددهللوٓق قا  ايعضدددعس ِايعّ دددف       
احلق ددٗ لددي اا ندد  ِ ددف س ٌِدددا ايعضددعس ضددهلل ي٨ ٌددقل س      ِ دد٠ان 

 ِلقوع لي بشهٗ ايى : اييضهٓٗ .
 ددعٙ لددق ٌدددٔ ايىسددهٗ يبدددغل ايعضددعس ِ دد٠ان احلق دددٗ لددي اا ِيبدددغل       
احل مددٗ س اجلددّال  ٌددّ ايزمددّه ِاخلصددّيف اكلٶشدد، س عقحل مددٗ  نددن س     

َيزااااُت  َرا ن ك ملااا َْملاااََُيلَلااانءزَََعٓ ددد  ايدددهللنقٚ ِاكلسدددءيٗ س  دددقن  زدددقػل ر    

 .(1)دللملََُيزاَُلَرا ن ك مل َْ ْقْدَُؤُلت  لَخليََُّرَِْث ريَرَللملنَيلََََِّّّزَبِوََّؤُلُاُ رَرألْا  لنبِ

يهٓددقً  ً احل مددٗ ِاقهللاْددٗ ِحسددي ايسددمل ِا٧خعٓددق  بىدد٘ ِ ددعِٖ     
 ن ٓمٗ     لي اكلقن .

ِ ددهلل  وزددن اا ندد  ِ دددف نشدد٘ ايددىى ذلمدددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايدددَ        
َ ِ لعددددَ يبقحل مددددٗ س ِمل خٶددددقل اػل  ،ِاج ايددددىى ِ ددددشن ِ ٌددددف يبٓعدددد

للرا ُِاااَُّ لَملااانَيزت لْاااىَََودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن  دددقن اا  زدددقػل ر    

 .(2)د   َازيز ت كَََُم ََُآيلنَ َرالَّ  َللرا ن ك مل  َبِ ََرالَّ لَِْن لَاْط يبًنَخل ِريَر

قه ِايىسدددهٗ يبدددغل احل مدددٗ ِا٧ ٌدددقل ٌدددّ ايعىدددقمل ِايعضدددقق يهٓدددقً  ٓددد
احل ددددٗ يبشدددد ِه ِ ا ددددٗ اكلسددددشن ِاكلسددددشمٗ احل مددددٗ ِايععٓددددهلل يبسددددىىٍق س   

ر ُعزَبِاْااىَِايصددهللِ  نىٍددق س ِلددي لصددققْ، ٌدددا ايصددهللِ   ّيددَ  زددقػل ر  

 .(3)دسل ِيَِْ لاتكلَاِنا ن ك مل  َللرا مل ُع  ْ  َرا نلغلال  

ِانددددقنٗ عشسدددد ٗ ايعّيبددددٗ ِايعددددهللا ن  لددددع حسددددي س ِعٓددددَ  ٍدددددْ    
 هللٕ.ي٤خ٢ا ِنصمٗ لي ايعز

  
                                                           

 .269 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
 .34 ّ ٖ ا٣ح ال  (2)
 .125 ّ ٖ ايىخف  (3)



     147ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 225جمعامل اإلميان / 

 لبْٔٛ اٌسٍُ سٛع جبِغ
ايسددشن حددقن خددقن لددي ايععددقن س عقيسددشن وعددٓهلل احلددعل س ِايىسددهٗ        
يبددغل ايسددشن ِايصددشذ ٌددّ ايزمددّه ِاخلصددّيف اكلٶشدد، س عقيسددشن  نددن س      
ِ ددهلل ْعخعدد، لددي بددة وددشذ س اذ  ددهلل ْعزعدد  ايصددشذ احلددعل ِايععددقن س    

آملازاا رَر ُخزلُاا رَََيلنؤْيْهلاانَراَّااَ يَلَََ لددق ايسددشن عٍددّ لٶشدد، س ع ددقٚ  ّيددَ  زددقػل ر       

س ٧ اقٖ ا عىددقل ايععددقن س ِلددي ايسددشن ا٧ومٜىددقً     (1)د  اا َراغتاال مَِِْن َّاا ًََ

 يشٶعف ا٥خع س ِا عىقل اييهلل  ِاييٓشٗ ِا٧ ٌقل.
ِ ِن لدددي ودددققٙ يبقيسدددشن ايزدددقه يشىدددق  ٌدددن اكل٢ٛ دددٗ اذ  دددءيّا اا  
ندد  ِ ددف لىددع و ْدد  ايددهلله مل ا٣ و س ٌِددّ  نددن لددي   ددقٚ ِ دد          

اذ ْيدددمف يددد ه ا عىدددقل ايىدددق  اخلصدددّلٗ ايددد    ضدددٔ اػل  ا٧ ععدددقن س 
اجلدددع  ِايععدددف نشددد٘ سلدددّ ايعضدددٓٗ اييحمصدددٓٗ س يعدددهلل   اقِا  ً   دددًّ   

 احلٓقٖ ايهللوٓق ِ قٖ ،آٌٗ  هزث ايزٶع ِايٶٓ  مل ا٣ و ِايسمقٚ .
ِ ددددهلل  عددددع اكل٢ٛ ددددٗ يددددّاٚ ايسددددشن ايزددددقكلٔ  هددددف  ً ٍْدددده  اقه اػل 

تُُْعلاااَُْ  يهلااانَملاااََُيزب غ ااادزَ  يهلااانََؤْا٣ و يع دددًّ لىقندددهلل ٍن ا نددد  ِ دددف ر 

لليلغُااااب كزَراااااادتملنءلَللنْنُاااااَزَنُغلااااا تَزَاِنلمُاااااد نَْللنُقْاااادتسزَاْاااااكلَقْااااانوَْبِنإااااا َؤْعُلْااااامزَملااااانَوَََْ

س قنددّٖ يشمشددّن ِا٣لددعاٚ ِنقلددٗ ايىددق  يبعزقٌددهلل ايسددشن       (2)دتْعُلْمزاا  ل

مل ا٣ و س عدددءخ ٌن اا نددد  ِ دددف يبقحقودددٗ نشمدددَ يب دددف ندددٝ لدددي    
س ِلددي (3)دبِنإاا َؤْعُلْاامزَملاانَوَْتْعُلْمزاا  لَََّ ددّق ِاكلزددهللِه س ِ ددقن قددن ر   اكل

 نشن اا ن  ِ ف مل اكلعقه  لّ  :
   ضف اا يبهزثٗ ا٣وهٓقٚ يٓ ّوّا قنقٖ يشسشن . ا٣ِن :

                                                           

 .208 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (3)
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وددد ِن اي عددد  ايسدددمقِْٗ يعثهٓدددل  ّاندددهلل ايسدددشن ِ ىخٓدددٗ      ايثدددقؤ :
ايىدددق  ندددي احلدددعِل ِلعدددهلللق ٍق س ١ِ ْزشدددن لصدددققْ،  ّيدددَ  زدددقػل       

ِزَُؤْتَرا ك ْتااانِبَََََََر َلااانءزَلليزث ِ اااَّزَللع ُاااادل س مل قعدددع اا نددد  ِ ددددف   (1)ديلُمنزااا رَرالَّااا زَملااانَيل

 ف .ا٧ ععقن ني ايىق  يب  ٗ اي ع  ايسمقِْٗ اكلى يٗ ا١ اا ن  ِ 
 لاَْرَاليلان ٌَا لاَانسَِلل زادٌَََََََِف لدي لزدقؤ )ايهٓدقً( مل  ّيدَ  زدقػل ر     

 س يبٓقً ايععاً يشعهذ ايدا ٔ ي٨ ععقن ِ  ر ايهلللقٚ.(2) دللمل ُع  ْ اَا ل مزتَّق  ل

اجلدددّال وزدددن س ِلىدددَ  ددد٠ان ِ سدددقٟن اكل٢ٛ دددٗ  نددد٢ُ س ِ دددقٚ     
يدددَ ِ دددشن مل  ايسدددىٗ ايىهّْدددٗ يبق عٍدددقق ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِا   

ايعددّن ِايزمددف ؼلىددع ا٧ ععددقن س ِْددهللن نشٓددَ اسٍددق ُ ا٧ ددعزهللاق يشعضددق      
 يبيعِل  عْم مل وشذ احلهللْهٓٗ  هف  ً ْ هللِا نشَٓ يشع قِو .

يعددهلل يبزددث ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن   ددقٛف ومءوٓىددٗ    
اػل  دددعْم يبءودددَ ة ْدددء  يشععدددقن س اؾلدددق  دددقٚ ِ ودددخقيبَ ٣قاٚ ايزمدددعٖ     

سلاا لرءََل احلددعاه ايدددٕ  زشددَ اا ندد  ِ ددف يشىددق  ـلٓزددقٺ ر  ِ،ْددق ٖ ايهٓدد

 .(3)درا علنِ ُزَ  ي  َللرا  لن   

 ِمضِخ طٍخ احلض٠ج١خ ػجغ ِزجضص ػٓ اإلع٘بة
حٓىمددق  نددعف ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن نشدد٘ لّضددع  
احلهللْهٓدددٗ ِيبع دددل وق عدددَ ايعصدددّاٚ  دددقن و دددع لدددي ايصدددخقيبٗ )خددد٤         

 ايعصّاٚ(.
لددق خدد٤  ايعصددّاٚ ِلددق   وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن )   ععددقن ايددىى 

 .(4)(ذان قق خلش، ِي ي حهسٍق حقيب: اي ٓف
                                                           

 .39 ّ ٖ ايعنهلل  (1)
 .138 ّ ٖ ان نمعاً  (2)
 .25 ّ ٖ احلج  (3)
 .1/404اخلصقٛم اي  ٙ  (4)
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ِايعصدددّاٚ ا دددن وق دددٗ   دددّن اا ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن س     
 ِ)خ٤ (  ٕ ح ول ِيبع ل ِ صزهل ِالعىزل ني ايىٍّو.

عق ددقيبٍن ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن يبءوٍددق ة يدد٤ ِيددٓ: ٌددّ  
ِنقق ٍدددق ِي ىٍدددق  لدددق ٖ ِقندددّٖ يشعّ ددد  ندددي اكلسدددة عشدددّ   لدددي خشعٍدددق

قخددف اكلسددشمًّ اػل ل ددٗ ٌِددن مل حددقن احددعاه  ؼلددق   ٍدد  نشددٍٓن   ددق     
 دددعْم ِ ٪سددد ر ايدددهلللقٚ ِ عدددع اي عىدددٗ ِوٍددد  ا٣لدددّان ِْ سدددهلل لّ دددن   

 احلج.
عدددء اق اا نددد  ِ دددف يشمسدددشمغل ا٧ قلدددٗ مل احلهللْهٓدددٗ لدددع ايضدددمقً  

  احلمٓددهللٖ ايدد   ددقِٚا لددي   شددٍق س   ِايزٍددهلل لىددَ  زددقػل يبعخعٓدد، اييقْددق  
 ِضمقً ا٣ ع ِايثّال.

 دن  دقن ايدىى ودش٘ اا نشٓدَ ِايدَ ِ دشن يبءودَ ١  سدءيَ  دعْم خٶددٗ           
ِلىٍددقج نعددهلل ِلددق ْسددم٘ مل ٌدددا اي لددقً خعْٶددٗ وعْدد، نٓددث ْ ددًّ       
عٍٓدددق  ز دددٓن ندددزقٛع اا  ِ ح دددا حعلدددٗ ايهٓدددل احلدددعاه ا١   هدددعٍن       

نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن ِ ودددخقيبَ ٌدددن    ِ نٶٓدددعٍن س ٣ً ايدددىى ودددش٘ اا  
للملاانَِْااننُ رَؤْلُا يلاانءلِزَبِ َُؤْلُا يلاانئزِزَ ِيٓددقٚ ايهٓددل نشدد٘ سلددّ احلعٓعددٗ س  ددقن  زددقػل ر

 .(1)دبِوََّرا مزتَّقُ  لَللاْك َََؤِْ ثَّْل زمَُوَْيلعُلْمز  ل

ٌِدددا ايعددّن لددي لز دد ا  ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن   
 لي  ٍق  :
  ٚ اي عىٗ .ق ا٣ِػل :
 لىع ا٧خع٢ف يبغل ايصخقيبٗ  صّيف ايصشذ . ايثقوٓٗ :
  ٍٜٓٗ  ذٌقً ايصخقيبٗ يعهّن ايصشذ ِنعِل  عْم عَٓ. ايثقيثٗ :

 ّ ٓددَ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن   ددقيٗ اػل    ايعايبزددٗ :
   ٓقن اكلسشمغل يبش ِه اكلٓف اػل ايصشذ ِايص  نش٘ ا٣ذٙ .

                                                           

 .34 ّ ٖ ا٣و قن  (1)
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اكلىددع ايىهددّٕ لددي ا٧ ٌددقل ِا٧ ٌددقل اكلددّا،ٕ يٓخمددف       اخلقلسددٗ :
 ٌدا اكلىع ايىٍٔ ِايعخعْن .

  ءقْ  اكليع غل ِ ديبٍن اػل ييٗ احلّا  . ايسقق ٗ :
ايع عدددٗ يبعدددعْم يبزدددهلل  ً  وٍ دددعٍن احلدددعِل س ِ و عددددّا       ايسدددقيبزٗ : 

 لددّاقن مل بدد ِ اكلهللْىددٗ ِ وعاعٍددق س ٌِددف  ضددق ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا     
للملاانَآتْاانُِمََُيبصددشذ احلهللْهٓددٗ لددي لصددققْ،  ّيددَ  زددقػل ر   نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن  

 س اجلّال وزن.(1) دراََّسز وَُ ْوَُُلِزَللملنَنْهلنُِمَُعلاُ زَ ْنن تْهز ر

 ددن ، ددع ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ايىق ددٗ عّ هددل ِوٍضددل     
يشهلل١يددٗ نشدد٘  وٍددق ة يدد٤ ِة  عصددز  س ِيع ددًّ ٌدددُ ايّا زددٗ لعهلللددٗ   

يبق٧ قلدددٗ مل احلهللْهٓدددٗ س اذ وددد ن نشددد٘ ليدددق ف احلدددعه    يعضدددق اكلسدددشمغل
 .(2)(نش٘ مهلل  شٓف اكلقٚ)

 شٓددف يددٓ: يددَ لددققٖ س لددع  ً نددهللق  وددخقل ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ     
ِايددَ ِ ددشن ّْلٜددد  يدد  ِ  يبزمقٛددٗ  مددق مل  ِاْددٗ  ددقيبع يبددي نهددهلل اا         

 .(3)ا٣وصق ٕ
   ضف اا ن  ِ ف يبقيى خ لي  ِحَ مل اقه. ايثقيث :

 لصققْ، ِ ع وشذ احلهللْهٓٗ ني ا٧ ٌقل ِ ُّ :ِلي 
دلددٝ ايصدددشذ يبزدددهلل لزدددق ن نهللْددهللٖ يبدددغل ايدددىى ِاكليدددع غل س    ا٣ِن :

 ِلىٍق لزع ٗ يبهلل  ِ حهلل س ِاخلىهللا .
ا دددعا  اكليدددع غل يبدددءً ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن    ايثدددقؤ :

 ِ وخقيبَ  لٗ .
ايصددشذ نددهلله ابددق ٖ اكليددع غل نشدد٘ اكلهللْىددٗ ِ وعاعٍددق يبزددهلل     ايثقيددث :

س اذ  ً ٌددددُ ا٧بدددق ٖ ا ٌدددقل لع دددع  س عقيبدددهللقق اا يبقيصدددشذ س ٌِدددّ    
                                                           

 .7احليع  ّ ٖ(1) 
 . 1/404اخلصقٛم اي  ٙ  (2)
 . 2/255،اق اكلزقق  (3)
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قندددّٖ ِ، دددع لع دددهللق ندددي ا٧ ٌدددقل  دددّاٚ لدددي ودددعف اكلسدددشمغل  ِ     
 بةٌن.

ا اقٖ حعْددٗ اي  ددع ِاخعٓددق  ايزعٓددهللٖ يبزددهلل ايصددشذ ِقخددّن     ايعايبددع :
لدددي ْعبددد  مل نعدددهلل ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن ِاً ة 

 ْهللخف ا٧ ٢ه .
ٓددَ حددهللٮ نشدد٘ ايععٓددهلل  ددىي اكلّاوىددٗ ِ ددّاوغل ايهشددهلل ايدددٕ ْىعمددٔ      ِع

 ايَٓ اي عق ِاجلمقنٗ  ِ  وٍن ْعٓمًّ عَٓ .
 ً   دددّن اا ودددش٘ ِندددي ذلمدددهلل يبدددي ا دددخقا ِدلقٌدددهلل ِبةٌمدددق) 

اا نشٓددَ ِ ددشن نقٌدددهلل  عْيددقٺ ندددقه احلهللْهٓددٗ نشددد٘  ً ْضددزّا احلدددعل      
خشل س عددهلل س ْددءلي عٍٓددق ايىددق  ِْ دد ٮ يبزضددٍن نددي يبزددهلل   نيددع  ددىغل

خ انددٗ مل نٍددهلل ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن ِقخشددل يبىددّ يب ددع مل نٍددهلل  
 .(1)( عْم

 لبْٔٛ اٌفطغح أطً ِبٔغ ِٓ اإلع٘بة
 وددف اي ٶددعٖ اييدد، س يهٓددقً  ً خشدد، ا٧وسددقً ايبعددهللاس لددي نىددهلل اا     

وَْؤْسُاااااإْاُكُمَُس ِمل ايعى ْدددددف ر(2)د  ااااا َرألْ ُضَِخلل يبْااااا ًس ِ ددددددا ِ زشدددددَ ر

 .(3)دؤْجَُِّ َبِوََّعللْىَراََّ  َ ْطَّْلن  َعللْيُ  َؤْجََُّرَبِ ُ

ِْعىددقع٘ ا٧ ٌددقل لددع عٶددعٖ ا٧وسددقً ِلددق  شهددَ اا ندد  ِ ددف نشٓددَ   
س ِاكلٓثددقا ايدددٕ  خدددُ نشٓددَ مل نددقة ايددد  س ِ دددا لّا ٓدد، ا٣وهٓددقٚ س        

 ِعٶعٖ ا٧وسقً نش٘  ٍق  :
 ايعخشٔ يبق٣خ٢ا احلمٓهللٖ . ا٣ِػل :

                                                           

 . 6/83ايثزشى / اي ي  ِايهٓقً  (1)
 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
 .51 ّ ٖ ٌّق  (3)
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اكلىق ددددقٖ يبسددددىي ايعّحٓددددهلل ِا هددددقس ا٣وهٓددددقٚ س ِمل ايعى ْددددف  ايثقوٓددددٗ :
َََََََََََر ِلَِبْااااُيُكُمَرا ُكب اااَّل ِْاااََّ َََرالَّااا لَ لَ ااا لَِبْااااُيُكُمَرإِلدلااان لَللْرَيالااا زَ  ااا َُقُلااا ِاُكُمَلل للْاك ااا

 .(1)دللرا بُغز اَْللرا ع بُيلن لَؤُلُاْئ كلَ زمَُراََّرش دزل ل

ِايىسددهٗ يبٓىددَ ِيبددغل ا٧ ٌددقل     ايى ددعٖ لددي  دد ر ايددهلللقٚ س    ايثقيثددٗ :
ٌدددّ ايزمدددّه ِاخلصدددّيف لدددي ِ دددَ س عٍىدددقن لدددققٖ ي٨يععدددقٚ ِ خدددعٙ    

 ي٨عرتاا يبٓىٍمق .
وصددع اا ندد  ِ ددف ي٤وهٓددقٚ ِِ  ددٗ ِ  هددقس ا٣وهٓددقٚ س ٣ً       ايعايبزددٗ :

ٌدددا ايىصددع حق ددٗ ٣ٌددف ا٣ و نقلددٗ س ِاكلدد٠لىغل خقوددٗ س ِيٓ ددًّ      
نْبلاااَّلُِمزَرالَّااا زَاِ لااادُ فَللؤْن اااتُمَُؤْا اَّااا اَ ْااانتَّقُ رَرالَّااا لَاْعللَّكُااامَََََُللاْقْااادَُلدددي لزدددقؤ  ّيدددَ  زدددقػل ر  

 س مل اكلعقه  ٍق  :(2)دتَُْكَُّزل ل

 ِيعهلل وصع ن اا يبههلل  حلق ٗ ايىق  قدا ايىصع . ا٣ِػل :
 ِيعهلل وصع ن اا يبههلل  حلق ع ن قدا ايىصع . ايثقوٓٗ :

ايععددف ّْلٜددد نددي ايددىى     ِيعددهلل وصددع ن اا يبهددهلل  يصددعف    ايثقيثددٗ :
 ِنى ن .

ٌِددف  ددقً ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ْعصددهلل و سددَ          
يبش دددا )ايزصدددقيبٗ( مل قنقٛدددَ  مدددق ِ ق ندددي ا٧لدددقه نشدددٔ نشٓدددَ ايسددد٢ه  

 ددقن :  ددقً   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن ْصددشٔ  شددر ايشٓشددٗ يٓشددٗ     )
 .(3)(يبهلل  س ِْعّن : ايشٍن اً  ٍشر ٌدُ ايزصقيبٗ ١  ٪زههلل

اجلدددّال  دددقً ايدددىى ْعصدددهلل و سدددَ ِاكلٍدددق عْي ِا٣وصدددق  س ععدددهلل      
ّٮو ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن  لددعُ ِ لددع  وددخقيبَ اػل اا س     عدد
لددع ا٧ عٍددقق يبقيددهللنقٚ ِاكلسددءيٗ عىدد ن  يدد  لددي اكل٢ٛ ددٗ يىصددع ٍن س  ددقن  

                                                           

 .7 ّ ٖ احل عا   (1)
 .123 ّ ٖ ان نمعاً  (2)
 . 4/422ايهلل  اكلىثّ   (3)
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ََََ زددقػل ر اِااإْا ُ َم ااََُرا مل لئ كْاا  ََبِا َتْغُااتْف يثُ  لَ لاَكُاامَُ ْنسُااتُْلنبلَاْكُاامَُؤْنإاا َمزم اادُِْمُ

 .(1)دمزَُّ     ل

يٓ ددعذ اا ندد  ِ ددف يبٍدددا ايىصددع  يبددّال ايعفلددٗ ِ ددهف اقهللاْددٗ        
٣ ٓددقن ايىددق  ِاػل ْددّه ايعٓقلددٗ س للددق ْشدد ه لزددَ اييدد ع ا ندد  ِ ددف      
نشدد٘ ٌدددُ ايىزمددٗ يبق٧لعىددقس نددي ا٧ ٌددقل ِايزىدد  ِايددع  ةا  ايدد        

شددع ِاخلددّف ِايىعمددٗ ِايسددحم    دد٠قٕ نٓددقٖ  عددعاق  يبعْددقٚ س ِ سدده  اق  
 نىهلل ايىق  ـلٓزقٺ.

١ِ   صددف وقٛ ددٗ لددي ايىددق  يبددغل ايدددٕ ْعددّه يبقيزمددف ا٧ ٌددقيبٔ         
 ِيبغل اجلٍٗ  ِ اكلشٗ اي  ْىعس  ايٍٓق لع يبعاٚ ٍق لي ٌدا اي زف .

ٌِددف لسدد٠ِيٓٗ ح ددا ا٣لددي ِايسددشن ِايعزددقْم اجملعمزددٔ  عددع نشدد٘   
بِنإااا َجلنع اااْاََ زدددقػل رايىدددق  ـلٓزدددقٺ يبزدددعو ِق  دددٗ ِاحدددهللٖ يعّيدددَ    

 س  ه ٌىقن  هقْي مل ٌدُ ايّسٓ ٗ.(2)د   َرألْ ُضَِخلل يبْ ً

 اكلحمعق  ٌّ ايثقؤ.
 ِلي ايدْي  عع نشٍٓن  نهقٚ  ثةٖ ِلعزهللقٖ مل اكلعقه :

ا٣وهٓدددقٚ ِايع دددف عٍدددن ايعدددققٖ ِا٣ٛمدددٗ مل لسدددقير ايسددد٢ه   ا٣ِن :
ٓددَ ِايددَ ِ ددشن نشدد٘ ِايددهللنّٖ ايٓددَ س ِكلددق  ضدد٘ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نش

اي ددعل مل اجل ْددعٖ س ِا عٜصددف   ددهقل اي عىددٗ ِايددّ ق س ٌِددهلله ا٣وددىقه     
مل  يبددددّس اجل ْددددعٖ س ِوددددق  ايىددددق  ْددددهللخشًّ مل ا٧ دددد٢ه ـلقنددددق  

را يلاا ُتلَؤِْ ملل ااَّزَاْكُاامَُ  يااالكُمَُللؤْت ملمُااَّزَعللْاايُكُمََُِ هقٛددف قعزددٗ ِاحددهللٖ ودد ن  ّيددَ  زددقػل ر 

                                                           

 .9 ّ ٖ ا٣و قن  (1)
 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
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رإلِسُااا لتلَ  ياَااانَ ْملاااََُر  اااطَََُّ  ااا َملو ملبلااا  َفْيُاااَّلَمزتُْلااانن ُ ََن عُملت ااا َلل ل  ااايَّزَاْكُااامَُ

 .(1)دا ةِث مفَ ْةِ ََرالَّ لَفْبُ  ٌَ ل  يمٌ

يهٓددقً  ً  ددعن ا٧ ٌددقل لددي  مددقن ايددهللْي س ِاييدد ع ا ندد  ِ ددف      
نشدد٘ وزمددٗ ا٧ؿلددقً س ِلددي لصددققْ، ٌدددا اييدد ع ايعخشددٔ يبقيصدد٢  س        

 مل و ّ  ايىق  لىَ .ِيبزث اكل٠لي ايٶمءوٓىٗ ِا٣لي 
 اكلشّن ِايعٟ قٚ ِايّ، اٚ ِايىّال . ايثقؤ :

ايزشمدددقٚ ِايددددْي ٌدددن ِ  دددٗ ا٣وهٓدددقٚ س اذ ْشددد ه نشدددٍٓن        ايثقيدددث :
 اخعاج نشّلٍن .

 ٌددف احلددف ِايزعددهلل س  مددق مل نددّ ٙ اكلدد٤ لددي  ددّه ععنددًّ    ايعايبددع :
ضددهلل يبدد  ا ددعاٛٓف س ِ مددق مل نددّ ٙ  ددّه ؾلددعِق مل حددعا ايبددعآٌن س        

 .(2)دقْناُ رَ لَّتقُ ِزَللرنبزَّزلرَآا هلتْكُمَُبِ َُُِاتُمَُ ْنع ل  ليعى ْف رِمل ا

ِلدددي ان دددق، ايعدددعاً  ددددْعُ لدددي يبٶقودددٗ ايسدددّٚ س ِِيٓ دددٗ ايى دددقا  
َََََِيبٓددقً  ضددعا ٌق س  ددقن  زددقػل ر     يلنؤْيْهلااانَراَّااَ يَلَآملازاا رَوَْتْتَّو ااَُلرَاِطْننْاا ًَم اااَُ

ََُْؤ  اا لر  ِهُمَللملاانَُتو ب اا َََََََََ زلن كُاامَُوَْيلااإ اُ نْكُمَُخل لاانوًََ َْاانءزَم اا ََُرا  لف  َللْ لرَملاانَعلا ااتسُمَْقااُدَالاادل

 .(3)دصزدزل ز زمَُؤِْ  لَّزَقْدَُاليَاَنَاْكُمَُرآليلنَ َبِ َُُِاُتُمَُتْعُق لُ  ل

را ااااأْم َّزل لَاِاااانا ملعَُّزل  َللرااَاااان ز  لَاكل٠لىددددًّ ِاكل٠لىددددق  ر اخلددددقل: :

س ٌِدددددف (4)دللرا نلااااان   ُ  لَا نزااااادزل  َرالَّااااا  َللالَتاااااََِّرا مزااااااُم ا  لَعلاااااََِرا مزاُكْاااااََِّ

ا٧لعىددقس نددي ا٣ ٌددقل ِاي شددن ِا٧ضددعا  يبقيىددق  لددي ح ددا حددهللِق        
 اا س اجلّال وزن .

                                                           

 .3 ّ ٖ اكلقٛهللٖ  (1)
 .68 ّ ٖ ا٣وهٓقٚ  (2)
 .118 ّ ٖ ان نمعاً  (3)
 .112 ّ ٖ ايعّيبٗ  (4)
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  ٌف ايص٢  دلعمزغل ِلع ع غل. ايسقق  :
ِمل ٌدددا اي لددقً وددق   لّضددّنٓٗ يشم٠ سددق  ِاكلى مددق  ع٢يبددهلل     

ع  عقعدددٗ ايسدددشن ِايسددد٢ه س ٌِددددا ايسدددزٔ  لدددي ايسدددزٔ ِا٧ عٍدددقق يىيددد
ِ  ددعُ ِلددق ْرت دد  نشٓددَ لددي ايى ددع لددي لصددققْ،  ق اا ندد  ِ ددف نشدد٘   

 .(1)دبِنإ َؤْعُلْمزَملنَوَْتْعُلْمز  لاكل٢ٛ ٗ ر

ِلددي خصددقٛم ا٣وهٓددقٚ  وددَ ة ْيددقق  ايددىى احلٓددقٖ ايددهللوٓق ا١ ِ ددهلل        
ِْع ىهددًّ  ، س ايسددشن مل وقحٓعددَ س ِ زددف ايىددق  ْى ددعًِ لددي ايععددقن س   

 دد ر ايددهلللقٚ س ِلددي ا٥ْددق  مل اكلعددقه  ً لز دد ٖ ايددىى وددق عٗ يشىددق     
 ني اي عىٗ ِا٧ ععقن .

ِلدددي ة ْدددعزا يبدددقكلز  ٖ ْشعددد٘ اخلسدددق ٖ س ِْصدددٓهَ ايىدددهلله ِلدددي        
ْعزددهللٙ نشدد٘ اكلز دد ٖ س عٍددّ للددي ضلددق ل اا ِ  ددّيَ عٓز ددف اا ندد       

 ٗ .ِ ف قن اق٢ن س  مق مل  ّه وق  حٓىمق نععِا ايىق 
 ً   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن     :نددي  ددقيبع يبددي نهددهلل اا    ِ)

كلددق ودد ن احل ددع  ددقه عحمٶدد  ايىددق  ععددقن : ْددق  ٍْددق ايىددق  ١  سددءيّا          
وهددٓ ن نددي ا٥ْددق  س عددسً  ددّه وددق   ددءيّا وهددٍٓن  ً ْهزددث ايددٍٓن اْددٗ     

 .عهزث اا ايٍٓن ايىق ٗ 
ِضلعشهددًّ ع قوددل  ددعق لددي ٌدددا اي ددج ععيددعل لددقٌٚن ْددّه ِ قٌددق س   

لددي يهىٍددق لثددف ايدددٕ  ددقوّا ْءخدددًِ لددي لقٍٛددق ْددّه بهٍددق ِ صددهلل  لددي     
 .ٌدا اي ج

عزعدددّا ندددي  لدددع  يبٍدددن عزععٌِدددق عّندددهللٌن اا ايزددددال يبزدددهلل  ٢ دددٗ  
 ْدددقه س ِ دددقً ِندددهللاٺ لدددي اا بدددة ل ددددِل س  دددن  دددقٚ ٍن ايصدددٓخٗ      
عءٌشددر اا لددي  ددقً لددىٍن  ددل ليددق ا ا٣ و ِليق يبٍددق ا١   دد٢ٺ       

 اا س عمىزَ حعه اا لي ندال اا . قً مل حعه 

                                                           

 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
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ععٓددف : ْددق   ددّن اا لددي ٌددّ   ددقن :  يبددّ  بددقن . عشمددق خددعج لددي     
 .(1)(احلعه  وقيبَ لق  وقل  ّلَ

للملااانَؤْ ُسلااال الننَْبِوََّ ل ُملااا ًَََيهٓدددقً لصدددهللاا لدددي لصدددققْ،  ّيدددَ  زدددقػل ر     

يىدددق  س يبهٓدددقً ايعدددعاً قددددُ ايعدددّاوغل س ِيددد ِه العىدددقس ا (2)دا ل علاااناْم  ل

نددي اي  ددع يبىزمددٗ اكلز دد ٖ خقوددٗ  شددر ايدد   ددءيٌّق عق ددع قل اا ندد   
 ِ ف يشىى عٍٓق س لثف وق ٗ وق  .

ِلددي لصددققْ، ايعفلددٗ ايزقلددٗ مل وهددّٖ ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ       
ِ ددشن ح دد  ليددع ٔ  ددعْم لددي ا ددهللالٍن نشدد٘  عددف ايددىى وددش٘ اا    

 يبققٖ ايزقلٗ .نشَٓ ِايَ ِ شن ِ ٢لعٍن لي ا٧وقيبٗ يبقق٢ن ِا٧
ِلددددي لصددددققْعٍق اق ان  ددددف لسددددشن حعلددددٗ ا٧ ٌددددقل س ِيدددد ِه   

 ا عىقيبَ .

 لبْٔٛ اٌزالٚح عافض ٌٍسٍُ
يعدددهلل يبدددٓٮي ايعدددعاً  ً ايسدددشن اجملعمزدددٔ وعْددد، يشهىدددقٚ س ِ ً ايدددىى      
ذلمدددهللاٺ   دددّن ا٣لدددي اػل يبعدددقس ا٣ و س ِوددد ن ايعدددعاً يبدددده احلدددعِل 

ََََرِا٧ ععددقن ا١ نشدد٘ سلددّ ا٧ضددٶعا  س  ددقن  زددقػل      ُِت اا لَعللْاايُكُمَُرا ق تْاانوَُلل زاا ل

١ِ ْزشدددن احلق دددٗ اػل ايعزدددقْم ايسدددشمٔ ِلّضدددّنٓعَ مل   (3)..دُِاااٌََُِّاْكُااامُ

ا٧ ددعععا  ايزددقه ِا٧،قٌددق  ا٧ عصددققٕ ِا ددعهللالٗ خ٢عددٗ ا٧وسددقً ا١     
اا ِايدددْي ذا ددّا ِْدد٢  احلددعِل ِلددق  سددههَ لددي اخلسددقٛع مل ا٣ ِا     

ف  ً لدددق ا عسدددهَ لدددي احلدددعل ١   ِا٣لدددّان س حٓدددث ْدددهلل ن  دددف ودددع  
ْزدددققن  شدددر ا٣لدددّان ِايّ دددل ِاجلٍدددهلل ايددددٕ يبددددن عٍٓدددق س ِ هعددد٘        

                                                           

 . 4/262ايهلل  اكلىثّ   (1)
 .107 ّ ٖ ا٣وهٓقٚ  (2)
 .216 ّ ٖ ايهععٖ  (3)
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ايى ددّ  ِايددهلللقٚ ايدد   ددقيل يددٓ: قددق نددّو اػل  قودد  لددق ْرتنددذ      
نىٍدددق لدددي ايٓدددعن ِايرتلدددف س يهٓدددقً ندددهللٖ ضدددع  ا٧ ٌدددقل لدددي يبدددقل       

 ا٣ِيّْٗ ٧وزهللاه اكل ق   عَٓ .
عشددٓ: عٍٓددق و ددع نق ددف  ِ    ِ دددا يبقيىسددهٗ ي٨ ٌددقل ِايددع  ةا  س   

 ا ف س ِلق يش َ لي اكلآ ٔ ْزّق يبقيضع  نش٘ اجلمٓع .
ٌِدددف مل ايسدددشن اجملعمزدددٔ ِايسددد٢لٗ ايزقلدددٗ لدددي ا٧ ٌدددقل لىق دددهٗ 
ِقندددّٖ يش دددّٚ اػل اا نددد  ِ دددف س ِويدددع  دددىي ا٧ؿلدددقً ِايععدددّٙ س     

 اجلّال وزن .
 ِْدددهغل ايعدددعاً لز ددد ٖ لدددي ا٧ اقٖ ايع ّْىٓدددٗ مل  عسدددٓن ايىدددق  اػل 

نددددزّل ِ هقٛددددف س ِاػل  ِوددددقً ِقْددددق  خقوددددٗ يبٍددددن س  ددددقن  زددددقػل   

َْْا ْتعلااان لُ  رَََََََََر ُُِمَشزاااعز َانَللْق لنئ ااا ِْاااَّفَللُؤنْثاااىَللجلعلل الااان ََُْا ُُِمَم ااا يلنْؤْيهلااانَراَاااانسزَِبنَّااانَخلْلق الااان

 .(1) دبِ ََؤِْ َّلملكُمَُع اُدلَرالَّ  َؤْت قْنُِمَُبِ ََرالَّ لَعلل يمٌَخل ِريٌ

ييقْددددق  مل ٌدددددا ايععسددددٓن ايرتاحددددن س ِايعزددددق ف يبسدددد قْق  ِلددددي ا
 اخلش، احلمٓهلل س ِ ثهٓل ِ ّا غ  ىي ا٧ؿلقً.

ْزددعف يبزضدد ن يبزضددقٺ مل  ددعل ايىسدد س      {يٯع٩ز٩ددق ٩عٸّا}ِ ٓددف لزىدد٘ ) 
 .(2)(ِيبزهللُ ١ يع قخعِا

ِيزدددف ٌددددا ايعدددّن ٌدددّ اكليدددٍّ  مل نشدددن ايع سدددة س ِي دددي لزىددد٘    
 ايعزق ف  نن عمي لصققْعَ ِ ُّ :

 ايرتاحن يبغل ايىق  . ٣ِن :ا
ا٧وعسددقل ي٤وهٓددقٚ س عٓعددقن لددث٢ٺ  لددٗ نٓسدد٘ نشٓددَ ايسدد٢ه        ايثددقؤ :

 ِ لٗ ذلمهلل وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن .
                                                           

 .12/277اي ي  ِايهٓقً يشثزشى  (1)
 .13 ّ ٖ احل عا   (2)
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 ايعزقْم اجملعمزٔ ِايسشن ايزقه. ايثقيث :
ايعددّاقق يبددغل  عددعاق ايعهٓشددٗ ِاييددز  ِ يبىددقٚ ايددّوي ايّاحددهلل    ايعايبددع :

ِاييددزّل س ِْددهللن نشدد٘ ٌدددا ايزمددّه س ِيبٓددىٍن ِيبددغل بةٌددن لددي ا٣لددن 
 ِن ا٥ْددٗ مل وددهللاٍٛق ِخٶقيبٍددق اػل ايىددق  ـلٓزددقٺ س ِ عددهللْعٌق يعزددق عّا       

 ْق  ٍْق ايىق  ـلٓزقٺ.
لدددددي اكلعزدددددق ف ا٣لدددددع يبدددددقكلزعِف ِايعزدددددقًِ مل  قاٚ   اخلدددددقل: :

 اي عاٛهلل س ِايىٍٔ ني اكلى ع.
ٌِدددف لدددي لصدددققْ، ٌددددا ايعزدددق ف اكلدددد ّ  مل ايعدددعاً اكلى مدددق     

ٓددٗ ذا  ايى ددع ايزددقه س اجلددّال وزددن س ععددهلل  زددف اا ندد  ِ ددف        ايهللِي
 ايىق  ؽلٓف اػل ٌدا ايعّاقق ِايع قٌن ِايسشن يبقي ٶعٖ .  

ٍغخ ِٕٚٙبج ٌإلطالح
ُ
 لبْٔٛ ا٠٢خ ث

يعدددهلل  خععمدددل ا٥ْدددٗ ايددد  اخدددعم يبع سدددةٌق اجلددد ٚ  هدددف ايسدددقيب،    
حعٓعددٗ ٌِددٔ اً د ِ ددهللن ايددّاِ  ندد٢ُ نشدد٘  للاْهزاامَُعلااَْربٌَؤْا اايمٌيبعّيددَ  زددقػل ر

ايزدددال لزٶددّف نشدد٘ بددةُ س ٌِدددا اييددة ندددال  ْضددقٺ سيهٓددقً ايدده٢ٚ     
اييدددهللْهلل ايددددٕ ٢ْ ٓدددَ ايددددْي   دددعِا ِطل دددًّ ايهيدددق ا  يبدددقيىى ذلمدددهلل 
ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن ِْ عحدددًّ يبٍددددا ا٧خ دددقٚ مل ايدددهللوٓق ٌِدددّ  

  ه  حل وٍن مل ا٥خعٖ.
     ّ ا ا١  وٍددق  ددهللن   ِوددخٓذ  ً ايّنٓددهلل مل ا٥ْددٗ ١ ْيددمف ايدددْي الىدد

 يبقيهلل١يٗ ايعضمىٓٗ نش٘ اي  ع يشىق  ـلٓزقٺ ني  لعْي :
 : ا   قل اكلزصٓٗ . ا٣ِن

 : اي ع  يبٍدُ اكلزصٓٗ .ايثقؤ 
ٌِدددّ لدددي ان دددق، ايعدددعاً مل  صدددهللٮَْ كلدددي ضلدددق ل اا ِ  دددشَ  ْدددقه 
ايعى ْدددف س ِْعخعددد، ايىصدددع نشدددٍٓن يب ٍدددّ  ا٧ؿلدددقً ِايععدددّٙ يعهعددد٘        
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ايععاوٓددٗ  فلددٗ ِوزمددٗ ِ)يبشيددٗ مسقِْددٗ( ِاوددٶ٢    لضددقلغل ذا  ا٥ْددٗ 
 ايهشيٗ ٌدا لسعخهللغ مل ٌدا ايسٯ ع س ود عُ ٣ِن لعٖ مل ٌدا اجل ٚ.

 .(1) (ِايه٪شيٗ: ايعّ  ْعهشټغ يبَ ا٧وسقً)
 .(2) (ِايه٪شٹي٩ٗ: لق ْعهشټغ يبَ ا٧وسقً لي  ّ )
ٗٸ) ْ٪ع٩ه٩شٿغ٪ يبَ لي ايز٩ٓم. ِ ٩ه٩شٿغ٩ يب داس  : ِايه٪شٹي٩  .(3)( ٕ ا ع ٷ٘ يبَلق 
٫ٓمٽ ،اق٩     ) َٯ لددددي٩ ايز٩دددد ْ٪ع٩ه٩شٿددددغ٪ يبدددد ٗٸ ِلددددق  ٩ْدددد ٗٸ : يبقيضٱددددنٵ : اي ٯ ٷق ِايه٪شٹي٩دددد

ٗٻ ٩ْ ٗٻ  ٕ :  ٯ ٷق ٕٲ : ١ِ عٷض٫ف٩ عَٓ  ٩عٸّن٪ : مل ٌدا يب٢٩ ٭ ِيب٪شٹي٩ ٩ٌعٽ  .(4) (ا٫،٣
ِلددي ان ددق، ايعددعاً اي  قْددٗ يبآْق ددَ ِ ح قلددَ يهٓددقً احلدد٢ن ِاحلددعاه   

س يبددف ِيشمىددع لىٍددق س  مددق مل اْددق  اكلددةاغ لددث٢ٺ       س ِحددف اخلصددّلق   
 ِ عسٓمَ يبعّاوغل مسقِْٗ  قيبعٗس اذ  قٚ  نش٘  ٍق  :

: اكلددددةاغ مل ايٶهعددددٗ ا٣ِػل يبددددغل ايّايددددهلل ِايّيددددهلل ِاً ودددد ن  ا٣ِػل
يز ص اايكُمَُرالَّاا زَ  ااا َََ قحل ٓددهلل نىددهلل بٓددقل ايّيددهلل ايصدددشى س  ددقن  زددقػل ر      

را اااإُنثْيليََُِ ْاااةِ َُُِاااَََن غلااانءََ ْااا ُاَْرث التْااايََُِ ْلْهزاااََََؤْلُوْ  ُِااامَُا لاااََََِِّّْم ث اااَُْ لااانإ

َثُلُثْاانَملاانَتْااَّلنَْللبِ َُِْننْااََُّللر  اادل ََ ْلْهلاانَرااتبُااُزَللا إْال ليُاا  َا كُااْإَللر  ااد َم اُهزملاانَراغْاادزسزَم مَاانَتْااَّلنََََََْ

ََُْااا زَللْاااٌدَللللِ ْثااَََََََََ ِْاان لَْااا زَللْاااٌدَْ ااِةُ َْاااُمَيلُكاا  زَؤْالاا لرِزَ ْل إُمتاا  َراثسلُاا زَ ْااةِ َََََُِبُ َ

ِْااان لَاْااا زَبِخُااا ل ٌَ ْل إُمتااا  َراغْااادزسزَم اااََُالعُاااد َللص ااايَ  َيز ص ااا َاِهلااانَؤْلَُ ليُاااَفَآالااانئزُِمَََُ

للؤْاُالااانئزُِمَُوَْتْااادُ زل لَؤْيْهزااامَُؤْق اااَّلبزَاْكُااامَُنْب عَااانَ َِّْيَْااا ًَم اااََُرالَّااا  َبِ ََرالَّااا لَِْااان لَََََََ

 .(5) دنَ لك يمَنعلل يمَ

                                                           

 .1/173ـلٍعٖ ايشيٗ  (1)
 .1/137ـلٍعٖ ايشيٗ  (2)
 .1/137ـلٍعٖ ايشيٗ  (3)
 .1/137ـلٍعٖ ايشيٗ  (4)
 .11 ّ ٖ ايىسقٚ  (5)



     161ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 225جمعامل اإلميان / 

للاْكُاامَُن بُاااُزَملاانَتْاااَّلنَََْ: اكلدددةاغ يبشخددقس اي ِ ٓدددٗ س  ددقن  زدددقػل ر  ايثقوٓددٗ  

ؤْر للرجزكُااامَُبِ َُاْااامَُيلكُاااََُاْهزاااَََللاْااادٌَ ْاااةِ َُِْااان لَاْهزاااَََللاْااادٌَ ْلْكُااامَُراَّْازاااَزََ

َََََََََ َفَللْاهزاا ََُالُعااد َللص ااَي  َيز ص اا لَِاهلاانَْؤُلَ لُياا َلَم اا  ِ راَّْازااَزَم مَاانَتْااَّلِ تُمََََُم َماانَْتااَّل

ِ ُتُمََََََََََ َزَم َماانَْتااَّل َََراااثسمز ِْاان لَْاُكااُمَللْاااٌدَْ ْلهزاا ََُْاُكااُمَللْاااٌدَْ ااِةُ َ ِبُ َْاااُمَيلُكاا

م اااََُالعُاااد َللص ااايَ  َتُ صزااا  لَاِهلااانَؤْلَُ ليُاااَفَللبِ َُِْااان لَ لجزاااْاَيزااا  ل زَِْ لاْااا ًَؤْلَََُ

ْإَللر  اااد َم اُهزملااانَراغْااادزسزَ ْاااةِ َُِْاااننُ رَؤِْ ثْاااَّلَم اااََُاْا اااكلَ ْهزااامَُرمُاااَّلؤْ ٌَللاْااا زَؤْْاَؤْلَُؤُخُاااٌََّ ْل كُااا

َْاان عَللص ااَيً َََََََََََ َفَْفُيااَّلَمز ََُالُعااد َللص ااَي  َيز صلااىَِاهلاانَْؤُلَ لُياا ِْنءزَ  اا َراثسُلاا  َم اا شزااَّل

 . (1)دم ََُرالَّ  َللرالَّ زَعلل يمٌَ لل يمٌ

عٍق اْددٗ ايّ ا ددٗ يبقيىسدد   ِ ددهغل ٌدددُ ا٥ْددٗ ايعددّا غ يبقكلصددقٌعٖ ِ ددهع  
يهٓددددقً  ِيّْددددٗ ِلّضددددّنٓٗ ايىسدددد  مل اكلددددةاغ س ِلىددددقعع ا١يبددددي مل     

 ا٧ عي ق  ٣يبَٓ  ّاٚ  قً ا١يبي ذ عاٺ  ِ  وث٘.
ِ ا ددٗ ايٶهعددٗ ايثقوٓددٗ ٌِددن ا٣خددّٖ ِا٣خددّا  ِا٣ ددهللاق       ايثقيثددٗ :

نىددهلل نددهلله ِ ددّق ا٣يبددّْي ِا١ِ٣ق ِاً و يددّا  ددّاٚ  ددقوّا ذ ددّ اٺ  ِ        
 لعزهللقْي  ِ لى عقْي.اوق قٺ س 

ِ ا ددٗ ايٶهعددٗ ايثقيثددٗ لددي ا٣خددّان ِا٣نمددقه نىددهلل بٓددقل      ايعايبزددٗ :
 .(2)ِاوزهللاه ايٶهعٗ ا٣ِػل ِايثقوٓٗ

ِلددي لصددققْ، قنددّٖ ايعددعاً يشسددشن ِايصدد٢  س ِلىزددَ لددي اي ع ددٗ     
ِاي عىددددٗ ِايعيددددعل مل ا٣ ددددعٖ ِلعددددهلللق  ا٧ ٌددددقل ضددددهٶَ يعددددّاوغل  

 يبهٓقوَ.ا٧ غ ِدلٝ ايسىٗ ايىهّْٗ 
  

                                                           

 .12 ّ ٖ ايىسقٚ  (1)
 . نثىق اخلق ج اي عٍٔ هلل يبٓىقُ   ص٢ٓٺ مل  (2)
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 دض٠ث : إطا ِبد اإلٔسبْ ػاجغ ِزجضص ػٓ اإلع٘بة
يعدددهلل ِ ق ندددي ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن حدددهللْث يبصدددٓغ   

 لععق يبٗ :
اذا لددق  ا٧وسددقً اوعٶددع نمشددَ ا١ لددي  دد٢غ: نشددن ْىع ددع     : ) ا٣ِن

 . (1) ( ِ وهلل ٗ  عٕ يَس  ِ ِيهلل وق  ْهللنّ يَ س يبَ
: اذا لددق   ِ ددشن  وددَ  ددقنِايددَ نددي ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ : ) ايثددقؤ

ايبددي اقه اوعٶددع نمشددَ ا١ لددي  دد٢غ: وددهلل ٗ  ق ْددٗس  ِ نشددن ْىع ددع يبددَس    
 .(2) ( ِ ِيهلل وق  ْهللنّ يَ

 اذا لق  اكل٠لي: ني ايىى وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن )ايثقيث 
اوعٶددع نمشددَ ا١ لددي  دد٢غ: وددهلل ٗ  ق ْددٗس  ِ نشددن ْىع ددع يبددَس  ِ        

 .(3) (وق  ْهللنّ يَِيهلل 
ِْددهللن ٌدددا احلددهللْث مل ل ٍّلددَ نشدد٘ اي  ددع نددي ا٧ ٌددقل س لددي       

  ٍق  :
ا٧ ٌددقل يددٓ: وددهلل ٗ  ق ْددٗ اؾلددق ٌددّ ضددع   ددق  ِلعصددف     ا٣ِػل :

عٓعددّه ا٧وسددقً يبقيزمددف ا٧ ٌددقيبٔ س ِ ددّاٚ لددق  مل ٌدددا اي زددف  ِ ة      
ؿلدددل عٓدددَ عدددقً ذ دددعُ يبقيدددده يبدددغل ايىدددق  لعصدددف  دددّاٚ مل قِْع دددَ  ِ     

 س ِلي  ٌف لشعَ ِلدٌهَ ِبةٌن .خق  ٍق 
ايىسددهٗ يبددغل ايصددهلل ٗ ِا٧ ٌددقل ٌددّ ايعضددقق س ِ دددا يبددغل         ايثقوٓددٗ :

ا٣ دددع اكلرت ددد  نشٍٓدددق س عددد٢ طلشددد  ا٧ ٌدددقل اػل ا٧ضدددعا  اخلدددقيف       
ِايزددقه س ِ ددعّل ايضددخقيبق س ِحدددقن ايٓددعن ِايرتلددف  ِ ِعددقٖ اي ِ دددٗ       

 ِا٣ه ِا٣خل اػل  قو  ا٣ضعا  اكلققْٗ .

                                                           

 . 2/23ايهخق   (1)
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عدددهلل  خددد  ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن مل     ي ايثقيثدددٗ :
احلددهللْث  ندد٢ُ نددي اييددءً ايععٓددع يشزشددن س ِيبعقٛددَ وقعزددقٺ وق صددقٺ يشىددق  س  
يهٓدقً  دقوًّ ٌِددّ ح د  ايزشددن ايىدق  نددي ا٧ ٌدقل عددعلٮ ندقة ؿلددّ        
ِْىععددف اػل قا  ا٥خددعٖ ِي ددي لددق خش ددَ لددي نشددن ؿلىددع لددي ا٧ ٌددقل س    

 ِْ  ع نىَ .
ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن ْعصدددهلل مل     ٌِدددف  دددقً ايدددىى   

احلددهللْث  ندد٢ُ ايىٍددٔ نددي ا٧ ٌددقل يبددءً ْعددّه ايزشمددقٚ يبددرتن لددق ْىع ددع     
للملاانَلىددَ نقلددٗ ايىددق  س اجلددّال وزددن س ٌِددّ لددي لصددققْ،  ّيددَ  زددقػل ر  

 .(1)دؤْ ُسلل الننَْبِوََّ ل ُمل ًَا ل علناْم  ل

 ِ ع ش٘ وسهٗ ايعضقق مل اكلعقه لي ِ ُّ :
ايعضددقق يبددغل ايزشددن ِا٧ ٌددقل عقيدددٕ نىددهللُ نشددن ِععددَ ١         ا٣ِن :

ْعددهلله نشدد٘ ايزمددف ا٧ ٌددقيبٔ اؾلددق ْددهلل ن  ددقوًّ   قْددٗ احل ددٗ ِاي ٌددقً      
 يعخعٓ، اييقْق  احلمٓهللٖ .

ايعضددقق يبددغل ايزددقة ِا٧ ٌددقيبٔ س عدد٢ ْعددّه ايزددقة يبددقحلهللٮ     ايثددقؤ :
 ددَ س نشدد٘ ا٧ ٌددقل يبقيعصددعْذ  ِ ايعشمددٓذ س  ِ ؽلّْشددَ س ِ ٍٜٓددٗ لعهلللق     

عمددي   ددهللْق  ايزشددن لزععددٗ ايعددهذ ايدددا ٔ ي٨ ٌددقل س ِ ضددعا ُ احلقيددٗ   
للقْاانوَْراَّااَ يَلَؤُلتُاا رَرا ع ل ااملَللرإلِدلاان لَاْقْاادَُاْ ِث ااتُمَُ  اا ََََِاي٢حعددٗ س  ددقن  زددقػل ر 

 .(2)دِ تْنبَِرالَّ  

ايعضددقق يبددغل ا٧ ٌددقل ِ  ددع ايزشددن س عٍدددا ا٣ ددع لهلل  ددٗ        ايثقيددث :
حددهللْث ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن  ندد٢ُ      ِ ءقْدد  س يدددا عددقً   

يددٓ: ععدد  لددي  ّالددع اي شددن س اؾلددق ٌددّ لز دد ٖ ٧ اقٖ يبزددث ايزشمددقٚ       
نشدد٘ ايعخعٓدد، ِايهخددث ايزشمددٔ ِايعددءيٓ  ؼلددق عٓددَ  ز ددٓن نددزقٛع اا س      
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 ْملااََُيلعُملااْ ََِايى ددع ايزددقه ي٨وسددقوٓٗ يٓ ددًّ لددي لصددققْ،  ّيددَ  زددقػل ر   

 س ِ ُّ :(1)دَّلِم ث قْنوَْاْ َ  َخليََُّرَيل

 عمي ْزمف لثعقن ذ ٖ مل يبقل ايزشن ِايعخصٓف .   ١ِٺ :
 عمي ْزمف لثعقن ذ ٖ  هع٘  ع ٗ نشمٓٗ لي يبزهللُ خةاٺ ْعُ.  قوٓقٺ :
 عمي ْزمف ِْرتن نشمقٺ خةاٺ ْعُ .  قيثقٺ :

يبددءً ْء ٓددَ  ددّال لسددعخهللغ يبزددهلل ِعق ددَ يبقوع ددقس ايىددق  لددي نشمددَ          
 ق  َ ايهللوٓق . ّاٚ مل  ْقه حٓق َ  ِ يبزهلل ليق

لددي ْددرتن نشمددقٺ ْىع ددع لىددَ لددي ايىددق  ْعفلددَ اا مل ايددهللوٓق       ايبزددقٺ :
 ِا٥خعٖ .

ِلددي ا٧ن ددق، مل احلددهللْث ايىهددّٕ وددهيٗ ا٧ودد٢ا مل ايزشددن يبعّيددَ      
وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ) ِ نشددن ْىع ددع يبددَ( عشددن طلصددم  ِ ضلددهللق     

ِ ح ددقه  وددّس ايزشددن س ِيددّ قا  ا٣لددع يبددغل  عٓٓددهللُ يبءوددَ نشددن اي٢ٌددّ       
اييددعْزٗ  ه ايزشددن لٶشعدددقٺ ؼلددق ْى ددع ايىدددق  مل  لددّ  ايددهللْي  ِ ايدددهللوٓق س       
عقكلحمعددق  ٌددّ ايثددقؤ س ِ ددهلل  شدد٘ مل ٌدددا اي لددقً اوع ددقس ايىددق  نقلددٗ لددي 
نشددددّه  ْقضددددٓٗ ٌِىهلل ددددٓٗ ِوددددىقنٓٗ ِ عىٓددددٗ مل يبددددقل ايهىددددقٚ ِايىعددددف  
ِايصددىقنق  ِاي  انددق  ِاكل ق دد  ِحعدد٘ مل  قاٚ اي ددعاٛهلل  ددقحلجس      

 .(2)دعللَّملَرإلِنغلن لَملنَاْمَُيلعُلْمُي لصققْعَ  ّيَ  زقػل رٌِّ ل

يبٓددقً ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن يعددقوًّ ٌِددّ   ايعايبزددٗ :
نددهلله اوعٶددقس نمددف ا٧وسددقً مل ايددهللوٓق اذا خشټدد  لددي يبزددهللُ ِيددهللاٺ وددقحلقٺ     
ْددهللنّ يددَ س ِ ددهلل ْعهددقق  اػل ايدددٌي اسلصددق  و ددع اكلٓددل يبددهللنقٚ ِيددهللُ يددَ س  

 ددّن ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ٌدددا لددي  ّالددع اي شددن      ِي ددي
ععددهلل  ٓددهللٮ ايّيددهلل يبءوددَ وددق  س  ٕ لدد٠لي لّاسدد  نشدد٘  قاٚ اي ددعاٛهلل        

                                                           

 .7 ّ ٖ اي ي يٗ  (1)
 .5 ّ ٖ ايزش،  (2)
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ايزهققْدددٗ ْدددءلع يبدددقكلزعِف ِْىٍدددٔ ندددي اكلى دددع س  مدددق  ودددَ ضلدددعيف نشددد٘  
 ا عىقل اي شن ِا٧ ٌقل س يشعضقق يبٓىٍمق ِيبغل ايص٢ .

ث  ندد٢ُ لعٓددهللاٺ ي٨ودد٢ا  عٍددف ْ ددًّ ي ددا اكلدد٠لي مل احلددهللْث ايثقيدد  
 مل ي ا )ا٧وسقً ( ِي ا )ايبي اقه(.

اكلحمعدددق  ١ س يسدددزٗ  فلدددٗ اا نددد  ِ دددف ِيزمّلدددق   ّيدددَ  زدددقػل   
س خقودددٗ ِ ً احلدددهللْث ١ ْعضدددمي  (1)دللملااانَؤْ ُسلااال الننَْبِوََّ ل ُملااا ًَا ل علاااناْم  لََر

 ايّنددهلل يبددقي ّ، يبددقيىزٓن ِايدد اٖٚ لددي ايىددق  يبقيىسددهٗ كلددي  ددعن لددي يبزددهللُ         
 احهللٙ اخلصقن ايث٢غ  ن٢ُ.

عمددي ا٧ن ددق، مل حددهللْث ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن وددهيٗ     
ايزمدددّه عٓدددَ س ٌِدددٔ ندددهلله اوعٶدددقس نمدددف ا٧وسدددقً يبزدددهلل ِعق دددَ س ِعٓدددَ   

 حهللٮ يشمسشمغل ِايىق  ـلٓزقٺ اػل  لّ :
: ا٧ ددعا  يبددقيّٓه ا٥خددع س ِايهزددث يبزددهلل اكلددّ  س ٌِددف ٌدددا         ا٣ِن

اجلدددّال وزدددن س يهٓدددقً  دددقوًّ  زدددهللق ودددعا  ا٧ دددعا  وعْددد، ي٨وددد٢  س
 ا٧و٢  يبق٥ْٗ ايععاوٓٗ لي  ٍق  :

   ن ِ ي قس ا٥ْٗ ايععاوٓٗ . ا٣ِػل :
 لضقلغل ا٥ْٗ ايععاوٓٗ . ايثقوٓٗ :
  ٢ِٖ اكلسشمغل ي٦ْٗ ايععاوٓٗ . ايثقيثٗ :

 ا٧ زقو اخلقيف ِايزقه لي ا٥ْٗ ايععاوٓٗ . ايعايبزٗ :
ععاوٓددددٗ يبددددق٣ِالع ِايىددددّأٌ اودددد٢     ودددد ِن ا٥ْددددٗ اي  اخلقلسددددٗ :

 يشى ّ  ِاجملعمزق  .
 لىع ا٥ْٗ ايععاوٓٗ لي ا٧ ٌقل . ايسقق ٗ :
 ددددل ايىدددق  اػل لىدددق،ن اقدددهللٙ ِخصدددقن ا٧ؿلدددقً س       ايسدددقيبزٗ :

 يعقوًّ  ف اْٗ  عاوٓٗ يٶ  لي نىهلل اا ن  ِ ف .

                                                           

 .107 ّ ٖ ا٣وهٓقٚ  (1)
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ا٣ ددع ِايثددّال مل  دد٢ِٖ ا٥ْددٗ ايععاوٓددٗ س ِ صددهلل ايثددّال      ايثقلىددٗ :
 ايع٢ِٖ ن ِف ِ ى ُ ني ا٧ ٌقل ِلعهلللق َ.مل 

َٯ ِنددي ايبددي نمددع ) ٫ٓدد َ٪ ن٩شٷ ٩ٚ  ٯه٫عٽْددف٪ و٩ددشٿ٘ ايشٿدد ٩ِ ٩ددشٿن٩ اٽيٷدد٘ ِايددَ  ٷددقن٩  ٩ددق
َٯ   ٫ٓد َ٪ ن٩شٷ ٔٵ و٩شٿ٘ ايشٿ ٩ْدق ل٪خ٩مٱدهلل٪ ل٩دق ايٹسٽ ٫دشٷقه٪ عٷعٷدقن٩  ٩ز٫ه٪دهلل٪         ِايدَ  ايىٱهٯ ٩ِ ٩دشٿن٩ عٷعٷدقن٩ 

  ٫ٓ َٯ ن٩دد ٩َ يٷددق  ٪ي٫ددعٽنٸ يبٯدد ٩ً    ايشٿدد ٩ِ ٩ص٪ددّه٪  ٩ل٩ض٩ددق ٖٷ  ٩ِ ٪دد٫٠ ٯٔ اي ٱ ٷددق ٖٷ  ٩ِ ٪عٯددٓن٪ ايصٱددشٷق ٬ٜق 
٫ٓل٩  ٷقن٩ عٷسٽذ٩ا عٷز٩شٹل٪ ذ٩يٯرٷ عٷءٷو٩ق ل٪س٫شٯن٭   .٩ِ ٩خ٪جٲ ايٹه٩

 . ٷقن٩ و٩ز٩ن٫  ٷقن٩ و٩هلل٩ ٹل٩
٫ً يٷددق  ٩ددرٸ      ُ٪ عٷددسٽ ٩َ  ٩ز٩ددقيٷ٘  ٷءٷوٱددرٷ  ٩ددع٩ا ً٪  ٷددقن٩  ٩حم٫ي٩دد٘ ايشٿدد  ٷددقن٩ عٷم٩ددق ايٹسٽح٫س٩ددق

٩ْع٩انٷ  ٷقن٩ عٷسٽذ٩ا عٷز٩شٹل٪ ذ٩يٯرٷ عٷءٷو٩ق ل٪خ٫سٯي٭  ٷقن٩ و٩ز٩ن٫  ٪َ ُ٪ عٷسٽوٱ  . ٩ع٩ا
َٯ   ٩ِ ٸع٪هٯددد َٯ  ٩ِل٩شٷقٛٯ ٷعٯددد َٯ  ً٪  ٷدددقن٩  ٪ددد٫٠لٯي٪ يبٯقيشٿددد  ٷدددقن٩ و٩دددهلل٩ ٹل٩  ٷدددقن٩ عٷم٩دددق ايٹسٽؿل٩دددق

٩ِايىٱددق ٽ    ٗٯ  ٩ِايٹ ٩ىٱدد ٫ّ ٯ  ٩ِايٹه٩ز٫ددثٯ لٯددي٫ يب٩ز٫ددهللٯ ايٹم٩دد َٯ  َٯ  ٷددقن٩ عٷددسٽذ٩ا  ٩ِ ٪ ٪ددشٯ ٩ِايٹعٷددهلل٩ ٽ  ٸش دد
 .(1) ( عٷز٩شٹل٪ ذ٩يٯرٷ عٷءٷو٩ق ل٪٫٠لٯي٭  ٷقن٩ و٩ز٩ن٫  ٷقن٩ و٩هلل٩ ٹل٩

 : ايرتبٓ  يبق٧ؿلقً ِازلق، ايزٍهلل ِِوٓٗ اكلٓل .ايثقؤ 
: ايعزددددقًِ مل ويددددع ايصددددقحلق  س ِ  ددددهقل اكلددددّقٖ يبددددغل    ايثقيددددث 

  قددن س ِ قاٚ ا٣حٓددقٚ ِيبٓددىٍن ِيبددغل ا٣لددّا  ايدد   ع شدد٘ يبق٧ ددعي ق      
لددددق عددددق ٍن لددددي اي ددددعاٛهلل ِايزهددددققا   قيصدددد٢ٖ ِايصددددٓقه ِاي  ددددقٖ   
ِاخلمدد: ِاحلددج س ِذ ددع ذلق ددىٍن  مددق ْددث  ايىددق  نشدد٘ اكلٓددل حلسددي   
مسدددل ِيدددهللُ ذ دددعاٺ  دددقً  ِ اوثددد٘ س ِلدددي حسدددي ايسدددمل ايعىددد ُ ندددي   

 ا٧ ٌقل ِلعهلللق َ.
: يبٓدددقً  دددقوًّ ٌِدددّ لّضدددّنٓٗ ايصدددهلل ٗ اجلق ْدددٗ س ِاوع دددقس  ايعايبدددع 

 وسقً لىٍق يبزهلل ِعق َ .ا٧
 :  عيبٓٗ ِانهللاق ايّيهلل ايصق  . اخلقل: 

:  ددن  ددقٚ  اْددٗ اي ٢يددٗ ٌِددٔ اخددع اْددٗ لددي  ددّ ٖ ايىسددقٚ        ايثقيثددٗ 
يلغُااتْب تُ نْكلَقُااْ َرالَّاا زَيزب ت اايكُمَُ  اا َرا كْ لاْاا  َبِ َُرمُااَّزئٌَ للْااكلَاْاايُ لَاْاا زَللاْاادٌَللاْاا زَؤُخُااٌََّ ْلْهلاانََََََر

                                                           

 .12/129لسىهلل  فلهلل  (1)
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لل زااا لَيلَِّثُهلااانَبِ َُاْااامَُيلكُاااََُاْهلااانَللاْااادٌَ ْاااةِ َُِْننْتْااانَرث التْااايََُِ ْلْهزملااانََََن بُاااُزَملااانَتْاااَّلنََْ

ِْاااننُ رَبِخُااا ل ََ ِجلااانوًَللن غلااانءََ ْل لاااََََِِّّْم ث اااَُْ لااانإَرا اااإُنثْيليَََُِ راثسلُثْااان َِم مَااانَتْاااَّلنَْللبِ ُ

 .(1)د ُء َعلل يمٌيز ليتَزَرالَّ زَاْكُمَُؤْ َُتَْ لس رَللرالَّ زَاِكُْإَشل

ِلّضدددّنٍق لدددةاغ ا٧خدددّٖ ِا٣خدددّا  يشددددٕ ؿلدددّ  ِة ْدددرتن     
 يبدددقٺ ِ لدددقٺ  ِ ِيدددهللاٺ ِح ٓدددهللاٺ يدددَ س ِ خععمدددل ا٥ْدددٗ  نددد٢ُ يبعّيدددَ  زدددقػل  

 . (2) دللرالَّ زَاِكُْإَشل ُء َعلل يمٌر

يهٓدددقً ا٣ دددع ِايثدددّال نشددد٘ ايععٓدددهلل يبعسدددمٗ اكلدددةاغ ِعددد،  ّاندددهلل   
ْيعصدد  حدد، يبزددهلل ايّ  ددٗ س ِْسددعّئ    اييددعْزٗ س ِحلددّا ا٧ ددن ؼلددي   

نشٓددَ يبقييشهددٗ  ِ اكل ددع ِاحلٓشددٗ س  مددق  وددد  اا ندد  ِ ددف ايىددق  يبعّيددَ     
 .(3) دللتْإ ُِلُ  لَراتسَّلر لَؤِْ  ََاْمًّن زقػل ر

ِ ددهللن خقؽلددٗ ا٥ْددٗ  ندد٢ُ نشدد٘  ددقوًّ ٌِددّ نددهلله خ ددقٚ نددٝ نشدد٘        
س (4)دراغَاامل لرَ َللرألْ ُضَِللا لَّاا  َمزل ااكزاا ندد  ِ ددف يهٓددقً  ددقوًّ مل  ّيددَ  زددقػل ر  

ٌِددّ ا ددرتاً ايزشددن اكلٶشدد، يبقكلشددر اكلٶشدد، س اذ ْزشددن اا ندد  ِ ددف  ددف     
لدددق مل لش دددَ ِنددد٠ِوَ س ِحع عدددَ س ِ عدددعاقُس ِ  ٛٓق دددَ س ِاكلّ دددّق      
لىٍدددق ِاكلزدددهللِه س ِعٓدددَ قندددّٖ ي٨ؿلدددقً س ِا٧وع دددقس ا٣لثدددف لدددي اْدددق     

  .ايععاً ٣وٍق  هٓف ايى قٖ ِايّ ٓشٗ مل ايىيء غل
ِلدددي ق١ٛدددف  دددقوًّ ا٥ْدددٗ يبشيدددٗ ِلىٍدددقج ي٨وددد٢   ّيدددَ  زدددقػل       

  اا َعخٓىمددق  زددف اا ندد  ِ ددف ا٧وسددقً ر   (5) دؤْاْاايُ لَرالَّاا زَاِكْاان  َعل ُاادلِزَر

                                                           

 .176 ّ ٖ ايىسقٚ  (1)
 .176 ّ ٖ ايىسقٚ  (2)
 .19 ّ ٖ اي  ع  (3)
 .189 ّ ٖ ان نمعاً  (4)
  .36 ّ ٖ اي لع  (5)
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ِ زدددف ايدددهللوٓق ل  ندددٗ ي٦خدددعٖ عقودددَ  دددهخقوَ  دددحمٮع        (1) درألْ ُضَِخلل يبْااا ً

 ددقٖ مل ي٨وسددقً  ددهف ايزمددف ايصددق  س ِايٶعْدد، ايٓددَ س ؼلددق ْ  ددف يددَ ايى 
ا٣ِػل ِمل ا٥خدددعٖ س عدددقو ن ايعدددعاً يٓ دددًّ ِ دددٓشٗ اقهللاْدددٗ ِاي ددد٢      
ِايّ قْددٗ لددي ايسددٜٓق  س ِلىددَ اي شددن ِا٧ ٌددقل ِاخقعددٗ نقلددٗ ايىددق       

 يبية ح،.

 لبْٔٛ اإلوغاَ اخلبص ػاجغ ػٓ اإلع٘بة
يعددددهلل   ددددعه اا ندددد  ِ ددددف ايىددددق  ـلٓزددددقٺ يبددددقخلش، ِاخل٢عددددٗ مل   

ِ سددددحمةٌق قددددن س ِوددددةِ  ٍق  ا٣ و ِايزعددددف س ِ ددددّائ ايددددىزن س  
  عْهٗ لىٍن .

 مددددق   ددددعلٍن مل اي ِ ٓددددٗ س ِايد ْددددٗ ِايصدددد٢  ا٧ عمقنٓددددٗ س   
ِا٣خدد٢ا احلمٓددهللٖ س ِ ددف عددعق لددي ٌدددُ اخلصددقن قنددّٖ يشعىدد ُ نددي         

 ا٧ ٌقل ايدٕ ٌّ خ٢ف اي ٶعٖ ِايسىحمٓٗ ايزقلٗ خلش، ا٧وسقً.
ع هددٗ ِ  ضددف اا ندد  ِ ددف ِ  ددعه ايىددق  يبقخعٓددق  وقٛ ددٗ لددىٍن كل      

ايىهددّٖ ِايع ددقيٗ س ِ ودد ن نشددٍٓن ايددّحٔ ايدددٕ ٌددّ  فلددٗ نقلددٗ  عييدد٘  
   ٓقن ايىق  اػل ّْه ايعٓقلٗ.

عدد٢ يددعم وزمددٗ ايهزثددٗ ِايددّحٔ يبءنددحمقيف ا٣وهٓددقٚ اؾلددق ٌددٔ ٌهددٗ        
ِيٶدد  لددي نىددهلل اا ندد  ِ ددف يبقيىددق  ـلٓزددقٺ س ٌِدددا ايشٶدد  يددٓ:        

صددع يّ ددُّ ِا هددقٺ نشدد٘ اا س اؾلددق ٌددّ عضددف لىددَ  زددقػل س ِيددٓ: لددي ح  

رالَّاا زَاْط يااٌَُاِع  لاان  ِ َيلااَُّرُاَُملااََُيلَلاانءزَلل زاا لَََايشٶدد  لددي نىددهلل اا س ِمل ايعى ْددف ر 

س يهٓددقً  ييددٔ يٶدد  اا يشىددق  ـلٓزددقٺ س ١ِ   دد     (2)درا قْاا ِ َْراعلنِياانزَ

اكلزصددٓٗ نددي عقنشددٍق يٶدد  اا ندد  ِ ددف ٧ قلددٗ احل ددٗ نشدد٘ ا٧وسددقً      
                                                           

 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
 .19 ّ ٖ اييّ ٙ  (2)
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اوععقلددقٺ كلزصددٓٗ اؾلددق ْددهللنّ اا ندد  ِ ددف    يبددءً ١ ْع  دد  نمدد٢ٺ ا ٌقيبٓددقٺ   
 ا٧وسقً اػل ايص  ِايع  ع مل يٶ َ ِاحسقوَ يبَ ِا٧وزقه ايَٓ.

 (1)دبِنإااا َجلنع اااْاَ  ااا َرألْ ُضَِخلل يبْااا ًَََِلدددي لصدددققْ،  ّيدددَ  زدددقػل ر   

 دددقوًّ ا٧ دددعاه اخلدددقيف لدددي نىدددهلل اا ي دددف اوسدددقً س ع مدددق  عزدددهللق        
ٌىدددقن وزدددن ِودددٓغ   ِ عهدددقْي يبصدددمق   ودددقيبع ِنٓدددًّ ايىدددق  س ع ددددا  

ا ددعاه ي ددف نددحمم يعشدد  نددي ايددىزن ايدد   ددقٚ  ييددةُ لددي ايىددق  س  
ٌِددف ْىخصددع ٌدددا ايعهددقْي يبءٌددف ايهشددهلل  ِ اجلٓددف ايّاحددهلل س اجلددّال ١      
س اؾلددق ٌددّ نددقه س يع ددًّ لعهلللددٗ يٓددّه احليددع حٓددث ؿلعددق،  ددف اوسددقً          
 صددقن ِودد ق  مل خشعددَ ٌِٜٓعددَ ٌِددّ لددي يبددهللْع وددىع اا س ِ  ددهقل     

 ٓغل اكل٢ٛ ٗ ي٤نحمقيف .لزععٗ ِ ز
عٍىدددقن عدددعق لدددي ا٧ دددعاه ِايدددىزن طلدددعم يبٍدددق  دددف اوسدددقً بدددة         
لّ ددّقٖ نىددهلل بددةُ لددي ايهيددع اػل ْددّه ايعٓقلددٗ ٌِددّ لددي يبددهللْع وددىع اا 
ندد  ِ ددف ِن ددٓن  هلل  ددَ ِ ددزٗ  ددشٶقوَ س ِا ددع قيبٗ ا٣نددٓقٚ  شددٍق يددَ     

س يهٓددقً (2)ديااُزَرا وْاا ِريزَؤْوَْيلعُلْاامزَملااََُخللْاا لَلل زاا لَرالَّط َََ ددهخقوَ س ِمل ايعى ْددف ر 

 ددقوًّ ٌِددّ نشددن اا ندد  ِ ددف  شعددَ يٶدد  لىددَ  زددقػل س ِ ددهٓف اػل         
 او٢  اخل٢ٛ، س ِايع عٗ يبٍق.

ِيعددهلل اخعشدد  ايزشمددقٚ ٌددف ْددهللن )لددي( مل ا٥ْددٗ  ندد٢ُ نشدد٘ اا ندد     
ِ دددف عٓ دددًّ عدددقن٢ٺ ِعددد، ايصدددىقنٗ ايىخّْدددٗ س  ه اكلدددعاق لدددي )لدددي(     

حمعددق  ٌددّ ايثددقؤ س ِاي قنددف ضددمة لسددعرت  اخلشدد، عٓ ددًّ ل زدد١ّٺ يبددَ س اكل 
  عهللْعُ )ٌّ( ْزّق اػل اا ن  ِ ف س ِعَٓ لسقٛف :

                                                           

 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
 .14 ّ ٖ اكلشر  (2)
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و ددن اْددق  ايعددعاً اذ  ددهللن ا٥ْددٗ ايسددقيبعٗ لددي نشددن اا ندد       ا٣ِػل :
ِ ددف ؼلددق ْعددّن ِْ زددف ايىددق  س ِْزشددن ايىّاْددق ِاكلعقوددهلل س ِايزدد اٛن        

 ً يبَ .عمي يبقل ا٣ِيّْٗ  ً ْزشن ؼلق ْعّن ايىق  ِلق ْعىق ّ
ايعهددقق  لددي ن٢لددق  احلعٓعددٗ س اذ ْعهددقق  اػل ايدددٌي ا اقٖ     ايثقوٓددٗ :

نشددن اا ندد  ِ ددف يبددقخل٢ٛ، س ِ ددقٚ  ا٥ْددٗ يبصددٓيٗ ايعمثٓددف س ١ِيبددهلل     
  ً ْزشن ايصقوع   ٛٓق  لق وىزَ .

 ددهغل ا٥ْددٗ  ددقوًّ ٌِددّ نشددن اا ندد  ِ ددف يبق٧وسددقً   ددقٛي  ايثقيثددٗ :
هلل ِ ددءيٓ  اجلسددهلل لددي  نضدددقٚ    لعخددهلل س ِ مع دد  لددي  ِ  اا ِ سدد    

ِن ددقه ِ بيددٓٗ ِبددهللق س ِقه  ددقٛف ِسلددُّ س يهٓددقً عضددف اا يبددءً ععددهلل    
 يبزهلل ا٣نضقٚ ١ ٍْشر لزَ ا٧وسقً.

 ة  ء  ا٥ْٗ يبد)لق( اي   ء ٔ نش٘ ِ ُّ : ايعايبزٗ :
 ا اقٖ بة ايزق ف س ٌِّ اييقي  مل ا عزمققق . ا٣ِن :

 ْااننك نز رَملاانََا اقٖ ايزق ددف ٌِددّ  شٓددف س  مددق مل  ّيددَ  زددقػل ر    ايثددقؤ :

َلَرااتغلاانء َملث الااىَللُثاا ل لَلل زالاانعلَْ ااِةُ َخ ب ااُتُمَْؤوََّْتُعااد ُا رَْ  لر  اادلَ َْؤُلَملاانََََََََ ْطاانبلَْاُكااُمَم اا

 .(1)دمللْكََُّْؤْيُملننُكُمَُاْا كلَؤْ ُنْىَؤْوََّتْعز اُ ر

نددن اييددقلف يشزق ددف ِبددة ايزق ددف ِ مددق      ا اقٖ اكلزىدد٘ ا٣ ايثقيددث :

يلااااا ُتلَتُ لاسااااا  لَمزااااادُاَِِّيَلَملااااانَاْكُااااامَُم اااااََُرالَّااااا  َم اااااَََُمل  ّيدددددَ  زدددددقػل ر

 .(3)دثُمََق يَْْاْهزمَُؤْيَُلَملنَُِاُتُمَُتََُُُِِّ  لِ ّيَ  زقػل ر

 ععهلل ْزههلل اي قعع ِايّ ي س ِ هلل ْزههلل ايٶقبّ  .

                                                           

 .3 ّ ٖ ايىسقٚ  (1)
 .33 ّ ٖ بقعع  (2)
 .73 ّ ٖ بقعع  (3)
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٧ ددعاه اخلددقيف ْددّه ايعٓقلددٗ س اجلددّال   ٌِددف ْددهلل ن ا٧وسددقً ٌدددا ا  

َََََوزددن س ٌِددّ لددي لصددققْ،  ّيددَ  زددقػل ر       ْكَْلااب النَعلاُااكلَف طْاانءلنَْ ْ لبلااَّزنَْرا يلاا ُتل

س ؼلدددق ْهٍدددع ايىدددق  ْدددّه ايعٓقلدددٗ س ِصلزدددف اكلددد٠لي ْء ددد         (1)د لد يااادٌ

 يععصةُ مل وقنٗ اا ِايد ع ِايعسهٓذ.

وَّْيددَ  زددقػل ر ِصلزددف اي ددقعع ْىددهلله ِْعخسددع س ٌِددّ لددي لصددققْ،     

 .(2)دللوَْؤُق غ مزَاِنااَب  َِرالَّ َرمل  َ*ؤُق غ مزَاِيل ُتَِرا ق يلنمل  َ

ٌِدددف ؿل دددي ايعدددّن يبعدددقوًّ ا عمدددقس ا٧ دددعاه اخلدددقيف ِايزدددقه مل      
، ددع ا٧وسددقً نددي ا٧ ٌددقل س اجلددّال وزددن س اذ ْددهللنّ عضددف اا ندد       

 ددقوًّ ٌِددّ  ِ ددف ايىددق  اػل ايعىدد ُ نددي اي شددن ِا٧ ٌددقل س ِْع شدد٘     
 ا٧لسقن ني ا٧ ٌقل لعهلللٗ يعّائ عضف اا .

١ِ ْعزدددق و ا٧ دددعاه اخلدددقيف ي٨وسدددقً لدددع اوع قندددَ يبدددقيىزن ايددد   
  ء ٔ ي٤ عٖ س اؾلق ْ ًّ ٌدا ا٧ عاه مل وّقق .

را نلمُاااادزَا لَّاااا  َ لبتٌَِددددف  ددددّن اكلسددددشن ِاكلسددددشمٗ مل ايصدددد٢ٖ ايّٓلٓددددٗ ر 

 ندد  ِ ددف نشدد٘ عددعق  ِ  عددعاق لددي     س ْعضددمي اييدد ع ا (3)درا علااناْم  ل

 ا٧ عاه اخلقيف.
اجلددّال وزددن س ٌِددّ لددي عضددف اا ندد  ِ ددف س ِحٓىمددق ْى يدد         
يشمسددشن ْددّه ايعٓقلددٗ ٌدددا ا٧ ددعاه ْ ددًّ مل لعقيبشددَ  شددٗ ندد عُ ِفلددهللُ    
ا ندد  ِ ددف س يهٓددقً عضددف اا ندد  ِ ددف مل  هددّن احلمددهلل يددَ  ددهخقوَ      

 نش٘ ايىزمٗ اي قٌعٖ س ِنش٘ ايىزمٗ ايهقوىٗ.
                                                           

 .22 ّ ٖ ا  (1)
 .2-1 ّ ٖ ايعٓقلٗ  (2)
 .2 ّ ٖ اي ق ٗ  (3)
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ِايىزمددٗ اخلقوددٗ لددي لصددققْ، ا٣عددعاق اي ددقٌعٖ ِايهقوىددٗ مل  ّيددَ        

َََََََ زددقػل ر ؤْاْاامَُتْااَّللُرَؤْ ََرالَّاا لَسلااوََّّلَاْكُاامَُملاانَ  اا َراغَاامل لرَ َللملاانَ  اا َرألْ ُضَِللؤْسُاا ل ْ

 .(1)دعللْيُكُمَُن علمل زَظْن  َّل ََللالنط ال ً

س ٌِددف يددع٢ِٖ   ِة ْددعق ي ددا )يبقوىددٗ( مل ايعددعاً ا١ مل ا٥ْددٗ  ندد٢ُ   
ايعددعاً وزمددٗ يبقوىددٗ س اجلددّال وزددن س كلددق مل ايددع٢ِٖ لددي وددخٗ ايهددهللً س      
ِذلددّ ايدده٢ٚ ِسلددُّ يبقيىددق  ٌِددف مل ٌدددُ ايددع٢ِٖ وددعف نددي ا٧ ٌددقل    
ٌِدددف ٌددددا ايصدددعف لدددي ايىزمدددٗ اي دددقٌعٖ  ه ايهقوىدددٗ س اجلدددّال ٌددددا   
ايصدددعف لدددي ايىزمدددٗ اي دددقٌعٖ اذ  ودددَ خشددد، فلٓدددهلل س ِمسدددل حسدددي س 

يشعزدددقْم ايسدددشمٔ س ِق١يدددٗ نشددد٘  ً ايدددع٢ِٖ قندددّٖ    ِيٶددد  ِ زقٌدددهلل
 يرتـلٗ نمشٓٗ كلق مل ايععاً لي اْق  ايعع، ِايّق ِاكلّاقنٗ ِايص .

ِْعشعدد٘  ددف اوسددقً ايىزمددٗ اخلقوددٗ س ِْىٍددف لددي ايىزمددٗ ايزقلددٗ ايدد   
 ْع ضف يبٍق اا نشَٓ ِنش٘ بةُ س ٌِّ لي لصققْ، ايزهّقْٗ ا.

ندددي ايدددهٶم يبدددقيية س ِ زعْضدددَ     ِعٓدددَ قندددّٖ يشمسدددشن ي٨لعىدددقس     
ي٨ ٌددقل ِا٧خقعددٗ ِاي دد س ايزددقه ِاخلددقيف س ع مددق ْىع ددع  ددف اوسددقً      
لدددي ايدددىزن ايزقلدددٗ ِاخلقودددٗ س عٓ ددد  ندددهلله سشمدددَ ِ زعْضدددَ ي٨خقعدددٗ 

 ِاي  س ايزقه ِاخلقيف.

س نشددد٘ لّضدددّنٓٗ (2) دوَْخلااا ُ ٌَعللْااايُهِمَُللوَْ زااامَُيلنُنلنُااا  لَِ دددهللن وزمدددٗ ر

حٓددقٖ اي ددعق ِاجلمقنددٗ ِا٣لددٗ س ِيدد ِه  ٍٜٓددٗ      ايسدد٢لٗ لددي اخلددّف مل   
   هقل ايٶمءوٓىٗ يشىق  عٍن مل لشر اا ن  ِ ف.

ِ دددهلل  شدددل اخليدددٓٗ لدددي اا نددد  ِ دددف يبقيزصدددمٗ لدددي ا٧ ٌدددقل س 
لىددد  ْددقه  يبٓىددق اقه اذ ِ ق نددي ٌقيبٓددف يبددي اقه مل  قُ نشدد٘ ِنٓددهلل  خٓددَ     

                                                           

 .20 ّ ٖ يعمقً  (1)
 .62 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
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 َملاانَؤْنْاانَاِ لنس اا  َيلااد  َبِاْيُااكلَََاْاائ ََُالغلااطَّلَبِاْاا ََيلاادلنَْا تْق تُلْا ااََ قيبٓددف يبععشددَ ر 

 .(1)دا إْق تُلْكلَبِنإ َؤْخلن زَرالَّ لَ لبََرا علناْم  ل

ِا٥ْددٗ  ندد٢ُ لددي حددعل ايعددعاً نشدد٘ ا٧ ٌددقل مل  ددف ،لددقً س اذ      
 دددهغل لىٍدددقج ايععدددّٙ س ِاخعٓدددق   مدددف ايضدددع  نشددد٘ ايعٓدددقه يبقيزمدددف     

 ٖ يشمسددشمغل يبعّيددَ ا٧ ٌددقيبٔ ِيددٜي  ٸعددف ٌقيبٓددف سشمددقٺ ععددهلل  ددقٚ  ايهيددق 

اْاااااااََُيلَُاااااااَّْلُِمَُبِوََّؤْاًََللبِ َُيزقْااااااانت لُ ُِمَُيز لاسااااااا ُِمَُرألْ ُالااااااان لَثُااااااامََوَْ زدددددددقػل ر

 س ِعَٓ ح ٗ ِقنّٖ ي٨يبعزقق ني ا٧ ٌقل ِلعهلللق َ.(2)ديزاُبلَّزل ل

ِ ددقٚ  ايسدددىٗ ايىهّْددٗ يبق٧خهدددق  ندددي حصددّن ا٧يبدددع٢ٚ يشمددد٠لي س    
 ِلق عَٓ لي ا٣ ع ايز ٓن.

نددي  يبددٔ  ددزٓهلل اخلددهلل ٕ  ددقن :  ددقن   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ       )ِ
ِ ددشن : لددق ْصددٓ  اكلدد٠لي لددي وصدد  س ١ِ ِودد  س ١ِ ٌددن س       ِايددَ 

ع اا ١ِ حددد ً س ١ِ  ذٙ س ١ِ بدددن س حعددد٘ اييدددّ ٗ ْيدددق ٍق ا١   ټددد    
 .(3)(لي خٶقْقُ

ٌِددف ٌدددا ايددع  ة يشدددو  لددي لشددر اا ندد  ِ ددف اكلٶشدد، س  ه  وددَ    
نددد  ِ دددف نشددد٘  دددف ندددٝ س اجلدددّال اودددَ لىٍمدددق لزدددقٺ   لدددي  دددهلل ٖ اا 

 دلعمزغل ِلع ع غل س ٌِّ لي  زٗ  فلٗ اا ن  ِ ف .
ِايدددَ ندددي يبعْدددهللٖ ا٣ دددشمٔ مسزدددل   دددّن اا ودددش٘ اا نشٓدددَ ِ)

ِ شن ْعدّن : لدق  ودقل   د٢ٺ لدي اكلسدشمغل و هدٗ عمدق عّ ٍدق حعد٘ ذ دع            
وهدددقٺ ة اييدددّ ٗ ا١ ٧حدددهللٙ خصدددشعغل : ا١ يٓي دددع اا لدددي ايددددوّل ذ     
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ْ ددي يٓي ددع اا يددَ ا١ ؼلثددف ذيددر س  ِ ْهشددغ يبددَ لددي اي عالددٗ  عالددٗ ة       
 ْ ي ْهشيٍق ا١ ؼلثف ذير .

ِ خددعج ايبددي  يبددٔ نددٓهٗ ِايهٍٓعددٔ نددي ايبددي لسددزّق  ددقن : اً ايّ ددع   
١ ْ عددد  يبدددَ ا٣ دددع س اؾلدددق ا٣ دددع مل ايزمدددف س ِي دددي ْ   دددع اا يبدددَ       

 .(1)(اخلٶقْق
ّْددٗ نشدد٘ نمددّه ا٧يبددع٢ٚ مل ايددهللوٓق س  ِ ددهللن اْددق  ايعددعاً ِايسددىٗ ايىه 

ِ ً ايددددىى ِنقلددددٗ اكلدددد٠لىغل يٓسددددّا مل حصددددي  ِ ا ددددعثىقٚ لددددي ٌدددددا  
ا٧يبددع٢ٚ س ِعٓددَ قنددّٖ يشععددّٙ ِايددد ع ِايصدد٢  ايدددٕ ٌددّ وددّس نشددٗ        
ِ دده   ددّ ا٧يبددع٢ٚ س ِقنددّٖ ٧ عىددقل اودد ان ايدده٢ٚ يبقيىددق  نقلددٗ س       

 ِلي ٌدا ايه٢ٚ اكلىٍٔ نىَ  لّ  :
 ٌقل .ا٧  ا٣ِن :
 ايع  ةا  ِ  ر ايهلللقٚ. ايثقؤ :

 اوقيبٗ يبزضٍن يبقيزقٌق . ايثقيث :
 ا٧خقعٗ ايزقلٗ يشىق  . ايعايبع :

يٓ ددددًّ لددددي ان ددددق، ايعددددعاً  ٍٜٓددددٗ  ذٌددددقً اكلسددددشمغل ي٨يبددددع٢ٚ      
 ِوةِ  َ  ههقٺ يشرتاحن س ِا٧لعىقس ني اْداٚ ايية.

ِاكلسددشمغل س ِلددي ا٧ ددعاه اخلددقيف اكلٓثددقا ي٤وهٓددقٚ ِ ٌددف اي عددقل      
َََََََ ددقن  زددقػل ر   للبِا َؤْخلاااََْرالَّاا زَم يثْااناَْراَّاااَ يَلَؤُلتُاا رَرا ك تْاانبلَاْتُ ليتازاَااا زَا لاَاانسَِللاْاانَتْك تُمز نْااا ز

 .(2) د ْال لَُلِزَلل لرءلَظُهز  ِ  مَُللرشُتَّْللُرَاِ  َثْملاَنَقْل يلًنَ ْ ِئ  لَملنَيلَُتَّْزل ل
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 لبْٔٛ اٌغامحْٛ ٠غمحُٙ اهلل
نىددّاً ٌدددا ايعددقوًّ نددٶع لددي حددهللْث وهددّٕ نددعْ  س اذ ِ ق نددي    
نهدددهلل اا يبدددي نمدددعِ س ْععزدددَ اػل ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن     

٩ْددع٫ح٩م٫ ٸن٫ ل٩ددي٫     ) ٍ٪ن٪ ايددعٱح٫م٩ي٪ ا ٫ح٩م٪ددّا ل٩ددي٫ عٯدد٘ ا٣ٷ ٫وٽ  ٩ْددع٫ح٩م٪  ٩ً ايعٱاحٯم٪ددّ
ٚٯ  .(1)(عٯ٘ ايسٱم٩ق

 ا مل  ف لي:ِلي خصقٛم ِلزقؤ ٌدا احلهللْث وٓيٗ ا٧و٢
ايعافلدددًّ س عشدددن ْعٓدددهلل احلدددهللْث اوعمدددقٚ ايدددعافلغل ِا اقٖ    ا٣ِن :

 خصّيف اكل٠لىغل .
وددد ِن ايعفلدددٗ لدددي اا يشدددعافلغل س ِلدددي ا٧ن دددق، مل       ايثدددقؤ :

 احلهللْث ذ ع اا ن  ِ ف يبص ٗ )ايعفلي( .
عمددي لزددقؤ ٌدددا ا١ ددن  وددَ نددقه يشىددق  ـلٓزددقٺ س يبٓىمددق خددم ا ددن  

س ِلدددي (2)دللِْااان لَاِااانا مزاُم ا  لَ ل  يمَااانيبعّيدددَ  زدددقػل رايدددعحٓن اكلددد٠لىغل 

عضددف اا ندد  ِ ددف نددهلله حصددع لزددقؤ ايعفلددٗ يبق٣مسددقٚ احلسددى٘ س       
ععدددهلل ِ ق  اْدددق  نهللْدددهللٖ  دددهغل  دددزٗ  فلدددٗ اا س ِيّقدددق يشىدددق     

 .(3)دللس عَُّلَََُِّْشل ُء َ ل ُمل ًـلٓزقٺ س  قن  زقػل ر

اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن خٶدددقل ِ لدددع ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘  ايثقيدددث :
 )ا فلّا( لي  ّالع اي شن .

 شددد٘ ايعضدددقق يبدددغل ايعفلدددٗ ِا٧ ٌدددقل س عمدددي ْدددعحن        ايعايبدددع :
 ايىق  ١ ْعّه يبقي شن ِايعزهللٕ ِا٧ ٌقل .

 لع  شٗ  شمق  احلهللْث عقوَ ْعضمي : اخلقل: :

                                                           

 . 2/489 ىي ايهٍٓعٔ  (1)
 .43 ّ ٖ ا١ح ال  (2)
 .7 ّ ٖ بقعع  (3)
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ا٧يبعدددهللاٚ يبعدددقوًّ لدددي ا٧ اقٖ ايع ّْىٓدددٗ ِا٣ودددف  ً اا نددد     ١ِٺ :
  ـلٓزددقٺ  ددّاٚ  فلددّا بةٌددن  ه ١ س يبددهلليٓف  سددمٓٗ  ِ ددف ْددعحن ايىددق

اا نددد  ِ دددف مل ٌددددا احلدددهللْث يبدددد)ايعفلي(  ٕ  ودددَ  دددهخقوَ ْدددعحن    
 ا٧وسقً نش٘  ف حقن .

ْددهغل احلددهللْث  ً  فلددٗ اضددقعٓٗ  ددء ٔ لددي نىددهلل اا يشدددْي ْعفلددًّ   
ايىددق  س ٌِددف ْددهللن ٌدددا احلددهللْث نشدد٘ ح دد  ٌدددا ايعفلددٗ ا٧ضددقعٓٗ    

 س اجلّال وزن س ا١  ً ْيقٚ اا . ني ايدٕ ْعّه يبق٧ ٌقل
ا٣لددع لددي ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن اػل اكلسددشمغل          قوٓددقٺ :

ِايىدددق  يبقيعفلدددٗ يبءٌدددف ا٣ و ـلٓزدددقٺ س ِ عدددهللْع ٌددددا احلدددهللْث : ْدددق 
  ٍْق ايىق    فلّا لي مل ا٣ و .

ايهيددق ٖ ِايّنددهلل اي ددعْن يبددءً اا ندد  ِ ددف ْعفلددَ ايدددْي         قيثددقٺ :
  س ِمل احلددهللْث  عبٓدد  يبددقيرتاحن ايدددٕ ٌددّ ِا ٓددٗ لددي   ْعفلددًّ ايىددق

 ا٧ ٌقل .
 ِضلعمف اكلعاق يبَ ِ ٌّقٺ :

 خصّيف ايصخقيبٗ لي اكلٍق عْي ِا٣وصق  . ا٣ِن :
 ا اقٖ اكلسشمغل ِاكلسشمق  . ايثقؤ :

 ّ ددَ خٶدددقل ايددىى ذلمدددهلل وددش٘ اا نشٓدددَ ِايددَ ِ دددشن      ايثقيددث : 
 اػل ايىق  ـلٓزقٺ .

يّ ددُّ س ٌِددٔ لددي لصددققْ،  ّيددَ  زددقػل       ١ِ  زددق و يبددغل ٌدددُ ا   
س خصّوددددددقٺ ِ ً احلددددددهللْث مل (1)دللملاااااانَؤْ ُسلاااااال الننَْبِوََّ ل ُملاااااا ًَا ل علااااااناْم  لر

 ايعفلٗ ِايرتاحن يبغل ايىق .
ِ عدددهللْع  دددّن ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن )ا فلدددّا( نشددد٘ 

  ٍق  :
 ْق  ٍْق ايدْي الىّا   فلّا . ا٣ِػل :
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 ْق  ٌف اي عقل ا فلّا . ايثقوٓٗ :
 ْق  ٍْق ايىق  ا فلّا لي مل ا٣ و . ايثقيثٗ :

 ْق  ٍْق اكلشّن ِاحل قه ا فلّا لي مل ا٣ و. ايعايبزٗ :
يهٓددقً  ً  فلددٗ اكلشددّن ِايعٟ ددقٚ ١ يددعم يبددهللاٛعٖ  ددشٶقوٍن اؾلددق        
ٌددٔ نقلددٗ س لددي لزقوٍٓددق ا عىددقل ايععددقن ِاحلددعِل ِاي ددعل ِا ٌددقل         

 ايهللِيٗ.
يبصدددٓيٗ عزدددف ا٣لدددع )ا فلدددّا( ِ دددهلل وددد ن ايعدددعاً   ِ دددقٚ احلدددهللْث

َََََيبّ ددّل وقنددٗ اا ِ  ددّيَ س  ددقن  زددقػل ر     ملااََُيزط ااََُراََّسزاا وَْ ْقْاادَُؤْطْاانعل

 .(1)درالَّ ل

ِيددٓ: لددي  دد احن  ِ  ضددقق يبددغل ويددع نددآيبٓ  ايعفلددٗ ِيبددغل ايععٓددهلل     
 يبعّانهلل احلعّا ِايّا هق  .

ٚ نشددد٘ لدددي لزدددقؤ ٌددددا احلدددهللْث ايىهدددّٕ لىدددع ا٧نعدددهللا ايسددقق  : 
ا٥خددع س ِايىٍددٔ نددي ا٧ ٌددقل ِايددهٶم ِايددع  ةا  كلىقعق ٍددق يشعفلددٗ    

 ايزقلٗ.
ٌِددف لددي لزددقؤ  ددّن ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن )ا فلددّا     
لددي مل ا٣ و( ا فلددّا  و سدد ن س اجلددّال وزددن س يبددءً ْى ددّ ا٧وسددقً    
يبعفلعددَ ي٦خددعْي لددي اييددعقٚ ِايزدددال ْددّه ايعٓقلددٗ س ٌِدددُ ايى ددقٖ         

 لي اا يشزههلل . لي ايي ع
ِحعددد٘ مل ايدددهللوٓق عدددقً ودددهللِ  ايعفلدددٗ لدددي ا٧وسدددقً ييدددةُ يبقندددث  
يشسدد ٓىٗ ِايٶمءوٓىددٗ مل ايى ددّ  س ِ ٓددف  ً ايعفلددٗ مل احلددهللْث لعٓددهللٖ      

 يبقي عقل ِايسىٗ.
ِاجلددّال ٌدددا وددخٓذ س ِي ددي احلددهللْث  نددن مل لّضددّنَ ٧ اقٖ      
 اندددقنٗ ايعفلدددٗ يبدددغل ايىدددق  لدددي اكلسدددشمغل ِ ٌدددف اي عدددقل ِاي  دددق  س 
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عخعدد٘ ايدددٕ ة ْصددهللا يبددقيىهّٖ ِايعى ْددف ْعّ ددَ ايٓددَ اخلٶددقل مل ٌدددا       
 احلهللْث يٓ ًّ يبع،خقٺ قًِ ا٧ ٌقل ِا٧ ٌقل اكلّا،ٕ .

ِلددي خصددقٛم يبزثددٗ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن  وٍددق      
 ا عٜصقن ي٨ ٌقل .

لدددي لزدددقؤ ايعفلدددٗ مل احلدددهللْث ايصددد  نشددد٘ ا٣ذٙ س       ايسدددقيبع :
ف س ِلىٍدددق ا٧حسدددقً يشىدددق  س ِاكلّا دددقٖ ِايهددددن  ِندددهلله لعقيبشعدددَ يبقكلثددد

 ِاي ضف نش٘ اي  ِاي ق ع .
ٌِددف لددي ايعفلددٗ اييدد عٗ نشدد٘ احلٓددّاً ِايٶددة س اجلددّال وزددن س       

 ِ هلل ِ ق احلهللْث يبصٓيٗ ايزق ف )ل٩ي( )ا فلّا لي مل ا٣ و(.
لق لي لسشن ْيع  بع دقٺ  ِني ايىى وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن  قن )

 .(1)(ٓء ف لىَ وة  ِ اوسقً  ِ يبٍٓمٗ ا١  قً يَ وهلل ٗ ِ ْ  س ، نقٺ ع
 ىمٓددددٗ لش ددددٗ ايعفلددددٗ مل ايى ددددّ  س عهددددهللن ا٧ ٌددددقل      ايثددددقلي :

ِا٧ ٌدددقل اكلدددّا،ٕ   دددًّ ايعفلدددٗ ِايعفلدددٗ اكلّا،ْدددٗ س ٌِدددّ لدددي        
اييددددّاٌهلل نشدددد٘ وددددهللا وهددددّٖ ذلمددددهلل وددددش٘ اا نشٓددددَ ِايددددَ ِ ددددشن     

 ِلّضّنٓعٍق ِاحلق ٗ ايٍٓق س ِ شٔ اكلىقعع ايزقلٗ لىٍق مل  ف ،لقً.
َ ِ دشن يش د اٚ لدي اا    يبٓقً ايىى ذلمهلل وش٘ اا نشٓدَ ِايد   ايعق ع :

نش٘ ايعفلٗ ٣ٌف ا٣ و نش٘ اخع٢ف ليدق يبٍن س ِلدداٌهٍن يبدءً اا    
ن  ِ ف ٌّ ايدٕ صلق،ٍْن يبقيعفلٗ ٌِدا ايهٓقً لي نشن اييٓ  س ِايّحٔ 

 لي اا ن  ِ ف ٧عققٖ اخل  ايىهّٕ ايعٶع ِايصهللا .
مسزددل   ددّن اا وددش٘    مددق ِ ق نددي  عْددع يبددي نهددهلل اا  ددقن )    

 .(2)(شَٓ ِ شن ْعّن لي ١ ْعحن ايىق  ١ ْعفلَ اااا ن
يهٓددددقً ايعضددددقق ِايعىددددقمل مل اي زددددف س ِمل اجلدددد اٚ اكلرت دددد  نشٓددددَ س  

 عخٓىمق ْعحن ا٧وسقً نقلٗ ايىق   ى ن نشَٓ نآيبٓ  ايعفلٗ.

                                                           

 . 3/46  سة ايهخع ا ٓ   (1)
 .9/41ايهٍٓعٔ/ ايسىي اي  ٙ  (2)
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 لبْٔٛ )عمحخ ٌٍؼبدلني( ػظّخ ِٓ اإلع٘بة
يعدددهلل عدددق، ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن ؼلعا ددد  لدددي     

يع ضددٓف يبقحسدددقً لددي نىدددهلل اا س ِيٓ ددًّ ٌددددا ايع ضددٓف  يدددعْ قٺ يدددَ     ا
ِيشمسدددشمغل ِقندددّٖ يشىدددق  يشٍهللاْدددٗ ِا٧ؿلدددقً س ِيٶ دددقٺ ٧يبزدددققٌن ندددي 
لددّاوي ايزىدد  ِا٧ ٌددقل س ِلددي ٌدددُ اكلعا دد  وٓددف ايددىى ذلمددهلل وددش٘   
اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن لع هدددٗ ايهزثدددٗ ِ وٍدددق  فلدددٗ نقلدددٗ يشىدددق  يعّيدددَ 

 .(1)دل الننَْبِوََّ ل ُمل ًَا ل علناْم  لللملنَؤْ ُسل زقػل ر

ِلدددي ان دددق، ايعدددعاً دلدددٝ اي شمدددق   نددد٢ُ اْدددٗ لسدددععشٗ يٓيددد ع      
اكلسددددشمًّ ِايىددددق  اا ندددد  ِ ددددف نشدددد٘ ٌدددددُ ايىزمددددٗ س ِايععددددقٍٛن   
يبق٧وع ددقس لىٍددق س وزددن ٌدددا ا٧وع ددقس لددي اي شددٔ اكليدد ر ايدددٕ ْ ددًّ         

قدددُ ايىزمددٗ يبددقيعهّن نشدد٘ لعا دد  لع قِ ددٗ  ثددعٖ ِ شددٗ لددي  ٍددٗ  شعددٍٓن  
 ِايعضق س  ِ يبقيصهللِق نىٍق .

ٌِددف ضل ددد  ٌدددا ايصدددهللِق ايعفلددٗ ايىهّْدددٗ نددي ايددددٕ طلعدددق ُ س     
اجلددّال ١ س ع٢يبددهلل  ً  صددف ايٓددَ ٌدددُ ايعفلددٗ س ِْىٍددف لىٍددق س ٌِددّ        

 ايدٕ  ش٘ ِلي ايسىغل ا٣ِػل يشهزثٗ ايىهّْٗ س ِلىٍق :
حضدددّ   ددد٢ه اا نددد  ِ دددف يبدددغل ايىدددق  س يبدددع٢ِٖ ايدددىى   ا٣ِػل :

 وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن ِايصخقيبٗ ٥ْق  ايععاً.
 يبزث ايى عٖ لي ا٣وىقه ِ عهللْسٍق . ايثقوٓٗ :

ٌ ددعاً ايىددق  يددّ ق ايهىددق  س ِقعىٍددق لددي حددغل ايدد١ّقٖ         ايثقيثددٗ :
خيدددٓٗ ِ ّنٍدددق نىدددهلللق   ددد  مل ايسدددى س ِلدددق عٓدددَ لدددي اييدددمق ٗ س  ِ    

للوَْتْق تُلُااا رَ عىدددقل اي ق دددٗ ِايضدددٓ، س ِاجملقندددٗ ايزقٛشٓدددٗ س  دددقن  زدددقػل ر  ٧

 .(2)دؤْلُوْ لُِمَُخلَُيل َْبِمُ لا َنْنَُزَنَُّْرُقُهزمَُللبِيَنُِمَُبِ ََقْت لْهزمَُِْن لَخ ط ئًنَِْ ِريَر

                                                           

 .107 ّ ٖ ا٣وهٓقٚ  (1)
 .31 ّ ٖ ا١ عاٚ  (2)
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د يبٓدددقً  ً ٌددددا ايدددع،ا اي دددعْن نْنُاااَزَنْاااَُّرُقُهزمَُللبِيَااانُِمُِلدددي لزدددقؤ ر

 عفلٗ اي  يبزث اا يبٍق ايىى ذلمهللاٺ .لي اي
ٌِدددف  دددقً لدددي   دددهقل لىدددع  عدددف ا٣يبىدددقٚ ذ دددّ اٺ ِاوق دددقٺ قخدددّقن 

 ا٧ ٢ه س ِاً   قه ا٣ل نش٘ اي  ع ِاييعن س اجلّال وزن .
يع ددًّ  دد٢لٗ ا٣يبىددقٚ لددي ايععددف  فلددٗ قددن ٣ٌِشددٍن ِذ ا ٍْددن       

ايىسددف لددي   ايدددْي لددق  ددقوّا يّٓيددهللِا يدد١ّ ودد ِن اْددق  ايعددعاً ٧شلددعاه     
 ا٣وف يبععف اكلِّٚقٖ ِاكلِّٚق .

اذ ذ دددع  ا٣وثددد٘ مل ايدددّ ق مل ايعدددعاً يش دددعق اييقيددد  س ِا١ عدددقً      
حدددقن ايدددّ ق نىدددهلل يبزدددهلل ايعهقٛدددف ايزعيبٓدددٗ ندددقلف يشدددد ع ِا٣ ىددد٘ س        

 ِ ٓء ٔ  قوًّ ايّ ق لي ا٧ ٌقل.
ععددهلل  ددقً ايددّ ق لددي  نددهلل ضددعِل ا٧ ٌددقل ِ ء ٓسددقٺ يددَ س ِضلعمددف   

بِنإاا َقج اكل٢ٛ ددٗ نىددهلللق  خدد ٌن اا ندد  ِ ددف ر  ايددّ ق يبشخددقس احع دد 

ََُيزب غ اادزَ  يهلاانَلليلُغااب كزَرااادتملنءلَََََََََ َُْ  يهلاانَملاا ُُعلاا ْاَ  اا َرأْلُ ِضَخلل يْبااً َْقاانُا رَْؤْت س (1)دجلنع اا

 ِ ٌّقٺ :
 ايّ ق لي اي سقق . ا٣ِن :

ِ ق ِ عددف ايهىددل لددي  هددف  يبٍٓددق نىددهلل ايدد١ّقٖ ٌِددٔ ودديةٖ    ايثددقؤ :
 ٚ .لي   ر ايهلللق

 اوَ  قلع يشّ ٍغل  ن٢ُ . ايثقيث :
 اوَ يٓ: لي اي سقق ١ِ لي   ر ايهلللقٚ . ايعايبع :

ِايصددخٓذ ٌددّ ايّ ددَ ايثقيددث  ندد٢ُ س يدددا عٍددّ ا ٌددقل يهٓددقً  ددقوًّ  
ا عٜصدددقن ايعدددعاً ي٨ ٌدددقل  دددّاٚ مل ا٣ دددعٖ  ِ ايدددّوي  ِ مل نمدددّه  

 ا٣ و.

                                                           

 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
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ايىددقعع مل  ددف  ِلددي ان ددق، ايعددّاوغل ايععاوٓددٗ ا٧ ددعهللالٗ ِاحلضددّ      
،لددقً ِل ددقً س ِلىٍددق  ددقوًّ وهددّٖ ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن         
 فلددٗ يشزددقكلغل  ٕ مل  ددف ،لددقً ِل ددقً س عٍدددُ ايعفلددٗ ١  ىعٶددع ١ِ     
 ددىعم لددع  ثددعٖ  عدد، لصددققْعٍق ِ ععاقٌددق عٍددٔ وزمددٗ لع ددهللقٖ نشدد٘       
ا٧ودد: ِاجلددي س ِلىٍددق  ى ْددَ ا٣ و لددي ا٧ ٌددقل ٣وددَ ضددع  ذلددهلل س   

 ٗ.ِضهلل ايعفل
١ِيبددهلل لددي لصددققْ، ّْلٓددٗ قدددُ ايعفلددٗ يبهزثددٗ ايددىى ذلمددهلل وددش٘       
اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ؼلددق ْدددٮ ع ايىددق  يبٍدددُ ايىزمددٗ س ٍِْددهللٍْن ي٨وع ددقس   

 ا٣لثف لىٍق س ١ِ يعم ٌدُ ايىزمٗ يبدا  ايهزثٗ اؾلق  يمف ِ ٌّقٺ:
 و ِن ا٥ْٗ ايععاوٓٗ  فلٗ يشزقكلغل . ا٣ِن :

ْددق  ايعددعاً س عٍدددا ايزمددف  فلددٗ يشدددٕ    ايزمددف يبءح ددقه ا  ايثددقؤ :
 ْزمف يبءح قه ا٥ْٗ ِبةُ .

اي  ددٗ اكلصددقحهٗ يىهددّٖ ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن      ايثقيددث :
ِ قاٚ اكلسدددشمغل اي دددعاٛهلل س عددد٢ يدددعم ٌددددُ اي  دددٗ يبقيددددٕ ْددد٠قٕ       
اي دددعاٛهلل س اؾلدددق ٌدددٔ نقلدددٗ  يدددمف ايىدددق   شدددٍن س  ِمل خٶدددقل اػل     

ِ تْاانبٌَؤْن نلا الاانِزَبِاْيُااكلََِايددَ ِ ددشن س  ددقن  زددقػل ر  ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ   

 .(1)دمز لن لناَا يلدَاََّزلرَآْيلنت   َللا يلتَََِّّْْلَؤُلاُ َرا إْا  لنبِ

، ددع وهددّٖ ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن نددي ا٧ ٌددقل   ايعايبددع :
ِايزىدد  ِايددهٶم س ِيبزددهلل  ً   ددعف ليددع ّ ل ددٗ يبعزدددْ  اي ددثة لددي    

ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن ِ  اقِا  عشدددَ مل     ودددخقل ايدددىى  
ععاندددَ وددد ن   ٛٓدددف يبدددق٣لع اػل ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن      

 يبقق عٖ اػل اكلهللْىٗ.

                                                           

 .29 ّ ٖ يف  (1)
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ٌِددددُ اق دددعٖ لدددي  ن دددن ايدددىزن نشددد٘ اكلسدددشمغل ِ ٌدددف ا٣ و س  
ِحعددد٘ نشددد٘ ايددددْي   دددعِا يى دددق ٍن لدددي  ِ،ا   عدددف ايدددىى ودددش٘ اا 

للبِا َيلمُكُااَّزَاِااكلَراَّااَ يَلَِْبْااَّزلرَََََ س  ددقن  زددقػل ر نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ِ ٌددف يبٓعدد    

 .(1)دا يزث  ِتُ نَْؤْلَُيلق تُلُ نَْؤْلَُيزو َِّجز نَْلليلمُكَُّزل لَلليلمُكَُّزَرالَّ زَللرالَّ زَخليَُّزَرا ملنِ َِّيَل

 ررمض٠غ آ٠خ 
َ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
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س اييدددٍققٖ (2)د ل ُملااا ًَا ل علااناْم  لَللملااانَؤْ ُسلااال الننَْبِوََّْعضدددمي  ّيدددَ  زدددقػل ر

لددي اا ندد  ِ ددف يشددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن يبءوددَ ٌددّ          
ايدددٕ يبزددث ايددىى ذلمددهللاٺ وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن   دد١ّٺ لددي نىددهللُ    
يعهللن ا٥ْدٗ يبقيهلل١يدٗ ايعضدمىٓٗ نشد٘ اكلدهللق لدي اا ند  ِ دف يشدىى ودش٘           

س ِ ددد٢لعَ لدددي ا٧ ٌدددقل س  اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن مل  هشٓدددغ   دددقيعَ    
يع ددًّ ٌدددُ ايسدد٢لٗ ح ددٗ نشدد٘ اكلسددشمغل ِلىق ددهٗ ييدد عٌن ا ندد         
ِ دددف نشددد٘ ٌددددُ ايىزمدددٗ يبقيزصدددمٗ لدددي ا٧ ٌدددقل ِانقودددٗ ايىدددق  مل     

 ا عىقيبَ س ِْ ًّ  عهللْع ا٥ْٗ  ن٢ُ نش٘ ِ ُّ  ثةٖ لىٍق :
 ِلق  لعوقن يبقق عٖ ا١  فلٗ يشزقكلغل . ا٣ِن :
 اكلس هلل ايىهّٕ ا١  فلٗ يشزقكلغل .ِلق اويء   ايثقؤ :

ِلددق ٌددق ع  وقٛ ددٗ لددي ايصددخقيبٗ ا٣ِاٛددف اػل احلهيددٗ ا١    ايثقيددث :
  فلٗ يشزقكلغل .

 ِلق و   نش٘  ذٙ  عْم ا١  فلٗ يشزقكلغل. ايعايبع :
ِلدددق وددد ن ذه ِ دددّيبٓخ  يبدددٔ قددد  ندددن ايدددىى ا١  فلدددٗ   اخلدددقل: :

 .(3)داْهل فَللتْ َتْ َََُّيلدلرَؤْاِ َيشزقكلغل س  قن  زقػل ر

 ِلق    شىقن خقؽلقٺ يشىهغل ا١  فلٗ يشزقكلغل . ايسقق  :
                                                           

 .30 ّ ٖ ا٣و قن  (1)
 .107 ّ ٖ ا٣وهٓقٚ  (2)
 .1 ّ ٖ اكلسهلل  (3)
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س ا١  فلددددٗ (1)دللملاااانَؤْ ُسلاااال الننَْبِوََِّْن َّاااا ًَا لاَاااانسَِالَ ااااريَرَللنْااااَ يََّرَََََر ايسددددقيبع :

 يشزقكلغل .
ا تُو ااااَِّللَرااَاااانسلَم ااااََُِلددددق    ددددشىقن ا١  فلددددٗ يشزددددقكلغل ر ايثددددقلي :

 .(2)دبِاْىَرااْ  َِاِةِا  َِ لاتهِمُرا سلُملنَ َ

 ِلق    شىقن يبقحل، ا١  فلٗ يشزقكلغل . ايعق ع :
 س  فلٗ يشزقكلغل .(3)دللؤْ ُسلل الننَْا لاَنسَِ لسز وًر ايزقنع :

 ْملااانَؤْ ُسلااال الننَْس ر(4)دللملااانَؤْ ُسلااال الننَْبِوََّ ل ُملااا ًَا ل علاااناْم  لَر احلدددققٕ نيدددع :

 .(5)دب ي ًنعللْيُهِمَُ ل

 ِلق    شىقن ا١ يبقيّحٔ ِايعى ْف  فلٗ يشزقكلغل . ايثقؤ نيع :
ِلددددق    ددددشىقن نعلددددٗ اخلمددددع ِايعيبددددق ا١  فلددددٗ  ايثقيددددث نيددددع :

 يشزقكلغل .
ِلددق    ددشىقن يبددقيىٍٔ نددي نهددققٖ ا٣وددىقه ا١  فلددٗ     ايعايبددع نيددع :

 يشزقكلغل.
ؤْجلعلااَْْرآلا هلاا َْعددقً  شددل  ددهلل احددعج يبزددهلل اي  ددق   مددق ِ ق مل ايعى ْددف ر  

س ِاجلددّال ١ ندد ٖ يبقجلقحددهللْي   (6)دبِاْهَاانَللر  اادَرَبِ ََ لااَْرَاَْلاا ُءٌَعزُلاانبٌََََ

 ايدْي وق   هللاقن ح ٗ نشٍٓن س ععقل   ثعٌن.

                                                           

 .28 ّ ٖ  هء  (1)
 .1 ّ ٖ ايبعآٌن  (2)
 .79 ّ ٖ ايىسقٚ  (3)
 .107 ّ ٖ ا٣وهٓقٚ  (4)
 .80 ّ ٖ ايىسقٚ  (5)
 .5 ّ ٖ يف  (6)
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ا٥ْددٗ  س(1)دللقْااناُ رَقُلُ ازالاانَ  اا َؤِْ اَاا  َرنددي نمددع يبددي اخلٶددقل مل  ّيددَ   ِ)

    ِ  ددشن ععددقن قددن لددق   .  ددقن :   هشددل  ددعْم اػل ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ 
 .ؿلىز ن لي ا٧ٽ ٢ه ععسّقِا ايزعل

ععددقيّا : ْددق ذلمددهلل لددق و عددَ لددق  عددّن س ١ِ وسددمزَ س ِاً نشدد٘  شّيبىددق   
 ييش ق .

ِ خددد  يبددّ  ٍددف  ّيبددقٺ عمددهللُ عٓمددق يبٓىددَ ِيبددغل   ددّن اا وددش٘ اا       
لل  ااا َقُلُ ازالااانَ  ااا َؤِْ اَااا  َم مَااانَتْااادُعز نْنَبِاْيُااا  ََرنشٓدددَ ِ دددشن ععدددقن : ْدددق ذلمدددهلل  

 .(2) دآاْرن النَللق ٌََّللم ََُاليُا النَللاليُا كلَ  ُلنبٌ

 ددقن قددن ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن  قنددّ ن اػل خصددشعغل .  ً      
 يدددٍهللِا  ً ١ ايدددَ ا١ اا ِحدددهللُ ١ ندددعْر يدددَ س ِاودددٔ   دددّن اا .     

 س(3)دللاَّااا ُرَعللْاااىَؤْ ُالااان ِ  مَُنُبُااا  ََررعشمدددق مسزدددّا ندددٍققٖ  ً ١ ايدددَ ا١ اا  

ِ ددددقن س (4)دؤْجلعلااااَْْرآلا هلاااا َْبِاْهَاااانَللر  اااادَرَبِ ََ لااااَْرَاَْلاااا ُءٌَعزُلاااانبٌَر ِ ددددقيّا

ََََََََريبزضددٍن يددهزهلل   َلااُ ٌءَيزااَّلر ز َْرَْا َزاا رَللرُصااِ َّزلرَعلْلااىَآا هلاات ُكُمَِبَ َ لاا َ*رُم

ؤْئزناانِوَْعللْيُاا  َراااَإِ َّزَم ااَََََُ*ملاانَسلاام عُالنَاِهلااَْرَ  اا َرا م لَّاا  َرآلخ ااَّل  َبِ َُ لااَْرَبِوََّرخُاات  لااَََََ

 .(5)داليُا الن

ٌِددده    ْدددف ععدددقن : ْدددق ذلمدددهلل اً اا ْععٛدددر ايسددد٢ه ِْعدددّن :    
 يددٓ: ْدد نن ٌدد١٠ٚ  ً نشدد٘  شددّيبٍن   ىددٗ  ً ْ عٍددُّ ِمل اذاوٍددن ِ ددع       

للبِاْرَاِْْااََُّلَ لاَااكلَ  اا َرا قُااَُّآ َِلل ُاادلِزَللاَّاا ُرََََرعشددٓ: ْسددمزًّ  ّيددر   ٓدد    
                                                           

 .5 ّ ٖ عصشل  (1)
 .5 ّ ٖ عصشل  (2)
 .46 ّ ٖ ا٣ عاٚ  (3)
 .5 ّ ٖ يف  (4)
 .8-6 ّ ٖ يف  (5)
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يدددّ  دددقً  مدددق ،نمدددّا ة ْى دددعِا ِي دددىٍن       س(1) دالااان ِ  مَُنُبُااا  ََرعللْاااىَؤْ ُ

  قذيبًّ ْسمزًّ ١ِ ْىع زًّ يبدير  عآٌٗ يَ.
عشمددق  ددقً لددي اييددهلل   هددف لددىٍن  ددهزًّ   دد٢ٺ اػل ايددىى وددش٘ اا     
نشٓددَ ِ ددشن ععددقيّا : ْددق ذلمددهلل  نددعو نشٓىددق ا٧ دد٢ه س عشمددق نددعو         

يددىى وددش٘ اا نشٓددَ   نشددٍٓن ا٧ٽ دد٢ه   ددشمّا نددي اخددعٌن س ععهسددن ا     
ِ ددشن  ددقن : احلمددهلل اا س  يسددعن يبددق٣ل:   نمددًّ  ً نشدد٘  شددّيب ن         
بش ددددقٺ س ِ شددددّيب ن مل   ىددددٗ للددددق وددددهللنّ ن ايٓددددَ س ِمل اذاو ددددن ِ ددددعاٺ     

 .ِ وهخعن ايّٓه لسشمغل
ععدددقيّا : ْدددق   دددّن اا  دددديبىق ِاا يبدددق٣ل: يدددّ  دددقً  ددددير لدددق    

ي دددقذيبًّ نشٓدددَ س ٌِدددّ  اٌعدددهللْىق  يبدددهللاٺ س ِي دددي اا ايصدددققا ِايزهدددقق ا  
 .(2)(ايي  ِسلي اي ععاٚ ايَٓ

ِلددق    ددشىقن نعلددٗ اي شددن ِا٧ ٌددقل ا١  فلددٗ      اخلددقل: نيددع : 
يشزددقكلغل س عٓععٓددهلل اكلسددشن يبءح ددقه اييددعْزٗ س ِصلعىدد  ا٧ ٌددقل عٓىع ددع       

 ايىق  ـلٓزقٺ لي ٌدا ا٧ عىقل .
ِلددق    ددشىقن ا١  فلددٗ يشزددقكلغل اذ  ىيددع اكلددّقٖ       ايسددقق  نيددع : 
 ِا٣خقٚ يبغل ايىق  .
ِلددق    ددشىقن ا١  فلددٗ يشزددقكلغل يبددق٧ عا  يبقي عدد       ايسددقيبع نيددع : 

 ايسمقِْٗ ايسقيبعٗ  قيعّ اٖ ِا٧زلٓف .
 ِلق    شىقن ا١  فلٗ يشزقكلغل . ايثقلي نيع :

ِلددق    ددشىقن ا١  فلددٗ يشزددقكلغل س ِلددىٍن اي  ددق        ايعق ددع نيددع : 
 لي  ٍق  :
 قنّٖ اي  ق  اػل ايعّيبٗ ِا٧وقيبٗ . ا٣ِػل :
 يبزث اي  ق  نش٘  عن نهققٖ ا٣ِ قً . ايثقوٓٗ :

                                                           

 .46 ا٧ عاٚ ّ ٖ  (1)
 .9/29ايهلل  اكلىثّ   (2)
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 يبٓقً حعلٗ اي وق ِاكلزقؤ . ايثقيثٗ :
 ايع هللْهلل ايّٓلٔ يهللنّٖ اي  ق  اػل ا٧ؿلقً . ايعايبزٗ :

 وهد ا٣خ٢ا اكلدلّلٗ . اخلقلسٗ :
 ِلق    شىقن ا١  فلٗ ٣ ٓقن ايىق  اكلعزق هٗ. ايزيعًِ :

ِلددددق    ددددشىقن ا١  فلددددٗ يشزددددقكلغل يعٶددددع   ايّاحددددهلل ِايزيددددعًِ :
 ايى انق  ِا٧ ععقن.

س (1)د  ااا َرألْ ُضَِخلل يبْااا ًِكلددق احدددعج اكل٢ٛ دددٗ نشددد٘  زدددف ا٧وسدددقً ر 

ِانددقنعَ ايععددف س  خدد ٌن اا يبزشمددَ اكلٶشدد، ؼلددق ْ زشددَ ايىددق  ِنددق هعٍن  
س نشددن اا (2)دلْمزاا  لبِنإاا َؤْعُلْاامزَملاانَوَْتْعَُس ِلددي لصددققْ،  ّيددَ  زددقػل ر  

مل اكلعددقه يبع ضددشَ يبهزثددٗ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن  فلددٗ     
 ي٨و: ِاجلي .

ِلدددق    دددشىقن ا١ يبدددق٣خ٢ا احلمٓدددهللٖ  فلدددٗ    ايثدددقؤ ِايزيدددعًِ :
 يشزقكلغل.

ِلدددق    دددشىقن ا١  فلدددٗ يشمسدددشمغل ِ ٌدددف     ايثقيدددث ِايزيدددعًِ : 
 اي عقل ِاكليع غل .

ِلددق   هزددر  ٌددف ايهٓددل ِاكلسددشمًّ ا٣ِاٛددف       ايعايبددع ِايزيددعًِ  : 
 ا١  فلٗ يشزقكلغل.

ِلددق يبقْزددر ِعددهلل ا٣ِ  ِاخلدد  ج مل ايزعهددٗ     اخلددقل: ِايزيددعًِ : 
 ا١  فلٗ يشزقكلغل .

عصددخٓذ  ً اْددٗ ايهخددث يدد  نددي  ددًّ   ددقيٗ ايددىى ذلمددهلل وددش٘       
اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن  فلددٗ يشزددقكلغل ا١  وددَ ١ ؿلىددع لددي  عدد، لصددققْ،   

 يعفلٗ .ٌدُ ا

                                                           

 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
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ِلددددق  ق شددددل اكليددددع غل قعقنددددقٺ ا١  فلددددٗ  ايسددددقق  ِايزيددددعًِ :
 يشزقكلغل.

ِلددق   وددشذ احلهللْهٓددٗ ا١  فلددٗ يشزددقكلغل يدددا      ايسددقيبع ِايزيددعًِ : 
 .(1)دبِنَّنَ ْتْنُالنَاْكلَ ْت نَنَمز ِياَنمسقُ اا ن  ِ ف ععخقٺ لهٓىق س  قن  زقػل ر

ه  عّا ددقٺ ا١  فلددٗ لددق قخددف ايىددق  مل ا٧ دد٢  ايثددقلي ِايزيددعًِ :
*ل ؤياااََّرااااانسَيااادخل  ََبِاْرَجلااانءلَنْبُاااَّزَرالَّااا  َللرا بْااات َزَََيشزدددقكلغل س  دددقن  زدددقػل ر 

 .(2)د ْغل تََُاِنلمُد َ لاتكلَللرسُتْف ب َُِّزَبِنَّ زَِْن لَتْ َراَنَيفَ يََرهللَؤ  رجن*

ِلددي خصددقٛم قخددّن  عددّاج لددي ايىددق  ا٧ دد٢ه  ددّا غ ا٧ؿلددقً    
  ددهللاق س ِا٧لعىددقس نىددَ وّنددقٺ ِاوٶهق ددقٺ س ٌِددّ لددي لزددقؤ    س ِحعلددٗ ا٧

 لددع اا ندد  ِ ددف يشددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن يبقيعسددهٓذ        
 ِايد ع ِايي ع ا ن  ِ ف نش٘  ّا غ ا٧ؿلقً.

ِلدددق    دددشىقن يبقيسدددىٗ ايعّيٓدددٗ ِاي زشٓدددٗ ا١     ايعق دددع ِايزيدددعًِ : 
 ٌددقل ِايزىدد  س ِؽلىددع   فلددٗ يشزددقكلغل س ِ ىٍدد٘ ايسددىٗ ايىهّْددٗ نددي ا٧   

 لي ايع  ة .
س  فلددٗ يشزددقكلغل س يعء دددٔ   (3)دللبِنَّااكلَاْعللااىَخزلُاا فَعل  ااايمفَََر ايث٢ ددًّ : 

ِا عددهللاٚ اكلسددشمغل يبددقيىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن س ِلددي   ددهللْق       
 اخلش، ايز ٓن ايدٕ  د عُ ا٥ْٗ  ن٢ُ ايعى ُ ني  ف لي :

 ا٧ ٌقل ِلعهلللق َ. ا٣ِن :
   ر ايهلللقٚ . ايثقؤ :

 ايع  ةا  ايزيّاٛٓٗ . ايثقيث :

                                                           

 .1 ّ ٖ اي عذ  (1)
 . 3-1 ّ ٖ ايىصع  (2)
(3)  ً ٖ ّ 4. 
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س ِلددددي (1)دللملاااانَؤْ ُسلاااال الننَْبِوََّ ل ُملاااا ًَا ل علااااناْم  لَر ايّاحددددهلل ِايث٢ ددددًّ :

ْهعددغ بددة ا٧ دد٢ه قْىددقٺ عشددي ْعهددف لىددَ س ٧ اقٖ ِ ددّل ا٧وعٓددقق ٣لددع      
 اا ِوقنعَ مل ايسع ِايز٢وٓٗ .

س يع ددددًّ (2)دننَْبِوََّ ل ُملاااا ًَا ل علاااناْم  لَللملااانَؤْ ُسلاااال الَر ايثددددقؤ ِايث٢ ددددًّ :

 يشىق    ّٖ حسىٗ.
د يٓىددد ن اخلدددة للملااانَؤْ ُسلااال الننَْبِوََّ ل ُملااا ًَا ل علاااناْم  لر ايثقيدددث ِايث٢ دددًّ :

ِاي  دددٗ نشددد٘  ٌدددف ا٣ و يعدددقوًّ لصدددقحهٗ اي  دددٗ يشىهدددّٖ س ِْ دددًّ 
خددق  ايىهددٓغل لددي   ددعا   سددمٓٗ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن  

س يبعدددقٚ ايعدددعاً ح مدددقٺ مسقِْدددقٺ  قيبعدددقٺ مل ا٣ و س ِا دددعهللالٗ اي  دددٗ       
 ِلصقحهعٍق يَ س ِلي  ضعا  ا٧ ٌقل ح هَ اي  ٗ ني  ٌشَ.

د يب مددقن ايددهللْي  للملاانَؤْ ُسلاال الننَْبِوََّ ل ُملاا ًَا ل علااناْم  لََر ايعايبددع ِايث٢ ددًّ : 

َّزَاْكُاامَُ  يااالكُمَُللؤْت ملمُااَّزَعللْاايُكُمَُن عُملت اا َََََرا يلاا ُتلَؤِْ ملل اَاِؽلددقه ايىزمددٗ س  ددقن  زددقػل ر   

ُ َا ااِةث مفَْ ااِةَ ََََََََ ُلاانن  ََُر  ااُطَََّ  اا َملو ملبلاا  َْفُيااَّلَمزْت لل ل  اايَّزَْاُكااُمَرإِلُساا لتلَ  يَااانَْ ملاا

 .(3)درالَّ لَفْبُ  ٌَ ل  يمٌ

د يبقحٓددددقٚ للملاااانَؤْ ُسلاااال الننَْبِوََّ ل ُملاااا ًَا ل علااااناْم  لَر اخلددددقل: ِايث٢ ددددًّ :

 ايد ع مل ايزقكلغل .
د يبددددقحل ن للملااانَؤْ ُسلااال الننَْبِوََّ ل ُملااا ًَا ل علاااناْم  لََََر ايسدددقق  ِايث٢ دددًّ :  

يبددغل ايىددق  ؼلددق  ودد ن اا ندد  ِ ددف س ِلددي ح ددن اا حعلددٗ ا٧ ٌددقل      
 لٶشعقٺ.

                                                           

 .107 ّ ٖ ا٣وهٓقٚ  (1)
 .107 ّ ٖ ا٣وهٓقٚ  (2)
 .3 ّ ٖ اكلقٛهللٖ  (3)
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د يبصددددشذ للملاااانَؤْ ُسلاااال الننَْبِوََّ ل ُملاااا ًَا ل علااااناْم  لَََر ايسددددقيبع ِايث٢ ددددًّ : 

 احلهللْهٓٗ ِععذ ل ٗ س ِ سع  ٢مقٛٗ ِ عغل وىمقٺ  قول عٍٓق .
د ٣ً اي عدددقل للملااانَؤْ ُسلااال الننَْبِوََّ ل ُملااا ًَا ل علاااناْم  لَر ايثدددقلي ِايث٢ دددًّ :

 ِايسىٗ ضلعلقً ا٧ ٌقل ِايعزهللٕ .
د يبددددقخعاج للملاااانَؤْ ُسلاااال الننَْبِوََّ ل ُملاااا ًَا ل علااااناْم  لَر ايعق ددددع ِايث٢ ددددًّ :

اي  ددددقٖ ِاخلمدددد: ِاحلعددددّا اييددددعنٓٗ س ِقعزٍددددق يشمسددددعخعغل س  ددددقن 
ََََََ زدددقػل ر بِنَّملااانَرابَااادلقْنَزَا ل بُقْاااَّلرء َللرا ملغلااانِ   َللرا علااانم ل  لَعللْيُهلااانَللرا مزالاَّبْااا  َقُلُااا ازهزمُ

ََُرالَّاا  َلل  اا َراَّتقْاانبَِللرا فْاان ِم  لَلل  اا َسلاا ِيَِْرالَّاا  َللر اُااََِراغَاا ِيَِْ َِّْيَْاا ًَم ااَََََ

 .(1) دللرالَّ زَعلل يمٌَ لك يمٌ

ِة ْ ي ايىق  ْزععًّ ا٧خعاج اكلى ن يشصهلل ق  ع قٚ ايععاً ِايسىٗ 
يبءح قه ِ ٓعٗ مل اي  قٖ ِِ ّيبٍق ِ ح قلٍق س ِ عوٍق اا ن  ِ ف يبقيص٢ٖ 
لي  ٍٗ ايّ ّل ِا٣قاٚ مل اْق  نهللْدهللٖ لدي ايعدعاً س لىٍدق  ّيدَ  زدقػل       

 .(2) د ل لَللآتُ رَرانَِْن لَللؤْط يعز رَراََّسز وَْاْعللَّكُمَُتَُُّ لمز  لللؤْق يمز رَرابَر

س  فلدددٗ حدددعل ّْلٓدددٗ   (3)دللبِنَّاااكلَاْعللاااىَخزلُااا فَعل  ااايمفَََر ا٣ يبزدددًّ :

 لع هللقٖ نش٘ ا٧ ٌقل مل ليق ا ا٣ و ِليق يبٍق.
ديعثهٓددددل للملاااانَؤْ ُسلاااال الننَْبِوََّ ل ُملاااا ًَا ل علااااناْم  لََر ايّاحددددهلل ِا٣ يبزددددًّ : 

 ددىي ا٣لددع يبددقكلزعِف ِايىٍددٔ نددي اكلى ددع مل ا٣ و اػل ْددّه ايعٓقلددٗ س     
ٌِددّ لددي   ددعا  ذ ددع )ايزددقكلغل( مل ا٥ْددٗ  ندد٢ُ نشدد٘ سلددّ ا٧ودد٢ا س        

 ِاعققٖ  صهلل ا٣ ٓقن اكلعزق هٗ .

                                                           

 .60 ّ ٖ ايعّيبٗ  (1)
 .56 ّ ٖ ايىّ   (2)
(3)  ً ٖ ّ 4. 
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د يبىيع  يّْدٗ ا٣لدي   للملنَؤْ ُسلل الننَْبِوََّ ل ُمل ًَا ل علاناْم  لَر ايثقؤ ِا٣ يبزًّ :

لقً مل  يبّس ا٣ و س ِعَٓ قنّٖ يشمسشمغل يعخمف  نهقٚ ِلسد٠ِيٓٗ  ِا٣
 ٌدا ايىيع يبقيعّن ِاي زف س ِايعخشٔ يبقيص  ِاحل مٗ .

د عشدددن يدددرت  للملااانَؤْ ُسلااال الننَْبِوََّ ل ُملااا ًَا ل علاااناْم  لََر ايثقيدددث ِا٣ يبزدددًّ : 

اييدد ِ اؾلددق  ىددل لددهللاعزقٺ س ِاخعٓددق  ايددهللعقس لددي ايددّحٔ س ِْددهللن نشٓددَ        
ؤُا  لَا لَّااَ يَلَ ِن اْددٗ و يددل مل ايددهللعقس ِايععددقن س ٌِددّ  ّيددَ  زددقػل ر   

 .(1) ديزقْنتْلُ  لَاِإْنَّهزمَُظُل مز ر

د ايٓددّه ِبددهللاٺ  للملاانَؤْ ُسلاال الننَْبِوََّ ل ُملاا ًَا ل علااناْم  لَََر ايعايبددع ِا٣ يبزددًّ : 

 ِاػل ّْه ايعٓقلٗ .
د ِْعضدددقق  ل ُملااا ًَا ل علاااناْم  لََللملااانَؤْ ُسلااال الننَْبِوََّر اخلدددقل: ِا٣ يبزدددًّ : 

ا٧ ٌددقل لددع ايعفلددٗ ايزقلددٗ ِاخلقوددٗ س يدددا  ددهللن ا٥ْددٗ  ندد٢ُ نشدد٘         
 حعلعَ ِاي  ع نىَ.
 حبث أطٛيل

للبِ َُتْبُااا َِّزلرَللتْتَّقُااا رَ ْاااةِ ََََمل خٶدددقل اػل اكلسدددشمغل  دددقن  زدددقػل ر   

لدددع س ِ مدددق  هدددل مل نشدددن ا٣ودددّن يبدددءً ا٣   (2) داْا اااكلَم اااََُعلااانُتَِرا اااإُمز  ََِ

 يبقييٝ نش٘ ِ ُّ :
ا٣لددع ؼلعددهلللق  اييددٝ س  ددق٣لع يبقيّضددّٚ لعهلللددٗ يشصدد٢ٖ        ا٣ِن :

َََََس  دددقن  زدددقػل ر  يلنؤْيْهلااانَراَّاااَ يَلَآملازااا رَبِاْرَقُمُاااتُمَُبِاْاااىَرابَااا ل  َ ْنف غ ااالُ رَلزجزااا  لكُمُ

را كْعُ لااايََُِللبِ ََُللؤْيُاااد يلكُمَُبِاْاااىَرا ملَّلر  ااا َِللرمُغلااانز رَاَِّزءزلس اااكُمَُللؤْ ُجزلْكُااامَُبِاْاااىََ

                                                           

 .39 ّ ٖ احلج  (1)
 .186 ّ ٖ ان نمعاً  (2)
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ُُِااااُتُمَملَُّْ اااىَْؤُلَعلْلاااىَسلاااْبَّفَْؤُلَجلااانءلَْؤ لاااٌدَم اااُاُكُمََََََََََ ُُِااااُتُمَجزازَ ااانَْ ااانطََّهَّزلرَللِبُ َ

م ااااََُرا فْاااانئ   َؤْلَُوْملغُااااتُمَُرااتغلاااانءلَ ْلْاااامَُتُِْاااادزلرَملاااانءََ ْتْيلمَمزاااا رَصلااااع يدَرَطْيت َاااانَ ْنمُغلاااانز رَََ

مَُم اُاا زَملاانَيزَِّياادزَرالَّاا زَا يلُُعلااَْْعللْاايُكُمَُم ااََُ لااَّللفَللاْك ااََُيزَِّياادزَا يزطْهتااَّلُِمَََََََُاِ زجزاا   كُمَُللؤْيُااد يكَُ

 .(1)دللا يزت مََن عُملتْ زَعللْيُكُمَُاْعللَّكُمَُتَُْكَُّزل ل

ِاذا  ددقً ايّضددّٚ لعهلللددٗ نددعنٓٗ يشصدد٢ٖ عددقً اكليددٔ ِ ٶددع اكلسددقعٗ   
 ْضدددقٺ س ٌِدددّ لسدددعخ  مل ٣قاٚ احلدددج لعهلللدددٗ نعشٓدددٗ س ٌِدددٔ ِا ددد   

 اكلئ يص٢ٖ اجلمقنٗ ٣وٍق لسعخهٗ يعهزٓٗ اكلعهلللٗ يدٍْق.
ا٣لدددع يبددددا  اييدددٝ ِاي زدددف س ِ دددهلل ْدددء ٔ ا٣لدددع يبصدددٓيٗ    ايثدددقؤ :

للا لَّاا  َعللْااىَرااَاانسَِ  اا َْرا  ليُااَّ َملااََََُاجلمشددٗ اخل ْددٗ س  مددق مل  ّيددَ  زددقػل ر  

 .(2)درسُتْطْنعلَبِاْيُ  َسل ِي َ

 ا٣لع ؼلق ١ ْعن ايّا   ا١ يبَ . ايثقيث :
س ِايىسددهٗ يبددغل لددق (3)دللاْاا َُؤْ لر زلرَرا وُااَّزلللَألْعلاادْلرَاْاا زَعزاادَ َِلىددَ  ّيددَ  زددقػل ر

١ ْدددعن ايّا ددد  ا١ يبدددَ س ِيبدددغل لعهلللدددٗ ايّا ددد  نمدددّه ِخصدددّيف     
لٶشدد، س عددق٣ِن  نددن لددي اكلعهلللددٗ س ايدد  لىٍددق  ٶددع اكلسددقعٗ ٣قاٚ ودد٢ٖ   

 اجلمزٗ س ِاحلج.
ىدددقن عدددعا يبدددغل لدددق ١ ْدددعن ايّ دددّل ا١ يبدددَ س ِيبدددغل لدددق ١ْدددعن      ٌِ

 ايّا   ا١ يبَ س ِيبٓىٍمق نمّه ِخصّيف لٶش، .
عمددث٢ٺ لددق ١ ْددعن ايّ ددّل ا١ يبددَ ا٧ ددعٶقنٗ يشخددج ٌِددٔ يٓسددل         
ِا ددد  س ِلشدددر ِندددعل ايىصدددقل مل اي  دددقٖ ١ِ صلددد  نشددد٘ اكل شددد   

  صٓشَ .

                                                           

 .6 ّ ٖ اكلقٛهللٖ  (1)
 .97 ّ ٖ ان نمعاً  (2)
 .46 ّ ٖ ايعّيبٗ  (3)
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ٖ اجلمزددٗ س ِ دددا ؽلددقه احلددّن س ِحضددّ  ايزددهللق مل ايدد٢،ه مل ودد٢     
عدد٢ صلدد  نشدد٘ ا٧لددقه ـلددع ايزددهللق نشدد٘ اخددع٢ف مل ايزددهللق س نشدد٘          
  ددّان لىٍددق  ىزعددهلل ودد٢ٖ اجلمزددٗ يبددق ىغل ا٧لددقه ِاكلسددعمع س ِللددق ا ددعهللن   

ندددي لقيدددر يبدددي احلدددّْعغ اً   دددّن اا ودددش٘ اا نشٓدددَ يبدددَ لدددق ِ ق )
ِ ددددشن  ددددقن اذا حضددددع  ايصدددد٢ٖ عقذوددددق  ددددن ا ٓمددددق  ددددن ي٠ٓل مددددق      

 .(1)(ا   مق
ي ايعددهلل  اكلعددٓعي لددي احلددهللْث  ندد٢ُ ٌددّ ودد٢ٖ اجلمقنددٗ س ٌِددٔ  ِي دد

 نددن لددي ودد٢ٖ اجلمزددٗ ِنددعِوٍق اذ ِ ق ايددىم ايععاوددٔ اخلددقيف يبٍددق      
ََََََ مددق مل  ّيددَ  زددقػل ر   بِاْرَنُاا    َا لبَاا ل  َم ااََُيلاا ُتَِرا ُزمزعلاا  َ ْنسُااعل ُرَبِاْااىَا ِ ااَِّ

 .(2)دُِاتُمَُتْعُلْمز  لَرالَّ  َللاْ زلرَرا  ليَُلَاْا كُمَُخليٌََُّاْكُمَُبِ ُ

ِ دددّن  ىزعدددهلل وددد٢ٖ اجلمزدددٗ يبث٢ دددٗ يصدددٓيٗ اجلمدددع مل )عق دددزّا(      
 دددقن : مسزدددل ِا١ ىدددقً   دددف اجلمدددع س ِ دددهلل ِ ق ندددي  يبدددٔ ايدددهلل قاٚ ) 

 ِ  ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن ْعددّن : لددق لددي  ٢ ددٗ مل  عْددٗ ١ِ يبددهلل
١ِ  عددددقه عددددٍٓن ايصدددد٢ٖ ا١  ددددهلل ا ددددعخّذ نشددددٍٓن اييددددٓٶقً عزشٓددددر   

 .(4( )3)(يبقجلمقنٗ عسؾلق ْء ف ايدٛ  ايعقوٓٗ
 ِاكلحمعق  مل و٢ٖ اجلمزٗ نعل ايزهللق قلسٗ  حهللٌن ا٧لقه .

ِلددي اييددعل ايزعشددٔ  ددعن ايضددهلل يشمددءلّ  يبددَ س عقكلددءلّ  يبددَ ويددع          
ٗ س ِاندددقنٗ ندددآيبٓ  ايعفلدددٗ يبدددع٢ِٖ ايعدددعاً ِ قاٚ اي دددعاٛهلل ايزهققْددد   

ا٣خدددد٢ا احلمٓددددهللٖ ِايعخشددددٔ ايزددددقه ِاخلددددقيف يبٍددددق س  لددددق ا٧ ٌددددقل 
 ِايزى  عٍّ ضهلل قق يدا ْ ًّ ح مَ احلعلٗ.

                                                           

 . 3/67ايهٍٓعٔ / ايسىي اي  ٙ  (1)
 .9 ّ ٖ اجلمزٗ  (2)
 . 1/297ايىسقٛٔ / ايسىي اي  ٙ  (3)
 س مل  ٍّ لي ايىسق  . يبهللِ ١ِِ ق مل ايهلل  اكلىثّ  )١ِيبهلل( يبهللن  (4)
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ِ ع ددعس نددي ٌدددُ ايعقنددهللٖ ا٣وددّيٓٗ لسددقٛف ععٍٓددٗ نهللْددهللٖ س لىٍددق لددق 
 ْعزش، يبقيزهققا  س ِلىٍق  صّيف اكلزقل٢ .

ُِاُااااتُمَُجزاز َاااانََللبِ َُعمددددث٢ٺ بسددددف اجلىقيبددددٗ ِا دددد  س  ددددقن  زددددقػل ر   

س عدددد٢  ددددعن ايٶٍددددق ٖ ايّا هددددٗ ا١ ؼلعددددهلللق   ددددّعة اكلددددقٚ     (1)د ْاااانطَّهََّزلر

ِ سدددحمٓىَ اً يددد ه لدددي بدددة ايعزدددعو يشضدددع  ِا١  ىععدددف ايّسٓ دددٗ اػل   
 ايٶٍق ٖ ايرتايبٓٗ.

ِلىدددَ  دددعٕ لزععدددٗ  ٍدددٗ ايعهشدددٗ ٣قاٚ ايصددد٢ٖ  يدددعل ا دددععهقن       
 لَللجُهِااكلَ  اا َراغَااملنء َ ْلْاز لاإيلاَااكلَََقْاادَُنْااَّلََتْقْلساَاايهٓددل احلددعاه س  ددقن  زددقػل ر  

ِزَََََََََََََ ُِاااُتُمَْ  لاساا رَلزجزاا  لُكُمَشلااط َّل ُِد َرا نلااَّلرِتَلل لُياا زَملاانَ ق ُ ْلااً َْتَُّْ اان لنَْ اا لوإَللُجهلااكلَشلااط َّلَرا ملُغاا

الَّاا زَاِفْن  ااْفَعلمَاانَََللبِ ََراَّااَ يَلَؤُلتُاا رَرا ك تْاانبلَاْيلعُلْمزاا  لَؤْنَّاا زَرا نلاا َْم ااََُ لاتهِاامَُللملاانَرَََََ

س ٌِددف لىددَ لزععددٗ اكلع ددع ايدددٕ صلدد   عشٓددهللُ مل اكلسددقٛف    (2)ديلعُمللُاا  ل

 اكلسعخهلل ٗ ِسلٌّق س اكلحمعق  وزن .
ِلىدددَ اْصدددقن احلددد، اييدددعنٔ اػل  ٌشدددَ س ِلىدددَ  دددعٕ  ْٟدددٗ ٌددد٢ن 
ندددٍع  لضدددقً س يّ دددّل ايصدددّه نىدددهلل  ْٟدددٗ اقددد٢ن س  دددقن  زدددقػل       

س ِ ددددا يبقيىسددهٗ يددد٨ق١ٚ يبقييدددٍققٖ  (3)دهَُّلَ ْل يلبزاامُ زَ ْملااََُشلااهِدلَم ااااُكُمَُراََااَََر

 نىهلل احلق ن .
ِلىدددَ  ٍٜٓدددٗ لعدددهلللق  احلدددج مل ٌددددا اي لدددقً  هدددف ِ دددل  دددقف كلدددي 
 ععددل نىددهللُ ا٧ ددعٶقنٗ س ِِ دد  نشٓددَ احلددج لثددف ا مددقن اجلددّا، س       
ِاييددعِل ِايضددّايب  ايصددخٓٗ س ِ زشددن يبزددهلل ِا هددق  ِ   ددقً احلددج    

زمددف نشدد٘ عددعو احلق ددٗ اػل ٌدددا ايددعزشن   يبشخددقس  قنددهللٖ  دده، ايزشددن يش 

                                                           

 .6 ّ ٖ اكلقٛهللٖ  (1)
 .144 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
 .185 ّ ٖ ايهععٖ  (3)
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 هدددف ايعّ دددَ اػل حدددج ايهٓدددل احلدددعاه ِة  ثهدددل ٌددددُ احلق دددٗ ندددعنقٺ    
 ِنع٢ٺ .

ِلىدددَ ِ دددّل ايع سددد  يبدددقحل٢ن ِايٶٓددد  ي٨و دددقا نشددد٘ ايدددى :    
ِاي ِ دددٗ ِا٣يبىدددقٚ س ٣ً ا٧و دددقا نشدددٍٓن ِا ددد  ١ِ ْدددعن ا٧و دددقا ا١   

ْصدددذ ايع دددعْ  يبقي سددد  ِايزمدددف مل اييقيددد  عٓشددد ه ٌددددا ايزمدددف ١ِ   
 ِايعزّق .

عددقً  شددل  ددهلل ْددعغ ا٧وسددقً  ع ددٗ ِ لددّا١ٺ  يىٓددَ نددي ايع سدد  س         
ٌِدددا وددخٓذ ٌِددّ لددي عضددف اا ا١  ً  زقٌددهلل ايرت ددٗ ِح ددا اكلددقن         
ِحسددي ايعصددعف عٍٓددق لددي ايزمددف س ِلددي لصددققْ،  زقٌددهلل  ع ددٗ ا٧ؿلددقً  

 ا٧لعىقس ني ا٧ ٌقل.
ٗ احلسددىٗ س ِوهددع ِلىددَ ايددهللنّٖ اػل اا ندد  ِ ددف يبقحل مددٗ ِاكلّن دد  

اي عددد  ا٧ ددد٢لٓٗ ايددد   ىمدددٔ نعٓدددهللٖ ا٧ؿلدددقً س ِؽلىدددع لدددي ا٧ ٌدددقل  
ِ صددعف ا٧وسددقً نددي ايزىدد  س ِلىددَ حسددي  ّسٓدد  ِ ددقٛف ِ ددهف         
ا٧ صددقن احلهللْثددٗ ؼلددق ْىيددع ايصدد٢  ِاكلددّقٖ يبددغل ايىددق  س  ددقن  زددقػل         

نَللقْااانوَْبِنَّا ااا َللملاااََُؤْ ُغلاااَزَقْااا ُوًَم مَاااََُ لعلااانَبِاْاااىَرالَّااا  َللعلم اااَْْصلااانا نَََر

 .(1)دم ََُرا مزغُل م  ل

ِلىدددَ ايشعقحدددق  ايهللِ ْدددٗ ِايددد  ضدددهلل ا٣ِيبٜدددٗ س ِ خدددد ايزددد٢ج       
ايىددقعع ايدددٕ عٓددَ ندد قٚ اكلعضدد٘ ِ ٍٜٓددٗ ا٣وهددقٚ ِِ ددّل اخ٢وددٍن مل    
ايزمددف س ِاويددقٚ اكلسعيدد ٓق  ايزقلددٗ نشدد٘ و عددٗ ايهللِيددٗ يّ ددّل  زقٌددهلل    

 ٚ للبِاْرَملَِّ  ااَّزَ ْهزاا لَ ّيددَ  زددقػل ر  دد٢لٗ اي ددعق ِاجملعمددع س عددقً  شددل  ددهلل  ددق

 .(2)ديلَُب   

                                                           

 .33 ّ ٖ عصشل  (1)
 .80 ّ ٖ اييزعاٚ  (2)
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ِاجلدددّال  دددهغل ٌددددُ ا٥ْدددٗ وسدددهٗ اكلدددعو اػل ا٧وسدددقً و سدددَ س ١ِ   
ْزدد  ٌدددا  وددَ طلعددق  اكلددعو ِْددرتن ايزقعٓددٗ س ِي ددي يهٓددقً انددع٢ن ايهددهللً 
لددع  عددققه  دد  ايزمددع س ِوددعق   ددهقل ايددٌّي ِايز دد  ِايسددعن يبددهزهلل  

 ا٣نضقٚ .
احع ددقج ايبددعآٌن نشٓددَ ايسدد٢ه ِذلددَ يعّلددَ      ِ ددقٚ  ا٥ْددٗ ضددمي  

 يزهقق ٍن ي٤وىقه س ِ ء ٓهللُ يبءوٍق ١  ى ع ١ِ  ضع .
ِ ددقن  ددثة لددي اكل سددعْي يبددءً وسددهٗ ايبددعآٌن اكلددعو اػل و سددَ  ددءقل   

د  نقْدددٗ يددد٤قل س ِي دددي ا٥ْدددٗ  ندددن اذ للبِاْرَملَِّ  اااَّزلىدددَ س ِ ودددَ  دددقن ر

اكلددعو  دددهلل  ع دددع اػل   يدد  ا٥ْدددٗ يبقيهلل١يدددٗ ايعضددمىٓٗ نشددد٘  ً   دددهقل  
 ا٧وسقً و سَ.

يٓددء ٔ ايزشددن ِايٶدد  احلددهللْث يبهٓددقً  ً وددّس ا٣ ددف ِايزمددف ِحع ددٗ  
ايهدددهللً ِلّضدددّنٓٗ اخعٓدددق ا  ا٧وسدددقً مل  شددد   ِ قعدددع اكلدددعو س       
ِ دددهغل ا٥ْدددٗ حق دددٗ ا٧وسدددقً اػل ايدددهللنقٚ س ِا٧لعىدددقس ندددي ا٧ضدددعا       

 يبقيىق .
ٚ ِاي سددّٖ لددي  يدددا ع ددٔ ا٥ْددٗ   ددقٚ اييدد قٚ س ِا٧وزددقه ِا٧ ددعق    

للبِاْرَملَِّ  ااَّزَ ْهزاا لَاا ندد  ِ ددف س ِ ددقٚ  ا٥ْددٗ يبصددٓيٗ اجلمشددٗ اييددعوٓٗ ر  

س يهٓددقً ِ  ددقٚ ذلددّ اا ندد  ِ ددف يشمددعو نددي ا٧وسددقً     (1)ديلَُااب   

يلمُنزاا رَرالَّاا زَملاانَيلَلاانءزَََ هددف  ً ْصددف ايٓددَ س ٌِددّ لددي لصددققْ،  ّيددَ  زددقػل ر    

 .(2)دلليزث  َِّزَللع اُدلِزَؤُتَْرا ك تْنبِ

ٌِددف ل اِيددٗ ا٧ ٌددقل ِ عِْددع ايىددق  نقلددٗ لددعو س اكلحمعددق  وزددن    
 س ِ هلل ا  ع٘ ايٶ  ايى سٔ مل ٌدا اي لقً.

                                                           

 .80 ّ ٖ اييزعاٚ  (1)
 .39 ّ ٖ ايعنهلل  (2)
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ِلدددي خصدددقٛم اييدددعْزٗ ا٧ ددد٢لٓٗ لددد٠ا، ٖ نشدددن اي عدددَ ِنشدددن      
 ا٣وّن ٥ْق  ايععاً مل اكلعقه لي  ٍق  :

 يبٓقً ايعهذ ايدا ٔ ي٨ ٌقل . ا٣ِػل :
 ا٧ ٌقل.ايعضقق يبغل ايععاً ِ ايثقوٓٗ :

 دددقوًّ ايبزدددقق  ح دددقه اييدددعْزٗ يشمسدددشمغل ِايىدددق  ندددي      ايثقيثدددٗ :
 ا٧ ٌقل.

يبٓددقً  ددقوًّ ٌِددّ ا٧ ٌددقل ضددع  ذلددهلل س ِيددٓ: عٓددَ و ددع    ايعايبزددٗ :
 يش عق  ِ اجلمقنٗ  ِ اكلشٗ.

مل ايع عدددَ مل ايدددهللْي اوصدددعاف ندددي ا٧ ٌدددقل س ِالعىدددقس   اخلقلسدددٗ :
 ٌددقل ِايعزددهللٕ  نددي لعهلللق ددَ س يهلل١يددٗ  ح ددقه اي عددَ نشدد٘ حعلددٗ ا٧      

ِاي شددن س ِ ددهلل  عددهلله  ً ايىسددهٗ يبددغل  ددف لددي ايعزددهللٕ ِا٧ ٌددقل س ِيبددغل  
 اي شن ِا٧ ٌقل ٌّ ايزمّه ِاخلصّيف اكلٶش،.

للملاانَؤْ ُسلاال الننٌَِْددف ٌدددا ايع عددَ لددي لصددققْ، ايعفلددٗ مل  ّيددَ  زددقػل ر  

 .(1)دبِوََّ ل ُمل ًَا ل علناْم  ل

يبصددٓيٗ ا٧  ددقن ِايع ددقيٗ   اجلددّال وزددن س يدددا ِ ق  ا٥ْددٗ  ندد٢ُ    
ِيددٓ: ايىهددّٖ ِايهزددث س يهٓددقً  ً ايع ددقيٗ لددي اا قيٓددف نشدد٘ اييددعْزٗ     
اكلسددعخهلل ٗ س ِنددهللق ايع ددف ٌددن  ٢مقٛددٗ ِ ٢ ددٗ نيددع س  لددق نددهللق ا٣وهٓددقٚ 
عٍدددّ لقٛدددٗ ِ  يبزدددٗ ِنيدددعًِ وهٓدددقٺ س ِ دددف   دددّن ٌدددّ ودددى ِيدددٓ:         

 ايز :.
ن  زدددقػل يعدددهلل  دددقٚ  اْدددٗ اخل٢عدددٗ لٶشعدددٗ ِيبصدددٓيٗ ايعدددى ة س  دددق      

س اذ  دددقٚ ذ دددع )خشٓ دددٗ( يبصدددٓيٗ   (2)دبِنإااا َجلنع اااْاَ  ااا َرألْ ُضَِخلل يبْااا ًََر
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ايعدددى ة ِاخعشددد  مل ايى دددعٖ مل لعدددقه ا٧ هدددق  اذا ِ ق يبّوددد  ندددقه      
 ّْاع،  ف ععق ِلصهللاا لي  ععاق اكلّوّف ٌف ْ ٓهلل ايزمّه .

 ْتْنَُِّيااااَّزَِايدددددٕ  ددددقن يبددددقيزمّه مل اكلعددددقه ا ددددعهللن يبعّيددددَ  زددددقػل ر   

س عٓيددددمف ايزهددددهلل  ِ ا٣لددددٗ س ِايصددددية ِاي ددددهة س ِاكلدددد٠لي     (1)د لقْ لاااا  

 ِاي قعع .
س (2) د لقْ لااا  َمزاُم الااا  ِ دددهلل خدددمٮ ايزمدددّه مل اْدددٗ  خدددعٙ يبعّيدددَ  زدددقػل ر 

عحمددعج ايزهددهلل اي ددقعع ِا٣لددٗ اي ددقععٖ يبقيعحمصددٓم ِ دددا مل  ّيددَ  زددقػل     
 .(3)دؤْاًََللرالَّ زَفْا  ٌَّ لل يمٌقْ ُواَملعَُّزل ٌَللملف ب َّل ٌَخليٌََُّم ََُصلدلقْ  َيلت  لعزهلنَر

١ِ طلددعم  زدددٓغل اكلدددعاق لدددي اخلشٓ ددٗ مل ا٥ْدددٗ  نددد٢ُ ؼلسدددقٛف نشدددن   
ا٣وددّن  ِ نشددن اي دد٢ه اؾلددق صلدد  ايع ددّس اػل اْددق  ايعددعاً ا٣خددعٙ     

 ِايسىٗ ايعّيٓٗ ِاي زشٓٗ.
نشدددد٘  (4)دبِنإاااا َجلنع ااااْاَ  اااا َرألْ ُضَِخلل يبْاااا ًََِؿلشددددٔ  ّيددددَ  زددددقػل ر 

اكلسددشمغل خقوددٗ ِايىددق  ـلٓزددقٺ يدد ِه ايعىدد ُ نددي ا٧ ٌددقل ِا عىددقل      
 ددد ر ايدددهلللقٚ س ِاندددقنٗ ايععدددف س عمدددي لزدددقؤ اخل٢عدددٗ  دددّائ ايدددىزن   

 نش٘ ا٧وسقً ِ زقٌهللٌق س ِ عٓ، اييقْق  احلمٓهللٖ .
ِ ددهللن خ٢عددٗ ا٧وسددقً مل ا٣ و نشدد٘ حدد  اا ندد  ِ ددف يشىددق      

اا لدددي ايىدددق  لدددي ايدددد ع    ِلدددي لزقوٍٓدددق نمدددق ٖ ا٣ و ؼلدددق ْعْدددهلل    
ِايزهددددققٖ ِايعسددددهٓذ ِويددددع ايعفلددددٗ ِايع عددددٗ يبددددغل ايىددددق  س ِا٣لددددع   
يبددقكلزعِف ِايىٍددٔ نددي اكلى ددع س ِْعزددق و ا٧ ٌددقل لددع  ددف عددعق لددي      

  ععاق اخل٢عٗ ٌدُ .
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س  ً (1)دبِنإااا َجلنع اااْاَ  ااا َرألْ ُضَِخلل يبْااا ًِلدددي لزدددقؤ  ّيدددَ  زدددقػل ر

اخل٢عددٗ س ِؿلىددع لددي ايعزددهللٕ نشدد٘ اا ندد  ِ ددف ٌددّ ايدددٕ ْعزقٌددهلل ٌدددُ 
  ّانهللٌق ِ ىىٍق .

ِة ْىدددف ا٧وسدددقً لع هدددٗ اخل٢عدددٗ مل ا٣ و ا١ يبزدددهلل  ً و دددخ عٓدددَ    
لددي  ِحددَ س ِلىخددَ وزمددٗ ايزعددف يٓ ددًّ ٌدددا ايددى خ نضددهللاٺ ِلدد٠ا، اٺ       

 يشزعف ِاجلّا   ِايى : ا٧وسقوٓٗ.
 دددن نضٮدددهلل اا نددد  ِ دددف ايىدددق  يبدددقيىهّٖ ِايعى ْدددف حل دددا لزدددقة     

ً مل ا٣ و س ِنددددهلله اخلددددعِج ندددي  ددددّاوغل اخل٢عددددٗ ٣ً ٌدددددا  ا٧ؿلدددق 
 اخلعِج  ه  يشزدال ا٣يٓن.

ِ دددهلل  قٌدددهلل ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن كلىدددع ٌددددا     
 اخلعِج  ّاٚ نش٘ سلّ ايعضٓٗ اييحمصٓٗ  ِ ايزقلٗ .

ِاذا  قً اي عق  ِ اجلمقنٗ  ِ ايٶقٛ ٗ ْ ع ًّ يبقيىق  عقوٍن ْهعشدًّ مل  
عٌن اجلخٓن مل ا٥خعٖ س  لق اذا ايبعزهلل ايىق  ـلٓزقٺ ني نهققٖ ايهللوٓق ِ ىع 

 اا س ِذ عُ س ِ ّانهلل اخل٢عٗ عٍّ ودْع ايسقنٗ ِايى خ مل ايصّ  .
ِوددد ن ايعدددعاً يٓصدددقح  ايىدددق  ِْدددهللعع ندددىٍن ايزددددال ِضدددعِل  
ا٧يبدددع٢ٚ ٌِدددف ؿل دددي ايعدددّن يبدددءً  ددد٢ِٖ ايعدددعاً  هزدددهلل  ِاً ايسدددقنٗ س    

هقل ٌدددا ا٧يبزددقق ا٧لعىددقس نددي ا٧ ٌددقل  اجلددّال وزددن س يٓ ددًّ لددي   دد 
 ِاي شن ِايعزهللٕ.

يٓع شدد٘  ددقوًّ ٌِددّ ايعىدد ُ نددي ا٧ ٌددقل  فلددٗ يشدددا  ِاييددة للددق     
ْشدد ه  زددقًِ اكلسددشمغل ِايىددق  ـلٓزددقٺ مل اودد٢  ايى ددّ  ِا٧وصددعاف     
ندددي ا٧ ٌدددقل س ِاق ان  دددقوًّ ٌِدددّ ايعزدددق و ِايعىدددقمل يبٓىدددَ ِيبدددغل      

 ا٧وسقً ٌِٔ اخل٢عٗ مل ا٣ و . اكلى يٗ ايععٓزٗ اي  العق، يبٍق
يعددهلل يبزددث اا ندد  ِ ددف ا٣وهٓددقٚ ِ ودد ن اي عدد  ايسددمقِْٗ يعسددّق        

 وزمٗ ا٣لي مل ا٣ و ِكلىع اي سقق س ِ  هقل ايهلللق  ِاق٢ن .
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 دٛاء يف اٌمغآْ ٚاٌسٕخ
يعدددهلل ايبعدددهلل  ِ دددّق ا٧وسدددقً مل ا٣ و يبدددقيىهّٖ ِ زضدددٓهللٌق س عدددآقه   

ّ ودددى س ِ قلدددل حدددّاٚ   ٌدددّ  ِن لدددي ِودددء ا٣ و لدددي ايهيدددع ٌِددد     
يبعزضدددٓهللُ مل وهّ دددَ ِ قاٚ اي دددعاٛهلل ايزهققْدددٗ ِا٣ِالدددع ِايىدددّأٌ ايددد   

 ْ ًّ  شعٔ حّاٚ قق نش٘ ِ ُّ :
لدددق  شععدددَ حدددّاٚ ٌدددٔ ِاقه ٌِمدددق مل اجلىدددٗ  مدددق مل ا٣لدددع      ا٣ِن :

اُهلااانَللقُل الااانَيلااانآ لتزَرسُاااكََُُؤْن اااَّلَللرْلُجزاااكلَرا ُلاَااا َْللُِااا لَم َِايىٍدددٔ مل  ّيدددَ  زدددقػل ر

 .(1)د لفْدَرَ ليُ زَش ئ تُملنََللوَْتْق َّلالنَ لَ ِ َراََُلَّل لَ ْتْكُ نْنَم ََُرا َّنا م  ل

اذ ِ ق ا٣لدددع ِايىٍدددٔ اكليدددرتن اػل اقه ِحدددّاٚ لزدددقٺ يبعّيدددَ  زدددقػل     
 د.للُِ لَم اُهلنَ لفْدَرَ ليُ زَش ئ تُملنر

   َ لدددع  ٌِدددف مل ا٥ْدددٗ اندددق ٖ اػل ا دددعخهقل  ىدددق،ن ا٧وسدددقً وزقلددد
نٓقيددَ س اجلددّال وزددن س ٌِددف ٌدددا ايعىددقِن ِايعددهلليبة لددي   ددهقل ايّ قْددٗ   
لدددي اجلىدددّ  اػل ا٧ ٌدددقل س اجلدددّال وزدددن س كلدددق عٓدددَ لدددي  ىمٓدددٗ لش دددٗ  

 ايعفلٗ مل ايعشّل.
ِ عددهللْع ا٥ْددٗ : ِ ددف ْددق اقه س ِ شددٔ ْددقحّاٚ لددي اجلىددٗ  بددهللاٺ ١ِ        

لدددي   عدددعل ْدددق اقه ١ِ  ععيبدددٔ ْدددق حدددّاٚ ٌددددُ اييددد عٖ عع دددًّ ْدددق اقه 
اي ددددقكلغل س ِ  ددددّؤ ْددددق حددددّاٚ لددددي اي ددددقكلغل يهٓددددقً ا٧ ددددعع٢ن مل       

 ايع شٓ .
 شعدددٔ حدددّاٚ ا٣لدددع لدددي نىدددهلل اا نددد  ِ دددف يبدددققهّل اػل   ايثدددقؤ :

ا٣ و يبزددهلل ابددّاٚ ايبشددٓ: قددق ٥ِقه يبق٣ ددف لددي اييدد عٖ س  ددقن  زددقػل   
 .(2)در ُ ِطْنَم اُهلنَجلم يعَنر
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س  مدددق مل ا٧وددددا   ِة  عدددف ا٥ْدددٗ :  ٌددده  ْدددق اقه  ودددل ِ،ِ دددر  
 ْااااا لَس  ِ  ّيدددددَ  زدددددقػل ر(1)د ْقُل الااااانَيلااااانآ لتزَبِ ََ لاااااَْرَعلااااادزلٌَّاْاااااكلَللا نللُجِاااااكلَر

 د.يزو َِّجلاَكُملنَم ََُرا ُلاَ  َ ْتَُْقْى

 ْااإِْْ لَيعددهلل  خدد  ايعددعاً  ً  ٓددقه اقه ِحددّاٚ يبق٣ ددف لددي اييدد عٖ ر     

س ع ددقٚ (2)ديلو ب اابْن َِعللْيُهِملاانَم ااََُلل لا َرا ُلاَاا  ََََم اُهلاانَ ْ لاادلََُاْهزملاانَسلاا ُآتُهزملنَللطْب قْاانََََ

ا٣لدددع يبدددققهّل ي دددف لىٍمدددق نشددد٘ سلدددّ لسدددععف ٧يبعدددهللاٚ ايع شٓددد  مل     
 ا٣ و.

عضدددف اا مل قندددّٖ اقه ِحدددّاٚ اػل ايعّيبدددٗ س ِايرتبٓددد     ايثقيدددث :
يبٍددق س ِايىددهللل ايٍٓددق ِيبٓددقً ايى ددع ايز ددٓن لىٍددق س  ددقن  زددقػل رلقوهددقٺ قمددق  

 ْملاااََُرتَّ لاااَلَعٍمق ايد ْدددٗ ِا٣ ٓدددقن اكلعزق هدددٗ لدددي  يبىقٍٛمدددق ر س ِيبّا دددٶ

 .(3)د زدلر لَ ْ لَيلَ ْسَللوَْيلَُقْى

 ّيبددٗ اا ندد  ِ ددف نشدد٘ حددّاٚ س عصددخٓذ  ً ايعددعاً ة       ايعايبددع :
 ْتْلْقَّاااىَآ لتزَم اااََُ لاتااا  َِْل ملااانَ ََْدددد ع ا١  ّيبدددٗ اقه  مدددق مل  ّيدددَ  زدددقػل ر 

س ا١  ً  ّيبعٍدددق يبق٧حلدددقا ِايعهزٓدددٗ ِ دددهلل (4)د زَ زااا لَراتَّااا َربزَرااااََّ  يمز ْتْااانبلَعللْيُااا  َبِنَّااا

  علٍددق اا ندد  ِ ددف يبددد ع اكلزصددٓٗ  صددّيف اقه  مددق مل  ّيددَ  زددقػل     
 .(5)دللعلبلىَآ لتزَ لاَ زَ ْفْ لَر

ِ قوددل حددّاٚ  دد٠قٕ احلددج لددع اقه س ِلددي لزددقؤ ا ددن نععددٗ ٣ً      
 اقه نعف حّاٚ نىهلل نععٗ.
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حددّاٚ مل ايعددعاً ا١ يبصدد ٗ اي ِ ٓددٗ ٥قه ِايع شٓدد      ِة ْددعق ذ ددع  
 س ِعَٓ قنّٖ يشىسقٚ ٣لّ  :

 نهلله ايز ِف ني اي ِاج . ا٣ِن :
  زقٌهلل  قوًّ حسي ايعهزف . ايثقؤ :

 عبٓدد  ا٥يبددقٚ ِا٣لٍددق  مل  دد ِْج يبىددق ٍن لددي بددة ا ددعاُ    ايثقيددث :
وزددن ِ ق  وصددّيف يبددقي ِاج لددي اي  ددٝ ٌِددّ ايددى ة ِاكلسددقِٕ نشدد٘      

 ف مل نعاٛ  اي  ٝ  زٗ ِ ضٓٓعقٺ.خ٢
 يبغل اي  قٖٚ مل ايهللْي ِحهللُ ِايَٓ ذٌ  لقير.

ِيبددددغل  ددددعٗ نددددعِل ٌِددددٔ ايددددهللْي ِايىسدددد  ِاحلعْددددٗ ِايصددددىقنٗ  
ِايدد اٖٚ لددي ايزٓددّل س ِاكلددقن س ِايٓددَ ذٌدد  اييددقعزٔ س ِاخددع٢ف مل       

 يبٶ٢ً ايزعهلل  ِ نهلله يبٶ٢وَ يب عهللٌق.
 ِا٣وف مل اي  قٖٚ س ا٧ ٢ه س ِا٧ؿلقً .

ِنددي ا٧لددقه ايهددق ع نشٓددَ ايسدد٢ه  ددقن : ايى ددق  يبددّئ مل  عددقل اا     
س يهلل١يددٗ ا٥ْددٗ نشدد٘   (1)دللوَْتُاك نزاا رَرا مزَُااَِِّ  لَ لتَّااىَيزاُم ازاا رَََس  ددن  ددع  ر 

ندي  يبددٔ حدق  اكل وددٔ  دقن :  ددقن    لّضدّنٓٗ ايدّئ مل و ددقج ايبىعدَ لددث٢ٺ ِ)   
ّ   :  دددّن اا ودددش٘ اا نشٓدددَ ِ دددشن    ً قْىدددَ اذا  دددقٚ ن لدددي  عضددد

ِخشعددَ عددقو خُّ س اً ١   زشددّا   ددي ععىددٗ مل ا٣ و ِعسددقق ندددعْهلل       
  َ  ددقن : اذا  ددقٚ ن لددي  عضددًّ    س .  ددقيّا : ْددق   ددّن اا ِاً  ددقً عٓدد

 .(2)(قْىَ ِخشعَ عقو خُّ  ٢غ لعا 
ِاخعشدد  مل  يبددٔ حددق  اكل وددٔ ٌددف ٌددّ وددخقيبٔ ِيبددَ  ددقن ايرتلدددٕ      

 ِاكلحمعق   وَ  قيبزٔ.ِايبي حهقً  ه  قيبزٔ ِيبَ  قن  يبّ قاِق س 
 ٌِف ٌّ ح ق،ٕ  ه لهللؤ .

 ِة ْعِ ني ايىى وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن ا١ احلهللْث  ن٢ُ.
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للملااََُاْاامََُِا ددعهللن نشدد٘ نددعل ايعددهلل ٖ نشدد٘ ايى عددٗ يبعّيددَ  زددقػل ر    

 .(1)دننُكُمُيلغُتْط ََُم اُكُمَُطْ ُوًَؤْ َُيلاك َلَرا مزنُبلالنَ َرا مزاُم النَ َ ْم ََُملنَمللْكََُّْؤْيُمل

ٌِدددُ ا٥ْددٗ خٶددقل يشع ددقن ا١  ً  عضدد٘ اكلددع ٖ يبى ددقج اي عددة يدددا    
للؤْنك نزاااا رَرألْيلااااانملىَم ااااااُكُمََُؿل ددددي اجلمدددددع يبٓىٍدددددق ِيبددددغل  ّيدددددَ  زدددددقػل ر  

 .(2)دللرابَنا ن  ل

اي  ددّ  ً ْ ددًّ ن ٓ ددق  ِنددي ا٧لددقه  ز ددع ايصددققا نشٓددَ ايسدد٢ه )  
 .(3)(ِنىهللُ ْسق 

  ِ ١ ضدددعا  س ِ قندددهللٖ و دددٔ اجلٍقيدددٗ   ِ دددهللن نشٓدددَ  قندددهللٖ ١ ضدددع  
 ِاييع  س ِ قنهللٖ لىع احلعج مل ايهللْي.

 ٓددقه اي ِ ددٗ يبىٍددٔ ايدد ِج نددي اي شددن ِا٧ ٌددقل س ٌِددف      ايعايبددع :
ِسٓ دددٗ ا٣ه  ،اٚ ايبىٍدددق يبددددا  ايع هدددٗ  ه   دددف  ه   ثدددع س اجلدددّال ٌدددّ     
ا٣خددة س عٓ دد   ً  دد٠قل ا٣ه ايبىٍددق نشدد٘ ا٧يبعزددقق نددي ا٧ ٌددقل س        

 ُ يبقيعّن  ِ اي زف.ِل قٌٓمَ ِ زضٓهلل
 ١ِ ضل، يشّئ  ً ْزضف اكلع ٖ ِؿلىزٍق لي اي ِاج .

ٗٷ     ِندددي نقٛيدددٗ   ٫ْ ٷددد ًٱ  ٷيب٩دددق ح٪د٩ ٘ٵ ودددش٘ اا نشٓدددَ ِ دددشن  ٷ ٫ِجٽ ايىٱهٯددد ٩،
َٯ وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن  ٩ه٩ىٱدد٘          ٍٽهلل٩ يب٩ددهلل٫ ٬ا ل٩ددع٩  ٩ ٪ددّنٽ ايشٿدد ٩ً لٯمٱددي٫ ن٩دد ٩ِ ٷددق

َٯ    َ٪ يبٯى٫ددل٩  ٷخٯٓدد ٩ِ ٷو٫ ٷخ٩دد ٫ّيٺ٘         ٩ددقيٯم٬ق س  ٩ّ ل٩دد ٫ٌدد ٩ِ ٗٷ  ٩ّيٯٓددهللٯ يب٫دديٽ ن٪ع٫ه٩دد ٌٯى٫ددهلل٩ يبٯى٫ددل٩ ايٹ
ٰٖ لٯي٩ ا٣ٷو٫ص٩ق ٽ  .(4)١ٯل٫ع٩ ٷ

 ِاكلع ٖ لي ا٣وصق  ٌٔ يبثٓىٗ يبىل ْزق  ا٣وصق ْٗ.
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ِ ددقً ايّيٓددهلل يبددي نعهددٗ  ددهلل  عددف  ددقععاٺ مل لزع ددٗ يبددهلل  س يهٓددقً  ددّٚ      
نق هدددٗ اي دددقععس ِحعلقودددَ لدددي  ٌشدددَ ِنٓقيدددَ س ِعضدددف اا مل قخدددّن      
 يبىقٛددَ ا٧ دد٢ه ِوددةِ ٖ  يبددٔ حدْ ددٗ يبددي نعهددٗ لددي ايصددخقيبٗ ا٣ِاٛددف س  

 ِ هلل ٌق ع اػل احلهيٗ ٌّ ِ،ِ عَ  ٍشٗ يبىل  ٍٓف يبي نمعِ .
ِ يبٌّددق  ددٍٓف ٌددّ ايدددٕ     ِعددهلل  ددعْم كل قِضددٗ ايددىى ذلمددهلل         
وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن مل وددشذ احلهللْهٓددٗ ِ ددقة ٌدددا ٌددّ ايدددٕ       

( ِاـلددقس نشمددقٚ ا٧ ددد٢ه   انددعٍع  صددّيف حددهللْث ) ضدددقنٗ اي ددهة    
ا١ ايعشٓدددف نشددد٘  ً ايعضدددقس ايددددٕ  دددقِ، ايسدددىعغل  ددديٮ ايعضدددقنٗ ١    

 ْىيع احلعلٗ .
ِندددي ا٧لدددقه نشدددٔ نشٓدددَ ايسددد٢ه : ١  ضدددقس يبزدددهلل اي ٶدددقه س ِ ددددا 

 ني نههلل اا يبي لسزّق .
ِلدددىٍن لدددي فلدددف احلدددهللْث نشددد٘  ضدددٓٗ ندددغل ِاي دددعق اخلدددقيف س    

 وددف كلّضددّنَ س عدد٢  صددف   ِلددىٍن لددي  ددقن يبىسددخ ٌدددا احل ددن س ١ِ    
 ايىّيبٗ اػل ايىسخ.

ِة ْءخددد ايزشمددقٚ يبٍدددا احلددهللْث س ِْرت دد  نشدد٘ ا٣خددد يبددَ ل ق ددهلل   
 ددثةٖ س ٌِددّ خدد٢ف ا٣قيددٗ ِايىصددّيف ا٣خددعٙ ايعقوزددٗ يبزددهلله ويددع       

للرا  لرا اااادلرَزَايعضددددقس يشخعلددددٗ اذا  ددددقً يبزددددهلل احلددددّيغل س  ددددقن  زددددقػل ر    

م لْيََُِا ملاااااااََُؤْ لر لَؤْ َُيزااااااات مََََيزَُّ  اااااااعَُلَؤْلُوْ ل زاااااااَََ لااااااا ُاْيََُِِْااااااانَََ

 .(1)دراََّ ْنعل ْ

عمددي ان ددق، ا٥ْددٗ  ندد٢ُ ذ عٌددق يشخددهلل ا٣نشدد٘ يشعضددقنٗ ٌِددّ ؽلددقه    
  ىعغل اػل  قو  ايع صٓف ايّا ق مل ذا  ا٥ْٗ .

يعدددهلل   دددعه اا نددد  ِ دددف ا٧وسدددقً لدددي حدددغل ايددد١ّقٖ يبقيعضدددقنٗ    
    ّ ١قا  س ِ عٓٓدددهلل لدددهلل ٍق ِندددعِوٍق يضددده  و دددقه ا٣ دددعٖ ِودددخٗ ايددد
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ِاكلىددع لددي اكل ق ددهلل خقوددٗ ِ ددهلل ذ ددع اا ندد  ِ ددف حعلددٗ و ددق  ا٣ه        
ََََِا٣خددل لددي ايعضددقنٗ اذ ِ ق مل ايعى ْددف ر    زَّتملااََُّعللْاايُكُمَُؤُمَهلاانتُكُمَُللالالاانتُكُمُ

ت اا َؤْ ُ ْااعُالكُمََُللؤْخلاا لرتُكُمَُللعلمَاانتُكُمَُللخلاانوْتُكُمَُللالالاانَزَرألَِْْللالالاانَزَرا إُخُااَّ َللؤُمَهلاانتُكُمَُرا ََََََ

 .(1)دللؤْخل لرتُكُمَُم ََُراََّ ْنعل  

َ٪    ِِ ق نددي نقٛيددٗ و سددٍق  وٍددق  قيددل :       َٯ و٩ددشٿ٘ ايشٿددد ًٱ  ٩ ٪ددّن٩ ايشٿدد  ٷ
َٯ        َ٪  ٩ ٪ددّنٽ ايشٿدد ٩ِ ٫دد ٓٱددع٩  ٩ٌق  ٩ ٪ددف٭  ٷددقن٩ عٷع٩ي٩ ٩ِنٯى٫ددهلل٩ ٩ٍددق  ٫ٓ ٩ِ ٩ددشٿن٩ ق٩خ٩ددف٩ ن٩شٷ َٯ  ٫ٓدد ن٩شٷ

َٯ   ٫ٓد َ٪ ن٩شٷ َٯ  ٷخٯدٔ عٷعٷدقن٩           و٩شٿ٘ ايشٿ ٩ْدق  ٩ ٪دّن٩ ايشٿد َٯ عٷعٷقيٷدل٫  ٫ٓد َ٪ ن٩د،ٱ ن٩شٷ ٩ِ ٩دشٿن٩  ٷءٷوٱد
ٗٸ   ٩ّاو٪ ٸيٱ عٷسٽوٱم٩ددق ايعٱض٩ددقن٩ ٩ً ل٩ددق اٽخ٫دد ٩ِ ٩ددشٿن٩ او٫ ٸددع٫ َٯ  ٫ٓدد َ٪ ن٩شٷ َٯ و٩ددشٿ٘ ايشٿدد  ٩ ٪ددّن٪ ايشٿدد

ٗٯ  .(2)لٯي٫ ايٹم٩ ٩قن٩
َ س  ٕ  ً ايعضددقس يشصددية نشدد٘ سلددّ احلصددع كلددق عٓددَ لددي  ق يّنعدد       

ِاكلحمعدددق   ً احلدددهللْث  عٓٓدددهلل كلّضدددّس ايعضدددقنٗ ِ ودددَ يدددٓ: يشعزدددق ف     
ِايعددّاقق ِاحددهللاغ ايصدد٢  يبددغل ا٣عددعاق ِا٣ ددع يبقيعضددقنٗ كلددق عٓددَ لددي  
ويددع احلعلددٗ لثددف ايدد  ْىيددعٌق ايىسدد  س ِ ددءً ايددىى ْعددّن ١  ش ددءِا      
اػل ا ضدددقس اكلدددع ٖ ييدددة ايبىٍدددق  ا١ نىدددهلل احلق دددٗ ِايضدددعِ ٖ ِسلٌّدددق س    

 اا. ِايزشن نىهلل
ِنىدددهلللق ندددعو نشددد٘ ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن      

اوٍدق ١  دف يدٔ اوٍددق    ايد ِاج لدي ايبىدٗ نمدَ فلدد ٖ يبدي نهدهلل اكلٶشد   ددقن )       
 .(3)(ايبىٗ  خٔ لي ايعضقنٗ

اذ   ضدددزل  ددد٢ٺ لىٍمدددق  ّْهدددٗ ٌِدددٔ  لدددٗ ٣يبدددٔ قددد  اذ   ضدددزل  
 . ١ِٺ فل ٖ  ن   ّن اا وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن  ن  يبق  شمٗ

 ٣ً ايىى وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن  ّعل  لَ ٌِّ وية.

                                                           

 .23 ّ ٖ ايىسقٚ  (1)
 . 50/147ىهلل  فلهلل لس (2)
 .3/380ايثزشى / اي ي  ِايهٓقً  (3)



     214ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 225جمعامل اإلميان / 

 إسٛح إٌجٟ )ص( ِٓ اٌغػبػخ
ة ْ دددي يدددَ  خدددّٖ يبقيىسددد  عشدددن ْعددد ِج  يبدددُّ نهدددهلل اا يبدددي نهدددهلل     
اكلٶشدد  بددة الىددٗ يبىددل ٌِدد  س ِة  عدد ِج الىددٗ بددة نهددهلل اا س ِة         
ّْيددهلل قمددق ا١ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن س عشددٓ: يشددىى       

 ذلمهلل    نعٓ،  ِ بة نعٓ، .
وزددن  ددقً يشددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن اخددّٖ ِ خددّا       

 لي ايعضقنٗ ٌِن :
 فل ٖ يبي نههلل اكلٶش  . ا٣ِن :
 يبددّ  ددشمٗ ٌِددّ ايبددي نمددٗ ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن  ايثدقؤ : 

يبددي ٌدد٢ن يبددي نهددهلل اا يبددي نمددعِ يبددي      نهددهلل اا يبددي نهددهلل ا٣ ددهلل  ٌِددّ )
ع ددٗ يبددي لددعٖ يبددي  زدد  يبددي يدد٠ٕ ايععنددٔ اكلحم ِلددٔس  يبددّ     رلدد ِه يبددي ْ

 ددشمٗ ،ِج  ه  ددشمٗ  هددف ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن.  لددَ يبددعٖ يبىددل      
 نههلل اكلٶش  يبي ٌقنن.

 ددقن ايبددي ا ددخقا:   ددشن يبزددهلل نيددعٖ  و دد: ع ددقً احلددققٕ نيددع لددي  
اكلسددشمغل ٌددق ع لددع ،ِ عددَ  ه  ددشمٗ اػل   و احلهيددٗ.  ددقن لصددز        

   و احلهيددٗ  يبددّ  ددشمٗ يبددي نهددهلل ا٣ ددهللس     ايدد يبة:  ِن لددي ٌددق ع اػل  
 .(1)( ن نٍهلل يبهلل اٺ

ِ ددهلل ا ددعحمش َ ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن نشدد٘ اكلهللْىددٗ حٓىمددق  
خدددعج مل  عٓهدددٗ ايزيدددةٖ مل ندددٍع ـلدددققٕ ا٣ِػل لدددي ايسدددىٗ ايثقوٓدددٗ       

س ِ دددّع٘  يبدددّ  دددشمٗ مل ندددٍع ـلدددققٙ ا٥خدددعٖ لدددي ايسدددىٗ   (2)يشدددٍ عٖ 
نشٓددَ  ددع  اوددٓ  يبددَ مل لزع ددٗ  حددهلل س   ايثقيثددٗ يشددٍ عٖ يبزددهلل  ً او  ددع  

ايشددٍن اخش دد  مل  ٌشددٔ  ددةس عءخش ددَ   ِ ددقً  ددهلل  ددقن نىددهلل ا٧حعضددق  )  
  ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن نشدد٘ ،ِ عددَ  ه  ددشمٗ عصددق    لددقٺ     

                                                           

 . 1/286ا٧ عٓزقل مل لزععٗ ا٣وخقل  (1)
 . 1/102 و ع  ّالع ايسةٖ  (2)
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يشمدد٠لىغل ِوددق    ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن  يبٓدد  يبىٓددَ: نمددع       
 .(1) (ِ شمٗ ِ،ْى 

 ً   دددّن اا ودددش٘ اا نشٓدددَ  ِندددي ا٧لدددقه ايهدددق ع نشٓدددَ ايسددد٢ه  
ِايددَ ِ ددشن قخددف نشدد٘  ه  ددشمٗ يبزددهلل  ً  ددّع٘  يبددّ  ددشمٗ ِ خددد ْددد ع   
قددق لددق  ، ددَ اا لددي ايىهددّٖ ِمسددّ اكلع هددٗ ِاييددءً س ِ ددقً ْعخقلددف          

 نش٘ ْهللُ حع٘   ع احلصة مل ْهللُ للق ضلهلل ٍق س ِْعبهٍق يبقي ِاج لىَ.
وددش٘ اا ِذ ددع  خصددق١ٺ نىددهللٌق ؽلىزٍددق لددي ايدد ِاج ِي ددي ايددىى     

 نشَٓ ِايَ ِ شن خ   نىٍق ِِنهللٌق خةاٺ.
ِ ه  دددشمٗ ٌدددٔ ٌىدددهلل يبىدددل  يبدددٔ  لٓدددٗ يبدددي اكليدددةٖ يبدددي نهدددهلل اا يبدددي 
رلددد ِه س ِا دددن  يبدددٔ  لٓدددٗ  دددٍٓف س ِْعدددقن يدددَ : ،اق ايعا ددد  س ٣ودددَ    

 ْعّػل و عٗ لي ْسقعع لزَ .
ِنددي  ه  ددشمٗ  وٍددق مسزددل لددي ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن    

لسدددشن  صدددٓهَ لصدددٓهٗ عٓعدددّن: ايشدددٍن ا عودددٔ مل      لدددق لدددي  :  ْعدددّن) 

: ل لصددٓه  ِاخشدد  يددٔ خددةاٺ لىٍددقس ا١  خشدد  اا يددَ خددةاٺ لىٍددق  قيدد   
 ٗ  ددن اوددٔ  س عشمددق لددق   يبددّ  ددشمٗ  شددل:  ٕ اكلسددشمغل خددة لددي  يبددٔ  ددشم

 شعٍددقس عددءخش  اا يددٔ   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشنس عء  ددف ايددٔ  
 .(2)(حقو  يبي  يبٔ يبشعزٗ طلٶه  يَ

لددي  يبددٔ  ددشمٗ   ددقؤ   ددّن     قيددل  ه  ددشمٗ : كلددق اوعضددل نددهلل ٔ    
س ع شمدددد  يبددددٓ  ِيبٓىددددَ ح ددددقل  ِ ددددشنِايددددَ ااس وددددش٘ اا نشٓددددَ 

عحمٶدد  ايددٔ و سددٔ ععشددل:  ٕ   ددّن اا ِلددق  عْددهلل ايددٔس لددق   ددّن          
ٌدددا ا١  بهددٗ يددر نددي و سددٔس اوددٔ الددع ٖ  ددهلل  قيبددع لدد   دد  ِاوددٔ  ه     

 ْق   ّن اا  مع ايىسقٚ.  ْعقه ِ وق الع ٖ نهللْهللٖ اييةٖ ِ ول

                                                           

 . 1/286ا٧ عٓزقل مل لزععٗ ا٣وخقل  (1)
 .1/195مس  ايى ّه ايزّائ مل اوهقٚ ا٣ِاٛف (2)
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ععددقن   دددّن اا: عددد٢ ؿلىزدددر ذيدددرس  لددق لدددق ذ دددع  لدددي بة دددر   
 .عٓدٌهٍق ااس ِ لق لق ذ ع  لي  ىر عءوق     لىر  ىق

ِ لددق لددق ذ ددع  لددي  ْعقلددر عزشدد٘ اا ِنشدد٘   ددّيَ. عءذوددل يددَ مل   
و سددٔ ععدد ِ  س عشمددق  قوددل يٓشددٗ ِانددهللوق ايهىددقٚ  مددل لددي ايىٍددق  اػل      

  دددقئ عّضدددزعٍمق ِ مدددل اػل عضدددشٗ ندددزة ٣ٌشدددٔ عٶخىعٍدددق    حدددقٕ ِ
ِعضددشٗ لددي نددخن عزصددهلل ٍق يع ددّن ااس عشمددق   قوددق   ددّن اا  ددهلله       
ايٓددَ ايٶزددقه عءوددقل لىددَس ِيبددق   شددر ايشٓشددٗس عشمددق  وددهذ  ددقن:  ددهلل          
 ودددهذ يبدددر نشددد٘  ٌشدددر  عالدددٗ ِيدددر نىدددهللٌن لى يدددٗ عدددسً  حههدددل  ً 

 ً   دددهع يدددر    دددًّ يٓشعدددر ٌددددُ ِّْلدددر ٌددددا  دددقًس ِاً  حههدددل     
 دددهزلس ِاً  دددهزل يدددر  دددهزل يصدددّاحهرس  قيدددل: ْدددق   دددّن اا 

 .(1)اعزف لق  حههل
اذ  ً ايسددىٗ ٌدددٔ ايعسدددمٗ يشثٓددد  اذا   ِ ٍددق نشددد٘ ا٣خدددعٙ  ٢ دددٗ   
 ْددقه س ِيشه ددع  ددهزٗ  ْددقه  ددن ْددهللِ  نشدد٘  ،ِا ددَ ِلددع  ً  ه  ددشمٗ          
 ٓدد  ععددهلل نددعو نشٍٓددق ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ايهعددقٚ نىددهللٌق  

 هع يٓقن ِي ي ْهع٘ لثشٍي نىهلل  ف ،ِ ٗ لي ،ِ ق َ. 
رااَ ِاااا َِْ ددددهلل عددددق،   ه  ددددشمٗ ؼلع هددددٗ  ه اكلدددد٠لىغل  ددددقن  زددددقػل ر

س يعدددهلل  دددقً ايدددىى  (2)دؤْلُاْاااىَاِااانا مزاُم ا  لَم اااََُؤْن بُغ اااهِمَُللؤْر للرجزااا زَؤُمَهلااانتُهزمَََُ

 ذلمهلل وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن ْعٮب  يبقيى ق  .
 نههلل اا يبي احلق غ س ِ لَ حشٓمٗ ايسزهللْٗ . ايثقيث :

 ِ خّا  ايىى لي ايعضقنٗ :
 اوٓسٗ يبىل احلق غ . ا٣ِػل :

حداعددددٗ يبىددددل احلددددق غ ٌِددددٔ اييددددٓمقٚ ِ لٍمددددق حشٓمددددٗ   ايثقوٓددددٗ :
 ايسزهللْٗ .

                                                           

 . 8/90ايبي  زهلل /ايٶهعق  اي  ٙ  (1)
 .5 ّ ٖ ا١ح ال  (2)
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 لبْٔٛ اٌزٕبيف ثني اإلطالح ٚاإلع٘بة
يعددهلل  بددهللا اا ندد  ِ ددف نشدد٘ ايىددق  يبددقيىزن س ٌِددٔ  عددّاػل نشددٍٓن  

ايىزمددددٗ اكلسددددعهللؿلٗ  ددددقيع،ا ِا٣لددددي  ددددء ٔ ايددددىزن ايزعضددددٓٗ      س عمددددع
ِاكلّمسٓددددٗ مل يبددددقل ا٧ عمددددقس ِا٧ عصددددقق ِايسٓق ددددٗ ِا قيددددٗ ايزددددرتٖ  

 ِوعف ايه٢ٚ ِاي عل.
للبِا َتْاااإْاَّ لَ لاْكُااامَُاْااائ ََُشلاااكَُّْتُمَُألْرِيااادلنَّكُمَُللاْااائ ََُِْدددهللن  ّيدددَ  زدددقػل ر

سنشددد٘ دلدددٝ ايدددىزن ايبعدددهللاٚ ِعضددد٢ٺ لدددي   (1)دِْبْاااَُّتُمَُبِ ََعلاااَْراِ َاَْلاااد يدٌَ

 نىهلل اا ن  ِ ف ِ ً ايي ع ا ن  ِ ف  ه  ي ْققٖ ايىزن .
ٌِددف ا ددعهللالٗ ايددىزن ا٧يبعهللاٛٓددٗ لددي ٌدددُ اي ْددققٖ س اكلحمعددق  ١ س اؾلددق   
 دددء ٔ اي ْدددققٖ اضدددقعٗ قدددق ٣ً اا نددد  ِ دددف اذا  نٶددد٘ عقودددَ ْزٶدددٔ      

قه ايىددق  يبقييدد ع  يبددق٣  ِا٣ِعدد٘ عدد٢  يددقق  ايىزمددٗ ا٣ و س ِاذا  دد     
 ا نشٍٓق عقوَ  هخقوَ ْضقن ٍق ِْى ن بةٌق.

ٌِىدددقن  هدددقْي ِ ضدددقق يبدددغل اييددد ع ا ِيبدددغل ا٧ ٌدددقل ايددددٕ ٌدددّ    
 ضع  نقه ِعسقق مل ا٣ و.

١ِ ْىخصددددع اي  ددددع مل ا٥ْددددٗ  ندددد٢ُ يبددددقجلخّق يبقيعيبّيبٓددددٗ ِايىهددددّٖ  
ِايدددٕ ٌددّ ضددهلل ا٧ؿلددقً س اؾلددق ْيددمف و ددعاً ايىزمددٗ ِيددٓ:   ددع نعٓددهللٖ   

لدددي اي  دددع ا   دددقل اكلزقودددٔ ِا٧ دددعاه ِا٧ندددعاو نمدددهللاٺ ندددي     س ِ
َ*يلاا ُتلَنْنَُزااَّزَرا مزااتَّق  لَبِاْااىَراااََّ ُملََِلل  اادَرَََ ددىي ايععددّٙ س  ددقن  زددقػل ر 

 .(2)دللنْغز اَُرا مزَُُِّم  لَبِاْىَجلهلاَملَلِ ُ َر

                                                           

 .7 ّ ٖ ايبعآٌن  (1)
 .86-85 ّ ٖ لعْن  (2)
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ملاااََُِْبْاااَّلَ ْعللْيُااا  َُِب اااَّزِزََِلدددي اي  دددع ا   دددقل اي سدددقق س  دددقن  زدددقػل ر 

 .(1)دللملََُعلم َْْصلنا نَنَ ْل إْنبُغ هِمَُيلمُهلدزل ل

يعددهلل ودد ن ايعددعاً ؼلددق ْهزددث اييددّا مل ايى ددّ  يزمددف ايصددقحلق  س      
ِلددق ْىددد  لددي اي سددقق ِْددهغل  ددّٚ نق هعددَ ِ وددَ   ددع يبقيىزمددٗ س ِ ددقن           

َؤْتَُنُُْعلاااااَُْراَّاااااَ يَلَآملازااااا رَللعلم لُااااا رَرابَااااانا نلنَ َِْنا مزب غ اااااد يَلَ  ااااا ََ زدددددقػل ر

 .(2)درألْ ُضِ

لددي  :نددي  ودد:  ددقن :  ددقن   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن :      ِ)
ٍٽدددن٩ قلسدددٗ ة ضلدددعه قلسدددٗ س لدددي  قدددن ايدددهللنقٚ ة ضلدددعه ا١ قيبدددٗ;    ٸيٹ

ِلددي  قددن ايعّيبددٗ ة ضلددعه    س(3)در ُعزاا ن  َؤْسُااتُِْ َُاْكُاامََُر ٣ً اا ْعددّن

ِلدددي  س(4)دالااا َْعلاااََُع  لااان  ِ لل زااا لَراَّاااَ  َيلق  لاااَُْراتَّ ُرايعهدددّن; ٣ً اا ْعدددّن 

اْااائ ََُشلاااكَُّْتُمََُر قدددن اييددد ع ة ضلدددعه اي ْدددققٖ; ٣ً اا  زدددقػل ْعدددّن   

ِلدددي  قدددن ا١ دددعي ق  ة ضلدددعه اكلي دددعٖ; ٣ً اا  زدددقػل     س(5)دألْرِيااادلنَّكُمُ

ِلددي  قددن ايى عددٗ ة ضلددعه     س(6)درسُااتْف ب َّزلرَ لاَكُاامَُبِنَّاا زَِْاان لَفْبَّاان َرََََرْعددّن 

َََََر٣ً اا  زدددددقػل ْعدددددّن   س اخلشددددد  للملااااانَؤْنبْق اااااتُمَُم اااااََُشلااااا ُء َ ْهزااااا ل

 .(1)((7)ديزو ل بُ ز

                                                           

 .44 ّ ٖ ايعِه  (1)
 .28 ّ ٖ يف  (2)
 .60 ّ ٖ بقعع  (3)
 .25 ّ ٖ اييّ ٙ  (4)
 .7 ّ ٖ ايبعآٌن  (5)
 .10 ّ ٖ وّ   (6)
 .39 ّ ٖ  هء  (7)
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ٝپ ) ٚ٪  قن   ف  قٌشٔ لي وٓ  : قيّا ِيبٯضٯهللٵٌق  ٩ع٩ه٩ٓٱي٪ ا٣ٷن٫ٓق
ً٪ اي ٿ٢ه  ٫ّ ٫ّو٩ٍق ...  مق ٩ْي٪ ٲ ايه٩هلل٫ ٩ يٷ  ل٪ز٫شٷى٫ ٯ:٭ ن٩ ٱ يٷٍق يٷ

ٗٯ ٌِدددا ن٩دده٪ّل٭ قدددا       ْعددّن  ٗٯ اكل شمدد ً٪ ايهددهلل ٽ مل ايشٓشدد ٫ّ ٩ٍددع٪ يٷدد ٩ْ ٹ  مددق 
 . ٷٕ ْ ْهلل عَٓ ِْ٪خ٩سٵى٪َ

٫ٛع٩دد ٩ ٩          ِمل احلددهللْث نددي ل٪ٶٷددعٵف  ٷً ايددىى وددش٘ ايشټددَ نشٓددَ ِ ددشن ا
٩ٚ ع زدددف٩  ٩دددّاق٪ٌق ٩ْي٪ددد ٲ يبٓقض٩دددَ ِ زدددف يبٓقض٪دددَ ٩ْي٪ددد ٲ       ٫ّقا ٰٖ  ٩ددد يبه٪دددع٫ق٩

٩ْ ٫  .(2)(ٌقُ ِْ٪خ٩سٵى٪َ ِّْ هللُ ٩ّاق٩ٌق  قن يع ٩ْي٪ ٲ  ٷٕ 
ِ ددهلل ودد ن ايعددعاً يبددده ايدددٕ ْددهللٮنًّ ا٧ودد٢  ،ِ اٺ ِو ق ددقٺ س  ددقن       

ََََ زدددددددقػل ر  للبِاْرَق يااااااااَْْاْهزااااااامَُوَْتُب غ اااااااادزلرَ  ااااااا َرألْ ُضَِقْااااااااناُ رَبِنَّملااااااانَنْنُااااااااَز

س ِلدددي اي سدددقق ايددددٕ ِ ق ايىٍدددٔ نىدددَ مل ا٥ْدددٗ  نددد٢ُ (3)دمزبُااال نز  ل

 : ِيبشخقس نىّاً ٌدا اجل ٚ ِ ُّ
اي  ددع ِنهددققٖ ا٣ِ ددقً س ِصلزددف اي  ددع ا٧وسددقً ١ ْعددّ س       ا٣ِن :

 ني ا٧ ٌقل.
عزدددف اكلزقودددٔ س ِايىسدددهٗ يبٓىٍدددق ِيبدددغل ا٧ ٌدددقل نمدددّه       ايثدددقؤ :

 ِخصّيف لٶش، س عقكلزقؤ  نن س ِعزف ا٧ ٌقل ععق لىٍق.
احلددعل نشدد٘ ايىهددّٖ ِايعى ْددف س ِبّاْددٗ ايىددق  ِ ددعٌٓهٍن     ايثقيددث :

 س ِاخقععٍن ِععهللاً ا٣لي.
ا ددددق ٖ اي ددددعل س ِا٧ ٌددددقل ععىددددٗ ِ دددده  يشحمصددددّلق     ايعايبددددع :

ِايضدديقٛي س ِانددقنٗ ا٣حعددقق ِسٍّ ٌددق مل نددقة اي زددف ِاكلزددقل٢         
قيبشّا س ِلددي لزقوٓددَ ١  عدد  (4)دللبِنَّااكلَاْعللااىَخزلُاا فَعل  اايمفََس يدددا  ددقن  زددقػل ر  

                                                                                                                                               

 . 6/34ايهلل  اكلىثّ   (1)
 .1/480يسقً ايزعل  (2)
 .11 ّ ٖ ايهععٖ  (3)
(4)  ً ٖ ّ 4. 
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اي عآٌددددٗ ؼلثشددددٍق س ١ِ احلعددددهلل يبقحلعددددهلل س ١ِ ا٧ ٌددددقل ؼلثشددددَ س ِعٓددددَ  
.٬ٚ  يبقكل ٍّه ايىٍٔ ني ا٧ ٌقل ايبعهللا

ا٧لعىدددقس ندددي وقندددٗ اا س ِايىسدددهٗ يبدددغل ٌددددا ا٧لعىدددقس    اخلدددقل: :
ِيبدددغل ا٧ ٌدددقل ايزمدددّه ِاخلصدددّيف اكلٶشددد، س عق٧ ٌدددقل عدددعس لىدددَ س  

ا٧لعىددقس س ِا،احددعٍن  يدددا ا عٍددهلل ا٣وهٓددقٚ مل ح دد  ايىددق  نددي ٌدددا      
 ني لسعىعزق َ.

 ددعٙ  ٓدد  ْ ددًّ ا٧لعىددقس نددي وقنددٗ اا عسددققاٺ س اجلددّال يعهخددَ     
للملااانَخللْق اااَّزَايددددا ٔ ٣ِودددَ خددد٢ف نشدددٗ خشددد، ا٧وسدددقً س  دددقن  زدددقػل ر   

 .(1)درا َََُِللرإلِن لَبِوََّا يلعُ زدزل ِ

 ا٧ ددعٍ اٚ يبقيدددْي الىددّا ِيبددءقاٚ اي ددعاٛهلل ِايزهددققا  س    ايسددقق  :
ِيبقيددددْي ْعخشدددًّ يبقيصددد  ِايددددٕ ٌدددّ نهدددققٖ س ععدددهلل ْ دددي لع  ددد        
ا٧ ٌدددقل  ودددَ ْ زدددف  لدددعاٺ حسدددىقٺ  عِ دددَ ندددي  ّاندددهلل اييدددعْزٗ س ِمل  

ََََايعى ْدددددددف ر للبِاْرَق ياااااااَْْاْهزااااااامَُوَْتُب غ ااااااادزلرَ  ااااااا َرألْ ُضَِقْاااااااناُ رَبِنَّملااااااانَنْنُاااااااَز

 .(2)دمزبُل نز  ل

 انقنٗ اي دل ِا٧وعا  نشَٓ . ايسقيبع :
 قنّٖ ايىق  يزهلله ايعصهللْ، ؼلز  ا  ايىهّٖ . :ايثقلي 

اندددقنٗ اي ّضددد٘ ِانق دددٗ ايى دددقه ِ ّاندددهلل ايضددده  ايزدددقه   ايعق دددع :
 ِاي سقق ٌِّ ايعية ِا٧سلعاف ني ا١ ععقلٗ.

ويددددع ا٣خدددد٢ا اكلدلّلددددٗ ِ ثددددعٖ اجلىقْددددق  ِايسددددع ٗ      ايزقنددددع :
 ِضعِل اييع.

                                                           

 .56 ّ ٖ ايدا ْق   (1)
 .11 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
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العُااادلَبِصُااا ل  هلنَللر ُعزااا ِزَخل ُ ًااانََللوَْتُب غ ااادزلرَ  ااا َرألْ ُضَِِْدددهللن  ّيدددَ  زدددقػل ر

س نشددد٘  دددقوًّ ا قلدددٗ (1)دللطْملعَااانَبِ ََ ل ُملااا َْرالَّااا  َقَِّْيااا ٌَم اااََُرا مزنُغ اااا  لَ

اا نددد  ِ دددف احل دددٗ نشددد٘ ايىدددق  يبقوددد٢  ا٣ و س ِاكلىدددع لدددي        
ا٧عسدددقق عٍٓدددق س يددددا  دددعٙ ا٧ ٌدددقل  لدددعاٺ وق ٛدددقٺ ِنشددد٘ سلدددّ ايعضدددٓٗ  

ىخسددع ِ ددهللن ا٥ْددٗ  ندد٢ُ نشدد٘ و ددعٖ ايىددق    اييحمصددٓٗ ١ِ ْشهددث حعدد٘ ْ
 ايزقلٗ لي ا٧ ٌقل.

ِذ دددددع  ا٥ْدددددٗ )ا٣ و( يبشخدددددقس اي ععٓدددددٗ س ِنمدددددّه اجلدددددى:  
ِايهشددهللاً ٌِددف عٓددَ  دددْع لددي ا٧ ٌددقل ِاي شددن ِايددع  ةا  ِ دد ر      
ايدددهلللقٚ مل ليدددق ا ا٣ و ِليق يبٍدددق س ِمل قاخدددف ايددده٢ق ا٧ ددد٢لٓٗ     

 ِبةٌق س اكلحمعق  وزن .
اجملعمزددق   وٍددق اذا ا ددععع   ى ددع لددي ا٣عزددقن ايدد   ِلددي خصددقٛم 

 ز دددع ٌددددا ا٧ دددعععا  ِ زعضدددَ يشحمٶدددع ِا٣ٌدددّان س اؾلدددق ْ دددًّ ٌددددا  
ا٧ ددعععا  لىق ددهٗ يهٓددقً احل ددٗ ِاي ٌددقً نشدد٘ وددهللا قنددّٙ ايىهددّٖ س     

 ِ قاٚ اي عاٛهلل ِايزهققا  يبس٢ه .
ِ دددهغل ا٥ْدددٗ ايزمدددّه مل ا٧وددد٢  ِ ودددَ ْيدددمف ا٣ و ِايىدددق        

 .(2)دللرالَّ زَوَْيزن  َْرا بْغلن لس ِ هلل  خ  ايععاً ني  قوًّ ٌِّ رـلٓزقٺ 

للبِاْرَق ياااَْْاْهزااامَُوَْتُب غ ااادزلرَ  ااا َرألْ ُضَِقْاااناُ رَبِنَّملااانَََََرندددي دلقٌدددهلل مل  ّيدددَ   ِ)

 ددقن : اذا   هددّا لزصددٓٗ ععٓددف قددن ١   زشددّا     س(3)دنْنُااَزَمزبُاال نز  لَ

 .(4)( دا س  قيّا اؾلق سلي نش٘ اقهللٙ

                                                           

 .56 ّ ٖ ا٣نعاف  (1)
 .205 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
 .11 ّ ٖ ايهععٖ  (3)
 .1/34ايهلل اكلىثّ   (4)
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ندددي نهدددقق يبدددي نهدددهللاا ا٣ دددهللٕ  دددقن :  دددع   دددشمقً ٌددددُ ا٥ْدددٗ ِ)
َزَمزُباال نز  لَََََََر َْْْاهزااُمَْوَُتب غ اادزلرَ  اا َرأْلُ ِضَْقااانُا رَِبنَّملاانَْنُناا  دددقن  س(1)دللِبْارَق ياا

 .(2)(: ة صل٘ٚ  ٌف ٌدُ ا٥ْٗ يبزهلل
يهٓددقً لّضددّنٓٗ   ددقيٗ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن مل    

ِاجملعمزددق  ِايّ قْددٗ لددي اخلددعال ِايددهلللق  س اجلددّال   اودد٢  ايى ددّ  
وزدددن س ِعٓدددَ قيٓدددف نشددد٘ ِ دددّل  ٓدددقه اكلسدددشمغل ِاكلسدددشمق  يبعزقٌدددهلل     

للملاانَِْاان لََا٧ودد٢  مل ا٣ و س ِعٓددَ ا٣لددي ِاي  ددٗ س  ددقن  زددقػل ر    

 .(3)د لاْكلَا يزهُل كلَرا قَُّلََاِ ُل مفَللؤْ ُلُهلنَمزبُل نز  ل

ايعدددعاً ا١ مل ا٥ْدددعغل  نددد٢ُ يهٓدددقً   ِة ْدددعق ي دددا )لصدددشخًّ( مل 
 ً ا٧عسددقق نددعو ،اٛددف ١ ْضددع نقلددٗ ايىددق  س اذ  زقٌددهللِا لسددقير        

 ايص٢  س ِ زّا مل ا٧و٢  .
يعدددهلل ا عٍدددهلل ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن مل ا قلدددٗ       

 احلهللِق ِ ثهٓل ا٣ح قه س ِ ىمٓٗ لش ٗ ايععّٙ نىهلل ايىق .
ؤِْ ااااَّلملكُمَُع اُاااادلَرالَّاااا  َؤْت قْاااانُِمَُبِ ََرالَّاااا لََََبِ ََِْهزددددث  ددددّن اا  زددددقػل ر 

س اكلسدددشمغل نشددد٘ اكلىق دددقٖ يشعىددد ُ ندددي ا٧ ٌدددقل ِ عِْدددع  (4)دعلل ااايمٌَخلااا ِريٌ

 ايىق  ٣وَ  عىقع٘ لع ايععّٙ.
  

                                                           

 .11 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
 .1/34ايهلل اكلىثّ   (2)
 .117 ّ ٖ ٌّق  (3)
 .13 ّ ٖ احل عا   (4)



     213ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 225جمعامل اإلميان / 

 لبْٔٛ ٘جغح األٔج١بء ٔفغ ػبَ
 دددهلل ْعهدددقق  اػل ايددددٌي  ً ايدددّحٔ اػل ا٣وهٓدددقٚ طلدددعم يبقيّسدددقٛ      

ِايىددّأٌ س ِي ددي ايددّحٔ  نددن س ٌِددف ايددّحٔ      ايزهققْددٗ لددي ا٣ِالددع  
ي٤وهٓددقٚ لددي اي شددٔ اكلعددّاوٝ ايدددٕ ْ ددًّ نشدد٘ لع هددٗ ِاحددهللٖ س  ه  وددَ      
لددي اي شددٔ اكليدد ر ايدددٕ ْ ددًّ نشدد٘ لعا دد  لع قِ ددٗ س  مددقٺ ِ ٓ ددقٺ        

 ِلّضّنقٺ .
اكلحمعدددق  ٌدددّ ايثدددقؤ س ِ دددهلل عدددق، ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ 

َياطاااا َعااااَللملااانََ ددددقن  زددددقػل رِ دددشن يبددددقمس٘ لعا دددد  ايدددّحٔ س اذ   

 .(1)دبِ َُ ز لَبِوََّلل ُ ٌَيز  لىَ*را هل لََ

ِْشععددٔ ا٣وهٓددقٚ مل  ددقوًّ )ٌ ددعٖ ا٣وهٓددقٚ ِحددٔ( عدد٢ ْيددقق   ٕ وددى   
ايععْدددٗ  ِ ايهشدددهللٖ ايددد  يبزثدددَ اا عٍٓدددق وهٓدددقٺ اػل بةٌدددق لدددي ا٣لصدددق   ِ  

لىددقعع  ايعددعٙ ا١ يبددءلع ِِحددٔ لددي نىددهلل اا ندد  ِ ددف كلددق مل اق ددعٖ لددي 
 خقوٗ ِنقلٗ لىٍق :

 ددد٢لٗ ايدددىى يبيحمصدددَ لدددي ايعدددّه اي دددقععْي س عخٓىمدددق        ا٣ِػل :
خددعج لّ دد٘ نشٓددَ ايسدد٢ه لددي لصددع ِ ّ ددَ اػل   و لددهللْي س ِ نددقً   
ايبدددى  ندددزٓ  مل  دددعقْٗ بىمٍمدددق س ِنّق ٍمدددق ٣يبٍٓمدددق يبسدددعنٗ س  لدددع   

 نزٓ  احهللٙ ايبىعَٓ  ً  هللنّ لّ ٘ نشَٓ ايس٢ه ايَٓ .
ق ١ ددقُ لددي ععنددًّ ِ ّلددَ س ِوشددهٍن يددَ يععشددَ س    عشمددق  ددمٮ نشٓددَ لدد 

س عشددٓ: ي عنددًّ  (2)دوَْتْوْااَُُنُْلاا َُلَم ااََُرا قْاا ُتَِرا َّاانا م  لََََ ددقن نددزٓ  ر 

ِ ىددّقُ  دددشٶقً نشدد٘  ٌدددف لددهللْي س ٌِدددن يٓسددّا لدددي  ٌددف للش عدددَ س      

                                                           

 .4-3 ّ ٖ ايى ن  (1)
 .25 ّ ٖ ايعصم  (2)
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َللا لَّاا  َمزل ااكزَراغَاامل لرَ َللرألْ ُضَِللرالَّاا زَََيهٓددقً لصددهللاا لددي لصددققْ،  ّيددَ  زددقػل ر     

 .(1)دعللْىَُِْإَشل ُء َقْد يٌَّ

ٌِدددّ ن ددد  اكلشدددّن ِايسددد٢وغل ندددي ا دددعاُ ايىدددق  نشددد٘ ايزمدددف      
يبٶددقنعٍن س ِنددي لزق هددٗ  ددف خصددّلٍن ِاً  ددقوّا لددي نقلددٗ ايىددق  س     
ِلددي لزددقؤ لشددر اا ندد  ِ ددف  ً ايدددٕ ١ ْعضدد٘ يبسددىحمٓٗ احل ددن         

ْع دددَ  ِايى دددقه مل يبشدددهللُ  ِ لهللْىعدددَ عشدددَ  ً ْيقق ٌدددق اػل بةٌدددق س ١ِ      
يلنع  لااان   َراَّاااَ يَلَآملازااا رَبِ ََََيشزهدددث يبقيى دددقه ايزدددقه س  دددقن  زدددقػل ر    

 .(2)دؤْ ُ   َللرس عل اَ ْةِيَن لَ ْنعُ زدزل ِ

لدددي خصددقٛم ٌ دددعٖ ا٣وهٓددقٚ ِاكلددد٠لىغل  وٍددق  دددهٓف زلدددقٖ     ايثقوٓددٗ : 
٣نحمقودددٍن مل ودددّن  ددد٢لٗ ايدددهللْي ايددد  ٌدددٔ ا٣ودددف مل اق دددعٖ س   

قكلغل يبددقق٢ن ِ،ِان  ددشٶقوٍن س  ددقن  زددقػل   ِيٓهعشددٔ اا ندد  ِ ددف اي دد  
َََََر للملاااََُؤْظ لْااامزَم مَاااََُاُِإاااَّلَاِأيلااانَ َ لاتااا  َثُااامََؤْعُاااَّلضلَعلاُهلااانَبِنَّااانَم اااََُرا مزُُاااَِّم  ل

 .(3) دمزاتْق مز  ل

للخزل ااا لَرإلِنغلااان زََِ دددهغل اق دددعٖ لصدددهللا قٺ لعزدددهللقاٺ يعّيدددَ  زدددقػل ر    

ندددي لىدددع اق دددعٖ يبقيدددهللْي س     س عٓز ددد  اي  دددق  ِ دددشٶقوٍن  (4)د ْاااع يبًن

ِْضددٶع ايددىى ِ وددخقيبَ اػل اق ددعٖ اػل لددّوي ِيبشددهلل اخددع   ددًّ عٓددَ      
 ايس٢لٗ مل ايهللْي .

لددي ا٣وهٓددقٚ ايدددْي ٌددق عِا وددق  س ِْددّو: س ِنددزٓ  س     ايثقيثددٗ :
ِايبدددعآٌن س ِلّ ددد٘ س ِْزعدددّل س  مدددق ٌدددق ع ّْ ددد  نشٓدددَ ايسددد٢ه   

                                                           

 .189 ّ ٖ ان نمعاً  (1)
 .56 ّ ٖ ايزى هّ   (2)
 .21 ّ ٖ ايس هللٖ  (3)
 .28 ّ ٖ ايىسقٚ  (4)
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وددد خٗ لدددي  ِاً  قودددل ٌ ع دددَ  ٍعْدددٗ س اذ   دددٔ ٌ دددعٖ  دددف ودددى     
اجلٍدددقق ِايصددد  ِذلق يبدددٗ ا٧ ٌدددقل يبدددق٧نعاو نىدددَ ِة ٍْدددق عِا ا١   

 يش عا  يبقيهللْي ِلشٗ ايعّحٓهلل.
عمدددي ايىدددق  لدددي ٍْدددق ع مل وشددد  ايزشدددن  ِ ا٣لدددي  ِ مل وشددد       

 ايع،ا ِاكلصق  ايهللوّْٓٗ .
اؾلددق ا٣نمددقن  ِنددي   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن  ددقن )      

ّٙس عمدددي  قودددل ٌ ع دددَ اػل اا   يبقيىٓدددق س ِاؾلدددق ي دددف الدددعٞ لدددق وددد    
ِ  ددددّيَس عٍ ع ددددَ اػل اا ِ  ددددّيَس ِلددددي  قوددددل ٌ ع ددددَ يددددهللوٓق      

 .(1)(ْصٓهٍقس  ِ الع ٖ ْع ِ ٍقس عٍ ع َ اػل لق ٌق ع ايَٓ
ِ قوددل ٌ ددعٖ ا٣وهٓددقٚ خقيصددٗ يّ ددَ اا س ِيشخ ددقس نشدد٘ نعٓددهللٖ       
ايعّحٓددهلل س ِويددع  يّْددٗ ا٧ؿلددقً س ِاصلددقق   هددقس مل  لصددق   خددعٙ بددة        

  يبزثددّا عٍٓددق س ععددق ٖ ْصددهللٮ   ثددع  ٌددف ايهشددهلل نددي ايددىى اذا   ق ددءِا     ايدد
يبهزثعددَ ِاً  ددقً ْدددء ٔ ؼلز دد ٖ مل نشددن  ِ لدددي لزددعِف مل ،لددقوٍن ؼلدددق       
ْعٍددع  ٌددف ايصددىزٗ  مددق مل دلددٝ لّ دد٘ يبقيزصددق يعء ددف نصددٔ ايسددخعٖ س  
ِ مدددق مل  ٓدددقه نٓسددد٘ يبدددقيبعاٚ ا٣ مدددَ ِا٣يبدددعيف مل ،لدددقً اندددعٍع عٓدددَ   

 ايٶ .
ى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ْعشعدد٘ ا٣ذٙ      ٌِددف  ددقً ايددى  

لددي  ددعْم  ْضددقٺ س اجلددّال وزددن س ع ددقً ْعشعددقُ لددي نمددَ  يبددٔ قدد           
ِ،ِ عدددَ ِلدددي   دددق١   دددعْم س ِ دددقوّا ْعّلدددًّ  ىعدددَ حعددد٘   دددقق  

   ٌ،  ِحَ .
يعددهلل  ددقً اْددداٚ اكليددع غل يشددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن       

لى يدددٗ ِ ددد  يبدددغل ا ٌدددقل   ِ ودددخقيبَ لدددي ا ٌدددقل ايعٟ دددقٚ س ٌِدددّ    
 ايهللِيٗ ِا ٌقل ا٣ععاق ِاجلمقنق  اكلى مٗ.

 ِلي ا٧ن ق، مل و  ا٣وهٓقٚ  مشٍن ا٣ذٙ لي  ف لي :

                                                           

 . 2/391  سة ايبي  ثة  (1)
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سشددن ِنددهللٖ  ذٙ اكلشددّن ي٤وهٓددقٚ  مددق مل ا اقٖ ععنددًّ  عددف      ا٣ِن :
 لّ ٘ نشَٓ ايس٢ه.

 دددعْهلل اكلددد٤ يشمشدددر نشددد٘ ايدددىى  مدددق مل ايبدددعآٌن نشٓدددَ   ايثدددقؤ :
ايسدد٢ه س اذ حضٮددّا ؾلددعِق نشدد٘ حع ددَ مل ايىددق   ددء اٺ ِوصددعٖ ي٤وددىقه        

 .(1)د لَّتقُ ِزَللرنبزَّزلرَآا هلتْكُمَُبِ َُُِاتُمَُ ْنع ل  لاي   قه يبعٍيٓمٍق  قيّا ر

 .(1)د ْنع ل  ل

ق سشددن ِ ذٙ ا٣لددعاٚ ِايّ ٓددف مل ايهشددهللٖ نددي اكلشددر س  مدد     ايثقيددث :
 مل  ٓقه يب٢ٓو: ايهىٶٔ يبق٣لع  شهلل  ن وش  نٓس٘ نشَٓ ايس٢ه .

ا٣ذٙ ايددددٕ   دددٔ يشدددىى لدددي يبزدددهلل  عدددعاق ايزقلدددٗ عمدددث٢ٺ   ايعايبدددع :
  قً يبزهلل ا٣ععاق لي  ّه وّ  ْضعيبَ ِْهلللَٓ حع٘ ْيم٘ نشَٓ .

ِلددي لصددققْ،  ددًّ  صددم ا٣وهٓددقٚ لّن ددٗ ِندد ٖ  مددق مل  ّيددَ         
س ِ ددددّل (2)دهِمَُع  ُااااَّل ٌَا ااااإُلُا  َرألْا  لااانبَِاْقْااادَُِْاااان لَ  اااا َقْبلب اااَا زددددقػل ر

  مف اكلسشن ِبةُ ا٣ذٙ يبص  ِنهلله ايش ّٚ اػل ا٧ ٌقل.
 دلبطا ٚعص ) ٠ثجزٛن ( ِغح ٚادضح يف اٌمغآْ

يعددهلل ِ ٮدد، ايعددعاً ا٣ذٙ ِ  ددهقل ايضددع  ايدد  ١ قٌددق ايددىى ذلمددهلل       
مُكُاااَّزَاِاااكلََللبِا َيلودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن يبآْدددق  لىٍدددق  ّيدددَ  زدددقػل ر     

راَّااااَ يَلَِْبْااااَّزلرَا يزث  ِتُاااا نَْؤْلَُيلق تُلُاااا نَْؤْلَُيزو َِّجزاااا نَْلليلمُكُااااَّزل لَلليلمُكُااااَّزَرالَّاااا زَللرالَّاااا زَخليُااااَّزََ

 س ِمل ا٥ْٗ لسقٛف :(3)درا ملنِ َِّيَل

ِ ق ي دددا )ْثهعدددّن( لدددعٖ ِاحدددهللٖ مل ايعدددعاً س ِمل ا٥ْدددٗ        ا٣ِػل :
 ندد٢ُ س يهٓددقً نددهللٖ ا٣ذٙ ايدددٕ ١ ددقُ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ  

                                                           

 .68 ّ ٖ ا٣وهٓقٚ  (1)
(2)    ّْ ٖ ّ 111. 
 .30 ّ ٖ ا٣و قن  (3)
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ِ ددشن لددي اكليددع غل س ِعٓددَ نددقٌهلل يبءوددَ لددي يبددغل ا٣وهٓددقٚ ١ دد٘  نددهلل           
ضددعِل ا٧ ٌددقل س ِة ْعقيبشددَ ا١ يبقيصدد  يٓ ددًّ لددي يبددقل ا٣ِيّْددٗ       

اْقْااادَُِْااان لَاْكُااامََُا٧ ٌدددقيبٔ س  دددقن  زدددقػل ر العىدددقس اكلسدددشن ندددي ايزمدددف  

 .(1)د   َ لسز وَِرالَّ  َؤُسُ ل ٌَ لغلال ا

ِ ق ي ددددا )ْععشددددّن( لددددع غل مل ايعددددعاً اذ ِ ق  ايثقوٓددددٗ  ايثقوٓددددٗ :
 صدددّيف لّ ددد٘ نشٓدددَ ايسددد٢ه س ِ ٓدددقه لددد٠لي ان ععندددًّ يبعخددددْعُ    

الااا  َيلغُاااعلىَقْااانوَْللجلااانءلَ لجزاااْاَم اااََُؤْق بلاااىَرا ملد يِاوددددا ُ س ِمل ايعى ْدددف ر

يلنمز سلاااااىَبِ ََرا ملاااااذَْيلاااااإ تْم َّزل لَاِاااااكلَا يلق تُلُااااا نَْ ْااااانخَُّزلَُبِنإااااا َاْاااااكلَم اااااََُ

 . (2)درااَنص ن  ل

ِلددددي ان ددددق، ا٥ْددددٗ ِوددددهللا ا٧ؿلددددقً  ً لدددد٠لي ان ععنددددًّ ة     
ْسدددد ل نىددددهلللق مسددددع حقنددددٓٗ ععنددددًّ ْعىددددق ًّ مل  عددددف لّ دددد٘      

 ِ يقِ ٌن ٌِمٍن يبععشَ.
 ٕ لسددعنقٺ س ٧خهددق  لّ دد٘ ؼلددق ْىددًِّ عزشددَ س     يبددف  ددقٚ )ْسددز٘(   

ِة ْ عددد  يبٍددددا ا٧خهدددق  س اؾلدددق  لدددعُ يبدددقخلعِج اي دددّ ٕ لدددي اكلهللْىدددٗ   
 ٌِٔ لهللْىٗ ل٪ى٫  ذلف  صع ِقا  ح ن ععنًّ .

ِْددهللن حددعف اي ددقٚ مل )عددقخعج(نش٘ اي ّ ْددٗ س ٌِددف دلددٝ لدد٠لي        
ان ععنددًّ لسددعنقٺ يٓحمدد  لّ دد٘ ِْددءلعُ يبقيى ددقٖ نددقٌهلل نشدد٘ وددهلل َ س     

انعمدددهلل لّ ددد٘ نشٓدددَ ايسددد٢ه ٌددددُ ايز٢لدددٗ ِا٣لدددق ا  اخلقودددٗ ٌِدددف 
 ِبقق  لصع  ه  وَ بقق ٌق يبقيّحٔ س اكلحمعق  ٌّ ايثقؤ .

ِ  ددًّ ٌدددُ ايز٢لددٗ مل وّيددَ ِح ددٗ مل اكلعددقه س عدد٢ ْعددّن يبزددهلل      
 يب  ا عاٛٓف  ً لّ ٘ نشَٓ ايس٢ه  ع ٍن.

                                                           

 .21 ّ ٖ ا٣ح ال  (1)
 .20 ّ ٖ ايعصم  (2)
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ضددع ِ ددقٚ ايعددى ة مل  ٍددٗ اخلددعِج ِاكلددعاق ليددقق ٖ ايددهللْق  ايدد  ي   
حل ددن ععنددًّ س ِلددي ا٧ؿلددقً ايعسددشٓن يبددءً ا٣ و  شددٍق لشددر ا ندد       

للا لَّااا  َمزل اااكزَراغَااامل لرَ َللرألْ ُضَِللرالَّااا زَِ دددف ٌِدددّ لدددي لصدددققْ، ا٥ْدددٗ اي عؿلدددٗ ر

س ِايددد  اخدددعم اجلددد ٚ ايسدددقيب، لدددي ٌددددا  (1)دعللْاااىَُِاااْإَشلااا ُء َقْاااد يٌَّ

 ايسٯ ع يبع سةٌق .
 ً مل اكلعقه ِ ُّ :ِلي لصققْ، اؿلقً ل٠لي ان ععنّ

ايسددزٔ احلثٓددث ِاكليددٔ يبسددعنٗ يعهشٓددغ لّ دد٘ نشٓددَ ايسدد٢ه     ا٣ِن :
 يبععا   عشَ .

 دددع ٓذ   دددٗ ا٧ؿلدددقً ِاعيدددقٚ  دددع اكليدددع غل مل دلشددد:        ايثدددقؤ :
احل دددن اخلدددقيف يبٍدددن س اذ ١ حعلدددٗ يسدددعٌن مل  صدددهللٌن  عدددف ايدددىى      

 ايع ّن .
عم نددي لددي لزددقؤ  ّيددَ  زددقػل ) ْسددز٘(  وددَ ْهخددث ِْ دد     ايثقيددث :

لّ دد٘ س ِْعصددهلل ا٣لددق ي ِل ددقً ِ ددّقُ عٍٓددق س لددع احلددعيف نشدد٘         
ايسددعْٗ ِاي عمددقً مل ٌدددا ايع عددٓم كلددق عٓددَ لددي  زددعْهلل و سددَ ِلّ دد٘      

 نشَٓ ايس٢ه يشععف .
ايعسدددشٓن يبدددءً ععندددًّ ِ ىدددّقُ ندددق  ًِ ندددي ا٧ضدددعا      ايعايبدددع :

 يبقيىى س ِ ً لش ٍن ذلهللِق ل قوقٺ ِ،لقوقٺ .
يبٓددقً ايعهددقْي يبددغل ا٧ؿلددقً ِا٧ ٌددقل س ِ عددهلل اكلددد٠لي        اخلددقل: : 

ي٨ ٌدددقل ِاً  دددقً ودددقق اٺ لدددي ذا  وقٛ عدددَ ِـلقنعدددَ ِايّ ٍدددقٚ مل  
قِيعددَ س عشددٓ: لددي نقو ددٗ مل اكلعددقه س ع٢يبددهلل لددي ايعخشددٔ يبددقيى عٖ لددي        

 ا٧ ٌقل س ِاكلىع لي ِ ّنَ ِا٧نعاو ني  ٌشَ .
ذلمدددهللاٺ  ِاذ وصدددذ لددد٠لي ان ععندددًّ لّ ددد٘ يبدددقخلعِج عدددقً ايدددىى   

وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن   علددَ اا ندد  ِ ددف يبقخهددق ُ نددي ندد ه          

                                                           

 .189 ّ ٖ ان نمعاً  (1)
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ا يزث  ِتُااا نَْؤْلَُيلق تُلُااا نَْؤْلََُ  دددق   دددعْم ايدددهٶم يبدددَ س  دددن وددد ن  ّيدددَ  زدددقػل ر      

 .(1)ديزو َِّجز نْ

 ددن   ضددف اا نشٓددَ يبىدد ِن   ٛٓددف ْددءلعُ يبددقق عٖ ِاكليددقق ٖ اػل         
 اكلهللْىٗ .

ايدددىى ذلمدددهللاٺ ودددش٘ اا نشٓدددَ يعدددهلل  ،ا اا نددد  ِ دددف  ايسدددقق  :
ِايددَ ِ ددشن  عٓددهلل  ٌددف ل ددٗ ِنددعل اجل ْددعٖ نقلددٗ يبق٣نددٍع احلددعه س          
ِا عىدددقل ايععدددقن ِايعزدددهللٕ عٍٓدددق ِلدددي  ْدددقه ايبدددعآٌن نشٓدددَ ايسددد٢ه س    
ع قودددل لىق دددهٗ ي ْدددق ٖ ِحدددج يبٓدددل اا احلدددعاه يٓعصدددف ايدددىى ذلمدددهلل    

 ددزٔ وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن يبّعددّق ايزددعل ايعددققلغل اػل ل ددٗ مل     
 ضمي  ٍقق ايىهّٖ ذٕ ايصهيٗ ايسشن لي  ٍق  :

قندددّٖ ِعدددّق احلدددقج اػل ا٧ ددد٢ه س ٌِدددف ٌددددا ايدددهللنّٖ        ا٣ِػل :
خقودددٗ قدددن س اجلدددّال ١ س اذ  وٍدددق  يدددمف ايددددْي لدددي خش ٍدددن لدددي      

  ٌشٍٓن ِنيقٛعٌن.
نددعو ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن لز  ا ددَ ِ دد٢ِٖ    ايثقوٓددٗ :

 اْق  ايععاً نشٍٓن.
 يبٓقً  هذ اييعن ِنهققٖ ا٣ِ قً . : ايثقيثٗ

ايهيددق ٖ يبددقيثّال ِاي ددّ، يبقجلىددٗ يشدددْي ٠ْلىددًّ يبع ددقيعَ س    ايعايبزددٗ :
ِْزمشدددًّ ايصدددقحلق  س ِايعحمّْددد  لدددي ا٧ قلدددٗ نشددد٘ اي  دددع س  دددقن     

َََََََََ زددقػل ر َ ُ َراَااانسل ْفَم ااُاهزُمَْؤُ َْؤن اا ُلَ اانَْؤُ َْؤُل لُيالاانَِبْاااىَ لجزاا ِْاان لَا لَااانِسَعل ْؤ

َْرََََََََََ َلَآملازاا رَْؤَ َْاهزااُمَْقاادلتلَص ااُدا َع ُااادلَ لاتِهااُمَْقاانْوَرا ْكاان  َّزل لَِبَ َ لاا َ ي َتااََُّراَّاا للال

 .(2)داْغلن  ٌََّمز ِ ٌ

                                                           

 .30 ّ ٖ ا٣و قن  (1)
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ايعّوٜددٗ كلىددع ايعهقٛددف لددي ا٧نددرتان لددع  ددعْم مل  عددقن       اخلقلسددٗ :
ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ِايىٍددٔ نددي  زضددٓهللٌن قددق مل     

 ٢  ِسلُّ.اكلقن ِايس
ا٧وع دددقس ا٣لثدددف لدددي ا٣ندددٍع احلدددعه س ِا عٍدددقق ايدددىى  ايسقق دددٗ :

وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن عٍٓددق يبقيددهللنّٖ اػل اا س ِعٓددَ نددقٌهلل يبددءً         
ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ة ْىعصددع يبقيسددٓ  اؾلددق اوعصددع يبقحل ددٗ 
ِاي ٌدددقً ِايعهشٓدددغ س ِ ً اا ٌدددّ ايددددٕ ٌٓدددٝ يدددَ لعدددهلللق  ِ  دددهقل    

بِ ََع اادَ لَراَْااهز  َِع اُاادلَرالَّاا  َرث الاانَعلَلااَّلَشلااهََُّرَ  اا َََََايىصددع س  ددقن  زددقػل ر  ٌدددا

ِ تْااانبَِرالَّااا  َيلااا ُتلَخللْااا لَراغَااامل لرَ َللرألْ ُضلَم اُهلااانَؤْ ُالعلااا اَ زاااَّزتٌَاْا اااكلَراااادتيَزَرا قْااايتمزَ ْااا لَتْ  ل مزااا رََ

َِْن َّاا ًَِْملاانَيزقْاانت لُ نْكُمَُِْن َّاا ًَللرعُلْمزاا رَؤْ ََرالَّاا لَملااَلَََََ  اايهَََِؤْن بُغلااكُمَُللقْاانت لُ رَرا مزَُااَِِّ  لََ

 .(1)درا مزتَّق  ل

ِة ْ دددي نىدددهلل  دددّه ععندددًّ ِ ٌدددف لصدددع ح دددن ا٣ندددٍع احلدددعه س 
وزددن يدد لعٍن يبزددهلل ا٧ دد٢ه س يٓ ددًّ لددي يبع ددق  يبزثددٗ ايددىى ذلمددهلل وددش٘  

ر ُخزلُاا رَر اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ٌِددّ لددي ل ددقٌٓن ِنمّلددق   ّيددَ  زددقػل   

 .(2)دم بَُّلَبِ َُشلنءلَرالَّ زَآم ا  ل

عصددددخٓذ  ً ا٥ْددددٗ  ندددد٢ُ و يددددل مل ْزعددددّل ِ ١ِقُ  ْددددقه ِ،ا ٖ  
ّْ ددد  نشٓدددَ ايسددد٢ه ا١  وٍدددق  دددهللن مل ل ٍّلٍدددق نشددد٘ ايهيدددق ٖ يب دددعذ   
لصددع يشددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن لددي بددة  عددقن س ِ وٍددق        

قُاااْ َاكلسدددشمغل س ِمل ايعى ْدددف ر  دددًّ قا   لدددي ِ ددد٢لٗ ِيبع دددٗ ٣ٌشدددٍق  

 .(3)داِبَْ َِْرالَّ  َللاَِّل ُملت   َ ْ َِْا كلَ ْل يلب َّل ز رَ ز لَخليٌََُّم مَنَيلُُملعز  ل
                                                           

 .36 ّ ٖ ايعّيبٗ  (1)
(2)    ّْ ٖ ّ 99. 
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ٌِىددقن  هددقْي يبددغل ا٣لددي ايدددٕ  ددد عُ ا٥ْددٗ  ندد٢ُ ِيبددغل ا٧ ٌددقل س  
يعع شدد٘ لز دد ٖ يشددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن مل ٌدددا اي لددقً  

صدددع لدددي ا٧ ٌدددقل س عددد٢ بعايبدددٗ  ً  دددهللٌق لدددي   ثدددع   ٌِدددٔ  ددد٢لٗ ل
  مسقٚ اكلهللً ِايهشهللاً ذ عاٺ مل ايععاً.

يعددهلل خددعج لّ دد٘ نشٓددَ ايسدد٢ه خقٛ ددقٺ لددي ععنددًّ ِ ّلددَ    ايسددقيبع :
س ِة ْعصددهلل  ٍددٗ رلصّوددٗ مل لسددةُ س للددق ْزعضددَ كلٍقيددر ايٶعْدد، س     

ف ِاحعمدددقن ا٧ دددعزهقق  ِ ايعٓدددَ مل ايصدددخعاٚ  ِ اكلدددّ  نٶيدددقٺ  ِ ايععددد  
لدددي يبزدددهلل ايهدددهللِ ِسلدددٌّن عٍدددهللاُ اا نددد  ِ دددف يشعحٓدددف اػل   و     

 لهللْي س ِايشعقٚ يبقيىى نزٓ  مل لز  ٖ وهّْٗ ععْهللٖ .
 لددق ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ععددهلل  ّ ددَ اػل  وصددق       
ِوددخقيبٗ ٠ِْوددَ ِْددديبًّ نىددَ س ععددهللؽلل يبٓزددٗ ايزعهددٗ ا٣ِػل مل لّ ددن       

   ٗ ايىهّْددٗ ِ ددقً نددهللق ا٣وصددق  عٍٓددق     احلددج مل ايسددىٗ ايثقوٓددٗ نيددعٖ يشهزثدد
 ا   نيع   ٢ٺ س نيعٖ لي اخل  ج ِا ىغل لي ا٣ِ  ٌِمق :

 نّْن يبي  قنهللٖ . ا٣ِن :
  يبّ اقٓثن لقير يبي ايعٍٓقً. ايثقؤ :

نددي نهددققٖس ٌِددّ ايبددي ايصددقللس  ددقن:  ىددل للددي حضددع ايزعهددٗ       ِ)
ٓدددَ ا١ِػلس ِ ىدددق   ىددد٘ نيدددع   ددد٢: عهقْزىدددق   دددّن اا ودددش٘ اا نش   

ِ دددشن نشددد٘ يبٓزدددٗ ايىسدددقٚس ِذيدددر  هدددف  ً   دددرتو احلدددعلس نشددد٘  ١ 
ويدددعن يبدددقا ندددٜٓقس ١ِ وسدددعا ١ِ و ودددٔ ١ِ وععدددف  ١ِقودددقس ١ِ ودددء ٘    

 يبهٍعقً و رتَْ يبغل  ْهللْىق ِ   شىقس ١ِ وزصَٓ مل لزعِف.
عددسً ِعٓددعن عش ددن اجلىددٗس ِاً بيددٓعن لددي ذيددر نددٜٓق عددءلع ن اػل         

 .(1)(عااس اً نقٚ ندل ِاً نقٚ ب 
 ( ه عع  ني ـلعٖ ايزعهٗ اي  ٙ.500ِايزعهٗ لّضع ْهزهلل سلّ )
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يعدددهلل  دددقً ايدددىى ْٶدددّف نشددد٘ ِعدددّق ايعهقٛدددف مل لّ دددن احلدددج مل     
  ددّاا ل ددٗ لثددف  ددّا دلىددٗ ِن ددقس س ِْددء ٔ اػل لىددق،قن مل لٯىدد٘ س       
ٌِدددّ ْعشدددّ نشدددٍٓن اْدددق  ايعدددعاً ِطلددد ٌن ندددي وهّ دددَ س ِْدددهللنٌّن اػل  

 قلع ِنشٗ حضّ ٌن لّ ن احلج.ايعّحٓهلل س ٌِّ ايسّ  اجل
َٯ  ِنددي  ددقيبع يبددي نهددهللاا ا٣وصددق ٕ  ددقن )   ٫ٓدد َ٪ ن٩شٷ ٔٮ و٩ددشټ٘ ايشټدد ًٮ ايىٮهٯدد ا

٩ّا ٯددنٽ       ٍٽن٫ عٯددٔ ايٹم٩ ٩ْعٮهٯددع٪ ايىٮددق ٩ عٯددٔ ل٩ى٩ددق،ٽيٯ ٗٷ ن٩ي٫ددع٩  ٯددىٯغل٩  ٩ِ ٩ددشټن٩ يٷهٯددث٩ يبٯم٩ ټدد
ِٽْىٯٔ  ٫٠٪ْ ٩ْعٸّن٪ ل٩ي٫  ٩ِن٪ ٷقسٷ  ٗٷ   .٩ِل٩ ٩ىٮ

٩ْى٫ص٪ددع٪وٯٔ ح٩ع٩دد  ٗٸ عٷشٷددق ٩ْ ٯددهلل٪  ٷح٩ددهلل٬ا     ل٩ددي٫  َ٪ ايٹ ٩ىٮدد ٩ِيٷدد ٘  ٸيب٩شټددغ٩  ٽ ٩ددقيٷق ٯ  ٩يبٮددٔ 
٫ِ ايٹدد٩ٓم٩يٽ ايٷدد٘ ذٯٕ    ًٮ ايعٮ ٪ددف٩ يٷ٩ٓع٫ح٩ددف٪ لٯددي٫ ل٪ض٩ددع٩  ٷ َٯ ح٩عٮدد٘ ا ِٽْدد ٫٠٪ْ ٩ِيٷددق   ٪ُ ٩ْى٫ص٪ددع٪
٩ْم٫يٯددٔ       ٩ِ ٩ْ ٹعٯى٫ددر  ٫ْمپ يٷددق  َ٪ اح٫ددد٩ ٫ بٸشٷددقه٩  ٸددع٩ ٩ً يٷدد َ٪ عٷ٩ٓعٸّيٸددّ ٫ّل٪دد َٯ  ٷ ٩ٓءٹ ٯٓدد َٯ عٷ  ٩حٯمٯدد

َٯ يبٯقيٹءٷو٩قيبٯعٽ ٫ٓ ٩ً ايٷ ٌ٪ن٫ ْ٪يٯة٪ِ ٩ِ ٩ِ ٩فٮ  َٯ ن٩ ٮ  ٌ٪ن٫ ايٷ٘ ايشټ ٍٽن٫ ٩ْهلل٫ن٪ّ ٫ٓي٩  ٽ ٩قيٯ  .يب٩
) ٕ  نددهلل للددق  ددقً ْ زددف  ددّه وددّ  س اذ  ددقً ا٣ل ضلددد  ايبىددَ لددي       
وددّ  نشٓددَ ايسدد٢ه س  لددق  ٌددف اكلّ ددن عٓخددد  يبزضددٍن يبزضددقٺ لددي ايددىى    

يزعشٓددٗ اْددق  ايعددعاً ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن لددع  ً لز   ددَ ا 
 حقضعٖ لزَ(.

   ٪َ ٛ٪ددد ْ٪عٹعٽ ٩ِ َٯ  ٓ٪ددد٫٠لٯي٪ يبٯددد َٯ ايعٮ ٪دددف٪ لٯىٮدددق عٷ ٩ٓءٹ ٯٓدد ٩ْث٫دددعٽل٩ عٷ َ٪ لٯدددي٫  ح٩عٮدد٘ يب٩ز٩ث٩ى٩دددق ايشټددد
٩ْه٫دد،٩ ق٩ا ٭ لٯددي٫ ق٪ِ ٽ   َٯ ح٩عٮدد٘ يٷددن٫  ٩ً يبٯسٽ ٫ددشٷقلٯ َٯ عٷٓ٪س٫ددشٯم٪ّ ٫ٌشٯدد ٩ٓى٫عٷشٯدد ٪ ايٷدد٘  ٷ ٩ً عٷ ايٹعٸددع٫ا

٫ٌ ٩ٍق  ٩ ٩ِعٯٓ ٩ً ايٹسٽ ٫شٷقه٩ايٹءٷو٫ص٩ق ٽ ايټق  ٍٽع٪ِ  . ٻ لٯي٫ ايٹم٪س٫شٯمٯغل٩ ْ٪ ٹ
َٯ       ٩ِ ٸشٹى٩ددق : ح٩عٮدد٘ ل٩ع٩دد٘  ٩ ٪ددّن٪ ايشټدد ٩ِا ٫ع٩م٩ز٫ى٩ددق  ٫ٛع٩م٩ع٫و٩ددق  َٯ عٷق ٫ٓدد َ٪ ايٷ ٩ِيب٩ز٩ث٩ى٩ددق ايشټدد
٩ْحم٩ددقف٪ عٷع٩ح٩شٹى٩ددق ح٩عٮدد٘           ٩ِ ٗٷ  ٩ِ ٩ددشټن٩ ْ٪ٶٷددعٮق٪ عٯددٔ  ٯه٩ددقنٽ ل٩ ټدد َٯ  ٫ٓدد َ٪ ن٩شٷ و٩ددشټ٘ ايشټدد

٫ّ ٯنٽ  َٯ عٯٔ ايٹم٩ ٫ٓ  . ٷهللٯل٫ى٩ق ن٩شٷ
ٗٯ عٷ  ٗٷ ايٹز٪عٹه٩د ٫ٓز٩ ٩ّان٩هلل٩و٩ق يب٩ ٩ْدق ايب٫دي٩  ٷخٯدٔ ل٩دق  ٷق٫ ٽٕ ل٩دق          عٷ َ٪ ايٹز٩هٮدق ٪  َ٪ ن٩مٮد عٷدقن٩ يٷد

  ٪ُ ٩ْث٫ددعٽل٩ عٷق ٫ع٩م٩ز٫ى٩ددق ن٩ى٫ددهلل٩ ٫ٌددفٽ  ٰٗ يبٯءٷ ٚ٪ِن اوٮددٔ ذ٪ِ ل٩ز٫عٽعٷدد ٫ّه٪ ايټدددٯْي٩  ٩ددق ٚٯ ايٹعٷدد ٠٩ٌ٪يٷددق
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٫ّه٭ يٷددق     ٚٯ  ٷدد ٠٩ٌ٪يٷددق ٌٯى٩ددق  ٷددقن٩  ّ٪ ٪ِ ٫ٓيٽ عٷشٷمٮددق و٩ ٷددع٩ ايٹز٩هٮددق ٪ عٯددٔ  ٩ِ ٩ ٪شٷدد لٯددي٫  ٩ ٪ددفپ 
ٚٯ  ٷح٫هلل٩اغ٭و٩ز٫ ٠٩ٌ٪يٷق ٍ٪ن٫   .(1)(عٽعٸ

ع قودددل يبٓزدددٗ ايزعهدددٗ ايثقوٓدددٗ مل ذا  اكلّضدددع مل لّ دددن احلدددج لدددي   
لدددد٢ٓقٕ س ِ ددددهلل  622ايسددددىٗ ايثقيثددددٗ نيددددعٖ يشددددٍ عٖ ِاكلّاعدددد،  ددددىٗ   

حضددددعٌق  ٢ ددددٗ ِ ددددهزًّ   دددد٢ٺ س ِالع  ددددقً ِ شددددٍن لددددي ا٣ِ        
 ِاخل  ج لي  ٌف اكلهللْىٗ )ْثعل(.

لددق  قيددَ ايزهددق  يبددي نهددهلل اكلٶشدد      ِة ْشع ددل نددهقل ا٣وصددق  اػل   
ّْلٜددد س ِيزشددٍن نشمددّا يبءوددَ يددٓ: لسددشمقٺ س اؾلددق حضددع يشىسدد  ِايععيبدد٘  

 لع   ّن اا وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن س ع٢ ٠ْخد يبي َ .
َٯ ن٩شٷددقه٩ و٪ه٩قْٯز٪ددرٷ     ددقن  ددقيبع )  ٩ْددق  ٩ ٪ددّن٩ ايشټدد  ٪ه٩ددقْٯز٪ّوٯٔ  : ٷددقن٩  سعٷعٸشٹى٩ددق : 

ٗٯ ٩ِايٶټقن٩ ٩ِايٹ ٷس٩فٽ ن٩شٷ٘ ايسٮم٫عٽ   .عٯٔ ايىٮي٩قلٯ 
ٔٽ         ٫ٍدد ٩ِايىٮ ٩ِن٩شٷدد٘ ايٹددءٷل٫عٽ يبٯددقيٹم٩ز٫ع٪ِفٯ  ٩ِايٹٓ٪س٫ددعٽ  ٗٯ عٯددٔ ايٹز٪س٫ددعٽ  ٩ِن٩شٷدد٘ ايىٮ ٷعٷدد

 .ن٩ي٫ ايٹم٪ى٫ ٷعٽ
ٗٸ يٷقٛٯنپ ٫ّل٩ َٯ يٷق  ٩ءٹخ٪د٫ ٸن٫ يٷ ٫ً  ٩عٸّيٸّا عٯٔ ايشټ  .٩ِن٩شٷ٘  ٷ

٫ٓ ٸن٫ ٫ً  ٩ى٫ص٪ع٪ِوٯٔ اذ٩ا  ٷهللٯل٫ل٪ ن٩شٷ  .٩ِن٩شٷ٘  ٷ
٩ِيٷ ٸددن٫         ٩ٚ ٸن٫  ٩ِ ٷيب٫ى٩ددق ٩ِا ٩ ٸددن٫  ٩ِ ٷ،٫ َ٪  ٷو٫ ٸس٩دد ٸن٫  ٩ً لٯى٫دد ٩ِ ٩م٫ى٩ز٪ددّوٯٔ لٯمٮددق  ٩م٫ى٩ز٪ددّ

٪َ ْٯز٪ ٗٸ عٷعٸم٫ى٩ق و٪ه٩ق  .(2)(ايٹ ٩ىٮ
يهٓددقً  ً ٌدددُ ايهٓزددٗ ذا  وددهيٗ  ددشمٓٗ س ِيددٓ: عٍٓددق اذً يبقيععددقن      
ِاحلددعل س ِعٍٓددق ِ قْددٗ لددي ا٧ ٌددقل ايدددٕ ؿلق  ددَ اي  ددق  ْهىدد٘ يبزددهلل      

ٌ عْددٗ لسدد هلل  144ايسددىغل نشدد٘ لّضددع ايهٓزددٗ مل ايزعهددٗ مل  ددىٗ    عددققه
س ِ ٪دددمٔ لسددد هلل ايهٓزدددٗ س ِْٶدددف ٌددددا اكلسددد هلل نشددد٘ لٯىددد٘ لدددي  ٍدددٗ   

 اييمقن ٌِّ ل ا .

  
                                                           

 . 3/38،اق اكلزقق  (1)
 .3/38،اق اكلزقق  (2)
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 لبْٔٛ صسٛي أفٛاج يف اإلسالَ اسزئظبي ٌإلع٘بة
حٓىمددق ٌددق ع  وقٛ ددٗ لددي اكلسددشمغل ا٣ِاٛددف اػل احلهيددٗ ٌددف قخددف   

 س اكلحمعق  وزن . يبهللْف قن ي٨ ٢ه لي  ٌف ل ٗ
 ٕ قخددّن لثددف نددهللقٌن يبسدده  ٌ ددع ٍن ٌِددّ بددة قخددّن  وددق       

بِاْرَجلاانءلَ خددعْي ا٧ دد٢ه س يٓ ددًّ لددي لزددقؤ ا٣عددّاج مل  ّيددَ  زددقػل ر     

س نشددد٘ (1)د*ل ؤياااََّرااااانسَيااادخل  َيفَ ياااََرهللَؤ  رجاااَننْبُاااَّزَرالَّااا  َللرا بْااات َزَ

: ُّ ِ 
 عّج ْهللخف ا٧ ٢ه ٧ن ق، ايععاً . ا٣ِن :

عدددّج ْدددهللخف ا٧ ددد٢ه يشمز ددد ا  احلسدددٓٗ يشدددىى ذلمدددهلل     يثدددقؤ :ا
 وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن .

ْددددهللخف عددددّج ا٧ دددد٢ه يشهيددددق ا  ايددددّا قٖ مل اي عدددد   ايثقيددددث :
 ايسمقِْٗ ايسقيبعٗ يبىهّ َ .

 ْهللخف عّج لي ايىق  ا٧ ٢ه ٣وَ  ٢ه ِ لي . ايعايبع :
ْدددهللخف عدددّج لدددي ايىدددق  ا٧ ددد٢ه ٣ودددَ حدددعل نشددد٘      اخلدددقل: :

 ا٧ ٌقل س ِايّا ٶٗ ايسمقِْٗ ٧ عٜصقيَ لي ا٣ و .
 عّج لي  ٌف اي عقل ْهللخشًّ ا٧ ٢ه . ايسقق  :
ْدددهللخف عدددّج لدددي ايىدددق  ا٧ ددد٢ه يىصدددع اا نددد  ِ دددف   ايسدددقيبع :

يشددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن مل لزع ددٗ يبددهلل  س كلددق مل ٌدددا ايىصددع        
 هلل ا٧ن ق،ْٗ .لي اييّاٌ

 دددهللخف وقٛ دددٗ لدددي ايىدددق  ا٧ ددد٢ه حهدددقٺ ا نددد  ِ دددف     ايثدددقلي :
 ِيع ّيَ س ٧ِق ان  هذ نهققٖ ا٣ِ قً .

                                                           

 .2-1 ّ ٖ ايىصع  (1)
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ل ؤياااََّرااااانسَيااادخل  َيفَ ياااََرهللَوددد ن  ّيدددَ  زدددقػل ر ايعق دددع :

س يبزددهلل وددشذ احلهللْهٓددٗ س ِنددهلله اخليددٓٗ لددي  ددعْم ِ سددحمةٌق    (1)دؤ  رجاان

٢ه خصّودددقٺ ِ ً احلدددعِل ا٣لدددّان مل ذلق يبدددٗ ايددددْي ْدددهللخشًّ ا٧ ددد 
 وٍ ددل  عْيددقٺ   عصددققْقٺ س ِ ضددز عٍق  ٓق ددٓقٺ ِا عمقنٓددقٺ س عخعدد٘ يددّ       
ة ْددعن وددشذ احلهللْهٓددٗ عددقً ٌٓهددٗ  ددعْم نىددهلل ايعهقٛددف  خددد  يبقيع٢نددٔ    
ِايضددمّ  س ِسٍددع نشٍٓددق ايددٌّي ِايضددز  ِ شټددل  ّاعشددٍق ايع ق ْددٗ س     

ف لْ زااا  لَللراَّاااَ يَلَِْبْاااَّزلرَبِاْاااىَثُااامََتْكُااا  زَعللْااايُهِمَُ لغُاااَّل ََثُااامََيز دددقن  زدددقػل ر

 .(2)دجلهلاَملَيزنَُلَّزل ل

 ٌِدُ ايعشٗ لي ِ ُّ :
ودددّن اكلدددهللٖ اي لىٓدددٗ يبدددغل  دددف  قعشدددٗ ِ خدددعٙ س عمدددث٢ٺ اذ        ا٣ِن :

 قوددل  ددعْم  سددٓٮع  ددف نددٍعْي  قعشددٗ عقوٍددق وددق    سددٓٮع  ددف   يبزددٗ        
  نٍع  قعشٗ .
زدددهلل  ّاعدددف  ايدددىعم مل ندددهللق ايبدددف ايعقعشدددٗ س ع قودددل يب     ايثدددقؤ :

س  ِ (3) ددعْم عٍٓددق  يدد  ِقلسددمقٛٗ يبزددة  مددق مل  قعشددٗ  لٓددٗ يبددي خشدد     
 يدد  يبزددة  مددق مل  قعشددٗ  يبددٔ  دد ٓقً ايدد   قوددل  ددههقٺ كلزع ددٗ يبددهلل  س يعددهلل 
ٌش دددل ِذندددل  دددعْم  دددثةاٺ لدددي ا٧يبدددف مل لزق  ٍدددق ضدددهلل ايىهدددّٖ         
ِايعى ْددف س ِلىٍددق لددق  زشددُّ  قالددقٺ يش ٓددّ  ع ددٔ ايٶعْدد، اػل لزع ددٗ       

ّا ْدددنًّ مل  ددف ْددّه نيددعٖ  ِ  سددزٗ لددي ا٧يبددف س يهٓددقً  ً      يبددهلل   ددقو 
 ا٧و قا مل ا٧ ٌقل خسق ٖ.

                                                           

 .2 ّ ٖ ايىصع  (1)
 .36 ّ ٖ ا٣و قن  (2)
 .3/146 و ع ،اق اكلزقق  (3)
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 شددٗ نددهللق اكليددق  غل مل  ددق ٖ ايعقعشددٗ لددي  ددعْم س عمددث٢ٺ       ايثقيددث :
 قودددل يبّٓ دددق   دددعْم  شدددٍق  ععْهدددقٺ  دددهلل يبزثدددل ا٣لدددّان مل  قعشدددٗ  يبدددٔ  

   ٓقً.
نددي  ددهٓف اا  يهٓددقً  ً ا٧و ددقا مل ذلق يبددٗ ايىهددّٖ ِايعى ْددف ِايصددهلل    

س ْددّ غ ايىهللالددٗ ِاحلسددعٖ مل ايددهللوٓق ِا٥خددعٖ س ِحعدد٘ ايدددْي   ددشمّا       
لددىٍن عددقوٍن ْىددهلللًّ نشدد٘ او ددقا  لددّاقن مل ذلق يبددٗ ايددىى ذلمددهلل وددش٘     

 اا نشَٓ ِايَ ِ شن س ِعَٓ ، ع نش٘ ا٧و قا مل ا٧ ٌقل .
ْعدددّل ايددددْي   دددعِا ِاو عدددّا ا٣لدددّان مل ذلق يبدددٗ ايدددىى    ايزقندددع :

  نشَٓ ِايَ ِ شن عٓهللخشًّ ا٧ ٢ه  عّا قٺ .وش٘ اا
 قاٚ ععْضدددٗ احلدددج يبزدددهلل ودددشذ احلهللْهٓدددٗ لىق دددهٗ     احلدددققٕ نيدددع : 

يددددهللخّن ايىددددق  ا٧ دددد٢ه  عّا ددددقٺ يدددددا  ددددقٚ  اْددددٗ ايسددددٓ  يعمىددددع  
اكليددع غل لددي وددهللٮ ايىددق  نددي قخددّن ا٧ دد٢ه يبزددهلل عددعذ ل ددٗ س ِاْددٗ       

نق تُلُ رَرا مزَُاااَِِّ  لَ ليُااا زَللجلااادُتُمز  زمََُ ْاااةِاْرَرنغلااالْأللَرألْشُاااهزَّزَرا نزاااَّزتزَ ْاااََايسدددٓ  ٌدددٔ ر

ِْاان لََََََََََ ََّْملَُّصلااد َْ ااِةُ َْتااناز رَللْؤْقاانمز رَراَباا ل لَللآْتااُ رَراَن ُِاا َُل زُمَللرُ بزااَّزل زُمَللرق عزاادزلرَْاهزااُمَ للخزاا

 .(1)د ْوْلس رَسل ِيلْهزمَُبِ ََرالَّ لَفْبُ  ٌَ ل  يمٌ

ن ِذِ ايعزددددهللٖ ِذِ ِايعددددهلل  اكلعددددٓعي لىٍددددق خصددددّيف نددددٍع نددددّا 
احل ددٗ لددي ايسددىٗ ايعق ددزٗ يشددٍ عٖ س ِنددٍع ذلددعه لددي ايسددىٗ ايزقنددعٖ        
 ٢ ددٗ لىٍددق حددعه ِ ٓددف مسٓددل حعلددقٺ مل ا٥ْددٗ  ندد٢ُ  يشٓهددقٺ ي٤ ثددع س          

 ِ ٓف ٌٔ نٍع ذٕ احل ٗ اػل  يبٓع ايثقؤ .
ِاكلحمعددق  اكلددعاق لددي ا٥ْددٗ   يبزددٗ  نددٍع  ىعٍددٔ نىددهلل اوعٍددقٚ ا٣نددٍع         

 . احلعه ايث٢ ٗ لىٍق
ِ عددهللْع ا٥ْددٗ عددقذا اوسددشخ ا٣نددٍع ا٣ يبزددٗ نددّان ِا٣نددٍع احلددعه       

 ايث٢ ٗ اي  يبزهللُ .

                                                           

 .5 ّ ٖ ايعّيبٗ  (1)
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يهٓددقً قخددّن ايىددق   عّا ددقٺ مل  نددٍع احلددج ِيددٓ: يش ددقععْي نددد      
 يبزهللٌق س عٓىخصع لّضّس اْٗ ايسٓ  يبءْقه ايى ِن .

ِاكلحمعق   وٍق ١  ىسخ اْق  ايسشن ِاكلّاقنٗ ِايز ّ ِايع عٗ س ِ ٓف  وٍق 
وسحمل   ثع لي لقٛٗ اْٗ لىٍق س ١ِ  وف قدا ايعّن خصّوقٺ ِ ً ايصهيٗ 

 ايهللاٛمٗ ي٨ ٢ه ٌّ ايسشن ِاكلّاقنٗ ِايص .
ِ  ْددل ايىددق  ْددهللخشًّ مل قْددي اا  عّا ددقٺ مل عددعذ     ايثددقؤ نيددع : 

 ل ٗ ِمل ح ٗ ايّقاس .
ِنددهلل لددي اا ندد  ِ ددف اػل ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا      ايثقيددث نيددع : 

 ددشن يبددءً ْددهللخف ايىددق  مل ا٧ دد٢ه  عّا ددقٺ  هددف ليقق  ددَ    نشٓددَ ِايددَ ِ
احلٓددقٖ ايددهللوٓق يبهٓددقً  ً ٌدددا ايددهللخّن ا ددعاه ِ  ضددٓف يشددىى ذلمددهلل وددش٘   

 اا نشَٓ ِايَ ِ شن ة ْىشَ  حهلل لي ا٣وهٓقٚ ايسقيبعغل.
يددددا  دددهلل ا٣وهٓدددقٚ ِلدددي  ْدددقه  يبٓىدددق اقه ْهيدددعًِ يبىهّ دددَ س ِاكل٢ٛ دددٗ  

 ٌدددف اي عدددقل ْى دددعًِ مل ايز٢لدددق     عٶشدددع ٣ِاوٍدددق س ِايزشمدددقٚ لدددي   
اي ّوٓددٗ ايدد   ددهللن نشدد٘  ددعل يبزثعددَ س ِْيددةًِ اػل ايهشددهلل ايدددٕ ْهزددث    

 عَٓ ٌِّ ل ٗ س ِايهشهلل ايدٕ ٍْق ع ايَٓ ٌِّ اكلهللْىٗ .
س (1)ديفَ يََرهللِلي ان ق،  ّ ٖ ايىصع ذ عٌق يهللخّن ايىق  ر

زقلدٗ ايىدق    للق ْهللن نش٘ وسهٗ ايعسقِٕ يبٓىَ ِيبغل ا٧ ٢ه س ِعَٓ  عبٓ  ي
 يبهللخّن ا٧ ٢ه ِيبٓقً  قوًّ ِع، ايعٓق  ا٧ رتاؤ :

 قْي اا ضلعه ا٧ ٌقل. اي  ٙ :
 ا٧ ٢ه قْي اا . ايصيعٙ :

 ا٧ ٢ه ضلعه ا٧ ٌقل. ايىعٓ ٗ :
ََََِة ْعق ٌدا ايش دا مل ايعدعاً ا١ لدع غل  دقن  زدقػل ر      ؤْ ْفْيُاَّلَ  ياََِرالَّا  

 .(1)د   َراغَمل لرَ َللرألْ ُضَِطْ ُعَنَللَُِّْ َنَللبِاْيُ  َيزَُّجلعز  لَيل ُفُ  لَللاْ زَؤْسُلْملَملَُ

                                                           

 .2 ّ ٖ ايىصع  (1)
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ِعٓددَ قنددّٖ يشمسددشمغل يشيدد ع ا ندد  ِ ددف نشدد٘ وزمددٗ اسٍددق  ِندد    
 ا٧ ٢ه يبآْٗ لي نىهللُ س للق ْهللن نش٘ ا٧ عيىقٚ ني ا٧ ٌقل ِحعلعَ.

ِيبٓىمق  قول  عْم  يهلل ِ مع اجلّٓ  يشٍ ّه نش٘ اكلهللْىٗ ِب ٌِق 
مث٢ٺ ا عٶقنل  عْم  ً   ح   ٓم  ّالَ نيعٖ ا١ف   ف يعخقوع ع

اكلهللْىٗ مل لزع ٗ اخلىهللا مل ايسىٗ اخلقلسٗ يشٍ عٖ ِ  ثعٌن لي ايعهقٛدف مل  
ا٧ ٢ه ِْز    ٟ قٚ اييعن ني  ءيٓهٍن نش٘ ايىى وش٘ اا نشَٓ ِايدَ  

ق مل  ح قه ٌِدُ ايعهزٓٗ يٓسل مل ايععقن س اؾلس ِ شن اؾلق وق ِا ا هقنقٺ يَ 
اييعْزٗ ِ قاٚ اي عاٛهلل ِا٣لدع يبدقكلزعِف ِايىٍدٔ ندي اكلى دع س ِْدهللن مل       
ل ٍّلَ نش٘ ا عٜصقن ا٧ ٌقل لي اجل ْعٖ س ٌِّ لي لصققْ،  ّيَ  زقػل 

ََََر للنَُِّيدزَؤْ َُنْمزَََعللْىَراََّ يَلَرسُتَُ ع بُ رَ   َرألْ ُضَِللنُُْعللْهزامَُؤْئ مَا ًَللنُُْعللْهزامُ

 .(2)دث  لرا  لر ِ

 لبْٔٛ اٌزؼبص ثني اإلع٘بة ٚاخلالفخ اخلبطخ ٚاٌؼبِخ
يعدددهلل  زدددف اا نددد  ِ دددف ا٣ و  لقودددٗ يبٓدددهلل ايىدددق  س ْعصدددععًّ    
عٍٓددددق س ِْىٍشددددًّ لددددي خ اٛىٍددددق س ِْعىعشددددًّ مل    قٍٛددددق ِْزمعِوٍددددق   

بِنإااا َيبقيدددد ع ِايصددد٢  س ِضلعمدددف ي دددا )خشٓ دددٗ( مل  ّيدددَ  زدددقػل ر   

 س ِ ٌّقٺ :(3)دخلل يبْ ًجلنع ْاَ   َرألْ ُضَِ

ا اقٖ ايزٍددددهلل ِ ً اكلعصددددّق نددددحمم اقه نشٓددددَ ايسدددد٢ه س    ا٣ِن :
س (4) د ْعلبلااىَ  َُّعلاا ُ زَراََّسزاا وَْ ْإْخلااَ نْنِزَؤْخُااًَرَللاِااي ََََََعمددث٢ٺ س  ّيددَ  زددقػل ر  

عددقً اكلددعاق لددي ا٣يدد  ِايدد٢ه ايزٍهللْددٗ مل ايع ددّن ٌىددق ٌددّ لّ دد٘ نشٓددَ   
 ايس٢ه.

                                                                                                                                               

 .83 ّ ٖ ان نمعاً  (1)
 .5 ّ ٖ ايعصم  (2)
 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (3)
 .16 ّ ٖ اكل لف  (4)
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زددهللق اكليددعِل ِ ً اكلددعاق ٌددن ا٣وهٓددقٚ س ع ددف      اكلعصددّق ايع ايثددقؤ :
 وى ٌّ خشٓ ٗ مل ا٣ و .

 ا اقٖ احل قه ِاكلشّن ِا٣لعاٚ ِايزشمقٚ  . ايثقيث :
اكلعصدددّق اجلدددى: ِا اقٖ ايىدددّس ِ ً ايىدددق  خش دددقٚ ا مل    ايعايبدددع :

 ا٣ و.
ِوددهغل ٌىددق لسددءيٗ لسددعخهلل ٗ ٌِددٔ ١  زددق و يبددغل ٌدددُ ايّ ددُّ س        

 )خشٓ ٗ( يبصٓيٗ ايعى ة مل لعقه ا٧ هق  . ٌِّ لي   عا  دلٝ ي ا
عٍىددقن لزىدد٘ خددقيف س ِلزىدد٘ نددقه يشحمشٓ ددٗ س ِْددهللن نشٓددَ ايعددعاً اذ   

يلااان لرلزل زَبِنَّااانََِ ق اخلدددقيف مل قاِق نشٓدددَ ايسددد٢ه  مدددق مل  ّيدددَ  زدددقػل ر     

 .(1)دهل لَجلعلل الننَْخلل يبْ ًَ   َرألْ ُضَِ ْن ُكُمَُاليَُلَرااَنسَِاِنا نل تَللوَْتْتَّ ََُِرا 

للددق ْددهللن يبق٣ِيّْددٗ ايعٶزٓددٗ نشدد٘ خ٢عددٗ اقه س ِخ٢عددٗ ايددىى ذلمددهلل     
وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ِايع ددف ا٣ يبزددٗ ا٥خددعْي  ِيددٔ ايزدد ه س       

 ٌِن وّ  س ِايبعآٌن س ِلّ ٘ س ِنٓس٘ نشٍٓن ايس٢ه .
يعددهلل ِ ق ي ددا خشٓ ددٗ مل ايعددعاً لددع غل احددهللاٌمق مل ا٥ْددٗ  ندد٢ُ س        

س مل (2)دبِنإااا َجلنع اااْاَ  ااا َرألْ ُضَِخلل يبْااا ًَََيدددَ  زدددقػل ر ِا٣خدددعٙ س مل  ّ

اخهددق  لددي اا ندد  ِ ددف يشم٢ٛ ددٗ نددي خ٢عددٗ ا٧وسددقً مل ا٣ و  هددف   
  ً ٍْه  اقه اػل ا٣ و .

يهٓددددقً ايصددددشٗ ِايعددددهللاخف يبددددغل  ٌددددف ايسددددمقٚ ِا٣ و س ِن ددددٓن 
لى يددٗ ا٧وسددقً نىددهلل اا ندد  ِ ددف  مددق ِ ق ي ددا خش ددقٚ يبصددٓيٗ اجلمددع    

 لي : مل  ف

                                                           

 .52 ّ ٖ يف  (1)
 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
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ؤْللعلُِ ُاااتُمَُؤْ َُجلااانءلُِمَُا ِ اااٌََّم اااََُ لاتكُااامَُعللْاااىََ ّيدددَ  زدددقػل ر ا٣ِػل :

 لجزااْفَم اااُكُمَُا يزاااَ  لُِمَُللرا ُِااَّزلرَبِا َجلعللْكُاامَُخزلْبْاانءلَم ااََُالعُااد َقْاا ُتَِنُاا لفَللرْر لُِاامَُ  اا َرا وْل اا َََِ

 .(1)دتُب ل نز  لالغُطْ ًَ ْنا َُِّزلرَآوْءلَرالَّ  َاْعللَّكُمَُ

ََََ ّيدددَ  زدددقػل ر  ايثقوٓدددٗ : للرا ُِاااَّزلرَبِا َجلعللْكُااامَُخزلْبْااانءلَم اااََُالعُاااد َعلااان  َللالااا َؤُِْمُ

  اا َرألْ ُضَِتْتَّو ااَُل لَم اااََُسزااهز ا هلنَقُبزااا  َرَللتْاُن تُاا  لَرا ُِ لااانوَْازيز تًاانَ ْااانا َُِّزلرََََََ

 .(2)دد يَلآوْءلَرالَّ  َللوَْتْعُثْ ُرَ   َرألْ ُضَِمزب غ 

َََََ ّيدددَ  زدددقػل ر  ايثقيثدددٗ : ؤْمَاااََُيزُِيااا زَرا مزَاااطَََّْبِاْرَ لعلااانِزَلليلك َ اااُزَراغْااا ءل

 .(3)دلليلُُعللُكُمَُخزلْبْنءلَرألْ ُضَِؤْئ لْ ٌَملَلَرالَّ  َقْل ي ََملنَتَََِّّْْزل ل

 ِِ ق  يبصٓيٗ اجلمع خ٢ٛ  مل ايععاً مل  ف لي :
اَّاااَ  َجلعللْكُااامَُخل لئ اااُلَرألْ ُضَِلل ل ْاااَلَالعَُْاااكُمََََُلل زااا لَر:  ّيدددَ  زدددقػل ر ا٣ِػل 

َزَرا ع ْقااانِبَللِبنَّااا زَْاْفُباااا ٌ ََََََََََََ ُُِمَِبَ َ لَااااكلَسلاااَِّي ُُِمَ  ااا َملااانَآْتااان َ َا يلُ ُلااا ل ْ اااُ ْاَالُعااا فَ ل لجلااان

 .(4)د ل  يمٌ

مَُثُااامََجلعلل الااانُِمَُخل لئ اااُلَ  ااا َرألْ ُضَِم اااََُالعُاااد   َََ:  ّيدددَ  زدددقػل ر ايثقوٓدددٗ 

 .(5)دا الاُ َُّلَِْيُُلَتْعُمللُ  ل

                                                           

 .69 ّ ٖ ا٣نعاف  (1)
 .74 ّ ٖ ا٣نعاف  (2)
 .62 ّ ٖ ايىمف  (3)
 .165 ّ ٖ ا٣وزقه  (4)
 .14 ّ ٖ ّْو:  (5)



     231ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 225جمعامل اإلميان / 

ََََ:  ّيددَ  زددقػل ر ايثقيثددٗ   ْكْااََّاز ِزَ ْالَُيُالاانِزَللملااََُملعلاا زَ  اا َرا بُل ااك َللجلعلل الاان زمُ

 .(1)دخل لئ ُلَللؤْف َّلق النَراََّ يَلَََِّْاز رَاِأيلنت النَ ْنن  ََُُِّْيُُلَِْن لَعلنق  ل َُرا مزاَُْ ِيَل

ََََ زددقػل ر :  ّيددَايعايبزددٗ   زاا لَراَّااَ  َجلعللْكُاامَُخل لئ ااُلَ  اا َرألْ ُضَِ ْملااَُ

َِْبْاااَّلَ ْعللْيُااا  َُِب اااَّزِزَللوَْيلنِيااادزَرا كْااان  َِّيَلَُِب اااَّز زمَُع اُااادلَ لاتهِااامَُبِوََّملق تًااانَللوَْيلنِيااادزَرا كْااان  َِّيَلََََ

 .(2)دُِب َّز زمَُبِوََّخلغلن َر

ف مل ا٣ و ْعصددععًّ يهٓددقً خ٢عددٗ   ٓددقن ايىددق   دد٢ٓٺ يبزددهلل  ٓدد      
مل ا٣ و يبىددددقٚ ِنمددددق ٖ س ِ ددددىع٢ٺ ِاوععددددق١ٺ لددددع يبعددددقٚ ا٣ و نشدددد٘  
حققدددق ة  دددعية يع دددًّ اْدددٗ يشىدددق  مل يددد ِه ا٧ؿلدددقً س ِا٧يبعزدددقق ندددي  
اييددعن ِايضدد٢يٗ س ِيبٓددقً  ً اكلقيددر يدد٤ و ٌددّ اا ندد  ِ ددف س  ددقن    

 .(4()3) دعللْىَُِْإَشل ُء َقْد يٌََّللا لَّ  َمزل كزَراغَمل لرَ َللرألْ ُضَِللرالَّ ز زقػل ر

ِ ً خ٢عددٗ ايىددق  ذلددهللِقٖ ِلعٓددهللٖ ِليددعِوٗ ذلددهللِقٖ مل اكل ددقً س     
ِلعٓددددهللٖ يبسددددىحمٓٗ ايزمددددف مل ا٣ و س ِليددددعِوٗ يبق٧ؿلددددقً ِايععددددّٙ  
يىسددهٗ  زددف اخلشٓ ددٗ اػل اا ندد  ِ ددف عٍددّ ايدددٕ وصٮدد  ا٧وسددقً مل         

 .(5)دخلل يبْ ًَبِنإ َجلنع ْاَ   َرألْ ُضِا٣ و يعّيَ  زقػل ر

ٌِددف  ددهللن ا٥ْددٗ  ندد٢ُ نشدد٘ ح ددا اا جلددى: ا٧وسددقً مل ا٣ و      
 لي اي ىقٚ س اجلّال وزن.

                                                           

 .73 ّ ٖ ّْو:  (1)
 .39 ّ ٖ عقوع  (2)
 .189 ّ ٖ ان نمعاً  (3)
خقوقٺ يبع سة ايدٕ وهلل   و ع اجل ٚ ايعايبع ِايزيعْي يبزهلل اكلقٛعغل لي ٌدا ايسٯ ع  (4)

 ٌدُ ا٥ْٗ .
 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (5)
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يعددقوًّ لددق  زشددَ اا ندد  ِ ددف ١  سددعٶٓع اخل٢ٛدد،  يددٓةُ س يٓ ددًّ   
  عهللْع ا٥ْٗ نش٘ ِ ُّ :

 اؤ ضقلي يّ ّق ا٧وسقً مل ا٣ و . ا٣ِن :
 اؤ  ا،ا ايىق  مل ا٣ و . ايثقؤ :

اودددٔ حدددقعا جلدددى: ا٧وسدددقً لدددي  ٕ لىدددقع: مل ا٣ و     يثقيدددث :ا
  ّاٚ لي اجلي  ِ بةٌن .

خ٢عددٗ ا٧وسددقً لععِوددٗ يبشدد ِه ايصدد٢  س ِ زقٌددهلل  دد٢لٗ      ايعايبددع :
 ا٣ و س ِايعى ُ ني اي شن ِا٧ ٌقل.

 ددقوًّ اخل٢عددٗ  لقوددٗ س ِلىٍددق ايزٍددهلل ِاي ددعاٛهلل ايزهققْددٗ     اخلددقل: .
  عّ  ِايعّاوغل ايّضزٓٗ.ِِا هق  اكلّاوىٗ ِ ح قه ايهلل

لددي ِسددقٛ  اخل٢عددٗ ايعىدد ُ نددي ا٧ ٌددقل ِنددي ايعزددهللٕ    ايسددقق  :
بِنإاااا َجلنع ااااْاَ  اااا َِاي شدددن ِا،ٌددددقا ا٧ ِا  ِْددددهللن  ّيددددَ  زددددقػل ر 

س نشددد٘  ً ايددددٕ طلدددعج ندددي حدددهللِق اخل٢عدددٗ ١ ْ شدددل   (1)درألْ ُضَِخلل يبْااا ً

ِ،لقوٍددق  شددٍق  نددي نعددقل اا س عقخلشٓ ددٗ ِاخل٢عددٗ ِلّضددّنٍق ِذلشددٍق    
 مل  هضٗ اا .

ِ ددددهغل ا٥ْددددٗ  ندددد٢ُ خيددددٓٗ اكل٢ٛ ددددٗ لددددي اا س ِخددددّعٍن نشدددد٘    
ا٧وسددددقً اذا سشددددن ِ زددددهللٙ ِوعددددهلل  ّانددددهلل ِنددددعِل اخل٢عددددٗ س ِة  
ْهزدددث اا نددد  ِ دددف   ددد١ّٺ ا١ يبقيعّحٓدددهلل س ِايىٍدددٔ ندددي ا٧خقعدددٗ        
ايزقلددٗ يشىددق  ايدد  ٌددٔ لددي ا ددق  ا٧ ٌددقل عٓددء ٔ نمددف ا ٌددقيبٔ يب زددف     

 ِي ىَ ْيٓع اخلّف يبغل نقلٗ ايىق  .لى عق 
ِاا نددد  ِ دددف ايدددعِٟف ايدددعحٓن س ١ِ ْعضددد٘  ً ْعييددد٘ خش دددقٚ  

نددي ايبددي نهددق   ددقن :  ددقن   ا٣ و خددّف نددقه لددي بددةُ  ددهخقوَ س ِ)  
 ددد٢غ لدددي  دددي عٓدددَ اِاُ اا مل    :  دددّن اا ودددش٘ اا نشٓدددَ ِ دددشن   

                                                           

 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
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ي ْدددق  ى دددَ س ِ دددرت نشٓدددَ يبعفلعدددَ س ِ قخشدددَ مل ذلهعدددَ .  ٓدددف : ِلدددق ٌددد
 ددددقن : لددددي اذا  نٶددددٔ ندددد ع س ِاذا  ددددهلل  ب ددددع س ِاذا   س   ددددّن اا

 .(1)(بض  عرت
ِمل احلدددهللْث ، دددع ندددي ا٧ ٌدددقل س ِيبٓدددقً ايعضدددقق يبدددغل ا٧ؿلدددقً      

 ِا٧ ٌقل.
ِطلقودددد  ايعددددعاً اكلسددددشمغل ِايىددددق  مل  ددددف ْددددّه يبعّيددددَ  زددددقػل  

يبزدددهلل  دددش  س  ٕ  ددد٢ٓٺ يبزدددهلل  ٓدددف س ِخش دددقٺ  (2)دلليلُُعللُكُااامَُخزلْبْااانءلَرألْ ُضِر

ِخشددد  س ِا١يبدددي يبزدددهلل  يبٓدددَ س ِا٣لدددة يبزدددهلل ا٣لدددة س ِاكلع دددع يبزدددهلل       
اكلع دددع س عددد٢ ْضدددع ا٧ ٌدددقل يبقخل٢عدددٗ مل ا٣ و س اؾلدددق ْضدددع ايددددٕ   
ْعددّه يبق٧ ٌددقل و سددَ ِبددةُ س ١ِ ْ شددل لددي نعددقل اا ندد  ِ ددف س      
٣ً اا ندددد  ِ ددددف ضلق دددد  ِْزق دددد  ايدددددٕ ْعزددددهللٙ نشدددد٘  ددددّاوغل   

   ٌدُ اخل٢عٗ .اخل٢عٗ مل ا٣ و ِحعلق
س (3)دجلعلل الااانُِمَُخل لئ اااُلَ  ااا َرألْ ُضٌََِِدددف لدددي لزدددقؤ  ّيدددَ  زدددقػل ر   

وٍدددٔ ندددي ا٧ ٌدددقل س اجلدددّال وزدددن س ٣ً ِسٓ دددٗ اخلشٓ دددٗ ا٧وددد٢      
 ِا ععهقل ا٣لي س ِا٧ ٌقل ضهلل يَ.

 لبْٔٛ اٌثٛاة ِبٔغ ِٓ األع٘بة
مددي يعددهلل  زددف اا ندد  ِ ددف احلٓددقٖ ايددهللوٓق قا  ا٣ ددع ِايثددّال س ع    

يٶددد  اا نددد  ِ دددف يبق٧وسدددقً  ودددَ ْععيبدددَ اػل عزدددف اخلدددة ِايصددد٢  س 
ِْددهللؤ ٌدددا اي زددف لىددَ  ددن ْثٓهددَ نشٓددَ  ضددزقعقٺ لضددقن ٗ ِْدد ْذ اكلّاوددع     

 نىَ.

                                                           

 . 1/306ايهلل  اكلىثّ   (1)
 .62 ّ ٖ ايىمف  (2)
(3)  :ْ ٖ ّ 14. 
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ٌِددف ا٧لعىددقس نددي عزددف ايسددّٚ ِنددي ا٧ ٌددقل عٓددَ   ددع ِ ددّال س     
 ه  ١يبدددهلل لدددي اكلصدددهللاا ِاي زدددف اخلدددق  ٔ يشزمدددف ايصدددق  س اجلدددّال  

 ٌّ ا٣ِن .
 عة،ا اا ن  ِ ف اكل٠لي ا٣ ع ِايثّال لي  ٍق  :

  قوًّ ايعى ُ ني ا٧ ٌقل . ا٣ِػل :
 ا٧لعىقس ني اخقعٗ ايىق  . ايثقوٓٗ :
  عن لعهلللق  ا٧ ٌقل . ايثقيثٗ :

ايعٓدددقه يبدددق٣لع يبق٧ دددععقلٗ ِويدددع ا٣لدددي س ِايىٍدددٔ ندددي     ايعايبزدددٗ :
للا ااتْكََُُا٧ ٌددقل ِ دد ر ايددهلللقٚ س ٌِددّ لددي لصددققْ،  ّيددَ  زددقػل ر    

م اااااُكُمَُؤُمَاااا اَيلاااادُعز  لَبِاْااااىَرا وْيُااااََِّلليلااااإ مزَّزل لَاِاااانا ملعَُّزل  َلليلاُهلاااا ُ لَعلااااََََُ

 .(1)درا مزاُكََِّْللؤُلُاْئ كلَ زمَُرا مزب ل نز  ل

اا ندد  ِ ددف يبقيزمددف ايصددق  ِيدد ِه ايسددزٔ احلثٓددث      يعددهلل  بټدد  
 جل  احلسىق  ِذا  ا٧ؿلقً حسىٗ س ِيبقل جلش  ا٣ ع ِايثّال .

نددي  ددزهلل يبددي  يبددٔ ِ ددقيف  ددقن :  ددقن   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ   ِ)
ن هدددل يشمددد٠لي  ً  نٶدددٔ  دددقن : احلمدددهلل ا عيددد ع س ِاً       :ِ دددشن 

نشدد٘  ددف حددقن س حعدد٘   ايبعشددٔ  ددقن : احلمددهلل ا عصدد  س عددقكل٠لي ْدد٠ ع    
 .(2)(ايشعمٗ ْععزٍق اػل عَٓ

  عٙ  ٓ  ؿلىع ايثّال لي ا٧ ٌقل س اجلّال لي ِ ُّ :
ايّندددهلل لدددي اا نددد  ِ دددف يبدددق٣ ع ِايثدددّال نشددد٘ ا٧ؿلدددقً  ا٣ِن :

س (3)دللملااااََُيلعُملااااْ َم ث قْاااانوَْاْ َ  َشلااااًَّّرَيلااااَّلِِايزمددددف ايصددددق  س  ددددقن  زددددقػل ر

 ٧ ن ِايضع  ا٥ؤ ِاي٢ح، .مل ا٧ ٌقل ا١ اييع ِا

                                                           

 .104 ٖ ان نمعاً  ّ (1)
 .1/306ايهلل  اكلىثّ   (2)
 .8 ّ ٖ اي ي يٗ  (3)
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 ددد٢لٗ ايعدددعاً لدددي ايعخعْددد  ِاي ْدددققٖ ِايىعٓصدددٗ يعهعددد٘   ايثدددقؤ :
يبيدددق ا  ايعدددعاً يبدددقيثّال ِا ٓدددٗ لدددي ا٧ ٌدددقل س ِحدددق  اٺ قًِ اقدددن 

 يبقي شن ِايعزهللٕ نش٘ ا٥خعْي .
 شعددٔ اكلدد٠لىغل لددي  ْددقه  يبٓىددق اقه ايّنددهلل يبددقيثّال يبددقيعهّن     ايثقيددث :

 ِايعضق ِايسزٔ مل ا  عقٚ ايهلل  ق  .
ايسدددزٔ يىٓدددف ايثدددّال ِا٣ دددع س ِذخدددةٖ لدددي احلسدددىق     ايعايبدددع .

 ْملااااااََُثْقُلْااااااََُّمل لررِيازاااااا زَ ْإُلُاْئ ااااااكلَ زاااااامََُيٓددددددّه ايعٓقلددددددٗ س  ددددددقن  زددددددقػل ر 

 .(1)درا مزب ل نز  ل

غل مل ايدددهللْي س ِاق ان  دددقوًّ ٌِدددّ يددد ِه     عدددَ اكلسدددشم  اخلدددقل: :
 زقٌددهلل احلسددىق  س عددءقاٚ اي ددعو لددي ايصدد٢ٖ ايّٓلٓددٗ حسددىٗ عٓ دد   ١   
ْهٶشددَ  ِ ْددىعم  ّايبددَ نمددف لى ددع لىٍددٔ نىددَ س ِلىددَ اي شددن ِاجلددّ           
ِايعزدددددهللٕ س ِضدددددعِيبَ اكلسدددددعخهلل ٗ مل ،لدددددي ايزّكلدددددٗ س  ق٧ ٌدددددقل     

اكلعدددقه س ِايدددع  ةا  ايزيدددّاٛٓٗ س ٌِدددف لدددي  دددّال نشددد٘ ايصددد   مل    
 اجلّال وزن.

عقيصدد  نددزهٗ لددي ا٧ؿلددقً ِ ٍددع يشددى : اييددٍّْٗ ِاييضددهٓٗ س ِلددي     
ايشٶددد  ا٧قدددٔ يبقيىدددق   ً ايرتبٓددد  يبدددقيثّال نصدددمٗ لدددي اي شدددن         
ِا٧ ٌدددقل س اذ  ودددَ خٶدددقل لّ دددَ اػل ايزعدددّن ِاجلدددّا   ِا٣  دددقً   
يبقيسددددزٔ مل  ددددهف ايصدددد٢  ِايددددقذ ايددددهللوٓق  ىمٓددددٗ ِل  نددددٗ جلدددد         

ايصدد  ِودددشٗ ايدددعحن ِايسددزٔ مل حدددّاٛج ايىدددق  س   ايصددقحلق  ِلىٍدددق  
ِيبزدددث ا٣لدددي ِايٶمءوٓىدددٗ مل و ّ دددٍن يٓ دددًّ لدددي لزدددقؤ  ّيدددَ  زدددقػل  

س  ٕ ْٶمددٜي  شدد  ايدددٕ ْددد ع اا ندد     (2)دؤْوَْاِااَ ِ ََِّرالَّاا  َتْط ملاائ ََْرا قُلُاا بزََر

ِ ددف س ِْٶمددٜي يددَ بددةُ س ِْددءلي ايىددق  بّاٛشددَ س يدددا عٍىددقن  ىددقف       

                                                           

 .8 ّ ٖ ا٣نعاف  (1)
 .28 ّ ٖ ايعنهلل  (2)
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ٖ ِيبددغل ا٧ ٌددقل س يبددف يبددغل ذ ددع اا لٶشعددقٺ ِيبددغل       ِ ضددقق يبددغل ايصدد٢  
ا٧ ٌدددقل س عقيدددد ع ِ ٓعدددٗ ِنٍدددهلل ي٤لدددي ايزدددقه ِاخلدددقيف س يددددا  دددقٚ  

يلنؤْيْهلااانَايعدددعاً ِايسدددىٗ يبدددقحلهللٮ نشددد٘ ا٧ ثدددق  لدددي ايدددد عس  دددقن  زدددقػل ر

 .(1)دراََّ يَلَآملاز رَرا َُِّزلرَرالَّ لَا ِ ََّرَِْث ريَر

  ِ دددف دلٓددد٠ُ مل ايدددهللوٓق ِلدددي خصدددقٛم ايثدددّال لدددي نىدددهلل اا نددد
ِا٥خددعٖ س ِندددهلله اسلصددق ُ يبزدددقة ا٥خددعٖ س يٓ دددًّ ايثددّال ايدددهللوّٕٓ     
اكلرت ددد  نشددد٘ ايزمدددف ايصدددق  يبع،خدددقٺ ِلقوزدددقٺ لدددي ا٧ ٌدددقل س ِ دددههقٺ  
يصددعف ِقعددع اا ندد  ِ ددف ا٧ ٌددقل نددي ا٧وسددقً يدددا  لددع اا ندد        

قيب، ِ دددف يبقكلهدددقق ٖ اػل عزدددف اخلدددة س ِاكلسدددق نٗ مل اخلدددةا  س ِايعسددد   
ؤُلُاْئ اااااكلَيزغلااااان ِعز  لَ  ااااا َرا وْيُاااااَّلرَ َلل زااااامَُاْهلااااانََََََايٍٓدددددق س  دددددقن  زدددددقػل ر  

 .(2)دسلناِقُ  ل

ِيدددٓ: مل ا٣ ٌدددقل س ١ِ مل ايهيدددٔ خدددة س اؾلدددق ٌدددّ ضدددع  س عمدددي  
 ْهقق  اػل عزف اخلة ْثٓهَ اا.

ِلدددي ايثدددّال ايبزدددقق ايددددا  ِاييدددة ندددي ا٧ ٌدددقل س يٓ دددًّ ٌددددا  
ي ايزعددقل ِايزدددال مل ا٥خددعٖ س  ددقن  زددقػل   ا٧يبزددقق لعهلللددٗ ي٨يبزددقق ندد 

 .(3)دبِ ََراََّ يَلَسل لقََُّْاْهزمَُم اَنَرا نزغُالىَؤُلُاْئ كلَعلاُهلنَمز ُعلدزل لر

 لبْٔٛ اإلع٘بة ػض إسالص اٌؼجٛص٠خ
يعددهلل  خدد  اا ندد  ِ ددف نددي و سددَ يبءوددَ خددقي،  ددف نددٝ س ِلددق لددي     

ِ دددّقُ ِا دددعهللالعَ س ندددٝ مل ايّ دددّق ا١ ٌِدددّ ذلعدددقج اػل  فلعدددَ مل  
ِ  ددع  مل ايعددعاً اخلٶددقل لددي ا٣وهٓددقٚ اػل  ددّلٍن يبّ ددّل نهددققٖ اا      

                                                           

 .41 ّ ٖ ا١ح ال  (1)
 .61 ّ ٖ اكل٠لىًّ  (2)
 .101 ّ ٖ ا٣وهٓقٚ  (3)
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للقْااانوَْرا ملغ اااايَزََس ِندددهلله ا٧ندددعان يبدددَس ِلىدددَ خٶدددقل ايسدددٓهلل اكلسدددٓذ ر       

يلااانالا  َبِسُاااَّلرئ يَْْرعُ زااادزلرَرالَّااا لَ لاتااا َلل لاَكُااامَُبِنَّااا زَملاااََُيزَُاااَِّن َاِنالَّااا  َ ْقْااادَُ لاااََّتلَرالَّااا زَََََ

 .(1)دعللْيُ  َرا ُلاَ َْللملإ للرِزَرااَن زَللملنَا ل َّنا م  لَم ََُؤْنبلن ف

للرعُ زااادزلرَِ ددهلل خقودد  اا ندد  ِ دددف اكلسددشمغل ِاكلسددشمق  يبعّيددَ ر      

رالَّاااا لَللوَْتَُُااااَُِِّ رَاِاااا  َشلاااايُئًنَللاِنا  لرا اااادليََُِبِ ُغلااااننًنَللاِااااَ  َرا قَُُّالااااىَللرا يلتْاااانملىَََ

للرا ُلااااان َِا  َرا قَُُّالاااااىَللرا ُلااااان َِرا ُزازااااا َِللرابَااااان   َِاِنا ُلاُااااا َََََََِللرا ملغلااااانِ   

للراُاااََِراغَااا ِيَِْللملاااانَمللْكْاااََُّؤْيُملااااننُكُمَُبِ ََرالَّااا لَوَْيزن ااا َْملااااََُِْااان لَمزو تْاااانوًَََََََ

 .(2)د ْوُ  َر

ٌِىددقن ل٢،لددٗ يبددغل اخل٢عددٗ مل ا٣ و ِايزهددققٖ س ِا٧ ٌددقل ضددهلل     
ع لزٍددق للددق ْددهللن نشدد٘ نددهلله ِ ددّق  دده   ِ نشددٗ  ِ       يشزهددققٖ ١ِ صلعمدد 

نددد  ي٨ ٌددقل عٍددّ   ددىى نددي حٓددقٖ ايىددق  مل ا٣ و يدددا  ددهلل و ددعٖ     
نقلددددٗ ايىددددق  نىددددهلل حددددهللِغ عزددددف ا ٌددددقيبٔ ِ دددد ر قلددددقٚ ِ   ددددة   

 نيّاٛٔ.
  ط اااَّل لَرالَّااا  ٌَِدددف ٌددددُ ايى دددعٖ لدددي لصدددققْ، اي ٶدددعٖ يبعّيدددَ  زدددقػل ر   

 ه  وٍددددق لددددي عزددددف ايسددددشٶٗ ِا٧ندددد٢ه س  س(3)دراَّت اااا َ ْطْااااَّلَرااَاااانسلَعللْيُهلاااان

 اكلحمعق  ٌّ ا٣ِن س ِْ ًّ ايثقؤ مل وّيَ .
ِلددي خصددقٛم اكلدد٠لي نددهلله اخلددعِج نددي  ددىي ِاقال اي ٶددعٖ س        
عٓ دد  ايعىدد ُ نددي ا٧ ٌددقل ِلعهلللق ددَ س ِا٧لعىددقس نددي ؽلّْشددَ ِاسٍددق     

 ايعضق يبَ.

                                                           

 .72 ّ ٖ اكلقٛهللٖ  (1)
 .36 ّ ٖ ايىسقٚ  (2)
 .30 ّ ٖ ايعِه  (3)
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 :نددي ايبددي نمدددع  ددقن :  ددقن   دددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ دددشن       ِ)
قن نىددددهلل اا  ددددهزٗ : نمدددد٢ً لّ هددددقً س ِنمدددد٢ً  لثققمددددق س ا٣نمدددد

ِنمدددف يبزيدددعٖ  لثقيدددَ س ِنمدددف يبسدددهزمقٛٗ س ِنمدددف ١ ْزشدددن  دددّال       
نقلشددَ ا١ ا . عءلددق اكلّ هددقً : عمددي يعددٔ اا ْزهددهللُ رلشصددقٺ ١ ْيددعن يبددَ   

 .نٜٓقٺ ِ هل يَ اجلىٗ س ِلي يعٔ اا  هلل  نعن يبَ ِ هل يَ ايىق 
ؼلثشددٍق س ِلددي ٌددن نسددىٗ  دد ٕ ؼلثشددٍق س       ِلددي نمددف  ددٜٓٗ  دد ٕ    

 .ِلي نمف حسىٗ   ٕ نيعاٺ
ِلددي  و دد، لقيددَ مل  ددهٓف اا ضددز ل يددَ و ععددَ ايددهلل ٌن يبسددهزمقٛٗ       
ِايدددهللْىق  يبسدددهزمقٛٗ س ِايصدددٓقه ا ١ ْزشدددن  دددّال نقلشدددَ ا١ اا نددد      

 .(1)(ِ ف
ِلددي عضددف اا مل وهددّٖ ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ذلق يبعددَ       

 ِا٧ ٌقل لي  ِن  ْقه ايهزثٗ .يش شن 
يعددهلل  ددقً  ٌددف اجل ْددعٖ ايزعيبٓددٗ مل خددّف لعصددف س يبسدده  ا٧ ععددقن     
ِايثدددء  يبٓدددىٍن س عىددد ن ايعدددعاً يٓدددهللخف  دددف يبٓدددل لدددي يبٓدددّ ٍن س ٌِدددّ    
ْدددهللنٌّن اػل ايعّحٓدددهلل س ِؿلىدددع لدددي ضدددهللُ ِوعٓضدددَ لدددي اييدددعن يبدددقا    

 ِاي شن ِاجلّ  س ِا٧ ٌقل ععس اي شن .
ؤْ َُّحٓدددهلل س ِلىدددَ خٶدددقل ودددّ  يعّلدددَ ر ِ دددهلل  دددقٚ ا٣وهٓدددقٚ يبقيع

ََََََس ِلىددَ ر(2)درعُ زاادزلرَرالَّاا لَللرتَّقُاا ِزَللؤْط يعزاا  َََِ للبِاْااىَعلاان  َؤْخلاان زمَُ زاا  َرَقْاانوَْيلاانقْ ُتِ

ِزَْؤْ اا لَْتتَُّقاا  لَََََََ ََُِبْااا  َْفُيااَّز س ِلىددَ مل ايددىى وددق    (3)درُع زاادزلرَرالَّاا لَملاانَْاُكااُمَم اا

للبِاْااىَثْمزاا  لَؤْخلاان زمَُيبددقا س  ددقن  زددقػل ر ِا عٍددققُ مل قنددّٖ  ّلددَ ي٨ؿلددقً

صلاانا نَنَقْاانوَْيلاانقْ ُتَِرعُ زاادزلرَرالَّاا لَملاانَاْكُاامَُم ااََُبِاْاا  َفْيُااَّزِزَقْاادَُجلاانءلت كُمَُاليتالاا اَم ااََُ لاتكُاامَُ لااَ ِ َََ
                                                           

 . 2/179ايهلل  اكلىثّ   (1)
 .3 ّ ٖ وّ   (2)
 .65 ّ ٖ ا٣نعاف  (3)
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اِغزااا ء َ ْيلإ خزاااَُِْمَُعلاااَْربٌََنْنقْااا َُرالَّااا  َاْكُااامَُآيلااا ًَ ْاااَْ زل لنَتْإ ُِاااْ َ  ااا َؤْ ُضَِرالَّااا  َللوَْتْملغْااا  لنَََََ

س يع ددًّ اكلز دد ٖ ِ ددٓشٗ لهق  ددٗ ِنّوددقٺ جلدددل ايىددق  ي٨ؿلددقً س    (1)دؤْا اايمٌ

 ِحل هٍن ِوهللٮٌن ني ا٧ ٌقل س ِايهٶم يبقيىى ِ وخقيبَ.
ِ دددا مل ايددىى نددزٓ  ِايدددٕ يبزثددَ اا ندد  ِ ددف اػل  ّلددَ لددهللْي      

لدددي   و س ٌِدددن ندددعل ْعٶىدددًّ مل يدددقن اجل ْدددعٖ ايزعيبٓدددٗ س  عْهدددقٺ   
عشسددٶغل س ِ ددهلل ِودد  اا ندد  ِ ددف  ّلددَ يبددءوٍن  وددخقل ا٣ْ ددٗ  ٕ    

  وخقل  ن ق  ِيبسق غل يهٓقً ايىزن اي   قول نىهللٌن.
 ِ ٓف  ً لهللْي لهللْىٗ  ٶف نش٘ ايهخع ا٣فلع مل ذلقذاٖ  هّن .

نددي ايبددي نمددعِ  ددقن :  ددقن   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن :       ِ)
 .(2)(ث اا ايٍٓمق نزٓهقٺاً لهللْي ِ وخقل ا٣ْ ٗ س  لعقً يبز

ِْعصدد  نددزٓ  يبقي صددقحٗ ِايصددّ  اجلٍددّ ٕ س ِ ثددعٖ اخلٶقيبددٗ       
ِمسددددٔ خٶٓدددد  ا٣وهٓددددقٚ ٧ قلددددٗ احل ددددٗ نشدددد٘ ايىددددق  س ِاخلٶقيبددددٗ    
ِا٧ندد٢ه لٶشعددقٺ ِ ددٓشٗ  يدد  نددي ا٧ ٌددقل س عٍددٔ خددة ِخقيٓددٗ لددي        
ايضددع  س  لددق ا٧ ٌددقل عقوددَ ضددع  خددقن لددي ايى ددع يهٓددقً ايعضددقق يبٓىٍمددق  

 ِا٣ ع. يبقيدا 
ِكلدددق  ودددعٮ  ٌدددف اجلخدددّق نشددد٘ اي  دددع زلټددد٘ اا نددد  ِ دددف ندددزٓهقٺ   
ِايددْي الىدّا لزدَ ٌِددُ ايى دقٖ لدي اجلد اٚ ايزق دف نشد٘ ا٧ؿلدقً س  ددقن           

ََََََََََ زدددقػل ر َُ َْ َلَآملازااا رَملعلااا زَِاَّلُ ملااا  َم َاااانَللْؤخلااا َ ي َُُيالااانَشزاااعلُيَ نَللراَّااا للْاَمااانَجلااانءلَْؤُمَّزْنااانَْن

 .(3)درابَيُنل َُ ْإْصُ لنز رَ   َ  يلن ِ  مَُجلنث م  لراََّ يَلَظْلْمز رَ

                                                           

 .73 ّ ٖ ا٣نعاف  (1)
 . 6/107ايهلل  اكلىثّ   (2)
 .94 ّ ٖ ٌّق  (3)
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ََََ مددق ِ ق مل ايبددعآٌن  ّيددَ  زددقػل ر   للبِاُااَّلر  يملَبِا َقْاانوَْا قْ ُم اا  َرعُ زاادزلرَرالَّاا لَللرتَّقُاا ِز

 .(1)داْا كُمَُخليٌََُّاْكُمَُبِ َُُِاُتُمَُتْعُلْمز  ل

ا٣وهٓدددقٚ س ِة ِ دددهلل  خددد  اا نددد  ِ دددف يبءودددَ  حدددن ايىدددق  يبهزثدددٗ  
ْرتن  لدٗ لدي بدة   دّن لىدَ ْعشعد٘ ايدّحٔ لدي نىدهللُ  دهخقوَ س ِْزشدن            

للاْقْاادَُالعلث الاانَ  اا َُِااْإَؤُمَاا  َ لسزاا وًَؤْ ََُايىددق   ح ددقه اييددعْزٗ س  ددقن  زددقػل ر 

ََُ لقَّاااَََََََََََُّ ََُ لااادلََرالَّااا زَللم اااُاهزُمَملااا َلَْ م اااُاهزُمَملااا َُرُع زااادزلرَرالَّااا لَللرُجْتا  زااا رَراطَّااانُف 

 .(2)دعللْيُ  َراََّ لاْ ُ

 ددعٙ كلددقذا ٠ْ ددهلل ا٣وهٓددقٚ ِايع ددف نشدد٘ ِ ددّل ايعّحٓددهلل س اجلددّال   
 لي  ٍق  :
للملااانَايعء ٓددهلل نشددد٘ خشددد، ايىدددق  ِ  دددق عٌن س  دددقن  زدددقػل ر  ا٣ِػل :

 .(3)دخللْق َّزَرا َََُِللرإلِن لَبِوََّا يلعُ زدزل ِ

 . ا عا  ايىق  يبقيعّحٓهلل  ه  يشع،ا اي عْن ايثقوٓٗ :
 ايعّحٓهلل يبىقٚ يصع  ا٣خ٢ا احلمٓهللٖ. ايثقيثٗ :

ايعسدددشٓن يبقيزهّقْدددٗ ا نددد  ِ دددف لدددي  دددىي ايعّحٓدددهلل س     ايعايبزدددٗ :
 ٌِّ ِا ٓٗ لي اي شن ِايعزهللٕ ِا٧ ٌقل .

 دددّائ ايدددع،ا اي دددعْن نشددد٘ ايىدددق  يبقيعّحٓدددهلل ِنهدددققٖ    اخلقلسدددٗ :
 اا.

ندددي انقودددٗ ايىدددق  نشددد٘  زقٌدددهلل نهدددققٖ اا س ِايعىددد ُ     ايسقق دددٗ :
 ل قٌٓن ايض٢يٗ.

                                                           

 .16 ّ ٖ ايزى هّ   (1)
 .36 ّ ٖ ايىخف  (2)
 .56 ّ ٖ ايدا ْق   (3)
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ايعّحٓدددهلل ِا٧ دددعا  يبقيزهّقْدددٗ ا نددد  ِ دددف وعْددد، اػل     ايسدددقيبزٗ :
بِ ََرالَّااا لَوَْيلف ب اااَّزَؤْ َُيزَُاااَّلنَْاِااا  ََايشهدددث ايدددهللاٛن مل ايىزدددٓن س  دددقن  زدددقػل ر 

لليلف ب ااااَّزَملاااانَ زل لَاْا ااااكلَا ملااااََُيلَلاااانءزَللملااااََُيزَُااااَِّن َاِنالَّاااا  َ ْقْاااادَُر  تْااااَّلََبِث مَاااانَََََ

 .(1)دمَنعل  ي
  

                                                           

 .48 ّ ٖ ايىسقٚ  (1)
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 لبْٔٛ ِؼجؼح اٌؼظب ٘ضٜ ِزجضص
لددي عضددف اا ندد  ِ ددف نشدد٘ ا٣وهٓددقٚ ِايىددق   زددهللق اكلز دد ٖ ايدد     

 ْء ٔ يبٍق ايىى ِايع ّن .
ٌِددف ؿل ددي ايعددّن يبقيعهددقْي ايددع ى يبددغل لز دد ٖ ايع ددّن ِلز دد ٖ        

 ايىى ؼلق عَٓ   ضٓف ايع ّن لي ِ ُّ :
  ثعٖ لز  ا  ايع ّن يبقيعٓق  اػل لز  ٖ ايىى . ا٣ِن :

 زددهللق  عددعاق اكلز دد ٖ اكلعخددهللٖ يشع ددّن س عمددث٢ٺ  قوددل وق ددٗ      ايثددقؤ :
ايع ددّن وددق  ْددهلل  لىٍددق احلشٓدد  لددق ْ  ددٔ ٣ٌددف ايععْددٗ  شددٍن س مل        

 لااَ ِ َنْنقْاا اَاْهلاانَش ااَُّبٌََ ددف ْددّه لددي يبددغل ْددّلغل لععددقيٓغل  مددق مل  ّيددَ  زددقػل ر   

 .(1)دش َُّبزَيل ُتفَملعُلُ تفللاْكُمَُ

يع ددًّ عٓددَ قنددّٖ يشىددق  يشعّيبددٗ ِا٧وقيبددٗ ِنهددققٖ اا س ٌِددف اوع ددع     
 نٶع لي ايىق  لي ٌدُ ايهللنّٖ س اجلّال وزن .

عخعددد٘ يدددّ  قودددل لز ددد ٖ ايع دددّن لعخدددهللٖ عقوٍدددق  ع دددع  ِ ع شددد٘   
 يبء ثع ِ سٍع لي لز  ٖ ايىى.

 هددّن  سددق س  نددي  يبددٔ  هيددٗ ا٣ؾلددق ٕ  ددقن : كلددق  ددقً مل بدد ِٖ       ِ)
 ددّه اػل  ٌددف احل ددع ْددهللخشًّ نشددٍٓن س عىددّقٕ مل ايىددق  س اً ايصدد٢ٖ    

نددد٢ه   قلزدددٗ; عء ٓدددل   دددّن اا ودددش٘ اا نشٓدددَ ِ دددشن ٌِدددّ ْعدددّن
ْددهللخشًّ نشدد٘  ددّه بضدد  اا نشددٍٓن  ععددقن   ددف : وز دد  لددىٍن ْددق    

 .  ّن اا
ععددقن   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِ ددشن :  ١ اوهددٜ ن يبءن دد  لددي       

 دف لدي  و سد ن ْىهدٜ ن ؼلدق  دقً  دهش ن ِؼلدق ٌدّ  دقٛي يبزدهلل ن            ذير س  

                                                           

 .155 ّ ٖ اييزعاٚ  (1)
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س ا دددععٓمّا ِ دددهللقِا عدددسً اا ١ ْزهدددء يبزددددايب ن ندددٜٓقٺ س ِ دددٓء ٔ اا     
 .(1)(يبعّه ١ ْهللعزًّ ني  و سٍن نٜٓقٺ

ٌِدددف اكلىق دددقٖ يبق عىدددقل ا٧ ٌدددقل س ِايعىددد ُ نىدددَ لدددي ايدددهللعع ندددي 
ٌِددٔ وددّس   ايى ددّ  س اجلددّال وزددن س كلددق عٍٓددق لددي انددقنٗ يشصدد٢  س         

 نهققٖ ا ن  ِ ف ِلعهلللٗ يشزهققٖ .
 زددهللق ِسددقٛ  اكلز دد ٖ ايّاحددهللٖ س  مددق مل نصددق لّ دد٘        ايثقيددث :

 نشَٓ ايس٢ه س اي   قول نش٘  ٍق  :
وددددّن نصددددق لّ دددد٘ نيددددعٖ  ذ س س ِمل وععٍددددق ا٣نشدددد٘   ا٣ِػل :

 نزهعقً .
٬ٚ لدددي ايهٜدددع  ٶدددّن        ايثقوٓدددٗ :  دددقً لّ ددد٘ اذا   اق  ً ْيدددرتف لدددق
 ً  صدددف اػل اكلدددقٚ س ِْعخدددّن    دددٍق اػل قيدددّ يٓى ٓدددَ اا    نصدددقُ اػل 

 ِ ٌشَ مل ايٶعْ، لي لهللْي اػل لصع ِ دا مل ايعَٓ.
اذا  ددقً لّ دد٘ نشٓددَ ايسدد٢ه مل ايصددخعاٚ ِيددٓ: لددي يبٜددع      ايثقيثددٗ :

عقودددَ ْيع،ٌدددق مل ا٣ و عٓىهدددع اكلدددقٚ يب ضدددف ِ فلدددٗ لدددي نىدددهلل اا س اذ 
ِْعدددّه يبعهشٓدددغ ايعدددّ اٖ     اق اا نددد  ِ دددف كلّ ددد٘  ً ْدددعن   دددقيعَ س   

 ِ ح قه اييعْزٗ .
ا  دددقٚ لّ ددد٘ نشٓدددَ ايسددد٢ه نشددد٘ ايزصدددق س ِايقذٌدددق        ايعايبزدددٗ :

ِ دددٓشٗ يٓحمددده  يبٍدددق ِ ا اييددد ع عٓعسدددق   عرتندددقُ بدددىن لّ ددد٘ يعّيدددَ  
س ِاقدددم : اييدددٝ ايددددٕ عٓدددَ   (2)دللؤْ زااا َْاِهلااانَعللْاااىَفْالم ااا ََ زدددقػل ر

ِاقٷددمٲ:  ددديبر اييصددي لددي  بصددقً اييدد عٖ ِ دددير اً       خددقِٖ س )

                                                           

 . 4/262ايهلل  اكلىثّ   (1)
 .18 ّ ٖ وَ  (2)



     244ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 225جمعامل اإلميان / 

٩ٌيٳددقس عٍٓمددقس ِمل ايعى ْددف     ٍ٪يٲددَ  ٩ْ ٩ٌيٱددَ  للؤْ زاا َْاِهلاانََر وثددع  ِ  ٍددق يبزصددقس 

 .(1)د(عللْىَفْالم  

يهٓددقً  ً  فلددٗ اا يبع ددقيٗ ايددىى  عييدد٘ حعدد٘ احلٓددّاً س عرتندد٘       
بىمدددَ يبءعضدددف ِ  ثدددع لدددي بةٌدددق س ٌِدددف  ددد: بىمدددَ يبٍددددُ ايىزمدددٗ     

 يع ضٓف س اكلحمعق  وزن س ِي ي نهللِق احسق  احلّٓاً ايىقلٔ .ِا
ِ ددهللن ا٥ْددٗ  ندد٢ُ يبقيهلل١يددٗ ايعضددمىٓٗ نشدد٘ ال ددقً  خددد لّ دد٘ لددي   
مددع ا٣ندد ق  يٓء ددف لىٍددق س  ددعٙ كلددقذا ة  ددد عُ ا٥ْددٗ س اكلحمعددق  لددي          

: ُّ ِ 
 ،ٌهلل ايىى ِا ع قَٛ يبقيعشٓف لي احلشٓ  ِسلُّ.  ١ِٺ :
 نشَٓ. ق١يٗ ا٥ْٗ  قوٓقٺ :

ْزددّق   ثددع اييدد ع اكلثمددع يشىددق   س ٌِددٔ للشّ ددٗ قددن س يهٓددقً    قيثددقٺ :
 ن ٗ ِ ى ُ لّ ٘ نشَٓ ايس٢ه .

ايععٓددٗ ِا عىددقل اي عىددٗ ِحسددهلل ا٥خددعْي س ِايعزددهللٕ نشدد٘         ايبزددقٺ :
 لّ ٘ نشَٓ ايس٢ه ِخٶ  ايزصق لىَ .

 دددقً لّ ددد٘ ْع ددد  نصدددقُ مل ا٣ و س ععىهدددل ِ دددّ ا   اخلقلسدددٗ :
 يَ.ِ ثمع لز  ٖ 

 اذ  ً احع قسَ يبٍق لز  ٖ  خعٙ يَ.
عخٓىمدددق ايعٍمدددل نصدددق لّ ددد٘ نشٓدددَ ايسددد٢ه نصدددٔ ايسدددخعٖ س ة 
ْددءلع ععنددًّ  ىددّقُ يبق٧ ٍددق، نشدد٘ ايزصددق  ِ ا٧ ددعخّاذ نشٍٓددق عددقً       
 شددل  ددهلل  وددقيبٍن اي دد س ِاخلددّف ّْلٜددد عٍدددا وددخٓذ س ِي ددي  ِالددع     

      ّ  دد٘ ايسددشٶقً  نددن لددي  ً يددعم يبددءِاً اي زددف ِ  ددعُ س ِ ددهلل يبعددٔ ل
نشٓددَ ايسدد٢ه يبددغل سٍددعاوٍٓن س ِة ْسدد ىَ ععنددًّ اػل  ً ن لددّا نشدد٘      

  عشَ س عحمعج اػل   و لهللْي.

                                                           

 . 2/122 ٓ  ا٣ن ن ا  ن ِا (1)



     245ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 225جمعامل اإلميان / 

وددةِ ٖ نصددق لّ دد٘ حٓددٗ لددعٖ س ِ خددعٙ  زهقوددقٺ يهزددث    ايسقق ددٗ :
اخلدددددّف مل  شدددددّل ععندددددًّ ِ ّلدددددَ س ِ ّيبٓحمدددددَ ٧قنقٛدددددَ ايعيبّيبٓدددددٗ 

 ِايعٍقلٍق يزصٔ ايسخعٖ ِقخّقن ا٧ ٢ه ٧ق ا ٍن اكلز  ٖ.
 زددف اا نصددق لّ دد٘ نشٓددَ ايسدد٢ه  فلددٗ يدده  ا ددعاٛٓف س       يعددهلل

ِقنددّٖ يشىددق  ـلٓزددقٺ ي٨ؿلددقً س ِِ ددٓشٗ زلددقٖ يبددقو ٢ا ايهخددع كلّ دد٘ كلددق   
 ْإْلُ ليُالاانَبِاْااىَمز سلااىَؤْ َُر  ااَِّبََُضددعيبَ يبدددا  ايزصددق س  ددقن  زددقػل ر  

 .(1)ديمِاِعلبلننَْرا  لنَُّلَ ْننبْلْ لَ ْكْن لَُِْسَ  َُّا َِْناطَّ ُ  َرا عل  

ْع دددد  لّ دددد٘ نشٓددددَ ايسدددد٢ه نصددددقُ مل ا٣ و يٓشدددد،    ايسددددقيبزٗ :
ل٢يبسددَ نشٍٓددق ِْسددع ف  عٍددق لددي نددهللٖ اييددم: س  ددّاٚ نىددهلللق ْعندد٘    

 اييىن  ه لٶشعقٺ .
ضددعل لّ دد٘ نشٓددَ ايسدد٢ه ايهخددع يبزصددقُ يٓى شدد، ايهخددع        ايثقلىددٗ :

ِْىعسددن اػل ا دد  نيددع وعْعددقٺ ْقيبسددقٺ س ِْزدد  لّ دد٘ ِ ّلددَ ِذ ددع  ً       
ْ٪زددهللٮ عددٍٓن ايبددي  ددهزغل  ددىٗ ١ِ نددهللقٌن )  ددعمقٛٗ  يدد  ِنيددعًِ  ي ددقٺ ١ 

 .(2) (ايبي نيعْي  ىٗ
ِ ٓدددف ٌددددا ايزدددهللق  دددثة س ١ِ ْعىق ددد  لدددع لدددهللٖ ايسدددىغل ِندددهللق      

ٗ يبددغل ْزعددّل ايددىى ٌِددّ ا ددعاٛٓف ِيبددغل لّ دد٘ نشٍٓمددق    ايهٶددًّ ايعشٓشدد
 ايس٢ه .

يٓدددهللخف ععندددًّ ِ ىدددّقُ خش ٍدددن ايهخدددع عع دددًّ ندددق هعٍن اقددد٢ن  
بع دددقٺ س ِ ٓدددف  ً لّ ددد٘ نشٓدددَ ايسددد٢ه  ىٮددد٘ ايهخدددع حٓىمدددق ضدددعيبَ  يبدددق 

عدددءِح٘ اا  زدددقػل اػل لّ ددد٘  ً  خقيدددهلل س ِ ً ٌددددُ اي ىٓدددٗ يبدددقيّحٔ ) 
 .(3) (اا ن ٮ ِ ف ىَ ِ ف : او ش،  يبق خقيهلل يبسذً 

                                                           

 .63 ّ ٖ اييزعاٚ  (1)
 . 6/56ايثزشى / اي ي  ِايهٓقً  (2)
 . 6/56ايثزشى / اي ي  ِايهٓقً  (3)



     246ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 225جمعامل اإلميان / 

نددي نهددهلل اا يبددي لسددزّق  ددقن :  ددقن   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ     ِ)
 ١  نشمددر اي شمددق  ايدد   ددققي لّ دد٘ حددغل او شدد، ايهخددع       :ِ ددشن 

 شددل : يبشدد٘ .  ددقن : ايشددٍن يددر احلمددهلل ِايٓددر اكلع ددف ِيبددر اكلسددعيقغ        
 ددقن ايبددي لسددزّق : عمددق     :ِ وددل اكلسددعزقً ١ِ حددّن ١ِ  ددّٖ ا١ يبددقا     

 .(1)(ع عٍي لىد مسزعٍي لي ايىى وش٘ اا نشَٓ ِ شن 
ا عسددعقٚ لّ دد٘ يعّلددَ يبضددعل احل ددع يبزصددقُ عٓى  ددع        ايعق ددزٗ :

للبِا َرسُتْغُااااقْىَمز سلااااىَا قْ ُم اااا  َ ْقُل الاااانَر  ااااَِّبَُاِعلبلااااننََْلددددقٚ س  ددددقن  زددددقػل ر

 .(2)درا نلُلَّل

لددي ا  اجلىٮددٗ وّيددَ نيددعٖ  ذ س نشدد٘ وددّن   ِ قوددل نصددق لّ دد٘ )
 ِيَ نزهعقً لعٮعهلل قً مل اي شمٗ وّ اٺ ِامسَ بشٓ،سلّ ٘ 

ِ ددقً اقلددج فلشددَ لزددَ لددي اجلىددٗ اػل ا٣ و ععّا  عددَ ا٣وددقبع       
 .(3)(ني ا٣ قيبع حع٘ ِوف اػل نزٓ  عءنٶقُ كلّ ٘

يعددهلل  زددف اا ندد  ِ ددف اكلز دد ٖ ايىهّْددٗ  فلددٗ يشىددق  اكلزقوددعْي     
وهٓددقٚ حسددٓٗ قددق ِييةٌددن لددي ا٣ ٓددقن اي٢حعددٗ س ِ قوددل لز دد ا  ا٣   

لثددف وق ددٗ وددق  ِنصددق لّ دد٘ س ٌِددٔ نعضددٗ يشىسددٓقً ِا٧و ددق  لددي      
ايىددق  يبزددهلل  عددققه ايسددىغل نشٍٓددق ِاوعددعاو ِلددّ  ايدددْي وددقحهٌّق         
ِندددقٌهللٌِق س يبدددف حعددد٘ مل  ْدددقه اكلز ددد ٖ ِحضدددّ  ايدددىى ٌىدددقن لدددي     
ْىزعٍدددق يبقيسدددخع س  مدددق مل  دددّه ععندددًّ اذ وزعدددّا لّ ددد٘ يبءودددَ  دددقحع س 

قْاانوَْرا ملااذَُم ااََُقْاا ُتَِ  َُّعلاا ُ لَبِ ََ لااَْرَََََعى ْددف رِِ ق ح قْددٗ نددىٍن مل اي 

 .(4)داْغلن  ٌََّعلل يمٌ

                                                           

 . 7/389ايهلل  اكلىثّ   (1)
 .60 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
 . 1/142ايثزشى / اي ي  ِايهٓقً  (3)
 .109 ّ ٖ ا٣نعاف  (4)
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  اقِا  وددَ   ثدددع خ دددٗ ِلٍدددق ٖ ِحدا دددٗ لدددي  دددخعٖ ععندددًّ س ِ ً  
اي ددق ا يبٓىددَ ِيبٓددىٍن   ددى س لددع  وددَ   اٌددن اْددق   خددعٙ بددة ايزصددق         

 ِوةِ  ٍق  زهقوقٺ ِاي  ْءخدٌق لّ ٘ عرت ع نصق  ٍٜٓعٍق ا٣ِػل.
ع ددقً ْددهللخف ْددهللُ مل  ٓهددَ ععحمددعج قددن يبٓضددقٚ  شددًّ ايددثشج ِقددق        

 نزقس .
عددءو ن اا ندد  ِ ددف ايعددعاً ح ددٗ نعشٓددٗ خقيددهللٖ س ِِ دد، عٓددَ  ّ ٓعددقٺ   
مسقِْددقٺ لز دد ا  ا٣وهٓددقٚ احلسددٓٗ يعهعدد٘ خقيددهللٖ لصددقحهٗ يشىددق  س ؽلىددع   
لددي او ق ٌددق س يهٓددقً  ددقوًّ ٌِددّ قعددقس ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ  

عددعاً نددي ا٣وهٓددقٚ ايسددقيبعغل س عددقيععاً مل ودد اس ْددّلٔ لددع  ٌددف ِ ددشن ِاي
اجلخددّق س ٌِددّ ْعّ ددَ يبشٶدد  لددي نىددهلل اا ندد  ِ ددف اػل اكلدد٠لىغل س        
عٓ ْددددهلل اؿلددددقوٍن س ِاػل ايدددددْي ضلصددددعًِ  صددددهللْعٍن يبددددق٣لّ  احلسددددٓٗ  
ِاكلققْدددٗ ِلدددق  هشعدددَ نعدددّقن س ِايددددْي او دددعِا ايزشدددّه اييٓهٓدددٗ ٣وٍدددق     

 سٔ .خق ج قاٛعٖ اق ا ٍن احل
عمددي ان ددق، ايعددعاً  زددف اكلددهلل  ق  ايزعشٓددٗ ؼلى يددٗ ا٣لددّ  احلسددٓٗ    
س ِ ثهٓددل لز دد ا  ا٣وهٓددقٚ احلسددٓٗ يبددغل ايىددق  اػل ْددّه ايعٓقلددٗ س يعددء ٔ  
ايزشددّه ايععىٓددٗ ِايصددىقنق  مل ٌدددا اي لددقً ِ ددهغل  ً  ددثةاٺ لددي ا٣لددّ      
ايّا زٓدددٗ خدددق ج حدددّا  ا٧وسدددقً لدددي ايهصدددع ِايسدددمع ِسلدددُّ س لثدددف  

 قٚ ِ عْقوٍق مل ا٧ ٢ن .اي ٍعيب
ِلددي يبددهللْع وددىع اا نددهلله اسلصددق  لصددققْ، احل ددٗ ِاي ٌددقً مل        
 ددف ،لددقً عٍدددا اقددّاٚ ايدددٕ ٌددّ نصدد  احلٓددقٖ ي٨وسددقً ِايددهللِال          

 ِايي ع ١ ْعاُ ا٧وسقً .
ِلددع لز دد ٖ ايعددعاً ايزعشٓددٗ ععددهلل  ددع  نشدد٘ ْددهلل ايددىى ذلمددهلل وددش٘  

وهددع اكلددقٚ لددي يبددغل  وددقيبزَ  اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن اكلز دد ا  احلسددٓٗ لثددف  
 س ِاويعقا ايعمع س ِا ثق  ايٶزقه ايعشٓف يٓ  ٔ يش ثة لي ايىق  .

ِحدددهللْث ا٧ دددعاٚ ايددددٕ ٌدددّ لز ددد ٖ حسدددٓٗ ِ زدددف لىدددَ اا نددد   
ِ دددف لز ددد ٖ حسدددٓٗ نعشٓدددٗ يبق٧خهدددق  نىدددَ مل ايعدددعاً س  دددقن  زدددقػل      
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ََََََر را نلااااَّلرتَِبِاْااااىََسزاااا ُنلن لَراَّااااَ  َؤْسُااااَّلََاِعل ُااااد ِ َاْاااايُ ََم ااااََُرا ملغُااااُِد 

َزََََََََ ََُآيلنت الاااانَِبنَّاااا َ زاااا لَراَغاااام ي ِ الاااانَ لُ ْااااا زَا ازَِّيلاااا زَم اااا َ  َالن ل ُِد َرا ْإق بلااااىَراَّاااا را ملُغاااا

س يهٓددقً ن ددٓن عضددف اا  زشددَ اكلز دد ٖ احلسددٓٗ لز دد ٖ نعشٓددٗ   (1)درا  لب ااريز

 لع هللقٖ اػل ّْه ايعٓقلٗ.
 و وزمدددٗ ِيهٓدددقً  ً  دددعنٗ ِ دددٍّيٗ  ىعدددف اكلسدددشن ِبدددةُ مل ا٣   

ن ٓمددٗ س ِلددي اييدد ع ا ندد  ِ ددف ا عىددقل ا٧ ٌددقل ِيبددث ايعندد        
 يبغل ايىق .

ِْيدد ع ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ِاكلسددشمًّ اا ندد    
ِ ددف نشدد٘ وزمددٗ  ّ ٓدد، ايعددعاً كلز دد ٖ نصددق لّ دد٘ ِن ددٓن ايى ددع لىٍددق 

 ِ ء ٓهللٌق مل ايععاً س ِ عنذ  سشٓن اكل٠لىغل يبٍق .
لددق لددي ا٣وهٓددقٚ وددى ا١     نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن )  ِنددي ايددىى وددش٘ اا  

 نٶددٔ لددق لثشددَ الددي نشٓددَ ايهيددع س ِاؾلددق  ددقً ايدددٕ  ِ ٓعددَ ِحٓددقٺ  ِحددقُ    
ٔٮ س عء  ّ  ً   ًّ   ثعٌن  قيبزقٺ ّْه ايعٓقلٗ  .(2)(اا اي

ِلددي لزددقؤ  هزٓددٗ اكلسددشمغل يشددىى ذلمددهلل مل احلددهللْث  ندد٢ُ ايزصددمٗ    
ٌٍن نددي ا٧ ٌددقل س ِ مشددٍن   لددي ا٧ ٌددقل ِا٧ عددهللاٚ يبق٣وهٓددقٚ ِ ىدد     

ا٣ذٙ مل  ددددهٓف اا يبقيصدددد  س عشددددن ْهزثددددّا ايى ددددعٖ يبددددغل ايىددددق  لددددي  
 قنّ ٍن اػل اا س ِة ْرت ّا يش قكلغل نشٍٓن  ه٢ٓٺ مل ٌدا ايهقل .

عٓددددهلل ن ايزعددددف  ً ا٧ ٌددددقل  هددددٓذ س ِ وددددَ ٠ْيدددد  ايىددددق  نشدددد٘ 
٬ٚ ودددقحهَ س ِ دددهلل صلزشدددٍن ؿلٓشدددًّ اػل  قوددد  اي دددقة احع ق دددقٺ ِا،ق   ا

 ي٨ ٌقل .
ِ ددهلل   ددقه اا احل ددٗ ع زددف لز دد ٖ ايعددعاً اخلقيددهللٖ حقضددعٖ يبددغل        

 ايىق  ِلي لىقعزٍق مل اكلعقه :

                                                           

 .1 ّ ٖ ا١ عاٚ  (1)
 .1/46ايهلل  اكلىثّ   (2)
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  قوًّ اوع قٚ ايى ع لي ا٧ ٌقل. ا٣ِن :
  قوًّ لز  ا  ا٣وهٓقٚ ضٓقٚ ْىة لسقير اقهللاْٗ . ايثقؤ :

 دددقوًّ ِ دددّل اجلمدددع يبدددغل ايععدددّٙ ِايصددد  س ِايىسدددهٗ     ايثقيدددث :
 ايزمّه ِاخلصّيف اكلٶش،. يبٓىٍمق

اق ان  ددقوًّ حدد  اا ندد  ِ ددف يشزهددقق س ِ ددحمٶَ نشدد٘      ايعايبددع :
 ايدٕ ْعّه يبق٧ضعا  ايزقه .

 لبْٔٛ احلؼٛع اٌضائُ ٌٍٕجٛح
س عقودددَ (1)دبِنإااا َجلنع اااْاَ  ااا َرألْ ُضَِخلل يبْااا ًَكلدددق  دددقن اا نددد  ِ دددف ر

ِوددىقنٗ  ددهخقوَ  لددهللٮ ايىددق  يبقيزعددف ِ زشددَ ِ ددٓشٗ ايعددهلليبع مل اخلشدد،       
ا٣ ددّاً عع ضددف اا ندد  ِ ددف يبهزددث ا٣وهٓددقٚ قهللاْددٗ ايىددق  ِْع ددعس        

 ني اقهللاْٗ ايزهللن ِايعى ُ ني اي شن .
ٌِىددقن  ضددقق يبددغل اي شددن ِا٧ ٌددقل لددي  ٍددٗ ِيبددغل  ح ددقه ايىهددّٖ     
لدددي  ٍدددٗ  خدددعٙ س عشدددن   دددي حعلدددٗ ا٧ ٌدددقل لىخصدددعٖ يبءح دددقه        

ْددّه خشدد، اا  ا٧ دد٢ه  ِ يبددقيعّاوغل ايّضددزٓٗ س اؾلددق ٌددٔ لّ ددّقٖ لددي    
 ن  ِ ف اقه.

للعلااامَآ تَرألْسُاااملنءلََعمدددي لصدددققْ، ِ عدددعاق ا٣مسدددقٚ مل  ّيدددَ  زدددقػل ر   

 س  يبشخقس نىّاً ٌدا اجل ٚ ِ ُّ :(2)دُِلَّهلن

  هذ اي شن ِايىٍٔ نىَ . ا٣ِن :
 اوععقه ِيبٶم اا يبقي قكلغل . ايثقؤ :

 ايعهقْي ِايعضقق يبغل ا٧ؿلقً ِا٧ ٌقل . ايثقيث :
 اي  ع ني ا٧ ٌقل . :ايعايبع 

 ا٣ضعا  اخلقوٗ ِايزقلٗ ي٨ ٌقل . اخلقل: :

                                                           

 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
 .31 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
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 نهلله  ع   ايى ع نش٘ ا٧ ٌقل . ايسقق  :
يعددهلل  ددقً  عددف  قيبٓددف ٣خٓددَ ٌقيبٓددف لددي ا٧ ٌددقل س عٍددف  خدد  اا      
نددد  ِ دددف اقه ٌِدددّ مل اجلىدددٗ يبق دددن ايععدددف ِ ددد ر ايدددهلللقٚ س اجلدددّال 

 دددٓععف ٌقيبٓدددف  ِ  ً  وزدددن س ٌِدددف  خددد  اقه مل اجلىدددٗ  ً ايبىدددَ  قيبٓدددف    
 اكل٢ٛ ٗ  خ ُِ يبق٣لع س عشٓ: مل اجلىٗ ا١ اخلة ِ  هقل ايسزققٖ.

يعددهلل نشټددن اقه  يبىددقُٚ  ً  دد ر ايددهلللقٚ ِايععددف حددعاه س ِ ً اخقعددٗ       
ِ عِْددع ايىددق  حددعاه س اؾلددق صلدد  اخلددّف ِاخليددٓٗ لددي اا ندد  ِ ددف      

هللاٛن يدددا ِ ق  اْددق  ايععددّٙ مل ايعددعاً س ِِنددهلل اا نشٍٓددق ايشهددث ايدد     
ملثْااَُْرا ُلاَاا  َراَّت اا َلزع اادلَرا مزتَّقُاا  لَتُُْااَِّ َم ااََُتْنُت هلاانَرألْن هلاان زَؤُُِلُهلاانََََمل اجلىددٗ ر

 .(1)د لرئ مٌَللظ لسهلنَت ل كلَعزق  لىَراََّ يَلَرتَّقْ رَللعزق  لىَرا كْن  َِّيَلَرااَن ز

ِ قودددل احلدددّاقغ ِايّ دددقٛع ايّٓلٓدددٗ  زضدددٓهللاٺ ي٤وهٓدددقٚ مل قندددّ ٍن   
 اػل اا  هخقوَ.

مل ايىدددّه  دددٓف  (2)  ٙ نمدددعِِ صدددّيف  ٌدددف لدددء ل ذ دددع  ودددَ )  
ايزددعهس ِ ٓددف يددَ: اً اْددٗ ذيددر  ً  ددعٙ احلصددهقٚ  ددهلل سٍددع  مل  ددزٰ       
ايىحمددفس عدددٌ  اػل  ٷددع٩ل ايىحمددف ِ ددز َ عّ ددهلل احلصددهقٚ  ددهلل سٍددع        
عٍٓددقس عزشددن  ً ذيددر ِا ددع يبٍددنس ِ ً يب٢قٌددن  ددعحمعلس ع ددعن ذيددر        

 .ِ خ قُ
 دددف ندددٔٚ يدددَ يبدددء و  دددهءس ِطلدددعج لىٍدددق ٌدددّ      ِ ـلدددع  ً ْهٓدددع 

ِِيددهللُس  ددن خيددٔ  ً ْسددعى ع ايىددق  ذيددرس عصددىع وزقلددقٺ ِ لددع يبسيبددف      
س ِيبيددىن عدددنلس ِوددىع وزقلددقٺ ِا ددزقٺس  ددن يبزددث اػل  ٌددف         عىخددع 

 .لَقلء ل  ً نمعاٺ وىع ّْه دلهلل ِذ عپ عقحض٪ع٪ِا وز
ْ٪عددقن يددَ لقيددرس ِْ٪عددقن: يبددف  ددقً ْعٓمددقٺ مل ح ددع     ُس  ددن قنددق ايبىددقٺ يددَ 

 ش: نىدددهللٕ ِودددق،ن   ق: اذا  شسدددل٪  وزدددن ايٶزدددقه ايىدددق  عددد   ععدددقن
                                                           

 .35 ّ ٖ ايعنهلل  (1)
 . يبي نقلع ايدٕ ْعقن يَ ل ْعٓقٚ يبي لقٚ ايسمقٌّٚ نمعِ  (2)
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احلددهللْثس ِا ققُ نشددٔس ِاعزددف يبددٔ لثددف لددق  عزشددَ يبددرس ِ ددقٚ  ٌددف         
س عشمددق  شسددّا  وزددن ايىددق  ِ شدد: نىددهللُ ايدددٕ  لددعُ ؼلددق  لددعُ    لددء ل

س عضدددعل نمدددعِ ِ ٍدددَ    نشٓدددَ قيبدددَس ع زدددف ْىق،ندددَ احلدددهللْثس ِْدددع   
 .وىع يبَِن٩ع٩مَس عصىع ايصى يبزمعِ لثف لق 

٩ٍددَ   ععددقه نمددعِ ِوددق : ِاذ١  ُ ْددّه عحمددع نمددعِ ِدلددهللُ ْضددعل٪ ِ ٫
وددىس ِحشدد  يٓععشٷى٩ددَس عشددن ْ ايددّا يبزمددعِ حعدد٘  ع ددَ ع ددٔ ذيددر  ددقن     

 : حق   ا٫،٣قٯٕ
 ْق ل يٶمٗ بٷهلل٫ پ  هلل  حمىل يبٍق ... يب   نمعِ اي  يبقييمع  هلل بع ل

عٓددَ   ددن  ددقن: ِاا ١   ددٓن يبهشددهلل وددىع ٌدددا يبددٔ عٓددَس ٣ِيبددٓزي نعددق ٕ
ِ لددددّائس ععددددقن ايىددددق  يبزضددددٍن يددددهزهلل: ابعىمددددّا بضددددهٗ نمددددعِس 
ِانددرتِا لىددَ  لّايددَ  هددف  ً ْعضدد٘س عقيبعددقس ايىددق  لىددَ ـلٓددع لقيددَ          
يبددء و لددء لس ِعيددق يبزددهلل حهللْثددَ عٓمددق يبشيددَ لددي نددءً  ددٓف ايز٩ددعٽهس      
عحمددعج وددق  لددي ا٣،ق ِيبددقنّا  لددّاقنس عشمددق   ثددعِا ايهٓددع ا ددعى ع         

 .ني اييعاٚ ذير ايىق س عءلس ّا يبءْهللٍْن
عشمددق ا عمزددل اػل نمددعِ يبددي نددقلع  لّايددَ  خدد  ايىددق  يبيددءً  ددٓف  
ايزددعهس ععددقن  خددُّ نمددعاً اي ددقٌي:  ددهلل   ْددل  و ددن  ددعم  ًّ  ددف        

 ْقْااناُ رَ لاَالاانَالنع اادَََُس ِ ددهلل ِ ق مل ايعى ْددف ر  س ِْهقن٩ددهلل٪ يبددغل   دد ق  ن   ل٪م٩دد ٱا

ن زمَُؤْ لن  ياا لَللملنَق الاان زمَُُِااََّْمزملاانَا َبِ ََ  اا ََََالاايَُلَؤْسُاابْن ِنْنَللظْلْمزاا رَؤْنبُغلااهزمَُ ُْلعلل الااَََ

 .(1)داْا كلَآليلنَ َا كُْإَصل َن فَشلكُ  ف

ِاوددٔ  ودد  ي ددن ايهشددهللاً عقخعددق ِا  ٍْددق نددٜعنس عمددي  ن هددَ لددى ن  
 .و ٗ يبشهلل عشٓصع ايٍٓق

                                                           

 .19 ّ ٖ  هء  (1)
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يبزٓددهلل ِـلددف نددهللْهلل ِلدد اق  هللْددهلل عشٓشخدد،   (1)٩ٌددن لددي  ددقً لددى ن ذا
ُ٪  ،ق نمقًيبعصع نمقً اكليٓهللس   .ع قً ايدْي و يّ

ٌددن بددة يبزٓددهللس ِـلددف بددة نددهللْهلل ِلدد اق  : ِلددي  ددقً لددى ن ذا  ددقن
      ً س  بددة  هللْددهلل عشٓشخدد، يبقييددز  لددي  ددعِقس  ددقن: ٌِددٔ   و ٌمددهللا

 .عشخ، يبَ ِاقنٗ يبي نمعِس عقوعسهّا عٍٓن
ِ ددقن اي ددقٌيس ِلددي  ددقً لددى ن ذا حق ددٗ ِِوددع ِ ٓق ددٗ ِو ددعس      

عشٓشٹخ٩دد،٫ يبددهٶي ل٩ددع٬س ِ ددقً ايدددْي  دد ىُّ     ِودد  نشدد٘  ،لددق  ايددهللٌعس   
خ انددٗ مسٓددل يبدددير ١شل انٍددق مل ذيددر اكلّضددع نمددي  ددقً لزٍددق لددي    
ايىددق س ٌِددن يبىددّ نمددعِ يبددي يٷخددٔس ععحم نددل ٌىقيددر اػل ٌدددُ اييقْددٗس    

 ِمل ذير ْعّن حسقً يبي  قيبل:
٩ٌه٩ٶٹى٩ق يبٶي٩ ل٩ع  ٩حم٩ ن٩ل٫ ... خ انٗ لىق مل لشّن  عا ع  ِيٷمٮق 

ْددف ِلقيددر ِ  ددشن ِل٩شٹ ددقً يبىددّ  صدد٘ يبددي حق  ددٗ يبددي مل نددزعپ يددَ وّ
 . نمعِ ل ْعٓقٚ

ِ ددقن اي ددقٌي: ِلددي  دددقً ْعْددهلل ايعا ددٓق  مل ايعحددفس اكلٶزمدددق        
مل اكلٷخ٫ددف س عشٓشخدد، يبٓثددعل ذا  ايىحمددفس ٌِددٔ اكلهللْىددٗس ِ ددقً ايدددْي        

 .  ىٌّق ا٣ِ  ِاخل  ج ايبىق حق  ٗ يبي  زشهٗ يبي نمعِ ل ْعٓقٚ
هلل لدددى ن اخلمدددع ِاخلمدددةس ِايدددهللْهقج : ِلدددي  دددقً ْعْددد  دددقن اي دددقٌي

ِاحلعْدددعس ِا٣لدددع ِايعدددهلليبةس عشٓشخددد، يبهصدددعٙ ِح دددةس ٌِدددٔ   و       
 .اييقه ع قً ايدْي   ىٌّق بسقً

: ِلدددي  دددقً لدددى ن ْعْدددهلل ايثٓدددقل ايع دددقا ِاخلٓدددّن      دددقن اي دددقٌي
ايزعدددقاس ِاي ىدددّ، ِا٣ ،ااس عشٓشخددد، يبدددقيزعااس ِ دددقً ايددددْي حلعدددّا   

قٯٕ ِِيددهللُس ِل٩ددي٫  ددقً يبددقحلةٖ لددي    يبددقيزعاا لددىٍن لقيددر يبددي عٍددن ا٫،٣   
 بسقًس نش٘ حس  لق  هلللىق او قٺ عٓمق  ش  لي ٌدا اي عقل.

                                                           

 مل ا٣وف ذاٌن ِي ي ايصخٓذ ٌّ ذا ٌنٮ . (1)
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ِ ددقن ٌيددقه يبددي اي شددى: ِ لددق  يبددٔ ع ددقً ْعددّن: اؾلددق ودد ن يبددقحلةٖ       
 .(1)(لي بسقً

١ِيبدددهلل لدددي ِ دددّق  ددد قً ِ ٌدددف ِنمدددق  قدددق س ِويدددع  ٌددددُ         
 ددقً ا٣خهددق  لددي بددة  عٓدد، س ِيددٓ: قددق وعْدد، ا ددىقق لعصددف  ددّاٚ     

لعددّا عاٺ  ِ احددققاٺ س حسددىقٺ  ِ ضددزٓ قٺ س ِي ددي اْددق  ايعددعاً  يددة ايٓددَ        
 ِْعشعقٌق ايىق  يبقيعهّن ٣وٍق لعّا  ٗ  ٢ٓٺ يبزهلل  ٓف.

يعددددهلل ويددددء  ِا ددددعيع ل اجملعمزددددق  يبعزق دددد  ا٣حعددددقل ِ  ددددعس   
 ايد ْٗ ِ يز  اي عِس .

ِايسدددّ  اجلدددقلع قدددق ٌدددّ ايىهدددّٖ ِِ دددّل نهدددققٖ اا نددد  ِ دددف     
ضدددف اا نددد  ِ دددف ِْهزدددث ا٣وهٓدددقٚ قهللاْدددٗ ايىدددق  اػل    ِحدددهللُ اذ ْع 

ََََ ددهف ايصدد٢  ِلسددقير ايعنددقق س  ددقن  زددقػل ر     للاْقْاادَُالعلث الاانَ  اا َُِااْإَؤُمَاا  

 لسزاااا وًَؤْ َُرُعُ زاااادزلرَرالَّاااا لَللرجُتْا  زاااا رَراطَّاااانفُ َلَ ْم اااااُهزمَُملااااََُ لاااادلََرالَّاااا زَللم اااااُهزمَََُ

 ْغ ااااريزلرَ  اااا َرألْ ُضَِ ْاااانن  َُّزلرَِْيُااااُلَِْاااان لَعلنق  لاااا ََُملااااََُ لقَّااااََُّعللْيُاااا  َراََّاااا لاْ ُ

 .(2)درا مزكَْإاِ ل

ِي دددي ٌددددُ ا٣ِودددقف احلسدددىٗ يشهشدددهللاً س ِلدددق عٍٓدددق لدددي ا٣ ،اا   
اي عؿلددٗ  زددف ايىددق  ٍْددق عًِ ايٍٓددق ِْعٓمددًّ عٍٓددق لددي بددة  ً ْددعِا       
اوٍٓددق   ددهللٮ لددء ل ِبددعا   اضددٍٓن س وزددن  قوددل ايددىزن مل ايددٓمي  ددثةٖ   

َََََِلعزدددهللقٖ س  دددقن  زدددقػل ر   اْقْااادَُِْااان لَا غلااا لةفَ  ااا َملغُاااكْا هِمَُآيلااا اَجلاَتْااان ِ

                                                           

 . 1/243لعِج ايدٌ   (1)
 .36 ّ ٖ ايىخف  (2)
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س ِي دددددىٍن سشمدددددّا  و سدددددٍن يبدددددقجلخّق    (1)دعلاااااََُيلم ااااا  َللش اااااملنوفََ

 .(2)د ُْلعلل الن زمَُؤْ لن  ي لَللملنَق الن زمَََُُِّْمزملنَا ِايٶيٓقً س  قن  زقػل ر

اكلسدددعععٖ يبدددقيع عْ، اذا  قودددل ِمل ٌددددُ ا٥ْدددق   ددددْع يشم عمزدددق  
لعٓمددٗ نشدد٘ اييددعن ِاجلخددّق س عددقً  ٓددف ِاً  ددقً ايزددهللن ٌددّ ايسددقٛهلل      

 نىهللٌن س اجلّال وزن .
عقكلدددهللا  مل ا دددعمعا  قِاه ايدددىزن ِايىٍدددف اكلعصدددف لىٍدددق ٌدددّ ا٧ؿلدددقً 

 يبهلليٓف  ً  سعٙ  قً نقق١ٺ ي ىَ  خهلل ايىزمٗ عق،ا  اا لش َ.
شٓددَ ِايددَ ِ ددشن  عقيبددقٺ ْددهللنُّ  ععددهلل يبزددث يددَ ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا ن  

 عَٓ اػل ا٧ ٢ه يبٓهلل ايصخقيبٔ نههلل اا يبي حداعٗ يبي  ٓ: ِعَٓ :
يبسدددن اا ايدددعفلي ايدددعحٓنس لدددي ذلمدددهلل   دددّن اا اػل  سدددعٙ      )

نشددد٘ لدددي ا هدددع اقدددهللٙ ِالدددي يبدددقا ِ  دددّيَس    ن دددٓن عدددق  س  ددد٢ه
ِ ً ذلمددددهللا نهددددهللُ   ِنددددٍهلل اً ١ ايددددَ ا١ اا ِحددددهللُ ١ نددددعْر يددددَس   

ِ قنددّن يبهللانٓددٗ اا ن ِ ددفس عددسؤ  وددق   ددّن اا وددش٘       ِ  ددّيَس 
نشٓددَ ِايددَ اػل ايىددق   قعددٗس ١وددد  لددي  ددقً حٓددق ِضلدد، ايعددّن نشدد٘    اا

عددسً  يبٓددل عددسً ا ددن اجملددّ  نشٓددر  . عشمددق       اي ددقععْيس عء ددشن  سددشنس  
    َ نددععَ ِ ددقن: ْ عدد  ايددٔ      ددع   عددقل   ددّن اا وددش٘ اا نشٓددَ ِايدد

 .(3)(يبٍدا اي عقل ٌِّ نههللٕ
كلددق  ددقه يبعم ْدد،  عددقل ايىهددّٖ ايددهللانٔ اػل اا س ِوزعددَ ايددىى وددش٘    ِ

اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن يبءوددَ نهددهلل يددَ س  ّ ددَ ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ       
 ِ شن اػل اا يبقيهللنقٚ ِايدٕ ِ ق يبصٓغ لعزهللقٖ :

 .(4))ايشٍن ل ا لش َ( ا٣ِػل :
                                                           

 .15 ّ ٖ  هء  (1)
 .19 ّ ٖ  هء  (2)
 . 20/389ايهخق   (3)
 .  1/116،اق اكلزقق  (4)
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 .(1)ل٩ ا اا لش َ ايثقوٓٗ :
  ٕ نش٘  هٓف ايعٶع ِاحلثن . س(2) : )ل٪ ا لش َ(ايثقيثٗ 

 .(3)اا لل  َ ِلل ا لش َ ايعايبزٗ :
عزىددهلللق  ددقه قحٓددٗ اي شددى يبددقيب٢  ٌع ددف  عددقل ايددىى ذلمددهلل وددش٘       
اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن يبزددث ٌع ددف   دد٢ٺ لددي وصددق ٙ ايزددعل لددي  هٓشددٗ   
 عددّ  ِيبزثددَ اػل ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن يٓشعددقُ ِْسددءيَ     

 ٔعددهللعع ايددلسددقٛف س ِايدددٕ حددهللٮغ عٓمددق يبزددهلل س  ددقن ) ِضل ددا نىددَ  دد٢غ
ٌع ددف  عقيبددق ععددقن : اذٌدد  يب عددقيبٔ اػل ٌدددا ايع ددف عشمددق مسزددل لددي      
حهللْثددَ عددقح ا يددٔ لىددَ  دد٢غ خصددقن : او ددع ٌددف ْددد ع وددخٓ عَ اػل        
ايدد   عدد  يبيددٔٚ ِ او ددع اذا  ددع   عددقيبٔ عٍددف ْددد ع ايشٓددف   ِ او ددع مل     

 .سٍعُ ٌف يبَ نٔٚ ْعْهر
يب عقيبددَ حعددد٘  ٜدددل  هددّن عدددسذا ٌددّ  دددقي: يبدددغل     ددقن : عقوٶشعدددل   

سٍعاوددٔ  وددخقيبَ ذلعهٓددق نشدد٘ اكلددقٚ ععشددل :  ْددي وددقحه ن    ٓددف : ٌددق      
)  ٕ  ودددَ ة ْعدددف  ْدددي ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن ِة   ٌدددّ ذا

ْيضددد  ايصدددخقيبٗ س ِة ْسدددءيُّ  ددد٠ا١ٺ او ق ْدددقٺ س ِندددي لدددعاقُ ِة     
 نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن يهٓددقً   طليددّا لىددَ س اؾلددق  نددق ِا اػل ايددىى وددش٘ اا   

 ِ ّل ايعى ُ ني اييض  ايدٕ ْ ًّ لعهلللٗ ي٨ ٌقل(.
عء هشددل  ليددٔ حعدد٘  شسددل يبددغل ْهللْددَ عىقِيعددَ  عددقيبٔ عّضددزَ   ددقن : 

 .مل ح عُ
ععشددل  وددق  خددّ  ىددّ  :  ددقن : ٌددف يددر اػل      س  ددن  ددقن : للددي  وددل    

 .ا٧ ٢ه احلىٓ ٓٗ لشٗ  يبٓر ايبعآٌن

                                                           

 . 11/362 هف اقهللٙ ِايعنقق مل  ةٖ خة ايزهقق  (1)
 .  2/327نًّٓ ا٣ ع  (2)
 . 4/28ايبي  ثة / ايسةٖ ايىهّْٗ  (3)
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     ّ لٔ ١    ددع نىددَ حعددد٘    شددل : اوددٔ   ددّن  دددّه ِ نشدد٘ قْددي  ددد
 .   ع ايٍٓن عضخر

بِنَّااااكلَوَْتْهُااااد  َملااااََُؤْ ُ ل ُااااَّلَللاْك ااااَََرالَّاااا لَيلهُااااد  َملااااََََُرِ ددددقن 

س )ِمل ا دددعهلل١ن ايدددىى ذلمدددهلل ودددش٘ اا   (1)ديلَلااانءزَلل زااا لَؤْعُلْااامزَاِنا مزهُتْاااد يَلََ

نشٓدددَ ِايدددَ ِ دددشن يبق٥ْدددٗ  نددد٢ُ  دددع ٓذ يزدددهلله و ِقدددق  صدددّيف  يبدددٔ  
قعددف ِوقوددع ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن س خ٢عددقٺ    وقيدد  س عٍددّ  

 (.(2)كلق اقنقُ  زٓهلل يبي اكلسٓ  ِا٣نمم
ْددق  خددق  ىددّ  اوددٔ  عهددل    ددقن ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن :     

 .ِلل ا لش َ َيب عقل اػل  سعٙ ِاا لل  
ِ عهددل اػل ايى قنددٔ يبصددخٓ ٗ عحمع ٍددق ِاا رلددعا لش ددَ ِ عهددل        

ءلسدد ٍق عشددي ْدد ان ايىددق  صلددهللًِ لىددَ يبء ددق لددق   اػل وددقحهر يبصددخٓ ٗ ع
 .قاه مل ايزٓم خة

 .(3)( شل : ٌدُ احهللٙ ايث٢غ ايع٘  ِوقؤ يبٍق وقحى 
ِ عمدددع اخل٢عدددٗ اخلقودددٗ ِايزقلدددٗ نضدددّ  ايىهدددّٖ يبدددغل ايىدددق  مل     

 ايّ قٛع ِا٣حهللاغ س ِْ ًّ وهللِ  ايىق  نىٍق نش٘ ِ ُّ :
ايددددْي  دددءقيبّا يبدددآقال ايىهدددّٖ ِ ح قلٍدددق س ِْسعخضدددعًِ      ا٣ِن :

 اْق  ايعى ْف مل   ّاقن ِ عزققن .
ايددددٕ ْصدددهلل ًِ ندددي ايىهدددّٖ ندددي  صدددهلل  ِ بدددة  صدددهلل        ايثدددقؤ :

 ِاخعٓق  س يهعقٚ  عاغ ايىهّٖ يبغل سٍعاوٍٓن.
ايدددددْي ْددددء ًّ يبق٣عزددددقن احلمٓددددهللٖ يبددددقي ٶعٖ ِايسدددد ٓٗ      ايثقيددددث :

ا٧وسددقوٓٗ س ِحدد  ا٣لددع احلسددي س ِا عىددقل ا٣لددع ايعهددٓذ س ٌِددّ لددي      

                                                           

 . 56 ّ ٖ ايعصم  (1)
 . 3/419ايهلل  اكلىثّ   (2)
 .  4/27ايبي  ثة / ايسةٖ ايىهّْٗ  (3)
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للنْبْاااأللَ  يااا  ََلصدددققْ، و دددخ ايدددعِ  لدددي نىدددهلل اا مل اقه س ِمل ايعى ْدددف ر    

س يهٓددددقً  ددددقوًّ ٌِددددّ و ددددع ايددددى خ لددددي  ِ  اا مل    (1)دم ااااََُ زل  اااا  َ

 يعى ْف .ا٧وسقً  هف و ع ايىهّٖ ِا
ايدددْي  عصدد    ددّاقن ِ نمددققن ؼلددق طلددقي  لددق  ددقٚ يبددَ       ايعايبددع :

ا٣وهٓددقٚ لددع حضددّ  ايىهددّٖ ِح ددٗ ٌدددا احلضددّ  س ِلددي لىقعزددَ يبزددث        
ايى ددعٖ مل و ددّ  ايىددق  لددي ا٣عزددقن اكلحمقي ددٗ يشىهددّٖ س ِلىٍددق ا٧ ٌددقل     
ِاجلددّ  ِايزىدد  ِنددهللٖ  عآٌددٗ ا٥خددع س ِذلقِيددٗ ا٧ْعددقس ِا٧ضددعا  يبددَ   

 م يبَ .س ِايهٶ
ٌِددف ْضددع ٌدددا ا٧نددعاو نددي ايىهددّٖ ِاييددعاٛع ايدد   ددقٚ  يبٍددق      

 نضّ ٌق ايّٓلٔ يبغل ايىق  .
اجلدددددّال ١ س عٍدددددٔ حقضدددددعٖ مل ايهٓدددددّ  ِاكلسدددددق هلل ِاكلزقيبدددددهلل      

للقُااْ َرعُمللُاا رَ ْغلاايلَّلََرالَّاا زََِاي ىددقٛ: ِاكلىعددهللْق  ِا٣ ددّاا س  ددقن  زددقػل ر  

سلاااتَُّل ْل لَبِاْاااىَعلااانا مَِرا فْيُااا َِللراََاااهلن ل  َ ْيزال تااائُكُمَََُعلمللْكُااامَُلل لسزااا اُ زَللرا مزاُم ازااا  لَللَ

 .(2)داِملنَُِاتُمَُتْعُمللُ  ل

 سظبئض اٌزسٍخ ثبٌمغآْ
يعدددهلل  زدددف اا نددد  ِ دددف احلٓدددقٖ ايدددهللوٓق قا  العخدددقً ِايبدددع٢ٚ س        
ِضلعددددقج ا٧وسددددقً عٍٓددددق ايعدددد ِق يّٓلددددَ ِيعددددققه ا٣ْددددقه س ِيشّ ددددقٛع     

ٔ  ا هددقٺ س ِلىٍددق لددق ْ ددًّ نعضددقٺ ل ق ٜددقٺ ١   ِا٣حددهللاغ س ِلىٍددق لددق ْددء  
 وق ٗ ي٨وسقً يبعخمشَ ا١ لع ا٧قخق   ِ ايعزضٓهلل اخلقيف ِايزقه .

ِلدددي لزدددقؤ ِ  دددهقل  سدددمٓٗ ا٧وسدددقً  ودددَ ْدددءو: يبيدددةُ يع دددًّ      
ايىسدددهٗ يبدددغل ٌددددا ا٣وددد: ِيبدددغل ايدددقذ اكل٠ِودددٗ ِايعسدددشذ ٣لدددّ  ايدددهللْي   

                                                           

 .9 ّ ٖ ايس هللٖ  (1)
 .105 ّ ٖ ايعّيبٗ  (2)
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قْ، يعّيدددَ  زدددقػل ِايدددهللوٓق ايزمدددّه ِاخلصدددّيف اكلٶشددد، س ٌِىدددقن لصدددق 
 س لىٍق :(1)ديزَِّيدزَرالَّ زَؤْ َُيزوْبإُلَعلاُكُمَُللخزل  لَرإلِنغلن زَ ْع يبًنر

  عل اكل٠ِوٗ ِايس٢  لي اي عق ِاجلمقنٗ. ا٣ِن :
ِ ددّل  سددحمة اكل٠ِوددٗ ِايسدد٢  مل لعضددقٖ اا س ِنددهلله       ايثددقؤ :

 ِ  اا لر لَرالَّاا  َِْملااَََُؤْ ْملااََُرتَّ لااَلَايددقذُ ي٨ضددعا  يبددقيية س  ددقن  زددقػل ر 

 .(2)دالنءلَاِغلوْ  َم ََُرالَّ  َللملإ للرِزَجلهلاَمزَللاِئ  لَرا ملب ريز

ا٣ دددع ِايثدددّال نشددد٘ ا٧ دددعزهللاق كليدددقا احلٓدددقٖ ِعددد،       ايثقيدددث :
  ّانهلل اييعْزٗ ِايزهللن ِا٧وصقف .

ايى ددع لددي اكل٠ِوددٗ ِايسدد٢  اكلى ددعق مل   ثددع لددي لّضددّس        ايعايبددع :
 ِلىق هٗ.

ىددَ ايعسددشذ يبددقيععاً عٍددّ بددداٚ يشددعِ  س ِِا ٓددٗ يشدددا  ِاييددة س     ِل
ِضددٓقٚ ْددىة  ددهف اقددهللٙ ِْعددّق اػل اي دد٢  س ِلددي خصددقٛم ايعسددشذ    

 يبقيععاً  لّ  :
اخلشدددّ لدددي ايضدددع  حلقلشدددَ ِييدددةُ لدددي ايىدددق  س اذ ْىهزدددث  ا٣ِن :

 لىَ   ْج ايعفلٗ .
ايسدددشن قندددّٖ ايعدددعاً اػل ايسددد٢ه ِا٣لدددي عٍدددّ ْدددهللنّ اػل  ايثدددقؤ :

ِايرتاحددددن س ِمل ايثىددددقٚ نشدددد٘ ايعددددعاً ِِسقٛ ددددَ ايزقلددددٗ  ددددقن  زددددقػل   
يلهُااد  َاِاا  َرالَّاا زَملااََُرتَّ لااَلَ ِ  اا لرنْ زَسزاا زَْْراغَاا لتَِلليزو ااَِّجزهزمَُم ااََُرا سلُملاانَ َبِاْااىََََََر

 .(3)درااْ  َِاِةِا ن   َلليلهُد يهِمَُبِاْىَص َّلرط َمزغُتْق يمف

                                                           

 .28 ّ ٖ ايىسقٚ  (1)
 .162 ّ ٖ ان نمعاً  (2)
 .16 ّ ٖ اكلقٛهللٖ  (3)
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 ً اكلددعاق لددي ) ددهف ايسدد٢ه(  ً ايسدد٢ه    ِليددٍّ  نشمددقٚ ايع سددة   
س ِللددق ْددهللن  (1)ٌددّ اا ِ ً لزىددقُ قْددي اا س ِيبددَ  ددقن احلسددي ايهصددعٕ     

َََََََنشٓدددَ  ّيدددَ  زدددقػل ر   للراَّاااَ يَلَجلن لااادزلرَ  يالااانَاْالهُاااد يلاَهزمَُسزااا زلْالنَللبِ ََرالَّااا لَاْملاااَل

 .(2)درا مزنُغ ا  ل

رتَّ لااَلَ ِ  اا لرنْ زَسزاا زَََْْقددقٚ رِاكلحمعددق   ً ا٥ْددٗ  نددن خقوددٗ ِ ً ايضددمة ا   

د ْزددّق اػل اا ندد  ِ ددف س ِة  عددف ا٥ْددٗ )ٍْددهللٕ يبددَ اا لددي        راغَاا لتِ

 ا هع  ضّاوَ ِ هشَ(.
ِ ً ايىسدددهٗ يبدددغل ا٥ْدددعغل  نددد٢ُ ٌدددّ ايزمدددّه ِاخلصدددّيف اكلٶشددد، س  
عسدددهف ايسددد٢ه  ندددن س ِْع شددد٘ عٍٓدددق ايهٓدددقً ِايع صدددٓف س ِا اقٖ ويدددع   

 ايزى  ِا٧ ٌقل.ا٣لي ِايس٢ه س ِوهد 
ٌِدددف ا٧ ٌدددقل ِ ددد ر ايدددهلللقٚ يبيدددة حددد، لدددي اي شمدددق  ايددد       

  د عٌق ا٥ْٗ  ن٢ُ س اجلّال وزن.
ْععدددّه ايعسدددشذ يبدددقيععاً يبصدددٓغ ايز دددّ ِايعسدددقلذ ِاكلدددّقٖ  ايثقيدددث :

 ِايىصٓخٗ.
لددددي  سٍددددع لصددددققْ، ايعسددددشذ يبددددقيععاً ايعٓددددقه يبددددق٣لع    ايعايبددددع :

راَّاااَ يَلَبِ َُملكَّاَااان زمََُريبدددقكلزعِف ِايىٍدددٔ ندددي اكلى دددع س  دددقن  زدددقػل     

  ااا َرألْ ُضَِؤْقْااانمز رَرابَااا ل لَللآتْااا ُرَرانَِْااان لَللؤْملاااَّزلرَاِااانا ملعَُّزل  َللنْهلااا ُرَعلاااََُرا مزاُكْاااََِّللا لَّااا  َََََ

 .(3)دعلنق  ل َُرا إُمز  ِ
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 . 69 ّ ٖ ايزى هّ   (2)
 .41 ّ ٖ احلج  (3)
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 لبْٔٛ اسزضاِخ أدىبَ اٌمغآْ
لددع  ٓددقه   س(1)د  اا َرألْ ُضَِخلل يبْاا ًَيعددهلل  سددقٚن اكل٢ٛ ددٗ نددي  زددف ر    

نددٶع لددي ايىددق  يبقي سددقق ِ شّْددث ا٣ و يبددهلللقٚ ا٣يبعْددقٚ مل احلددعِل     
  ِ مل ا٧ ٌقل .

٩ِ ٩ اكل٢ٛ ددٗ عٓمددق يبٓددىٍن  هددف ايىٶدد، يبٍدددا ايعسددقٟن س  ِ لددق    ٌِددف  يددق
ْسدددمَٓ  دددثة لدددي نشمدددقٚ ايع سدددة يبق٧حع دددقج  ه  ً اكل٢ٛ دددٗ  دددى:       

٧ ددقق  ْعصدد  يبقيزعددف ِحددهللُ قًِ اييددٍّٖ س عٓددء ٔ ايددع ٕ لددىٍن ـلٓزددقٺ 
 ايسىحمٓٗ .

اكلحمعددق  ٌدددّ ايعيدددقِ  يبٓدددىٍن ِا عخضدددعِا نمدددف ايىدددق  مل ا٣ و  
س ؼلدددق  يددد  اا نددد  ِ دددف قدددن س ِنمدددف اجلدددي لدددي  هدددف س ِودددّس       

ؤْتُُْعلااَُْ  يهلاانَملااََُيزب غ اادزَ  يهلاانَايىسددىق   ددن  ّ ددَ اكل٢ٛ ددٗ اػل اا ندد   ددف ر

 .(2)دلليلغُب كزَرادتملنءل

س يدددةٙ (3)دبِنإااا َؤْعُلْااامزَملااانَوَْتْعُلْمزااا  لَََعء دددقيبٍن اا نددد  ِ دددف ر  

اكل٢ٛ ددٗ مل  ددف ْددّه لصددققْ، بددة لعىقٌٓددٗ لددي نشددن اا ندد  ِ ددف ٌدددا   
 ايدٕ ِ ق مل ا٥ْٗ ان٢ُ.

 ِ هللن ٌدُ اكلصققْ، نش٘ ح مٗ اا ن  ِ ف لي ِ ُّ :
 خ٢عٗ ا٧وسقً مل ا٣ و . ا٣ِن :
 نمق ٖ ا٧وسقً ا٣ و يبقيد ع ِايزهققٖ ِايعسهٓذ . ايثقؤ :

يبزدددث اا نددد  ِ دددف ي٤وهٓدددقٚ ِوددد ِن اكل٢ٛ دددٗ  و سدددٍن      ايثقيدددث :
 يبقيّحٔ.

                                                           

 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (1)
 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (2)
 .30 ّ ٖ ايهععٖ  (3)
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نددددهلله اوعٶددددقس ايصددددشٗ يبددددغل ايسددددمقٚ ِا٣ و س ِلددددي       ايعايبددددع :
لصدددققْ، ٌددددُ ايصدددشٗ وددد ِن اكل٢ٛ دددٗ ق ؿلدددٗ ا ٌدددقل   دددق   دددعْم مل  

ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ  لزع دددٗ يبدددهلل  س اذ خقوددد  اا نددد  ِ دددف ايدددىى 
بِا َتْغُااااتْف يثُ  لَ لاَكُاااامَُ ْنسُااااتُْلنبلَاْكُاااامَُؤْنإاااا ََِ ددددشن ِ وددددخقيبَ يبددددقيعّن ر

 .(1)دمزم دُِْمَُاِإْا ُ َم ََُرا مل لئ كْ  َمزَُّ     ل

و دددخ اا نددد  ِ دددف لدددي  ِحدددَ مل اقه يٓهعددد٘ ا٧وسدددقً    اخلدددقل: :
 لى ديبقٺ اػل اا ن  ِ ف .

عزددددقًِ يبددددغل ايىددددق  كلىددددع نددددّٓس ِ ثددددعٖ ايعزقضددددهلل ِاي ايسددددقق  :
للتْعلاااانللنُ رَعللْااااىَرا  ِااااَّتَا٧ ٌددددقل س ٌِددددّ لددددي نمّلددددق   ّيددددَ  زددددقػل ر 

للراتَّق اااا لََللوَْتْعلاااانللنُ رَعللْااااىَرإلِث اااامَِللرا عزاااادُللر َِللرتَّقُاااا رَرالَّاااا لَبِ ََرالَّاااا لَشلااااد يدزََََ

 .(2)درا ع قْنبِ

قل س ِ زدددف لدددي ان دددق، ايعدددعاً  ضدددٓٓعَ نشددد٘ ا٧ ٌددد    ايسدددقيبع :
اكلسدددشمغل ْ عٌدددًّ ا٧ ٌدددقل س ِ ى دددع و ّ دددٍن لىدددَ س ِْزشدددن ايىدددق     

 ـلٓزقٺ يبعاٚ ٍن لىَ  ل: ِايّٓه ِبهللاٺ .
 ددددهللِْي اكل٢ٛ ددددٗ احلسددددىق  يشدددددٕ صلعىدددد  ا٧ ٌددددقل س   ايثددددقلي :

ِ عددددقيبعٍن ايسددددٜٓٗ يشدددددٕ ْعددددّه يبق٧ ٌددددقل س ِْسددددز٘ مل لعهلللق ددددَ س   
 ِؽلّْشَ س ِلي ْعض٘ يبَ يبقيعّن  ِ اي زف .

ي نشددن اا ندد  ِ ددف ايدددٕ  خدد  اا يبددَ اكل٢ٛ ددٗ   ضددشَ يبعزقٌددهلل  ِلدد
ح دددا ايعدددعاً  مسدددقٺ ِحعِعدددقٺ ِ شمدددق  ِاْدددق  س ِعٓدددَ ق١يدددٗ نشددد٘      

  ٢لعَ لي ايعخعْ  ِايعيَّْ .

                                                           

 .9 ّ ٖ ا٣و قن  (1)
 . 2 ّ ٖ اكلقٛهللٖ  (2)
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ََََِلدددددي لصدددددققْ،  ّيدددددَ  زدددددقػل ر   بِنَّااااانَنْنُاااااَزَنْنَا الااااانَرااااااَإِ َّلَللبِنَّااااانَاْااااا ز

ٗ  زدددد ٌن مل س ن ددد    يبدددقل ا٧ ٌدددقل ندددي اصلدددقق اْددد   (1)دحلااان    

عزشددٍن س ِلددىزٍن لددي  عْدد  لزددقؤ اْددق  ايعددعاً ععددهلل اخعصددع ذ ددع         
لددققٖ ) ٌدد ( مل ايعددعاً يبددءلع  ددشى لددع السددقن نددي اي زددف س ٌِددّ           

للؤْع اادْلرَاْهزاامَُملاانَرسُااتْطْعُتُمَََُا٧ ددعزهللاق يددهللعع نددهللِاً اكليددع غل يبعّيددَ  زددقػل ر    

علااادزلََرالَّااا  َللعلااادزلَُِمَُللآخلاااَِّيَلَََََم اااََُقُااا َ  َللم اااََُ ِالااانط َرا وْيُاااَِْتَُُّ   زااا  لَاِااا  ََََََ

م ااََُ زلن هِاامَُوَْتْعُلْمزاا نْهزمَُرالَّاا زَيلعُلْمزهزاامَُللملاانَتُاب قُاا رَم ااََُشلاا ُء َ  اا َسلاا ِيَِْرالَّاا  َيزاا ل ََََََ

 .(2)دبِاْيُكُمَُللؤْن تُمَُوَْتُ  لْمز  ل

 لدددق ا٧ ٌدددقل ععدددهلل ْددد اِن ضدددهلل اكلسدددشن ايددددٕ ْىٶددد، يبقييدددٍقق غل    
٬ٚ لددي   ِضددهلل ا يىصددق ٙ ِنقلددٗ  ٌددف اي عددقل ِضددهلل ايىددق  ا٣يبعْددقٚ ايبعددهللا

 بة لعهلللق .
يع دددًّ  ددد٢ِٖ  دددف لسدددشن ِلسدددشمٗ ايّٓلٓدددٗ ايّا هدددٗ ِ ّيبدددقٺ نٓىٓدددقٺ  
قندددّٖ يشعىددد ُ ندددي ا٧ ٌدددقل ِان٢ودددقٺ يبدددءً ايعدددعاً ِنقلدددٗ اكلسدددشمغل       
يبعْٜدددًّ لدددي ا٧ ٌدددقل س ١ِْعضدددًّ  ً ْددد اِن لدددي يبدددغل سٍدددعاوٍٓن  ِ  

ِ دددٓشٗ ٧خدددقععٍن ِايعزدددهللٕ نشدددٍٓن يبدددقيعّن  ِ     ضدددهللٌن  ِ  ً ْعحمدددد  
 اي زف .

ِلددي ا٧ن ددق،  ً  ددف لسددشن ِلسددشمٗ ْعددع   ددّ ٖ اي ق ددٗ مل  ددف       
   زٗ ِلي لزقوٍٓق مل ٌدا اي لقً  وٍق  ٢ه ِ لي .

  

                                                           

 .9 ّ ٖ احل ع  (1)
 .60 ّ ٖ ا٣و قن  (2)
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 ِٛػٛع اجلؼء اٌسبثك صافغ ٌإلع٘بة
وددهلل  اجلدد ٚ ايسددقيب، ٌِددّ ايعايبددع ِايزيددعًِ يبزددهلل اكلددقٛعغل خقوددقٺ         

للا لَّااا  َمزل ااكزَراغَااامل لرَ َللرألْ ُضَِللرالَّااا زَعللْااىَُِاااْإَشلااا ُء َََؿلدددٗ ريبع سددة ا٥ْدددٗ اي ع 

س ١ِ ،يددل ِاحلمددهلل ا مل   سددة  ددّ ٖ ان نمددعاً ِعدد، و ددن       (1)دقْااد يٌَّ

٬ٚ لي  ّ ٖ اي ق ٗ .  ايععاً ايبعهللا
اذ  خددد   ا٥ْدددٗ  نددد٢ُ ندددي ندددهللٖ  دددّاوغل لدددي ا٧ اقٖ ايع ّْىٓدددٗ      

ِنشدد٘ او٢ ٍدددق ا١ اا نددد  ِ دددف    عصدد  يبدددق٧و٢ا س ١ ْعدددهلل  نشٍٓدددق 
ٌِدددّ  دددهخقوَ اخلدددقي، ِاكلقيدددر ِاكلعصدددعف يبدددق٣ و ِايسدددمقٚ س ِعٓدددَ   

  دل يشىق  كلىق،ن ايعا ِايزهّقْٗ ا ن  ِ ف .
اذ  خدد   اْددٗ ايهخددث نددي  ددقوًّ ٌِددّ ١يبددهلل لددي لقيددر يدد٤ و اذ    
ْعىددقع: ِْعسددقيب، ِْعصددق س ايىددق  نشدد٘ لش ٓددٗ لددرت  ِ  لعددق  لزددهللِقٖ       

 دددن ١ ْشهثدددًّ  ً ْيقق ٌِدددق ـلٓزدددقٺ ايٶقيددد  ِاكلٶشدددّل  لدددي ا٣ و س 
ِاييددقٌهلل ِاي ق دد  س ِوددقح  احلدد، ِبددةُ يعهعدد٘ لش ددقٺ وشعددقٺ ا ندد      

 ِ ف .
ِ دددهللنّ اْدددٗ ايهخدددث ِ خهق ٌدددق ندددي  دددزٗ لشدددر اا نددد  ِ دددف        
ِا ددعهللالعَ اكلسددشن ِاي عددقيبٔ ِبةٌمددق اػل ا٧لعىددقس نددي اي شددن ِايزىدد     

 ِا٧ ٌقل .
 ٗ نددي لشددر اا يدد٤ و ِايسددمقٚ  وددَ نشدد٘     ٌِددف ْددد ع اخهددق  ا٥ْدد

 ددف نددٝ  ددهللْع يبزددقة ا٥خددعٖ س ِِ ددّف ايىددق  يبددغل ْددهللٕ اا يشخسددقل   
ََََََس اجلددّال وزددن س  ددقن  زددقػل ر    م اُهلاانَخللْق الاانُِمَُلل  يهلاانَنُع ياادزُِمَُللم اُهلاانَنُو ااَِّجزكُمَُتْاان ل َ

 .(2)دؤُخَُّلَ

                                                           

 .189 ّ ٖ ان نمعاً  (1)
 .55 ّ ٖ وَ  (2)
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  لىٍددق س يهٓددقً  ً  ددقوًّ انددققٖ ا٣ سددقق يدد٤ و  ء ٓددهلل خلشدد، ايىددق 
 ِلعهلللٗ يهزثعٍن ّْه ايعٓقلٗ لىٍق .

ٚٮ ِ لّا ددقٺ س ِعٓددَ حددهللٮ     ِ ً ايىددق  ١ طلع ددًّ نددي لشددر اا  حٓددق
نشددد٘ اخليدددٓٗ لدددي اا س ِْعىدددقع٘ ا٧ ٌدددقل لدددع ٌددددُ اخليدددٓٗ س لدددي      

  ٍق  :
 اكلهى٘ اي  عٕ ي٨ ٌقل س ِاكليقيٶٗ ِاخلشف عَٓ . ا٣ِػل :
 لعهلللق  ا٧ ٌقل . ايثقوٓٗ :
ؽلّْدددف ا٧ ٌدددقل س اذ ضلدددعه ا٧و دددقا عٓدددَ س يّ دددّق اكلدددقوع   :ايثقيثدددٗ 

 ِاوع قٚ اكلععضٔ يَ.
 مددق  عىددقع٘ انقوددٗ ا٧ ٌددقل يبقيٓددهلل ِايعشددن ِايشسددقً ِييددٗ      ايعايبزددٗ :

 اي عآٌٗ ي٦خع لع اخليٓٗ لي اا ن  ِ ف .
 ايعوهلل ِايعحمٶٓ  يشزمف ا٧ ٌقيبٔ . اخلقلسٗ :

 اييهلل  يبسههَ . ايعٓقه يبقيزمف ا٧ ٌقيبٔ ِحهللِغ ايسقق ٗ :
ِللدددق ْعىدددقع٘ لدددع اخليدددٓٗ لدددي ا٧ ٌدددقل  ءْٓدددهلل اي زدددف       ايسدددقيبزٗ :

 ا٧ ٌقيبٔ س ِاسٍق  اي ع  ِسلُّ يبَ .
س  عبٓدددد  يشمسددددشن (1)دللا لَّاااا  َمزل ااااكزَراغَاااامل لرَ َللرألْ ُضِِمل  ّيددددَ  زددددقػل ر

ِبدددةُ يبقيسدددزٔ مل ا٣ و س ِيبدددقق عٖ اػل حٓدددث ايدددع،ا ِاي سددد       
ََََِا٣لددددي س  ددددقن  زددددقػل ر   ْنمَُزاااا رَ  اااا َملالنِ  ِهلاااانَللُِلُاااا رَم ااااََُ ِر ق اااا  َللبِاْيُاااا  

 .(2)درااَْز  ز

ِيعددهلل ٌددق ع ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ِ ٌددف يبٓعددَ          
ِ وددخقيبَ اػل اكلهللْىددٗ س  مددق ٌددق ع  وقٛ ددٗ لددي ايصددخقيبٗ اػل احلهيددٗ       

                                                           

 .189 ّ ٖ ان نمعاً  (1)
 .15 ّ ٖ اكلشر  (2)
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س ِة   ددي ٌ ددعٖ  عددقن ِنددهللِاً س اؾلددق ٌددٔ وشدد  يشسدد٢لٗ ِا٣لددي         
 ن ِا٧ ٌقل .لي ايععق

يهٓددقً  ددقوًّ مل ايعء ددٔ يبددقيىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن         
س يبددءً   ددًّ (1)داْقْاادَُِْاان لَاْكُاامَُ  اا َ لسزاا وَِرالَّاا  َؤُسُاا ل ٌَ لغلااال اََِ ّيددَ  زددقػل ر

اق ددعٖ ِايسددزٔ مل ا٣ و خقيٓددقٺ لددي ا٧ضددعا  يبقيىددق  س ِعٓددَ ندد ع      
ِايددَ ِ ددشن مل وعْدد،  ا ندد  ِ ددف نشدد٘  دد٢لٗ ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ    

اق ددعٖ س ِ زشٓمددَ اكلسددشمغل يبددءً اق ددعٖ ي٤لددي ِ ز ددٓن نددزقٛع اا س       
بِوََّتْابزاااَّزلِزَ ْقْااادَُنْبلاااَّلِزَرالَّااا زَبِا َؤْخَُّلجلااا زَراَّاااَ يَلََِ قاٚ اي دددعاٛهلل س  دددقن  زدددقػل ر

تْنُاانل َُبِ ََرالَّاا لََِْبْااَّزلرَثْاانن  لَرث الاايََُِبِا َ زملاانَ  اا َرا فْاان َِبِا َيلقُاا وَُا بلاان   ِ  َوَََََََْ

ِْْباااَّزلرََََََََََََ َلَ َ ي ِْل ملاااْ َراَّااا َْْ ُزازااا   َْااااُمَْتَّلُل لااانَللجلعلااا ِزَِا ملعلالااانَْ اااْإننلْوَرالَّااا زَسلاااك يالْت زَعلْلُيااا  َللْؤَيااادل

 .(2)دراغْب لْىَللِْل مل َُرالَّ  َ   لَرا عزل يلنَللرالَّ زَعلنِينٌَ لك يمٌ

ٍددّ يبددقا مل لشددر اا س  ِحعدد٘ ايدددٕ ١ ٍْددق ع لددي   ضددَ ِيبشهلل ددَ ع   
ْعييدددقُ اا يبعفلعدددَ  دددف  دددقنٗ لدددي  دددقنق  حٓق دددَ س ِصلزشدددَ ْعدددىزن   
يبددقيزٓم يبددغل  ٌشددَ ِ  عاوددَ س ِصلدد  نشٓددَ  ١ ْ ددهلل  ودد ّ ٌدددا ايزددٓم      

للا لَّااا  َمزل اااكزََيبدددقي شن ِايعزدددهللٕ ِا٧ ٌدددقل س ِلدددي لزدددقؤ  ّيدددَ  زدددقػل ر     

ا٧ ٌددقل ِقنددّٖ   س ِ ددُّ  ددف عددعق لىٍددق ِا ٓددٗ لددي    (3)دراغَاامل لرَ َللرألْ ُضِ

 يىهدُ س لىٍق :
ا٥ْدددٗ  نددد٢ُ  ىدددقٚ نشددد٘ اا نددد  ِ دددف ِحدددهللٮ يشمددد٠لىغل     ا٣ِن :

 ِايىق  يشعهلليبع مل يبهللْع وىع اا ن  ِ ف .

                                                           

 .21 ّ ٖ ا٣ح ال  (1)
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مل ا٥ْددٗ نٍددهلل لددي اا ندد  ِ ددف يبقوزددهللاه اييددعْر يددَ مل         ايثددقؤ :
 ايهللوٓق ِا٥خعٖ .

يدددٓ: لدددي لقيدددر يددد٤ و  ِ ندددٶع  ِ  ددد ٚ لىٍدددق ا١ اا  ايثقيدددث :
  ِ ددف س عقْىمددق ْ ددًّ ا٧وسددقً عٍددّ مل لشددر اا ندد  ِ ددف ايدددٕ       ندد

 ْزشن لق ْ زف ايزهقق.
س  ً اكليددددٜٓٗ (1)دللا لَّاااا  َمزل ااااكزَراغَاااامل لرَ َللرألْ ُضََِلددددي لزددددقؤ ر  ايعايبددددع :

اكلٶشعددٗ عٍٓددق يددَ  ددهخقوَ س ِ ً اي شددن ِا٧ ٌددقل ١ ْيددةاً لددي  ددىي        
ايددده٢ٚ يبقيدددهللنقٚ  اا نددد  ِ دددف مل ا٣ و س ِْصدددعف اا نددد  ِ دددف    

 ِايععّٙ.
يبٓددقً  ددقوًّ ٌِددّ  ً ا٣عزددقن اي عقْددٗ ِايعهشٓددٗ ِايهللِيٓددٗ      اخلددقل: :

١  ضدددع مل لشدددر اا نددد  ِ دددف س ِ وٍدددق  دددعنقً لق ع٢نددد٘ مل ذا ٍدددق   
ِ  عٌدددق يٓهعددد٘ ايعى ْدددف ِ دددىي ايىهدددّٖ  ِ  دددققاٺ ِ ن٢لدددقٺ مل ا٣ و اػل    

 ّْه ايعٓقلٗ.
ٓعددَ يدد٤ و س مل اْددٗ   ِة ْ عدد  اا ندد  ِ ددف يبق٧خهددق  نددي لش     

ايهخددث يبدددف  خدد  يبءودددَ ؿلشددر ايسدددمّا   ْضددقٺ س ٌِدددٔ  ن ددن ؼل٢ْدددغل      
اكلددددعا  لددددي لشددددر ا٣ و س ِ شددددٍق مل  هضددددٗ اا عٓ دددد   ً ْ ددددًّ 
ا٧وسدددقً مل  هضدددٗ اا ِليدددٜٓعَ س ِ دددهلل  ودددق  اا يدددَ  دددهف اقدددهللٙ س        

 ِحعه نشَٓ ايعزهللٕ ِا٧ ٌقل ِاجلّ .
ذ حصدددع لزىددد٘ ِل ٍدددّه  ِ دددهلل ذ دددع  مل اجلددد ٚ ايسدددقيب، )١ِ ْصددد  

د مل ايددعق ِا٧حع ددقج نشدد٘ ايدددْي  للا لَّاا  َمزل ااكزَراغَاامل لرَ َللرألْ ُضَِ ّيددَ  زددقػل ر

  قيّا اً اا ععة س اذ  ضمىل ا٥ْٗ ِ ٌّقٺ :
 اكلهلل  ِايثىقٚ نش٘ اا ن  ِ ف . ا٣ِن :
 ايرتبٓ  يبقيعهلليبع مل ن ٓن خش، اا ن  ِ ف . ايثقؤ :
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غل ِايىدددق  يع دددقٚ عضدددف اا س ِايدددهللنقٚ    قندددّٖ اكلسدددشم  ايثقيدددث :
ِايعضددعس ايٓددَ  ددهخقوَ ِ دد٠ان ايددع،ا اي ددعْن لددي خدد اٛي ايسددمّا        

 ِا٣ و.
١ِ طلدددعم ٌددددا ايدددهللنقٚ يبدددقكلى عق لدددي ايىدددق  اؾلدددق ْيدددمف ا٣ دددعٖ   
ِاجلمقنددٗ ِا٣لددٗ س ِايىددق  ـلٓزددقٺ س  ددّاٚ ايددهللنقٚ قددن  ِ ي٤ ٓددقن        

قْااانوَْ لاْكُااامَُر ُعزااا ن  َللايددد  يبزدددهللٌن س ٌِدددّ لدددي لصدددققْ،  ّيدددَ  زدددقػل ر

 .(2)((1)دؤْسُتُِْ َُاْكُمُ

ِيبشخددقس ايّ ددَ ا٣ِن  ندد٢ُ عددقً ايثىددقٚ نشدد٘ اا ندد  ِ ددف  ءقْدد     
يشمدد٠لىغل ِيبٓددقً ِ ددّل  زقٌددهللٌن يشهعددقٚ مل لعقلددق  ايزهّقْددٗ ا ندد       
ِ دددف س ِا٧ دددعا  يبق دددعخقيٗ اخلدددعِج ندددي  دددشٶقوَ س ٌِدددن دلدددعمزغل     

 ددشٶقوَ ِ هلل  ددَ مل ايددهللوٓق ِا٥خددعٖ    ِلع ددع غل ١ ْعْددهللًِ اخلددعِج نددي    
 يدا ِ ق  ايهيق ٖ قن يبق٣لي مل ايىيء غل.

ِة ْىخصددددع ٌدددددا ا٣لددددي يبق٣وهٓددددقٚ ِاكلدددد٠لىغل اؾلددددق ِ ق اخلٶددددقل 
ِايهيددق ٖ نقلددٗ لددي  ْددقه  يبٓىددق اقه يبعٓددهلل ايععددّٙ ِاخليددٓٗ لددي اا س  ددقن   

َََََ زددقػل ر يلقُبْاا  لَعللْاايُكُمَُآيلاانت  َ ْملااَََََُيلاانالا  َآ لتلَبِمَاانَيلااإ ت يلاَكُمَُ زسزااْاَم اااُكُمُ

 .(3)درتَّقْىَللؤْصُلَْلَ ْ لَخل ُ ٌَعللْيُهِمَُللوَْ زمَُيلنُنلنُ  ل

ِْعزدددق و ا٧ ٌدددقل لدددع ايدددقذ ايثىدددقٚ نشددد٘ اا لىٍق دددقٺ ِ ددد ٓٗ    
عمددي ْدددث  نشددد٘ اا ِْعدددع ؼلش ٓعددَ يشسدددمّا  ِا٣ و ْعضددد٘ يبعدددهلل ُ   

 ِْص  نش٘  ضقَٛ س ١ِ ْضع بةُ .
ِيبشخددددقس ايّ ددددَ ايثددددقؤ  ندددد٢ُ عددددقً ايعددددهلليبع مل ن ددددٓن خشدددد، اا 
اويدديقن نددي ا٧ ٌددقل ِلعهلللق ددَ س ِيبقنددث يشى ددعٖ مل ايددى : لىددَ س يدددا    
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ععهلل و يدل اْدق  ايعدعاً ؼلدق صلزدف اكلسدشن ْعسدشذ ضدهلل ا٧ ٌدقل يبدقيع  ع           
 مل يبهللْع خش، اا س ِاخليٓٗ لىَ س ِحهَ.

يبق٣لددف يبددقيعى   ايععْدد   ِ هدد  اْددٗ ايهخددث يشىددق  ايددهللنقٚ ِ ععوددَ   
 ع٢  سعزصٔ نش٘ اا لسءيٗ.

ِمل قندددقٚ اجلّندددي ندددي ا٧لدددقه احلسدددغل ندددي ا٧لدددقه نشدددٔ نشٓدددَ     
ْددق لددي ١ ْع دد٘ ا١ عضددشَس ْددق لددي ١ ْسددٜف ا١ ن ددُّس ْددق لددي    ايسدد٢ه )

١  ٪ْ حمددقف ا١ نهلليددَس ْددق لددي ١ ْددهللِه ا١ لش ددَس   ْى ددع ا١ يبددعُس ْددق لددي ١ 
ْددق لددي ِ ددزل  ددف نددٝ  فلعددَس ْددق لددي   ددشٶقوَس  ْددق لددي ١  ددشٶقً ا١

 .(1)( هعل  فلعَ بضهَس ْق لي  حقل يب ف نٝ نشمَ
ِ ددقٚ اييدددٶع ايثددقؤ ِا٣خدددة لددي ا٥ْدددٗ يبهٓددقً ن دددٓن  دددهلل ٖ اا س     

س يهٓددقً خضددّس  (2)دللرالَّاا زَعللْااىَُِااْإَشلاا ُء َقْااد يٌََََِّ ددزٗ  ددشٶقوَ ٌِددّ ر  

يددٜٓٗ اا  اي قٛىددق   شددٍق ا س عمددي يبددقل ا٣ِيّْددٗ  ً طلضددع ايىددق  كل      
ايددد   ع شددد٘ مل  ٢لدددَ اكلىددد ن س ِلدددق  دددقٚ يبدددَ ا٣وهٓدددقٚ لدددي اييدددعاٛع     

 ايسمقِْٗ .
ِاا ٌددّ ضلدد   ً ْزٶددٔ نهددققُ نددي لسددءيٗ ِقنددقٚ ِ ضددعس عددقً ٌددنٮ  
ا٧وسدددقً يبقيعزدددهللٕ ِا٧ ٌدددقل ندددعو يدددَ ايدددهللنقٚ ِ   نشٓدددَ يٓدددهلل ن      

 يبشٶ  لي اا ن  ِ ف  ً لق ْء ٔ يبقيهللنقٚ  ن ن ِ حسي ِ عضف.
٘ ايّ ددَ ايثقيددث عددقً ا٥ْددٗ نٓددهلل ْددّلٔ لع ددهللق يشمدد٠لىغل      ِ لددق نشدد 

ِايىدددق  ـلٓزدددقٺ س عشدددٓ: لدددي لىدددقع: قدددن مل اخل٢عدددٗ مل ا٣ و ٣ً   
ايدددٕ  ، ٍددن ٌدددُ اكلع هددٗ ايسددقلٓٗ ٌددّ اا لقيددر ا٣ و  شددٍق س ١ِ         
 ىدد ن ل٢ٛ ددٗ  ِ  قٛىددق  عضددقٛٓٗ ١ ددعزهقق ايىددق   ِ   عشددٍن ِعىددقٍٛن         
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 ْااا عُملَرا ملاا ُاْىَقيددر ايسددمّا  ِلددق عٍٓددق ر ٣ً اا ندد  ِ ددف ٌددّ  ْضددقٺ ل 

 .(1)دللن عُملَرااَب ريز

ِ لددق ايّ ددَ ايعايبددع عقوددَ ْعضددمي ايهٓددقً يعددقوًّ اوع ددقٚ ايى ددع لددي          
ا٧ ٌدددقل ِايزىددد  ِايعزدددهللٕ نشددد٘ ايىدددق  س ِاحلدددقا ايضدددع  يبءو سدددٍن 

 ِ لّاقن.
ِلدددي   اق ا٧وددد٢  ِايعيدددٓة سلدددّ ا٣حسدددي مل ايى دددقه ِاجملعمدددع      

 اػل ايهللنقٚ ِْءلع يبقكلزعِف ِْىٍ٘ ني اكلى ع .عشٓعّ َ 
ِ لددق ايّ ددَ اخلددقل: عقوددَ ْددهغل  ددقوًّ ايعددهلليبع مل ا٣ ددّاً ْ ْددهلل مل        

 ا٧ؿلقً.
 ٌِدُ اي ْققٖ لقوع لي ا٧ هللاه نش٘ عزف ا ٌقيبٔ.

ِ ددهلل  ضددمي اجلدد ٚ ايسددقيب،  ددّاوغل لعزددهللقٖ لددع نددعحٍق س ِلىٍددق لددق     
 ْعزش، ؼلّضّس ٌدا اجل ٚ لىٍق :

: ٌِددددٔ ا٥ْددددٗ ايسددددقيبعٗ ٥ْددددٗ  (2)ايعحم ٓدددد  مل اْددددٗ ايسددددٓقا ا٣ِن :
اْااانَتْنُغلااا لَََراَّاااَ يَلَيلب َّل زااا  لَاِملااانَؤْتْااا ُرََََََايهخدددث ٌِدددّ  ّيدددَ  زدددقػل ر   

لليزن  ْااا  لَؤْ َُيزنُملااادزلرَاِملااانَاْااامَُيلب عللُااا رَ ْلْااانَتْنُغلااا لاَهزمَُاِملبْااانرْ  َم اااَلَرا علاااَْربَِللاْهزااامَََََََُ

 س(3)دعلَْربٌَؤْا يمٌ

عدد٢ ْ ددع  ايدددٕ ْعددّه يبقي زددف ا٧ ٌددقيبٔ ١ِ ْع ددّ اكلددهلل  لددي نقلددٗ   
ايىدددق  كلدددق مل ٌددددا اي زدددف لدددي ايضدددع  ِا٥ دددق  ايزقلدددٗ ايددد   هزدددث       

 اي هللِ ٖ مل ايى ّ .

                                                           

 .78 ّ ٖ احلج  (1)
 ( لي ايع سة.224لي اجل ٚ ايسقيب، ٌِّ اجل ٚ ) 92او ع يف (2)
 .188 ّ ٖ ان نمعاً  (3)
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س  ٕ ا٧ ددددعيىقٚ نددددي  ددددعن ِاخ ددددقٚ  (1) ددددقوًّ ا٧ ددددعيىقٚ ايثددددقؤ :
وقٛ ددٗ لددي ايىددق  ايهيددق ا  يبددقيىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن      

   ق   عْم لع لق قن لي اييءً يبغل ايىق  .ِوهللِق 
ِ مددق  زددف اا ندد  ِ ددف   ددّيَ مل بىدد٘ نددي احلق ددٗ اػل ايدددْي      
 خددهللِا يبع ددقيعَ عددقً اا ندد  ِ ددف  ، ددَ اكلز دد ا  ايدد    ددشن لزٍددق    
  ثددع ايىددق   هقنددقٺ س يهٓددقً  ً اكلز دد ٖ  دد٢  ضددهلل ا٧ ٌددقل  ْددقه ايىهددّٖ   

٘ اييددة ٣وٍددق  ددهللنُّ  ِيبزددهللٌق س ٌِددٔ نصددمٗ يشمسددشن لددي ايعزددهللٕ نشدد    
يشيدد ع ا ندد  ِ ددف نشدد٘ وزمددٗ ا٧ؿلددقً س ِ ددف اْددٗ لددي ايعددعاً لز دد ٖ   

 ِقنّٖ مسقِْٗ ٧ عىقل يّْ  ايىق  ِ عِْزٍن .
 ضدددمي اجلددد ٚ ايسدددقيب،  يبّايبدددقٺ  قيبعدددٗ مل   سدددة  دددف اْدددٗ مل  ايثقيدددث :

ٌددددا ايسٯددد ع ِ دددف يبدددقل لىٍدددق   عدددَ مل ايدددهللْي س ِايبزدددقق يشمسدددشن ندددي    
 دُ ا٣يبّال :ا٧ ٌقل س ِلي ٌ

 .(2)ايدا ٔ ا٥ْٗ ان ق، ا٣ِن :
 .(3)اييةٕ ا٥ْٗ ان ق، ايثقؤ :

 .(4) ٢  ا٥ْٗ ايثقيث :
 .(5)ا٥ْٗ ل ٍّه ايعايبع :

 .(6)يٶ  ا٥ْٗ اخلقل: :
 .(7)ا٥ْٗ اعقضق  ايسقق  :

                                                           

 ( لي ايع سة .224لي اجل ٚ ايسقيب، ٌِّ اجل ٚ ) 96 و ع يف  (1)
 .171( لي ايع سة يف 224او ع اجل ٚ ايسقيب، ٌِّ اجل ٚ ) (2)
 . 174( لي ايع سة يف 224او ع اجل ٚ ايسقيب، ٌِّ اجل ٚ ) (3)
 .176( لي ايع سة يف 224او ع اجل ٚ ايسقيب، ٌِّ اجل ٚ ) (4)
 .178( لي ايع سة يف 224او ع اجل ٚ ايسقيب، ٌِّ اجل ٚ ) (5)
 .184( لي ايع سة يف 224او ع اجل ٚ ايسقيب، ٌِّ اجل ٚ ) (6)
 .186( لي ايع سة يف 224او ع اجل ٚ ايسقيب، ٌِّ اجل ٚ ) (7)
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س ِلدددي يبيدددق ا  ا٥ْدددٗ ايععاوٓدددٗ  صدددّيف (1)يبيدددق ٖ ا٥ْدددٗ ايسدددقيبع :
 ايس٢لٗ لي ا٧ ٌقل  ٍق  :

وددد ِن ا٥ْدددٗ لدددي نىدددهلل اا س يبّا دددٶٗ اكلشدددر   ٛٓدددف اػل      ا٣ِػل :
ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن ِعٍٓددق ا ددعاه يشمدد٠لىغل س ِلددي    

 ايي ع ا ن  ِ ف نش٘ ٌدا ا٧ عاه ايعى ُ ني ايعزهللٕ ِا٧ ٌقل.
دلدددٝ ا٥ْدددٗ ايععاوٓدددٗ يبقيهيدددق ٖ نشددد٘ ايزمدددف ايصدددق  س  لدددق  ايثقوٓدددٗ :

 ايزمف ايصق . ا٧ ٌقل عٍّ ضهلل
  ٢ِٖ اكلسشن ي٦ْٗ ايععاوٓٗ حصقوٗ لي ا٧ ٌقل . ايثقيثٗ :

س ِلددي  فلددٗ اا ندد  ِ ددف مل اْددٗ ايهخددث   (2) فلددٗ ا٥ْددٗ ايثددقلي :
اخهق ٌدددق يشمسددددشمغل ِاكلسدددشمق  ِايىددددق  ـلٓزددددقٺ يبدددءً  ددددف نددددٝ مل    
اي ددًّ ٌددّ لشددر يددَ  ددهخقوَ ِ وددَ نشدد٘  ددف نددٝ  ددهللْع س عٍددّ  زددقػل ١     

ايزهدددقق س ١ِ ايسدددزٔ مل اخلدددعال ِ شددد  اكلدددقن اخلدددقيف  ْعضددد٘ يبقْدددداٚ 
ِايزدددقه ١ِ  زٶٓدددف ا٣نمدددقن س ِ زٶٓدددف اي  اندددق  ِا٣ دددّاا ِسلدددُّ   

للبِاْرَللددق ْ ددًّ ا٧ ٌددقل مل ٌدددا اي لددقً  ددههقٺ مل ِ ّنددَ س  ددقن  زددقػل ر    

َْْللرالَّاااَََََََ  زَوَْيزن ااا َْْتااا لاَّىَسلاااعلىَ  ااا َرأْلُ ِضَا يزب غ ااادلَ  يهلااانَلليزُهل اااكلَرا نلاااَُّ لَللراَاُغااا

 .(3)درا بْغلن ل

 د مل ايععاً ا١ مل ا٥ْٗ  ن٢ُ.وَْيزن  َْرا بْغلن لِة ْعق  ّيَ  زقػل ر

 .(4) (ايىسف وسف  ف قايبٗ ِايىق   ْضقٺِني ايبي نهق  )

                                                           

 .188( لي ايع سة يف 224او ع اجل ٚ ايسقيب، ٌِّ اجل ٚ ) (1)
 .190( لي ايع سة يف 224او ع اجل ٚ ايسقيب، ٌِّ اجل ٚ ) (2)
 .205 ّ ٖ ايهععٖ  (3)
 . 1/478ايهلل  اكلىثّ   (4)
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لددق اوعصددع اا لددي سددقة ا١ يب ددقةس ِذيددر   ِنددي ا٧لددقه ايصددققا ) 
نا م  لَالعًَُاااااااانَاِملاااااااانَِْااااااااننُ رََللِْااااااااَْا كلَنُاااااااا لاإ َالعُاااااااا لَرا َّااااااااََر ددددددددّن اا 

 .(2)((1)ديلك غ  ز  ل

ِ دددقٚ احلدددهللْث يهٓدددقً  عدددعاق لدددي يبٶدددم اا ِيددد ِه  دددعن ايعزدددهللٕ   
ِا٧ ٌددقل س ععددهلل ْىددععن اا لددي اي ددقة يبآْددٗ لددي نىددهللُ س ِيبددهللاٚ ِ ددعن    

 ِاعٗ   ضٓٗ  ِ مسقِْٗ.
 .(3)اودا  ا٥ْٗ ايعق ع :
 .(4)ا٥ْٗ ِاخع  ِن يبغل ايصشٗ ايزقنع:

 .(5)ا٥ْٗ بقْق  لي احلققٕ نيع :
 .(6)ايع سة ايثقؤ نيع :

 رٛث١ك أجؼاء ٘ظا اٌسِفغ
يبزدددهلل  ً  دددهلللل  عدددقيبٔ اكلّ دددّه   سدددة  دددّ ٖ ّْ ددد  اػل ِ،ا ٖ     
ا٧ندد٢ه مل يبيددهللاق  ِاخددع ايثمقوٓىددق  لددي ايعددعً اكلقضددٔ ِح هددل نىددَ     
اكلّاععددٗ س  ددن  هلللعددَ لددعٖ  خددعٙ عخصددشل اكلّاععددٗ نشٓددَ ِ  وهزددَ  ددىٗ    

 .(7)يبءي ٔ وسحمٗ  1991
 ددن  ددّاػل وددهللِ  نددهللٖ  عدد  يددٔ مل نشددن ايع سددة ِاي دد٢ه ِاي عددَ       

 .(8)1996  اجل ٚ ا٣ِن لي ٌدا ايسٯ ع مل  ىٗ حع٘ وهلل
                                                           

 .192 ّ ٖ ا٣وزقه  (1)
 . 72/315ايهخق   (2)
 .192( لي ايع سة يف 224او ع اجل ٚ ايسقيب، ٌِّ اجل ٚ ) (3)
 .194( لي ايع سة يف 224او ع اجل ٚ ايسقيب، ٌِّ اجل ٚ ) (4)
 .197( لي ايع سة يف 224او ع اجل ٚ ايسقيب، ٌِّ اجل ٚ ) (5)
 .208( لي ايع سة يف 224او ع اجل ٚ ايسقيب، ٌِّ اجل ٚ ) (6)
 . 1991يسىٗ  272لس ف مل قا  اي ع  ِايّ قٛ، يبهيهللاق  (7)
 . 1996يسىٗ  213لس ف مل قا  اي ع  ِايّ قٛ، مل يبيهللاق  (8)
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ِلددي عضددف اا ندد  ِ ددف  زددهللق  ايزشددّه ايدد   صددهلل  عٍٓددق  ددعى      
لددددع ا ددددعمعا ٕ مل ايعددددهلل ْ: مل احلددددّ،ٖ ايزشمٓددددٗ يشع ددددقيٗ ايزمشٓددددٗ    
ِ عددقل نددعاٛع ا٧ دد٢ه س ِايشمزددٗ ايهللليددعٓٗ س ِ ددهلل وددهلل     دد اٚ         

مزدددٗ ايهللليدددعٓٗ س لدددي )قا  ايسددد٢ه مل ندددعاٛع ا٧ ددد٢ه( س ِاندددعا ٗ ايش
 ١ِ   ان   ثع  شر ايهلل ِ  ِايهخّغ رلٶّوٗ.

يبددهلل  ٪ يبقنٶددقٚ ايهخددث اخلددق ج ّْلٓددقٺ نددهللا ْددّلٔ        1999ع ددٔ  ددىٗ  
اخلمددٓ: ِاجلمزددٗ مل ل ددعى مل  ددّا  لع ددهلل ا٧لددقه نشددٔ نشٓددَ ايسدد٢ه     

 مل ايى   ا٣نعف س ِ قً ايهخث لعزهللقاٺ  ْضقٺ مل  ف لي :
 نشن اي عَ . ا٣ِن :
 ن ا٣وّن .نش ايثقؤ :

 نشن ايع سة . ايثقيث :
ِ حٓقودددقٺ ذلقضدددعا  مل نشدددن ا٣خددد٢ا س ِ دددقً اكل عددد  ١ ْ  دددٔ      
يزددهللق اي ضدد٢ٚ ايدددْي ضلضددعًِ ايهخددث س ِ ددهلل قِوددل  مسددقٚ   ثددعٌن      

 مل ايٶهزٗ ا١ِػل يش  ٚ ايعايبع لي ٌدا ايع سة.
ِ ددّاػل وددهللِ    دد اٚ ايع سددة ِ مددق  ضدد ل نشدد٘ ا٣نددهللاق ا٣ِػل     

 ١ّٺ س ِ مل يبعىعٓخٍق . يبّايبقٺ ِعص
عمددددي عضدددددف اا ندددد  ِ دددددف  ودددددٔ   ددددّه يبقيعدددددءيٓ  ِاكلعا زدددددٗ    
ِايعصددخٓذ ي ددعى ؼل ددعقٕ س ِوددهلل   نددهللٖ   دد اٚ يهخثددٔ اخلددق ج مل     

 اي عَ ) ىّ، اييعاٛع(.
ِ  ددد اٚ يهخثدددٔ اخلدددق ج مل ا٣ودددّن )لزدددعاج ا٣ودددّن( ِاحلمدددهلل    

قه ِ ددقً ا ١ِ  دد ان   دد اٚ لىٍمددق رلٶّوددٗ لددع لددق عٍٓددق لددي ايى ددع ايزدد   
 اجل ٚ لي ٌدا ايع سة ْصهلل  مل يبضع اْق .
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 دن وددق  ْصددهلل  مل اْددٗ ِاحددهللٖ ِ ددهلل ْصددهلل   دد ٚاً  ِ   ثددع لددي ٌدددا  
ايع سددة مل اْددٗ ِاحددهللٖ س عمددث٢ٺ وددهلل   قلسددٗ   دد اٚ مل   سددة ا٥ْددٗ       

 س(2( )1)د لَْرَاليلن ٌَا لاَنسَِلل زدَََللمل ُع  ْ اَا ل مزتَّق  لاي عؿلٗ ر

يلنؤْيْهلاانَراَّااَ يَلَآملازاا رَوَََْ  دد اٚ مل   سددة  ّيددَ  زددقػل ر  ِوددهلل     يبزددٗ  

 س مق ْء ٔ يبٓقوَ.(4( )3)دتْإ ُِلُ رَراَّتالنَؤْ  علن ًنَمزَْنعلبْ ًَللرتَّقُ رَرالَّ لَاْعللَّكُمَُتُب ل نز  ل

للراَّاااَ يَلَبِاْرَ ْعللُااا رََِودددهلل    ٢ دددٗ   ددد اٚ مل   سدددة  ّيدددَ  زدددقػل ر   

َسُن بلَِبوََّرالَّاا زَللْاااُمَََََََََ ْن  َلاا ًَؤْلَُظْلْ ََُيلف ب ااَّزَرااا َُُن ِاِهُمَللملاا ِْااَّزلرَرالَّاا لَْ نُسااْتف ْبَّزلرَا اا مزاا رَْؤن ُبغلااهزُمَْا

 .(6()5) ديزب َّْلرَعللْىَملنَ ْعللُ رَلل زمَُيلعُلْمز  ل

 مدددق  زدددهللق  لّضدددّنق    ددد اٚ ايع سدددة لىٍدددق   ددد اٚ خقودددٗ        
يلنؤْيْهلااانَىدددهللاٚ ا٧ؿلدددقً ر يبقيصدددشٗ يبدددغل اْدددعغل س ِودددهلل     ددد اٚ خقودددٗ يب   

 د  مق لهغل مل ايص خق  ايعقيٓٗ.راََّ يَلَآملاز ر

ِة ْىخصدددع لّضدددّنٍق يبسدددٓقا ِو دددن اْدددق  ايعدددعاً يبدددف يدددف       
 دددعاٖٚ  عاوٓدددٗ ِ دددّاوغل نشمٓدددٗ مل لسدددعخهلل ق  اكلسدددقٛف ؼلدددق ْع شددد٘ لزدددَ  

 ان ق، ايععاً.
 : (7)عصهلل      اٚ ايععاً مل لّضّنٍق  ق٥ ٔ

  : اي ق ٗ .اجل ٚ ا٣ِن ٖ ّ  

                                                           

 . 138 ّ ٖ ان نمعاً  (1)
 لي ٌدا ايع سة . 105-104-103-102-101 اٚ  و ع ا٣  (2)
 .130 ّ ٖ ان نمعاً  (3)
 لي ٌدا ايسٯ ع  . 92-91-90-89 و ع ا٣  اٚ  (4)
 .135 ّ ٖ ان نمعاً  (5)
 لي ٌدا ايع سة. 98-97-96 و ع ا٣  اٚ  (6)
 .www.marjaiaa.comـلٓع    اٚ ايع سة لىيّ ٖ نش٘ لّ زىق  (7)
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 (  9-1اجل ٚ ايثقؤ :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 (  20-10اجل ٚ ايثقيث :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 (  28-21اجل ٚ ايعايبع :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 . ٗٓاجل ٚ اخلقل: : ق ا ق   عاو 

 . ٗٓاجل ٚ ايسقق  : ق ا ق   عاو 

 (  34-29اجل ٚ ايسقيبع :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 (.40-35جل ٚ ايثقلي :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق  )ا 

 (  45-41اجل ٚ ايعق ع :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 (  54-46اجل ٚ ايزقنع :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 (  61-55اجل ٚ احلققٕ نيع :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 (  68-62اجل ٚ ايثقؤ نيع :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

  ٖ ّ  : (.78-69ايهععٖ / ا٥ْق  )اجل ٚ ايثقيث نيع 

 (  86-79اجل ٚ ايعايبع نيع :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 (  92-87اجل ٚ اخلقل: نيع :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 (  100-93اجل ٚ ايسقق  نيع :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 (  105-101اجل ٚ ايسقيبع نيع :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 / ٖ(.110-106ا٥ْق  ) اجل ٚ ايثقلي نيع :  ّ ٖ ايهعع 

 .ٗٓاجل ٚ ايعق ع نيع : ل قٌٓن  عاو 

 . ٗٓاجل ٚ ايزيعًِ : ل قٌٓن  عاو 

 (  119-111اجل ٚ احلققٕ ِايزيعًِ :  ّ ٖ ايهععٖ /ا٥ْق.) 

 (  126-120اجل ٚ ايثقؤ ِايزيعًِ :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 (  133-127اجل ٚ ايثقيث ِايزيعًِ :  ّ ٖ ايهععٖ/ا٥ْق.) 

  ٚ (.142-134ايعايبع ِايزيعًِ :  ّ ٖ ايهععٖ /ا٥ْق  )اجل 

 (  149-143اجل ٚ اخلقل: ِايزيعًِ :  ّ ٖ ايهععٖ /ا٥ْق.) 

 (  157-150اجل ٚ ايسقق  ِايزيعًِ :  ّ ٖ ايهععٖ /ا٥ْق.) 

 (  164-158اجل ٚ ايسقيبع ِايزيعًِ :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 
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 ْ(.173-165ق  )اجل ٚ ايثقلي ِايزيعًِ :  ّ ٖ ايهععٖ /ا٥ 

 (  177-174اجل ٚ ايعق ع ِايزيعًِ :  ّ ٖ ايهععٖ /ا٥ْق.) 

 (  182-178اجل ٚ ايث٢ ًّ :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 (  185-183اجل ٚ احلققٕ ِايث٢ ًّ :  ّ ٖ ايهععٖ /ا٥ْق.) 

 (  189-186اجل ٚ ايثقؤ ِايث٢ ًّ :  ّ ٖ ايهععٖ /ا٥ْق.) 

   : ًّ (.194-190ّ ٖ ايهععٖ /ا٥ْق  )اجل ٚ ايثقيث ِايث٢ 

 (  198-195اجل ٚ ايعايبع ِايث٢ ًّ :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 (  205-199اجل ٚ اخلقل: ِايث٢ ًّ :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 (  210-206اجل ٚ ايسقق  ِايث٢ ًّ :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 (  215-211اجل ٚ ايسقيبع ِايث٢ ًّ :  ّ ٖ ايهععٖ /ا٥ْق.) 

 (  219-216اجل ٚ ايثقلي ِايث٢ ًّ :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 (  226-220اجل ٚ ايعق ع ِايث٢ ًّ :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 (  233-227اجل ٚ ا٣ يبزًّ :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 (  240-234اجل ٚ احلققٕ ِا٣ يبزًّ :  ّ ٖ ايهععٖ /ا٥ْق.) 

 ٖ(.254-241/ ا٥ْق  ) اجل ٚ ايثقؤ ِا٣ يبزًّ :  ّ ٖ ايهعع 

 (  258-255اجل ٚ ايثقيث ِا٣ يبزًّ :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 (  261-259اجل ٚ ايعايبع ِا٣ يبزًّ :  ّ ٖ ايهععٖ /ا٥ْق.) 

 (  266-262اجل ٚ اخلقل: ِا٣ يبزًّ :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 (  272-267اجل ٚ ايسقق  ِا٣ يبزًّ :  ّ ٖ ايهععٖ /ا٥ْق.) 

  ٚ (.275-273ايسقيبع ِا٣ يبزًّ :  ّ ٖ ايهععٖ /ا٥ْق  )اجل 

 (  281-276جل ٚ ايثقلي ِا٣ يبزًّ :  ّ ٖ ايهععٖ /ا٥ْق.) 

 ( ْٗ282اجل ٚ ايعق ع ِا٣ يبزًّ :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥.) 

 (  286-283اجل ٚ اخلمسًّ :  ّ ٖ ايهععٖ / ا٥ْق.) 

 (  12-1اجل ٚ احلققٕ ِاخلمسًّ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥ْق.) 

 (  20-13اجل ٚ ايثقؤ ِاخلمسًّ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥ْق.) 

 (  31-21اجل ٚ ايثقيث ِاخلمسًّ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥ْق.) 
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 (  39-32اجل ٚ ايعايبع ِاخلمسًّ :  ّ ٖ ان نمعاً/ ا٥ْق.) 

 (  47-40اجل ٚ اخلقل: ِاخلمسًّ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥ْق.) 

  (.51-48نمعاً /ا٥ْق  )اجل ٚ ايسقق  ِاخلمسًّ :  ّ ٖ ان 

 (  55-52اجل ٚ ايسقيبع ِاخلمسًّ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥ْق.) 

 (  61-56اجل ٚ ايثقلي ِاخلمسًّ :  ّ ٖ ان نمعاً/ا٥ْق.) 

 (  68-62اجل ٚ ايعق ع ِاخلمسًّ :  ّ ٖ ان نمعاً/ ا٥ْق.) 

 (  75-69اجل ٚ ايسعًّ :  ّ ٖ ان نمعاً / ا٥ْق.) 

 : ًّ(.78-76 ّ ٖ ان نمعاً /ا٥ْق  ) اجل ٚ احلققٕ ِايسع 

 (  81-79اجل ٚ ايثقؤ ِايسعًّ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥ْق.) 

 (  86-82اجل ٚ ايثقيث ِايسعًّ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥ْق.) 

 (  93-87اجل ٚ ايعايبع ِايسعًّ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥ْق.) 

 (  97-94اجل ٚ اخلقل: ِايسعًّ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥ْق.) 

 (.102-98سقق  ِايسعًّ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥ْق  )اجل ٚ اي 

 ( ْٗ103اجل ٚ ايسقيبع ِايسعًّ :  ّ ٖ ان نمعاً / ا٥.) 

 ( ْٗ104اجل ٚ ايثقلي ِايسعًّ :  ّ ٖ ان نمعاً / ا٥.) 

 (  106-105اجل ٚ ايعق ع ِايسعًّ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥ْق.) 

 (  109-107اجل ٚ ايسهزًّ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥ْق.) 

 ( ْٗ110اجل ٚ احلققٕ ِايسهزًّ :  ّ ٖ ان نمعاً / ا٥.) 

 (  112-111اجل ٚ ايثقؤ ِايسهزًّ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥ْق.) 

 (  116-113اجل ٚ ايثقيث ِايسهزًّ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥ْق.) 

 ( ْٗ117اجل ٚ ايعايبع ِايسهزًّ :  ّ ٖ ان نمعاً / ا٥.) 

 (.118ً / ا٥ْٗ )اجل ٚ اخلقل: ِايسهزًّ :  ّ ٖ ان نمعا 

 (  120-119اجل ٚ ايسقق  ِايسهزًّ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥ْق.) 

 (  122-121اجل ٚ ايسقيبع ِايسهزًّ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥ْق.) 

 (  124-123اجل ٚ ايثقلي ِايسهزًّ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥ْق.) 

 ( ْٗ125اجل ٚ ايعق ع ِايسهزًّ :  ّ ٖ ان نمعاً / ا٥.) 
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  ًّ(.126:  ّ ٖ ان نمعاً / ا٥ْٗ )اجل ٚ ايثمقو 

 ( ْٗ127اجل ٚ احلققٕ ِايثمقوًّ :  ّ ٖ ان نمعاً / ا٥.) 

 ( ْٗ128اجل ٚ ايثقؤ ِايثمقوًّ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 

 ( ْٗ129اجل ٚ ايثقيث ِايثمقوًّ :  ّ ٖ ان نمعاً / ا٥.) 

  ( ٗ109-101( يبق٥ْددق  )110اجلدد ٚ ايعايبددع ِايثمددقوًّ : وددشٗ ا٥ْدد) 

 ان نمعاً. ّ ٖ 

   ( ٗ94( يبق٥ْدددق  ) 110اجلددد ٚ اخلدددقل: ِايثمدددقوًّ : ودددشٗ ا٥ْددد -
 (  ّ ٖ ان نمعاً .102

     (ٗ85( يبق٥ْدددق  )110اجلددد ٚ ايسدددقق  ِايثمدددقوًّ : ودددشٗ ا٥ْددد- 
 (  ّ ٖ ان نمعاً .93

 ( ٗ78( يبق٥ْددددق  )110اجلدددد ٚ ايسددددقيبع ِايثمددددقوًّ : وددددشٗ ا٥ْدددد- 
 (  ّ ٖ ان نمعاً .84

   ًّ70( يبق٥ْددددق  )110: وددددشٗ ا٥ْددددٗ )اجلدددد ٚ ايثددددقلي ِايثمددددقو- 
 (  ّ ٖ ان نمعاً .77

     ٗاجلدددد ٚ ايعق ددددع ِايثمددددقوًّ : ايعسددددن ا٣ِن لددددي   سددددة ا٥ْدددد
 (  ّ ٖ ان نمعاً .130)

       ( ٗددّ ٖ 130اجلدد ٚ ايعسددزًّ : ايعسددن ايثددقؤ لددي   سددة ا٥ْدد  )
 ان نمعاً .

       ٗاجلددد ٚ احلدددققٕ ِايعسدددزًّ : ايعسدددن ايثقيدددث لدددي   سدددة ا٥ْددد
 نمعاً . (  ّ ٖ ان130)

    ( ٗ130اجلدد ٚ ايثددقؤ ِايعسددزًّ : ايعسددن ايعايبددع لددي   سددة ا٥ْدد )
  ّ ٖ ان نمعاً .

     ( ٗ69-64( يبق٥ْددق  )110اجلدد ٚ ايثقيددث ِايعسددزًّ : وددشٗ ا٥ْدد )
  ّ ٖ ان نمعاً .

 (  133-131اجل ٚ ايعايبع ِايعسزًّ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥ْق.) 

 ْ(.134ٗ )اجل ٚ اخلقل: ِايعسزًّ :  ّ ٖ ان نمعاً / ا٥ 
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        ٗاجلددد ٚ ايسدددقق  ِايعسدددزًّ : ايعسدددن ا٣ِن لدددي   سدددة ا٥ْددد
 (  ّ ٖ ان نمعاً.135)

    (ٗ135اجلدد ٚ ايسددقيبع ِايعسددزًّ : ايعسددن ايثددقؤ لددي   سددة ا٥ْدد )
  ّ ٖ ان نمعاً.

         ٗاجلددد ٚ ايثدددقلي ِايعسدددزًّ : ايعسدددن ايثقيدددث لدددي   سدددة ا٥ْددد
 (  ّ ٖ ان نمعاً.135)

 (.136ن نمعاً /ا٥ْٗ )اجل ٚ ايعق ع ِايعسزًّ :  ّ ٖ ا 

 ( ْٗ137اجل ٚ اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً / ا٥.) 

   ٗاجلدددد ٚ ايّاحددددهلل يبزددددهلل اكلقٛددددٗ : ايعسددددن ا٣ِن لددددي   سددددة ا٥ْدددد
 ( ّ ٖ ان نمعاً.138)

      (ٗ138اجلدد ٚ ايثددقؤ يبزددهلل اكلقٛددٗ : ايعسددن ايثددقؤ لددي   سددة ا٥ْدد )
  ّ ٖ ان نمعاً.

    ( 138 سددة ا٥ْددٗ)اجلدد ٚ ايثقيددث يبزددهلل اكلقٛددٗ : ايعسددن ايثقيددث لددي
  ّ ٖ ان نمعاً.

     (ٗ138اجلدد ٚ ايعايبددع يبزددهلل اكلقٛددٗ : ايعسددن ايعايبددع لددي   سددة ا٥ْدد )
  ّ ٖ ان نمعاً.

   ٗاجلددد ٚ اخلدددقل: يبزدددهلل اكلقٛدددٗ : ايعسدددن اخلدددقل: لدددي   سدددة ا٥ْددد
 (  ّ ٖ ان نمعاً.138)

 ( ْٗ139اجل ٚ ايسقق  يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً / ا٥.) 

   ( 140ٛددٗ : ايعسددن ا٣ِن لددي   سددة ا٥ْددٗ )   اجلدد ٚ ايسددقيبع يبزددهلل اكلق
  ّ ٖ ان نمعاً.

      ( ٗ140اجلدد ٚ ايثددقلي يبزددهلل اكلقٛددٗ : ايعسددن ايثددقؤ لددي   سددة ا٥ْدد )
  ّ ٖ ان نمعاً.

 ( ْٗ141اجل ٚ ايعق ع يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً / ا٥.) 

 ( ْٗ142اجل ٚ ايزقنع يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 

 (.143هلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥ْٗ )اجل ٚ احلققٕ نيع يبز 
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 ( ْٗ144اجل ٚ ايثقؤ نيع يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 

 ( ْٗ145اجل ٚ ايثقيث نيع يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 

 ( ْٗ146اجل ٚ ايعايبع نيع يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 

 ً(.147/ا٥ْٗ ) اجل ٚ اخلقل: نيع يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعا 

 ( ْٗ148اجل ٚ ايسقق  نيع يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 

 ( ْٗ149اجل ٚ ايسقيبع نيع يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 

 ( ْٗ150اجل ٚ ايثقلي نيع يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 

 ( ْٗ151اجل ٚ ايعق ع نيع يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 

 ( يبق٥ْدٗ ايد   هشدٍق لدي     152يعًِ يبزهلل اكلقٛٗ : وشٗ ا٥ْٗ )اجل ٚ ايز
  ّ ٖ ان نمعاً .

 ( ْٗ152اجل ٚ احلققٕ ِايزيعًِ يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 

  اجلددد ٚ ايثدددقؤ ِايزيدددعًِ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ : ايعسدددن ا٣ِن لدددي   سدددة
ٗ 153ا٥ْددٗ )  لددي يبيددٶع 153ا٥ْددٗ  لددي نددٶع (  ددّ ٖ ان نمددعاً س وددش

 . 151ا٥ْٗ 

        اجلدد ٚ ايثقيددث ِايزيددعًِ يبزددهلل اكلقٛددٗ : ايعسددن ايثددقؤ لددي   سددة
 . 152يبق٥ْٗ  153(  ّ ٖ ان نمعاً س وشٗ ا٥ْٗ 153ا٥ْٗ )

       اجلدد ٚ ايعايبددع ِايزيددعًِ يبزددهلل اكلقٛددٗ : ايعسددن ايثقيددث لددي   سددة
 (  ّ ٖ ان نمعاً.153ا٥ْٗ )

      اجلدد ٚ اخلددقل: ِايزيددعًِ يبزددهلل اكلقٛددٗ : ايعسددن ا٣ِن لددي   سددة
 . 153ا٥ْٗ  لي يبيٶع نٶع لي ا٥ْٗ ( ان نمعاً س وش154ٗا٥ْٗ )

    اجلدد ٚ ايسددقق  ِايزيددعًِ يبزددهلل اكلقٛددٗ : ايعسددن ايثددقؤ لددي   سددة
 (  ّ ٖ ان نمعاً .154ا٥ْٗ )

      اجلدد ٚ ايسددقيبع ِايزيددعًِ يبزددهلل اكلقٛددٗ : ايعسددن ايثقيددث لددي   سددة
 (  ّ ٖ ان نمعاً .154ا٥ْٗ )

  (.155اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥ْٗ )اجل ٚ ايثقلي ِايزيعًِ يبزهلل 

 ( ْٗ156اجل ٚ ايعق ع ِايزيعًِ يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥. ) 
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 ( ْٗ157اجل ٚ ايث٢ ًّ يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 

      / ًاجلددد ٚ احلدددققٕ ِايث٢ دددًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :   سدددة ودددهللاٚ ا٧ؿلدددق
 ايعسن ا٣ِن.

    قٛدددٗ :   سدددة ودددهللاٚ ا٧ؿلدددقً /    اجلددد ٚ ايثدددقؤ ِايث٢ دددًّ يبزدددهلل اكل
 ايعسن ايثقؤ.

 ( ْٗ282اجل ٚ ايثقيث ِايث٢ ًّ يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ايهععٖ /ا٥.) 

         / ًاجلددد ٚ ايعايبدددع ِايث٢ دددًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :   سدددة ودددهللاٚ ا٧ؿلدددق
 ايعسن ايثقيث.

  ٗ190اجلددد ٚ اخلدددقل: ِايث٢ دددًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :  عمدددٗ   سدددة ا٥ْددد-
  ّ ٖ ايهععٖ.191

 سقق  ِايث٢ ًّ يبزهلل اكلقٛٗ : اْق  بة لىسّخٗ. اجل ٚ اي 

          اجل ٚ ايسدقيبع ِايث٢ دًّ يبزدهلل اكلقٛدٗ :   سدة ودهللاٚ ا٧ؿلدقً / ايعسدن
 ايعايبع.

        / ًاجلددد ٚ ايثدددقلي ِايث٢ دددًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :   سدددة ودددهللاٚ ا٧ؿلدددق
 ايعسن اخلقل:.

     اجلدد ٚ ايعق ددع ِايث٢ ددًّ يبزددهلل اكلقٛددٗ :   سددة وددهللاٚ ا٧ؿلقً/ايعسددن
 ايسقق .

 ( ْٗ158اجل ٚ ا٣ يبزًّ يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً / ا٥.) 

 ( ْٗ159اجل ٚ احلققٕ ِا٣ يبزًّ يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 

 ( ْٗ160اجل ٚ ايثقؤ ِا٣ يبزًّ يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 

 ( ْٗ161اجل ٚ ايثقيث ِا٣ يبزًّ يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 

  ٚ ايعايبدددع ِا٣ يبزدددًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ : ودددشٗ ندددٶع لدددي ا٥ْدددٗ     اجلددد
 (.164( يبيٶع لي ا٥ْٗ )161)

 ( ْٗ162اجل ٚ اخلقل: ِا٣ يبزًّ يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً/ا٥.) 

      / ًاجلددد ٚ ايسدددقق  ِا٣ يبزدددًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :  دددّ ٖ ان نمدددعا
 (.163ا٥ْٗ )
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     ْددٗ اجلدد ٚ ايسددقيبع ِا٣ يبزددًّ يبزددهلل اكلقٛددٗ :  ددّ ٖ ان نمددعاً / ا٥
(164.) 

       ٗاجلدد ٚ ايثددقلي ِا٣ يبزددًّ يبزددهلل اكلقٛددٗ :  ددّ ٖ ان نمددعاً / ا٥ْدد
(165.) 

      ٗاجلدد ٚ ايعق ددع ِا٣ يبزددًّ يبزددهلل اكلقٛددٗ :  ددّ ٖ ان نمددعاً / ا٥ْدد
(166.) 

 ( ْٗ167اجل ٚ اخلمسًّ يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً / ا٥.) 

     ٗاجلدد ٚ احلددققٕ ِاخلمسددًّ يبزددهلل اكلقٛددٗ :  ددّ ٖ ان نمددعاً / ا٥ْدد
(168.) 

      اجلدد ٚ ايثدددقؤ ِاخلمسددًّ يبزدددهلل اكلقٛددٗ : ايعسدددن ا٣ِن لددي   سدددة
 ( لي  ّ ٖ ان نمعاً.169ا٥ْٗ )

       اجلدد ٚ ايثقيددث ِاخلمسددًّ يبزددهلل اكلقٛددٗ : ايعسددن ايثددقؤ لددي   سددة
 ( لي  ّ ٖ ان نمعاً.169ا٥ْٗ )

       ٗاجلدد ٚ ايعايبددع ِاخلمسددًّ يبزددهلل اكلقٛددٗ :  ددّ ٖ ان نمددعاً / ا٥ْدد
(170.) 

  ِ اخلمسدددًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :  دددّ ٖ ان نمدددعاً /     اجلددد ٚ اخلدددقل: 
 (.171ا٥ْٗ )

      / ًاجلددد ٚ ايسدددقق  ِاخلمسدددًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :  دددّ ٖ ان نمدددعا
 (.172ا٥ْٗ )

      ٗاجلدد ٚ ايسددقيبع ِاخلمسددًّ يبزددهلل اكلقٛددٗ :  ددّ ٖ ان نمددعاً / ا٥ْدد
(173.) 

        ٗاجلدد ٚ ايثددقلي ِاخلمسددًّ يبزددهلل اكلقٛددٗ :  ددّ ٖ ان نمددعاً /ا٥ْدد
(174.) 

   ِاخلمسدددًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :  دددقوًّ )ة ْيددد  ايدددىى    اجلددد ٚ ايعق دددع
 )يف(  حهللاٺ(.

 .)اجل ٚ ايسعًّ يبزهلل اكلقٛٗ :  قوًّ )ة ْي  ايىى )يف(  حهللاٺ 
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         اجلددد ٚ احلدددققٕ ِايسدددعًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :  دددقوًّ )ة ْيددد  ايدددىى
 )يف(  حهللاٺ(.

 ( ْٗ175اجل ٚ ايثقؤ ِايسعًّ يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 

  ِايسددعًّ يبزددهلل اكلقٛددٗ :  ددقوًّ )ة ْيدد  ايددىى )يف(   اجلدد ٚ ايثقيددث
  حهللاٺ(.

      )اجلدد ٚ ايعايبددع ِايسددعًّ يبزددهلل اكلقٛددٗ :  ددقوًّ )ة ْيدد  ايددىى )يف
  حهللاٺ(.

       اجلددد ٚ اخلدددقل: ِايسدددعًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :  دددقوًّ )ة ْيددد  ايدددىى
 )يف(  حهللاٺ(.

      اجلددد ٚ ايسدددقق  ِايسدددعًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :  دددقوًّ )ة ْيددد  ايدددىى
 )يف(  حهللاٺ(.

 ٚ ايسددقيبع ِايسددعًّ يبزددهلل اكلقٛددٗ :  ددقوًّ )ة ْيدد  ايددىى )يف(     اجلدد
  حهللاٺ(.

 ( ْٗ176اجل ٚ ايثقلي ِايسعًّ يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 

     )اجلدد ٚ ايعق ددع ِايسددعًّ يبزددهلل اكلقٛددٗ :  ددقوًّ )ة ْيدد  ايددىى )يف
  حهللاٺ(.

 ( ْٗ177اجل ٚ ايسهزًّ يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً / ا٥.) 

  ِايسدددهزًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :  دددقوًّ )ة ْيددد  ايدددىى    اجلددد ٚ احلدددقق ٕ
 )يف(  حهللاٺ(.

         اجلددد ٚ ايثدددقؤ ِايسدددهزًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :  دددقوًّ )ة ْيددد  ايدددىى
 )يف(  حهللاٺ(.

        اجلددد ٚ ايثقيدددث ِايسدددهزًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :  دددقوًّ )ة ْيددد  ايدددىى
 )يف(  حهللاٺ(.

 ( ْٗ178اجل ٚ ايعايبع ِايسهزًّ يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً / ا٥.) 

 اخلدددقل: ِايسدددهزًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :  دددقوًّ )ة ْيددد  ايدددىى    اجلددد ٚ 
 )يف(  حهللاٺ(.
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    اجلددد ٚ ايسدددقق  ِايسدددهزًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :  دددقوًّ )ة ْيددد  ايدددىى
 )يف(  حهللاٺ(.

       اجلددد ٚ ايسدددقيبع ِايسدددهزًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :  دددقوًّ )ة ْيددد  ايدددىى
 )يف(  حهللاٺ(.

        اجلددد ٚ ايثدددقلي ِايسدددهزًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :  دددقوًّ )ة ْيددد  ايدددىى
 (  حهللاٺ(.)يف

   ًاجلدد ٚ ايعق ددع ِايسددهزًّ يبزددهلل اكلقٛددٗ :  ددقوًّ )ايعضددقق يبددغل ايعددعا
 ِا٧ ٌقل(.

      ًاجلدددد ٚ ايثمددددقوًّ يبزددددهلل اكلقٛددددٗ :  ددددقوًّ )ايعضددددقق يبددددغل ايعددددعا
 ِا٧ ٌقل(.

 ( ْٗ179اجل ٚ احلققٕ ِايثمقوًّ يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً / ا٥.) 

    ْيدد  ايددىى )يف( اجلدد ٚ ايثددقؤ ِايثمددقوًّ يبزددهلل اكلقٛددٗ :  ددقوًّ )ة
  حهللاٺ(.

    ًاجلدد ٚ ايثقيددث ِايثمددقوًّ يبزددهلل اكلقٛددٗ :  ددقوًّ )ايعضددقق يبددغل ايعددعا
 ِا٧ ٌقل(.

 ( ْٗ180اجل ٚ ايعايبع ِايثمقوًّ يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 

     اجلددد ٚ اخلدددقل: ِايثمدددقوًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :  دددقوًّ )ة ْيددد  ايدددىى
 )يف(  حهللاٺ(.

   180اكلقٛدددٗ : ايصدددشٗ يبدددغل ا٥ْدددٗ  اجلددد ٚ ايسدددقق  ِايثمدددقوًّ يبزدددهلل 
 لي  ّ ٖ ان نمعاً . 181ِا٥ْٗ 

 ( ْٗ181اجل ٚ ايسقيبع ِايثمقوًّ يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 

         اجلددد ٚ ايثدددقلي ِايثمدددقوًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :  دددقوًّ )ة ْيددد  ايدددىى
 )يف(  حهللاٺ(.

 . ٚاجل ٚ ايعق ع ِايثمقوًّ يبزهلل اكلقٛٗ : عٍق   ا١  ا 

 ًّيبزهلل اكلقٛٗ : عٍق   ا١  اٚ / ايعسن ايثقؤ . اجل ٚ ايعسز 
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         اجلددد ٚ احلدددققٕ ِايعسدددزًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :  دددقوًّ )ايعضدددقق يبدددغل
 ايععاً ِا٧ ٌقل(.

         اجلددد ٚ ايثدددقؤ ِايعسدددزًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :  دددقوًّ )ة ْيددد  ايدددىى
 )يف(  حهللاٺ(.

 ( ْٗ182اجل ٚ ايثقيث ِايعسزًّ يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 

 يبددع ِايعسددزًّ يبزددهلل اكلقٛددٗ :  ددقوًّ )ايعضددقق يبددغل ايعددعاً   اجلدد ٚ ايعا
 ِا٧ ٌقل(.

       اجلددد ٚ اخلدددقل: ِايعسدددزًّ يبزدددهلل اكلقٛدددٗ :  دددقوًّ )ايعضدددقق يبدددغل
 ايععاً ِا٧ ٌقل(.

        ٗاجلدد ٚ ايسددقق  ِايعسددزًّ يبزددهلل اكلقٛددٗ :  ددّ ٖ ان نمعاً/ا٥ْدد
(183.) 

 ( ْٗ184اجل ٚ ايسقيبع ِايعسزًّ يبزهلل اكلقٛٗ :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 

    ًاجلدد ٚ ايثددقلي ِايعسددزًّ يبزددهلل اكلقٛددٗ :  ددقوًّ )ايعضددقق يبددغل ايعددعا
 ِا٧ ٌقل(.

     اجلدد ٚ ايعق ددع ِايعسددزًّ يبزددهلل اكلقٛددٗ : عٍددق   ا١ دد اٚ / ايعسددن
 ايثقيث .

 .)اجل ٚ اكلقٛعقً :  قوًّ )ة ْي  ايىى )يف(  حهللاٺ 

 .)اجل ٚ ايّاحهلل يبزهلل اكلقٛعغل :  قوًّ )اْق  ايهللعقس  ٢ه قاٛن 

  ٚ ايثدددقؤ يبزدددهلل اكلدددقٛعغل :  دددقوًّ )اْدددق  ايسدددشن ذل مدددٗ بدددة  اجلددد
 لىسّخٗ(.

    اجلدد ٚ ايثقيدددث يبزدددهلل اكلدددقٛعغل :  ددقوًّ )اْدددق  ايسدددشن ذل مدددٗ بدددة
 لىسّخٗ(.

   اجلددد ٚ ايعايبدددع يبزدددهلل اكلدددقٛعغل :  دددقوًّ )اْدددق  ايسدددشن ذل مدددٗ بدددة
 لىسّخٗ(.

 ( ْٗ185اجل ٚ اخلقل: يبزهلل اكلقٛعغل :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 
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  ٚ ايسدددقق  يبزدددهلل اكلدددقٛعغل :  دددقوًّ )ايعضدددقق يبدددغل ايعدددعاً       اجلددد
 ِا٧ ٌقل(.

     ًاجلدددد ٚ ايسددددقيبع يبزددددهلل اكلددددقٛعغل :  ددددقوًّ )ايعضددددقق يبددددغل ايعددددعا
 ِا٧ ٌقل(.

       )اجلدددد ٚ ايثددددقلي يبزددددهلل اكلددددقٛعغل :  ددددقوًّ )ة ْيدددد  ايددددىى )يف
  حهللاٺ(.

 ( ْٗ186اجل ٚ ايعق ع يبزهلل اكلقٛعغل :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥.) 

   كلددقٛعغل :  ددقوًّ )اْددق  ايسددشن ذل مددٗ بددة      اجلدد ٚ ايزقنددع يبزددهلل ا
 لىسّخٗ(.

       ٗاجلدد ٚ احلددققٕ نيددع يبزددهلل اكلددقٛعغل :  ددقوًّ )اْددق  ايسددشن ذل مدد
 بة لىسّخٗ(.

  )اجلددد ٚ ايثدددقؤ نيدددع يبزدددهلل اكلدددقٛعغل :  دددقوًّ )ة ْيددد  ايدددىى )يف
  حهللاٺ(.

          اجلدد ٚ ايثقيددث نيددع يبزددهلل اكلددقٛعغل : احصددقٚ  ددّاوغل   دد اٚ ٌدددا
 .ايع سة / ايعسن ا٣ِن

      اجلدد ٚ ايعايبدددع نيددع يبزدددهلل اكلددقٛعغل :  دددقوًّ )اْددق  ايدددهللعقس  ددد٢ه
 قاٛن( .

       اجلدد ٚ اخلددقل: نيددع يبزددهلل اكلددقٛعغل :  ددقوًّ )اْددق  ايددهللعقس  دد٢ه
 قاٛن( .

      ًاجلدد ٚ ايسددقق  نيددع يبزددهلل اكلددقٛعغل :  ددقوًّ )ايعضددقق يبددغل ايعددعا
 ِا٧ ٌقل(.

 ( ْٗ187اجل ٚ ايسقيبع نيع يبزهلل اكلقٛعغل :  ّ ٖ ان نمعاً /ا٥). 

         )اجلدد ٚ ايثددقلي نيددع يبزددهلل اكلددقٛعغل :  ددقوًّ )ة ْيدد  ايددىى )يف
  حهللاٺ(.

     /ٚاجلددد ٚ ايعق دددع نيدددع يبزدددهلل اكلدددقٛعغل : احصدددقٚ  دددّاوغل ا٣ ددد ا
 ايعسن ايثقؤ.
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    ًاجلدد ٚ ايزيددعًِ يبزددهلل اكلددقٛعغل :  ددقوًّ )ايىدد اس اكلسددشذ يبددغل ايعددعا
 ِا٧ ٌقل(.

      اكلسددشذ  اجلدد ٚ احلددققٕ ِايزيددعًِ يبزددهلل اكلددقٛعغل :  ددقوًّ )ايىدد اس
 يبغل ايععاً ِا٧ ٌقل(.

   اجلددد ٚ ايثدددقؤ ِايزيدددعًِ يبزدددهلل اكلدددقٛعغل :  دددقوًّ )ايىددد اس اكلسدددشذ
 يبغل ايععاً ِا٧ ٌقل(.

       / ًاجلددد ٚ ايثقيدددث ِايزيدددعًِ يبزدددهلل اكلدددقٛعغل :  دددّ ٖ ان نمدددعا
 (.188ا٥ْٗ )

      / ًاجلددد ٚ ايعايبدددع ِايزيدددعًِ يبزدددهلل اكلدددقٛىعغل :  دددّ ٖ ان نمدددعا
 (.189ا٥ْٗ )

   :ِايزيددعًِ يبزددهلل اكلددقٛعغل :  ددقوًّ )ايىدد اس اكلسددشذ    اجلدد ٚ اخلددقل
 يبغل ايععاً ِا٧ ٌقل(.

       )اجلدد ٚ ايسددقق  ِايزيددعًِ يبزددهلل اكلددقٛعغل : )ة ْيدد  ايددىى )يف
  حهللاٺ(.

ٛا(
ُّ
ٍ
َ
 ٚجٖٛ دض٠ث )ط

لقيددر يبددي احلددّْعغ  ددقن :   ٓىددق ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِ     ِ ق نددي )
ع ددي  وددق انددععىق   ددشن ِسلددي نددههٗ لععددق يبًّ عء مىددق نىددهللُ نيددعْي يٓشددٗ    

 ٌشىددق ِ ددءيىق نمددي  ع ىددق مل  ٌشىددق عءخ وددقُ ِ ددقً   ٓعددق  حٓمددق ععددقن       
)ا  زددددّا اػل  ٌشددددٓ ن عزشمددددٌّن ِلددددعٌِن ِوددددشّا  مددددق   ْعمددددّؤ  
 وددددشٔ ِاذا حضددددع  ايصدددد٢ٖ عشٓدددد٠ذً ي ددددن  حددددهلل ن  ددددن يٓدددد٠ل ن   

 .(1)(    ن
  مق ِ ق احلهللْث يبقي قس  خعٙ لعق يبٗ يشخهللْث  ن٢ُ .

مل ايهخدددق  يبعدددّن ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ     ِا دددعهللن اجملشسدددٔ  
 لدددق  ِاُ  زددد  يبدددي( س اذ  دددقن )ودددشّا  مدددق   ْعمدددّؤ اودددشِٔ دددشن )

                                                           

 .5/38وخٓذ ايهحمق ٕ  (1)
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ن دددعٖ  دددقن:  دددقً   دددّن اا ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ ْعدددّن: مل وددد٢ َ  
ذلمدددهلل  مدددق ودددشٓل نشددد٘ ايبدددعآٌن ِان    ايشدددٍن ودددف نشددد٘ ذلمدددهلل ِان  

شٓددَ ِايددَ:  ن ايبددعآٌن اوددَ فلٓددهلل دلٓددهلل عع دد  لعقيبزعددَ يعّيددَ وددش٘ اا       
 .(1) (وشّا  مق   ْعمّؤ اوشٔ

اْقْاادَُِْاان لَاْكُاامََُِْددهللن نشدد٘  وددف ِلضددمًّ احلددهللْث  ّيددَ  زددقػل ر   

 .(2)د   َ لسز وَِرالَّ  َؤُسُ ل ٌَ لغلال ا

 .(3)دللملنَآتْنُِمَُراََّسز وَُ ْوَُُلِزَللملنَنْهلنُِمَُعلاُ زَ ْنن تْهز رِ ّيَ  زقػل ر

 قاٚ اي ددعاٛهلل ِايزهدددققا  س ِذا   اذ ْيددمف لّضددّس ا٥ْددٗ  ندد٢ُ     
 اي ٓ ٓٗ اي  يبٍق  قاٌق   ّن اا وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن .  

 ِلي ِ ُّ  عهللْع احلهللْث :
 : وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ مل احلضع . ا٣ِن

 : وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ و٢ٖ ايصهذ   زعغل .ايثقؤ 
   زق  . : وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ و٢ٖ اي ٍع   يبعايثقيث 
 : وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ و٢ٖ ايزصع   يبع   زق  .ايعايبع 

 : وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ اكليعل  ٢غ   زق  .اخلقل: 
 : وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ ايزيقٚ   يبع   زق  .ايسقق  

 : وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ اي عْضٗ يبءِن ِ عٍق .ايسقيبع 
ً ايصدد٢ٖ ِا دد  س  ددقن   : وددشّا  مددق   ْعمددّؤ  وددشٔ عددق   ايثددقلي 

 .(4) دبِ ََرابَ ل لَِْننََُّْعللْىَرا مزاُم ا  لَِ تْناَنَمل ُقُ تًن زقػل ر

                                                           

 .82/279ايهخق   (1)
 .21 ّ ٖ ا٣ح ال  (2)
 .7 ّ ٖ احليع  (3)
 .103 ّ ٖ ايىسقٚ  (4)
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: ودددشّا  مدددق   ْعمدددّؤ  ودددشٔ ـلقندددٗ س يهٓدددقً  ً ا٣لدددع  ايعق دددع 
)وددشّا ( ضلمددف ايّ ددّل مل حددق١  ِا٧ ددعخهقل مل حددق١   خددعٙ      

 خهٗ .س ِؿل ي يش عَٓ ايع  ٓر يبٓىٍق س عص٢ٖ اجلمقنٗ لسع
 : وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ  يّس ِخضّس .ايزقنع 

: وددددشّا  مدددق   ْعمدددّؤ  وددددشٔ يبقيبعدددهللاٚ ايصدددد٢ٖ    احلدددققٕ نيدددع   
 يبع هةٖ ا٧حعاه .
: وددشّا  مددق   ْعمددّؤ  وددشٔ يبددع٢ِٖ ِ  ددّس ِ دد ّق  ايثددقؤ نيددع 
 ِ يٍهلل ِ سشٓن .

: وددشّا  مددق   ْعمددّؤ  وددشٔ ع ددٔ  قاٚ ايصدد٢ٖ   ددع   ايثقيددث نيددع 
دا مل احلدددعيف نشددد٘ ذلق دددقٖ ايدددىى ودددش٘ اا نشٓدددَ ِايدددَ   ن دددٓن س ِ ددد

 ِ شن مل  عزققق .
: وددشّا  مددق   ْعمددّؤ  وددشٔ مل ايسدد ع  صددعاٺ  مددقٺ       ايعايبددع نيددع  

للبِاْرَ ْااااَّلاُتُمَُ  اااا َرألْ ُضَِ ْلْاااايُ لَعللْاااايُكُمَُجزالاااانلٌَؤْ ََُِ ٓ ددددقٺ س  ددددقن  زددددقػل ر

 . (1)دت الكُمَُراََّ يَلَِْبَّْزلرتْق بزَّزلرَم ََُرابَ ل  َبِ َُخ ب تُمَُؤْ َُيلب 

: ودددشّا  مدددق   ْعمدددّؤ  ودددشٔ مل حدددقن اخلدددّف س  اخلدددقل: نيدددع 
عمدددع ندددهللٖ  (2)دعل ُااادَرَبِاْرَصلااالَّىَ*ؤْ لؤْيُاااَّلَراَّاااَ  َيلاُهلاااىََ دددقن  زدددقػل ر

 اخلّف ْسع  ا٧ ععهقن .
: وددشّا  مددق   ْعمددّؤ  وددشٔ يبّضددّٚ س ِيبددقيعٓمن     ايسددقق  نيددع  

اكلدددقٚ يشّضدددّٚ س ِلدددي ان دددق، ايعدددعاً دلدددٝ اْدددٗ    يبدددقيرتال نىدددهلل  زدددد   
ِاحددهللٖ  مددع يبددغل ايٶٍددق ٖ اكلقٛٓددٗ س ِِ ددّل بسددف اجلىقيبددٗ ِايٶٍددق ٖ       

يلنؤْيْهلااانَراَّاااَ يَلَآملازااا رَبِاْرَقُمُاااتُمَُبِاْاااىَرابَااا ل  َ ْنف غ ااالُ رََََايرتايبٓدددٗ س  دددقن  زدددقػل ر 

َّزءزلس ااكُمَُللؤْ ُجزلْكُاامَُبِاْااىَرا كْعُ لاايَََََُِلزجزاا  لكُمَُللؤْيُااد يلكُمَُبِاْااىَرا ملَّلر  اا َِللرمُغلاانز رَاََََِ
                                                           

 .101 ّ ٖ ايىسقٚ  (1)
 .10-9 ّ ٖ ايزش،  (2)
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ََََََ للبِ َُُِاُاااتُمَُجزاز َااانَ ْااانطَّهََّزلرَللبِ َُُِاُاااتُمَُملَُّ ْاااىَؤْلَُعللْاااىَسلااابَّْفَؤْلَُجلااانءلَؤْ لااادٌ

ُِاادزلرَملاانَءَْ ْتيلَممزاا رَصلااع يَدرَْطيتَ اانَْ نُمََََََََََ ََُرا ْفاانئ   َْؤُلَْوملُغااُتُمَرااتغلاانءلَْ ْلااُمَْت غلاانز رَم ااُاُكُمَم اا

ُُِمََََََََ ََُيزَِّياادزَا يزْطهتااَّل ََُ لااَّللفَللْاك اا َْْعلْلااُيُكُمَم اا ُُعلاا ِا زجزاا   ُكُمَللْؤُيااد يُكُمَم ُااا زَملاانَيزَِّياادزَرالَّاا زَا يل

 .(1)دللا يزت مََن عُملتْ زَعللْيُكُمَُاْعللَّكُمَُتَُْكَُّزل ل

: ودددددشّا  مدددددق   ْعمدددددّؤ  ودددددشٔ مل ايدددددعخم   ايسدددددقيبع نيدددددع 
عْهلل نددي  شددّ  س ِ ددقن ايددىى ذلمددهلل وددش٘ اا  ِايعحم ٓدد   صدد٢ٖ اكلدد

 .(2) نشَٓ ِايَ ِ شن )يبزثل يبقحلىٓ ٓٗ ايسمخٗ (
 : ْق  ٍْق ايدْي الىّا وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ .ايثقلي نيع 

: وددشّا  مددق   ْعمددّؤ  وددشٔ ِ  ددع   ٍددعاٺ مل ودد٢ٖ    ايعق ددع نيددع  
 ايصهذ ِاكليعل ِايزيقٚ س ِيبق٧خ ق  مل و٢ٖ اي ٍع ِايزصع .

 : وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ ايّا هٗ ِايىقعشٗ .ايزيعًِ 
: ودددشّا  مدددق   ْعمدددّؤ  ودددشٔ يبدددقيعحم ٓ  مل  احلدددققٕ ِايزيدددعًِ 

 ايىقعشٗ .
: وددشّا  مددق   ْعمددّؤ  وددشٔ عددقً ايصدد٢ٖ ِا ٓددٗ  ايثددقؤ ِايزيددعًِ 

 لي ا٧ ٌقل .
: وددشّا  مددق   ْعمددّؤ  وددشٔ عددقً اا  لددع ن     ايثقيددث ِايزيددعًِ  

 ايعزهللٕ ِاي شن .يبقيص٢ٖ ِ عن 
: ودددشّا  مدددق   ْعمدددّؤ  ودددشٔ يٓي دددع اا ي دددن ايعايبددع ِايزيدددعًِ  

ِ دددشن  ِايدددَ ندددي  يبدددٔ  لقلدددٗ  دددقن :  دددقن   دددّن اا ودددش٘ اا نشٓدددَ )
لثددف ايصدددشّا  اخلمدد:  مثدددف وٍددع نددددل صلددعٕ نىدددهلل يبددقل  حدددهلل ن      

 .(3)(ْيعسف عَٓ  ف ّْه قل: لعا  س عمقذا ْهع٘ نشَٓ لي ايهلل ً

                                                           

 .6 ّ ٖ اكلقٛهللٖ  (1)
 .5/455  سة ايبي  ثة  (2)
 .5/357ايهلل  اكلىثّ   (3)
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وددددشّا  مددددق   ْعمددددّؤ  وددددشٔ ِا عىهددددّا   :اخلددددقل: ِايزيددددعًِ 
 لهٶ٢  ايص٢ٖ .

: ودددشّا  مدددق   ْعمدددّؤ  ودددشٔ ِ  دددعٟا مل     ايسدددقق  ِايزيدددعًِ  
نددي نهددققٖ يبددي ايصددقلل  ددقن  ددقن   ددّن اا     ايصدد٢ٖ  ددّ ٖ اي ق ددٗ ) 

ودددددش٘ اا نشٓدددددَ ِ دددددشن ١ وددددد٢ٖ كلدددددي ة ْعدددددع  يب ق دددددٗ اي عدددددقل  
 .(1)(عصقنهللاٺ

 ّؤ  وشٔ يبٶمءوٓىٗ .: وشّا  مق   ْعمايسقيبع ِايزيعًِ 
: وددشّا  مددق   ْعمددّؤ  وددشٔ يبرت ٓدد  ا٣  ددقً    ايثددقلي ِايزيددعًِ  

 س عٓء ٔ ايعٓقه  هف ايع ّس س ِايع ّس  هف ايس ّق.
ِمل حددج ايهٓددل احلددعاه  ذً ايددىى وددش٘ اا نشٓددَ ِايددَ ِ ددشن كلددي      
 ددهللٮه يبزددهلل  عزددقن احلددج خدد٢ف ايرت ٓدد   ددٍّاٺ س  ععددهللْن احلشدد، نشدد٘      

دا  عددهللْن ايددديبذ نشدد٘ ايعلددٔ س ِنددي ا٧لددقه نشددٔ     ايددديبذ  ددٍّاٺ س ِ دد  
كلدددق  دددقً ْدددّه ايىخدددع   دددقُ   اً   دددّن اااقدددققٕ نشٓدددَ ايسددد٢ه  دددقن ) 

      ً وعلددٔ  وّاٛدد  لددي اكلسددشمغل ععددقيّا: ْددق   ددّن اا ذنىددق لددي  هددف  
ِحشعىددق لددي  هددف  ً وددديبذس ِة ْهدد، نددٝ للددق ْىهيددٔ قددن  ً ْعددهلللُّ ا١   

 ٝ ٠خعُِ ا١  ددهلللُّس ععددقن   ددّن   للددق ْىهيدد٘ قددن  ً ْدد    خددعُِس ١ِ ندد
 .(2)(اا وش٘ اا نشَٓ ِايَ: ١ حعج ١حعج

  لق مل ايص٢ٖ ععهٶف ايص٢ٖ يبقكلحمقي ٗ مل   ٓقً ا٣  قً .
: ودددشّا  مدددق   ْعمدددّؤ  ودددشٔ س  دددقن  زدددقػل   ايعق دددع ِايزيدددعًِ 

 .(3) دللملنَآتْنُِمَُراََّسز وَُ ْوَُُلِزَللملنَنْهلنُِمَُعلاُ زَ ْنن تْهز رر

                                                           

 . 1/317ايىسقٛٔ / ايسىي اي  ٙ  (1)
 . 21/380ايهخق   (2)
 .7 ّ ٖ احليع  (3)
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: ِني لقير يبي حّْعغ  إِ احلهللْث  قن مل حدهللْث اخدع   ايث٢ ًّ 
ِ دشن  دقً اذا قخدف مل ايصد٢ٖ  عدع      ِايَ  ً   ّن اا وش٘ اا نشَٓ )

 . (1) (ْهللَْ اػل ععِس  ذوَٓس ِاذا   عس ِاذا  عع    َ لي ايع ّس
ندي  مل و٢ٖ ا٥ْدق  )  وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ: ايّاحهلل ِايث٢ ًّ 

 هٓصٗ يبي رلق ا اق٢ئ  قن  س ل اييم: ِسلي اذ ذان لع   ّن اا 
ِ دشن يبقكلهللْىدٗ عحمدعج ع ندق صلدع  ّيبدَ عصدش٘   زدعغل         ِايَ وش٘ اا نشَٓ 

 .  وققمق عّاع، اوصعاعَ ازل٢ٚ اييم:
عخمهلل اا ِ  ى٘ نشَٓ  ن  قن اً اييم: ِايعمدع اْعدقً لدي اْدق  اا     

١ِ حلٓق َ عسذا   ْعن لي ذيدر ندٜٓق عصدشّا     ِاوٍمق ١ ْى س قً كلّ   حهلل
 .(2) ( ءحهللغ و٢ٖ ل عّيبٗ وشٓعمٌّق

 رمض٠غ احلض٠ث ثٍذبظ اٌغب٠بد احل١ّضح ِٕٗ
 ِعَٓ ِ ُّ :

: وددشّا  مددق   ْعمددّؤ  وددشٔ عٍددّ لددي لصددققْ، وددقنع ن ا  ا٣ِن 
 ِ  ّيَ .
وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ ع ٍٓق ايعفلٗ ايزقلٗ ِاخلقوٗ س  قن  :ايثقؤ 

 .(3) دللؤْط يعز رَرالَّ لَللراََّسز وَْاْعللَّكُمَُتَُُّ لمز  ل زقػل ر
وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ يس٢لٗ ايععاً لي ايعخعْ  س ع ٔ  ايثقيث :

  ٢ِٖ  ف لسشن ِلسشمٗ ايععاً نهللٖ لعا  مل  ف ّْه.
 ِعَٓ لسقٛف :

 :  زقٌهلل اْق  ايععاً . ػل ا٣ِ
 : ضه    ن ِحع ق   شمق  ايععاً .ايثقوٓٗ 
 : ايزىقْٗ يبقي ّاوف يبغل ا٥ْق  .ايثقيثٗ 

                                                           

 . 5/62رلعصع  ء ْخ قلي،  (1)
 .1/576ايسىي اي  ٙ يشىسقٛٔ  (2)
 .132 ّ ٖ ان نمعاً  (3)
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 : لزععٗ  ّ  ايععاً س ِا عع٢ن  ف  ّ ٖ .ايعايبزٗ 
 : ايعهلليبع مل لزقؤ ِق١١  ا٥ْٗ ايععاوٓٗ.اخلقلسٗ 

س ِمل ايعى ْف : وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ يعيٍهلل ي ن اكل٢ٛ ٗ ايعايبزٗ 
 . (1) دملنَيلل ب نَُم ََُقْ ُوفَبِوََّاْدليُ  َ لق ي ٌَعلت يدٌر

 : وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ ِي ن ا٣ ع ِايثّال .اخلقل: 
: وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ س ِا ع ّا لق طلقي  ايص٢ٖ لي ايسقق  

 اي شن ِايعزهللٕ ِاخقعٗ ايىق  .
 ؤ نههلل اا ا قؤ ايىهّٖ .: وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ عقايسقيبع 
 : وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ عقً و٢ ٔ ِحٔ .ايثقلي 
 : وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ ِا ع ّا ايص٢ٖ ا  قٺ ١ِ٣ق ن .ايعق ع 
: وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ عٍدُ ايص٢ٖ لي ا٣لع يبدقكلزعِف  ايزقنع 

 ِايىٍٔ ني اكلى ع .
عص٢  ن لصدهللاا ي٨ؿلدقً   : وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ احلققٕ نيع 

 ١ِ هقنٔ .
: وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ   ّ،ًِ ن  اا ي ن س  قن ايثقؤ نيع 

قُْ َبِ َُُِاُتُمَُتُن  ْ  لَرالَّ لَ ْنتَّ ِعز ن  َيزنُ ِ ُكُمَُرالَّ زَلليلف ب ََُّاْكُمَُاُنُ الكُمَُللرالَّ زَفْبُ  ٌَ زقػل ر

 .(2) د ل  يمٌ
  مق   ْعمّؤ  وشٔ ع٢ ْهللخف اخل٢ف يبٓى ن.: وشّا ايثقيث نيع 

ِذلق قٖ ايىى وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن مل و٢ َ لدي لصدققْ،  ّيدَ    
ُُِااُتُمَْؤُعادلرَءَْ اْإَََََََ زقػل ر ُِاَّزلرَن ُعملاْ َرالَّا  َعلْلاُيُكُمَِبا َ َِْرالَّ  َجلم يَعنَللْوَْتْبََُّق رَللرا  اَُّلَللرُعْتب مز رَِانلُ 

                                                           

 .18 ّ ٖ ا  (1)
 .31 ّ ٖ ان نمعاً  (2)
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َقُلُ اِ كُمَُ ْإْصُ لنُتُمَُاِا عُملت   َبِخُ لرنًنَللُِاُتُمَُعللْىَشلابْنَ زب اَّل  َم اََُرااَان َِ ْإْن قْاَُِْمَُم اُهلانَََََََاليَُل

 .(1) دَِْْا كلَيز ليتَزَرالَّ زَاْكُمَُآيلنت   َاْعللَّكُمَُتْهُتْدزل ل
 ٔ عٍدُ ايص٢ٖ حعل نش٘ ا٧ ٌقل وشّا  مق   ْعمّؤ  وش:ايعايبع نيع

: وددشّا  مددق   ْعمددّؤ  وددشٔ يهٓددقً وددهيٗ ايسدد٢ه مل قل: نيددع اخلدد
 ا٧ ٢ه .

: وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ عقً ايص٢ٖ  ىيع ا٣لي مل ايسقق  نيع 
 ا٣ و .

: وددشّا  مددق   ْعمددّؤ  وددشٔ عددقً ودد٢ ٔ ،ا ددع نددي  ايسددقيبع نيددع 
اكلزقؤ ِاي شن ِايعزهللٕ س ِمل خٶقل اػل ايىى  ذلمهلل وش٘ اا نشَٓ ِايَ 

ََََََََََِ شن   قن  زقػل ر ََُرا ك ْتانِبَللْؤق اُمَراَبا ل لَِبَ َراَبا ل ل َُْملانَُؤل  ا لَِبْاُياكلَم ا رت ا

 .(2) دتْاُهلىَعلََُرا بْنَُلنء َللرا مزاُكََِّْللاَْ ِ َّزَرالَّ  َؤِْ  لَّزَللرالَّ زَيلعُلْمزَملنَتْبُالعز  ل

َ    ودش :ايثقلي نيع َ  َاْا زَمزل اكزَراغَامل لرَ ََََراََّارّا  مدق   ْعمدّؤ  ودشٔ ا  دهخقو

للاْدَرَللاْمَُيلكََُُاْ زَشلَِّيكٌَ   َرا مزل ك َللخللْ لَََُِّْشل ُء َ ْقْدَ لِزَتْق د يََّر  .(3)دللرألْ ُضَِللاْمَُيلتَّو ََ 
: وشّا  مق   ْعمّؤ  وشٔ عقؤ   ّن اا ايٓ ن يبٍدُ ايعق ع نيع 

يلنؤْيْهلاانَرااَاانسزَبِنإاا َ لسزاا وَُرالَّاا  َبِاْاايُكُمَُجلم يعَاانََقُااْ َايصدد٢ٖ ِ ٓ ٓعٍددق س ِمل ايعى ْددف ر

َراََّ  َاْ زَمزل كزَراغَمل لرَ َللرألْ ُضَِوَْبِاْ لَبِوََّ ز لَيزنُ َِلليزم ياَّزَ ْاأم از رَاِنالَّا  َلل لسزا ا   َرااَ ِا تَََََ

 .     (4) داْعللَّكُمَُتْهُتْدزل لَرا إُمت تَراََّ  َيزاُم َزَاِنالَّ  َللِْل ملنت   َللرتَّ ِعز ِز

 اسزفزبء   
 "ت بشناتُآٓ٘ اهلل الشٔخ صاحل الطائٕ "داماملشجع مساح٘ 

                                                           

 .103 ّ ٖ ان نمعاً   (1)
 .45 ّ ٖ ايزى هّ   (2)
 .2 ّ ٖ اي ع قً  (3)
 .158 ّ ٖ ا٣نعاف  (4)
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 الظال و علٔهه ّسمح٘ اهلل ّبشناتُ ...

 و/ اطتفتاء

ما ٍْ حهه ّصٔ٘ اجمليٌْ ارا اتصل جيْىُ بالْفااٗ   ّارا    

ٓتصل بالْفاٗ )اٖ افام( ّما ٍْ حهه ّصٔ٘ الظافُٔ ّّصأ٘   

الصادم طالو اهلل الصغري املنٔض ّفل مزٍب اإلماو ابٕ عبذ اهلل 

 علُٔ .

علنًا اٌ اإلجاب٘ طتْثل ضانً سطاال٘ املاجظاتري )دّس اإلسادٗ    

يف اىشاء الْصٔ٘( ّاليت تهتاب يف مهَاذ الهلنال للذسطاا      

 الهلٔا يف اليجف األششف.

ىظأل اهلل اٌ ٓظذد خطانه ّجيهل فَٔا الصاال  ّاليجاا    

 يف خذم٘ األم٘ االطالمٔ٘ .

 حظل مصطفٙ الششٓفٕ

 دساطا  علٔا يف قاىٌْ األحْال الشخصٔ٘ الهشاقٕ طالب

 مهَذ الهلنل للذسطا  الهلٔا يف اليجف األششف

 ػضَ طذخ ٚط١خ اجملْٕٛ
س ِلىَ ضمقً احلعّا (1) ت  ُيلننًنَا كُْإَشل ُء احلمهلل ا ايدٕ  زف ايععاً ر

ِضه  اكلّا ْث ِلىع اي عىٗ ِاي شن نىهلل لّ  اكلّ غ س ٌِدا اكلىع حهللٮ 
لدي يبزدهللُ س ِعٓدَ    ي٨وسقً يشسزٔ ِاي س  مل ايهللوٓق س ِ ءلغل حٓقٖ  ١ِقُ 

قنددّٖ يشيدد ع ا ندد  ِ ددف يبددقخعاج اي  ددقٖ ِاحلعددّا اييددعنٓٗ لددي اكلددقن 
(2)دلل   َؤْمُ لرا هِمَُ ل ٌَّا لغَنئ َِْللرا ملنَُّزلتِاخلقيف  هف ليقق ٖ ايهللوٓق س  قن  زقػل ر

. 

ُِت ا لََِ هلل ذ ع  ايّوٓٗ مل اْق  نهللْهللٖ لىٍدق  د٢غ اْدق  لععقيٓدق  ر    

ؤْ لدلُِمَُرا مل َُزَبِ َُتَّْلنَْخليََُّرَرا  لص يَ َُا ل  لرا دليََُِللرألْق اَّلاِ لَاِانا ملعَُّزل  ََََعللْيُكُمَُبِاْرَ لََّْل

 ْملََُالدَاْ زَالعُدلملنَسلم عل زَ ْةِنَّملنَبِث مز زَعللْاىَراَّاَ يَلَيز لدتاُ نْا زَََََ* لقَنَعللْىَرا مزتَّق  لَ
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خلن لَم ََُمز  فَجلالبًنَؤْلَُبِث مَنَ ْإْصُلَْلَاليُاالهزمَُ ْا لَبِث املَعللْيُا  ََََََ ْملََُ*بِ ََرالَّ لَسلم يٌََعلل يمٌَ

(1)دبِ ََرالَّ لَفْبُ  ٌَ ل  يمٌ
. 

ِ ٓهلل  ا٥ْق  ايّوٓٗ يبءوٍق ح، ِِا   نش٘ اكلععغل ايدْي طليًّ اا 
 ن  ِ ف ِْع ًّ  فلعَ.

ِايعمٓٓ  يبغل احلد،  ِاجملىًّ نق   ني يبشّ  لع هٗ ايععّٙ ي عهللُ ايزعف 
 ِايهقوف .

ِعَٓ نقٌهلل يبزهلله اسلصق  لّضّس ايععّٙ يبقيزهققا  ِاي دعاٛهلل س اؾلدق   
 يمف اكلزقل٢  س ِ ش  اكلصشخٗ ِقعع اكل سهللٖ ني ايدا  ِايية س ِع، 

  ح قه اييعْزٗ ِلىَ نهلله اجلّ  مل ايّوٓٗ .
ِلىَ ِي ا اجملىًّ لءخّذ لي لزى٘ ا٧ ععق  س ١ ععق  ِبٓقل نعشَ س 

 ي ا اجلي ١ ععق ٌن ني ايزًّٓ س ِاجلىغل ١ ععق ُ مل يبٶي  لَ .
١ِ ضل، ايّوٓٗ يبء ثع لدي  شدث اكلدقن اذ ْددٌ  ايثشثدقً وّندقٺ ِ ٍدعاٺ        
ِاوٶهق قٺ اػل ايّ  ٗ حس  احلصم ايثقيبعٗ مل اييعْزٗ س ِلىٍق  ّيَ  زدقػل  

(2)دنإَرا إُنثْيليَُِيز ص يكُمَُرالَّ زَ   َؤْلُوْ  ُِمَُا لََََِِّّْم ث َُْ لر
. 

ِة ْعق ي ا )ّْوٓ ن( مل ايععاً ا١ مل ا٥ْٗ  ن٢ُ ٌِدُ ايّوٓٗ لي 
اا ِ عزش، يبععسٓن نقه ي٨ غ ِيٓ: ٌٔ ايّوٓٗ ؼلزىقٌدق ا٧ودٶ٢حٔ س   
يهٓقً ِ ّل  زقًِ اكلسشمغل نشمقٚ ِح قلقٺ ِ ٌف احلف ِايزعهلل مل  ثهٓدل  

  سمٗ  لّان اكلٓل ِع،  ح قه اييعْزٗ.
مي ِ ُّ  عهللْع ا٥ْٗ : ّْوٓ ن اا مل  ١ِق ايدٕ ؿلّ  لدى ن يبدءً   ع

 ْ ًّ يشد ع لىٍن لثف حا ايهىعغل.
ععءخد ايهىل لثف وص  حصٗ  خٍٓق ٣وٍق ِا هٗ ايى عدٗ نشد٘ ،ِ ٍدق    
ِلددي ْزٓشددٍق س ِيددٓ: عٓددَ اوععددقيف يشمددع ٖ مل ا٧ دد٢ه س ِ ددقً ايزددعل ١  

ا مل لشدف نهللْدهللٖ س ِندزّل    صلزشًّ يشهىل لةا دقٺ ِحصدٗ مل اكلدقن س ِ دد    
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 خدعٙ س ع ددقٚ ا٧ دد٢ه ِ زددف  ددٍقلقٺ لزشّلددٗ يشهىددل ِايىسددهٗ يبددغل ي ددا  
) ١ِق ن( مل ا٥ْدٗ  ند٢ُ ِيبدغل ايٓعدقل٘ نمدّه ِخصدّيف لٶشد، ِيدٓ:         

 ايعسقِٕ .
عق١ِ٣ق ٌىق  نن ٣ودَ ْيدمف اي دهة ِايصدية س  مدق ْيدمف ا٣بىٓدقٚ        

 ِ وخقل ا٣لّان .
س  : ْق نشٔ يزشٔ نشَٓ ايس٢ه  قن نشَٓ ِايَ مل ِوٓٗ ايىى وش٘ ااِ)

(1) (١ ْعن يبزهلل احع٢ه
. 

 ِايّوٓٗ نش٘  سمغل :

ايّوٓٗ ايعمشٓ ٓٗ : يبءً ّْؤ ا٧وسقً يبءً ْ ًّ   ٚ لي لقيَ  ا٣ِن :
 يبزهلل ِعق َ ييحمم اخع .

ايّوٓٗ ايزٍهللْٗ : يبءً ْزٍهلل ا٧وسقً ييحمم اخع يبءلع مل نءً  : ايثقؤ
 قيعٓمّلٗ ِايزىقْٗ يبء١ِقُ ايصيق   ِ  ضقٚ ايزهققا  طلصَ  ِ طلم بةُ 

 اي قٛعٗ نىَ  ِ ايعّيٓٗ نش٘ وهلل ٗ  ق ْٗ س ِسلٌّق .
١ِ  صذ ايّوٓٗ يبعسمٍٓمق  ن٢ُ لي اجملىًّ ييعل ايزعف ِنشَٓ ايىم 
ِاـلقس نشمقٚ ا٧ ٢ه ِيٓ: اـلقس نشمقٚ لدٌ  رلصّيف ِحدهللٌن س  

 .   مق ١  صذ ِوٓٗ ايس عاً ِاكليم٘ نشَٓ
١ِ  صذ ايّوٓٗ اػل ايصى ِاػل اجملىًّ س  لق ايصى عشزهلله ايهشّ  س 

 ِ لق اجملىًّ عش عهللاً نعل ايزعف عٓ عععاً اػل حسي ايعصعف يبقكلقن.
ِمل يبقل  هّ  ايّوٓٗ    ايثعٗ ِ ق ني ا دخقا يبدي نمدق   دقن  ودَ      

ني   ف  قول يَ نىدهللٕ قودقوة    ءن ا٧لقه  ز ع ايصققا نشَٓ ايس٢ه )
 قً لعْضق س ععقن ئ : اً حهللغ يب٘ حهللغ عءن  ع٢ودق نيدعْي قْىدق ا    ِ

ِ ن   خٔ يبعٓٗ ايهللوقوة عمق  ِة  نٍهلل لّ َ س عء قؤ   ف لسشن وققا 
ععقن ئ : اوَ  لعؤ  ً   ّن ير او ع ايهللوقوة اي   لع در  ً  دهللعزٍق اػل   
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اً  خٔ ععصهللا لىٍدق يبزيدعٖ قودقوة   سدمٍق مل اكلسدشمغل ِة ْزشدن  خدُّ        
(1)(نىهللٕ نٜٓق س ععقن :   ٙ  ً  صهللا لىٍق يبزيعٖ قوقوة

. 

ِسدقٌع ايعِاْددٗ  ً  لضددقٚ اييدٍققٖ مل اجلدد ٚ لددي ايّودٓٗ ِيددٓ:  ددف    
 ايّوٓٗ.

 قن :  نشَٓ ايس٢ه ا٧لقه ايصققاذلمهلل يبي ـلٍّ  س ني ِمل لع شٗ )
ً عقومٗ يبىل   هلل اه  لة اكل٠لىغل نشَٓ ايس٢ه  قول  ِن الع ٖ ٌق ع  ا

  ّن اا  وش٘ اا نشَٓ ِايَ ( لي ل ٗ اػل اكلهللْىٗ نش٘  هلللٍٓق د اػل  اػل 
 ً  قن : ِ قيل يع ّن اا  وش٘ اا نشَٓ ِايَ ( ّْلق : اؤ ا ْهلل  ً  نع، 
 ق ْ  ٌدُ س ععقن قق : اً عزشل  نع، اا يب ف نضّ لىٍق نضّا لىر 

َ ِايَ ِ لع  وش٘ اا نشٓ لي ايىق  س عشمق لعضل  ِول اػل   ّن اا
 ً ْزع، خققلٍق س ِانععف يسقوٍق س ع زشل  ّلٝ اػل   ّن اا وش٘ اا 

(2)(نشَٓ ِايَ اؿلقٚ ععهف   ّن اا وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِوٓعٍق
. 

ِ ددهلل  عددعق وددقح  ايّ ددقٛف يبقيبددقٺ امسددَ : نددهلله  ددّا، ِوددٓٗ ايسدد َٓ  
 ِاجملىًّ.

ايسد٢ه  دقن :   ني حىقً يبي  هللْع س ني  يبَٓ س ني  يبٔ  ز ع  نشَٓ ِ)
قخشل نش٘ ذلمهلل يبي نشٔ يبي احلى ٓٗ ِ هلل انع، يسقوَ عءلع َ يبقيّوٓٗ عشن 
صل  س  قن : عءلع  يبٶيل ع زف عَٓ ايعلف عّضع ععشل يَ : خ  يبٓهللن 

(3)(س عحم  ِوٓعَ يبٓهللُ مل ايعلف ِوسحمل  وق مل وخٓ ٗ
. 

١ِ    ٔ  عقْٗ ايّوٓٗ نىهللُ يبف ١يبهلل لي وٶ، اكلّؤ يبٍق س  ِ  عاٚ ٍق 
يَ ِا عا ُ يبٍدق س س وزدن لدع  زدد  ايىٶد، صلدّ،  عقيبدٗ ايّودٓٗ  مدق ٠ْخدد           
يبقيّوٓٗ اكل عّيبٗ ا١ نىهلل ايّ ّا يبصهللِ ٌق ٌِّ نق ف رلعق  ١ِ ْثهل ا عا  

 اجملىًّ.
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 أطغاف اٌٛط١خ
 ِايّوٓٗ وّس ل قنشٗ ِ وعاعٍق :

 اكلّؤ ايدٕ ْعّه يبقيّوٓٗ ييةُ. ا٣ِن :

ايّوٓٗ مل لضمّوٍق ِ ععاقٌدق س  دقن  زدقػل    نٍققٖ ايهٓىٗ نش٘  : ايثقؤ

يلنؤْيْهلنَراََّ يَلَآملاز رَشلهلن ل زَاليُا كُمَُبِاْرَ لََّْلَؤْ لادلُِمَُرا ملا َُزَ  ا لَرا  لص ايَ  َرث الان َِاْللرََََََر

مَُمزب اي ل ََُعلدُوفَم اُكُمَُؤْلَُآخلَّلر َِم ََُفْيَُُِِّمَُبِ َُؤْن تُمَُ ْاَّلاُتُمَُ  ا َرألْ ُضَِ ْإْصلانالت كَََُ

را مل َُ َتْنُ ِغز نْهزملنَم ََُالعُد َرابَ ل  َ ْيزق غ ملن َِاِنالَّ  َبِ َُر ُتْ ُتُمَُوَْنَُْتَِّْ َاِ  َثْملاَنَللاْا ََُ

(1)دِْن لَاْرَقَُُّالىَللوَْنْك تُمزَشلهلن ل لَرالَّ  َبِنَّنَبِاًرَاْم ََُرآلث م  ل
. 

 ا٥ْددٗ  ندد٢ُ ِ ءوددَ  ء ٓددهلل يّ ددّل ِة ي ددا )ا ىددقً( مل ايعددعاً ا١ مل
 حضّ  ايهٓىٗ يشّوٓٗ .

 ٌِىقن لسءيٗ لي ِ ُّ :
ٌف   ٕ ايّوٓٗ نىهلل  ق   ايزهللن مل ٌدا اي لقً ع٢ ْعٙ مل  : ا٣ِن

ايّوٓٗ ا١ خعن  ق   ايزهللن س ِلىَ اييٍققٖ يبءً اكلّؤ  قً نق ٢ٺ يبقييقٺ 
  َ ِسلُّ .حعاٺ رلعق اٺ   ىقٚ ايّوٓٗ س ِنهلله يّيَ يبقحل ع يس

 ي ِه حضّ  نقٌهللْي نىهلل  ق   ايزهللن ا ىقٚ  عقيبٗ ايّوٓٗ . : ايثقؤ

 حضّ  نقٌهلل ِاحهلل س ِا٥خع  ق   ايزهللن . : ايثقيث

   قْٗ  ق   ايزهللن ِحهللُ س ِي ي ايهٓىٗ ي٨حعٓقل . : ايعايبع

  قْدٗ  ق د  ايزدهللن ِحدهللُ س اذا  دقً  ق د  ايزدهللن  عدٗ س          : اخلدقل: 
 ِنهلل١ٺ .

ايثقيددث  ندد٢ُ ِْ ددًّ ايّ ددَ ايثددقؤ  ندد٢ُ لددي يبددقل      ِاكلحمعددق  ٌددّ  
 ا٧حعٓقل.

ِيّ ؽلل  عقيبٗ ايّوٓٗ يبسلضقٚ  ق   ايزهللن ِحهللُ ِع،  ّاوغل ِضزٓٗ 
 عق٣وف وخعٍق س ا١ لع ايععْىٗ ِايهلليٓف نش٘ نهلللٍق.
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اكلّودد٘ يبددَ  ددّاٚ ؽلشٓ ددقٺ  ِ نٍددهللاٺ ِ قيبشٓددٗ ا٣نٓددقً ِاكلىددقعع   ايثقيددث :
ٗ يبٍق س ِنمّلدق   قندهللٖ ايىدق  لسدشٶًّ     يشعمشٓر لع وخٗ  زش، ايّوٓ

 نش٘  لّاقن .
نهلله  قِ، ايّوٓٗ ايثشث لي دلمّس اكلقن س ١ِ  ى د عٓمق ،اق  ايعايبع :

ني  زهلل  قن : لعضل لعضق نهللْهللا عزدققؤ   دّن اا   نش٘ ايثشث س ِ)
اا نشَٓ ِ ايَ  ععقن يدٔ :    ِودٓل   ععشدل :    وش٘ اا نشَٓ ِايَ ِ شن 

يش ععاٚ س ِ مل  هٓف اا س ععقن   ّن اا وش٘  ؼلقئ  شَوزن س  ِوٓل 
 َ يبقيزيدع  ععشدل : ْدق   دّن اا س اً لدقئ  دثة ِ        :  ِيف اا نشَٓ ِ ايد

اا وش٘ اا نشَٓ ِ ايَ ْىق ص  ِ  وق صَ  ذ ْ   بىٓقٚ س عشن ْ ن   ّن
ِايبّ س ِ ِاُ ايهحمق ٕ ِلسشن (1)(ِايثشث  ثة س حع٘  قن :  ِيف يبقيثشث س

 قاِق ِايرتلدٕ .
نشٓدَ ايسد٢ه  : لدق     ا٧لقه اي دقسن ني نشٔ يبي ْعٶغل  قن :  ءيل ِ)

(2)( قن : ايثشث س ِايثشث  ثة سيشع ف لي لقيَ نىهلل لّ َ 
. 

ٌِف ضلعس  ايثشث اكلّو٘ يبَ لي دلمّس اكلدقن حدقن ايّودٓٗ  ِ نىدهلل     
عف  قً لقيَ اكلّ  س ِاكلحمعق   وَ نىهلل اكلّ  س ِيبَ  قن  يبّ حىٓ ٗ ِ فلهلل س 

نيعٖ ا١ف قْىق  ِاِو٘ يبقيثشث لىَ س ِي ي نىهلللق لق   دقً لقيدَ  دعٗ    
ا١ف قْىق   ى د ايّوٓٗ مل ايثشدث ٌِدّ  ي دقً س ِاذ ة ْد  ٌددا اكلعدهللا        
ؼلّضّس ايّوٓٗ ع٢يبهلل لي حفٮ ِا١ عقيع ّس اػل احلدق ن اييدعنٔ س لدث٢ٺ    

ا ايثشث نىهلل ِعق دَ   ِو٘ يبثشث لقيَ يهىقٚ لس هلل مل ذلشٗ لزٓىٗ  ن وق  ٌد
بة  قف يعيٓٓهلل اكلس هلل س عقلق  ً ْهى٘ يبَ اكلس هلل اػل حٓث ْ  ٔ اكلدقن س  
ْ٪هى٘ لس هلل يبدا  اكلقن مل ذلشٗ   ًّ عٍٓق ا٣ و ِايهىقٚ   خم ِ  ف   ِ 
 ش ٗ س ِاذا ة ْ   اكلهشغ مل احلقيعغل س عق٣ عل ِا٣ عل مل لّا ق اخلة 

 ِ ز ٓن نزقٛع اا .

                                                           

 .14/69لسعهلل ن ايّ قٛف  (1)
 . 19/349ايّ قٛف  (2)
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ّو٘ يَ يبءً ْ ًّ نق ٢ٺ لع ندعِل ايّودٔ نشٓدَ ِ ددا     اكل اخلقل: :
 يبقيىسهٗ يشهشّ  ِ ً ١ ْ ًّ  ق ٢ٺ يشمّؤ .

 لق  صّيف ِوٓٗ ايصى اكلمٓد  عد٢  صدذ س وزدن ِ ق  ايىصدّيف      
 يبصخٗ ِوٓٗ ايدٕ يبشغ لي ايزمع نيع  ىّا   ٕ ٢ٌيٓٗ .

 ِاي عا يبغل ايسىٗ اييمسٓٗ ِاق٢يٓٗ سلّ  حهلل نيع ّْلقٺ .
اذا   ٘ نش٘ خٗ ، ا ٖ ني ايبٔ  ز ع ايهق ع نشَٓ ايس٢ه  قن )ِمل وخٓ

ايي٢ه نيع  ىغل عسوَ صلّ، يَ مل لقيَ لق  نع،  ِ  صدهللا  ِ  ِود٘ نشد٘    
(1) (حهلل لزعِف ِح، عٍّ  قٛ

. 

ِ ٓهلل ا٧لقه ِوٓٗ ايدٕ ْهشغ نيع  ىّا  يبءوٍق نش٘ حهلل لزعِف ِ ً 
س يددا ِ ق ايهٓدقً مل     ًّ حعقٺ ِخقيٓٗ لي ايع عْ  ِ ضٓٓع حعّا ايّ  ٗ 

 يبقً ا٣فلع س ني  يبٔ يبصة وخٓخٗ  يبٔ يبصة ني ذلمهلل يبي ايّيٓهلل س ني 
نشَٓ ايس٢ه مل ايي٢ه ايبي نيع  ىغل ّْؤ س  ايصققاس ِ يبٔ  ّْل ني 

(2) قن : اذا  وقل لّضع ايّوٓٗ  ق، 
. 

  ٕ ١  صذ ِوٓٗ ٌدا ايصى لٶشعقٺ يبف ١يبهلل  ً ْ ًّ قق   خقً .
اكلمٓ  ِايدٕ ْهشغ نيع  ىّا  نمّه ِخصّيف لٶش، اذ ِايىسهٗ يبغل 

ْصهللا نش٘ ايدٕ نمعُ  ل  دىّا  لدث٢ٺ  ودَ للٓد  س ِة ْعدف  حدهلل لدي        
 اي عٍقٚ يبصخٗ ِوٓعَ.

ِيّ  ع  اجملىًّ ِوٓٗ مل حقن  ىّوَ  ن اعدقا  هدف ايّعدقٖ ع٢يبدهلل لدي      
    ً  ا عا ُ يبٍق لي  هللْهلل نضّ  ايهٓىٗ ٣ً ايهٓىٗ ١  يدٍهلل نشد٘ ِودٓٗ اجملىدّ

اي   عع لي ا٣وف يبقوشٗ س يٓ ًّ ٌدا ا٧ عا   قيّوٓٗ اكلسعخهلل ٗ ٌِىقن 
ععا يبغل اجلىًّ اكلٶهد، نشد٘ ا٧وسدقً ِيبدغل اجلىدًّ ا٧قِا ٕ س اذ  صدذ       
اجملىًّ  قِا ْقٺ ايّوٓٗ نىهلل اعق عَ ِا صقعَ يبقيزعف س ِي ي يّ  قن ٌِّ مل 

ّ ايسدقيهٗ  حقن اجلىًّ ِيبزهلل ايّوٓٗ يبءودَ   دع ندي ٌددُ ايّودٓٗ نشد٘ سلد       

                                                           

 . 19/346ايّ قٛف  (1)
 . 19/346ايّ قٛف  (2)
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اي شٓٗ  ِ اجل ٛٓٗ عٍف ٠ْخد يبعّيَ س اكلحمعق  ١ س نش٘  ً  يٍهلل ايهٓىدٗ يبدءً   
   ّنَ  قً مل حقن  ىّوَ ِنهلله الع٢ َ نعشَ.

٣ً اجملىًّ ١ ْزٔ لق ْعدّن ١ِ ْعصدعف يبدق  اً س ِِودٓعَ  ِ وعضدٍق      
  ققدْقً.

 ٍا1443صفش اخلري  12
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 عصٚص وغميخ ػٍٝ ثؼغ األجؼاء األسريح ِٓ ٘ظا اٌسِفغ ادلجبعن 
 مسبدخ اإلِبَ ش١ز األػ٘غ. -1

 مسبدخ اٌؼالِخ اٌش١ز أ.ص. ِفزٟ مجٙٛع٠خ ِظغ اٌؼغث١خ. -2

 األِني اٌؼبَ دلٕظّخ اٌزؼبْٚ اإلسالِٟ. -3

 س١بصح عئ١س رلٍس اٌمؼبء األػٍٝ/ اٌؼغاق -4

 س١بصح عئ١س احملىّخ االحتبص٠خ اٌؼ١ٍب . -5

 مبػٟ عئ١س االصػبء اٌؼبَ .س١بصح اٌ -6

 األِني اٌؼبَ إلحتبص ادلؤعسني اٌؼغة. -7

 سؼبصح أ.ص .عئ١س جبِؼخ صِشك . -8

 سؼبصح أ.ص .عئ١س جبِؼخ ص٠بىل . -9

 سؼبصح أ.ص. ِض٠غ جبِؼخ ادلٍه ف١ظً/ ادلٍّىخ اٌؼغث١خ اٌسؼٛص٠خ -11

 سؼبصح أ.ص. ِض٠غ جبِؼخ وغصفبْ/ اجلّٙٛع٠خ اٌسٛصا١ٔخ. -11

 اإلسال١ِخ/ ادلض٠ٕخ ادلٕٛعح.سؼبصح أ.ص. ِض٠غ اجلبِؼخ  -12

 سؼبصح أ.ص. عئ١س اجلبِؼخ اٌؼغال١خ. -13

 ػبصح أ.ص عئ١س جبِؼخ ٚاسط / اٌؼغاق . -14

 سؼبصح أ.ص. عئ١س جبِؼخ اٌجظغح /  اٌؼغاق. -15

 سؼبصح أ.ص. عئ١س جبِؼخ طٞ لبع /  اٌؼغاق. -16

 سؼبصح أ.ص. عئ١س جبِؼخ اٌمبصس١خ /  اٌؼغاق. -17

 األعص١ٔخ اذلبمش١خ. سؼبصح أ.ص. عئ١س جبِؼخ جضاعا/ ادلٍّىخ -18

 و١ٍخ اإلِبَ االٚػاػٟ ٌٍضعاسبد اإلسال١ِخ/ ثريٚد. -19

 سؼبصح أ.ص.ِض٠غ جبِؼخ األِري ػجض اٌمبصع/ اجلّٙٛع٠خ اجلؼائغ٠خ -21
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 اٌس١ض طبدت اٌفؼ١ٍخ ادلغجغ اٌض٠ٕٟ اٌش١ز/طبحل اٌطبئٟ
 أسزبط اٌفمٗ ٚاألطٛي ٚاٌزفسري ٚاألسالق   
 ٚثغوبرٗاٌسالَ ػ١ٍىُ ٚعمحخ اهلل  
 ٚثؼض،..... 
فٍمــض رٍم١ــذ حبّــض اهلل عســبٌزىُ اٌغل١مــخ ٚثٙــب اجلــؼء احلــبصٞ  

 ٚاخلّسْٛ يف رفسري آ٠خ ٚادضح ِٓ سٛعح آي ػّغاْ ِٓ اٌمغآْ اٌىغ٠ُ.
ٔزؼغع إىل اهلل اٌؼٍٟ اٌمض٠غ أْ ٠ٍّٙىُ اٌؼٍُ إٌبفغ ٚاْ جيؼٍٗ  

 يف ١ِؼاْ دسٕبرىُ.
 ٚشىغ اهلل ٌىُ دسٓ ػٍّىُ

 ٚاٌسالَ ػ١ٍىُ ٚعمحخ اهلل ٚثغوبرٗ                               
 
 

 
 

 ٘ـ1429ِٓ طفغ  13يف: 

 2118َِٓ فربا٠غ  21ادلٛافك:

 لصٶ ٘ نهق 
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 ادلغجغ اٌض٠ٕٟ اٌش١ز/طبحل اٌطبئٟ
 طبدت أدسٓ رفسري ٌٍمغآْ ٚأسزبط اٌفمٗ ٚاألطٛي ٚاٌزفسري ٚاألسالق  

 ايس٢ه نشٓ ن ِ فلٗ اا ِيبع ق َ...ِيبزهللس
عسوددَ يٓسددزهللؤ   ً   عددهلله يسددٓقق  ن  ددقيم  اييدد ع ِايععددهللْع      
ِا٧حددرتاه  نشدد٘   ضددش ن  يبسٌددهللاٛىق وسددحمٗ لددي لددي اجلدد ٚ ايثددقؤ       

 ِايثمقوغل.
ِ ؽلى٘  لي اا  ً  ْهللْن  نشٓ ن وزمٗ ايصخٗ ِايزقعٓٗ ِ ً ْسدهغ   

 نشٓ ن وزمَ سقٌعٖ ِيبقوىَ  ِاً ّْععىق كلق ضلهَ ِْعضقُ.
  ٓق ٔنق عْي ي نس ِي ن 
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 مسقحٗ اكلع ع ايهللْ  اييٓخ  وق  ايٶقٛٔ       ح  َ اا ِ نقُ

 وقح   حسي   سة يشععاً اي عْن
   عقذ اي عَ ِا٣وّن ِايع سة ِا٣خ٢ا

 
 ايس٢ه نشٓ ن ِ فلٗ اا ِيبع ق َ...ِيبزهللس 

ععهلل  سشمىق يبٓهلل ايي ع ِايععهللْع وسحمٗ لي  عقل لزقة ا٧ؿلقً مل   سة 
لي  دّ ٖ ان نمدعاًس ِايددٕ   ضدشعن      134ا٥ْٗ -ايععاً  اجل ٚ ايعسزًّ

يبسٌهللاَٛ اػل لزقئ اي ِعسّ    مف ايهللْي احسدقً  ِبشدٔس ا٣لدغل ايزدقه     
كلى مٗ ايعزدقًِ ا٧ د٢لٔس ِْيدععىق  ً وععدهلله ايدٓ ن   ْدف ند عوق نشد٘         

 اٚ  ٍّق ن اكلعّاوشٗ يع سة  ٕ ايد ع احل ٓنس ع  ا ن اا نىق خة اجل
 ِيبق ن عٓ ن ِعٓمق  عّلًّ يبَ لي  ٍهلل لهق ن خهلللٗ ي٨ ٢ه ِاكلسشمغل.

 
 ِ  ضشّا يبعهّن ِاعع ايي ع ِايععهللْع.   
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 مساحة الشيخ صاحل الطائي "احملرتم"
 

 حتٔ٘ طٔب٘

( املاااايفس  يف 7285/17إشاااااسٗ إا نتااااابهه املااااشقه) 

17/12/2017. 

نتاابهه  تلكٔيا ببالغ اإلعتاضاص إٍاذائهه ىظاخ٘ ماً     

املْطااْو)مها  اإلناااٌ يف تفظااري الكااشآٌ( اسااضء التاطااع     

ّاخلنظل بهذ املائ٘  ىكذو شهشىا ّتكذٓشىا متنيل لهه 

 دّاو املْفكٔ٘.

 مع التكذٓش   
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 إىل/ املرجع الديين الشيخ صاحل الطائي احملرتم

 
 م/شكر لإلهداء

 

  ٓٗ وٓهٗ
 

 222ببالغ االعتزااا ادزئام ا القزيا جال زا   تلقينا
مز  مازالا اميمزا  ه  دز  نزا عنز ا  بن زع النزاا  

 المسلح بي  القعآ   امعداب(.
 نقئا ش عنا  تقئيعنا مع  انع التقئيع .
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 مهتب املشجع الذٓين

 الشٔخ صاحل الطائٕ

 
 ه/ن ع

 حتٔ٘ طٔب٘

 .2/1/2019امليفس  يف  23/19نتابهه رٖ الهذد 

 

اطتلنيا ٍذٓتهه )اسضء اخلامع ّالظبهل بهذ املائ٘ مً تفظري 

الكشآٌ الهشٓه( ّىكذو لهه شهشىا آملل ميهه املضٓذ مً الهطاء 

 ّالتْفٔل.

 مع التكذٓااااش.
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 إىل/ مسبدخ ادلغجغ اٌض٠ٕٟ ٌٍّسٍّني اٌش١ز طبحل اٌطبئٟ احملرتَ

 طبدت أدسٓ رفسري ٌٍمغآْ
 ٚاٌزفسري ٚاألسالقأسزبط اٌفمٗ ٚاألطٛي 

 َ/شىغ ٚرمض٠غ
 

 ايس٢ه نشٓ ن ِ فلٗ اا ِيبع ق َ :
 ِ  ءن اا  زقػل اً ّْعع ن ِضل   ن ِْعنق ن اوَ مسٓعٮ دلٓ  ايهللنقٚ.

 ن ْ ٕ مسقحٗ اييٓخ ا رته :
 سددشمل ؼل ْددهلل لددي اي حمددع ِا١نعدد ا، اجلدد ٚ )ايّاحددهلل ِايزيددعْي يبزددهلل اكلددقٛعغل( لددي    

  سةايععاً( ٌِّ اجل ٚ اخلقيف يبعقوًّ )ايى اس اكلسدشذ يبدغل   لّ ّنٗ )لزقة ا٧ؿلقً مل 
ايععاً ِا٧ ٌقل( اي   هلليف نش٘ لق حهق ن اا  زقػل يبَ لي  نقْٗ  يبقوٓٗ نشمٓٗ مل ازلق، 
ٌدا ايزمف ايزشمٔ اي هة س ٌِّ  ِن نمف نشمٔ مل ايزقة ا٧ ٢لٔ يبٍدا احل ن ِيبٍدا 

 ً ْدهللْن نشدٓ ن وزمدٗ ايزقعٓدٗ ِايسدرت ِايعّعٓد،        ايزم، ِيبٍدا اكلىٍج س ِ  ءن اا  زقػل
ِايسهللاق لي   ف  عهللْن اكل ْهلل لي ايزٶقٚ اي  عٕ ِايزشمٔ مل ٌدا ايعحمصدم ايىدقق  س   

 ِاا ضل   ن ِْعنق ن يبزغل ح  َ ِ نقْعَ اوَ مسٓعٮ دلٓ  ايهللنقٚ.
   ع  ن عٕ ِ عهللْعٕ ِالعىقؤ ايز ٓن

 ِيبع ق َ.ِايس٢ه نشٓ ن ِ فلٗ اا               
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 مساحة  املرجع الديين الشيخ صاحل الطائي احملرتم

 صاحب احسن تفسري للقرآن

 أستاذ الفقه واألصول والتفسري واألخالق

 
 

 السالم عليكن ورحوة هللا وبركاته ..
 

أتقددذم الدديكن ب الددر اللددكر والدقددذلر ليددذلدكن القيوددة ال ددا  
)آلدا  السدلن هحكودة الحادي علر بعذ الوائديي الخدا  بقداً ى 

 غير هٌس خة(.
وأتوٌى هي هللا أى لذلن عليكن ًعوة الصحة والعافيدة والوالدذ 
هدددي الٌ ددداو والد فيددد  ك ًجدددار  لكدددن ميددد دكن وًقدددذر لكدددن  ددد ا 

 اإل ذا ...
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 السالم عليكن وسمحة اهلل وبشكاتو ...

تلقينا بكل تقذيش وإهتناى إىذائكن ًسخة هي )هعامل اإلمياى يف تفسري القشآى ( اجلزء السادس 

بعذ املائتني ، وًتقذم خبالص الشكش والعشفاى على ىزا االىذاء ، ألدعو اهلل العلي القذيش أى 

  ميذكن بعوًو وتوفيقو ، واى يسذد خطاكن ويكلل أعوالكن بالنجاح أًو مسيع جميب   
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 فطٔل٘ الشٔخ/ صاحل الطائٕ                              املْقش

 مهتب املشجع الذٓين ّصاحب أحظً تفظري للكشآٌ

 ّأطتار الفكُ ّاألصْل ّالتفظري ّاألخالم

 ممله٘ البحشًٓ 21168-ص.ب 

 

 الظالو علٔهه ّسمح٘ اهلل تهاا ّبشناتُ ّبهذ

 1861/16تلكٔت بهل الثياء ّالتكذٓش خطااب فطألتهه سقاه    

املشفال طٔاُ ىظاخ٘ ماً نتااب بهياْاٌ "مهاا         و 20/5/2016تأسٓخ ّ

 اإلناٌ يف تفظري الكشآٌ " اسضء الثاىٕ ّالثالثل بهذ املائ٘.

ٙ   ٓطٔب لٕ ّٓظهذىٕ   أشهش فطٔلتهه جضٓال الشاهش علا

 ّطاتحال   إٍتنامهه املتْاصل بتضّٓذ إداسٗ اسامه٘ بَزِ اليظخ٘  

ُ  طائاًل املْاإا مهتب٘ اسامه٘ لإلطالع علَٔا   للجنٔع جلت قذست

 التْفٔل ّالظذاد.

 لْا خالص حتٔاتٕ ّتكذٓشٖ   كبّت
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 السادة/ مكتب املرجع الذيين

 الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسن تفسري للقرآن 

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته
ايعخقْق س ِ يمعوق ايسزققٖ يبق٧وهللا ا   ٍهللْ ن  قلزٗ  عقعقً  وٓ  

اي   عّاػل ايٓىق يبسوع دقه لدي ل عد  اكلع دع ايدهللْ  مل )لزدقة ا٧ؿلدقً مل        
  سة ايععاً( ِايدٕ  قً اخع ٌدُ ا٧وهللا ا  )اجل ٚ ايسقق  ِايث٢ غل 

ايصقق   1535/16يبزهلل اكلقٛٗ( ِايدٕ  يععىق يبس ع٢لَ ؼلّ   خٶقيب ن   ن 
ر ا عاٚاٺ يشمزععٗ مل دلقن   سة اْق  ايععاًس خهلللٗ هس ِذي13/7/2016مل 

يشهقحثغل ِاكلٍعمغل يبءلع ايع سة ايععاؤس ِاي   ضخل لعقحٗ مل ا٣ سقه 
اكلحمعصٗ يبقكل عهق  ا٣ ققؿلٓٗ مل اجلقلزق  ِلعا   ايهخّغ ِ قلزٗ  عقعقً 

   ٘ يبءنهللاق ِاععٖ لىٍق مل ل عهٍق اكلع  ْٗ.
نش٘ ٌدا ايصىٓعس و زىدق اا يبدَس ِ  دقيب ن     خعقلقٺ ي ن ايي ع ِايزععقً

 نشَٓ خة اجل اٚ .
 وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واإلحرتام
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 ِؼبيل اٌش١ز/ طبحل اٌطبئٟ                     سٍّٗ اهلل

 اٌسالَ ػ١ٍىُ ٚعمحخ اهلل ٚثغوبرٗ،،، ٚثؼض
 

ِايعّعٓ،س ِْسعؤ اعقق  ن يبءؤ  شعٓل يب ف  عء قن اا كلزقيٓ ن ايزًّ
 عددهللْع ِالعىددقً اٌددهللاٚ ن يش قلزددٗ وسددحمٗ لددي اجلدد ٚ ايعق ددع يبزددهلل اكلقٛددٗ      

 لي)لزقة ا٧ؿلقً مل   سة ايععاً(.
ِاو  اذ   عهلله كلزقيٓ ن  قيم ايي ع ِايزععدقً نشد٘ ٌددا ا٧ٌدهللاٚس     

خٶددق ن  ٣قنددّ اا ايزشددٔ ايعددهللْع  ً ؿلددهلل ن يبزّوددَ ِ ّعٓعددَس ِ ً ْسددهللق  
 ِْ شف  نمقي ن يبقيى ق  اوَ مسٓع دلٓ  ضل   ن اا ِْعنق ن.

 ٌٚىُ حت١برٟ ٚرمض٠غٞ
 ٚاٌسالَ ػ١ٍىُ ٚعمحخ اهلل ٚثغوبرٗ
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 اكلع ع ايهللْ  اييٓخ وق  ايٶقٛٔ ا رته
 وقح   حسي   سة يشععاً

  ٓٗ وٓهٗ...
 عقيب ن اكلّ دّه اجلد ٚ   وي ع لهقق   ن ايٶٓهٗ يبسٌهللاٛ ن يىق وسحمٗ لي 

ايث٢ ًّ يبزهلل اكلقٛٗ لي)لزقة ا٧ؿلقً مل   سة ايععاً(  دقٛشغل ايهدق ٕ ند     
 ِ ف  ً ّْعع ن مل لسة  ن ايزشمٓٗ ِايزمشٓٗ خهلللٗ يهشهللوق ايز ْ .

 ِلي اا ايعّعٓ،...                        
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 ا رتهاػل/ اكلع ع ايهللْ  اييٓخ وق  ايٶقٛٔ 

 
 ايس٢ه نشٓ ن ِ فلٗ اا ِيبع ق َ :دد

((  وَ ي ع   دهة  نَُّْ َْزَ ل لجلنَ َملََُنَْلنءزَلل ْ ُاَُِْْإَا  َع ل مفَعلل يمٌ قن  زقػل ))
ِعحمع     اً اح ٘ يبء  اٚ لدي   سدة ن يشعدعاً اي دعْن س ٌِدّ      
  سة ِا ع اضٓ  اػل اكل عهٗ ا٧ ٢لٓٗ س ِ ٓ ًّ يَ ا عُ ايٶٓ  
مل عٍن وصّيف ايععاً اي عْن ِي ن يبَ   ع ِ ّال ا٥خدعٖ س ١ِ  
ْسدزىق مل ٌددا اكلعدقه ا١ اً وعدهلله ي ددن ند عوق ِ عدهللْعوق نشد٘ ٌدددا        

 ا٧ٌهللاٚ اي عْهلل س لعمىغل ي ن ايعّعٓ، ِاكل ْهلل لي ايزٶقٚ اكلهق ن.
 لع عقٛ، ا٧حرتاه...
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 اٌش١ز زلّض اٌش١ز طبحل اٌطبئٟ احملرتَ
 ادلغجغ اٌض٠ٕٟ آ٠خ اهلل اٌؼظّٝ اٌش١ز طبحل اٌطبئٟ احملرتَِض٠غ ِىزت 

 

 نهئي ا أطيب التحيات ...
 

نتقئا بأ مل عباعات الش ع  التقئيع على  ه ئ ا المبذ لة 
نززا ددززئام ا ديانززا نسززاة مزز   تززاب ا جماززالا اميمززا  نززا ت سززيع 
القعآ / ال ا  ال احئ بائ المامزة( ..... متمنزي  ل زا المايزئ مز  

 التقئا  الن اح.
 ت ضل ا بقب ل  انع االحتعاا ...
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 إىل/ مكتب املرجع الذيين الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسن تفسري للقرآن

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته ...
يبقنع ا، يبقيغ ِان قل نهللْهلل يبقجلٍّق اي هةٖ يسمقحٗ اْدٗ اا  

  سددة  عددقل اا  ايز مدد٘ اييددٓخ وددق  ايٶددقٛٔ )قاه سشددَ( مل   
س 133س 132ايز ددٓن لددي خدد٢ن  شعٓىددق اٌددهللاٚ ن اكلهددق ن يش دد ٚ )

( لي لزقة ا٧ؿلقً مل ا دع ٍق   ىدّ، لدي  عدقل اا اجملٓدهللس      134
 قٛشغل اكلّػل ن  ِ ف اً ّْع، اييٓخ اجلشٓف كلدق عٓدَ خدة ايدهللوٓق     

 ِا٥خعٖ ِخهلللٗ ا٧ ٢ه ِاكلسشمغل .
 

 واهلل ويل التوفيق     
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 دلى / م تب المع ع الئينا آية هللا الاظمى الشيخ صالح الطاما المحتعا
 صاحب أحس  ت سيع للقعآ 

 ا/ش ع على ادئا 
 

 تحية طيبة ...
تسززززلمنا ببززززالغ الشززززز ع  التقززززئيع ال ززززا  السزززززابع باززززئ المامززززة مززززز  
الت سزززيع  دززز  القسزززا اس ل مززز  ت سزززيعجأ  يمسسززز ا  زززعح نقزززئ مززز  

سيزززاا نزززئا لها بزززي  النزززا ( شزززا عي  ل زززا القززز ا  زززعح مللززز   تلززز  ا
 ادئا  ا متمني  ل ا مايئاً م  امعتقا   اسائداع  التط ع.

 ...مع التقئيع
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 ديادة األخ الذيخ صالح الطائي المحترم

 صاحب أحدن تفدير للقرآن الكريم
 وأدتاذ الفقه واألصول واألخالق

 مددف ايزددهللق يب ددف عحمددع ِانعدد ا،  شعٓددل   ددقيع ن اكلددّ عٖ ايدد   
هس ِلعععٍق اجل ٚ ايعسزًّ لي ايع سدة مل  26/5/2012(  ء ْخ 532)

 ( لي  ّ ٖ ان نمعاً.133ا٥ْٗ)
ِاو  اذ  ن ع ن   ْف اييد ع ِن دٓن ا٧لعىدقً نشد٘ اٌدهللاٛ ن      
ٌداس  ق٢ٛٺ اكلّػل ن  ِ ف  ً ْدهللْن نشدٓ ن وزمدٗ ايصدخٗ ِايزقعٓدٗس      

عمىٓددقٺ ي ددن  ددف ايععددهلله ِ ً صلزش دن  ددىهللاٺ ِذخددعاٺ ي٤لددٗ ا٣ د٢لٓٗ ل  
 ِا٧،قٌق .

 ِايس٢ه نشٓ ن ِ فلٗ اا ِيبع ق َ.       
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 ٌدد1440/ يبٓع ا٣ِن/9يبةِ  مل 

 ه24/11/2018اكلّاع،                                       
 

 مسقحٗ اكلع ع ايهللْ  اييٓخ وق  ايٶقٛٔ ا رته
 وقح   حسي   سة يشععاً

 اكلع ع ايهللْ  اييٓخ وق  ايٶقٛٔل ع  
 

 ايس٢ه نشٓ ن ِ فلٗ اا ِيبع ق َ
 ععهلله  شٓٗ ا٧لدقه ا٣ِ،اندٔ يشهلل ا دق  ا٧ د٢لٓٗ يبءوٓد  ؽلىٓق ٍدقس       

( ايدٕ ِوشىق لي  دقوه ن لدي  عدقل:  لزدقة     171ِ ي ع ن نش٘ اجل ٚ)
 ا٧ؿلقً مل   سة ايععاً  ِايدٕ ْعضمي  عاٖٚ مل اْعغل لي ايعدعاً ؼلدق ْدهللن   

 نش٘  ً ايىى)يف(  قً ١ ْسز٘ اػل ايي ِ ِة ْعصهللُ ِة ْهللس ايَٓ.
الشددغل ا٧ ددعمعا  مل ا  ددقن ا٣ دد اٚ ايدد   عصددهلل  لىٍددق لسددععه٢س   
نددق عْي ي ددن حسددي  زددقِو ن ايددهللاٛن لزىددق ِقانددغل اا  زددقػل  ً ّْععىددق  

 ِاْق ن كلق عَٓ خة ا٧ ٢ه ِاكلسشمغل.
 ِايس٢ه نشٓ ن ِ فلٗ اا ِيبع ق َ.
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 اػل ايسٓهلل ا رته/اييٓخ وق  ايٶقٛٔ
 وقح   حسي   سة يشععاً

 ل ع  اكلع ع ايهللْ 
 حت١خ ط١جخ ٚثؼض :

هذيش جاهعة األهري عبدذ القدادس للعلدوم     أ.ئ/ عبئهللا ب  الاالتلقينا حني 

ماززالا اميمززا  نززا اإلسددالهية نسددنطينة، ىددذيتكن القيوددة املتوالددة يف كتددا ) 

 اجلزء الاالث عشش بعذ املائة.( ت سيع القعآ 

وإر ًعرب لكن عي شكشًا على ىزه اإللتفاتة الكشمية، هنذيكن حني بدذوسًا  

 وًسخة هي ًششية أخباس اجلاهعة. 33ًسخة هي جملة اجلاهعة العذد 
 

 تقبلوا فائق اإلحرتام والتقدير.
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