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 ادلمدِــــــخ
َٓٗ#ا  ،  ايزٟ دعٌ نٌ إْظإ ٜتكًب ٗ ْعُ٘ إتـ١ً اؿُذ هلل
ساٍ ايبأطا٤  ٚأخش٣ َظتشذث١ ، ٚأخش٣ تٓظخ ٚتٓكضْعِ َظتذ١ّ 

ر  ٝا ، إ ٚإشض ٚايؼذ٠ ، َٚٓٗا ْع١ُ ايبؼاس٠ اييت تـاسب اؿٝا٠ ايذْ
ٝة١ إل#اس، ، ٚٗ    تٍٛ اهلل عض ٚدٌ بؼاس٠ ايٓ#اغ بٓسظ#٘ ،   ٚبـ#

ىا    ايتٓضٌٜ ط ا وُ ٵَّاقَِټَ َٹَ ُُ ا ؿَ اد بَ ِ١ ٶَّهُ  ٵ َِّلُ ا بَ َُ ٵَّقٌِ  َٰ ا ٵِ اٴَ  َ    فَ غَدثِ ٭ُ ٵِ اد ٵْا ىا ا ا ٶُ ١َٺِ وَ

د  وً يْ د عُ ٵَهُ ٩ُِهَ ؿْ  ٽَنِ وَتً  يَ خَل٧ِْ عَ ٮَ ََ ٮُلْبًَ وَٹَټْ  ٵَ ةَ ٩ٍِ ا ؿا ىَ ٵَٺَ ا ئِ َّ ا صْلً ُْهِ أَ ٶَ َ١ ٸْ  ٵُٲُ أَ أَىْ

ىكٌ ىكٌ ٍَٲُ ُ٪ َ٥ ٶَّهَ  ٵ  .(1)صئِٻا ا

بٝا٤ ٚايةاٜات اؿُٝذ٠ هلا ف٧ ن#ٌ ٚاس#ذ    َٚٔ أطشاس بعج١ ا٭ْ
ٝا ٚاٯخش٠ َِٖٚٓٗ بايبؼا ٞ طبٌٝ َباسى ٗ اي#ذع٠ٛ إٍ  س٠ ٗ ايذْ

 .اهلل
اٴ  ٩ِاٍ   ٌٖٚ ٖزٙ ايبؼاس٠ َٔ َـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط د١ِ ٽٍِّ صَ ئِ

ٶُِ٪َتً ٓعِ ،   (2)صاألَكِْٓ ؽَ ، اؾٛاب ْعِ إر ْضٍ آدّ بايبؼاس٠ بت#ٛايٞ اي#
ٜعض  ٚايشدٛ، ٍإ اؾ١ٓ بايتك٣ٛ ٚايعٌُ ايـاحل ، ٚبٗا ٚبتساؿًٝٗا

ىا ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ، قاٍ تعاٍ ط وُ ٵَّقَِټَ َٹَ َِّلْ ا بَ وَ

اد      هَ وْ ٹِ ىا  ا ٭ُ اد كُمِ ٶَّٺَ ٱُ ادكُ  هَ ٽَ ألَ د ا هَ خِ غْ حَ ضْلٌِ ٹِټْ  حَ وادثٍ  ٸْ صَ هُ ٵَ غَدثِ أَٻا  ٵِ د ٵْا ىا ا ٶُ ١َٺِ وَ

                                                                 

 .23طٛس٠ ايؼٛس٣  (1)
 . 30طٛس٠ ايبكش٠  (2)
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ٴُ وَ بْ ٭َ د ٹِټْ  وَ ٭َ ٵَّقٌِ كُمِ ا ا ىا هَقَ ٵُ د د ٭َ ٭ً ةٍ كِمَ رَٺَلَ اد أَمَوَاسٌ  ٹِټْ  هَ ُ ٸْ ٩ِ هُ ٵَ د وَ هً دبِ ََ خَ ٹُ ىا بِهِ  حُ أُ

ٵِـُوٻَ د د ؽَ ٸْ ٩ُِهَ ةٌ وَهُ هالَ َٚ  .(1)صٹُ
ٚيٝع َٔ نتاب مساٟٚ إ٫ ٖٚٛ وٌُ ايبؼاس٠ يًٓ#اغ ، ٖٚ#ٛ   

اد   ٚعَُٛ#ات قٛي#٘ تع#اٍ ط   َٔ نشّ ٚفل#ٌ اهلل ع#ض ٚد#ٌ     وَ ٹْ ٱَلا اـْ  ٮَ ٵَ وَ

ٷَ  ؿَ ، ٚفٝ٘ إنشاّ يًٓيب ٚأتباع٘ إ#٪ٌَٓ ٚايٓ#اغ ْٝع#ّا    (2)صبَوِاٍ َ

ٍ ٚدعٌ اهلل  ايبؼاس٠ د١ًٝ ٗ ايكشإٓ فٗٛ نتاب ايبؼاس٠ ٚايذع٠ٛ إ
 اهلل.

ٚقذ إؽز ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايبؼاس٠ ط٬سّا 
يًبعج١ ايٓب١ٜٛ ، ْٚضيت بٗا  ٗ دعٛت٘ َٓز ا٭ٜاّ ا٭ٍٚمساّٜٚا َباسنّا 

١ٝ َ#  اقااْٗ#ا بٛد#ٛب اٱّ#إ ٚأدا٤     ايظٛس إ ه١ٝ ثِ ايظٛس إذْ
 ايعبادات ٚاٱطتعذاد يّٝٛ اؿظاب.

١ٝ ، ٚإٕ نإ  ّٚهٔ إْؼا٤ قإْٛ اؾاَ  بٌ ايظٛس إه١ٝ ٚإذْ
اٱخت٬ف ٗ ايهِ ٚإٛكٛ، ٚأطباب ايٓضٍٚ ٖٚ#زا اؾ#اَ  عً#٢    

 ٚدٛٙ َٓٗا :
ٴَ هُٚٗ ايتٓضٌٜط، ٚدٛب ايتٛسٝذ  ا٭ٍٚ : عَـٌ٭ُ ٶَّهُ أَ ٵ  .(3)صىَ ا

 ايتـذٜل بايٓب٠ٛ ٚايتٓضٌٜ . ايجاْٞ :
فشإا ٜذخٌ إهًف اٱط#٬ّ ٜتٛد#٘ ي#٘    أدا٤ ايـ٠٬  ايجايح :

ا٭ر٣ بظبب اٱط٬ّ  اا٭َش بايـ٠٬ َٚٔ أنجش ايٓاغ ايزٜٔ ٫قٛ
ٚأؿ#شاب٘  ٚأٖ#ٌ بٝت#٘   ِٖ ايٓيب قُذ ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     

                                                                 

 .25طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .70طٛس٠ ا٭طشا٤  (2)
 .1طٛس٠ ا٭خ٬ق  (3)
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د تعاٍطا٭ٚا٥ٌ ٗ َه١، قاٍ  ٭ً َٰ كِمَ ٵُ أَ يْ ٽَ د  َ  هَ ُْ ٶَ َ١ بِلْ  َٚ ةِ وَاّْ دٵْاالَ َٰ بِ ٶَ ٹُلْ أَهْ أَ وَ

خَّٮَىَي ٶ ٵِ بَتُ  د٭ِ َ٢ ٵَ ا َٰ وَ ٭ُ ٽَلْمُ غْټُ   .(1)صٽَ

ااَٰ    ط ايبؼ##اس٠ ، ٚٗ ط##ٛس٠ ايل##ش٢   ايشاب##  : ب  ُِٚااَٰ كَ ْ٢ َُ ى٧َْ  اا يَ ٵَ وَ 

خَلًْٕ  .(2)ص٩َ

اٱْ#زاس ، فُ#ج٬ّ ٚسدت ايبؼ#اس٠ ٚاٱْ#زاس ٗ ط#ٛس٠       اـاَع :
ٷ    ا٭ع##شاف ٖٚ###ٞ َهٝ##١ ، ق###اٍ تع##اٍ ط    ىْ ااا ٮَ ٵِ ااوٌ  َِ بَ َلٌ وَ اااقِ ٽَ ااد ئِ َّ  ٽَ ئِٻْ أَ

ٹِوُىٻَ إْ  .(3)صَُ
َٔ ايبؼاس٠ ٚيهٔ إه١ٝ أنجش  ٗ ايظٛسْعِ َسشدات ية١ اٱْزاس 

ٓٴزٳس َٓ٘.ايٓاغ ٜذسنٕٛ إٔ َسّٗٛ اٱْزاس ٖٛ ايبؼاس٠ ٕٔ إدتٓب   إ
ايذع٠ٛ إٍ اهلل عض ٚدٌ باؿه١ُ ٚاؿذ١ ٚايربٖإ ،  ايظادغ :

ٝ##ذٍ قٛي##٘ تع##اٍ ط  ااتُ  ي َ٦ ٵِ د بَ ٵَ ااتُ ا ضا غُ ٵَ ااهِ ا ٶَّ ٶِ ، عً##٢ س##ضٸ إظ##ًٌُ   (4)ص٩َ
 أَٛس: باٱطتذ٫ٍ ع٢ً

١ٝ  ا٭ٍٚ :  .ايٛسذاْ
 ايٓب٠ٛ ٚايشطاي١ . ايجاْٞ :

َ##ٔ ٚايت#ذبش ٚاٱتع#ا    ٚد#ٛب اٱط#تكا١َ ٚايـ#٬      ايجاي#ح : 
. ١ٝ  اؿذر اييت دعًٗا اهلل عض ٚدٌ ساكش٠ ٗ اٯٜات ايهْٛ

بة١ ايظ#ًِ     ايظاب  : ١ٝ باي#ذع٠ٛ بـ# إتـاف ايظٛس إه١ٝ ٚإذْ
ٚايًطف ٚايشفل ، ٚايشفل يٌ اؾاْب ، ٚاياغٝب با٭طٌٗ ٚؿٝغ 

                                                                 

 .132طٛس٠ ط٘  (1)
 .5طٛس٠ ايلش٢  (2)
 .188طٛس٠ ا٭عشاف  (3)
 . 149طٛس٠ ا٭ْعاّ  (4)
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ٵًَ ، ٚإدتٓاب ايةًظ١ ٚايؼذ٠ ٚايعٓف ، قاٍ تعاٍ طاٱنشاّ  ُٟ ئِ ؿْ ا

عْيَټُ خٍِ هٍَِ أَ ٵَّ د ٸْ بِ هُ ٵَ ؿِ د صَ وَتِ وَ يَ غَ ٵَ َٞتِ ا ِ١ ىْ ٵَٺَ ا غِٲَٺَتِ وَ ٵَ د َٰ بِ بِّ بُِٴِ كَ  .(1)صىَ
ٚؿٝة١ ايذع٠ٛ بايًٌ ٚايشفل َطًك١ مل ؽتف بذع٠ٛ ايٓيب قُذ 
ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٫ٚ بس١٦ َٔ ايٓاغ دٕٚ أخش٣ ، فكذ أَش 

ايظ٬ّ بذع٠ٛ فشعٕٛ بايشفل اهلل عض ٚدٌ َٛط٢ ٖٚاسٕٚ عًُٝٗا 
ٽَّهُ ٦ًََٙ َ  أْ٘ ادع٢ ايشبٛب١ٝ ، قاٍ تعاٍ ط ١َىْٻَ ئِ ٵًَ ٩ِلْ د ئِ بَ فَهَ ا

ؾًَََ * ََ ٱَّلُ أَوْ  وًد ٵ٢ََٶَّهُ ََخَقَ ٭َىْ ً ٵَُِّ ى َ ٵَهُ  ٮُ ، ٚقذ ٚسد ٗ اؾض٤ ايظابل َٔ (2)ص٩َ
ق#ٛاٌْ  عذ٠ ٖزا ايظٹسش إباسى ٖٚٛ ايظاب  ٚايعؼشٕٚ بعذ إا٥تٌ 

 ايشفل ٚايًٌ، ٚبٝإ قإْٛ ٬َصَت٘ يًٓب٠ٛ َٓٗا:غـٛق 
 صادش عٔ اٱسٖاب. (3) ٫ٚتٓسشٚا(قإْٛ)بؼٸشٚا  ا٭ٍٚ :
 .(4)قإْٛ ايًٌ ٗ ايذع٠ٛ ايجاْٞ :

 .(5)قإْٛ اٱسٖاب  ًِ ايجايح :
١ٓ  ٚطتأتٞ ٗ ٖزا اؾض٤ ػٛاٖذ عذٜذ٠ تذٍ ع٢ً ايشف#ل   ٗ ايظ#

 .ٚايسع١ًٝايٓب١ٜٛ ايكٛي١ٝ 
اد   ٌٖٚ اـطاب ٚا٭َش َٔ اهللط هَ ٵَ وَظْ  ادصْ ٸِ ٩َ ٶَ ا ٶيا ٵِ ىا  غُ وَ  ،(6)صوَئِٻْ صَ

ات ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ ٫ٚ ٜؼ#اسن٘ أس#ذ ،    َٔ كتـ
ً   اؾٛاب ٫، إِا ٖٛ خطا ،  ٝفب يًٓيب ٚتؼاسن٘ فٝ#٘ ا٭َ#١ ب#ايته

                                                                 

 .125طٛس٠ ايٓشٌ  (1)
 .44-43طٛس٠ ط٘  (2)
 .136-126( َٔ ٖزا ايظٹسش ق227أْظش اؾض٤ ) (3)
 .231-227أْظش اؾض٤ ايظاب  ٚايعؼشٜٔ بعذ إا١٥ َٔ ٖزا ايظسش ق (4)
 .264-260( َٔ ٖزا ايظٹسش 227أْظش ) (5)
 .61طٛس٠ ا٭ْساٍ  (6)
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إٛكٛعٞ ٚيٝع ٖٛ َٔ تعذ١ٜ اؿهِ َٔ ا٭ؿٌ إٍ ايسش،، يًتبأٜ 
 . ٚ٭ٕ ٖزٙ ايكاعذ٠ َ   ٔ إػااى ايسش، ٗ ايذاعٞ

تًٚقاٍ تعاٍ ط د٩َّ ٱَ ٸِ  ٶَ ٵيِّ ىا ٩ٍِ ا ٶُ ؽُ ؿْ ىا ا وُ ٵَّقَِټَ َٹَ د ا هَ  َ دأَ يٝهٕٛ  ،(1)صََ
 ٛ )آٜ#ات اي#ذفا،    َٔ إعذاص ايكشإٓ غـٛق عٓٛإ ٖزا اؾض٤ ٖٚ#

ٖٚ#ٛ ك#ذ    ّط٬ّ دا٥#ِ( ق#إْٛ ٓ#ٌ اـط#اب اـ#اق عً#٢ ايع#ا       
 ؽـٝف ايعاّ. 

٫ٚ ٬َص١َ بٌ قـش ايظٛس٠ ٚنْٛٗا َه١ٝ ، فكذ تهٕٛ ايظٛس٠ 
قـري٠ ، ٚٗ آخش ْظِ ايكشإٓ ٚيهٓٗا َذ١ْٝ نُا ٗ طٛس٠ ايٓـش اييت 

خَظُ    ق#اٍ تع#اٍط   ٖٞ َٔ آخش طٛس ايكشإٓ ْ#ض٫ّٚ  ا َ٪ ٵَ ا اهِ وَ ٶَّ ٵ الُ ا ٽَْْ  ََ اد فَا صَ  *ئِ

َـؽٶىٻ يف ؿَټ اهلل أ٩ىاصد ٵوده  اهُ    *وكأَج ا ٽَّ ُُ ئِ ٪ِلْ َ٦ خَ ا َٰ وَاىْ بِّ غَٺْـِ كَ بِّظْ بِ يَ َ٩

د ابً ىا حَ  .(2)صٱَدٻَ 

اؿُذ هلل ايزٟ اختف يٓسظ٘ بإًه١ٝ إطًك١ يًظُٛات ٚا٭سض 
، فًٝع َٔ ػشٜو ي٘ ٗ ايعباد٠ أٚ إؼ١٦ٝ أٚ إًو أٚ ايتـشف ٗ 
 عامل ا٭نٛإ يتهٕٛ اـ٥٬ل نًٗا قتاد١ إيٝ٘ ، تتطً  إٍ فلً٘ ،

ٚتشدٛ إسظاْ٘ ، َِٚٓٗ اٱْظإ ايزٟ سصق٘ اهلل عض ٚد#ٌ ايعك#ٌ   
 .ٚدعٌ ايؼ٠ٛٗ تضآ٘ أٚ تتعاسض َع٘ ٗ ؿشا، َٜٛٞ َتذذد

فتسلٌ اهلل عض ٚدٌ ب#أدا٤ ايس#شا٥ض ايعبادٜ#١ َ#ذدّا يًعك#ٌ ،      
ٚغًبت٘ ، ٚقٗشٙ يًٓسع ايؼ١ٜٛٗ ، َٚٓع٘ َٔ اطتشٛار ايٓسع ايةلب١ٝ 

 .ع٢ً ايًظإ ٚاؾٛاس  ا٭خش٣

                                                                 

 .207طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .3-1طٛس٠ ايٓـش  (2)
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هل#ِ عً#٢ ٖ#زا ايسل#ٌ ايٝ#َٛٞ      ع#ض ٚد#ٌ   ٚيٝؼ#هش ايٓ#اغ اهلل   
ٓتس  َٓ٘ ا٭سٝا٤ ٚا٭َٛات ، قاٍ تعاٍ ط هِ إتذذد ٚايزٟ ٜ ٶَّ ٵ ٴُ ا ىْ َ ٩ََٖ ٵَ وَ

ُِٞٸٌ َ١ ١َقَابٌ  ٸْ ٩ُِهِ  خُ ََٖ٩ د أَ ٹَ ٸْ ٩ٍِ  ٵَٺَياٲُ ةِ  د وَاِؽِلَ َُ ٽَ ٵـ  خُهُ ٩ٍِ ا عْٺَ ٸْ وَكَ ُْٲُ ٶَ  .(1)ص١َ
دت٘ ْٚظأي٘ تعاٍ ايسٛص اتسلٌ بٗذاٜتٓا يزنشٙ ٚعباؿُذ هلل ايزٟ 

ٴَ عب٘ ، فإ َٔ وب٘ اهلل ٜٗذٜ٘ إٍ طٛا٤ ايظبٌٝ ، ٚٗ ايتٓضٌٜ ط ٭ُ

ىٌك         ٥َُ٪ا اُه  ٶَّ ٵ ىَبُٲْٸ َوا ا ُٽ ُف ْٸ  َٵُٲا ٦َِ٪اْل  ََ اُه َو ٶَّ ٵ ْبُٲْٸ ا ْغِبا َُ ِب٢ُىِٽٍ  حَّ ٩َد َه  ٶَّ ٵ ِغب ىَٻ ا ُح ْٸ  ُخ ُٱْو ِئْٻ 

عُِٸٌ ٮُِٸََٚظ١ًُ بكٍٛ ط يزا أَشنٌ َظًِ (2)صكَ خَ يْ ٵَٺُ ٵِّْلَاَٗ ا د ا ٽَ  (3) صاهْـِ
 .طب  عؼش٠ َش٠ ٗ ايّٝٛ

تبك٢ خضا٥ٔ عًَٛ٘ َؼشع١ يًعًُا٤ اؿُذ هلل ايزٟ أْضٍ ايكشإٓ ي
ٛا َٓٗا ، ٜٚتذ٢ً هلِ ٚيًٓاغ قإْٛ عذّ إؿابتٗا بايٓكف َّٜٛا  ً ٓٗٝ ي

 َا.
ٝا داس ا٭َ##ٔ ٚايظ##٬ّ ٖٚ##ٛ َ##ٔ      اؿُ##ذ هلل اي##زٟ دع##ٌ اي##ذْ

ااتً  ػ##شات قٛي##٘ تع##اٍ ط س ٶُِ٪َ ااٴ  ٩ِااٍ األَكِْٓ ؽَ د١ِ ٽِّااٍ صَ ، فُ##ٔ (4)صئِ

ٖٚٛ غا١ٜ خـا٥ف اـًٝس١ تعاٖذ ايظًِ اجملتُعٞ ٚا٭َٔ يًٓاغ ، 
بٝا٤ ، ٚٗ طري٠ ٚقـ١ نٌ ْيب أَاسات ٚد٫٫ت  َٔ غاٜات بعح ا٭ْ
ع٢ً طعٝ٘ ٗ ْؼش أي١ٜٛ ايظًِ ، ٚؼًُ٘ ا٭ر٣ بـرب ، فإ قًت قذ 

د تعاٍ طٚسد قٛي٘  ٵِٺَ ىا  وُ د وَهَ وٌ ٩َٺَ زِ ٱَ بُِّ ىٻَ  ٢َهُ كِ ٹَ ٴَ  حَ د بٍٍِّ ٭َ ٽَ َِّټْ ٹِټْ  أَ ٱَ وَ

                                                                 

 .14طٛس٠ ايٓٛس  (1)
 .31طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
 .6طٛس٠ ايساؼ١  (3)
 . 30طٛس٠ ايبكش٠  (4)
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ادِبِلَټَ        ْا ٵ ِغاَّ  ا َُ اُه  ٶَّ ٵ ىا َوا ُٽ َخَٲد َٹاد اْىا ٢ُُ٪ىا َو ا َٕ َٹاد  ِه َو ٶَّ ٵ ُهْٸ ٩ٍِ َىِبُِٴ ا دَب َّ ، (1)صَأ

 ٚاؾٛاب َٔ دٗات :
بٝا٤ ، إِا نإ ايكتاٍ ا٭ٍٚ : َ#ٔ طا٥س#١ َ#ٔ     مل ٜكاتٌ نٌ ا٭ْ

بٝا٤.  ا٭ْ
قذ ٜك  قتاٍ ايـشاب١ ٚا٭ْـاس ، َٔ غري إٔ ٜهٕٛ ايٓيب  ايجا١ْٝ :

 .َعِٗقذ قاتٌ 
بٝا٤  ايجايج١ : دفاعّا ٚيٝع ٖذَٛ#ّا أٚ غ#ضّٚا   ٚايـشاب١ قتاٍ ا٭ْ

 يةريِٖ.
، إكـٛد ٗ عٓٛإ ٖزا اؾض٤  ذفا،ٌٖٚ اٯ١ٜ أع٬ٙ َٔ آٜات اي

تٓشـش آٜات ايكت#اٍ ب#اييت ْضي#ت     َٔ ايتسظري ، اؾٛاب ْعِ ، ف٬
غـٛق ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشاب٘ ، بٌ ٖٞ 
ر  بٝا٤ ٗ طبٌٝ اهلل ، ٚثباتِٗ ٗ َٓاٖر ايذع٠ٛ ٚايٓٗ بٝإ ؾٗاد ا٭ْ

 ايكِٜٛ ست٢ ٚإٕ اكطشٚا إٍ ايذفا،.
ِٓٗ      ١ٜ أع٬ٙ ٚتكذٜش اٯ َع#و   داف#  : ٚن#أٜٔ َ#ٔ ْ#يب ٚاْ#ت َ#
 سبإْٝٛ نجري.

 يتذٍ اٯ١ٜ َعٓاٖا ا٭عِ ع٢ً ايجٓا٤ ع٢ً ايـشاب١.
ٚقذ تكذّ ٗ اؾض٤ ا٭ٍٚ َٔ ايتسظري بٝ#إ يٛد#ٛٙ ايـ#شا  ٗ    

ٮُِٸَ  قٛي#٘ تع#اٍ ط   خَ اا يْ ٵَٺُ الَاَٗ ا ٵِّْ د ا ٽَ اـِ ب##٠ٛ    (2)صاهْ ٓ ، َٚٓٗ#ا اي#ذفا، ع#ٔ اي

 .(3)ٚايتٓضٌٜ
ٚإصاس١ ، يتهٕٛ آٜات ايكتاٍ ٚايذفا، ٗ ايكشإٓ اطت٦ـا٫ّ يًهسش 

يش٩طا٤ ايهسش َٔ َكاَات ايشٜاط١ ٚطٛم ايٓاغ ٕٝادٜٔ ايكتاٍ  ًُّا 

                                                                 

 .146طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 . 6طٛس٠ ايساؼ١  (2)
 . 258اْظش اؾض٤ ا٭ٍٚ َٔ ٖزا ايظٹسش ق (3)
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د ٭ْسظِٗ ٚيًُ٪ٌَٓ ، ٖٚزٙ اٱصاس١ َٔ َـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط ٹَ وَ

ٵَٺِنيَ د َ٢ ٶَ ٵِ عْٺَتً  دٯَ ئِ َّ كَ وَ ٶَ  .(1)صأَكْىَ

حِ يته#ٕٛ َ#ٔ َع#اْٞ ط    اد ٸْ     ٭َ ىٽَٲُ ٶُ حِ اد ٮَ َُ ٵَّاقَِټَ  اهِ ا ٶَّ ٵ بُِٴِ ا ا ىا ٩ِاٍ ىَ  ،(2)صٶُ
: 

بٝا٤ ايظابكٌ ٗ ايذفا، عٔ بٝل١ اٱط٬ّ  ا٭ٍٚ :  .ايتأطٞ با٭ْ
ؿشف ٚدف  ايكتٌ عٔ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايجاْٞ :

ٚطًِ يٝظتُش تٛايٞ ْضٍٚ آٜات ايكشإٓ ، ٚبٝإ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 
٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٭سهاّ ايؼشٜع١ ، ٖٚ#ٛ َ#ٔ َـ#ادٜل إتـ#اف       دفاع#

هِٚأؿشاب٘ بأْ٘ ط ٶَّ ٵ بُِٴِ ا  .ص٩ٍِ ىَ
ٕ ايسـٌ بٌ س٩طا٤ ايهسش ٚعا١َ ايٓاغ ، ف٬  ايجايح :  وًُ#ٛ

ع٢ً قتاٍ ايٓيب ، إِا ٜانِْٛٗ ٜتذبشٕٚ ٗ َعذضات٘ ، ٚناْت نجري 
َٔ ايكبا٥ٌ ُتٓ  عٔ دخٍٛ اٱط٬ّ ، خؼ١ٝ َٔ قشٜؽ ٚططٛتٗا ، 
 ، ْٚسٛرٖا ٚأَٛاهلا ، فابت٬ِٖ اهلل عض ٚدٌ باهلض١ّ ٗ َعشن١ بذس 
َٚا تتذ٢ً َع٘ إعذض٠ يًٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ ٗ   

ٶَّهَ ن١ ٚغريٖا ، قاٍ تعاٍ طتًو إعش ٵ ىا ا ٮُ حَّ د ٵَّت  ٩َ فِ ٸْ أَ خُ ٽَ أَ بَـْك  وَ ٶَّهُ بِ ٵ ٸُ ا ٱُ ٽََْلَ ٮَـْ  ٵَ وَ

حََْٲُلُوٻَ ٸْ  ٶَّٲُ َ٢  .(3)صٵَ
يٝهٕٛ َٔ َـادٜل ايٓـش ٗ اٯ١ٜ ايتخسٝف عٔ ايٓاغ ْٝعّا 

 باصاس١ نابٛغ اـٛف َٔ إؼشنٌ عِٓٗ.
مل ٜكات##ٌ اي##ٓيب قُ##ذ ؿ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ     ايشابع##١ :

ٚأؿشاب٘ إ٫ اكطشاسّا ٚدفاعّا ٚسدا٤ تجبٝت ايظًِ ٗ ا٭سض إٍ 
ّٜٛ ايكٝا١َ ٚمل ٜ#أَش اي#ٓيب ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ أؿ#شاب٘        

                                                                 

بٝا٤  (1)  .107طٛس٠ ا٭ْ
 .190طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .123طٛس٠ آٍ عُشإ  (3)
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بـٓاع١ ا٭طًش١ نايظٝٛف ٚايذسٚ، ، ٚمل وض أٚ ٜؼ#ذ  عً#٢   
عً#٢ أدا٤ ايس#شا٥ض   َجٌ ٖزٙ ايـٓاع١ ٚمٖٛا ، إِا سضٸ ايٓ#اغ  

ايعبادٜ#١ ، ٚعٓ#ذَا تل#اعست أع#ذاد إظ#ًٌُ ، ٚأسط#ٌ ا٭َ##شا٤       
 ٫ ٝا  ٚايكلا٠ ٍإ ا٭َـاس ادتٗذ ٗ ايعباد٠ يبٝإ أْ٘ مل ٜطًب ايذْ

 يٓسظ٘ ٫ٚ ٭ٌٖ بٝت٘.
عٔ أبٞ دشٝس١ سكٞ اهلل عٓ٘ قاٍ : نإ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ)

قذ غسش اهلل يو َا تكذّ  ٚطًِ ٜكّٛ ست٢ تسطش قذَاٙ فكٌٝ ي٘ : أيٝع
 .(1)(قاٍ : أف٬ أنٕٛ عبذّا ػهٛسّا ،َٔ رْبو َٚا تأخش

اؿُذ هلل ايزٟ أخرب عٔ نشا١ٖٝ إظًٌُ يًكتاٍ ، ٖٚزا اٱخباس 
س#ٞ ايـ#ذٚس ٭ٕ ايهشاٖٝ#١ نٝسٝ#١     ؽَٔ اٱعذاص يعًُ٘ تع#اٍ َ#ا   

ايه#شٙ  ْسظا١ْٝ ٫ ٜطً  عًٝٗا إ٫ اهلل عض ٚدٌ، ٚقذ ٜكاٍ إِا ٖ#زا  
 . اٖش ٗ عامل ا٭قٛاٍ ٚا٭فعاٍ

اؾٛاب ٫ ديٌٝ ع٢ً ٖزا ايظٗٛس ، إر نإ ايـشاب١ ٜتٓادٕٛ 
 بًضّٚ ايذفا، عٔ ايٓب٠ٛ ٚبٝل١ اٱط٬ّ .

َ#ٔ إؼ#شنٌ َ#ذدذٌ بايظ#٬  ية#ضٚ      آ٫ف صسف ث٬ث#١   يكذ
ٛاٍ َٔ ايظ١ٓ ايجايج١ يًٗذش٠، ٚؿاسٚا ع٢ً  ٓتـف ػٗش ػ إذ١ٜٓ ٗ َ

، َؼاسفٗا ، ٚأ ٛا يج٬ث١ أٜاّ خًِٝٗ ٚإبًِٗ ٗ صسٚ، أٌٖ إذ١ٜٓ  طًك
َٚٔ ٜأتٞ َِٓٗ يضسع٘ ٜشَْٛ٘ بايظٗاّ ٚايٓباٍ ، فأيتذأٚا إٍ سطٍٛ 

 .اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜؼهٕٛ أَشِٖ ، َٚا ؿكِٗ
ٚتٓاد٢ ايـشاب١ باـشٚز إٍ قتاهلِ خـٛؿّا ايـشاب١ ايزٜٔ مل 

ًٝ٘ فٝٗا َعذضات سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عولشٚا َعشن١ بذس ، ٚقذ ػًت 
فَ ثاسٖا ٗ َٝذإ إعشن١، قاٍ تعاٍ طٚآي٘ ٚطًِ ٚػٖٛذت ا٥٬ٕه١ ٚا ئِ

ؿ٩ِِنيَ ٹُلْ ئِٲَتِ  الَ ٵَٺَ بِأَٵ٨ٍَ ٹِټْ ا ٍ ٹُٺِـ ٱُٸْ  أَٽِّ باٲُٸْ ٩َدىْخَضَدبَ ٵَٲُٸْ  خ٦َُِزُىٻَ كَ يْ  .(2) صحَ
                                                                 

 .9/211ايذس إٓجٛس  (1)
 .9طٛس٠ ا٭ْساٍ  (2)
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إا٥تٌ َٔ تسظريٟ يًكشإٓ ٖٚزا اؾض٤ ٖٛ ايجأَ ٚايعؼشٕٚ بعذ 
آٙات اهذفاع سالَ )َعامل اٱّإ ٗ تسظري ايكشإٓ( ٚىتف بكإْٛ )

ٍ  ( ٚقذ ؿذس بزات ايعٓٛإ نٌ َٔ :دائ
 . ٌاؾض٤ ايٛاسذ بعذ إا٥ت 

 .ٌاؾض٤ ايشاب  عؼش بعذ إا٥ت 

 . ٌاؾض٤ اـاَع عؼش بعذ إا٥ت 

( َ#  أد#ضا٤   www.marjaiaa.comٖٚٞ َعشٚك١ ع٢ً َٛقعٓ#ا ) 
 ايتسظري ا٭خش٣.

يبٝإ قإْٛ ٖٚٛ ْضٍٚ ايكشإٓ بأي١ٜٛ ايظ#ًِ ٚيتجبٝ#ت ا٭َ#ٔ ٗ    
سبٛ، ا٭سض إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ فهٌ آ١ٜ َٔ ايكشإٓ س١ٓ ٗ َلاَٝٓٗا 

هاْٞ ٗ ٚدع٠ٛ يًتظاَض ٚايعسٛ ٚايشأف١ بٌ ايٓاغ ، أَا اٱط٬م إ
اْؼش ا٭َٔ فًكٛي٘ تعاٍ ط َلً ٽَقِ ا وَ وً ٶوادهِ بََِ ٵِ د٩َّتً  ٱَ دٯَ ئِ َّ  وَ ٶَ د أَكْىَ ٹَ  .(1)صوَ

بة١ ايعإٝ#١ يٛ #ا٥ف ايبؼ#اس٠         فُٔ إعذاص اٯٜ#١ أع#٬ٙ بٝ#إ ؿ#
ٚاٱْ#زاس ٚايٛعٝ#ذ   ، ٭خش١ٜٚ ، ٭ٌٖ اٱّإ ٚايـ٬  ايذ١ْٜٛٝ ٚا

ّ  يًزٜٔ نسشٚا ، ٚيٝع ٗ ٖزا اٱط٬م َعاْٞ ايكتاٍ ٚايةضٚ ٚاهلذٛ
بايـرب ٚاؿذ١  ، ٚيهٔ َٔ ٚدٛٙ تكذٜش اٯ١ٜ َبؼشّا يًزٜٔ ٜذافعٕٛ

ٕ  عٔ بٝل١ اٱط٬ّ ، ْٚزٜشّا يًهساس ٚايربٖإ ايزٜٔ ٜعتذٕٚ ٜٚـشٚ
ُ    ع٢ً ايكتاٍ ، قاٍ تعاٍ ط الَ ََ ا  الً ُْ ةٍ ؽَ فَكا ادٳَ  ٮَ زَ ٹِ ٴَ  ٢ْٺَ ََ ََ  *٩َٺَټْ  ٹَاټْ  اٴَ  وَ ٢ْٺَ

ُ ََلَ ا  ةٍ ٍَلًّ فَكا دٳَ  ٮَ زَ  .(2)صٹِ
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 .28طٛس٠ طبأ  (1)
 .8-7طٛس٠ ايضيضي١  (2)

http://www.marjaiaa.com/


ــ   228معامل اإلميان / ج   ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   03ــــ

 سالفخ اإلٔسبْ لبْٔٛ
، ٫ ٜساسقٗا اؿُذ هلل ايزٟ دعٌ اؿُذ َـاسبّا يعُاس٠ ا٭سض 

أبذّا ، ف٬بذ َٔ ٚد#ٛد ساَ#ذٜٔ هلل ع#ض ٚد#ٌ ٗ ن#ٌ ط#اع١ َ#ٔ        
َٔ سٌ ٖبٛ  آدّ إٍ ا٭سض ٚإٍ ٚق#ت   طاعات ايًٌٝ ٚايٓٗاس 

اد  ، ٖٚٛ َٔ َـادٜل اٱط٬م ٗ قٛي٘ تع#اٍ ط ايٓسخ ٗ ايـٛس  ٹَ وَ

بُـُوٻِ ْ٢ َُ ٵِ ٽوَ ئِ َّ  ٵَضِټا وَاإلِ ٶَٮَجُ ا  .(1)صؽَ
 ٚؼتٌُ ايٓظب١ بٌ اـ٬ف١ ٗ ا٭سض ٚاٱْظإ ٚدّٖٛا :

 ايتظاٟٚ ٚإٔ اـًٝس١ ٗ ا٭سض ٖٛ اٱْظإ. ا٭ٍٚ :
 ْظب١ ايعُّٛ ٚاــٛق إطًل ، ٚوتٌُ ػعبتٌ : ايجاْٞ :
 اـًٝس١ أعِ َٔ اٱْظإ . ا٭ٍٚ :

ٍ َظ٪ٚيٝات اـ٬ف١ ٗ ا٭سض ٜتٛاٱْظإ أعِ ، فٗٛ  ايجا١ْٝ :
 ٚغريٖا.

يتكا٤ ٚاــٛق َٔ ٚد٘ ، فٗٓاى َاد٠ يٲ ْظب١ ايعُّٛ ايجايح :
 ٚأخش٣ يٲفاام بٌ اـًٝس١ ٚاٱْظإ.

اٴ  ٩ِاٍ األَكِْٓ   تاس ٖٛ ا٭ٍٚ أع٬ٙ يكٛي٘ تعاٍ طٚإخ د١ِ ٽٍِّ صَ ئِ

ٶُِ٪َتً  .(2)صؽَ
ٚقذ طبل عُاس٠ اؾٔ يٮسض قبٌ إٔ ىًل اهلل ع#ض ٚد#ٌ آدّ   

اٴُ ٹِاټْ     ٜٚٗبط٘ إٍ ا٭سض ، قاٍ تعاٍ ط بْ ٭َ ُُ ٹِاټْ  اد وَ ٮَ ٶَ ؽَ ضَدٻا  ٵَ ا وَ

ىٷِ ٵياٺُ دكِ ا  .(3)صٽَ

                                                                 

 .56طٛس٠ ايزاسٜات  (1)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .27طٛس٠ اؿذش  (3)
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قٛي#٘ تع#اٍ غـ#ٛق    ٌٖٚ نإ اؾٔ خًسا٤ ٗ ا٭سض نُا ٗ 
تًايٓاغ ط ٶُِ٪َ ٴ  ٩ٍِ األَكِْٓ ؽَ د١ِ ٽٍِّ صَ  ، اؾٛاب ٫.(1)صئِ

 ٜٚسٝذ  اٖش قٛي٘ تعاٍ ابتذا٤ اـ٬ف١ باٱْظإ.
 ٚؼتٌُ خ٬ف١ اٱْظإ ٗ ا٭سض ٚدّٖٛا :

، ٚتكذٜش اٯ١ٜ : اْٞ داعٌ  ٘سكأاٱْظإ خًٝس١ هلل ٗ  ا٭ٍٚ :
خًٝس١ يٞ ٗ ا٭سض ، ٚقٌٝ ٫ ٜظتكِٝ ٖزا إع٢ٓ ٭ٕ اـ٬ف١ تهٕٛ 

اهِ   رات اؾٓع ، ٚط#بشإ اهلل ع#ض ٚد#ٌ ٖ#ٛ اـ#ايل ط     َٔ  ٶِ زَ ٱَٺِ اُْوَ  ٵَ

ٌَ  ، ٚاٱْظإ كًٛم.(2)صٍٍَْ

ّا ٚي هٔ َٛكٛ، اـ٬ف١ أعِ ، ٚدا٤ ايعًِ اؿذٜح يٝهٕٛ إْظاْ
، ٖٚٛ يٝع َٔ دٓع اٱْظإ ٕ ٗ أَٛس كـٛؿ١ أيّٝا خًٝس١ يٲْظا

اٸَ  ٖٚٛ َٔ َـادٜل خ٬ف١ اٱْظإ هلل ٗ ا٭سض ٚقٛي٘ تعاٍ ط ٶَّ َ١

ٸْ ٶَ ْ٢ ََ ٸْ  ٵَ د  ٹَ ٽيَدٻَ   .(3)صاإلِ
ٖٔ ناْٛا ٜعُشٕٚ ا٭سض ٖ#ٔ   اٱْظإ خًٝس١ ٕٔ قبً٘ ايجاْٞ :

ُٸش  ا٭سض َٔ ايٓظٓاغ ٚاؾٔ ، ٚب٘ قاٍ ْ  َٔ ايعًُا٤ . ع
سزف ٗ اٯ١ٜ ٕٛكٛ، اـ٬ف١ ، ٚتكذٜش اٯ١ٜ : ٚدٛد  ايجايح :

عً##٢ أَ##ش ٗ ا٭سض ، أٚ ٚدعًه##ِ خًس##ا٤ ٗ   فٚدعًه##ِ خ٥٬##
 ايتـشف احملذٚد ٗ ا٭سض.

 .إساد٠ اـ٬ف١ بٌ ايٓاغ ، فٝخًف بعلِٗ بعلَا ايشاب  :
ٚف٢ ٫ٚ تعاسض بٌ ٖزٙ ايٛدٛٙ يكإْٛ ٜعطٞ اهلل عض ٚدٌ با٭

هلل  ٚا٭مت ، ٚإختاس إٔ ا٭ؿٌ ٗ اـ٬ف١ ٗ اٯ١ٜ ٖٛ خ٬ف١ اٱْظإ 

                                                                 

 .30طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .11طٛس٠ ايؼٛس٣  (2)
 .5طٛس٠ ايعًل  (3)
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، ٖٚٞ َٔ سػ#شات   خ٬ف١ قذٚد٠ َٚكٝذ٠عض ٚدٌ ٗ ا٭سض ، 
هِقٛي٘ تعاٍ ط ٪َؼَ ٩ُِهِ ٹِټْ كُوعِ ٽَ  .(1) صوَ

ٚإشاد َٔ يسظ )خًٝس١( اطِ َسشد ٚاطِ دٓع ٗ إٓ ٚاسذ ، 
 َٔ دٗتٌ :

خ٬ف١ آدّ عًٝ٘ ايظ٬ّ ، إر ٖبط ٖٛ ٚسٛا٤ ٚابًٝع إٍ  ا٭ٍٚ :
بّٝا.  ا٭سض ، ٚنإ آدّ عًٝ٘ ايظ٬ّ سط٫ّٛ ْ

: ١ٝ اـ٬ف١ بإع٢ٓ ا٭عِ َٚٓٗ#ا : خ٬ف#١ اي#ٓيب ٚايشط#ٍٛ      ايجاْ
 إٓسشد ٗ صَاْ٘.

اٱػااى ٗ اـ٬ف١ بٌ ايٓيب ٚايٓاغ ٗ صَاْ٘ ، يبٝإ  ايجايج١ :
ظ٬ّ ٚخطابات#٘  ي١َ ٚاـاؿ١ ، ٚٗ ٖٛد عًٝ٘ اإدتُا، اـ٬ف١ ايعا

ٴ  يكَٛ٘ ٚسد ٗ ايتٓضٌٜ ط صُ ٶًَ كَ َ١ ٸْ  بِّٲُ ٱَلٌ ٹِټْ كَ فِ ٸْ  ٱُ ََ د ٸْ أَٻْ صَ خُ بْ ضِ َ١ أَوَ

َٚتً  ٬ِ بَيْ ٶَ ؾَ ٵَ ٸْ ٩ٍِ ا ٱُ ؿَ ىط  وَمَا ٽُ ٷِ  ىْ ٢ْـِ ٭َ دََ ٹِټْ بَ َ٪ ٶَ ٸْ ؽُ ٶَٲُ َ٢ فَ صَ ٱُلُوا ئِ ٸْ ٵُُِوقِكَٱُٸْ وَافَ وْٲُ ٹِ

ٱُ فَ د غُىٻ٩ََ ٶِ َ٪ حُ ٸْ  ٶَّٲُ َ٢ ٵَ ٶَّهِ  ٵ ََ ا  .(2)صلُوا َ َ

يبٝإ إدتُا، فشدٟ اـ٬ف#١ ، ايسشدٜ#١ غ٬ف#١ ٖ#ٛد ، ٚايعاَ#١      
غ٬ف١ قَٛ٘ ٗ ا٭سض ، ع٢ً فشض ؿش١ ٖزا ايك#ٍٛ إظ#تشذخ   

 ايزٟ ْزٖب إيٝ٘.
َٚٔ اٱعذاص ٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ أْٗا مل تكٌ إرا دعًهِ خًف قّٛ 

ايتٛاسخ بٌ ا٭دٝاٍ ٚا٭َِ يًخ٬ف ايزات١ٝ بٌ ْٛ  ، ايزٟ ٜعين 
ىط ط إِا قايت اٯ١ٜ ايٓاغ ، ٽُ ٷِ  ىْ ٢ْـِ ٭َ دََ ٹِټْ بَ َ٪ ٶَ ، ٖا ٜ#ذٍ عً#٢   (3)صؽُ

ٚدٛد َٛكٛ، آخش يًخ٬ف١ ، ٚإٔ تكذٜش اٯ١ٜ إر دعًه#ِ خًس#ا٤   
 ع٢ً أَش َٔ قّٛ ْٛ  .

                                                                 

 .9طٛس٠ ايظذذ٠  (1)
 .69طٛس٠ ا٭عشاف  (2)
 .69طٛس٠ ا٭عشاف  (3)
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ئِا٨َ ٩ِاٍ     ٚنزيو قٛي٘ تع#اٍ ط  الَ ٸْ ؽَ ادٱُ وَ ٶَ َ٢ اٸا صَ ٸْ   رُ اـِهِ ْ٢ األَكِْٓ ٹِاټْ بَ

ٶُىٻَ ٢ْٺَ حَ  َ٨ ٱَُْ ُٞلَ  وْ وَ  . (1) صٵِ
، نُ####ا ٗ  : خ٬ف####١ ايشط####ٍٛ ٚإ####٪ٌَٓ ٗ ا٭سض  ايجايج####١

َٶَوااادُهْٸ        قٛي###٘ تع###اٍ ط  َص٢َ ِٰ َو ا ا ا َٶ ٪ُ َٵ ٢َاااُه ٩ِاااٍ ا َٹ َٹاااْټ  ُُ َو د َوااا ُْ ضا ُُ ٩ََو ى ُب ٩ََٲاااقَّ

اااااد     َ٩ ااااد  وَ حِ د ََ ىا بِ  بُ اااااقَّ ٱَ ااااقَِټَ  ٵَّ اااااد ا وَ ٭َ ٥َلَ أَ اااا٨َ وَ ئِ الَ اااااتُ  ؽَ بَ د٭ِ َ١ ااااادٻَ  ٱَ اااا٨َ  ُْ ٱَ ُٞلْ  ٽَ

وْقَكَِټَ ٵَٺُ  .(2)صا
خ٥٬ف َٔ بعذ ْٛ  ، اؾٛاب  ٌٖٚ ّهٔ تكذٜش اٯ١ٜ أٜلّا ثِ

ٸْ      ْعِ ، بذيٌٝ قٛي٘ تعاٍ ط اـِهِ ْ٢ ئِا٨َ ٩ِاٍ األَكِْٓ ٹِاټْ بَ الَ ٸْ ؽَ ادٱُ وَ ٶَ َ٢ ٸا صَ رُ

ٶُىٻَ ٢ْٺَ حَ  َ٨ ٱَُْ ُٞلَ  وْ وَ  .(3) صٵِ

اؾٛاب ْعِ ،ٖٚٛ اٱَاّ فٝٗا ٗ ٖزٙ اـ٬ف١ ايٓيب ٌٖٚ ٜذخٌ 
 ، ٚتكذٜش اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ :

 : ٚدعًين ٚإٜانِ خًسا٤ َٔ بعذ قّٛ ْٛ  .أ٫ّٚ 
ّٝا   : ٚدعًين خًٝس١ يٓٛ  .ثاْ
: ٚدعًين خًٝس١ يٓٛ  ٚاْتِ اـًسا٤ يكَٛ٘ ف٬ تهسشٚا َجًُا ثايجّا 

نسشٚا فأخزِٖ عزاب ايطٛفإ ٚايةشم ، ٌٖٚ ٖزا ايطٛفإ إْزاس 
ٚقَٛ#٘ َ#ٔ اية#شم عٓ#ذ ق#اسبتِٗ ٕٛط#٢ عًٝ#٘ ايظ#٬ّ ،         يسشعٕٛ 

 اؾٛاب ْعِ .
ًَٚ###ٛى َ###ٔ آٜ###١ ع###زاب ق###ّٛ ْ###ٛ     ت أق###ٛاّٖٚ###ٌ اْتسع###

ٝ##ا٤ ، إخت##اس ْع##ِ ، يك##إْٛ ٫  ف##ادتٓبٛا ايهس##ش ٚقاسب##١ ا٭  ب ب##ذ ْ

                                                                 

 .14طٛس٠ ْٜٛع  (1)
 .73طٛس٠ ْٜٛع  (2)
 .73طٛس٠ ْٜٛع  (3)
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َ##ٔ ٚد##ٛد أَ##١ ٚق##ّٛ ٜٓتسع##ٕٛ َ##ٔ اٱْ##زاس ٚإٛعظ##١ ٚايع##رب٠      
 . اييت تك  ٗ ا٭سض

ٓ ايشابع١ ٝ#ا٤  : خ٬ف١ اي ب يب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ يٮْ
 ٚايشطٌ ايظابكٌ .

َـُ أَٻْ : خ٬ف١ إ٪ٌَٓ يٮَِ ايظابك١ ، قاٍ تعاٍ طاـاَظ١  ٽُلِ وَ

اااٸْ     هُ ٶَ َ٢ ضْ ٽَ اااتً وَ ئِٺا اااٸْ أَ هُ ٶَ َ٢ ضْ ٽَ اااٍ األَكِْٓ وَ ىا ٩ِ ُ٪ ِ٢ ااا خَُٖ اااقَِټَ اىْ ٵَّ اااً ا ٶَ َ١ اااټا  ٽَٺُ

رِنيَ ىَاكِ ٵَ  .(1)صا
خ٬ف١ اٱْظ#إ ٗ ا٭سض ، ٚوٛهل#ا    ٚإختاس تعذد َـادٜل

يًٛدٛٙ إتكذ١َ أع٬ٙ ، ٖٚٛ َٔ َعاْٞ ْسخ اهلل عض ٚدٌ َٔ سٚس٘ 
اٴ  ٩ِاٍ األَكِْٓ    ٗ آدّ ، ٚأؿاي١ اٱط٬م ٗ قٛي٘ تعاٍ ط د١ِ ٽِّاٍ صَ ئِ

ٶُِ٪َتً  .(2)صؽَ
ب١ ب##ٌ اـ٬ف##١ ٗ ا٭سض ٚايشط##اي١ َ##ٔ         ت##ش٣ َ##ا ٖ##ٞ ايٓظ##

  ٘ ااااً تع###اٍ ط  عٓ###ذ اهلل ع####ض ٚد####ٌ ، نُ####ا ٗ قٛي#### ىىَ ٹُ اااادٳَ  ٭َ وَ

ٵَٺِنيَ    اااد َ٢ ٵَ بِّ ا ااااټْ كَ ٹِ ااااىٳ   ااااٍ كَىُ ٽِّ ١َىْٻُ ئِ اااد٩ِلْ اؾ####ٛاب ٖ####ٛ (3)صََ
ايعُ##ّٛ ٚاــ##ٛق إطً##ل ، َٚ##ٔ َـ##ادٜل خ٬ف##١ اٱْظ##إ ٗ   
ا٭سض إق###اإ طاع###١ ايشط###ٍٛ بطاع###١ اهلل ع###ض ٚد###ٌ ، ق###اٍ      

عَٺُىٻَتعاٍ ط حُلْ ٸْ  ٶَّٲُ َ٢ ٵَ ىٳَ  ٵلاىُ ا ٶَّهَ وَ ٵ ىا ا ُ٢ُِٙ أَ  . (5()4)صوَ

  

                                                                 

 .5طٛس٠ ايكـف  (1)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 . 104طٛس٠ ا٭عشاف  (3)
 .132طٛس٠ آٍ عُشإ  (4)
(5) . ٙ اٯ١ٜ  ٟ اختف بتسظري ٖز ٔ ٖزا ايظٹسش ايز َ ٕ  طٛس٠ أْظش اؾض٤ ايشاب  ٚايتظعٛ
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 لبْٔٛ ِؼجصح سٍك آدَ دػٛح ٌٍسٍُ
َٔ بذٜ  ؿٓ  اهلل عضٚدٌ ٗ ايها٥ٓات إنشاَ٘ يٲْظإ َٔ سٌ 

 خًك٘ َٔ دٗات :
 : خًل آدّ عض ٚدٌ اٱْظإ بٝذٙ ٚبأَشٙ َٚؼ٦ٝت٘ . ا٭ٍٚ
: تسلٌ اهلل عض ٚدٌ بايٓسخ َٔ سٚس٘ ٗ آدّ ، قاٍ تعاٍ ايجا١ْٝ 

هِط ٪َؼَ ٩ُِهِ ٹِټْ كُوعِ ٽَ  .(1) صوَ
ّٝا سط٫ّٛ .ايجايج١  ب  : ؿريٚس٠ آدّ ْ

قًت ٜ#ا سط#ٍٛ اهلل َ#ٔ ن#إ أٚهل#ِ  ٜع#ين        :عٔ أبٞ رس قاٍ )
 .ايشطٌ قاٍ : آدّ قًت : ٜا سطٍٛ اهلل أْيب َشطٌ

ا٤         ٛٸ قاٍ : ْعِ . خًك#٘ اهلل بٝ#ذٙ ، ْٚس#خ فٝ#٘ َ#ٔ سٚس#٘ ، ٚط#
 .(2)(قب٬ّ

اهلل عًٝ٘ ٖٚزا اؿذٜح َٔ دٛاَ  ايهًِ إر رنش فٝ٘ ايٓيب ؿ٢ً 
 ٚآي٘ ٚطًِ عذ٠ ْعِ َٔ اهلل ع٢ً آدّ ٖٚٞ :

: خًل اهلل ٯدّ بٝذٙ َٔ غري إٔ ّش بته#ٕٛ ٗ اي#شسِ ،    ا٭ٍٚ
ٓاع١         با ، ٖٚ#ٌ فٝ#٘ بؼ#اس٠ إَه#إ ؿ# ٚساٍ ٫ٚد٠ ، ٚسل#ا١ْ ٚؿ#
اٱْظ#إ ٗ ا٭صَٓ##١ اي٬سك#١ َ##ٔ سأغ َ#ٔ غ##ري سل#ا١ْ ْٚؼ##أ٠ ،      

 اٱْظإ اٯيٞ . اؾٛاب ٫ ، ْعِ ؿاست ٗ ٖزا ايضَإ ؿٓاع١
: مل ٜٛنٌ اهلل عض ٚدٌ خً#ل آدّ إٍ أس#ذ ا٥٬ٕه#١ أٚ    ايجاْٞ 

عذ٠ َِٓٗ أٚ غريِٖ َٔ طاد٠ اـ٥٬ل ، إِا خًك٘ اهلل عض ٚدٌ بٝذٙ 
، ٌٖٚ إْسشد آدّ بٗزٙ ايٓع١ُ َٔ بٌ اـ٥٬ل ، ٚأْ٘ يٝع َٔ خًل 

ا٠ٌ   خًك٘ اهلل بٝذٙ ، اؾٛاب ٫ ، قاٍ تعاٍ ط اهُ وَاىِ ٶَّ ٵ ا اُٸٌ وَ ٶِ إِ#ا   (3) ص١َ

 آدّ بٗزٙ ايٓع١ُ َٔ بٌ ايٓاغ .
                                                                 

 .9طٛس٠ ايظذذ٠  (1)
 .1/77ايذس إٓجٛس  (2)
 .247طٛس٠ ايبكش٠  (3)
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 : يٝع ٯدّ أب أٚ أّ .ايجايح 
 : قإْٛ إقا١َ آدّ بش١ٖ َٔ ايضَٔ ٗ اؾ١ٓ َعذض٠ .ايشاب  

 : ؿشب١ آدّ ي٥٬ًُه١ ٚايتعًِ َِٓٗ .اـاَع
د: تسلٌ اهلل عض ٚدٌ بتعًِٝ طايظادغ  هَ ٶَّ ٱُ  ََ د ؿٷ األَىْٺَ ١ٶٸ َ  (1) صوَ

َ#ٔ ٚاط#ط١ نا٥٬ٕه#١ ب#ٌ اهلل ع#ض ٚد#ٌ ٚب#ٌ آدّ ٗ ٖ#زا         ٚيٝع 
ٶَّهُ ئِ َّ ايتعًِٝ ، َٚٔ اٱعذاص قٛي٘ تعاٍ ط ٵ ٶِّٺَهُ ا َُٲَ بَََل  أَٻْ  ٵِ د ٱَدٻَ  ٹَ وَ

         ٍ ا ِٶ ١َ اُه  ٽَّ َُ ِئ د ا ََ ََ د  َٹا اِه  ِٽ َف ِا ٍَ ِب ىِع ا ُُ ٩َ ىً   َُْلِىَٴ َكُىا ِعَضدب  َأْو   َِ د َأْو ِٹْټ َوَكا ًُ ْع َو

 .(2) صعَٲُِٸٌ
ٖٚ#ٌ نًُ#١ اهلل ع#ض ٚد##ٌ آدّ َ#ٔ ٚسا٤ سذ#اب أّ َباػ##ش٠ ،      
إختاس ٖٛ ايجاْٞ ، ٚيهٔ ايٛسٞ ٗ ايظُا٤ ، كتًف عُا ٗ ا٭سض 

بٴ٬ّ .  إر نًُ٘ اهلل عض ٚدٌ ُق
ٝٽا نإإر ٚسد عٔ أبٞ ) ب  قاٍ ، قًت: ٜا سطٍٛ اهلل; أسٜت آدّ، أْ

 ِ بٳ٬ فك#اٍ     : ْع# ٝ#ا سط##٫ٛ نًُ#٘ اهلل قٹ## ب ٔٵ }، ْ ُه ٚٵدٴ##َو  اطٵ## صٳ ٚٳ ْٵ#تٳ  َأ
١َ ٓٻ  .(3)({اِيذٳ

ٚإشاد َٔ ُقبٴ٬ّ أٟ َكاب١ً َٚٛاد١ٗ ٚسلٛسّا َٚباػش٠ ٫ٚ ٜعين 
الًَعآٜ٘، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط بُ ٢َقَابُ ٭ُ ٵَ ٸْ ا هُ َُ حِ أَ ََ  . (4) صأَوْ 

الًٚقذ ٚسد يسظ ط بُ عٔ ابٔ عباغ صٗ سذٜح عامل ايزس ، إر )٭ُ
إٕ اهلل أخز إٝجام َ#ٔ   :ِ قاٍ ٚطًٚآي٘ عٔ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 

 ٗش آدّ بٓعُإ ّٜٛ عشف١ ، فأخشز َٔ ؿًب٘ نٌ رس١ٜ رسأٖا فٓجشٖا 

                                                                 

 .31طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .51طٛس٠ ايؼٛس٣  (2)
 .1/233تسظري ابٔ نجري  (3)
 .55طٛس٠ ايهٗف  (4)
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 {أيظت بشبهِ قايٛا ب٢ً ػٗذْا}بٌ ٜذٜ٘ نايزس ، ثِ نًُِٗ قب٬ّ قاٍ 
 .(1)({إبطًٕٛ}إٍ قٛي٘ 

ٚطًِ قاٍ : ٚآي٘ عٔ ايؼعيب : قاٍ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ)
 .(2)(إٔ ٜش٣ اهل٬ٍ قب٬ّ فٝكاٍ ابٔ يًٝتٌ َٔ اقااب ايظاع١

ََ تش٣ ٕارا دا٤ سشف ايعطف )ثِ( ٗ قٛي٘ تعاٍ ط د ؿٷ األَىْٺَ ١ٶٸ َ وَ

ااد هَ ٶَّ ْٸ         ٱُ ُخ ُٱواا َ ِئْٻ   َ ُإ َِ َهاا َأْىااَٺد ااىِٽٍ ِب َُ ِب َٽ ٩ََٮاادَٳ َأ ِئَٲااِت  َٵَٺاَل َٶااً ا ١َ ْٸ  ُه اا َٕ ١ََل ااٸا  ُر

دؿِ٭ِنيَ  ٚمل ٜأت سشف ايٛاٚ. (3) صَّ
تسٝذ )ثِ( ايااخٞ أٟ ٖٓاى فا٠ بٌ تعًِٝ اهلل عض ٚدٌ اؾٛاب 

ٯدّ ا٭مسا٤ ٚبٌ عشكٗا عً#٢ ا٥٬ٕه#١ ، َٚ#ٔ اٱعذ#اص ٚب#ذٜ       
 خًل آدّ ٗ إكاّ ٚدٛٙ :

 تجبٝت ا٭مسا٤ ٗ رٖٔ آدّ ٚاطتشلاسٙ هلا . : ا٭ٍٚ
 : بٝإ أثش تعًِٝ ا٭مسا٤ ٗ قٍٛ ٚعٌُ آدّ .ايجاْٞ 

 مسا٤ ٚط١ًٝ ٗ ايذعا٤ .: إؽار آدّ ا٭ايجايح 
د: بٝإ َظأي١ ٖٚٞ إٔ اهلل عض ٚدٌ طايشاب   هَ ٶَّ ٱُ  ََ د ؿٷ األَىْٺَ ١ٶٸ َ  صوَ

ٱؿ٬س٘ ٚرسٜت٘ ـ٬ف١ ا٭سض ، ٚدا٤ استذاز اهلل عض ٚدٌ  (4)
 ع٢ً ا٥٬ٕه١ ع٢ً مٛ عشكٞ .

: َٔ يطف اهلل عًِ ا٥٬ٕه#١ بب#ذٜ  ؿ#ٓ  اهلل ٗ خً#ل     اـاَع 
 آدّ.

إٔ ايسعٌ ٚإعشف١ عٓذ اٱْظإ ٚاق١ٝ َٔ ايست١ٓ  : تأنٝذايظادغ 
 َٚٔ ايسظاد .

                                                                 

 .4/362ايذس إٓجٛس  (1)
 .9/177ايذس إٓجٛس  (2)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (3)
 .31طٛس٠ ايبكش٠  (4)
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 لبْٔٛ صدٚز اخل١ٍفخ ػٓ اٌمسآْ
َٔ خـا٥ف اـًٝس١ ايشدٛ، إٍ ايزٟ اطتخًس٘ يًعٌُ فه#إ  
ايكشإٓ دطتٛس ايشدٛ،، فُا ٜـذس عٓ٘ فشد أٚ ْاع#١ أٚ أَ#١ إ٫   

ا ٚنإ ايس٬  َـاسبّا هلِ ، قاٍ تعاٍ ط هْـٌِ ئِٻا هَقَ ََ ٮُلَْٻَ  ٵَ ا

ٷُ ىَ ٭َ خٍِ هٍَِ أَ ٶَّ  .(1)صٵِ
ٚقذ تةًب ايٓسع ايةلب١ٝ أٚ ايؼ#١ٜٛٗ عً#٢ اٱْظ#إ ٚتتع#ذد     
سغا٥ب٘، ٚتؼطض آَاي٘، ٜٚشدٛ َا يٝع ي٘، ٜٚاى َ#ا ه#ب عًٝ#٘،    

خَدبِ فذا٤ت آٜات ايكشإٓ سشصّا ٚإَاَّا ٖٚذ٣، قاٍ تعاٍط ٵَٲِ ََدثُ ا َ َٰ ٶَ حِ

غَٲُِٸِ  ٵَ عْٺَ*ا غْيِوِنيَهُـًي وَكَ ٶَٺُ ٵِ  .(2)صتً 
ٚايذفا، ٗ طبٌٝ اهلل إسظإ يًزات ٚاٱط٬ّ ٚيٮ١َ ٚايٓ#اغ  

 ْٝعّا ٕا فٝ٘ َٔ اؿظٔ ايزاتٞ َٔ ٚدٛٙ :  
 : ايذفا، عٔ اؿل ٚاهلذ٣ .  ا٭ٍٚ

 صسضس١ ايهسش عٔ َٓاصي٘ .ايجاْٞ  : 
 َٓ  ايتعذٟ ٚايظًِ . ايجايح  : 
بٌٝ اهلل سٓ##١ ايشاب##  :   ٓ##اغ اي##زٜٔ ٜكاتً##ِٗ  ايكت##اٍ ٗ ط## باي

ٵَٺِنيَإظًُٕٛ، يعَُٛات قٛي٘ تعاٍ ط د َ٢ ٶَ ٵِ عْٺَتً  دٯَ ئِ َّ كَ وَ ٶَ د أَكْىَ ٹَ  .(3) صوَ
: لا٠ ا٭دٝاٍ َٔ ايعزاب، إر ٜٓؼش اٱط٬ّ َس#اِٖٝ   اـاَع 

 ايـ٬ ، ٚواسب ايسظاد ٚايسذٛس.

                                                                 

 .9طٛس٠ ا٫طشا٤  (1)
 .3-2طٛس٠ يكُإ (2)
بٝا٤  (3)  .107طٛس٠ ا٭ْ
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 ايضْا  ٗش إرا:  قاٍ ٚآي٘ ٚطًِ عًٝ٘ اهلل عٔ ايٓيب قُذ ؿ٢ً)
ب (1)(اهلل عزاب بأْسظِٗ أسًٛا فكذ قش١ٜ، ٗ ٚايشبا ، ْٚضٍٚ ايعزا

ٵَٺُ٪َيِـَِټََٔ َـادٜل قٛي٘ تعاٍط بَتُ ا د٭ِ َ١ ٨َ ٱَدٻَ  ٱَُْ ٽُٞلُوا  ا  .(2)صوَ
يبٝإ إٔ سطاي١ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ دف  ٖزٙ 

 ايعاقب١ عٔ ايٓاغ .
ٗٝ#ّا ٗ َٛك#ٛ،   َٚٔ إفاكات اٯ١ٜ أْٗا ْعت أَشّا ٚػ#شطّا ْٚ 

 َتشذ بإٔ أَشت بايكتاٍ دفاعا ، ْٚٗت عٔ ايتعذٟ، قاٍ ايؼاعش:  
 .(3)ايلذ سظٓ٘ ٜظٗش ٚايلذ...  سظٓا اطتذُعا ٕا كذإ

ٚإشاد َٔ ايلذ اؿظٔ ٖٓ#ا ي#ٝع ايتع#ذٟ ب#ٌ اْكط#ا، ايكت#اٍ       
ٚايٓٗٞ عٔ ايتعذٟ يبٝإ ايتهاٌَ ايعكا٥ذٟ ٚاٱستكا٤ ا٭خ٬قٞ عٓذ 

ٜذافعٛا عٔ ايٓب٠ٛ ٚايتٓضٌٜ ٗ طبٌٝ اهلل، ّٚتٓعٛا ٗ إظًٌُ، بإٔ 
 ٘ رات ايٛقت عٔ ايتعذٟ ٚايظًِ، ٖٚٛ َٔ إـادٜل ايع١ًُٝ يكٛي

ٺَتعاٍط ٵَ ا ٮَتُ وَ وِ ؾَ وْ ٵَٺُ ا ٶَّهِ بِهِ وَ ٵ ُْلِ ا َ٦ ٵِ ٴَّ  د أُهِ ٹَ َلِ وَ ؾِونِ ٵَ ٸُ ا غْ ٵَ ٷُ وَ ٵـا ا ُْخَتُ وَ ةُ عُلِّٹَجْ ١َٶَُْٲُٸْ اٵَٺَ ىفَ ٭ُ ىْ

ٵَ ا ااَِّ َوَأْٻ         وَ ُْ ٵو  ١ََٶاً ا ااَظ  ُفِب َٹاد  ْٸ َو ُخ ا ُْ َفٱَّ َٹااد  ٠ُ ِئ َّ  ُب ا ٵيا َٴ ا َٱا َٹااد َأ َغاُت َو ُِٚ ٵوا اُت َوا ََ ؿِّ َخَل ُٺ

ٸْ       ىْهُ ا ََ ؾَ حَ االَ  ٸْ ٩َ َاوِٲُ ؿِ الُوا ٹِاټْ  َ٪ ٱَ ٵَّقَِټَ  َِوَ ا ََ ٷَ  ىْ َُ ٵَ ٬ٌ ا ٸْ ٩ِيْ ٵِٲُ فَ ٷِ  دألَمَ َ ىا بِ خَٮَيِٺُ يْ حَ

ٱَٺَ ٷَ أَ ىْ َُ ٵَ ٽٍِ ا ىْ ٷَ  وَاؽََْ االَ ٸْ اإلِىْ ٵَٲُ ُِٕجُ  خٍِ وَكَ ٢ْٺَ ٽِ ٸْ  ُْٲُ ٶَ َ١ حَٺَٺْجُ  أَ ٸْ وَ َوَٲُ ؿِ ٸْ  ٵَٲُ ٶَجُ 

عُِٸٌ ىكٌ كَ ُ٪ َ٥ ٶَّهَ  ٵ ٸ  ٩َاِٻا ا رَ اِ ٵِ  ٍ٨ ٽِ د ضَ خَ ٹُ ُْلَ  َ٥ ؾَٺََْتٍ  ٹَ ُٚلا ٩ٍِ  د ٩َٺَټْ إَ َوً  .(4)صؿِ
يك#ذ د##ا٤ت أسه#اّ ايؼ##شٜع١ اٱط##١َٝ٬ داَع#١ َاْع##١ يٝه##ٕٛ     

اٱَتجاٍ يٮَش ٚايٓٗٞ ايٓاصيٌ َٔ عٓذ اهلل، ٚنٌ إظًُٕٛ أ١ُ٥ ٗ 
َٔ اٱَتجاٍ ٗ باب ا٭َش ٚايٓٗٞ ي٘ بٗا٩ٙ ٚإػشاقت٘، ُٖٚا َعّا آ١ٜ 

                                                                 

 .5/66إظتذسى (1)
 .86طٛس٠ ا٭عشاف (2)
 .2/503ؿبض ا٭عؼ٢ (3)
 .3طٛس٠ إا٥ذ٠ (4)
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١َٜٝٛ َتذذد٠ تذعٛ ايٓاغ حملان#ا٠ إظ#ًٌُ ٚاٱقت#ذا٤ بظ#ريتِٗ،     
ٚايتشًٞ بأدب ايعبٛد١ٜ هلل بإتبا، ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

د عٓذ اهلل، قاٍ تعاٍ طٚطًِ فُٝا دا٤ ب٘ َٔ  ٹَ ؾُقُوُُ وَ ىٳُ ٩َ ٵلاىُ ٸْ ا دٱُ حَ د َ ٹَ وَ

ٮَدبِ ِ٢ ٵَ َـُ ا ٶَّهَ ٍَـِ ٵ ٶَّهَ ئِٻا ا ٵ ىا ا ٮُ حَّ ا خهىا  وَ دٽ وْهُ ٩َ َ١ ٸْ  دٱُ هَ  . (1)صٽَ

 لبْٔٛ آ٠بد اإلٔراز سالَ
٫ ى#تف اٱْ#زاسايكشآْٞ با٭يس#ا  اي##يت ت#ذٍ عًٝ#٘ ب#ٌ ٜؼ##ٌُ       

َسَٗٛٗا اٱْزاس ٚايٛعٝذ ، نُا ٗ اٯٜات ٚا٭يسا  اييت تتلُٔ ٗ 

ت قٛي٘ تعاٍ ط ٵَّ فِ ٸْ أَ خُ ٽَ أَ بَـْك  وَ ٶَّهُ بِ ٵ ٸُ ا ٱُ ٽََْلَ ٮَـْ  ٵَ ٖٚزٙ اٯ١ٜ َ#ٔ آٜ#ات    (2) ..صوَ

إْزاس إؼشنٌ ٚصدشِٖ عٔ ايعٛد٠ إٍ قتاٍ ٚقاسب١ ايٓيب ؿ#٢ً  
 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .

ايتٗذٜذ أٚ ايٛعٝ#ذ ،  ٚاٱْزاس ٖٛ اٱع٬ّ إكإ بايتشزٜش أٚ 
 ٚيٝع ٗ ايكشإٓ يسظ )إْزاس( طٛا٤ ناطِ أٚ َـذس .

ٚأْزس  ، ٜٓزس ، إْزاسّا ، فٗٛ َٓزس ، َٚٔ ٜتٛد٘ إيٝ٘ اٱْزاس 

ٓزٳسّا ، بس#تض اي#زاٍ ، ق#اٍ تع#اٍ ط     َٴ اتُ     ٜهٕٛ  بَ د٭ِ َ١ ُْا٨َ ٱَادٻَ  ٱَ ُٞلْ  ٽَ اد َ٩

وْقَكَِټَ ٵَٺُ  .(3)صا

 .(4)(ْزسٚٗ إجٌ : ٚقذ ُأعزس َٔ َأ)
ٝغ ايسع#ٌ ايج٬ث#١      ْعِ ٚسدت َاد٠ )اْزس( بـٝغ نجري٠ َٓٗ#ا ؿ#

اد٧ِ      إاكٞ نُا ٗ قٛي#٘ تع#اٍ ط   ٮَ عْ دألَ اهُ بِ ٹَ ىْ اقَكَ ٭َ ٽَ فَ أَ ؿٍ ئِ اد َ١ اد  ؽَ الْ أَ ٱُ فَ ، (1)صوَا

                                                                 

 .7طٛس٠ اؿؼش (1)
 . 123طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
 .73طٛس٠ ْٜٛع  (3)
 . 1/74ايجعًيب / ايهؼف ٚايبٝإ  (4)
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اد  ٚؿٝة١ ايسعٌ إلاس، ط هَ ٵَ ىْ ٹَاټْ عَ ٵَٮُلَي وَ ٷا ا خُوقِكَ أُ ٵِ ٝة١  (2)صوَ ، ٚؿ#

ٽفعٌ ا٭َش نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط أَ ا وَ غََْلُو َُ د٩ُىٻَ أَٻْ  ؾَ ََ ٵَّقَِټَ  قِكْ بِهِ ا

ٸْ هِ بِّ ٵًَ كَ  .(3)صئِ

اوٍ وَ َ      ٚا٫ط#ِ نُ#ا ٗ قٛي#٘ تع#اٍ ط     َِ اد ٹِاټْ بَ ٽَ ََ د اد صَ ٹَ ىا  ا ٵُ ى ٮُ حَ أَٻْ 

َل  ، ٚقذ ٚسد يسظ )ْزٜش( بـٝة١ ايشف  ٚايٓـب ٚاؾش أسبعّا (4)صٽَقِ

 ايكشإٓ . ٚأسبعٌ َش٠ ٗ ايكشإٓ ، ٖٚٛ أنجش عذد هلزٙ إاد٠ ٗ

د نُا ٚسد بـٝة١ اؾُ  )َٓزسٕٚ( بـٝة١ ايشف  َش٠ ٚاسذ٠ ط  ٹَ وَ

ٹُواقِكُوٻَ      اد  هَ ٵَ اتٍ ئِ َّ  ََ اد ٹِاټْ ٭َلْ وَ ٶَٲَ ٝة١ ايٓـ#ب    (5)صأَهْ ، نُ#ا ٚسدت بـ#

ٝة١ إ##بين يًُعً##ّٛ ، ق##اٍ تع##اٍ ط      ٸْ    ٚاؾ##ش ٚبـ## ااُهِ ِ٩ د  وَ ٶَ اا ااـْ أَكْىَ ٮَ ٵَ وَ

ٽَقِكُوا ، قاٍ تعاٍ ط ، ٚٚسد بـٝة١ إبين يًُذٍٗٛ(6)صٹُوقِكَِټَ د أُ ٹَ وَ

 .(7)صهُنُوًا

اأٚ اطِ َـذس نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط ٽُقَكً ا أَوْ   .(8)ص١ُقَكً

                                                                                                                                                                   

 .21طٛس٠ ا٭سكاف  (1)
 .91طٛس٠ ا٭ْعاّ  (2)
 .51طٛس٠ ا٭ْعاّ  (3)
 .19طٛس٠ إا٥ذ٠  (4)
 .208طٛس٠ ايؼعشا٤  (5)
 .72طٛس٠ ايـافات  (6)
 .56طٛس٠ ايهٗف  (7)
 .6طٛس٠ إشط٬ت  (8)
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٫ٚ ٜـض إٔ ٜكاٍ ٚقذ ُأعزس اهلل ٭ْ٘ أْزس ، إر إٔ إجٌ ىف 
إْزاس ايعباد ، ٚايعزس بٌ ايٓاغ ، أَا َكاّ ايشبٛب١ٝ فٗٛ أمس٢ ٭ٕ 

ٚدعٌ ع١ً اـً#ل عب#ادتِٗ ي#٘ ،    اهلل عض ٚدٌ تسلٌ غًل ايٓاغ 
ٚأنجش َٔ اٱْزاس ٕا فٝ٘ ْسعِٗ ٗ ايٓؼأتٌ ، فإ قٌٝ قذ ٚسد قٛي٘ 

ٸْتعاٍ ط بِّٲُ ٵًَ كَ ةً ئِ ٢ْقِكَ  .(1)صٹَ

ٚاؾٛاب تذٍ اٯ١ٜ ع٢ً ايكٝ#اّ ب#ا٭َش ب#إعشٚف ٚايٓٗ#ٞ ع#ٔ      
إٓهش ٚأْ٘ ٚادب ، ٚإعتزاس َٓا إٍ اهلل يربا٠٤ ايزَ#١ ٚعظ#٢ إٔ   

 َعزٚسٜٔ عٓذ اهلل.تهٕٛ َٔ 
 ، ١ٜ ايظ٬ّ  َٚٔ نٓٛص ايكشإٓ آٜات اٱْزاس ، ٫ٚ ٜعًِ َا ْؼشت٘ َٔ أٛي
 َٚا سايت دْٚ٘ َٔ طسو ايذَا٤ ٖٚذس ا٭َٛاٍ إ٫ اهلل عض ٚدٌ .

ٝ##١ ٖٚ#ٛ آٜ#ات اٱْ#زاس َ##ٔ        ٓ يٝتذً#٢ ق#إْٛ َ#ٔ اٱساد٠ ايتهٜٛ

ٶََـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط ٵِ عْٺَتً  دٯَ ئِ َّ كَ وَ ٶَ د أَكْىَ ٹَ ٵَٺِنيَوَ د  .(2)ص٢َ

 حبث والِٟ
ٓ#١: اٱب##ت٤٬ ٚاٱختب#اس، ٚق##ذ    ٓ##١ َعٓ#٢ ايعكٛب##١   ٚايست ت#شد ايست

ـ  ، قاٍ تعاٍ طٖٚٞ عٓٛإ داَ  يًؼش ٚايسظاد  ،ٚايعزاب وَتُ أٍََ خَ ِ٪ ٵَ ا وَ

ٴِ خَ ٮَ ٵَ  .(3) صٹِټْ ا

ٴِٚٚسد يسظ ايست١ٓ ٗ قٛي٘ تعاٍ ط خَ ٮَ ٵَ وَتُ أٍََـ  ٹِټْ ا خَ ِ٪ ٵَ ا ٗ رّ ، (4)صوَ

ٛا ب٘ َٔ إخشاز ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  ايزٜٔ نسشٚا َٚا قاَ
 ٚأؿشاب٘ َٔ َه١ .

                                                                 

 . 164طٛس٠ ا٭عشاف  (1)
بٝا٤  (2)  .107طٛس٠ ا٭ْ
 .191طٛس٠  ايبكش٠ (3)
 .191طٛس٠ ايبكش٠  (4)
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فإ قًت خشز أنجش إٗادشٜٔ إٍ إذ١ٜٓ طٛاع١ٝ ، ٚاؾٛاب مل  
ىشدٛا إ٫ بعذ إٔ اػتذ عًِٝٗ عزاب قشٜؽ ، ٚطكط عذد َِٓٗ 

،  قت٢ً ؼت ايتعزٜب ، َِٚٓٗ مس١ٝ بٓت خٝا  أّ عُاس بٔ ٜاطش
 يبٝإ ا٬ٕص١َ بٌ ايهسش ٚاٱسٖاب ، 

ٚتسلٌ اهلل عض ٚدٌ بشطاي١ ايٓيب قُ#ذ ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘     
ٚطًِ يتٓضٜ٘ اجملتُعات َٔ اٱسٖاب باٱّإ ٚايتك٣ٛ ٚاـٛف َٔ 

 اهلل عض ٚدٌ.
ٓٳ١ُٚقٌٝ) تٵ ٔٳ َأػٳذټ اِيسٹ ٌٔ، َٹ تٵ ِيَك ١ٝ ا٭َجاٍ َٔ َجٌ ا  ايعذٜذ٠، ايكشآْ

ٍ  َ#زٖب  رٖبت قذ ايبًٝة١ ايكشإٓ نًُات َٔ ٚنجري ٘  ا٭َج#ا  نكٛي#
ِٵ تعاٍ ُه َي ٚٳ ٝا٠ْ اِيكٹـأق فٹٞ )   .(1)(سٳ

ٚيهٔ ن٬ّ َٔ اٯٜتٌ يٝع َٔ إجٌ ٚإساد٠ ايؼب٘ بٌ ٖٛ قإْٛ 
نًٞ، َٚذسط١ ٗ بٝإ ٚٚؿف عامل ا٭فعاٍ ٚإكاس١ْ بٝٓٗا ٗ ايؼذ٠ 

ٕ تأطٝع يتعٌٝ َـادٜك٘ ٗ  ايٛاق  ايعًُٞ ، ٚايلعف، ٖٚزا ايكاْٛ
 ٚيٛ ع٢ً مٛ اٱْاٍ .

َٚعشف١ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ أكشاس ايست١ٓ ٚإهش ٚايهٝ#ذ أنج#ش َ#ٔ    
 أكشاس ايكتٌ، َٔ ٚدٛٙ:

ايست١ٓ تذخٌ اؾُاع١ ايٓاس ، ٚايكتٌ قذ ٜك  ع٢ً ايسشد  ا٭ٍٚ:
 ايٛاسذ.

 ايست١ٓ َكذ١َ يكتٌ ايهجري بةري سل. ايجاْٞ:
إطتذا١َ اٯثاس إاتب١ ع٢ً ايست١ٓ ٗ ايٛاق ، ٚثكًٗا ع٢ً  ايجايح:

 ايٓسع عٓذ أدا٥ٗا ٚفُٝا بعذ سذٚثٗا.
 ٗ ايكتٌ َٛعظ١ ٚعرب٠، أَا ايست١ٓ فٗٞ فظاد ٚإفظاد. ايشاب :

١  اـاَع : تهٕٛ ايست١ٓ ٗ َٝادٜٔ ايكتاٍ ٚخاسدٗا، ٚرّ ايكشإٓ يًستٓ
 ظًِ ٚاٱسٖاب.ٚبٝإ ػذ٠ كشسٖا دع٠ٛ يًـ٬  ٚٚاق١ٝ َٔ اي

                                                                 

 .2/89اؾذٍٚ ٗ إعشاب ايكشإٓ (1)
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 لبْٔٛ إٌجٛح اسزئصبي ٌٍفزٕخ
ايست١ٓ ٖٞ اٱَتشإ ٚاٱبت٤٬ ، ٜكاٍ فتٓت ايزٖب ٚايسل١ أٟ 
أربٓٗا بايٓاس يًسـٌ بٌ اؾٝذ ٚايشد٨ َُٓٗا ، ٚتأتٞ ايست١ٓ َع٢ٓ 
احمل١ٓ َٚع٢ٓ ط٤ٛ اٱختٝاس ٚايكـذ ايزٟ هًب ايلشس ٚا٭ر٣ ، 

 َٚٓ٘ إختٝاس ايهسش.
ٕ سشب٘ ع٢ً ايسً َٚٓع٘ َٔ ػذدٖا باؿه١ُ َٚٔ إعذاص ايكشآ

 ٚإٛعظ١ ٚايبؼاس٠ ٚاٱْزاس ، ٖٚٓاى َظا٥ٌ :
ٖٚزا ٌ َش٠ تٚسد رنش ايست١ٓ ٗ ايكشإٓ َا ٜكشب َٔ ط ا٭ٍٚ :

 ٚأطباب َٚعاؾ١ ايست١ٓ َذسط١ ٗ َلاٌَايعذد َٚا فٝ٘ َٔ إعاْٞ 
 ٚايتشزٜش.اٱْزاس  ضّٚ ادتٓابَٔ يَٚا تعٓٝ٘ 

: ١ٝ قٌٝ اؿٌ ايست١ٓ عشض ايزٖب ع٢ً ايٓاس ٱطتخ٬ؿ٘  ايجاْ
فٗٞ اطِ يهٌ اَتشإ ٚاختباس ٚاب#ت٤٬ ٚبًٝ#١ َٚكذَ#١    ايةؽ َٔ 

، َٚعٓاٖا اٱؿط٬سٞ اعِ َٔ ٖزا ا٭ؿٌ يًششب أٚ طبب يًكتاٍ
ٚسلٛس َٛكٛع١ٝ  يًتشزٜش َٔ ايست١ٓع٢ً فشض ُاَٝت٘، ٚاؿبض 

 .ٚإٓاٖر ايعكا٥ذ ٚإزاٖب ٗنجري 
خش٣ ْٛع١ٝ، َٚش٠ تهٕٛ أػخـ١ٝ ٚتاس٠ تهٕٛ ايست١ٓ  ايجايج١ :

 .َطًك١ ٚػا١ًَ هلا اٯ١ٜٚ خش٣ تأتٞ َٔ ايةريأابت٤٬ راتّٝا ٚ
 اٖش اٯ١ٜ ٜسٝذ إٔ ايست١ٓ َ#ٔ ٚد#ٛٙ ايؼ#ش ٚاٱب#ت٤٬      ايشابع١ :

 ٚا٭ر٣.
ٚ   َلاٌَ ٖزٙ اـاَظ١ : ع#اّ   ْ#زاس ٚؼ#زٜش  إاٯ١ٜ قاع#ذ٠ نًٝ#١ 

 ؾُٝ  ايٓاغ.
تذعٛ اٯ١ٜ يًتأٌَ ٚايتسهش ٚايتذبش ٭ٕ ايكتٌ اقظ٢ َا  ايظادط١ :

ٚاثشٙ ٫ ٜٓشـش بإكتٍٛ بٌ ٜؼ#ٌُ ايكات#ٌ اٜل#ّا     ،ٜٛاد٘ اٱْظإ
 .ٚاجملتُعات ايٓسٛغع٢ً ٚغريُٖا يعظِٝ ٚق  ايكتٌ 

ق#ذ تك#ٛد ايستٓ#١ اٍ ايكت#ٌ ٚاٍ ايسظ#اد إ#٪دٟ اٍ        ايظابع١ :
.ا٫ ٜهٕٛ ٫ اهل٬ى ٚايعزاب يزا فإ عزاب ايست١ٓ   ػذٜذّا
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ٚع٢ً ٖزا  ،ساد ايسذٛسأرا إٜكاٍ فً ايشدٌ ٜسً فتّْٛا  ايجا١َٓ :
ٕ أإع٢ٓ فإ اٱفظاد ٗ ا٭سض  ػذ كشسّا ٚار٣ َٔ ايكتٌ ٚقذ ٜهٛ

ً٘ َٔ فشٚ، ٖزٙ إظأي١ إٔ ايب١ٓٝ ٗ طببّا يًكتٌ نُٛكٛ، اكاٗ ٚيع
َا ٗ ايكتٌ فإ أ١ً، شهًٌُٝ ٗ إبؼش  س٩ٜتِٗ يايضْا اسبع١ ػٗٛد 
 ايب١ٓٝ ػاٖذإ.

ايـٛاب نُا ٚطبٌ تأتٞ ايست١ٓ َع٢ٓ اٱصاي١ عٔ اؿل  ايتاطع١ :
ؿُوا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط  د َٰوَئِٻْ ٱَ ٵَُْ ااد ئِ ااوَ ااُْ عَ ٵَّقٌِ أَوْ ااَٰ ١َاټْ ا ٽَ ى ااوُ خِ اا َ٪ َُ  (1)صٵَ

ٚاخشاز إ٪ٌَٓ َٔ دٜاسِٖ قاٚي١ ٱَايتِٗ عٔ اهلذا١ٜ ٚاٱّإ، 
 .بإظًٌُا٫ر٣ ام اؿ نُا اْ٘ ؽٜٛف يةريِٖ ٖٔ ٜشٜذ

طباب ايكتاٍ َٚا ٜ٪دٟ أتـذم ايست١ٓ ع٢ً َكذَات ٚ ايعاػش٠ :
فٝهٕٛ َع٢ٓ اٯ١ٜ إٔ ا٭طباب اخطش ٚاػذ َ#ٔ  اٍ ْؼٛب ايكتاٍ 

 .ا٫ْاٍ ٚإٛدب١ اؾض١ٝ٥ٚيٛ ع٢ً مٛ ٚايٓتٝذ١،  إظبب
ايكتٌ دٓا١ٜ باطتجٓا٤ ايكتٌ باؿل ٚاؿذ ٚمٛٙ،  اؿاد١ٜ عؼش٠ :

إظبب عظب ق٠ٛ ا٭ثش، ٜتشًُٗا  ٚيهٔ قذٚاؾٓا١ٜ ٜتشًُٗا إباػش 
 با٭طباب.تشًُٗا ايطشفإ، فاٯ١ٜ تتعًل ٜٚقذ 

ٚفٝٗا  ،ْزاس ٚتأدٜب ٚتعًِٝ يًٓاغإاٯ١ٜ ؼزٜش ٚ ايجا١ْٝ عؼش٠ :
 ٫ ٜستٓٛا إ٪ٌَٓ.َطًكّا ٚؼزٜش يًهافشٜٔ نٞ ْٗٞ عٔ ايست١ٓ 

سادضّا َٚاْعّا قذ ٜهٕٛ إ إ٪ٌَٓ ٚاٜزا٩ِٖ تافت ايجايج١ عؼش٠ :
    ّ باٱك#اف١ اٍ َ#ا فٝ#٘ َ##ٔ ا٭ر٣     َ#ٔ دخ#ٍٛ اٯخ#شٜٔ ٗ اٱط#٬

 .ٚايلشس ع٢ً إظًٌُ
أٚ  ، ايست١ٓ ْٛ، نسش ٚقاسب١ يٲط٬ّقذ تهٕٛ  ايشابع١ عؼش٠ :

أَ#ا ؿ#اسب    ا٫َتٓا، عٔ اٱط٬ّ فبايكتٌ ٜـبض اٱْظإ َعذَّٚا
 .ايست١ٓ فٝبك٢ ٜ٪رٟ ْسظ٘ ٚايةري ، ٚقذ تظسو دَا٤ نجري٠ بظببٗا

ٓ##١ اٱب##ت٤٬ ٗ ا٭ْس##ع    َٚ##ٔ َع##اْٞ ا   اـاَظ##١ عؼ##ش٠  :    يست
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ٛاٍ، فتهٕٛ ايست١ٓ اعِ َٔ ايكتٌ ٚتتلُٔ قتٌ إ٪ٌَٓ ٚطًب  ٚا٭َ
 .ٚاٜزا٤ِٖ َٛاهلِأ

ٹِوِنيَ    ٗ قٛي#٘ تع#اٍ ط إٔ    ايظادط#١ عؼ#ش٠ :   إْ ا ٵَٺُ ىا ا ا وُ خَ َ٩ ٵَّاقَِټَ  ا

وَدثِ ٹِ إْ ٵَٺُ ا قٌٝ : فتِٖٓٛ بايٓاس أٟ اَتشِٖٓٛ ٚعزبِٖٛ فتهٕٛ  (1)ص وَ

 ٕا فٝٗا َٔ ايكتٌ ٚايتعزٜب ٚاٱسٖاب.، ايست١ٓ اعظِ 
ٓ#  دا٤ت اٯ١ٜ ايظابع١ عؼش٠ : ١ ايهس#اس  ع٢ً مٛ إكاس١ْ فإ فت

 ٔ ٚاٜزا٤ِٖ يًُ٪ٌَٓ اػذ ٚاخطش ٚانرب َٔ اخشاز إظًٌُ هلِ َ
 ايذٜاس بٌ ٚقتًِٗ.

بٓا٤ ٚتٓظِٝ ٚتؼشٜ  ٭طع َٚباد٨ ايعٌُ  اٯ١ٜ ايجا١َٓ عؼش٠ :
 بـٝغ اسااص١ٜ بعٝذ٠ عٔ ايلشس ايكادّ َٔ ا٭عذا٤.

نرب أٗ اٯ١ٜ سزف ٚتعين إٔ فتٓتِٗ يًُ٪ٌَٓ  ايتاطع١ عؼش٠ :
ػذ عٓذ اهلل َٔ قتٌ إ٪ٌَٓ هلِ ٭ِْٗ ٜظتشكٕٛ ايكتٌ بهسشِٖ أٚ

سِٖ ٚب#زا  فهٝف ٚقذ آرٚا إظًٌُ ٚعزبِٖٛ ٚاخشدِٖٛ َٔ دٜا
١ٝ ًَُٗ#١، ب#ٌ كـٛؿ#١      تهٕٛ ايست١ٓ إزنٛس٠ ٗ اٯ١ٜ يٝظت قل#
١َ َٔ  اٖش اٯ١ٜ ، فا٭ر٣ ايزٟ ٜكـذ ب٘ إظًِ انرب ٚاػذ  َٚعًٛ

 .عٓذ اهلل َٔ ايكتٌ ايزٟ ٜتعشض ي٘ ايهافش
ٝا  يٝعبذٚٙ ايٛاطط١ أٚ  طٛا٤ بايزات يًٓاغٚيكذ خًل اهلل ايذْ

 ٙ ٜٚتٓعُٛا بطٝباتٗا.فٝٗا ٜٚزنشٚ
ٔ قذ ٜهٕٛ اٯ١ٜ تٓبٝ٘ يًُظًٌُ بإ اٱستذاد  ايعؼشٕٚ : اػذ كشسّا َ
اٱط٬ّ ٚدع٠ٛ يًٓاغ يعذّ بتشغٝب  عظب إسّٗٛ زا فاْٗايايكتٌ ٚإٛت 

َٔ  ٚاـٛف ؼ١ٝٚاـِٖ عٔ اٱط٬ّ داٱيتسات اٍ تٗذٜذ ايهساس ٚإ ؿذٚ
ٚاخطش َٔ ايكتٌ ، أَٔ ٕا ٜٓبعح َُٓٗا  ايهساس اػذ  طباب ايادد ٚايسض

 .عٔ اختٝاس اٱْـٝا، ٚاٱْكٝاد يٰٜاتَتٓا، ٚا٫
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 دالٌخ اٌسٍُ يف ٔظُ آ٠بد اٌمزبي
يكذ ْضيت آٜات عذٜذ٠ تتلُٔ َاد٠ )قتٌ( َٚٛك#ٛ، ايكت#اٍ ،   

ٖٚٛ َٔ ٫ٚبذ َٔ اطتكشا٤ إظا٥ٌ اـاؿ١ بايكتاٍ ٚايذفا، فٝٗا ، 
 ٚدٛٙ :

 : إظا٥ٌ اـاؿ١ بهٌ آ١ٜ . ا٭ٍٚ
 إظا٥ٌ ٚايكٛاٌْ إظتكشأ٠ َٔ اؾُ  بٌ نٌ آٜتٌ َٓٗا.: ايجاْٞ 

: د٫٫ت آٜات ايكتاٍ ٗ ايكشإٓ ، ٚنٝف أْٗا تذٍ ع٢ً  ايجايح
 ايذفا، احملض ، ٚصدش إؼشنٌ عٔ اهلذّٛ ٚغضٚ إذ١ٜٓ )ٜجشب(.

 ب ايٓضٍٚ .: ؿا  َٛكٛع١ٝ أطباايشاب  
: نًُات ايعسٛ ٚايـًض ٚإٛادع١ كُٔ آٜات ايكتاٍ ، اـاَع 

 ٍ فُج٬ّ ٚسدت ٔع آٜات َتتاي١ٝ عٔ ايكتاٍ ، ٖٚٞ أنجش عذد َتتا
 ٗ آٜات ايكتاٍ.

ثٓاٜاٖا اٱَٗاٍ ٚايـرب ، ٚاٱَتٓ#ا، ع#ٔ ايكت#اٍ ،     ٚقذ ٚسد ٗ 
ٵَّقَِټَ ٖٚزٙ اٯٜات ط ٶَّهِ ا ٵ بُِٴِ ا ىا ٩ٍِ ىَ ٶُ حِ د ٭َ ٶَّهَ وَ ٵ خَـُوا ئِٻا ا ْ٢ حَ ٸْ وَ َ  ىٽَٲُ ٶُ حِ د ٮَ َُ

خَـَِټَ ْ٢ ٵَٺُ غَِّ  ا َُ ٸْ   * َ  ىٱُ ا صُ ؽْلَ ٸْ ٹِټْ عَُْذُ أَ ىهُ صُ ؽْلِ أَ ٸْ وَ ىهُ خُٺُ َ٪ ٮِ رَ ٸْ عَُْذُ  ىهُ ٶُ خُ ا٭َ وَ

َٮاد          َُ َعخَّاً  َغاَلاِٷ  َٵ ـِ ا ِض َٵَٺْيا ـَ ا ا ١ِْو ىُهْٸ  ُٶ ِح َٮاد ُح   َ ِٴ َو َخا َٮ َٵ ِٹاْټ ا ـ   ا ٍَ َخَوُت َأ ٪ِ َٵ ُاهِ  َوا ٸْ ٩ِ ىٱُ ٶُ حِ

د٩ِلَِټَ  ٵَٲَ َُ ا َٰ صَنَا ٵِ ٸْ ٱَقَ ىهُ ٶُ خُ د٭َ ٭َدحَٶُىٱُٸْ ٩َ ىكٌ  *٩َاِٻْ  ُ٪ َ٥ ٶَّهَ  ٵ ا ٩َاِٻا ا ىْ هَ خَ ٽ ٩َاِٻْ ا

ااُٸٌ  عِ ااالَ       *كَ َ٩ ا  ىْ اا هَ خَ ٽ اااِٻْ ا ااهِ ٩َ ٶَّ ٵِ ََٲُااىٻَ  اات  وَ وَ خَ ِ٩ حَٲُااىٻَ  خَّااً  َ  ٸْ عَ ىهُ ٶُ حِ ااد ٭َ وَ

ٵِٺِنيَ  د ٵَّٞ ٶًَ ا َ١ ٹَدثُ ٭َِْدٌُ  *١ُـْوَاٻَ ئِ َّ  غُلُ ٵَ ا اٷِ وَ غَلَ ٵَ هْلِ ا دٵَا اٷُ بِ غَلَ ٵَ هْلُ ا ٵَا ا

ىا  ٶَٺُ ْ١ ٶَّهَ وَا ٵ ىا ا ٮُ حَّ ا ٸْ وَ ُْٲُ ٶَ َ١ خَـَي  ْ١ د ا ٹَ ٴِ  زَ ُْهِ بِٺِ ٶَ َ١ خَـُوا  د١ْ ٸْ ٩َ ُْٲُ ٶَ َ١ خَـَي  ْ١ ٩َٺَټْ ا

خَّٮِنيَ ٵَٺُ ٠َ ا ٹَ ٶَّهَ  ٵ  .(1)صأَٻا ا

 ايكتاٍ فٝٗا َٔ ٚدٛٙ :َٚٛاسد ايتخسٝف ٚاٱَٗاٍ ٚايهف عٔ 
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: قإْٛ عذّ ٚقٛ، ايكتاٍ كذ ايهافشٜٔ بايشبٛب١ٝ ٚايٓب٠ٛ ا٭ٍٚ 
غ  ٚايتٓضٌٜ إ٫ إٔ ٜهٕٛ ٖزا ايكتاٍ دفاعّا ، ٖٚٛ طبٌٝ ٖذا١ٜ يًٓا
،ٚيٓذاتِٗ َٔ ايعزاب ا٭خ#شٟٚ ، ق#اٍ تع#اٍ غـ#ٛق اٯخ#ش٠      

ٹًط ىْ ََ ٱَدٻَ  عْٺَدٻِ وَ ٶلا ٵِ   ٬ غَ ٵَ َِقٍ ا ُٰ ََىْٹَ ٶَ ٵَٺُ اا وً ١َيِ د٩ِلَِټَ  ٵَٲَ ٶًَ ا َ١  .(1) صد 

: تٛد٘ اـطاب ٗ ٖزٙ اٯٜات إٍ إظًٌُ يعطسٗا ع٢ً ايجاْٞ 
ٝاّ ٗ قٛي#٘ تع#اٍ ط     خِاََّ     ْذا٤ اٱّإ ٗ آٜ#١ ايـ# ٱُ ىا  ا وُ ٵَّاقَِټَ َٹَ اد ا هَ  َ دأَ ََ

حَ ٸْ  ٶَّٲُ َ٢ ٵَ ٸْ  ٶِٲُ بْ ٭َ ٵَّقَِټَ ٹِټْ  ٶًَ ا َ١ خََِّ  ٱُ د  ٱَٺَ دٷُ  َُ ٵِّْ ٸْ ا ُْٲُ ٶَ  .(2) صخَّٮُىٻ١ََ
ف  ٌٖٚ ّهٔ ايكٍٛ بكإْٛ ٖٚٛ تكذّ إعطٛف عًٝ٘ ع٢ً إعطٛ

 َٔ ا٭سهاّ ٗ ايؼإٔ ٚإشتب١ ، اؾٛاب ٫ ديٌٝ عًٝ٘ .
ْعِ تكذّ فشض ايـٝاّ ٗ ْظِ ٖزٙ اٯٜات ٭ْ٘ أِٖ َٚـاسب 
١ٓ ٜتذ#ذد ف#شض          ٝا ، فسٞ ن#ٌ ػ#ٗش َشك#إ َ#ٔ ن#ٌ ط# ٭ٜاّ ايذْ

 ٚإظًُات ْٝعّا إ٫ إعزٚس .ايـٝاّ يٝؼٌُ إظًٌُ 
 ٘ َٚٔ إعذاص طٝام اٯٜات ٖٓا بٝإ ايكشإٓ ٭سهاّ ايـٝاّ ٚأٚاْ

 ايظٟٓٛ ، ٚؼذٜذ طاع١ اٱَظاى ٚاٱفطاس ٚفل آٜات ن١ْٝٛ.
ثِ رنشت آ١ٜ يضّٚ ايتك٣ٛ ٚعذّ ايتعذٟ ٗ إعا٬َت ، ثِ بٝٓت 

ع#اٍ  َٛكٛع١ٝ اهل٬ٍ ٗ ايعبادات ، ٚي#ضّٚ تعاٖ#ذ اؿ#ر بكٛي#٘ ت    
ىا       ط حُ أَ ا حَ ال  بِاأَٻْ  بِ ٵَ اُْوَ ا ٵَ اشِّ وَ غَ ٵَ ا ادهِ وَ ٶوا ٵِ ا٭ُِجُ  ىَ ٹَ ٴَ هٍَِ  ٶَّتِ ٭ُ َٰ ١َټْ األَهِ ىٽَ ٵُ أَ يْ ََ

َهاد           َىاِب ْب ِٹاْټ َأ اىَث  ُُ ُب َٵ ىا ا ُحا حََّٮاً َوَأ َٹاْټ ا ِبالا  َٵ َٵِٲاټا ا ُهىِكَهاد َو ُٝ ىَث ِٹْټ  ُُ ُب َٵ ا

غُىٻَ ٶِ َ٪ حُ ٸْ  ٶَّٲُ َ٢ ٵَ ٶَّهَ  ٵ ىا ا ٮُ حَّ ا  .(3) صوَ
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اد   ٌٖٚ َٔ َعاْٞ قٛي٘ تعاٍ أع٬ٙ  ط هَ ابِ ىَ بْ اىثَ ٹِاټْ أَ ُُ بُ ٵَ ىا ا حُ أَ  (1) صوَ

ايتكٝذ بايكٛاٌْ ايٛكع١ٝ بًشا  إٔ َعٓ#٢ اٯٜ#١ أع#ِ َ#ٔ أط#باب      
ايٓضٍٚ ، ٚإٔ اهلل عض ٚدٌ ٜشٜذ يًُظًِ اتب#ا، ا٭ؿ#ٍٛ ، ٚع#ذّ    

 كايس١ ايكٛاٌْ.
ظُ#١ ايعاَ#١ ،   إختاس ْعِ ، ٌٖٚ َٔ ايرب ٚايتك٣ٛ ايتكٝذ با٭ْ

 اؾٛاب ْعِ .
َٚٔ َعاْٞ اٯ١ٜ إدتٓاب ايتضٜٚش ٗ ايةؽ ٗ ايٛثا٥ل ايشمس١ٝ ، 
ٚنإ أٌٖ اؾا١ًٖٝ إرا أسشَٛا ثِ أسادٚا ايذخٍٛ إٍ بٝٛتِٗ ف٬ 
ٜذخًٕٛ َٔ أبٛابٗا ، بٌ ٜستشٕٛ ن٠ٛ ٜذخًٕٛ َٓٗا أٚ ٜأتٕٛ َٔ 

 ٜٚذخٌ . ٗٛسٖا ، ٚنزا بايٓظب١ ٭ٌٖ اـِٝ ٜشف  أسذِٖ اـ١ُٝ 
َٚٔ خـا٥ف اٯ١ٜ ايكشآ١ْٝ عذّ إمـ#اس َٛك#ٛعٗا بأط#باب    
َٚٛكٛ، ايٓضٍٚ ، إِا إذاس ع٢ً عُّٛ إع٢ٓ ، يكذ أساد اهلل عض 
 ، ٚدٌ إٔ ٜهٕٛ إظًِ ا٭ط٠ٛ اؿظ١ٓ ٗ ايتكٝذ با٭ْظ١ُ ٚايكٛاٌْ 
َتٓا، عٔ اٱسٖاب ايزٟ ٖٛ َٔ َـادٜل إٓهش ،  َٚٔ ٖزا ايتكٝذ اٱ

اؾذسإ ، ٚفتض ن٠ٛ ٚثةش٠ خ٬ف ايٓظاّ ، ٚايظاٖش إٔ  ٫ يتظٛس
ْضٍٚ اٯ١ٜ أع٬ٙ قبٌ خشٚز ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

 إٍ اؿذٜب١ٝ .
ٌٖٚ ٗ اٯ١ٜ تٛط١٦ يكبٍٛ ايـشاب١ بايـًض ٚؿريٚست٘ َٓٗادّا 
ب#ز      ٗ سٝا٠ إظًٌُ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ، يٝه#ٕٛ ايتكٝ#ذ ب#ايكٛاٌْ ْٚ

سش١َ اٱخاف١ ايعا١َ يًٓ#اغ َ#ٔ َـ#ادٜل قٛي#٘ تع#اٍ      اٱسٖاب ٚ
غُىٻَط ٶِ َ٪ حُ ٸْ  ٶَّٲُ َ٢ ٵَ ٶَّهَ  ٵ ىا ا ٮُ حَّ ا  .(2)صوَ

 إر إٔ ٖزا ايتكٝذ َٔ ايتك٣ٛ ٚطاع١ اهلل ، ٚفٝ٘ ف٬  ٚلا  .

                                                                 

 .189طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .189طٛس٠ ايبكش٠  (2)
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َٚٔ إعذاص طٝام اٯٜات تكذّ ا٭َش َٔ اهلل بايتك٣ٛ ٚايبؼاس٠ 
 عض ٚدٌ ساكش٠ . بايس٬  ٕٛكٛ، ايكتاٍ ، يتهٕٛ اـؼ١ٝ َٔ اهلل

: بعذ ا٭َش َٔ عٓذ اهلل ع#ض ٚد#ٌ يًُظ#ًٌُ ب#ايتك٣ٛ      ايجايح
 ٣ ٚاـؼ١ٝ َٓ٘ عض ٚدٌ ٚايبؼاس٠ بشدا٤ ايس٬  ٚايتٛثٝل بظبب ايتكٛ
 ٔ ٚطاع١ اهلل إبتذأت آٜات ايذفا، با٭َش بايكتاٍ دفاعّا ، ٚايٓٗٞ ع

بُِٴِايكعٛد عٓذ ٖذّٛ ايهساس بكٛي٘ تعاٍ ط ىا ٩ٍِ ىَ ٶُ حِ د ٭َ ٶَّهِ وَ ٵ  .(1)صا
ٚمل ٜأت ٖزا ا٭َش َطًكّا ، إِا ٖٛ َكٝذ َٚؼشٚ  بأْ٘ ٗ طبٌٝ 
هلل  اهلل عض ٚدٌ ، ٚعذّ ايتعذٟ ، ٚقذ قذَت اٯ١ٜ ػش  ٗ طبٌٝ ا
 د٫ي١ ع٢ً أْ٘ أنجش ػأّْا ٚأ١ُٖٝ ، اؾٛاب ْعِ ، يتعذد ٚدٖٛ٘ َٓٗا:

 ؿذٸ ٖذّٛ إؼشنٌ. ا٭ٍٚ :
 إخاف١ عُّٛ إؼشنٌ . ايجاْٞ :

 إَتٓا، إ٪ٌَٓ عٔ اهلذّٛ ٚايةذس . ايجايح :
قبٍٛ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚإ٪ٌَٓ بأد٢ْ  ايشاب  :

َشاتب ايظًِ ، َٚشتب١ ا٭د٢ْ ٜذٍ عًٝٗا َع٢ٓ اؾٓٛ  ٗ قٛي٘ تعاٍ 
ٵياط ىَ ا ٽَّهُ هُ ٶَّهِ ئِ ٵ ٶًَ ا َ١ ٴَ  ٱَّ ىَ حَ د وَ هَ ٵَ وَظْ  دصْ ٸِ ٩َ ٶَ ٶيا ٵِ ىا  غُ وَ ٶُِٸُوَئِٻْ صَ َ٢ ٵَ  .(2)صٺ٠ُُِ ا

إَتٓا، ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚإ٪ٌَٓ عٔ  اـاَع :
 ايبذ٤ بايكتاٍ .

بٌٝ اهلل( ٗ ايكت#اٍ تُٓٝ#١ ًٕه#١      ايظادغ : ايتكٝذ بؼش  )ٗ ط#
ايتك##٣ٛ ، ٚاطتشل##اس ٖ##زا ايؼ##ش  ٚقـ##ذ ايكشب##١ ٗ ايعب##ادات    

 ٚإعا٬َت.
ايزٟ اختتُت ب#٘ اٯٜ#١    يتهٕٛ ايٓظب١ بٝٓ٘ ٚبٌ ا٭َش بايتك٣ٛ

ايظابك١ عَُّٛا ٚخـٛؿّا َطًكّا ، فايتك٣ٛ أعِ ، ٖٚٞ ساكش٠ ٗ 
 ساٍ ايظًِ ٚاؿشب .

                                                                 

 .190طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .61طٛس٠ ا٭ْساٍ  (2)
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 حبث والِٟ
ٝا ٠٤ًٖٛ باٱبت٤٬ات ٚاٱختباسات  ٖا تظامل عًٝ٘ ايعك٤٬ إ ايذْ
ٚإ اٱْظإ وع بٓؼ٠ٛ ْـش سُٝٓا هتاص اَتشاْ#ّا ٖ#ا ٜذاُٖ#٘ ٗ    

اس،   ريٚايتأٌَ ٗ ٚقا٥عٗا ٜظٗش يو اْٗا ؼتٟٛ ع٢ً ايهجايًٌٝ ٚايٗٓ
 .َٔ ا٭ػٝا٤ إتلاد٠ 

 ٍ ٌٖٚ ايٓها  ٚط١ًٝ حملاسب١ اٱسٖاب ، اؾٛاب ْعِ ، قاٍ تعا
ٸْ     ط اوَٲُ ُْ اٴَ بَ َ٢ صَ اد وَ هَ ُْ ٵَ ىا ئِ وُ اٲُ يْ خَ ٵِ د  ٸْ أَمَوَاصً ٽ٪ُيِٲُ ٸْ ٹِټْ أَ ٵَٲُ  َ٬ ٶَ حِهِ أَٻْ ؽَ د ََ وَٹِټْ َ

عْٺَتً ةً وَكَ ؿا ىَ ٪َٲَّلُوٻَ ٹَ خَ ََ ٷ   ىْ ٮَ ٵِ دثٍ  ََِ  َٰ ٵِ فَ   (1) صئِٻا ٩ٍِ 

ب١ٝ أٚ ايؼ#١ٜٛٗ عً#٢          ٖا ٜ#ذٍ عً#٢ َٓ#  اط#ت٤٬ٝ اي#ٓسع ايةل#
 اٱْظإ .

َٚ  ايتذبش ٜتبٌ قإْٛ ٖٚٛ ػًٞ س١ٓ اهلل ٗ ٖزا اٱختباس ، 
٫ٚ تٓشـش ٖزٙ ايش١ٓ بإ٪ٌَٓ ، إِا ٖٞ عا١َ ، فُٔ أمسا٤ اهلل 

( ٚ )ايشسِٝ( )ٚأسسِ ايشآٌ (  يتهٕٛ ٖزٙ  عض ٚدٌ )ايشٓٔ
 ايش١ٓ ع٢ً ٚدٛٙ :

: إْٗا َٔ ايؼٛاٖذ ع٢ً فلٌ اهلل عض ٚدٌ ع٢ً ايٓ#اغ   ا٭ٍٚ
 فتُعٌ َٚتسشقٌ .

اٴ  ٩ِااٍ األَكِْٓ   : سُٝٓ#ا أخ##رب اهلل ع#ض ٚد##ٌ ط  ايج#اْٞ   د١ِ ٽِّاٍ صَ ئِ

ٶُِ٪َتً استذٛا  بأَشٜٔ َٔ فعٌ عا١َ ايٓ#اغ ٚي#ٝع َ#ٔ رات     (2) صؽَ

ََاـًٝس١ ط د ٹَ ٵـِّ ُٰ ا ََيْ٪ِ د وَ َُ٪َيِـُ ٩ُِهَ د ٹَټْ  ٴُ ٩ُِهَ َ٢ ضْ حَ ىا أَ ٵُ د  . (3) ص٭َ

 : ايش١ٓ طبب ٱطتذا١َ اؿٝا٠ ، ٚايتٓاطٌ .ايجايح 
 ايتعإٚ يبٓا٤ ا٭طش٠ .  ايشاب  :

                                                                 

 .21طٛس٠ ايشّٚ  (1)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (3)
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اي##يت ٜسُٗ##ا فأد#ابِٗ اهلل ع##ض ٚد##ٌ باؿذ##١ ٚايربٖ##إ ٚايًة##١   
ااد  َ  ا٥٬ٕه#١ ٖٚ##ٞ أعظ##ِ ٚأن##رب َ#ٔ دٛاَ##  ايهً##ِ ط    ٹَ ااٸُ  ٶَ ْ١ ٽِّاٍ أَ ئِ

ٶَٺُىٻَ ْ٢  . (1)صحَ
َٚٔ عًُ٘ تعاٍ تةؼٞ سٓت#٘ يًٓ#اغ ْٝع#ّا اي#رب ٚايس#ادش ،      
ٝ#اص     ٚإ٪َٔ ٚايهافش ، ٚايـةري ٚايهبري ، َٚٔ سٓت#٘ تع#اٍ إدت

 ا .ايعباد أفشادّا ْٚاعات اٱَتشإ ٚاٱختباس ٗ ايذْٝ
)ٚعٔ اٱَاّ دعسش ايـادم عًٝ٘ ايظ٬ّ عٔ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً 

س١ٓ، أْضٍ َٓٗا س١ٓ ٚاسذ٠  إٕ هلل َا١٥اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ قاٍ )
  ِ بٗ#ا   بٌ اؾٔ ٚا٫ْع ٚايبٗا٥ِ، ٚأخش تظع١ ٚتظعٌ سٓ#١ ٜ#شس

 .  (2) ( عبادٙ
ٍ ا٭ٚاَش اٱهل١ٝ إيٝـبض ايتهًٝف باختٝاس ا٭سظٔ ٚاٱَتجاٍ 

ٚتكٝذ  ، خ٬ق١ٝأّا اٍ اؾ١ٓ ٖٚٛ وتاز اٍ ًَه١ ْسظا١ْٝ ٚطذاٜا طشٜك
 . بايلٛابط ايعك١ًٝ ٭ٕ ايعكٌ سطٍٛ باطٔ

ٚاٱْظإ نُُهٔ ت٬صَ٘ اؿاد١ ٚايٓكف، ٖٚٛ قتاز اٍ إاٍ  
م ٚايهظب ، َٚكذاس اؿاد١ َٓ٘ ٫ ٜكٛد اٍ اؿشاّ ٭ٕ اهلل نسٌ سص

ٟ ّذ بـشٙ اٍ َا قذ ايعبذ ا٫ اْ٘  خًف اؿاد١ ٚاؿل اـاق ايز
 فذا٤ ايتٓضٌٜ ٚايٓب٠ٛ يلبط أفعاٍ ايٓاغ . نتب٘ اهلل ي٘،

ٍ عٔ طًِٝ بٔ قٝع قاٍ : مسعت اَري إ٪ٌَٓ ٚ   ٜكٍٛ : قا
سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ََٓٗٛإ ٫ ٜؼ#بعإ، طاي#ب   

 .(3)دْٝا، ٚطايب عًِ، ٚٗ سٚا١ٜ اــاٍ َّٓٗٛ ايعًِ َّٚٓٗٛ إاٍ

                                                                 

 .30طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .6/219ايبشاس  (2)
 .1/53، اــاٍ، باب اٱثٌٓ 1/46( ايهاٗ فلٌ ايعًِ 3)
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فذا٤ت اٯ١ٜ ٱكا٠٤ ايٓسٛغ بايعًِ يٝـبض ساسطّا َٚاْعّا َٔ  
يًزات ٚيٝضٜذٖا ق٠ٛ تكٗش بٗا ايٓسع ايؼ١ٜٛٗ ٚا  اٱْذفا، ٚسا٤ ايطُ  

 ٚاٯ١ٜ ؿ٬  يًذظذ ٚيز٠ يًشٚ  ٚطشٜل يًظشٚس ايذا٥ِ. ، 

فبعذ آ١ٜ اؿ٬  اجملتُعات، دا٤ت ٖزٙ اٯٜ#١ ٫ؿ#٬  اس#ٛاٍ    
ي٘ ٚعذّ اطتعُاٍ ايظٝف ا٫ ٚفل قٛاعذ  إظًٌُ ٗ ايذفا، ٚايت٧ٝٗ

ٚسا٫ت قذد٠ َٚا ٫ ٜكبٌ ايًبع، يزا دا٤ت اٯ١ٜ ع٢ً مٛ َتـٌ 
ٚخاي١ٝ ٖا ٜذٍ ع٢ً ايعطف ، ف٬ ّهٔ ايتسهٝو بٌ ايكتاٍ ٗ طبًٝ٘ 
 تعاٍ ٚإ ٜهٕٛ َٛدّٗا اٍ ايزٜٔ ٜكاتًٕٛ إظًٌُ دٕٚ غريِٖ .

فُٝا بِٝٓٗ ٚؼزس َٓ٘ ٚست٢ يٛ ُٚٓ   اٯ١ٜ َٔ إقتتاٍ إظًٌُ  
ٚق  قتاٍ بٌ طا٥ستٌ َٔ إظ#ًٌُ فايٛاد#ب ايع#اّ ٚط#ٓٔ ا٭َ#ش      
بإعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهش تًضَِٗ ايتذخٌ ٚايٛط#اط١ ٚايؼ#ساع١   

ٓ#١ ، ق#اٍ تع#اٍ ط     خَادٻِ ٹِاټْ   ٱْٗا٤ ايكت#اٍ ٚدس٤ ايست َ٪ ئِ د َٙ وَئِٻْ 

هُ   وَ ُْ ىا بَ غُ ٶِ اا ّْ أَ ىا ٩َ ا ٶُ خَ خَ ٹِوِنيَ ا٭َ إْ ا ٵَٺُ ؽْلَي     ا ااأُ ٵَ ٶَاً ا َ١ د  ااـَاهُٺَ عْ ٦َاجْ ئِ اااِٻْ بَ اد ٩َ ٺَ

ىا   غُ ٶِ ا ّْ أَ ثْ ٩َ دََ ٶَّهِ ٩َاِٻْ ٩َ ٵ ٹْلِ ا ٵًَ أَ حَ٪ٍََِ ئِ خًَّ  ب٦ٍِْ عَ حَ خٍِ  ٵَّ ىا ا ٶُ حِ د ٮَ َ٩

ااِٚنيَ     يِ ٵَٺُٮَ غِاَّ  ا َُ اهَ  ٶَّ ٵ ىا أٻ ا ااُٚ يِ ٭َ أَ ٳِ وَ اـْ َ٢ ٵَ د اد بِ هُٺَ وَ ُْ ةٌ    *بَ ىَ اا ؽْ ٹِوُاىٻَ ئِ إْ ٵَٺُ اد ا ٽَّٺَ ئِ

غُ ٶِ ّْ أَ عَٺُىٻ٩ََ حُلْ ٸْ  ٶَّٲُ َ٢ ٵَ ٶَّهَ  ٵ ىا ا ٮُ حَّ ا ٸْ وَ َْٲُ ىَ ؽَ  .  (1)صىا بَُْټَ أَ

ٚاٯ١ٜ ٗ َسَٗٛٗا ٚبًشا  َلاٌَ اٯ١ٜ ايظابك١ تأَش با٫ؼ#اد  
ٚا٭يس١ ْٚ  ايك٣ٛ يـذ خٌٝ إؼشنٌ ، ٫ٕ اي#زٟ ٜشٜ#ذ قت#اٍ    
ا٭عذا٤ عًٝ٘ إٔ هُ  اٱخٛإ ٚا٭عٛإ ٚا٭ْـاس ّٚٓ  أط#باب  

ىا ٚايتؼتت ٚايتُضم ، ٖٚٛ َٔ َـادٜل قٛي٘ تعاٍ طايسشق١  خَِْٺُ ْ١ وَا

٨َ بَُْټَ  ٵَّ أَ َ٩ ًَ ١ْـَا ٸْ أَ خُ وْ ٱُ فَ  ٸْ ئِ ُْٲُ ٶَ َ١ ٶَّهِ  ٵ ٢ْٺَتَ ا ٽِ ٱُلُوا  فَ ىا وَا ٭ُ ٪َلا حَ د وَ َ  ٶَّهِ صَٺ٢ًُِ بْٴِ اٵ غَ ٸْ بِ ىبِٲُ ٶُ ٭ُ

                                                                 

 .10-9طٛس٠ اؿذشات  (1)
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د  ا٪َ ٶًَ ٍَ َ١ ٸْ  خُ وْ ٱُ د وَ ٽً ا ىَ ؽْ خِهِ ئِ ٢ْٺَ وِ ٸْ بِ خُ غْ بَ ّْ أَ َ٩        َٰ ٵِ اقَ ٱَ اد  هَ وْ ٹِ ٸْ  ٱُ اقَ ٮَ ٽَ أَ َ٩ ادكِ  ٵوا ةٍ ٹِاټْ ا الَ َ٪ عُ

خَـُوٻَ هْ حَ ٸْ  ٶَّٲُ َ٢ ٵَ حِهِ  د ََ ٸْ َ ٵَٲُ ٶَّهُ  ٵ بَُِّټُ ا  .(1)ص َُ
ٖٚزا إسّٗٛ ٜتلُٓ٘ خطاب اٯٜ#١ ا٫م٬ي#ٞ إتٛد#٘ إٍ ن#ٌ      

د  َظًِ باؿ٬  ْسظ٘ ٚتٗزٜب ؿٹ٬ت٘  ٚايتأٌٖٝ يًذفا، بايعذ٠ ٚايضا
١ٝ ٚإٗاس٠ ٚأؿٍٛ ايشَا١ٜ ٚفٕٓٛ ايكتاٍ .ٚت١ُٝٓ ايك٠ٛ ايبذ ْ 

فا٫َش بايكتاٍ دفاعّا ٜتسش، عٓ#٘ دشٜ#ا ٚاْطباق#ّا اه#اد ا٭ًٖٝ#١       
٦#١ َظ#تًضَات٘ َٚكذَات#٘ ايٛادب#١       ايؼخـ١ٝ ٚايٓٛع١ٝ يًكت#اٍ ٚتٗٝ
يٛدٛب رٜٗا، أٟ إٔ ايٛدٛب ٜاػض ع٢ً إكذَات بظبب ٚدٛب 

 رٟ إكذ١َ ٖٚٛ ايذفا، .
قاّْْٛا ٖٚٛ سـش ايكتاٍ بايذفا، ؽسٝسّا ٚس١ٓ ، ٚتبٌ ٖزٙ اٯ١ٜ 

اا٬َ   ٖٚ##ٛ َ##ٔ َـ##ادٜل قٛي##٘ تع##اٍ ط   ٶِ ؽُ ٸْ وَ ااوْٲُ َ١ اا٨َ  ِّ٪ ؾَ َُ ااهُ أٻ  ٶَّ ٵ َااـُ ا َُلِ

د ً٪ُِ٢ ٽيَدٻُ َٕ  .(2) صاإلِ

١ٝ ُ#ٮ َ#ا    ثِ دا٤ت اٯ١ٜ بايٓٗٞ عٔ اٱعتذا٤ ٖٚٞ ؿشخ١ قشآْ
 بٌ اـافكٌ ٚفٝٗا َظا٥ٌ :

ات اييت ؼاٍٚ ايٓٝ#ٌ َ#ٔ فًظ#س١    : ايشد ع٢ً نٌ ا٭ؿٛ ا٭ٍٚ
 اؾٗاد ٗ اٱط٬ّ .

 ١ٝ  : إْٗا تأدٜب يًُظًٌُ .ايجاْ
غْټُ : تكِٜٛ ٚتٛثٝل ايٛقا٥  ٚا٭سذاخ ، قاٍ تعاٍ طايجايج١  ٽَ

ٮُلَْٻَ وَئِٻْ ٱُواجَ ٹِاټْ    ٵَ ا ا َٰ هَقَ ٵَُْ د ئِ وَ ُْ عَ د أَوْ ٵَٮََِِْ بِٺَ عْيَټَ ا َٰ أَ ٶَُْ َ١ ٽَٮُِ  

ٵَٺِټْ ا ٶِهِ  بْ ٶِنيَ٭َ د٩ِ َ٦  . (3)صٵَ

                                                                 

 .103طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .28طٛس٠ ايٓظا٤  (2)
 .3طٛس٠ ٜٛطف  (3)
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: ا ٗاس يًٛد٘ إؼشم يًعكٝذ٠ اٱط١َٝ٬ اييت ؼح ع٢ً ايشابع١ 
عذّ اٱعتذا٤ ٚت٢ٗٓ عٓ٘ َطًكّا، طٛا٤ ٗ س#اٍ اؿ#شب أٚ ايظ#ًِ    

اد  ٚكذ إظًِ ٚغري إظًِ، ٚكذ ايشدٌ ٚإشأ٠ ، قاٍ تعاٍ ط هَ  َ دأَ ََ

د٩َّتً وَ ٱَ ٸِ  ٶَ ٵيِّ ىا ٩ٍِ ا ٶُ ؽُ ؿْ ىا ا وُ ٵَّقَِټَ َٹَ ١َـُو  ا ٸْ  ٵَٲُ ٽَّهُ  ٵَاَُْٚدٻِ ئِ ىَاثِ ا ُٚ ىا ؽُ ُ٢ بِ خَّ حَ  َ 

بِنيٌ  .(1) صٹُ
: سشَ###١ ايٓس###ٛغ ٚا٭ع###شاض ٚا٭َ###ٛاٍ ٭ؿ###اي١     اـاَظ###١ 

اٱط٬م، َٚبةٛك١ٝ اٱعتذا٤ ٚتعاسك٘ َ  أسهاّ ايظُا٤ ٚنُا إٔ 
ىاطقٛي٘ تعاٍ  ٶُ حِ د ٜبعح ايشعب ٚايسض، ٗ قًٛب ا٭عذا٤ فإ  (2) ص٭َ

ااـُواطقٛي##٘ تع##اٍ  خَ ْ٢ حَ دع##٠ٛ هل##ِ ي##ذخٍٛ اٱط##٬ّ ، ٜٚتذً##٢   صوَ َ

َـذام هلا باَتجاٍ إظًٌُ هل#ا ، ٚإَتٓ#اعِٗ ع#ٔ ابت#ذا٤ ايكت#اٍ      
 ٚؼًِٝٗ بايعسٛ ٚايـسض ، ٖٚٛ َشتب١ أع٢ً َٔ عذّ ايتعذٟ .

 سىٓ إمسبػ١ً ِىخ ِمدِخ ٌجؼثخ إٌجٟ )ص(
اٱعذاص ٗ طبٝع١ أسض اؿذاص ٚبٛادٜٗ#ا اط#تك٬هلا ع#ٔ     َٚٔ

ط#ًطإ دٚي#١ اي#شّٚ ٚف#اسغ يظ#ع١ ايـ#ششا٤ ٚػ#ش١ َٝ#ا٠ اٯب#اس          
ٚا٭َطاس ٚايهٮ ٗ ايبٛادٟ ايؼاطع١ إٍ داْب ق١ً إٓاف  يًةضا٠ 
فٝٗا ، ٚخؼٝتِٗ َٔ تعشكِٗ يًظًب ٚايٓٗب َٔ قبٌ ْاعات َٔ 

 ايعشب .
ايعُايك١ ، ث#ِ قبًٝ#١ د#شِٖ ،    ٚرنش إٔ أٍٚ َٔ طهٔ َه١ ِٖ 

ٚٗ أٜاَِٗ دا٤ إبشاِٖٝ عًٝ٘ ايظ٬ّ بضٚدت٘ ٖادش ٚابٓ٘ إمساعٌٝ ، 
خٍِ يٲقا١َ ٗ َه١ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط َا فُكِّ ٽٍِّ أَىْٲَوجُ ٹِټْ  د ئِ وَ با كَ

                                                                 

 .208طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .190طٛس٠ ايبكش٠  (2)
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ٷِ غَلا ٵَٺُ َٰ ا خِ ُْ وْـَ بَ ِ١   ٟ ُْلِ فٌِ مَكْ َ٥ ىَاؿٍ   ، يٝعٛد إبشاِٖٝ عًٝ٘ ايظ٬ّ إٍ(1)صبِ

 ايؼاّ سٝح صٚدت٘ طاس٠ اييت مل تٓذب بعذ .
ٚيهٓ٘ نإ ٜأتٞ إٍ َه١ بٌ اؿٌ ٚاٯخش سٝح قاّ بأَش َ#ٔ   

 ٘ اهلل عض ٚدٌ ببٓا٤ ايبٝت اؿشاّ ، ٚنإ إمساعٌٝ ٜظاعذٙ ٜٚٓاٚي
ٵوادهِ اؿذاس٠ يذع٠ٛ ايٓاغ ؿر ايبٝت ، قاٍ تعاٍ ط فِّٻْ ٩ٍِ ا وَأَ

د ً وَ صَ ىٯَ كِ حُ أَ ََ غَشِّ  ٵَ د ١َٺ٬ُِ بِ ٴِّ ٩َشٍّ  حِنيَ ٹِټْ ٱُ أَ ََ دٹِل   ٴِّ َٕ ٶًَ ٱُ  .(2)ص١َ
يٝهٕٛ َٔ اٱعذاص ٗ َه١ ف٧ ايشداٍ فشادا ْٚاعات ؿ#ر  
 بٝت اهلل اؿشاّ ، َ  عذض ٚعضٚف ًَٛى تًو ا٭ص١َٓ عٔ غضٖٚا .

ٚيٝع ٗ اؿر اطتسضاص هلِ ، أٚ أر٣ يظًطاِْٗ أٚ ػعٛبِٗ ٭ٕ 
الُوا ئِ َّ   عض ٚد#ٌ ، ق#اٍ تع#اٍ ط    عباد٠ اؿر خايـ١ يٛد٘ اهلل ٹِ اد أُ ٹَ وَ

ٵـَِّټَ ٵَهُ ا ٶِِْنيَ  ؾَ ٹُ ٶَّهَ  ٵ بُـُوا ا ْ٢ َُ  . (3) صٵِ
ٚيٝهٕٛ َكذ١َ ٚتٛط١٦ يبعج١ ايٓيب قُ#ذ ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘     
ٚطًِ ٚقٝاَ٘ بتبًٝغ ايشطاي١ ، يٝٓكٌ ٚفذ اؿ#از ٚإعتُ#شٜٔ آٜ#ات    

 ايكشإٓ إٍ َذِْٗ ٚقشاِٖ .
ّا يبٝع١ ايعكب١ ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ ٖٚذ#ش٠ اي#ٓيب   ٚؿريٚس٠ اؿر طبب

قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ إٍ إذ١ٜٓ يٛدٛد ا٭ْـاس فٝٗا بربن١ 
ايبٝت اؿشاّ ٚبٓا٤ إبشاِٖٝ ي٘ ع٢ً ايكٛاعذ اييت ٚكعٗا آدّ عًٝ٘ 

 ايظ٬ّ بأَش َٔ درب٥ٌٝ .
ٌٖٚ نإ طهٔ إمساعٌٝ ٚأَ٘ ٗ َه١ َكذ١َ يبعج١ ايٓيب قُذ 

هلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ، اؾٛاب ْعِ ، ٖٚٛ َٔ ٚدٛٙ تسلًٝ٘ ؿ٢ً ا
بإكذ١َ ٚايتٛط١٦ يٓبٛت٘ إر تٛاسثت رس١ٜ إبشاِٖٝ ٗ َه١ ايبؼ#اس٠  

                                                                 

 .37طٛس٠ ابشاِٖٝ  (1)
 .27طٛس٠ اؿر  (2)
 .5طٛس٠ ايب١ٓٝ  (3)
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ببعج١ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ، ٚٚسد ٗ ايتٓضٌٜ دعا٤ 
ُْإبشاِٖٝ ٚإمساعٌٝ ط ٶَ َ١ ى  ٶُ خَ ََ ٸْ  هُ وْ ٹِ ى ً  ٸْ كَىُ ٢َذْ ٩ُِهِ ابْ د وَ وَ با خَدبَ كَ ٵَٲِ ٸْ ا هُ ٶِّٺُ َ٢ َُ َٰ وَ حِ د ََ ٸْ َ هِ

غَٲُِٸُ ٵَ َنُ ا ٢َنِ ٵَ ٽَجَ ا َٰ أَ ٽَّ ٸْ ئِ ٱُِّهِ َُنَ غِٲَٺَتَ وَ ٵَ ا  .(1) صوَ
 يٝأتٞ ايذعا٤ ٗ إكاّ ع٢ً ٚدٛٙ :

 : دعا٤ إبشاِٖٝ َسشدٙ . ا٭ٍٚ
 : دعا٤ إبشاِٖٝ ٚتأٌَ إمساعٌٝ . ايجاْٞ

 ٚإمساعٌٝ .: ايذعا٤ إؼاى َٔ قبٌ إبشاِٖٝ  ايجايح
: دعا٤ إمساعٌٝ ٚسذٙ عٓذ غٝاب إبشاِٖٝ عًٝ٘ ، ٚبعذ ايشاب  

 إْتكاي٘ إٍ ايشفٝل ا٭ع٢ً .
دعا٤ إبشاِٖٝ ٚإمساعٌٝ َٚ#ٔ آَ#ٔ َ#ٔ ط#ه١ٓ َه#١       اـاَع :

 طٛا٤ َٔ قب١ًٝ دشِٖ أٚ غريٖا.
 : دعا٤ إمساعٌٝ ٚأ٫ٚدٙ .ايظادغ 

هلل : ٚساث١ أبٓا٤ إمساعٌٝ يًذعا٤ ببعج١ ايٓيب ايظاب   قُذ ؿ٢ً ا
د ٹِاټْ    عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ، ٖٚٛ َٔ َـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط هَ ا ُْٖ٢ اتً بَ َا كِّ فُ

ٶُِٸٌ َ١ ٶَّهُ ىَٺ٠ٌُِ  ٵ ا ٢ْٔ  وَ  .(2)صبَ
تش٣ َا ٖٞ ايٓظب١ بٌ ٖزا ايذعا٤ ٚب#ٌ ايبؼ#اس٠ ب#ايٓيب قُ#ذ     

 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.
إخت##اس ٖ##ٛ ايعُ##ّٛ ٚاــ###ٛق إطً##ل ، فاي##ذعا٤ أع###ِ ،      

ضَِّْ  ْ#ٛ، طشٜ##ل يتٓذ#ض ايبؼ#اس٠ ، ق##اٍ تع#اٍ ط    ٖٚ#ٛ   خَ اا اىٽٍِ أَىْ ُ١ ؿْ ا

ٸْ  . (3) صٵَٲُ

                                                                 

 .129طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .34طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
 .60طٛس٠ غافش  (3)
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 لبْٔٛ اجلّغ ثني وً آ٠زني ٚ٘ٛ ػٍُ جد٠د
أْؼأْا َٛكٛع٘ ٗ ٖزا ايظٹسش ، ٚنإ آخش دض٤ َٔ ٖزا ايظٹسش 

( إر ى##تف 186خاؿ#ّا بايـ#١ً ب#ٌ آٜ#تٌ َتذ#اٚستٌ ٖ#ٛ اؾ#ض٤ )       
د بايـ١ً بٌ قٛي٘ تعاٍ ط ٵَ اهُ     وَ ٶَّ ٵ ٸُ ا ادهُ حَ اد ََ ٶُاىٻَ بِٺَ ؾَ بْ ََ ٵَّقَِټَ  بَټا ا غْيَ ََ

وَ ٹِ ٶَّهِ  ٵِ دٹَتِ وَ َُ ٮِ ٵَ ٷَ ا ىْ ََ ىا بِهِ  ٶُ ؾِ د بَ ٹَ ٭ُىٻَ  ىا َٚ ُُ ٸْ ىَ هُ ٵَ ىَ ٍَل   ٴَ هُ ٸْ بَ هُ ٵَ ا  ُْلً ىَ ؽَ ٶِهِ هُ ََٖ٩ ادُ ٹِټْ 

وٌ بِ ٶُىٻَ ؽَ ٢ْٺَ حَ د  ٶَّهُ بِٺَ ٵ ا أَكِْٓ وَ ٵَ ا ٵياٺَدوَاثِ وَ ٳَ ي٘ تعاٍ طٚقٛ(1) صا ىْ ٶَّهُ ٭َ ٵ ٠َ ا ٮَـْ ىَٺِ ٵَ

الِ    ُْ َ٦ ََ بِ اد َُ بِ ٽَ أَ ٵَ ٸُ ا هُ ٶَ خَ ٭َ ىا وَ ٵُ د د ٭َ ٹَ خَُُّ  وَٲَ َُ ىَ د َُ وِ َ٥ غْټُ أَ ٽَ وٌ وَ ٮِ ٶَّهَ ٩َ ٵ ىا ئِٻا ا ٵُ د ٵَّقَِټَ ٭َ ا

ِ٬ َ غَلِ ٵَ ١َقَابَ ا ىا  فُو٭ُ ىٳُ  ٮُ ٽَ ٬ٍّ وَ  .(2)صعَ
ٍٚ َُٓٗا ، ( َٔ ايتسظري خاؿّا باٯ١ٜ ا٭185بُٝٓا ؿذس اؾض٤ )

١ٝ َُٓٗا ٗ إعذاص قشآْٞ ٜطٌ ع٢ً ا٭سض 178ٚاؾض٤ ) ( باٯ١ٜ ايجاْ
ةُ ٭ٍٚ َش٠ ، ٜٚبعح ايسخش عٓذ إ٪ٌَٓ ، ٖٚٛ َٔ َـادٜل ط ٢ِنا ٵَ ٶَّهِ ا ٵِ وَ

ٹِوِنيَ   إْ ٶَٺُ ٵِ ٵِهِ وَ ى ٵِلَىُ  .(3) صوَ

َٚٔ فلٌ اهلل ٗ ٖزا ايتسظري وٛي٘ يًتسظري إٛكٛعٞ ايزٟ 
ُ  ب#ٌ اٯٜ#تٌ ٗ إكاؿ#ذ ايظ#ا١َٝ إٍ داْ#ب ايتسظ#ري       ٜتٓاٍٚ اؾ

 ايتشًًٝٞ َٔ دٗات :
 أخز نٌ آ١ٜ ٚػطش َٓٗا ع٢ً مٛ َظتكٌ. ا٭ٍٚ :
: ١ٝ رنش َا ىـٗا َٔ ايعًّٛ ايًة١ٜٛ ٚايسهشٜ#١ ٚايسكٗٝ#١    ايجاْ

 ٚاٱدتُاع١ٝ ٚاٱقتـاد١ٜ.
ٯخش٠ بٝإ َلاٌَ ايبؼاس٠ ٚاٱْزاس فُٝا ايذْٝا ٚىف ا ايجايج١ :

 فٝٗا.

                                                                 

 .180طٛس٠ آٍ عُشإ   (1)
 .181طٛس٠ آٍ عُشإ   (2)
 .8طٛس٠ إٓافكٕٛ   (3)



ـــ 42 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ    228معامل اإلميان / ج ـــ

ٚأقّٛ بتأطٝع َذسط١ َ#ٔ ايعً#ّٛ اي٬َتٓاٖٝ#١ ٗ ب#اب تسظ#ري      
ايكشإٓ ، عً#٢ ايعًُ#ا٤ ٗ ا٭دٝ#اٍ ايكادَ#١ ايتٛط#ع١ فٝٗ#ا ظٗ#ٛد        

اهِ   َٚ٪طظات عًُٝ#١ ٚأنادّٝ#١ ، فُ#ج٬ّ ٜأخ#ز قٛي#٘ تع#اٍ ط       ٶَّ ٵ اٸِ ا يْ بِ

عُِٸِ ٵلا عْٺَټِ ا ٵلا ٖٚٞ اٯ١ٜ ا٭ٍٚ َٔ ط#ٛس٠ ايساؼ#١ ، ٜٚك#ّٛ     (1) صا

ايعًُا٤ بايتسظري باؾُ  بُٝٓٗا ٚبٌ نٌ آ١ٜ َٔ آٜات ايكشإٓ إٍ آ١ٜ 
ٵوادهِط ا واتِ وَ ضِ ٵَ  ٖٚٞ آخش آ١ٜ ٗ ْظِ ايكشإٓ . (2) صٹِټْ ا

ٵَٺِنيَثِ ت٪خز آ١ٜ ط د َ٢ ٵَ بِّ ا ٶَّهِ كَ ٵِ غَٺْـُ  ٵَ ، ٚتسظش بًشا  ؿًتٗا (3)صا
كشإٓ ،نُا تسظش نٌ آ١ٜ َٔ ايكشإٓ بًشا  ؿًتٗا بٗزٙ بهٌ آ١ٜ َٔ اي

 اٯ١ٜ ٖٚهزا.
يتظتخشز رخا٥ش َٔ ايعًِ مل تطشأ ع٢ً باٍ أسذ َٔ ايٓاغ ، 

اهِ       قاٍ تعاٍ ط ٶَّ ٵ ؿُوٻِ ا خَالَي ٹِاټْ  َ٪ َُ الَْٻُ أَٻْ  ٮُ ٵَ ا ا اقَ د ٱَادٻ هَ ٹَ وَ

اادبِ  َ    خَ ٵَٲِ اُٴَ ا حَ٪َِْ ااهِ وَ َْ ََـَ ااُْټَ  ااقٌِ بَ ٵَّ ٬َ ا َ ااـِ حَْْ ٵَٲِاټْ  بِّ  وَ ٹِااټْ كَ ُااهِ  ااََّ ٩ِ َْ  كَ

ٵَٺِنيَ د َ٢ ٵَ  .(4)صا
يبٝإ قإْٛ ٖٚٛ اطتٓبا  عًّٛ عذٜذ٠ َٔ ايـ#١ً ب#ٌ اٯٜ#تٌ    
إتذ#اٚستٌ ، ٚن#زا ن#ٌ آٜ#تٌ َ#ٔ ايك#شإٓ غ#ري ايعً#ّٛ ٚايتسظ##ري         

١ٝ ايٛاسذ٠ .  إٛكٛعٞ ٚايتشًٌٝ ي١ٰٜ ايكشآْ
 يتهٕٛ أقظاّ إٛكٛ، ٗ ايتسظري ع٢ً ٚدٛٙ :

اهِ  سظري إٛكٛعٞ ٕـطًشات ايكشإٓ َجٌ ط: ايت ا٭ٍٚ ٶَّ ٵ اٴِ ا بْ ص عَ

ٸْ ٗ قٛي٘ تعاٍ ط خُ وْ ٱُ فَ  ٸْ ئِ ُْٲُ ٶَ َ١ ٶَّهِ  ٵ ٢ْٺَتَ ا ٽِ ٱُلُوا  فَ ىا وَا ٭ُ ٪َلا حَ د وَ َ  ٶَّهِ صَٺ٢ًُِ ٵ ٴِ ا بْ غَ وَا١ْخَِْٺُىا بِ
                                                                 

 .1طٛس٠ ايساؼ١  (1)
 .6طٛس٠ ايٓاغ  (2)
 .2طٛس٠ ايساؼ١  (3)
 .37طٛس٠ ْٜٛع  (4)
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ٱُ د وَ ٽً ا ىَ ؽْ خِهِ ئِ ٢ْٺَ وِ ٸْ بِ خُ غْ بَ ّْ أَ ٸْ ٩َ ىبِٲُ ٶُ ٭ُ أٵ٨ بَُْټَ  َ٩ ًَ ١ْـَا ةٍ ٹِټْ أَ ٪َلَ د عُ َ٪ ٶًَ ٍَ َ١ ٸْ  خُ وْ

خَـُوٻَ هْ حَ ٸْ  ٶَّٲُ َ٢ ٵَ حِهِ  د ََ ٸْ َ ٵَٲُ ٶَّهُ  ٵ بَُِّټُ ا َُ  َٰ ٵِ د ٱَقَ هَ وْ ٹِ ٸْ  ٱُ ٮَقَ ٽَ أَ َ٩ دكِ  ٵوا )1) صا )2). 
: ايتسظ##ري إٛك##ٛعٞ يًُٛك##ٛ، ايكشآْ##ٞ ، ناٱّ##إ      ايج##اْٞ  

 إعاد.ٚايـ٠٬ ، ٚايتك٣ٛ ، ٚايظ٬ّ ، ٚايـرب ، ايٓها ، ايط٬م ، 
فُج٬ّ ٜتِ إسـا٤ ْٚ  اٯٜات اـاؿ١ َٛكٛ، ايـ٠٬ ، ٚتتِ 

 دساطتٗا ٚاطتٓبا  ا٭سهاّ َٔ ٚدٛٙ :
 : إٛطٛع١ ايسك١ٝٗ ٯٜات ايـ٠٬ .ا٭ٍٚ 
 : ايـ٠٬ ، قشا٠٤ ٗ عًِ ا٭ؿٍٛ .ايجاْٞ 

 : ايـ٠٬ ٚعًِ اٱدتُا، .ايجايح 
 : قإْٛ ايـ٠٬ َشآ٠ ؿظٔ اـًل .ايشاب  

 : قإْٛ ْٗٞ ايـ٠٬ عٔ اٱسٖاب .َع اـا
 : ايـ٠٬ سـٔ ٗ إعا٬َت .ايظادغ 

 : ايكٛاعذ ايسك١ٝٗ إظتكشأ٠ َٔ آٜات ايـ٠٬ .ايظاب  
 : قإْٛ ا٬ٕص١َ بٌ ايـ٠٬ ٚايسشا٥ض ايعباد١ٜ ا٭خش٣ .ايجأَ 

: قإْٛ ايـ٠٬ ٚط١ًٝ ايعبٛس ع٢ً ايـشا  ا٭خشٟٚ ، ايتاط  
ٹِوُىٻَ٭َـْ قاٍ تعاٍ ط إْ ٵَٺُ ٶَظَ ا َ٩  .(3)صأَ

 : قإْٛ ايـ٠٬ ػسٝ  .ايعاػش 
 : فتا٣ٚ ايسكٗا٤ ٗ ايـ٠٬ َٓظاس آٜات ايـ٠٬.اؿادٟ عؼش 

بِٗ، ٜٚكاٍ: ٚايسكٗا٤ : ْ  فكٝ٘ ٖٚٛ ايزٟ ) ُٕ ٔٴ ا ِّ بٳ ٜٳ ٜٴسيت أٟ 
ٝا فٝ٘ نزا، ٚأٌٖ إذ١ٜٓ ٜكٛيٕٛ: ايَستٳ٣ٛ تٵ  .(4) (ايُس

                                                                 

 .103طٛس٠ آٍ عُشإ   (1)
 ( َٔ ٖزا ايتسظري ٚايزٟ ٜتلُٔ تسظري ٖزٙ اٯ١ٜ .67أْظش اؾض٤ )  (2)
 .1طٛس٠ إ٪َٕٓٛ  (3)
 .2/141ايعٌ   (4)
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ىا اـُع ٗ ايكشإٓ ، قاٍ تعاٍ ط: ايـًٛات ايجاْٞ عؼش  ُٞ د٩ِ عَ

ة ٵْاالَ ىَاثِ وَا ٶَ ٵْا ٶًَ ا خِنيَ ١َ ٽِ د ٶَّهِ ٭َ ٵِ ىا  ىٹُ ٭ُ ىُىًَْٚ وَ ٵَ  . (1) صا

اد  ٚٚسد رنش ؿ٠٬ ايسذش ٚايظٗش ٚايعؼا٤ ٗ قٛي#٘ تع#اٍ ط   هَ  َ دأَ ََ

ٸْ  ٽُٲُ د َْٺَ ٶَٲَجْ أَ ٹَ ٵَّقَِټَ  ٸْ ا ٽَٲُ فِ أَ خَ يْ َُ ٵِ ىا  وُ ٵَّقَِټَ َٹَ ٸْ    ا اوْٲُ ٹِ اٸَ  ٶُ غُ ٵَ ىا ا ا ُ٦ ٶُ بْ ََ ٸْ  ٵَ ٵَّقَِټَ  ا وَ

ِة            َو ِها َّٞ ٵ ِٹاْټ ا ادَبُٲْٸ  َُ ِر ا٢ُىَٻ  َٖ َح ْضاِل َوِعانَي  ٪َ َٵ ِة ا ااَل َّ ِٴ  ْبا َ٭ ِٹاْټ  ٍث  َٹالاا َد  َراَل

اـَهُټا     ْ٢ ادطٌ بَ وَ ٸْ صُ هِ اُْ ٶَ َ١ ٸْ وَ َ  ُْٲُ ٶَ َ١ ٵَُْوَ  ٸْ  ٵَٲُ ثٍ  ىْكَا َ١ دُ  رَالَ  َِ د ََِ٢ ٵَ ةِ ا الَ ٢ْـِ َّ وَٹِټْ بَ

اُٸٌ     َٙ ٶِ َ١ اهُ  ٶَّ ٵ ا ادثِ وَ ََِ اٸْ ا ٵَٲُ ٶَّهُ  ٵ بَُِّټُ ا َُ  َٰ ٵِ ٢ْٔ  ٱَقَ ٶًَ بَ َ١ ٸْ  ٢ُْٖٲُ ٸْ بَ ُْٲُ ٶَ َ١ ىاا٩ُىٻَ 

ااُٸٌ  ااانيَ  نُ###ا رن##شت ٗ قٛي###٘ تع##اٍ ط  (2) صعَٲِ ااهِ عِ ٶَّ ٵ غَدٻَ ا بْ ااا يُ َ٩

غُىٻَ    بِ ااا حُْْ ااانيَ  عِ اااىٻَ وَ يُ ىَاثِ وَاألَكِْٓ     *حُٺْ اااٺَ ٵيا اااٍ ا اااـُ ٩ِ غَٺْ ٵَ اااهُ ا ٵَ وَ

د ًُّ َِ َ١ هِلُوٻَ وَ َٞ حُ  .(3) صوَعِنيَ 

ةَ ثِ دا٤ت آ١ٜ أخش٣ بأقا١َ ايـ٠٬ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط الَ ٵْا ٸْ ا ٭ِ أَ وَ

ااَٰ      ٵِ فَ ََدثِ  ااُِّ ٵيا بْټَ ا ااقَهِ َُ دثِ  ااوَ يَ غَ ٵَ ااٴِ ئِٻا ا ُْ ٶَّ ٵ ٹِااټْ ا ااد  ً٪ ٵَ مُ اادكِ وَ هَ ٵوا ٩ِااٍ ا َٙلَ

ٶقَّاٱِلَِټَ ٵِ ٱَلَي   .(4) صفِ

ٵُٚقاٍ تعاٍ ط ٵِـُ ةَ  الَ ٵْا ٸْ ا ٭ِ الِ     أَ ضْ َ٪ ٵَ الَْٻَ ا ٭ُ اٴِ وَ ُْ ٶَّ ٵ ا٬ِ ا يَ َ٥ ٵًَ  ٵَاٺْوِ ئِ ىٯِ ا

ىؿًا هُ َْ ٹَ ضْلِ ٱَدٻَ  َ٪ ٵَ  .(5)صئِٻا ٭ُلَْٻَ ا

                                                                 

 .38طٛس٠ ايبكش٠   (1)
 .58طٛس٠ ايٓٛس   (2)
 .18-17طٛس٠ ايشّٚ   (3)
 .114طٛس٠ ٖٛد   (4)
 .78طٛس٠ اٱطشا٤   (5)
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ٚديٛى ايؼُع صٚاٍ ايؼُع عٔ نبذ ايظُا٤ ًَٚٝٗا إٍ د١ٗ 
 إةشب ٚفٝ٘ أَاس٠ ع٢ً دخٍٛ ٚقت ؿ٠٬ ايظٗش .

 أدا٤ ايـ٠٬ طشٜل ايعسٛ ٚإةسش٠ ، ٚعٔ اي#ٓيب  ايجايح عؼش :
َٔ تطٗش ٗ بٝت٘ ثِ َل٢ إٍ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ قاٍ )

بٝتٺ َٔ بٝٛت اهلل ٜكلٞ فشٜل#١ َ#ٔ ف#شا٥ض اهلل ناْ#ت خطٛت#اٙ      
 .(1)(إسذاُٖا ؼط خط١٦ٝ ٚا٭خش٣ تشف  دسد١

ٝ#١ ، َج#ٌ قٛي#٘ تع#اٍ       ايجايح  : ايتسظري إٛك#ٛعٞ يٰٜ#١ ايكشآْ
ىا ط حُ َ ةَ وَ ٵْاالَ ىا ا ٭ُِٺُ أَ عَٺُاىٻَ وَ حُلْ ٸْ  ٶَّٲُ َ٢ ٵَ ىٳَ  ٵلاىُ ىا ا ُ٢ُِٙ أَ ةَ وَ د ٱَ ٵنا إر تتل#ُٔ   (2) صا

 اٯ١ٜ َٛكٛ، ا٭َش ، ٚإقا١َ ايـ٠٬.
 ٚإخشاز ايضنا٠ ، ٚسدا٤ فلٌ اهلل ٚايسٛص بشٓت٘ .

ٝ#١ ، فُ##ٔ     ايشاب#    : ايتسظ##ري إٛك#ٛعٞ يؼ##طش َ#ٔ اٯٜ##١ ايكشآْ
١ٝ إٔ أٚهلا ٗ ػ٧ ٚٚططٗا ٗ  ػ٧ ٚآخشٖا ٗ خـا٥ف اٯ١ٜ ايكشآْ

٢ْٺَتَ ػ٧ آخش ، فُج٬ّ قٛي٘ تعاٍ ط ٽِ ٱُلُوا  فَ ىا وَا ٭ُ ٪َلا حَ د وَ َ  ٶَّهِ صَٺ٢ًُِ ٵ ٴِ ا بْ غَ ىا بِ خَِْٺُ ْ١ وَا

ٶًَ  َ١ ٸْ  خُ وْ ٱُ د وَ ٽً ا ىَ ؽْ خِهِ ئِ ٢ْٺَ وِ ٸْ بِ خُ غْ بَ ّْ أَ ٸْ ٩َ ىبِٲُ ٶُ ٭ُ أٵ٨ بَُْټَ  َ٩ ًَ ١ْـَا ٸْ أَ خُ وْ ٱُ فَ  ٸْ ئِ ُْٲُ ٶَ َ١ ٶَّهِ  ٵ ا

٪َلَ د عُ َ٪ خَـُوٻٍََ هْ حَ ٸْ  ٶَّٲُ َ٢ ٵَ حِهِ  د ََ ٸْ َ ٵَٲُ ٶَّهُ  ٵ بَُِّټُ ا َُ  َٰ ٵِ د ٱَقَ هَ وْ ٹِ ٸْ  ٱُ ٮَقَ ٽَ أَ َ٩ دكِ  ٵوا  صةٍ ٹِټْ ا

(3(  إر أْٗا تتلُٔ إٛاكٝ  اٯت١ٝ : (4(
ىا : ا٭َش َٔ عٓ#ذ اهلل ط ا٭ٍٚ  اٺُ خَِْ ْ١ ص ٚا٭ؿ#ٌ ٗ ا٭َ#ش ٖ#ٛ    وَا

 اب .ايٛدٛب إ٫ َ  ايكش١ٜٓ اييت تذٍ ع٢ً إساد٠ اٱطتشب
: ؿذٚس ا٭َش َٔ عٓذ اهلل عض ٚدٌ ٚف٦ٝ٘ بـٝة١ اؾُ  ايجاْٞ 

ٚإظًُات ٗ أدٝاهلِ إتعاقب١ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ يبٝإ  يٝؼٌُ إظًٌُ 

                                                                 

 . 3/229اؾُ  بٌ ايـشٝشٌ  (1)
 .56طٛس٠ ايٓٛس   (2)
 .103طٛس٠ آٍ عُشإ   (3)
(4)  .  أْظش اؾض٤ ايظاب  ٚايظتٌ َٔ ٖزا ايظٹسش إباسى 
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ٝة١ ايٓ#ذا٤ ٖٚ#ٞ ط     اد  عطف اٯ١ٜ ع٢ً اٯ١ٜ ايظابك١ هل#ا ، ٗ ؿ# هَ  َ دأَ ََ

حَ حِهِ وَ َ  د ٮَ حُ ٬ا  ٶَّهَ عَ ٵ ىا ا ٮُ حَّ ىا ا وُ ٵَّقَِټَ َٹَ ٶِٺُىٻَا يْ ٹُ ٸْ  خُ ٽَ أَ ىحُټا ئِ َّ وَ  . (1) صٺُ
ٜٚهٕٛ تكذٜش آ١ٜ ايبشح بًشا  ٖزا ايعطف ٚايتسـٌٝ ٗ ػطش 

 اٯ١ٜ إٍ أدضا٤ َٔ د١ٗ إع٢ٓ ع٢ً ٚدٛٙ :
 : ٜا أٜٗا ايزٜٔ آَٓٛا اعتـُٛا عبٌ اهلل ْٝعّا .ا٭ٍٚ 
 : ٜا أٜٗا ايزٜٔ آَٓٛا ٫ تسشقٛا .ايجاْٞ 

 زٜٔ آَٓٛا ارنشٚا ْع١ُ اهلل عًٝهِ .: ٜا أٜٗا ايايجايح 
اهِ  ٖٚ#ٌ ط  ٶَّ ٵ اتَ ا ٢ْٺَ ص َٛك#ٛ، َظ##تكٌ ، اؾ#ٛاب ْع#ِ ، ٖٚ#ٛ َ##ٔ     ٽِ

اي٬َتٓاٖٞ ، َٚٓ٘ ْع١ُ بعج١ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
 ْٚضٍٚ ايكشإٓ.

ٚرات آ١ٜ ايبشح ْع١ُ َظتك١ً إٍ داْب ايٓعِ ايعاَ#١ ، فُ#ٔ   
 ٚدٛٙ تكذٜش اٯ١ٜ ع٢ً دٗات :

 : ٚارنشٚا ْع١ُ اهلل عًٝهِ ٗ ْضٍٚ ٖزٙ اٯ١ٜ . ٍا٭ٚ
 ١ٝ  : ٚارنشٚا ْع١ُ اهلل ٗ َٓاف  ت٠ٚ٬ ٖزٙ اٯ١ٜ .ايجاْ
 : ٚارنشٚا ْع١ُ اهلل ٗ أثش ٚبشن١ ٖزٙ اٯ١ٜ .ايجايج١ 

١ًٝ مساٜٚ#١        ايشابع#١   : ٚارن#شٚا ْعُ#١ اهلل ظع#ٌ ٖ#زٙ اٯٜ#١ ٚط#
 يًتآخٞ ٚإٛد٠ بٝٓهِ .

 ْع١ُ اهلل ٗ ؿشف ٖزٙ اٯ١ٜ يٲقتتاٍ بٝٓهِ .: ٚارنشٚا اـاَظ١ 
١ ايظادط١  : ٚارنشٚا ْع١ُ اهلل ٗ إدتٓاب ايهساس حملاسبتهِ خؼٝ

 َٔ ٖزٙ اٯ١ٜ ٚعظِٝ ْسعٗا .
: ٚارنشٚا ْع١ُ اهلل إتعذد٠ ايٛاسد٠ ٗ ٖزٙ اٯ١ٜ ، َٚٓٗا ايظابع١ 

ٚدٛب ايتُظو ع٢ً مٛ ايعُّٛ اجملُٛعٞ ٚاٱطتةشاقٞ ٚاٱفشادٟ 
 ايكشإٓ ٚأسهاّ ايؼشٜع١.ب

                                                                 

 .102طٛس٠ آٍ عُشإ   (1)
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ٞ  اهلل ا٫ْـ#اسٟ عً#٢    دخٌ دابش بٔ عب#ذ ٚ عًٝ#٘   اٱَ#اّ عً#
ٝا بأسبع١: عامل ) ايظ٬ّ فكاٍ أَري إ٪ٌَٓ ٜا دابش قٛاّ ٖزٙ ايذْ

د##ٛاد  ٜظ##تعٌُ عًُ##٘، ٚداٖ##ٌ ٫ ٜظ##تٓهف إٔ ٜ##تعًِ، ٚغ##ين   
ٝا غريٙ  .َعشٚف٘، ٚفكري ٫ ٜبٝ  آخشت٘ بذْ

ٚصٖا اؾاٌٖ ٗ تعًِ َا ، فإرا نتِ ايعامل ايعًِ أًٖ٘  : ثِ قاٍ
ٝا غ#ريٙ س#ٌ     ٫بذ َٓ٘، ٚغٌ ايةين َعشٚف٘، ٚبا، ايسكري دٜٓ٘ ب#ذْ
 .(1) (ايب٤٬ ٚعظِ ايعكاب

 لبْٔٛ ٘صميخ ادلؼزد٠ٓ
بعذ إٔ تكذّ رنش ػشٚ  ايكتاٍ إظتكشأ٠ َٔ اٯ١ٜ ايظابك١ ٚاييت 

آ١ٜ ايبشح خاؿ١ عٓذَا  قذ ٜظٔ بعلِٗ عذّ ٚدٛد ؿ١ً بٝٓٗا ٚبٌ
ىاتعشب ايٛٚا ٗ ط ٶُ حِ د ٭َ ، يٲطت٦ٓاف إر ٜسٝذ ٖزا اٱعشاب َع٢ٓ (2) صوَ

اٱْسـاٍ ٗ إع٢ٓ بٌ اٯٜتٌ ، ٖٚٛ خ٬ف د٫٫ت ْظِ اٯٜات ، 
ٚأطشاس ايتٛقٝف ايزٟ ٜتـف ب٘ ، إر نإ درب٥ٌٝ ٜٓضٍ ع٢ً ايٓيب 

اٯ١ٜ بٌ اٯٜ#١  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜٚكٍٛ ي٘ ك  ٖزٙ 
١ٝ فًزا ػذ ٖٓاى طٛسّا َه١ٝ ٚيهٔ فٝٗا آٜات  ايس١ْٝ٬ ٚاٯ١ٜ ايس٬ْ

 َذ١ْٝ ٚنزا ػذ ايعهع.
فُج٬ّ ْضيت طٛس٠ ا٭ْع#اّ َه#١ ًْ#١ ٚاس#ذ٠ إ٫ ث#٬خ آٜ#ات       
 ْضيت ٗ إذ١ٜٓ ، ٚتكذّ ايبٝإ ٗ اؾض٤ ايظابل ، ٚقٌٝ نًٗا َذ١ْٝ.

     ١#ٝ ٚٚسدت ٗ ط#ٛس٠ َهٝ#١ أٚ   فٗٓاى آٜات ن#جري٠ قٝ#ٌ أْٗ#ا َذْ
 ايعهع ، ٚمل ٜجبت ٖزا ايكٍٛ بتُاَ٘ عٓذ ايتشكٝل.

إ٫ إٔ عذّ ايجبٛت ٖزا مل ّٓ  َٔ سكٝك١ ْضٍٚ درب٥ٌٝ بآٜات 
َٓسشد٠ ٜٚكٍٛ يًٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بإٔ ٜلعٗا ٗ َهإ 

                                                                 

 .1/178اْظش ايبشاس   (1)
 .190طٛس٠ ايبكش٠  (2)
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كـٛق َٔ طٛس٠ طٛا٤ طبل ْضٚهلا بآٜاّ أٚ أػٗش أٚ ط#ٓٛات ،  
 ط١َ٬ ايكشإٓ َٔ ايتششٜف.ٚفٝ٘ ػاٖذ ع٢ً 

َٚٔ إعذاص ايكشإٓ ٚسٚد قٝٛد نجري٠ يًكتاٍ فٝ٘ ، إٍ داْب آٜات 
ٚايتبهٝت ٚاٱْزاس ٚايٛعٝذ يًزٜٔ نسشٚا ٗ سشبِٗ ع٢ً ايٓب٠ٛ  ايزّ 

ٵَٚايتٓضٌٜ ، فُج٬ّ قٛي٘ تعاٍ ط ٶَّهَ  ٵ ىا ا ٮُ حَّ د ٵَّت  ٩َ فِ ٸْ أَ خُ ٽَ أَ بَـْك  وَ ٶَّهُ بِ ٵ ٸُ ا ٱُ ٽََْلَ ٮَـْ  ٵَ ٸْ وَ ٶَّٲُ َ٢

 .(1)صحََْٲُلُوٻَ

فـشٝض إٔ اـطاب ٗ اٯٜ#١ َٛد#٘ إٍ اي#ٓيب قُ#ذ ؿ#٢ً اهلل      
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚإظًٌُ إ٫ إٔ َسَٗٛٗا ٜذٍ ع٢ً َظا٥ٌ :

بٝإ ْـش ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشاب٘ ٗ  ا٭ٍٚ :
 َعشن١ كـٛؿ١.

( 150تٛثٝل إعشن١ َٚٛكعٗا ٖٚٛ َٝاٙ بذس اييت تبعذ ) ايجا١ْٝ :
نِ عٔ إذ١ٜٓ ٚإٓ  َٔ ايتششٜف فٝ٘ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ، ٚفٝ٘ أٜلّا 
تٛثٝل إْايٞ يضَاْٗا َذ٦ٝٗا بـٝة١ إاكٞ أٟ أْٗ#ا ٚقع#ت قب#ٌ    

 ايظ١ٓ ايجايج١ يًٗذش٠.
 َٚٔ اٱعذاص ٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ أْٗا َذد مساٟٚ يتٛثٝل أسذاثٗا ،

ٚقٌ ٚقٛعٗا ، ٜٚتسش، عٓ٘ كبط ايٓاغ ٭ٚاْٗا ، نُا أْٗا أنذت 
سكٝك١ ْـش اهلل عض ٚدٌ يًٓيب قُ#ذ ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ      
ٚأؿشاب٘ َعذض٠ ، ٚفٝ٘ دع٠ٛ إٍ ايٓاغ ٗ نٌ صَإ يًتذبش ٗ ٖزٙ 
إعذض٠ ، ٚيٛ داس ا٭َش بٌ نْٛٗا َتشذ٠ أٚ َتعذد٠ فا٭ؿٌ ٖ#ٛ  

٢ً تعذد أطباب ايٓـش ، َٚٓٗا ق١ً عذد إظًٌُ ايجاْٞ ، إر تذٍ ع
ٸُ ٚأطًشتِٗ ٚساهلِ بٌ ايك٣ٛ ايهرب٣ ، يزا قاٍ تعاٍ ط ٱُ ٽََْلَ ٮَـْ  ٵَ وَ

حََْٲُلُوٻَ ٸْ  ٶَّٲُ َ٢ ٵَ ٶَّهَ  ٵ ىا ا ٮُ حَّ د ٵَّت  ٩َ فِ بِبَـْك  وَأَٽَخُٸْ أَ ٶَّهُ  ٵ فًِ ٜهٔ أسذ ٜتٛق  ْـش (2)صا

                                                                 

 .123طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
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ب٘ ع٢ً قشٜؽ رات ايـٝف ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشا
ٸْ   ٚاجملذ ٚايضٖٛ ٚإاٍ ٚايظ٬  ٚايظٗش ، قاٍ تع#اٍ ط  خُ ا ٽَ فَ أَ الُوا ئِ ٱُ فَ وَا

ٸْ      اٱُ اا وَ َ٩ اادهُ  ٵوا ٸْ ا ٪َٲُ َّٚ ؾَ خَ اا ََ ااد٩ُىٻَ أَٻْ  ؾَ حَ ٢َ٪ُىٻَ ٩ِااٍ األَكِْٓ  اا خََٖ يْ ٹُ ُااٴ   ٶِ ٭َ

ُِ ٸْ بِوَْْلِ ٱُ َاـَ أَ  .(1)صوَ
 َعشن١ بذس. تأنٝذ خظاس٠ ٖٚض١ّ إؼشنٌ ٗ ايجايج١ :
دع٠ٛ ايٓاغ يًتذبش ٗ إعذضات ٗ اٯ١ٜ يٓظبتٗا ايٓـش  ايشابع١ :

 ٍ إٍ اهلل عض ٚدٌ َٓٗا ٌَٝ نس١ ايهجش٠ ٗ ايعذد ٚايعذ٠ ٚإ٪ٕ إ
 داْب دٝؽ إؼشنٌ.

 إْزاس إؼشنٌ َٔ ػذٜذ ايكتاٍ. اـاَظ١ :
 دع٠ٛ أٌٖ َه١ ٚايكبا٥ٌ يعذّ إعا١ْ قشٜؽ ٗ قتاهلا ايظادط١ :

 َ  ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .
 تشغٝب ايٓاغ ٗ اٱط٬ّ . ايظابع١ :

ايضدش عٔ قا٫ٚت إغتٝاٍ ٚقتٌ يًٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل  ايجا١َٓ :
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ فاهلل عض ٚدٌ ايزٟ ْـشٙ ٖٛ اي#زٟ هع#ٌ أٜ#ذٟ    

 إؼشنٌ ٫ تـٌ إيٝ٘.
ٝا ٖٚٛ إٔ ايكتاٍ  دفاعّا ئ ٜلش أؿشاب٘ يبٝإ قإْٛ ٗ اؿٝا٠ ايذْ

، إِا ايهافش ايزٟ ٜكّٛ باهلذّٛ ٚايةضٚ إتهشس يًكش٣ ٚإذٕ ًٜك٢ 
 اـظاس٠ ٚيٛ بعذ سٌ.

يك#ذ أخ#رب اهلل ع#ض ٚد#ٌ ب##إٔ ايظ#ُا٤ ٚا٭سض ًَ#و طً#ل ي##٘        
ٍَ ٩ِاٍ        طبشاْ٘ ، ٚٗ ايتٓضٜ#ٌ ط  ٍْ ا ٍَ ِٹاْټ   ُُ ِضاَن ٢ْ ُُ ِٵ اُه  ٶَّ ٵ َٱادَٻ ا َٹاد  َو

أَ ٵَ د ٩ٍِ ا ٵَ دوَاثِ وَ ٵياٺَ َلًاا د ٭َـِ ٶُِٺً َ١ ٽَّهُ ٱَدٻَ  ِٓ ئِ  .(2)صكْ

                                                                 

 .25طٛس٠ ا٭ْساٍ  (1)
 .44طٛس٠ فاطش  (2)
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َٚٔ اٱعذاص ٗ ؿ١ً آٜات ايكتاٍ ٕا قبًٗا ٚعطسٗا عًٝٗا ابتذا٤ 
اٲُلُوٻَ     آ١ٜ ببذس ط حََْ اٸْ  ٶَّٲُ َ٢ ٵَ اهَ  ٶَّ ٵ ىا ا ٮُ حَّ اد َ٩ ات   ٵَّ فِ ٸْ أَ خُ ٽَ أَ بَـْك  وَ ٶَّهُ بِ ٵ ٸُ ا ٱُ ٽََْلَ ٮَـْ  ٵَ ، (1)صوَ

ٚاٱطت٦ٓاف َعّا ، خاؿ#١   باؿشف ايٛاٚ ، ٚإختاس إفادت٘ ايعطف
 ٚإٔ اٯ١ٜ اييت طبكتٗا تتعًل عاٍ ايكتاٍ .

َٚٔ َعاْٞ اؾُ  بٌ اٯٜتٌ بٝإ ايتبأٜ بٌ إظًٌُ ٚايهساس 
 ٗ َٝذإ ايكتاٍ.

ضّ دٝؽ إؼشنٌ بهاًَ٘ َٔ َٝذإ َعشن١ بذس بعذ إٔ  فبُٝٓا اْٗ
ٛا طبعٌ قت٬ّٝ ؿشع٢ ٗ إعشن١ ، ٚطبعٌ أطريّا  ًٓس ، فإ إظًٌُ خ

ِٓٗ ب##ايااد       ٗ َعشن##١ أس##ذ مل ٜٓٗضَ##ٛا إِ##ا ُٖ##ت طا٥ست##إ َ##
ِٸ عِٓٗ.  ٚاٱْظشاب ثِ ؿشف اهلل عض ٚدٌ ٖزا اهل

ْضَيتٵ ٖزٙ يزا ٚسد عٔ دابش بٔ عبذ اهلل ا٭ْـاسٟ أْ٘ )قاٍ : 
ثٳ١َ ، َٚا أسب  ٓٹٞ سٳأس ُٳ١َ ٚبٳ ًٹ ٓٹٞ طٳ ُٻت طا٥ستإ ٗ بٳ اٯ١ُٜ فٝٓا; إر ٖ

ٍٴ  ٘ٴ ٜكٛ ًٖ ي ٍٵ ، ٚا دطأْٗا مل تٓض هُٺَ  ُ ٵِ ٶَّهُ وَ ٵ ا  .(3)((2)صوَ

 لبْٔٛ ِٕغ ا٠٢خ اٌمسآ١ٔخ ٌٍمزبي ثني ادلسٍّني ٚغريُ٘
آٜات ايكشإٓ سذ١ ع٢ً أٌٖ ايهتاب ٚغريِٖ ٭ْٗ#ا اخب#اس ع#ٔ    

 ْضٍٚ ايهتب ايظُا١ٜٚ ايظابك١ بايٓٗٞ عٔ ايتعذٟ ٚاٱعتذا٤.
ٜٚسٝذ اؾُ  بٌ اٯٜات يضّٚ عذّ سذٚخ قت#اٍ ب#ٌ إظ#ًٌُ    
ٚغريِٖ ٭ٕ إظًٌُ ْٗٛا عٔ ايكتاٍ ابتذا٤، ٚاٌٖ ايهتاب ْٚٝ  
اـًل هب إٔ ٜتكٝذٚا بايكاعذ٠ ايظُا١ٜٚ ايجابت#١ ٖٚ#ٞ بة#ض اهلل    

. تعاٍ يٲعتذا٤ ْٚٗٝ٘ عٓ٘  َطًكّا
نُا ٚسد ٗ رّ ايهتب ايظُا١ٜٚ يكتٌ قابٌٝ ٭خٝ٘ ٖابٌٝ ، ٚقاٍ 

ًٓ٘، بأبٞ أْت اٱَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب  عًٝ٘ ايظ٬ّ ) ٜا سطٍٛ اي
                                                                 

 .123طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .122طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
 .1/243تسظري ايجعاييب  (3)
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ٚأَٞ، َٚا َٓضي١ ا٭َري اؾا٥ش إعتذٟ ايزٟ مل ٜـًض يشعٝت٘، ٚمل 
 ً٘ٓ  ٜكِ فِٝٗ بأَش اي

ٜ#ّٛ ايكٝاَ#١ :   قاٍ : ٖٛ ساب  أسبع١، ٖٚٛ أػ#ذ ايٓ#اغ ع#زابٶا     
إبًٝع، ٚفشعٕٛ، ٚ )قابٌٝ( قاتٌ ايٓسع، ٚا٭َري اؾا٥ش سابعِٗ. 
َٚٔ استاز إيٝ٘ أخٛٙ إظًِ ٗ قشض فًِ ٜكشك٘ ٖٚٛ عٓذٙ سشٻّ 

ًٓ٘ عًٝ٘ اؾ١ٓ ّٜٛ هضٟ احملظٌٓ.  .(1)  (اي
٘ٹ ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘   ٚعٔ عبذ اهلل بٔ َظعٛد قاٍ ) ًٖ ٍٴ اي ٍٳ سٳطٴٛ َقا

ٌٷ ٫َ تٴ  -ٚطًِٚآي٘  ٍٔ نٹِس ٚٻ ّٳ اَ٭ ٔٔ آدٳ ٢ًَ ابٵ ٕٳ عٳ ٫ٖ َنا ٔإ ُٶا  ًِ ٌٴ ْٳِسعٷ ُ  تٳ ِك
ٌٳ تٵ ِيَك ٔٻ ا ٔٵ طٳ َٳ ٍٴ  ٚٻ ٘ٴ َأ ْٻ ٗٳا َ٭ َٹ ٔٵ دٳ  .(2) (َٹ

ّ ٚقاٍ َعا١ٜٚ بٔ عُاس ) ًٓ٘ عٔ آد طأيت ايـادم عًٝ٘ ط٬ّ اي
ٚٸز ابٓت٘ َٔ ابٓ٘،  )عًٝ٘ ايظ٬ّ( أنإ ص

ًٓ٘ ٚاهلل يٛ فعٌ   ريو آدّ َا سغب عٓ٘ سط#ٍٛ  فكاٍ  : َعار اي
 ً٘ٓ َٚا نإ دٜٔ آدّ إ٫ٓ دٜٔ سط#ٍٛ اهلل   {ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ}اي

ًٓ٘ تباسى تعاٍ ٕا ْضٍ آدّ ٚسٛا٤ إٍ ٚآي٘ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘  ٕٸ اي إ ٚطًِ 
ا٤ بٓتّا ٚمسٸاٖا يٝٛرا فبة#ت ٖٚ#ٞ    ٛٸ ا٭سض ْٚ  بُٝٓٗا ٚيذت س

ًٓ٘ عًٝٗا  ًٓط اي ٚٸٍ َٔ بةت ع٢ً ٚد٘ ا٭سض فظ َٔ قتًٗا فٛيذت أ
 ٯدّ ع٢ً أثشٖا قابٌٝ،

 ثِ ٚيذ ي٘ ٖابٌٝ، 
ًٓ٘ د١ٝٓ َٔ ٚيذ اؾإ ٜكاٍ هلا دٗا١ْ   فًُا أدسى قابٌٝ أ ٗش اي

ًٓ٘ تعاٍ إٍ آدّ )عًٝ٘ ايظ٬ّ( إٔ صٚدٗا  ٗ ؿٛس٠ إْظ١ٝ ٚأٚس٢ اي
ًٓ٘ تعاٍ سٛسا٤ إٍ  َٔ قابٌٝ فضٚدٗا َٓ٘ فًُا أدسى ٖابٌٝ أٖبط اي

ّ( ٗ ؿٛس٠ إْظ١ٝ ٚخًل هلا سٓ#ّا ٚن#إ امسٗ#ا    آدّ )عًٝ٘ ايظ٬
 ْضي١،

                                                                 

 .2/91اؼاف اـري٠  (1)
 .2/873طٓٔ ابٔ َاد٘  (2)
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 فًُا ْظش إيٝٗا قابٌٝ َٚكٗا، 
ٚٸز ْضي#١ َ#ٔ        ًٓ٘ تع#اٍ إٍ آدّ )عًٝ#٘ ايظ#٬ّ( إٔ ص ٚأٚس٢ اي

 ٖابٌٝ،
 فسعٌ ريو، 
فكاٍ قابٌٝ ي٘  : أيظت أنرب َٔ أخٞ ٚأسل َا فعًت ب٘ َٓ٘.  

ًٓ٘ ٜ٪ت ٕٸ ايسلٌ بٝذ اي إ ٝ٘ َٔ ٜؼا٤.فكاٍ  : ٫ فكاٍ ي٘ آدّ  : ٜا بين 
و  ٞٸ بٗٛاى. فكاٍ ي٘ آدّ  : إٕ نٓت تشٜذ إٔ تعًِ ري ٚيهٓٸو آثشت٘ عً

 فكشٸبا قشباّْا فأٜهُا تكبٌ قشباْ٘ فٗٛ أٍٚ بايسلٌ َٔ ؿاسب٘.
قايٛا  : ٚناْت ايكشابٌ إرا ناْت َكبٛي١ ْضيت ْاس َٔ ايظُا٤ 

ا.ٚإرا مل تهٔ َكبٛي١ مل تٓضٍ ايٓاس ٚأنًتٗا اي  طري ٚايظبا،،فأنًٗت
فخشدا يٝكشٸبا ٚنإ قابٌٝ ؿاسب صس، ٚقشٸب سرب٠ َٔ طعاّ  

ز  َٔ أسد٣ صس، ٚأكُش ٗ ْسظ٘  : َا أبايٞ أٜكبٌ َين أّ ٫ ٭تضٚ
 أخيت أبذّا،

ٓ#ّا َ#ٔ ب#ٌ      ٚنإ ٖابٌٝ ساعّٝا ؿاسب َاػ١ٝ فكشٸب ٬ّٓ مسٝ
ًٓ٘ عض ٚدٌ. ّٓا ٚصبذّا ٚأكُش ٗ ْسظ٘ ايشكا ي ب  .(1) (غُٓ٘ ٚي

يك#ذ أن#شّ اهلل ع##ض ٚد#ٌ آدّ ٚرسٜت#٘ بأخب##اس ا٥٬ٕه#١ ب##ايكٍٛ      
تًط ٶُِ٪َ ٴ  ٩ٍِ األَكِْٓ ؽَ د١ِ ٽٍِّ صَ  فاستذٛا َظأيتٌ : (2) صئِ

 : فظاد طا٥س١ َٔ ايٓاغ . ا٭ٍٚ
د  َ : طسو ايذَا٤ ٗ ا٭سض ، فأدابِٗ اهلل طايجا١ْٝ  ٹَ ٸُ  ٶَ ْ١ ٽٍِّ أَ ئِ

ٶَٺُىٻَ ْ٢  .(3) صحَ
ٚقذ ؼكل َـذام َتعذد يًُظأيتٌ أع٬ٙ َٔ قبٌ نساس قشٜؽ 
ٚمِٖٛ فسظذٚا ٗ ا٭سض َٚٓ٘ عباد٠ ا٭ؿٓاّ ٗ ايبٝت اؿشاّ ، 

                                                                 

 .5/66ايهؼف ٚايبٝإ يًجعًيب  (1)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (3)
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ٚطسهٛا ايذَا٤ باؿشٚب ايكب١ًٝ ، ٚبايٛأد ، ٚبايكتٌ ١ٝٓ ٚايجأس َٔ 
 غري ايكاتٌ .

فبع#ح اهلل ع#ض ٚد##ٌ اي#ٓيب قُ#ذّا بأيٜٛ##١ ايظ#٬ّ ايظ##ُاٟٚ       
د ٛ َٔ َـادٜل اٱط٬م ٚاؾُ  بٌ قٛي٘ تعاٍ طايؼاٌَ ، ٖٚ ٹَ وَ

اااادهِ   ٶوا ٵِ اااتً  د٩َّ ٱَ دٯَ ئِ َّ  وَ ٶَ ااا ااااتً  ٚقٛي###٘ تع###اٍ ط   (1)صأَكْىَ عْٺَ دٯَ ئِ َّ كَ وَ ٶَ ااا ااااد أَكْىَ ٹَ وَ

ٵَٺِنيَ د َ٢ ٶَ  .(2)صٵِ

 حبث اصٛيل
 ٜٓكظِ اؿهِ ايؼشعٞ بًشا  َٛكٛع٘ ٚديًٝ٘ اٍ قظٌُ:  

اؿانِ ايجابت يًؼ٤ٞ ايزٟ ٫ ٖٚٛ ا٭ٍٚ : اؿهِ ايٛاقعٞ : 
ٜـٌ ايٝ٘ ايؼو، ٚسذت٘ ثابت١ ي٘ بايزات َجٌ ٚدٛب ايـ٠٬ 

 ٜٚظ٢ُ ايذيٌٝ عًٝ٘ ايذيٌٝ اٱدتٗادٟ.
ٖٚ#ٛ اؿه#ِ اي#زٟ ٜه#ٕٛ طشٜك#٘      ايجاْٞ : اؿه#ِ ايظ#اٖشٟ :   

بعذ ف٬ ًْذأ ايٝ٘ ا٫ ٚبشٖاْ٘ ايظٔ إعترب ٜٚأتٞ بإشتب١ ايجا١ْٝ 
اؿهِ ايٛاقعٞ اي#زٟ ٜسٝ#ذ ايكط#     غٝاب ٚتعزس ايٛؿٍٛ اٍ 

 .ٜٚظ٢ُ ايذيٌٝ عًٝ٘ ايذيٌٝ ايسكاٖيت اٚ ا٭ؿٌ ايعًُٞ
ٚعًِ ا٭ؿٍٛ ٜتٓاٍٚ اؿهٌُ َعّا نٞ ٫ ٜبك٢ إهًف َتشريّا 

ايسكٝ٘ ٜشد  ٛاقعٞ ايٗ باب ايتهًٝف ٚايعٌُ، فعٓذ تعزس اؿهِ 
ٚتشتٝ#ب  ، َٚطًل ا٭َاس٠ ، نخرب ايجك١  ٠اٍ ا٭دي١ ايظ١ٝٓ إعترب

 . ا٭ثش عًٝٗا اٚ ايعٌُ با٭ؿٍٛ ايع١ًُٝ ٚايكٛاعذ ايسك١ٝٗ
نُ#ا ي#ٛ ػ##و ٚف#شا َ#ٔ ايـ##٠٬ بإتٝاْ#٘ ب#بعض أدضا٥ٗ##ا اٚ        

    ٌ ، اٚ ٫ أسناْٗا، فًٛ ػو ٌٖ ط#ذذ ٗ ايشنع#١ ا٭خ#ري٠ ط#ذذت
فٝعتُذ قاعذ٠ ايسشاا ٜٚبين ع٢ً ؿش١ ؿ٬ت٘ ٭ٕ ايسشاا ناػ#ف  

                                                                 

 .28طٛس٠ طبأ  (1)
بٝا٤  (2)  .107طٛس٠ ا٭ْ
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 .بادٟ ٗ اؾ١ًُعٔ ؿش١ ايسعٌ ايع
ٚايب١ٓٝ َٔ اٱَاس٠ فكذ ؽطأ ايب١ٓٝ ٚايؼاٖذإ ايعذ٫ٕ َٚ  ٖزا 
ٜبين ايكاكٞ سهُ٘ ع٢ً قٛهلُا نشذ#١ ػ#شع١ٝ ٚعك٥٬ٝ#١ ٜشد#      
ايٝٗا عٓذ غٝاب ايذيٌٝ اٱدتٗادٟ ٚايكطعٞ، اٚ ٜتٛد٘ ايٌُٝ ع٢ً 
إذعٞ عًٝ٘ بعذ عذّ ُهٔ إذعٞ َٔ ايب١ٓٝ، ٖٚزٙ ايٌُٝ إ ناْت 

 .رب١ فٗٞ ايٌُٝ ايةُٛغ اييت تةُع ؿاسبٗا ٗ ايٓاسنا
عٔ أن#ٌ َ#اٍ اية#ري َٚ#ٔ اٱق#ذاّ عً#٢        فٓضٍ ايكشإٓ بايضدش

ااهِ   ، ق##اٍ تع#اٍ ط  اي#ٌُٝ ايةُ#ٛغ   ٶَّ ٵ اـِ ا هْ َ٢ خَلُوٻَ بِ ا َْ ََ ااقَِټَ  ٵَّ ئِٻا ا

ةِ وَ َ  ٸْ ٩ٍِ اِؽِلَ هُ ٵَ َٰ  َ ؽَال٫ََ  َِ ٵَ ٶُِالً أُوْ ٭َ د  وً رَٺَ ٸْ  هِ ٽِ د َْٺَ أَ ٷَ   وَ ىْ ا ََ ٸْ  هِ اُْ ٵَ ُٞلُ ئِ وْ ََ ٶَّهُ وَ َ  ٵ ٸْ ا هُ ٶِّٺُ َُٲَ

ٵُِٸٌ بٌ أَ ١َقَا ٸْ  هُ ٵَ ٸْ وَ ٱُِّهِ َُنَ َُدٹَتِ وَ َ  ٮِ ٵَ إٔ سطٍٛ ٚعٔ أبٞ أَا١َ اؿاسثٞ ) (1)صا
ٚطًِ قاٍ : َٔ سًف ع٢ً ٌّ يٝكتط  بٗا ٚآي٘ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 

اؾٓ#١ ،  َاٍ اَش٨ َظ#ًِ بة#ري سك#٘ ، س#شّ اهلل ع#ض ٚد#ٌ عًٝ#٘        
 .ٚأٚدب ي٘ ايٓاس قٌٝ : ٜا سطٍٛ اهلل ، ٚإٕ نإ ػ٦ٝا ٜظريا

 . (2) (قاٍ : ٚإٕ نإ طٛانا َٔ أساى
 َظا٥ٌ : ٚٗ اٯ١ٜ

  : إسػاد ٚتأدٜب ايكلا٤ . ا٭ٍٚ
١ٝ  . تٓضٜ٘ يًكلا٤ اٱط٬َٞ:  ايجاْ

ٚإهاد ا٭طباب ايكشآ١ْٝ ؾعً#٘ طشٜك#ّا    ايكلا٤تعاٖذ : ايجايج١ 
 . اغ ٚأَٛاهلِؿسظ سكٛم ايٓ

ٌٸ اــَٛات َٔ غري تظٜٛف ٚإطاي١ ٗ ايٛقت .ايشابع١   : س
 : َٓ  ايست١ٓ بٌ إظًٌُ .اـاَظ١ 

: َٛكٛع١ٝ قٍٛ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ :   ايظادط١ 

                                                                 

 .77طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .2/182إعذِ ا٭ٚطط / ايطرباْٞ  (2)
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ٟ  (1)ايب١ٓٝ ع٢ً َٔ ادع٢ ٚايٌُٝ ع٢ً َٔ أْهش إ٫ ٗ ايكظا١َ ٚايز
 ٜٓسٞ ايذع٣ٛ ٫ ٜطايب بايذيٌٝ .

ٝ##إ َـ##ذام يسـ##ٌ اـط##اب ، ٚاؿه##ِ ب##اؿل     ايظ##ابع١  : ب
ااااهُ  ، ٚٗ داٚد عًٝ####٘ ايظ####٬ّ ٚسد قٛي####٘ تع####اٍ ط   ٶَٲَ ٹُ د  ٽَ ؿْ ااااـَ وٍََ

ااااادبِ   َٚ ؾِ ٵَ اااااٴَ ا َْْ٩ اااااتَ وَ غِٲَٺَ ٵَ ُُ ا اااااد وَ ُْ حَ َ ٝ#####إ إٔ ايتع#####ذٟ ق#####ٌ    (2)صوَ ب ي

ٝ##ت      ٓ##اغ ٚب##اؿل ٚايع##ذٍ سٓ##١ ، ٚفٝ##٘ تجب اــ##َٛات ب##ٌ اي
 ٣ٛ .يًشهِ ٚدع٠ٛ يًتكٝذ بظٓٔ ايتك

١ًٝ ؿس###ظ ايٓظ###اّ ٚاط###تكشاس  ط###٬  ٚ اؿه###ِ ب###اؿلٚ ٚط###
  ٕ ب١ يٝه##ٛ ب١   ايع##ذٍ ٚاٱْـ##اف  اجملتُع##ات َٚٓاط## ٚع##ا٤ َٚٓاط##

نشّ###١ ٭دا٤ ايس###شا٥ض ٚاٱْكط###ا، اٍ اهلل تع###اٍ ف###إ ايظً###ِ    
ٜظ###بب ساي###١ َ###ٔ اؾ###ض، ٚاٱسب###اى ٚاٱْؼ###ةاٍ باــ###َٛات    

ب####١ ٚايٓضاع####ات ٚتـ####اسبٗا أِ####ا  ا٭خ####٬م ايزَُٝ####١ ناي   ةٝ
 ٚاٱفاا٤ ٚايتعذٟ.

فارا تعزس اؿهِ اي#ٛاقعٞ عً#٢ ايسكٝ#٘ فاْ#٘ ًٜذ#أ إٍ اؿه#ِ       
ايظاٖشٟ يبٝإ ػاٖذ ع٢ً تهاٌَ ايؼشٜع١ اٱط#١َٝ٬ ، َٚعذ#ض٠   
إْتسا٤ ايظًِ ٚايتعذٟ  يًٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٖٚٞ 
بٌ ايٓاغ ٗ إعا٬َت ، ٚتأنٝذ قإْٛ ٖٚٛ ف٧ ايٓيب ؿ٢ً اهلل 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َٓ  ايتعذٟ ع٢ً مٛ اٱط٬م ، طٛا٤ ٗ َٝذإ 

 ايكتاٍ أٚ ٗ اؿٝا٠ ايعا١َ .
  

                                                                 

 . 1/493تسظري ايطربٟ  (1)
 .20طٛس٠ ق  (2)
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 اجلّغ ثني اٌزمٜٛ ٚاٌدفبعلبْٔٛ 
اهَ  َٔ َع#اْٞ اؾُ#  ب#ٌ ا٭َ#شٜٔ ط     ٶَّ ٵ ىا ا ا ٮُ حَّ ا ىا ٩ِاٍ   ٚط (1)صوَ ٶُ حِ اد ٭َ وَ

ٶَّهِ ٵ بُِٴِ ا  ٚدٛٙ : (2)صىَ
 .: ٫ تكاتًٛا إ٫ َٔ َٓاصٍ ايتك٣ٛ ا٭ٍٚ 
: ايتكٝذ بظٓٔ ايتك٣ٛ ؿ#اسف يًكت#اٍ ، َٚ#ٔ َعذ#ضات     ايجاْٞ 

 ٍ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ إٔ ؿشف ايكتاٍ باب يذخٛ
ايٓاغ اٱط٬ّ ٖٚٛ َ#ٔ ايؼ#ٛاٖذ عً#٢ إٔ ع#ذّ اْتؼ#اس اٱط#٬ّ       

 بايظٝف إِا اْتؼش بإعذض٠.
: َٔ ايتك#٣ٛ ايـ#رب عً#٢ ايهس#اس ، ٖٚ#ٛ ؿ#اسف ع#ٔ        ايجايح 

 ايكتاٍ.
ٌٖٚ ٗ ؿرب إ٪ٌَٓ ٖزا أدش ، اؾٛاب ْعِ ، ٖٚ#ٛ َ#اْ  َ#ٔ    
اٱسٖاب ٚاٱسٖاب إٛاصٟ ، ٚطبب ٗ ْؼش أي١ٜٛ ا٭َٔ َٚٔ أب٢ٗ 

خَـُوا ايتكٝذ بايٓٗٞ َٔ اهلل ط ْ٢ حَ ٸْ وَ َ  ىٽَٲُ ٶُ حِ د ٮَ َُ ٵَّقَِټَ  ٶَّهِ ا ٵ بُِٴِ ا ىا ٩ٍِ ىَ ٶُ حِ د ٭َ وَ

خَـَِټَ ْ٢ ٵَٺُ غَِّ  ا َُ ٶَّهَ  َ  ٵ  .(3)صئِٻا ا

: ؼًٞ إظًٌُ بايتك٣ٛ سذ١ ع٢ً ايزٜٔ نسشٚا ، ٚدع٠ٛ ايشاب  
 هلِ يٲّإ .
: إػشاق١ ط#ٓٔ ايتك#٣ٛ ٚاـ#ٛف ٚايشٖب#١ َ#ٔ اهلل ع#ض       اـاَع 

ٚدٌ ٭ٍٚ َش٠ ٗ اؾضٜش٠ ايعشب١ٝ ، فكذ نإ ايٓاغ ٜأتٕٛ إٍ َه١ 
ؿر ايبٝت اؿشاّ ٜٚتضيسٕٛ يٮؿٓاّ ، فـاسٚا ٜذخًٕٛ َه١ يًعُش٠ 

اؿر أٚ ايضٜاس٠ يٝذذٚا ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٖٚٛ ٗ أٚ 
 ٛ ساٍ سنٛ، أٚ طذٛد أٚ هًع ايِٝٗ يٝخربِٖ عٔ سطايت٘ ، ٜٚتً

                                                                 

 .189طٛس٠ ايبكش٠  (1)
. 190طٛس٠ ايبكش٠  (2)  ٚاٯٜات َٔ طٛس٠ ايبكش٠ 
 .190طٛس٠ ايبكش٠  (3)
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عًِٝٗ آٜات َٔ ايك#شإٓ أٚ ط#ٛس قـ#ري٠ َ#ٔ ايظ#ٛس إهٝ#١ ٚاي#يت        
 تتلُٔ اٱْزاس ٚايٛعٝذ .

َٚ#ٔ خـ#ا٥ف ايع#شب آْ#زاى ط#شع١ اؿس#ظ ، ٚن#إ سسظٗ#ِ         
ًه١ اؿسظ ، فأؿبض ايكشإٓ ٚإعذاصٙ سذٜح ايشنبإ ، يًؼعش ت١ُٝٓ ٕ

ىَٖٚٛ َٔ َـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط َٰ ئِ َّ هُ بِّ ىؿَ كَ وُ ٸُ صُ ٶَ ْ٢ ََ د  ٹَ  .(1) صوَ
: تكذٜش اؾُ  بٌ خا١ُ اٯ١ٜ ايظابك١ ٚأٍٚ ٖزٙ اٯ١ٜ  ايظادغ

 ع٢ً دٗات :
 : ٚاتكٛا اهلل ٗ طبٌٝ اهلل .ا٭ٍٚ 
 ١ٝ  اهلل يعًهِ تسًشٕٛ . : ٚقاتًٛا ٗ طبٌٝايجاْ
 : ٚاتكٛا اهلل ٚقاتًٛا ٗ طبٌٝ اهلل .ايجايج١ 
ٛا ٗ طبٌٝ اهلل ٚاتكٛا اهلل ساٍ ايكتاٍ ٚفُٝا بعذٙ.ايشابع١   : ٚقاتً

ٚنإ ايٓيب ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ إرا بع#ح ط#ش١ٜ ابت#ذأ        
أٚؿٝهِ بتك٣ٛ اهلل َٚٔ َعهِ َ#ٔ إظ#ًٌُ   ٚؿٝت٘ هلِ بايكٍٛ )

 .(2) (خريا
ز ٚ عٓذَا دٗض ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ دٝؽ َ٪ت١ خش

١ٝٓ ايٛدا، . ث  َعِٗ َاػّٝا ست٢ بًغ 
فٛق##ف اؾ##ٝؽ ٚايك##٢ ف##ِٝٗ خطب##١ ابت##ذأٖا ببظ##ِ اهلل ٚق##اٍ      

ٚطتذذٕٚ فٝٗا سدا٫ّ ٗ ايـٛاَ  َعتضيٌ يًٓاغ، ف٬ تعشك#ٛا  )
 .(3) (هلِ

، يبٝإ سأف١ ٚسفل ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بأٌٖ  ايهتاب 
ٖٚٛ َٔ ايؼٛاٖذ ع٢ً سش١َ اٱسٖاب ٚع٢ً َٓ  ايٓيب قُذ ؿ٢ً 

ةً     اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ َٓ#٘ ، ق#اٍ تع#اٍ ط     اـَاوَ َ١ ادهِ  ٵوا اـا ا ضِاـَٻا أٍََ خَ ٵَ
                                                                 

  .31طٛس٠ إذثش  (1)
 .6/146طبٌ اهلذ٣ ٚايشػاد  (2)
 .1/308َةاصٟ ايٛاقذٟ  (3)
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ىا         َٹُوا اِقََټ َ ٶَّ ِٵ ًة  ؿا َى َٹا ْٸ  ُه َ٭اَلَب ـَٻا َأ ِضا َخ َٵ ىا َو اَلُٱ ٍْ اِقََټ َأ ٵَّ َؿ َوا ى ُه َُ َٵ ىا ا َٹُو ٶَِّقََټ َ ِٵ

ااقِ ٵَّ ااٸْ  َ       ا هُ ٽَّ أَ ااد وَ ٽً د بَ ٸْ ٭ِيُِّيِاانيَ وَكُهْ هُ ااوْ ٹِ ااأَٻا  ااَٰ بِ ٵِ فَ اادكَي  ٽََْ ااد  ٽَّ ىا ئِ ٵُ ااد ٭َ َټَ 

بِلُوٻَ خَٲَ يْ  . (1) صََ
٫ٚ تكتًٔ اَ#شأ٠ّ ٫ٚ ؿ#ةريّا ٫ٚ َشك#عّا ٫ٚ ن#بريّا     ٚقاٍ اٜلّا )

ّٝا، ٫ تةشقٔ ن٬ّ ٫ٚ تكطعٔ ػذشّا، ٫ٚ تٗذَٛا بٝتّا  .(2) (فاْ
 : بٝإ قإْٛ ٖٚٛ إْكطا، ايكتاٍ ٚبكا٤ ايتك٣ٛ . ايظاب 
: ٕا أخربت اٯ١ٜ ايظابك١ عٔ تشتب ايس٬  ٚايٓذا  ع٢ً ايجأَ 

 ايتك٣ٛ ٚاـؼ١ٝ َٔ اهلل ، فُٔ ايس٬  بًشا  ايكتاٍ َظا٥ٌ :
: ؿشف نجري َٔ أفشاد ايكتاٍ ،ٖٚٛ َٔ عَُٛ#ات قٛي#٘   ا٭ٍٚ 

َُ وَتعاٍ ط د ََََ د  ٹَ ٶَّهُ  ٵ ىا ا غُ دبََِٺْ خَ ٵَٲِ ٷ  ا ُُ أُ وْـَ ِ١ بِجُ وَ زَ  . (3) صَُ
 ١ٝ : تٓضٙ إظًٌُ عٔ ايةل#ب ٚإَتٓ#اعِٗ ٚاؾ#ٛاس  ع#ٔ     ايجاْ

 إطتشٛار ايٓسع ايةلب١ٝ.
٩ِااٍ األَكِْٓ ٕٚ##ا تظ##ا٤يت ا٥٬ٕه##١ ع##ٔ عً##١ دع##ٌ اٱْظ##إ ط  

ٶُِ٪َتً َ  إٔ ػ#طشّا َ#ٔ ايٓ#اغ ٜسظ#ذٕٚ ٗ ا٭سض ٜٚكتً#ٕٛ       (4) صؽَ
ستذاز ٚايذفا، عٔ ايٓاغ َٔ عٓذ اهلل عض غريِٖ بةري سل دا٤ اٱ

ٚدٌ قبٌ إٔ ٜٗبط آدّ إٍ ا٭سض ، ٖٚٛ َٔ َـادٜل قٛي٘ تعاٍ 
ِث         ط َباد ُِّ َّٚ ٵ ِٹاْټ ا ْغاِل َوَكَمَ٭َوادُهْٸ  َب َٵ َبالِّ َوا َٵ َٶَوادُهْٸ ٩ِاٍ ا َعَٺ َؿَٷ َو ْٹَود َبِواٍ َ َٱلا ـْ  َٮ َٵ َو

حَ د  وَ ٮَ ٶَ ؽَ وٍ ٹِٺاټْ  زِ ٱَ ٶًَ  َ١ ٸْ  دهُ وَ ٶَ ََّٖ٩  .(5) ص٪َُِٖالًوَ

                                                                 

 .82طٛس٠ إا٥ذ٠  (1)
 .1/308َةاصٟ ايٛاقذٟ  (2)
 .39طٛس٠ ايشعذ  (3)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (4)
 .70طٛس٠ اٱطشا٤  (5)
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ص ايجايج١  : عـ١ُ إظًٌُ َٔ ايتعذٟ أثٓا٤ ايكتاٍ ، ٚعذّ اٱدٗا
ع٢ً اؾشٜض ، ٚقذ ٢ْٗ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ عٔ 

 قتٌ ايٓظا٤ ٚايؼٝٛخ ٚأؿشاب ايـٛاَ  .
ٚٗ ايكتاٍ غًب١ ٖٚض١ّ، ْٚـش ٚخظاس٠، ٚطكٛ  قت٢ً ، ٖٚ#ٛ  

ا٭َش بايكتٌ فٗٛ دفا، ٚكشٚس٠ ٚفعٌ ْٛ، َساع١ً بٌ ايطشفٌ، أَا 
 َٔ طشف ٚاسذ ِٖٚ إظًُٕٛ.

ٚٗ اؾُ  بٌ اٯٜتٌ بؼاس٠ يًُظًٌُ ٖٚٞ إٔ قتايهِ يًهس#اس  
ٳَ ئ ٜظتذِٜ ٚأْ٘ ٜٓتٗٞ بايٓـش ٚايةًب١ يهِ ،قاٍ تعاٍط ى ٮُ ََ خًَّ  عَ

ٽَْْ ٶَّهِ أَ َ أٻ  ٵ ٽَْْلُ ا خًَ  ٹَ ٢َهُ  ٹَ ىا  وُ ٵَّقَِټَ َٹَ ا ىٳُ وَ ٵلاىُ ٌََّا ٶَّهِ ٭َلِ ٵ  .(1)صلَ ا
بٌٝ اهلل اؾٓ#١ ٚايًب#ح     يٝهٕٛ ثٛاب إظًٌُ ع٢ً ايكتاٍ ٗ ط#
ايذا٥ِ فٝٗا، فبعذ إٔ َهش إبًٝع ٚؿاس طببّا ٗ خشٚز آدّ ٚسٛا٤ 

اد      َٔ اؾ١ٓ ْٚعُٝٗا ، قاٍ تع#اٍط  ٹِٺا اد  هُٺَ صَ ؽْلَ أَ اد ٩َ هَ وْ َ١ اَُْٚدٻُ  ٵَا اد ا هُٺَ ٵَّ مَ أَ َ٩

ُاهِ  د ٩ِ ٽَ د ٗ داس اٱَتش#إ ٚاٱب#ت٤٬ ٚتسل#ٌ اهلل     ، ؿ#اس ايٓ#اغ  (2)صٱَ

بٝا٤ط ٹُوقِكَِټَطبشاْ٘ ببعج١ ا٭ْ بََِّلَِټَ وَ  .(3)صٹُ
ٚدا٤ خامت ايٓبٌٝ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ إَاَّا ٖٚادّٜا 
إٍ اؾ١ٓ يتـبض بعجت٘ سشبّا ع٢ً ايهساس باؿذ١ ٚايربٖإ إٍ ّٜٛ 

 ايكٝا١َ.
ايذْٝا قذ تشسًت َذبش٠ ٚإٕ اٯخش٠  إٕٚقاٍ اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ايظ٬ّ )

قذ تشسًت َكب١ً ٚيهٌ َُٓٗا بٕٓٛ فهْٛٛا َٔ أبٓا٤ اٯخش٠ ٫ٚ تهْٛٛا َٔ 
ٝا فإٕ ايّٝٛ عٌُ ٫ٚ سظاب ٚغذا سظاب ٫ٚ عٌُ  .(4)(أبٓا٤ ايذْ

                                                                 

 .214ايبكش٠طٛس٠ (1)
 .36طٛس٠ ايبكش٠(2)
 .213طٛس٠ ايبكش٠(3)
 .1/71ابٔ قِٝ اؾٛص١ٜ / اغاث١ ايًٗسإ  (4)
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 قاٍ ابٔ ايكِٝ :
 فشٞ ع٢ً دٓات عذٕ فإْٗا ... َٓاصيو ا٭ٍٚ ٚفٝٗا إخِٝ

ٓا ْٚظًِٚيهٓٓا طيب ايعذٚ فٌٗ تش٣   .(1)... ْشد إٍ أٚطاْ
 ٚايعذٚ ٖٓا ٖٛ ايؼٝطإ أَا ا٭ٚطإ ٗ اؾ١ٓ.

َٚٔ ايؼٛاٖذ ع٢ً ع#ذّ إط#تذا١َ ايكت#اٍ ٚق#ٛ، ث٬ث#١ َع#اسى       
َتتاي١ٝ قاّ ايهساس فٝٗا بةضٚ إظًٌُ ٖٚٞ بذس ٚأسذ ٚاـٓذم، ثِ 
عذض ايهساس عٔ ايةضٚ ٚبعذٙ بظٓٛات أؿبشٛا غري ق#ادسٜٔ عً#٢   

اسِٖ َٚٓٗا ايبؼاسات بايٓـش ٚايستض اييت دا٤ت أثٓا٤ ايذفا، ٗ دٜ
 َعاسى اٱط٬ّ ا٭ٍٚ.

ٚيٝع بٌ َعشن١ اـٓذم ، ٚؿًض اؿذٜب١ٝ إٍ مٛ ط١ٓ ٚاسذ٠ 
د ٚتسلٌ اهلل طبشاْ٘ ٚمسٸ٢ ٖزا ايـًض فتشّا ، قاٍ تعاٍ ط وَ غْ خَ د ٩َ ٽَّ ئِ

د ُوً بِ ٹُ د  غً خَ َ٩ َٰ  .(2) صٵَ

 ٚاإلػزداء لبْٔٛ ادلٕبفبح ثني إدزان اٌؼمً
ٜذسى ايعكٌ قبض اٱعتذا٤ ٚسظٔ ايعذٍ نُا تكذّ ٗ باب قاعذ٠ 
ٓ##اغ إٔ ٫ ٜعت##ذٚا عً##٢     ايتشظ#ٌ ٚايتكب##ٝض ايعكً##ٌٝ، فٛ ٝس#١ اي
إظًٌُ ٗ ػعا٥شِٖ َٚباد٥ِٗ ٚعباداتِٗ ٚٚ ٝس١ إظًٌُ ، نُا 
تذٍ ٖزٙ اٯ١ٜ عذّ َكات١ً اٯخشٜٔ ٚإٕ ناْٛا َؼشنٌ ا٫ اي#زٜٔ  

 .ٜكاتًِْٛٗ 
فٝظٗش َٔ اٯ١ٜ إٔ َؼشنٞ قشٜؽ ٚسًسا٥ِٗ ِٖ اي#زٜٔ ن#اْٛا    

ٜبذإٔٚ ايكتاٍ أٚ ٜهٝذٕٚ بإظًٌُ ٜٚعتذٕٚ عً#٢ سشَ#اتِٗ ٭ٕ   
 ايكتاٍ اعِ َٔ إٛاد١ٗ ٗ َٝذإ ايكتاٍ .

فٝؼ#ٌُ اٱعت#ذا٤ عً#٢ ا٭ف#شاد ٚإُتًه#ات ٚق#ا٫ٚت تجب#ٝط         
عضا٥ِ إظًٌُ باية١ًٝ ٚايظًِ ٚاؿٝف ، َٚٓ٘ اطت٤٬ٝ نساس قشٜؽ 

                                                                 

 .1/71ابٔ قِٝ اؾٛص١ٜ / اغاث١ ايًٗسإ  (1)
 .1طٛس٠ ايستض  (2)
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ع٢ً أَٛاٍ ٚدٚس ايٓيب ٚأٌٖ بٝت٘ ٚايـشاب١ ٗ َه١ عٓذ ٖذشتِٗ 
ٝ#١ ٚن#اْٛا          إٍ إذٜٓ#١ ، ٚعٓ#ذَا ْكل#ت ق#شٜؽ بٓ#ٛد ؿ#ًض اؿذٜب

بٝت ٚايش٥اط١ ٭ْٗ#ِ ٜ#جريٕٚ ايس#ً ،    با٭ؿٌ ٫ ٜظتشكٕٛ ١ٜ٫ٚ اي
ٸْ  َ ٚيكٛي٘ تعاٍ ط زَلَهُ ٱَ ٵَٲِټا أَ خَّٮُىٻَ وَ ٵَٺُ ُُ ئِ َّ ا دؤُ َُ ٵِ ُُ ئِٻْ أَوْ ََ د َُ ٵِ ىا أَوْ ٽُ د ٱَ د  ٹَ وَ

ٶَٺُىٻَ ْ٢  . (1) صََ

ٚدا٤ ٚفذ خضاع١ ػانّٝا يًٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
شٚ  ايـًض ، فأَش ايٓيب َٚبّٝٓا يًٛقا٥  اييت ت٪نذ ْكض قشٜؽ يؼ

 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ أؿشاب٘ بايت٧ٝٗ اؾاد ٚايعادٌ يًخشٚز .
ٜٵٕؽ    ٚتٛد٘ بايذعا٤ ) ٔٵ ُق#شٳ بٳ#اسٳ عٳ# اِيَأخٵ ٚٳ ٕٳ  ٝٴٛ ِٸ خٴزٵ اِيعٴ ٗٴ ًٓ ي ٍٳ ا َقا ٚٳ

ٓٸاغٴ ٗٸضٳ اي ٖٳا َفتٳذٳ ًَادٹ ٗٳا فٹٞ بٹ تٳ بٵةٳ ْٳ يبٝإ قإْٛ ؿٛم اـضٟ  (2) (سٳتٸ٢ 
 ِٖ ع٢ً ايتعذٟ ست٢ بعذ إَلا٥ِٗ يـًض اؿذٜب١ٝ .بايهساس ٱؿشاس

ٖزا َ  نجش٠ أؿشاب٘ إر خشز َع٘ عؼش٠ آ٫ف ٚق١ً إؼشنٌ ٗ 
َه١ ، إر دخٌ أنجش أًٖٗا اٱط٬ّ بٌ َٗادش إٍ َه١ َٚكِٝ فٝٗا ، 
ٚيهٔ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ أساد ايستض َٔ غري إساق١ دَا٤ 

اتً   طَٔ ايطشفٌ ،ٖٚ#ٛ َ#ٔ َـ#ادٜل قٛي#٘ تع#اٍ       عْٺَ دٯَ ئِ َّ كَ وَ ٶَ ا اد أَكْىَ ٹَ  وَ

ٵَٺِنيَ د َ٢ ٶَ  .  (3)صٵِ
ز   ٚسُٝٓا مت فتض َه١ بكٞ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٦َٜٛ

٘ٹ مل ٜتٛد٘ ٍإ بٝت ) ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًٓ ي ٢ًٓ ا ٞٸ ؿٳ بٹ ٓٸ ً ٌٳ يٹ ٝ قٹ ٍٴ ٚآي٘ ٚٳ ٓٵٔض ٔٳ تٳ ٜٵ ِٳ َأ ًٓ ٚٳطٳ
ٓه١َ  ُٳ    (4)َغذٶا فٹٞ دٳأسى بٹ

                                                                 

 .34طٛس٠ا٭ْساٍ  (1)
 .107طٛس٠ ا٭ْبٝا٤ (2)
 .2/297ايظري٠ / ابٔ ٖؼاّ  (3)
ٗ داسى خرب ، فٝهٕٛ بِٝٓٗ تعاسض ، ٚايظاٖش أْ٘ خطأ َٔ  (4) ٚ ، ّ ٔ اطتسٗا اٜ

ٔ ايستض: ٜا سطٍٛ اهلل أٜٔ تٓضٍ ايٓظاخ ، إر ٚسد ) ٍ صَ ٘ قا ٔ صٜذ، أْ ٔ أطا١َ ب ع
ٌ َٔ سبا، ٌ تشى يٓا عكٝ  .3/561(ايظري ايٓب١ٜٛ / ابٔ نجري غذا   فكاٍ: " ٖٚ
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ٚٵ ٕ، َأ ٔٵ ٔسبٳا َٹ ٌٷ  ٝ ٓٳا عٳكٹ َي ٌٵ تٳشٳَى  ٖٳ ٚٳ ٍٳ   .  (1) (دٴٕٚس َفَكا
يك#ذ ن#إ ف#تض َه#١ اطت٦ـ#ا٫ّ يًتع#ذٟ ٗ اؾضٜ#ش٠ ، ٖٚ#ٛ َ#ٔ          

 ايؼٛاٖذ ايع١ًُٝ ع٢ً بةض اهلل يًُعتذٜٔ .
ثِ طأٍ ايـشاب١ ايٓيب قُذّا ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ إٔ ٜٓضٍ 

٫ أدخٌ ايبٝٛت " ٚمل  ٗ بعض بٝٛت َه١ غري َٓضي٘ فأب٢ ٚقاٍ )
َلطشبا باؿذٕٛ مل  -ٚطًِ ٚآي٘ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘  -ٜضٍ سطٍٛ اهلل 

ٚفٝ#٘   (2) (.ٜذخٌ بٝتا، ٚنإ ٜاتٞ إظذذ يهٌ ؿ٠٬ َٔ اؿذٕٛ
تأدٜب ٭ؿشاب٘ َٔ إٗادشٜٔ ٚا٭ْـاس بعذّ ايتعذٟ أٚ ايٓٗب أٚ 

 ايظًب َٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ .
عذّ ايشدٛ، ع٢ً ايهس#اس اي#زٜٔ   ٚفٝ٘ دع٠ٛ يًـشاب١ يًـرب ٚ

 اطتٛيٛا ع٢ً ٖتًهاتِٗ إٓكٛي١ٚغري إٓكٛي١ .
ٕا أسدت اهلذش٠ َٔ َه١ إٍ ايٓيب ؿ٢ً اهلل ٚعٔ ؿٗٝب قاٍ )

و ٚآي٘ عًٝ٘  إيٝٓا ٫ٚ َاٍ ي ٚطًِ قايت يٞ قشٜؽ : ٜا ؿٗٝب قذَت 
، ٚؽشز أْت َٚايو ٚاهلل ٫ ٜهٕٛ ريو أبذّا ، فكًت هلِ : أسأٜتِ 

 فعت يهِ َايٞ ؽًٕٛ عين إٕ د
 قايٛا : ْعِ . 
  ، ِ َايٞ فخًٛا عين ، فخشدت ست٢ قذَت إذ١ٜٓ  فذفعت إيٗٝ

ٚطًِ فكاٍ : سبض ايبٝ  ؿٗٝب ٚآي٘ فبًغ ريو ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 
 .(3) (َشتٌ

ٌٖٚ اؿـاس اي#زٟ فشك#ت٘ ق#شٜؽ عً#٢ أٖ#ٌ ايبٝ#ت َ#ٔ ٖ#زا         
 اٱعتذا٤ ، اؾٛاب ْعِ .   

                                                                 

 .5/231طبٌ اهلذ٣ ٚايشػاد  (1)
 .3/106اد صاد إع (2)
 .1/480ايذس إٓجٛس (3)
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ف َعشن١ بذس ٖٚٞ أٍٚ َعاسى إظًٌُ ٚقذ ٚاد٘ فُج٬ّ فُٝا ى
إظًُٕٛ فٝٗا قشٜؼ#ّا ٚخ٥٬ٝٗ#ا ٚن#إ ايتع#ذٟ َ#ٔ ق#شٜؽ ابت#ذا٤        

ٸْ ٚاطتذا١َ، فٓضٍ قٛي٘ تعاٍ ط ٶَّٲُ َ٢ ٵَ ٶَّهَ  ٵ ىا ا ٮُ حَّ د ٵَّت  ٩َ فِ ٸْ أَ خُ ٽَ أَ بَـْك  وَ ٶَّهُ بِ ٵ ٸُ ا ٱُ ٽََْلَ ٮَـْ  ٵَ وَ

 . (1) صحََْٲُلُوٻَ

ٚإظًٌُ ا٭ٚا٥ٌ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ فكذ ساسبٛا ايٓيب 
ست٢ اكطشِٖٚ اٍ اهلذش٠ إتعذد٠ ٚاٱطتكشاس ٗ ٜجشب ٚمل ٜانٛا 
إظًٌُ ٚػأِْٗ بٌ اخزٚا ٜهاتبٕٛ ايٝٗٛد َٚؼشنٞ ٜجشب ٜٚطًبٕٛ 
َِٓٗ قاسب١ إظًٌُ ٚايتلٝٝل عًِٝٗ َٚٓعٛا إظًٌُ َٔ ايٛؿٍٛ 

أنج#ش أَ#ٛاٍ إظ#ًٌُ ٗ َه#١      اٍ ايبٝت اؿشاّ ٚاطتشٛرٚا عً#٢ 
إهش١َ ٚسايٛا دٕٚ ٖذش٠ بعلِٗ ، ٚتـذٸٚا هلِ ٗ اؾاد٠ ايعا١َ 
ٗ ايظسش ٚايتذاس٠ ، ٚق#اَٛا بتش#شٜض ا٭ع#شاب عً#ِٝٗ ٚأع#اْٛا      

 إٓافكٌ ٗ ايؼُات١ عًِٝٗ .
ٚأخ##ز إظ##ًُٕٛ ؿ##ٝغ اٱس##ااص ٬َٚصَ##١ ايظ##٬  ٚسشاط##١    

ايزٟ قاّ باسطاٍ ايظشاٜا ٚطًِ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ايشطٍٛ ا٭نشّ 
اٍ خاسز إذ١ٜٓ ٚىشز َعٗا اسٝاّْا بٓسظ٘ ٚأطًكتٴ ع٢ً ايظ#ش١ٜ  
 ) اييت ٜهٕٛ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ فٝٗا اطِ )نتٝب١

 بذٍ غض٠ٚ .
ٚ ٫ تعين ايهتٝب١ بايلشٚس٠ اٱغاس٠ ٚاهلذ#ّٛ عً#٢ اٯخ#شٜٔ     

ٚآي٘ ٚطًِ ٚطشاٜاٙ َٔ  ،ٚعادت أنجش نتا٥ب ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘
غري إٔ تًك٢ قتا٫ّ ، َٚٔ خـاٍ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ  

ُِٞٸ إتـاف٘ بايتٛاك  ، قاٍ تعاٍ ط َ١   ٬ ٶُ ٢َٶً ؽُ ٵَ  َٰ ٽَّ ئِ  .(2)ص وَ

                                                                 

 .123طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .4طٛس٠ ٕ  (2)
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ٚمل هعٌ بٛابّا ٗ إظذذ أٚ باب داسٙ ، ٖٚٞ آ١ٜ سظ١ٝ أخش٣ 
ت اٱغتٝاٍ ي٘ يًٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َ  نجش٠ قا٫ٚ

ٵوادهَِٔ قبٌ ايهساس ، قاٍ تعاٍ ط َٰ ٹِټْ ا ٢ِْْٺُ ََ ٶَّهُ  ٵ ا  . (1)صوَ
ٚآي#٘  إ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعٔ اؿظٔ ايبـشٟ قاٍ ) 

ٚطًِ نإ ٫ ٜةًل دْٚ٘ ا٫بٛاب ٫ٚ ٜكّٛ دْٚ٘ اؿذب١ ٫ٚ ٜةذ٣ 
٘ عًٝ٘ باؾسإ ٫ٚ ٜشا  عًٝ٘ بٗا نإ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘  ٚآي

ٚطًِ ٚآي٘ ٚطًِ باسصا َٔ اساد إٔ ًٜك٢ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 
  . يكٝ٘

نإ هًع ب#ا٫سض ٜٚٛك#  طعاَ#٘ ب#ا٫سض ًٜٚ#بع ايةً#ٝظ       
 .(2) (ٜٚشنب اؿُاس ٜٚشدف خًس٘ ًٜٚعل ٚاهلل ٜذٙ

يك##ذ ناْ##ت نتا٥##ب اي##ٓيب قُ##ذ ؿ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ     
ٗ أفٛاٙ ايكش٣ َ#ٔ غ#ري    اطتط٬ع١ٝ ٚيٓؼش اٱط٬ّ ٚإقا١َ ايـ٠٬

ايتعشض ٭ًٖٗا أٚ ٖتًهاتِٗ ٚإٕ ناْٛا نساسّا ُتٮ بٝٛتِٗ با٭ؿٓاّ ، 
ٶوادهِٖٚٛ َٔ َـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط ٵِ د٩َّتً  ٱَ دٯَ ئِ َّ  وَ ٶَ د أَكْىَ ٹَ  .(3) صوَ

فُٔ َعاْٞ ٖزٙ اٯ١ٜ : ٜا قُذ ٫ تبك٢ ٗ بٝتو أٚ بً#ذتو ب#ٌ   
ااتِ  ت##ذعِٖٛ اٍ اهلل طأخ##شز إٍ ايك##ش٣ ٚايبً##ذات   َٞ ِ١ ىْ ٵَٺَ ا ااتِ وَ غِٲَٺَ ٵَ د بِ

غَيَوَتِ ٵَ بٝا٤ ٜطٛفٕٛ ع٢ً ايكش٣ ٗ ايذع٠ٛ (4)صا ، ٚقذ نإ عذد َٔ ا٭ْ
 إٍ اهلل َجٌ عٝظ٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ.

ػعب اٱّإ عٔ َايو بٔ دٜٓاس قاٍ : نإ ٚأخشز ايبٝٗكٞ ٗ 
ف عًٝٗا عٝظ٢ ابٔ َشِٜ عًٝ٘ ايظ٬ّ إرا َش بذاس ٚقذ َات أًٖٗا ٚق

                                                                 

 .67طٛس٠ إا٥ذ٠  (1)
 .10/101ايظٓٔ ايهرب٣ / ايبٝٗكٞ  (2)
 .28طٛس٠ طبأ  (3)
 .125طٛس٠ ايٓشٌ  (4)
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فكاٍ : ٜٚ#ض ٭سباب#و اي#زٜٔ ٜتٛاسثْٛ#و نٝ#ف مل ٜعت#ربٚا فعً#و        
 .(1)باخٛاِْٗ إاكٌ

ؿ٢ً ٚتظ١ُٝ ايةضٚات ٫ ٜتٓاطب َ  ايبعٛخ اييت قادٖا ايٓيب 
بٓسظ٘ ٭ٕ ايكتاٍ مل ٬ٜصَٗا نًٗا ٚإٕ ٚق  فٝٗا اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

    ٚ اية#ضٚ  قتاٍ فٗٛ دفا، ٚكشٚس٠ ٚبظ#بب قٝ#اّ إؼ#شنٌ بايتع#ذٟ 
 ّ ٚاٱؿشاس ع٢ً ايكتاٍ ، ٚنزا مل ٜهٔ قّٛ َكـٛدٜٔ بعِٝٓٗ يًٗذٛ

طش١ٜ طٝف ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ عًِٝٗ فاٍٚ طش١ٜ بعجٗا ايٓيب 
ايبشش ، ٚطٝف ايبشش طاسً٘ ٚنإ اٚإ بعجٗا ٖٛ ػٗش سَلإ َٔ 

 ايظ١ٓ ا٭ٍٚ َٔ اهلذش٠ أٟ قبٌ َعشن١ بذس بظ١ٓ .
ٚأَش عًٝٗا عُ٘ ٓض٠ ب#ٔ عب#ذ    أٟ إٔ ايـٝاّ مل ٜسشض بعذ،

إطًب ٚعذد سداهل#ا ث٬ث#ٕٛ نً#ِٗ َ#ٔ إٗ#ادشٜٔ ٚٚؿ#ًٛا اٍ       
ط#اسٌ ايبش#ش ا٭ٓ#ش َ#ٔ ْاسٝ#١ دٗ#١ ايع#ٝف، ٚاعاك#ٛا ع#ريّا          
يكشٜؽ عًٝٗا أبٛ دٌٗ ق١ًُ بايبل#ا٥  ٗ طشٜكٗ#ا َ#ٔ ايؼ#اّ اٍ     

 َه١، ٚاؿطف ايسشٜكإ ٚيهٔ مل ٜك  قتاٍ بِٝٓٗ.
ا َٔ دٕٚ سـٍٛ قتاٍ ٚناْت أٍٚ نتٝب١ ٚتتاب  خشٚز ايظشاٜ

خشٚد٘ ٗ طبعٌ سد٬ّ َ#ٔ  ٚطًِ  ٚآي٘ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ يشطٍٛ اهلل 
يًٗذش٠ ٚعكذ َٝجام  (2)إٗادشٜٔ ٍإ ا٭بٛا٤ ٗ ؿسش َٔ ايظ١ٓ ايجا١ْٝ

 ا٭َإ ٚايتٓاؿش َ  عُشٚ بٔ كؼٞ ايلُشٟ .
ثِ خشز ٗ ايؼٗش ايتايٞ ٖٚٛ ػٗش سبٝ  ا٭ٍٚ اٍ ب#ٛا  َ#ٔ    

ْاس١ٝ سك٣ٛ ٗ َا٥تٌ َٔ إٗادشٜٔ ٚمل ٜكات#ٌ ٚمل ٜه#شٙ أس#ذّا    
 ع٢ً دخٍٛ اٱط٬ّ.

                                                                 

 . 2/328ايذس إٓجٛس  (1)
 . 253أْظش اؾض٤ ايٛاسذ ٚايظتٌ بعذ إا١٥ َٔ ٖزا ايظٹسش ق (2)
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ٚٗ رات ايؼٗش أغاس نشص بٔ دابش ايسٗشٟ ع٢ً َشاعٞ إذ١ٜٓ 
ٗ ؿ٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    ٚطام بعض إٛاػٞ، فخشز ايٓيب 

  َٔ إٗادشٜٔ .طًب٘ ٗ طبعٌ
 ٍ ٚيهٔ نشص ؾأ إٍ ايسشاس ٚمسٝت ٖزٙ ايهتٝب١ غض٠ٚ بذس ا٭ٚ
، فايؼٛاٖذ ايتأسى١ٝ تذٍ ع٢ً سشق إظًٌُ ع٢ً عذّ اٱبتذا٤ 

خٍِ هِااٍَ  بايكت##اٍ َ##  إؼ##شنٌ ، ٖٚ##ٛ َ##ٔ َـ##ادٜل ط   ٵَّ ااد اا٠ْ بِ َ٩ ؿْ ا

عْيَټُ  . (1) صأَ
يٝذسى ايعك٤٬ َٔ أٜاّ ايتٓضٌٜ ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ إٔ إؼشنٌ ِٖ 
إعتذٕٚ ، ٕٚأ تعذِٜٗ خ٬ف ادساى ٚسهِ َٚا١ٖٝ ايعكٌ َٚكابًت٘ 
يًُعذض٠ ايٓب١ٜٛ سظ١ٝ ناْت أٚ عك١ًٝ خاؿ١ ٚإٔ ايٓيب قُذّا ؿ٢ً 
بٝا٤ ب#اؾُ  ب#ٌ إعذ#ضتٌ     اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اتـف َٔ بٌ ا٭ْ

 تعذد يهٌ َُٓٗا . ٚع٢ً مٛ اي
ٚطًِ قاٍ ٚآي٘ عٔ عُش بٔ أبٞ ط١ًُ إٔ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ )

يعبذ اهلل بٔ َظعٛد  إٕ ايهتب نإ تٓضٍ َٔ ايظ#ُا٤ ، َ#ٔ ب#اب    
ٚاسذ ، ٚإٔ ايكشإٓ ْضٍ َٔ طبع١ أبٛاب ع٢ً طبع١ أسشف ، س٬ٍ 
ٚسشاّ ، ٚقهِ َٚتؼاب٘ ، ٚكشب أَجاٍ ، ٚآَش ٚصادش ، فأس#ٌ  

سشاَ٘ ، ٚاعٌُ َشهُ#٘ ، ٚق#ف عٓ#ذ َتؼ#ابٗ٘ ،      س٬ي٘ ، ٚسشّ
َٚ##ا ٜ##زٸٖنش إ٫ أٚي##ٛا    }ٚاعت##رب أَجاي##٘ ، ف##إٕ ن##٬ َ##ٔ عٓ##ذ اهلل     

 .(2)({ا٭يباب
  

                                                                 

 .43طٛس٠ فـًت  (1)
 .2/281ايذس إٓجٛس  (2)
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 ػجبشٞإحبث 
خَـُواط ايٓٗٞ ٗ اٯ١ٜ ْ٢ حَ ٫ ٜٓشـ#ش بـ#ٝغ ٚنٝسٝ#١ ايكت#اٍ      (1) صوَ َ 

اٱط#٬م ٚ #اٖش اٯٜ#١ ايهشّ#١     ؿ#اي١  ٚط##ٛ  إع#اسى فٗ#ٛ ع#اّ ٭    
ااَّ   ٚيًك##إْٛ ايظ##ُاٟٚ اي##زٟ أختتُ##ت ب##٘ اٯٜ##١ ط    غِ َُ ااهَ  َ  ٶَّ ٵ ئِٻا ا

خَـَِټَ ْ٢ ٵَٺُ ٝ#١ ، ٜٚؼ#ٌُ       ا ٝاٍ ٜتةؼ#٢ أف#شاد ايضَ#إ ايطٛي ص ٖٚٛ ط#

 ايٓاغ ْٝعّا.
ٚفٝ٘ سذ١ ع٢ً ايزٜٔ نسشٚا ، ٫ٚ طبٌٝ يًٓذا٠ َٔ ايتعذٟ ع٢ً 

اٍ ايزات ٚايةري إ٫ باٱّإ ، ٚاتبا، ايؼشا٥  ايظُا١ٜٚ ، قاٍ تع# 
ئِٲَت  ط الَ ٹَ د  هَ ُْ ٶَ َ١ ةُ  دكَ ضَ غِ ٵَ ا ٵوادهُ وَ د ا ىؿُهَ ٭ُ ا وَ دكً ٽَ ٸْ  ٶُِٲُ أَهْ ٸْ وَ ٽ٪ُيَٲُ ىا أَ ىا ٭ُ وُ ٵَّقَِټَ َٹَ د ا هَ  َ دأَ ََ

ٹَلُوٻَ إْ َُ د  ٹَ ٶُىٻَ  َ٢ َ٪ ََ ٸْ وَ ٹَلَهُ د أَ ٹَ ٶَّهَ  ٵ ٢ُْْىٻَ ا ََ ؿٌ  َ  ٛ  ٍِـَا نكاع#ذ٠   (2) ص٥ِالَ

إ نٌ اعذ٠ ايظًط١ٓ َٚلُْٛٗا سهاّ قأن١ًٝ يزا ػذ ٗ ايؼشٜع١ 
فٝ٘ َٔ  اْظإ ي٘ اؿل ٗ ايتـشف ٗ َاي٘ ٫ٚ هٛص يةريٙ ايتـشف

 .رْ٘إغري 
ايٓيب ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     ٚقاعذ٠ ايٝذ ٚايلُإ يكٍٛ 

 . (3)"ع٢ً ايٝذ َا اخزت ست٢ ت٪دٟ)
سهاّ قط  أْٚبز ايةـب ٚإ نإ سـٛي٘ بٌ رٟٚ ا٭سساّ، ٚ

ٚسش١َ إعاؿٞ ٚايظ٦ٝات  ٜذ ايظاسم ٚايكـاق ٚاؾٓاٜات ٚغريٖا
، ٖٚٛ ٜذٍ ع٢ً إٔ اٯ١ٜ ايكشآ١ْٝ ٫ تهٕٛ ؿاٍ دٕٚ ساٍ أٚ صَإ 

 .دٕٚ آخش
فارا مل ٜعٌُ بٗا ٗ َٛكٛ،  عذّ تعطٌٝ ا٭سهاَّٚٔ اٱعذاص 

خش٣ تهٕٛ ابت١ٝ٥٬ اٜلّا أايٓضٍٚ فاْٗا تعٌُ ٗ َٛاكٝ  َٚٝادٜٔ 
                                                                 

 .190طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .6طٛس٠ ايتششِٜ  (2)
 .5/195طٓٔ اياَزٟ (3)
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١ٝ إط#شاس ايكشإٓ ٚفٝ٘ دع٠ٛ أزا ط#ش َٔ ٖٚ ٍ عذّ تكٝٝذ اٯ١ٜ ايكشآْ
 ،ساد١ٜ رات١ٝإ دٖٛش١ٜ ٚؿٝغ َٓاطب١ اؿهِ ٚإٛكٛ، ٭ٕ هلا سشن١

ٚاطتٝعاب ٚقا٥  َظتشذث١ ٗ ع#امل   ايعُّٛ ٚاٱتظا، ١ًٖٝ ع٢ًأٚ
 .اي٬قذٚد

 لبْٔٛ لجخ اٌزؼدٞ
ب#ايةري دٕٚ ٚد#٘   ايتعذٟ ٖٛ فاٚص٠ اؿذٚد ٚإستهاب احملظٛس 

 سل ، ٖٚٛ  ًِ اٱْظإ يةريٙ ، ٜٚهٕٛ ايتعذٟ ع٢ً ٚدٛٙ :
 : تعذٟ ٚ ًِ اٱْظإ يةريٙ . ا٭ٍٚ

: تعذٟ اٱْظإ اؿذٚد اييت دعًٗا اهلل عض ٚد#ٌ ي#٘ ،   ايجاْٞ 
 َٚٔ ايتعذٟ اٱَتٓا، عٔ أدا٤ ايسشا٥ض .

 : ايتعذٟ بإكاب١ً َٔ ايطشفٌ . ايجايح 
٭َش فاْٗا تلُٓت ايٓٗٞ ، فكذ أَش اهلل ع#ض  َٚ  ابتذا٤ اٯ١ٜ با

ٚدٌ فٝٗا بايكتاٍ ثِ تعكب٘ ايٓٗٞ عٔ ايتعذٟ ، ٚقذ تكذّ ايه٬ّ 
 .(1)تسـ٬ّٝ

 ٔ ٚايٓظب١ ٗ َٛكٛ، ايتعذٟ ٚايكتاٍ ٖٛ ايعُّٛ ٚاــٛق َ
ٚد٘ ، فٗٓاى َاد٠ يٲيتكا٤ ٖٚٞ آي١ اؿشب ْٚٛ، َساع١ً بٌ طشفٌ ، 

ٕ أَا ايتعذٟ فٝهٕٛ بايكتاٍ ٚ غريٙ ، ٚقبٌ ٚبعذ ايكتاٍ ، إر قذ ٜهٛ
بّا يًكتاٍ أٚ َـاسبّا ي٘ أٚ ْتٝذ١ ي٘ .  طب

خَـُواٚتكذٜش ط ْ٢ حَ  ع٢ً ٚدٛٙ َٓٗا : (2) صوَ َ 
 ٫ٚ تعتذٚا فٝهٕٛ ايتعذٟ سذ١ يًزٜٔ نسشٚا. ا٭ٍٚ :
 ف٬ تعتذٚا فاْهِ ٫ ؼتادٕٛ إٍ ايتعذٟ. ايجاْٞ :

ٕٛ َٔ اهلذ٣ ٚاٱّإ َ#   ف٬ تعتذٚا فإ ايٓاغ قشٜب ايجايح :
 تكادّ اٱٜاّ.

                                                                 

(1) .  اْظش اؾض٤ ايٛاسذ بعذ إا٥تٌ َٔ ٖزا ايظٹسش إباسى 
 .190طٛس٠ ايبكش٠  (2)
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 إٕ اهلل عض ٚدٌ وب إ٪ٌَٓ ف٬ تعتذٚا. ايشاب  :
 ف٬ تعتذٚا فإ اٱعتذا٤ قبٝض. اـاَع :

 ف٬ تعتذٚا يًتلاد بٌ اٱّإ ٚايتعذٟ. ايظادغ :
ٚتكذٜش اٯ١ٜ ْعّا بٌ اٱط٬م ٚايتكٝٝذ ٗ إكاّ )ٚقاتًٛا دفاعّا 

 ٚايتٓضٌٜ عٓذ اؿاد١ ٚايلشٚس٠ ٫ٚ تعتذٚا(.عٔ ايٓب٠ٛ 
خَـَِټَٜٚذٍ اختتاّ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ ط ْ٢ ٵَٺُ غَِّ  ا َُ ٶَّهَ  َ  ٵ ، (1)صئِٻا ا

ع٢ً إٔ قتاٍ إظًٌُ يًذفا، ٖٚٛ يٝع َٔ ايتعذٟ أٚ ايظًِ يًزات 
 أٚ ايةري.

ٚتعكبت ٖزٙ اٯ١ٜ آٜات غـٛق َٛكٛ، ايكتاٍ أٜل#ّا ، ٚفٝ#٘   
إؼشنٌ ايزٜٔ قاتًٛا اي#ٓيب ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘     سضٸ ع٢ً دف  

     ١#ٓ ٚطًِ ٚأؿشاب٘ ، ٚأخشدِٖٛ َٔ َه#١  ًُ#ّا ، ٚط#عٛا ٗ ايست
 َٚٓ  ايٓاغ َٔ دخٍٛ اٱط٬ّ.

ثِ بٝٓت اٯٜات سش١َ ايبٝت اؿشاّ ، ٚيضّٚ إدتٓاب إظًٌُ 
ايكتاٍ فٝ٘ ، ٚتعٌٝ ايزٜٔ ٜكاتًِٗ إظًُٕٛ ٖٚ#ِ ايه#افشٕٚ ب#اهلل    

ايزٜٔ ٜـشٕٚ ع٢ً ايكتاٍ ٚايتعذٟ عً#٢ اؿشَ#ات يكٛي#٘     ٚايٓب٠ٛ
د٩ِلَِټَتعاٍ ط ٵَٲَ َُ ا َٰ صَنَا ٵِ  .(2)صٱَقَ

َٚ  ٖزا أخربت اٯ١ٜ بهف ا٭ٜذٟ عِٓٗ إرا اْتٗٛا عٔ ايكتاٍ 
ٚعٔ ايتعذٟ ٚاهلذّٛ عً#٢ إظ#ًٌُ ف#إ قً#ت ق#ذ ٚسد ٗ ٖ#زٙ       

هْ اٯٜات اٱرٕ يًُظًٌُ بايتعذٟ ٗ قٛي٘ تعاٍ ط ا ٵَا هْلِ   ا ا ٵَا د اٷُ بِ الَ غَ ٵَ لُ ا

خَـَي  ْ١ د ا ٹَ ٴِ  زَ ُْهِ بِٺِ ٶَ َ١ خَـُوا  د١ْ ٸْ ٩َ ُْٲُ ٶَ َ١ خَـَي  ْ١ ٹَدثُ ٭َِْدٌُ ٩َٺَټْ ا غُلُ ٵَ ا اٷِ وَ غَلَ ٵَ ا

خَّٮِنيَ ٵَٺُ ٠َ ا ٹَ ٶَّهَ  ٵ ىا أَٻا ا ٶَٺُ ْ١ ٶَّهَ وَا ٵ ىا ا ٮُ حَّ ا ٸْ وَ ُْٲُ ٶَ  .(3)ص١َ

                                                                 

 .190طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .191طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .194طٛس٠ ايبكش٠  (3)
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ًك#ّا ،  ٚاؾٛاب ٖزا َٔ ؽـٝف ايعاّ ، ف٬ ٜـض ايتع#ذٟ َط 
ٚاطتجين َٓ٘ ايشد ع٢ً إؼشنٌ بإجٌ ٗ ايؼٗش اؿشاّ ، ٭ْ٘ ػٗش 
أَإ ٚفٝ٘ َٓ  يًكتاٍ ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ ٕٓ  َٝ#ٌ إظ#ًٌُ يًظ#ه١ٓٝ    
١ٓٝ ٗ ا٭ػٗش اؿشّ ٖٚٞ سدب ػ#ٗش َٓس#شد ، ٚػ#ٗش رٟ     ٚايطُأْ

 ايكعذ٠ ٚرٟ اؿذ١ ٚقشّ َتـ١ً.
ٕ#ا ٗ أٜ#ذِٜٗ ف#ارا     ٚيتهٕٛ اٯ١ٜ إْزاسّا يًُؼ#شنٌ ، ٚاط#كاطاّ  

عضَٛا ع٢ً ايةذس ٗ ايؼٗش اؿشاّ فإ ٖزٙ اٯ١ٜ تـ#شفِٗ عٓ#٘ ،   
ا ٚػعٌ ايـشاب١ ٗ سٝط١ ٚسزس ، قاٍ تعاٍ ط ىا ؽُقُو وُ ٵَّقَِټَ َٹَ د ا هَ  َ دأَ ََ

د ٽ٪ِلُوا صَٺ٢ًُِ بَدثٍ أَوْ ا رُ ٽ٪ِلُوا  د ٸْ ٩َ ٱُ  .(1)صعِقَكَ

 االسالق ػٍُ يف حبث
 :أقظاّ  ث٬ث١ إٍ عًِ نٌ ٜٓكظِ
 .إٛكٛ،:  ا٭ٍٚ
١ٝ  .إظا٥ٌ:  ايجاْ
 .إباد٨:  ايجايج١

 .يًُعٕٓٛ ٚايعٓٛإ يًُظ٢ُ نا٫طِ ٕٛكٛع٘ بايٓظب١ ٚايعًِ
٘  ٖٛ عًِ نٌ َٚٛكٛ،  عً#٢  ايع#شض  ٜٚطً#ل  ايزاتٝ#١  عٛاسك#

٘  ٜط#ابل  ٚبزا ايهًٝات ِ  َٚٛك#ٛ،  ايًة#ٟٛ،  َسَٗٛ#  ا٭خ#٬م  عً#
 عًٝ#٘،  ٚايباعج#١  بايظ#ًٛى  تتشهِ اييت ٚا٬ٕنات ايٓسظ١ٝ ايظذاٜا
 َٔ اجملتُعات تٗزٜب ٗ ٚتظاِٖ ايٓسع ٗ ايسل١ًٝ تُٓٞ َٚباسج٘

 يتبك٢ ٚايةلب١ٝ ايؼ١ٜٛٗ ايٓسع غًب١ دٕٚ ٚؼٍٛ ٚايهذٚس٠، ايشر١ًٜ
ٍ ٚبًٛا اؿكٝك١ يًظعاد٠ طعّٝا ٚايعاق١ً ايٓاطك١ يًك٠ٛ ايظٝاد٠  َٓاص
ًِٓ ٗ ٚاٱستكا٤ ايتك٣ٛ  .اٱّإ ط

                                                                 

 .71طٛس٠ ايٓظا٤  (1)
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 أٟ ٚايٓذب ايٛدٛب، اـُظ١ ايتهًٝس١ٝ ا٭سهاّ ايسك٘ فُٛكٛ،
٘  ٚاؿشَ#١،  ٚايهشاٖ#١،  ٚاٱباس#١،  اٱطتشباب،  ايزاتٝ#١  ٚعٛاسك#

 .إهًسٌ أفعاٍ
١ٓ، ايهت##اب، ٖ##ٛ ايسك##٘ أؿ##ٍٛ ٚعً##ِ  ا٭خ##ش٣ ٚا٭دي##١ ٚايظ##
 ٚ ٚايكٝاغ نايعكٌ بعلٗا ٗ خ٬ف ع٢ً عُٓٗا َٚٓٗا ، إاػش١

ٚايظٛاٖش ٚإـ#احل إشط#١ً    ايظ١ٝٓ ا٭َاسات ٚسذ١ٝ اٱطتشظإ
     ١ٓ ٖٚٞ إـًش١ اييت مل ٜشد فٝٗا ديٌٝ خ#اق َ#ٔ ايهت#اب ٚايظ#
ٚاٱْا، باعتباسٖا أٚ ابطاهلا ، إِا تظ#تٓذ إٍ عَُٛ#ات َكاؿ#ذ    
ايؼشٜع١ ٚؽتف بإعا٬َت ، ٫ٚ تؼٌُ ايعبادات ايٛادب١ اييت ٖٞ 

 تٛقٝس١ٝ.
ِ  َٚٛك#ٛ،  ٛ  عً# ٝ#١  ايهًُ#١  ايٓش#  ؿس#ظ  اؾًُ#١  ٚتشنٝ#ب  ايعشب

ٍ  ٗ قٛاع#ذ  عًِ ا٭خ#٬م عً#٢   ٜٚشتهض اـطأ، َٔ ايًظإ  ايهُ#ا
ٝا ٚهعٌ إلش٠، دف  أٚ ايٓس  دًب ٗ تظاِٖ ٚايسل١ًٝ  داس ايذْ

م ٚايظري٠ اـًل عظٔ تتعًل َظا٥ً٘ فإٕ يزا ٚإيس١، أَإ  ٚا٭خ٬
 .َظا٥ً٘ إ٫ ٜتكّٛ ٫ عًِ ٚنٌ ٚايعس١، ٚاؿه١ُ احملُٛد٠

ٔ  قابً#١  ايٓسظ١ٝ ٚسايت٘ َٚضاد٘ ٚطبع٘ اٱْظإ ٚطذاٜا  يًشظ#
ٔ  ايؼ#خف  خً#ل  َعشف#١  ّٚهٔ ٚايزّ، ٚإذ  ٚايكبض، #َ  ٍ  خ#٬

 ايع١ً، ع٢ً بإعًٍٛ اٱطتذ٫ٍ ٖٚٛ اٱْٞ بايربٖإ ٚطريت٘ طًٛن٘
ٍ  ايعً#١،  ٕعشف١ طب٬ّٝ َعشفت٘ بعذ إعًٍٛ ٚإؽار ّ  ٚاٱط#تذ٫  بع#ذ
  ٗشت اييت ايٓسظٞ ايتشًٌٝ سغَذا ٚيعٌ ايع١ً، عذّ ع٢ً إعًٍٛ
 .َٓ٘ سذٜجّا

ٔ  طًٛن٘ َعشف١ ّهٔ نُا #َ  ٍ ٘  خ#٬ ٘  خًك# ٛ  ٚطبع#  إظ#٢ُ  ٖٚ#
ُٸٞ بايربٖإ  ايعً#١  ٚبعذّ إعًٍٛ، ع٢ً بايع١ً اٱطتذ٫ٍ ٖٚٛ ايً

 ػخف ٚدٛاب سد َعشف١ ايسشاط١ َٔ ٜهٕٛ يزا إعًٍٛ، عذّ ع٢ً
 .َٚضاد٘ طذاٜاٙ َعشف١ بظبب َا
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 بعجت: "ٚطًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ؿ٢ً ايٓيب عٔ إؼٗٛس ٚاؿذٜح
 ٕٔ إنشاّ َذسط١ ٗ عًِ اٱدتُا، ٚفٝ٘ ،(1)ا٭خ٬م َهاسّ ٭ُِ
بٝا٤، َٔ قبً٘  ع٢ً تهٔ مل ٚأْٗا ايٓاغ أفعاٍ ٚؿف ٗ ٚيطف ا٭ْ
 ؿس١ اؿُٝذ٠ ايـسات ع٢ً ٜلسٞ اٱط٬ّ ٚإٔ اؾض١ٝ٥، إٛدب١ مٛ

 .نُاٍ
ٌ  اي#يت  اؿُٝ#ذ٠  ايـ#سات  َٚٔ ٍ  أَ#اسات  ؼُ# ٞ  ايهُ#ا  اٱْظ#اْ

 يًٓيب اهل١ٝ ٖب١ اٯ١ٜ ٖزٙ دا٤ت يزا إظتكِٝ، ايـشا  إٍ اهلذا١ٜ
 ٚدع##ٌ ط##بشاْ٘ اهلل ٚتسل##ٌ ٚط##ًِ، ٚآي##٘ عًٝ##٘ اهلل ؿ##٢ً قُ##ذ

 ٚتلشعّا ًَشّا ط٪ا٫ّ يتهٕٛ َشات عذ٠ ّٜٛ نٌ ٜكشأْٚٗا إظًٌُ
 .تعاٍ ٖٚذاٜت٘ سٓت٘ اٍ باؿاد١ ٚاقشاسّا دا٥ُّا،

ا٭خ٬م اؿُٝذ٠ تةًٝب ية١ اؿ#ٛاس ، ٚق#ذ سصم اهلل ع#ض    َٚٔ 
ٚدٌ ايٓيب قُذّا إعذض٠ اييت ػزب ايٓاغ يًٗذ٣ ٚاٱّإ َٔ غري 
قتاٍ ، فأدسى س٩طا٤ ايؼشى ٖزا ايكإْٛ بؼٛاٖذ عذٜذ٠ َٓٗا دخٍٛ 
ابٓا٥ِٗ ٚبٓاتِٗ اٱط٬ّ فايتذأٚا إٍ ايظٝف ٚغضٚ َذ١ٜٓ سطٍٛ اهلل 

ىِّبُ ٚطًِ فكاٍ تعاٍ ط ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ بَ حُ  َٰ ٶِ ثَ ٹِټْ أَهْ ٥َـَوْ فَ  ئِ وَ

ٶُِٸٌ َ١ ٶَّهُ ىَٺ٠ٌُِ  ٵ ا دٳِ وَ خَ ٮِ ٶَ ٵِ د١ِـَ  ٮَ ٹَ ٹِوِنيَ  إْ ٵَٺُ  .(2) صا

 لبْٔٛ ٚصب٠ب إٌجٟ )ص( سالَ
ٸْ    قاٍ تعاٍ ط  ادكِهِ بَ ؿْ ٶَاً أَ َ١ ا  ىْ ا ٵَّ ُُ وَ عْـَ ٮُلَْٻِ وَ ٵَ َٰ ٩ٍِ ا با ثَ كَ ٱَلْ فَ ا  فَ ئِ وَ

ىكًا ُ٪ ، اؿُذ هلل ايزٟ دعٌ ا٭سض ق٬ّ يعبادت٘ ٚرنشٙ ٚتظبٝش٘ (3)صٽُ
ٚتسلٌ ببعح َا١٥ ٚأسبع١ ٚعؼشٜٔ أيف ْيب تباعّا ، ٚتـاسب نٌ 
ْيب َعذض٠ َٓسشد٠ أٚ َتشذ٠ تهٕٛ ػاٖذّا مساّٜٚا ع٢ً ؿذم ْبٛت٘ 

                                                                 

 .15/401تسظري ايًباب / ابٔ عادٍ  (1)
 .121طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
 .46طٛس٠ اٱطشا٤  (3)
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، فُج٬ّ ناْت ايٓاق١ َعذض٠ ؿاحل عًٝ٘ ايظ٬ّ ٚٚسد عٓ٘ ٗ ايتٓضٌٜ 
د٭َتُ اٵٶَّط ُِ ٽَ بٌ هَقِ ١َقَا ٸْ  ٱُ ؽُقَ أَ َُ ىٍَ ٩َ د بِيُ ىهَ حَٺَي  ٶَّهِ وَ َ  ٵ ٴَ ٩ٍِ أَكِْٓ ا ٱُ أَ حَ د  ََتً ٩َقَكُوهَ ٸْ َ ٵَٲُ هِ 

ٵُِٸٌ  .(1)صأَ
يكذ طأيٛا ؿاؿّا إٔ ٜأتِٝٗ بآ١ٜ فخشدت هلِ ايٓاق١ َ#ٔ ٚط#ط   

 ايـخش٠ .
ؿاحل بٔ عبٝذ بٔ أطف ابٔ َاطخ بٔ عبٝذ ٚايٓيب ؿاحل ٖٛ )

 .(2) (بٔ خادس بٔ مثٛد
ٚايٓس##ش٠ نٝسٝ##١ ْسظ##ا١ْٝ ٚتاد##ٌ باـ##اسز بايتباع##ذ ٚايه##شٙ ،    

 ٚعضٚف ٚإعشاض ايٓسع ٚعذّ إٌٝ ٚايكشب .
تش٣ َا ٖٞ ايٓظب١ ب#ٌ ايٓس#ش٠ ٚاي#بةض ، إخت#اس ٖ#ٛ ايعُ#ّٛ       

 ٚاــٛق إطًل ، فايبةض أػذ .
ٖا ٜذٍ ع٢ً ي#ضّٚ إدتٓ#اب اٱسٖ#اب ٭ْ#٘ ٜ#٪دٟ إٍ اي#بةض       

إِا بعح اهلل عض ٚدٌ ايٓيب قُذّا ؿ٢ً ٚايهشا١ٖٝ بٌ ايٓاغ ، ٚ
ٵَٺِنيَاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ط د َ٢ ٶَ ٵِ عْٺَتً  ٚيظٝاد٠ َساِٖٝ ايظًِ  (3) صكَ

 ٚايتعاٜؽ اجملتُعٞ .
بعج٘ َٚعارا إٍ ايُٝٔ فكاٍ ٚعٔ أبٞ َٛط٢ ا٭ػعشٟ إٔ ايٓيب )

ٜظشا ٫ٚ تعظشا ٚبؼشا ٫ٚ تٓسشا ٚتطاٚعا ٫ٚ ؽتًسا قاٍ ٚنإ يهٌ 
 . (4) (ُٓٗا فظطا  ٜضٚس نٌ ٚاسذ َُٓٗا ؿاسب٘ فٝ٘ٚاسذ َ

ٚناْ##ت اي##ُٝٔ َكظ##١ُ إٍ اقً##ٌُٝ ٜظ##٢ُ ن##ٌ ٚاس##ذ َُٓٗ##ا    
)ك٬فا( فأسطٌ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َعار بٔ دبٌ 

 إٍ اؾ١ٗ ايعًٝا ي٘ فٝٗا َظذذ قا٥ِ إٍ ايّٝٛ .
                                                                 

 .73طٛس٠ ا٭عشاف  (1)
 .5/387ايهؼف ٚايبٝإ يًجعًيب  (2)
بٝا٤  (3)  .107طٛس٠ ا٭ْ
 .10/86ايبٝٗكٞ / ايظٓٔ ايهرب٣  (4)
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ايعٌُ أَا د١ٗ أبٞ َٛط٢ فٗٞ ايظس٢ً ، ٚناْا ًٜتكٝإ يتٓظِٝ 
ٚايتزانش ٚتٓظٝل ايعٌُ ، ٖٚٛ َٔ َـادٜل )تطاٚعا ( ، ٚكايٝف 
ايُٝٔ نجري٠ ٚنٌ ٚاسذ َٓٗا نايٛسذ٠ اٱداس١ٜ ، ٖا ٜذٍ ع٢ً إٔ 
ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بعح ن٬ّ َ#ٔ َع#ار ٚأب#ٞ َٛط#٢     
ا٭ػعشٟ ٭نجش َٔ ك٬ف َٓٗا ك٬ف ؿٓعا٤ ، ٚك٬ف ؿٳ#عذ٠ ،  

٬ف اؿٹشد٠ ٚك#٬ف د#ٛف ٚك#٬ف ُٖ#ذإ     ٚك٬ف ايبٕٛ ، ٚك
 ٚغريٖا إ٫ إٔ ٜهٕٛ اٱْؼطاس فٝٗا سذخ بعذ صَٔ ايٓب٠ٛ.

 ٚٗ قش١ٜ َأسب قـش طًُٝإ ، ٚايكؼٝب ٖٚٛ قـش بًكٝع .
ٖذش١ٜ  626ٚقذ رنش عذدّا َٔ كايٝف ايُٝٔ ٜاقٛتٴ اؿُٟٛ ت 

ٌ ٗ َعذِ ايبًذإ ، ٜٚشتبط تكظِٝ إخايٝف ٗ ايُٝٔ بظهٔ ايكبا٥
 ، نُا يٛ نإ يظهٔ نٌ قب١ًٝ ك٬ف .

ٚأؿٌ تظ١ُٝ ك#٬ف ، أْ#٘ ٕ#ا نج#ش ٚي#ذ قشط#إ ٗ اي#ُٝٔ مل         
ٜهسِٗ قٌ ٚاسذ ، فاستأٚا ايتسشم ٗ ْٛاسٞ ايُٝٔ ، ٚاٱْتسا، َٔ 
ٚات ٗ نٌ َٛك  ، ٚإدتٓاب اــ١َٛ ، ٚايكتاٍ ع٢ً ا٭سض  ايجش

 ، ٚايضساع١ ٚايظكٞ ٗ إٛك  ايٛاسذ .
ٗ سبٛ، ايُٝٔ ، ٚؿاسٚا ٜعُشٕٚ ايكش٣ ٚايٓٛاسٞ ، فاْتؼشٚا 

ٚنًُا ؽًف أبٓا٤ أب ٗ َٛك  عٔ عا١َ ايكبا٥ٌ ايزٜٔ ؽًسٛا طٴُٞ 
ٝ##ذ ،      ًٝ##١ فٝك#اٍ ك##٬ف صب ٓ##ا٤ ايكب َٛك#عِٗ باط##ِ أب ٖ#٪٤٫ ا٭ب

 ٚك٬ف ؿر ، ٚك٬ف أبٌ ٚغريٖا نجري .
ار ٚأبٞ َٚٔ َعاْٞ قٍٛ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٕع

َٛط٢ )تطاٚعا ( أٟ ٜهٕٛ ايعٌُ َؼانّا َا ٜسٝذ ٚسذ٠ أساك#ٞ  
 ٣ ايُٝٔ ٚإقا١َ ايـ٠٬ ٚأسهاّ ايسشا٥ض َٔ غري اخت٬ف ٗ ايستٛ

 ٚايعٌُ.
فُج٬ّ ٫ ٜتٛكأ أٚ ٜـًٞ أسذنُا خ٬ف ٚك٤ٛ أٚ ؿ٠٬ اٯخش 

 ، ٌٖٚ َٓ٘ تعٌٝ أٚإ س١ٜ٩ اهل٬ٍ ، إختاس ْعِ .
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ٚؿ١ٝ ٚأَش اي#ٓيب ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘      تش٣ َا ٖٞ ايٓظب١ بٌ
 ٚطًِ إٍ َعار ٚأبٞ َٛط٢ ٖزا ٚبٌ َا ٚسد ٗ اؾض٤ ايظابل 

)إٔ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜبعح أسذ أؿشاب٘ ٗ أَش 
 .(1)ٚيهٓ٘ ٜٛد٘ اـطاب اٍ اؾُٝ  يٲؿ٬  ٚايتسك٘ ٗ ايذٜٔ

      ٓ ١ٝ ٚأَ#ش اي# يب اؾٛاب ٖٛ ايعُ#ّٛ ٚاــ#ٛق إطً#ل ، فٛؿ#
ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ إٍ َعار ٚأبٞ َٛط٢ أعِ ٭ْٗا ٗ َكاّ 
اؿهِ ٚاي١ٜ٫ٛ ي#زا اك#اف ي#٘ اي#ٓيب ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ         
)تطاٚعا ( ٚبذأت ايٛؿ١ٝ ب٘ يتُٓ#  اي٫ٜٛ#١ ٚاؿه#ِ َ#ٔ اـ#٬ف      

ا  ٚاــ١َٛ ، قاٍ تعاٍ ط اٸْ وَاّْ حيُٲُ حَقَهَََّ كِ ىا وَ ٶُ ََ َ٪ خَ َ٩ ىا  ُ١ دمَ وَ حَ بِلُوا ئِٻا وَ َ 

دبِلَِټَ ٵْا ٠َ ا ٹَ ٶَّهَ  ٵ  .(2) صا

 ٘ َٚٔ َعاْٞ ؿٝة١ اؾُ  ٗ اؿذٜح تعاٖذ ا٭َش بإعشٚف َٚٓ
 ايبؼاس٠ ٚايتٝظري ، ٚايٓٗٞ عٔ إٓهش .

َٚٔ ايتٝظري ٗ ايذٜٔ إختٝاس ايشخـ١ ، ٚاٱَتٓا، عٔ ايتؼذٜذ 
 ع٢ً ايٓسع ، فُج٬ّ ٚسد عٔ طٌٗ بٔ طعذ إٔ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل

 .(3)( ٫ ٜضاٍ ايٓاغ غري َا عذًٛا ايسطشعًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ قاٍ )
٫ٚ ٜعين أَش ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بؼشٚا ٫ٚ تٓسشٚا 

ٚا ٫ٚ تعظشٚا( ، ايتسشٜط بايسشا٥ض ٚايٛادبات ايعباد١ٜ ، (4) ٜٚظش
ٚيهٔ ا٭َش باتٝاْٗا بًطف ٚؽسٝف ، ٚبٝإ ايذيٌٝ ٚاؿذ١ ٚت١٦ٝٗ 

 إكذَات .

                                                                 

 .5زا ايظٹسش قاْظش اؾض٤ ايظاب  ٚايعؼشٜٔ بعذ إا٥تٌ َٔ ٖ (1)
 . 127ق  228تسظريْا َعامل اٱّإ اؾض٤  (2)
 .1/401ايذس إٓجٛس  (3)
 . 40/68َظٓذ أٓذ  (4)
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َٚٔ خـا٥ف اٱسٖاب أْ٘ ْكٝض ايبؼاس٠ ، ٚيٝع فٝ٘ إ٫ اؿضٕ 
ٚا٭ط٢ ،ٖٚٛ َٔ أطباب ايٓسش٠ ٚايظخط ٚايبةض ايعاّ ٕٔ ٜكّٛ ب٘ 

 ، ٚقذ ٜتعذ٣ ٖزا ايبةض إٍ اؾ١ٗ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا .
ٓ##ضٙ ع##ٔ اٱسٖ##اب ،     ي##زا ٫ب##ذ َ##ٔ ايتع##إٚ ب##ٌ إظ##ًٌُ يًت

كشس قض ، ٜٚ٪دٟ إٍ ايٓسش٠ ٚاطت٦ـاي٘ ، ٚإٓ  َٔ ٚقٛع٘ ٭ْ٘ 
 َٔ ايٛط١ًٝ ٚايةا١ٜ ٚايطشٜل إيٝ٘.

َٚٔ اٱعذاص ٗ ٖزا اؿذٜح ايٓبٟٛ أْ٘ َ#ٔ دٛاَ#  ايهً#ِ ،    
 ٍ ٚإٔ بعل٘ ٜعلذ بعلّا ست٢ ٗ رات ايٛاقع١ ايٛاسذ٠ ، فبعذ إٔ قا
ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ) بؼشٚا ٫ٚ تٓسشٚا ( أَش باؽار ايٝظش 

ّا ٗ اؿٝا٠ ايعا١َ ٚا٭فعاٍ ٚايعباد٠ ، فٝذب إٔ ىتاس ٚايتٝظري َٓٗاد
إظًِ ايطشٜل ا٭ٜظش ٚا٭طٌٗ يتشكٝ#ل ايةاٜ#ات اؿُٝ#ذ٠ ، َٚ#ٔ     
خـا٥ف ؿٝة١ اؾُ  ٗ اؿذٜح ايتعإٚ ٗ ايتٝظري ، ٚتشى ايعظش 

 ٚايتعب ٚايتلٝٝل ع٢ً ايٓسع . 
١ٓ ايٓبٜٛ#١ ٚتٓظ#ِٝ ػ#٪ٕٚ اٱداس٠        يٝهٕٛ َ#ٔ اٱعذ#اص ٗ ايظ#
ٚاؿهِ تكظِٝ ايُٝٔ إٍ اقًٌُٝ ، تك  ٗ نٌ اقًِٝ ع#ذ٠ ك#ايٝف   
ٚقبا٥ٌ ، ٖٚزا ايتكظِٝ  ٗش يظٓٛات عذٜ#ذ٠ ٗ ٖ#زا ايضَ#إ ، إر    

 ؿاست دٚيتإ ٗ ايُٝٔ . 
يكذ أَشُٖا ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ با٭خز َا فٝ٘ ٜظش 
 ٤ ٚطٗٛي١ ، َٚٓ  َٔ ا٭خز َا فٝ٘ ػذ٠ ٚكٝل ٚإسٖام يًٓاغ طٛا
ٗ أدا٤ ايـ٠٬ ، أٚ ايضنا٠ أٚ ايـٝاّ ، ف٬ هٗذ إظ#ًِ ْسظ#٘ ٗ   
ايٓٛافٌ ٫ٚ ٜـًٞ إشٜض عٔ قٝاّ إرا مل ٜكذس عًٝ٘ ، ٫ٚ ٜـّٛ 

 إشٜض أٚ إظافش .
اقِ  ٚقاٍ تعاٍ ط ٽَ ا وَ الً َِّ بَ ٹُ دٯَ ئِ َّ  وَ ٶَ د أَكْىَ ٹَ ٝ#إ ي#ضّٚ اٱتٝ#إ      (1) صَلًاوَ يب

 باٱْزاس َٔ غري بعح يًٓسش٠ ٚايبةض ٗ ايٓسٛغ .

                                                                 

 .56طٛس٠ ايسشقإ  (1)
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َٚٔ خـا٥ف ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ َٚ#ا فٝٗ#ا َ#ٔ ا٭ٚاَ#ش ٚايٓ#ٛاٖٞ      
بكا٩ٖا س١ٝ طش١ٜ تتٛد٘ إٍ نٌ دٌٝ َٔ إظًٌُ ، ٚتؼٌُ ايزنٛس 

هَٚاٱْاخ ، قاٍ تعاٍ ط ٽَ د  ٹَ ؾُقُوُُ وَ ىٳُ ٩َ ٵلاىُ ٸْ ا دٱُ حَ د َ ٹَ ىاوَ هُ خَ ٽَ د وْهُ ٩َ َ١ ٸْ   .(1) صدٱُ
ب  ٌٖٚ ٜتلُٔ اٱَتجاٍ ٗ )بؼشٚا ( إٓ  َٔ اٱسٖاب ، اؾٛا
ْعِ ، يزا قذّ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايبؼاس٠  فايزٟ ٜٓتظش 
ايبؼاس٠ ٫ ٜٓتكِ ٫ٚ ٜجأس ، ٫ٚ ٜكّٛ بكتٌ ْسظ٘ ٚغريٙ قٓٛطّا ٜٚأطّا ، 

ٮَوَُ٘ قاٍ تعاٍ ط ََ دٳَ وَٹَټْ  ٵُّىٻَ٭َ د ٵَّٖ بِّهِ ئِ َّ ا عْٺَتِ كَ  . (2)صٹِټْ كَ
٫ٚ ؽتف ايبؼاس٠ َاد٠ )بؼش( َٚؼ#تكاتٗا فت#أتٞ بٛد#ٛٙ َٓٗ#ا     

ََتٍ ايٛعذ ٚاؾ١ًُ اـرب١ٜ ، ٚايٛقا٥  ، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط ُِّ َُ ىَ صَنَا وَ

اهُ  َ   ٽَّ اهِ ئِ ٶَّ ٵ ٶًَ ا َ١  ُُ صْلُ أَ ٶَظَ ٩َ ّْ أَ د وَ َ٪ َ١ د ٩َٺَټْ  هَ ٶُ زَ ٹِ ََت   ُِّ ٵِٺِنيَ  ىَ اد ٵَّٞ غِاَّ  ا َُ ، (3)ص 
يبٝإ سش١َ ايبطؽ ٚايعكاب با٭ػذ َٔ رات ايعكاب ٚإٔ ا٭ٍٚ ٖٛ 

 ايعسٛ عٔ ايظ١٦ٝ ، ٚقـذ اٱؿ٬  ، ٚفٝ٘ ا٭دش ايعظِٝ.
ٜٚتٓاف٢ اٱسٖاب َ  نٌ َٔ ايعسٛ ٚاٱؿ٬  فتُعٌ َٚتسشقٌ 

 ٗ ايزات ٚايةري .
ف٬ب#ذ َ#ٔ اق#اإ     ٌٖٚ تذٍ اٯ١ٜ أع٬ٙ ع٢ً عذّ نسا١ٜ ايعسٛ

ٛاب ٫ ، ٚيهٔ اؾُ  بُٝٓٗا َٔ َشاتب ايهُاٍ ،  اٱؿ٬   ب٘ ، اؾ
 ٚٱدتٓاب تهشاس ايظ١٦ٝ أٚ َلاعستٗا ّٚهٔ تكظِٝ ايبؼاس٠ إٍ :

 ايبؼاس٠ ايذ١ْٜٛٝ. ا٭ٍٚ :
: ١ٝ  ايبؼاس٠ ا٭خش١ٜٚ . ايجاْ

  

                                                                 

 .7طٛس٠ اؿؼش  (1)
 .56طٛس٠ اؿذش  (2)
 .40طٛس٠ ايؼٛس٣  (3)
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 أجصاء ٘را اٌزفسري دػٛح ٌألِٓ ٚاٌسٍُ
ٴَّ ايكشإٓ َذسط١ ا٭دٝاٍ ، قاٍ تعاٍ طيكذ دعٌ اهلل عض ٚدٌ  ٱُ وَ

حَ٪َُِْالً ٶَوَدُُ  ٍَ ٩َْا يتهٕٛ ايكٛاعذ ايكٛاٌْ ايٛاسد٠ ٗ ايكشإٓ  (1) صٍٍَْ
طٛس إٛدب١ ايه١ًٝ ، يلبط عًّٛ ايتسظري ٚايتأٌٜٚ ، َٚٓ  ايؼطط 
فٝٗا ، ٚتلُٔ ٖزا ايظسش إباسى تسظري اٯٜات سظب ْظِ ايكشإٓ 

ساؼ١ اييت ؿ#ذس اؾ#ض٤ ا٭ٍٚ غـٛؿ#ٗا ، ٫ٚ    ابتذا٤ َٔ طٛس٠ اي
( َٔ طٛس٠ آٍ عُشإ ، ٚق#ذ ؿ#ذست   189صيت عٓذ تسظري اٯ١ٜ )

١ٝ ٚإبت١ٝ٥٬ ٗ  أدضا٤ َٔ ٖزا ايتسظري غـٛق عذ٠ َٛاكٝ  َٓٗا بٝاْ
 ٖزا ايضَإ ٖٚٞ :

. ا٭ٍٚ :  قإْٛ مل ٜةض ايٓيب )ق( أسذّا
-161-160-159ٚقذ ؿذست َٓ٘ ٔظ١ ٚعؼشٕٚ دض٤ٸ ٖٚٞ ا٭دضا٤ )

163-164-165-166-167-169-171-172-173-175-176-177-178-
182-185-188-192-200-208-212-218-226.) 

تش٣ َا ٖٞ ايـ١ً بٌ سذٜح )بؼشٚا ٫ٚتٓسشٚا( ٖٚزا ايكإْٛ ، 
اؾٛاب إٕ ايةضٚ ٚايكتٌ ٚايظًب ٚايٓٗب طبب يبعح ايٓسش٠ عٓذ 

ذ ايزٟ ٜتعشض يًةضٚ ٚايكتٌ ٚايظًب ، ٚعٓذ غ ريٙ َٔ ايٓاغ يسك
ا٭َٔ ، يزا فإ ايٓيب قُذّا ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ نإ وشق 

 ع٢ً بظط ا٭َٔ ٚايظًِ ،ٚعذّ إخاف١ ايٓاغ اٯٌَٓ .
ٚتبٌ ط١ٓ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ عذّ اؿاد#١   

إٍ ايةضٚ ٭ٕ إعذض٠ ناْت ػشٟ بٌ ٜذٜ٘ ٚتـاسب٘ ، ٖٚٞ تذعٛ 
 ايٓاغ إٍ اهلذ٣ ٚاٱّإ بـٝغ ايش١ٓ ٚايشأف١.

                                                                 

 . 12طٛس٠ اٱطشا٤  (1)
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(ٚ   ٘ اااتً    تع###اٍ ط  ع###ٔ اب###ٔ عب###اغ ٗ قٛي### عْٺَ دٯَ ئِ َّ كَ وَ ٶَ ااا اااد أَكْىَ ٹَ وَ

ٵَٺِنيَ  اد َ٢ ٶَ ٝا ٚاٯخ#ش٠ ،     قاٍ : َٔ (1)صٵِ آَٔ ُت ي٘ ايشٓ#١ ٗ اي#ذْ
ٝا َ#ٔ          َٚٔ مل ٜ٪َٔ ع#ٛٗ ٖ#ا ن#إ ٜـ#ٝب ا٭َ#ِ ٗ عاد#ٌ اي#ذْ

 .(2)(َٔ إظخ ٚاـظف ٚايكزف ، ايعزاب
ٝ#إ سشَ#١ اٱسٖ#اب َ#ٔ ب#اب ا٭ٚيٜٛ#١ ايكطعٝ#١ ط#ٛا٤ ك#ذ           يب
إظًٌُ أٚ غريِٖ َٔ ْٝ  أٌٖ ا٭سض فإر ٜتسلٌ اهلل عض ٚدٌ 

١ بـشف َا ٜـٝب ايٓا غ َٔ أْٛا، ايب٤٬ ٚايعزاب ٗ اٯفات ايهْٛٝ
ايظُا١ٜٚ ٚا٭سك١ٝ فاْ٘ هب إٔ ٜهف إظًِ ٜذٙ عٔ ايٓاغ ،  ٌٖٚ 

ٸْٖٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ ط ٽَّٲُ َـَ ألَمِ ٸْ  حُ َِټْ ٍَٲَلْ ، اؾٛاب ْعِ (3)صٵَ

 ، يٝهٕٛ َٔ َعاْٞ ػهش إ٪َٔ هلل ايشفل ٚايعطف بعا١َ ايٓاغ.
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ )إظ#ًِ َ#ٔ ط#ًِ      ٚعٔ ايٓيب قُذ ؿ٢ً

 .(4) إظًُٕٛ َٔ يظاْ٘ ٜٚذٙ (
 ٚإظًِ ٖٛ ايزٟ ْطل بايؼٗادتٌ.

ٍٳ ٚٚسد بـٝة١ ايعُّٛ عٔ عبذ اهلل بٔ عُشٚ قاٍ ) ُٹعٵتٴ سٳطٴٛ طٳ
٘ٹ  ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًٖ ي ٢ًٖ ا ٘ٹ ؿٳ ًٖ ٔٵ   ٚآي٘ اي َٹ# ٓٻ#اغٴ  ِٳ اي ًٹ ٔٵ طٳ َٳ ِٴ  ًٹ ُٴظٵ ِي ٍٴ ا ٜٳُكٛ ِٳ  ًٖ ٚٳطٳ

٘ٴ ٓٵ ٘ٴ عٳ ًٖ ي ٗٳ٢ ا ْٳ َٳا  ٖٳذٳشٳ  ٔٵ  َٳ ٗٳادٹشٴ  ُٴ ِي ا ٚٳ ٙٹ  ذٹ ٜٳ ٚٳ ٘ٹ  ْٹ  .(5) (يٹظٳا
 ٛ ٌٖٚ ٜسٝذ اؾُ  بٌ اؿذٜجٌ تكٝٝذ إطًل ، اؾٛاب ٫ ، إِا ٖ

ٶَّهَ  َ َٔ ايتٛطع١ ٗ اؿهِ ، ٜٚذٍ عًٝ٘ قٛي٘ تعاٍ ط ٵ خَـُوا ئِٻا ا ْ٢ حَ وَ َ 

خَـَِټَ ْ٢ ٵَٺُ غَِّ  ا  .(1) صَُ

                                                                 

بٝا٤  (1)  .107طٛس٠ ا٭ْ
 . 7/111ايذس إٓجٛس  (2)
 .7طٛس٠ ابشاِٖٝ  (3)
 .1/175تسظري ابٔ عشف١  (4)
 .1/175تسظري ابٔ عشف١  (5)
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ق#اٍ: ق#اٍ   اّ دعسش ايـادم عًٝ#٘ ايظ#٬ّ ع#ٔ أبٝ#٘ )    ٚعٔ اٱَ
 عًٝ٘ ٚآي٘ أ٫ اْب٦هِ مل مسٞ إ٪َٔ َ٪َٓا    سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل

 أ٫ اْب٦هِ َٔ إظًِ    ٫ّاْ٘ ايٓاغ ع٢ً أْسظِٗ ٚأَٛاهلِ،
 .(2) (َٔ طًِ ايٓاغ َٔ ٜذٙ ٚيظاْ٘ اـرب

إطًل  َٚ  إٔ ايٓظب١ بٌ إظًِ ٚإ٪َٔ ٖٞ ايعُّٛ ٚاــٛق
 ّ ، فهٌ َ٪َٔ ٖٛ َظًِ ٚيٝع ايعهع ، فٝذب ع٢ً نٌ َظًِ عذ

 إخاف١ ايٓاغ ٗ أْسظِٗ ٚأَٛاهلِ .
ؿذست َذد ٚعٕٛ َٔ اهلل عض ٚدٌ عؼش٠ أدضا٤ َٔ  ايجاْٞ :

ٖزا ايتسظري بعٓٛإ )ايتلاد بٌ ايكشإٓ ٚاٱسٖاب( ٖٚزٙ ا٭دضا٤ 
 : ٖٞ179-180-183-191-194-195-198-206-207-216. 
ٝإ ف٧ ايكشإٓ بايبؼ#اس٠ ٚا٭َ#ٔ ، ٚإٔ آٜات#٘ سمس#ّا ٚت#٠ٚ٬      يب

ب  ١ٓٝ ، أَا اٱسٖا َٚع٢ٓ ٚد٫ي١ ٫ ت٪د إ٫ إٍ ا٭َٔ ٚايشكا ٚايطُأْ
 فًٝع فٝ٘ إ٫ أَٛس :

 : ايلشس إتعذد .أ٫ّٚ 
ّٝا :  ايتخٜٛف ايعاّ .  ثاْ
 ايٓسش٠ َٔ ايسعٌ اٱسٖابٞ ٚؿاسب٘. ثايجّا :

ا٤ َٔ ٖزا ايتسظري بعٓٛإ )ايٓضا، ؿذست ٔظ١ أدض ايجايح :
 .227-225-222-221-220إظًض بٌ ايكشإٓ ٚاٱسٖاب( ٖٚٞ : 

يبٝإ ْضا، ايكشإٓ َ  اٱسٖاب بًشا  اؿذٜح ايٓبٟٛ )بؼ#شٚا  
 ٫ٚ تٓسشٚا( َٔ ٚدٛٙ :

 آٜات ايبؼاس٠ صادش عٔ اٱسٖاب . أ٫ّٚ :
ّٝا : يًت#ذبش ٗ  آٜات ايتسهش ٗ اـًل دع٠ٛ يًظًِ ، َٚٓاطب١  ثاْ

 عامل ا٭نٛإ ، َٚا١ٖٝ اـًل ، ٚٗ ٖزا ايتذبش َظا٥ٌ :

                                                                                                                                                                   

 .1/175تسظري ابٔ عشف١  (1)
 .64/60ايبشاس  (2)



ــ   228معامل اإلميان / ج   ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   80ــــ

ٝا . ا٭ٍٚ :  ٗ أَٛس ايذٜٔ ٚايذْ
: ١ٝ  إْ٘ ؿاسف عٔ اٱسٖاب .  ايجاْ

إدساى سكٝك١ ٖٚٞ عذّ اٱْتسا، اـاق أٚ ايعاّ َ#ٔ  ايجايج١ : 
 اٱسٖاب.

 قإْٛ بٝإ ايكشإٓ يكبض ايتعذٟ ٚػذ٠ اؿظاب عًٝ٘ ، قاٍ ثايجّا :
خَـَِټَتعاٍ ط ْ٢ ٵَٺُ غَِّ  ا َُ ٶَّهَ  َ  ٵ خَـُوا ئِٻا ا ْ٢ حَ  .(1)صوَ َ 

ٚاٱسٖاب تعذ ع٢ً ايٓسع ٚا١ًٕ ٚاجملتُعات ، ٖٚ#ٛ آف#١ ٚػ#ش    
٫بذ َٔ ايتٓضٙ عٓ٘ فأدتٗذ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ  

 ؿـا١ْ ٚعـ١ُ إظًٌُ َٓ٘ .
َٔ خـا٥ف ايكشإٓ َٚطًل ايهتب ايظ#ُا١ٜٚ ايت#زنري    سابعّا :

 ، بعامل اؿظاب ، ٚايٛعذ ٚايٛعٝذ ، فٝ٘ تشغٝب بايبؼاس٠ ٚاػاعتٗا 
 ٚإدتٓاب أطباب ايٓسش٠ ٚايتعشض يًشظاب ٚايعكاب.

 ّٚهٔ إسـا٤ نٌ َٔ :
 : آٜات ايبؼاس٠ ٗ ايكشإٓ . ا٭ٍٚ

 ١ٝ  : آٜات اٱْزاس ٗ ايكشإٓ .ايجاْ
إٓ آ١ٜ آ١ٜ إٍ طٛس٠ ايٓاغ ، تش٣ أُٜٗا أنجش آٜات بإٔ ْبذأ بايكش

ايبؼاس٠ أّ آٜات اٱْزاس ، إختاس ٖٛ ا٭ٍٚ ، ٚقذ ٫ تظٗش ايبؼاس٠ ٗ 
 َٓطٛم اٯ١ٜ ٚيهٓٗا تذٍ عًٝٗا ، ٚتؼري إيٝٗا.

فُج٬ آٜات طٛس٠ ايساؼ١ فهٌ ٚاسذ٠ َٓٗا بؼاس٠ ٚأَٔ ، ُٚٮ 
ٚايطُأ١ْٓٝ ، يزا تسلٌ اهلل  عض ٚدٌ ٚأيضّ نٌ َظًِ ايكًب بايبٗذ١ 

 َٚظ١ًُ بت٬ٚتٗا طب  عؼش٠ َش٠ ٗ ايـ٠٬ اي١َٝٛٝ .
-210-204-203-202ؿذست بسلٌ َٔ اهلل ا٭دضا٤ ) ايشاب  :

( َٔ ٖزٙ ايظسش بعٓٛإ آٜات ايظًِ قه١ُ غري َٓظٛخ١ ٚفٝ٘ 211

                                                                 

 .190طٛس٠ ايبكش٠  (1)
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إؽار ايذيٌٝ ايٓكًٞ ٚايعكًٞ ٚايتأسىٞ يٓسٞ ْظخ ٖزٙ اٯٜات َ  
 نجشتٗا.

-214-201َٔ يطف اهلل عض ٚد#ٌ ؿ#ذٚس ا٭د#ضا٤ )    اـاَع :
 ( بكإْٛ )آٜات ايذفا، ط٬ّ دا٥ِ( ٚآخشٖا ٖزا اؾض٤ إباسى.215

ٚأطاٍ اهلل عض ٚد#ٌ عٓ#اٜٚٔ َظ#تشذث١ أخ#ش٣ ٗ ٖ#زا ايظ#سش       
 تظتٓبط َٔ رخا٥ش ايكشإٓ.

 اٌفبحتخ ثبػث ٌٍٕفسح ِٓ اإلز٘بة لبْٔٛ سٛزح
 اٱعذاص ٚدٛٙ :َٔ خـا٥ف ايكشإٓ ٗ باب 

 رات ايكشإٓ ْٚضٚي٘ إعذاص. ا٭ٍٚ :
ٮُلَْٻَ َا بٌ ايذفتٌ َعذض٠ ، قاٍ تعاٍ ط ايجاْٞ : ٵَ ا ا د هَقَ وَ ٵَ ٽَنَ ىْ أَ ٵَ

ٸْ  هُ ٶَّ َ٢ ٵَ ٶوادهِ  ٵِ د  هَ بُ ٽََٖلِ دٳُ  زَ ٹْ ألَ َٰ ا ٶَ حِ ٶَّهِ وَ ٵ َُتِ ا َْ د ٹِټْ ؽَ ً١ خََْـِّ ٹُ د  ً٢ َْخَهُ ؽَدٍِ ً صَبَٴ  ٵَلَأَ ٶَ َ١

َ٪ خَ  .(1)صٲَّلُوٻَََ

نٌ طٛس٠ َٔ ايكشإٓ َعذض٠ ٚإٕ ناْت قـري٠ نظٛس٠  ايجايح :
ايهٛثش اييت تتأيف َٔ ث٬خ آٜات قـاس ، ٖٚٞ َٔ ايظٛس إه١ٝ أٟ 

د أْٗا ْضيت قبٌ قٛي٘ تعاٍ ط ٽَ بْـِ َ١ ٶًَ  َ١ د  وَ ٵَ ٽَنا د  ٹِٺا   ََّْ ٸْ ٩ٍِ كَ وخُ ٱُ وَئِٻْ 

ى    اا ُ١ ؿْ اااهِ وَا ٶِ زَ ٹِ اااټْ  ٹِ ةٍ  اااىكَ يُ ىا بِ حُ أَ اا ٸْ  ٩َ خُ وااا ٱُ اااهِ ئِٻْ  ٶَّ ٵ ؿُوٻِ ا اااټْ  ٹِ ٸْ  ٱُ ََ هَـَا ااا ا ٍُ

دؿِ٭ِنيَ  .(2)صَّ
بٌٝ     ٝا ، ٚط# َٚٔ َعاْٞ طٛس٠ ايساؼ١ أْٗا َٓٗاز ق#ِٜٛ ٗ اي#ذْ

 ف٬  ٚسشص يٰخش٠ ٚتهٕٛ آٜاتٗا ناٯتٞ :
: ايبظ١ًُ ٖٚٞ آ١ٜ َٔ طٛس٠ ايساؼ١ ، ٚتتلُٔ ايبؼاس٠  ا٭ٍٚ

ايٝظش ٚايعظ#ش ، ٚفٝٗ#ا    ْضٍٚ ايش١ٓ ٚايشأف١ َٔ عٓذ اهلل ٗ ساٍ

                                                                 

 . 21طٛس٠ اؿؼش  (1)
 .32طٛس٠ ايبكش٠  (2)
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سضٸ ع٢ً ابتذا٤ ا٭عُاٍ بايبظ١ًُ يتاػ#ض عٓ#٘ ايربن#١ ٚأط#باب     
 ا٭َٔ .

عُِٸِٚسُٝٓا ٜظُ  ايٓاغ إظًِ ٜكٍٛ ط ٵلا عْٺَټِ ا ٵلا ٶَّهِ ا ٵ ٸِ ا ص فٌٗ بِيْ
ٜشنٕٓٛ ٜٚط٦ُٕٓٛ إيٝ٘ ، إختاس ْعِ ، ٚفٝ٘ سذ١ ٖٚٛ َٔ َـادٜل 

ٵَقٛي٘ تعاٍ ط ضاتُ ا غُ ٵَ ٶَّهِ ا ٶِ صْٺ٢َِني٩ََ ٸْ أَ اٱُ هَـَ ٵَ  ََ د ىْ ٍَ ٶَ َ٩ ٦َتُ  ٵِ د  .(1)صبَ

٫ٚ تبعح ايبظ١ًُ ايٓسش٠ ٗ ايٓسٛغ ، ٚنإٔ اٯ١ٜ تذعٛ إظًِ 
إٍ تعاٖذ سظٔ ايظٔ ب٘ ٚإٍ إدتٓاب إخاف١ ايٓاغ ٚبعح ايزعش 

 بِٝٓٗ أٚ ايكٝاّ بعٌُ إسٖابٞ ٭ْ٘ ٜتٓاف٢ َ  ايبظ١ًُ.
ًٖٛا ٗ ايـ٠٬ اي١َٝٛٝ يزا تسلٌ اهلل عض ٚدٌ ٚدعٌ إظًِ ٜت

يٝشاص بٗا َٔ اٱسٖاب ٚايظًِ ، ٚرات ايبظ١ًُ ٚاق١ٝ يـاسبٗا َٔ 
ايؼٝطإ ٚايب٤٬ ، إر إٔ اٱطتعار٠ َظتشب١ ، يزا فإ ايزٟ ٜأتٞ بٗا 

 ػضٜ٘ عٔ اٱطتعار٠ .
ٵَٺِنيَ   : قٛي٘ تعاٍ ط ايجا١ْٝ اد َ٢ ٵَ بِّ ا اهِ كَ ٶَّ ٵِ اـُ  غَٺْ ٵَ اق#شاس ب#ايٓعِ    (2) صا

 ،ٚثٓا٤ ع٢ً اهلل يعظِٝ فلً٘ ٚإسظاْ٘.
َٚٔ َـادٜل اؿُذ ايؼهش هلل عض ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ ايتٓ#ضٙ ع#ٔ   

 اٱسٖاب ٚعٔ أطباب ْسش٠ ايٓاغ َٔ إظًِ ٚعبادات٘.
ٵَٺِنيََٚٔ َـادٜل ط د َ٢ ٵَ بِّ ا ٶَّهِ كَ ٵِ غَٺْـُ  ٵَ أْٗا دع٠ٛ يًتع#اٜؽ   (3) صا

ذسى نٌ إْظإ ٚدٛب ايكٍٛ اؿُذ ايعًُٞ ٚايشأف١ بٌ ايٓاغ ، إر ٜ
هلل يهجش٠ ْعِ اهلل ع٢ً ايسشد ٚاؾُاع١ ، يك#ٍٛ اؿُ#ذ هلل ، ٚد#ا٤    
 اؿُذ هلل بـٝة١ اؾ١ًُ ا٫مس١ٝ اييت تذٍ ع٢ً اٱطتذا١َ ٚايجبٛت.

                                                                 

 .149طٛس٠ ا٭ْعاّ  (1)
 .2طٛس٠ ايساؼ١  (2)
 .2طٛس٠ ايساؼ١  (3)
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ٜٚأتٞ اؿُذ هلل بايكٍٛ ٚايسعٌ ، ٚأَا اٱسٖاب فٗٛ كذ يه#ٌ  
يف يًظ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٗ َٔ اؿُذ ايكٛيٞ ٚايسعًٞ ، يبٝإ أْ٘ َٓاف ٚكا

ايذْٝا ، ٚطبب يًشذب عٔ ػساع١ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
 ٚطًِ ٗ اٯخش٠ ٚايزٟ وٌُ ٦َٜٛز يٛا٤ قُذ .

عٔ أبٞ َٛط٢ ا٭ػعشٟ قاٍ : قاٍ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ )
ِٓٗ   ٚآي٘  ٚطًِ :  إْٞ دعٛت يًعشب ، فكًت : ايًِٗ َٔ يكٝ#و َ#

بًكا٥و ، فاغسش ي٘ أٜاّ سٝات٘ . ٖٚٞ دع٠ٛ  َ٪َّٓا َٛقّٓا بو َـذقّا
ٛا٤ اؿُذ بٝذٟ ّٜٛ ايكٝا١َ ، َٚٔ أقشب ايٓاغ إٍ  أبٝٓا إبشاِٖٝ ، ٚي

 . (1) (يٛا٥ٞ ٦َٜٛز ايعشب
عٔ أبٞ طعٝذ اـذسٟ قاٍ : ق#اٍ سط#ٍٛ اهلل ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘     )

أْا طٝذ ٚيذ آدّ ّٜٛ ايكٝا١َ ٫ٚ فخش ، ٚبٝذٟ ي#ٛا٤   ٚطًِ: ٚآي٘ 
 . (2)(٫ٚ فخشاؿُذ 

عُِٸِ: قٛي٘ تعاٍ ط ايجايج١ ٵلا عْٺَټِ ا ٵلا امسإ َ#ٔ ا٭مس#ا٤    (3) صا
اؿظ٢ٓ ٜهشس نٌ َظًِ َٚظ١ًُ ت٬ٚتُٗا طب  عؼش٠ َش٠ نٌ ّٜٛ ، 
عذا ايبظ١ًُ يبٝإ إباية١ ٚايظع١ ٗ س١ٓ اهلل عض ٚد#ٌ بايٓ#اغ   

ؼٌُ ٚإخًٛقات ، ٚأْٗا ٫ ؽتف بإ٪ٌَٓ أٚ ْٝ  ايٓاغ، بٌ ت
ٝا ٚاٯخش٠ ، ٚمل ىًل اٱْظ#إ   اـ٥٬ل نًٗا ، ٚتتةؼ٢ عامل ايذْ

تًٚهعٌ ط ٶُِ٪َ  إ٫ بش١ٓ َٔ اهلل عض ٚدٌ . (4)ص٩ٍِ األَكِْٓ ؽَ

 ٚٗ ت٠ٚ٬ )ايشٓٔ ايشسِٝ( َظا٥ٌ : 

                                                                 

 .6/68ايذس إٓجٛس  (1)
 .6/309ايذس إٓجٛس  (2)
 .3طٛس٠ ايساؼ١  (3)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (4)



ــ   228معامل اإلميان / ج   ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   85ــــ

اوَُ٘ ٹِاټْ     إْٗا بؼاس٠ ٚأٌَ ، قاٍ تع#اٍ ط  ا٭ٍٚ : ٮَ ََ ٹَاټْ  ادٳَ وَ ٭َ

د ٵَّٖ بِّهِ ئِ َّ ا عْٺَتِ كَ  .(1)صٵُّىٻَكَ
: ١ٝ  اٯ١ٜ سدا٤ ٚدع٠ٛ يًـرب. ايجاْ
: فٝٗا إخباس عٔ خًل ٖٚذا١ٜ ايٓاغ بش١ٓ َٔ اهلل عض ايجايج١ 

 ٚدٌ ، ٚٗ اٯ١ٜ بؼاس٠ ايش١ٓ ٗ عامل ايكرب ، ّٜٚٛ ايكٝا١َ.
 : ٗ اٯ١ٜ دع٠ٛ يًتعاٜؽ ايظًُٞ.ايشابع١ 
ايةلب : تبعح اٯ١ٜ ع٢ً ايتظاَض بٌ ايٓاغ ٚنتُإ اـاَظ١ 

اهُ    ٚايةٝظ ، قاٍ تعاٍ ط ٶَّ ٵ ا ادهِ وَ ٵوا ٢َد٩ِنيَ ١َاټْ ا ٵَ ا ٦ََُْٜ وَ ٵَ ٵَٲَدِٝٺِنيَ ا ا وَ

غْيِوِنيَ ٵَٺُ غَِّ  ا  ،.(2)صَُ
ٚوٝط اهلل عض ٚدٌ اٱْظإ بايش١ٓ ٚايعٓا١ٜ ٚايًطف َٔ سٌ 
ٝا ٖا ًٜضّ ايؼهش هلل بأدا٤ ايسشا٥ض  ٫ٚدت٘ إٍ طاع١ َةادست٘ ايذْ

 ٚإدتٓاب اٱكشاس بايٓاغ ٗ أْسظِٗ َٚعاٜؼِٗ.ايعباد١ٜ ، 
ىَاثِ وَاألَكِْٓ  ٌٖٚ ٜذٍ قٛي٘ تعاٍ ط اٺَ ٵيا ٶَاُٰ ا ٹُ ٶَّهِ  ٵِ ، عً#٢ ي#ضّٚ   (3)صوَ

ٖزا اٱدتٓاب ، اؾٛاب ْعِ ، ٚفٝ٘ دع٠ٛ يًٓاغ ، ٚبؼاس٠ بعلِٗ 
 بعلّا بايش١ٓ َٔ عٓذ اهلل ٗ ساٍ ايظشا٤ ٚايلشا٤ .

ٕ ٚاٯ١ٜ سذ١ ع٢ً بعض بعض إزاٖ ب إاد١ٜ ايزٜٔ ٜكٛيٕٛ بأ
اؿٝا٠ أسساّ تذف  ، ٚأسض تبً  ، فٗزا ايٓظاّ اي#ذقٝل ٗ نٝسٝ#١   
اي٫ٛد٠ ٚاؿٝا٠ ثِ إُات إِا ٖٛ س١ٓ َ#ٔ عٓ#ذ اهلل ، ٚط#تتذ٢ً    
يًٓاغ ٗ اٯخش٠ دباٍ َٔ ايش١ٓ ناْت تتةؼ٢ ايسشد ٚاؾُاع١ ٗ 

ٝا ٖٚٛ َٔ أطباب طُ  ايٓاغ ّٜٛ ايكٝاَ#١ بايؼ#سا   ع١ ٚايعس#ٛ  ايذْ
ٚإةسش٠ َٔ عٓذ اهلل ٱدسانِٗ يكإْٛ َٔ اٱساد٠ ايته١ٜٝٓٛ ٖٚ#ٛ  

                                                                 

 .56طٛس٠ اؿذش  (1)
 .134طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
 .189طٛس٠ آٍ عُشإ  (3)
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ٝا، ق###اٍ تع###اٍ     سٓ###١ اهلل ٗ اٯخ###ش٠ أك###عاف سٓت###٘ ٗ اي###ذْ
َـٌط ٷَ عَـِ ىْ َُ ٵَ ٯَ ا َٰ ٥َِٚدََٯَ ٩َبََْلُ وْ ٪َوَد ١َ ، ٚيزا أخربت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ عٔ (1)ص٩َٲَََ

 ًَه١ٝ اهلل إطًك١ يعامل اٯخش٠.
هٌ آ١ٜ َٔ آٜات طٛس٠ ايساؼ١ باعح يًٓسش٠ َٔ اٱسٖاب ٖهزا ف

ٚنزا اؾُ  بٌ نٌ آٜتٌ َٓٗا ، ٚاؾُ  بٌ آٜات طٛس٠ ايساؼ١ ع٢ً 
 مٛ ايعُّٛ اجملُٛعٞ.
 احلم١مخ ٚاجملبش

دقاٍ تعاٍ ط هَ ٶَّ ٱُ  ََ د ؿٷ األَىْٺَ ىٽٍِ  و١َٶٸ َ َُ بِ ٽَ دٳَ أَ ٮَ ئِٲَتِ ٩َ الَ ٵَٺَ ٶًَ ا َ١ ٸْ  هُ َٕ ١َلَ ٸا  رُ

دؿِ٭ِنيَ ٸْ َّ وخُ ٱُ َ ئِٻْ  إُ َ َِ هَ د أَىْٺَ  .(2) صبِ
 ّ ٌٖٚ عًِ اهلل عض ٚدٌ ا٭مسا٤ اؿكٝك١ٝ يًُعاْٞ ٚإظُٝات أ
عًُ٘ اجملاصات أٜلّا أّ اؿكٝك١ٝ ٚبعض اجملاصات ، إختاس ٖٛ ا٭ٍٚ 

 ، َ  قٛاعذ اجملاص .
ٚتذٍ نجش٠ ا٭مسا٤ يًزات ايٛاسذ٠ عً#٢ ػ#شف ٚسفع#١ ٚعً#ٛ     

ع٢ً نُاي٘ ٗ أَش كـٛق  أٚ ع٢ً أُٖٝت٘ أٚ تع#ذد   إظ٢ُ ، أٚ
 امس٘ عٓذ ايكبا٥ٌ َ  تذاخًٗا .

عٔ طًُٝإ بٔ َٗشإ، عٔ ايـادم دعسش ب#ٔ قُ#ذ، ع#ٔ    ٚ )
بٔ عًٞ، عٔ أبٝ٘ عًٞ بٔ اؿظٌ، عٔ أبٝ٘ اؿظٌ ب#ٔ   أبٝ٘ قُذ

عًِٝٗ ايظ٬ّ قاٍ: قاٍ سطٍٛ اهلل  عًٞ عٔ أبٝ٘ عًٞ بٔ أبٞ طايب
ٚتظعٌ امسا، َا١٥  ًٝ٘ ٚاي٘: إٕ هلل تباسى ٚتعاٍ تظع١ؿ٢ً اهلل ع

 إ٫ ٚاسذ٠ َٔ أسـاٖا دخٌ اؾٓ#١، ٖٚ#ٞ: اهلل، ا٫ي#٘، ايٛاس#ذ،    
ا٫سذ، ايـُذ، ا٫ٍٚ، اٯخش، ايظُٝ  ايبـري، ايكذٜش، ايكاٖش، 

،  ايعًٞ، ا٫ع٢ً، ايباقٞ، ايبذٜ ، ايباس٨، ا٫نشّ، ايظاٖش، ايباطٔ

                                                                 

 .22طٛس٠ م  (1)
 .31طٛس٠ ايبكش٠  (2)
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اؿسٝظ، اؿل، اؿظٝب، اؿُٝذ،  ًِٝ،اؿٞ، اؿهِٝ، ايعًِٝ، اؿ
ايشقٝ##ب،  اؿس#ٞ، اي#شب، اي#شٓٔ، اي##شسِٝ، اي#زاس٨، اي#شاصم،     

ايش٩ٚف، ايشا٥ٞ، ايظ٬ّ، إ٪َٔ، إُٗٝٔ، ايعضٜض، اؾباس، إتهرب، 
 ايظٝذ،

ايظبٛ  ايؼٗٝذ، ايـادم، ايـاْ ، ايط#اٖش، ايع#ذٍ، ايعس#ٛ،    
تا ، ايسايل، ايكذِٜ، ايساطش، ايسشد، ايس ايةسٛس، ايةين، ايةٝاخ،

ايكابض، ايباطط، قاكٞ  إًو، ايكذٚغ، ايكٟٛ، ايكشٜب، ايكّٝٛ،
 إـ#ٛس،  اؿادات، اجملٝذ، إٍٛ، إٓإ، احملٝط، إ#بٌ، إكٝ#ت،  

ايلش، ايٛتش، ايٓٛس، ايٖٛ#اب،   /ايهشِٜ، ايهبري، ايهاٗ، ناػف
 ايٓاؿش، ايٛاط ، ايٛدٚد،

اي#ٛاسخ، اي#رب، ايباع#ح، ايت##ٛاب،    اهل#ادٟ، اي#ٛٗ، ايٛنٝ#ٌ،    
اـايل، خري ايٓاؿشٜٔ، ايذٜإ، ايؼهٛس،  اؾًٌٝ، اؾٛاد، اـبري،

 .(1) (ايعظِٝ، ايًطٝف، ايؼاٗ
ٚط##ًُٝإ ب##ٔ َٗ##شإ أب##ٛ قُ##ذ ا٫ط##ذٟ َ##٫ِٖٛ ا٫عُ##ؽ      

َٔ  210قاٍ ابٔ سذش ٗ ق َٚ  إطشا٥٘  ٚسدت تشْت٘ايهٛف٢، 
 تكشٜب٘:

ها٢ًٖ، أبٛ قُذ ايهٛف٢ ا٫عُؽ طًُٝإ بٔ َٗشإ ا٫طذٟ اي
يهٓ٘ ٜذيع، َٔ اـاَظ١، َات ط١ٓ  ثك١، سافظ، عاسف بايكشا٠٤،

 ط١ٓ. ، ٚنإ َٛيذٙ أٍٚ اسذ٣ ٚطتٌَٚا١٥ طب  ٚأسبعٌ أٚ مثإ
ٚس٣ٚ ايـادم عٔ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚاي٘ أْ٘ ق#اٍ: إٕ هلل  )
 َا١٥

٥ِ، س١ٓ، أْضٍ َٓٗا سٓ#١ ٚاس#ذ٠ ب#ٌ اؾ#ٔ ٚا٫ْ#ع ٚايبٗ#ا      
 .(2) (بٗا عبادٙ ٚأخش تظع١ ٚتظعٌ س١ٓ ٜشسِ

                                                                 

 .4/186ايبشاس  (1)
 .219/ 6ايبشاس  (2)
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ٌٖٚ َٔ ؿ١ً بٌ عذد أمسا٤ اهلل عض ٚدٌ ، ٖٚزا ايعذد َ#ٔ  
ايش١ٓ ، ٌٖٚ يهٌ فشد َٓٗا اطِ كـٛق نُا يٛ نإ ٜتعًل بأسذ 

 ا٭مسا٤ اؿظ٢ٓ .
إختاس ْعِ ،ٖٚٓاى ؿ١ً بُٝٓٗا ، ٚإرا أعط٢ اهلل عض ٚدٌ فاْ٘ 

ٚنٌ اط#ِ َ#ٔ أمسا٥#٘ تع#اٍ سٓ#١ عاَ#١       ٜعطٞ با٭ٚف٢ ٚا٭مت ، 
 يًخ٥٬ل ، ٖٚٞ غري عذد ايش١ٓ ايزٟ ٜتلُٓ٘ اؿذٜح أع٬ٙ .

 ٚٗ تكظِٝ ايه٬ّ ٚدٛٙ :
: ايه##٬ّ ايعشب##ٞ نً###٘ سكٝك##١ ، ٚق###اٍ  أب##ٛ إط###شام      ا٭ٍٚ

 اٱطسشاٜٝين : ايًة١ ايعشب١ٝ ٫ فاص فٝٗا .
 ٚاؿكٝك١ ايًسظ١ٝ ٖٛ اطتعُاٍ ايًسظ فُٝا ٚك  ي٘ .

 : ايه٬ّ ايعشبٞ نً٘ فاص ٖٚٛ بعٝذ.يجاْٞ ا
 : ايه٬ّ ايعشبٞ سكٝك١ ٚفاص ، ٖٚٛ إؼٗٛس ، ٚإختاس.ايجايح 
: أكٝف ٖٓا قظُّٝا َظتشذثّا ٖٚ#ٛ رات ايًس#ظ ايكشآْ#ٞ    ايشاب  

ايٛاسذ ٜتلُٔ َع٢ٓ اؿكٝك١ ٚاجملاص ، فٝسظش َش٠ ع٢ً َع٢ٓ اؿكٝك١ 
 ايـاسف١ عٔ إع٢ٓ اؿكٝكٞ .ٚأخش٣ ٱساد٠ اجملاص ، ٚرنش ايكش١ٜٓ 

ٚاجملاص ٖٛ اطتعُاٍ ايًسظ ٗ َع٢ٓ غري ايزٟ ٚك#  ي#٘ يع٬ق#١    
 َٚؼاب١ٗ أٚ قش١ٜٓ ؿاسف١ عٔ إع٢ٓ اؿكٝكٞ َجٌ إط٬م يسظ .

 ٚتٓكظِ ايكش١ٜٓ إٍ قظٌُ :
د  ا٭ٍٚ : قش١ٜٓ يسظ١ٝ نُا يٛ قًت سأٜت أطذّا ٗ إٝذإ ، ٚإشا

سدٌ ػذا، فايع٬ق١ إؼاب١ٗ بٌ ا٭طذ ٖٚزا ايشدٌ ٖٞ ايؼذاع١ 
 ، أَا ايكش١ٜٓ فٗٞ ٗ َٝذإ إعشن١ .

ؽَُِٰ: ايكش١ٜٓ ايعك١ًٝ ، َج٬ّ قٛي٘ تعاٍ طايجاْٞ  أَ ٯَ بِ ١َُٖـَ  صىَوََُـ  

ؼ٢ بطؽ فشعٕٛ ٖٚٛ ايزٟ تشب٢ ٗ نإ َٛط٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ ى (1)

                                                                 

 .35طٛس٠ ايكـف  (1)
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سذشٙ ، فعشف َها٥ذ ايطاغٛت فظأٍ اهلل عض ٚدٌ إٔ هعٌ أخاٙ 
 ٖاسٕٚ ٚصٜشّا ي٘ فأطتذاب اهلل عض ٚدٌ ي٘ .

ب١ ايعل##ذ إٍ َٛط##٢    ٓ##١ ْظ## فإؼ##اب١ٗ ايؼ##ذ ٚايتكٜٛ##١ ،ٚايكشٜ
 )علذى( ، ٖٚٛ َٔ اجملاص ايعكًٞ ، إر ٜٓكظِ اجملاص إٍ قظٌُ :

ايًة#ٟٛ ، ٜه#ٕٛ ٗ إس#شد ، َٚٓ#٘ )طً#  ايب#ذس       : اجملاص ا٭ٍٚ 
 عًٝٓا(. 

 : اجملاص ايعكًٞ ، ٜٚهٕٛ ٗ اٱطٓاد ٚايانٝب . ايجاْٞ
: سأٜت أطذّا ٗ سذٜك١ اؿٝٛاْات ، فٗزا سكٝك١ ، ٚتكٍٛ َج٬ّ 

 أَا دخٌ إٍ بٝتٓا أطذ فٗزا َٔ اجملاص ، ٚإشاد دخٌ سدٌ ػذا، .
١ ٚاجملاص ٗ ايًة١ ، ٚٗ عً#ِ  تش٣ َا ٖٞ ايٓظب١ بٌ عًِ اؿكٝك

ا٭ؿٍٛ ، اؾٛاب ٖٛ ايعُّٛ ٚاــٛق إطً#ل ، فٗ#ٛ ٗ ايًة#١    
 أعِ .

ٚٚق  اجملاص ٗ ايهتاب ٚايظ١ٓ ٖٚٛ إؼٗٛس ٚإختاس ْعِ ٫ ٜك  
اجملاص ٗ ايعكا٥ذ ، َِٚٓٗ َٔ أْهش ٚدٛد اجملاص ، ٖٚزا ايعًِ ع٢ً 

 أقظاّ :
 ًة١ .: عًِ اؿكٝك١ ٚاجملاص ٗ اي ا٭ٍٚ

 : عًِ اؿكٝك١ ٚاجملاص ٗ ايكشإٓ ٚايظ١ٓ .ايجاْٞ 
 : عًِ اؿكٝك١ ٚاجملاص ٗ عًِ ا٭ؿٍٛ .ايجايح 
 : عًِ اجملاص ٗ ايعشف .ايشاب  

 ّٚهٔ تكظِٝ اجملاص إٍ أقظاّ :
: اجملاص ايًةٟٛ ، ٖٚٛ اطتعُاٍ ايًسظ ٱساد٠ َع٢ٓ غ#ري  ا٭ٍٚ 

 ايزٟ ٚك  ي٘ َ  قش١ٜٓ ؿاسف١ .
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اجمل##اص ايؼ##شعٞ ، ٖٚ##ٛ اط##تعُاٍ ايـ##٠٬ ٗ ايشٓ##١    :ايج##اْٞ 
د ٚايذعا٤ ، قاٍ تعاٍ ط هَ  َ دأَ ََ بٍِِّ  ٵوا ٶًَ ا َ١ ٶُّىٻَ  ََُْ خَهُ  ئِٲَ الَ ٹَ ٶَّهَ وَ ٵ ئِٻا ا

د ٶُِٺً يْ حَ ىا  ٶِّٺُ ُْهِ وَىَ ٶَ َ١ ىا  ٶُّ َّ ىا  وُ ٵَّقَِټَ َٹَ  . (1)صا

َٕاً أَوْ  َٚٔ اجملاص ايؼشعٞ ق#اٍ تع#اٍ ط   ٹَلْ ٸْ  خُ وا ٱُ ٶَاً   وَئِٻْ  َ١

ا  ٢ُِـً ىا َّ َُٺاٺُ خَ َ٩  ًَ د ٹَ ضِـُوا  حَ ٸْ  ٶَ َ٩  ََ د ٵوِّيَ ٸْ ا خُ يْ ٹَ ئِِ٘ أَوْ  َ د َ٦ ٵَ ٸْ ٹِټْ ا وْٲُ ٹِ عَـٌ  ََ أَ د ٪َل  أَوْ صَ ىَ

د بً ُِّ  . (2) صَٙ
فإشاد إٔ ا٬َٕظ١ ٖٓا ايٛط٧ ٚاؾُا، ، ٚعًٝ٘ ْـٛق ٚقشا٥ٔ 

، قايٛا ب#إٔ   عك١ًٝ ٚقٌٝ إشاد سكٝك١ ا٬َٕظ١ ٚإيٝ٘ رٖب إايه١ٝ
ا٬َٕظ١ نإـافش١ تٓكض ايٛك٤ٛ ارا قـذ ا٬َٕظ١ ، ٚاط#تذيٛا  
 ، بأخباس ، ٚعٔ ايؼافع١ٝ ايٓكض َطًكّا قـذ ايًز٠ أّ مل ٜكـذٖا 
ٝ#١ َ#ٔ غ#ري احمل#اسّ          ب ٚطٛا٤ ناْ#ت إ#شأ٠ صٚدت#٘ أٚ أٟ اَ#شأ٠ أدٓ

 ٚاطتذيٛا باٯ١ٜ أع٬ٙ .
ا، ٚيه#ٔ اهلل  ٚعٔ اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ايظ٬ّ : ايًُع ٖ#ٛ اؾُ#  

 ن٢ٓ عٓ٘ ٚنزا عٔ ابٔ عباغ .
 .(3) (عٔ عُش قاٍ : إٕ ايكب١ً َٔ ايًُع فتٛكأ َٓٗا)

قاٍ :  {أٚ ٫َظتِ ايٓظا٤  }عٔ ابٔ َظعٛد ٗ قٛي٘ ٚنزا ٚسد )
 . (4) (ايًُع . َا دٕٚ اؾُا، ، ٚايكب١ً َٓ٘ ، ٚفٝٗا ايٛك٤ٛ

ٚايكبً#١ ٫  ٚإختاس إٔ ا٬َٕظ١ ٖٓا ٖٞ اؾُ#ا، ، ٚإٔ ايًُ#ع   
َي#ا  تٓكض ايٛك٤ٛ ، ٚب٘ قاٍ اٱَا١َٝ ٚاؿٓس١ٝ ، ق#اٍ ايظشخظ#ٞ )  

ٛٳ٠ٺ ٗٵ ٝٵٔش ػٳ ٚٵ َغ ٛٳ٠ٺ ، َأ ٗٵ ُٳشٵَأ٠ٹ بٹؼٳ ِي َٳعټ ا ٚٳ ١ًَٹ ،  بٵ ِيُك ٔٵ ا َٹ ٛٴكٴ٤ٛٴ   .(1) (ٜٳذٹبٴ اِي

                                                                 

 .56طٛس٠ ا٭سضاب  (1)
 .43طٛس٠ ايٓظا٤  (2)
 .2/132ايذس إٓجٛس  (3)
 .2/132ايذس إٓجٛس  (4)
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َٚٔ إعذاص ايكشإٓ هعًٕٛ أؿابعِٗ ٗ أراِْٗ ٚنزا َٔ اجملاص 
٢َجْ بِٺَٲَلِهِټاط د ىَٺِ ٶَٺا  .(2)ص ٩َ

 ٖذش١ٜ . 751َٚٔ َٓهشٟ اجملاص ابٔ ت١ُٝٝ ٚابٔ ايكِٝ اؾٛص١ٜ ت 
: اجملاص ايعشٗ ، ٖٚٛ ايًس#ظ اي#زٟ ٜظ#تعٌُ ٗ غ#ري َ#ا      ايجايح 

 ٚك  ي٘ با٭ؿٌ .
ٚايٓظب١ بٌ اؿكٝك١ ٚاجملاص ٗ ايًة١ ٚٗ عًِ ا٭ؿٍٛ ٖٛ ايعُّٛ 

ٝكٔ َ#ٔ اط#تعُاٍ     اؿكٝك#١ ،  ٚاــٛق إطًل ، إر إٔ ايكذس إت#
ٚاجملاص ٗ عًِ ا٭ؿٍٛ ٖ#ٛ دعً#ُٗا ْ#ٛ، طشٜ#ل ٱط#تٓبا  اؿه#ِ       
ايؼشعٞ ، َٚاد٠ يٲطتذ٫ٍ ، ف٬ ٜع#تين عً#ِ ا٭ؿ#ٍٛ بايعٓاؿ#ش     
ٝ#إ ٗ اجمل#اص َ#ج٬ّ ٚنُ#ا إٔ         ايب٬غ١ٝ ٚك#شٚب اؾُ#اٍ ٚعً#ّٛ ايب

 اؿكٝك١ ٖٞ ا٭ؿٌ ٚاجملاص فش، هلا .
عًِ ا٭ؿٍٛ فش، هلا ، فهزا فإ عًِ اؿكٝك١ َكذّ ، ٚاجملاص ٗ 

أَا ايٓظب١ ٗ اؿكٝك١ ٚاجملاص بٌ ايًة١ ٚآٜات ايكشإٓ ، فإختاس أْٗا 
ْظب١ ايتظاٟٚ َ  صٜاد٠ ٚسدشإ ٯٜات ايكشإٓ بستشٗا يعًّٛ عذٜذ٠ 

 ٗ ٖزا ايباب .
 نُا اختًف َٔ دٗتٌ :

: اؿكٝك١ ٗ ايًة١ ايعشب١ٝ أنجش َٔ اجملاص ٚإيٝ٘ رٖب ابٔ  ا٭ٍٚ
 فاسغ .

 ١ٝ : اجملاص ٗ ايًة١ ايعشب١ٝ أنجش َٔ اؿكٝك١ ٚإيٝ٘ رٖب ابٔ ايجاْ
 . (3)دين ٗ اــا٥ف

 ٚإختاس اؾ١ٗ ا٭ٍٚ .

                                                                                                                                                                   

 .1/190إبظٛ   (1)
 .31طٛس٠ ٜٛطف  (2)
 .2/447اــا٥ف  (3)
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َِٚٓٗ َٔ قاٍ اجملاص َٛدٛد ٗ ايًة١ ، ٚيهٓ#٘ غ#ري َٛد#ٛد ٗ    
 ايكشإٓ ، فايكشإٓ نً٘ سكٝك١ ، ٚيهٓ٘  اٖش ٗ إشنبات .

 ٔ ايك#اق ، ٚسه#ٞ ع#ٔ     َٚٔ ايزٜٔ اْهشٚا اجملاص ٗ ايكشإٓ اب#
داٚد ايظاٖشٟ ، ٚأبٞ َظًِ ا٫ؿبٗاْٞ ،ٚسذ#تِٗ إٔ إ#تهًِ ٫   
ٜعذٍ عٔ اؿكٝك١ اٍ اجملاص إ٫ إرا تعزس عًٝ٘ ايبٝإ بـٝغ اؿكٝك١ 

 فًٝذأ إٍ اٱطتعاس٠ ، ٖٚٛ َظتشٌٝ ع٢ً اهلل طبشاْ٘.
ٖٚزا ايكٍٛ ٚاؿذ١ ٫ أؿٌ هلا ، إِا ايه٬ّ ايعشبٞ فٝ٘ سكٝك١ 

 ٫ٚ تهاد ية١ َٔ ايًةات اؿ١ٝ ؽًٛ َٔ اؿكٝك١ ٚاجملاص. ٚفاص ،
 أمسبء اٌمسآْ دم١مخ

ب١   أمسا٤ اهلل عض ٚدٌ نًٗا سكٝك١ ٚيٝظت فاصّا ، ٚنزا بايٓظ#
يًكشإٓ فً٘ أمسا٤ نجري٠، ٚقذ أٚؿًٗا بعلِٗ إٍ ث٬ث١ ٚتظعٌ امسّا 
، َٚٓٗا َا ٚسد بايٓف ٗ ايكشإٓ ،َٚٓٗا َا ٖٛ َظتكشأ َ#ٔ آٜ#ات   

 كشإٓ أٚ َٔ ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ َٓٗا :اي
ىْ ٱَادٻَ     : ايكشإٓ ، قاٍ تعاٍ ط ا٭ٍٚ ا ٵَ الَْٻَ وَ ٮُ ٵَ بالُوٻَ ا اـَ خَ ََ الَ  َ٩ أَ

وً زِ ٱَ د  ً٩ خِالَ صَـُوا ٩ُِهِ اؽْ ىَ ٵَ ٶَّهِ  ٵ ُْلِ ا َ٥ وْـِ  ِ١  .(1) صٹِټْ 

بِّ     : ايتٓضٜ#ٌ ، ق#اٍ تع#اٍ ط   ايج#اْٞ   ٹِااټْ كَ ُاهِ  َْاََّ ٩ِ ادبِ  َ كَ خَ ٵَٲِ َاٴُ ا حَونِ

ٵَٺِنيَا د َ٢  .(2)صٵَ

ااـًي  : ايهت##اب ، ق##اٍ تع##اٍ طايجاي##ح  ُااهِ هُ ااََّ ٩ِ َْ اادبُ  َ كَ خَ ٵَٲِ ااَٰ ا ٵِ فَ

خَّٮِنيَ ٶَٺُ  . (3)صٵِ

                                                                 

 .82طٛس٠ ايٓظا٤  (1)
 .2طٛس٠ ايظذذ٠  (2)
 .2طٛس٠ ايبكش٠  (3)
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ُااهِ    : ايسشق##إ ، ق#اٍ تع##اٍ ط ايشاب#    ٳَ ٩ِ ٽانِ ااقٌِ أُ ٵَّ ٹََٖادٻَ ا هْلُ كَ اا ٍَ

٭َدٻِ ٪ُلْ ٵَ ا هُـَي وَ ٵَ وَدثٍ ٹِټْ ا ُِّ بَ ٶوادهِ وَ ٵِ ٮُلَْٻُ هُـًي  ٵَ  .(1)صا

اد ٹِاټْ    : اؿل ، قاٍ تعاٍ طاـاَع  ٹَ ا٬  وَ غَ ٵَ ٵَٮََُِْ ا ىَ ا هُ ٵَ ا  ئِٻا هَقَ

غَٲُِٸُ ٵَ َنُ ا ٢َنِ ٵَ ىَ ا هُ ٵَ ٶَّهَ  ٵ ٶَّهُ وَئِٻا ا ٵ ٵَهٍ ئِ َّ ا  .(2)صئِ

ؾًَََ: ايتزنش٠ ، قاٍ تعاٍ طايظادغ  ََ ٵِٺَټْ  ةً  ٱِلَ حَقَ  .(3)صئِ َّ 

د: اؿهِٝ ، قاٍ تعاٍ طايظاب   ََ َ َٰ ٶَ غَٲُِٸِحِ ٵَ خَدبِ ا ٵَٲِ  .(4)صثُ ا

ادبِ  : اؿه١ُ ايباية١ ، قاٍ تعاٍ طايجأَ  خَ ٵَٲِ ٸْ ٹِټْ ا ُْٲُ ٶَ َ١ ٳَ  ٽنَ د أَ ٹَ وَ

ٸْ بِهِ ُٞٲُ ِ٢ ََ غِٲَٺَتِ  ٵَ ا  .(5)صوَ

ٸ  : ايٛسٞ ، قاٍ تعاٍ طايتاط   ٵْ  ٠ُ ا ََيْٺَ ىَعٍِْ وَ َ  ٵَ د ٸْ بِ ٱُ ٽقِكُ د أُ ٽَّٺَ ٴَ ئِ ٭ُ

َُ د  ٹَ ا  فَ ََ ئِ د َ١ ٵـ   .(6)صوقَكُوٻَا

اـْ     : ن٬ّ اهلل ، قاٍ تعاٍ طايعاػش ٭َ اٸْ وَ ٵَٲُ ىا  ا وُ ٹِ إْ َُ ٢ُاىٻَ أَٻْ  َٚٺَ خَ َ٩ أَ

ااٸْ        ىُُ وَهُ اا ٶُ ٮَ َ١ ااد  ٹَ ااـِ  ْ٢ ااهُ ٹِاټْ بَ ٽَ ى ُ٩ غَلِّ َُ ااٸا  رُ ااهِ  ٶَّ ٵ ٷَ ا االَ ٱَ ٢ُىٻَ  ااٺَ يْ ََ ٸْ  هُ ااوْ ٹِ َاا٬ٌ  ٱَادٻَ ٩َلِ

ٶَٺُىٻَ ْ٢  .(7)صََ

                                                                 

 .185طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .62طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
 .3طٛس٠ ط٘  (3)
 .2طٛس٠ يكُإ  (4)
 .231طٛس٠ ايبكش٠  (5)
بٝا٤  (6)  .45طٛس٠ ا٭ْ
 .75طٛس٠ ايبكش٠  (7)



ـــ 94 ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ    228معامل اإلميان / ج ــــ

اٱَ#اّ عً#ٞ    : ايـشا  إظتكِٝ ، ، إر  ٚسد عٔاؿادٟ عؼش 
ٚطًِ ٚآي٘ مسعت سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ عًٝ٘ ايظ٬ّ أْ٘ قاٍ )

 ٜكٍٛ  طتهٕٛ فً قًت : َٚا إخشز َٓٗا 
 قاٍ : نتاب اهلل . 
بأ َا قبًهِ ، ٚخرب َا بع#ذنِ ، ٚسه#ِ َ#ا بٝ#ٓهِ ، ٖ#ٛ        فٝ٘ ْ

ايسـٌ ٚيٝع باهلضٍ ، ٖٚٛ سبٌ اهلل إتٌ ، ٖٚٛ رنشٙ اؿهِٝ ، 
 .(1)(إظتكِٖٝٚٛ ايـشا  

اٴِّ      : ايتبٝإ ، ق#اٍ تع#اٍ ط  ايجاْٞ عؼش  ٵِٲُ اد  ٽً د َُ بْ حِ ادبَ  خَ ٵَٲِ ُْاَٰ ا ٶَ َ١ اد  وَ ٵَ ٽَنا وَ

ٶِٺِنيَ يْ ٶَٺُ ٵِ بَُْلَي  عْٺَتً وَ ٍَ وَهُـًي وَكَ  .(2)صٍٍَْ

بَ     : ايـ#ذم ، ق#اٍ تع#اٍ ط   ايجايح عؼش  اقَ ٱَ ٹِٺااټْ  اٸُ  ٶَ َٝ ٩َٺَاټْ أَ

دٵِّْـ٫ِْ  بَ بِ ٱَقَّ ً اٵٶَّهِ وَ ٶَ د٩ِلَِټ١ََ ٶَٲَ ٵِ ىًي  زَ ٹَ ٸَ  وا هَ ٵَُْوَ ٩ٍِ صَ ُُ أَ ََ د فَ صَ  .(3)صئِ

عْيَاټَ    : أسظ#ٔ اؿ#ذٜح ، ق#اٍ تع#اٍ ط    ايشاب  عؼ#ش   ٳَ أَ انا ٽَ اهُ  ٶَّ ٵ ا

ُراٸا            ْٸ  ُها اْىَٻ َكبا ََ َؾ ََ اِقََټ  ٵَّ ُؿ ا ى ُٶا ُص ِٹْواُه  ٢ِل   ا ََ َٮ َح  ٍَ ِٽ د َزا َٹ ًهد  ادِب ََ َخ ُٹ اد  دًب َخ ِٱ َِذ  ـِ َغ َٵ ا

ٸْ  ىؿُهُ ٶُ ٶِنيُ صُ َُ حَ د ََََ هْـٌِ بِهِ ٹَټْ  ََ ٶَّهِ  ٵ َٰ هُـَي ا ٵِ فَ ٶَّهِ  ٵ ٱَلِ ا فِ ٵًَ  ٸْ ئِ هُ ىبُ ٶُ ٭ُ وَ

ؿٍ د ٵَهُ ٹِټْ هَ د  ٶَّهُ ٩َٺَ ٵ ٴَ ا ٶِ ََُٖ  .(4)صوَٹَټْ 

ٸْ بُلْهَدٻٌ : ايربٖإ ، قاٍ تعاٍ طاـاَع عؼش  ٱُ ََ د ٵوادهُ ٭َـْ صَ د ا هَ  َ دأَ ََ

ٸْ   اُْٲُ ٵَ د ئِ وَ ٵَ ٽنَ أَ ٸْ وَ بِّٲُ اد  ٹِټْ كَ ُوً بِ ٹُ ا  اىكً ، ٖٚ#ٛ ٫ ّٓ#  َ#ٔ إساد٠ َع#اْٞ      (5)صٽُ
 أخش٣ َٔ يسظ ايربٖإ أع٬ٙ ، َٚٓٗا اؿذ١ ٚإعذض٠ .

                                                                 

 1/9ايذس إٓجٛس  (1)
 .89طٛس٠ ايٓشٌ  (2)
 .32طٛس٠ ايضَش  (3)
 .23طٛس٠ ايضَش  (4)
 .174طٛس٠ ايٓظا٤  (5)
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َٰ : أسظٔ ايكـف ، قاٍ تعاٍ طايظادغ عؼش  ٶَُْ َ١ ٽَٮُِ   غْټُ  ٽَ

ااهِ        ٶِ بْ ٭َ ٹِااټْ  ٱُوااجَ  االَْٻَ وَئِٻْ  ٮُ ٵَ ا ا ااقَ ااَٰ هَ ُْ ٵَ ااد ئِ وَ ُْ عَ ااد أَوْ ااِِ بِٺَ ٵَٮََْ عْيَااټَ ا أَ

ٶِنيَ ٵَٺِټْ د٩ِ َ٦ ٵَ  .(1)صا

٢ْٔ  : اهلذ٣ ، قاٍ تعاٍ طايظاب  عؼش  بَ ٵِ ٸْ  ٢ُْٖٲُ د بَ د صَٺ٢ًُِ هَ وْ ٹِ د  َٚ بِ دٳَ اهْ ٭َ

          َ اااٴُّ َو ِٖ ََ اَل  ٩َااا  ٌَ ا ـَ ا ا ٠َ ُها ااا َب حَّ ٩ََٺاااْټ ا ـًي  اااٍ ُهااا ِٹوِّ واُٲْٸ  َُ ِح َأ ا ا ا ََ د  ااا ٹا ِا ٩َ ـُو   اا ١َا

 .(2)صَََْٮًَ

ا  : إسـٌ ، قاٍ تع#اٍ ط ايجأَ عؼش  ٶَّ ٵ الَ ا ُْ َ٦ َ٩ ىَ    أَ ا اد وَهُ ٦ِاٍ عَٲَٺً خَ بْ هِ أَ

ٳ          ُٹَوانا اُه  ٽَّ َٶُٺاىَٻ َأ ٢ْ ََ َب  َٵِٲَخاد َوادُهْٸ ا ُْ َح اِقََټ َ ٵَّ ااًل َوا ْا ُٹَ٪ َب  َٵِٲَخد ُُْٲْٸ ا َٵ َٳ ِئ ٽَن ٵَِّقٌ َأ ا

خَلَِټَ ٵَٺُٺْ ىٽَټا ٹِټْ ا حَٲُ الَ  َ٬ِّ ٩ غَ ٵَ د َٰ بِ بِّ  .(3)صٹِټْ كَ

ٺُ: سبٌ اهلل ، قاٍ تعاٍ طايتاط  عؼش  خَِْ ْ١ اد وَ َ   وَا اهِ صَٺ٢ًُِ ٶَّ ٵ ٴِ ا بْ غَ ىا بِ

   ْ٢ وِ ٸْ بِ خُ غْ بَ ا ّْ أَ ٸْ ٩َ ىبِٲُ ا ٶُ ٭ُ اُْټَ  ٨َ بَ ٵَّ أَ َ٩ ًَ ١ْـَا ٸْ أَ خُ وْ ٱُ فَ  ٸْ ئِ ُْٲُ ٶَ َ١ ٶَّهِ  ٵ ٢ْٺَتَ ا ٽِ ٱُلُوا  فَ ىا وَا ٭ُ ٪َلا اهِ  حَ خِ ٺَ

َٰ ٵِ د ٱَقَ هَ وْ ٹِ ٸْ  ٱُ ٮَقَ ٽَ أَ َ٩ دكِ  ٵوا ةٍ ٹِټْ ا ٪َلَ د عُ َ٪ ٶًَ ٍَ َ١ ٸْ  خُ ٱُوْ د وَ ىَاٽً ؽْ حِهِ  ئِ د ََ ٸْ َ ٵَٲُ ٶَّهُ  ٵ بَُِّټُ ا َُ

خَـُوٻَ هْ حَ ٸْ  ٶَّٲُ َ٢  .(4)صٵَ

بِنيِ: إبٌ ، قاٍ تعاٍ طايعؼشٕٚ ٵَٺُ خَدبِ ا ٵَٲِ ََدثُ ا َ َٰ ٶَ حِ ٵل   .(5)صا

خَدبَ ئِ َّ : ايش١ٓ ، قاٍ تعاٍ طاؿادٟ ٚايعؼشٕٚ  ٵَٲِ َٰ ا ٶَُْ َ١ د  وَ ٵَ ٽنَ د أَ ٹَ وَ

ٵَّقٌِ  ٸْ ا هُ ٵَ بَُِّټَ  خُ ٹِوُىٻَٵِ إْ َُ ٷ   ىْ ٮَ ٵِ عْٺَتً  ىا ٩ُِهِ وَهُـًي وَكَ ُ٪ ٶَ خَ  .(1)صاؽْ
                                                                 

 .3طٛس٠ ٜٛطف  (1)
 .123طٛس٠ ط٘  (2)
 .113طٛس٠ ا٭ْعاّ  (3)
 . 103طٛس٠ آٍ عُشإ  (4)
 .1طٛس٠ ٜٛطف  (5)
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اىكِ     : ايٓٛس ، ق#اٍ تع#اٍ ط  ايجاْٞ ٚايعؼشٕٚ  ٵو  ا ٵِهِ وَ ى ا اهِ وَكَىُ ٶَّ ٵ د ىا بِ وُ ا ٹِ َ٩

وٌ بِ ٶُىٻَ ؽَ ٢ْٺَ حَ د  ٶَّهُ بِٺَ ٵ ا ٵَوَد وَ ٌ أَٽنَ ٵَّقِ ٸْ ٚقاٍ تعاٍ ط (2)صا ٱُ ََ د ٵوادهُ ٭َـْ صَ د ا هَ  َ دأَ ََ

دبُلْهَ ُوً بِ ٹُ ا  ىكً ٽُ ٸْ  ُْٲُ ٵَ د ئِ وَ ٵَ ٽنَ أَ ٸْ وَ بِّٲُ ٚقذ رنشت ٖزٙ اٯٜ#١ ٗ   (3) صدٻٌ ٹِټْ كَ
تظ١ُٝ ايكشإٓ بايربٖإ ٗ ايٛد٘ اـاَع عؼش أع٬ٙ ، ٫ٚ تعاسض 
بُٝٓٗا ، يٝهٕٛ َٔ عطف ايبٝإ ، ٖٚ#ٛ ٫ ّٓ#  َ#ٔ تع#ذد َع#اْٞ      

 ايربٖإ ٗ اٯ١ٜ .
َلٌ   ط: ايٓزٜش ، قاٍ تعاٍايجايح ٚايعؼشٕٚ اقِ ٽَ د  ٽَ ََ د ٶًَ ٭َـْ صَ ىا بَ ٵُ د ٭َ

وٍ بِ ٱَ ٳ   ٸْ ئِ َّ ٩ٍِ َٕالَ خُ ٽَ ٍَ ئِٻْ أَ ٶَّهُ ٹِټْ ٍٍَْ ٵ ٳَ ا ٽَنا د  ٹَ د  وَ ٶَ ٭ُ د وَ وَ بْ  .(4)ص٩َٲَقَّ

َٰ : ايكٍٛ ايجكٌٝ ، قاٍ تعاٍ طايشاب  ٚايعؼشٕٚ ٶَُْ َ١ ٶَٮٍِ  وُ د ىَ ٽَّ ئِ

ٮُِالً رَ ىْ ً   .(5)ص٭َ

ٴ ايسـٌ ، قاٍ تعاٍ ط: ايكٍٛ اـاَع ٚايعؼشٕٚ ٳ  ٩َْْ ىْ ٮَ ٵَ ٽَّهُ   .(6)صئِ

ااالَْٻٌ  : اجملٝ##ذ ، ق###اٍ تع##اٍ ط  ايظ##ادغ ٚايعؼ###شٕٚ   ٭ُ ىَ  اا اااٴَ هُ بَ

ًِ    : ايشٚ  ، ق#اٍ تع#اٍ ط  ايظاب  ٚايعؼشٕٚ الْ َ٢ ٵَ فُو ا صَدثِ  ٵاـاكَ ُا٠ُ ا ِ٩ كَ

      ُُ ٵِ  ُِ ؿِ ااد بَ ِ١ اااټْ  ٹِ  َُ ااد ََ ََ اااټْ  ٹَ ٶَااً  َ١  ُِ ااالِ ٹْ ٹِااټْ أَ ااال وطَ  ٵ ٮِااٍ ا ٶَ ٷَ َُ ىْ ااا ََ كَ  اااقِ وْ

خَّالَ٭ٍِ ٵ  .(1)صا

                                                                                                                                                                   

 .64طٛس٠ ايٓشٌ  (1)
 .8طٛس٠ ايتةابٔ  (2)
 .174طٛس٠ ايٓظا٤  (3)
 .9طٛس٠ إًو  (4)
 .5طٛس٠ إضٌَ  (5)
 .13طٛس٠ ايطاسم  (6)
 .21طٛس٠ ايربٚز  (7)
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اهِ   : ايب٬ا ، قاٍ تعاٍ طايجأَ ٚايعؼشٕٚ  ُُواقَكُوا بِ ٵِ ٶوادهِ وَ ٵِ   ٣ ا بَالَ هَقَ

بَدبِ ٵَ ألَ ىا ا ٵُ ٱَّلَ أُوْ َُقَّ ٵِ ٵَهٌ وَاعِـٌ وَ ىَ ئِ د هُ ٽَّٺَ ىا أَ ٶَٺُ ْ٢ َُ ٵِ  .(2)صوَ

ٓبأ ايعظِٝ ، قاٍ تعاٍ طايتاط  ٚايعؼشٕٚ  بَ: اي ٽَ ىَ  ٴَ هُ ُِٞٸٌ٭ُ َ١  .(3)صأ  

ٌَ      : ايؼسا٤ ، قاٍ تعاٍ طايج٬ثٕٛ  د ا٪َ ىَ ٍِ ا اد هُ ٹَ الَْٻِ  ٮُ ٵَ ٳُ ٹِاټْ ا وَنِّ ٽُ وَ

ا دكً ٵِٺِنيَ ئِ َّ ؽَيَ د ٵَّٞ َـُ ا ََنِ ٹِوِنيَ وَ َ  إْ ٶَٺُ ٵِ عْٺَت    .(4)صوَكَ

د : ايبؼري ، قاٍ تعاٍ طاؿادٟ ٚايج٬ثٕٛ  ًُّ بِ ١َلَ د  ٽً َ حُهُ ٭ُلْ د ََ ٶَجْ َ خَدبٌ ٩ُِّْ ٱِ

ٶَٺُىٻَ  ْ٢ ََ ٷ   ىْ ٮَ ٢ُىٻَ *ٵِ ََيْٺَ ٸْ  َ  هُ ٸْ ٩َ زَلُهُ ٱَ ١ْلََٓ أَ أَ ا ٩َ َلً ٽَقِ ا وَ وً  .(5)صبََِ

٭َدٻَ :ايٓزٜش ، قاٍ تعاٍ طايجاْٞ ٚايج٬ثٕٛ  ٪ُلْ ٵَ ٳَ ا ٽَنا ٵَّقٌِ  ٯَ ا دكَ بَ حَ

ٵَٺِنيَ د َ٢ ٶَ ٵِ ٵَُِٲُىٻَ   ُِ بْـِ َ١ ٶًَ  َلًا١َ ٽَقِ  . (6)ص 

ا: ايبـا٥ش ، قاٍ تعاٍ طايجايح ٚايج٬ثٕٛ  فَ ئِ ىْ َ   وَ ٵَ ىا  ٵُ د ََتٍ ٭َ ٸْ بِ  هِ حِ أَ حَ ٸْ  ٵَ

ْٸ          ِٹاْټ َكبُِّٲا ِئُل  اد َْ َب ِٹاْټ َكبِّاٍ َهاَقا  ٍا  ا َٵ َُاىَعً ِئ َٹد   ٠ُ ِب حَّ َٺد َأ ٽَّ َٴ ِئ ُ٭ َهد  َخ ُْ َب َخ ْص ا

ٹِوُىٻَ إْ َُ ٷ   ىْ ٮَ ٵِ عْٺَت    . (7)صوَهُـًي وَكَ

                                                                                                                                                                   

 .15طٛس٠ غافش  (1)
 .62طٛس٠ إبشاِٖٝ  (2)
 .67طٛس٠ ق  (3)
 .82طٛس٠ اٱطشا٤  (4)
 . 4-3طٛس٠ فـًت  (5)
 .1طٛس٠ ايسشقإ  (6)
 . 203طٛس٠ ا٭عشاف  (7)
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ٕ اي دكَٯ  ٹَُْـ٫ُِّ : إباسى ، قاٍ تعاٍ طشاب  ٚايج٬ٛث بَ ٹُ  ُُ د وَ ٵَ ٽنَ خَدبٌ أَ ٱِ ا  وَهَقَ

وُااىٻَ      ٹِ إْ َُ ااقَِټَ  ٵَّ ا ااد وَ هَ ٵَ ىْ ٹَااټْ عَ ٮُالَي وَ ٵَ ٷا ا وااقِكَ أُ خُ ٵِ ااهِ وَ َْ ََـَ ااُْټَ  ٵَّاقٌِ بَ ا

د٩ُِٞىٻَ غَ َُ ٸْ  هِ حِ الَ ٶًَ َّ َ١ ٸْ  ٹِوُىٻَ بِهِ وَهُ إْ َُ ةِ   . (1)صبِدِؽِلَ
ٚقذ رنشت ٗ اؾض٤ ا٭ٍٚ َٔ َع#امل اٱّ#إ ٗ تسظ#ري ايك#شإٓ     

 . (2)يظٛس٠ ايساؼ١ أسبع١ ٚأسبعٌ امسّا 
ٚقٌٝ أٚسد ايعشب يٮطذ ٔظُا١٥ اطِ نُا عٔ ابٔ خايٜٛ٘ ، 
َِٚٓٗ َٔ أٚؿًٗا إٍ ث٬مثا١٥ ٖٚٛ بعٝذ ، َٚٓٗا :أط#ذ  أػ#ذ  ،   

ذس ، اب#ٛ  أسٝذ ، باطٌ ، ِْٗٝ ، دشٚإ ، أؿٗب ، طشسإ ، سٝ
ُٸات ، أؿٗب ، ٚغريٖا .  اؿاسخ ، ٖ

 ٖٚزٙ ا٭مسا٤ نًٗا َٔ اجملاص .
 لبْٔٛ إجزّبع احلم١مخ ٚاجملبش يف ٌفظ لسآٟٔ ٚادد

اؿُذ هلل ايزٟ دعٌ ايكشإٓ سـّٓا يًة١ ايعشب١ٝ ، ٚآٜات٘ كابط١ 
ٕعاْٝٗا ، ٚايتٛطع١ فٝٗا َا صادٖا بٗ#ا٤ٶ ، ٚدعً#ٗا تتل#ُٔ َع#اْٞ     

شذث١ يبٝإ قإْٛ ٖٚٛ إعذ#اص ايك#شإٓ ٗ تك#ذِٜ    ٚقٛاعذ ن١ًٝ َظت
 ، ٚتضٌٜ ايًة١ ايعشب١ٝ ٚعًّٛ ايبٝإ ٚايب٬غ١ ٚايٓشٛ ٚايـشف فٝٗا 

 َٚٓ  ايؼٛا٥ب َٔ ايذبٝب إيٝٗا .
 ٚايكٍٛ ٗ إعذاص ايكشإٓ ع٢ً ٚدٌٗ :

 : يٝع ٗ ايكشإٓ فاص ، فهٌ نًُات٘ سكٝك١ . ا٭ٍٚ
فكذ ٜهٕٛ ايًسظ سكٝك١ ، أٚ : ٗ ايكشإٓ سكٝك١ ٚفاص ، ايجاْٞ 

دٜهٕٛ فاصّا ،َٚٔ اجملاص َج٬ّ ، قاٍ تعاٍ ط ًّ٪ د َّ ًّ٪ َّ ُٰ ٶَ ٵَٺَ ا َٰ وَ ب  ََ كَ د صَ  صوَ

                                                                 

 .92طٛس٠ ا٭ْعاّ  (1)
 .1/11أْظش َعامل اٱّإ ٗ تسظري ايكشإٓ  (2)
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ٖزٙ اٯ١ٜ ٚأَجاهلا َٔ أٟ دا٤ أَش ٚقلا٤ اهلل عض ٚدٌ ، ٚقٌٝ ) (1)
 .(2) (إؼه٬ت اييت هب اٱّإ بٗا َٔ غري تهٝٝف ٫ٚ ُجٌٝ

ٛاَٝع عامل  ٝا ، فٝهٕٛ ٚيعٌ ْ اٯخش٠ أعِ ٚأٚط  َٔ عامل ايذْ
 يًُذ٧ ٖٓا َع٢ٓ آخش أنرب َٔ إتـٛس ايزٖين يٲْظإ .

َٰٚإختاس إٔ قٛي٘ ط ب  ََ كَ د صَ  ص َٔ اجملاص .وَ
ِٝ  ايجايح  : إدتُا، اؿكٝك١ ٚاجملاص ٗ يسظ ٚاسذ ، ٖٚزا ايكظ#

    ٍ  عًِ َظتشذخ ٖٓا ٜستض آفاقّا َٔ رخا٥ش ايك#شإٓ َ#ج٬ّ قٛي#٘ تع#ا
٭ُىٻَ     ط ادؿِ ٵََْ اد  ٽَّ ئِ اد وَ ُهَ اد ٩ِ وَ ٶَ بَ ٭َ خِاٍ أَ ٵَّ وَ ا ِ٢ ٵَ ا د وَ د ٩ُِهَ وا ٱُ خٍِ  ٵَّ ََتَ ا ٮَلْ ٵَ ٳَ ا أَ  (3) صوَاىْ

 َظا٥ٌ :
: ٖزا ايه٬ّ َٔ اجملاص ٖٚٛ إؼٗٛس ، ٚتكذٜشٙ :ٚاط#أٍ   ا٭ٍٚ

 أٌٖ ايكش١ٜ ٚأطاٍ أؿشاب ايعري ٚا٭دشا٤ .
كٝك١ أٜلّا ، اؾٛاب ْعِ  : ٌٖ ّهٔ ٌٓ ايه٬ّ ع٢ً اؿايجاْٞ 

. 
: ايسشد اؾاَ  يًشكٝك١ ٚاجملاص ٗ َٛك  ٚاسذ َا ٜعين ايجايح 

ط٪اٍ ٜعكٛب ايٓيب عًٝ٘ ايظ#٬ّ ي#زات ايكشٜ#١ ٚأبٓٝتٗ#ا ٚدٚسٖ#ا      
ٝ#ا٤ َ#ٔ سصق#٘ اهلل ع#ض ٚد#ٌ تهً#ِٝ ٖ#زٙ         ب ٚػذشٖا ، ٚإٔ َٔ ا٭ْ

      ٓ ِ اؾُادات أٚ تهًِٝ ايذٚاب اي#يت فٝٗ#ا َ#ٔ ايبك#ش ٚاٱب#ٌ ٚاية#
 ٚايطٝٛس ٚايذداز اييت تعٛد ٭ٌٖ ايكش١ٜ .

                                                                 

 .22طٛس٠ ايسذش  (1)
 .2/223ايتظٌٗٝ يعًّٛ ايتٓضٌٜ  (2)
 .82طٛس٠ ٜٛطف  (3)
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  ٍ ٚقذ ٚسد عٔ طًُٝإ عًٝ٘ ايظ٬ّ أْ٘ نًِ ايطري ٚاؿٝٛإ قا
د ٹِټْ تعاٍ ط حُِوَ أُو ُْلِ وَ ٵَّٚ ٬َ ا ٹَوِٚ د  وَ ٶِّٺْ ُ١ ٵوادهُ  د ا هَ  َ دأَ ََ دٳَ  ٭َ ؿَاوُوؿَ وَ ُْٺَدٻُ  ٶَ دَ ىُ وَوَكِ

ٵَ ٴُ ا ٵَ٪ََٖ ىَ ا هُ ٵَ ا  ٍَ ئِٻا هَقَ ٴِّ ٍٍَْ بِنيُٱُ  .(1) صٺُ
ْعِ صَإ طًُٝإ َ#تأخش عٔ صَإ ٜعكٛب ايٓيب ٚيه#ٔ اٯٜ#١   

لِٚسدت بـٝة١ اؾُ  ط ُْ ٵَّٚ ٬َ ا ٹَوِٚ د  وَ ٶِّٺْ ص ٖا وتٌُ تعًِ ٜعكٛب أٜلّا ١ُ
 ارا ثبتت ايكش١ٜٓ .

د فُج٬ّ ٜسٝذ يسظط وَ ٶَ بَ ٭َ خٍِ أَ ٵَّ وَ ا ِ٢ ٵَ ا د وَ د ٩ُِهَ وا ٱُ خٍِ  ٵَّ ََتَ ا ٮَلْ ٵَ ٳَ ا أَ دوَاىْ  (2) ص٩ُِهَ
اجملاص فاْ٘ ٜسٝذ اؿكٝك١ أٜلّا ، ٖٚ#ٛ غ#ري اي#ٓف ٚايظ#اٖش ٚاجملُ#ٌ      
ٚإبٌ ، ٚغري ايتخـٝف ٚاٱكُاس ، َٚٔ ا٭َج١ً عً#٢ إدتُ#ا،   

َاـُ أَٻْ   اؿكٝك١ ٚاجملاص يسظ ٚاسذ ، قٛي٘ تعاٍ ط َُلِ ا  اـَاكً د صِ ا ٩ُِهَ صَـَ ىَ َ٩

دٹَهُ ٭َ أَ  . (3) صََوٮَٔا ٩َ

اؾذاس ف#اص ، فً#ٝع عٓ#ذٙ ٖ#زٙ اٱساد٠     فٓظب١ اٱْكلاض إٍ 
ع٢ً ايظاٖش ، ٚيهٔ قذ ٜهٕٛ إكـٛد اؿكٝك١ ٖٚٞ ٖا دعٌ اهلل عض 
ٚدٌ عٓذ اؾُادات َٔ فعٌ قذٚد ٜتعًل بزات٘ ٫ ٜعًُ٘ إ٫ اهلل عض 
ٚدٌ ٗ رات ايسعٌ ٚصَاْ٘ ٚنٝسٝت٘ ، ٚإٔ اؾذاس َاٍ ؾ١ٗ ايظكٛ  

باعاد٠ بٓا٥٘ ، فٛدٛدُٖا نٞ ٜكّٛ اـلش َٚٛط٢ عًُٝٗا ايظ٬ّ 
ىَظٛاسٙ فشؿ١ ؿسظ ايهٓض ، قاٍ تعاٍ ط َٰ ئِ َّ هُ بِّ ىؿَ كَ وُ ٸُ صُ ٶَ ْ٢ ََ د  ٹَ  .(4)صوَ

 ْٚكٌ ايكشطيب ق٫ّٛ بعذّ ٚدٛد اجملاص ٗ ايكشإٓ . 

                                                                 

 .16طٛس٠ ايٌُٓ  (1)
 . 82طٛس٠ ٜٛطف  (2)
 .  77طٛس٠ ايهٗف  (3)
  31طٛس٠ إذثش  (4)
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ٸْ    دا٤ ٖزا ٗ تسظريٙ ٗ بٝإ قٛي٘ تعاٍ ط اُْٲُ ٶَ َ١ خَاـَي  ْ١ ٩َٺَاټْ ا

ااد    ٹَ اااٴِ  زَ اااهِ بِٺِ ُْ ٶَ َ١ ااـُوا  خَ د١ْ ااا٠َ    ٩َ ٹَ اااهَ  ٶَّ ٵ اااىا أَٻا ا ٶَٺُ ْ١ ااهَ وَا ٶَّ ٵ ىا ا ااا ٮُ حَّ ا ٸْ وَ اااُْٲُ ٶَ َ١ اااـَي  خَ ْ١ ا

خَّٮِنيَ ٵَٺُ  .(1)صا
قاٍ : يٝع ٗ ايكشإٓ فاص قاٍ : إكاب١ً ع#ذٚإ ٖٚ#ٛ ع#ذٚإ    )

 َبا  نُا إٔ اجملاص ٗ ن٬ّ ايعشب نزب َبا  ٭ّ قٍٛ ايكا٥ٌ : 
 )ٚنزيو :  
 ) اَتٮ اؿٛض ٚقاٍ قطين (  
 ٚنزيو :  
 ) ػها إيٞ ًْٞ طٍٛ ايظش٣ (  
ٚسذ ايهزب : إخباس ع#ٔ  ، َٚعًّٛ إٔ ٖزٙ ا٭ػٝا٤ ٫ تٓطل  

ايؼ٤ٞ ع٢ً خ٬ف َا ٖٛ ب٘ َٚٔ ق#اٍ ٗ ايك#شإٓ ف#اص مس#٢ ٖ#زا      
عذٚاْا ع٢ً طشٜل اجملاص َٚكاب١ً ايه٬ّ َجً٘ نُ#ا ق#اٍ عُ#شٚ ب#ٔ     

 نًجّٛ : 
 ) أ٫ ٫ هًٗٔ أسذ عًٝٓا ... فٓذٌٗ فٛم دٌٗ اؾاًٖٝٓا (  
 ٚقاٍ اٯخش :  
) ٚيٞ فشغ يًشًِ باؿًِ ًَذِ ... ٚيٞ فشغ يًذٌٗ باؾٌٗ  

 َظشز( 
 ) َٚٔ ساّ تكّٛٞ فإْٞ َكّٛ ... َٚٔ ساّ تعٛهٞ فإْٞ َعٛز (  
ٜشٜ###ذ : أن###اف٤٢ اؾاٖ###ٌ ٚإع###ٛز ٫ أْ###٘ اَت###ذ  باؾٗ###ٌ       

 .  (2) (ٚا٫عٛداز
إٕ ٚيهٔ ٚسد عٔ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ أْ٘ قاٍ )

 اهلل عض ٚدٌ نتب ع٢ً ابٔ آدّ سٓظ٘ َٔ ايضْا أدسن٘ ريو ٫ قاي١،

                                                                 

 .13/21ايهؼف ٚايبٝإ يًجعًيب  (1)
 .2/351تسظري ايكشطيب  (2)
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 فضْا ايعٌٝٓ ايٓظش، 
 ٚصْا ايًظإ إٓطل، 
 ٚصْا ايؼستٌ ايتكبٌٝ، 
 ٚصْا ايٝذٜٔ ايبطؽ، 
 ٚصْا ايشدًٌ إؼٞ، 
 ٚايٓسع تت٢ُٓ ٚتؼتٗٞ، 
 يسشز ٜـذم أٚ ٜهزب٘،ٚا 
ّٝا ٚإ٫ٓ فٗٛ ايًُِ  ٕٵ تكذٸّ بسشد٘ نإ صاْ  .(1) (فإ
يهٓ٘ قٝاغ َ  ايساسم ، ٖٚٓاى تبأٜ بٌ اجملاص ٚايهزب ، ٖٚٛ   

  اٖش عٓذ إتهًِ ٚايظاَ .
ع#ٔ أب##ٞ عب##ذاهلل ) عًٝ##٘ ايظ#٬ّ ( ق##اٍ: ي##ٝع ٗ إ##زٟ َ##ٔ     

َٔ َع ايسشز، ٫ٚ ، ٫ٚ َٔ ايكب١ً، ٫ٚ (1)ايؼ٠ٛٗ، ٫ٚ َٔ اٱْعا  
 .(1)َٔ إلادع١ ٚك٤ٛ ٫ٜٚةظٌ َٓ٘ ايجٛب ٫ٚ اؾظذ

عٔ أبٞ دعسش ) عًٝ٘ ايظ٬ّ ( قاٍ: يٝع ٗ ايكب١ً، ٫ٚ إباػش٠، 
 ٫ٚ َعٸ ايسشز ٚك٤ٛ.

 ً٘ ِٓ سٍك آسس ثؼد ٠َٛ اٌم١بِخ
ٵـَِّټِتتذ٢ً ايبؼاس٠ ٗ قٛي٘ تعاٍ ط ٷِ ا ىْ ََ  ِٰ ٵِ د ، فاٯ١ٜ تظًِٝ (2)صٹَ

َٔ إظًٌُ بإٔ إًو ّٜٛ ايكٝا١َ هلل ٚسذٙ ، ٚإٔ ا٭ػٝا٤ ٚإقشاس 
ْٝعّا ساكش٠ عٓذٙ طبشاْ٘ ، ٌٖٚ ٜذٍ عًٝ٘ دخٍٛ اٱْظإ ايكرب 

 بايهسٔ ٚسذٙ.
ا  ٝ اؾٛاب ْعِ ، إر إٔ ١٦ٖٝ ايذخٍٛ ٖزٙ َٛعظ١ ٚعرب٠ ٭ٌٖ ايذْ
ايزٜٔ ٜساسقِٗ إٝت قٗشّا َٚٔ غري ٚدا، أٚ ٜهٕٛ ٖٓاى ٚدا، قٗشٟ 

زُىٻَيٝع بعذٙ يكا٤ إٍ ط ، ٚيهٔ َ٢ بْ َُ ٷِ  ىْ  ص.ََ
                                                                 

 .21/8ايٛطا٥ٌ (1)
 .4طٛس٠ ايساؼ١  (2)
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ٵاـَِّټِ  تش٣ ٕارا خـ#ت اٯٜ#١ ًَهٝ#١ اهلل ب##ط     ٷِ ا ىْ ا ص ٖٚ#ٛ ٜ#ّٛ   ََ

 ايكٝا١َ ٚعامل اؿظاب ، اؾٛاب َٔ دٗات :
تأنٝذ ايبعح ٚايٓؼٛس ، ٚٚقٛف ايٓاغ بٌ ٜذٟ اهلل عض  ا٭ٍٚ :

 ٚدٌ ّٜٛ ايكٝا١َ .
ٕ فكش ايٓاغ ايتاّ ٚف ايجا١ْٝ : اقتِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ ، فُٔ مل بٝإ قاْٛ

هِٜتعظ ٗ ايذْٝا َٔ قٛي٘ تعاٍ ط ٶَّ ٵ ٵًَ ا َُ ئِ ٮَلَا ُ٪ ٵَ ٸْ ا خُ ٽَ ٵوادهُ أَ د ا هَ  َ دأَ ، ٜش٣ (1)صََ

ا ٖزا ايكإْٛ ٜتذ٢ً بٛكٛ  ٗ اٯخش٠ ، ٚقاٍ تعاٍ ط ٢ُِـً ٽَهُ بَ ََلَوْ ٸْ  هُ ٽَّ  *ئِ

د بً َ ُُ ٭َلِ ا ٽَلَ  .(2)صوَ
ٝا يٮفشاد ٚإٓظُات ٚايذٍٚ ،  ايجايج١ : قذ ٜٓظب إًو ٗ ايذْ

ٚيٝع ٗ اٯخش٠ ًَو يةري اهلل ، طٛا٤ ع٢ً م#ٛ اؿكٝك#١ أٚ اجمل#اص    
 ٚايظاٖش أٚ ايباطٔ.

خ  ايشابع١ : اْكطا، ًَو ايٓاغ ٚإٍ ا٭بذ ّٜٛ ايكٝا١َ ف٬ ٜظتشذ
ًَو ٭سذ َٔ ايٓاغ ، ٌٖٚ تذٍ اٯ١ٜ ع٢ً عذّ خً#ل كًٛق#ات   

عض ٚدٌ ٗ ا٭سض أٚ غريٖا َٔ ايهٛانب ٜهٕٛ هلا سل  أخش٣ هلل
 ايتـشف ٚإًه١ٝ.

إْتسا٤ إًو يةري اهلل غـٛق ّٜٛ  اؾٛاب ٫ ، إر قٝذت اٯ١ٜ 
دكِايكٝا١َ ط ها ٮَ ٵَ ىَاعِـِ ا ٵَ ٶَّهِ ا ٵِ ٷَ  ىْ َُ ٵَ ُٰ ا ٶَ ٵَٺُ ، ٫ٚبذ َٔ ايشدٛ، إٍ (3)صٵِٺَټْ ا

 آٜات ايكشإٓ ٚايٓـٛق َٔ ايظ١ٓ ٚد٫يتٗا.
ٚإختاس ٖٛ خًل اهلل عض ٚدٌ ٭دٓاغ ُتًو ٜٚهٕٛ ايتًُو 
َتشإ ٚاٱبت٤٬ ٚاؾضا٤ ٜٚهٕٛ َٔ َعاْٞ اٯ١ٜ ٕٔ إًو ٗ  بابّا يٲ

 ا٭سض ايّٝٛ.
                                                                 

 .15طٛس٠ فاطش  (1)
 .7-6طٛس٠ إعاسز  (2)
 . 16طٛس٠ غافش  (3)
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ٚسُٝٓا طأٍ دابش بٔ ٜضٜذ اٱَاّ ايباقش عًٝ٘ ايظ٬ّ عٔ ق#ٍٛ  
بْاهلل عض ٚدٌ ط ٵَ ٸْ ٩ٍِ  ٴَ هُ ٳِ بَ ٬ِ األَوا ٶَ ؾَ ٵَ د د بِ ُوَ ُِ َ٢ َ٩ َـٍأَ ٬  صَـِ ٶَ  ،(1)صو  ٹِټْ ؽَ

ٌٜٚ ريو إٔ اهلل عض ٚدٌ إرا أف٢ٓ ٖزا اـًل ٖٚزا  فكاٍ: ٜا دابش تأ
 ايعامل ٚأطهٔ أٌٖ اؾ١ٓ اؾ١ٓ ٚأٌٖ ايٓاس ايٓاس دذد اهلل عضٚدٌ

 .عإا غري ٖزا ايعامل
 .ٚدذد خًل َٔ غري فشٛي١ ٫ٚ اْاخ ٜعبذْٚ٘ ٜٚٛسذْٚ٘

ؼًُ#ِٗ، ٚمس#ا٤ غ#ري ٖ#زٙ     أسكا غ#ري ٖ#زٙ ا٫سض    ٚخًل هلِ
 .ايظُا٤ تظًِٗ

إِا خًل ٖزا ايعامل ايٛاسذ ٚت#ش٣   يعًو تش٣ إٔ اهلل عضٚدٌ
 .إٔ اهلل عضٚدٌ مل ىًل بؼشا غرينِ

خًل اهلل تباسى ٚتعاٍ أيف أيف عامل ٚأيف أيف  ب٢ً ٚاهلل يكذ
 .(2)(اٯدٌَٝ آدّ أْت ٗ آخش تًو ايعٛامل ٚاٚي٦و

ش َجٌ ٖزا اـًل اٱبت٥٬ٞ أّ ٜٓكط  ٚيٛ داس ا٭َش بٌ ٌٖ ٜظتُ
، إختاس ٖٛ ا٭ٍٚ يبذٜ  ؿٓ  اهلل عض ٚدٌ ٚأؿٌ اٱطتـشاب ٗ 

 اـًل.
ٌٖٚ ٜطً  ايٓاغ ٗ اٯخش٠ طٛا٤ أٌٖ اؾ١ٓ أٚ ايٓاس ع٢ً اـًل 
اؾذٜذ ٚأعُاهلِ يًُكاس١ْ ، ٚبٝإ عظِٝ فلٌ اهلل عض ٚدٌ ع٢ً 

٤ ايٓاغ ٗ ايذْٝا ٚاٯخش٠ ، اؾٛاب ْعِ إ ٕ طأٍ أٌٖ اؾ١ٓ ٖزا ٚػا
 اهلل اٱطتشاب١ هلِ.

إساد٠  ٗٛس طًطإ اهلل إطًل ، ٚعذض ايٓ#اغ ع#ٔ    اـاَظ١ :
ْس  أْسظِٗ ، ٚيٝع ٖٓاى إعا١ْ بِٝٓٗ ، ٫ٚ ثأس أٚ اْتكاّ ، ٚإشاد 

                                                                 

 .15طٛس٠ م  (1)
 .8/375ايبشاس  (2)
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ٶَّهُ ٖٛ ّٜٛ اؾضا٤ ٚاؿظاب ع٢ً ا٭عُاٍ ، قاٍ تعاٍ ط ٵ ٸْ ا ٩ُِّهِ ىَ َُ َِقٍ  ٹَ ىْ ََ

ٵَ ٸْ ا هُ َوَ بِنيُؿِ ٵَٺُ ٬  ا غَ ٵَ ىَ ا ٶَّهَ هُ ٵ ٶَٺُىٻَ أَٻا ا ْ٢ ََ ٬ا وَ  .(1)صغَ
ٝا ٗ     ايظادط١ : بٝإ قإْٛ سلٛس أ٬َى ٚأَ#ٛاٍ ٚأْع#اّ اي#ذْ

اٯخش٠ ، فبعذ إٔ نإ ايٓاغ ٜٓظبٕٛ ًَهٝتٗا هلِ ؿاسٚا ٜظًُٕٛ 
 ّٜٛ ايكٝا١َ بأْٗا ًَو طًل هلل عض ٚدٌ.

 بأْ٘ ايكٝا١َ ّٜٛ )ْٚعتٚقذ تكذّ ٗ اؾض٤ ا٭ٍٚ َٔ ٖزا ايظٹسش 
 ايزٟ فٗٛ تعاٍ، اهلل قذس٠ عظِٝ ع٢ً ػاٖذ ٚاؿظاب اؾضا٤ ّٜٛ

 عٔ ٜٚسـًٗا ٚغريٙ ٚايؼذش ايااب ٗ إتسشق١ اٱْظإ أدضا٤ هُ 
 ف٬ اؾُ  دق١ ٗ ا٭ػٝا٤ بٌ ٚاٱطت٬ٗى ايتذاخٌ ٜ٪ثش ٫ٚ غريٖا،
ٝا ٗ نإ َا اٍ إْظإ نٌ ٜعٛد بٌ يبع أٚ إػااى وـٌ  َٔ ايذْ

 .ْكف غري
 ْٝع#اّ  هلل ايك٠ٛ ٭ٕ ٚإأنٍٛ اٯنٌ ػب١ٗ َٔ رنش َا عرب٠ ٫ٚ

 عً#٢  ٚايك#ادس  ٚإع#ذَٚات،  ب#إٛدٛدات  عًُ#اَ  أسا  ايزٟ ٖٚٛ
 .(2)نًٗا( إُهٓات

ٙ  ايظابع١ : إخباس اٯ١ٜ عٔ سـش إًو ٦َٜٛز هلل عض ٚدٌ ٚسذ
بؼاس٠ يًٓاغ ٚتتهشس ايبؼاس٠ عٓذ اؾُ  بٌ اٯ١ٜ ايظابك١ )ايشٓٔ 

ٚبٌ ٖزا اٯ١ٜ إرا ته#ٕٛ ٖ#زٙ إًهٝ#١ إطًك#١ َع#اْٞ       (3) ايشسِٝ(
 ايش١ٓ َٚـادٜل ايشأف١ بايٓاغ ْٝعّا.

ايكٝا١َ   قاٍ  ٜا سطٍٛ اهلل ، َٔ واطب اـًل ّٜٛقاٍ أعشابٞ )
: ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  قاٍ ،: اهلل ا٭عشابٞ قاٍ ، : اهلل 

 .اهلل

                                                                 

 .25طٛس٠ ايٓٛس  (1)
 . 1/193أْظش َعامل اٱّإ ٗ تسظري ايكشإٓ  (2)
 .3طٛس٠ ايساؼ١  (3)
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ق#اٍ : ٭ٕ   ،قاٍ : لْٛا ٚسب ايهعب١ قاٍ : ٚنٝ#ف ٜ#ا أعشاب#ٞ    
 .(1)(ايهشِٜ إرا قذس عسا

بٝإ إٕ ا٭عشابٞ بسطشت٘ أدسى ايبؼاس٠ اييت تتلُٓٗا آٜات عامل 
. اٯخش٠ ، ٚإٔ س١ٓ اهلل تتةؼ٢  ايٓاغ ٦َٜٛز ْٝعّا

 لبْٔٛ اٌؼسف

ايعشف َكتبع َٔ إعشف١ ٚا٭َش إتعاسف بٌ ايٓاغ، ٫ٚ تٓسش 
ايٓسٛغ َٓ٘، ٜٚتعًل َٛكٛ، ايعشف بايع#ادات ٚأِ#ا  ايظ#ًٛى    
 ٍ ٚاؿا٫ت إتهشس٠ اييت تتؼاب٘ ٗ طٓخٝتٗا  ، ٚتعاسفت عًٝ٘ ايعكٛ

ايعاد٠ ، ٚإختاس ، َٚا ٥٬ِٜ ايسطش٠ ايظ١ًُٝ ، ٚقٌٝ ايعشف ٖٛ 
بُٝٓٗا عُّٛ ٚخـٛق َطًل ، فايعشف أعِ َٔ ايعاد٠ إر ٜؼٌُ 

 ايطبا٥  ٚايظٓٔ ، َٓٗا :
 : ايـ٬ت ا٫دتُاع١ٝ َٚٓٗا ؿ١ً ايشسِ.  ا٭ٍٚ

 : ايٛطط بٌ ايهشّ ٚايبخٌ ، ٚبٌ ايؼذاع١ ٚاؾي .ايجاْٞ 
 : إعا٬َت نُٗش ايضٚد١. ايجايح 
 ايًباغ . ايشاب  :
إٔ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل سظٔ اؾٛاس ، ٚعٔ عا٥ؼ١ ): اـاَع 

ٚطًِ قاٍ هلا : إْ٘ َٔ أعطٞ سظ٘ َٔ ايشفل فكذ أعطٞ ٚآي٘ عًٝ٘ 
ٝا ٚاٯخش٠ ، َٚٔ سشّ سظ٘ َٔ ايشفل فكذ سشّ  سظ٘ َٔ خري ايذْ
ٝا ٚاٯخش٠ ، ٚؿ١ً ايشسِ . ٚسظٔ اـًل ، ٚسظٔ  سظ٘ َٔ ايذْ

 .  (2) (اساؾٛاس ، ٜعُشإ ايذٜاس ٜٚضٜذإ ٗ ا٫عُ
عبذ اهلل بٔ ط٬ّ: ٕا قذّ سط#ٍٛ  :  إفؼا٤ ايظ٬ّ  )ايظادغ 

ْٵذٳَسٌ ايٓاغ، فهٓت فُٝٔ السٌ،  اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ إذ١ٜٓ ا
ت٘ عشفت إٔ ٚدٗ٘ يٝع بٛد٘ سدٌ نزاب، فهإ أٍٚ َا  فًُا سٜأ

                                                                 

 . 1/286ايبٝٗكٞ / ػعب اٱّإ  (1)
 .2/437ايذس إٓجٛس  (2)
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مسعت٘ ٜكٍٛ: "ٜا أٜٗا ايٓ#اغ أفؼ#ٛا ايظ#٬ّ، ٚأطعُ#ٛا ايطع#اّ،      
ٝ#اّ، ت#ذخًٕٛ اؾٓ#١    طٚؿًٛا ا٭سس اّص ٚؿًٛا بايًٌٝ ٚايٓاغ ْ

 .(1) (بظ٬ّ
إر أدسى عبذ اهلل بٔ ط٬ّ ٚغريٙ إٔ اي#ٓيب قُ#ذّا  ؿ#٢ً اهلل    
غ  ٝا يٓسظ٘ أٚ ٭ؿشاب٘ إِا أساد يًٓا عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ مل ٜطًب ايذْ
ْٝعّا ايٓذا٠ ٚايسٛص ٗ اٯخش٠ ، يٝهٕٛ َٔ كتـات ايٓيب ؿ٢ً 

 تزنري ايَٝٛٞ بعامل اٯخش٠ .اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اي
 : ادتٓاب يباغ ايؼٗش٠ َٚا ىايف ايعشف.ايظاب  

ٚيًعشف ٗ ايذٜٔ ا٫ط٬َٞ َٛكٛع١ٝ، ٚإ مل ٜ٪خز ع٢ً مٛ 
ايتعٌٝ ٚاؿـش ، ٖٚٛ َذسط١ ي٬دٝاٍ، ٚٚط١ًٝ يتةؼ#ٞ َب#اد٨   

 اٱط٬ّ ايـ٬ت ا٫دتُاع١ٝ ٚؿٝغ إعا٬َت .
ط#٬ّ عً##٢ اٱسٖ##اب  َٚ#ٔ ٖ##زٙ إٛك#ٛع١ٝ ق##إْٛ س##شب اٱ  

 بظ٬  ايعشف . 
فُٔ اٯٜات إ ايكشإٓ ٚايظ١ٓ مل ٜةس٬ عٔ ايعشف، بٌ تٛدٗا 
إيٝ٘ َٚٓعا َساِٖٝ ايل٬ي١ َٔ ايٓسار ايٝ٘، ٚا٫طتشٛار ع٢ً قٛاعذٙ 

 ٚأعشاف٘.
الْ    ٚقذ ٚسد يسظ )ايعشف( ٗ ايكشإٓ بكٛي٘ تع#اٍ ط  ٹُ أَ ىَ وَ ا َ٪ َ٢ ٵَ اقَ ا ؽُ

١ْلِْٓ ١َټْ  أَ ٢ُل٧ِْ وَ ٵَ د ٶِنيَ بِ ادهِ ضَ ٵَ ، ٚإشاد َٔ ايع#شف  ٗ إك#اّ   (2)صا

 ية١ إعشٚف ٚاٱسظإ .
خ#ز ايعس#ٛ   }ٕ#ا أْ#ضٍ اهلل   ٚعٔ ايؼعيب ٖٚٛ َٔ ايتابعٌ قاٍ )

قاٍ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل  ( 3){ٚأَش بايعشف ٚأعشض عٔ اؾاًٌٖ
 ،قاٍ : ٫ أدسٟ ست٢ أطأٍ ايعامل  ، َا ٖزا ٜا دربٌٜ :عًٝ٘ ٚطًِ 

                                                                 

 .4/254تسظري ابٔ نجري  (1)
 .199طٛس٠ ا٭عشاف  (2)
 .199طٛس٠ ا٭عشاف  (3)
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سد  فكاٍ : إٕ اهلل أَشى إٔ تعسٛ عُٔ  ًُو ، ٚتعطٞ فزٖب ثِ 
 .(1)(َٔ سشَو ، ٚتـٌ َٔ قطعو

 .(2)ٚقاٍ عطا٤ : ٚأَش بإعشٚف ٜعين ٫ إي٘ إ٫ اهلل
ٚقٌٝ إشاد َٔ ايعشف أٟ اؾاسٟ بٌ ايٓاغ ٚاستر إايه١ٝ ٗ 

 اؿهِ بايعشف اؾاسٟ بٌ ايٓاغ.
اب ، طٛا٤ ايعشف ٜٚذسى ايٓاغ ْٝعّا اطتٗذإ ايعشف يٲسٖ

ٗ اجملتُعات اٱط١َٝ٬ أٚ غريٖا ، ٚقذ أ ٗش ْظاّ ايع١ٕٛ ١ُ٥٬َ 
ايعكٌ ٚايعشف ٭سهاّ ايكشإٓ َٚا فٝٗا َٔ اي#ذع٠ٛ إٍ ايااس#ِ   

 ْٚبز ايعٓف ٚايتطشف ٚإهش ٚايةذس.
 
 
 ثبٌسػت( لبْٔٛ اإلسزصبص يف دد٠ث )ٔصسد

عًٝ#٘ ٚآي#٘   يكذ أْضٍ اهلل عض ٚدٌ ع٢ً ايٓيب قُ#ذ ؿ#٢ً اهلل   
ٚطًِ ايكشإٓ داَعّا يٮسهاّ ، ٚكٝا٤ ٜٓري ط#بٌ اهلذاٜ#١ يًٓ#اغ    

 ْٝعّا ، ّٚٓ  َٔ ايهسش ٚايل٬ي١ ٚايست١ٓ.
ٚتسلٌ اهلل ٚأَذٸ سطٛي٘ بايٛسٞ ٚدعً٘ َـاسبّا ي#٘ ٗ اؿ#ٌ   

باب#ّا َظ#تك٬ّ    ٚاياساٍ ، ٚٗ ساٍ ايظًِ ٚاؿ#شب ، ي#زا أف#شدتٴ   
 فش، ايٛسٞ يبٝإ ٚدٛٙ : امسٝت٘ ايظ١ٓ ايذفاع١ٝ يبٝإ أْٗا

مل ٜةض ايٓيب )ق( قب١ًٝ أٚ بًذّا ، ٚقذ ؿذست قإْٛ  ا٭ٍٚ :
 ٔظ١ ٚعؼشٕٚ  دض٤ٶ َٔ ٖزا ايتسظري خاؿ١ بٗزا ايكإْٛ 

 مل ٜكاتٌ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ إ٫ ايهس#اس  ايجاْٞ :
 .إؼشنٌ

إ    ايجايح : ٫ مل ٜكاتٌ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ 
ىا ٩ِاٍ  دفاعّا عٔ ايٓب٠ٛ ٚايتٓضٌٜ ، ٜٚذٍ عًٝ٘ قٛي٘ تعاٍ ط ٶُ حِ د ٭َ وَ

خَـَِټَ ْ٢ ٵَٺُ غَِّ  ا َُ ٶَّهَ  َ  ٵ خَـُوا ئِٻا ا ْ٢ حَ ٸْ وَ َ  ىٽَٲُ ٶُ حِ د ٮَ َُ ٵَّقَِټَ  ٶَّهِ ا ٵ بُِٴِ ا  .(1)صىَ
                                                                 

 . 4/392ايذس إٓجٛس  (1)
 .5/497ايجعًيب / ايهؼف ٚايبٝإ  (2)
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      ٗ ١#ٝ ٖٚٛ َٔ أطشاس ْضٍٚ ايك#شإٓ لَٛ#ّا ٚعً#٢ َشاس#ٌ َتتاي
إٔ ٜكّٛ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ أفشاد ايضَإ ، يبٝإ ٚدٛب 

 ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشاب٘ بايزب عٓ٘ ، َٚٓ  قتٌ إؼشنٌ ي٘ .
ٌٖٚ سٝاط١ أبٞ طايب يًٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
ٚؼٌُ أٌٖ ايبٝت سـاس قشٜؽ ايكاطٞ يج٬خ طٌٓ َٔ اي#ذفا،  

٢ْ، ٚٗ ايتٓضٌٜ ط عٔ ايكشإٓ ست٢ ٜتِ تٓضًٜ٘ ، اؾٛاب ْعِ ََ د  ٹَ ٸُ وَ ٶَ

ىَ َٰ ئِ َّ هُ بِّ ىؿَ كَ وُ  .(2)صصُ
 ٘ يبٝإ قإْٛ ٖٚٛ إٔ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشاب
 ، ناْٛا واسبٕٛ اٱسٖاب ، ٚقإْٛ ايتلاد بٌ اٱط٬ّ ٚاٱسٖاب 

 فإظًِ ٫ ٜهٕٛ إسٖابّٝا ٫ٚ ىٝف ٜٚشعب اٯخش.
ٞٸ بٔ نعب إٔ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ#٘  فإ قًت قذ ٚسد ) عٔ أب

بٝا٤ اهلل  قًٓا ٜا سطٍٛ  ،ٚطًِ قاٍ : أعطٝت َا مل ٜعط أسذ َٔ أْ
اهلل َا ٖٛ  قاٍ : ْـشت بايشع#ب ، ٚأعطٝ#ت َس#اتٝض ا٭سض ،    
ٚمسٝت أٓذ ، ٚدعٌ يٞ تشاب ا٭سض طٗٛسّا ، ٚدعًت أَيت 

 .(3)(خري ا٭َِ
ٔ نُا ٚسد اؿذٜح عٔ أبٞ رس ٜشفع٘ ٚنزا  عٔ ابٔ عباغ ، ٚع

 ٫ أبٞ ٖشٜش٠ ، ٚدبري بٔ َطعِ يزا فاؿذٜح َٔ إتٛاتش ايًسظٞ ٚ
 ىشد٘ اٱخت٬ف ايكًٌٝ ٗ بعض نًُات٘ إٍ إتٛاتش إعٟٓٛ.

 َٔ دٗات : ٚاؾٛاب
ٖٓاى كتـات عذٜذ٠ يًٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  : ا٭ٍٚ

 .ٚطًِ ٚبعح ايشعب ٗ قًٛب أعذا٥٘ َٔ كتـات٘ 

                                                                                                                                                                   

 .190طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .31طٛس٠ إذثش  (2)
 . 9/497ايذس إٓجٛس  (3)
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 ١ٝ سسظ ٚٚقا١ٜ اهلل عض ٚدٌ يًٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ#٘   بٝإ: ايجاْ
 ٚآي٘ ٚطًِ  ٚيًتٓضٌٜ .

اد    ٖزا ايشعب َٔ َـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط :ايجايج١  وَ ٵَ نا ٽَ غْاټُ  ٽَ اد  ٽَّ ئِ

ٵَهُ حلد٩ٞىٻ د  ٽَّ ئِ ٱَلَ وَ ٵقِّ  .(1)صا

ّا أؿاب : ٖزا ايشعب ايشابع١  ايزٜٔ ناْٛا واسبٕٛ ايٓيب قُذ
 ٚآي٘ ٚطًِ ٚهٗضٕٚ اؾٝٛؾ يةضٚ إذ١ٜٓ إٓٛس٠ .ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 
اااتً   طَ##ٔ َـ##ادٜل قٛي###٘ تع##اٍ     اـاَظ##١ :  عْٺَ دٯَ ئِ َّ كَ وَ ٶَ اا ااد أَكْىَ ٹَ وَ

ٵَٺِنيَ  اد َ٢ ٶَ ٓ(2) صٵِ يب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ بعح ايشعب ٗ قًٛب أعذا٤ اي
 ٜذِٜٗ عٓ٘ ٚعٔ ايـشاب١ .ٚآي٘ ٚطًِ يهف أ

ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘  غري١ٜ يًٓيب قُذ بٝإ َعذض٠  ايظادط١ :
ٚطًِ ٖٚٞ ْسار ايشعب َٓ٘ إٍ قًٛب أعذا٥٘ قٗشّا عًٝ٘ ٚفٝ٘ دع٠ٛ 

 هلِ ٚيًٓاغ ْٝعّا يٲّإ .
ش ع##ٔ اٱسٖ##اب ، ٚاٱسٖ##اب   ٖ##زا ايشع##ب صاد##   ايظ##ابع١ :

 .إٛاصٟ
فلٌ اهلل ٗ ايتخسٝف عٔ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘   ايجا١َٓ :

ٚطًِ ٚعٔ ايـشاب١ ٗ َٓ#  ايهس#اس َ#ٔ َٛاؿ#١ً اهلذ#ّٛ عً#٢       
 .إذ١ٜٓ

فُٔ َـادٜل ٖزا ايشعب ايتباعذ ايضَاْٞ بج٬ث١ عؼش ػٗشّا بٌ 
 َعشن١ أسذ َٚعشن١ اـٓذم .

إصاي١ إٛاْ  دٕٚ دخٍٛ ايٓاغ اٱط٬ّ ، ٱْؼةاٍ  ايتاطع١ :
ايهسش بأْسظِٗ ، ٚعذضِٖ بظبب ايشعب عٔ ؿذٸ ايٓاغ  س٩طا٤

 عٔ ايتذبش َعذضات ايٓب٠ٛ ، ٚعٔ دخٍٛ اٱط٬ّ .

                                                                 

 .9طٛس٠ اؿذش  (1)
بٝا٤  (2)  .107طٛس٠ ا٭ْ
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تسك##٘ إظ##ًٌُ ٗ اي##ذٜٔ ، ٚإقاَ##١ ايـ##٠٬ ٚأدا٤    ايعاػ##ش٠ :
 إؼشنٌ هلِ . ١ايسشا٥ض ايعباد١ٜ َٔ غري دخٍٛ خٛف َٔ َباغت

ٓ#١  ق١ً ايهتا٥ب ٚايظشاٜا اييت ؽ#شز َ#ٔ ا   اؿادٟ عؼش٠ : ٕذٜ
 يًتخسٝف عٔ إ٪ٌَٓ بظ٬  ايشعب .

  )ْـ#شت بايشع#ب( س#شب عً#٢     ط#٬ ق#إْٛ   ايجا١ْٝ عؼ#ش٠ : 
 . اٱسٖاب

قإْٛ بايشعب ٜذسى ايهساس قبض عباد٠ ا٭ؿٓاّ  ايجايج١ عؼش٠ :
  ٚأْٗا ٫ تظتشل ايذفا، ٚايزب عٓٗا .  

ٚطًِ قاٍ : ٚآي٘ إٔ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعٔ أبٞ أَا١َ )
بٝا٤ بأسب  : أسطًت إٍ ايٓاغ ناف١ ، ٚدعًت يٞ  فلًت ع٢ً ا٭ْ
ا٭سض نًٗا ٚ٭َيت َظذذّا ٚطٗٛسّا ، فأُٜٓا سد#ٌ أدسن#٘ َ#ٔ    
ـٹ#شٵتٴ بايشع#ب        أَيت ايـ٠٬ فعٓ#ذٙ َظ#ذذٙ ٚعٓ#ذٙ طٗ#ٛسٙ ، ْٚٴ

 .(1)(َظري٠ ػٗش ٜكزف٘ ٗ قًٛب أعذا٥ٞ ، ٚأسٌ يٓا ايةٓا٥ِ
ُذ بايشع#ب خ#اق ب#٘ ،    يبٝإ إٔ ْـش اهلل عض ٚدٌ يًٓيب ق

بّا    ٚ ب بٝا٤ ، ٖٚٛ بهٌ ا٭س#ٛاٍ ، ٫ٚ ٜه#ٕٛ ط# تسلٌٝ ي٘ ع٢ً ا٭ْ
 يًتسذريات ٚاٱسٖاب ٚايكتٌ ايٛسؼٞ ٚبذٕٚ سل.

ٚٗ إخباس ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ عٔ إسطاٍ اهلل ي#٘  
ز  يًٓاغ ْٝعّا سذ١ ع٢ً إظًٌُ ٚايٓاغ بايااسِ فُٝا بِٝٓٗ ْٚب

 ايعٓف ٚاٱسٖاب .
اؿذ١ ٗ اؿذٜح أع٬ٙ إٔ اي#ٓيب قُ#ذّا ؿ#٢ً اهلل    َٚٔ بذٜ  

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜتهًِ تاس٠ عٔ كتـات٘ ٚأخش٣ عٔ ا٭١َ نُا ٗ 
 . (أعذا٥ٞ)قٛي٘ ْـشت بايشعب َظري٠ ػٗش ٜكزف٘ ٗ قًٛب 

                                                                 

 . 2/455ايذس إٓجٛس  (1)
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فًِ ٜكٌ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ )ْـشْا( بـٝة١ اؾُ   
 ِ إٓسشد بُٝٓا ٚسدت س١ًٝ ايةٓا٥ِ ٗ، إِا ٚسد ايلُري بـٝة١ إتهً

 اؿذٜح بـٝة١ اؾُ  )ٚأسٌ يٓا ايةٓا٥ِ(. رات
 لبْٔٛ ل١ٛد آ٠خ )ٚلبرٍٛا(

خَـُوا ٜتلُٔ قٛي٘ تعاٍ ط ْ٢ حَ ٸْ وَ َ  ىٽَٲُ ٶُ حِ د ٮَ َُ ٵَّقَِټَ  ٶَّهِ ا ٵ بُِٴِ ا ىا ٩ٍِ ىَ ٶُ حِ د ٭َ وَ

خَـَِټَ ْ٢ ٵَٺُ غَِّ  ا َُ ٶَّهَ  َ  ٵ  قٝٛدّا فٝٗا ؽسٝف ٚس١ٓ:   (1) صئِٻا ا
بٌٝ اهلل دف#ا، ق#ض، ٱخ#شاز        ا٭ٍٚ : ايكتاٍ إ#أَٛس ب#٘ ٗ ط#

ٝا.  ايكتاٍ غٝظّا ٚغلبّا ١ٝٓٚ ٚثأسّا ٚطُعّا ٚمٛٙ َٔ أغشاض ايذْ
: سـش ا٭َش بايكتاٍ بايزٜٔ ٜكاتًٕٛ إظ#ًٌُ ٱخ#شاز    ايجاْٞ

خسٝف ٖٚزا ايزٜٔ مل ٜكاتًِٖٛ ٚإ ناْٛا نساسّا، ٚفٝ٘ ْٛ، َٔ ايت
ايتخسٝف قاعذ٠ ن١ًٝ دا١ُ٥ ٖٚٛ إٓاطب يتًو إشس١ً ٚغريٖا ٕا فٝ٘ 

 َٔ إشاعا٠ يًشاٍ ايؼخـ١ٝ ٚايٓٛع١ٝ ٚدسد١ ايتك٣ٛ.
ٟ   ايجايح : قإْٛ تٓضٙ إظًٌُ عٔ ايتعذٟ ، ٚايٓظب١ بٌ ايتعذ

 ٚايظًِ عُّٛ ٚخـٛق َطًل .
إظ#ًٌُ ّٚ#ذِٖ   ٚمل تتطشم اٯ١ٜ ٕٔ ٜعٌ اٯخشٜٔ ع٢ً قتاٍ 

بايظ٬ ، ٚقذ ٜتبادس اٍ ايزٖٔ َٔ خ٬ٍ بعض ايؼٛاٖذ ايتأسى١ٝ 
ٗ  اِْٗ َٔ ايزٜٔ ٜكاتًٕٛ إظًٌُ بايٛاطط١، ٚيهٔ ايكذس إتٝكٔ

إظًٌُ فع٬ّ ٜٚؼٗشٕٚ ايظ٬  ٗ  ِٖ ايزٜٔ ٜكاتًٕٛ إشاد َٔ اٯ١ٜ
  . ٚدِٖٛٗ

،  ٗ ٖزٙ اٯ١ٜ اَا ايزٜٔ ّذِْٚٗ فهأِْٗ بشصخ َٚظهٛت عِٓٗ
اهِ   قاٍ تعاٍ ط ٶَّ ٵ بُِٴِ ا ا ٵَُُِْـ وا ١َټْ ىَ ٸْ  هُ ٵَ ا ىَ ٹْ ٪ِٮُىٻَ أَ وْ َُ ٪َلُوا  ٱَ ٵَّقَِټَ  ئِٻا ا

ٸَ      اوا هَ ٵَاً صَ الُوا ئِ َ٪ ٱَ ٵَّاقَِټَ  ا بُىٻَ وَ ٶَ َ٦ َُ ٸا  رُ ةً  يْلَ ٸْ عَ هِ ُْ ٶَ َ١ حَٲُىٻُ  ٸا  رُ د  هَ ٽَ ى ٮُ ُُو٪ِ يَ َ٩

                                                                 

 .190طٛس٠ ايبكش٠  (1)
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غََْلُوٻَ  . (1) صَُ

ٌ اٱْس#ام ٗ ايهس#ش ٚػٗٝ#ض اؾٝ#ٛؾ     ٚقذ ْ  نساس ق#شٜؽ ب#  
 حملاسب١ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚايظري ٗ َكذَتٗا .

ٚاٯ١ٜ ٫ تٓشـش بأٜاّ ايٓضٍٚ بٌ ٖٞ َطًك١ ٚسهُٗا ب#ام اٍ  
ّٜٛ ايكٝا١َ، نُا إٔ َٛكٛعٗا يٝع تعًٝكّٝا َ#ٔ دٗ#١ ايضَ#إ أٟ    

د٠ ٗ اٜاّ قاتًِٖٛ َت٢ َا قاتًٛنِ فُـادٜل ايتعذٟ ٚايكتاٍ َٛدٛ
 ايتٓضٌٜ .

ْعِ ٖزٙ اٯ١ٜ ٖا ٜظاِٖ ٗ تعًٝل ايهساس ٚٚقف يتعذِٜٗ عً#٢  
 إظًٌُ، ٚفٝٗا ػش  َكذس، أٟ قاتًِٖٛ ارا قاتًٛنِ .

 ٔ ٌٖٚ وتٌُ إٔ ٜهٕٛ إشاد َٔ )ٜكاتًْٛهِ( ابتذا٤ أٟ ِٖ ايزٜ
ٜبذإٔٚ ايكتاٍ اّ ٜؼٌُ ايزٜٔ ٜـذٕٚ طشاٜا ايذفا،، اؾٛاب إٔ 

ٜٔ ٜب#ذإٔٚ ايكت#اٍ ٜٚعت#ذٕٚ عً#٢ إظ#ًٌُ ٗ دٜ#اسِٖ       إ#شاد اي#ز  
 ٚاٚطاِْٗ ٚسكٛقِٗ.

ٕٚا إستر ا٥٬ٕه١ ع٢ً دعٌ آدّ خًٝس١ ٗ ا٭سض ، نُا ٚسد ٗ 
ٯَ ايتٓضٌٜط غَٺْـِ بِّظُ بِ يَ ٽُ غْټُ  ٽَ ََ وَ د ٹَ ٵـِّ ُٰ ا ََيْ٪ِ د وَ َُ٪َيِـُ ٩ُِهَ د ٹَټْ  ٴُ ٩ُِهَ َ٢ ضْ حَ ىا أَ ٵُ د ٭َ

َٰ ٵَ هُ  ٽُٮَـِّ  .(2)صوَ

دا٤ت ٖ#زٙ اٯٜ#١ يت#بٌ سكٝك#١ ٖٚ#ٞ إٔ إظ#ًٌُ ٫ ٜظ#سهٕٛ        
ى  ِ ٫ ٜبذإٔٚ ايهساس، َٚ  ٖزا فأِْٗ ٜظتأؿًٕٛ ايؼش ايذَا٤، ٚأْٗ

خًَّ ٜٚكلٕٛ ع٢ً ايست١ٓ َٚٓٗا طسو ايذَا٤ يكٛي٘ تعاٍط ٸْ عَ ىهُ ٶُ حِ د ٭َ وَ

ٶَّهِ ٵِ ٶُّهُ  ٱُ ٵـَِّټُ  ََٲُىٻَ ا وَت  وَ خَ ِ٩ حَٲُىٻَ   .(3)ص َ 
٘  ْٗٞايجايح :  إظًٌُ عٔ اٱعتذا٤ ٚايظًِ، ٚوتٌُ إٓٗٞ عٓ

                                                                 

 .36طٛس٠ ا٭ْساٍ  (1)
 .30طٛس٠ ايبكش٠ (2)
 .39طٛس٠ ا٭ْساٍ (3)
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 ٚدّٖٛا:  
 تعذٟ اؾُاع١ َٔ إظًٌُ ع٢ً ايسشد. ا٭ٍٚ :
 تطاٍٚ ايسشد َٔ إظًٌُ ع٢ً اؾُاع١. ايجاْٞ :
إعتذا٤ اؾُاع١ َٔ إظًٌُ ع٢ً اؾُاع١ َٔ غريِٖ ،  ايجايح :

٢ًُقاٍ تعاٍ ط ٶَّهِ صَٺِ ٵ ٴِ ا بْ غَ ىا بِ خَِْٺُ ْ١ ٸْ   وَا خُ ا وْ ٱُ فَ  ٸْ ئِ اُْٲُ ٶَ َ١ ٶَّهِ  ٵ ٢ْٺَتَ ا ٽِ ٱُلُوا  فَ ىا وَا ٭ُ ٪َلا حَ د وَ َ 

ةٍ ٹِټْ  ٪َلَ د عُ َ٪ ٶًَ ٍَ َ١ ٸْ  خُ وْ ٱُ د وَ ٽً ا ىَ ؽْ خِهِ ئِ ٢ْٺَ وِ ٸْ بِ خُ غْ بَ ّْ أَ ٸْ ٩َ ىبِٲُ ٶُ ٭ُ ٨َ بَُْټَ  ٵَّ أَ َ٩ ًَ ١ْـَا أَ

ٸْ َ ٵَٲُ ٶَّهُ  ٵ بَُِّټُ ا َُ  َٰ ٵِ د ٱَقَ هَ وْ ٹِ ٸْ  ٱُ ٮَقَ ٽَ أَ َ٩ دكِ  ٵوا خَـُوٻَا هْ حَ ٸْ  ٶَّٲُ َ٢ ٵَ حِهِ  د  .(1)صََ
ػ##اٚص ايس##شد َ#ٔ إظ##ًٌُ عً##٢ ايس#شد َ##ٔ غريٖ##ِ،     ايشاب#  : 

ٜٚتذً##٢ اٱعت##ذا٤ ب##ٓكض إٝج##ام ٚايعٗ##ذ بة##ري س##ل َ##ج٬ّ، ق##اٍ     
َٱااَلَٷ         تعاٍط ْياَٺ٠َ  ََ َعخَّاً   ُُ ِصْل َأ ٩َا َضدَكَٯ  َخ اِلِٱنَي اْىا َْ ُٺ َٵ ِٹاْټ ا ـٌ  َعا َوِئْٻ َأ

ٶَّهِ ٵ  .(2)صا
سـش ٕٓاف  اَتٓا، إظًٌُ عٔ ايتعذٟ عًِٝٗ بايزات ٚيٝع َٔ 

 ٚع٢ً ايةري َٓٗا :
 دع٠ٛ ايٓاغ يذخٍٛ اٱط٬ّ. ا٭ٍٚ :
 إْ٘ َٔ اٱؿ٬  ٗ ا٭سض. ايجاْٞ :

ااد  َ   فٝ##٘ َـ##ذام عًُ##ٞ يكٛي##٘ تع##اٍط    ايجاي##ح : ٹَ ااٸُ  ٶَ ْ١ ٽِّااٍ أَ ئِ

ٶَٺُاىٻَ  ْ٢ ، ٗ اي#شد عً#٢ إستذ#از ا٥٬ٕه#١ أع#٬ٙ، ٭ٕ ع#ذّ       (3)صحَ
 ايتعذٟ تٓضٙ عٔ ايسظاد ٚسشب عًٝ٘.

بٝإ ايتةٝري ٚايتبذٍ ايٓ#ٛعٞ اي#زٟ سـ#ٌ عٓ#ذ أٖ#ٌ      ايشاب  : 
ا٭سض ببعج١ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٕا فٝ٘ ايـ٬  

                                                                 

 .103طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .6طٛس٠ ايتٛب١ (2)
 .30طٛس٠ ايبكش٠ (3)
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 ٚاٱؿ٬ .
 اٱخباس عٔ ايكبض ايزاتٞ ٚايةريٟ يًتعذٟ.اـاَع : 

إظ#ًٌُ ٫  بٝإ إا٥ض بٌ إظًٌُ ٚأعذا٥ِٗ، ب#إٔ  ايظادغ : 
 ٜعتذٕٚ ، يزا أختتُت اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ)إٕ اهلل ٫ وب إعتذٜٔ(.

ااجْ   إْ##٘ َ##ٔ َـ##ادٜل قٛي##٘ تع##اٍط  ايظ##اب  :  صَ ؽْلِ ااتٍ أُ ٹا االَ أُ ُْ ٸْ ؽَ خُ اا وْ ٱُ

ٶوادهِ  ، بًشا  ٚدٛب تٓضٙ إظًٌُ عٔ ايتعذٟ ٚايظًِ.(1)صٵِ

بٌٝ اهلل ي#ٝع َ#     ايجأَ :  ٔ تأنٝذ سكٝك١ ٖٚ#ٞ إٔ اي#ذفا، ٗ ط#
 ايتعذٟ.

اٯ١ٜ َٓاطب١ يكٝاّ إظًٌُ بإعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهش، ايتاط  : 
١ُىٻَ     فُٝا بٝ#ِٓٗ، َٚ#  غريٖ#ِ، ق#اٍ تع#اٍط      اـْ ََ ات   ٹا ٸْ أُ اوْٲُ ٹِ خَٲُټْ  ا ٵَ وَ

وْٲَلِ ٵَٺُ هَىْٻَ ١َټْ ا وْ ََ ٢ْلُو٧ِ وَ ٵَٺَ د ٹُلُوٻَ بِ أَ ََ ُْلِ وَ ؾَ ٵَ ٵًَ ا  .  (2)صئِ

كٝذ إظًٌُ با٭ٚاَش ٚايٓٛاٖٞ بٝإ قإْٛ نًٞ ٖٚٛ تايعاػش : 
اٱهل١ٝ، ٚفٝ٘ ػاٖذ ع٢ً ؿذم ْب٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

 ٚتشغٝب يًٓاغ بذخٍٛ اٱط٬ّ.
 لبْٔٛ اٌدفبع إثزالء

يكذ بعح اهلل عض ٚدٌ ايٓيب قُذّا ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ   
 باؿه١ُ ٚايه١ًُ ٚايربٖإ ٚبه٬َ٘ ايٓاصٍ َٔ ايظُا٤ ، َٚٔ ْعِ

اهلل عض ٚدٌ ع٢ً اٱْظإ مساع٘ ٚت٬ٚت٘ يه٬ّ اهلل ، يٝهٕٛ َٔ 
تًَـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط ٶُِ٪َ ٴ  ٩ٍِ األَكِْٓ ؽَ د١ِ ٽٍِّ صَ  أَٛس : (3) صئِ

 : ْضٍٚ ن٬ّ اهلل َٔ ايظُا٤ . ا٭ٍٚ
 : عذّ ْضٍٚ ن٬ّ اهلل إ٫ ع٢ً ْيب سطٍٛ .ايجاْٞ 

                                                                 

 .110طٛس٠ آٍ عُشإ (1)
 .104طٛس٠ آٍ عُشإ (2)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (3)
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كٌ ن٬ّ اهلل ع#ض  : قٝاّ درب٥ٌٝ ٖٚٛ َٔ أنرب ا٥٬ٕه١ بٓايجايح 
ٵَٺِنيَ   ٚدٌ ، قاٍ تعاٍ ط اد َ٢ ٵَ بِّ ا َاٴُ كَ وْنِ خَ ٵَ ٽَّهُ  ئِ اأَٹِنيُ      *وَ ٵَ ٵال وطُ ا اهِ ا ٳَ بِ انَ  *ٽَ

ٵَٺُوقِكَِټَ خَٲُىٻَ ٹِټْ ا ٵِ  َٰ بِ ٶَ ٭َ ٶًَ   . (1) ص١َ
: ت٠ٚ٬ نٌ َظًِ َٚظ١ًُ ن٬ّ اهلل ٔع َشات ٗ ايّٝٛ ايشاب  

ٚخلٛ، ٜٓاط#ب إك#اّ   ع٢ً مٛ ايٛدٛب ايعٝين ، ٚعاٍ خؼٛ، 
 ايظاَٞ يه٬ّ اهلل طبشاْ٘ .

: عذّ ٚدٛد بشصخ أٚ سادب بٌ ت٠ٚ٬ ن٬ّ اهلل ٚبٌ اـاَع 
هِ عا١َ ايٓاغ ، ٖٚٛ َٔ َـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط ٶواد ٵِ د٩َّتً  ٱَ دٯَ ئِ َّ  وَ ٶَ د أَكْىَ ٹَ وَ

َلًا ٽَقِ ا وَ وً  .(2)صبََِ
ي###ٓيب قُ###ذ إر ت##بٌ اٯٜ###١ أع##٬ٙ َع###امل اٱّ###إ ٗ سط##اي١ ا   

ٓ###اغ بأْ###٘ ٜك###ّٛ بايبؼ###اس٠     ي###٘ ٚط###ًِ إٍ اي ؿ###٢ً اهلل عًٝ###٘ ٚآ
ٝا ، ٚاؾٓ##١ ٗ     بايظ##عاد٠ ٚط##ع١ اي##شصم ٚايربن##١ ٚايعافٝ##١ ٗ اي##ذْ
اٯخ##ش٠ يًُ##٪ٌَٓ ، ٚاٱْ##زاس ٚايٛعٝ##ذ يً##زٜٔ نس##شٚا ب##اـضٟ       
ٝا َكذَ###١ يًس###ض، ٚايع###زاب     ٚإَ###ت٤٬ قً###ٛبِٗ بايشع###ب ٗ اي###ذْ

 ٜتٛبٛا . ايزٟ ٜٓتظشِٖ ٗ اٯخش٠ إٕ مل
َٚٔ يطف اهلل عض ٚدٌ ٚسٓت٘ ايٛاطع١ بايٓاغ بً#ٛا ن٬َ#٘   
٭ٌٖ إؼشم ٚإةشب ، ٚتعشٜس٘ ايكشإٓ بٓسظ٘ بأْ٘ ط#٬ّ ٚأَ#ٔ ،   

ت  ٚبش٨ َٔ اٱسٖاب، قاٍ تعاٍ ط عْٺَ ٌَ وَكَ د َ٪ ىَ ٍِ د هُ ٹَ ٮُلَْٻِ  ٵَ ٳُ ٹِټْ ا وَنِّ ٽُ وَ

ٵِٺِنيَ ئِ َّ د ٵَّٞ َـُ ا ََنِ ٹِوِنيَ وَ َ  إْ ٶَٺُ ا ٵِ دكً  . (3)صؽَيَ

  

                                                                 

 .194-192طٛس٠ ايؼعشا٤  (1)
 .28طٛس٠ طبأ  (2)
 .82طٛس٠ اٱطشا٤  (3)
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 لبْٔٛ سالح اٌسػت زمحخ
ٵَٺِنيَ َٔ َـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط اد َ٢ ٶَ ٵِ عْٺَتً  دٯَ ئِ َّ كَ وَ ٶَ د أَكْىَ ٹَ بعح (1) صوَ

اـ#ٛف ٚايشع##ب ٗ قً#ٛب إؼ##شنٌ يٝهس##ٛا أٜ#ذِٜٗ ع##ٔ ايكت##اٍ     
ٚاٱكشاس بإ٪ٌَٓ ، ٚعٔ قا٫ٚتِٗ ٚقف ايتٓضٌٜ بايتخطٝط يكتٌ 

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ، ٚتظتعٌُ اي#ذٍٚ ايشع#ب    ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل
ٚاٱع٬ٕ ٱفضا، ايعذٚ ، ٚػعً٘ َكذ١َ يًكتاٍ ، أَا ايشعب ايزٟ 
ٜأتٞ َٔ عٓذ اهلل عض ٚدٌ فٗٛ دع٠ٛ يًٗذا١ٜ ٚاٱّإ ، ْٚبز ايكتاٍ 

 ، َٚٓ  ايةضٚ .
ٌٖٚ َٓ٘ قٝاّ إؼشنٌ بإخاف١ ايـشاب١ ، اؾٛاب ْع#ِ ، ٚق#ذ   

 س بِٗ ، ٚاٱطت٤٬ٝ ع٢ً أَٛاهلِ ٚأ٬َنِٗ.قاَٛا بتعزٜبِٗ ٚاٱكشا
      ١ٓ ٚايٓظب١ بٌ فشض قشٜؽ اؿـاس عً#٢ أٖ#ٌ ايبٝ#ت َ#ٔ ايظ#
ايظابك١ إٍ ايظ١ٓ ايعاػش٠ ، ٚبٌ ايشعب عُّٛ ٚخـٛق َطًل ، 
فكذ أسادٚا إخافتِٗ ًِٚٓٗ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ع٢ً 

 ٚقف ايتبًٝغ ، ٚيهِٓٗ ؼًُٛا ا٭ر٣ بـرب .
اف  ط##٬  ايشع##ب بكزف##٘ ٗ قً##ٛب إؼ##شنٌ اي##زٜٔ   َٚ##ٔ َٓ##

ٜـشٕٚ ع٢ً قاسب١ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ أْ٘ خشز 
َٔ َه١ َٗادشّا خا٥سّا ، َٚع٘ ٚاسذ َٔ أؿشاب٘ يٝعٛد بعذ ط#ب   
طٓٛات يعُش٠ ايكلا٤ ، ٚبعذٖا بظ١ٓ َٚع٘ عؼش٠ آ٫ف َظًِ يستض 

ًٗذش٠ ٗ سذ١ ايٛدا، ، َٚع٘ َه١ ، ٚتٛد٘ إيٝٗا ٗ ايظ١ٓ ايعاػش٠ ي
مٛ َا١٥ أيف َٔ أؿشاب٘ يٝع يًكتاٍ إِا يًٓذا٤ ايعاّ )يبٝو ايًِٗ 

 يبٝو ، يبٝو ٫ ػشٜو يو يبٝو (.  
اد  ٜٚتلُٔ قٛي٘ تعاٍ ط ١ََّْ بِٺَ ٵل  ٪َلُوا ا ٱَ ٵَّقَِټَ  ىبِ ا ٶُ ٶَٮٍِ ٩ٍِ ٭ُ وُ ىَ

د        ٽً د َٚ ٶَ اااا اااااهِ ىُ ٳَ بِ اااانِّ وَ َُ ااااٸْ  ٵَ ااااد  ٹَ ااااهِ  ٶَّ ٵ د ىا بِ ٱُ اااالَ اااااىَي    أٍَْ زَ ٹَ ََوَ  اااا بِ اااادكُ وَ ٵوا ٸْ ا ااااأَوَاهُ ٹَ وَ

                                                                 

بٝا٤  (1)  .107طٛس٠ ا٭ْ
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ٵِٺِنيَ د ٵَّٞ .ايٛعذ ٚايٛعٝذ ٖٚ#ٛ َ#ٔ إعذ#اص ايك#شإٓ بادتُ#ا،      (1)صا

 ، إتلادٜٔ ٗ ن١ًُ ٚاسذ٠ َٔ ايكشإٓ َ  إخت٬ف احملٌ يهٌ َُٓٗا 
ايٛعذ يًٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشاب٘ ، ٚايٛعٝذ ٕؼشنٞ 

 قشٜؽ قبٌ ٚأثٓا٤ ٚبعذ َعشن١ أسذ .
ٝا ي#زنشٖا عً#١        ٚتبٌ اٯ١ٜ قاّْْٛا عاَّا ٜتةؼ#٢ أٜ#اّ اؿٝ#ا٠ اي#ذْ
ٚطبب َٚٛكٛ، ٖزا ايشعب ، ٖٚٛ ايؼشى باهلل ، َٚٔ يطف اهلل 
ا  عض ٚدٌ عذّ إنتسا٥٘ بزنش ايؼشى بـٝة١ ايزّ ، إِا أخرب بإٔ ٖز
ايؼشى ٫ أؿٌ ٫ٚ ديٌٝ عًٝ٘ ، ٚفٝ٘ دع#٠ٛ يًٓ#اغ ٱتب#ا، اؿذ#١     

 ٚايربٖإ.
ايربٖإ ايكاط  ٗ ايعبادات ٜٓ#ضٍ َ#ٔ عٓ#ذ اهلل ع#ض     ٚبٝإ بإٔ 

 ٚدٌ .
ٝا ٚاٯخ#ش٠ ، ٚب#ٌ        إْتسا٤ ايعزس عٓ#ذ إؼ#شنٌ ٗ اي#ذْ ٚيبٝإ 

ايشعب ٚاـٛف عُّٛ ٚخـٛق َطًل ، فهٌ سع#ب ٖ#ٛ خ#ٛف    
ٚيٝع ايعهع ، فايشعب أػذ ستب١ ٚإٜكاعّا ٗ ايكً#ب ٚأث#شّا عً#٢    

 اؾٛاس  .
ر ايشع#ب إٍ قً#ٛب اي#زٜٔ    فُٔ إعذاص اٯ١ٜ إخباسٖا ع#ٔ ْس#ا  

نسشٚا قٗشّا عًِٝٗ ، ٚيهٔ ٖزا ايشعب ٫ ٜكف عٓذ ايكًب ٚسذٙ إِا 
ه##شٟ ٗ اي##ذّ ٜٚبً##غ ا٭سن##إ ٚاؾ##ٛاس  ٚايسع##ٌ ، ٚته##ٕٛ ي##٘    

 َٛكٛع١ٝ ٗ اـطط ٚإٓٗاز ٚاهلذّٛ ٚاٱْظشاب .
 ٚوتٌُ إؿاب١ إؼشنٌ بايشعب نظ٬  ٚدّٖٛا :

 : إْ٘ خاق بايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ . ا٭ٍٚ
: ايشعب ط٬  َـاسب يًٓب٠ٛ ، إر ٜبت٢ً ايزٜٔ نسشٚا ايجاْٞ 

بايشعب عٓذ بعج١ ايٓيب أٚ ايشطٍٛ ، يٝهٕٛ ٖزا ايشعب بشصخّا دٕٚ 
 سشبِٗ ع٢ً ايٓب٠ٛ  ، ٚؿذٸ ايٓاغ عٓٗا .

                                                                 

 .151طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
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بٝا٤ ايزٜٔ ساسبِٗ ايهسايجايح  س : ايشعب ط٬  َـاسب يٮْ ا
ىا نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط وُ د وَهَ وٌ ٩َٺَ زِ ٱَ بُِّ ىٻَ  ٢َهُ كِ ٹَ ٴَ  حَ د بٍٍِّ ٭َ ٽَ َِّټْ ٹِټْ  أَ ٱَ وَ

دبِلَِټَ ٵْا غَِّ  ا َُ ٶَّهُ  ٵ ا ىا وَ ٽُ د خَٲَ د اىْ ٹَ ىا وَ ُ٪ ُ٢ د َٕ ٹَ ٶَّهِ وَ ٵ بُِٴِ ا ٸْ ٩ٍِ ىَ هُ دبَ َّ د أَ  .(1) صٵِٺَ
١ٓ أٚ ٚإختاس ٖٛ ايٛد٘ ايجاْٞ أع٬ٙ ، ٌٖٚ ط٬  ايشعب س

ْك١ُ ، إختاس أْ٘ س١ٓ عا١َ بايٓاغ َا فِٝٗ ايهساس ايزٜٔ ٜٓسز إٍ 
 ، قًٛبِٗ َٔ غري إختٝاس أٚ سكا َِٓٗ ، ٚفٝ٘ ؽسٝف ٚأَٔ يًُ٪ٌَٓ 

 َٚٓ  يًُؼشنٌ َٔ ايتُادٟ ٗ ايتعذٟ ٚايظًِ .
ا  َٚٔ اٱعذاص إختتاّ آ١ٜ ايشعب بإٔ عاقب١ َٚج٣ٛ ايزٜٔ نسشٚ

ٓ##اس بكٛي##٘ تع##اٍ طاٱقاَ##١ ايذا٥ُ##١ ٗ  ااىَي   اي زَ ٹَ ََوَ  اا بِ اادكُ وَ ٵوا ٸْ ا اأَوَاهُ ٹَ وَ

ٵِٺِنيَ  اد ٵَّٞ ، ٫ٚ ٜعًِ نجش٠ عذد ايزٜٔ دخًٛا اٱط٬ّ بظبب (2) صا
 ايشعب َٔ ايٓب٠ٛ ٚايتٓضٌٜ إ٫ اهلل عض ٚدٌ.

يبٝإ إا٥ض ٚايتبأٜ بٌ إ٪َٔ ٚايهافش ، فُا ٜأتٞ يًُ٪َٔ َٔ 
ْٛب ، أَا َا ٜٓضٍ بايهافش َٔ ا٭ر٣ ٚايلشس ٚإشض يتخسٝف ايز

 ايشعب ٚايب٤٬ فاْ٘ ٫ ىسف عٓ٘ عزاب اٯخش٠ .
٫ قاٍ ) (3)ٚعٔ عبذ اهلل َا ٜـٝب إ٪َٔ َٔ ْـب ٫ٚ ٚؿب ٚ

سضٕ ٫ٚ أر٣ ٫ٚ غِ ست٢ ايؼٛن١ ٜؼ#انٗا إ٫ٓ نس#ش اهلل عٓ#٘ بٗ#ا     
ٍ  ،خطاٜاٙ ايٓـب ايتعب ٚاٱعٝا٤ ٚايٛؿب إشض  عٔ عبذاهلل قا

٣ ٚآي٘ هلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ قاٍ سطٍٛ ا ٚطًِ : َا َٔ َظًِ ٜـٝب٘ أر
َٔ َشض فُا طٛاٙ إ٫ٓ سط اهلل عٓ٘ َٔ ط٦ٝات٘ نُا ؼ#ط ايؼ#ذش٠   

 .  (4) (ٚسقٗا

                                                                 

 .146طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .151طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
ٗ اؿذٜح عٔ عبذ اهلل َٔ غري رنش اطِ ا٫ب فإشاد عبذ اهلل بٔ  (3) إرا ٚسد 
 .1/121تسظري اـاصٕ  (4)
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عٔ أبٞ طعٝذ قاٍ :  قاٍ سد#ٌ : ٜ#ا سط#ٍٛ اهلل أسأٜ#ت ٖ#زٙ      )
 ا٭َشاض اييت تـٝبٓا َا يٓا بٗا 

 قاٍ : نساسات . 
 قاٍ أبٞ : ٚإٕ قًت  
 .(1) (قاٍ : ٚإٕ ػٛن١ فُا فٛقٗا 

ٖٚ#ٌ َ##ٔ ط##بب سظ##ٞ  #اٖش يًشع##ب اي##زٟ ٜٓس##ز إٍ قً##ٛب    
إؼشنٌ أّ يٝع َٔ طبب ، اؾٛاب ٫ تعاسض بٌ ا٭َشٜٔ ، فٝأتٞ 
ايشعب يًزٜٔ نسشٚا َٔ غري طبب  اٖش ، ٜٚأتِٝٗ بكاعذ٠ ايظبب 
ٚإظبب ، ٚايع١ً ٚإعًٍٛ ، ٖٚٛ َٔ أطباب دخٍٛ ْاعات َٔ 

إْاثّا . ايٓاغ  ٗ اٱط٬ّ ، َِٚٓٗ أبٓا٤ يش٩طا٤ َٔ قشٜؽ رنٛسّا أٚ 
َٚ#ٔ ا٭ط##باب ق##ٍٛ اي#ٓيب قُ##ذ ؿ##٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ     

 .(2)( ْٴـشت بايشعب فٗٛ ٜظري أَاَٞ َظري٠ ػٗش)
ٖٚ##ٌ ٜه##ٕٛ ٖ##زا ايشع##ب با٭ط##باب أّ أْ##٘ َ##ٔ غ##ري ط##بب ،   

ُذّا ؿ٢ً اؾٛاب ٫ تعاسض بُٝٓٗا ، إر ىؼ٢ ايزٜٔ نسشٚا ايٓيب ق
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚف٦ٝ٘ ٚايـشاب١ ، ٚفٝ٘ بٝإ يشٓ#١ اهلل ع#ض   
ٚدٌ بسض، إؼشنٌ ٚعذضِٖ عٔ قتاٍ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘  

 ٚطًِ ٚتسشقِٗ قبٌ ٚؿٛي٘ إيِٝٗ .
ٌٖٚ ٜكٛد ٖزا ايشعب فشٜكّا َٔ ايٓاغ إٍ اهل#ذ٣ ٚاٱّ#إ ،   

بايشعب ايزٟ ٜذخٌ  اؾٛاب ْعِ ، فٝذسى اٱْظإ إعذض٠ طٛا٤
قًب٘ بظبب ايؼشى أٚ ايلشس إتتايٞ ايزٟ ًٜشل قَٛ٘ ٱختٝاسِٖ 
 ٔ ايؼشى ٚقاسب١ ايٓب٠ٛ ٚايتٓضٌٜ باٱكاف١ إٍ بٝإ اٯ١ٜ َا ٖٛ أػذ َ

 ايشعب ٖٚٛ ايعزاب ا٭يِٝ يًزٜٔ نسشٚا ٗ اٯخش٠ .

                                                                 

 .3/256ايذس إٓجٛس (1)
 .11/321ايهؼف ٚايبٝإ يًجعًيب  (2)
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االُوا     ٖٚ##ٌ ٜ##ذٍ قٛي##٘ تع##اٍ ط    َ٪ ٱَ ااقَِټَ  ٵَّ ااىبِ ا ٶُ ٭ُ ٶَٮٍِ ٩ِااٍ  ااوُ ىَ

ٵل  ع٢ً إٔ ايشع#ب إظ#تذِٜ ط#٬  بٝ#ذ اهلل ع#ض ٚد#ٌ       (1)ص...١ََّْا
 ٚسذٙ ، ٚىتف بايزٜٔ نسشٚا.

إختاس ْعِ ، ٖٚٛ َٔ أطشاس ف٧ اٯ١ٜ بظٌ اٱطتكباٍ ، َٚا فٝ٘ 
َٔ اٱَٗاٍ يًزٜٔ نسشٚا ، ٖٚٛ ٫ ّٓ  َٔ طبل قزف ايشع#ب ٗ  

 ه١ٝ . قًٛب ايهساس قبٌ ْضٍٚ اٯ١ٜ ، َٚٓ٘ ْضٍٚ آٜات ايٛعٝذ إ
ٖٚزا اٱَٗاٍ َٓاطب١ يًتذبش ٗ َعذضات ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اؿظ١ٝ ٚايعك١ًٝ ، ٚفٝ٘ ػاٖذ بأْٗا تـٌ إٍ ايزٜٔ 
نسشٚا ، ٜٚتذبشٕٚ فٝٗا بايسطش٠ ايعاَ#١ َ#  اـ#ٛف ٚايشع#ب َ#ٔ      

 اٱعشاض ٚايـذٚد عٓٗا .
ٚا ع٢ً ايهسش ٚدٗضٚا اؾٝٛؾ حملاسب١ ايٓيب   قُذ ؿ٢ً ٕٚا أؿش

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بعح اهلل عض ٚدٌ ٗ قًٛبِٗ ايشعب ، ٖٚٛ َٔ 
ىَ     َـ#ادٜل قٛي#٘ تع#اٍ ط    ا بِّاَٰ ئِ َّ هُ اىؿَ كَ وُ اٸُ صُ ٶَ ْ٢ ََ اد  ٹَ ، ٚق#اٍ تع#اٍ     (2) صوَ

هُىٻَط ٮَ َ٪ ََ ٷٌ  َ  ىْ ٸْ ٭َ هُ ٽَّ أَ َٰ بِ ٵِ فَ ٶَّهِ  ٵ ٸْ ٹِټْ ا بَتً ٩ٍِ ُّـُوكِهِ ٸْ أٍََـ  كَهْ خُ ٽَ  .(3) صألَ
ٚإر ٜٓشـش ْضٍٚ ايشعب َٔ اهلل بايزٜٔ نسشٚا حملاسبتِٗ اؿل 
ٚايٓب٠ٛ فإ اٱسٖاب ٗ ٖزا ايضَإ ٜبعح اـٛف ٚايسض، ايطاس٨ ٗ 
ٓ##اغ ْٝع##ّا سد##ا٫ّ ْٚظ##ا٤ّا ،    قً##ٛب إ##٪ٌَٓ ٚأٖ##ٌ ايهت##اب ٚاي
ٚؿةاسّا ٚنباسّا ، يزا فاْ٘ سشاّ بايزات ٚا٭ثش ، ٫ٚ ٜشك٢ اهلل عض 

١ ايٓ#اغ ٜٚعه#ش ؿ##سٛ سٝ#اتِٗ ، ٫ٚب#ذ َ##ٔ     ٚد#ٌ إٔ ٜ#٪ر٣ عاَ##  
 َـادٜل يعذّ ايشكا ٖزا  .

                                                                 

 .151طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .31طٛس٠ إذثش  (2)
 .13طٛس٠ اؿؼش  (3)
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١ََّْٚٗ قٛي٘ تعاٍ ط ٵل  ٪َلُوا ا ٱَ ٵَّقَِټَ  ىبِ ا ٶُ ٶَٮٍِ ٩ٍِ ٭ُ وُ  (1)ص...ىَ

ْٗٞ يًُظ#ًٌُ ع#ٔ اٱسٖ#اب ٚإخاف#١ ايٓ#اغ ، ٚفٝ#٘ بٝ#إ ؿشَ#١         
ٝٓٝات ٚدٚس   اي##تسذريات ايعؼ##ٛا١ٝ٥ ، ٚاط##تٗذاف إظ##ادذ ٚاؿظ##

 زنش .  ايعباد٠ ٚاي
 ِؼجصح ػّسح احلد٠ج١خ

ٖزٙ ايعُش٠ َعذض٠ سظ١ٝ َتعذد٠ َٔ َعذضات ايٓيب قُذ ؿ٢ً 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚإٕ مل ٜطً#ل عًٝٗ#ا اط#ِ إعذ#ض٠ ، ٚيهٓٗ#ا      
  اٖش٠ ٕا فٝٗا َٔ ايتشذٟ ٚاـشم يًعاد٠ ، ٚتشػض اؿذٜب١ٝ عٓٗا .

ب#ين   ١نتٝبفًِ ًٜبح ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بعذ 
١ٓ ط#ت يً#ٗذش٠ إ٫ ػ#ٗش         إـطًل اييت ٚقع#ت ٗ ػ#ٗش ػ#عبإ ط#

.  سَلإ ٚػٛا٫ّ ، فخشز ٗ رٟ ايكعذ٠ َعتُشّا
ٚاطتٓسش ايعشب َٚٔ سٛي٘ َٔ أٌٖ ايبٛادٟ )قاٍ ابٔ إطشام :  

َع٘، ٖٚٛ ىؼ٢ َٔ قشٜؽ إٔ ٜعشك#ٛا ي#٘    َٔ ا٫عشاب يٝخشدٛا
 ا٫عشاب.عشب أٚ ٜـذٚٙ عٔ ايبٝت، فأبطأ عًٝ٘ نجري َٔ 

ٚخشز سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ َٔ َع٘ َٔ إٗادشٜٔ 
ٚا٫ْـاس َٚٔ ؿل ب٘ َٔ ايعشب، ٚطام َع٘ اهلذ٣ ٚأسشّ بايعُش٠ 

 .(2)(يٝأَٔ ايٓاغ َٔ سشب٘
ٖا ٜذٍ ع٢ً إٔ يٝع اطتٓساسّا يًعشب إِا دع٠ٛ يتعظِٝ ػعا٥ش 

 اهلل.
٦##١ يك##ذ ناْ##ت ط##ٓٛات إعذ##ض٠ اي##يت ط##بكت ٖ##زا اـ##شٚز    ًَٝ

 باؿشٚب ٚايكتاٍ ٚايكتٌ بٌ إظًٌُ ٚنساس قشٜؽ .

                                                                 

 .151طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .3/313ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ٫بٔ نجري  (2)
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ٚقذ صسس#ت ق#شٜؽ به#ٌ دٝٛػ#ٗا َٚعٗ#ا ا٫س#ابٝؽ ٚغطس#إ        
ٚغريِٖ يًٌٓٝ َٔ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ فعذ#ضٚا    

 ٚخابٛا .
ثِ دا٤ِٖ ٖٛ ٚأؿشاب٘ َٔ غري ط٬  قت#اٍ، َٚ٪ْٚ#١ نافٝ#١ ،    

ٍ  ٚيبظت قشٜؽ دًٛد ايُٓٛس ٚقذَٛا خايذ بٔ ايٛيٝذ ٗ خًِٝٗ إ
 نشا، ايةُِٝ.

ٜ#ا ٜٚ#ض ق##شٜؽ   )فك#اٍ سط#ٍٛ اهلل ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي##٘ ٚط#ًِ      
ٚبٌ طا٥ش ايعشب فإ ِٖ  َارا عًِٝٗ يٛ خًٛا بٝين أنًتِٗ اؿشب

ٕ أ ٗشْٞ اهلل عًِٝٗ دخًٛا ٗ إأسادٚا ٚ ٟأؿابْٛٞ نإ ريو ايز
 .ا٫ط٬ّ

اهلل ٫  ا تطٔ قشٜؽ فٛٚافشٜٔ ٚإٕ مل ٜسعًٛا قاتًٛا ٚبِٗ ق٠ٛ فُ
اهلل ب٘ ست٢ ٜظٗشٙ اهلل أٚ تٓسشد ٖزٙ  أصاٍ أداٖذ ع٢ً ايز٣ بعجين

 ، ثِ قاٍ َٔ سدٌ ىشز بٓا ع٢ً طشٜل غري طشٜكِٗ اييت(1)ايظايس١
 .(2)(ِٖ بٗا

ٝٸش إظًُٕٛ طشٜكِٗ ، ٚػل عًِٝٗ ْٚضيٛا باسض يٝع فٝٗا  ٚغ
ٙ َا٤ فاخشز ايٓيب طُّٗا َٔ نٓاْت٘ فاعطاٙ سد٬ّ  َٔ أؿشاب٘ فةشص

 فتذفل إا٤ . (3)بايكًٝب
  ٟ يكذ ؿاس ايٓيب ٚأؿشاب٘ َهؼٛفٌ يًُؼشنٌ ، ٚنِْٛٗ ٗ ر

ايكعذ٠ ٖٚٛ ػٗش سشاّ مل ٜهٔ أَشّا َاْعا َٔ غذس إؼشنٌ ، ايزٜٔ 
استبهٛا أّا إستباى ، ٚعذضٚا عٔ اؿ١ًٝ ، ٚأسطًٛا ايٛفٛد إٍ ايٓيب 

كٛيٕٛ يك#شٜؽ إٔ اي#ٓيب قُ#ذّا    قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ فٝ

                                                                 

(1) .  أٟ ايشقب١ ، نٓا١ٜ عٔ ايؼٗاد٠ 
 .2/114ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ٫بٔ نجري  (2)
(3) .  ايكًٝب : ايب٦ش ايزٟ دفٸ َا٩ٙ 
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ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ مل ٜأت ؿشب أٚ قتاٍ، ٚيهٔ قشٜؼ#ّا ٫  
 ٜظُعٕٛ، ٜٚةًظٕٛ ع٢ً ايشطٍٛ ايزٟ ٜبعجٕٛ.

ِ اؿًٝع طٝذ ا٭سابٝؽ ايزٟ سد  إٍ قشٜؽ إر أخربِٖ  َٓٗٚ
إٔ ايٓيب دا٤ يًعُش٠ )فكايٛا ي٘ ادًع فاِ#ا اْ#ت أعشاب#ٞ ٫ عً#ِ     

 .(1)يو(
اؿً#ٝع  ٔ اطشام  :  عٔ عب#ذ اهلل ب#ٔ أب#ٞ به#ش  :  إٔ     قاٍ اب

غلب عٓذ ريو ٚقاٍ :  ٜا َعؼش قشٜؽ ٚاهلل َا ع٢ً ٖزا سايسٓانِ 
٫ٚ ع٢ً ٖزا عاٖذْانِ، أٜـذ عٔ بٝت اهلل َٔ دا٤ٙ َعظُا ي#٘   
ٚايزٟ ْسع اؿًٝع بٝذٙ يتخًٔ بٌ قُذ ٚبٌ َا دا٤ ي٘ أٚ ٫ْسشٕ 

ا :  َ٘ نف عٓا ست٢ ْأخز ٫ْسظٓا قايٛ، با٫سابٝؽ ْسش٠ سدٌ ٚاسذ
 . (2)(َا ْشك٢ ب٘

يٝع َٔ قا٥ذ ٗ ايتاسٜخ ٜأخز أؿشاب٘ عض٫ّ َٔ غري ط٬  إٍ 
ب٬د عذٚٙ، َٚلاسب ايكّٛ ايزٜٔ أخشدٛٙ َٔ أسض آبا٥٘ َٚ#ٔ  

الُوا    ايبًذ اؿشاّ طشٜذّا َٗادشّا ، قاٍ تعاٍ ط َ٪ ٱَ ٵَّاقَِټَ  ََٺْٲُلُ بِاَٰ ا فَ  ئِ وَ

ىٯَ أَ خُ بِ زَ ُُ ادٱِلَِټَ ٵِ ٵَٺَ ُْلُ ا ٶَّهُ ؽَ ٵ ا ٶَّهُ وَ ٵ ََٺْٲُلُ ا ََٺْٲُلُوٻَ وَ ىٯَ وَ صُ ؾَلِ َُ ىٯَ أَوْ  ٶُ خُ ٮَ ََ ،  (3)صوْ 
 ٚيهٓ٘ ايٛسٞ ايزٟ ٜاػض عٓ٘ ٚا٭َٔ ٚإعذض٠ إتعذد٠ .

       ١#ٝ ٚخشٚز ايٓيب ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ اٍ ؿ#ًض اؿذٜب
مل تس#تض   َكذ١َ يستض َه١ ، ٌٖٚ ٖٛ ػاٖذ َتكذّ ع٢ً نٕٛ َه١

 ع٠ٛٓ ، اؾٛاب ْعِ.
تؼاٚست قشٜؽ ٚٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚسد )عٔ ابٔ عباغ أْ٘ قاٍ :  

ي١ًٝ َه١ فكاٍ بعلِٗ :  إرا أؿبض فأثبتٛٙ بايٛثام ٜشٜذٕٚ اي#ٓيب  
 .ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٚقاٍ بعلِٗ :  بٌ اقتًٛٙ

                                                                 

 .12/230ايهؼف ٚايبٝإ  (1)
 .3/316ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ٫بٔ نجري  (2)
 .30طٛس٠ ا٭ْساٍ (3)
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ٝ#٘ ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘       ب ٚقاٍ بعلِٗ :  بٌ أخشد#ٛٙ. ف#أطً  اهلل ْ
ع٢ً فشاؾ ايٓيب ؿ٢ً اهلل  عًٝ٘ ايظ٬ّو، فبات عًٞ ٚطًِ ع٢ً ري

 .عًٝ٘ ٚطًِ
ٚخشز ايٓيب ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚط#ًِ ست#٢ ؿ#ل باية#اس، ٚب#ات        

وظبْٛ٘ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘  عًٝ٘ ايظ٬ّإؼشنٕٛ وشطٕٛ عًّٝا 
 ٚطًِ،

فًُا أؿبشٛا ثاسٚا إيٝ٘، فًُا سأٚٙ عًّٝا سد اهلل َهشِٖ فكايٛا :  
فاقتـٛا أثشٙ، فًُا بًةٛا اؾبٌ  ، قاٍ :  ٫ أدسٟ أٜٔ ؿاسبو ٖزا 

اختًط عًِٝٗ فـعذٚا ٗ اؾبٌ، فشأٚا ع٢ً باب٘ ْظ#ر ايعٓهب#ٛت   
 ٘ فكايٛا :  يٛ دخٌ ٖٓا مل ٜهٔ ْظر ايعٓهبٛت ع٢ً باب٘، فُهح فٝ

 .(1)(ث٬خ يٝاٍ
ٚبعذ بلع١ طٓٛات َٔ ايكتاٍ ٚايذفا، ، ىشز ايٓيب قُذ ؿ٢ً 

فذأ٠ بأؿشاب٘ َتٛدٌٗ إٍ ايبًذ ايزٟ دا٤ت  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
َٓ٘ قشٜؽ بآ٫ف َٔ إكاتًٌ ، ٚعٔ ايظذٟ ٗ قٛي٘ تعاٍ ٗ آٜ#١  

دٌُ  ايبشح ط َْ ٭ِ دثُ  ٹَ لُ غُ ٵَ ا ٷِ وَ ا لَ غَ ٵَ اهْلِ ا اهْلُ اٵَغَلَاٷُ بِدَٵ ٕا اعتُش سطٍٛ ص قاٍ :  اَٵ
١ طتٍّ َٔ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ عٴُش٠ اؿذٜب١ٝ ٗ رٟ ايكعذ٠ طٓ

َٴٗ#ادٳشٙ، ؿ#ذٻٙ إؼ#شنٕٛ ٚأب#ٛا إٔ ٜان#ٛٙ، ث#ِ إْٗ#ِ ؿ#اؿٛٙ ٗ         
ٜٴخٵًٛا ي٘ َه١ َٔ عاّ قابٌ ث٬ث١َ أٜاّ، ىشد#ٕٛ   ؿٴًشِٗ ع٢ً إٔ 
رب  ٝٵ ْٛ٘ فٝٗا، فأتاِٖ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ بعذ فتض خٳ ٜٚان

ا ي٘ َه١ ث٬ث١ أٜاّ، فٓهض ٗ عٴُش ٛٵ ًٖ ت٘ تًو َٔ ايظ١ٓ ايظابع١، فخٳ
١ُْٛٝ بٓت اؿاسخ اهل٬ي١ٝ  .(2)(َٳ

َٚٔ اٯٜات إٔ ٖزا اـشٚز َٓاطب١ يهف ٜذ قشٜؽ ع#ٔ اي#ٓيب   
قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشاب٘ فًِ ٜكَٛٛا بةضٚ إذ١ٜٓ 

                                                                 

 .4/441ايذس إٓجٛس (1)
 .3/577ايطربٟ تسظري (2)
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إٓٛس٠ َش٠ أخش٣ ٚانتسٛا بإٔ َٓعٛا ايٓيب عٔ دخٍٛ َه١ ٗ عاَ٘ 
سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايهساس راى ، ٚعكذٚا َع٘ ؿًشّا . يتذسى ايكبا٥ٌ 

أؿبشٛا عادضٜٔ عٔ قتاٍ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ   
ٚأؿشاب٘ ٚيٝذخٌ ايؼ#طش ا٭ن#رب َ#ِٓٗ ٗ اٱط#٬ّ ٭ٕ َعذضات#٘      
ايعك١ًٝ تذعِٖٛ إٍ داْب إعذضات اؿظ١ٝ بـًض اؿذٜب١ٝ اي#يت  
أنذت إٔ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ مل ىشز ٚأؿشاب٘ َ#ٔ  

  إ٫ بٛسٞ ٚأَش إهلٞ فهإ ايٓـش فٝٗا  اٖشّا دًّٝا ، قاٍ غري ط٬
ىعًَتعاٍ ط َُ ىَ ئِ َّ وَعٌٍْ  ىَي أٻ هُ هَ ٵَ ٬ُِٚ ١َټْ ا وْ ََ د  ٹَ  .(1)صوَ

َٚٔ اٱعذاص ٗ عُش٠ اؿذٜب١ٝ إٔ أؿشاب ايٓيب قُ#ذ ؿ#٢ً   
اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط##ًِ مل ٜعاك#ٛا ٚمل ٜؼ#هٛا ب##اـشٚز َ#ٔ غ##ري      

شٜؽ ٗ دٜاسِٖ ٚهلِ ٖٝب١ خاؿ١ ٗ َه١، ط٬ ، ٚاٱقتشاّ ع٢ً ق
 ٚؽؼاِٖ ايكبا٥ٌ ٚٗ ؿذٚسِٖ غٌ ٜٚطًبٕٛ ايجأس.

فخشز أؿشاب ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ ٖٚ#ِ ٫   
ٜؼهٕٛ بإٔ خشٚدِٗ فٝ٘ ْـش ٚف٬ . َٚٓ٘ ؿًض اؿذٜب١ٝ، فهاْت 
قشٜؽ تٗذِ ع٢ً إذ١ٜٓ ظٝٛػٗا، بُٝٓا اكطشت يعك#ذ ؿ#ًض َ#     

د سدٛع٘ ٗ تًو ايظ١ٓ، ٚرنش بأْ٘ فٝ٘ ْضٍ قٛي٘ تعاٍ طايٓيب َ   ٽَّ ئِ

د ُوً بِ ٹُ د  غً خَ َ٩ ٵََٰ  د  وَ غْ خَ ، ٚأدعٞ اٱْا، ع٢ً ْضٍٚ اٯ١ٜ أع٬ٙ عٓ#ذ  (2)ص٩َ
سدٛ، ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َٔ اؿذٜب١ٝ إكـٛد 

 َٔ ايستض .
 ٚٗ إشاد بايستض ٚدٛٙ: 

ٔ دابش قاٍ : َا نٓا ْعًِ فتض َه١ : إكـٛد فتض َه١ )ٚع ا٭ٍٚ
 .(3)إ٫ ّٜٛ اؿذٜب١ٝ(

                                                                 

 .4-3طٛس٠ ايٓذِ (1)
 .1طٛس٠ ايستض (2)
 .9/109فُ  ايبٝإ (3)
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ٖٚزا ايكٍٛ ٚسذٙ ٫ ٜهسٞ يًذ٫ي١ ع٢ً إٔ إشاد فتض َه١ إر ٫ 
٬َص١َ بٌ ايعًِ بايستض ٚبٌ اٯ١ٜ ، ٚسَا إشاد َ#ٔ ن#٬ّ د#ابش    
ايعًِ َكذَات فتض َه١ ، ٚا٭عِ َٔ فتض َه١ ، ٚأْ٘ ٜؼٌُ إقا١َ 

عذا٤ ٚعذضِٖ عٔ اهلذّٛ َ#ش٠ أخ#ش٣ عً#٢    اؿذر، ٚايظسش با٭
 إظًٌُ.
: إشاد ؿًض اؿذٜب١ٝ ، ٖٚٛ أٚإ ْضٍٚ اٯ١ٜ ، ٚعٔ فُ  ايجاْٞ 

ػٗذْا اؿذٜب١ٝ فًُا اْـشفٓا عٓٗا إٍ بٔ داس١ٜ ا٭ْـاس٣ قاٍ :  
اٍ ايٓاغ بعلِٗ يبعض :  نشا، ايةُِٝ إرا ايٓاغ ٜٛدسٕٛ ا٭باعش فك

 . َا يًٓاغ
ي##٘ ق##ايٛا :  أٚس##ٞ إٍ سط##ٍٛ اهلل ؿ##٢ً اهلل عًٝ##٘    ٚط##ًِ، ٚآ

ٚآي#٘  فخشدٓا َ  ايٓاغ ْٛدف، ف#إرا سط#ٍٛ اهلل ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘     
 ٚطًِ ع٢ً ساسًت٘ ع٢ً نشا، ايةُِٝ فادتُ  ايٓاغ عًٝ٘،

ّٓا}فكشأ عًِٝٗ  ٝ فكاٍ سدٌ :  ٜا سطٍٛ  ،(1){إْا فتشٓا يو فتشّا َب
 اهلل :  أٚ فتض ٖٛ 

ْسع قُذ بٝذٙ إْ٘ يستض فكظُت خٝرب ع٢ً أٌٖ  قاٍ :  ٚايزٟ 
اؿذٜب١ٝ مل ٜذخٌ َعِٗ فٝٗا أسذ إ٫ َٔ ػٗذ اؿذٜب١ٝ، فكظ#ُٗا  

ٚطًِ مثا١ْٝ عؼش طُّٗا، ٚنإ اؾٝؽ ٚآي٘ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 
أيسّا ٚٔظُا١٥ َِٓٗ ثًجُا١٥ فاسغ، فأعط٢ ايساسغ طٌُٗ ٚأعط٢ 

 .(2)(ايشادٌ طُّٗا
 يبٝإ َظا٥ٌ :

 : قإْٛ ايـًض فتض. ا٭ٍٚ
 ١ٝ  : قإْٛ اٱطتةٓا٤ بايـًض عٔ ايكتاٍ .ايجاْ

                                                                 

 .1طٛس٠ ايستض  (1)
 .9/208ايذس إٓجٛس (2)
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: قإْٛ ؿًض ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َ  ايهساس ايجايج١ 
 نف ٭ٜذِٜٗ عٔ إظًٌُ .

: ؿًض اؿذٜب١ٝ َٔ ايؼٛاٖذ ع٢ً إٔ ايٓيب قُذّا ؿ٢ً ايشابع١ 
 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ مل ٜٓتـش بايظٝف .

: قإْٛ ٌَٝ ٚسكا ٚغبط١ إظًٌُ بايـًض ، ٚتسلٌ اـاَظ١ 
اهلل عض ٚدٌ ٱؿ٬سِٗ هلزا ايشكا ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ، قاٍ تعاٍ 

لٌط ُْ ٶَظُ ؽَ ٵْ   .(1)صوَا
ٚدا٤ ؿًض اؿذٜب١ٝ َٔ غري قتاٍ ٚ ٗ#ش فٝ#٘ عذ#ض ق#شٜؽ ع#ٔ      

ايستض قذ ٜهٕٛ ؿًشا ٚ َع٢ٓ ايستض َٛاؿ١ً ايكتاٍ ، قاٍ ايسشا٤  :  
ٗ  ١#ٝ  ايًة١ فتض إٓةًل ٚ ايـًض ايزٟ سـٌ َ  إؼشنٌ باؿذٜب

ٚقاٍ ايضٖشٟ مل ٜهٔ ف#تض  ، نإ َظذٚدا َتعزسا ست٢ فتش٘ اهلل 
 .(2)(أعظِ َٔ ؿًض اؿذٜب١ٝ

: إشاد فتض خٝرب ايزٟ دا٤ بعذ ؿًض اؿذٜب١ٝ ، ٚب٘ قاٍ   ايجايح
 فاٖذ.

: إشاد بايستض ايظسش با٭عذا٤ ٚإقا١َ اؿذ#١ ٚايربٖ#إ     ايشاب 
 بـذم ْب٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .

اد ٚإختاس إٔ ايستض ٗ قٛي٘ تعاٍ ط ُوً بِ ٹُ د  غً خَ َ٩ َٰ ٵَ د  وَ غْ خَ د ٩َ ٽَّ ٖ#ٛ   (3) صئِ
 ؿًض اؿذٜب١ٝ .

يكذ نإ ؿًض اؿذٜب١ٝ َكذ١َ يذخٍٛ ايٓاغ ٗ اٱط٬ّ ، ٚفتض 
ٱخت٬  إظًٌُ بايكبا٥ٌ ، ٚأ ٗش إظًُٕٛ اي#زٜٔ ن#اْٛا   ايباب 

ىؼٕٛ َٔ ايهساس إط٬َِٗ فهإ ٖزا ايهؼف آ١ٜ إعذاص١ٜ دا٤ت 
 ع٢ً س٩طا٤ ايهسش ٚدعًتِٗ ٗ ٖٚٔ ٚدي .

                                                                 

 .128طٛس٠ ايٓظا٤  (1)
 .9/165فُ  ايبٝإ  (2)
 .1طٛس٠ ايستض  (3)
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ٚناْت ايذع٠ٛ اٱط١َٝ٬ طش١ٜ ٗ َه١ ، ثِ ؿاس ايٓيب قُ#ذ   
 فا، .ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشاب٘ ٗ إذ١ٜٓ ٗ ساٍ د

فهاْٛا طٛس ٜجشب ايٛاقٞ يٝع َٔ طٛس ط٣ٛ ؿذٚسِٖ ، ْعِ 
 دا٤ َؼشٚ، اـٓذم عّْٛا ٚتعلٝذّا هلِ .

ثِ خشز ايٓيب قُذ ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ ٜكـ#ذ َه#١        
ٹِنيِ إهش١َ ، قاٍ تعاٍ ط ـِ األَ ٶَ بَ ٵَ ا ا  قَ هَ  .(1) صوَ

د٠ ٚإشاد َٔ ايبًذ َه١ ف#أساد اهلل ع#ض ٚد#ٌ إؿ#٬سٗا يًعب#ا      
ٚتٓضٜٗٗا َٔ ايؼشى ٚايل٬ي١ ، ٚدخٍٛ إظًٌُ إيٝٗا يًشر ن#ٌ  

ةَ عاّ ، ٚيًعُش٠ نٌ ّٜٛ ، ٖٚٛ َـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط لَ ٺْ ُ٢ ٵَ ا شا وَ غَ ٵَ ىا ا ٺ  حِ أَ وَ

هِ ٵٶَّ ٴِ ا ُ بِ  .(2)صىَ
ٝة١ اؾًُ##١ اٱْؼ##ا١ٝ٥ ٚاـط##اب        فٗ##زٙ اٯٜ##١ ٚإٕ د##ا٤ت بـ##

بايستض ٚإصاس١ ايهسش عٔ يًُظًٌُ، إ٫ أْٗا تتلُٔ ايبؼاس٠ هلِ 
 َه١ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، يتهٕٛ َه١  ع٢ً ٚدٛٙ :

 : قإْٛ َه١ َٓاس يًٗذا١ٜ . ا٭ٍٚ
 :ٖٞ َاد٠ يًـ٬  .ايجاْٞ 

: ق##إْٛ َه##١ َٚٓاط##و اؿ##ر س##شب عً##٢ ايةٛاٜ##١       ايجاي##ح 
ٱًٚايسظٛم، قاٍ تعاٍط دكَ بَ ٹُ تَ  ٲَّ بَ بِ ٶَّقٌِ  ٵَ دهِ  ٶوا ٵِ  َ٠ ِٕ جٍ وُ ُْ بَ واٳَ   .(3)صدئِٻا أَ

َٚٔ بشنات ايبٝت إٔ ايٓيب قُذّا ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ   
 أَش أؿشاب٘ باـشٚز إيٝٗا َعتُشٜٔ فستض اهلل عًِٝٗ .

ُهِټا   ٚٗ ؿ١ً اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ ط ِ٩ لََٓ  َ٩ ٩َٺَټْ  دثٌ  ىٹَ ٶُ ْ٢ ٹَ لٌ  هُ ٍْ ش  أَ غَ ٵَ ا

غَ ٵَ اٳَ ٩ٍِ ا ـَ ى٫َ وَ َ صِ ٩ُيُ ذَ وَ َ  َ٩ الَ كَ َ٩ شا  غَ ٵَ  َظا٥ٌ  :   (1) صشِّا

                                                                 

 .3طٛس٠ ايتٌ (1)
 .196طٛس٠ ايبكش٠ (2)
 .96طٛس٠ آٍ عُشإ (3)
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 : بٌ ا٭ػٗش اؿشّ ٚأػٗش اؿر عُ#ّٛ ٚخـ#ٛق َ#ٔ    ا٭ٍٚ
ٚد٘ ، فُاد٠ اٱيتكا٤ ٖٞ ػٗشا رٟ ايكعذ٠ ٚرٟ اؿذ١ ، أَا َاد٠ 

 اٱفاام ، فٗٛ ع٢ً ٚدٛٙ :
: ػٗش ػٛاٍ فٗٛ َٔ أػ#ٗش اؿ#ر ، ٚي#ٝع َ#ٔ ا٭ػ#ٗش       ا٭ٍٚ

 اؿشّ .
 ػٗش اؿر  .ٚقشّ ٚسدب َٔ ا٭ػٗش اؿشّ ، ٚيٝع َٔ أ 

 : أػٗش اؿر ث٬ث١ ، ٚا٭ػٗش اؿشّ أسبع١ .   ايجاْٞ
: أػٗش اؿر َتتاي١ٝ ٖٞ ػٛاٍ ، رٚ ايكعذ٠ ، رٚ اؿذ١   ايجايح

، ٚا٭ػٗش اؿشّ أسبع١ ٖٞ رٚ ايكعذ٠ ٚرٚ اؿذ١ ٚقشّ طشد َتتاي١ٝ 
 ، ٚػٗش سدب َٓسـٌ بٝٓ٘ ٚبٌ احملشّ ٔظ١ ػٗٛس . 

ٔ : دا٤ ايتهًٝف ٗ  ايجا١ْٝ  آ١ٜ ايظٝام باؿر َ  ايٓٗٞ ٗ أٜاَ٘ ع
ايشف##ح ٖٚ##ٛ اؾُ##ا، ٚايتع##شٜض بايٓظ##ا٤ ٖٚ##ٛ إ##شٟٚ ع##ٔ اب##ٔ     

، ٚايٓٗٞ عٔ ايسظٛم ٖٚٛ ايهزب ٚايظباب ، ٚايٓٗٞ عٔ (2)عباغ
اؾذاٍ ٚايًذاز ٚايٌُٝ إعتاد ٫ ٚاهلل ، ٚب٢ً ٚاهلل ، قاٍ تع#اٍ  

ىٹَدثٌ ٩َٺَټْ ط ٶُ ْ٢ ٹَ هُلٌ  غَش  أٍَْ ٵَ َٳ        ا ا ـَ ِصا   َ َ  ٩ُُياى٫َ َو ٩َااَل َك٩َاَذ َو َغاشا  َٵ َٓ ٩ِاُِهټا ا اَل ٩َ

ٮَاىَي      خَّ ٵ ؿِ ا ٵاناا الَ ا ُْ ؿُوا ٩َااِٻا ؽَ حَنَوا ٶَّهُ وَ ٵ ٶَٺْهُ ا ْ٢ ََ ُْل   ىا ٹِټْ ؽَ ٶُ َ٢ َ٪ حَ د  ٹَ غَشِّ وَ ٵَ ٩ٍِ ا

بَدبِ ٵَ ألَ ٵٍِ ا دأُوْ ََ ىٽٍِ  ٮُ حَّ ا  . (3) صوَ
ـ#اق َ#ٔ ايهس#اس    ٚدا٤ت آ١ٜ ايبشح باؿح ع٢ً اؾضا٤ ٚايك

 بايكتاٍ ٗ ايؼٗش اؿشاّ إٕ ِٖ اعتذٚا فٝ٘ ع٢ً إظًٌُ .
ٚاؾُ  بُٝٓٗا آ١ٜ ٗ تأٌٖٝ إظ#ًٌُ ٕٓ#اصٍ ايعب#اد٠ ٚايـ#٬      
 ْٚسشتِٗ يًذٗاد ٗ طبٌٝ اهلل َ  إتكٌ بظٓٔ ايسشا٥ض ٚا٭سهاّ .

                                                                                                                                                                   

 .197طٛس٠ ايبكش٠ (1)
 .1/294فُ  ايبٝإ  (2)
 .197طٛس٠ ايبكش٠  (3)
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:  تهشست َاد٠ )ٚق٢( ٗ نٌ َٔ اٯٜتٌ ، ٚفٝ٘ تأنٝ#ذ    ايجايج١
،  يًضّٚ تك٣ٛ اهلل ، ٚتعاٖذ إظًٌُ ٕٓاصٍ ايتك٣ٛ ٗ أدا٤ ايعبادات 

 ٚٗ دف  ا٭ر٣ ٚايلشس ايكادّ َٔ ايهساس .
 اٌسػت دسة ػٍٝ اإلز٘بة

تبٌ آٜات ايذفا، اكطشاس ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
ًكتاٍ ، يٝهٕٛ طشٜل لا٠ ٚاطت٦ـا٫ّ يٲسٖاب ، ٫ٚ أسذ  ٚأؿشاب٘ ي

ا٥س١ أٚ أنجش َ#ٔ ايٓ#اغ بايشع#ب إ٫ اهلل ع#ض ٚد#ٌ ،      ّٮ قًٛب ط
 فخف ب٘ ايزٜٔ نسشٚا يٝهسٛا عٔ ايعذٚإ ٚايظًِ.

 ، يبٝإ قإْٛ ٖٚٛ آٜات ايكشإٓ سشب َتكذّ صَاّْا ع٢ً اٱسٖاب 
 َٚـاسب ي٘ ، َٚتأخش عٓ٘ .

 ٘ ٚأخربت اٯ١ٜ عٔ َٛكٛع١ٝ ايربٖإ ٚاؿذ١ َٔ عٓذ اهلل بكٛي
وَنِّٳَ بِهِ ىُٶََٚدٽًدٹَد ٵَٸْ تعاٍ ط ٚؿشٝض إٔ اٯ١ٜ تتعًل َساِٖٝ ايؼشى ،  (1) صَُ

ٚيهٔ إع٢ٓ ا٭عِ ٜذٍ ع٢ً سشَ#١ اٱسٖ#اب يع#ذّ ْ#ضٍٚ بشٖ#إ      
 ٕ ٚطًطإ ي٘ َٔ عٓذ اهلل عض ٚدٌ ، بٌ ايربٖإ غ٬ف٘ ٚآٜات ايكشآ

 صادش عٓ٘ .
يكذ اَتشٔ اهلل عض ٚدٌ ايٓيب قُذّا ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

أٌٖ بٝت٘ ٚأؿشاب٘ باسٖاب ايزٜٔ نسشٚا فا ٗشٚا ايـرب ٚايتشٌُ ٚ
، ٚأْضٍ اهلل اهلض١ّ ٚاـضٟ بايزٜٔ نسشٚا ، ٚدعًِٗ ٗ ساٍ فض، 
ٚسع#ب ،ٚفٝ#٘ ػ#اٖذ ب#إٔ اي#زٟ ٜشٖ#ب ايٓ#اغ ٜـ#اب ٖ#ٛ ْسظ##٘          

 بايشعب ٚاـٛف ًٜٚشك٘ ايلشس .
ألََٚٔ َـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط ىَاثِ وَا ٵياٺَ ُٰ ا ٶَ ٹُ ٶَّهِ  ٵِ اٴِّ  وَ ٱُ ٶًَ  َ١ ٶَّهُ  ٵ ا كِْٓ وَ

َلٌ ٍَ ٭َـِ إْسشادٙ طبشاْ٘ بظ٬  ايشعب ايعاّ اي#زٟ ٜٓ#ضٍ    (2) صٍٍَْ

                                                                 

 .151طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .189طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
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ٚا٭١َ ، ٜٚذخٌ إٍ ايبٝٛت ٜٚٓسز إٍ قًٛب سبات  بايطا٥س١ ٚاؾٝؽ 
ٝتعإٚ ايٓاغ ع٢ً ْبز ايهسش ٚاٱسٖاب َٚساِٖٝ ايل٬ي١ .  اؿذاٍ ي

 إٌٟٙ ػٓ اإلثزداء ثبٌمزبي
ِٖٛ(  ##اٖش ٗ ع##ذّ اٱبت##ذا٤ بايكت##اٍ أٚ  قٛي##٘ تع##اٍ )اخشد## 

اطتعُاي٘ ٚط١ًٝ يٲخشاز ا٫ ارا امـش اٱخشاز بايكتاٍ ٖا ٜعين إٔ 
ايكتاٍ ٜهٕٛ س٦ٓٝز َكذاس ايلشٚس٠ ٚاؿاد١، ٖٚزا اٱخشاز اٜلّا 

 ٫ وـٌ ابتذا٤ بٌ ٖٛ سد ع٢ً اخشادِٗ إظًٌُ َٔ دٜاسِٖ.
اـ   طٚقٛي٘ تعاٍ  وَتُ أٍََ خَ ِ٪ ٵَ ا اٴِ  وَ خَ ٮَ ٵَ قاع#ذ٠ نًٝ#١ ًْٚ#١      ،(1)صٹِاټْ ا

ز  خرب١ٜ ٚيهٓٗا تسٝذ اٱْؼا٤ ٚايٓٗٞ عٔ ايست١ٓ ٚسد غـٛق اخشا
إظ#ًٌُ َ#ٔ دٜ#اسِٖ ا٫ اْ##٘ د#ا٤ عً#٢ م##ٛ ايعُ#ّٛ فسٝ#٘ ؼ##زٜش        
ببٗا غريٖ#ِ ٚاٱط#تذساز      يًُظًٌُ َٔ ايست١ٓ َٚكذَاتٗا اي#يت ٜظ#

 ايٝٗا.
ٕظذذ اؿشاّ ٱهاد ساي١ َٚٔ َساِٖٝ اٯ١ٜ ايٓٗٞ عٔ ايكتاٍ ٗ ا

َٔ اٱْلبا  عٓ#ذ إظ#ًٌُ ٚاٜ#٤٬ اؿشَ#ات ٚإكذط#ات اد#٫ّ٬       
ٚعٓا١ٜ خاؿ١ َٚ  بٝإ إٓضي١ ايعظ١ُٝ يًبٝت اؿشاّ ٚا١ُٖٝ تعاٖذ 
َٓاطو اؿر فاٯ١ٜ تكط  ايطشٜل اَاّ اطتة٬ٍ َٛطِ اؿر يًكٝاّ 

ٓ#١ ٚايتع#ذٟ َٚ#ا و      ث#اس٠ ايست ـ#ٌ َع#٘   بايعذٚإ ع٢ً إظ#ًٌُ ٚا
اٱسباى ٚاـٛف ٚاٱْؼةاٍ عٔ رنش اهلل تعاٍ ٖٚٞ دع٠ٛ يٲْكطا، 

 اٍ ايعباد٠ ، ٚادتٓاب إبادس٠ اٍ ايكتاٍ ٗ ايبٝت اؿشاّ.
، ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     ٚٗ فتض َه١ ْاد٣ َٓادٟ ايٓيب 

ٚأطش، ايٓاغ اٍ  (2)َٚٔ ايٓذا٤: "َٔ دخٌ إظذذ اؿشاّ فٗٛ آَٔ"
 ّ.إظذذ اؿشا

                                                                 

 .191طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .1/164تسظري ابٔ عشف١ (2)
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ايهعب#١  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚعٓذَا مت ايستض دخٌ ايٓيب 
ايؼشٜس١ َٚع٘ أطا١َ بٔ صٜذ ٚب٬ٍ ، ٬ٜٚسظ ٗ أٜ#اّ ايس#تض قً#١    
ايـشاب١ ايزٜٔ سٍٛ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َ  أِْٗ ناْٛا 
عؼش٠ آ٫ف ٖا ٜذٍ ع٢ً ايتٛاك  ٚايضٖذ ٚايتزيٌ إٍ اهلل عض ٚدٌ 

يب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٖٚٛ َٔ ايؼٛاٖذ ع٢ً ايزٟ ٜظٗشٙ ايٓ
 ؿذم ْبٛت٘ . 

يكذ ؿ٢ً ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ سنعتٌ داخٌ ايهعب١ 
 ٚنرب اهلل ٚٚسذٙ 

ثِ خشز ٚناْت قشٜؽ قذ َٮت إظذذ اؿشاّ فخطب خطب١  
بًٝة١ اطكط فٝٗا طٓٔ اؾا١ًٖٝ ٚاعًٔ إػشاق١ أسهاّ اٱط٬ّ، ٚقاٍ: 

شٜؽ َا تشٕٚ اْٞ فاعٌ بهِ قايٛا: خريّا اخ نشِٜ ٚابٔ اخ ٜا َعؼش ق
 .(1)نشِٜ
قاٍ: ٫ تجشٜب عًٝهِ، ارٖبٛا فاْتِ ايطًك#ا٤ فُ#  َ#ا عاْ#اٙ      

َٔ ق#شٜؽ عس#ا ع#ِٓٗ،     ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِايشطٍٛ ا٭نشّ 
ٚدعٌ إظذذ اؿشاّ ٖٛ إهإ إباسى يًعسٛ ٚاي#زٟ تتةؼ#٢ فٝ#٘    

ٍ ايش١ٓ ايٓاغ ْٝعّا ٚي ٝهٕٛ ايعسٛ ٚدّٗا َٔ ٚدٛٙ ايؼهش هلل تعا
 ع٢ً ايٓـش ٚايتُهٔ َٔ ايعذٚ إؼشى .

ٚيزا دا٤ت ٖزٙ اٯ١ٜ يت٪ن#ذ عً#٢ ػ#ش  قٝ#اّ ايهس#اس َكاتً#١       
إظًٌُ َع٢ٓ إ ايشد ع٢ً قتاٍ ايهافشٜٔ ٗ إظذذ اؿشاّ اِا ٖٛ 

 انشاّ يًبٝت اؿشاّ.
   ٗ  ِٗٝ  ايبٝ##ت اؿ##شاّ ٚت#شنِٗ ٜك##اتًٕٛ إظ#ًٌُ ٜٚعت##ذٕٚ عً#

 كايف ٕساِٖٝ انشاّ ايبٝت.
 ٚايكتاٍ ٜهٕٛ س٦ٓٝز ٚقا١ٜ كشٚس١ٜ ٚساد١ ٚيٝع اسااصّا فكط.

                                                                 

 .6/326تسظري اـاصٕ (1)
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يزا ٚسدت خا١ُ اٯ١ٜ باٱَلا٤ ٚؿٝة١ ايتؼبٝ٘ اييت تسٝذ ايبؼاس٠ 
 بايٓـش ٚقتٌ إعتذٟ ع٢ً اؿشَات ، ٖٚٞ ٗ َسَٗٛٗا ع٢ً ٚدٛٙ:

ؼزٜش ايهافشٜٔ َٔ ايتعذٟ ع٢ً ايبٝت اؿ#شاّ ٚعً#٢    ا٭ٍٚ :
 إظًٌُ اثٓا٤ ادا٥ِٗ ٕٓاطهِٗ ٚعباداتِٗ.

 بٝإ قذط١ٝ ايبٝت اؿشاّ. ايجاْٞ :
 يضّٚ تطٗري ايبٝت اؿشاّ. ايجايح :
٦##١ أط##باب َٚظ#تًضَات أدا٤ َٓاط##و اؿ##ر ، ٚٗ    ايشاب#  :  تٗٝ

الَ إبشاِٖٝ ٚإمساعٌٝ ٚسد قٛي٘ تعاٍ ط هِّ َٙ ادئِ٪ِنيَ   أَٻْ  ٶَّٚ ٵِ خِاٍ  ُْ ا بَ

ىؿِ ضُ ٵي  ٠ِ ا ٱَّ ٵل  ا دٱِ٪ِنيَ وَ َ٢ ٵَ ا  .(1) صوَ
َٚٔ َساِٖٝ اٯ١ٜ ايٓٗٞ عٔ اطتذساز ايهافشٜٔ إٍ ايبٝت اؿشاّ 
ٚدعٌ ايكتاٍ ٗ ايبٝت اؿشاّ باختٝاس ٚتٗٝٝر ٚخذع١ َٔ إظًٌُ، 
فـشٝض إٔ اؿشب خذع١ ، ٚيهٔ ٖزٙ اٯ١ٜ ؽ#شز ايبٝ#ت اؿ#شاّ    

ٚؼـش اٱرٕ بايكتاٍ فٝ٘ َ#ا إرا إبت#ذأ ايهس#اس ايكت#اٍ     بايتخـف 
 ٚايتعذٟ فٝ٘.

 لبْٔٛ دصس اٌمزبي ثبٌدفبع زمحخ
يكذ دعٌ اهلل عض ٚدٌ ايكتاٍ ٗ طبًٝ٘ ، ٚعٓذ اؿاد١ يًذفا، رخري٠ 
إدخشٖا يًُظًٌُ، يتهٕٛ إا٥ض هلِ بٌ ايٓاغ، ٚايؼاٖذ ايعًُٞ ع٢ً 
إّاِْٗ ، َٚاْعا َٔ تسؼٞ َعاْٞ ايؼشى ٚايل٬ي١ بٌ ايٓاغ، ٚٗ قٝاّ 

 إظًٌُ بايذفا، ٚدٛٙ:  
 سسظ بٝل١ اٱط٬ّ .ا٭ٍٚ  : 
 إْ٘ َكذ١َ ٭دا٤ ايعبادات.ايجاْٞ  : 

 فٝ٘ دع٠ٛ يًٓاغ يٓبز قاسب١ ايٓب٠ٛ ٚاٱط٬ّ.ايجايح  : 

                                                                 

 .125طٛس٠ ايبكش٠  (1)
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فكٛي٘ تعاٍ )ٚقاتًِٖٛ( َتذذد ٜطٌ ع٢ً إظًٌُ نٌ ّٜٛ، ٜٚهٕٛ هلِ 
إَاَّا ٗ َٝادٜٔ ايكتاٍ، يزا دا٤ قٛي٘ تعاٍ )فإٕ اْتٗٛا ( بـٝة١ ايسعٌ 

ا٫ْتٗا٤ ٚايهف عٔ ايكتاٍ َ   إعًّٛ، ٱفاد٠ إٔ ايهساس ِٖ ايزٜٔ ىتاسٕٚ
 تعذد أطباب ٖزا ا٫ْتٗا٤ ، ٖٚٞ ع٢ً ٚدٛٙ:  

 ايلذش ٚإًٌ َٔ إطتذا١َ ايكتاٍ.ا٭ٍٚ : 
 نجش٠ خظا٥ش ايهساس ٗ ايكتاٍ ٚاؿشب.ايجاْٞ : 
ف ايجايح :  ايٓكف ٗ ايشداٍ يتخًٞ ا٭تبا، عِٓٗ خٛفّا َٔ سش طٝٛ

٘ إظًٌُ، ٚيش١ٜ٩ ايٓاغ يًُعذضات اييت دا ٤ بٗا ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ
 ٚآي٘ ٚطًِ.
، ايشاب  :  إْعذاّ ايةا١ٜ فًٝع عٓذ ايهساس غا١ٜ ٖٚذف ٜكاتًٕٛ َٔ أدً٘

ٜٚظتشٕٝٛ َٔ إ ٗاس سكٝك١ أِْٗ ٜكاتًٕٛ دفاعّا عٔ ايؼشى ٚايل٬ي١، 
 ٱدساى ايعكٌ اٱْظاْٞ قبش٘ ايزاتٞ.

 ٛد.إؿاب١ أعُاٍ ايهساس بايؼًٌ، ٚػاستِٗ بايشناـاَع : 
ا٭ر٣ ايزٟ ٜأتٞ َٔ عٛا٥ٌ ايهساس ٚأًِٖٝٗ، ٭ِْٗ ٜذسنٕٛ ايظادغ : 

إْتسا٤ ايٓس  َٔ قتاهلِ يًُظًٌُ ٕٚأ إظًٌُ ٜٛا بٕٛ ع٢ً ايكتاٍ إٍ إٔ 
 ٜٓتٗٞ ٜٚهف ايهساس.

بتِٗ ٚإؿ٬  أَٛسِٖ ايظاب  :  دخٍٛ فشٜل َٔ ايهساس ٗ اٱط٬ّ، ٚٛت

ْتٗٛا ( قاٍ تعاٍطٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعٍا ٗ اٯ١ٜ)فإ حَدبَ ٕ ا ٩َٺَټْ 

ُْهِ ٶَ َ١ ىبُ  خُ ََ ٶَّهَ  ٵ ٶَظَ ٩َاِٻا ا ّْ أَ ٶَٺِهِ وَ ُٝ ٢ْـِ   .(1)صٹِټْ بَ

إٕ اْتٗا٤ ايهساس عٔ ايكتاٍ فلٌ َٔ اهلل عض ٚدٌ ع٢ً إظًٌُ 
ٚايٓاغ ْٝعّا ، َٚٔ أطباب٘ قتاٍ إظًٌُ هلِ دفاعّا ، ٚعـُتِٗ َٔ 

ٚا ٚدع٠ٛ هلِ يًهف عٔ ايكتاٍ ، يزا فإٕ ايتعذٟ ٚفٝ٘ سذ١ ع٢ً ايزٜٔ نس ش
                                                                 

 .39طٛس٠ إا٥ذ٠ (1)
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إظًٌُ ٜبزيٕٛ ايٓسع ٚا٭َٛاٍ، َٔ أدٌ ٖذا١ٜ ايهساس ٚؿ٬سِٗ، )قاٍ 
 عُشٚ بٔ َعذ ٜهشب :  

 .(1)(َشاد َٔ خًًٝو َٔ عزٜشى...  قتًٞ ٜٚشٜذ سٝات٘ أسٜذ
ٜٚشٜذ إظًُٕٛ سٝ#ا٠ ايٓ#اغ ب#إع٢ٓ اؿكٝك#ٞ ٚاجمل#اصٟ، فٗ#ِ       

ُُ    قاٍ تع#اٍط  ٜشٜذٕٚ هلِ اٱّإ ، اد وَ ُْ َُ عْ أَ اد ٩َ خً ُْ ٹَ ٹَاټْ ٱَادٻَ   ،(2)صأَوَ
ٝا، ٭ٕ ايبكا٤ ع٢ً  ٜٚطًبٕٛ هلِ ايعٝؽ ايشغٝذ ٚاٯَٔ ٗ اؿٝا٠ ايذْ

ٽاوَ ئِ َّ     ايهسش ع١ً ي٬ًٗى ايعاّ ، ق#اٍ تع#اٍ ط   إلِ ضِاټا وَا ٵَ ٮَاجُ ا ٶَ اد ؽَ ٹَ وَ

٢ْبُـُوٻِ َُ ايظُا٤ ، ، ٚباٱّإ ٚطٓٔ ايتٛسٝذ تٓضٍ ايربن١ َٔ (3)صٵِ

َِ قاٍ تعاٍ ط د ٵياٺَ ٱَدثٍ ٹِټْ ا ٸْ بَلَ هِ ُْ ٶَ َ١ د  وَ غْ خَ َ٪ ٵَ ا  ىْ ٮَ حَّ ا ىا وَ وُ ٵَٮُلَي َٹَ ٴَ ا ٵَىْ أَٻا أَهْ وَ

بُىٻَ ََٲَيِ ىا  ٽُ د ٱَ د  ٸْ بِٺَ دهُ ٽَ ؽَقَ أَ ىا ٩َ بُ ٵَٲِټْ ٱَقَّ  .(4)صوَاألَكِْٓ وَ
 اٌٛاٚ ٌٍؼغف ٚاإلسزئٕبف يف آْ ٚادد

 ٚ إٍ قظٌُ :ٜكظِ عًُا٤ ايٓشٛ اؿشف ايٛا
 سشف عطف فعٌ ع٢ً فعٌ ، أٚ ١ًْ ع٢ً ١ًْ . ا٭ٍٚ :
سشف اطت٦ٓاف ٜبذأ َع٘ ن٬ّ دذٜذ ٫ ٜشتبط أٚ ٜتـٌ  ايجاْٞ :

 َا قبً٘ َٔ د١ٗ إع٢ٓ ٚاٱعشاب.
ٚتأتٞ سشٚف ايعطف ايٛاٚ ، ايسا٤ ، ث#ِ ، يٲط#ت٦ٓاف أٜل#ّا،    

 ٚإختاس إٔ اؿشف ايٛاٚ ٜأتٞ ع٢ً ٚدٛٙ :

                                                                 

 .1/33ايعكذ ايسشٜذ (1)
 .122طٛس٠ ا٭ْعاّ (2)
 .56طٛس٠ ايزاسٜات  (3)
 .96طٛس٠ ا٭عشاف  (4)
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خ٢َِنيُ  يًعط#ف َج##ٌ ط  ا٭ٍٚ : اا يْ ٽَ اادٯَ  َا ئِ اـُ وَ بُ ْ٢ ٽَ اادٯَ  َا ، ف٬ب##ذ إٔ (1)صئِ

 تهٕٛ اٱطتعا١ْ َٔ ايعباد٠ ٚفشعّا هلا.
يٲطت٦ٓاف ، ٚتظ٢ُ أٜلّا ٚاٚ اٱبتذا٤ ، ٚٚاٚ ايكط  ،  ايجاْٞ :

َُُٚٓ٘ قٛي٘ تعاٍ ط وْـَ ِ١ ٴ  ٹُيَٺًًّ  صَ أَ صَالً وَ ٸا ٭ًََٖ أَ  .(2)رُ

. ايجايح :  يًعطف ٚاٱطت٦ٓاف َعّا
ٚإختاس إٔ ا٭ؿٌ ٖٛ ايٛد#٘ ايجاي#ح أع#٬ٙ يكاع#ذ٠ ٖٚ#ٞ إٔ      
َعاْٞ اؿشف ايكشآْٞ أعِ َٔ تكظِٝ ايٓشٌٜٛ اٱطتكشا٥ٞ ، ٫ٚبذ 
إٔ ٜٓظش عامل ايتسظري ٚايسكٝ٘ يًش#شف ايكشآْ#ٞ ٚاؿ#ذٜح ايٓب#ٟٛ     
ٔ  بإع٢ٓ ا٭عِ ، ٚا٭ؿٌ إٔ اٱطت٦ٓاف ايٓشٟٛ هب أ٫ ىتًف ع

 اٱطت٦ٓاف ايبٝاْٞ.
 ٕ ٚأطاٍ اهلل عض ٚدٌ إٔ أقّٛ باسـا٤ ٚاٚ اٱطت٦ٓاف ٗ ايكشآ
ٍٸ ايذيٌٝ ع٢ً اختـاؿٗا  ٚبٝإ نٝف أْٗا تسٝذ ايعطف أٜلّا إ٫ َا د

 باٱطت٦ٓاف.
ٝام اٯٜ##ات ا٭َ##ش بايته##ايٝف ايعبادٜ##١ هل##ا ،    َٚ##ٔ إعذ##اص ط##

ٶُنايـ#ّٛ ٚاؿ##ر ،نُ##ا ٗ اٯٜ##ات اي##يت ط#بكت آٜ##١ ط    حِ ااد ٭َ ىا ٩ِااٍ وَ

ٶَّهِ ٵ بُِٴِ ا ، َ  ا٭َش بايتك٣ٛ ٚاـؼ١ٝ َ#ٔ اهلل ع#ض ٚد#ٌ سد#ا٤     (3)صىَ
 ايس٬  ٚايسٛص ٚاطتذا١َ اـري .

هِثِ دا٤ ا٭َش بايكتاٍ بكٛي٘ تعاٍ ط ٶَّ ٵ بُِٴِ ا ىا ٩ٍِ ىَ ٶُ حِ د ٭َ ، (4) ..صوَ
 ٫ ٚسشٚف ايعطف تظع١ ٖٚٞ ايٛاٚ ، ايسا٤ ، ثِ ، ست٢ ، أّ ، أٚ ، 

 ، بٌ ، يهٔ .

                                                                 

 .5طٛس٠ ايساؼ١  (1)
 .2طٛس٠ ا٭ْعاّ  (2)
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ٓظب١ بٌ سشٚف ايعطف ٚاٱطت٦ٓاف عُّٛ ٚخـٛق َطًل ٚاي
 ، فهٌ سشف اطت٦ٓاف ٖٛ سشف عطف ٚيٝع ايعهع.

 ٚٚاٚ ايعطف َٔ اؿشٚف اييت تسٝذ ٚدّٖٛا :
: اػااى إعطٛف َ  إعطٛف عًٝ٘ ٗ اؿهِ َ  إةاٜش٠  ا٭ٍٚ

ٺَبايزات بُٝٓٗا مٛ قٛي٘ تعاٍ ط عَ ٷَ وَ ؿَ د بَوٍِ َ وَ ٹْ ٱَلا ٮَـْ  ٵَ بَلِّ وَ ٵَ ٸْ ٩ٍِ ا دهُ وَ ٶَ

اُالً    حَ٪َِٖ اد  وَ ٮَ ٶَ ؽَ ٹِٺااټْ  وٍ  زِ ٱَ ٶًَ  َ١ ٸْ  دهُ وَ ٶَ ََّٖ٩ بَدثِ وَ ُِّ ٵَّٚ ٸْ ٹِټْ ا دهُ وَ ٭َ غْلِ وَكَمَ بَ ٵَ ا  صوَ

(1). 
 : إفاد٠ اؾُ  بٌ إعطٛف ٚإعطٛف عًٝ٘ .ايجاْٞ 

: اقاإ إعطٛف ٚإعط#ٛف عًٝ#٘ ،َٚ#ا ٜظ#٢ُ بإعٝ#١      ايجايح 
 ٚإـاسب١.

ٖزا ايٛد#٘ ٚايٛد#٘ ايظ#ابل عُ#ّٛ ٚخـ#ٛق  َطً#ل ،        ٚبٌ
د فاؾُ  أعِ َٔ اٱقاإ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍط ٹَ ٳَ وَ ٽَنَ  ِّ٬ غَ ٵَ د بِ ُُ وَ د وَ ٵَ ٽنَ ٬ِّ أَ غَ ٵَ د بِ وَ

َلًا ٽَقِ ٶَوَدٯَ ئِ َّ ٹُبََِّلًا وَ ٴُٚقٛي٘ تعاٍ ط (2) صأَكْىَ دِٙ بَ ٵَ ٬َ ا ٬  وَمَهَ غَ ٵَ ََ ا د ٴَ صَ ٭ُ  (3)..صوَ

 ا َٔ إتلادٜٔ ، ف٬ هتُعإ ٗ قٌ ٚاسذ.يبٝإ أُْٗ
ٌٸ ايٓٗاس .  َٚٔ ايعطف قٛيو : أػشقت ايؼُع ٚس

ٕ  ايشاب  : اياتٝب بإٔ ٜأتٞ إعطٛف بعذ إعطٛف عًٝ٘ طٛا٤ نا
اياتٝب ايضَاْٞ أٚ إهاْٞ ، ٚٚسد سها١ٜ عٔ عٝظ٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ ٗ 

ٶٍَّايتٓضٌٜ ط َ١ ٷُ  ٵياالَ ثُ وَ وَا ٵِـْ ٷَ وُ ىْ ََ دَ ًُّ ٢َذُ عَ بْ ٷَ أُ ىْ ََ ىثُ وَ ٹُ ٷَ أَ ىْ  . (4) صََ

                                                                 

 .70طٛس٠ اٱطشا٤  (1)
 .105طٛس٠ اٱطشا٤  (2)
 .81طٛس٠ اٱطشا٤  (3)
 .33طٛس٠ َشِٜ  (4)
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ٌٖٚ طأٍ عٝظ٢ )عًٝ٘ ايظ٬ّ( ايظ٬ّ ٚتةؼ#ٞ سٓ#١ اهلل ي#٘    
غـ#ٛق ٖ#زٙ ا٭ٜ#اّ ايج٬ث##١ أّ أساد اٱط#٬م ٗ أف#شاد ايع##ٛامل      

 ايطٛي١ٝ ايج٬خ :
ٝا . ا٭ٍٚ  : عامل ايذْ

 : عامل ايربصخ .ايجاْٞ 
 : عامل ايبعح ٚايٓؼٛس .ايجايح 
أْ٘ أساد ا٭ط٬م طُعّا بش١ٓ اهلل ، ٕٚٓضيت٘ عٓذ اهلل ،  اؾٛاب

ٚنإ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ هتٗذ ي٘ ٚ٭َت٘ ٚنزا 
 ٜكّٛ ّٜٛ ايكٝا١َ بايؼساع١ .

:  إٔ سط#ٍٛ اهلل ؿ#٢ً اهلل    بٔ عبذ اهلل ا٭ْـاسٟعٔ دابش ٚ)
:  (1){٫ٚ ٜؼسعٕٛ إ٫ ٕٔ استل٢ }ٚطًِ ت٬ قٍٛ اهلل ٚآي٘ عًٝ٘  فكاٍ 

 .(2) (إٕ ػساعيت ٭ٌٖ ايهبا٥ش َٔ أَيت
: تبادٍ اياتٝب ، ٖٚزا ايٛد٘ ٚاٱؿط٬  َظتشذخ اـاَع 

ٗ ايًة١ ٖٓا ، بافاد٠ اؾ١ًُ تكذّ إعطٛف عًٝ٘ َ#ش٠ ، ٚإعط#ٛف   
أخش٣ يًشاٍ إتششى ٚعظب ايكشا٥ٔ ، ٚبًشا  ايًف ٚايٓؼش َ  

ٕتبادس نُا ٗ قٛي#٘ تع#اٍ   إٔ ا٭ؿٌ تكذِٜ إعطٛف عًٝ٘ ، ٖٚٛ ا
دط َُ ٽَ ٵـ  ةِ ا د َُ غَ ٵَ َوَتُ ا بَوُىٻَ مِ ٵَ ا دٳُ وَ ٵَٺَ  .(3)صا

فكذ ٜهٕٛ إاٍ عٓذ اٱْظإ قبٌ صٚاد٘ أٚ أْ٘ ٜتضٚز ثِ تهجش 
 أَٛاي٘ ٚيهٔ يٝع عٓذٙ ٚيذ .

ٚايتبذٍ ٗ إكاّ فتاس٠ ٜتضٚز اٱْظإ ٖٚٛ فكري ٚقًٌٝ إاٍ ثِ 
ٸْ َٛاي٘ ، قاٍ تعاٍ طٜهٕٛ عٓذٙ ايٛيذ ، فتهجش أ وْٲُ ٹِ ََدٹًَ  ألَ ىا ا غُ ٽٲِ أَ وَ

                                                                 

بٝا٤  (1)  .28طٛس٠ ا٭ْ
 .7/56ايذس إٓجٛس (2)
 .46طٛس٠ ايهٗف  (3)
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ٶِهِ      ا اهُ ٹِاټْ ٩ََٖ ٶَّ ٵ ٸْ ا هِ اوِ َ٦ َُ  ََ ٮَلَا ىا ٩ُ ٽُ ى ََٲُ ٸْ ئِٻْ  ئِٲُ د ٹَ ئِ ٸْ وَ ٱُ ؿِ د بَ ِ١ ٵِغِنيَ ٹِټْ  د ٵْا وَا

ٶُِٸٌ َ١  ٌ٠ ٶَّهُ وَاىِ ٵ ا  .(1) صوَ
ٌٖٚ تذٍ ٖزٙ اٯ١ٜ ع٢ً أٚي١ٜٛ ايضٚاز َٔ ٚاسذ٠ ، ٚايتعإٚ 

از ايزٟ يٝع عٓذٙ صٚد١ ، اؾٛاب ٫ ، ٭ٕ اؾُ  ٚايتعاكذ يضٚ
 ا٭ٜا٢َ ٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ ٜؼٌُ ايزنش ٚا٭ْج٢ ، ٖٔ يٝع ي٘ صٚز.

ٸْ ٚق###اٍ تع###اٍ ط ااادهُ َا ئِ ٸْ وَ ٭ُٲُ ااالْمُ ٽَ اااټُ  غْ ٖٚ###ٌ قٛي###٘ تع###اٍ   (2) صٽَ

َِْټ         ط ـَ ا ِٵ َىا َٶ ِٶ ٩َ ال   ُْ َؽ ِٹاْټ  ْٸ  ُخ ٽَ٪َٮا َٹااد َأ َٴ  ُ٭ا وِ٪ُٮاىَٻ  َُ َفا  َٹاد  َٰ َٽ ى ُٵ َأ ْيا االَبِنيَ ََ ٭َ ألَ وَا

اهِ       اهَ بِ ٶَّ ٵ ال  ٩َااِٻا ا ُْ ىا ٹِاټْ ؽَ ٶُ َ٢ َ٪ حَ د  ٹَ بُِٴِ وَ ٵيا ٵَٺَيَدٱِنيِ وَابْټِ ا ا خَدٹًَ وَ َُ ٵَ ا وَ

ٶُِٸٌ َٔ ايتؼشٜو ٚاؾُ#  ، أّ َ#ٔ اياتٝ#ب ، أّ َ#ٔ تب#ادٍ       (3)ص١َ
 اياتٝب.

إختاس أْ٘ َٔ اياتٝب ٚتكذِٜ ايٛايذٜٔ ٚا٭قشبٌ إ٫ َ  اؿاد١ 
با٭ؿٓاف ا٭خش٣ ، نايٝتا٢َ ٚإظانٌ ، فٝه#ٕٛ تب#ادٍ   ٚػذتٗا 

اياتٝب أسٝاّْا ، يبٝإ قإْٛ ٖٚٛ يٝع َٔ قإْٛ ثاب#ت ٗ َع#اْٞ   
 ٚد٫٫ت ايعطف .

 ِٓ ٚجٖٛ اٌؼغف
عهع اياتٝب بإٔ ٜتكذّ إتأخش ٜٚهٕٛ َعطٛفّا عًٝ٘ بُٝٓا ٜتأخش 

ؿٌ ياتب إكذّ صَاّْا أٚ َٛكٛعّا أٚ نْٛ٘ ع١ً أٚ طببّا خ٬ف ا٭
 إعًٍٛ ع٢ً عًت٘ .

ٚأطتذٍ ٗ ٖزا ايباب بتكذِٜ ايظذٛد ع٢ً ايشنٛ، ٗ خطاب 
ضُـٌِ ا٥٬ٕه١ ٕشِٜ عًٝٗا ايظ٬ّ ٗ ايتٓضٌٜ ط ِٰ وَاىْ بِّ ٵِلَ خٍِ  وُ ٸُ ا٭َ ََ دٹَلْ ََ

                                                                 

 .32طٛس٠ ايٓٛس  (1)
 .151طٛس٠ ا٭ْعاّ  (2)
 .215طٛس٠ ايبكش٠  (3)
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ٹ٠ََ اٵلااٱ٢ِنِيَ  ٍ ٱ٢َِ ٚفٝ٘ بٝإ يٲدتٗاد بزنش اهلل َ  اـؼٛ،  (1) صوَاكْ

 ٚاـلٛ، ي٘ .
يكٓٛت ايذعا٤ ٚإطاي#١ ايـ#٠٬ ٚأدا٤ ايس#شا٥ض ايعبادٜ#١     َٚٔ ا

 ٚإظتشبات ، ٚيهٔ تكذِٜ ايظذٛد ٗ اٯ١ٜ وتٌُ ٚدّٖٛا :
: نإ ٗ ػش، قّٛ َشِٜ تكذِٜ ايظذٛد ع٢ً ايشنٛ، ٗ  ا٭ٍٚ
 ايـ٠٬ .

 : إشاد ايظذٛد خاسز ٚقت ايـ٠٬ .ايجاْٞ 
هلل أنجش َٔ عباد٠ : بعح ا٥٬ٕه١ ٕشِٜ بإٔ تهٕٛ عبادتٗا ايجايح 

ا ولشٕٚ يًـ٠٬ ٗ ٚقتٗا فٗٞ دا١ُ٥ ع٢ً ايكٓٛت  قَٛٗا ، فارا ناْٛ
اىٳ     ٚايظذٛد يتهٕٛ اٯ١ٜ أع٬ٙ تسظريّا يكٛي#٘ تع#اٍ ط   بُ ٮَ اد بِ هَ ب  اد كَ هَ ٶَ با ٮَ خَ َ٩

ٱَلِ د مَ هَ ُْ ٶَ َ١ ٴَ  ؽَ ؿَ د  ٶَّٺَ ٱُ د  َا ٱَلِ د مَ هَ ٶَ َّ٪ ٱَ د وَ وً يَ د عَ حً د بَ ٽَ د  هَ خَ ٽَبَ د عَيَټ  وَأَ وْـَهَ ِ١ صَـَ  غْلَابَ وَ ٵَٺِ د ا َا

 َُ د ََََ ََلْم٫ُُ ٹَټْ  ٶَّهَ  ٵ ٶَّهِ ئِٻا ا ٵ وْـِ ا ِ١ ىَ ٹِټْ  ٵَجْ هُ د ا ٭َ ِٰ هَقَ ٵَ ٽًَّ  ٸُ أَ ََ ٹَلْ د ٭َدٳَ ََد ٭ً كِمَ

ُْلِ عِيَدب  َ٦  .(2)صبِ
يبٝإ إَتجاٍ َشِٜ ٭َش ا٥٬ٕه١ هلا ٖٚٛ أَ#ش َ#ٔ عٓ#ذ اهلل ع#ض     

يعباد٠ ٚايضٖذ ، ٚإْكطاعٗا إٍ ايـ٠٬ ٚدٌ ،ٚؼًٝٗا باٱدتٗاد ٗ ا
ٚايتظبٝض ٚايتًٌٗٝ ، ٚيبٝإ إٔ َ#ا آتاٖ#ا اهلل ع#ض ٚد#ٌ َ#ٔ ْعُ#١       
سلٛس ايطعاّ عٓذٖا َعذض٠ َشنب١ ، َٚٓٗا سلٛس فان١ٗ ايـٝف 

 ٗ ايؼتا٤ ، ٚسلٛس فان١ٗ ايؼتا٤ ٗ ايـٝف .
ٚقٌٝ إٔ إشاد َٔ ايشنٛ، ٗ اٯ١ٜ اـؼٛ، ٚاٱخبات ، ٚيهٓ٘ 

ايظاٖش ٚإتب#ادس ٗ َعٓ#٢ ايًس#ظ ، ٚايتب#ادس َ#ٔ ع٬َ#ات        خ٬ف
اؿكٝك١ ، فإشاد َٔ ايشنٛ، ٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ ٖٛ ١٦ٖٝ اٱمٓا٤ ايتاّ ٗ 

                                                                 

 .43طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 . 37طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
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اا٠َ  ايـ##٠٬ ، ٜٚ##ذٍ عًٝ##٘ قٛي##٘ تع##اٍ ٗ رات اٯٜ##١ ط     ٹَ ٢ِااٍ  ٱَ وَاكْ

ٵلااٱ٢ِِنيَ  .(1) صا
 ٚفٝ٘ ٚدٛٙ :

ٕ دًٛطٗا إتـٌ : إساد٠ تكٝذ َشِٜ بـ٠٬ اؾُاع١ أٟ أ ا٭ٍٚ
ٗ احملشاب ٚإْكطاعٗا إٍ ايزنش ٚايظذٛد هب إ٫ ّٓعٗا َٔ سلٛس 
ؿ٠٬ اؾُاع١ ، ٚنزا بايٓظب١ يٮقاٌٜٚ عًٝٗا ٚعً#٢ عٝظ#٢ عًٝ#٘    
ايظ٬ّ ، فٝذب إٔ ٫ تٓتكِ َٔ ايكّٛ بايعضٚف عٔ ؿ٠٬ اؾُاع١ 
  ٚ  سٓكّا ٚإدتٓابّا يظُا، اٱفاا٤ ٚخؼ١ٝ اٱعتذا٤ عًٝٗ#ا ٚك#شبٗا أ

 قتًٗا.
٫بذ َٔ سلٛس ؿ٠٬ اؾُاع١ ، ٚٗ اٯ١ٜ أَٔ ٚٚع#ذ   ايجاْٞ :

َٔ اهلل ٕشِٜ بايظ١َ٬ ٚايظ١َ٬ َ#ٔ ا٭ر٣ عٓ#ذ سل#ٛسٖا ؿ#٠٬     
 اؾُاع١ . 
: أدا٤ َشِٜ ايـ٠٬ بؼشا٥طٗا ٚأدضا٥ٗا ، َٚٓٗا ايشنٛ، ،  ايجايح

ٙ ٚٗ اٯ١ٜ ػاٖذ ظض١ٝ٥ ايشنٛ، َٔ ايـ٠٬ ٗ إًٌ ايظابك١ ، ٜٚ٪نذ
ٯَ     قٛي#٘ تع#اٍ ٗ إب#شاِٖٝ ط    االِ َْ حُ ُْاجِ أَٻْ  َ  بَ ٵَ ٹَٲَادٻَ ا بْلَاهُِٸَ  اِ ا ٵِ اد  ٽَ أَ ىا فَ بَ ئِ وَ

ىؿِ ضُ ٵي  ٠ِ ا ٱَّ ٵل  ا دئِٺِنيَ وَ ٮَ ٵَ ا دئِ٪ِنيَ وَ ٶَّٚ ٵِ خٍِ  ُْ هِّلْ بَ َٙ د وَ ًَ ُْ  . (2)صبٍِ ٍَ

ٵلااٱ٢ِِنيَٚٚسد يسظ ط  ص َشتٌ ٗ ايكشإٓ ٖٚٞ :ا

أَ: قٛي####٘ تع####اٍ ط  ا٭ٍٚ اااا٠َ    وَ ٹَ ىا  اااا ُ٢ ٱَ ةَ وَاكْ ااااد ٱَ ٵنا ىا ا اااا حُ َ ةَ وَ ااااالَ ٵْا ىا ا اااا ٭ُِٺُ

ٵلااٱ٢ِِنيَ  . (3)صا

                                                                 

 . 43طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .26طٛس٠ اؿر  (2)
 .43طٛس٠ ايبكش٠  (3)
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 ١ٝ ا٠َ     : قٛي٘ تعاٍ طايجاْ ٹَ ٢ِاٍ  ٱَ بِّاِٰ وَاىْاضُـٌِ وَاكْ ٵِلَ خٍِ  وُ ٸُ ا٭َ ََ دٹَلْ ََ

ٵلااٱ٢ِِنيَ  .(1)صا
 نُا ٚسد رات ايًسظ بـٝة١ ايشف  َشتٌ :

بُىٻَ  : قٛي####٘ تع####اٍ ط  ا٭ٍٚ ئِ ااااد خَّ ٵ ااااـُوٻَ  ا دٹِ غَ ٵَ ااااـُوٻَ ا دبِ َ٢ ٵَ ا

اادهُىٻَ    ٵوا ا ٢ْلُو٧ِ وَ ٵَٺَ ااد ٹِلُوٻَ بِ اا َ ٵَ اادصِـُوٻَ ا ٵيا ٢ُااىٻَ ا اٱِ ٵلا غُىٻَ ا اادئِ ٵيا ا

ٹِوِنيَ إْ ٵَٺُ َِّلِ ا بَ ٶَّهِ وَ ٵ غُـُوؿِ ا ٵِ د٩ُِٞىٻَ  غَ ٵَ ا وْٲَلِ وَ ٵَٺُ  .(2)ص١َټِ ا

 ١ٝ ٵُهُ     : قٛي٘ تعاٍ طايجاْ ى ا اهُ وَكَىُ ٶَّ ٵ ٸْ ا اُ ٲُ ٵِ اد وَ ٽَّٺَ ٵَّاقَِټَ    ئِ ىا ا ا وُ ٵَّاقَِټَ َٹَ ا وَ

٢ُىٻَ ٸْ كَاٱِ ةَ وَهُ د ٱَ ٵنا حُىٻَ ا إْ َُ ةَ وَ الَ ٵْا ٮُِٺُىٻَ ا  .(3)صَُ

دٚٚسد يسظ ط ً٢ اٱِ ص بـٝة١ إسشد غـٛق داٚد عًٝ#٘ ايظ#٬ّ   كَ

دبَط ٽَ أَ د وَ ً٢ اٱِ ؽَلا كَ باهُ وَ ٪َلَ كَ َ٦ خَ دىْ َ٩ ُُ د وا خَ َ٩ د  ٽَّٺَ ؿَاوُوؿُ أَ  .(4)ص وََٝټا 

ٵالااٱ٢ِِنيَ    إٔ قٛي٘ تعاٍ طٚاـ٬ؿ١  ا٠َ ا ٹَ ٢ِاٍ  ٱَ  صوَاىْاضُـٌِ وَاكْ

٫ ٜذٍ ع٢ً ايعطف بعهع اياتٝب يكاعذ٠ ، ٚإرا ٚسد اٱستُاٍ  (5)
 بطٌ اٱطتذ٫ٍ.

نُا اط#تذٍ عً#٢ ايعط#ف عه#ع اياتٝ#ب َ#ا ٚسد ٗ ايتٓضٜ#ٌ        
دط ٹَ د وَ َُ غْ ٽَ ىثُ وَ ٽَٺُ د  َُ ٽَ ٵـ  د ا وَ حُ د َُ د هٍَِ ئِ َّ عَ ٹَ ىا  ٵُ د ٭َ ٵاـاهْلُ   وَ اد ئِ َّ ا وَ ٶِٲُ هْ بتك#ذِٜ   (6) صَُ

 إٛت ع٢ً اؿٝا٠ .

                                                                 

 .43طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .112طٛس٠ ايتٛب١  (2)
 .55طٛس٠ إا٥ذ٠  (3)
 .24طٛس٠ ق  (4)
 .43طٛس٠ آٍ عُشإ  (5)
 .24طٛس٠ اؾاث١ٝ  (6)
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وتٌُ إٔ إشاد ِٖ ايكا٥ًٕٛ بتٓاطخ ا٭سٚا  ، ٚسدٛ، ايشٚ  
ٗ دظذ إْظإ ٜٛيذ عٓذ أٚ بعذ ايزٟ َات ٚفاسقت٘ اي#شٚ  ، ٫ٚ  

 أؿٌ ي٘.
يزا رنشت اٯ١ٜ قٛهلِ بإٔ اهل٬ى بظبب طًطإ ايذٖش ٚتكادّ 

 ف ا٭سٚا  عٔ اٱْتكاٍ بٌ ايبؼش .ا٭ٜاّ ٚيعً٘ يلع
 (1)ِؼىن اٌٛاٚ يف )ٚلبرٍٛا(

هَِٔ ٚدٛٙ تكذٜش آ١ٜ ايبشح ط ٶَّ ٵ بُِٴِ ا ىا ٩ٍِ ىَ ٶُ حِ د ٭َ ص إٔ ايٛاٚ ٗ وَ

ىاط ٶُ حِ د ٭َ  ص يًعطف ٚاٱطت٦ٓاف ٚع٢ً دٗات :وَ

: ٜظ#أيْٛو ع#ٔ ا٭ًٖ#١ ق##ٌ ٖ#ٞ َٛاقٝ#ت يًٓ#اغ ب##أدا٤       ا٭ٍٚ 
 ايذٜٔايسشا٥ض ايعباد١ٜ ٚايتسك٘ ٗ 

ٚتكذٜش اؾُ  بٌ اٯٜتٌ : ٜظأيْٛو عٔ ا٭١ًٖ قٌ ٖٞ َٛاقٝت 
 يًٓاغ ٚاؿر ٚقاتًٛا ٗ طبٌٝ اهلل ، يبٝإ َظا٥ٌ ٚقٛاٌْ : 

: ق##إْٛ تك##ذّ أدا٤ ايعب##ادات عً##٢ ايكت##اٍ ايٛاد##ب ،    ا٭ٍٚ
فـشٝض إٔ قتاٍ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿ#شاب٘ دف#ا،   

ض نايـ٠٬ ٚايـّٛ ٚايضنا٠ ٚاؿر ٚع٢ً ٚساد١ إ٫ إٔ أدا٤ ايسشا٥
مٛ اٱط٬م َٔ غري تكٝٝذ نايكٝٛد ايعذٜذ٠ اييت ٚسدت غـٛق 

 ايكتاٍ .
: ٜكاتٌ إظ#ًُٕٛ دفاع#ّا ع#ٔ ايٓ#اغ ْٝع#ّا ٗ أْسظ#ِٗ       ايجاْٞ 

ةَ ٚأسهاّ ايؼشٜع١ اييت هب إٔ ٜتكٝذٚا بٗا يكٛي٘ تعاٍ ط الَ ٵْا ىا ا ٭ُِٺُ أَ وَ

حُىا اٵناٱَدةَ َ ٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ بإٔ ا٭١ًٖ اييت ٜظأيٕٛ عٓٗا ٖٞ َٛاقٝت  (2) صوَ

 َٛاقٝت يًٓاغ ْٝعّا .
 ٚأُٜٗا أِٖ أدا٤ ايسشا٥ض أّ إٛاقٝت .

                                                                 

 .190طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .56طٛس٠ ايٓٛس  (2)
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ٚإٛاقٝ##ت يًعب##ادات أّ إٛاقٝ##ت يًُع##ا٬َت اؾ###ٛاب أدا٤     
 ايسشا٥ض َٚٛاقٝتٗا ٖٛ ا٭ِٖ .

٘  ايجايح : َٔ َعاْٞ اؾُ  بٌ اٯٜتٌ دع٠ٛ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ
ٚطًِ ٚأؿشاب٘ ٭خز اؿا٥ط١ ٗ ايذفا، ٚايكتاٍ ، إر إٔ نجريّا ٚآي٘ 

ٝاّ ،   َٔ أسهاّ ٚأٚقات ايعبادات تتعًل باهل٬ٍ َجٌ اؿر ٚايـ#
٩َٺَټْ ٚست٢ ايضنا٠ ٚأٚاْٗا ، ٚٗ تعٌٝ أٚإ ايـٝاّ قاٍ تعاٍ ط

ٶََُُْٺْهُ َ٩ هْلَ  ٵَا ٸْ ا وْٲُ ٹِ هِـَ   .(1)صٍَ
ػٗش سَلإ ٖٚٛ ايؼٗش  ٜٚذٍ طٝام اٯٜات ع٢ً إٔ إشاد ٖٛ

ايٛسٝذ ايزٟ ٚسد رنشٙ با٫طِ ٗ ايكشإٓ ، يبٝإ َٛكٛع١ٝ ٚػإٔ 
 ايـٝاّ .

ٚقذ اختاست قشٜؽ إٔ ٜهٕٛ قتاهلِ ٗ َعشن١ بذس ٗ رات ػٗش 
١ٝ يًٗذش٠ ، ٚٗ ايّٝٛ ايظاب  عؼش َٓ٘  سَلإ ْسظ٘ ٗ ايظ١ٓ ايجاْ

اـْ  تعاٍ ط يتٓضٍ بِٗ اهلض١ّ ٚاـضٟ ، بُٝٓا ْضٍ يًُظًٌُ قٛي٘ ٮَ ٵَ وَ

ٵَّت  فِ ٸْ أَ خُ ٽَ أَ بَـْك  وَ ٶَّهُ بِ ٵ ٸُ ا ٱُ  .(2)صٽََْلَ
ٖٚزا ايٓـش َكذ١َ يٲْتسا، ا٭َجٌ َ#ٔ ا٭ًٖ#١ ٗ ايعب#ادات ،    
يٝهٕٛ قتاٍ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشاب٘ ّٜٛ بذس 
 دفاعّا عٔ ايسشا٥ض ٚعٔ اٱْتسا، َٔ ا٭١ًٖ ٗ أسهاّ ايعبادات . 

١ٝايجا الا ٹَاټْ    : أٚي١ٜٛ طٓٔ ايتك#٣ٛ يكٛي#٘ تع#اٍ ط    ْ بِ ٵَ ٵَٲِاټا ا وَ

حَّٮًَ ٚفٝ٘ استذاز ٚدع٠ٛ عكًٝ#١ يًٓ#اغ يٲّ#إ  ، ٚبٝ#إ      (3) صا

قإْٛ ٖٚٛ قاسب١ إؼشنٌ يًٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ  
  ًِ ٚخ٬ف ا٭ٍٚ ٚا٭ؿًض .

                                                                 

 .185طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .123طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
 .189طٛس٠ ايبكش٠  (3)
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تًٛا ٗ طبٌٝ ٚتكذٜش اؾُ  بٌ اٯٜتٌ )ٚيهٔ ايرب َٔ أتك٢ ٚقا
اهلل( يبٝإ إٔ ايتك٣ٛ طبب ؿظذ ايزٜٔ نسشٚا ٚقٝاَِٗ بايتع#ذٟ  

 ٚاهلذّٛ ٚغضٚ إذ١ٜٓ .
ٚتكذٜش اؾُ  بٌ اٯٜتٌ )ٚيهٔ ايرب َٔ اتك٢ ٚقاتًٛا ٗ طبٌٝ 

 اهلل(.
ٚايٓظب١ بٌ ايتك٣ٛ ٚايكتاٍ ٗ طبٌٝ اهلل عُّٛ ٚخـٛق َطًل 

ذ ، فايتك٣ٛ أعِ ، ٖٚٞ ايباعح يًذفا، ٚتـا سب ايظًِ قبٌ ، ٚعٓ
ايكتاٍ ٚبعذٙ ٖٚٞ طبب َشٛ أفشاد نجري٠ َٓ٘ ، بُٝٓا ٫ ّشٛ ايكتاٍ 

وَ َ ايتك##٣ٛ ، فً##زا تسل##ٌ اهلل ع##ض ٚد##ٌ ٚق##اٍ ٗ آٜ##١ ايبش##ح ط    
يكإْٛ يتلاد بٌ ايتك٣ٛ ٚايتعذٟ ، ٚبٝإ تأنٝذ نٕٛ ٖزا ايتلاد 

ٚطًِ َٚـادٜل قٛي٘  َٔ َعذضات ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘
ٵَٺِنيَتعاٍ ط د َ٢ ٶَ ٵِ عْٺَتً  دٯَ ئِ َّ كَ وَ ٶَ د أَكْىَ ٹَ  . (2)صوَ

١  ايجايج١ : يكذ تلُٓت اٯ١ٜ ايظابك١ ا٭َش َٔ اهلل بايتك٣ٛ ٚاـؼٝ
اهَ َٓ٘ ، بكٛي٘ تعاٍ ط ٶَّ ٵ ىا ا ٮُ حَّ ا صاي#زٟ ٚسد ٔظ#ّا ٚٔظ#ٌ َ#ش٠ ٗ     وَ

ٌٶ نُا ٚسد ٗ ايتٓضٌٜ ايكشإٓ ٗ خطاب ٚأَش إٍ إظًٌُ ، إ٫ َا  ق
اد   ط وَ ُْ ٶَ َ١ ٳَ  انِّ وَ َُ َٰ أَٻْ  ب  ٠ُُِٚ كَ خَ يْ ََ ٴَ  ٸَ هَ ََ ٹَلْ د١ُِيًَ ابْټَ  ََ َ ىٻَ  ىَاكِ غَ ٵَ دٳَ ا فَ ٭َ ئِ

ٹِوِنيَ إْ ٹُ ٸْ  وخُ ٱُ ٶَّهَ ئِٻْ  ٵ ىا ا ٮُ حَّ دٳَ ا َِ ٭َ د ٵياٺَ ةً ٹِټْ ا ئِـَ د  . (3) صٹَ
   ٗ بٌٝ اهلل (   ٚتكذٜش اؾُ  بٌ اٯٜ#تٌ )ٚاتك#ٛا اهلل ٚق#اتًٛا  ط#

يبٝإ كشٚس٠ سلٛس ايتك٣ٛ ٗ ايكتاٍ دفاعّا ٚؿرب إظًٌُ عً#٢  
ا٭ر٣ ايزٟ ًٜشكِٗ بظبب تعذٟ ٚ ًِ ايزٜٔ نسشٚا ، ٚإؿشاسِٖ 

 ع٢ً ايكتاٍ .
                                                                 

 .190طٛس٠ ايبكش٠  (1)
بٝا٤  (2)  .107طٛس٠ ا٭ْ
 .112طٛس٠ إا٥ذ٠  (3)
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 شٛا٘د ِسزذدثخ ػٍٝ ػىس اٌرتر١ت
ّٚهٔ إٔ ْأتٞ بؼٛاٖذ َ#ٔ ايك#شإٓ عً#٢ ايعط#ف عً#٢ عه#ع       

 اياتٝب َٓٗا :
ةَوَ: قٛي٘ تعاٍ ط ا٭ٍٚ ٢ُٺْلَ ٵَ ا غَشا وَ ٵَ ىا ا حِٺ  إر تتكذّ عُش٠ ايتُت   (1)صأَ

َج٬ّ ع٢ً أدا٤ اؿر ، ٚدا٤ تكذِٜ اؿر يبٝإ أ١ُٖٝ أدا٤ َٓاط#و  
اؿر نا١ًَ ، ٚ٭ٕ ايعُش٠ ٫ تٓشـش بعُش٠ ايتُت  فتؼٌُ ايعُش٠ 
إسشد٠ اييت تٓبظط ع٢ً ط١ًٝ أٜاّ ايظ١ٓ ، ٖٚٛ َٔ اٱعذاص ٗ إنشاّ 

ّ ٗ ايؼشٜع١ ، َٚٓ٘ تٛد٘ إظًٌُ ٚإظًُات ي٘ ٔع ايبٝت اؿشا
هِاَٰ ٩ِاٍ    َشات ٗ ايّٝٛ ٗ ايـ٠٬ ، قاٍ تعاٍ ط صْ ٶُّاََّ وَ ٮَ حَ ٽَلَي  ٭َـْ 

ا     ٵُّ ىَ ٸْ ٩َ خُ وا ٱُ اد  ٹَ ُْاذُ  عَ اٷِ وَ غَلَ ٵَ ضِـِ ا ٵَٺَيْ َٚلَ ا ٍَ َٰ هَ صْ ٳِّ وَ ىَ د ٩َ دهَ َٕ حَلْ ٶَتً  بْ ٭ِ  َٰ َُوا ٵِّ ىَ وُ ٶَ َ٩  َِ د ٵياٺَ ىا ا

ىهَ صُ د وُ ٹَ ٸْ وَ هِ بِّ ٬  ٹِټْ كَ غَ ٵَ ٽَّهُ ا ٶَٺُىٻَ أَ ْ٢ َُ ٵَ دبَ  خَ ٵَٲِ ىا ا حُ ٵَّقَِټَ أُو ُُ وَئِٻا ا َٚلَ ٲُٸْ ٍَ

ٶُىٻَ ٢ْٺَ ََ د  ١َٺا ٴ   د٩ِ َ٦ ٶَّهُ بِ ٵ  .(2)صا

َْاټ       : قٛي٘ تعاٍ ط ايجاْٞ ؿَ اد أَوْ  هَ َُىِّاٍ بِ اُاتٍ  ِّ اـِ وَ ْ٢  (3) صٹِاټْ بَ
 فا٭ؿٌ تكذّ دٜٕٛ ايٓاغ ع٢ً ايٛؿ١ٝ . 

 َٚٔ إعذاص ايكشإٓ ٗ باب ايعطف أَٛس :
: ف٧ أدٚات ايعطف ناف١ فٝ٘ َجٌ ايٛاٚ، ايس#ا٤ ، ث#ِ ،   ا٭ٍٚ 

 ست٢ ، أّ ، بٌ ، يهٔ ، ٫ .
: إفاد٠ ايٛاٚ َع٢ٓ ايعطف ٚاٱطت٦ٓاف ٗ َٛاك  نجري٠ ايجاْٞ 

 َٔ ايكشإٓ ، ٚإختـاؿٗا بايعطف أٚ اٱطت٦ٓاف ٗ َٛاك  أخش٣ .

                                                                 

 .196طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .144ايبكش٠ طٛس٠  (2)
 .11طٛس٠ ايٓظا٤  (3)
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يعكا٥ذ١ٜ يًعطف ٗ ايكشإٓ ، ٚػذد إظا٥ٌ : ايذ٫٫ت اايجايح 
 ٚايكٛاٌْ إظتٓبط١ َٓ٘ .

بكتٗا آٜ#١ تتل#ُٔ       نُا ٗ آٜات ايكتاٍ َٔ طٛس٠ ايبك#ش٠ اي#يت ط#
َٰ  ايعطف بايٛاٚ ٗ أسب  َٛاك  َٓٗ#ا ، ٖٚ#ٛ قٛي#٘ تع#اٍ ط     ىٽَ ٵُ أَ ا يْ ََ

ٵَُْوَ ا غَشِّ وَ ٵَ ا ٶوادهِ وَ ٵِ ا٭ُِجُ  ىَ ٹَ ٴَ هٍَِ  ٶَّتِ ٭ُ ىثَ ٹِټْ ١َټْ األَهِ ُُ بُ ٵَ ىا ا حُ أَ حَ بِل  بِأَٻْ  ٵَ

اٸْ       ٶَّٲُ َ٢ ٵَ اهَ  ٶَّ ٵ ىا ا ا ٮُ حَّ ا اد وَ هَ ابِ ىَ بْ ىثَ ٹِاټْ أَ ُُ بُ ٵَ ىا ا حُ أَ حَّٮًَ وَ بِلا ٹَټْ ا ٵَ ٵَٲِټا ا د وَ ىكِهَ هُ ُٝ

غُىٻَ ٶِ َ٪  .(1) صحُ

 فٕغصٖٚ لجً أْ ٠غصٚٔب
يكذ نإ فتض َه١ س١ٓ يًٓاغ ْٝعّا ، ٚنإ اٱط٬ّ قذ اْتؼش 

 قبٌ فتشٗا.ٗ َه١ 
ٚيهٔ ٖٛاصٕ ٚثكٝسّا خؼٛا ع٢ً أْسظِٗ ، َٚؼ٢ بعض طاداتِٗ 
، ٚسداٍ ثكٝف بعلِٗ إٍ بعض ٚقايٛا قذ ف#ش، قُ#ذ ؿ#٢ً اهلل    

ٓا، ٚايشأٟ إٔ ْةضٚٙ، فشؼذٚا  يٓا ف٬عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ) ْا١ٖٝ ي٘ دْٚ
ٚبةٛا ٚقايٛا: ٚاهلل إٕ قُذا ٫ق٢ قَٛا ٫ وظٕٓٛ ايكتاٍ فاْعٛا 

ظريٚا ٗ ايٓاغ ٚطريٚا إيٝ٘ قبٌ إٔ ٜظري إيٝهِ، فاْعت أَشنِ، ف
 ٟ ٖٛاصٕ أَشٖا، ْٚعٗا َايو بٔ عٛف بٔ طعذ بٔ سبٝع١ ايٓـش

ابٔ ث٬ثٌ  -ّٜٛ سٌٓ  -ٚأطًِ بعذ ريو، ٖٚٛ  -بايـاد ا١ًُٕٗ 
ط١ٓ، فادتُ  إيٝ٘ َ  ٖٛاصٕ ثكٝف نًٗا ْٚـش ٚدؼِ نًٗا، ٚطعذ 

 .(2)(بٔ بهش، ْٚاغ َٔ بين ٬ٍٖ
، عٔ )ٚ ابٔ أبٞ ايضْاد عٔ أبٝ٘: أقاَت ٖٛاصٕ ط١ٓ ػُ  اؾُٛ

 .(3)(ٚتظري س٩طا٩ِٖ ٗ ايعشب ػُعِٗ

                                                                 

 .189طٛس٠ايبكش٠  (1)
 .5/310طبٌ اهلذ٣ ٚايشػاد ٗ طري٠ خري ايعباد  (2)
 .5/310طبٌ اهلذ٣ ٚايشػاد ٗ طري٠ خري ايعباد  (3)
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ٚاطُإٔ إظًُٕٛ اٍ نجش٠ عذدِٖ، ايزٟ بًغ اثين عؼش أي#ف  
َكاتٌ ٚقٌٝ أنجش ، فسادأِٖ ايعذٚ بايٓباٍ فتظاقط عً#ِٝٗ ن#إطش   
     ٟ  ٖٚذُٛا نشدٌ ٚاسذ عً#٢ إظ#ًٌُ ٖٚ#ِ ٜٓش#ذسٕٚ ٗ اي#ٛاد

 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ فسشت عاَتِٗ ٚاستبهٛا ٚي٫ٛ ثبات ايٓيب 
ٚعذد قًٌٝ َٔ إٗادشٜٔ ٚا٭ْـ#اس يٝذتُ#  فُٝ#ا بع#ذ إظ#ًُٕٛ      

ح٦َُټِ ٜٚتشكل ايٓـش ، قاٍ تعاٍ ط ٸْ  ٶَ َ٩ ٸْ  حُٲُ زَلَ ٱَ ٸْ  خَٲُ بَ ضَ ْ١ فَ أَ وَُْټ  ئِ ٷَ عُ ىْ ََ وَ

ٸْ األَكْ ُْٲُ ٶَ َ١ د٭َجْ  َٕ د وَ ًَ ُْ ٸْ ٍَ وْٲُ بِلَِټ١ََ ٹُـْ ٸْ  خُ ُْ ٵَّ ٸا وَ رُ بَجْ  عُ د كَ  .(1)صُٓ بِٺَ

 ٚاْتٗا٤ ايهافشٜٔ عٔ ايةضٚ ٚايكتاٍ ٜظتًضّ أَٛسّا :
 ايهف عِٓٗ ٚعذّ تتب  آثاسِٖ. ا٭ٍٚ :

 : اؿزس َٔ غريِٖ َٚٔ ا٭خطاس احملت١ًُ . ايجاْٞ
: اٱدتٗاد ٗ أدا٤ ايسشا٥ض ٚايتسك٘ ٗ ايذٜٔ ، ٚايتذبش ايجايح 

 ايكشإٓ ٚاْتٗا٤ ايهساس عٔ ايكتاٍ ع٢ً ٚدٛٙ :ٗ آٜات 
ّٝا ٚاختٝاسّٜا.ا٭ٍٚ   : ٜهٕٛ تاَّا ْٚٗا٥
 : قذ ٜهٕٛ َ٪قتّا ٚاكطشاسّٜا .ايجاْٞ 

 : ٜهٕٛ َهشّا ٚس١ًٝ .ايجايح 
ٚدا٤ت اٯ١ٜ بعذّ تعٌٝ فعٌ إظًٌُ اصا٤ِٖ ٭ٕ اٱْتٗا٤ قذ 

، ٚع#ذّ   ٜظتًضّ نُا ٗ ايـٛس٠ ا٭خ#ري٠ اؿ#زس ، ٚأخ#ز اؿا٥ط#١    
 ايشنٕٛ ايِٝٗ ٗ اْتٗا٥ِٗ َٔ ايكتاٍ.

َٚٔ إعذاص اٯ١ٜ أع٬ٙ إبعادٖا يًٛد#٘ ا٭خ#ري ٱدساى ايٓ#اغ    
ؿذم ْب٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚتٛايٞ إعذضات ع٢ً 

 ٜذٜ٘.

                                                                 

 .25طٛس٠ ايتٛب١  (1)
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الُوٻَ  َٚٔ َـادٜل َه#ش اهلل ع#ض ٚد#ٌ ٗ قٛي#٘ تع#اٍ ط      ََٺْٲُ وَ

ُْلُ  ََٺْٲُلُ اٵٶَّهُ وَاٵٶَّهُ ؽَ دٱِلَِټَوَ ٵَٺَ ، إٔ دخٍٛ أفٛاز َٔ ايٓاغ اٱط٬ّ (1)صا
 أطش، َٔ خطط إؼشنٌ ٗ اٱدٗاص ٚاهلذّٛ ع٢ً ايٓب٠ٛ ٚايتٓضٌٜ.

ٚيهٓٗا أنذت ع٢ً بٝإ عظِٝ إسظإ ٚطع١ ٚس١ٓ اهلل طبشاْ٘ 
ٓ##اغ ْٝع##ّا ،      يٝبع#ح اهلل ٗ قً##ٛب إظ#ًٌُ ايشأف##١ ٚايشٓ#١ باي

ٓاغ إٍ اٱط٬ّ ٚٱْكطا، ايكتاٍ ٚتهٕٛ ٖزٙ ايش١ٓ بابّا يذخٍٛ اي
ٚط###سو اي###ذَا٤ ٗ ا٭سض ، ٖٚ###ٞ َ###ٔ َـ###ادٜل عً###ِ اهلل ٗ    

ٶَٺُااىٻَ استذ##ادِٗ ٚسدٙ عً##٢ ا٥٬ٕه##١ ط ْ٢ حَ ااد  َ  ٹَ ااٸُ  ٶَ ْ١ ٽِّااٍ أَ ، (2)صئِ

تًعٓذَا استذٛا ع٢ً دعٌ اٱْظإ ط ٶُِ٪َ  .(3)ص٩ٍِ األَكِْٓ ؽَ
عًٝ#٘ ٚآي#٘   ٚيهٞ ٫ ٜادد ايزٟ ساسب ايٓيب قُذّا ؿ#٢ً اهلل  

ٚطًِ ٚىاف دخٍٛ اٱط٬ّ خؼ١ٝ اٱْتكاّ َٓ٘ خـٛؿّا ٗ صَإ 
ل  ايجأس ٚاٱْتكاّ ٚبكاٜا ايكِٝ ايكب١ًٝ ، دا٤ت اٯ١ٜ يتذعٌ اؿهِ ٚف

 قِٝ اٱط٬ّ ٚؿٝغ ايش١ٓ ٚايعسٛ.
 ٚتبٌ ٖزٙ اٯ١ٜ ٚدّٖٛا :

قإْٛ قتاٍ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ دفاعّا  ا٭ٍٚ :
 إكطشاس. ، ٚعٔ

ٔ  ايجاْٞ : ا٭َش َٔ عٓذ اهلل باقتـاس ايكتاٍ ع٢ً ساٍ ايتعذٟ َ
 إؼشنٌ ، فارا اْتٗٛا عٔ ايكتاٍ ٜٓتٗٞ إظًُٕٛ عٓ٘.

عذّ اْتؼاس اٱط٬ّ بايظٝف ، ٚمل ًٜذأ ي٘ ايشط#ٍٛ   ايجايح :
 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ إ٫ عٓذ ايلشٚس٠ ايذفاع١ٝ.

                                                                 

 .30طٛس٠ ا٫ْساٍ  (1)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (3)
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ٚايٓظب١ بٌ ايلشٚس٠ ٚبٝٓٗا  ٖٚزا اٱؿط٬  قإْٛ َظتشذخ ،
 عُّٛ ٚخـٛق َطًل .

بّا َا ٜهٕٛ اْتٗ#ا٤ ايهس#اس ع#ٔ ايكت#اٍ ع#ٔ ك#عف        ايشاب  : غاي
 ٘ ٖٚٚٔ ، خاؿ١ َ  دخٍٛ طا٥س١ َِٓٗ اٱط٬ّ ٚتسلٌ اهلل طبشاْ

٠َ باؿابتِٗ بايٓكف ٚايعذض نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ٗ َعشن١ أسذ ط َٚ ٮَ َُ ٵِ

٪َلُوا  ٱَ ٵَّقَِټَ  د ٹِټْ ا ً٩ دئِبِنيََٙلَ ىا ؽَ بُ ٶِ ٮَ وْ َُ َ٩ ٸْ  هُ خَ بِ ََٲَ ، َٚ  ٖ#زا ف#إ   (1)صأَوْ 

اهلل عض ٚدٌ أَش ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بايهف عِٓٗ إٕ 
اْتٗٛا عٔ ايكتاٍ ، ٚتكذٜش اٯ١ٜ )فإ اْتٗٛا عٔ كعف ٖٚٚٔ َِٓٗ 

 ف٬ تةضِٖٚ(.
 ْٔٛ األصً سالِخ اٌفغسح ِٓ اٌسػتلب

  ٕ اااتً ط يك##ذ دع###ٌ اهلل ع##ض ٚد###ٌ اٱْظ###ا َ٪ُ ٶِ  (2) ص٩ِااٍ األَكِْٓ ؽَ

َٚٔ خـا٥ف ٖ#زٙ اـ٬ف#١ اٱن#شاّ ، َٚٓ#٘ ايظ#١َ٬ َ#ٔ ايس#ض،        
ٚايشع#ب ، ف#٬ ٜٛن#ٌ اهلل ع#ض ٚد#ٌ عب#ادٙ بٛ ٝس#١ عظُٝ#١ ّٚ#ٮ          
قً##ٛبِٗ بايشع##ب َ##  إٔ ٖ##زا ايشع##ب ٜـ##ٝب ايكً##ب باـسك##إ     
ب###اى ٗ ايت###ذبش ، ٚاؾ###ٛاس  ب###ايادد       ايضا٥###ذ ، ٚايعك###ٌ باٱست

 اب .ٚفاْب١ ايـٛ
ٖٚ###ٛ َ###ٔ اٱعذ###اص َذ###٧ آٜ###١ ايشع###ب بظ###ٌ اٱط###تكباٍ       

اااََّ   ط ْ١ ٵل  ااالُوا ا َ٪ ٱَ اااقَِټَ  ٵَّ اااىبِ ا ٶُ ٭ُ اااٍ  ٶَٮٍِ ٩ِ اااوُ . ٚؿ###شٝض (3)ص...ىَ
إٔ ٖ##زٙ ايظ##ٌ يًُظ##تكبٌ ايكشٜ##ب ، ٚي##ٝع مث##١ َ##ذ٠ ب##ٌ ْ##ضٍٚ     
ٖ#زٙ اٯٜ##١ ٚإيك##ا٤ ايشع#ب ٗ قً##ٛب نس##اس ق#شٜؽ ٚسًس##ا٥ِٗ َ##ٔ     

إْ##زاس َ##ٔ ا    ٝ##١ ، ٚفٝ##٘  يهس##ش ٚأْ##٘ ٜل##ش بايـ##ش١    ايكبا٥##ٌ ايعشب

                                                                 

 .127طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .151طٛس٠ آٍ عُشإ  (3)
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ٝ##١ ٚتأنٝ#ذ يك##إْٛ : َ#ا هًب##٘ ايكب#ٝض قب##ٝض إ٫ إٔ       ١ٝ ٚايبذْ ايٓسظ#
 ٜؼا٤ اهلل غريٙ(.

٫ٚ ٜ##أتٞ ايهس##ش إ٫ َ##ا ٖ##ٛ أر٣ ٚػ##ش ، ت##ش٣ ٕ##ارا مل ٜ##أت      
ٝة١ إظ##تكبٌ ايكشٜ##ب ط  ٶَٮٍِايشع##ب إ٫ بـ## ااوُ ص اؾ##ٛاب َ##ٔ  ىَ

 دٗات :
 : تكذّ آٜات اٱْزاس ٚايٛعٝذ ع٢ً ايشعب . ا٭ٍٚ
١ٝ  : فتض باب ايتٛب١ ٚاٱْاب١ يًٓاغ . ايجاْ

ٓ##اغ ْٝع##ّا ًٜتست##ٕٛ إٍ اي##تةري       ايجايج##١ : دع##ٌ ايهس##اس ٚاي
اؿاؿ##ٌ عٓ##ذ ايهس##اس س##اٍ ْ##ضٍٚ ايشع##ب إٍ قً##ٛبِٗ ، ٜٚظٗ##ش    
ب٬ّٝ يًتٛب##١ ٚاٱْاب##١        ٖ##زا اي##تةري ٗ ايك##ٍٛ ٚايسع##ٌ ، يٝه##ٕٛ ط##

 ايعا١َ.
: إقاَ##١ اؿذ##١ عً##٢ اي#زٜٔ نس##شٚا ، فُ##ٔ سٓ##١ اهلل   يشابع#١  ا

ٓ###اغ ٚأط###شاس اـ٬ف###١ ع###ذّ تعذٝ###ٌ ايعكٛب###١ ايعاَ###١ عٓ###ذ     باي
ٝا داس        اؾش##ٛد ب##ايٓب٠ٛ ، فك##ذ دع##ٌ اهلل ع##ض ٚد##ٌ اؿٝ##ا٠ اي##ذْ

 ايتذاسى ٚا٭ٌَ .
ُ##ادٟ ايهس##اس بايتع##ذٟ ٚقٝ##اَِٗ ب##اهلذّٛ عً##٢       اـاَظ##١ :

 ِ بكتٌ ايٓيب قُذ ٦َٜٛز.إذ١ٜٓ ٗ َعشن١ أسذ َٚٓاداتٗ
يك##ذ أس##ب اهلل ع##ض ٚد##ٌ ايعب##اد ٚط##خش هل##ِ َ##ا ٗ ا٭سض      
ٝٗ###ا إٍ     ، ٚدع##ٌ اٯٜ###ات تت###ضاسِ أَ##اّ أعٝ###ِٓٗ ، ٚتـ###ٌ َعاْ
عك###ٛهلِ يت###بٌ هل###ِ إٔ اهلل ط####بشاْ٘ خ###ايل ن###ٌ ػ###٧ ٖٚ####ٛ       

 طايش٩ٚف ايشسِٝص.
ٖ#ا ًّ#ٞ عً##٢ إظ#ًٌُ ايعٓاٜ##١ ٚايًط#ف َ##  ايٓ#اغ ْٝع##ّا ،       

يًشٓ###١ ٚايًط###ف ، ٖٚ###ٛ إفظ###اد ٗ ا٭سض    ٚاٱسٖ###اب ك###ذ  
 ٚباب يًٓسش٠ ايعا١َ ف٬بذ َٔ إدتٓاب٘ . 
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 دالئً اٌسٍُ يف آ٠بد ِؼسوخ أدد
ش  َٔ اٱعذاص ٗ بعج١ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ تظاف
١ٓ ايٓبٜٛ##١ ٚاٱْ##ا، ٚا٭خب##اس عً##٢ أْ##٘      ٚتعاك##ذ ايك##شإٓ ٚايظ##

 اٱط٬ّ نًٗا.ٚأؿشاب٘ ناْٛا ٗ ساٍ دفا، ٗ َعاسى 
ٜٚتذ٢ً ٖزا ايكإْٛ ٗ َعشن١ أسذ ٚفٝ٘ دفا، عٔ ايكشإٓ ٚايٓيب 

 قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .
يكذ دافعٛا عٔ اٱط٬ّ ٚإدتٓبٛا ايةضٚ ، فٓضٍ ايكشإٓ بايذفا، 
عِٓٗ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ، ٫ٚ ٜعًِ َا ؿشفت٘ ٖزٙ اٯٜات َٔ ا٭ر٣ 

٘ ٚآي٘ ٚطًِ إ٫ اهلل عض ٚدٌ نُا ٚاٱفاا٤ ع٢ً ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ
 أْٗا َذسط١ مسا١ٜٚ َتذذد٠ ٫قتباغ إظا٥ٌ َٓٗا .

يكذ ْضيت آٜات ايكشإٓ اـاؿ١ َعشن١ أسذ قبٌ ٚقٛعٗا ّٜٚٛ ٚقٛعٗا 
َٚا بعذٙ َٔ ا٭ٜاّ ، يتهٕٛ طبب ٖذا١ٜ َٚٛعظ١ ٚسه١ُ ، َٚٔ ٖزٙ 

ٍ ٭ُٶُىبِ اٵَّقَِټَ اٯٜات قٛي٘ تعاٍ ط ِ٩  ٍ ٶَٮِ ٸْ ىَوُ ٵَ د  ٹَ ٶَّهِ  بِٺَد أٍَْلَٱُىا بِدٵ ٪َلُوا اٵل ١ََّْ  ٱَ

ٵِٺِنيَ د ٵَّٞ زَىَي ا ٹَ ََوَ  بِ دكُ وَ ٵوا ٸْ ا أَوَاهُ ٹَ د وَ ٽً د َٚ ٶَ ٳَ بِهِ ىُ وَنِّ  .(1)صَُ

َٚٔ اٱعذاص ٗ ْظِ اٯٜات تك#ذّ إخب#اس ايك#شإٓ ب#إٔ اهلل ع#ض      
ٴَ ٚدٌ ٖٛ ٍَٛ إ٪ٌَٓ ٚايٛعذ هلِ بايٓـش ٚايةًب١ بكٛي٘ تعاٍ ط بَ

ٵوادِّلَِټَ ُْلُ ا ىَ ؽَ ٸْ وَهُ ٱُ ىْ َ ٹَ ٶَّهُ  ٵ  ،(2)صا
ٌٖٚ تتلُٔ اٯ١ٜ أع٬ٙ إػاسات َٔ عًِ ايةٝب بإٔ ايٓيب ؿ٢ً 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿ#شاب٘ طٝتعشك#ٕٛ إٍ خظ#اس٠ فادس#١ ٗ     
ٝجبتٛا ٗ َٛاك#عِٗ ،   إعشن١ ، ٚإٔ اهلل عض ٚدٌ ٜعذِٖ بايٓـش ي

 ٛاب ٫ ديٌٝ عًٝ٘ ، ٚيهٓٗا تذعٛ يًـرب.ٜٚتًكٛا اـظاس٠ بشكا ، اؾ

                                                                 

 .151طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .150طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
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ٚاٯ١ٜ أع٬ٙ أقٌ آٜات طٛس٠ آٍ عُ#شإ نًُ#ات ع#ذا اؿ#شٚف     
 إكطع١ ٗ أٍٚ ايظٛس٠.

ٚيهٔ اٯ١ٜ تتلُٔ ق#ٛاٌْ ٚعٗ#ذّا َتذ#ذدّا إٍ ٜ#ّٛ ايكٝاَ#١ ،      
ٝا ٚاٯخش٠.  ٚإخباس بإؼ١٦ٝ إطًك١ هلل عض ٚدٌ ٗ ايذْ

 جسادبد إٌجٟ
 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ع٢ً دٗات ٖٞ:ناْت دشاسات ايٓيب 

نظشت ايشباع١ٝ َٔ أطٓإ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  ا٭ٍٚ :
 ٖٚٞ اييت تهٕٛ بٌ ايجٓاٜا ٚايٓاب نُا ٗ ايشطِ ايبٝاْٞ اٯتٞ.

ٚقذ نظشت َٔ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ طٔ ٚاسذ٠ ٖٚٞ 
تكً  َٔ ا٭ؿٌ ، إِا رٖبت  إسذ٣ ايشباعٝات ٖٚٞ اي٢ُٓٝ ايظس٢ً ٚمل

 فًك١ َٓٗا يٝبك٢ َ  ا٭ٜاّ ػاٖذّا ع٢ً أَٛس :
 ؿرب ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ. ا٭ٍٚ :
 نٝف إٔ اهلل عض ٚدٌ ؿشف عٓ٘ ايكتٌ ٦َٜٛز َعذض٠. ايجاْٞ :

 قإْٛ إؼشنٕٛ ِٖ ايةضا٠. ايجايح :
هلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َٚٔ اٯٜات تهشاس دْٛ ايكتٌ َٔ ايٓيب قُذ ؿ٢ً ا

 ٗ طاعات َعشن١ أسذ َٚٔ أنجش َٔ د١ٗ ٚط٬ .
فكذ نإ طٝف إؼشنٌ قشٜبّا َٓ٘ ٚتـً٘ طٗاَِٗ ، ٚاؿذاس٠ اييت 

ِ ، ٚعٔ ْاف  بٔ دبري قاٍ ) مسعت سد٬ َٔ إٗادشٜٔ ٜشَْٛٗا بأٜذٜٗ
ٜكٍٛ: ػٗذت أسذا فٓظشت ٍإ ايٓبٌ تأت٢ َٔ نٌ ْاس١ٝ، ٚسطٍٛ اهلل ؿ٢ً 

 .ٚطًِ ٚططٗا نٌ ريو ٜـشف عٓ٘ٚآي٘ ًٝ٘ اهلل ع
 ٫ ٚيكذ سأٜت عبذاهلل بٔ ػٗاب ايضٖشٟ ٦َٜٛز ٜكٍٛ: ديْٛٞ ع٢ً قُذ 

، ٚآي٘ لٛت إٕ لا، ٚسطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘  ٚطًِ إٍ دٓب٘ َا َع٘ أسذ
 .فذاٚصٙ
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ا  فعاتب٘ ٗ ريو ؿسٕٛا بٔ أ١َٝ، فكاٍ: ٚاهلل َا سأٜت٘، أسًف باهلل إْ٘ َٓ
 .(1)(دٓا أسبع١ فتعاٖذْا ٚتعاقذْا ع٢ً قتً٘ فًِ نًف إيٖٝ٘ٓٛ،، خش

: ١ٝ  نظش أْف ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ . ايجاْ
ػكت ػست٘ ايظس٢ً ، إر سَاٙ عتب١ بٔ أبٞ ٚقاق ، ٚدعٌ ايذّ  ايجايج١ :

 ٜظٌٝ َٓٗا .
قاّ عبذ اهلل بٔ ػٗاب ايضٖشٟ بؼر دب١ٗ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘  ايشابع١ :

 .(2)طًِٚآي٘ ٚ
ٌٖٚ ٜتعاسض ٖزا اـرب َ  عذض عبذ اهلل بٔ ػٗاب ٖزا عٔ قتٌ ايٓيب 
ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ نُا ٗ اؾ١ٗ ا٭ٍٚ أع٬ٙ ، أّ أْ٘ وتٌُ غري عبذ 
اهلل بٔ ػٗاب ، اؾٛاب ٖزا اٱستُاٍ ٚاسد ، نُا إٔ اـرب ٫ ٜتعاسض َ  

دشس٘ ، ٚسَا قاّ عبذ  اؾ١ٗ ا٭ٍٚ أع٬ٙ ، فاْ٘ عذض عٔ قتً٘ ٚيٝع عٔ
اهلل بٔ ػٗاب بشَٞ سذاس٠ غاسب١ ٫ ٜكـذ بٗا ػخـّا َعّٝٓا ٚيهٓ٘ ٜعًِ إٔ 
 اؾُاع١ فِٝٗ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ فاؿابت ػست٘.

طاٍ ايذّ َٔ ٚد١ٓ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ، إر  اـاَظ١ :
ٓكط  ايذّ إٍ إٔ قاَت فاط١ُ سَاٙ عبذ اهلل بٔ ق١٦ُ باؿذاس٠ ، ٚمل ٜ

 ايضٖشا٤ عًٝٗا ايظ٬ّ عشم سـري٠ ، ٚادخاٍ ايشَاد ٗ اؾش .
طعذ بٔ أب٢ ٚقاق، قاٍ: َا سشؿت ع٢ً قتٌ أسذ قط َا ٚ)عٔ 

سشؿت ع٢ً قتٌ عتب١ بٔ أب٢ ٚقاق، ٚإٕ نإ َا عًُت يظ٧ٝ اـًل 
ٚطًِ " َبةلا ٗ قَٛ٘، ٚيكذ نسا٢ْ فٝ٘ قٍٛ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 

 .(3)(اػتذ غلب اهلل ع٢ً َٔ د٢َ ٚد٘ سطٛي٘

                                                                 

 . 3/59ابٔ نجري / ايظري٠ ايٓب١ٜٛ  (1)
 . 3/45ابٔ نجري / ايظري٠ ايٓب١ٜٛ  (2)
 .3/59ابٔ نجري / ايظري٠ ايٓب١ٜٛ  (3)
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ٚق  ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٗ سسش٠ َٔ اؿسش  ايظادط١ :
اييت سسشٖا أبٛ عاَش عؼ١ٝ َعشن١ أسذ يٝك  فٝٗا إظًُٕٛ فٝظٌٗ ع٢ً 

 إؼشنٌ قتًِٗ ، فأخز اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ايظ٬ّ بٝذٙ.
ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ػل ػست٘ ،  ٚعٓذَا س٢َ عتب١ سباع١ٝ ايٓيب

 ٚأؿاب سباعٝت٘.
هلل  ٚعٔ ايضٖشٟ عٔ عجُإ اؾضسٟ عٔ َكظِ إٔ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً ا

فُا ساٍ ، ايًِٗ ٫ وٍٛ عًٝ٘ اؿٍٛ ست٢ ّٛت نافشا عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ قاٍ )
 .(1)(عًٝ٘ اؿٍٛ ست٢ َات نافشا إٍ ايٓاس

ٚسٟ ٗ ايظٓذ ٖٚٛ خطأ َٔ ٚرنش ابٔ نجري عجُٕا ٖزا باطِ عجُإ اؿش
 ايٓظاخ .

ٚسذثٓا ٚٚسد امس٘ ٗ اٱطتٝعاب )عجُإ اـٛصٟ( قاٍ ابٔ عبذ ايرب )
: أٍٚ َٔ أطًِ  َعُش عٔ عجُإ اـٛصٟ عٔ َكظِ عٔ ابٔ عباغ قاٍ

 .(2)(عًٞ
ٚٗ  6/358ٚايـشٝض ٖٛ عجُإ اؾضسٟ نُا ٗ ايتأسٜخ ايهبري 

اؿاسخ بٔ ْٛفٌ ، ٚايؼا٥  أْ٘  َٚكظِ ٍَٛ عبذ اهلل بٔ 2/408اٱؿاب١ 
 ٍَٛ عبذ اهلل بٔ عباغ ٬ٕصَت٘ ي٘.

َٚ  إٔ سذٜح دعا٤ ايٓيب ع٢ً عتب١ بٔ أبٞ ٚقاق كعٝف طٓذّا فٗٛ 
ع٢ً فشض ٚقٛع٘ ٖٚٛ ا٭قشب ٫ ٜتعاسض َ  ْضٍٚ درب٥ٌٝ بٓٗٞ ايٓيب ؿ٢ً 
 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ عٔ ايذعا٤ ع٢ً قشٜؽ ّٜٛ َعشن١ أسذ ْٚضٍ قٛي٘ تعاٍ

َٰ ٹِټْ األَٹْلِ ٌٍٍََْط  ، يعًِ اهلل عض ٚدٌ بذخٛهلِ اٱط٬ّ .(3)صٵَُْوَ ٵَ
ٚرنشت أقٛاٍ أخش٣ بظبب ٚصَإ ْضٍٚ اٯ١ٜ أع٬ٙ َٓٗا إٔ ايٓيب ؿ٢ً 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ دعا ع٢ً ْاغ َٔ إٓافكٌ ، َٚٓٗا إٔ َٛكٛعٗا ٜتعًل 

                                                                 

 . 3/60ابٔ نجري / ايظري٠ ايٓب١ٜٛ  (1)
 . 1/337اٱطتٝعاب ٗ َعشف١ ا٭ؿشاب  (2)
 .128طٛس٠ آٍ عُشإ  (3)
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كذِٖ َٔ أؿشاب٘ ٗ عضٕ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ع٢ً َٔ ف
 ب٦ش َع١ْٛ.

( ٤ قاٍ َكاتٌ : ْضيت ٖزٙ اٯ١ٜ ٗ ب٦ش َع١ْٛ ِٖٚ طبعٕٛ سد٬ َٔ قشٸا
 أؿشاب سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ أَريِٖ إٓزس بٔ عُشٚ،

ٗ ؿسش ط١ٓ أسب   أٌٖ لذٚبعجِٗ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ إٍ 
  ، يٝعًُٓٛا ايٓاغ ايكشإٓ ٚايعًِ ، َٔ اهلذش٠ ع٢ً سأغ أسبع١ أػٗش َٔ أسذ

 ْٝعّا.ٛا ْٝعّا غذسّا ٚغ١ًٝ فكتً
ٚنٕا فِٝٗ عاَش بٔ فٗري٠ ٍَٛ أبٞ  ٚأؿشاب٘ ،عاَش بٔ ايطسٌٝ قتًِٗ 

ٛٳدذ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً  ، بهش ايـذٜل فًُا قتٌ سف  بٌ ايظُا٤ ٚا٭سض ف
ٚٳدذّا ػذٜذّا ٚسضٕ عًِٝٗ ػٗشّا فٓضيتٚآي٘ اهلل عًٝ٘  ٵَُْوَ ط ٚطًِ َٔ ريو 

ٌَ ٹْلِ ٍٍَْ ألَ َٰ ٹِټْ ا  .(2)((1)صٵَ

ا  يبٝإ إٔ طشاٜا ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ مل ؽشز يةضٚ إِا ناْٛ
 ٜبًةٕٛ آٜات ايكشإٓ َٚ  ٖزا أدٗض عًِٝٗ إؼشنٕٛ ٚقتًِٖٛ.

ٚسإا اْظشب إؼشنٕٛ َٔ َٝذإ َعشن١ أسذ ْ  ايٓيب ؿ٢ً اهلل 
ٚايجٓا٤ ع٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ أؿشاب٘ َ  نج ش٠ دشاساتِٗ يٝتٛد٘ بايؼهش 

 عض ٚدٌ .
عٔ ابٔ سفاع١ ايضسق٢، عٔ أبٝ٘، قاٍ: ٕا نإ ّٜٛ أسذ ٚاْهسأ ٚ)

 ٚطًِ: " اطتٛٚا ست٢ أثينٚآي٘ إؼشنٕٛ قاٍ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 
 .ٚدٌ، فـاسٚا خًس٘ ؿسٛفا عض ٞع٢ً سب
ا : ايًِٗ يو اؿُذ نً٘، ايًِٗ ٫ قابض  فكاٍ ٕا بظطت، ٫ٚ باطط ٕ

قبلت، ٫ٚ ٖاد٣ ٕٔ أكًًت، ٫ٚ َلٌ ٕٔ ٖذٜت، ٫ٚ َعط٢ ٕا َٓعت 
 . ٫ٚ َاْ  ٕا أعطٝت

                                                                 

 .128طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
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٫ٚ َكشب ٕا باعذت ٫ٚ َبعذ ٕا قشبت، ايًِٗ ابظط عًٝٓا َٔ بشناتو 
 ٚسٓتو ٚفلًو ٚسصقو.

ايًِٗ إ٢ْ أطأيو ايٓعِٝ إكِٝ ايز٣ ٫ وٍٛ ٫ٚ ٜضٍٚ، ايًِٗ إ٢ْ 
 أيو ايٓعِٝ ّٜٛ ايع١ًٝ ٚا٫َٔ ّٜٛ اـٛف.أط

 ايًِٗ إ٢ْ عا٥ز بو َٔ ػش َا أعطٝتٓا ٚػش َا َٓعتٓا.
ٓا ايهسش ٚايسظٛم  ٝ إي ايًِٗ سبب إيٝٓا ا٫ّإ ٚصٜٓ٘ ٗ قًٛبٓا، ٚنشٙ 

 ٚايعـٝإ ٚادعًٓا َٔ ايشاػذٜٔ.
ايًِٗ تٛفٓا َظًٌُ ٚأسٝٓا َظًٌُ، ٚأؿكٓا بايـاؿٌ غري خضاٜا ٫ٚ 

 ٌْ.َستٛ
ايًِٗ قاتٌ ايهسش٠ ايزٜٔ ٜهزبٕٛ سطًو ٜٚـذٕٚ عٔ طبًٝو، ٚادعٌ 

 .(1)(عًِٝٗ سدضى ٚعزابو
ٚفٝ٘ ػاٖذ بإٔ قتاٍ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشاب٘ نإ 
 دفاعّا ، ٚإٔ إؼشنٌ مل ٜٓتـشٚا ٗ َعشن١ أسذ خ٬فّا ٕا إدٸعٛٙ.

 أمسبء أسٕبْ اٌفه اٌؼٍٛٞ
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 ٘جسح احلجشخِسبئً يف 
يك##ذ اػ##تذ أر٣ إؼ##شنٌ يً##ٓيب ؿ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ    

ٗٳا ٚأؿشاب٘ ، فأَش طا٥س١ َِٓٗ باهلذش٠ إٍ اؿبؼ١ ، ٚقاٍ هلِ ) ٕٸ بٹ إ
ٙٴ ذٳ ٓٵ ٓٸاغٳ عٹ ِٴ اي ًٹ ِظ ٜٳ َيا  ّها  ًٹ  .(1)(َٳ

فًِ ٜتأخش ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٗ ا٭َش ب#اهلذش٠ ،  
ٞ ٕا فٝ٘ َٔ ايٛعذ اٱهلٞ عسظ ٖ٪٤٫ ٚعذّ ايتأخش ٖزا َٔ ايٛس

ٚإٗادشات َ  أٖٛاٍ ايطشٜل ، َٚا ؽسٝ٘ ا٭ٜاّ ٗ ايةشب١  إٗادشٜٔ 
، ٚق١ً َا ٗ ايٝذ عٓذ إٗادشٜٔ ، ٌٖٚ أدسى ٖ٪٤٫ ايـشاب١ إٔ أَش 
ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ هلِ باهلذش٠ َٔ ايٛسٞ ، اؾٛاب 

 ْعِ .
 ٚفٝ٘ َظا٥ٌ :

عشف١ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بأسٛاٍ إُايو َ ا٭ٍٚ :
 ٚا٭َِ بسلٌ َٔ اهلل عض ٚدٌ.

: ١ٝ يٛ داس ا٭َش بٌ إرٕ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  ايجاْ
٭ؿشاب٘ باهلذش٠ عٔ ايٛسٞ أّ إدتٗاد َٓ٘ فا٭ؿ#ٌ ٖ#ٛ ا٭ٍٚ ،   

د ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ ط ٹَ هَىَي  َو٬ٚ ١ټوَ ٵَ ىَ ئِ َّ   *ا ا ئِٻْ هُ

َُىعًَ ، ٚاٯٜتإ أع٬ٙ َٔ طٛس٠ ايٓذِ ٖٚٞ َه١ٝ ، (2)صوَعٌٍْ 
 ْضيت قبٌ ٖذش٠ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ إٍ إذ١ٜٓ.

تأنٝذ قإْٛ ٖٚٛ ادتٓاب اي#ٓيب ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘      ايجايج١ :
ٚطًِ يًكتاٍ ٚاٱغتٝاٍ ٚاــ١َٛ ، ٖٚزا اهلذش٠ ػاٖذ ع٢ً ؿبة١ 

 ٗ سطاي١ ايٓيب قُذ. ايظًِ
١ٓٝ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايشابع١  ٕ ٖٚٛ طُأْ : بٝإ قاْٛ

يظ٬َت٘ ٚطط فتُ  إؼشنٌ ايزٜٔ ٜشٜذٕٚ اغتٝاي٘ ٚقتً٘ ، ٖٚزٙ 
                                                                 

 .1/94صاد إعاد  (1)
 .4-3طٛس٠ ايٓذِ  (2)
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١ٓٝ فش، ايظه١ٓٝ اييت تسلٌ اهلل عض ٚدٌ ع٢ً اي#ٓيب قُ#ذ    ايطُأْ
لُؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ، قاٍ تعاٍ ط حَوُْ صَهُ ئِ َّ  ؽْلَ فَ أَ ٶَّهُ ئِ ٵ ُُ ا ٽََْلَ ٮَـْ  وُُ ٩َ

غْانَٻْ     حَ بِهِ  َ  ادعِ ٵَِْ اىٳُ  ٮُ ََ فَ  دكِ ئِ َ٦ ٵَ د ٩ٍِ ا فَ هُٺَ وَُْټِ ئِ رَ دٽٍَِ ا رَ ٪َلُوا  ٱَ ٵَّقَِټَ  ا

ٶِٺَ ٱَ ٴَ  َ٢ صَ د وَ حَلَوْهَ ٸْ  ٵَ ىؿٍ  وُ ضُ ُُ بِ َاـَ أَ ُْهِ وَ ٶَ َ١ خَهُ  ُوَ ٶَّهُ ىَٲِ ٵ د ٩َأَٽنَٳَ ا ٪َلُوا ئِٻا اٵٶَّهَ ٹ٢ََوَ ٱَ ٵَّقَِټَ  تَ ا

َنٌ عَٲُِٸٌ ١َنِ ٶَّهُ  ٵ ا د وَ َُ ٶَ ُ٢ ٵَ ٶَّهِ هٍَِ ا ٵ ٶِٺَتُ ا ٱَ ٶًَ وَ َ٪ ٵي   .(1) صا

فإ قٌٝ ْضيت ٖزٙ ايظه١ٓٝ ٗ طشٜل اهلذش٠ فٌٗ ناْت َٛدٛد٠ 
قبًٗا ، اؾٛاب ْعِ ، يبٝإ قإْٛ ٖٚٛ ٬َصَ#١ ايظ#ه١ٓٝ يًٓب#٠ٛ ،    

ٚطًِ َٔ سٌ ايبعج#١   َٚـاسبتٗا يًٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘
يٝبًغ أسهاّ ايؼشٜع١ ع٢ً أسظ#ٔ س#اٍ ، ٚتتذً#٢ بٛك#ٛ  عٓ#ذ      

 ايٛقا٥  ٚايؼذا٥ذ .
ٓ#ا    اـاَظ١ : ث عذد ايزٜٔ ٖادشٚا اهلذش٠ ا٭ٍٚ إٍ اؿبؼ#١ )ا

، ٚأقاَٛا ٗ اؿبؼ١ ع٢ً أسظٔ ساٍ ، (2) عؼش سد٬ّ ٚاسب  ْظ٠ٛ(
 ٚبًةِٗ إٔ قشٜؼّا أطًُت فعاد سٖط َِٓٗ .

نزب اـرب ، فشدعٛا ٖٚادش آخشٕٚ َٔ ايـشاب١ ٚؿاس ثِ تبٌ 
عذدِٖ ث٬ث١ ٚمثاٌْ سد٬ّ ، ٚمثاْٞ عؼش٠ اَشأ٠ ٗ تًو ا٭س#ٛاٍ  
ايكاط١ٝ ٚكٓو ايعٝؽ ، ٚأٖٛاٍ ايظسش ٗ ايرب ٚايبشش ٗ ايطشٜ#ل  
 ايطٌٜٛ إٍ اؿبؼ١ َٔ أدٌ اؿسا  ع٢ً دِٜٓٗ ٚعكٝذ٠ ايتٛسٝذ .

ؿ٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ ،    ٚفٝ٘ إعذاص غريٟ ٗ ْب٠ٛ قُذ  
ٖٚٛ َٔ ايربٖإ اٱْٞ باٱطتذ٫ٍ َٔ إعًٍٛ إٍ ايع١ً ، فًِ ٜجبت 
اٱّإ ٗ قًٛب ايـشاب١ ٜٚتشًُٛا ػ#ت٢ ك#شٚب ا٭ر٣ ٚايعٓ#اد    
 ي٫ٛ ايطُأ١ْٓٝ ٚايكط  بـذم ْب٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .
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ٚعً#٢   ٚاٱطتذ٫ٍ بايربٖإ اٱْٞ ع٢ً ؿ#ذم ْ#ضٍٚ ايك#شإٓ ،   
سطاي١ ايٓيب قُذ ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ ب#اب ٚاط#  ٚن#بري        
ب١          تظتكشأ َٓ#٘ ق#ٛاٌْ َٚظ#ا٥ٌ ن#جري٠ ، ٚفٝ#٘ سذ#١ ، ٚن#زا بايٓظ#

يٲطتذ٫ٍ بايربٖإ ايًُٞ ٖٚٛ اط#تذ٫ٍ َ#ٔ ايعً#١ عً#٢ إعً#ٍٛ       
 َجٌ: ايؼُع طايع١ فايٓٗاس َٛدٛد .

ا أٌٖ ٬ٍٖ سَلإ فايـٝاّ ٚادب يكٛي٘ تع#اٍ ط   هِـَ  ٩َٺَ ا ټْ ٍَ

ٶََُُْٺْهُ َ٩ هْلَ  ٵَا ٸْ ا وْٲُ  .(1)صٹِ

 لساءح رأزخي١خ يف ٘جسح احلجشخ
ٖ#ٌ َ##ٔ ؿ#١ً ب##ٌ ٖذ#ش٠ نس##اس ق#شٜؽ إر ٖ##ادشت طا٥س#١ َ##ٔ       
ايـشاب١ إٍ اؿبؼ١ إعشاكّا ، ٚبٌ قّٛ ؿاحل ايزٜٔ أسادٚا قتً#٘  
فًِ ٜذسنٛٙ فعكشٚا ايٓاق١ ، فطًب َِٓٗ ؿاحل إٔ ٜذسنٛا فـًٝٗا 

ايعزاب عِٓٗ ، اؾٛاب ْعِ إر ًٜتكٞ ايطشفإ بؼ#ذ٠  سدا٤ نؼف 
 ايبطؽ ٚحملاسب١ ايٓب٠ٛ .

إر ٚسد عٔ عُشٚ بٔ خاسد١ ٗ سذٜح يشط#ٍٛ اهلل ؿ#٢ً اهلل   
ٚأسادٚا إٔ ّهشٚا بـاحل ، فُؼٛا ست٢ أتٛا ع٢ً عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ )

ٓا قتًٓاٙ  ١ٝ ، ٚقايٛا : إرا خشز عًٝ ػشب طشٜل ؿاحل فاختبأ ٗ مثاْ
ٝتٓاِٖ ٚأتٝٓا أٖ  .ً٘ فب

    ِ ٗٝ ٝ#إ سس#ظ اهلل ع#ض ٚد##ٌ     ف#أَش اهلل ا٭سض فاط#تٛت عً# يب
ا  يٮْبٝا٤ ٚدف  نٝذ إؼشنٌ عِٓٗ إٍ سٌ تبًٝغ ايشطاي١ ، فادتُعٛ

 .َٚؼٛا إٍ ايٓاق١ ٖٚٞ ع٢ً سٛكٗا قا١ُ٥ 
فكاٍ ايؼكٞ ٭سذِٖ ، ا٥تٗا فاعكشٖا . فاتاٖ#ا فتعا ُ#٘ ري#و     

٬ّ  فاكشب عٔ ريو ، فبعح آخش فأعظُ٘ ريو ، فذعٌ ٫ ٜبعح سد
إ٫ تعا ُ٘ أَشٖا ست٢ َؼ٢ إيٝٗا ٚتطاٍٚ فلشب عشقٛبٝٗا فٛقعت 
تشنض ، فشأ٣ سدٌ َِٓٗ ؿاؿّا فكاٍ : ادسى ايٓاق١ فكذ عكشت . 

                                                                 

 .185طٛس٠ ايبكش٠  (1)
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فأقبٌ ٚخشدٛا ٜتًكْٛ٘ ٜٚعتزسٕٚ إيٝ٘ ٜا ْيب اهلل إِا عكشٖا ف٬ٕ إْ٘ 
 ٫ رْب يٓا .

ٕ أدسنتُٛٙ فعظ٢ اهلل إٔ قاٍ : فاْظشٚا ٌٖ تذسنٕٛ فـًٝٗا  فإ
 .ٜشف  عٓهِ ايعزاب . فخشدٛا ٜطًبْٛ٘ 

  ، فًُا سأ٣ ايسـٌٝ أَ٘ تلطشب أت٢ دب٬ّ ٜكاٍ ي٘ ايكاس٠ قـري 
 .فـعذ ٚرٖبٛا يٝأخزٚٙ 

 .فأٚس٢ اهلل إٍ اؾبٌ ، فطاٍ ٗ ايظُا٤ ست٢ َا تٓاي٘ ايطري  
ٚدخٌ ؿاحل ايكش١ٜ فًُا سآٙ ايسـٌٝ به٢ ست٢ طايت دَٛع٘ ،  

ثِ اطتكبٌ ؿاؿّا فشغا سغ٠ٛ ، ثِ سغا أخش٣ ، مثِ سغا أخش٣ فكاٍ 
ـٌ ف# ط ؿاحل يكَٛ٘ : يهٌ سغ٠ٛ أدٌ  ْ١ َٰ وَ ٵِ فَ دٷ   َا رَتَ أَ الَ رَ ٸْ  ٱُ ؿَاكِ ىا ٩ٍِ  ُ٢ خَّ حَٺَ

ٹَٲَقُوب  ُْلُ    .(1) ص٥َ

ا٫ إٔ آ١ٜ ايعزاب إٔ ايّٝٛ ا٭ٍٚ تـ#بض ٚد#ٖٛهِ َـ#سش٠ ،    
ايجايح َظ#ٛد٠ ، فًُ#ا أؿ#بشٛا إرا     ٚايّٝٛ ايجاْٞ قُش٠ ، ٚايّٝٛ

ٚد##ِٖٛٗ نأْٗ##ا ق##ذ طًٝ##ت ب##اـًٛم ؿ##ةريِٖ ٚن##بريِٖ رن##شِٖ     
 .ٚأْجاِٖ

فًُا أَظ#ٛا ؿ#اسٛا ب#أْعِٗ أ٫ ق#ذ َل#٢ ٜ#ّٛ َ#ٔ ا٭د#ٌ          
ٚسلشنِ ايعزاب ، فًُا أؿبشٛا ايّٝٛ ايجاْٞ إرا ٚدِٖٛٗ قُش٠ 

 .نأْٗا خلبت بايذَا٤ 
فـاسٛا ٚكذٛا ٚبه#ٛا ٚعشف#ٛا أْ#٘ ايع#زاب ، فًُ#ا أَظ#ٛا        

ٛا بأْعِٗ أ٫ قذ َل٢ َٜٛإ َٔ ا٭دٌ ٚسلشنِ ايعزاب  ؿاس
، فًُا أؿبشٛا ايّٝٛ ايجايح فإرا ٚد#ِٖٛٗ َظ#ٛد٠ نأْٗ#ا طًٝ#ت     
 بايكاس ، فـاسٛا ْٝعّا أ٫ قذ سلشنِ ايعزاب فتهسٓٛا ٚؼٓطٛا .

ا ٚنإ سٓٛطِٗ ايـرب ٚإةش ٚناْت أنس اِْٗ ا٫ْطا، ، ثِ أيكٛ
أْسظِٗ با٭سض فذعًٛا ٜكًبٕٛ أبـاسِٖ فٝٓظشٕٚ إٍ ايظُا٤ َش٠ 

                                                                 

 .65طٛس٠ ٖٛد  (1)
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 ٔ ٚإٍ ا٭سض َش٠ ف٬ ٜذسٕٚ َٔ أٜٔ ٜأتِٝٗ ايعزاب ، َٔ فٛقِٗ َ
 .ايظُا٤ أّ َٔ ؼت أسدًِٗ َٔ ا٭سض خظسّا أٚ قزفّا 

فًُا أؿبشٛا ايّٝٛ ايشاب  أتتِٗ ؿٝش١ َٔ ايظُا٤ فٝٗا ؿٛت  
١ ٚؿ##ٛت ن##ٌ ػ##٤ٞ ي##٘ ؿ##ٛت ٗ ا٭سض ، فتكطع##ت   ن##ٌ ؿ##اعك

 .(1)(قًٛبِٗ ٗ ؿذٚسِٖ ، فاؿبشٛا ٗ دٜاسِٖ دامثٌ
 ٚٗ ٖذش٠ سٖط َٔ ايـشاب١ إٍ اؿبؼ١ َظا٥ٌ :

 : إْزاس يكشٜؽ . ا٭ٍٚ
 : يضّٚ  ايهف عٔ إٜزا٤ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .ايجا١ْٝ 

 ٚ قتً٘ .:  صدش إؼشنٌ عٔ اـطط يظذٓ٘ أايجايج١ 
: ػًٞ قإْٛ ٖٚٛ ؿريٚس٠ ايـ#شاب١ دع#ا٠ يًشط#اي١ ٗ    ايشابع١ 

 ا٭َـاس ايبعٝذ٠ .
: ق#إْٛ عذ##ض نس#اس ق#شٜؽ ع##ٔ ايٓٝ#ٌ َ#ٔ ايـ##شاب١      اـاَظ#١  

إٗادشٜٔ ، ٚؼزٜشِٖ َٔ اطتُشاس إٜزا٥ِٗ ٭ٌٖ ايبٝت ٚإظًٌُ 
 ٗ َه١ َٚا سٛهلا .

إظًٌُ إٍ  : عًِ أٌٖ َه١ ٚايكبا٥ٌ بٗذش٠ سٖط َٔايظادط١ 
اؿبؼ١ ، ٚط٬َتِٗ ٚدِٜٓٗ ٖٓاى ، فكذ نإ سداٍ ايكبا٥ٌ ٜسذٕٚ 
ٌٸ     إٍ َه١ ؿر ايبٝت ٚايعُش٠ ، ٚايتذاس٠ ٚايتظ#ٛم ، ٚطً#ب س#
ِٓٗ ٜٓضي#ٕٛ عً#٢ بع#ض        اــَٛات ٚاٱقااض ، ٚن#ٌ ْاع#١ َ#
ٚدٗا٤ ٚأػشاف قشٜؽ ، ٚىتًطٕٛ بأًٖٗا ، فٝعًُٕٛ ٖذش٠ بعض 

ناْٛا ٜتـًٕٛ بايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘  أبٓا٥ِٗ ٚسداهلِ ، نُا
ٚآي٘ ٚطًِ ٕٚإ مل ٜتـًٛا ب٘ فاْ٘ هًع إٍ داْبِٗ ٗ ايبٝت اؿشاّ 
، ٜٚبذأِٖ ٗ ايذع٠ٛ إٍ اهلل ، ٜٚتًٛ عًِٝٗ آٜات ايكشإٓ ، ٜٚطًب 

 َِٓٗ نتُإ ايذع٠ٛ طٛا٤ قبًٖٛا أٚ اَتٓعٛا عٔ قبٛهلا .

                                                                 

 .4/261ايذس إٓجٛس  (1)
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١ٝ ٚفتض َه١ ع٢ً عذّ َٚا أنجش ايزٜٔ ْذَٛا بعذ ؿًض اؿذٜب 
اطتذابتِٗ يذع٠ٛ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ هل#ِ ي#ذخٍٛ      
 ّ اٱط٬ّ عٓذَا نإ ٗ َه١ ، نُا ٗ قـ١ عسٝف ايهٓذٟ ، ٚقذ تكذ

 ٚبٝإ ْضٍٚ ايعزاب بإؼشنٌ . (1)رنشٖا 
َٚ  ٖزا فعٓذَا ٖادش ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    

مل ٜٓضٍ بكشٜؽ اهل٬ى ايع#اّ ٭ٕ اي#ٓيب   ٚطاسٚا باؾٝٛؾ حملاسبت٘ 
قُذّا س١ٓ يًٓاغ إِا اؿابِٗ ٚايب٤٬ ٚايسشق١ ٚط#كط ع#ذد َ#ٔ    

 س٩طا٥ِٗ قت٢ً ٗ إعاسى.
 ثني اذلجسح ِٚؼسوخ ثدز

        ١#ٓ يكذ ٖادش اي#ٓيب قُ#ذ ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ إٍ إذٜ
   ٟ ب#ٛ ٓ  )ٜجشب( َلطشّا يٝذذ ا٭ْـاس ٗ اطتكباي٘ ٜٚ#بين إظ#ذذ اي

ٜٚه#ٕٛ ٖ#زا إظ#ذذ َعذ#ض٠ أخ#ش٣ يً#ٓيب قُ#ذ ٗ بٓا٥#٘ ٚإقاَ##١         
ٵَّقٌِ ٩َلََٓ ايـًٛات اي١َٝٛٝ اـُظ١ فٝ٘ ْٚضي٘ قٛي٘ تعاٍ ط ئِٻا ا

دؿٍ َ٢ ٹَ ٵًَ  ٯَ ئِ ؿ  ٵَلَا ٮُلَْٻَ  ٵَ َٰ ا ٶَُْ  .(2)ص١َ

  ٘ َٚٔ بٌ ٚدٛٙ تأٌٜٚ ٖزٙ اٯ١ٜ عٛد٠ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي
 ٚطًِ إٍ َه١.

ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٗ إقا١َ ؿش  اٱّإ ٚادتٗذ 
ٗ إذ١ٜٓ ٗ بكع١ ؿةري٠ َٔ عُّٛ ا٭سض ، ٚمل ٜهٔ أٌٖ إذ١ٜٓ 
نًِٗ َظًٌُ ، فُٔ أًٖٗا َٔ تأخش إط٬َ٘ عٔ دخٍٛ اي#ٓيب إٍ  
إذ١ٜٓ ، َِٚٓٗ ٜٗٛد بين قشٜظ#١ ٚب#ين ايٓل#ري ٚب#ين قٝٓك#ا، عً#٢       

ٖٚٛ َٛط٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ ٖٚٛ أنجش  دٜاْتِٗ نأٌٖ نتاب ٚاتبا، ْيب
 ا٭ْبٝا٤ رنشّا ٗ ايكشإٓ بعذ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  .

                                                                 

 .1/257أْظش ايهاٌَ ٗ ايتأسٜخ  (1)
 .85طٛس٠ ايكـف  (2)



ــ   228معامل اإلميان / ج   ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   065ــــ

ٚمل تـرب قشٜؽ َٚٔ خًسِٗ عا١َ ايهساس ٗ اؾضٜش٠ ع٢ً ساٍ 
 اٱّإ ٗ إذ١ٜٓ ، ٚاييت تذٍ َعإٗا ع٢ً ايجبٛت ٚايشطٛخ .

ٗادشٜٔ إيِٝٗ ٚقاَت باسطاٍ ٚفذ إٍ ايٓذاػٞ يطًب تظًِٝ إ
ُٳاعٳ١ٺِٖٚ) ٝعٳ١َ فٹٞ دٳ ٔٳ َأبٹٞ سٳبٹ ٘ٹ بٵ ًٓ ي بٵذٳ ا ٚٳعٳ ٔٳ اِيعٳأق  ُٵشٳٚ بٵ  .(1) (عٳ

فشدِٖ خا٥بٌ بع#ذ إٔ ايتك#ٛا ْٝع#ّا عٓ#ذ ايٓذاػ#ٞ ، ٚأ ٗ#ش       
 سكاٙ َا دا٤ ب٘ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .

  ٌ  فكاَت قشٜؽ َشاؿش٠ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ ٚأٖ#
 ايبٝت ٗ ػعب أبٞ طايب يج٬خ طٌٓ .

ثِ دٗضٚا اؾٝٛؾ يكتاٍ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
 ٚٚقعت َعاسى نرب٣ بٌ ايطشفٌ أٚهلا :

١ٝ يًٗذش٠ إر  ا٭ٍٚ : َعشن١ بذس ٗ ػٗش سَلإ َٔ ايظ١ٓ ايجاْ
س  صسف أنجش َٔ أيف َٔ إؼشنٌ ٚأؿشٚا ع٢ً ايكتاٍ عٓذ َٝاٙ بذ

 ( نِ .300( نِ ، ٚعٔ َه١ مٛ )150ذ عٔ إذ١ٜٓ مٛ )اييت تبع
ٚناْت قشٜؽ تبةٞ ٗ ٖزٙ إعشن١ اطت٦ـ#اٍ اٱط#٬ّ ، ٚقت#ٌ    
ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ ٚٚق#ف ْ#ضٍٚ آٜ#ات ايك#شإٓ      
٭ِْٗ ٚايٓاغ ْٝعّا ٜعًُٕٛ إٔ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ   

ٓب#ٌٝ ، ٚي#ٝع َ#ٔ ْ#يب بع#ذٙ ،        ٚإٔ ن#٬ّ اهلل ٚايس##شا٥ض  خ#امت اي
ٓب#٠ٛ ٚط#بٌ        ٚايٓٛاٖٞ ٫ تٓضٍ إٍ عً#٢ ْ#يب  ، ف#اسادٚا سذ#ب اي
 ايـ٬  ٚايتعاٜؽ ايظًُٞ ايزٟ ػاٖذ َٔ أدً٘ ايٓب٠ٛ ٚايتٓضٌٜ .

ٚنإ عذد دٝؽ قشٜؽ أنجش َٔ ث٬ث١ أكعاف عذد إظًٌُ ٗ 
 َٝذإ إعشن١ أَا ٗ ايعذ٠ ٚإ٪ٕ ، فايساسم أنرب بهجري .

فُٛ، إبٌ إؼشنٌ طبعُا١٥ ، أَ#ا إب#ٌ إظ#ًٌُ فٗ#ٞ     ٚناْت 
 طبعٕٛ أٟ ْظب١ ٚاسذ إٍ عؼش٠ .

                                                                 

 .1/94صاد إعاد  (1)
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٘ٴ  ) #ًٓ ي ٢ًٓ ا ٘ٹ ؿٳ ًٓ ٍٔ اي ٌٴ َأؿٵشٳابٹ سٳطٴٛ إبٹ َناْٳتٵ  ٚٳ ٔٴ إطٵشٳامٳ :  ٍٳ ابٵ َقا
٘ٹ  ٝٵ ًَ ٘ٹ ٚآي٘ عٳ ًٓ ي ٍٴ ا ٕٳ سٳطٴٛ َها ٖٳا ، َف بٴٛ تٳَك ٌٳ بٳعٹريٶا ، َفاعٵ بٵعٹ ٦ٹزٺ طٳ َٳ ٛٵ ٜٳ ِٳ  ًٓ ٚٳطٳ

٘ٹ  ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًٓ ي ٢ًٓ ا ٔٴ َأبٹ#ٞ    ٚآي٘ ؿٳ ثٳ#ذٴ بٵ# َٳشٵ ٚٳ ٔٴ َأبٹٞ َطايٹبٺ ،  ٞٸ بٵ ًٹ ٚٳعٳ ِٳ  ًٓ ٚٳطٳ
ًٹبٹ ُٴٓط ِي بٵذٹ ا ٔٴ عٳ ُٵضٳ٠ُ بٵ ٕٳ سٳ َنا ٚٳ ٕٳ بٳعٹريٶا ،  بٴٛ تٳكٹ ٜٳعٵ ٟٸ  ٔٛ ٓٳ ٜٵذٴ  َٳشٵثٳذٺ اِيةٳ صٳ ٚٳ  ،

٘ٹ  ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًٓ ي ٢ًٓ ا ٘ٹ ؿٳ ًٓ ٍٔ اي ٝٳا سٳطٴٛ َي ٛٵ َٳ ْٳظٳ١ُ  َأ ٚٳ ٚٳَأبٴٛ َنبٵؼٳ١َ ،  ٔٴ سٳأسثٳ١َ ،  ٘ بٵ ٚآي
ٔٴ     ٔٔ بٵ# ُٳ بٵ#ذٴ اي#شٸسٵ ٚٳعٳ ُٳشٴ ،  ٚٳعٴ ٕٳ َأبٴٛ بٳِهٕش ،  َنا ٚٳ ٕٳ بٳعٹريٶا ،  بٴٛ تٳكٹ ٜٳعٵ ِٳ  ًٓ طٳ

ٕٳ بٳعٹريٶا بٴٛ تٳكٹ ٜٳعٵ ٛٵفٺ   .(1) (عٳ
ٖٚٞ أِٖ أدا٤ ٚآي١ س#شب ٦َٜٛ#ز ٚاس#ذ٠ ،    أَا بايٓظب١ يًخٌٝ 

فهإ عٓذ إؼشنٌ ٗ إٝذإ َا١٥ ٚعٓذ إظًٌُ فشط#إ ، ٚقٝ#ٌ   
َٳ# ٳ      ٚاسذ٠ ) ٕٳ  َن#ا ٘ٴ  ْٸ# ِٔ َأ # ًِ ٌٔ اِيعٹ # ٖٵ ٓٹٞ بٳعٵضٴ َأ ثٳ ٚٳسٳذٸ  : ّٕ ٖٹؼٳا ٔٴ  ٍٳ ابٵ َقا

ثٳ#  َٳشٵ ٔٔ َأبٹٞ  ثٳذٹ بٵ َٳشٵ ٌٔ َفشٳغٴ  ٝٵ ٔٵ اِيخٳ َٹ ٕس  ّٳ بٳذٵ ٛٵ ٜٳ ٌٳ  ُٹ ًٹ ُٴظٵ ِي ٟٸ ،  ا ٔٛ # ٓٳ ذٺ اِيةٳ
٘ٴ  َي ٍٴ  َكا ٜٴ ٕٳ  َنا ٚٳ ٞٸ  ْٹ ا ٗٵشٳ بٳ ِي ُٵٕشٚ ا ٔٔ عٳ ُٹِكذٳادٹ بٵ ِي ٚٳَفشٳغٴ ا ٌٴ  ٘ٴ ايظٸبٳ ٍٴ َي ٜٴَكا ٕٳ  َنا ٚٳ
٘ٴ            َي# ٍٴ  َك#ا ٜٴ ٕٳ  َن#ا ٚٳ  ، ّٔ ا ٛٸ ٔٔ اِيعٳ# ٝٵ#ٔش بٵ# َف#شٳغٴ ايضٸبٳ ٚٳ بٵشٳ١ُ  ٍٴ طٳ# َك#ا ٜٴ ٚٳ بٳعٵضٳدٳ#١ُ 

ٝٳعٵظٴٛبٴ . ِي  ا
ُٴ ِي َٳ ٳ ا ٚٳ  : ّٕ ٖٹؼٳا ٔٴ  ٍٳ ابٵ َٹا٥ٳ١ُ َفشٳٕغَقا ٌٳ   . (2) (ؼٵٔشنٹ

ٚيهٔ نٝف ٜهٕٛ ٕشثذ فشغ َٚ  ٖزا ٜتعاقب َ  ايٓيب ؿ٢ً 
 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚا٭َاّ عًٞ عًٝ٘ ايظ٬ّ ع٢ً بعري .

ٚنإ َ  إؼشنٌ طتُا١٥ دس، ٚأعذاد نجري٠ َٔ اٱبٌ ، ٚناْٛا 
     ِٗٓ ٜزعٕٛ ٗ نٌ ّٜٛ تظع١ أٚ عؼش َٔ اٱب#ٌ ، ٚيه#ٔ طا٥س#١ َ#

 دعٛا َٔ ٚطط ايطشٜل ٚفٝ٘ إْزا يكشٜؽ .س
ٶَاُٰ   ٚيكذ ٖضَت ق#شٜؽ ٗ إعشن#١ ٭ٕ اهلل ع#ض ٚد#ٌ ي#٘ ط      ٹُ اهِ  ٶَّ ٵِ

َلٌ ٍَ ٭َـِ ٴِّ ٍٍَْ ٶًَ ٱُ َ١ ىَ  د ٩ُِهِټا وَهُ ٹَ ىَاثِ وَاألَكِْٓ وَ ٵياٺَ  . (3)صا
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 .2/117ايشٚض ا٭ْف  (2)
 .120طٛس٠ إا٥ذ٠  (3)
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ٚأساد اهلل عض ٚدٌ ط١َ٬ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
ع٢ً ايٛقا٥  ايكاد١َ ، ٖٚٛ َعذ#ض٠ أخ#ش٣    ، ْٚضٍٚ ايكشإٓ نا٬َّ

 يًٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .
ت  ْٚضٍ غـٛق َعشن١ بذس قٛي٘ تعاٍ ط ٵَّ فِ ٸْ أَ خُ ٽَ أَ بَـْك  وَ ٶَّهُ بِ ٵ ٸُ ا ٱُ ٽََْلَ ٮَـْ  ٵَ وَ

حََْٲُلُوٻَ ٸْ  ٶَّٲُ َ٢ ٵَ ٶَّهَ  ٵ ىا ا ٮُ حَّ د  .    (1) ص٩َ

 ٚفزخ ِىخِؼجصح لصس ادلدح ثني ٘جسح إٌجٟ )ص( 
ىُٷ        قاٍ تعاٍ ط ُٮا ََ َٷ  ْى ا ََ د َو َُ َٽ ـ  ا ٵ ِة ا اد َُ َغ َٵ َٹُواىا ٩ِاٍ ا اِقََټ َ ٵَّ َٶَود َوا ُل ُكُى ُْ َوو َٵ د  ٽَّ ِئ

ؿُ  د هَ ا ٝ#ذ  (2)صاألٍَْ ، ٚيٛ داس ا٭َش بايٓـش ٗ إكاّ بٌ اٱط٬م ٚايتكٝ

فا٭ؿٌ ٖٛ اٱط٬م ، ٖٚٛ ٜتٓاطب َ  إؼ١٦ٝ إطًك١ هلل عض ٚدٌ 
ٵِٚقٛي٘ تعاٍ ط َلٌوَ ٍَ ٭َـِ ٴِّ ٍٍَْ ٶًَ ٱُ َ١ ٶَّهُ  ٵ ا ىَاثِ وَاألَكِْٓ وَ ٵياٺَ ُٰ ا ٶَ ٹُ ، (3)صٶَّهِ 

 ٜٚهٕٛ ٖزا ايٓـش ع٢ً ٚدٛٙ :
ايعُّٛ اجملُٛعٞ بإٔ ٜٓتـش نٌ ايشطٌ ًْ#١ ٚاس#ذ٠    ا٭ٍٚ :

ٝا ، ٜٚتذً#٢ ٗ   بكإْٛ َٔ اٱساد٠ ايته١ٜٝٓٛ َـاسب يًشٝا٠ ايذْ
يٓـش ٚايسٛص بؼشف ايشطاي١ ٚسٚد رنشِٖ ٗ ايكشإٓ بظًطإ ايعض ٚا

ا  ٚايتبًٝغ ٚتظًِٝ إ٪ٌَٓ بشطايتِٗ ، ٖٚزا ايتظًِٝ َٔ ايٓـش ، يز
ذ  ٚسدت اٯ١ٜ بـٝة١ إلاس، َ  إْكطا، ايشطا٫ت ببعج١ ايٓيب قُ
ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚيٝع َٔ سطٍٛ أٚ ْيب بٌ عٝظ٢ عًٝ٘ 

ايسا٠ بُٝٓٗا  ايظ٬ّ ٚايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َ  إٔ
 مٛ طتُا١٥ ط١ٓ.

                                                                 

 .123طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .51طٛس٠ غافش  (2)
 .189طٛس٠ آٍ عُشإ  (3)
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ايعُّٛ اٱطتةشاقٞ بإٔ ٜٓـش اهلل عض ٚدٌ ايشطٌ نٌ  ايجاْٞ :
ٚاسذ َِٓٗ ٗ أٜاّ سطايت٘ ، ٚٗ قَٛ٘ ، ٚدا٤ ايكشإٓ بزنشٙ با٫طِ 

 أٚ ايسعٌ اؾٗادٟ ٚايتبًٝغ ٚايـرب.
 ايعُّٛ ايبذيٞ بتٛد٘ ايٓـش إٍ ْيب كـٛق . ايجايح :

د تعاٍ طٚإشاد ٗ قٛي٘  َُ ٽَ ٵاـ  ةِ ا د َُ غَ ٵَ ، عُّٛ أٜاّ اؿٝا٠ (1) ص٩ٍِ ا
ٝا ٚفٝ٘ َظا٥ٌ :  ايذْ

 بؼاس٠ اطتذا١َ اٱّإ . ا٭ٍٚ :
: ١ٝ الَ ٹِاټْ     ت٠ٚ٬ ايكشإٓ نٌ ّٜٛ قاٍ تعاٍ ط ايجاْ يا َُ حَ اد  ٹَ َُوا  اد٭َلَ َ٩

ٮُلَْٻِ ٵَ  .(2)صا

 إقا١َ ايـ٠٬ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ. ايجايج١ :
إْا  يٓٓـش سطًٓا ٚايزٜٔ آَٓٛا ٗ نٌ ّٜٛ َٔ أٜاّ ٚتكذٜش اٯ١ٜ 

ٝا ٖا طبل ْضٍٚ ايكشإٓ ٚأٜاّ ْضٚي٘ َٚا بع#ذٙ ، يته#ٕٛ    اؿٝا٠ ايذْ
ٓب#٠ٛ    َٛكٛع١ٝ يٓضٍٚ ايكشإٓ َٓذُّا ٗ ث٬خ ٚعؼشٜٔ ط١ٓ َ#ذ٠ اي

 إباسن١.
٫ٚ ىتف ٖزا ايٓـش َٝادٜٔ ايكتاٍ إِا ٖٛ عاّ ٜؼٌُ  ٗ#ٛس  

 بٝا٤ ٚايشطٌ .ايذع٠ٛ ، ٚايزنش اؿظٔ يٮْ
اد  ٚقذ مسٸ٢ اهلل عض ٚدٌ ؿًض اؿذٜب١ٝ فتش#ّا ، ق#اٍ تع#اٍ ط    ٽَّ ئِ

د ُوً بِ ٹُ د  غً خَ َ٩ َٰ ٵَ د  وَ غْ خَ  .(3)ص٩َ
ٚايٓظب١ بٌ ايستض ٚايٓـش عُّٛ ٚخـٛق َطًل فايستض أعِ 
ٚأعظِ ٚقذ مت ٖزا ايستض َٔ غري قتاٍ ، بُٝٓا ٚسد غـٛق َعشن١ 

بِبذس ط ٶَّهُ  ٵ ٸُ ا ٱُ ٽََْلَ ٮَـْ  ٵَ حََْٲُلُوٻَوَ ٸْ  ٶَّٲُ َ٢ ٵَ ٶَّهَ  ٵ ىا ا ٮُ حَّ د ٵَّت  ٩َ فِ ٸْ أَ خُ ٽَ أَ  .(1)صبَـْك  وَ
                                                                 

 .51طٛس٠ غافش  (1)
 .20طٛس٠ إضٌَ  (2)
 .1طٛس٠ ايستض  (3)
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ّٚهٔ ايكٍٛ إٔ ؿًض اؿذٜب١ٝ أعظ#ِ ٚأن#رب َ#  إٔ ايٓـ#ش ٗ     
َعشن١ بذس َعذض٠ عظ٢ُ ٚػاٖذ ع٢ً ؿذم ْب٠ٛ قُذ ؿ#٢ً اهلل  

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.
د ْٚضٍٚ قٛي٘ تعاٍ ط غً خَ َ٩ َٰ ٵَ د  وَ غْ خَ د ٩َ ٽَّ دئِ ُوً بِ ٝ#١   (2)صٹُ ، ٗ ؿ#ًض اؿذٜب

نُا ٚسد عٔ فُ  بٔ داس١ٜ ا٭ْـاسٟ ٗ س#ذٜح طٜٛ#ٌ ، ٚع#ٔ    
 أْع بٔ َايو ، ٚعٔ ابٔ عباغ ايزٟ قاٍ :

اْـشف سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ َٔ اؿذٜب١ٝ إٍ إذ١ٜٓ )
إْ#ا  }ست٢ إرا نإ بٌ إذ١ٜٓ َٚه١ ْضيت عًٝ٘ طٛس٠ ايس#تض فك#اٍ   

ّٓافتشٓا يو فتشّا  ٝ  .(3){عضٜضّا}إٍ قٛي٘  {َب
ثِ رنش اهلل ا٭عشاب ٚكايستِٗ يًٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ فكاٍ 

بِط ١ْلَا ٶَّ٪ُىٻَ ٹِټْ األَ ؾَ ٵَٺُ َٰ ا ٵَ ىٳُ  ٮُ َُ ث#ِ ق#اٍ    {خ#برياّ }إٍ قٛي٘  ،(4)صىَ

ٹِوُىٻَطيٮعشاب  إْ ٵَٺُ ا ىٳُ وَ ٵلاىُ ٶََِّ ا ٮَ وْ ََ ٵَټْ  ٸْ أَٻْ  خُ وْ وَ َٝ ٴَ   إٍ قٛي٘ ،(5)صبَ

ٹِوِنيَطثِ رنش ايبٝع١ فكاٍ  {طعريّا} إْ ٵَٺُ ٶَّهُ ١َټْ ا ٵ ٮَـْ كٍََِٕ ا  ،(6)صٵَ

دطإٍ قٛي٘  بً َ د ٭َلِ غً خَ ٸْ ٩َ هُ دبَ رَ أَ  .(8)(يستض اؿذٜب١ٝ (7)صوَ
ٚعٔ اٱَاّ دعسش ايـادم عًٝ٘ ايظ٬ّ بإٔ ط#بب ْ#ضٍٚ ٖ#زٙ    
اٯ١ٜ ٖٛ ؿًض اؿذٜب١ٝ إر أْٗا ْضيت ٗ طشٜل ايعٛد٠ إٍ إذ١ٜٓ ، إر 

                                                                                                                                                                   

 .123طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .11طٛس٠ ايستض  (2)
 .3طٛس٠ ايستض  (3)
 .11طٛس٠ ايستض  (4)
 . 12طٛس٠ ايستض  (5)
 .18طٛس٠ ايستض (6)
 .18طٛس٠ ايستض (7)
 . 9/222ايذس إٓجٛس (8)
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اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ إٍ إذ١ٜٓ، ٚأْضٍ اهلل ٗ  ٚسد  سطٍٛقاٍ )
دط ايطشٜل طٛس٠ ايستض بُِوً ٹُ د  غً خَ َ٩ َٰ ٵَ د  وَ غْ خَ د ٩َ ٽَّ دم عًٝ#٘  قاٍ ايـ#ا ، (1)صئِ

٫ط٬ّ ٜظتٛيٞ ع٢ً أٌٖ ا : فُا اْكلت تًو إذ٠ ست٢ ناد ايظ٬ّ
 .(2)(َه١

ٚدا٤ت آٜات عذٜذ٠ تبٌ سكٝك١ اكطشاس ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ#٘  
ٚآي٘ ٚطًِ يًٗذش٠ ٚإساد٠ إؼشنٌ قتً٘ ي٫ٛ إٔ ألاٙ اهلل بايٛسٞ 

 ْٚضٍٚ درب٥ٌٝ ، َٚٔ اٯٜات اـاؿ١ باهلذش٠ :
ٹِااټْ     ٍ طقٛي#٘ تع##ا  ا٭ٍٚ : ةً  ىا اا ٭ُ اـ   اتٍ هِااٍَ أٍََ ََ ٹِااټْ ٭َلْ َِّټْ  اأَ ٱَ وَ

ٸْ هُ ٵَ ٽَدِّلَ  الَ  ٸْ ٩َ دهُ وَ ٶَٲَ َٰ أَهْ خَ صَ ؽْلَ خٍِ أَ ٵَّ َٰ ا خِ ََ  .(3)ص٭َلْ

: ١ٝ الُوا     قٛي٘ تعاٍ ط ايجاْ َ٪ ٱَ ٵَّاقَِټَ  اهُ ا صَ ؽْلَ فَ أَ اهُ ئِ ٶَّ ٵ ُُ ا ٽََْلَ ٮَـْ  حَوُْلُوُُ ٩َ ئِ َّ 

فَ هُٺَ وَُْټِ ئِ رَ دٽٍَِ ا اد    رَ وَ َ٢ ٹَ اهَ  ٶَّ ٵ غْانَٻْ ئِٻا ا حَ بِهِ  َ  دعِ ٵَِْ ىٳُ  ٮُ ََ فَ  دكِ ئِ َ٦ ٵَ د ٩ٍِ ا

ٶًَ    ا٪َ ٵي  الُوا ا َ٪ ٱَ ٵَّقَِټَ  ٶِٺَتَ ا ٱَ ٴَ  َ٢ صَ د وَ حَلَوْهَ ٸْ  ٵَ ىؿٍ  وُ ضُ ُُ بِ َاـَ أَ ُْهِ وَ ٶَ َ١ خَهُ  ُوَ ٶَّهُ ىَٲِ ٵ ٳَ ا ٽنَ أَ َ٩

َنٌ عَٲِ ١َنِ ٶَّهُ  ٵ ا د وَ َُ ٶَ ُ٢ ٵَ ٶَّهِ هٍَِ ا ٵ ٶِٺَتُ ا ٱَ  .(4)صُٸٌوَ

اىٯَ أَوْ       قٛي#٘ تع#اٍ ط   ايجايج١ : ٶُ خُ ٮَ ََ اىٯَ أَوْ  خُ بِ زَ ُُ ٵِ الُوا  َ٪ ٱَ ٵَّاقَِټَ  الُ بِاَٰ ا ََٺْٲُ فَ  ئِ وَ

دٱِلَِټَ ٵَٺَ ُْلُ ا ٶَّهُ ؽَ ٵ ا ٶَّهُ وَ ٵ ََٺْٲُلُ ا ََٺْٲُلُوٻَ وَ ىٯَ وَ صُ ؾَلِ  .(5)صَُ

َٰ ٹِټْ قٛي٘ تعاٍ ط ايشابع١ : ٪ِن وٽَ خَ يْ َُ ٵَ ؿُوا  د اىٯَ  وَئِٻْ ٱَ صُ ؾَلِ ُُ ٵِ  ِٓ األَكْ

ٶُِالً ٭َ َٰ ئِ َّ  َ٩ زُىٻَ ؽِالَ بَ ٶَ ََ ا  َ  فً ئِ د وَ هَ وْ  .(1)صٹِ

                                                                 

 .1طٛس٠ ايستض  (1)
 . 20/263ايبشاس  (2)
 .13طٛس٠ قُذ  (3)
 .14طٛس٠ ايتٛب١  (4)
 .30طٛس٠ ا٭ْساٍ  (5)
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ـْ ٩ِاٍ        قٛي#٘ تع#اٍ ط   اـاَظ#١ :  ِضا ََ اِه  ٶَّ ٵ ِبُِٴ ا َهادِصْل ٩ِاٍ َىا َُ َوَٹاْټ 

ى     ا اهِ وَكَىُ ٶَّ ٵ ٵَاً ا ا ئِ ادصِلً هَ ٹُ خِهِ  ُْ ؾَلُسْ ٹِټْ بَ ََ ٢َتً وَٹَټْ  ا وَىَ وً زِ ٱَ د  ٥َٺً ٹُلَا اٸا  األَكِْٓ  رُ ٵِهِ 

د عُِٺً ا كَ ىكً ُ٪ َ٥ ٶَّهُ  ٵ ٱَدٻَ ا ٶَّهِ وَ ٵ ٶًَ ا َ١  ُُ صْلُ ٠َ أَ ٭َ ٮَـْ وَ ثُ ٩َ ىْ ٵَٺَ ٱَهُ ا  .(2)صَُـْكِ
ٚبٌ ٖذش٠ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ خسٝ#١ َٚع#٘    
أسذ أؿشاب٘ َٔ َه١ َهشّٖا َلطشّا ، ٚبٌ دخٛي٘ َه١ َٚع٘ عؼش٠ 

ٓاّ ٚعبادتٗا ، مث#اْٞ ط#ٓٛات   آ٫ف َٔ أؿشاب٘ فاؼّا َٚضوّا يٮؿ
 فكط.

ٚط١َ٬ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٗ ٖزٙ إذ٠ َ#   
ػذ٠ قتاٍ إؼشنٌ ي٘ َعذض٠ سظ١ٝ عظ٢ُ ٚػاٖذ ع٢ً يطف اهلل ٗ 

وْ سسظ٘ ٚط٬َت٘ ، قاٍ تعاٍ ط ىٯَ أَ ٶُ خُ ٮَ ََ ىٯَ أَوْ  خُ بِ زَ ُُ ٵِ ٪َلُوا  ٱَ ٵَّقَِټَ  َٰ ا ََٺْٲُلُ بِ فَ  ئِ وَ

ؾَلِ دٱِلَِټََُ ٵَٺَ ُْلُ ا ٶَّهُ ؽَ ٵ ا ٶَّهُ وَ ٵ ََٺْٲُلُ ا ََٺْٲُلُوٻَ وَ ىٯَ وَ  .(3)صصُ

 اجملبش ٚاحلصس يف )
َ
وِني سِ

ْ
ش
 
ّ
ْ
ٛا اٌ

 
ٍ
 
ز
ْ
بل
َ
 (ف
ٵَٺَُْلِٱِنيَٚوتٌُ قٛي٘ تعاٍ ط ىا ا ٶُ خُ د٭َ  ، ٚدّٖٛا :(4)ص٩َ

 اؿكٝك١ ٚإساد٠ قتٌ إؼشنٌ . ا٭ٍٚ :
ايتخـٝف ٚإساد٠ إؼشنٌ ايزٜٔ ٜكاتًٕٛ ايٓيب ؿ٢ً  ايجاْٞ :

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشاب٘ ، ٜٚبكٕٛ ٗ ساٍ سشاب١.
إساد٠ اجملاص إشطٌ ، فٛسد ايًسظ بـٝة١ ايعُّٛ ٜٚشاد  ايجايح :

 َٓ٘ بعض إؼشنٌ ، ٖٚٛ َٔ اجملاص إشطٌ .

                                                                                                                                                                   

 .76طٛس٠ ا٫طشا٤  (1)
 .100طٛس٠ ايٓظا٤  (2)
 .30طٛس٠ ا٭ْساٍ  (3)
 .5طٛس٠ ايتٛب١  (4)
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ؿ#ٌ  ٚاجملاص إشطٌ ٖٛ ايًسظ إظتعٌُ ٗ غري َا ٚك#  ي#٘ با٭  
يع٬ق١ ٚؿ١ً غري إؼاب١ٗ بُٝٓٗا ، فٗٓاى قش١ٜٓ تـشف٘ ع#ٔ إعٓ#٢   
اؿكٝكٞ ، سأٜت أطذّا ٗ ايةاب١ ٱساد٠ اؿٝ#ٛإ إس#اغ سكٝك#١ ،    

 بُٝٓا تكٍٛ دخٌ بٝتٓا أطذ ٱساد٠ ايشدٌ ايؼذا،.
ٖٚٓاى َؼاب١ٗ ٖٚٞ ايؼذاع١ بٌ ا٭طذ ٚايشد#ٌ اي#ذاخٌ إٍ   

 بٝت ، ٜٚٓكظِ اجملاص إٍ قظٌُ :ايبٝت إٍ داْب قش١ٜٓ دخٛي٘ اي
 اجملاص ايعكًٞ ، ٜٚهٕٛ ٗ إشنبات . ا٭ٍٚ :
 اجملاص ايًةٟٛ ، ٜٚهٕٛ ٗ إسشدات . ايجاْٞ :

 ٜٚٓكظِ اجملاص ايًةٟٛ إٍ قظٌُ :
 اٱطتعاس٠ : ٖٚٛ ٚدٛد ع٬ق١ َؼاب١ٗ . ا٭ٍٚ :
 اجملاص إشطٌ : ٖٚٛ ٚدٛد ع٬ق١ غري إؼاب١ٗ. ايجاْٞ :

تٍاجملاص إشطٌ طَٚٔ  وَ ٹِ إْ ٹُ بَتٍ  ٭َ َلُ كَ غْلِ خَ ، إر إٔ ن١ًُ سقب١ ف#اص  (1)ص٩َ

ا َشطٌ ، يزنش اؾض٤ ٚإساد٠ ايهٌ ٚإكـٛد َٔ قٛي٘ تعاٍ ط ى ٶُ خُ د٭َ َ٩

ٵَٺَُْلِٱِنيَ ، ٗ أ١ٜ ايظٝف ٖٛ طا٥س١ َٔ ايهس#اس ق#ايتٛا اي#ٓيب    (2)صا

وَئِٻْ طؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚآ١ٜ ايظٝف َٚٓٗا قٛي#٘ تع#اٍ   

د هَ ٵَ وَظْ  غُىا ٵِٶياٶَٸِ ٩َدصْ وَ ىا ، ٖٚٞ قٛي٘ تعاٍ ط(3)صصَ ٶُ خُ د٭َ ٷُ ٩َ غُلُ ٵَ هُلُ ا ٶَؼَ األٍَْ ٽيَ ا ا فَ اِ َ٩

َّـٍ ٩َااِٻْ   ٹَلْ ٴَّ  ٸْ ٱُ هُ ٵَ ٢ُـُوا  ا٭َ ٸْ وَ ٸْ وَاعُْْلُوهُ ؽُقُوهُ ٸْ وَ ىهُ حُٺُ صَـْ ٵَٺَُْلِٱِنيَ عَُْذُ وَ ا

حَ َ ةَ وَ ٵْاالَ دبُىا وَأَ٭َدٹُىا ا عُِٸٌحَ ىكٌ كَ ُ٪ َ٥ ٶَّهَ  ٵ ٸْ ئِٻا ا هُ ٶَ ُ بِ ىا ىَ ٶُّ ؾَ ةَ ٩َ د ٱَ ٵنا ا ا ، َ  تعذد (4)صىْ
 ايتكٝٝذ إظتكشأ َٔ دٗات :

                                                                 

 .92طٛس٠ ايٓظا٤  (1)
 .5طٛس٠ ايتٛب١  (2)
 .61طٛس٠ ا٫ْساٍ  (3)
 .5طٛس٠ ايتٛب١  (4)
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َل##اٌَ رات اٯٜ##١ ايهشّ###١ ، َٚٓٗ##ا آٜ##ات ايظ###ًِ      ا٭ٍٚ :
 ٚإٛادع١ ، إر مل ٜجبت ْظخٗا َٚٓٗا :

فش ا١ًٕٗ ٚاٱَٗاٍ ٗ َذ٠ ا٭ػٗش ا٭سبع١ ف٬ ٜ٪اخز نا ا٭ٍٚ :
ّٝا ٚفٝ٘ ػاٖذ ع٢ً اْكطا، ؼؼٝذ ايهساس اؾٝٛؾ  فٝٗا ٚإٕ نإ سشب

 ع٢ً إذ١ٜٓ إٓٛس٠.
أطباب ْضٍٚ ٖ#زٙ اٯٜ#١ ٚإ إ#شاد ٖ#ِ َؼ#شنٛا َه#١        ايجاْٞ :

 اؿشاب١ .
هُل     َا ٚسد قبٌ ث٬خ آٜات ط ايجايح : ا اتَ أٍَْ َ٢ بَ كْ ىا ٩ِاٍ األَكِْٓ أَ ٩َيُِغُ

ْ٢ ٹُ ُْلُ  َ٥ ٸْ  ٽَّٲُ ىا أَ ٶَٺُ ْ١ د٩ِلَِټَوَا ٵَٲَ ؾَنٌِ ا ٶَّهَ ٹُ ٵ ٶَّهِ وَأَٻا ا ٵ ٝ#إ  (1)صضِنٌِ ا ، يب
ٚدٛد طا٥س١ ٜتٛد٘ هلا اـطاب ، ٚؽتف بٗزا اؿهِ ، ٚعٔ اٱَاّ 

ٖٞ ّٜٛ ايٓشش إٍ عؼش َلٌ َٔ ايباقش عًٝ٘ ايظ٬ّ ٗ اٯ١ٜ قاٍ )
 .(2)(اٯخش ػٗش سبٝ 

ٓاّ َ#ٔ     ايشاب  : إساد٠ خـٛق إؼشنٌ ايزٜٔ ٜعب#ذٕٚ ا٭ؿ#
أٌٖ َه١ َٚا سٛهلا ٖٔ نإ واسب ايٓب٠ٛ ٚايتٓضٌٜ ، ٚتكذٜش اٯ١ٜ : 

 فارا اْظًخ ا٭ػٗش اؿشّ فاقتًٛا إؼشنٌ ايزٜٔ ٜكاتًْٛهِ.
 ايكٝذ إهاْٞ : سٝح ٚدذُِٖٛ. اـاَع :

با٭خ#ز  بعذ ا٭َش بايكت#ٌ د#ا٤ ا٭َ#ش ٗ رات اٯٜ#١      ايظادغ :
ٸْٚاؿـش ، ٚإشاد َٔ ط ص أٟ كٝكٛا عًِٝٗ ٫ٚ ػعًِٖٛ وَاعُْْلُوهُ

 ٜظافشٕٚ إٍ ايبًذإ بايتذاس٠.
ٚؼشٜض ايكبا٥ٌ ٚاٱَاسات ٚايذٍٚ ايهرب٣ ع٢ً اي#ٓيب قُ#ذ   

 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشاب٘.

                                                                 

 .2طٛس٠ ايتٛب١  (1)
 .97/54ايبشاس  (2)
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ؽ١ًٝ طبٌٝ إؼشنٌ إرا تابٛا ٚأقاَٛا ايـ#٠٬ ٚأت#ٛا    ايظاب  :
 ًشا  أْٗا ٚادب عٝين ع٢ً إهًف .ايضنا٠ ب

: ١ٝ آٜات ايكشإٓ ا٭خش٣ اييت ت#بٌ سـ#ش ايكت#ٌ ٚايكت#اٍ      ايجاْ
بإعتذٜٔ َٔ إؼشنٌ َٔ أٌٖ َه١ ٚايكبا٥ٌ احملٝط١ بٗا َٓٗا اٯ١ٜ 

ٝ##١ ٯٜ##١ ايظ##ٝف بكٛي##٘ تع##اٍ ط   االِٱِنيَ  ايتاي َْ ٵَٺُ ٹِااټْ ا ااـٌ  عَ وَئِٻْ أَ

ً ََيْ ُُ عَخَّ ٩َأَصِلْ خَضَدكَٯَ  ٶَٺُىٻَاىْ ْ٢ ََ ٷٌ  َ  ىْ ٸْ ٭َ هُ ٽَّ أَ َٰ بِ ٵِ فَ وَهُ  ٹَ أَ ٹَ ٦َهُ  ٶِ بْ ٸا أَ رُ ٶَّهِ  ٵ ٷَ ا ٱَالَ  َ٠  .(1)صٺَ

د٫ي١ ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايكٛي١ٝ ٚايسع١ًٝ ع٢ً إساد٠ اؿـش  ايجايج١ :
 ٚايتكٝٝذ ٗ آ١ٜ ايظٝف ، َٛكٛعّا ٚصَاّْا َٚهاّْا.

ايشفٝ#ل  ٚقذ اْتكٌ سط#ٍٛ اهلل ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ إٍ      
 ا٭ع٢ً  ٖٚٓاى عذد َٔ ايٝٗٛد ٗ إذ١ٜٓ ، َِٚٓٗ داس ي٘.

تٴ##ٛف ٞ ٚع#ٔ أْ##ع إٔ سط#ٍٛ اهلل ؿ##٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي##٘ ٚط#ًِ )    
ٚٳطٵّكا َٔ ػعري، سٖٓٗا قٛتٶا  ٚٳدٹسٵعٴ٘ َش١ْٖٛ عٓذ ٜٗٛدٟ ع٢ً ث٬ثٌ 

ٚٗ سٚا١ٜ ايؼافعٞ: عٓذ أبٞ  ،ٚٗ سٚا١ٜ: َٔ ٜٗٛد إذ١ٜٓ  ،٭ًٖ٘ 
 .(2)(ٗٛدٟايؼشِ ايٝ

ٚناْت ٚفٛد ايعشب تأتٞ إٍ إذ١ٜٓ بعذ ْضٍٚ ٖزٙ اٯ١ٜ يٝظُعٛا 
َٔ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜٚشدعٛا إٍ قَِٛٗ َٔ غري إٔ 
ٜهشِٖٗ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ع٢ً اٱط٬ّ ، أٚ ٜعشكِٗ 
ع٢ً ايظٝف ، ٖا ٜذٍ ع٢ً إٔ آ١ٜ ايظٝف خاؿ١ بإؼشنٌ اؿشبٌٝ 

 ٚٗ َذ٠ َع١ٓٝ َٚهإ قـٛس.
َِٚٓٗ َٔ ق#اٍ بادتُ#ا، اؿكٝك#١ ٚاجمل#اص ٗ ايًس#ظ ْٚظ#ب إٍ       

 ايؼافعٞ ٚبعض إعتضي١ ، ٚيهٓ٘ غري ايزٟ ْزٖب إيٝ٘ ٖٓا.
إر أسادٚا تعذد إـذام يًسظ ٚيٝع رات ايًس#ظ ، َ#ج٬ّ يس#ظ    
)ا٭ّ( قايٛا اْ٘ ٜـذم ع٢ً ا٭ّ سكٝك١ ٚع٢ً اؾذ٠ فاصّا ، ٖٚٛ 

                                                                 

 .6طٛس٠ ايتٛب١  (1)
 . 1/727تسظري ابٔ نجري  (2)
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أٜلّا ٫ ٜتِ ٭ٕ اؾذ٠ أّ أٜلّا ٚيهٔ ٜهٕٛ ايسشم ٗ إرياخ َج٬ّ 
 يًتبأٜ ٗ ايشتب١ فتشذب ا٭ّ اؾذ٠.

ٸْ ٚاطتؼٗذ أٜلّا بآ١ٜ احملشَات ط حُٲُ ا ىَ ؽَ أَ ٸْ وَ حُٲُ د وَ بَ ٸْ وَ حُٲُ د هَ ٹا ٸْ أُ ُْٲُ ٶَ َ١ ٹَجْ  عُلِّ

ٵَ وَدثُ ا بَ ػِ وَ وَدثُ األَ بَ ٸْ وَ حُٲُ د َ ؽَ ٸْ وَ ١َٺادحُٲُ ٸْ وَ حُٲُ ا ىَ ؽَ أَ ٸْ وَ وَٲُ ْ٢ َٕ حٍِ أَكْ ٵالا ٸْ ا حُٲُ د هَ ٹا أُ ؽْجِ وَ أُ

ٸْ  ئِٲُ د يَ ٽِ ٸْ ٹِټْ  ٱُ ىكِ ضُ حٍِ ٩ٍِ عُ ٵالا ٸْ ا بُٲُ ئِ د بَ كَ ٸْ وَ ئِٲُ د يَ ٽِ هَدثُ  ٹا أُ د١َتِ وَ َٕ ٵلا ٹِټْ ا

اُْ   ٶَ َ١ ادطَ  وَ هِټا ٩َالَ صُ ٸْ بِ خُ ٶَ ؽَ ؿَ ىا  ٽُ ى حَٲُ ٸْ  ٵَ هِټا ٩َاِٻْ  ٸْ بِ خُ ٶَ ؽَ ؿَ حٍِ  ٵالا اٴُ  ا ئِ الَ عَ ٸْ وَ ٲُ

ـْ           ا َ٭ َٹاد  ُِْټ ِئ َّ  ْؽَخ ُأ ا َٵ َُْټ ا ىا َبا ٢ُا ْضَٺ َح ااَلِبُٲْٸ َوَأْٻ  ّْ ِٹاْټ َأ اِقََټ  ٵَّ ِئُٲْٸ ا ْبَواد َأ

د عُِٺً ا كَ ىكً ُ٪ َ٥ ٶَّهَ ٱَدٻَ  ٵ ٨َ ئِٻا ا ٶَ  .(1)صىَ
ٚيهٔ ٖزٙ اٯ١ٜ ػاٖذ بإٔ إشاد َٔ ا٭ّ ٚاؾذات أَٗات ع٢ً 

 ّ ٚاؾذ٠ ٚاٱسظإ هلُا.مٛ اؿكٝك١ ، ٚفٝ٘ دع٠ٛ يًرب با٭
ٚاختًف ٗ نٕٛ اجملاص خًسّا عٔ اؿكٝك١ ٗ ايه٬ّ دٕٚ ايتهًِ 
 ف٬بذ َٔ تشتب ايـش١ ع٢ً اجملاص اطتساد٠ رات اؿهِ َٔ اؿكٝك١.

 لبْٔٛ اٌزمٜٛ ثسشر دْٚ اٌمزبي
ص ايٓٗٞ عٔ اٱبتذا٤ بايكتاٍ َا فٝ٘  ًِ ، احَّٮُىا اٵٶَّهٌَٖ َٔ َعاْٞ ط

بٌٝ      اؾٛاب ْعِ ، بٌ َٚطًكّا ، إر ٜ#ذسى إ٪َٓ#ٕٛ إٔ إعذ#ض٠ ط#
يًٗذا١ٜ ايعا١َ ٚقذ سصم اهلل عض ٚدٌ ايٓيب قُذّا إعذض٠ اؿظ١ٝ 

 ٚايعك١ًٝ.
بٌٝ اهلل عُ##ّٛ       ب١ ب##ٌ َٛك##ٛ، ايتك##٣ٛ ٚايكت##اٍ ٗ ط## ٚايٓظ##
ٚخـٛق َطًل ، إر ؼلش ايتك٣ٛ ٚاـؼ١ٝ َٔ اهلل ٗ ايعب#ادات  

ظذذ ٚايظٛم ٚايبٝت ، ٚٗ ايـ٬ت ٚإعا٬َت ٚا٭سهاّ ، ٚٗ إ
بٌ ايسشد ٚاؾُاع١ ، ٚبٌ إظًٌُ ٚأٌٖ ايهتاب ، ٚبٌ إظًٌُ 

 ٚايهساس .    
                                                                 

 .32طٛس٠ ايٓظا٤  (1)
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َٚٔ َعاْٞ اؾُ  بٌ اٯٜتٌ ايٓٗٞ عٔ ايكتاٍ قبٌ بًٛا َشتب١ 
ايتك٣ٛ فُٔ فلٌ اهلل إٔ ايكتاٍ بٌ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

٫ٚ ٗ بذا١ٜ اهلذش٠ إِا ابتذأ ٗ ايظ١ٓ  ٚإؼشنٌ مل ٜك  ٗ َه١ ،
١ٝ يًٗذش٠ ٚبٗذّٛ َٔ قبٌ َؼشنٞ قشٜؽ.  ايجاْ

إر ناْت أٍٚ َعشن١ بِٝٓٗ ٖٞ َعشن١ بذس يبٝإ تأٌٖٝ إظًٌُ 
 ٕٓاصٍ ايتك٣ٛ َ  أِْٗ يٝظٛا ايزٜٔ اختاسٚا أٚ ابتذأٚا ايكتاٍ.

ٕ      ايشاب  :  َٔ َعاْٞ ٚتكذٜش اؾُ#  ب#ٌ اٯٜ#تٌ يعًه#ِ تسًش#ٛ
 ٚقاتًٛا ٗ طبٌٝ اهلل.

فُٔ إعذاص ايكشإٓ ٚدٛد ؿ١ً بٌ خا١ُ اٯ١ٜ ٚأٍٚ اٯ١ٜ اييت 
قبًٗا ، ٚإَهإ اقتباغ ايذسٚغ ٚإٛاعظ َٓٗا ، َٚٓٗا تكٝٝذ قتاٍ 
إظًٌُ بؼشا٥ط َتعذد٠ تظبل اٯ١ٜ اييت تتلُٓ٘ نُا تٛد٘ ٗ رات 

 اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايتاي١ٝ.
امسّا َٚظ٢ُ ، ٖٚٛ َٔ فلٌ اهلل يبٝإ إٔ اٱط٬ّ دٜٔ ايظ٬ّ 

عض ٚدٌ ٗ بعج١ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ، يزا مل تبذأ 
آ١ٜ ايبشح با٭َش )قاتًٛا( إِا ابتذأت باؿشف ايٛاٚ ايزٟ ٜسٝذ َع٢ٓ 
ايعطف ٚاٱطت٦ٓاف ٗ إٓ ٚاسذ نُّا ٚنٝسّا فكذ فشض ايـٝاّ ع٢ً 

إر قاٍ تعاٍ غـٛق ػٗش نٌ َظًِ َٚظ١ًُ ػٗشّا نا٬َّ ٗ ايظ١ٓ 
هُسَلإ ط ٶََُُْٺْ َ٩ هْلَ  ٵَا ٸْ ا وْٲُ ٹِ هِـَ   .(1)ص٩َٺَټْ ٍَ

بُٝٓا ٫ ٜهٕٛ ايكتاٍ إ٫ أَشّا طاس٥ّا ، ٚنإ ٗ تلا٩ٍ ٚإمظاس 
ست٢ مت فتض َه١ ٚٚقعت َعشن١ سٌٓ اي#يت اْٗضَ#ت فٝٗ#ا ٖ#ٛاصٕ     

 ٚثكٝف.
َاْعّا  ٌٖٚ وتٌُ إٔ ٜهٕٛ ف٧ )يعًهِ تسًشٕٛ( ٗ خا١ُ اٯ١ٜ

َٔ عطف اٯ١ٜ ايتاي١ٝ عًٝٗا ، اؾٛاب ٫ ، إِا ٜسٝذ قٝاّ إظًٌُ 
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بايكتاٍ ٚايذفا، عٔ َٓاصٍ ايس٬  ، يتجبٝت أقذاَِٗ ٗ ٖزٙ إٓاصٍ ، 
 ٚؿذٸ نٝذ َٚهش ٚسظذ ايزٜٔ نسشٚا.

 َٚٔ َعاْٞ اؾُ  بٌ خا١ُ اٯ١ٜ ايظابك١ ٖٚزٙ اٯ١ٜ ٚدٛٙ :
 تاٍ بايٓـش ع٢ً ايزٜٔ نسشٚا.يعًهِ تسًشٕٛ ٗ ايك ا٭ٍٚ :
يعًهِ تسًشٕٛ بادتٓاب ايكتاٍ ، ٚؿشف٘ عٓهِ ، ٖٚٛ  ايجاْٞ :

١َياً أَٻْ    َٔ َـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط اٸْ وَ ٵَٲُ  ٌُ الْ ٱُ ىَ  دٳُ وَهُ خَ ٮِ ٵَ ٸْ ا ُْٲُ ٶَ َ١ خََِّ  ٱُ

ٵَٲُ ىَ ٍَل   د وَهُ ًَ ُْ ىا ٍَ ب  غِ حُ ١َيًَ أَٻْ  ٸْ وَ ٵَٲُ ُْلٌ  ىَ ؽَ د وَهُ ٸْ  َ حَٲَلَهُىا ًٍََُْ خُ ٽَ أَ ٸُ وَ ٶَ ْ٢ ََ ٶَّهُ  ٵ ا ٸْ وَ

ٶَٺُىٻَ ْ٢  ، ٚنتب أٟ فشض.(1)صحَ

ٖٚزا ايس#شض َ#ٔ ايهً#ٞ إؼ#هو اي#زٟ ٜه#ٕٛ عً#٢ َشات#ب         
د َتساٚت١ ، َٚٔ َعاْٞ ايعطف ػًٞ ايًطف اٱهلٞ ٚقٛي٘ تعاٍ ط ٹَ وَ

ٶَوَدٯَ ئِ َّ كَعْٺَتً ٵِٶ٢ََدٵَٺنِيَ ايتك٣ٛ ف٬ ، ٗ َٝذإ ايكتاٍ ، إر ؼلش (2)صأَكْىَ
هلل  ٜعتذٟ إظًُٕٛ ٚإٕ اَتٓ  ايهساس عٔ ايكتاٍ قابًِٗ ايٓيب ؿ٢ً ا

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشاب٘ بإجٌ.
يعًهِ تسًشٕٛ بتشكٝل ايةاٜات اؿُٝذ٠ َٔ غري قتاٍ ،  ايجايح :

فـشٝض إٔ َعشن١ بذس ٚأسذ ٚاـٓذم قذ ٚقعت بٌ ايٓيب ؿ٢ً اهلل 
َا ؿشف َٔ ايكت#اٍ ع#ٔ اي#ٓيب    عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚإؼشنٌ إ٫ إٔ 

 ٚأؿشاب٘ ٫ ٜعًُ٘ إ٫ اهلل عض ٚدٌ
ٚقذ ٜشد سذٜح يًٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ أٚ ا١ُ٥٫ 
إعـٌَٛ هُ  بٌ ايٛادب ٚإظتشب عشف ايعطف ايٛاٚ فٌٗ 
ٜسٝذ اٱطت٦ٓاف يًتبأٜ ٗ َشتب١ ايتهًٝف ، اؾٛاب ٫ ، إِا ٜسشم بٌ 

ب#ايكشا٥ٔ ٚاؾُ#  ب#ٌ آٜ#ات ايك#شإٓ ، ٚرات       ايٛاد#ب ٚإظ#تشب  
 اؿذٜح ٚايٓـٛق ا٭خش٣ .
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 لبْٔٛ ل١ٛد اٌمزبي زمحخ ػبِخ
خَـُوا يكذ ْضٍ قٛي٘ تعاٍ ط ْ٢ حَ ٸْ وَ َ  ىٽَٲُ ٶُ حِ د ٮَ َُ ٵَّقَِټَ  ٶَّهِ ا ٵ بُِٴِ ا ىا ٩ٍِ ىَ ٶُ حِ د ٭َ وَ

خَـَِټَ ْ٢ ٵَٺُ غَِّ  ا َُ ٶَّهَ  َ  ٵ ، ع٢ً ؿذم ْضٚي٘ َٔ عٓذ اهلل، َٔ (1)صئِٻا ا
 دٗات :  

 ا٭َش يًُظًٌُ بايكتاٍ َٔ ٚدٛٙ :   ا٭ٍٚ :
 ايذفا، ٗ طبٌٝ اهلل .ا٭ٍٚ : 
ىا ٚقا١ٜ ايجةٛس اٱط١َٝ٬ ، قاٍ تعاٍ طايجاْٞ :  وُ ٵَّقَِټَ َٹَ د ا هَ  َ دأَ ََ

ٸْ  ٶَّٲُ َ٢ ٵَ ٶَّهَ  ٵ ىا ا ٮُ حَّ ا ىا وَ ُٚ ابِ دبِلُوا وَكَ َّ بِلُوا وَ غُىٻَاّْ ٶِ َ٪  .(2)صحُ

قاسب١ ايعذٚ اي#زٟ ٜٗ#ادِ إظ#ًٌُ، ٚاي#زٟ ٜظ#ع٢      ايجايح : 
 يٲطتشٛار ع٢ً ب٬دِٖ.

 : ايـرب ع٢ً ا٭ر٣ . ايشاب   
: ١ٝ تكٝٝذ ايكتاٍ بإٔ ٜهٕٛ ٗ طبٌٝ اهلل ، ٚفٝ٘ ػاٖذ ع٢ً  ايجاْ

 ٚدٛٙ :
 فكا١ٖ إظًٌُ ٗ ايذٜٔ . ا٭ٍٚ :
 كتاٍ .َعشف١ إظًٌُ يسٕٓٛ اي ايجاْٞ :

بٌٝ اهلل ٚطاع#١ ي#٘ ،       ايجايح : فـٌ إظًٌُ ب#ٌ ايكت#اٍ ٗ ط#
 ، ٚايكتاٍ يًذْٝا ٚإٓاف  اـاؿ١ ، ٚايجأس ٚمٛٙ ، ٖا ٜذٍ ع٢ً اْكطا
 ٕ اــَٛات ايكب١ًٝ ببعج١ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأ
 ٘ ايـشاب١ إخ٠ٛ ٚإٕ ناْٛا َٔ قبا٥ٌ َتٓاصع١ ٖٚٛ َٔ َـادٜل قٛي

ةٌ طتعاٍ ىَ ؽْ ٹِوُىٻَ ئِ إْ ٵَٺُ د ا ٽَّٺَ  .(3)صئِ

                                                                 

 .190طٛس٠ ايبكش٠  (1)
  .200طٛس٠ آٍ عُشإ (2)
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َٓ#  اــ#١َٛ ب#ٌ ايـ#شاب١ ٗ َ#ٛاسد اي#ذفا، ، ٚٗ        ايشاب  :
ا إرا ناْٛا بعٝذٜٔ عٔ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  ايظشٜا
ذ  ٖٚزا إٓ  َٔ إعذاص ايكشإٓ ٚإعذضات اؿظ١ٝ ايةري١ٜ يًٓيب قُ

 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .
سـش ايكتاٍ بايزٜٔ ٜعتذٕٚ ع٢ً إظًٌُ ٗ َٝ#ادٜٔ   :ايجايج١ 

ايكتاٍ يتخشز بايتخـف سا٫ت ايظ#ًِ ، ٚبايتخـ#ٝف س#ا٫ت    
 اٱغتٝاٍ ٚايةذس بإظًٌُ ٚع٢ً مٛ ايكل١ٝ ايؼخـ١ٝ .

بٝإ سش١َ ايتعذٟ َطًكّا طٛا٤ ؿذست َٔ إظًِ أٚ  ايشابع١ :
    #ٓ اغ ، ٚعً#٢  غري إظًِ ، ٖٚٛ َٔ ايؼ#ٛاٖذ عً#٢ سٓ#١ اهلل باي

 ٚدٛد قٛاٌْ ؼهِ ايٓاغ عا١َ ٚإٔ اختًست َزاٖبِٗ.
يتهٕٛ اٯ١ٜ دع٠ٛ ٭ٌٖ إًٌ ٚايٓشٌ بايعضٚف عٔ غضٚ إذ١ٜٓ 
ٚأطشافٗا ، ٚإدتٓاب قتاٍ إظًٌُ ، فإٕ قًت قذ ٜهٕٛ ايهساس رٟٚ 

 عذ٠ ٚعذد ٜسٛم نجريّا عذ٠ ٚعذد إظًٌُ.
ع٢ً ْـش إظًٌُ َ   ٚاؾٛاب ناْت َعشن١ بذس ػاٖذّا تأسىّٝا

قًتِٗ ْٚكف ايع#ذ٠ ٚايظٗ#ش ٚإ#٪ٕ اي#يت عٓ#ذِٖ ٗ س#اٍ ايظ#ًِ        
اٸْ  ٚايذفا، ٦َٜٛز ، قاٍ تعاٍط ٶَّٲُ َ٢ ٵَ ٶَّهَ  ٵ ىا ا ٮُ حَّ د ٵَّت  ٩َ فِ ٸْ أَ خُ ٽَ أَ بَـْك  وَ ٶَّهُ بِ ٵ ٸُ ا ٱُ ٽََْلَ ٮَـْ  ٵَ وَ

 .(1)صحََْٲُلُوٻَ
    ٕ ٭ٕ  ٚإظًُٕٛ ٗ ْـشِٖ ٚ ٗٛسِٖ عً#٢ ايهس#اس ٫ ٜعت#ذٚ

 اٯ١ٜ اييت أَشتِٗ بايكتاٍ ْٗتِٗ عٔ ايتعذٟ ٚايظًِ .
َٚٔ َٓاف  ٖزا اؾُ  بٌ ايلذٜٔ طشد ايةس١ً عٔ إظ#ًٌُ،   

ف٬ ايكتاٍ ٜٓظِٝٗ يضّٚ تشى ايتعذٟ، ٫ٚ تشى ايتعذٟ ٜ#٪دٟ إٍ  
 ايتسشٜط ٗ ايكتاٍ.
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ٚدا٤ قٝذ )ٗ طبٌٝ اهلل( يٝهٕٛ ساكشّا ٗ ا٭َش ٚايٓٗٞ بإٔ ٫ ٜٓذف  
إظًُٕٛ ٗ ايكتاٍ، ٚواصٕٚ َٔ ايتعذٟ إٓاٗ يظبٌٝ اهلل ، فارا 

 نف إؼشنٕٛ عٔ اهلذّٛ ع٢ً إذ١ٜٓ فًٝع َٔ قتاٍ .
ٽخهىاط صٍخ آ٠خ ا  ص٩َاِٻْ 

هِؿ١ً آ١ٜ ط ٶَّ ٵ بُِٴِ ا ىا ٩ٍِ ىَ ٶُ حِ د ٭َ هىا   بكٛي٘ تعاٍط (1) ...صوَ خا ٽ ٩َاِٻْ ا

عُِٸٌ ىكٌ كَ ُ٪ َ٥ ٶَّهَ  ٵ  ، ٚفٝٗا َظا٥ٌ : (2)ص٩َاِٻا ا
تكذٜش اؾُ  بٌ اٯٜتٌ : ٚقاتًٛا ٗ طبٌٝ اهلل إٕ اهلل ا٭ٍٚ : 

 غسٛس سسِٝ(.
يٝهٕٛ ايكتاٍ ٗ طبٌٝ اهلل دفاعّا قلّا ٚٚط١ًٝ يًس#ٛص ب#إةسش٠   
ٍٳ  ٚايعسٛ َٔ اهلل، ٚبابّا يًٓذا٠ َٔ ايعزاب ّٜٛ ايكٝا١َ ٚ)عٔ سٳطٴٛ

٘ٹ ًٖ ي ٢ًٖ ا ٘ٴ ؿٳ ًٖ ٘ٹ اي ٝٵ ًَ ِٳٚآي٘  عٳ ًٖ ٍٴ ٚٳطٳ ٔٵ ٜٳُكٛ ٖٳذٳ َٳ ٌٔ فٹٞ دٳا ٝ بٹ ٘ٹ طٳ ًٖ ٍٳ اي َقا  ٚٳ
ٚٵ ٷ ٌٳ سٳ ٌٔ فٹٞ َقاتٳ ٝ بٹ ٘ٹ طٳ ًٖ ٔٵ اي ٌٕ َٹ ِٕ سٳدٴ ًٹ ٛٳامٳ َٴظٵ ٘ٴ ٚٳدٳبٳتٵ َفَكذٵ ْٳاَق١ٺ ُف  َي
ٓٻ١ُ ٔٵ اِيذٳ َٳ ٍٳ ٚٳ ٘ٳ طٳَأ ًٖ ي ٌٳ ا تٵ ِيَك ٔٵ ا ذٹ َٹ ٓٵ ٘ٹ عٹ ِٻ ؿٳادٹّقا ْٳِسظٹ ٌٳأٚ  َٳاتٳ ثٴ تٹ ٘ٴ ُق ًَ  َف

. َأدٵشٴ ٗٳذٳا٤ٹ  ايؼټ
ٔٵ َٳ ٌٔ فٹٞ دٴشٵسٶا دٴٔش ٳ ٚٳ ٝ بٹ ٘ٹ طٳ ًٖ ِهبٳ١ّ ْٴهٹبٳأٚ  اي ٗٳا ْٳ ْٻ ٔإ ّٳ  تٳذٹ٤ٞٴ َف ٛٵ #  ٜٳ
َٳ١ٹ ٝٳا ِيكٹ ٍٳ  َناْٳ#تٵ  َٳ#ا  َن#َأِغضٳسٔ  ا َق#ا بٵ#ذٴ  ٚٳ ٚٵ ٷ َن#َأَغضِّ  اي#شٻصٻامٔ  عٳ سٳ  َن#َأِغضٳسٔ  ٚٳ

ٗٳا َناْٳتٵ َٳا َنَأعٳضِّ ٚٳسٳذٻازٷ ْٴ ٛٵ ٕٔ َي ا ٗٳا َنايضٻعٵَسشٳ ٔسُو ُٹظٵوٹ ٚٳ ٔٵ َناِي َٳ  دٴٔش ٳ ٚٳ
ٌٔ فٹٞ ٝ بٹ ٘ٹ طٳ ًٖ ٘ٹ اي ٝٵ ًَ ٗٳذٳا٤ٹ( َطابٳ ٴ َفعٳ  .(3)ايؼټ

  : ١#ٝ بع#ح إظ#ًٌُ يًتسك##٘ ٗ اي#ذٜٔ، ٚإٕ ايهس#اس اي##زٜٔ     ايجاْ
ٜكاتًِْٛٗ ِٖ ٗ َعشض ايتٛب١ ٚاٱْاب١، يٝهٕٛ َٔ باب ا٭ٚيٜٛ#١  

 إظًٌُ.سدشإ تٛب١ ايزٜٔ مل ٜكاتًٛا 

                                                                 

 .190طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .192اٯ١ٜ (2)
 .45/93َظٓذ أٓذ (3)
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ٖٚ#ٛ َ#ٔ اٯٜ#ات ٗ ا٭َ#ش اٱهل#ٞ يًُظ#ًٌُ بع#ذّ اٱعت##ذا٤،        
 بظٗش ْضيٓا اطتٓسشْا إرا قاٍ : نٓا أْع عٔ ػٝب١ ابٔ أبٞ )ٚأخشز

 فٝكٍٛ ٚآي٘ ٚطًِ، عًٝ٘ اهلل ؿ٢ً اهلل سطٍٛ إيٝٓا ىشز ست٢ إذ١ٜٓ
 ػٝخّا تكتًٛا ٫ اهلل، أعذا٤ تكاتًٕٛ اهلل طبٌٝ ٚٗ اهلل بظِ اْطًكٛا

ّٝا،  .(1)تةًٛا( ٫ٚ اَشأ٠، ٫ٚ ؿةريّا، طس٬ّ ٫ٚ فاْ
عذّ ٚدٛد تعاسض بٌ بةض اهلل عض ٚدٌ يًُعتذٜٔ ايجايج١ : 

ٚبٌ قبٍٛ تٛب١ َٔ أْاب َِٓٗ، ٚتًو آ١ٜ ٗ ايبعح عً#٢ اٱْاب#١،   
ٚاؿح ع٢ً ايهف َٔ ايتعذٟ ع٢ً اٱط٬ّ ٚإظًٌُ، ٚقط  ؿٝغ 

 ايتعذٟ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ .
ٝام د##ا٤ت بك##٠ٛ ٚط##ًطإ ؾ##زبِٗ إٍ ايتٛب##١،    ف##إٕ آٜ##١   ايظ##

ٚتشغٝبِٗ باٱط٬ّ ٚايهف عٔ قتاٍ إظًٌُ، يٝهٕٛ َٔ إعذ#اص  
اؾُ  بٌ آٜات ايكشإٓ إٔ آ١ٜ ايبشح تأَش بايكتاٍ، ٚآ١ٜ ايظٝام إذد 

ٱَ٪ًَ يًُظًٌُ ٱطتةٓا٥ِٗ عٓ٘، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط وَ

د خَ ٮِ ٵَ ٹِوِنيَ ا إْ ٵَٺُ ٶَّهُ ا ٵ  .(2) صٳَا
ٚتعٛد ايٛاٚ ٗ ٚإ اْتٗٛا يً#زٜٔ ٜك#اتًٕٛ إظ#ًٌُ ٚٗ اٯٜ#١     

 سزف ٚتكذٜشٙ :
 فإ اْتٗٛا عٔ قتايهِ. ا٭ٍٚ :
 فإ اْتٗٛا عٔ ايتعذٟ عًٝهِ . ايجاْٞ :

ٓ#١       ايجايح : ٝذ اؾٝ#ٛؾ يً#ٗذّٛ عً#٢ إذٜ فإ اْتٗٛا عٔ ؼؼ#
 إٓٛس٠ .

 فإ اْتٗٛا ٚتابٛا إٍ اهلل . ايشاب  :
 فإ اْتٗٛا ٚدخًٛا اٱط٬ّ . اـاَع :

ٚقٌٝ ايتكذٜش فإ اْتٗٛا عٔ ايؼشى ، ٚيهٔ ْظِ اٯٜات ٫ ٜذٍ 
                                                                 

 .1/410ايذس إٓجٛس (1)
 .25طٛس٠ ا٭سضاب (2)
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ٝ##إ َعذ#ض٠ ٚأَ##اس٠ ٕسٗ#ّٛ قٛي##٘ تع##اٍ ط     ب ااَّ   عًٝ#٘ ي غِ َُ اهَ  َ  ٶَّ ٵ ئِٻا ا

خَـَِټَ ْ٢ ٵَٺُ ، ٖٚٛ إٔ اهلل عض ٚدٌ ٜأَش بايهف عٔ ايزٟ ّتٓ  (1)صا
 ٜٚهف عٔ اٱعتذا٤.

 ٙخ اٌىفبز إٌجٛح اٌزؼدٞلبْٔٛ ِٛاج
َا إٔ أعًٔ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ْبٛت٘ ٚدع٠ٛ 
ّٝا َ#ٔ نس#اس ق#شٜؽ            ايٓ#اغ يٲط#٬ّ ست#٢ د#ا٤ اي#شد ط#شٜعّا ٚقاط#
 َشاسبت٘ ٚقاٚي١ قتً٘ ٚتعزٜب ايزٜٔ ؿذٸقٛا بٓبٛت٘ أػذ ايعزاب .

      ١ٝ َٚٔ َعذضات ايٓيب قُذ ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ اؿظ#
 ٘ إدتٗادٙ بـس١ ايٓب٠ٛ ٗ ايذع٠ٛ إٍ اهلل َ  ػذ٠ اكطٗاد إؼشنٌ ي

 ٚ٭ٌٖ بٝت٘ ٚأؿشاب٘ .
ٚبعذ ٚفا٠ أبٞ طايب إصداد أر٣ إؼشنٌ ي٘ ، فخشز َٗ#ادشّا  
إٍ ايطا٥ف ، ٚمل هذ َٔ أًٖٗا إ٫ اٱع#شاض ٚاؾس#ا٤ ٚا٭ر٣ ،   

٫ َؼك١ فشد  ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ إٍ َه١ ٚمل ٜذخًٗا إ
ٚأَإ ثِ خشز إٍ َذ١ٜٓ ٜجشب َٗادشّا ٗ رات ايًًٝ#١ اي#يت أساد   
ايهساس فٝٗا قتً٘ ٚاٱػااى بذَ٘، ٚتٛصٜ  َظ٪ٚي١ٝ قتً٘ ع٢ً أقطاب 
قشٜؽ ٗ قاٚي١ يتلٝٝ  دَ٘، ٚؿ#ريٚس٠ ب#ين ٖاػ#ِ َ#تخًسٌ ع#ٔ      
ا٭خز بجأسٙ ، فريكٕٛ بتٛصٜ  دٜت٘ ع٢ً ايكبا٥#ٌ ، ٚبع#ذ اهلذ#ش٠    

ٗ َعشن١ بذس ثِ َعشن١ أسذ فكتٌ َٔ إؼشنٌ ّٜٛ صسست قشٜؽ 
أسذ َج٬ّ إثٓإ ٚعؼشٕٚ سد٬ّ، ِٖٚ َ#ٔ ب#ين عب#ذ اي#ذاس، ٚب#ين      
أط##ذ، ٚب##ين صٖ##ش٠، ٚب##ين ك##ضّٚ، ٚب##ين ْ##ض ٚب##ين ع##اَش ق##اٍ    

دٱِلَِټَتعاٍط ٵَٺَ ُْلُ ا ٶَّهُ ؽَ ٵ ا ٶَّهُ وَ ٵ ََٺْٲُلُ ا ََٺْٲُلُوٻَ وَ )2)صوَ )3). 

                                                                 

 .190طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .30طٛس٠ ا٭ْساٍ  (2)
 .122-3/121أْظش ايظري٠ ايٓب١ٜٛ/ ابٔ ٖؼاّ  (3)
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َا ؿكِٗ َٔ اـضٟ ّٜٛ َعشن١ أس#ذ  ٚٚثل ايكشإٓ قتًِٗ ٖزا ٚ
بِنيَبكٛي٘ تعاٍ ط ئِ د ىا ؽَ بُ ٶِ ٮَ وْ َُ َ٩ ٸْ  هُ خَ بِ ََٲَ ٪َلُوا أو  ٱَ ٵَّقَِټَ  د ٹِټْ ا ً٩ َٙلَ  َ٠ َٚ ٮَ َُ  صٵِ

(1( )2). 
ٝت##٘      ٚأ ٗ##ش اي##ٓيب قُ##ذ ؿ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ ٚأٖ##ٌ ب
ٝا٤    ٚأؿشاب٘ أمس٢ َشاتب ايـرب ٚاييت أساد اهلل عض ٚدٌ هل#ا ك#

ىٳِ ُظًٌُ ٚإظًُات، قاٍ تعاٍطَٚٛعظ١ يً ٸْ ٩ٍِ كَىُ ٵَٲُ ٮَـْ ٱَدٻَ  ٵَ

ا وً زِ ٱَ ٶَّهَ  ٵ ٱَلَ ا فَ ٷَ اِؽِلَ وَ ىْ َُ ٵَ ا ٶَّهَ وَ ٵ ى ا صُ ََلْ ٵِٺَټْ ٱَدٻَ  وَت   يَ ةٌ عَ ىَ ٶَّهِ أُىْ ٵ  . (3)صا
ٚبعذ اهلذش٠ إٍ إذ١ٜٓ تةريت ؿٝغ تعاٌَ ايهساس َ  اي#ذع٠ٛ  

ٚتٓادٛا باٱْتكاّ َٓ٘ ، ٚا٭ؿٌ اٱط١َٝ٬، فاصدادت ػذ٠ ٚبطؼّا ، 
يضّٚ ايتذبش َعذضات ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ ٗ اهلذ#ش٠   

 َٓٗا ٚدٛٙ :
: أٚإ اهلذش٠ ٗ ايظاع١ اييت أساد إؼشنٕٛ قتٌ ايٓيب  ا٭ٍٚ

 قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ فٝٗا .
 ِ َّ: طشٜل ايٓذا٠ َٔ كاطش طشٜل اهلذش٠ ، قاٍ تع#اٍ ط ايجاْٞ 

دكِ  َ٦ ٵَ د ٩ٍِ ا فَ هُٺَ وَُْټِ ئِ رَ دٽٍَِ ا رَ ٪َلُوا  ٱَ ٵَّقَِټَ  صَهُ ا ؽْلَ فَ أَ ٶَّهُ ئِ ٵ ُُ ا ٽََْلَ ـْ  ٩َٮَ  ُُ حَوُْلُو

اٸْ     ٵَ اىؿٍ  وُ ضُ ُُ بِ اـَ َا أَ اهِ وَ ُْ ٶَ َ١ خَهُ  ُوَ ٶَّهُ ىَٲِ ٵ ٳَ ا ٽنَ أَ د ٩َ وَ َ٢ ٹَ ٶَّهَ  ٵ غْنَٻْ ئِٻا ا حَ بِهِ  َ  دعِ ٵَِْ ىٳُ  ٮُ ََ فَ   ئِ

َ٢ صَ د وَ اٌن          حَلَوْهَ َ ١َِن اُه  ٶَّ ٵ اد َوا َُ َٶ ٢ُ َٵ ٍَ ا اِه ِها ٶَّ ٵ ِٶَٺاُت ا َٱ اَ٪َٶً َو ٵي  َٱَ٪اُلوا ا اِقََټ  ٵَّ ِٶَٺَت ا َٱ َٴ 

                                                                 

 . 127طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
ٔ ٖزا ايظٹسش ٖٚ (2) َ ٌ  410ٛ خاق بتسظري ٖزٙ اٯ١ٜ ٗ أْظش اؾض٤ ايٛاسذ ٚايجُاْ

( ٘ ٍ ط63ؿسشات ، َٚٓ ٘ تعا ٗ قٛي ٶِبُىا( ؿسش١ خاؿ١ بتسظري )ايسا٤(  وْٮَ ص َٚٓٗا ٩ََُ

 عح ب٬غٞ ، ٚعح أؿٛيٞ ، ٚعح فًظسٞ ، ٚعح عشفاْٞ  .
 .21طٛس٠ ا٭سضاب  (3)
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 .(1) صعَٲُِٸٌ

١ٝ ٗ طشٜ#ل اهلذ#ش٠ ، ٚق#ذ تك#ذّ       ايجايح : ػًٞ َعذضات سظ#
 بٝاْ٘.

اطتكباٍ ا٭ْـاس يًٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  ايشاب  :
 نشطٍٛ َٔ عٓذ اهلل عض ٚدٌ .

 بٓا٤ إظذذ ايٓبٟٛ . اـاَع :
 إقا١َ ايـًٛات اي١َٝٛٝ ٗ إظذذ ايٓبٟٛ .  ايظادغ :

فذٗضٚا اؾٝٛؾ ٗ َه١ ٚطاسٚا بٗا إٍ إذ١ٜٓ يٲدٗ#اص عً#٢   
 اٱط٬ّ َٚٓ  تٛايٞ ْضٍٚ ايكشإٓ، ٚدخٍٛ ايٓاغ ٗ اٱط٬ّ.

اهِ    فذا٤ ا٭َش َٔ اهلل عض ٚدٌط ٶَّ ٵ بُِٴِ ا ا ىا ٩ِاٍ ىَ ٶُ حِ اد ٭َ ٝ#إ   (2) صوَ يب
ٝا بٌ  سكٝك١ تأسى١ٝ ٖٚٞ إٔ ايكتاٍ يٝع بأَش ايٓيب ٫ٚ ؿادات ايذْ
ٖٛ ٗ طبٌٝ اهلل، ٚيٓؼش َباد٨ اٱط٬ّ، ٌٖٚ اي#ذفا، ع#ٔ اي#ٓيب    

 َٚٓ  سـٍٛ ٜذ ايهساس إيٝ٘ َٔ)طبٌٝ اهلل(.
اؾٛاب ْعِ، ٖٚٛ َٔ أب٢ٗ َـادٜل ايكتاٍ ٗ طبٌٝ اهلل، ي#زا  

ذّا ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     إفتذ٣ إظًُٕٛ ا٭ٚا٥ٌ ايٓيب قُ
بأْسظِٗ ٚأَٛاهلِ، ٚخشدٛا إٍ َعشن١ بذس ٚأسذ ٚاـٓذم، فإٕ 
قٌٝ قذ فشٚا َٔ َعشن١ أسذ ، ٚتشنٛا ايٓيب قُذّا ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 

 ٚآي٘ ٚطًِ .
 اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:  

خشٚز إظًٌُ يًكتاٍ ّٜٛ أسذ َٔ ايؼٛاٖذ ع٢ً دفا، ا٭ٍٚ : 
هلل عًٝ#٘ ٚآي##٘ ٚط#ًِ ٚايتٓضٜ#ٌ ، ق##اٍ    إظ#ًٌُ ع#ٔ اي##ٓيب ؿ#٢ً ا   

دٳِتعاٍط خَ ٮِ ٶَ ٵِ د١ِـَ  ٮَ ٹَ ٹِوِنيَ  إْ ٵَٺُ ىِّبُ ا بَ حُ  َٰ ٶِ ثَ ٹِټْ أَهْ ٥َـَوْ فَ  ئِ  .(3)صوَ
                                                                 

 .40طٛس٠ ايتٛب١  (1)
 .190طٛس٠ ايبكش٠ (2)
 .121طٛس٠ آٍ عُشإ (3)
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ٕا إنضٍ إٓافكٕٛ ٗ ايطشٜل إٍ أسذ، ٚنإ عذدِٖ مٛ ايجاْٞ : 
ث٬مثا١٥ سدٌ ٖٚٛ ثً#ح د#ٝؽ إظ#ًٌُ، مل ٜأب#٘ بٗ#ِ إ٪َٓ#ٕٛ،       

 إٍ ايكت#اٍ، ٚق#اتًٛا ايهس#اس بل#شا٠ٚ ٚتل#ش١ٝ      ٚطاسٚا َ  اي#ٓيب 
 (1)ٚإطتبظاٍ، ٚطكط ٔظ١ ٚطتٕٛ ػٗٝذّا َٔ إٗادشٜٔ ٚا٭ْـاس

 ٚسٟٚ أِْٗ طبعٕٛ .
ٚقذ ٚسدت آٜات ايكشإٓ ٚا٭سادٜح ايٓب١ٜٛ ٗ فل#ٌ ايؼ#ٗاد٠   

 ٚايكتٌ ٗ طبٌٝ اهلل، َا ٫ ٜسٛق٘ فلٌ .
ِ   عًٝ٘ اهلل ؿ٢ً اهلل سطٍٛ عٔٚ)  ً  عً#٢  ايؼ#ٗذا٤ :  ٚآي#٘ ٚط#

 اؾٓ#١  َٔ سصقِٗ إيِٝٗ ىشز خلشا٤، قب١ ٗ اؾ١ٓ بباب ْٗش باسم
 .(2)(ٚعؼ١ٝ غذ٠ٚ

مل ٜسش إظًُٕٛ نًِٗ ٚمل ٜانٛا ايٓيب قُذّا ؿ٢ً اهلل ايجايح : 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚسذٙ بٌ نإ ْسش ٜكاتٌ دْٚ٘ ست٢ عاد إظًُٕٛ 

ٚا ايهساس ع٢ً اهلض١ّ ، قاٍ تعاٍ ط فَ ٚأدرب ىُوٻَ ئِ ٶَ حَ ٢ِـُوٻَ وَ َ  حُْْ

د  ٹَ ٶًَ  َ١ ىا  ٽُ غْنَ حَ الَ  ُْ ٵِٲَ ٸٍّ  َ٦ د بِ ٥َٺًّ ٸْ  دبَٲُ رَ أَ َ٩ ٸْ  اٱُ ؽْلَ ٸْ ٩ٍِ أُ ىٱُ ُ١ ََـْ ـٍ وَاٵلاىُىٳُ  ً أَعَ ٶَ َ١

ٶُىٻَ ٢ْٺَ حَ د  وٌ بِٺَ بِ ٶَّهُ ؽَ ٵ ا ٸْ وَ دبَٲُ َّ د أَ ٹَ ٸْ وَ َ  حَٲُ د  .(3)ص٩َ

ِٸ فشٜل َٔ ايشاب  : ايـشاب١ ّٜٛ أسذ  ْضٍٚ آ١ٜ باٱخباس عٔ ٖ
ٶَّهُ بايااد  ٚاؾي ، قاٍ تعاٍ ط ٵ ا حَ٪َََالَ وَ ٸْ أَٻْ  وْٲُ ٹِ خَدٻِ  َ٪ ئِ د َٙ فَ هَٺاجْ  ئِ

ٹِوُىٻَ إْ ٵَٺُ ٴَ ا ٱَّ ىَ خَ َُ ٶَ َ٩ ٶَّهِ  ٵ ٶًَ ا َ١ د وَ هُٺَ  ُ ٵِ  .(4)صوَ
ٚت##ذٍ اٯٜ##١ بايذ٫ي##١ إطابكٝ##١ عً##٢ إٔ ٖ##٪٤٫ ايـ##شاب١ مل      

شغب١ ٚايعضّ ع٢ً ايسعٌ دٕٚ ؼكك٘ ٜاادعٛا ٚمل هبٓٛا ٭ٕ اهلِ اي

                                                                 

 .3/120ايظري٠ ايٓب١ٜٛ أْظش (1)
 .2/485ايذس إٓجٛس (2)
 .153طٛس٠ آٍ عُشإ  (3)
 .122طٛس٠ آٍ عُشإ  (4)
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ٗٸِ اٱْظإ بايسعٌ اؿظٔ أٚ كذٙ ثِ ٜااد  عٓ٘ ، ٚٗ قٛي٘  ، إر ٜ
اهُ   تعاٍ ط وْ َ١ ال٧َِ  ٵِوَْْ  َٰ ٵِ بِّهِ ٱَقَ ىْ َ أَٻْ كَأَي بُلْهَدٻَ كَ ٵَ د  هَ ٸا بِ ٮَـْ هَٺاجْ بِهِ وَهَ ٵَ وَ

ؾَ ٵَٺُ د ا ٽَ ؿِ د بَ ِ١ ٽَّهُ ٹِټْ  ََ ئِ د غََْ ٵَ٪َ ا ىََ وَ ٵي   ، فًِ تك  ايسشؼا٤ .(1)صٶَِْنيَا
ْضٍٚ ا٥٬ٕه١ يٓـش٠ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  اـاَع :

 ٚطًِ ٚأؿشاب٘.
سـٌ اهلِ ايطاس٨ َٔ فشٜل َٔ إظًٌُ ٚطشعإ  ايظادغ :

َا صاٍ ، ٚسدعٛا إٍ ايكتاٍ ٚايزب عٔ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 
فَ ٚآي٘ ٚطًِ ٚعٔ اٱط٬ّ، قاٍ تعاٍط ٸْ أٻ    ئِ اوْٲُ ٹِ خَادٻِ  َ٪ ئِ د َٙ هَٺااجْ 

د هُٺَ  ُ ٵِ ٶَّهُ وَ ٵ ا  .(2)صحَ٪َََالَ وَ
سادث١ ايسشاس ايٓظيب إِا ٖٞ كُٔ َٝذإ إعشن١، ٖٚٞ  ايظاب  :

قل١ٝ ٗ ٚاقع١، ٚطشعإ َا إْتس٢ عٓذ إظًٌُ اهلِ بايسشاس يتهٕٛ 
ٚاقع١ أسذ َٛعظ١ َٚذسط١ َباسن١ يًـشاب١ ٚأدٝاٍ إظًٌُ اتعظ 
َٓٗا ايـشاب١ ٗ َعشن١ اـٓذم ، ٚأ ٗشٚا ايـرب ٚايعٛد٠ ايسٛس١ٜ 

ٸْ سٌٓ ، نُا طٝأتٞ بٝاْ٘ ، قاٍ تعاٍ طإٍ إٝذإ ٗ َعشن١  ٱُ ٽََْلَ ٮَـْ  ٵَ

ٸْ        اوْٲُ َ١ ٦َاټِ  حُ اٸْ  ٶَ َ٩ ٸْ  حُٲُ الَ زَ ٱَ ٸْ  خَٲُ ا بَ ضَ ْ١ فَ أَ اُْټ  ئِ وَ ٷَ عُ ىْ ََ ةٍ وَ وَ زِ ٱَ ىَاِٙټَ  ٹَ ٶَّهُ ٩ٍِ  ٵ ا

بِلَِټَ ٹُـْ ٸْ  خُ ُْ ٵَّ ٸا وَ رُ بَجْ  عُ د كَ ُٓ بِٺَ ٸْ األَكْ ُْٲُ ٶَ َ١ د٭َجْ  َٕ د وَ ًَ ُْ  .(3)صٍَ

مل  ايجأَ : ْضٍٚ ايعسٛ َٔ اهلل عٔ إ٪ٌَٓ ٚاجملاٖذٜٔ، ٚايزٜٔ 
اٸْ   ٜـربٚا ٗ إسذ٣ طاعات ايكتاٍ، قاٍ تعاٍط هُ ٵَ ٪ِلْ  َ٦ خَ ا ٸْ وَاىْ هُ وْ َ١  ُ٨ د١ْ َ٩

ٹْلِ ألَ ٸْ ٩ٍِ ا دوِكْهُ  .(4)صوٍََ
                                                                 

 .24طٛس٠ ٜٛطف  (1)
 .122طٛس٠ آٍ عُشإ (2)
 .25طٛس٠ ايتٛب١ (3)
 .159طٛس٠ آٍ عُشإ (4)
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يتهٕٛ هلِ َٛكٛع١ٝ ٗ ق#شاس اي#ذفا، بًش#ا  س#اهلِ ٚق#ذساتِٗ،       
هلل ٚاط#  ن#شِٜ، فاْ##٘   ٚيًتخسٝ#ف ع#ِٓٗ ٚع#ٔ إ#٪ٌَٓ ْٝع#ّا، ٚا     

طبشاْ٘ سُٝٓا أَش ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشاب٘ بايذفا، 
تهسٌ إذد ٚاٱعا١ْ ٚايٓـش ع٢ً ايهساس ٚإٕ ن#إ ٖٓ#اى سدش#إ    

 دًٞ يهس١ ايهساس ٗ ايعذد ٚايعذ٠.
 )أسسجٛوُ(

ٸْ  ٗ قٛي٘ تعاٍ ط ىٱُ ا صُ ؽْلَ ُْاذُ أَ ٸْ ٹِټْ عَ ىهُ صُ ؽْلِ أَ اعذ#اص آخ#ش   ، (1)صوَ

ّ  عٓذ يًُ٪ٌَٓ ٚايظ١َ٬ اٱهل١ٝ ٚايش١ٓ إٓع١ ٚا٭َإٖٚٛ   ع#ذ
 س١ٓ اٜلّا ايكتاٍ فعذّ ايكتاٍ، ع٢ً ًِٚٓٗ ايؼشا٥ط ٖزٙ ادتُا،

 ايؼٛاٖذ تسٝذ ٚ اٱط٬ّ ٚاتظا، ايٓسٛغ ٗ اٱّإ ياطٝخ َٚٓاطب١
ٙ  ايكت##اٍ إٔ ايتأسىٝ#١   ٚإه##ش يًُظ##ًٌُ اؿظ#ذ  بظ##بب ن##إ انج#ش
ّ  ٚايسك#شا٤  ٚايل#عسا٤  اٱتب#ا،  َٔ ايٓاغ يذخٍٛ ٚايبةض  اٱط#٬
 اٯ١ٜ قٝذت يزا ٚايش٩طا٤، ٚايظاد٠ ايٛدٗا٤ َٔ غريِٖ إٍ باٱكاف١

 . يًكتاٍ ٚابتذا٥ِٗ بكتاهلِ ايكتاٍ
سذ١ ن#رب٣ عً#٢ إٔ اٱط#٬ّ مل ٜٓتؼ#ش بايظ#ٝف ٚمل      ٚاٯٜتإ 

هٝسٝ#١  ٜظتعٌُ ط٬  ايظٝف ا٫ ٭غشاض ايذفا، ٚعٓذ اؿاد#١ ٚب 
ٚػشا٥ط مسا١ٜٚ ديت ع٢ً ؿذم ايعكٝذ٠ ٚمسا١ٜٚ ايشطاي١ ٖا ٜٓتر 

عذا٥٘ ٚؽارهلِ ٚامظاس اَشِٖ طٛا٤ ناْٛا قَّٛا أٚ أعٓ٘ قٗشّا ٖض١ّ 
١ًَ أٚ قب١ًٝ ٖٚ٪٤٫ َ  اهلض١ّ ٜكٛيٕٛ خ٬ف اؿل، ٚا٭َش بايكتٌ 
 ٫ ّٓ  َٔ اخزِٖ اطش٣ ٚدعٛتِٗ يٲط٬ّ أٚ عكذ اهلذ١ْ َعِٗ.

 إظًٌُ ق٠ٛ سأٚا عٓذَا ايستض ّٜٛ َه١ نساس بعض اطًِ ٚقذ
 ٚايساتض ا٭نشّ ايشطٍٛ اَاّ َٓظِ مٛ ع٢ً ٚاطتعشاكِٗ ٚعذدِٖ

                                                                 

 .191طٛس٠ ايبكش٠ (1)
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 ٚايك٠ٛ ايعض إعتذٟ عٓٛإ اــِ اخشاز ع٢ً ٚايكذس٠ ايظُاٟٚ،
 ئ ٚاِْٗ ايعض َشاتب بًٛغِٗ ديٌٝ ايهافشٜٔ باخشاز إظًٌُ فأَش

 .تعاٍ عًٝ٘ ٚايجٓا٤ ايؼهش ّٜظتًض ٖا ايهافشٜٔ ىؼ#ٛا
ٚايشفل  اهلل طبٌٝ ٗ ٚايك٠ٛ ايعض ٖزا اطتجُاس ع٢ً اٯ١ٜ ٚؼح

ْتكاّ  ٚفٝٗا ايذع٠ٛ بذاٜات ٗ يًُظًٌُ اطا٤ٚا ايزٜٔ َٔ ٚعذّ اٱ
ٌ  مل يزا ٚاـ٬ف يًسشق١ ايك٠ٛ اطتعُاٍ دٕٚ ٚبشصخ سادض  ٜظ#ذ

 ايٓب٠ٛ اٜاّ ايعشب١ٝ ٚايكبا٥ٌ ايـشاب١ بٌ خ٬فات سذٚخ ايتأسٜخ
ٔ يًذفا، اهلُِ ٚػشز اؾٗٛد ٚتظافش ايؼشٜع١ باسهاّ ٱْؼةاهلِ  ع

 ٚايستض. ايذفا، ٚطشاٜا اٱط٬ّ
 يًة#ضٚ ، ؿ#است بع#ذ    تتعشض ٚاؾُاع١ ايكب١ًٝ ناْت إٔ ٚبعذ

َٚباد٥ٗا  يًٓب٠ٛ َطًل ب٤٫ٛ يًُؼشنٌ تتـذ٣ إباسن١ ايٓب١ٜٛ ايبعج١

ىٳُ ، قاٍ تعاٍ ط غَٺاـٌ كَىُ َُ       ٹُ اد عَٺَ ادكِ كُ َّ٪ ٵَٲُ ٶَاً ا َ١  َُ اـاا اهُ أٍَِ َ٢ ٹَ ٵَّاقَِټَ  ا ٶَّهِ وَ ٵ ا

ٸْ  هِ ىهِ صُ ٸْ ٩ٍِ وُ دهُ د ىُِٺَ ٽً ا ىَ َٕ ٶَّهِ وَكِ ٵ ٦ُىٻَ ٩ََٖالً ٹِټْ ا خَ بْ ََ ا  ضاـً د ىُ ً٢ ٱَّ هُٸْ حَلَاهُٸْ كُ وَ ُْ بَ

إلِ ٸْ ٩ٍِ ا هُ ٶُ زَ ٹَ ةِ وَ ا ىْكَ خَّ ٵ ٸْ ٩ٍِ ا هُ ٶُ زَ ٹَ  َٰ ٵِ فَ ىؿِ  ضُ ٵي  رَلِ ا ُُ ٹِټْ أَ أَ َٚ ؽْلَسَ ٍَ ٟ  أَ ٱَنَكْ ضُِٴِ  ٽَ

اهُ       ٶَّ ٵ اـَ ا َ١ ادكَ وَ َّ٪ ٵَٲُ اٸْ ا هِ اَُٜ بِ ِ٦ َُ ٵِ  َٟ ا ٵن كا ضَُِّ ا ْ٢ َُ ى٭ِهِ  ٶًَ ىُ َ١ خَىَي  دىْ ٶََٜ ٩َ َ٦ خَ دىْ َ٩ ُُ ٩َ مَكَ

د ُِٞٺً َ١ صْلًا  أَ ةً وَ ٪ِلَ َ٦ ٹَ ٸْ  هُ وْ ٹِ غَدثِ  ٵِ د ٵْا ىا ا ٶُ ١َٺِ ىا وَ وُ ٵَّقَِټَ َٹَ  .(1)صا

 اساد٠ عٓذ اتسل ارا اٱخشاز ٗ طاِٖ أٚ إظًٌُ اخشز َٚٔ  
 قٝذ بًشا  اٱخشاز ٭ٕ اخشاد٘ هٛص ٫ َظًُّا اؿبض اْ٘ اخشاد٘
ّ  قذ ْسظ٘ اْ٘ بٌ ايهسش، ٞ  ب#اٱخشاز  ق#ا  ايهس#ش  اخ#شز  فك#ذ  اي#زات

ٔ  ٚاؾش#ٛد   إظ##ًٌُ، اخ#شاز  ٚط##بب عً#١  َ##ٔ ٚؽً#ف  ْسظ##٘ َ#
 سٌ يٛ ٚنزا ا٭ػخاق، ٚيٝع ٚعذَ٘ ايهسش َذاس ٜذٚس فاٱخشاز

                                                                 

 .29طٛس٠ ايستض  (1)
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ٕ اخشادِٗ فٝذب اخشدِٖٛ ايزٜٔ غري إهإ ٗ ايهساس َٔ قّٛ  ٚا
 بشدٛ، تأَش اٯ١ٜ ٭ٕ إظًٌُ ع٢ً اعتذٚا يًزٜٔ بطشدِٖ ب٘ ْضيٛا

ٌ  اػتٝاقٗا عٔ ٚؽرب ايذٜاس اٍ اٱّإ ٔ  ٚيسظٗ#ا  يًُ#٪َٓ  يًه#افشٜ
 ايؼخـ١ٝ بايعٓاٜٚٔ ٚيٝع ٚاحملٌ بإٛكٛ، ٚاٱخشاز ايطشد ٚيتعًل
 ٚبذاٜات ايذفٔ ساٍ ٗ ٜهٕٛ عٓذَا ٚنزا ٚايتةٝري يًتبذٍ ايكاب١ً
ٕ  ايربصخ، عزاب ٔ  تت#أر٣  ا٭سض ف#ا ٕ  ط#ٛا٤  ايه#افش  َ# ٞ  ن#ا  ّؼ#
 .طٝاتٗا بٌ َٝتّا أّ عًٝٗا،

 ٕ َٚٔ َعذضات ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اؿظ١ٝ أ
د٘ هلِ اـطاب )ٚاخشدِٖٛ( ٗ إصدٜاد َطشد ، نٌ ّٜٛ  ايزٜٔ ٜٛت
ٚنٌ أطبٛ، أَا ايزٜٔ أخشدٛا ايٓيب ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ     
        ِٗٓ ٚأؿشاب٘ َٔ َه#١ فٗ#ٛ ٗ ْكـ#إ َتـ#ٌ ، ي#ذخٍٛ طا٥س#١ َ#

٪َلُوا اٱط٬ّ ، ٬ٖٚى أخش٣ ، قاٍ تعاٍ ط ٱَ ٵَّقَِټَ  د ٹِټْ ا ً٩ َٙلَ  َ٠ َٚ ٮَ َُ ٵِ

بِنيَ ئِ د ىا ؽَ بُ ٶِ ٮَ وْ َُ َ٩ ٸْ  هُ خَ بِ ََٲَ  .(1)صأَوْ 

لِط تعاٍ ٚقٛي٘ ؽْ أَ ٸْ وَ اىهُ ٌ  عً#٢  يٲخشاز عطف (2) صصُ  ٜسٝ#ذ  ايكت#

ٌ  ف#٬  بُٝٓٗا، إٛكٛعٞ ايتةاٜش  َٛك#ٛ،  عً#٢  بُٝٓٗ#ا  اؾُ#   ٜعك#
ل فاٱخشاز اخشاد٘، ٜٚٓعذّ ٜٓتسٞ ٜكتٌ ايزٟ إٔ أٟ ٚاسذ،  ٜتعً

 ايكتٌ. ٚاػخاق َٛاكٝ  بةري
 إٔ اٍ إظًُٕٛ قاتًِٗ يٛ نُا ايكتاٍ َ  اٱخشاز هتُ  قذ ْعِ

 َٔ خشٚدِٗ بؼش  ا٫ ايكتاٍ ٜٛقسٛا مل أٚ دٜاسِٖ، َٔ اخشدِٖٛ
٘  عًٝ٘ اهلل ؿ٢ً قُذ ايٓيب ػش  ٗ نُا دٜاسِٖ ي# ِ  ٚآ ً  عً#٢  ٚط#

 ٚق#ذ  َ#ش٠،  أٍٚ ب٘ ايشكا بعذّ اْسظِٗ ع٢ً ٚتؼذٜذِٖ خٝرب اٌٖ

                                                                 

 .127طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .191طٛس٠ ايبكش٠  (2)
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 .ايكتاٍ اٍ ايٓٛب١ تـٌ إٔ غري َٔ ٚسذٙ اٱخ#شاز ٜهسٞ
 اٌصٍخ ثني آ٠زٟ اٌمزبي

ىا ٩ٍِ ؿ١ً ط ٶُ حِ د ٭َ اهَ  َ       وَ ٶَّ ٵ اـُوا ئِٻا ا خَ ْ٢ حَ ٸْ وَ َ  ىٽَٲُ ٶُ حِ اد ٮَ َُ ٵَّاقَِټَ  اهِ ا ٶَّ ٵ بُِٴِ ا ا ىَ

اااـَِټَ خَ ْ٢ ٵَٺُ اااَّ  ا غِ اااىٻَ  ، بكٛي###٘ تع###اٍط (1)صَُ حَٲُ اااً  َ  خَّ ٸْ عَ ىهُ ٶُ حِ اااد ٭َ وَ
 َظا٥ٌ :  

تكذٜش اؾُ  بٌ اٯٜتٌ : ٚقاتًِٖٛ ٗ طبٌٝ اهلل( فإٕ ا٭ٍٚ : 
يًهساس يٝع عٔ عـب١ٝ قب١ًٝ أٚ ثأس أٚ أَٛس د١ْٜٛٝ، قتاٍ إظًٌُ 

 بٌ َٛكٛ، ايكتاٍ ٚعًت٘ ايةا١ٝ٥ ٖٞ دزبِٗ يٲط٬ّ .
ٕٚا اس#تر ا٥٬ٕه#١ عً#٢ دع#ٌ اٱْظ#إ خًٝس#١ ٗ ا٭سض ٭ٕ       
سٖط َٔ ايٓاغ ٜسظذٕٚ ٗ ا٭سض ٜٚسعًٕٛ إعاؿٞ ، ٚهعًٕٛ 

ٽٍِّ ٌ طا٭سض تؼشب ايذّ اؿشاّ َهش١ٖ ، فأدابِٗ اهلل عض ٚد ئِ

ٶَٺُااىٻَ  ْ٢ حَ ااد  َ  ٹَ ااٸُ  ٶَ ْ١ ٝ##ا٤    (3)صأَ ب ، فُ##ٔ عً##ِ اهلل ع##ض ٚد##ٌ بع##ح ا٭ْ

وااقِكَِټَط ٹُ االَِټَ وَ َِّ بَ ، إر ٜبؼ##شٕٚ اي##زٟ ٜعُ##ٌ ايـ##اؿات  (4)صٹُ
 ٜٚتٓضٙ عٔ اؿشاّ ، ٜٚٓزسٕٚ ايظامل ٚايساطل ٚإعتذٟ.

بٝا٤ ٗ إؿ#٬    ٚقذ ْضٍ ايكشإٓ بتٓضٜ٘ ايٓسٛغ ٚبٝإ دٗاد ا٭ْ
اد     ت ، قاٍ تعاٍ طاجملتُعا وَ ُْ عَ اد أَوْ ٵَٮََْاِِ بِٺَ عْيَاټَ ا َٰ أَ ٶَُْ َ١ ٽَٮُِ   غْټُ  ٽَ

ٶِنيَ د٩ِ َ٦ ٵَ ٵَٺِټْ ا ٶِهِ  بْ ٭َ ٮُلَْٻَ وَئِٻْ ٱُوجَ ٹِټْ  ٵَ ا ا َٰ هَقَ ٵَُْ  .(5)صئِ

ٽاااوَ ئِ َّ   ٚؼكٝ###ل َـ###ذام قٛي###٘ تع###اٍط   إلِ اااټا وَا ضِ ٵَ اااجُ ا ٮَ ٶَ ؽَ اااد  ٹَ وَ

                                                                 

 .190طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .193اٯ١ٜ (2)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (3)
 .213طٛس٠ ايبكش٠(4)
 .3طٛس٠ ٜٛطف  (5)
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بُـُوٻِ ْ٢ َُ  .(1)صٵِ

إظًٌُ أِْٗ ٜعبذٕٚ اهلل، ٚيٝع عًِٝٗ قت#اٍ  فإٕ قًت ٜهسٞ 
ىا    ايٓاغ ؿًُِٗ ع٢ً دخٍٛ اٱط٬ّ، قاٍ تعاٍط ا وُ ٵَّاقَِټَ َٹَ اد ا هَ  َ دأَ ََ

ٸْ   َُٲُ ا بِّ وَ ُُ َ٩ د  ٸْ صَٺ٢ًُِ ٢ُٲُ صِ ٹَلْ ٶَّهِ  ٵ ٵًَ ا ٸْ ئِ خُ َْ خَـَ ا اهْ فَ ٴَّ ئِ ٸْ ٹَټْ َٕ ٱُ ََُٖل  ٸْ  َ  ٽ٪ُيَٲُ ٸْ أَ ُْٲُ ٶَ َ١

٢ْٺَ حَ ٸْ  وخُ ٱُ د   .(2)صٶُىٻَبِٺَ

ٚاؾٛاب يكذ أؿش ايهساس ع٢ً اهلذّٛ ٚايةضٚ ٚايكتاٍ ، فـاس 
 قتاهلِ دفاعّا َكذ١َ ٚساد١ ٭َٛس :

وَ َ إطتذا١َ ثبات إظًٌُ ٗ َٓاصٍ اٱّإ، قاٍ تعاٍ ط ا٭ٍٚ :

ىا د١ُ َٚ خَ ٸْ ئِٻْ اىْ َوِٲُ ؿِ ٸْ ١َټْ  ؿ وٱُ ََلُ خًَّ  ٸْ عَ ىٽَٲُ ٶُ حِ د ٮَ َُ اٵُىٻَ   ، ٚتذٍ(3)صََنَ
اٯ١ٜ أع٬ٙ ع٢ً ساد١ إظًٌُ يًذفا، ؿسظ دِٜٓٗ ، ١ًَٚ ايتٛسٝذ 

 ٗ ا٭سض.
ابطاٍ طعٞ إؼشنٌ يٛقف ْضٍٚ ايكشإٓ ٜٚتذ٢ً ٖ#زا   ايجاْٞ :

 ايظعٞ َشا٫ٚت قتٌ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .
 ط١َ٬ ايكشإٓ َٔ ايتششٜف. ايجايح :

ٚاّ تعظِٝ ػعا٥ش اهلل، إر إٔ ايهساس ِٖ ايزٜٔ ٜضسسٕٛ  ايشاب  : د
ظٝٛؾ عظ١ُٝ يٛأد اٱط٬ّ ٗ َٗذٙ، ٚست٢ بعذ ؿريٚست٘ قّٜٛا نُا 
 ١ ٗ قطعِٗ أنجش َٔ أسبعُا١٥ ٚٔظٌ نًٝٛ َاّا َٔ َه١ إٍ إذٜٓ

 بأسض ٚعش٠ ٚع٢ً سٚاسٌ ٖض١ًٜ .
ٚيعٌ ػطش َِٓٗ َؼ٢ ٖزٙ إظاف١ طريّا ع٢ً ا٭قذاّ، ٚؼًُٛا 
إ٪ٕ ٚايٓسك١ ٚعطًٛا ا٭عُاٍ طةٝاْا ٚدشٛدا ، ٚع٢ً مٛ َتهشس 
ٗ بذس ٚأسذ ٚاـٓذم ، فذا٤ ايٓـش َٔ عٓذ اهلل عض ٚدٌ ، قاٍ 

                                                                 

 .56طٛس٠ ايزاسٜات (1)
 .104طٛس٠ إا٥ذ٠ (2)
 .217طٛس٠ ايبكش٠  (3)
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ٱُتعاٍ غـٛق بذسط ٹُٺِـ  ٽٍِّ  ٸْ أَ ٵَٲُ ضَدبَ  خَ دىْ ٸْ ٩َ باٲُ ٦ُِزُىٻَ كَ خَ يْ حَ فَ  ٨ٍ ئِ ٵَ أَ ٸْ بِ

ئِٲَتِ الَ ٵَٺَ  .(1)صٹِټْ ا
 : ١ٝ تبٌ اٯ١ٜ أع٬ٙ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ا٭َش اٱهلٞ يًُظًٌُ ايجاْ

ٜك#إ َع#٘ إ#ذد إًه#ٛتٞ ٚأط##باب ايٓـ#ش ٚايس#٬ ، َٚ#ٔ ٖ##زٙ        
 ا٭طباب َا ٚسد ٗ آ١ٜ ايبشح ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ:  

 تكٝٝذ ايذفا، بأْ٘ ٗ طبٌٝ اهلل.ا٭ٍٚ : 
 اٍ بايزٜٔ ٜكاتًٕٛ إظًٌُ.سـش ايكتايجاْٞ : 

 ْٗٞ إظًٌُ عٔ ايتعذٟ.ايجايح : 
اٱخباس بإٔ اهلل عض ٚدٌ ٫ وب إعتذٜٔ ٌٖٚ ع#ذّ  ايشاب  : 

اؿب ٖزا يزٚاتِٗ ، إخت#اس ٫ ، إِ#ا بـ#س١ ايتع#ذٟ ، ٖٚ#ٛ َ#ٔ       
ا ٩َاِٻا أطباب بكا٤ باب ايتٛب١ هلِ َستٛسّا ، يزا ٚسد ط ىْ هَ خَ ٽ ٩َاِٻْ ا

َ٥ ٶَّهَ  ٵ عُِٸٌا ىكٌ كَ  .(2) ص٪ُ

بعح إظًٌُ ع٢ً ايذفا، ٚاٱَتجاٍ ٭َش اهلل عض ٚدٌ ايجايج١ : 
ايٛاسد ٗ ٖزٙ اٯ١ٜ بتسك٘ إظًٌُ ٗ ايذٜٔ، َٚعشف١ عاقب١ ايتخًف 

 ٚايكعٛد عٔ قتاٍ ايهساس َٚٓٗا ٚقٛ، ايست١ٓ .
  ٕ ٚٚسد عٔ ابٔ عباغ ٚاٱَاّ دعسش ايـادم عًٝ٘ ايظ٬ّ : أ

 .(3)ؼشى(ايست١ٓ ٖٞ اي
بٌٝ اهلل،    ايشابع١ :  تـذٟ إظًٌُ يتشٌُ أعب#ا٤ اي#ذفا، ٗ ط#

ٚإصاس١ س٩ٚغ ايهسش ٚايل٬ي١ عٔ َكاَات ٌٓ ايٓاغ ع٢ً ايبكا٤ 
 ٘ ع٢ً ايهسش ٚايل٬ي١ ٚ ٝس١ عكا٥ذ١ٜ يًٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي
٪ٌَٓ َذد ٚعٕٛ َٔ اهلل طبشاْ٘ يبًٛا ٖزٙ إشتب١، َٚٔ  ٚطًِ ٕٚا

                                                                 

 .9طٛس٠ ا٭ْساٍ (1)
 .192طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .1/287أْظش فُ  ايبٝإ  (3)
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 َـادٜل ٖزٙ اٱعا١ْ بًشا  إكاّ أَٛس:  
 آ١ٜ ايبشح.ا٭ٍٚ : 
 آ١ٜ ايظٝام.ايجاْٞ : 

 اؾُ  بٌ آ١ٜ ايبشح ٚايظٝام.ايجايح : 
ايؼٛاٖذ ايع١ًُٝ اييت ت٪نذ ٖزٙ اٱعا١ْ ، ٖٚ#ٞ عً#٢   ايشاب  : 

 ػعبتٌ:  
َٓاف  ايذفا، بذخٍٛ أق#ٛاّ ٗ اٱط#٬ّ ٚن#ف أراٖ#ِ     ا٭ٍٚ : 

 سِٗ ٖٔ ٫ صاٍ ع٢ً ايهسش.ٚأر٣ ايزٜٔ َٔ خً
 : ١ٝ ا٭كشاس إاػش١ َٔ تشى ايهساس إعتذٜٔ ٚإسدا٤ أٚ ايجاْ

تشى قتاهلِ َ  تعذِٜٗ ٱْؼةاٍ إ٪ٌَٓ ٗ دبٗات أخ#ش٣ نُ#ا ٗ   
اهُ ٩ِاٍ     أٌٖ ايطا٥ف ٚٚقٛ، َعشن١ سٌٓ، قاٍ تع#اٍط  ٶَّ ٵ ٸْ ا ٱُ الَ ٽََْ اـْ  ٮَ ٵَ

فَ وَُْټ  ئِ ٷَ عُ ىْ ََ ةٍ وَ وَ زِ ٱَ ىَاِٙټَ  اد٭َجْ   ٹَ َٕ د وَ ًَ ُْ ٸْ ٍَ وْٲُ َ١ ح٦َُټِ  ٸْ  ٶَ َ٩ ٸْ  حُٲُ زَلَ ٱَ ٸْ  خَٲُ بَ ضَ ْ١ أَ

بِلَِټَ ٹُـْ ٸْ  خُ ُْ ٵَّ ٸا وَ رُ بَجْ  عُ د كَ ُٓ بِٺَ ٸْ األَكْ ُْٲُ ٶَ  .(1)ص١َ
تكذٜش اؾُ  بٌ اٯٜتٌ : ٚقاتًٛا ٗ طبٌٝ اهلل دفاعّا اـاَظ١ : 

 ست٢ ٫ تهٕٛ فت١ٓ ٜٚهٕٛ ايذٜٔ هلل(.
ٝاد٠     ٚتبٌ ٖزٙ اٯٜات  إٔ ايكتاٍ أَ#ش ٫صّ َٚكذَ#١ ٚادب#١ يظ#

َباد٨ اٱط٬ّ، ٚصسضس١ ايهسش عٔ َٛاقع٘، ٖٚ#ٛ َ#ٔ عَُٛ#ات    
ٮُِٸَقٛي٘ تعاٍط خَ يْ ٵَٺُ ٵِّْلَاَٗ ا د ا ٽَ هلل (2)صاهْـِ ، بًشا  إٔ ايكتاٍ ٗ طبٌٝ ا

 ٕ بزات٘ ؿشا  َظتكِٝ، ٖٚٛ َكذ١َ ٚبًة١ يًـشا  إظتكِٝ ، يٝهٛ
ٮُِٸَاهْـَِٔ َعاْٞ قٛي٘ تعاٍ ط خَ يْ ٵَٺُ ٵِّْلَاَٗ ا د ا  ٚدٛٙ : (3) صٽَ

 : ايًِٗ أٖذْا إٍ َكذَات ايـشا  إظتكِٝ . ا٭ٍٚ
                                                                 

 .25طٛس٠ ايتٛب١ (1)
 .6طٛس٠ ايساؼ١ (2)
 .6طٛس٠ ايساؼ١ (3)
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 : ايًِٗ أص  عٓا إٛاْ  اييت ؼٍٛ دٕٚ ايـشا  إظتكِ .ايجاْٞ 
تكذٜش اؾُ  بٌ اٯٜتٌ : ٚقاتًٛا ٗ طبٌٝ اهلل ايزٜٔ ايظادط١ : 

 ايظإٌ(. ٜكاتًْٛهِ فإٕ اْتٗٛا  ف٬ عذٚإ إ٫ ع٢ً
ٕا تلُٓت آ١ٜ ايبشح ايٓٗٞ عٔ ايتعذٟ، دا٤ت آ١ٜ ايظابع١ : 

ايظٝام بتأنٝذ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايعذٚإ ع٢ً ايظإٌ أثٓا٤  ًُٗ#ِ  
يٝع َٔ ايتعذٟ إٓٗ#ٞ عٓ#٘، ٭ْٗ#ِ اط#تشكٛا بظًُٗ#ِ ٚد#ٛسِٖ       

 ايتأدٜب ٚايعكٛب١ َا ّٓ  َٔ أراِٖ ٚإكشاسِٖ بإظًٌُ.
 ثني اٌشسائغ اٌسّب٠ٚخاٌزضبد ػدَ لبْٔٛ 

خَـُوا ئِٻا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط ْ٢ حَ ٸْ وَ َ  ىٽَٲُ ٶُ حِ د ٮَ َُ ٵَّقَِټَ  ٶَّهِ ا ٵ بُِٴِ ا ىا ٩ٍِ ىَ ٶُ حِ د ٭َ وَ

خَـَِټَ ْ٢ ٵَٺُ غَِّ  ا َُ ٶَّهَ  َ  ٵ  َظا٥ٌ :  (1)صا
 : ٖذّ ا٭فهاس ايساطذ٠ . ا٭ٍٚ

: ١ٝ  إْٗا سشب ع٢ً ايتششٜف  .  ايجاْ
 اٯ١ٜ دع٠ٛ يًشدٛ، اٍ داد٠ ايـٛاب . ايجايج١ : 
 بٝإ ايشأف١ ايٓٛع١ٝ ايعا١َ ٗ اٱط٬ّ . ايشابع١ :
تأنٝذ ؿٝغ ايعسٛ ٚسظٔ اٱطتكباٍ ٕٔ ٜتٛب ٜٚبادس   اـاَظ١ :

اٍ دخٍٛ اٱط٬ّ ٚايؼٛاٖذ ع٢ً ريو انجش َٔ إٔ ؼـ٢، فُٝٔ 
ٕ َ#ٔ  ٜظًِ قبٌ اْتٗا٤ إعشن١ أٚ ٜأتٞ طٛاع١ٝ ساٍ ايظًِ ٚإ نا

 س٩طا٤ ايهسش ٚايؼشى فاٱط٬ّ هبٸ َا قبً٘.
ٚخا١ُ اٯ١ٜ تٛنٝذ ع٢ً َٓافا٠ اٱعتذا٤ يكِٝ ايظُا٤ َٚٔ ػشا٥ط 

 اٱط٬ّ ٚأسهاَ٘ ْبز اٱعتذا٤ .
 ٚايٓظب١ بٌ ايتعذٟ ٚبٌ اٱسٖاب عُّٛ ٚخـٛق َطًل .

ٚارا نإ اٱعتذا٤ ع٢ً غري إظًِ َٓٗٞ عٓ٘ فُٔ باب أٍٚ إٔ 
ٞ ػا٬َّ يًُظًِ ٗ ْسظ٘ ٚرسٜت٘ ٚعشك٘ َٚاي٘ ٚسكٛق٘ ٜهٕٛ ايٓٗ

اٱعتباس١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ يزا ٚسد ايتؼذٜذ ٗ ايٓٗٞ عٔ غٝب١ إظًِ ، قاٍ 
                                                                 

 .190طٛس٠ ايبكش٠  (1)
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ٵَّٞاټِّ    تعاٍ ط ٢ْأَ ا ٵَّٞاټِّ ئِٻا بَ وًا ٹِټْ ا زِ ٱَ ىا  بُ وِ خَ ىا اصْ وُ ٵَّقَِټَ َٹَ د ا هَ  َ دأَ ََ

  ْ٢ خَاَّْ بَ َ٦ ََ ىا وَ َ  ا يُ ضَيا حَ ٸٌ وَ َ  رَ ًخاد         ئِ ُْ َٹ ِؽُاِه  َٸ َأ ْغا َٵ َٴ  ُٱا َأ ََ ُٱْٸ َأْٻ  ـُ َعا ِغاَّ  َأ َُ اد َأ ًٖ ٢ْ اُٲْٸ َب ُٖ

عُِٸٌ ىاابٌ كَ حَ ٶَّهَ  ٵ ٶَّهَ ئِٻا ا ٵ ىا ا ٮُ حَّ ا ىُُ وَ خُٺُ  .(1) ص٩َٲَلِهْ
ٚت##بٌ ٖ##زٙ اٯٜ##١ سشَ##١ اٱسٖ##اب ٚاي##تسذريات ايعؼ##ٛا١ٝ٥ ،     

م ٚاهلذّٛ ع٢ً إظًٌُ ٚغريِٖ ٗ إظادذ ٚدٚس ايعباد٠ ٚا٭طٛا
ٚٚطا٥ط ايٓكٌ ، َٚٔ َعاْٞ اؿش١َ ٗ إكاّ إٔ ايزٟ ٜكذّ ع٢ً ٖزٙ 

 ا٭فعاٍ احملش١َ ٫ هذ إ٫ اـظاس٠ ٚايلشس ٚاـضٟ .
ُٚٓ  اٯ١ٜ  َٔ اٱطشاف ٗ ايكتاٍ أٚ قتٌ  ايهافشٜٔ، أٚ إبادس٠ 
اٍ ايكتاٍ ٚايتعذٟ فهُا إٔ اٯ١ٜ ايظابك١ أَشت باتٝإ ايبٝٛت َٔ 

دتعاٍ ط ابٛابٗا بكٛي٘ هَ ابِ ىَ بْ ىثَ ٹِټْ أَ ُُ بُ ٵَ ىا ا حُ أَ ٣  (2) صوَ ٚقٝذت ا٭َش بتكٛ
اهلل، فهزيو ٖزٙ اٯ١ٜ اَشت بايذفا، ٗ طبٌٝ اهلل تعاٍ ، ٚقٝذت٘ 
بعذّ اٱعتذا٤ يٝهٕٛ بٌ ايتك٣ٛ ٚعذّ اٱعتذا٤ عُّٛ ٚخـٛق 

 َطًل ، فايتك٣ٛ ٚاـؼ١ٝ َٔ اهلل أعِ .
 ٚدا٤ت خا١ُ اٯ١ٜ ٭َٛس:  

 : اؿح ع٢ً ادتٓاب اٱعتذا٤ .  ٍا٭ٚ
 : ايذع٠ٛ يٓؼش ايعذٍ . ايجاْٞ 

 : إػاع١ اٱْـاف . ايجايح 
 : ْبز إٌٝ ٚاتبا، اهل٣ٛ ٚايؼ٠ٛٗ . ايشاب   

ادٯَ   : ت٪نٝذ قإْٛ عذّ ايتعذٟ ، ق#اٍ تع#اٍ ط   اـاَع  وَ ٶَ َ٢ اٸا صَ رُ

 ْ٠ بِ خَّ حَ د وَ َ  هَ ْ٢ بِ حَّ د ٹْلِ ٩َ ألَ ٢َتٍ ٹِټْ ا َ ٶًَ ٍَلِ ٶَٺُىٻ١ََ ْ٢ ََ ٵَّقَِټَ  َ  ََ ا ىَا  .(3)صأَهْ

                                                                 

 .12طٛس٠ اؿذشات  (1)
 .189طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .18طٛس٠ اؾاث١ٝ  (3)
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 إسالَ ػدٞ ثٓ دبرُِ اٌغبئٟ
ٕا عاد عذٟ بٔ سامت ايطا٥ٞ َٔ ايؼاّ ٚدخٌ ع٢ً سطٍٛ اهلل 

ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٖٚٛ ٗ َظذذٙ، فظًِ عًٝ٘، قاٍ ايٓيب:  
 َٳٔ ايشدٌ.

ٚفٝ#٘ آٜ#١ ب#إٔ اي#ٓيب قُ##ذّا ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ ٜظ##أٍ         
ٔ امس٘ ٚقبًٝت٘ ٕعشف#١ َكاَ#٘ ، َٚٛك#ٛ، قذَٚ#٘ ق#اٍ      ايؼخف ع

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، اهلل ؿ٢ً اهلل سطٍٛ سامت، فكاّ بٔ عذٟ )فكًت :
 .(1)بٝت٘( إٍ بٞ ٚاْطًل

ٚفٝ٘ د٫ي١ بإٔ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ عشف٘ ٚعشف أباٙ 
ٚبادس ٍإ إنشاَ٘ ٚاٱْسشاد ب٘ ٗ إطتكباٍ خاق ٗ بٝت ايٓيب يري٣ 
بٛاططت٘ ايتٛاك  ايزٟ عًٝ٘ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
ٚايذ٫٫ت ايظاٖش١ٜ اييت ت#ذٍ عً#٢ ؿ#ذم ْبٛت#٘، خـٛؿ#ّا ٚإ      
عذٟ دا٤ َٔ ب٬د اي#شّٚ ٚسأ٣ س#اٍ ا٭بٗ#١ ٗ اي#ب٬  ٚأط#باب      

 اياف .
ذ  فُ  إتظا، سقع١ اٱط٬ّ ٚنجش٠ ايةٓا٥ِ اييت تأتٞ إٍ ايٓيب قُ

ي٘ ٚطًِ فاْ٘ بك٢ ع٢ً رات اؿاٍ َٔ ق١ً إ٪١ْٚ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآ
 ٚايضٖذ.

 اهلل ؿ#٢ً  اي#ٓيب  أت#٢  س#امت  بٔ عذٟإٔ  ايؼعيب عٔ فاٖذ عٔ
 .(2)فأنشَٛٙ قّٛ نشِٜ أتانِ إرا"  ٚقاٍ َٓبز٠ ي٘ فأَش ٚطًِ عًٝ٘

 ٚهً##ع تًك##٢ أٟ تٓب#ز  ٭ْٗ##ا ب##زيو مسٝ#ت  ايٛط##اد٠ ٚإٓب#ز٠ 
، ٚقذ ٖشب عذٟ بعذ دخٍٛ دٝ#ٛؾ إظ#ًٌُ إٍ قشٜت#٘    (3)عًٝٗا

                                                                 

 .4/125ابٔ نجري / ايظري٠ ايٓب١ٜٛ  (1)
 .11/181تسظري ايكشطيب (2)
 .1/85غشٜب اؿذٜح/ابٔ قتٝب١(3)
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ٚتشى أخت٘ طسا١ْ فذ٧ٝ بٗا َ  ا٭طش٣ ٚايظباٜا إٍ إذ١ٜٓ فأنشَٗا 
 ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .

 نبري٠ اَشأ٠ كعٝس١ يكٝت٘ إر إيٝ٘ بٞ يعاَذ أْ٘ قاٍ عذٟ : فٛاهلل
 .(1) فاطتٛقست٘

طشٜكّا بٌ إظذذ ٚبٝت#٘ عٝ#ح   ٜٚظٗش اؿذٜح إٔ ايٓيب ٜظًو 
ٜشاٙ ٜٚـٌ إيٝ٘ ايٓاغ فٝ٘ َ  إٔ بٝٛت ايٓيب ٚغشف اصٚاد٘ فاٚس٠ 
يًُظذذ ٚمل تةًل أبٛابٗا اييت تطٌ ع٢ً إظ#ذذ، ٖ#ا ٜ#ذٍ عً#٢     
إْعذاّ اؿادب ٚايربصخ بٌ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚبٌ 

. إْاثّا  ايٓاغ رنٛسّا أٚ 
ع٘ عذٟ قاٍ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚبعذ إٔ دًع ايٓيب ٚدًع َ

 َا ايذٜٔ ٖزا ٗ دخٍٛ َٔ ّٓعو إِا عذٟ ٜا يعًوٚآي٘ ٚطًِ : 
ٔ  فٛاهلل سادتِٗ، َٔ تش٣ ٍ  يٝٛػ#ه ِ  ٜس#ٝض إٔ  إ#ا ٗٝ  ٫ ست#٢  ف#

 ٜأخزٙ. َٔ ٜٛدذ
 ٚق١ً عذِٖٚ نجش٠ َٔ تش٣ َا فٝ٘ دخٍٛ َٔ ّٓعو إِا ٚيعًو

 عً#٢  ايكادط١ٝ َٔ ؽشز بإشأ٠ تظُ إٔ  يٝٛػهٔ فٛاهلل عذدِٖ،
 ؽاف. ٫ ايبٝت ٖزا تضٚس ست٢ بعريٖا

 ٗ ٚايظًطإ إًوإٔ  تش٣ أْو فٝ٘ دخٍٛ َٔ ّٓعو إِا ٚيعًو
ٔ  ايب#ٝض  بايكـ#ٛس  تظُ إٔ  يٝٛػهٔ اهلل ٚأِٜ غريِٖ ،  أسض َ#

 .عًِٝٗ فتشت قذ بابٌ
ٕ  َلت:  ٜكٍٛ عذٟ فهإ قاٍ  .فأطًُت:  قاٍ ٓت#ا ث  ٚبكٝ#ت  ا
 قذ بابٌ أسض َٔ ايبٝض ايكـٛس سأٜت ٚقذ يتهْٛٔ، ٚاهلل ايجايج١،

 ست٢ ؽاف ٫ بعريٖا ع٢ً ايكادط١ٝ َٔ ؽشز إشأ٠ ٚسأٜت فتشت،

                                                                 

 .4/125ابٔ نجري / ايظري٠ ايٓب١ٜٛ  (1)
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ٔ  ايجايج#١،  يتهْٛٔ اهلل ٚاِٜ ايبٝت، ٖزا ؼر ٍ  يٝسٝل#  ٫ ست#٢  إ#ا
 .(1) ٜأخزٙ َٔ ٜٛدذ

َٚ##ٔ َعذ##ضات اي##ٓيب ؿ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ ايكـ##ف     
 إط٬ّ ايـشاب١ فتُعٌ َٚتسشقٌ.ٚايؼٛاٖذ اـاؿ١ بهٝس١ٝ 

ٚعذٟ بٔ سامت بٔ عبذ اهلل ، ٜهٓا أبا طشٜف ٚقذّ ع٢ً ايٓيب 
قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٗ ػعبإ َٔ ايظ١ٓ ايتاطع١ ؿًض 
اؿذٜب١ٝ ، ٚعٓذَا اْتكٌ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ إٍ 

 .ايشفٝل ا٭ع٢ً َٓ  عذٟ بٔ سامت قَٛ٘ َٔ اٱستذاد
َا دخًت ع٢ً ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚط#ًِ ق#ط إ٫    ٚعٓ٘ قاٍ )

ٚط  يٞ أٚ ؼشى يٞ ٚقذ دخًت عًٝ٘ َّٜٛا ٗ بٝت٘ ٚقذ اَ#تٮ َ#ٔ   
 .(2)(أؿشاب٘ فٛط  يٞ ست٢ دًظت إٍ دٓب٘

 .(3)(َا أقُٝت ايـ٠٬ َٓز أطًُت إ٫ ٚأْا ع٢ً ٚك٤ٛٚقاٍ )
ٕخت#اس  َٚات عذٟ بايهٛف١ ع٢ً قٍٛ ط١ٓ طب  ٚطتٌ ٗ أٜاّ ا

 ع٢ً قٍٛ.
س٣ٚ عٓ٘ ْاع١ َٔ ايبـ#شٌٜ  ،  ٖٚٛ ابٔ َا١٥ ٚعؼشٜٔ ط١ٓ)

ٚايهٛفٌٝ َِٓٗ: ُٖاّ بٔ اؿاسخ ٚعاَش ايؼعيب ُِٚٝ ب#ٔ طشف#١   
ٚعبذ اهلل بٔ َعك#ٌ ب#ٔ َك#شٕ ٚايظ#شٟ ب#ٔ قط#شٟ ٚأب#ٛ إط#شام         

 .(4)(اهلُذاْٞ ٚخٝج١ُ بٔ عبذ ايشٓٔ
  

                                                                 

 .4/126ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ٫بٔ نجري  (1)
 .1/325اٱطتٝعاب ٗ َعشف١ ا٭ؿشاب  (2)
 . 4/470اٱؿاب١ ٗ ُٝٝض ايـشاب١  (3)
 . 1/326اٱطتٝعاب ٗ َعشف١ ا٭ؿشاب (4)
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 دسٛي ِىخ ثأِبْ ١ٌٚس فزذب  
ٚيهٔ ايٓيب )ق( دخًٗا بظ٬ّ، إختاس إٔ ايٓيب مل تستض َه١ 

ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ مل ٜذخٌ َه١ فاؼّا ٚيٝع َٔ َٛك#ٛ،  
َٓ يًستض إِا سد  ٚأؿشاب٘ إيٝٗا بأَٔ ، قاٍ تعاٍ ط ٵَّقٌِ ٩َلَ ئِٻا ا

ااـَ     هُ ٵَ د ََ بِ ااد ٹَااټْ صَ ااٸُ  ٶَ ْ١ بِّااٍ أَ ااٴَ كَ ٭ُ ؿٍ  ااد َ٢ ٹَ ٵَااً  ٯَ ئِ ؿ  االَا ٵَ االَْٻَ  ٮُ ٵَ ااَٰ ا ُْ ٶَ ي ١َ

ٳ  ٹُبِنيٍ ىَ ٩ٍِ َٕالَ  .(1)صوَٹَټْ هُ
 ٚأختًف ٗ فتض َه١ ع٢ً قٛيٌ :

ٕٸ فتش##ت َه##١ عٓ##٠ٛ ، ٕ##ا ٚسد ع##ٔ )اب##ٔ إط##شام :    ا٭ٍٚ : َأ
ُٵٕشٚ َناْٴٛا َق#ذٵ   ٔٳ عٳ ٌٳ بٵ ٝٵ ٗٳ ٚٳطٴ  ٌٕ ٗٵ ٔٳ َأبٹٞ دٳ َٳ١َ بٵ ِهٔش ٚٳعٹ ٝٸ١َ  َٳ ٔٳ ُأ ٕٳ بٵ ا ٛٳ ؿٳِس

ًُ ٝٴَكاتٹ َٳ١ٹ يٹ ذٳ ٓٵ ُٳعٴٛا ْٳاطٶا بٹاِيخٳ ٔٔ خٳايٹذٺ دٳ ٝٵٔع بٵ ٔٴ َق ُٳاغٴ بٵ ٕٳ سٹ َقذٵ َنا ٚٳ ٛا ، 
٘ٹ  ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًٓ ي ٢ًٓ ا ٘ٹ ؿٳ ًٓ ٍٔ اي ٍٔ سٳطٴٛ ٌٳ دٴخٴٛ بٵ ًَاسٶا َق ٜٴعٹذٸ طٹ ِهٕش  ٓٹٞ بٳ ، َأخٴٛ بٳ
ُٸذٹ  ُٴشٳ ٍٳ يٹ َٳا َأسٳ٣   َقا ُٳارٳا تٴعٹذٸ  ٘ٴ يٹ تٴ َٵشٳَأ ٘ٴ ا َي ٘ٴ َفَكاَيتٵ  ٓٵ َٹ ًٹضٴ  ـٵ ٜٴ ٚٳ ِٳ  ًٓ ٚٳطٳ

٘ٹ َق ٘ٹ ٚٳَأؿٵشٳابٹ ًٓ ي َا ٚٳ ٍٳ  ٞٵ٤ٷ َقا ٘ٹ ػٳ ٚٳَأؿٵشٳابٹ ُٸذٹ  ُٴشٳ ّٴ يٹ ٜٳُكٛ ٙٴ  ا َٳا َأسٳ ٘ٹ  ًٓ ٚٳَاي اَيتٵ 
ٍٳ ِٸ َقا ثٴ ِٵ  ٗٴ َٳو بٳعٵلٳ ٕٵ ُأخٵذٹ َيَأسٵدٴٛ َأ  : إْٸٞ 

٘ٵ ٓي َأ ٚٳ ٌٷ  َٹ َنا ًَا ٷ  ٖٳزٳا طٹ ٘ٵ ...  ًٓ ُٳا يٹٞ عٹ َف ّٳ  ٛٵ ٝٳ ِي ًُٛا ا بٹ ِك ٜٴ ٕٵ   إ
٘ٵ ًٓ ٔٔ طٳٔشٜ ٴ ايظٸ ٜٵ  ٚٳرٴٚ غٹشٳاسٳ

ِٸ ػٳ ِٵ       ثٴ ٗٴ ٝٳ َيكٹ# ُٸ#ا  ًَ َف َٳ#١َ ،  ِهٔش ٚٳعٹ  ٌٕ ٝٵ ٗٳ ٚٳطٴ# ٕٳ  ا ٛٳ ِس َٳ# ٳ ؿٳ# َٳ١َ  ذٳ ٓٵ ٗٔذٳ اِيخٳ
ٔٵ         َٹ## ٦ٶا  ٝٵ ِٵ ػٳ# ٖٴ ٚٳػٴ#ٛ ْٳا ٝ#ذٹ ،  يٹ ٛٳ ِي ٔٔ ا ٔٵ َأؿٵ#شٳابٹ خٳايٹ#ذٹ بٵ## َٹ# ٕٳ  ُٴٛ ًٹ ُٴظٵ# ِي ا

ٍٕ  .(2)قٹتٳا
ٓاغ بٔ قٝع إزنٛس أع٬ٙ َٓٗضَّا، ٚدخٌ بٝت٘ ٚقاٍ  ٚسد 

 ٱَشأت٘ أغًكٞ عًٞ بابٞ.
 قايت فأٜ َا نٓت تكٍٛ.

                                                                 

 .85طٛس٠ ايكـف  (1)
 .2/407ابٔ ٖؼاّ /ايظري٠ ايٓب١ٜٛ  (2)
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 فكاٍ : 
 عه###############شَ٘ ٚفش ؿسٛإ فش اـٓذَ٘     إر ّٜٛ ػٗذت يٛ إْو
 إظ########ًُ٘ بايظٝٛف نإ٪ُ٘ ٚاغ         تكبًتِٗ قا٥ِ ٜضٜذ ٚأبٛ

  غُة#######ُ٘ إ٫ ٜظُ  ف٬ ْٚذُ٘        كشبا طاعذ نٌ ٜكطعٔ  
 .(1)نً#####ُ٘ أد٢ْ ايًّٛ ٗ تٓطكٞ ملُُٖٚٗ٘           خًسٓا ْٗٝت هلِ

ٚقٌٝ أْ٘ أقبٌ ع٢ً إَشأت٘ فكاٍ : ٚوو ٌٖ َٔ كتبأ فكايت ي٘ : 
 .فأٜ اـادّ، فكاٍ:  دعٝين َٓو ٚأْؼذ ا٭بٝات أع٬ٙ

ٛ ٚقتٌ سداٍ عٓذ )اـٓذَ#١   #ٖٚ  ٌ ٌ  عٓ#ذ  دب# ٌ  ايؼ#عب  إع#شٚف
إظتعًٞ ، ٚقٌٝ اـٓذ١َ ٖٛ اؾبٌ (2)(ا٭ؿةش ٚأدٝاد ا٭نرب بأدٝاد

 ع٢ً أبٞ قبٝع َٔ ْاس١ٝ إؼشم.
فتشت َه١ ؿًشّا ٚاطتذٍ بكٍٛ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل  ايجاْٞ :

ٛ  إظذذ دخٌ َٚٔ آَٔ، فٗٛ باب٘ أغًل َٔعًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ )  فٗ#
 .(3) (آَٔ فٗٛ طسٝإ أبٞ داس دخٌ َٚٔ آَٔ،

إر إٔ ايستض عٓ#٠ٛ ٜع#ين اٱقتت#اٍ ايؼ#ذٜذ ، ٚٗ ايس#تض ؿ#ًشّا       
 أطشاف :

 ايساتض . ا٭ٍٚ :
 ايـًض . ايجاْٞ :

 ػشٚ  ايـًض نُا ٗ ؿًض اؿذٜب١ٝ . ايجايح :
 أٌٖ ايبًذ . ايشاب  :

ٚمل ٜتِ أٟ عكذ ؿًض ، إِا دخٌ ايٓيب قُذ ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘   
ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشاب٘ بظ٬ّ إٍ َه١ ، ٫ٚ ٜـذم ع٢ً دخٛهلِ فتض 

                                                                 

 .3/562ابٔ نجري / ايظري٠ ايٓب١ٜٛ  (1)
 .1/65سس١ً ابٔ بطٛط١  (2)
 .1/525تسظري ابٔ نجري (3)
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هلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ إر إٔ ايبٝت اؿشاّ ٜٓتظش ف٧ ايٓيب قُذ ؿ٢ً ا
 فكذ غًب اٱط٬ّ ع٢ً أٌٖ َه١.

ُُ ئِ َّ   ٚٗ رّ نس##اس ق##شٜؽ ق##اٍ تع##اٍ ط  اادؤُ َُ ٵِ ُُ ئِٻْ أَوْ ََ ااد َُ ٵِ ىا أَوْ ٽُ ااد ٱَ اد  ٹَ وَ

ٶَٺُاىٻَ  ْ٢ ََ ٸْ  َ  زَلَهُ ٱَ ٵَٲِټا أَ خَّٮُىٻَ وَ ٵَٺُ ، ٫ٚ تٓس#ٞ ٖ#زٙ اٯٜ#١ ف#تض     (1)صا

ع٢ً أْ٘ مل ٜهٔ فتشّا ع٠ٛٓ أٚ ؿًشّا ، ٚيهٔ ايؼٛاٖذ ٚاؿاٍ تذٍ 
ع٠ٛٓ أٚ ؿًشّا ، إِا فتشت َه١ أبٛابٗا يكذّٚ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل 

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٖٚٛ َٔ َعذضات٘ ٚكتـات٘.
ٚدا٤ت اٯٜات باٱرٕ بايكتاٍ ٗ إظذذ اؿشاّ إرا قاّ ايهساس 

ضِـِ بكتاٍ إظًٌُ فٝ٘ ، قاٍ تعاٍط ٵَٺَيْ وْـَ ا ِ١ ٸْ  ىهُ ٶُ حِ د ٮَ حُ خَّاً   وَ َ  اٷِ عَ الَ غَ ٵَ ا

ٸْ ٩ُِهِ ىٱُ ٶُ حِ د ٮَ  .(2)صَُ
َٚٔ َٓاف  ٖزٙ اٯ١ٜ ايهش١ّ دخٍٛ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 
ٚآي٘ ٚطًِ ٚايـشاب١ إٍ َه١ ّٜٛ ايستض ِٖٚ َظتعذٕٚ يًكت#اٍ،  
ٚدخًٛا َٔ عذ٠ طشم، َٚٓٗا إٔ ايهساس أؿٝبٛا ب#ايسض، ٚاـ#ٛف   

يٓيب قُ#ذ ؿ#٢ً اهلل   ٦َٜٛز بعذ إٔ ناْٛا ٜٗذدٕٚ بايكتاٍ، َٚٓ  ا
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َٔ دخٍٛ َه١.

ّٚهٔ إٔ ْلٝف ق٫ّٛ آخش ٚاؿط٬سّا َظ#تشذثّا ٖٚ#ٛ إٔ َه#١    
دخًٗا ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚإٗادشٕٚ بظ٬ّ ٚسكا َٔ 
أًٖٗا ، ِٖٚ َٔ أبٓا٤ َه١ ٚإٔ أنجش أًٖٗا ناْٛا قذ دخًٛا اٱط٬ّ 

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ أَ#ا ايكت#اٍ   ٜٚٓتظشٕٚ قذّٚ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل
ايزٟ ٚق  عٔ دخٛهلِ فهإ ق٬ًّٝ ٚاْت٢ٗ طشٜعّا ، ٫ٚ عرب٠ بايكًٌٝ 

 ايٓادس.

                                                                 

 .34طٛس٠ ا٭ْساٍ  (1)
 .191طٛس٠ ايبكش٠ (2)
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ٚنإ أنجش أٌٖ َه١ بٌ ؿشابٞ َٗادش أٚ أطًِ ٖٚ#ٛ ٗ َه#١   
ٜٓتظش قذّٚ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشاب٘ .ٚتًو آ١ٜ ٗ 

بِّ بشنات ايبٝت اؿشاّ ٚدعا٤ إبشاِٖٝ ط دكَ وً ٶَـَ َٹِ بَ ٵَ ا ا ٴَ هَقَ َ٢ ٤ (1)صاصْ ، ٚدا
ٚدا٤ قٍٛ ايٓيب أع٬ٙ يتٝظري ايستض، ٚدعٌ ايهساس َؼةٛيٌ باهلض١ّ 
ٚايسشاس ايؼخـ#ٞ، ٚإ ٗ#اس سشَ#١ ايبٝ#ت اؿ#شاّ ٚنأْ#٘ ٜظ#تكبٌ        

 اٱط٬ّ بايلشب ع٢ً أٜذٟ ايهساس ٚإَت٤٬ قًٛبِٗ بايسض،.
 ػٓ اٌج١ذ فزٕخ

ّ
 لبْٔٛ اٌصد

د َٔ ايست١ٓ اييت ٜشٜذٖا  ايهساس ؿذ إظًٌُ عٔ ايبٝت اؿشاّ، ٚإستذا
 عذد َٔ إظًٌُ.

فذا٤ت آ١ٜ ايبشح با٭َش بكتاٍ ايهساس ٖٚزا ا٭َش وٌُ ع٢ً  
 ايٛدٛب، ٚفٝ٘ صدش يًهساس عٔ ؿذ إظًٌُ عٔ ايبٝت اؿشاّ.

ٛا اؿر ٚايعُش٠، ٚايهساس واٚيٕٛ ؿذِٖ  ٕٚا أَش اهلل عض ٚدٌ إٔ ٜتُ
اؿشاّ فكذ ٜك  قتاٍ نُكذ١َ ٭دا٤ اؿر ٚايعُش٠ ،  ٚإػةاهلِ عٔ ايبٝت

هٌِٖٚ ٖٛ قٛي٘ تعاٍط نُا ٗ آ١ٜ ايظٝام إختاس ٫ ،  (2) صوَأَحِٺ ىا اٵَغَشا وَاٵ٢َُٺْلَةَ ٵِٶَّ

بذيٌٝ ؿرب ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشاب٘ عٔ أدا٤ ايعُش٠ ٗ 
ٗ ايعاّ ايتايٞ ٭دا٤  ؿًض اؿذٜب١ٝ ، ٚسدٛعِٗ إٍ إذ١ٜٓ ثِ عٛدتِٗ

 عُش٠ ايكلا٤ ، ٚ٭ٕ قتاٍ َٚهش ايهساس ٗ إظذذ اؿشاّ َاْ  دْٚ٘.

عُِٸٌٚٗ قٛي٘ تعاٍ ط ىكٌ كَ ُ٪ َ٥ ٶَّهَ  ٵ ، بؼاس٠ ايٓـش (3)ص٩َاِٻْ اٽخهىا  ٩َاِٻا ا

ا  ٚايظسش ٚدسش ق٣ٛ ايهسش ٚاسدا، نٝذ ايظإٌ اٍ مٛسِٖ ٫ٚ ٜعين ٖز

                                                                 

 .35طٛس٠ إبشاِٖٝ(1)
 .196طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .192اٯ١ٜ (3)
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٩َاِٻْ طامظاس ايهسش ٚاْعذاّ َساِٖٝ ٗ ا٭سض بكش١ٜٓ قٛي٘ تعاٍ 

خهىا ٽ  .(1)صا

أٟ عٔ ايعذٚإ ٜٚهسٞ طٝاد٠ اٱط٬ّ ٚ ٗٛسٙ ٚإَهإ أدا٤ إظًٌُ 
، يعباداتِٗ ٚتعاٖذ فتُعاتِٗ ٚسسظ ٖتًهات ِٗ ٚاقشاس اٯخشٜٔ بِٗ نأ١َ

ٚس٦ٓٝز ٜظتطٝ  إظًُٕٛ بح دعٛتِٗ ٚايتٛد٘ اٍ عا١َ ايٓاغ بت٠ٚ٬ 
 ايكشإٓ.

ٚبٝإ أسهاّ ايشطاي١ اييت دا٤ بٗا ايشطٍٛ ا٭نشّ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚطًِ فإٮ َٔ ايهساس ًٜذإٔٚ ٍإ ايكتاٍ يـذ عا١َ ايٓاغ عٔ اٱط٬ّ 

 ٞ دفا، إظًٌُ ٚقتاهلِ ٱصاي١ ٖزٙ اؿٛادض.َٚٓ  َعشفتِٗ باٯٜات فٝأت
ٚا٭َش بايكتاٍ َكٝذ ببذ٤ ايهساس ي٘ ٚنٝسٝت٘ بايٓظب١ يًُظًٌُ تٓشـش 

 بـٝغ ايذفا، ٗ إٝذإ بٌ اْ٘ وذد َٔ ادتُا، :
 عذّ سـٍٛ فت١ٓ. ا٭ٍٚ :
إٔ ٜهٕٛ ايذٜٔ هلل ٚإ ّاسغ إظًُٕٛ ػعا٥شِٖ ٚوذٛا  ايجاْٞ :

 ايبٝت اؿشاّ.
 اْتٗا٤ ايهساس عٔ ايكتاٍ ٚايتعذٟ ع٢ً إظًٌُ. ايجايح :

دٛٙ ايج٬ث١ قذ ٫ تتشكل َذشد ايذفا، ٚؿذ ايهافشٜٔ إِا  ٖٚزٙ اٛي

خهىا طتظتًضّ ايذع٠ٛ إٍ اهلل باؿه١ُ ٚايربٖإ بذيٌٝ قٛي٘ تعٍا  ٽ  ص٩َاِٻْ ا

يتعذٟ أٟ ٜبك٢ ايٓاغ ع٢ً نٝاْاتِٗ ٚيهٔ بؼش  إٔ ٫ ٜعٛد ايهساس اٍ ا (2)
ع٢ً سشَات إظًٌُ ٫ٚ ًٜذإٔٚ اٍ ؿٝغ إهش ٚايتششؾ بإظًٌُ َا 

 ٜظبب ايست١ٓ ٚكعف إظًٌُ.

                                                                 

 .192طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .192طٛس٠ ايبكش٠  (2)
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 ٔ َٚٔ َساِٖٝ اٯ١ٜ إٔ تٛد٘ إظًٌُ اٍ ايذفا، ٚدخٛهلِ َٝادٜ
إعاسى ٜظبب تؼتت ق٣ٛ ايهسش ٚاختٝاس ػطش َِٓٗ ايهف عٔ َٛاد١ٗ 

ُٕٛ َٔ ايك٠ٛ َٚٛاؿ١ً ايكتاٍ أٚ َا ٚقاسب١ إظًٌُ طٛا٤ ٕا ٜظٗشٙ إظً
ٜبعج٘ اهلل عض ٚدٌ ٗ ْسٛغ ايهساس َٔ ايسض، ٚاـٛف ٚايشعب أٚ ْتٝذ١ 
ٜتِٗ ٯٜات ايٓـش ٚعضا٥ِ إظًٌُ  اـظا٥ش اييت تًشل بِٗ أٚ بظبب س٩

 ٚعؼكِٗ يًؼٗاد٠.
ٚا٭ق٣ٛ إدتُا، ٖزٙ ايٛدٛٙ، فٌُٝٝ قظِ َٔ ايهساس اٍ ايـًض نُا 

َعاسى إظًٌُ َ  ايهساس، ًٜٚذأ بعلِٗ اٍ اٱعتضاٍ سـٌ ٗ بذاٜات 
ف٬ ٜبك٢ ا٫ ا٭قٌ َِٓٗ ٚقذ ْعتِٗ ايكشإٓ باِْٗ  إٕٛ ٚ ًُِٗ ٭ْسظِٗ، 
ٚيةريِٖ ٚيًذٜٔ، ٚاٯ١ٜ تؼري ٍا إٔ ايذفا، ٜظتًضّ إبادس٠ اٍ سدعِٗ 

ٸْ َٚٓعِٗ َٔ ايتعذٟ ، قاٍ تعاٍ ط خُ ْ٢ َٚ أ١َِـ وا ٵَهُٸْ ٹَد اىْخَ بَدِٗ وَ ةٍ وَٹِټْ كِ ىا ٹِټْ ٭ُ

ٶَٺُهُٸْ وَ ٶَٺُىٽَهُٸْ اٵٶَّهُ ٢ََْ ؾَُْٴِ حُلْهِبُىٻَ بِهِ ١َـُوا اٵٶَّهِ و١ََـُواٱُٸْ وََؽَلَِټَ ٹِټْ ؿُوٽِهِٸْ  َ ح٢َْ ٵَ ىا ا ٮُ ٹَد حُو٪ِ

ٶَٺُىٻَ َٞ حُ ٸْ  َ  خُ ٽَ أَ ٸْ وَ ُْٲُ ٵَ ى٧َا ئِ َُ ٶَّهِ  ٵ بُِٴِ ا ٍَ ٩ٍِ ىَ  .(1) صٹِټْ ٍٍَْ

ٔ ٚقذ  تكذّ إٔ ٖزٙ اٯ١ٜ ٫ تعين ايكتاٍ ٚاٱسٖاب ،إِا ٖٞ ُٓ  َ
اٱسٖاب ٗ ا٭سض ، إر ٜٓشـش َٛكٛعٗا باٱسااص يضدش إؼشنٌ عٔ 
اهلذّٛ فٗٞ َٔ أطباب عذّ ٚقٛ، قتاٍ بٌ إظًٌُ ٚإؼشنٌ ٚإرا تٛقف 

ف ايكتاٍ بشصت إٍ ايظطض إعذض٠ ، ْٚسزت َلاٌَ اٯ١ٜ ايكشآ١ْٝ إٍ ػةا

خَظُ ايكًٛب يٝهٕٛ َٔ َـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط َ٪ ٵَ ا ٶَّهِ وَ ٵ ٽَْْلُ ا  ََ د ٵوده ئِفَا صَ *وكأَج ا

دَـؽٶىٻ يف ؿَټ اهلل أ٩ىاصد*  ابً ىا حَ ٽَّهُ ٱَدٻَ  ئِ  ُُ ٪ِلْ َٰ وَاىْخ٦ََ ـِ كَبِّ  .(2)ص٩َيَبِّظْ بِغَٺْ

 فإ قًت قذ رنشت ايظٛس٠ أع٬ٙ ايٓـش ف٬بذ َٔ ايكتاٍ.

                                                                 

 .60طٛس٠ ا٭ْساٍ  (1)
 .3-1طٛس٠ ايستض  (2)
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اٯ١ٜ ايٓـش إٍ اهلل عض ٚدٌ ٖٚٛ أعِ َٔ ايكتاٍ اؾٛاب قذ ْظبت 

د ْٚتا٥ذ٘ ، بذيٌٝ إٔ اهلل عض ٚدٌ مسٸ٢ ؿًض اؿذٜب١ٝ بايستض قاٍ تعاٍ ط ٽَّ ئِ

ٹُبُِوًد ٩َخَغًد   َٰ غْوَد ٵَ خَ ٚايٓظب١ بٌ ايستض ٚايٓـش عُّٛ ٚخـٛق َطًل ،  (1) ص٩َ

 ١ٜ إٔ ٜأتٞ ْـش فايتستض أعِ ٚأنرب ٚقذ مت َٔ دٕٚ قتاٍ ، فُٔ باب ا٭ٚٛي

ىَاهلل َٔ غري قتاٍ ، ٚٗ ايتٓضٌٜ ط َٰ ئِ َّ هُ بِّ ىؿَ كَ وُ ٸُ صُ ٶَ ْ٢ ََ د  ٹَ  .(2)صوَ

 إٌسجخ ثني اٌفالح ٚاٌدفبع
َٔ اٱعذاص ٗ ْظِ آٜات ايكتاٍ تكذّ ايس٬  عًٝٗا ، فًِ ٜأت 

ىا ا٭َش َٔ عٓ#ذ اهلل ط  ٶُ حِ اد ٭َ ص إ٫ بع#ذ إٔ ْ#ضٍ ا٭َ#ش بتك#٣ٛ اهلل ،     وَ
 ايس٬  ٚايٓذا  .ٚاقإ بشدا٤ 

َٚٔ إعذاص ايذ٫ي١ ٗ ايكشإٓ ابتذا٤ آٜات ايكتاٍ باؿشف ايٛاٚ ، 
ٖٚ#ٛ ٚإٕ قٝ#ٌ س##شف اط#ت٦ٓاف إ٫ أْ##٘ ٫ ّٓ#  َ##ٔ ايعط#ف أٜل##ّا       

 ٚإختاس أْ٘ سشف عطف ٚاطت٦ٓاف .
ٜٕٛٛ إٔ ايٛاٚ ٗ قٛي٘ ط ىايكذ قاٍ ايٓش ٶُ حِ د ٭َ  . (3)صسشف اطت٦ٓافوَ

ٝٝ#ذ َعٓ#٢ اؿ#شف أٚ ايهًُ#١     ٚيٝع ٭ٌٖ ؿٓف َٔ ايعً#ّٛ تك 
١ٝ ، ٚيٛ داس ا٭َش بٌ إط٬م إع٢ٓ أٚ تكٝٝ#ذٙ فا٭ؿ#ٌ ٖ#ٛ     ايكشآْ

 اٱط٬م .
٫ٚ أسذ ٜٓهش دٛاص اؾُ  بٌ اٯ١ٜ ايكشآ١ْٝ ٚاٯ١ٜ ايظابك١ بٌ 
ٚدٛب٘ ٚاطتكشا٤ إظا٥ٌ َٓ٘ ، خاؿ١ ٚإٔ ْظِ ايكشإٓ تٛقٝسٞ ٖ#ا  

يٓظِ ، فُج٬ّ ؿ١ً اٯ١ٜ ٜذٍ ع٢ً تعذد ا٭طشاس ٚاـضا٥ٔ ٗ ٖزا ا
 َٔ دٗات :

                                                                 

 .1طٛس٠ ايستض  (1)
 .31طٛس٠ إذثش  (2)
 .2/9أْظش اؾذٍٚ (3)
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 : ؿ١ً اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايظابك١ هلا . ا٭ٍٚ
 ١ٝ  : ؿ١ً ػطش َٔ اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايظابك١ .ايجاْ
١ٝ باٯ١ٜ ايظابك١ .ايجايج١   : ؿ١ً ػطش َٔ اٯ١ٜ ايكشآْ

 ؿ١ً ػطش َٔ اٯ١ٜ بؼطش َٔ اٯ١ٜ ايظابك١. ايشابع١ :
١ٝ باٯ١ٜ اييت ٚرات ايٛدٛٙ ا٭سبع١ بايٓظب١ يـ١ً را ت اٯ١ٜ ايكشآْ

 بعذٖا ، فتهٕٛ ايٛدٛٙ مثا١ْٝ .
اىٳِ     َٚٓ٘ ع٢ً طبٌٝ إجاٍ قٛي٘ تع#اٍ ط  ٵلاىُ ا اهِ وَ ٶَّ ٵِ ىا  دبُ ضَ خَ ا ٵَّاقَِټَ اىْ ا

ُِٞٸٌ  َ١ صْلٌ  ا أَ ىْ ٮَ حَّ ا ٸْ وَ هُ وْ ٹِ ىا  وُ يَ عْ ٶَّقَِټَ أَ ٵِ طُ  ٮَلْ ٵَ ٸُ ا هُ دبَ َّ د أَ ٹَ ٢ْـِ  دٳَ  *ٹِټْ بَ ٵَّقَِټَ ٭َ ا

ٸُ هُ اٸَ    ٵَ ْ٢ ٽِ اهُ وَ ٶَّ ٵ د ا وَ بُ يْ ىا عَ ٵُ د ٭َ د وَ ٽً د ميَ ٸْ ئِ ؿَهُ ٸْ ٩َنَا ىْهُ ٸْ ٩َدؽََْ ٵَٲُ ىا  ُ٢ ٵوادهَ ٭َـْ صَٺَ ٵوادهُ ئِٻا ا ا

ىَٱُِٴُ  ٵَ ٶَّهُ  *ا ٵ ا ٶَّهِ وَ ٵ ىَاٻَ ا َٕ ىا كِ ُ٢ بَ حَّ ا ىٌَ وَ ٸْ ىُ هُ يْ ََٺْيَ ٸْ  ٵَ ٴ   ََٖ٩ ٶَّهِ وَ ٵ ٢ْٺَتٍ ٹِټَ ا وِ ىا بِ بُ ٶَ ٩َدٽَٮَ

َ١ ٴ    . (1) صُِٞٸ فُو ٩ََٖ

ىا ٚاٯ١ٜ ايٛطط قٛي٘ تعاٍ ط ُ٢ ٵوادهَ ٭َـْ صَٺَ ٵوادهُ ئِٻا ا ٸُ ا هُ ٵَ دٳَ  ٵَّقَِټَ ٭َ ا

ٱُِٴُ ىَ ٵَ ٸَ ا ْ٢ ٽِ ٶَّهُ وَ ٵ د ا وَ بُ يْ ىا عَ ٵُ د ٭َ د وَ ٽً د ميَ ٸْ ئِ ؿَهُ ٸْ ٩َنَا ىْهُ ٩َدؽََْ ٸْ  ٚيٝع بٝٓٗا ٚبٌ  (2) صٵَٲُ
ٚيه#ٔ ايعط#ف   اٯ١ٜ ايظابك١ هل#ا س#شف عط#ف ن#ايٛاٚ أٚ ايس#ا٤ ،      

إٛكٛعٞ  #اٖش ٚدً#ٞ يٛس#ذ٠ إٛك#ٛ، ٗ تٓك#ٝض إٓ#ا  ، ٚق#ذ        
ٵَّقَِټَابتذأت اٯ١ٜ با٫طِ إٛؿٍٛ ط ص ٖا ٜذٍ ع٢ً ؿًتٗا باٯ١ٜ ا

 ايظابك١ ٚاييت ابتذأت أٜلّا بزات ا٫طِ.
فُ#ٔ إعذ#اص ْظ#ِ اٯٜ#ات إٔ إٗ#ادشٜٔ ٚا٭ْـ#اس مل ٜـ##ابٛا       

ٚدا٤ِٖ ايٓاغ ب#ايتخٜٛف   باـٛف ٚأطباب ايسض، َٔ إؼشنٌ ،
بعذ إٔ اطتذابٛا هلل ٚايشطٍٛ ٗ اـشٚز يًذفا، ٗ َعشن١ أسذ ، 

                                                                 

 . 174-172طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .173طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
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ىٳِٜٚذٍ قٛي٘ تعاٍ ط ٵلاىُ ا ٶَّهِ وَ ٵِ ىا  دبُ ضَ خَ ٵَّقَِټَ اىْ ٍ (1) صا ، ع٢ً قإْٛ قتا

إظًٌُ دفا، ٭ْ٘ اطتذاب١ هلل ٚايشطٍٛ ، ٫ٚ ٜأَش اهلل عض ٚدٌ إ٫ 
د ٓاغ ْٝعّا ، ٕٚـادٜل قٛي٘ تعاٍ طَا ٖٛ س١ٓ بإظًٌُ ٚاي ٹَ وَ

ٵَٺِنيَ د َ٢ ٶَ ٵِ عْٺَتً  دٯَ ئِ َّ كَ وَ ٶَ  .(2) صأَكْىَ
هلل  فإ قًت تتعًل اٱطتذاب١ ٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ غشٚز ايٓيب ؿ٢ً ا
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚطا٥س١ َٔ أؿشاب٘ خًف دٝؽ إؼ#شنٌ اي#زٜٔ   

٘ ٚآي٘ ٚطًِ اْظشبٛا َٔ َعشن١ أسذ بعذ إٔ بًغ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ
عضّ إؼشنٌ ع٢ً ايعٛد٠ يًكتاٍ ٚاٱغاس٠ ع٢ً إذ١ٜٓ يهجش٠ ايت٬ّٚ 

 بِٝٓٗ ٗ طشٜل ايعٛد٠ .
عٔ ابٔ عباغ قاٍ: ٕ#ا سد#  إؼ#شنٕٛ ع#ٔ أس#ذ ق#ايٛا: ٫       ٚ)

 قُذا قتًتِ، ٫ٚ ايهٛاعب أسدفتِ، ب٦ظُا ؿٓعتِ، اسدعٛا.
فٓ##ذب ٚط#ًِ،  ٚآي##٘ فظ#ُ  ب##زيو سط#ٍٛ اهلل ؿ##٢ً اهلل عًٝ#٘    

 .(3) (إظًٌُ، فاْتذبٛا
ٌٖٚ عًِ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بعضّ قشٜؽ ٖزا 
بايٛسٞ أّ باٱخباس َٔ ايٓاغ ، اؾ#ٛاب ُٖ#ا َع#ّا ، إر ق#ذّ إٍ     
إذ١ٜٓ َعبذ بٔ أبٞ َعبذ اـضاعٞ ،ٖٚٛ َؼشى ٚيهٔ خضاع١ طًِ 

 ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚبين ٖاػِ .
قُذ، يكذ عض عًٝٓا َا أؿابو ٗ أؿشابو، ٚيٛددْا فكاٍ: ٜا )

إٔ اهلل أع٢ً نعبو، ٚإٔ إـٝب١ ناْت بةريى. ثِ َل٢ َعبذ ست٢ 
 ٫ هذ أبا طسٝإ ٚقشٜؼّا بايشٚسا٤، ِٖٚ ٜكٛيٕٛ: ٫ قُذّا أؿبتِ، ٚ
ايهٛاعب أسدفتِ، فب٦ع َا ؿٓعتِ! فِٗ فُعٕٛ عً#٢ ايشد#ٛ،،   

٦ّا، أؿبٓا أػشافِٗ ثِ سدعٓا ٜٚكٍٛ قا٥ًِٗ فُٝا بِٝٓٗ: َا ؿٓع ٓا ػٝ
                                                                 

 .172طٛس٠ آٍ عشَإ  (1)
بٝا٤  (2)  .107طٛس٠ ا٭ْ
 .4/308طبٌ اهلذ٣ ٚايشػاد  (3)
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قبٌ إٔ ْظتأؿًِٗ، قبٌ إٔ ٜهٕٛ هلِ ٚفشٷ ٚإتهًِ بٗزا عهش١َ بٔ 
 .(1)(أبٞ دٌٗ

ٚخ##شز اي##ٓيب إٍ ٓ##شا٤ ا٭ط##ذ ٱخاف##١ إؼ##شنٌ ، ٚسُٝٓ##ا   
عظهشٚا فٝٗا أَش ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ أؿ#شاب٘ ظُ#     

ٓيب ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘   اؿطب ست٢ إرا أسخ٢ ايًٌٝ طذٚي٘ أَشِٖ اي
 ٬ّ ٚآي٘ ٚطًِ إٔ ٜٛقذٚا ايٓاس بإٔ ٜكّٛ نٌ سدٌ باٜكاد ْاس بعٝذّا قًٝ

 عٔ أؿشاب٘ .
ٚإؼٗٛس إٔ عذد ايـشاب١ ايزٜٔ خشدٛا َ  اي#ٓيب ؿ#٢ً اهلل   
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٦َٜٛز َا٥تإ ْٚٝف ، ٚيهٔ ٖٓاى خرب ٚسد عٔ دابش 

دِٖ م##ٛ ب##ٔ عب##ذ اهلل ا٭ْـ##اسٟ ٜ##ذٍ ٗ َسَٗٛ##٘ عً##٢ إٔ ع##ذ    
 ٔظُا١٥ .

قاٍ دابش: ٚناْت عا١َ صادْا ايتُش، ٚٓ#ٌ ط#عذ ب#ٔ عب#اد٠     )
ّٕ اثٌٓ  ث٬ثٌ ٬ّْ ست٢ ٚافت اؿُشا٤. ٚطام دضسّا فٓششٚا ٗ ٜٛ

. ٚنإ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘  ّٕ ث٬ثّا ًِٓ ٜأَشِٖ ٚآي٘ ٚٗ ٜٛ ٚط
ٛقذ نٌ ٗ ايٓٗاس ظُ  اؿطب، فإرا أَظٛا أَشْا إٔ ْٛقذ ايٓريإ. فٝ

سدٌ ْاسّا، فًكذ نٓا تًو ايًٝايٞ ْٛقذ ٔظُا١٥ ْإس ست٢ تش٣ َٔ 
٘ٺ ست٢ نإ ٖا  ٓا ٗ نٌ ٚد إهإ ايبعٝذ، ٚرٖب رنش َعظهشْا ْٚرياْ

 .(2)(نبت اهلل تعاٍ عذْٚا
ٓسري يًخ#شٚز     فشُٝٓا أعًٔ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ اي#

ػذ٠ دشاساتِٗ  خًف دٝؽ إؼشنٌ بادس ايـشاب١ يٲطتذاب١ َ 
اد   ايزٟ ٜذٍ عًٝ٘ قٛي٘ تعاٍ ط ٹَ اـِ  ْ٢ ىٳِ ٹِټْ بَ ٵلاىُ ا ٶَّهِ وَ ٵِ ىا  دبُ ضَ خَ ٵَّقَِټَ اىْ ا

طُ ٮَلْ ٵَ ٸُ ا هُ دبَ َّ  . (3) صأَ

                                                                 

  .1/129َةاصٟ ايٛاقذٟ  (1)
 .1/129َةاصٟ ايٛاقذٟ  (2)
 .172طٛس٠ آٍ عُشإ  (3)
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 ٚنإ عذدِٖ ٗ َعشن١ أسذ طبعُا١٥ ٚاطتؼٗذ َِٓٗ طبعٕٛ . 
ٚؿشٝض إٔ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ قاٍ ٫ ىشز َعٓ#ا  
َٔ ؽًف عٔ َعشن١ أسذ إ٫ أْ٘ أرٕ يًزٜٔ ؽًسٛا عٓٗا بظبب عزس 
، نُا ٗ دابش بٔ عبذ اهلل ا٭ْـاسٟ ْسظ٘ ، إر اطتأرٕ ايٓيب ؿ٢ً 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ باـشٚز بعذ سبع أبٝ٘ ي٘ ٗ َعشن١ أسذ يًبكا٤ 

 ي٘ ايشطٍٛ . َ  أخٛات٘ فارٕ
ٌٖٚ وتٌُ اؾُ  بٌ إؼٗٛس َٔ عذد إظًٌُ ٗ نتٝب١ ٓشا٤ 
ط  ا٭طذ ٚبٌ َا رنشٙ دابش بٔ عبذ اهلل ا٭ْـاسٟ ٚإساد٠ عذد ٚط
بُٝٓٗا ، اؾٛاب ْعِ ، َ  ثبٛت ؿش١ ايظٓذ ، ٚمل ٜؼٗذ دابش بٔ 
عبذ اهلل َعشن١ بذس ٚأسذ ، إر نإ أبٛٙ ىًس٘ ع٢ً أخٛات٘ ٚنإ 

 .(1)تظعّا عذدٖٔ
 ٔ يكذ سشق ايـشاب١ ع٢ً اـشٚز َ  ايٓيب َٚٓ٘ َا ٚسد عٔ اب

ٚطًِ َشٖبا ٚآي٘ ٚإِا خشز سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ إطشام قاٍ )
 .(2)(يًعذٚ

اىٳِ    ٖٚ#ٌ ى#تف قٛي#٘ تع##اٍ ط    ٵلاىُ ا اهِ وَ ٶَّ ٵِ ىا  دبُ ضَ خَ ا ٵَّاقَِټَ اىْ ب##١ ا ٝ صبهت

 ٚدٛٙ :ٓشا٤ ا٭طذ ، إختاس ٫ ، ٚتكذٜش اٯ١ٜ ع٢ً 
 : ايزٜٔ اطتذابٛا هلل ٚايشطٍٛ ٗ اـشٚز إٍ َعشن١ بذس. ا٭ٍٚ

: اي##زٜٔ اط##تذابٛا هلل ٚايشط#ٍٛ ٗ اي##ذفا، ٚايكت##اٍ ٗ   ايج#اْٞ  
 َعشن١ بذس .

: ايزٜٔ اط#تذابٛا هلل ٚايشط#ٍٛ ٗ اـ#شٚز إٍ َعشن#١     ايجايح 
 أسذ .

: ايزٜٔ اطتذابٛا هلل ٚايشط#ٍٛ ٗ اـ#شٚز إٍ ٓ#شا٤    ايشاب   
 ا٭طذ .

                                                                 

 .11/219اْظش تأسٜخ دَؼل  (1)
 .3/98طري٠ / ابٔ نجري  (2)
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: اي##زٜٔ اط##تذابٛا هلل ٚايشط##ٍٛ ٗ أدا٤ ايس###شا٥ض    اـ##اَع  
ٸْ   ايعبادٜ##١ ، ق##اٍ تع##اٍ ط  االُهُ ٹْ أَ ةَ وَ ااالَ ٵْا ىا ا اادٹُ ٭َ أَ ٸْ وَ هِ بِّ االَ ٵِ ىا  دبُ ضَ خَ اا ااقَِټَ اىْ ٵَّ ا وَ

٪ِٮُىٻَ وْ َُ ٸْ  دهُ وَ ٭َ د كَمَ ٹِٺا ٸْ وَ هُ وَ ُْ ىكَي بَ  . (1) صٍُ
ٚز َ  ايٓيب ؿ٢ً : ايزٜٔ اطتذابٛا هلل ٚايشطٍٛ باـشايظادغ 

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٗ ايهتا٥ب يعًُِٗ بإٔ خشٚدِٗ إٍ ٓ#شا٤  
 ا٭طذ بايٛسٞ ٚا٭َش َٔ عٓذ اهلل عض ٚدٌ .

ٝ##إ َ##ا أَ##ش اهلل   ايظ#اب    إت : اي##زٜٔ اط##تذابٛا هلل ٚايشط#ٍٛ ٗ 
ٸْ ٚسطٛي٘ ب٘ ، ٚإدتٓاب َا ٢ْٗ اهلل ٚسطٛي٘ عٓ٘ ، قاٍ تعاٍ ط دٱُ حَ د َ ٹَ وَ

ىٳُ ٩َ ٵلاىُ ىاا هُ خَ ٽَ د وْهُ ٩َ َ١ ٸْ  دٱُ هَ ٽَ د  ٹَ  .(2)صؾُقُوُُ وَ
٫ٚ ٬َص١َ بٌ ايذفا، َطًكّا ٚايس٬  ، إِا ؽتف ٬َص١َ ايس٬  
ٝ#ذ ب#إٔ ٜه#ٕٛ     بايذفا، عٔ ايٓب٠ٛ ٚايتٓضٌٜ ٚا٭ْسع يزا ٚسد ايتكٝ

 ايكتاٍ ٗ طبٌٝ اهلل كذ أٚي٦و ايزٜٔ ٜكاتًٕٛ ايٓيب ٚأؿشاب٘.
كتاٍ َطًكّا ٚيٝع ايذفا، ٚسذٙ ، ٚإٕ قٌٝ تتلُٔ ٖزٙ اٯ١ٜ اي

ف#ارا ٖذ##ِ ايـ#شاب١ عً##٢ ق#ّٛ ٚقاتً##ِٗ ٖ#٪٤٫ فٝذ##ب قت##اهلِ ،      
وَ َ ٚاؾٛاب َٔ إعذاص اٯ١ٜ ٚسٚد قٝذ آخ#ش ٗ رات اٯٜ#١ ٖٚ#ٛ ط   

خَـُوا ْ٢  ص.حَ
َٚٔ فلٌ اهلل عض ٚدٌ فتش٘ باب ايس#٬  يًُ#٪ٌَٓ ٗ اؿٝ#ا٠    

ٔ ايذْٝا بأدا٤ ايسشا٥ض ٚعٌُ ايـاؿات ٚا٭َش  بإعشٚف ٚايٓٗٞ ع
 إٓهش ، ف٬ ٜةًل باب ايس٬  طاع١ ٚاسذ٠ ع٢ً ايٓاغ.

  

                                                                 

 .38طٛس٠ ايؼٛس٣  (1)
 .7طٛس٠ اؿؼش  (2)
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 لبْٔٛ ػّبزح ِىخ سالَ
بٝا٤ ٚبؼ#اس٠ اي#ٓيب    َٔ اٱعذاص ٗ قإْٛ ايٓب٠ٛ تٛايٞ بعج١ ا٭ْ
ٝ#ا٤   ب ٚايشطٍٛ ايظابل بايشطٍٛ اي٬سل ، ٚقذ دا٤ت بؼاسات ا٭ْ

 بشطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.
١ ٚصاد اهلل  عض ٚدٌ عًٝ٘ َٔ فلً٘ بكٝاّ ايشطٌ ايظابكٌ بايتٛط٦

ت٘ ٚت١٦ٝٗ أطباب دعٛت٘ ٭ٌٖ بًذت٘ ٚبًذات ٚقش٣ نجري٠ َٔ أٍٚ  ٓٛب ي
إع٬ْ٘ يبعجت٘ َٔ غري إٔ ٜتٓكٌ ٜٚطٛف بٌ ايكبا٥ٌ أٚ ٜشطٌ سط٬ّ 

 إيٝٗا .
ٓ#ا٤ ايبٝ#ت    إر أَش اهلل عض ٚدٌ آدّ ٚسٛا٤ بايتٛد٘ إٍ َه١ ٚب

 ٗ إْؼا٥٘ يٝشذ٘ آدّ . ايزٟ أعاْ٘ درب٥ٌٝ
ٚطًِ . ٚآي٘ عٔ َكاتٌ ٜشف  اؿذٜح إٍ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ )  

٦ّا  إٔ آدّ عًٝ٘ ايظ٬ّ قاٍ : أٟ سب أْٞ أعشف ػكٛتٞ ٫ أس٣ ػٝ
َٔ ْٛسى بعذ ، فأْضٍ اهلل عًٝ٘ ايبٝت اؿ#شاّ عً#٢ ع#شض ايبٝ#ت     
ايزٟ ٗ ايظُا٤ َٚٛكع٘ َٔ ٜاقٛت اؾٓ#١ ، ٚيه#ٔ طٛي#٘ َ#ا ب#ٌ      

ظٸُا٤ ٚا٭سض ، ٚأَشٙ إٔ ٜطٛف ب٘ فأرٖب عٓ٘ اهلِ ايزٟ نإ اي
 .(1)(قبٌ ريو ، ثِ سف  ع٢ً عٗذ ْٛ  عًٝ٘ ايظ٬ّ

ق#اٍ: ٕ#ا أف#اض آدّ عًٝ#٘     ٚعٔ اٱَاّ ايـادم عًٝ#٘ ايظ#٬ّ )  
إْا قذ  ايظ٬ّ َٔ عشفات تًكت٘ ا٥٬ٕه١ فكايٛا ي٘: بش سذو ٜا آدّ أَا 

 .(2) (سذذٓا ٖزا ايبٝت قبًو بأيسٞ عاّ
ٜٴظهٔ إمساعٌٝ ٚأَ٘ ٗ  ثِ تسلٌ اهلل عض ٚدٌ ٚدعٌ إبشاِٖٝ 
َه١ ٚنإ إبشاِٖٝ ٜذسى إٔ طهُٓٗا ظٛاس ايبٝت اؿشاّ ٖ#ا ٜ#ذٍ   

اٲَوجُ    ع٢ً أْ٘ َٛدٛد س٦ٓٝز ، نُ#ا ٚسد ٗ ايتٓضٜ#ٌ ط   ٽِّاٍ أَىْ اد ئِ وَ با كَ

                                                                 

 .1/251ايذس إٓجٛس  (1)
 .96/42ايبشاس  (2)
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ٷِ  الا غَ ٵَٺُ َٰ ا خِ ُْ وْـَ بَ ِ١   ٟ ُْلِ فٌِ مَكْ َ٥ ؿٍ  ىَا خٍِ بِ َا فُكِّ اٴَ      ٹِټْ  َ٢ دصْ ةَ ٩َ االَ ٵْا ىا ا ا ٮُِٺُ ُُ ٵِ اد  وَ با كَ

َََْٲُلُوٻَ ٸْ  هُ ٶَّ َ٢ ٵَ ثِ  زَّٺَلَا ٵ ٸْ ٹِټْ ا هُ ٭َ ٸْ وَاكْمُ هِ ُْ ٵَ هْىٌِ ئِ حَ ٵوادهِ  ةً ٹِټْ ا َِـَ َ٩  .(1) صأَ
ٚتبٌ اٯ١ٜ وٍٛ ايظهٔ يطا٥س١ َٔ رس١ٜ إب#شاِٖٝ ، ٚإٔ عً#١   

 ٖزا ايظهٔ إقاَتِٗ ايـ٠٬.
ىاٍ عًٝٗا ٚاٚ اؾُاع١ طٚتسٝذ ؿٝة١ اؾُ  اييت تذ ٮُِٺُ ُُ ص ع٢ً ٵِ

اٱعذاص ٗ ْب٠ٛ إبشاِٖٝ عًٝ٘ ايظ٬ّ ٚأْ٘ ٫ ٜكـذ طهٔ إمساعٌٝ 
 ٚسذٙ بٌ إْ٘ ٜذسى لا٠ إمساعٌٝ ٚصٚاد٘ ٚتهاثش رسٜت٘.

 ٍ ٌٖٚ ٗ اٯ١ٜ ػاٖذ ع٢ً ط١َ٬ إمساعٌٝ َٔ ايزبض ، قاٍ تعا
ٶُِٸ  ط ٷ  عَ ٦ُالَ ُُ بِ د ٽَ َالْ بَ ٶَ *٩َ د بَ ٶَٺا ٽٍِّ أَكَي ٩ٍِ ٩َ دبُوٍَا ئِ ََ دٳَ  ٵيا٢ٍَْ ٭َ ٢َهُ ا ٹَ  َ٤

ٽٍِ ئِٻْ   ضِـُ خَ ا ٹَلُ ىَ إْ حُ د  ٹَ ٴَ  َ٢ بَجِ ا٩َ دأَ ََ دٳَ  حَلَي ٭َ ا  فَ د ٹَ دٽُٞلْ  َ٩ َٰ غُ بَ فَ ٽٍِّ أَ دٷِ أَ وَ ٵَٺَ ا

اادبِلَِټَ    ٵْا ٹِااټْ ا ااهُ  ٶَّ ٵ ََ ا ااد اابِنيِ   *ٍَ ضَ ٶَ ٵِ ااهُ  ٶَّ حَ د وَ ٶَٺَ اا ااد أَىْ ٶَٺا ُُ أَٻْ *٩َ ااد وَ َْ ؿَ د ٽَ وَ

بْلَاهُِٸُ ََ غْيِاوِنيَ     *دئِ ٵَٺُ ضْانٌِ ا ٽَ  َٰ ٵِ اقَ ٱَ د  ٽَّ د ئِ ََ ٵل ؤْ ٭َجَ ا ىَ    *٭َـْ َّـا ا هُ ٵَ ا  اقَ ئِٻا هَ

بِنيُ  ٵَٺُ َُ ا بَالَ ٵَ ُِٞٸ  *ا َ١ بْظ   ُُ بِقِ د وَ َْ ٩َـَ  .(2)صوَ

ٖزا ع٢ً فشض إٔ إمساعٌٝ عًٝ٘ ايظ٬ّ ٖٛ إكـٛد ٗ اٯ١ٜ ، 
 ٖٚٛ إختاس ٚيٝع إطشام .

أخش٣ ي٫ٛد٠ إطشام علٛس طاس٠ ، نُ#ا ٚسد   ٚدا٤ت بؼاس٠
َغد٫َ        ٗ ايتٓضٜ#ٌ ط  َِ ِئْىا َغد٫َ َوِٹاْټ َوَكا ِاْىا دَهد ِب َٽ اْل َا َب ٩َ ِغَٲْج  ا َٖ ٩َ ِئَٺات   َ٭د اُه  ُح ْٹَلَأ َوا

ٮُىبَ ْ٢ ٕ  (3) صََ يبٝإ فلٌ اهلل عض ٚدٌ بتعذد ايبؼاس٠ ٱبشاِٖٝ ، ٚنا

 ٛسا٠ :عُش إمساعٌٝ سٌ ٚيذ إطشام أسب  عؼش٠ ط١ٓ ، ٚٗ ايت

                                                                 

 .37طٛس٠ إبشاِٖٝ  (1)
 .107-101طٛس٠ ايـافات  (2)
 .71طٛس٠ ٖٛد  (3)
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فًُا اتٝا ٍا إٛك  ايزٟ قاٍ ي٘ اهلل ب٢ٓ ٖٓاى ابشاِٖٝ إزبض ٚ  9: 22)
 ستب اؿطب ٚ سبط اطشل ابٓ٘ ٚ ٚكع٘ ع٢ً إزبض فٛم اؿطب

 ثِ َذ ابشاِٖٝ ٜذٙ ٚ اخز ايظهٌ يٝزبض ابٓ٘ 10: 22
فٓاداٙ ٬َى ايشب َٔ ايظُا٤ ٚ قاٍ ابشاِٖٝ ابشاِٖٝ فكاٍ  11: 22
 ٖاْزا

فكاٍ ٫ ُذ ٜذى اٍ اية٬ّ ٚ ٫ تسعٌ ب٘ ػ٦ٝا ٫ْٞ ا٫ٕ  12: 22
 عًُت اْو خا٥ف اهلل فًِ ُظو ابٓو ٚسٝذى عين

فشف  ابشاِٖٝ عٝٓٝ٘ ٚ ْظش ٚ ارا نبؽ ٚسا٤ٙ ٖظ#ها ٗ   13: 22
ايةاب١ بكشْٝ٘ فزٖب ابشاِٖٝ ٚ اخز ايهبؽ ٚ اؿعذٙ قشق١ عٛكا 

 .              (1) (عٔ ابٓ٘
َه١ َعذض٠ َها١ْٝ َٔ بذٜ  ؿٓ  اهلل َتذذد٠ يكذ ناْت عُاس٠ 

ٴ  نٌ ّٜٛ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ، ٌٖٚ َٔ ؿ١ً بٌ قٛي٘ تعاٍ ط د١ِ ٽٍِّ صَ ئِ

ِٓ ؽَٶُِ٪َتً ٍ األَكْ ، ٚبٌ بٓا٤ بٝت اهلل ، ٚعُاس٠ َه١ ، ٚأسهاّ (2) ص٩ِ

اؿشّ َٚا فٝٗا َٔ طٓٔ ا٭َٔ ٚايظ٬ّ ، اؾٛاب ْعِ ، ٚفٝ٘ دع٠ٛ 
 ت يتعاٖذٖا.يًُظًٌُ ٚإظًُا

 لبْٔٛ اٌزجب٠ٓ يف غب٠خ اٌمزبي
 يكذ ناْت ايةا١ٜ َٔ ايكتاٍ َتبا١ٜٓ َٚتٓاقل١، فإظًُٕٛ ٜكاتًٕٛ ٭َٛس:  

 ٫ ٜكاتٌ إظًُٕٛ إ٫ دفاعّا ٚٗ طبٌٝ اهلل.ا٭ٍٚ : 
 ايجبات ع٢ً اهلذ٣ ٚاٱّإ.ايجاْٞ : 

دس٤ ايستٓ#١ ٚط#شد أط#باب ايؼ#شى َ#ٔ ا٭سض، ق##اٍ      ايجاي#ح :  
ت تعاٍط وَ خَ ِ٩ حَٲُىٻَ  خًَّ  َ  ٸْ عَ ىهُ ٶُ حِ د ٕ  (3)ص٭َ ٚتكذٜش اٯ١ٜ  : قاتًِٖٛ إ

                                                                 

 .1/69َٛطٛع١ ايهتاب إكذغ  (1)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .192ايبكش٠ طٛس٠ (3)
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غضٚنِ ٖٚذُٛا عًٝهِ ، أَا ايزٜٔ ٜٕٓٛٚ اهلذّٛ ع٢ً إذ١ٜٓ فإ 
ايٓيب قُذّا ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜتٛد٘ إيِٝٗ يتسشٜل ْعِٗ 

 َٚٓعِٗ َٔ إعاد٠ قاٚي١ اهلذّٛ َٚكذَات٘ .
ايٓاغ يٲّإ، ٌٖٚ ٜؼٌُ ٖزا ايكـذ ايهس#اس  ٖذا١ٜ ايشاب  : 

 ايزٜٔ ٜكاتًٕٛ إظًٌُ، اؾٛاب فٝ٘ ٚدٛٙ:  
 ٜؼًُِٗ ْٝعّا.ا٭ٍٚ : 
ٸْ تتةؼ٢ إساد٠ اهلذ٣ طا٥س١ َِٓٗ، قاٍ تعاٍطايجاْٞ :  واٲُ َُ حِ أَ ََ د  ٹا اِ َ٩

َََْٮًَ ٴُّ وَ َ  ََِٖ الَ  ٠َ هُـَاٌَ ٩َ بَ حَّ  .(1)صٹِوٍِّ هُـًي ٩َٺَټْ ا
ايهساس ايزٜٔ ٜكاتًٕٛ إظًٌُ خاسدٕٛ بايتخـٝف ح : ايجاي

 عٔ َظايو اهلذ٣ َٚعشكٕٛ عٓٗا .
ٚاؾٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ، فإظًُٕٛ ٜك#اتًٕٛ ايهس#ش ٚايل#٬ي١ َ#ٔ     
ٓ##اغ ْٝع#ّا، َٚ#ِٓٗ رات ايهس##اس اي#زٜٔ ٜك##اتًٕٛ       أد#ٌ ٖذاٜ#١ اي

دٯَإظًٌُ، ٖٚٛ َٔ َـادٜل ية١ ايعُّٛ ٗ قٛي٘ تعاٍط وَ ٶَ د أَكْىَ ٹَ ئِ َّ  وَ

ٶوادهِ ٵِ د٩َّتً   . (2)صٱَ
فًٝع َٔ فشد أٚ ْاع١ ىشدٕٛ بايتخـف أٚ ايتخـٝف َٔ  

َـادٜكايش١ٓ اييت تةؼت ايٓاغ ببعج١ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 
 ٚآي٘ ٚطًِ .

ٚي##ٝع َ##ٔ سـ##ش يًؼ##ٛاٖذ عً##٢ دخ##ٍٛ ايهس##اس إك##اتًٌ ٗ   
َٚـادٜل اٱط٬ّ ٚسظٔ إط٬َِٗ، ٖٚٛ َٔ َـادٜل تعذد ٚدٛٙ 

ا خشٚز إظًٌُ يًٓاغ باٱّإ ٚسظٔ ايظُت ، ٚقٛي٘ تعاٍ ط فَ ئِ

                                                                 

  .123طٛس٠ ط٘ (1)
 .28طٛس٠ طبأ (2)
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خَظُ  َ٪ ٵَ ا ٶَّهِ وَ ٵ ٽَْْلُ ا  ََ د ؿَاټ اهلل أ٩ىاصد*    صَ َاـؽٶىٻ يف  ٵواده  َاج ا بِّظْ  *وكأ ا يَ َ٩

د ابً ىا حَ ٽَّهُ ٱَدٻَ  ُُ ئِ ٪ِلْ َ٦ خَ َٰ وَاىْ بِّ غَٺْـِ كَ  .(1)صبِ
شَ#١ ايتع#ذٟ ،   َٚٔ ايًطف اٱهل#ٞ ٗ اٯٜ#١ أْٗ#ا ُٓ#  بًة#١ اؿ     

 ٚتبعح إظًٌُ ع٢ً أَٛس :
 : اٱسااص بايتك٣ٛ أٚإ اؿشب ٚايكتاٍ . ا٭ٍٚ

 : ايتٓضٙ عٔ ايكتٌ بةري سل .ايجاْٞ 
 : ايعـ١ُ َٔ ايةذس ٚايظشق١ ٚايظًِ.ايجايح 

ُٳ#شٳ  ٍٳ  ٚباٱطٓاد عٔ ابٔ عٴ َٳِكتٴَٛي#١ّ   ٚٴدٹ#ذٳتٹ  َق#ا ٞ  اَ#شأ٠   بٳعٵ#ضٔ  فٹ#
ٍٔ نتا٥ب ٘ٹ سٳطٴٛ ًٖ ٗٳ٢ ٚآي٘ ٚطًِ، عًٝ٘ اهلل ؿ٢ً اي ٓٳ ٍٴ َف ٘ٹ ؿ٢ً سٳطٴٛ ًٖ  اي

ٔٵ ٚآي٘ ٚطًِ عًٝ٘ اهلل ٌٔ عٳ تٵ ِّظٳا٤ٹ َق ٕٔ( اي ٝٳا بٵ ِّ اي  .(2)ٚٳ
 حبث ػمبئدٞ

ايشطٍٛ ا٭نشّ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  طبشاْ٘ يكذ بعح اهلل
ع٢ً فا٠ َٔ ايشطٌ، ٚقذ ػاعت ٗ اؾضٜش٠ عباد٠ ا٭ٚثإ، ٖٚٞ 

   ِٓ إـ##ٓٛ، َ#ٔ اـؼ##ب أٚ اؿذ#ش أٚ ايسل##١   ْ#  ٚث##ٔ أٟ ايـ#
ٚمٖٛا، ٚفشم بعلِٗ بٌ ايٛثٔ ٚايـِٓ، فايٛثٔ َا ي٘ دج١ ع٢ً 
ؿٛس٠ اٯدَٞ أٚ غريٙ ٜعٌُ ٜٚٓـب يًعباد٠، ٚايـِٓ ؿٛس٠ ب#٬  

 دج١، ٚقٌٝ اُْٗا َع٢ٓٶ ٚاسذ.

مل ٜشد يسظ )ٚثٔ( بـٝة١ إسشد ٗ ايكشإٓ ٚٚسد بـٝة١ اؾُ  
 ٗ ث٬خ آٜات ٖٚٞ : ٚبًة١ اٱْزاس ٚايٛعٝذ

ٳَ      قٛي٘ تعاٍ ط ا٭ٍٚ : ىْ ا ٭َ ىا  ا بُ وِ خَ رَادٻِ وَاصْ صْوَ ٹِاټْ األَوْ ٵالِّ ىا ا بُ وِ خَ دصْ َ٩

ٵن وكِ  .(3)صا

                                                                 

 .3-1طٛس٠ ايٓـش (1)
 .11/56ؿشٝض ايبخاسٟ (2)
 .30طٛس٠ اؿر  (3)
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ٚٗ اٯ١ٜ إْزاس ٚصدش يًعشب عٔ عباد٠ ا٭ٚثإ أٜاّ بعج١ ايٓيب 
قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚتزنري بكإْٛ َٔ أٜاّ إبشاِٖٝ عًٝ٘ 

 اد بٌ سر ايبٝت ٚتكذٜع ا٭ٚثإ.ايظ٬ّ ٖٚٛ ايتل
ىاٚدا٤ت اٯ١ٜ بـٝة١ ط بُ وِ خَ ٝ#إ إعٓ#٢ ا٭ع#ِ َ#ٔ عب#اد٠      اصْ ص يب

ا٭ٚثإ فٝؼٌُ ايتٛطٌ إيٝٗا ، ْٚـبٗا ، ٚاؽارٖا ٚط١ًٝ ٗ ايذعا٤ ، 
 ٚايٓزس هلا ، ٚإٜزا٤ ايزٟ ٜكّٛ بتهظريٖا ٖٚذَٗا ، بٌ ٚػتُٗا.

ٔظ#١ ب#ٌٓ ٚد   نإ ٯدّ ٚأخشز عٔ قُذ بٔ نعب ايكش ٞ )
ٚطٛا، ٜٚةٛخ ٜٚعٛم ْٚظش ، فهاْٛا عبٸادّا فُات سد#ٌ َ#ِٓٗ ،   

 .فشضْٛا عًٝ٘ سضّْا ػذٜذّا
فذا٤ِٖ ايؼٝطإ ، فكاٍ : سضْتِ ع٢ً ؿاسبهِ ٖزا  ق#ايٛا :  

 .ْعِ
        ٘#ٝ إي ٛٸس يه#ِ َجً#٘ ٗ قبً#تهِ إرا ْظ#شمت  قاٍ : ٌٖ يه#ِ إٔ أؿ#

 .رنشُٛٙ
٦ّا ْـًٞ إيٝ٘. قايٛا : ٫ ْهشٙ إٔ ػعٌ يٓا ٗ قبًتٓا  ػٝ

ٛٸسٙ هلِ ست#٢   قاٍ : فأدعً٘ ٗ َ٪خش إظذذ . قايٛا : ْعِ فـ
ٝا٤      ٛٸس ؿٛسِٖ ٗ َ#٪خش إظ#ذذ ٚأخ#شز ا٭ػ# َات ٔظتِٗ فـ

 َ طست٢ تشنٛا عباد٠ اهلل ٚعبذٚا ٖ٪٤٫ ، فبعح اهلل ْٛسّا فكايٛا 

ؿًّا  .(2)(إٍ آخش اٯ١ٜ ،(1)صحَقَكُٻا وَ
ٜشفع٘ قُذ بٔ نعب ايكش ٞ ٖٚٛ َٔ ٚمل ٜجبت ٖزا ايكٍٛ ٚمل 

ايتابعٌ ، َٚٓظٛب إٍ بين قشٜظ١ ٚدخٌ أبٛٙ اٱط٬ّ ، ٖٚٛ َٔ 
 سًسا٤ ا٭ٚغ بٔ ساسث١ ، ٜه٢ٓ أبا ٓض٠.

 .(3)ٚس٣ٚ قُذ بٔ نعب ايكش ٞ عٔ اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ايظ٬ّ
                                                                 

 .23طٛس٠ ْٛ   (1)
 . 10/110ايذس إٓجٛس  (2)
 .1/269ابٔ سذش / تبـري إٓتب٘  (3)
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ٚيٝع َٔ ديٌٝ بذبٝب ايؼشى ٚعباد٠ ا٭ؿٓاّ إٍ أ٫ٚد ٚأسساد 
ى آدّ ، ايزٟ غادس  ٝا ٚقذ بًةت رسٜت٘ مٛ أسبعٌ أيسّا ، ٖٚٓا ايذْ

 أسكاب بٌ آدّ ْٚٛ  عًُٝٗا ايظ٬ّ .
نإ ٖ#ٔ ْ#  ايك#شإٓ عً#٢     ٚعٔ قُذ بٔ نعب ايكش ٞ قاٍ )

عٗذ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٖٚٛ سٞ عجُإ ب#ٔ عس#إ،   
ٚعًٞ بٔ أبٞ طايب ٚعبذ اهلل بٔ َظعٛد َٔ إٗ#ادشٜٔ، ٚط#امل   

 .(1)(س١ بٔ عتب١ بٔ سبٝع١ ٍَٛ هلِ يٝع َٔ إٗادشٍَٜٔٛ أبٞ سزٜ
 : ١##ٝ اااد    قٛي##٘ تع##اٍ ط   ايجاْ ٽً د رَ ااهِ أَوْ ٶَّ ٵ ؿُوٻِ ا ٹِااټْ  ااـُوٻَ  بُ ْ٢ حَ اااد  ٽَّٺَ ئِ

د ٩َٲً ٶُٮُىٻَ ئِ ؾَ حَ  .(2)صوَ

ٸْ قٛي٘ تعاٍ ط ايجايج١ : وِٲُ ُْ ةَ بَ ؿا ىَ ٹَ د  ٽً د رَ ٶَّهِ أَوْ ٵ ؿُوٻِ ا ٸْ ٹِټْ  حُ ؾَقَ حَّ د ا ٽَّٺَ دٳَ ئِ ٭َ وَ

د٩ِ َُ ٽَ ٵـ  ةِ ا د َُ غَ ٵَ  .(3)صٍ ا

ذ  ٚدا٤ت نٌ َٔ اٯٜتٌ أع٬ٙ ٗ دٗاد إبشاِٖٝ عًٝ٘ ايظ٬ّ ك
 عباد٠ ٚتكذٜع ا٭ؿٓاّ.

ٚيكذ ناْت عباد٠ ا٫ٚثإ َٓتؼش٠ بٌ عشب اؾضٜش٠، َٚٔ اِٖ 
ٓعٛا    اطبابٗا اِْٗ ٜكذط##ٕٛ اػ###خاؿّا ٚصعُا٤ هلِ فًُا َ#اتٛا ؿ#

ٓاَّا ٚعه##سٛا  عًٝٗا ته##شّّا ٚتكذٜظّا ٚاد٫ّ٬، ثِ هلِ ُاثٌٝ ٚاؿ##
اػٗٛا ؿ##ٛب ايتع#ذد ايسشع#ٞ هلا فاٚد##ذٚا ِٛرد##ّا َـ##ةشّا هلا ٗ 

 .نٌ بٝت َٔ بٝٛتِٗ تعًك##ّا ٚؽسٝسّا عٔ اْسظِٗ َٔ عٓا٤ صٜ##است##ٗا
ببٗا  ثِ مل ًٜبج##ٛا ست##٢ اؽ##زٚا َٓٗا آهل١ّ َظ##تك١ً ٚاعشكٛا بظ##

ًك##ِٗ ٚت#شن#ٛا اؿٓٝسٝ##١، ٚبزيو ن#س##شٚا عٔ عب##اد٠ اهلل  ايزٟ خ#
ج##ريّا َ#ٔ ايٓ#اغ ٚس##شَ###ِٖٛ َ#ٔ ايج#ٛاب       ً##ٛا ن# ٚدشذٚا ٚاك##

                                                                 

 .1/249اٱطتٝعاب ٗ َعشف١ ا٭ؿشاب  (1)
 .17طٛس٠ ايعٓهبٛت  (2)
 .25طٛس٠ ايعٓهبٛت  (3)
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 ٚعشكِٖٛ ٚاْسظِٗ يًعكاب.
فهاْت بعج١ ايٓيب ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ اْك#ارّا هل#ِ َ#ٔ        
ايل٬ي١ ٚلا٠ َٔ اهل٬ى ٚس١ٓ َٗذا٠، ٚقٌٝ إٔ بعض َٔ اٚي٦و 

وضْٕٛ ٕٛت رِٜٚٗ ُجٌ هلِ ايؼٝطإ ٚق#اٍ هل#ِ: )ؿ#ٛسٚا    ناْٛا 
َٛتانِ ٚكعٛا ؿٛسِٖ ٗ بٝٛتهِ فارا اػ#تكتِ هل#ِ ف#ضٚسِٖٚ ٗ    

 بٝٛتهِ فسعًٛا.
ٓ##ا٩ِٖ ٚق##ذ سأٚا تك##ذٜع آب##ا٥ِٗ يتً##و ايـ##ٛس        ٕٚ##ا د##ا٤ اب
ِ ناْٛا ٜعبذٕٚ تًو ايـٛس ٚاْٗا ؿٛس اٯهل١،  ٛا اْٗ ٚاػخاؿٗا فظٓ

١ فااٖ#ِ ٜ#أبٕٛ قب#ٍٛ دع#٠ٛ ايتٛسٝ#ذ      ٚطش٣ ٖزا ايِٖٛ ٚايل#٬ي 
اد          ط ظشٛد ٚاؿشاس  َٽ دُؤ ـُ ََب ا ُب ٢ْ ََ َٱادَٻ  َٹاد  اَقَك  َٽ ُُ َو ـَ ْعا اَه َو ٶَّ ٵ ـَ ا ا ُب ٢ْ َو ِٵ َخَواد  ََ ِص ىا َأ ُٵ َ٭د

دؿِ٭ِنيَ ٵْا ٽَد أٻ ٱُوجَ ٹِټْ ا ٢ِـُ حَ د  د بِٺَ وَ حِ أَ  .(1)ص(٩َ

ٓاّ ٗ َه#١ ٜٚ#ّٛ فتشٗ#ا         ٚمل ٜٓشـش اؾٗ#اد ك#ذ عب#اد٠ ا٫ؿ#
وٌ َٓاطل أخش٣ َٔ اؾضٜش٠، ٚاسطًت بعض ايظشاٜا  إباسى بٌ

 خـٝـّا يهظش بعض ا٫ٚثإ.
تٛنٝذ ع٢ً َا أداٙ ايٓيب قُ#ذ ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘     ٚٗ اٯ١ٜ 

ٚطًِ َٔ عٌُ عظِٝ ٗ ٖ#ذّ ق#ِٝ ٚعكا٥#ذ ط#ا٥ذ٠ ؼُ#ٌ عٓ#اٜٚٔ       
ايؼشى ٚايل٬ي١ ٚايهس#ش ٗ فتُع#ات ن#بري٠ ٚعذٜ#ذ٠ َٚٓتؼ#ش٠ ٗ      

ٚفك٘ اهلل عض ٚدٌ ٫دا٥٘ مل تظتط  أ١َ نا١ًَ سض، ٚإ ايزٟ ا٭
 .الاصٙ

تب#ا، ْٗذ#٘   إَ#ٔ بع#ذٙ   ٚأْـ#اسٙ  ؿشاب٘ أ ٝس١ تبٌ اٯ١ٜ إٔ ٚٚ
 . إباسى ٚتجبٝت َباد٤ٟ ا٫ط٬ّ

يكذ بٴين ؿش  خايذ ي٬ط#٬ّ ٚعً#ِٝٗ احملافظ#١ عًٝ#٘ ٚتعاٖ#ذٙ      
اىٳُ   ، قاٍ تعاٍ ط بايٓسع ٚإاٍ ٚٚدٛٙ ايـرب ٚاؾٗاد ٵلاىُ ٸْ ا ادٱُ حَ د َ ٹَ وَ

                                                                 

 .70( طٛس٠ ا٫عشاف 1)
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ىا هُ خَ ٽَ د وْهُ ٩َ َ١ ٸْ  دٱُ هَ ٽَ د  ٹَ ؾُقُوُُ وَ  .(1)ص٩َ

إ ايبؼش١ٜ ايّٝٛ ٚغذّا َذا١ْ يشطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘   
بٝا٤ ٚطًِ  ٝ#٘ َ#ٔ ط#بٌ    ْٚٝ  ا٭ْ بايسلٌ ٚايشأف١، َٚا قادِٖ اي

ًٞ ايس٬  ٚاؿٝا٠ ايهش١ّ اييت تتأطشٖا ْع١ُ ايتٛسٝذ، ا٭َش ايزٟ ّ
طٓت٘ اييت ٖٞ ع٢ً ايٓاغ اتبا، ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٗ 

هَاىَي    َٔ ٚدٛٙ ايٛسٞ قاٍ تع#اٍط  ٵَ ا٬ُ ١َاټْ ا ِٚ وْ ََ اد  ٹَ ىَ ئِ َّ   *وَ ا أٻ هُ

َُىعًَ ٕ ٚ، (2)صوَعٌٍْ  ٗ اي#يت د#ا٤ بٗ#ا    ب#اد٨ ايظ#ا١َٝ   ايعُ#ٌ با
َ#ٔ   ٖاؿٍٛ ايذٜٔ، ٚايعباد٠، ٚا٭خ٬م ٚا٫دتُا، ٚغريأبٛاب أ

 ْٚبز اٱسٖاب ٚايتطشف. ٚدٛٙ ايؼشٜع١ ايظُا١ٜٚ اـايذ٠
ٸْ     ٜٚتذ٢ً ٖزا ايتهاٌَ ايعاّ بكٛي#٘ تع#اٍ ط   َاوَٲُ ؿِ اٸْ  ٵَٲُ ٶَاجُ  ٱَٺَ ٷَ أَ ىْ ا َُ ٵَ ا

اتٍ      ؾَٺََْ ٹَ اُٚلا ٩ِاٍ  د ٩َٺَاټْ إَ َوً ؿِ ٷَ  ٸْ اإلِىْالَ ٵَٲُ ُِٕجُ  خٍِ وَكَ ٢ْٺَ ٽِ ٸْ  ُْٲُ ٶَ َ١ حَٺَٺْجُ  أَ وَ

اِ ٵِ  ٍ٨ ٽِ د ضَ خَ ٹُ ُْلَ  عُِٸ٥ٌَ ىكٌ كَ ُ٪ َ٥ ٶَّهَ  ٵ ٸ  ٩َاِٻا ا  .(3)صرَ

ٚمل ٜتِ نُاٍ ايذٜٔ بايظ#ٝف ٚايكت#اٍ ، إِ#ا مت بٓ#ضٍٚ ايك#شإٓ      
ٚادتٗاد ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأٌٖ بٝت#٘ ٚأؿ#شاب٘ ٗ   
تجبٝت َعامل اٱّإ ، َٚٓ٘ ايذفا، عٔ بٝل١ اٱط٬ّ ٖٚزا إع٢ٓ ٫ 

 ّٜٛ ايةذٜش.ٜتعاسض َ  َا ٚسد بٓضٍٚ ٖزٙ اٯ١ٜ 
  

                                                                 

 .7طٛس٠ اؿؼش  (1)
 .4-3طٛس٠ ايٓذِ (2)
 .3طٛس٠ إا٥ذ٠  (3)
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 ِٓ أسساز ذوس أػضبء اٌجدْ يف اٌمسآْ
ٸْ    ق#اٍ تع#اٍ غـ#ٛق َعشن#١ ا٭س#ضاب ط      ٭ِٲُ ىْ ا َ٩ ٸْ ٹِاټْ  ادَُوٱُ فَ صَ ئِ

اِه            ٶَّ ٵ د و اىَٻ ِب ُٞ َح َغَوادِصَل َو َٵ ُٶاىُب ا ُٮ َٵ ٦َاْج ا َٶ ادُك َوَب َْ أَلْب ٥َاْج ا َف َما ِٹاْوُٲْٸ َوِئ َٴ  َوِٹاْټ َأْىاَ٪

ٵُّٞوُىٻَ  .(1) صا

اد ٚدٌ طيكذ تسلٌ اهلل عض  هَ ٶَّ ٱُ  ََ د ؿٷ األَىْٺَ ١ٶٸ َ ْٚ#ضٍ ايك#شإٓ   (2) صوَ
بتٛثٝل ا٭مسا٤ َا فٝ٘ استكا٤ يًُظًٌُ ٗ ايعًّٛ ٚإعاسف ٚايتسك٘ 

 ٗ ايذٜٔ ، َٚٓ٘ رنش أعلا٤ اٱْظإ ٗ ايكشإٓ ، َٚٓٗا :
ٹِوِّاٍ     : ايشأغ ، قاٍ تعاٍ ط ا٭ٍٚ اٸُ  َٞ َ٢ ٵَ ٽِّاٍ وَهَاټَ ا بِّ ئِ دٳَ كَ ٭َ

ٵ ٴَ ا َ٢ خَ دوَاٍْ ًُّ ٮِ بِّ ٍَ َٰ كَ دئِ َ١ ٸْ أَٱُټْ بِـُ ٵَ د وَ بً ُْ هُ ٍَ أَ  . (1) (3) صلا

بِنيِ: اؾبٌ ، قاٍ تعاٍ طايجاْٞ  ضَ ٶَ ٵِ ٶَّهُ  حَ د وَ ٶَٺَ د أَىْ ٶَٺا  . (4) ص٩َ

د : ايعٌ ، قاٍ تعاٍ طايجايح  خَ ٮَ خَ ٵَ خَُْټِ ا ََ ِ٩ ََت  ٩ٍِ  ٸْ َ ٵَٲُ ٭َـْ ٱَدٻَ 

بُِٴِ  ٴُ ٩ٍِ ىَ حِ د ٮَ حُ ََت   َِّـُ ٩ِ إَ َُ ٶَّهُ  ٵ ا ٢َُْټِ وَ ٵَ ٸْ كَأٌََ ا هِ ُْ ٶَ زَ ٹِ ٸْ  هُ ٽَ ََلَوْ ةٌ  د٩ِلَ ٱَ ؽْلَي  أُ ٶَّهِ وَ ٵ ا

دكِ بَْْ ألَ ٵٍِ ا أُوْ ٵِ ةً  بْلَ ِ٢ ٵَ  َٰ ٵِ فَ َُ ئِٻا ٩ٍِ  د ََََ ُِ ٹَټْ   .(1) صبِوَْْلِ

ٸْ ٚقذ فشم ايكشإٓ بٌ اؿاط١ ٚبٌ اٱْتسا، َٓٗا ، قاٍ تعاٍ ط هُ ٵَ

ََ٪َٮَهُ ٶُىبٌ  َ  ٸْ ٭ُ هُ ٵَ د وَ هَ بِْْلُوٻَ بِ َُ ١ُُْټٌ  َ  ٸْ أَ هُ ٵَ د وَ هَ هُىٻَ بِ ٮَ َ٪ ََ ىبٌ  َ  ٶُ ٸْ ٭ُ هُ ٵَ د  هَ ىٻَ بِ

ٶُىٻَ د٩ِ َ٦ ٵَ ٸْ ا َٰ هُ َِ ٵَ ٴُّ أُوْ َٕ ٸْ أَ ٴَ هُ دٷِ بَ َ٢ ٽَ دألَ َٰ ٱَ َِ ٵَ د أُوْ هَ ٢ُىٻَ بِ ََيْٺَ فَاٻٌ  َ   .(5)صَ

                                                                 

 .21/8ايٛطا٥ٌ  (1)
 .31طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .4طٛس٠ َشِٜ  (3)
 .103طٛس٠ ايـافات  (4)
 .179طٛس٠ ا٭عشاف  (5)
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٩ِ  : ا٭ْف : ق#اٍ تع#اٍ ط  ايشاب   ٸْ  هِ اُْ ٶَ َ١ اد  وَ بْ خَ ٱَ ٵوا٪َوِ    وَ اد اوا٪َوَ بِ ٵ اد أَٻا ا ُهَ

دٵيِّاټِّ        ٵيِّاټا بِ فُٻِ وَا اأُ ٵَ د فُٻَ بِ اأُ ٵَ ا ٽ٨ِ وَ ادألَ ٽا٨َ بِ ألَ ٢َُْټِ وَا ٵَ د ٢َُْټَ بِ ٵَ ا وَ

ٸْ َٰ هُ َِ ٵَ أُوْ ٶَّهُ ٩َ ٵ ٳَ ا ٽنَ د أَ ٸْ بِٺَ غْٲُ ََ ٸْ  ٵَ ٵَهُ وَٹَټْ  ةٌ  دكَ َّ٪ ٱَ ىَ  هُ ٌُ ٩َٺَټْ حََْـا٫َ بِهِ ٩َ ٵَضُلُوطَ ٭َِْد ا  وَ

د ٵَّٞ  (2( )1) صٵِٺُىٻَا

فُٻِ: ا٭رٕ : قاٍ تعاٍ طاـاَع  أُ ٵَ د فُٻَ بِ أُ ٵَ ا  .(3) وَ

١ُىٻَ      : ايسِ ، ق#اٍ تع#اٍ ط  ايظادغ  اـْ ََ ٵَّاقَِټَ  ا ا٬ِّ وَ غَ ٵَ ةُ ا ىَ ا ْ١ ؿَ اهُ  ٵَ

ٹَ ُُ وَ د َ٤َ ٩ ٶُ بْ َُ ٵِ  َِ د ٵَٺَ ٵًَ ا ُْهِ ئِ َّ٪ ٱَ بَدىِِ٘  ٱَ ٍَ ئِ َّ  ٸْ بٍََِْ هُ ٵَ ضُِبُىٻَ  خَ يْ ََ ؿُوٽِهِ  َ  د ٹِټْ 

ٳ  د٩ِلَِټَ ئِ َّ ٩ٍِ َٕالَ ٵَٲَ َُ ا د َ١ ؿُ د  ٹَ ٦ِهِ وَ ٵِ د بَ ىَ بِ  .(4) صهُ

خَُْټِ: ايؼس١ ، قاٍ تعاٍ طايظاب   َ٪ د وٍََ ٽً د يَ ٵِ  .(5)صوَ

الٌ   : ايًظإ ، قاٍ تعاٍ طايجأَ  ََ اهُ بَ ٶِّٺُ َ٢ َُ د  ٽَّٺَ ىٵُىٻَ ئِ ٮُ ََ ٸْ  هُ ٽَّ ٸُ أَ ٶَ ْ٢ ٽَ ٮَـْ  ٵَ وَ

اااـُوٻَ   غِ ٶَ َُ اااقٌِ  ٵَّ ااادٻُ ا يَ اااٍ    ٵِ بِ ١َلَ ااادٻٌ  يَ ٵِ ا  اااقَ اااٍ  وَهَ ضَٺِ ْ١ اااهِ أَ ُْ ٵَ ئِ

بِنيٌ  .(6) صٹُ

ادٌُ  : ايظٔ ، قاٍ تعاٍ طايتاط   الُوطَ ٭َِْ ضُ ٵَ ا دٵيِّټِّ وَ  صوَاٵيِّټا بِ

(7). 

                                                                 

 .45طٛس٠ إا٥ذ٠  (1)
 . 45طٛس٠ إا٥ذ٠  (2)
 . 45طٛس٠ إا٥ذ٠  (3)
 .14طٛس٠ ايشعذ  (4)
 .9طٛس٠ايبًذ  (5)
 .103طٛس٠ ايٓشٌ  (6)
 .45طٛس٠ إا٥ذ٠  (7)
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حَٺٌِْ ٩ٍِ األَكِْٓ : اـذ ، قاٍ تعاٍ طايعاػش  ٶوادهِ وَ َ  ٵِ ٯَ  ٢ِّلْ ؽَـا حَُْ وَ َ 

غَِّ  َُ ٶَّهَ  َ  ٵ د ئِٻا ا عً ىك  ٹَلَ ؾُ دٳ  ٩َ خَ ؾَ ٹُ ٴَّ   .(1)صٱُ

ٸْ  : اؿٓذ##ش٠ ، ق##اٍ تع##اٍ طاؿ#ادٟ عؼ##ش   ٭ِٲُ ىْ اا َ٩ ٹِااټْ  ٸْ  اادَُوٱُ فَ صَ ئِ

اِه            ٶَّ ٵ د و اىَٻ ِب ُٞ َح َغَوادِصَل َو َٵ ُٶاىُب ا ُٮ َٵ ٦َاْج ا َٶ ادُك َوَب َْ أَلْب ٥َاْج ا َف َما ِٹاْوُٲْٸ َوِئ َٴ  َوِٹاْټ َأْىاَ٪

ٵُّٞوُىٻَ  .(2) صا

ٸْ : ايٛد٘ ، قاٍ تعاٍ طايجاْٞ عؼش  ٵَٲُ ٴُ  ؾَ ََ د  ًٕ ىُُ أَكْ عُ ٨َ أَوْ اَٙلَ ىىُ َُ ىا  ٶُ خُ ا٭َ

ٵِغِنيَ د د َّ ٹً ىْ ُِ ٭َ ٢ْـِ ىا ٹِټْ بَ ٽُ ى حَٲُ ٸْ وَ بُِٲُ صْهُ أَ  .(3)صوَ

ادهِلُوٻَ ٹِاټْ    : ايشقب١ ، قاٍ تعاٍ طايجايح عؼش  َٞ َُ ٵَّاقَِټَ  ا وَ

ٹِااټْ        ااتٍ  بَ ٭َ االُ كَ َ غْلِ خَ ىا ٩َ ٵُ ااد ٭َ ااد  ٵِٺَ ااىؿُوٻَ  ُ٢ ََ ااٸا  رُ ٸْ  هِ ئِ ااد يَ ااٸْ   ٽِ ٵِٲُ فَ ااد  دىا خَٺَ ََ ااٴِ أَٻْ  بْ ٭َ

وٌ بِ ٶُىٻَ ؽَ ٢ْٺَ حَ د  ٶَّهُ بِٺَ ٵ ا ى١َُٞىٻَ بِهِ وَ  .(4) صحُ

دٳَ :ايعظاّ ، قاٍ تعاٍ طايشاب  عؼش  ٮَهُ ٭َ ٶَ ٽَيٍَِ ؽَ زَالً وَ ٹَ د  وَ ٵَ بَ  َٕلَ وَ

ٹُِٸٌ دٷَ وَهٍَِ كَ َٞ ِ٢ ٵَ غٍِْ ا َُ  .(5)صٹَټْ 

ٜ  خًل اٱْظإ ( عظُّا َٚٔ بذ206ٚعذد عظاّ اٱْظإ ايبايغ )
 عظُّا يتٓذَر بعلٗا. 270ايبايغ إٔ عذد عظاَ٘ عٓذ اي٫ٛد٠ ٖٛ 

اد   : اؾًذ ، قاٍ تعاٍ طاـاَع عؼش  دبً خَ ٱِ َذِ  اـِ غَ ٵَ عْيَټَ ا ٳَ أَ ٽَنا ٶَّهُ  ٵ ا

ٸْ    اىؿُهُ ٶُ ٶِانيُ صُ حَ اٸا  رُ ٸْ  هُ با ؾَََىْٻَ كَ ََ ٵَّقَِټَ  ىؿُ ا ٶُ وْهُ صُ ٹِ ٢ِل   ََ حَٮَ دٽٍَِ  زَ ٹَ د  هً دبِ ََ خَ  ٹُ
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ٶَّهُ  ٵ ٴَ ا ٶِ ََُٖ َُ وَٹَټْ  د ََََ هْـٌِ بِهِ ٹَټْ  ََ ٶَّهِ  ٵ َٰ هُـَي ا ٵِ فَ ٶَّهِ  ٵ ٱَلِ ا فِ ٵًَ  ٶُىبُهُٸْ ئِ ٭ُ وَ

ؿٍ د ٵَهُ ٹِټْ هَ د   .(1) ص٩َٺَ
: ايبٓإ ،أٟ أطشاف ا٭ؿاب  َٔ ايٝذٜٔ ٚايشدًٌ ايظادغ عؼش

، ٚايظاٖش إساد٠ ا٭ٜذٟ ٕٓ  إؼشنٌ َٔ ايكت#اٍ ، ٚػً#ٞ ع٬َ#١    
إ ٗ أدظادِٖ ٜذعٛ عا١َ ايٓاغ إٍ ايتذبش ٗ َعذضات ايٓيب بشٖ

قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ يبٝإ قإْٛ ٖٚٛ عذّ إمـاس َٓاف  
ْضٍٚ ا٥٬ٕه١ يًٓـش٠ َٝذإ إعشن١ إِ#ا ٜظ#تُش ٜٚتـ#ٌ خاسدٗ#ا     
 ٘ بؼٛاٖذ ٚأَاسات تذٍ ع٢ً ْضٚهلِ يٓـش٠ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي

ٚتشغب ايٓاغ باٱط٬ّ ، ٚتضدشِٖ عٔ قاسب١  ٚطًِ ّٜٛ إعشن١
 ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشاب٘ .

ـْ ٜٚبك٢ َـذام سظٞ َٜٛٞ َتذذد بٌ ايٓاغ يكٛي٘ تعاٍ ط  ٮَ ٵَ وَ

اٲُلُوٻَ    حََْ اٸْ  ٶَّٲُ َ٢ ٵَ اهَ  ٶَّ ٵ ىا ا ٮُ حَّ د ٵَّت  ٩َ فِ ٸْ أَ خُ ٽَ أَ بَـْك  وَ ٶَّهُ بِ ٵ ٸُ ا ٱُ فَ ، ق#اٍ تع#اٍ ط  (2)صٽََْلَ ئِ

ٵَٮٍِ ٩ٍِ َُ أُ ىا ىَ وُ ٵَّقَِټَ َٹَ ىا ا خُ بِّ زَ َ٩ ٸْ  ٢َٲُ ٹَ ٽٍِّ  ئِٲَتِ أَ الَ ٵَٺَ ٵًَ ا َٰ ئِ ب  ىعٍِ كَ

ٴَّ بَوَدٻ  ٱُ ٸْ  هُ وْ ٹِ ىا  بُ د٫ِ وَإَلِ وَ ْ١ ى٫َْ األَ ىا ٩َ بُ ١ََّْ ٩َدَٕلِ ٵل  ٪َلُوا ا ٱَ ٵَّقَِټَ  ىبِ ا ٶُ  . (3)ص٭ُ
قاٍ  عٔ أبٞ داٚد إاصْٖٞٚزٙ اٯ١ٜ غـٛق َعشن١ بذس ، ٚ)  

: بٝٓا أْا أتب  سد٬ّ َٔ إؼشنٌ ّٜٛ بذس ، فاٖٜٛت إيٝ٘ بظٝسٞ فٛق  
 .(5)(غريٟ (4)سأط٘ قبٌ إٔ ٜـٌ طٝسٞ إيٝ٘ ، فعشفت إٔ قذ قتً٘
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َٰ وَ َ : ايعٓل ، قاٍ تعاٍ طايظاب  عؼش  وُٮِ ُ١ ٵًَ  ٵَتً ئِ ى ٶُ َ٦ ٹَ ٯَ  ََـَ ٴَ  َ٢ ضْ حَ وَ َ 

٢ُـَ  ٮَ خَ َ٩ بَيِْ٘  ٵَ ٴَّ ا ٱُ د  هَ َٚ بْيُ احَ ىكً غْيُ د ٹَ ىٹً ٶُ  .(1) صٹَ

اد      : ايـذس ، قاٍ تعاٍ طايجأَ عؼش  ٯَ بِٺَ اـْكُ ا٬ُُ َّ ََِٖ ٽَّاَٰ  اٸُ أَ ٶَ ْ٢ ٽَ ٮَـْ  ٵَ وَ

ىٵُىٻَ ٮُ  .(2)صََ

ٱَلَي    : ايكً#ب ، ق#اٍ تع#اٍ ط   ايتاط  عؼش  اقِ ٵَ ٵِاَٰ  فَ ئِٻا ٩ِاٍ 

هُِـٌ ىَ ٍَ ٠َ وَهُ ٵياٺْ ٵَٮًَ ا ٶٌََّ أَوْ أَ ٵَهُ ٭َ  .(3) صٵِٺَټْ ٱَدٻَ 

ُِ: ايظٗش ، قاٍ تعاٍ طٕٚ ايعؼش هْلِ َٝ  ََ دبَهُ وَكَا خَ ٱِ د ٹَټْ أُوحٍَِ  ٹا أَ  صوَ

(4). 
١ٝ ٜابظ١ تتستت َٔ ايٛاسذ ٚايعؼشٕٚ  : ؿريٚس٠ ايعظاّ باي١ٝ فاْ
ٷَ ايكذّ ، قاٍ تعاٍ ط د َٞ ِ٢ ٵَ غٍِْ ا َُ دٳَ ٹَټْ  ٮَهُ ٭َ ٶَ ٽَيٍَِ ؽَ زَالً وَ ٹَ د  وَ ٵَ بَ  َٕلَ وَ

ٹُِٸٌ ْضٍٚ اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚسد عٔ ابٔ عباغ أْ٘ ٚٗ طبب (5) صوَهٍَِ كَ
ٞٸ بٔ خًف اؾُشٞ إٍ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘  قاٍ ) ٚآي٘ دا٤ ُأب

ٚطًِ بعظِ نش فكاٍ : أتعذْا ٜا قُذ إرا بًٝت عظآَا ، فهاْ#ت  
سَُّٝا إٔ اهلل باعجٓا خًكّا دذٜذّا ، ثِ دعٌ ٜست ايعظِ ٜٚزسٙ ٗ 

  ايشٜض فٝكٍٛ : ٜا قُذ َٔ وٝٞ ٖزا

                                                                 

 .29طٛس٠ اٱطشا٤  (1)
 .97طٛس٠ اؿذش  (2)
 .37طٛس٠ م  (3)
 .10طٛس٠ اٱْؼكام  (4)
 .78طٛس٠ ٜع  (5)



ــ   228معامل اإلميان / ج   ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   225ــــ

ٚطًِ :  ْعِ . ّٝتو اهلل ، ٚآي٘ فكاٍ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘  
ثِ وٝٝو ، ٚهعًو ٗ دِٗٓ ، ْٚضٍ ع٢ً سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 

 .(2)((1){ٚكشب يٓا َج٬ّ ْٚظٞ خًك٘  }ٚطًِ 
َُ      : ايٝذ ، قاٍ تعاٍ طايجاْٞ ٚايعؼشٕٚ  اد فَا هِاٍَ بََُْٖ ااِ َ٩  ُُ اـَ ََ  َٟ انَ ٽَ وَ

دِٝلَِټَ ٶوا ٝة١ إجٓ#٢ ٗ ايكط#     (3) صٵِ ، نُا ٚسد يسظ )أٜذُٜٗا( بـ#

بظبب ايظشق١ نُا ٚسد بـٝة١ ْ  إزنش ايظامل )اٜذٜٓا( )أٜذِٜٗ( 
ٚ)اٜذٜهِ( ٗ َٛاك  َتعذد٠ ٚٚسد ؿٝة١ ْ  إ٪ْح ايظ#امل ،  

اقَ قاٍ تعاٍ ط ا بَََلًا ئِٻْ هَ د هَقَ ٹَ ٶَّهِ  ٵِ ٶَټَ عَدًَ  ٭ُ هُټا وَ ََ َْـِ ٭٢ََّْٚټَ أَ ا ئِ َّ وَ

ٸٌ َ ٱَلِ  ٌٰ ٶَ  .(4)صٹَ

اد   : ايزسا، ، قاٍ تعاٍ طايجايح ٚايعؼشٕٚ  هَ ُ١ فَكْ ٶَتٍ  ا يِ ٶَ ٸا ٩ٍِ ىِ رُ

٢ُىٻَ فِكَا١ًد ٩َدىْٶُٲُىُُ بْ ، ٚٚسد رنش ايزسا، ٗ اٯ١ٜ نٛسذ٠ قٝاغ (5) صىَ

 ، ٚفل َتٛطط رسا، اٱْظإ.
دٳَ ىَوََُـ  : ايعلذ ، قاٍ تعاٍ طايشاب  ٚايعؼشٕٚ  ؽُِاَٰ  ٭َ أَ ٯَ بِ ١َُٖـَ

بُىٻَ ٵِ د َ٦ ٵَ د ا ٢َٲُٺَ بَ حَّ د وَٹَټْ ا خُٺَ ٽَ د أَ وَ حِ د ََ د بِ  ُْٲُٺَ ٵَ ٶُىٻَ ئِ ََِْ الَ  د ٩َ ٽً د َٚ ٶَ د ىُ ٵَٲُٺَ ض٢َْٴُ  ٽَ  صوَ

إر نإ َٛط٢ عًٝ#٘ ايظ#٬ّ ىؼ#٢ فشع#ٕٛ ٚط#طٛت٘، ٜٚع#شف        (6)
 طًطاْ٘ ٚبطؼ٘ َٔ ايـةش  .
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ٍ : دعا٤ َٛط٢ عٔ ايلشاى قافأساد اهلل عض ٚدٌ تك١ٜٛ قًب٘ ) 
سٌ تٛد٘ إٍ فشعٕٛ ، ٚدعا٤ ايٓيب عًٝ٘ ايظ٬ّ ّٜٛ سٌٓ ، ٚدعا٤ 

ٓ#اّ ايعٝ#ٕٛ        : نٌ َهشٚب   نٓ#ت ٚته#ٕٛ ٚأْ#ت س#ٞ ٫ ُ#ٛت ، ت
ٚتهذس ايٓذّٛ ٚأْت سٞ قّٝٛ ، ٫ تأخزى ط١ٓ ٫ٚ ّْٛ ، ٜا سٞ ٜا 

 .(1) (قّٝٛ
صَٲُ  : اي#بطٔ ، ق#اٍ تع#اٍ ط   اـاَع ٚايعؼشٕٚ  الَ ؽْ اهُ أَ ٶَّ ٵ ا ٸْ ٹِاټْ  وَ

ْٸ          ٶَُّٲاا ٢َ َٵ َة  ـَ ا َِ أَل٩َ ادَك َوا َْ أَلْب ااْٺ٠َ َوا ٵيا ْٸ ا َٵُٲا َٴ  َص٢َا د َو ًَ ُْ اا ٍَ َٶُٺاىَٻ  ٢ْ َح   َ ِحُٲْٸ  َهاد ٹا ُٚاىِٻ ُأ ُب

 .(2)صحََْٲُلُوٻَ

: اياا٥ب ٖٚٛ ْ#  اياٜب#١ ، ق#اٍ تع#اٍ     ايظادغ ٚايعؼشٕٚ 
ااَِّ   ط ئِ ا خَّلَ ٵ ا ٶََِّ وَ ا ٵْ  ااُْټِ ا ٹِااټْ بَ الُسُ  ؾَ ظ##اّ َٛك##  ، ٚاياا٥##ب  ع(3)صََ

 ايك٬د٠ َٔ إشأ٠ .
ٸْ  َ  : اي##ذّ ، ق##اٍ تع##اٍ ط  ايظ##اب  ٚايعؼ##شٕٚ   ااد٭َٲُ ُزَ ٹِ د  ٽَ ااقَ ؽَ فَ أَ ئِ وَ

ْٸ         ُخ اا َٽ ْٸ َوَأ ُح َ٭ااَلْك ااٸا َأ ُر ْٸ  ُٱ اادِك ََ ِؿ ِٹااْټ  ٽُ٪َيااُٲْٸ  ُصااىَٻ َأ َؾِل ُح   َ ْٸ َو ُٱ ََ د َٹاا ِؿ ْيااِ٪ُٲىَٻ  َح

هَـُوٻَ  . (4)صحََْ

اااجْ   ط: ايااق###ٞ ، ق###اٍ تع###اٍ    ايج###أَ ٚايعؼ###شٕٚ   َ٦ ٶَ ا بَ فَ اااالا ئِ ٱَ

خَّلَا٭ٍِ ٵ ٌٳ تٳايٛاسذ٠ )  (5)صا ٛٳ٠، ا٭ؿُعٞ، ايجټةٵش٠ اهَلضٵ١َ اييت ب ُق شٵ

ٓٵشٳش َٕ ٛٳتٌ ٚقٌٝ ٖٞ اييت ٗ ا ُق  . (6) (ايتٻشٵ
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ٚايااقٞ ٖٞ ايعظاّ اييت ؼٝط عسش٠ ايٓشش عٔ ٌّ ٚو#اٍ ،   
 ْ  تشق٠ٛ .

ٙ ٚآي٘ عًٝ٘  قاٍ : قشأ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل (1)ظشعٔ بٶ) ٚطًِ ٖز
ٌ    }اٯٜ#١   إْ##ا  }إٍ قٛي##٘  (2){فُ#اٍ اي##زٜٔ نس#شٚا قبً##و َٗطع# ن#٬ 

ٚآي#٘  ثِ بضم سطٍٛ اهلل ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘    ،(3){خًكٓاِٖ ٖا ٜعًُٕٛ
ٚطًِ ع٢ً نس٘ ، ٚٚك  عًٝٗا إؿبع٘ ، ٚقاٍ :  ٜكٍٛ اهلل ابٔ آدّ 
ٛٸٜتو ٚعذيتو  أ٢ْ تعذضْٞ ٚقذ خًكتو َٔ َجٌ ٖزا ، ست٢ إرا ط

ا َ ؼٝت بٌ بشدٜٔ ٚيٮسض َٓو ٥ٚٝذ ، فذُعت َٚٓعت ، ست٢ إر
 .(4)(بًةت ايااقٞ قًت أتـذم ، ٚأ٢ْ أٚإ ايـذق١

 َٚٔ َعاْٞ َٗطعٌ : َظشعٌ ٚقٌٝ َذّٞ ايٓظش.
اـَ    : ا٭َعا٤ ، قاٍ تعاٍ طايتاط  ٚايعؼشٕٚ  ِ١ خِاٍ وُ ٵَّ اتِ ا وا ضَ ٵَ ٴُ ا زَ ٹَ

دكٌ ٹِټْ  هَ ٽَ د أَ خَّٮُىٻَ ٩ُِهَ ٵَٺُ اهُ    ا ٢ْٺُ َٙ الْ  ُا َ٦ خَ ََ اٸْ  ٵَ بَټ   ٵَ دكٌ ٹِټْ  هَ ٽَ أَ ُْلِ َىِټ  وَ َ٥  ٍَ د ٹَ

د ٹِاټْ   ٸْ ٩ُِهَ هُ ٵَ ٴ  ٹَُْ٪ًًّ وَ ١َيَ دكٌ ٹِټْ  هَ ٽَ أَ دكِبِنيَ وَ ٶَا ٵِ ةٍ  ٵَقَّ دكٌ ٹِټْ ؽَٺْل   هَ ٽَ أَ وَ

ٮُ دكِ وَىُ ٵوا ٵِـٌ ٩ٍِ ا د ىَ ؽَ ٸْ ٱَٺَټْ هُ هِ بِّ ةٌ ٹِټْ كَ ٪ِلَ َ٦ ٹَ زَّٺَلَاثِ وَ ٵ ٴِّ ا ٠َ ٱُ َّٚ ٮَ د ٩َ ًَ عَٺُِٺً د ٹَ ىا 

ٸْ دََهُ َ٢ ٹْ  .(5)صأَ

ٶََِّ    : ايـ##ًب ، ق##اٍ تع##اٍ ط  ايج٬ث##ٕٛ  اا ٵْ  ااُْټِ ا ٹِااټْ بَ االُسُ  ؾَ ََ

ئَِِّ ا خَّلَ ٵ ا ِّ#ٌ ٗ     ، ٚايـًب فٗٛ )(6)صوَ ِٴ ايَسك#أس إت ايٖظٗش، ٖٚ#ٛ عٳظ#
ٗٵٔش ٖظ  .(1)(ٚٳطٳطٹ اي

                                                                 

(1)  .  ٚسد ٗ ايذس إٓجٛس عٔ بؼري ٖٚٛ طٗٛ َٔ ايٓظاخ 
 .8طٛس٠ ايكُش   (2)
 .39طٛس٠ إعاسز  (3)
 .10/105ايذس إٓجٛس   (4)
 .15طٛس٠ قُذ  (5)
 .7طٛس٠ ايطاسم  (6)
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ٶَّ: اؾٓب ، قاٍ تعاٍ طايٛاسذ ٚايج٬ثٕٛ  ٵ بُـُوا ا ْ١ اهِ   وَا ىا بِ ٱُ الِ َْ حُ هَ وَ َ 

ادكِ   ضَ ٵَ ا ٵَٺَيَدٱِنيِ وَ ا خَدٹًَ وَ َُ ٵَ ا ٮُلْبًَ وَ ٵَ بِقٌِ ا د وَ ٽً د يَ عْ َْټِ ئِ ٵِـَ ا ىَ ٵَ د بِ د وَ ًَ ُْ ٍَ

َٶَٲااْج         َٹ َٹاد  ِبُِٴ َو ا ٵيا َضْواَِّ َواْبااِټ ا َٵ د ادِعَِّ ِب ْا ٵ ُضُوااَِّ َوا َٵ َضادِك ا َٵ َٵُٮْلَباً َوا ِفٌ ا

غَِّ  َُ ٶَّهَ  َ  ٵ ٸْ ئِٻا ا ٽُٲُ د َْٺَ ا أَ ىكً ؾُ د ً ٩َ خَ ؾَ ٹُ  .(2)صٹَټْ ٱَدٻَ 

ٸْ : ايكذّ ، قاٍ تعاٍ طايجاْٞ ٚايج٬ثٕٛ  وَٲُ ُْ الً بَ ؽَ ؿَ ٸْ  ٽَٲُ د َْٺَ ؾِقُوا أَ خَّ حَ وَ َ 

بٌ        ااقَا َ١ ااٸْ  ٵَٲُ ااهِ وَ ٶَّ ٵ بُِٴِ ا اا ٸْ ١َاټْ ىَ حُ ؿْ ااـَ ااد َّ ااىََ بِٺَ ٵي  ىا ا اقُو٭ُ حَ ااد وَ هَ حِ ى بُ رُ ااـَ  ْ٢ ٷٌ بَ ااـَ ٭َ ٳَّ  انِ خَ َ٩

ُِٞٸٌ  .(3)ص١َ

ٸْ : ايهعب ، قاٍ تعاٍ طيح ٚايج٬ثٕٛ ايجا خُ ا ٭ُٺْ فَ ىا ئِ وُ ٵَّقَِټَ َٹَ د ا هَ  َ دأَ ََ

ٸْ       ااٲُ َُوىِ ىا بِلُ غُ اا يَ اا٬ِ وَاٹْ ا٩ِ ٵَٺَلَ ٵَااً ا ٸْ ئِ ََٲُ ااـِ َْ أَ ٸْ وَ ااىهَٲُ صُ ىا وُ ٶُ اا يِ د٥َ ةِ ٩َ ااالَ ٵْا ٵَااً ا ئِ

هالُوا  دَّٙ د ٩َ بً وُ ٸْ صُ خُ وْ ٱُ بَُْټِ وَئِٻْ  ْ٢ ٵَٲَ ٵًَ ا ٸْ ئِ ٶَٲُ صُ أَكْ ٹَلًَْٕ أَوْ وَ ٸْ  خُ وْ ٱُ وَئِٻْ 

            ًَ د َٹا ـُوا  ِضا َح ْٸ  ا َٶ ٩َ  ََ د َيا ٵوِّ ْٸ ا ُخ ْيا َ َٹ ِ٘ َأْو  ِئ د ٦َا َٵ ِٹاْټ ا ِٹاْوُٲْٸ  ـٌ  َعا ََ َأ د َصا ١ََٶً َىاَ٪ل  َأْو 

ٸْ  ُْٲُ ٶَ َ١ ٴَ  َ٢ ضْ َُ ٵِ ٶَّهُ  ٵ َـُ ا َُلِ د  ٹَ وْهُ  ٹِ ٸْ  َٲُ َْـِ أَ ٸْ وَ ىهِٲُ صُ ىُ ىا بِ غُ دٹْيَ د ٩َ بً ُِّ َٙ ٢ُِـًا  َُٺاٺُىا َّ خَ ٹِټْ ٩َ

حََْٲُلُوٻَ ٸْ  ٶَّٲُ َ٢ ٵَ ٸْ  ُْٲُ ٶَ َ١ خَهُ  ٢ْٺَ ٽِ ٸا  خِ ُُ ٵِ ٸْ وَ ٱُ هِّلَ َٚ ُُ ٵِ َـُ  َُلِ ٵَٲِټْ   .(4)صعَلَس  وَ
 ٚاختًف ٗ ايهعبٌ ع٢ً ٚدٌٗ :

 ُٖا ايعظُإ ايٓات٦إ ٗ َسـًٞ ايظاقٌ . ا٭ٍٚ :
ى  ايجاْٞ : ايهعب : ايعظِ ايٓات٧ َٔ  ٗش ايكذّ هشٟ عًٝ٘ ايؼشا

 زا٤ .، ٚطشف اؿ

                                                                                                                                                                   

 . 2/39ايعٌ  (1)
 .36طٛس٠ ايٓظا٤  (2)
 .94طٛس٠ ايٓشٌ (3)
 .6طٛس٠ إا٥ذ٠  (4)
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ٚمسٞ ايهعب نعبّا ٱستساع٘ ، ٚقذ رنشت٘ َسـ#٬ّ ٗ ايبش#ح    
 اـاسز ايسكٗٞ ٗ اؿٛص٠ ايع١ًُٝ أْظش نتابٓا إٛطّٛ نٓٛص ايؼشا٥ .

ّٚهٔ إٔ ٜظتذٍ ع٢ً نٌ َٔ ايٛدٌٗ أع٬ٙ بايتج١ٝٓ ايٛاسد٠ ٗ 
بَُْټِقٛي٘ تعاٍ ط ْ٢ ٵَٲَ ٵًَ ا ٸْ ئِ ٶَٲُ صُ أَكْ  .(1)صوَ

٢ْـُ ايشسِ ، قاٍ تعاٍ ط :ايشاب  ٚايج٬ثٕٛ  ىا ٹِټْ بَ وُ ٵَّقَِټَ َٹَ ا وَ

٢ْٔ  ٩ِاٍ      بَ ا ٵَاً بِ ٸْ أَوْ هُ ا ُْٖ٢ دٷِ بَ عَ ىا األَكْ ٵُ أُوْ ٸْ وَ وْٲُ ٹِ  َٰ َِ ٵَ أُوْ ٸْ ٩َ ٢َٲُ ٹَ دهَـُوا  صَ دصَلُوا وَ وَهَ

ٶُِٸٌ َ١  ٍَ ٴِّ ٍٍَْ ٶَّهَ بِٲُ ٵ ٶَّهِ ئِٻا ا ٵ خَدبِ ا  .(2)صٱِ

ٸْ ٍ ط: ا٭رقإ ، قاٍ تعااـاَع ٚايج٬ثٕٛ  هِ د٭ِ وَ ْ١ د ٩ٍِ أَ وَ ٶَ َ٢ د صَ ٽَّ ئِ

غُىٻَ ٮَٺَ ٹُ ٸْ  هُ ٭َدٻِ ٩َ فَ ٵًَ األَ هٍَِ ئِ ٥َالَ ً ٩َ  .(3)صأَ
ٚا٭رقإ ْ  رقٔ ٖٚٛ طشف ايٛد٘ َٔ ا٭طسٌ ، سٝح َٓبت 
ايًشٝ###١ ، َٚكشُ###ٕٛ أٟ سافع###ٛا س٩ط###ِٗ إٍ ا٭عً###٢ ٭ْٗ###ِ     

ٙ ٫ٜظتطٝعٕٛ طأطأ٠ ايش٩ٚغ يٛدٛد ا٭غ٬ٍ ؼت ايزقٔ يتبعح ٖ ز
ٝا ، ٚعذّ ايتٛد٘  اؿاٍ ايٓذا١َ ٗ ْسٛطِٗ ع٢ً دشٛدِٖ ٗ ايذْ

 إٍ اهلل عض ٚدٌ بايعباد٠ ٚايزنش.
ٹُاىٻَ  : ايٓٛاؿٞ ،  قاٍ تعاٍ طايظادغ ٚايج٬ثٕٛ  ضْلِ ٵَٺُ ٢ْل٧َُ ا َُ

اٷِ ٭َـَ ألَ ىَاٍِّ وَا ٵوا د ؽَقُ بِ إْ ُُ ٸْ ٩َ دهُ  .(4)صبِيُِٺَ

                                                                 

 .6طٛس٠ إا٥ذ٠  (1)
 .75طٛس٠ ا٭ْساٍ  (2)
 .8طٛس٠ ٜع  (3)
 .41طٛس٠ ايشٓٔ  (4)
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 ٕ اٱْظإ َظتعاس َٔ دٓا  : اؾٓا   ٖٚٛ دٓب ايظاب  ٚايج٬ٛث
اىٍَ  ايطري ، قاٍ تعاٍ ط ُْلِ ىُ َ٥ دََ ٹِټْ  ؾَلُسْ بََُْٖ حَ  َٰ وَدعِ ٵًَ صَ ٯَ ئِ ََـَ ٸْ  وَإَٺُ

ؽْلَي ََتً أُ  .(1)صَ

د: ايًشِ ، قاٍ تعاٍ طايجأَ ٚايج٬ثٕٛ  غْٺً ٵَ دٷَ  َٞ ِ٢ ٵَ د ا ٽَ ىْ يَ  .(2)ص٩َٲَ

ٮُايس٪اد : قاٍ تعاٍ ط ايتاط  ٚايج٬ثٕٛ : ٽَ د  ٶًّ ٱُ َِ وَ د بَ ٽَ َٰ ٹِټْ أَ ٶَُْ َ١   ِ

ِفَٱاااَلي          ااات  َو َٞ ١ِ ْى َٹ َغااا٬  َو َٵ ُِ ا َٯ ٩ِاااٍ َهاااِق ََ د َصااا َؿَٯ َو َإا ٩ُااا اااِه  اااُج ِب بِّ َز ُٽ َٹاااد  ِٴ  ُىااا ٵل  ا

ٹِوِنيَ إْ ٶَٺُ  .(3)صٵِ

ال   ا٭سساّ َٚشاسٌ ْؼ٤ٛ اؾ#ٌٓ ، ق#اٍ تع#اٍ ط    ا٭سبعٕٛ : ٮِ ٽُ وَ

ٸا رُ ٴ  ٹُيَٺًًّ  صَ ٵًَ أَ َُ ئِ د ٽَََ د  ٹَ دٷِ  عَ ٸْ       ٩ٍِ األَكْ ٱُ اـا ىا أٍَُ ا ُ٦ ٶُ بْ خَ ٵِ اٸا  رُ االً  َ٪ ِٙ ٸْ  صُٲُ الِ ؾَ ٽُ

اـِ    ْ٢ ٸَ ٹِاټْ بَ ٶَ ْ٢ ََ الَ  ُْ ٵِٲَ ٢ُٺُلِ  ٵَ ٳِ ا فَ ٵًَ أَكْ ؿ  ئِ َُلَ ٸْ ٹَټْ  وْٲُ ٹِ ى٩ًََّ وَ خَ َُ ٸْ ٹَټْ  وْٲُ ٹِ وَ

ثْ وَكَ خَنا ََ اهْ د ٵَٺَ د ا هَ ُْ ٶَ َ١ د  وَ ٵَ ٽنَ ا أَ فَ اِ ةً ٩َ دٹِـَ حَلَي األَكَْٓ هَ ٶَٸ  ًٍََُْد وَ ٴِّ ١ِ خَجْ ٹِټْ ٱُ بَ ٽَ أَ بَجْ وَ

هُِش   .(4)صمَوْس  بَ
 َٚٔ أطشاس رنش إعلا٤ ايبذٕ ٗ ايكشإٓ َظا٥ٌ :

٩ِاٍ األَكِْٓ  : ٕا أخرب اهلل عض ٚدٌ عٔ دعً٘ اٱْظإ ط ا٭ٍٚ

ٶُِ٪َتً  ، فاْ٘ طبشاْ٘ رنشٙ ٚأعلا٤ بذْ٘ ٗ ايكشإٓ.(5)صؽَ

                                                                 

 .22طٛس٠ ط٘  (1)
 .18طٛس٠ إ٪َٕٓٛ  (2)
 .21طٛس٠ ٖٛد  (3)
 .5طٛس٠ اؿر  (4)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (5)
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: ١ٝ إنشاّ اهلل عض ٚدٌ يٲْظإ ٖٚزا ايزنش َٔ عَُٛات  ايجاْ
ٸْ ٹِټْ قٛي٘ تعاٍ ط دهُ وَ ٭َ غْلِ وَكَمَ بَ ٵَ ا بَلِّ وَ ٵَ ٸْ ٩ٍِ ا دهُ وَ ٶَ عَٺَ ٷَ وَ ؿَ د بَوٍِ َ وَ ٹْ ٱَلا ٮَـْ  ٵَ وَ

حَ٪َُِٖالً د  وَ ٮَ ٶَ ؽَ وٍ ٹِٺاټْ  زِ ٱَ ٶًَ  َ١ ٸْ  دهُ وَ ٶَ ََّٖ٩ بَدثِ وَ ُِّ ٵَّٚ  .(1)صا
عض ٚدٌ ع٢ً اٱْظإ ٗ بذٜ  خًك٘ ،  بٝإ فلٌ اهلل ايجايج١ :

ٸ قاٍ تعاٍ ط َ ىِ ٮَ حَ عْيَټِ  ٽيَدٻَ ٩ٍِ أَ د اإلِ وَ ٮَ ٶَ ؽَ ٮَـْ   .(2)صٵَ
ٖزا ايزنش إتعذد َ#ٔ َـ#ادٜل س#ب اهلل ع#ض ٚد#ٌ       ايشابع١ :

 يًٓاغ .
دع٠ٛ اٱْظإ يؼهش اهلل عض ٚدٌ عً#٢ ْعُ#١ اـً#ل     اـاَظ١ :

 ٚسظٔ اهل١٦ٝ ، ٚتعذد ايٓعِ اٱهل١ٝ عًٝ٘ .
دع٠ٛ اٱْظإ يتظخري أعلا٤ بذْ٘ ٗ طاع١ اهلل ع#ض   ايظادط١ :

 ٚدٌ.
 صدش ايٓاغ عٔ ايهسش ٚاؾشٛد ، َٚساِٖٝ ايل٬ي١. ايظابع١ :
دعٌ آٜ#ات خً#ل اٱْظ#إ َ#اد٠ يٲستذ#از ٗ دع#٠ٛ        ايجا١َٓ :

 ايٓاغ يٲط٬ّ.
 ج ٚادلسبػدح ف١ٗ دسة ػٍٝ اإلز٘بةلبْٔٛ اٌصٚا

ٸْ     ق##اٍ تع##اٍ ط  ٱُ ؿِ ااد بَ ِ١ ٹِااټْ  ٵِغِنيَ  ااد ٵْا ٸْ وَا ااوْٲُ ٹِ اادٹًَ  ََ ألَ ىا ا اا غُ ٽٲِ أَ وَ

ٶَّ ٵ ا ٶِهِ وَ ٶَّهُ ٹِټْ ٩ََٖ ٵ ٸْ ا هِ وِ َ٦ َُ  ََ ٮَلَا دئِٲُٸْ ئِٻْ ََٲُىٽُىا ٩ُ ٹَ ئِ ٶُِٸٌوَ َ١  ٌ٠ ٖا ٜٓؼةٌ  (3) صهُ وَاىِ

طًب١ ايبشح اـاسز عاد٠ بعًِ ايشداٍ ، ٚتش١ْ سٚا٠ اؿذٜح ٖٚٛ 
أَش سظٔ ٚفٝ٘ ت١ُٝٓ يًًُه١ ، ٫ٚبذ َٔ ايعٓا١ٜ باٱطتذ٫ٍ بآٜات 
ايكشإٓ ٚقتّا ٚنتابّا ٚدٗذّا ، ٫ٚ ىتًف اثٓإ َٔ ايعك٤٬ إٔ دساط١ 

                                                                 

 . 70طٛس٠ ا٫طشا٤  (1)
 .4طٛس٠ ايتٌ  (2)
 .32طٛس٠ ايٓٛس  (3)
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ٱطتذ٫ٍ بٗا أفلٌ َٔ عً#ِ  آٜات ا٭سهاّ ٚعا١َ آٜات ايكشإٓ ٚا
 ايشداٍ ، ٚأنجش مثش٠ إرا تظاٚا ٗ ايٛقت ٚاؾ١ٗ .

يزا فإ عجٓا ثٛس٠ ٗ تأسٜخ اؿٛص٠ ايع١ًُٝ باعط#ا٤ َٛك#ٛع١ٝ   
َٚظاس١ ٯٜات ايكشإٓ ٗ ايبشح اـاسز ، ٚقذ سصقين اهلل عض ٚدٌ 
 بلً٘ ٚيطس٘ تأيٝف أسظٔ تسظري يًكشإٓ ٚباب إكاس١ْ ٖهٔ َٚتٝظش .

عطٞ ايبشح اـاسز ٗ ٖزا إهتب ٗ ايٓذف ا٭ػ#شف َ#ٔ   ٚأ
أٟ َٓز أثٓتٌ ٚعؼشٜٔ ط١ٓ يسل٤٬ بًةٛا ا٦ٕات ٫ ْضاٍ  1999ط١ٓ 

متسظ بأمسا٤ نجري َِٓٗ ، سسِ اهلل إاكٌ ، ٚسس#ظ اهلل ايب#اقٌ   
 ٚصادِٖ بظط١ ٗ ايعًِ .

ٚ ٚابذأ عجٞ اـاسز بآ١ٜ قشآ١ْٝ ٗ ايةايب طٛا٤ ايبشح ايسكٗٞ أ
 ا٭ؿٛيٞ أٚ ٗ ايتسظري أٚ ا٭خ٬م .

ٚا٭ٜ#ا٢َ : ْ##  أٜ##ِ ٖٚ##ٛ اي##زٟ ٫ صٚز ي##٘ َ##ٔ ايشد##اٍ أٚ   
ايٓظا٤، يٝهٕٛ اـطاب ٗ اٯ١ٜ يًزنٛس ٚاٱْاخ ، ٚتكذٜش اٯ١ٜ ع٢ً 

 ٚدٛٙ :
: ٜا أٜٗا ايزٜٔ آَٓ#ٛا اْهش#ٛا ايٓظ#ا٤ اي٬ت#ٞ ي#ٝع هل#ٔ        ا٭ٍٚ

 َطًكات أٚ أساٌَ . أصٚاز طٛا٤ ايبهش أٚ ايجٝب ، نٔ عاصبات أٚ
َٸٔ أْهشٔ ا٭ٜا٢َ َٔ سدايهِ ايزٜٔ ايجاْٞ  : ٜا أٜتٗا اي٥٬ٞ آ

 يٝع هلِ ْظا٤ ٚاسكٌ باـطٝب .
: ٜا أٚيٝا٤ ايٓظا٤ اي٥٬ٞ يٝع هلٔ صٚز اسكٛا بايهس٧  ايجايح

 ارا دا٤ ـطبتٗٔ .
 : ٜا أٜٗا ايزٜٔ آَٓٛا تعاْٚٛا ٗ ْها  ا٭ٜا٢َ َٓهِ .ايشاب  

إظاسع١ ٗ اـريات َٚٔ ا٭َش بإعشٚف ٚايٓٗٞ ع#ٔ  ٖٚٛ َٔ 
 إٓهش ، ٚقٌٝ تذٍ اٯ١ٜ ع٢ً اػاا  إرٕ ايٛيٞ .

ٚقاٍ باٱرٕ َٔ ايٛيٞ ٗ ايٓها  اٱَا١َٝ َٚايو ٚايؼ#افعٞ ،  
 ٚخايف أبٛ سٓٝس١ .
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ٸْ ٚقٛي###٘ تع###اٍ ط  ئِٲُ اااد ٹَ ئِ ٸْ وَ ٱُ ؿِ اااد بَ ِ١ اااټْ  أٟ َ###ٔ غًُ###اْهِ  (1) صٹِ

 ْاثّا ٖٔ ٜـًض يًضٚاز . ٚدٛاسٜهِ ، أٟ رنٛسّا ٚأ
َٚٔ إعذاص اٯ١ٜ ؿٝة١ اٱط٬م ٗ تضٜٚر ا٭سشاس ٖٔ ٫ صٚد١ 

ٸْ   ي#٘ بكٛي#٘ تع#اٍ ط    اوْٲُ ٹِ ادٹًَ  ََ ألَ ىا ا ا غُ ٽٲِ أَ بُٝٓ#ا اػ#اطت اٯٜ##١   (2) صوَ

ايـ٬  ٗ ايعبٝذ ٚاٱَا٤ ٭ٕ ايزٟ يٝع ي٘ ؿ٬  ٚسظٔ خًل َٔ 
ّإ ٚإٍ ايـ#٬   اٱسقا٤ ٫ خري فٝ٘ ، يتذعِٖٛ إٍ اٱط٬ّ ٚاٱ

 ٚسظٔ ايظُت .
ٚتبٌ اٯ١ٜ عٓا١ٜ اٱط٬ّ بايعبٝذ ٚتأدٜبِٗ ٚإنشاَِٗ بايٓه#ا   

ٴَ ٚايتٓاطٌ ، َٚٓعِٗ َٔ ايضْا ٚإستهاب ايسٛاسؽ ، قاٍ تعاٍ ط ٭ُ

عْ َْټِ ئِ ٵِـَ ا ىَ ٵَ د بِ د وَ ًَ ُْ ىا بِهِ ٍَ ٱُ حَُْلِ ٸْ أَ َّ  ُْٲُ ٶَ َ١ ٸْ  ب ٲُ ٷَ كَ ٹَد عَلا ا أَحَٴُ  ٢َدٵَىْ ٸْ حَ ٱُ ؿَ ىا أَوْ َ ٶُ خُ ٮَ حَ د وَ َ  ٽً د يَ

د بََٚټَ وَ َ  ٹَ د وَ هَ وْ ٹِ هَلَ  َٝ د  ٹَ ىَاعٌَِ  َ٪ ٵَ ىا ا بُ ٮَلَ حَ ٸْ وَ َ  دهُ َا ئِ ٸْ وَ ٭ُٲُ ٽَلْمُ غْټُ  ٽَ ٹْال٫ٍَ  ٹِټْ ئِ

حَ ٸْ  ٶَّٲُ َ٢ ٵَ ٸْ بِهِ  دٱُ ّا ٸْ وَ ٵِٲُ فَ  ِّ٬ غَ ٵَ د ٶَّهُ ئِ َّ بِ ٵ ٷَ ا خٍِ عَلا ٵَّ ٵوا٪َوَ ا ىا ا ٶُ خُ ٮَ ٶُىٻَحَ ٮِ  . (3)ص٢ْ

ٚاطتذٍ ايؼافعٞ باٯ١ٜ بإٔ ايظٝذ هرب ع٢ً تضٜٚر عبٝذٙ ، أَا 
 َايو فكاٍ : هرب ايظٝذ عبذٙ ع٢ً ايٓها  .

ََٚقٛي٘ تعاٍ ط ا ٮَلَ ىا ٩ُ ٽُ ى ََٲُ إساد٠ ايضٚز ٚايضٚد١ يبٝإ  (4) صئِٻْ 

 قإْٛ َٔ اٱساد٠ ايته١ٜٝٓٛ ، ٖٚٛ طًب اية٢ٓ بايٓها  .
ٌٖٚ ايٓها  َٔ طبٌ قاسب١ اٱسٖ#اب ، اؾ#ٛاب ْع#ِ ، ٚفٝ#٘     
طه١ٓٝ ٚطُأ١ْٓٝ ٚطعاد٠ بتهٜٛٔ أطش٠ ٚسٝا٠ ٖا١٦ْ َعٗا ، قاٍ تعاٍ 

                                                                 

 .32طٛس٠ ايٓٛس  (1)
 .32طٛس٠ ايٓٛس  (2)
 .151طٛس٠ ا٭ْعاّ  (3)
 .32طٛس٠ ايٓٛس  (4)
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ٸْ     ط اوَٲُ ُْ اٴَ بَ َ٢ صَ اد وَ هَ ُْ ٵَ ىا ئِ وُ اٲُ يْ خَ ٵِ د  ٸْ أَمَوَاصً ٽ٪ُيِٲُ ٸْ ٹِټْ أَ ٵَٲُ  َ٬ ٶَ حِهِ أَٻْ ؽَ د ََ وَٹِټْ َ

فَ عْٺَتً ئِٻا ٩ٍِ  ةً وَكَ ؿا ىَ ٪َٲَّلُوٻَٹَ خَ ََ ٷ   ىْ ٮَ ٵِ دثٍ  ََِ  َٰ  .(1)صٵِ
) عًٝ٘ ايظ٬ّ ( قاٍ : قاٍ أَري إ#٪ٌَٓ ) عًٝ#٘    ٚعٔ ايـادم

ايظ٬ّ ( : أفلٌ ايؼساعات إٔ تؼس  بٌ اثٌٓ ٗ ْها  ست٢ هُ  
 .(2) (اهلل بُٝٓٗا

) عًٝ٘ ايظ٬ّ ( قاٍ :  ٚعٔ ايـادمعٔ مساع١ بٔ َٗشإ ، )
 . (3) (ش اهلل إيٝ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ صٚز أعضبا نإ ٖٔ ٜٓظ

ٚأختًف ٗ سهِ ايٓها  بًشا  ا٭سهاّ ايتهًٝس١ٝ اـُظ١ ع٢ً 
 ٚدٛٙ:

ٕ  ا٭ٍٚ : ايٓها  ٚادب ع٢ً إظًٌُ ، ٚب٘ قاٍ ايظاٖش١ٜ، ٚأ
ىا ايزٟ ٜان٘ آثِ ٚاطتذيٛا باٯ١ٜ إتكذ١َ ٚقٛي٘ ط ا غُ ٽٲِ أَ ص ٱف#اد٠  وَ

ل ا٭َشايٛدٛب إ٫ َ  ايكش١ٜٓ ايـاسف١  ٚاطتذيٛا بإٔ ايضٚاز طشٜ
 يًتٓضٙ عٔ اؿشاّ ، َٚا ٫ ٜتِ ايٛادب إ٫ ب٘ فٗٛ ٚادب .

ٌٖٚ ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ تكٝذ إط٬م اٯ١ٜ ، اؾٛاب ْعِ ، إر ٚسدت  
ْـٛق عذٜذ٠ تسٝذ اٱطتشباب ، َٚٓ٘ قٍٛ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 

 .(4)(َٔ طٓيت ايٓها ٚآي٘ ٚطًِ : َٔ أسب فطشتٞ  فًٝظً بظٓيت ٚ
: ايٓها  َظ#تشب ٚي#ٝع بٛاد#ب ، ٚب#٘ ق#اٍ اٱَاَٝ#١       ايجاْٞ 

 ٚإايه١ٝ ٚاؿٓس١ٝ ٚاؿٓاب١ً .
: ايضٚاز َبا  ، ٚب٘ ق#اٍ ايؼ#افعٞ ف#٬ إث#ِ ٗ تشن#٘ ،      ايجايح 

 ٚاطتذٍ بأْ٘ قلا٤ يز٠ ٌْٚٝ ػ٠ٛٗ فٗٛ َبا  نا٭نٌ ٚايؼشب  .

                                                                 

  .21طٛس٠ ايشّٚ  (1)
 .14/246ايٛطا٥ٌ  (2)
 .14/246ايٛطا٥ٌ  (3)
 .3/446ايذس إٓجٛس  (4)
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تضٚد#ٛا به#شا ٚي#ٛدّا ٫ٚ    ٚٚسد عٔ ايباقش عًٝ٘ ايظ#٬ّ ق#اٍ )   
ٚٸ ٓا٤ ًْٝ##١ ع##اقشا ، ف##إْٞ اب##اٖٞ به##ِ ا٫َ##ِ ٜ##ّٛ       تض د##ٛا سظ##

 . (1)(ايكٝا١َ
١ٝ َ#ٔ    ايشاب   : ايٓها  َظتشب ، ٚقذ ٜهٕٛ ٚادبّا عٓ#ذ اـؼ#

 ايٛقٛ، ٗ اؿشاّ .
 إِزٕبع مجبػخ ِٓ لس٠ش ػٓ اخلسٚج إىل ِؼسوخ ثدز

يكذ تٓادت قشٜؽ يًخشٚز ع٢ً عذاي#١ إٍ َعشن#١ ب#ذس، ٚمل    
إر نإ بعض ايش٩طا٤ ٜعاسكٗا ، ٚاطتُشت تهٔ ٖزٙ إٓادا٠ عا١َ 

 ٖزٙ إعاسك١ َٔ ٚدٛٙ :
: ٗ َه١ عٓذ ايٓذب يًٓسري بعذ إٔ دا٤ كُلِ بٔ عُشٚ  ا٭ٍٚ

سطٍٛ أبٞ طسٝإ ىربِٖ بإٔ قُذّا ٚأؿ#شاب٘ ٜشٜ#ذٕٚ اٱط#ت٤٬ٝ    
ع٢ً ايكاف١ً ، ٫ٚ أؿٌ هلزا ايكٍٛ ، فُج٬ّ أْ  أ١َٝ ب#ٔ خً#ف   

ا يكعٛد )ٖٚٛ َٔ س٩طا٤ قشٜؽ ع٢ً ا ًّ ٝ ثٳكٹ ُٶا  ٝ ًّا دٳظٹ ٝ ًٹ ٝٵخٶا دٳ ٕٳ ػٳ َنا ٚٳ
٘ٹ  َٹ ٛٵ َق ٞٵ  ْٳ ا ٗٵشٳ ٔٳ َ  ٝٵ ُٳظٵذٹذٹ بٳ ٛٳ دٳايٹعٷ فٹٞ اِي ٖٴ ٚٳ ٝٵطٺ  َٴعٳ ٔٴ َأبٹٞ  ٙٴ عٴِكبٳ١ُ بٵ َفَأتٳا  ،
ٜٳا  ٍٳ  ِٸ َقا ثٴ ٘ٹ  ٜٵ ذٳ ٜٳ ٔٳ  ٝٵ ٗٳا بٳ ٚٳكٳعٳ ُٳشٷ سٳتٸ٢  َٹذٵ ٚٳ ْٳاسٷ  ٗٳا  ٝ ٗٳا ، فٹ ًُ ُٹ ُٳشٳ٠ٹ ٜٳشٵ ُٹذٵ بٹ

َٳ#ا  َأبٳا عٳ بٸضٳ  َق ٚٳ ٘ٴ  ًٓ ي بٸشٳو ا ٍٳ َق ٓٸظٳا٤ٹ   َقا ٔٵ اي َٹ ْٵتٳ  ُٳا َأ ْٸ ٔإ َف ُٹشٵ  ٞٸ اطٵتٳذٵ ًٹ
ٓٸأغ َٳ ٳ اي ٗٸضٳ َفخٳشٳزٳ  ِٸ تٳذٳ ثٴ ٍٳ  ٘ٹ َقا ٦ٵت بٹ  . (2) (دٹ

 فكتٌ ٗ إعشن١ ٖٛ ٚابٓ٘ عًٞ.
: إعاسك١ ٚطط ايطشٜل ٚسدٛ، طا٥س١ َٔ بين ٖاػِ إٍ ايجاْٞ 

 َه١.
ٛات ٗ د#ٝؽ إؼ#شنٌ ب#ايعٛد٠ عٓ#ذَا     : تـاعذ ا٭ؿايجايح 

ِٓٗ ايع#ٛد٠ ، إر إٔ    دا٤ سطٍٛ أبٞ طسٝإ ِٖٚ باؾشس١ ٜطًب َ#
قشٜؼّا طاسٚا َظشعٌ ٜكـذٕٚ َٝاٙ ب#ذس ، فظ#ًهٛا طشٜ#ل ٚادٟ    

                                                                 

 .6/247ايٛطا٥ٌ  (1)
 .2/51ايشٚض ا٭ْف  (2)
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عٴظسإ ، ثِ قذٜ#ذّا ٚسُٝٓ#ا ٚؿ#ًٛا اؾشس#١ اي#يت تبع#ذ ع#ٔ َه#١         
 (نِ ، ٖٚٞ َٝكات أٌٖ ايؼاّ َٚـش ٚب٬د إةشب َٚٔ ّش183)

 عًٝٗا ٗ سر ايتُت  ، ٚايعُش٠ إسشد٠.
إر إٔ أبا طسٝإ عذٌ إظري إٍ َه١ بظاسٌ ايبشش ست٢ أدسى 
أْ٘ لا ٚؿاس قشٜبّا َٔ َه١ ٚمل ٜش أثشّا يًٓيب ٚأؿشاب٘ أٚ عْٝٛ٘ أٚ 

 ط٥٬  ي٘.
ٕٵ ٚؿ#است ايكافً#١ قشٜب#١ َ#ٔ َه#١ نت#ب إٍ د#ٝؽ ق##شٜؽ )         َأ

ُٳا خٳشٳ ْٸ إ ِٵ  ُه ْٸ ٔإ َف ِٵ   اسٵدٹعٴٛا ،  ٖٴ# ٚٳ بٳ#شٴ  ِٵ اِيخٳ ٖٴ تٳا َفَأ ِٵ  ُن ِٵ يٹتٴشٵٔشصٴٚا عٹريٳ تٴ دٵ
ّٳ  ْٳِكذٳ َيا ْٳشٵدٹ ٴ سٳتٸ٢  ٘ٹ  ًٓ ي َا ٚٳ  : ٌٕ ٗٵ ٍٳ َأبٴٛ دٳ َفَكا ٛا بٹايشٸدٴٛٔ،  ُٸ ٗٳ َف بٹاِيذٴشٵَس١ ٹ 
بٴ  ٓٳا اِيعٳشٳ تٳخٳاُف ٚٳ ٔٵ اِيعٳشٳبٹ ،  َٹ ْٳا  ٔٵ سٳلٳشٳ َٳ ِٳ  ْٴِطعٹ ٚٳ ٗٳا ،  ِٳ بٹ ٝ ٓٴكٹ َف بٳذٵسٶا ، 

ٛٳ  بٳعٵذٳ ٖٴ ٙٴ َفشٳدٳ ٳ  ٛٵ ـٳ ِٵ بٹايشٸدٴٛٔ، َفعٳ ٔٗ ٝٵ ًَ ٜٵٕل عٳ ٔٴ ػٴشٳ رٳيٹَو َفَأػٳاسٳ اِيَأخٵٓٳعٴ بٵ
  ٟٔ ٖٵشٳ٠َ بٳعٵذٴ بٹ#شٳِأ ٓٴٛ صٴ بٳَطتٵ بٳ ٟٸ َفاِغتٳ ٔش ٖٵ ٗٳذٵ بٳذٵسٶا صٴ ٜٳؼٵ ِٵ  ًَ َف ٖٵشٳ٠َ ،  ٓٴٛ صٴ بٳ ٚٳ

ُٶا ٓظ َٴعٳ َٴَطاعٶا  ِٵ  ٔٗ ٝ ٍٵ فٹ ٜٳضٳ ِٵ  ًَ َف ٓٳٔع   .(1)(اِيَأخٵ
ٍ إظتشذخ ٗ ٖزا ايتسظري ٖٚٛ إٔ ا٭سدض سطاي١ ٚع٢ً ايكٛ

ٚاطتٓساس أبٞ طسٝإ َٚٔ َع٘ ٗ ايكاف١ً َِٚٓٗ عُشٚ بٔ ايع#اق  
 ناْت نٝذّا ٚإساد٠ ٫ػعاٍ ايست١ٓ ٚفتٌٝ اؿشب ، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ :

إسطاٍ أبٞ طسٝإ سط٫ّٛ اٍ قشٜؽ  يًخشٚز ٕٓ  ايٓيب  ا٭ٍٚ :
اب٘ َٔ اٱطت٤٬ٝ ع٢ً ايكاف١ً قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿش

 دسا١ٜ ٚأَش ثابت بزات٘ ٚآثاسٙ ٖٚٝاز قشٜؽ بظبب٘ .
أَا خرب سطاي١ أبٞ طسٝإ ٜطًب َٔ قشٜؽ ايشدٛ، فٗٛ سٚا١ٜ ،  

 ٚايذسا١ٜ َكذ١َ ع٢ً ايشٚا١ٜ عٓذ ايتعاسض بُٝٓٗا.
ٖزٙ ايشٚا١ٜ َؼٗٛس٠ ٚايظاٖش ؿش١ خربٖا يكٝاّ اؿذ١  ايجا١ْٝ :

، ٚسٚا١ٜ ابٔ اطشام هلا َشط١ً مل ٜزنش هلا طٓذّا ع٢ً ايزٜٔ نسشٚا 
 ٖٚٛ َٔ ايؼٛاٖذ ع٢ً كعسٗا ، قاٍ ابٔ إطشام .

                                                                 

 .2/153صاد إعاد  (1)
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سط#ٌ إٍ  أس#شص ع#ريٙ   إٔٚا سأ٣ أبٛ طسٝإ بٔ س#شب اْ#٘ ق#ذ    )
قشٜؽ اْهِ اِا خشدتِ يتُٓعٛا عرينِ ٚسدايهِ ٚاَ#ٛايهِ ٚق#ذ   

ْشد  لاٖا اهلل فاسدعٛا فكاٍ أبٛ دٌٗ بٔ ٖؼاّ ٚاهلل ٫ ْشد  ست٢
بذسا ٚنإ بذس َٛمسا َٔ َٛاطِ ايعشب هتُ  هلِ ب٘ طٛم ن#ٌ  
عاّ فٓكِٝ عًٝ٘ ث٬ثا فٓٓشش اؾضٚس ْٚطع#ِ ايطع#اّ ْٚظ#ك٢ اـُ#ش     

ٓا ايكٝإ  .(1)(ٚتعضف عًٝ
ٗ خرب إٔ بين صٖش٠ اعتضي#ٛا ايكت#اٍ ٗ ب#ذس ٚسدع#ٛا      ايجايج١ :

ٸْ ٩ٍِ ٦َٜٛز ، ٚٗ قٛي٘ تعاٍ ط ٶُٲُ ٶِّ ٮَ َُ ٸْوَ هِ وِ ُُ ْ١ ا (2)صأَ ، إٔ إؼشنٌ ناْٛ

ـٳاسٴٚا ّٜٛ بذس ) َف ٖٵشٳ٠َ  ٓٹٞ صٴ بٳ ٔٴ ػٳٔشٜٕل بٹ ٓٳعٴ بٵ ِٵ اِيَأخٵ ٗٴ ٓٵ ٍٳ عٳ ْٵخٳزٳ َأِيّسا، َفا
ٖٳا ٛٳ ٚٵ ْٳشٵ ُٹا٥ٳ١ٺ َأ بٵعٳ  .(3)(طٳ

سـٍٛ دذاٍ ٚخـ١َٛ ٗ ايطشٜل ٚعٛد٠ ْسش َٔ بين  ايشاب  :
ٜـٌ إٍ َه#١  ٖاػِ ْٚاع١ َِٓٗ طايب بٔ أبٞ طايب ايزٟ مل 

 ٚمل ٜعًِ خربٙ.
يكذ ناْت قشٜؽ تتاب  أخباس ايكاف١ً ٚتكذس عذد ا٭ٜاّ  اـاَع :

س  اييت تـٌ فٝٗا إٍ َه١ ٫ٚبذ ٚإٔ عًِ دٝؽ قشٜؽ إتٛد٘ إٍ بذ
َٔ ايشنبإ ٚأٌٖ ايكش٣ بظ١َ٬ ايكاف١ً ٚإٔ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٔ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشاب٘ ٜظريٕٚ مٛ بذس ، ف٬ ٜتعًل ا٭ َش بشطاي١ َ
 أبٞ طسٝإ.

  

                                                                 

 . 1/321عٕٝٛ ا٭ثش  (1)
 . 2/411ايشٚض ا٭ْف  (2)
(3) .  طٛس٠ 
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 لبْٔٛ رم١١د لزبي ادلسٍّني ِٛضٛػب  ِٚىبٔب  ٚشِبٔب  
ٶَّهَ قٛي٘ تعٍا ط ٵ خَـُوا ئِٻا ا ْ٢ حَ ٸْ وَ َ  ىٽَٲُ ٶُ حِ د ٮَ َُ ٵَّقَِټَ  ٶَّهِ ا ٵ بُِٴِ ا ىا ٩ٍِ ىَ ٶُ حِ د ٭َ وَ

خَـَِټَ ْ٢ ٵَٺُ غَِّ  ا َُ  . (1)ص َ 
  ٔ يكذ قٝذت اٯ١ٜ اؾ١ٗ اييت ٜكاتًٗا إظًُٕٛ بأِْٗ ايهساس ايزٜ

 ٜكاتًٕٛ إظًٌُ، يكٝذ ٗ طبٌٝ اهلل .
ٚفٝ٘ ْهت١ عكا٥ذ١ٜ ٖٚٞ إٔ ايهساس ٜكاتًٕٛ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘  

ٚآي٘ ٚط#ًِ ٚايتٓضٜ#ٌ ، ٜٚٗذُ#ٕٛ عً#٢ إظ#ًٌُ ٗ عك#ش داسٖ#ِ        
ٚطًِ ، فايهساس مل ٜكاتًٛا ٱتباعِٗ يًٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

ايٓيب ٚأؿشاب٘ عٔ طُ  َٚةامن فًٝع عٓذ إظًٌُ َٓٗا ػ٧ ، أٚ 
 يعـب١ٝ قب١ًٝ .

ٚإظًُٕٛ فتُعٕٛ َٔ رات ايكبا٥ٌ ايعشب١ٝ ٚايٓيب قُذ ؿ٢ً  
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َ#ٔ أٚط#طِٗ ، ٖٚ#ِ ٫ و#اسبٕٛ أٚ ٜك#اتًٕٛ      

 يةاٜات :ــ١َٛ ٚخ٬ف قبًٞ إِا قاتٌ ٖٚذِ ايهساس 
 قتٌ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ. ا٭ٍٚ :

٤ ايجاْٞ  : إساد٠ ايهساس اٱقا١َ ع٢ً تكذٜع ا٭ؿٓاّ ، ٌٖٚ إدعا
ايهس#اس إٔ اي#ٓيب ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ ط#بٸ آب#ا٤ِٖ ٭ْٗ#ِ          
ٜعبذٕٚ ا٭ؿٓاّ ٱؽار ٖزا ايظبٸ رسٜع١ يكتٌ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 

 ع٢ً إذ١ٜٓ .ٚآي٘ ٚطًِ ٚاهلذّٛ 
اؾٛاب ٫ ، ثِ إٔ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ مل ٜظٸ#ب    

آبا٤ إؼشنٌ ، إِا ْضيت آٜات ايكشإٓ بزّ عباد٠ ا٭ٚثإ ٖٚٛ َٔ 
ٵَٺِنيََـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط د َ٢ ٶَ ٵِ عْٺَتً  دٯَ ئِ َّ كَ وَ ٶَ د أَكْىَ ٹَ  . (2)صوَ

                                                                 

 .190طٛس٠ ايبكش٠  (1)
بٝا٤  (2)  .107طٛس٠ ا٭ْ
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ا٭َٛاٍ اييت : سب ايتعذٟ ٚإثاس٠ ايسً ٚايةشٚس بهجش٠ ايجايح 
عٓذ قشٜؽ ،يزا سُٝٓا ٢ْٗ اهلل عض ٚدٌ إظًٌُ عٔ ايتعذٟ رنش 
هلل  ٝا ، ٖٚٛ بةض ا قاّْْٛا َٔ اٱساد٠ ايته١ٜٝٓٛ َـاسبّا يًشٝا٠ ايذْ

اهَ  َ   يًُعتذٜٔ فتُعٌ َٚتسشقٌ ، إر ق#اٍ تع#اٍ ط   ٶَّ ٵ اـُوا ئِٻا ا خَ ْ٢ حَ وَ َ 

خَـَِټَ ْ٢ ٵَٺُ غَِّ  ا  .(1) صَُ

نساس قشٜؽ يٛقف ايتٓضٌٜ ، يٝهٕٛ ْضٍٚ ايكشإٓ  : طعٞايشاب  
س  ع٢ً مٛ ايٓذّٛ ٚتٛايٞ ْضٍٚ اٯٜات ٚايظٛس ؼذ يًهساس ، ٚإخبا
 مساٟٚ بظ١َ٬ ايٓيب َٔ ايكتٌ أٚ إٛت إٍ سٌ ُاّ ْضٍٚ ايكشإٓ . 

إر ناْت آٜات ٚطٛس ايكشإٓ تٓضٍ تباعّا ٚع٢ً ايتٛايٞ ٚبًشا   
فأسادٚا َٓ  ايتٓضٌٜ َٚا فٝ#٘ َ#ٔ   ا٭طباب ٚايٛقا٥  ٚا٭سذاخ ، 

 فلض يًهساس .
ٚاطتُشاس ْضٍٚ آٜات ايكشإٓ ٗ ث٬خ ٚعؼشٜٔ ط١ٓ َذ٠ ايبعج١ 

الُ      ايٓب١ٜٛ َٔ َهش اهلل ٗ قٛي#٘ تع#اٍ ط   ُْ اهُ ؽَ ٶَّ ٵ ا اهُ وَ ٶَّ ٵ الُ ا ََٺْٲُ الُوٻَ وَ ََٺْٲُ وَ

دٱِلَِټَ ٵَٺَ يبٝإ قإْٛ ٖٚٛ إٔ َهش اهلل عض ٚدٌ يطف ٚس١ٓ  (2) صا
 ، ٚؿشف يٮر٣ ٚايلشس ٚايهٝذ ٚإهش اـبٝح .ٚإسظإ 

ٚمل ٜعًُٛا إٔ َٔ أطشاس سسظ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚطًِ ٚط٬َت٘ َٔ ايكتٌ ٖٛ ْضٍٚ ايكشإٓ لَّٛا َٔ سٌ أٍٚ ايبعج١ 

ٝا إٍ ايشفٝل ا٭ع٢ً .  إٍ ّٜٛ َةادست٘ اؿٝا٠ ايذْ
ٸْ   يزا نإ َٔ آخش َا ْضٍ َٔ ايك#شإٓ قٛي#٘ تع#اٍ ط    اُْٲُ ٶَ َ١ ٹَاجْ  عُلِّ

خَلَ ٵَٺُ ا ةُ وَ ىفَ ٭ُ ىْ ٵَٺَ ا ٮَتُ وَ وِ ؾَ وْ ٵَٺُ ا ٶَّهِ بِهِ وَ ٵ ُْلِ ا َ٦ ٵِ ٴَّ  د أُهِ ٹَ ُْخَتُ وَاٵـاٷُ وَٵَغْٸُ اٵَؾِونَِلِ وَ ٵَٺَ د ا ٹَ ُِٚغَتُ وَ ٵوا ا ََتُ وَ ؿِّ

خَ يْ حَ ٵو َُِّْ وَأَٻْ  ٶًَ ا َ١ بِظَ  فُ د  ٹَ ٸْ وَ خُ ُْ ٱَّ فَ د  ٹَ ٠ُ ئِ َّ  بُ ٵيا ٴَ ا ٱَ ا٬ٌ  أَ يْ ٸْ ٩ِ ٵِٲُ فَ ٷِ  دألَمَ َ ىا بِ ٮَيِٺُ

                                                                 

 .190طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .30طٛس٠ ا٭ْساٍ  (2)
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اٸْ     ٵَٲُ ٶَاجُ  ٱَٺَ ٷَ أَ ىْ ا َُ ٵَ ٽٍِ ا ىْ ٸْ وَاؽََْ ىْهُ ؾَََ حَ ٸْ ٩َالَ  َوِٲُ ؿِ ٪َلُوا ٹِټْ  ٱَ ٵَّقَِټَ  َِوَ ا ََ ٷَ  ىْ َُ ٵَ ا

ُٚلا ٩ِاٍ         ا َٕ ًَواد ٩ََٺاْټ ا ِؿ إِلْىااَلَٷ  ْٸ ا َٵُٲا اُُج  ِٕ ٢َْٺِخٍ َوَك ِٽ ُُْٲْٸ  َٶ ١َ َحَٺْٺُج  ََوُٲْٸ َوَأ ِؿ

ؾَٺَ عُِٸٌٹَ ىكٌ كَ ُ٪ َ٥ ٶَّهَ  ٵ ٸ  ٩َاِٻا ا رَ اِ ٵِ  ٍ٨ ٽِ د ضَ خَ ٹُ ُْلَ  َ٥ ١ٝ  (1) صَْتٍ  إر ػُ  اٯ١ٜ ايكشآْ
 بٌ ايٛادب ٚاؿش١َ ٚايشخـ١ ٚايتسك٘ ٗ ايذٜٔ . 

ٝ#١ بكٛي#٘        يزا إطتشل ايهساس ايكتٌ اي#زٟ د#ا٤ت ب#٘ اٯٜ#١ ايتاي
ٸْتعاٍط ىهُ صُ ؽْلِ أَ ٸْ وَ ىهُ خُٺُ َ٪ ٮِ رَ ٸْ عَُْذُ  ىهُ ٶُ خُ ا٭َ ٸْ  وَ ىٱُ ا صُ ؽْلَ ، ٚفٝ#٘  (2)صٹِټْ عَُْذُ أَ

ؽٜٛف ٚصدش يًخـِ ايزٜٔ أخشدٛا إظًٌُ َٔ َه١  ًُّا ٚقٗشّا 
 ، ٚأؿشٚا ع٢ً قتاهلِ بعذ اهلذش٠ .

َٚٔ ايًطف خا١ُ اٯ١ٜ اييت تذٍ ع٢ً طعٞ إظًٌُ ٗ َشكا٠ 
 اهلل ٚبزهلِ ايٛط  ٗ سب٘ تعاٍ .

ة#ري، ٖٚ#ٛ َ#ٔ    ٚعذّ ايتعذٟ خري ق#ض ٚإسظ#إ يً#زات ٚاي    
ٶًَ ٹَټْ َـادٜل ايتك٣ٛ ٚاـؼ١ٝ َٔ اهلل عض ٚدٌ، قاٍ تعاٍط بَ

خَّٮِنيَ ٵَٺُ غَِّ  ا َُ ٶَّهَ  ٵ حَّٮًَ ٩َاِٻا ا ا ُِ وَ هْـِ َ٢  .(3)صأَو٩ًَْ بِ

ُْاذُ      ٚتلُٔ قٛي٘ تعاٍ ط ٸْ ٹِاټْ عَ اىهُ صُ ؽْلِ أَ ٸْ وَ اىهُ خُٺُ َ٪ ٮِ رَ ُْاذُ  ٸْ عَ ىهُ ٶُ خُ ا٭َ وَ

وَتُ أَ خَ ِ٪ اٵَ ٸْ وَ ؽْلَصُىٱُ ٸْ أَ ىٱُ ٶُ حِ د ٮَ َُ خًَّ  اٷِ عَ غَلَ ٵَ ضِـِ ا ٵَٺَيْ وْـَ ا ِ١ ٸْ  ىهُ ٶُ حِ د ٮَ حُ ٴِ وَ َ  خَ ٮَ ٵَ ٍَـ  ٹِټْ ا

ااد٩ِلَِټَ     ٵَٲَ َُ ا اانَا َٰ صَ ٵِ ااقَ ٱَ ٸْ  ىهُ ٶُ خُ ااد٭َ َ٩ ٸْ  ىٱُ ٶُ حَ ااد ٭َ اااِٻْ  ُااهِ ٩َ ، ا٭َ##ش بكت##ٌ  (4)ص٩ِ

 خـٛق ايهساس ايزٜٔ ٖذُٛا ٜٚٗذُٕٛ ع٢ً إذ١ٜٓ أُٜٓا ٚدذٚا.
ببٝإ ع١ً ايكتاٍ ٖٚٞ إٓ  َٔ ايست١ٓ ٚٚقف  ٚدا٤ت آ١ٜ ايظٝام

 ٖذَِٛٗ ٚإطتذا١َ ايؼشى، ٚايل٬ي١.
                                                                 

 .3طٛس٠ إا٥ذ٠  (1)
 .191ايبكش٠ طٛس٠ (2)
 .67طٛس٠ آٍ عُشإ (3)
 .191طٛس٠ ايبكش٠  (4)
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 ١ ٚبعذ إٔ دا٤ت آ١ٜ ايبشح با٭َش ايـشٜض بايذفا، ، دا٤ت آٜ
خهىا ايظٝام ٚاٯ١ٜ ايظابك١ هلا بكٛي٘ تعاٍط ٽ ، ٚفٝ٘ آ١ٜ ٗ (1) ص٩َاِٻْ ا

تع#ذٟ  ْظِ ايكشإٓ َٚا ٜتلُٓ٘ َٔ تأدٜب إظًٌُ، َٚٓعِٗ َٔ اي
خَـُوابايٓف ٚايٛاطط١ بكٛي٘ تعاٍط ْ٢ حَ  .(2) صوَ َ 

ٜٚسٝذ اؾُ  بٌ ٖزٙ اٯٜات إدتٓاب قتاٍ ٚقتٌ ايهساس اي#زٜٔ  
ٜٓهسٕٛ عٔ قتاٍ إظًٌُ، ٚايزٜٔ ٜتٛبٕٛ َِٓٗ، ٚقٌٝ)فإ اْتٗٛا ( 

 .(3)(يٲط٬ّ ٚأرعٓٛا ايهسش َٔ اَتٓعٛاأٟ )
َتٓاعِٗ عٔ قتاٍ ايٓيب  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚايكذس إتٝكٔ إ

اٸْ   ٚإ٪ٌَٓ ٖٚٛ َٔ َـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط َاـُ بِٲُ َُلِ يْلَ وَ َ  ُُ ٵَ ٸْ ا ٶَّهُ بِٲُ ٵ َـُ ا َُلِ

يْلَ ُ٢ ٵَ  .(4)صا
ٚدا٤ت خاُتا اٯٜتٌ بايٛعٝذ ٚاٱْزاس يًهس#اس اي#زٜٔ  ًُ#ٛا    
أْسظِٗ ، ٚأؿشٚا ع٢ً غضٚ إذ١ٜٓ ، ٚتعذٚا ع٢ً اؿذٚد، ٚقابًٛا 

ٵَٲِټْ ايٓب٠ٛ باؾشٛد ٚايـذٚد، قاٍ تعاٍطَعذضات  ٸْ وَ دهُ وَ ٶَٺْ َٝ د  ٹَ وَ

ٶِٺُىٻَ َٞ ََ ٸْ  هُ يَ ٽ٪ُ ىا أَ ٽُ د  .(5)صٱَ

  

                                                                 

 . 192طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .190طٛس٠ ايبكش٠(2)
 .1/287فُ  ايبٝإ(3)
 .185طٛس٠ ايبكش٠  (4)
 .118طٛس٠ ايٓشٌ(5)
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 لبْٔٛ ٔصس اهلل خبرالْ ادلشسوني ٚ٘دَ األصٕبَ
الَِټَ يكذ ْ  قٛي٘ تعاٍ ط ٵوادِّ ُْلُ ا ىَ ؽَ ٸْ وَهُ ٱُ ىْ َ ٹَ ٶَّهُ  ٵ ٴَ ا عْٛ#٘   (1) صبَ

ْٚـشت٘ ٜٚتخًف أٟ ْاؿش عٓ٘ ٚيٛ ادتُعت اـ٥٬ل عً#٢ ْـ#ش٠   
هلل  طشف ٚأساد اهلل عض ٚدٌ ْـش طشف آخش ٫ ٜٓتـش ايزٟ أساد ا

 ْـشٙ .
ٌٖٚ َٔ ١ٜ٫ٚ اهلل يًٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ ٚأؿ#شاب٘   
ٝا بكإْٛ  ْضٍٚ ا٥٬ٕه١ يٓـشتِٗ ، اؾٛاب ْعِ ، ٚتتكّٛ اؿٝا٠ ايذْ

 عض ٚدٌ ٭ٌٖ اٱّإ ، ٚخز٫ْ٘ يًزٜٔ نسشٚا .ْـش٠ اهلل 
ٚابتذأت اٯ١ٜ عشف اٱك#شاب )ب#ٌ( ٖٚ#ٛ ٜسٝ#ذ َعٓ#٢ ايكط#        

 ب١ٜ٫ٛ ْٚـش٠ ٚإعا١ْ اهلل عض ٚدٌ يًُظًٌُ .
اٸْ     ٚآ١ٜ ط  ٵَ اد  ٹَ اهِ  ٶَّ ٵ د ىا بِ ٱُ الَ د أٍَْ ١ََّْ بِٺَ ٵل  ٪َلُوا ا ٱَ ٵَّقَِټَ  ىبِ ا ٶُ ٶَٮٍِ ٩ٍِ ٭ُ وُ ىَ

ٽً د َٚ ٶَ ٳَ بِهِ ىُ وَنِّ ٵِٺِنيَ َُ اد ٵَّٞ زَىَي ا ٹَ ََوَ  بِ دكُ وَ ٵوا ٸْ ا أَوَاهُ ٹَ َٔ آٜات َعشن١  (2) صد وَ

ّا  أسذ يبٝإ ايتبأٜ ٗ َٝذإ ايكتاٍ ، فكذ ٜظٔ إٔ ايٓـش يٮنجش عذد
ٚعذ٠ ِٖٚ إؼشنٕٛ ، فذا٤ت آ١ٜ ايبشح يبٝإ إٔ ايٓـش بايعٕٛ 

ٜ#ات  ٚإذد َٔ عٓذ اهلل عض ٚدٌ ٭ٌٖ اٱّإ ، ٚفٝ٘ ػاٖذ ب#إٔ آ 
 ايذفا، ع٢ً ٚدٛٙ :

 : ْؼش أي١ٜٛ ايظ٬ّ . ا٭ٍٚ
 : بعح ايظه١ٓٝ ٗ قًٛب إظًٌُ ٚإظًُات .ايجاْٞ  
: إؿاب١ ايزٜٔ نسشٚا بايٖٛٔ ٚايلعف قبٌ إٔ ٜك  ايكتاٍ ايجايح 

بابت٤٬ قًٛبِٗ باـٛف ٚايشعب ، إر ؽرب اٯ١ٜ إٔ قًٛب ايعباد بٝذ 
 ٚػعًٗا نٝف ٜؼا٤ . اهلل عض ٚدٌ ٚإٔ َؼ٦ٝت٘ تٓسز إيٝٗا

                                                                 

 .150طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .151طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
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ٌٖٚ ٜذٍ إيكا٤ اهلل عض ٚدٌ ايشعب ٗ قًٛب ايزٜٔ نسشٚا ٗ 
َسَٗٛ٘ ع٢ً إٔ اهلل عض ٚدٌ ًٜكٞ ايك٠ٛ ٚإٓع١ ٗ قًٛب إ٪ٌَٓ ، 

 ًُِٜٚٗٗ ايـرب ٚايتشٌُ.
اؾٛاب ْعِ ، ٖٚٛ َٔ َـادٜل اٯ١ٜ ايظابك١ ، ٚرنشٖا ي١ٜ٫ٛ 

 اهلل يًزٜٔ آَٓٛا ْٚـشت٘ هلِ .
إْٛ ٖٚٛ إْسشاد اهلل عض ٚدٌ بتعذد ٚنجش٠ ؿٝغ ايٓـش يبٝإ ق

نُّا ٚنٝسّا ، فتاس٠ تأتٞ بـذٸ إؼشنٌ ٚإخافتِٗ ، ٚأخش٣ بتك١ٜٛ 
 عضا٥ِ إ٪ٌَٓ ٚنجشتِٗ ، ٚإبت٤٬ إؼشنٌ بايٓكف ٗ ا٭َٛاٍ .  
تش٣ ٕارا مل ٜٓضٍ اهلل ايسكش إذق  بكشٜؽ عٓذَا ساسبٛا ايٓيب 

 ٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .قُذّا ؿ٢ً اهلل عً
اؾٛاب يكذ ابت٬ِٖ اهلل ع#ض ٚد#ٌ بتعطٝ#ٌ ايتذ#اسات ٚنج#ش٠       

ب٬ّ    اي#ذٜٕٛ ، ٚاٱْس##ام عً##٢ ايكت##اٍ ٚاٱط##تعذاد ي##٘ ، يته##ٕٛ ط##
ٱؿابتِٗ بايسكش إٕ أؿشٚا ع٢ً قتاٍ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

ٵَٺِنيَٚطًِ ٚقذ تكذَت ػٛاٖذ ٚيهٔ بعجت٘ ط د َ٢ ٶَ ٵِ عْٺَتً   . (1)صكَ

أرٕ اهلل عض ٚدٌ ي٘ بستض َه١ بعذ ْكض قشٜؽ بٓٛد ؿًض  فكذ
اؿذٜب١ٝ ، ٚػًت ْـش٠ اهلل عض ٚدٌ ٦َٜٛز بعذّ ٚقٛ، قتاٍ ٜعتذ ب٘ 
ٱصاس١ ا٭ؿٓاّ عٔ ايبٝت اؿشاّ ، ٚناْت تًو اٱصاس١ ك#شٚس٠  
 ٱؿ٬  اجملتُعات ، ْٚضٍٚ ايربن١ ، ٚػٝٛ، طبٌ اهلذا١ٜ ٚايشػاد .

ا٠ ٗ َعشن١ أسذ فإ تًو إعشن١ َٔ َٚ  إٔ إؼشنٌ ِٖ ايةض
ٓ#١ فاْٗ#ا    َكذَات ؿًض اؿذٜب١ٝ ، َٚ  ٚقٛعٗا ع٢ً َؼاسف إذٜ
طشٜل يستض َه١ ، ٚإقا١َ ايـ٠٬ ٗ إظذذ اؿشاّ ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ 

 َٔ غري خٛف أٚ خؼ١ٝ بٌ ايشعب ٚاـٛف ٗ َعشن١ أسذ .

  

                                                                 

بٝا٤  (1)  .107طٛس٠ ا٭ْ
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 أجصاء اٌصٍخ
نٓٛصٙ اييت مل تظتكشأ أنجش َٔ خـا٥ف ايكشإٓ قإْٛ إٔ رخا٥ش 

َ##ٔ اي##يت اط##تكش٥ت ٚاط##تخشدت ، ٖٚ##ٌ ٜٓكط##  ٖ##زا ايك##إْٛ ،   
اؾٛاب إْ٘ ثابت َٚتذ#ذد ن#ٌ ٜ#ّٛ إٍ قٝ#اّ ايظ#اع١ ، ٖٚ#ٛ َ#ٔ        
ايؼٛاٖذ ع٢ً إعذاصٙ ٚؿذم ْضٚي٘ َٔ عٓذ اهلل عض ٚد#ٌ ، ق#اٍ   

خَّٮِنيَتعاٍ ط ٶَٺُ ٵِ َٞت   ِ١ ىْ ٹَ ٶوادهِ وَهُـًي وَ ٵِ ا بََُدٻٌ   .(1)صهَقَ
ٚقذ ؿذست يٞ أد#ضا٤ َتع#ذد٠ بايـ#١ً ب#ٌ آٜ#تٌ َتذ#اٚستٌ       

:ٖٞٚ 
باٯٜ#ات   110اؾض٤ ايشاب  ٚايجُإْٛ ٚىتف بـ١ً اٯٜ#١   أ٫ّٚ :

 َٔ طٛس٠ آٍ عُشإ . 101-109
باٯٜات  110اؾض٤ اـاَع ٚايجُإْٛ ٚىتف بـ١ً اٯ١ٜ  ثاّْٝا :

 َٔ طٛس٠ آٍ عُشإ . 94-102
باٯٜات  110ٚايجُإْٛ ٚىتف بـ١ً اٯ١ٜ اؾض٤ ايظادغ  ثايجّا :

 َٔ طٛس٠ آٍ عُشإ. 85-93
باٯٜات  110اؾض٤ ايظاب  ٚايجُإْٛ ٚىتف بـ١ً اٯ١ٜ  سابعّا :

 َٔ طٛس٠ آٍ عُشإ. 78-84
 110اؾ##ض٤ ايج##أَ ٚايجُ##إْٛ ٚى##تف بـ##١ً اٯٜ##١      خاَظ##ّا :

 َٔ طٛس٠ آٍ عُشإ. 77-70باٯٜات
باٯٜات  110اؾض٤ ايجايح ٚايتظعٕٛ ٚىتف بـ١ً اٯ١ٜ  طادطّا :

 َٔ طٛس٠ آٍ عُشإ. 64-69
( 152اؾض٤ ايعؼشٕٚ بع#ذ إا٥#١ ٚى#تف بـ#١ً اٯٜ#١ )      طابعّا :

 باٯ١ٜ اييت قبًٗا َٔ طٛس٠ آٍ عُشإ.

                                                                 

 .138طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
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اؾض٤ ايجاْٞ ٚايعؼشٕٚ بعذ إا١٥ ٖٚٛ ايكظِ ا٭ٍٚ َٔ  ثآَّا :
بؼطشَٔ اٯٜ#١   153،ٚىتف بـ١ً ػطش َٔ اٯ١ٜ  153تسظري اٯ١ٜ

 َٔ طٛس٠ آٍ عُشإ. 151
ٍ  تاطعّا : اؾض٤ اـاَع ٚايعؼشٕٚ بعذ إا١٥ ، ٖٚٛ ايكظِ ا٭ٚ

، ٚىتف بـ١ً ػطش َٔ اٯ١ٜ بؼطش َٔ اٯ١ٜ  154َٔ تسظري اٯ١ٜ 
 ٔ طٛس٠ آٍ عُشإ.َ 153

اؾض٤ ايشاب  ٚا٭سبعٕٛ بعذ إا١٥ ٚىتف بايـ١ً بٌ  عاػشّا :
 َٔ طٛس٠ آٍ عُشإ . 164بؼطش َٔ  161ػطش َٔ اٯ١ٜ 

اؾض٤ ايظادغ ٚايجُإْٛ بع#ذ إا٥#١ ، ٚى#تف    اؿادٟ عؼش : 
 َٔ آٍ عُشإ . 181ٚاٯ١ٜ  180بايـ١ً بٌ اٯ١ٜ 

 تسظ#ري ن#ٌ آٜ#١ َ#ٔ آٜ#ات      إٍ داْب َبشح ٗ طٝام اٯٜات ٗ
 ايكشإٓ اييت قُت بتسظريٖا.

َٚ  ؿذٚس اؾض٤ ايجأَ ٚايعؼ#شٜٔ بع#ذ إ#ا٥تٌ َ#ٔ تسظ#ريٟ      
( َٔ طٛس٠ آٍ عُشإ ، ٚقذ 189يًكشإٓ ف٬ أصاٍ ٗ تسظري اٯ١ٜ )

اختف بتسظريٖا اؾض٤ ايشاب  ٚايعؼشٕٚ بعذ إا٥تٌ ٚاؿُذ هلل ، 
ٶَّٚٗ ايتٓضٌٜ ط ٵ ٴِ ا بِ٪ََٖ ٢ُىٻَ٭ُٴَ  ضْٺَ ََ د  ٹِٺا ُْلٌ  ىَ ؽَ ىا هُ عُ ٪َلَ َُ ٶَ َ٩  َٰ ٵِ بِقَ خِهِ ٩َ عْٺَ بِلَ  .(1)صهِ وَ

 ٚفٝ٘ ػاٖذ ع٢ً ايعطف ٚاٱتـاٍ بٌ َلاٌَ آٜات ايكشإٓ.
ٚطأقّٛ إ ػا٤ اهلل باسـا٤ ٚاٚ اٱطت٦ٓاف ٗ ايك#شإٓ سظ#ب   
ايـٓاع١ ايٓش١ٜٛ ثِ أبٌ نٝف أْٗا تسٝذ ايعطف ٚاٱطت٦ٓاف فتُعٌ 

 ا ػ٢ً فٝ٘ ايعطف أٚ اٱطت٦ٓاف ٚسذٙ.إ٫ َ
ٚأق###ّٛ بايت####أيٝف ٚإشادع###١ ٚايتـ####شٝض يه###تيب َس####شدٟ    
ٚاؿُ###ذ هلل ، ٚن###جري َ###ٔ ن###تيب ايسكٗٝ###١ ٚايه٬َٝ###١ ٫ صاي###ت     
كطٛط##١ ، َٚٓٗ##ا فً##ذات خاؿ##١ بتذسٜظ##ٞ ٗ اؿ##ٛص٠ ايعًُٝ##١     

 ايؼشٜس١ َٓز مٛ ث٬ثٌ ط١ٓ.

                                                                 

 .58طٛس٠ ْٜٛع  (1)
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 ل١ٛد اٌمزبي يف آ٠خ ٚاددح
ٝا ٚعامل ا٭نٛإ باٯٜ#ات ٚاي#رباٌٖ   يكذ َٮ اهلل  عض ٚدٌ ايذْ

ايذاي١ ع٢ً سبٛبٝت٘ ٚطع١ طًطاْ٘ ، َٚؼ٦ٝت٘ َطًك١ غري َكٝذ٠ بؼ٧ 
 أبذّا .

٘   ب#٬ قٝ#ذ   َٚٔ َعاْٞ إطًل ٖٛ إا١ٖٝ   ٚق#ذ تسل#ٌ اهلل ط#بشاْ
اتً ظعٌ اٱْظإ ط ٶُِ٪َ ، ٫ ٜٓافظ٘ أٚ ٜضآ٘ د#ٓع  (1)ص٩ٍِ األَكِْٓ ؽَ

ٝ#إ  ٚق#ذٚد٠  عض ٚدٌ ٖزٙ اـ٬ف١ َكٝ#ذ٠   آخش ، ْعِ دعٌ اهلل يب
قإْٛ ٖٚٛ ؿبة١ ايتكٝٝذ ٗ عامل اٱَهإ ، ٚإكٝذ ٗ اٱؿط٬  ٖٛ 

 طشأ عًٝ٘ عاسض ّٓع٘ َٔ ايؼٝٛ،.َا 
خ٬فت٘ ٚأعُاي٘ إِا ٖٛ َكٝذ ٗ ٲْظإ ٚمل ٜطًل اهلل عض ٚدٌ ي

ٕ ٫بذ ٚأت٘ ، ٚٗ َٜٛ٘ ٚيًٝ٘ ، ٚبعذ ٖزا عبادات٘ َٚعا٬َ ٚدٛب
ٝا قٗشّا .  ٜةادس ايذْ

ٝا       ، َٚٔ اٯٜات عذض اٱْظ#إ ع#ٔ َعشف#١ أٚإ َةادست#٘ اي#ذْ
يٝهٕٛ ٖزا ايعذض طببّا يعًُ٘ ٚفل ايكٝٛد ايؼشع١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ، َٚٔ 
      ١٦ٝ ٚد#ٛٙ ايتب#أٜ ب##ٌ اـ#ايل ٚإخً#ٛقٌ اٱط##٬م ٗ ًَ#و َٚؼ##

 ٚاؿٞ ايزٟ ٫، ٚطًطإ اهلل عض ٚدٌ ٖٚٛ طبشاْ٘ ا٭ٍٚ ٚاٯخش 
 ّٛت.

أَا إخًٛم فٗٛ قتاز ٚفكري ٚقذٚد ايعُش ، ثِ ٜكف بٌ ٜذٟ 
اهلل عض ٚدٌ يًشظاب ، ٚب٘ دا٤ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘  

ٝا ٚأدا٤ ايسشا٥ض فٝٗا ، ٚيه#ٔ إؼ#شنٌ   يٝةتِٓ ايٓاغ ٚطًِ  ايذْ
ف ايةذس ٚاؾٗاي١ عًٝ٘ ، فًِ ٜبض اهلل عض ٚدٌ ي٘ ايكتاٍ  ٚا طٛٝ ػٗش

ٚمل ٜطًل ٜذٙ فِٝٗ ، إِا أَشٙ بايـرب ، ٚقٝذ دفاع٘ بؼشٚ   ابتذا٤ٶ ،
وَئِٻْ آٜات ايظ#ًِ ٚإٛادع#١ ، ق#اٍ تع#اٍ ط     َٚٓٗا ٚقٝٛد عذٜذ٠

                                                                 

 . 30طٛس٠ ايبكش٠  (1)
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د هَ ٵَ وَظْ  دصْ ٸِ ٩َ ٶَ غُىا ٵِٶيا وَ ، ٚتذٍ ٖزٙ اٯ١ٜ بايذ٫ي١ ايتل١ُٝٓ ع٢ً إٔ (1)صصَ

إؼشنٌ ِٖ ايزٜٔ ٜبذإٔٚ ايكت#اٍ ٖٚ#ِ اي#زٜٔ ٜكَٛ#ٕٛ ب#اهلذّٛ      
ٵَّاقَِټَ      يةضٚ ، َٚٔ قٝ#ٛد اٯٜ#١ ايهشّ#١ ط   ٚا اهِ ا ٶَّ ٵ بُِٴِ ا ا ىا ٩ِاٍ ىَ ٶُ حِ اد ٭َ وَ

خَـَِټَ ْ٢ ٵَٺُ غَِّ  ا َُ ٶَّهَ  َ  ٵ خَـُوا ئِٻا ا ْ٢ حَ ٸْ وَ َ  ىٽَٲُ ٶُ حِ د ٮَ  ، ٚدٛٙ :(2)صَُ
كتاٍ ايٓف ع٢ً ٚدٛب ايَ  إٔ ا٭َش )قاتًٛا( ٜتلُٔ  ا٭ٍٚ :

فاْ٘ ٫ ٜذٍ ع٢ً ا٭َش بايةضٚ أٚ اهلذّٛ ع٢ً ايةري ، يتأتٞ َلاٌَ 
 َا١ٖٝ ايكتاٍ ٚأْ٘ دفا، قض. بٝإرات اٯ١ٜ 

ٝا     ايجاْٞ : بٌٝ اهلل ، ٚي#ٝع يً#ذْ سـش قتاٍ إظًٌُ بأْ٘ ٗ ط#
 .َٚـاؿٗا ، ٫ٚ يًجأس ٚاٱْتكاّ

بٌٝ سط#ٍٛ اهلل ، اؾ#ٛاب إٕ        ٌٖٚ ّهٔ ايك#ٍٛ أْ#٘ ي#ٝع ٗ ط#
ٚط#٬َت٘  سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ػخف ايذفا، عٔ 

 ٚتٛايٞ َا ٜٓضٍ عًٝ٘ ٖٛ ٗ طبٌٝ اهلل.
      ٘#ٝ إي إِا ٜهٕٛ ايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ ٖ#ٔ ٜتٛد#٘ 

طبٌٝ اهلل ، اـطاب ٗ رات اٯ١ٜ ٚتكذٜشٖا : ٜا أٜٗا ايشطٍٛ قاتٌ ٗ 
ٚايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٖٛ اٱَاّ ٗ اٱَتجاٍ ٯٜات 

أراِٖ  ٓضٖ٘ عٔ اٱْتكاّ َٔ قشٜؽ َ  ػذ٠ايكشإٓ ، يبٝإ ٚدٛب ت
 ذضات٘ اؿظ١ٝ ، ست٢ أْ٘ مل ٜ٪اخز إؼشنٌي٘ ، ٖٚزا ايتٓضٙ َٔ َع

ًّٞع٢ً قتاهلِ ي٘ ، قاٍ تعاٍ ط ّٜٛ فتض َه١ ٱُوْجَ ٩َ ىْ  ٵَ ىا وَ ٽَ٪َُّٖ ٶََِّ  َ ٮَ ٵَ ٶَُِٜ ا َ٥ د 

َٴ           ا َىٱَّ َخ ٩َ ْٹاَج  ١ََن َفا  ِا ٩َا ْٹاِل  أَل ادِوْكُهْٸ ٩ِاٍ ا ٍَ ْٸ َو ُها َٵ ٦َِ٪ْل  َخ ْٸ َواْىا ُه ١َاْو  ٨ُ َٰ ٩َد١ْ ِٵ ْى َع ِٹْټ 

ٶِنيَ ٱِّ ىَ خَ ٵَٺُ غَِّ  ا َُ ٶَّهَ  ٵ ٶَّهِ ئِٻا ا ٵ ٶًَ ا  .(3)ص١َ

                                                                 

 .61طٛس٠ ا٭ْساٍ  (1)
 .190طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .159طٛس٠ آٍ عُشإ  (3)
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ب١ ب#ٌ ايكت#ا      ٍ تش٣ ٕارا مل تكٌ اٯ١ٜ )ٚدافع#ٛا( اؾ#ٛاب ايٓظ#
ٚايذفا، عُّٛ ٚخـٛق َطًل ، َٚٔ اي#ذفا، َ#ا ٜه#ٕٛ َباغت#١     
 ٕ ٚخذٜع١ ، َٚٓ٘ قط  طشٜل اهلذّٛ ٚايةضٚ ع٢ً إؼشنٌ ، يزا نا
ايٓيب قُذ أسٝاّْا إرا بًة٘ عٔ قّٛ أِْٗ ٜعذٕٚ ايعذ٠ يًٗذّٛ ع٢ً 

بّا ٕٓ#      إذ١ٜٓ ٜظري إيِٝٗ َٚع٘ أؿش ب  اب٘ يٝس#شم وً#ِٗ فٝه#ٕٛ ط#
 .سذٚخ ايكتاٍ

ٜذٍ ع٢ً عذّ إساد٠ اٱط٬م ٗ َٓاطبات َٚا١ٖٝ ايكتاٍ ، إِا ٖا 
 ٫ ٜهٕٛ ٖزا ايكتاٍ إ٫ عٓذ اؿاد١ ٚايلشٚس٠.

َٔ َـادٜل ايتكٝٝذ ٗ طبٌٝ اهلل ، سلٛس ايل#ٛابط   ايجايح :
ايؼشع١ٝ ٗ ايكتاٍ ٚعذّ قتاٍ غري إؼشنٌ ٭ِْٗ أعذا٤ هلل ٚ٭ٕ َٔ 

٠ دزبِٗ يٲّإ ، ًٚٓٗ ِ طٛعّا أٚ نشّٖا ع٢ً ٖذشإ ٚ ا٥ف ايٓٛب
 ايهسش.

١ٓٝ ٚبزٍ  ايشاب  : َٔ خـا٥ف ايكتاٍ ٗ طبٌٝ اهلل ساٍ ايطُأْ
ايٛط  ٗ ايذفا، ٚعذّ ٚقٛ، خ#٬ف ب#ٌ إ#٪ٌَٓ ، َٚٓٗ#ا إساد٠     

ااـَي   ا٭د##ش ٚايج##ٛاب ، ٚٗ ايتٓضٜ##ٌ ط  عْ ااد ئِ َّ ئِ وَ خَلباُْااىٻَ بِ حَ ااٴَ  ااٴَ هَ ٭ُ

با خَلَ ٽَ غْټُ  ٽَ غُيْوََُُْټِ وَ ٵَ د ا َوَ َْـِ أَ ُِ أَوْ بِ وْـِ ِ١ ٢َقَاب  ٹِټْ  ٶَّهُ بِ ٵ ٸْ ا َُُِْبَٲُ ٸْ أَٻْ  ُِ بِٲُ

بُِّْىٻَ خَلَ ٹُ ٸْ  ٢َٲُ ٹَ د  ٽَّ ىا ئِ باُْ خَلَ  .(1)ص٩َ
إْزاس إظًٌُ َٔ اٱقتتاٍ فُٝا بِٝٓٗ ، فارا نإ نٌ  اـاَع :

فشٜل ٚطا٥س١ ٫ تكاتٌ إ٫ ٗ طبٌٝ اهلل فاْ٘ ٫ٜك  بِٝٓٗ قتاٍ ، ٖٚٛ 
 ظ )طبٌٝ( ٗ اٯ١ٜ بـٝة١ إسشد .ٔ اٱعذاص ٗ ٚسٚد يسَ

بٌٝ اهلل( ط##بعٌ َ#ش٠ ٗ ايك##شإٓ ، ٚتتعً##ل       ٚق#ذ ٚسد يس##ظ )ط#
 ّ ب##٠ٛ   ب##ايتك٣ٛ ٚايـ##رب ٚاي##ذفا، ٚاٱْس##ام ٚر ٓ اي##زٜٔ و##اسبٕٛ اي

 ٚايتٓضٌٜ .

                                                                 

 .52طٛس٠ ايتٛب١  (1)
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  ٍ ٚمل ٜشد يسظ )طبٌ اهلل( بـٝة١ اؾُ  ٗ ايكشإٓ إِا قاٍ تعا
ا  ط اقَ ١َااټْ     وَأَٻا هَ ااٸْ  الا٫َ بِٲُ َ٪ خَ َ٩ ٴَ  بُ اا ٵي  ىا ا ا ُ٢ بِ خَّ حَ ىُُ وَ َ  ُ٢ بِ حَّ ااد َ٩ د  ٮُِٺً خَ ا يْ ٹُ االَاٍِٙ  ِّ

ُٶِهِ بِ ، ٚفٝ٘ صدش إٔ ايسشق١ ٚتعذد إزاٖب ٚاٱدتٗاد خ٬ف  (1)صىَ
 .ايٓف 

هُ نُا ٚسد يسظ طبٌ غـٛق ايظ٬ّ بكٛي٘ تعاٍ ط ٶَّ ٵ هْـٌِ بِهِ ا ََ

ٴَ ا بُ ٽَهُ ىُ ا ىَ َٕ ٠َ كِ بَ حَّ ٸْ ٹَټْ ا هِ َ هْـِ ََ ٽِهِ وَ فَ اِ ىكِ بِ ٵو  ٵًَ ا ٶُٺَدثِ ئِ ٵُّٞ ٸْ ٹِټْ ا هُ صُ ؾَلِ َُ ٷِ وَ ٵياالَ

ٮُِٸ  خَ يْ ٹُ ٵًَ ِّلَاٍٗ   .(2)صئِ
تٛد#٘ ا٭َ#ش إٍ اي#ٓيب ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ         ايظادغ :

ٚأؿشاب٘ عـش قتاهلِ غـٛق ايزٜٔ ٜكاتًِْٛٗ يبٝإ إٔ إؼشنٌ 
ىاِ طمل ٜكاتًٛا إظًٌُ إ٫ ٭ْٗ دٹُ ٮَ خَ ٸا اىْ رُ ٶَّهُ  ٵ د ا وَ ب  ىا كَ ٵُ د ، يٝهٕٛ ٗ (3)ص٭َ

ٸْقٛي٘ تعاٍ ط ىٽَٲُ ٶُ حِ د ٮَ َُ ٵَّقَِټَ  ٶَّهِ ا ٵ بُِٴِ ا ىا ٩ٍِ ىَ ٶُ حِ د ٭َ  ، َظا٥ٌ :(4)صوَ
 إساد٠ قـذ ايكشب١ ٗ قتاٍ إظًٌُ إؼشنٌ . ا٭ٍٚ :

فشُٝٓا ٜأَش  بايٛعذ بايٓـشإقاإ ا٭َش اٱهلٞ بايكتاٍ  ايجا١ْٝ :
س  اهلل عض ٚدٌ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚإٗادشٜٔ ٚا٭ْـا
بًٝ٘ ف٬ب#ذ أْ#٘ ٜٓـ#شِٖ       بايكتاٍ ، ٚىربِٖ بعًُ٘ بإٔ ايكت#اٍ ٗ ط#

ٸْ يٝهٕٛ َٔ َعاْٞ قٛي٘ تعاٍ ط ٶَّٲُ َ٢ ٵَ ٶَّهَ  ٵ ىا ا ٮُ حَّ د ٵَّت  ٩َ فِ ٸْ أَ خُ ٽَ أَ بَـْك  وَ ٶَّهُ بِ ٵ ٸُ ا ٱُ ٽََْلَ ٮَـْ  ٵَ وَ

اا َْ بًٝ٘ ، فاػ##هشٚٙ   ق##ذ ، أٟ (5)صٲُلُوٻَحَ ػ##هش اهلل قت##ايهِ ٗ ط##
 .بايتك٣ٛ 

                                                                 

 .153طٛس٠ ا٭ْعاّ  (1)
 .16طٛس٠ إا٥ذ٠  (2)
 .30طٛس٠ فـًت  (3)
 .190طٛس٠ ايبكش٠  (4)
 .123طٛس٠ آٍ عُشإ  (5)
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ٚػ٢ً ٖزا ايؼهش بايٓـش إ#بٌ عً#٢ إؼ#شنٌ ٦َٜٛ#ز ، َٚ#ٔ      
أمسا٤ اهلل عض ٚدٌ ايؼانش ٚايؼهٛس ، فإ قًت ٌٖ ت#ذٍ تظ#١ُٝ   

 .ع٢ً ٖزا إع٢ٓ (1) ّٜٛ بذس )ّٜٛ ايسشقإ(
يًُظ##ًٌُ دعً##٘  اؾ##ٛاب ْع##ِ ، فُ##ٔ ػ##هش اهلل ع##ض ٚد##ٌ      

ب##٠ٛ         ٝ##ض ب#ٌ اؿ#ل ٚايباط##ٌ ، ٚإ ٗ#اس ؿ#ذم ْ ٜ#ّٛ ب#ذس ٜ#ّٛ ايتُٝ
    ِ ً ٗ َٝ##ذإ ايكت##اٍ ، ٚإؿ##ام    قُ##ذ ؿ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##

 اـضٟ بإؼشنٌ.
ِٝ إظ##ًٌُ ، َٚٓ##    :  ايجايج##١ يك##ذ ْ##ضٍ ايك##شإٓ يتأدٜ##ب ٚتعً##

  ُ ً ِٓٗ ، فاق##اّ اهلل اؿذ##١ ٗ ٖ##زٙ اٯٜ##١ ب##إٔ إظ## ##ٝ ٌ اٱخ##ت٬ف ب
٫ ٗ ِ ، ٚفٝ##٘ صد##ش يًٓ##اغ ع##ٔ قت##اٍ    ٜك##اتًٕٛ إ٫ اي##زٜٔ ٜك##اتًْٛ

ٝ##إ إٔ اي##ذع٠ٛ     ب اي#ٓيب ؿ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط#ًِ ٚأؿ##شاب٘ ، ي
 يٲط٬ّ يٝظت ع٢ً مٛ اٱنشاٙ ٚاٱدباس.

ٸْ ٚى##شز قٝ##ذ ط  ىٽَٲُ ٶُ حِ ااد ٮَ َُ ااقَِټَ  ٵَّ تع##زٜب  قٝ##اّ إؼ##شنٌ ب  (2) صا
بكتاٍ قشٜؽ إِا  ٦َٜٛز ايـشاب١ ا٭ٚا٥ٌ ٗ َه١ يزا مل ٜأَش ايٓيب

نإ ٜذعٛ إٍ ايـرب ، َٚٓ٘ قٛي٘ يعُاس بٔ ٜاط#ش ٚأبٜٛ#٘ ٖٚ#ِ ٗ    
ِٵ    ايتعزٜب ٗ بطشا٤ َه١ ط#اع١ ايظٗ#ري٠ )   ُن ٛٵعٹ#ذٴ َٳ ٜٳاطٹ#ٕش  ٍٳ  بٵشٶا آ ؿٳ#

ّٳ ًَا ٔإطٵ ٓيا اِي إ ٞٳ تٳِأبٳ٢  ٖٹ ٚٳ ٖٳا ،  ًُٛ تٳ َفَك ٘ٴ  َٸ َٸا ُأ َفَأ ٓٸ١   .(3)(اِيذٳ
 : َٚٔ َساِٖٝ اٯ١ٜ ايهش١ّ ٚدٛٙ

 ٫ تكاتًٛا أٌٖ ايهتاب . أ٫ّٚ :
ّٝا : نِ ، فارا نإ ايٓيب كاتًٛا إؼشنٌ ايزٜٔ مل ٜكات٫ًٛ ت ثاْ

ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜذعٛ أؿشاب٘ ايزٜٔ ؼت ايتعزٜب يًـرب 

                                                                 

 .41طٛس٠ ا٫ْساٍ  (1)
 .190طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 . 1/319ابٔ ٖؼاّ / ايظري٠ ايٓب١ٜٛ  (3)
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ايـرب ع٢ً إؼشنٌ ايزٜٔ مل ٜكاتًٛا ٚايتشٌُ فُٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ 
 إظًٌُ أٚ ٜكَٛٛا بتعزٜبِٗ.

٫ تكاتًٛا ايزٜٔ مل ٜكاتًْٛهِ فإ آٜات ايكشإٓ َٚعذضات  :ثايجّا 
 ٍ ايٓب٠ٛ تـٌ إيِٝٗ ٚتذخٌ بٝٛتِٗ ٚأُٜٗا أنجش ٗ دزب ايٓاغ إ

 .اٱّإ إعذض٠ أّ ايكتاٍ ، اؾٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ 
٫ ايزٜٔ ٜك#اتًْٛهِ ، فٝه#ٕٛ قت#اهلِ سذ#١     ٫ تكاتًٛا إ سابعّا :

 بِٗ .عًِٝٗ ، ٚطببّا هلضّتِٗ ٚؿٛم اـضٟ 
َكاتٌ ٗ َعشن١ أسذ ٚؿاسٚا آ٫ف ٚعٓذَا صسست قشٜؽ بج٬ث١ 

وككٛا أٟ  ( نِ َٔ إظذذ ايٓبٟٛ ؿكِٗ اـضٟ ٚمل5ع٢ً بعذ )
 غا١ٜ دا٤ٚا َٔ أدًٗا .

ٚتـذم َلاٌَ آ١ٜ ايبشح ع٢ً قتاٍ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚطًِ ٚأؿشاب٘ هلِ ، إر قاتًِٖٛ ٗ طبٌٝ اهلل دفاعّا ، ٚمل ٜعتذٚا 

ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ، فشإا اْظشب إؼشنٕٛ تشنِٗ ايٓيب 
 ٚػأِْٗ .

االُوا أَوْ    طٚيٝه##ٕٛ قٛي##٘ تع##اٍ   َ٪ ٱَ ااقَِټَ  ٵَّ ٹِااټْ ا ااد  ً٩ َٙلَ اا٠َ  َٚ ٮَ َُ ٸْ ٵِ هُ خَ اا بِ ََٲَ

بِنيَ  ئِ ااد ااىا ؽَ بُ ٶِ ٮَ وْ َُ اي##زٟ ْ##ضٍ غـ##ٛق َعشن##١ أس##ذ ػ##اٖذّا      (1) ص٩َ

غُااىٻَ    عً##٢ ايعط##ف ب##ٌ قٛي##٘ تع##اٍ ط      ٶِ َ٪ حُ ااٸْ  ٶَّٲُ َ٢ ٵَ ااهَ  ٶَّ ٵ ىا ا اا ٮُ حَّ ا  (2) صوَ

فس##ٞ إْظ##شاب إؼ##شنٌ ٜ##ّٛ أس##ذ ٚط##١َ٬       ٚب##ٌ آٜ##١ ايبش##ح  
اي#ٓيب قُ#ذ ؿ##٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي##٘ ٚط#ًِ َ#ٔ ايكت##ٌ ف#٬  ٚل##ا         

 ٭دٝاٍ إظًٌُ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ.
س  يٝهٕٛ َٔ إعذاص ٖزٙ اٯ١ٜ بإٔ تتكٞ طبك١ إٗادشٜٔ ٚا٭ْـا

ٚٚدٛٙ اؾٗاد ، ٚاٱَتٓا، عٔ قتاٍ ايزٜٔ مل اهلل عض ٚدٌ ٗ ايظري٠ 

                                                                 

 .127طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .130طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
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ٝتسلٌ اهلل عض ٚدٌ بايس٬  ٚايتٛفٝل يهٌ إظًٌُ ٗ  ٜكاتًِٖٛ ، ف
 أقطاسِٖ إختًس١.

ٖٚٛ تةؼٞ ا٭سض بايظ٬ّ ٚا٭َٔ بربن#١  بٝإ قإْٛ  : خاَظّا
 ّ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚدعٌ ايٓاغ ٜتٓادٕٛ بًضٚ
 ٫ تشى ايكتاٍ ، فارا ناْت نٌ طا٥س١ ٫ تكاتٌ إ٫ ايزٜٔ ٜكاتًِْٛٗ 

 ٜك  قتاٍ .
: يكذ نإ ايعشب ٜتكاتًٕٛ نكبا٥ٌ ٚعؼا٥ش ع١ُٝ اؾا١ًٖٝ طادطّا 

، ع٢ً مٛ اؿـش ٚايتعٌٝكتاٍ ٗ طبٌٝ اهلل ، فٓضٍ ايكشإٓ با٭َش باي
ٓب#٠ٛ ٚايتٓضٜ#ٌ ٚامـ#ش     فأؿطف إٗادشٕٚ ٚا٭ْـاس ؼت يٛا٤ اي

بٌٝ اهلل ، ٚخ##   اٍ َ#ٔ ايتع##ذٟ ٚاٱك##شاس  ايكت#اٍ ب##إٔ ٜه#ٕٛ ٗ ط##
ى ً باٯٌَٓ ، قاٍ تعاٍ ط ٸْ كَىُ ٢َذَ ٩ُِهِ فَ بَ ٹِوِنيَ ئِ إْ ٵَٺُ ٶًَ ا َ١ ٶَّهُ  ٵ ٮَـْ ٹَټا ا ٵَ

ٸْٹِټْ  هِ يِ ٽَ٪ُ  .(1) صأَ

: تسك٘ إظًٌُ ٗ ايذٜٔ بايسـٌ ٚايتُٝٝض َٚعشف١ كٛابط طابعّا 
َٔ ايكشإٓ ،  ٠َٚعاْٞ ٗ طبٌٝ اهلل ، ٖٚٞ َظتكشأايذفاعٞ ايكتاٍ 

ٝ##إ ٗ قٛي#٘ تع##اٍ ط   ب ااٴِّ    َٚ#ٔ َـ##ادٜل اي ٵِٲُ ااد  ٽً د َُ بْ حِ ادبَ  خَ ٵَٲِ ااَٰ ا ُْ ٶَ َ١ اد  وَ ٵَ ٽَنا وَ

ٍَ ٚسٚد ايبٝإ ٚايتكٝٝذ ٚايتخـٝف ٗ رات اٯ١ٜ اييت  (2) صٍٍَْ
تٛد٘ ا٭َش إٍ ايٓيب إر تتلُٔ ا٭َش أٚ ايٓٗٞ ، نُا ٗ آ١ٜ ايبشح 

قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشاب٘ بايكتاٍ ، ٚقٝ#ذت اٯٜ#١   
 ايكتاٍ بٛدٛٙ .

ٓ#ضا، إظ#ًض ب#ٌ    : بٝإ َـذام َٜٛٞ َتذذد يكإْٛ )ايثآَّا 
 (.ٖابايكشإٓ ٚاٱس

  

                                                                 

 .164طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .89طٛس٠ ايٓشٌ  (2)
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 لبْٔٛ إثزداء ٘صميخ اإلز٘بة
يكذ إبتذأت عُاس٠ اٱْظإ يٮسض بٗبٛ  آدّ ٚسٛا٤ إيٝٗا بعذ 
اٱقا١َ ٗ اؾ١ٓ بش١ٖ َٔ ايضَٔ ، يته#ٕٛ َع#امل اؾٓ#١ ساك#ش٠ ٗ     

ِٝٗ إ  يظًٛى ، ٚتشن١أِا  ا ٍ ٜ#ّٛ  ٜتٛاسثٗا رسٜتُٗا ، ٚسذ١ عً#
إك#إ ب#ايشصم   ايكٝا١َ بإٔ ٧ٖٝ هلِ اهلل عض ٚدٌ َكذَات ا٭َٔ 

ايهشِٜ ٚايظعاد٠ ، ٚيهٔ ايؼٝطإ أب٢ إ٫ ايست١ٓ بٌ ايٓاغ ، ٚبذأ 
ٛا٤ ٝٴظسو ايذّ ٗ ا٭سض قابٌٝ بٔ آدّ يكتٌ أخٝ٘ ٖابٌٝ ف َبهشّا باغ

 .بةري سل 
يكذ نإ ٖزا ايكتٌ أٍٚ إسٖاب ٗ ا٭سض ، ٚؿاس قابٌٝ ْادَّا 

اَت٘ عً#٢  ع٢ً عذضٙ عٔ دفٔ أخٝ٘ يتهٕٛ ْذ اؿظش٠َٚٮت قًب٘ 
ُْا٨َ     قتً٘ أعظِ ، ٚٗ ايتٓضٌٜ ط ٱَ اهُ  ََ ُُلِ ٵِ  ِٓ غَاذُ ٩ِاٍ األَكْ بْ ََ د  ابً ٥ُلَ ٶَّهُ  ٵ ٢َذَ ا بَ َ٩

اأُوَاكٌَِ    َ٩ بِ  الَا ُ٦ ٵَ ا ا ٴَ هَقَ زَ ٹِ ٱُىٻَ  ثُ أَٻْ أَ ضَنْ َ١ د أَ خَ ٶَ َْ دوَ ََ دٳَ  ؽُِهِ ٭َ ةَ أَ أَ ىْ ىَاكٌِ ىَ َُ

دؿِٹِنيَ ٵوا بَظَ ٹِټْ ا ّْ أَ ةَ أَؽٍِ ٩َ أَ ىْ  .(1)صىَ
َٔ خـا٥ف ٖزٙ ايٓذا١َ أْٗا صادش عٔ ايكتٌ َٚٛعظ١ يًٓاغ ٚ

 بادتٓاب ايبطؽ ٚاٱسٖاب .
ٚمل ىتف رنش قابٌٝ ٖٚابٌٝ بايكشإٓ ، بٌ ْضيت ب٘ أٜلّا ايهتب 
ايظُا١ٜٚ ايظابك١ يهْٛ٘ أٍٚ قتٌ ٗ ا٭سض ٚٚق  بٌ أخٜٛٔ قذ ْضٍ 

كط#ا،  أبٛاُٖا َٔ اؾ١ٓ ٚناْا ىربإ عٔ تساؿٌٝ ايٓعِٝ فٝٗا ، ٚإْ
 ا٥٬ٕه١ إٍ ايتظبٝض ٚايزنش.

ات٘ فشبًت ٚٚيذت قاٌٜ ٚعشف ادّ سٛا٤ اَش 4:1ٚٗ ايتٛسا٠ )
 .قايت اقتٓٝت سد٬ َٔ عٓذ ايشبٚ

نإ ثِ عادت فٛيذت اخاٙ ٖابٌٝ ٚنإ ٖابٌٝ ساعٝا يًةِٓ ٚ 4:2
 .قاٌٜ عا٬َ ٗ ا٫سض

                                                                 

 .31طٛس٠ إا٥ذ٠  (1)
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ٚسذخ َٔ بعذ اٜاّ إ قاٌٜ قذّ َٔ امثاس ا٫سض قشباْا  4:3
 يًشب

َٔ مساْٗا فٓظش ايشب ٚقذّ ٖابٌٝ اٜلا َٔ ابهاس غُٓ٘ ٚ 4:4
 .قشباْ٘اٍ ٖابٌٝ ٚ

ط#كط  باْ٘ مل ٜٓظش فاغتا  قاٌٜ دذا ٚيهٔ اٍ قاٌٜ ٚقشٚ 4:5
 ٚدٗ٘

 .ٕارا طكط ٚدٗوفكاٍ ايشب يكاٌٜ ٕارا اغتظت ٚ 4:6
إ مل ؼظٔ فعٓذ ايباب خط١ٝ سابل١ إ اسظٓت اف٬ سف  ٚ 4:7

 .اْت تظٛد عًٝٗاٝاقٗا ٚايٝو اػتٚ
نًِ قاٌٜ ٖابٌٝ اخاٙ ٚسذخ ار ناْا ٗ اؿكٌ إ ق#اٌٜ  ٚ 4:8

 .قاّ ع٢ً ٖابٌٝ اخٝ٘ ٚقتً٘
فكاٍ ايشب يكاٌٜ أٜ ٖابٌٝ اخٛى فكاٍ ٫ اعًِ اساسغ اْا  4:9

 .٫خٞ
 .فكاٍ َارا فعًت ؿٛت دّ اخٝو ؿاسخ ايٞ َٔ ا٫سض 4:10
فتشت فاٖا يتكب#ٌ دّ   فا٫ٕ ًَعٕٛ اْت َٔ ا٫سض اييت 4:11

 .(1)(اخٝو َٔ ٜذى
يزيو اٜلا قايت سه١ُ اهلل اْٞ اسطٌ  49: 11ٚٗ الٌٝ يٛفا )

بٝا٤ ٚ سط٬ فٝكتًٕٛ َِٓٗ ٜٚطشدٕٚ  .ايِٝٗ اْ
بٝا٤ إٗشم َٓز  50: 11 يهٞ ٜطًب َٔ ٖزا اؾٌٝ دّ ْٝ  ا٫ْ

 .اْؼا٤ ايعامل
إزبض ٚايبٝت َٔ دّ ٖابٌٝ اٍ دّ صنشٜا ايزٟ اًٖو بٌ  51: 11

 .(2)(ْعِ اقٍٛ يهِ اْ٘ ٜطًب َٔ ٖزا اؾٌٝ
  

                                                                 

 . 1/45َٛطٛع١ ايهتاب إكذغ  (1)
 . 4/250َٛطٛع١ ايهتاب إكذغ  (2)
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٠ِٓ صٍخ )
ِّ
َِ اٌد

ْ
ٛ
َ
هِ ٠ بٌِ

َ
 ( ثب٠٢بد اٌسبثمخِ

َٔ َعاْٞ اؾُ  بٌ ٖزٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايظابك١ َٔ طٛس٠ ايساؼ١ 
 ٚدٛٙ:

مل  ا٭ٍٚ : بظِ اهلل َايو ّٜٛ ايذٜٔ ، يبٝإ اطتشلاس ايظًِ يعا
 اٯخش٠ ، ٗ ٚاقع٘ ايَٝٛٞ.

اؿُذ هلل َايو ّٜٛ ايذٜٔ ، ؿلٛس اؿُذ هلل ٗ اٯخش٠  ايجاْٞ :
 ، ٖٚٛ ايزٟ ٜٓس  اٱْظإ ٦َٜٛز.

سب ايعإٌ ٖٛ َايو ّٜٛ ايذٜٔ ، ٚفٝ٘ إقشاس بعظِٝ  ايجايح :
فلٌ اهلل ، ٚطع١ طًطاْ٘ ، تش٣ َا ٖٞ ايٓظب١ بٌ ايشبٛب١ٝ ًَٚه١ٝ 

 ّٜٛ ايكٝا١َ.
ل ، فايشبٛبٝ#١ أع#ِ ٚأن#رب    اؾٛاب ٖٛ ايعُّٛ ٚاــٛق إطً

ٚاهلل َايو يًذْٝا ٚاٯخش٠ َٚا فُٝٗا ، ٚقذ ٚسد يسظ )َايو( َشتٌ 
ٴَ ٗ ايكشإٓ ، إسذاُٖا ٗ طٛس٠ ايساؼ١ ، ٚاٯخش٣ ٗ قٛي٘ تعاٍ ط ٭ُ

َُ د حَََ َٰ ٹَټْ  ٶَ ٵَٺُ حٍِ ا إْ حُ  ِٰ ٶَ ٵَٺُ َٰ ا ٵِ د ٹَ ٸا  هُ ٶَّ ٵ  .(1)صا

ٜعطٞ ٗ اٯخش٠ ٭سذ يبٝإ قإْٛ ٖٚٛ يٝع َٔ ًَو ٜٖٛب أٚ 
 َٔ ايٓاغ أٚ ا٥٬ٕه١ أٚ َطًل اـ٥٬ل.

ٚفٝ٘ بؼاس٠ ٚإْزاس يًٓاغ ْٝعّا ، بؼاس٠ بش١ٓ اهلل عض ٚد#ٌ  
٭ٌٖ اٱّإ ، ٚإْزاس يًزٜٔ نسشٚا بعذّ ٚدٛد ػسٝ  ، ٫ٚ ّهٔ 

الُوا   دف  بذٍ أٚ عٛض نطشٜل لا٠ ، ق#اٍ تع#اٍ ط   َ٪ ٱَ ٵَّاقَِټَ  ئِٻا ا

اٸْ    ىا وَهُ حُ اد ٹَ ااِه          وَ ـَي ِب َخا ِى ا٩َ ا َٵ ًباد َو َفَه  ِٓ َأْك ا َٵ َُ ا َٴ ِٹا ِهْٸ  ـِ َعاا ِٹاْټ َأ َٴ  َبا َٮ َُ َٶاْټ  ادٌك ٩َ ُٱ٪َّ

ٽَدِّلَِټَ ٸْ ٹِټْ  هُ ٵَ د  ٹَ ٵُِٸٌ وَ َٰ ٵَهُٸْ ١َقَابٌ أَ ٵََِ ، ٌٖٚ تٓكط  طشم ايٓذا٠ (2)صأُو
 ّٜٛ ايكٝا١َ ، اؾٛاب ٫ .
                                                                 

 .26طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
 .91طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
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سش٠ ايشٓٔ َايو ّٜٛ ايذٜٔ ، ٚفٝ٘ بؼاس٠ ايعسٛ ٚإة ايشاب  :
ٝا .  يًُزْبٌ ٚإكـشٜٔ ٗ ايذْ

١  اـاَع : ايشسِٝ َايو ّٜٛ ايذٜٔ ، ٚفٝ٘ يطف ٚبعح يًظهٝٓ
 ٗ ْسٛغ إ٪ٌَٓ ٗ نٌ صَإ بإٔ س١ٓ اهلل تتًكاِٖ ٗ اٯخش٠ .

َٚٔ خـا٥ف أفشاد ٖزا اؾُ  إٔ نٌ ٚاسذ َٓٗا ػاٖذ ع٢ً 
 ايتٛسٝذ ، ٚسشب ع٢ً ايؼشى ، َٚساِٖٝ ايل٬ي١ .

، َٚٔ د٫٫ ت اؾُ  بٌ آٜات طٛس٠ ايساؼ١ بعح اـٛف ٚايسض
ٗ قًٛب ايهساس ، َٚٓعِٗ َٔ ايظًِ ٚايتعذٟ بعذ استذاز ا٥٬ٕه١ 

اتً ع٢ً دعٌ اٱْظإ ط ٶُِ٪َ ، ٭ْ#٘ ٜسظ#ذ ٗ ا٭سض   (1)ص٩ٍِ األَكِْٓ ؽَ

 ٜٚكتٌ بةري سل.
َٚٔ إعذاص اٯ١ٜ إدساى ايٓاغ ٗ نٌ بًذ٠ ٚدٛد َٔ ٜسظ#ذ ،  

 ٌ بةري سل.َٚٔ ٜعتذٟ ٜٚكت
ٶَٺُاىٻَ    ٚأداب اهلل عض ٚدٌ ا٥٬ٕه#١ ط  ْ٢ حَ اد  َ  ٹَ اٸُ  ٶَ ْ١ ٽِّاٍ أَ ، (2)صئِ

 َٚٔ عًِ اهلل عض ٚدٌ ٗ إكاّ أَٛس :
تسلٌ اهلل عض ٚدٌ ببعج#١ اي#ٓيب ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘       ا٭ٍٚ :

 ٚطًِ ْٚضٍٚ ايكشإٓ .
١ ْضٍٚ طٛس٠ ايساؼ١ ٗ َه١ ٗ ا٭ٜاّ ا٭ٍٚ يًبعج١ ايٓبٛ ايجاْٞ : ٜ
 ايؼشٜس١ .

إدٗاس اي#ٓيب ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ ٚايـ#شاب١        ايجايح :
بت٠ٚ٬ طٛس٠ ايساؼ١ ٗ ؿ٠٬ ايـبض ٚإة#شب ٚايعؼ#ا٤ ، ٚإدساى   

 ايٓاغ أِْٗ ٜكشأْٚٗا ٗ نٌ سنع١ َٔ ايـ٠٬ اي١َٝٛٝ.
ف##٧ ط##ٛس٠ ايساؼ##١ أٍٚ ط##ٛس٠ ٗ سط##ِ ْٚظ##ِ ط##ٛس   ايشاب##  :

 إـشف ايؼشٜف .
                                                                 

 .30طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .30طٛس٠ ايبكش٠  (2)
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ت٠ٚ٬ نٌ َظًِ َٚظ١ًُ طٛس٠ ايساؼ١ ٗ ن#ٌ سنع#١    اـاَع :
ٝ#إ ق#إْٛ ٖٚ#ٛ     َٔ ايـ٠٬ اي١َٝٛٝ ع٢ً مٛ ايٛدٛب ايعٝين ، يب

 َـاسب١ ٖزٙ ايظٛس٠ يًٓاغ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ.
ٖٚٛ َٔ َعذضات ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اؿظ١ٝ 

 ٚايعك١ًٝ.
ا َ#ٔ ايضٜ#اد٠   َٚٔ َعذضات٘ ٗ إكاّ ط١َ٬ ٖزٙ ايظٛس٠ ٚآٜاتٗ

ٚايٓكٝـ١ طٛا٤ ٗ ايهًُات أٚ اؿشٚف أٚ اؿشنات ، ٫ٚ تٓخ#شّ  
ٖزٙ إعذض٠ بتعذد قشا٠٤ )َايو( ٚ)ًَو( ٚنزا قشا٠٤ )ايـشا ( 

 ٚ)ايظشا ( يٛدٛد ايٓف ظٛاص ايت٠ٚ٬ بهٌ َُٓٗا.
ٚا٭سدض ت٠ٚ٬ اؿشف إشطّٛ ٗ إـاسف ، ٚاهلل ٖ#ٛ إً#و   

ٚايكادس ع٢ً ايتـشف فُٝٗا ع٢ً مٛ َطًل ٚإايو يًذْٝا ٚاٯخش٠ ، 
 ، ف٬ ّٓع٘ أسذ.

َٛك#ٛع١ٝ َٚٓ#اف  ت#٠ٚ٬ ط#ٛس٠ ايساؼ#١ ٗ تٗ#زٜب        ايظ#ادغ : 
ا٭قٛاٍ ٚعامل ا٭فعاٍ ، ٖٚزا ايتٗزٜب َٓاطب١ ٱطتشلاس أطباب 
ٝا ٚاٯخش٠ ، فُٔ س١ٓ ٚيطف اهلل تشػض ايبؼ#اس٠   ايبؼاس٠ ٗ ايذْ

 عٔ اٱخباس بّٝٛ اؾضا٤.
عاسض َعاْٞ ايبؼاس٠ ٗ اٯ١ٜ َ  ية١ اٱْزاس ٚايٛعٝذ يزا ٫ٚ تت

ٵاـَِّټِ نإ اٱَاّ عًٞ بٔ اؿظٌ إرا قشأ ط ٷِ ا ىْ ََ  ِٰ ٵِ د ، ٜهشسٖا (1)صٹَ
 .(2)ٜٚهاد إٔ ّٛت، نُا ٚسد عٔ ايضٖشٟ

ٓ#ا٤ اهلل ع#ض ٚد#ٌ عً#٢      ث ٚتتلُٔ نًُات ٚآٜات طٛس٠ ايساؼ١ 
و ، يهٞ تهٕٛ ت#٠ٚ٬  ْسظ٘ ، ٚبٝإ عظِٝ طًطاْ٘ ٚإْسشادٙ ٗ إً

هلل  إظًِ هلزٙ اٯٜات إقشاسّا َٓ٘ بإعاْٞ إًهٛت١ٝ ٚايكذس٠ إطًك١ 
 عض ٚدٌ ، يريد  ايعباد ْٛاي٘ ، ٜٚظأيٛا فلً٘ ٚاسظاْ٘.

                                                                 

 .4طٛس٠ ايساؼ١  (1)
 . 89/239طٛس٠ ايبشاس  (2)



ـــ 258 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ    228معامل اإلميان / ج ـــ

َٚٔ َعاْٞ ايتزنري بّٝٛ ايكٝا١َ صدش ايٓاغ عا١َ عٔ اٱقتتاٍ 
هُٚعٔ ايظًِ ٚايتعذٟ ، قاٍ تعاٍ ط وا ٵَ أَ يْ وَ ٵَ  َٰ بِّ ىَكَ صْٺ٢َِنيَ ٩َ ا  *ٸْ أَ ى ٽُ د ٱَ د  ١َٺا

ٶُىٻَ ٢ْٺَ  .(1)صََ

 طاٌجشبزح يف آ٠خ 
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 ٖٚزٙ ٖٞ اٯ١ٜ اـاَظ١ َٔ طٛس٠ ايساؼ١.
َٚٔ إعذاص اٯ١ٜ ْعٗا بهًُات ق١ًًٝ بٌ عب#اد٠ إظ#ًٌُ هلل   

ايسع١ًٝ ساكش٠ ٚاطتعاْتِٗ ب٘ طبشاْ٘ ، فُلاٌَ اٯ١ٜ َٚـادٜكٗا 
 ٗ ايٛاق  ايَٝٛٞ يًُظًٌُ ٚإظًُات.

ٚٗ اٯ١ٜ دع٠ٛ يًُظًٌُ ٚإظًُات يًؼهش هلل عض ٚدٌ عً#٢  
ٝا   ْع١ُ اهلذا١ٜ يعبادت٘ ٚاٱطتعا١ْ ب٘ طبشاْ٘ ٗ قلا٤ سٛا٥ر اي#ذْ
ٚاٯخش٠ ، ٚمل تعٌ اٚ ؼذد اٯ١ٜ َٛكٛ، اٱطتعا١ْ ٚأٚاْٗا ٖا ٜذٍ 
ع٢ً ؿٝة١ اٱط٬م ، ٚإٔ إظًٌُ ٜظتعٕٝٓٛ باهلل ًٜٚذإٔٚ ايٝ٘ ٗ 

 إعاػ١ٝ ٚساٍ ا٭َٔ ٚايظًِ ، ٚدف  ايٛبا٤ ٚايب٤٬. نٌ أَٛسِٖ 
ٚيكذ قذَت اٯ١ٜ ايعباد٠ ع٢ً اٱطتعا١ْ َ  إمـاسٖا باهلل عض 
ٚدٌ ٚسذٙ ، ٚٗ ٖزا ايتك#ذِٜ بًش#ا  َٛك#ٛ، ايبؼ#اس٠ ٗ اٯٜ#١      

 َظا٥ٌ :
 ٚدٛب ايعباد٠ ، ٚأٚيٜٛتٗا ، ٖٚٞ ْٛ، طشٜل يًبؼاس٠. ا٭ٍٚ :
ٍ بٝإ تكّٛ اؿٝ ايجا١ْٝ : ٝا بعباد٠ ايٓاغ هلل عض ٚدٌ ، قا ا٠ ايذْ

بُـُوٻِتعاٍ ط ْ٢ َُ ٵِ ٽوَ ئِ َّ  ٵَضِټا وَاإلِ ٶَٮَجُ ا د ؽَ ٹَ  .(3)صوَ

                                                                 

 .93-92طٛس٠ اؿذش  (1)
 .5طٛس٠ ايساؼ١  (2)
 .56طٛس٠ ايزاسٜات  (3)



ــ   228معامل اإلميان / ج   ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   259ــــ

بٝإ قإْٛ ٖٚٛ ايعباد٠ طشٜل قلا٤ اؿٛا٥ر ، ٫ٚ ٜشف   ايجايج١ :
 ٍ ٦ّا ، قاٍ تعا ايذعا٤ إ٫ َٔ ايزٜٔ ٜ٪َٕٓٛ باهلل ، ٫ٚ ٜؼشنٕٛ ب٘ ػٝ

د ط ٹَ ىا وَ ُ١ دؿْ ٳ ٩َ د٩ِلَِټَ ئِ َّ ٩ٍِ َٕالَ ٵَٲَ َُ ا د َ١  .(1)صؿُ
يتهٕٛ ت٠ٚ٬ إظًٌُ هلزٙ اٯ١ٜ ٗ ايـ٠٬ اي١َٝٛٝ دع٠ٛ يًٓاغ 
بأْ٘ إرا أسدمت قلا٤ سٛا٥ذهِ فاعبذٚا اهلل ٚسذٙ ٫ٚبذ َٔ تشػض 
َـادٜل يسلٌ اهلل عض ٚد#ٌ عً#٢ إظ#ًٌُ ٚايٓ#اغ ٗ ن#ٌ ٜ#ّٛ       

 ّا.بظبب قشا٠٤ إظًٌُ هلا دٗش٠ ٚاخسات
(ٚ ٕ عٔ َكاتٌ ٜشف  اؿذٜح إٍ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ . أ

 ٔ ٦ّا َ آدّ عًٝ٘ ايظ٬ّ قاٍ : أٟ سب أْٞ أعشف ػكٛتٞ ٫ أس٣ ػٝ
ْٛسى بعذ ، فأْضٍ اهلل عًٝ٘ ايبٝت اؿشاّ ع٢ً عشض ايبٝت ايزٟ ٗ 
ايظُا٤ َٚٛكع٘ َٔ ٜ#اقٛت اؾٓ#١ ، ٚيه#ٔ طٛي#٘ َ#ا ب#ٌ ايظٸ#ُا٤        

و ٚا٭سض ، ٚأَشٙ إٔ  ٜطٛف ب٘ فأرٖب عٓ٘ اهلِ ايزٟ نإ قبٌ ري
 .(2)(، ثِ سف  ع٢ً عٗذ ْٛ  عًٝ٘ ايظ٬ّ

 ٜتذ٢ً اٱعذاص ٗ ٖزٙ اٯ١ٜ َٔ ٚدٌٗ : ايشابع١ :
 اٱعذاص ايزاتٞ ، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ : ا٭ٍٚ :

 َلاٌَ اٯ١ٜ َذسط١ عكا٥ذ١ٜ َتها١ًَ . ا٭ٍٚ :
بٗا ع٢ً ايعباد٠ ، َٔ َعاْٞ تأخش اٱطتعا١ْ ٗ اٯ١ٜ تشت ايجا١ْٝ :

 ٚنأْٗا َٔ ا٭ؿٌ ٚايسش،.
ٝ#١ إٔ       ايجايج١ : بٌ ايعباد٠ ٚاٱط#تعا١ْ َ#ٔ دٗ#١ ايع#ٛامل ايطٛي

ٝا ٚاٯخش٠ . ٝا أَا اٱطتعا١ْ فٗٞ يكلا٤ سٛا٥ر ايذْ  ايعباد٠ ٗ ايذْ
ٔ  ايشابع١ : دعٌ رات ايعباد٠ ْٛ، اطتعا١ْ ، اؾٛاب ْعِ ، ٚيه

 ٚايسعٌ. أفشاد اٱطتعا١ْ أنجش ٚتؼٌُ ايكٍٛ

                                                                 

 .50طٛس٠ غافش  (1)
 .1/251ايذس إٓجٛس  (2)
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ية١ اؿـش ٚايكط  بإٔ إظًٌُ ٫ٜعبذٕٚ إ٫ اهلل عض  اـاَظ١ :
اهِ وَ َ     دٌ ، ٖٚٛ عٗذ ٚٚعذ ، ق#اٍ تع#اٍ ط   ٶَّ ٵ اـِ ا هْ َ٢ ى٩ُاىٻَ بِ َُ ٵَّاقَِټَ  ا

د٫َ ُزَ ٵَٺِ  .(1)صََوٮُُٖىٻَ ا

خ٢َِنئَُ َعاْٞ )ايٛاٚ( ٗ ط ايظادط١ : يْ ٽَ دٯَ  َا ئِ ، اؿاٍ أٟ (2)صوَ
ساٍ اٱْكط#ا، إٍ عبادت#و ، َٚ#ٔ َـ#ادٜل      ْظتعٌ بو ٚمٔ ٗ

 اٱطتعا١ْ سدا٤ ايبؼاس٠ ، ٚتٓذض ٚؼكٝل َـادٜكٗا.
 اٱعذاص ايةريٟ : ٚفٝ٘ َظا٥ٌ : ايجاْٞ :
ٓ##اغ هلل ع##ض ٚد##ٌ ، ٚأْٗ##ا    ا٭ٍٚ : ٝ##إ َٛك##ٛع١ٝ عب##اد٠ اي ب

 كشٚس٠.
ف٧ اٯ١ٜ بـٝة١ اؾُ  يبٝإ ٚسذ٠ إظًٌُ ٗ عبادتِٗ  ايجا١ْٝ :

ٚدٌ ْٚبز ايؼشى ٖٚزٙ ايٛسذ٠ ٖٞ َٔ أمس٢ َعاْٞ اٱؼاد اهلل عض 
ٚا٭يس١ ٖٚٞ ٚاق١ٝ َٔ اٱسٖاب ٚايظًِ ٚايتع#ذٟ ، ٚفٝٗ#ا دع#٠ٛ    
 ١ ظًُات يًتعإٚ ٗ أدا٤ ايسشا٥ض ٚٗ ايذعا٤ ٚإظأي يًُظًٌُ ٕٚا

 ٚقلا٤ اؿٛا٥ر.
تذٍ اٯ١ٜ ع٢ً تكذِٜ ايعًِ ٚايسكا١ٖ ، فكذ سصم اهلل عض  ايجايج١ :

ٝا داس اَتش#إ ٚاب#ت٤٬       ٚدٌ اٱ ْظإ ايعك#ٌ ، ٚدع#ٌ اؿٝ#ا٠ اي#ذْ
١ٝ اييت ػزب٘ اٍ  ٚاختباس ، َٚٮ ايظُٛات ٚا٭سض باٯٜات ايهْٛ

 اٱّإ ٚاهلذ٣.
ٚتذٍ اٯ١ٜ ع٢ً إقا١َ إظًٌُ ع٢ً عباد٠ اهلل ، ٚتٛاسثِٗ ٖزٙ 
ايعباد٠ ، ٚيتهٕٛ ت٬ٚتِٗ هلزٙ اٯ١ٜ نٌ ّٜٛ عً#٢ م#ٛ ايٛد#ٛب    

 ١ُ هلِ َٔ ايؼشى ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ .ايعٝين عـ

                                                                 

 .20طٛس٠ ايشعذ  (1)
 . 5طٛس٠ ايساؼ١  (2)
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اطتعا١ْ إظًِ بٗزٙ اٯ١ٜ ٗ اٯخش٠ طًبّا يش١ٓ اهلل ،  ايشابع١ :
ٚيًؼساع١ ، ٌٖٚ تكّٛ رات اٯ١ٜ بايؼساع١ ٕٔ ٜٛا ب ع٢ً ت٬ٚتٗا 

 ، اؾٛاب ْعِ ، ٖٚٛ َٔ َـادٜل ايبؼاس٠ ٗ ٖزٙ اٯ١ٜ .
ٚإ َكايٝذ ا٭َ#ٛس  ايتظًِٝ ايعاّ بة٢ٓ اهلل إطًل ،  اـاَظ١ :

بٝذٙ ، يعبادت٘ ٚسذٙ ، ٚيٲط٬م ٗ َـادٜل اٱطتعا١ْ ، يزا تكذّ 
١ٝ اٱقشاس بايشبٛب١ٝ إطًك١ هلل عض ٚدٌ ط بِّ   ٗ اٯ١ٜ ايجاْ اهِ كَ ٶَّ ٵِ اـُ  غَٺْ ٵَ ا

ٵَٺِنيَ د َ٢ ٵَ  .(1)صا

اـُ   ٌٖٚ قٍٛ اؿُذ هلل َ#ٔ ايعب#اد٠ اي#يت ت#زنشٖا اٯٜ#١ ط      بُ ْ٢ ٽَ ادٯَ  َا ئِ

ٽَ اادٯَ  َا ئِ خ٢َِنيُوَ اا ، اؾ##ٛاب ْع##ِ ، يٝه##ٕٛ َ##ٔ فل##ٌ اهلل ؼك##ل   (2)صيْ

خ٢َِنيُيًُظًٌُ ع٢ً قٛهلِ ط يْ ٽَ دٯَ  َا ئِ بُـُ وَ ْ٢ ٽَ دٯَ  َا  .(3)صئِ
يك##ذ بع##ح اهلل ع#ض ٚد##ٌ اي##ٓيب قُ#ذّا ٚط##ط ق##ّٛ     ايظادط#١ : 

َؼشنٌ ٜٓـبٕٛ ث٬مثا١٥ ٚطتٌ ؿُّٓا ٗ ايبٝ#ت اؿ#شاّ ٜٚبٝش#ٕٛ    
إعاؿٞ ايسشد١ٜ نؼشب اـُش ٚايكتٌ ، ٚاييت تظتًضّ إساع١ً بٌ 

 طشفٌ نايضْا.
فٓضيت آٜات ٚطٛس ايكشإٓ إه١ٝ ٖٚ#ٞ ت#ذعٛ إٍ ايتٛسٝ#ذ ٫ٚ    

أٚ ايتسشٜط فٝ٘ فاطتكبًٗا س٩طا٤ ايؼ#شى  تكبٌ ايتكـري أٚ ايتٗإٚ 
ٝت##٘     ٚاتب##اعِٗ باٜ##زا٤ اي##ٓيب ؿ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ ٚأٖ##ٌ ب
إْ#زاسّا        ٚسـاسِٖ ، ٚباٱك#شاس بايـ#شاب١ ا٭ٚا٥#ٌ يته#ٕٛ اٯٜ#١ 

                                                                 

 .2طٛس٠ ايساؼ١  (1)
 .5طٛس٠ ايساؼ١  (2)
 .5طٛس٠ ايساؼ١  (3)
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أَ  ٚسذ١ ع٢ً ايزٜٔ نسشٚا ، ٖٚٛ َٔ َـادٜل قٛي#٘ تع#اٍ ط   الا بَ حَ فَ  ئِ

بَ حَّ ٵَّقَِټَ ا ىا ٹِټْ ا ُ٢ بِ حُّ ٵَّقَِټَ ا بَدبُا ٸْ األَىْ هِ ٢َجْ بِ َّٚ ٮَ حَ ٢َقَابَ وَ ٵَ ا ا أَوْ ىا وَكَ  .(1)ص٢ُ
ٚفٝ٘ بٝإ يكإْٛ ط٬  ايـرب ٗ إكاّ َٔ ايعباد٠ َٚٔ اٱطتعا١ْ 

.  َعّا
فـشٝض إٔ اٯ١ٜ تعطف اٱطتعا١ْ ع٢ً ايعباد٠ إ٫ أْٗا ٫ ُٓ#   
َٔ ٚدٛد ػٛاٖذ َٔ اٱَتجاٍ ػُ  بٌ ايعباد٠ ٚاٱطتعا١ْ َٚٓٗا 

ٮُِٸَاٯ١ٜ ايتاي١ٝ ط خَ يْ ٵَٺُ ٵِّْلَاَٗ ا د ا ٽَ  .(2)صاهْـِ
يكذ نإ ايـرب ط٬سّا عبادّٜا ٕٛاد١ٗ ايزٜٔ نسشٚا ، قاٍ تعاٍ 

ٍِا٢ِنيَ       ط َؾد َٵ ١ََٶاً ا ٌة ِئ َّ  َو ِب َٵَٲا َهاد  ٽَّ ِة َوِئ ااَل ْا ٵ ْبِل َوا ا ْا ٵ د ىا ِب ٢ُُِو َخ ، ٚفٝ#٘  (3)صَواْىا
٘ ٚطًِ مل ًٜذأ إٍ ايةضٚ ػاٖذ بإٔ ايٓيب قُذّا ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي

٫ٚ اغتٝاٍ س٩طا٤ ايؼشى ، ٚنإ إرا دا٤ت دٝٛؾ إؼشنٌ يكتاي٘ 
ٚإساد٠ قتً٘ نُا ٗ َعشن١ بذس ، َٚعشن١ أسذ ، َٚعشن١ اـٓذم ، 

 فاْ٘ ٜكف بٌ ايـسٌ ٜٚٓادٟ )قٛيٛا ٫ اي٘ إ٫ اهلل تسًشٛا(.
ٝ##إ ق##إْٛ ٖٚ###ٛ ف##٧ اي###ٓيب بايبؼ##اس٠ ٗ ايٓؼ###أتٌ ، ٚمل     ب  ي

ٝ##ّا إ٫ ٖٚ##ٛ وُ##ٌ ايبؼ##اسات ٚأط##باب ايظ##عاد٠ ٗ       ب ٜبع##ح اهلل ْ
ٝا ٚاٯخش٠ .  ايذْ

بُـٌُٖٚ ٗ ايعباد٠ ٚقٍٛ ط ْ٢ ٽَ دٯَ  َا ص بؼاس٠ ، اؾ#ٛاب ْع#ِ ، فاْ#٘    ئِ

عُِٸِسشص ٚأٌَ ٚسدا٤ ٚأٌَ ، ٚٗ ايتٓضٌٜ ط ٵلا َنِ ا ٢َنِ ٵَ ٶًَ ا َ١ ٴَ  ٱَّ ىَ حَ  .(4)صوَ

                                                                 

 .166طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .6طٛس٠ ايساؼ١  (2)
 . 45طٛس٠ ايبكش٠  (3)
 .217طٛس٠ ايؼعشا٤  (4)
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َاٌٖٚ تهٕٛ ايٛاٚ يٲطت٦ٓاف ٗ ط ئِ خ٢َِنيُوَ يْ ٽَ ، َجًُا ٖٞ (1) صدٯَ 

يًعطف ، اؾٛاب ٫ َاْ  َٓ٘ ، ٖٚٛ ٫ ٜتعاسض َ  نْٛٗا ، إر إٔ 
اٱطتعا١ْ َ  اٱقشاس بايشبٛب١ٝ إطًك١ هلل عض ٚدٌ ٚايتكٝ#ذ بظ#ٓٔ   
ايعباد٠ طبٌٝ يكلا٤ اؿٛا٥ر ، َٚٔ َعاْٞ اٱطت٦ٓاف اؽار اٱْظإ 

ايًٌٝ ٚايٓٗاس ، ٚٗ ساٍ اٱطتعا١ْ باهلل عـ١ُ ٚط٬سّا ساكشّا ٗ 
 اٱْتباٙ ٚايةس١ً ٚايٝكظ١ ٚإٓاّ.

ٚقذ ٜكاٍ إٔ إظًِ ٜظع٢ ٗ أَٛسٙ َٚهاطب٘ َٚعا٬َت٘ ٜٚشدٛ 
فٝٗا إذد ٚايعٕٛ َٔ عٓذ اهلل عض ٚدٌ ٖٚٛ غري ايعباد٠ نايـ٠٬ 

 ٚايـّٛ.
ٚيهٔ اٯ١ٜ ت#ذٍ عً#٢ اق#اإ اٱط#تعا١ْ بايعب#اد٠ ، ٚأْٗ#ا َ#ٔ        

١ بُٝٓٗا أسٝاّْا ٖٞ ايعُّٛ ٚاــٛق إطًل ، سػشاتٗا ، ٚايٓظب
ٝا ، ٚقذ تكذّ ايه٬ّ  خاؿ١ ٚإٔ اٱطتعا١ْ ػا١ًَ ٭َٛس ايذٜٔ ٚايذْ

 .(2)ٗ اؾض٤ ا٭ٍٚ َٔ ٖزا ايظسش
َٚ##ٔ اٱعذ##اص ٗ ت##٠ٚ٬ ن##ٌ ف##شد َ##ٔ إظ##ًٌُ ٚإظ##ًُات      

خ٢َِنيُ  يكٛي##٘ تع###اٍ ط  اا يْ ٽَ ااادٯَ  َا ئِ ااـُ وَ بُ ْ٢ ٽَ ااادٯَ  َا َ###ش٠  ، ط###ب  عؼ###ش٠(3)صئِ
عـ##١ُ َ##ٔ اٱسٖ##اب ٚايتع##ذٟ ٚايظً##ِ ، ٖٚ##ٞ بؼ##اس٠ قل##ا٤        
اؿ####ٛا٥ر ، ٚإصاس####١ إٛاْ####  عٓ####٘ ، ٚتسل####ٌ اهلل ع####ض ٚد####ٌ  

 بتكشٜب ايٓع١ُ ايبعٝذ٠.
ٚاٯ١ٜ دع٠ٛ يًظًِ ٚايـًض ٚإٛادع١ ٚتكذِٜ تسٜٛض ا٭َٛس  

 إٍ اهلل ع٢ً اــ١َٛ ٚايكتاٍ.
  

                                                                 

 .5طٛس٠ ايساؼ١  (1)
 .258اْظش اؾض٤ ا٭ٍٚ َٔ ٖزا ايظٹسش ق  (2)
 .5طٛس٠ ايساؼ١  (3)
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 (1)صز

قإْٛ ايتذا٤ إظًٌُ يًذعا٤ بٝإ ٕـذام ٕلاٌَ اٯ١ٜ ايظابك١ 
خ٢َِنيُط يْ ٽَ دٯَ  َا ئِ بُـُ وَ ْ٢ َادٯَ ٽَ ، إر تتلُٔ آ١ٜ ايبشح ايتلش، إٍ اهلل (2)صئِ

َٔ إظًٌُ بإٔ ٜعبذٚا اهلل سل عبادت٘ ، ٚبكـذ ايكشب١ ، َٚٔ غري 
ٔ  تبذٌٜ أٚ ؼشٜف ٕا دا٤ ب٘ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َ

١َْواُه        ايسشا٥ض ايعباد١ٜ ، قاٍ تع#اٍ ط  ْٸ  َهادُٱ َٽ َٹاد  ُُ َو ُؾاُقو ىُٳ ٩َ ُىا ٵلا ْٸ ا ادُٱ َح َٹاد َ َو

ىا هُ خَ ٽَ د  .(3)ص٩َ
ٚتبٌ اٯ١ٜ اٱقشاس ايعاّ َٔ إظًٌُ إٔ اهلل ع#ض ٚد#ٌ ٜشػ#ذ    
 ايزٜٔ آَٓٛا اٍ طبٌ اهلذا١ٜ ٚايـ٬  ، يزا مل ٜأت ايذعا٤ ٚإظأي١

ٗ ٖزٙ اٯ١ٜ إ٫ بعذ إع#٬ٕ إظ#ًٌُ ب#أِْٗ ٜعب#ذٕٚ اهلل ٚس#ذٙ ،      
يٝهٕٛ ط٪اٍ اهلذا١ٜ إٍ ايـشا  إظتكِٝ َٔ َـادٜل اٱطتعا١ْ 

 ايزٟ ٚسد ٗ اٯ١ٜ ايظابك١ .
ٝا إِا ٜظ#عٕٛ يًةاٜ#ات    ٚتبٌ اٯ١ٜ إٔ إظًٌُ يٝظٛا ط٬ب دْ

 ع١ ايظُشا٤.اؿُٝذ٠ ، ٚبظبٌ اـري ٚايطشم اييت تأرٕ بٗا ايؼشٜ
ٚتبٌ اٯ١ٜ إقشاس إظًٌُ بايلعف ٚاؿاد١ إٍ إذد َٔ عٓ#ذ  

 اهلل عض ٚدٌ.
 تش٣ أٜٔ تهٕٛ ايبؼاس٠ ٗ اٯ١ٜ ، اؾٛاب َٔ دٗات :

 بٝإ اٯ١ٜ يٛدٛد ؿشا  َظتكِٝ ، ٚطبٌٝ ٖذ٣ ٚف٬ . ا٭ٍٚ :
: ١ٝ قإْٛ تسلٌ اهلل باهلذا١ٜ إٍ ايـشا  إظ#تكِٝ ، ٚٗ   ايجاْ

ٶَٺُىٻٌَٜ طايتٓض ْ٢ حَ ٸْ  َ  خُ ٽَ أَ ٸُ وَ ٶَ ْ٢ ََ ٶَّهُ  ٵ ا  .(4)صوَ

                                                                 

 .6طٛس٠ ايساؼ١  (1)
 .5طٛس٠ ايساؼ١  (2)
 .7طٛس٠ اؿؼش  (3)
 .216طٛس٠ ايبكش٠  (4)
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ٝا ايتل#ش، إٍ اهلل ع##ض ٚد##ٌ ،     ايجايج#١ :  َ##ٔ ط#ٓٔ اؿٝ##ا٠ اي##ذْ
 ٚايًذ٤ٛ إيٝ٘ ٗ ساٍ ايشخا٤ ٚايؼذ٠ ، ٚأَٛس ايٓؼأتٌ.

َ##ٔ ايـ##شا  إظ##تكِٝ س##ب اهلل ع##ض ٚد##ٌ ٚأدا٤      ايشابع##١ :
 ايسشا٥ض.

ذ رات ايبؼاس٠ ؿشا  َظتكِٝ  اـاَظ١ : ، ٚنزا ط٪اهلا َٔ عٓ
 اهلل عض دٌ.

 بٝإ قإْٛ ٖٚٛ ٫ تظتعـٞ ع٢ً اهلل َظأي١. ايظادط١ :
ب#ز ايعٓ#ف ٚاٱسٖ#اب َ#ٔ      ٌٖٚ طًب ايظًِ ٚايظعٞ إيٝ٘ ، ْٚ

 ايـشا  إظتكِٝ ، اؾٛاب ْعِ .
يزا فإ ت٠ٚ٬ نٌ َظًِ َٚظ١ًُ هلزٙ اٯ١ٜ طب  عؼش٠ ٗ ايـ٠٬ 

يًٓسش٠ َٔ ايتعذٟ ٚايظًِ ٚاؾٛس  اي١َٝٛٝ ٚاق١ٝ َٔ اٱسٖاب ، ٚبعح
 ٗ ايٓسٛغ .

َٚٔ خـا٥ف أسهاّ ايؼشٜع١ اٱط١َٝ٬ ، عذّ ٚقٛف ايعب#ذ  
عٓذ ايذعا٤ ف٬ ٜظأٍ اهلل عض ٚدٌ اهلذا١ٜ ٚهًع َ#ٔ غ#ري عُ#ٌ    
ٚدٗذ إِا ٜٛا ب عً#٢ أدا٤ ايعب#ادات ، ٚهتٗ#ذ ٗ ايـ#اؿات ،     

َـ#ادٜل   ٚوشق ع٢ً اٱبتعاد عٔ إعاؿٞ ٚايٓٛاٖٞ ، ٖٚٛ َٔ
ط٪اٍ اهلذا١ٜ إٍ ايـشا  إظتكِٝ ، ٚايعـ١ُ َٔ طشم ايل٬ي١ 

 ٚايةٛا١ٜ .
َٚٔ خـا٥ف ٖزٙ اٯ١ٜ سلٛس َلاَٝٓٗا ٗ عامل اٯخش٠ ، ٕا 
تتلُٓ٘ َٔ ط٪اٍ ايعبٛس ع٢ً ايـشا  ايزٟ دعً٘ اهلل عض ٚد#ٌ  
 ١ ع٢ً دِٗٓ ف٬ ٜعرب إ٫ أٌٖ اٱّإ ٚايـ٬  ، َٚٔ اختاسٚا ايتٛب

ٝا فذأ٠.  ٚاٱْاب١ قبٌ فٛات ا٭ٚإ َةادس٠ ايذْ
٢َٺْاجَ    ٚدا٤ت اٯ١ٜ ا٭خري٠ َٔ ط#ٛس٠ ايساؼ#١ ط   ٽَ ٵَّاقَِټَ أَ الَاَٗ ا ِّ

دٵِّنيَ ٵَّٖ ٸْ وَ َ ا هِ ُْ ٶَ َ١ ىبِ  َُٖ٦ ٵَٺَ ُْلِ ا ُْهِٸْ ٥َ ٶَ ، يبٝإ إٔ أّٖا فاصٚا باهلذا١ٜ (1)ص١َ
                                                                 

 .7طٛس٠ ايساؼ١  (1)
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ؾ#اٙ ، ٖٚ#زا   إٍ ايـ#شا  إظ#تكِٝ ، ْٚ#ايٛا َع#٘ اي#ٓعِ ٚإ#اٍ ٚا      
ٹِوِنيَ  ايـشا  َٔ َـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط إْ ٶَٺُ ٵِ ٵِهِ وَ ى ٵِلَىُ ةُ وَ ٢ِنا ٵَ ٶَّهِ ا ٵِ ، (1)صوَ

 فايتٛفٝل ٚاهلذا١ٜ إٍ ايـشا  إظتكِٝ س١ٓ ع٢ً ايزات ٚايةري.
َٚٔ ايبؼاس٠ ٗ اٯ١ٜ أْٗا سدا٤ ايٓعِ اييت تاػض عٔ ايـشا  

ا َٚ  إٔ ايـشا  ٖٛ ْع١ُ ، فاْ٘ ٜستض ا٭ ٝ بٛاب يٓعِ نجري٠ ٗ ايذْ
ٚاٯخش٠ يٝهٕٛ َٔ َعاْٞ اٯ١ٜ ايتشذٟ َـادٜل ايٓعِ اييت فاص بٗا 

بٝا٤ َٔ ا٭َِ ايظابك١.  إظًُٕٛ ٚأتبا، ا٭ْ
َٚٔ اٱعذاص ٗ طٛس٠ ايساؼ١ بٝاْٗا ٕٛكٛع١ٝ َٚٓاف  ايذعا٤ ٗ 

 اهلذا١ٜ ٚايـ٬ .
ف يل#شٚب  ٌٖٚ ٗ ت٠ٚ٬ إظًٌُ يظٛس٠ ايساؼ١ نٌ ّٜٛ ؿ#ش 

 ايكتاٍ عِٓٗ ، اؾٛاب ْعِ.
ٚؿشف ايكتاٍ َٔ ايهً#ٞ إؼ#هو اي#زٟ ٜه#ٕٛ عً#٢ َشات#ب       
َتساٚت١ ق٠ٛ ٚكعسّا ، ٚنُّا ٚنٝسّا ، ٚقذ ٜهٕٛ ٕذ٠ قـري٠ أٚ ط١ًٜٛ ، 
ٚقذ ٜبت٢ً ايعذٚ أٚ ٜٓؼةٌ عٔ ايكتاٍ ٚاهلذّٛ ، فٝٓكط  إ٪َٕٓٛ 

ٽَإٍ قٛي٘ تعاٍ ط دٯَ  َا ئِ بُـُ وَ ْ٢ ٽَ دٯَ  َا خ٢َِنيُئِ ، ٖٚٛ َٔ ٚدٛٙ اؾُ   (2)صيْ
 بٌ آٜات طٛس٠ ايساؼ١.

ٚدا٤ ؿشف ايكتاٍ عٔ إظًٌُ َعذض٠ يًٓيب قُ#ذ ؿ#٢ً اهلل   
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بإٔ إْكط  ٚاطت٦ـٌ ايهسش َٔ اؾضٜش٠ ، فبُٝٓا نإ 
س٩طا٤ ايهسش َٔ قشٜؽ هُعٕٛ اؾٝٛؾ ٜٚٓسكٕٛ ا٭َ#ٛاٍ يكت#اٍ   

ٚطًِ ٗ َعشن١ بذس ثِ أسذ ، ثِ اـٓذم ، ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
 ِٖٚ ٗ ْكـإ َٔ دٗات :

                                                                 

 .8طٛس٠ إٓافكٕٛ  (1)
 .5طٛس٠ ايساؼ١  (2)
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قتٌ عذد َٔ س٩طا٤ إؼشنٌ ٗ نٌ َعشن١ َٔ َعاسى  ا٭ٍٚ :
ٵَّاقَِټَ    اٱط٬ّ ، ٖٚٛ َٔ َـادٜل قٛي٘ تعاٍ ط اد ٹِاټْ ا ً٩ َٙلَ  َ٠ َٚ ٮَ َُ ٵِ

بِنيَ ئِ د ىا ؽَ بُ ٶِ ٮَ وْ َُ َ٩ ٸْ  هُ خَ بِ ََٲَ ٪َلُوا أَوْ   .(1)صٱَ
: ١ٝ إؿاب١ أَٛاٍ إؼ#شنٌ بايٓكـ#إ ٚاْتس#ا٤ ايربن#١ فٝٗ#ا       ايجاْ

ٚسنٛب ايذٜٕٛ يزِٖٗ طٛا٤ دٜٕٛ ثكٝ#ف أٚ ػ#اس ايؼ#اّ أٚي٦#و     
 ايزٜٔ ٜشٜذٕٚ تٝظري طبٌ ٚطشم ايتذاس٠ ٚقبض أَٛاهلِ .

ب#٠ٛ قُ#ذ ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ َٝ#ٌ          َٚٔ اٱعذ#اص ٗ ْ
أَ#ٛس اٱَاَ#١   ايتذاس ٚأسباب ا٭َٛاٍ إٍ  ٗٛس سطايت٘ ، ٚتٛيٝ٘ 

ٚاؿهِ يًتظًِٝ ايعاّ بأْ٘ ٫ وهِ إ٫ بايعذٍ ٚاٱْـاف ، ٫ٚ ٜأَش 
 إ٫ باهلذا١ٜ ٚايشػاد.

١ٓٝ ٗ قًٛب ايٓاغ َٔ ايٓيب  فُٔ خـا٥ف ايٓب٠ٛ بعح ايطُأْ
١ٓٝ ٚايش١ٓ ٗ قٛي#٘ تع#اٍ ط   اد  َٚٓٗاد٘ ٚايٓظب١ بٌ ٖزٙ ايطُأْ ٹَ وَ

ٵَ د َ٢ ٶَ ٵِ عْٺَتً  دٯَ ئِ َّ كَ وَ ٶَ  ، ٚعُّٛ ٚخـٛق َطًل.(2)صٺِنيَأَكْىَ

فٗزٙ ايش١ٓ أعِ ٚأعظِ ٖٚ#ٞ دع#٠ٛ َتـ#١ً يًٓ#اغ ي#ذخٍٛ      
اٱط٬ّ ٚٱدتٓاب قتاٍ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ يذ٫ي١ 
ٖزٙ اٯ١ٜ ع٢ً إدساى ايٓاغ قاّْْٛا َٔ اٱساد٠ ايته١ٜٝٓٛ ٖٚٛ بعج١ 

ٖزٙ  ايٓيب قُذ ْع١ُ عظ٢ُ ع٢ً أٌٖ ا٭سض ، ٚتتذ٢ً َـادٜل
ايٓع١ُ يًٓاغ ع٢ً مٛ َٜٛٞ َتذذد فشُٝٓا ٜتًٛ اي#ٓيب ؿ#٢ً اهلل   

اادٯَ  عًٝ#٘ ٚآي##٘ ٚط#ًِ ٚأؿ##شاب٘ ن#ٌ ٜ##ّٛ قٛي##٘ تع#اٍ ط      َا ئِ اـُ وَ بُ ْ٢ ٽَ اادٯَ  َا ئِ

خ٢َِنيُ يْ ِٝٗ بٗذاٜ#١ ايٓ#اغ إٍ      (3)صٽَ ، فإ اهلل عض ٚد#ٌ ٜ#ٓعِ عً#

 ايتذبش ٗ إٓاف  ٚايٓعِ ايعظ١ُٝ ٗ اٱط٬ّ َٚباد٥٘.
                                                                 

 .127طٛس٠ آٍ عُشإ  (1)
بٝا٤  (2)  .107طٛس٠ ا٭ْ
 .5طٛس٠ ايساؼ١  (3)
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َٔ َعذضات ايٓيب قُ#ذ ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ       : ايجايج١
امظاس اٱسٖاب ببعجت٘ ، ٚاؿاب١ إؼشنٌ بايٖٛٔ ايعاّ ، ٚايعذض 
عٔ اٱكشاس بايٓاغ يزا نإ إظتلعسٕٛ َٔ أٚا٥ٌ ايٓاغ ايزٜٔ 

 دخًٛا اٱط٬ّ.
ٜٚسٝذ سشف اؾش )َٔ( أع٬ٙ ايتبعٝض ٱفاد٠ قإْٛ ٖٚٛ تعذد 

اٱط#٬ّ ٗ ط#ين اي#ذع٠ٛ ا٭ٍٚ فك#ذ دخ#ٌ       طبكات ايزٜٔ دخًٛا
سداٍ ْٚظا٤ َٔ قشٜؽ ، ٚع١ًٝ ايكّٛ ، ٚأٍٚ َٔ أطًِ خذه١ بٓت 

 خًٜٛذ صٚد١ ايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .
ٚناْت ؿاسب١ أَٛاٍ تلاسب بٗا ٗ ايتذاس٠ ، ٫ٚ ٜع#ين ٖ#زا   

ِٝ أْٗا تضاٍٚ ايتذاس٠ بٓسظٗا ، ٚإِا بايٛطا٥ط ، ٚنإ ابٔ أخٝٗا سه
بٔ سضاّ ٜتٍٛ ط٪ٕٚ ػاستٗا ، ٖٚ#ٛ اي#زٟ اػ#ا٣ هل#ا صٜ#ذ ب#ٔ       
ساسث١ َٔ طٛم سباػ١ ٗ َه١ باسبعُا١٥ دسِٖ بعذ إٔ أؿاب٘ طبا٤ 
َٔ قبٌ خٌٝ يبين ايكٌ بٔ دظش عٓذَا ناْت أَ٘ طعذ٣ بٓت ثعًب١ 

 ٗ صٜاس٠ ٭ًٖٗا َٔ بين طٞ.
ٕ يٝخًذ بظبب اٱّإ إبه#ش يًُظتل#عسٌ رن#ش صٜ#ذ ٗ ايك#شآ     

ََٲُىٻَ با٫طِ قاٍ تعاٍ ط ٵِٲٍَْ  َ  د  هَ دٱَ وَ صْ ا مَوا َٙلً د وَ هَ وْ ٹِ َْـٌ  د ٭ًََٖ مَ ٶَٺا َ٩

ٱَادٻَ    ا وَ الً َٙ هُټا وَ ٹِوْ ا  ىْ ا ٭ََٖ فَ ٸْ ئِ هِ ئِ د َُ ِ١ ؿْ ٹِوِنيَ عَلَسٌ ٩ٍِ أَمَوَاسِ أَ إْ ٵَٺُ ٶًَ ا َ١

اى ً   ُ٢ َ٪ ٹَ اهِ  ٶَّ ٵ ٹْلُ ا ؿْ، ٜٚه#ٕٛ َ#ٔ أط#باب ْ#ضٍٚ قٛي#٘ تع#اٍ ط      (1)صأَ ٸْ  ا اىهُ ُ١

ٸْ هِ ئِ د  .(2)صِبَ

ٜٚشد رنشٙ ٗ ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٗ ػٛاٖذ ٚٚقا٥  نجري٠ ، ٚت٪يف عٓ٘ 
اجملًذات ٜٚشخ ٚيذٙ أطا١َ بٔ صٜذ َٓضيت٘ عٓذ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل 

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأٌٖ ايبٝت.

                                                                 

 .37طٛس٠ ا٭سضاب  (1)
 .5طٛس٠ ا٫سضاب  (2)
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 ٕ يكذ طًبت خذه١ َٔ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ أ
 ّ يا٣ ايـذم ٚا٭َا١ْ ٚايربن١.ىشز ٗ ػاستٗا إٍ ايؼا

 .(1)(فشآٙ ْظطٛس ايشاٖب ٚقذ أ ًت٘ غُا١َ فكاٍ ٖزا ْيب)
ٚن##إ عُ##ش اي##ٓيب ؿ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚط##ًِ ٦َٜٛ##ز ٔظ##ّا    

ناْ#ت  ٚعؼشٜٔ ط١ٓ ، يٝتضٚز خذه١ بعذٖا بٓشٛ ث٬ث١ اػٗش ، ٚ)
 .(2)(تذع٢ ٗ اؾا١ًٖٝ ايطاٖش٠

إٍ ايشفٝ#ل ا٭عً#٢ ٚمل   ٚمل هُ  َعٗا غريٖ#ا إٍ إٔ غ#ادست   
ٜهٔ خشٚز ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ ٗ ػ#اس٠ خذه#١ ٖ#ٛ     

فشآٙ ا٭ٍٚ ٗ سٝات٘ فكذ خشز إٍ ايؼاّ ، ٚعُشٙ ث٬خ عؼش٠ ط١ٓ )
عريا ايشاٖب فكاٍ استسظٛا ب٘ فإْ٘ ْيب ٚػٗذ بعذ ريو بجُإ طٌٓ 

 .(3) (ّٜٛ ايسذاس ٚريو ط١ٓ إسذ٣ ٚعؼشٜٔ
بشطاي١ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚنإ أٍٚ َٔ آَٔ 

اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ايظ٬ّ ٖٚٛ اب#ٔ عُ#٘ ُٖٚ#ا َ#ٔ امس#٢ بٝٛت#ات       
 قشٜؽ.

دخٍٛ أفٛاز َٔ ايٓاغ اٱط٬ّ ، فُٔ ايؼٛاٖذ ع٢ً  ايشابع١ :
ؿذم ْب٠ٛ قُذ ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ إٔ اي#زٜٔ ٜكس#ٕٛ ٗ       

اهُ  ٕ تذخٌ اٱط٬ّ طإٝذإ قاسبٌ ي٘ ، ٫ تًبح طا٥س١ َِٓٗ أ ٶَّ ٵ ا وَ

َُ د ََََ هْـٌِ ٹَټْ   .(4)صََ

إر ٜش٣ ايٓاغ َعذضات٘ ، ٜٚذسنٕٛ أْ٘ ع٢ً اؿل ٚمل ٜبعح إ٫ 
 يـ٬  أٌٖ ا٭سض ، ٚط١َ٬ أبٓا٥ِٗ َٔ ا٭خ٬م إز١ََٛ.

                                                                 

 .1/12اٱطتٝعاب ٗ َعشف١ ا٫ؿشاب  (1)
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 .1/12اٱطتٝعاب ٗ َعشف١ ا٫ؿشاب  (3)
 .213طٛس٠ ايبكش٠  (4)
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يكذ سشق إؼ#شنٕٛ عً#٢ ع#ذّ اٱرٕ يًُٗ#ادشٜٔ      اـاَظ١ :
بإةادس٠ إٍ إذ١ٜٓ إ٫ بعذ إٔ ٜتخًٛا عٔ أَ#ٛاهلِ ٚبٝ#ٛتِٗ ٕٓ#     
ايٓاغ َٔ اهلذش٠ ، ٚيًلةط اٱقتـادٟ ع٢ً ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 

 ٚآي٘ ٚطًِ ٚا٭ْـاس ، ٚأٌٖ إذ١ٜٓ عا١َ .
قتـاد ٚقذ ناْت قشٜؽ سداٍ ػاس٠ ، ٜٚعًُٕٛ أثش إعاؾ ٚاٱ

، ٚقذ طبل ٚإٔ فشكٛا اؿـاس ايؼاٌَ ع٢ً بين ٖاػِ بٌ ايظ١ٓ 
 ايظابع١ ٚايظ١ٓ ايعاػش٠ يًبعج١ ايٓب١ٜٛ.

ٚسُٝٓا خشز ؿٗٝب بٔ طٓإ ايشَٚٞ َٔ َه#١ َٗ#ادشّا ٜشٜ#ذ    
ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚداس اهلذش٠ ٗ إذ١ٜٓ اتبع٘ سداٍ 

ْجش ٚؿاسٚا قشٜبٌ َٓ٘ ) َٔ قشٜؽ يريدٚٙ ، ٚسُٝٓا عًِ أِْٗ خًس٘ ،
نٓاْت٘ ، ٚقاٍ هلِ : تعًُ#ٕٛ ٚاهلل إْ#ٞ ٕ#ٔ أسَ#انِ سد#٬ّ ، ٚاهلل      
ٓٻهِ َا بكٞ يٞ طِٗ ، ثِ ٭كشبٔ بظٝسٞ َا بكٞ ٗ ٜذٟ َٓ٘  ٭سَٝ

 .(1)(ػ٤ٞ
يكذ تساد٦ٛا بٗزا ايسعٌ ايؼذا، َٔ ؿٗٝب ، ٚناْٛا ٜٓظشٕٚ 

َٴ  شٙ .إيٝ٘ نُظتلعف ٗ َه١ إر أْ٘ ٍَٛ يبين تِٝ بٔ 
ٚٚيذ ؿٗٝب ٗ قش١ٜ َٔ ٣ْٛٓٝ َٔ ايعشام ، ٚعٓذَا اغاس ايشّٚ 
ع٢ً َٓاصٍ قَٛ٘ أخزٚٙ أطريّا ، ثِ اػااٙ سدٌ َٔ نًب ، ٚباع٘ 

 ٗ َه١ إٍ عبذ اهلل بٔ دذعإ ايتُٝٞ ايزٟ اعتك٘.
ٚنإ ؿٗٝب ؿاسبّا يشطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ قبٌ 

أطًِ ؿٗٝب ٚعُاس بٔ ٜاطش ٗ طاع١ ايبعج١ ، ٕٚا بعج٘ اهلل سط٫ّٛ 
ٚاسذ٠ ، أٜاّ دخٍٛ ايٓيب قُذ ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ داس     
ا٭سقِ بٔ أبٞ ا٭سقِ ، ٚنإ ن٬ّ َُٓٗا َظتلعسّا ٗ َه١ فتعشكا 

 ٭ػذ ايتعزٜب َٔ قشٜؽ.

                                                                 

 . 1/229احملشس ايٛدٝض  (1)
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ٚسُٝٓا خشز سد#اٍ ق#شٜؽ خً#ف ؿ#ٗٝب  ٓ#ٛا أْ#٘ ط#ٝخاف        
 إ َذد ٚق٠ٛ غٝب١ٝ.ٜٚسض، َِٓٗ ، ٜٚعٛد َعِٗ ، إ٫ إٔ اٱّ

فاطتعذ ؿٗٝب يكتاهلِ ْٚضٍ عٔ ساسًت#٘ ٚتٛع#ذِٖ ٚأْ#زسِٖ    
ٚع٢ً فشض ٚقٛ، إشاَا٠ ٚايكتاٍ بِٝٓٗ فٌٗ قتاٍ ؿٗٝب ٖزا دفا، 

 عٔ ْسظ٘ ٚعكٝذت٘ ، اؾٛاب ْعِ.
 ٕ فٗٛ يٝع عبذّا ٭سذ ، ٚمل تٓؼةٌ رَت٘ عل يكشٜؽ ، ٜٚظٗش أ

بّا قذ اطتعذ هلزا ا٭َش ٚاساص  ٭ٖٛاٍ ايطشٜل ، فٓج#ش نٓاْت#٘   ؿٗٝ
ٖٚٞ ٚعا٤ َٔ دًذ هُ  فٝٗا ايظٗاّ ، ٚدعًٗا بٌ ٜذٜ٘ يريَِٝٗ 
بظٗاَ٘ ، ٚإٕ مل تـبِٗ ْٝعّا بكتاهلِ بظٝس٘ يتأنٝ#ذ عضَ#٘ عً#٢    
اهلذش٠ سكّا بظ١َ٬ دٜٓ٘ ٚيٓـش٠ ايٓيب قُذ يبٝإ إٔ قشٜؼّا ناْٛا 

 إظتلعف.ٜضاٚيٕٛ اٱسٖاب ٚايتعذٟ ٚايظًِ ، ٚاٱدٗاص ع٢ً 
ٕٚا سآ٣ ايٓسش َٔ سداٍ قشٜؽ عضّ ؿٗٝب عً#٢ اي#ذفا، ع#ٔ    
ْسظ٘ ٚسـش ا٭َش بٌ اهلذش٠ أٚ ايؼٗاد٠ ، ٖٚٛ َٔ َـادٜل قٛي٘ 

َُو٧ٌ     تع##اٍ ط ااهُ كَ ٶَّ ٵ ا ااهِ وَ ٶَّ ٵ ةِ ا ااد َٕ ٹَلْ  ََ ااد َ٦ خِ اهُ ابْ يَ َ٪ ٽَ االٌِ  َْ ََ ٹَااټْ  اادهِ  ٵوا ٹِاټْ ا وَ

ؿِ د بَ ِ٢ ٵَ د  ، نسٛا أٜذِٜٗ عٓ٘.(1)صبِ
ا أْ٘ ٫ ٜكتٌ إ٫ بعذ إٔ ٜكتٌ عذدّا َِٓٗ فُايٛا إٍ يكذ أدسنٛ

 اٱبتضاص ٚدذدٚا اٱسٖاب بـٝة١ أخش٣ .
ّٝا ٚقذ د٦تٓا ؿعًٛنّا ، ٚيهٔ ) ا ي٘ : ٫ ْانو تزٖب عٓا غٓ فكاٛي

 .(2)(ديٓا ع٢ً َايو ْٚانو ، فذًِٖ ع٢ً َاي٘ ٚتشنٛٙ
فتٛد٘ ؿٗٝب إٍ إذ١ٜٓ َٔ غري خٛف ع٢ً ْسظ٘ ، ٖٚٛ ٜأٌَ 

ٕ ٜش٣ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜٚظُ  ايتٓضٌٜ ست٢ إرا َا أ

                                                                 

 .207طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .1/229احملشس ايٛدٝض  (2)
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ٚؿٌ إٍ إذ١ٜٓ بادسٙ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بتًو 
 .(1)(سبض ايبٝ  ، سبض ايبٝ ايه١ًُ إؼٗٛس٠ اييت تادد ٗ نٌ صَإ )

ب  ٌٖٚ ػٗش٠ ٖزٙ ايه١ًُ َٔ ايشبض ايزٟ فاص ب٘ ؿٗٝب ، اؾٛا
 ْعِ.

ٝا ٚاٯخش٠ َٚٓٗ#ا اهلذ#ش٠   ٚفٝ٘ ػا ٖذ بهجش٠ طشم ايسٛص ٗ ايذْ
ٽٍِّ بظ١َ٬ ايذٜٔ ، ٚٚسد ٗ يٛ  عًٝ٘ ايظ٬ّ قٛي٘ تعاٍ ط ٹهدصل ئِ

غَٲُِٸُ ٵَ َنُ ا ٢َنِ ٵَ ىَ ا ٽَّهُ هُ ٵًَ كَبٍِّ ئِ  .(2)صئِ

 حبث أصٛيل
ّٝا بًشا  ايتعذد ٚاٱؼاد إٍ قظٌُ:    ٜٓكظِ ايًسظ تكظُّٝا إطتكشا٥

ٖٚٛ ايًسظ ايزٟ ٜٓطبل َـذاق٘ ع٢ً ْٝ  أفشاد  ايعاّا٭ٍٚ : 
 إٛكٛ، أٚ اؿهِ.

اـاق ٖٚٛ ايًسظ ايزٟ ىتف ببعض أفشاد إٛكٛ، أٚ ايجاْٞ : 
 اؿهِ.

 ٖٚٓاى قظُإ ٗ ايتخـٝف ٚايتعٌٝ يبعض أفشاد ايعاّ ُٖٚا :  
ايتخـف ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ ايًسظ َٔ أٍٚ ا٭َش ايعاّ غري ػاٌَ ا٭ٍٚ : 

 َٔ غري ف٤ٞ قش١ٜٓ أٚ إطتشلاس َٚ٪١ْٚ صا٥ذ٠.يسشد كـٛق 
ايتخـٝف : ٖٚٛ إخشاز بعض ا٭فشاد َٔ اؿهِ ايعاّ بذيٌٝ ايجاْٞ : 

أٚ قش١ٜٓ بعذ إٔ نإ ايًسظ ايعاّ ٗ ا٭ؿٌ ػا٬َّ ي٘ ، ٚقاٍ ابٔ ايعشبٞ : 
 ًٜكٞ ايضلاْٞ ٚايكاكٞ اؿٓسٞ عكب١ أبٞ َذسط١سلشت ٗ بٝت إكذغ 

 إٓظش بٗٞ سدٌ عًٝٓا دخٌ إرا ريو مٔ فبٝٓا ْع١ ّٜٛ ٗ ايذسغ عًٝٓا

                                                                 

 . 1/480ايذس إٓجٛس  (1)
 .26طٛس٠ ايعٓهبٛت  (2)
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  ايشعا٤ َذاس، اجملًع ؿذس ٗ ٚتـذس ايعًُا٤ ط٬ّ فظًِ أطُاس  ٗشٙ ع٢ً
 ايظٝذ. َٔ:  ايضلاْٞ  ايكاكٞ فكاٍ
 ٚأْا إكذغ اؿشّ ٖزا َكـذٟ ٚنإ أَع ايؼطاس طًب٘ سدٌ:   فكاٍ  

 ع٢ً # طًٛٙ:   َبادسا ايكاكٞ فكاٍ ايعًِ طًب١ َٔ ؿاغإ أٌٖ َٔ سدٌ
 ايهافش َظأي١ ع٢ً ايكشع١ ٚٚقعت # ط٪اهلِ َبادس٠ ايعًُا٤ إنشاّ ٗ ايعاد٠

 . ٫ أّ ٜكتٌ ٌٖ اؿشّ إٍ ايتذأ إرا
 تكاتًِٖٛ ٫ٚ }:   تعاٍ قٛي٘ فكاٍ ايذيٌٝ عٔ فظ٦ٌ:   ٜكتٌ ٫ بأْ٘ فأفت٢

 .(1){فٝ٘ ٜكاتًٛنِ ست٢ اؿشاّ إظذذ عٓذ
 ٚإٕ ْف فإظأي١ تكتًِٖٛ ٫ٚ قش٤٣ فإٕ تكاتًِٖٛ ٫ٚ تكتًِٖٛ ٫ٚ قش٨

 ايكتٌ طبب ٖٛ ايزٟ ايكتاٍ عٔ ٢ْٗ إرا ٭ْ٘ تٓبٝ٘ فٗٛ تكاتًِٖٛ ٫ٚ قش٨
ا ايكاكٞ عًٝ٘ فاعاض ايكتٌ عٔ ايٓٗٞ ع٢ً  اٖشا بٝٓا دي٬ٝ نإ  َٓتـش

 َٓظٛخ١ اٯ١ٜ ٖزٙ:  فكاٍ ايعاد٠ ع٢ً َزٖبُٗا ٜش مل ٚإٕ َايو ٚ ي#ًؼافعٞ

ٵَٺَُْلِٱِنيَ عَُْذُط تعاٍ بكٛي٘ ىا ا ٶُ خُ د٭َ  .(2)ص٩َ

١ ٖزٙ فإٕ ٚعًُ٘ ايكاكٞ َٓـب ًٜٝل ٫ ٖزا:  ايـاغاْٞ ي٘ فكاٍ  اٯٜ
 هٛص ٫ٚ خاؿ١ بٗا استذذت ٚاييت ا٭َانٔ ٗ عا١َ بٗا إعاكت اييت

 َٔ ٖٚزا ايضلاْٞ ايكاكٞ فبٗت اـاق ٜٓظخ ايعاّ: إٔ   ٜكٍٛإٔ  ٭سذ
 . (3)(ايه٬ّ بذٜ 

ٚيهٔ عذّ قتاٍ ايهساس ٗ إظذذ اؿشاّ َٔ إخـف ٖٚٛ ع٢ً 
 ٚدٌٗ:  

                                                                 

 .191ايبكش٠ طٛس٠ (1)
 .5طٛس٠ ايتٛب١  (2)
 .2/348تسظري ايكشطيب (3)
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إْ٘ َٔ إخـف إتـٌ بًشا  ا٭َش اٱهلٞ ٗ اٯ١ٜ ايظابك١ ا٭ٍٚ : 

ا٭َخُٶُىهُٸْ عَُْذُ وَصَـْحُٺُىهُٸْط ظ (1)صوَ ، ايزٟ ٜسٝذ إساد٠ َا عذا اـاق َٔ ايًس

 ايعاّ ايٛاسد ٗ ْسع ايه٬ّ.

ذُ إْ٘ َٔ إخـف إٓسـٌ بًشا  قٛي٘ تعاٍطايجاْٞ :  ٸْ عَُْ ىهُ ٶُ خُ ا٭َ وَ

ٸْ ىهُ حُٺُ صَـْ  .(2)صوَ

ٚإٓسـٌ ٖٓا ٖٛ إخـف ايزٟ ٜأتٞ ٗ ن٬ّ آخش ٚٗ َٛك  َٚٓاطب١ 
 غري َٛك  ايعاّ، ٜٚهٕٛ أٜلّا قش١ٜٓ ع٢ً إطتجٓا٤ اـاق َٔ ايعاّ.

ٞ عٔ ايكتاٍ ٗ إظذذ اؿشاّ  نايكش١ٜٓ ايـاسف١ عٔ ايعاّ يٝهٕٛ ايٗٓ
ٚاٱط٬م ، فايكتاٍ َكٝذ عاٍ قٝاّ إؼشنٌ بايبذ٤ بايكتاٍ ، فإٕ قًت إٔ 

ٗٔذٳ ايٓيب قُذّا ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ)َقذٵ ِٵ ْٳَسٕش فٹٞ عٳ ٖٴ ُٸا َٳشٳ طٳ ِٵ َأ ٔٗ ًٹ تٵ  بٹَك
ٕٵ ٔإ تٳأس تٳشٵتٳ ٚٴدٹذٴٚا ٚٳ بٳ١ٹ( َأطٵ َهعٵ  .(3)اِي

هلل ٚنإ ٖٓاى طبب ٚسا٤  ِ ٚقذ مت قتٌ عبذ ا ا٭َش بكتٌ نٌ ٚاسذ َٗٓ
بٔ خطٌ، ايزٟ نإ َظًُّا ٚأ٥تُٓ٘ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

 إٍٛ ٚبعج٘ َـذقّا، َٚع٘ سدٌ َٔ ا٭ْـاس ٍَٚٛ ي٘ َظًِ ىذَ٘ )ٚأَش
َٶا ي٘ ٜٚـٓ  تٝظٶا ي٘ ٜزبضإٔ   عًٝ٘ فعذا ػ٦ٝٶا ي٘ ٜـٓ  ٚمل فاطتٝكظ ْٚاّ طعا

 .(4)َؼشّنا( استذ ثِ فكتً٘،
ٚأنجش ايزٜٔ أَش ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بكتًِٗ سـًٛا 
ع٢ً ا٭َإ، )ٚفش سد٬ٕ َٔ قشٜؽ إٍ بٝت أّ ٖا٧ْ بٓت أبٞ طايب قايت 

ٌٳ ٞٸ : َفذٳخٳ ًَ ٞٸ عٳ ًٹ ٔٴ عٳ ٍٳ ، َأخٹٞ َطايٹبٺ َأبٹٞ بٵ ٘ٹ َفَكا ًٓ ي َا ُٳا ٚٳ ٗٴ ٓٸ ًَ تٴ ِق ًَِك ، َيَأ  تَفَأِغ

                                                                 

 .89طٛس٠ ايٓظا٤  (1)
 .89طٛس٠ ايٓظا٤ (2)
 .4/6طري٠ ابٔ ٖؼاّ (3)
 .8/573تسظري ايبةٟٛ (4)
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ُٳا ٔٗ ٝٵ ًَ ٝٵتٹٞ بٳابٳ عٳ ِٸ ، بٳ ٍٳ دٹ٦ٵت ثٴ ٘ٹ سٳطٴٛ ًٓ ٢ًٓ اي ٘ٴ ؿٳ ًٓ ٘ٹ اي ٝٵ ًَ ِٳ عٳ ًٓ ٚٳطٳ ٛٳ ٚآي٘  ٖٴ  ٚٳ
٢ًَ ٛٳدٳذٵت٘ ، َٳٓه١َ بٹَأعٵ ٌٴ َف ٔٵ ٜٳةٵتٳظٹ ٗٳاإٔ  دٳِسٓٳ١ٺ َٹ ثٳشٳ فٹٝ ٌٔ َيَأ ُٳ١ُ اِيعٳذٹ َفاطٹ ٘ٴ ٚٳ تٴ ٓٳ  ابٵ
ٙٴ ٘ٹ تٳظٵتٴشٴ ٛٵبٹ ُٸا بٹجٳ ًَ ٌٳ َف ٘ٴ َأخٳزٳ اِغتٳظٳ ٛٵبٳ ٛٳػٸضٳ ثٳ ٘ٹ َفتٳ ِٸ بٹ ٢ًٓ ثٴ ٞٳ ؿٳ ْٹ ُٳا ٔٵ سٳَنعٳاتٺ ثٳ  َٹ

ِٸ ايلٸشٳ٢ ـٳشٳفٳ ثٴ ٞٸ اْٵ ٍٳ إَي ًّا َٳشٵسٳبٶا َفَكا ٖٵ ّٸ ٜٳا ٚٳَأ ٘   بٹو دٳا٤ٳ َٳا ٖٳاْٹ٧ٕ ُأ بٳشٵت  َفَأخٵ
بٳشٳ ٔٔ خٳ ٝٵ ًَ ٞٸ ٚٳخٳبٳشٳ ايشٸدٴ ًٹ ٍٳ عٳ ٔٵ َأدٳشٵْٳا َقذٵ َفَكا ٓٸا ، َأدٳشٵتٹ َٳ َٸ ٔٵ ٚٳآ ٓٵت َٳ َٸ ا ، َأ ًَ  َف

ُٳا ٗٴ ًِ ِكتٴ ٍٳ ٜٳ ّٕ ، َقا ٖٹؼٳا ُٳا:   ابٔ  ٔٴ اِيشٳأسخٴ ٖٴ ّٕ بٵ ٝٵشٴ ، ٖٹؼٳا ٖٳ ٔٴ ٚٳصٴ ٝٸ١َ َأبٹٞ بٵ َٳ ٔٔ ُأ  بٵ
ُٴةٹريٳ٠ٹ( ِي  . (1)ا

عَُْذُ وَصَـْحُٺُىهُٸْثِ إٔ َٛكٛ، ٚصَإ قٛي٘ تعاٍط ٘  صوَا٭َخُٶُىهُٸْ  َتأخش صَاْ

 فآ١ٜ ايتٛب١ ْضيت بعذ طٛس٠ ايبكش٠ بظٓتٌ .
إٔ أَش ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بكتٌ ْسش كـٛق دا٤ 
قل١ٝ ٗ ٚاقع١، ٚٗ ايظاع١ اييت أسًت ي٘ َه١ ٚايكتاٍ فٝٗا، يكٛي٘ ؿ٢ً 

٘ اهلل ّٜٛ خًل ايظُٛات ٚا٭سض، اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ : إٔ  ٖزا ايبًذ سٳشَٻ
٘ مل وٹٌ ايكتاٍ فٝ٘ ٭سذ قبًٞ، ٚمل ف ٗٛ سشاّ عش١َ اهلل إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ. ْٚإ

، إر (2)(وٌ يٞ إ٫ طاع١ َٔ ْٗاس، فٗٛ سشاّ عش١َ اهلل إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ
 ٍ ناْت داس سشب، ٕا ٜذٍ عًٝ٘ اؿذٜح اٯتٞ، ٖٚٛ داٍ ع٢ً إٔ عذّ قتا

ٕ تًو ايشخـ١ ٫ تأتٞ ايهساس ٗ إظذذ اؿشاّ َٔ إخـف ٚاٱطتجٓا٤ ٭
َش٠ أخش٣ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ يبٝإ قإْٛ عاّ ٗ بعج١ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 
ٚآي٘ ٚطًِ ٖٚٛ ؿشف ايكتاٍ عٓ٘ ٚعٔ ايٓاغ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ يكإْٛ ٖٚٛ 

 ايٓب٠ٛ يطف.
  

                                                                 

 .4/62طري٠ ابٔ ٖؼاّ (1)
 .1/424تسظري ابٔ نجري (2)
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 آ٠خ )فبْ أزٙٛا(
عُِٸٌَٔ َساِٖٝ ط ىكٌ كَ ُ٪ َ٥ ٶَّهَ  ٵ ا ٩َاِٻا ا ىْ هَ خَ ٽ سح إظًٌُ  ،(1)ص٩َاِٻْ ا

ٍ َٝادٜٔ اخش٣ ٗ ايهافشٜٔ عٔ ايكتاٍ ع٢ً ايتٛد٘ إ ٗ ساٍ اْتٗا٤
ٚتٓظِٝ ايـسٛف ٚتشطٝخ اسهاّ ايذٜٔ ٚقٛاع#ذ   ايعباد٠ ٚايٓظو

ٚاؿشاّ ٚعذّ اٱْؼةاٍ بايهافشٜٔ بعذ اَتٓاعِٗ عٔ َٛاؿ١ً  اؿ٬ٍ 
 .ايكتاٍ

خَٲُټْ  ، ق#اٍ تع#اٍ ط   فُظ٪ٚيٝات إظًٌُ نجري٠ َٚتع#ذد٠   ا ٵَ وَ

وْٲَلِ  ٵَٺُ هَىْٻَ ١َټْ ا وْ ََ ٢ْلُو٧ِ وَ ٵَٺَ د ٹُلُوٻَ بِ أَ ََ ُْلِ وَ ؾَ ٵَ ٵًَ ا ١ُىٻَ ئِ ََـْ ٹات   ٸْ أُ وْٲُ ٹِ

غُىٻَ ٶِ َ٪ ٵَٺُ ٸْ ا َٰ هُ َِ ٵَ أُوْ  .(2)صوَ
     ٚ ٜب#ذأ  ٚا٭سذاخ َتعاقب١ ٚقذ ٜٓتٗ#ٞ ق#ّٛ ع#ٔ قت#اٍ إظ#ًٌُ 

َعشن#١  آخشٕٚ باعذاد ايعذ٠ يكتاهلِ ، ٚفٝ#٘ ػ#ٛاٖذ عذٜ#ذ٠ َٓٗ#ا     
 سٌٓ.

فُ##ج٬ّ ٗ ف##تض َه##١ ػً##٢ ع##ض اٱط##٬ّ ٚاصدٜ##اد ق##٠ٛ َٚٓع##١      
ٓاّ، ٚف###تض ايطشٜ##ل ٱط###٬ّ    إظ##ًٌُ   ب##ذخٛهلا ٚاصًٜ###ت ا٭ؿ##

ٝ###١ ٚاٱْط###٬م َ###ٔ َه###١ م###ٛ اؾضٜ###ش٠ ٚايع###امل      ايكبا٥###ٌ ايعشب
 ٚنست قشٜؽ ٜذٖا.
ِٖ دخ##ٛهلِ اٱط##٬ّ طٛع##ّا أٚ نشٖ##ّا ٚيه##ٔ    ٚاعً##ٔ س٩ط##ا٩ 

         ِٗٓ ٘ٹ ف##ادتُ  إ##ٮ َ##ٔ قبا٥##ٌ ق##ٝع ع##٬ٕٝ َٚ## ٓت## إها٥##ذ مل ت
ٚق#ايٛا: ق#ذ ف#شا قُ#ذ َ#ٔ قت#اٍ قَٛ#٘ ٫ٚ ػ#٤ٞ         )ٖٛاصٕ ٚثكٝف 

 ّٓع٘ عٓا.
  

                                                                 

 .192طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .104طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
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 لبْٔٛ اٌزمٜٛ شاجس ػٓ اٌزؼدٞ
   ٘#ٝ إي ايتك٣ٛ طشٜل َباسى يًذفا، ٗ طبٌٝ اهلل، ٚإدساى اؿاد#١ 

 ٗ ا٭سض . اٱّإٱطتذا١َ َـادٜل 
يكذ صسست دٝٛؾ قشٜؽ َٔ َه١ إٍ َعشن١ بذس بزسٜع١ تعشض 
 ، ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشاب٘ يكاف١ً أبٞ طسٝإ 

 ٚمل ٜجبت ٖزا ايتعشض.
ٝ ثِ أسطٌ أبٛ طسٝإ ثاْ ١ إٍ قشٜؽ ىربِٖ بظ١َ٬ ايكاف١ً سطاي١ 

ٚقشبٗا َٔ َه١ ٜٚطًب َِٓٗ ايشدٛ، ٚيهٔ بعض س٩طا٥ِٗ ن#أبٞ  
ٸْ ٹِاټْ     دٌٗ أبٛ ايشدٛ، ث#ِ أؿ#شٚا عً#٢ ايكت#اٍ ط     خُ ا وِٺْ َ٥ اد  ٽَّٺَ ىا أَ ا ٶَٺُ ْ١ وَا

اااادٹًَ      خَ َُ ٵَ ا ااااً وَ بَ ٮُلْ ٵَ ااااقٌِ ا ٵِ ااااىٳِ وَ ٶلاىُ ٵِ ااااهُ وَ يَ ااااهِ ؽُٺُ ٶَّ ٵِ ااااأَٻا  َ٩  ٍَ ااااٍْ ٍَ

ٵَٺَيَدٱِنيِ وَ ا َٷ         وَ ْى ا ََ د  َٽ ـِ ا ْب ١َ ١ََٶاً  َواد  َٵ ٽَن َٹاد َأ اِه َو ٶَّ ٵ د ْٸ ِب ُخ َٹْوا ْٸ َ ُخ ُٱوا ِبُِٴ ِئْٻ  ٵيا اْبِټ ا

َلٌ ٍَ ٭َـِ ٴِّ ٍٍَْ ٶًَ ٱُ َ١ ٶَّهُ  ٵ ا ٢َدٻِ وَ ضَٺْ ٵَ خَٮًَ ا ٵَ ٷَ ا ىْ ََ ٭َدٻِ  ٪ُلْ ٵَ  .(1)صا

َ#ٔ إؼ#شنٌ ٗ ػ#ٗش    آ٫ف أَا ٗ َعشن١ أسذ فكذ صسف ث٬ث١ 
ش٠ يٝـًٛا إٍ َؼاسف إذٜٓ#١ ، ٖٚ#ِ   ػٛاٍ َٔ ايظ١ٓ ايجايج١ يًٗذ

ٜشٜذٕٚ قتٌ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأؿشاب٘ يٝهٕٛ ايذفا، 
ٹِوِنيَ ٚدفعِٗ كشٚس٠ ، قاٍ تعاٍ ط إْ ٵَٺُ ىِّبُ ا بَ حُ  َٰ ٶِ ثَ ٹِټْ أَهْ ٥َـَوْ فَ  ئِ وَ

ـَ ٵِٶَٮِخَدٳِ وَاٵٶَّهُ ىَٺ٠ٌُِ ١َٶُِٸٌ د١ِ ٮَ يعذٚ قشٜبّا َٔ ، إر تبٌ ٖزٙ اٯ١ٜ ؿريٚس٠ ا(2)صٹَ
 ( نِ.5ٜبعذ دبٌ أسذ عٓ٘ إ٫ )ف٬ إظذذ ايٓبٟٛ 

إرا ناْت عاقب١ تك٣ٛ اهلل ٖٞ ايس٬ ، فُا ٖٞ ايعاقب١ يٛ إدتُ  ٚ
بٌٝ اهلل، اؾ#ٛاب ٫ ٜعً#ِ َشات#ب ٚمس#ٛ         َ  ايتك#٣ٛ اي#ذفا، ٗ ط#
ايس٬  إ٫ اهلل عض ٚدٌ ٖٚٛ ايزٟ ٗ َشاتب٘ ٖٚ#ٌ َٓ#٘ ايؼ#ساع١ ،    

                                                                 

 .41طٛس٠ ا٭ْساٍ  (1)
 .121طٛس٠ آٍ عُشإ  (2)
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 اؾٛاب ْعِ.

اتِ  آ١ٜ طاب دا٤ت خا١ُ اؾٛ ٶَّ َٰ ١َاټْ األَهِ ىٽَ ٵُ أَ يْ بًة#١ ايشد#ا٤    (1)صََ
ٚعطست عًٝٗا ٖزٙ اٯ١ٜ يٝٓاٍ إظًُٕٛ َشتب١  (2) )يعًهِ تسًشٕٛ(

 ايس٬  عٓذ اٱَتجاٍ ٭سهاَ٘.
ٖٚٛ َٔ أطشاس ؿٝة١ ايعطف ٗ آٜات ايكشإٓ ، ٚتع#ذد ا٭فع#اٍ   

ايٓظب١ بٌ ايتك٣ٛ ٚايكتاٍ اييت ٜ٪َش بٗا إظًُٕٛ ، فإٕ قًت َا ٖٞ 
 ٗ طبٌٝ اهلل.

ل  اؾٛاب إْٗا ايعُّٛ اــٛق إطًل، فٗزا ايكتاٍ َٔ َـادٜ
ايتك٣ٛ ٚفش، َٓٗا، إرٕ نٝف ٜهٕٛ ايكتاٍ يًسٛص بعذ ية١ ايشدا٤ ٗ 

 اٯ١ٜ ايظابك١، ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:  
ايتك##٣ٛ َ##ٔ ايهً##ٞ إؼ##هو نج##ش٠ ٚقً##١ ٗ أفشادٖ##ا،    ا٭ٍٚ : 

 فشد َٓٗا.َٚـادٜل نٌ 
 ايكتاٍ دفاعّا ٚساد١ َٔ أب٢ٗ َـادٜل ايتك٣ٛ.ايجاْٞ : 

ٝ#١       ايجايح :  ٝ#١ ٚإاي تهًٝف إك#اٗ ط#اس٨ عً#٢ ايعب#ادات ايبذْ
 نايـ٠٬ ٚايضنا٠.

بٌٝ   ايشاب  :  ٜبًغ ايـشابٞ أمس٢ َشاتب ايتك٣ٛ باي#ذفا، ٗ ط#
ىحُټا اهلل، قٌ تعاٍط حَٺُ حِهِ وَ َ  د ٮَ حُ ٬ا  ٶَّهَ عَ ٵ ىا ا ٮُ حَّ ٶِٺُىٻَا يْ ٹُ ٸْ  خُ ٽَ أَ  .(3)صئِ َّ وَ

َكذَ#١  إَتج#اٍ  اى عاد٠ إؽار ْكب ٗ  ٗ#ش ايبٝ#ت   ٚتأَش اٯ١ٜ ب
يًكتاٍ ٗ طبٌٝ اهلل، ٖٚزا اي#اى َ#ٔ َـ#ادٜل ٚس#ذ٠ إظ#ًٌُ ٗ      

ٗ أدا٤  ْٗذِٗ ٚطريتِٗ ، فذا٤ اٱط٬ّ يٝكلٞ ع٢ً ايتكظِٝ ايجٓا٥ٞ

                                                                 

ٌ آ١ٜ َٔ ايكشإٓ عٓذ تسظريٖا ،  (1) ِ يه ٗ ٖزا ايظٹسش رنش اط ّ إظتشذث١  ٔ ايعًٛ َ
.  ٚرنش ٖزا ا٫طِ ٗ آخش باب اٱعذاص ايزاتٞ ي١ٰٜ 

 . 189طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .102طٛس٠ آٍ عُشإ  (3)



ــ   228معامل اإلميان / ج   ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   279ــــ

 إٍ:   إٓاطو
 قشٜؽ َٚٔ تبعٗا.خاق ِٖٚ اؿُع، ا٭ٍٚ : 
 عاّ ِٖٚ غري اؿُع.ايجاْٞ : 

يتتـف أسهاّ اؿر بايربن١ ٚاٱفاك١ ع٢ً أَٛس اؿٝ#ا٠ ايعاَ#١   
ٸْ ٹِټْ ٚاٱدتُاع١ٝ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط دٱُ وَ ٮَ ٶَ ؽَ د  ٽَّ ٵوادهُ ئِ د ا هَ  َ دأَ ََ

ىا أٻ  ُ٩ دكَ َ٢ خَ ٵِ ٴَ  ئِ د بَ ٭َ د وَ ىبً ُ٢ ٸْ ٍُ دٱُ وَ ٶَ َ٢ ً وَصَ ٱَل  وَأُٽزَ ٶَّهَ فَ ٵ ٸْ أٻ ا دٱُ ٮَ حَ ٶَّهِ أَ ٵ وْـَ ا ِ١ ٸْ  ٹَٲُ ٱَلَ أَ

وٌ بِ ٶُِٸٌ ؽَ  .(1)ص١َ

 لبْٔٛ ذسبئس اٌزمٜٛ
 ع٢ً ٚدٛٙ :  تهٕٛ ايتك٣ٛ 

 : قإْٛ ايتك٣ٛ ؿ٬  ٚف٬  . ا٭ٍٚ
خَّٮَىَي : قإْٛ ايتك٣ٛ تٓضٜ٘ يًٓسٛغ ، قاٍ تعاٍ طايجاْٞ  ٵ بَدهُ ا ٵِ وَ

ُْلٌ َٰ ؽَ ٵِ  .(2)صفَ
١  ايجايح : قإْٛ ايتك٣ٛ ٚاـؼ١ٝ َٔ اهلل َكذ١َ يًذفا، َٚـاسب

 ي٘ .
 عض ٚدٌ. ٬ٕقا٠ اهللقإْٛ ايتك٣ٛ طشٜل  ايشاب  :

 : قإْٛ ا٬ٕص١َ بٌ ايتك٣ٛ ٚسظٔ ايظُت .اـاَع 
: ايشصم ايهشِٜ ٚايربن١ يًزٟ ٜتخز ايتك#٣ٛ َٓٗاد#ّا   ايظادغ 

ايبؼاس٠ بـٝة١ َٓسشدّا أٚ َتشذّا ، َٚٔ اٱعذاص ف٧ آٜات ايكشإٓ ب
ٸْ  اؾُ  نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط هِ اُْ ٶَ َ١ د  وَ غْ خَ َ٪ ٵَ ا  ىْ ٮَ حَّ ا ىا وَ وُ ٵَٮُلَي َٹَ ٴَ ا ىْ أَٻا أَهْ ٵَ وَ

بُىٻَ ََٲَيِ ىا  ٽُ د ٱَ د  ٸْ بِٺَ دهُ ٽَ ؽَقَ أَ ىا ٩َ بُ ٵَٲِټْ ٱَقَّ َِ وَاألَكِْٓ وَ د ٵياٺَ ٱَدثٍ ٹِټْ ا  (3) صبَلَ
                                                                 

  .13طٛس٠ اؿذشات  (1)
 .26طٛس٠ ا٭عشاف  (2)
 .96طٛس٠ ا٭عشاف  (3)
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. 
ٵَّقَِټَ عاٍ طقإْٛ ايتك٣ٛ سشص ٚٚاق١ٝ ، قاٍ تايظاب  :  ئِٻا ا

بِْْلُوٻَ ٹُ ٸْ  ا هُ فَ اِ ٱَّلُوا ٩َ حَقَ ٵَاَُْٚدٻِ  ٨ٌ ٹِټْ ا دئِ َٙ ٸْ  هُ يا ٹَ ا  فَ ا ئِ ىْ ٮَ حَّ  .(1)صا
ف٧ إذد ٚايعٕٛ َٔ اهلل عض ٚدٌ يًُتكٌ ، قاٍ تعاٍ ايجأَ : 

غْيِوُىٻَط ٸْ ٹُ ٵَّقَِټَ هُ ا ا وَ ىْ ٮَ حَّ ٵَّقَِټَ ا ٠َ ا ٹَ ٶَّهَ  ٵ  . (2)صئِٻا ا
ا٭دش ٚايجٛاب ايعظِٝ ٗ اٯخش٠ ع٢ً ايتك٣ٛ ، ق#اٍ  ايتاط  : 

ًَ          تع#اٍ ط  َصااَنا ْٸ  ُها َٵ اْج  َٽ َٱد ُٮاىَٻ  خَّ َٵُٺ ـَ ا ١ِا ِخاٍ ُو ٵَّ ـِ ا اا َٶ ُؾ َٵ اُت ا َصوا ْٷ  اٌل َأ ُْ َؽ  َٰ ا ِٵ َف َٴ َأ ُ٭ا

ا وً ٹَِْ  .  (3)صوَ

ٖٚزا ايت#ذسز ٗ اؾٗ#اد ٜ#بٌ اٱستك#ا٤ ٗ ط#ًِ ايعب#ادات ٚإ       
٭ْٗا سنٔ ٗ ٚسذ٠  إؼشنٌبٌٝ يًٓـش ع٢ً ايسلا٥ٌ ايٓسظ١ٝ آي١ ٚط

ٚتآصسِٖ، ٫ٚ ٜعين ٖزا إٔ ايتك٣ٛ َةاٜش٠ يًذفا، أٚ اْٗا  ٪ٌَٓإ
ت٪ثش ب٘ ْٛعّا َٚٛكٛعّا ٫ٚ تتأثش ٚتٓسعٌ ب٘ فٗ#ٛ ٚد#٘ َ#ٔ ٚد#ٛٙ     

ٚطبٌٝ يتعاٖذٖا يًزات ٚايةري َٔ ايتك٣ٛ ، َٚٔ اع٢ً َـادٜكٗا 
ٝ#١ ٚعضّ#١   إبذ اْ٘ ٫ٚا٭سٝا٤ ٚايزٜٔ ٜٛيذٕٚ فُٝا بعذ ،  دساى ْٚ

 ٚنٝس١ٝ ٗ ايٓسع باٱكاف١ اٍ نْٛ٘ ػاٖذّا عًٝٗا.
 ٌ عًٝ#٘   ٚٗ َٛثك١ مساع١ إٔ عباد ايبـشٟ قاٍ يعًٞ بٔ اؿظ#

ٗ طشٜل َه١ : تشنت اؾٗاد ٚؿعٛبت٘، ٚاقبًت ع٢ً اؿر  ايظ٬ّ
ٹِوِنيَ    طٚيٝٓ٘ إٔ اهلل عض ٚدٌ ٜك#ٍٛ   إْ ا ٵَٺُ خَلَي ٹِاټْ ا ا اهَ اٍْ ٶَّ ٵ  ئِٻا ا

ٶَّهِ ٵ بُِٴِ ا ٶُىٻَ ٩ٍِ ىَ حِ د ٮَ َُ واتَ  ضَ ٵَ ٸْ ا هُ ٵَ ٸْ بِأَٻا  هُ ٵَ ا ىَ ٹْ أَ ٸْ وَ هُ يَ ٽ٪ُ  .(4)صأَ

                                                                 

 .201طٛس٠ ا٭عشاف  (1)
 .128طٛس٠ ايٓشٌ  (2)
 .15طٛس٠ ايسشقإ  (3)
 .10طٛس٠ ايتٛب١  (4)
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فكاٍ عًٞ بٔ اؿظٌ عًٝ٘ ايظ٬ّ : ارا سأٜٓا ٖ٪٤٫ ايزٜٔ ٖزٙ 
 ؿستِٗ فاؾٗاد َعِٗ افلٌ َٔ اؿر.

ٚفٝ٘ سذ١ ْٚٛ، اعتزاس ٚس#ح يًٓ#اغ عً#٢ ايكٝ#اّ بٛ #ا٥سِٗ      
هُلٌ  ٚفٝ٘ إعشاض عٔ اؾذاٍ ٗ اؿر ، قاٍ تعاٍ ط ايعباد١ٜ ا غَش  أٍَْ ٵَ ا

اد   ٹَ غَشِّ وَ ٵَ ى٫َ وَ َ صِـَاٳَ ٩ٍِ ا ٩َذَ وَ َ ٩ُيُ غَشا ٩َالَ كَ ٵَ ىٹَدثٌ ٩َٺَټْ ٩َلََٓ ٩ُِهِټا ا ٶُ ْ٢ ٹَ

ااىَي     ٮَ خَّ ٵ ؿِ ا ااناا ٵ االَ ا ُْ اااِٻا ؽَ ؿُوا ٩َ انَوا حَ ااهُ وَ ٶَّ ٵ ااهُ ا ٶَٺْ ْ٢ ََ اال   ُْ ٹِااټْ ؽَ ىا  ا ٶُ َ٢ َ٪ ااىٽٍِ  حَ ٮُ حَّ ا وَ

بَدبِ ٵَ ألَ ٵٍِ ا دأُوْ  .(1)صََ

 حبث والِٟ
ىاطٚسد قٛي٘ تعاٍ  ٮُ حَّ ا ٶَّهَ وَ ٵ  بـٝة١ َش٠ ٚٔظٌ ث٬ثّا ايكشإٓ ٗص ا

 خض١ٜٓ فٗٞ عًٝٗا ٚاؿح ايتك٣ٛ ا١ُٖٝ ع٢ً ٜذٍ ٖا ٚاـطاب ا٭َش
 ٚآد١ً ٚعاد١ً ٚباط١ٓ  اٖش٠ نجري٠ ٚخريات ايذاسٜٔ نٓٛص تتلُٔ
 َا ٚقٛعٗا ٚعذّ ايٓسع ٚقا١ٜ بًضّٚ ٜتكّٛ عظِٝ ًَو ٖٚٞ ٚغ١ُٝٓ
 .ايؼشٜع١ أسهاّ ىايف

ٝا إتعًك١ ا٭فعاٍ ع٢ً ايتك٣ٛ ٚتٓبظط  َٔ ٖٚٞ ٚاٯخش٠، بايذْ
 طام١ ٚفشؿ١ َٓاطب١ تهٕٛ اييت بايظع١ ٚتتـف إؼهه١ ايهًٝات
ٓ##اص  ٚاخ٬ؿ##٘ ٚاّاْ##٘ إهً##ف اط##تطاع١ سظ##ب ايـ##اؿات ٱنت

 :  ٖٞ ٚإشاتب
ٔ  يل#شٚس٠  اْهاس فٝ٘ َا ادتٓاب:   ا٭ٍٚ ٔ  ك#شٚسات  َ#  اي#ذٜ

١ ٖزٙ ٚٗ بايتٛسٝذ باٱقشاس ايٓاس ٗ اـًٛد َٔ ايٓسع ٚؿٝا١ْ  ايـٝاْ
 .اغٛا٥٘ ٚنجش٠ ايؼٝطإ ُادٟ َٔ أَإ ْٛ، ٚاٱسااص
١ٝ ٦ٝات  َٔ ٚايتٛقٞ ايتٓضٙ:   ايجاْ  ٖٚ#زا  اي#زْٛب  ٚؿ#ةا٥ش  ايظ#

ٍ  ع٢ً طٛا٤ ا٭عذا٤ ػشٚس َٔ يًٓسع ٚسشاط١ سشص ايتٛقٞ  ايك#ٛ
 .إختاس ٖٚٛ ٚنبري٠ ؿةري٠ قظٌُ اٍ ايزْٛب بكظ١ُ

                                                                 

 .197طٛس٠ ايبكش٠  (1)
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 بًشا  بعض َٔ أد٢ْ يبعلٗا ٚايٓظش نبا٥ش نًٗا ايزْٛب إٔ اٚ
ا إكاس١ْ  َ  ايـةري٠ ْعِ كتًس١، دسدات ع٢ً ٚاْٗا ٚنٝسّا نُّا بٝٗٓ

 . بايهبا٥ش تًشل اٱؿشاس
 َ  نبري٠ ٫:  قاٍ  ٚطًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ؿ٢ً اهلل سطٍٛ ٚعٔ 

 .(1)(اٱؿشاس َ  ؿةري٠ ٫ٚ ا٫طتةساس
١ٝ ايظش ٗ ايعبٛد١ٜ ٗ اٱخ٬ق:   ايجايج١ ٍ ٚاٱْكطا، ٚايع٬ْ  ا

٘  اـ#ٛف  ٚاطتشل#اس  ا٭فعاٍ ٗ طبشاْ٘ ٚخؼٝت٘ ٚدٌ عض اهلل #َٓ 
 اؿظاب ٚأٖٛاٍ اٯخش٠ عٔ ايةس١ً ٚعذّ بايسعٌ ٚاهلِ اي١ٝٓ ساٍ
 .فٝٗا

 ٚإذد ٚايعٕٛ ايتأٜٝذ سـٍٛ ٗ طبب ايتك٣ٛ َٔ إشتب١ ٖٚزٙ
 ٚاٱنشاّ. باحملب١ يًُتكٞ ٚفٛصٙ تعاٍ َٔ اهلل

ب#١  ايٛقاس ع٢ً باعجّا ٚتهٕٛ ٓ#ا٤  ٚإذس#١  ايٓس#ٛغ  ٗ ٚاهلٝ  ٚايج
ٔ  ايٓ#اغ  ٭ٕ أٚ ايسعٌ رات بظبب ٘  ت#أَ ٛ  َع#اّ  هلُ#ا  أٚ غٛا٥ً# #ٖٚ 

اٸُ       ايظاٖش ، قاٍ تعاٍ ط هُ ٵَ ٴُ  َ٢ ضْ اَُ غَدثِ ىَ ٵِ اد ٵْا ىا ا ا ٶُ ١َٺِ ىا وَ ا وُ ٹَ ٵَّاقَِټَ ََ ئِٻا ا

ؿًّا  عْٺَټُ وُ ٵلا  .(2) ص  ا
ٙ  ٚاٱَتجاٍ خؼٝت٘ اهلل ٚتك٣ٛ  ْٛاٖٝ#٘ ٖٚ#ٞ    ٚادتٓ#اب  ٭ٚاَ#ش

 ط٬  ٗ ايٓؼأتٌ .
  ٌ ٘  ب##ايتك٣ٛ ب##ا٭َش تع##اٍ اهلل ٚتسل# #ٝ ب ٓ  إهل##ٞ ٚيط##ف ن##شِٜ ت

 ايتعذٟ، َٔ ٚايتشزٜش ، ٚيًتٓبٝ٘ إعـ١ٝ ٚعذّ ايطاع١ اٍ يٲلزاب
ٍ  ٚايشخـ١ اٱرٕ ٭ٕ ّ  ا٭ػ#ٗش  ٗ بايكت#ا ؽـٝـ#ّا   د#ا٤  اِ#ا  اؿ#ش

 َٚكٝذّا ، ٚدفعّا يًتعذٟ ابتذا٤ٶ ٚاطتذا١َ.
 ايؼٗش أٜاّ إٍ ايتعذٟ اٍ ٜ٪دٟ ٫ إٔ فٝذب ٚاسذ َٛسد ٚٗ
 تٗذد كايس١ ايتعذٟ ٖزا َجٌ ٭ٕ ايكتاٍ َٔ اـاي١ٝ ا٭خش٣ اؿشاّ

                                                                 

 .1/325ايهؼاف  (1)
 .96طٛس٠ َشِٜ  (2)
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ٝت٘ اؿشاّ ايؼٗش  إكاّ ٗ اْ٘ ا٫ َطًل اهلل بتك٣ٛ ا٭َش إٔ َٚ  ٚقذط
 اؿاٍ ٚقشا٥ٔ اٯ١ٜ َٚٛكٛ، ايظٝاقٞ يًُع٢ٓ كـٛؿ١ بأَٛس ٜتعًل
 : فُٓٗا

 .فٝ٘ ايتعذٟ ٚعذّ اؿشاّ ايؼٗش إنشاّ:  ا٭ٍٚ
 ١#ٝ ٓ##اب:  ايجاْ اؿ##شاّ ، اٚ  ايؼ##ٗش ٗ اي##شد ٚت##شى ايتس##شٜط إدت

ٗ ايؼٗش اؿشاّ ٚسدت صٜ#اد٠ ثً#ح عً#٢    غـٛق ايكتٌ ٚاؾش  
 ايذ١ٜ.

ٔ  ايضد#ش :  ايجايج#١  ٟ  ع# ٔ  ب##أنجش ايتع#ذ ٝغ  َ# ِ  ؿ#  إٛدٗ##١ ايظً#
 .يًُظًٌُ

 دٛاص عذ١ اؿشاّ ايؼٗش ٗ ايكتاٍ تٛطٝ  عٔ ايٓٗٞ : ايشابع١
 .فٝ٘ ايشد

ذ يضّٚ ايؼٗشاؿشاّ ٗ بايشد ٚايشخـ١ ا٭َش ٜبٌ : اـاَظ١  تعاٖ
 .اؿشّ ا٫ػٗش سش١َ

 لبْٔٛ اٌزضبد ثني دفبع إٌجٟ )ص( ٚاٌفسبد
يكذ دا٤ ا٭َش يًُظًٌُ  َٔ اهلل بايذفا، يًكلا٤ ع٢ً ايسظاد، 
ٚإٓ  َٔ ايكتٌ  ًُّا، ٜٚاػض ٖزا إٓ  عٔ سهِ ايتٓضٌٜ ٚطٝاد٠ 
ٚايعٌُ بظٓٓ٘ ٗ اؿ٬ٍ ٚاؿشاّ، ٚٗ ايعبادات ٚإعا٬َت.  َباد٥٘، 

ىا ٩ٍِ ٚقٛي٘ تعاٍ  ط ٶُ حِ د ٭َ ٶَّهِوَ ٵ بُِٴِ ا ػاٖذ ع٢ً سكٝك١ ٖٚٞ  (1) صىَ

إٔ إظًٌُ سافعٛ يٛا٤ ايتٛسٝذ، ِٖٚ إذافعٕٛ عٔ َباد٨ ايذٜٔ 
ايكِٜٛ ، ٚاؿسظ١ يًشٓٝس١ٝ ٚاٱط#تكا١َ، ٖٚ#ٛ َ#ٔ َـ#ادٜل قٛي#٘      

ٵوادهِتعاٍط ٶًَ ا َ١  ََ هَـَا ىا ٍُ ٽُ ى خَٲُ ٵِ د  ًٚ ٹاتً وَىَ ٸْ أُ دٱُ وَ ٶَ َ٢ َٰ صَ ٵِ ٱَقَ  .(2)صوَ

                                                                 

 .190طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .143طٛس٠ ايبكش٠  (2)
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، َٚٔ اٯٜا ت إٔ ايكتاٍ َكٝذ بأْ٘ خاق بايزٜٔ ٜكاتًٕٛ إظًٌُ
       ٍ ااد  َ   طٜٚعت#ذٕٚ عً#ِٝٗ ٖٚ#ٛ َ#ٔ عَُٛ#ات قٛي#٘ تع#ا ٹَ اٸُ  ٶَ ْ١ ٽِّاٍ أَ ئِ

٢ْٶَٺُىٻَ ، ٗ اٱستذاز ع٢ً ا٥٬ٕه١ ، فببعج١ ايٓيب قُذ ؿ٢ً (1)صحَ
ٝاد٠ ط#سو اي#ذَا٤ ٚاٱط#تخساف        اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚط#ًِ إْكطع#ت ط#

 ٫ ٜكاتًٕٛ إ٫ َٔ ٜكاتًِٗ .بايٓسٛغ ، فإظًُٕٛ 
ٚنإ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ هذد ٗ نٌ َٓاطب١  

إع٬ٕ سش١َ ايتعذٟ ٚايظًِ ٜٚظٗش سضْ٘ ٚغلب٘ ع٢ً طسو ايذَا٤ 
، نُا ٜكّٛ بذف  د١ٜ إكتٍٛ خطأ أٚ َٔ غري تعذ  اٖش ٚإٕ نإ َٔ 

 ايهساس .
ٚآي٘ ٚطًِ طشاٜا  ٚبعذ فتض َه١ بعح ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘

سٍٛ َه١ ٜذعٕٛ ايكبا٥ٌ إٍ اٱط٬ّ باؿذ١ ٚايربٖإ ، َٚٓٗا بعح 
خايذ بٔ ايٛيٝذ ٗ طش١ٜ إٍ بين دز١ّ َٔ نٓا١ْ ، ٚاطشِٖ خايذ 

 ٚقتٌ َِٓٗ سدا٫ّ .
ًِت ٚأْهش عًٝ٘ عبذ ايشٓٔ بٔ عٛف ٗ إٝذإ ، ٚقاٍ ي٘ )  ُٹ عٳ

ًَا ٔإطٵ ٝٸ١ٹ فٹٞ اِي ًٹ ٖٹ َٵٔش اِيذٳا  ّٔ .بٹَأ
ًِت   تٳ ٔٔ َنزٳبٵت ، َقذٵ َق ُٳ بٵذٴ ايشٸسٵ ٍٳ عٳ َفَكا ثٳَأسٵت بٹَأبٹٝو .  ُٳا  ْٸ إ ٍٳ  َفَكا

ٚٳَيهٹٓٸو ثٳَأسٵت بٹعٳ ٌٳ َأبٹٞ ،  ُٳا َُقاتٹ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٕٳ بٳ ُٴةٹريٳ٠ٹ ، سٳتٸ٢ َنا ِي ٔٳ ا ٘ٳ بٵ ِيَسانٹ و ا
٘ٹ  ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًٓ ي ٢ًٓ ا ٘ٹ ؿٳ ًٓ ٍٳ اي ًَغٳ رٳيٹَو سٳطٴٛ بٳ َف ِٳٚآي٘ ػٳشٸ  ًٓ ٜٳ#ا   ٚٳطٳ ًّا  ٗٵ َٳ ٍٳ  َفَكا

َسِكت٘ فٹٞ  ْٵ ِٸ َأ ثٴ بٶا  ٖٳ ٕٳ َيو ُأسٴذٷ رٳ ٛٵ َنا َي ٘ٹ  ًٓ ي َا ٛٳ َف ٓٵو َأؿٵشٳابٹٞ ،  خٳايٹذٴ دٳ،ٵ عٳ
٘ٴ ٚٵسٳتٳ َيا سٳ ٚٳ ٔٵ َأؿٵشٳابٹٞ  َٹ  ٌٕ ٚٳ٠َ سٳدٴ َٳا َأدٵسٳِنت ُغذٵ ٘ٹ  ًٓ ي ٌٔ ا ٝ بٹ  .(2) (طٳ

(   ِٕ ٝ ٔٴ سٳهٹ# ِٴ بٵ# ٝ ٓٹٞ سٳهٹ ثٳ ٔٴ إطٵشٳامٳ : َفشٳذٸ ٍٳ ابٵ ٔٵ َأبٹ#ٞ دٳعٵَس#ٕش    َقا عٳ#
ٞٸ ًٹ ٔٔ عٳ ُٸذٹ بٵ ٘ٹ  عًٝ٘ ايظ٬ّ  َٴشٳ ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًٓ ي ٢ًٓ ا ٘ٹ ؿٳ ًٓ ٍٴ اي ِٸ دٳعٳا سٳطٴٛ ثٴ ٍٳ  َقا

ٞٸ ،     ٚآي٘  ًٹ# ٜٳ#ا عٳ ٍٳ  َفَك#ا ٘ٹ  # ٝٵ ًَ ٘ٹ عٳ ًٓ ي ٕٴ ا ا ٛٳ ٔٳ َأبٹٞ َطايٹبٺ ٔسكٵ ٞٸ بٵ ًٹ ِٳ عٳ ًٓ ٚٳطٳ
                                                                 

 .30طٛس٠ ايبكش٠ (1)
 .4/196ايشٚض ا٭ْف  (2)
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ٚٳ ِٵ  ٖٹ ٔش َٵ ُظشٵ فٹٞ َأ ْٵ َفا  ّٔ ٛٵ َك ِي ٖٳ٪ٴَيا٤ٹ ا ٝٸ١ٹ تٳشٵتٳ ُاخٵشٴزٵ إَي٢  ًٹ ٖٹ َٵشٳ اِيذٳا ٌٵ َأ ادٵعٳ
ٝٵو . َٳ  َقذٳ

ٞٸ   ًٹ ٘ٹ     عًٝ٘ ايظ٬ّ َفخٳشٳزٳ عٳ ٍٷ َق#ذٵ بٳعٳ#حٳ بٹ# َٳ#ا ٘ٴ  َٳعٳ ٚٳ ِٵ  ٖٴ سٳتٸ٢ دٳا٤ٳ
٘ٹ  ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًٓ ي ٢ًٓ ا ٘ٹ ؿٳ ًٓ ٍٴ اي بٳ ٚآي٘ سٳطٴٛ َٳا ُأؿٹٝ ٚٳ َٳا٤ٳ  ِٵ ايذٸ ٗٴ َي ٛٳدٳ٣  ِٳ َف ًٓ ٚٳطٳ

ٝٳ َي ٘ٴ  ْٸ إ ٍٔ سٳتٸ٢  ا ٛٳ َٵ َأ ِي ٔٵ ا َٹ ِٵ  ٗٴ ًِبٹ َي َه ًَةٳ١َ اِي ٝ َٹ ِٵ  ٗٴ َي  .ذٹٟ 
ٔٵ  َٹ  ١ْ ٝٸ ٘ٴ بٳكٹ َٳعٳ ٝٳتٵ  ٙٴ بٳكٹ ا دٳ ٚٳ ٓيا  إ  ٍٕ َٳا َيا  ٚٳ  ّٕ ٔٵ دٳ َٹ ٞٵ٤ٷ  ٜٳبٵلٳ ػٳ ِٵ  سٳتٸ٢ إرٳا َي

ٍٔ ُٳا ِي  .ا
ِٵ    ُه# َي ٞٳ  ٌٵ بٳكٹ ٖٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٌٳ َفشٳاٳ  ٘ٹ سٹ ٝٵ ًَ ٘ٹ عٳ ًٓ ي ٕٴ ا ا ٛٳ ٞٸ ٔسكٵ ًٹ ِٵ عٳ ٗٴ َي ٍٳ  َفَكا

َٳا ٚٵ  ّٕ َأ ٔٵ دٳ َٹ  ١ْ ٝٸ َيا . بٳكٹ ِٵ   َقاُيٛا :  ُه َي ٜٴٛدٳ  ِٵ  َي  ٍٕ 
٘ٹ  ًٓ ي ٍٔ ا ٝٳاّطا يٹشٳطٴٛ تٹ ٍٔ اسٵ ُٳا ِي ٖٳزٳا ا ٔٵ  َٹ  ١َ ٝٸ بٳكٹ ِي ٙٹ ا ٖٳزٹ ِٵ  ٍٳ َفٔإْٸٞ ُأعٵطٹُٝه َقا

٘ٹ  ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًٓ ي ٢ًٓ ا ٌٳ .ٚآي٘ ؿٳ ٕٳ َفَسعٳ ُٴٛ ًَ َيا تٳعٵ ٚٳ ِٴ  ًَ ٜٳعٵ ُٸا  َٹ ِٳ  ًٓ  ٚٳطٳ
٘ٹ     # ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ #ًٓ ي ٢ًٓ ا ٘ٹ ؿٳ ًٓ ٍٔ اي ِٸ سٳدٳ ٳ إَي٢ سٳطٴٛ ٙٴ   ٚآي#٘  ثٴ بٳشٳ َف#َأخٵ ِٳ  ًٓ ٚٳطٳ#

ٓٵت  ٚٳَأسٵظٳ ٍٳ َأؿٳبٵت  َفَكا بٳشٳ :   .اِيخٳ
٘ٹ  ٝٵ ًَ ًٓ٘ عٳ ٢ًٓ اي ٘ٹ ؿٳ ًٓ ٍٴ اي ّٳ سٳطٴٛ ِٸ َقا ٍٳ ثٴ ١َ ٚآي٘ َقا ًَ بٵ ٌٳ اِيكٹ بٳ تٳِك ِٳ َفاطٵ ًٓ ٚٳطٳ

٘ٴ  ْٸ إ ٘ٹ سٳتٸ٢  ٜٵ ذٳ ٜٳ ٖٹشٶا  ُٶا ػٳا ِٸ إْٸٞ َقا٥ٹ ٗٴ ًٓ ي ٍٴ ا ٜٳُكٛ ٘ٹ  ٝٵ بٳ ٓٵهٹ َٳ ُٸا تٳشٵتٳ  َٹ ٝٴشٳ٣  َي
َٳشٸات ًَاخٳ  ثٳ ٝذٹ  يٹ ٛٳ ِي ٔٴ ا ٓٳ ٳ خٳايٹذٴ بٵ ُٸا ؿٳ َٹ ٝٵو  إَي  . (1) (َأبٵشٳُأ 

 ّ َٚ  تكادّ ا٭ٜاّ ػذ أٌٖ إًٌ ا٭خش٣ هتٓبٕٛ قتاهلِ، ٚقٝا
 فشٜل َِٓٗ بايذخٍٛ ٗ اٱط٬ّ.

 عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ    ٚقذ ٚسد اؿذٜح عٔ ايٓيب قُ#ذ ؿ#٢ً اهلل  
بكتاٍ ايهساس فٌٗ ٜعين ايتٛطع١ ٗ أسه#اّ اٯٜ#١، )فك#ذ ٚسد ع#ٔ     

"اغضٚا ٗ بشٜذ٠ إٔ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ نإ ٜكٍٛ : 
 ٫ ًٓٛا، ٫ٚ تٳةٵذسٚا، ٚ طبٌٝ اهلل، قاتًٛا َٔ نسش باهلل، اغضٚا ٫ٚ تٳةٴ

ًُٛا، ٫ٚ تكتًٛا ٚيٝذٶا، ٫ٚ أؿشاب ايـٛ جِّ ُٳ  .(2)(اَ "تٴ

                                                                 

 .2/429أْظش ايظري٠ / ابٔ ٖؼاّ  (1)
 .1/524تسظري ابٔ نجري (2)
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 اؾٛاب ع٢ً ٚدٌٗ:  
إشاد َٔ سذٜح ايٓيب بًشا  آ١ٜ ايبشح ٖٛ )قاتًٛا ٗ ا٭ٍٚ : 

 طبٌٝ اهلل َٔ نسش باهلل ايزٜٔ ٜكاتًْٛهِ(.
د###ا٤ت آٜ###ات أخ###ش٣ بكت###اٍ ايهس###اس نُ###ا ٗ آٜ###١    ايج###اْٞ : 

ٸْايظٝفط ىهُ حُٺُ صَـْ ٵَٺَُْلِٱِنيَ عَُْذُ وَ ىا ا ٶُ خُ د٭َ ٚقٌٝ ْظخت ٖزٙ اٯ١ٜ  (1)ص٩َ
 أنجش َٔ َا١٥ آ١ٜ َٔ ايكشإٓ ، ٫ٚ أؿٌ هلزا ايٓظخ .

: ع٢ً فشض ؿش١ ايظٓذ ٗ ْكٌ ا٭يسا  فإ ن١ًُ غضٚا  ايجايح
٫ تذٍ ع٢ً إساد٠ قـذ بًذ أٚ قش١ٜ ،ٖٚزا ايًسظ ٜتعاسض َ  ايظ١ٓ 

 ايسع١ًٝ اييت ٖٞ دسا١ٜ ٖٚٞ َكذ١َ ع٢ً ايشٚا١ٜ .
 بايزٜٔ ٜكاتًِْٛٗ س١ٓ ٚؽسٝف عِٓٗ، ٚٗ تكٝٝذ قتاٍ إظًٌُ

ٚعٔ ايٓاغ ْٝعّا، ٚصدش يًُؼشنٌ عٔ قتاٍ إظًٌُ ٚقذ سكٞ 
ٚفذ ْـاس٣ لشإ بذف  اؾض١ٜ يً#ٓيب قُ#ذ ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘      
ٚطًِ بعذ سذٜح إبا١ًٖ ٚخشٚد٘ ع٢ً َٝعاد َعِٗ ٖا ٜذٍ ع٢ً 

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ إْتسا٤ ؿس١ اؿشب ٚايكتاٍ بٌ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل
ُٟ ٚأٌٖ ايهتاب ٭ِْٗ مل ٜٗذُٛا ع٢ً إذ١ٜٓ  ، قاٍ تعاٍ ط ٽَـْ ا  ىْ ٵَ د َ٢ حَ

ٶَّ ٵ وَتَ ا ْ٢ ٵَ ٴَ  َ٢ ضْ وَ ٴَ ٩َ هِ خَ بْ ٽَ ٸا  رُ ٸْ  ٽَ٪ُيَٲُ أَ د وَ وَ يَ ُ٪ ٽَ أَ ٸْ وَ ٱُ ََ د ٽِيَ د وَ ٽَ ََ د ٽِيَ ٸْ وَ ٱُ ََ د وَ بْ أَ د وَ ٽَ ََ د وَ بْ ٶَاً  أَ َ١ هِ 

دفِبِنيَ ٵَٲَ كبا٥ٌ اٱط٬ّ ٗ عٗذ ايٓب٠ٛ ٖٚٛ ٚدخٍٛ بعض اي (2) صا

خَظَُٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط َ٪ ٵَ ا ٶَّهِ وَ ٵ ٽَْْلُ ا  ََ د فَا صَ َـؽٶىٻ ئِ ٵوده  * وكأَج ا

ابًد يف ؿَټ اهلل أ٩ىاصد* ىا حَ ٽَّهُ ٱَدٻَ  ُُ ئِ ٪ِلْ َ٦ خَ َٰ وَاىْ بِّ غَٺْـِ كَ بِّظْ بِ يَ  .(3)ص٩َ

                                                                 

 .5طٛس٠ ايتٛب١ (1)
 .61طٛس٠ آٍ عُشإ (2)
 .3-1طٛس٠ ايٓـش  (3)
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ٚسطايت٘ ايعا١َ يتهٕٛ بعج١ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
١ٜٚ ٱدتٓاب اٱباد٠ اؾُاع١ٝ ٚػاٚص سذٚد اهلل ٚاهلذّٛ  دع٠ٛ مسا

 ع٢ً ايٓاغ ايعضٍ اٯٌَٓ ٚقتًِٗ بةري سل.
يتُٓ  اٯ١ٜ َٔ قتٌ ْظا٤ ٚرساسٟ إؼشنٌ، ٚتكٝ#ذ إظ#ًُٕٛ    

 ٘ بٗزا إٓ  ، ٚفٝ٘ ؽسٝف عِٓٗ ٚعٔ غريِٖ ، ٖٚٛ َٔ َـادٜل قٛي
وَطتعاٍ ٶَ ٵَٺِنيَوَٹَد أَكْىَ د َ٢ ٶَ ٵِ عْٺَتً  بًشا  عُّٛ ايش١ٓ ٗ ٖزٙ  (1)صدٯَ ئِ َّ كَ

اٯ١ٜ ، ٖٚٞ ٫ ؽتف بؼخف ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
ٮَـْ ٱَدٻَ بٌ تؼٌُ إٓٗاز ايزٟ ٜتبع٘ فٝ٘ إظًُٕٛ ، قاٍ تعاٍ ط ٵَ

وَت  يَ ةٌ عَ ىَ ٶَّهِ أُىْ ٵ ىٳِ ا ٸْ ٩ٍِ كَىُ  .(2)...صٵَٲُ

ٕ ٚاٯ١ٜ بشصخ د ٕٚ تأيٝب ايهساس عًِٝٗ، فشُٝٓا ٜظُ  ايٓاغ بأ
ِٝٗ ف#اِْٗ        إظًٌُ ٫ ٜك#اتًٕٛ إ٫ اي#زٜٔ ٜك#اتًِْٛٗ ٜٚعت#ذٕٚ عً#
هتٓب#ٕٛ ايتش##شٜض عً##ِٝٗ ٚايتعاك#ذ حمل##اسبتِٗ أٚ ايتع##ذٟ عً##٢    

 ثةٛسِٖ .
ٚإٓ  أع٬ٙ مل ّٓ  َٔ بعح ايٓيب قُ#ذ ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘     

ٚايظ##٬طٌ ٗ صَ##اِْٗ ٜ##ذعِٖٛ إٍ   ٚط##ًِ ايشط##ا٥ٌ إٍ إً##ٛى   
اٱط٬ّ، ٚتًو آ١ٜ ٗ ْب٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ إر بعح 
سطاي١ دع٠ٛ إٍ ايٓذاػٞ ًَو اؿبؼ١ ٚإٍ قٝـش ًَو ايشّٚ، ٚإٍ 
 نظش٣ ًَو ب٬د فاسغ ٚغريِٖ َٔ ا٭َشا٤ ٗ اؾضٜش٠ ٚخاسدٗا .

اي٬سك١ أٟ  َٚٔ َعذضات ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ
اييت سذثت بع#ذ اْتكاي#٘ إٍ ايشفٝ#ل ا٭عً#٢ سس#ظ ْـ#ٛق ٖ#زٙ        

 ايشطا٥ٌ ٚسد إًٛى ايكٛيٞ ٚايسعًٞ عًٝٗا ٚأثش ٖزٙ ايشطا٥ٌ.

                                                                 

بٝا٤ (1)  .107طٛس٠ ا٭ْ
 .21طٛس٠ ا٭سضاب (2)
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ا   فبعذ إٔ مت ؿًض اؿذٜب١ٝ ْضٍ قٛي٘ تعاٍ ط اقَ ٵَاٍا هَ وَأُوعٍَِ ئِ

ٸْ بِهِ ٱُ ٽقِكَ أُ ٵِ ٵَٮُلَْٻُ  ٚطًِ ، فهتب سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ (1)صا

أُوعِاٍَ  طعٔ أْع قاٍ  : ٕا ْضيت ٖزٙ اٯ١ٜ إٍ ًَٛى عـشٙ ٚ) وَ

ٸْ بِهِ ٱُ ٽقِكَ أُ ٵِ ٮُلَْٻُ  ٵَ ا ا ٵٍَا هَقَ نت#ب سط#ٍٛ اهلل ؿ#٢ً اهلل عًٝ#٘      ،(2)صئِ

هلل ٚآي٘  ٚطًِ ٍإ نظش٣ ٚقٝـش ٚايٓذاػٞ ٚنٌ دباس ٜذعِٖٛ إٍ ا
 عًٝ٘. ٢عض ٚدٌ ، ٚيٝع ايٓذاػٞ ايزٟ ؿً

أت٢ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً : أبٞ بٔ نعب قاٍ  ٚأخشز أبٛ ايؼٝخ عٔ
 . ٚطًِ بأطاس٣ فكاٍ هلِ  : ٌٖ دعٝتِ إٍ اٱط٬ّٚآي٘ اهلل عًٝ٘ 

 قايٛا  : ٫ . 
ٞٻ ٖ#زا ايك#شإٓ ٭ْ#زسنِ ب#٘     }فخ٢ً طبًِٝٗ ، ثِ قشأ  إي ٚأٚسٞ 

{َٚٔ بًغ
َِٓٗ َ#ٔ أد#ٌ   أثِ قاٍ  : خًٛا طبًِٝٗ ست٢ ٜأتٛا َ (3)

 .(4)(مل ٜذعٛا
بٔ إظٝب قاٍ  : نتب سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ طعٝذ ٚعٔ )

ٍ :  ٚطًِ ٍإ نظش٣ ، ٚقٝـش ، ٚايٓذاػٞ ٚآي٘  أَا بعذ  : فتعايٛا إ
٦ّا ٫ٚ ٜتخز  ٛا٤ بٝٓٓا ٚبٝٓهِ أ٫ ْعبذ إ٫ اهلل ، ٫ٚ ْؼشى ب٘ ػٝ ن١ًُ ط
بعلٓا بعلّا أسبابّا َٔ دٕٚ اهلل ، فإٕ تٛيٛا فكٛي#ٛا اػ#ٗذٚا بأْ#ا    

 .َظًُٕٛ
ٚطًِ إٍ قٝـش فكشأٙ ٚآي٘ فًُا أت٢ نتاب ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 

بظ#ِ اهلل  :  قاٍ  : إٕ ٖزا ايهتاب مل أسٙ بع#ذ ط#ًُٝإ ب#ٔ داٚد    
 .(1)(ايشٓٔ ايشسِٝ

                                                                 

 .19طٛس٠ ا٭ْعاّ (1)
 .19طٛس٠ ا٭ْعاّ  (2)
 .19طٛس٠ ا٭ْعاّ (3)
 .4/39ايذس إٓجٛس  (4)
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ٝ#إ ٚايتع#ٌٝ ٚأْ#٘ دف#ا، ق#ض       ٚبعذ ا٭َش بايكتاٍ إكشٕٚ بايب
 يكاعذ٠ ْسٞ اؾٗاي١ ٚايةشس دا٤ ايٓٗٞ عٔ ايتعذٟ، ٖٚزا ايٓٗٞ عاّ

ػاٌَ يًُظًٌُ ْٝعّا اجملاٖذٜٔ ٚغريِٖ، َٚطًل َٔ د١ٗ أٚاْ#٘  
ٚصَاْ٘، ٖٚٛ ٗ َسَٗٛ٘ بٝإ إكاٗ ٕٛك#ٛ، ايكت#اٍ، يٝه#ٕٛ قت#ٌ     

 ا٭عضٍ ٚايعذٛص ٚإشأ٠ َٔ ايتعذٟ.
ٚفٝ٘ آ١ٜ ٗ اٱْلبا  ايزٟ عًٝ٘ إظًُٕٛ عا١َ ٚإكاتًٕٛ َِٓٗ 

ٝ#١ ٗ   خاؿ١، ف٬ تظتطٝ  ايٓسع ايةلب١ٝ َضا١ٓ ٖزٙ  اٯٜ#١ ايكشآْ
َشتهض فعٌ ٚقٍٛ إظًِ، ٚفٝ٘ تأدٜب يًٓاغ ْٝعّا بإدتٓاب قتاٍ 

 ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚإظًٌُ.
١ٓٝ ايٓاغ  ٚتذٍ ايٛقا٥  ٚا٭سذاخ أٜاّ ايبعج١ ايٓب١ٜٛ ع٢ً طُأْ
َٔ اٱط٬ّ، ٚنإ ايٝٗٛد ٗ إذ١ٜٓ إٓٛس٠ ٗ َأَٔ ، ٚإظ#ًُٕٛ  

ٔ ىٛكٕٛ إ عاسى َ  قشٜؽ ٚغطسإ إٍ إٔ سـٌ ْكض ايعٗذ َ
     فشٜل َِٓٗ.     

 ّ ٝا، ٖٚٛ عذ ٚأختتُت اٯ١ٜ ببٝإ قإْٛ ثابت ٬َصّ يًشٝا٠ ايذْ
سب اهلل عض ٚد#ٌ يًُعت#ذٜٔ، ٚفٝ#٘ ؽٜٛ#ف َ#ٔ ايتع#ذٟ ٚإْ#زاس        

 يكشٜؽ ايزٜٔ ٜعتذٕٚ ع٢ً إظًٌُ ٚب٬دِٖ بةري سل.
 حبث ػمبئدٞ

دا٤ ايسشا٥ض ايعباد١ٜ َٔ أفلٌ ا٭عُاٍ بعذ أاؾٗاد دفاعا َٔ 
ايـ٠٬ ٚايـّٛ ٚايضنا٠ ٚاؿ#ر ٚمٖٛ#ا ٚد#ا٤ت آٜ#ات عذٜ#ذ٠ ٗ      

سادٜح ايظ١ٓ أنشاّ سٚادٙ، ٚإفلً٘ ٚاياغٝب فٝ٘ ٚايٓذب ايٝ٘ ٚ
  ٚ ٞ ايٛاسد٠ ٗ بٝإ فلً٘ نجري٠ َٚظتسٝل١ ب#ٌ َت#ٛاتش٠  َذسط#١   ٖ#

د ايهظ#ب  عكا٥ذٜ#١ ٚاخ٬قٝ#١ َظ#تك١ً، َٚ#ٔ اٖ#ِ َـ#ادٜل اؾٗ#ا       
 ٚاٱْسام ع٢ً ا٭طش٠ ٚسظٔ اـًل ٚايزنش ٚايـرب ع٢ً ا٭ر٣.

ٚعٔ طًش١ )أْ٘ مس  سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٜك#ٍٛ :  

                                                                                                                                                                   

 .7/428ايذس إٓجٛس  (1)
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ٛٸ،(  .(1) اؿر دٗاد ، ٚايعُش٠ تط
باٱكاف١ اٍ ايظ١ٓ ايسع١ًٝ ٚقٝاّ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ   ْسظ٘ غٛض غُاس اؾٗاد بٌ إٔ سٝات٘ ؿ٢ً اهلل 
َٚٛادٗ##١ يًهس##اس ٚإ تبآٜ##ت ؿ##ٝغ  ٚؿ##ربّا ناْ##ت نً##ٗا دٗ##ادّا  

 ٚاطايٝب ٖزا اؾٗاد.
 ايٓٗٞ عٔ اٱبتذا٤ ٗ ايكتاٍ ٚدٛٙ :   َٚٔ َـادٜل

 َكات١ً َٔ مل ٜكاتٌ إظًٌُ.إدتٓاب ا٭ٍٚ  : 
عذّ ابتذا٤ِٖ بايكتاٍ ٗ ا٭ػٗش اؿشّ، ٖٚٞ سدب،  ايجا١ْٝ  : 

، قاٍ  ٚ اؿذ١، ٚقشّ ا٫ إٔ ٜبذأ ايعذٚ بايتعذٟٚرٚ ايكعذ٠، ٚر
٬َ            تعاٍ ط َٶا َؽ َٷ  ْى ا ََ اِه  ٶَّ ٵ ِب ا َخاد ِٱ ْهًلا ٩ِاٍ  ا ٍَ اَل  ََ ١َ َرَواد  اِه ا ٶَّ ٵ ـَ ا ا ١ِْو ىِك  ُه ا  َ ٵ َة ا ـا ١ِ ِئٻا 

ٽَ        ىا ٩ِاُِهټا َأ ِٶُٺا َٞ َح ٩َااَل  ُٸ  ُِّ َٮا َٵ َُټ ا ِـّ ا ٵ َٰ ا ا ِٵ َف ٌٷ  ُعاُل ٢َت   َهد َأْكَب ِٹْو  َٓ أَلْك ِث َوا َىا َٺ ٵيا ٸْ  ا اٲُ يَ ُ٪

خَّٮِنيَ ٵَٺُ ٠َ ا ٹَ ٶَّهَ  ٵ ىا أَٻا ا ٶَٺُ ْ١ د٩َّتً وَا ٱَ ٸْ  ىٽَٲُ ٶُ حِ د ٮَ َُ د  ٱَٺَ د٩َّتً  ٱَ ٵَٺَُْلِٱِنيَ  ٶُىا ا دحِ ٭َ  .(2)صوَ
 إظًٌُ عٗذ َٚٝجام ٚر١َ. تشى َكات١ً ايزٟ ي٘ َ ايجايج١  : 
،  قتٌ ايٓظا٤ ٚايـبٝإ ٚايؼٝخ ايساْٞ اٱعشاض عٔايشابع١  : 

 .َٚٔ ٜعتضٍ ايكتاٍ 
ٖٚٓاى ٚدٛٙ فتُع١ َٚتسشق١ خشدت عٔ ا٭َش بايكتاٍ ايٛاسد 

 قـ#ذ ف#٤ٞ  قٌٝ إٔ ٖزٙ اٯ١ٜ َٓظٛخ١ طٛا٤ ٚ ٗ اٯ١ٜ بايتخـف
ٙ  ،ايٓظخ عًٝٗا تذسهّٝا أٚ دفعّٝا أٚ اْ٘ ٜأتٞ ع٢ً بعض ٖزٙ ايٛدٛ

ٞ دٕٚ ايبعض اٯخش نُا ٗ عذّ قتاٍ ايٓظا٤ ٚايـبٝإ ٚايؼٝخ ايساْ
، ٚإختاس إٔ اٯ١ٜ ٚايكٝٛد اي#يت فٝٗ#ا غ#ري     فاْ٘ قهِ غري َٓظٛخ

 .َٓظٛخ١ 
ّٚه##ٔ إط##تٓبا  ٚاط##تكشا٤ قاع##ذ٠ ٚق##إْٛ ثاب##ت ٗ ا٭سض      

                                                                 

 . 1/420ايذس إٓجٛس  (1)
 .36طٛس٠ ايتٛب١  (2)
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ٝا٤ ٚا٭فع#اٍ عً#٢ ايٓ#اغ        ٚاْعهاغ سب ٚبة#ض اهلل تع#اٍ يٮػ#
ْٝعّا، فُا وب٘ اهلل وب٘ ايٓاغ ع٢ً كتًف َزاٖبِٗ َٚؼاسبِٗ، 

بةل٘ ايٓاغ ٕا دع#ٌ اهلل عٓ#ذِٖ َ#ٔ ايعك#ٌ     َٚا ٜبةل٘ طبشاْ٘ ٜ
 ٚايتُٝٝض، ٫ٚ عرب٠ بايؼار ايٓادس.

سب اهلل ٜٚبةلٕٛ َا ابةل#٘ اهلل،  أفايٓاغ بسطشتِٗ وبٕٛ َا 
ُُ قاٍ تعاٍ ط ، ثاس ْسخ ايشٚ  ٗ آدّآٖٚٛ دض٤ َٔ فًظس١ ٚ ا ىا ٸا ىَ رُ

ألَ ٠َ وَا ٵياٺْ ٸْ ا ٵَٲُ ٴَ  َ٢ صَ ٩ُِهِ ٹِټْ كُوعِهِ وَ ٪َؼَ  ٽَ حََْٲُلُوٻَوَ د  ٹَ ٶُِالً  ٭َ ةَ  َِـَ َ٩ ألَ دكَ وَا  .(1)صبَْْ
ٚتذٍ َلاٌَ اٯ١ٜ ٚإتـاٍ ية١ اـطاب ٗ اٯ١ٜ يعُّٛ ايٓاغ 
ٚفلٌ اهلل عض ٚدٌ بشصقِٗ اؿٛاغ ٚايكًٛب ع٢ً إٔ أثش ْسخ اهلل 
َٔ سٚس٘ َٛدٛد عٓذ نٌ اْظإ ٚإرا أْعِ اهلل عض ٚدٌ بٓع١ُ فٗٛ 

 أنشّ َٔ إٔ ٜشفعٗا.
َظأي١ ايٓسخ ٗ ايكشإٓ باٯ١ٜ أع٬ٙ ٚبايٓسخ َٔ سٚ  اهلل ٚٚسدت 

ااتً    ٗ َ##شِٜ عًٝٗ##ا ايظ##٬ّ ط  ََ ااد َ هَ وَ ابْ ااد وَ دهَ وَ ٶَ َ٢ صَ ااد وَ وَ ٹِااټْ كُوعِ ااد  هَ ُ ااد ٩ِ وَ ؾَ َ٪ وَ َ٩

ٵَٺِنيَ د َ٢ ٶَ  .(2)صٵِ
نُا تهشس ٗ ايكشإٓ اٱخباس ع#ٔ ق#إْٛ اي#ٓسخ ٗ ايـ#ٛس ٜ#ّٛ      

٪ِؼَايبعح ٚبٝإ تعذدٙ ، قاٍ تعاٍ ط ٽُ ٬َ ٹَټْ ٩ٍِ  وَ ِ٢ ىكِ ٩ََْ ٵْ  ٩ٍِ ا

ْٸ          َفا ُها ِا ٩َا ْؽاَلي  ٩ُِاِه ُأ ِ٪اَؼ  ُٽ ُراٸا  اُه  ٶَّ ٵ ََ ا د ا ٍَ ِٓ ِئ َّ َٹْټ  أَلْك ِث َوَٹْټ ٩ٍِ ا َىا َٺ ٵيا ا

وُْٞلُوٻَ ََ دٷٌ  َُ ، ٌٖٚ فٝ٘ إػاس٠ بإٔ يًٓسخ َ#ٔ سٚ  اهلل ٗ آدّ  (3)ص٭ِ
َٔ عًٝ٘ ايظ٬ّ َٛكٛع١ٝ ّٜٛ ايبعح ٚايٓؼٛس ، اؾٛاب ْعِ ، ٖٚٛ 

 َعاْٞ س١ٓ اهلل عض ٚدٌ بايٓاغ ٦َٜٛز.

                                                                 

 .9طٛس٠ ايظذذ٠  (1)
بٝا٤  (2)  .91طٛس٠ ا٭ْ
 .68طٛس٠ ايضَش  (3)
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عذّ خشٚز ايسطش٠ عٔ عً#١ اـً#ل ، ق#اٍ    ٚدا٤ ايكشإٓ يٝجبت 
بُـُوٻِتعاٍ ط ْ٢ َُ ٵِ ٽوَ ئِ َّ  ٵَضِټا وَاإلِ ٶَٮَجُ ا د ؽَ ٹَ ٜٚ#ذعٛ إظ##ًٌُ    ،(1)صوَ

ٝ#اس   يتعاٖذٖا ٚاحملافظ١ عًٝٗا ٚيٝتكٝذٚا بٗا عٔ اساد٠ ٚقـذ ٚاخت
 ٜبةض اٱعتذا٤ فاِْٗ ٜتذٓبْٛ٘ ٕا ٜاتب ع٢ً َٚت٢ َا عًُٛا إٔ اهلل

 ايبةض اٱهلٞ َٔ ايٓٗٞ ٚتشتب ايعكاب.
 يكذ دا٤ ٖزا ايبٝإ ٚرنش ٖزٙ اؿكٝك١ ايجابت١ ٗ بذاٜات ايكتاٍ

يتهٕٛ هلا َٛكٛع١ٝ ٗ سٝا٠ إظًٌُ  ٖٚذّٛ إؼشنٌ ع٢ً إذ١ٜٓ
 .ٍ ّٜٛ ايكٝا١َإاؾٗاد١ٜ ٚ

ًٝ٘ ايظ٬ّ : نإ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً عٔ اٱَاّ دعسش ايـادم عٚ
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ارا اساد إٔ ٜبعح طش١ٜ دعا اَريٖا فادًظ٘ اٍ 
ٚادًع اؿشاب٘ بٌ ٜذٜ٘ ثِ ٜكٍٛ : طريٚا بظِ اهلل ٚباهلل ٚٗ  دٓب٘ 
 ٫ طبٌٝ اهلل ٚع٢ً ١ًَ سطٍٛ اهلل ٫ تلًٛا ٫ٚ ُجًٛا ٫ٚ تةذسٚا ٚ

ّٝا ٫ٚ      ب ٝ#ّا ٫ٚ ؿ# اَ#شأ٠ ٫ٚ تكطع#ٛا ػ##ذشّا ا٫ إٔ   تكتً#ٛا ػ#ٝخّا فاْ
 تلطشٚا ايٝٗا.

 ٘ َٚٔ َـادٜل عذّ اٱعتذا٤ تكٝذ إظًٌُ با٭َإ ايزٟ ٜعطٝ
١ٓٝ ست٢  ادْاِٖ يبعض ايهساس أٟ إٔ اٱط٬ّ ٜبعح ا٭َٔ ٚايطُأْ
اثٓا٤ إعشن١ ٜٚستض باب ايتذاسى ٚايٓذّ ٚايتٛب#١ ٗ ط#اع١ ايتك#ا٤    

 ا٭ط١ٓ ٚاػتذاد إعشن١.
ذ عًٝ٘ ايظ٬ّ ٚٗ خرب ابٔ ؿذق١ إ اٱَاّ عًٞ  اداص اَإ عب

 .(2)ًٖٛى ٭ٌٖ سـٔ َٔ اؿـٕٛ ٚقاٍ : ٖٛ َٔ إ٪ٌَٓ
ٚٗ اٯ١ٜ تعًِٝ ٚاسػاد يًتك٣ٛ ٚطشد يًةذس ٚإه#ش، ٚيته#ٕٛ   
ا٭خ##٬م ايساك##١ً ًَه##١ ساط##خ١ ٗ ايٓس##ٛغ ؼ##ٍٛ دٕٚ ط##ٝطش٠    

                                                                 

 .56طٛس٠ ايزاسٜات  (1)
 تٗزٜب ا٭سهاّ ، باب اعطا٤ ا٭َإ. (2)



ــ   228معامل اإلميان / ج   ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   293ــــ

     ٗ اسه#اّ اٱط##٬ّ   ايةل#ب ٖ#ا ٜٗ##٤ٞ ساي#١ َ#ٔ ايت##ذبش ٚايتسه#ش 
 ٚا٫عذاص ٗ اتكاْٗا ، ٖٚٞ سشب ع٢ً اٱسٖاب.

فُٔ أطشاس ٖزٙ اٯ١ٜ َٚا فٝٗا َٔ ا٭َش بكتٌ ايهساس إؼشنٌ 
ُْاذُ  ايزٜٔ قاتًٛا ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚط#ًِ يكٛي#٘ تع#اٍط     عَ

ٸْ ىهُ خُٺُ َ٪ ٮِ ، إٔ ايهساس أؿبشٛا ق١ً ٚعادضٜٔ عٔ ْ#  اؾٝ#ٛؾ   (1)صرَ

ظًٌُ ، ٚيهِٓٗ ٜـشٕٚ ع٢ً َٛاؿ١ً إثاس٠ ايسً ، ايعظ١ُٝ كذ إ
َٚٓ#٘ َ#ج٬ّ اـ##٬ف ٖ#ٌ فتش#ت َه##١ ؿ#ًشّا أٚ عٓ#٠ٛ ، ٫ٚ أؿ##ٌ       
ٕٛكٛ، ٖزا اـ٬ف ٭ٕ أنجش أٌٖ َه١ دخًٛا اٱط#٬ّ قب#ٌ ٜ#ّٛ    

 ايستض  .
فذا٤ت اٯ١ٜ بطًبِٗ أُٜٓا ٚدذٚا َ#ا داَ#ٛا هُع#ٕٛ اؾٝ#ٛؾ     

ٓ#١   ٚوشكٕٛ ايٓاغ كذ ايٓيب ، ٚٗ إٓت#ذ  ٜات ، ٭ٕ ٚد#ٛدِٖ فت
ٚإبت٤٬، ٚإكشاس باٱط٬ّ َٛا بتِٗ ع٢ً تهزٜب َعذضات ايٓب٠ٛ، 
ٓ##١ ٚأًٖ##ٗا     ٓ##اغ عً##٢ إذٜ ٚإؿ##شاسِٖ عً##٢ ايهس##ش، ٚؼ##شٜض اي
إظًٌُ، ٚأػعًٛا َعشن١ بذس ٚأسذ، ثِ اـٓذم، فِٗ مل ٜهسٛا عٔ 
اؿشب ٚايكتاٍ عٔ ايتٛب١ ٚؿ٬  بٌ يًعذض بعذ إٔ أخضاِٖ ، اهلل 

ت اٍ تعاٍ ٗ خطاب يًُظًٌُطق ٵَّ فِ ٸْ أَ خُ ٽَ أَ بَـْك  وَ ٶَّهُ بِ ٵ ٸْ ا ٱُ ٽََْلَ ٮَـْ  ٵَ  .(2) صوَ

َٚٔ اؿذ١ ع٢ً ايهساس أْ٘ بعذ فتض َه١ ٚقع#ت َعشن#١ س#ٌٓ    
 بٗذّٛ َباغت َٔ ثكٝف ٖٚٛاصٕ .

َٚ  إٔ نساس قشٜؽ قّٛ فشَٕٛ، ٚتعذد ايتعذٟ ٚايظًِ َِٓٗ 
ٝ#١ د#ا٤ت بس#تض ب#ا     ب ايتٛب#١ ٚا٭َ#إ هل#ِ ف#تُعٌ     فإ اٯ١ٜ ايتاي

َٚتسشقٌ بكٝذ اٱق٬، ع#ٔ ايهس#ش، ٚايه#ف ع#ٔ ايكت#اٍ ٗ اؿ#شّ       

                                                                 

 .191طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .123طٛس٠ آٍ عُشإ(2)
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اىكٌ      ٚايتعذٟ ع٢ً اٱط٬ّ ، ق#اٍ تع#اٍ ط   ُ٪ َ٥ اهَ  ٶَّ ٵ ا ٩َااِٻا ا ىْ ا هَ خَ ٽ ٩َااِٻْ ا

عُِٸٌ  .(1)صكَ
ٖٚٛ ديٌٝ آخش ع٢ً ؿذم ْب٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  

ٚأْ٘ َٓضٙ عٔ عاد٠ ايجأس إتأؿ١ً ٗ اجملتُ# ، ٚيٝه#ٕٛ قب#ٍٛ تٛب#١     
 ايهساس إدتجاثّا هلا.

ٚفٝ#٘ ػ#اٖذ عً##٢ سظ#ٔ مس#ت إظ##ًٌُ، ٚديٝ#ٌ عً#٢ ؿ##ش١       
 ١ إّاِْٗ ٚإخ٬ؿِٗ ٗ َشكا٠ اهلل، فِٗ مل ٜظتُشٚا بايكتٌ بعذ تٛب

تبذٍ اؿهِ ب#تةري إٛك#ٛ،، ٚمل و#تر إظ#ًُٕٛ ب#اساد٠      ايهساس ي
ايجأس، ٚطًب اٱْتسا، َٔ ايهساس بٌ تًكٛا ٖزٙ اٯٜات باٱَتجاٍ، 

ااهُ       ٖٚ#ٛ َ#ٔ عَُٛ#ات قٛي#٘ تع#اٍط      وْ َ١ ٸْ  ادٱُ هَ ٽَ اد  ٹَ اقُوُُ وَ ؾُ اىٳُ ٩َ ٵلاىُ ٸْ ا ادٱُ حَ اد َ ٹَ وَ

ىا هُ خَ ٽَ د  .(2)ص٩َ

ايهساس إظًٌُ  إٕ اهلل عض ٚدٌ ٜٓتـش يًُ٪ٌَٓ، فشُٝٓا أخشز
َٔ دٜاسِٖ ًِٖٚٓٛ ع٢ً اهلذش٠ َٔ َه١، دا٤ت ٖزٙ اٯ١ٜ يتبٌ 
دش١ّ تٗذري إظًٌُ ع٠ٛٓ، ٚإكطشاسِٖ إٍ ايسشاس طًبّا يظ٬َتِٗ 
ايؼخـ١ٝ ، ٚناْت قشٜؽ تٓؼش ايشؿذ سٍٛ َه١ ٕٓ  إظًٌُ َٔ 

١ اـشٚز َٗادشٜٔ إٍ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٗ إذ ٜٓ
ٴِإٓٛس٠، فذا٤ت اٯ١ٜ يتخرب بإٔ ط خَ ٮَ ٵَ وَتُ أٍََـ  ٹِټْ ا خَ ِ٪ ٵَ  .(3) صا

َٚٔ ايست١ٓ إخشاز إظًٌُ َٔ َه١ بأْسظِٗ، ٚتعشكِٗ ي٬ًٗى 
ٗ ايطشم اؾب١ًٝ ايٛعش٠، َٚا فٝٗا َٔ ايٛسٛؾ ٚاٯفات، ٚتشنِٗ 
عٝاهلِ َٔ خًسِٗ َ  إٜزا٤ ٖزٙ ايعٛا٥ٌ ست٢ ٗ ساٍ خشٚدٗا إٍ 

                                                                 

 .192طٛس٠ ايبكش٠  (1)
 .7طٛس٠ اؿؼش  (2)
 . 191طٛس٠ ايبكش٠  (3)
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ىا ذ١ٜٓ ، قاٍ تعاٍطإ ٵُ ى ٮُ ََ ٬ٍّ ئِ َّ أٻ  ُْلِ عَ َ٦ ٸْ بِ دكِهِ ََ ؿِ ىا ٹِټْ  صُ ؽْلِ ٵَّقَِټَ أُ ا

ٶَّهُ ٵ د ا وَ ب   .(1)صكَ
 َٚٓٗا إٔ بكا٤ ايهساس ع٢ً نسشِٖ كشس ٚفت١ٓ ع٢ً ٚدٛٙ:  

 إْ٘ طبب يبزس ايسً.ا٭ٍٚ : 
 إْ٘ َٓاطب١ يضس، ايؼو ٗ ايٓسٛغ.ايجاْٞ : 

 بايباطٌ.إثاس٠ اؾذاٍ ايجايح : 
قٝاّ ايهساس بإةايط١ سشب ع٢ً ايٓب٠ٛ، ٚسب َٓ#اف   ايشاب  : 

 د١ْٜٛٝ عاد١ً ٚعذض عٔ ايتخًف عٔ عباد٠ ا٭ٚثإ.

 ِسبئً ِسزمسأح ِٓ آ٠خ )فبْ أزٙٛا(
ا ٩َااِٻْ ٖٚ#زٙ اٯٜ#١ ٖ#ٞ ط    ىْ اا هَ خَ ٽ اهَ  ٩َااِٻا  ا ٶَّ ٵ اىكٌ  ا ُ٪ اُٸٌ  ٥َ عِ ، َٚ##ٔ (2)صكَ

 ٔ إعذاص ايكشإٓ إٔ تأتٞ آ١ٜ س١ٓ ٚسأف١ ٚطط آٜات ايكتاٍ ، ٖٚٛ َ
ٛاٖذ ع٢ً ؿبة١ ايظ٬ّ ٗ سطاي١ ايٓيب قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايؼ

   :ٚطًِ 
تؼ#ٌُ اٯٜ##١ اي#زٜٔ ٜ##٪رٕٚ إ#٪ٌَٓ باخ###شادِٗ َ##ٔ     :  ا٭ٍٚ

دٜاسِٖ ٚقاسبتِٗ ٗ اسصاقِٗ ٚتٛدٝ٘ ايًّٛ ايؼذٜذ هلِ ٱختٝاسِٖ 
اٱط٬ّ، ٚا٫ْتٗا٤ عٔ ايكتاٍ ْف ؿشٜض ٗ اٯ١ٜ ايهش١ّ خـٛؿّا 

َتعكب١ يكٛي٘ تعاٍ ط  ٸْٚاْٗا دا٤ت  ىهُ ٶُ خُ د٭َ ٸْ ٩َ ىٱُ ٶُ حَ د أٟ إٔ  ،(3) ص٩َاِٻْ ٭َ

ٔ  عٔ ايكتاٍ ٜاػض عٓ٘ ايتٛقف عٔ قتاهلِاْتٗا٥ِٗ  ، ٚإػاع١ ا٭َ

دٚايظ٬ّ ، قاٍ تعاٍ ط هَ ٵَ وَظْ  دصْ ٸِ ٩َ ٶَ ٶيا ٵِ ىا  غُ وَ  .(4)صوَئِٻْ صَ

                                                                 

 . 40طٛس٠ اؿر (1)
 .192طٛس٠ ايبكش٠  (2)
 .191طٛس٠ ايبكش٠  (3)
 .61طٛس٠ ا٭ْساٍ  (4)
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اٯ١ٜ َٔ اٱطشاف ٗ ايكتٌ فًٛ تشى اٱْظإ َٚ#ا  : ُٓ   ايجا١ْٝ
دب##ٌ عًٝ##٘ َ##ٔ اٱطاط##اٍ ٚاٱط##تُشاس ٗ ايسع##ٌ فًشَ##ا اط##تُش   

ّا كتٌ ايهافشٜٔ ادتجاثّا هلِ َٔ ا٭سض ٚثأسّا بإظًُٕٛ  ٚاطتـشاب
 ًِٚٓٗ قٗشّا ع٢ً دخٍٛ اٱط٬ّ.يًشهِ 

 ،ايكشإٓ َطًل َٚكٝذ فسٞدا٤ت ٖزٙ اٯ١ٜ يتكٝٝذ ايسعٌ، :  ايجايج١
بعض اٯٜات تكٝذ افعاٍ إظًٌُ ٚؽشز َٔ اؿهِ ايؼشعٞ ايزٟ ٚ

ايتخـ#ٝف، يته#ٕٛ عْٛ#ّا    تتل#ُٓ٘ اٯٜ#١ َـ#ادٜل بايتخـ#ف أٚ     
 يًُظًٌُ ُٚٓ  َٔ اٱسباى ٚاٱْؼةاٍ بإِٗ ٚتشى ا٭ِٖ.

 اٯ١ٜ دفا، عٔ إظًٌُ بٓسٞ دع٣ٛ اْتؼاسٙ بايظٝف.:  ايشابع١
ٓ##ا، ع##ٔ اٱْتك##اّ َ##ٔ ايهس## اـاَظ##١ :  ْ##ذَِٗ  عٓ##ذ ساٗ ا٫َت

َٓاطب١ هلِ يًتذبش ٗ َا١ٖٝ اٱط#٬ّ   ٚسدٛعِٗ عٔ قتاٍ إظًٌُ
َٚلاٌَ  َٔ اٱعذاصٚا٭سهاّ آٜات َٚا ٗ ايكشإٓ َٔ ، ت٘ ٚسكٝك

 .ايشأف١ ٚاٱسظإ
ؼ##ٍٛ اٯٜ##١ دٕٚ تةزٜ##١ سٚ  اٱْتك##اّ ٚاي##بطؽ     :   ايظادط##١

ٚاؿشاس ايهساس ع٢ً اؾشٛد ٚسدٛعِٗ اٍ ايكتاٍ عذ١ ايذفا، عٔ 
 ايٓسع، فٝشٌُ ايكتاٍ َعٗا ؿٝة١ ايكل١ٝ ايؼخـ١ٝ.

َٚٓعِٗ بإٛعظ١ إظًٌُ اٍ سح ايهساس اٯ١ٜ تذعٛ :   ايظابع١
يٝخسف  عكا٥ل ايتٓضٌٜ عٔ قتاٍ إظًٌُ ٚاٍ ايتبـش ٚايتخٜٛف

دٗٛدِٖ ٚيٝٛدٗٛا  ٗات ايكتاٍبعٔ اٱط٬ّ ٚإظًٌُ ف٬ تتعذد د
ٝ###ت ٚط###عِٝٗ  ط###ع اجملتُ###  أسه###اّ ايؼ###شٜع١ ٚتشط###ٝخ أاٍ تجب
 .اٱط٬َٞ
١ تبٌ :  ايجا١َٓ اٯ١ٜ اٱستكا٤ اٱخ٬قٞ ٗ اٱط٬ّ ٚؿذم مساٜٚ

 اسهاَ٘، فايزٟ ٜهف عٔ إظًٌُ ٜهسٕٛ عٓ٘ ٚعٔ ايجأس َٓ٘.
ٛ   ع٢ً اٯ١ٜتذٍ :  ايتاطع١ ايسه#شٟ ٚاؿل#اسٟ    ايشفع#١ ٚايظ#ُ
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ْبز يًتآَش ٚايكتاٍ  اٯ١ٜايزٟ اسذث٘ ايكشإٓ ٚاسهاَ٘ ٗ ايٓسٛغ، ف
بّا،  ٓ##ذ اعت##ضاٍ ايهس##اس ٚاَ##ش ب##ايتٛقف ع##ٔ ايكت##اٍ ع ٓٝ##١ ٚغل##

 عِٗ عٔ ايتعذٟ ع٢ً إظًٌُ.٬ٚاق
ٗ ايٛاق  ايَٝٛٞ ١ٝ أس َٔ إٓضي١ ٚا٭ُٖجَ  َا وتً٘ اي:  ايعاػش٠

ابٔ إكتٍٛ ٚأخاٙ  بايٓسع ايةلب١ٝ وشضفبعلِٗ ، آْزاىيًعشب 
اٜلّا س ٚقتٌ ايكاتٌ، أٚ َٔ ٜٓتُٞ ايٝ٘، ٚايعذٚ أجع٢ً اي ّاٚٚيٝ٘ َطًك

ٟ  ِيتخًسٗ ِٜعريٖ عٔ ايجأس فذعًت اٯ١ٜ إذاس ع٢ً اطتُشاس ايتعذ
 .ٚسذبت ايجأس بأسهاّ ايؼشٜع١ َٔ ايهافشٜٔ أٚ عذَ٘

تٗزٜب ؼح اٯ١ٜ إظًٌُ ع٢ً تشى ايلةا٥ٔ ٚ:  اؿاد١ٜ عؼش٠
ع#ٔ  اِا  ايظًٛى ٚاخلاعٗا يـبة١ اٱّإ ٚدعًٗا ٫ تـذس ا٫ 

 ايكشإٓ.
إٛاد١ٗ َٚـادٜكٗا  بٝاْٗا ٚدَٛٙٔ اعذاص اٯ١ٜ :  ايجا١ْٝ عؼش٠

ا٫ْتٗا٤ عٔ ايتع#ذٟ   ٖٛبتعٌٝ َٔ ٜظتج٢ٓ َٓٗا ٚػش  اٱطتجٓا٤ ٚ
 ع٢ً إظًٌُ.
ّ ت :ايجايج١ عؼش٠  بٌ اٯ١ٜ َٛكٛع١ٝ ٚاعتباس انشاّ إظًٌُ ٚعذ
 اٱطا٠٤ ايِٝٗ.

دسغ يًٓاغ بإ قٛس تعاٌَ إظًٌُ اٯ١ٜ ٗ :  ايشابع١ عؼش٠
، ٚقذ تكذّ اـطاب َٔ اهلل عض    اٯخشٜٔ ٖٛ ايهف عٔ ا٭ر٣َ

اااَّ   ٚد###ٌ يعُ###ّٛ إظ###ًٌُ ٚإظ###ًُات ط  غِ َُ اااهَ  َ  ٶَّ ٵ اااـُوا ئِٻا ا خَ ْ٢ حَ وَ َ 

خَـَِټَ ْ٢ ٵَٺُ  .(1)صا

 مسَٛعامل اٱّإ ٖٚٞ  اٯ١ٜ ْرباغ تظٗش ٖزٙ :اـاَظ١ عؼش٠ 
 اخ٬قٞ ٚدع٠ٛ يظٝاد٠ ايعذٍ ٚاٱْـاف ع٢ً ا٭سض.
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٤  :ايظادط١ عؼش٠  اٯ١ٜ ُٓ  َٔ ايتسشٜط ٗ قتاٍ إعتذٜٔ فاطتجٓا
ْتٗٛا  عٔ ايكتاٍ ٜعين َٛاؿ١ً قتاٍ اٚي٦و ايزٜٔ ٜ  ٕاؿًٛٛايزٜٔ ا

ٜبتذ٥ٕٛ ب#٘ غٝ#ّا   أٚ  ٜظتشذثٕٛ ي٘ ؿٝةّاأٚ  اٱعتذا٤ ع٢ً إظًٌُ
 .ٚك٬ي١ ٚعٓادّا

ٔ  ٜٚهف عٔ ايكتاٍ ؽرب اٯ١ٜ عٔ ٚدٛد َٔ ٜٓتٗٞ :ايظابع١ عؼش٠  َ
ٖٚٞ بؼاس٠ ٭ٕ ا٫ْتٗا٤ دا٤ بًة١ اٱط٬م ٚاؾُ  ٚايتٓهري  ،ايهساس

ْتٗا٤ ايهافشٜٔ عٔ ايكتاٍ ع٢ً ٚايش١ٓ ٚايتخسٝف عٔ إظًٌُ  فظاٖشٖا ا
ا٤ ٗ سٚيهٓ٘ تعًٝكٞ ٕا تذٍ عًٝ٘ اي مٛ ايعُّٛ اجملُٛعٞ ٚاٱطتةشاقٞ

خهىا٩َاِٻْ ط ٽ  ايتعًٝل قذ ٜهٕٛ بًشا  ايضَإ.ص ٖٚزا ا

 .سهاّ اٱط٬ّأعٔ طٝاد٠  خباسإاٯ١ٜ ٚعذ نشِٜ ٚ :ايجا١َٓ عؼش٠ 
ٚدٛد بشصخ بٌ ايكتاٍ ٚايهف عٓ٘ ٚمل تذ،  اٯ١ٜتٓسٞ  :ايتاطع١ عؼش٠ 

أٟ اْٗا ؽرب بإ َشس١ً إرا ٖذِ إؼشنٕٛ إظًٌُ اٍ ايـرب ٚاياٜح 
دسدات ايـرب قذ اْتٗت ٫ اقٌ َٔ اٱسدا٤ ٚؼٌُ ا٭ر٣ ٚا ٗاس اقـ٢ 

ٚاخشاز إظًٌُ َٔ َه١ ٚدٜاسِٖ. ٝج١ٝ ٖٚٞ ايكتاٍ   ٖزٙ اؾ١ٗ ٚبًشا  اؿ
اٯ١ٜ اعِ َٔ إٔ تٓشـش باطباب ايٓضٍٚ ٚفٝٗا قٛاعذ ن١ًٝ  ايعؼشٕٚ :

،  باٱط٬ّ ٚاٱطا٠٤ يًُظًٌُكشاس يًتعاٌَ َ  ايهساس ايزٜٔ ٜبةٕٛ اٱ
 .إػاع١ فًظس١ طسو ايذَا٤ٚ

ٚايعؼشٕٚ َٔ ايظًِ ٚايتعذٟ ع٢ً ايٓاغ  اٯ١ٜ  ؼزس:  اؿاد١ٜ 
، يٝهٕٛ َٔ َعاْٞ قٛي٘  خش٣أَانٔ أٍ إريِٖ ٗذٚاخشادِٗ َٔ دٜاسِٖ ٚت

خَـَِټَتعاٍ ط ْ٢ ٵَٺُ غَِّ  ا َُ ٶَّهَ  َ  ٵ خَـُوا ئِٻا ا ْ٢ حَ  ، ٚدٛٙ :  (1)صوَ َ 

 دٚي١ اٱط٬ّ .ايبؼاس٠ بظٗٛس  :ا٭ٍٚ 
 ٚدٛب عذّ قانا٠ إؼشنٌ ٗ  ًُِٗ ٚتعذِٜٗ. ايجاْٞ :
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بعح ايٓسش٠ ٗ ْسٛغ إظًٌُ َٔ ايتعذٟ ف٬ ٜشكٕٛ ٭ْسظِٗ  :ايجايح 
اٱدتُا، َ  إؼشنٌ ٗ بةض اهلل يًُعتذٜٔ ، ٚفٝ٘ ؼزٜش ٭دٝاٍ إظًٌُ 

 َٔ اٱسٖاب.
ٔ ظًِ ََٔ ايب٬د ٚاخشاز إ تبٌ اٯ١ٜ ا١ُٖٝ ايطشد :ايجا١ْٝ ٚايعؼشٕٚ 

اسك٘ ٚؿشٝض اْ٘ ٗ اٯ١ٜ يٝع ع١ً تا١َ يًكتاٍ، ٭ٕ اخشاز إ٪ٌَٓ ٜأتٞ 
بًشا  اّاِْٗ ٚاع٬ٕ اط٬َِٗ فٗٛ دض٤ ع١ً ٖٚزٙ اؾض١ٝ٥ ٫ تٓسٞ 

 َٛكٛعٝت٘ ٚاعتباسٙ.
ٛا عٓذ ٖزا اٱخشاز َٚا فٝ٘ َٔ ايست١ٓ ٚإثاس٠  ٚيهٔ إؼشنٌ مل ٜكس

 تٛدٗت دٝٛػِٗ يًٗذّٛ ع٢ً إذ١ٜٓ. ا٭سكاد ، إِا
ٚايعؼشٕٚ : تذٍ  ٚقذٗ اٯ١ٜ اخباس عٔ يضّٚ ٚدٛد طبب يًكتاٍ  ايجايج١ 

 تلٝٝل ايظبب ٚسـشٙ. ع٢ًآ١ٜ أخش٣ 
بايتكٝٝذ ايظُاٟٚ ٗ اٯ١ٜ تٓضٜ٘ تأسىٞ يًُظًٌُ ٗ  ايشابع١ ٚايعؼشٕٚ :

 ٜكاتًٛا طُعّا ، أٟ اِْٗ ملٚخًٛ َكذَات٘ اٜلّا َٔ ايتعذٟ طباب قتاهل٫ِ
 .غشٚسّاأٚ  ١ٝٓأٚ 

اٯ١ٜ ٚثٝك١ مسا١ٜٚ نش١ّ تبٌ إٔ إظًٌُ ٜهشَٕٛ  :اـاَظ١ ٚايعؼشٕٚ 
 ٌٖ ايك٠ٛ.أٔ ٜهف عِٓٗ ٚإ ناْٛا ِٖ ٜٚهسٕٛ عُ

عٔ عبذ ايشٓٔ بٔ أبض٣ قاٍ  : نٕا ايٓيب ؿٌ اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٜكشأ ٚ)
ا ٗ ايظًِطٖ٪٤٫ ا٭سشف   }، (2) صيًظًِ ٚإٕ دٓشٛا، ط(1) صادخًٛ

 .(3)(بٓـب ايظٌ {ٚتذعٛا إٍ ايظًِ 
اٯ١ٜ اْزاس ٚؼزٜش يًهساس بإ اخشاز إظًٌُ َٔ  :ايظادط١ ٚايعؼشٕٚ 

 دٜاسِٖ ئ ٜٓس  اٌٖ ايهسش ٚاؾشٛد ٚإ ايعاقب١ طتهٕٛ يًُظًٌُ.
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َٔ اعذاص ٖزٙ اٯٜات اْٗا تل  ايكٛاعذ :  ايظابع١ ٚايعؼشٕٚ
 ٚاْتٗا٥٘.دفاعّا اٍ كش١ يبذ٤ ايكتٚايلٛابط ايجابت١ ٚايٛا

ٕ  :ايجا١َٓ ٚايعؼشٕٚ  تبعح اٯ١ٜ ايٝأغ ٚاـٝب١ ٗ قًٛب ايهساس با
 .بِٗ عكا٥ذّٜاتعذِٜٗ ع٢ً إظًٌُ ئ ٜ٪دٟ اٍ اٱكشاس 

 اٖش اٯ١ٜ ع٢ً ا٫ْتٗا٤ عٔ ايكتٌ ٚاٜزا٤ إظًٌُ ٚفتٓتِٗ  ٜذٍٚ
٤ انجش تأثريّا خـ#ٛؿّا ٚإ ايتظ#بٝب قذ ٜهٕٛ  َٔ إباػش٠ ٜٚذٍ عًٝ٘ َا دا

٪ِخَوَتُ أٍََـ  ٹِټْ اٵَٮَخَٴِٗ اٯ١ٜ ايظابك١ ط  أٟ قذ تهٕٛ سا٫ت َع١ٓٝ َٔ  ،(1)صوَاٵَ

 .ر٣أأٚ  شسّااٱٜزا٤ ٚايست١ٓ َظت٣ٛ ايكتٌ أٚ انجش ك
٣ نْٛٗا طشٜكّا ٚطببّا يًكتٌ ٓٗا عٖٚزٙ ايهجش٠ تاػض  َٚا فٝٗا َٔ ا٭ر

 .١َأٚا٭كشاس اييت تًشل بإظًٌُ افشادّا ْٚاعات ٚ
 ٟ فكذ تعشقٌ ايست١ٓ اتظا، اٱط#٬ّ ٚٚؿ#ٍٛ ايتبًٝغ اٍ قبا٥ٌ ٚافشاد رٚ

دا٤ أٚتأثري ٗ فتُعاتِٗ أٚ اْٗا ؼٍٛ دٕٚ ايؼشٚ، با٭سهاّ ايؼشع١ٝ ٚػإٔ 
ٛا٤ بعض  ايٓاغ ٚؿذِٖ عٔ ايٛادبات ٚايسشا٥ض نُا ٗ قٝاّ ايهساس باغ

 .دخٍٛ اٱط٬ّ ٚاػتذاد ٬ٓت اٱفاا٤ ٚا ٗاس ايتششٜف نٛاق 
إ ايتًبع بايهسش ٚسذٙ فت١ٓ خـٛؿّا ارا تعًل ببعض ايزٚات َٔ 

 ؿشاب ايشٜاط١ اٱدتُاع١ٝ ٚمٖٛا.أايٛدٗا٤ ٚإٮ ٚ
اسد ٗ اٯ١ٜ َٔ ا٭َٛس ايتؼهٝه١ٝ َٛكٛعّا  ْتٗا٤ اٛي ّٚهٔ ايكٍٛ إٔ ا٫

ٚاسذ٠ ٖٚزا ٚنٝس١ٝ،  ْتٗا٤ َٔ ايكتاٍ ٫ٚ ٜهٕٛ ع٢ً َشتب١  فٗٛ ٫ ٜٓشـ#ش با٫
ا٫خش٣ بٝٓ٘ اٯٜ##ات ايك##شآ١ْٝ ٫ ٜعين ٚدٛد ابٗاّ ٗ اٯ١ٜ بٌ ٖٛ اْاٍ ت

ىانكٛي٘ تعاٍ ط  هُ وخَ ََ ٪َلُوا أٻ  ٱَ ٶَّقَِټَ  ٵِ ٴَ  ٸْ ٭ُ هُ ٵَ ٪َلْ  َ٦  .(2)ص َُ
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ٝ ثؼض األجصاء األسريح ِٓ ٘را اٌسِفس ادلجبزن   زدٚد وسميخ ػٍ
 مسبدخ اإلِبَ ش١ز األش٘س. -1

ٟ مجٙٛز٠خ ِصس اٌؼسث١خ. -2  مسبدخ اٌؼالِخ اٌش١ز أ.د. ِفز

 األِني اٌؼبَ دلٕظّخ اٌزؼبْٚ اإلسالِٟ. -3

 س١بدح زئ١س رلٍس اٌمضبء األػٍٝ/ اٌؼساق -4

 س١بدح ِسزشبز األِٓ اٌمِٟٛ اٌس١د لبسُ األػسجٟ . -5

 س١بدح زئ١س احملىّخ االحتبد٠خ اٌؼ١ٍب . -6

 س١بدح اٌمبضٟ زئ١س االدػبء اٌؼبَ . -7

 األِني اٌؼبَ إلحتبد ادلؤزسني اٌؼسة. -8

 س١بدح زئ١س زلىّخ اسزئٕبف ثغداد / اٌىسر -9

 سؼبدح أ.د .زئ١س جبِؼخ دِشك . -11

 سؼبدح أ.د .زئ١س جبِؼخ د٠بىل . -11

ؼسث١خ -12 ؼخ ادلٍه ف١صً/ ادلٍّىخ ٌا  اٌسؼٛد٠خ سؼبدح أ.د. ِد٠س جِب

 سؼبدح أ.د. ِد٠س جبِؼخ وسدفبْ/ اجلّٙٛز٠خ اٌسٛدا١ٔخ. -13

 سؼبدح أ.د. ِد٠س اجلبِؼخ اإلسال١ِخ/ ادلد٠ٕخ ادلٕٛزح. -14

 سؼبدح أ.د. زئ١س اجلبِؼخ اٌؼسال١خ. -15

 ػبدح أ.د زئ١س جبِؼخ ٚاسظ / اٌؼساق . -16

 سؼبدح أ.د. زئ١س جبِؼخ اٌجصسح /  اٌؼساق. -17

 اٌؼساق.سؼبدح أ.د. زئ١س جبِؼخ ذٞ لبز /   -18

 سؼبدح أ.د. زئ١س جبِؼخ اٌمبدس١خ /  اٌؼساق. -19

 سؼبدح أ.د. زئ١س جبِؼخ جدازا/ ادلٍّىخ األزد١ٔخ اذلبمش١خ. -21

 و١ٍخ اإلِبَ االٚشاػٟ ٌٍدزاسبد اإلسال١ِخ/ ثريٚد. -21

 سؼبدح أ.د.ِد٠س جبِؼخ األِري ػجد اٌمبدز/ اجلّٙٛز٠خ اجلصائس٠خ -22
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 اٌش١ز/صبحل اٌغبئٟاٌس١د صبدت اٌفض١ٍخ ادلسجغ اٌد٠ٕٟ 
 أسزبذ اٌفمٗ ٚاألصٛي ٚاٌزفسري ٚاألسالق   
 اٌسالَ ػ١ٍىُ ٚزمحخ اهلل ٚثسوبرٗ 
 ٚثؼد،..... 
فٍمد رٍم١ـذ حبّـد اهلل زسـبٌزىُ اٌسل١مـخ ٚثٙـب اجلـصء احلـبدٞ  

 ٚاخلّسْٛ يف رفسري آ٠خ ٚاددح ِٓ سٛزح آي ػّساْ ِٓ اٌمسآْ اٌىس٠ُ.
ٟ اٌمد٠س أْ ٠  ٍّٙىُ اٌؼٍُ إٌبفغ ٚاْ جيؼٍٗ ٔزضسع إىل اهلل اٌؼٍ

 يف ١ِصاْ دسٕبرىُ.
 ٚشىس اهلل ٌىُ دسٓ ػٍّىُ

 ٚاٌسالَ ػ١ٍىُ ٚزمحخ اهلل ٚثسوبرٗ                               
 
 

 
 

 ٘ـ1429ِٓ صفس  13يف: 

 2118َِٓ فربا٠س  21ادلٛافك:

غ با ع س٢  ـط َ 
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 ادلسجغ اٌد٠ٕٟ اٌش١ز/صبحل اٌغبئٟ
فمٗ ٚاألصٛي ٚاٌزفسري ٚاألسالقصبدت أدسٓ رفسري     ٌٍمسآْ ٚأسزبذ ٌا

 ايظ٬ّ عًٝهِ ٚس١ٓ اهلل ٚبشنات٘...ٚبعذ،
فإْ٘ يٝظعذْٞ  إٔ أتكذّ يظٝادتهِ غايف  ايؼ#هش ٚايتك#ذٜش   
ٚاٱسااّ  ع٢ً تسلًهِ  بإٖذا٥ٓا ْظخ١ َٔ َ#ٔ اؾ#ض٤ ايج#اْٞ    

 ٚايجُاٌْ.
ِ ْع١ُ ايـش١ ٚايعاف ِ  عًٝه ٕ  ٜذٜ ٔ اهلل أ ١ٝ ٚإٔ ٜظبغ  ٚأ٢ُٓ  َ

 عًٝهِ ْعُ٘  اٖش٠ ٚباطٓ٘  ٚإ ٜٛفكٓا ٕا وب٘ ٜٚشكاٙ.
 ػانشٜٔ يهِ، ٚيهِ ؼٝاتٞ
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 مساس١ إشد  ايذٜين ايؼٝخ  ؿاحل ايطا٥ٞ       سسظ٘ اهلل ٚسعاٙ

 ؿاسب أسظٔ تسظري يًكشإٓ ايهشِٜ
 أطتار ايسك٘ ٚا٭ؿٍٛ ٚايتسظري ٚا٭خ٬م

 
 ايظ٬ّ عًٝهِ ٚس١ٓ اهلل ٚبشنات٘...ٚبعذ، 

فكذ تظًُٓا بٝذ ايؼهش ٚايتكذٜش ْظخ١ َٔ نتاب"َعامل اٱّإ ٗ تسظري 
َٔ طٛس٠ آٍ عُشإ، ٚايزٟ تسلًتِ  134اٯ١ٜ -ايكشإٓ" اؾض٤ ايتظعٕٛ

بإٖذا٥٘ إٍ َعايٞ ايربٚفظٛس أنٌُ ايذٜٔ إسظإ أٚغًٞ، ا٭ٌَ ايعاّ 
َٞ، ٜٚؼشفٓا إٔ ْتكذّ إيٝهِ ظضٌٜ ػهشْا ع٢ً ٕٓظ١ُ ايتعإٚ اٱط٬

ٕتٛاؿ١ً يتسظري أٟ ايزنش اؿهِٝ، فذضانِ اهلل عٓا خري اؾضا٤  دٗٛدنِ ا
 ٚباسى فٝهِ ٚفُٝا تكَٕٛٛ ب٘ َٔ دٗذ َباسى خذ١َ يٲط٬ّ ٚإظًٌُ.

 
 ٚتسلًٛا بكبٍٛ ٚافش ايؼهش ٚايتكذٜش.   
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 "احملرتم"مساحة الشيخ صاحل الطائي 
 

 حتٔ٘ طٔب٘

ٗ إىل كتابله املشقه)  .15/12/2015( املؤسخ يف 5227/15إشاس

تلقٔيا ببالغ اإلعتضاص إٍذائله ىظخ٘ مً كتابله 

املْطْو)معامل اإلمياٌ يف تفظري  القريش(ٌ( اءريضل التاطري      

ّاخلنظني بعذ املائ٘، ىقذو شلشىا ّتقذٓشىا متنيني لله 

 دّاو املْفقٔ٘.

 م  التقذٓش   
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 اهسالَ عوٚم عوٚلٍ ٗسمحة اهلل ٗبشكاتٕ 

بباهغ اإلًتِاْ ٗاهغبطة توقِٚا ٓذٙتلٍ اهلشميةة اازة ا اهسةاد     

عشش بعذ املائتني ( ًّ اهتفسري املباسن شةاكشّٙ حسةّ ًعةازتلٍ    

هلةزا امل٘وة٘ع املٔةٍ ُٗشةذ عوةك علةذكٍ هتقةذً٘ا همًةة كةى ًةا           

هشّٙ عّ قو٘بٍٔ هٚفٌٔة٘ا كتةاا اهلل   ِٙفعٍٔ ِٗٙري بصريتٍٔ ٗجيوٛ ا

كٌا أساد سبحإُ أْ ٙفٌٔةٖ٘ ٗٙعٌوة٘ا بكحلاًةٕ هٚلةْ٘ هلةٍ يف      

اهةةذُٚا م ًششةةذا  ٗيف ا شةةشا شةةفٚعا  ن ُٗلةةا أُفسةةِا ٗاًلاُاتِةةا       

خلذًة ٓزا اجملٔ٘د املباسن سائوني امل٘ىل اهقةذٙش أْ ٙة٘فقلٍ هلةى    

    شري ن
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 احملرتَاملشجا اهذٙين اهشٚخ صاحل اهطائٛ 

 
 

 

 ؼ١ٝ طٝب١
 

( 222ببالغ االعتزاز اهداءكم القيم )الجززء ) تلقينا
( مزززف 811مزززف تركزززيقكم للقزززقبف يا زززا  با يززز  )

 كوقة بل عمقاف.
 نقدم شكقنا وتقديقنا مع وافق التقديق .
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 ملتب املشج  الذٓين

 الشٔخ صاحل الطائٕ

 
 ّ/ػهش

 حتٔ٘ طٔب٘

 .2/1/2011يف املؤسخ  23/11كتابله رٖ العذد 

 

اطتلنيا ٍذٓتله )اءضل اخلامع ّالظبعني بعذ املائ٘ مً تفظ  

القش(ٌ اللشٓه( ّىقذو لله شلشىا (ملني ميله املضٓذ مً العطال 

 ّالتْفٔق.

 م  التقذٓريريريريش.
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 إىل/ مسبدخ ادلسجغ اٌد٠ٕٟ ٌٍّسٍّني اٌش١ز صبحل اٌغبئٟ احملرتَ

 صبدت أدسٓ رفسري ٌٍمسآْ
 اٌفمٗ ٚاألصٛي ٚاٌزفسري ٚاألسالقأسزبذ 

 َ/شىس ٚرمد٠س
 

 ايظ٬ّ عًٝهِ ٚس١ٓ اهلل ٚبشنات٘ :
 ٚأطأٍ اهلل تعاٍ إ ٜٛفكهِ ٚوسظهِ ٜٚشعانِ اْ٘ مسٝ ٸ فٝب ايذعا٤.

 عضٜضٟ مساس١ ايؼٝخ احملاّ :
ٔ َٛطٛع١  ٔ بعذ إا٥تٌ( َ ٔ ايسخش ٚا٫عتضاص اؾض٤ )ايٛاسذ ٚايعؼشٜ تظًُت َضٜذ َ
ٗ تسظريايكشإٓ( ٖٚٛ اؾض٤ اـاق بكإْٛ )ايٓضا، إظًض بٌ ايكشإٓ   ٕ )َعامل اٱّا
ا  ١ْٝ ع١ًُٝ ٗ الاص ٖز ٔ سعا١ٜ سبا َ ٘ ٍ ب ِ اهلل تعا ٌ ع٢ً َا سبان ٚاٱسٖاب( اييت تذي
أٍٚ عٌُ عًُٞ ٗ ايعامل اٱط٬َٞ بٗزا اؿذِ ٚبٗزا   ٛ ٞ ايهبري ، ٖٚ ٌ ايعًُ ايعُ

ْع١ُ ايعاف١ٝ ٚايظا ٚايتٛفٝل ايعُل ٚبٗزا إٓٗر  ٍ اهلل تعاٍ إٔ ٜذِٜ عًٝهِ  ، ٚأطأ
ٟ ٚايعًُٞ ٗ ٖزا ايتخـف ايٓادس ،  ٔ ايعطا٤ ايسهش ِ إضٜذ َ ٌ تكذٜ أد  ٔ ٚايظذاد َ

ْ٘ مسٝ ٸ فٝب ايذعا٤.  ٚاهلل وسظهِ ٜٚشعانِ بعٌ سسظ٘ ٚسعاٜت٘ إ
 أنشس ػهشٟ ٚتكذٜشٟ ٚاَتٓاْٞ ايعظِٝ

 عًٝهِ ٚس١ٓ اهلل ٚبشنات٘. ٚايظ٬ّ              
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 إىل/ ًلتب املشجا اهذٙين

شٚخ صاحل اهطائٛ احملرتَ   اه

 
إلٓذاا  َ/شلش ه

 
 

ٔ كلوات الشكر ّالعرفاى ّالتقدٗر ًظ٘راً لوا قدهتوٍْ هي  باسو
جِوْ  جاووامل هلةْوول ّهلوْسوول صركوا بلوووتِا جل٘ول  لوؤ 

اهتٌاًا ّصقدٗرا لكٖ ًجاح ُذا العول ّلن ًجد اال أى ًقدم ال٘كن 
ًعارهي خاللَ  ي جسء بس٘ط  ي هدٓ شكرًا ّا تسازًا بكون 

 هع صوٌ٘اصٌا لكن بدّام التقدم ّالتْف٘ق.
 هع فائق التقدٗر ...
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شٚخ صاحل اهطائٛ احملرتَ  مساحة  املشجا اهذٙين اه

آْ قش  صاحب احسّ تفسري هو

ي ٗاهتفسري ٗاألشالق قٕ ٗاألص٘  أستار اهف

 
 

َ ..السالم    ل٘كن ّمحول هللا ّبركاص
 

أصقوودم الوو٘كن بجسٗوول الشووكر ّالتقوودٗر لِوودٗتكن الق٘ووول الجووسء 
الةا ٕ  شر بعد الوائت٘ي الخوا  بقواًْى ياٗوات السولن هةكوول 

 غ٘ر هٌسْخل(.
ّأصؤٌ هي هللا أى ٗدٗن  ل٘كن ًعول اللةل ّالعاف٘ول ّالوسٗود 

ُوووذا هووي الٌجووواح ّالتْف٘ووق   ًاوووامك لكوون جِوووْ كن ًّقوودم لكووون 
 اإلُداء...
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 السالم عليكن وسمحة اهلل وتشكاتو ...

لقينا تكل تقذيش وإهتناى إىذائكن ًسخة هي )هعامل اإلمياى يف تفسري القشآى ( اجلزء السادس  ت

القذيش أى  العلي  تعذ املائتني ، وًتقذم خبالص الشكش والعشفاى على ىزا االىذاء ، ألدعو اهلل 

تالنجاح أًو مسيع جمية    تعوًو وتوفيقو ، واى يسذد خطاكن ويكلل أعوالكن    ميذكن 
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 فضٔل٘ الشٔخ/ صاحل الطائٕ                              املْقش

 ملتب املشج  الذٓين ّصاحب أحظً تفظ  للقش(ٌ

 ّأطتار الفقُ ّاألصْل ّالتفظ  ّاألخالق

 مملل٘ البحشًٓ 21112-ص.ب 

 

 الظالو علٔله ّسمح٘ اهلل تعاىل ّبشكاتُ ّبعذ

 1211/11تلقٔت بلل الثيال ّالتقذٓش خطاب فضٔلتله سقه 

املشفق طُٔ ىظخ٘ مً كتاب بعيْاٌ "معامل اإلمياٌ و 20/7/2011تأسٓخ ّ

املائ٘. الثاىٕ ّالثالثني بعذ  " اءضل   يف تفظ  القش(ٌ 

 أشلش فضٔلتله جضٓل الشلش علٙٓطٔب لٕ ّٓظعذىٕ 

إىل  ّطتحال  إٍتنامله املتْاصل بتضّٓذ إداسٗ اءامع٘ بَزِ اليظخ٘ ،

للجنٔ  جلت قذستُ  طائاًل املْىللَٔا، ملتب٘ اءامع٘ لإلطالع ع

 التْفٔق ّالظذاد.

 لْا خالص حتٔاتٕ ّتقذٓشٖ،،،قبّت
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 السادة/ مكتب املرجع الذيين

 الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسن تفسري للقرآن 

بركاته اهلل و يكن ورمحة  الم عل س  ال
باٱؿذاسات تٗذٜهِ داَع١ نشدفإ أطٝب ايتشاٜا ، ٚتةُشْا ايظعاد٠ 

اٍ إيٝٓا بإْتظاّ َٔ َهتب إشد  ايذٜين ٗ )َعامل اٱّإ ٗ تسظري  اييت تٛت
ذ  ايكشإٓ( ٚايزٟ نإ آخش ٖزٙ اٱؿذاسات )اؾض٤ ايظادغ ٚايج٬ثٌ بع

ايـادس ٗ  1535/16إا١٥( ٚايزٟ تؼشفٓا بإطت٬َ٘ َٛدب خطابهِ سقِ 
تسظري آٜات ايكشإٓ، خذ١َ ّ، ٚريو إثشا٤ّا يًُعشف١ ٗ فاٍ 13/7/2016

ٗتٌُ بأَش ايتسظري ايكشآْٞ، ٚاييت أكشت َتاس١ ٗ ا٭قظاّ  يًباسجٌ ٚإ
إختـ١ بإهتبات ا٭ناد١ّٝ ٗ اؾاَعات َٚشانض ايبشٛخ ٚداَع١ نشدفإ 

 ؼظ٢ بأعذاد ٚافش٠ َٓٗا ٗ َهتبٗا إشنض١ٜ.
 ب٘، ٚأثابهِ ختاَّا يهِ ايؼهش ٚايعشفإ ع٢ً ٖزا ايـٓٝ ، ْسعٓا اهلل

 عًٝ٘ خري اؾضا٤ .
ير واإلحرتام تقد ل ئق عبارات ا فا ول  وا بقب ضل  وتف
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 ِؼبيل اٌش١ز/ صبحل اٌغبئٟ                     سٍّٗ اهلل

 اٌسالَ ػ١ٍىُ ٚزمحخ اهلل ٚثسوبرٗ،،، ٚثؼد
 

بأْٞ تًكٝت بهٌ فأطاٍ اهلل ٕعايٝهِ ايعٕٛ ٚايتٛفٝل، ٜٚظشْٞ إفادتهِ 
تكذٜش ٚإَتٕٓا إٖذا٤نِ يًذاَع١ ْظخ١ َٔ اؾض٤ ايتاط  بعذ إا١٥ َٔ)َعامل 

 اٱّإ ٗ تسظري ايكشإٓ(.
ٚإْين إر أتكذّ ٕعايٝهِ غايف ايؼهش ٚايعشفإ ع٢ً ٖزا اٱٖذا٤، 
٭دعٛ اهلل ايعًٞ ايكذٜش إٔ ّذنِ بعْٛ٘ ٚتٛفٝك٘، ٚإٔ ٜظذد خطانِ ٜٚهًٌ 

 ا  إْ٘ مسٝ  فٝب وسظهِ اهلل ٜٚشعانِ.أعُايهِ بايٓذ
 ٌٚىُ حت١برٟ ٚرمد٠سٞ

 ٚاٌسالَ ػ١ٍىُ ٚزمحخ اهلل ٚثسوبرٗ
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 إشد  ايذٜين ايؼٝخ ؿاحل ايطا٥ٞ احملاّ
 ؿاسب أسظٔ تسظري يًكشإٓ

 ؼ١ٝ طٝب١...
ْؼهش َبادستهِ ايطٝب١ بإٖذا٥هِ يٓا ْظخ١ َٔ نتابهِ إٛطّٛ اؾض٤ 
ايج٬ثٕٛ بعذ إا١٥ َٔ)َعامل اٱّإ ٗ تسظري ايكشإٓ( طا٥ًٌ ايباسٟ عض 
 ٚدٌ إٔ ٜٛفكهِ ٗ َظريتهِ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ خذ١َ يبًذْا ايعضٜض.

 َٚٔ اهلل ايتٛفٝل...                        
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 إٍ/ إشد  ايذٜين ايؼٝخ ؿاحل ايطا٥ٞ احملاّ

 
 ِ ّ عًٝه ٘ :##ايظ٬  ٚس١ٓ اهلل ٚبشنات

(( ٍ ٍ تعا ٶُِٸٌقا َ١ ٌ ١ِٶَٸ   ٱُٴِّ فِ َُ و٩ََى٫َْ  ٠َ٩ُ ؿَكَصَدثٍ ٹَټْ ٽَََد (( أْ٘ يسش  نبري ٽَلْ
ٕ اسظ٢ بأدضا٤ َٔ تسظرينِ يًكشإٓ ايهشِٜ ، ٖٚٛ  ٚفخش أنرب ا
٘ اثشٙ ايطٝب  ٕ ي ٍ إهتب١ اٱط١َٝ٬ ، ٚطٝهٛ تسظري ٚاط  اكٝف ا

ٕ ايه ِ ْـٛق ايكشآ ِ ب٘ أدش ٚثٛاب اٯخش٠ ، ٫ٚ ٗ فٗ ِ ٚيه شٜ
ٜظعٓا ٗ ٖزا إكاّ ا٫ إ ْكذّ يهِ ػهشْا ٚتكذٜشْا ع٢ً ٖزا 
 اٱٖذا٤ ايسشٜذ ، َتٌُٓ يهِ ايتٛفٝل ٚإضٜذ َٔ ايعطا٤ إباسى.

 َ  فا٥ل اٱسااّ...
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 اٌش١ز زلّد اٌش١ز صبحل اٌغبئٟ احملرتَ
آ٠خ اهلل  اٌؼظّٝ اٌش١ز صبحل اٌغبئٟ احملرتَ ِد٠س ِىزت ادلسجغ اٌد٠ٕٟ 

 

 نهديكم أطيب التحيات ...
 

نتقدم بأجمل عباقات الشكق والتقديق على جهودكم المبذول  
فز  ههزدامكم هيانزا نكزي  مزف كتزابكم )مإلزالم اييمزاف فز  تركززيق 
الققبف/ الجزء الواحد بإلد المام ( ..... متمنزيف لكزم المزيزد مزف 

 التقدم والنجاح.
 بقبول وافق االحتقام ...ترضلوا 
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 إىل/ مكتب املرجع الذيين الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسن تفسري للقرآن

. . . ركاته  يكن ورمحة اهلل وب ل الم ع  الس
هلل  باعتضاص بايغ ٚاعذاب ػذٜذ باؾٗٛد ايهبري٠ يظُاس١ آ١ٜ ا
ايعظ٢ُ ايؼٝخ ؿاحل ايطا٥ٞ )داّ  ً٘( ٗ تسظ#ري نت#اب اهلل   

، 133، 132خ٬ٍ تًكٝٓا اٖذا٤نِ إباسى يًذض٤ ) ايعظِٝ َٔ
ٔ َعامل اٱّإ ٗ اطتظٗاس نٓٛص َٔ نتاب اهلل اجملٝذ، 134 َ )

ٍ عض ٚدٌ إ ٜٛفل ايؼٝخ اؾًٌٝ ٕا فٝ٘ خري ايذْٝا  ٌ إٛ طا٥ً
 ٚاٯخش٠ ٚخذ١َ اٱط٬ّ ٚإظًٌُ .

 

يق      وف ت  واهلل ويل ال
 
 
 
 
 
 
 

  



ـــ 321 ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ    228معامل اإلميان / ج ـــ

 

 الدين  بي  هللا الإلظمى الشيخ  الح الطام  المحتقمهلى / مكتب المقجع 
  احب أحكف تركيق للققبف

 م/شكق على اهداء
 

 تحي  طيب  ...
تكززلمنا ببززالغ الشززكق والتقززديق الجزززء الكززابع بإلززد المامزز  مززف التركززيق 
وهزززو القكزززم ا ول مزززف تركزززيق)أف يمككزززكم مزززقح فقزززد مززز  القزززوم 

( شزززاكقيف لكزززم اهزززداءكم مززقح مهلزززك وتلزززن ا يززام نزززداولها بزززيف النززا 
 متمنيف لكم مزيدا  مف ايقتقاء وا زدهاق والتطوق.

 ...مع التقديق
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 ديادة األخ الذيخ صالح الطائي المحترم

 صاحب أحدن تفدير للقرآن الكريم
 وأدتاذ الفقه واألصول واألخالق

ٌ ايعذد ) ِ إٛقش٠ اييت ؼُ ٌ فخش ٚإعتضاص تًكٝت سطايته ( 532به
ا اؾ##ض٤ ايتظ##عٕٛ َ##ٔ ايتسظ##ري ٗ  26/5/2012ت#أسٜخ   ّ، َٚشفكٗ##

 ( َٔ طٛس٠ آٍ عُشإ.133اٯ١ٜ)
ِ دضٌٜ ايؼهش ٚعظِٝ اٱَتٓإ ع٢ً اٖذا٥هِ  ٚاْين إر أػهشن
ِ ْع١ُ ايـش١ ٚايعاف١ٝ، ٚإٔ  ِ عًٝه ٕ ٜذٜ ٌ أ ٍ عض ٚد ٖزا، طا٬٥ّ إٛ
ّا يه#ِ ن#ٌ ايتك#ذّ         هعًهِ طٓذّا ٚرخ#شّا يٮَ#١ ا٭ط#١َٝ٬ َتُٓٝ#

 ٱصدٖاس.ٚا
 ٚايظ٬ّ عًٝهِ ٚس١ٓ اهلل ٚبشنات٘.       
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 ٖ##1440/سبٝ  ا٭ٍٚ/9بريٚت ٗ 

 24/11/2018ّإٛافل                                       
 

 مساس١ إشد  ايذٜين ايؼٝخ ؿاحل ايطا٥ٞ احملاّ
 ؿاسب أسظٔ تسظري يًكشإٓ

 ايطا٥َٞهتب إشد  ايذٜين ايؼٝخ ؿاحل 
 

 ايظ٬ّ عًٝهِ ٚس١ٓ اهلل ٚبشنات٘
تتكذّ ن١ًٝ اٱَاّ ا٭ٚصاعٞ يًذساطات اٱط١َٝ٬ بأطٝب ُٓٝاتٗا، 

( ايزٟ ٚؿًٓا َٔ داْبهِ َٔ نتاب: "َعامل 171ٚتؼهشنِ ع٢ً اؾض٤)
اٱّإ ٗ تسظري ايكشإٓ" ٚايزٟ ٜتلُٔ قشا٠٤ ٗ آٜتٌ َٔ ايكشإٓ َا ٜذٍ 

 ظع٢ إٍ ايةضٚ ٚمل ٜكـذٙ ٚمل ٜذ، إيٝ٘.ع٢ً إٔ ايٓيب)ق( نإ ٫ ٜ
آًٌَ اٱطتُشاس ٗ إسطاٍ ا٭دضا٤ اييت طتـذس َٓٗا َظتكب٬، 
ْٚهِ ايذا٥ِ َعٓا ٚداعٌ اهلل تعاٍ إٔ ٜٛفكٓا ٚإٜانِ  ػانشٜٔ يهِ سظٔ تعا

 ٕا فٝ٘ خري اٱط٬ّ ٚإظًٌُ.
 ٚايظ٬ّ عًٝهِ ٚس١ٓ اهلل ٚبشنات٘.
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ٍ ايظٝذ   احملاّ/ايؼٝخ ؿاحل ايطا٥ٞإ
ٔ تسظري يًكشإٓ  ؿاسب أسظ

 َهتب إشد  ايذٜين
 حت١خ ع١جخ ٚثؼد :

م  أ.د/ عبدهللا بو يليالتلقينا حني  و هذيش جاهعة األهري عثذ القادس للعل

مإلالم اييماف ف  اإلسالهية قسنطينة، ىذيتكن القيوة املتوثلة يف كتاب)

 املائة.( اجلزء الثالث عشش تعذ تركيق الققبف

وإر ًعرب لكن عي شكشًا على ىزه اإللتفاتة الكشمية، هنذيكن حني تذوسًا 

 وًسخة هي ًششية أخثاس اجلاهعة. 33ًسخة هي جملة اجلاهعة العذد 
 

تقدير.  تقبلوا فائق اإلحرتام وال
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 الفكرس
 

  

 ادلٛضٛع اٌصفذخ ادلٛضٛع اٌصفذخ
 عح اؿٛيٞ 53 إكذ١َ 3

 قإْٛ اؾُ  بٌ ايتك٣ٛ ٚايذفا، 56 قإْٛ خ٬ف١ اٱْظإ 13
قإْٛ َعذض٠ خًل آدّ دع٠ٛ  18

 يًظًِ
قإْٛ إٓافا٠ بٌ إدساى ايعكٌ  60

 ٚاٱعتذا٤
قإْٛ ؿذٚس اـًٝس١ عٔ  21

 ايكشإٓ
 عذاصٟإعح  67

 قإْٛ قبض ايتعذٟ 68 قإْٛ آٜات اٱْزاس ط٬ّ 23
 ا٫خ٬م عًِ ٗ عح 70 عح ن٬َٞ 26
 قإْٛ ٚؿاٜا ايٓيب )ق( ط٬ّ 72 ايٓب٠ٛ اطت٦ـاٍ يًست١ٓقإْٛ  27
د٫ي١ ايظًِ ٗ ْظِ آٜات  30

 ايكتاٍ
أدضا٤ ٖزا ايتسظري دع٠ٛ يٮَٔ  78

 ٚايظًِ
قإْٛ طٛس٠ ايساؼ١ باعح يًٓسش٠  82 عح ن٬َٞ 34

 َٔ اٱسٖاب
طهٔ إمساعٌٝ َه١ َكذ١َ  38

 يبعج١ ايٓيب )ق(
 اؿكٝك١ ٚاجملاص 86

ٜتٌ ٖٚٛ قإْٛ  41 اؾُ  بٌ نٌ آ
 عًِ دذٜذ

 أمسا٤ ايكشإٓ سكٝك١ 92

قإْٛ إدتُا، اؿكٝك١ ٚاجملاص ٗ  98 قإْٛ ٖض١ّ إعتذٜٔ 47
 يسظ قشآْٞ ٚاسذ

قإْٛ َٓ  اٯ١ٜ ايكشآ١ْٝ يًكتاٍ  50
 بٌ إظًٌُ ٚغريِٖ

ٌٖ َٔ خًل آخش بعذ ّٜٛ  102
 ايكٝا١َ
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 ادلٛضٛع اٌصفذخ ادلٛضٛع اٌصفذخ
 دشاسات ايٓيب 154 قإْٛ ايعشف 106
قإْٛ اٱختـاق ٗ سذٜح  108

 )ْـشتٴ بايشعب(
 أمسا٤ أطٓإ ايسو ايعًٟٛ 158

 َظا٥ٌ ٗ ٖذش٠ اؿبؼ١ 159 قإْٛ قٝٛد آ١ٜ )ٚقاتًٛا( 112
 قشا٠٤ تأسى١ٝ ٗ ٖذش٠ اؿبؼ١ 161 قإْٛ ايذفا، إبت٤٬ 115

 بٌ اهلذش٠ َٚعشن١ بذس 164 قإْٛ ط٬  ايشعب س١ٓ 117
َعذض٠ قـش إذ٠ بٌ ٖذش٠  167 َعذض٠ عُش٠ اؿذٜب١ٝ 123

 ايٓيب )ق( ٚفتض َه١
ٌٳاجملاص ٚاؿـش ٗ) 171 ايشعب سشب ع٢ً اٱسٖاب 131 ُٴؼٵٔشنٹ ًُٛا اِي  َفاِقتٴ
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 دخٍٛ َه١ بأَإ ٚيٝع فتشّا 199



ــ 326 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ    228معامل اإلميان / ج ــــ

 الفكرس

 زلُ اال٠داع يف داز اٌىزت ٚاٌٛثبئك ثجغداد
 2121ٌسٕخ   3328

 ادلٛضٛع اٌصفذخ ادلٛضٛع اٌصفذخ
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