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 ".اؿر ٗ ظَٔ ايٓيبغٛض٠ زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠  _1

ٜا ضغٍٛ اهلل : قًت=: ٚايذلَصٟ عٔ عكب١ بٔ عاَط قاٍ أخطز أبٛ زاٚز،

 .+ْعِ: قاٍ? أؾهًت غٛض٠ اؿر ع٢ً غا٥ط ايكطإٓ بػذستٌ

أقطأٙ " ٘ عٔ عُطٚ بٔ ايعام إٔ ضغٍٛ اهللٚأخطز أبٛ زاٚز، ٚابٔ َاد

 .٬خ ٗ إؿكٌ، ٚٗ غٛض٠ اؿر غذستإٔؼ عؿط٠ غذس٠ ٗ ايكطإٓ َٓٗا ث

 . ٚيٝؼ شلصٙ ايػٛض٠ اغِ غرل ٖصا

 _عًٝ٘ ايػ٬ّ_اهلل شنط ؾٝٗا نٝـ أَط إبطاِٖٝ  إٔ اؿر ٚٚد٘ تػُٝتٗا غٛض٠ُ

 تّٜٓٛٗا ;بايسع٠ٛ إٍ سر ايبٝت اؿطاّ، ٚشنط َا ؾطع يًٓاؽ ٦َٜٛص َٔ ايٓػو

ٜكسٕٚ إ٪ٌَٓ عٔ إػذس يًصٜٔ  باؿر َٚا ؾٝ٘ َٔ ؾها٥ٌ َٚٓاؾع، ٚتكطٜعّا

ٚإٕ نإ ْعٚشلا قبٌ إٔ ٜؿطض اؿر ع٢ً إػًٌُ با٫تؿام، ٚإِا  ،اؿطاّ

 17/179 .ٚٗ غٛض٠ آٍ عُطإ ،ؾطض اؿر باٯٜات اييت ٗ غٛض٠ ايبكط٠

أٚ نجرل َٓٗا َهٞ ٚنجرل  ،ٚاختًـ ٗ ٖصٙ ايػٛض٠ ٌٖ ٖٞ َه١ٝ أٚ َس١ْٝ _2

 17/180 .َٓٗا َسْٞ

ٖٚٞ كتًط١، أٟ  ٗٛض ٖصٙ ايػٛض٠ بعهٗا َهٞ ٚبعهٗا َسْٞٚقاٍ اؾُ _3

 17/180 +.ٖٚٛ ا٭قض=: قاٍ ابٔ عط١ٝ ،ٜعطف إهٞ بعٝٓ٘، ٚإسْٞ بع٫٘ٓٝ 

يٝؼ ٖصا ايكٍٛ َجٌ َا ٜهجط إٔ ٜكٛيٛٙ ٗ بهع آٜات َٔ عس٠ : ٚأقٍٛ _4

ٌ أضازٚا إْٗا ْعيت ٗ غرل ايبًس ايصٟ ْعٍ ؾٝ٘ أنجط ايػٛض٠ إػتج٢ٓ َٓٗا، ب: غٛض

 صورة احلج
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ٚإٔ َجً٘ أٚ ٜكاضب٘ َسْٞ، ٚأْ٘ ٫ ٜتعٌ َا ٖٛ َهٞ َٓٗا َٚا  ،َٓٗا َهٞ إٔ نجرلّا

 17/180 .ٖٞ كتًط١: ٚيصيو عدلٚا بكٛشلِ ;ٖٛ َسْٞ

ٗٳا ايٓٻاؽٴط:ـؾإٕ اؾتتاسٗا ب ;ٜٚؿب٘ إٔ ٜهٕٛ أٚشلا ْعٍ َه١ _5  دإضص ٜٳا َأٜټ

 .ع٢ً غٓٔ ؾٛاتض ايػٛض إه١ٝ

 .٥٬ِٜ أغًٛب ايكطإٓ ايٓاظٍ َه١جرل َٔ آٜاتٗا َا ٚٗ أغايٝب ِْٛ ن

ٗٳا ايٓٻاؽٴط:ـَٚع ٖصا ؾًٝؼ ا٫ؾتتاح ب َعٌ إٔ تهٕٛ َه١ٝ، ٚإِا قاٍ ص ٜٳا َأٜټ

ٗٳا ايٓٻاؽٴط :ابٔ عباؽ ٚيصا ؾٝذٛظ إٔ ٜٛد٘ اـطاب ب٘  ;ٜطاز ب٘ إؿطنٕٛص ٜٳا َأٜټ

ٔٳ ط :ؾإٕ قٛي٘ ;بٗا "  إس١ٜٓ ٗ أٍٚ َس٠ سًٍٛ ايٓيبإٍ إؿطنٌ ٗ ٕٻ اٖيصٹٜ ٔإ

ّٔ ُٳػٵذٹسٹ اِيشٳطٳا ٚٳاِي ٘ٹ  ٌٔ ايًٖ ٔٵ غٳبٹٝ ٕٳ عٳ ٚٳٜٳكٴسټٚ ٜٓاغب أْ٘ ْعٍ بإس١ٜٓ سٝح ص َنَؿطٴٚا 

 .ٚإ٪ٌَٓ عٔ ايبكا٤ َعِٗ َه١ قس إؿطنٕٛ ايٓيب

ٕٻ ايًٖط :ٚنصيو قٛي٘ ٚٳٔإ ُٴٛا  ًٹ ُٚ ِٵ  ٗٴ ٕٳ بٹأَْٻ ٔٳ ٜٴَكاتٳًُٛ ٕٳ يٹًٖصٹٜ ِٵ َيَكسٹٜطٷ ُأشٹ ٖٹ ٘ٳ عٳ٢ًَ ْٳكٵٔط

ِٵ بٹػٳٝٵٔط سٳلٍّ( 39) ٖٹ ٔٵ زٹٜٳأض َٹ ٔٳ ُأخٵٔطدٴٛا  ٕ أؾإْ٘ قطٜض ٗ أْ٘ ْعٍ ٗ ؾ صاٖيصٹٜ

 181_17/180 .اشلذط٠

ٚىؿٛا  ،بأَطِٖ إٔ ٜتكٛا اهلل ايٓأؽ خطابٴ :َٚٔ أغطاض ٖصٙ ايػٛض٠ _6

ّٳ  . ٘ٚأٖٛاَي اؾعا٤ٹ ٜٛ

ٍٴ كًعٛا عٔ إهابط٠ ٗ إؿطنٌ بإٔ ٜٴ طابٴٚخ ،ع٢ً ْؿٞ ايؿطى ٚا٫غتس٫

يٛغاٚؽ  اتباعّا ;باٱشل١ٝ ٚعٔ اجملازي١ ٗ شيو_ تعاٍ_ا٫عذلاف باْؿطاز اهلل 

ٌٔ ٌٳايؿٝاط  . ٫ٚ ٜٓكطِْٚٗ ٗ ايسْٝا ٚٗ اٯخط٠ ،٫ تػين عِٓٗ ؾ٦ّٝا ، ٚإٔ ايؿٝاط

ٍٔ ٚتؿٛٝعٴ ِ ٚأِْٗ إؿطنٌ ٗ ايٛسسا١ْٝ بأِْٗ ٫ ٜػتٓسٕٚ إٍ عً دسا
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 . يٝهًٛا ايٓاؽ ;ذ١عطنٕٛ عٔ اُؿٜٴ

 ١ٹًٖعٹٚنٝـ ٜطتابٕٛ ؾٝ٘ بٹ ،ؾٝ٘ ١َبٳٜٵ٫ ٔض ٚأِْٗ ٜطتابٕٛ ٗ ايبعح ٖٚٛ ثابتٷ

ٕٳ ٫ٚ ٜٓٛطٕٚ إٔ اهلَل ?بعس اٱَات١ اٱسٝا٤ٹ اغتشاي١ٹ ثِ  ،َٔ تطاب أٚدس اٱْػا

ٛٻ ،َٔ ْطؿ١  . ضّااضٙ أطٛثِ ط

ٍٴ ٚإٔ اهلَل  ;َٔ أقٓاف ايٓبات زٴٔطدٵٚتٴ ،ؾتشٝا ،ض اشلاَس٠ٹع٢ً ا٭ض إا٤ٳ ٜٓع

ِّ ؾاهلل ٖٛ ايكازضٴ  . ٖٚٛ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط ،ؾٗٛ وٝٞ إٛت٢ ;شيو ع٢ً ن

تهدل عٔ ا٫َتجاٍ يكٍٛ عٔ دٗاي١ ٚ ِٗ بإْهاض ايبعح قازض٠ْٚإٔ فازيتٳ

 . _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ ايطغٍٛ

 . اتباع زٜٔ اٱغ٬ّ إؿطنٌ بأِْٗ ٗ تطزز َٔ أَطِٖ ٗ ـٴقٵٚٳٚٳ

ِٳ ١ٹٓٸِٖ عٔ غٴٔطٕؿطنٌ بتهبټبا ٚايتعطٜضٴ ايصٟ ٜٓتُٕٛ  _عًٝ٘ ايػ٬ّ_ إبطاٖٝ

٘ٹ ٚوػبٕٛ أِْٗ ٓا٠ُ ،إيٝ٘  . ِٖٚ ىايؿْٛ٘ ٗ أقٌ ايسٜٔ ،بٝت٘ ٚأَٓا٤ٴ ،زٜٓ

َٳ ٚتصنرلٷ  . ٘تٳُٳعٵؾهؿطٚا ْٹ ;عًِٝٗ ٗ َؿطٚع١ٝ اؿر َٔ إٓاؾع اهلُل ٔٻشلِ َا 

ٛا زع٠ٛ ايطغٌ اٱغ٬ّ با٭َِ ايبا٥س٠ ايصٜٔ تًٖك ِٖ ٗ تًكٞ زع٠ٛٹرلٴٚتٓٛ

 . ؾشٌ بِٗ ايعصاب ;باٱعطاض ٚايهؿط

َٹ ٌٻشٹٚأْ٘ ٜٛؾو إٔ ٜٳ  اهللٹ ٔٳَٹ ؾإْ٘ إ٤٬َٷ ;ايعصاب ِٖ تأخرلٴطٻػٴؾ٬ ٜٳ ;٘ٴًُجٵبٗ٪٤٫ 

َٹ _ ايك٠٬ ٚايػ٬ّعًٝ٘ _ يًطغٍٛ ٚٗ شيو تأْٝؼٷ ،ِٵًٗٔٹبٵَق ٔٵشلِ نُا أ٢ًَ يٮَِ 

ِٖٓٛ ٚأخطدِٖٛ َٔ تٳٚايصٜٔ آَٓٛا، ٚبؿاض٠ شلِ بعاقب١ ايٓكط ع٢ً ايصٜٔ َؾ

 . زٜاضِٖ بػرل سلٍّ

ِٔ ٚإٔ اخت٬فٳ ٍٕ بٌ أٌٖ ٖس٣ٶ ا٭َ ٌٕ ايٓأؽ ب٘ اؾذلمٳ أَطٷ ٚأٌٖ ن٬  إٍ ًَ

 . نجرل٠
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ّٳ ّٴ ايكٝا١َٹ ٚإٔ ٜٛ ٜٛ ٖٛ ٌٔ ٌٔ بِٝٓٗ ٕؿاٖس٠ دعا٤ٹ ايؿك ٌٔ اشلس٣ ٚدعا٤ٹ أٖ  أٖ

 . ايه٬ٍ

ِّ ;ٚإٔ إٗتسٜٔ ٚايهايٌ خكُإ اختكُٛا ٗ أَط اهلل  . دعا٩ٙ ؾطٜٕل ؾهإ يه

ٕٳ_ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ ٘ضغَٛي ٢ اهلُلًٓٚغٳ ٗ  سٴػٹِؿٜٴ ٚإ٪ٌَٓ بإٔ ايؿٝطا

ٌٔ زع٠ٛٹ قًٛب أٌٖ ايه٬ي١ آثاضٳ ٔٻ ،ايطغ ٜٚبطٌ َا ًٜكٞ  ،٘شهِ زٜٓٳٜٴ اهلَل ٚيه

 . ايكطإٓ ٜٚٓهطٕٚ آٜاتٹ ،ٕٛنٴٔطعٵو تط٣ ايهاؾطٜٔ ٜٴؾًصي ;ايؿٝطإ

٘ٴ ٕٔ ٚؾٝٗا ايتٜٓٛ ـٴ ،إتًكٌ ي٘ غؿ١ٝ ٚقدلٚ بايكطآ بهطاٖٝتِٗ  ؿأضهاي ٚٚق

 اؿٓٝؿ١ٝٹ تباعٳاشلِ  طٳػٻٜٳ ٚإٔ اهلَل ،ع٢ً إ٪ٌَٓ ٚايجٓا٤ٴ ،ب٘ ٌٔغٳطٵإُ ٚبػٔض ،ايكطإٓ

 . ٚزلاِٖ إػًٌُ

ٕٴ ٕٴ ،يًُػًٌُ بايكتاٍ ٚاٱش ٌٴ ،ايٓكٔط ٚنُا  . ٗ ا٭ضض شلِ ٚايتُه

 ٔٳَٹ كّاًِاقطؿ٢ خٳ ٚإٔ اهلَل ،عًِٝٗ اهللٹ ِٔعٳٓٹبٹ بتصنرل ايٓأؽ ايػٛض٠ُ تٹُٳتٹٚخٴ

َٹ  ،ؾأقبٌ ع٢ً إ٪ٌَٓ باٱضؾاز إٍ َا ٜكطبِٗ إٍ اهلل ظيؿ٢ ;ايٓاؽ ٔٳا٥٬ٕه١ ٚ

 185_17/183 .ِٖٚإٔ اهلل ٖٛ ٫َِٖٛ ْٚاقطٴ

يًؿط، ِٖٚ  يًدرل، ٚإشلّا إشلّا: ؾِٗ أٌٖ زٜٔ ٜجبت إشلٌ ٛؽؾأَا اجمل _7

 .أٌٖ ؾاضؽ

 .تأٟٚ إٍ ٖصٜٔ ا٭قًٌ ثِ ٖٞ تتؿعب ؾعبّا

 ايصٟ ٖٛ أٍٚ ًَو بؿاضؽ ٗ أظ١َٓ (نَٝٛطخ)ٚأقسّ ايٓشٌ اجملٛغ١ٝ أغػٗا 

بًكب  _أٜهّا_ٚيصيو ًٜكب  _عًٝ٘ ايػ٬ّ _  قس١ّ ٜٛٔ أْٗا قبٌ ظَٔ إبطاِٖٝ

 .ًَو ا٭ضض: ؿػرلٙت( دٌ ؾاٙ)
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 ًٜكب (نَٝٛطخ) ٚنإ عكط ،بٛد٘ عًُٞ يٝؼ َهبٛطّا غرل إٔ شيو

ايعضٚا١ْٝ ٖٚٞ : ٠أٟ ا٭ظٍ، ؾهإ أقٌ اجملٛغ١ٝ ِٖ أٌٖ ايسٜا١ْ إػُا (ظضٚإ)

 .(أٖطَٔ)ٚ  (ٜعزإ) تجبت إشلٌ ُٖا

 ، ٚأْ٘ بكٞ نصيوبايٛدٛز ا٭ظيٞ، ٚأْ٘ نإ ْٛضاّْٝا نإ ٜعزإ َٓؿطزّا: قايٛا

أْ٘ يٛ سسخ ي٘ َٓاظع : ثِ سسخ ي٘ خاطط ٗ ْؿػ٘ ،ف ٚتػعٌ غ١ٓآ٫تػع١ 

 (ٔٵَٳطٴٖٵَأ)ٜس ًُٚاْٞ زلٞ ؾٓؿأ َٔ ٖصا اـاطط َٛدٛز دس ;نٝـ ٜهٕٛ ا٭َط

ٚإٍ ٖصا أؾاض أبٛ ايع٤٬ إعطٟ بكٛي٘  ،ع٢ً ايؿط ٚايهط ٖٚٛ إي٘ اي١ًُٛ َطبٛعّا

 :ٗ يعَٚٝات٘

ٌ سقاااانٍس ْاااانع س سُِِٗااااسُُِعَشسبنطاااا

س

سفساقبااااااااٛاسامسٚ س صعُااااااااأس

س ُٕه اااااااَف س٠ٍاسَّعًاااااااا٢س  اااااااسسسسٜاااااااص ا

س

سََُِٔسِٖاافصااٝمسَاأس  هاا ٙس َسس

س ثِ ْؿأت ع٢ً  ،خ٬ف ٚقاضب١ إٍ ا٭بس (ٜعزإ)ٚبٌ  (أٖطَٔ)شسخ بٌ ؾ

 (ظضازؾت)ٞ َتكاضب١ ايتعايِٝ أؾٗطٖا م١ً ٖٚ ،ت بأيكابكٻٖصا ايسٜٔ مٌ خٴ

 .طت اجملٛغ١ٝإػٝض، ٚب٘ اؾتٗايصٟ ٚٗط ٗ ايكطٕ ايػازؽ قبٌ ٬َٝز 

 (.ٖطَع)أٚ  (أضَعز)أٚ  (أٖٛضا َعزا)ٚقس زلٞ إي٘ اـرل 

ثِ زعا  ،، ٚإي٘ ايؿط ١ًُٚٚدعٌ إي٘ اـرل ْٛضّا (أٖطَٔ)ي٘ ايؿط ٚزلٞ إ

 ٚٚغع ؾطٜع١ ،أْٗا َٛٗط إي٘ اـرل ٖٚٛ ايٓٛض ايٓاؽ إٍ عباز٠ ايٓاض ع٢ً

 .(اظْساؾػت)زلاٙ  اجملٛغ١ٝ، ٚٚنع شلا نتابّا

 . َٚٔ أقٍٛ ؾطٜعت٘ ػٓب عباز٠ ايتُاثٌٝ

ايصٟ ٚٗط ٗ  (َاْٞ)ٓػٛب١ إٍ ٖٚٞ إ (إا١ْٜٛ)ثِ ٚٗطت ٗ اجملٛؽ م١ً 

 . 271ّٚغ١ٓ  238ظَٔ غابٛض بٔ أضزؾرل ًَو ايؿطؽ بٌ غ١ٓ 
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ايصٟ ٚٗط ٗ  (َعزى)ٖٚٞ َٓػٛب١ إٍ  (إعزن١ٝ)ٚٚٗطت ٗ اجملٛؽ م١ً 

، ٖٚٞ آخط (إا١ْٜٛ)ٖٚٞ م١ً قطٜب١ َٔ  ،١523ّ ٚغٓ 487ظَٔ قباش بٌ غ١ٓ 

 . م١ً ٚٗطت ٗ تطٛض اجملٛغ١ٝ قبٌ ايؿتض اٱغ٬َٞ يب٬ز ايؿطؽ

ٚيًُذٛغ١ٝ ؾب٘ ٗ ا٭قٌ باٱؾطاى إ٫ أْٗا ؽايؿ٘ َٓع عباز٠ ا٭سذاض، 

غٓٛا = :ؾِٝٗ"ٚيصيو قاٍ ايٓيب ;صيو أٌٖ ايهتاب، ؾأؾبٗٛا بٚبإٔ شلا نتابّا

 +.ايهتاببِٗ غ١ٓ أٌٖ 

أٟ ٗ ا٫نتؿا٤ بأخص اؾع١ٜ َِٓٗ زٕٚ اٱنطاٙ ع٢ً اٱغ٬ّ نُا ٜهطٙ 

 224_17/223 .إؿطنٕٛ ع٢ً ايسخٍٛ ٗ اٱغ٬ّ

 ،ٚتطزز إؿػطٕٚ ٗ إطاز َٓٗا ،ن١ًُ ٚقعت ٗ ايكطإٓ: ٚايتؿح _8

 .عًٝٗا ٗ ن٬ّ ايعطب احملتر ب٘ ٚانططب عًُا٤ ايًػ١ ٗ َعٓاٖا يعًِٗ مل ٜعجطٚا

أقٛاٍ َٔ  إٕ أٌٖ ايًػ١ ٫ ٜعًُٕٛ ايتؿح إ٫ َٔ ايتؿػرل، أٟ: قاٍ ايعداز

قاٍ  ،َٓاغو اؿر ٚأؾعاي٘ نًٗا: ايتؿح: ؾعٔ ابٔ عُط ٚابٔ عباؽ ،إؿػطٜٔ

 +.يٛ قض عُٓٗا يهإ سذ١ اٱساط١ بايًػ١= :ابٔ ايعطبٞ

ٚقاٍ  ،اؾكام إٍ غعٝس ْ٘ٚػب ،ُٗا بأغاْٝس َكبٛي١ضٚاٙ ايطدلٟ عٓ: قًت

بٔ اٚضٚاٙ ابٔ ٖٚب عٔ َايو  ،ٖٛ ايٛغذ ٚايسضٕ: ايتؿح: ٘ ٚقططبْؿطٜٛ

 :ٚأْؿس قططب ٭١َٝ بٔ أبٞ ايكًت ،بٔ ايعطبٞٚاختاضٙ أبٛ بهط  ،أْؼ

سس اااااٛاسز ٚضاااااِٗسثس ًكاااااٛاس  جاااااان سسس

س

سٚصاااااا٦بنْنسسٚثسٜطااااااًٛاس ااااااِسقُاااااا  سسسس

س
 ه٧ ٗ َع٢ٓ ايتؿح ؾعط مل :٭ٕ أ١ُ٥ ايًػ١ قايٛا ;ٚوتٌُ إٔ ايبٝت َكٓٛع

 .وتر ب٘
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ِٵط :َا َع٢ٓ قٛي٘: غأيت أعطابّٝا: قاٍ ْؿطٜٛ٘ ٗٴ ِٻ يٹٝٳِكهٴٛا تٳَؿجٳ َا : ، ؾكاٍصثٴ

 . ٚيهٔ ْكٍٛ يًطدٌ َا أتؿجو، أٟ َا أزضْو ،أؾػط ايكطإٓ

ٚنٌ َا وطّ  ،ٚا٭خص َٔ ايؿاضب ،قل ا٭ٚؿاض: ايتؿح: ٚعٔ أبٞ عبٝسٙ

 . ضَٞ اؾُاض: اٖس َع شيوٚضَا ظاز ف ،ع٢ً احملطّ، َٚجً٘ قٛي٘ عهط١َ ٚفاٖس

 ،، ٚايصبض، ٚاؿًلٞايتؿح ايطَ: عٌ ٚايؿطا٤ ٚايعدازٚعٔ قاسب اي

 .ٚؾعط اٱب٘ ٚقل ا٭ٚؿاض ٚايؿاضب

 ._أٜهّا_ْٚػب إٍ َايو بٔ أْؼ  ،ٖٚٛ قٍٛ اؿػٔ

ٜٓازٟ ع٢ً إٔ ايتؿح عٌُ َٔ أعُاٍ اؿر ص يٹٝٳِكهٴٛاطإٔ ؾعٌ : ٚعٓسٟ

، ُط ٚابٔ عباؽ آْؿّاعٜٚ٪ٜسٙ َا ضٟٚ عٔ ابٔ  ،ّا٫ٚ ؾعط ٫ٚ ٚؿطّا ٚيٝؼ ٚغدّا

ٗ عطـ ١ًْ ا٭َط ع٢ً َا قبًٗا ٜٓازٟ ع٢ً َع٢ٓ ايذلاخٞ  (ثِ)ٚإٔ َٛقع 

ؾإٕ أعُاٍ اؿر ٖٞ إِٗ  ;أِٖ ٖا شنط قبًٗا (ثِ:)ـؾٝكتهٞ إٔ إعطٛف ب ،ايطتيب

عًٝ٘  ٖٚصا ايصٟ زضز ،ؾ٬ دطّ إٔ ايتؿح ٖٛ َٓاغو اؿر ;ٗ اٱتٝإ إٍ َه١

ٚاغتبشت ايطٝب  ،ؾًُا قهٝت بعٕٛ اهلل ايتؿح= :اؿطٜطٟ ٗ قٛي٘ ٗ إكا١َ إه١ٝ

 249_17/248+. قازف َٛغِ اـٝـ َعُعإ ايكٝـ _ ٚايطؾح

 .إعًِ ايٛانض َؿتك١ َٔ ايؿعٛض: ْع ؾعرل٠: ايؿعا٥ط _9

َؿعط٠ بكٝػ١ اغِ : ع٢ْٓع ؾعرل٠ َ ،ٕٓاغو اؿر بٷَكَي :ٚؾعا٥ط اهلل

 . اهلل ٘ٴٓٳٝٻَع١ًُ َا عٳ ؿاعٌ أٟاي

٘ٹط :ؾُهُٕٛ ١ًْ ِٵ ؾٳعٳا٥ٹطٳ ايًٖ ِّٛ ٔٵ ٜٴعٳ َٳ  :أخل َٔ َهُٕٛ ١ًْ ،اخلص ٚٳ

٘ٹط َٳاتٹ ايًٖ ِٵ سٴطٴ ِّٛ ٔٵ ٜٴعٳ َٳ أٚ َع٢ٓ َؿعط  ،ٚشنط ا٭خل بعس ا٭عِ ي٬ٖتُاّص ٚٳ

 .ا٥ٞيٝؿعط بٗا ايط ;ٌعٳذٵ٭ْٗا تٴ ;١ َع٢ٓ َؿعٛي١ًؾتهٕٛ ؾعرل٠ ؾعٝ ;بٗا
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٘ٹط :_تعاٍ_ٚتكسّ شنطٖا ٗ قٛي٘  ٔٵ ؾٳعٳا٥ٹٔط ايًٖ َٹ ٚٳ٠َ  ُٳطٵ ٚٳاِي ٕٻ ايكٻَؿا  ٗ غٛض٠  صٔإ

ؾٝ٘ ؾٗٛ َٔ ؾعا٥ط اهلل، أٟ ٖا  أٚ بؿعٌ ٜٛقع ،ؾهٌ َا أَط اهلل ب٘ بعٜاضت٘ ،ايبكط٠

 ،ٚايكؿا ٚإط٠ٚ ،ايهعب١: ٖٚٞ َعامل اؿر ،طٙٗٳٚؾٳ ،ؾعط اهلل ايٓاؽ ٚقطضٙأ

 . ٚمٖٛا َٔ َعامل اؿر ،ٕؿعط اؿطاّٚعطؾ١، ٚا

ٖٳا ط :_تعاٍ_قاٍ  ،ع٢ً بس١ْ اشلسٟ _أٜهّا_ٚتطًل ايؿعرل٠  ًِٓٳا ٕٳ دٳعٳ ٚٳاِيبٴسٵ

٘ٹ ٔٵ ؾٳعٳا٥ٹٔط ايًٖ َٹ ِٵ  ، ٚايؿعاض ايع١َ٬ بإٔ ٜطعٓٛا ٗ ٭ِْٗ هعًٕٛ ؾٝٗا ؾعاضّاص َيُه

 تٵضٳصٹ٢ً أْٗا ْٴست٢ ٜػٌٝ َٓ٘ ايسّ ؾتهٕٛ ع١َ٬ ع دًس داْبٗا ا٭ّٔ طعّٓا

 17/256 .١ َع٢ٓ َؿعٛي١ َكٛغ١ َٔ أؾعط ع٢ً غرل قٝاؽًٝؾٗٞ ؾع ;يًٗسٟ

َٔ باب غأٍ،  عٳٓٳَق: ٜكاٍ ،ٌٖٚٛ ايتصي ،إتكـ بايكٓٛع: ٚايكاْع _10

 . إشا غأٍ بتصيٌ _بهِ ايكاف _  ٛعّآٴُق

ٜٚػتٟٛ ايؿعٌ إهاضع َع اخت٬ف  ،بٳعٹؾؿعًٗا َٔ باب تٳ ٚأَا ايكٓاع١

 :           ع َٔ ايٓٛا٥ط َا أْؿسٙ اـؿادُٞٹَٚٔ أسػٔ َا دٴ ،ٛدبإ

ساعٓ اااااااااااااإٕسَقسسٌُّساااااااااااااسُدِباااااااااااااايَع

س

سعَٓاااااااااااااااااٚاحلاااااااااااااااااسسعبااااااااااااااااادسإٕسقَسس

س َٓ َٓااااااااااافااااااااااانق سنعسفُاااااااااااعسٚ س ك

س

سغاااااااا٤ٞسٜػاااااااا سضاااااااا٣ٛساي ُااااااااعسس

س
ٓٛع، تػتػٔ يُكٜا أبا ايكاغِ اقٓع َٔ ايكٓاع١ ٫ َٔ ا=: ٚيًعكؿطٟ ٗ َكاَات٘

 .+عٔ نٌ َعطا٤ َٚٓٛع

 . +ٚايكاْع ٖٛ ايؿكرل: قاٍ َايو= :ٛطأ ٗ نتاب ايكٝسٚٗ إ

بٌ  ،غ٪اٍاغِ ؾاعٌ َٔ اعذل إشا تعطض يًعطا٤، أٟ زٕٚ : ٚإعذلٸ

 .اعذل، إشا تعطض: ع ايعطا٤، ٜكاٍنبايتعطٜض ٖٚٛ إٔ وهط َٛ
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يعا٥ط، أٟ ٚزلعت إٔ إعذل ٖٛ ا=: َايوقاٍ : ٚٗ إٛطأ ٗ نتاب ايكٝس

 .+ؾتهٕٛ َٔ عطا إشا ظاض

 . ٚإطاز ظٜاض٠ ايتعطض يًعطا٤

ؾسٍ ايعطـ  (ايكاْع)ع٢ً  (إعذل)ٜٚطدش٘ أْ٘ عطـ  ،ا ايتؿػرل أسػٖٔٚص

 :ع٢ً إػاٜط٠، ٚيٛ ناْا ٗ َع٢ٓ ٚاسس ٕا عطـ عًٝ٘ نُا مل ٜعطـ ٗ قٛي٘

ُٴٛا اِيبٳا٥ٹؼٳ اِيَؿكٹرلٳط  266_17/265 ص.ٚٳَأِطعٹ

ساٜا أٚؾط َٔ ساد١ أٌٖ ٚقس عطض غرل َط٠ غ٪اٍ عُا إشا ناْت اشل _11

َٔ ايكطع نُا ؾٖٛس شيو ٗ َٛاغِ اؿر، ؾُا ٜبك٢  قطٜبّا أٚ ّٚٓا إٛغِ قطعّا

طٙ أٚ شع٘ سٌ ٫ ١ احملاٜٚر أدس٣ َٔ مًٖٓؿل مثٓ٘ ٗ غس خٳٜٜباع ٚ َٓٗا سّٝا

 .ٜطغب ؾٝ٘ أسس

ٚناْت ؾان١ً عٔ ساد١ احملاٜٚر  ،عتٚيٛ ناْت ايًشّٛ اييت ؾات إٔ قٓط

 . ؿع بٗا ٗ خ٬ٍ ايعاّ أدس٣ يًُشاٜٚرتتكبرلٖا َا ّٓع عٓٗا ايتعؿٔ ؾٜٝٓعٌُ 

إتكسٜٔ يٲؾتا٤ َٔ ؾكٗا٤ ٖصا  ٗ اؾٛاب عٔ شيو أْٛاضٴ تٵزٳزٻطٳٚقس تٳ

 قسضت َِٓٗ ؾتا٣ٚ ع٢ً إٔ تكبرلٖا َٓافٺ ٔٵَٳ ايعكط، ٚنازٚا إٔ تتؿل نًُاتٴ

 . يًتعبس بٗسٜٗا

إٍ ن٬ اؿايٌ َٔ ايبٝع ٚايتكبرل ٕا ؾهٌ عٔ إٔ إكرل  أَا أْا ؾايصٟ أضاٙ

 ;أٚؾل َككس ايؿاضع _ يٝٓتؿع بٗا احملتادٕٛ ٗ عاَِٗ ;ساد١ ايٓاؽ ٗ أٜاّ اؿر

ٚسؿٜ ا٭َٛاٍ  ،س ايؿطٜع١ َٔ ْؿع احملتازكٕك ضعّٝا ;ٱناع١ َا ؾهٌ َٓٗا ػٓبّا

 :_تعاٍ_ٝ٘ بكٛي٘ َع عسّ تعطٌٝ ايٓشط ٚايصبض يًكسض احملتاز إيٝ٘ َٓٗا إؿاض إي
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ٛٳافٻط ٗٳا قٳ ٘ٹ عٳًَٝٵ ِٳ ايًٖ ٘ٳ ط :ٚقٛي٘ص َؾاشٵُنطٴٚا اغٵ ِٵ يٹتٴَهبِّطٴٚا ايًٖ ٖٳا َيُه َنصٳيٹَو غٳدٻطٳ

ِٵ ٖٳسٳاُن َٳا   . بٌ إكاقس ايؿطع١ٝ ْعّاص عٳ٢ًَ 

قٛض٠ أخط٣ ٖٚٞ تٛظٜع إكازٜط ايهاؾ١ٝ ي٬ْتؿاع بٗا ع٢ً أٜاّ ايٓشط  ضٴٔطعٵٚتٳ

 ;يؿه١ًٝ إبازض٠ طًبّا ;ٝح ٫ ٜتعذٌ بٓشط ْٝع اشلساٜا ٗ ايّٝٛ ا٭ٍٚايج٬ث١ ع

 . ؾإٕ ايتك٣ٛ اييت تكٌ إٍ اهلل َٔ تًو اشلساٜا ٖٞ تػًُٝٗا يًٓؿع بٗا

ؼ إشا بٵٖٚصا قٝاؽ ع٢ً أقٌ سؿٜ ا٭َٛاٍ نُا ؾطنٛٙ ٗ بٝع ايؿطؽ اُؿ

يطبع اؿبؼ إشا أقاب٘ َا ٜؿهٞ ب٘ إٍ اشل٬ى أٚ عسّ ايٓؿع، ٚٗ إعاٚن١ 

 269_17/268 .خطب

 ،َٚع٢ٓ ايتعًٌٝ ؾٝ٘ أق٣ٛ ،ٚسهِ اشلساٜا َطنب َٔ تعبس ٚتعًٌٝ _12

َؾُهًُٛا ط :_تعاٍ_ايصٟ ٗ قٛي٘  اٱّا٤ٴ ايع١ًٹ ٚعًت٘ اْتؿاع إػًٌُ، َٚػًُو

ُٴعٵتٳطٻ ٚٳاِي ُٴٛا اِيَكاْٹعٳ  ٚٳَأِطعٹ ٗٳا   ص.َٹٓٵ

اْتؿاع إتكطب إيٝ٘ بتًو طابٌ ٚٚاعًِ إٔ تِٖٛ ايتكطب بتًطٝذ زَا٤ ايك

ؾ٬  ;ؾطَا ناْٛا ٜططسٕٛ َا ٜتكطبٕٛ ب٘ َٔ ؿِ ٚطعاّ ;عكٝس٠ ٚث١ٝٓ قس١ّ_ ايسَا٤

ٚنإ ايْٝٛإ ٜؿٕٛٚ ؿّٛ ايكطابٌ ع٢ً ايٓاض ست٢ تكرل  ،ٜأنً٘ ٜسعٕٛ أسسّا

 .إيٝٗا بايكطابٌ بٳطٻَكتٳإُ اٯشل١َٜٚتُٖٕٛٛ إٔ ضا٥ش١ ايؿٛا٤ تػط  ضَازّا

 17/269 .٭ْٗا َكسغ١ ;ٚنإ إكطٜٕٛ ًٜكٕٛ ايطعاّ يًتُاغٝض اييت ٗ ايٌٓٝ

ع١ً، ٖٚٞ بٓا٤ َػتطٌٝ َطتؿع ٛٵْع قَٛع١ بٛظٕ َؾ: ٚايكٛاَع _13

يٝهْٛٛا بعسا٤ عٔ  ;ٜكعس إيٝ٘ بسضز ٚبأع٬ٙ بٝت، نإ ايطٖبإ ٜتدصْٚ٘ يًعباز٠

 ;ع٢ً ايػٗط يًعباز٠ َؿاغ١ً ايٓاؽ إٜاِٖ، ٚناْٛا ٜٛقسٕٚ ب٘ َكابٝض يٲعا١ْ
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قاٍ اَط٩  ،َٔ أدٌ شيو زلٝت ايكَٛع١ إٓاض٠ ;ٚٱنا٠٤ ايططٜل يًُاضٜٔ

 :ايكٝؼ

َّس ضااا٤ُٞ سبنيعػاااٞسناْٗااانسايظااا 

س

َُس سَتبتاااااٌسزاٖاااااٍ س٢طااااآَُِااااانز٠س

س ٫ٚ  ،َهإ عباز٠ ايٓكاض٣ _ بهػط ايبا٤ ٚغهٕٛ ايتشت١ٝ_ ع١ ٝٵبٹ ْع :عٴٝٳٚايبٹ

 . عٔ يػ١ أخط٣ٚيعًٗا َعطب١  ،ٜعطف أقٌ اؾتكاقٗا

 ايٝٗٛز َعطب١ عٔ ن١ًُ بٗا نٓا٥ؼٴ ْع ق٠٬ ٖٚٞ ٖٓا َطاز: ٚايكًٛات

جًج١ َجٓا٠ ؾٛق١ٝ ؾًُا عطبت دعًٛا َهإ إ _بإجًج١ ٗ آخطٙ بعسٖا أيـ_ (اثقًٛ)

 .ْٚعٖٛا نصيو

ٚاؾشسضٟ، ٚأبٞ ايعاي١ٝ، ٚأبٞ ضدا٤ أِْٗ قطأٖٚا ٖٓا  ،ٚعٔ فاٖس

 .طَٙجًج١ ٗ آخ صاخٛٳًَقٳٚٳط

بهػط ايكاز ٚغهٕٛ _ص قًٜٛجاطٚفاٖس  ،قطأ عهط١َ: ٚقاٍ ابٔ عطٝ٘

 (.أٟ إجًج١ نُا قاٍ ايكططيب) _اي٬ّ ٚنػط ايٛاٚ ٚقكط ا٭يـ بعس ايجا٤

 . ٖٚٞ غؿ١ً عذٝب١ ،ٖٚصٙ إاز٠ قس ؾاتت أٌٖ ايًػ١

اغِ حملٌ ايػذٛز َٔ نٌ َٛنع عباز٠ يٝؼ َٔ ا٭ْٛاع ايج٬ث١ : ٚإػادس

ؾتهٕٛ اٯ١ٜ ْعيت ٗ ابتسا٤ ٖذط٠ إػًٌُ  ;قبً٘ ٚقت ْعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜإصنٛض٠ 

  278_17/277 .َٚػذس إس١ٜٓ ،إٍ إس١ٜٓ سٌ بٓٛا َػذس قبا٤

يٮ١َ  إَا بهْٛ٘ َعطٚؾّا: َا ٖٛ َكطض َٔ ؾ٪ٕٚ ايسٜٔ :ٚإطاز بإعطٚف _14

ٔ ايسٜٔ غا٥ط ٖٚٛ َا ٜعًِ َٔ ايسٜٔ بايهطٚض٠ ؾٝػتٟٛ ٗ ايعًِ بهْٛ٘ َ: نًٗا

ؾٝأَط ب٘ ايصٜٔ َٔ  ،يطا٥ؿ١ َِٓٗ ٖٚٛ زقا٥ل ا٭سهاّ ٚإَا بهْٛ٘ َعطٚؾّا ،ا٭١َ
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 . عًُا٥٘ (1)ؾأِْٗ إٔ ٜعًُٛٙ ِٖٚ ايعًُا٤ ع٢ً تؿٛت َطاتب ايعًِ َٚطتب

ٚشيو  ،طن٢ بأْ٘ َٔ ايسَٜٔا ؾأْ٘ إٔ ٜٓهط ٗ ايسٜٔ، أٟ إٔ ٫ ٜٴ: ٚإٓهط

ؾعًِ إٔ إككٛز بإٓهط  ;ٜع١ ٖٚٛ كايـ شلانٌ عٌُ ٜسخٌ ٗ أَٛض ا٭١َ ٚايؿط

ا٭عُاٍ اييت ٜطاز إزخاشلا ٗ ؾطٜع١ إػًٌُ ٖٚٞ كايؿ١ شلا، ؾ٬ ٜسخٌ ٗ 

شيو َا ٜؿعً٘ ايٓاؽ ٗ ؾ٪ٕٚ عازاتِٗ ٖا ٖٛ ٗ َٓطك١ إباح، ٫ٚ َا ٜؿعًٕٛ ٗ 

١ٝ، ؾ٪ٕٚ زِٜٓٗ ٖا ٖٛ َٔ ْٛع ايسٜاْات نا٭عُاٍ إٓسضد١ ؼت نًٝات زٜٓ

طٜع١ َٔ فا٫ت ا٫دتٗاز ٚايتؿك٘ ؿإؿطٚع١ بططٜل ايكٝاؽ ٚقٛاعس ايٚا٭عُاٍ 

 . ٗ ايسٜٔ

آٌٜ إٍ ا٭َط بإعطٚف ٚنصيو ا٭َط بإعطٚف آٌٜ إٍ  ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط

عتباض أٍٚ َا تتٛد٘ إيٝ٘ ْؿٛؽ اا بُٚإِا ْعت اٯ١ٜ بٝٓٗ ،ايٓٗٞ عٔ إٓهط

 ،ع٢ً إْهاض إٓهط تهٕٛ َعطٚؾ١ زي٬ّٝايٓاؽ عٔ َؿاٖس٠ ا٭عُاٍ، ٚي

إش بهسٖا تتُاٜع ا٭ؾٝا٤، ٚمل ٜعٍ َٔ ططم ايٓٛط ٚاؿذاز  ;ٚبايعهؼ

 17/281 .ا٫غتس٫ٍ بايٓكا٥ض ٚايعهٛؽ

ٚتأخرلٖا إٍ  ،تطى إتًبؼ بايعكٝإ زٕٚ تعذٌٝ عكٛبت٘: ٚاٱ٤٬َ _15

 17/284 .ثِ ٜ٪خص بايعكٛب١ ،ٚقت َتأخط ست٢ وػب أْ٘ قس لا

 .طًب ايؿ٤ٞ ايعػرل سكٛي٘: كٝكتٗاٚس ،ن١ًُ َؿٗٛض٠: ٚايتُين _16

ٚإِا ٜت٢ُٓ ايطغٌ ٚا٭ْبٝا٤ إٔ ٜهٕٛ قَِٛٗ نًِٗ  ،ايؿ٤ٞ إت٢ُٓ: ١ٝٻٓٹَٵٚاُ٭

 298_17/297 .قاؿٌ َٗتسٜٔ

                                                 

 (ّ.  )َٚطاتب: ٖهصا ٗ ا٭قٌ، ٚيعٌ ايكٛاب_  1
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يكا٤ َا ٜهازٖا، نُٔ إ َٚع٢ٓ إيكا٤ ايؿٝطإ ٗ أ١َٝٓ ايٓيب ٚايطغٍٛ _17

إٔ ٜأَط ايٓاؽ بايتهصٜب : ؾإيكا٤ ايؿٝطإ بٛغٛغت٘ ;غِسّهط ؾًٝكٞ ايػِ ٗ اي

ٜٚطٚز  ،ٚايعكٝإ، ًٜٚكٞ ٗ قًٛب أ١ُ٥ ايهؿط َطاعٔ ٜبجْٛٗا ٗ قَِٛٗ

 .تكطف ْٛط ايعكٌ عٔ تصنط ايدلٖإايؿبٗات بإيكا٤ ايؿهٛى اييت 

ٜٚؿهض ٚغاٚؽ  ،ٜعٝس اٱضؾاز ٜٚهطض اشلسٟ ع٢ً يػإ ايٓيب_ تعاٍ_ٚاهلل 

 299_17/298. ٘ بايبٝإ ايٛانضايؿٝطإ ٚغ٤ٛ ؾعً

ُٳٓٻ٢طٚقس ؾػط نجرل َٔ إؿػطٜٔ  _18 ٚتبعِٗ أقشاب نتب  ،َع٢ٓ قطأص تٳ

نطٚا قك١ بطٚاٜات نعٝؿ١ ٚش ،ْػبٛٙ إٍ سػإ بٔ ثابت ايًػ١ ٚشنطٚا بٝتّا

 .غٓصنطٖا

نإ ؾايكٍٛ ؾٝ٘ ٖٛ ٚايكٍٛ ٗ تؿػرل ايتُين بإع٢ٓ إؿٗٛض غٛا٤، أٟ  اَّاٚأٜٻ

يٝٗتسٚا ب٘ أيك٢ ايؿٝطإ ٗ أَٓٝت٘، أٟ ٗ  ;أ ع٢ً ايٓاؽ َا أْعٍ إيٝ٘إشا قط

قطا٤ت٘، أٟ ٚغٛؽ شلِ ٗ ْؿٛغِٗ َا ٜٓاقه٘ ٜٚٓاؾٝ٘ بٛغٛغت٘ يًٓاؽ ايتهصٜب 

ٌٳ ٘ٳبٻؿٳَؾ ;ٚاٱعطاض عٔ ايتسبط ايؿٝطإ بٛغٛغت٘ يًهاؾطٜٔ عسّ اَتجاٍ  تػٜٛ

 . ط٘ ٚإؾػازًِٙدٳيٹٗ ؾ٤ٞ; ايٓيب بإيكا٤ ؾ٤ٞ 

َٵٓٹٝٻ١ٓسٟ ٗ قش١ إط٬م يؿٜ ٚع ؾإْ٘ ٚإٕ نإ قس  ;ع٢ً ايكطا٠٤ ؾو عِٛٝ اُ٭

٢ َع٢ٓ قطأ ٗ بٝت ْػب إٍ سػإ بٔ ثابت إٕ قشت ضٚا١ٜ ايبٝت عٔ ٚضز ُٓٸ

 :خرلسػإ ع٢ً اخت٬ف ٗ َكطاع٘ ا٭

٘س سمتٓاااااااا٢سنتاااااااان سامس ٍٚسياًٝااااااااا

س

ٌسسمتااااااايس س اٚ سايصباااااااٛزسعًااااااا٢سَٗااااااا

س
 . ا أ١َٝٓؾ٬ أٚٔ إٔ ايكطا٠٤ ٜكاٍ شل
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ٖٳ أٚ سطم ع٢ً شيو  ،ٟ قَٛ٘سٵٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ إع٢ٓ إٔ ايٓيب إشا ٢ُٓ 

ايعٓاز، ٢ُٓٚ سكٍٛ ٖساِٖ بهٌ ٚغ١ًٝ أيك٢ ايؿٝطإ ٗ ْؿؼ  َِٓٗ ؾًكٞ

 .ايٓيب خاطط ايٝأؽ َٔ ٖساِٖ عػ٢ إٔ ٜككط ايٓيب َٔ سطق٘ أٚ إٔ ٜهذطٙ

ًٜبح شيو ؾ٬  ;ٚيهٔ ايعك١ُ تعذلنٗا ،ٖٚٞ خٛاطط تًٛح ٗ ايٓؿؼ

 ،ايسأب ع٢ً ايسع٠َٛٔ ـ ب٘ ًٕٓ ٜٓكؿع ٜٚطغذ ٗ ْؿؼ ايطغٍٛ َا ُنأاـاطط 

َٴ ;ٚاؿطم ع٢ً ايطؾس إٍ قٛي٘  سّاًَِّٛؾٝهٕٛ َع٢ٓ اٯ١ٜ ع٢ً ٖصا ايٛد٘ 

ٞٳ ْٳَؿكّا ؾٹٞ ط :_تعاٍ_ ٕٵ تٳبٵتٳػٹ ٕٵ اغٵتٳَطعٵتٳ َأ ِٵ َؾٔإ ٗٴ ٕٳ َنبٴطٳ عٳًَٝٵَو ٔإعٵطٳانٴ ٕٵ َنا ٚٳٔإ

ٗٴسٳ٣ َؾ٬ اَ٭ضٵٔض  ِٵ عٳ٢ًَ اِي ٗٴ ُٳعٳ ٘ٴ َيذٳ ٛٵ ؾٳا٤ٳ ايًٖ ٚٳَي ِٵ بٹآٜٳ١ٺ  ٗٴ ُٳا٤ٹ َؾتٳِأتٹٝٳ ٚٵ غٴًُّٖا ؾٹٞ ايػٻ َأ

ٌٳ ًٹ ٖٹ ٔٵ اِيذٳا َٹ ٔٻ  ْٛٳ  ص. تٳُه

ِٻطٚ ٘ٹط :ٗ قٛي٘ص ثٴ ٘ٴ آٜٳاتٹ ِٴ ايًٖ ِٻ ٜٴشٵهٹ ٭ٕ إسهاّ  ;يًذلتٝب ايطتيبص ثٴ

 ،باٱسهاّ ٜتهض اشلس٣ ; إشطإاٯٜات ٚتكطٜطٖا أِٖ َٔ ْػذ َا ًٜكٞ ايؿٝ

 . ٜٚعزاز َا ًٜكٝ٘ ايؿٝطإ ْػدّا

ِٷط :١ًْٚ ِٷ سٳهٹٝ ٘ٴ عٳًٹٝ  .ن١َعذلص ٚٳايًٖ

إٔ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ ٜطدٕٛ اٖتسا٤ قَِٛٗ َا اغتطاعٛا : َٚع٢ٓ ٖصٙ اٯ١ٜ

ٜٚسعِْٛٗ باؿذ١ ٚاجملازي١ اؿػ١ٓ  ،ٜٚعِْٛٛٗ ،ؾٝبًػِْٛٗ َا ٜٓعٍ إيِٝٗ َٔ اهلل

اهلل عٔ  ٢ٜٚكذلب ايكّٛ َٔ اٱّإ، نُا سه ،إٔ أَٓٝتِٗ قس لشت ست٢ ٜٛٓٛا

٘ٴ ضٳغٴ٫ّٛ ط :إؿطنٌ قٛشلِ ٖٳصٳا اٖيصٹٟ بٳعٳحٳ ايًٖ ٗٳتٹٓٳا ( 41)َأ ٔٵ آيٹ ٕٵ َنازٳ َيٝٴهٹًٗٓٳا عٳ ٔإ

ٗٳا ٕٵ قٳبٳطٵْٳا عٳًَٝٵ ٛٵ٫ َأ  .صَي

أعكابِٗ، ؾٝٓهكٕٛ ع٢ً  ،ؾ٬ ٜعاٍ ٜٛغٛؽ ٗ ْؿٛؽ ايهؿاض ،ؾٝأتٞ ايؿٝطإ
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ؾت٢ َٔ تصنرلِٖ عب آشلتِٗ، َٚٔ ؽٜٛؿِٗ بػ٤ٛ  ٚتًو ايٛغاٚؽ نطٚبٷ

عاقب١ ْبص زِٜٓٗ، ٚمٛ شيو َٔ نطٚب ايه٫٬ت اييت سهٝت عِٓٗ ٗ تؿاقٌٝ 

ٜٚكسٕٚ عٔ زع٠ٛ ضغًِٗ، ٚشيو ٖٛ  ،ايكطإٓ، ؾٝتُػو أٌٖ ايه٬ي١ بسِٜٓٗ

ٗٳط :ايكدل ايصٟ ٗ قٛي٘ ٕٵ قٳبٳطٵْٳا عٳًَٝٵ ٛٵ٫ َأ ٕٵ ط :ٚقٛي٘ص اَي ِٵ َأ ٗٴ َٹٓٵ ُٳٮ  ٚٳاَْطًَلٳ اِي

ِٵ ٗٳتٹُه ٚٳاقٵبٹطٴٚا عٳ٢ًَ آيٹ َٵؿٴٛا   ص.ا

٘ ؾعاٚزٚا اٱضؾاز ٚنطضٚٙ ٖٚٛ ًَغٴٚنًُا أؾػس ايؿٝطإ زع٠ٛ ايطغٌ أَط اهلل ضٴ

 ،ؾبتًو إعاٚز٠ ٜٓػذ َا أيكاٙ ايؿٝطإ ;غبب تهطض َٛاعٜ َتُاث١ً ٗ ايكطإٓ

 .ٚتجبت اٯٜات ايػايؿ١

ٚٗ نًتا اؾًُتٌ سصف َهاف، أٟ  ،ايتجبٝت: ٚاٱسهاّاٱظاي١، : ػذؾايٓ

 301_17/299 .ٜٓػذ آثاض َا ًٜكٞ ايؿٝطإ، ٚوهِ آثاض آٜات٘

ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ ا٫ْتٛاّ ايبٌ ايٛانض إػتكٌ بس٫يت٘  َٚا تًكٝتٳ _19

ن١ُُٝ ٚإػتػين بًٓٗ٘ عٔ ع٬يت٘، ٚايػامل َٔ ايتهًؿات ٚا٫ستٝاز إٍ 

تط٣ إٔ اٯ١ٜ َععٍ عُا أيكك٘ بٗا إًككٕٛ ٚايهعؿا٤ ٗ عًّٛ _ ايككل 

طا٥ب ايٓٛازض زٕٚ تأٌَ ٫ٚ ٗ غ سبّا ،َِٓٗ ؾطٜل َٔ إؿػطٜٔ ٙاايػ١ٓ، ٚتًٖك

ؾًِ ٜهتؿٛا َا أؾػسٚا  ;ػٛض٠ ايٓذِبَٔ إٔ اٯ١ٜ ْعيت ٗ قك١ تتعًل  ُشٝل

 ;اْٞ غٛض٠ ايٓذِيكام إٍ إؾػاز َعَٔ َع٢ٓ ٖصٙ اٯ١ٜ ست٢ ػاٚظٚا بٗصا اٱ

 ؾصنطٚا ٗ شيو ضٚاٜات عٔ غعٝس بٔ دبرل، ٚابٔ ؾٗاب، ٚقُس بٔ نعب

 .ايكططيب، ٚأبٞ ايعاي١ٝ، ٚايهشاى

دًؼ " إٕ ايٓيب: بٔ دبرل ٚايهشاى قايٛاٚأقطبٗا ضٚا١ٜ عٔ ابٔ ؾٗاب ٚا
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ٛض٠ ايٓذِ أًٖ٘ َٔ َػًٌُ ٚناؾطٜٔ، ؾكطأ عًِٝٗ غ َٔ أْس١ٜ قطٜـ نجرٕل ٗ ْازٺ

ٚٳاِيعٴعٻ٣ ط :ؾًُا بًؼ قٛي٘ ِٵ اي٬ٖتٳ  َٳٓٳا٠َ ايجٻايٹجٳ١َ اُ٭خٵطٳ٣( 19)َأَؾطٳَأٜٵتٴ  ٢يكأص ٚٳ

ػطاْٝل ايع٢ً ٚإٕ ؾؿاعتٗٔ تًو اي= :ٝطإ بٌ ايػاَعٌ عكب شيو قٛي٘ايؿ

 .ٕ شنط آشلتِٗ غرلأؾؿطح إؿطنٕٛ ب +يذلػ٢

ؾًُا غذس ٗ آخط  ;٠ٚتًو ايػٛض٠ غذس٠ َٔ غذٛز ايت٬ٚنإ ٗ آخط 

 ٕ قطٜؿّاأٚتػاَع ايٓاؽ ب ،نٌ َٔ سهط َٔ إػًٌُ ٚإؿطنٌايػٛض٠ غذس 

 ؾطدع َٔ َٗادط٠ اؿبؿ١ ْؿط َِٓٗ عجُإ ;أغًُٛا ست٢ ؾاع شيو بب٬ز اؿبؿ١

ؾأعًُ٘  ٗ ايكّٛ; بإٔ ايؿٝطإ أيك٢مل ٜؿعط "ٚإٔ ايٓيب ،بٔ عؿإ إٍ إس١ٜٓا

ٔٵ ط :_تعاٍ_اغتِ يصيو ؾٓعٍ قٛي٘ ؾ _عًٝ٘ ايػ٬ّ _ ددلٌٜ  َٹ ًِٓٳا  َٳا َأضٵغٳ ٚٳ

 . اٯ١ٜ تػ١ًٝ ي٘ص َقبٵًٹَو

 .شطٜط باي٫ٚ٘ ًٜكٞ إيٝٗا ايِّٓ(1)ع٢ً إباي١ ٖٚٞ قك١ هسٖا ايػاَع نػجّا

ا َٚٓتٗاٖا إٍ شنط قك١، ٚيٝؼ ٗ أسس أغاْٝسٖ ،َٚا ضٜٚت إ٫ بأغاْٝس ٚا١ٖٝ

 .ا إٍ ابٔ عباؽ غٓس َطعٕٛٚغٓسٖ"زلاع قشابٞ يؿ٤ٞ ٗ فًؼ ايٓيب

ٖٚٞ "ايٓيب ؼعيت غٛض٠ ايٓذِ نإ ٫ وهط فايع٢ً إٔ ابٔ عباؽ ّٜٛ ْ

٫ "أقٌ عك١ُ ايطغٍٛ ٭ْٗا ؽايـ ;أخباض آساز تعاضض أقٍٛ ايسٜٔ

ٔٵ ط :_تعاٍ_شلا قٛي٘  ٜٚهؿٞ تهصٜبّا ;ايتباؽ عًٝ٘ ٗ تًكٞ ايٛسٞ َٳا ٜٳٓٵطٹلٴ عٳ ٚٳ

                                                 

 .١ًٝ ع٢ً أخط٣ ناْت قبًٗاب: ٖصا َجٌ َعطٚف عٓس ايعطب، َٚعٓاٙ_ 1

 +.نٹػٵحٷ ع٢ً إبٻاي١: =ٜكٛيٕٛ

 .إبباي١: إبٳاي١ كؿؿّا، ٜٚط٣ٚ: اؿع١َ َٔ اؿطب، ٜٚط٣ٚ: َٚع٢ٓ اٱباي١

 (ّ. )قبه١ َٔ سؿٝـ كتًط١ُ ايططب بايٝابؼ: َٚع٢ٓ ايهػح
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ٛٳ٣ ٗٳ هٝـ ؾ ;ٚتأًٜٚٗا ،ؾًٛ ضٖٚٚا ايجكات يٛدب ضؾهٗا ;وٹًَٚٗ َعطؾ١ إَص اِي

َٴ ،ٖٚٞ نعٝؿ١ ٚا١ٖٝ َٔ عكٌ إٔ هتُع ٗ ن٬ّ  ١ٺَهػٵٚنٝـ ٜطٚز ع٢ً شٟ 

ِٵ اي٬ٖتٳ ط :_تعاٍ_ٚاسس تػؿٝ٘ إؿطنٌ ٗ عبازتِٗ ا٭قٓاّ بكٛي٘  َأَؾطٳَأٜٵتٴ

ًَِطاط :إٍ قٛي٘ص ٚٳاِيعٴعٻ٣ ٔٵ غٴ َٹ ٗٳا  ٘ٴ بٹ ٍٳ ايًٖ  .صَٕٕٳا َأْعٳ

 ?(يذلػ٢ ٔطاْٝل ايع٢ً ٚإٔ ؾؿاعتٗايػ)ؾٝكع ٗ خ٬ٍ شيو َسسٗا بأْٗا 

 !?ٌٖٚ ٖصا إ٫ ن٬ّ ًٜعٔ بعه٘ بعهّا

 :غٛض٠ ايٓذِ نًٗا ست٢ خاُتٗا أقط"إٔ ايٓيبٚقس اتؿل اؿانٕٛ 

ٚٳاعٵبٴسٴٚاط ٘ٹ   .صَؾاغٵذٴسٴٚا يٹًٖ

 .ػٛض٠ نًٗاؾسٍ ع٢ً أِْٗ زلعٛا اي ;ِْٗ إِا غذسٚا سٌ غذس إػًُٕٛ٭

ٚٳاِيعٴعٻ٣ط :َٚا بٌ آ١ٜ ِٵ اي٬ٖتٳ  ٚبٌ آخط ايػٛض٠ آٜات نجرل٠ ٗ ص َأَؾطٳَأٜٵتٴ

 ;إبطاٍ ا٭قٓاّ ٚغرلٖا َٔ َعبٛزات إؿطنٌ، ٚتعٜٝـ نجرل يعكا٥س إؿطنٌ

ؾإٕ مل تهٔ تًو  ;غذسٚا َٔ أدٌ ايجٓا٤ ع٢ً آشلتِٗ ؾهٝـ ٜكض إٔ إؿطنٌ

إٔ بعض إؿطنٌ ٚدسٚا شنط اي٬ت : إٕ تأًٜٚٗاا٭خباض َهصٚب١ َٔ أقًٗا ؾ

 ،ٌ ٫خت٬م نًُات ٗ َسسٗٔ، ٖٚٞ ٖصٙ ايهًُاتخٳٚايعع٣ ؾطق١ يًسٻ

يًطٜب ٗ قًٛب  يكا٤ٶٚإ ،٭ٚيٝا٥ِٗ َٔ إؿطنٌ تأْٝػّا ;ٚضٚدٖٛا بٌ ايٓاؽ

 305_17/303 .ٕنعؿا٤ اٱّا

ٗٳا ايٓٻاؽٴط:ـٚاـطاب ب _20 ِٗ إككٛز بايطز ٚايعدط ٭ْ ;يًُؿطنٌص ٜٳا َأٜټ

ٕٳط :ٚبكط١ٜٓ قٛي٘ ٔٳ تٳسٵعٴٛ ٕٻ اٖيصٹٜ ٕٳط ع٢ً قطا٠٤ اؾُٗٛضص ٔإ  . بتا٤ اـطابص تٳسٵعٴٛ

 . ٖٓا إؿطنٕٛ ع٢ً َا ٖٛ إكطًض ايػايب ٗ ايكطإٓص ايٓٻاؽٴط:ـؾإطاز ب
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 . ْٝع ايٓاؽ َٔ َػًٌُ َٚؿطنٌص ايٓٻاؽٴط:ـٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ إطاز ب

ٗٳا ايٓٻاؽٴط:ـاح ايػٛض٠ بٚٗ اؾتت بطز ايعذع  ٘ٷبٳٚتٓٗٝتٗا َجٌ شيو ؾٳص ٜٳا َأٜټ

 .ع٢ً ايكسض

ست٢ ٜهٕٛ  ،ٕا ٗ ايكسض َٚا بعسٙ إٔ ٜهٕٛ ايعذع داَعّا ٖٚا ٜعٜسٙ سػّٓا

 338_17/337 .ٚاؿٛق١ً يًسضؽ ،ٚاـ٬ق١ يًدطب١ ،نايٓتٝذ١ ي٬غتس٫ٍ

شلا ببعض ا٭َجاٍ  تؿبّٝٗا ;١بيػطٜٚؾػط قاسب ايهؿاف إجٌ ٖٓا بايكؿ١ ا _21

َٓ٘ ٗ ايػٛم عٔ  اقتكازّا ;ٖٚٛ تؿػرل َا ٫ ْٛرل ي٘ ٫ٚ اغتعُاٍ ٜعهسٙ ،ايػا٥ط٠

ٚعصٜكٗا ، احملهو (1)ٖٚٛ دصٜعٗا ،عٔ اغتدطاز سكٝك١ إجٌ ؾٝٗا إع٢ٓ ٫ نعؿّا

ٚيهٔ أسػب٘ قازف َٓ٘ ٚقت غطع١ ٗ ايتؿػرل أٚ ؾػ٬ بأَط خطرل،  ،دبطإ

  17/340 .تطى ا٭ٍٚ يٮخرل ٚنِ

                                                 

أْا دصًٜٗا احملهو، : =107_11/106، 1/412ٖٚهصا ٗ ا٭قٌ، ٚايصٟ ٗ يػإ ايعطب _ 1

 +.عصٜكٗا إطدبٚ

أْين قس دطبتين ا٭َٛض، ٚيٞ ضأٟ ٚعًِ ٜؿتؿ٢ : ٖٚصٙ ايه١ًُ قاشلا اؿباب بٔ إٓصض، َٚعٓاٖا

 (ّ. )بُٗا
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 . (غٛض٠ إ٪َٕٓٛ)ٜٚكاٍ  _1

سٗا باٱخباض عِٓٗ ٫ؾتتا ;ع٢ً اعتباض إناؾ١ ايػٛض٠ إٍ إ٪ٌَٓ :ؾا٭ٍٚ

 .بأِْٗ أؾًشٛا

: اهلل بٔ ايػا٥ب قاٍعٔ عبس=: ٚٚضزت تػُٝتٗا َجٌ ٖصا ؾُٝا ضٚاٙ ايٓػا٥ٞ

ؾٛنعُٗا  ،ؾدًع ْعًٝ٘ ،بٌ ايهعب١ؾك٢ً ٗ قٹ ،سهطت ضغٍٛ اهلل ّٜٛ ايؿتض

١ً عٵؾًُا دا٤ شنط َٛغ٢ أٚ عٝػ٢ أخصت٘ غٳ ،ؾاؾتتض غٛض٠ إ٪ٌَٓ ،عٔ ٜػاضٙ

 .+ؾطنع

ٕٳطع٢ً سها١ٜ يؿٜ  :ٚايجاْٞ َٹٓٴٛ ُٴ٪ٵ َقسٵ ط: _تعاٍ_ايٛاقع أٚشلا ٗ قٛي٘  صاِي

ٕٳ َٹٓٴٛ ُٴ٪ٵ  .يًػٛض٠ ؾذعٌ شيو ايًؿٜ تعطٜؿّاص َأِؾًَضٳ اِي

عٔ : ض٣ٚ أبٛ زاٚز ،١ٓٗ ايػټ (غٛض٠ إ٪ٌَٓ)٠ ٚقس ٚضزت تػ١ُٝ ٖصٙ ايػٛض

ؾاغتؿتض غٛض٠  ،ق٢ً بٓا ضغٍٛ اهلل ايكبض َه١=: عبس اهلل بٔ ايػا٥ب قاٍ

أٚ شنط َٛغ٢ ٚعٝػ٢ أخصت ايٓيب  ،إ٪ٌَٓ ست٢ إشا دا٤ شنط َٛغ٢ ٖٚاضٕٚ

 . +ؾطنع ،ؾشصف ،١ًعٵغٳ

 .(قس أؾًض)ٖٚا دط٣ ع٢ً ا٭يػ١ٓ إٔ ٜػُٖٛا غٛض٠ 

: قاٍ ابٔ ايكاغِ ،١ ٗ زلاع ابٔ ايكاغِشيو ٗ نتاب اؾاَع َٔ ايعتبٝٚٚقع 

ؾتشسثٓا أْ٘ نتب٘ ع٢ً عٗس عجُإ بٔ عؿإ  ،ؾسٙ أخطز يٓا َايو َكشؿّا=

 +ٚٗ قس أؾًض نًٗا ايج٬خ هلل= :إٍ إٔ قاٍ +..ٚغاؾٝت٘ َٔ نػ٠ٛ ايهعب١ ؾٛدسْا

٘ٴ: طيكطا٠٤ أٟ خ٬ؾّا ٕٳ ايًٖ  . غٛض٠ ايؿ٬ح _أٜهّا_ا ٜٚػُْٛٗ صغٳٝٳُكُٛيٛ

 صورة املؤمهوى
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٫ٚ اعتساز بتٛقـ َٔ تٛقـ ٗ شيو بإٔ اٯ١ٜ اييت  ،ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام

ٕٳط :شنطت ؾٝٗا ايعنا٠ ٖٚٞ قٛي٘ ِٵ يٹًعٻَنا٠ٹ َؾاعٹًُٛ ٖٴ ٔٳ   ;ٔ أْٗا َس١ْٝعِّٝتٴص ٚٳاٖيصٹٜ

كب ؾايعنا٠ إصنٛض٠ ؾٝٗا ٖٞ ايكسق١ ٫ ظنا٠ ايٓټ ;٭ٕ ايعنا٠ ؾطنت ٗ إس١ٜٓ

 :_تعاٍ_قاٍ  ،كسق١ َؿٗٛض ٗ ايكطإٓٚإط٬م ايعنا٠ ع٢ً اي ،١ٓ ٗ ا٭َٛإٍعٝٸا

ٌٳ ط ُٴؿٵٔطنٹ ًِ ٌٷ يٹ ٚٳٜٵ ٕٳ ايعٻَنا٠َ( 6)ٚٳ ٔٳ ٫ ٜٴ٪ٵتٴٛ  .صاٖيصٹٜ

ٕٳ طٖٚٞ َٔ غٛض٠ َه١ٝ با٫تؿام، ٚقاٍ  ٘ٴ َنا ٌٳ إْٔٻ ُٳاعٹٝ ٚٳاشٵُنطٵ ؾٹٞ اِيهٹتٳابٹ ٔإغٵ

ٕٳ ضٳغٴ ٚٳَنا ٛٳعٵسٹ  ٚٳايعٻَنا٠ٹ( 54)٫ّٛ ْٳبٹٝٸّا قٳازٹمٳ اِي ٘ٴ بٹايكٻ٠٬ٹ  ًَ ٖٵ َٴطٴ َأ ٕٳ ٜٳِأ  .صٚٳَنا

 . ٚمل تهٔ ظنا٠ ايٓكب َؿطٚع١ ٗ ظَٔ إزلاعٌٝ

ْعيت بعس غٛض٠  ٖٚٞ ايػٛض٠ ايػازغ١ ٚايػبعٕٛ ٗ عساز ْعٍٚ غٛض ايكطإٓ

ًُِو)ٚقبٌ غٛض٠  (ايٗطٛض) ُٴ  . (تٳبٳاضٳَى اٖيصٹٟ بٹٝٳسٹٙٹ اِي

ٖا أٌٖ ايهٛؾ١ َا١٥ ٚمثإ ٚعسٻ ،اؾُٗٛض غبع عؿط٠ ٗ عسِّٚآٜاتٗا َا١٥ ٚ

ٕٳُأطعؿط٠، ؾاؾُٗٛض عسٚا  ٛٳأضثٴٛ ِٵ اِي ٖٴ ٗٳا  ٚٵَي٦ٹَو  ِٵ ؾٹٝ ٖٴ ٚٵؽٳ  ٕٳ اِيؿٹطٵزٳ ٔٳ ٜٳٔطثٴٛ اٖيصٹٜ

ٕٳ ٕٳطآ١ٜ، ٚأٌٖ ايهٛؾ١ عسٚا ص خٳايٹسٴٚ ٛٳأضثٴٛ ِٵ اِي ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو  آ١ٜ َٚا بعسٖا آ١ٜ ص ُأ

ٟ ٬ّ أبٞ بهط ابٔ ايعطبٞ ٗ ايعاضن١ ٗ اؿسٜح ايصأخط٣، نُا ٜ٪خص َٔ ن

ٕٳ ط: _تعاٍ_غٓصنطٙ عكب تؿػرل قٛي٘  ٛٳأضثٴٛ ِٵ اِي ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو  ٕٳ ( 10)ُأ ٔٳ ٜٳٔطثٴٛ اٖيصٹٜ

ٕٳ ٗٳا خٳايٹسٴٚ ِٵ ؾٹٝ ٖٴ ٚٵؽٳ   18/6   ص.اِيؿٹطٵزٳ

ٍٳا ٗٳآٜٴ تسٚضٴ ٖصٙ ايػٛض٠ُ: أغطاض ايػٛض٠ _2  ،ايٛسسا١ْٝ ؼكٝٔل ٛٔضشٵَٹ سٛ

ٍٚٔ ٘ٹ ْٚكٔض ،ايؿطى إبطا  . باٱّإ ٚؾطا٥ع٘ قٛاعسٙ، ٚايتٜٓٛ

ٗا بايبؿاض٠ يًُ٪ٌَٓ بايؿ٬ح ايعِٛٝ ع٢ً َا ؼًٛا ب٘ َٔ أقٍٛ ؾهإ اؾتتاسٴ

ٌٔ  . ايػًٛىٹ ٚاغتكا١َٹ ،ايٓؿؼ ايطٚس١ٝ ٚايع١ًُٝ اييت بٗا تعن١ُٝ ايؿها٥
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ٕٔ ٔلًِشيو بٛقـ خٳ بٳكٹعٵُٚأس ٘ٹ اٱْػا ٘ٹ أقً ٍٔ ْٚػً _ تعاٍ_تؿطز اهلل  ع٢ً ايسا

 ،با٫عتباض ٗ تهٜٛٔ شات٘ ايٓاٚطٴ ٨ٳسٹتٳبٵٝٳيٹ ;ْ٘ٚؿأتٹ ،ٙ غًل اٱْػإزٹطټَؿتٳيٹ ;باٱشل١ٝ

 ٚإٔ اهلَل ،شيو اـًل ع٢ً إثبات ايبعح بعس إُات ٚز٫ي١ٹ ،َ٘ بعس اؿٝا٠ثِ بعسٳ

 .ٚيعبّا ٣ٶسٳغٴ اـًلٳ لٴًَدٵمل ٜٳ

 . _تعاٍ_ٚز٫يت٘ ع٢ً سه١ُ اهلل  ،اٚاتإٍ ا٫عتباض غًل ايػُ ٌٳكٹتٴٚاْٵ

ٕٔ ٚإٍ ا٫عتبأض ايصٟ ب٘ سٝا٠  ٗا إا٤ٴاييت أقًُ_ تعاٍ_َكٓٛعات اهلل  ٚا٫َتٓا

ايكٓع، َٚا ٗ  َٚا ٗ شيو َٔ زقا٥ٔل ،َا ٗ ٖصا ايعامل َٔ اؿٝٛإ ٚايٓبات

ّٔ  . ٌٴُٵَٔ إٓاؾع َٚٓٗا اَؿ ا٭ْعا

ٕٴَٚا  ،َٚٔ تػدرل إٓاؾع يًٓاؽ  . ٚايٓٛٔط ايؿهٔط َٔ آ٫تٹ أٚتٝ٘ اٱْػا

 ٚسسخٹ ،ْٕٛح ١ٹإٍ بعج لٷًٗدٳؾهإ َٓ٘ تٳ ;وًِع٢ً ايُؿ ٌُٔٵاَؿ طٴِنشٹ زٳضٳٚٳٚٳ

 .ايطٛؾإ

ٌٔ إٍ ايتٛسٝسٹ إٍ ايتصنرل ببعج١ ايطغٌ يًٗس٣ ٚاٱضؾازٹ ٌٳكٹتٴٚاْٵ ، ايكاحٔل ٚايعُ

َٴ َٔٔٚا تًكاٖا ب٘ أقٛا ، َٚا نإ َٔ عكاب ؿطٔمٚايت ِٗ َٔ اٱعطاض ٚايطع

ٍٷإهصبٌ، ٚتًو أَ شيو بايجٓا٤  بٳكٹعٵُأَؾ "س إعطنٌ عٔ زع٠ٛ قُ ٕٛع١ٛٹ جا

 . ع٢ً ايصٜٔ آَٓٛا ٚاتكٛا

ٌٷٚبتٓبٝ٘ إؿطنٌ ع٢ً إٔ ساَي  ;٭سٛاٍ ا٭َِ ايػابط٠ ٚنًُتِٗ ٚاسس٠ ِٗ ٖاث

  .بِٗ َا سٌ با٭َِ إان١ٝ إهصب١ ٌٻشٴ٭ٕ ٜٳ ١ْنٳطٵؾِٗ عٴ

ٌٳ ٚقس أضاِٖ اهلُل ؾأقطٚا ع٢ً  ،يعًِٗ ٜكًعٕٛ عٔ ايعٓاز ايعصابٹ كا٥

 . إؾطانِٗ َا أيك٢ ايؿٝطإ ٗ عكٛشلِ

َٴطټكٹطٚا بأِْٗ ٜٴنِّٚشٴ طٕٚ ع٢ً َكته٢ ذٵ٫ٚ ٜٳ ،بايطبٛب١ٝ زٷطٳِؿٕٚ إشا غ٦ًٛا بإٔ اهلل 
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 . ١َٚٗ ّٜٛ ايكٝا إقطاضِٖ أِْٗ غٝٓسَٕٛ ع٢ً ايهؿط عٓسَا وهطِٖ إٛتٴ

ٍٳ ْٚٴ٘ ٚأَاْتٳٚخدلٚا قسَق ،ٚبأِْٗ عطؾٛا ايطغٛ إٓؿع١  عٔ طًبٹ اجملطزٳ ٘ٴشٳكٵ٘ 

ؾ٬ عصض شلِ عاٍ ٗ إؾطانِٗ ٚتهصٜبِٗ ايطغاي١، ٚيهِٓٗ  ;ثٛاب اهلل ٫إيٓؿػ٘ 

 . َتبعٕٛ أٖٛا٤ِٖ َعطنٕٛ عٔ اؿل

 . َٚا ؽًٌ شيو َٔ دٛاَع ايهًِ

ٜٚسؾعٗا باييت ٖٞ  ،َعاًَتِٗعٔ غ٤ٛ  إٔ ٜػضٻ"بأَط ايٓيب تٵُٳتٹٚخٴ

 .أسػٔ، ٜٚػأٍ إػؿط٠ يًُ٪ٌَٓ، ٚشيو ٖٛ ايؿ٬ح ايصٟ ابتس٥ت ب٘ ايػٛض٠

18/6_7 

ؾُٓ٘  ;ٚبإق٬ح َا ٜؿػس َٓ٘ ،َطاقب١ ؾ٤ٞ عؿٛ٘ َٔ ايت٬ؾٞ :ٚايطعٞ _3

ضعٞ إاؾ١ٝ، َٚٓ٘ ضعٞ ايٓاؽ، َٚٓ٘ أطًكت إطاعا٠ ع٢ً َا ٜػتشك٘ شٚ 

 . ٚايكا٥ِ بايطعٞ ضاع ،إعا١ًَ ا٭خ٬م اؿُٝس٠ َٔ سػٔ

٭دٌ قاسبٗا نإ ضزٖا إيٝ٘  ٕٚا نإ اؿؿٜ َككٛزّا ،سؿٛٗا: ؾطعٞ ا٭َا١ْ

 . أٍٚ َٔ سؿٛٗا

 18/17 .ٚضعٞ ايعٗس فاظ، أٟ ٬َسٛت٘ عٓس نٌ َٓاغب١

٘ٴ َنط _4 ٛٳانٹ ٗٳا َؾ ِٵ ؾٹٝ ٚٳَأعٵٓٳابٺ َيُه  ٌٕ ٔٵ ْٳدٹٝ َٹ ٘ٹ دٳٓٻاتٺ  ِٵ بٹ ٗٳا َؾَأْؿٳأِْٳا َيُه َٹٓٵ ٚٳ جٹرلٳ٠ْ 

ٕٳ  ٌٳ( 19)تٳِأُنًُٛ ٚٳقٹبٵٕؼ يٹٰنٹًٹ  ٔٔ ٖٵ ٔٵ ُطٛٔض غٳٝٵٓٳا٤ٳ تٳٓٵبٴتٴ بٹايسټ َٹ  . صٚٳؾٳذٳطٳ٠ّ تٳدٵطٴزٴ 

أٍٚ إْبات اؾٓات ٗ ا٭ضض َٚٔ بعس  _تعاٍ_ٚإْؿا٤ اؾٓات َٔ قٓع اهلل 

 َٔ قٓع اهلل َا أٚزع ٗ _ أٜهّا_ ٚشيو  ،شيو أْبتت اؾٓات بػطؽ ايبؿط

 ;سعٵٚتؿذرل إٝاٙ ٚادت٬بٗا َٔ بٴ ،ٚايػكٞ ،ٚايعضع ،ايعكٍٛ َٔ َعطؾ١ ايػطؽ

 . _تعاٍ_ؾهٌ ٖصا اٱْؿا٤ َٔ اهلل 
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 .إط٬ق٘ ع٢ً َا نإ ؾٝ٘ نٌ ٚنطّٚأنجط  ،إهإ شٚ ايؿذط: ٚاؾ١ٓس

ٛٳ٠ٺط :_تعاٍ_ٚقس تكسّ عٓس قٛي٘  ٌٔ دٳٓٻ١ٺ بٹطٳبٵ ُٳجٳ  . اٯ١ٜ ٗ غٛض٠ ايبكط٠ص َن

ٖٚٛ  ٚأْؿع٘ مثطّا ،نط ٖٓا َٔ أقٓاف ايؿذط ايج٬ث١ ٖٛ أنطّ ايؿذطَٚا ش

ٚايعٜتٕٛ، ٚتكسّ ايه٬ّ ع٢ً ايٓدٌٝ ٚا٭عٓاب ٚايعٜتٕٛ  ،ٚا٭عٓاب ،ايٓدٌٝ

 . غٛض٠ ايٓشٌ غٛض٠ ا٭ْعاّ، ٚٗ ٗ

٘ بأنً٘، أٟ ٜتًصش بطعُ٘ َٔ ٖهَؿتٳْع ؾان١ٗ، ٖٚٞ ايطعاّ ايصٟ ٜٴ: ٚايؿٛان٘

 .ب٘ ايكٛت قٌٝ ي٘ طعاّ كسٕ ُقؾإ ;غرل قكس ايكٛت

، ٜٚابػّا ٭ْ٘ ٜ٪نٌ ضطبّا ;ٚايعٓب ،ؾُٔ ا٭طع١ُ َا ٖٛ ؾان١ٗ ٚطعاّ نايتُط

ا َا ٖٛ طعاّ غرل ؾان١ٗ َٚٓٗا َا ٖٛ ؾان١ٗ ٚيٝؼ بطعاّ نايًٛظ ٚايهُجط٣، َٚٓٗ

٭ْ٘ أضٜس ا٫َتٓإ َا  ;ط شنط ؾذط٠ ايعٜتٕٛ عٔ شنط أخٜٛٗاخٻٚيصيو َأ ،نايعٜتٕٛ

َٹ ;طتُٗا َٔ ايتؿه٘ ٚايكٛتٗ مث ِّ ١ّٓٻؾتهٕٛ   18/33 .ٚايتشػٝين باؿاد

ٚشيو إٔ  ؾٝٛٗط إٔ إع٢ٓ إٔ اهلل خًل أٍٚ ؾذط ايعٜتٕٛ ٗ طٛض غٝٓا٤، _5

ا٭دٓاؽ ٚا٭ْٛاع إٛدٛز٠ ع٢ً ايهط٠ ا٭ضن١ٝ ٫بس شلا َٔ َٛاطٔ نإ ؾٝٗا 

تهٕٛ أغعس يٓؿأ٠ ٭ٕ بعض ا٭َه١ٓ  ;ابتسا٤ ٚدٛزٖا قبٌ ٚدٛزٖا ٗ غرلٖا

ٕٓاغب١ بٌ طبٝع١ إهإ ٚطبٝع١ ايؿ٤ٞ إٛدٛز  ;بعض إٛدٛزات َٔ بعض آخط

يطبٝع يبعض اؿٝٛإ ؾٝ٘ َٔ سطاض٠ أٚ بطٚز٠ أٚ اعتساٍ، ٚنصيو ؾكٍٛ ايػ١ٓ نا

ٜٛدس إٛدٛزات ٗ _ تعاٍ_ؾاهلل  ;ٚايكٝـ يبعض غرلٖا ،آخط ٚايؿتا٤ يبعض

 . إ ٚايٓبات نً٘ داض ع٢ً ٖصا ايكإْٛؾاؿٝٛ ;ا٭سٛاٍ إٓاغب١ شلا

أٚ أضازٚا ا٫ْتؿاع ب٘  ،َٔ أضض إٍ أضض أٚ ْباتّا ًٛا سٝٛاّْاَكثِ إٕ ايبؿط إشا ْٳ

ٚضأٚا عسّ ق٬س١ٝ إهإ أٚ ايعَإ إٓكٍٛ إيُٝٗا وتايٕٛ  ،ٗ ؾكٌ غرل ؾكً٘
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 ;س٠ اؿطأٚ تدلٜس بػبض ٗ إا٤ ٗ ؾ ،ي٘ َا ٜهٌُ ْكك٘ َٔ تسؾ١٦ ٗ ؾس٠ بطز

ؾهُا إٔ بعض اؿٝٛإ أٚ  ;ست٢ ٫ ٜتعطٌ تٓاغٌ شيو إٓكٍٛ إٍ غرل َهاْ٘

ٗ بعض إٓاطل ا١ُ٥٬ٕ يطباع٘ نايػعاٍ ٗ ب٬ز ايجًٛز  ايٓبات ٫ ٜعٝـ ط٬ّٜٛ

ؾهصيو قس ٜهٕٛ بعض ا٭َانٔ َٔ إٓطك١ ا١ُ٥٬ٕ يًشٝٛإ أٚ ايٓبات أقًض ب٘ 

يتٛغط٘ بٌ إٓاطل إتططؾ١  ٝٓا٤ٳغٳ طٛٔض ٛٻدٳؾًعٌ  ;َٔ بعض دٗات تًو إٓطك١

بطبع ؾك١ًٝ  ٜهٕٛ أغعسٳ _ ٚيتٛغ٘ اضتؿاع٘ بٌ ايٓذٛز ٚايػٍٗٛ ،ٚبطزّا سطّا

ٚٳ٫ َغطٵبٹٝٻ١ٺط :_تعاٍ_ايعٜتٕٛ نُا قاٍ  ْٛٹ١ٺ ٫ ؾٳطٵقٹٝٻ١ٺ   .صظٳٜٵتٴ

هٜٛٔ آزّ نُا ٖٝأ يت ،ٖٝأ يتهٜٛٓٗا سٌ أضاز تهٜٛٓٗا شيو إهإ_ تعاٍ_ؾاهلل 

ٍٕط :ط١ٓٝ خاق١ ؾكاٍ ًِكٳا ٔٵ قٳ َٹ ٕٳ  ثِ ٜهٕٛ ايعٜتٕٛ قس ْكٌ َٔ  صخٳًَلٳ أٱْػٳا

ؾٓذض ٗ  ،ي٬ْتؿاع ب٘ ;أٍٚ َهإ ٚٗط ؾٝ٘ إٍ أَه١ٓ أخط٣ ْكً٘ إيٝٗا غانٖٓٛا

 . ٚمل ٜٓذض ٗ بعض ،بعهٗا

ؾؿٞ  ;ٕ ناْت َٛدٛز٠ قبٌ ايطٛؾإ ٚبعسٙٚقس ثبت ٗ ايتٛضا٠ إٔ ؾذط٠ ايعٜتٛ

تبشح عٔ َهإ  أضغٌ ٓا١َّ ّاإٔ ْٛس: قشاح ايجأَ َٔ غؿط ايتهٜٛٔاٱ

ؾطدعت اؿُا١َ عٓس إػا٤ ؼٌُ ٗ َٓكاضٖا ٚضق١  ;غٝهت عٓ٘ َٝاٙ ايطٛؾإ

 .ْٛح إٔ إا٤ أخص ٜػٝض عٔ ا٭ضضؾعًِ  ،ظٜتٕٛ خهطا٤

ؾًعٌ  ;َٚعًّٛ إٔ ابتسا٤ غٝض إا٤ إِا ٜٓهؿـ عٔ أعايٞ اؾباٍ أٍٚ ا٭َط

 . ايعٜتٕٛ اييت ًٓتٗا اؿُا١َ ناْت َٔ ؾذط٠ ٗ طٛض غٝٓا٤ ٚضق١

ا ٜعطؾٕٛ ٖصٙ ؾسٍ ع٢ً أِْٗ ناْٛ ،ايعٜتٕٛ َا نإ ؾكس عطف ْٛح ٚضق١َ ّاٚأٜٻ

ٚيهٔ مل ٜطز شنط اغتعُاٍ ظٜت ايعٜتٕٛ ٗ طعاّ ٗ  ،ايؿذط٠ قبٌ ايطٛؾإ

طا٥ٌٝ سٍٛ طٛض أٜاّ نإ بٓٛ إغ_ عًٝ٘ ايػ٬ّ_ايتاضٜذ ايكسِٜ إ٫ ٗ عٗس َٛغ٢ 
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ٚغهب  (1)ٱْاض٠ خ١ُٝ ا٫دتُاع بٛسٞ اهلل ٕٛغ٢ ;غٝٓا٤; ؾكس اغتعٌُ ايعٜتس

 . (2)يبين إغطا٥ٌٝ َٛغ٢ زٖٔ إػش١ ع٢ً ضأؽ ٖاضٕٚ أخٝ٘ سٌ أقاَ٘ نآّٖا

ؾٝهٕٛ أٍٚ اٖتسا٤ ايٓاؽ  ;تٛٗط ٚتعطفص تٳدٵطٴزٴطٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ َع٢ٓ 

 .إ َٔ ايعٜتٕٛ ايصٟ بطٛض غٝٓا٤نإٍ َٓاؾع ٖصٙ ايؿذط٠ ٚاْتكاشلِ إٜاٖا 

٭ٕ ايٓاؽ عطؾٛٙ َٔ  ;ٖٚصا نُا ْػُٞ ايسٜو ايطَٚٞ ٗ بًسْا بايسٜو اشلٓسٟ

٭ْٗا عطؾت َٔ  ;ب٬ز اشلٓس، ٚنُا تػ٢ُ بعض ايػٝٛف ٗ ب٬ز ايعطب بإؿطؾ١ٝ

٭ْٗا تطز إٍ ب٬ز ايعطب َٔ َطؾأ ٜكاٍ  ;َؿاضف ايؿاّ، ٚبعض ايطَاح اـط١ٝ

٭ْ٘ هًب َٔ اشلٓس، ٚقس نإ ايعٜت هًب  ;بعض ايػٝٛف بإٗٓساـ٘، ٚ: ي٘

 . إٍ ب٬ز ايعطب َٔ ايؿاّ َٚٔ ؾًػطٌ

إ ؾًٝؼ ايككس َٔ شنط أْٗا ؽطز َٔ طٛض غٝٓا٤ إ٫ ايتٓبٝ٘ ع٢ً أْ٘ َا ن ّاٚأٜٻ

 .٦َٜٛص يػهإ طٛض غٝٓا٤ ٚإ٫ ؾإٕ ا٫َتٓإ بٗا مل ٜهٔ َٛدّٗا ،َٓبتٗا ا٭قًٞ

 .ٚنطّ إٛطٔ ايصٟ ٚٗطت ؾٝ٘ ،ا ايتٓبٝ٘ إ٫ يًتٜٓٛ٘ بؿطف َٓبتٗاَٚا نإ ٖص

ٚضأٜت ٗ يػإ ايعطب  ،يعٜتٕٛ َؿٗٛض٠ بايدلن١ بٌ ايٓاؽٚمل تعٍ ؾذط٠ ا

غطؽ  َٔؾٗٞ إٔ نٌ ظٜت١ْٛ بؿًػطٌ =: عٔ ا٭قُعٞ عٔ عبس إًو بٔ قاحل

 اٖـ.+أَِ ٜكاٍ شلِ ايْٝٛإْٝٛ

 . قس١ّ بازت ايصٟ أخًؿٛا ب٘ أؾذاضّا ٚايٛاٖط أْ٘ ٜعين ب٘ ظٜتٕٛ ظَاِْٗ

 (ٔ ٗ اعتكاز ايْٝٛإٝٵبٻايطٻ)إٔ َٓرلؾا ْٚبتٕٛ  (َٝجٛيٛدٝا)ٚٗ أغاطرل ايْٝٛإ 

ؾشهُت ا٭ضباب ( نهطابٝؼ)ٕس١ٜٓ بٓاٖا  يٝهع ازلّا ;تٓاظعا ٗ تعٌٝ أسسُٖا

                                                 

 .َٔ غؿط اـطٚز 25اٱقشاح _ 1

 .َٔ غؿط اـطٚز 9اٱقشاح _ 2
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ؾأٚدس  (ْبتٕٛ)ؾأَا  ;ٜٓاي٘ إ٫ َٔ ٜكٓع أْؿع ا٭ؾٝا٤ بُٝٓٗا بإٔ ٖصا ايؿطف ٫

شهِ ؾ ;ؾكٓعت ؾذط٠ ايعٜتٕٛ بجُطتٗا (َٝٓرلؾا)عِٛٝ ايك٠ٛ، ٚأَا  عطّٜا ؾطغّا

 .ايصٟ ٖٛ اغِ َٓرلؾا (اثٝٓا)ؾًصيو ٚنعٛا يًُس١ٜٓ اغِ  ;ا٭ضباب شلا بأْٗا أسل

ٕا ضدع َٔ بعض غعٚات٘ دا٤ َع٘ بأغكإ َٔ  (ٖرلنٍٛ)ٚظعُٛا إٔ 

 . آشلتِٗ ٗ ظعُِٗ ٖٚٛ َػهٔ (إٔٚبٛؽ)ؾػطغٗا ٗ دبٌ ، ايعٜتٕٛ

إش شنط ٗ  (َٖٛرلٚؽ) عٓس ايْٝٛإ َٔ عٗس ؾكس نإ ظٜت ايعٜتٕٛ َػتع٬ُّ

 . (ٖهتٛض)ٚؾًٛ  (ؾطط قًٝٛؽ)ع٢ً ؾًٛ  غهب ظٜتّا (أخٌٝ)إٔ  (1)اٱيٝاش٠

إش نإ هًب إٍ ب٬ز ايعطب َٔ  ;ٗ َعِٛ ب٬ز ايعطب ٚنإ ايعٜت ْازضّا

 37_18/35 .ايؿاّ

ٗٳاتٳط١ًْٚ  _6 ِٵط بٝإ ؾ١ًُ صٖٳٝٵ  .ٚمل تعطـ ،صيو ؾكًتًؾص ٜٳعٹسٴُن

ٗٳاتٳطٚ  ._أٜهّا_ٚع٢ً نػطٙ  ،ن١ًُ َب١ٝٓ ع٢ً ؾتض اٯخطص ٖٳٝٵ

 .بايؿتض، ٚقطأٖا أبٛ دعؿط بايهػطٚقطأٖا اؾُٗٛض 

 ٚأنجط َا تػتعٌُ َهطض٠ َطتٌ نُا ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ أٚ ث٬ثّا ،ٚتسٍ ع٢ً ايبعس

 . ٜط ٜأتٝإنُا دا٤ ٗ ؾعط ؿُٝس ا٭ضق٘ ٚدط

 ?ٚاختًـ ؾٝٗا أٖٞ ؾعٌ أّ اغِ

ٗٳاتٳطؾذُٗٛض ايٓشا٠ شٖبٛا إٍ إٔ   ;اغِ ؾعٌ يًُانٞ َٔ ايبعسص ٖٳٝٵ

ٗٳاتٳطؾٝهٕٛ َا ًٜٞ  ;سٳعٴبٳ: ؾُع٢ٓ ٖٝٗات نصا  .ؾاع٬ّص ٖٳٝٵ

ٛ ايصٟ اختاضٙ ايعداز ٗ ٚقٌٝ ٖٞ اغِ يًبعس، أٟ ؾٗٞ َكسض داَس ٖٚ

                                                 

ط قكٝس٠ ط١ًٜٛ دسّا، تؿتٌُ ع٢ً سهاٜات ٚأغاطرل، ٚتٴٓػب يًؿاعط ايْٝٛاْٞ ايهطٜ: اٱيٝاش٠_  1

 (ّ.     )، ٖٚٞ قطٜب١ َٔ اٱيٝاش٠غٻ١ا٭ٚز_ أٜهّا_َٖٛرلٚؽ، ٜٚٴٓػب إيٝ٘ 
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 .تؿػرلٙس

غً٘ ايعداز ٗ تؿػرلٙ ٚاغتٗٛاٙ اي٬ّ ٗ قٛي٘ : ايبعض قاٍٚ: قاٍ ايطاغب

ٕٳط :_تعاٍ_ ُٳا تٴٛعٳسٴٚ ٗٳاتٳ يٹ ٖٳٝٵ ٗٳاتٳ   ص. ٖٳٝٵ

ْٚػب٘ ٗ يػإ ايعطب  ،ٖٝٗات ٚطف غرل َتكطف، ٖٚٛ قٍٛ إدلز: ٌٝٚق

أْا : أبٛ عًٞ ٜكٍٛ ٗ ٖٝٗات نإ: قاٍ ابٔ دين=: قاٍ ،إٍ أبٞ عًٞ ايؿاضغٞ

ع٢ً  َط٠ بهْٛٗا ٚطؾّا ايؿعٌ َجٌ ق٘ َٚ٘، ٚأؾيت زلٞ ب٘ َط٠ بهْٛٗا ازلّا أؾيت

 . +قسض َا وهطْٞ ٗ اؿاٍ

، ٚإٔ تا٤ٖا بٓا٤ٺ ٚأؾكشٗا أْٗا بٗا٤ٜٔ ٚتا٤ َؿتٛس١ ؾتش١َ ،ٚؾٝٗا يػات نجرل٠

 . ، ٚأْٗا ٫ تٕٓٛ تٜٓٛٔ تٓهرلٛقـ عًٝٗا ٖا٤ٶٜ :ٚقٌٝ ،تجبت ٗ ايٛقـ

ٗٳاتٳطٚقس ٚضز َا بعس   ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚٚضز َطؾٛعّا باي٬ّ نُا فطٚضّاص ٖٳٝٵ

 :نُا ٗ قٍٛ دطٜط

س٘ٚ ًٖ ااااااسفٗٝٗاااااانتسٖٝٗاااااانتسايعكٝاااااالُسس

س

ٌّسسس سبااااااااانيعكٝلس نٚيااااااااا٘سسسسٖٚٝٗااااااااانتس ااااااااا

س
 : ٗ قٍٛ ٓٝس ا٭ضق٘ (َٔ:)ـبٚٚضز فطٚضّا 

سٖٝٗااااااانتسَااااااأسَصااااااابشٗنسٖٝٗااااااانتسسس

س

سٖٝٗاااااااانتسسذااااااااسسَاااااااأسصاااااااآٝبعنتسسس

س
ٗٳاتٳطؾايصٟ ٜتهض ٗ اغتعُاٍ   َطؾٛعّاإٔ ا٭قٌ ؾُٝا بعسٖا إٔ ٜهٕٛ ص ٖٳٝٵ

ٗٳاتٳطع٢ً تأٌٜٚ   . َع٢ٓ ؾعٌ َاض َٔ ايبعس نُا ٗ بٝت دطٜطص ٖٳٝٵ

ؾٝهٕٛ ع٢ً ا٫غتػٓا٤ عٔ  ;باي٬ّ ٚإٔ ا٭ؾكض إٔ ٜهٕٛ َا بعسٖا فطٚضّا

ٗٳاتٳطؾاعٌ اغِ ايؿعٌ يًعًِ ب٘ ٖا ٜػبل   ٭ْٗا ٫ تكع غايبّا ;َٔ ايه٬ّص ٖٳٝٵ

ح إطاز َٔ ايؿاعٌ، ؾٝشكٌ إ٫ بعس ن٬ّ، ٚػعٌ اي٬ّ يًتبٌٝ، أٟ إٜها

 .ثِ تؿكٌٝ ٜؿٝس تك١ٜٛ اـدل ،بصيو إْاٍ



 

 لطائف مو تفضري صورة املؤمهوى 21

 
 (َٔ:)بـ ٚضّاٚإشا ٚضز َا بعسٖا فط ،ٖٚصٙ اي٬ّ تطدع إٍ ٫ّ ايتعًٌٝ

 . عٓ٘ ّاسٳعٵأٚ بٴ ،عٓ٘ سٳعٴأٟ بٳ (عٔ)َع٢ٓ  (َٔ:)ـؾ

ٗٳاتٳطٍ ٚٻ٪ٳع٢ً أْ٘ هٛظ إٔ تٴ  ;َٚط٠ بإكسض ،َط٠ بايؿعٌ ٖٚٛ ايػايبص ٖٳٝٵ

ٜٚهٕٛ اٱخباض بٗا ناٱخباض  ،غرل َؿتل داَسّا ؾتهٕٛ اغِ َكسض َبّٓٝا

ٜٚؿرل ن٬ّ  ،بإكسض، ٖٚٛ ايٛد٘ ايصٟ غًه٘ ايعداز ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ

 55_18/54 .ايعكؿطٟ إٍ اختٝاضٙ

ِٔ ط _7 ٛٹٝ ٚٳضٳبټ اِيعٳطٵٔف اِيعٳ ٛٳاتٹ ايػٻبٵٔع  ُٳ ٔٵ ضٳبټ ايػٻ َٳ ٌٵ  ٕٳ ( 86)ُق ٘ٹ غٳٝٳُكُٛيٛ يٹًٖ

ٕٳ  ٌٵ َأَؾ٬ تٳتٻُكٛ  .ص(87)ُق

 بټضٳ ٔٵَٳط زٕٚ إٔ تعطـ ١ًْ تهطٜط ا٭َط بايكٍٛ ٚإٕ نإ إكٍٛ كتًؿّا

ؾٓاغب إٔ ٜعاز ا٭َط بايكٍٛ زٕٚ  ;٭ْٗا ٚقعت ٗ غٝام ايتعسازص اتٹٛٳُٳايػٻ

 .ا٫غتػٓا٤ عطف ايعطـ

ٚيصيو مل تعس ٗ  ِ باؿذ١،شل زؾعّا ;ٚإككٛز ٚقٛع ٖصٙ ا٭غ١ً٦ َتتابع١

ٕٳطايػ٪ايٌ ايجاْٞ ٚايجايح ١ًْ  ُٴٛ ِٵ تٳعٵًَ ٕٵ ُنٓتٴ  . با٫ؾتتاح بٗا انتؿا٤ٶص ٔإ

ب٬ّ داض٠ ٫غِ اؾ٬ي١ ع٢ً أْ٘ سها١ٜ ص هلل ٕٳٛٵُيٛٵُكٝٳغٳطٚقطأ اؾُٗٛض 

اييت ٖٞ ي٬غتؿٗاّ عٔ ص ٔٵَٳطـ٭ِْٗ ٕا غ٦ًٛا ب ;ؾٛابِٗ إتٛقع َعٓاٙ ٫ بًؿٛ٘

إػتؿِٗ عٓ٘ نإ َكته٢ ا٫غتعُاٍ إٔ ٜهٕٛ اؾٛاب بصنط اغِ  تعٌٝ شات

ؾهإ ايعسٍٚ عٔ شيو إٍ اؾٛاب عٔ نٕٛ ايػُاٚات ايػبع  ;شات إػ٪ٍٚ عٓ٘

َطاعا٠ يهٕٛ إػتؿِٗ  ;إٍ داْب إع٢ٓ زٕٚ ايًؿٜ ٚايعطف ًٖٛن١ هلل عس٫ّٚ

َا صا ا٫غتعُاٍ ْٚٛرل ٖ ،تكتهٞ إًو ٚايطبٛب١ُٝ ،عٓ٘ يٛسٜ بٛقـ ايطبٛب١ٝٹ
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 : (1)أْؿسٙ ايكططيب ٚقاسب إطًعس

ساملصاياااااقسٚايكاااااس٣س َُّزسََِٔااااا:سإذاسقٝاااااٌ

س

سخلنياااااد:سقًااااا س  ِساجل اااااساجلٝااااان  سٚز ُّس

س
ٚيعًُٗا أخصاٙ َٔ تؿػرل  ،ٚمل أقـ ع٢ً َٔ غبكُٗا بصنط ٖصا ايبٝت

 . ٚيعٌ قا٥ً٘ سصا ب٘ سصٚ اغتعُاٍ اٯ١ٜ ،ٚمل ٜععٚاٙ إٍ قا٥ٌ ،ايعداز

ؾأض٣ إٔ شيو  ;إٕ ا٭دسض إٔ ْبٌ ٚد٘ قٛؽ اٯ١ٜ بٗصا ا٭غًٛب: ٚأقٍٛ

٭ِْٗ  ;ضب ايػُاٚات ايػبع اهلل: يككس ايتعطٜض بأِْٗ وذلظٕٚ عٔ إٔ ٜكٛيٛا

ؾِٗ عسيٛا عُا ؾٝ٘ ْؿٞ  ،إش عبسٚا ا٥٬ٕه١ ;ٗ ايػُاٚات أثبتٛا َع اهلل أضبابّا

٭ٕ  ;ػُاٚات ًَو هللٚاقتكطٚا ع٢ً اٱقطاض بإٔ اي ،ايطبٛب١ٝ عٔ َعبٛزاتِٗ

شيو ٫ ٜبطٌ أٖٚاّ ؾطنِٗ َٔ أقًٗا; أ٫ تط٣ أِْٗ ٜكٛيٕٛ ٗ ايتًب١ٝ ٗ اؿر 

 .(يبٝو ٫ ؾطٜو يو، إ٫ ؾطٜو ٖٛ يو، ًُه٘ َٚا ًَو)

ٚيصيو شٌٜ سها١ٜ دٛابِٗ  ;ى عًِٝٗضټٛٳؾؿٞ سها١ٜ دٛابِٗ بٗصا ايًؿٜ تٳ

 . _تعاٍ_باٱْهاض عًِٝٗ اْتؿا٤ اتكا٥ِٗ اهلل 

ٕٳ طقطأٙ أبٛ عُطٚ ٜٚعكٛب ٚ بسٕٚ ٫ّ اؾط ٖٚٛ نصيو ٗ ص يًٖ٘اغٳٝٳُكُٛيٛ

 :ٗ قٛي٘ص ٔٵَٳطع٢ً أْ٘ خدل  َكشـ ايبكط٠ ٚبصيو نإ اغِ اؾ٬ي١ َطؾٛعّا

 .ٚإع٢ٓ ٚاسس صاتٹٛٳُٳايػٻ بټضٳ ٔٵَٳط

ٕٳطٚمل ٜ٪ت َع ٖصا ا٫غتؿٗاّ بؿطٙ  ُٴٛ ِٵ تٳعٵًَ ٕٵ ُنٓتٴ ٚمٛٙ نُا دا٤ ٗ ص ٔإ

ٗ ايػُاٚات ٚايعطف ٫ ٜؿو ؾٝ٘  (2)بايطب١ٜٛ_ تعاٍ_٭ٕ اْؿطاز اهلل  ;ك٘غاب

                                                 

ؿػاّ ايسٜٔ قُس بٔ عجُإ ايعًٝا ( َطًع إعاْٞ َٚٓبع إباْٞ)تؿػرل يًكطإٓ ازل٘ ( إطًع)_  1

 .ٖـ628بازٟ ايػُطقٓسٟ نإ سٝٸّا غ١ٓ 

 (ّ.   )ايطبٛب١ٝ: ٖهصا ٗ ا٭قٌ، ٚايكٛاب_  2
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 . ٭ِْٗ مل ٜععُٛا إشل١ٝ أقٓاَِٗ ٗ ايػُاٚات ٚايعٛامل ايع١ًٜٛ ;إؿطنٕٛ

٭ْ٘ ٕا تبٌ َٔ اٯ١ٜ  ;دٛابِٗ باؿح ع٢ً تك٣ٛ اهلل بٳكٹٚخل ٚعِٛٗ عٳ

ٚعكبت  ،َايو ا٭ضض َٚٔ ؾٝٗااييت قبًٗا أِْٗ ٫ ٜػعِٗ إ٫ ا٫عذلاف بإٔ اهلل 

 .يٝٛٗط شلِ أِْٗ عباز اهلل ٫ عباز ا٭قٓاّ ;تًو اٯ١ٜ عِٛٗ ع٢ً ايتصنط

ٚأِْٗ ٫  ،ٚتبٌ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ أْ٘ ضب ايػُاٚات ٖٚٞ أعِٛ َٔ ا٭ضض

٭ْ٘ ٜػتشل ايطاع١ ي٘  ;ِٗ ع٢ً تكٛاٜٙػعِٗ إ٫ ا٫عذلاف بصيو ْاغب سجٻ

 ". ٤ ب٘ ايطغٍٛايتك٣ٛ تتهُٔ طاع١ َا داؾإٕ  ;ٕ ٜطٝعٛا ضغٛي٘أٚ ،ٚسسٙ

ٕٳطٚسصف َؿعٍٛ  ٭ْ٘ زاٍ ع٢ً َع٢ٓ  ;يتٓعٌٜ ايؿعٌ َٓعي١ ايكاقطص تٳتٻُكٛ

 111_18/109 .خام ٖٚٛ ايتك٣ٛ ايؿا١ًَ ٫َتجاٍ إأَٛضات ٚادتٓاب إٓٗٝات
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 س

 

ضٟٚ عٔ فاٖس  ،"َٔ عٗس ايٓيب (غٛض٠ ايٓٛض)زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠ _ 1 

 +.عًُٛا ْػا٤نِ غٛض٠ ايٓٛض= :قاٍ ضغٍٛ اهلل

نتب إيٝٓا عُط بٔ اـطاب إٔ =: ٚعٔ ساضث١ بٔ َهط ،ٚمل أقـ ع٢ً إغٓازٙ

 +.تعًُٛا غٛض٠ ايٓػا٤ ٚا٭سعاب ٚايٓٛض

 ،غِ آخطٖٚصٙ تػُٝتٗا ٗ إكاسـ ٚنتب ايتؿػرل ٚايػ١ٓ، ٫ٚ ٜعطف شلا ا

ٚٳاَ٭ط :ٚٚد٘ ايتػ١ُٝ إٔ ؾٝٗا آ١ٜ ٛٳاتٹ  ُٳ ٘ٴ ْٴٛضٴ ايػٻ  ص. ضٵٔضايًٖ

ٚقس ٚقع ٗ ْػذ  ،٫ٚ ٜعطف كايـ ٗ شيو ،ٖٚٞ َس١ْٝ باتؿام أٌٖ ايعًِ

َٳًََهتٵ ط :_تعاٍ_تؿػرل ايكططيب عٓس قٛي٘  ٔٳ  ِٵ اٖيصٹٜ َٳٓٴٛا يٹٝٳػٵتٳِأشٹْٵُه ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜٳا َأٜټ

ِٵ ُٳاْٴُه ؾٓػب  ;ٜعين اٯ١ٜ (ٖٚٞ َه١ٝ)ٗ إػأي١ ايطابع١ ن١ًُ  ،اٯ١َٜص َأٜٵ

إٍ ايكططيب إٔ  _ ٚتبع٘ اٯيٛغٞ ،ؿادٞ ٗ ساؾٝت٘ ع٢ً تؿػرل ايبٝهاٟٚاـ

تًو اٯ١ٜ َه١ٝ َع إٔ غبب ْعٚشلا ايصٟ شنطٙ ايكططيب قطٜض ٗ أْٗا ْعيت 

 ?+َس١ْٝ باٱْاع= :نٝـ ٚقس قاٍ ايكططيب ٗ أٍٚ ٖصٙ ايػٛض٠ ;بإس١ٜٓ

ٖٚٞ =يه١ًُ ٚإٔ قٛاب ا ،ططأ ع٢ً ايٓػذ َٔ تؿػرل ايكططيب ٚيعٌ ؼطٜؿّا

ؾكس ٚقعت ٖصٙ ايعباض٠ ٗ تؿػرل ابٔ عط١ٝ قاٍ  ;أٟ غرل َٓػٛر سهُٗا+ قه١ُ

 +.ٖٚٞ قه١ُ=

 18/139. +تطنٗا ايٓاؽ=: قاٍ ابٔ عباؽ

ط بٔ ظٜس عٓس داب ٚقس عست ٖصٙ ايػٛض٠ إا١٥ ٗ تطتٝب ْعٍٚ غٛض ايكطإٓ _2

 +بٌ غٛض٠ اؿرٚقص ٘ٹٔإشٳا دٳا٤ٳ ْٳكٵطٴ ايًٖطْعيت بعس غٛض٠ =: قاٍ عٔ ابٔ عباؽ

 صورة الهور
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 . ٕ غٛض٠ اؿر َس١ْٝأأٟ عٓس ايكا٥ًٌ ب

 .ٚآٜٗا اثٓتإ ٚغتٕٛ ٗ عس إس١ٜٓ َٚه١، ٚأضبع ٚغتٕٛ ٗ عس ايبك١ٝ

18/140 

ّٔ سلًت َٔ ا٭غطاض نجرلّا _3 ٍٔ َعاؾط٠ٹ َٔ أسها  َٚٔ آزابٹ ،يًٓػا٤ ايطدا

ـُ  . ٠ٹضٚايعٜا ١ٹَطًِا

ٍٴ  ض شيو ببٝإسِّٚقٴ ،باَطأ٠ اؾتٗطت بايع٢ْ ايتعٚٔز َا ْعيت بػبب٘ قه١ُٝ ٚأٚ

ٕٔعٳايِّ ِِٔهٚسٴ ،ايصٜٔ ٜكصؾٕٛ احملكٓاتٹ ٚعكابٹ، ايع٢ْ سسِّ إٍ  ٚايتعطٔض ،ا

ِٗ، ٚايصٜٔ ٖا أضدؿ٘ عًٝٗا أٌٖ ايٓؿام، ٚعكابٹ _ضنٞ اهلل عٓٗا_ بطا٠٤ عا٥ؿ١

 . ب٘ ؾاضنِٖٛ ٗ ايتشسخٹ

ـٔ بٌ إ٪َ ٌٓ ٚإ٪َٓات، ٚا٭َطٴ بايكؿض ٚايعدطٴ عٔ سبِّ إؾاع١ٹ ايؿٛاس

ٔٔ ُأثاث١ َٹػٵَطٔض ب  .عٔ ا٭ش٣ َع اٱؾاض٠ إٍ قه١ٝ 

ٕٔ ٗ ايسخٍٛ إٍ بٝٛت ايٓاؽ إػه١ْٛٹ ّٴ ا٫غت٦صا ٚزخٍٛ ايبٝٛت غرل ، ٚأسها

 . ٚإؾؿا٤ ايػ٬ّ ،إػًٌُ ٚإػًُات ٗ إدايط١ ٚآزابٴإػه١ْٛ، 

ع٢ً َهاتبتِٗ، أٟ  تشطٜضٴٚاي ،ع٢ً تعٜٚر ايعبٝس ٚاٱَا٤ ٚايتشطٜضٴ

 . ٜسؾعْٛ٘ ٕايهِٝٗ إعتاقِٗ ع٢ً عٕٛض

ِٴ  . بايعؿاف ٚا٭َطٴ ،ٗ اؾا١ًٖٝ ايصٟ نإ ؾا٥عّا ايبػا٤ٹ ٚؼطٜ

ّټ  ". إٍ غ٤ٛ طٜٛتِٗ َع ايٓيب اٱؾاض٠ُٚ ،أسٛاٍ أٌٖ ايٓؿام ٚش

 . ايٛقٛع ٗ سبا٥ٌ ايؿٝطإ ٔٳَٹ ٚايتشصٜطٴ

ٌٔ بٴطٵٚنٳ ٍٔٚن ،شلسٟ اٱّإ إج  . ايهؿط ٬

٘ٴ  . ببٝٛت ايعباز٠ ٚايكا٥ٌُ ؾٝٗا ٚايتٜٓٛ

ـٴٚؽًٖ َٚا ؾٝٗا َٔ َٓٔ  ،َكٓٛعات٘ ٚبسا٥ٔع_ تعاٍ_اهلل  ع١ُٛٹ ٌ شيو ٚق
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 . ع٢ً ايٓاؽس

ٌټ ِٳًٹٚقس أضزف شيو بٛقـ َا أعسٙ اهلل يًُ٪ٌَٓ، ٚإٔ اهلل عٳ  َا ٜهُطٙ ن

 141_18/140 .بٝسٙ ٚاؾعا٤ٳ ،إيٝ٘ ٚإٔ إطدعٳ ،أسسٺ

: قٍٛ غعس بٔ عباز٠ عٓس ْعٍٚ آ١ٜ ايكصف ايػايؿ١ قاٍ"ا زلع ايٓيبٕٚ _4

 +.أتعذبٕٛ َٔ غرل٠ غعس ٭ْا أغرل َٓ٘ ٚاهلل أغرل َين=

٭ْ٘ دعٌ َٔ آثاضٖا إٔ ٜكتٌ َٔ هسٙ َع  ;َعتسي١ اٯثاض غرلٴغرل٠ْ ٜعين أْٗا 

غعس، ٚمل هع٬  َٔ ٕ اهلل ٚضغٛي٘ أغرلٴإؾ ;ٚاهلل ٚضغٛي٘ ٕا ٜأشْا بصيو ،اَطأت٘

 18/163. ٫ٚ إطأ٠ ،يًعٚز ايصٟ ٜط٣ ظٚدت٘ تعْٞ إٔ ٜكتٌ ايعاْٞ

ِٵط :ٚأَا قٛي٘ _5 ٖٹُه ٛٳا ٕٳ بٹَأِؾ ٖٹٛٳِؾَأبٹط ٔطِنشٹ ٘ٴدٵٛٳَؾص ٚٳتٳُكُٛيٛ َع إٔ ص ُِها

ِٷط :أْ٘ أضٜس ايتُٗٝس يكٛي٘ _ ايكٍٛ ٫ ٜهٕٛ بػرل ا٭ؾٛاٙ ًِ ٘ٹ عٹ ِٵ بٹ  .صَٳا َيٝٵؼٳ َيُه

٭ٕ أزي١ ايعًِ  ;ٚيهٓ٘ عٔ فطز تكٛض ،غرل َٛاؾل ٕا ٗ ايعًِ أٟ ٖٛ قٍٛ

 . ؾكاض ايه٬ّ فطز أيؿاٚ ػطٟ ع٢ً ا٭ؾٛاٙ ،قا١ُ٥ بٓكٝض َسيٍٛ ٖصا ايكٍٛ

 ،ٜٚتشكك٘ ،ٚٗ ٖصا َٔ ا٭زب ا٭خ٬قٞ إٔ إط٤ ٫ ٜكٍٛ بًػاْ٘ إ٫ َا ٜعًُ٘

إٔ  ؾٝٛؾو ;تبٌ ي٘ ا٭َطٜكٍٛ ايؿ٤ٞ قبٌ إٔ ٜ ايطأٟ ٔٴؾٹَأ: ٚإ٫ ؾٗٛ أسس ضدًٌ

سػب إط٤ َٔ ايهصب إٔ =ـب: ٚٗ اؿسٜح، ؾٝشػب٘ ايٓاؽ نصابّا ،ٜكٍٛ ايهصب

 +.وسخ بهٌ َا زلع

ٌٕ ٔٵ ط :_تعاٍ_قاٍ  ،ٜكٍٛ َا ٜعتكس خ٬ؾ٘ طا٤ٺَٴ ٙٺُِّٛٳَٴ أٚ ضد َٳ ٔٵ ايٓٻأؽ  َٹ ٚٳ

٘ٳ ٗٔسٴ ايًٖ ٚٳٜٴؿٵ ٘ٴ ؾٹٞ اِيشٳٝٳا٠ٹ ايسټْٵٝٳا  ٛٵُي ّٔ ٜٴعٵذٹبٴَو َق ٛٳ َأَيسټ اِيدٹكٳا ٖٴ ٚٳ ٘ٹ  ًِبٹ َٳا ؾٹٞ َق ص عٳ٢ًَ 

ٕٳط :ٚقاٍ َٳا ٫ تٳِؿعٳًُٛ ٕٵ تٳُكُٛيٛا  ٘ٹ َأ َٳِكتّا عٹٓٵسٳ ايًٖ  18/178 ص.َنبٴطٳ 

ِٷ ؾٹٞ ط _6 ِٵ عٳصٳابٷ َأيٹٝ ٗٴ َٳٓٴٛا َي ٔٳ آ ٕٵ تٳؿٹٝعٳ اِيَؿاسٹؿٳ١ُ ؾٹٞ اٖيصٹٜ ٕٳ َأ ٔٳ ٜٴشٹبټٛ ٕٻ اٖيصٹٜ ٔإ
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ٚٳاٯخٹ ٕٳايسټْٵٝٳا  ُٴٛ ِٵ ٫ تٳعٵًَ ٚٳَأْٵتٴ ِٴ  ٘ٴ ٜٳعٵًَ ٚٳايًٖ  .ص(19)طٳ٠ٹ 

َٚٔ أزب ٖصٙ اٯ١ٜ إٔ ؾإٔ إ٪َٔ إٔ ٫ وب ٱخٛاْ٘ إ٪ٌَٓ إ٫ َا وب 

نصيو عًٝ٘ إٔ ٫ وب  غ٤ٛٺ طٳبٳؾهُا أْ٘ ٫ وب إٔ ٜؿٝع عٔ ْؿػ٘ خٳ ;يٓؿػ٘

 .إؾاع١ ايػ٤ٛ عٔ إخٛاْ٘ إ٪ٌَٓ

ؾإٕ  ;٪ٌَٓ بايكسم أٚ ايهصب َؿػس٠ أخ٬ق١ٝٚيؿٝٛع أخباض ايؿٛاسـ بٌ إ

 ;ٚنطاٖتِٗ غ٤ٛ زلعتٗا ،ٚػُِٗٗ ،ٖا ٜعع ايٓاؽ عٔ إؿاغس تٗٝبِٗ ٚقٛعٗا

ست٢  ضٜٚسّا اٱقساّ عًٝٗا ضٜٚسّا ٘ٳًِٚشيو ٖا ٜكطف تؿهرلِٖ عٔ تصنطٖا بٳ

ؾإشا اْتؿط بٌ ا٭١َ اؿسٜح بٛقٛع ؾ٤ٞ  ;ٚتُٓشٞ قٛضٖا َٔ ايٓؿٛؽ ،تٓػ٢

ـٻ ،ا اـٛاططٗٳتٵطٳٖنصٳؿٛاسـ تٳَٔ اي ؾسب بصيو  ;خدلٖا ع٢ً ا٭زلاع ٚقعٴ ٚخ

ٕٴ ؾ٬ تًبح ايٓؿٛؽ  ;ٚقعٗا ع٢ً ا٭زلاع ٚخؿ١ُ ،بٛقٛعٗا إٍ ايٓؿٛؽ ايتٗاٚ

ٚتهطض اؿسٜح عٓٗا تكرل  ،َٚكساض تهطض ٚقٛعٗا ،اـبٝج١ إٔ تكسّ ع٢ً اقذلاؾٗا

 .َتساٚي١

 َتؿاٚتٳ ّاطٻم ا٭ش٣ ٚايهط بايٓاؽ نٴصا إٍ َا ٗ إؾاع١ ايؿاسؿ١ َٔ ؿاٖ

 18/185 .إكساض ع٢ً تؿاٚت ا٭خباض ٗ ايكسم ٚايهصب

َٳٜٳاَ٭طٚ _7 بٛظٕ  _بؿتض اشلُع٠ ٚتؿسٜس ايٝا٤ إهػٛض٠_ ِِّْٜع َأ :ص٢ا

 .أّ بهطّا ٌ ٖٚٞ إطأ٠ اييت ٫ ظٚز شلا ناْت ثٝبّاعٹٝٵَؾ

 .ِ خًت عٓ٘ بؿطام أٚ َٛت٘ظٚز ث شات ٚايؿا٥ع إط٬م ا٭ِٜ ع٢ً اييت ناْت

ْ٘ فاظ نجط أؾٝشٌُ ع٢ً  ،ٚأَا إط٬ق٘ ع٢ً ايبهط اييت ٫ ظٚز شلا ؾػرل ؾا٥ع

 .اغتعُاي٘

 .أبٛ عُطٚ ٚايهػا٥ٞ ٘ٚا٭ِٜ ٗ ا٭قٌ َٔ أٚقاف ايٓػا٤ قاي
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 .١ُٜٸاَطأ٠ أ: ؾ٬ ٜكاٍ ;ٚيصيو مل تكذلٕ ب٘ ٖا٤ ايتأْٝحس

 .أٚ تؿبٝ٘ ،َا ٕؿان١ًٚإط٬م ا٭ِٜ ع٢ً ايطدٌ اـًٞ عٔ اَطأ٠ إ

يًُطأ٠  ط بٔ سلٌٝ هعٌ ا٭ِٜ َؿذلنّاهٵٚبعض أ١ُ٥ ايًػ١ نأبٞ عبٝس ٚايٓٻ

 18/215 .ٚعًٝ٘ زضز ٗ ايهؿاف ٚايكاَٛؽ ،ٚايطدٌ

َٳ٢طٚ _8  .ؾتؿٌُ ايبػاٜا ،٭ْ٘ ْع َعطف باي٬ّ ;قٝػ١ عُّٛ :صاَ٭ٜٳا

ٚٳايعٻاْٹٝٳ١ُ ط :_تعاٍ_يكٛي٘  ؾهإ ٖصا ايعُّٛ ْاغدّا ;أَط أٚيٝا٩ٖٔ بتعٚهٗٔ

َٴؿٵٔطْى ٚٵ  ٕٕ َأ ٗٳا ٔإ٫ٖ ظٳا إٕ ٖصٙ ْاغد١ ي١ٰٜ : ؾكس قاٍ ْٗٛض ايؿكٗا٤ص ٫ ٜٳٓهٹشٴ

ْٚكٌ ايكٍٛ بإٔ  ،َايو ٚأبٞ سٓٝؿ١ ٚايؿاؾعٞ ٚأٓس ٖٚٛ قٍٛ ،اييت تكسَت

ٚظٚز أبٛ بهط اَطأ٠ َٔ ضدٌ ظ٢ْ بٗا ٕا ؾهاٙ  ،ٔ غرل َعٌعاييت قبًٗا قه١ُ 

 18/216  .أبٖٛا

ٔٵ ط :ك٘ قٛي٘ بعسٙكٻا٭ٜا٢َ اؿطا٥ط، خٳ: ٚإككٛز _9 َٹ ٌٳ  ٚٳايكٻايٹشٹ

ِٵ َٳا٥ٹُه ٚٳٔإ ِٵ   ص.عٹبٳازٹُن

ِٗ بايك٬ح ايسٜين، ٚٚاٖط ٚقـ ايعبٝس ٚاٱَا٤ بايكاؿٌ إٔ إطاز اتكاؾ

 .أٟ ا٭تكٝا٤

٭ْهِ إَٓٓٛ َٔ  ;٫ وًُهِ ؼكل ق٬سِٗ ع٢ً إُٖاٍ إْهاسِٗ: ٚإع٢ٓ

ٕؿك١ ايعٓت  ٚزؾعّا ،بِٗ ضؾكّا ;بٌ عًٝهِ إٔ تعٚدِٖٛ ،عِٗ ٗ ايع٢ْٚقٛ

 . عِٓٗ

 .ؾٝؿٝس أِْٗ إٕ مل ٜهْٛٛا قاؿٌ نإ تعٚهِٗ آنس أَطّا

ا٤ ٚايعؿا٥ـ َٔ عٓؿاَ٭ ؾٝؿٌُ غرل ايكاؿٌ غرلٳ ;ٖٚصا َٔ ز٫ي١ ايؿش٣ٛ

 .، ٜٚؿٌُ إُايٝو غرل إػًٌُإُايٝو إػًٌُ
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 .تٓكؿع اؿرل٠ اييت عطنت يًُؿػطٜٔ ٗ ايتكٝٝس بٗصا ايٛقـٚبٗصا ايتؿػرل 

أضٜس بايكاؿٌ ايك٬ح يًتعٚز َع٢ٓ ايًٝاق١ يؿ٪ٕٚ ايعٚز، أٟ إشا  :ٚقٌٝ

 18/216 .ناْٛا ١َٓٛ ايكٝاّ عكٛم ايعٚد١ٝ

ُٹكٵبٳاحٴ ؾٹٞ ظٴدٳادٳ١ٺ ايعټدٳادٳ١ُ َنَأط _10 َٹكٵبٳاحٷ اِي ٗٳا  ُٹؿٵَها٠ٺ ؾٹٝ ٌٴ ْٴٛٔضٙٹ َن ٗٳا َٳجٳ ْٻ

ٗٳا ٜٴهٹ٤ٞٴ  ٚٳ٫ َغطٵبٹٝٻ١ٺ ٜٳَهازٴ ظٳٜٵتٴ ْٛٹ١ٺ ٫ ؾٳطٵقٹٝٻ١ٺ  َٴبٳاضٳَن١ٺ ظٳٜٵتٴ ٔٵ ؾٳذٳطٳ٠ٺ  َٹ ٌّ ٜٴَٛقسٴ  ٛٵَنبٷ زٴضِّ َن

٘ٴ ْٳاضٷ ْٴٛضٷ عٳ٢ًَ ْٴٕٛض ُٵػٳػٵ ِٵ تٳ ٛٵ َي  .صٚٳَي

ؾايه٬ّ ُجٌٝ شل١٦ٝ إضؾاز اهلل إ٪ٌَٓ ب١٦ٝٗ إكباح ايصٟ سؿت ب٘ ٚغا٥ٌ ق٠ٛ 

 .ؾٗٛ ْٛض اهلل ٫ قاي١ ;ٱؾطاما

ٙ ٚإِا أٚثط تؿبٝٗ٘ بإكباح إٛقٛف َا َع٘ َٔ ايكؿات زٕٚ إٔ ٜؿب٘ ْٛضٴ

يككس إنُاٍ َؿاب١ٗ اشل١٦ٝ إؿب٘ بٗا بأْٗا ساي١  ;بطًٛع ايؿُؼ بعس ١ًُٚ ايًٌٝ

، ًو اي١ًُٛ ٗ َػاس١ ٜطاز تٜٓٛطٖاؾتٓكؿع ب٘ ت ،ٚٗٛض ْٛض ٜبسٚ ٗ خ٬ٍ ١ًُٚ

 ،يككس إنُاٍ إؿاب١ٗ ;ٜؿب٘ ب١٦ٝٗ بعٚؽ ايكُط ٗ خ٬ٍ ١ًُٚ ا٭ؾل زٕٚ إٔٚ

 .ض اي١ًًٝ غ٬ف إكباح إٛقٛف٭ٕ ايكُط ٜبسٚ ٜٚػٝب ٗ بع

ٍٴ ;بإكباح َٔ ا٭زٚات ـٻَا سٳ نطٴشٹ ٚبعس ٖصا ؾٮٕ إككٛزٳ  يٝتػ٢ٓ نُا

 . يكُطا ٗ ٚشيو ٫ ٜتأت٢ _نُا غٝأتٞ_ايتؿبٝٗات  ايتُجٌٝ بكبٛي٘ تؿطٜلٳ

ٌٴ ط :تؿبٝ٘ ساٍ عاٍ، ٚقس تكسّ ٗ أٚا٥ٌ غٛض٠ ايبكط٠ ؾُع٢ٓ :ٚإجٌ َٳجٳ

 ;نٓٛض َؿها٠: ؾ٬ ساد١ إٍ تكسٜط ;إٍ آخطٙ.. ؾبٝ٘ ٖسٜ٘ ساٍ َؿها٠ص: ْٴٛٔضٙٹ

 235_18/234 .َٚا ٜتبعٗا ،٭ٕ إؿب٘ ب٘ ٖٛ إؿها٠

َجٌ  ،اضإعطٚف َٔ ن٬ّ أٌٖ ايًػ١ أْٗا ؾطد١ ٗ اؾس :ٚإؿها٠ _11

 .ؾإٕ ناْت ْاؾص٠ ؾٗٞ ايه٠ٛ ;يهٓٗا غرل ْاؾص٠ ،٠ٛٻايُه
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٫ٚ ٜٛدس ٗ ن٬ّ إٛثٛم عِٓٗ َٔ أٌٖ ايعطب١ٝ غرل ٖصا إع٢ٓ، ٚاقتكط س

ٚاتؿكٛا ع٢ً أْٗا ن١ًُ سبؿ١ٝ  ،ٚايهؿاف ،ٚقاسب ايكاَٛؽ ،عًٝ٘ ايطاغب

 ،يػ١ ايعطب يٛاقع١ ٗ ايكطإٓ بػرلؾعست ٗ ا٭يؿاٚ ا ;أزخًٗا ايعطب ٗ ن٬َِٗ

 18/235 .ٚٚقع شيو ٗ قشٝض ايبداضٟ ؾُٝا ؾػطٙ َٔ َؿطزات غٛض٠ ايٓٛض

اغِ يٲْا٤ ايصٟ ٜٛقس ؾٝ٘ بايعٜت يٲْاض٠، ٖٚٞ َٔ قٝؼ  :ٚإكباح _12

 ;أزلا٤ اٯ٫ت َجٌ إؿتاح، ٖٚٛ َؿتل َٔ اغِ ايكبض، أٟ ابتسا٤ ن٤ٛ ايٓٗاض

 .ؾإكباح آي١ اٱقباح أٟ اٱنا٠٤

يًككٝب١ اييت تٛنع ٗ دٛف ايكٓسٌٜ نإ إكباح  ٕؿها٠ ازلّاٚإشا نإ ا

 18/236 .ب٘ ايؿت١ًٝ اييت تٛنع ٗ تًو ايككٝب١ َطازّا

 ٔ َٔ عذٌ ضٌَ ككٛم ٜٛدس ٗقٓـ َٔ ايطٌ إطِّٝ :ٚايعداز _13

 .ٚيٝؼ ٖٛ ضٌَ ايؿطٛٙ ،طبك١ ا٭ضض

٤ َٔ ضَاز ْبت ىً٘ بأدعا (غًٝها) ايعذٌ ازل٘ ٗ اقط٬ح ايهُٝٝا٤ ٖٚصا

ٖٚٛ ايصٟ ٜتدصٕٚ  ،طب ايػاغٍٛعٜٚػ٢ُ عٓس اي (قٛزا)ٜػ٢ُ ٗ ايهُٝٝا٤ 

أٚ َٔ  (ايبٛتاؽ)َٚٔ  (اؾرل)ايهًؼ ٜٚهاف إيُٝٗا دع٤ َٔ  ،َٓ٘ ايكابٕٛ

ٜٚسخٌ يًٓاض ؾٝكٗط ٗ أتٕٛ خام  ؾٝكرل شيو ايطٌ ضقٝكّا (أنػٝس ايطقام)

بكسض َا  ثِ ىطز َٔ ا٭تٕٛ قطعّا ،ٚؽتً٘ أدعا٩ٙ ،ب٘ ؾسٜس اؿطاض٠ ست٢ ٜتُٝع

 ؾٝهٕٛ س٦ٓٝص قاب٬ّ ;ٜطٜس ايكاْع إٔ ٜكٓع َٓ٘، ٖٚٛ س٦ٓٝص ضخٛ ٜؿب٘ اؿًٛا٤

ٖٚٞ  ،ي٬َتساز ٚي٬ْتؿار إشا ْؿذ ؾٝ٘ بككب١ َٔ سسٜس ٜهعٗا ايكاْع ٗ ؾُ٘

 ،ؼ ُسزتَؿؾإشا زاخًٗا ٖٛا٤ ايٓٻ ،ؾٝٓؿذ ؾٝٗا ،َتك١ً بكطع١ ايطٌ إكٗٛض٠

 ;ؾٝتكطف ؾٝ٘ ايكاْع بتؿهًٝ٘ بايؿهٌ ايصٟ ٜبتػٝ٘ ،هٌ نُا ٜتؿلٚتؿهًت بؿ
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ٚقٓٝٓات نبرل٠  ،ٚباطٝات ،ؾٝذعٌ َٓ٘ أٚاْٞ كتًؿ١ ا٭ؾهاٍ َٔ ن٪ٚؽ

ٌ َا عساٖا بأْٗا ٫ ؼذب هٴِؿٚآ١ْٝ يعٜت إكابٝض تٳ ،ٚقٛاضٜط يًدُط ،ٚقػرل٠

 . ٚتعٜسٙ إؾعاعّا ،ن٤ٛ ايػطاز

ايؿٝٓٝكٌٝ ٚعٓس ايكب٘ َٔ مٛ ايكطٕ  َٔ كسَا٤عٓس اي داز َعطٚؾّاٚقس نإ ايعټ

 . ايعداز ٚايكٛاضٜط (1)ْٛ٘ػبٌ إػٝض ثِ عطؾ٘ ايعطب ِٖٚ ّايج٬ثٌ ق

 :قاٍ بؿاض

٘سسس سازفااااالسبعُاااااسٚسإذاسسسنااااا سْطااااابت

س

سسفإْاااااااااااا٘سعسباااااااااااااٞسَااااااااااااأسقاااااااااااااٛازٜسسسس

س ٗ غاس١  ٚاؽص َٓ٘ غًُٝإ ب٬طّا ،ٚقس عطؾ٘ ايعدلإْٝٛ ٗ عٗس غًُٝإ

ٛٳأضٜطٳط :_تعاٍ_ قٛي٘ قطس٘ نُا ٚضز ٗ ٔٵ َق َٹ ُٳطٻزٷ  َٴ ٘ٴ قٳطٵحٷ  ٍٳ إْٔٻ  ص.َقا

تٝذإ =: (زٜٛدٝٓٛؽ ايْٝٛاْٞ) َٚٔ أقٛاٍ اؿهِٝ ايْٝٛإ قسّّاٚقس عطؾ٘ 

 .+ًٕٛى نايعداز ٜػطع إيٝٗا ايعطبا

 .بٛظٕ غٓٛض ٚبٛظٕ تٓٛض ٛضّاٚزل٢ ايعطب ايعداز بًٗ

ص ١ٺادٳدٳظٴ ٞٵؾٹ: طٗ ايهؿاف قاٍ ايعكؿطٟ ،ٚاؾتٗط بكٓاعت٘ أٌٖ ايؿاّ

 .َٔ ظداز ؾاَٞ أظٖط أضاز قٓس٬ّٜ

ٛٻ ،ٚاؾتٗط بسق١ قٓع٘ ٗ ايكطٕ ايجايح إػٝشٞ أٌٖ ايبٓسق١ٝ ٓٛٙ ٚظٜٸ ،ْٛٙٚي

َٚا ظايت ايبٓسق١ٝ إٍ اٯٕ َكسض زقا٥ل قٓع ايعداز ع٢ً اخت٬ف  ،بايصٖب

 .ؾؼ ؾٝ٘ أٌٖ ا٭شٚامأؾهاي٘ ٚأيٛاْ٘ ٜتٓا

ٓ٘ ٗ ؾٛز٠ ايذلاب ايصٟ ٜكٓع َ (اجملط)َٔ أضض  (ُٝٝابٖٛ) ٚنصيو ب٬ز

 .ب٬زِٖ

                                                 

 (ّ.   )ٜػُْٛ٘:  ا٭قٌ، ٚايكٛابٖهصا ٗ_  1
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 ،٣ٛ ايٓاؾص٠َٓ٘ تٛنع ع٢ً ايُه أطبإم َٚٔ أقًض َا اْتؿع ؾٝ٘ ايعداز اؽاشٴس

٫ٚ وذب  ،ٚإطط عٔ غهإ ايبٝٛت ،ٚبطز ايؿتا٤ ،يتُٓع ايطٜاح ;ٚايؿبابٝو

 .عٔ غهاْٗا ايه٤ٛ

 ،طٕ ايجايح َٔ ايتاضٜذ إػٝشٞٚنإ ابتهاض اغتعُاٍ ٖصٙ ا٭طبام ٗ ايك

يعػط اغتعُاي٘ ٚغطع١  ;ٚيهٔ تأخط ا٫ْتؿاع ب٘ ٗ شيو َع ا٫نططاض إيٝ٘

ص ٗ ايٓٛاؾص أٍٚ ا٭َط ٗ ايب٬ز اييت دٹٚيصيو اتټ ;ٚٚؾط٠ مثٓ٘ ،تكسع٘ ٗ ايٓكٌ

 238_18/237 .َٓاظٍ إًٛى ٚا٭ثطٜا٤ خاقّا ط٬ّٜٛ ؾبك٢ ظَاّْا ;ٜكٓع ؾٝٗا

ٗ قطا٠٤  _بهِ ايساٍ ٚتؿسٜس ايتشت١ٝ_ ٟضِّٚايسټايٓذِ،  :نبٚايهٛ _14

ٚإؿذلٟ  ،ٚاسس ايسضاضٟ ٖٚٞ ايهٛانب ايػاطع١ ايٓٛض َجٌ ايعٖط٠ :اؾُٗٛض

ٖٚٞ ْػب١  ،َٓػٛب١ إٍ ايسض ٗ قؿا٤ ايًٕٛ ٚبٝان٘، ٚايٝا٤ ؾٝ٘ ٜا٤ ايٓػب١

 18/238. إؿاب١ٗ

 .أْ٘ ْٛض َهطض َهاعـ :ٚإع٢ٓ _15

إٍ إٔ ٖصا ايتُجٌٝ قابٌ يتؿطٜل ايتؿبٝ٘ ٗ ْٝع أدعا٤ ضنين  آْؿّاٚقس أؾطت 

ؾع٤ َٔ اشل١٦ٝ إؿب٘  ايتُجٌٝ بإٔ ٜهٕٛ نٌ دع٤ َٔ أدعا٤ اشل١٦ٝ إؿب١ٗ َؿابّٗا

 . ٚشيو أع٢ً ايتُجٌٝ ،بٗا

ٚإساط١ ايس٫ي١  ،ٜؿبٗٗا َا ٗ اٱضؾاز اٱشلٞ َٔ اْهباٙ ايٝكٌ ؾإؿها٠

٫ٚ اْج٬ّ، ٚسؿٜ إكباح َٔ ا٫ْطؿا٤ َع َا وٝ٘  بإسي٫ٛت زٕٚ تطزز

ٕٳط :بايكطإٓ َٔ سؿٛ٘ َٔ اهلل بكٛي٘ ُٛٛ ٘ٴ َيشٳاؾٹ ٚٳإْٔٻا َي ٔٴ ْٳعٻِيٓٳا ايصِِّنطٳ   ص. إْٔٻا ْٳشٵ

َٚعاْٞ ٖسا١ٜ إضؾاز اٱغ٬ّ تؿب٘ إكباح ٗ ايتبكرل ٚاٱٜهاح، ٚتبٌٝ 

 . اؿكا٥ل َٔ شيو اٱضؾاز
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ٜؿب٘ ايعداد١ ٗ ػ١ًٝ ساٍ َا ؼتٟٛ  ،٘ ايؿو ٚايًبؼَقطٴِطٚغ٬َت٘ َٔ إٔ ٜٳ

َٴبٳِّٝٓٳاتٺط :عًٝ٘ نُا قاٍ ِٵ آٜٳاتٺ   ص. ٚٳَيَكسٵ َأْعٳِيٓٳا ٔإَيٝٵُه

ٚايٛسٞ ايصٟ أبًؼ اهلل ب٘ سكا٥ل ايسٜا١ْ َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ٜؿب٘ ايؿذط٠ 

 . إباضن١ اييت تعطٞ مثط٠ ٜػتدطز َٓٗا ز٥٫ٌ اٱضؾاز

 ;ٚاْتؿا٤ اؿطز عٓ٘ ٜؿب٘ تٛغ٘ ايؿذط٠ بٌ ططٗ ا٭ؾل ،ّٚزلاس١ اٱغ٬

 . ؾٗٛ ٚغ٘ بٌ ايؿس٠ احملطد١ ٚبٌ ايًٌ إؿطٙ

 . ٚزٚاّ شيو اٱضؾاز ٚػسزٙ ٜؿب٘ اٱٜكاز

ٚتؿطٜع ا٭سهاّ ٜؿب٘ ايعٜت ايكاٗ  ،َت٘ ببٝإ ايكطإٓأ"ٚتعًِٝ ايٓيب

ٜهاز ٫ وتاز إٍ ٖٚٛ َع شيو بٌ قطٜب ايتٓاٍٚ  ،ايصٟ سكًت ب٘ ايبكرل٠

 . إؿاح إعًِ

َٳ _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٚاْتكاب ايٓيب   .ايٓاض يًػطاز ؼٻيًتعًِٝ ٜؿب٘ 

 . ٖٚصا ٧َٜٛ إٍ اغتُطاض ٖصا اٱضؾاز

ٔٵ ؾٳذٳطٳ٠ٺط :نُا إٔ قٛي٘ ٧َٜٛ إٍ اؿاد١ إٍ ادتٗاز عًُا٤ ايسٜٔ ٗ  :صَٹ

يعٜت َٔ مثط ايؿذط٠ ٭ٕ اغتدطاز ا ،اغتدطاز إضؾازٙ ع٢ً َطٚض ا٭ظ١َٓ

 244_18/243 .تٛقـ ع٢ً اعتكاض ايجُط٠ ٖٚٛ ا٫غتٓباٜٙ

ٚيهٔ اهلل قسّ ع٢ً ٚعسِٖ با٭َٔ  ،ٚقس نإ إػًُٕٛ ٚاثكٌ با٭َٔ _16

شلِ  تٓبّٝٗا ;ُٚهٌ ايسٜٔ ٚايؿطٜع١ ؾِٝٗ ،إٔ ٚعسِٖ با٫غتد٬ف ٗ ا٭ضض

ٕٻ ع٢ً  ١َُّٓٝٗ َه١ّٓٝ ٕ ق١ّٜٛغرلٖا ست٢ تهٛ بأؽٳ غ١ٓ اهلل أْ٘ ٫ تأَٔ أ١َْ بأ

إٍ ايتٗٝ٪  إّا٤ٷ ُهٌ ٚتبسٌٜ اـٛف أَّٓاتؾؿٞ ايٛعس با٫غتد٬ف ٚاي ;أقكاعٗا

ٕ ٚايٓذاح إٕ ِٖ أخصٚا ٗ شيو، ٚأ ،َع نُإ ايتٛؾٝل شلِ ،يتشكٌٝ أغباب٘
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ٗٵتٳسٴٚا"ط٬َى شيو ٖٛ طاع١ اهلل ٚايطغٍٛس ٕٵ تٴطٹٝعٴٛٙٴ تٳ  .صٚٳٔإ

ؾأقبًت َػبباتٗا تٓٗاٍ ع٢ً  ;ؿٛؽ ْؿأت ايكاؿاتٚإشا سٌ ا٫ٖتسا٤ ٗ ايٓ

 283_18/282 .ؾا٭غباب ٖٞ اٱّإ ٚعٌُ ايكاؿات ;ا٭١َ

ٖٚٞ اـك١ً ٚايؿع١ً شات ايك٬ح، أٟ  ،ْع قاؿ١ :ؾايكاؿات _17

 . ٚقس تكسّ ٗ أٍٚ ايبكط٠ ،اييت ؾٗس ايؿطع بأْٗا قاؿ١

 ،َعِٛ ايكاؿات اغتػطام عطٗ، أٟ عٌُص ايكٻايٹشٳاتٹطٚاغتػطام 

َٚطادعٗا ٖا ٜعٛز إٍ ؼكٝل نًٝات ايؿطٜع١ ٚدطٟ ساي١ فتُع ا٭١َ  ،َُٚٗاتٗا

ٚعػٔ ايتكطف  ،ع٢ً َػًو ا٫غتكا١َ، ٚشيو وكٌ با٫غتكا١َ ٗ اـٜٛك١

ٗ ايع٬ق١ إس١ْٝ بٌ ا٭١َ ع٢ً سػب َا أَط ب٘ ايسٜٔ أؾطاز ا٭١َ نٌ ؾُٝا ٖٛ َٔ 

ٔ زْٚ٘، ٚشيو ٗ غايب أسٛاٍ تكطؾاتِٗ، ٫ٚ ايتؿات عٌُ أَجاي٘ اـًٝؿ١ ؾُ

ٚإشا َا ٚقع ايػعٞ  ،ؾإْٗا َعؿٛ عٓٗا إشا مل ٜػذلغٌ عًٝٗا ;إٍ ايؿًتات إٓاقه١

 . ٗ تساضنٗا

ٖٚٞ اٱّإ ٚقٛاعس  ،ٚا٫غتكا١َ ٗ اـٜٛك١ ٖٞ َٛدب ٖصا ايٛعس

 . عٛز ب٘اٱغ٬ّ، ٚا٫غتكا١َ ٗ إعا١ًَ ٖٞ اييت بٗا تٝػرل غبب إٛ

ٗ تهاعٝـ نتاب٘ ٚع٢ً يػإ أقٍٛ اْتٛاّ أَٛض ا٭١َ _ تعاٍ_ٚقس بٌ اهلل 

ٚٳٔإٜتٳا٤ٹ شٹٟ اِيُكطٵبٳ٢ ط :_تعاٍ_َجٌ قٛي٘  " ضغٛي٘  ٕٔ ٚٳأٱسٵػٳا  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٘ٳ ٜٳِأ ٕٻ ايًٖ ٔإ

ٔٞ ٚٳاِيبٳػٵ ُٴَٓهٔط  ٚٳاِي ٔٵ اِيَؿشٵؿٳا٤ٹ  ٗٳ٢ عٳ ٗٳا ط :ٚقٛي٘ صٚٳٜٳٓٵ َٳٓٴٛا ٫ تٳِأُنًُٛا ٜٳا َأٜټ ٔٳ آ اٖيصٹٜ

ٚٳ٫ تٳِكتٴًُٛا  ِٵ  َٹٓٵُه ٔٵ تٳطٳإض  ٕٳ تٹذٳاضٳ٠ّ عٳ ٕٵ تٳُهٛ ٌٔ ٔإ٫ٖ َأ ِٵ بٹاِيبٳاطٹ ِٵ بٳٝٵٓٳُه ٛٳاَيُه َٵ َأ

ِٵ ٗٳا ط :ٚقٛي٘ ٗ غٝام ايصّص َأُْؿػٳُه ٛٳٖي٢ غٳعٳ٢ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض يٹٝٴِؿػٹسٳ ؾٹٝ ٚٳٔإشٳا تٳ

ٚٳايٓٻػٵ ٗٵًٹَو اِيشٳطٵخٳ  ٘ٴ ٫ ٜٴشٹبټ اِيَؿػٳازٳٚٳٜٴ ٚٳايًٖ ِٵ ط :ٚقٛي٘ص ٌٳ  ٛٳٖيٝٵتٴ ٕٵ تٳ ِٵ ٔإ ٌٵ عٳػٳٝٵتٴ ٗٳ َؾ
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ِٵ َٳُه ٚٳتٴَكطِّعٴٛا َأضٵسٳا ٕٵ تٴِؿػٹسٴٚا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض   .صَأ

 ،تكطؾات ٠٫ٚ ا٭َٛض ٗ ؾ٪ٕٚ ايطع١ٝ _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٚبٌ ايطغٍٛ 

 ٔٳٝٻٚإعاٖس٠، ٚبٳ ،ٕٗاز١ْٚا ،ٚايكًض ،َٚع ا٭عسا٤ ٗ ايػعٚ ،َٚع أٌٖ ايص١َ

 . أقٍٛ إعا٬َت بٌ ايٓاؽ

ٚٳ ض شلِ ايؿطع ؼكل ٚعس اهلل نٻؾُت٢ اٖتِ ٠٫ٚ ا٭َٛض ٚعُّٛ ا٭١َ باتباع َا 

 284_18/283 .إٜاِٖ بٗصا ايٛعس اؾًٌٝ

ٚٚعس عًٝٗا  ،يك٬ح أَٛض ا٭١َ قٛاَّا ٖٚصٙ ايتهايٝـ اييت دعًٗا اهلل _18

شلا،  قاضت بذلتٝب تًو إٛعس٠ عًٝٗا أغبابّا _ ُهٌ ٚا٭َٔبإعطا٤ اـ٬ؾ١ ٚايت

ؾؿابٗت َٔ ٖصٙ اؿاي١ خطاب ايٛنع، ٚدعٌ  ;ٚناْت إٛعس٠ نإػبب عًٝٗا

ؿكٍٛ  ٚتٛثٝكّا ،يًدطٚز َٔ عٗس٠ ايتهًٝـ بٗا ٚؾططّا ،اٱّإ عُٛزٖا

ذاح، ط يٮ١َ تٓاٍٚ أغباب ايٓؾب٘ ٜتٝػ ;ايب ضناٙ ٚعٓاٜت٘آثاضٖا بإٔ دعً٘ د

عٝح ٜسؾع عِٓٗ  ،وـ ايًطـ اٱشلٞ با٭١َ ٗ أطٛاض َعاٚيتٗا ٚاغتذ٬بٗا ٚب٘

 ،ايعطاقٌٝ ٚإٛاْع، ٚضَا سـ بِٗ ايًطـ ٚايعٓا١ٜ عٓس تككرلِٖ ٗ ايكٝاّ بٗا

ٛٻ ،ؾطؾل بِٗ ٚمل ٜعذٌ شلِ ايؿط ;ٚعٓس ؽًٝطِٗ ايك٬ح بايؿػاز ّ شلِ ٗ ٚتً

 .إْعاٍ ايعكٛب١

ٕٻ ط :_تعاٍ_قٛي٘ ٚقس أؾاض إٍ ٖصا  ٔٵ بٳعٵسٹ ايصِِّنٔط َأ َٹ ٚٳَيَكسٵ َنتٳبٵٓٳا ؾٹٞ ايعٻبٴٛٔض 

ٕٳ  ٗٳا عٹبٳازٹٟ ايكٻايٹشٴٛ ٔٳ ( 105)اَ٭ضٵضٳ ٜٳٔطثٴ ّٕ عٳابٹسٹٜ ٛٵ ٖٳصٳا َيبٳ٬غّا يٹَك ٕٻ ؾٹٞ  ( 106)ٔإ

ٌٳ ُٹ ًِعٳاَي ُٳ١ّ يٹ ًِٓٳاَى ٔإ٫ٖ ضٳسٵ َٳا َأضٵغٳ  .صٚٳ

س َه٢ ايه٬ّ ع٢ً شيو ٗ غٛض٠ ا٭ْبٝا٤ ٚق ،ٜطٜس بصيو نً٘ إػًٌُ

َٳٓٴٛاط :نكٛي٘ ٔٳ آ ٔٵ اٖيصٹٜ ٘ٳ ٜٴسٳاؾٹعٴ عٳ ٕٻ ايًٖ  . ٗ غٛض٠ اؿرص ٔإ
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ٚؾ٪ٕٚ ضعٝتِٗ َجٌ َا أَط اهلل  ،غرل َػًٌُ عًُٛا ٗ غرلتِٗ ّاؾًٛ إٔ قَٛس

ب٘ إػًٌُ َٔ ايكاؿات عٝح مل ٜعٛظِٖ إ٫ اٱّإ باهلل ٚضغٛي٘ ٫دتٓبٛا َٔ 

٭ٕ تًو ا٭عُاٍ قاضت  ;تؿب٘ اؿكا٥ل اييت هتٓٝٗا إػًُٕٛ غرلتِٗ قٛضّا

ٚقٛاٌْ عُطا١ْٝ غ٣ٛ أِْٗ  تذلتب عًٝٗا آثاضٖا اييت دعًٗا اهلل غّٓٓا ٚغّٓٓا أغبابّا

أٚ بعسّ تكسٜل ضغٛي٘ ٜهْٕٛٛ  ،أٚ باٱؾطاى ب٘ ،يػ٤ٛ َعاًَتِٗ ضبِٗ ظشٛزٙ

ع ايعٛازٟ عِٓٗ، بٌ ٜهًِٗ إٍ أعُاشلِ ٚزؾ ،ٚتأٜٝسٙ إٜاِٖ ،َٓأ٣ عٔ نؿايت٘

بٌٝ بعس إٔ اقتبػٛا َٔ ٚضأ٫ تط٣ إٔ ايكاز٠ ا٭، إعتازٚدٗٛزِٖ ع٢ً سػب 

اٱغ٬ّ قٛاْٝٓ٘ ْٚٛاَ٘ َا َاضغٛٙ َٔ ؾ٪ٕٚ إػًٌُ ٗ خ٬ٍ اؿطٚب 

 ،ٚايؿك٘ اٱغ٬َٞ ،ايكًٝب١ٝ ثِ َا انتػبٛٙ َٔ ٖاضغ١ نتب ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ

 ،ٚإٛاغا٠ ،ٚاٱسػإ ،يٓب١ٜٛ قس ُْٛٛا ٖايهِٗ ع٢ً قٛاعس ايعسٍٚايػرل٠ ا

 .أَٛضِٖ تؾعُٛت زٚشلِ ٚاغتكاَ ;ٚنطا١ٖ ايبػٞ ٚايعسٚإ

 ;٫ٚ عذب ٗ شيو ؾكس غً٘ اهلل اٯؾٛضٌٜ ِٖٚ َؿطنٕٛ ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ

ٕٻط :يؿػازِٖ ؾكاٍ ٌٳ ؾٹٞ اِيهٹتٳابٹ َيتٴِؿػٹسٴ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض  ٚٳَقهٳٝٵٓٳا ٔإَي٢ بٳٓٹٞ إغٵطا٥ٹٝ

ٛٸّا َنبٹرلّا  ٔٻ عٴًُ ٚٳَيتٳعٵًُ  ٔٔ ِٵ عٹبٳازّا َيٓٳا ُأٚيٹٞ ( 4)َٳطٻتٳٝٵ ُٳا بٳعٳجٵٓٳا عٳًَٝٵُه ٖٴ ٚٳعٵسٴ ُأ٫ٚ َؾٔإشٳا دٳا٤ٳ 

َٳِؿعٴ٫ّٛ ٚٳعٵسّا  ٕٳ  ٚٳَنا ٍٳ ايسِّٜٳأض  ٚقس تكسّ ٗ غٛض٠ ص بٳِإٔؽ ؾٳسٹٜسٺ َؾذٳاغٴٛا خٹ٬

 285_18/284 .اٱغطا٤

ِٷط :١ًْٚ _19 ُٹٝعٷ عٳًٹٝ ٘ٴ غٳ َػٛق١ َػام ايتصٌٜٝ يًتشصٜط َٔ  :صٚٳايًٖ

ُٹٝعٴطؾٛقـ  ;أٚ دعًٗا شضٜع١ ٕا ٫ وُس ؾطعّا ،ايتٛغع ٗ ايطخك١ ص ايػٻ

ِٴطٗٔ َٔ إكاقس، ٚٚقـ ٔ ب٘ أْؿػٴٗتصنرل بأْ٘ ٜػُع َا ؼسث تصنرل ص اِيعٳًٹٝ

 18/299 .بأْ٘ ٜعًِ أسٛاٍ ٚنعٗٔ ايجٝاب ٚتدلدٗٔ ٚمٖٛا
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ؾؿٞ  ;َٚػُع َٓ٘ "عٗس ايٓيبٗ  زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠ غٛض٠ ايؿطقإ_ 1

بٔ ازلعت ٖؿاّ بٔ سهِٝ =: قشٝض ايبداضٟ عٔ عُط بٔ اـطاب أْ٘ قاٍ

ؾإشا ٖٛ ٜكطأ  ،ؾاغتُعت يكطا٤ت٘ ;سعاّ ٜكطأ غٛض٠ ايؿطقإ ٗ سٝا٠ ضغٍٛ اهلل

ؾتكدلت  ;ك٠٬ؾهست أغاٚضٙ ٗ اي ;ع٢ً سطٚف نجرل٠ مل ٜكط٥ٓٝٗا ضغٍٛ اهلل

إْٞ زلعت : ؾكًت ،ؾاْطًكت ب٘ أقٛزٙ إٍ ضغٍٛ اهلل ،٘ بطزا٥٘تٴبٵبٸًَست٢ غًِ َؾ

 . اؿسٜح +..ٖصا ٜكطأ غٛض٠ ايؿطقإ ع٢ً سطٚف مل تكط٥ٓٝٗا

ٚإ٪زبٕٛ َٔ أٌٖ تْٛؼ ٜػُْٛٗا  ،٫ ٜعطف شلصٙ ايػٛض٠ اغِ غرل ٖصاٚ

 . اضى إًوتباضى، ٚتب (غٛض٠ إًو)نُا ٜػُٕٛ  (تباضى ايؿطقإ)

يٛقٛع يؿٜ ايؿطقإ ؾٝٗا ث٬خ َطات ٗ  (غٛض٠ ايؿطقإ)ٚٚد٘ تػُٝتٗا 

 . ٚآخطٖا ،ٚٚغطٗا ،أٚشلا

 ٚضٟٚ عٔ ابٔ عباؽ أْ٘ اغتج٢ٓ َٓٗا ث٬خ آٜات ،ٖٚٞ َه١ٝ عٓس اؾُٗٛض

٘ٹ ٔإَيّٗا آخٳطٳط:_تعاٍ_ْعيت بإس١ٜٓ ٖٚٞ قٛي٘  َٳعٳ ايًٖ ٕٳ  ٔٳ ٫ ٜٳسٵعٴٛ إٍ ص ٚٳاٖيصٹٜ

٘ٴ َغُؿٛضّا ضٳسٹُّٝاط: ي٘قٛ ٕٳ ايًٖ  ص.ٚٳَنا

ٚايكشٝض عٓ٘ إٔ ٖصٙ اٯٜات ايج٬خ َه١ٝ نُا ٗ قشٝض ايبداضٟ ٗ تؿػرل 

ٌٖ ٕٔ قتٌ : عٔ ايكاغِ بٔ أبٞ بع٠ أْ٘ غأٍ غعٝس بٔ دٝدل=: ايؿطقإغٛض٠ 

ّٳط :ؾكطأت عًٝ٘? َٔ تٛب١ َتعُسّا َ٪َّٓا ٕٳ ايٓٻِؿؼٳ اٖيتٹٞ سٳطٻ ٘ٴ ٔإ٫ٖ  ٚٳ٫ ٜٳِكتٴًُٛ ايًٖ

ٖصٙ َه١ٝ : ؾكاٍ? قطأتٗا ع٢ً ابٔ عباؽ نُا قطأتٗا عًٞ: ؾكاٍ غعٝس صبٹاِيشٳلِّ

َٹّٓا ط :_تعاٍ_ٜطٜس قٛي٘  ا آ١ٜ َس١ْٝ اييت ٗ غٛض٠ ايٓػا٤ْػدتٗ َٴ٪ٵ ٌٵ  ٔٵ ٜٳِكتٴ َٳ ٚٳ
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ُِّسّاس  .اٯ١ٜص َٴتٳعٳ

٫ ٚٳط :أْٗا َس١ْٝ إ٫ اٯٜات ايج٬خ َٔ أٚشلا إٍ قٛي٘: ٚعٔ ايهشاى

 ص. ْٴؿٴٛضّا

 . ٚأغًٛب ايػٛض٠ ٚأغطانٗا ؾاٖس٠ بأْٗا َه١ٝ

ٚقبٌ  ،ٗ تطتٝب ايٓعٍٚ، ْعيت بعس غٛض٠ ٜؼ ٖٚٞ ايػٛض٠ ايجا١ْٝ ٚا٭ضبعٕٛ

 314_18/313 .غبع ٚغبعٕٛ باتؿام أٌٖ ايعسز ٚعسز آٜاتٗاغٛض٠ ؾاطط، 

يجٓا٤ ا ٚإْؿا٤ٹ_ تعاٍ_اهلل  بتشُٝسٹ ع٢ً ا٫بتسا٤ٹ ٚاؾتًُت ٖصٙ ايػٛض٠ _2

 . ٘ بكؿات اٱشل١ٝ ٚايٛسسا١ْٝ ؾٝٗاعًٝ٘، ٚٚقؿٹ

٘ٴ رٳَٹزٵُٚأ ٍٔ ٗ شيو ايتٜٓٛ ٘ٹعِّٓٳَٴ بايكطإٓ، ٚد٬  ، َٚا ؾٝ٘ َٔ اشلس٣، ٚتعطٜضٷي

٘ٴبا٫َتٓإ ع٢ً ايٓاؽ بٗسٜ٘ ٚإضؾازٙ إٍ اتك  ". بؿإٔ ايٓيب ا٤ إٗايو، ٚايتٜٓٛ

ٕٻ إثبات :ا٭ٍٚ: ث٬خ زعا٥ِٚأقُٝت ٖصٙ ايػٛض٠ ع٢ً  ٕٳ أ ٍٷ ايكطآ َٔ  َٓع

٘ٴعٓس اهلل ٍٔ ، ٚايتٜٓٛ ٌٴ"  عًٝ٘ ٍٔعٻٓٳإُ بايطغٛ ؾأْ٘ عٔ إٔ  ١ُعٳِؾق٘، ٚٔضسٵقٹ ٚز٥٫

ٕٳ ُٚ تهٛ َٴايسْٝا، ٚأْ٘ ع٢ً ططٜك١ غرٔل ي٘ سٛٛ ٘ ٙ َٔ ايطغٌ، َٚٔ شيو تًك٢ قٛ

 . ٘ بايتهصٜبزعٛتٳ

 ٗ اٯخط٠، ٚايتبؿرلٴباؾعا٤  ٚاؾعا٤، ٚاٱْصاضٴ ايبعحٹ إثباتٴ :يسعا١َ ايجا١ْٝا

ٕٴ إؿطنٌ بػ٤ٛٹ ؾٝٗا يًكاؿٌ، ٚإْصاضٴ بايجٛابٹ شلِ  سِٛٗ ٦َٜٛص، ٚتهٛ

ٍٳ ايٓسا١َُ  . أ١ُ٥ نؿطِٖ ٚاتبأع ،ٚع٢ً إؾطانِٗ ،ع٢ً تهصٜبِٗ ايطغٛ

ٍٴ :ايسعا١َ ايجايج١ ٗٴع٢ً ٚسسا١ْٝ اهلل، ٚتؿطزٴ ا٫غتس٫ ٘ عٔ ٙ باـًل، ٚتٓعٜ

ٍٴ، أٚ ؾطْٜو إٔ ٜهٕٛ ي٘ ٚيسٷ ّٔ إشل١ٝٹ ٚإبطا ٍٴا٭قٓا  ٠ٹٛٻٓٴَا ظعُٛٙ َٔ بٴ ، ٚإبطا

 . _تعاٍ_ا٥٬ٕه١ هلل 
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ِّ تٵشٳتٹٚاؾتٴ  . اخلص تٳبٳاضٳَى اٖيصٹٟطَٔ ٖصٙ ايج٬خ ظ١ًُ  عا١َٺزٳ ٗ آٜات ن

ٜٓصضِٖ  إٍ ايٓاؽ ناؾ١ّ َبعٛثّا " ٖ٘صٙ ايػٛض٠ ع٢ً نْٛ َساضٴ=: قاٍ ايطٝيب

ٍٳ طٗا اغت٬ٗيٹ عٌ بطاع١َصا دٳٚشل ;َا بٌ أٜسِٜٗ َٚا خًؿِٗ تٳبٳاضٳَى اٖيصٹٟ ْٳعٻ

ٌٳ ْٳصٹٜطّا ُٹ ًِعٳاَي ٕٳ يٹ ٕٳ عٳ٢ًَ عٳبٵسٹٙٹ يٹٝٳُهٛ  .+صاِيُؿطٵَقا

 . بٌ ا٫غتس٫ٍ ٚايتصنرل عّاْ _تعاٍ_قٓع٘  ٔٵَٹ بسا٥عٳ طٳَنٚشٳ

 . َٚكاَٚت٘ ايهاؾطٜٔ ،ع٢ً زعٛت٘"شيو بتجبٝت ايطغٍٛ بٳَكعٵَٚأ

َٚا يكٛا َٔ أقٛاَِٗ َجٌ قّٛ  ،يًشايٌ ببعج١ ايطغٌ ايػابكٌ ٍٳا٭َجا بٳطٳٚنٳ

 . َٛغ٢ ٚقّٛ ْٛح ٚعاز ٚمثٛز ٚأقشاب ايطؽ ٚقّٛ يٛٙ

ٌٴ ِٗ َٚعاٜا خكايٹ ع٢ً إ٪ٌَٓ ب٘، َٚسحٴ ٚايجٓا٤ٴ ع٢ً اهلل، ٚايتٛن

 315_18/314 .بإهصبٌ ٌټشٴإٍ عصاب قطٜب ٜٳ ِٗ، ٚاٱؾاض٠ُأخ٬قٹ

ٌٳ ْٳصٹٜطّا تٳبٳاضٳَى اٖيط _3 ُٹ ًِعٳاَي ٕٳ يٹ ٕٳ عٳ٢ًَ عٳبٵسٹٙٹ يٹٝٳُهٛ ٍٳ اِيُؿطٵَقا  ص. (1)صٹٟ ْٳعٻ

٭ٕ غايب ؾٛاؼِٗ إٔ تهٕٛ  ;اؾتتاح بسٜع يٓسض٠ أَجاي٘ ٗ ن٬ّ بًػا٤ ايعطب

 :عطف غرل َٓؿكٌ، َجٌ قٍٛ ططؾ١ أٚ َكذل١ّْ ،با٭زلا٤ فطز٠

سخلٛي١س ط ٍسبربق١سثُٗد

ايبٝت، أٚ عطٚف  +قؿا ْبو= :ٖا نكٍٛ اَط٨ ايكٝؼأٚ بأؾعاٍ إهاضع١ ٚمٛ

 .(ٌٖ)ٚاشلُع٠ ٚ  (قس)ٚ  (إٕ)ايتأنٝس أٚ ا٫غتؿٗاّ أٚ ايتٓبٝ٘ َجٌ 

  :ٖصا ا٫ؾتتاح قٍٛ اؿاضخ بٔ سًع٠َٚٔ قبٌٝ 

سآذْتٓنسببٝٓٗنس مسن٤

 :ٚقٛي٘ ايٓابػ١

سبااانجلَُٛ سضااانٖسا سسنتُتاااوسياااٝ  س

س

سٚظااااااانٖساسَطاااااااتهٓن سُٖٚااااااا سُٖااااااان سس

س ، ٠ٹعٻ٭ٕ ايٓسض٠ َٔ ايعٹ ;ٗ طايع ٖصٙ ايػٛض٠ بطاع١ إطًع سض٠ ٜهٕٛٚبٗصٙ ايٓ
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 316_18/315 .ٚنسٖا ا٫بتصاٍ ،َٔ قاغٔ ا٭يؿاٚ ٠ُعٻٚايعٹس

 .يٝ٪ٕ٘ أٚ يُٝػه٘ ٤;ايؿس با٭غٓإ ع٢ً ايؿٞ :ٚايعض _4

ٱؾاز٠ ايتُهٔ َٔ  (ع٢ً:)ـ٘ بتعسٜتٴ تٵطٳجٴٚسك٘ ايتعس١ٜ بٓؿػ٘ إ٫ أْ٘ َن

 . نُا ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ؾسٜسّا ا قكسٚا عهّاإعهٛض إش

٭ِْٗ تعاضؾٛا ٗ بعض أغطاض ايه٬ّ  ;نٓا١ٜ عٔ ايٓسا١َ :ٚايعض ع٢ً ايٝس

ن٬ّ ايػهب قاٍ  سإٔ ٜكشبٖٛا عطنات باؾػس َجٌ ايتؿصض، ٖٚٛ ضؾع ايٝس عٓ

 :يبٝس

سزسبنياااااااد ٍٛسنااااااااِْٗ س ػاااااااّرً ااااااا  

س

ِّسُّد اااااااااس س قاااااااااداَٗنسزٚاضاااااااااٝن سايباااااااااد

س ِٵ ؾٹٞ ط :_تعاٍ_قاٍ  ،ع٢ً ايؿِ عٓس ايتعذبَٚجٌ ٚنع ايٝس  ٗٴ َؾطٳزټٚا َأٜٵسٹٜٳ

ِٵ ٔٗ ٖٹ ٛٳا  ص.َأِؾ

 .ٚعض ايػباب١، ٚعض ايٝس َٚٓ٘ ٗ ايٓسّ قطع ايػٔ با٭قبع،

نطاؽ أٚ أططاف ا٭ :_عٖنبٛظٕ ضٴ_ّ ضٻم اُ٭ٚسطٻ ،م أغٓاْ٘طٻسٳ: ٜٚكاٍ

ٔٵ عٳهټٛا عٳط :_تعاٍ_عض ا٭ْاٌَ قاٍ  ٜا٭قابع، ٚٗ ايػٝ َٹ ٌٳ  َٹ ِٵ ا٭َْٳا ًَٝٵُه

ٜٹ  .ٗ غٛض٠ آٍ عُطإص ايػٳٝٵ

ٚناْت نٓاٜات بٓا٤ ع٢ً َا ٬ٜظَٗا ٗ ايعطف َٔ َعإ ْؿػ١ٝ، ٚأقٌ ْؿأتٗا 

 19/12 .تًٗـعٔ تٗٝر ايك٠ٛ ايعكب١ٝ َٔ دطا٤ غهب أٚ 

ٔٴطـع ع٢ً ٚقؿ٘ بطٻَٚؾ _5 ُٳ ٘ٹ خٳبٹرلّاط :قٛي٘ص ايطٻسٵ ٍٵ بٹ يًس٫ي١ ع٢ً  صَؾاغٵَأ

ؾٝعسٍ عٔ ظٜاز٠  ;ٗ ضٓت٘ َٔ ايع١ُٛ ٚايؿٍُٛ َا ٫ تؿٞ ؾٝ٘ ايعباض٠إٔ 

ِٕ َٴ فطبٺ ،بتكاضٜـ ضٓت٘ ايتٛقٝـ إٍ اؿٛاي١ ع٢ً عًٝ أسازٜجٗا ٖٔ  لًٍَّتٳشلا 

 . عًُٗا ٚدطبٗا
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٭ٕ ايٓهط٠ إشا  ;ّآٳٝٻعٳَٴ ؾ٬ ٜٛٔ خبرلّا ;يًس٫ي١ ع٢ً ايعُّٛص طّاٝٵبٹخٳطٚتٓهرل 

 . بسيٌٝ أٟ خبرل غأيت٘ أعًُو اقتهت عَُّٛا َطا٭ تعًل بٗا ؾعٌ

ع٢ً = :ٖٚصا هطٟ فط٣ إجٌ، ٚيعً٘ َٔ َبتهطات ايكطإٓ ْٛرل قٍٛ ايعطب

 .ٜكٛشلا ايعاضف بايؿ٤ٞ إشا غ٦ٌ عٓ٘ +اـبرل غكطت

ٚإج٬ٕ ٚإٕ تػاٜٚا ٗ عسز اؿطٚف إٓطٛم بٗا ؾإجٌ ايكطآْٞ أؾكض يػ٬َت٘ 

 (.غكطت)٤ ٚايتا٤ ٗ َٔ ثكٌ ت٬قٞ ايكاف ٚايطا

ٕا ؾٝ٘ َٔ  يػ٬َت٘ َٔ َع٢ٓ ايػكٛٙ، ٖٚٛ أبًؼ َع٢ٓٶ ;أؾطف _أٜهّا_ٖٚٛ 

٭ْٗا إِا ٜكٛشلا ايٛاسس  ;ع٢ً اـبرل غكطت: عُّٛ نٌ خبرل، غ٬ف قٛشلِ

٘ٹ ٍٵَأغٵاَؾط :ٚقطٜب َٔ َع٢ٓ ،ٔإعٝٻ  :قٍٛ ايٓابػ١ص اطٳٝٵبٹخٳ بٹ

ٞسسسس سٖااا سضااااي سبااايسذبٝااانٕسَااانسسطباااا

س

سايااد نٕس ىػاا٢ساالاااسايربَاانسسإذاسس

س
 :إٍ قٛي٘

ِس سخيااااربىسذٚسعسعااااِٗسعاااايسٚعاااانملٗ

س

سٚيااٝظسدنٖااٌسغاا٤ٞسَجااٌسَاأسعًُاانسسسسسس

س
  19/61 

ِٵ ط _6 ٗٴ ٚٳٔإشٳا خٳاَطبٳ ٛٵّْا  ٖٳ ٕٳ عٳ٢ًَ اَ٭ضٵٔض  ُٵؿٴٛ ٔٳ ٜٳ ٔٔ اٖيصٹٜ ُٳ ٚٳعٹبٳازٴ ايطٻسٵ

ٕٳ َقاُيٛا غٳ٬َّا ٖٹًُٛ  .صاِيذٳا

دا٤ت ع٢ً ص ُٔٔٳسٵايطٻ ازٴبٳعٹط٢ًٚاعًِ إٔ ٖصٙ ايك٬ت اييت أدطٜت ع

 .أضبع١ أقػاّ

ٖٚٞ اييت ابتس٨ بٗا َٔ قٛي٘  :قػِ ٖٛ َٔ ايتشًٞ بايهُا٫ت ايس١ٜٝٓ

 ص. اَٳ٬َغٳط :إٍ قٛي٘ص اْٳٛٵٖٳ ٔضضٵ٢ اَ٭ًَعٳ ٕٳٛٵؿٴُٵٜٳ ٔٳٜٵصٹاٖيط :_تعاٍ_

 :ٖٚٛ ايصٟ َٔ قٛي٘ :ٚقػِ ٖٛ َٔ ايتدًٞ عٔ ن٫٬ت أٌٖ ايؿطى
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ٔٳطس ٘ٹ ٔإَيّٗا آخٳطٳ ٚٳاٖيصٹٜ َٳعٳ ايًٖ ٕٳ   ص. ٫ ٜٳسٵعٴٛ

ٕٳ ط :ٖٚٛ قٛي٘ :ٚقػِ ٖٛ َٔ ا٫غتكا١َ ع٢ً ؾطا٥ع اٱغ٬ّ ٔٳ ٜٳبٹٝتٴٛ ٚٳاٖيصٹٜ

ٚٳقٹٝٳاَّا ِٵ غٴذٻسّا  ٔٗ ِٵ ٜٴػٵٔطُؾٛاط :ٚقٛي٘ص يٹطٳبِّ ٔٳ ٔإشٳا َأَْؿُكٛا َي  :اٯ١ٜ، ٚقٛي٘ص ٚٳاٖيصٹٜ

ٕٳ ايٓٻِؿؼٳط ٕٳ ايعټٚضٳط :إٍ قٛي٘ص ٚٳ٫ ٜٳِكتٴًُٛ ٗٳسٴٚ  . اخلص ٫ ٜٳؿٵ

 :ٖٚٛ قٛي٘ :ٚقػِ َٔ تطًب ايعٜاز٠ َٔ ق٬ح اؿاٍ ٗ ٖصٙ اؿٝا٠

ٚٳادٹٓٳاط ٔٵ َأظٵ َٹ ٖٳبٵ َيٓٳا  ٕٳ ضٳبٻٓٳا  ٔٳ ٜٳُكُٛيٛ َٳاَّاط :إٍ قٛي٘ص ٚٳاٖيصٹٜ ٌٳ ٔإ ُٴتٻكٹ ًِ  ص.يٹ

19/67_68 

صٚف تكسٜطٙ ٚٚقع ٖٓا قؿ١ ٕكسض إؿٞ ق ،ايًٌ ٚايطؾل :ٕٛٵٚاشَل _7

 . ؾٗٛ َٓكٛب ع٢ً ايٓٝاب١ عٔ إؿعٍٛ إطًل (َؿّٝا)

ؾٗٛ كايـ  ;ٚخؿل ايٓعاٍ ،ٖٛ ايصٟ يٝؼ ؾٝ٘ نطب با٭قساّ :ٚإؿٞ اشلٕٛ

ٛٻ  .تِٕٗؿٞ إتذدلٜٔ إعذبٌ بٓؿٛغِٗ ٚق

 ،ٚايتدًل بآزاب ايٓؿؼ ايعاي١ٝ_ تعاٍ_ ٖٚصا اشلٕٛ ْاؾ٧ عٔ ايتٛانع هلل

١ٝ َٔ خ٬ٍ ايصٜٔ آَٓٛا ع٢ً ايهس ؿٵؾهاْت ٖصٙ إٹ ;ا١ًٖٝٚظٚاٍ بطط أٌٖ اؾ

 .َٔ َؿٞ أٌٖ اؾا١ًٖٝ

إٕ ايبدذل٠ = :ٜتبدذل ٗ َؿٝت٘ ؾكاٍ ي٘ ٚعٔ عُط بٔ اـطاب أْ٘ ضأ٣ غ٬َّا

 .+َؿ١ٝ تهطٙ إ٫ ٗ غبٌٝ اهلل

ُٵؿٴط :بكٛي٘ غبشاْ٘ أقٛاَّا_ تعاٍ_ٚقس َسح اهلل  ٔٳ ٜٳ ٔٔ اٖيصٹٜ ُٳ ٕٳ ٚٳعٹبٳازٴ ايطٻسٵ ٛ

ٛٵّْا ٖٳ  .َؿٝتو ٗؾاقكس ص عٳ٢ًَ اَ٭ضٵٔض 

َٳطٳسّاط :عٔ يكُإ ٫بٓ٘_ تعاٍ_ٚسه٢ اهلل  ـٔ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض  ُٵ  ص. ٚٳ٫ تٳ

 ;ٚايتدًل بٗصا اـًل َٛٗط َٔ َٛاٖط ايتدًل بايط١ٓ إٓاغب يعباز ايطٓٔ
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 .ٚؾٝ٘ غ١َ٬ َٔ قسّ إاضٜٔ ،ٕ ٜٓاغب َاٖٝتٗاٛٵؾاشَل ;٭ٕ ايط١ٓ نس ايؿس٠

19/68 

بٛقـ  طٕ ٚقؿِٗ بايتٛانع ٗ زلتِٗ ٖٚٛ إؿٞ ع٢ً ا٭ضض ّْٖٛاُٚق _8

ٖٚٛ َتاضن١ ايصٜٔ هًٕٗٛ عًِٝٗ ٗ  ،ٚنطا١ٖٝ ايتطاٍٚ ،آخط ٜٓاغب ايتٛانع

 .اـطاب با٭ش٣ ٚايؿتِ

إش ناْٛا ٜتعطنٕٛ يًُػًٌُ با٭ش٣  ;ٖٚ٪٤٫ اؾاًٖٕٛ ٦َٜٛص ِٖ إؿطنٕٛ

شيو أؾٗط ؾاؾٌٗ ٖٓا نس اؿًِ، ٚ ;ضن١ ايػؿٗا٤ُِٗ اهلل َتاؾعًٖ ;ٚايؿتِ

ٚشيو َعًّٛ ٗ نجرل َٔ ايؿعط  ،إط٬قات٘ عٓس ايعطب قبٌ اٱغ٬ّ

 19/69.ٚايٓجط

َٔ ٚأضٜت ٗ بعض ايتٛاضٜذ إٔ إبطاِٖٝ بٔ إٗسٟ ٚنإ  :قاٍ ابٔ عط١ٝ _9

: ٚعٓسٙ ْاع١ (1)ٕٛعهط٠ إأَ ّاقاٍ َٜٛ ÷ طايب إا٥ًٌ ع٢ً عًٞ بٔ أبٞ

: ؾهإ ٜكٍٛ? َٔ أْت: ؾهٓت أقٍٛ ي٘ ،نٓت أض٣ عًٞ بٔ أبٞ طايب ٗ ايّٓٛ=

ؾٝتكسَين ٗ  ،ؾٝصٖب ،عًٞ بٔ أبٞ طايب، ؾهٓت أد٤ٞ َع٘ إٍ قٓطط٠

ٚمٔ أسل ب٘ َٓو، ؾُا  ،عٞ ٖصا ا٭َط باَطأ٠سٻإِا تٳ: أقٍٛ ، ؾهٓتعبٛضٖا

 .نُا ٜصنط عٓ٘ ضأٜت ي٘ ٗ اؾٛاب ب٬غ١ّ

 .غ٬َّا: ؾهإ ٜكٍٛ يٞ: قاٍ? شا داٚبوَٚا: قاٍ إإَٔٛ

أٚ شٖبت عٓ٘ ٗ شيو  ،ؾهإٔ إبطاِٖٝ بٔ إٗسٟ ٫ وؿٜ اٯ١ٜ: قاٍ ايطاٟٚ

َٳ ٖٛ ٚاهلل ٜا عِ عًٞ بٔ أبٞ : ٚقاٍ ،سهطٙ ٔٵايٛقت، ؾٓب٘ إإَٔٛ ع٢ً اٯ١ٜ 

 70_19/69    .+ؾدعٟ إبطاِٖٝ ٚاغتشٝا ;ٚقس داٚبو بأبًؼ دٛاب ،طايب

                                                 

 .يًعًٌٜٛ نإ َتؿٝعّا ٭ٕ إإَٔٛ _1
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ٕٳ َغطٳاَّا ٚٳاٖيصٹٜط _10س ٗٳا َنا ٕٻ عٳصٳابٳ ِٳ ٔإ ٗٳٓٻ ٕٳ ضٳبٻٓٳا اقٵٔطفٵ عٳٓٻا عٳصٳابٳ دٳ ٔٳ ٜٳُكُٛيٛ

َٴَكاَّا ( 65) ٚٳ َٴػٵتٳَكطٸّا  ٗٳا غٳا٤ٳتٵ   .ص(66)إْٔٻ

 ;ؾِٗ ٜػعٕٛ ٗ َطنا٠ ضبِٗ ;زعا٩ِٖ ٖصا أَاض٠ ع٢ً ؾس٠ كاؾتِٗ ايصْٛب

 ،٘ بتٝػرل ايعٌُ ايكاحلإلا٩ِٖ َٓ: يٝٓذٛا َٔ ايعصاب، ؾإطاز بكطف ايعصاب

 19/70   .ٚادتٓاب ايػ٦ٝات ،ٚتٛؾرلٙ
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٭ْٗا تؿطزت َٔ بٌ غٛض ايكطإٓ  ;اؾتٗطت عٓس ايػًـ بػٛض٠ ايؿعطا٤_ 1

 _أٜهّا_ٚتػ٢ُ  ،ٚنصيو دا٤ت تػُٝتٗا ٗ نتب ايػ١ٓ ،بصنط ن١ًُ ايؿعطا٤

 . غٛض٠ طػِ

بٔ نجرل ٚايػٝٛطٞ ا٘ اؾاَع١، ْٚػب _أٜهّا_ٚٗ أسهاّ ابٔ ايعطبٞ أْٗا تػ٢ُ  

 .(1)ٗ اٱتكإ إٍ تؿػرل َايو إطٟٚ عٓ٘

ٚيعًٗا أٍٚ غٛض٠ ْعت شنط ايطغٌ  ،ٚمل ٜٛٗط ٚد٘ ٚقؿٗا بٗصا ايٛقـ

 19/89 .أقشاب ايؿطا٥ع إع١ًَٛ إٍ ايطغاي١ احملُس١ٜ

ٚضٚا١ٜ عٔ ، ا َهٞ، ٖٚٛ إطٟٚ عٔ ابٔ ايعبرلؾكٌٝ ْٝعٗ ٖٚٞ َه١ٝ،_ 2

 :_تعاٍ_ٚضٟٚ عٔ ابٔ عباؽ إٔ قٛي٘  ،بٔ عط١ٝ إٍ اؾُٗٛضعباؽ ْٚػب٘ اابٔ 

ٕٳط ٚٴٚ ِٵ اِيػٳا ٗٴ يصنط ؾعطا٤ ضغٍٛ  ;ٍ بإس١ٜٓإٍ آخط ايػٛض٠ ْعص ٚٳايؿټعٳطٳا٤ٴ ٜٳتٻبٹعٴ

ٔإ٫ٖ ط :ِٖٚ إعين بكٛي٘ ،سػإ بٔ ثابت ٚابٔ ضٚاس١ ٚنعب بٔ َايو"اهلل

ُٹًُٛا ايكٻايٹشٳاتٹ ٚٳعٳ َٳٓٴٛا  ٔٳ آ  .اٯ١ٜص اٖيصٹٜ

 .ٚيعٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٞ اييت أقسَت ٖ٪٤٫ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ تًو اٯٜات َس١ْٝ

ٕٳطْعيت : عٔ ايساْٞ قاٍٚ ٚٴٚ ِٵ اِيػٳا ٗٴ ٗ ؾاعطٜٔ تٗادٝا ٗ ص ٚٳايؿټعٳطٳا٤ٴ ٜٳتٻبٹعٴ

 19/89 .اؾا١ًٖٝ

َِٓٗ ايٓهط بٔ اؿاضخ، "نإ ؾعطا٤ َه١ ٜٗذٕٛ ايٓيب :ٚأقٍٛ _3

ٚٳايؿټعٳطٳا٤ٴ طٞ شلب ٚمُٖٛا، ِٖٚ إطاز بآٜات ٚايعٛضا٤ بٓت سطب ظٚز أب

                                                 

 .تؿػرل َايو بٔ أْؼ، شنطٙ عٝاض ٗ إساضى، ٚشنطٙ ايساٚزٟ ٗ طبكات إؿػطٜٔ_  1

 صورة الغعزاء
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ٕٳس ٚٴٚ ِٵ اِيػٳا ٗٴ  ص.ٜٳتٻبٹعٴ

ٚنإ ؾعطا٤ إس١ٜٓ قس أغًُٛا قبٌ اشلذط٠ ٚنإ ٗ َه١ ؾعطا٤ َػًُٕٛ َٔ 

 19/89 ايصٜٔ ٖادطٚا إٍ اؿبؿ١

ٖٚٞ ايػٛض٠ ايػابع١ ٚا٭ضبعٕٛ ٗ عساز ْعٍٚ ايػٛض ْعيت بعس غٛض٠  _4

 19/90  .٠ ايٌُٓٚقبٌ غٛض ،ايٛاقع١

 ٚقس دعٌ أٌٖ إس١ٜٓ ٚأٌٖ َه١ ٚأٌٖ ايبكط٠ عسز آٜٗا َا٥تٌ ٚغتّا _5

 19/90. ٚعؿطٜٔ ٚعؿطٜٔ، ٚدعً٘ أٌٖ ايؿاّ ٚأٌٖ ايهٛؾ١ َا٥تٌ ٚغبعّا

٘ٴ :ا٭غطاض اييت اؾتًُت عًٝٗا _6  بايكطإٓ، ٚايتعطٜضٴ أٚشلا ايتٜٓٛ

قَٛ٘ عٔ  طأضعٵَٔ ٔإ ع٢ً َا ٬ٜقٝ٘"يبايٓ بعذعِٖ عٔ َعاضنت٘، ٚتػ١ًُٝ

 . ايتٛسٝس ايصٟ زعاِٖ إيٝ٘ ايكطإٓ

إجٌ شلِ َا  ٚنطبٴ_ تعاٍ_نِٗ يػهب اهلل طټعٳِٖ ع٢ً تٳتٗسٜسٴ ٘ٹٓٹُٵٚٗ نٹ

 . عٔ آٜات اهلل ١ٹنٳٔطعٵٚإُ ،ٗاًَغٴضٴ با٭َِ إهصب١ٹ ٌٻسٳ

ٍٴٝٳإؿطنٌ إٔ ٜأتٹ طًبٹ طٳثٵٔإأْٗا ْعيت  بٴػٹسٵَٚأ ؾاؾتتشت  ;مٳغٛاض ِٗ ايطغٛ

ايطغٌ َٔ  ؾأؾ٘ بإٔ َا ٬ٜقٝ٘ َٔ قَٛ٘ ٖٛ غ١ُٓ ٚضباط١ٺ ،ي٘ ٚتجبٝتٺ"بتػ١ًٝ ايٓيب

قبً٘ َع أقٛاَِٗ َجٌ َٛغ٢ ٚإبطاِٖٝ ْٚٛح ٖٚٛز ٚقاحل ٚيٛٙ ٚؾعٝب; ٚيصيو 

ٌٻتٳخٳ ٕٻ ؾٹٞ ط :اغتس٫ٍ د٤ٞ ب٘ ع٢ً إؿطنٌ إهصبٌ بتصٌٜٝ ٚاسس ٖٛ قٛي٘ ِ ن ٔإ

َٳ ٚٳ ٌٳ شٳيٹَو ٯٜٳ١ّ  َٹٓٹ َٴ٪ٵ ِٵ  ٖٴ ٕٳ َأِنجٳطٴ ِٴ( 8)ا َنا ٛٳ اِيعٳٔعٜعٴ ايطٻسٹٝ ٗٴ ٕٻ ضٳبٻَو َي  تػذ٬ّٝص ٚٳٔإ

ٌٔ ٚقسمٳ ،عًِٝٗ بإٔ آٜات ايٛسسا١ْٝ  .ٕٔ ٜتطًب اؿل ناؾ١ْٝ عسٜس٠ْ ايطغ

بِٗ  ٍٳٔعٓٵع٢ً إٔ ٜٴ قازضٷ ععٜعٷ ٚإٔ اهلَل ،إؿطنٌ ٫ ٜ٪َٕٓٛ ٚيهٔ أنجطٳ

 . ِٖ ع٢ً أعسا٥ِٗطٴٓاقٹَؾ ;ٚأْ٘ ضسِٝ بطغً٘ ،ايعصاب
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ٌټ=: قاٍ ٗ ايهؿاف  .َٔ ايككل إصنٛض٠ ٗ ٖصٙ ايػٛض٠ نتٓعٌٜ بطأغ٘ قك١ٺ ن

ٌټ ;ٚؾٝٗا َٔ ا٫عتباض َا ٗ غرلٖا ٗ إٔ ؽتِ َا  يٞ علٍّسٵَٓٗا تٴ ٚاسس٠ٺ ؾهاْت ن

 ٚنًُا ظاز ،يًُعاْٞ ٗ ا٭ْؿؼ ٗا، ٚ٭ٕ ٗ ايتهطٜط تكطٜطّاُت ب٘ قاسبتٴتٹتٴاخٵ

ٔٳتطزٜسٴ َٔ ايٓػٝإ، ٚ٭ٕ ٖصٙ  ٚأبعسٳ ،ٗ ايؿِٗ ٚأضغذٳ ،ي٘ ٗ ايكًب ٙ نإ أَه

ٕٷآبٗا  تٵَقٔطُط ايككلٳ  ،ٛثطت بايٛعٜ ٚايتصنرلُهَؾ ;عٔ اٱْكات يًشل تٵطٳَقٚٳ شا

 . ـٖ ا +أٚ ٜؿتل شّٖٓا ،يعٌ شيو ٜؿتض أشّْا ;ٚضٚدعت بايذلزٜس ٚايتهطٜط

٘ٴ ع٢ً َطاعِٓٗ ٗ ايكطإٓ  ايهتاب ي٘، ٚايطزټأٌٖ  بايكطإٓ، ٚؾٗاز٠ُ ثِ ايتٜٓٛ

َٚٔ أقٛاٍ ايؿٝاطٌ، ٚأَط  عٔ إٔ ٜهٕٛ ؾعطّا ٘ عهٌ، ٚأْ٘ َٓعٙٷٚدعًٹ

بإْصاض عؿرلت٘، ٚإٔ ايطغٍٛ َا عًٝ٘ إ٫ ايب٬ؽ، َٚا ؽًٌ شيو َٔ "ايطغٍٛ

 91_19/90 .ز٥٫ٌ 

ـُ _7 أٟ  ،أٟ نٝؿ١ٝ ضاغد١ ٗ ايٓؿؼ ١َْهًََٳ :ل ٗ اقط٬ح اؿهُا٤ًُٚا

 . تكسض بٗا عٔ ايٓؿؼ أؾعاٍ قاسبٗا بسٕٚ تأٌَ َتُه١ٓ َٔ ايؿهط

إَا : َ٪تًؿ١ َٔ اْطباع ؾهطٟ _أٟ طبا٥ع ْؿػ١ٝ_فُٛع غطا٥ع  :إط٤ لٴًُدٴَؾ

 ;ٚتكًسٙ إٜاٙ ،ٕ ايؿهط عًٝ٘عٔ ُطټ ْاؾ٧ٷ ٌّٞبٹػٵٞ ٗ أقٌ خًكت٘، ٚإَا َنِّبٹدٹ

 .تكًٝس َا ٜؿاٖسٙ َٔ بٛاعح قب١ َا ؾاٖسأٚ عٔ  ،٘ٹعٹِؿْٳ ٫غتشػاْ٘ إٜاٙ عٔ ػطب١ٹ

َٔ قٍٛ أٚ عٌُ يصات٘، أٚ يهْٛ٘ َٔ غرل٠ َٔ وب٘  ٜٚٓبػٞ إٔ ٜػ٢ُ اختٝاضّا

 :قاٍ غامل بٔ ٚابك١ ،، ٚقاٚيت٘ تػ٢ُ ؽًكّاٜٚػ٢ُ تكًٝسّا ،ٜٚكتسٟ ب٘

٘سس( )عًٝااوسبنيكصااٝد سفُٝاانس ْاا سفنعًاا

س

سلً اااااااٜاااااااا ٞس ْٚااااااا٘ساخل سسَلإٕسايتخً اااااااس

س  ،هٔ َٔ ايٓؿؼ قاض غذ١ٝ ي٘ هطٟ أعُاي٘ ع٢ً َا ًُٝ٘ عًٝ٘ؾإشا اغتكط ُٚ

                                                 

 (ّ.    )٭دٌ اغتكا١َ ايٛظٕ ٚإع٢ٓ+ بايككس: =ٖهصا ٗ ا٭قٌ، ٚيعٌ ايكٛاب_  1
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ٚتأَطٙ ب٘ ْؿػ٘ عٝح ٫ ٜػتطٝع تطى ايعٌُ َكتهاٖا، ٚيٛ ضاّ ٌٓ ْؿػ٘ ع٢ً س

 .ٚسكط ضأٜ٘ ،٫غتكػط ْؿػ٘ ٚإضازت٘عسّ ايعٌُ َا ًُٝ٘ غذٝت٘ 

ـُ بػبب بػبب ػطب١ الطاض َهط٠ َٔ زاعٝ٘، أٚ  تسضهّٝا تػرلّا لٴًُٚقس ٜتػرل ا

أٚ  ،٫عتكاز ْكش٘ ;خٛف عاقب١ غ١٦ٝ َٔ دطا٥٘ بتشصٜط َٔ ٖٛ قس٠ٚ عٓسٙ

 19/172    .ٚأٍٚ شيو ٖٛ إٛاعٜ ايس١ٜٝٓ ،ـٛف عكاب٘

٭ٕ ايؿعطا٤  ;َٚجًت ساٍ ايؿعطا٤ عاٍ اشلا٥ٌُ ٗ أٚز١ٜ نجرل٠ كتًؿ١ _8

 ٜكٛيٕٛ ٗ ؾٕٓٛ َٔ ايؿعط َٔ ٖذا٤ ٚاعتسا٤ ع٢ً أعطاض ايٓاؽ، َٚٔ ْػٝب

ضغب١ ٗ إعطا٥٘ ٚإٕ نإ ٫ ٜػتشل  ;ٚتؿبٝب بايٓػا٤، َٚسح َٔ ّسسْٛ٘

 ،إسح، ٚشّ َٔ ّٓعِٗ ٚإٕ نإ َٔ أٌٖ ايؿهٌ، ٚضَا شَٛا َٔ ناْٛا ّسسْٛ٘

 19/209     .َ٘ٚسسٛا َٔ غبل شلِ شَ

ٕٳط :ؾكاٍ ٚؾؿع َصَتِٗ ٖصٙ َص١َ ايهصب _9 َٳا ٫ ٜٳِؿعٳًُٛ ٕٳ  ِٵ ٜٳُكُٛيٛ ٗٴ ص ٚٳأَْٻ

 ،ٜٚعرلٕٚ بايهصب، ٚايؿاعط ٜكٍٛ َا ٫ ٜعتكس ،عطب ٜتُازسٕٛ بايكسمٚاي

 .أسػٔ ايؿعط أنصب٘: َٚا ىايـ ايٛاقع ست٢ قٌٝ

٫ قط١ٜٓ ع٢ً َطاز  ؾإٕ نإ ايؿعط نصبّا ;ٚايهصب َصَّٛ ٗ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ

 . ؾهإ غرل قُٛز ;عٓ٘ َعتصضّا ٚإٕ نإ عًٝ٘ قط١ٜٓ نإ نصبّا ،قاسب٘ ؾٗٛ قبٝض

ايصٟ نإ ٫ "غع بٌ ساٍ ايؿعطا٤ ٚساٍ ايٓيبٖصا إبسا٤ يًبٕٛ ايؿاٚٗ 

 . ٫ٚ ٜكاْع ٫ٚ ٜأتٞ َا ٜهًٌ ا٭ؾٗاّ ،ٜكٍٛ إ٫ سكّا

 : َٚٔ ايًطا٥ـ إٔ ايؿطظزم أْؿس عٓس غًُٝإ بٔ عبس إًو قٛي٘

سَصاااااااااااااسعنتسفاااااااااااااب س ااااااااااااانْيَّ

س

سٚباااااااا س فاااااااا س  اااااااا مساخلتاااااااانّس

س ٜا أَرل إ٪ٌَٓ قس زضأ اهلل عين  :ؾكاٍ ،قس ٚدب عًٝو اؿس: ؾكاٍ غًُٝإ
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ٕٳط :اؿس بكٛي٘ َٳا ٫ ٜٳِؿعٳًُٛ ٕٳ  ِٵ ٜٳُكُٛيٛ ٗٴ  ص.ٚٳأَْٻ

 : يعُط بٔ اـطاب ؾكاٍ ؾعطّا ا٬َّٚضٟٚ إٔ ايٓعُإ بٔ عسٟ بٔ ْه١ً نإ ع

سَاااااأسَبًاااااامساحلطاااااآن٤س ٕسسًًٝاٗااااااانس

س

ِسسس س( )مبٝطااانٕسٜطاااك٢س سشدااانزسٚسٓااات

س  : إٍ إٔ قاٍ

ٛس س٤ٙيعااااااااااٌس َاااااااااا ساملاااااااااا َٓ سٜطاااااااااا

س

ساملتٗااااااااااادّس( ) ٓن َٓاااااااااانسبنجلٛضاااااااااالسس

س أٟ ٚاهلل إْٞ يٝػ٤ْٛٞ : ؾأضغٌ إيٝ٘ بايكسّٚ عًٝ٘ ٚقاٍ ي٘ ،ؾبًؼ شيو عُط

 .شيو ٚقس ٚدب عًٝو اؿس

ٚإِا نإ ؾه١ً َٔ ايكٍٛ ٚقس  ،ٖا قًت ٜا أَرل إ٪ٌَٓ َا ؾعًت ؾ٦ّٝا: ؾكاٍ

َٳا ٫ ٜٳِؿعٳًُط :_تعاٍ_قاٍ اهلل  ٕٳ  ِٵ ٜٳُكُٛيٛ ٗٴ ٕٳٚٳأَْٻ  .صٛ

 أبسّا ٚيهٔ ٫ تعٌُ يٞ ع٬ُّ ،أَا عصضى ؾكس زضأ عٓو اؿس= :ؾكاٍ ي٘ عُط

 210_19/109 .+تٳًَِا ُق تٳًِٚقس ُق

ين باتباع ايػاٜٚٔ إٜاِٖ عٔ نِْٛٗ غاٜٚٔ، ٚأؾٝس بتؿٛٝع ُجًِٝٗ ٚقس ُن _10

باٱبٌ اشلا١ُ٥ تؿٜٛ٘ سايتِٗ، ٚإٔ شيو َٔ أدٌ ايؿعط نُا ٜ٪شٕ ب٘ إْاط١ اـدل 

ٚاغتجٓا٤  ؾاقته٢ شيو إٔ ايؿعط َٓٛٛض إيٝ٘ ٗ ايسٜٔ بعٌ ايػض َٓ٘،إؿتل، ب

ُٹًُٛا ايكٻايٹشٳاتٹط ٚٳعٳ َٳٓٴٛا  ٔٳ آ َٔ عُّٛ ايؿعطا٤، أٟ َٔ سهِ ... اخلص ٔإ٫ٖ اٖيصٹٜ

 .شَِٗ

                                                 

ؾٝ٘ ْكلٳ سطف ٗ ايؿطط ا٭ٍٚ; ؾٝهٕٛ َٔ عط ايهاٌَ،  ٖهصا ٚضز ايبٝت ٗ ا٭قٌ، ٚنإٔ_  1

 ....(.ؾُٔ َبًؼ اؿػٓا٤)ٜٚهٕٛ ايؿطط ايجاْٞ َٔ ايطٌٜٛ، ٚيعٌ ايكٛاب 

 ...أ٫ ٌٖ أت٢ اؿػٓا٤: ٜٚٴط٣ٚ ايبٝت

 (ّ.   )ؾٝهٕٛ ايؿططإ َٔ عط ايطٌٜٛ 

 .ن١ايككط، نإ أٌٖ ايبطاي١ ٚاـ٬ع١ ٜإٔٚٚ إٍ ايككٛض إذلٚ: اؾٛغل_  2
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ٚبٗصا ا٫غتجٓا٤ تعٌ إٔ إصٌََٛ ِٖ ؾعطا٤ إؿطنٌ ايصٜٔ ؾػًِٗ ايؿعط س

 . ٍ ٗ اٱغ٬ّٚايسخٛ ،عٔ زلاع ايكطإٓ

٘ٳ َنجٹرلّاط :َٚع٢ٓ أنجط َٔ  ٠أٟ نإ إقباشلِ ع٢ً ايكطإٓ ٚايعبازص ٚٳشٳَنطٴٚا ايًٖ

 .ايؿعط ع٢ً إقباشلِ

ُٴٛاط ًٹ ُٚ َٳا  ٔٵ بٳعٵسٹ  َٹ ايؿعط : ِٖٚ َٔ أغًُٛا َٔ ايؿعطا٤ ٚقايٛا :صٚٳاْتٳكٳطٴٚا 

 ;اؿبؿ١َجٌ ايصٜٔ أغًُٛا ٖٚادطٚا إٍ "ٖذا٤ إؿطنٌ ٚا٫ْتكاض يًٓيبٗ 

ٚنصيو َٔ أغًُٛا َٔ ا٭ْكاض نعبساهلل  ،ٗ شّ إؿطنٌ نجرلّا ؾكس قايٛا ؾعطّا

َٚٔ أغًِ َٔ بعس َٔ ايعطب َجٌ يبٝس، ٚنعب  ،بٔ ضٚاس١، ٚسػإ بٔ ثابتا

 .بٔ ظٖرل، ٚغشِٝ عبس بين اؿػشاؽا

نُا تكسّ ٗ  ايػٛض٠ َسّْٝا ٚيٝؼ شنط إ٪ٌَٓ َٔ ايؿعطا٤ َكتهٞ نٕٛ بعٔض

 211_19/210 .٬ّ ع٢ً شيو أٍٚ ايػٛض٠ايه

 ،َأش١ّْٚ ، ٚساي١َّص١ََّٛ ساي١ّ: ٚقس زيت اٯ١ٜ ع٢ً إٔ يًؿعط سايتٌ _11

ٕٕ ـٻٚيهٔ ٕا سٳ ،ؾتعٌ إٔ شَ٘ يٝؼ يهْٛ٘ ؾعطّا ٚأسٛاٍ اقتهت  ب٘ َٔ َعا

ٍٕ ؾاْؿتض باٯ١ٜ يًؿعط بابٳ ;إص١َ ؾشل ع٢ً أٌٖ ايٓٛط نب٘  ;َٚسٕح قبٛ

تأٟٚ إٍ داْب قبٛي٘ أٚ إٍ داْب َسس٘، ٚاييت تأٟٚ إٍ داْب ا٭سٛاٍ اييت 

 .ضؾه٘

ُٴٛاط :ٚقس أَٚأ إٍ اؿاي١ إُسٚس١ قٛي٘ ًٹ ُٚ َٳا  ٔٵ بٳعٵسٹ  َٹ ، ٚإٍ صٚٳاْتٳكٳطٴٚا 

ُٹًُٛا ايكٻايٹشٳاتٹط :اؿاي١ إأش١ْٚ قٛي٘  .صٚٳعٳ

 تٳع٢ً بعض ايؿعط ٖا ؾٝ٘ قاَس اـكاٍ ٚاغتٓك"ٚنٝـ ٚقس أث٢ٓ ايٓيب

أشٕ  ٘نعب بٔ ظٖرل ٖا ؾٝ٘ زق١ قؿات ايطٚاسٌ ايؿاض١ٖ، ع٢ً أْ يؿعط أقشاب٘



 

 الغعزاءلطائف مو تفضري صورة  51

 
 +...ن٬َو أؾس عًِٝٗ َٔ ٚقع ايٓبٌ=: ٚقاٍ ي٘ ،ؿػإ ٗ َٗادا٠ إؿطنٌ

 .+قٌ َٚعو ضٚح ايكسؽ= :ٚقاٍ ي٘

َٳا ٜٳٓٵبٳػٹٞ َيط :_تعاٍ_ٚغٝأتٞ ؾ٤ٞ َٔ ٖصا عٓس قٛي٘  ٚٳ ُٵٓٳاٙٴ ايؿِّعٵطٳ  َٳا عٳًٖ ص ٘ٴٚٳ

 .ٗ غٛض٠ ٜؼ

 ;ؾتًو ساي١ َكبٛي١ ،ؾدًع عًٝ٘ بطزت٘ ;ٚأداظ عًٝ٘ نُا أداظ نعب بٔ ظٖرل

 . ٭ْ٘ دا٤ َ٪َّٓا

أقسم ن١ًُ، أٚ = :ٜكٍٛ ع٢ً إٓدل " غٍٛ اهللٚقاٍ أبٛ ٖطٜط٠ زلعت ض

  :أؾعط ن١ًُ قايتٗا ايعطب ن١ًُ يبٝس

 +  سنٌسغ٤ٞسَنس  سامسبنطٌ

ناز أ١َٝ =: ٕا ؾٝ٘ َٔ اؿه١ُ ٚقاٍ ،ٞ ايكًتٚنإ ٜػتٓؿس ؾعط أ١َٝ بٔ أب

 +.إٔ ٜػًِ

 .+قٌ َٚعو ضٚح ايكسؽ=: بٗذا٤ إؿطنٌ ٚقاٍ ي٘ ٚأَط سػاّْا

َٴَهَي= :ٚقاٍ يهعب بٔ َايو  . +عًِٝٗ َٔ ٚقع ايٓبٌ و أؾسټ٬

ض٣ٚ أبٛ بهط بٔ ايعطبٞ ٗ أسهاّ ايكطإٓ بػٓسٙ إٍ خطِٜ بٔ أٚؽ بٔ ساضث١ 

َٴٖادطت إٍ : أْ٘ قاٍ ؾػُعت ايعباؽ  ،َٔ تبٛى ٘ٴَؾطٳكٳٓٵضغٍٛ اهلل بإس١ٜٓ 

  +.قٌ ٫ ٜؿهض اهلل ؾاى=: ؾكاٍ ،ٜا ضغٍٛ اهلل إْٞ أضٜس إٔ اَتسسو: قاٍ

 : ؾكاٍ ايعباؽ

سَاااااأسقبًااااااٗنسطباااااا س سايظاااااا ٍسٚ 

س

سَطاااااااتٛ صسسٝاااااااحسخيصاااااااقساياااااااٛزمس

س  . +٫ ٜؿهض اهلل ؾاى= :"ؾكاٍ ايٓيب  ،ا٭بٝات ايػبع١

زخٌ َه١ ٗ عُط٠ ايكها٤ ٚعبساهلل ابٔ "أْؼ إٔ ايٓيبٚض٣ٚ ايذلَصٟ عٔ 
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 :ضٚاس١ ّؿٞ بٌ ٜسٜ٘ ٜكٍٛس

س ًاااااااٛاسبااااااايسايه ااااااانزسعااااااأسضااااااابًٝ٘

س

سايٝاااااااااّٛسْضاااااااااسبهِسعًااااااااا٢س ٓصًٜااااااااا٘س

س ٘سسسسعااااااسبن  سٜصٜااااااٌسا اااااانّسعاااااأسَكًٝاااااا

س

٘سس سٜٚااااااااارٌٖساخلًٝاااااااااٌسعااااااااأس ًًٝاااااااااا

س ٍ اهلل تكٍٛ ايؿعط ؾكاٍ ٜا ابٔ ضٚاس١ ٗ سطّ اهلل ٚبٌ ٜسٟ ضغٛ: ؾكاٍ ي٘ عُط

 . +ؾإْ٘ أغطع ؾِٝٗ َٔ ْهض ايٓبٌ ;خٌ عٓ٘ ٜا عُط=": ايٓيب ي٘

 ?ٜا ضغٍٛ اهلل َا تكٍٛ ٗ ايؿعط: ٚعٔ ايعٖطٟ إٔ نعب بٔ َايو قاٍ

إٕ إ٪َٔ هاٖس بػٝؿ٘ ٚيػاْ٘، ٚايصٟ ْؿػٞ بٝسٙ يهأِا تٓهشِْٛٗ =: قاٍ

 . +بايٓبٌ

 . نجرل، ٚنجرل َٓ٘ غرل قشٝض ايٓػب١ إيٝ٘ ؾعط ٚيعًٞ بٔ أبٞ طايب

ٚقس بٌ ايكططيب ٗ تؿػرلٙ ٗ ٖصٙ ايػٛض٠ ٚٗ غٛض٠ ايٓٛض ايكٍٛ ٗ ايتؿطق١ 

ٚنصيو ايؿٝذ عبسايكاٖط اؾطداْٞ ٗ أٍٚ نتاب ز٥٫ٌ  ،بٌ سايٞ ايؿعط

 . اٱعذاظ

ٚمل ٜعٍ ايعًُا٤  ،ٚٚدب إٔ ٜهٕٛ ايٓٛط ٗ َعاْٞ ايؿعط ٚساٍ ايؿاعط

ٝب يؿكاس١ ايعطب١ٝ ٜعٕٓٛ بؿعط ايعطب َٚٔ بعسِٖ، ٚٗ شيو ايؿعط ؼب

 212_19/211 .ٖٚٛ آٌٜ إٍ غطض ؾطعٞ َٔ إزضاى ب٬غ١ ايكطإٓ ،ٚب٬غتٗا
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 ،ٚنصيو زلٝت ٗ قشٝض ايبداضٟ (غٛض٠ ايٌُٓ)أؾٗط أزلا٥ٗا _ 1

 .ٚداَع ايذلَصٟ

ٖٚصإ ا٫زلإ اقتكط عًُٝٗا ٗ اٱتكإ  غٛض٠ غًُٝإ، _أٜهّا_ٚتػ٢ُ 

 . ٚغرلٙ

 .(غٛض٠ اشلسٖس)تػ٢ُ ٗ أسهاّ ايكطإٓ أْٗا عطبٞ ٚشنط أبٛ بهط ابٔ اي

ٚيؿٜ اشلسٖس مل ٜصنطا ٗ غٛض٠ َٔ  ،ٚٚد٘ ا٭زلا٤ ايج٬ث١ إٔ يؿٜ ايٌُٓ

ؾٮٕ َا شنط ؾٝٗا َٔ ًَو غًُٝإ  غٛض٠ غًُٝإ ايكطإٓ غرلٖا، ٚأَا تػُٝتٗا

 . ٘ ٗ غرلٖامل ٜصنط َجًُ َؿك٬ّ

 ،ٚايػٝٛطٞ ،ايكططيبٚ ،١ٝنُا سهاٙ ابٔ عط ٖٚصٙ ايػٛض٠ َه١ٝ با٫تؿام

 .ٚغرل ٚاسس

ٛٷ ،نصا_ ٚشنط اـؿادٞ إٔ بعهِٗ شٖب إٍ َه١ٝ بعض آٜاتٗا  ٚيعً٘ غٗ

 . ٚمل أقـ ع٢ً ٖصا يػرل اـؿادٞ _٘ َس١ْٝ بعض آٜاتٗاقٛابٴ

ْعيت بعس ايؿعطا٤ ٚقبٌ  ٖٚٞ ايػٛض٠ ايجا١َٓ ٚا٭ضبعٕٛ ٗ عساز ْعٍٚ ايػٛض،

 . دبرلنصا ضٟٚ عٔ ابٔ عباؽ ٚغعٝس بٔ  ،ايككل

ٚعٓس أٌٖ ايؿاّ  ٚتػعٌ، ٚقس عست آٜاتٗا ٗ عسز أٌٖ إس١ٜٓ َٚه١ ٔػّا

 19/215     .ٚتػعٌ ٚايبكط٠ ٚايهٛؾ١ أضبعّا

 ،ٗا َا ٜؿرل إٍ إعذاظ ايكطإٓ بب٬غ١ ُْٛ٘اؾتتاسٴ أٍٚ أغطاض ٖصٙ ايػٛض٠ _2

ِّ ٕٔ ٚعً  . إكطعإ ٗ أٚشلا َعاْٝ٘ َا ٜؿرل إيٝ٘ اؿطؾا

 صورة الهمن
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٘ٴس ٕٔ ٚايتٜٓٛ َٳ ا٫ٖتسا٤ٳ ٕٔ ٜٝػط اهلُل ٚأْ٘ ٖس٣ٶ ،ايكطإٓ بؿأ دشسٚا أْ٘  ٔٵب٘ زٕٚ 

 . َٔ عٓس اهلل

 . ٚايتشسٟ بعًِ َا ؾٝ٘ َٔ أخباض ا٭ْبٝا٤

ِٔ وٹًُِٴبٹ ٚا٫عتباضٴ َٴ ،أٚتٝ٘ ْيبٌّ وٺًَِٴ أعٛ ٕٳ ًَُٚو ،زاٚزٳ ُوًِٖٚٛ   غًُٝا

َٹ _عًُٝٗا ايػ٬ّ_ ِٔ ٔٳَٚا بًػ٘  َٹَا بًؼ إيٝ٘ ًَُهبأسٛاٍ ايطرل، ٚ ايعً  ع١ُٛٹ ٔٵ٘ 

 . اؿهاض٠

َٴ ٚاٱؾاض٠ُ ،مثٛزٳ ٖٚٞ أ١َُ ،ٗ ايعطب أٚتٝت ق٠ٛ أ١َٺ ٚأؾٗطٴ عِٛٝ  وٺًِإٍ 

 .غبأ َٔ ايعطب ٖٚٛ ًَُو

ثِ ٜعكبٗا  ،ا٭١َٹ ضغاي١ تكاضْٗا غٝاغ١ُ"ٗ شيو إّا٤ إٍ إٔ ْب٠ٛ قُسٚ

 ". ايٓيبِّ ١ُ، ٖٚٛ خ٬َؾًَُو

ّٴ احملُس١َٜ ٚإٔ ايؿطٜع١َ َٴ غٝكا نُا أقِٝ يبين إغطا٥ٌٝ ًَو  يٮ١َ عتٝسٷ ْوًِبٗا 

 . غًُٝإ

ـٴ ،إؿطنٌ ٗ بط٬ٕ زِٜٓٗ ٚقاد١ُ ٍٴ ،ِٵٗٔآشلتٹ ٚتعٜٝ نٗاِْٗ  أخبأض ٚإبطا

َٚا ٜتكسَ٘ َٔ أٖٛاٍ ايكٝا١َ  ايبعحٹ ٚإثباتٴ ،آشلتِٗ ٚعطاؾِٝٗ ٚغس١ْٹ

 . ٗاٚأؾطاطٹ

ٕٳ ٔٷ ٚإٔ ايكطآ ٚإْبا٩ِٖ بإٔ  ،إؿطنٌ ثِ َٛازع١ُ ،ع٢ً ايهتب ايػابك١ َُٗٝ

ٕٳ ٍٔ ؾأ ٕٔ ا٫غتُطاضٴ ايطغٛ ايكسم  ِٖ بإٔ آٜاتٹٚإْصأض ،ع٢ً إب٬ؽ ايكطآ

 216_19/215 .ع٢ً أعُاشلِ ٚاهلل َطًعٷ ،غٝؿاٖسْٚٗا

َٔ ططٜل ايٛسٞ بإٔ أطًع٘ اهلل ع٢ً َا ٗ  أٚتٝ٘ غًُٝإ ايطرٔل َٓطٔل ِٴًِٚعٹ_ 3

 .تٗااضازإٚ ،أٚ ْعٝكٗا َٔ ز٫ي١ ع٢ً َا ٗ إزضانٗاتكاطٝع ٚؽايٝـ قؿرل ايطٝٛض 
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ي٘ ٜٗتسٟ ب٘ إٍ تعطف أسٛاٍ عا١ٕٝ  إٔ اهلل دعً٘ غب٬ّٝ ٚؾا٥س٠ ٖصا ايعًِ

 .َا أٚزع ؾٝ٘ َٔ ايك٣ٛ ايهجرل٠ ٜػبل ايطرل إٍ إزضانٗا

ٚاغتسعا٤ أقٓاؾٗا ٚاٱْبا٤ َا سٛشلا َا ؾٝ٘  ،ٚيًطرل ز٫ي١ ٗ ؽاطب أدٓاغٗا

تسبرل ًَه٘ ٚغٝاغ١ أَت٘، َجٌ اغتدساّ ْٛع اشلسٖس ٗ إب٬ؽ عٕٛ ع٢ً 

 . ٚمٛ شيو ،ٚضزٖا ،ا٭خباض

ٔ طبا٥ع إٛدٛزات ٚٚضا٤ شيو نً٘ اْؿطاح ايكسض باؿه١ُ ٚإعطؾ١ يًهجرل َ

بعهٗا َؿٗٛض نس٫ي١ : ٚز٫ي١ أقٛات ايطرل ع٢ً َا ٗ نُا٥طٖا ،ٚخكا٥كٗا

ٚز٫ي١ بعهٗا ع٢ً انططاب اـٛف بعض أقٛات٘ ع٢ً ْسا٤ ايصنٛض ٱْاثٗا، 

ؾهٌ  ;سٌ ّػه٘ ٖػو أٚ ٜٗاْ٘ ناغط، ٚٚضا٤ شيو ز٫٫ت ؾٝٗا تؿكٌٝ

نٝؿ١ٝ َٔ تًو ايس٫٫ت اٱْاي١ٝ تٓطٟٛ ع٢ً تكاطٝع خؿ١ٝ َٔ نٝؿٝات قٛت١ٝ 

ٕا أًْت٘ ا٭سٛاٍ  (1)ؾٝٗا ز٫٫ت ع٢ً أسٛاٍ ؾٝٗا تؿهٌٝ ىايـ بعهٗا بعهّا

 .٫ٚ ٜطًع عًٝٗا إ٫ خايكٗا ،طٝع ٫ ٜٗتسٟ إيٝٗا ايٓاؽؾتًو ايتكا ;اجمل١ًُ

 ،ٖٚصا قطٜب َٔ ز٫ي١ كاضز اؿطٚف ٚقؿاتٗا ٗ يػ١ َٔ ايًػات ٚؾهٗا

ٚاخت٬ف سطناتٗا ع٢ً َعإ ٫ ٜٗتسٟ إيٝٗا َٔ ٜعطف تًو ايًػ١  ،ٚإزغاَٗا

_ تعاٍ_ؾاهلل  ;ٚمل ٜتكٔ زقا٥كٗا، َجٌ إٔ ٜػُع نًًت ًًٚٚت ،َعطؾ١ نعٝؿ١

ٚأعًُ٘  ،ًع غًُٝإ بٛسٞ ع٢ً كتًـ ايتكاطٝع ايكٛت١ٝ اييت ٗ قؿرل ايطرلاط

ٚقس نإ ايٓاؽ ٗ سرل٠ َٔ  ،بأسٛاٍ ْؿٛؽ ايطرل عٓسَا تكؿط بتًو ايتكاطٝع

 :شيو نُا قاٍ إعطٟ

ُِسِ َهاااااااااَبَ  َّاااااااااساحلُنَااااااااا١ س ًهااااااااا سا ّس ا

س

َّاااااااسس َِٚ سِِٔصااااااا سعًااااااا٢س  ااااااااس سن  ٗااااااانسامل

س
                                                 

 (ّ)   .تؿكٌٝ: ٖهصا ٗ ا٭قٌ، ٚيعٌ ايكٛاب_  1
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يؿٝذ عبسايععٜع إػعٛزٟ َٔ أبٝات ٗ ٖصا ٚقاٍ قاسبٓا ايؿاعط ايبًٝؼ اس

 :إع٢ٓ

سٜاااااساٙس ىٓٝااااان سسفُااااأسنااااانٕسَطاااااسٚزا سس

س

سٜكااااٍٛسٜٓااااٛ سسسَٚاااأسناااانٕسذلصْٚاااان سسس

س ٭ْ٘ إشا عًِ َٓطل ايطرل ٖٚٞ أبعس اؿٝٛإ  ;ٚا٫قتكاض ع٢ً َٓطل ايطرل إهاظ

 عًِ إٔ َٓطل َا ٖٛ أنجط اخت٬طّا _ َٓ٘ عٔ ايطنٕٛ إٍ اٱْػإ ٚأغطعٗا ْؿٛضّا

 :ؾُٝا ٜأتٞ قطٜبّا_ تعاٍ_ٱْػإ ساقٌ ي٘ با٭سط٣ نُا ٜسٍ عًٝ٘ قٛي٘ با

ٗٳاط ٛٵيٹ ٔٵ َق َٹ ِٳ نٳاسٹهّا   .صَؾتٳبٳػٻ

 .ؾتسٍ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً أْ٘ عًِ َٓطل نٌ قٓـ َٔ أقٓاف اؿٝٛإ

 _بهِ اؿا٤ ا١ًُٕٗ ٚغهٕٛ ايهاف _ ٌ ِها ايعًِ زلاٙ ايعطب عًِ اُؿٖٚص

 :بٓ٘ ض٩ب١اقاٍ اؿذاز ٚقٌٝ 

ساٌه اااااااياااااااٛس ْااااااايس ٚ ٝااااااا سعًاااااااِساحل سسس

س

سِسضاااااااااًُٝنٕسنااااااااا ّسايٓاُااااااااااًٌ اااااااااع س

س ٌسسسس س ٚس ْاااااااايسعُااااااااستسعُااااااااسساحلطاااااااا

س

ٌسسس س ٚسعُاااااااااسسْاااااااااٛ سشَااااااااأساي  شااااااااا

سنٓ سزٖ سٖسّس ٚسقتاٌس

19/236_238 

ٚؾٛم ضأغ٘  ،ٚٗ ضا٥شت٘ ًْ ،ْٛع َٔ ايطرل ٖٚٛ َا ٜكطقط :ٚاشلسٖس _4

ؿبٛب ٚايسٚز، ٜط٣ قعع١ غٛزا٤، ٖٚٛ أغٛز ايدلاثٔ، أقؿط ا٭دؿإ، ٜكتات ا

ؾإشا ضؾطف ع٢ً َٛنع عًِ إٔ ب٘  ;ٚوؼ ب٘ ٗ باطٔ ا٭ضض ،إا٤ َٔ بعس

 .، ٖٚصا غبب اؽاشٙ ٗ دٓس غًُٝإَا٤ٶ

ٜععُٕٛ أْ٘ ٖٛ ايصٟ نإ ٜسٍ غًُٝإ ع٢ً َٛانع إا٤ ٗ : قاٍ اؾاسٜ

 19/245 .قعٛض ا٭ضنٌ إشا أضاز اغتٓباٙ ؾ٤ٞ َٓٗا
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قاٍ ايكطاٗ ٗ  ،إِا تهٕٛ عٓس ػاٚظٙ إعتاز ٗ أسٛاي٘ؾ ٚأَا عكٛب١ اؿٝٛإ _5

غ٦ٌ ايؿٝذ عع ايسٜٔ بٔ عبسايػ٬ّ عٔ قتٌ : تٓكٝض ايؿكٍٛ ٗ آخط ؾكٛي٘

٘ عٔ عاز٠ ايكط٘ إشا خطدت أشٜتٴ: ؾهتب ٚأْا سانط? اشلط إٛشٟ ٌٖ هٛظ

 ـٖ ا .ٚتهطض شيو َٓ٘ قتٌ

 ;بع اشلط َٔ أنٌ ايًشِ إشا تطىؾاسذلظ بايكٝس ا٭ٍٚ عُا ٖٛ ٗ ط: قاٍ ايكطاٗ

٭ْ٘ طبع٘، ٚاسذلظ بايكٝس ايجاْٞ عٔ إٔ ٜهٕٛ شيو َٓ٘ ع٢ً  ;ؾإشا أنً٘ مل ٜكتٌ

 .ؾإٕ شيو ٫ ٜٛدب قتً٘ ،ٚد٘ ايك١ً

 ؽٓل ٫ٚ ،ٚقكس قتًٗا ٫ تعصب ،ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١ إشا آشت اشلط٠: قاٍ ايكطاٗ

ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ ؾإشا قتًتِ  إٕ اهلل نتب اٱسػإ=": بٌ تصبض َٛغ٢ ساز٠ يكٛي٘

  ـٖ ا +.ؾأسػٓٛا ايكت١ً

بكتٌ ايٌُٓ إشا  _إٕ ؾا٤ اهلل_٫ٚ بأؽ : ٚقاٍ ايؿٝذ ابٔ أبٞ ظٜس ٗ ايطغاي١

 .آشت ٚمل ٜكسض ع٢ً تطنٗا

٘ٴ عٳصٳابّا ؾٳسٹٜسّاط :ؾكٍٛ غًُٝإ  . ؾطٜع١ َٓػٛخ١ص ٭عٳصِّبٳٓٻ

يتعًِٝ ايػرل  ;ٌٝٚتأزٜب٘ نهطب اـ ،يذلبٝت٘ ;أَا ايعكاب اـؿٝـ يًشٝٛإ

ٕكًش١ ايػرل، ٚنصيو ايػبل بٌ اـٌٝ َع َا ؾٝ٘  ;ؾٗٛ َأشٕٚ ؾٝ٘_ ٚمٛ شيو 

 247_19/246 .ٕكًش١ ايػرل عًٝٗا ٗ اؾٝٛف ;َٔ إتعابٗا

َٔ بسٜع اؿه١ُ، ٖٚٛ سادع َعٟٓٛ ساقٌ  ٚدعٌ اؿادع بٌ ايبشطٜٔ _6

ػبب تؿاٚت ايجكٌ أسسُٖا اٯخط عٔ ا٫خت٬ٙ ب٘، ب: َٔ زؾع ن٬ إا٤ٜٔ

ؾاؿادع سادع َٔ  ;ايٓػيب ٫خت٬ف ا٭دعا٤ إطنب َٓٗا إا٤ إاحل ٚإا٤ ايعصب

 20/13. بُٝٓٗا آخط ؾاق٬ّ ٚيٝؼ دػُّا ،طبعُٗا
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ٕ ايطا٥ٞ وػب ٚيٝؼ ٗ ن٬ّ إؿػطٜٔ ؾؿا٤ يبٝإ اختكام ٖصٙ اٯ١ٜ بأ _7س

، ٫ٚ تٛدٝ٘ ايتصٌٜٝ ببٝإ ٚد٘ تؿبٝ٘ غرلٖا بػرل ايػشا اؾباٍ داَس٠، ٫ٚ

ٞٵ٤ٺط :_تعاٍ_بكٛي٘ ٌٻ ؾٳ ٔٳ ُن ٘ٹ اٖيصٹٟ َأتٵَك  .صقٴٓٵعٳ ايًٖ

ؾٛنعٗا أْٗا ٚقعت  ;، َٚع٢ٓ بايتأٌَ خًٝلزقٝلٷ ؾًصيو نإ شلصٙ اٯ١ٜ ٚنعٷ

ٔٵ ط :َٛقع اؾ١ًُ إعذلن١ بٌ اجملٌُ ٚبٝاْ٘ َٔ قٛي٘ َٳ ٚٳ ٛٳاتٹ  ُٳ ٔٵ ؾٹٞ ايػٻ َٳ َؾَؿٔععٳ 

َٳ٦ٹصٺ ط : قٛي٘إٍ صؾٹٞ اَ٭ضٵٔض ٛٵ ٔٵ َؾعٳٕع ٜٳ َٹ ِٵ  ٖٴ ٚٳ ٗٳا  َٹٓٵ ٘ٴ خٳٝٵطٷ  ٔٵ دٳا٤ٳ بٹاِيشٳػٳٓٳ١ٹ َؾًَ َٳ

ٕٳ َٹٓٴٛ ٗ أثٓا٤ اٱْصاض _ تعاٍ_بإٔ ٜهٕٛ َٔ ؽًٌ زيٌٝ ع٢ً زقٝل قٓع اهلل  صآ

ع ٗ ٓٹبٌ اغتسعا٤ يًٓٛط، ٚبٌ ايعٚادط ٚايٓصض، نُا قٴ ْٚعّا ٚايٛعٝس إزَادّا

ٚٵط :١ًْ ِٵ ٜٳطٳ ٘ٹَأَي ٌٳ يٹٝٳػٵُهٓٴٛا ؾٹٝ ًِٓٳا ايًٖٝٵ  .اٯ١ٜ صا أَْٻا دٳعٳ

٘ٹط :أٚ ٖٞ َعطٛؾ١ ع٢ً ١ًْ ٌٳ يٹٝٳػٵُهٓٴٛا ؾٹٝ ًِٓٳا ايًٖٝٵ ٚٵا أَْٻا دٳعٳ ِٵ ٜٳطٳ اٯ١ٜ،  صَأَي

ّٳ ٜٴَٓؿذٴ ؾٹٞ ايكټٛٔضط :١ًْٚ ٛٵ َعذلن١ بُٝٓٗا ٕٓاغب١ َا ٗ اؾ١ًُ إعطٛف  صٚٳٜٳ

 .ٌٝ اؿٝا٠ بعس إٛتا٤ إٍ ُجعًٝٗا َٔ اٱّ

يتتٛد٘ أْٛاضِٖ إٍ َا ٗ ايهٕٛ  ;ٚيهٔ ٖصا اغتسعا٤ ٭ٌٖ ايعًِ ٚاؿه١ُ

 .َٔ زقا٥ل اؿه١ُ ٚبسٜع ايكٓع١

يٝهٕٛ َعذع٠ َٔ اؾاْب ايعًُٞ  ;زع ٗ ايكطإٓٚٵٖٚصا َٔ ايعًِ ايصٟ ُأ

ؾ١ٗ ٜسضنٗا أٌٖ ايعًِ، نُا نإ َعذع٠ يًبًػا٤ َٔ داْب٘ ايُٓٛٞ نُا قسَٓاٙ ٗ ا

 . ايجا١ْٝ َٔ إكس١َ ايعاؾط٠

ؾٝٓؿأ َٔ زٚضاْٗا  ;ؾإٕ ايٓاؽ ناْٛا وػبٕٛ إٔ ايؿُؼ تسٚض سٍٛ ا٭ضض

 .ْٛاّ ايًٌٝ ٚايٓٗاض، ٚوػبٕٛ ا٭ضض غان١ٓ

ٚاٖتس٣ بعض عًُا٤ ايْٝٛإ إٔ ا٭ضض ٖٞ اييت تسٚض سٍٛ ايؿُؼ ٗ نٌ 
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ٚنٝا٤ ايٓكـ  بّاّٜٛ ٚي١ًٝ زٚض٠ تتهٕٛ َٓٗا ١ًُٚ ْكـ ايهط٠ ا٭ضن١ٝ تكطٜ

 ،ٚشيو َا ٜعدل عٓ٘ بايًٌٝ ٚايٓٗاض، ٚيهٓٗا ناْت ْٛط١ٜ َطَٛق١ بايٓكس ،اٯخط

ٚإِا نإ ايساٍ عًٝٗا قاعس٠ إٔ اؾطّ ا٭قػط أٍٚ بايتشطى سٍٛ اؾطّ ا٭ندل 

ؾ٬ َاْع َٔ إٔ  ;٭ٕ اؿطن١ كتًؿ١ إساضات ;قٓاع١ٝإإطتب٘ بػرلٙ ٖٚٞ ع١ً 

 .ٚنب٘ اؿػاب ،سٍٛ ا٭ندل ٗ ضأٟ ايعٌ ٜهٕٛ إتشطى ا٭قػط

 (غايًٝٞ)َٚا ؼككت ٖصٙ ايٓٛط١ٜ إ٫ ٗ ايكطٕ ايػابع عؿط بٛاغط١ ايطٜانٞ 

 .اٱٜطايٞ

ٌٔ بٳكٹٚعٳ ،ٚايكطإٓ ٜسَر ٗ نُٔ ز٥٫ً٘ اؾ١ُ ٔٔ زيٝ  _ ايٓٛض ٚاي١ًُٛ تهٜٛ

 . أٚ تػُع شلِ ضنعّا ،٘ إؿػطٕٚؾًِ ٜتٓاِٚي ;إيٝ٘ ضَعّا عٳَٹضٴ زي٬ّٝ

٭ٕ اؾباٍ ٖٞ ا٭دعا٤  ;ٚإِا ْاٙ ز٫ي١ ؼطى ا٭ضض بتشطى اؾباٍ َٓٗا

ؾٛٗٛض ؼطى ٬ٚشلا َتٓاقك١ قبٌ ايعٚاٍ إٍ َٓت٢ٗ  ;ايٓات١٦ َٔ ايهط٠ ا٭ضن١ٝ

 .ْككٗا، ثِ آخص٠ ٗ ايعٜاز٠ بعس ايعٚاٍ

يًطاقس،  وانٞ زبٝب ايٌُٓ أؾس ٚنٛسّا تًو اي٬ٍٛ ؼطنّا ؼطىٹ َٚؿاٖس٠ُ

ٚٗٛض ؼطى قُُٗا أَاّ قطم ايؿُؼ ٗ ايكباح ٚإػا٤ أٚٗط َع نٕٛ  ٚنصيو

 . ٤ايؿُؼ ثابت١ ٗ َكطٖا عػب أضقاز ايدلٚز ٚا٭ْٛا

ٚٵا أَْٻا ط :_تعاٍ_ٚشلصا ا٫عتباض غرل أغًٛب ا٫غتس٫ٍ ايصٟ ٗ قٛي٘  ِٵ ٜٳطٳ َأَي

٘ٹ ٌٳ يٹٝٳػٵُهٓٴٛا ؾٹٝ ًِٓٳا ايًٖٝٵ ٍٳط :ؾذعٌ ٖٓا بططٜل اـطاب صدٳعٳ  .صٚٳتٳطٳ٣ اِيذٹبٳا

 ،اـطاب ب٘ لٻٚيصيو خٴ ;ٖٛ نٓٗ٘ ُىٔضسٵي٘ ٕع٢ٓ ٜٴ تعًُّٝا"ٚاـطاب يًٓيب

ُٸ ُٸٚمل ٜع ٘ٹط :ِ قٛيِ٘ نُا ع ٌٳ يٹٝٳػٵُهٓٴٛا ؾٹٝ ًِٓٳا ايًٖٝٵ ٚٵا أَْٻا دٳعٳ ِٵ ٜٳطٳ ٗ ٖصا  صَأَي

 . قٝك١يعًُا٤ أَت٘ ايصٜٔ ٜأتٕٛ ٗ ٚقت ٚٗٛض ٖصٙ اؿكٝك١ ايس ّااـطاب، ٚازخاض
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أطًع٘ اهلل ع٢ً ٖصا ايػط ايعذٝب ٗ ْٛاّ ا٭ضض نُا أطًع إبطاِٖٝ "ؾايٓيبس

بعًِ شيو ٗ ٚقت٘  " ١ إسٝا٤ إٛت٢ اختل اهلل ضغٛي٘ع٢ً نٝؿٝ _عًٝ٘ ايػ٬ّ_

إش ٫ ٜتعًل  ;ٚمل ٜأَطٙ بتبًٝػ٘ ،ٚا٥تُٓ٘ ع٢ً عًُ٘ بٗصا ايػط ايعذٝب ٗ قطآْ٘

ؿـ ايعًِ عٓ٘ َٔ ْكاب٘ ٚدس أٌٖ ايكطإٓ بعًُ٘ يًٓاؽ َكًش١ س٦ٓٝص ست٢ إشا ن

 . اب٘طٳٚنإ ٗ ُق ;ٛا غٝـ اؿذ١ ب٘ٗ نتاب٘، ؾاغتًٓ شيو سكّا

ٍٳ:طٖٚصا ايتأٌٜٚ ي١ٰٜ ٖٛ ايصٟ ٜػاعس قٛي٘ إكتهٞ إٔ  صٚٳتٳطٳ٣ اِيذٹبٳا

َٹسٳ٠ّ:طايطا٥ٞ ٜطاٖا ٗ ١٦ٖٝ ايػان١ٓ، ٚقٛي٘ ٗٳا دٳا إش ٖصا ايتأٌٜٚ َع٢ٓ  صتٳشٵػٳبٴ

 50_20/48 .إش ٫ تهٕٛ اؾباٍ شا٥ب١ ;ٖٛ ايصٟ ٜٓاغب ساي١ اؾباٍاؾاَس٠ 
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ِٴ ايككل ٝت غٛض٠َُِّغٴ_ 1 ٚٚد٘ ايتػ١ُٝ بصيو  ،آخط ٫ٚ ٜعطف شلا اغ

٘ٹ ط :_تعاٍ_ؾٝٗا عٓس قٛي٘  (ايككل)ٚقٛع يؿٜ  ٚٳَقلٻ عٳًَٝٵ ُٻا دٳا٤ٳٙٴ  َؾًَ

 . صاِيَككٳلٳ

غ٢ ايصٟ قك٘ ع٢ً ؾايككل ايصٟ أنٝؿت إيٝ٘ ايػٛض٠ ٖٛ قكل َٛ

 .ؾُٝا يكٝ٘ ٗ َكط قبٌ خطٚد٘ َٓٗا _عًُٝٗا ايػ٬ّ_ؾعٝب 

ؾًُا سهٞ ٗ ايػٛض٠ َا قك٘ َٛغ٢ ناْت ٖات٘ ايػٛض٠ شات قكل ؿها١ٜ 

ٚدا٤ يؿٜ ايككل ٗ غٛض٠ ٜٛغـ  ،ؾٝٗا قكل، ؾهإ ايككل َتٛغ٬ّ

 . ٚيهٔ غٛض٠ ٜٛغـ ْعيت بعس ٖصٙ ايػٛض٠

ٕٻ اٖيصٹٟ َؾطٳضٳ عٳًَٝٵَو :طٚؾٝٗا آ١ٜ ،ٌٗ قٍٛ ْٗٛض ايتابع ٖٚٞ َه١ٝ ٔإ

َٳعٳازٺ ٕٳ َيطٳازټَى ٔإَي٢   .صاِيُكطٵآ

ٗ اؾشؿ١ ٗ ططٜك٘ إٍ إس١ٜٓ يًٗذط٠ تػ١ًٝ ي٘ ع٢ً "ْعيت ع٢ً ايٓيب :قٌٝ

 .َؿاضق١ بًسٙ

بإس١ٜٓ "از بإهٞ َا ْعٍ قبٌ سًٍٛ ايٓيب٭ٕ إط ;ٖٚصا ٫ ٜٓانس أْٗا َه١ٝ

 . إسْٞ َا ْعٍ بعس شيو ٚيٛ نإ ْعٚي٘ َه١نُا إٔ إطاز ب

٘ٹ :ط_تعاٍ_بٔ عباؽ إٔ قٛي٘ اٚعٔ َكاتٌ ٚ ٔٵ َقبٵًٹ َٹ ِٵ اِيهٹتٳابٳ  ٖٴ ٔٳ آتٳٝٵٓٳا اٖيصٹٜ

ٕٳ َٹٓٴٛ ٘ٹ ٜٴ٪ٵ ِٵ بٹ ٌٳ:طإٍ قٛي٘ صٖٴ ٖٹًٹ ِٵ ٫ ْٳبٵتٳػٹٞ اِيذٳا ّٷ عٳًَٝٵُه  . ْعٍ بإس١ٜٓ صغٳ٬

بعس غٛض٠  تْعي از ْعٍٚ غٛض ايكطإٓ،ٖٚٞ ايػٛض٠ ايتاغع١ ٚا٭ضبعٕٛ ٗ عس

ؾهاْت ٖصٙ ايطٛاغٌ ايج٬خ َتتابع١ ٗ ايٓعٍٚ نُا  ;ٚقبٌ غٛض٠ اٱغطا٤ ،ايٌُٓ

 صورة الكصص
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عًٝ٘ _ٖٛ تطتٝبٗا ٗ إكشـ، ٖٚٞ َتُاث١ً ٗ اؾتتاح ث٬ثتٗا بصنط َٛغ٢ س

 . ٚيعٌ شيو ايصٟ ٌٓ نتاب إكشـ ع٢ً دعًٗا َت٬سك١ _ايػ٬ّ

 20/61 .اتؿام ايعازٜٖٔٚٞ مثإ ٚمثإْٛ آ١ٜ ب

٘ٹ اؾتًُت ٖصٙ ايػٛض٠ _2 ٕٔ ع٢ً ايتٜٓٛ ٕٔ بؿأ  بإٔ بًػا٤ٳ ٚايتعطٜٔض ،ايكطآ

غٛض٠ ٗ  ٌٳُٹدٵُأٚع٢ً تؿكٌٝ َا  ،٘ٹَجًٹ إؿطنٌ عادعٕٚ عٔ اٱتٝإ بػٛض٠ٺ

ٚٳيٹٝسّاط :ايؿعطا٤ َٔ قٍٛ ؾطعٕٛ ٕٛغ٢ ِٵ ْٴطٳبَِّو ؾٹٝٓٳا  ٔٵ ط :إٍ قٛي٘ صَأَي َٹ ٚٳَأْٵتٳ 

ٔٳاِيَه  . َٛغ٢ ٗ آٍ ؾطعٕٛ نٝـ ناْت تطب١ُٝ ايككٔل ًت غٛض٠ُكٻَؿَؾ صاؾٹٔطٜ

ٍٔ ٔ ؾٝٗا غببٴِّٝٚبٴ ٕٳ وٹًَِٴ ظٚا  . ؾطعٛ

ٌٴ ٘ٹ إِّْٔٞ :طٗ غٛض٠ ايٌُٓ َٔ قٛي٘ ٌٳُٹدٵا ُأَٳ ٚؾٝٗا تؿكٝ ًٹ ٖٵ َٴٛغٳ٢ َ٭ ٍٳ  ٔإشٵ َقا

ٜٔ آْؼ ٚأ ،َ٘ٛغ٢ ٚأًُٖ نٝـ غاضٳ ايككٔل ًت غٛض٠ُكٻَؿَؾ صآْٳػٵتٴ ْٳاضّا

َٛغ٢  زع٠َٛ تٵطٳَنَ  إهإ ايصٟ ْٛزٟ ؾٝ٘ بايٛسٞ إٍ إٔ ش ـٳقٵٚٳٚٳ ،ايٓاضٳ

ٕٳ َٛغ٢ إٍ ٚقت إب٬غ٘  ٭سٛاٍ ْؿأ٠ٹ بٳعٳٚٵَأ ؾهاْت ٖصٙ ايػٛض٠ُ ;ؾطعٛ

٘ ٗ غٛض٠ ا٭عطاف ٚٗ غٛض٠ ٭ٕ تؿكًَٝ ;َا بعس شيو تٵًَُٳدٵثِ َأ ،ايسع٠َٛ

 .ايؿعطا٤

َٹَٔ ايتؿكٌٝ َا ٜتهُ ٚإككٛزٴ ٜٹ ظٜاز٠ٹ ٔٵٓ٘   . ٚايعدل إٛاع

يٝعًِ إؿطنٕٛ  ;إِا ٖٛ يًعدل٠ ٚإٛع١ٛ تًو ايكك١ٹ مٴٛٵقس نإ غٳ َ  ٚإش

ِٳ اهللٹ ١َٓٻغٴ إؿطنٌ بعًِ  ٟٚؼسِّ، يطغًٗا إهصب١َ ٗ بعج١ ايطغٌ َٚعاًَت٘ ا٭َ

ٌّ ،بصيو" ايٓيب  ٌٳٜٻشٳ_  ٫ٚ خاي٘ أٌٖ ايهتاب ،ٚمل ٜهتبٵ مل ٜكطِأ ٖٚٛ أَ

ٚأْصضِٖ  ،ِٖ َٔ غ٤ٛ عاقب١ ايؿطىٚؼصٜطٳ ،شيو بتٓبٝ٘ إؿطنٌ إيٝ٘ اهلُل

 . بًٝػّا إْصاضّا
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َٴٛغٳ٢: طِٗس قَٛيٓٻَٚؾ ٞٳ  َٳا ُأٚتٹ ٌٳ  َٹجٵ ٞٳ  ٛٵ٫ ُأٚتٹ َٔ اـٛاضم نكًب ايعكا  صَي

 . _أٜهّا_إش نصبٛا َٛغ٢  ;ِٗ ٗ قٛشلِثِ اْتكانٳ ،س١ّٝ

 . سٟ ايتٛضا٠ٚؼساِٖ بإعذاظ ايكطإٓ ٖٚسٜ٘ َع ٖ

ٌٳ  . ثِ أْصضِٖ َا سٌ با٭َِ إهصب١ ضغٌ اهلل ،َِٖعاشٜطٳ ٚأبط

ِٷٚؾٝٗا نًٗ_ تعاٍ_شلِ أزي١ ع٢ً ٚسسا١ْٝ اهلل  ٚغامٳ طِٖ ٚشٖن ،عًِٝٗ ٗا ْع

 . بِٗ ّٜٛ اؾعا٤ ٌټَا غٝشٴ

ْٚٳ ُتِٗ َٚاشلِ بإٔ شيو عٵٚأم٢ عًِٝٗ ٗ اعتعاظِٖ ع٢ً إػًٌُ بكٛتِٗ 

 . ٚأبك٢ ٚإٔ َا ازخط يًُػًٌُ عٓس اهلل خرلٷ ،ٝاايسْ َتاعٴ

ٕٳ بهطبٹ ٘ٴبٳَكعٵَٚأ ل َٔ شيو إٍ ٚؽًٖ ،ٗ قّٛ َٛغ٢ إجٌ شلِ عاٍ قاضٚ

 . يًُتكٌ ٚإٔ ايعاقب١َ ،ٕ بٓعِٝ اٯخط٠ٛٵَٛشٵبإٔ أَجاٍ أٚي٦و ٫ ٜٳ ايتصنرٔل

ا٤ إٍ إٔ اهلل إػًٌُ إٍ إس١ٜٓ، ٚإّ إٍ اقذلاب َٗادط٠ٹ ٚؽًٌ شيو إّا٤ٷ

ٔٳ اغٵتٴهٵعٹُؿٛا ؾٹٞ :طِٖ ع٢ً إؿطنٌ بكٛي٘طٴَِٗٔٛٴ ٔٻ عٳ٢ًَ اٖيصٹٜ ُٴ ٕٵ ْٳ ٚٳْٴٔطٜسٴ َأ

 . اٯ١ٜ صاَ٭ضٵٔض

ّٳتٳٚخٳ ٚٳ"بتػ١ًٝ ايطغٍٛ ِ ايه٬  ،ٙ ٗ قبهت٘سٳٙ بأْ٘ هعٌ بًَسٹعٵٚٳٚتجبٝت٘ 

 . ٘ َٔ ْٛاقٞ ايهايٌٓٳّٚهِّ

َٛغ٢  ضغاي١ٹٳ ٌ شلِ قك١ُكٻَؿٚا إٔ تٴٚزټ عٓسٟ إٔ ٜهٕٛ إػًُٕٛ بٴطٴِكٜٳٚٳ

 ;ْاؾع١ شلِ َٔ َعطؾ١ٺ اِٗ َا ٗ تؿاقًٝٗاْتؿاعٳ ؾهإ إككٛزٴ _عًٝ٘ ايػ٬ّ_

_ تعاٍ_إػًُٕٛ ٚيصيو قاٍ  ِٴٖٴ ابتسا٤ٶ ؾإككٛزٴ ;ؿاشلِ ٚساٍ أعسا٥ِٗ تٓٛرلّا

ٕٳ ط :ٗ أٚشلا ٛٵ ٚٳؾٹطٵعٳ َٴٛغٳ٢  ٔٵ ْٳبٳٔإ  َٹ ٕٳْٳتٵًُٛ عٳًَٝٵَو  َٹٓٴٛ ّٕ ٜٴ٪ٵ ٛٵ أٟ  صبٹاِيشٳلِّ يٹَك

 63_20/62       .يًُ٪ٌَٓ
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شيو إٔ ؾعً٘ ٖصا اؾتٌُ  ;ؾشكٌ تأنٝس ٕع٢ٓ ُهٔ اٱؾػاز َٔ ؾطعٕٛ _3س

 . ع٢ً َؿاغس ع١ُٝٛ

ؾإْ٘ َؿػس٠ ْؿػ١ٝ ع١ُٝٛ تتٛيس َٓٗا َؿاغس  ;ايتهدل ٚايتذدل :إؿػس٠ ا٭ٍٚ

ٚبح  ،ٚغ٤ٛ َعاؾطتِٗ ،ٚا٫غتدؿاف عكٛقِٗ ،١ْ َٔ استكاض ايٓاؽ

غ٣ٛ َا  ٌٕهٵَؾ ٚإٔ ٫ ٜطقب ؾِٝٗ َٛدباتٹ ،عساٚت٘ ؾِٝٗ، ٚغ٤ٛ ٚٓ٘ بِٗ

ٚضاعِٝٗ ناْت  ،ٜطنٞ ؾٗٛت٘ ٚغهب٘، ؾإشا اْهِ إٍ شيو أْ٘ ٚيٞ أَطِٖ

ٚا٫دذلا٤ ع٢ً زسض سكٛقِٗ، ٚإٔ  ،ضعاٜت٘ شلِ غ٤ٛٳ قؿ١ ايهدل َكته١ّٝ

  شلِ ٚزؾع ايهط عِٓٗ، ٚإٔ ٜبتعٻؾ٬ ٜعبأ ظًب ايكاحل ;ٜطَكِٗ بعٌ ا٫ستكاض

ٚإٔ ٫ ًٌٜ شلِ ٗ  ،اغتطاع َِٓٗ ـس١َ أغطان٘ َٔٔٳ طٳدِّػٳٜٚٴ ،َٓاؾعِٗ يٓؿػ٘

ٚٗ شيو بح ايطعب ٗ ْؿٛغِٗ َٔ بطؿ٘  ،ؾٝعاًَِٗ بايػ١ًٛ ،غٝاغ١

 . ٚددلٚت٘

 ،ٚيصيو قسَت ع٢ً َا ٜصنط بعسٖا ;ْٚاعٗا ،ؾٗصٙ ايكؿ١ ٖٞ أّ إؿاغس

 . ٘ نإ َٔ إؿػسٜٔثِ أعكبت بأْ

 ٚدعٌ َِٓٗ ؾٝعّا ٚؾطقِٗ أقػاَّا ،أْ٘ دعٌ أٌٖ إًُه١ ؾٝعّا :إؿػس٠ ايجا١ْٝ

٭ْ٘  ;ٚشيو ؾػاز ٗ ا٭١َ ،ٜٚؿِٗ َٓ٘ أْ٘ دعٌ بعهِٗ بهس شيو ،َكطبٌ َٓ٘

ٜجرل بٝٓٗا ايتشاغس ٚايتباغض، ٚهعٌ بعهٗا ٜذلبل ايسٚا٥ط ببعض، ؾتهٕٛ 

 ;ٚي١ ع٢ً ايؿطم ا٭خط٣، ٚتهسح ايؿطم ا٭خط٣ايؿطم احمل١ٚٛٛ عٓسٙ َتطا

ؾٝشًٛا قٌ  ;يتعسعح احملٌٛٛٚ عٔ سٛٛتِٗ بإيكا٤ اي١ُُٝٓ ٚايٛؾاٜات ايهاشب١

 .اٯخطٜٔ

ؾت١ٓ،  ; ؾٝهٕٛ بعهِٗ يبعضٖٚهصا ٜصٖب ايعَإ ٗ َها٥س بعهِٗ يبعض



 

 الكصصلطائف مو تفضري صورة  63

 
ٔ ا٭ب ٚؾإٔ إًو ايكاحل إٔ هعٌ ايطع١ٝ َٓ٘ نًٗا َٓعي١ ٚاسس٠ َٓعي١ ا٭بٓا٤ َ

ِّ ،وب شلِ اـرل َِٗ بايعسٍ ٚايًٌ، ٫ َٝع٠ يؿطق١ ع٢ً ؾطق١، ٜٚهٕٛ ٜٚك

 . اقذلاب أؾطاز ا٭١َ َٓ٘ َكساض إعاٜا ايٓؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ

ؾٝذعًٗا قكط٠ َٗه١َٛ  ،أْ٘ ٜػتهعـ طا٥ؿ١ َٔ أٌٖ ًٖهت٘ :إؿػس٠ ايجايج١

ًَتٗا َا ٜعاٌَ ب٘ ايؿطم ٫ٚ عسٍ ٗ َعا ،اؾاْب ٫ َػاٚا٠ بٝٓٗا ٚبٌ ؾطم أخط٣

٭ٕ ا٭ضض ٭ًٖٗا  ;ا٭خط٣، ٗ سٌ إٔ شلا َٔ اؿل ٗ ا٭ضض َا يػرلٖا

 . ْٚؿأٚا ؾٝٗا ،ٚغهاْٗا ايصٜٔ اغتٛطٖٓٛا

ن٢ ًَهٗا ٗ بٓٛ إغطا٥ٌٝ ٚقس ناْٛا قطٓٛا ٗ أضض َكط بط :ٚإطاز بايطا٥ؿ١

ه٢ عًِٝٗ َٚ ،ٚتهاثطٚا ؾٝٗا ،ٚعُطٖٚا (داغإ) ظَٔ ٜٛغـ ٚأعطٛا أضض

ؾًِ  ;ؾهإ شلِ َٔ اؿل ٗ أضض إًُه١ َا يػا٥ط غهاْٗا ;ؾٝٗا أضبعُا١٥ غ١ٓ

 .ٜهٔ َٔ ايعسٍ دعًِٗ َٓعي١ زٕٚ َٓاظٍ غرلِٖ

ِٵ:ط_تعاٍ_ٚقس أؾاض إٍ ٖصا إع٢ٓ قٛي٘  ٗٴ َٹٓٵ إش دعًٗا َٔ أٌٖ  صَطا٥ٹَؿ١ّ 

 . ا٭ضض ايصٜٔ دعًِٗ ؾطعٕٛ ؾٝعّا

، ؾأؾاز شيو إٔ نا٬َّ ٍ أْ٘ اغتهعـ ؾطٜكّاإ ص١َّؿا٥ٹَط: طٚأؾاض بكٛي٘

هٞ اغتهعاؾِٗ تع٢ً أؾدام َعٌٝٓ ٭غباب تك ا٫غتهعاف يٝؼ داضّٜا

٫مطاٙ ٗ أخ٬قِٗ  ;ي٬عتساز بِٗ أٚ يٝػٛا أ٬ّٖ ،نهِْٛٗ غاعٌ بايؿػاز

 ;ٚشيو ؾػاز ،بٌ دط٣ اغتهعاؾ٘ ع٢ً اعتباض ايعٓكط١ٜ ٚايكب١ًٝ ،ٚأعُاشلِ

 . بإؿهٍٛ ٭ْ٘ ٜكطٕ ايؿانٌ

َٔ أدٌ شيو ا٫غتهعاف إٓٛٙ بايعٓكط١ٜ أدط٣ ؾست٘ ع٢ً أؾطاز تًو 

ايٓٛع١ٝ َٔ شنٛض٠ ٚأْٛث١ غرل  اعٚمل ٜط ،ايطا٥ؿ١ زٕٚ ُٝٝع بٌ َػتشل ٚغرلٙ
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 :ٖٚٞس

ؾإغٓاز ايصبض إيٝ٘ فاظ  ;ض أبٓا٤ِٖ أٟ ٜأَط بصعِٗبِّصٳأْ٘ ٜٴ :إؿػس٠ ايطابع١

 .عكًٞ

 ،ٚقس تكسّ شنط شيو ٗ غٛض٠ ايبكط٠ ،ٛض َٔ ا٭طؿاٍايصن :ٚإطاز با٭بٓا٤

ٙ َٔ شيو إٔ ٫ تهٕٛ يبين إغطا٥ٌٝ ق٠ٛ َٔ ضداٍ قبًٝتِٗ ست٢ ٜهٕٛ سٴكٵَٚق

 . ايٓؿٛش ٗ ا٭ضض يكَٛ٘ خاق١

 ;أْ٘ ٜػتشٝٞ ايٓػا٤، أٟ ٜػتبكٞ سٝا٠ اٱْاخ َٔ ا٭طؿاٍ :إؿػس٠ اـاَػ١

 ;يٝكطٕ ْػا٤ ;إٍ أْ٘ ٜػتشٝٝٗٔ ا٤ٶؾأطًل عًٝٗٔ اغِ ايٓػا٤ باعتباض إآٍ إّ

 .إش يٝؼ شلٔ أظٚاز ;ؾتكًشٔ ٕا تكًض ي٘ ايٓػا٤ ٖٚٛ إٔ ٜكطٕ بػاٜا

َٔ ضداٍ  ٚإش نإ استكاضٖٔ بكس قَٛ٘ عٔ ايتعٚز بٗٔ ؾًِ ٜبل شلٔ سٜ

 .ايكّٛ إ٫ قها٤ ايؿ٠ٛٗ

 إش نٌ شيو ;ٚباعتباض ٖصا إككس اْكًب ا٫غتشٝا٤ َؿػس٠ َٓعي١ تصبٝض ا٭بٓا٤

 .اعتسا٤ ع٢ً اؿل

ٔٳ :طَٛقع ١ًْ ٚقس تكسّ آْؿّا ُٴِؿػٹسٹٜ ٔٵ اِي َٹ ٕٳ  ٘ٴ َنا  70_20/69 .صإْٔٻ

٘ٹ :ط_تعاٍ_قاٍ  _4 ٘ٹ َؾَأِيكٹٝ ٘ٹ َؾٔإشٳا خٹِؿتٹ عٳًَٝٵ ٕٵ َأضٵنٹعٹٝ َٴٛغٳ٢ َأ  ِّ ٚٵسٳٝٵٓٳا ٔإَي٢ ُأ ٚٳَأ

ٚٳ٫ تٳشٵعٳْٹٞ إْٔٻا ضٳازټٚٙٴ ٔإَيٝٵ ٚٳ٫ تٳدٳاؾٹٞ   ِّ ٌٳؾٹٞ اِيٝٳ ُٴطٵغٳًٹ ٔٵ اِي َٹ ٚٳدٳاعٹًُٛٙٴ  ؾذُع  صوٹ 

 . ٗ آ١ٜ ٚاسس٠ خدلٜٔ، ٚأَطٜٔ، ٌْٚٗٝ، ٚبؿاضتٌ

٭ْ٘  ص٘ٹٝٵًَعٳ تٹِؿا خٹشٳٔإَؾط :ٚقٛي٘ ص٢غٳٛٵَٴ ٢ِّّ ُأَيا ٔإٓٳٝٵسٳٚٵَأٚٳط :ؾاـدلإ ُٖا

 . غتداف عًٝ٘ أْٗاط عٹؿٵٜٴ

 . ص٘ٹٝٵكٹِيَأطٚ  ص٘ٹٝٵعٹنٹضٵَأط :ٚا٭َطإ ُٖا
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 . صْٞٹعٳشٵتٳ ٫َطٚ  صٞاؾٹدٳتٳ ٫َٚٳط :إٚايٓٗٝ

 . صٔٝٵًٹغٳطٵإُ ٔٳَٹ ٙٴٛٵًُاعٹدٳٚٳ وٹٝٵَئإ ٙٴٚٵازٴا ضٳْٻٔإط :ٚايبؿاضتإ

ساي١ ْؿػ١ٝ تٓؿأ َٔ سازخ َهطٚٙ  :ٚاؿعٕتٛقع أَط َهطٚٙ،  :ٚاـٛف

 . يًٓؿؼ نؿٛات أَط قبٛب، أٚ ؾكس سبٝب، أٚ بعسٙ، أٚ مٛ شيو

 . ٝ٘ اشل٬ى َٔ اٱيكا٤ ٗ ايِٝ، ٫ٚ ؼعْٞ ع٢ً ؾطاق٫٘ ؽاٗ عً :ٚإع٢ٓ

 ،ُٖٚا تٛقع إهطٚٙ ،ٚايٓٗٞ عٔ اـٛف ٚعٔ اؿعٕ ْٗٞ عٔ غببُٝٗا

 . ٚايتؿهط ٗ ٚسؿ١ ايؿطام

٭ٕ نُإ ضزٙ إيٝٗا  ;ٗ َٛقع ايع١ً يًٌٓٗٝ صوٹٝٵَئإ ٙٴٚٵازٴا ضٳْٻٔإ:ط١ًْٚ

 . ٍ إػٝبٚأْٗا ٫ تؿتام إيٝ٘ بطٛ ،ٜكتهٞ أْ٘ ٫ ًٜٗو

 75_20/74 .ؾإزخاٍ يًُػط٠ عًٝٗا صٔٝٵًٹغٳطٵإُ ٔٳَٹ ٙٴٛٵًُاعٹدٳٚٳ:طٚأَا قٛي٘

ٖٚٛ غد١ٓ  ،نٓا١ٜ عٔ ايػطٚض ٖٚٞ نٓا١ٜ ْاؾ١٦ عٔ نسٖا :ٚقط٠ ايعٌ _5

ؾًُا نين عٔ اؿعٕ بػد١ٓ  ;ايعٌ اييت ٖٞ أثط ايبها٤ اي٬ظّ يٮغـ ٚاؿعٕ

 : ٚقٍٛ ايطادع ،دٔ اهلل عٝٓ٘أغ: ايعٌ ٗ قٛشلِ ٗ ايسعا٤ بايػ٤ٛ

ٔسس س ٚٙس  ٜااااااااااااِسعسعاااااااااااا٘سٚ ضااااااااااااخ

 

سبعٝٓااااااااا٘سبعااااااااادسٖذاااااااااٛصسااعااااااااا س 

قط٠ عٌ، ٚأقط اهلل : تبعٛا شيو بإٔ نٓٛا عٔ ايػطٚض بهس ٖصٙ ايهٓا١ٜ ؾكايٛاأ 

ؾشه٢ ايكطإٓ َا ٗ يػ١ اَطأ٠ ؾطعٕٛ َٔ ز٫ي١ ع٢ً َع٢ٓ إػط٠ اؿاق١ً  ;عٝٓ٘

 .قط٠ عٌ ٖٛيًٓؿؼ ببًٝؼ َا ن٢ٓ ب٘ ايعطب عٔ شيو ٚ

َٚٔ يطا٥ؿ٘ ٗ اٯ١ٜ إٔ إػط٠ إع١ٝٓ ٖٞ َػط٠ ساق١ً َٔ َطأ٣ قاغٔ ايطؿٌ 

َٹِّٓٞط :_تعاٍ_نُا قاٍ  َٳشٳبٻ١ّ   20/78 .صٚٳَأِيَكٝٵتٴ عٳًَٝٵَو 

٘ٹ سٳلٌّط_ 6 ٚٳعٵسٳ ايًٖ ٕٻ  ِٳ َأ ٚٳيٹتٳعٵًَ ٕٳ  ٚٳ٫ تٳشٵعٳ ٗٳا  ٞٵ تٳَكطٻ عٳٝٵٓٴ ٘ٹ َن ِّ ٔٻ  َؾطٳزٳزٵْٳاٙٴ ٔإَي٢ ُأ ٚٳَيهٹ
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ٕٳس ُٴٛ ِٵ ٫ ٜٳعٵًَ ٖٴ  .ص(13) َأِنجٳطٳ

ٕٳط :تكسّ ْٛرل قٛي٘ ٚٳ٫ تٳشٵعٳ ٗٳا  ٞٵ تٳَكطٻ عٳٝٵٓٴ ٘ٹ َن ِّ  .ٗ غٛض٠ ط٘ص َؾطٳزٳزٵْٳاٙٴ ٔإَي٢ ُأ

٘ٹ سٳلٌّط :ٚقٛي٘ ٚٳعٵسٳ ايًٖ ٕٻ  ِٳ َأ ؾإِا تأنٝس سطف نٞ َطازؾ٘ ٖٚٛ ٫ّ  صٚٳيٹتٳعٵًَ

٫ ع٢ً  ،٢ً أْ٘ َعطٛف ع٢ً ايؿعٌ إجبتيًتٓكٝل َٔ أٍٚ ١ًٖٚ ع ;ايتعًٌٝ

 . ايؿعٌ إٓؿٞ

ٕٳط :ٚنُرل ُٴٛ ِٵ ٫ ٜٳعٵًَ ٖٴ أٚ إٍ  ،عا٥س إٍ ايٓاؽ إؿّٗٛ َٔ إكاّ صَأِنجٳطٳ

 . ضع١ٝ ؾطعٕٛ، َٚٔ ايٓاؽ بٓٛ إغطا٥ٌٝ

عٔ ْكب ايسيٌٝ شلا ع٢ً إٔ ٚعس اهلل سل، أٟ ؾعًُت  ْاؾ٧ٷ ٚا٫غتسضاُى

٭ِْٗ بٌ َؿطنٌ ٚبٌ َ٪ٌَٓ تكازّ  ;ٜعًُٕٛ شيو شيو ٚسسٖا ٚأنجط ايكّٛ ٫

َٴ ،ايعٗس ع٢ً إّاِْٗ ٞٳٚخًت أقٛا ؾأقبض  ;ايسٜٔ ِٗ َٔ عًُا٤ ًٜكِْٓٛٗ َعاْ

 . َٔ ايهؿط إّاِْٗ قطٜبّا

 ،شنط٣ يًُ٪ٌَٓ ;شات ؾإٔ ّاَٚٛنع ايعدل٠ َٔ ٖصٙ ايكك١ أْٗا تتهُٔ أَٛض

 . َٚٛع١ٛ يًُؿطنٌ

ضٙ ٖٛ نا٥ٔ ٫ قاي١ نُا زٍ َا عًُ٘ اهلل ٚقسٻ إٚٗاض إٔ :ؾأٍٚ شيو ٚأعُٛ٘

ٔٳ اغٵتٴهٵعٹُؿٛا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔضط :عًٝ٘ قٛي٘ ٔٻ عٳ٢ًَ اٖيصٹٜ ُٴ ٕٵ ْٳ  :إٍ قٛي٘ صٚٳْٴٔطٜسٴ َأ

ٕٳط  . ٚإٕ اؿصض ٫ ٜٓذٞ َٔ ايكسض صٜٳشٵصٳضٴٚ

ٛٻ ،إٚٗاض إٔ ايعًٛ اؿل هلل تعاٍ ٚيًُ٪ٌَٓ :ٚثاْٝ٘ ٕٳ ٚإٔ عً مل ٜػٔ  ؾطعٛ

ؾبابط٠ إؿطنٌ َٔ  يٝهٕٛ شيو عدل٠ّ ;ٗ زؾع عٛاقب اؾدلٚت ٚايؿػاز ٦ّٝاعٓ٘ ؾ

 . أٌٖ َه١

إٍ إٔ شيو ٖٛ غبب  إٔ ُٗٝس ايكك١ بعًٛ ؾطعٕٛ ٚؾػاز أعُاي٘ َؿرلٷ :ٚثايج٘
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 ،يٝشصض اؾبابط٠ غ٤ٛ عاقب١ ًُِٚٗ ;ٚا٭خص بٓاقط إػتهعؿٌ ،ا٫ْتكاّ َٓ٘

 . ايعاقب١ شلِ ٚيرلدٛ ايكابطٕٚ ع٢ً ايًِٛ إٔ تهٕٛ

ِٵط :اٱؾاض٠ إٍ سه١ُ :ٚضابع٘ ٛٳ خٳٝٵطٷ َيُه ٖٴ ٚٳ ٖٴٛا ؾٳٝٵ٦ّا  ٕٵ تٳِهطٳ ٗ  صٚٳعٳػ٢ َأ

ِٵطداْب بين إغطا٥ٌٝ  ٛٳ ؾٳطٌّ َيُه ٖٴ ٚٳ ٕٵ تٴشٹبټٛا ؾٳٝٵ٦ّا   ،ٗ داْب ؾطعٕٛ صٚٳعٳػٳ٢ َأ

 . ٚتسبرل قطع ْػًِٗ ،إش ناْٛا ؾطسٌ باغتدساّ بين إغطا٥ٌٝ

ًٛا َٓ٘ ايٓؿع أؾس عدل٠ َٻقّٛ ؾطعٕٛ بػت١ َٔ قبٌ َٔ َأإٔ إقاب١  :ٚخاَػ٘

ٚأٚقع سػط٠ ع٢ً إػتبكط، ٚأزٍ ع٢ً إٔ اْتكاّ اهلل ٜهٕٛ أعِٛ َٔ  ،يًُعتدل

ٚٳسٳعٳّْاط :اْتكاّ ايعسٚ نُا قاٍ ٚٸّا  ِٵ عٳسٴ ٗٴ ٕٳ َي ٕٳ يٹٝٳُهٛ ٛٵ ٍٴ ؾٹطٵعٳ ٘ٴ آ  :َع قٛي٘ صَؾاِيتٳَكَط

ٚٵ ْٳتٻدٹط ٕٵ ٜٳَٓؿعٳٓٳا َأ ٚٳَيسّاعٳػٳ٢ َأ  . صصٳٙٴ 

ٛٳ ;ػتأقٌ أ١َ نا١ًَأْ٘ ٫ هٛظ عهِ ايتعكٌ إٔ تٴ :ٚغازغ٘  ;ؾٝٗا سٺػٹِؿَٴ ٔعٗقيت

ؾ٬ ٜهٕٛ  ;يعسّ ايتٛاظٕ بٌ إؿػستٌ، ٚ٭ٕ اٱساط١ بأؾطاز أ١َ نا١ًَ َتعصض٠

ؾتشكٌ َؿػستإ ُٖا أخص  ;إتٛقع ؾػازٙ إ٫ ٗ اؾاْب إػؿٍٛ عٓ٘ َٔ ا٭ؾطاز

 . ؿ٬ت اجملطّٚاْ ،ايدل٤ٟ

ٚيٛ ؾا٤ اهلل  ،ا٭غباب إؿه١ٝ إيٝ٘ ٘أَطٙ بت٦ٝٗ تعًِٝ إٔ اهلل بايؼٴ :ٚغابع٘

 ،ض ٱ٬ٖنِٗ ٖصٙ ايكٛض٠ إطتب١سٻ٭ًٖو ؾطعٕٛ َٚٔ َع٘ عازخ زلاٟٚ ٕٚا َق

 .أغطعٳ بين إغطا٥ٌٝ إلا٤ٶٚٚ٭ل٢ َٛغ٢ 

ٔ إيكا٤ َٛغ٢ ٗ َ ٚيهٓ٘ أضاز إٔ وكٌ شيو َؿاٖس٠ تٓك٬ت ا٭سٛاٍ ابتسا٤ٶ

ٕٵ طيًُؿطنٌ ايصٜٔ  ؾتهٕٛ ٗ شيو عدل٠ْ ;ايِٝ إٍ إٔ ضزٙ إٍ أَ٘ ِٻ ٔإ ٗٴ َقاُيٛا ايًٖ

ٚٵ ا٥ٵتٹٓٳا بٹعٳصٳابٺ  ُٳا٤ٹ َأ ٔٵ ايػٻ َٹ َٵطٹطٵ عٳًَٝٵٓٳا سٹذٳاضٳ٠ّ  ٔٵ عٹٓٵسٹَى َؾَأ َٹ ٛٳ اِيشٳلٻ  ٖٴ ٖٳصٳا  ٕٳ  َنا

ِٕ ٚاْتكاٍ أسٛاٍ زعٛت٘ ٗ  "ٚيٝتػُٛا َٔ بٛاضم ٚٗٛض ايٓيب قُس  صَأيٹٝ
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 . ٠ٺطٳخٳَساضز ايك٠ٛ إٔ َا ٚعسِٖ ب٘ ٚاقع بَأس

ؾإٕ ٚدٛز اَطأ٠ ؾطعٕٛ  ;ايعدل٠ بإٔ ٚدٛز ايكاؿٌ َٔ بٌ إؿػسٜٔ :ٚثآَ٘

ؾكايت  ٞ،ٗ قس ؾطعٕٛ عٔ قتٌ ايطؿٌ َع أْ٘ ؼكل أْ٘ إغطا٥ًٝ نإ غببّا

ٚٵ ط :اَطأت٘ ٕٵ ٜٳَٓؿعٳٓٳا َأ ٚٳَيسّا٫ تٳِكتٴًُٛٙٴ عٳػٳ٢ َأ  . نُا قسَٓا تؿػرلٙ صْٳتٻدٹصٳٙٴ 

٘ٹ سٳلٌّط :َا ٗ قٛي٘ :ٚتاغع٘ ٚٳعٵسٳ ايًٖ ٕٻ  ِٳ َأ َٔ اٱّا٤ إٍ تصنرل  صٚٳيٹتٳعٵًَ

إ٪ٌَٓ بإٔ ْكطِٖ ساقٌ بعس سٌ، ٚٚعٝس إؿطنٌ بإٔ ٚعٝسِٖ ٫ َؿط شلِ 

َ٘ٓ . 

ٕٳط :َا ٗ قٛي٘ :ٚعاؾطٙ ُٴٛ ِٵ ٫ ٜٳعٵًَ ٖٴ ٔٻ َأِنجٳطٳ َٔ اٱؾاض٠ إٍ إٔ إط٤ ص ٚٳَيهٹ

 . َٔ دًٗ٘ ايٓٛط ٗ أزي١ ايعكٌ ٢ٜ٪ت

ٕٚا ٗ ٖصٙ ايكك١ َٔ ايعدل انتؿ٢ َكعب بٔ ايعبرل بطايعٗا عٔ اـطب١ اييت 

سك٘ إٔ ىطب بٗا ٗ ايٓاؽ سٌ سًٛي٘ بايعطام َٔ قبٌ أخٝ٘ عبساهلل بٔ ايعبرل 

ًَِو( 1)طػِ ط :ؾكاٍ ;باٱؾاض٠ َع ايت٠ٚ٬ َهتؿّٝا ٌٔ  تٹ ُٴبٹ ( 2)آٜٳاتٴ اِيهٹتٳابٹ اِي

ٕٳ  َٹٓٴٛ ّٕ ٜٴ٪ٵ ٛٵ ٕٳ بٹاِيشٳلِّ يٹَك ٛٵ ٚٳؾٹطٵعٳ َٴٛغٳ٢  ٔٵ ْٳبٳٔإ  َٹ ٕٳ عٳ٬ ؾٹٞ ( 3)ْٳتٵًُٛ عٳًَٝٵَو  ٛٵ ٕٻ ؾٹطٵعٳ ٔإ

ٗٳا ؾٹٝٳعّا  (ٚأؾاض إٍ د١ٗ ايؿاّ ٜطٜس عبسإًو بٔ َطٚإ) اَ٭ضٵٔض ًَ ٖٵ ٌٳ َأ ٚٳدٳعٳ

ِٵ ٗٴ َٹٓٵ ـٴ َطا٥ٹَؿ١ّ  ٔٳ  ٜٳػٵتٳهٵعٹ ُٴِؿػٹسٹٜ ٔٵ اِي َٹ ٕٳ  ٘ٴ َنا ِٵ إْٔٻ ٖٴ ٞٔ ْٹػٳا٤ٳ ٚٳٜٳػٵتٳشٵ ِٵ  ٖٴ ٜٴصٳبِّضٴ َأبٵٓٳا٤ٳ

ٔٳ اغٵتٴهٵعٹُؿٛا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض( 4) ٔٻ عٳ٢ًَ اٖيصٹٜ ُٴ ٕٵ ْٳ ٚأؾاض بٝسٙ مٛ اؿذاظ، ) ٚٳْٴٔطٜسٴ َأ

ِٵ  (ٜعين أخاٙ عبساهلل بٔ ايعبرل ٚأْكاضٙ ٗٴ ٚٳْٳذٵعٳًَ ُٻ١ّ  ِٵ َأ٥ٹ ٗٴ ٌٳ ٚٳْٳذٵعٳًَ ٛٳأضثٹ ( 5)اِي

ُٳا ٖٴ ٚٳدٴٓٴٛزٳ ٕٳ  َٳا ٖٳا ٚٳ ٕٳ  ٛٵ ٚٳْٴٔطٟ ؾٹطٵعٳ ِٵ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض  ٗٴ ٔٳ َي ُٳهِّ ٚأؾاض إٍ ايعطام ) ٚٳْٴ

ٕٳ (ٜعين اؿذاز َٳا َناْٴٛا ٜٳشٵصٳضٴٚ ِٵ  ٗٴ  87_20/85 . صَٹٓٵ

ٖٚٛ  ،ٖٛ ايٛقت ايصٟ ٜػؿٌ ؾٝ٘ أٌٖ إس١ٜٓ عُا هطٟ ؾٝٗا :ٚسٌ ايػؿ١ً _7
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نإ شيو ٗ ٚقت : ٚخًٛ ايططٜل َِٓٗ قٌٝ ،ٚتؿطقِٗ ،اؽٚقت اغذلاس١ ايٓ

إش نإ  ;يًٝشل بؿطعٕٛ :بإس١ٜٓ ٚسسٙ، قٌٝ ٚنإ َٛغ٢ فتاظّا ،ايكًٝٛي١

 .ؾطعٕٛ قس َط بتًو إس١ٜٓ

ٞٻ ٘ٴًَتٵٚإككٛز َٔ شنط ٖصا ايٛقت اٱؾاض٠ إٍ إٔ َق  ;مل ٜؿعط ب٘ أسس ايكبط

َٴٛغٳ٢ :طيكٛي٘ بعس ُٗٝسّا ٍٳ ٜٳا  َٵٔؼ َقا ًِتٳ ْٳِؿػّا بٹاَ٭ ُٳا َقتٳ ٕٵ تٳِكتٴًَٓٹٞ َن  صَأتٴٔطٜسٴ َأ

 20/88 .يصنط خطٚد٘ َٔ أضض َكط َٚكس١َّ ،اٯٜات

ِّٚٙٹٖصا : طَٚع٢ٓ نٕٛ _8 ٔٵ عٳسٴ َٹ ٖٳصٳا  ٚٳ ٘ٹ  ٔٵ ؾٹٝعٳتٹ هٛظ إٔ ٜهٕٛ إطاز  :صَٹ

َٔ تكاط٘ بٗصٜٔ ايٛقؿٌ إٔ َٛغ٢ نإ ٜعًِ أْ٘ َٔ بين إغطا٥ٌٝ بإخباض قك١ اي

ؾٓؿأ َٛغ٢ ع٢ً  ;هت إيٝ٘ غدلٖا ٚخدلٙ نُا تكسّؾٚإٔ تهٕٛ أَ٘ قس أ ،ايِٝ

 . ٚع٢ً إنُاض احملب١ يبين إغطا٥ٌٝ ،عسا٠ٚ ايكب٘

ٚٳ ٞٻعٴِنٚأَا  ٚيصيو ٕا  ;يًشل ع٢ً ْٝع ايتكازٜط ؾًِ ٜهٔ إ٫ اْتكاضّا ٙ ايكبط

ٜبطـ تهطضت اـك١َٛ بٌ شاى اٱغطا٥ًٝٞ ٚبٌ قبطٞ آخط ٚأضاز َٛغ٢ إٔ 

ٕٵ تٴٔطٜسٴ ٔإ٫ٖ ط :إٕ تطٜس إ٫ إٔ تٓكط قَٛو ٚإِا قاٍ: بايكبطٞ مل ٜكٌ ي٘ ايكبطٞ ٔإ

ٕٳ دٳبٻاضّا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض ٕٵ تٳُهٛ  . صَأ

ؾسعا  ،إٍ ايؿطٕ نإ ايكبطٞ َٔ ع١ًُ كبع ؾطعٕٛ ؾأضاز إٔ وٌُ سطبّا: قٌٝ

 ،٘ ع٢ً ٚٗطٙٚإٔ ٜهع ،ؾأضاز إٔ هدلٙ ع٢ً ًٓ٘ ،ؾأب٢ ،يٝشًُ٘ ;إغطا٥ًّٝٝا

 . ٖٚٛ إعدل عٓ٘ بايتكاتٌ ع٢ً ططٜل ا٫غتعاض٠ ،ؾسٜسّا ٚتهاضبا نطبّا ،ؾاختكُا

 .أٚ ايعٕٛ ع٢ً زؾع َؿك١ ،طًب ايػٛخ ٖٚٛ ايتدًٝل َٔ ؾس٠ :ٚا٫غتػاث١

 ،نإ َػًٛبّا اٱغطا٥ًٜٝٞ٪شٕ بإٔ  ا٫غتػاث١ٹ طٴِنصٹٚإِا ٜهٕٛ ايطًب بايٓسا٤ َؾ

 . ع٢ً عٌُ ٜعًُ٘ أسسٷ طٴبٳذٵإش ٫ ٜٴ ;ٕ ٚإّاٚنا ،طٞ اؾتس عًٝ٘بٚإٔ ايك
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ايهطب بايٝس ظُع أقابعٗا نكٛض٠ عكس ث٬ث١ ٚغبعٌ، ٜٚػ٢ُ  :ٚايٛنعس

 . ع بهِ اؾِٝ ٚغهٕٛ إُِٝٵاُؾ

٘ٹطٚ قصٚف  (قه٢)ؾؿاعٌ  ;طٝٻػٳ١ًْ تكاٍ َع٢ٓ َات ٫ تٴ :صَؾَكهٳ٢ عٳًَٝٵ

إٍ اهلل  ٛظ إٔ ٜهٕٛ عا٥سّاٚه ،ٖٚٛ إٛت ع٢ً َع٢ٓ قه٢ عًٝ٘ قإض أبسّا

٘ٹ :طإش ٫ ٜكهٞ بإٛت غرلٙ نكٛي٘ ;إؿّٗٛ َٔ إكاّ_ تعاٍ_ ُٻا َقهٳٝٵٓٳا عٳًَٝٵ ًَ َؾ

ٛٵتٳ ُٳ  ص.اِي

ؾٛنعٙ : ؾإع٢ٓ ،ٚيٝؼ ٖصا بايبٌ ،عا٥س إٍ َٛغ٢ (ؾكه٢) نُرل :ٚقٌٝ

 .َٛغ٢ ؾُات ايكبطٞ

ٌٴ ٌٳ خطأ قازف ايٛنعٴ ٚنإ ٖصا قت  .ٜطز َٛغ٢ قتً٘ٚمل  ،ايكبطٞ َكات

ٚٚقع ٗ غؿط اـطٚز َٔ ايتٛضا٠ ٗ اٱقشاح ايجاْٞ إٔ َٛغ٢ ٕا ضأ٣ 

ٟٻ ٞٻ إكط  ،ٚضأ٣ إٔ يٝؼ أسس ؾكتٌ إكطٟ ،ايتؿت ٖٓا ٖٚٓاى ٜهطب ايعدلاْ

 . ٚطُطٙ ٗ ايطٌَ

ٕٔ:ط١ًْٚ ٌٔ ايؿٻٝٵَطا ُٳ ٔٵ عٳ َٹ ٖٳصٳا  ٍٳ   نإٔ غا٬ّ٥ بٝاّْٝا اغت٦ٓاؾّا َػتأْؿ١ْ :صَقا

 .َاشا نإ َٔ أَط َٛغ٢ سٌ ؾٛد٧ َٛت ايكبطٞ: غأٍ

ٚسها١ٜ شيو يًتٓبٝ٘ ع٢ً إٔ َٛغ٢ مل ىطط بباي٘ س٦ٓٝص إ٫ ايٓٛط ٗ ايعاقب١ 

 . ٚقٛي٘ ٖٛ ن٬َ٘ ٗ ْؿػ٘ ،ايس١ٜٝٓ

أٚ إٍ إٛت  ،عًٝٗا إٛتتػبب ٚاٱؾاض٠ بٗصا إٍ ايهطب١ ايؿسٜس٠ اييت 

 .بب عًٝ٘ َٛت ايكبطٞإؿاٖس َٔ نطبت٘، أٚ إٍ ايػهب ايصٟ تػ

ٚإِا قاٍ َٛغ٢  ،قس غهب٘ ست٢ بايؼ ٗ ؾس٠ ايٛنعإٔ ايؿٝطإ أٚ :ٚإع٢ٓ

ؾإٕ سؿٜ ايٓؿؼ إعك١َٛ  ;٭ٕ قتٌ ايٓؿؼ َػتكبض ٗ ايؿطا٥ع ايبؿط١ٜ ;شيو
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ٚنإ َٛغ٢ ٜعًِ زٜٔ آبا٥٘ يعً٘ َا تًكاٙ َٔ أَ٘ إطأ٠  ،َٔ أقٍٛ ا٭زٜإ نًٗا

 .  َس٠ ظٜاضت٘ إٜاٖاايكاؿ١ ٗ َس٠ ضناع٘ ٚٗ

ٌٷ:ط١ًْٚ َٴبٹ  ٌّ َٴهٹ  ٌّ ٘ٴ عٳسٴ تعًٌٝ يهٕٛ ؾس٠ غهب٘ َٔ عٌُ  :صإْٔٻ

أٚ نؿ٘ عٔ ايصٟ  ،ايكبطٞظدط إش ي٫ٛ اـاطط ايؿٝطاْٞ ٫قتكط ع٢ً  ;ايؿٝطإ

يٲْػإ ٚناْت ي٘ َػايو إٍ ايٓؿٛؽ  ؾًُا نإ ايؿٝطإ عسّٚا ;َٔ ؾٝعت٘

 ،تٌ ْؿؼ أْ٘ ؾعٌ ْاؾ٧ عٔ ٚغٛغ١ ايؿٝطإاغتسٍ َٛغ٢ بؿعً٘ إ٪زٟ إٍ ق

 . ع٢ً ا٭سٛاٍ إأش١ْٚ ٚي٫ٖٛا يهإ عًُ٘ داضّٜا

ٚإٔ  ،ٚأْ٘ ايؿطط٠ ،ٚٗ ٖصا زيٌٝ ع٢ً إٔ ا٭قٌ ٗ ايٓؿؼ اٱْػا١ْٝ ٖٛ اـرل

 .ايؿٝطإ ٗ ايٓؿؼ ؽٖٚٛ ؽًٌ ْع ،ا٫مطاف عٓٗا وتاز إٍ غبب غرل ؾططٟ

20/89_90 

٭ْ٘ مل ٜهٔ ٦َٜٛص  ;إٍ دٛاظ قسٚض ايصْب َٔ ايٓيب ٫ٚ ايتؿات ٗ ٖصا _9

، ٫ٚ َػأي١ قسٚض ايصْب َٔ ايٓيب قبٌ ايٓب٠ٛ; ٭ٕ تًو َؿطٚن١ ؾُٝا تكطض ْبّٝا

سهُ٘ َٔ ايصْٛب عػب ؾطع شيو ايٓيب أٚ ؾطع ْيب ٖٛ َتبع٘ َجٌ عٝػ٢ 

 20/91 .ٖٚٛ َٔ أتباعٗا ،يٛدٛز ؾطٜع١ ايتٛضا٠ ،قبٌ ْب٤ٛت٘ _عًٝ٘ ايػ٬ّ_

ٚقس َه٢ ايه٬ّ عًِٝٗ عٓس  ،قّٛ َٔ شض١ٜ َسٜٔ بٔ إبطاِٖٝ :َٚسٜٔ _10

ِٵ ؾٴعٳٝٵبّاط :_تعاٍ_قٛي٘  ٖٴ ٔٳ َأخٳا َٳسٵٜٳ  . ٗ غٛض٠ ا٭عطاف صٚٳٔإَي٢ 

ٚأضض َسٜٔ ٚاقع١ ع٢ً ايؿاط٧ ايػطبٞ َٔ ايبشط ا٭ٓط ٚنإ َٛغ٢ قس 

 ;١ دٓٛب١ٝغطبٝ ططٜكّا (َٓؿٝؼ)أٚ  (ضعُػٝؼ)غًو إيٝٗا عٓس خطٚد٘ َٔ بًس 

ثِ ب٬ز ايٓب٘ إٍ  ،ؾػًو بط١ٜ ُط ب٘ ع٢ً أضض ايعُايك١ ٚأضض ا٭زٌَٚٝ

 .تكطٜبّا تًو َػاؾ١ مثاِا١٥ ٚٔػٌ ٬َّٝ ،أضض َسٜٔ
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 ؾتًو إػاؾ١ تػتسعٞ َٔ إس٠ مّٛا ٚإش قس نإ َٛغ٢ ٗ غرلٙ شيو ضاد٬ّس

ٚقس  ،دًسّا ضد٬ّ ٚنإ ،ٚنإ ٜبٝت ٗ ايدل١ٜ ٫ قاي١ ،َٔ ٔػ١ ٚأضبعٌ َّٜٛا

 20/98 .ؾًِ ٜهٌ ٗ غرلٙ ;أشلُ٘ اهلل غٛا٤ ايػبٌٝ

إٔ أباُٖا نأٖ : ٚٗ غؿط اـطٚز (قؿٛض٠)ٚ (يٝا)ٚاغِ إطأتٌ  _11

ثِ أعاز ايه٬ّ عًٝ٘ ؾػُاٙ  ،ٚزلاٙ ٗ شيو ايػؿط أٍٚ َط٠ ضعٌٜٛ ،َسٜٔ

 .ؾإػ٢ُ ٚاسس ;ٚٚقؿ٘ عُٞ َٛغ٢ ،ٜجطٕٚ

ٜجطٕٚ بٔ ضعٌٜٛ ي٘ غبع بٓات خطز يًػكٞ : ٘ٚقاٍ ابٔ ايعدلٟ ٗ تاضى

 .ؾٝهٕٛ ؾعٝب ٖٛ إػ٢ُ عٓس ايٝٗٛز ٜجطٕٚ ;َُٓٗا اثٓتإ

ٚ٭ْ٘  ،٭ٕ ايهأٖ ىدل عٔ ايػٝب ;ٚايتعبرل عٔ ايٓيب بايهأٖ اقط٬ح

 .ٜطًل ع٢ً ايكا٥ِ بأَٛض ايسٜٔ عٓس ايٝٗٛز

 كك١ ؾطعّاٖصٙ اي ٗ ٚيًذعّ بأْ٘ ؾعٝب ايطغٍٛ دعٌ عًُا٩ْا َا قسض َٓ٘

إٔ ؾطع َٔ قبًٓا َٔ ايطغٌ : ؾؿطعٛا عًٝ٘ َػا٥ٌ َب١ٝٓ ع٢ً أقٌ ;غابكّا

َٚٓٗا َباؾط٠ إطأ٠ ا٭عُاٍ ٚايػعٞ ٗ ططم  ،اٱشلٌٝ ؾطع يٓا َا مل ٜطز ْاغذ

إعٝؿ١، ٚٚدٛب اغتشٝا٥ٗا، ١ٜ٫ٚٚ ا٭ب ٗ ايٓهاح، ٚدعٌ ايعٌُ ايبسْٞ 

 .س، َٚؿطٚع١ٝ اٱداض٠، ْٚع ايٓهاح ٚاٱداض٠ ٗ عكس ٚاسَٗطّا

عٔ  ١ْٝٳٓٵٚٗ أزي١ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ُغ ،ٚقس اغتٛؾ٢ ايه٬ّ عًٝٗا ايكططيب

 ;ا٫غتٓباٙ ٖا ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ إ٫ إٔ بعض ٖصٙ ا٭سهاّ ٫ ٜٛدس زيًٝ٘ ٗ ايكطإٓ

 . ؾؿٞ ٖصٙ اٯ١ٜ زيٌٝ شلا َٔ ايهتاب عٓس ايكا٥ًٌ بإٔ ؾطع َٔ قبًٓا ؾطع يٓا

ٚٚٗٛضٖا ٗ  ،٘ بايػكٞ زيٌٝ ع٢ً دٛاظ َعاؾ١ إطأ٠ أَٛض َاشلاٚٗ إشْ٘ ٫بٓتٝ

ؾإٕ ؾطع َٔ قبًٓا ؾطع يٓا إشا سهاٙ  ;إش ناْت تػذل َا هب غذلٙ ;فاَع ايٓاؽ
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 .ؾطعٓا ٚمل ٜأت َٔ ؾطعٓا َا ٜٓػد٘

، ٚايٓاؽ كتًؿٕٛ ؾُٝا تكتهٝ٘ ٚأَا ؼاؾٞ ايٓاؽ َٔ مٛ شيو ؾٗٛ َٔ إط٠٤ٚ

ٍٴ ،ؾٝ٘ َتبا١ْٜٓ ٚايعازاتٴ إط٠٤ٚ، ِٔ ٚأسٛا ٚخاق١ َا بٌ أخ٬م  ؾٝ٘ كتًؿ١ُ ا٭َ

 20/101 .ايبسٚ ٚاؿهط َٔ ا٫خت٬ف

 . ضغب١ ٗ ق٬س٘ ;ٚؾٝ٘ دٛاظ عطض ايطدٌ ٫َٛت٘ ع٢ً َٔ ٜتعٚدٗا _12

٭ْ٘ قس عطؾٗا ٚناْت اييت اختاضٖا َٛغ٢  ;ٚدعٌ ٕٛغ٢ اختٝاض إسساُٖا

 ."أبٞ شض عٔ ايٓيب ُا دا٤ ٗ ضٚا١ٜٖٚٞ ايكػط٣ ن (قؿٛض٠)

 ;ٚن٬َٗا ،٭ْٗا اييت عطف أخ٬قٗا باغتشٝا٥ٗا ;ٚإِا اختاضٖا زٕٚ أختٗا

 . شلا عٓسٙ ؾهإ شيو تطدٝشّا

 20/106 .ؾًٝؼ ؾٝ٘ دٌٗ إعكٛز عًٝٗا ;ٚنإ ٖصا ايتدٝرل قبٌ اْعكاز ايٓهاح

ٚٳٜٳط _13 ُٳا قٳبٳطٴٚا  ٔٔ بٹ َٳطٻتٳٝٵ ِٵ  ٖٴ ٕٳ َأدٵطٳ ٛٵ ٚٵَي٦ٹَو ٜٴ٪ٵتٳ ٕٳ بٹاِيشٳػٳٓٳ١ٹ ايػٻ٦ِّٝٳ١َ ُأ سٵضٳ٤ٴٚ

ٕٳ  ِٵ ٜٴٓؿٹُكٛ ٖٴ ُٻا ضٳظٳِقٓٳا َٹ ُٳاُيٓٳا ( 54)ٚٳ ٚٳَقاُيٛا َيٓٳا َأعٵ ٘ٴ  ٛٳ َأعٵطٳنٴٛا عٳٓٵ ُٹعٴٛا ايًٖػٵ ٚٳٔإشٳا غٳ

ٌٳ  ًٹ ٖٹ ِٵ ٫ ْٳبٵتٳػٹٞ اِيذٳا ّٷ عٳًَٝٵُه ِٵ غٳ٬ ُٳاُيُه ِٵ َأعٵ  .ص(55)ٚٳَيُه

ًتٓبٝ٘ ع٢ً أِْٗ أسطٜا٤ َا غٝصنط بعس اغِ ٓا يٖايتعبرل عِٓٗ باغِ اٱؾاض٠ 

 :اٱؾاض٠ َٔ أدٌ ا٭ٚقاف اييت شنطت قبٌ اغِ اٱؾاض٠ َجٌ َا تكسّ ٗ قٛي٘

ٚٵَيط ِٵُأ ٔٗ ٔٵ ضٳبِّ َٹ ٖٴسٶ٣   . ٗ غٛض٠ ايبكط٠ ص٦ٹَو عٳ٢ًَ 

: أخط١ٜٚ، ٖٚٞ :إسساٖا: ٚعس اهلل شلِ غبع خكاٍ َٔ خكاٍ أٌٖ ايهُاٍ

َٳط ِٵ  ٖٴ ٕٳ َأدٵطٳ ٛٵ ٜٔٔٴ٪ٵتٳ أٟ أِْٗ ٜ٪تٕٛ أدطٜٔ ع٢ً إّاِْٗ، أٟ ٜهاعـ  صطٻتٳٝٵ

ؾعدل عٔ  ;ثِ آَٓٛا بايكطإٓ ،٭دٌ أِْٗ آَٓٛا بهتابِٗ َٔ قبٌ ;شلِ ايجٛاب

ٚإِا ٖٛ إٜتا٤  ،يًُهاعؿ١ بتهطٜط اٱٜتا٤ تؿبّٝٗا ;َهاعؿ١ ا٭دط نعؿٌ بإطتٌ
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 . ٚاسسس

 ;ثِ ٜهطض عطا٤ٙ ٞ،عطٚٗاض ايعٓا١ٜ ست٢ نإٔ إجٝب ٜإ :ٚؾا٥س٠ ٖصا اجملاظ

ٔٔط :ؾؿٞ َٳطٻتٳٝٵ ِٵ  ٖٴ ٕٳ َأدٵطٳ ٛٵ  .ُج١ًٝ صٜٴ٪ٵتٳ

ث٬ث١ ٜ٪تٕٛ أدطِٖ = :قاٍ"ايكشٝض عٔ أبٞ َٛغ٢ إٔ ضغٍٛ اهللٚٗ 

ضدٌ َٔ أٌٖ ايهتاب آَٔ بٓبٝ٘ ٚأزضنين ؾآَٔ بٞ ٚاتبعين ٚقسقين ؾً٘ : َطتٌ

ٚضدٌ ناْت  ٚسل غٝسٙ ؾً٘ أدطإ،_ تعاٍ_أدطإ، ٚعبس ًٖٛى أز٣ سل اهلل 

 ;ثِ أعتكٗا ٚتعٚدٗا ،ثِ أزبٗا ؾأسػٔ تأزٜبٗا ،ؾأسػٔ غصا٤ٖا ،ي٘ أ١َ ؾػصاٖا

 .+ؾً٘ أدطإ

ؾكس نإ ايطدٌ ٜطسٌ  ;خصٙ بػرل ؾ٤ٞ: ٚقاٍ يعطا٤ اـطاغاْٞ ،ضٚاٙ ايؿعيب

 . ؾُٝا زٕٚ ٖصا إٍ إس١ٜٓ

ا ٚأْعٗا يًُدلات، ٚأعْٛٗ ،ٚايكدل َٔ أعِٛ خكاٍ ايدل ايكدل،: ٚايجا١ْٝ

 .ع٢ً ايعٜاز٠

أٚ قدلِٖ ع٢ً أش٣ قطٜـ،  ،ٚإطاز بايكدل قدلِٖ ع٢ً أش٣ أٌٖ ًَتِٗ

 .ٖٚصا ٜتشكل ٗ َجٌ ايٛؾس اؿبؿٞ

ٕٳ بٹاِيشٳػٳٓٳ١ٹط :ٚيعًِٗ إطاز َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚيصيو أتبع بكٛي٘  صايػٻ٦ِّٝٳ١َ ٚٳٜٳسٵضٳ٤ٴٚ

ِٵط :ٚقٛي٘ ُٳاُيُه ِٵ َأعٵ ٚٳَيُه ُٳاُيٓٳا  ِٵ ٚٳَقاُيٛا َيٓٳا َأعٵ ّٷ عٳًَٝٵُه  . صغٳ٬

ٖٚٞ َٔ أعِٛ خكاٍ اـرل  ،زض٩ِٖ ايػ١٦ٝ باؿػ١ٓ: ٚاـك١ً ايجايج١

ٚٳ٫ ايػٻ٦ِّٝٳ١ُ ازٵَؾعٵ ط :_تعاٍ_ٚأزعاٖا إٍ سػٔ إعاؾط٠ قاٍ  ٟٛٔ اِيشٳػٳٓٳ١ُ  ٚٳ٫ تٳػٵتٳ

٘ٴ ٚٳ٠ْ َنأَْٻ ٘ٴ عٳسٳا ٚٳبٳٝٵٓٳ ٔٴ َؾٔإشٳا اٖيصٹٟ بٳٝٵٓٳَو  ٞٳ َأسٵػٳ ٖٹ ِٷ بٹاٖيتٹٞ  ُٹٝ ٌّ سٳ  ص.ٚٳيٹ

ؾٝشكٌ بصيو ؾا٥س٠ زؾع َهط٠ إػ٤ٞ عٔ ايٓؿؼ، ٚإغسا٤ اـرل إٍ ْؿؼ 
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ٚيهٔ باٱعطاض َع ن١ًُ سػ١ٓ  ،أخط٣، ؾِٗ مل ٜطزٚا د٬ؾ١ أبٞ دٌٗ َجًٗا

 . صِٵُهٝٵًَعٳ ّٷ٬َغٳ: طٖٚٞ

اـك١ً ؾًعًِٗ ناْٛا ٜٓؿكٕٛ ع٢ً ؾكطا٤ إػًٌُ َه١، ٖٚٛ  ٚأَا اٱْؿام

 . ٫ٚ ىؿ٢ َهاْٗا َٔ ايدل ،ايطابع١

اٱعطاض عٔ ايًػٛ، ٖٚٛ ايه٬ّ ايعبح ايصٟ ٫ ؾا٥س٠  :ٚاـك١ً اـاَػ١

إش ٫ ٜٓبػٞ يًعاقٌ إٔ ٜؿػٌ زلع٘ ٚيب٘ َا  ;ؾٝ٘، ٖٚصا اـًل َٔ َٛاٖط اؿه١ُ

 . ٚبا٭ٍٚ ٜتٓعٙ عٔ إٔ ٜكسض َٓ٘ شيو ،٫ دس٣ٚ ي٘

ٚٳٓٳاُيُٳعٵا َأٓٳَيط :ٖٚٛ قٛشلِ ،ايه٬ّ ايؿكٌ :ٚاـك١ً ايػازغ١  ِٵُهَيا 

 ص.ِٵُهٝٵًَعٳ ّٷ٬َغٳ ِٵُهاُيُٳعٵَأ

ٚأغًِ َٔ تعاٜس  ،ٖٚٛ أقطب ٱق٬سِٗ ،ٖٚصا َٔ أسػٔ َا هاب ايػؿٗا٤

 . غؿِٗٗ

 ;ٚيكس أْطكِٗ اهلل عه١ُ دعًٗا َػتأ١ًٖ ٭ٕ تِٓٛ ٗ غًو اٱعذاظ

نُا أشلِ عُط ؾٗا بإٔ سهٝت ٗ ْػر ايكطإٓ، طٻثِ ؾٳ ،ؾأشلُِٗ تًو ايهًُات

ٔٻط :قٛي٘ ٕٵ َطًَٖكُه ٘ٴ ٔإ  . اٯ١ٜ صعٳػٳ٢ ضٳبټ

ٚٳٓٳاُيُٳعٵا َأٓٳَيط :َٚع٢ٓ نٓا١ٜ عٔ  ،إٔ أعُايٓا َػتشك١ يٓا صِٵُهاُيُٳعٵَأ ِٵُهَيا 

 .٬َظَتِٗ إٜاٖا

ٞٳ طؾٗٛ تتُِٝ ع٢ً سس  صِٵُهاُيُٳعٵَأ ِٵُهَيٚٳط :ٚأَا قٛشلِ ٚٳيٹ ِٵ  ِٵ زٹٜٓٴُه َيُه

ٔٔ  . صزٹٜ

٢ بٗا عٔ إٛازع١ إٔ ٫ ْعٛز ٓٻَهأْ٘ غ٬ّ إتاضن١ إُ :َٔ ايػ٬ّ ٚإككٛز

ايػ٬ّ عًٝهِ، ؼ١ٝ بٌ إ٪ٌَٓ، ٚع١َ٬ : ن١ًُ: قاٍ اؿػٔ ،ٕداطبتهِ
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 .ا٫ستُاٍ َٔ اؾاًٌٖس

يتهٕٛ َؿت١ًُ ع٢ً اـكٛق١ٝ  ;ط َكايتِٗ بايتكسِٜ ٚايتأخرلٝٻٚيعٌ ايكطإٓ َغ

 ;طاب أٍٚاـ ايه٬ّ ايصٟ ؾٝ٘ إتاضن١ إٍ آخط ٭ٕ تأخرل ;إٓاغب١ يٲعذاظ

 . يٝهٕٛ ؾٝ٘ بطاع١ إكطع

ا ٓٳَيط :ي٬غتػٓا٤ عٓ٘ بكٛشلِ ;مل ْأٍ أْؿػٓا ضؾسّا: ٚسصف ايكطإٓ قٛشلِ

ٚٳٓٳاُيُٳعٵَأ  . صِٵُهاُيُٳعٵَأ ِٵُهَيا 

ٖٹاَؾ ٞٵػٹتٳبٵْٳ ٫َط :َا أؾكض عٓ٘ قٛشلِ :ايػابع١ َٔ إٔ شيو خًكِٗ  صٔٳٝٵًٹا

 .أِْٗ ٜتطًبٕٛ ايعًِ َٚهاضّ ا٭خ٬م

ٚبسٜٔ  ،أٌٖ اؾٗاي١ باهلل ا ٫ مب كايط١َٚاؾ١ًُ تعًٌٝ يًُتاضن١، أٟ ٭ْٻ

ٌٔ ؾاغتعٌُ اؾٌٗ ٗ َعٓٝٝ٘ إؿذلى  ;اؾٌٗ ايصٟ ٖٛ نس اؿًِ ٔلًُخٴ اؿل ٚأٖ

 . ا عًِٝٗ بًػاْ٘صٳٚيعً٘ تعطٜض به١ٝٓ أبٞ دٌٗ ايصٟ بٳ ،ؾٝٗا

ٚمل هٗطٚا بٗا ٭بٞ دٌٗ  ،ايه١ًُ ٜكٛيْٛٗا بٌ أْؿػِٗٚايٛاٖط إٔ ٖصٙ 

ٕٳ بٹاِيشٳػٳٓٳ١ٹ ايػٻ٦ِّٝٳ١َط :ٚأقشاب٘ بكط١ٜٓ قٛي٘  صِٵُهٝٵًَعٳ ّٷ٬َغٳط :ٚقٛي٘ صٚٳٜٳسٵضٳ٤ٴٚ

ٙ ٭بٞ دٌٗ ٚقشب٘، ٚقٍٛ زاض قٍٛ ٚدٗٛ: ٌٚبصيو ٜهٕٛ ايكٍٛ احملهٞ قٛي

 146_20/144 .بٌ أٌٖ ايٛؾس

ٕٻ َقط :ؾكٛي٘ _14 َٴٛغٳ٢ٔإ  ّٔ ٛٵ ٔٵ َق َٹ ٕٳ  ٕٳ َنا اغت٦ٓاف ابتسا٥ٞ يصنط قك١  :صاضٴٚ

ؿاٍ بعض نؿاض َه١ ِٖٚ غازتِٗ َجٌ ايٛيٝس بٔ إػرل٠ ٚأبٞ دٌٗ  نطبت َج٬ّ

ُٳتٳاعٴ اِيشٳٝٳا٠ٹ ايسټْٵٝٳا ط :بٔ ٖؿاّ ٚشلا َعٜس تعًل ظ١ًُا ٞٵ٤ٺ َؾ ٔٵ ؾٳ َٹ ِٵ  َٳا ُأٚتٹٝتٴ ٚٳ

ٗٳا ٖٴط :إٍ قٛي٘ صٚٳٔظٜٓٳتٴ ِٻ  ّٳ اثٴ ٛٵ ٔٳٛٳ ٜٳ ُٴشٵهٳٔطٜ ٔٵ اِي َٹ َٳ١ٹ   . صِيكٹٝٳا

َٳا ط :_تعاٍ_ٚشلصٙ ايكك١ اتكاٍ باْتٗا٤ قك١ دٓس ؾطعٕٛ إٓت١ٝٗ عٓس قٛي٘  ٚٳ
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 . اٯ١ٜ صُنٓتٳ بٹذٳاْٹبٹ ايٗطٛٔض ٔإشٵ ْٳازٳٜٵٓٳا

بهِ ايكاف َؿبع١ _ (حٛضٳُق)اغِ َعطب أقً٘ ٗ ايعدلا١ْٝ  :صٕٳٚٵاضٴَقطٚ

تعطٜب٘ تػٝرل بعض سطٚؾ٘ يًتدؿٝـ، ٚأدطٟ ٚظْ٘ ع٢ً ٚقع ٗ  _ٚؾتض ايطا٤

ؾًٝػت سطٚؾ٘ سطٚف اؾتكام  ;َتعاضف ا٭ٚظإ ايعطب١ٝ َجٌ طايٛت، ٚدايٛت

 . َٔ َاز٠ قطٕ

بٔ ازْٝا، ؾٗٛ قٛضح بٔ ٜكٗاض _ عًٝ٘ ايػ٬ّ _ ٖصا ابٔ عِ َٛغ٢  (قٛضح)ٚ

 .بٔ ٜعكٛب ٫ٟٚ قٗات بٔ

ؾٝهٕٛ ٜكاٖط  ;ب١ٝ ابٔ قاٖتّ إػ٢ُ عُطإ ٗ ايعططَٚٛغ٢ ٖٛ ابٔ عُ

 .أخا عُطّ

ٖصا تأيب َع  (قٛضح)ٚٚضز ٗ اٱقشاح ايػازؽ عؿط َٔ غؿط ايعسز إٔ 

َِٓٗ ع٢ً َٛغ٢ ٖٚاضٕٚ  بعض ظعُا٤ بين إغطا٥ٌٝ َا٥تٌ ٚٔػٌ ضد٬ّ

 (٫ٟٚ)سٌ دعٌ اهلل ايهٗا١ْ ٗ بين ٖاضٕٚ َٔ غب٘ _ عًُٝٗا ايػ٬ّ_

َا بايهُا تطتؿعإ  :قاٍ ٕٛغ٢ ٖٚاضٕٚٚ ،إش نإ ابٔ عُِٗ ;ؾشػسِٖ قٛضح

ؾػهب اهلل ع٢ً قٛضح  ;ٚايطب َعٗا ،إٕ اؾُاع١ َكسغ١ ;ع٢ً ْاع١ ايطب

ٚنإ شيو سٌ  ،نًٗا (قٛضح)ٚشٖبت أَٛاٍ  ،ٚخػـ بِٗ ا٭ضض ،ٚأتباع٘

 .شٗاتقبٌ ؾ (أضوا)نإ بٓٛ إغطا٥ٌٝ ع٢ً أبٛاب 

٢ بين إغطا٥ٌٝ ٗ عً ض٥ٝػّا( قٛضح)ؾطعٕٛ نإ دعٌ  إٔٚشنط إؿػطٕٚ 

 . ْ٘ ْع ثط٠ٚ ع١ُٝٛأٚ ،َكط

٭ٕ َٛغ٢ ٕا دا٤  ;َٚا سهاٙ ايكطإٓ ٜبٌ غبب ْؿ٤ٛ اؿػس ٗ ْؿػ٘ ٕٛغ٢

. ؾشكس ع٢ً َٛغ٢ ;ع٢ً قَٛ٘ (قاضٕٚ)ٚخطز ببين إغطا٥ٌٝ ظاٍ تأَط ،بايطغاي١
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َٚا شلِ  ،ٚقس أنجط ايككام َٔ ٚقـ بصخ١ قاضٕٚ ٚعُٛت٘ َا يٝؼ ٗ ايكطإٓس

 175_20/174 .ٚتًكؿ٘ إؿػطٕٚ ساؾا ابٔ عط١ٝ ،ٖإب٘ َٔ بط

ٕٻطٚن١ًُ _ 15 : عٓس ا٭خؿـ ٚقططب َطنب١ َٔ ث٬ث١ نًُات ص:ٚٳٜٵَهَأ

ٟٵ)  .(إٔ)ٚناف اـطاب ٚ (ٚ

 ;أعذب، ٚأَا ايهاف ؾٗٞ يتٛدٝ٘ اـطاب: ؾٗٞ اغِ ؾعٌ َع٢ٓ (ٟٚ)ؾأَا 

إؿتٛس١  (إٔ)ؾٗٞ  (إٔ)عًٝ٘ َجٌ ايهاف اي٬سك١ ٭زلا٤ اٱؾاض٠، ٚأَا  تٓبّٝٗا

 ،إتعذب َٓ٘ إهػٛض٠ اشلُع٠ ؾُا بعسٖا ٗ تأٌٜٚ َكسض ٖٛ (إٕ)اشلُع٠ أخت 

 دا٥عّا (إٔ)ٚنإ سصؾ٘ َع  ،٘ يهجط٠ اغتعُاي٘سصُؾ ّٷعٳتٳًَِٴ طٍّدٳ ؾٝكسض شلا سطفٴ

أعذب : ؾايتكسٜط (َٔ)ٖٚصا اؿطف ٖٛ اي٬ّ أٚ  ،ؾكاض ٗ ٖصا ايذلنٝب ٚادبّا

 . اهلل ايطظم ٕٔ ٜؿا٤ٜا ٖصا َٔ بػ٘ 

ٟٚ َع٢ٓ : ٚنٌ ن١ًُ َٔ ٖصٙ ايهًُات ايج٬خ تػتعٌُ بسٕٚ ا٭خط٣ ؾٝكاٍ

 :قاٍ عٓذل٠ _أٜهّا_َعٓاٙ  (ٜٚو)أعذب، ٜٚكاٍ 

سٚيكاااادسغاااا ٢سْ طااااٞسٚ بااااس سضااااكُٗنسس

س

سِّد ق اااااَ سقٝاااااٌساي اااااٛازعسٜٚاااااوسعااااآ ُسسس

س
ذاز ٚقٍٛ غعٝس بٔ ظٜس أٚ ْبٝ٘ بٔ اؿ ،ٜٚهإٔ، نُا ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ: ٜٚكاٍ

 :ايػُٗٞ

ُٜس ساِشاااااٜٚهاااااإسَااااأسٜهااااأسياااااا٘سْاػاااااا س

س

سعاااسِّسعاااَٝؼسِؼع اااَٜسَٚااأسٜ تكاااسِسسِ َبااااس

سفخ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق

س
٭ْٗا دطت ع٢ً ا٭يػٔ نصيو ٗ نجرل  ;ٚنتبٖٛا َتك١ً (إٔ)ؾدؿـ 

 .تطنٝبٗا أقٌؾًِ ٜتشككٛا  ،ايه٬ّ

ٚقس ٚدسٖٚا َهتٛب١  (إٔ)َؿكٛي١ عٔ  (ٜٚو) ٚنإ ايكٝاؽ إٔ تهتب

 .ظٜس َؿكٛي١ ٗ بٝت غعٝس بٔ
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ٚايعكؿطٟ إٍ أْٗا َطنب١  ،ٚاؾٖٛطٟ ،ٚغٝبٜٛ٘ ،ْٜٚٛؼ ،ٚشٖب اـًٌٝ

 . اييت يًتؿبٝ٘ (نإٔ)ٚ (ٟٚ)َٔ نًُتٌ 

ٚايتؿبٝ٘ َػتعٌُ ٗ  ،ٚأْ٘ ٜؿب٘ إٔ ٜهٕٛ نصا ،ايتعذب َٔ ا٭َط :ٚإع٢ٓ

 أَا تعذب نإٔ اهلل ٜبػ٘ ايطظم: ٚإع٢ٓ ،ايٛٔ ٚايٝكٌ

ٚثعًب ْٚػب٘ ٗ ايهؿاف  ،ٚايًٝح ،ػا٥ٞٚايه ،ٚشٖب أبٛ عُطٚ بٔ ايع٤٬

ٚناف  (ٌٜٚ)أْٗا َطنب١ َٔ أضبع نًُات ن١ًُ  (ٚأبٛ عُطٚ بكطٟ)إٍ ايهٛؾٌٝ 

عًِ أْ٘ نصا، ؾشصف ٫ّ ايٌٜٛ اًٜٚو : ٚأقً٘ (إٔ)ٚ (عًِا)اـطاب ٚؾعٌ 

 .(٘أْٸَهٜٵٚٳ)ؾكاض  (اعًِ)ٚسصف ؾعٌ 

 ;ضَعا جملُٛع نًُات٘٭ْٗا قاضت  ;ٚنتابتٗا َتك١ً ع٢ً ٖصا ايٛد٘ َتع١ٓٝ

 . ؾهاْت َجٌ ايٓشت

 (ٜٚهأْ٘)٫ٚخت٬ف ٖصٙ ايتكازٜط اختًؿٛا ٗ ايٛقـ ؾاؾُٗٛض ٜكؿٕٛ ع٢ً 

 . (ٜٚو)ٚايبعض ٜكـ ع٢ً  (ٟٚ)ٚايبعض ٜكـ ع٢ً  ،بتُاَ٘

َٚع٢ٓ اٯ١ٜ ع٢ً ا٭قٛاٍ نًٗا إٔ ايصٜٔ ناْٛا ٜتُٕٓٛ َٓعي١ قاضٕٚ ْسَٛا ع٢ً 

ٚاَتًهِٗ ايعذب َٔ تًو ايكك١ َٚٔ خؿٞ  ،ُِٓٝٗ ٕا ضأٚا غ٤ٛ عاقبت٘

 ;ٗ خًك٘ ٚعًُٛا ٚدٛب ايطن٢ َا قسض يًٓاؽ َٔ ايطظم_ تعاٍ_تكطؾات اهلل 

 188_20/187. ٙبصيو ٚأعًٓٛ ؾداطب بعهِٗ بعهّا

ٚٳ٫ ط _16 ٛٸّا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض  ٕٳ عٴًُ ٔٳ ٫ ٜٴٔطٜسٴٚ ٗٳا يٹًٖصٹٜ ًَِو ايسٻاضٴ اٯخٹطٳ٠ُ ْٳذٵعٳًُ تٹ

ٚٳ ٌٳَؾػٳازّا  ُٴتٻكٹ ًِ  .صاِيعٳاقٹبٳ١ُ يٹ

َٴعٵَٚع٢ٓ دٳ  .دًِٗ يٝؼ شلِ غرلٖا٭ ط٠ْهٳشٵًٗا شلِ أْٗا 

 ،ٚأَا َٔ عساِٖ ؾًِٗ أسٛاٍ شات َطاتب أؾكشت عٓٗا آٜات أخط٣
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 . ؾإٕ أسهاّ ايسٜٔ ٫ ٜكتكط ٗ اغتٓباطٗا ع٢ً يٛى ن١ًُ ٚاسس٠ ;ٚأخباض ْب١ٜٛس

 +.شٖبت ا٭َاْٞ ٖٗٓا=: اٍٚعٔ ايؿهٌٝ بٔ عٝاض أْ٘ قطأ ٖصٙ اٯ١ٜ ثِ ق

ِٗ ٚإٔ إ٪ٌَٓ نًٖ ،أٟ أَاْٞ ايصٜٔ ٜععُٕٛ أْ٘ ٫ ٜهط َع اٱّإ ؾ٤ٞ

 : ْادٕٛ َٔ ايعكاب، ٖٚصا قٍٛ إطد١٦ قاٍ قا٥ًِٗ

سَٚٔسايارْٛ سفا س اقسسسسنٔسَطًُن 

س

سسنغاااااانساملٗااااااُٝٔس ٕسٜااااااسٟس ٓهاااااااٝداسسسس

س ِسسسس سياااااٛسغااااان٤س ٕسٜصاااااًٝوسْااااانزسدٗآاااااا

س

سٝداَاااانسناااانٕس  ااااِسقًبااااوساياتاٛساااااسسسسس

س
20/189_190 
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ا ضٚاٙ عهط١َ ٕ"اؾتٗطت ٖصٙ ايػٛض٠ بػٛض٠ ايعٓهبٛت َٔ عٗس ضغٍٛ اهلل_ 1

غٛض٠ ايعٓهبٛت ٜػتٗع٥ٕٛ غٛض٠ ايبكط٠ ٚنإ إؿطنٕٛ إشا زلعٛا تػ١ُٝ : قاٍ

ٌٳط :_تعاٍ_بُٗا، أٟ بٗصٙ اٱناؾ١ ؾٓعٍ قٛي٘  ٗٵٔع٥ٹ ُٴػٵتٳ  ص.إْٔٻا َنَؿٝٵٓٳاَى اِي

 :_تعاٍ_ٚقس تكسّ اٱٕاع إٍ شيو عٓس قٛي٘  ،بٗصا َٚجً٘ ٜعين إػتٗع٥ٌ

ٗٳاط ٛٵَق ُٳا َؾ َٳا بٳعٴٛنٳ١ّ َؾ َٳجٳ٬ّ  ٕٵ ٜٳهٵٔطبٳ  ٘ٳ ٫ ٜٳػٵتٳشٵٝٹٞ َأ ٕٻ ايًٖ  . ٗ غٛض٠ ايبكط٠ص ٔإ

أْٗا اختكت بصنط َجٌ ايعٓهبٛت  ٚٚد٘ إط٬م ٖصا ا٫غِ ع٢ً ٖصٙ ايػٛض٠

ٌٴ اٖيصٹط :ؾٝٗا_ تعاٍ_ٗ قٛي٘  ٌٔ اِيعٳَٓهبٴٛتٹ َٳجٳ ُٳجٳ ٚٵيٹٝٳا٤ٳ َن ٘ٹ َأ ٕٔ ايًٖ ٔٵ زٴٚ َٹ ٔٳ اتٻدٳصٴٚا  ٜ

 . صاتٻدٳصٳتٵ بٳٝٵتّا

ٖٚٞ َه١ٝ نًٗا ٗ قٍٛ اؾُٗٛض، َٚس١ْٝ نًٗا ٗ أسس قٛيٞ ابٔ عباؽ 

 20/199. بعهٗا َسْٞ :ٚقتاز٠، ٚقٌٝ

٠ ٖصٙ ايػٛض٠ آخط َا ْعٍ َه١ ٖٚٛ ٜٓانس بٛاٖطٙ دعًِٗ ٖصٙ ايػٛض :ٚقٌٝ _2

 .ايػٛض إه١ٝ إطؿؿٌ آخطٴ ٚغٛض٠ُ ،إطؿؿٌ قبٌ غٛض٠ٹ ْاظي١ّ

ّٚهٔ اؾُع بإٔ ابتسا٤ ْعٍٚ غٛض٠ ايعٓهبٛت قبٌ ابتسا٤ ْعٍٚ غٛض٠ 

ثِ ْعيت غٛض٠ إطؿؿٌ نًٗا ٗ إس٠ اييت ناْت تٓعٍ ؾٝٗا غٛض٠  ،إطؿؿٌ

 . بعس شيو ْٝع ٖصٙ ايػٛض٠ ِٻثِ تٳ ،ايعٓهبٛت

ٗ تطتٝب ْعٍٚ غٛض ايكطإٓ  ٞ ايػٛض٠ اـاَػ١ ٚايجُإْٖٛٚصٙ ايػٛض٠ ٖ

ٚقبٌ غٛض٠ إطؿؿٌ، ٚغٝأتٞ عٓس شنط غٛض٠ ايطّٚ َا  ،ْعيت بعس غٛض٠ ايطّٚ

ؾتهٕٛ َٔ  ،ٜكتهٞ إٔ ايعٓهبٛت ْعيت ٗ أٚاخط غ١ٓ إسس٣ قبٌ اشلذط٠

 صورة العههبوت



 

 

 مو تفضري صورة العههبوتف لطائ 82

 . غٛض٠ إطؿؿٌأخطٜات ايػٛض إه١ٝ عٝح مل ٜٓعٍ بعسٖا َه١ إ٫س

 20/200 .ػع ٚغتٕٛ باتؿام أقشاب ايعسز َٔ أٌٖ ا٭َكاضٚآٜاتٗا ت

ع١ ٜ٪شٕ بإٔ َٔ باؿطٚف إكٖط ٖصٙ ايػٛض٠ٹ اؾتتاحٴ :أغطاض ٖصٙ ايػٛض٠ _3

 _نُا بٝٓا ٗ غٛض٠ ايبكط٠_إؿطنٌ باٱتٝإ َجٌ غٛض٠ َٓ٘  ٟٳسِّشٳأغطانٗا تٳ

ٍٳ ُا سسخ بٌ ٍ َٔ عٓس اهلل ٖٛ ا٭قٌ ؾٝعٳإؿطنٌ ٗ إٔ ايكطإٓ ْٳ ٚدسا

َٳٓٻا ط :عٓٗا بايؿت١ٓ ٗ قٛي٘ ٖٓا ٔطبٻعٳإػًٌُ ٚإؿطنٌ َٔ ا٭سساخ إُ ٕٵ ٜٳُكُٛيٛا آ َأ

ٕٳ ِٵ ٫ ٜٴِؿتٳٓٴٛ ٖٴ  .صٚٳ

ٍٳ ٔٳٝٻعٳتٳَؾ  ،إػًٌُ ايصٜٔ ؾتِٓٗ إؿطنٕٛ تجبٝتٴ ٖصٙ ايػٛض٠ٹ أغطأض إٔ أٚ

 . أٚ عٔ اشلذط٠ َع َٔ ٖادطٚا ،ِٖٚ عٔ اٱغ٬ّٚقسټ

ٌٔ ٍٴصٵٚخٳ ،بٓكط إ٪ٌَٓ اهللٹ سٴعٵٚٳٚٳ ِٗ َٔ أٌٖ ٝايؿطى ٚأْكاضِٖ ًَٚكٓ أٖ

 . ايهتاب

 . ايكطاب١ قطبٳأَِٓٗ ٚيٛ ناْٛا  ٚا٫بتعازٴ ،َذاؾا٠ إؿطنٌ ٚا٭َطٴ

َا  ا٭ضٔض ٚإٔ شلِ ٗ غع١ٹ ،إ٪ٌَٓ ع٢ً أش٣ إؿطنٌ قدٔل ٚٚدٛبٴ

 . ٜٓذِٝٗ َٔ أش٣ أٌٖ ايؿطى

ٌٔ ٚفازي١ُ  . تاب باييت ٖٞ أسػٔ َا عسا ايٛإٌ َِٓٗ يًُػًٌُايه أٖ

ٕٔ بايجبات ع٢ً إب٬ٔؽ " ايٓيبِّ طٴَٵَٚأ  . اٱغ٬ّ ٚؾطا٥ٔع ايكطآ

ٞٵ ٍٔ ٚايتأغ ِٔ ٗ شيو بأسٛا ٌٴاييت  ا٭َ دا٤ َجٌ  " ، ٚإٔ قُسّادا٤تٗا ايطغ

 . ٚا ب٩َ٘ا دا

َٳ  . نط ؾٝٗا َٔ ايطغٌ َٔ ايعدلشٴ ٔٵَٚا ؽًٌ أخباض 

ٍٴٚا٫غت ٕٳ س٫ ٍٷ ع٢ً إٔ ايكطآ  . " عًٝ٘ ٍٳٔعْٵُأ ٔٵَٳ ١ٹٝٳََِّٔ عٓس اهلل بسيٌٝ ُأ َٓع
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 . َا غٛاٙ يٝكًعٛا عٔ عباز٠ٹ ;إؿطنٌ بٓعِ اهلل عًِٝٗ ٚتصنرلٴ 

َٴ َٳ ٔٵَٳ ٚسساْٝت٘ بأِْٗ ٜعذلؾٕٛ بأْ٘ خايلٴ ِٗ بإثباتٹٚإيعا ٗ  ٔٵٗ ايػُاٚات ٚ

 . ا٭ضض

ٍٴ  . َٔ إعازت٘ أعذبٴٖٚٛ  ،ٗ بس٤ اـًلبايٓٛط  ع٢ً ايبعحٹ ٚا٫غتس٫

 . اؾعا٤ ع٢ً ا٭عُاٍ ٚإثباتٴ

 . ِٖٚ ٜتٗهُٕٛ باغتعذاي٘ إؿطنٌ بايعصاب ايصٟ ٜأتِٝٗ بػت١ّ سٴٚتٛعټ

 .ٖٚٞ بٝت ايعٓهبٛت ٌٕجٳُٳإجٌ ٫ؽاش إؿطنٌ أٚيٝا٤ َٔ زٕٚ اهلل بٹ بٴطٵٚنٳ

20/200_201 

ُٛط _4 ٌٵ غٹرلٴٚا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض َؾاْٵ ٘ٴ ٜٴٓؿٹ٧ٴ ايٓٻؿٵَأ٠َ ُق ِٻ ايًٖ ًِلٳ ثٴ ـٳ بٳسٳَأ اِيدٳ طٴٚا َنٝٵ

ٞٵ٤ٺ َقسٹٜطٷ ِّ ؾٳ ٘ٳ عٳ٢ًَ ُن ٕٻ ايًٖ  . صاٯخٹطٳ٠َ ٔإ

َٔ  ١ّْ ٭ٕ ايػرل ٜسْٞ إٍ ايطا٥ٞ َؿاٖساتٺ ;ٚإِا أَط بايػرل ٗ ا٭ضض

ٔٛ سانطٖا  ّٚط ب٘ ع٢ً َٓاظٍ ا٭َِ ،اتٗاٜٻكتًـ ا٭ضنٌ ظباشلا ٚأْٗاضٖا ٚق

ؾإشا ؾاٖس شيو داٍ  ;َٔ أؾٝا٤ ٚأسٛاٍ مل ٜعتس ض١ٜ٩ أَجاشلا ؾرل٣ نجرلّا ;ٚبا٥سٖا

مل ٜهٔ ىطط ي٘ بباٍ سُٝٓا نإ ٜؿاٖس  ْٛط ؾهطٙ ٗ تهٜٛٓٗا بعس ايعسّ د٫ّْٛا

٭ْ٘ ٕا ْؿأ ؾٝٗا َٔ ظَٔ ايطؿٛي١ ؾُا بعسٙ قبٌ  ;أَجاٍ تًو إدًٛقات ٗ زٜاض قَٛ٘

كً٘ اعتاز إٔ ّط ببكطٙ عًٝٗا زٕٚ اغتٓتاز َٔ ز٥٫ًٗا ست٢ إشا سسٚخ ايتؿهرل ٗ ع

ؾايػرل ٗ  ;عٔ بكطٙ دايت ٗ ْؿػ٘ ؾهط٠ ا٫غتس٫ٍ ٖا نإ غا٥بّا ؾاٖس أَجاشلا

ؾًصيو نإ ا٭َط ب٘ شلصا ايػطض َٔ  ;ا٭ضض ٚغ١ًٝ داَع١ ٕدتًـ ايس٥٫ٌ

 .دٛاَع اؿه١ُ

ٕ ايػا٥ط يٝؼ ي٘ َٔ قطاض ٗ ٭ ،ٚد٤ٞ ٗ داْب بس٤ اـًل بايؿعٌ إانٞ

ض إٔ ٜؿٗس سسٚخ بس٤ كًٛقات، ٚيهٓ٘ ٜؿٗس كًٛقات َبس٠٤ٚ َٔ سؾٓ ،ططٜك٘
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س ٚأْ٘ قازض ع٢ً  ،ؾٝؿطٔ إٍ إٔ ايصٟ أٚدسٖا إِا أٚدسٖا بعس إٔ مل تهٔ ;ٌبٵَق

 . ؾٗٛ با٭سط٣ قازض ع٢ً إعازتٗا بعس عسَٗا ;إهاز أَجاشلا

 . قػٛغّا ٭ٕ يًؿ٤ٞ إتكطض ؼككّا ،ٔٴَهَٵٚا٫غتس٫ٍ با٭ؾعاٍ اييت َهت َأ

٭ٕ إزضاى َا خًك٘ اهلل ساقٌ بططٜل  ;ٚد٤ٞ ٗ ٖصا ا٫غتس٫ٍ بؿعٌ ايٓٛط

 .يٝٓتكٌ َٓ٘ إٍ إزضاى أْ٘ ٜٓؿ٧ ايٓؿأ٠ اٯخط٠ ;ٖٚٛ بؿعٌ ايٓٛط أٍٚ ٚأؾٗط ،ايبكط

20/230 

أٚ  ،ِقطع ايططٜل، أٟ ايتكسٟ يًُاضٜٔ ؾٝ٘ بأخص أَٛاشل :ٚقطع ايػبٌٝ _5

 .أٚ إنطاِٖٗ ع٢ً ايؿاسؿ١ ،قتٌ أْؿػِٗ

ؾكطع ايػبٌٝ ; إاض٠ َٔ ىتاضْٚ٘ يٝأخصٚا َٔ ;ٚنإ قّٛ يٛٙ ٜكعسٕٚ بايططم

 .ٖٚٛ أؾػس ٗ ٖصا إككس ،ؾػاز ٗ شات٘

ٚأَا إتٝإ إٓهط ٗ ْازِٜٗ ؾإِْٗ دعًٛا ْازِٜٗ يًشسٜح ٗ شنط ٖصٙ 

بِٝٓٗ ع٢ً  اظٍ بطَٞ اؿك٢ اقذلاعّاَٚكسَاتٗا نايتػ ،ٚا٫غتعساز شلا ،ايؿاسؿ١

َٴ ;َٔ ٜطَْٛ٘، ٚايتٛاٖط بتعٌٜ ايؿاسؿ١ ظٜاز٠ ٗ ؾػازٖا ٚقبشٗا ع٢ً  ٔٷٝٵعٹ٭ْ٘ 

 241_20/240  .َٚعٌ ع٢ً ؾٝٛعٗا ٗ ايٓاؽ ،ْبص ايتػذل َٓٗا

ٌٳط :ٚٗ قٛي٘ _6 ُٹ ٔٵ اِيعٳاَي َٹ ٔٵ َأسٳسٺ  َٹ ٗٳا  ِٵ بٹ  تؿسٜس ٗ اٱْهاض عًِٝٗص َٳا غٳبٳَكُه

 .ٚناْت ٫ ؽطط ٭سس بباٍ ،ٗ أِْٗ ايصٜٔ غٓٛا ٖصٙ ايؿاسؿ١ ايػ١٦ٝ يًٓاؽ

يعسّ ا٫عتٝاز بٗا  ;َٔ إؿاغس تهٕٛ ايٓاؽ ٗ غؿ١ً عٔ اضتهابٗا ٚإٕ نجرلّا

ٚتعًكت  ،ٚؾٖٛس شيو َٓ٘ تٓبٗت ا٭شٖإ إيٝٗا ،ست٢ إشا أقسّ أسس ع٢ً ؾعًٗا

 20/241 .ايؿٗٛات بٗا

 ;٭ٕ ايك٠٬ عٌُ عِٛٝ، ٖٚصا ا٭َط ٜؿٌُ ا٭١َ ;ٚأَطٙ بإقا١َ ايك٠٬ _7
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 . ؾكس تهطض ا٭َط بإقا١َ ايك٠٬ ٗ آٜات نجرل٠

 :ا ؾٝٗا َٔ ايك٬ح ايٓؿػاْٞ ؾكاٍا٭َط بإقا١َ ايك٠٬ باٱؾاض٠ إٍ َ ٌٳٚعًٖ

ُٴٓٵَهٔطط ٚٳاِي ٔٵ اِيَؿشٵؿٳا٤ٹ  ٗٳ٢ عٳ ٕٻ ايكٻ٠َ٬ تٳٓٵ  ص.ٔإ

َٴٌ ٫ٚ ؾو إٔ ٖصا آٖا َٛقع ؾا٤ ايتعًٝ (ٕٻٔإ) ؾُٛقع  ;٘ إٍ ا٭١َدٻٛٳيتعًٌٝ 

ؾاقتكط ع٢ً تعًٌٝ ا٭َط بإقا١َ  ;َعكّٛ َٔ ايؿشؿا٤ ٚإٓهط " ٭ٕ ايٓيب

ٕا ٗ ٖصا ايك٬ح ايصٟ دعً٘ اهلل ٗ  ;ايك٠٬ زٕٚ تعًٌٝ ا٭َط بت٠ٚ٬ ايكطإٓ

ايك٠٬ ؾأخدل إٔ _ تعاٍ_ايك٠٬ َٔ غط إشلٞ ٫ ٜٗتسٟ إيٝ٘ ايٓاؽ إ٫ بإضؾاز َٓ٘ 

 . ت٢ٗٓ عٔ ايؿشؿا٤ ٚإٓهط، ٚإككٛز أْٗا ت٢ٗٓ إكًٞ

 ص٢ٗٳٓٵتٳطإٔ ؾعٌ  ٔٳٝٻعٳٚإش قس ناْت سكٝك١ ايٓٗٞ غرل قا١ُ٥ بايك٠٬ تٳ

 .أٚ َؿاب١ٗ ،َػتعٌُ ٗ َع٢ٓ فاظٟ بع٬ق١

 .ٚإككٛز، إٔ ايك٠٬ تٝػط يًُكًٞ تطى ايؿشؿا٤ ٚإٓهط

ؾإٕ  ;عٔ إٔ ٜطتهب ايؿشؿا٤ ٚإٓهط ٚيٝؼ إع٢ٓ إٔ ايك٠٬ قاضؾ١ إكًٞ

ٖٳؿٳإُ ٍّ ;ىايؿ٘ سٳا  . ٜٚكذلف بعض ايؿشؿا٤ ٚإٓهط ،ٜكِٝ ق٬ت٘ إش نِ َٔ َك

ٜكض إٔ ٜهٕٛ إطاز أْٗا تكطف إكًٞ عٔ ايؿشؿا٤ ٚإٓهط َا يٝؼ نُا أْ٘ 

ؾإٕ أنجط ا٭عُاٍ ٜكطف  ;يك١ً دس٣ٚ ٖصا إع٢ٓ ;بأزا٤ ايك٠٬ زاّ َتًبػّا

 . ٌ ب٘ عٔ ا٫ؾتػاٍ بػرلٙإؿتػ

إٔ ٜهٕٛ  ٔٳٝٻعٳٚإش ناْت اٯ١ٜ َػٛق١ يًتٜٓٛ٘ بايك٠٬ ٚبٝإ َعٜتٗا ٗ ايسٜٔ تٳ

 . ٖٛ َٔ خكا٥كٗا إطاز إٔ ايك٠٬ ؼصض َٔ ايؿشؿا٤ ٚإٓهط ؼصٜطّا

إٕ إطاز ب٘ َا : َا قاي٘ بعهِٗ: ٚيًُؿػطٜٔ ططا٥ل ٗ تعًٌٝ شيو َٓٗا

إٍ تطى ايؿشؿا٤  ؾإٕ شيو غطض آخط ٚيٝؼ َٓكبّا ;يًك٠٬ َٔ ثٛاب عٓس اهلل
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ؾٝتعٌ يتؿػرل  ;ٚيهٓ٘ َٔ ٚغا٥ٌ تٛؾرل اؿػٓات يعًٗا إٔ تػُط ايػ٦ٝات ،ٚإٓهطس

ؾ٬ ىتل بكًٛات  ;ٗ نٌ ق٠٬ إٔ ْعتدل سهُٗا عاَّا َكب٫ّٛ ٖصٙ اٯ١ٜ تؿػرلّا

 . ا٭بطاض، ٚبصيو تػك٘ عس٠ ٚدٛٙ ٖا ؾػطٚا ب٘ اٯ١ٜ

ٚشيو عٓسٟ بإٔ إكًٞ إشا نإ ع٢ً ايٛادب َٔ اـؿٛع = :١ٝقاٍ ابٔ عط

طز شيو ٗ ؾاٖط_ تعاٍ_ٚخاَطٖا اضتكاب اهلل  ،بصيو ْؿػ٘ تٵشٳًُٚاٱخبات قٳ

 ـٖ ا +.ٚاْت٢ٗ عٔ ايؿشؿا٤ ٚإٓهط ،أقٛاي٘ ٚأؾعاي٘

ٚإٕ ناْت َٔ ؾإٔ ايك٠٬  ،ٚؾٝ٘ اعتباض قٝٛز ٗ ايك٠٬ ٫ تٓاغب ايتعُِٝ

 . ًٜكٓٗا إػًُٕٛ ٗ ابتسا٤ تًكِٝٓٗ قٛاعس اٱغ٬ّاييت ول إٔ 

ع٢ً اجملاظ ا٭قطب إٍ  ص٢ٗٳٓٵتٳطإٔ وٌُ ؾعٌ  :ٚايٛد٘ عٓسٟ ٗ َع٢ٓ اٯ١ٜ

ٖٚٛ تؿبٝ٘ َا تؿتٌُ عًٝ٘ ايك٠٬ بايٓٗٞ، ٚتؿبٝ٘ ايك٠٬ ٗ اؾتُاشلا  ،اؿكٝك١

أقٛاٍ عًٝ٘ بايٓاٖٞ، ٚٚد٘ ايؿب٘ إٔ ايك٠٬ تؿتٌُ ع٢ً َصنطات باهلل َٔ 

إش ٢ٜٗٓ غاَع٘ _ تعاٍ_ٚأؾعاٍ َٔ ؾأْٗا إٔ تهٕٛ يًُكًٞ نايٛاعٜ إصنط باهلل 

 .عٔ اضتهاب َا ٫ ٜطنٞ اهلل

ؾؿٞ ايك٠٬ َٔ ا٭قٛاٍ  ;قسٜكو َطآ٠ تط٣ ؾٝٗا عٝٛبو: ٖٚصا نُا ٜكاٍ

ٚقطا٠٤ ؾاؼ١  ،ٚايتٛد٘ إيٝ٘ بايسعا٤ ٚا٫غتػؿاض ،ٚتػبٝش٘ ،ٚؼُٝسٙ ،تهبرل هلل

 ،ٚا٫عذلاف بايعبٛز١ٜ ي٘ ،ٚايجٓا٤ ع٢ً اهلل ،ؿت١ًُ ع٢ً ايتشُٝسايهتاب إ

ٚادتٓاب َا ٜػهب٘ َٚا ٖٛ ن٬ٍ، ٚنًٗا تصنط  ،ٚطًب اٱعا١ْ ٚاشلسا١ٜ َٓ٘

ؾصيو  ;َٚا ٜؿهٞ إٍ غهب٘ ،ٚاٱق٬ع عٔ عكٝاْ٘ ،بايتعطض إٍ َطنا٠ اهلل

 . عٔ ايؿشؿا٤ ٚإٓهط سٌّقٳ

 ،َٔ قٝاّ ٚضنٛع ٚغذٛز_ تعاٍ_ ٚٗ ايك٠٬ أؾعاٍ ٖٞ خهٛع ٚتصيٌ هلل
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ٚنٌ شيو ٖا ٜكس  ،ٚايتباعس عٔ غدط٘ ،ٚشيو ٜصنط بًعّٚ ادت٬ب َطنات٘

 . عٔ ايؿشؿا٤ ٚإٓهط

ٚشيو ٜصنط  ،ٚٗ ايك٠٬ أعُاٍ قًب١ٝ َٔ ١ْٝ ٚاغتعساز يًٛقٛف بٌ ٜسٟ اهلل

 . ٚػتٓب ْٛاٖٝ٘ ،بإٔ إعبٛز دسٜط بإٔ ُتجٌ أٚاَطٙ

 :ؾإٕ اهلل قاٍ ;ٛعٗا نايٛاعٜ ايٓاٖٞ عٔ ايؿشؿا٤ ٚإٓهطؾهاْت ايك٠٬ َذُ

ٚمٛ شيو ٖا ٜكتهٞ  ،ٍٴٛٵشٴٚتٳ سټكٴٚمل ٜكٌ تٳص ٔطَهٓٵإُٚٳ ا٤ٹؿٳشٵايَؿ ٢ٔٔ عٳٗٳٓٵتٳط

 . قطف إكًٞ عٔ ايؿشؿا٤ ٚإٓهط

ثِ ايٓاؽ ٗ ا٫ْتٗا٤ َتؿاٚتٕٛ، ٖٚصا إع٢ٓ َٔ ايٓٗٞ عٔ ايؿشؿا٤ ٚإٓهط 

يٝتذسز  ;ٌ ايكًٛات َٛظع١ ع٢ً أٚقات َٔ ايٓٗاض ٚايًٌٖٝٛ َٔ سه١ُ دع

 .ٚتتعاقب إٛاعٜ ،ايتصنرل

ٚتتباعس ايٓؿؼ َٔ  ،َٚكساض تهطض شيو تعزاز خٛاطط ايتك٣ٛ ٗ ايٓؿٛؽ

 .ايعكٝإ ست٢ تكرل ايتك٣ٛ ًَه١ شلا

إشل١ٝ دعًٗا اهلل ٗ ايك٠٬ ٜهٕٛ بٗا تٝػرل ا٫ْتٗا٤ عٔ  ٚٚضا٤ شيو خاق١ْٝ

 . ٕٓهطايؿشؿا٤ ٚا

دا٤ ضدٌ إٍ =: ٞ ٖطٜط٠ قاٍٚايبٝٗكٞ عٔ أب ،ٚابٔ سبإ ،ض٣ٚ أٓس

 +غٝٓٗاٙ َا تكٍٛ: ٜكًٞ بايًٌٝ ؾإشا أقبض غطم، ؾكاٍ إٕ ؾ٬ّْا: ؾكاٍ"ايٓيب

 . أٟ ق٬ت٘ بايًٌٝ

ؾهًُا  ;تعطٜـ اؾٓؼ صٔطَهٓٵإُٚٳ ا٤ٹؿٳشٵايَؿط :ٚاعًِ إٔ ايتعطٜـ ٗ قٛي٘

ٚشنط َا قس ٜؿعً٘ َٔ  ،ٚٚدٛب طاعت٘ ،ضب٘ تصنط إكًٞ عٓس ق٬ت٘ ع١ُٛ

 .ناْت ق٬ت٘ س٦ٓٝص قس ْٗت٘ عٔ بعض أؾطاز ايؿشؿا٤ ٚإٓهط _ ايؿشؿا٤ ٚإٓهط

20/258_260 
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إٔ أٌٖ ايهتاب َ٪َٕٓٛ باهلل  ٚٚد٘ ايٛقا١ٜ باؿػ٢ٓ ٗ فازي١ أٌٖ ايهتاب _8س

ٚ٭ٕ آزاب  ،ؾِٗ َتأًٖٕٛ يكبٍٛ اؿذ١ غرل َٕٛٓٛ بِٗ إهابط٠ ;غرل َؿطنٌ ب٘

ؾٝٓبػٞ ا٫قتكاض ٗ فازيتِٗ ع٢ً  ;زِٜٓٗ ٚنتابِٗ أنػبتِٗ َعطؾ١ ططٜل اجملازي١

ؾكس ٚٗط َٔ  ;َٔ تٓؿرلِٖ، غ٬ف إؿطنٌ سصضّا ;بٝإ اؿذ١ زٕٚ إغ٬ٚ

ٔ إٔ ٝٻٚعٳ ،ٚد٬ؾتِٗ َا أٜأؽ َٔ إقٓاعِٗ باؿذ١ ايٓٛط١ٜ ،ؿًَِٗٚقٳ ،تكًبِٗ

٭ٕ شيو أقطب  ;ٚتؿٛٝع ططٜكتِٗ ،تٗذٌ زِٜٓٗ ٚإٔ ٜبايؼ ٗ ،ٜعاًَٛا بايػ١ًٛ

 . لٛعا شلِ

ٖٚهصا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ اؿاٍ ٗ ابتسا٤ فازي١ أٌٖ ايهتاب، ٚبكسض َا ٜػُض ب٘ 

ؾإٕ ِٖ قابًٛا اؿػ٢ٓ بهسٖا اْتكٌ اؿهِ إٍ  ;ضدا٤ ا٫ٖتسا٤ َٔ ططٜل ايًٌ

ٗٴط :ا٫غتجٓا٤ ايصٟ ٗ قٛي٘ َٹٓٵ ُٴٛا  ًَ َٚ ٔٳ   . صِٵٔإ٫ٖ اٖيصٹٜ

ِٵطٚ ٗٴ َٹٓٵ ُٴٛا  ًَ َٚ ٔٳ   "ِٖ ايصٜٔ نابطٚا ٚأٚٗطٚا ايعسا٤ يًٓيب ص:اٖيصٹٜ

، ٚإػًٌُ سػسّا"ؾٗ٪٤٫ ًُٚٛا ايٓيب ;ٚأبٛا إٔ ٜتًكٛا ايسع٠ٛ ،ٚيًُػًٌُ

ْٚؿأ "ع٢ً إٔ دا٤ اٱغ٬ّ بٓػذ ؾطٜعتِٗ، ٚدعًٛا ٜهٝسٕٚ يًٓيب ٚبػهّا

 . ٚنٌ ٖصا ًِٚ ٚاعتسا٤ ،َِٓٗ إٓاؾكٕٛ

ٚناْٛا  ،ٕ ايٝٗٛز قبٌ ٖذط٠ إػًٌُ إٍ إس١ٜٓ َػإٌ اٱغ٬ّٚقس نا

أتؿٗس = "ا قاٍ ابٔ قٝاز ٕا قاٍ ي٘ ايٓيبضغٍٛ ا٭ٌَٝ نُ إٕ قُسّا: ٜكٛيٕٛ

 .+أؾٗس أْو ضغٍٛ ا٭ٌَٝ: ؾكاٍ? أْٞ ضغٍٛ اهلل

اهلل ٖٚٛ ايّٝٛ ايصٟ أغًِ ؾٝ٘ عبس ،ؾًُا دا٤ إس١ٜٓ زعاِٖ ٗ أٍٚ ّٜٛ قسّ ؾٝ٘

 7_21/6 .ؾأخصٚا َٔ ٦َٜٛص ٜتٓهطٕٚ يٲغ٬ّ ;بٔ غ٬ّا
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ٚأقشاب٘ نُا ٗ سسٜح "ٗ عٗس ايٓيب ٖصٙ ايػٛض٠ تػ٢ُ غٛض٠ ايطّٚ_ 1

 تؿػرل اٯ١ٜ ٗ ايذلَصٟ عٔ ابٔ عباؽ ْٚٝاض بٔ َهطّ ا٭غًُٞ، ٚغٝأتٞ قطٜبّا

 .ا٭ٍٚ َٔ ايػٛض٠

 . رلٖا َٔ ايكطإٓٚمل ٜطز ٗ غ ،ٚٚد٘ شيو أْ٘ ٚضز ؾٝٗا شنط اغِ ايطّٚ

ٖٚٞ َه١ٝ نًٗا با٫تؿام سهاٙ ابٔ عط١ٝ ٚايكططيب، ٚمل ٜصنطٖا قاسب 

 21/39 .اٱتكإ ٗ ايػٛض إدتًـ ٗ َهٝتٗا ٫ٚ ٗ بعض آٜٗا

ْعيت بعس غٛض٠  ٖٚٞ ايػٛض٠ ايطابع١ ٚايجُإْٛ ٗ تعساز ْعٍٚ ايػٛض، _2

 .ٚقبٌ غٛض٠ ايعٓهبٛت ،ا٫ْؿكام

ايطّٚ ع٢ً ايؿطؽ نإ ٗ عاّ بٝع١  بٳًَٙ إٔ َغٚغرل ،ٚقس ضٟٚ عٔ قتاز٠

 . ٚنإ بعس قتٌ أبٞ بٔ خًـ ّٜٛ أسس ،ٚيصيو اغتؿانت ايطٚاٜات ;ايطنٛإ

ٚاتؿكت ايطٚاٜات ع٢ً إٔ غًب ايطّٚ يًؿطؽ ٚقع بعس َهٞ غبع غٌٓ َٔ 

 .يطّٚ ايصٟ ْعيت عٓسٙ ٖصٙ ايػٛض٠غًب ايؿطؽ ع٢ً ا

ٌ ع٢ً ُٹتكسِٜ ايتا٤ إجٓا٠ ؾكس سٴإٕ شيو نإ بعس تػع غٌٓ ب: َٚٔ قاٍ

 ايتكشٝـ نُا ضٚاٙ ايكططيب عٔ ايكؿرلٟ ٜكتهٞ إٔ ْعٍٚ غٛض٠ ايطّٚ نإ ٗ

. ٭ٕ بٝع١ ايطنٛإ ناْت ٗ غ١ٓ غت بعس اشلذط٠ ;إسس٣ عؿط٠ قبٌ اشلذط٠ غ١ٓ

 . إٔ اْتكاض ايطّٚ ع٢ً ؾاضؽ ٜٛاؾل َٜٛ٘ ّٜٛ بسض  (1)ٚعٔ أبٞ غعٝس اـصضٟ

ٚٗ عسز أٌٖ ، ٚأٌٖ َه١ تػع ٚٔػٕٛ ،س أٌٖ إس١ٜٓٚعسز آٜٗا ٗ ع

                                                 

 (ّ)   .اـسضٟ: ٚايكٛاب، ٖهصا ٗ ا٭قٌ_ 1

 صورة الزوم
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 . ايؿاّ ٚايبكط٠ ٚايهٛؾ١ غتٕٛس

أْ٘ ٕا : َا ضٚاٙ ايذلَصٟ عٔ ابٔ عباؽ ٚايٛاسسٟ ٚغرل ٚاسس ٚغبب ْعٚشلا

ّٴ ط :_تعاٍ_ؼاضب ايؿطؽ ٚايطّٚ اؿطب اييت غٓصنطٖا عٓس قٛي٘  ُغًٹبٳتٵ ايطټٚ

ع٢ً ايطّٚ نإ إؿطنٕٛ َٔ أٌٖ َه١  ؿطؽٴب ايٚتػًٖ صؾٹٞ َأزٵْٳ٢ اَ٭ضٵٔض( 2)

٭ٕ ايؿطؽ ناْٛا َؿطنٌ ٚمل ٜهْٛٛا أٌٖ  ;ؾطسٌ بػًب ايؿطؽ ع٢ً ايطّٚ

ٚ٭ٕ عطب اؿذاظ ٚايعطام ناْٛا َٔ  ،ؾهإ ساشلِ أقطب إٍ ساٍ قطٜـ ;نتاب

ؾأٚٗطت قطٜـ ايتطاٍٚ ع٢ً  ;ٚنإ عطب ايؿاّ َٔ أْكاض ايطّٚ ،أْكاض ايؿطؽ

يتطاٚشلِ بإٔ اهلل  ٚإبطا٫ّ ،شلِ َكتّا ;ؾأْعٍ اهلل ٖصٙ ايػٛض٠ ;إػًٌُ بصيو

ؾًصيو ٕا ْعيت اٯٜات ا٭ٍٚ َٔ ٖصٙ ; غٝٓكط ايطّٚ ع٢ً ايؿطؽ بعس غٌٓ

ّٴ( 1)املط :ايػٛض٠ خطز أبٛ بهط ايكسٜل ٜكٝض ٗ ْٛاسٞ َه١ ( 2)ُغًٹبٳتٵ ايطټٚ

ٔٵ  َٹ ِٵ  ٖٴ ٚٳ ِٵ غٳؾٹٞ َأزٵْٳ٢ اَ٭ضٵٔض  ٔٗ ٕٳبٳعٵسٹ َغًَبٹ ٌٳ( 3)ٝٳػٵًٹبٴٛ أٖ ٚض صؾٹٞ بٹهٵٔع غٹٓٹ

 40_21/39 .بهط إؿطنٌ ع٢ً شيو نُا غٝأتٞأبٛ

ب إؿـطنٌ َـٔ تػًٗـ    طٻغبب ْعٚشلـا عًـ٢ َـا غٳـ     أٍٚ أغطاض ٖصٙ ايػٛض٠ _3

ٍٳ_ تعاٍ_ اهلُل عٳُٳَكَؾ ;ايؿطؽ ع٢ً ايطّٚ ٘  تطاٚ  اِٖ بـإٔ ايعاقبـ١َ  ٚؼـسٻ  ،إؿطنٌ بـ

 . ايؿطؽ بعس غٌٓ ق١ًًٝ ب ع٢ًًِيًطّٚ ٗ ايػٴ

َٴطٻَطثِ تٳ ِٗ ٗ ا٫عتباض م َٔ شيو إٍ ػٌٗٝ إؿطنٌ بأِْٗ ٫ تػٛم أؾٗا

ٚامساض ا٭َِ َٔ اؾاْب ايطباْٞ، َٚٔ شيو  ٫ٚ ٗ أغباب ْٗٛٔض ،با٭سساخ

ٚمل ٜتعٛٛا ب٬ٗى ا٭َِ ايػايؿ١ إُاث١ً شلِ ٗ  ،ٗ اؿٝا٠ ايجا١ْٝ ِٗ ايٓٛطٳإُٖاُي

 . ٌ َٔ شيو إٍ شنط ايبعحَكتٳباهلل، ٚاْٵ اٱؾطاى

ٌٳ _تعاٍ_يصيو ٚيٛسساْٝت٘  ٍٻسٳتٳٚاغٵ اهلل ٗ تهٜٛٔ ْٛاّ ايعامل  آٜاتٹ َٔ بس٥٫
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ّٔ  . سٝا٠ اٱْػإ ْٚٛا

 . ٚأث٢ٓ عًٝ٘ ،ٚإػًٌُ ع٢ً ايتُػو بٗصا ايسٜٔ"ايٓيبٻ ثِ سضٻ

إؿطنٌ ٚضشا٥ًِٗ،  بٌ ايؿها٥ٌ اييت ٜسعٛ إيٝٗا اٱغ٬ّ ٚبٌ ساٍ طٳَْٛٚٳ

َٴ أَجا٫ّ ٚنطبٳ ٚٱسٝا٤ ا٭َِ  ،بعس ظٚاٍ اؿٝا٠ عٓٗا ا٭َٛاتٹ ـٹًَتٳدٵٱسٝا٤ 

 . ؿسٚخ ايك٠ٛ بعس ايهعـ ٚبعهؼ شيو ايٓاؽ َٓٗا، ٚأَجا٫ّ بعس ٜأٔؽ

ِٳ  . ٙ بايٓكطسٹعٵٚٳٚٳ"ايبعح ثِ بتجبٝت ايٓيب ،إٍ إثباتشيو بايعٛز  ٚخت

ّٳ ايتكطٜضٴِٛ َا اؾتًُت عًٝ٘ عٵَٚٔ َأ ٔٷ بإٔ اٱغ٬  ،ايٓاؽ عًٝ٘ ؾطط اهلُل زٜ

َٳ  41_21/40  .ٚأ٢ْ ي٘ شيو ،ؾكس ساٍٚ تبسٌٜ َا خًل اهلل ٙ زّٜٓاابتػ٢ غرلٳ ٔٵٚإٔ 

اغِ غًب ٗ ن٬ّ ايعطب ع٢ً أ١َ كتًط١ َٔ ايْٝٛإ  :ٚايطّٚ _4

ايٝا إٜط ب٬ز َٚٔ ايطَٚاٌْٝ ايصٜٔ أقًِٗ َٔ اي٬طٌٝٓٝ غهإ ،ٚايككايب١

 .ْعسٛا إٍ أططاف ؾطم أٚضبا

ؾذا٤ت َٓٗا ًٖه١ ؼتٌ  ،َت ٖصٙ ا٭١َ إػُا٠ ايطّٚ ع٢ً ٖصا إعٜرٛٻَكتٳ

 .ٍٛنآغٝا ايكػط٣ ٖٚٞ ب٬ز ا٭ْا ٚقطع١ َٔ ،قطع١ َٔ أٚضبا

بِٝٓٗ ٚبٌ ايطَٚإ  تؿطق١ ;ٚقس أطًل ايعطب ع٢ً فُٛع ٖصٙ ا٭١َ اغِ ايطّٚ

 .اي٬طٌٝٓٝ

ٗ سسٜح أبٞ غؿٝإ عٔ نتاب ببين ا٭قؿط نُا دا٤  _أٜهّا_ٚزلٛا ايطّٚ 

إش قاٍ  ;إبعٛخ إٍ ٖطقٌ غًطإ ايطّٚ ٖٚٛ ٗ ٓل َٔ ب٬ز ايؿاّ"ايٓيب

 . +إْ٘ ىاؾ٘ ًَو بين ا٭قؿط ;ابٔ أبٞ نبؿ١ طٴَٵَأ طٳَٹيكس َأ= :أبٛ غؿٝإ ٭قشاب٘

ٛټ ،ٚغبب اتكاٍ ا٭١َ ايطَٚا١ْٝ با٭١َ ايْٝٛا١ْٝ  _ّ َٔ اـًٝطٌٕ أ١َ ايطٚٚته

ٚناْٛا بصيو ٗ  ،ع٢ً قك١ًٝ ٚبعض ب٬ز إٜطايٝا ٖٛ إٔ ايْٝٛإ نإ شلِ اغت٤٬ٝٷ



 

 

 مو تفضري صورة الزوملطائف  012

ضَا عُٛت ٚاتػعت ًٖه١ ايطَٚإ  ،اتكا٫ت ٚسطٚب غذاٍ َع ايطَٚإس

ٚأزاْٞ آغٝا ايكػط٣  ،كٝاٚتػطبت غًطتِٗ إٍ إؾطٜ ،بػبب ايؿتٛسات تسضهّا

ٚب٬ز ايْٝٛإ ٚبتٛايٞ  ،طٜكٝإكط ٚسلاٍ أؾ (ٜٛيٝٛؽ قٝكط)بؿتٛسات 

 .ًؼ َٔ ض١َٚ إٍ أضَٝٓٝا ٚايعطامؾكاضت تب ،ايؿتٛسات يًكٝاقط٠ َٔ بعسٙ

َٚسا٥ٔ ضٚزؽ ٚغاقؼ ٚناضٜا ٚايككاب١ً ايصٜٔ  ،ٚزخًت ؾٝٗا ب٬ز ايْٝٛإ

١ ٗ ٚؿل بٗا ايبٝعْطٕٝٓٝٛ إٓػبٕٛ إٍ َس١ٜٓ بٝعْط١ ايٛاقع ،ع٢ً ْٗط ايط١ْٛ

 .يبػؿٛضَٛقع اغتاْبٍٛ ع٢ً ا

ٚناْٛا أٌٖ ػاض٠ ع١ُٝٛ ٗ أٚا٥ٌ  ،ِٖٚ أقٓاف َٔ ايْٝٛإ ٚاٱغدلطٌٝ

ٚناْت  ،بِٝٓٗ ٚبٌ أٌٖ ضٚزؽ ٚغاقؼ ؿٛا اؼازّاايكطٕ ايطابع قبٌ إػٝض ثِ أٖي

ٚبعس َٛت٘ ٚاقتػاّ قٛازٙ إًُه١ َٔ ، بٝعْط١ َٔ ١ًْ ًٖه١ إغهٓسض إكسْٚٞ

ؾشهُٗا قٝاقط٠  ;هٛت ؼت غًط١ ض١َٚٚاْ ،بعسٙ قاضت بٝعْط١ زٚي١ َػتك١ً

 322ٚاْؿطز بايػًط١ ٗ سسٚز غ١ٓ  ،يط١َٚ ايطَٚإ إٍ إٔ قاض قػطٓطٌ قٝكطّا

عاق١ُ غطب١ٝ  :عاقُتٌ (1)ؾذعٌ يًًُه١ ،َػٝش١ٝ، ْٚع ؾتات إًُه١

٢ً بكاٜا َس١ٜٓ بٝعْط١ ٚزلاٖا ٚعاق١ُ ؾطق١ٝ اختطٗا َس١ٜٓ ع١ُٝٛ ع ،ض١َٚ

 .(ض١َٚ) ؾٓايت ؾٗط٠ تؿٛم ،ُٖت٘ إٍ غهٓاٖاؾت ٚاْكط (قػطٓط١ٝٓٝ)

قػُت إًُه١ بٌ أ٫ٚزٙ، ٚنإ ايكػِ ايؿطقٞ ايصٟ  337ٚبعس َٛت٘ غ١ٓ 

ؾُٓص شيو اؿٌ  (قػطٓطٝٓٝٛؽ)يطّٚ ٚعاقُت٘ ايكػطٓط١ٝٓٝ ٫بٓ٘ ٖٛ ب٬ز ا

 .ًٖه١ ايطَٚإ ٚبكٝت ًٖه١ ض١َٚ ،١ٝٓ ٖٞ ًٖه١ ايطّٚقاضت ًٖه١ ايكػطٓطٝ

بًسإ ايػًط١ٓ  (طٝٛزغٝٛؽ) سٌ قػِ 395اٍ إًُهتٌ ٗ غ١ٓ ؿكٚظاز اْ

                                                 

 (ّ)    .يًًُُه١: ٚايكٛاب، ٖهصا ٗ ا٭قٌ_ 1
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ؾاؾتٗطت  ;ؾذعًٗا قػٌُ ًٖه١ ؾطق١ٝ ًٖٚه١ غطب١ٝ ،ايطَٚا١ْٝ بٌ ٚيسٜ٘

 .(ايكػطٓط١ٝٓٝ) يؿطق١ٝ باغِ ب٬ز ايطّٚ ٚعاقُتٗاإًُه١ ا

اغِ َس١ٜٓ ْٜٛا١ْٝ  بٝعْط١ ْػب١ إٍ ،ٜٚعطف ايطّٚ عٓس اٱؾطْر بايبٝعْطٌٝٓٝ

قس١ّ ٚاقع١ ع٢ً ؾاط٧ ايبٛغؿٛض ايصٟ ٖٛ قػِ َٔ َٛقع إس١ٜٓ اييت سسثت 

 ._نُا تكسّ آْؿّا_بعسٖا 

ٓاٖا ٚزلٞ َٝ ،ٚقس قاضت شات ػاض٠ ع١ُٝٛ ٗ ايكطٕ اـاَؼ قبٌ إػٝض

 .بايكطٕ ايصٖيب

ٚٗ أٚاغ٘ ايكطٕ  ،ٚٗ أٚاخط ايكطٕ ايطابع قبٌ إػٝض خًعت طاع١ أثٝٓا

 . عٌ قػطٓطٌ غًطإ َس١ٜٓ ايكػطٓط١ٝٓٝدٴ ايطابع بعس إػٝض

ايصٟ شنط ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٛ اْٗعاّ ايطّٚ ٗ اؿطب اييت دطت  بٴًِٖٚصا ايػٴ

ًَو  (ٖطَع) ابٔ (خػطٚ)ٚشيو إٔ  ،َػٝش١ٝ 615ايؿطؽ غ١ٓ  بِٝٓٗ ٚبٌ

 ايؿطؽ غعا ايطّٚ ٗ ب٬ز ايؿاّ ٚؾًػطٌ ٖٚٞ َٔ ايب٬ز ايٛاقع١ ؼت سهِ

ٚناْت اشلع١ّ ايع١ُٝٛ ع٢ً  ،ثِ زَؿل ،ؾٓاظٍ إْطان١ٝ ;قٝكط ايطّٚ ٖطقٌ

ٚشيو ٖٛ  ،كط٣ ٚأشضعاتبٌ بٴ ايعطبٹ ب٬زٳ ايطّٚ ٗ أططاف ب٬ز ايؿاّ احملاز٠ٹ

 . أٟ أز٢ْ ب٬ز ايطّٚ إٍ ب٬ز ايعطب صَأزٵْٳ٢ اَ٭ضٵٔضطـإطاز ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ب

ِٓٗ، أٚ اي٬ّ يًعٗس، أٟ أضض ايطّٚ إتشسخ ع صاَ٭ضٵٔضطؾايتعطٜـ ٗ 

 . أز٢ْ أضنِٗ، أٚ أز٢ْ أضض اهللعٛض عٔ إهاف إيٝ٘، أٟ ٗ

َٔ أضنهِ، أٟ أقطب ب٬ز : يٛٗٛض إٔ تكسٜطٙ صَأزٵْٳ٢طف َتعًل صٹٚسٴ

ٖٚٞ أقطب ًٖه١  ،ؾإٕ ب٬ز ايؿاّ تابع١ ٦َٜٛص يًطّٚ ;ايطّٚ َٔ أضض ايعطب

 . ايطّٚ َٔ ب٬ز ايعطب
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 43_21/42 .ّٚٚناْت ٖصٙ اشلع١ّ ٖع١ّ ندل٣ يًطس

ِٵط شنٔط ٚؾا٥س٠ُ _5 ٔٗ ٔٵ بٳعٵسٹ َغًَبٹ ايتٓبٝ٘ ع٢ً عِٛ تًو اشلع١ّ عًِٝٗ،  ص:َٹ

ؾابتٗر بصيو إؿطنٕٛ; ؾايٛعس بأِْٗ  ;ٚأْٗا عٝح ٫ ٜٛٔ ْكط شلِ بعسٖا

ٕٴ٣ ب٘ اؼسٻ شسٍّغٝػًبٕٛ بعس شيو ا٫ْٗعاّ ٗ أَس غرل طٌٜٛ تٳ إؿطنٌ،  يكطآ

 يًعاز٠ َعذع٠ يٓبٝ٘ خاضقّا تكسٜطّا ;ض شلِ ايػًب ع٢ً ايؿطؽٚزيٌٝ ع٢ً إٔ اهلل قسٻ

 . ٚنطا١َ يًُػًٌُ "

نٓا١ٜ عٔ عسز قًٌٝ ٫ ٜتذاٚظ ايعؿط٠، ٚقس  بهػط إٛسس٠ صبٹهٵعٳطٚيؿٜ 

ٌٳط :_تعاٍ_تكسّ ٗ قٛي٘  ٔٔ بٹهٵعٳ غٹٓٹ ، ٗ غٛض٠ ٜٛغـ صَؾًَبٹحٳ ؾٹٞ ايػِّذٵ

  .يطز ايهط٠ شلِ ع٢ً ايؿطؽ ٌٷدٳٖٚصا َأ

ٚسه١ُ إبٗاّ عسز ايػٌٓ أْ٘ َكته٢ ساٍ ن٬ّ ايعِٛٝ اؿهِٝ إٔ ٜكتكط 

٭ٕ شيو ايتؿكٌٝ ٜتٓعٍ  ;ٚإٔ ٫ ٜتٓاظٍ إٍ ايتؿكٌٝ ،ع٢ً إككٛز إْا٫ّ

ٗ َس٠ أقطب  ٚيٝهٕٛ يًُػًٌُ ضدا٤ٷ ،َٓعي١ اؿؿٛ عٓس أٌٖ ايعكٍٛ ايطادش١

 . ؾؿٞ شيو تؿطٜر عًِٝٗ ;ٖا ٚٗط

ات ايكطإٓ ايطادع١ إٍ اؾ١ٗ ايطابع١ ٗ إكس١َ ايعاؾط٠ ٖٚصٙ اٯ١ٜ َٔ َعذع

 21/44 .َٔ َكسَات ٖصا ايتؿػرل

ض٣ٚ ايذلَصٟ بأغاْٝس سػ١ٓ ٚقشٝش١ إٔ إؿطنٌ ناْٛا وبٕٛ إٔ ٜٛٗط  _6

٭ِْٗ ٚإٜاِٖ أٌٖ أٚثإ ٚنإ إػًُٕٛ وبٕٛ إٔ ٜٛٗط  ;أٌٖ ؾاضؽ ع٢ً ايطّٚ

امل طؾهاْت ؾاضؽ ّٜٛ ْعيت  ،ِٗ٭ِْٗ أٌٖ نتاب َجً ;ايطّٚ ع٢ً ؾاضؽ

ّٴ ٛ بهط يطغٍٛ ؾصنطٙ أب ،ؾصنطٚٙ ٭بٞ بهط ;قاٖطٜٔ يًطّٚص ُغًٹبٳتٵ ايطټٚ

 .+أَا أِْٗ غٝػًبٕٛ: =ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل"اهلل
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امل ط :ؾدطز أبٛ بهط ايكسٜل ٜكٝض ٗ ْٛاسٞ َه١ ،ْٚعيت ٖصٙ اٯ١ٜ

ّٴ ٔٵ بٳعٵ ُغًٹبٳتٵ ايطټٚ َٹ ِٵ  ٖٴ ٚٳ ٌٳؾٹٞ َأزٵْٳ٢ اَ٭ضٵٔض  ٕٳ ؾٹٞ بٹهٵٔع غٹٓٹ ِٵ غٳٝٳػٵًٹبٴٛ ٔٗ  ص.سٹ َغًَبٹ

ؾصيو بٝٓٓا ٚبٝٓهِ، ظعِ قاسبهِ إٔ ايطّٚ : ؾكاٍ ْاؽ َٔ قطٜـ ٭بٞ بهط

ب٢ً ٚشيو قبٌ ؼطِٜ : قاٍ ?أؾ٬ ْطآٖو ع٢ً شيو ;غتػًب ؾاضؽ ٗ بهع غٌٓ

ٝٓٓا ب ِّػٳَؾ ،نِ ػعٌ ايبهع ث٬خ غٌٓ إٍ تػع غٌٓ: ٚقايٛا ٭بٞ بهط ،ايطٖإ

ؾاضتٗٔ أبٛ بهط  ;ؾػ٢ُ أبٛ بهط شلِ غت غٌٓ ،ْٓتٗٞ إيٝ٘ ٚبٝٓو ٚغطّا

ؾأخص  ،ػت ايػٌٓ قبٌ إٔ ٜٛٗط ايطّٚايؾُهت  ،ٚتٛانعٛا ايطٖإ ،ٚإؿطنٕٛ

 .إؿطنٕٛ ضٖٔ أبٞ بهط

أ٫ أخؿهت ٜا أبا بهط، أ٫ دعًت٘ إٍ زٕٚ = :٭بٞ بهط"ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل

 .+خ إٍ ايتػعؾإٕ ايبهع َا بٌ ايج٬ ;ايعؿط

 .ٚأغًِ عٓس شيو ْاؽ نجرل ،ٚعاب إػًُٕٛ ع٢ً أبٞ بهط تػ١ُٝ غت غٌٓ

ٚشنط إؿػطٕٚ إٔ ايصٟ ضأٖ أبا بهط ٖٛ أبٞ بٔ خًـ، ٚأِْٗ دعًٛا ايطٖإ 

 .ٔؼ ق٥٬ل

ؾذعًٛٙ تػع١  ،ٚٗ ضٚا١ٜ أِْٗ بعس إٔ دعًٛا ا٭دٌ غت١ أعٛاّ غرلٚٙ

تعًل "با بهط ٕا أضاز اشلذط٠ َع ايٓيبٕ أٚاظزازٚا ٗ عسز ايك٥٬ل، ٚأ ،أعٛاّ

إٕ غًبت، ؾهؿٌ ب٘ ابٓ٘ باـطط  أعطين نؿ٬ّٝ: ب٘ أبٞ بٔ خًـ ٚقاٍ ي٘

بٔ اٚأْ٘ ٕا أضاز أبٞ  ،َه١ باقّٝا ٔ أٜا٦َص َؿطنّاعبسايطٓٔ، ٚنإ عبس ايطٓ

َات أبٞ  ثِ ،ؾأعطاٙ نؿ٬ّٝ ،ٔ بهؿٌٝـ اـطٚز إٍ أسس طًب٘ عبسايطٓخً

ؾًُا غًب ايطّٚ بعس غبع غٌٓ أخص أبٛ بهط "دطح دطس٘ ايٓيبَه١ َٔ 

 . اـطط َٔ ٚضث١ أبٞ بٔ خًـ
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 .غ١ٓ غت ٚٚضز اـدل إٍ إػًٌُٚقس نإ تػًب ايطّٚ ع٢ً ايؿطؽ ٗ س

ٕا نإ ّٜٛ بسض ٚٗطت = :ايذلَصٟ عٔ أبٞ غعٝس اـسضٟ قاٍٚٗ سسٜح 

 .+ؾأعذب شيو إ٪ٌَٓ ،ّٚ ع٢ً ؾاضؽايط

ٚقس تكسّ ٗ أٍٚ ايػٛض٠ إٔ إس٠ بٌ  ،ٕ شيو نإ ّٜٛ اؿسٜب١ٝٚإعطٚف أ

بعض ٚإٔ َا ٚقع ٗ  ،اْٗعاّ ايطّٚ ٚاْٗعاّ ايؿطؽ غبع غٌٓ بتكسِٜ ايػٌ

 .ايطٚاٜات أْٗا تػع ٖٛ تكشٝـ

قٝكط ايطّٚ، ٚبإثطٙ دا٤  ٖطقٌ ٚقس نإ غًب ايطّٚ ع٢ً ايؿطؽ ٗ غًط١ٓ

أبا غؿٝإ بٔ سطب ٗ ضٖ٘ َٔ أٌٖ  ٚيكٞ ،ْٚعٍ ٓل ،ٖطقٌ إٍ ب٬ز ايؿاّ

 . إٍ ايؿاّ َه١ دا٤ٚا ػاضّا

إٜاٖا "بٞ بهط ٚأبٞ بٔ خًـ ٚتكطٜط ايٓيبٚاعًِ إٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٗ كاطط٠ أ

 .اظ ايعكٛز ايطب١ٜٛ َع أٌٖ اؿطباستر بٗا أبٛ سٓٝؿ١ ع٢ً دٛ

مل  كّاَطً َا ٚضز َٔ ايٓٗٞ عٔ ايكُاض ّْٗٝا ٚأَا اؾُٗٛض ؾٗصا ٜطْٚ٘ َٓػٛخّا

 .ٜكٝس بػرل أٌٖ اؿطب

ٚؼكٝل إػأي١ إٔ إطا١ٖٓ اييت دطت بٌ أبٞ بهط ٚأبٞ بٔ خًـ دطت ع٢ً 

 ،ؾ٬ زيٌٝ ؾٝٗا ع٢ً إباس١ إطا١ٖٓ ;إش مل ٜهٔ ؾطع َه١ أٜا٦َص ;اٱباس١ ا٭ق١ًٝ

 46_21/45 .ٚيٝؼ َٔ ايٓػذ ٗ ؾ٤ٞ ـٷْٴُأ ٚإٔ ؼطِٜ إطا١ٖٓ بعس شيو تؿطٜعٷ

٘ٹط _7 ٔٵ بٳعٵسٴ يٹًٖ َٹ ٚٳ ٌٴ  ٔٵ َقبٵ َٹ َٵطٴ    ص.اَ٭

َٵطٴط :تكسِٜ اجملطٚض ٗ قٛي٘ ٘ٹ اَ٭ ِ ٗٴذٳٗٳٱبطاٍ تطاٍٚ إؿطنٌ ايصٜٔ بٳ صيٹًٖ

٫غتًعاَ٘ ا٫عتكاز بإٔ شيو  ;٭ِْٗ عبس٠ أقٓاّ َجًِٗ ;غًب ايؿطؽ ع٢ً ايطّٚ

ّٔ ٔطكٵايػًب َٔ ْٳ كطف هلل ٚسسٙ ٚإٔ ايت ،ؾبٌ شلِ بط٬ٕ شيو ;ٖاازٳبٻعٴ ا٭قٓا
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ٔٵ ط :نُا زٍ عًٝ٘ ايتصٌٜٝ بكٛي٘ ٗ اؿايٌ يًشه١ُ اييت بٝٓاٖا آْؿّا َٳ ٜٳٓكٴطٴ 

 . صٜٳؿٳا٤ٴ

ٜٚٓتشًٛا  ،يهٞ ٫ ٜعًًٛا اؿٛازخ بػرل أغبابٗا ،ؾٝ٘ أزب عِٛٝ يًُػًٌُ

 .ٚأنطابِٗ تٛاؾل ا٭ٖٛا٤ نُا ناْت تؿعً٘ ايسداد١ً َٔ ايهٗإ شلا ع٬ًّ

ؾكس نػؿت ايؿُؼ ّٜٛ َات  ;ٜعًٓ٘ ٗ خطب٘"يبإع٢ٓ نإ ايٓ اٖٚص

ؾكاٍ ٗ "نػؿت ٕٛت إبطاِٖٝ ؾدطب ايٓيب: ؽإبطاِٖٝ ابٔ ايٓيب ؾكاٍ ايٓا

إٕ ايؿُؼ ٚايكُط آٜتإ َٔ آٜات اهلل ٫ ىػؿإ ٕٛت أسس ٫ٚ = :خطبت٘

 .+ؿٝات٘

ٚنإ َٔ قٓاع١ ايسدٌ إٔ ٜتًكٔ أقشاب ايسدٌ اؿٛازخ إكاض١ْ يبعض 

ٚشلصا  ;ٚتهط بآخطٜٔ ٝععُٛا أْٗا ناْت يصيو َع أْٗا تٓؿع أقٛاَّاؾ ;ا٭سٛاٍ

يٝعًِ ايٓاؽ نًِٗ أْ٘  ;ب٘ َٔ قبٌ نإ ايتأٜٝس بٓكط ايطّٚ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ َٛعٛزّا

َٴ ٣ٶسٻشٳتٳَٴ  :بعس ايٛعٛز_ تعاٍ_ب٘ بعس ٚقٛع٘، ٚشلصا قاٍ  ٢ٶعٳسٻب٘ قبٌ ٚقٛع٘ ٫ 

ٕٳط َٹٓٴٛ ُٴ٪ٵ َٳ٦ٹصٺ ٜٳِؿطٳحٴ اِي ٛٵ ٘ٹ( 4) ٚٳٜٳ  47_21/46.صبٹٓٳكٵٔط ايًٖ

 .أٚ ٗ اؾٓإ ،ٚأظٖاض ٗ ايباز١ٜ ،َٚا٤ ،نٌ أضض شات أؾذاض :ٚايطٚن١ _8

 . ٜطٜسٕٚ بٝه١ ايٓعا١َ +أسػٔ َٔ بٝه١ ٗ ضٚن١= :َٚٔ أَجاٍ ايعطب

 : ٚقس ْع قاغٔ ايطٚن١ قٍٛ ا٭عؿ٢

سَاااانسزٚعاااا١سَاااأسزٜاااان ساحلااااصٕسَعػااااب١سسس

س

ٌسسسس س ضااااسا٤سداااان سعًٝٗاااانسَطاااابٌسٖا ااااا

س ٌسسسسغاسمس( )َٓٗنسنٛن  سٜضنسوسايػَُظ سسَااااااااا شزسبعُاااااااااِٝسايٓباااااااااا سَاهاتاٗاااااااااا

س 21/64 

                                                 

 .أضاز بايهٛنب ايٓٛض; تؿبّٝٗا ي٘ بهٛنب لّٛ ايػُا٤ ٗ ايبٝاض ٚا٫غتساض٠_ 1
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إْؿا٤ ا٭د١ٓ َٔ  :ٚإخطاز اؿٞ َٔ إٝت ٜٛٗط ٗ أسٛاٍ نجرل٠ َٓٗا _9س

يعهؼ ايٓطـ، ٚإْؿا٤ ايؿطار َٔ ايبٝض; ٚإخطاز إٝت َٔ اؿٞ ٜٛٗط ٗ ا

 .ٚقس تكسّ ٗ غٛض٠ آٍ عُطإ

 ىطز َٔ غ٠٬ إؿطنٌ أؾانٌ َٔ إ٪ٌَٓ َجٌ إٍ إٔ اهلل ٚٗ اٯ١ٜ إّا٤ٷ

بٔ اإخطاز خايس بٔ ايٛيٝس َٔ أبٝ٘ ايٛيٝس بٔ إػرل٠، ٚإخطاز ٖٓس بٓت عتب١ 

 .ا أسس أ١ُ٥ ايهؿطضبٝع١ َٔ أبٝٗ

 ،َا نإ أٌٖ خبا٤ أسب إيٞ إٔ ٜصيٛا َٔ أٌٖ خبا٥و: ="ٚقس قايت يًٓيب

ٌٴ ": ؾكاٍ شلا ايٓيب +أٌٖ خبا٥وأسب إيٞ إٔ ٜععٚا َٔ  خبا٤ٺ ٚايّٝٛ َا أٖ

 .(يٓا بػبب ْٛض اٱغ٬ّ عٜسٜٔ سبّاأٟ غت) +ٚأٜهّا=

ًُت أّ نًجّٛ بٓت ٕٚا ن ،ٚإخطاز أّ نًجّٛ بٓت عكب١ بٔ أبٞ َعٝ٘ َٔ أبٝٗا

ٗ ؾإٔ إغ٬َٗا ٖٚذطتٗا إٍ إس١ٜٓ سٌ دا٤ أخٛاٖا ٜطَٚإ "عكب١ ضغٍٛ اهلل

ٚساٍ ايٓػا٤  ،ا ضغٍٛ اهلل أْا اَطأ٠ٜ: ضزٖا إٍ َه١ سػب ؾطٚٙ اشلس١ْ ؾكايت

ٜٴدٵٔطزٴ : ط"ٗ زٜين ٫ٚ قدل يٞ، ؾكطأ ايٓيب ؾأخؿ٢ إٔ ٜؿتْٓٛٞ ;إٍ ايهعـ

ُٳِّٝتٹ ٔٵ اِي َٹ ٞٻ   ،إيُٝٗا"ٖا ضغٍٛ اهللزٻطٴؾًِ ٜٳ ;١ٜ ا٫َتشإْٚعيت آ صاِيشٳ

 21/68 .ٚناْت أٍٚ ايٓػا٤ إٗادطات إٍ إس١ٜٓ بعس قًض اؿسٜب١ٝ

٭ٕ ايبؿط َٓشسض َٔ أقٌ  _أٜهّا_ ؾٗٛ آ١ٜ اخت٬ف أيٛإ ايبؿطٚأَا  _10

ؾًُا  ;ٚاسس ٖٚٛ آزّ، ٚي٘ يٕٛ ٚاسس ٫ قاي١، ٚيعً٘ ايبٝاض إؿٛب عُط٠

تعسز ْػً٘ دا٤ت ا٭يٛإ إدتًؿ١ ٗ بؿطاتِٗ ٚشيو ا٫خت٬ف َعًٍٛ يعس٠ عًٌ 

ٔ أبٜٛٔ كتًؿٞ ايًٕٛ أُٖٗا إٛاطٔ إدتًؿ١ باؿطاض٠ ٚايدلٚز٠، َٚٓٗا ايتٛايس َ

ٗ  َجٌ إتٛيس َٔ أّ غٛزا٤ ٚأب أبٝض، َٚٓٗا ايعًٌ ٚا٭َطاض اييت ت٪ثط تًّٜٛٓا
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 .اؾًس، َٚٓٗا اخت٬ف ا٭غص١ٜ

ع٢ً اخت٬ف ايٓٛع بٌ ٖٛ ْٛع  ٚيصيو مل ٜهٔ اخت٬ف أيٛإ ايبؿط زي٬ّٝ

أبٛ عًٞ  ٚقس أؾاض إٍ ٖصا ،٬ٖا ايبٝاض ٚايػٛازؾًًبؿط أيٛإ نجرل٠ أق ;ٚاسس

 : غٝٓا ٗ أضدٛظت٘ ٗ ايطب بكٛي٘ابٔ 

سسساادطااااااااااااان َّٝااااااااااااَ سسااااااااااااّسسزباااااااااااانيٓص

س

سستاااااااااااا٢سنطاااااااااااانسبٝنعااااااااااااٗنسضاااااااااااااٛا اسس

س سٚايصااااااااااكً سانتطااااااااااب سايبٝنعااااااااااانسس

س

سسضنعااااااااااانب ستااااااااااا٢س ااااااااااادتسدًٛ ٖااااااااااانسسس

س 21/47 

ايتؿطٜض أثبت  ٚ٭ٕ ،٭ْ٘ غرل قتاز إٍ ع١ً ;ٚنإ أقٌ ايًٕٛ ايبٝاض _11

 .بك١ اؾًس١ٜ َتشس٠ ايًٕٛإٔ أيٛإ ؿّٛ ايبؿط اييت ؼت ايط

ؾذا٤ َٓٗا ايًٕٛ ا٭قؿط  ;َٚٔ ايبٝاض ٚايػٛاز اْؿكت أيٛإ قبا٥ٌ ايبؿط

 .ٚايًٕٛ ا٭زلط ٚايًٕٛ ا٭ٓط

ا٭بٝض : دعٌ أقٍٛ أيٛإ ايبؿط ث٬ث١ (1)(نٛقٝٞ)َٚٔ ايعًُا٤ ٖٚٛ 

 .غٛز ٚا٭قؿط، ٖٚٛ يٕٛ أٌٖ ايكٌٚا٭

 ٠ أَطٜها ا٭قًٌٝ إسعٜٛٔ ٖٓٛزٳٖٚٛ يٕٛ غهإ قاض ،َِٚٓٗ َٔ ظاز ا٭ٓط

 75_21/74 .أَطٜها

إش دعٌ اهلل ي٘ ٗ  ;ٚساي١ ايّٓٛ ساي١ عذٝب١ َٔ أسٛاٍ اٱْػإ ٚاؿٝٛإ _12

ٜػذلز ب٘ ق٠ٛ فُٛع٘ ايعكيب بعس إٔ ٜعذلٜ٘ ؾؿٌ  ْٛاّ أعكاب زَاغ٘ قاّْْٛا

 ٜعطٌ ٫ٚ ،ىسض إزضان٘ َٛتٺ ٘ٴبٵؾٝعذلٜ٘ ؾٹ ;اٱعٝا٤ َٔ إعُاٍ عكً٘ ٚدػسٙ

 ناؾّٝا ٚيهٓ٘ ٜجبطٗا ست٢ ٜبًؼ َٔ ايعَٔ َكساضّا ،سطنات أعها٥٘ ايط٥ٝػ١ٝ

                                                 

 .1832ٚتٛٗ غ١ٓ  1769نٛقٝٞ عامل طبٝعٞ ؾطْػٞ ٚيس غ١ٓ  _1
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 21/76. ٚتعٛز إيٝ٘ سٝات٘ نا١ًَ ،ؾٝؿٝل َٔ َْٛت٘ ;٫غذلداع قٛت٘س

إٔ اهلل خًل ايٓاؽ قابًٌ  :َٚع٢ٓ ؾطط ايٓاؽ ع٢ً ايسٜٔ اؿٓٝـ _13

شلا، غرل ْا٥ٌ عٓ٘ ٭سهاّ ٖصا ايسٜٔ ٚدعٌ تعايُٝ٘ َٓاغب١ ـًكتِٗ غرل فاؾ١ٝ 

 ،٭ٕ ايتٛسٝس ٖٛ ايصٟ ٜػاٚم ايعكٌ ;٫ٚ َٓهطٜٔ ي٘ َجٌ إثبات ايٛسسا١ْٝ هلل

ٕٴ ٫ٖتس٣  نا٫ّ ٚمل ًٜكٔ اعتكازّا ،ٙٚتؿهرلٳ ٚايٓٛط ايكشٝض ست٢ يٛ تطى اٱْػا

 21/90. إٍ ايتٛسٝس بؿططت٘

: ٓ٘ٚإٕ مل أض َٔ أتكٔ اٱؾكاح عٔ َع٢ٓ نٕٛ اٱغ٬ّ ٖٛ ايؿطط٠ ؾأبٝ _14

بإٔ ايؿطط٠ ٖٞ ايٓٛاّ ايصٟ أٚدسٙ اهلل ٗ نٌ كًٛم، ٚايؿطط٠ اييت ؽل ْٛع 

اٱْػإ بطدًٝ٘ ؾطط٠  ٞٴؿٵُٳ، َؾٚعك٬ّ اٱْػإ ٖٞ َا خًك٘ اهلل عًٝ٘ دػسّا

دػس١ٜ، ٚقاٚيت٘ إٔ ٜتٓاٍٚ ا٭ؾٝا٤ بطدًٝ٘ خ٬ف ايؿطط٠ اؾػس١ٜ، ٚاغتٓتاز 

ٗا ؾطط٠ عك١ًٝ، ٚقاٚي١ اغتٓتاز أَط َٔ إػببات َٔ أغبابٗا ٚايٓتا٥ر َٔ َكسَات

 .ٖٚٛ إػ٢ُ ٗ عًِ ا٫غتس٫ٍ بؿػاز ايٛنع ،غرل غبب٘ خ٬ف ايؿطط٠ ايعك١ًٝ

ْٚؿؼ ا٭َط  ،َٓا بإٔ َا ْبكطٙ َٔ ا٭ؾٝا٤ ٖٛ سكا٥ل ثابت١ ٗ ايٛدٛزعٵٚدٳ

 خ٬فٴ ا٭َٔط ٗ ْؿٔؼ احملػٛغاتٹ ثبٛتٳ ايػٛؾػطا١ٝ٥ٹ ؾطط٠ عك١ًٝ، ٚإْهاضٴ

 21/90   .ايعك١ًٝ ايؿطط٠ٹ

ع٢ً  اٱغ٬ّ بأْ٘ ؾطط٠ اهلل َعٓاٙ إٔ أقٌ ا٫عتكاز ؾٝ٘ دإض ـٴقٵٛٳَؾ _15

 .َكته٢ ايؿطط٠ ايعك١ًٝ

أٟ داض١ٜ ع٢ً ٚؾل َا  _أٜهّا_ إَا أَٛض ؾطط١ٜ: ٚأَا تؿطٜعات٘ ٚتؿاضٜع٘ ؾٗٞ

 . ٜسضن٘ ايعكٌ ٜٚؿٗس ب٘، ٚإَا إٔ تهٕٛ يك٬س٘ ٖا ٫ ٜٓاٗ ؾططت٘

٭ٕ طًب إكاحل  ;عا٬َت ؾٝ٘ ٖٞ ضادع١ إٍ َا تؿٗس ب٘ ايؿطط٠ٚقٛاٌْ إ
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ٚقس بٝٓت٘ ٗ نتابٞ إػ٢ُ  ،ٛنع٘ٚتؿكٌٝ شيو يٝؼ ٖصا َ ،َٔ ايؿطط٠

 21/91(.   َكاقس ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬)

نُا  ٚقس تهٕٛ خؿ١ٝ، ،ب١ٓٝ ٚاعًِ إٔ ؾٛاٖس ايؿطط٠ قس تهٕٛ ٚانش١ّ _16

أٚ ايتبػت بػرلٖا  ،خؿٝت إعاْٞ ايؿطط١ٜ ؾإشا ;ٜكتهٝ٘ ن٬ّ ايؿٝذ ابٔ غٝٓا

ٖٴ اؿهُا٤ ايصٜٔ ُطغٛا عكا٥ل ا٭ؾٝا٤  ايعًُا٤ٴ ِٴؾإهطًعٕٛ بتُٝٝعٖا ٚنؿؿٗا 

 ٚايتؿطٜل بٌ َتؿابٗاتٗا، ٚغدلٚا أسٛاٍ ايبؿط، ٚتعطنت أؾٗاَِٗ ظَاّْا

ٗا، ٚغاٜاتٗا ٚعكُٛا أْؿػِٗ بٛاظع اؿل يتكاضٜـ ايؿطٜع١، ٚتٛزلٛا َطاَٝٳ

 92_21/91. إٔ ًّٝٛا َع ا٭ٖٛا٤عٔ 

ط١ًٜٛ بأٖٚاّ ٚعٛا٥س َٚأيٛؾات  إٕ اجملتُع اٱْػاْٞ قس َين عكٛضّا _17

 ،ؾتكاٍٚ ايٓاؽ عًٝٗا ،ؾاختًطت عٓسٙ بايعًّٛ اؿل ;أزخًٗا عًٝ٘ أٌٖ ايتهًٌٝ

ؾتًو ىاف  ;ؾايتككت بعكٛشلِ ايتكام ايعٓهبٛت ببٝت٘ ;ٚاضتانٛا ع٢ً قبٛشلا

ٚإزضانِٗ َا  ،ؾٝعػط إق٬عِٗ عٓٗا ;٢ بايتػًِٝ ع٢ً َطٚض ايعكٛضًٖكتٳَٓٗا إٔ تٴ

ؾًٝؼ يتُٝٝعٖا إ٫ أٌٖ ايطغٛر أقشاب ايعًّٛ  ;ؾٝٗا َٔ ؼطٜـ عٔ اؿل

ايكشٝش١ ايصٜٔ نطبٛا ٗ ايٛقٍٛ إٍ اؿكا٥ل نٌ غبٌٝ، ٚاغتٛنشٛا 

 . ؾهاْٛا يًػاب١ً خرل زيٌٝ ;خطرلٖا ٚغًُٝٗا

ظ١َ أسهاَ٘ ٕكتهٝات ايؿطط٠ قؿ١ اختل ٚنٕٛ اٱغ٬ّ ٖٛ ايؿطط٠، ٬َٚ

 .بٗا اٱغ٬ّ َٔ بٌ غا٥ط ا٭زٜإ ٗ تؿاضٜع٘

ٔٴ : طأَا أقٛي٘ ؾاؾذلنت ؾٝٗا ا٭زٜإ اٱشل١ٝ، ٖٚصا َا أؾازٙ قٛي٘ شٳيٹَو ايسِّٜ

ِٴ  .صاِيَكِّٝ

ٚقاحل ظُٝع ا٭َِ، ٫ٚ  ،ؾاٱغ٬ّ عاّ خايس َٓاغب ؾُٝع ايعكٛض
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 يٝهٕٛ قاؿّا ;هاَ٘ ع٢ً أقٍٛ ايؿطط٠ اٱْػا١ْٜٝػتتب شيو إ٫ إشا بٓٝت أسس

ٚقس اقته٢ ٚقـ ايؿطط٠ إٔ ٜهٕٛ اٱغ٬ّ  ،ٚيًعكٛض عا١َ ،يًٓاؽ ناؾ١

 21/92 .٭ٕ ايػُاس١ ٚايٝػط َبتػ٢ ايؿطط٠ ;ٜػطّا زلشّا
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 ،٭ٕ ؾٝٗا شنط يكُإ ٚسهُت٘ ;زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠ بإناؾتٗا إٍ يكُإ_ 1

 .بٗا ابَٓ٘ٔ سهُت٘ اييت أزب  ٬ّْٚ

 ،بٌ ايكطا٤ ٚإؿػطٜٔ تٵَؾٔطٚيٝؼ شلا اغِ غرل ٖصا ا٫غِ، ٚبٗصا ا٫غِ عٴ

 21/137 .بػٓس َكبٍٛ"تكطٜض ب٘ ؾُٝا ٜط٣ٚ عٔ ضغٍٛ اهللٚمل أقـ ع٢ً 

 . أْعيت غٛض٠ يكُإ َه١: ٚض٣ٚ ايبٝٗكٞ ٗ ز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ عٔ ابٔ عباؽ _2

عًٝ٘ إط٬م ْٗٛض ٚ ،ٖٚٞ َه١ٝ نًٗا عٓس ابٔ عباؽ ٗ أؾٗط قٛيٝ٘

 .إؿػطٜٔ

 :_تعاٍ_ٚعٔ ابٔ عباؽ َٔ ضٚا١ٜ ايٓشاؽ اغتجٓا٤ ث٬خ آٜات َٔ قٛي٘ 

ّٷط ٔٵ ؾٳذٳطٳ٠ٺ َأِق٬ َٹ ُٳا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض  ٛٵ أَْٻ ٕٳ خٳبٹرلٷط :إٍ قٛي٘ صٚٳَي ُٳًُٛ ُٳا تٳعٵ  .صبٹ

ُٹٝعٷ بٳكٹرلٷط :ٚعٔ قتاز٠ إ٫ آٜتٌ إٍ قٛي٘ ٘ٳ غٳ ٕٻ ايًٖ  .صٔإ

 :ايهٛاؾٞ سها١ٜ قٍٛ إْٗا َه١ٝ عسا آ١ٜ ْعيت بإس١ٜٓ ٖٚٞ ٚٗ تؿػرل

ٕٳط ِٵ ٜٴٛقٹٓٴٛ ٖٴ ِٵ بٹاٯخٹطٳ٠ٹ  ٖٴ ٚٳ ٕٳ ايعٻَنا٠َ  ٚٳٜٴ٪ٵتٴٛ ٕٳ ايكٻ٠َ٬  ُٴٛ ٔٳ ٜٴكٹٝ ٭ٕ  قا٬ّ٥ صاٖيصٹٜ

 .ٚايعنا٠ ؾطنت بإس١ٜٓايك٠٬ 

 ٚضزٙ ايبٝهاٟٚ ع٢ً تػًِٝ شيو بإٔ ؾطنٗا بإس١ٜٓ ٫ ٜٓاٗ تؿطٜعٗا َه١

 .ع٢ً غرل إهاب

ّٓعٕٛ إٔ تهٕٛ ايك٠٬ ٚايعنا٠ ؾطنتا بإس١ٜٓ، ؾأَا ايك٠٬ ؾ٬  (1)مكٛاحملٚ

ضٜب ٗ أْٗا ؾطنت ع٢ً اؾ١ًُ َه١، ٚأَا ايعنا٠ ؾؿطنت َه١ زٕٚ تعٌٝ 

                                                 

 (ّ) .  احملككٕٛ: ٚايكٛاب، ٖهصا ٗ ا٭قٌ_ 1

 صورة لكماى
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 . أْكبا٤ َٚكازٜط، ثِ عٝٓت ا٭ْكبا٤ ٚإكازٜط بإس١ٜٓس

ٔٳط :ٌ َٔ ٖصا إٔ ايكا٥ٌ بإٔ آ١ٜكٻٜٚتشٳ ٕٳ  اٖيصٹٜ ٚٳٜٴ٪ٵتٴٛ ٕٳ ايكٻ٠َ٬  ُٴٛ ٜٴكٹٝ

َٹصايعٻَنا٠َ ٚيٝؼ ي٘ غٓس ٜعتُس نُا  ،ضأٜ٘ ٌٔبٳقٹ ٔٵإٍ آخطٖا ْعيت بإس١ٜٓ قاي٘ 

 .٭ٕ ايك٠٬ ٚايعنا٠ اخل ;ٜ٪شٕ ب٘ قٛي٘

ُٳ١ّ ط ػٛض٠ ايٓاظٍ َه١ايهٞ إٔ ٜهٕٛ قسض ثِ ٖٛ ٜكت ٚٳضٳسٵ ٖٴسٶ٣ 

ٌٳ ُٴشٵػٹٓٹ ًِ َٹط صيٹ ٖٴسٶ٣  ٚٵَي٦ٹَو عٳ٢ًَ  ِٵُأ ٔٗ ٕٳ ط ثِ أؿل ب٘ ،اخل صٔٵ ضٳبِّ ُٴٛ ٔٳ ٜٴكٹٝ اٖيصٹٜ

ٕٳ ِٵ ٜٴٛقٹٓٴٛ ٖٴ ِٵ بٹاٯخٹطٳ٠ٹ  ٖٴ ٚٳ ٕٳ ايعٻَنا٠َ  ٚٳٜٴ٪ٵتٴٛ  21/137 .صايكٻ٠َ٬ 

ٗ تعساز ْعٍٚ ايػٛض، ْعيت بعس  ٖٚصٙ ايػٛض٠ ٖٞ ايػابع١ ٚاـُػٕٛ _3

 . غٛض٠ ايكاؾات ٚقبٌ غٛض٠ غبأ

ٚث٬ثٌ ٗ عس  أٌٖ إس١ٜٓ َٚه١، ٚأضبعّا ٚث٬ثٌ ٗ عس ٚعست آٜاتٗا ث٬ثّا

 21/138 .أٌٖ ايؿاّ ٚايبكط٠ ٚايهٛؾ١

تتكٌ بػبب ْعٚشلا ايصٟ تكسّ  ا٭غطاض اييت اؾتًُت عًٝٗا ٖصٙ ايػٛض٠ُ _4

ٙ إٔ إؿطنٌ غأيٛا عٔ قك١ يكُإ ٚابٓ٘، ٚإشا ْعٓا بٌ ٖصا ٚبٌ َا طٴِنشٹ

ٔٵ ايٓٻأؽط :_تعاٍ_غٝأتٞ عٓس قٛي٘  َٹ ٛٳ اِيشٳسٹٜحٹ ٚٳ ٗٵ ٔٵ ٜٳؿٵتٳٔطٟ َي َٔ إٔ إطاز  صَٳ

ٜاض سٹٓٵَؿؾٝكتين نتب اغٵ ،إش نإ ٜػاؾط إٍ ب٬ز ايؿطؽ ;ط بٔ اؿاضخهٵب٘ ايٓٻ

 ،ىدلنِ قُس عٔ عاز ٚمثٛز: اّ، ٚنإ ٜكط٩ٖا ع٢ً قطٜـ ٜٚكٍٛطٳٗٵٚبٳ ِٵتٴغٵٚضٴ

 ٠ٟ بايتٜٓٛ٘ بٗسضت ٖصٙ ايػٛضسِّكٴَؾ ;ثهِ أْا عٔ ضغتِ ٚاغؿٓسٜاض ٚبٗطاّسٚأس

َٴ ٚإضؾازٷ يٝعًِ ايٓاؽ أْ٘ ٫ ٜؿتٌُ إ٫ ع٢ً َا ؾٝ٘ ٖس٣ٶ ;ايكطإٓ  ٌٴجٴيًدرل ٚ

اؾبابط٠ ٚأٌٖ ايه٬ٍ إ٫ ٗ َكاّ  ؾٝ٘ إٍ أخبأض ؾ٬ ايتؿاتٳ ;ايهُاٍ ايٓؿػاْٞ

 .يكك١ يكُإ ٖصٙ ايػٛض٠ ُٗٝسّا ضٴسٵؾهإ قٳ ;ايتشصٜط ٖا ِٖ ؾٝ٘ َٚٔ عٛاقب٘
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ٔٴ ْٳُكـلټ   طٗ أٍٚ غٛض٠ ٜٛغــ  _ تعاٍ_اع إٍ ٖصا ٗ قٛي٘ ٚقس تكسّ اٱٕ ْٳشٵـ

ٔٳ اِيَككٳٔل ْٚٳصعٳًَٝٵَو َأسٵػٳ  . عًٝ٘ ٗ إكس١َ ايػابع١ بٗصا ايتؿػرل تٴٗٵبٻ، 

ٔٔٚاْتكٌ َٔ شيو إٍ تػؿٝ٘ ايٓٻ  . ايباط١ً ٘ٹككٹاؿاضخ ٚقٹ هط ب

ٕٳ شنطٴ س٨ٳٚابتٴ ٚأطٌٝ  ،ٚأَطٙ بؿهط ايٓع١ُ ،اؿه١َُ بايتٜٓٛ٘ بإٔ آتاٙ اهلُل يكُا

ٕٳ َٔ ايتشصٜط َٔ اٱؾطاى، َٚٔ ا٭َط : َٚا اؾتًُت عًٝ٘ ايه٬ّ ٗ ٚقاٜا يكُا

ِٷ ;اهلل بدل ايٛايسٜٔ، َٚٔ َطاقب١ٹ غؿٝات ا٭َٛض، ٚإقا١َ ايك٠٬، ٚا٭َط  ٭ْ٘ عًٝ

 ، ٚا٭َٔطٚايعذبٹ َٔ ايهدٔل ، ٚايتشصٜٔطبإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط، ٚايكدٔل

 . ػاّ بػُات إتٛانعٌ ٗ إؿٞ ٚايه٬ّبا٫ت

ٌٳ ٚغًهت ايػٛض٠ُ َر زٵإ ٫بٓ٘، ُٚإُٔا تهُٓت٘ ٚق١ٝ يك َٓاغباتٺ شاتٳ أؾاْ

ٚنٝـ  ،ٚبٓعُ٘ عًِٝٗ_ تعاٍ_ٗ شيو تصنرل إؿطنٌ بس٥٫ٌ ٚسسا١ْٝ اهلل 

 .ٛا عًٝ٘ آبا٤َِٖؿِيُٚػهٛا َا َأ ،أعطنٛا عٔ ٖسٜ٘

بتُػو إػًٌُ بايعط٠ٚ  " ايطغٍٛ ٚتػ١ًَٝ، ٬ّزٜٔ اٱغ َع١َٜ تٵطٳَنٚشٳ

 .نؿطٚا ٔٵَٳ طٴِؿ٘ ُنْٴٔعشٵايٛثك٢، ٚأْ٘ ٫ ٜٴ

ُٳا ؾٹٞ ط :ع٢ً إعاضنٌ يًكطإٓ ٗ قٛي٘ ٚاْتِٛ ٗ ٖصٙ ايػٛض٠ ايطزټ ٛٵ أَْٻ ٚٳَي

ّٷ ٔٵ ؾٳذٳطٳ٠ٺ َأِق٬ َٹ  ،بايتشصٜط َٔ زع٠ٛ ايؿٝطإ تٵُٳتٹٚخٴ ،َٚا بعسٖا صاَ٭ضٵٔض 

 139_21/138 .ِ ايػٝبًِعٹ ايهٗإ ٘ إٍ بط٬ٕ ازعا٤ٹٚايتٓبٝ

 ;ٚتككرل طٍٛ ٚقت ايبطاي١ زٕٚ ْؿع ،َا ٜككس َٓ٘ تؿػٌٝ ايباٍ: ٚايًٗٛ _5

 .٭ْ٘ إشا ناْت ٗ شيو َٓؿع١ مل ٜهٔ إككٛز َٓ٘ ايًٗٛ بٌ تًو إٓؿع١

ٛٳ اِيشٳسٹٜحٹطٚ ٗٵ ٛٳطؾإناؾ١  ;يًٗٛ َا نإ َٔ اؿسٜح َطازّاص َي ٗٵ  إٍص َي

ع٢ً َع٢ٓ َٔ ايتبعٝه١ٝ ع٢ً ضأٟ بعض ايٓشا٠، ٚبعهِٗ ٫  صِيشٳسٹٜحٹاط
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 . ؾرلزٖا إٍ َع٢ٓ اي٬ّ ;ايتبعٝه١ٝ َٔ ٜجبت اٱناؾ١ ع٢ً َع٢ٓس

ٛٷط :ٚتكسّ ايًٗٛ ٗ قٛي٘ ٗٵ ٚٳَي َٳا اِيشٳٝٳا٠ُ ايسټْٵٝٳا ٔإ٫ٖ َيعٹبٷ   . ٗ غٛض٠ ا٭ْعاّ صٚٳ

ٔٵ ايٓٻاط :ٚا٭قض ٗ إطاز بكٛي٘ َٹ ٛٳ اِيشٳسٹٜحٹٚٳ ٗٵ ٔٵ ٜٳؿٵتٳٔطٟ َي َٳ أْ٘ ايٓهط  صٔؽ 

ؾٝتًك٢ أناشٜب ا٭خباض عٔ  ;ؾإْ٘ نإ ٜػاؾط ٗ ػاض٠ إٍ ب٬ز ؾاضؽ ;بٔ اؿاضخا

ؾٝككٗا ع٢ً قطٜـ ٗ أزلاضِٖ  ،أبطاشلِ ٗ اؿطٚب ا٠٤ًُٕٛ أنصٚبات

بأسازٜح ضغتِ  إٕ نإ قُس وسثهِ بأسازٜح عاز ٚمثٛز ؾأْا أسسثهِ: ٜٚكٍٛ

 .اغؿٓسٜاض ٚبٗطاّٚ

إٕ ايٓهط نإ ٜؿذلٟ َٔ ب٬ز ؾاضؽ نتب أخباض : َٔ قاٍ (1)َٚٔ إؿطغٌ

 .، أٟ بٛاغط١ َٔ ٜذلْٗا شلِؾٝشسخ بٗا قطٜؿّا ،ًَٛنِٗ

ٌٳ صأؽايٓٻطٜٚؿٌُ يؿٜ  ٙ ايصٜٔ ٜٓكتٕٛ ٕا ٜكك٘ عًِٝٗ نُا غأَط أٖ

ٗٔط :إثطٙ_ تعاٍ_ٜكتهٝ٘ قٛي٘  َٴ ِٵ عٳصٳابٷ  ٗٴ  . صٌٷُأَٚي٦ٹَو َي

ٛٳ اِيشٳسٹٜحٹطـٚقٌٝ إطاز ب ٗٵ ٔٵ ٜٳؿٵتٳٔطٟ َي  .َٔ ٜكتين ايكٝٓات إػٓٝاتص َٳ

طٓٔ عٔ أبٞ أَا١َ ض٣ٚ ايذلَصٟ عٔ عًٞ بٔ ٜعٜس عٔ ايكاغِ بٔ عبساي

تؿذلٖٚٔ ٫ٚ خرل ٗ ػاض٠ ؾٝٗٔ ٫ٚ  ،٫ تبٝعٛا ايكٝٓات= :قاٍ"عٔ ضغٍٛ اهلل

 +.ٓٗٔ سطاّمثٚ

ٌٻ ط :١ٜٗ َجٌ شيو أْعيت ٖصٙ اٯ ٛٳ اِيشٳسٹٜحٹ يٹٝٴهٹ ٗٵ ٔٵ ٜٳؿٵتٳٔطٟ َي َٳ ٔٵ ايٓٻأؽ  َٹ ٚٳ

٘ٹ ٌٔ ايًٖ ٔٵ غٳبٹٝ  .إٍ آخط اٯ١ٜ صعٳ

َٔ سسٜح ايكاغِ عٔ أبٞ  ٣ٖصا سسٜح غطٜب إِا ٜطٚ=: قاٍ أبٛ عٝػ٢

 :ٜكٍٛ ٜعين ايبداضٟ أَا١َ ٚعًٞ بٔ ٜعٜس ٜهعـ ٗ اؿسٜح زلعت قُسّا

                                                 

 (ّ.    )إؿػطٜٔ: ٚايكٛاب، ٖهصا ٗ ا٭قٌ_ 1 
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 . ـٖ ا +عًٞ بٔ ٜعٜس ٜهعـ

أْٗا ْعيت  :أسسُٖا: ٗ غبب ْعٚشلا ق٫ٕٛ=: ابٔ ايعطبٞ ٗ ايعاضن١ ٚقاٍ

 .ٗ ايٓهط بٔ اؿاضخ

 ;اؾذل٣ داض١ٜ َػ١ٝٓ قٌٝ ٖٛ ابٔ خطٌ أْٗا ْعيت ٗ ضدٌ َٔ قطٜـ :ايجاْٞ

 .ـٖ ا+"ؾؿػٌ ايٓاؽ بٗا عٔ اغتُاع ايٓيب

 . ع٢ً قك١ ايٓهط بٔ اؿاضخ ٚأيؿاٚ اٯ١ٜ أْػب اْطباقّا

٘ٹيٹٝٴهٹط :َٚع٢ٓ ٌٔ ايًٖ ٔٵ غٳبٹٝ عٔ زلاع  أْ٘ ٜؿعٌ شيو يًٝٗٞ قطٜؿّا صٌٻ عٳ

أٟ إٍ ايسٜٔ ايصٟ أضازٙ، ؾًِ _ تعاٍ_ؾإٕ ايكطإٓ غبٌٝ َٛقٌ إٍ اهلل  ;ايكطإٓ

بٌ ػاٚظٙ إٍ ايكس عٔ غبٌٝ اهلل، ٖٚصا ظٜاز٠ ٗ تؿٛٝع  ،ٜهٔ قكسٙ فطز ايًٗٛ

 . عًُ٘

نجرل ٚأبٛ عُطٚ بؿتض ايٝا٤، أٟ ٚقطأٙ ابٔ  ،ِ ايٝا٤هب (ٜهٌ)ٚقطأ اؾُٗٛض 

ـ يٓؿػ٘ بايهؿط ست٢ أخص ٜبح ن٬ي٘ تإش مل ٜه ;ع٢ً ن٬ي١ يٝعزاز ن٫ّ٬

 143_21/142 .يًٓاؽ، ٚبصيو ٜهٕٛ َآٍ ايكطا٤تٌ َتشس إع٢ٓ

 .اغِ ضدٌ سهِٝ قاحل (:يكُإ)ٚ_ 6

 _ٚإٕ ناْت أغاْٝسٖا نعٝؿ١_ْ٘ اييت ٜعهس بعهٗا أط ايطٚاٜات ٗ ؾجٚأن

 . َٔ اؿبؿ١ :ٖٛ َٔ ب٬ز ايٓٛب١، ٚقٌٝ :أْ٘ نإ َٔ ايػٛز، ؾكٌٝتكتهٞ 

+. طٝات يكُإخٴإسس٣ = :ٚيٝؼ ٖٛ يكُإ بٔ عاز ايصٟ قاٍ إجٌ إؿٗٛض

 : أٚ ٜعٜس بٔ عُط ٜكعل ٗ قٛي٘ ،ٚايصٟ شنطٙ أبٛ إٗٛف ا٭غسٟ

ُٜس سسسسسسسساآلفااااااانمسسسصااااااان سسُفَِّ ااااااا اااااااساٙس

 

سيٝاناااااااٌسز عسيكُااااااانٕسبااااااأسعااااااان س 

س
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 .(1)(يكِٝ)ف شيو بًكُإ قاسب ايٓػٛض، ٖٚٛ ايصٟ ي٘ ابٔ ازل٘ ٜٚعطس

أْ٘  (2)ٚبعهِٗ شنط إٔ اغِ أبٝ٘ باعٛضا٤، ؾػبل إٍ أٖٚاّ بعض إ٪يؿٌ

 23ٚ 22إػ٢ُ ٗ نتب ايٝٗٛز بًعاّ بٔ باعٛضا٤ إصنٛض خدلٙ ٗ اٱقشاسٌ 

 .َٔ غؿط ايعسز

ٚٳ َٳ ;ِٷٖٵٚيعٌ شيو  ٗ ظَٔ َٛغ٢  ٜٔ نإ ْبّٝاسٵ٭ٕ بًعاّ شيو ضدٌ َٔ أٌٖ 

 فؾًعٌ ايتِٖٛ دا٤ َٔ اؼاز اغِ ا٭ب، أٚ َٔ ٚٔ إٔ بًعاّ ٜطاز _عًٝ٘ ايػ٬ّ_

٭ٕ بًعاّ َٔ ايبًع ٚيكُإ َٔ ايًكِ ؾٝهٕٛ ايعطب زلٛٙ َا  ;َع٢ٓ يكُإ

 . ٜطازف ازل٘ ٗ ايعدلا١ْٝ

 .أٚ ْبّٝا ٚقس اختًـ ايػًـ ٗ إٔ يكُإ إصنٛض ٗ ايكطإٓ نإ سهُّٝا

 .قاؿّا نإ سهُّٝا: ؾاؾُٗٛض قايٛا

ٚاعتُس َايو ٗ إٛطأ ع٢ً ايجاْٞ، ؾصنطٙ ٗ داَع إٛطأ َطتٌ بٛقـ 

 .يكُإ اؿهِٝ، ٚشيو ٜكتهٞ أْ٘ اؾتٗط بصيو بٌ عًُا٤ إس١ٜٓ

مل ٜهٔ = :ٜكٍٛ "زلعت ضغٍٛ اهلل : إٔ ابٔ عُط قاٍ: ٚشنط ابٔ عط١ٝ

 ;ؾأسب٘ _تعاٍ_أسب اهلل  ،سػٔ ايٝكٌ ،ايتؿهط نجرل ٚيهٔ نإ عبسّا يكُإ ْبّٝا

ٔٻ  +.عًٝ٘ باؿه١ُ ؾُ

٭ْ٘ مل ًّ عًٝ٘  ;ٜٚٛٗط َٔ اٯٜات إصنٛض٠ ٗ قكت٘ ٖصٙ أْ٘ مل ٜهٔ ْبّٝا

 .بٛسٞ ٫ٚ به٬ّ ا٥٬ٕه١

                                                 

 :ٖٚٛ إعين بايبٝت ايصٟ أْؿسٙ ابٔ بطٟ_ 1

٘سس سيكاااااااِٝسبااااااأسيكُااااااانٕسَااااااأس  تااااااا

س

ُٓٗاااااانسس سفهاااااانٕساباااااأس  اااااا سياااااا٘سٚاب

س
 

 .ٖٛ ٫ضٚؽ قاسب زٚا٥ط إعاضف ايؿطْػ١ٝ_ 2
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ْٚطل بٗا،  ،ٚا٫قتكاض ع٢ً أْ٘ أٚتٞ اؿه١ُ ٧َٜٛ إٍ أْ٘ أشلِ اؿه١ُ

٘ٴط :_تعاٍ_قاٍ  ٚ٭ْ٘ ٕا شنط تعًُٝ٘ ٫بٓ٘ ُٛ ٛٳ ٜٳعٹ ٖٴ ٕٷ صٚٳ  ،بأْ٘ تعًِٝ ٚشيو َ٪ش

 . ٫ تبًٝؼ تؿطٜع

 ;ٚيؿٜ اؿه١ُ ٜػُض بٗصا ايكٍٛ ،إٔ يكُإ ْيب: ٚشٖب عهط١َ ٚايؿعيب

ٚٳآتٳٝٵٓٳاٙٴ : ط٭ٕ اؿه١ُ أطًكت ع٢ً ايٓب٠٤ٛ ٗ نجرل َٔ ايكطإٓ نكٛي٘ ٗ زاٚز

ٌٳ اِيدٹَطابٹ ٚٳَؾكٵ ُٳ١َ   .صاِيشٹِه

ٞٳ خٳٝٵطّا ط :_تعاٍ_اؿه١ُ ٗ قٛي٘  طتػِّٚقس ُؾ ُٳ١َ َؾَكسٵ ُأٚتٹ ٔٵ ٜٴ٪ٵتٳ اِيشٹِه َٳ ٚٳ

 .َا ٜؿٌُ ايٓب٠٤ٛ صَنجٹرلّا

٭ْٗا  ;ٚأع٬ٖا ايٓب٠٤ٛ ،َعطؾ١ سكا٥ل ا٭ؾٝا٤ ع٢ً َا ٖٞ عًٝ٘ ٚإٕ اؿه١ُ

إش ايٓب٠٤ٛ  ;ٕا ٖٞ عًٝ٘ ٗ ْؿؼ ا٭َط عًِ باؿكا٥ل َإَٔٛ َٔ إٔ ٜهٕٛ كايؿّا

 .اهلل ايصٟ ٫ ٜععب عٔ عًُ٘ ؾ٤ٞ َٔتًكا٠ َ

ٕٳػٳْٵا أٱٓٳٝٵقٻٚٳٚٳط :_تعاٍ_ٚغٝأتٞ إٔ إٜطاز قٛي٘  ٗ أثٓا٤ ن٬ّ  ص٘ٹٜٵسٳايٹٛٳبٹ ا

 . يكُإ ٜػاعس ٖصا ايكٍٛ

 .ٚشنط أٌٖ ايتؿػرل ٚايتاضٜذ أْ٘ نإ ٗ ظَٔ زاٚز

ؾتعٌ أْ٘ عاف ٗ  ;أٚ ابٔ خايت٘ ،إْ٘ نإ ابٔ أخت أٜٛب :ٚبعهِٗ ٜكٍٛ

 .٬ز إغطا٥ٌٝب

 .ؾأعتك٘ غٝسٙ ،ٚشنط بعهِٗ أْ٘ نإ عبسّا

ٗ بين إغطا٥ٌٝ ٗ ظَإ زاٚز  إٔ يكُإ نإ قانّٝا: ٚشنط ابٔ نجرل عٔ فاٖس

 .دس شنط شيو ٗ نتب اٱغطا٫ًٌٚٝٝ٥ ٜٛ _عًٝ٘ ايػ٬ّ_

 .خٝاطّا :ٚقٌٝ ،نإ لاضّا :ٚقٌٝ ،يػِٓ نإ ضاعّٝا :قٌٝ
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ٚبٓٛ  ،يبين اؿػشاؽ ٖٚب إٔ يكُإ نإ عبسّاٚٗ تؿػرل ابٔ نجرل عٔ ابٔ س

ٚنإ َٔ عبٝسِٖ غشِٝ ايعبس ايؿاعط إدهطّ ايصٟ  ،اؿػشاؽ َٔ ايعطب

 . قتٌ ٗ َس٠ عجُإ

ٚإكطب١  ،ٚسه١ُ يكُإ َأثٛض٠ ٗ أقٛاي٘ ايٓاطك١ عٔ سكا٥ل ا٭سٛاٍ

 .يًدؿٝات بأسػٔ ا٭َجاٍ

يكطإٓ َٓٗا َا ٗ ٖصٙ ايػٛض٠، ٞ بٗا أٌٖ ايذلب١ٝ ٚأٌٖ اـرل، ٚشنط آٹٚقس عٴ

ٚشنط سه١ُ ي٘ ٗ نتاب داَع  ،ٚشنط َٓٗا َايو ٗ إٛطأ ب٬غٌ ٗ نتاب اؾاَع

 . ْع سه١ُ يكُإ ٚشنط َٓٗا أٓس بٔ سٓبٌ ٗ َػٓسٙ ٫ٚ ْعطف نتابّا ،ايعتب١ٝ

قطأت َٔ سه١ُ يكُإ أضدض َٔ : ٚٗ تؿػرل ايكططيب قاٍ ٖٚب بٔ َٓب٘

 .عؿط٠ آ٫ف باب

 150_21/148 . عٌ ٖصا إٕ قض عٔ ٖٚب بٔ َٓب٘ نإ َبايػ١ ٗ ايهجط٠ٚي

قسّ =: قاٍ ابٔ إغشام ٗ ايػرل٠ ،عٓس خاق١ ايعطب ٚنإ يكُإ َعطٚؾّا _7

ؾتكس٣ ي٘  ،أٚ َعتُطّا غٜٛس بٔ ايكاَت أخٛ بين عُطٚ بٔ عٛف َه١ سادّا

ايصٟ َعٞ  ؾًعٌ ايصٟ َعو َجٌ: ؾكاٍ ي٘ غٜٛس ،ؾسعاٙ إٍ اٱغ٬ّ"ضغٍٛ اهلل

":  ؾكاٍ ي٘ ضغٍٛ اهلل ،ف١ً يكُإ: قاٍ? َٚا َعو ":ؾكاٍ ي٘ ضغٍٛ اهلل

ٚايصٟ َعٞ أؾهٌ  ،إٕ ٖصا ايه٬ّ سػٔ=: اعطنٗا عًٞ، ؾعطنٗا عًٝ٘، ؾكاٍ

 .+َٔ ٖصا قطإٓ أْعي٘ اهلل

ٚنإ قتً٘ قٌٝ  ،ؾًِ ًٜبح إٔ قتًت٘ اـعضز ،ؾكسّ إس١ٜٓ: قاٍ ابٔ إغشام

إْا يٓطاٙ قس قتٌ ٖٚٛ َػًِ ٚنإ قَٛ٘ : َٔ قَٛ٘ ٜكٛيٕٛ ٚنإ ضداٍ ،ّٜٛ بعاخ

 .ـٖ ا+ ْٛ٘ ايهاٌَعٴٜسٵ
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 . +أْا ؾاى ٗ إغ٬َ٘ نُا ؾو غرلٟ=: ايدلبٔ عبسٚٗ ا٫غتٝعاب ٫

عٔ "ٛا ضغٍٛ اهللغأي ٚقس تكسّ ٗ قسض ايه٬ّ ع٢ً ٖصٙ ايػٛض٠ إٔ قطٜؿّا

 . يًعطب ٚشيو ٜكتهٞ أْ٘ نإ َعطٚؾّا ،يكُإ ٚابٓ٘

ٞٻإاْت٢ٗ  ٚقس سٌ نتاب١ ٖصا ايتؿػرل َٔ سهِ يكُإ إأثٛض٠ مثإ ٚث٬ثٕٛ  ي

. ٚغٓصنطٖا عٓس ايؿطاؽ َٔ تؿػرل ٖصٙ اٯٜات ،سه١ُ غرل َا شنط ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ

21/150_151 

٘ٴط :كٛي٘بٚؾا٥س٠ شنط اؿاٍ  _8 ُٛ ٛٳ ٜٳعٹ ٖٴ اٱؾاض٠ إٍ إٔ قٛي٘ ٖصا نإ  صٚٳ

ؾًِ  إٕ ابٔ يكُإ نإ َؿطنّا: ٗٛض إؿػطٜٔيتًبؼ ابٓ٘ باٱؾطاى، ٚقس قاٍ ْ

 .ؾإٕ ايٛعٜ ظدط َكذلٕ بتدٜٛـ ;ٜعٍ يكُإ ٜعٛ٘ ست٢ آَٔ باهلل ٚسسٙ

ٛٵ٫ّ بٳًٹٝػّاط :_تعاٍ_قاٍ  ِٵ َق ٔٗ ِٵ ؾٹٞ َأُْؿػٹ ٗٴ ٌٵ َي ٚٳُق ِٵ  ٗٴ ِٛ ٚٳعٹ ِٵ  ٗٴ  ص.َؾَأعٵٔطضٵ عٳٓٵ

عٔ اٱؾطاى إٔ ايعدط ٖٓا  ؾتعٌ ;ٜٚعطف إعدٛض عٓ٘ َتعًل ؾعٌ إٛع١ٛ

 .باهلل

ؾًُا ؾتض اهلل ع٢ً يكُإ  ،ٚيعٌ ابٔ يكُإ نإ ٜسٜٔ بسٜٔ قَٛ٘ َٔ ايػٛزإ

ؾأخص ٜعٛ٘ ست٢ زإ بايتٛسٝس، ٚيٝؼ  ،باؿه١ُ ٚايتٛسٝس أب٢ ابٓ٘ َتابعت٘

 . إٔ تهٕٛ عا٥ًت٘ تسٜٔ بسٜٔ ايٝٗٛز١ٜ اغتٝطإ يكُإ َس١ٜٓ زاٚز َكتهّٝا

أٚ عٓس  ، ايتًبؼ بايؿ٤ٞ إٓٗٞ عٓ٘ٚأقٌ ايٓٗٞ عٔ ايؿ٤ٞ إٔ ٜهٕٛ سٌ

 .عٔ ؾ٤ٞ َٓتـ عٔ إٓٗٞ ٫٢ ٜٓٗ إَٔكاضب١ ايتًبؼ ب٘، ٚا٭قٌ 

 . ؾ٬ زاعٞ إيٝ٘ ;ٗ اغِ ابٔ يكُإ ٚقس شنط إؿػطٕٚ اخت٬ؾّا

ا٫عتكازات، : ٚقس ْع يكُإ ٗ ٖصٙ إٛع١ٛ أقٍٛ ايؿطٜع١ ٖٚٞ

 21/154 .ٚا٭عُاٍ، ٚأزب إعا١ًَ، ٚأزب ايٓؿؼ
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َط ٚاْتٗا٤ٙ اٯ (1)إت٢ٜٗٓٚ عٔ إٓهط ٜكتهٞ إٜ ،ٚا٭َط بإٔ ٜأَط بإعطٚف _9س

٭ٕ ايصٟ ٜأَط بؿعٌ اـرل ٢ٜٗٓٚ عٔ ؾعٌ ايؿط ٜعًِ َا ٗ ا٭عُاٍ َٔ  ;ٗ ْؿػ٘

ؾ٬ دطّ إٔ ٜتٛقاٖا ٗ ْؿػ٘ با٭ٚي١ٜٛ َٔ أَطٙ  ;خرل ٚؾط، َٚكاحل َٚؿاغس

 . ايٓاؽ ْٚٗٝ٘ إٜاِٖ

 ،إش ْع ٫بٓ٘ اٱضؾاز إٍ ؾعً٘ اـرل ;ٔ اؿه١ُ ٚايتك٣ٛؾٗصٙ ن١ًُ داَع١ َ

ٚظدطٙ ايٓاؽ عٔ اضتهاب٘، ثِ أعكب شيو بإٔ  ،ٚنؿ٘ عٔ ايؿط ،ٚبج٘ ٗ ايٓاؽ

 . أَطٙ بايكدل ع٢ً َا ٜكٝب٘

ٚٚد٘ تعكٝب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٬َظ١َ ايكدل إٔ ا٭َط 

أٚ  ،َٔ بعض ايٓاؽ يًكا٥ِ بُٗا َعازا٠ّإ طٻذٴبإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط قس ٜٳ

ؾإشا مل ٜكدل ع٢ً َا ٜكٝب٘ َٔ دطا٤ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  ;أش٣ َٔ بعض

 . إٓهط أٚ ؾو إٔ ٜذلنُٗا

ايكدل ٖٓا ٗ عساز  سٻع٢ً ايكابط با٭دط ايعِٛٝ عٴ عا٥س٠ّ ايكدٔل ٕٚا ناْت ؾا٥س٠ُ

إٍ َا ٗ ؼٌُ أش٣ ايٓاؽ َٔ  تٵَؿتٳًِٚمل ٜٴ ،ا٭عُاٍ ايكاقط٠ ع٢ً قاسبٗا

٭ٕ  صٚٳ٫ تٴكٳعِّطٵ خٳسٻَى يٹًٓٻأؽط :سػٔ إعا١ًَ َعِٗ ست٢ ٜصنط ايكدل َع قٛي٘

 . شيو يٝؼ ٖٛ إككٛز ا٭ٍٚ َٔ ا٭َط بايكدل

 :_تعاٍ_ٚقس تكسّ ٗ قٛي٘  ،ٖٛ ؼٌُ َا وٌ بإط٤ ٖا ٜ٪مل أٚ وعٕ :ٚايكدل

ٚٳط  21/165 .ٗ غٛض٠ ايبكط٠ صايكٻ٠٬ٹٚٳاغٵتٳعٹٝٓٴٛا بٹايكٻبٵٔط 

ٚٳَيَكسٵ آتٳٝٵٓٳا ط :_تعاٍ_ٖٚصا ٚؾا٤ َا ٚعست ب٘ عٓس ايه٬ّ ع٢ً قٛي٘ _ 10

ُٳ١َ ٕٳ اِيشٹِه ُٳا إيٝ٘ تتبعٞ ٕا أثط َٔ سه١ُ يكُإ غرل َا ٗ  ٢َٔ شنط َا اْتٗ صُيِك

                                                 

 (ّ.   )إإتٝ: ٚايكٛاب، ٖهصا ٗ ا٭قٌ_1
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قٛي٘ : ٞٚعؿطٜٔ سه١ُ ٖٚ ٚقس شنط اٯيٛغٞ ٗ تؿػرلٙ َٓٗا مثاّْٝا ،ٖصٙ ايػٛض٠

ؾادعٌ غؿٝٓتو  ;أٟ بين إٕ ايسْٝا عط عُٝل، ٚقس غطم ؾٝٗا أْاؽ نجرل: ٫بٓ٘

_ تعاٍ_ٚسؿٖٛا اٱّإ، ٚؾطاعٗا ايتٛنٌ ع٢ً اهلل _ تعاٍ_اهلل  ٣ٗا تكٛؾٝ

 . ٫ٚ أضاى ْادّٝا ،يعًو إٔ تٓذٛ

ساؾٜ، َٚٔ  _عع ٚدٌ_َٔ نإ ي٘ َٔ ْؿػ٘ ٚاعٜ نإ ي٘ َٔ اهلل : ٚقٛي٘

_ تعاٍ_، ٚايصٍ ٗ طاع١ اهلل بصيو ععّا_ تعاٍ_َٔ ْؿػ٘ ظازٙ اهلل  أْكـ ايٓاؽ

 . أقطب َٔ ايتععظ بإعك١ٝ

 . يٛيسٙ نايػُاز يًعضع ايٛايسٹ بٴطٵنٳ: ٚقٛي٘

ٔٳٜا بين إٜاى ٚايسٻ: ٚقٛي٘ ِټ ،ٍ ايٓٗاضشؾإْ٘  ;ٜ  . ايًٌٝ ٖٚ

 _تعاٍ_٘ ٜو ع٢ً َعكٝتطِّذٳ٫ ٜٴ ضدا٤ٶ _عع ٚدٌ_اهلل  ٜا بين اضزٴ: ٚقٛي٘

 . _تعاٍ ؾأْ٘_ػو َٔ ضٓت٘ ٫ٜ ٜ٪ خٛؾّا _غبشاْ٘_ٚخـ اهلل 

َٔ نصب شٖب َا٤ ٚدٗ٘، َٚٔ غا٤ خًك٘ نجط غُ٘، ْٚكٌ ايكدٛض : ٚقٛي٘

 . َٔ َٛانعٗا أٜػط َٔ إؾٗاّ َٔ ٫ ٜؿِٗ

ٖٛ  ؾًِ أٌٓ ؾ٦ّٝا ;ٚنٌ ؾ٤ٞ ثكٌٝ ،ٜا بين ًٓت اؾٓسٍ ٚاؿسٜس: ٚقٛي٘

 . ٖٛ أَط َٔ ايؿكط ؾًِ أشم ؾ٦ّٝا ;ت إطاضأثكٌ َٔ داض ايػ٤ٛ، ٚشق

 . ؾهٔ ضغٍٛ ْؿػو ؾإٕ مل ػس سهُّٝا ;دا٬ّٖ وضغٛي ٜا بين ٫ تطغٌ

 . ًشِ ايعكؿٛض عُا قًٌٝ ٜػًٞ قاسب٘ؾإْ٘ ؾٗٞ ن ;ٜا بين إٜاى ٚايهصب

 ،ؾإٕ اؾٓا٥ع تصنطى اٯخط٠ ;٫ٚ ؼهط ايعطؽ ،ٜا بين اسهط اؾٓا٥ع

 . ٚايعطؽ ٜؿٗٝو ايسْٝا

 . ؾإٕ إيكا٤ى إٜاٙ يًهًب خرل َٔ إٔ تأنً٘ ;ع٢ً ؾبع بين ٫ تأنٌ ؾبعّا ٜا
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 . َٜؿًِتٴَؾ ٫ٚ تهٔ َطّا ،بًعتٴَؾ ٜا بين ٫ تهٔ سًّٛاس

 . ٫ ٜأنٌ طعاَو إ٫ ا٭تكٝا٤، ٚؾاٚض ٗ أَطى ايعًُا٤: ٚقٛي٘ ٫بٓ٘

ٌ ؾإٕ َج ;٫ خرل يو ٗ إٔ تتعًِ َا مل تعًِ ٕٚا تعٌُ َا قس عًُت: ٚقٛي٘

 ،ؾعذع عٓٗا ،ٚشٖب وًُٗا ،ؾشٌُ سع١َ ،شيو َجٌ ضدٌ استطب سطبّا

 . إيٝٗا أخط٣ ِٻهٳَؾ

ؾإٕ أْكؿو عٓس  ;ؾأغهب٘ قبٌ شيو ٜا بين إشا أضزت إٔ تٛاخٞ ضد٬ّ: ٚقٛي٘

 . غهب٘ ٚإ٫ ؾاسصضٙ

تهٔ أسب إٍ ايٓاؽ ٖٔ  ، ٚيٝهٔ ٚدٗو بػطّاو طٝب١ّيتهٔ نًُتٴ: ٚقٛي٘

 . ٜعطِٝٗ ايعطا٤

٫ٚ بس يو  ،ٜا بين أْعٍ ْؿػو َٔ قاسبو َٓعي١ َٔ ٫ ساد١ ي٘ بو: ٚقٛي٘

َ٘ٓ . 

ؾٓؿػ٘ َٓ٘ ٗ  ;٫ٚ ٜهػب شَِٗ ،ٜا بين نٔ نُٔ ٫ ٜبتػٞ قُس٠ ايٓاؽ

 . ٚايٓاؽ َٓ٘ ٗ ضاس١ ،عٓا٤

، ٚإِا ٜٓبػٞ يو غاملٷ ؾإْو َا غهتٻ ;ٜا بين اَتٓع َا ىطز َٔ ؾٝو: ٚقٛي٘

 . َٔ ايكٍٛ َا ٜٓؿعو

 . ٞ عًٝٗا َا مل ٜصنطٙ اٯيٛغٖٞؿَقُأ ٚأْا

َايو أْ٘ : ؾُٔ شيو َا ٗ إٛطأ ؾُٝا دا٤ ٗ طًب ايعًِ َٔ نتاب اؾاَع

ٜا بين دايؼ ايعًُا٤ ٚظآِٗ : بًػ٘ إٔ يكُإ اؿهِٝ أٚق٢ ابٓ٘ ؾكاٍ

 . ؾإٕ اهلل وٝٞ ايكًٛب بٓٛض ايعًِ نُا وٝٞ ا٭ضض إٝت١ بٛابٌ ايػُا٤ ;بطنبتٝو

 :ُا دا٤ ٗ ايكسم ٚايهصب َٔ نتاب اؾاَع أْ٘ بًػ٘ أْ٘ قٌٝ يًكُإٚؾٝ٘ ؾٝ
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قسم اؿسٜح، ٚأزا٤ ا٭َا١ْ، ٚتطى : ؾكاٍ _ٜطٜسٕٚ ايؿهٌ_َا بًؼ بو َا ْط٣ 

 . َا ٫ ٜعٓٝين

ٜا بين : بًػين إٔ يكُإ قاٍ ٫بٓ٘: ٚٗ داَع إػتدطد١ يًعتيب قاٍ َايو

 .  اَطأ٠ قاؿ١يٝهٔ أٍٚ َا تؿٝس َٔ ايسْٝا بعس خًٌٝ قاحل

ٜا بين إٕ : إٔ يكُإ قاٍ ٫بٓ٘: ٚٗ أسهاّ ايكطإٓ ٫بٔ ايعطبٞ عٔ َايو

ٜصٖبٕٛ، ٚإْو قس  ِٖٚ إٍ اٯخط٠ غطاعّا ،ايٓاؽ قس تطاٍٚ عًِٝٗ َا ٜٛعسٕٚ

َٔ  تػرل إيٝٗا أقطب إيٝو اغتسبطت ايسْٝا َٓص نٓت ٚاغتكبًت اٯخط٠، ٚإٕ زاضّا

 .زاض ؽطز عٓٗا

 .نكش١، ٫ٚ ْع١ُ نطٝب ْؿؼ ٢ٶيٝؼ غٓ: ٚقاٍ

اتل إٔ ٜٓعٍ عًِٝٗ عصاب َٔ  ،٫ِٚٔٗ ُاؾٹ ،ٜا بين ٫ ػايؼ ايؿذاض: ٚقاٍ

 .ؾٝكٝبو َعِٗ ،ايػُا٤

ؾتكٝبو  ;عػ٢ إٔ تٓعٍ عًِٝٗ ض١ٓ ِٵٜٗٔا بين دايؼ ايعًُا٤ َٚاؾٹ: ٚقاٍ

 . َعِٗ

إْ٘ ؾ ;إٕ نٓت تطاْٞ غًٜٝ ايؿؿتٌ: أْ٘ قاٍ يطدٌ ٜٓٛط إيٝ٘: ٚٗ ايهؿاف

 .ٚإٕ نٓت تطاْٞ أغٛز ؾكًيب أبٝض ىطز َٔ بُٝٓٗا ن٬ّ ضقٝل،

ؾأتاٙ بايًػإ  ،ٚإٔ ٜأتٝ٘ بأطٝب َهػتٌ ،ٚإٔ ٫َٛٙ أَطٙ بصبض ؾا٠

ؾأيك٢ ايًػإ  ;ٚايكًب، ثِ أَطٙ بصبض أخط٣ ٚإٔ أيل َٓٗا أخبح َهػتٌ

ا إشا َا ؾٝٗ حٚأخب ،ُٖا أطٝب َا ؾٝٗا إشا طابا :ؾػأي٘ عٔ شيو، ؾكاٍ ،ٚايكًب

 . خبجا

ؾأزضنت٘  ،ؾأضاز إٔ ٜػأي٘ عُاشا ٜكٓع ،ٚزخٌ ع٢ً زاٚز ٖٚٛ ٜػطز ايسضٚع
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ؾكاٍ  ،ْعِ يبٛؽ اؿطب أْت: ؾػهت، ؾًُا أُٗا زاٚز يبػٗا ٚقاٍ ،اؿه١ُس

 . ٚقًٌٝ ؾاعً٘ ،ايكُت سه١ُ: يكُإ

ايصٟ ٫ ٜبايٞ إٔ : ؾكاٍ? أٟ ايٓاؽ ؾط: كُإًقٌٝ ي: ٚٗ تؿػرل ابٔ عط١ٝ

 . أٚ َػ٦ّٝا ؽ غ٦ّٝاٜطاٙ ايٓا

ؾًُا بعح زاٚز قطع  ،نإ يكُإ ٜؿيت قبٌ َبعح زاٚز: ٚٗ تؿػرل ايكططيب

 ?أ٫ أنتؿٞ إشا نؿٝت: ؾكاٍ ،ؾكٌٝ ي٘ ،ايؿت٣ٛ

ٜػؿاٙ إًّٛٛ َٔ نٌ َهإ إٕ ٜكب  ;إٕ اؿانِ بأؾس إٓاظٍ ٚنسضٖا: ٚؾٝ٘

ِّ  .ٚإٕ أخطأ أخطأ ططٜل اؾ١ٓ ،إٔ ٜٓذٛ ؾباؿط

َٚٔ ىذل ايسْٝا ع٢ً  ،خرل َٔ إٔ ٜهٕٛ ؾطٜؿّا يسْٝا شي٬َّٝٚٔ ٜهٔ ٗ ا

 . ايسْٝا ٫ٚ ٜكب اٯخط٠ ٘ٴتٵُؿاٯخط٠ تٳ

أقبشت : ؾكاٍ? نٝـ أقبشت: إٔ زاٚز غأٍ يكُإ: ٚٗ تؿػرل ايبٝهاٟٚ

 . ٗ ٜسٟ غرلٟ

إٕ اهلل ضنٝين : قاٍ يكُإ ٫بٓ٘: ٚٗ زض٠ ايتٓعٌٜ إٓػٛب يؿدط ايسٜٔ ايطاظٟ

 . ؾأٚقاى بٞ ;ٚمل ٜطنو يٞ ،قين بوؾًِ ٜٛ ،يو

 ،إشا اَتٮت إعس٠ ْاَت ايؿهط٠: قاٍ يكُإ ٫بٓ٘: ٚٗ ايؿؿا٤ يعٝاض

 . ٚقعست ا٭عها٤ عٔ ايعباز٠ ،ٚخطغت اؿه١ُ

إٔ َٔ ٚق١ٝ : (1)ٚٗ نتاب آزاب ايٓهاح يكاغِ بٔ ٜإَٔٛ ايتًٝسٟ ا٭ٔاغٞ

 ،ٗ ايطأؽ ًٌٜ ايعطٚم ٜا بين إِا َجٌ إطأ٠ ايكاؿ١ نُجٌ ايسٖٔ: يكُإ

ٔ ايؿعط، َٚجًٗا نُجٌ ايتاز ع٢ً ضأؽ إًو، َٚجًٗا نُجٌ ايً٪ي٪ ػِّشٳٜٚٴ
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 . ٚاؾٖٛط ٫ ٜسضٟ أسس َا قُٝت٘

إشا تهًُت : َٚجٌ إطأ٠ ايػ٤ٛ نُجٌ ايػٌٝ ٫ ٜٓتٗٞ ست٢ ٜبًؼ َٓتٗاٙ

 ،أزلعت، ٚإشا َؿت أغطعت، ٚإشا قعست ضؾعت، ٚإشا غهبت أزلعت

 . إ٫ زا٤ اَطأ٠ ايػ٤ٛ ٚنٌ زا٤ ٜدلأ

ٔٳ ٕٵٜا بين َ٭ تبهٞ ٖٚٞ ايٛا١ٕ،  ;َٔ إٔ تػانٓٗا خرلٷ(1)زٛٳغٵا٭غس ٚاَ٭ تػان

 . ٖٚٞ أؾع٢ بًسغٗا ،ٚؼهِ ٖٚٞ اؾا٥ط٠، ٚتٓطل ٖٚٞ اؾا١ًٖ

 ،ٚعُاَتو ،ٚخؿو ،ٜا بين غاؾط بػٝؿو: ٚٗ فُع ايبٝإ يًطدلغٞ

َٔ ا٭ز١ٜٚ َا تٓتؿع ب٘  ٚكطظى، ٚتعٚز َعو ،ٚخٝٛطو ،ٚغكا٥و ،ٚخبا٥و

 ._عع ٚدٌ_ إ٫ ٗ َعك١ٝ اهلل أْت َٚٔ َعو، ٚنٔ ٭قشابو َٛاؾكّا

ٜا بين إشا غاؾطت َع قّٛ ؾأنجط اغتؿاضتِٗ ٗ أَطى ٚأَٛضِٖ، ٚأنجط ايتبػِ ٗ 

ٚإشا اغتعاْٛا بو  ،ع٢ً ظازى بِٝٓٗ، ؾإشا زعٛى ؾأدبِٗ ٚنٔ نطّّا ،ٚدِٖٛٗ

جط٠ ايك٠٬، ٚغدا٤ ايٓؿؼ َا َعو َٔ زاب١ ؾأعِٓٗ، ٚاغتعٌُ طٍٛ ايكُت ٚن

أٚ َا٤ أٚ ظاز، ٚإشا اغتؿٗسٚى ع٢ً اؿل ؾاؾٗس شلِ، ٚادٗس ضأٜو شلِ إشا 

ت ٚتٓٛط، ٫ٚ ػب ٗ َؿٛض٠ ست٢ تكّٛ ؾٝٗا بٻجٳاغتؿاضٚى، ثِ ٫ تععّ ست٢ تٳ

 ;ٚأْت َػتعٌُ ؾهطتو ٚسهُتو ٗ َؿٛضت٘ ،ٚتكًٞ ،ٚتٓاّ ٚتأنٌ ،ٚتكعس

ٕٻ ايٓكٝش١ َٔ اغتؿاضٙ غًب٘ اهلل ضأٜ٘، ٚإشا ضأٜت أقشابو  ّشٔض مل ٔٵَٳ ؾإ

ّؿٕٛ ؾاَـ َعِٗ، ؾإشا ضأٜتِٗ ٜعًُٕٛ ؾاعٌُ َعِٗ، ٚازلع ٕٔ ٖٛ أندل َٓو 

ٚي٪ّ، ٚإشا  ٌّٞعٹ ؾإٕ ٫ ;٫ :ْعِ ٫ٚ تكٌ :ؾكٌ ٚإشا أَطٚى بأَط ٚغأيٛى ؾ٦ّٝا ،غّٓا

 ؾكؿٛا ٚتآَطٚا، ٚإشا ضأٜتِ ؾدكّاؼرلمت ٗ ايططٜل ؾأْعيٛا، ٚإشا ؾههتِ ٗ ايككس 

                                                 

 .ط اؿٝاتَنٜطٜس شٳ_ 1
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ؾإٕ ايؿدل ايٛاسس ٗ ايؿ٠٬  ;٫ٚ تػذلؾسٚٙ ،ؾ٬ تػأيٛٙ عٔ ططٜكهِ ٚاسسّاس

ٕٳ ،َطٜب يعً٘ ٜهٕٛ عٌ ايًكٛم  .ايصٟ سرلنِ أٚ ٜهٕٛ ٖٛ ايؿٝطا

٭ٕ ايعاقٌ إشا أبكط بعٝٓ٘  ;إ٫ إٔ تطٚا َا ٫ أض٣ _أٜهّا_ٚاسصضٚا ايؿدكٌ 

 . يؿاٖس ٜط٣ َا ٫ ٜط٣ ايػا٥بٚا ،عطف اؿل َٓ٘ ؾ٦ّٝا

ؾإْٗا  ;ٗا ٚاغذلح َٓٗاٜا بين إشا دا٤ ٚقت ايك٠٬ ؾ٬ ت٪خطٖا يؿ٤ٞ، قِّ

ٚإشا أضزمت ايٓعٍٚ ؾعًٝهِ َٔ بكاع  ،، ٚقٌ ٗ ْاع١ ٚيٛ ع٢ً ضأؽ ظزٔٷٜٵزٳ

 .ٚأنجطٖا عؿبّا ،ٚأيٝٓٗا تطب١ ،ا٭ضض بأسػٓٗا يّْٛا

أضزت قها٤ سادتو ؾأبعس  ٚإشا ْعيت ؾكٌ ضنعتٌ قبٌ إٔ ػًؼ، ٚإشا

ِّ ،ا٭ضض ٗإصٖب   ،ع ا٭ضض اييت سًًت بٗاضنعتٌ ثِ ٚزِّ ٚإشا اضؼًت ؾك

َٔ ا٥٬ٕه١، ٚإٕ اغتطعت إٔ ٫ تأنٌ  ؾإٕ يهٌ بكع١ أ٬ّٖ ;ِ ع٢ً أًٖٗاٚغِّ

 .ؾتتكسم َٓ٘ ؾاؾعٌ ،ست٢ تبتس٨ طعاَّا

، ٚعًٝو بايتػبٝض ّاَا زَت ضانب _يعً٘ ٜعين ايعبٛض_ ٚعًٝو بكطا٠٤ نتاب اهلل

ٚإٜاى ٚايػرل ٗ أٍٚ ايًٌٝ  ،، ٚعًٝو بايسعا٤ َا زَت خايّٝاع٬ُّ َا زَت عا٬َّ

 . ٗ َػرلى ايكٛتٹ ٚإٜاى ٚضؾعٳ ،إٍ آخطٙ

 .ؾكس اغتتككٝٓا َا ٚدسْا َٔ سه١ُ يكُإ ٖا ٜكاضب غبعٌ سه١ُ

21/169_173 

َٛض إػٝب١ أْٗا ٖٞ ا٭: َٚع٢ٓ سكط َؿاتض ايػٝب ٗ ٖصٙ اـُػ١_ 11

ٚإٔ ايتعبرل عٓٗا بإؿاتض أْٗا تهٕٛ فٗٛي١  ،إتعًك١ بأسٛاٍ ايٓاؽ ٗ ٖصا ايعامل

ٚأَا بك١ٝ أسٛاٍ ايٓاؽ  ،ٕا نإ َػًكّا ضٷتٵٗا َؾٛعٳؾإشا ٚقعت ؾهإٔ ُٚق ;يًٓاؽ

 ،ّٚهٔ يبعهِٗ تعٝٝٓٗا َجٌ تعٌٝ ّٜٛ نصا يًعؾاف ،ؾدؿا٩ٖا عِٓٗ َتؿاٚت
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صا َٛاقٝت ايعبازات ٚا٭عٝاز، ٚنصيو َكاضْات ا٭ظ١َٓ ٖٚه ،ّٜٚٛ نصا يًػعٚ

ٌ ٭سس َعطؾ١ ٚقٛعٗا َٔ بٳّٜٛ نصا َسخٌ ايطبٝع; ؾ٬ ػس َػٝبات ٫ قٹ: َجٌ

 .أسٛاٍ ايٓاؽ ٗ ٖصا ايعامل غرل ٖصٙ اـُػ١

 ،ؾأَا ٗ ايعٛامل ا٭خط٣ ٚٗ اؿٝا٠ اٯخط٠ ؾإػٝبات عٔ عًِ ايٓاؽ نجرل٠

 21/198 .ٗ ٖصا ايعاملٚيٝػت شلا َؿاتض عًِ 
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 س

 

ٖٚٛ أخكط أزلا٥ٗا، ٖٚٛ  (غٛض٠ ايػذس٠) أؾٗط أزلا٤ ٖصٙ ايػٛض٠ ٖٛ_ 1

 . إهتٛب ٗ ايػطط اجملعٍٛ ٫غِ ايػٛض٠ َٔ إكاسـ إتساٚي١

إٍ  (غٛض٠)ٚشيو بإناؾ١ ن١ًُ  ،ٚبٗصا ا٫غِ تطدِ شلا ايذلَصٟ ٗ داَع٘

 .(ايػذس٠)ن١ًُ 

ِٵَأط٫ٚ بس َٔ تكسٜط ن١ًُ  إش ٫ ٜهؿٞ فطز إناؾ١  ;قصٚؾ١ ي٬ختكاض صَي

ؾإْ٘ ٫ تهٕٛ غذس٠ َٔ غذٛز ايكطإٓ  ;غٛض٠ إٍ ايػذس٠ ٗ تعطٜـ ٖصٙ ايػٛض٠

 . إ٫ ٗ غٛض٠ َٔ ايػٛض

ِٵط _أٜهّا_ٚتػ٢ُ  ٌٴ َأَي ٕ أٟ عٔ دابط بٔ عبساهلل ض٣ٚ ايذلَص صتٳٓٔعٜ

ِٵط :نإ ٫ ٜٓاّ ست٢ ٜكطأ"ايٓيب ٌٴ(1)َأَي بٳاضٳَى اٖيصٹٟ بٹٝٳسٹٙٹ تٳطٚ صتٳٓٔعٜ

ًُِو ُٴ  . صاِي

ايبداضٟ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ نإ ٚٗ قشٝض  (أمل تٓعٌٜ ايػذس٠)ٚتػ٢ُ 

ٌٵ َأتٳ٢ عٳ٢ًَ طٚ (أمل تٓعٌٜ ايػذس٠)ٜكطأ ّٜٛ اؾُع١ ٗ ق٠٬ ايؿذط "ايٓيب ٖٳ

ٕٔ  .صأٱْػٳا

ٌٴطقاٍ ؾاضسٛ قشٝض ايبداضٟ نب٘ اي٬ّ َٔ ن١ًُ  به١ُ ع٢ً صتٳٓٔعٜ

 ،ٖٛ بايٓكب :ٗ ٖصا اؿسٜح ؾكاٍ ابٔ سذط +ايػذس٠=َا يؿٜ اؿها١ٜ، ٚأ

ٜعين أْ٘ بٝإ يًؿٜ  ،بايٓكب ع٢ً أْ٘ عطـ بٝإ :ٚقاٍ ايعٝين ٚايكػط٬ْٞ

ِٵط ٌٴ َأَي  ص.تٳٓٔعٜ

إٍ  (غٛض٠)شلصٙ ايػٛض٠ إ٫ بإناؾ١  ٭ٕ يؿٜ ايػذس٠ يٝؼ ازلّا ;ٖٚصا بعٝس

 صورة الضجدة
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بإناؾ١  أبٞ ٖطٜط٠ فطٚضّا ٗ ن٬ّ (ايػذس٠)ؾايٛد٘ إٔ ٜهٕٛ يؿٜ  (ايػذس٠)

ِٵطفُٛع  ٌٴ َأَي  . ، ٚغأبٌ نٝؿ١ٝ ٖصٙ اٱناؾ١(ايػذس٠)إٍ يؿٜ  صتٳٓٔعٜ

 . +غٛض٠ تٓعٌٜ ايػذس٠=ٚعْٓٛٗا ايبداضٟ ٗ قشٝش٘ 

ٌٴطٚهب إٔ ٜهٕٛ  ع٢ً سها١ٜ يؿٜ ايكطإٓ، ؾتُٝعت ٖصٙ  َهُّْٛا صتٳٓٔعٜ

ِٵطـ١ بايػٛض٠ بٛقٛع غذس٠ ت٠ٚ٬ ؾٝٗا َٔ بٌ ايػٛض إؿتتش ؾًصيو ؾُٔ  صَأَي

. (أمل ايػذس٠)ع٢ٓ تكسٜط َهاف أٟ غٛض٠ ( غٛض٠ ايػذس٠)زلاٖا 

21/201_202 

ُٳهٳادٹٔعطيٛقٛع يؿٜ  (غٛض٠ إهادع) _أٜهّا_ٚتػ٢ُ ٖصٙ ايػٛض٠  _2  صاِي

ُٳهٳادٹٔعط :_تعاٍ_ٗ قٛي٘  ٔٵ اِي ِٵ عٳ ٗٴ  . صتٳتٳذٳاَؾ٢ دٴٓٴٛبٴ

زلاٖا  (2)إٔ خايس بٔ َعسإ (1)ٚٗ تؿػرل ايكططيب عٔ َػٓس ايسضاَٞ

 . +إٓذ١ٝ=

 ،غرلٖا، ٚنإ نجرل اـطاٜا ٜكط٩ٖا َا ٜكطأ ؾ٦ّٝا بًػين إٔ ضد٬ّ= :قاٍ

ؾؿؿعٗا ايطب  ;ؾإْ٘ نإ ٜهجط َٔ قطا٤تٞ ;ضب اغؿط ي٘: ؾٓؿطت دٓاسٗا ٚقايت

 21/203. ـ ٖ ا +انتبٛا ي٘ بهٌ خط١٦ٝ سػ١ٓ ٚاضؾعٛا ي٘ زضد١: ؾٝ٘ ٚقاٍ

ٚإسس٣ ضٚاٜتٌ عٔ ابٔ عباؽ، ٚٗ  ، إط٬م أنجط إؿػطٜٖٔٚٞ َه١ٝ ٗ _3

ٕٳ ط :ضٚا١ٜ أخط٣ عٓ٘ اغتجٓا٤ ث٬خ آٜات َس١ْٝ ٖٚٞ ٔٵ َنا ُٳ ٕٳ َأَؾ ٔٵ َنا ُٳ َٹّٓا َن َٴ٪ٵ

ٕٳطإٍ  صَؾاغٹكّا ِٵ ٜٳطٵدٹعٴٛ ٗٴ  . صَيعٳًٖ

                                                 

 (ّ)   .ايساضَٞ: ايكٛاب _1

تٛٗ غ١ٓ ث٬خ أٚ أضبع أٚ مثإ ، خايس بٔ َعسإ ايه٬عٞ اؿُكٞ أبٛ عبساهلل َٔ ؾكٗا٤ ايتابعٌ_ 2

 .ض٣ٚ عٔ ْاع١ َٔ ايكشاب١ َطغ٬ّ، َٚا١٥
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 .ْعيت ّٜٛ بسض ٗ عًٞ بٔ أبٞ طايب ٚايٛيٝس بٔ عكب١ ٚغٝأتٞ إبطاي٘ :قٌٝس

ُٳهٳادٹٔعط :ِ آٜتٌٚظاز بعهٗ ٔٵ اِي ِٵ عٳ ٗٴ ُٳا َناْٴٛا طإٍ صتٳتٳذٳاَؾ٢ دٴٓٴٛبٴ بٹ

ٕٳ ُٳًُٛ  . ٕا ضٟٚ ٗ غبب ْعٚشلا ٖٚٛ نعٝـ صٜٳعٵ

ٕٵ  ،ٖٛ إ٫ تأٌٜٚ ٚايصٟ ْعٍٛ عًٝ٘ إٔ ايػٛض٠ نًٗا َه١ٝ ٚإٔ َا خايـ شيو إ

 . أٚ إؿام خام بعاّ نُا أقًٓا ٗ إكس١َ اـاَػ١

قبٌ غٛض٠ ْٛح، ٚقس عست ايجايج١ ٚايػبعٌ ٗ ْعيت بعس غٛض٠ ايٓشٌ ٚ

 . ايٓعٍٚ

 .ٚعؿطٜٔ عٓس ْٗٛض ايعازٜٔ ث٬ثٌ، ٚعسٖا ايبكطٜٕٛ غبعّا ٚعست آٜاتٗا

21/203_204 

ٚٻ :َٔ أغطاض ٖصٙ ايػـٛض٠  _4 ٘ٴ  ُيأ ٍٷ    ٗـا ايتٜٓٛـ َـٔ عٓـس اهلل،    بـايكطإٓ أْـ٘ َٓـع

بٓـعٍٚ   شلـِ ايتؿـطفٴ   بـأِْٗ مل ٜػـبلٵ   إؿطنٌ ع٢ً ازعـا٥ِٗ أْـ٘ َؿـذل٣ٶ    ٚتٛبٝذٴ

 . نتاب

ٍٴٴ ع٢ً إبطاٍ إشل١ٝ أقٓاَِٗ بإثبات اْؿطاز اهلل بأْ٘ خايل ايػـُاٚات   ٚا٫غتس٫

َٴ ،ٚا٭ضض  . أَٛضُٖا طٴبِّسٳٚ

ٍٴ ،ايبعحٹ ٚشنطٴ ٙ ٘، ٚتٓٛرلٴٴٴٴاٱْػإ ْٚػًٹ ٔلًِخٳ بس٤ٹ ع٢ً نٝؿ١ٝٹ ٚا٫غتس٫

 . عًِٝٗ نؿطٚا َػسٜٗا ١ُْْع ا٭ضٔض ر ٗ شيو إٔ إسٝا٤ٳَٹزٵبإسٝا٤ ا٭ضض، ُٚأ

 . ِٖع٢ً ايصٜٔ أْهطٚٙ ٚٚعٝسٴ ٚاٱما٤ٴ

ٚٳ ٚايجٓا٤ٴٴٴ إّاِْٗ بهؿط إؿطنٌ،  ِٖ، َٚكاب١ًُسٴعٵٚٳع٢ً إكسقٌ بآٜات اهلل 

ٍٕ ضغاي١ٹ ثِ إثباتٴ  . ع١ُٝٛ ب٘ أ١َْ ٟٳسٹٖٴ" قبٌ قُس ِٕعٛٝ ضغٛ

يًشانطٜٔ، ٚتٗسٜسِٖ  ١ّٛيٝهٕٛ شيو ع ;َا سٌ بإهصبٌ ايػابكٌ رلٴٴٴٴنٚايتص
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 . بايٓكط اؿاقٌ يًُ٪ٌَٓ

 . شيو باْتٛاض ايٓكط ِٳتٹٚخٴ

ٍٔ طٴَٵَأٚٳ ٚٳ ؼكرلّا ;باٱعطاض عٓ٘" ايطغٛ  . ٙ باْتٛاض ْكطٙ عًِٝٗسٴعٵٚٳشلِ، 

َٞ ضاٚؾها٥ًٗا َا ضٚاٙ ايذلَصٟ ٚايٓػا٥ٞ ٚأٓس ٚايس َٚٔ َعاٜا ٖصٙ ايػٛض٠ٹ

ايػذس٠  صٌٴٜٵٔعٓٵمل تٳاطيب ٫ ٜٓاّ ست٢ ٜكطأ نإ ايٓ= :عٔ دابط بٔ عبس اهلل قاٍ

ًُِوطٚ ُٴ  205_21/204  .ص+تٳبٳاضٳَى اٖيصٹٟ بٹٝٳسٹٙٹ اِي

ٕٔط _5 ٔٵ ُقطٻ٠ٹ َأعٵٝٴ َٹ ِٵ  ٗٴ ٞٳ َي َٳا ُأخٵؿٹ ِٴ ْٳِؿؼٷ  أٟ ٫ تبًؼ ْؿؼ َٔ أٌٖ  ص:َؾ٬ تٳعٵًَ

ازٟ أعسزت يعب=: _تعاٍ_قاٍ اهلل "َعطؾ١ َا أعس اهلل شلِ قاٍ ايٓيبايسْٝا 

 +.ايكاؿٌ َا ٫ عٌ ضأت ٫ٚ أشٕ زلعت ٫ٚ خطط ع٢ً قًب بؿط

ؾإٕ  ;ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ أقشاب ايٓؿٛؽ ايبؿط١ٜ صؼٷِؿْٳطـؾسٍ ع٢ً إٔ إطاز ب

َسضنات ايعكٍٛ َٓت١ٝٗ إٍ َا تسضن٘ ا٭بكاض َٔ إط٥ٝات َٔ اؾُاٍ ٚايع١ٜٓ، 

ايٓػُات، ٚإٍ َا ٚقاغٔ  ،ٚقاَسٖا ،َٚا تسضن٘ ا٭زلاع َٔ قاغٔ ا٭قٛاٍ

تبًؼ إيٝ٘ إتد٬ٝت َٔ ٦ٖٝات ٜطنبٗا اـٝاٍ َٔ فُٛع َا ٜعٗسٙ َٔ إط٥ٝات 

ٚإػُٛعات َجٌ ا٭ْٗاض َٔ عػٌ أٚ ٔط أٚ يي، َٚجٌ ايككٛض ٚايكباب َٔ 

ايً٪ي٪، َٚجٌ ا٭ؾذاض َٔ ظبطدس، ٚا٭ظٖاض َٔ ٜاقٛت، ٚتطاب َٔ َػو 

٫ٚ  ،شلِ ٗ اؾ١ٓ َٔ ٖصٙ إٛقٛؾاتؾهٌ شيو قًٌٝ ٗ داْب َا أعس  ;ٚعٓدل

٭ٕ َٓت٢ٗ ايكؿ١ قكٛض ؾُٝا تٓتٗٞ إيٝ٘ ز٫٫ت  ;تبًػ٘ قؿات ايٛاقؿٌ

٫ٚ خطط ع٢ً قًب = :"ؾًصيو قاٍ ايٓيب ;ع٢ً قًٛب ايبؿط ايًػات ٖا ىطط

 230_21/229   .ٖصا ٫ ٜعًُ٘ إ٫ اهلل: ٖٚصا نكٛشلِ ٗ تعِٛٝ ؾ٤ٞ +بؿط
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 س

 

ٗ إكاسـ ٚنتب ايتؿػرل ٚايػ١ٓ،  (٠ ا٭سعابغٛض)ٖهصا زلٝت _ 1

٫ٚ ٜعطف  ،ٚنصيو ضٜٚت تػُٝتٗا عٔ ابٔ عباؽ ٚأبٞ بٔ نعب بأغاْٝس َكبٛي١

إؿطنٌ َٔ قطٜـ َٚٔ ؼعب  ٚٚد٘ ايتػ١ُٝ إٔ ؾٝٗا شنط أسعاب ،شلا اغِ غرلٙ

 . اٍأضازٚا غعٚ إػًٌُ ٗ إس١ٜٓ ؾطز اهلل نٝسِٖ ٚنؿ٢ اهلل إ٪ٌَٓ ايكت َعِٗ

ٕٔط :ٚغٝأتٞ عٔ ابٔ عباؽ إٔ آ١ٜ ٖٚٞ َس١ْٝ با٫تؿام، َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ يٹ َٳا َنا  صٚٳ

 . ْعيت ٗ تعٜٚر ظٜٓب بٓت دشـ َٔ ظٜس بٔ ساضث١ ٗ َه١ اخل،

ٗ عساز ايػٛض ايٓاظي١ َٔ ايكطإٓ، ْعيت بعس غٛض٠ ا٭ْؿاٍ،  ٖٚٞ ايتػعٕٛ

 . ٚقبٌ غٛض٠ إا٥س٠

ط غ١ٓ ٔؼ َٔ اشلذط٠ ٖٚٛ ايصٟ ٚنإ ْعٚشلا ع٢ً قٍٛ ابٔ إغشام أٚاخ

 . دط٣ عًٝ٘ ابٔ ضؾس ٗ ايبٝإ ٚايتشكٌٝ

أْٗا ناْت غ١ٓ أضبع ٖٚٞ غ١ٓ غع٠ٚ : ٚض٣ٚ ابٔ ٖٚب ٚابٔ ايكاغِ عٔ َايو

 (1)ا٭سعاب ٚتػ٢ُ غع٠ٚ اـٓسم سٌ أساٙ ْاعات َٔ قطٜـ ٚأسابٝؿِٗ

تٗا غع٠ٚ ٚنٓا١ْ ٚغطؿإ ٚناْٛا عؿط٠ آ٫ف ٚنإ إػًُٕٛ ث٬ث١ آ٫ف ٚعكب

 . قط١ٜٛ ٚايٓهرل

 21/245 .ٚعسز آٜٗا ث٬خ ٚغبعٕٛ باتؿام أقشاب ايعسز

يٝطعٓٛا ب٘  ;َٓ٘ نجرل ٖٛ أقٌ َٔ أقٍٛ ايطٚاؾض ٚنٕٛ ايكطإٓ قس ت٬ؾ٢ _2

                                                 

بهِ اؿا٤  ُعٛا عٓس دبٌ َه١ ٜكاٍ ي٘ سٴبٝـٚبٓٛ اشلٛإ ادت، ـ ِٖ بٓٛ إكطًلأسابٝـ قطٜ_  1

 .ٚغهٕٛ ايبا٤ ؾشايؿٛا قطٜؿّا أِْٗ ٜس ع٢ً غرلِٖ

 صورة األحشاب
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ؾٗٛ  ،ٗ اـًؿا٤ ايج٬ث١، ٚايطاؾه١ ٜععُٕٛ إٔ ايكطإٓ َػتٛزع عٓس اٱَاّ إٓتٛط

ٚٳ  . بعرل طٳِقايصٟ ٜأتٞ بايكطإٓ 

غتٛعب قٛشلِ ٚاغتٛؾ٢ إبطاي٘ أبٛ بهط بٔ ايعطبٞ ٗ نتاب ايعٛاقِ َٔ ٚقس ا

 21/247 .ايكٛاقِ

 يٓعٚشلا، آٜات ٖصٙ ايػٛض٠ أغبابٷ يهجرل َٔ: أغطاض ٖصٙ ايػٛض٠_ 3

 . "قكسٚا بٗا أش٣ ايٓيب اؾكٌ أقٛا٫ّٖا ْعٍ يًطز ع٢ً إٓٚأنجطٴ

ـٕ بٓتٳ ٓبٳظٜ"ِٗ ٕا تعٚز ايٓيبعًِٝٗ قَٛي ايطزټ :ٚأِٖ أغطانٗا بعس  دش

ٔٴ كٗا ظٜسٴإٔ طًٖ  ;٘ ٖٚٛ ٢ٜٗٓ ايٓاؽ عٔ شيوابٓٹ اَطأ٠َ تعٚز قُسٷ: ؾكايٛا ساضث١َ ب

 . إبطاٍ ايتبين_ تعاٍ_ؾأْعٍ اهلل 

 . ٖٚٛ ايصٟ ٜكٍٛ اؿل ،٭ْ٘ اـبرل با٭عُاٍ ;ٗ أسهاّ اهلل ٚإٔ اؿلٻ

شلِ،  ا٭َٗاتٹ ١َُٳطٵيًُ٪ٌَٓ أق٣ٛ ١ٜ٫ٚ، ٚ٭ظٚاد٘ سٴ"ايٓيب ٚإٔ ١َٜ٫ٚ

 . ا٭ضساّ َٔ ١ٜ٫ٚٹ ؾٗٞ أق٣ٛ ٚأؾسټ ;ٌ اهللدعٵ ٔٵَٹ ٚتًو ١ْٜ٫ٚ

بصيو ع٢ً  ايعٗسٳ صٳ٭ْ٘ أخٳ ;إ٪ٌَٓ ع٢ً ايتُػو َا ؾطع اهلل شلِ ٚؼطٜضٴ

 . ْٝع ايٓبٌٝ 

َا أٚٗطٙ اهلل َٔ عٓاٜت٘ بٓكط إ٪ٌَٓ ع٢ً أسعاب أعسا٥ِٗ َٔ  ٚا٫عتباضٴ

 . إٓاؾكٌ نٝسٹ ٚزؾعٴ ،ٌ ٗ ٚقع١ ا٭سعابايهؿط٠ ٚإٓاؾك

 . ِٗ ٗ ايسؾاع عٔ ايسٜٔٚثباتٹ ،ع٢ً قسم إ٪ٌَٓ ٚايجٓا٤ٴ

ٌٔ عًِٝٗ بإٔ أعطاِٖ ب٬زٳ اهللٹ ْٚع١ُُ  . ايهتاب ايصٜٔ ٚاٖطٚا ا٭سعاب أٖ

َّٕٔ شيو  ٌٳكٹتٴٚاْٵ ٚشنط ؾهًٗٔ ٚؾهٌ "ٗ َعاؾط٠ أظٚاز ايٓيب إٍ أسها
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ٌٔ"آٍ ايٓيبس  . ٌٖ اـرل َٔ إػًٌُ ٚإػًُاتأ ٚؾها٥

 . ٗ عس٠ إطًك١ قبٌ ايبٓا٤ ٚتؿطٜعٷ

ِٴ ،َٔ ا٭ظٚاز " يطغٍٛ اهلل َٚا ٜػٛؽٴ  ،أَٗات إ٪ٌَٓ سذابٹ ٚسه

 . إ٪َٓات إشا خطدٔ ػ١ُبٵُٚي

 . إٓاؾكٌ ع٢ً اٱضداف با٭خباض ايهاشب١ ٚتٗسٜسٴ

َٴؾه ;بايتٜٓٛ٘ بايؿطا٥ع اٱشل١ٝ ت ايػٛض٠ُُٳتٹٚخٴ ع٢ً  ٔعذٴايعٳ ٗا َٔ ضزِّإ ختا

ٔٵ ضٳبَِّوطيكٛي٘ ٗ أٚشلا  ;ايكسض َٹ َٳا ٜٴٛسٳ٢ ٔإَيٝٵَو   ص.ٚٳاتٻبٹعٵ 

 . "ايٓيبَٔ ا٭َط با٥٫تػا٤ ب ٚؽًٌ شيو َػتططزاتٷ

ِٴ ،ي٘ ع٢ً ٖسٜ٘ ّاؾهط ;ٚتٓعٜٗ٘ ،إ٪ٌَٓ ع٢ً شنط اهلل ٚؼطٜضٴ  ٔضسٵَق ٚتعٛٝ

 . عًٝ٘ ٚايػ٬ّ بايك٠٬ٹ ٚا٭َطٴ عٓس اهلل ٚٗ إٮ ا٭ع٢ً،"ايٓيب

 . إٓاؾكٌ ايصٜٔ ٜأتٕٛ َا ٜ٪شٟ اهلل ٚضغٛي٘ ٚإ٪ٌَٓ ٚٚعٝسٴ

ن٬ٝ ٜكعٛا ؾُٝا ٚقع ؾٝ٘ ايصٜٔ آشٚا َٛغ٢  ;َٔ ايتٛضٙ ٗ شيو ٚايتشصٜطٴ

 248_21/247 ._عًٝ٘ ايػ٬ّ_

ٕٛٓٛ ٚإ ،إبطاٍ ا٫عتساز با٭عُاٍ إككٛز بٗا ايكطب١: ؾإسباٙ ا٭عُاٍ _4

 . بٗا أْٗا أعُاٍ قاؿ١ ٕاْع َٓع َٔ ا٫عتساز بٗا ٗ ايسٜٔ

ٚقس قاض يؿٜ اؿب٘ ٚاؿبٛٙ َٔ ا٭يؿاٚ ايؿطع١ٝ ا٫قط٬س١ٝ بٌ عًُا٤ 

ايؿك٘ ٚايه٬ّ، ؾأطًل ع٢ً عسّ ا٫عتساز با٭عُاٍ ايكاؿ١ بػبب ايطز٠، أٟ 

ٜػتشل ايطدٛع إٍ ايهؿط، أٚ بػبب ظٜاز٠ ايػ٦ٝات ع٢ً اؿػٓات عٝح 

قاسب ا٭عُاٍ ايعصاب بػبب ظٜاز٠ غ٦ٝات٘ ع٢ً سػٓات٘ عػب َا قسض اهلل 
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 21/299. ٖٚٛ أعًِ ب٘ ،يصيو

 ،ٖٚٞ ٗ ايطدٌ أؾس ،ؾٮٕ ؾ٠ٛٗ ايؿطز ؾ٠ٛٗ دب١ًٝ ٚأَا سؿٜ ايؿطٚز_ 5

 .صٚٳسٳكٴٛضّاط:ؾكاٍ ٗ و٢ٝ ،ع٢ً ا٭ْبٝا٤ بصيو ٚقس أث٢ٓ اهلل

ٗٳا اٖيتٹٞ َأسٵكٳٓٳتٵط :ٚقاٍ ٗ َطِٜ ا ٗٳتٵٖٚصا اؿؿٜ ي٘ سسٚز غٓٻ صَؾطٵدٳ

، ٚيٝؼ ٞ عٓ٘ ؾطعّاْٗٔٴ ُاسؿٜ ايؿطٚز ع٢ً إٔ تػتعٌُ ؾٝ: ، ؾإطازايؿطٜع١ُ

ٗ  َسسٛن١ْ ؾإٕ ايطٖب١َٓ ;ٖٚٛ ايطٖب١ٓ سؿٛٗا عٔ ا٫غتعُاٍ أق٬ّ: إطاز

 22/22. اٱغ٬ّ بأزي١ َتٛاتط٠ إع٢ٓ

ِٳ اط _6 ٍٴ يٹًٖصٹٟ َأْٵعٳ ٚٵدٳَو ٚٳٔإشٵ تٳُكٛ َٵػٹِو عٳًَٝٵَو ظٳ ٘ٹ َأ ُٵتٳ عٳًَٝٵ ٚٳَأْٵعٳ ٘ٹ  ٘ٴ عٳًَٝٵ يًٖ

ٚٳ ٚٳتٳدٵؿٳ٢ ايٓٻاؽٳ  ٘ٹ  َٴبٵسٹٜ ٘ٴ  َٳا ايًٖ ٚٳتٴدٵؿٹٞ ؾٹٞ ْٳِؿػٹَو  ٘ٳ  ٕٵ ٚٳاتٻٔل ايًٖ ٘ٴ َأسٳلټ َأ ايًٖ

 ص.تٳدٵؿٳاٙٴ

َا بٓاٙ  ٔضسٵٚزٳ ،ٖصا َبسأ إككٛز َٔ ا٫ْتكاٍ إٍ سهِ إبطاٍ ايتبينٚ

ع٢ً نؿط إٓاؾكٌ ايصٜٔ غُعٚا َػاَع ٗ قه١ٝ  بٓا٤ٶ ;ٕٛ ع٢ً أغاغ٘ ايباطٌإٓاؾك

: ظٜٓب بٓت دشـ بعس إٔ طًكٗا ظٜس بٔ ساضث١ ؾكايٛا " تعٚز ضغٍٛ اهلل

ٚيصيو ختُت ٖصٙ ايكك١  ;ٚقس ٢ْٗ عٔ تعٚز س٥٬ٌ ا٭بٓا٤ ،تعٚز س١ًًٝ ابٓ٘

ٛٳ اٖيصٹٟ ٜٴط :بعٗا بايجٓا٤ ع٢ً إ٪ٌَٓ بكٛي٘ٚتٛا ِٵٖٴ  ،اٯ١ٜ صكٳًِّٞ عٳًَٝٵُه

 22/29.ٚعٔ أشاِٖ ،ٚباٱعطاض عٔ إؿطنٌ ٚإٓاؾكٌ

إٔ ظٜس بٔ ساضث١ بكٝت عٓسٙ  :ٚاعًِ إٔ إأثٛض ايكشٝض ٗ ٖصٙ اؿازث١_ 7

ؾهإ إشا دط٣ بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا َا هطٟ بٌ ايعٚدٌ تاض٠ َٔ  ،ؾًِ تًس ي٘ ;ظٜٓب غٌٓ

ؾًُا تهطض شيو ععّ ع٢ً إٔ  ،ب٫ٜٛت٘ ت َٓ٘ٚغهٻ ،خ٬ف أزيت عًٝ٘ بػ٪ززٖا

 .٭ْ٘ تعٚدٗا َٔ عٓسٙ ;َ٘ ع٢ً شيوبعع " ٚدا٤ ٜعًِ ضغٍٛ اهلل ،ٜطًكٗا
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أْ٘ غٝٓهض ظٜٓب "إٔ اهلل أٚس٢ إٍ ايٓيب: ٚضٟٚ عٔ عًٞ ظٜٔ ايعابسٜٔس

 .بٓت دشـ

ٜٓب بٓت ٜعًُ٘ إٔ اهلل ظٚد٘ ظ"ْعٍ ددلٌٜ ع٢ً ايٓيب: ٚعٔ ايعٖطٟ

 .٘ٚشيو ٖٛ َا ٗ ْؿػ ،دشـ

 . ٚأبٞ بهط بٔ ايعطبٞ(1)ٚشنط ايكططيب أْ٘ كتاض بهط بٔ ايع٤٬ ايكؿرلٟ

أتاْٞ بو = : ايط٩ٜا نُا أض٣ أْ٘ قاٍ يعا٥ؿ١إٔ شيو نإ ٗ: ٚايٛاٖط عٓسٟ

ؾإشا ٖٞ أْت  ،ؾأنؿـ ،ٖصٙ اَطأتو: إًو ٗ إٓاّ ٗ غطق١ َٔ سطٜط ٜكٍٛ يٞ

 . +ُ٘هٹهلل ٜٴإ ٜهٔ ٖصا َٔ عٓس إ: ؾأقٍٛ

ٚٵدٳَوط :يعٜس"ايٓيب ؾكٍٛ َٵػٹِو عٳًَٝٵَو ظٳ ٖٚٛ  ،تٛؾ١ٝ عل ايٓكٝش١ صَأ

ٗ  _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ _ ٭ٕ ايطغٍٛ  ;ٚإؾاض٠ غرل ٫ أَط تؿطٜع ،أَط ْكض

اي٤٫ٛ ٚايكشب١ ٫ بكؿ١ ايتؿطٜع ٚايطغاي١، ٚأزا٤ ٖصٙ  علِّ ٖصا إكاّ َتكطفٷ

٭ٕ عًِ ايٓيب َا غٝهٕٛ  ;ي٘ ظٚدّا ٠ْقا٥ط ا٭َا١ْ ٫ ٜتأنس أْ٘ نإ ٜعًِ إٔ ظٜٓبٳ

نإ "ؾإٕ ايٓيب ;أٚ تؿطٜع٘ غ٬ف عًُ٘ أٚ ٚٓ٘ ،ٚإضؾازٙ ،٫ ٜكتهٞ إدطا٤ٙ

ٜٚعاٚزٙ  ،ػ٘ ايطغاي١ٔ ٚمل ّٓع٘ شيو إٔ ٜبَِّٹ٪ٵ٫ ٜٴ _َج٬ّ_ٜعًِ إٔ أبا دٌٗ 

ايسع٠ٛ، ٚ٭ٕ ضغبت٘ ٗ سكٍٛ ؾ٤ٞ ٫ تكتهٞ إدطا٤ أَطٙ ع٢ً سػب ضغبت٘ 

ضغبت٘ ؽايـ َا وٌُ ايٓاؽ عًٝ٘، نُا نإ ٜطغب إٔ ٜكّٛ أسس ٜكتٌ إٕ ناْت 

عبساهلل بٔ غعس بٔ أبٞ غطح قبٌ إٔ ٜػُع إع٬ْ٘ بايتٛب١ َٔ اضتسازٙ سٌ دا٤ 

 . ب٘ عجُإ بٔ عؿإ ّٜٛ ايؿتض تا٥بّا

٭ٕ أَطٙ ٗ "يًٓيب ٘ ٫ ٜعس تكُِٝ ظٜس ع٢ً ط٬م ظٜٓب عكٝاّْاٚيصيو نِّ

                                                 

 .٘ ٗ إساضىتتطْ، 344تٛٗ غ١ٓ ، ٖٛ َٔ إايه١ٝ _1
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إٍ إؾاض٠  إكرلٴ ٫ٚ ًٜعّ أسسّا ،يتٛؾٝل بٝٓ٘ ٚبٌ ظٚد٘شيو نإ ع٢ً ٚد٘ ا

 ?٘ٹتٹعٵادٳيٛ ضٳ= :بطٜط٠ َع ظٚدٗا َػٝح إش قاٍ شلاإؿرل نُا اقتهاٙ سسٜح 

. +٫ ساد١ يٞ ؾٝ٘: ، قايت٫ إِا أْا أؾؿع: قاٍ? ٜا ضغٍٛ اهلل تأَطْٞ: ؾكايت

22/31_32 

ٜاى إٔ تتػطب إٍ ْؿػو َٓٗا ؾإ ;ٗ ٖصٙ ايكك١ أخباض كًٛط١ تٵٜٳٚٔٚقس ضٴ_ 8

إٍ َا أيكك٘ أٌٖ ايككل بٗصٙ اٯ١ٜ َٔ تبػٝ٘ ٗ  َوٓٳٖٵشٹ ٔؼكٵؾ٬ تٴ ;أغًٛط١

ؾإٕ شيو َٔ كتًكات ايككاقٌ،  ;بإَػاى ظٚد٘ سٌ أَط ظٜسّا " ساٍ ايٓيب

ٕ ٜهٕٛ نً٘ أٚ أَا إيتعٌٜ ايكك١، ٚ ;يككامأَ  ت٬ؾّاَا إٔ ٜهٕٛ شيو اخإؾ

 .ايككام ٖٚٛ ايصٟ لعّ ب٘ ٘ؿكٕٓاؾكٌ ٚبٗتاِْٗ ؾتًبعه٘ َٔ أضادٝـ ا

 ْو ٫ ػس ؾُٝا ٜ٪ثط َٔ أقٛاٍ ايػًـ ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ أثطّاأٖٚا ٜسٍ يصيو 

ِٗ أٚ إٍ أسس َٔ ايكشاب١ ضدايٹ ،أٚ إٍ ظٜٓب ،أٚ إٍ ظٜس"إٍ ايٓيب َػٓسّا

 . ٚقٌٝ ٚقاٍ ٚأخباضٷ لٷكٳٚيهٓٗا َق ،ْٚػا٥ِٗ

َٔ ا٬ٕسس٠  ٚاغتؿعت نجرلّا ،ٖا ع٢ً بعض إػًٌُط أَطٴبٴَنٚيػ٤ٛ ؾِٗ اٯ١ٜ 

 .ٚأعسا٤ اٱغ٬ّ َٔ أٌٖ ايهتاب

أغاْٝسٖا ٚنصيو عٝاض ٗ  ٚقس تكس٣ أبٛ بهط بٔ ايعطبٞ ٗ ا٭سهاّ يٖٛٔ

 .ايؿؿا٤

ٟٚ َٔ ا٭خباض ٚاٯٕ ْطٜس إٔ ْٓكٌ فط٣ ايه٬ّ إٍ ايتػًِٝ بٛقٛع َا ضٴ

 .ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ َٗٛا٠ ٭سس يهٞ ٫ ْذلى ;ايٛا١ٖٝ ايػٓس

 دا٤ بٝت ظٜس ٜػأٍ عٓ٘ ؾطأ٣ ظٜٓب " إٔ ايٓيب: ٚفُٛع ايكك١ َٔ شيو

 _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ضؾعت ايطٜض غتاض ايبٝت ؾطأ٣ ايٓيب  :ٚقٌٝ ،َتؿه١ً
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 .ٚغبض هلل ،ٗآٴػٵؾأعذب٘ سٴ ،ع٢ً غرل قكس ظٜٓب ؾذأ٠ّس

ْ٘ أعًِ شيو ٚ ٜسّاٚإٔ ظٜٓب عًُت أْ٘ ٚقعت َٓ٘ َٛقع ا٫غتشػإ ٚإٔ ظ

: بصيو قاٍ ي٘"خدل ايٓيبأ، ٚأْ٘ ٕا "يٝ٪ثط بٗا ٫َٛٙ ايٓيب ;إٔ ٜطًكٗاأسب 

 .+ي٘ ًب٘ ٜٚعًِ أْٗا قا٥ط٠ ظٚدّاٖٚٛ ٜٛز ط٬قٗا ٗ ق+ أَػو عًٝو ظٚدو=

٘ جټؾاْتكٌ َغ ;إٍ ايٓاؽ ٗ ايكك١ ٞٳكٹِيٚع٢ً تؿاٚت أغاْٝسٙ ٗ ايٖٛٔ ُأ

ٚيٛ نإ نً٘ . ٓ٘، ؾأخص َٓ٘ نٌ َا ٚغع٘ ؾُٗ٘ ٚزٜٓ٘خؿ٘ ٚضظٜ ٌٳُِّشٴٚزلٝٓ٘، ٚتٴ

 . ٕا نإ ؾٝ٘ َػُع ٗ َكاّ ايٓب٠ٛ ٚاقعّا

إٕ ناْت عٔ عُس ؾصيو أْ٘ اغتأشٕ ٗ بٝت ظٜس  ٗ بٝت ظٜسٺ ظٜٓبٳ ؾأَا ض١ُٜ٩

ؾ٬ ؾو أْ٘ ضأ٣ ٚدٗٗا ٚأعذبت٘ ٫ٚ أسػب شيو ٭ٕ  ;ؾإٕ ا٫غت٦صإ ٚادب

ٗٳطٳ ط :_تعاٍ_ ايٓػا٤ مل ٜهٔ ٜػذلٕ ٚدٖٛٗٔ قاٍ َٚ َٳا  ٔٻ ٔإ٫ٖ  ٗٴ ٔٳ ٔظٜٓٳتٳ ٚٳ٫ ٜٴبٵسٹٜ

ٗٳا بايٓيب، ٚظٜٓب  ٚظٜس نإ َٔ أؾس ايٓاؽ اتكا٫ّ (أٟ ايٛد٘ ٚايهؿٌ) صَٹٓٵ

ٚظٚز ٫َٛٙ َٚتبٓاٙ، ؾهاْت كتًط١ بأًٖ٘، ٖٚٛ ايصٟ ظٚدٗا  ،ناْت اب١ٓ عُت٘

ناْت ايطٜض ٕ إ، ؾ٬ ٜكض إٔ ٜهٕٛ َا ضآٖا إ٫ سٌ دا٤ بٝت ظٜس، ٚظٜسّا

ؾهصيو ٫  _ ضؾعت ايػذل ؾطأ٣ َٔ قاغٓٗا ٚظٜٓتٗا َا مل ٜهٔ ٜطاٙ َٔ قبٌ

٭ٕ ض١ٜ٩ ايؿذأ٠ ٫ َ٪اخص٠ عًٝٗا، ٚسكٍٛ ا٫غتشػإ عكب  ;عذب ؾٝ٘

ايٓٛط ايصٟ يٝؼ عطاّ أَط قٗطٟ ٫ ًّو اٱْػإ قطؾ٘ عٔ ْؿػ٘، ٌٖٚ 

ٖٛض ٚاـٌٝ ٚمٛ شيو اغتشػإ شات إطأ٠ إ٫ ناغتشػإ ايطٜاض ٚاؾٓات ٚايع

 . اض ْٛط٠ٖٖٛا زلاٙ اهلل ظ١ٜٓ إشا مل ٜتبع٘ ايٓٻ

َٔ َٛز٠ تعٚدٗا ؾإٕ ٚقع ؾُا ٖٛ غطب  " ٚأَا َا خطط ٗ ْؿؼ ايٓيب

 :ٚقس عًُت إٔ قٛي٘ ;٘ عٔ ْؿػ٘٭ْ٘ خاطط ٫ ًّو إط٤ قطَؾ ;دًٌٝ
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٘ٴ َأسٳلټ َأط :يٝؼ بًّٛ، ٚإٔ قٛي٘ صٚٳتٳدٵؿٳ٢ ايٓٻاؽٳط يٝؼ ؾٝ٘  صٕٵ تٳدٵؿٳاٙٴٚٳايًٖ

 . يّٛ ٫ٚ تٛبٝذ ع٢ً عسّ خؿ١ٝ اهلل ٚيهٓ٘ تأنٝس يعسّ ا٫نذلاخ غؿ١ٝ ايٓاؽ

ايٓؿٛؽ ٗ َٝازٜٔ ايؿت٠ٛ َكساض َكابطتٗا ع٢ً ايهُاٍ ٗ  ٚإِا تٛٗط فا٫تٴ

 .ٚخٛض ايععا٥ِ ،َكا١َٚ َا ٜٓؿأ عٔ تًو إطا٥ٞ َٔ نعـ ٗ ايٓؿٛؽ

ذ َٔ ٖصا إكاّ ٖٛ أؾهٌ َٔ تطغ " اهلل ع٢ً ُهٔ ضغٍٛ ٚنؿاى زي٬ّٝ

 ،عًٝ٘ َا ؾٝ٘ خرل ي٘ ٗ إَػاى ظٚد٘ َؿرلّا ظٜسّا ٜطادعٴ ٍٵعٳقسَ٘ ٗ أَجاي٘ أْ٘ مل ٜٳ

 . ٚؾطعّا ٫ أَطّا ْٚكشّا ٚظٜس ٜط٣ شيو إؾاض٠ّ

يصيو زٕٚ أَط  تعٚز ظٜٓب ؾطًكٗا ظٜس " عًِ َٛز٠ ايٓيب ٚيٛ قض إٔ ظٜسّا

ؾإِْٗ ناْٛا ٜ٪ثطٕٚ  ;٫ٚ ايتُاؽ ٕا نإ عذبّا _ٚايػ٬ّعًٝ٘ ايك٠٬ _َٔ ايٓيب 

عٔ قؿ١ٝ بٓت سٝٞ بعس إٔ  ايهًيبټ ١ُٝٳسٵع٢ً أْؿػِٗ، ٚقس تٓاظٍ ي٘ زٹ " ايٓيب

ٔ ايطٓعطض غعس بٔ ايطبٝع ع٢ً عبسقاضت ي٘ ٗ غُٗ٘ َٔ َػامن خٝدل، ٚقس 

 "٢ ايٓيبيًُ٪اخا٠ اييت آخ ;عٔ إسس٣ ظٚدتٝ٘ ىتاضٖا ي٘ بٔ عٛف إٔ ٜتٓاظٍا

 . بُٝٓٗا

ع٢ً ظٜس بإَػاى ظٚد٘ َع عًُ٘  _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٚأَا إؾاض٠ ايٓيب 

ٚقس ٜؿرل  ;بأْٗا غتكرل ظٚد١ ي٘ ؾٗٛ أزا٤ يٛادب أَا١ْ ا٫غتٓكاح ٚا٫غتؿاض٠

 .ٌٴجٳتٳُٵت٘ ٫ تٴٖٚٛ ٜٛقٔ إٔ إؾاض إط٤ بايؿ٤ٞ ٜعًُ٘ َكًش١ّ

ْ٘ٚايتدًٝ٘ بٌ اؿاي إػتٓس ٕا تكتهٝ٘ ٚٛاٖط ا٭سٛاٍ ٚبٌ بٌ ايتكطف  ٌ ؽًٝ

 .ٚأؾب٘ َكاّ ب٘ َكاّ َٛغ٢ َع اـهط ٗ ايكهاٜا ايج٬خ ،َا ٗ عًِ اهلل ٗ ايباطٔ

٭ٕ خا١ٓ٥ ا٭عٌ  _نُا تُٖٛ٘ َٔ ٫ وػٔ_ٚيٝؼ ٖصا َٔ خا١ٓ٥ ا٭عٌ 

 . إص١ََٛ َا ناْت َٔ اـٝا١ْ ٚايهٝس
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 :يعٜس _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ َٔ ايهصب ٭ٕ قٍٛ ايٓيب _أٜهّا_ٖٛ  ؼٚيٝس

٘ٳط ٚٳاتٻٔل ايًٖ ٚٵدٳَو  َٵػٹِو عٳًَٝٵَو ظٳ ه٘ قاٚإِا ٜٓ ،ٜٓاقض ضغبت٘ ٗ تعٚدٗا ٫ صَأ

٢ إٔ ا٫غتؿاض٠ طًب ايٓٛط ؾُٝا َؿدٵإْٞ أسب إٔ ُػو ظٚدو، إش ٫ ٜٳ: يٛ قاٍ

 .ٖٛ ق٬ح يًُػتؿرل ٫ َا ٖٛ ق٬ح يًُػتؿاض

 َا ٖٛ ق٬ح ي٘ ٗ ْٛط إؿرل، ٚإٕ نإ ع٬ّ إػتؿرلإَٚٔ سل إػتؿاض 

ع٢ً نٕٛ َا ٗ ٖصٙ ايكك١ إِا ؽايـ بٌ ايٓكٝش١  ق٬ح إؿرل ٗ خ٬ؾ٘ ؾه٬ّ

 .عًُ٘ ايٓاقض َٔ إٔ ْكش٘ ٫ ٜ٪ثطٚبٌ َا 

يٛ نإ ضغٍٛ : ؾُا َع٢ٓ َا ضٟٚ ٗ ايكشٝض عٔ عا٥ؿ١ أْٗا قايت: إٕ قًتؾ

٘ٹ ط :اٯ١ٜ َٔ ايٛسٞ يهتِ ٖصٙ ؾ٦ّٝا اهلل ناُّا ٘ٴ عٳًَٝٵ ِٳ ايًٖ ٍٴ يٹًٖصٹٟ َأْٵعٳ ٚٳٔإشٵ تٳُكٛ

ٚٵدٳَو َٵػٹِو عٳًَٝٵَو ظٳ ٘ٹ َأ ُٵتٳ عٳًَٝٵ  . اٯ١ٜ صٚٳَأْٵعٳ

ٗ تعٚز ظٜٓب أٚ إع٬ّ اهلل إٜاٙ بصيو نإ  " أضازت إٔ ضغب١ ايٓيب: قًت

 .إش مل ٜ٪َط بتبًٝػ٘ إٍ أسس ;ٗ ْؿػ٘ مل ٜطًع عًٝ٘ أسسٷ غطّا

 .صأَػو عًٝو ظٚدوط :ػط اْب٢ٓ َا قسض َٓ٘ يعٜس ٗ قٛي٘ٚع٢ً شيو اي

ٕ إٓاؾكٌ غرلدؿٕٛ بايػ٤ٛ، ؾًُا أَطٙ أُا طًكٗا ظٜس ٚضاّ تعٚدٗا عًِ ًؾ

ْ٘ يٝؼ ٗ نتُ٘ تعطٌٝ أاهلل بصنط شيو يٮ١َ ٚتبًٝؼ خدلٙ بًػ٘ ٚمل ٜهتُ٘ َع 

١ غط ٗ يهتِ ٖصٙ اٯ١ٜ اييت ٖٞ سهاٜ ؾًٛ نإ ناُّا ;٫ٚ ْكل َكًش١ ،ؾطع

 ._تعاٍ_ْؿػ٘ ٚبٝٓ٘ ٚبٌ ضب٘ 

 . ٭ْ٘ َأَٛض بتبًٝؼ نٌ َا أْعٍ إيٝ٘ ;بًػ٘ ٚيهٓ٘ ٕا نإ ٚسّٝا

ٗا، ٚيًتكطؾات َٛاْعٗا ٚأغبابٗا، ٚإٔ ايٓاؽ قس ٚاعًِ إٔ يًشكا٥ل ْكابٳ

ؾتشٍٛ بِٝٓٗ ٚبٌ إزضاى ايؿٛا٥س، ؾإشا تؿؿت أسٛاٍ ٗ  ;ُتًهِٗ ايعٛا٥س
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غا٤ت، ٚإشا ْسضت احملاَس زاؾعٖٛا إشا ضاَت َساخ١ً عازاتِٗ اغتشػٖٓٛا ٚيٛ 

عكٛشلِ ٚؾا٤ت، ٚنٌ شيو َٔ ؼطٜـ ايؿطط٠ عٔ ٚنعٗا، ٚإباعس٠ بٌ 

 . اؿكا٥ل ٚؾطعٗا

ٗا َٔ أقاقٝٗا، ٜٚٓعشلا َٔ عٳًَِكٝٳٕٚا دا٤ اٱغ٬ّ أخص ٜػعٚ تًو اؾٝٛف يٹ

ض إُٓٛع ايصٟ أَاتت٘ َا تؿٗس ايؿطط٠ ؿػٓ٘، ٚايكبٝ إؿطٚعٴ ٔٴػٵؾاُؿ ;قٝاقٝٗا

 38_22/35. ايؿطٜع١ ٚأَطت بسؾٓ٘

ٚعطف شيو  ،خامت ايطغٌ ٚا٭ْبٝا٤"ْع ايكشاب١ ع٢ً إٔ قُسّاأٚقس _ 9

ٚيصيو مل ٜذلززٚا ٗ تهؿرل َػ١ًُٝ  ،ٚتٛاتط بِٝٓٗ ٚٗ ا٭دٝاٍ َٔ بعسِٖ

 ؾُٔ أْهطٙ ؾٗٛ ناؾط خاضز ;َٔ ايسٜٔ بايهطٚض٠ ؾكاض َعًَّٛا ;ٚا٭غٛز ايعٓػٞ

 .ضغٍٛ اهلل يًٓاؽ نًِٗ"ّابإٔ قُس عٔ اٱغ٬ّ ٚيٛ نإ َعذلؾّا

 ،ايعًِ ايهطٚضٟ َا أؾاض إيٝ٘ ْٝع عًُا٥ٓا َٔ اٱْاع َٛدبٴ ٖٚصا ايٓٛع

إش إدتًـ ٗ  ;١ٝ اٱْاعذِّسٗ اخت٬ف بعهِٗ ٗ  ٫ٚ ٜسخٌ ٖصا ايٓٛع

 .ط إعًّٛ بايهطٚض٠سذٝت٘ ٖٛ اٱْاع إػتٓس يٓٛط ٚأزي١ ادتٗاز١ٜ غ٬ف إتٛات

ٗ ن٬ّ ايػعايٞ ٗ خا١ُ نتاب ا٫قتكاز ٗ ا٫عتكاز كايؿ١ شلصا ع٢ً َا ؾٝ٘ ٚ

 .َٔ ق١ً ؼطٜط

ٜٓعٙ عٓ٘  ؾاسؿّا ٚأيعَ٘ إيعاَّا ،ٚقس ٌٓ عًٝ٘ ابٔ عط١ٝ ١ًٓ غرل َٓكؿ١

 22/45. اُؾط١ٓ اهلل عًٝٗ ;عًُ٘ ٚزٜٓ٘

ٚٗ  "٭سس بعس قُس ْب٠ّٛٚيصيو ٫ ٜذلزز َػًِ ٗ تهؿرل َٔ ٜجبت _ 10

٫ٚ تعطف طا٥ؿ١ َٔ إػًٌُ أقسَت ع٢ً شيو  ،إخطاد٘ َٔ سٛرل٠ اٱغ٬ّ
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 .ُٖٚا مًتإ َؿتك١ ثاْٝتُٗا َٔ ا٭ٍٚ (2)ٚايبٗا١ٝ٥ (1)إ٫ ايباب١ٝس

 (3)ٚنإ ٚٗٛض ايؿطق١ ا٭ٍٚ ٗ ب٬ز ؾاضؽ ٗ سسٚز غت١ َا٥تٌ ٚأيـ

تباع٘ ايػٝس أَٔ أٌٖ ؾرلاظ ٜسعٛٙ  ضد٬ّٚنإ ايكا٥ِ بٗا  ،ٚتػطبت إٍ ايعطام

َا١َٝ أخص عٔ ٕ ٗ أٍٚ أَطٙ َٔ غ٠٬ ايؿٝع١ اٱعًٞ قُس نصا اؾتٗط ازل٘، نا

ضدٌ َٔ إتكٛؾٌ ازل٘ ايؿٝذ أٓس ظٜٔ ايسٜٔ ا٭سػا٥ٞ ايصٟ نإ ٜٓتشٌ 

ٚناْت ططٜكت٘  ،ًكا٠ عٔ اؿ٬زتايتكٛف بايططٜك١ ايباط١ٝٓ ٖٚٞ ايططٜك١ إ

ؾػًب  ;٘ باب ايعًِٝد١ٝ، ٕٚا اٚٗط مًت٘ عًٞ قُس ٖصا يكب ْؿػتعطف بايؿ

ٚظعِ أْ٘ أٚسٞ  ٤٠ع٢ يٓؿػ٘ ايٓبٛزٚا ،ٚعطؾت مًت٘ بايباب١ٝ ،عًٝ٘ اغِ ايباب

ٕٳ ط :_تعاٍ_ٚإٔ ايكطإٓ أؾاض إيٝ٘ بكٛي٘  (ايبٝإ)إيٝ٘ بهتاب ازل٘  خٳًَلٳ أٱْػٳا

ٕٳ( 3) ٘ٴ اِيبٳٝٳا ُٳ  .  صعٳًٖ

ٚكًٛٙ بايؿاضغ١ٝ ٚقس سهِ عًٝ٘  ،يـ بايعطب١ٝ ايهعٝؿ١ٚنتاب ايبٝإ َ٪

 . ٗ تدلٜع 1266بايكتٌ غ١ٓ 

ٚأَا ايبٗا١ٝ٥ ؾٗٞ ؾعب١ َٔ ايباب١ٝ تٓػب إٍ َ٪غػٗا إًكب ببٗا٤ اهلل ٚازل٘ 

                                                 

عؿط  ٖٞ ؾطق٘ ناي١، ٚم١ً ناؾط٠، اْبجكت َٔ ايؿٝع١ ا٫ثين عؿط١ٜ، ٚٚٗطت ٗ ايكطٕ ايجايح_  1

اشلذطٟ ٗ إٜطإ، ع٢ً ٜس ضدٌ ؾٝعٞ، ٜسع٢ إرلظا عًٞ قُس ايؿرلاظٟ، ايصٟ ٚٗط بؿهط٠ ايباب إٍ 

 (ّ)  .إٗسٟ إٓتٛط

ؾطق١ باط١ٝٓ ناؾط٠ ٚٗطت ٗ إٜطإ ٗ ايكطٕ ايجايح عؿط اشلذطٟ ع٢ً ٜس سػٌ : ايبٗا١ٝ٥ ٖٞ_  2

 .عًٞ إاظْسضاْٞ إًكب بايبٗا٤

١ ايػابك١; ٚيهٓٗا اْتكًت إٍ َطس١ً دسٜس٠ بعس َكتٌ ايباب ظعِٝ ايباب١ٝ; ؾايبٗا١ٝ٥ ٚايبٗا١ٝ٥ ٖٞ ايبابٝ

 (ّ.   )قاَت ع٢ً أْكاض ايباب١ٝ

 (ّ.   )غت١ ٚغتٌ َٚا٥تٌ ٚأيـ: ٖهصا ٗ ا٭قٌ، ٚيعٌ ايكٛاب_  3
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ٚأخطدت٘ سه١َٛ ؾاٙ  ،َرلظا سػٌ عًٞ َٔ أٌٖ طٗطإ تتًُص يًباب بإهاتب١

 ،إٍ أزض١ْ ،كًت٘ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ َٔ بػسازثِ ْ ،ايعذِ إٍ بػساز بعس قتٌ ايباب

ٚقس ايتـ سٛي٘  ،٠ ايباب٤ثِ إٍ عها، ٚؾُٝا ٚٗطت مًت٘ ِٖٚ ٜعتكسٕٚ ْبٛ

ِٴخأقشاب م١ً ايباب١ٝ ٚدعًٛٙ  ّٳا ًٝؿ١ ايباب ؾكاّ اغ ِٔ يبٗا١ٝ٥ َكا  ;ايباب١ٝ اغ

 .ؾايبٗا١ٝ٥ ِٖ ايباب١ٝ

ٍٳ (ايباب)يطؾات  َسؾّٓا يٝذعً٘ ;ٗ دبٌ ايهطٌَ ٚقس نإ ايبٗا٤ بين بٓا٤ٶ  ٚآ

ؾًبح ٗ ايػذٔ غبع  ;غذٓت٘ ايػًط١ٓ ايعجُا١ْٝ ٗ غذٔ عهاإٔ ٙ إٍ أَطٴ

ؾهإ ٗ عساز  ;َا أعًٔ ايسغتٛض ايذلنٞٚمل ٜطًل َٔ ايػذٔ إ٫ عٓس ،غٓٛات

ٗ أٚضبا ٚأَطٜها َس٠  ؾطسٌ َٓتك٬ّ ،إػادٌ ايػٝاغٌٝ ايصٜٔ أطًكٛا ٦َٜٛص

 .1340ؾاغتكط بٗا إٍ إٔ تٛٗ غ١ٓ ؿا ثِ عاز إٍ سٝ ،عاٌَ

 . ٚتها٤يت مًتِٗ ،ؾتؿطقٛا ٗ ايععا١َ ;ٚبعس َٛت٘ ْؿأ ؾكام بٌ أبٓا٥٘ ٚإخٛت٘

 يًبٗا١ٝ٥ أٚ ايباب١ٝ ؾٗٛ خاضز عٔ اٱغ٬ّ َطتس ؾُٔ نإ َٔ إػًٌُ َتبعّا

٫ٚ  ،ٜٚطث٘ ْاع١ إػًٌُ ٫ٚ ٜطخ َػًُّا ،عٔ زٜٓ٘ ػطٟ عًٝ٘ أسهاّ إطتس

٭ِْٗ ٜجبتٕٛ ايطغاي١  ;٫ٚ ْطكِٗ به١ًُ ايؿٗاز٠ +إْا َػًُٕٛ=: ٜٓؿعِٗ قٛشلِ

 .ٚيهِٓٗ قايٛا َذ٤ٞ ضغٍٛ َٔ بعسٙ"حملُس

ٚيهٓ٘  ،بإٔ ددلٌٜ أضغٌ إٍ عًٞ=: طاب١ٝ َٔ ايؿٝع١ يكٛشلِطْا ايػٴٖؿٚمٔ َن

 _اٚنصبٛ_أؾب٘ باٯخط َٔ ايػطاب بايػطاب  إش نإ أسسُٖا ;٘ ي٘ قُس بعًٞبِّؾٴ

 +."ؾبًؼ ايطغاي١ إٍ قُس

 . ٚيهِٓٗ ظعُٛٙ غرل إعٌ َٔ عٓس اهلل"ؾِٗ أثبتٛا ايطغاي١ حملُس

ٓتػب إٍ ايتًكٞ َٔ إاغ١ْٝٛ إ٫ إٔ ايبٗا١ٝ٥ ت ايبٗا١ٝ٥ طكٛؽٳ طكٛؽٴ ٘ٴبٹؿٵٚتٴ
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ٚمل تعس ٗ  ،ت ٗ ا٭زٜإ ٚإًٌسٻٚعٴ ،ؾبصيو ؾاضقت إاغ١ْٝٛ ;ايٛسٞ اٱشلٞس

 47_22/45. ا٭سعاب

ٗٳاط :ٚايػٌ ٚايتا٤ ٗ_ 11 بٌ ُٖا يتأنٝس ايؿعٌ  يٝػتا يًطًب صٜٳػٵتٳٓهٹشٳ

 :نكٍٛ ايٓابػ١

سٖٚاااِسقتًاااٛاساي ااان٢٥سبااانحلذسسعٓااا٠ٛ سس

س

س باااااانسداااااانبسسفنضااااااتٓهشٛاس ّسدنباااااااسسسسس

س قتًٛا أبا دابط ايطا٢٥ ؾكاضت أّ دابط إعٚد١ بأبٞ دابط ظٚد١  ٍّٔأٟ بٓٛ سٴ

َؾاغٵتٳذٳابٳ ط :َجٌ ايػٌ ٚايتا٤ ٗ قٛيٖ٘ٚٞ  ،، أٟ ظٚد١ ضدٌ َِٓٗٔٸبين سٴ

ِٵ ٗٴ ِٵ ضٳبټ ٗٴ  22/69. صَي

ّٕ ط_12 ِٵ ٔإَي٢ َطعٳا ٕٳ َيُه ٕٵ ٜٴ٪ٵشٳ ِّ ٔإ٫ٖ َأ َٳٓٴٛا ٫ تٳسٵخٴًُٛا بٴٝٴٛتٳ ايٓٻبٹ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜٳا َأٜټ

ِٵ ُٵتٴ ِٵ َؾازٵخٴًُٛا َؾٔإشٳا َطعٹ ٔٵ ٔإشٳا زٴعٹٝتٴ ٚٳَيهٹ ٔٳ إْٔٳاٙٴ  ٚٹٔطٜ ٌٳ  َغٝٵطٳ ْٳا َٴػٵتٳأِْٹػٹ ٚٳ٫  َؾاْٵتٳؿٹطٴٚا 

ٔٵ اِيشٳلِّ َٹ  ٔٞ ٘ٴ ٫ ٜٳػٵتٳشٵ ٚٳايًٖ ِٵ  َٹٓٵُه  ٔٞ ٞٻ َؾٝٳػٵتٳشٵ ٕٳ ٜٴ٪ٵشٹٟ ايٓٻبٹ ِٵ َنا ٕٻ شٳيٹُه  ص يٹشٳسٹٜحٺ ٔإ

اٙ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ بآزاب قٖؿَع أظٚاد٘ "ايٓيب آزابٳ ايػابك١ٹ ٕا بٌ اهلل ٗ اٯٜاتٹ

ٖٚٞ َا ٗ ، إٍ قك١ ٖٞ غبب ْعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜا٭١َ َعٗٔ، ٚ قسض باٱؾاض٠ 

ظٜٓب اب١ٓ "ٕا تعٚز ضغٍٛ اهلل:قشٝض ايبداضٟ ٚ غرلٙ عٔ أْؼ بٔ َايو قاٍ

ثِ دًػٛا ٜتشسثٕٛ ٚإشا  ،ؾطعُٛا ،ٚزعا ايكّٛ ،غبع ٚؿِ دشـ قٓع طعاَّا

ؾًُا قاّ قاّ َٔ قاّ ٚقعس  ،ؾًُا ضأ٣ شيو قاّ ;ؾًِ ٜكَٛٛا ;ٖٛ نأْ٘ ٜتٗٝأ يًكٝاّ

 ،ىطز ثِ ٜطدع"ث١ ْؿط، ؾذا٤ ايٓيب يٝسخٌ ؾإشا ايكّٛ دًٛؽ، ؾذعٌ ايٓيبث٬

 ،ٜٚػًُٔ عًٝ٘ ،ٗٔ ٜػًِ عًْٝٗٔػا٥٘ نِّ طٳذٳ٣ سٹطٻَكتٳَؾ، ؾاْطًل إٍ سذط٠ عا٥ؿ١

أِْٗ قس "ؾأخدلت ايٓيب ،ؾذ٦ت ،ؾاْطًكت ،ٜٚسعٕٛ ي٘، ثِ إِْٗ قاَٛا

 :بٝين ٚبٝٓ٘ ؾأْعٍ اهللؾصٖبت أزخٌ ؾأيك٢ اؿذاب  ،ؾذا٤ ست٢ زخٌ ،اْطًكٛا
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َٳ ٔٳٜٵصٹا اٖيٗٳٜټا َأٜٳط ٚٳضٳا٤ٹ سٹذٳابٺط :إٍ قٛي٘ صِّبٹايٓٻ تٳٛٵٝٴا بٴٛٵًُخٴسٵتٳ ا ٫َٛٵٓٴآ ٔٵ   . صَٹ

قاٍ  ÷إٔ عُط بٔ اـطاب  _أٜهّا_ٚٗ سسٜح آخط ٗ ايكشٝض عٔ أْؼ 

 إ٪ٌَٓ ؾًٛ أَطت أَٗاتٹ ،ٜا ضغٍٛ اهلل ٜسخٌ عًٝو ايدل ٚ ايؿادط=: ي٘

 .+باؿذاب، ؾأْعٍ اهلل آ١ٜ اؿذاب

ؾٛاظ إٔ ٜهٕٛ قٍٛ عُط نإ قبٌ ايبٓا٤ بعٜٓب  ;ٚيٝؼ بٌ اـدلٜٔ تعاضضٷ

 . ؾٓعيت اٯ١ٜ بإثطٖا ،ثِ عكبت٘ قك١ ٚي١ُٝ ظٜٓب ،بكًٌٝ

 ;إ٫ يطعاّ زعاِٖ إيٝ٘"اؿذاب بايٓٗٞ عٔ زخٍٛ بٝٛت ايٓيب ٚابتس٨ ؾطعٴ

ؾُٔ نإ ي٘ َِٗ  ;ي٘ فًؼ هًؼ ٗ إػذس _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚ ايػ٬ّ_٭ٕ ايٓيب 

 . عٓسٙ ٜأتٝ٘ ٖٓايو

٫ ٜسخًٗا إ٫ "ٱباس١ زخٍٛ بٝٛت ايٓيب ٚيٝؼ شنط ايسع٠ٛ إٍ طعاّ تكٝٝسّا

ٍٷ ،إسعٛ إٍ طعاّ بايصنط نُا دط٣ ٗ ايكه١ٝ  ٚ ؽكٝلٷ ،يًسع٠ٛ ٚ يهٓ٘ َجا

شٕ َٓ٘ ٚنٌ إ"ؾًٝشل ب٘ نٌ زع٠ٛ تهٕٛ َٔ ايٓيب ،اييت ٖٞ غبب ايٓعٍٚ

 .ٜطعِ َع٘ نُا نإ ٜكع شيو نجرلّابايسخٍٛ إٍ بٝت٘ يػرل قكس إٔ 

َٚٔ شيو قك١ أبٞ ٖطٜط٠ سٌ اغتكطأ َٔ عُط آ١ٜ َٔ ايكطإٓ ٖٚٛ ٜطُع إٔ 

ؾإشا ضغٍٛ اهلل قا٥ِ ع٢ً ضأؽ أبٞ  ،ؾؿتض عًٝ٘ اٯ١ٜ ،ٜسعٛٙ عُط إٍ ايػسا٤

ٕٕ ؼٸبعٴٚ أَط ي٘  ،ؾاْطًل ب٘ إٍ بٝت٘ ،ٖطٜط٠ ٚقس عطف َا ب٘ ثِ  ،َٔ يي ثِ ثا

َغٝٵطٳ ط :يتبٌٝ آزاب٘، ٚيصيو ابتس٨ بكٛي٘ ;إزَادّا ،ثايح، ٚإِا شنط ايطعاّ

ٔٳ إْٔٳاٙٴ ٚٹٔطٜ  82_22/81. ْ٘ مل ٜكع َجً٘ ٗ قك١ غبب ايٓعٍٚأَع  صْٳا

اهلل  بٳأزٻ اٯ١ٜ أزبٷ ٖصٙ: قاٍ ٓاز بٔ ظٜس ٚ إزلاعٌٝ بٔ أبٞ سهِٝ_ 13

 .ب٘ ايجك٤٬
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 . سػبو َٔ ايجك٤٬ إٔ ايؿطع مل وتًُِٗ: أبٞ عا٥ؿ١ ٚقاٍ ابٔس

ِٻ ايكًلٳ سٺسٳٖٛ إزخاٍ َأ َٚع٢ٓ ايجكٌ ؾٝ٘ ع٢ً غرلٙ َٔ دطا٤ عٌُ يؿا٥س٠  ٚايػ

 .رلٙ َٔ اؿطز َٔ دطا٤ شيو ايعٌُأٚ يعسّ ايؿعٛض َا ًٜشل غ ،ايعاٌَ

ٖٚٛ َٓٗٞ  ،بايٓاؽ ٭ْ٘ إٕ نإ َٔ عُس نإ نطّا ،ٖٚٛ َٔ َػاٟٚ اـًل

ؾإٕ ايٓؿٛؽ  ;٭ْ٘ َٔ ا٭ش٣ ٖٚٛ شضٜع١ يًتباغض عٓس ْؿاش قدل إهطٚض ;ٓ٘ع

ؾعًٝ٘ إشا  ;ٝ٘ َا وب يٓؿػ٘ٚ٭ٕ إ٪َٔ وب ٭خ َتؿاٚت١ ٗ َكساض ؼٌُ ا٭ش٣،

أٚ ؾعً٘ ٜسخٌ ايػِ ع٢ً غرلٙ إٔ ٜهـ عٔ شيو ٚيٛ نإ هتين  ٕ٘ قٛيأأسؼ ب

إ٫ إٔ ٜهٕٛ ٕٔ ٜأتٞ بايعٌُ سل  يٝٓتؿع غرلٙ ;إش ٫ ٜهط بأسس ;َٓ٘ َٓؿع١ يٓؿػ٘

َأَٛض عػٔ ايتكانٞ، ٚإٕ نإ إزخاي٘ ايػِ  ٘ؾإٕ ي٘ طًب٘ َع أْ ;ع٢ً اٯخط

ٖٚٛ ٜكٌ إٍ سس ٜهٕٛ  ،َصَّٛ ٗ شات٘ ٘ع٢ً غرلٙ عٔ غبا٠ٚ ٚق١ً تؿطٔ ي٘ ؾإْ

 .ايؿعٛض ب٘ بسّٜٗٝا

 .مٚيًشهُا٤ ٚايؿعطا٤ أقٛاٍ نجرل٠ ٗ ايجك٤٬ طؿشت بٗا نتب أزب ا٭خ٬

 أٚقاتّا " ٭ٕ يًٓيب ;عٔ ا٭زب بعسّا بٗصا اـًل أؾسټ"َٚعا١ًَ ايٓاؽ ايٓيب

أٚقات٘  ٚهب إٔ ٫ ٜؿػٌ أسسٷ ،٫ ؽًٛ غاع١ َٓٗا عٔ ا٫ؾتػاٍ بك٬ح ا٭١َ

  85_22/84. صإ٫ إٔ ٜأشٕ يهِط :_تعاٍ_شْ٘،ٚيصيو قاٍ إإ٫ ب

هٝاؾ١ ًَو ٚٗ ٖصٙ اٯ١ٜ زيٌٝ ع٢ً إٔ طعاّ ايٛي١ُٝ ٚطعاّ اي_ 14

٭ِْٗ إِا أشٕ شلِ ٗ ا٭نٌ  ;٫ٚ يٮنٝاف ،يًُسعٜٛٔ ٚيٝؼ ًَهّا ،يًُتهٝـ

. ؾًصيو ٫ هٛظ ٭سس ضؾع ؾ٤ٞ َٔ شيو ايطعاّ َع٘ ;ٚمل ًّهٛٙ ،َٓ٘ خاق١

22/85 

ٖٓا َا ٜبطٌ إجاٍ ايصٟ أٚضزٙ ابٔ ا٭ثرل  صٜٴ٪ٵشٹٟط :ٚاعًِ إٔ ٗ ٚضٚز_ 15
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ثِ تهٕٛ  ،ع٢ً إٔ ايه١ًُ قس تطٚم ايػاَع ٗ ن٬ّ ٗ نتاب إجٌ ايػا٥ط ؾاٖسّا

 ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ، ْٚٛرلٖا صٜ٪شٟط :ٚدا٤ به١ًُ ،ٖٞ بعٝٓٗا َهط١ٖٚ يًػاَع

 :          ٗ قٍٛ إتٓيب (ت٪شٟ)

سذ٠ٟٛسٖٚٞسُ ٤ٚ ًرسي٘ساملس

 ،ٚظعِ إٔ ٚدٛزٖا ٗ ايبٝت و٘ َٔ قسض إع٢ٓ ايؿطٜـ ايصٟ تهُٓ٘ ايبٝت

َٔ  ع٢ً ايطبع ايػًِٝ، ٫ٚ أسػب ٖصا اؿهِ إ٫ غهبّا ٚأساٍ ٗ اؾعّ بصيو

١ُ ا٭زب ُِٖٗ ٥ٹأابٔ ا٭ثرل ٫ تػٛغ٘ قٓاع١ ٫ٚ ٜؿٗس ب٘ شٚم، ٚيكس قطف 

، َع اعذلاف ابٔ َِٓٗ ٖصا َٓتكسّا عًٝ٘ أسسٷ سٻعٴؾًِ ٜٳ ;إٍ عح ؾعط إتٓيب ْٚكسٙ

نطا١ٖ ٖصا ايًؿٜ ؾٝ٘ ي٘ إ٫ إٔ ٜععِ إٔ  ؾًِ ٜبلٳ ;ثرل بإٔ َع٢ٓ ايبٝت ؾطٜـا٭

َٔ اٱخ٬ٍ  ضادع١ إٍ أَط يؿٛٞ َٔ ايؿكاس١، ٚيٝؼ ٗ ايبٝت ؾ٤ٞٷ

ٚنأْ٘ أضاز إٔ ٜكؿٞ ع٢ً قسّ ايؿٝذ عبسايكاٖط ؾُٝا شنط ٗ ايؿكٌ  ،بايؿكاس١

ؾإٕ َا اْتكسٙ ايؿٝذ ٗ شيو ايؿكٌ  ;َٔ نتاب ز٥٫ٌ اٱعذاظ ايصٟ دعً٘ ثاّْٝا

إٍ أقٍٛ ايؿكاس١ أٚ  اضدٛع ْكسٙ إٜاٖ َٔ َٛاقع بعض ايهًُات ٫ ىًٛ َٔ

أقٍٛ تٓاغب َعاْٞ ايهًُات بعهٗا َع بعض ٗ ِْٛ ايه٬ّ، ٚؾتإ َا بٌ 

 90_22/89. ايكٓعتٌ

ٗٳطٴط_16 ِٵ َأِط ٚٳضٳا٤ٹ سٹذٳابٺ شٳيٹُه ٔٵ  َٹ ٔٻ  ٖٴ َٳتٳاعّا َؾاغٵَأُيٛ ٔٻ  ٖٴ ُٴٛ ِٵ  ٚٳٔإشٳا غٳَأِيتٴ يٹُكًُٛبٹُه

ٔٻ ٔٗ  .صٚٳُقًُٛبٹ

ؾإٕ قًٛب ايؿطٜكٌ طاٖط٠  ;يو أق٣ٛ طٗاض٠ يكًٛبهِ ٚقًٛبٗٔش: ٚإع٢ٓ

 ."بايتك٣ٛ ٚتعِٛٝ سطَات اهلل ٚسط١َ ايٓيب

ٚيهٔ ٕا ناْت ايتك٣ٛ ٫ تكٌ بِٗ إٍ زضد١ ايعك١ُ أضاز اهلل إٔ ٜعٜسِٖ 
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َٓٗا َا ٜهػب إ٪ٌَٓ َطاتب َٔ اؿؿٜ اٱشلٞ َٔ اـٛاطط ايؿٝطا١ْٝ بكطع س

 "ب أَٗات إ٪ٌَٓ َٔ َطتب١ ايعك١ُ ايجابت١ يعٚدَٗٔٚا ٜكطِّ ،أنعـ أغبابٗا

  .بكطع زابطٖا ٚيٛ بايؿطض عٓٗٔ ؾإٕ ايطٝبات يًطٝبٌ بكطع اـٛاطط ايؿٝطا١ْٝ

ٛأ٣ تتؿاٚت َطاتب ْؿٛؽ ايٓاؽ ؾٝٗا غٴ ّْٚٚٓٛا ًٓاؽ أٖٚاَّايٕ إؾ ٚأٜهّا

 غٛض٠ ، نُا ٚقع ٗ قه١ٝ اٱؾو إتكس١َ ٗٚنعؿّا ،ؿاقّاْ، ٚ، ّٖٚٚٓاقطا١َّ

أٚ بػرل  بعُس ٚإضداف ٍٕٛټَكيهٌ تٳ عّاؾهإ ؾطع سذاب أَٗات إ٪ٌَٓ قاط ;ايٓٛض

 .عُس

أخط٣ غا١َٝ ٖٚٞ ظٜاز٠ تكطٜط أََٛتٗٔ  ١ْٗا سهُٚٚضا٤ ٖصٙ اؿهِ نِّ

١ًٝ ؾطع١ٝ عٝح إٔ شيو إع٢ٓ عٵيًُ٪ٌَٓ ٗ قًٛب إ٪ٌَٓ اييت ٖٞ أ١ََٛ دٳ

ؾٝكبشٔ غرل َتكٛضات إ٫ بعٓٛإ  ;أٚ ؾ١ْ٬اؾعًٞ ايطٚسٞ ٖٚٛ نْٛٗٔ ؾ١ْ٬ 

ؾ٬ ٜعاٍ شيو إع٢ٓ ايطٚسٞ ُٜٓٞ ٗ ايٓؿٛؽ،٫ٚ تعاٍ ايكٛض٠ اؿػ١ٝ  ;ا٭١ََٛ

ٗ ايٓؿٛؽ  تتها٤ٍ َٔ ايك٠ٛ إسضن١ ست٢ ٜكبض َع٢ٓ أَٗات إ٪ٌَٓ َع٢ٓ قطٜبّا

 ايٓاؽ ٖ٘ٚصٙ سه١ُ َٔ سهِ اؿذاب ايصٟ غَٓٔ سكا٥ل اجملطزات نا٥٬ٕه١، 

 92_22/91. يٝهٕٛ شيو أزخٌ يطاعتِٗ ٗ ْؿٛؽ ايطع١ٝ ;ًٕٛنِٗ ٗ ايكسّ

ٞٵ٤ٺ عٳًٹُّٝا ط _17 ِّ ؾٳ ٕٳ بٹُه ٘ٳ َنا ٕٻ ايًٖ ٚٵ تٴدٵُؿٛٙٴ َؾٔإ ٕٵ تٴبٵسٴٚا ؾٳٝٵ٦ّا َأ  .ص(54)ٔإ

ّٷ ؾإٕ َا قبً٘ قس س٣ٛ  ;عٝسعس ٚٚعٔ ٚ َٚٓب٧ٷ ،ٚؼصٜطّا ؼطٜهّا داَعٷ ن٬

ٚغاق١ ٗ ايٓٛاٜا  ،ٗ ايٛاٖط ٚايباطٔ َتجاٍ َتؿاٚتّا، ٚإش نإ ا٫ّْٚٗٝا أَطّا

 يتٓبِٝٗٗ بإٔ اهلل َطًع ع٢ً نٌ ساٍ َٔ أسٛاشلِ ٚإهُطات نإ إكاّ َٓاغبّا

ا٭ٍٚ ؾ٤ٞ ٖا ٜبسْٚ٘ أٚ ىؿْٛ٘ ص ؾٳٝٵ٦ّاط :ؾإطاز َٔ ;ٚع٢ً نٌ ؾ٤ٞ ،ٗ شيو

ٚاؾ١ًُ تصٌٜٝ ، عِ٭ٕ ايٓهط٠ ٗ غٝام ايؿطٙ ت ;ٖٚٛ ٜعِ نٌ َا ٜبسٚ َٚا ىؿ٢
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ٞٵ٤ٺط: ٕا اؾتًُت عًٝ٘ َٔ ايعُّٛ ٗ قٛي٘ ِّ ؾٳ  .صبٹُه

٭ٕ ايؿ٤ٞ  ;٭ٕ اٱنُاض ٫ ٜػتكِٝ ;ٖٓا زٕٚ إنُاض ٚإٚٗاض يؿٜ ؾ٤ٞ

ٚإطاز  _ إش إطاز بايجاْٞ ْٝع إٛدٛزات ;ٖٛ غرل إصنٛض أ٫ّٚ إصنٛض ثاّْٝا

ؾاهلل عًِٝ بهٌ نا٥ٔ َٚٔ ; با٭ٍٚ خكٛم أسٛاٍ ايٓاؽ ايٛاٖط٠ ٚايباط١ٓ

 22/95. ١ًْ شيو َا ٜبسْٚ٘ ٚىؿْٛ٘ َٔ أسٛاشلِ

٘ٹط :١ًْٚ_ 18 َٳٓٴٛا قٳًٗٛا عٳًَٝٵ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ َٚا قبًٗا  ،ٖٞ إككٛز٠ صٜٳا َأٜټ

عًٝ٘ _ ض إ٪ٌَٓ َٔ نٌ َا ٜ٪شٟ ايطغٍٛ ٭ٕ اهلل ٕا سصٻ ;تٛط١٦ شلا ُٚٗٝسّا

ِّأعكب٘ بإٔ  _ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  ِٗ َٔ َعا١ًَ ضغٛشلِ إٔ شيو يٝؼ ٖٛ أقك٢ س

ٖٚٛ إٔ ٜكًٛا عًٝ٘ ٜٚػًُٛا، ٚشيو ٖٛ  ،بٌ سِٛٗ أندل َٔ شيو ،أشاٙ ٜذلنٛا

ؾٗٛ ٜسٍ  ;ؾُٝا بِٝٓٗ ٚبٌ ضبِٗ _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ _ إنطاَِٗ يطغٍٛ اهلل 

ٜٳا ط :ع٢ً ٚدٛب إنطاَ٘ ٗ أقٛاشلِ ٚأؾعاشلِ عهطت٘ بس٫ي١ ايؿش٣ٛ، ؾذ١ًُ

َٳٓٴٛاَأ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ  .َٓعي١ ايٓتٝذ١ ايٛاقع١ بعس ايتُٗٝس صٜټ

يٝهٕٛ  ;ٗ ق٠٬ اهلل ٥٬َٚهت٘ بإهاضع ايساٍ ع٢ً ايتذسٜس ٚايتهطٜط ٤ٞٚد

غ٠ٛ أإٍ تهطٜط شيو َِٓٗ  أَط إ٪ٌَٓ بايك٠٬ عًٝ٘ ٚايتػًِٝ عكب شيو َؿرلّا

 22/97. بك٠٬ اهلل ٥٬َٚهت٘

ُٴٛط :ٚقٛي٘ _19 ٘ٹط :ايكٍٛ ؾٝ٘ نايكٍٛ ٗ صا تٳػٵًٹُّٝاٚٳغٳِّ  صقٳًٗٛا عٳًَٝٵ

ٚايػ٬ّ نُا قس = :"زت بكٍٛ ايٓيبسِّؾإٕ قؿت٘ سٴ ;١ّٚقؿ َٚهاّْا سهُّا

 .+عًُتِ

 ض١ٓ اهللايػ٬ّ عًٝو أٜٗا ايٓيب ٚ=ٕعًّٛ ٖٛ قٝػت٘ اييت ٗ ايتؿٗس ؾإٕ ا

ع٢ً ايٓيب ايػ٬ّ = :"ٚنإ ابٔ عُط ٜكٍٛ ؾٝ٘ بعس ٚؾا٠ ايٓيب +ٚبطنات٘
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 .+ٚبطنات٘ ض١ٓ اهللٚس

عًٝ٘ ايك٠٬ _ٚاؾُٗٛض أبكٛا يؿٛ٘ ع٢ً ايًؿٜ ايصٟ نإ ٗ سٝا٠ ايٓيب 

أْ٘ سٞ ٜبًػ٘ تػًِٝ أَت٘  _عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ٕا ٚضز عٔ ايٓيب  ضعّٝا _ٚايػ٬ّ

 . عًٝ٘

َٚٔ أدٌ ٖصا إع٢ٓ أبكٝت ي٘ قٝػ١ ايتػًِٝ ع٢ً ا٭سٝا٤ ٖٚٞ ايكٝػ١ اييت 

٭ٕ ايتػًِٝ ع٢ً ا٭َٛات ٜهٕٛ بتكسِٜ  ;ؾٝٗا يؿٜ ايتػًِٝ ع٢ً إتعًل ب٘ ٜتكسّ

 .اجملطٚض ع٢ً يؿٜ ايػ٬ّ

إٕ = :ٝو ايػ٬ّ ٜا ضغٍٛ اهلل ؾكاٍ ي٘عً: ٚقس قاٍ ضغٍٛ اهلل يًصٟ غًِ ؾكاٍ

 .+ايػ٬ّ عًٝو: عًٝو ايػ٬ّ ؼ١ٝ إٛت٢، ؾكٌ

 ،ٝ٘ َع٢ٓ ا٭َإ ٚايػ١َ٬ايتش١ٝ بايػ٬ّ، ٚايػ٬ّ ؾ أْ٘ ٚايتػًِٝ َؿٗٛض ٗ

إش  ;مٛ شيوٌ ؼ١ٝ ٗ ا٭ٚيٌ عٓس ايًكا٤ َبازأ٠ بايتأٌَ َٔ ا٫عتسا٤ ٚايجاض ٚعٹٚدٴ

٬ٕقٝ٘،ؾه٬ُٖا ٜسؾع  ؾطّا تٛدػٛا خٝؿ١ إٔ ٜهٕٛ َهُطّا سّاسناْٛا إش اتكٛا أ

َٴ  ثِ ؾاع شيو ست٢ قاض ،ع٢ً ٬َقٝ٘ غ١َ٬ ٚأَّٓا ٕلًِشيو اـٛف باٱخباض بأْ٘ 

 :ع٢ً ايهطا١َ ٚايتًطـ، قاٍ ايٓابػ١ ٖصا ايًؿٜ زا٫ّ

س  نزنااااااااااا١س ديًاااااااااااٗنسقا اااااااااااانّ

س

سٚعااااآنسبنيتشٝااااا١سٚايطااااا ّسس

س 22/101_102 

ٚايتػًِٝ عًٝ٘، ٚمل "ايك٠٬ ع٢ً ايٓيب: ٚاٯ١ٜ تهُٓت ا٭َط بؿ٦ٌٝ_ 20

َٴ ؾإػًِ كرل بٌ  ;قإ ٗ نًُات ايتؿٗسطٻَؿتكتض ْعُٗا ٗ ن٬ّ ٚاسس ُٖٚا 

أٚ  +ق٢ً اهلل ع٢ً قُس ٚايػ٬ّ عًٝ٘=: طٕ بٌ ايك٠٬ ٚايتػًِٝ بإٔ ٜكٍٛإٔ ٜك

ِّٳ=: إٔ ٜكٍٛ ؾٝأتٞ ٗ داْب ايتك١ًٝ  +ع٢ً قُس ٚايػ٬ّ ع٢ً قُس ايًِٗ ق
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بكٝػ١ طًب شيو َٔ اهلل،ٚٗ داْب ايتػًِٝ بكٝػ١ إْؿا٤ ايػ٬ّ َٓعي١ ايتش١ٝ 

اٖط اؿسٜح ايصٟ ضٚاٙ عٝاض ٜٚؿطز ايتػًِٝ ٖٚٛ ٚ ،ي٘، ٚبٌ إٔ ٜؿطز ايك٠٬

َٔ : أبؿطى إٔ اهلل ٜكٍٛ: ت ددلٌٜ ؾكاٍ يٞٝيك= :قاٍ"ٗ ايؿؿا٤ إٔ ايٓيب

 .+َٚٔ ق٢ً عًٝو قًٝت عًٝ٘ ،غًِ عًٝو غًُت عًٝ٘

يعً٘ =: ٚعٔ ايٟٓٛٚ أْ٘ قاٍ بهطا١ٖ إؾطاز ايك٠٬ ٚايتػًِٝ، ٚقاٍ ابٔ سذط

 .+أضاز خ٬ف ا٭ٍٚ

 . إش ٫ زيٌٝ ع٢ً شيو ;ٚٗ ا٫عتصاض ٚإعتصض عٓ٘ ْٛط

ؾًٝؼ بٛاضز ؾٝ٘ َػٓس قشٝض ٫ٚ  +ِ ع٢ً قُسايًِٗ غِّ=: ٚأَا إٔ ٜكاٍ

ٚمل ٜطز عٓ٘ إ٫ بكٝػ١ إْؿا٤ ايػ٬ّ َجٌ َا ٗ ايتش١ٝ، "سػٔ عٔ ايٓيب

ق٢ً اهلل عًٝ٘ = :إ بٌ ايتك١ًٝ ٚايتػًِٝ ؾكايٛاٚيهِٓٗ تػاقٛا ٗ ساي١ ا٫قذل

 .ْط٣يككس ا٫ختكاض ؾُٝا  +ٚغًِ

بٓت  ٚقس اغتُط عًٝ٘ عٌُ ايٓاؽ َٔ أٌٖ ايعًِ ٚايؿهٌ ٚٗ سسٜح أزلا٤

 . +غًِق٢ً اهلل ع٢ً قُس ٚ= :أبٞ بهط إتكسّ أْٗا قايت

ِٔ َٴ َٚع٢ٓ تػًٝ  . ؾإٕ ايػ٬ّ نٓا١ٜ عٔ شيو ;ٚتعُٛٝ٘ ،٘اهلل عًٝ٘ إنطا

 . "بايٓيب عٌ ايسعا٤ بايك٠٬ ككٛقّاٚقس اغتشػٔ أ١ُ٥ ايػًـ إٔ ه

٫ ٜك٢ً ع٢ً غرل ْبٝٓا َٔ ا٭ْبٝا٤ ٜطٜس إٔ تًو ٖٞ ايػ١ٓ، : َايو ٚعٔ

إٔ ايك٠٬ خاق١ : ٚضٟٚ َجً٘ عٔ ابٔ عباؽ، ٚضٟٚ عٔ عُط بٔ عبسايععٜع

 103_22/102. بايٓبٌٝ نًِٗ

ٚقاؿٞ إ٪ٌَٓ إٜاِٖ ٗ شيو زٕٚ  ْ٘ هٛظ إتباع آشلِ ٚأقشابِٗأٚ_ 21

 .اغتك٬ٍ
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ٚيهٓ٘  ،ٚمل ٜككسٚا بصيو ؼطّّا ،أٌٖ ايػ١ٖٓصا ايصٟ اغتكط عًٝ٘ اقط٬ح س

ايطن٢ ع٢ً ا٭قشاب  ُٚٝٝع ٕطاتب ضداٍ ايسٜٔ، نُا قكطٚا ،اقط٬ح

ٚدٌ د٬ي٘،ع٢ً  ،تعاٍتباضى ٚ:ٚقكطٚا نًُات اٱد٬ٍ مٛ  ٚأ١ُ٥ ايسٜٔ،

 . اـايل زٕٚ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ

ٖٚٛ كايـ ٚأَا ايؿٝع١ ؾإِْٗ ٜصنطٕٚ ايتػًِٝ ع٢ً عًٞ ٚؾاط١ُ ٚآشلُا، 

٭ِْٗ قكسٚا ب٘ ايػض َٔ اـًؿا٤  ;ؾ٬ ٜٓبػٞ اتباعِٗ ؾٝ٘ ;يعٌُ ايػًـ

 22/103. ٚايكشاب١

 .إؾاع١ ا٭خباض :ٚاٱضداف_ 22

 ;ٚؾٝ٘ َع٢ٓ نٕٛ ا٭خباض ناشب١ أٚ َػ١٦ٝ ٭قشابٗا ٜعٝسْٚٗا ٗ اجملايؼ

يًذلٜٚر ٭ٕ اٱؾاع١ إِا تككس  ;١بأْٗا قازق ٠يٝط٦ُٔ ايػاَعٕٛ شلا َط٠ بعس َط

إ ٖٚٛ بؿ٤ٞ غرل ٚاقع أٚ ٖا ٫ ٜكسم ب٘ ٫ؾتكام شيو َٔ ايطدـ ٚايطدؿ

 .ا٫نططاب ٚايتعيعٍ

ؾإطدؿٕٛ قّٛ ٜتًكٕٛ ا٭خباض ؾٝشسثٕٛ بٗا ٗ فايؼ ْٚٛاز ٚىدلٕٚ بٗا َٔ 

 22/108. ٜػأٍ َٚٔ ٫ ٜػأٍ

ٚسػٔ ايكبٍٛ  ،ٖٚٞ اؾاٙ ،، أٟ شٚ ايٛدا١ٗ١ٖبٻؿٳَٴ قؿ١ :ٚايٛدٝ٘_ 23

 .يطدٌ، بهِ اؾِٝ، ٚدا١ٖ ؾٗٛ ٚدٝ٘٘ اٚدٴ: كاٍٜٴ ،ٓس ايٓاؽع

ٖٚصا ايؿعٌ َؿتل َٔ ا٫غِ اؾاَس ٖٚٛ ايٛد٘ ايصٟ يٲْػإ، ؾُع٢ٓ نْٛ٘ 

 22/121. َػتذاب ايسع٠ٛ ،ي٘ َػؿٛض ،َكبٍٛ ،عٓس اهلل أْ٘ َطنٞ عٓ٘ ٚدّٝٗا

ٚٳُقُٛيٛا َقٜٳا ط _24 ٘ٳ  َٳٓٴٛا اتٻُكٛا ايًٖ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ِٵ  (70)ٛٵ٫ّ غٳسٹٜسّا َأٜټ ٜٴكٵًٹضٵ َيُه

ٛٹُّٝا ٛٵظّا عٳ ٘ٴ َؾَكسٵ َؾاظٳ َؾ ٚٳضغٴَٛي ٔٵ ٜټطٹٔع اهلَل  َٳ ٚٳ ِٵ  ِٵ شٴْٴٛبٳُه ٚٳٜٳػٵؿٹطٵ َيُه ِٵ  ُٳاَيُه   .ص(71)َأعٵ
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ٚضبأ بِٗ عٔ إٔ ٜهْٛٛا َجٌ "بعس إٔ ٢ْٗ اهلل إػًٌُ عُا ٜ٪شٟ ايٓيب

ٚغساز  ،ػُٛا بايتك٣ٛبإٔ ٜتٻ ْسا٤ٶ٘ إيِٝٗ بعس شيو ٚدٻ _ ايصٜٔ آشٚا ضغٛشلِ

باحملاَس، ٚايتك٣ٛ ْاع اـرل ٗ  ٭ٕ ؾا٥س٠ ايٓٗٞ عٔ إٓانط ايتًبؼٴ ;ايكٍٛ

َٳ ،ايعٌُ ٚايكٍٛ  . ايؿها٥ٌ حټبٳٚايكٍٛ ايػسٜس 

 ;ٚاغتذ٬ب اٱقػا٤ إيٝ٘ ،ٚابتسا٤ ايه٬ّ بٓسا٤ ايصٜٔ آَٓٛا ي٬ٖتُاّ ب٘

 ;ٱّا٤ إٍ إٔ اٱّإ ٜكتهٞ َا غٝ٪َطٕٚ بْ٘ٚسا٩ِٖ بايصٜٔ آَٓٛا ٕا ؾٝ٘ َٔ ا

يٝػٛا َٔ إ٪ٌَٓ ٗ  قكسّا"ؾؿٝ٘ تعطٜض بإٔ ايصٜٔ ٜكسض َِٓٗ َا ٜ٪شٟ ايٓيب

باطٔ ا٭َط ٚيهِٓٗ َٓاؾكٕٛ، ٚتكسِٜ ا٭َط بايتك٣ٛ َؿعط بإٔ َا غٝ٪َطٕٚ ب٘ 

 . ب ايتك٣ٛ نُا ٖٛ َٔ ؾعب اٱّإعٳَٔ غسٜس ايكٍٛ ٖٛ َٔ ؾٴ

 . ّ ايصٟ ٜكسض َٔ ؾِ اٱْػإ ٜعدل عُا ٗ ْؿػ٘ايه٬ :ٚايكٍٛ

 .ايصٟ ٜٛاؾل ايػساز :ٚايػسٜس

َٚٓ٘ تػسٜس ايػِٗ مٛ ايط١َٝ، أٟ عسّ ايعسٍٚ  ،ٚاؿل ،ايكٛاب :ٚايػساز

ٍٴ ;ب٘ عٔ زلتٗا عٝح إشا اْسؾع أقابٗا ٍٳ ايػسٜسٴ ؾؿٌُ ايكٛ  ،ايٛادب١َ ا٭قٛا

ٍٳ إْٞ : ب٘وايصٟ  ٚقٍٛ إ٪َٔ يًُ٪َٔ ،٬َّجٌ ابتسا٤ ايػ ايٓاؾع١َ ايكاؿ١َ ٚا٭قٛا

 . أسبو

 .نصيو َٔ أبٛاب ايؿطَٔ أبٛاب اـرل ٜٚهٕٛ  عُّٛٝا ٚايكٍٛ ٜهٕٛ بابّا

ض ع٢ً ٚدِٖٛٗ إ٫ سكا٥س ٌٖٚ ٜهب ايٓاؽ ٗ ايٓا= :ٚٗ اؿسٜح

 .+أيػٓتِٗ

 .+ؾػِٓ أٚ غهت ؾػًِ اَطأ قاٍ خرلّاضسِ اهلل = :ٚٗ اؿسٜح اٯخط
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أٚ  يّٝٛ اٯخط ؾًٝكٌ خرلّأَ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚا= :طٚٗ اؿسٜح اٯخس

 . +يٝكُت

ٜٚؿٌُ ايكٍٛ ايػسٜس َا ٖٛ تعبرل عٔ إضؾاز َٔ أقٛاٍ ا٭ْبٝا٤ ٚايعًُا٤ 

 .َأثٛض أقٛاٍ ا٭ْبٝا٤ ٚايعًُا٤ ٚاؿهُا٤، َٚا ٖٛ تبًٝؼ ٱضؾاز غرلٙ َٔ

ٔ َ"ؾكطا٠٤ ايكطإٓ ع٢ً ايٓاؽ َٔ ايكٍٛ ايػسٜس، ٚضٚا١ٜ سسٜح ايطغٍٛ

 .ايكٍٛ ايػسٜس

 .+َكاييت ؾٛعاٖا ؾأزاٖا نُا زلعٗازلع  َطّأاْهط اهلل =: سٜحٚٗ اؿ

 .ٍ ايكشاب١ ٚاؿهُا٤ ٚأ١ُ٥ ايؿك٘ٚنصيو ْؿط أقٛا

 .ٚايجٓا٤ عًٝ٘ َجٌ ايتػبٝض ،اهلل َٔ ايكٍٛ ايػسٜس ُذٝسٚ

ِٴط :_تعاٍ_قاٍ  ،َٚٔ ايكٍٛ ايػسٜس ا٭شإ ٚاٱقا١َ ٘ٹ ٜٳكٵعٳسٴ اِيَهًٹ  ٔإَيٝٵ

 .ٗ غٛض٠ ؾاطط صايٖطِّٝبٴ

ٌٴؾبايكٍٛ ايػسٜس تٳ ؾرلغبٕٛ ٗ ايتدًل بٗا،  ;ٚاؿكا٥ل بٌ ايٓاؽ ؿٝع ايؿها٥

ٚوػبٕٛ أِْٗ  ،ؽ بٗاؾٝػذل ايٓا ;ٚبايكٍٛ ايػ٧ٝ تؿٝع ايه٫٬ت ٚايتُٜٛٗات

 .وػٕٓٛ قٓعّا

 . ٚايكٍٛ ايػسٜس ٜؿٌُ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط

٤ كٍٛ ايػسٜس َٔ ٚغا٥ٌ ايك٬ح دعٌ يٰتٞ بُٗا دعإٚا ٗ ايتك٣ٛ ٚاي

 .َٚػؿط٠ ايصْٛب ،بإق٬ح ا٭عُاٍ
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ِّ طٷؿٵٖٚٛ ْٳ  ;ؾإق٬ح ا٭عُاٍ دعا٤ ع٢ً ايكٍٛ ايػسٜس (1)ع٢ً عهؼ ايً

ٍٴ أٚ اقتسا٤ ايٓاؽ  ،ايٓاؽ إٍ ايك٬ح إضؾازٳ ايػسٜسٴ ٭ٕ أنجط َا ٜؿٝسٙ ايكٛ

 . بكاسب ايكٍٛ ايػسٜس

ٕٴ ٚقس  ،٭ٕ عُٛز ايتك٣ٛ ادتٓاب ايهبا٥ط ;ع٢ً ايتك٣ٛ دعا٤ٷ ايصْٛبٹ ٚغؿطا

ٚغؿط شلِ ايهبا٥ط بايتٛب١،ٚايتشٍٛ  ،غؿط اهلل يًٓاؽ ايكػا٥ط بادتٓاب ايهبا٥ط

 123_22/121. َٔ َػؿطتٗا عٔ إعاقٞ بعس اشلِ بٗا نطبٷ

ٍٔ َؾط _25 ٚٳاِيذٹبٳا ٚٳاَ٭ضٵٔض  ٛٳاتٹ  ُٳ َٳاْٳ١َ عٳ٢ًَ ايػٻ ٗٳا إْٻا عٳطٳنٵٓٳا اَ٭ ًِٓٳ ُٹ ٕٵ ٜٳشٵ ٔٳ َأ َأبٳٝٵ

ٗٴ٫ّٛ  ًََُّٚٛا دٳ ٕٳ  ٘ٴ َنا ٕٴ إْٔٻ ٗٳا أٱْٵػٳا ًَ ُٳ ٚٳسٳ ٗٳا  َٹٓٵ ٔٳ   .ص(72)ٚٳَأؾٵَؿِك

 ;إٕ ٖصا ايعطض نإ ٗ َبسأ تهٜٛٔ ايعامل ْٚٛع اٱْػإ: ؾشكٝل بٓا إٔ ْكٍٛ

باٱْػإ  إٔ إطازٳ ِٳًٹنطت ؾٝ٘ ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚاؾباٍ َع اٱْػإ عٴ٭ْ٘ ٕا شٴ

ٕا نإ ٗ ؼٌُ شيو ايؿطز  _ٚيٛ ٗ أٍٚ ايٓؿأ٠_٭ْ٘ يٛ أضٜس بعض أؾطازٙ  ;ْ٘ٛعٴ

نإ ٗ ؼٌُ بعض أؾطازٙ زٕٚ  َابتعصٜب إٓاؾكٌ ٚإؿطنٌ،َٕٚاضتباٙ  ا٭َا١ْ

 22/125. _تعاٍ_َٓاغب١ يتكطؾات اهلل  بعض ا٭َا١ْ سه١ُْ

                                                 

ٜػُُٝٗا بعض ايب٬غٌٝ ايطٞ ٚايٓؿط، ٖٚٛ أسس ؾٕٓٛ عًِ ايبسٜع َٔ عًِ : ايًـ ٚايٓؿط_  1

يب٬غ١، ٜٚعين إٔ تصنط ؾ٦ٌٝ ؾكاعسّا إَا تؿك٬ّٝ; ؾتٓل ع٢ً نٌ ٚاسس َُٓٗا، ٚإَا إْا٫ّ; ؾتأتٞ ا

بًؿٜ ٚاسس ٜؿتٌُ ع٢ً َتعسز ٚتؿٛض إٍ ايعكٌ ضز نٌ ٚاسس إٍ َا ًٜٝل ب٘ َٔ غرل ساد١ إٍ إٔ 

 .تٓل أْت ع٢ً شيو

ٍّ: _بعباض٠ أخط٣_أٚ ٖٛ  َٔ آسازٙ ب٬ تعٌٝ; اتها٫ّ  شنط َتعسز َؿكٌ أٚ فٌُ، ثِ شنط َا يه

ٌٍّ َا ًٜٝل ب٘ يٛنٛح اؿاٍ  .ع٢ً إٔ ايػاَع ٜٳطٴزٻ إٍ ن

٘ٹ: ط_تعاٍ_َٚٔ أَجًت٘ قٛي٘  ٔٵ َؾهٵًٹ َٹ ٛٵا  ٚٳيٹتٳبٵتٳػٴ ٘ٹ  ٛٵا ؾٝٵ ٗٳاضٳ يٹتٳػٵُهٓٴ ٚٳايٓٻ ٌٳ  ِٵ ايًٖٝٵ ٌٳ َيُه ٘ٹ دٳعٳ ُٳتٹ ٔٵ ضٳسٵ َٹ ص ٚٳ

 .ٌ اهلل ضادع إٍ ايٓٗاض ع٢ً ايذلتٝب، ٖٚهصاؾايػهٕٛ ضادع إٍ ايًٌٝ، ٚا٫بتػا٤ َٔ ؾه

 (ّ.   )ٚشلصا ايؿٔ تؿك٬ٝت يٝؼ ٖصا قٌ تؿكًٝٗا



 

 

 مو تفضري صورة األحشابلطائف  048

ٚتطزز إؿػطٕٚ ٗ تأًٜٚٗا  ،ت ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ َؿه٬ت ايكطإٓسٸٚقس عٴ_ 26س

 .زٍ ع٢ً اؿرل٠ ٗ تكِٜٛ َعٓاٖا تطززّا

َٚطدع شيو إٍ تكِٜٛ َع٢ٓ ايعطض ع٢ً ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚاؾباٍ، 

 . ٚإٍ َعطؾ١ َع٢ٓ ا٭َا١ْ، َٚعطؾ١ َع٢ٓ اٱبا٤ ٚاٱؾؿام

ٚأَا ا٭َا١ْ  ،َٔ ططٜك١ ايتُجٌٝ ؾكس اغتباْت َعاْٝ٘ َا عًُتٳ ؾأَا ايعطض

 .ٜٚطايب عؿٛ٘ ٚايٛؾا٤ زٕٚ إناع١ ٫ٚ إدشاف ،َا ٜ٪ُٔ عًٝ٘ؾٗٞ 

 ،ٚبعهٗا َتساخٌ ٗ بعض ،ٚقس اختًـ ؾٝٗا إؿػطٕٚ ع٢ً عؿطٜٔ ق٫ّٛ

 . ثِ ْعطـ إٍ ُشٝكٗا ٚبٝاْٗا ،ٚيٓبتس٨ باٱٕاّ بٗا

فُٛع ايك٠٬ ٚايكّٛ : ايك٠٬، ٚقٌٝ: ايطاع١، ٚقٌٝ :ا٭َا١ُْ :ؾكٌٝ

سؿٜ : ع ايؿطا٥ض، ٚقٌٝ ا٫ْكٝاز إٍ ايسٜٔ، ٚقٌْٝٝ: ٚا٫غتػاٍ، ٚقٌٝ

ايتٛسٝس، أٚ ز٥٫ٌ ايٛسسا١ْٝ، أٚ ػًٝات اهلل بأزلا٥٘،  :ا٭َا١ْ: ايؿطز، ٚقٌٝ

: َٚٓ٘ ايٛؾا٤ بايعٗس، َٚٓ٘ اْتؿا٤ ايػـ بايعٌُ، ٚقٌٝ ،َا ٜ٪ُٔ عًٝ٘: ٚقٌٝ

ٗا اٱْػإ اـ٬ؾ١، أٟ خ٬ؾ١ اهلل ٗ ا٭ضض اييت أٚزع: ايعكٌ، ٚقٌٝ :ا٭َا١ْ

ٌٷ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض خٳًٹَٝؿ١ّط :_تعاٍ_نُا قاٍ  ُٳ٥٬ٹَه١ٹ إِّْٔٞ دٳاعٹ ًِ ٍٳ ضٳبټَو يٹ  صٚٳٔإشٵ َقا

 . اٯ١ٜ

قٓـ ايطاعات ٚايؿطا٥ع، ٚقٓـ  :ٖٚصٙ ا٭قٛاٍ تطدع إٍ أقٓاف

 . ايعكا٥س، ٚقٓـ نس اـٝا١ْ، ٚقٓـ ايعكٌ، ٚقٓـ خ٬ؾ١ ا٭ضض

 ;٭ْٗا يٝػت ٫ظ١َ يؿطط٠ اٱْػإ ;ٚهب إٔ ٜططح َٓٗا قٓـ ايؿطا٥ع

ط ؾتػك٘ غت١ أقٛاٍ ٖٚٞ َا تٳؾطإا خًت أَِ عٔ ايتهًٝـ بايؿطا٥ع ِٖٚ أٌٖ ايؿٹ

 . ٗ ايكٓـ ا٭ٍٚ
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٭ْٗا َطتهع٠ ٗ طبع اٱْػإ ٚؾططت٘; ؾٝذٛظ إٔ  ;ٜٚبك٢ غا٥ط ا٭قٓاف

ع٢ً تهٕٛ ا٭َا١ْ أَا١ْ اٱّإ، أٟ تٛسٝس اهلل، ٖٚٞ ايعٗس ايصٟ أخصٙ اهلل 

ٔٵ ط :_تعاٍ_دٓؼ بين آزّ ٖٚٛ ايصٟ ٗ قٛي٘  َٹ ّٳ  ٔٵ بٳٓٹٞ آزٳ َٹ ٚٳٔإشٵ َأخٳصٳ ضٳبټَو 

ٗٔسٵْٳا ِٵ َقاُيٛا بٳ٢ًَ ؾٳ ِٵ َأَيػٵتٴ بٹطٳبُِّه ٔٗ ِٵ عٳ٢ًَ َأُْؿػٹ ٖٴ ٗٳسٳ ٚٳَأؾٵ ِٵ  ٗٴ ِٵ شٴضِّٜٻتٳ ٖٹ ٗٴٛٔض  .صُٚ

 .ٚتكسّ ٗ غٛض٠ ا٭عطاف

٥ٌ ايٛسسا١ْٝ ؾٗٞ ٬َظ١َ يًؿهط إٔ اهلل أٚزع ٗ ْؿٛؽ ايٓاؽ ز٫ :ؾإع٢ٓ

ٗٵ ;ايبؿطٟ ٗٔس س ؾهأْٗا ع ٭ْ٘ أٚزعٗا ٗ  ;ٚنأْ٘ أَا١ْ ا٥تُِٓٗ عًٝٗا ،اهلل شلِ ب٘عٳ

٭ٕ  ;١ ٬َظ١َ شلا، ٖٚصٙ ا٭َا١ْ مل تٛزع ٗ ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚاؾباًٍٖبٹاؾٹ

ٔ َٔ ايعًِ ايصٟ ٫ ٜتكـ ب٘ إ٫ َ ٚإعاضفٴ ،ٖصٙ ا٭َا١ْ َٔ قبٌٝ إعاضف

َٴ ،قاَت ب٘ قؿ١ اؿٝا٠ اٱزضاى ٕٔ قاَت ب٘، ٜٚٓاغب ٖصا احملٌُ  ش١ُشِّكٳ٭ْٗا 

ُٴؿٵٔطَناتٹط :قٛي٘ ٚٳاِي ٌٳ  ُٴؿٵٔطنٹ ٚٳاِي ُٴٓٳاؾٹَكاتٹ  ٚٳاِي ٌٳ  ُٴٓٳاؾٹكٹ ٘ٴ اِي  .صيٹٝٴعٳصِّبٳ ايًٖ

 . ؾإٕ ٖصٜٔ ايؿطٜكٌ خايٕٛ َٔ اٱّإ بٛسسا١ْٝ اهلل

ٚ٭ٕ  ،تعِٛٝ يؿأْ٘ ٚتػُٝت٘ أَا١ّْ ،ٚهٛظ إٔ تهٕٛ ا٭َا١ْ ٖٞ ايعكٌ

 . ا٭ؾٝا٤ ايٓؿػ١ٝ تٛزع عٓس َٔ وتؿٜ بٗا

إٔ اؿه١ُ اقتهت إٔ ٜهٕٛ اٱْػإ َػتٛزع ايعكٌ َٔ بٌ : ٚإع٢ٓ

ٕٻ ;إٛدٛزات ايع١ُٝٛ ٕٳ ٕٵخًكت٘ ١ُ٥٬َ َ٭ ٭ ٕٻ ;عاق٬ّ ٜهٛ ايعكٌ ٜبعح ع٢ً  ؾإ

إٍ غرلٙ، ؾًٛ دعٌ شيو ٗ زلا٤ ايتػرل ٚا٫ْتكاٍ َٔ ساٍ إٍ ساٍ َٚٔ َهإ 

ٗ  يهإ غببّا _ أٚ ْٝعٗا ،أٚ ٗ دبٌ َٔ اؾباٍ ،َٔ ايػُاٚات أٚ ٗ ا٭ضض

 .انططاب ايعٛامل ٚاْسنانٗا

ؾًٛ أٚزع  ،ٚأقطب إٛدٛزات اييت ؼٌُ ايعكٌ أْٛاع اؿٝٛإ َا عسا اٱْػإ
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ؾًٓؿطض إٔ  ;ب٘ ؾٝٗا ايعكٌ ٕا زلشت ٦ٖٝات أدػاَٗا َطاٚع١ َا ٜأَطٖا ايعكٌس

ِّ اٙ ٜؿذلٟ َٓ٘ ٓٻٚإٔ ىطز إٍ سٳ ،ٍ يًؿطؽ إٔ ٫ ٜٓتٛط عًؿ٘ أٚ غَٛ٘ايعكٌ ٜػ

ثِ ٫ ٜتُهٔ َٔ تػًِٝ  ،ٗ اٱؾٗاّ ٜٚهٝع ،إؾكاسّا ؾإْ٘ ٫ ٜػتطٝع ;عًؿّا

 . ٚنصيو إشا ناْت َعاًَت٘ َع أسس َٔ ْٛع اٱْػإ ،ايعٛض بٝسٙ إٍ ؾطؽ غرلٙ

ٌٳيٹٝٴعٳصِّط :َٚٓاغب١ قٛي٘ ُٴٓٳاؾٹكٹ ٘ٴ اِي اٯ١ٜ شلصا احملٌُ ْٛرل َٓاغبت٘  صبٳ ايًٖ

 .يًُشٌُ ا٭ٍٚ

َٳ كاي٘  ،بايطبع ٌّْٹسٳٚهٛظ إٔ تهٕٛ ا٭َا١ْ َا ٜ٪ُٔ عًٝ٘،ٚشيو إٔ اٱْػإ 

يكؿ١ ا٭َا١ْ  ؾهإ اٱْػإ َتش٬ُّ ;ؾٗٛ ٫ ىًٛ عٔ ا٥تُإ أٚ أَا١ْ ;يبين دٓػ٘

عت ٝٸإشا نٴ= :ٕا ا٥تُٓٛا عًٝ٘ نُا ٗ اؿسٜح ؾا٤بؿططت٘ ٚايٓاؽ َتؿاٚتٕٛ ٗ ايٛ

ع٢ً اخت٬ٍ  أٟ إشا اْكطنت ا٭َا١ْ نإ اْكطانٗا ع١َّ٬ +ا٭َا١ْ ؾاْتٛط ايػاع١

 ،ؾهإ ٗ ١ًْ ا٫خت٫٬ت إٓصض٠ بسْٛ ايػاع١ َجٌ تهٜٛط ايؿُؼ; ايؿطط٠

 . ٚزى اؾباٍ ،ٚاْهساض ايٓذّٛ

سسٜجٌ ضأٜت "سسثٓا ضغٍٛ اهلل= :ٔ ٖصا إع٢ٓ قٍٛ سصٜؿ١ٝٻايصٟ بٳٚ

ثِ  ،أسسُٖا ٚأْا أْتٛط ا٭خط،سسثٓا إٔ ا٭َا١ْ ْعيت ٗ دصض قًٛب ايطداٍ

ٜٓاّ ايطدٌ : عًُٛا َٔ ايكطإٓ ثِ عًُٛا َٔ ايػ١ٓ، ٚسسثٓا عٔ ضؾعٗا ؾكاٍ

ٛٳ ،اي١َٛٓ ؾتكبض ا٭َا١ْ َٔ قًب٘ ثِ ٜٓاّ اي١َٛٓ  (1)تِنؾٌٝٛ أثطٖا َجٌ أثط اي

ؾذلاٙ  ،ؾٓؿ٘ ،نذُط زسطدت٘ ع٢ً ضدًو (2)ٌذٵَٕاطٖا َجٌ ؾتكبض ؾٝبك٢ أث

                                                 

 .ايؿ١ٝ ٗ ايؿ٤ٞ َٔ غرل يْٛ٘: ايٛنت_ 1

بايؿ٪ٚؽ َٔ  ١ًٹُٳايعٳ ِـُّنَجٌ َا ٜكع ٗ َأ ؿاخ١ ٗ اؾًس َطتؿع١ ٜهٕٛ َا ؼتٗا ؾاضغّاْ: اجملٌ_ 2

 .اضتؿاعات ٗ اؾًس
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 ،٫ٚ ٜهاز أسس ٜ٪زٟ ا٭َا١ْ ،ؾٝكبض ايٓاؽ ٜتباٜعٕٛ ،ٚيٝؼ ؾٝ٘ ؾ٤ٞ َٓتدلّا

َا أعكً٘ َٚا أٚطؾ٘ َٚا : ٜٚكاٍ يًطدٌ ،أَّٝٓا إٕ ٗ بين ؾ٬ٕ ضد٬ّ :ؾٝكاٍ

 .+ًب٘ َجكاٍ سب١ َٔ خطزٍ َٔ إّإأدًسٙ، َٚا ٗ ق

 .٭ْ٘ عٗس اهلل ;ّإ َٔ ا٭َا١ْ٭ٕ اٱأٟ َٔ أَا١ْ 

ا٭َا١ْ ع٢ً ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚاؾباٍ ٜٓسضز ٗ َع٢ٓ  ٖصٙ َٚع٢ٓ عطض

٭ٕ ا٭َا١ْ بٗصا إع٢ٓ َٔ ا٭خ٬م اييت هُعٗا ايعكٌ  ;تؿػرل ا٭َا١ْ بايعكٌ

 . ؾٗا، ٚس٦ٓٝص ؾتدكٝكٗا بايصنط يًتٓبٝ٘ ع٢ً أُٖٝتٗا ٗ أخ٬م ايعكٌٜٚكطٸ

ٗ ا٭ضض َجٌ ايكٍٛ  _تعاٍ_ع٢ً خ٬ؾ١ اهلل   ٌٓ َع٢ٓ ا٭َا١ْٚايكٍٛ ٗ

ٖٳ ;ٗ ايعكٌ  :أ اٱْػإ شلا إ٫ ايعكٌ نُا أؾاض إيٝ٘ قٛي٘ٝٻ٭ٕ تًو اـ٬ؾ١ َا 

ٌٷ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض خٳًٹَٝؿ١ّط :_تعاٍ_ ُٳ٥٬ٹَه١ٹ إِّْٔٞ دٳاعٹ ًِ ٍٳ ضٳبټَو يٹ ثِ قٛي٘  صٚٳٔإشٵ َقا

ُٳط ّٳ اَ٭غٵ ِٳ آزٳ ٗٳاٚٳعٳًٖ  .صا٤ٳ ُنًٖ

ؾاـ٬ؾ١ ٗ ا٭ضض ٖٞ ايكٝاّ عؿٜ عُطاْٗا ٚٚنع إٛدٛزات ؾٝٗا ٗ 

 . َٛانعٗا، ٚاغتعُاشلا ؾُٝا اغتعست إيٝ٘ غطا٥عٖا

ٚبك١ٝ ا٭َٛض اييت ؾػط بٗا بعض إؿػطٕٚ ا٭َا١ْ ٜعتدل تؿػرلٖا َٔ قبٌٝ شنط 

 . ا٭َج١ً اؾع١ٝ٥ يًُعاْٞ ايه١ًٝ

ٖٚٞ اؿؿاٚ  ،إٔ ٜهٕٛ إطاز با٭َا١ْ سكٝكتٗا إع١ًَٛ ٌٚإتبازض َٔ ٖصٙ احملاَ

 ؾٝػ٢ُ تؿطٜطّا ;أٚ تككرلّا َٔ اٱخ٬ٍ ب٘ غّٗٛا ٘ ٚاؿصاضٴٝٴٚضعٵ ،ٗس ب٘ع٢ً َا عٴ

٭ٕ ٖصا احملٌُ ٖٛ إٓاغب يٛضٚز  ;ػّاٝٵؾٝػ٢ُ خٝا١ْ ٚخٳ ;ٚإناع١،أٚ عُسّا

ٓاؾكٌ ٚايٝٗٛز ٚ إخ٬شلِ ٖصٙ اٯ١ٜ ٗ ختاّ ايػٛض٠ اييت ابتس٥ت بٛقـ خٝا١ْ إ

ٌٴ ٫ ط :_تعاٍ_قاٍ "بايعٗٛز ٚتًِْٛٗ َع ايٓيب ٔٵ َقبٵ َٹ ٘ٳ  ٖٳسٴٚا ايًٖ ٚٳَيَكسٵ َناْٴٛا عٳا
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ٕٳ اَ٭زٵبٳاضٳس ٛٳٗيٛ ٘ٹط :ٚقاٍ صٜٴ ٘ٳ عٳًَٝٵ ٖٳسٴٚا ايًٖ َٳا عٳا ٍٷ قٳسٳُقٛا  ٌٳ ٔضدٳا َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ٔٵ اِي  .صَٹ

٭ٕ  ;سٙ ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ ٖٞ ايعكٌأقطب احملاٌَ بع _أٜهّا_ٖٚصا احملٌُ ٜتهُٔ 

 129_22/126. ٓ٘عقبٍٛ ا٭خ٬م ؾطع 
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 ايصٟ اؾتٗطت ب٘ ٗ نتب ايػ١ٓ ٚنتب ايتؿػرل ٚبٌ ايكطا٤ ٚمل ٖصا ازلٗا_ 1

 .أقـ ع٢ً تػُٝتٗا ٗ عكط ايٓب٠ٛ

 .أٌٖ غبأ قك١ ٚٚد٘ تػُٝتٗا ب٘ أْٗا شنطت ؾٝٗا

 .تؿام أٌٖ ايتؿػرل عًٝ٘هٞ اٚسٴ ٖٚٞ َه١ٝ

ِٳط :١ٜآاتٌ إٔ ٚعٔ َك ًِ ٔٳ ُأٚتٴٛا اِيعٹ اِيعٳٔعٜٔع ط :إٍ قٛي٘ صٚٳٜٳطٳ٣ اٖيصٹٜ

ُٹٝسٹ  22/133   .ْعيت بإس١ٜٓ صاِيشٳ

 ْعيت بعس غٛض٠ يكُإ ٖٚٞ ايػٛض٠ ايجا١َٓ ٚاـُػٕٛ ٗ عساز ايػٛض،_ 2

غٛض٠ ايعَط نُا ٗ إطٟٚ عٔ دابط بٔ ظٜس ٚاعتُس عًٝ٘ اؾعدلٟ نُا ٗ  ٚقبٌ

ٔٳ َيَو ط :ؾٝٗا _تعاٍ_قس تكسّ ٗ غٛض٠ اٱغطا٤ إٔ قٛي٘ اٱتكإ، ٚ َٹ ٔٵ ْٴ٪ٵ ٚٳَقاُيٛا َي

ٔٵ اَ٭ضٵٔض ٜٳٓٵبٴٛعّا َٹ ُٵتٳ ط :إٍ قٛي٘ صسٳتٻ٢ تٳِؿذٴطٳ َيٓٳا  ُٳا ظٳعٳ ُٳا٤ٳ َن َ٘ ايػٻ ٚٵ تٴػٵكٹ َأ

ـٵ بٹط :ٗ ٖصٙ ايػٛض٠ _تعاٍ_إِْٗ عٓٛا قٛي٘  صعٳًَٝٵٓٳا نٹػٳؿّا ٕٵ ْٳؿٳِأ ْٳدٵػٹ ِٵ ٔإ ٔٗ

ُٳا٤ٹ ٔٵ ايػٻ َٹ ِٵ نٹػٳؿّا  ٔٗ ِ٘ عٳًَٝٵ ٚٵ ْٴػٵكٹ  .صاَ٭ضٵضٳ َأ

ؾاقته٢ إٔ غٛض٠ غبأ ْعيت قبٌ غٛض٠ اٱغطا٤ ٖٚٛ خ٬ف تطتٝب دابط بٔ 

 . ظٜس ايصٟ ٜعس اٱغطا٤ َت١ُُ اـُػٌ

ُٵتٳ عٳًَٝٵٓٳا نٹػٳؿّاط :ٚيٝؼ ٜتعٌ إٔ ٜهٕٛ قٛشلِ ُٳا ظٳعٳ ُٳا٤ٳ َن َ٘ ايػٻ ٚٵ تٴػٵكٹ  صَأ

 . ٖسزِٖ بصيو ٗ َٛع١ٛ أخط٣"ؾٛاظ إٔ ٜهٕٛ ايٓيب ;ب٘ ٖصٙ اٯ١ٜ ّاَعٓٝٸ

ٚعسز آٜٗا أضبع ٚٔػٕٛ ٗ عس اؾُٗٛض،ٚٔؼ ٚٔػٕٛ ٗ عس أٌٖ 

 134_22/133. ايؿاّ

 صورة صبأ
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ٍٴ :َٔ أغطاض ٖصٙ ايػٛض٠ _3س ُٴ قٛاعسٹ إبطا َع  ٗا إؾطانِٗ آشل١ّايؿطى ٚأعٛ

باٱشل١ٝ عٔ أقٓاَِٗ  _تعاٍ_ ؾابتس٨ بسيٌٝ ع٢ً اْؿطازٙ ;ايبعح ٚإْهاضٴ ،اهلل

ّٴ  .ازٖابٻعٴيٹ ؾؿعا٤ٳ ْٚؿٞ إٔ تهٕٛ ا٭قٓا

ٕٳ إٔ غببٳ=: ايبعح، ٚعٔ َكاتٌ ثِ َٛنٛعٴ ٕا زلع قٛي٘  ْعٚشلا إٔ أبا غؿٝا

ُٴٓٳاؾٹَكاتٹط :_تعاٍ_ ٚٳاِي ٌٳ  ُٴٓٳاؾٹكٹ ٘ٴ اِي اٯ١ٜ ا٭خرل٠ َٔ غٛض٠  صيٹٝٴعٳصِّبٳ ايًٖ

 ٚاي٬تٹ ،ٜتٛعسْا بايعصاب بعس إٔ ِٛت قُسّانإٔ : قاٍ ٭قشاب٘ _ ا٭سعاب

ٔٳ َنَؿطٴٚا ٫ تٳِأتٹٝٓٳا ط _تعاٍ_، ؾأْعٍ اهلل ٚايعع٣ ٫ تأتٝٓا ايػاع١ أبسّا ٍٳ اٖيصٹٜ ٚٳَقا

 . اٯ١ٜ +صايػٻاعٳ١ُ

ٛٳاتٹ ط :ٚعًٝ٘ ؾُا قبٌ اٯ١ٜ إصنٛض٠ َٔ قٛي٘ ُٳ َٳا ؾٹٞ ايػٻ ٘ٴ  ٘ٹ اٖيصٹٟ َي ُٵسٴ يٹًٖ اِيشٳ

َٳا ؾٹ ِٴ اِيػٳُؿٛضٴط :إٍ قٛي٘ صٞ اَ٭ضٵٔضٚٳ ٛٳ ايطٻسٹٝ ٖٴ  :يًُككٛز َٔ قٛي٘ ُٗٝسٷ صٚٳ

 . صٚقاٍ ايصٜٔ نؿطٚا ٫ تأتٝٓا ايػاع١ط

ؾُا ىدل ب٘ ؾٗٛ ٚاقع  ;َا ٗ ايػُاٚات َٚا ٗ ا٭ضض اهللٹ ًِِٔعٹ إساط١ٹ ٚاثباتٴ

 . َٚٔ شيو إثبات ايبعح ٚاؾعا٤

ٕٴ مٴسٵ٘، ٚقٹؾُٝا أخدل ب"ايٓيبِّ قسٔم ٚإثباتٴ ٕٳ ،َا دا٤ ب٘ ايكطآ  ٚإٔ ايكطآ

ٌٔ ب٘ عًُا٤ٴ تٵسٳٗٔؾٳ  . ايهتاب أٖ

َٹ إؿطنٌ َٚٛعٛتِٗ َا سٌ ببعض ا٭َِ  تٗسٜسٹ ٔٵٚؽًٌ شيو بهطٚب 

َٹ  .ٌبٵَق ٔٵإؿطنٌ 

ٕٷ ِٗ هلل ؾطنا٤ٳًَعٵبإٔ دٳ ضٳطٻٚعٳ ٌٳ بٳطٳهٳَؾ ;اـايل يٓع١ُٹ نؿطا َٔ  شلِ إج

 ٌٔجٵَٹ شلِ اـرلاتٴ تٵطٳدِّٚغٴ ،ايسْٝا ٚاٯخط٠ ٚتٛا خرلٳُأَؾ ;ٚاتكٛٙ اهللٹ ؾهطٚا ْع١َُ

ٕٳ زاٚزٳ شلِ ايعصاب  سٻعٳٗ ايسْٝا َٚأ ا٤ٳظض٘ عًٝ٘ ا٭ؾػًٖ ;َٚٔ نؿطٚا باهلل ،ٚغًُٝا
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ٌٔ طٚا بإٔ َا ِٖ ؾٝ٘ َٔ قط٠ ايعٌ نِّضٚا َٔ ايؿٝطإ، ٚشٴغبأ، ٚسصِّ ٗ اٯخط٠ َج

َٹٛا َا غًٝكٕٛ ٜٜكطبِٗ إٍ اهلل، ٚأْصضٚ  ،ْٚسا١َٺ ،ٚتهصٜبٺ ،ٟٕعٵخٹ ٔٵّ اؾعا٤ 

 135_22/134. ط إ٪َٕٓٛ بايٓعِٝ إكِٝؿِّٚخًٛز ٗ ايعصاب،ٚبٴ ،ٚعسّ ايٓكرٔل

ط ب٘ عٔ أسٛاٍ بِّعٳأٚنض َا ٜٴ صٜٳدٵطٴزٴطٚ صٜٳًٹرٴط :ٚاعًِ إٔ نًُيت_ 4

ٍٴط :يتْٝع إٛدٛزات ا٭ضن١ٝ بايٓػب١ إٍ اتكاشلا با٭ضض، ٚإٔ نًُ  صٜٳٓٔع

ط ب٘ عٔ أسٛاٍ إٛدٛزات ايػُا١ٜٚ بايٓػب١ إٍ أٚنض َا ٜعبٻ صٜٳعٵطٴزٴطٚ

اتكاشلا بايػُا٤، َٔ نًُات ايًػ١ اييت تسٍ ع٢ً إعاْٞ إٛنٛع١ يًس٫ي١ 

عًٝٗا ز٫ي١ َطابك١ٝ ع٢ً اؿكٝك١ زٕٚ اجملاظ ٚزٕٚ ايهٓا١ٜ، ٚيصيو مل ٜعطـ 

يػُا٤، َٚا ٜعًِ َا ًٜر ٗ ا٭ضض ٚا: كٌايػُا٤ ع٢ً ا٭ضض ٗ اٯ١ٜ ؾًِ ٜ

 .خط٣بإسس٣ اؾًُتٌ عٔ ا٭ ـٳهتٳىطز َُٓٗا، ٚمل ٜٴ

اقطًض ع٢ً  ٚقس ٫ح يٞ إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ٜٓبػٞ إٔ ػعٌ َٔ اٱْؿا٤ َجٌ َا

 .تػُٝت٘ بكطاس١ ايًؿٜ

بعس تؿطم ْػد٘ بايطبع،  +أقٍٛ اٱْؿا٤ ٚاـطاب١= :ٗا بهتابٞتٚيصيو أؿك

 138_22/137. صٙ ٗ أٍٚ غٛض٠ اؿسٜسٚغٝأتٞ ْٛرل ٖ

ٍٴ_ 5 ِٗ َٔ عكا٥س ايٓاؽ ٚأسٛاُي ٕٚا نإ َٔ ١ًْ أسٛاٍ َا ٗ ا٭ضض أعُا

 :أتبع شيو بكٛي٘ _ ِ ايطٝبًٹٖٚا ٜعطز ٗ ايػُا٤ ايعٌُ ايكاحل ٚايَه ،ٚغرل

ِٴ اِيػٳُؿٛضٴط ٛٳ ايطٻسٹٝ ٖٴ  .ٚايٛاغع إػؿط٠ ،ايٛاغع ايط١ٓ أٟ صٚٳ

ٍٷ ايٓاؽ ع٢ً طًب أغباب ايط١ٓ ٚإػؿط٠  َٓ٘ سحټ سٳكٹُق ٖٚصا إْا

ٚغع٢  ،ا٥ٌ ؼكًٝ٘ؾإٕ َٔ ضغب ٗ ؼكٌٝ ؾ٤ٞ عح عٔ ٚغ ;إطغٛب ؾُٝٗا

 .إيٝٗا
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 22/138. ٚؾٝ٘ تعطٜض بإؿطنٌ إٔ ٜتٛبٛا عٔ ايؿطى ؾٝػؿط شلِ َا قسَٛٙس

هٕٛ ٚبٗصا تتبٌ إٔ إضاز٠ عًُا٤ أٌٖ ايهتاب َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ٫ ٜكتهٞ إٔ ت_ 6

ْاظي١ بإس١ٜٓ ست٢ ٜتِٖٛ ايصٜٔ تُٖٛٛا إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ َػتجٓا٠ َٔ َهٝات ايػٛض٠ 

 . نُا تكسّ

ِٳطٚا٭ٚٗط إٔ إطاز َٔ  ًِ ٔٳ ُأٚتٴٛا اِيعٹ َٔ أٌٖ َه١ "َٔ آَٓٛا بايٓيب صاٖيصٹٜ

ٚؾٝ٘ عًِ عِٛٝ ِٖ عإٛٙ ع٢ً تؿانًِٗ ٗ ؾُٗ٘  ،٭ِْٗ أٚتٛا ايكطإٓ

ست٢ إشا أغًِ  غًّٝٛا ّاٛٓايٛاسس َٔ أٌٖ َه١ ٜهٕٛ ؾكس نإ ؾ ;ٚا٫غتٓباٙ َٓ٘

 ،إٍ اؿل ٚاٖتس٣ ،ٚاْؿطح يؿطا٥ع اٱغ٬ّ ،ٚاَتٮ قسضٙ باؿه١ُ ،ضم قًب٘

 .ٚإٍ ايططٜل إػتكِٝ

ٌ ايبعٝس ب ٕٔٛٵبٳًِيٹ ،ٚأؾهً٘ ٖٛ عُط بٔ اـطاب ،ٚأؾٗطٙ ،ٚأٍٚ َجاٍ شل٪٤٫

 .سايتٝ٘ ٗ اؾا١ًٖٝ ٚاٱغ٬ّ

 :ؾٝ٘ اؾس باشلعٍ بٞ خطاف اشلصيٞ خايطّاأعٓ٘ قٍٛ ٖٚصا َا أعطب 

ٌسسس سٚعاان ساي تاا٢سننيهٗااٌسيااٝظسباكااان٥

س

ٍسسسض٣ٛسايعادٍسغا٦ٝن سسس سفنضا ا سايعاٛاذ

س
ؾُٮتِٗ سه١ُ  ;ْٛاض ايٓب٠ٛأؾطقت عًِٝٗ أ"ؾإِْٗ ناْٛا إشا يكٛا ايٓيب

 .ٚتك٣ٛ

ٓسٟ يٛ نٓتِ ٗ بٝٛتهِ نُا تهْٕٛٛ ع=: ٭سس أقشاب٘"ٚقس قاٍ ايٓيب

 .+ِ ا٥٬ٕه١ بأدٓشتٗايكاؾشته

ٚأقاَٛا ايعسٍ بٌ ايٓاؽ  ،ٚاؾتتشٛا إُايو ،ٚبؿهٌ شيو غاغٛا ا٭١َ

ََِِّٝٗػًُِٗ ٚ َٴ ،ش ٖٳعٳٚ  .أعٌ ًَٛى ا٭ضض َٗاب١ َٚٮٚا ،ِٖسٹا

ِٳطٚع٢ً ٖصا احملٌُ ٌٓ  ًِ ٔٳ ُأٚتٴٛا اِيعٹ ٜٚ٪ٜسٙ قٛي٘  ،ٗ غٛض٠ اؿر صاٖيصٹٜ
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ٔٳ ُأٚتٴط :_تعاٍ_ ٍٳ اٖيصٹٜ ٕٳٚٳَقا ّٳا ٚٳأٱ ِٳ  ًِ  146_22/145. ٗ غٛض٠ ايطّٚ صٛا اِيعٹ

ٚمل تهٔ ايتُاثٌٝ اجملػ١ُ قط١َ ا٫غتعُاٍ ٗ ايؿطا٥ع ايػابك١ ٚقس سطَٗا _ 7

َٔ ْؿٛؽ  يؿس٠ ُهٔ اٱؾطاى ٭ٕ اٱغ٬ّ أَعٔ ٗ قطع زابط اٱؾطاى ;اٱغ٬ّ

 . ايعطب ٚغرلِٖ

 شٖا يصيو، ٚمل ٜهٔ ؼطّّاٚنإ َعِٛ ا٭قٓاّ ُاثٌٝ ؾشطّ اٱغ٬ّ اؽا

 .ٚيهٔ يهْٛٗا ناْت شضٜع١ يٲؾطاى ،٭دٌ اؾتُاشلا ع٢ً َؿػس٠ ٗ شاتٗا

ٚاتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً ؼطِٜ اؽاش َا ي٘ ٌٚ َٔ ُاثٌٝ شٚات ايطٚح إشا ناْت 

ٚع٢ً نطا١ٖ َا عسا شيو  ،َػته١ًُ ا٭عها٤ اييت ٫ ٜعٝـ شٚ ايطٚح بسْٚٗا

ٚايطقِ  ،ٚع٢ً ا٭ٚضام ،ايكٛض اييت ع٢ً اؾسضإَٚجٌ  ،َجٌ ايتُاثٌٝ إٓكؿ١

 .ٚسهِ قٓعٗا ٜتبع اؽاشٖا ،ٜٚساؽ٫ٚ َا هًؼ عًٝ٘  ،ٗ ايجٛب

ٌٳ ;ٚٚقعت ايطخك١ ٗ اؽاش قٛض تًعب بٗا ايبٓات  يؿا٥س٠ اعتٝازٖٔ ايعُ

 22/162. بأَٛض ايبٝت

ّٔطٚ _8 تهٕٛ ايعطا١َ ٖٚٞ ايؿس٠ ٚايهجط٠ ؾَٔ  هٛظ إٔ ٜهٕٛ ٚقؿّا :صاِيعٳٔط

 .َٔ إناؾ١ إٛقٛف إٍ ايكؿ١ (ايعطّ)إٍ  (ايػٌٝ)إناؾ١ 

ؾتهٕٛ  ،ٗ ايػس بټكٳٓٵيًػٌٝ ايصٜٔ نإ ٜٳ ازلّا (ايعطّ)ٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ 

 . اٱناؾ١ َٔ إناؾ١ إػ٢ُ إٍ ا٫غِ، أٟ ايػٌٝ ايعطّ

غٌٝ َٗعٚض : ز١ٜ ٗ ب٬ز ايعطب أزلا٤ نكٛشلِٚٚناْت يًػٍٝٛ ٚا٭

ت تػك٢ ب٘ سسا٥ل إس١ٜٓ، ٜٚسٍ ع٢ً ٖصا إع٢ٓ قٍٛ َٚصٜٓٝب ايصٟ ناْ

 :          ا٭عؿ٢

س٢سعًٝٗنسايعسَّٚاز سع  
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١ بٛظٕ ؾذط٠، ٚقٌٝ ٫ ٚاسس ي٘ َٔ يؿٛ٘ َٳاغِ ْع عطٳ (ايعطّ): ٚقٌٝس

ٖٚٞ إػٓا٠ بًػ١ أٌٖ اؿذاظ،  ،يُٝػو إا٤ يػ١ ١ّٝٓ ٚسبؿ١ٖٝٚٛ َا بين 

اٯي١ َؿتل َٔ غٓٝت َع٢ٓ غكٝت،َٚٓ٘  غِاٚإػٓا٠ بٛظٕ َؿع١ً اييت ٖٞ 

 . ١ًٝزلٝت ايػاق١ٝ غا١ْٝ ٖٚٞ ايسيٛ إػتك٢ ب٘ ٚاٱناؾ١ ع٢ً ٖصٜٔ أق

 .ايػسٗ  أضغًٓا ايػٌٝ ايصٟ نإ كعّْٚا: ٚإع٢ٓ

َٚأضب َٔ _ ٜعطف بػس َأضب ٚنإ ٭ٌٖ غبأ غس عِٛٝ قطب ب٬ز َأضب

 ._ايُٝٔ (1)نٛض

ٚناْٛا  ،اييت ناْت ؾٝٗا غساز نجرل٠ َتؿطق١ايُٝٔ  زٚنإ أعِٛ ايػساز ٗ ب٬

ٗ  ب٘ ايػٍٝٛ ٗ ٚقت ْعٍٚ ا٭َطاض ٖٞصٙ ايػساز ـعٕ إا٤ ايصٟ تأت دعًٛا

ٗ ايكٝـ  يٝػكٛا َٓٗا إعاضع ٚاؾٓات ٗ ٚقت امباؽ ا٭َطاض ;ايؿتا٤ ٚايطبٝع

إا٤ ؾٝبٕٓٛ ٗ ٖط  ،ؾهاْٛا ٜعُسٕٚ إٍ ٖطات ايػٍٝٛ َٔ بٌ اؾباٍ ،ٚاـطٜـ

ٜكبٕٛ ٗ ايؿكٛم اييت بٌ ايكدٛض ايكاض  َٔ قدٛض ٜبْٓٛٗا بٓا٤ قهُّا غٛضّا

ؾٝٓشبؼ إا٤ ايصٟ ٜػك٘ ٖٓايو ست٢ إشا اَتٮ اـعإ دعًٛا ظاْبٝ٘  ،ست٢ تًت٦ِ

ٞٳدٳ ؾٝكُٕٝٛ َٔ شيو َا  ،ٜكب ؾٝٗا إا٤ ٜؿٝض َٔ أع٢ً ايػس ع١ُّٝٛ ٛاب

 . ٜػتطٝعٕٛ َٔ تٛؾرل إا٤ إدتعٕ

ّٔط :إ غس َأضب ايصٟ وؿٜ ؾٝ٘ٚن ٌٳ اِيعٳٔط ؾطع ٗ بٓا٥٘ غبأ أٍٚ ًَٛى  صغٳٝٵ

ُٻ ،ا٭١َٖصٙ   .ؾأُ٘ ابٓ٘ ٓرل ;٘ٚمل ٜت

٘ َٛيسٳ تٵٓٳإش يعٌ بًكٝؼ بٳ ;ٚأَا َا ٜكاٍ َٔ إٔ بًكٝؼ بٓت٘ ؾصيو اؾتباٙ

ؾكس ناْٛا  ;أطًل عًٝ٘ اغِ ايبٓا٤ ُّاٝأٚ ضٖت بٓا٤ٙ تطَ ،١ّخعاْات أخط٣ ؾطعٝ

                                                 

ٛٵض٠، ٖٚٞ ا٭عُاٍ، ٚا٭دٓاز، أٚ َا ٜٴعطف ٗ ٚقتٓا اؿانط بـ ْع: ايهٛض_  1  (ّ.    )احملاؾٛات: ُن
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تعٗسٕٚ تًو ايػساز باٱق٬ح ٚايذلَِٝ نٌ غ١ٓ ست٢ تبك٢ ػاٙ ق٠ٛ ايػٍٝٛ ٜ

 . ايػاقط١ ؾٝٗا

 أضازٚا إضغاٍ إا٤ إٍ اهط إشٚناْٛا هعًٕٛ يًػس َٓاؾص َػًك١ ٜعًٜٕٛ عٓٗا ايػٻ

اؾٗات إتؿطق١ اييت تػك٢ َٓ٘ إش  إٍ طغٌ عٓسٖا إا٤اؾٓات ع٢ً ْٛبات ٜٴ

 . ٚنإ ٜكب ٗ غس َأضب غبعٕٛ ٚازّٜا ،تُع١دعًٛا دٓاتِٗ سٍٛ ايػس ف

ٚايبًل  ،ؾُٗا ايبًل ا٭ّٔ ،لًَٚدعًٛا ٖصا ايػس بٌ دبًٌ ٜعطف ن٬ُٖا بايبٳ

 . ا٭ٜػط

٭ٚز١ٜ ناْت إٔ ا: ؾكايٛا (إشْ٘)ٚأعِٛ ا٭ٚز١ٜ اييت ناْت تكب ؾٝ٘ ازل٘ 

 . ط ٚأٚز١ٜ ايُٝٔشٵتأتٞ إٍ غبأ َٔ ايؿ

ٚاضتؿاع٘ بهع  م إٍ ايػطب مثاِا١٥ شضاعطؿٖٚصا ايػس سا٥٘ طٛي٘ َٔ اي

 . ٚعطن٘ َا١٥ ٚٔػٕٛ شضاعّا عؿط٠ شضاعّا

ٚٚقؿ٘ ٗ نتاب٘ إػ٢ُ باٱنًٌٝ ٖٚٛ َٔ أٌٖ  ،اؿػٔ اشلُساْٞ ٙٚقس ؾاٖس

 .٥ٌ٘ ايكطٕ ايطابع َا زلعت ساقًأٚا

 . ايؿطْػٞ (غ٬ظض)ٚايطساي١  1883ايؿطْػٞ غ١ٓ  (أضْٛ)ٚٚقؿ٘ ايطساي١ 

 .٫ٚ أغباب شيو ،ٚقت اْٗساّ ٖصا ايػس ٫ٚ ٜعطف

بِٝٓٗ أشلتِٗ عٔ  ١ٚايٛاٖط إٕ غبب اْٗساَ٘ اؾتػاٍ ًَٛنِٗ عطٚب زاخًٝ

تؿكس تطَُٝ٘ ست٢ ؽطب، أٚ ٜهٕٛ قس خطب٘ بعض َٔ ساضبِٗ َٔ أعسا٥ِٗ، 

 . ٚأَا َا ٜصنط ٗ ايككل َٔ إٔ ايػس خطبت٘ اؾطشإ ؾصيو َٔ اـطاؾات

 : ؾعسٟٚٗ ايعطّ قاٍ ايٓابػ١ ا

سَاااااأسضاااااابإساحلنعااااااسٜٔسَاااااااز سإذسس

س

سٜبٓاااااإٛسَاااااأس ٕٚسضااااااًٝ٘سايعسَاااااانسس

س
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ٚإٍ إبصٍٚ  ،ٖٚٛ ٜتعس٣ إٍ إأخٛش بٓؿػ٘ ،تعٜٛض ؾ٤ٞ بآخط :ٚايتبسٌٜس

ٚٳ٫ تٳتٳبٳسٻُيٛا اِيدٳبٹٝحٳ ط :_تعاٍ_بايبا٤ ٖٚٞ با٤ ايعٛض نُا تكسّ ٗ قٛي٘ 

 . ٗ غٛض٠ ايٓػا٤ صبٹايٖطِّٝبٹ

عٔ دٓتِٝٗ، أٟ قاضت  ّاؾذاض ٔ٘ ٚأثٌ ٚغسض عٛنأعطٝٓاِٖ أ:ؾإع٢ٓ

 .ها٠ ٚايباز١ٜطا٤ قاس١ً يٝؼ ؾٝٗا إ٫ ؾذط ايعٹعٵب٬زِٖ ؾٳ

ٚؾكسإ  ،ؾكاغٛا ايعطـ ،ٚؾُٝا بٌ ٖصٜٔ اؿايٌ أسٛاٍ ع١ُٝٛ اْتابتِٗ

ؾًُا ناْت ٖصٙ ايٓٗا١ٜ زاي١ ع٢ً  ،ايجُاض ست٢ انططٚا إٍ َؿاضق١ تًو ايسٜاض

ٔٔ ط :ٚاقتكط ع٢ً ،ط َا قبًٗاتًو ا٭سٛاٍ طٟٛ شن ِٵ دٳٓٻتٳٝٵ ٔٗ ِٵ بٹذٳٓٻتٳٝٵ ٖٴ ٚٳبٳسٻِيٓٳا

٘ٺ ُٵ ٌٕ خٳ ٚٳاتٳ٢ ُأُن  171_22/169. إٍ آخطٙ صشٳ

 .طٸٜٚطًل اـُ٘ ع٢ً ايؿ٤ٞ إُ ،ؾذط ا٭ضاى :ٚاـُ٘_ 9

 .اٙ ٜؿب٘ ايططؾا٤هؾذط عِٛٝ َٔ ؾذط ايع :ٚا٭ثٌ

ٚنًٗا تٓبت  ،ذط ايعٓابي٘ ؾٛى ٜؿب٘ ؾ _أٜهّا_ ٙؾذط َٔ ايعها :ٚايػسض

 . ٗ ايؿٝاٗ

ٚؾٝ٘  ،ؾٝٓٛـ ،٭ْ٘ ٜػػٌ بٛضق٘ َع إا٤ ;ٚأْؿعٗا ،٬ّٚٚايػسض أنجطٖا 

ٱؾاز٠ إٔ َعِٛ ؾذطِٖ ٫ ؾا٥س٠  ;ٚيصيو ٚقـ ٖٓا بايكًٌٝ ;ضا٥ش١ سػ١ٓ

ٞٵ٤ٺطصنط ن١ًُ بَٓ٘، ٚظٜس تكًًٝ٘ ق١ً  إ٪ش١ْ ٗ شات٘ بايك١ً، ٜكاٍ ؾ٤ٞ َٔ  صؾٳ

 172_22/171. ق٬ًّٝنصا، إشا نإ 

ِٵ َأسٳازٹٜحٳ ط_10 ٖٴ ًِٓٳا ِٵ َؾذٳعٳ ٗٴ ُٴٛا َأُْؿػٳ ًَ َٚ ٚٳ ٔٳ َأغٵَؿاضْٔٳا  َؾَكاُيٛا ضٳبٻٓٳا بٳاعٹسٵ بٳٝٵ

ِّ قٳبٻإض ؾٳُهٕٛض  ٕٻ ؾٹٞ شٳيٹَو ٯٜٳاتٺ يٹُه ُٳعٻٕم ٔإ َٴ ٌٻ  ِٵ ُن ٖٴ َٳعٻِقٓٳا  .ص(19)ٚٳ

َٛاعٜ أْبٝا٥ِٗ  عٔ ٚا٭ٚٗط عٓسٟ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايكٍٛ قايٛٙ دٛابّا
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ؾِٗ ٜعِْٛٛٗ بإٔ اهلل أْعِ عًِٝٗ  ،ٚايكاؿٌ َِٓٗ سٌ ِْٜٓٗٛٗ عٔ ايؿطى

يسعا٠ اـرل َِٓٗ ع٢ً مٛ قٍٛ  إؾشاَّا ;ِٖ هٝبٕٛ بٗصا ايكٍٛٚبتًو ايطؾا١ٖٝ 

َٵطٹطٵ عٳًَٝٵٓٳا سٹذٳاضٳ٠ّط: نؿاض قطٜـ ٔٵ عٹٓٵسٹَى َؾَأ َٹ ٛٳ اِيشٳلٻ  ٖٴ ٖٳصٳا  ٕٳ  ٕٵ َنا ِٻ ٔإ ٗٴ ٔٵ  ايًٖ َٹ

ِٕ ٚٵ ا٥ٵتٹٓٳا بٹعٳصٳابٺ َأيٹٝ ُٳا٤ٹ َأ ؾإٕ اٱعطاض ٜكتهٞ  صاٛٵنٴطٳعٵَأَؾطقبٌ ٖصا  صايػٻ

ِٵط ٠زع٠ٛ يؿ٤ٞ ٜٚؿٝس ٖصا إع٢ٓ قٛ ٗٴ ُٴٛا َأُْؿػٳ ًَ َٚ ْ٘ إؾ ;عكب سها١ٜ قٛشلِ صٚٳ

 ;أٟ ؾأعكبٛا شيو بهؿطإ ايٓع١ُ ٚباٱؾطاى صَؾَكاُيٛاط :َا َعطٛف ع٢ً ١ًْإ

َٚا اٱؾطاى إ٫ أعِٛ  ،ع٢ً اٱؾطاى ٗ ايكطإٓ أطًل نجرلّا ؾإٕ ًِٚ ايٓؿؼ

 22/176. نؿطإ ْع١ُ اـايل

إش ًِٓٗ  ;ٚأؾاضت اٯ١ٜ إٍ ايتؿطم ايؿٗرل ايصٟ أقٝبت ب٘ قب١ًٝ غبا_ 11

نطبت  ٚقشٛي١ ا٭ضض إٍ َؿاضق١ تًو ا٭ٚطإ َؿاضق١ ٚتؿطٜكّا ،خطاب ايػس

ؿطقٛا أٜسٟ غبا، أٚ أٜازٟ غبا، بتدؿٝـ شٖبٛا، أٚ ت: ب٘ ايعطب إجٌ ٗ قٛشلِ

 .إجٌ يتدؿٝـ ;ُٖع٠ غبا

٭ِْٗ دعًٛٙ َع  ;مل ُٜٗعٚا غبا: قاٍ إعطٟ (ٜسٟ)ٚٗ يػإ ايعطب ٗ َاز٠ 

 .َا قبً٘ َٓعي١ ايؿ٤ٞ ايٛاسس

ٕعطٟ عسّ إٚٗاض ايؿتش١ ع٢ً ٜا٤ ٚيعً٘ ايتباؽ أٚ ؼطٜـ، ٚإِا شنط ا ،ٖهصا

٭ٕ ايتعًٌٝ ٜكتهٞ ايتعاّ ؾتض  ;َكته٢ ايتعًٌٝ نُا ٖٛ (أٜسٟ)أٚ  (أٜازٟ)

 .ُٖع٠ غبا نؿإٔ إطنب إعدٞ

ِّ: قاٍ ٗ يػإ ايعطب  :ْ٘ إشا خؿؿ٘، قاٍ شٚ ايط١َٚبعهِٗ ٜٓ

سفٝااااااانسياااااااوسَااااااأس ازس  اااااااسمس ًٖٗاااااااانس

س

س ٜاااان ٟسضاااابنسعٓٗاااانسٚطاااانٍساْتكن اااانسسسس

س  :ٚا٭نجط عسّ تٜٓٛٓ٘ قاٍ نجرل
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سعصسَنسنُٓ س سٜن سبعدنِس ٜن ٟسضبن

س

سس ٌُفًِ سبعدى س  سَٓظسسبنيعٝٓ 

س  . ٚايٝس َع٢ٓ ايططٜل ،ٚا٭ٜازٟ ٚا٭ٜسٟ ؾٝ٘ ْع ٜس

أِْٗ شٖبٛا ٗ َصاٖب ؾت٢ ٜػًهٕٛ َٓٗا إٍ أقطاض عس٠ نكٛي٘ : ٚإع٢ٓ

 .صُنٓٻا َططٳا٥ٹلٳ قٹسٳزّاط :_تعاٍ_

 .ؿت أَٛاشلًِٹتٳ إٔ غب٭ ;٢ٓ ايٓع١ُا٭ٜازٟ ْع ٜس َع: ٚقٌٝ

 ا٭ظز، ٚنٓس٠،: أؾداش ِٖٚ  عؿط١ُٝ تٓكػِ إٍقب١ًٝ عٛ أٚناْت غب

عاع١، ٚغػإ، ِٖٚ خٴ ٚعا١ًَ ذ١ًٝ،ؾعطٜٕٛ، ٚأِاض، ٚبٳر، ٚا٭صسٹَٚٳ

 . صاّٚـِ، ٚدٴ

٭ضبع١ ا٭خرلٕٚ اؾًُا ؾاضقٛا َٛاطِٓٗ ؾايػت١ ا٭ٚيٕٛ تؿطقٛا ٗ ايُٝٔ ٚ

، خطدٛا إٍ دٗات قاق١ٝ ؾًشكت ا٭ظز بعُإ، ٚؿكت خعاع١ بتٗا١َ ٗ َه١

كت غػإ ٚؿكت ا٭ٚؽ ٚاـعضز بٝجطب، ٚيعًِٗ َعسٚزٕٚ ٗ ـِ، ٚؿ

 179_22/178. ٜٛط َٔ ب٬ز ايؿاّ، ٚؿكت ـِ بايعطامٚايػٴ ،كط٣ببٴ

ٗ ايٛقـ ٱؾاز٠ إٔ ٚادب إ٪َٔ  صؾٳُهٕٛضطٚ صقٳبٻإضطٚاؾُع بٌ _ 12

٤ ٖٚ٪٫ ط ع٢ً ايٓعِ،هع٢ً إهاضٙ، ٚايؿ ايكدل: ايتدًل باـًكٌ ُٖٚا

إتشسخ عِٓٗ مل ٜؿهطٚا ايٓع١ُ ؾٝططٖٚا، ٚمل ٜكدلٚا ع٢ً َا أقابِٗ َٔ 

ؿطقٛا ٗ ٚت ،ؾدطدٛا َٔ زٜاضِٖ ;ٚعُِٗ اؾعع ،ؾانططبت ْؿٛغِٗ ;ظٚاشلا

 . يـ ٚإص٫تاٗ شيو َٔ إت ٙا٭ضض، ٫ٚ تػأٍ عُا ٫قٛ

 ،َٔ اؾععإهاضٙ خرل  ٢ؾٝعًِ إٔ ايكدل عً ;ٔ تًو ا٭سٛاٍدل َتٳعٵاض ٜٳؾايكبٸ

٫ٚ  ،ؾًٝكٞ بٓؿػ٘ إٍ ا٭خطاض ،ٜٚطتهب أخـ ايهطٜٔ، ٫ٚ ٜػتدؿ٘ اؾعع

 . ٜٓٛط ٗ ايعٛاقب
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 ،ايٓع١َُ طٴُطبٵ٫ٚ ٜٳ _تعاٍ_هلل  ؾٝعزاز ؾهطّا ;َٔ ايٓعِ ٜٞعتدل َا أعطٚايؿهٛض 

ِٗ اهلل َعاقب بػًبٗا نُا غًبت عِٓٗ، َٚٔ ٚضا٤ شيو إٔ وطؾٝٴ ،٫ٚ ٜطػ٢

 .ايتٛؾٝل

 . كصف بِٗ اـص٫ٕ ٗ بٓٝات ايططٜلٚإٔ ٜ

ٚٗ اٯ١ٜ ز٫ي١ ٚانش١ ع٢ً إٔ تأٌَ ايططٜل ٚتٝػرل إٛاق٬ت ٚتكطٜب 

 ،يتٝػرل تبازٍ إٓاؾع ٚادت٬ب ا٭ضظام َٔ ٖٓا َٚٔ ٖٓاى ْع١ُ إشل١ٝ ;ايبًسإ

ٚٳٔإشٵ ط :_تعاٍ_َٚككس ؾطعٞ وب٘ اهلل ٕٔ وب إٔ ٜطٓ٘ َٔ عبازٙ نُا قاٍ 

ًِٓٳا  َٵّٓادٳعٳ ٚٳَأ َٳجٳابٳ١ّ يٹًٓٻأؽ  ٖٳصٳا بٳًَسّا  ٚٳٔإشط :ٚقاٍ صاِيبٳٝٵتٳ  ٌٵ  ِٴ ضٳبِّ ادٵعٳ ٖٹٝ ٍٳ ٔإبٵطٳا َقا

ُٳطٳاتٹ ٔٵ ايجٻ َٹ ٘ٴ  ًَ ٖٵ ٚٳاضٵظٴمٵ َأ َٹّٓا  ٛٵفٺط :ٚقاٍ  صآ ٔٵ خٳ َٹ ِٵ  ٗٴ َٳٓٳ  .صٚٳآ

ٔٳ اِيُكطٳ٣ اٖيتٹٞ بٳاضٳِنٓٳا ط :ؾًصيو قاٍ ٖٓا ٚٳبٳٝٵ ِٵ  ٗٴ ًِٓٳا بٳٝٵٓٳ ٖٹطٳ٠ّ ٚٳدٳعٳ َٚا ٗٳا ُقطٶ٣  ؾٹٝ

ٌٳ َٹٓٹ ٚٳَأٜٻاَّا آ ٗٳا َيٝٳايٹٞ  ٗٳا ايػٻٝٵطٳ غٹرلٴٚا ؾٹٝ  181_22/180. صٚٳَقسٻضٵْٳا ؾٹٝ

ع٢ً ٠٫ٚ أَٛض ا٭١َ إٔ ٜػعٛا دٗسِٖ ٗ  سكّأَ أدٌ شيو نً٘ نإ _ 13

ػرل ا٭غؿاض ٚتكطٜط ا٭َٔ ٗ غا٥ط ْٛاسٞ ايب٬ز ٝٚت تأٌَ ايب٬ز ٚسطاغ١ ايػبٌ

أِٖ َا تٓؿل ؾٝ٘ أَٛاٍ  ٚنإ شيو َٔ ،رلٖا َدتًـ ايٛغا٥ٌٗا ٚقػدًًٝ

ٌٴ ٍٴصٹبٵَٚا ٜٳ ،إػًٌُ ٚشيو  ،ع٢ً شيو عّْٛا ;ِٗاـرل َٔ إٛغطٜٔ أَٛاَي ؾٝ٘ أٖ

ٔ ٗ ا٭ضض اضٓٛا َ= :"َٔ ض١ٓ أٌٖ ا٭ضض إؿُٛي١ يكٍٛ ايٓيب

 . +ٜطٓهِ َٔ ٗ ايػُا٤

 ،ٕ ٜطؾسٚا ا٭١ُ٥ ٚا٭١َ إٍ ططٜل اـرلع٢ً أٌٖ ايعًِ ٚايسٜٔ أ ٚنإ سكّا

ؾكس  ;ْاٍيططٜل َٚػايه٘ بايتؿكٌٝ زٕٚ اٱٚإٔ ٜٓبٗٛا ع٢ً َعامل شيو ا

 22/181. ٚغ٦ُت ا٭قٛاٍ ،اؾتكطت ا٭١َ إٍ ايعٌُ
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ِٵ َيعٳ٢ًَ ط_ 14س ٚٵ ٔإٜٻاُن ٚٳإْٔٻا َأ ٘ٴ  ٌٵ ايًٖ ٚٳاَ٭ضٵٔض ُق ٛٳاتٹ  ُٳ ٔٵ ايػٻ َٹ ِٵ  ٔٵ ٜٳطٵظٴُقُه َٳ ٌٵ  ْق

ٌٕ ٖٴ َٴبٹ  ٍٕ ٚٵ ؾٹٞ نٳ٬  .ص(24)سٶ٣ َأ

ٍٴٖٚٛ إٔ ٫ ٜذلى إُ ،ٖٚصا ايًٕٛ َٔ ايه٬ّ ٜػ٢ُ ايه٬ّ إٓكـ  ذاز

ٚاستساز ٗ اؾساٍ، ٜٚػ٢ُ ٗ عًِ إٓاٚط٠ إضخا٤ ايعٓإ  ٜٺٝټػٳتٳ ـكُ٘ َٛدبٳ

ٚٹ  . ط َٚع شيو ؾكط١ٜٓ إيعاَِٗ اؿذ١ قط١ٜٓ ٚانش١يًُٓا

إّا٤ إٍ تطدٝض أسس اؾاْبٌ ٗ أسس  ؾتٌُ ع٢ًاإٔ  َٚٔ يطا٥ؿ٘ ٖٓا

بايًـ ٚايٓؿط إطتب ٖٚٛ ا٫ستُايٌ بططٜل َكاب١ً اؾاْبٌ ٗ تطتٝب اؿايتٌ 

 . ِـّأقٌ ايً

ْ٘ شنط نُرل داْب إتهًِ ْٚاعت٘ ٚداْب إداطبٌ، ثِ شنط ساٍ إؾ

ٕٗٛ ٌ َٛدٻاشلس٣ ٚساٍ ايه٬ٍ ع٢ً تطتٝب شنط اؾاْبٌ، ؾأَٚأ إٍ إٔ ا٭ٚيٹ

طٜٔ َٛدٕٗٛ إٍ ايه٬ٍ إبٌ، ٫ غُٝا بعس قط١ٜٓ ا٫غتؿٗاّ، ٯخٹاإٍ اشلس٣ ٚ

َٔ ايتعطٜض ٖٚٛ أٚقع َٔ ايتكطٜض ٫ غُٝا ٗ اغتٓعاٍ طا٥ط  _أٜهّا_ٖٚصا 

 . اـكِ

ؾكس ايتأّ ٗ ٖصٙ اؾ١ًُ ث٬ث١ قػٓات َٔ ايبسٜع  ;ػاٌٖ ايعاضف _أٜهّا_ٚؾٝ٘ 

 22/192. ٢ أضبع خكٛقٝاتْٚهت١ َٔ ايبٝإ ؾاؾتًُت عً

ٌٳ ط_15 ُٴعٳصٻبٹ ٔٴ بٹ َٳا ْٳشٵ ٚٳ ٚٵ٫زّا  ٚٳَأ ٛٳا٫ّ  َٵ ٔٴ َأِنجٳطٴ َأ ٕٻ ضٳبِّٞ  (35)ٚٳٳَقاُيٛا ْٳشٵ ٌٵ ٔإ ُق

ٕٳ  ُٴٛ ٔٻ َأِنجٳطٳ ايٓٻأؽ ٫ ٜٳعٵًَ ٚٳَيهٹ ٚٳٜٳِكسٹضٴ  ٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴ  ُٳ ُ٘ ايطِّظٵمٳ يٹ  .ص(36)ٜٳبٵػٴ

ٛا ب٘ عٔ إبطاٍ ٓٻطا٥ع به٬ّ َنٙ َٔ ايؿٛا ع٢ً قطٜض نؿطِٖ بايكطإٓ ٚغرلٖؿق

ؾذعًٛا نجط٠ أَٛاشلِ ٚأ٫ٚزِٖ سذ١ ع٢ً  ;١ اٱغ٬ّ بسيٌٝ غؿػطا٥ٞسكٝ

ٔٳ َنَؿطٴٚاط :عا٥س إٍ صاٛٵُيِاَقٚٳط :ؾهُرل _تعاٍ_أِْٗ أٌٖ سٜ عٓس اهلل   صاٖيصٹٜ
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ٕٔط :َٔ قٛي٘ ٗٳصٳا اِيُكطٵآ ٔٳ بٹ َٹ ٔٵ ْٴ٪ٵ ٔٳ َنَؿطٴٚا َي ٍٳ اٖيصٹٜ  .اخل صٚٳَقا

ؾذعًٛا َا سـ عاشلِ ٗ  ;ٖٚصا َٔ ُٜٛ٘ اؿكا٥ل َا وـ بٗا َٔ ايعٛاضض

ِٖ ٚإٔ َا  ،١ عٓس اهللنؿطِٖ َٔ ٚؾط٠ إاٍ ٚايٛايس سذ١ ع٢ً أِْٗ ١َٓٛ ايعٓاٜ

 .عًٝ٘ ٖٛ اؿل

ٖٚصا تعطٜض َِٓٗ بعهؼ ساٍ إػًٌُ بإٔ ساٍ نعـ إػًٌُ، ٚق١ً 

ٛٹ تؿطٓٛا ٚمل ٜ ،غرل قٌٛٛٚ عٓس اهللـ عٝؿِٗ سذ١ ع٢ً أِْٗ عسزِٖ، ٚؾ

 .١ٜ ٫ ع٬ق١ شلا بأسٛاٍ ا٭٫ٚزع٢ً أغباب زْٝٛ ١إٍ إٔ أسٛاٍ ايسْٝا َػبب

ٖٚصا إبسأ ايُٖٛٞ ايػؿػطا٥ٞ خطرل ٗ ايعكا٥س ايهاي١ اييت ناْت ٭ٌٖ 

٫ٚ ىًٛ إػًُٕٛ َٔ قطٜب َٓٗا ٗ  ،اؾا١ًٖٝ ٚإٓتؿط٠ عٓس غرل إػًٌُ

ٖٚٛ قٝاؽ  ،َٚطدعٗا إٍ قٝاؽ ايػا٥ب ع٢ً ايؿاٖس ،ايسٜٔتكطؾاتِٗ ٗ 

 . ٚىط٦٘ تاضات ،ٜكازف ايكٛاب تاض٠

أ إٍ ايكها٤ ٚايكسض ٗ ذٳًَٚٔ أندل أخطا٤ إػًٌُ ٗ ٖصا ايباب خطأ اي

 213_22/212. ٚخطأ ايتدًل بايتٛنٌ ٗ تككرلِٖ ٚتهاغًِٗ ،أعصاضِٖ

 :ٚبٗصا أخطأ قٍٛ أٓس بٔ ايطاْٚسٟ_ 16

ٌٍنااااِس ٌٍسعنقاااا سا٘ عٝاااا سَاراٖاُبااااسعنقاااا

س

ٌٍس ٌٍسٚدنٖاااااااا س ًكاااااااانٙسَسشٚقاااااااانسسدنٖاااااااا

س سٖاااااراسايااااارٟس اااااسىسااٖٚااااانّسسااااان٥س٠ سس

س

َّس سشْاااااادٜكنسايٓشسٜااااااَسسسسايعاااااانَثٚصاااااا

س  22/214. ٕا ؼرل ؾُٗ٘، َٚا تعْسم َٔ نٝل عطٔ ؾهطٙ مطٜطّا نإ عإّاؾًٛ 

ٔٵ ط  _17 َٹ ٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴ  ُٳ ُ٘ ايطِّظٵمٳ يٹ ٕٻ ضٳبِّٞ ٜٳبٵػٴ ٌٵ ٔإ ٔٵ ُق َٹ ِٵ  َٳا َأَْؿِكتٴ ٚٳ ٘ٴ  ٚٳٜٳِكسٹضٴ َي عٹبٳازٹٙٹ 

ٌٳ  ٛٳ خٳٝٵطٴ ايطٻأظقٹ ٖٴ ٚٳ ٘ٴ  ٛٳ ٜٴدٵًٹُؿ ٗٴ ٞٵ٤ٺ َؾ  .ص(39)ؾٳ

 :_تعاٍ_ٖٚصا تعًِٝ يًُػًٌُ بإٔ ْعِٝ اٯخط٠ ٫ ٜٓاٗ ْعِٝ ايسْٝا قاٍ 
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ٚٳؾٹٞ اٯخٹطٳطس ٍٴ ضٳبٻٓٳا آتٹٓٳا ؾٹٞ ايسټْٵٝٳا سٳػٳٓٳ١ّ  ٔٵ ٜٳُكٛ َٳ ِٵ  ٗٴ َٹٓٵ ٚٳقٹٓٳا عٳصٳابٳ ايٓٻأض ٚٳ ٠ٹ سٳػٳٓٳ١ّ 

ُٻا َنػٳبٴٛا( 201) َٹ ِٵ ْٳكٹٝبٷ  ٗٴ ٚٵَي٦ٹَو َي  .صُأ

ٜٚػطٖا ٕٔ  _تعاٍ_ؾأَا ْعِٝ ايسْٝا ؾٗٛ َػبب عٔ أسٛاٍ ز١ْٜٛٝ ضتبٗا اهلل 

ٜػطٖا ٗ عًُ٘ بػٝب٘، ٚأَا ْعِٝ اٯخط٠ ؾٗٛ َػبب عٔ أعُاٍ َب١ٓٝ ٗ ايؿطٜع١ 

ُٕٛ ٗ اٯخط٠ شلِ ايٓعِٝ ٗ ايسْٝا َع ايعًِ بأِْٗ َٓعٻٚنجرل َٔ ايكاؿٌ وكٌ 

ٚنجرل َٔ أ١ُ٥ "ٚع٢ً نجرل َٔ أقشاب قُس ،نُا أْعِ ع٢ً زاٚز ٚغًُٝإ

 . ٚغشٕٓٛ ،ٚايؿٝذ عبس اهلل بٔ أبٞ ظٜس ،ٚايؿاؾعٞ ،ايسٜٔ َجٌ َايو بٔ أْؼ

ايهُاٍ  ساي١ ايعٖاز٠ ٗ ايسْٝا ؾًتشكٌ ي٘ غاٜاتٴ"ؾأَا اختٝاض اهلل يٓبٝ٘ قُس

َٚٔ َػاٚا٠ ْٗٛض أقشاب٘ ٗ  ،ٌْٚٝ اـكاٍ ،َٔ ايتُشض يتًكٞ ايٛسٞ

 . _ عًٝ٘ ايػ٬ّ_  ضغاي١ طعاّ ضغٍٛ اهللٗ  ٙ بٝاّْاٚقس بػطٓا ،أسٛاشلِ

ؾذعٌ ايٛعس بإخ٬ف  ;ٚأعكب شيو بذلغٝب ا٭غٓٝا٤ ٗ اٱْؿام ٗ غبٌٝ اهلل

ٕ ٚعس اهلل بإخ٬ؾ٘ َع تأنٝس ايٛعس ٭ ;َا ٜٓؿك٘ إط٤ نٓا١ٜ عٔ ايذلغٝب ٗ اٱْؿام

 22/220. ٜكتهٞ أْ٘ وب شيو َٔ إٓاؾكٌ
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م ٚإػطب ٚٗ نجرل ٗ نجرل َٔ إكاسـ ٗ إؿط (غٛض٠ ؾاطط)زلٝت _ 1

 .َٔ ايتؿاغرل

ٚزلٝت ٗ قشٝض ايبداضٟ ٚٗ غٓٔ ايذلَصٟ ٚٗ نجرل َٔ إكاسـ 

 .٫ غرل (غٛض٠ ا٥٬ٕه١)ٚايتؿاغرل 

إٔ  (غٛض٠ ؾاطط)ؾٛد٘ تػُٝتٗا ; شلا ن٬ ا٫زلٌ قاسب اٱتكإ ٚقس شنط

 .ٚمل ٜكع ٗ أٍٚ غٛض٠ أخط٣ ،يػٛض٠ٖصا ايٛقـ ٚقع ٗ طايع١ ا

ٚمل ٜكع ٗ  ،أْ٘ شنط ٗ أٚشلا قؿ١ ا٥٬ٕه١ (غٛض٠ ا٥٬ٕه١)ٚٚد٘ تػُٝت٘ 

 . غٛض٠ أخط٣

: آٜتٌٚسه٢ اٯيٛغٞ عٔ ايطدلغٞ إٔ اؿػٔ اغتج٢ٓ  ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام

٘ٹط :آ١ٜ ٕٳ نٹتٳابٳ ايًٖ ٔٳ ٜٳتٵًُٛ ٕٻ اٖيصٹٜ ٔٳ ط :، ٚآ١ٜاٯ١َٜ صٔإ ٚٵضٳثٵٓٳا اِيهٹتٳابٳ اٖيصٹٜ ِٻ َأ ثٴ

ٔٵ عٹبٳازٹْٳا َٹ  . ، ٚمل أض ٖصا يػرلٙاٯ١َٜ صاقٵَطَؿٝٵٓٳا 

ْعيت بعس  ،ايكطإٓ ٗ تطتٝب ْعٍٚ غٛض يج١ ٚا٭ضبعٕٖٛٚصٙ ايػٛض٠ ٖٞ ايجا

 . ٠ َطِٜغٛض٠ ايؿطقإ ٚقبٌ غٛض

ٚأضبعٌ، ٚٗ عس أٌٖ َه١  ٗ عس أٌٖ إس١ٜٓ ٚايؿاّ غتّا ٚقس عست آٜٗا

 22/247. ٚأضبعٌ ٚايهٛؾ١ ٔػّا

 _تعاٍ_اهلل  زٹطټَؿتٳ ع٢ً إثباتٹ اؾتًُت ٖصٙ ايػٛض٠ُ :أغطاض ٖصٙ ايػٛض٠_ 2

 ٥ٓاتٹع٢ً َا أبسع َٔ ايها اؿُسٹ َا ٜسٍ ع٢ً أْ٘ َػتشلٴ تٵشٳتٹتٴؾاِؾ ;باٱشل١ٝ

ِّ  . باٱشل١ٝ _اٍتع_ٗا ع٢ً تؿطزٙ إبساعٴ ايسا

 صورة فاطز
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 ،ؾُٝا دا٤ ب٘ ٚأْ٘ دا٤ ب٘ ايطغٌ َٔ قبً٘"ايطغٍٛ ٔمسٵقٹ ٚع٢ً إثباتٹس

 . ايبعح ٚايساض اٯخط٠ ٚإثباتٹ

اٱَساز، َٚا ٜعبس إؿطنٕٛ  ْٚع١ُٹ اٱهازٹ بإْعاّ اهلل عًِٝٗ بٓع١ُٹ ايٓأؽ ٚتصنرٔل

 . ٜػٓٛا عِٓٗ ِٵًَس عبسِٖ ايصٜٔ َٔ قبًِٗ َؾٚق َٔ زْٚ٘ ٫ ٜػٕٓٛ عِٓٗ ؾ٦ّٝا

 . ع٢ً َا ٬ٜقٝ٘ َٔ قَٛ٘"ايٓيب ٚتجبٝتٹ

ـٹ  . ٭ِْٗ استؿٛٛا بععتِٗ ;تباع اٱغ٬ّاْٛاٜاِٖ ٗ اٱعطاض عٔ  ٚنؿ

 . بِٗ َا سٌ با٭َِ إهصب١ قبًِٗ ٌٻشٴِٖ إٔ ٜٳٚإْصأض

 .صبٌع٢ً ايصٜٔ تًكٛا اٱغ٬ّ بايتكسٜل ٚبهس ساٍ إه ٚايجٓا٤ٹ

ٍٷٚتصنرٔل ؾًُا دا٤ِٖ ضغٍٛ  ;ِٖ بأِْٗ ناْٛا ٜٛزٕٚ إٔ ٜطغٌ إيِٝٗ ضغٛ

 . تهدلٚا ٚاغتٓهؿٛا

ؾكس ؾاٖسٚا آثاض ا٭َِ إهصبٌ  ;ٚأِْٗ ٫ َؿط شلِ َٔ سًٍٛ ايعصاب عًِٝٗ

 . ؾإٕ اهلل ٫ ىًـ ٚعسٙ ;َٔ قبًِٗ، ٚإٔ ٫ ٜػذلٚا بإَٗاٍ اهلل إٜاِٖ

 248_22/247. ٘ يٓٛع اٱْػإبعساٚتٹ ،ايتصنرلٚ ،ايؿٝطإ َٔ غطٚٔض ٚايتشصٜٔط

َٳا ٜٳؿٳا٤ٴط :١ًْٚ_ 3 ًِٔل  ٭ٕ َا شنط  ;بٝاّْٝا َػتأْؿ١ اغت٦ٓاؾّا صٜٳٔعٜسٴ ؾٹٞ اِيدٳ

ايعذٝب١، َٔ قؿات ا٥٬ٕه١ ٜجرل تعذب ايػاَع إٔ ٜتػا٤ٍ عٔ ٖصٙ ايكؿ١ 

 .تٖٛق٫ تٓشكط ٫ٚ تٴ _تعاٍ_ٕ َؿ١٦ٝ اهلل أؾأدٝب بٗصا ا٫غت٦ٓاف ب

 .أدٓاؽ إدًٛقات َكَٛات٘ ٚخٛاق٘ٚيهٌ دٓؼ َٔ 

 . إدًٛقات نًٗا،أٟ ٜعٜس اهلل ٗ بعهٗا َا يٝؼ ٗ خًل آخط :ؾإطاز باـًل

ؾٝؿٌُ ظٜاز٠ ق٠ٛ بعض ا٥٬ٕه١ ع٢ً بعض، ٚنٌ ظٜاز٠ ٗ ؾ٤ٞ بٌ 

إدًٛقات َٔ احملاغٔ ٚايؿها٥ٌ َٔ سكاؾ١ عكٌ ْٚاٍ قٛض٠ ٚؾذاع١ 
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 .١ ن٬ّٚشيك١ يػإ ٚيٝاق

َٳا ٜٳؿٳا٤ٴٜٳط :ٚهٛظ إٔ تهٕٛ ١ًْ ًِٔل  قؿ١ ثا١ْٝ ي٥٬ًُه١،  صٔعٜسٴ ؾٹٞ اِيدٳ

َج٢ٓ : أٟ أٚيٞ أدٓش١ َج٢ٓ ٚث٬خ ٚضباع ٜعٜس ٗ خًكِٗ َا ٜؿا٤ نأْ٘ قٌٝ

 :ٚث٬خ ٚضباع ٚأنجط، ؾُا ٗ بعض ا٭سازٜح َٔ نجط٠ أدٓش١ ددلٌٜ ٜبٌ َع٢ٓ

َٳا ٜٳؿٳا٤ٴط ًِٔل   .صٜٳٔعٜسٴ ؾٹٞ اِيدٳ

ًل عًٝ٘ ا٥٬ٕه١ َٔ إٔ يبعهِٗ أدٓش١ ظا٥س٠ ع٢ً ٚعًٝ٘ ؾإطاز باـًل َا خٴ

 22/251. َا يبعض آخط

ٔٵ ط_ 4 َٹ ِٵ  ٘ٹ ٜٳطٵظٴُقُه ٔٵ خٳايٹٕل َغٝٵطٴ ايًٖ َٹ ٌٵ  ٖٳ ِٵ  ٘ٹ عٳًَٝٵُه ُٳ١َ ايًٖ ٗٳا ايٓٻاؽٴ اشٵُنطٴٚا ْٹعٵ ٜٳا َأٜټ

ٚٳاَ٭ضٵٔض ُٳا٤ٹ   .صايػٻ

اييت تعِ ايٓاؽ نًِٗ أقبٌ ع٢ً خطابِٗ بإٔ ٜتصنطٚا ٕا دط٣ شنط ض١ٓ اهلل 

ؾٝأتًـ  ،ٖٚٞ ايٓع١ُ اييت ؽل نٌ ٚاسس غاقت٘ ،ْع١ُ اهلل عًِٝٗ اـاق١

 . َٚا ٖٞ إ٫ بعض ض١ٓ اهلل َدًٛقات٘ ،َٓٗا فُٛع ايط١ٓ ايعا١َ يًٓاؽ نًِٗ

 .ٖاضٳسٵٖا َقضٴسٵٖا َٚقتصنط ايٓع١ُ ؾهطٴٚإككٛز َٔ 

ايصٜٔ  عِ ْع١ُ ايطغاي١ احملُس١ٜ اييت ٖٞ ٚغ١ًٝ ؾٛظ ايٓاؽَٚٔ أندل تًو ايٓ

 .ٜتبعْٛٗا بايٓعِٝ ا٭بسٟ

أٚ َٔ  ،ؾٗٛ َٔ عُّٛ إؿذلى ،ؾإطاز بايصنط ٖٓا ايتصنط بايكًب ٚبايًػإ

 ،خطؾإٕ ايصنط بايًػإ ٚايصنط بايكًب ٜػتًعّ أسسُٖا اٯ ;إضاز٠ ايكسض إؿذلى

 .نتُاّْا جاْٞٚاي ،ٚإ٫ يهإ ا٭ٍٚ ٖصٜاّْا

 +ايًػإ شنط اهلل عٓس أَطٙ ْٚٗٝ٘أؾهٌ َٔ شنط اهلل ب= :قاٍ عُط بٔ اـطاب

 254_22/253. أٟ ٚٗ نًُٝٗا ؾهٌ
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٘ٳ عٳٔعٜعٷ َغُؿٛضٷ ط_5س ٕٻ ايًٖ ُٳا٤ٴ ٔإ ٔٵ عٹبٳازٹٙٹ اِيعٴًَ َٹ ٘ٳ  ُٳا ٜٳدٵؿٳ٢ ايًٖ  .ص(28)َنصٳيٹَو إْٔٻ

ع٢ً سػب َكساض ايعًِ ٗ شيو ايعًُا٤ باهلل ٚبايؿطٜع١، ٚ :ٚإطاز بايعًُا٤

، ؾأَا ايعًُا٤ بعًّٛ ٫ تتعًل َعطؾ١ اهلل ٚثٛاب٘ ٚعكاب٘ َعطؾ١ ع٢ً تك٣ٛ اـؿ١ُٝ

شيو ٭ٕ ايعامل بايؿطٜع١ ٫  ;ٚدٗٗا ؾًٝػت عًَِٛٗ َكطب١ شلِ َٔ خؿ١ٝ اهلل

ٜٚطعاٖا  ،ؾٗٛ ٜؿِٗ َٛاقعٗا سل ايؿِٗ ;تًتبؼ عًٝ٘ سكا٥ل ا٭زلا٤ ايؿطع١ٝ

َٔ ا٭عُاٍ َا ؾٝ٘  عٴؾٗٛ ٜأتٞ ٜٚسٳ ;ٜٚعًِ عٛاقبٗا َٔ خرل أٚ ؾط ،ٗ َٛاقعٗا

٘، ؾإٕ ٖٛ خايـ َا زعت إيٝ٘ ايؿطٜع١ ٗ بعض ا٭سٛاٍ ؾطعٹ سٴكٹِكَطاز اهلل َٚٳ

ٌٔ أٚ ٣ٖٛٶ يساعٞ ؾ٠ٛٗٺ ;أٚ ٗ بعض ا٭ٚقات زْٟٝٛ نإ ٗ ساٍ  ْؿٕع أٚ تعذ

َٴ إدايؿ١ َٛقّٓا ؾصيو اٱٜكإ ٫ ًٜبح إٔ ٜٓكطف ب٘  ;ٙ ؾُٝا ٫ ؼُس عكباٙضٻٛٳأْ٘ 

 . عٔ ا٫غذلغاٍ ٗ إدايؿ١ باٱق٬ع أٚ اٱق٬ٍ

ٚخؿٝت٘ َتٛيس٠ عٔ  ،إٕ اٖتس٣ بايعًُا٤ ؾػعٝ٘ َجٌ غعٞ ايعًُا٤ ٚغرل ايعامل

 .خؿ١ٝ ايعًُا٤

ٚايعًِ زيٌٝ ع٢ً اـرلات ٚقا٥س إيٝٗا، = :قاٍ ايؿٝذ أبٛ قُس بٔ أبٞ ظٜس

 .+ٚؾُٝا عٓسٙ ضغب١ ،ٚأنجطِٖ ي٘ خؿ١ٝ ،أ٫ِٖٚ ب٘ٚأقطب ايعًُا٤ إٍ اهلل 

22/304_305 

ؾإٕ  ;ِٗ إٍ اضتهاب إعك١ٝػٳُؿْٵِٖ ايصٜٔ هطٕٚ َأ ٚايٛإٕٛ ٭ْؿػِٗ _6

ُٚبٻضٳ إط٤ٹ َعك١َٝ ٭ْ٘ ٜٛضطٗا ٗ ايعكٛب١ إع١ٓٝ يًُعاقٞ ع٢ً  ;يٓؿػ٘ ِٷًِ٘ 

ُٚ ،تؿكًٝٗا ط بٗا عٔ ؾ٤ٞ َٔ كٻَقإش  ;٭ْ٘ اعتسا٤ عًٝٗا ،يًٓؿؼ ِٷًِٚشيو 

 .عًٝ٘ ّانجرل، ٚٚضطٗا ؾُٝا ػس دعا٤ شَُٝاـرلات قًٌٝ أٚ 

 :سها١ٜ عٔ آزّ ٚسٛا٤ سٌ خايؿا َا ْٗٝا عٓ٘ َٔ أنٌ ايؿذط٠ _تعاٍ_قاٍ 
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ُٵٓٳا َأُْؿػٳٓٳاط ًَ َٚ ِٻ ٜٳػٵتٳػٵؿٹطٵ ط :ٚقاٍ صَقا٫ ضٳبٻٓٳا  ٘ٴ ثٴ ِٵ ْٳِؿػٳ ًٹ ِٛ ٚٵ ٜٳ ٌٵ غٴ٤ّٛا َأ ُٳ ٔٵ ٜٳعٵ َٳ ٚٳ

٘ٳ َغُؿٛضّا ضٳسٹُّٝاا ٘ٳ ٜٳذٹسٵ ايًٖ ٍٳ سٴػٵّٓا بٳعٵسٳ غٴ٤ٛٺ َؾإِّْٔٞ ط :ٚقاٍ صيًٖ ِٻ بٳسٻ ِٳ ثٴ ًَ َٚ ٔٵ  َٳ ٔإ٫ٖ 

ِٷ ٔٳ َأغٵطٳُؾٛا عٳ٢ًَ ط :ٗ غٛض٠ ايٌُٓ، ٚقاٍ صَغُؿٛضٷ ضٳسٹٝ ٌٵ ٜٳا عٹبٳازٹٟ اٖيصٹٜ ُق

٘ٳ ٕٻ ايًٖ ٘ٹ ٔإ ُٳ١ٹ ايًٖ ٔٵ ضٳسٵ َٹ ِٵ ٫ تٳِكٓٳُطٛا  ٔٗ ُٹٝعّا َأْٵُؿػٹ  . ٗ غٛض٠ ايعَط صٜٳػٵؿٹطٴ ايصټْٴٛبٳ دٳ

 .إش ٖٛ اغِ ؾاعٌ ;٫ّ ايتك١ٜٛ ٭ٕ ايعاٌَ ؾطع ٗ ايعٌُ (يٓؿػ٘)ٚاي٬ّ ٗ 

 ،ٖٛ غرل ايٛامل ْؿػ٘ نُا تكتهٝ٘ إكاب١ً، ؾِٗ ايصٜٔ اتكٛا ايهباض :ٚإكتكس

ِّٕٛ بايًُِ ُټًٹٚقس ٜٴ ،ٚمل وطَٛا أْؿػِٗ َٔ اـرلات إأَٛض بٗا عٓ٘ َٔ  إعؿ

ؾا٫قتكاز اؾتعاٍ َٔ ايككس  ;اهلل، ٚمل ٜأتٛا َٓت٢ٗ ايكطبات ايطاؾع١ يًسضدات

ؾًُا شنط ٖٓا ٗ َكاب١ً  ;ٖٚٛ اضتهاب ايككس ٖٚٛ ايٛغ٘ بٌ ططؾٌ ٜبٝٓ٘ إكاّ

 ،ؾٗٛ يٝؼ بٛامل يٓؿػ٘ ;بٌ تٝٓو اؿايتٌ ايٛامل ٚايػابل عًِ أْ٘ َطتهب ساي١ّ

 . ٚيٝؼ بػابل

 .ع١ٓٝ قبٌ غرلٙ َٔ إاؾٌ إيٝٗاَ ايٛاقٌ إٍ غا١ٜٺ :ابل أقً٘ٚايػ

أٚ فاظ ٗ  _بؿتض ايبا٤_ لبٳ٭ٕ ايػابل وطظ ايػٻ ;طاظ ايؿهٌٖٚٛ ٖٓا فاظ ٱس

يٓٛاٍ ضن٢ اهلل، ٚع٢ً ا٫عتباضٜٔ ٗ اجملاظ ؾٗٛ َه٢ٓ عٔ اٱنجاض  ;بصٍ ايعٓا١ٜ

ٚٗ ٖصا ايػبل  ،ٱغطاع إنجاضاـطٛات، ٚا ٭ٕ ايػبل ٜػتًعّ إغطاعٳ ;َٔ اـرل

 313_22/312. ندٌٝ اؿًب١ _أٜهّا_تؿاٚت 

ِٵ ط _7 ٗٴ ـٴ عٳٓٵ ٚٳ٫ ٜٴدٳٖؿ ُٴٛتٴٛا  ِٵ َؾٝٳ ٔٗ ِٳ ٫ ٜٴِكهٳ٢ عٳًَٝٵ ٗٳٓٻ ِٵ ْٳاضٴ دٳ ٗٴ ٔٳ َنَؿطٴٚا َي ٚٳاٖيصٹٜ

ٌٻ َنُؿٕٛض  ٗٳا َنصٳيٹَو ْٳذٵٔعٟ ُن ٔٵ عٳصٳابٹ  .ص(36)َٹ

بإٔ  ٚضثٛا ايهتاب بصنط ايهاؾطٜٔ ٜعٜسْا ٜكّٝٓاَكاب١ً ا٭قػاّ ايج٬ث١ يًصٜٔ أ

تًو ا٭قػاّ أقػاّ إ٪ٌَٓ، َٚكاب١ً دعا٤ ايهاؾطٜٔ بٓاض دِٗٓ ٜٛنض إٔ اؾ١ٓ 
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 22/317. زاض يٮقػاّ ايج٬ث١ ع٢ً تؿاٚت ٗ ايعَإ ٚإهإس

٘ٹط :١ًْٚ_ 8 ٖٵًٹ ُٳِهطٴ ايػٻ٧ِّٝٴ ٔإ٫ٖ بٹَأ  .تصٌٜٝ أٚ َٛع١ٛ صٚٳ٫ ٜٳشٹٝلٴ اِي

٤، أٟ ٫ ٜكع ٜٓعٍ بؿ٤ٞ َهطٚٙ سام ب٘، أٟ ْعٍ ٚأساٙ إساط١ غٛ :وٝلٚ

 .أثطٙ إ٫ ع٢ً أًٖ٘

أٚ غ٤ٛ إهط ايػ٤ٞ نُا زٍ عًٝ٘  ٧ِّٝايػ إهٔط طټنٳ: ٚؾٝ٘ سصف َهاف تكسٜطٙ

 .نٌ َانط (أًٖ٘)ـيًذٓؼ نإ إطاز ب (إهط)ؾإٕ نإ ايتعطٜـ ٗ  (وٝل)ؾعٌ 

ٚنٌ  ،يٝعِ نٌ َهط ،ٚقًُٗا ع٢ً ايتصٌٜٝ ،١ٖٚصا ٖٛ ا٭ْػب َٛقع اؾًُ

ؾٝهٕٛ ايككط ايصٟ ٗ اؾ١ًُ  ;ؾٝسخٌ ؾٝ٘ إانطٕٚ بإػًٌُ َٔ إؿطنٌ ;َانط

ع٢ً عسّ ا٫عتساز بايهط ايكًٌٝ ايصٟ وٝل بإُهٛض ب٘ بايٓػب١  َبّٓٝا ازعا٥ّٝا قكطّا

ٕٛ شيو َٔ ايٓٛاَٝؼ ؾٝه ;ٕا أعسٙ اهلل يًُانط ٗ قسضٙ َٔ ٬َقا٠ دعا٥٘ ع٢ً َهطٙ

٭ٕ أَجاٍ ٖصٙ إعا٬َت ايهاض٠ ت٪ٍٚ إٍ  ;يٓٛاّ ٖصا ايعامل ضٴضٖا ايكسٳاييت قسٻ

ٚاهلل ب٢ٓ ْٛاّ ٖصا ايعامل ع٢ً تعإٚ ايٓاؽ  ،اضتؿاع ثك١ ايٓاؽ بعهِٗ ببعض

٭ٕ اٱْػإ َسْٞ بايطبع، ؾإشا مل ٜأَٔ أؾطاز اٱْػإ بعهِٗ  ;بعهِٗ َع بعض

يٝؿٛظ نٌ ٚاسس بهٝس  ;ٚتبازضٚا اٱنطاض ٚاٱ٬ٖى ،ِ يبعضتٓهط بعهٗ بعهّا

ٚاهلل ٫ وب ايؿػاز،  ،ؾٝؿهٞ شيو إٍ ؾػاز نبرل ٗ ايعامل ;اٯخط قبٌ إٔ ٜكع ؾٝ٘

 .٫ٚ نط عبٝسٙ إ٫ سٝح تأشٕ ؾطا٥ع٘ بؿ٤ٞ

 : قاٍ ايؿاعطٚ +َٚا ٚامل إ٫ غٝب٢ً بٛامل= :إجٌٚشلصا قٌٝ ٗ 

سغااااااا٤ٞسآفااااااا١سَااااااأسدٓاطاااااااا٘س(1)يهاااااااٌ

س

سستاااا٢ساحلدٜاااادسضاااا نسعًٝاااا٘ساملاااارب سسسسس

٘ٴ ٫ ط :_تعاٍ_ٚنِ ٗ ٖصا ايعامل َٔ ْٛاَٝؼ َػؿٍٛ عٓٗا، ٚقس قاٍ اهلل س ٚٳايًٖ

                                                 

 (ّ.    )بإثبات ايٛاٚ ست٢ ٜػتكِٝ ايٛظٕ...  ٚيهٌ ؾ٤ٞ : ايبٝت ٜط٣ٚ_  1
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 .صٜٴشٹبټ اِيَؿػٳازٳ

 :قاٍ"ٚٗ نتاب ابٔ إباضى ٗ ايعٖس بػٓسٙ عٔ ايعٖطٟ بًػٓا إٔ ضغٍٛ اهلل

٘ٹٚٳ٫ ٜٳشٹٝلٴ اِيط :ؾإٕ اهلل ٜكٍٛ عٔ َانطّا٫ٚ تٴ ،٫ ُهط= ًٹ ٖٵ  .+صُٳِهطٴ ايػٻ٧ِّٝٴ ٔإ٫ٖ بٹَأ

 .+ٚقع ؾٝ٘ َٓهبّا َٔ سؿط ٭خٝ٘ دبّا= :َٚٔ ن٬ّ ايعطب

 . +ط سؿط٠ ايػ٤ٛ َا ؼؿط إ٫ قٝاغوٜا ساؾ=َٚٔ ن٬ّ عا١َ أٌٖ تْٛؼ 

٫ٚ وٝل ٖصا إهط إ٫ : تعطٜـ ايعٗس نإ إع٢ٓ (إهط)ٚإشا نإ تعطٜـ 

ٚٳ٫ ٜٳشٹٝلٴ ط :، ؾٝهٕٛ َٛقع قٛي٘ؾاظزازٚا ْؿٛضّا ;بأًٖ٘، أٟ ايصٜٔ دا٤ِٖ ايٓصٜط

٘ٹ ًٹ ٖٵ ُٳِهطٴ ايػٻ٧ِّٝٴ ٔإ٫ٖ بٹَأ ٚوٝل  ،َهطِٖ"َٛقع ايٛعٝس بإٔ اهلل ٜسؾع عٔ ضغٛي٘ صاِي

ِٖ بِٗ بإٔ ٜػً٘ عًِٝٗ ضغٛي٘ ع٢ً غؿ١ً َِٓٗ نُا نإ ّٜٛ بسض ّٜٚٛ َهٔط طٸنٴ

ٚٳط :_تعاٍ_ايؿتض،ؾٝهٕٛ ع٢ً مٛ قٛي٘  َٳَهطٴٚا  ٔٳٚٳ ُٳانٹٔطٜ ٘ٴ خٳٝٵطٴ اِي ٚٳايًٖ ٘ٴ   صَٳَهطٳ ايًٖ

 . ؾايككط سكٝكٞ

 ،َٚعذعات قطآ١ْٝ ،ؾهِ اْٗايت َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ آزاب عُطا١ْٝ

 336_22/335    .َٚعذعات ْب١ٜٛ خؿ١ٝ

٘ٹط :_تعاٍ_ٚاعًِ إٔ قٛي٘ _ 9 ٖٵًٹ ُٳِهطٴ ايػٻ٧ِّٝٴ ٔإ٫ٖ بٹَأ قس دعٌ ٗ  صٚٳ٫ ٜٳشٹٝلٴ اِي

 . يًه٬ّ اؾاضٟ ع٢ً أغًٛب إػاٚا٠ زٕٚ إهاظ ٫ٚ إطٓاب اْٞ َجا٫ّعًِ إع

ٚأٍٚ َٔ ضأٜت٘ َجٌ بٗصٙ اٯ١ٜ يًُػاٚا٠ ٖٛ اـطٝب ايكعٜٚين ٗ اٱٜهاح ٚٗ 

ٚمل ّجٌ قاسب إؿتاح  ،ؽًٝل إؿتاح، ٖٚٛ ٖا ظازٙ ع٢ً َا ٗ إؿتاح

ايكاٖط مل ٜصنط يؿٝذ عبسؾإٕ ا ;أٜٔ أخصٙ ايكعٜٚينيًُػاٚا٠ بؿ٤ٞ ٚمل أزض َٔ 

 . اٱهاظ ٚاٱطٓاب ٗ نتاب٘

٫ وُس  إٔ إػاٚا٠ ٖٞ َتعاضف ا٭ٚغاٙ ٚأْ٘ ٚإش قس قطح قاسب إؿتاح
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 ،ؾكس ٚدب ايكطع بإٔ إػاٚا٠ ٫ تكع ٗ ايه٬ّ ايبًٝؼ _ ٗ باب ايب٬غ١ ٫ٚ ٜصّس

 .إعذع ٘ٳًِبٳ

ّٳ ١َٹايع٬ٖ َٚٔ ايعذٝب إقطاضٴ ٚنٝـ  ،تًدٝل إؿتاح اسبٹق ايتؿتعاْٞ ن٬

٭ْ٘ قا٥ِ َكاّ  ;ٚايككط َٔ اٱهاظ ،ٜهٕٛ ٖصا َٔ إػاٚا٠ ٚؾٝ٘ ١ًْ شات قكٕط

: ، ١ًْٚ ْؿٝ٘ عُا غٛاٙ، ؾإػاٚا٠ إٔ ٜكاٍز١ًْ إثبات يًُككٛ: ًْتٌ

وٝل إهط ايػ٤ٞ بإانطٜٔ زٕٚ غرلِٖ، ؾُا عسٍ عٔ شيو إٍ قٝػ١ ايككط ؾكس 

 . اظاٱه ً٘و ططٜكغٴ

٫ٚ وٝل نط إهط ايػ٤ٞ إ٫ بأًٖ٘ : إش ايتكسٜط ;سصف َهاف _أٜهّا_ٚؾٝ٘ 

٘ٹط :ع٢ً إٔ ٗ قٛي٘ ٖٵًٹ  .بايًصٜٔ تكًسٚٙ: ٭ْ٘ عٛض عٔ إٔ ٜكاٍ ;إهاظّا صبٹَأ

ٚإِا َٛاقعٗا ٗ قازثات ايٓاؽ اييت ٫  ،ٚايٛد٘ إٔ إػاٚا٠ مل تكع ٗ ايكطإٓ

 22/336. ٜعبأ ؾٝٗا َطاعا٠ آزاب ايًػ١
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ٗ ضغِ  َػ٢ُ اؿطؾٌ ايٛاقعٌ ٗ أٚشلا (ٜؼ)زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠ _ 1

إكشـ ٭ْٗا اْؿطزت بٗا ؾهاْا ٖٝعٜٔ شلا عٔ بك١ٝ ايػٛض، ؾكاض َٓطٛقُٗا 

 . "ٚنصيو ٚضز ازلٗا عٔ ايٓيب ،عًٝٗا عًُّا

اقطأٚا ٜؼ ع٢ً = :"قاٍ ضغٍٛ اهلل: ض٣ٚ أبٛ زاٚز عٔ َعكٌ بٔ ٜػاض قاٍ

 .+َٛتانِ

 . ٚبٗصا ا٫غِ عٕٓٛ ايبداضٟ ٚايذلَصٟ ٗ نتابٞ ايتؿػرل

إٕ يهٌ = :"يٛقؿٗا ٗ قٍٛ ايٓيب (قًب ايكطإٓ)ٚزعاٖا بعض ايػًـ 

 . ضٚاٙ ايذلَصٟ عٔ أْؼ، ٖٚٞ تػ١ُٝ غرل َؿٗٛض٠ +ٚقًب ايكطإٓ ٜؼ ؾ٤ٞ قًبّا

أسػب٘ ٗ ب٬ز ايعذِ عْٓٛٗا  1078ْػذ غ١ٓ  َؿطقّٝا ٚضأٜت َكشؿّا 

 ٚدا٤ َٔ أقك٢ إس١ٜٓ ضدٌ ٜػع٢ ٖٚٛ قاسب ايكك١ (ب ايٓذاضغٛض٠ سبٝ)

 .نُا ٜأتٞ

ٚمل ىايـ ْاغذ شيو إكشـ ٗ  ،ٖٚصٙ تػ١ُٝ غطٜب١ ٫ ْعطف شلا غٓسّا

غٛض٠ )عْٓٛٗا  (غٛض٠ ايتٌ)ايػٛض٠ ٚٗ أزلا٤ ايػٛض َا ٖٛ َعطٚف إ٫ ٗ ٖصٙ 

 . (ايعٜتٕٛ

 :قايت إ٫ إٔ ؾطق١ّ= :ٚسه٢ ابٔ عط١ٝ ا٫تؿام ع٢ً شيو قاٍ ٖٚٞ َه١ٝ،

ِٵط :_تعاٍ_قٛي٘  ٖٴ ٚٳآثٳاضٳ َٴٛا  َٳا َقسٻ ْعيت ٗ بين غ١ًُ َٔ ا٭ْكاض  صٚٳْٳِهتٴبٴ 

: ؾكاٍ شلِ"سٌ أضازٚا إٔ ٜذلنٛا زٜاضِٖ ٜٚٓتكًٛا إٍ دٛاض َػذس ايطغٍٛ

 .+زٜاضنِ تهتب آثاضنِ=

 يط صورة
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 . ـٖ ا+إس١ٜٓ هٓٗا استر بٗا عًِٝٗ ٗٚيٝؼ ا٭َط نصيو ٚإِا ْعيت اٯ١ٜ َه١ ٚيس

ٚٳَٴسٻا َقَٳ بٴتٴِهْٳٚٳط :قطأ عًِٝٗ"ٚٗ ايكشٝض إٔ ايٓيب ٖٚٛ  صِٖٴضٳاآثٳٛا 

 . ٜ٪ٍٚ َا ٗ سسٜح ايذلَصٟ َا ِٜٖٛ أْٗا ْعيت ٦َٜٛص

 ٗ قٍٛ دابط بٔ ظٜس ايصٟ ٖٚٞ ايػٛض٠ اؿاز١ٜ ٚا٭ضبعٕٛ ٗ تطتٝب ايٓعٍٚ

 . ٛض٠ ايؿطقإٚقبٌ غ (قٌ أٚسٞ)اعتُسٙ اؾعدلٟ، ْعيت بعس غٛض٠ 

ت عٓس ايهٛؾٌٝ سٻٚعٴ، س ْٗٛض ا٭َكاض اثٓتٌ ٚمثاٌْعٓ ت آٜاتٗاسٻٚعٴ

 . ٚمثاٌْ ث٬ثّا

 إٕ يهٌ ؾ٤ٞ قًبّا= :"َا ضٚاٙ ايذلَصٟ عٔ أْؼ قاٍ ايٓيب ٚٚضز ٗ ؾهًٗا

 .+بكطا٤تٗا قطا٠٤ ايكطإٓ عؿط َطاتَٚٔ قطأ ٜؼ نتب اهلل ي٘  ،ٚقًب ايكطإٓ ٜؼ

 .+ا سسٜح غطٜب، ٚؾٝ٘ ٖاضٕٚ أبٛ قُس ؾٝذ فٍٖٗٛص=: قاٍ ايذلَصٟ

 342_22/341    .+سسٜجٗا نعٝـ=: قاٍ أبٛ بهط بٔ ايعطبٞ

ٟٵ: أغطاض ٖصٙ ايػٛض٠_ 2 ع١، ٚبايكػِ ٖطَكبإعذاظ ايكطإٓ باؿطٚف إُ ايتشس

إٍ بًٛغ٘ أع٢ً زضدات  إؾاض٠ّ ;٘ باؿهِٝٚقُؿ رٳَٹزٵب٘، ُٚأ تّٜٓٛٗا ;بايكطإٓ

 .اٱسهاّ

ٌٴ"قُسٺ ضغاي١ٹ َٔ شيو ؼكٝلٴ ككٛزٴٚإ  ايسٜٔ ايصٟ دا٤ ب٘ ٗ نتابٺ ٚتؿهٝ

ٍٕ  ٚايؿٛظٴ ،ٖا ٗ ايسْٝاأَٛٔض ٖٚٞ اغتكا١َُ ،ايػا١ََٝ ايػا١َٜ ٱب٬ؽ ا٭١َٹ ;َٔ اهلل َٓع

ٚٴ ;ا٭بس١ٜ ٗ اؿٝا٠ٹ ٔٴ ـٳقٹؾًصيو   . بايكطاٙ إػتكِٝ نُا تكسّ ٗ غٛض٠ ايؿاؼ١ ايسٜ

ٕٳ ٍٕ ف٤ٞٴ ٱْكاش ايعطب ايصٜٔ مل ٜػبلٵ زإع ٚإٔ ايكطآ  ّٳسٳ٭ٕ عٳ ;إيِٝٗ ضغٛ

ٍٔ غبٔل ٌٴ ;يٓؿٛغِٗ يكبٍٛ ايسٜٔت١ّ٦ٝٗ إيِٝٗ  اٱضغا  عټعٳٜٳ ٕلبٵغٳ إش يٝؼ ؾٝٗا ؾاغ

 . أٚ ٜهتؿٕٛ َا ؾٝ٘ َٔ ٖس٣ٶ ،عًِٝٗ ؾطاق٘
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ٌٴأنجٔط إعطأض ـٴقٵٚٳٚٳ ِٗ ايؿٓٝع١، سايٹ ِٖ عٔ تًكٞ اٱغ٬ّ، ُٚجٝ

ٔٳ ،ٔ ا٫ْتؿاع بٗسٟ اٱغ٬ِّٗ َٚسطَاْٴ ّٔ ٚإٔ ايصٜٔ اتبعٛا زٜ ِٖ أٌٖ  اٱغ٬

 . ٖٚٛ ايسٜٔ إٛقٛف بايكطاٙ إػتكِٝ ،اـؿ١ُٝ

ٌٔ طبٴنٵٚٳ يؿطٜكٞ إتبعٌ ٚإعطنٌ َٔ أٌٖ ايكط٣ َا غبل َٔ ساٍ أٌٖ  إج

ٌٔايكط١ٜ ايصٜٔ ؾاب٘ تهصٜبٴ ـٕ تهصٜبٳ ِٗ ايطغ  . قطٜ

إتبعٌ ٗ زضدات  ٚدعا٤ٴ ،ٔ أًٖٗا ٗ ايسْٝاإعطنٌ َ ٚنٝـ نإ دعا٤ٴ

 . اٯخط٠

ٌٳ بٳطٳثِ نٳ ؿاٍ ايٓاؽ  ٚايطثا٤ٴ، ًٖهٛاِٖٚ ايكطٕٚ ايصٜٔ نصبٛا ؾُأبا٭عِ  إج

 . ٗ إناع١ أغباب ايؿٛظ نٝـ ٜػطعٕٛ إٍ تهصٜب ايطغٌ

 ،٫غتك٬ٍ تاض٠٘ باٚإثباتٹ ،ايبعحٹ ل إٍ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً تكطٜبٹٚؽًٖ

ٕٳ ذّاَٹسٵَٴ، از أخط٣ٚبا٫غتطط بايٓع١ُ اييت تتهُٓٗا تًو  ٗ آٜات٘ ا٫َتٓا

إٍ ز٫ي١ تًو اٯٜات ٚايٓعِ ع٢ً تؿطز خايكٗا َٚٓعُٗا  ٚضاَعّا، اٯٜات

 . شلِ إٜكاّٚا ;بايٛسسا١ْٝ

ِٔثِ تصنرلٴ سسثت ع٢ً إهصبٌ يًطغٌ ٚإتُػهٌ با٭قٓاّ  سازث١ٺ ِٖ بأعٛ

َٳ ;َٔ ايصٜٔ أضغٌ إيِٝٗ ْٛح ْصٜطّا َٳنصٻ ٔٵؾًٗو   . آَٔ ٔٵب، ٚلا 

ٌٴ ٕٔ إؿٛب١ُ ايتٛسٝسٹ ثِ غٝكت ز٥٫ ايؿهط ع٢ً ايٓعِ  بٛادبٹ يًتصنرٔل با٫َتٓا

 . اؾعا٤ بٹطٗقبايتك٣ٛ ٚاٱسػإ ٚتٳ

ٍٴ ،بايطغٍٛ ٚا٫غتٗعا٤ٴ ،عٔ ايؿطى ٚاٱق٬عٴ  . ايعصاب ٚعٝسٹ ٚاغتعذا

  .سٌ ٜؿٛت ايتساضى ضٚا َٔ سًٛي٘ بػت١ّصِّٚسٴ

 . إيِٝٗ ٖا أٚزع٘ ٗ ايؿطط٠ َٔ ايؿط١ٓ اهلُل سٳٗٔطٚا َا عٳنَِّ  ٚش
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ٍٴس  . ع٢ً عسا٠ٚ ايؿٝطإ يٲْػإ ٚا٫غتس٫

 . اـرل زعا٠ٹ ٚاتباعٴ

 قازضّا ؾعاز إٍ تٓعٜ٘ ايكطإٓ عٔ إٔ ٜهٕٛ َؿذل٣ٶ ;ع٢ً ايكسض عٳذٴايعٳ زٻثِ ضٳ

 . بتد٬ٝت ايؿعطا٤ َٔ ؾاعٕط

ؾعطًٛا  ،إش خًكِٗ ;ِٗ ٚإٔ ي٘ باهلل أغ٠ّٛ٘ قُٛيْٳٔعشٵ ٜٴإٔ ٫"٘ضغَٛي ٢ اهلُلٚغًٖ

 . ٚيهِٓٗ ضادعٕٛ إيٝ٘ ،عٔ إهازِٖ َط٠ ثا١ْٝ ٘ٴتٳضٳسٵُق

٘ٺ َٔ  ٘ٹُِّتٳَٚأ ؾكاَت ايػٛض٠ ع٢ً تكطٜط أَٗات أقٍٛ ايسٜٔ ع٢ً أبًؼ ٚد

ايكسض،  ٚإثباتٹ ،ايكطإٓ، َٚا ٜعتدل ٗ قؿات ا٭ْبٝا٤ ، َٚعذع٠ٹايطغاي١ٹ إثباتٹ

ِٔٚع  .إٓعِ ، ٚؾهٔط، ٚايتٛسٝسٹؿٔطاَؿٚاهلل،  ً

ٍٴ  .از ٚايعٌُ، َٚٓٗا تتؿطع ايؿطٜع١ُبا٫عتك ايطاع١ٹ ٖٚصٙ أقٛ

 ٕٔٓټَؿبتٳ َٔ اٯؾام ٚا٭ْؿٔؼ اؾعا٤ ع٢ً اـرل ٚايؿط َع إزَاز ا٭زي١ٹ ٚإثباتٴ

٭ٕ َٔ تكاغُٝٗا  (ب ايكطإًَِٓق)ؾهاْت ٖصٙ ايػٛض٠ دسٜط٠ بإٔ تػ٢ُ  ;عذٝب

ٌٴ تتؿعب ٚٳايكطإٓ نِّ ؾطاٜ  . فطاٖا بټكٳٓٵٗا ٜٳٓٹٝٵتٹ٘، ٚإٍ 

ٕٳ: قاٍ ايػعايٞ ٗ ٖصٙ  َكطضٷ ٘ باعذلاف باؿؿط، ٚاؿؿطٴقشتٴ إٕ شيو ٭ٕ اٱّا

إش ناْت داَع١ ٭قٍٛ ايتسبط ٗ  ;ايػٛض٠ بأبًؼ ٚد٘، نُا زلٝت ايؿاؼ١ أّ ايكطإٓ

َٹ  344_22/342. +ض اؾػسٗ أَٛ ايتسبٔط ٬ُىأؾاْٝ٘ نُا تهٕٛ أّ ايطأؽ 

ايكٍٛ ؾٝ٘ نايكٍٛ ٗ اؿطٚف إكطع١ ايٛاقع١ ٗ أٚا٥ٌ  ص(1)ٔؼٜٳط _3

ضٚاٙ أؾٗب عٔ َايو قاي٘  _تعاٍ_ايػٛض، َٚٔ ًْتٗا أْ٘ اغِ َٔ أزلا٤ اهلل 

 .ٜا إْػإ، بًػإ اؿبؿ١: اؽ أْ٘ابٔ ايعطبٞ، ٚؾٝ٘ عٔ ابٔ عب

٭ٕ نتابتٗا ٗ  ;عٓ٘ ٫ٚ أسػب ٖصا ٜكض ،ٚعٓ٘ أْٗا نصيو بًػ١ ط٤ٞ
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 . إكاسـ ع٢ً سطؾٌ تٓاٗ شيو

عًٝ٘  ٢ٚبٓ ،"غِ َٔ أزلا٤ ايٓيبا (ٜؼ)ٞ إٔ عٹسٻٔ ٜٳَٚٔ ايٓاؽ َ

 : إزلاعٌٝ بٔ بهط اؿُرلٟ ؾاعط ايطاؾه١ إؿٗٛض عٓسِٖ بايػٝس اؿُرلٟ قٛي٘

سٜااانسْ اااظس متشضاااٞسبااانيٛ سدنٖاااد٠سس

س

سعًاااااااااااااا٢ساملااااااااااااااٛ ٠سإ سآٍسٜنضاٝٓااااااااااااااانس

س ٌٳط :ٗ غٛض٠ ايكاؾات _تعاٍ_قٛي٘ ٚيعً٘ أخصٙ َٔ  ٍٵ ٜٳاغٹ ّٷ عٳ٢ًَ ٔإ  صغٳ٬

 . "ؾكس قٌٝ إْ٘ ٜعين آٍ قُس

ٜٖٚٛٓ٘ ْطل "يًٓيب ٜا غٝس، خطابّا: إٕ ٜؼ اختعاٍ: َٚٔ ايٓاؽ َٔ قاٍ

 22/344 .ايكطإٓ بٗا بٕٓٛ

ٚٳط  _4 ِٵ  ُٳٓٻُه ٗٴٛا َيٓٳطٵدٴ ِٵ تٳٓتٳ ٔٵ َي ِٵ َي٦ٹ ِٷ َقاُيٛا إْٔٻا تٳَطٝٻطٵْٳا بٹُه َٹٓٻا عٳصٳابٷ َأيٹٝ ِٵ  ُٳػٻٓٻُه َيٝٳ

 .ص(18)

ـ َعطؾ١ ز٫ي١ ايطرل ع٢ً خرل أٚ ؾط َٔ تعطض ْٛع تهًٗ :ٗ ا٭قٌ ٚايتطرل

ايطرل َٚٔ قؿ١ اْسؾاع٘ أٚ ف٦ٝ٘، ثِ أطًل ع٢ً نٌ سسخ ٜتِٖٛ َٓ٘ أسس أْ٘ 

 . يًتؿا٩ّ ؾكاض َطازؾّا ;ٗ ؿام ؾط ب٘ نإ غببّا

 .+٫ طرل٠ ٚإِا ايطرل٠ ع٢ً َٔ تطرل٫ عس٣ٚ ٚ= :ٚٗ اؿسٜح

 . ٚبٗصا إع٢ٓ أطًل ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ، أٟ قايٛا إْا تؿا٤َٓا بهِ

بسعٛتهِ، ٚيٝػٛا ٜطٜسٕٚ إٔ ايكط١ٜ سٌ بٗا سازخ غ٤ٛ  صُِهبٹط :َٚع٢ٓ

ٜعِ ايٓاؽ نًِٗ َٔ قش٘ أٚ ٚبا٤ أٚ مٛ شيو َٔ ايهط ايعاّ َكاضٕ ؿًٍٛ 

 .ايطغٌ أٚ يسعٛتِٗ

٫ ىًٛ ٗ ٖصٙ اؿٝا٠  إٔ أسسّا: إؿػطٜٔ، ٚإِا َع٢ٓ شيوٚقس دٛظٙ بعض 

 .َٔ إٔ ٜٓاي٘ َهطٚٙ
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ٚايعكٍٛ إأؾ١ْٛ إٔ ٜػٓسٚا ا٭سساخ  ،َٚٔ عاز٠ أقشاب ا٭ٖٚاّ ايػدٝؿ١س

٫  إٍ َكاضْتٗا زٕٚ َعطؾ١ أغبابٗا ثِ إٔ ٜتدرلٚا ٗ تعٌٝ َكاضْات ايؿ٪ّ أَٛضّا

 ،َا ٜطغبٕٛ ؾٝ٘ يًتُٝٔ عٝٓٛا َٔ إكاضْاتت٥٬ِ ؾٗٛاتِٗ َٚا ٜٓؿطٕٚ َٓ٘، ٚإٔ ٜ

ؾُطدع  ;ٚتكبً٘ طباعِٗ ٜػايطٕٛ بصيو أْؿػِٗ ؾإٔ أٌٖ ايعكٍٛ ايهعٝؿ١

عٔ قّٛ  _تعاٍ_ايعًٌ نًٗا يسِٜٗ إٍ أسٛاٍ ْؿٛغِٗ ٚضغا٥بِٗ نُا سه٢ اهلل 

ِٵ غٳط :ؾطعٕٛ ٗٴ ٕٵ تٴكٹبٵ ٚٳٔإ ٖٳصٹٙٹ  ِٵ اِيشٳػٳٓٳ١ُ َقاُيٛا َيٓٳا  ٗٴ ُٴٛغٳ٢ َؾٔإشٳا دٳا٤ٳتٵ ٦ِّٝٳ١ْ ٜٳٖطٝٻطٴٚا بٹ

٘ٴ َٳعٳ ٔٵ  َٳ ٔٵ ط :ٚسه٢ عٔ َؿطنٞ َه١ صٚٳ َٹ ٖٳصٹٙٹ  ِٵ غٳ٦ِّٝٳ١ْ ٜٳُكُٛيٛا  ٗٴ ٕٵ تٴكٹبٵ ٚٳٔإ

 . صعٹٓٵسٹَى

بٌ  ٚاخت٬ؾّا ٚهٛظ إٔ ٜهْٛٛا أضازٚا بايؿ٪ّ إٔ زعٛتِٗ أسسثت َؿادطاتٺ

ِّ َهطٚٙ  خٺسس أٌٖ ايكط١ٜ ؾًُا ُا٭ت ْؿٛؽ أٌٖ ايكط١ٜ ع٢ً إٔ تعًٌٝ ن

 :ٖ٪٤٫ ايطغٌ اتؿكت نًُتِٗ ع٢ً شيو ؾكايٛا (1)ٜكٝب أسسِٖ بأْ٘ َٔ دعا٤

ِٵط ؾٝٛاؾكِٗ ع٢ً شيو  ،أٚ اؾُع ،أٟ ٜكٛشلا ايٛاسس َِٓٗ صإْٔٻا تٳَطٝٻطٵْٳا بٹُه

 . ْٝع أٌٖ ايكط١ٜ

ٗٴٛا ط :ثِ اْتكًٛا إٍ إطايب١ با٫ْتٗا٤ عٔ ٖصٙ ايسع٠ٛ ؾكايٛا ِٵ تٳٓتٳ ٔٵ َي َي٦ٹ

ِٷَيٓٳ َٹٓٻا عٳصٳابٷ َأيٹٝ ِٵ  ُٳػٻٓٻُه ٚٳَيٝٳ ِٵ  ُٳٓٻُه إٍ  (بطْابا)ٚ (بٛيٝؼ)ٚبصيو أؾأٚا  صطٵدٴ

ٗ أٜك١ْٝٛ ثِ ٗ  (بٛيؼ)ٚٚٗطت نطا١َ  ،اـطٚز َٔ إْطان١ٝ ؾدطدا إٍ إٜك١ْٝٛ

 .(زضب١)ثِ ٗ  (يػذل٠)

 ،ٜٚهطٗسِْٚٗ ،ٚمل ٜعٍ ايٝٗٛز ٗ نٌ َس١ٜٓ َٔ ٖصٙ إسٕ ٜؿاقٕٛ ايطغٌ

، يٝؿعبٛا عًِٝٗ ;ًٜشكِْٛٗ إٍ نٌ بًس وًٕٛ ب٘ٚ ،جرلٕٚ ايٓاؽ عًِٜٝٗٚ

                                                 

 (ّ.   )دٳطٻا٤: ٖهصا ٗ ا٭قٌ، ٚيعٌ ايكٛاب_  1
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ست٢ سػبٛا  (يػذل٠)ٗ َس١ٜٓ  (بٛيؼ)ٚضدِ  ،ؾُػِٗ َٔ شيو عصاب ٚنط

 363_22/362  . إٔ قس َات

ٕٳ ط_ 5 َٴػٵٔطُؾٛ ّٷ  ٛٵ ِٵ َق ٌٵ َأْٵتٴ ِٵ بٳ ٔٵ شٴنِّطٵتٴ ِٵ َأ٥ٹ َٳعٳُه ِٵ   ص(19)َقاُيٛا َطا٥ٹطٴُن

بأٌٖ  تعطٜهّا ;َا ٜطازؾ٘ ٜٚ٪زٟ َعٓاٙ بأغًٛب عطبٌٞ سهٞ قٍٛ ايطغ

ط٠ ٝٳشلِ، ؾايطغٌ مل ٜصنطٚا َاز٠ ايطِّ ت ايكط١ٜ َج٬ّبٳٔطايؿطى َٔ قطٜـ ايصٜٔ نٴ

َٔ  سٍ ع٢ً إٔ ؾ٪ّ ايكّٛ َتكٌ بصٚاتِٗ ٫ دا٤ٺٜٚإِا أتٛا َا  ،طٝٵٚايَط

 .نٞ َه١َؿط تعطٜهّا ;ؾشهٞ َا ٜٛاؾك٘ ٗ ن٬ّ ايعطب ;إطغًٌ إيِٝٗ

َٔ  َا ٖٛ ٖٚصا َٓعي١ ايتذطٜس يهطب إجٌ شلِ بإٔ يٛسٜ ٗ سها١ٜ ايكك١

 .ؾ٪ٕٚ إؿبٌٗ بأقشاب ايكك١

 . ٕٚا ناْت ايطرل٠ َع٢ٓ ايؿ٪ّ َؿتك١ َٔ اغِ ايطرل يٛسٜ ؾٝٗا َاز٠ ا٫ؾتكام

 :ٗ غٛض٠ ا٭عطاف _تعاٍ_ٚقس دا٤ إط٬م ايطا٥ط ع٢ً َع٢ٓ ايؿ٪ّ ٗ قٛي٘ 

٘ٹَأ٫ إْٔٻط ِٵ عٹٓٵسٳ ايًٖ ٖٴ  . ع٢ً ططٜك١ إؿان١ً صُٳا َطا٥ٹطٴ

ِٵط :َٚع٢ٓ َٳعٳُه ِٵ  ايطا٥ط ايصٟ تٓػبٕٛ إيٝ٘ ايؿ٪ّ ٖٛ َعهِ، أٟ  :صَطا٥ٹطٴُن

ٖٛ  ٗ ْؿٛغهِ، أضازٚا أْهِ يٛ تسبطمت يٛدسمت إٔ غبب َا زلٝتُٛٙ ؾ٪َّا

ٚمل  ،بعٛٙؾإٕ ايصٜٔ اغتُعٛا أسػٔ ايكٍٛ ات ;هِ يًُٛاعٜعٹُٵٚغ٤ٛ غٳ ،نؿطنِ

ؾ٬ دطّ  ;ٚأغعطمت ايبػها٤ ٚاٱسٔ ،ٜعتسٚا عًٝهِ، ٚأْتِ ايصٜٔ آثطمت ايؿت١ٓ

 364_22/363. أْتِ غبب غ٤ٛ ؿاي١ اييت سسثت ٗ إس١ٜٓ

ٌٳ ط_ 6 ُٴطٵغٳًٹ ّٔ اتٻبٹعٴٛا اِي ٛٵ ٍٳ ٜٳا َق ٌٷ ٜٳػٵعٳ٢ َقا ُٳسٹٜٓٳ١ٹ ضٳدٴ ٔٵ َأِقكٳ٢ اِي َٹ ( 20)ٚٳدٳا٤ٳ 

ٔٵ ٫ ٜٳ َٳ ٕٳ اتٻبٹعٴٛا  ٗٵتٳسٴٚ َٴ ِٵ  ٖٴ ٚٳ ِٵ َأدٵطّا  ٘ٹ  (21)ػٵَأُيُه ٚٳٔإَيٝٵ َٳا يٹٞ ٫ َأعٵبٴسٴ اٖيصٹٟ َؾَططٳْٹٞ  ٚٳ

ٕٳ  ٔٔ عٳِّٓٞ ( 22)تٴطٵدٳعٴٛ ٔٴ بٹهٴطٍّ ٫ تٴػٵ ُٳ ٕٵ ٜٴٔطزٵْٹٞ ايطٻسٵ ٗٳ١ّ ٔإ ٘ٹ آيٹ ْٚٹ ٔٵ زٴ َٹ َأَأتٻدٹصٴ 
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ٕٔ س ٚٳ٫ ٜٴٓكٹصٴٚ ِٵ ؾٳٝٵ٦ّا  ٗٴ ٌٕ إِّْٔٞ ٔإشّا َيؿٹ (23)ؾٳَؿاعٳتٴ َٴبٹ  ٍٕ ِٵ  (24)ٞ نٳ٬ َٳٓٵتٴ بٹطٳبُِّه إِّْٔٞ آ

 ٕٔ ُٳعٴٛ  .ص(25)َؾاغٵ

عطـ ع٢ً قك١ ايتشاٚض اؾاضٟ بٌ أقشاب ايكط١ٜ ٚايطغٌ ايج٬ث١ يبٝإ 

ايبٕٛ بٌ ساٍ إعاْسٜٔ َٔ أٌٖ ايكط١ٜ ٚساٍ ايطدٌ إ٪َٔ َِٓٗ ايصٟ ٚعِٛٗ 

 . َٔ ْؿط قًٌٝ َٔ أٌٖ ايكط١ٜ ٖٚٛ َٛع١ٛ بايػ١

ُٳسٹٜٓٳ١ٹط :ٌ ١ًْعٕ ػؾًو أ ٔٵ َأِقكٳ٢ اِي َٹ  :ع٢ً ١ًْ عطؿّا صٚٳدٳا٤ٳ 

ٕٳط ُٴطٵغٳًُٛ ٖٳا اِي ِٵ ط :ع٢ً ١ًْ ٚيو إٔ ػعًٗا عطؿّا صدٳا٤ٳ َؾَكاُيٛا إْٔٻا ٔإَيٝٵُه

ٕٳ  . صَٴطٵغٳًُٛ

عدل  صَأقٵشٳابٳ اِيَكطٵٜٳ١ٹط :ٚإطاز بإس١ٜٓ ٖٓا ْؿؼ ايكط١ٜ إصنٛض٠ ٗ قٛي٘

قؿ١ حملصٚف ٖٛ إهاف ٗ إع٢ٓ إٍ  (أقك٢)، ؾٝهٕٛ تؿتّٓا ;س١ٜٓعٓٗا ٖٓا بإ

 . إس١ٜٓ

ْ٘ دا٤ َٔ أقك٢ أأٟ ططف إس١ٜٓ، ٚؾا٥س٠ شنط  َٔ بعٝس إس١ٜٓ،: ايتكسٜطٚ

إس١ٜٓ اٱؾاض٠ إٍ إٔ اٱّإ باهلل ٚٗط ٗ أٌٖ ضبض إس١ٜٓ قبٌ ٚٗٛضٙ ٗ قًب 

باض ايٝٗٛز ِٖٚ أبعس َٔ سأٗا ٚ٭ٕ قًب إس١ٜٓ ٖٛ َػهٔ سهاَ ;إس١ٜٓ

اٱْكاف ٚايٓٛط ٗ قش١ َا ٜسعِٖٛ إيِٝٗ ايطغٌ، ٚعا١َ غهاْٗا تبع 

أططاف إس١ٜٓ ؾِٗ  غهإ ٚخؿٝتِٗ بأغِٗ غ٬ف ،يتعًكِٗ بِٗ ;يعُٛا٥ٗا

٭ٕ غهإ ا٭ططاف غايبِٗ  ;أقطب إٍ ا٫غتك٬ٍ بايٓٛط ٚق١ً انذلاخ باٯخطٜٔ

 .ع١ًُ أْؿػِٗ يكطبِٗ َٔ ايبسٚ

ي٬ٖتُاّ  صٌٷدٴضٳطع٢ً  ص١ٹٓٳٜٵسٹ٢ إَكٳِقَأ ٔٵَٹط :ٚبٗصا ٜٛٗط ٚد٘ تكسِٜ

 .إس١ٜٓبايجٓا٤ ع٢ً أٌٖ أقك٢ 
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ٚأْ٘ قس ٜٛدس اـرل ٗ ا٭ططاف َا ٫ ٜٛدس ٗ ايٛغ٘، ٚإٔ اٱّإ ٜػبل إيٝ٘ 

إش  ;ٚع١ُٛ َا ؾٝ٘ أٌٖ ايػٝاز٠ َٔ تطف ٭ِْٗ ٫ ٜكسِٖ عٔ اؿل ;ايهعؿا٤

 : ِ ٜػهٕٓٛ ٚغ٘ إس١ٜٓ، قاٍ أبٛ ُاّإعتاز أْٗ

َّسننْ سٖٞسايٛضَا سفن صاً سساحملُ

س

سبٗاانساحلااٛا خسستااا٢س صاابش سطسفااانسسسس

س ُٳسٹٜٓٳ١ٹ ط :ٗ غٛض٠ ايككل _تعاٍ_ٚأَا قٛي٘  ٔٵ َأِقكٳ٢ اِي َٹ ٌٷ  ٚٳدٳا٤ٳ ضٳدٴ

إش نإ شيو  ;إش ٫ زاعٞ إٍ ايتكسِٜ ;ؾذا٤ ايِٓٛ ع٢ً ايذلتٝب ا٭قًٞ صٜٳػٵعٳ٢

 . يٲّإ ٚمل ٜهٔ زاعّٝا اقشّاايطدٌ ْ

ٖٚٛ ٖا اَتاظ  ،ٚع٢ً ٖصا ؾٗصا ايطدٌ غرل َصنٛض ٗ غؿط أعُاٍ ايطغٌ

 .اٱع٬ّ ب٘ايكطإٓ ب

 ،نإ لاضّا :قٌٝ ،٠ٚأقشاب٘ ٚدس إٔ ازل٘ سبٝب بٔ َط ٚعٔ ابٔ عباؽ

عذع٠ شلِ أٚ نطا١َ ؾًُا أؾطف ايطغٌ ع٢ً إس١ٜٓ ضآِٖ ٚضأ٣ َ ;ٚقٌٝ غرل شيو

 . ؾآَٔ

َٔ قبٌ، ٫ٚ ٜبعس إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايطدٌ ايصٟ ٚقؿ٘  ٕ َ٪َّٓاان: ٚقٌٝ

إصنٛض ٗ اٱقشاح  (بايٓٝذط)ايصٟ ٜسع٢  (زلعإ)إؿػطٕٚ بايٓذاض أْ٘ ٖٛ 

ؾكس  (ْٝذط)ٚإٔ ٚقـ ايٓذاض قطف عٔ  ،اؿازٟ عؿط َٔ غؿط أعُاٍ ايطغٌ

عٕٛ ايكؿا دا٤ ٗ ا٭زلا٤ اييت دطت ٗ ن٬ّ إؿػطٜٔ عٔ ابٔ عباؽ اغِ سل

 .أٚ زلعإ

 .ٗ نتاب أعُاٍ ايطغٌ ٚيٝؼ ٖصا ا٫غِ َٛدٛزّا

ٌٔ ـٴقٵٚٳٚٳ ِټ ،بايػعٞ ٜؿٝس أْ٘ دا٤ َػطعّا ايطد أٌٖ إس١ٜٓ بطدِ  ٚأْ٘ بًػ٘ ٖ

 .عًِٝٗ ٚع٢ً ايطغٌ خؿ١ّٝ ;ؾأضاز إٔ ٜٓكشِٗ ;ايطغٌ أٚ تعصٜبِٗ
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 . رل إٓهطٝإٍ تػ س أْ٘ ٖٔ ٜكتس٣ ب٘ ٗ اٱغطاعٖٝٚصا ثٓا٤ ع٢ً ٖصا ايطدٌ ٜؿس

ّٔط :١ًْٚ ٛٵ ٍٳ ٜٳا َق ٌٷط :بسٍ اؾتُاٍ َٔ ١ًْ صَقا ٭ٕ ف٦ٝ٘ ٕا  صدٳا٤ٳ ضٳدٴ

 . نإ شلصا ايػطض نإ ٖا اؾتٌُ عًٝ٘ اجمل٤ٞ إصنٛض

ٚاؾتتاح خطاب٘ إٜاِٖ بٓسا٥ِٗ بٛقـ ايك١َٝٛ ي٘ قكس َٓ٘ إٔ ٗ ن٬َ٘ اٱّا٤ 

 . ْ٘ وب يكَٛ٘ َا وب يٓؿػ٘٭ ;إٍ إٔ َا غٝداطبِٗ ب٘ ٖٛ قض ْكٝش١

ٍٴ :اعٴبٳٚا٫تِّ يٰخص بطأٟ غرلٙ بإتبع ي٘ ٗ  تؿبّٝٗا ;ي٘ ا٫تباعٴ طٳٝٵعٹتٴ، اغٵا٫َتجا

 . غرلٙ

ٌٳطٚايتعطٜـ ٗ  ُٴطٵغٳًٹ  366_22/365. يًعٗس صاِي

ٚٳُقطٵآط  _7 ٛٳ ٔإ٫ٖ شٹِنطٷ  ٖٴ ٕٵ  ٘ٴ ٔإ َٳا ٜٳٓٵبٳػٹٞ َي ٚٳ ُٵٓٳاٙٴ ايؿِّعٵطٳ  َٳا عٳًٖ ٌٷ ٚٳ َٴبٹ يٹٝٴٓٵصٹضٳ  (69)ٕٷ 

ٔٳ  ٍٴ عٳ٢ًَ اِيَهاؾٹٔطٜ ٛٵ ٚٳٜٳشٹلٻ اِيَك ٕٳ سٳٝٸّا  ٔٵ َنا  .ص(70)َٳ

ٕٕ ٢ٶٚايؿعط ن٬ّ َٛظٕٚ َكٓؿ ٚنٝـ ٜهٕٛ ايكطإٓ ؾعطّا  َٓاغب١ْ ي٘ َعا

ؾأٜٔ ايٛظٕ ٗ ايكطإٓ، ٚأٜٔ ايتكؿ١ٝ، ٚأٜٔ  ?٭غطان٘ اييت أنجطٖا ٖعٍ ٚؾها١ٖ

َٔ ُْٛ٘، ٚأغايٝبِٗ َٔ  ، ٚأٜٔ ِْٛ ن٤َِٗ٬اإعاْٞ اييت ٜٓتذٗا ايؿعط

 .أغايٝب٘

ٖصا  َجٌ إٔ ٜكسض عٔ أٌٖ ايًػإ ٚايب٬غ١ قٍٛ َٚٔ ايعذٝب ٗ ايٛقاس١

 .٫ٚ ؾب١ٗ شلِ ؾٝ٘ عاٍ، ؾُا قٛشلِ شيو إ٫ بٗتإ

َٚا بين عًٝ٘ أغًٛب ايكطإٓ َٔ تػاٟٚ ايؿٛاقٌ ٫ هعًٗا َٛاظ١ٜ يًكٛاٗ نُا 

ٚنٌ َٔ ظاٍٚ َباز٨ ايكاؾ١ٝ َٔ إٛيسٜٔ، ٫ٚ أسػبِٗ  ،ِٜعًُ٘ أٌٖ ايكٓاع١ َٓٗ

ؾأؾاعٛا ٗ ايعطب إٔ  ;ع٢ً اٱغؿاٍ ٗ اٱبطاٍ، أٚ ُّٜٛٗا إ٫ تعذ٬ّ زعٛٙ ؾعطّا

أْٝؼ بٔ دٓاز٠  ؾاعط، ٚإٔ ن٬َ٘ ؾعط، ٜٚٓبين عٔ ٖصا ايٛٔ خدلٴ"قُسّا
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بس اهلل ابٔ ايػؿاضٟ أخٞ أبٞ شض، ؾكس ض٣ٚ ايبداضٟ عٔ ابٔ عباؽ، َٚػًِ عٔ ع

اضنب إٍ ٖصا : قاٍ أبٛ شض ٭خٝ٘= :ايكاَت، ٜعٜس أسسُٖا ع٢ً اٯخط قا٫

ايٛازٟ ؾاعًِ يٞ عًِ ٖصا ايطدٌ ايصٟ ٜععِ أْ٘ ْيب ٜأتٝ٘ اـدل َٔ ايػُا٤ ٚاغتُع 

َٔ قٛي٘ ثِ ا٥تين، ؾاْطًل ا٭ر ست٢ قسّ ٚزلع َٔ قٛي٘، ثِ ضدع إٍ أبٞ شض 

ؾُا ٜكٍٛ : قاٍ أبٛ شض، َا ٖٛ بايؿعط خ٬م ٚن٬َّاضّ ا٭ضأٜت٘ ٜأَط َها: ؾكاٍ ي٘

أسس ايؿعطا٤، قاٍ  ٚنإ أْٝؼط، ٜكٛيٕٛ ؾاعط، نأٖ، غاس: قاٍ? ايٓاؽ

قطا٤ أقٍٛ ايه١ٓٗ ؾُا ٖٛ بكٛشلِ، ٚيكس ٚنعت قٛي٘ ع٢ً  تيكس زلع: أْٝؼ

 .+ٚاهلل إْ٘ يكازم ٚإِْٗ يهاشبٕٛ ،ايؿعط ؾُا ًٜت٦ِ ع٢ً يػإ أسس بعسٟ أْ٘ ؾعط

 . ٗط إٔ شيو نإ ٗ أٍٚ ايبعج١ٛإغ٬ّ أبٞ شض، ٜٚاقتل اـدل عٔ  ثِ

 أْ٘ ْع قطٜؿّا= :ٟ ضٚاٙ ايبٝٗكٞ ٚابٔ إغشامَٚجً٘ خدل ايٛيٝس بٔ إػرل٠ ايص

 زٴٔطإٕ ٚؾٛز ايعطب تٳ: ؾكاٍ شلِ"عٓس سهٛض إٛغِ يٝتؿاٚضٚا ٗ أَط ايٓيب

? ْكٍٛ نأٖ: يٛا، ؾكاهّاع٫ ٜهصب بعههِ ب ،ؾأْعٛا ؾٝ٘ ضأّٜا ;عًٝهِ

? ْكٍٛ فٕٓٛ: ٚاهلل َا ٖٛ بهأٖ، َا ٖٛ بعَعَت٘ ٫ٚ بػذع٘، قايٛا: ؾكاٍ

ٚاهلل َا ٖٛ َذٕٓٛ ٫ٚ غٓك٘ ٫ٚ ٚغٛغت٘، ؾصنط تطززِٖ ٗ ٚقؿ٘ إٍ إٔ : ؾكاٍ

َا ٖٛ بؿاعط، قس عطؾت ايؿعط نً٘ ضدعٙ ٖٚعد٘ : قاٍ? ْكٍٛ ؾاعط: قايٛا

 . إٍ آخط ايكك١ +...اعطٚقطٜه٘ َٚبػٛط٘ َٚكبٛن٘ َٚا ٖٛ بؿ

ُٵٓٳاٙٴ ايؿِّعٵطٳط :ؾُع٢ٓ َٳا عٳًٖ  . عًُٓاٙ إٜاٙ َٚا أٚسٝٓا إيٝ٘ ؾعطّا: صٚٳ

٭ٕ تًو  ;ٚيٝؼ إطاز إٔ اهلل مل هعٌ ٗ طبع ايٓيب ايكسض٠ ع٢ً ِْٛ ايؿعط

َٳا ط :ست٢ تٓؿ٢ ٚإِا ٜػتؿاز ٖصا إع٢ٓ َٔ قٛي٘ بعسٙ إكسض٠ ٫ تػ٢ُ تعًُّٝا ٚٳ

٘ٴٜٳٓٵبٳػٹ  58_23/57 .صٞ َي
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ٖٚصا ا٫قتها٤ قس أثاض  ،ٚقس اقتهت اٯ١ٜ ْؿٞ إٔ ٜهٕٛ ايكطإٓ ؾعطّا_ 8 س

إش ٚدست ؾكطات قطآ١ْٝ اغتهًُت  ;َطاعٔ يًًُشسٜٔ َٚؿانٌ يًُدًكٌ

َٝعإ عٛض َٔ ايبشٛض ايؿعط١ٜ، بعهٗا ًٜت٦ِ َٓ٘ بٝت ناٌَ، ٚبعهٗا ٜتكّٛ َٓ٘ 

 . ًٜعّ َٓ٘ ٚقٛع ايؿعط ٗ آٟ ايكطإٓ َكطاع ٚاسس، ٫ٚ ػس أنجط َٔ شيو ؾٗصا

ؾًصيو تعطض أبٛ بهط ايباق٬ْٞ إٍ زسه٘ ٗ  ;ٚقس أثاض ا٬ٕسس٠ ٖصا إطعٔ

ٚأبٛ بهط بٔ ايعطبٞ، ؾأَا ايباق٬ْٞ ؾاْؿطز  ،نتاب٘ إعذاظ ايكطإٓ ٚتبع٘ ايػهانٞ

 .٘ بٝتإكطاع ايصٟ ٫ ٜهٌُ ب ٘ٳًِبٳ ،إٕ ايبٝت إؿطز ٫ ٜػ٢ُ ؾعطّا: بطز قاٍ ؾٝ٘

 ،٭ْ٘ ٫ ٜػتطاع ْؿٞ َػ٢ُ ايؿعط عٔ إكطاع ;ٚأض٣ ٖصا غرل ناف ٖٓا

 .ايبٝت ٚأٍٚ عٔ

ٚقاٍ ايػهانٞ ٗ آخط َبشح ضز إطاعٔ عٔ ايكطإٓ َٔ نتاب َؿتاح 

إِْٗ ٜكٛيٕٛ أْتِ ٗ زعٛانِ إٔ ايكطإٓ ن٬ّ اهلل ٚقس عًُ٘ = :ايعًّٛ

ٌٖ ٫ ٜعًِ َا ايؿعط، ٚإَا إٔ دا _تعاٍ_إَا إٔ اهلل : ع٢ً أسس أَطٜٔ"قُسّا

ُٵٓٳاٙٴ ايؿِّعٵطٳطايسع٣ٛ باط١ً، ٚشيو إٔ ٗ قطآْهِ  َٳا عٳًٖ ػتسعٞ إٔ ٫ ٚأْ٘ ٜ صٚٳ

 . ٜهٕٛ ؾُٝا عًُ٘ ؾعط

ٔٵ ط :ؾُٔ ايطٌٜٛ َٔ قشٝش٘: ثِ إٕ ٗ ايكطإٓ َٔ ْٝع ايبشٛض ؾعطّا ُٳ َؾ

ًِٝٳِهُؿطٵ ٔٵ ؾٳا٤ٳ َؾ َٳ ٚٳ ٔٵ  َٹ ًِٝٴ٪ٵ  . صؾٳا٤ٳ َؾ

ِٵط :َٚٔ كطَٚ٘ ٗٳا ْٴعٹٝسٴُن ٚٳؾٹٝ ِٵ  ٗٳا خٳًَِكٓٳاُن  . صَٹٓٵ

ًَِو بٹَأعٵٝٴٓٹٓٳاط :َٚٔ عط إسٜس  . صٚٳاقٵٓٳعٵ اِيُؿ

ٌٳط :َٚٔ عط ايٛاؾط َٹٓٹ َٴ٪ٵ  ّٕ ٛٵ ـٹ قٴسٴٚضٳ َق ٚٳٜٳؿٵ ِٵ  ٔٗ ِٵ عٳًَٝٵ ٚٳٜٳٓٵكٴطٵُن ِٵ  ٖٹ  . صٚٳٜٴدٵٔع

ٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴ ٔإَي٢ قٹطٳط: َٚٔ عط ايهاٌَ َٳ ٗٵسٹٟ  ٘ٴ ٜٳ ِٕٚٳايًٖ َٴػٵتٳكٹٝ ٙٺ   . صا
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٘ٴ عٳًَٝٵٓٳاط: َٚٔ عط اشلذع َٔ كطَٚ٘ ٘ٹ َيَكسٵ آثٳطٳَى ايًٖ  . صتٳايًٖ

ٗٳا تٳصٵيٹ٬ّٝط :َٚٔ عط ايطدع ٚٳشٴيًَِّتٵ ُقُطُٛؾ ٗٳا  ٚٹ٬ُي ِٵ  ٔٗ  . صزٳاْٹٝٳ١ّ عٳًَٝٵ

ٚٳُقسٴٕٚض ضٳاغٹٝٳاتٺط :َٚٔ عط ايطٌَ ٛٳابٹ  ٕٕ َناِيذٳ ٚٳنٳعٵٓٳاط :ْٚٛرلٙ صٚٳدٹَؿا  ٚٳ

ٚٔظٵضٳَى  ٗٵطٳَى( 2)عٳَٓو  َٚ  . صاٖيصٹٟ َأَْكضٳ 

ٔٵ ْٴِطَؿ١ٺط :َٚٔ عط إٓػطح َٹ ٕٳ   . صإْٔٻا خٳًَِكٓٳا أٱْػٳا

ٔٔ ط :َٚٔ عط اـؿٝـ َؾصٳيٹَو اٖيصٹٟ ٜٳسٴعټ ( 1)َأضٳَأٜٵتٳ اٖيصٹٟ ٜٴَهصِّبٴ بٹايسِّٜ

ِٳ ٕٳ سٳسٹٜجّاطَٚٓ٘  صاِيٝٳتٹٝ ٗٴٛ ٕٳ ٜٳِؿَك ٖٳ٪ٴ٤٫ٹ ط :ٚمٛٙ ص٫ ٜٳَهازٴٚ  ّٔ ٛٵ ٍٳ ٜٳا َق َقا

 . صبٳٓٳاتٹٞ

ّٳ ايتٻٓٳازٹ ط :َٚٔ عط إهاضع َٔ كطَٚ٘ ٛٵ ٔٳ( 32)ٜٳ َٴسٵبٹٔطٜ ٕٳ  ٛٳٗيٛ ّٳ تٴ ٛٵ  . صٜٳ

َٳطٳضٷط :َٚٔ عط إكتهب ِٵ  ٔٗ  . صؾٹٞ ُقًُٛبٹ

ٌٷط :َٚٔ عط إتكاضب َٳتٹ ٕٻ َنٝٵسٹٟ  ِٵ ٔإ ٗٴ َٵًٹٞ َي  .صٚٳُأ

ز٠ أٚ ْككإ سطن١ أٚ ٌٖ سطؾٛا بعٜا: أٚضزٚٙ اُؾٝكاٍ شلِ َٔ قبٌ ايٓٛط ؾٝ

 ?أّ ٫ سطؾّا

ٚقبٌ إٔ ْٓٛط ٌٖ ضاعٛا أسهاّ عًِ ايعطٚض ٗ ا٭عاضٜض ٚايهطٚب اييت 

 .غبل شنطٖا أّ ٫

ع٢ٓ ايؿعط ع٢ً مٛ َا َٚٔ قبٌ إٔ ْٓٛط ٌٖ عًُٛا بإٓكٛض َٔ إصٖبٌ ٗ َ

إ٫ إشا قكس  ايؿعط ؾعطّا ٜعين إصٖبٌ َصٖب ايصٜٔ قايٛا ٫ ٜهٕٛ_غبل أّ ٫ 

بٌ  ،إٕ تعُس ايٛظٕ يٝؼ بٛادب: َٚصٖب ايصٜٔ قايٛا ?قا٥ً٘ إٔ ٜهٕٛ َٛظّْٚا

ٜا  _ٚقس ْكط إصٖب ا٭ٍٚ ا٥ً٘ يًٛظٕٚيٛ بسٕٚ قكس ق ٢ َٛظّْٚاَؿًِٜهؿٞ إٔ ٜٴ

، أيٝؼ ٜكض عهِ ايتػًٝب إٔ ٫ ًٜتؿت غبشإ اهلل قسضٚا ْٝع شيو أؾعاضّا



 

 

 مو تفضري صورة يطلطائف  088

ؾٝكاٍ بٓا٤  ;ذط٣ شيو ايكطإٓ فط٣ اـايٞ عٔ ايؿعط٘، ٜٚٴتٹًٖكٹإٍ َا أٚضزُٛٙ يٹس

 .ن٬َ٘ ـٖ ا .+َٚا عًُٓاٙ ايؿعط: ع٢ً َكته٢ ايب٬غ١

 :ٚقس ما ب٘ مٛ أَطٜٔ

ؾ٬  ;إٔ َا ٚقع ٗ ايكطإٓ َٔ ايه٬ّ إتعٕ يٝؼ َككٛز َٓ٘ ايٛظٕ: أسسُٖا

مل  _تعاٍ_اهلل  ٭ٕ ;ط َٔ اؾذلاٙ ايككس إٍ ايٛظٕع٢ً ضأٟ ا٭نج ٜهٕٛ ؾعطّا

 . ٜعبأ باتعاْ٘

ٕٻ: ايجاْٞ ٕٔ إٕ غًُٓا عسّ اؾذلاٙ ايككس ؾإ دط٣ ع٢ً  ايكطإٓ ؾعطّا ْؿٞ نٛ

ؾ٬ ٜٓاٗ ايٝكٌ بإٔ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل  ;٫ٚ دا٬ّٖ ؾ٬ ٜعس قا٥ً٘ ناشبّا ;ايػايب

 . "عًُ٘ قُسّا

تدطاز ؾكطات َٔ َٚاٍ ابٔ ايعطبٞ ٗ أسهاّ ايكطإٓ إٍ إٔ َا تهًؿٛٙ َٔ اغ

ايكطإٓ ع٢ً َٛاظٜٔ ؾعط١ٜ ٫ ٜػتكِٝ إ٫ بأسس أَٛض َجٌ بذل ايه٬ّ أٚ ظٜاز٠ 

غانٔ أٚ ْكل سطف أٚ سطؾٌ، ٚشنط أَج١ً يصيو ٗ بعهٗا َا ٫ ٜتِ ي٘ 

 . ؾطادع٘

٫ٚ قٝل َٔ ا٫عذلاف باؾتُاٍ ايكطإٓ ع٢ً ؾكطات َتع١ْ ًٜت٦ِ َٓٗا بٝت أٚ 

ٌٻ إش ٫ ٜهٕٛ ايؿعط ;بٝت ؾٗٛ نايعسّعٔ  ٌټكٹَكطاع، ؾأَا َا ٜٳ َٔ بٝت، ٫ٚ  أق

َٔ عط  تاَّا َا ٜػاٟٚ بٝتّا ؾإٕ ٚقٛعٳ ;ؿ٢ َتعّْاًِاض َٔ دًب َا ٜٴجهؾا٥س٠ ٗ ا٫غت

َٴ ؿّاأٚ َعسٸ َٔ عٛض ايؿعط ايعطبٞ ٚيٛ ْازضّا ؾ٬  ;ٗ بكا٤ اٱؾهاٍ نافٺ ع٬ّأٚ 

٭ٕ  ;ٕا غًه٘ ايػهانٞ ٗ نتاب٘ساد١ إٍ َا غًو ابٔ ايعطبٞ ٗ ضزٙ ٫ٚ نؿا١ٜ 

ٗ سكٝك١ ٥ِ مًتِٗ َٔ أنعـ إصاٖب إطزٚز عًِٝٗ ٗ غع١ َٔ ا٭خص َا ٬ٜ

 .ايؿعط ٚٗ ظساؾ٘ ٚعًً٘
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ٚبعس شيو ؾإٕ ايباق٬ْٞ ٚايػهانٞ مل ٜػٛقا ع٢ً اقت٬ع َا ٜجرلٙ اؾٛاب 

ِ اهلل ايجاْٞ ٗ ن٬َُٗا بعسّ ايككس إٍ ايٛظٕ َٔ يعّٚ خؿا٤ شيو ع٢ً عً

 . ؾًُاشا ٫ ػعٌ ٗ َٛنع تًو ايؿكطات إتع١ْ ؾكطات غ١ًُٝ َٔ ا٫تعإ _تعاٍ_

ٚمل أض ٭سس َٔ إؿػطٜٔ ٚاـا٥هٌ ٗ ٚدٛٙ إعذاظ ايكطإٓ ايتكسٟ 

ٚقس َهت عًٝٗا َٔ ايعَإ بط١ٖ، ٚنٓت غرل َكتٓع بتًو  ٫قت٬ع ٖصٙ ايؿب١ٗ،

 . ١ٜ خٌٝ اؿًب١ َٓتٗاٖاايطزٚز ٫ٚ أضناٖا، ٚأضاٖا غرل بايػ١ َٔ غا

ٕ ايكطإٓ ْعٍ بأؾكض يػات ايبؿط اييت تٛانعٛا إ :ايصٟ بسا يٞ إٔ ْكٍٛؾ

نإ أؾكض َٔ ن٬ّ ايعطب أٚ أ١َ ناْت أغًِ  ٚيٛ إٔ ن٬َّا ،ٚاقطًشٛا عًٝٗا

 ،ٚأؾطف ايطغٌ ،٫ختاضٖا اهلل يٛٗٛض أؾهٌ ايؿطا٥ع _ َٔ ا٭١َ ايعطب١ٝ طباعّا

 . ٚأعع ايهتب ايؿطع١ٝ

ؾهاْت تطانٝب٘ َٚعاْٝٗا بايػٌ  ;يبًػا٤ ايعطب عًّٛ إٔ ايكطإٓ دا٤ َعذعّاَٚ

ٜككط عٓ٘ نٌ بًٝؼ َٔ بًػا٥ِٗ ع٢ً َبًؼ َا تتػع ي٘ ايًػ١ ايعطب١ٝ ؾكاس١  سسّا

ؾإشا ناْت ْٗا١ٜ َكته٢ اؿاٍ ٗ َكاّ َٔ َكاَات ايه٬ّ تتطًب ٱٜؿا٤  ;ٚب٬غ١

ؾاتؿل إٔ نإ جملُٛع سطناتٗا  ُّٛاْٚ ٚتطنٝبّا سل ايؿكاس١ ٚايب٬غ١ أيؿاّٚا

ع٢ً َٝعإ ايؿعط ايعطبٞ ٗ أعاضٜه٘ ٚنطٚب٘ مل ٜهٔ  ٚغهْٛاتٗا َا نإ داضّٜا

ؾٛقٛع٘ ٗ  ;َٔ ايؿعط يٛ ٚقع َجً٘ ٗ ن٬ّ عٔ غرل قكس شيو ايه٬ّ َعسٚزّا

٭ْ٘ يٝؼ غا١ٜ  ،ٚيٛ تؿطٔ ي٘ مل ٜعػط تػٝرلٙ ،ن٬ّ ايبؿط قس ٫ ٜتؿطٔ إيٝ٘ قا٥ً٘

 ،ٗ اٱتٝإ به٬ّ ٚاٖطٙ ْجط كتهٝ٘ اؿاٍ، ايًِٗ إ٫ إٔ ٜهٕٛ قكس ب٘ تؿّٓٓاَا ٜ

 . ٚتؿهٝه٘ ِْٛ

: ؾداضز عٔ شيو نً٘ َٔ ث٬ث١ ٚدٛٙ _تعاٍ_ؾأَا ٚقٛع٘ ٗ ن٬ّ اهلل 
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 . "٘ٚقٛع٘ ٗ ن٬ّ أٚس٢ ب٘ إٍ ضغٛيإٔ اهلل ٫ ىؿ٢ عًٝ٘  :أسسٖاس

٭يؿاٚ بػرلٙ ٭ٕ فُٛعٗا ٖٛ أْ٘ ٫ هٛظ تبسٌٜ شيو اجملُٛع َٔ ا :ايجاْٞ

 . ٚبًؼ سس اٱعذاظ ،ْٝع َا اقتهاٙ اؿاٍ

إٔ اهلل ٫ ٜطٜس إٔ ٜؿتٌُ ايه٬ّ إٛس٢ ب٘ َٔ عٓسٙ ع٢ً قػٔ  :ايجايح

  .٭ْ٘ أضاز تٓعٜ٘ ن٬َ٘ عٔ ؾا٥ب١ ايؿعط ،اؾُع بٌ ايٓجط ٚايِٓٛ

ب٘ بًػا٤  ٔٳٜٵسٻشٳتٳٚاعًِ إٔ اؿه١ُ ٗ إٔ ٫ ٜهٕٛ ايكطإٓ َٔ ايؿعط َع إٔ إُ

ٖٞ اؾُع بٌ  _ ٗ أؾعاضِٖ ١ْعٳزٳٛٵَٴ ٚب٬غتِٗ ،ِٗ ؾعطا٤ٴًٗٚدٴ ،ايعطب

ٛ دا٤ ايكطإٓ ع٢ً َٛاظٜٔ ياٱعذاظ ٚبٌ غس باب ايؿب١ٗ اييت تعطض شلِ 

ٗ ظَٔ ايؿعطا٤ ؾٝشػب "ِٖ ايٓيبايؿعط، ٖٚٞ ؾب٘ ايػً٘ أٚ إػايط١ بعسِّ

ِ ع٢ً اؿكا٥ل إٔ َا دا٤ ب٘ ايطغٍٛ ْٗٛض ايٓاؽ ايصٜٔ ٫ تػٛم َسضناتٗ

 ؾهإ ايكطإٓ َعذعّا ;يٝؼ بايعذٝب، ٚإٔ ٖصا اؾا٥ٞ ب٘ يٝؼ بٓيب ٚيهٓ٘ ؾاعط

يصيو، ٚيهٓ٘ يٝؼ  يبًػا٤ ايعطب بهْٛ٘ َٔ ْٛع ن٬َِٗ ٫ ٜػتطٝعٕٛ دشٛزّا

 ،بٌ ٖٛ ؾا٥ل ع٢ً ؾعطِٖ ٗ قاغٓ٘ ايب٬غ١ٝ ،َٔ ايكٓـ إػ٢ُ بايؿعط

بٌ ٖٛ ٗ أغًٛب ايهتب  ،يؿعط با٭ٚظإ اييت أيؿٖٛاٚيٝؼ ٖٛ ٗ أغًٛب ا

 . ايػُا١ٜٚ ٚايصنط

ؾإٕ إؿطنٌ ٕا زلعٛا ايكطإٓ  ;ٚيكس ٚٗطت سه١ُ ع٬ّ ايػٝٛب ٗ شيو

ٖٛ ؾاعط، أٟ : َٔ عٓس اهلل بكٛشلِ ٗ ايطغٍٛ ابتسضٚا إٍ ايطعٔ ٗ نْٛ٘ َٓع٫ّ

ٝس بٔ إػرل٠، ٚأْٝؼ إٔ ن٬َ٘ ؾعط ست٢ أؾاقِٗ َٔ غؿًتِٗ عك٩٬ِٖ َجٌ ايٛي

َٳا ط :بٔ دٓاز٠ ايػؿاضٟ، ٚست٢ قطعِٗ ايكطإٓ بٗصٙ اٯ١ٜا ٚٳ ُٵٓٳاٙٴ ايؿِّعٵطٳ  َٳا عٳًٖ ٚٳ

ٌٷ َٴبٹ ٕٷ  ٚٳُقطٵآ ٛٳ ٔإ٫ٖ شٹِنطٷ  ٖٴ ٕٵ  ٘ٴ ٔإ  . صٜٳٓٵبٳػٹٞ َي
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ٚبعس ٖصا ؾإٕ إقا١َ ايؿعط ٫ ىًٛ ايؿاعط ؾٝٗا َٔ إٔ ٜتكطف ٗ تطتٝب 

٘ ايؿكاس١ َجٌ َا ٚقع يبعض ايؿعطا٤ َٔ ايتعكٝس ايه٬ّ تاضات َا ٫ تكهٝ

ؾٝعتصض يٛقٛع٘ بعصض  ;ايًؿٛٞ، َٚجٌ تكسِٜ ٚتأخرل ع٢ً خ٬ف َكته٢ اؿاٍ

عٔ إٜؿا٤ ْٝع  ط ٗ بعض إٛانعقكٸ ايهطٚض٠ ايؿعط١ٜ، ؾإشا دا٤ ايكطإٓ ؾعطّا

 .َ٘كته٢ اؿاٍ سك

ٜٓطبل َعُٛٗا  دّٖٛاٚ ص٘ٞ َيػٹبٳٓٵا ٜٳَٳٚٳط :_تعاٍ_ٚغٓصنط عٓس تؿػرل قٛي٘ 

 .صطٳعٵايؿِّ اٙٴٓٳُٵًٖا عٳَٳٚٳط :ٖٓا _تعاٍ_ع٢ً َا أؾاض إيٝ٘ قٛي٘ 

هٛظ  ص٘ٞ َيػٹبٳٓٵا ٜٳَٳٚٳط :إٕ ايهُرل اجملطٚض باي٬ّ ٗ قٛي٘: ٚقس قاٍ ابٔ عط١ٝ

 . إٔ ٜعٛز ع٢ً ايكطإٓ نُا غٝأتٞ

طؿتٌ قكس َٓٗا ١ًْ َعذلن١ بٌ اؾًُتٌ إتعا ص٘ٞ َيػٹبٳٓٵا ٜٳَٳٚٳط :ٚقٛي٘

بٓؿٞ إٔ ٜهٕٛ  ؾعطّا"اتباع ْؿٞ إٔ ٜهٕٛ ايكطإٓ إٛس٢ ب٘ يًٓيب

ع٢ً "ؾُٝا ٜكٛي٘ َٔ غرل َا أٚس٢ ب٘ إيٝ٘ أٟ ؾطط اهلل ايٓيب ؾاعطّا"ايٓيب

ايٓؿط٠ بٌ ًَهت٘ ايه١َٝ٬ ٚإًه١ ايؿاعط١ٜ، أٟ مل هعٌ ي٘ ًَه١ أقشاب قطض 

 ،ؾاعطّا"ٌ زابط إٔ ٜهٕٛ ايٓيب٭ْ٘ أضاز إٔ ٜكطع َٔ ْؿٛؽ إهصب ،ايؿعط

َٴيٝتهض بٗتاْٴ ،ٚإٔ ٜهٕٛ قطآْ٘ ؾعطّا َٔ ُٝٝع يًه٬ّ  ١ٺَهػٵِٗ عٓس َٔ ي٘ أز٢ْ 

ٖٴ ٚنجرلٷ ٚنجرل َٔ ْػا٥ِٗ غرل ظٚز عبساهلل بٔ ضٚاس١  ،بٌ ايعطب ضداشلِ ِٵَا 

 . ْٚٛرلاتٗا، ٚايٛاٚ اعذلان١ٝ

إٔ ٜهٕٛ عا٥س إٍ َا عاز هٛظ  (ي٘)عا٥س إٍ ايؿعط، ٚنُرل  (ٜٓبػٞ)ٚنُرل 

 .ٖٚٛ ايٛاٖط +عًُٓاٙ= :إيٝ٘ نُرل ايػا٥ب ٗ قٛي٘

ؾذعٌ  (عًُٓاٙ)ٚدٛظ ابٔ عط١ٝ إٔ ٜعٛز إٍ ايكطإٓ ايصٟ ٜتهُٓ٘ ؾعٌ 



 

 

 مو تفضري صورة يطلطائف  112

 . صطٳعٵايؿِّ اٙٴٓٳُٵًٖا عٳَٳٚٳط :َٓعي١ ايتعًٌٝ ؾ١ًُ ص٘ٞ َيػٹبٳٓٵا ٜٳَٳٚٳط :١ًْس

 :_تعاٍ_٘ ايؿعط، ٚقس تكسّ عٓس قٛي٘ َا ٜتأت٢ ي ص٘ٞ َيػٹبٳٓٵا ٜٳَٳٚٳط :َٚع٢ٓ

ٚٳَيسّاط ٕٵ ٜٳتٻدٹصٳ  ٔٔ َأ ُٳ َٳا ٜٳٓٵبٳػٹٞ يٹًطٻسٵ  تؿكٌٝ شيو ٗ غٛض٠ َطِٜ، ٚتكسّ قطٜبّا صٚٳ

ُٳطٳط :عٓس قٛي٘ ٕٵ تٴسٵٔضَى اِيَك ٗٳا َأ ُٵؼٴ ٜٳٓٵبٳػٹٞ َي  .ص٫ ايؿٻ

 ٖٚٛ ٜؿعط بايطًب، ٜػتذٝب يًبػٞ، أٟ ايطًب (ٜٓبػٞ) :ؾأقٌ َع٢ٓ

 .ضإً

 (ٜٓبػٞ)ؾتٓٛغٞ َٓ٘ َع٢ٓ إطاٚع١ ٚقاض  ;ثِ غًب ٗ َع٢ٓ ٜتأت٢ ٜٚػتكِٝ

 .٫ ٜٓبػٞ نصا، أٟ ٫ ٜتأت٢: َع٢ٓ ٜتأت٢ ٜكاٍ

نٌ ؾعٌ ؾٝ٘ = :٘ايعكؿطٟ أْ٘ قاٍ ٗ نتاب غٝٛبٝ عٔ ٟٳٚٔضٴ: قاٍ ايطٝيب

: ٬زِ، َٚا يٝؼ ؾٝ٘ عًٹنهطب ٚطًب ٚعٳ: ع٢ً ا٫ْؿعاٍ ١ع٬ز ٜأتٞ َطاٚع

 . ـٖ ا+ ا٫ْؿعاٍ ايبت١ ١س ٫ ٜأتٞ ٗ َطاٚعٚؾَك ّسٹنعٳ

٭ٕ ايؿعط قٓـ  ;إٔ قٍٛ ايؿعط ٫ ٜٓبػٞ ي٘ :َٚع٢ٓ نٕٛ ايؿعط ٫ ٜٓبػٞ ي٘

ٔٴ َٓعٙ عٔ قطض ايؿعط ٚتأيٝؿ٘، أٟ "، ؾايٓيبٚقٛافٺ َٔ ايكٍٛ ي٘ َٛاظٜ

 ;يٝػت َٔ طباع ًَهت٘ إقا١َ إٛاظٜٔ ايؿعط١ٜ، ٚيٝؼ إطاز أْ٘ ٫ ٜٓؿس ايؿعط

از يًؿعط ٫ ٜػتطٝع ٖك٘، ٚنِ َٔ ضٚا١ٜ يٮؾعاض َٚٔ ْٳُٹًٗعٳتٳ غرلٴ ايؿعٔط ٭ٕ إْؿازٳ

قس اْتكس ايؿعط، ْٚب٘ ع٢ً بعض َعاٜا ؾٝ٘، "قٍٛ ايؿعط ٚنصيو نإ ايٓيب

 .٢ً بعض ٖٚٛ َع شيو ٫ ٜكطض ؾعطّاٌ بعض ايؿعطا٤ عٚؾهٻ

 (1)ْ٘ ٗ إْؿازٙؾطَا اختٌ ٚظ ،ؾػؿٌ عٔ تطتٝب نًُات٘ ،ٚضَا أْؿس ايبٝت

                                                 

 نُا أْؿس بٝت عباؽ بٔ َطزاؽ_ 1

س جتعااااااٌسْٗاااااايسْٚٗاااااا سايُعبٝاااااااس

س

سبااااااا سعٝٝٓااااااا١سٚااقاااااااسصسساااااااادسس

س
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٫ تط٣ أْ٘ مل ٜهٔ أٓاؾط٠ بٌ ًَه١ ب٬غت٘ ًَٚه١ ايؿعطا٤، ٚشيو َٔ ُاّ إ

 .ؾطَا أْؿس ايبٝت َٛظّْٚا َططزّا

داْب قٛاّ ايؿعط  _أٜهّا_ٖصا َٔ داْب ِْٛ ايؿعط َٚٛاظٜٓ٘، ٚنصيو 

َٔ ا٭غطاض نايػعٍ ٚايٓػٝب ٚاشلذا٤ ٚإسٜض  َٚعاْٝ٘ ؾإٕ يًؿعط ططا٥لٳ

ٚنازعا٤ ايؿاعط  ،، ٚططا٥ل َٔ إعاْٞ نإبايػ١ ايبايػ١ سس اٱغطامٚإًض

ؾٗٛ نصب َػتؿط  ;ٗايٓؿػ٘ ٗ غطاّ أٚ غرل أٚ ؾذاع١ ٖٛ خًٛ َٔ سكا٥ك أسٛا٫ّ

ّٕ ،ٗ قٓاع١ ايؿعط يهُا٫ت ايٓؿؼ، ٖٚٛ َكاّ أعِٛ  ٚشيو ٫ ًٜٝل بأضؾع َكا

ٗ  ٚمل ٜأتٹ ،ؿعطقطض اي"ؾًٛ إٔ ايٓيب _قًٛات اهلل عًٝ٘ ٚعًِٝٗ_ايطغٌ 

 زاع١ّٝ ٚناْت تًو ايػهان١ُ ،ٗ ؾعطٙ غهان١ّ سٻعٴؾعطٙ بأؾاٌْ ايؿعطا٤ َي

 . يًتٓاٍٚ َٔ سط١َ نُاي٘ ٗ أْؿؼ قَٛ٘ ٜػتٟٛ ؾٝٗا ايعسٚ ٚايكسٜل

عٓس أٌٖ إط٠٤ٚ  ١ٺٝٻطنٹَٳ ع٢ً إٔ ايؿعطا٤ ٗ شيو ايعَإ ناْت أسٛاشلِ غرلٳ

. قباٍ ع٢ً ايػهط ٚإٝػط ٚايٓػا٤ ٚمٛ شيوٕا ؾِٝٗ َٔ اـ٬ع١ ٚاٱ ;ٚايؿطف

ٚسػبو َا ٖٛ َعًّٛ َٔ قه١ٝ خًع سذط ايهٓسٟ ابٓ٘ اَطأ ايكٝؼ ٚقس قاٍ 

ٕٳط :_تعاٍ_ ٚٴٚ ِٵ اِيػٳا ٗٴ  .اٯ١َٜصٚٳايؿټعٳطٳا٤ٴ ٜٳتٻبٹعٴ

                                                 

 :ٚنصيو أْؿس َط٠ َكطاع ططؾ١، بٌ ا٭قطع ٚع١ٓٝٝ: ؾكاٍ

سٜٚا ٝوسبنا بنزسَٔسثس صٚ 

 +.أتٝو َٔ مل تعٚز با٭خباضٜٚ=ؾكاٍ 

 :ٚضَا أْؿس ايبٝت زٕٚ تػٝرل نُا أْؿس بٝت ابٔ ضٚاس١

٘س سٜبٝاااا سجااااان سدٓبااااا٘سعااااأسفساغااااا

س

سإذاساضااتجكً سبنملػااسن ساملضااندعسس

س  :ذل٠ٚأْؿس بٝت عٓ

٘سٚيكااادسَ بٝاااُ سعًااا٢ساي اااسسس ً ااا س٣َٛسَٚ َظ

س

ِسسسسس ّٞسامل عااااا سنُٝااااانس ْااااانٍسبااااا٘سغاااااٗ

س  
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بايؿعط أٚ قاي٘ يطَك٘ ايٓاؽ بايعٌ اييت ٫ ٜطَل بٗا قسضٙ "ؾًٛ دا٤ ايطغٍٛس

 .اؾًٌٝ ٚؾطؾ٘ ايٓبٌٝ

إٕ َٔ = :"ٚإٓٛٛض إيٝ٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ ٖٛ ايػايب ايؿا٥ع ٚإ٫ ؾكس قاٍ ايٓيب

 :          أقسم ن١ًُ قاشلا ؾاعط ن١ًُ يبٝس= :ٚقاٍ +ايؿعط ؿه١ُ

 +  سنٌسغ٤ٞسَن  سامسبنطٌ

ٚسٝاط٘ َكاّ  ،عٔ قٍٛ ايؿعط َٔ قبٌٝ سٝاط١ َعذع٠ ايكطإٓ"ؾتٓعٜ٘ ايٓيب

 . ايهتاب١ ايطغاي١ َجٌ تٓعٜٗ٘ عٔ َعطؾ١

ٖصٙ اٯ١ٜ يٝػت َٔ عٝب ايؿعط نُا مل ٜهٔ قٛي٘ : قاٍ أبٛ بهط بٔ ايعطبٞ

ُٹٝٓٹَوط :_تعاٍ_ ٘ٴ بٹٝٳ ٚٳ٫ تٳدٴٗط ٔٵ نٹتٳابٺ  َٹ ٘ٹ  ٔٵ َقبٵًٹ َٹ َٳا ُنٓٵتٳ تٳتٵًُٛ  َٔ عٝب  صٚٳ

ؾًُا مل تهٔ ا٭١َٝ َٔ عٝب اـ٘ نصيو ٫ ٜهٕٛ ْؿٞ ايِٓٛ عٔ ، ـ٘ا

 . َٔ عٝب ايؿعط"ايٓيب

َٔ أدٌ َا يًؿعط َٔ ايؿا٥س٠ ٚايتأثرل ٗ ؾٝٛع زع٠ٛ اٱغ٬ّ إٔ أَط ٚ

اهلل بٔ ضٚاس١ بكٛي٘، ٚأٚٗط اغتشػاْ٘ يهعب بٔ ظٖرل سٌ ٚعبس سػاّْا"ايٓيب

 . باْت غعاز: إؿٗٛض ٠أْؿسٙ ايككٝس

 : َٔ ن٬ّ َٛظٕٚ َجٌ قٛي٘ ّٜٛ أسس"ٚايكٍٛ ٗ َا قسض ايٓيب

س ْاااااااااااااااااانسايٓباااااااااااااااااااٞس سنااااااااااااااااااار س

س

سدسامل ًااااااااااااا  ْااااااااااااانسابااااااااااااأسعباااااااااااااس

 . نايكٍٛ ؾُٝا ٚقع ٗ ايكطإٓ َٔ ؾبٝ٘ شيو ٖا بٝٓاٙ آْؿّاس

ٌٷط :١ًْٚ َٴبٹ ٕٷ  ٚٳُقطٵآ ٛٳ ٔإ٫ٖ شٹِنطٷ  ٖٴ ٕٵ  ٭ٕ ْؿٞ ايؿعط عٔ  ;اغت٦ٓاف بٝاْٞ صٔإ

ؾهإ "ؾُا ٖٛ ٖصا ايصٟ أٚسٞ ب٘ إٍ قُس: ايكطإٓ ٜجرل غ٪اٍ َتطًب ٜكٍٛ

ٛٳ ٔإ٫ٖ شٹِنطٷط :قٛي٘ ٖٴ ٕٵ   65_23/58. يطًبت٘ دٛابّا صٔإ



 

 الصافاتلطائف مو تفضري صورة  115

 
 

 

ٚبصيو زلٝت ٗ نتب ايتؿػرل  (ايكاؾات)ازلٗا إؿٗٛض إتؿل عًٝ٘ _ 1

ٗ تػُٝتٗا، "ٚنتب ايػ١ٓ ٚٗ إكاسـ نًٗا، ٚمل ٜجبت ؾ٤ٞ عٔ ايٓيب

غٛض٠ )تػ٢ُ  (ايكاؾات)ضأٜت ٗ ن٬ّ اؾعدلٟ إٔ غٛض٠ =: ٚقاٍ ٗ اٱتكإ

  .+طثٚشيو وتاز إٍ َػتٓس َٔ ا٭ (ايصبٝض

ٚقٛع ٖصا ايًؿٜ ؾٝٗا بإع٢ٓ ايصٟ أضٜس ب٘  (ايكاؾات)ٚٚد٘ تػُٝتٗا باغِ 

يهٔ َع٢ٓ آخط إش أضٜس  (إًو)أْ٘ ٚقـ ا٥٬ٕه١ ٚإٕ نإ قس ٚقع ٗ غٛض٠ 

غٛض٠ )ْعيت بعس  (غٛض٠ إًو)ٖٓايو قؿ١ ايطرل، ع٢ً إٔ ا٭ؾٗط إٔ 

 . (ايكاؾات

تعساز ْعٍٚ ايػٛض، ْعيت ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام ٖٚٞ ايػازغ١ ٚاـُػٕٛ ٗ 

 . بعس غٛض٠ ا٭ْعاّ ٚقبٌ غٛض٠ يكُإ

ٖا ايبكطٜٕٛ َا١٥ سٻٚعٳ ،س أنجط أٌٖ ايعسزَٓا١٥ ٚاثٓتٌ ٚمثاٌْ ع ٗات آٜٴسٻٚعٴ

 23/81. ٚإسس٣ ٚمثاٌْ

ٌٳ ٚغٛمٴ _تعاٍ_اهلل  ٚسسا١ْٝٹ إثباتٴ :أغطانٗا_ 2 ع٢ً شيو زيت  نجرل٠ٺ ز٥٫

 يػرلٙ بكٓعٗا ٖٚٞ ايعٛاملٴ ٌٳبٹايع١ُٝٛ اييت ٫ َق ع٢ً اْؿطازٙ بكٓع إدًٛقات

ٕٵ ٌٳبٹ٫ٚ َق ،بأدعا٥ٗا ٚغهٓٗا ايػُا١ُٜٚ  . ٗ شيو ٜتططمٳ ٕٔ ع٢ً ا٭ضض أ

 . ٚاؾعا٤ كب٘ اؿؿطٴعٵٜٴ إٔ ايبعحٳ إثباتٴٚ

ـٴ ٍٔ ٚٚق  . ِٗ ٗ بعضبعهٹ ٚٚقٛعٴ ،إؿطنٌ ّٜٛ اؾعا٤ سا

ـٴ   .أسٛاٍ إ٪ٌَٓ ْٚعُِٝٗ ٔٔػٵسٴ ٚٚق
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ِٗ ؾُٝا نإ هطٟ بِٝٓٗ ٚبٌ بعض إؿطنٌ َٔ أقشابِٗ ٗ َٚصانطتٴس

 . ِٗ عٔ اٱغ٬ِّٗ قطَؾٚقاٚيتٴ ،اؾا١ًٖٝ

ٛٳ"قُسٺ ٌ إٍ تٓٛرل زع٠ٛٹكٹتٴثِ اْٵ ٘ٴق َٹ بسع٠ٛٹ َ  طٳكٳ٘، ٚنٝـ ْٳًٹبٵَق ٔٵايطغٌ 

 . ٚباضى عًِٝٗ ،ِٗع ؾأْٳَؾٚضٳ ،٘ضغًَ اهلُل

ِٗ ٗ زٜٔ اهلل َٚا تٹٛٻُٚق ،ٚؾها٥ًِٗ ِ،ٓاقبَٗٔ َ زَر ٗ خ٬ٍ شيو ؾ٤ٞٷُٚأ

، ٚاٱؾاض٠ إٍ أْ٘ ايصبٝٔض َٓكب١ُ ٚخاق١ّ ،ت بِٗلاِٖ اهلل َٔ ايهطٚب اييت سٖؿ

ٌٴ  . إزلاعٝ

ٌٻ ـٴقٵٚٳٚٳ  . َِ ايصٜٔ نصبِٖٛبا٭ َا س

 . يٝ٘ ايؿطنا٤إِٗ بتٳػٵْٚٹ ،ِٗ ٗ اهللتكساتٹَع زٳع٢ً إؿطنٌ ؾػا ما٤ٴثِ اٱ

 . ا٥٬ٕه١ إٜاِٖ ع٢ً ض٩ٚؽ ا٭ؾٗاز ، ٚتهصٜبٴاهللٹ بٓاتٴ ا٥٬ٕه١ْ :ٚقٛشلِ

 . ٚنٝـ ناْٛا ٜٛزٕٚ إٔ ٜهٕٛ شلِ نتاب ،ٚايكطإٓ "ٚقٛشلِ ٗ ايٓيب

ٚٳ ب إ٪ٌَٓ ايػابكٌ، ٚإٔ ب إطغًٌ ٚزِأنسِأ ط٘ بايٓكضغَٛي اهللٹ سٴعٵثِ 

ٍٷ اهللٹ عصابٳ  . يًُ٪ٌَٓ اؿػ٢ٓ ايعاقب١ُ لٴًُدٵبإؿطنٌ، ٚتٳ ْاظ

ثبات ٱ با٥٬ٕه١ َٓاغبٷ ِٳػٳ٭غطانٗا بإٔ ايَك ٗا َٓاغب١ّٚناْت ؾاؼتٴ

ّٳ ;ايٛسسا١ْٝ ٘ٴ ، ٚايصٟ ؽسَ٘ ا٥٬ٕه١ُعٛا شلا ٥٬َه١ّمل ٜسٻ ٭ٕ ا٭قٓا  ٖٛ اٱي

ِّ َٔ ١ًْ إدًٛقاتٹ ٚ٭ٕ ا٥٬ٕه١َ ،اؿل ٗا ع٢ً عِٛ اـايل، ُكًِخٳ ايسا

ِٴ ٕٴشٹ٪ٵٜٴٚ  . ايع١ًٜٛ إدًٛقاتٹ أؾطفٴ بأْٗا ايكػ

يٮغطاض إصنٛض٠ بعسٖا،  اييت يٛسٛت ٗ ايكػِ بٗا َٓاغب١ْ ثِ إٕ ايكؿاتٹ

ايؿٝاطٌ عٔ  فٳصٵٜٓاغب َقص ايعٻادٹطٳاتٹطٗا، ٚضبِّ ١َُٳَٜٛٓاغب عٳص ايكٻاٖؾاتٹطـؾ

ٛٹ ايهٛانبٹ ايػُاٚات، ٜٚٓاغب تػٝرلٳ ، ٗا بعهّاٗا َٔ إٔ ٜسضى بعهٴٚسؿ



 

 الصافاتلطائف مو تفضري صورة  117

 
 . ٗ احملؿط ٖا ايٓاؽٳطٴدٵٜٚٓاغب ظٳ

ٍٳص ايتٻايٹٝٳاتٹ شٹِنطّاطٚ ٍٔ ٜٓاغب أسٛا  عًِٝٗ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_ ٚايطغٌ  ،ايطغٛ

 . َٚا أضغًٛا ب٘ إٍ أقٛاَِٗ _

 عًٝ٘ ايػاَعٴ ٌٳبٹِكٝٴيٹ ;عًٝ٘ ِٔػٳِكإٍ َعطؾ١ إُ ٖصا ٚٗ ا٫ؾتتاح بايكػِ تؿٜٛلٷ

  (1).بؿطاؾطٙ

ٔٳأس ايػٛض٠ٹ ؾكس اغتهًُت ؾاؼ١ُ  83_23/81. ٚدٛٙ ايبٝإ ٚأنًُٗا ػ

ّٔ ط :بًػٓا أْ٘ ٕا ْعيت: ٚعٔ ابٔ غٝسٙ_ 3 ٕٻ ؾٳذٳطٳ٠َ ايعٻٗقٛ ِٔ( 43)ٔإ ّٴ اَ٭ثٹٝ  صَطعٳا

 .مل ٜعطؾٗا قطٜـ ٗ غٛض٠ ايسخإأٟ 

: ْعزقُ٘، ؾذعًٛا ٜأنًٕٛ ٜٚكٛيٕٛ ٚظبسّا ٜا داض١ٜ ٖاتٞ يٓا ُطّا: ؾكاٍ أبٛ دٌٗ

 .ـٖ ا? ٯخط٠أؾبٗصا ىٛؾٓا قُس ٗ ا

 ايٛاقع١ ٫ آ١ٜ غٛض٠ غٛض٠ٚإٓاغب إٔ ٜهٕٛ قٛشلِ ٖصا عٓسَا زلعٛا آ١ٜ 

 .ايسخإ ٚقس دا٤ت ؾٝٗا ْهط٠

ٖٛ ؾذط َٔ أخبح : َعطٚف ٖٛ َصَّٛ، قٌٝ يؿذط ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ازلّا

ايؿذط ٜهٕٛ بتٗا١َ ٚبايب٬ز اجملسب١ اجملاٚض٠ يًكشطا٤ نط١ٜٗ ايطا٥ش١ قػرل٠ 

قاي٘ ، اٱْػإ تٛضّ َٚات َٓ٘ ٗ ايػايبيي إشا أقاب دًس  ايٛضم َػ١َُٛ شات

 23/122. قططب ٚأبٛ سٓٝؿ١

ِٕ ط _4 ّٕ سٳًٹٝ ٞٻ إِّْٔٞ َأضٳ٣  (101)َؾبٳؿٻطٵْٳاٙٴ بٹػٴ٬ ٍٳ ٜٳا بٴٓٳ ٞٳ َقا ٘ٴ ايػٻعٵ َٳعٳ ُٻا بٳًَؼٳ  ًَ َؾ

ٍٳ ٜٳا َأبٳتٹ َٳاشٳا تٳطٳ٣ َقا ُٛطٵ  ّٔ أَِّْٞ َأشٵبٳشٴَو َؾاْ ُٳٓٳا ٕٵ ؾٳا٤ٳ  ؾٹٞ اِي َٳطٴ غٳتٳذٹسٴْٹٞ ٔإ َٳا تٴ٪ٵ ٌٵ  اِؾعٳ

                                                 

َٚعٓاٖا ٗ ايػٝام . أيك٢ عًٝ٘ ؾطاؾطٙ; سطقّا ٚقب١ّ: ا٭ثكاٍ، ايٛاسس٠ ؾطؾطٙ، ٜكاٍ: ايؿطاؾط_  1

 (ّ.   )أقبٌ عًٝ٘ بهًٝٻت٘; ضغب١ّ ٚقب١ّ ٚسطقّا: إانٞ
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ٔٳ س ٔٵ ايكٻابٹٔطٜ َٹ ٘ٴ   .ص(102)ايًٖ

 ،َهاضّ ا٭خ٬مٚ ،إٛقٛف باؿًِ ٖٚٛ اغِ هُع أقاي١ ايطأٟ :ٚاؿًِٝ

 .ٚايط١ٓ بإدًٛم

 . َا ْعت اهلل ا٭ْبٝا٤ بأقٌ ٖا ْعتِٗ باؿًِ: قٌٝ

ٖٚصا غرل ايػ٬ّ  ،ابٓ٘ ايبهط ٌٖٚصا ايػ٬ّ ايصٟ بؿط ب٘ إبطاِٖٝ ٖٛ إزلاعٝ

َقاُيٛا ٫ ط :_تعاٍ_ايصٜٔ أضغًٛا إٍ قّٛ يٛٙ ٗ قٛي٘  ١ايصٟ بؿطٙ ب٘ ا٥٬ٕه

ِٕ ّٕ عٳًٹٝ ٚٳبٳؿٻطٴٚٙٴ بٹػٴ٬ ـٵ  ٚٴؾ صتٳدٳ  .(سًِٝ)ـٖٚصا ٚقـ ب (عًِٝ)قـ بأْ٘ صيو 

شيو ناْت ايبؿاض٠ ب٘ َشهط غاض٠ أَ٘ ٚقس دعًت ٖٞ إبؿط٠ ٗ قٛي٘  ٚأٜهّا

ٚٳضٳا٤ٹ ٔإغٵشٳلٳ ٜٳعٵُكٛبٳ ط :_تعاٍ_ ٔٵ  َٹ ٚٳ ٖٳا بٹٔإغٵشٳلٳ  ًَتٳا َأَأيٹسٴ ( 71)َؾبٳؿٻطٵْٳا ٚٳٜٵ َقاَيتٵ ٜٳا 

ٖٳصٳا بٳعٵًٹٞ ؾٳٝٵدّا ٚٳ  .صٚٳأَْٳا عٳذٴٛظٷ 

ؾتًو بؿاض٠ نطا١َ ٚا٭ٍٚ بؿاض٠ اغتذاب١ زعا٥٘، ؾًُا ٚيس ي٘ إزلاعٌٝ ؼكل 

 . أٌَ إبطاِٖٝ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ٚاضخ َٔ قًب٘

ؾايبؿاض٠ بإزلاعٌٝ ٕا ناْت عكب زعا٤ إبطاِٖٝ إٔ ٜٗب اهلل ي٘ َٔ ايكاؿٌ 

بايٛاٚ  ٖٓا بؿا٤ ايتعكٝب، ٚبؿاضت٘ بإغشام شنطت ٗ ٖصٙ ايػٛض٠ َعطٛؾّا تطؿعٴ

 23/149. عطـ ايكك١ ع٢ً ايكك١

ٞٳطٚايؿا٤ ٗ _ 5 ٘ٴ ايػٻعٵ َٳعٳ ُٻا بٳًَؼٳ  ًَ ٭ْٗا َؿكش١ عٔ َكسض،  ;ؾكٝش١ صَؾ

ؾًُا بًؼ ايػعٞ قاٍ ٜا بين اخل، أٟ بًؼ  ،ٚبًؼ ايػعٞ ،ٜٚؿع ،ؾٛيس ي٘ :تكسٜطٙ

 150_23/149. إٔ ٜػع٢ َع أبٝ٘، أٟ بًؼ غٔ َٔ ّؿٞ َع إبطاِٖٝ ٗ ؾ٪ْٚ٘

  .ابت٤٬ ٚأَط اهلل إبطاِٖٝ بصبض ٚيسٙ أَطٴ_ 6

٭ٕ شيو  ;ٕا ْػذ قبٌ ايعٌُ ب٘ إش يٛ نإ تؿطٜعّا ;ٚيٝؼ إككٛز ب٘ ايتؿطٜع



 

 الصافاتلطائف مو تفضري صورة  101

 
 . اؿه١ُ َٔ ايتؿطٜع غ٬ف أَط ا٫بت٤٬ٜؿٝت 

ؾإٕ  ;إٚٗاض ععَ٘ ٚإثبات عًٛ َطتبت٘ ٗ طاع١ ضب٘ ٚإككٛز َٔ ٖصا ا٫بت٤٬

ايٛيس ععٜع ع٢ً ْؿؼ ايٛايس، ٚايٛيس ايٛسٝس ايصٟ ٖٛ أٌَ ايٛايس ٗ َػتكبً٘ 

٘ ٫ٚ ٜطث٘ ًُػٵيرلث٘ ْٳ أْ٘ غأٍ ٚيسّا أؾس عع٠ ع٢ً ْؿػ٘ ٫ قاي١، ٚقس عًُتٳ

ؾٝٓعسّ  ،ؾبعس إٔ أقط اهلل عٝٓ٘ بإداب١ غ٪ي٘ ٚتطعطع ٚيسٙ أَطٙ بإٔ ٜصع٘ ;ٛايَٝ٘

ٚشيو  ،ٜٚتٍٛ بٝسٙ إعساّ أسب ايٓؿٛؽ إيٝ٘ ،ٚىٝب أًَ٘ ٜٚعٍٚ أْػ٘ ،ْػً٘

ٚسكًت سه١ُ اهلل َٔ ابت٥٬٘، ٖٚصا  ،ؾكابٌ أَط ضب٘ با٫َتجاٍ ،أعِٛ ا٫بت٤٬

ٛٳط :_تعاٍ_َع٢ٓ قٛي٘  ٗٴ ٖٳصٳا َي ٕٻ  ٌٴ ٔإ ُٴبٹ  . صاِيبٳ٤٬ٴ اِي

 رٳعٳعٵٱبطاِٖٝ عٔ إٔ ٜٴ إنطاَّا ;ٚإِا بطظ ٖصا ا٫بت٤٬ ٗ قٛض٠ ايٛسٞ إٓاَٞ

إش قس تهٕٛ  ;٭ٕ ض٣٩ إٓاّ ٜعكبٗا تعبرلٖا ;با٭َط بصبض ٚيسٙ بٛسٞ ٗ ايٝك١ٛ

َؿت١ًُ ع٢ً ضَٛظ خؿ١ٝ ٚٗ شيو تأْٝؼ يٓؿػ٘ يتًكٞ ٖصا ايتهًٝـ ايؿام عًٝ٘ 

 .ابٓ٘ ايٛسٝسٖٚٛ شبض 

َٳاشٳا تٳطٳ٣ط :ٚايؿا٤ ٗ قٛي٘ ُٛطٵ  ؾا٤ تؿطٜع، أٚ ٖٞ ؾا٤ ايؿكٝش١، أٟ إشا  صَؾاْ

 . عًُت ٖصا ؾاْٛط َاشا تط٣

ٚيهٔ  ،ؾشك٘ إٔ ٜتعس٣ إٍ َؿعٛيٌ ،٫ ْٛط ايبكط ،ٚايٓٛط ٖٓا ْٛط ايعكٌ

 . ك٘ ا٫غتؿٗاّ عٔ ايعٌُعًٓ

و ٭ٕ ا٭َط ٕا تعًل بصات تأٌَ ٗ ايصٟ تكابٌ ب٘ ٖصا ا٭َط، ٚشي: ٚإع٢ٓ

ٚنإ عطض إبطاِٖٝ ٖصا ع٢ً ابٓ٘ عطض  ،ايػ٬ّ نإ يًػ٬ّ سٜ ٗ ا٫َتجاٍ

يتشكٌ ي٘ بايطن٢ ٚا٫َتجاٍ َطتب١  ;اض ٕكساض طٛاعٝت٘ بإداب١ أَط اهلل ٗ شات٘باخت

 ،٭ْ٘ أعًِ بك٬ح ابٓ٘ ;بصٍ ْؿػ٘ ٗ إضنا٤ اهلل ٖٚٛ ٫ ٜطدٛ َٔ ابٓ٘ إ٫ ايكبٍٛ
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أسسُٖا : ، بٌ ا٭َط بايصبض تعًل َأَٛضٜٔبطاِٖٝ َأَٛض بصبض ابٓ٘ ددلّاٚيٝؼ إس

ؾًٛ قسض عكٝاْ٘ يهإ ساي٘ ٗ شيو  ;بتًكٞ ايٛسٞ، ٚاٯخط بتبًٝؼ ايطغٍٛ إيٝ٘

. ساٍ ابٔ ْٛح ايصٟ أب٢ إٔ ٜطنب ايػؿ١ٓٝ ٕا زعاٙ أبٛٙ ؾاعتدل ناؾطّا

23/150_151 

ٌٳ ٚٳبٳؿٻطٵْٳاٙٴ بٹٔإغٵشٳلٳ ْٳبٹٝٸّا ط _7 ٔٵ ايكٻايٹشٹ ٚٳعٳ٢ًَ ٔإغٵشٳلٳ  (112)َٹ ٘ٹ  ٚٳبٳاضٳِنٓٳا عٳًَٝٵ

ٌٷ  َٴبٹ ٘ٹ  ِٷ يٹٓٳِؿػٹ َٚايٹ ٚٳ ٔٷ  َٴشٵػٹ ُٳا  ٔٗ ٔٵ شٴضِّٜٻتٹ َٹ  .ص(113)ٚٳ

ٖصٙ بؿاض٠ أخط٣ ٱبطاِٖٝ َٚهط١َ ي٘، ٖٚٞ غرل ايبؿاض٠ بايػ٬ّ اؿًِٝ، 

 .ؾإغشام غرل ايػ٬ّ اؿًِٝ

ٖٳا بٹٔإغٵشٳلٳ ط :_تعاٍ_يكطإٓ ٗ قٛي٘ ٖٚصٙ ايبؿاض٠ ٖٞ اييت شنطت ٗ ا َؾبٳؿٻطٵْٳا

ٚٳضٳا٤ٹ ٔإغٵشٳلٳ ٜٳعٵُكٛبٳ ٔٵ  َٹ  . صٚٳ

ٕٻ ٜػُٝ٘ ب٘ ٖٚٛ َكته٢ َا  ي٘ ازلّا ٔٳٝٻعٳ اهلَل ٚتػ١ُٝ إبؿط ب٘ إغشام ؼتٌُ أ

ٚتسعٛ ازل٘  طأتو تًس ابّٓاغاض٠ اَ= :اٱقشاح ايػابع عؿط َٔ ايتهٜٛٔ ٗ

 . +إغشام

بؿطْاٙ بٛيس ايصٟ زلٞ إغشام، ٖٚٛ ع٢ً ا٫ستُايٌ : طازٚؼتٌُ إٔ إ

 ;شامإؾاض٠ إٍ إٔ ايػ٬ّ إبؿط ب٘ ٗ اٯ١ٜ قبٌ ٖصٙ يٝؼ ٖٛ ايصٟ ازل٘ إغ

 .ؾتعٌ أْ٘ ايصٟ زلٞ إزلاعٌٝ

بٌ  ،٭ٕ ايبؿاض٠ ٫ تتعًل بايصٚات ،ب٘ ايبؿاض٠ ب٫ٛزت٘ ي٘ َٚع٢ٓ ايبؿاض٠

 23/161. تتعًل بإعاْٞ

 ;كطٓٵٝ٘ ع٢ً إٔ اـبٝح ٚايطٝب ٫ هطٟ أَطُٖا ع٢ً ايعطم ٚايعٴٚؾٝ٘ تٓب_ 8

ٚايؿادط ايدل، ٚع٢ً إٔ ؾػاز ا٭عكاب ٫ ٜعس غهان١  ،ؾكس ًٜس ايدل ايؿادط
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ع٢ً اٯبا٤، ٚإٔ َٓاٙ ايؿهٌ ٖٛ خكاٍ ايصات َٚا انتػب إط٤ َٔ 

ايكاؿات، ٚأَا نطا١َ اٯبا٤ ؾته١ًُ يًهُاٍ ٚباعح ع٢ً ا٫تػاع بؿها٥ٌ 

اـ٬ٍ، ؾهإ ٗ ٖصٙ ايته١ًُ إبطاٍ غطٚض إؿطنٌ بأِْٗ َٔ شض١ٜ إبطاِٖٝ، 

. ٚأِْٗ ا٭ٍٚ بإػذس اؿطاّ ،ٚإْٗا َع١ٜ يهٔ ٫ ٜعازشلا ايسخٍٛ ٗ اٱغ٬ّ

23/162 

 َٔ أْبٝا٤ بين إغطا٥ٌٝ ايتابعٌ يؿطٜع١ ايتٛضا٠، (إًٜٝا٤)ٚإيٝاؽ ٖٛ _ 9

بتبًٝؼ ًَٛى إغطا٥ٌٝ  _تعاٍ_اْب اهلل ٚأطًل عًٝ٘ ٚقـ ايطغٍٛ ٭ْ٘ أَط َٔ د

ؾإط٬م ٚقـ ايطغٍٛ عًٝ٘ َجٌ  ;إٔ اهلل غهب عًِٝٗ َٔ أدٌ عباز٠ ا٭قٓاّ

 23/166. إط٬ق٘ ع٢ً ايطغٌ إٍ أٌٖ أْطان١ٝ إصنٛضٜٔ ٗ غٛض٠ ٜؼ

٭ٕ ن١ًُ بعٌ ٗ  ;ٖٚٛ أعِٛ أقٓاَِٗ ،اغِ قِٓ ايهٓعاٌْٝ (بعٌ)ٚ _10

 .٠يػتِٗ تسٍ ع٢ً َع٢ٓ ايصنٛض

سِٖ ضَع ؾًؿٜ ايبعٌ ٜطًل ع٢ً ايصنط، ٖٚٛ عٓ ،ثِ زيت ع٢ً َع٢ٓ ايػٝاز٠

١ َُجٓاتٌ، أٟ ا٭ْج٢ ٚناْت شلِ قٓ (تاْٝت)ع٢ً ايؿُؼ ٜٚكابً٘ ن١ًُ 

ٖٚٞ عٓسِٖ ضَع ايكُط ٚعٓس ؾٓٝكٝٞ  (تاْٝت)ٝكٌٝ بكططاد١ٓ ٓتػ٢ُ عٓس ايؿ

 .(يعؿتاضٚخا)قًٞ يًهٓعاٌْٝ تػ٢ُ ٖصٙ ايك١ُٓ ٓٝك١ٝ ايٛطٔ ا٭أضض ؾ

ٚقس  _أٜهّا_ (َٛيو)اغِ  _ عًٝ٘ ايػ٬ّ_ ٚقس أطًل ع٢ً بعٌ ٗ ظَٔ َٛغ٢ 

ٖٚٛ دايؼ ع٢ً  ،ٚعًٝ٘ إنًٌٝ ،ٚي٘ قطْإ ،َجًٛٙ بكٛض٠ إْػإ ي٘ ضأؽ عذٌ

ٍّ ٚزاخًٗا فٛف  ،ٚناْت قٛضت٘ َٔ ماؽ ،ٜسٜ٘ نُٔ ٜتٓاٍٚ ؾ٦ّٝا َازّا نطغ

اْٛا ٜٛقسٕٚ ايٓاض ٗ شيو ايتٓٛض ؾه ،ٚقس ٚنعٖٛا ع٢ً قاعس٠ َٔ بٓا٤ نايتٓٛض

ؾتشذلم  ،ؾٝهعْٛٗا ع٢ً شضاعٝ٘ ،ٜٚأتٕٛ بايكطابٌ ،ست٢ و٢ُ ايٓشاؽ
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ِٳ _ؾًِٗٗ_ؾٝشػبٕٛ  ،باؿطاض٠س  .ٚأنًٗا َٔ ٜسٜ٘ ،ٗاًَبٻَكتٳ ايكٓ

َٔ أطؿاٍ ًَٛنِٗ ٚعُٛا٤ ًَتِٗ، ٚقس عبسٙ بٓٛ  ٚناْٛا ٜكطبٕٛ ي٘ أطؿا٫ّ

ٌ، ٚايعٌُْٛٝ، ٚإ٪بٌٝ ٚنإ يبعٌ َٔ ايػس١ْ يًهٓعاْٝ إغطا٥ٌٝ غرل َط٠ تبعّا

 . ٗ ب٬ز ايػاَط٠، أٚ َس١ٜٓ قطؾ١ أضبعُا١٥ ٚٔػٕٛ غازّْا

ٚتٛدس قٛض٠ بعٌ ٗ زاض اٯثاض بككط ايًٛؾط ٗ باضٜؼ َٓكٛؾ١ ع٢ً ٚد٘ 

 .ٚبٝسٙ َكطع١ ،أغ٘ خٛش٠ بٗا قطْإسذاض٠ قٛضٚٙ بكٛض٠ إْػإ ع٢ً ض

ٛدس ي٘ قٛض٠ ٗ آثاض اييت عبست٘ ٫ٚ تٚيعًٗا قٛضت٘ عٓس بعض ا٭َِ 

 167_23/166. ٓٝك١ٝ بتْٛؼقططاد١ٓ ايؿ

ٚغ١ٓ ا٫قذلاع ٗ أغؿاض ايبشط ناْت َتبع١ عٓس ا٭قسٌَ إشا ثكًت _ 11

 .بٛؾط٠ ايطانبٌ أٚ نجط٠ إتاع ايػؿ١ٓٝ

إٔ بعض : (1)ٚؾٝٗا قك١ اؿ١ًٝ اييت شنطٖا ايكؿسٟ ٗ ؾطح ايطػطا١ٝ٥

ؾٝ٘ َػًُٕٛ ٚنؿاض أؾطف ع٢ً ايػطم ٚأضازٚا إٔ  َطنبّا عٞ إٔا٭قشاب ٜسٻ

ٜٚػًِ إطنب  ،ؾٝٓذٛ بعهِٗ ،يٝدـ إطنب ،ٜطَٛا بعهِٗ إٍ ايبشط

ؾٓٛط ض٥ٝؼ إطنب إيِٝٗ ِٖٚ  ،ْكذلع ؾُٔ ٚقعت ايكطع١ عًٝ٘ أيكٝٓاٙ: ؾكايٛا

ؾُٔ  ;ٚإِا ْعس اؾُاع١ َطنّٝا دايػٕٛ ع٢ً ٖصٙ ايكٛض٠ ؾكاٍ يٝؼ ٖصا سهُّا

ًٜٚكٞ ايتاغع ؾايتاغع إٍ  ،ؾًِ ٜعٍ ٜعسِٖ ،ؾاضتهٛا بصيو ،أيكٝٓاٙ إ تاغعّان

 .ؿاض ٚغًِ إػًُٕٛإٔ أيك٢ ايه

ٛٻ ،ٖٚصٙ قٛض٠ شيو ؾاؿُط  ;ض زا٥ط٠ ؾٝٗا ع٬َات ٓط ٚع٬َات غٛزٚق

                                                 

 :اْٛط ؾطح ايبٝت. ١ ايعذِػطا٥ٞ اي١َٝ٬ إػُا٠ ٫َٝقكٝس٠ ايٗط_ 1

سإٕسايُعاااااااا سساااااااادثتيسٖٚااااااااٞسصاااااااان ق١سس

س

ٌسسسٝفس سُاااااانس اااااادخس ٕسايعااااااصس سايٓكاااااا

س  



 

 الصافاتلطائف مو تفضري صورة  103

 
ٚيكس شنطتٗا يٓٛض : قاٍ ،يؿُاٍيًُػًٌُ َِٚٓٗ ابتسا٤ ايعس ٖٚٛ إٍ د١ٗ ا

نٝـ أقٓع عؿٜ ٖصا : ؾأعذبت٘ ٚقاٍ ;ايكؿسٟ ٜٔ عًٞ بٔ إزلاعٌٝساي

ايهاب٘ ٗ ٖصا ايبٝت ػعٌ سطٚؾ٘ إعذ١ُ يًهؿاض ٚا١ًُٕٗ : ايذلتٝب ؾكًت ي٘

 :يًُػًٌُ ٖٚٛ

سامسٜكضاااااااااااااااٞسباهااااااااااااااااٌسٜطااااااااااااااااسسس

س

سٜٚااااااااسشمسايضااااااااٝقسسٝااااااااحسننْاااااااانسس

س عٓس اغتٛا٤ عسز  أٚ َٔ ططم ايكها٤ عٓس ايتباؽ اؿل ٚناْت ايكطع١ ططٜكّا

 .ٗ اغتشكام ؾ٤ٞ

ِٵ ط :ٚقس تكسّ ٗ غٛض٠ آٍ عُطإ عٓس قٛي٘ ٗٴ ٕٳ َأِق٬َٳ ًُِكٛ ِٵ ٔإشٵ ٜٴ ٔٗ َٳا ُنٓٵتٳ َيسٳٜٵ ٚٳ

ِٳ َٳطٵٜٳ ٌٴ  ِٵ ٜٳِهُؿ ٗٴ  .صَأٜټ

يؿكٌ ايتٓاظع ٜععُٕٛ أْٗا زاي١  ;نإ ايبؿط ٜكرلٕٚ إيٝٗا ٖٚٞ ططٜك١ إقٓاع١ٝ

ا٭َِ اييت تعبس عٓس ا٭َِ إتس١ٜٓ، أٚ إضاز٠ ا٭قٓاّ عٓس  _تعاٍ_ع٢ً إضاز٠ اهلل 

 .ٓاظعا٭قٓاّ ُٝٝع قاسب اؿل عٓس ايت

ؾًُا ؾاعت ٗ ايبؿط أقطتٗا  ;َٔ كذلعات ايه١ٓٗ ٚغس١ْ ا٭قٓاّٚيعًٗا 

 .ايؿطا٥ع ٕا ؾٝٗا َٔ قطع اـكاّ ٚايكتاٍ

ٚيهٔ ايؿطا٥ع اؿل ٕا أقطتٗا اقتكست ٗ اغتعُاشلا عٝح ٫ ٜكاض إيٝٗا إ٫ 

 إ إطدض، ايصٟ ٖٛ َ٪ثط ٗ ْٛع َا ىتًؿٕٛ ؾٝ٘،ٚؾكس ،عٓس ايتػاٟٚ ٗ اؿل

 .ؾٗٞ َٔ بكاٜا ا٭ٖٚاّ

َجٌ تعٌٝ  ،ٚقس اقتكطت ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٗ اعتباضٖا ع٢ً أقٌ َا تعتدل ؾٝ٘

أسسٖا، قاٍ ابٔ ضؾس ٗ  أسس ا٭قػاّ إتػا١ٜٚ ٭سس إتكازلٌ إش تؿاسٛا ٗ

قًٗا قا٥ِ ٗ نتاب أٚ ،إتكازلٌ٭ْؿؼ  ٚايكطع١ إِا دعًت تطٝٝبّا إكسَات
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ٌٳط :ٗ قك١ ْٜٛؼ _تعاٍ_اهلل يكٛي٘ س ُٴسٵسٳهٹ ٔٵ اِي َٹ ٕٳ  ِٳ َؾَها ٖٳ  . صَؾػٳا

إٔ يٝؼ ٗ اٯ١ٜ زيٌٝ ع٢ً َؿطٚع١ٝ ايكطع١ ٗ ايؿكٌ بٌ : ٚعٓسٟ

إش ٫ ٜعطف زٜٔ  ;نإ قبٌ اٱغ٬ّ قشٝشّا ؾطعّا وٹشٵ٭ْٗا مل تٳ ،إتػاٌٜٚ

أدطٚا ا٫غتٗاّ ع٢ً ْٜٛؼ، ع٢ً إٔ َا أدطٟ ا٫غتٗاّ عًٝ٘  أٌٖ ايػؿ١ٓٝ ايصٜٔ

ؾًٛ قض إٔ شيو نإ  ،قس أْع إػًُٕٛ ع٢ً أْ٘ ٫ هطٟ ٗ َجً٘ اغتٗاّ

 . ٕٔ قبًٓا ؾكس ْػد٘ إْاع عًُا٤ أَتٓا ؾطعّا

ا٫قذلاع ع٢ً إيكا٤ اٯزَٞ ٗ ايبشط ٫ هٛظ ؾهٝـ إػًِ : قاٍ ابٔ ايعطبٞ

ٚإِا  ،٢ ب٘ ٗ ايٓاض ٚايبشطَٳطٵٜٴ إٔ ٫ٚ ،ٌٳتٳِكإٔ ٜٴ نإ عاقّٝاؾإْ٘ ٫ هٛظ ؾُٝٔ 

 .ع٢ً َكساض دٓاٜت٘ طعًٝ٘ اؿسٚز ٚايتععٜ ٣طٳذٵتٴ

ٚٚٔ بعض ايٓاؽ إٔ ايبشط إشا ٖاٍ ع٢ً ايكّٛ ؾانططٚا إٍ ؽؿٝـ ايػؿ١ٓٝ 

، ٖٚصا ؾاغس ؾ٬ ؽؿـ بطَٞ ؾٝططح بعهِٗ ؽؿٝؿّا ،إٔ ايكطع١ تهطب عًِٝٗ

 . ٚإِا شيو ٗ ا٭َٛاٍ ٚإِا ٜكدلٕٚ ع٢ً قها٤ اهلل بعض ايطداٍ

 .ؾ٤ٞ ع٢ً ايعُّٛ ٚناْت ٗ ؾطٜع١ َٔ قبًٓا ايكطع١ دا٥ع٠ ٗ نٌ

نإ : ا٭ٍٚ: ٚدا٤ت ايكطع١ ٗ ؾطعٓا ع٢ً اـكٛم ٗ ث٬ث١ َٛاطٔ

 . ؾأٜتٗٔ خطز غُٗٗا خطز بٗا َع٘ ;أقطع بٌ ْػا٥٘ إشا أضاز غؿطّا"ايٓيب

أعتل ٗ َطض َٛت٘ غت١ أعبس ٫ َاٍ ي٘  ؾع إيٝ٘ إٔ ضد٬ّض"إٔ ايٓيب: ايجاْٞ

 . ٚأضم أضبع١ (ُٖٚا َعازٍ ايجًح) غرلِٖ ؾأقطع بٌ اثٌٓ

ٚتٛخٝا  ،اشٖبا= :تكُا إيٝ٘ ٗ َٛاضٜح زضغت، ؾكاٍإٔ ضدًٌ اخ: ايجايح

ٌٵُٳٗٔتٳاؿل ٚاغٵ ٌټ ا ٚيٝشً  175_23/173. +ٚاسس َٓهُا قاسب٘ ن

ٕٳط :ٗ قٛي٘ (أٚ)ؾشطف _ 12 ٚٵ ٜٳٔعٜسٴٚ ع٢ً قٍٛ ايهٛؾٌٝ  (بٌ) َع٢ٓ صَأ
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 .(1)ٚاختٝاض ايؿطا٤ ٚأبٞ عًٞ ايؿاضغٞ ٚابٔ دين ٚابٔ بطٖإ

 :ٚاغتؿٗسٚا بكٍٛ دطٜط

ِسس سَااانذاس اااس٣س سعٝااانٍسقااادسبسَااا سبٗااا

س

سثس سااااااااااالسعد ٗاااااااااااِسإ سباعااااااااااادا سسس

س سناااااااانْٛاسزاااااااانْ س ٚسشا ٚاسزانْااااااااا١ٝس

س

ٟسسسس سيااااااٛ سزداااااان ىسقاااااادسقتًااااااا س ٚ  

س ٚإٔ ٜعاز  ،هٝعٕٚ شيو إ٫ بؿططٌ إٔ ٜتكسَٗا ْؿٞ أٚ ْٗٞ ٚايبكطٜٕٛ ٫

يًتدٝرل، ٚإع٢ٓ إشا ضآِٖ ايطا٥ٞ ؽرل بٌ إٔ  (أٚ)يٛا ٖصٙ اٯ١ٜ بإٔ ٚايعاٌَ، ٚتأ

 . ٜعٜسٕٚ: ِٖ َا١٥ أيـ، أٚ ٜكٍٛ: ٜكٍٛ

غرل َؿطز بٌ ٖٛ ن٬ّ َبٌ ْاغب إٔ ٜهٕٛ  (أٚ)ـٜٚطدش٘ إٔ إعطٛف ب

 180_23/179. اؿطف يٲنطاب

                                                 

 .559ٚتٛٗ غ١ٓ  469بؿتض ايبا٤ إٛسس٠ ٖٓٛعّا َٔ ايكطف ٖٛ غعٝس بٔ إباضى ايبػسازٟ ٚيس غ١ٓ _ 1
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 س

 

زلٝت ٗ إكاسـ ٚنتب ايتؿػرل ٚنتب ايػ١ٓ ٚاٯثاض عٔ ايػًـ _ 1

 ،نُا ٜٓطل باغِ سطف ايكاز تػ١ُٝ شلا بأٍٚ ن١ًُ َٓٗا ٖٞ قاز (غٛض٠ قاز)

 ؾإٔ سطٚف ايتٗذٞ عٓس ايتٗذٞ بٗا إٔ _بكاز ؾأيـ ؾساٍ غان١ٓ غهٕٛ ٚقـ_

 .تهٕٛ َٛقٛؾ١، أٟ غان١ٓ ا٭عذاظ

 : _عًٝ٘ ايػ٬ّ_ًُٝإ ٕعطٟ ٜصنط غٚأَا قٍٛ ا

ساستسيااا٘سا ْاااظسٚاجلاااسسخِّٖٚاااٛسَااأسُضاااسس

س

سٔسمبااااانسصاااااةسَااااأسغٗاااااان ٠سصاااااان سسسسااااااس

٭ٕ ايهػط أقٌ ٗ ايتدًل  ;ؾإِا ٖٞ نػط٠ ايكاؾ١ٝ ايػان١ٓ تػرل إٍ ايهػط٠س

 :        نكٍٛ اَط٨ ايكٝؼ َٔ ايػهٕٛ

سسفنْصٍ ٟسٜنساَس سايكٝظبع سعكسَت

تػ٢ُ  (م)إٔ غٛض٠ : اٟٚٚٗ اٱتكإ عٔ نتاب ْاٍ ايكطا٤ يًػد

 . ط غٓسٙ ٗ شيوَنصٵٚمل ٜٴ (زاٚز)غٛض٠  _أٜهّا_

كاز َجٌ غا٥ط اؿطٚف إكطع١ ٗ ايٗا ٗ إكاسـ بكٛض٠ سطف ازلٴ بٳتٹُٚن

 .تب ٗ ايكشـٕا ُن اتباعّا ;ايػٛض أٚا٥ٌ

بأْٗا َس١ْٝ  ٗ اٱتكإ إٔ اؾعدلٟ سه٢ ق٫ّٛ طٗ قٍٛ اؾُٝع، ٚشن ٖٚٞ َه١ٝ

 .ع٢ً أْٗا َه١ٝ اٱْاعٳ ١ٜ ْاع١ٺٖٚٛ خ٬ف سها: ػٝٛطٞقاٍ اي

 . إْ٘ يٝؼ بكشٝض: ٚعٔ ايساْٞ ٗ نتاب ايعسز بأْٗا َس١ْٝ ٚقاٍ

 :ْعيت بعس غٛض٠ ١ٓ ٚايج٬ثٕٛ ٗ عساز ْعٍٚ ايػٛضٖٞ ايػٛض٠ ايجاَٚ

 . ٚقبٌ غٛض٠ ا٭عطاف صاِقتٳطٳبٳتٵ ايػٻاعٳ١ُط

 صورة ص
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بٔ اذاظ ٚايؿاّ ٚايبكط٠ ٚعسٖا أٜٛب ٚمثاٌْ عٓس أٌٖ اؿ ت آٜٗا غتّاسٻٚعٴ

 .ٚمثاٌْ إتٛنٌ ايبكطٟ ٔػّا

 202_23/201. ٚمثاٌْ ت عٓس أٌٖ ايهٛؾ١ مثاّْاسٻعٴٚ

َٚا اتكٌ  ،َٔ سسٜح ايذلَصٟ ٗ غبب ْعٚشلا ُتٳًٹٗا َا عٳأقًُ :أغطانٗا_ 2

، ِٖ عٔ قبٍٛ َا أضغٌ ب٘ٔطبټَهٚتٳ"ب٘ َٔ تٛبٝذ إؿطنٌ ع٢ً تهصٜبِٗ ايطغٍٛ

ٌٻٚتٗسٜسٹ ٚأِْٗ إِا نصبٛٙ ٭ْ٘ دا٤ بتٛسٝس اهلل  ،با٭َِ إهصب١ قبًِٗ ِٖ َجٌ َا س

عٔ تهصٜبِٗ ٚإٔ "ٚتػ١ًٝ ايطغٍٛ ،ِبايطغاي١ َٔ زْٚٗ لٻتٴٚ٭ْ٘ اخٵ_ تعاٍ_

 ظٚا عٔ قدلِٖ، ٚاغتططازٹٛٵَٚا دٴ ،ٜكتسٟ بايطغٌ َٔ قبً٘ زاٚز ٚأٜٛب ٚغرلِٖ

 . ٕٓاغب١ غٓصنطٖا ;شنط أْبٝا٤ آخطٜٔ عٳبٳتٵب، َٚأايجٓا٤ ع٢ً زاٚز ٚغًُٝإ ٚأٜٛ

 . ؿه١ُ دعا٤ ايعاًٌَ بأعُاشلِ َٔ خرل ٚؾط ;ايبعحٹ ٚإثباتٴ

َٹٚنسټ ،إ٪ٌَٓ إتكٌ ٚدعا٤ٴ شٛا ٚقبٻ ،ِدعا٤ ايطاغٌ ٚايصٜٔ أنًٖٛ ٔٵٙ 

ّٳ ـٴ، ٚإػًٌُ شلِ اٱغ٬  . ِٗ ّٜٛ ايكٝا١َأسٛايٹ ٚٚق

ٍٔ ٚشنطٴ ٌٔ ،غٛا١ٜ سكًت أٚ ِّ ٚأق ايؿٝطإ ٗ قك١  ا١ُٜٖٚٞ غٛ ن٬ي١ٺ ن

 .ايػذٛز ٯزّ

بايكػِ بايكطإٓ ايصٟ  تٵ٥ٳسٹتٴإش ابٵ ;ؾُٝع أغطانٗا ٗا َٓاغب١ّٚقس دا٤ت ؾاؼتٴ

ٚنٌ َا  ،عًٝ٘ إٔ ايصٜٔ نؿطٚا ٗ عع٠ ٚؾكام ِٴػٳِكب ب٘ إؿطنٕٛ، ٚدا٤ إُنصٻ

ِٗ، َٚٔ أسٛاٍ إ٪ٌَٓ غبب٘ ٚؾكاُقِٖ اعتعاظٴ ٘ٴبٴبٳشنط ؾٝٗا َٔ أسٛاٍ إهصبٌ غٳ

ٗا ؾهاْت ؾاؼتٴ ;شيو، َع َا ٗ ا٫ؾتتاح بايكػِ َٔ ايتؿٜٛل إٍ َا بعسٙ نسټ

 23/203. ا٫بتسا٤ ٔٔػٵسٴ خكا٥لٳ َػته١ًُّ

ِٵط :ٚٗ تصٌٜٝ ن٬َ٘ بكٛي٘_ 3 ٖٴ َٳا  ٌٷ  سح شلُا إٔ ٜهْٛا َٔ  صٚٳَقًٹٝ
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ٌٵ ط :_تعاٍ_نٌ ؾ٤ٞ قًٌٝ، قاٍ  ٕا ٖٛ َتكطض ٗ ايٓؿٛؽ َٔ ْؿاغ١ ;ايكاؿٌس ُق

ٛٵ َأعٵذٳبٳَو َنجٵطٳ٠ُ اِيدٳبٹٝحٹ ٚٳَي ٚٳايٖطِّٝبٴ  ٟٛٔ اِيدٳبٹٝحٴ   .ص٫ ٜٳػٵتٳ

ٚإؿٞ  ،ٚايػبب ٗ شيو َٔ داْب اؿه١ُ إٔ ايسٚاعٞ إٍ يصات ايسْٝا نجرل٠

ؾاٱْػإ قؿٛف ظٛاشب  ;َع اشل٣ٛ قبٛب ٚفاٖس٠ ايٓؿؼ ععٜع٠ ايٛقٛع

َا زٚاعٞ اؿل ٚايهُاٍ ؾٗٛ ايسٜٔ ٚاؿه١ُ، ٚٗ أغباب ايهُاٍ ايػ٦ٝات، ٚأ

إعطاض عٔ قطنات ايؿٗٛات، ٖٚٛ إعطاض عػرل ٫ ٜػًه٘ إ٫ َٔ زلا بسٜٓ٘ 

ؾصيو ٖٛ ايع١ً ٗ ٚأعطض عٔ ايساعٞ ايؿٗٛاْٞ،  ،ُٖٚت٘ إٍ ايؿطف ايٓؿػاْٞ

 237_23/236    .ٖصا اؿهِ بايك١ً

٫ٚ ٗ ؾطنُٗا اـك١َٛ اييت  صَأخٹٖٞٳصٳا ط :ٚيٝؼ ٗ قٍٛ اـكٌُ_ 4

ا٭خباض إدايؿ١ يًٛاقع اييت ٫ ٜطٜس  َٔ ٭ٕ ٖصا ;ايهصب ٖٞ غرل ٚاقع١ اضتهابٴ

ٗا إ٫ ضٜجُا وٌ ايػطض َٔ ايعدل٠ بٗا ثِ ٚقٛعٳ (بايؿتض)ط ط بٗا إٔ ٜٛٔ إدبٳبٹدٵإُ

 . ٜٓهؿـ ي٘ باطٓٗا ؾٝعًِ أْٗا مل تكع

اف ٚايٓػب غرل ايٛاقع ؾإِا ٖٛ ع٢ً غبٌٝ خ٬شلا َٔ ا٭ٚق َٗٚا هطٟ 

 . ٚع٢ً ١ْٝ إؿاب١ٗ ،ايؿطض ٚايتكسٜط

َٓٗا  اييت ٜككس ٚٗ ٖصا زيٌٝ ؾطعٞ ع٢ً دٛاظ ٚنع ايككل ايتُج١ًٝٝ

يًصٜٔ ْبعٚا اؿطٜطٟ  ٫ٚ وتٌُ ٚانعٗا دطس١ ايهصب خ٬ؾّا ،ايذلب١ٝ ٚإٛع١ٛ

 .ادتٗات نُا أؾاض ٖٛ إيٝ٘ ٗ زٜببايهصب ٗ ٚنع إكاَا

إشا مل  ٚايصٚات ٚؾٝٗا زيٌٝ ؾطعٞ ؾٛاظ ُجٌٝ تًو ايككل با٭دػاّ

ٕ َا هطٟ ٗ إؾ ;ٚاٜات ٚايككل ٗ زٜاض ايتُجٌٝ، َٚٓ٘ ُجٌٝ ايطؽايـ ايؿطٜع١

ٕٴ ؾطع َٔ قبًٓا ٜكًض زي٬ّٝ ٚمل "ايٓيب أٚ غ١ُٓ ،يٓا ٗ ؾطعٓا إشا سهاٙ ايكطآ
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 . ٜطز ٗ ؾطعٓا َا ٜٓػد٘

ٚيٝؼ ٗ ايكطإٓ َا ٜسٍ : قايٛا ؿطٚع١ٝ ايكها٤ ٗ إػذس،ٚأخص َٔ اٯ١ٜ َ

َٔ قبًٓا ؾطع يٓا إشا سهاٙ ايهتاب  ؾطع ع٢ً شيو غ٣ٛ ٖصٙ اٯ١ٜ بٓا٤ ع٢ً إٔ

 23/238. أٚ ايػ١ٓ

احملب١، ٚأطًل ع٢ً ايؿ٤ٞ احملبٛب َبايػ١، أٟ ٚيٛ نإ  :َٚع٢ٓ اشل٣ٛ_ 5

 . ايٓؿؼ ب٘ لٴًَعٵتٳ ٣ٖٛ ؾسٜسّا

ٕا ٖٛ َتعاضف َٔ ا٬ٕظ١َ بٌ  ;ٚايًِٛ ،ٚاؾٛض ،ايباطٌ نٓا١ٜ عٔ :ٚاشل٣ٛ

ؾ٬  ;ْكاف ثكٌٝ ع٢ً ايٓؿٛؽؾإٕ ايعسٍ ٚاٱ ;ٚبٌ ٣ٖٛ ايٓؿٛؽ ٖصٙ ا٭َٛض

س ُِّٜٚأ ،غذ١ٝ ؾكس أٚتٞ ايعًِ ٚاؿه١ُ ، َٚٔ قاضت ي٘ قب١ اؿلِّتٗٛاٙ غايبّا

 . باؿؿٜ أٚ ايعك١ُ

ِٗ ٣ٖٛ يٝشصض َٔ دطا٤ اشل٣ٛ ٜٚتٸ ;اٚكٚإٜ تباع اشل٣ٛ ؼصٜط ي٘اٚايٓٗٞ عٔ 

ٌَ ٚايتجبت، ٚقس قاٍ إ٫ بعس ايتأ ؾُٝا ٜسعٛٙ إيٝ٘ ؾ٬ ٜٓكاز إيٝ٘ ;ٜٚتعكب٘ ،ْؿػ٘

 .+اتُٗٛا ايطأٟ= :÷ غٌٗ بٔ سٓٝـ

َٚعِٛ  ،شيو إٔ ٣ٖٛ ايٓؿؼ ٜهٕٛ ٗ ا٭َٛض ايػ١ًٗ عًٝٗا ايطا٥ك١ عٓسٖا

ٚا٫ضتكا٤ بٗا عٔ  ،ؼ٭ْٗا تطدع إٍ تٗصٜب ايٓؿ ;ايهُا٫ت قعب١ ع٢ً ايٓؿؼ

يًٓؿؼ عُا  ١ٝ، ؾؿٞ ْٝعٗا أٚ َعُٛٗا قطفٷهٹًَسهٝض اؿٝٛا١ْٝ إٍ أٚز إَ

 ٭ْٗا إَا َسع٠ْٛ ;ٗا َٔ ايطغا٥ب اؾػُا١ْٝ ايطادع أنجطٖا إٍ طبع اؿٝٛا١َْٝك٫قٳ

ٗ ايطشا٥ٌ ٗ  ؾا٫غذلغاٍ ٗ اتباعٗا ٚقٛعٷ ;أٚ زاعٞ ايػهب ،يساعٞ ايؿ٠ٛٗ

َٴدٴٚشلصا  ;ايػايب ع٢ً اتباع اشل٣ٛ، ٖٚٛ  بّابٻػٳعٌ ٖٓا ايه٬ٍ عٔ غبٌٝ اهلل 

 ،ٗ ططٜل ًَٗه١ ع٢ً ططٜك١ إه١ٝٓ ٘ اشل٣ٛ بػا٥ٕطؾؿبٻ ;أغًيب عطٗ بٷبټػٳتٳ
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ؾإٕ  ;ٖٚٛ اٱن٬ٍ عٔ ططٜل ايطؾاز إعدل عٓ٘ بػبٌٝ اهلل ،ٚضَع إيٝ٘ ب٬ظّ شيوس

٘ ٚإٜاٙ ٗ ْؿػٳ اؾع١ ٫ ًٜبح إٔ هسٳبططٜل إٓاظٍ ايٓ عاضفٺ غرلٳ ايصٟ ٜتبع غا٥طّا

 23/244. أٚ َكطع١ ططٜل ،ًَٗه١

٘ ٖٚٞ ْعع١ ايهدل تٹًٖبٹٚقس بست َٔ إبًٝؼ ْعع١ ناْت نا١َٓ ٗ دٹ_ 6

٭ٕ إٮ ايصٟ نإ َعِٗ ناْٛا ع٢ً  ;، ٚمل تهٔ تٛٗط َٓ٘ قبٌ شيوٚايعكٝإ

بع ايهدل ٗ ْؿػ٘ َٔ ط ٕا غهٔ ؾًِ ٜهٔ َِٓٗ َجرلٷ ،أنٌُ سػٔ اـًط١

 .ٚايعكٝإ

َط أٌٖ إٮ ا٭ع٢ً بتعُٛٝ٘ نإ ُٚأ ،ؾًُا ططأ ع٢ً شيو إٮ كًٛم دسٜس

 . ٚعكٝإ أَطٙ ،ؾٓؿأ عٓ٘ ايهؿط باهلل ،ظْاز ايهدل ٗ ْؿؼ إبًٝؼ شيو َٛضّٜا

كٞ دعً٘ اهلل َبسأ شلصا ايعامل قبٌ تعُرلٙ، ٖٚٛ إٔ تهٕٛ ًُٖٚصا ْاَٛؽ خٴ

١ً، ؾ٬ وهِ ع٢ً ْؿؼ بتعن١ٝ أٚ ٝخ٬م ٚايؿهاؿٛازخ ٚإها٥ل َعٝاض ا٭

 .تكطؾاتٗا عٓس سًٍٛ اؿٛازخ بٗا ١نسٖا إ٫ بعس ػطبتٗا ٬َٚسٛ

َٴ ٌٖ أضٜتُٛٙ ا٭بٝض : سح ضدٌ عٓس عُط بٔ اـطاب باـرل، ؾكاٍ عُطٚقس 

 : ٚقاٍ ايؿاعط ،ٜعين ايسضاِٖ ٚايسْاْرل? ٚا٭قؿط

٘سسس سمتاااااادسٔساَااااااس٤ا سس سستاااااا٢سجتسباااااا

س

ٔسس سقبااااااااٌسجتاااااااااسٜ سسٚ س رَٓاااااااا٘سَاااااااا

س سإٕسايسدااااااااااانٍسصااااااااااآن ٜلسَك اااااااااااا١ًس

س

سَٚاااااانسَ ن ٝشٗاااااانس اااااا سايتذنزٜاااااا سسسس

س 23/301_302 
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عـٔ عا٥ؿـ١   ؾكس ض٣ٚ ايذلَصٟ  ،"َٔ عٗس ايٓيب (غٛض٠ ايعَط)زلٝت _ 1

 .+اّ ست٢ ٜكطأ ايعَط ٚبين إغطا٫ٌٝ٥ ٜٓ"نإ ايٓيب= :قايت

 . غٛض ايكطإٓ ايعَط يٛقٛع ٖصا ايًؿٜ ؾٝٗا زٕٚ غرلٖا َٔض٠ ٚإِا زلٝت غٛ

ٚتٓاقًـ٘   (غـٛض٠ ايػـطف  )كـططيب عـٔ ٖٚـب بـٔ َٓبـ٘ أْـ٘ زلاٖـا        ٚٗ تؿػرل اي

 .إؿػطٕٚ

ٚٚدٗ٘ أْٗا شنط ؾٝٗا يؿٜ ايػـطف، أٟ بٗـصٙ ايكـٝػ١ زٕٚ ايػطؾـات، ٗ قٛيـ٘      

ٗٳا ُغطٳفٷط :_تعاٍ_ ٛٵقٹ ٔٵ َؾ َٹ ِٵ ُغطٳفٷ  ٗٴ  . اٯ١َٜ صَي

ٌٵ ٜٳا ط :_تعاٍ_ي٘ ٚعٔ ابٔ عباؽ إٔ قٛ ،ٖٚٞ َه١ٝ نًٗا عٓس اؾُٗٛض ُق

٘ٹ ُٳ١ٹ ايًٖ ٔٵ ضٳسٵ َٹ ِٵ ٫ تٳِكٓٳُطٛا  ٔٗ ٔٳ َأغٵطٳُؾٛا عٳ٢ًَ َأْٵُؿػٹ  .اٯٜات ايج٬خ صعٹبٳازٹٟ اٖيصٹٜ

ٞٸ: ٚقٌٝ قاتٌ ٓع٠، ٚغٓسٙ  إٍ غبع آٜات ْعيت بإس١ٜٓ ٗ قك١ ٚسؿ

 . نعٝـ، ٚقكت٘ عًٝٗا كا٥ٌ ايككل

بٔ اإس١ٜٓ ٗ ٖؿاّ بٔ ايعاقٞ ٚعٔ عُط بٔ اـطاب إٔ تًو اٯٜات ْعيت ب

 .٠ إٍ إس١ٜٓ بعس إٔ اغتعس شلاإش تأخط عٔ اشلذط ;ٚا٥ٌ

ٔٳ إٔ َع٘ عٝافٳ: ٚٗ ضٚا١ٜ أبٞ ضبٝع١ ٚناْا تٛاعسا ع٢ً اشلذط٠ إٍ إس١ٜٓ  ب

 . ؾاؾتتٓا ،ٓاتٹؾُؿ

َٚا ْؿأ ايكٍٛ بأْٗا  _نُا غٝأتٞ عٓس تؿػرلٖا_ٚا٭قض أْٗا ْعيت ٗ إؿطنٌ 

 . إ٫ ٕا ضٟٚ ؾٝٗا َٔ ايككل ايهعٝؿ١َس١ْٝ 

ِٵط :_تعاٍ_قٛي٘  _أٜهّا_ْعٍ : ٚقٌٝ َٳٓٴٛا اتٻُكٛا ضٳبٻُه ٔٳ آ ٌٵ ٜٳا عٹبٳازٹ اٖيصٹٜ  صُق

 صورة الشمز
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 . اٯ١ٜ بإس١ٜٓس

َٴتٳؿٳابٹّٗاط :_تعاٍ_ٚعٔ ابٔ عباؽ إٔ قٛي٘  ٔٳ اِيشٳسٹٜحٹ نٹتٳابّا  ٍٳ َأسٵػٳ ٘ٴ ْٳعٻ  صايًٖ

 . ْعٍ بإس١ٜٓ ،اٯ١ٜ

 . ػت اٯٜات إدتًـ ؾٝٗا تػع آٜاتؾبً

ٚإٔ َا ىٌٝ أْ٘ ْعٍ ٗ قكل َع١ٓٝ إٕ قشت  ،ٗا َه١ْٝأْٗا نًٖ :ٚإتذ٘

ؾتب٘ ع٢ً بعض ايطٚا٠ بأْ٘ اؾ ;ٕٛ ٚقع ايتُجٌ ب٘ ٗ تًو ايككلأغاْٝسٙ إٔ ٜه

 . غبب ْعٍٚ

ٚٳاغٹعٳ١ْط :_تعاٍ_ٚغٝأتٞ عٓس قٛي٘  ٘ٹ  ٠ أْٗا ْعيت قبٌٝ ٖذط صٚٳَأضٵضٴ ايًٖ

 . إ٪ٌَٓ إٍ اؿبؿ١، أٟ ٗ غ١ٓ ٔؼ قبٌ اشلذط٠

ْعيت بعس  ٍ ع٢ً إدتاض،ٖٚٞ ايػٛض٠ ايتاغع١ ٚاـُػٕٛ ٗ تطتٝب ايٓعٚ

 . ٚقبٌ غٛض٠ غاؾط أغٛض٠ غب

عٓس إسٌْٝ ٚإهٌٝ ٚايبكطٌٜ اثٓتٌ ٚغبعٌ، ٚعٓس أٌٖ  تٗااٚعست آٜ

 312_23/311. عٌٚغب ٚغبعٌ، ٚعٓس أٌٖ ايهٛؾ١ ٔػّا ايؿاّ ث٬ثّا

ٖصٙ ايػٛض٠ َا ٖٛ نإكس١َ يًُككٛز، ٚشيو بايتٜٓٛ٘  تٵ٥ٳسٹابتٴ :أغطانٗا_ 2

٭ٕ ايكطإٓ داَع  ;َٔ ٖصٙ ايػٛض٠(1)تهطض ٗ غت١ َٛانع بؿإٔ ايكطإٓ تّٜٓٛٗا

 . ٭غطانٗا

ٍٳ ٗا نجرل٠ْٚأغطانٴ ٍٔ ،تؿطز اهلل باٱشل١ٝ إثباتٹ ؼّٛ سٛ  . ايؿطى ؾٝٗا ٚإبطا

                                                 

٘ٹ: طٖٞ قٛي٘_ 1 ٔٵ ايًٖ َٹ ٌٴ اِيهٹتٳابٹ  ٍٳ: طاٯٜتٌ ٚقٛي٘ص تٳٓٔعٜ ٘ٴ ْٳعٻ ٔٳ اِيشٳسٹٜحٹ ايًٖ : ٚقٛي٘، اٯٜ٘ص َأسٵػٳ

ٌٕط َٳجٳ  ِّ ٔٵ ُن َٹ  ٕٔ ٖٳصٳا اِيُكطٵآ إْٔٻا َأْٵعٳِيٓٳا عٳًَٝٵَو اِيهٹتٳابٳ يٹًٓٻأؽ : طٚقٛي٘، اٯٜتٌص ٚٳَيَكسٵ نٳطٳبٵٓٳا يٹًٓٻأؽ ؾٹٞ 

ِٵ: طٚقٛي٘، اٯ١ٜص بٹاِيشٳلِّ ٍٳ ٔإَيٝٵُه َٳا ُأْٵٔع ٔٳ   .اٯ١ٜص بٳ٢ًَ َقسٵ دٳا٤ٳتٵَو آٜٳاتٹٞ:طي٘ٚقٛ، اٯ١ٜص ٚٳاتٻبٹعٴٛا َأسٵػٳ
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ٍٔ  . ٬ت إؿطنٌ ٱؾطانِٗ ٚأناشٜبًِٗٗعٳتٳ ٚإبطا

ٔٞ  . ظعُِٗ إٔ هلل ٚيسّا َٖٚٛٔ نطٚب اٱؾطاى  بٺطٵنٳ ْٚؿ

ٍٔ ٌٔ ٚا٫غتس٫ بإهاز ايعٛامل ايع١ًٜٛ  ٙٹزٹطټَؿتٳ ع٢ً ٚسسا١ْٝ اهلل ٗ اٱشل١ٝ بس٥٫

 . ْٛاَٗا َٚا ؼتٟٛ عًٝ٘ ٖا ٫ ٜٓهط إؿطنٕٛ اْؿطازٙ ب٘ ٚايػؿ١ًٝ، ٚبتسبرٔل

ٛټ ايعذٝبٹ ٔلٚاـً  . اٱْػإ ٚاؿٝٛإ ٕٔٗ أطٛاض ته

ٍٔ عًِٝٗ بسيٌٝ َٔ ؾعًِٗ ٖٚٛ ايتذا٩ِٖ إٍ اهلل عٓسَا ٜكٝبِٗ  ٚا٫غتس٫

 . طايهټ

 . ك٢ إيِٝٗ َٔ ايكطإٓ ايصٟ ٖٛ أسػٔ ايكًٍِٛإٍ ايتسبط ؾُٝا ٜٴ ٚايسع٠ٛٹ

ٔٗ  . ١ٹُٳعٵايٓٻ طٳِهِٗ ؾٴِ ع٢ً نؿطاْٹٚتٓبٝٗ

 . ِ ٚبٌ ساٍ إ٪ٌَٓ إدًكٌ هللبٌ ساشل ٚإكاب١ًٹ

ٔٳ ٌٴ ايتٛسٝسٹ ٚإٔ زٜ  . ٌبٵَق ٔٵَٹ ٖٛ ايصٟ دا٤ت ب٘ ايطغ

 . بأٌٖ ايؿطى َٔ ا٭َِ إان١ٝ ٌٻبإؿطنٌ َا سٳ ٌٻشٹَٔ إٔ ٜٳ ٚايتشصٜطٴ

ّٴ  ؾاهلل غينٌّ"بِٗ عٓس اهلل ٚعٓس ضغٛي٘ ُأبٳعٵإؿطنٌ بأِْٗ ٚؾطنا٤ِٖ ٫ ٜٴ ٚإع٬

َٳغُٛيعٔ عبازتِٗ، ٚض  . نؿاٙ إٜاِٖ ْٝعّا ٭ٕ اهلَل ;ِٗ٘ ٫ ىؿاِٖ ٫ٚ ىاف أقٓا

ٌټعٳذٵتٴيٹ ;ٚاؾعا٤ ايبعحٹ ٚإثباتٴ  . ْؿؼ َا نػبت ٣ ن

ٌٴ  .ايبعح بإسٝا٤ ا٭ضض بعس َٛتٗا ُٚجٝ

َٳ طبٳنٳٚٳ  . ٚأْ٘ ّٜٛ ايؿكٌ بٌ إ٪ٌَٓ ٚإؿطنٌ ،بعسٙ ٚاٱؾاق١َ بايّٓٛ ٘ٴًَجٳشلِ 

ٌٴ ٍٔ ُٚجٝ  . اٯخط٠ ايسْٝا ٚاؿٝا٠ٹ اؿٝا٠ٹ :٪ٌَٓ ٚساٍ إؿطنٌ ٗ اؿٝاتٌإ سا

إ٪ٌَٓ يًجبات  إؿطنٌ يٲق٬ع عٔ اٱغطاف ع٢ً أْؿػِٗ، ٚزعا٤ٴ ٚزعا٤ٴ

ـٹُٳتٹٚخٴ ،َٚؿاضق١ زاض ايهؿط ،ع٢ً ايتك٣ٛ  . ساٍ ّٜٛ اؿػاب ت بٛق
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ٍٷٚٚعسٷ ٘ ٚعٝسٷٚؽًٌ شيو نًٖس ْٜ، ٚٚٝبٷغٚتط ، ٚتطٖٝبٷ،ٚأَجا  ٚإّا٤ٷ ،ع

ٕٳط :بكٛي٘ ُٴٛ ٔٳ ٜٳعٵًَ ٟٛٔ اٖيصٹٜ ٌٵ ٜٳػٵتٳ ٖٳ ٌٵ  اٯ١ٜ إٍ إٔ ؾإٔ إ٪ٌَٓ أِْٗ أٌٖ  صُق

. اؾٌٗ ١ٹَٻصٳٚإٔ إؿطنٌ أٌٖ دٗاي١، ٚشيو تٜٓٛ٘ بطؾع١ ايعًِ َٚٳ ،عًِ

23/312_313 

. ٚعسّ ايؿٛب َػاٜط، ٖٚٛ ٜؿٌُ اٱؾطاز ،اٱقاض :ٚاٱخ٬م_ 3

. ؾٝٗا تٛسٝس اهلل غٛض٠ اٱخ٬م، أٟ إؾطاز اهلل باٱشل١ٝ ٚزلٝت ايػٛض٠ اييت

َٓ٘ ٖٚٛ إٔ تهٕٛ عباز٠  ٚأخلټ ،ٚأٚثط اٱخ٬م ٖٓا ٱؾاز٠ ايتٛسٝس

ٔٵ ط :_تعاٍ_ضب٘ غرل َؿٛب١ عٜ زْٟٝٛ نُا قاٍ "ايٓيب َٹ ٘ٹ  ِٵ عٳًَٝٵ َٳا َأغٵَأُيُه ٌٵ  ُق

 23/316. صَأدٵٕط

إٍ اٱتٝإ بإأَٛض ٚإٍ تطى  إٔ ٜهٕٛ ايساعٞ :ٚاٱخ٬م ٗ ايعباز٠_ 4

يٛد٘ اهلل، أٟ يككس ا٫َتجاٍ عٝح : ٖٚٛ َع٢ٓ قٛشلِ _تعاٍ_إٓٗٞ إضنا٤ اهلل 

يُٝسس٘ ايٓاؽ  ;٫ ٜهٕٛ اؿٜ ايسْٟٝٛ ٖٛ ايباعح ع٢ً ايعباز٠ َجٌ إٔ ٜعبس اهلل

 .ٝح يٛ تعطٌ إسح يذلى ايعباز٠ع

 .ٖٛ ايباعح ع٢ً ايعٌُأٟ إشا نإ  ايؿطى ا٭قػط، :ايطٜا٤: ٚيصا قٌٝ

ؾًٛ أٜؼ َٓٗا تطى ايكتاٍ، ؾأَا إٕ نإ  ;َٚجٌ شيو إٔ ٜكاتٌ ٭دٌ ايػ١ُٝٓ

يًعباز٠ ٚيٝؼ ٖٛ إككٛز ؾٗٛ َػتؿط  تبعّا يًٓؿؼ سٜ عادٌ ٚنإ ساق٬ّ

عٌ ع٢ً ا٫غتعاز٠ َٔ ٚخاق١ إشا نإ شيو ٫ ؽًٛ عٓ٘ ايٓؿٛؽ، أٚ نإ ٖا ٜٴ

 23/318. ايعباز٠

قاٍ اهلل  ،٘ هلل ؾ٬ بأؽ ب٘ إٕ ؾا٤ اهللإشا نإ أٍٚ شيو ٚأقًُ=: ٚقاٍ َايو_ 5

َٹِّٓٞط :_تعاٍ_ َٳشٳبٻ١ّ  ٕٳ قٹسٵٕم ؾٹٞ ط :ٚقاٍ صٚٳَأِيَكٝٵتٴ عٳًَٝٵَو  ٌٵ يٹٞ يٹػٳا ٚٳادٵعٳ
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ٔٳ  . صاٯخٹٔطٜ

ٚغٛغ١  َٔ ًُو ٚشيوٚإِا ٖصا ؾ٤ٞ ٜهٕٛ ٗ ايكًب ٫ ٜٴ :قاٍ َايو

٘ عٔ ايتُازٟ ع٢ً ؾعٌ ًِػٹِهٚدس شيو ؾ٬ ٜٴ يُٝٓع٘ َٔ ايعٌُ ؾُٔ ;ايؿٝطإ

أٟ إشا أضاز _ٝسؾع ايؿٝطإ عٔ ْؿػ٘ َا اغتطاع ٚي ،اـرل ٫ٚ ٜ٪ٜػ٘ َٔ ا٭دط

. ٖـ ا+ ؾإٕ ٖصا غرل َ٪اخص ب٘ إٕ ؾا٤ اهلل ;ٚهسز اي١ٝٓ _تجبٝط٘ عٔ ايعٌُ

23/319 

ٗ  ٘سؾٝػأي٘ َا ؾٝ٘ ق٬ ;كطب إٍ اهللإٕ ايككس إٍ ايعباز٠ يٝت: ٚأقٍٛ_ 6

٫ نرل ؾٝ٘، ٭ٕ تًو ايعباز٠ دعًت ٚغ١ًٝ يًسعا٤ ٚمٛٙ ٚنٌ  _أٜها_ايسْٝا 

ٚقها٤ اؿٛا٥ر  ،ٚقس ؾطعت قًٛات يهؿـ ايهط _تعاٍ_شيو تكطب إٍ اهلل 

 .ٚاؿاد١ َجٌ ق٠٬ ا٫غتداض٠ ٚق٠٬ ايهطِّ

ٛٳ _أٜهّا_َٚٔ إػتؿط   ،ي٘ إػًُٕٛ إٔ ٜككس ايعاٌَ َٔ عًُ٘ إٔ ٜسع

 .غرلٜٚصنطٚٙ 

سٌ خطٚد٘ إٍ غع٠ٚ َ٪ت١ ٚزعا ي٘  ÷بٔ ضٚاس١ صا إع٢ٓ قاٍ عبساهللٚٗ ٖ

 :  عٛٙ ٕٚٔ َع٘ بإٔ ٜطزِٖ اهلل غإٌإػًُٕٛ سٌ ٚزٸ

سيهاااااآيس ضاااااااٍسايس اااااانٕسَىا اااااااس٠ سسس

س

سفااااااسصسٜكاااااارفسايصبااااااداسسذاَتسٚعااااااسب١ س

س س ٚسطعٓاااا١سَاااأسٜاااادٟسسااااسإسدلٗااااص٠

س

سحبسباااااا١س ٓ اااااارسااسػاااااان٤سٚايهاباااااااداس

س سدثٞداااٛاسإذاسَاااسٚاسعًااا٢سستااا٢سٜكٛيااا

س

سٚقااااادسزغاااااداسس زغااااادىسامسَااااأس ااااانشٍسس

ب ٚاتكا٤ ايعكاب اٚقس عًُت َٔ تكٝٝسْا اؿٜ بأْ٘ سٜ زْٟٝٛ إٔ ضدا٤ ايجٛس

. _تعاٍ_ ٭ْ٘ ضادع إٍ ايتكطب يطن٢ اهلل ;ٖٛ زاخٌ ٗ َع٢ٓ اٱخ٬م

23/319_320 
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ٔ قه١ٝ ٖٞ قه١ٝ أخل َ ٜٚٓبػٞ إٔ تعًِ إٔ ؾه١ًٝ اٱخ٬م ٗ ايعباز٠_ 7س

ٖٚٞ  ،ٚ ايعباز٠ عٔ ؾه١ًٝ اٱخ٬مإش قس تعطٴ ;دعا٥ٗا ٗ شاتٗاإقش١ ايعباز٠ ٚ

٫ٚ  ،ٚظٜازت٘ ،َع شيو قشٝش١ فع١٥، ؾًٲخ٬م أثط ٗ ؼكٌٝ ثٛاب ايعٌُ

 23/320. ع٬ق١ ي٘ بكش١ ايعٌُ

ُٳط_ 8 ًُُٚ ًِٕل ؾٹٞ  ٔٵ بٳعٵسٹ خٳ َٹ ًِكّا  ِٵ خٳ ٗٳاتٹُه َٻ ٕٔ ُأ ِٵ ؾٹٞ بٴُطٛ  صاتٺ ثٳ٬خٺٜٳدٵًُُكُه

ٚٳاسٹسٳ٠ٺط :بسٍ َٔ ١ًْ ٔٵ ْٳِؿٕؼ  َٹ ِٵ   .صخٳًََكُه

ٖٚٛ اغتس٫ٍ بتطٛض خًل  ،ٚنُرل إداطبٌ ٖٓا ضادع إٍ ايٓاؽ ٫ غرل

 . ٘ٚزقا٥ل قٓع ،ٚسهُت٘ ،ِٛٝ قسض٠ اهللاٱْػإ ع٢ً ع

ٚتهطضٙ َع اغتشهاض قٛض٠ ٖصا  ،ٚايتعبرل بكٝػ١ إهاضع ٱؾاز٠ ػسز اـًل

بايٛد٘ ٚاٱْاٍ اؿاقٌ يٮشٖإ ع٢ً سػب  ٝب اغتشهاضّاايتطٛض ايعذ

ٚقس  ،ايطب ٚايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ٘ عًُا٤ٴاخت٬ف َطاتب إزضانٗا، ٜٚعًِ تؿكًَٝ

ْطؿ١  إٕ أسسنِ هُع خًك٘ ٗ بطٔ أَ٘ أضبعٌ َّٜٛا= :"بٝٓ٘ اؿسٜح عٔ ايٓيب

 ؾٝٓؿذٴ وطغٌ إيٝ٘ إًَثِ ٜهٕٛ عًك١ َجٌ شيو ثِ ٜهٕٛ َهػ١ َجٌ شيو ثِ ٜٴ

 . +ؾٝ٘ ايطٚح

ًِٕلط :ٚقٛي٘ ٔٵ بٳعٵسٹ خٳ َٹ ًِكّا   .َٔ اـًل بعس طٛض آخط ىايؿ٘ أٟ طٛضّا صخٳ

َٴ طٛضٴ :ا٭ٍٚ: ٖٚصٙ ا٭طٛاض عؿط٠ داطٞ َػتسٜط ايٓطؿ١، ٖٚٞ دػِ 

 . أبٝض خاٍ َٔ ا٭عها٤ ٜؿب٘ زٚز٠، طٛي٘ مٛ ٔػ١ ًَُٝذل

َٔ ٚقت اغتكطاض  ٌ َّٜٛاايعًك١، ٖٚٞ تتهٕٛ بعس ث٬ث١ ٚث٬ث طٛضٴ :ايجاْٞ

 ايٓطؿ١ ٗ ايطسِ، ٖٚٞ ٗ سذِ اي١ًُٓ ايهبرل٠ طٛشلا مٛ ث٬ث١ عؿط ًَُٝذلّا

 .َٔ قٛض ا٭عها٤ ٚؽطٝطاتٷ ،ايطأؽٴ ًٜٛح ؾٝٗا
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 . ٓطا٤ ٗ سذِ ايٓش١ً طٛض إهػ١ ٖٚٞ قطع١ْ :ايجايح

ِٴ ،غٓتُٝذل ٘ ث٬ث١َعٓس اغتهُاٍ ؾٗطٜٔ ٜكرل طُٛي :ايطابع َكساض ٘ ضأغٹ ٚسذ

 . ٜٙٚػتُط آطاضٴ ،٫ٚ ٚدٗ٘ ،ُ٘كٓٴ٫ٚ ٜتُٝع عٴ ،ْكـ بكٝت٘

ٚٚظْ٘ َا١٥  ،ٗ ايؿٗط ايجايح ٜهٕٛ طٛي٘ ٔػ١ عؿط غٓتُٝذلّا :اـاَؼ

ِٴ ،غطاّ  . ٙدًسٹ ٜٚػتُط آطاضٴ ،دبٗت٘ ٚأْؿ٘ ٚسٛادب٘ ٚأٚاؾطٙ ٜٚبسٚ ضغ

 240ٚٚظْ٘  ،ٗ ايؿٗط ايطابع ٜكرل طٛي٘ عؿطٜٔ غٓتُٝذلّا :ايػازؽ

١ٝٓ ع٢ً أعها٥٘ ٚتعٜس أعها٩ٙ ايبِط ،بٷَغغطاَات، ٜٚٛٗط ٗ ايطأؽ ظٳ

 . ٚتتهض أٚاؾطٙ ٗ أٚاخط شيو ايؿٗط ،ض١ٜايكسٵ

ٚٚظْ٘ ٔػُا١٥  ،ٗ ايؿٗط ايػازؽ ٜكرل طٛي٘ مٛ ث٬ثٌ غٓتُٝذلّا :ايػابع

 . ٚتتكًب أٚاؾطٙ ،ٜٚٛٗط ؾٝ٘ َطبكّا ،غطاّ

 ٜٚكٌ آطاضّا ،مثا١ْٝ ٚث٬ثٌ غٓتُٝذلّاٗ ايؿٗط ايػابع ٜكرل طٛي٘  :ايجأَ

ٚتٛٗط ع٢ً اؾًس َاز٠ ز١ٖٝٓ ززل١ ًَتكك١، ٜٚطٍٛ  ،ٜٚتهاثـ دًسٙ ٙٴسٴًِدٹ

 . ٚتتكبب ْذُت٘ َٔ ايٛغ٘ ،ٌّٚٝ إٍ ايؿكط٠ ،ؾعط ضأغ٘

ٜٚهٕٛ طٛي٘ مٛ  ،ٗ ايؿٗط ايجأَ ٜعٜس غًٛ٘ أنجط َٔ اظزٜاز طٛي٘ :ايتاغع

 . مٛ أضبع١ أضطاٍ أٚ تعٜس، ٚتك٣ٛ سطنت٘، ٚٚظْ٘ أضبعٌ غٓتُٝذلّا

ٚٚظْ٘ َٔ  ٗ ايؿٗط ايتاغع ٜكرل طٛي٘ َٔ ٔػٌ إٍ غتٌ غٓتُٝذلّا :ايعاؾط

ُٴ، غت١ إٍ مثا١ْٝ أضطاٍ ٘، ٜٚتهدِ ضأغ٘، ٜٚهجـ ؾعطٙ، ٚتبتس٨ ٜٚتِ عٛ

ـٴ ٚايط١٥ ٚايكًب، ٜٚكرل ِا٩ٙ بايػصا٤،  اشلهُٞ اؿٝا٠ ٗ اؾٗاظ ؾٝ٘ ٚٚا٥

 . ٠ ايسّ ؾٝ٘ إعطٚؾ١ بايسٚض٠ اؾ١ٝٓٝٓٚتٛٗط زٚض

١ًُٚ بطٔ ا٭ّ، ١ًُٚٚ ايطسِ، ١ًُٚٚ إؿ١ُٝ،  :(ايج٬خ ايًُٛات)ٚ



 

 

 مو تفضري صورة الشمزلطائف  118

ب٘ يٝكٝ٘ ٚيٝهٕٛ ب٘ اغتك٬ي٘ ٖا ٜٓذط  ٖٚٞ غؿا٤ َٔ دًس ىًل َع اؾٌٓ قٝطّاس

 . زٚضت٘ ايس١َٜٛ اـاق١ ب٘ زٕٚ أَ٘ ٗإيٝ٘ َٔ ا٭غص١ٜ 

٘ٷ ْٚؿٛش  ،با٭ؾٝا٤ _تعاٍ_ع٢ً إساط١ عًِ اهلل  ٚٗ شنط ٖصٙ ايًُٛات تٓبٝ

 334_23/333. قسضت٘ إيٝٗا ٗ أؾس َا تهٕٛ ؾٝ٘ َٔ اـؿا٤

٘ٹط_ 9 ٔٵ ضٳبِّ َٹ ٛٳ عٳ٢ًَ ْٴٕٛض  ٗٴ ّٔ َؾ ٘ٴ قٳسٵضٳٙٴ يٹٔٲغٵ٬ ٔٵ ؾٳطٳحٳ ايًٖ ُٳ   .صَأَؾ

ٟٳاغتعاض٠  ٚؾطح ايكسض يٲغ٬ّ  .اٱغ٬ّ ٚقبت٘ يكبٍٛ ايعكٌ ٖس

ؾل ايًشِ، َٚٓ٘ زلٞ عًِ َؿاٖس٠ باطٔ ا٭غباب  :ٚسكٝك١ ايؿطح أْ٘

ٚا٫ط٬ع ع٢ً َا ؼت  ،يتٛقؿ٘ ع٢ً ؾل اؾًس ٚايًشِ ;ٚتطنٝب٘ عًِ ايتؿطٜض

 . شيو

ػ٘ عُا ٜتأثط َٓ٘ دٗاظٙ َؿٕٚا نإ اٱْػإ إشا ؼرل ٚتطزز ٗ أَط هس ٗ ْٳ

 ،جط تٓٗسٜٙٚه ،ػ٘ ست٢ ٜكرل تٓؿػ٘ عػرلّاَؿؾٝٛٗط تأثطٙ ٗ اْهػاٙ ْٳ ،ايعكيب

: ٚنإ عهٛ ايتٓؿؼ ٗ ايكسض، ؾب٘ شيو ا٫ْهػاٙ بايهٝل ٚا٫ْطبام ؾكايٛا

 .صٚٳٜٳهٹٝلٴ قٳسٵٔضٟط :عٔ َٛغ٢ _تعاٍ_نام قسضٙ قاٍ 

 ؾطح اهلُل: ٚقايٛا ٗ نس شيو ،ٚاْطبكت أن٬ع٘ ،اْطبل قسضٙ: ٚقايٛا

ٕٵط :_تعاٍ_، ْٚع بُٝٓٗا قٛي٘ ٙٴضٳسٵقٳ ٘ٴ َأ ٔٵ ٜٴٔطزٵ ايًٖ ُٳ ٘ٴ ٜٳؿٵطٳحٵ قٳسٵضٳٙٴ  َؾ ٜٳٗسٹٜٳ

ُٳا٤ٹ ُٳا ٜٳكٻعٻسٴ ؾٹٞ ايػٻ ٌٵ قٳسٵضٳٙٴ نٳِّٝكّا سٳطٳدّا َنأَْٻ ٘ٴ ٜٳذٵعٳ ٕٵ ٜٴهٹًٖ ٔٵ ٜٴٔطزٵ َأ َٳ ٚٳ  ّٔ  صيٹٔٲغٵ٬

 .ٗ غٛض٠ ا٭ْعاّ

ٚٴؾ٬ٕ ٗ اْؿطاح، أٟ وؼ نإٔ قسضٙ ؾٴ: َٚٓ٘ قٛشلِ  . غعطح ٚ

٭ٕ  ;يًس٫ي١ ع٢ً قبٍٛ اٱغ٬ّ (ؾطح)َٚٔ ضؾاق١ أيؿاٚ ايكطإٓ إٜجاض ن١ًُ 

 ،َٚػط٠ بطن٢ ضب٘ ،عاي٘ تعايِٝ اٱغ٬ّ ٚأخ٬ق٘ ٚآزاب٘ تهػب إػًِ ؾطسّا
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ٚأْ٘ َجاب ع٢ً  ،ؾعَ٘ بأْ٘ ع٢ً سل ٗ أَطٙ ;يًُكا٥ب ٚايهٛاضخ ٚاغتدؿاؾّا

ٚيعسّ كايط١ ايؿو ٚاؿرل٠  ،ضب٘ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠ ض١َٓ ٚأْ٘ ضإز ،نطٙ

 . نُرلٙ

ٜٓؿطح قسضٙ _ ضغٛي٘ " ٚاسس ٚإٔ قُسّا٪َٔ أٍٚ َا ٜ٪َٔ بإٔ اهللؾإٕ إ

عٔ اؿاي١ اييت نإ عًٝٗا ساي١ ايؿطى إٕ ادتٓب عباز٠ أسذاض  بأْ٘ اضتؿع زضداتٺ

 ،٘تٹَٳَٚأ ،ٙسٹبٵٚعٳ ،ً٘ٹُٳٚدٳ ،َٚعِٛ ٖتًهات٘ أؾطف َٓٗا نؿطغ٘ ،ٖٛ أؾطف َٓٗا

ْهؿـ ي٘ َٔ َٗاْتٗا ايػابك١ اييت عُا ا ؾؿعط بعع٠ ْؿػ٘ َطتؿعّا ;ٚنً٘ ،َٚاؾٝت٘

ّٴ ٕٳغػًٗا عٓ٘ اٱغ٬ ػِ َهاضّ ٜٚتٻ ،ٜٚٓطل عٔ اؿه١ُ ، ثِ أقبض ٜكطأ ايكطآ

٫ يًطٜا٤ ٚايػُع١، ٫ٚ  ،يٛد٘ اهلل ;ٚقب١ ؾعٌ اـرل ،ٚأقاي١ ايطأٟ ،ا٭خ٬م

عس إػًٌُ ٜٓطٟٛ باطٓ٘ ع٢ً غٌ ٫ٚ سػس ٫ٚ نطا١ٖٝ ٗ شات اهلل ٚأقبض ٜٴ

، ٚقس تطى ا٫نتػاب بايػاض٠ ٚإٝػط، ٚاغتػ٢ٓ بايكٓاع١ عٔ خٛاّْاإيٓؿػ٘ 

ضدا ظٚاي٘ ٚمل ٜٝأؽ َٔ تػرل ساي٘،  ٚإشا َػ٘ نطټ _تعاٍ_ايهطاع١ إ٫ إٍ اهلل 

 ;ب إعٜسٓس ضب٘ ٚتطٖق ٚأٜكٔ أْ٘ َجاب ع٢ً ؼًُ٘ ٚقدلٙ، ٚإشا َػت٘ ْع١ُْ

تبكاض غرل ٖٝاب ؾذاع ايكًب اؿٛازخ باغ باٱغ٬ّ َتًكّٝا ؾهإ قسضٙ َٓؿطسّا

 380_23/379. ععٜع ايٓؿؼ

ؾتٌُ ا٭ْ٘  ;أْ٘ أؾهٌ ا٭خباض :َٚع٢ٓ نٕٛ ايكطإٓ أسػٔ اؿسٜح_ 10

ؿتٌُ عًٝ٘ ا٭خباض َٔ إعاْٞ ايٓاؾع١ ٚاؾاَع١ ٭قٍٛ اٱّإ، تع٢ً أؾهٌ َا 

ٚايتؿطٜع، ٚا٫غتس٫ٍ، ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً عِٛ ايعٛامل ٚايها٥ٓات، ٚعذا٥ب 

اٱْػإ، ٚايعكٌ، ٚبح اٯزاب، ٚاغتسعا٤ ايعكٍٛ يًٓٛط ٚا٫غتس٫ٍ  تهٜٛٔ

ٔ سس اٱعذاظ، َٚٔ نْٛ٘ ٝٵاؿل، َٚٔ ؾكاس١ أيؿاٚ٘ ٚب٬غ١ َعاْٝ٘ ايبايػٳ
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 .عًٝٗا َُّٚٗٝٓا ،كسَ٘ َٔ نتب اهللٕا ت َكسقّاس

ي٘ ايعًِٝ بٓٗا١ٜ قاغٔ ٚٗ إغٓاز إْعاي٘ إٍ اهلل اغتؿٗاز ع٢ً سػٓ٘ سٝح ْعٸ

 23/385  .اض ٚايصنطا٭خب

َٔ أقشاب  أسسٷط صَنٚقس أٚق٢ أ١ُ٥ غًؿٓا ايكاحل إٔ ٫ ٜٴ_ 11

إ٫ بأسػٔ شنط، ٚباٱَػاى عُا ؾذط بِٝٓٗ، ٚأِْٗ أسل ايٓاؽ بإٔ "ايطغٍٛ

ٔٴٜٴ  .إداضز ؾُٝا دط٣ بٌ بعهِٗ، ٜٚٛٔ بِٗ أسػٔ إصاٖب ًتُؼ شلِ أسػ

٘ َٔ ايجٛاض ٖؿَي ـٻَٚٔ ُي ٚيصيو اتؿل ايػًـ ع٢ً تؿػٝل ابٔ ا٭ؾذل ايٓدعٞ

ايصٜٔ دا٤ٚا َٔ َكط إٍ إس١ٜٓ ـًع عجُإ بٔ عؿإ، ٚاتؿكٛا ع٢ً إٔ 

َٚا زؾعِٗ عًٝ٘  ،ٚأقشاب قؿٌ ناْٛا َتٓاظعٌ عٔ ادتٗاز ،أقشاب اؾٌُ

ٚايصب عٔ داَعت٘ َٔ إٔ تتػطب إيٝٗا ايؿطق١  ،إ٫ ايػعٞ يك٬ح اٱغ٬ّ

ٚٚاغط١ تبًٝؼ ايؿطٜع١ إيٝٓا، ٚايطعٔ ٗ  ،قسٚتٓا ؾإِْٗ ْٝعّا ;ٚا٫خت٬ٍ

عًُا٩ْا عساي١ ْٝع  بعهِٗ ٜؿهٞ إٍ كاٚف ٗ ايسٜٔ، ٚيصيو أثبت

 24/11. "أقشاب ايٓيب

ٕٻ ط _12 ٘ٹ ٔإ ُٳ١ٹ ايًٖ ٔٵ ضٳسٵ َٹ ِٵ ٫ تٳِكٓٳُطٛا  ٔٗ ٔٳ َأغٵطٳُؾٛا عٳ٢ًَ َأْٵُؿػٹ ٌٵ ٜٳا عٹبٳازٹٟ اٖيصٹٜ ُق

٘ٳ ٜٳػٵؿٹطٴ ايصټْٴٛبٳ دٳ ِٴ ايًٖ ٛٳ اِيػٳُؿٛضٴ ايطٻسٹٝ ٖٴ ٘ٴ   .ص(53)ُٹٝعّا إْٔٻ

ٟٻ طٓبت آٜات ايٛعٝس بأؾٓاْٗا ايػابك١ إطٓابّاُأ َبًؼ  ٜبًؼ َٔ ْؿٛؽ غاَعٝٗا أ

 .ضغِ تٛاٖطِٖ بك١ً ا٫ٖتُاّ بٗا َٔ ايطعب ٚاـٛف ع٢ً

ٕٞٚقس ٜبًؼ بِٗ ٚقعٗا َبًؼ ايٝأؽ َٔ غٳ ٜٓذِٝٗ َٔ ٚعٝسٖا، ؾأعكبٗا اهلل  ع

يًدطٚز إٍ غاسٌ ايٓذا٠ إشا أضازٖٚا ع٢ً عاز٠ ٖصا  ;ٗ ْؿٛغِٗ ببعح ايطدا٤

 . ايهتاب اجملٝس َٔ َساٚا٠ ايٓؿٛؽ َعٜر ايذلغٝب ٚايذلٖٝب
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ٌٗ بٗا ٭ٕ ايعٚادط ايػابك١ تجرل ٗ ْؿٛؽ إٛادٳ ;ٚايه٬ّ اغت٦ٓاف بٝاْٞ

ه١ٝ ٚاـٛاطط ؾتت٬سِ ؾٝٗا اـٛاطط إًَ ;خاطط ايتػا٩ٍ عٔ َػايو ايٓذا٠

ؾهإ ٗ إْاض٠  ;ايت٬سِ ع٢ً اْتكاض إسس٣ ايطا٥ؿتٌ ٞطغايؿٝطا١ْٝ إٍ إٔ ٜٴ

ٜٚٛاغٝٗا  ،ايػبٌٝ شلا َا ٜػٌٗ خطٛ اؿا٥طٜٔ ٗ ًُٚات ايؿو، ٜٚطتؿل بٗا

ِٴ_بعس إٔ أثدٓتٗا دطٚح ايتٛبٝذ ٚايعدط ٚايٛعٝس، ٜٚهُس تًو اؾطاس١   ٚاؿًٝ

اهلل بايصٜٔ زعاِٖ إيٝ٘  غهبٴ خؿ١ٝ إٔ وٝ٘"ٚتجرل ٗ ْؿؼ ايٓيب _ًٌٜٚ ٜعدطٴ

ض شلِ باب ايتٛب١، ٫ٚ تكبٌ تٳِؿؾًعً٘ ٫ ٜٴ ;ؾأعطنٛا، أٚ سببِٗ ٗ اؿل ؾأبػهٛا

َِٓٗ بعس إعطانِٗ أٚب١، ٫ٚ غُٝا بعس إٔ أَطٙ بتؿٜٛض ا٭َط إٍ 

ُٹ قطٔع َٓ٘ تطقبٴ ِِّ٘،إؿتٳُٹِهسٴ بإٔ " ٘، ؾهإ أَطٙ يطغٛي٘اؾساٍ ٚؾك

ؾٗصا ن٬ّ ٜٓشٌ  ;يباب ا٭ٚب١ إيٝ٘ عًٝ٘، ٚتؿتٝشّا تٓؿٝػّا ;ٜٓازِٜٗ بٗصٙ ايسع٠ٛ

أٟ بًؼ عين  " ٌٝ٘ أؾهٌ ايٓببٳٓاف يبٝإ َا تطٖقاغت٦ (قٌ)إٍ اغت٦ٓاؾٌ ؾذ١ًُ 

 40_24/39. ٖصا ايكٍٛ
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 (.سِ إ٪َٔ)ٚضزت تػ١ُٝ ٖصٙ ايػٛض٠ ٗ ايػ١ٓ  _1

 +قطأ سِ إ٪ََٔٔ = :"قاٍ ضغٍٛ اهلل: عٔ أبٞ ٖطٜط٠ قاٍض٣ٚ ايذلَصٟ 

ُٳكٹرلٴطإٍ  ٘ٹ اِي  .اؿسٜح +ض سؿٜ بُٗاٚآ١ٜ ايهطغٞ سٌ ٜكب صٔإَيٝٵ

ضٟ ٗ قشٝش٘ ٚبصيو اؾتٗطت ٗ َكاسـ إؿطم، ٚبصيو تطْٗا ايبدا

 .ٚايذلَصٟ ٗ اؾاَع

ٚمل تصنط ٗ غٛض٠  ،ٚٚد٘ ايتػ١ُٝ أْٗا شنطت ؾٝٗا قك١ َ٪َٔ آٍ ؾطعٕٛ

 . أخط٣ بٛد٘ قطٜض

إِٝ بًؿٛٗا ايصٟ  غان١َٓ (ِس)ن١ًُ  ٖصا ا٫غِ سها١ُٜ ٚايٛد٘ ٗ إعطاب

 (يؿٜ إ٪َٔ)إ٪َٔ أٚ  ٔطِنغٛض٠ سِ شٹ: بتكسٜط (إ٪َٔ)ٚبإناؾت٘ إٍ يؿٜ  ،ٜكطأ

ٍٔط :ٗ أٚشلا _تعاٍ_يكٛي٘  (ٍٛٵايٖط)غٛض٠  _أٜهّا_ٚتػ٢ُ  ٛٵ ٚقس  صشٹٟ ايٖط

 .تٓٛغٞ ٖصا ا٫غِ

 .ٗ أٚشلا صَغاؾٹٔط ايصٻْٵبٹط :_تعاٍ_ٚتػ٢ُ غٛض٠ غاؾط يصنط ٚقؿ٘ 

 .ٚبٗصا ا٫غِ اؾتٗطت ٗ َكاسـ إػطب

ُٵسٹ ضٳبَِّو ط :_تعاٍ_با٫تؿام ٚعٔ اؿػٔ اغتجٓا٤ قٛي٘  ٖٚٞ َه١ٝ ٚٳغٳبِّضٵ بٹشٳ

ٚٳأٱبٵَهأض  ِّٞ  .٭ْ٘ نإ ٜط٣ أْٗا ْعيت ٗ ؾطض ايكًٛات اـُؼ ٚأٚقاتٗا صبٹاِيعٳؿٹ

ٚإِا نإ  ،تٗا َا ٚقع إ٫ ٗ إس١ٜٓٚأٚقا ٕٔؼ ٜٚط٣ إٔ ؾطض قًٛاتٺ

إؿطٚض َه١ ضنعتٌ نٌ ّٜٛ َٔ غرل تٛقٝت، ٖٚٛ َٔ بٓا٤ نعٝـ ع٢ً 

ٕ اؾُٗٛض ع٢ً إٔ ايكًٛات اـُؼ ؾطنت َه١ ٗ أٚقاتٗا ع٢ً أْ٘ إؾ ;نعٝـ

 صورة املؤمو
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بٌ وٌُ ع٢ً ٚاٖط  ،٫ ٜتعٌ إٔ ٜهٕٛ إطاز بايتػبٝض ٗ تًو اٯ١ٜ ايكًٛات

 . _تعاٍ_عٙ ب٘ اهلل يؿٛ٘ َٔ نٌ قٍٛ ٜٓ

ٕٳ ؾٹٞ ط :_تعاٍ_َٓ٘ َا ضٟٚ عٔ أبٞ ايعاي١ٝ إٔ قٛي٘  ٚأؾصټ ٔٳ ٜٴذٳازٹُيٛ ٕٻ اٖيصٹٜ ٔإ

٘ٹ ِٵ بٹبٳايٹػٹٝ ٖٴ َٳا  ِٵ ٔإ٫ٖ نٹبٵطٷ  ٖٹ ٕٵ ؾٹٞ قٴسٴٚٔض ِٵ ٔإ ٖٴ ٕٕ َأتٳا ًَِطا ٘ٹ بٹػٳٝٵٔط غٴ ْعيت ٗ  صآٜٳاتٹ ايًٖ

 .ٚظعُٛا أْ٘ َِٓٗ ،ٍٗ أَط ايسدا"ٜٗٛز َٔ إس١ٜٓ دازيٛا ايٓيب

ٔٳ َنَؿطٴٚط :ٚقس دا٤ ٗ أٍٚ ايػٛض٠ ٘ٹ ٔإ٫ٖ اٖيصٹٜ ٍٴ ؾٹٞ آٜٳاتٹ ايًٖ ٚإطاز  صَٳا ٜٴذٳازٹ

 . إؿطنٕٛ: بِٗ

ْعيت بعس غٛض٠  ٖٚصٙ ايػٛض٠ دعًت ايػتٌ ٗ عساز تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض

 . ايعَط ٚقبٌ غٛض٠ ؾكًت ٖٚٞ أٍٚ غٛض آٍ سِ ْع٫ّٚ

٠ َكط٠٤ٚ عكب ٚؾا٠ أبٞ طايب، أٟ غ١ٓ ث٬خ قبٌ ٚقس ناْت ٖصٙ ايػٛض

٘ٴط :ٕا غٝأتٞ إٔ أبا بهط قطأ آ١ٜ ،اشلذط٠ ٍٳ ضٳبِّٞ ايًٖ ٕٵ ٜٳُكٛ ٕٳ ضٳدٴ٬ّ َأ سٌ  صَأتٳِكتٴًُٛ

سٍٛ ايهعب١، ٚإِا اؾتس أش٣ قطٜـ ضغٍٛ "آش٣ ْؿط َٔ قطٜـ ضغٍٛ اهلل

 . بعس ٚؾا٠ أبٞ طايب"اهلل

طتٝبٗا ٗ ع غٛض َطتب١ ٗ إكاسـ ع٢ً تغب صِسٳطٚايػٛض إؿتتش١ به١ًُ 

 . اؼٗايتآخٝٗا ٗ ؾٛ (آٍ)دعًٛا شلا اغِ  (آٍ سِ)ٜٚسع٢ فُٛعٗا  ،ايٓعٍٚ

اٍ يػرل إككٛز ٜٚك ،تهاف إٍ شٟ ؾطف (آٍ)ؾهأْٗا أغط٠ ٚاسس٠ ٚن١ًُ 

 :  قاٍ ايهُٝت أٌٖ ؾ٬ٕ :تؿطٜؿ٘

سقس ْااااااانسيهاااااااِس سآٍسسااااااانَِٝسآٜااااااا١ سس

س

٘ َيََّاَ س سعااااااااااس َُٚسٗااااااااانسَٓااااااااانسفكٝااااااااا

س ٘ٹ َأدٵطّا ط صسِ عػلط :ٗ غٛض٠ _تعاٍ_ٜطٜس قٍٛ اهلل  ِٵ عٳًَٝٵ ٌٵ ٫ َأغٵَأُيُه ُق

ٛٳزٻ٠َ ؾٹٞ اِيُكطٵبٳ٢ ُٳ تأٚشلا : ؾًصيو ععظٙ بكٛي٘ ;ع٢ً تأٌٜٚ غرل ابٔ عباؽ صٔإ٫ٖ اِي
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 76_24/75. َٓا ؾكٝ٘ َٚعطبس

ِّ ٚأْؿس أبٛ عبٝس٠ أبٝاتّا_ 2  :قا٥ًٗا مل ٜػ

س ىلسقااااادسطٛيااااا سسً ااااا سبنيطااااابعسااس

س

س ٦َاااااااااااِّٚمبااااااااااا٦ سبعدٖاااااااااااانسقاااااااااااادس س

س سٚبجُاااااااااااااااانٕسثآااااااااااااااااٝ سٚنااااااااااااااااسزتسس

س

سٚبني ٛاضااااااااااا سايًاااااااااااٛا ٞسثًجاااااااااااا سسس

س سباعااااااااااا ٚباااااااااانحلٛاَِٝسايًااااااااااٛا ٞسضُس

س

سًاااااااااا ّصٚبنمل صاااااااااٌسايااااااااا سقااااااااادسف سسس

ٚعٔ أبٞ عبٝس٠ ٚايؿطا٤ إٔ قٍٛ ايعا١َ اؿٛاَِٝ يٝؼ َٔ ن٬ّ ايعطب ٚتبعُٗا س

 . أبٛ َٓكٛض اؾٛايٝكٞ

ٚمثاٌْ ٗ  ٗ عس أٌٖ إس١ٜٓ ٚأٌٖ َه١، ٚٔػّا ٚمثاٌْ ضبعّاٚقس عست آٜٗا أ

 24/77. عس أٌٖ ايؿاّ ٚايهٛؾ١، ٚاثٓتٌ ٚمثاٌْ ٗ عس أٌٖ ايبكط٠

َٔ أقٍٛ ايسع٠ٛ إٍ  أغطانّا تهُٓت ٖصٙ ايػٛض٠ُ: أغطاض ٖصٙ ايػٛض٠_ 3

ٟٳ تٵ٥ٳسٹتٴؾابٵ ;اٱّإ تهاٙ اؿطؾإ إعاْسٜٔ ٗ قسم ايكطإٓ نُا اق َا ٜكتهٞ ؼس

 . عإ ٗ ؾاؼتُٗا نُا تكسّ ٗ أٍٚ غٛض٠ ايبكط٠كٖطإُ

بسعٛتِٗ إٍ اٱق٬ع  َٔ قؿات٘ َا ؾٝ٘ تعطٜضٷ _تعاٍ_ٚأدطٟ ع٢ً اغِ اهلل 

ٌٳ ؾهاْت ؾاؼ١ُ ;عُا ِٖ ؾٝ٘ ـُ ٜباد١ٹزٹ ايػٛض َج ٌٔ َؿرل٠ّ ١ٹبٳِطا  إٍ ايػطض َٔ تٓعٜ

 . ٖصٙ ايػٛض٠

ٌٳٖكٚعٳ ٌٔ ب شيو بإٔ ز٥٫ ٫ هشسٖا إ٫ ايهاؾطٕٚ  ١ْٓٳَِّٝٔ اهلل بٳ ٖصا ايهتابٹ تٓعٜ

ٚقس تهطض شنط اجملازيٌ ٗ آٜات  ،بٷٝٵػٹؿٵ، ٚإٔ دساشلِ تٳَٔ ا٫عذلاف بٗا سػسّا

ٌٴ ؼٳُٵاهلل خٳ ساشلِ عاٍ ا٭َِ اييت نصبت ضغٌ اهلل  َطات ٗ ٖصٙ ايػٛض٠، ُٚجٝ

٘ٴبصنطِٖ إْا٫ّ  . إجٌ بكّٛ ؾطعٕٛ ٚنطبٴ ،شلِع٢ً آثاض اغت٦كا ، ثِ ايتٓبٝ

ٕٳ َٚٛع١ُٛ َٜ ٘ٴَٳٛٵَق َ٪َٔ آٍ ؾطعٛ  . قَٛ٘"ؿب٘ زع٠ٛ قُستٴ َٛاع
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٘ٴ  . باٱشل١ٝ إْا٫ّ _تعاٍ_ع٢ً ز٥٫ٌ تؿطز اهلل  ٚايتٓبٝ

ٍٴ  . عباز٠ َا ٜعبسٕٚ َٔ زٕٚ اهلل ٚإبطا

 . ٙ ايصٜٔ أعطنٛا عٔ ؾهطٙطٳُهؿٵيٝٹ ;بٓعِ اهلل ع٢ً ايٓاؽ ٚايتصنرلٴ

ٍٴٚا٫  .ع٢ً إَهإ ايبعح غتس٫

َٹَكًِِٖ َا ٜٳٚإْصاضٴ َٚا ٜذلقبِٗ َٔ ايعصاب، ٚتٛعسِٖ بإٔ ٫  ،٘يٹٛٵٖٳ ٔٵٕٛ 

 . ٚبإٔ ندلا٤ِٖ ٜتدل٩ٕٚ َِٓٗ ،شلِ ٦َٜٛص ْكرلٳ

ٔٔ ْكٔط بتشكٝٔل"٘اهلل ضغَٛي ٚتجبٝتٴ  . ٗ سٝات٘ ٚبعس ٚؾات٘ ٖصا ايسٜ

ـٴٚٳ ،ع٢ً إ٪ٌَٓ ٌ شيو ايجٓا٤ٴٚؽًٖ  . ا٥٬ٕه١ عًِٝٗ ٚثٓا٤ٴ ،َِٗتٹنطا ٚق

ٌٔ ٚٚضزٳ : عٔ أبٞ ٖطٜط٠ قاٍايصٟ ضٚاٙ ايذلَصٟ  اؿسٜحٴ ٖصٙ ايػٛض٠ٹ ٗ ؾه

ٚآ١ٜ ايهطغٞ سٌ  صطٝٵكٹإَ ٘ٹٝٵَئإطَٔ قطأ سِ إ٪َٔ إٍ : =قاٍ ضغٍٛ اهلل

. +َٚٔ قطأُٖا سٌ ّػٞ سؿٜ بُٗا ست٢ ٜكبض ،ٜكبض سؿٜ بُٗا ست٢ ّػٞ

24/77_78 

ٔٔ يٹٞ قٳطٵسّا َيعٳًِّٞ َأبٵًُؼٴ اَ٭غٵبٳابٳ ٚٳَقط _4 ٕٴ ابٵ َٳا ٖٳا ٕٴ ٜٳا  ٛٵ ٍٳ ؾٹطٵعٳ َأغٵبٳابٳ ( 36)ا

٘ٴ َناشٹبّا ُٚٓټ ٚٳإِّْٔٞ َ٭ َٴٛغٳ٢  ٘ٹ  ٛٳاتٹ َؾَأٖطًٹعٳ ٔإَي٢ ٔإَي ُٳ  .صايػٻ

٘ ؾٝ٘ َٛغ٢ ٖصٙ َكاي١ أخط٣ يؿطعٕٛ ٗ فًؼ آخط غرل اجملًؼ ايصٟ سادٸ

، ا أؾطْا إيٝ٘ ؾُٝا عطـ َٔ ا٭قٛاٍ ايػابك١ آْؿّاٚيصيو عطـ قٛي٘ بايٛاٚ نُ

ع٢ً ْٛرلٙ  ٢سّ ايه٬ّ ٖٓايو َػتٛؾإيٝ٘ ٗ غٛض٠ ايككل، ٚتك اٚنُا أؾطْ

 .ٚايكطح ٖٓايو (ٖاَإ)َع٢ٓ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً سػب ٚاٖطٖا، ٚتكسّ شنط 

ٚقس ٫ح يٞ ٖٓا قٌُ آخط أقطب إٔ ٜهٕٛ إككٛز َٔ اٯ١ٜ ٜٓتِٛ َع َا 

ٗ ايػا١ٜ ٚىايؿ٘ ٗ ايس٫ي١، ٚشيو إٔ ٜهٕٛ ؾطعٕٛ أَط ببٓا٤  شنطْاٙ ٖٓايو
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يٝػتُس  ،بٓؿػ٘ ضٜان١ ٛٳبٌ يٝدًُ ،قطح ٫ يككس ا٫ضتكا٤ إٍ ايػُاٚاتس

ٞٳ ٔإَيٝٵٓٳا ط :٢ إيٝ٘ إش قاٍٚسٳايٛسٞ َٔ ايطب ايصٟ ازع٢ َٛغ٢ أْ٘ َأ إْٔٻا َقسٵ ُأٚسٹ

ٛٳٖي٢ ٚٳتٳ ٔٵ َنصٻبٳ  َٳ ٕٻ اِيعٳصٳابٳ عٳ٢ًَ   .صَأ

ؾإٕ ا٫ضتٝاض ٗ َهإ َٓععٍ عٔ ايٓاؽ نإ َٔ ؾعاض ا٫غتشٝا٤ ايهٗٓٛتٞ 

ٚساَٞ  ،ٔ اٯشل١يععُ٘ أْ٘ اب ;يصيو عٓسِٖ، ٚنإ ؾطعٕٛ وػب ْؿػ٘ أ٬ّٖ

 .ايه١ٓٗ ٚاشلٝانٌ

ٌ ؾ٪ٕٚ ايسٜا١ْ إٍ ايه١ٓٗ ٗ ؾهإ ٜهٹ ;ٚإِا نإ ٜؿػً٘ تسبرل أَط إًُه١

يٝهٕٛ قٛي٘  ;اؾسي١ٝ إٔ ٜتكس٣ يصيو بٓؿػ٘ ٖصٙ ا٭ظ١َ َٗعابسِٖ، ؾأضاز 

٭ْ٘ أضاز ايتٛط١٦ يٲخباض  ;يسُٖا٤ أَت٘ ته٬ًّٝ ;ايؿكٌ ٗ ْؿٞ ٚدٛز إي٘ آخط

ؾأضاز إٔ ٜتٍٛ ٚغا٥ٌ ايٓؿٞ بٓؿػ٘ نُا ناْت يًٝٗٛز  ،بٓؿٞ إي٘ آخط غرل آشلتِٗ

ٛٵط :_تعاٍ_قاضٜب يًد٠ًٛ يًعباز٠ نُا تكسّ عٓس قٛي٘  ٔٵ َؾدٳطٳزٳ عٳ٢ًَ َق َٹ ٘ٹ  َٹ

ُٹشٵطٳابٹ ُٹشٵطٳابٳط :ٚقٛي٘ صاِي ٗٳا ظٳَنٔطٜٻا اِي ٌٳ عٳًَٝٵ ُٳا زٳخٳ َٚٔ اؽاش ايطٖبإ  صُنًٖ

 .د٠ًٛ يًتعبسيً ;ايٓكاض٣ قٛاَع ٗ أعايٞ اؾباٍ

ْٗا َٛدٛز٠ عٓس ا٭َِ إعاقط٠ شلِ أِ ٜسٍ ع٢ً َٚٚدٛزٖا عٓس ٖصٙ ا٭

 146_24/145. ٚايػابك١ عًِٝٗ

ّٳ٫ دٳط :ٚن١ًُ_ 5 بؿتشتٌ ٗ ا٭ؾكض َٔ يػات ث٬خ ؾٝٗا، ن١ًُ ٜطاز  صطٳ

٭ٕ ايؿ٤ٞ ايصٟ ٫ ٜٓكطع ٖٛ بام  ;ؾُع٢ٓ ثبٛت٘ ;أٚ ٫بس ،٫ ٜجبت :بٗا َع٢ٓ

ٕٻ: يو ٜ٪ٍٚ إٍ َع٢ٓ سل ٚقس ٜكٛيٕٛشٚنٌ  شا دطّ، ٫ٚ  ٫ شا دطّ، ٫ٚ أ

 . يًتدؿٝـ بسٕٚ َِٝ تطخُّٝا طٳشا دطّ، ٫ٚ دٳ ٔٻعٳ

عػب  يهإ َانّٝا ٭ْ٘ يٛ نإ ؾع٬ّ ;اغِ ٫ ؾعٌ (دطّ)ٚا٭ٚٗط إٔ 
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 . عًٝ٘ َٔ خكا٥ل اغتعُاٍ ايؿعٌ ٗ ايسعا٤ (٫)ؾٝهٕٛ زخٍٛ  ،قٝػت٘

ٕٻ)ٚا٭نجط إٔ ٜكع بعسٖا   ًَتعَّا (ٗ)ؾٝكسض َعٗا سطف  ;إؿتٛس١ إؿسز٠ (أ

 .سصؾ٘ غايبّا

 . ٫ ؾو ٗ إٔ َا تسعْٛين إيٝ٘ يٝؼ ي٘ زع٠ٛ: ٚايتكسٜط

٫ ط :_تعاٍ_ٚإٔ دطّ ؾعٌ أٚ اغِ عٓس قٛي٘  (٫ دطّ)كسّ بٝإ َع٢ٓ ٚت

ٕٳ ِٵ اَ٭خٵػٳطٴٚ ٖٴ ِٵ ؾٹٞ اٯخٹطٳ٠ٹ  ٗٴ ّٳ أَْٻ  24/154. ٗ غٛض٠ ٖٛز صدٳطٳ
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 س

 

نُا قسَٓاٙ ٗ أٍٚ  (ايػذس٠)إٍ  (سِ)بإناؾ١  (سِ ايػذس٠)تػ٢ُ _ 1

ا ٭ْٗ ;ذلَصٟٚٗ داَع اي ،طْت ٗ قشٝض ايبداضٟغٛض٠ إ٪َٔ، ٚبصيو تٴ

 .ايكطإٓ َٔ غذٛز بإٔ ؾٝٗا غذس٠ّ (سِ) ُٝعت عٔ ايػٛض إؿتتش١ عطٚف

نإ "إٔ ضغٍٛ اهلل= :(1)ٗ ؾعب اٱّإ عٔ خًٌٝ بٔ َط٠ ٚأخطز ايبٝٗكٞ

 . (2)+تباضى، ٚسِ ايػذس٠: اّ ست٢ ٜكطأ٫ ٜٓ

ٖٚٛ اختكاض  (غٛض٠ ايػذس٠) ٗ َعِٛ َكاسـ إؿطم ٚايتؿاغرلٚزلٝت 

 . شلا بصات ايػذس٠ ٚيٝؼ ُٝٝعّا (سِ ايػذس٠)قٛشلِ 

 . (غٛض٠ ؾكًت)ٗ نجرل َٔ ايتؿاغرل  ٠ٚزلٝت ٖصٙ ايػٛض

 :يٛقٛع ن١ًُ (غٛض٠ ؾكًت)ٚاؾتٗطت تػُٝتٗا ٗ تْٛؼ ٚإػطب 

٘ٴط شلا َٔ ايػٛض إؿتتش١ عطٚف  بٗا ُٝٝعّا ;ؾتطِّٗ أٚشلا ؾعٴ صُؾكًَِّتٵ آٜٳاتٴ

 .(سِ)

عٔ بك١ٝ ايػٛض إؿتتش١ عطٚف  (غٛض٠ غاؾط)باغِ  (ٔغٛض٠ إ٪َ)نُا ُٝعت 

 . (سِ)

ٚٳَيَكسٵ ظٳٜٻٓٻا ط :ؾٝٗا _تعاٍ_يكٛي٘  (غٛض٠ إكابٝض)ٚتػ٢ُ : ٚقاٍ ايهٛاؾٞ

                                                 

ض٣ٚ عٔ عطا٤ ، ايبكطٟ ايطقٞ( بهِ ايهاز إعذ١ُ ٚؾتض إٛسس٠)عٞ بٳٖٛ خًٌٝ بٔ َط٠ ايهٴ_ 1

ٖٛ َٓهط اؿسٜح تٛٗ غ١ٓ : قاٍ ايبداضٟ ،ٚأٓس بٔ سٓبٌ ،ٚابٔ ٖٚب ،ٚض٣ٚ عٓ٘ ايًٝح، ٚقتاز٠

 .غتٌ َٚا١٥

ٚتباضى ، آمل تٓعٌٜ: نإ ضغٍٛ اهلل ٫ ٜٓاّ ست٢ ٜكطأ=ابط إعطٚف ٖٛ سسٜح ايذلَصٟ عٔ د_ 2

 .٫ٚ َٓاؾا٠ بٌ اؿسٜجٌ+. ايصٟ بٝسٙ إًو

 صورة فصمت
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ُٳكٳابٹٝضٳ ُٳا٤ٳ ايسټْٵٝٳا بٹ ٗٳا ط :_تعاٍ_يكٛي٘  (غٛض٠ ا٭قٛات)ٚتػ٢ُ  صايػٻ ٚٳَقسٻضٳ ؾٹٝ

ٗٳا ٛٳاتٳ  . صَأِق

ٚٚد٘ ٖصٙ ايتػ١ُٝ قكس  (غذس٠ إ٪َٔ)تػ٢ُ : ط٠تبكٚقاٍ ايهٛاؾٞ ٗ اي

ؾأناؾٛا ٖصٙ إٍ  (غٛض٠ إهادع)إػُا٠  (امل ايػذس٠)ُٝٝعٖا عٔ غٛض٠ 

باغِ  (غٛض٠ إهادع)نُا َٝعٚا  (غٛض٠ إ٪َٔ)ايػٛض٠ اييت قبًٗا ٖٚٞ 

 . (غٛض٠ يكُإ)٭ْٗا ٚاقع١ بعس  (غذس٠ يكُإ)

ٚعست  (غٛض٠ ايعخطف)ٚقبٌ  (٠ غاؾطغٛض)با٫تؿام ْعيت بعس  ٖٚٞ َه١ٝ

 . اؿاز١ٜ ٚايػتٌ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض

ٚٔػٌ، ٚعٓس أٌٖ ايؿاّ  إس١ٜٓ ٚأٌٖ َه١ ث٬ثّا أٌٖ عٓس ٚعست آٜٗا

 228_24/227. ٚٔػٌ ّاٚايبكط٠ اثٓتٌ ٚٔػٌ، ٚعٓس أٌٖ ايهٛؾ١ أضبع

٘ٴ :ٗاغطانٴأ_ 2 ٕٔ ايتٜٓٛ  . ٔ َعاضنتِٖ٘ عٔعذٵإٍ عٳ ٚاٱؾاض٠ُ ،بايكطآ

ّٷ٘ٹٜٹسٵٖٳ ٚشنطٴ  ٍ إٍ ايطغٌ ٔعْٵَا ُأ َٔ إٔ ٜتططق٘ ايباطٌ، ٚتأٜٝسٙٴ ، ٚأْ٘ َعكٛ

 . َٔ قبٌ اٱغ٬ّ

ِّ ًٞكِّٚتٳ  . اٯشإ إؿطنٌ ي٘ باٱعطاض ٚق

ٍٴ ٔٔ ٚإبطا ٕٳٚتصنرلٴ ،إؿطنٌ ؾٝ٘ َطاع ؾ٬ عصض  ;ِٗتٹػٳًُْعٍ بٹ ِٖ بإٔ ايكطآ

 . بٗسٜ٘ٗ عسّ اْتؿاعِٗ  شلِ أق٬ّ

ِٗ ع٢ً نؿطِٖ غايل ايػُاٚات ٚا٭ضض َع بٝإ ٚتٛبٝدٴ ،إؿطنٌ طٴظدٵٚٳ

 . َا ٗ خًكٗا َٔ ايس٥٫ٌ ع٢ً تؿطزٙ باٱشل١ٝ

ٌٻٚإْصاضٴ  . َٔ عصاب ايسْٝا با٭َِ إهصب١ٹ ِٖ َا س

 . زلعِٗ ٚأبكاضِٖ ٚأدػازِٖ عًِٝٗ ٚؾٗاز٠ُ ،ِٖ بعصاب اٯخط٠ٚٚعٝسٴ
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ٚأِْٗ غٝٓسَٕٛ  ،َٔ ايؿٝاطٌ ٚايٓاؽ طٳِؿٌٓ شلِ ايُهِّٜعٳإُِٖ َٔ ايكطْا٤ ٚؼصٜطٴس

ّٳ  . ايكٝا١َ ع٢ً اتباعِٗ ٗ ايسْٝا ٜٛ

 . ٚقٛبٌ شيو َا يًُٛسسٜٔ َٔ ايهطا١َ عٓس اهلل

ٚإٔ ٜػتعٝص  ،ٚبايكدل ع٢ً دؿٛتِٗ ،بسؾعِٗ باييت ٖٞ أسػٔ"ايٓيبِّ ٚأَطٴ

 . باهلل َٔ ايؿٝطإ

ٌٴ تٵطٳنٹٚشٴ  . غًل إدًٛقات ايع١ُٝٛ نايؿُؼ ٚايكُطاهلل  تؿطزٹ ز٥٫

ٌٴ ٕٔ ٚز٥٫  . _تعاٍ_٫ٚ ٜعًِ ٚقت٘ إ٫ اهلل  ،ٚأْ٘ ٚاقع ٫ قاي١ ;ايبعح إَها

ٚإ٪ٌَٓ بتأٜٝس اهلل إٜاِٖ بتٓعٍ ا٥٬ٕه١ بايٛسٞ، ٚبايبؿاض٠ "ايٓيب ٚتجبٝتٴ

 . يًُ٪ٌَٓ

ٍٷ ٗ تكًبات أٌٖ  طٷبٳٚعٹ ،ٗ ابتسا٤ خًل ايعٛامل كتًؿ١ْ ٚؽًٌ شيو أَجا

 229_24/228. ٚايتٜٓٛ٘ بإٜتا٤ ايعنا٠ ،ايؿطى

 . غِ ٗ ايٓؿؼ ٜٓؿأ عٔ ٚٔ سكٍٛ َهطٚٙ ؾسٜس :ٚاـٛف_ 3

. أٚ سكٍٛ نط ،غِ ٗ ايٓؿؼ ٜٓؿأ عٔ ٚقٛع َهطٚٙ بؿٛات ْؿع :ٕٚاؿعٳ

24/285 

ٚٳَقط _4 ٌٳ قٳايٹشّا  ُٹ ٚٳعٳ ٘ٹ  ٔٵ زٳعٳا ٔإَي٢ ايًٖ ُٻ َٹ ٛٵ٫ّ  ٔٴ َق ٔٵ َأسٵػٳ َٳ ٔٵ ٚٳ َٹ ٍٳ إْٔٻٓٹٞ  ا

ٌٳ  ُٹ ُٴػٵًٹ  .ص(33)اِي

ٚٚنشٛا  ،ٚٗ ٖصٙ اٯ١ٜ َٓعع عِٛٝ يؿه١ًٝ عًُا٤ ايسٜٔ ايصٜٔ بٝٓٛا ايػٓٔ

. كًَِ٘ٔ زٜٓ٘ َٚٔ خٳ _تعاٍ_أسهاّ ايؿطٜع١ ٚادتٗسٚا ٗ ايتٛقٌ إٍ َطاز اهلل 

24/289 

ٔٴطٚ_ 5 ٞٳ َأسٵػٳ ٖٹ  تطغٝبّاٖٞ اؿػ١ٓ، ٚإِا قٝػت بكٝػ١ ايتؿهٌٝ  :صاٖيتٹٞ 
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ؾإٕ ايػهب َٔ غ٤ٛ إعا١ًَ َٔ  ;٭ٕ شيو ٜؿل ع٢ً ايٓؿؼ ;ٗ زؾع ايػ١٦ٝ بٗا

بإٔ "َط ايطغٍٛؾًُا ُأ ،ٖٚٛ ٜبعح ع٢ً سب ا٫ْتكاّ َٔ إػ٤ٞ ،طباع ايٓؿؼ

 .باؿػ١ٓ أؾرل إٍ ؾهٌ شيو هاظٟ ايػ١٦ٝ

ٚيهٔ ٜعؿٛ  ،بايػ١٦ٝ ايػ٫ٚ١٦ٝ ٜسؾع = :"ٚقس ٚضز ٗ قؿ١ ضغٍٛ اهلل

 .+ٜٚكؿض

 .إٕ شيو ٚقؿ٘ ٗ ايتٛضا٠: ٚقس قٌٝ

ِٷط :ٚؾطع ع٢ً ٖصا ا٭َط قٛي٘ ُٹٝ ٌّ سٳ ٚٳيٹ ٘ٴ  ٚٳ٠ْ َنأَْٻ ٘ٴ عٳسٳا ٚٳبٳٝٵٓٳ  صَؾٔإشٳا اٖيصٹٟ بٳٝٵٓٳَو 

ـُ تطٜٚهّا ;يبٝإ َا ٗ شيو ا٭َط َٔ ايك٬ح ًل ايهطِٜ، ع٢ً ايتدًل بصيو ا

 .يٲسػإ ٖٚٛ إٔ تهٕٛ ايٓؿؼ َكسضّا

بايسؾع "٘ضغَٛي اهلُل طٳَٳَٚأ ،ايكاؿ١ تسٍ ع٢ً ق٬ح َجاضٖا ٕٚا ناْت اٯثاض

ٖٚٛ إٔ ٜكرل ايعسٚ نايكسٜل،  ،بصنط بعض قاغٓ٘ ٘أضزؾ_ باييت ٖٞ أسػٔ 

ٔٴٚسٴ  . ػٓ٘ ع٢ً سػٔ غبب٘ؾ٬ دطّ إٔ ٜسٍ سٴ ;َكبٍٛ شيو ٚاٖطٷ ػ

ق١ اييت ٚخا ،لٗ تكطٜط اؿكا٥ ٚاٖطٷ ٕٷأؾ اٱضؾازٹ بٳكٹعٳ ٌ ٚايٓتا٥ٔرجٴنط إُٚيص

ٚايكساق١ ٚاي١ٜ٫ٛ  ،٭ْٗا ؾاق١ عًٝٗا، ٚايعسا٠ٚ َهط١ٖٚ ;قس ٫ تكبًٗا ايٓؿٛؽ

هػب٘ إٜاٖا نإ أٚ ٜٴ ،٘ َٔ ايكساق١ْٝؾًُا نإ اٱسػإ ٕٔ أغا٤ ٜس ;َطغٛب١

 . شيو َٔ ؾٛاٖس َكًش١ ا٭َط بايسؾع باييت ٖٞ أسػٔ

 ٖٞ أسػٔ ٗ يًُؿادأ٠، ٖٚٞ نٓا١ٜ عٔ غطع١ ٚٗٛض أثط ايسؾع باييت (إشا)ٚ

 . اْك٬ب ايعسٚ قسٜكّا

باغِ إٛقٍٛ يٝتأت٢ تٓهرل  ٙب٬ّ اؾٓؼ إٍ شنط ٚعسٍ شنط ايعسٚ َعطؾّا

بايعسا٠ٚ ايك١ٜٛ ٚزْٚٗا، نُا إٔ  مٴؾٝكسٴ ،ٖٚٛ أقٌ ايتٓهرل ،عسا٠ٚ يًٓٛع١ٝ
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 ،ايعسا٠ٚٹ م بايبٌ ايكطٜب ٚايبٌ ايبعٝس، أعين ٬َظ١ََٜكسٴ (بٝٓو ٚبٝٓ٘)ٚطف س

 . ٖاٚٻطٴأٚ ُط

ؾٝعًِ إٔ  ،٭ْ٘ هُع أسٛاٍ ايعساٚات ;ف ايب٬غ١طٳٖٚصا تطنٝب َٔ أع٢ً َط

ُٴاٱسػإ ْادض ٗ اقت٬ع عسا٠ٚ احملػٳ ع٢ً تؿاٚت َطاتب  ٔٔػٹشٵٔ إيٝ٘ يً

، ٜٚعًِ أْ٘ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ اٱسػإ يًعسٚ ٚبعسّا ، ُٚهّٓاايعسا٠ٚ ق٠ٛ ٚنعؿّا

 . اقت٬عٗايٝهٕٛ ألع ٗ ;بكسض ُهٔ عساٚت٘ قّٜٛا

 . َٔ أسػٔ إيٝٗا ايٓؿٛؽ فبٛي١ ع٢ً سبِّ: َٚٔ ا٭قٛاٍ إؿٗٛض٠

ِٷط :ٚايتؿبٝ٘ ٗ قٛي٘ ُٹٝ ٌّ سٳ ٚٳيٹ ٘ٴ  ٚكايط١  ،تؿبٝ٘ ٗ ظٚاٍ ايعسا٠ٚ صَنأَْٻ

ٖٚٛ َع٢ٓ َتؿاٚت ا٭سٛاٍ، أٟ  ٚإكاضب١ُ ؾٛد٘ ايؿب٘ ٖٛ إكاؾا٠ُ ;ؾٛا٥ب احملب١

ٚتؿاٚت ق٠ٛ  ،ت٬ف تأثط ايٓؿؼ باٱسػإَكٍٛ ع٢ً دٓػ٘ بايتؿهٝو ع٢ً اخ

 إش َٔ ايٓازض إٔ ٜكرل ايعسٚ ٚيّٝا ;٘ ب٘ايعسا٠ٚ قبٌ اٱسػإ، ٫ٚ ٜبًؼ َبًؼ إؿبٻ

ؼت َع٢ٓ اٱغطاع ايصٟ آشْت ب٘  زاخ١ًٺ غرٔل ، ؾإٕ قاضٙ ؾٗٛ يعٛاضضٳُّٓٝا

 293_24/292   .ايؿذا١ٝ٥ (إشا)

ٔٳط _6 ٖٳا ٔإ٫ٖ اٖيصٹٜ ًَٖكا َٳا ٜٴ ِٕ  ٚٳ ٛٹٝ ٍّٜ عٳ ٖٳا ٔإ٫ٖ شٴٚ سٳ ًَٖكا َٳا ٜٴ ٚٳ   .ص(35)قٳبٳطٴٚا 

 ،ٖٚصا ؼطٜض ع٢ً ا٫ضتٝاض بٗصٙ اـك١ً بإٚٗاض استٝادٗا إٍ ق٠ٛ ععّ

ٚؾس٠ َطاؽ يًكدل ع٢ً تطى ٣ٖٛ ايٓؿؼ ٗ سب ا٫ْتكاّ، ٚٗ شيو تٜٓٛ٘ 

دعٌٜ  ٚثٛابٗا ،ٓٝس٠ ايكدل ٖٚٞ ٗ شاتٗا خك١ًْ بؿهًٗا بأْٗا ت٬ظَٗا خك١ًُ

ٕٳ َيؿٹٞ ط :_تعاٍ_ٚسػبو قٛي٘  _نُا عًِ َٔ عس٠ آٜات ٗ ايكطإٓ_ ٕٻ أٱْػٳا ٔإ

ٛٵا ( 2)خٴػٵٕط  ٛٳاقٳ ٚٳتٳ ٛٵا بٹاِيشٳلِّ  ٛٳاقٳ ٚٳتٳ ُٹًُٛا ايكٻايٹشٳاتٹ  ٚٳعٳ َٳٓٴٛا  ٔٳ آ ٔإ٫ٖ اٖيصٹٜ

 . صبٹايكٻبٵٔط



 

 فصمتلطائف مو تفضري صورة  133

 
ٕ عًٝ٘ ؾٝٗٛ ;ٚنِٛ ايػٜٝ ،ٚػطع ايؿسا٥س ،ؾايكابط َطتاض بتشٌُٝ إهاضٙ

  295_24/294 .تطى ا٫ْتكاّ

ِٴ ط _7 ُٹٝعٴ اِيعٳًٹٝ ٛٳ ايػٻ ٖٴ ٘ٴ  ٘ٹ إْٔٻ ٕٔ ْٳعٵؽٷ َؾاغٵتٳعٹصٵ بٹايًٖ ٔٵ ايؿٻٝٵَطا َٹ َٻا ٜٳٓٵعٳَغٓٻَو  ٚٳٔإ

 .ص(36)

ـٷ ٔٳ قٳبٳطٴٚاط :ع٢ً ١ًْ عط ٖٳا ٔإ٫ٖ اٖيصٹٜ ًَٖكا َٳا ٜٴ ضؾس إٍ َا ٖٛ ؾبعس إٔ ُأ صٚٳ

ٕٷ ٚبعس  _ ٖٚٛ زؾع ايػ١٦ٝ باييت ٖٞ أسػٔ _ ب٘ إأَٛٔض ًٔلع٢ً ؼكٌٝ ٖصا اـ عٛ

ٌّ ط :ايعٌُ بٗا بكٛي٘ ؾا٥س٠ُ تٵسٳٔطإٔ ؾٴ ٚٳيٹ ٘ٴ  ٚٳ٠ْ َنأَْٻ ٘ٴ عٳسٳا ٚٳبٳٝٵٓٳ َؾٔإشٳا اٖيصٹٟ بٳٝٵٓٳَو 

ِٷ ُٹٝ ٓإ ٖٓا إٍ ايتشصٜط َٔ عٛا٥كٗا اييت ػتُع نجطتٗا ٗ سكٝك١ ف ايعٹٔطقٴ صسٳ

ٚتسعٛٙ إٍ  ،ؾ٘ عٔ شيؤطكٵإٕ ٚدس ٗ ْؿػ٘ خٛاطط تٳَط بأْ٘ ْعؽ ايؿٝطإ، ؾُأ

ؾكس  ;َٔ ايؿٝطإ زٚا٩ٙ إٔ تػتعٝص باهلل َٓ٘ ؽٷؾإٕ شيو ْع ;زؾع ايػ١٦ٝ َجًٗا

 . "٭ْ٘ أَطٙ بصيو، ٚاـطاب يًٓيب ;نُٔ اهلل ي٘ إٔ ٜعٝصٙ إشا اغتعاش

 ٭ٕ"ايعك١ُ إطنٛظ٠ ٗ ْؿؼ ايٓيب زاع١ٝٹ ٚؾا٥س٠ ٖصٙ ا٫غتعاش٠ ػسٜسٴ

ا٫غتعاش٠ باهلل َٔ ايؿٝطإ اغتُساز يًعك١ُ ٚقكٌ يعنا٤ ايٓؿؼ ٖا قس ٜكذلب 

 .َٓٗا َٔ ايهسضات

إْ٘ : ="ٚضب٘ ٚقس أؾاض إيٝ٘ قٍٛ ايٓيب"َٔ ا٫تكاٍ بٌ ايٓيب ٖٚصا غطٌّ

ٕٳ ع٢ً قًيب ٚإْٞ ٭غتػؿط اهلل ٗ ايّٝٛ َا١٥ َط٠  .(1)+َيٝٴػا

ًٜٚشل ب٘ ٗ شيو  ،ضاتسٴَٔ ايُه ؾبصيو تػًِ ْؿػ٘ َٔ إٔ ٜػؿاٖا ؾ٤ٞٷ

 24/296. قاؿٛ إ٪ٌَٓ

ٛٸ :ٚإع٢ٓ_ 8 ٔ يو ٚظٜٻ ،ٍ يو ايؿٝطإ إٔ ٫ تعاٌَ أعسا٤ى باؿػ١ٓؾإٕ غ

                                                 

 .ضٚاٙ َػًِ ٚأبٛ زاٚز ٚايٓػا٥ٞ_ 1
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نٝـ ؼػٔ إٍ أعسا٤ ايسٜٔ، ٚٗ ا٫ْتكاّ َِٓٗ قطع نٝسِٖ : ٚقاٍ يو ،ا٫ْتكاّس

ؾإٕ  ;يؿٝطإو اٚاغتعص باهلل َٔ إٔ ٜعٓي َا أَطْاَى ٚخصٵ ،ؾ٬ تأخص بٓعغ٘ ?يًسٜٔ

 24/298. ٖٚٛ ٜتٍٛ دعا٤ِٖ ،اهلل ٫ ىؿ٢ عًٝ٘ أَط أعسا٥و

٘ٴ اِيشٳلټط_ 9 ِٵ أَْٻ ٗٴ ٔٳ َي ِٵ سٳتٻ٢ ٜٳتٳبٳٝٻ ٔٗ ٚٳؾٹٞ َأْٵُؿػٹ ِٵ آٜٳاتٹٓٳا ؾٹٞ اٯَؾأم  ٔٗ  .صغٳٓٴٔطٜ

إش أخدلت بايٛعس  ;ٚٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ططف َٔ اٱعذاظ باٱخباض عٔ ايػٝب

ٚـًؿا٥٘ َٔ بعسٙ ٗ "ط اهلل يطغٛي٘ٚشيو َا ٜػٻ ،ٚيسٜٓ٘ ،عكٍٛ ايٓكط ي٘

 ،ٚٗ باس١ ايعطب خاق١ َٔ ايؿتٛح ،آؾام ايسْٝا ٚإؿطم ٚإػطب عا١َ

ٗا ٭سس َٔ ًَٛى ا٭ضض ٚايكٝاقط٠ ٚاْطباع ا٭َِ بٗا َا مل تتٝػط أَجاُي ،ٚثباتٗا

آؾاقٗا ٚا٭ناغط٠ ع٢ً ق١ً إػًٌُ إٕ ْػب عسزِٖ إٍ عسز ا٭َِ اييت ؾتشٛا 

 .بٓؿط زع٠ٛ اٱغ٬ّ ٗ أقطاض ا٭ضض

بإٔ َا تٗٝأ يًُػًٌُ َٔ عذا٥ب ا٫ْتؿاض ٚايػًطإ ع٢ً  ؾاٖسٷ ٚايتاضٜذٴ

ٚإٔ إػًٌُ نًُا  ،ؾٝتبٌ إٔ زٜٔ اٱغ٬ّ ٖٛ اؿل ;يًعاز٠ خاضمٷ ا٭َِ أَطٷ

ٜؿٗس بصيو ايػابل  عذٝبّا ُػهٛا بعط٣ اٱغ٬ّ يكٛا َٔ ْكط اهلل أَطّا

ٗٳا ط :ل، ٚقس ؼساِٖ اهلل بصيو ٗ قٛي٘ٚاي٬س ٚٵا أَْٻا ْٳِأتٹٞ اَ٭ضٵضٳ ْٳٓٵُككٴ ِٵ ٜٳطٳ ٚٳَي َأ

ٛٳ غٳٔطٜعٴ اِيشٹػٳابٹ ٖٴ ٚٳ ٘ٹ  ُٹ َٴعٳكِّبٳ يٹشٴِه ِٴ ٫  ٘ٴ ٜٳشٵُه ٚٳايًٖ ٗٳا  ٔٵ َأِططٳاؾٹ  .صَٹ

ٗٔط :ثِ قاٍ ٘ٹ ؾٳ ٌٵ َنَؿ٢ بٹايًٖ َٴطٵغٳ٬ّ ُق ٔٳ َنَؿطٴٚا َيػٵتٳ  ٍٴ اٖيصٹٜ ٝسّا بٳٝٵٓٹٞ ٚٳٜٳُكٛ

ِٵ  . صٚٳبٳٝٵٓٳُه

ـٵ ٚٗٛض اٱغ٬ّ عٓس ؾتض إُايو ٚايػًب ع٢ً إًٛى ٚاؾبابط٠، بٌ  ٚمل ٜك

ٚاْبجت آزاب٘  ،سٚٙ زّٜٓاًَٖكتٳَؾ ،ػاٚظ شيو إٍ ايتػًػٌ ٗ ْؿٛؽ ا٭َِ إدتًؿ١

 ،ؾأقًشت عٛا٥سِٖ ُِْٚٛٗ إس١ْٝ إدتًؿ١ اييت ناْٛا عًٝٗا ،ٚأخ٬ق٘ ؾِٝٗ
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غا١ٕ َٔ  دسٜس٠ّ ٚأٚدسٚا سهاض٠ّ ،ع٢ً سهاض٠ َتُاث١ً َتٓاغك١ ؾأقبشٛا

ٚتعاضؾت  ،ايكطإٓ ؾتداطبت بٗا ا٭َِ إدتًؿ١ ا٭يػٔ ٚتؿؿت يػ١َ ،ايطع١ْٛ

 .بٛاغطتٗا

ٚأ١ُ٥ ا٭زب  ،ٚعًُا٤ ايعطب١ٝ ،ْٚبػت ؾِٝٗ ؾطاسٌ َٔ عًُا٤ ايسٜٔ

ّ ٗ إُايو َٚؿاٖرل إًٛى ايصٜٔ ْؿطٚا اٱغ٬ ،ٚؾشٍٛ ايؿعطا٤ ،ايعطبٞ

 19_25/18. بؿتٛسِٗ
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 س

 

ٚنصيو تطْٗا ايبداضٟ ٗ  (سِ عػل)عٓس ايػًـ  اؾتٗطت تػُٝتٗا_ 1

ٚايذلَصٟ ٗ داَع٘، ٚنصيو زلٝت ٗ عس٠ َٔ نتب ايتؿػرل  ،نتاب ايتؿػرل

 . ٚنجرل َٔ إكاسـ

 .(غٛض٠ إ٪َٔ) :با٭يـ ٚاي٬ّ نُا قايٛا (غٛض٠ ايؿٛض٣)ٚتػ٢ُ 

 (غٛض٠ ؾٛض٣) :إكاسـ ٚايتؿاغرل، ٚضَا قايٛاجرل َٔ ٚبصيو زلٝت ٗ ن

 . يًؿٜ ايكطإٓ سها١ّٜ ;بسٕٚ أيـ ٫ّٚ

 . يككس ا٫ختكاض (سِ)ٚتػ٢ُ غٛض٠ عػل بسٕٚ يؿٜ 

ٚمل ٜجبت عٔ  ،ٚمل ٜعسٖا ٗ اٱتكإ ٗ عساز ايػٛض شات ا٫زلٌ ؾأنجط

 . ؾ٤ٞ ٗ تػُٝتٗا"ايٓيب

اٱتكإ ٗ عساز ايػٛض إه١ٝ، ٚقس  نًٗا عٓس اؾُٗٛض، ٚعسٖا ٗ ٖٚٞ َه١ٝ

نُا ععاٙ إيٝ٘ ٗ _غبك٘ إٍ شيو اؿػٔ بٔ اؿكاض ٗ نتاب٘ ٗ ايٓاغذ ٚإٓػٛر 

 . _اٱتكإ

٘ٹ ط :ٚعٔ ابٔ عباؽ ٚقتاز٠ اغتجٓا٤ أضبع آٜات أ٫ٖٚا قٛي٘ ِٵ عٳًَٝٵ ٌٵ ٫ َأغٵَأُيُه ُق

ٛٳزٻ٠َ ؾٹٞ اِيُكطٵبٳ٢ ُٳ  . ٭ضبع اٯٜاتإٍ آخط ا صَأدٵطّا ٔإ٫ٖ اِي

َٳٓٴٛاط :_تعاٍ_ٚعٔ َكاتٌ اغتجٓا٤ قٛي٘  ٔٳ آ ٘ٴ عٹبٳازٳٙٴ اٖيصٹٜ  صشٳيٹَو اٖيصٹٟ ٜٴبٳؿِّطٴ ايًٖ

ِٷ بٹصٳاتٹ ايكټسٴٚٔضط :إٍ قٛي٘ ٘ٴ عٳًٹٝ ض٩ٟ أْٗا ْعيت ٗ ا٭ْكاض ٖٚٞ زاخ١ً ٗ  صإْٔٻ

 .ٜات ا٭ضبع اييت شنطٖا ابٔ عباؽاٯ

٘ٴ ط :_تعاٍ_إٔ قٛي٘ : ؽ عٔ َكاتٌٚٗ أسهاّ ايكطإٓ ٫بٔ ايؿط َ٘ ايًٖ ٛٵ بٳػٳ ٚٳَي

 صورة الغورى
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ْعٍ ٗ أٌٖ ايكؿ١ ؾتهٕٛ َس١ْٝ، ٚؾٝ٘ عٓ٘ إٔ قٛي٘  ،اٯ١َٜ صايطِّظٵمٳ يٹعٹبٳازٹٙٹ

ٕٳط :_تعاٍ_ ِٵ ٜٳٓٵتٳكٹطٴٚ ٖٴ ٞٴ  ِٵ اِيبٳػٵ ٗٴ ٔٳ ٔإشٳا َأقٳابٳ ٔٵ ط :إٍ قٛي٘ صٚٳاٖيصٹٜ َٹ ِٵ  ٔٗ َٳا عٳًَٝٵ

ٌٕ  . ْعٍ بإس١ٜٓ صغٳبٹٝ

عيت بعس غٛض٠ ايهٗـ ٚقبٌ غٛض٠ إبطاِٖٝ ٚعست ايتاغع١ ٚايػتٌ ٗ ْ

 .اؾعدلٟ إطٟٚ عٔ دابط بٔ ظٜس تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض عٓس

َٳا َقٓٳُطٛاط :إٔ آ١ٜ ٚإشا قضٻ ٔٵ بٳعٵسٹ  َٹ ٍٴ اِيػٳٝٵحٳ  ٛٳ اٖيصٹٟ ٜٴٓٳعِّ ٖٴ ْعيت ٗ  صٚٳ

ت ٗ سسٚز غ١ٓ تهٕٛ ايػٛض٠ ْعي _نُا قاٍ َكاتٌ_امباؽ إطط عٔ أٌٖ َه١ 

مثإ بعس ايبعج١، ٚيعٌ ْعٚشلا اغتُط إٍ غ١ٓ تػع بعس إٔ آَٔ ْكبا٤ ا٭ْكاض ي١ًٝ 

ِٵ ط :إٕ قٛي٘: ؾكس قٌٝ ،ايعكب١ ٖٴ َٵطٴ ٚٳَأ َٴٛا ايكٻ٠َ٬  ٚٳَأَقا ِٵ  ٔٗ ٔٳ اغٵتٳذٳابٴٛا يٹطٳبِّ ٚٳاٖيصٹٜ

ِٵ ٗٴ  . إٍ إس١ٜٓ"ٖذط٠ ايٓيب أضٜس ب٘ ا٭ْكاض قبٌ صؾٴٛضٳ٣ بٳٝٵٓٳ

عٓس أٌٖ إس١ٜٓ َٚه١ ٚايؿاّ ٚايبكط٠ ٔػٌ، ٚعٓس أٌٖ  ست آٜٗاٚع

 24_25/23. ٚٔػٌ ايهٛؾ١ ث٬ثّا

ٍٴ: ٖصٙ ايػٛض٠ أغطاضٴ _2 إٍ ؼسٟ ايطاعٌٓ ٗ إٔ  ٗا اٱؾاض٠ُأغطانٹ أٚ

ٞٷ ؾٗصا ايتشسٟ ٫ ؽًٛ عٓ٘ ايػٛض  ;بإٔ ٜأتٛا به٬ّ َجً٘ اهللٹ ٔٳَٹ ايكطإٓ ٚس

 . _نُا تكسّ ٗ غٛض٠ ايبكط٠_ ا١ٝ٥ إكطع١إؿتتش١ باؿطٚف اشلذ

َا ٖٛ إ٫ نايٛسٞ إٍ "ع٢ً إعاْسٜٔ بإٔ ايٛسٞ إٍ قُس ٚاغتسٍ اهلُل

ٌٳ ضٳصٹٓٵٝٴيٹ ;ايطغٌ َٔ قبً٘  . ٗا بّٝٛ اؿػابسَٛي ٔٵَٚٳ َه١َ أٖ

 ٗوؿٳ٫ٚ ٜٴ ،٘قسضتٴ ضٴاضٳعٳٚإٔ اهلل ايصٟ ي٘ َا ٗ ايػُاٚات َٚا ٗ ا٭ضض ٫ تٴ

َٳ ي٘ ايعٛاملٴ تٵعٳهٳ٘، ٚقس خٳٗ سهُت ؾٗٛ  ;إدًٛقات ٖٚٛ ؾاططٴ ،ؾٝٗا ٔٵايعًٝا ٚ

َٹ عٳسٵؾ٬ بٹ ;هتيب َٔ ٜؿا٤ يطغايت٘ َا ؾطع  ٌٳجٵإٔ ٜؿطع يٮ١َ احملُس١ٜ َٔ ايسٜٔ 
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ٌٳ ٕٔ قبً٘ َٔ ايطغٌ، َٚا أضغٌ اهلُلس َٹ ايطغ  لٵبٹػٵؾًِ ٜٳ ;ٜٛسٞ إيِٝٗ ايبؿٔط ٔٳإ٫ 

ّٕٔدا أضغٌ ٥٬َه١ّ ٕٵَأ  . ايٓاؽ َباؾط٠ّ طب١ عُٛ

ايهؿط ايصٜٔ ؾطعٛا شلِ  أ١ُ٥ٹ باهلل ٫ سذ١ شلِ إ٫ تكًٝسٴ ٌٚإٔ إؿطن

 . ٚأيكٛا إيِٝٗ ايؿبٗات ،اٱؾطاىٹ

ّٳٚسصٻ َٚا غًٝك٢ إؿطنٕٛ ّٜٛ اؿػاب  ،ايػاع١ ٚاقذلابٳ ،اؾعا٤ ضِٖ ٜٛ

َٔ ايهطا١َ، بايذلغٝب ؾُٝا غًٝكاٙ إ٪َٕٓٛ  ايتعطٜٔض َٔ ايعصاب َع إزَأز

َٹ"بطٚا يعًُٛا إٔ ايٓيبٻسٻٚأِْٗ يٛ تٳ ٭ٕ اهلل ٫  ;تًكا٤ ْؿػ٘ ٔٵ٫ ٜأتٞ عٔ اهلل 

 . ٜكطٙ ع٢ً إٔ ٜكٍٛ عًٝ٘ َا مل ٜكً٘

ٌٴ تٵطٳنٹٚشٴ ع٢ً ايٓاؽ َجٌ  ْع١ُّ ;َٚا ٖٛ َٔ تًو اٯٜات ،ايٛسسا١ْٝٹ ز٥٫

 . ايسْٝا ِٔعٳْٹ ٔٵَٹ َٚا أٚتٝ٘ ايٓاؽٴ ،زيٌٝ ايػرل ٗ ايبشط

ٍٔ ٚتػ١ًُٝ َٴ"ايطغٛ َٔ "إهصبٌ َٚا ع٢ً ايطغٍٛ ٛيٞ دعا٤ٹتٳبإٔ اهلل ٖٛ 

 .ع٢ً زعٛتِٗ إٍ اؿل ايكِٜٛ ؾُا عًٝ٘ إ٫ ا٫غتُطاض ;سػابِٗ َٔ ؾ٤ٞ

ٚإِا ٜبتػٞ إٔ ٜطاعٛا  ،ع٢ً ْكش٘ شلِ ِٗٗ إٍ أْ٘ ٫ ٜبتػٞ َِٓٗ دعا٤ٶْٚبٻ

 . أٚاقط ايكطاب١ بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ

ضِٖ َٔ ايتػبب ٗ قطعٗا بػ٤ٛ أعُاشلِ، عًِٝٗ، ٚسصٻ هللٹا ِٳعٳطِٖ ْٹٚشٖن

 ;إٍ شيو قبٌ ايؿٛات ٚإبازض٠ٹ ،نِٗ ع٢ً ايػعٞ ٗ أغباب ايؿٛظ ٗ اٯخط٠ٚسطٻ

ٛٻ يػهب اهلل  ِٗ ايتعطضٳبٹٓټذٳٚتٳ ،ٙ ظ٥٬ٌ أعُاشلِؾكس ؾاظ إ٪َٕٓٛ إتٛنًٕٛ، ْٚ

 .عًِٝٗ

٘ٷ باـًل ٚايتكطف  _تعاٍ_آٜات اْؿطازٙ َٔ  نجرل٠ٺ ع٢ً آٜاتٺ ٚؽًٌ شيو تٓبٝ

 . يًؿطى إبطا٫ّ ;باٱشل١ٝ ٙٴإكتهٞ إْؿطازٳ
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ِٕ دا٤ِٖ بٗس٣ٶ"بإٔ ايطغٍٛ عذع٠ ا٭١َٝٹز إُسټٗا بتذٳُٳتٳٚخٳ َٔ ايسٜٔ  عٛٝ

ٚشيو أندل زيٌٝ ع٢ً  ،ٚقس عًُٛا أْ٘ مل ٜهٔ ٖٔ تكس٣ يصيو ٗ غابل عُطٙ

ؾُٔ اٖتس٣ بٗسٜ٘  ;ؾعًِٝٗ إٔ ٜٗتسٚا بٗسٜ٘ ;إٔ َا دا٤ ب٘ أَط قس أٚسٞ إيٝ٘ ب٘

 . ؾكس ٚاؾل َطاز اهلل

ٖٚٞ  ٘ٹُٹِهٚاْتٛاض سٴ ،ٚختِ شيو به١ًُ داَع١ تتهُٔ ايتؿٜٛض إٍ اهلل

َٴٛضٴط ن١ًُُ ٘ٹ تٳكٹرلٴ اُ٭  25_25/24. صَأ٫ ٔإَي٢ ايًٖ

ُٹٝعٴ ايبٳكٹرلٴ ط _3 ٛٳ ايػٻ ٖٴ ٚٳ ٞٵ٤ٷ  ٘ٹ ؾٳ ُٹجٵًٹ ضابع عٔ  خدل ثايح أٚ ص(11)َيٝٵؼٳ َن

ٞٵ٤ٺ َقسٹٜطٷط :ايهُرل ٗ قٛي٘ ِّ ؾٳ ٛٳ عٳ٢ًَ ُن ٖٴ  .صٚٳ

ؾإْ٘ ٕا قسّ َا ٖٛ ْعِ ع١ُٝٛ تبٌ إٔ اهلل  ;َٚٛقع ٖصٙ اؾ١ًُ نايٓتٝذ١ يًسيٌٝ

 . ٫ ّاثً٘ ؾ٤ٞ َٔ ا٭ؾٝا٤ ٗ تسبرلٙ ٚإْعاَ٘

يٝؼ َجً٘ ؾ٤ٞ، ؾأقشُت ناف ايتؿبٝ٘ ع٢ً  ص٤ٞٷؾٳ ٘ٹًٹجٵُٹَن ؼٳٝٵَيط :َٚع٢ٓ

ٕع٢ٓ  ؾتعٌ إٔ ايهاف َؿٝس٠ تأنٝسّا ;٭ٕ َع٢ٓ إجٌ ٖٛ ايؿبٝ٘ ;ٖٚٞ َعٓاٙ (ٌَج)

ٕٻٓٴػٵإجٌ، ٖٚٛ َٔ ايتأنٝس ايًؿٛٞ بايًؿٜ إطازف َٔ غرل دٓػ٘، ٚسٴ إ٪نس  ٘ أ

ِٷ ؾًِ ٜهٔ ؾٝ٘ ايجكٌ ايصٟ  ;ؾأؾب٘ َسخٍٛ ناف ايتؿبٝ٘ إدايـ ٕع٢ٓ ايهاف اغ

   :        ٗ قٍٛ خطاّ اجملاؾعٞ

س( )ٚصنيٝنتسنهُنسٜ ث  

ٞٴ ;ٗ سٝع ايٓؿٞ ؾايهاف تأنٝس يٓؿٝ٘ ٚإش قس نإ إجٌ ٚاقعّا ٌٔ ؾهأْ٘ ْؿ عٓ٘  إج

 . _تعاٍ_يًُػًٌُ نٝـ ٜبطًٕٛ ٖاث١ً ا٭قٓاّ هلل  تعًُّٝا ;ظًُتٌ _تعاٍ_

                                                 

 :ضدع ٚقبً٘_ 1

سثسٜبااااااااالسَااااااااأسآٟسبٗااااااااانس اااااااااٝ سسس

س

س ااااا سس ااااانّسٚزَااااان ٟسن ااااات سس

س  
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 ،ٚأبٞ ايبكا٤ ،ٚايطاغب ،ٚايعداز ،ٚابٔ دين ،ٖٚصا ايٛد٘ ٖٛ ضأٟ ثعًبس

 . ٚابٔ عط١ٝ

، ٚقسّ قبً٘ إٔ تهٕٛ ايهاف غرل َعٜس٠، ٚإٔ ثاّْٝا ٚدعً٘ ٗ ايهؿاف ٚدّٗا

 .يٝؼ ؾبٝ٘ َجً٘ ؾ٤ٞ: ايتكسٜط

عٔ شيو إجٌ إٔ  ٢ثِ ْؿ ،يٝؼ ؾب٘ شات٘ ؾ٤ٞ، ؾأثبت يصات٘ َج٬ّ :ٚإطاز

 ;أٟ بططٜل ٫ظّ اي٬ظّ _تعاٍ_ٜهٕٛ ي٘ ٖاثٌ نٓا١ٜ عٔ ْؿٞ إُاثٌ يصات اهلل 

: ا اغتكاّ قٛيوإش يٛ نإ ي٘ َجٌ ٕ ;إجٌ عٔ َجً٘ ؾكس اْتؿ٢ إجٌ عٓ٘ٞ ؿٹ٭ْ٘ إشا ْٴ

٘، أٟ اتٴسٳؾ٬ٕ قس أٜؿعت يٹ: ٚدعً٘ َٔ باب قٍٛ ايعطب ،يٝؼ ؾ٤ٞ َجٌ َجً٘

 . ٞ بإٜؿاع يسات٘ عٔ إٜؿاعُِّ٘ٓهأٜؿع ٖٛ َؾ

أ٫ ٚؾِٝٗ ايطٝب = :إطًبٗ سسٜح غكٝا عبس (1)ٚقٍٛ ضقٝك١ بٓت قٝؿٞ

 . "، أٟ ٜٚهٕٛ َعِٗ ايطٝب ايطاٖط ٜعين ايٓيبـٖ ا+ ايطاٖط يسات٘

ٖٛ نكٛيو : ٚتبع٘ ع٢ً شيو ابٔ إٓرل ٗ ا٫ْتكاف، ٚبعض ايعًُا٤ ٜكٍٛ

٭ْ٘ يٛ نإ يعٜس أر يهإ ظٜس  ;يٝؼ ٭خٞ ظٜس أر، تطٜس ْؿٞ إٔ ٜهٕٛ يعٜس أر

 .ؾًُا ْؿٝت إٔ ٜهٕٛ ٭خٝ٘ أر ؾكس ْؿٝت إٔ ٜهٕٛ يعٜس أر ;٭خٝ٘ أخّا

ٚن٬ُٖا ٖا  ،ٕا ٗ شيو َٔ ايتهًـ ٚاٱبٗاّ ;ٜٓبػٞ ايتعٌٜٛ ع٢ً ٖصا٫ٚ 

 . ٜٓبٛ عٓ٘ إكاّ

ٖٚٛ َٓاغب١ ٚقٛع٘ عكب  ،ٚقس سلٌ ْؿٞ إُاث١ً إبطاٍ َا ْػبٛا هلل ايبٓات

ٚٳادّاط :قٛي٘ ِٵ َأظٵ ٔٵ َأُْؿػٹُه َٹ ِٵ  ٌٳ َيُه  47_25/45. اٯ١ٜ صدٳعٳ

ِٵط :ٚقٛي٘_ 4 ٗٴ  .صؾٴٛضٳ٣طيـؿ١ ٚطف َػتكط ٖٛ ق صبٳٝٵٓٳ

                                                 

 .بٔ ٖؿاّ بٔ عبسإطًب( ٚايكٛاب أبٞ قٝؿٞ)ٖٞ ضقٝك١ بكاؾٌ بكٝػ١ ايتكػرل بٓت قٝؿٞ _ 1
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ٚايتؿاٚض ٫ ٜهٕٛ إ٫ بٌ إتؿاٚضٜٔ ؾايٛد٘ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايٛطف إّا٤ إٍ إٔ 

ؾ٬ ٜسخٌ ؾٝٗا َٔ  ،ايؿٛض٣ ٫ ٜٓبػٞ إٔ تتذاٚظ َٔ ُِٜٗٗ ا٭َط َٔ أٌٖ ايطأٟ

 :          ٫ ُٜٗ٘ ا٭َط، ٚإٍ أْٗا غط بٌ إتؿاٚضٜٔ قاٍ بؿاض

س  سننمتسٚ س ػٗدسايػٛز٣س َسا 

قس نإ ؾٝذ اٱغ٬ّ قُٛز بٔ اـٛد١ أؾاض ٗ سسٜح دط٣ بٝين ٚبٝٓ٘ إٍ ٚ

اعتباض ٖصا اٱّا٤ إؾاض٠ بٝسٙ سٌ ت٬ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٫ٚ أزضٟ أشيو اغتٛٗاض َٓ٘ أّ 

ٚن٬ ا٭َطٜٔ يٝؼ ببعٝس عٔ  ،أٚ بعض أغاتصت٘ ،ؾ٤ٞ تًكاٙ َٔ بعض ايهتب

 113_25/112. َجً٘
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 س

 

ٚنصيو ٚدستٗا  (غٛض٠ ايعخطف)ك١ ٚاؿسٜج١ زلٝت ٗ إكاسـ ايعتٝ_ 1

 .ٗ د٤ٛ عتٝل َٔ َكشـ نٛٗ اـ٘ ٖا نتب ٗ أٚاخط ايكطٕ اـاَؼ

، ٚزلٝت نصيو ٗ ٘ٚبصيو تطدِ شلا ايذلَصٟ ٗ نتاب ايتؿػرل َٔ داَع

 . نتب ايتؿػرل

 بإناؾ١ (غٛض٠ سِ ايعخطف)ٚزلاٖا ايبداضٟ ٗ نتاب ايتؿػرل َٔ قشٝش٘ 

ض٣ٚ  _(سِ إ٪َٔ)ع٢ً مٛ َا بٝٓاٙ ٗ تػ١ُٝ غٛض٠ _خطف ن١ًُ سِ إٍ ايع

 . ايطدلغٞ عٔ ايباقط أْ٘ زلاٖا نصيو

ٚقعت ؾٝٗا ٚمل تكع ٗ غرلٖا َٔ غٛض  صٚٳظٴخٵطٴؾّاطإٔ ن١ًُ  ٚٚد٘ ايتػ١ُٝ

 . ايكطإٓ ؾعطؾٖٛا بٗصٙ ايه١ًُ

ٚأَا َا ض٣ٚ عٔ قتاز٠ ٚسه٢ ابٔ عط١ٝ ا٫تؿام ع٢ً أْٗا َه١ٝ،  :ٖٚٞ َه١ٝ

ٔٵ ضٴغٴًٹٓٳا طٔ بٔ ظٜس بٔ أغًِ إٔ آ١ٜ بس ايطٓٚع َٹ ٔٵ َقبٵًٹَو  َٹ ًِٓٳا  ٔٵ َأضٵغٳ َٳ ٍٵ  ٚٳاغٵَأ

ٕٳ ٗٳ١ّ ٜٴعٵبٳسٴٚ ٔٔ آيٹ ُٳ ٕٔ ايطٻسٵ ٔٵ زٴٚ َٹ ًِٓٳا  ْعيت بإػذس ا٭قك٢ ؾإشا قض مل  صَأدٳعٳ

 . شلصا ٭ٕ إطاز بإهٞ َا أْعٍ قبٌ اشلذط٠ ٜهٔ َٓاؾّٝا

ْعيت بعس غٛض٠  ١ ٚايػتٌ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض،ايجاْٝ ٠ٖٚٞ َعسٚز٠ ايػٛض

 . ؾكًت ٚقبٌ غٛض٠ ايسخإ

ٚمثاٌْ، ٚعسٖا أٌٖ ايؿاّ  عٓس ايعازٜٔ َٔ َعِٛ ا٭َكاض تػعّا ٚعست آٜٗا

 25/157. ٚمثاٌْ مثاّْٝا

ِٴ :أغطانٗا _2 ٟٵ: َٔ ا٭غطاض َا اؾتًُت عًٝ٘ ٖصٙ ايػٛض٠ُ أعٛ  ايتشس
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٘ٴ ،ؾُٝا دا٤ ب٘"ايطغٍٛ قسٔم ٭ْ٘ آ١ُٜ ;ايكطإٓ بإعذأظ ٘ٹ ٚايتٜٓٛ  ،َطات س٠َعٹ ب

َٳتصنرٔل ٚتهطٜٔط ،يتصنرلِٖ ;ٚأْ٘ أٚس٢ اهلل ب٘  ٔٵِٖ ٚإٕ أعطنٛا نُا أعطض 

 . عٔ ضغًِٗ ِٵٗٴًَبٵَق

ٔٔٚإش قس نإ باعجٴ بعباز٠ ا٭قٓاّ اييت ْٗاِٖ  ِٵٗٴَكًٗعٳٗ ايكطإٓ تٳ ِٗ ع٢ً ايطع

ِّ _ ايكطإٓ عٓٗا إش ْعٛا بٌ  ;َٔ ساشلِ ايتعذٝبٴ يػٛض٠ٹا أغطأض نإ َٔ أٖ

ِٴخايُك ا٫عذلاف بإٔ اهلَل  ِٖ آشل١ّٗا ٚبٌ اؽاشٹإدًٛقات نِّ عًِٝٗ ٚخايلٴ ِٗ ٚإٓع

 . ًُِِٖٗ اتهض شلِ ٚيػرلِٖ باطٹعٓازٹ هلل، ست٢ إشا اْتكض أغاؽٴ ٜعبسْٚٗا ؾطنا٤ٳ

٘ٗ هلل َع اعتكازِٖ إٔ ايبٓاتٹ ٚدعًٛا بٓاتٺ ؾذُعٛا  ;ايصنٛض َٔ قسضّا أس

 . بصيو بٌ اٱؾطاى ٚايتٓكٝل

ٍٴ ِّ عباز٠ٹ ٚإبطا ؾإِْٗ  ;إعبٛزٜٔ ٗ ايؿطف زضداتٹ َا زٕٚ اهلل ع٢ً تؿاٚتٹ ن

 . _تعاٍ_٠ اهلل ٛٻٓٴبٴٗ عسّ اٱشل١ٝ يٮي١ٖٝٛ ٚيٹ غٛا٤ٷ

ٚٳ٘ ؽ٬ٝٝتٹز ع٢ً إبطاٍ سذذِٗ َٚعاشٜطِٖ، ٚغٖؿٚعطٻ  . ٖاتِٗطٻتٴِٗ 

ٚأْصضِٖ َجٌ عٛاقبِٗ،  ٛاٍ ا٭َِ ايػابكٌ َع ضغًِٗ،بأسطِٖ ٚشٖن

ِٳإب ضِٖ َٔ ا٫غذلاض بإَٗاٍ اهلل ٚخل بايصنط ضغاي١َٚسصٻ َٚٛغ٢ ٚعٝػ٢  طاٖٝ

 ._عًِٝٗ ايػ٬ّ_

ِٳ ٚخلٻ س ٚتٛعٻ ،٘بٹكٹعٳ ٔٵَٹ ٕعُٵٗ دٳ باق١ّٝ ايتٛسٝسٹ بأْ٘ دعٌ ن١ًَُ إبطاٖٝ

َٔ  ٘ٴٛعٳِٖ ُٚقح ايصٟ نإ إْهاضٴٚأْصضِٖ بعصاب اٯخط٠ بعس ايبع ،إؿطنٌ

َٳ ;ِٖ ٚإعطانِٗٔطِؿٜات ُنصِّػٳَٴ  . بعس إٛت َٕٔٳِأ٫عتكازِٖ أِْٗ ٗ 

ٗ  ضا٥ٕع ٚأغًٛبٺ ،بسٜٕع ٕرػٵٗا ع٢ً ْٳٚتؿاضٜعٴ بت ٖصٙ ا٭غطاضٴتِّٚقس ضٴ

اييت  ٚا٭قاي١ ٚا٫غتططاز ع٢ً سػب زٚاعٞ إٓاغباتٹ ،ايتكسِٜ ٚايتأخرل
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 .ْؿاٙ ايػاَع يكبٍٛ َا ًٜك٢ إيٝ٘ ، ٚػسٜسٴاقتهتٗا ايب٬غ١ُس

ٌ ٚايكٛاضع ٚايذلغٝب ٚايذلٖٝب جٴٚؽًٌ ٗ خ٬ي٘ َٔ اؿذر ٚا٭َجاٍ ٚإُ

ٌٔ ٘ٹبٳؾٴ ٔضؾ٤ٞ عذٝب، َع زسٵ َٹ اٱقٓأع إعاْسٜٔ بأؾاْ ِٖ ٔطِؿُن ١ٹًٖبامطاٙ 

 . غًٛنِٗ زِّٛٳعٵَٴ ـٹػٵٚعٳ

ا١ْٝ َٔ ايٓعِ ع٢ً ايٓاؽ ٚاٱْصاض ٗ خ٬ٍ شيو َا ٗ ز٥٫ٌ ايٛسس رٳَٹزٵُٚأ

 . ٚايتبؿرل

ّٔ ١ٹبٳػٵْٹ ع٢ً أغًٛبٹ ٖصٙ ايػٛض٠ٹ ٚقس دطت آٜاتٴ عسا َا  _تعاٍ_إٍ اهلل  ايه٬

 159_25/158. قاَت ايكط١ٜٓ ع٢ً اٱغٓاز إٍ غرلٙ

ٌٴط :ٚأؾاض بكٛي٘_ 3 بػ١ إٍ َا نإ ٗ َٓطل َٛغ٢ َٔ اُؿ صٚٳ٫ ٜٳَهازٴ ٜٴبٹ

َٹِّٓٞ يٹػٳاّْا طه٢ اهلل ٗ اٯ١ٜ عٔ َٛغ٢ ٚايؿٗا١ٖ نُا س ٛٳ َأِؾكٳضٴ  ٖٴ ٕٴ  ٖٳاضٴٚ ٚٳَأخٹٞ 

َٳعٹٞ ٔضزٵ٤ّا ٜٴكٳسُِّقٓٹٞ ٘ٴ  ًِ ٔٵ يٹػٳاْٹٞ طٚٗ ا٭خط٣  صَؾَأضٵغٹ َٹ ٌٵ عٴِكسٳ٠ّ  ( 27)ٚٳاسٵًُ

ٛٵيٹٞ ٗٴٛا َق  .صٜٳِؿَك

ّٴ ّٳ ٚيٝؼ َكا  ٫ًٖٚ١ُ تعًِٝ ٚتصنرل ست٢ تهٕٛ قٹ خطاب١ٺ َٛغ٢ ٦َٜٛص َكا

 ؾٝهؿٞ إٔ ٜهٕٛ قازضّا ;ٗ عًُ٘، ٚيهٓ٘ َكاّ اغتس٫ٍ ٚسذ١ ؿكاس١ ْككّااي

ٚقس أظاٍ اهلل عٓ٘ شيو سٌ تؿطؽ يسع٠ٛ بين  ،ع٢ً إب٬ؽ َطازٙ ٚيٛ بكعٛب١

َٴٛغٳ٢ط :إغطا٥ٌٝ نُا قاٍ  . صَقسٵ ُأٚتٹٝتٳ غٴ٪ٵَيَو ٜٳا 

ٕ ٕا ٜعًِ َٔ ساٍ َٛغ٢ قبٌ إٔ ٜطغً٘ اهلل سٌ نا ;ٚيعٌ ؾطعٕٛ قاٍ شيو

ؾإٕ ؾطعٕٛ ايصٟ  ،ط ايٓاؽ بأَط قسِٜيٝصنِّ ;ؾصنط شيو َٔ ساي٘ ،ٗ بٝت ؾطعٕٛ

ٚٴ (ايجاْٞ ضعُػٝؼ)ٖٚٛ ابٔ  (َٓؿطاح ايجاْٞ)ٗ ظَٓ٘ ٖٛ عح َٛغ٢ بٴ يس ايصٟ 

نإ ٜعطف َٛغ٢  (َٓؿطاح)ٞ عٓسٙ، ٖٚصا ٜكتهٞ إٔ بٸأٜاَ٘ ٚضٴَٛغ٢ ٗ 

ٚٳيٹٝسّاط :ٚيصيو قاٍ ي٘ ِٵ ْٴطٳبَِّو ؾٹٝٓٳا  ٌٳ َأَي ُٴٔطَى غٹٓٹ ٔٵ عٴ َٹ  . صٚٳَيبٹجٵتٳ ؾٹٝٓٳا 
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ضغٌ إٍ أ١َ شات ؾكاس١ ٚب٬غ١ ٚناْت َعذعت٘ ؾًُا ُأ"ٚأَا ضغٛيٓا قُس

ايكطإٓ إعذع ٗ ب٬غت٘ ٚؾكاست٘ ٚناْت قؿ١ ايطغٍٛ ايؿكاس١ يتهٕٛ ي٘ 

 25/231. إها١ْ اؾ١ًًٝ ٗ ْؿٛؽ قَٛ٘

قٌ اؾُع أغاٜٚط كؿـ عصف ٚأ ،اضٛٳٛاض يػ١ ٗ غٹغٵْع ُأ :ا٭غاٚض٠ٚ_ 4

ِّ ،إؾباع ايهػط٠ ظْازق١ ْع ظْسٜل نُا عٛنت ٗ  حملصٚفض اشلا٤ عٔ اثِ ع

 .إش سك٘ ظْازٜل

 . ٚأَا غٛاض ؾٝذُع ع٢ً أغٛض٠

سًك١ عطٜه١ َٔ شٖب أٚ ؾه١ ؼٝ٘ بايطغؼ، ٖٚٛ عٓس َعِٛ  :ٚايػٛاض

أٟ  +غٛاض يطُتين يٛ شاتٴ= :ػا٤ اؿطا٥ط ٚيصيو دا٤ ٗ إجٌا٭َِ َٔ س١ًٝ ايٓ

 .يكّٛ ٖٛ أغرلِٖ يٛ سط٠ يطُتين، قاي٘ أسس ا٭غط٣ يطُت٘ أ١َْ

 .ٚنإ ايػٛاض َٔ ؾعاض إًٛى بؿاضؽ َٚكط ًٜبؼ إًو غٛاضٜٔ

ٚقس نإ َٔ ؾعاض ايؿطاع١ٓ يبؼ غٛاضٜٔ أٚ أغٛض٠ َٔ شٖب ٚضَا دعًٛا 

 .ٚآخطٜٔ ع٢ً ايعهسٜٔ ،غٛاضٜٔ ع٢ً ايطغػٌ

ًو سػب اؾتكازٖا ٖٛ َٔ ؾعاض تب١ ايطغاي١ َجٌ إٌُ ؾطعٕٛ إٔ ضؾًُا ؽٝٸ

 25/232. إًٛى عٓسِٖ أَاض٠ ع٢ً اْتؿا٤ ايطغاي١
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 .(سِ ايسخإ)زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠ _ 1

عٔ أبٞ ٖطٜط٠ عٔ : ض٣ٚ ايذلَصٟ بػٓسٜٔ نعٝؿٌ ٜعهس بعهُٗا بعهّا

 . اؿسٜح +ي١ًٝ اؾُع١ َٔ قطأ سِ ايسخإ ٗ ي١ًٝ أٚ ٗ=: "ايٓيب

عس غرل خاق١ بٗصٙ ايػٛض٠ ؾ٬ تٴ (سِ)٭ٕ ن١ًُ  ;يًؿٛإ َٓعي١ اغِ ٚاسسٚا

 . شلا، ٚيصيو مل ٜعسٖا قاسب اٱتكإ ٗ عساز ايػٛض شٚات أنجط َٔ اغِ عًُّا

 . (غٛض٠ ايسخإ)ٚزلٝت ٗ إكاسـ ٚٗ نتب ايػ١ٓ 

س أٜٸٚقٛع يؿٜ ايسخإ ؾٝٗا إطاز ب٘ آ١ٜ َٔ آٜات اهلل  ٚٚد٘ تػُٝتٗا بايسخإ

َع٢ٓ  (ايسخإ)بؿأْ٘، ٚإٕ نإ يؿٜ  ؾًصيو زلٝت ب٘ اٖتُاَّا"اهلل بٗا ضغٛي٘

ٞٳ ط :ٗ قٛي٘ (سِ تٓعٌٜ)آخط قس ٚقع ٗ غٛض٠  ٖٹ ٚٳ ُٳا٤ٹ  ٛٳ٣ ٔإَي٢ ايػٻ ِٻ اغٵتٳ ثٴ

ٕٷ  .صزٴخٳا

قبٌ ٖصٙ ايػٛض٠ ع٢ً إعطٚف َٔ تطتٝب تٓعٌٜ غٛض ايكطإٓ عٔ  ٖٚٞ ْعيت

تُسٖا اؾعدلٟ ٚقاسب اٱتكإ ع٢ً إٔ ٚد٘ ايتػ١ُٝ ضٚا١ٜ دابط بٔ ظٜس اييت اع

 . ٫ ٜٛدبٗا

 .نًٗا ٗ قٍٛ اؾُٗٛض ٖٚٞ َه١ٝ

 .ٗ ؾ٤ٞ َٓٗا ٖٞ َه١ٝ ٫ أسؿٜ خ٬ؾّا: قاٍ ابٔ عط١ٝ

ٕٳط :ٚٚقع ٗ ايهؿاف اغتجٓا٤ قٛي٘ ِٵ عٳا٥ٹسٴٚ  صإْٔٻا َناؾٹُؿٛا اِيعٳصٳابٹ َقًٹ٬ّٝ إْٔٻُه

َٹ  . َٔٚا ععاٙ إٍ َعٝٸ كططيب، ٚشنطٙ ايهٛاؾٞ ق٫ّٛجً٘ ايٚمل ٜععٙ إٍ قا٥ٌ، ٚ

 . ٚأسػب أْ٘ قٍٛ ْؿأ عُا ؾُٗ٘ ايكا٥ٌ، ٚغٓبٝٓ٘ ٗ َٛنع٘
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ٗ قٍٛ دابط بٔ ظٜس، ْعيت  ٖٚٞ ايػٛض٠ ايجايج١ ٚايػتٕٛ ٗ عس ْعٍٚ ايػٛض

 . بعس غٛض٠ ايعخطف ٚقبٌ غٛض٠ اؾاث١ٝ ٗ َهاْٗا ٖصا

١ٓ َٚه١ ٚايؿاّ، ٚعست عٓس أٌٖ ٚٔػٌ عٓس أٌٖ إسٜ غتّا ٚعست آٜٗا

 276_25/275. ٚٔػٌ ٚٔػٌ، ٚعٓس أٌٖ ايهٛؾ١ تػعّا ايبكط٠ غبعّا

٘ٳ :أغطانٗا_ 2 َٔ ايتٜٓٛ٘ بؿإٔ  ايعخطفٹ غٛض٠ٹ ؾاؼ١َ ٖصٙ ايػٛض٠ٹ اؾتتاحٴ أؾب

ٕٔ َٴ ;ْ٘عٚيٹ ابتسا٤ٹ ٚقتٹ ٚؾطفٹ ،٘ٹٚؾطؾٹ ايكطآ  ،ٔ عٓس اهللأْ٘ َ ّْاشٹ٪ٵيٝهٕٛ شيو 

َٓ٘ إٍ إٔ إعطنٌ عٔ تسبط ايكطإٓ  لٳًٖدٳتٳٝٴٚيٹ"٢ ضغاي١ قُسعً ٚزا٫ّ

 ;ايطغٍٛ بعصاب اؾٛع عًِٝٗ زعا٤ٴ لٻشٳَؾ ;عٔ ايتسبط ٚايًُعٴ أشلاِٖ ا٫غتٗعا٤ٴ

ٌٴ إٜكاّٚا يٝعًُٛا إٔ  ;ايعك١ًٝ يبكا٥طِٖ با٭زي١ اؿػ١ٝ سٌ مل تٓذع ؾِٝٗ ايس٥٫

 . ٙعٓ٘ َطازٳ ؼٳًِّبٳٝٴيٹ ;ً٘زيٌٝ ع٢ً أْ٘ أضغ"إداب١ اهلل زعا٤ ضغٛي٘

َٔ اهلل ي٘  تأٜٝسّا"ع٢ً َا زعا ب٘ ايطغٍٛ بِٗ ع٠ّٚ٬ ٌټشٴؾأْصضِٖ بعصاب ٜٳ

 .ع٢ً َطًب٘ َا ٖٛ ظا٥سٷ

بِٗ َٔ ايعكاب  ٌٻشٳَؾ ;إيِٝٗ اهللٹ ٌٳغٴبأَِ أَجاشلِ عكٛا ضٴ شلِ َج٬ّ بٳطٳنٳٚ

٪َين ٕ َع َٛغ٢ َٚبكّٛ ؾطعٛ تؿك٬ّٝ ;شل٪٤٫ إٔ ٜهٕٛ ع١ّٛ (1)َٔ ؾأَْ٘ا 

َٹ ٚتعُُّٝا ، ٚإْا٫ّٕعبٻقَٛ٘، ٚزٕٚ ايتؿكٌٝ بكّٛ تٴ  . قبٌ ٖ٪٤٫ ٔٵبايصٜٔ 

٘ َٔ أندل ا٭غباب اييت أغطتِٗ ع٢ً إُٖاٍ تٴٚإساَي ايبعحٹ ٚإش نإ إْهاضٴ

ّٴ ٌٳَكتٳاْٵ _تعاٍ_ايتسبط ٗ َطاز اهلل  ٚايتعطٜـ َا ٜعكب٘ َٔ عكٛب١  ،إٍ إثبات٘ ايه٬

 . ٚتطغٝبّا تطٖٝبّا ;ٔ َٚجٛب١ إ٪ٌَٓإعاْسٜ

ٌٴ رٳَٹزٵُٚأ ٕٴاييت ُأ اي١ًًٝٹ ؾٝٗا ؾه  . ٘ ٖٚٞ ي١ًٝ ايكسضإْعاُي ٨ٳسٹبتٴ، أٟ ِاْعٍ ؾٝٗا ايكطآ

                                                 

 .َا، ٚيعٌ ايكٛاب َا ُأثبت: َٔ ؾأْ٘ بسٕٚ: ٗ ا٭قٌ_  1
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ٚتأٜٝس اهلل  ،َٔ ز٥٫ٌ ايٛسسا١ْٝ َر ٗ خ٬ٍ شيو َا دطت إيٝ٘ إٓاغباتٴزٵُٚأس

 . َٔ آَٓٛا بايطغٌ، َٚٔ إثبات ايبعح

. ٚاْتٛاض ايهاؾطٜٔ ايكٗط ،باْتٛاض ايٓكط"٢ً قًب ايطغٍٛبايؿس ع تٵُٳتٹٚخٴ

25/276 

 ;ضٖا اهلل شلا قبٌ ْعٍٚ ايكطإٓبطن١ قسٻ ؾدلن١ اي١ًًٝ اييت أْعٍ ؾٝٗا ايكطإٓ_ 3

َٴ  .ٚؾطؾّا ؾٝعزاز بصيو ؾه٬ّ ;يٛقت َباضى ٬بػّايٝهٕٛ ايكطإٓ بابتسا٤ ْعٚي٘ ؾٝٗا 

 25/278. ْبأْا اهلل ببعهٗاٖٚصا َٔ إٓاغبات اٱشل١ٝ ايسقٝك١ اييت أ

ٚايصٟ هب اؾعّ ب٘ إٔ ي١ًٝ ْعٍٚ ايكطإٓ ناْت ٗ ؾٗط ضَهإ ٚأْ٘ نإ _ 4

 .ٗ ي١ًٝ ايكسض

اطًبٖٛا ٗ ايعؿط = :قاٍ ٗ ي١ًٝ ايكسض"ٕٚا تهاؾطت ا٭خباض إٔ ايٓيب

ك٢ ٗ غابع١ تبك٢ ٗ تاغع١ ا٭ٚاخط َٔ ضَهإ ٗ ثايج١ تبك٢ ٗ خاَػ١ تب

 .+تبك٢

ْعتُسٙ إٔ ايكطإٓ ابتس٨ ْعٚي٘ ٗ ايعؿط ا٭ٚاخط َٔ ضَهإ، إ٫ إشا  ؾايصٟ

ع٢ً خكٛم اي١ًًٝ َٔ  +اطًبٖٛا ٗ ايعؿط ا٭ٚاخط= :"ٌُ قٍٛ ايٓيبسٴ

 . شيو ايعاّ

ٚقس اؾتٗط عٓس نجرل َٔ إػًٌُ إٔ ي١ًٝ ايكسض ي١ًٝ غبع ٚعؿطٜٔ باغتُطاض ٖٚٛ 

 279_25/278   .نٌ استُاٍ ع٢ً +اطًبٖٛا ٗ ايعؿط ا٭ٚاخط= :َٓاف ؿسٜح
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ٚنتب ايتؿػرل  ،زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠ ٗ نجرل َٔ إكاسـ ايعتٝك١ بتْٛؼ_ 1

  .باي٬ّ َعطؾّا (غٛض٠ اؾاث١ٝ)ٚٗ قشٝض ايبداضٟ 

ؾٝٗا ٚمل ٜكع ٗ َٛنع آخط َٔ  صدٳاثٹٝٳ١ّطيٛقٛع يؿٜ  (سِ اؾاث١ٝ)ٚتػ٢ُ 

ٗ اغِ ايػٛض٠ َع إٔ ايًؿٜ  ب٬ّ ايتعطٜـ (اؾاث١ٝ)ايكطإٓ، ٚاقذلإ يؿٜ 

غٛض٠ ٖصٙ : عٔ ٫ّ ايتعطٜـ يككس ؼػٌ اٱناؾ١، ٚايتكسٜط ٞٸًٹإصنٛض ؾٝٗا خٳ

ايه١ًُ، أٟ ايػٛض٠ اييت تصنط ؾٝٗا ٖصٙ ايه١ًُ، ٚيٝؼ شلصا ايتعطٜـ ؾا٥س٠ غرل 

 .ٖصٙ

 . ٚشيو تػ١ُٝ سِ غاؾط، ٚسِ ايعخطف

ا ٚمل ٜكع ٗ َٛنع آخط ؾٝٗ صؾٳٔطٜعٳ١ٺطيٛقٛع يؿٜ  (غٛض٠ ؾطٜع١)ٚتػ٢ُ 

 . َٔ ايكطإٓ

ٖٵطٴطيٛقٛع  (غٛض٠ ايسٖط)ٚتػ٢ُ  ًٹُهٓٳا ٔإ٫ٖ ايسٻ ٗٵ َٳا ٜٴ ؾٝٗا ٚمل ٜكع يؿٜ  صٚٳ

 . ايسٖط ٗ شٚات سِ ا٭خط

ب٬ خ٬ف، ٚٗ ايكططيب عٔ ابٔ عباؽ ٚقتاز٠ : قاٍ ابٔ عط١ٝ ٖٚٞ َه١ٝ

َٳٓٴٛا ٜٳػٵؿٹطٴط :_تعاٍ_اغتجٓا٤ قٛي٘  ٔٳ آ ٌٵ يٹًٖصٹٜ ٕٳطإٍ  صٚاُق ُٳا َناْٴٛا ٜٳِهػٹبٴٛ  صبٹ

 .ْعيت بإس١ٜٓ

عٔ ابٔ عباؽ أْٗا ْعيت عٔ عُط بٔ اـطاب ؾتُ٘ ضدٌ َٔ إؿطنٌ َه١ ٚ

 . ؾأضاز إٔ ٜبطـ ب٘ ؾٓعيت

عٓس دابط بٔ ظٜس، ْعيت  ٖٚٞ ايػٛض٠ ايطابع١ ٚايػتٕٛ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض

 صورة اجلاثية
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 . بعس غٛض٠ ايسخإ ٚقبٌ ا٭سكافس

ٚٗ عس  ،عس إس١ٜٓ َٚه١ ٚايؿاّ ٚايبكط٠ غت ٚث٬ثٕٛٗ  ٚعسز آٜٗا

 324_25/323. آ١ٜ َػتك١ً (سِ)ايهٛؾ١ غبع ٚث٬ثٕٛ ٫خت٬ؾِٗ ٗ عس يؿٜ 

ٕٔ بايتشسٟ بإعذأظ ا٫بتسا٤ٴ: أغطانٗا _2 ٕا  تٛط١ّ٦ ;ٚأْ٘ دا٤ باؿل ،ايكطآ

ٖٳط :نُا اقتهاٙ قٛي٘ غٝصنط بأْ٘ سلټ ٘ٹ ْٳتٵًُٛ ًَِو آٜٳاتٴ ايًٖ  . صا عٳًَٝٵَو بٹاِيشٳلِّتٹ

ٌٔ _تعاٍ_اهلل  اْؿطازٹ ٚإثباتٴ َا ٗ ايػُاٚات ٚا٭ضض َٔ آثاض  باٱشل١ٝ بس٥٫

َٹ ٚإزَازٴ ،٘ ٗ دٛاٖط إٛدٛزات ٚأعطانٗا٘ ٚقسضتٹكٹًِخٳ  ِٔعٳْٹ ٔٵَا ؾٝٗا َع شيو 

 . ٖاٖا ٫ نؿطٴطٴِهع٢ً ايٓاؽ ؾٴ لټشٴٜٳ

ّٳٚايتعَ ،صبٛا ع٢ً اهللايصٜٔ َن ٚٚعٝسٴ باٱقطاض ع٢ً ايهؿط ٚاٱعطاض  ٛا اٯثا

 . ٚا٫غتٗعا٤ بٗا ،عٔ ايٓٛط ٗ آٜات ايكطإٓ

ٚإش دشسٚا  ،ع٢ً سػب أٖٛا٥ِٗ إش اؽصٚا آشل١ّ ;ع٢ً إؿطنٌ ٚايتٓسٜسٴ

ّٳايبعح، ٚتٗسٜسٴ ـٴايبعحٹ ِٖ باـػطإ ٜٛ ٍٔ ، ٚٚق ؾٝ٘ َٔ  سٻعٹشيو، َٚا ُأ أٖٛا

 . ايعصاب يًُؿطنٌ َٚٔ ض١ٓ يًُ٪ٌَٓ

غٝدعٟ  بإٔ اهلَل ٚايٛعسٴ ،إػًٌُ يٲعطاض عٔ إغا٠٤ ايهؿاض شلِ ٚزعا٤ٴ

 . إؿطنٌ

ـٴ ٍٔ بعٔض ٚٚق ّٔ أسٛا  .اؾعا٤ ٜٛ

 "ٚخايؿٛا ع٢ً ضغٛشلِ ،ًُٖٛا ايٓٛط ٗ آٜات اهلل َع تبٝاْٗاط ايصٜٔ َأِّْٛٚٴ

ايعًِ ؾُٝا ؾٝ٘ ق٬سِٗ عاٍ بين إغطا٥ٌٝ ٗ اخت٬ؾِٗ ٗ نتابِٗ بعس إٔ دا٤ِٖ 

ٚٳ اهللٹ ؾُا ٚٓو َٔ خايـ آٜاتٹ ;ٚبعس إٔ اتبعٛٙ شلِ َٔ إٔ  ؼصٜطّا ;١ٹًَٖٵَٔ أٍٚ 

 . بًٝؼ ٚشيو ؼصٜطٷ ،ٜكعٛا ؾُٝا ٚقع ؾٝ٘ بٓٛ إغطا٥ٌٝ َٔ تػًٝ٘ ا٭َِ عًِٝٗ
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َع قَٛ٘ نؿإٔ ؾطٜع١ َٛغ٢ ٫  ٘ٹعٹطٵؾٳ ٕٳِأبإٔ ؾٳ"ٚشيو تجبٝت يًطغٍٛ

٫ٚ ٗ ايصٟ دا٤ بٗا، ٚإٔ ٫ ٜعبأ  ،ؾٝٗا حٴَٔ كايـ، ٚإٔ شيو ٫ ٜكس ِٴًَػٵتٳ

 25/324. إش ٫ ٚظٕ شلِ عٓس اهلل ;٫ٚ بهجطتِٗ ،بإعاْسٜٔ

ٔٳ ٫ ط_ 3 ٛٳا٤ٳ اٖيصٹٜ ٖٵ ٚٳ٫ تٳتٻبٹعٵ َأ ٗٳا  َٵٔط َؾاتٻبٹعٵ ٔٵ اَ٭ َٹ ًِٓٳاَى عٳ٢ًَ ؾٳٔطٜعٳ١ٺ  ِٻ دٳعٳ ثٴ

ٕٳ ُٴٛ  .صٜٳعٵًَ

إش أؾازت إٔ ؾطٜع١ اٱغ٬ّ  ;ُّٝاعٛ ٚقس بًػت ٖصٙ اؾ١ًُ َٔ اٱهاظ َبًػّا

َتُهٔ َٓٗا ٫ "أؾهٌ َٔ ؾطٜع١ َٛغ٢، ٚأْٗا ؾطٜع١ ع١ُٝٛ، ٚإٔ ايطغٍٛ

 . ٚايسع٠ٛ إيٝٗا ،ٜعععع٘ ؾ٤ٞ عٔ ايسأب ٗ بٝاْٗا

ٗٳاط :ٙ باتباعٗا بكٛي٘ع عًٝ٘ أَطٳٚيصيو ؾطٻ ؾا٭َط  ;ّ ع٢ً اتباعٗاأٟ زٴ صَؾاتٻبٹعٵ

ٗٳا ط :يطًب ايسٚاّ َجٌ ٘ٹٜٳا َأٜټ ٚٳضٳغٴٛيٹ ٘ٹ  َٹٓٴٛا بٹايًٖ َٳٓٴٛا آ ٔٳ آ  . صاٖيصٹٜ

ٗٳاط :ٚبٌ قٛي٘ ٕٳط :ٚقٛي٘ صَؾاتٻبٹعٵ ُٴٛ ٔٳ ٫ ٜٳعٵًَ ٛٳا٤ٳ اٖيصٹٜ ٖٵ ٔ قػِّ صٚٳ٫ تٳتٻبٹعٵ َأ

 25/348. إطابك١ بٌ ا٭َط با٫تباع ٚايٓٗٞ عٔ اتباع آخط
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 س

 

ٚنتب ايػ١ٓ، ٗ ْٝع إكاسـ  (غٛض٠ ا٭سكاف)زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠ _ 1

 .اؽٚٚضزت تػُٝتٗا بٗصا ا٫غِ ٗ ن٬ّ عبساهلل بٔ عب

اهلل غٛض٠ أقطأْٞ ضغٍٛ = :سٓبٌ بػٓس دٝس عٔ ابٔ عباؽ قاٍ ض٣ٚ أٓس بٔ

 .+ٖٚٞ ا٭سكاف َِٔ آٍ س

 .ٚناْت ايػٛض٠ إشا ناْت أنجط َٔ ث٬ثٌ آ١ٜ زلٝت ث٬ثٌ

انِ بػٓس ز اؿٚنصيو ٚضزت تػُٝتٗا ٗ ن٬ّ عبساهلل بٔ َػعٛز أخط

 . اؿسٜح +أقطأْٞ ضغٍٛ اهلل غٛض٠ ا٭سكاف=: قاٍ قشش٘ عٔ ابٔ َػعٛز

ٚسسٜح ابٔ عباؽ ايػابل ٜكتهٞ أْٗا تػ٢ُ ث٬ثٌ إ٫ إٔ شيو ٫ ىتل بٗا 

 .٬ ٜعس َٔ أزلا٥ٗاؾ

 . ٚمل ٜصنطٖا ٗ اٱتكإ ٗ عساز ايػٛض شات أنجط َٔ اغِ

ؾٝٗا ٚمل ٜطز ٗ غرلٖا َٔ ٚضٚز يؿٜ ا٭سكاف  (ا٭سكاف)ٚٚد٘ تػُٝتٗا 

 . غٛض ايكطإٓ

. باتؿام ْٝعِٗ، ٚٗ إط٬م نجرل َٔ إؿػطٜٔ: قاٍ ايكططيب ٖٚٞ َه١ٝ

26/5 

ْعيت بعس  ٖٚصٙ ايػٛض٠ َعسٚز٠ اـاَػ١ ٚايػتٌ ٗ عساز ْعٍٚ ايػٛض،_ 2

 . اؾاث١ٝ ٚقبٌ ايصاضٜات

ايهٛؾ١  ٚث٬ثٌ، ٚعسٖا أٌٖ عٓس ْٗٛض أٌٖ ا٭َكاض أضبعّا ٚعست آٜٗا

. ٫ ٚٵتعتدل آ١ٜ َػتك١ً َأ (سِ)ٚث٬ثٌ ٚا٫خت٬ف ٗ شيو َبين ع٢ً إٔ  ٔػّا

26/6 

 صورة األحكاف
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 غـٛض٠ٹ  ٌٴجٵـ َٹ شـتٵ تٹتٴَٔ ا٭غـطاض ايـيت اؾـتًُت عًٝٗـا أْٗـا اؾِ      :أغطانٗا_ 3

َٴ  . َٔ عٓس اهلل ٍٷعٻٓٳاؾاث١ٝ َا ٜؿرل إٍ إعذاظ ايكطإٓ ي٬غتس٫ٍ ع٢ً أْ٘ 

ٍٴ ٕٔ ٚا٫غتس٫ ايػُاٚات ٚا٭ضض ع٢ً ايتؿطز باٱشل١ٝ، ٚع٢ً  خًٔل بإتكا

 . دعا٤ ا٭عُاٍ إثباتٹ

ٍٴ، إٍ ؾٓا٤ قا٥طٷ ٚإٔ ٖصا ايعاملٳ ،إٍ ٚقٛع اؾعا٤ بعس ايبعح ٚاٱؾاض٠ُ  ٚإبطا

ٌٴ ،ٗ اٱشل١ٝ ايؿطنا٤ٹ ِّ ٚايتسيٝ ٍٴ، اٱشل١ٝ ِٖ عٔ قؿاتٹع٢ً خً إٔ ٜهٕٛ  ٚإبطا

 . غرل اهلل (1)ايكطإٓ َٔ قٓع

 ٚاغتؿٗازٴ ،ع٢ً قسم ضغايت٘ _تعاٍ_اهلل  ٚاغتؿٗازٴ " قُسٺ ضغاي١ٹ ٚإثباتٴ

 . بين إغطا٥ٌٝ ٖٚٛ عبس اهلل بٔ غ٬ّ ؾاٖسٹ

خكاشلِ اؿُٝس٠ َٚا ٜهازٖا َٔ  بعٔض ٚشنطٴ ،ع٢ً ايصٜٔ آَٓٛا بايكطإٓ ٚايجٓا٤ٴ

 . ِٖ ايصٟ بعجِٗ ع٢ً تهصٜب٘خكاٍ أٌٖ ايهؿط ٚسػسٹ

 . طإٓإّإ اؾٔ بايك طت َعذع٠ََنٚشٳ

 ". بتجبٝت ايطغٍٛ ت ايػٛض٠ُُٳتٹٚخٴ

َٹ ايٛايسٜٔ ٚايصض١ٜٹ ٗ شيو َعا١ًَُ ِٳٚأقشٹ إ٪ٌَٓ، َٚا ٖٛ َٔ  ٔلًُخٴ ٔٵٖا ٖٛ 

 . أٌٖ ايه٬ي١ٹ لٴخًُ

ٚأًٖو  ،أخصِٖ بهؿطِٖ به٬شلِ َع َا ناْٛا عًٝ٘ َٔ ايك٠ٛ، ٚإٔ اهلَل ٚايعدل٠ُ

 . ِٗ إهصٚب١عِٓٗ أضبابٴ ٔٔػٵعِٗ مل تٴٚإٔ ْٝ ،يًُهصبٌ ؾذعًِٗ ع١ّٛ ;أخط٣ أّٖا

 7_26/6. ٔٓټَؿَٔ أغطاض غٛض٠ اؾاث١ٝ َع تٳ ٚقس أؾبٗت نجرلّا

                                                 

نُا ٖٞ عباض٠ _يهاْت أزمٻ ٚأقضٻ + ٚإبطاٍ إٔ ٜهٕٛ ايكطإٓ َٔ عٓس غرل اهلل: =يٛ ناْت ايعباض٠_ 1

 (ّ.   )_إ٪يـ ٗ نجرل َٔ إٛانع ايػابك١ ٚاي٬سك١
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 .(غٛض٠ قُس)زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠ ٗ نتب ايػ١ٓ _ 1

ٚنصيو ٚنصيو تطْت ٗ قشٝض ايبداضٟ َٔ ضٚا١ٜ أبٞ شض عٔ ايبداضٟ، 

 . (غٛض٠ ايكتاٍ)ٚتػ٢ُ : ٗ ايتؿاغرل قايٛا

 . (غٛض٠ ايصٜٔ نؿطٚا)  أنجط ضٚاٜات قشٝض ايبداضٟٚقع ٗٚ

ٗ اٯ١ٜ ايجا١ْٝ َٓٗا "ٚا٭ؾٗط ا٭ٍٚ، ٚٚدٗ٘ أْٗا شنط ؾٝٗا اغِ ايٓيب

ٍٷطؾعطؾت ب٘ قبٌ غٛض٠ آٍ عُطإ اييت ؾٝٗا  ُٻسٷ ٔإ٫ٖ ضٳغٴٛ َٴشٳ َٳا   . صٚٳ

ط ؾٮْٗا شنطت ؾٝٗا َؿطٚع١ٝ ايكتاٍ، ٚ٭ْٗا شن (غٛض٠ ايكتاٍ)ٚأَا تػُٝتٗا 

ٍٴط :_تعاٍ_ؾٝٗا يؿٛ٘ ٗ قٛي٘  ٗٳا اِيكٹتٳا  :_تعاٍ_َع َا غٝأتٞ إٔ قٛي٘  صٚٳشٴنٹطٳ ؾٹٝ

ٛٵ٫ ْٴعَِّيتٵ غٴٛضٳ٠ْط َٳٓٴٛا َي ٔٳ آ ٍٴ اٖيصٹٜ ٍٴط :إٍ قٛي٘ صٚٳٜٳُكٛ ٗٳا اِيكٹتٳا إٔ  صٚٳشٴنٹطٳ ؾٹٝ

 . تػ١ُٝ قطآ١ْٝ (غٛض٠ ايكتاٍ) بٗا ٖصٙ ايػٛض٠ ؾتهٕٛ تػُٝتٗا إعين

 .اٱتكإبا٫تؿام سهاٙ ابٔ عط١ٝ ٚقاسب  ١ٖٝٚٞ َسْ

 .أْٗا َه١ٝ: ٚعٔ ايٓػؿٞ

ٚيعً٘ + أْٗا َه١ٝ=: ٚسه٢ ايكططيب عٔ ايجعًيب ٚعٔ ايهشاى ٚابٔ دبرل

ٞٳ َأؾٳسټ ط :_تعاٍ_عُا ضٟٚ عٔ ابٔ عباؽ إٔ قٛي٘  ْاؾ٧ٷ ِٷٖٵٚٳ ٖٹ ٔٵ َقطٵٜٳ١ٺ  َٹ ٔٵ  ٚٳَنَأِّٜ

ٔٵ َقطٵٜٳتٹَو َٹ ٛٻ٠ّ  ططٜل َه١ قبٌ ايٛقٍٛ إٍ سطا٤، أٟ ٗ  اٯ١ٜ ْعيت ٗ صُق

 . اشلذط٠

 . قٌٝ ْعيت ٖصٙ ايػٛض٠ بعس ّٜٛ بسض ٚقٌٝ ْعيت ٗ غع٠ٚ أسس

غٛض ايكطإٓ، ْعيت بعس غٛض٠  ٚعست ايػازغ١ ٚايتػعٌ ٗ عساز ْعٍٚ

 صورة حممد
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 . اؿسٜس ٚقبٌ غٛض٠ ايطعس

ٚعسٖا أٌٖ ايبكط٠ أضبعٌ،  ٚث٬ثٌ، ٚآٜٗا عست ٗ أنجط ا٭َكاض تػعّا

 26/71. ٚث٬ثٌ ٌٖ ايهٛؾ١ تػعّاٚأ

ع٢ً قتاٍ إؿطنٌ،  ايتشطٜضٴ َعِٛ َا ٗ ٖصٙ ايػٛض٠ٹ: أغطانٗا_ 2

 . إػًٌُ ٗ ثٛاب اؾٗاز ٚتطغٝبٴ

٭ِْٗ نؿطٚا باهلل ٚقسٚا عٔ  ;إ٪ٌَٓ ع٢ً إؿطنٌ اؾتتشت َا ٜجرل سٓلٳ

 . غبًٝ٘، أٟ زٜٓ٘

 ;إ٪ٌَٓ ٚأْ٘ َكًضٴ ،ٌ ٗ أعُاشلِإ٪ٌَٓ بأْ٘ ٫ ٜػسز إؿطن ٚأعًِ اهلُل

 . يًُ٪ٌَٓ بايٓكط ع٢ً أعسا٥ِٗ ؾهإ شيو نؿاي١ّ

ّٔ ،َٔ شيو اٍ ا٭َط بكتاشلِ ٌٳكٹتٴٚاْٵ  . اٱبكا٤ عًِٝٗ ٚعس

ِٖٛ عٴسٵٚإٔ ٫ ٜٳ ،إػًٌُ َذاٖس٠ ايهؿاض اجملاٖسٜٔ باؾ١ٓ، ٚأَطٴ ٚؾٝٗا ٚعسٴ

ِٳٗإؿطنٌ بإٔ ٜكٝبٳ إٍ ايػًِ، ٚإْصاضٴ َٹ ِ َا أقاب ا٭َ  . قبًِٗ ٔٵإهصبٌ 

ـٴ ُٹ اؾ١ٓٹ ٚٚق ـٴْٚعٝ ِٳ ٗا، ٚٚق  . ٗاٚعصابٹ دٗٓ

ـٴ ٍٔ ٚٚق ع٢ً ايكتاٍ،  اْسٖاؾِٗ إشا ْعيت غٛض٠ ؾٝٗا اؿضټ إٓاؾكٌ ٚسا

ٕٳ ِٴٖٹٔطبټسٳتٳ ٚق١ًٹ  . ِٗ إؿطنٌَٚٛا٫تٹ ايكطآ

إػًٌُ َٔ إٔ  طٴٚؼصٜ ،بػُٝاِٖ"إٓاؾكٌ بإٔ اهلل ٜٓيب ضغٛي٘ ٚتٗسٜسٴ

 . إٓاؾكٌ عًِٝٗ ْؿامٴ ٜطٚزٳ

ضِٖ إٕ قاض إيِٝٗ ٚسصٻ ،باٱؾاض٠ إٍ ٚعس إػًٌُ بٓٛاٍ ايػًطإ تٹُٳتٹٚخٴ

 26/72. ا٭َط َٔ ايؿػاز ٚايكطٝع١

ٔ ٚايسعا٤ إٍ ايػًِ ٚأتبع ٚشلصا إككس ايسقٝل ْع بٌ ايٓٗٞ عٔ ايٖٛ_ 3
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ٕٳط: بكٛي٘س ٛٵ ِٵ اَ٭عٵًَ   .صٚٳَأْٵتٴ

ؾتشكٌ ٖا تكطض إٔ ايسعا٤ إٍ ايػًِ إٓٗٞ عٓ٘ ٖٛ طًب إػأي١ َٔ ايعسٚ ٗ 

بهٕٛ إػًٌُ زاعٌ  سٷٝٻَكَٴ ِٷًِٚخٛف ايعسٚ َِٓٗ، ؾٗٛ غٳ ،ساٍ قسض٠ إػًٌُ

 .ي٘ ٚبهْٛ٘ عٔ ٖٚٔ ٗ ساٍ ق٠ٛ

 .أٟ ٫ تهْٛٛا أٍٚ ايطا٥ؿتٌ نطعت إٍ قاسبتٗا: قاٍ قتاز٠

ٗٳاط :إأشٕٚ ؾٝ٘ بكٛي٘ ؾٗصا ٫ ٜٓاٗ ايػًِ ِٔ َؾادٵٓٳضٵ َي ًِ ٕٵ دٳٓٳشٴٛا يٹًػٻ ٗ  صٚٳٔإ

٫ٚ  ،ؾًٝػت ٖصٙ اٯ١ٜ ْاغد١ ٯ١ٜ ا٭ْؿاٍ ;طًب٘ ايعسٚ ِٷًِْ٘ غٳإؾ ;غٛض٠ ا٭ْؿاٍ

 ٚعٹسٻ٠ ٚيهٌ ساي١ خاق١، َٚكٝس بهٕٛ إػًٌُ ٗ ساي١ ق٠ٛ َٚٓع١ ،ايعهؼ

 . ١عٳعٝح ٜسعٕٛ إٍ ايػًِ ضغب١ ٗ ايسٻ ٠سٻٚعٴ

عًِٝٗ ؾًِٗ إٔ  أٚ نإ أخـ نطّا ،ًِِٗ ايػٻ ؾإشا نإ يًُػًٌُ َكًش١ْ

 . عٛا إيٝ٘ٚإٔ هٝبٛا إيٝ٘ إشا زٴ ،ٜبتس٥ٛا إشا استادٛا إيٝ٘

ٕكًش١ ٚٗطت ؾُٝا بعس، ٚقاحل  ;ٕؿطنٌ ّٜٛ اؿسٜب١ٝا"ٚقس قاحل ايٓيب

 .ٚاْهؿأٚا ضادعٌ إٍ َكط ،أًٖٗا إػًُٕٛ ٗ غعِٖٚ أؾطٜك١ٝ

ؾكس آثطت غ١َ٬ = :ٗ ن٬ّ ي٘ َع بعض أَطا٤ اؾٝـ ٚقاٍ عُط بٔ اـطاب

 .+إػًٌُ

ٚأَا ايكًض ع٢ً بعض ا٭ضض َع ؾتشٗا ؾصيو ٫ ٜٓاٗ ق٠ٛ ايؿاؼٌ نُا 

قاحل أَطا٤ أبٞ بهط ْكـ أٌٖ زَؿل ٚنُا قاحل أَطا٤ عُط أٌٖ غٛز ايعطام 

  26/131   .ٚناْٛا أعًِ َا ؾٝ٘ ق٬سِٗ
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َٴبٹّٝٓاطغٛض٠ _ 1  . (غٛض٠ ايؿتض)زلٝت ٗ ن٬ّ ايكشاب١  صإْٔٻا َؾتٳشٵٓٳا َيَو َؾتٵشّا 

َعذ١ُ َؿتٛس١ ٚؾا٤  بػٌ)ٝض ايبداضٟ عٔ عبساهلل بٔ َػؿٌ ٚٚقع ٗ قش

 .ع ؾٝٗاؾطدٻ (غٛض٠ ايؿتض)ّٜٛ ؾتض َه١ "قطأ ايٓيب: قاٍ (َؿسز٠ َؿتٛس١

 سٜب١ٝ ٚيٛ تط٣ قتا٫ّاؿٓا ّٜٛ يكس ضأٜتٴ= :ٚؾٝٗا سسٜح غٌٗ بٔ سٓٝـ

 .+يكاتًٓا

ٛض٠ ايؿتض ٫ٚ ٜعطف شلا اغِ ؾٓعيت غ= :عُط إٍ إٔ قاٍ ١ثِ سه٢ َكاي

 . +آخط

 . _نُا غٝأتٞ_ "اهلل يًٓيب ٘تذَأْٗا تهُٓت سها١ٜ ؾتض  ايتػ١ُٝٚٚد٘ 

ع٢ً إكطًض إؿٗٛض ٗ إٔ إسْٞ َا ْعٍ بعس اشلذط٠ ٚيٛ نإ  ٖٚٞ َس١ْٝ

 .ٕس١ٜٓ َٔ أضنٗا أٚ َٔ غرلٖاْعٚي٘ ٗ َهإ غرل ا

بهِ ايهاف َٔ نطاع ٚبؿتض _ ُِٝٹطاع ايػٳٜكاٍ ي٘ ُنٖٚصٙ ايػٛض٠ ْعيت َٛنع 

ٖٚٛ ٚاز ع٢ً  ،َٛنع بٌ َه١ ٚإس١ٜٓ _ٌ إعذ١ُ ٚنػط إِٝ َٔ ايػُِٝايػ

 .ٖٛ َٔ أضض َه١ػؿإ َٚطسًتٌ َٔ َه١ ٚع٢ً ث٬ث١ أَٝاٍ َٔ عٴ

ؾٗٞ  ;ْٚعيت ي٬ّٝ ،ٖٚٛ دبٌ قطب َه١ _طإبٛظٕ غه_ ٓإذٵٚقٌٝ ْعيت بهٳ

 . َٔ ايكطإٓ ايًًٝٞ

َٴ  . َٔ اؿسٜب١ٝ ٚقبٌ غع٠ٚ خٝدل"ف ايٓيبٓكطٳْٚعٚشلا غ١ٓ غت بعس اشلذط٠ 

أٟ _ بعض أغؿاضٙنإ ٜػرل ٗ  " إٔ ضغٍٛ اهلل= :عٔ عُط أٚٗ إٛط

طاب ؾػأي٘ عُط بٔ اـ ،ٚعُط بٔ اـطاب ٜػرل َع٘ ي٬ّٝ _َٓكطؾ٘ َٔ اؿسٜب١ٝ

 صورة الفتح
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عُط ثهًت أّ : ؾكاٍ ،ثِ غأي٘ ؾًِ هب٘ ،ثِ غأي٘ ؾًِ هب٘ ،عٔ ؾ٤ٞ ؾًِ هب٘س

 .ث٬خ َطات نٌ شيو ٫ هٝبو"ضغٍٛ اهلل عُط ْعضتٳ

ٗٸ ،ٚتكسَت أَاّ ايٓاؽ ،ؾشطنت بعرلٟ: قاٍ عُط  ٚخؿٝت إٔ ٜٓعٍ 

يكس خؿٝت إٔ ٜهٕٛ : ٜكطر بٞ، ؾكًت ت إٔ زلعت قاضخّابٵؿٹؾُا ْٳ ،ايكطإٓ

ٗٻ ٞٻ=: ػًُت عًٝ٘ ؾكاٍؾ ،قطإٓ، ؾذ٦ت ضغٍٛ اهلل ْعٍ  اي١ًًٝ  يكس أْعيت عً

ٞٻإغٛض٠ شلٞ أسب  إْٔٻا َؾتٳشٵٓٳا َيَو َؾتٵشّا ط :ٖا طًعت عًٝ٘ ايؿُؼ ثِ قطأ ي

 .+صَٴبٹّٝٓا

ٕا اؾتًُت عًٝ٘ َٔ  +شلٞ أسب إيٞ ٖا طًعت عًٝ٘ ايؿُؼ= :َٚع٢ٓ قٛي٘

َٳا تٳط :قٛي٘ ٘ٴ  ٔٵ شٳْٵبٹَويٹٝٳػٵؿٹطٳ َيَو ايًٖ َٹ ّٳ   . صَكسٻ

َٳا ط :أْعٍ ع٢ً ايٓيب= :ٚأخطز َػًِ ٚايذلَصٟ عٔ أْؼ قاٍ ٘ٴ  يٹٝٳػٵؿٹطٳ َيَو ايًٖ

ٔٵ شٳْٵبٹَو َٹ ّٳ  ٛٹُّٝاط :إٍ قٛي٘ صتٳَكسٻ ٛٵظّا عٳ  :"َطدع٘ َٔ اؿسٜب١ٝ ؾكاٍ ايٓيب صَؾ

ٞٻ  . ثِ قطأٖا +ٖا ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض يكس أْعيت عًٞ آ١ٜ أسب إي

بٔ اٗ قٍٛ دابط  ْعٍٚ ايػٛض ايجايج١ عؿط٠ بعس إا١٥ ٗ تطتٝب ٖٚٞ ايػٛض٠

 .ظٜس

 . ْعيت بعس غٛض٠ ايكـ ٚقبٌ غٛض٠ ايتٛب١

 . تػع ٚعؿطٕٚ ٚعس٠ آٜٗا

بٔ اَا ضٚاٙ ايٛاسسٟ ٚابٔ إغشام عٔ إػٛض بٔ كط١َ َٚطٚإ  ٚغبب ْعٚشلا

١ ٚقس سٌٝ بٝٓٓا ْعيت غٛض٠ ايؿتض بٌ َه١ ٚإس١ٜٓ ٗ ؾإٔ اؿسٜبٝ= :اؿهِ قا٫

إْٔٻا َؾتٳشٵٓٳا َيَو َؾتٵشّا ط :_تعاٍ_ؾٓشٔ بٌ اؿعٕ ٚايهآب١ أْعٍ اهلل  ;هٓاػٵٚبٌ ْٴ

ٞٻ=: ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل صَٴبٹّٝٓا ٞٻ يكس أْعيت عً ٚٗ  +َٔ ايسْٝا َٚا ؾٝٗا آ١ٜ أسب إي
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 142_26/141. +َٔ أٚشلا إٍ آخطٖا= :ضٚا١ٜ

 ٔضًِعاقب١ قٴ ٔٔػٵشٴإ٪ٌَٓ بٹ بؿاض٠َ ٛض٠ُٖصٙ ايػ تٵٓٸُٻهٳتٳ :ٗاأغطانٴ_ 2

ِٗ ْٳعٵٚأظاٍ سٴ ،ٗ قًٛب إػًٌُ ؾٓعيت ب٘ ايػه١ُٓٝ ;ٚؾتضٷ ٚأْ٘ ْكطٷ ،اؿسٜب١ٝ

ؾطأٚا  ;٫ تػًب َٔ ق١ً ٠ّسٻٚنإ إػًُٕٛ عٴ ،ِٖ عٔ ا٫عتُاض بايبٝتقسِّ ٔٵَٹ

ع٢ً  ٤ٛٹايػٻ ط٠َؾأعًُِٗ اهلل بإٔ ايعاقب١ شلِ، ٚإٔ زا٥ ;أِْٗ عازٚا ناـا٥بٌ

 . إؿطنٌ ٚإٓاؾكٌ

٘ٴ  . ٙ بٓكط َتعاقبٚٚعسٴ ،عٓس ضب٘"بهطا١َ ايٓيب ٚايتٜٓٛ

ٗ ايتٛضا٠ ٚٗ  ِٵٗٴًَجٳَٳ ّٳسٻَق ضٚٙ ٚباٜعٛٙ، ٚإٔ اهلَلعٻع٢ً إ٪ٌَٓ ايصٜٔ عٳ ٚايجٓا٤ٴ

 . اٱلٌٝ

٘ٹ ،اؿسٜب١ٝ بٝع١ٹ طٴِنثِ شٹ َٳ ٚايتٜٓٛ  . سهطٖا ٔٵبؿإٔ 

يٛٔ ا ٤ٛٹباؾي ٚايطُع ٚغٴ ِٵٖٴعٴُٵصٜٔ ؽًؿٛا عٓٗا َٔ ا٭عطاب َٚياي ضٴؾهٵٚٳ

ِٖ ٩َٔ إؿاضن١ ٗ غع٠ٚ خٝدل، ٚإْبا ِٸٗٴعٴٓٵَٚٳ "باهلل ٚبايهصب ع٢ً ضغٍٛ اهلل

 . ِٗ عٔ اؿسٜب١ُٝؿًٗدٳشلِ تٳ طٳؿٹؾإٕ اغتذابٛا ُغ ،عٕٛ إٍ دٗاز آخطسٵٝٴبأِْٗ غٳ

ِٳ ؾتضٷعكب٘ ٜٳ آخطٳ بؿتٕض"ايٓيبِّ سٴعٵٚٳٚٳ  بؿتٕض ٚؾٝٗا شنطٷ ،َه١َ َٓ٘ ٚبؿتٔض أعٛ

ٖٳصٹٙٹط _تعاٍ_خٝدل نُا غٝأتٞ ٗ قٛي٘  ٔٵَٹ ِٵ  ٌٳ َيُه  143_26/142. صَؾعٳذٻ

ِٵط_ 3 ٔٗ ّٳاْٹ َٳعٳ ٔإ ّٳاّْا  ٌٳ يٹٝٳعٵزٳازٴٚا ٔإ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ٍٳ ايػٻهٹٝٓٳ١َ ؾٹٞ ُقًُٛبٹ اِي ٛٳ اٖيصٹٟ َأْٵعٳ   .صٖٴ

نُا عًُت ٖا تكسّ ؾًُا بٌ  بِٗ ٦َٜٛص ؾتشّاٚقس تهًُٛا ٗ تػ١ُٝ َا سٌ 

َا ؾٝ٘ َٔ اـرل اطُأْت ْؿٛغِٗ بعس ا٫نططاب ٚضغذ ٜكِٝٓٗ "شلِ ايطغٍٛ

ؾسٜسٟ  ،ٛا ناغؿٞ ايباٍؾ٫ًٛ شيو ا٫ط٦ُٓإ ٚايطغٛر يبُك ;بعس خٛاطط ايؿو

ٞ إسساث٘ ٗ ؾصيو ا٫ط٦ُٓإ ٖٛ ايصٟ زلاٙ اهلل بايػه١ٓٝ، ٚزلٸ ;ايبًباٍ
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ع٢ً أؾٝا٤ َٔ أُٖٗا  ؾهإ ايٓكط َؿت٬ُّ ،يًػه١ٓٝ ٗ قًٛبِٗ عا٫ّْؿٛغِٗ إْس

ٍٴ ٍٴايػه١ٓٝٹ إْعا ايتأيٝـ بٌ قًٛب  بايٓػب١ إٍ ٖصا ايٓكط ْٛرلٳ ايػه١ٓٝٹ ، ٚنإ إْعا

إ٪ٌَٓ َع اخت٬ف قبا٥ًِٗ َٚا نإ بُٝٓٗا َٔ ا٭َٔ ٗ اؾا١ًٖٝ بايٓػب١ يًٓكط 

ٛٳ اٖيصٹط :_تعاٍ_ايصٟ ٗ قٛي٘  ٌٳ ٖٴ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ٚٳبٹاِي ٔٳ ( 62)ٟ َأٜٻسٳَى بٹٓٳكٵٔطٙٹ  ـٳ بٳٝٵ ٚٳَأٖي

ِٵ ٔٗ  . صُقًُٛبٹ

 .ٚخًل أغبابٗا اؾٖٛط١ٜ ٚايعاضن١ ،إٜكاعٗا ٗ ايعكٌ ٚايٓؿؼ :ٚإْعاشلا

ٛٳ تؿطٜؿّا ;ٚأطًل ع٢ً شيو اٱٜكاع ؾعٌ اٱْعاٍ إ بأْ٘ نايؿ٤ٞ سٳدٳيصيو اي

 قًٛب ايٓاؽ، ٚتًو ضؾع١ ؽ١ًٝٝٝ ؾأيكٞ إٍ ،ايصٟ ٖٛ َهإ َطتؿع ؾٛم ايٓاؽ

 .ا أثبتت ي٘ ع٢ً ططٜك١ ايتد١ًَٝٝٝطاز بٗا ؾطف َ

يعٚاٍ َا ًٜكٝ٘ ايؿٝطإ ٗ  ٕٚا نإ َٔ عٛاقب تًو ايػه١ٓٝ أْٗا ناْت غببّا

ْؿٛغِٗ َٔ ايتأٌٜٚ يٛعس اهلل إٜاِٖ بايٓكط ع٢ً غرل ٚاٖطٙ، ًٚٓ٘ ع٢ً ايٓكط 

، ؾًُا أْعٍ اهلل عًِٝٗ ايػه١ٓٝ اطُأْت ّاإعٟٓٛ ٫غتبعازِٖ إٔ ٜهٕٛ شيو ؾتش

ؾاْكؿع عِٓٗ َا  ;ْؿٛغِٗ، ؾعاٍ َا خاَطٖا ٚأٜكٓٛا أْ٘ ٚعس اهلل ٚأْ٘ ٚاقع

ؾإٕ ظٜاز٠  ;ؾًٝتشل بإٓاؾكٌ ايٛاٌْ باهلل ٚٔ ايػ٤ٛ ،ٜٛؾو إٔ ٜؿهو بعهِٗ

ٍٸا٭زي١ ت٪ثط ضغٛر إػتٳ  150_26/149. ٚق٠ٛ ايتكسٜل ،عًٝ٘ ٗ ايعكٌ س

غٛا٤ نإ َع ُين  أٚ َطًكّا ّٓاَعٝٻ نطا١ٖٝ إٔ ٜٓاٍ غرلى خرلّا :ػسٚاؿ_ 4

اْتكاي٘ إيٝو أٚ بسٕٚ شيو، ؾاؿػس ٖٓا أضٜس ب٘ اؿطم ع٢ً ا٫ْؿطاز بإػامن 

 26/169. ٚنطا١ٖٝ إؿاضن١ ؾٝٗا ي٬٦ ٜٓكل غٗاّ ايهاضٌٖ

ب١ ْع ؾسٜس، ٖٚٛ إٛقٛف بايؿس٠ إع١ٜٛٓ ٖٚٞ ق٬: صا٤ٴسٻؾٹَأطٚ_ 5

ْٚ ؾٹسٳازٷط :ٗ ٚقـ ايٓاض _تعاٍ_إعا١ًَ ٚقػاٚتٗا، قاٍ  َٳ٥٬ٹَه١ْ غٹ٬ ٗٳا   . صعٳًَٝٵ
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ٖٞ ايؿس٠ ٗ قتاشلِ ٚإٚٗاض ايعسا٠ٚ شلِ، ٖٚصا ٚقـ  :ٚايؿس٠ ع٢ً ايهؿاض

ؾ٬ ًٜٝل  ;ناْٛا ِٖ ؾ١٦ اؿل ْٚؿط اٱغ٬ّ"٭ٕ إ٪ٌَٓ ايصٜٔ َع ايٓيب ;َسح

ب ٗ اهلل ٚايبػض ٗ اهلل َٔ اٱّإ، ٚأقشاب بِٗ إ٫ إٚٗاض ايػهب هلل ٚاؿ

ؾ٬ دطّ  ;َٔ أدٌ إؾطام أْٛاض ايٓب٠ٛ ع٢ً قًٛبِٗ أق٣ٛ إ٪ٌَٓ إّاّْا"ايٓيب

ّٳ ;إٔ ٜهْٛٛا أؾس ع٢ً ايهؿاض َٚا ناْت  ،إهاز٠ ؾإٕ بٌ ْؿٛؽ ايؿطٜكٌ ُا

ثكؿِٖٛ  نطاٖٝتِٗ يًكًض َع ايهؿاض ّٜٛ اؿسٜب١ٝ ٚضغبتِٗ ٗ قتٌ أغطاِٖ ايصٜٔ

ٚمل تهٔ  ،إ٫ َٔ آثاض ؾستِٗ ع٢ً ايهؿاض"ّٜٛ اؿسٜب١ٝ ٚعؿا عِٓٗ ايٓيب

 . "ايكتٌ اييت آثطٖا ايٓيبع٢ً ايكتاٍ ٚع٢ً  ايطادش١ُ ٫ست شلِ إكًش١ُ

ٚيصيو نإ أنجطِٖ قاٚض٠ ٗ إبا٤ ايكًض ٦َٜٛص أؾس أؾسا٥ِٗ ع٢ً ايهؿاض 

ٗ إبطاّ "ٛخاٖا ايٓيبٚنإ أؾُِٗٗ يًُكًش١ اييت ت ،ٖٚٛ عُط بٔ اـطاب

 .ايكًض أبا بهط

ؾًكس ضأٜتٓا ّٜٛ  ;أٜٗا ايٓاؽ اتُٗٛا ايطأٟ: ٚقس قاٍ غٌٗ بٔ سٓٝـ ّٜٛ قؿٌ

ٚاهلل ٚضغٛي٘  ،ْطز ع٢ً ضغٍٛ اهلل ؾعً٘ يطززْاٙ أبٞ دٓسٍ، ٚيٛ ْػتطٝع إٔ

 . أعًِ

ثِ تهٕٛ أسهاّ ايؿس٠ ع٢ً ايهؿاض َٔ ٚدٛب ْٚسب ٚإباس١ ٚأسهاّ 

 ِ داض١ٜ ع٢ً كتًـ ا٭سٛاٍ ٚيعًُا٤ اٱغ٬ّ ؾٝٗا َكاٍ،قشبتِٗ َٚعاًَتٗ

 . ٚقس تكسّ نجرل َٔ شيو ٗ غٛض٠ آٍ عُطإ ٚٗ غٛض٠ بطا٠٤

 :_تعاٍ_ٗ إقا١َ ايسٜٔ قاٍ "ٚايؿس٠ ع٢ً ايهؿاض اقتبػٖٛا َٔ ؾس٠ ايٓيب

ِٷط ٌٳ ضٳ٤ٴٚفٷ ضٳسٹٝ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ  . صبٹاِي

 . ّإ بِٝٓٗ ٗ ْؿٛغِٗٚأَا نِْٛٗ ضٓا٤ بِٝٓٗ ؾصيو َٔ ضغٛر أخ٠ٛ اٱ
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نع نجرل٠ َٔ ايكطإٓ ٚن٬ّ ٚقس ٚضزت أخباض أخٛتِٗ ٚتطآِٗ ٗ َٛاس

 . "ايطغٍٛ

إٍ أقاي١  ٚٗ اؾُع شلِ بٌ ٖاتٌ اـًتٌ إتهازتٌ ايؿس٠ ٚايط١ٓ إّا٤

ٚأِْٗ ٜتكطؾٕٛ ٗ أخ٬قِٗ ٚأعُاشلِ تكطف  ٚسه١ُ عكٛشلِ، ،آضا٥ِٗ

٫ٚ ٜٓسؾعٕٛ إٍ  ،٢ ْؿٛغِٗ قُس٠ زٕٚ أخط٣ؾ٬ تػًب عً ،اؿه١ُ ٚايطؾس

 205_26/204    .(1)١ ٚعسّ ايط١ٜ٩ًٖبٹايعٌُ باؾٹ

                                                 

 (ّ.   )ٜٚٻ١ايطٻ: ٖهصا ٗ ا٭قٌ، ٚيعٌ ايكٛاب_  1
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( غٛض٠ اؿذطات) ٝع إكاسـ ٚنتب ايػ١ٓ ٚايتؿػرلزلٝت ٗ ْ_ 1

 .صاِيشٴذٴطٳاتٹطٚٚد٘ تػُٝتٗا أْٗا شنط ؾٝٗا يؿٜ ٚيٝؼ شلا اغِ غرلٙ، 

ٔ ٚضا٤ سذطات٘، ؾعطؾت بٗصٙ َ"ْسا٤ بين ُِٝ ضغٍٛ اهلل ْٚعيت ٗ قك١

 . اٱناؾ١

أٟ ٖا ْعٍ بعس اشلذط٠، ٚسه٢ ايػٝٛطٞ ٗ  ٖٚٞ َس١ْٝ باتؿام أٌٖ ايتأٌٜٚ،

 . أْٗا َه١ٝ ٫ٚ ٜعطف قا٥ٌ ٖصا ايكٍٛ ؾاشّا اٱتكإ ق٫ّٛ

ِٵ ط :_تعاٍ_ٚٗ أغباب ايٓعٍٚ يًٛاسسٟ إٔ قٛي٘  ٗٳا ايٓٻاؽٴ إْٔٻا خٳًَِكٓٳاُن ٜٳا َأٜټ

ٔٵ شٳَن ٚٳُأْجٳ٢َٹ تًو  اٯ١ٜ ْعيت َه١ ٗ ّٜٛ ؾتض َه١ نُا غٝأتٞ، ٚمل ٜجبت إٔ صٕط 

 ._نُا غٝأتٞ_اٯ١ٜ ْعيت َه١ 

 . ٚمل ٜعسٖا ٗ اٱتكإ ٗ عساز ايػٛض إػتج٢ٓ بعض آٜاتٗا

ْعيت بعس غٛض٠ اجملازي١  ٖٚٞ ايػٛض٠ ايجا١َٓ بعس إا١٥ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض،

ٍٚ ٖصٙ ايػٛض٠ غ١ٓ تػع، ٚأٍٚ آٜٗا ٗ ؾإٔ ٚؾس بين ٚقبٌ غٛض٠ ايتشطِٜ ٚنإ ْع

٘ٹ ط :_تعاٍ_ُِٝ نُا غٝأتٞ عٓس قٛي٘  ٟٵ ايًٖ ٔٳ ٜٳسٳ َٴٛا بٳٝٵ َٳٓٴٛا ٫ تٴَكسِّ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜٳا َأٜټ

٘ٹ ٕٳط :ٚقٛي٘ صٚٳضٳغٴٛيٹ ِٵ ٫ ٜٳعٵكٹًُٛ ٖٴ ٚٳضٳا٤ٹ اِيشٴذٴطٳاتٹ َأِنجٳطٴ ٔٵ  َٹ ْٚٳَو  ٔٳ ٜٴٓٳازٴ ٕٻ اٖيصٹٜ  . صٔإ

 26/213 .ٚعس ْٝع ايعازٜٔ آٜٗا مثإ عؿط٠ آ١ٜ

 ناْت غببّا ت َتكاضب١ٺدسٻ ٗا عٛازخٳتتعًل أغطانٴ :أغطاض ٖات٘ ايػٛض٠_ 2

 . يٓعٍٚ َا ؾٝٗا َٔ أسهاّ ٚآزاب

 صورة احلجزات
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ِٴٚأُٚيس ٗ "َا هب عًِٝٗ َٔ ا٭زب َع ايٓيب إػًٌُ بعضٳ ٗا تعًٝ

اٖا َا اضتهب٘ ٚؾس بين ُِٝ َٔ ، زعا إٍ تعًُِٝٗ إ٥ٜٹ٘٘ ْٚساٚخطابٹ ،٘ٹَعاًَتٹ

ٕٻ ط :_تعاٍ_َٔ بٝٛت٘ نُا غٝأتٞ عٓس قٛي٘ "دؿا٤ ا٭عطاب ٕا ْازٚا ايطغٍٛ ٔإ

ٕٳ ِٵ ٫ ٜٳعٵكٹًُٛ ٖٴ ٚٳضٳا٤ٹ اِيشٴذٴطٳاتٹ َأِنجٳطٴ ٔٵ  َٹ ْٚٳَو  ٔٳ ٜٴٓٳازٴ  . صاٖيصٹٜ

ٚإٔ  ،ٗ ْكٌ اـدل َطًكّا إػًٌُ ؾُٝا ىدلٕٚ ب٘، ٚايتجبتٴ قسٔم ٚٚدٛبٴ

إٍ َا  مٷطټَطأخ٬م ايهاؾطٜٔ ٚايؿاغكٌ، ٚتٳ يو َٔ خًل إ٪ٌَٓ، ٚفاْب١ٹش

وسخ َٔ ايتكاتٌ بٌ إػًٌُ، ٚاٱق٬ح بِٝٓٗ ٭ِْٗ إخ٠ٛ، َٚا أَط اهلل ب٘ 

 لٷًٗدٳَٔ آزاب سػٔ إعا١ًَ بٌ إػًٌُ ٗ أسٛاشلِ ٗ ايػط ٚايع١ْٝ٬، ٚتٳ

٭ٚز  تكّّٛا ;ؿط ٗ بعض دؿا٠ ا٭عطابَٔ شيو إٍ ايتشصٜط َٔ بكاٜا خًل ايه

 214_26/213. ْؿٛغِٗ

ِٵط :عًِ إٔ قٛي٘_ 3 ٘ٹ َأتٵَكاُن ِٵ عٹٓٵسٳ ايًٖ َٳُه ٕٻ َأِنطٳ ٕ تهٕٛ يًٓاؽ أ٫ ٜٓاٗ  صٔإ

َهاضّ أخط٣ ٗ إطتب١ ايجا١ْٝ بعس ايتك٣ٛ ٖا ؾأْ٘ إٔ ٜهٕٛ ي٘ أثط تعن١ٝ ٗ 

 ،ٗ ايعًِ ٚاؿهاض٠ (1)يعطاؾ١ٚا ،ْٚكا٤ ايٓػب ،ايٓؿٛؽ َجٌ سػٔ ايذلب١ٝ

ٚسػٔ ايػُع١ ٗ ا٭َِ ٚٗ ايؿكا٥ٌ، ٚٗ ايعا٬٥ت، ٚنصيو عػب َا خًسٙ 

ٗ غ٥٬ًٗا قاٍ  ٭ؾطازٖا ٚخ٫ّ٬ ا ٜذلى آثاضّاٖايتاضٜذ ايكازم يٮَِ ٚا٭ؾطاز 

١ٝ خٝاضِٖ ايٓاؽ َعازٕ نُعازٕ ايصٖب ٚايؿه١ خٝاضِٖ ٗ اؾاًٖ= :"ايٓيب

 . +ؾكٗٛاٗ اٱغ٬ّ إشا 

                                                 

 (ّ.   )ايعطاق١: ٖهصا ٗ ا٭قٌ، ٚيعٌ ايكٛاب_  1
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ٔ تهٕٛ ١٦َٝٗ ًٝٵٔ أٚ ا٭عٳٝٵَٔ طباع اٯبا٤ ا٭زْٳ آثاضّا (1)ؾإٕ ٗ خًل ا٭ْبا٤

١ ٗ تهٌُٝ ايٓؿٛؽ ْٓ ٚإٔ يًتٗصٜب ٚايذلب١ٝ آثاضّا ،ْؿٛغِٗ يًهُاٍ أٚ نسٙ

 .ٚيًعٛا٥س ٚايتكايٝس آثاضٖا ٗ ايطؾع١ ٚايهع١ ،أٚ تككرلٖا

عنا٤ اؿكٝكٞ ايصٟ ؽطط٘ ٚنٌ ٖصٙ ٚغا٥ٌ ٱعساز ايٓؿٛؽ إٍ ايهُاٍ ٚاي

 263_26/262. ايتك٣ٛ

                                                 

 (ّ.   )ٖهصا ٗ ا٭قٌ، ٚيعٌ ايكٛاب، ا٭بٓا٤_  1
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 بكاف،( قاف) ل عطٚفٓطٜٴ) (غٛض٠ م)زلٝت ٗ عكط ايكشاب١ _ 1

 . (ٚأيـ، ٚؾا٤

قطأ ٗ ق٠٬ ايكبض غٛض٠ "إٔ ايٓيب ؾكس ض٣ٚ َػًِ عٔ قطب١ بٔ َايو

ُٳذٹٝسٹط ٕٔ اِي ٚٳاِيُكطٵآ  .صم 

 . (ٜٚعين ٗ ايطنع١ ا٭ٍٚ) صمط: ٚضَا قاٍ

ٕٔ ط َا أخصتٴ= :ٔ أّ ٖؿاّ بٓت ساضث١ بٔ ايٓعُإػًِ عٚض٣ٚ َ ٚٳاِيُكطٵآ م 

ُٳذٹٝسٹ ٜكط٩ٖا نٌ ّٜٛ ع٢ً إٓدل إش خطب  " إ٫ عٔ يػإ ضغٍٛ اهلل صاِي

 . +ايٓاؽ

قاف )ـنإ ٜكطأ ٗ ايؿذط ب " إٔ ايٓيب ٚض٣ٚ َػًِ عٔ دابط بٔ زلط٠

 (.ٚايكطإٓ اجملٝس

٭ْٗا  ;ٜعين ب٘ ق٠٬ ايكبض (ؿذطٗ اي)غِ قاف ث٬خ أسطف، ٚقٛي٘ ٖهصا ضٴ

 . ؾأَا ْاؾ١ً ايؿذط ؾهإ ٜكًٝٗا ٗ بٝت٘ ،اييت ٜكًٝٗا ٗ إػذس ٗ اؾُاع١

َا نإ ٜكطأ ب٘ : إٔ عُط بٔ اـطاب غأٍ أبا ٚاقس ايًٝجٞ ٚٗ إٛطأ َٚػًِ

 .(قاف)ـنإ ٜكطأ ؾُٝٗا ب: ؾكاٍ? ٗ ا٭نش٢ ٚايؿطط " ضغٍٛ اهلل

ٕٔطٵُكاِيطف َجٌ َا ضغِ سسٜح دابط بٔ زلط٠ ٖٚهصا ضغِ قاف ث٬ث١ أسط  آ

ُٳطٴطٚ صسٹٝٵذٹُٳاِي ٚٳاْٵؿٳلٻ اِيَك  . صاِقتٳطٳبٳتٵ ايػٻاعٳ١ُ 

 (ط٘)َجٌ  اقع١ ٗ ابتسا٥ٗاٖٚٞ َٔ ايػٛض اييت زلٝت بأزلا٤ اؿطٚف ايٛ

٫ْؿطاز نٌ غٛض٠ َٓٗا بعسز اؿطٚف ايٛاقع١ ٗ أٚا٥ًٗا  (ٜؼ)ٚ (م)ٚ (م)ٚ

 . ٗا ٫ تًتبؼ بػٛض٠ أخط٣عٝت بعٝح إشا زٴ

 صورة م
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ٖهصا ب٬ّ ايتعطٜـ، ٚمل ٜععٙ  (ايباغكات)ٚٗ اٱتكإ أْٗا تػ٢ُ غٛض٠ 

يكا٥ٌ ٚايٛد٘ إٔ تهٕٛ تػُٝتٗا ٖصٙ ع٢ً اعتباض ٚقـ ٕٛقٛف قصٚف، أٟ 

ًِعٷ ْٳهٹٝسٷط :غٛض٠ ايٓدٌ ايباغكات إؾاض٠ إٍ قٛي٘ ٗٳا َط ٌٳ بٳاغٹَكاتٺ َي  . صايٓٻدٵ

 . بإْاع َٔ إتأٚيٌ: ًٗا قاٍ ابٔ عط١ٝن ٖٚصٙ ايػٛض٠ َه١ٝ

اغتجٓا٤ آ١ٜ : ٚٗ تؿػرل ايكططيب ٚاٱتكإ عٔ ابٔ عباؽ ٚقتاز٠ ٚايهشاى

ٔٵ ُيػٴٛبٺط َٹ َٳػٻٓٳا  َٳا  ٚٳ  ّٕ ُٳا ؾٹٞ غٹتٻ١ٹ َأٜٻا ٗٴ َٳا بٳٝٵٓٳ ٚٳ ٚٳاَ٭ضٵضٳ  ٛٳاتٹ  ُٳ  صٚٳَيَكسٵ خٳًَِكٓٳا ايػٻ

إٕ اهلل خًل ايػُاٚات : ِٗ إش قايٛاأْٗا ْعيت ٗ ايٝٗٛز، ٜعين ٗ ايطز عًٝ

َكاي١  ّٕٛ ايػابع ٖٚٛ ّٜٛ ايػبت، ٜعين أٚا٭ضض ٗ غت١ أٜاّ ثِ اغذلاح ٗ ايٝ

 . ٕٓاغب١ َٛقعٗا ;ٚأؿكت بٗصٙ ايػٛض٠: ُعت بإس١ٜٓ، ٜعينايٝٗٛز غٴ

ٗ اٯ١ٜ ؾًٝؼ بايصٟ ٜكتهٞ إٔ ٜهٕٛ ْعٍٚ  ٕ نإ َع٢ٓ زقٝكّاإٖٚصا إع٢ٓ ٚ

ع٢ً إٔ بعض آضا٤ "ٍ ضغٛي٘إؾإٕ اهلل عًِ شيو ؾأٚس٢ ب٘  ;س١ٜٓاٯ١ٜ ٗ إ

 .ايٝٗٛز نإ ٖا ٜتشسخ ب٘ أٌٖ َه١ قبٌ اٱغ٬ّ ٜتًكْٛ٘ تًكٞ ايككل ٚا٭خباض

ٍٳ اهللٹ ٚناْٛا بعس ايبعج١ ٜػأيٕٛ ايٝٗٛز عٔ أَط ايٓب٠ٛ ٚا٭ْبٝا٤، ع٢ً إٔ إضاز٠َ  إبطا

بٌ قس ه٤ٞ َا ٜبطًٗا قبٌ  ،ٍ زلاعٗاإٗا أٖٚاّ ايٝٗٛز ٫ تكتهٞ إٔ ٜ٪خط إبطاَي

ُٹٝعّا ط :_تعاٍ_ؾؿٖٛا ٗ ايٓاؽ نُا ٗ قٛي٘  ٚٳاَ٭ضٵضٴ دٳ ٘ٳ سٳلٻ َقسٵٔضٙٹ  َٳا َقسٳضٴٚا ايًٖ ٚٳ

٘ٹ ُٹٝٓٹ ٜٛٔٻاتٷ بٹٝٳ َٳِط ٛٳاتٴ  ٚٳايػٻُ َٳ١ٹ  ّٳ اِيكٹٝٳا ٛٵ ٘ٴ ٜٳ  . ؾإْٗا ْعيت َه١ صَقبٵهٳتٴ

إٕ اهلل ٜهع ايػُاٚات ع٢ً : ؾكاٍأتاٙ بعض أسباض ايٝٗٛز "ٚٚضز إٔ ايٓيب

 أقبع ٚاؾباٍ ع٢ً إقبع ثِ ٜكٍٛ أقبع ٚا٭ضنٌ ع٢ً إقبع ٚايبشاض ع٢ً

 .اٯ١ٜ"ؾت٬ ايٓيب +أْا إًو أٜٔ ًَٛى ا٭ضض=

٘ٳ سٳلٻ َقسٵٔضٙٹط :إككٛز َٔ ت٬ٚتٗا ٖٛ قٛي٘ٚ َٳا َقسٳضٴٚا ايًٖ  .صٚٳ
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 . ٚاٱّا٤ إٍ غ٤ٛ ؾِٗ ايٝٗٛز قؿات اهللس

عٓس دابط بٔ ظٜس ْعيت  يػٛض٠ ايطابع١ ٚايج٬ثٕٛ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛضٖٚٞ ا

 . بعس غٛض٠ إطغ٬ت ٚقبٌ غٛض٠ ٫ أقػِ بٗصا ايبًس

 274_26/273. ٚأضبعٌ ٔػّا ٚقس أْع ايعازٕٚ ع٢ً عس آٜٗا

 :أغطاض ٖات٘ ايػٛض٠_ 2

٘ٴ :أٚشلا  . بؿإٔ ايكطإٓ ايتٜٓٛ

ٍٳ :ثاْٝٗا  .ايبؿط٭ْ٘ َٔ "أِْٗ نصبٛا ايطغٛ

ٍٴ :ٚثايجٗا ٚأْ٘ يٝؼ بأعِٛ َٔ ابتسا٤ خًل  ،ع٢ً إثبات ايبعح ا٫غتس٫

ٚايجُاض َٔ َا٤  ا٭ضض َٚا عًٝٗا، ْٚؿأ٠ ايٓباتٹ ايػُاٚات َٚا ؾٝٗا ٚخًٔل

ٌٷ ،ايػُا٤  . يٲسٝا٤ بعس إٛت ٚإٔ شيو َج

إؿطنٌ ٗ تهصٜبِٗ بايطغاي١ ٚايبعح ببعض ا٭َِ اـاي١ٝ  تٓٛرلٴ :ايطابع

 . بِٗ َا سٌ بأٚي٦و ٌٻشٹٖ٪٤٫ إٔ ٜٳ ع١ًَٛ يسِٜٗ، ٚٚعٝسٴإ

ٍٔ طٴِنايٛاسس، ٚشٹ َٔ ٚقت استهأض اٯخط٠ ابتسا٤ٶ بعصابٹ ايٛعٝسٴ :اـاَؼ ٖٛ 

 . ّٜٛ اؿػاب

 . إ٪ٌَٓ بٓعِٝ اٯخط٠ سٴعٵٚٳ :ايػازؽ

 ،ٙ باٱقباٍ ع٢ً طاع١ ضب٘طٴَٵَٚأ ،ع٢ً تهصٜبِٗ إٜاٙ"ايٓيب تػ١ًُٝ :ايػابع

ٔٻ ،ِٖ َٔ اٯٕصٳخٳيٛ ؾا٤ َ٭ ٚإٔ اهلَل ،إهصبٌ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ أَٔط ضدا٤ٴٚإ  ٚيه

ِ ع٢ً ٗٴٖٳٔطِهـ بإٔ ٜٴمل ٜهًٖ"ٚإٔ ايٓيبٻ ،ت بإضدا٥ِٗهٳَق اهللٹ سه١َُ

 . بايتصنرل بايكطإٓ طٳَٹٚإِا ُأ ،اٱغ٬ّ

 . ع٢ً إ٪ٌَٓ بايبعح بأِْٗ ايصٜٔ ٜتصنطٕٚ بايكطإٓ ايجٓا٤ٴ :ايجأَ

ِٔ إساط١ُ :ايتاغع  26/275. ٚخٛاطط ايٓؿٛؽ ،غؿٝات ا٭ؾٝا٤_ تعاٍ_ اهللٹ عً
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١ٜ ايهًُتٌ بإثبات ايٛاٚ تػ١ُٝ شلا عها (ٚايصاضٜات)تػ٢ُ ٖصٙ ايػٛض٠ _ 1

 .ايٛاقعتٌ ٗ أٚشلا

ٚابٔ عط١ٝ ٗ تؿػرلٙ  ،ٚبٗصا عْٓٛٗا ايبداضٟ ٗ نتاب ايتؿػرل َٔ قشٝش٘

 . ػرل ٚايكططيبٚايهٛاؾٞ ٗ تًدٝل ايتؿ

مل  ع٢ً ايه١ًُ اييت بسٕٚ ايٛاٚ اقتكاضّا (غٛض٠ ايصاضٜات) _أٜهّا_ٚتػ٢ُ 

 .تكع ٗ غرلٖا َٔ غٛض ايكطإٓ

 . ٚنصيو عْٓٛٗا ايذلَصٟ ٗ داَع٘ ْٚٗٛض إؿػطٜٔ

 . ٚنصيو ٖٞ ٗ إكاسـ اييت ٚقؿٓا عًٝٗا َٔ َؿطق١ٝ َٚػطب١ٝ قس١ّ

 . بٗصٙ ايكٝػ١ ٗ غرلٖا َٔ غٛض ايكطإٓ إٔ ٖصٙ ايه١ًُ مل تكع ٚٚد٘ ايتػ١ُٝ

 . با٫تؿام ٖٚٞ َه١ٝ

 . عٓس دابط بٔ ظٜس ٚقس عست ايػٛض٠ ايػازغ١ ٚايػتٌ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض

 . ْعيت بعس غٛض٠ ا٭سكاف ٚقبٌ غٛض٠ ايػاؾ١ٝ

 26/335. ٚاتؿل أٌٖ عس اٯٜات ع٢ً إٔ آٜٗا غتٕٛ آ١ٜ

 . ٚقٛع ايبعح ٚاؾعا٤ استٛت ع٢ً ؼكٝٔل :أغطاض ٖصٙ ايػٛض٠_ 2

ٍٔ ِٔ ٚإبطا َٵ" قُس إهصبٌ ب٘ ٚبطغاي١ٹ َعاع  . تبټجٳبأِْٗ ٜكٛيٕٛ بػرل تٳ ِٵٗٔٝٹٚض

 . ِٖ بعصاب ٜؿتِٓٗٚٚعٝسٹ

تًو ايسضد١ َٔ اٱّإ َا اغتشكٛا ب٘  ٔطِنٚشٹ ،إ٪ٌَٓ بٓعِٝ اـًس سٹعٵٚٳٚٳ

 .ٚاٱسػإ

 صورة الذاريات
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ٍٔس ٍٔ ،ع٢ً ٚسسا١ْٝ اهلل ثِ ا٫غتس٫ ٚع٢ً أْ٘  ،ع٢ً إَهإ ايبعح ٚا٫غتس٫

ٚوػٕٛ بٗا زاي١ ع٢ً  ،َا ٗ بعض إدًٛقات اييت ٜؿاٖسْٚٗا ٫ قاي١َ ٚاقعٷ

ِٴ _تعاٍ_غع١ قسض٠ اهلل  َٔ إعاز٠ خًل اٱْػإ بعس  ٚسهُت٘ ع٢ً َا ٖٛ أعٛ

 . ٚع٢ً أْ٘ مل ىًل إ٫ ؾعا٥٘ ،ؾٓا٥٘

َٕٔا سام با٭َِ اييت نصبت ضغٌ ا باٱْصأض ٚايتعطٜٔض ٘ٹ هلل، ٚبٝا ايتاّ  ايؿب

 . بِٝٓٗ ٚبٌ أٚي٦و

ٌٔ  .ايؿطى ْٚبصٳ"ايٓيب ٚتكسٜلٳ ،إٍ اهلل ٖ٪٤٫ إهصبٌ ايطدٛعٳ ٚتًك

ٌٔ ،إعطانِٗ ١ٹعٳبٹتٳ ٔٵَٹ"ايطغٍٛ َٚعصض٠ٹ عًِٝٗ بهؿطإ ْع١ُ اـًل  ٚايتػذٝ

 . ٚايطظم

ٌٻٚٚعٝسٹ  336_26/335. بأَجاشلِ ِٖ ع٢ً شيو َجٌ َا س
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 .ايطٛضزٕٚ ٚاٚ قبٌ  (غٛض٠ ايطٛض) ٖصٙ ايػٛض٠ عٓس ايػًـزلٝت _ 1

 تٴِؿُطَؾ :سسٜح َايو عٔ أّ غ١ًُ قايت أؾؿٞ داَع ايطٛاف َٔ إٛط

َٳػٵُطٕٛضط:ـٚضغٍٛ اهلل إٍ دٓب ايبٝت ٜكطأ ب ٚٳنٹتٳابٺ   .صايٗطٛٔض 

بايٛاٚ ص ٛضٚايٗطط :أٟ ٜكطأ بػٛض٠ ايطٛض ٚمل تطز ٜكطأ باٯ١ٜ ٭ٕ اٯ١ٜ ؾٝٗا

 . ٞ مل تصنط ايٛاٖٚٚ

 :قاٍ سسٜح َايو عٔ دبرل بٔ َطعِ أباب ايكطا٠٤ ٗ إػطب َٔ إٛط ٚٗ

 . +قطأ بايطٛض ٗ إػطب " زلعت ضغٍٛ اهلل=

 :ٚٗ تؿػرل غٛض٠ ايطٛض َٔ قشٝض ايبداضٟ عٔ دبرل بٔ َطعِ قاٍ

َٹط :زلعت ايٓيب ٜكطأ ٗ إػطب بايطٛض ؾًُا بًؼ ٖصٙ اٯ١ٜ= ّٵ خٴًٹُكٛا  ٔٵ َغٝٵٔط َأ

ٕٳ  ِٵ اِيدٳايٹُكٛ ٖٴ ّٵ  ٞٵ٤ٺ َأ ٕٳ ( 35)ؾٳ ٚٳاَ٭ضٵضٳ بٳٌ ٫ ٜٴٛقٹٓٴٛ ٛٳاتٹ  ُٳ ّٵ خٳًَُكٛا ايػٻ ( 36)َأ

ٕٳ ُٴػٳٝٵطٹطٴٚ ِٵ اِي ٖٴ ّٵ  ٔٴ ضٳبَِّو َأ ِٵ خٳعٳا٥ٹ ٖٴ ّٵ عٹٓٵسٳ  .+ناز قًيب إٔ ٜطرلص َأ

ٗ ؾسا٤ أغط٣ بسض ٚأغًِ  " قسّ ع٢ً ايٓيب ٚنإ دبرل بٔ َطعِ َؿطنّا

 . ص٦َٜٛ

ييت ٚنصيو ٚقعت تػُٝتٗا ٗ تطْتٗا َٔ داَع ايذلَصٟ ٚٗ إكاسـ ا

 .ضأٜٓاٖا، ٚنجرل َٔ ايتؿاغرل

غٛض٠ ايبكط٠، : ٖٚصا ع٢ً ايتػ١ُٝ باٱناؾ١، أٟ غٛض٠ شنط ايطٛض نُا ٜكاٍ

 . ٚغٛض٠ اشلسٖس، ٚغٛض٠ إ٪ٌَٓ

ٚ بايٛا (غٛض٠ ٚايطٛض)ٚٗ تط١ْ ٖصٙ ايػٛض٠ َٔ تؿػرل قشٝض ايبداضٟ 

 صورة الطور



 

 

 مو تفضري صورة الطورلطائف  172

 .(غٛض٠ قٌ ٖٛ اهلل أسس) :ع٢ً سها١ٜ ايًؿٜ ايٛاقع ٗ أٚشلا نُا ٜكاٍس

 . ْٝعٗا با٫تؿام ٖٚٞ َه١ٝ

ْعيت بعس غٛض٠ ْٛح  ،ٖٚٞ ايػٛض٠ اـاَػ١ ٚايػبعٕٛ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض

 . ٚقبٌ غٛض٠ إ٪ٌَٓ

ٚأضبعٌ، ٚعسٖا أٌٖ ايؿاّ ٚأٌٖ ايهٛؾ١  ٚعس أٌٖ إس١ٜٓ َٚه١ آٜٗا غبعّا

 36_27/35  .ٚأضبعٌ ٚأضبعٌ، ٚعسٖا أٌٖ ايبكط٠ مثاّْٝا تػعّا

ٍٴ: أغطاض ٖصٙ ايػٛض٠ _2  ٚقٛٔع بتشكٝٔل ايتٗسٜسٴ ٖصٙ ايػٛض٠ٹ أغطأض أٚ

ؾُٝا دا٤ ب٘ َٔ إثبات ايبعح  " ايعصاب ّٜٛ ايكٝا١َ يًُؿطنٌ إهصبٌ بايٓيب

ٕٔ  . ٖٛ غشط: إتهُٔ شيو ؾكايٛا ٚبايكطآ

ـٹ ،ْعُِٝٗ ٚقؿ١ٹ ،إتكٌ إ٪ٌَٓ سٹٛعٵِٖ بٳٚعٝسٹ ١ًَُٚكابٳ  ;طِٖٗنصٳتٳ ٚٚق

َٳخؿ١ّٝ ٚإبطاٍ "ؾاْتكٌ إٍ تػ١ًٝ ايٓيب ،عًِٝٗ ٔٻ، ٚثٓا٥ِٗ ع٢ً اهلل َا 

 . ٘أقٛاشلِ ؾٝ٘ ٚاْتٛاضِٖ َٛتٳ

 . ٚؼسِٜٗ بأِْٗ عذعٚا عٔ اٱتٝإ َجٌ ايكطإٓ

ٍٴ ٘ٺ ٚإبطا ٍٕ ٘ٚببعج ،تهاشٜبِٗ بإعاز٠ اـًل ٔٵَٹ خًٝ  ،ٝؼ َٔ ندلا٥ِٗي ضغٛ

ٍٴ ،اهلل ٚبهٕٛ ا٥٬ٕه١ بٓاتٹ  . اغتٗعا٥ِٗ بايٛعٝس ٚشنطٴ ،اٯشل١ زٹتعسټ ٚإبطا

ٌّ ؾإٕ ايٛعٝسٳ ;ٚإٔ ٫ وعٕ يصيو ،بذلنِٗ"ايٓيب ٚأَطٴ بِٗ ٗ ايسْٝا ثِ  سا

 .بؿهط ضب٘ ٗ ْٝع ا٭ٚقات ٙٙ بايتأٜٝس، ٚأَطٴٙ بايكدل، ٚٚعسٴٚأَطٴ ،ٗ اٯخط٠

27/36 
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ؾؿٞ ايكشٝض "أقشاب ايٓيببػرل ٚاٚ ٗ عٗس  (غٛض٠ ايٓذِ)ٝت زل_ 1

قطأ غٛض٠ ايٓذِ ؾػذس بٗا ؾُا بكٞ أسس َٔ ايكّٛ "إٔ ايٓيب= :عٔ ابٔ َػعٛز

 .َٔ سكبا٤ أٚ تطاب ؾطؾع٘ إٍ ٚدٗ٘ إ٫ غذس ؾأخص ضدٌ نؿّا

ٖٚصا ايطدٌ أ١َٝ  ،ٌ ناؾطّاتٹُق ؾًكس ضأٜت٘ بعسٴ: قاٍ عبساهلل ،ين ٖصاٜٝهؿ: ٚقاٍ

 .بٔ خًـ

 .ٚغذس َع٘ إػًُٕٛ ٚإؿطنٕٛ ،ذِغذس بايٓ"عٔ ابٔ عباؽ إٔ ايٓيبٚ

 . ٭ْٗا شنط ؾٝٗا ايٓذِ ;ؾٗصٙ تػ١ُٝ

بٛاٚ عها١ٜ يؿٜ ايكطإٓ ايٛاقع ٗ أٚي٘ ٚنصيو  (ٚايٓذِ)غٛض٠ ٚزلٖٛا 

 . ٚايذلَصٟ ٗ داَع٘ ،تطْٗا ايبداضٟ ٗ ايتؿػرل

ٖٛ َٔ تػ١ُٝ ايػٛض٠ بًؿٜ ٚقع ٚ ٌ،بايٛدٗ ٚايتؿاغرل ٚٚقعت ٗ إكاسـ

ِٔ)ٗ أٚشلا ٖٚٛ يؿٜ  ِٔ)أٚ سها١ٜ يؿٜ  (ايٓٻذٵ  . (ٚٳايٓٻذٵ

إٔ = :نُا ٗ سسٜح ظٜس بٔ ثابت ٗ ايكشٝشٌ (ٚايٓذِ إشا ٣ٖٛ)ٚزلٖٛا 

أٟ ٗ ظَٔ آخط غرل ايٛقت ايصٟ  +ٚايٓذِ إشا ٣ٖٛ ؾًِ ٜػذس :قطأ"ايٓيب

 .شنطٙ ابٔ َػعٛز ٚابٔ عباؽ

ٖصٙ ايػٛض٠ بٌ ايػٛض شٚات أنجط  سټعٳؾ٬ تٴ ;اسس َتٛغع ؾٖٝ٘ٚصا نً٘ اغِ ٚ

 . َٔ اغِ

 .بإْاع إتأٚيٌ: ، قاٍ ابٔ عط١ٖٝٚٞ َه١ٝ

ِٔ ط :_تعاٍ_اغتجٓا٤ قٛي٘ : ٚعٔ ابٔ عباؽ ٚقتاز٠ ٕٳ َنبٳا٥ٹطٳ أٱثٵ ٔٳ ٜٳذٵتٳٓٹبٴٛ اٖيصٹٜ

 صورة الهجم
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ـٳس ٛٳاسٹ ِٳ ٚٳاِيَؿ ُٳ  .غٓسٙ نعٝـٚ ،ٖٞ آ١ٜ َس١ْٝ: اٯ١ٜ قا٫ص ٔإ٫ٖ ايًٖ

إٔ ايػٛض٠ نًٗا َس١ْٝ، : ْٚػب إٍ اؿػٔ ايبكطٟ ايػٛض٠ نًٗا َس١ْٝ: ٚقٌٝ

 . ٖٚٛ ؾصٚش

 . َه١ " ٚعٔ ابٔ َػعٛز ٖٞ أٍٚ غٛض٠ أعًٓٗا ضغٍٛ اهلل

ْعيت بعس غٛض٠ اٱخ٬م ، ٖٚٞ ايػٛض٠ ايجايج١ ٚايعؿطٕٚ ٗ عس تطتٝب ايػٛض

 . ٚقبٌ غٛض٠ عبؼ

 . ثٓتٌ ٚغتٌا، ٚعسٖا أٌٖ ايهٛؾ١ ٚغتٌٚعس ْٗٛض ايعازٜٔ آٜٗا إسس٣ 

 ،ٜتكٍٛ ايكطإٓ إٕ قُسّا: غبب ْعٚشلا إٔ إؿطنٌ قايٛا: قاٍ ابٔ عط١ٝ

 88_27/87  .ٚىتًل أقٛاي٘، ؾٓعيت ايػٛض٠ ٗ شيو

ٍٴ :أغطاض ٖصٙ ايػٛض٠_ 2 ٍٳ أغطانٗا ؼكٝلٴ أٚ ؾُٝا  قازمٷ " إٔ ايطغٛ

 . ازعٛٙ عُا ْ٘ َٓعٙٷأٚ_ تعاٍ_ػ٘ عٔ اهلل بِّٜ

ٕٳ ٚإثباتٴ ٞٷ إٔ ايكطآ  . َٔ عٓس اهلل بٛاغط١ ددلٌٜ ٚس

ٍٔ قؿ١ٹ ٚتكطٜبٴ ٌٳ ْعٚ ٞٷ ٗ تكطٜٔط بايٛسٞ ٗ سايٌ ظٜاز٠ّ ددلٜ َٔ اهلل  أْ٘ ٚس

 . ٫ قاي١ ٚاقعٷ

ٍٴ ٍٴ، أقٓاّ إؿطنٌ إشل١ٝٹ ٚإبطا ِٗ ٗ اي٬ت ٚايعع٣ َٚٓا٠ بٓات قٛيٹ ٚإبطا

ّٷ ،اهلل ِٗ ؾٝٗا بكٛشلِ ٗ ا٥٬ٕه١ أِْٗ قٛيٹ ٚتٓٛرلٴ ،اشل ٫ سكا٥لٳ ٚأْٗا أٖٚا

 . إْاخٷ

ِٖ َٔ ايكٍٛ ٗ ٖصٙ ا٭َٛض بايٛٔ ٚؼصٜطٴ ،عطنٌ ٚإٗتسٜٔإُ دعا٤ٹ ٚشنطٴ

 . زٕٚ سذ١

ٍٴ ٍٷ ،ع٢ً عامل ايؿٗاز٠ ايػٝبٹ قٝاغِٗ عاملٳ ٚإبطا ٗ ايطأٟ قس  ٚإٔ شيو ن٬
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 .دا٤ِٖ بهسٙ اشلس٣ َٔ اهلل

ٍٷ طٳنٹٚشٴ  . ٔ إػرل٠، أٚ قك١ ابٔ أبٞ غطحب قك١ ايٛيٝس ٔٵَٹ يصيو َجا

 . ايبعح ٚاؾعا٤ ٚإثباتٴ

ٌٻٚتصنرلٴ َٹ با٭َِ شاتٹ ِٖ َا س َٔ "َٚٔ دا٤ قبٌ قُس ،ًِٗٹبٵَق ٔٵايؿطى 

ٌٔ ٌٔ ايطغ  . ايؿطا٥ع أٖ

 . بِٗ قطٜبّا ٌټشٴِٖ عازث١ تٳٚإْصاضٴ

َٴ َٴطنٳتٳعٵَٚا ؽًٌ شيو َٔ  شنطِٖ عٔ إٔ ٜذلنٛا غبات طزات ٕٓاِطتٳػٵات ٚ

 89_27/88 .ٚإٔ ايكطإٓ س٣ٛ نتب ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ، (1)أْؿػِٗ

٫ٚ َٔ  ،٭ٕ ايًُِ يٝؼ َٔ نبا٥ط اٱثِ ;ٚاغتجٓا٤ ايًُِ اغتجٓا٤ َٓكطع _3

 . ايؿٛاسـ

 .ؾا٫غتجٓا٤ َع٢ٓ ا٫غتسضاى

ٚدٗ٘ إٔ َا زلٞ بايًُِ نطب َٔ إعاقٞ احملصض َٓٗا ٗ ايسٜٔ، ؾكس ٜٛٔ ٚ

ؾًصيو سل ا٫غتسضاى، ٚؾا٥س٠ ٖصا  ;اؽ إٔ ايٓٗٞ عٓٗا ًٜشكٗا بهبا٥ط اٱثِايٓ

١َ ؾًهٞ ٫ ٜعاٌَ إػًُٕٛ َطتهب ؾ٤ٞ َٓٗا اأَا ايع: ا٫غتسضاى عا١َ ٚخاق١

 ;َعا١ًَ َٔ ٜطتهب ايهبا٥ط، ٚأَا اـاق١ ؾط١ٓ بإػًٌُ ايصٜٔ قس ٜطتهبْٛٗا

 . إٍ ػٓب ايهبا٥ط ٘كطف اٖتُاَٚيٝٓ ،ٌ اضتهابٗا َٔ ْؿاٙ طاع١ إػًِؾ٬ ُٜؿ

 .ع٢ٓ إٔ اهلل ضخل ٗ إتٝإ ايًُِؾٗصا ا٫غتسضاى بؿاض٠ شلِ، ٚيٝؼ إ

ُٔ ٗ قٛي٘ ايٓاؾ٤٢ عٔ غ٤ٛ ؾُٗ٘ ٗ نتاب اهلل ٚتطؿً٘ اح ايٝٳٚقس أخطأ ٚنٻ

                                                 

ٕٚٓاغبات شٖنطِٖ ؾٝٗا إٔ ٜعنٛا : ٖهصا ٗ ا٭قٌ، ٚيعٌ ؾٝ٘ خطّأ َطبعٝٻّا، ٚيعٌ ايكٛاب_  1

 (ّ)  .أْؿػِٗ
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 :ٗ غرل قٓاعت٘س

َّ سعٓاااادٖنسستاااا٢س ضااااسعُ سِ َياااافُاااانسْ

س

سُاااااِالسامس سايً  َّاااااٗااااانسَااااانسَزٚ ْباُ س

س  ايؿعٌ اؿطاّ ايصٟ ٖٛ زٕٚ ايهبا٥ط ٚايؿٛاسـ ٗ تؿسٜس ايتشطِٜ، :ًُِٚاي

 .َِٓٗ بعسّ اٱنجاض َٔ اضتهاب٘ ٢ؾٝهتؿ ;ٖٚٛ َا ٜٓسض تطى ايٓاؽ ي٘

ط ٖٚصا ايٓٛع ٜػُٝ٘ عًُا٤ ايؿطٜع١ ايكػا٥ط ٗ َكاب١ً تػ١ُٝ ايٓٛع اٯخ

 122_27/121 . بايهبا٥ط

: ٜكاٍ، ٔ اٱعذاب بايٓؿؼَٔ ايػُٛز ٖٚٛ َا ٗ إط٤ َ :ٚغاَسٕٚ _4

ٍٴجَِّٴ، إشا ضؾع ضأغ٘ ٗ غرلٙ، زلس ايبعرل إتهدل إعطض عٔ ايٓكض  ٌ ب٘ سا

 . إعذب َا ٖٛ ؾٝ٘ عاٍ ايبعرل ٗ ْؿاط٘

ؾطسٕٛ بأْؿػهِ تتػٕٓٛ با٭غاْٞ : ٚإع٢ٓ، رلُٵٓا٤ بًػ١ سٹايػٹ :ٚقٌٝ ايػُٛز

ِٵ عٹٓٵسٳ اِيبٳٝٵتٹ ٔإ٫ٖ ٚٳط :يك١ً ا٫نذلاخ َا تػُعٕٛ َٔ ايكطإٓ نكٛي٘ ٗٴ ٕٳ قٳ٬تٴ َٳا َنا

ٚٳتٳكٵسٹٜٳ١ّ  27/160  .ع٢ً أسس تؿػرلٜٔص َٴَها٤ٶ 
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 .(غٛض٠ اقذلبت ايػاع١)ازلٗا بٌ ايػًـ  _1

نإ ٜكطأ بكاف ٚاقذلبت "إٔ ضغٍٛ اهلل= :أبٞ ٚاقس ايًٝجٞؾؿٞ سسٜح 

 . نتاب ايتؿػرل ٚبٗصا ا٫غِ عٕٓٛ شلا ايبداضٟ ٗ ،+ايػاع١ ٗ ايؿطط ٚا٭نش٢

 .ٚبصيو تطْٗا ايذلَصٟ (غٛض٠ ايكُط)ٚتػ٢ُ 

 . سها١ٜ ٭ٍٚ ن١ًُ ؾٝٗا (غٛض٠ اقذلبت) ٚتػ٢ُ

 :_تعاٍ_أْ٘ اغتج٢ٓ َٓٗا قٛي٘ : ، ٚعٔ َكاتٌٖٚٞ َه١ٝ نًٗا عٓس اؾُٗٛض

َٴٓٵتٳكٹطٷط ُٹٝعٷ  ٔٴ دٳ ٕٳ ْٳشٵ ّٵ ٜٳُكُٛيٛ َٳطټط :إٍ قٛي٘ص َأ + ْعٍ ّٜٛ بسض=: قاٍص ٚٳَأ

 . ت٬ ٖصٙ اٯ١ٜ ّٜٛ بسض"ٌ شيو َٔ إٔ ايٓيبٚيع

عٓس دابط بٔ ظٜس،  ٖٚٞ ايػٛض٠ ايػابع١ ٚايج٬ثٕٛ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض

 . (م)ٚقبٌ غٛض٠  (ايطاضم)ْعيت بعس غٛض٠ 

 . ٔؼ ٚٔػٕٛ باتؿام أٌٖ ايعسز ٚعسز آٜٗا

غأٍ أٌٖ َه١ = :ٚغبب ْعٚشلا َا ضٚاٙ ايذلَصٟ عٔ أْؼ بٔ َايو قاٍ

ُٳطٴط :١ ؾاْؿل ايكُط َه١ ؾٓعيتآٜ"ايٓيب ٚٳاْٵؿٳلٻ اِيَك إٍ ص اِقتٳطٳبٳتٵ ايػٻاعٳ١ُ 

ُٹطٌّط :قٛي٘ َٴػٵتٳ    +.صغٹشٵطٷ 

اْؿل ايكُط : ٚٗ أغباب ايٓعٍٚ يًٛاسسٟ بػٓسٙ إٍ عبساهلل بٔ َػعٛز قاٍ

ٖصا غشط ابٔ أبٞ نبؿ١ غشطنِ، ؾػأيٛا  :ؾكايت قطٜـ"ع٢ً عٗس قُس

ٚٳاْٵؿٳلٻ ط :_عع ٚدٌ_عِ قس ضأٜٓا، ؾأْعٍ اهلل ْ :اض، ؾكايٛاٖؿايػټ اِقتٳطٳبٳتٵ ايػٻاعٳ١ُ 

ُٳطٴ  . اٯٜاتص اِيَك

 صورة الكمز
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إٔ عا٥ؿ١ : =ٚنإ ْعٚشلا ٗ سسٚز غ١ٓ ٔؼ قبٌ اشلذط٠ ؾؿٞ ايكشٝضس

ٚٳايػٻاعٳ١ُ ط :ٚإْٞ ؾاض١ٜ أيعب ،ْعٍ ع٢ً قُس َه١ُأ: قايت ِٵ  ٖٴ ٛٵعٹسٴ َٳ ٌٵ ايػٻاعٳ١ُ  بٳ

َٳطټ ٚٳَأ ٖٳ٢   .+صَأزٵ

كس عًٝٗا ٗ ؾٛاٍ قبٌ اشلذط٠ بج٬خ غٌٓ، أٟ ٗ أٚاخط غ١ٓ أضبع ٚناْت عٴ

قبٌ اشلذط٠ َه١، ٚعا٥ؿ١ ٦َٜٛص بٓت غت غٌٓ، ٚشنط بعض إؿػطٜٔ إٔ 

 .اْؿكام ايكُط نإ غ١ٓ ٔؼ قبٌ اشلذط٠

ٕٳ ايسټبٴطٳط :ٚعٔ ابٔ عباؽ نإ بٌ ْعٍٚ آ١ٜ ٛٳٗيٛ ٚٳٜٴ ُٵعٴ  ّٴ اِيذٳ ٗٵعٳ ٚبٌ ص غٳٝٴ

 166_27/165  .سض غبع غٌٓب

ٌٴ :أغطاض ٖصٙ ايػٛض٠_ 2  إؿطنٌ ٗ اٯٜات ايب١ٓٝ، ٚأَطٴ َهابط٠ٹ تػذٝ

 . باٱعطاض عٔ َهابطتِٗ"ايٓيب

 . َٚا ًٜكْٛ٘ سٌ ايبعح َٔ ايؿسا٥س ،ِٖ باقذلاب ايكٝا١َٚإْصاضٴ

ِٴ ٘ٴتٵٝٳكٹِٖ َا َيٚتصنرلٴ ٌٳ ;ِٗ َٔ عصاب ايسْٝاأَجاُي ا٭َ  ،اهلل يتهصٜبِٗ ضغ

ٌٳ  . َٔ نؿاض ا٭َِ إان١ٝ إش يٝػٛا خرلّا ;َا يكٞ أٚي٦و ٚأِْٗ غًٝكٕٛ َج

 . اٯخط٠ ٖٚٛ أؾس ، ثِ شلِ عصابٴؾٝ٘ٗعَٕٛ ِٖ بكتاٍ ٜٴٚإْصاضٴ

َٴ إتكٌ  ٚفأظ ،اؾعا٤ ٚأْ٘ فاظِٜٗ ؾطٻ ،بأؾعاشلِ ِٗ بإساط١ اهلل عًُّاٚإع٬

ٚٳ ٚإثباتٴ ،خرل اؾعا٤  . سٛاي٘بعض أ ـٴقٵٚٳايبعح، 

٘ٹ ٚٗ خ٬ٍ شيو تهطٜطٴ  27/166 .بٗسٟ ايكطإٓ ٚسهُت٘ ايتٜٓٛ

ٞٵ٤ٺ خٳًَِكٓٳاٙٴ بٹَكسٳٕض  ط_ 3 ٌٻ ؾٳ  (ص.49)إْٔٻا ُن

ع٢ً سهُت٘،  اعًِ إٔ اٯ١ٜ قطو١ ٗ إٔ نٌ َا خًك٘ اهلل نإ بهب٘ داضّٜاٚ

ايكا٥ًٌ غًل  عٓس ي٘ َٔ أؾعاٍ ايعباز٠ َج٬ّ ٚأَا تعٌٝ َا خًك٘ اهلل ٖا يٝؼ كًٛقّا
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ٚايكا٥ًٌ بهػب ايعبس نا٭ؾعط١ٜ، ؾ٬ سذ١ باٯ١ٜ أايعباز أؾعاشلِ نإعتعي١ 

أٚ َهُٕٛ ص اٙٓٳِكًَخٳطاٱخباض ٖٛ َهُٕٛ  عًِٝٗ ٫ستُاٍ إٔ ٜهٕٛ َكبټ

يًتدكٝل، ٫ٚستُاٍ إطاز بايؿ٤ٞ ص ٤ٞؾٳ ٌٻُنط٫ٚستُاٍ عُّٛ ص ضسٳَكبٹط

٢ً إثبات ايكسض ايصٟ ٖٛ قٌ ايٓعاع بٌ َا ٖٛ، ٚيٝؼ ْؿٞ سذ١ٝ ٖصٙ اٯ١ٜ ع

 . ايٓاؽ َبطٌ ثبٛت ايكسض َٔ أزي١ أخط٣

ؾإٕ َكساض تأثط ايها٥ٓات بتكطؾات اهلل  ;١ٝٻؿٹٚسكٝك١ ايكسض ا٫قط٬سٞ خٳ

ٚبتػبب أغبابٗا ْٚٗٛض َٛاْعٗا مل ٜبًؼ عًِ اٱْػإ إٍ نؿـ _ تعاٍ_

ضٙ اهلل، ٚا٭زي١ ايؿطع١ٝ ا قسٸٔ اهلل اٱْػإ َٔ تٓؿٝص َٕٚعطؾ١ َا َٓه ٘هغٛاَ

عُاٍ ايكاؿ١ ٚا٭عُاٍ ايػ١٦ٝ غٛا٤ ٗ ايتأثط ٱضاز٠ اهلل ٚايعك١ًٝ تكتهٞ إٔ ا٭

ٚتعًل قسضت٘ إشا تعًكت بؿ٤ٞ، ؾًٝػت ْػب١ آثاض اـرل إٍ اهلل زٕٚ ْػب١ _ تعاٍ_

ايتأثط ٱضاز٠ َع اـايل يكٓ٘ اهلل عبٝسٙ، ٚي٫ٛ أْٗا َٓػٛب١ ٗ  أثط ايؿط إيٝ٘ إ٫ أزبّا

يهاْت ايتؿطق١ بٌ أؾعاٍ اـرل ٚأؾعاٍ ايؿط ٗ ايٓػب١ إٍ اهلل ًَشك١ _ تعاٍ_اهلل 

ٕٸ  :"، ٚشيو باطٌ يكٍٛ ايٓيبٚيًؿط إشلّا يًدرل إشلّا باعتكاز اجملٛؽ بأ

ضٚاٙ أبٛ زاٚز  +ايكسض١ٜ فٛؽ ٖصٙ ا٭١َ= :ٚقٛي٘ +ٚت٪َٓٛا بايكسض خرلٙ ٚؾطٙ =

 219_27/218  .ؾٛعّابػٓسٙ إٍ ابٔ عُط َط
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سازٜح َٓٗا َا ضٚاٙ ايذلَصٟ عٔ ٗ أ (ايطٓٔ)ٚضزت تػُٝتٗا بػٛض٠ _ 1

 +ع٢ً أقشاب٘ ؾكطأ غٛض٠ ايطٓٔ " خطز ضغٍٛ اهلل= :اهلل قاٍبٔ عبسدابط 

 . اؿسٜح

ٌٴ= :"إٔ قٝؼ بٔ عاقِ إٓكطٟ قاٍ يًٓيبٚٗ تؿػرل ايكططيب  ٞٻ ات َا  عً

إٕ : ، ؾكاٍأعسٖا، ؾأعازٖا ث٬ثّا: ض٠ ايطٓٔ، ؾكاٍْعٍ عًٝو، ؾكطأ عًٝ٘ غُٛأ

 . اخل +ي٘ ؿ٠ٚ٬

 . ٚنصيو زلٝت ٗ نتب ايػ١ٓ ٚٗ إكاسـ

 ٕا ضٚاٙ ايبٝٗكٞ ٗ ؾعب اٱّإ (عطٚؽ ايكطإٓ)أْٗا تػ٢ُ : ٚشنط ٗ اٱتكإ

 .+يهٌ ؾ٤ٞ عطٚؽ ٚعطٚؽ ايكطإٓ غٛض٠ ايطٓٔ= :قاٍ " عٔ عًٞ إٔ ايٓيب

ٚيٝؼ ٖٛ َٔ ايتػ١ُٝ ٗ  ،ع٢ً ٖصٙ ايػٛض٠ ٕ ٜهٕٛ ثٓا٤ٶ٫ ٜعسٚا أ ٖٚصا

 . (1)ٟٚ إٔ غٛض٠ ايبكط٠ ؾػطاطا ايكطإٓؾ٤ٞ نُا ضٴ

_ تعاٍ_ٖصٙ ايػٛض٠ بػٛض٠ ايطٓٔ أْٗا ابتس٥ت بازل٘  ١ٚٚد٘ تػُٝ

ٔٴط ُٳ  ص. ايطٻسٵ

                                                 

دٓػ٘ ٜعٜٓ٘ تكٍٛ ْٛع ٚاسس َٔ  أٟ يهٌ دٓؼ أٚ، يهٌ ؾ٤ٞ عطٚؽ: ايٛاٖط إٔ َع٢ٓ _1

َٴَهعطا٥ؼ اٱبٌ يهطا٥ُٗا; ؾإٕ ايعطٚؽ ت: ايعطب ١َ َع١ٜٓ َطع١ٝ َٔ ْع ا٭ٌٖ باـس١َ طٻهٕٛ 

بايعطٚؽ تؿبٝ٘ َا ؼتٟٛ عًٝ٘ َٔ شنط اؿدل٠ ٚايٓعِٝ ٗ اؾ١ٓ  ٓٔطٚٚقـ غٛض٠ اي، ٚايهطا١َ

ع٢ً )٫ عطط بعس عطٚؽ ، اٍ ايعطبَٚٔ أَج ،تؿبٝ٘ َعكٍٛ َشػٛؽ، بايعطٚؽ ٗ إػط٠ ٚايبصر

ٕٔطأٚ تؿبٝ٘ َا نجط ؾٝٗا َٔ تهطٜط  (أسس تؿػرلٜٔ يًُجٌ ُٳا تٴَهصِّبٳا ِّ آ٤٫ٹ ضٳبُِّه َا ٜهجط ع٢ً  صَؾبٹَأ

 .ايعطٚؽ َٔ اؿًٞ ٗ نٌ َا تًبػ٘

 صورة الزمحو
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ٌٳ ط :_تعاٍ_إٕ غبب ْعٚشلا قٍٛ إؿطنٌ احملهٞ ٗ قٛي٘ : ٚقس قٌٝ ٚٳٔإشٳا قٹٝ

ِٵ ٗٴ ٔٴ َي ُٳ َٳا ايطٻسٵ ٚٳ ٔٔ َقاُيٛا  ُٳ ٗ غٛض٠ ايؿطقإ، ؾتهٕٛ تػُٝتٗا ص اغٵذٴسٴٚا يٹًطٻسٵ

 . ع٢ً َع٢ٓ إثبات ٚقـ ايطٓٔ (ايطٓٔ)إٍ  (غٛض٠)باعتباض إناؾ١ 

ٗ قٍٛ ْٗٛض ايكشاب١ ٚايتابعٌ، ٚض٣ٚ ْاع١ عٔ ابٔ  ٖٚٞ َه١ٝ

بٔ عُطٚ إٔ ٜهتب ٗ ٢ غٌٗٝ بٳأْٗا َس١ْٝ ْعيت ٗ قًض ايكه١ٝ عٓسَا َأ :عباؽ

 . (بػِ اهلل ايطٓٔ ايطسِٝ)ضغِ ايكًض 

 .أْٗا َس١ْٝ _أٜهّا_ْٚػب إٍ ابٔ َػعٛز 

ٔٵ ؾٹٞ ط :أْٗا َه١ٝ غ٣ٛ آ١ٜ َٓٗا ٖٞ قٛي٘: ٚعٔ ابٔ عباؽ َٳ ٘ٴ  ٜٳػٵَأُي

ٚٳاَ٭ضٵٔض ٛٳاتٹ  ُٳ ٕٕ ايػٻ ٛٳ ؾٹٞ ؾٳِأ ٖٴ  ّٕ ٛٵ ٌٻ ٜٳ  ص.ُن

 .ػعٛز أٍٚ إؿكٌٞ ٗ َكشـ ابٔ َٚا٭قض أْٗا َه١ٝ نًٗا ٖٚ

ٔٴط :ٚإشا قض إٔ غبب ْعٚشلا قٍٛ إؿطنٌ ُٳ َٳا ايطٻسٵ تهٕٛ ْعيت بعس ص ٚٳ

 . غٛض٠ ايؿطقإ

٘ٴ بٳؿٳطٷط :غبب ْعٚشلا قٍٛ إؿطنٌ :ٚقٌٝ ُٴ ُٳا ٜٴعٳِّ احملهٞ ٗ غٛض٠ ص إْٔٻ

 . ايكطإٓ"ؾطز اهلل عًِٝٗ بإٔ ايطٓٔ ٖٛ ايصٟ عًِ ايٓيب ،ايٓشٌ

ؾكس أخطز أٓس ٗ َػٓسٙ بػٓس دٝس عٔ أزلا٤  ع٫ّٖٚٚٞ َٔ أٍٚ ايػٛض ْ

ٖٚٛ ٜكًٞ مٛ ايطنٔ قبٌ إٔ  "ضغٍٛ اهلل زلعت =: بٓت أبٞ بهط قايت

ٕٔط :ٜكسع َا ٜ٪َط ٚإؿطنٕٛ ٜػُعٕٛ ٜكطأ ُٳا تٴَهصِّبٳا ِّ آ٤٫ٹ ضٳبُِّه  .+صَؾبٹَأ

 .ٜكتهٞ أْٗا ْعيت قبٌ غٛض٠ اؿذطٖٚصا 

 .ٗ عساز ْعٍٚ غٛض ايكطإٓ ٚي٬خت٬ف ؾٝٗا مل ؼكل ضتبتٗا

ع٢ً قٍٛ بأْٗا َس١ْٝ ٚدعًٗا بعس غٛض٠  ٚعسٖا اؾعدلٟ ثا١َٓ ٚتػعٌ بٓا٤ٶ
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 . ايطعس ٚقبٌ غٛض٠ اٱْػإس

ٚقبٌ غٛض٠  ،ٚأْٗا ْعيت قبٌ غٛض٠ اؿر ،ْٗا َه١ٝأنإ ا٭قض  َ  ٚإش

 ،ؾايٛد٘ إٔ تعس ثايج١ ٚأضبعٌ بعس غٛض٠ ايؿطقإ _ ٚبعس غٛض٠ ايؿطقإ ،ايٓشٌ

 . ٚقبٌ غٛض٠ ؾاطط

 ، ٚأٌٖ ايؿاّ ٚايهٛؾ١ مثاّْاٚغبعٌ ٚعس أٌٖ إس١ٜٓ َٚه١ آٜٗا غبعّا

 228_27/227  .ٚغبعٌ ٭ِْٗ عسٚا ايطٓٔ آ١ٜ، ٚأٌٖ ايبكط٠ غتّا ;ٚغبعٌ

أضاز اهلل إٔ =: ابتس٥ت بايتٜٓٛ٘ بايكطإٓ قاٍ ٗ ايهؿاف: أغطاض ٖصٙ ايػٛض٠ _2

ٚأقٓاف ْعُا٥٘  ،َٔ نطٚب آ٥٫٘ َّاسٳأغبل قٹ ٜكسّ ٗ عسز آ٥٫٘ أٍٚ ؾ٤ٞ َا ٖٛ

 ،َطاقبٗا ٚأقك٢ ،ؾكسّ َٔ ْع١ُ ايسٜٔ َا ٖٛ أع٢ً َطاتبٗا ;ٖٚٞ ْع١ُ ايسٜٔ

ثِ  ،ط شنط خًل اٱْػإ عٔ شنطٙخٻٚتعًُٝ٘، َٚأ ،ٚتٓعًٜ٘ ،ٖٚٛ إْعاَ٘ بايكطإٓ

 . ـٖ ا +ثِ شنط َا ُٝع ب٘ َٔ غا٥ط اؿٝٛإ َٔ ايبٝإ ،أتبع٘ إٜاٙ

ع٢ً َعاعِ  ضزّا ;ٖٛ ايصٟ عًُ٘ ايكطإٓ بإٔ اهلَل"شيو َٔ ايتٜٓٛ٘ بايٓيبٚتبع 

٘ٴ بٳؿٳطٷطإؿطنٌ ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ  ُٴ ُٳا ٜٴعٳِّ ع٢ً َعاعُِٗ إٔ ايكطإٓ  ٚضزّاص إْٔٻ

 . أٚ ن٬ّ نأٖ أٚ ؾعط ،أٚ أْ٘ غشط ،أغاطرل ا٭ٚيٌ

ٌٔ ثِ ايتصنرلٴ َٴ_ تعاٍ_قسض٠ اهلل  بس٥٫ َا  ٗ شيو ايتصنرلٴ ذّاَٳسٵٗ َا أتكٔ قٓع٘ 

ِٕ  . ع٢ً ايٓاؽ ٗ شيو نً٘ َٔ ْع

 . دعا٥ِٗ ٚإثباتٴ ،اؾٔ ٚخًلٴ

ٚختُت  ،ل َٔ شيو إٍ ايتصنرل بّٝٛ اؿؿط ٚاؾعا٤دًٓٚتٳ ،بايؿٓا٤ ٚإٛع١ُٛ

 . بتعِٛٝ اهلل ٚايجٓا٤ عًٝ٘

٘ٹ ٚؽًٌ شيو إزَازٴ اؿكٛم  بتٛؾ١ٝ أقشابٹ بؿإٔ ايعسٍ، ٚا٭َطٴ ايتٜٓٛ
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ًَِّاهلل ؾُٝا خٳ ايٓاؽ إٍ ض١ٓٹ ِٗ، ٚساد١ُسكَٛق ايعًِ  ٗا ْع١ُُل شلِ، َٚٔ أٖ

 ،َٚٔ ايجٛاب ٚايهطا١َ يًُتكٌ ،س َٔ اؾعا٤ يًُذطٌَعٻايبٝإ، َٚا َأ ْٚع١ُُ

ـٴ  . ْعِٝ إتكٌ ٚٚق

ٖٚٞ ايػٛض٠ ايٛسٝس٠ ص ُٔٳسٵايطٻطَٚٔ بسٜع أغًٛبٗا اؾتتاسٗا ايباٖط بازل٘ 

 . ٘ غرلَٙٵإؿتتش١ باغِ َٔ أزلا٤ اهلل مل ٜتكسٻ

ٕٔطٚايتعِٛٝ بكٛي٘  ،ٗ َكاّ ا٫َتٓإ َٚٓ٘ ايتعسازٴ ُٳا تٴَهصِّبٳا ِّ آ٤٫ٹ ضٳبُِّه ص َؾبٹَأ

 .ٚشيو أغًٛب عطبٞ دًٌٝ نُا غٓبٝٓ٘ ،إش تهطض ؾٝٗا إسس٣ ٚث٬ثٌ َط٠

27/229 

 ،ٖٚٛ ايٓطل ،ايهُرل َٔ إكاقس ٚا٭غطاض اٱعطاب عُا ٗ :ٚايبٝإ _3

 . ؾٗٛ َٔ أعِٛ ايٓعِ ;ٚب٘ ُٝع اٱْػإ عٔ بك١ٝ أْٛاع اؿٝٛإ

َٔ  _أٜهّا_ٕٚض ايٓٛط ؾٗٛ  ،ٚإّا٤ ،َٔ إؾاض٠ ٚأَا ايبٝإ َٔ غرل ايٓطل

 . ٚإٕ نإ زٕٚ بٝإ ايٓطل ،ٖٝعات اٱْػإ

٘ ُشلٚأ ،ِ شيو٫ًغتعساز يعأْ٘ خًل ؾٝ٘ ا: َٚع٢ٓ تعًِٝ اهلل اٱْػإ ايبٝإ

ٗٳاط :_تعاٍ_ايًػ١ يًتعاضف، ٚقس تكسّ عٓس قٛي٘  ٚنعٳ ُٳا٤ٳ ُنًٖ ّٳ اَ٭غٵ ِٳ آزٳ ص ٚٳعٳًٖ

 . ٗ غٛض٠ ايبكط٠

ٕٔ ٚٗ اٱؾاض٠ إٍ إٔ ْع١َُ ٌټ ايبٝا ِٔ أد ٕٔ ايٓع ْع١ُ ايتهايٝـ  ؾعسٸ ;ع٢ً اٱْػا

ٖٚٞ خكا٥ل ايًػ١  ،ػإٚؾٝ٘ تٜٓٛ٘ بايعًّٛ ايعا٥س٠ ٗ بٝإ اٱْ ،ايس١ٜٝٓ

 27/233 .ٚآزابٗا

ِٔ ٔإشٳا ط :_تعاٍ_اغِ ْع ع٢ً لّٛ ايػُا٤ قاٍ  ٜطًل :ٚايٓذِ _4 ٚٳايٓٻذٵ

ٛٳ٣ ّٔط :_تعاٍ_ذُع ع٢ً لّٛ، قاٍ ؾٝٴ ٜٚطًل َؿطزّاص ٖٳ  ص. ٚٳٔإزٵبٳاضٳ ايٓټذٴٛ
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 . ٚعٔ فاٖس تؿػرلٙ ٖٓا بٓذّٛ ايػُا٤س

 . ٛم ي٘ ؾٗٛ َتكٌ بايذلابٟ ٫ غٴٜٚطًل ايٓذِ ع٢ً ايٓبات ٚاؿؿٝـ ايص

: ٚايؿذط، صٙ اٯ١ٜ بايٓبات ايصٟ ٫ غام ي٘ٗ ٖ ايٓذِٚعٔ ابٔ عباؽ تؿػرل 

ٖٚصإ ٜٓتؿع بُٗا اٱْػإ ، عٔ ٚد٘ ا٭ضض ٚاضتؿاعٷ ي٘ غامٷايٓبات ايصٟ 

 . ٚاؿٝٛإ

ٕٔط :ؾشكٌ َٔ قٛي٘ ٚٳايؿٻذٳطٴ ٜٳػٵذٴسٳا ِٴ  ُٵؼٴ ط :بعس قٛي٘ص ٚٳايٓٻذٵ ايؿٻ

ٕٕٚٳ ُٳطٴ بٹشٴػٵبٳا ٖٚصا َٔ احملػٓات  ،قطٜٓتإ َتٛاظٜتإ ٗ اؿطن١ ٚايػهٕٛص اِيَك

 27/236  .ايبسٜع١ٝ ايها١ًَ

ٕٔ ط_5 ُٳا تٴَهصِّبٳا ِّ آ٤٫ٹ ضٳبُِّه  . ص(13)َؾبٹَأ

ٞ بؿتض اشلُع٠ ِيَٚأ، ٞ بهػط اشلُع٠ ٚغهٕٛ اي٬ّإِي: ايٓعِ ْع: ٚاٯ٤٫

 . بٛاٚ عٛض ايٝا٤ ٖٚٛ ايٓع١ُ ٛٴِيٚغهٕٛ اي٬ّ ٜٚا٤ ٗ آخطٙ ٜٚكاٍ َأ

ٕٔطٚنُرل إج٢ٓ ٗ  ُٳا تٴَهصِّبٳا  . خطاب يؿطٜكٌ َٔ إداطبٌ بايكطإٓص ضٳبُِّه

أْ٘ خطاب يًُ٪ٌَٓ ٚايهاؾطٜٔ ايصٜٔ ٜٓكػِ إيُٝٗا دٓؼ  ٚايٛد٘ عٓسٟ

ٕٳط :اٱْػإ إصنٛض ٗ قٛي٘ ٛٵط :ِٖٚ إداطبٕٛ بكٛي٘ص خٳًَلٳ أٱْػٳا ا َأ٫ٖ تٳِطػٳ

ٕٔ ُٹٝعٳا  .اٯ١ٜص ؾٹٞ اِي

أٟ إٔ ْعِ اهلل ع٢ً ايٓاؽ ٫ هشسٖا ، ٚإٓكػِ إيُٝٗا ا٭ْاّ إتكسّ شنطٙ

 .غتؿٗاّ بإع٢ٓ ايصٟ ٜٓاغب ساي٘ٚنٌ ؾطٜل ٜتٛد٘ إيٝ٘ ا٫، إ٪َٔ ٘ٳًِناؾط بٳ

ايتعطٜض بإؿطنٌ ٚتٛبٝدِٗ ع٢ً إٔ أؾطنٛا ٗ ايعباز٠  :ٚإككٛز ا٭قًٞ

هصٜب َػتعٌُ ٗ ٚايت، ٚايؿٗاز٠ عًِٝٗ بتٛسٝس إ٪ٌَٓ، إٓعَِع إٓعِ غرل 

 .اؾشٛز ٚاٱْهاض
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ايتج١ٝٓ دطت ع٢ً ططٜك١ ٗ ايه٬ّ ايعطبٞ إٔ ىاطبٛا ايٛاسس بكٝػ١  :ٚقٌٝ

ٌٻ َنٖؿإض عٳٓٹٝسٺط :_تعاٍ_إج٢ٓ نكٛي٘  ِٳ ُن ٗٳٓٻ  .صَأِيكٹٝٳا ؾٹٞ دٳ

 . شنط شيو ايطدلٟ ٚايٓػؿٞ

يبٝو : ايتج١ٝٓ قا١ُ٥ َكاّ تهطٜط ايًؿٜ يتأنٝس إع٢ٓ َجٌٚهٛظ إٔ تهٕٛ 

 . َٚع٢ٓ ٖصا إٔ اـطاب يٛاسس ٖٚٛ اٱْػإ، ٚغعسٜو

٭ٕ ايكطإٓ  ;ٖٚصا بعٝس، ٖٛ خطاب يٲْؼ ٚاؾٔ :ٚقاٍ ْٗٛض إؿػطٜٔ

ؾ٬ ٜتعطض ايكطإٓ ، ٚٚعِٛٗ ٚمل ٜأت ـطاب اؾٔ ،ْعٍ ـطاب ايٓاؽ

ٔ ٚقٛع اٖتسا٤ ْؿط َٔ اؾٔ بايكطإٓ ٗ غٛض٠ َٚا ٚضز ٗ ايكطإٓ َ، ـطابِٗ

ـ اؾٔ باتباع َا ٜتبٌ شلِ ٗ ا٭سكاف ٚٗ غٛض٠ اؾٔ وٌُ ع٢ً إٔ اهلل نًٓ

نُا نًـ أٌٖ ، َا ِٖ أٌٖ ي٘ زٕٚ غرلِٖ هًـ اهلل أقٓاؾّاٚقس ٜٴ، إزضانِٗ

ٚمل ٜهًـ ايعا١َ  ،ٚنُا نًؿِٗ با٫دتٗاز ٗ ايؿطٚع ،ايعًِ بايٓٛط ٗ ايعكا٥س

ؾُا دا٤ ٗ ايكطإٓ َٔ شنط اؾٔ ؾٗٛ ٗ غٝام اؿها١ٜ عٔ تكطؾات اهلل  ;بصيو

 . ؾِٝٗ ٚيٝؼ يتٛدٝ٘ ايعٌُ بايؿطٜع١

خطز "إٔ ايٓيب= :ٟ عٔ دابط بٔ عبساهلل ا٭ْكاضٟٚأَا َا ضٚاٙ ايذلَص

ٗا يكس قطأتٴ= :ؾكطأ عًِٝٗ غٛض٠ ايطٓٔ ِٖٚ غانتٕٛ ؾكاٍ شلِ ;ع٢ً أقشاب٘

 :نٓت نًُا أتٝت ع٢ً قٛي٘، َٓهِ ٔ ؾهاْٛا أسػٔ َطزٚزّااؾ ع٢ً اؾٔ ي١ًَٝ

َٹ: =قايٛاص إبٳصَِّها تٴُٳُهبٹضٳ آ٤٫ٹ َِّٟأبٹَؾط ؾًو  ;و ضبٓا ْهصبُٹعٳْٹ ٔٵ٫ بؿ٤ٞ 

 .+اؿُس

ٚقس نعؿ٘  ،ٚٗ غٓسٙ ظٖرل بٔ قُس ،غطٜب ٖٛ سسٜح: يذلَصٟقاٍ ا

 .ايبداضٟ ٚأٓس بٔ سٓبٌ



 

 

 مو تفضري صورة الزمحولطائف  186

ٔٻ ;يهُرل ايتج١ٝٓ ّاؾًٝؼ تؿػرل ٖٚصا اؿسٜح يٛ قضٻس زلعٛا شيو بعس  ٭ٕ اؾ

، ؾ٬ ٜكتهٞ أِْٗ إداطبٕٛ ب٘ ٚإِا ناْٛا َكتسٜٔ بايصٜٔ خاطبِٗ اهلل ;ْعٚي٘

 244_27/243  .اـطاب يًصنٛض ٚاٱْاخ ٖٚٛ بعٝس :ٌٝٚق

َٔ ْعِ ع٢ً إداطبٌ _ تعاٍ_َا هلل  ٚؾا٥س٠ ايتهطٜط تٛنٝس ايتكطٜط _6

ٚنًٗا ، سسأ٫ ْع١ُ شلا ع٢ً  باهلل أقٓاَّا ِٗإؾطانتٛبٝدِٗ ع٢ً بٚتعطٜض 

 .ز٥٫ٌ ع٢ً تؿطز اٱشل١ٝ

ٚشنط خًك٘ آ٤٫ٙ ثِ أتبع  (1)ٗ ٖصٙ ايػٛض٠ ْعُا٤ زٳإٔ اهلل عسٻ= :ٚعٔ ابٔ قتٝب١

ٚدعًٗا ؾاق١ً بٌ نٌ ْعُتٌ يٝٓبِٗٗ ، ْٚع١ُ ٚنعٗا بٗصٙ، نٌ خ١ً ٚقؿٗا

 .ـٖ ا+ ٜٚكطضِٖ بٗا ،ع٢ً ايٓعِ

 . +ايتهطٜط ططز يًػؿ١ً ٚتأنٝس يًشذ١=: (2)ػٌ بٔ ايؿهٌٚقاٍ اؿ

ٖٚصا نجرل ٗ : ٚقاٍ ايؿطٜـ إطته٢ ٗ فايػ٘ ٚآَاي٘ إػ٢ُ ايسضض ٚايػطض

 :قاٍ ًٌَٗٗ بٔ ضبٝع١ ٜطثٞ أخاٙ نًٝبّا، ن٬ّ ايعطب ٚأؾعاضِٖ

سعًااااا٢س ٕسياااااٝظسعاااااد سَااااأسنًٝااااا 

س

سإذاسطاااااااااس سايٝتاااااااااِٝسعااااااااأساجلاااااااااصٚزسس

س  : ازبٚقاٍ اؿاضخ بٔ ع ،إ َطات ٗ أٚا٥ٌ أبٝات َتتابع١ٚشنط إكطاع ا٭ٍٚ مث

سنسَااااااااااسباسايٓعنَاااااااااا١سَآاااااااااااَٞبااااااااااسَِّق

س

ٍسسسيكشاااااا س سسااااااس سٚا٥ااااااٌسعاااااأسسباااااان

س

س
 . ٗ أبٝات نجرل٠ َٔ ايككٝس، با َطب٘ ايٓعا١َ َينقطِّ: ثِ نطض قٛي٘

َا  إصنٛض ٖٓا إٍص إبٳصَِّها تٴُٳُهبٹضٳ آ٤٫ٹ َِّٟأبٹَؾط :ٖٚهصا ايكٍٛ ٗ ْٛا٥ط قٛي٘

                                                 

 (ّ.   )ْعُا٤ٳٙ: ٖهصا ٗ ا٭قٌ، ٚيعٌ ايكٛاب_  1

، ٚعُطٙ َا١٥ ٚأضبع غٌٓ 282تٛٗ غ١ٓ  ،يٓٝػابٛضٟاؿػٌ بٔ ايؿهٌ بٔ عُرل اؾبًٞ ايهٛٗ ا _2

 .ي٘ تؿػرل ايكطإٓ
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 247_27/246  .ٗ آخط ايػٛض٠

ٛٸ ،ٓا ثِ ٜتشذطٜٓؿأ يِّٝ ١سٝٛإ عطٟ شٚ أقابع زقٝك :ٚإطدإ _7 ٕ ٜٚتً

ؾٝػتدطز َٓ٘ نايعطٚم تتدص  ،بًٕٛ اؿُط٠ ٜٚتكًب نًُا طاٍ َهج٘ ٗ ايبشط

 .(صبػٳ)ٜٚػ٢ُ بايؿاضغ١ٝ  ،َٓ٘ س١ًٝ

 .ٚقس تتؿاٚت ايبشاض ٗ اؾٝس َٔ َطداْٗا

 . ١ ع٢ً ايبشط إتٛغ٘ ٗ سلاٍ ايب٬ز ايتْٛػ١ٜٝٚٛدس ببشط طدلق

 . بٌ َٔ ايبشط إًض ،إًض ٚايعصب :٫ ىطز َٔ ًَتك٢ ايبشطٜٔ :ٚإطدإ

 .ؾ٬ إؾهاٍ ٗ قٛي٘ َُٓٗا ;يكػاض ايسض، ٚايً٪ي٪ نباضٙ اغِإطدإ : ٚقٌٝ

27/250 

 . ٖٚصا إج٢ٓ اغِ َؿطز جملُٛع اٱْؼ ٚاؾٔ، تج١ٝٓ ثكٌ :ٚايجك٬ٕ _8

ؾٗٛ نايجكٌ ع٢ً ، ٭ْ٘ قٍُٛ ع٢ً ا٭ضض ;ٚأسػب إٔ ايجكٌ ٖٛ اٱْػإ

غرل  ٚقٌٝ، ٚإٔ إط٬م ٖصا إج٢ٓ ع٢ً اٱْؼ ٚاؾٔ َٔ باب ايتػًٝب، ايساب١

 .ٖصا ٖا ٫ ٜطتهٝ٘ إتأٌَ

ؾ٬ ٜطًل ع٢ً  ;ٚقس عس ٖصا ايًؿٜ بٗصا إع٢ٓ ٖا ٜػتعٌُ إ٫ بكٝػ١ ايتج١ٝٓ

 .ٚيصيو ؾٗٛ َج٢ٓ ايًؿٜ َؿطز اٱط٬م ;اغِ ايجكٌ ْٛع اٱْػإ باْؿطازٙ

ؾٗٛ َٔ أع٬ّ  ;ٚأٚٔ إٔ ٖصا ايًؿٜ مل ٜطًل ع٢ً فُٛع ايٓٛعٌ قبٌ ايكطإٓ

 :          قاٍ شٚ ايط١َ، ثِ اغتعًُ٘ أٌٖ اٱغ٬ّ، ا٭دٓاؽ بايػًب١

سَٚٝااااااا١س سطااااااأساياااااااجكً سٚدٗااااااان س

س

سٚضااااااااااني ١سٚ سطاااااااااآ٘سقااااااااااارا سس

س إش ٫  ;ٚقس أخطأ ٗ اغتعُاي٘ ،يهُرل ي٘ َؿطزّاٚدعٌ ا، أضاز ٚأسػٔ ايجكًٌ

 27/257  .ع٬ق١ يًذٔ ٗ ؾ٤ٞ َٔ غطن٘
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ٚٳضٵزٳ٠ّط :ٚقٛي٘ _9س  . أٟ ناْت نٛضز٠، تؿبٝ٘ بًٝؼص َؾَهاْٳتٵ 

ٖٚٛ ظٖط أٓط َٔ ؾذط٠ زقٝك١ شات أغكإ ؾا٥ه١ ، ٚاسس٠ ايٛضز :ٚايٛضز٠

 .تٛٗط ٗ ؾكٌ ايطبٝع ٖٚٛ َؿٗٛض

أٟ ٜتػرل يٕٛ ايػُا٤ إعطٚف أْ٘ أظضم ، اؿُط٠ ٖٛ ؾس٠ :ٚٚد٘ ايؿب٘ قٌٝ

ٍٴ اَ٭ضٵضٴ َغٝٵطٳ اَ٭ضٵٔض ط :_تعاٍ_ؾٝكرل يْٛٗا أٓط قاٍ ، إٍ ايبٝاض ّٳ تٴبٳسٻ ٛٵ ٜٳ

ٛٳاتٴ ُٳ  ص.ٚٳايػٻ

 27/261  .إٔ ٜهٕٛ ٚد٘ ايؿب٘ نجط٠ ايؿكٛم نأٚضام ايٛضز٠: ٚهٛظ عٓسٟ

ٖٚٛ ْػب١ إٍ  ،إٛدٛز ٗ قٓؿ٘ ععٜع ٚقـ ٕا نإ ؾا٥كّا :ٚعبكطٟ _10

بٛا إيٝ٘ نٌ َا ػٳٓٳَؾ ;عبكط بؿتض ؾػهٕٛ ؾؿتض اغِ ب٬ز اؾٔ ٗ َعتكس ايعطب

ضض أػاٚظ ايعاز٠ ٗ اٱتكإ ٚاؿػٔ، ست٢ نأْ٘ يٝؼ َٔ ا٭قٓاف إعطٚؾ١ ٗ 

 : ايبؿط، قاٍ ظٖرل

سعاباكاااااااااس١ٜسسا١ٌٓعًٝٗاااااااانسد ااااااااسسٌٍِٝااااااااَخب 

س

سٛاً ِعَت ٕسٜٓااانيٛاسِٜٚطاااسدااادٜسٕٚسَٜٛااان س

س ؾُٝا سهاٙ "يًؿا٥ل ٗ قٓؿ٘ نُا قاٍ ايٓيب ؾكاض ايعبكطٟ ٚقؿّا ;ؾؿاع شيو

عُط ؾاغتشايت  (أٟ ايصْٛب)ثِ أخصٖا = :َٔ ض٩ٜا ايكًٝب ايصٟ اغتػك٢ َٓ٘

 . +ٜ٘ٻٔطٜؿطٟ َؾ ؾًِ أض عبكطّٜا ;غطبّا

 : ٚإٍ ٖصا أؾاض إعطٟ بكٛي٘

سٚقاادسناانٕس زباان ساي صاانس١سنًاُااانسسس

س

ٓسسز ٚاسسطااآن س سع١ساجلااأعااادٚٙسَااأسصااا

س  27/275  .ٕا ٖٛ َأيٛف عٓس ايعطب ٗ إط٬ق٘ ؾهطب٘ ايكطإٓ َج٬ّ
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  ".زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠ ايٛاقع١ بتػ١ُٝ ايٓيب_ 1

ٜا ضغٍٛ اهلل قس ؾبت، = :قاٍ أبٛ بهط: ض٣ٚ ايذلَصٟ عٔ ابٔ عباؽ قاٍ

ؾٝبتين ٖٛز، ٚايٛاقع١، ٚإطغ٬ت، ٚعِ ٜتػا٤يٕٛ، ٚإشا ايؿُؼ : قاٍ

 . سسٜح سػٔ غطٜب :ايذلَصٟٚقاٍ  +نٛضت

ٚايبٝٗكٞ عٔ عبساهلل بٔ َػعٛز بػٓس نعٝـ أْ٘ زلع  ،ٚض٣ٚ ابٔ ٖٚب

 .+ٶأبسا ١َٔ قطأ غٛض٠ ايٛاقع١ نٌ ي١ًٝ مل تكب٘ ؾاق= :ضغٍٛ اهلل ٜكٍٛ

 .ٚنصيو زلٝت ٗ عكط ايكشاب١

نإ ضغٍٛ اهلل ٜكطأ ٗ ايؿذط ايٛاقع١ = :ض٣ٚ أٓس عٔ دابط بٔ زلط٠ قاٍ

 +.ايػٛضٚمٖٛا َٔ 

 . ٚنتب ايػ١ٓ ؾ٬ ٜعطف شلا اغِ غرل ٖصا ـإكاسٖٚهصا زلٝت ٗ 

 .ْاع َٔ ٜعتس ب٘ َٔ إؿػطٜٔإب= :بٔ عط١ٝاقاٍ  ٖٚٞ َه١ٝ

 .ـٖ ا +ؾٝٗا آٜات َس١ْٝ، أٟ ْعيت ٗ ايػؿط، ٖٚصا نً٘ غرل ثابت :ٚقٌٝ

ٕٳ ٚٳتٳذٵعٳًُٛط :_تعاٍ_بٔ عباؽ اغتجٓا٤ قٛي٘ اعٔ قتاز٠ ٚ: ٚقاٍ ايكططيب

ٕٳ ِٵ تٴَهصِّبٴٛ ِٵ أَْٻُه  . ْعيت بإس١ٜٓص ٔضظٵَقُه

 :إٍ َه١ ُٖٚا"اثٓتإ ْعيتا ٗ غؿط ايٓيب: إ٫ أضبع آٜات: ٚقاٍ ايهًيب

ٕٳ ط ٖٹٓٴٛ َٴسٵ ِٵ  ٗٳصٳا اِيشٳسٹٜحٹ َأْٵتٴ ٕٳ( 81)َأَؾبٹ ِٵ تٴَهصِّبٴٛ ِٵ أَْٻُه ٕٳ ٔضظٵَقُه ، صٚٳتٳذٵعٳًُٛ

ٌٳ ط :ُٖٚاٚاثٓتإ ْعيتا ٗ غؿطٙ إٍ إس١ٜٓ  ٚٻيٹ ٔٵ اَ٭ َٹ ٔٵ ( 39)ثٴ١ًْٖ  َٹ ٚٳثٴ١ًْٖ 

ٔٳ  . بٔ َػعٛز أْٗا ْعيت ٗ غع٠ٚ تبٛىابٔ أبٞ سامت عٔ اٚأخطز ص اٯخٹٔطٜ
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عٓس دابط بٔ ظٜس،  ػٛض٠ ايػازغ١ ٚا٭ضبعٕٛ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛضايٖٚٞ س

 . ْعيت بعس غٛض٠ ط٘ ٚقبٌ غٛض٠ ايؿعطا٤

ٚعسٖا أٌٖ ايبكط٠  ،ٚتػعٌ آٜٗا تػعّاٚقس عس أٌٖ إس١ٜٓ َٚه١ ٚايؿاّ 

 . ٚتػعٌ ٚأٌٖ ايهٛؾ١ غتّا ،ٚتػعٌ غبعّا

َٔ أضاز إٔ ٜعًِ ْبأ ا٭ٚيٌ = :قاٍ َػطٚم ٖٚصٙ ايػٛض٠ داَع١ يًتصنرل

 ;أٌٖ اٯخط٠ ْٚبأ ،ْٚبأ أٌٖ ايسْٝا ،ْٚبأ أٌٖ ايٓاض ،ْٚبأ أٌٖ اؾ١ٓ ،ٚاٯخطٜٔ

 280_27/279  .ـٖ ا +ؾًٝكطأ غٛض٠ ايٛاقع١

 . ٚقٛع٘ ٚؼكٝلٴ ،بّٝٛ ايكٝا١َ ايتصنرلٴ :أغطاض ٖصٙ ايػٛض٠ _2

ـٴ ِّاَ٭ ايعامٔل (1)صاشل ضَا ٜعط ٚٚق  . عٓس غاع١ ايكٝا١َ ضن

ٌٔ ثِ قؿ١ُ  . ْعُِٝٗ ٚبعٔض اؾ١ٓٹ أٖ

 .أٌٖ ايٓاض َٚا ِٖ ؾٝ٘ َٔ ايعصاب ٚإٔ شيو يتهصٜبِٗ بايبعح ٚقؿ١ُ

ٍٴ ،ٚاؾعا٤ٹ اؿؿٔط إثباتٴٚ َٔ  اهلل ٢ إَهإ اـًل ايجاْٞ َا أبسع٘عً ٚا٫غتس٫

 . إٛدٛزات بعس إٔ مل تهٔ

ٍٴ ٍٴ _تعاٍ_بس٥٫ٌ قسض٠ اهلل  ٚا٫غتس٫ َٔ  ا٭ضٚاحٳ بٓعع اهللٹ ٚا٫غتس٫

 ضٳسٹٗا َٔ اـطٚز ع٢ً إٔ ايصٟ َقعٳٓٵَٳ ناضٖٕٛ ٫ ٜػتطٝع أسسٷ ا٭دػاز ٚايٓاؽٴ

َٴ  . ت٢ أضاز إٔ ّٝتِٗع٢ً إضداعٗا َ قازضٷ ٕعساؾٹع٢ً ْععٗا بسٕٚ 

َٴ ٚتأنٝسٴ ؾًِ  ،بٗا عًِٝٗ اهلل أْعِ ٚأْ٘ ْع١ُْ ،ٍ َٔ عٓس اهللعٻٓٳإٔ ايكطإٓ 

 27/280 .ٚنصبٛا َا ؾٝ٘ ،ٜؿهطٖٚا

ُٳٓٳ١ٹ  ط_ 3 ُٳٝٵ َٳا َأقٵشٳابٴ اِي ُٳٓٳ١ٹ  ُٳٝٵ َٳا  (8)َؾَأقٵشٳابٴ اِي ُٳ١ٹ  ُٳؿٵ٦ٳ ٚٳَأقٵشٳابٴ اِي

ُٳ١ٹ  ُٳؿٵ٦ٳ ٕٳ ٚٳايػٻ (9)َأقٵشٳابٴ اِي ٕٳ ايػٻابٹُكٛ ٕٳ  (10)ابٹُكٛ ُٴَكطٻبٴٛ ٚٵَي٦ٹَو اِي ؾٹٞ  (11)ُأ

                                                 

 (ّ)   .ٖٚصا: يعٌ َا ُأثبت ٖٛ ايكٛاب، ٚٗ ا٭قٌ_  1
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 ِٔ  (ص.12)دٳٓٻاتٹ ايٓٻعٹٝ

قٓـ َِٓٗ أقشاب ا١ُٕٓٝ، ِٖٚ : ٚقس أؾاز ايتؿكٌٝ إٔ ا٭قٓاف ث٬ث١

 .ايصٜٔ هعًٕٛ ٗ اؾ١ٗ اي٢ُٓٝ ٗ اؾ١ٓ أٚ ٗ احملؿط

 . ، أٟ ايدلن١، ٚاؾتكت َٔ ايُٝٔٚايٌُٝ د١ٗ عٓا١ٜ ٚنطا١َ ٗ ايعطف

، ٖٚٛ نس ايُٝٔ ٚقٓـ أقشاب إؿأ١َ، ٖٚٞ اغِ د١ٗ َؿتك١ َٔ ايؿ٪ّ

ٗ اٯ١ٜ اٯت١ٝ أقشاب ايٌُٝ ٚأقشاب  اٚقس زلٝ ،ؾٗٛ ايهط ٚعسّ ايٓؿع

بإٔ  ّاإؾعاض ;عٌ إؿأ١َ ٖٓا نس ا١ُٕٓٝايؿُاٍ، ؾذعٌ ايؿُاٍ نس ايٌُٝ نُا دٴ

طف ٗ ن٬ّ ايعطب َٔ إط٬م ساشلِ ساٍ ؾ٪ّ ٚغ٤ٛ، ٚنٌ شيو َػتعاض ٕا ع

 .ٖصٜٔ ايًؿٌٛ ع٢ً ٖصا إع٢ٓ ايهٓا٥ٞ ايصٟ ؾاع ست٢ غا٣ٚ ايكطٜض

إش ناْٛا ٜتٛقعٕٛ سكٍٛ خرل َٔ أغطانِٗ  (1)ٚايعٝاؾ١ ٚأقً٘ دا٤ َٔ ايعدط

ٜٚتٛقعٕٛ ايؿط َٔ َطٚضٙ  ،َٔ َطٚض ايطرل أٚ ايٛسـ َٔ ٌّ ايعادط إٍ ٜػاضٙ

ْٛٳٓٳا ط :_تعاٍ_س قٛي٘ بعهؼ شيو، ٚقس تكسّ تؿكًٝ٘ عٓ ِٵ تٳِأتٴ ِٵ ُنٓتٴ َقاُيٛا إْٔٻُه

ٌٔ ُٹ ٔٵ اِيٝٳ ٜٳٖطٝٻطٴٚا ط :_تعاٍ_ٗ غٛض٠ ايكاؾات، ٚتكسّ ؾ٤ٞ َٓ٘ عٓس قٛي٘ ص عٳ

٘ٴ َٳعٳ ٔٵ  َٳ ٚٳ ُٴٛغٳ٢  َطٝٻطٵْٳا َقاُيٛا إْٔٻا تٳط :_تعاٍ_ٗ غٛض٠ ا٭عطاف، ٚعٓس قٛي٘ ص بٹ

ِٵ  286_27/285 .ؼٗ غٛض٠ ٜص بٹُه

ٚٻؾذط َٔ ؾذط ايعٹ :ٚايػسض _4 ٟ ٔطبٵعٴ: ض ٖٚٛ قٓؿإهاٙ شٚ ٚضم عطٜض َس

ٛسس٠ ط بهػط ايعٌ ٚغهٕٛ إبٵبهِ ايعٌ ٚغهٕٛ إٛسس٠ ٜٚا٤ ْػب ْػب١ إٍ ايعٹ

                                                 

 .إككٛز ب٘ ظدط ايطرل ٚتٓؿرلٖا: ايعدط _ 1

ظدط ايطرل، ٚتٓؿرلٖا، ٚإضغاشلا، ٚايتؿا٩ٍ، أٚ ايتؿا٩ّ بأزلا٥ٗا، ٚأقٛاتٗا، : ايعٝاؾ١ ٖٞٚ

 (ّ)   . ايعٝاؾ١ ٜهٕٛ ايؿأٍ، أٚ ايتؿا٩ّ ؾعٔ  ٖٚطاتٗا;
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 . أٟ نؿت٘، ي٘ ؾٛى نعٝـ ٗ غكْٛ٘ ٫ ٜهرل (1)ٞع٢ً غرل قٝاؽ ٖٚٛ عدل ايٓٗس

ٍٴٚايكٓـ ايجاْٞ ايهٻ  .ٖٚٛ شٚ ؾٛى _ؿ١بهاز غاقط١ ٫ّٚ كؿ_ ا

ٚأدٛز ايػسض ايصٟ ٜٓبت ع٢ً إا٤ ٖٚٛ ٜؿب٘ ؾذط ايعٓاب، ٚٚضق٘ نٛضم 

 . ٜٓٛـ ب٘، ىطز َع إا٤ ضغ٠ٛ نايكابٕٛ ٚٚضق٘ هعٌ غػ٫ّٛ ،ايعٓاب

ٜؿب٘ مثط ايعٓاب  _بؿتض ايٕٓٛ ٚنػط إٛسس٠ ٚقاف_ٚمثط ٖصا ايكٓـ ٖٛ ايٓبل 

َٴ ِّ _بايعاٟ_ عٸإ٫ أْ٘ أقؿط   .٘ بٖ٘هَؿتٳٜٚٴ ،ٜٚؿٛح ايجٝاب ،ح ايؿِٜؿ

ٚأَا ايهاٍ ٖٚٛ ايػسض ايدلٟ ايصٟ ٫ ٜٓبت ع٢ً إا٤ ؾ٬ ٜكًض ٚضق٘ 

ٚىب٘ ايطعا٠ ٚضق٘  ،٫ٚ ٜٓتؿع ب٘ ،٫ ٜػٛؽ ٗ اؿًل لٷؿٹٚمثطٙ عٳ ،يًػػٍٛ

ٖٳ  . ٚأطٝب٘ ضا٥ش١ ،س٠ّٚ٬ ٕلبٹط أؾس ْٳذٳيًطاع١ٝ، ٚأدٛز مثط ايػسض مثط غسض 

ٚمل ٜهْٛٛا َػتطٝعٌ  ،يًعطب ٚنإ قبٛبّا ،ؾذط ايباز١ٜٕٚا نإ ايػسض َٔ 

ؾ٬ ٜٓبت ٗ  ،٭ْ٘ ٫ ٜعٝـ إ٫ ٗ ايباز١ٜ ;إٔ هعًٛا َٓ٘ ٗ دٓاتِٗ ٚسٛا٥طِٗ

 ب٘ َٚشاغٓ٘ اييت نإ قطَّٚا إغطابّا ;خل بايصنط َٔ بٌ ؾذط اؾ١ٓ _ دٓاتِٗ

 . ْه١ٗ مثطٙٚ ،ٍ أغكاْ٘ٚتٗسټ ،ٚبٛؾط٠ ًٚ٘ ،َٓٗا َٔ ٫ ٜػهٔ ايبٛازٟ

ؾكس نًُت قاغٓ٘ باْتؿا٤ َا ؾٝ٘ َٔ  ،٘عاٍ ؾُٛن، أٟ إُٚٚقـ بإدهٛز

 299_27/298  .أش٣ٶ

طًش١، ٖٚٛ َٔ ؾذط اؿذاظ  ٙٴٚاسس ،اٙهٳَٔ ؾذط ايعٹ ؾذطٷ :ٚايطًض _5

 ٙهأَ أقًب ؾذط ايعٹ ،ايطٍٛ، غًٜٝ ايػام ا٭ٚز١ٜ، ؾسٜسٴٜٓبت ٗ بطٕٛ 

 ٚشلا ؾٛى نجرل ق١ًًُٝ ،ٜس٠ ا٫ضتؿاع ٗ اؾٛ، ٚأغكاْ٘ طٛاٍ عٛاّ ؾسٛزّاعٴ

 ،سٗا دٝٻػٴُٵايٌٛ َٔ ايتؿاف أغكاْٗا، ٚقٳ نجرل٠ُ ،ؾسٜس٠ اـهط٠ ،ايٛضم

                                                 

 (ّ)   .عدل ايٓٗط: ٖهصا ٗ ا٭قٌ، ٚيعٌ ايكٛاب_  1
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طٝب ايطا٥ش١، ٚتػ٢ُ ٖصٙ ايؿذط٠ أّ  ضٷٛٵ، ٚشلا ْٳٚؾٛنٗا أقٌ ايؿٛى أش٣ٶ

َٹ ،غ٬ٕٝ، ٚتػ٢ُ ٗ قؿاقؼ غ٬ٕٝ  .مٓازٹقٳ َوػٵٚٗ أسٛاظ تْٛؼ تػ٢ُ 

س ٕذلام إذلانب با٭غكإ يٝػت ي٘ غٛم باضظ٠، أٚ إٓهٻا :ٚإٓهٛز

 . اض ؾتهجط ضا٥شت٘ٛٻباؿٌُ، أٟ ايٓٴ

ٚع٢ً ٚاٖط ٖصا ايًؿٜ ٜهٕٛ ايكٍٛ ٗ ايبؿاض٠ ٭قشاب ايٌُٝ بايطًض ع٢ً 

َٳدٵهٴٛزٺط :مٛ َا قطض ٗ قٛي٘ ٜٚعتاض عٔ ْع١ُ ْه١ٗ مثط ايػسض ص ؾٹٞ غٹسٵٕض 

  .ض ايطًضٛٵف ْٳطٵبٓع١ُ عٳ

ضٟٚ شيو عٔ ابٔ عباؽ ٚابٔ نجرل، ْٚػب إٍ  ٚؾػط ايطًض بؿذط إٛظ

 . عًٞ بٔ أبٞ طايب

ٚيؿذطٙ َٔ  ،٭ْ٘ مثط طٝب يصٜص ;ٚا٫َتٓإ ب٘ ع٢ً ٖصا ايتؿػرل اَتٓإ بجُطٙ

 27/299  .ٗ ب٬ز ايعطب ٫ستٝاد٘ إٍ نجط٠ إا٤ سػٔ إٓٛط، ٚمل ٜهٔ ؾا٥عّا

ؾٝذُع  ،ب٘ بؿتض ؾهػطٔطعٳ: ايعٌ، ٜٚكاٍطٚب بؿتض ْع عٳ :بطٴٚايعٴ_ 6

 .بات نصيو، ٖٚٛ اغِ خام بإطأ٠ٔطع٢ً عٳ

 .ٚقس اختًؿت أقٛاٍ أٌٖ ايًػ١ ٗ تؿػرلٙ

إطأ٠ إتشبب١ إٍ ايطدٌ، أٚ اييت شلا نٝؿ١ٝ : بٚطٚأسػٔ َا هُعُٗا إٔ ايعٳ

أٚ  أٚ إعاح ،إتشبب١، ٚإٕ مل تككس ايتشبب، بإٔ تهجط ايهشو َطأ٣ ايطدٌ

أٚ ايتػعٍ ٗ  ،أٚ ايًجؼ ٗ ايه٬ّ بسٕٚ ع١ً ،ٚ اـهٛع ٗ ايكٍٛأ ،ايًٗٛ

٫  بّايعٹ ،ٚإٚٗاض َعانػ١ أَٝاٍ ايطدٌ ،ٚايتسيٌ ،أٚ إػا١ًٖ ٗ فايػت٘ ،ايطدٌ

. بٌ يًتٛضى ع٢ً ايطدٌ ،َٔ غرل غهب ٚإٚٗاض أشاٙ نصيو نإػانب١ ،ّاسٸدٹ

27/301 



 

 

 مو تفضري صورة الواقعةلطائف  214

 .١ًَُهٹٚايؿٻ ١بٔطيعٳا :ٜٚكاٍ يًعطٚب بًػ١ أٌٖ َه١ _7س

 .١ٓذٳايػٳ: ٍ شلا بًػ١ أٌٖ إس١ٜٜٓٚكا

 .بٴٌ بؿتض ايهاف ٖٚٛ ايس٫ٍ ٚايتعطټَه١ً، أٟ شات ايؿٻهٹايؿٸ: ٚبًػ١ ايعطام

27/302 

 .إا٤ ايؿسٜس اؿطاض٠ :ٚاؿُِٝ _8

ز طٳِ بٛظٕ قٴُٳايسخإ ا٭غٛز ع٢ً ٚظٕ ٜؿعٍٛ َؿتل َٔ اُؿ :ٚايٝشُّٛ

 .اغِ يًؿشِ

ؾٝ٘ ٖصا ا٫ؾتكام  ًَشّٛٚا ازلّا ايؿش١ُ، ؾذا٤ت ظ١ْ ٜؿعٍٛ ؾٝ٘ :١ُُٚاُؿ

 27/304  .ٚيٝؼ ٜٓكاؽ
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ؾكس ٚقع ٗ سسٜح  (غٛض٠ اؿسٜس)عٗس ايكشاب١  َٖٔصٙ ايػٛض٠ تػ٢ُ _ 1

إٔ عُط زخٌ ع٢ً أخت٘ قبٌ إٔ  ضٚايبعا ،إغ٬ّ عُط بٔ اـطاب عٓس ايطدلاْٞ

٘ٹ ط :ؾكطأٙ ست٢ بًؼ ،سٜػًِ ؾإشا قشٝؿ١ ؾٝٗا أٍٚ غٛض٠ اؿسٜ َٹٓٴٛا بٹايًٖ آ

٘ٹ ٌٳ ؾٹٝ َٴػٵتٳدٵًَؿٹ ِٵ  ُٻا دٳعٳًَُه َٹ ٚٳَأْٵؿٹُكٛا  ٘ٹ   .ؾأغًِص ٚٳضٳغٴٛيٹ

ؾٝٗا ٗ  (اِيشٳسٹٜسٳ)يٛقٛع يؿٜ  ;و زلٝت ٗ إكاسـ ٚٗ نتب ايػ١ٓٚنصي

٘ٹ بٳِأؽٷ ؾٳسٹٜسٷط :_تعاٍ_قٛي٘   ص. ٚٳَأْٵعٳِيٓٳا اِيشٳسٹٜسٳ ؾٹٝ

ْٛٹٞ ظٴبٳطٳ ط :_تعاٍ_نط ٗ غٛض٠ ايهٗـ ٗ قٛي٘ شٴ ٖٚصا ايًؿٜ ٚإٕ آتٴ

 ;ٖٚٞ غابك١ ٗ ايٓعٍٚ ع٢ً غٛض٠ اؿسٜس ع٢ً إدتاض، ؾًِ تػِ ب٘ص اِيشٳسٹٜسٹ

ي٬عتٓا٤ بكك١ أٌٖ ايهٗـ، ٚ٭ٕ اؿسٜس ايصٟ شنط  ;٭ْٗا زلٝت باغِ ايهٗـ

ٖٛ أثط َٔ آثاض  ;ب٘ إش تّٜٓٛٗا ;ٛشايػ٬ح َٔ غٝٛف ٚزضٚع ٚخٴ ٖٓا َطاز ب٘ سسٜسٴ

 ،يتأٜٝس ايسٜٔ ;يتشكٌ ب٘ َٓاؾع ;ٚإشلاّ ايٓاؽ قٓع٘ ،سه١ُ اهلل ٗ خًل َازت٘

ٔٵ ط :_تعاٍ_ٚزؾاع إعتسٜٔ نُا قاٍ  َٳ ٘ٴ  ِٳ ايًٖ ٚٳيٹٝٳعٵًَ َٳٓٳاؾٹعٴ يٹًٓٻأؽ  ٚٳ ٘ٹ بٳِأؽٷ ؾٳسٹٜسٷ  ؾٹٝ

٘ٴ بٹاِيػٳٝٵبٹ ٚٳضٴغٴًَ  ص. ٜٳٓٵكٴطٴٙٴ 

، ـ َجً٘ ٗ غرلٖاه١ٝ اخت٬ف قٟٛ مل ىتًَٚٗ نٕٛ ٖصٙ ايػٛض٠ َس١ْٝ أٚ َ

 .َس١ْٝ: ؾكاٍ اؾُٗٛض

إٕ : إٔ شيو إْاع إؿػطٜٔ، ٚقس قٌٝ: ٚسه٢ ابٔ عط١ٝ عٔ ايٓكاف

بٔ اعٔ عبساهلل  َ٘ػًِ ٗ قشٝش٘ ٚايٓػا٥ٞ ٚابٔ َادقسضٖا َهٞ ٕا ضٚاٙ 

ٕٔ ط :َا نإ بٌ إغ٬َٓا ٚبٌ إٔ عاتبٓا اهلل بٗصٙ اٯ١ٜ= :َػعٛز أْ٘ قاٍ ِٵ ٜٳِأ َأَي

 يدصورة احلد
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٘ٹس ِٵ يٹصٹِنٔط ايًٖ ٗٴ ٕٵ تٳدٵؿٳعٳ ُقًُٛبٴ َٳٓٴٛا َأ ٔٳ آ ٕٳط :إٍ قٛي٘ص يٹًٖصٹٜ ِٵ َؾاغٹُكٛ ٗٴ َٹٓٵ ص ٚٳَنجٹرلٷ 

 .إ٫ أضبع غٌٓ

 . ؾتهٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ َه١ٝ ;أٍٚ ايٓاؽ إغ٬َّا َٔ عبساهلل بٔ َػعٛز

اٯ١ٜ  إٔ ْعٍٚ ٖصٙ: ٖٚصا ٜعاضن٘ َا ضٚاٙ ابٔ َطزٜٚ٘ عٔ أْؼ ٚابٔ عباؽ

ؾٝكاض إٍ  ;عؿط٠ غ١ٓ َٔ ابتسا٤ ْعٍٚ ايكطإٓ بعس ث٬خ عؿط٠ غ١ٓ أٚ أضبع

اؾُع بٌ ايطٚاٜتٌ أٚ ايذلدٝض، ٚضٚا١ٜ َػًِ ٚغرلٙ عٔ ابٔ َػعٛز أقض 

٭ْ٘ أقسّ  ;ٟٚ عٔ أْؼ ٚابٔ عباؽض ع٢ً َا ضٴ، ٚن٬ّ ابٔ َػعٛز ٜطدٸغٓسّا

إٔ قسض ٖصٙ ايػٛض٠ نإ  آْؿّا ٚأعًِ بٓعٍٚ ايكطإٓ، ٚقس عًُتٳ ،إغ٬َّا

 .قبٌ إغ٬ّ عُط بٔ اـطاب َكط٤ّٚا

ٚاهلل أعًِ، ٫ٚ خ٬ف إٔ ؾٝٗا  ٜؿب٘ قسضٖا إٔ ٜهٕٛ َهّٝا= :قاٍ ابٔ عط١ٝ

  ـٖ ا  +.َسّْٝا قطآّْا

إٍ سسٜح نعٝـ ضٚاٙ ايطدلاْٞ عٔ  اغتٓازّا ;ٚضٟٚ إٔ ْعٚشلا نإ ّٜٛ ث٬ثا٤

 . ابٔ عُط ٚضٚاٙ ايسًُٜٞ عٔ دابط بٔ عبساهلل

ٚإٔ شيو ٜٓتٗٞ  ،ايصٟ ٜٛٗط إٔ قسضٖا َهٞ نُا تٛزل٘ ابٔ عط١ٝ :ٚأقٍٛ

ِٷط :إٍ قٛي٘ ِٵ َيطٳ٤ٴٚفٷ ضٳسٹٝ ٘ٳ بٹُه ٕٻ ايًٖ ٚإٔ َا بعس شيو بعه٘ ْعٍ بإس١ٜٓ ص ٚٳٔإ

ِٵ ط :َجٌ آ١ٜ ٚبعه٘ ْعٍ َه١ _نُا تكتهٝ٘ َعاْٝ٘ َجٌ سها١ٜ أقٛاٍ إٓاؾكٌ_ َأَي

َٳٓٴ ٔٳ آ ٕٔ يٹًٖصٹٜ  .نُا ٗ سسٜح َػًِ ،اٯ١َٜص ٛاٜٳِأ

ٌّ عٳٔعٜعٷط :ٕ ٜهٕٛ آخط ايػٛض٠ قٛي٘أٜٚؿب٘  ٔٛ ٘ٳ َق ٕٻ ايًٖ ْعٍ بإس١ٜٓ أؿل ص ٔإ

 .ٗ خ٬شلا أٚ ٗ آخطٖا"بٗصٙ ايػٛض٠ بتٛقٝـ َٔ ايٓيب

ٌٳط :ٚؾٝٗا آ١ٜ: قًت ٚٳَقاتٳ ٌٔ اِيَؿتٵٔض  ٔٵ َقبٵ َٹ ٔٵ َأْٵَؿلٳ  َٳ ِٵ  َٹٓٵُه  ٟٔٛ اٯ١ٜ، ص ٫ ٜٳػٵتٳ
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ؾإْ٘ أطًل عًٝ٘  و اٯ١ٜ ؾتض َه١ أٚ ؾتض اؿسٜب١ٝغٛا٤ نإ إطاز بايؿتض ٗ تًٚ

ؾ٬ ٜٓبػٞ  ;٭ٕ تهٕٛ َس١ْٝ ;١ٓٝعؾٗٞ َت (غٛض٠ ايؿتض)اغِ ايؿتض ٚب٘ زلٝت 

 . ا٫خت٬ف ٗ إٔ َعِٛ ايػٛض٠ َسْٞ

إٍ سسٜح نعٝـ ضٚاٙ ايطدلاْٞ  ٚضٟٚ إٔ ْعٚشلا نإ ّٜٛ ايج٬ثا٤ اغتٓازّا

 . ُط ٚضٚاٙ ايسًُٜٞ عٔ دابط بٔ عبساهللعٔ ابٔ ع

ع٢ً قٍٛ  دطّٜا ;ٚقس عست ايػٛض٠ اـاَػ١ ٚايتػعٌ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض

شا إٚقبٌ غٛض٠ ايكتاٍ، ٚ ،ْعيت بعس غٛض٠ ايعيعاٍ: إْٗا َس١ْٝ ؾكايٛا: اؾُٗٛض

َٚا ضٟٚ َٔ إٔ غبب  ،إْٗا ْعيت بعس ايبعج١ بأضبع غٌٓ: ضٚعٞ قٍٛ ابٔ َػعٛز

مل  _ عُط بٔ اـطاب أْ٘ قطأ قشٝؿ١ ٭خت٘ ؾاط١ُ ؾٝٗا قسض غٛض٠ اؿسٜسإغ٬ّ 

ؾٝؿهٌ  ،آخطٖا ايػٛض٠ ٫ ْعٍٚ قسض يعدل٠ َهإ ْعٍٚ٭ٕ ا ;ٜػتكِ ٖصا ايعس

 . َٛنعٗا ٗ عس ْعٍٚ ايػٛض٠

ؾتهٕٛ  ،ٚع٢ً قٍٛ ابٔ َػعٛز ٜهٕٛ ابتسا٤ ْعٚشلا آخط غ١ٓ أضبع َٔ ايبعج١

ؾايٛد٘  ;ٚبعس غاؾط ٚط٘، ٕٛ ْعيت قبٌ غٛض٠ اؿذطؾته ،َٔ أقسّ ايػٛض ْع٫ّٚ

 . إٔ َعِٛ آٜاتٗا ْعٍ بعس غٛض٠ ايعيعاٍ

، ٚٗ عس أٌٖ ٚعؿطٜٔ ٚعست آٜٗا ٗ عس أٌٖ إس١ٜٓ َٚه١ ٚايؿاّ مثاّْا

 . ٚعؿطٜٔ ايبكط٠ ٚايهٛؾ١ تػعّا

َع غرلٖا َٔ ايػٛض إؿتتش١ بايتػبٝض َا ضٚاٙ أبٛ زاٚز  ٚٚضز ٗ ؾهًٗا

نإ ٜكطأ بإػبشات  " إٔ ايٓيب= :ٚايٓػا٥ٞ عٔ ايعطباض بٔ غاض١ٜصٟ ٚايذلَ

 .+ؾهٌ َٔ أيـ آ١ٜأ ١ّٜآإٕ ؾٝٗٔ = :قبٌ إٔ ٜطقس ٜٚكٍٛ

 . سسٜح سػٔ غطٜب :ٚقاٍ ايذلَصٟ
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 :_تعاٍ_ٚٚٔ ابٔ نجرل إٔ اٯ١ٜ إؿاض إيٝٗا ٗ سسٜح ايعطباض ٖٞ قٛي٘ س

ٚٳاِيبٳط ٖٹطٴ  ٖٛا ٚٳاي ٚٳاٯخٹطٴ  ٍٴ  ٚٻ ٛٳ اَ٭ ِٷٖٴ ٞٵ٤ٺ عٳًٹٝ ِّ ؾٳ ٛٳ بٹُه ٖٴ ٚٳ ٔٴ  ٕا ٚضز ٗ اٯثاض ص اطٹ

 355_27/353 .إٜاٖا " َٔ نجط٠ شنط ضغٍٛ اهلل

ظ٬ٍ اهلل  ايتصنرلٴ: اييت اؾتًُت عًٝٗا ٖصٙ ايػٛض٠ ا٭غطاضٴ :أغطانٗا _2

ّٔ ٘ ايع١ُٝٛ، ٚغع١ٹٚقؿاتٹ_ تعاٍ_  تكطؾ٘، ٚٚدٛبٹ قسضت٘ ًَٚهٛت٘، ٚعُٛ

، َٚا "باٱّإ بٛدٛزٙ، َٚا دا٤ ب٘ ضغٛي٘ ٭َطٴعًُ٘، ٚا ٚدٛزٙ، ٚغع١ٹ

 . أْعٍ عًٝ٘ َٔ اٯٜات ايبٝٓات

٘ٴ ٌٔ ٣سٕا ٗ ايكطإٓ َٔ اشُل ٚايتٓبٝ  . بط١ٓ اهلل ٚضأؾت٘ غًك٘ ايٓذا٠، ٚايتصنرلٴ ٚغبٝ

ٍٳ ٚايتشطٜضٴ ظا٥ٌ ٫ ٜبك٢ َٓ٘  عطضٷ ع٢ً اٱْؿام ٗ غبٌٝ اهلل، ٚإٔ إا

 .َٓ٘ ٗ َطنا٠ اهللْؿل أَا  ٛابٴيكاسب٘ إ٫ ث

شيو  سِّٚنٹ ،يًُ٪ٌَٓ ٚإ٪َٓات ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ خرل اهلُل إٍ َا أعسٻ ٚايتدًلٴ

 .يًُٓاؾكٌ ٚإٓاؾكات

ٌٴٛإػًٌُ َٔ ايٛقٛع ٗ َٗٛا٠ قػا٠ٚ ايكً ٚؼصٜطٴ  ب اييت ٚقع ؾٝٗا أٖ

ًٍٔٹبٵَق ٔٵَٹ ايهتابٹ َٹ ِٗ َٔ إُٖا شيو  دطٻِٗ ٚاشلس٣ ست٢ قػت قًٛبٴ ٔٳَا دا٤ِٖ 

 .َِٓٗ إٍ ايؿػٛم نجرلّا

بايكدل  ٚا٭َطٴ،  ق١ً ا٫نذلاخ باؿٝا٠ ايؿا١ْٝإٍ ٚايسع٠ٛٹ، بايبعح ٚايتصنرلٴ

٘ٴ ،ع٢ً ايٓٛا٥ب ٌٔ ٚايتٜٓٛ ٱقا١َ أَٛض ايٓاؽ ع٢ً  ;ٚايهتبٹ عه١ُ إضغاٍ ايطغ

 . ايعسٍ ايعاّ

 .إٍ ؾهٌ اؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل ٚاٱّا٤ٴ

ع٢ً إٔ ٗ  _ عًُٝٗا ايػ٬ّ_ طغاي١ ْٛح ٚإبطاِٖٝ ب"قُس ضغاي١ٹ ٚتٓٛرلٴ
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ٌٕٗٴعٳبٳتٵَأ ٚإٔ اهلَل، ٗتسٜٔ ٚؾاغكٌَشضٜتُٗا  عًٝ٘  _آخطٜٔ َِٓٗ عٝػ٢  ُا بطغ

ٍٕ ايصٟ نإ آخطٳ_  ايػ٬ّ ٘ ناْٛا ع٢ً بؿطع قبٌ اٱغ٬ّ، ٚإٔ أتباعٳ ٌٳغٹضٵُأ ضغٛ

 .َِٚٓٗ ناؾط ،َِٓٗ َ٪َٔ :غبكِٗ ٔٵَٳ ١ٹٓٻغٴ

ٕٳًٹدٵػًٌُ إٔ ٜٴثِ أٖاب بإ ِٖ عػٔ سٳعٳٚٳٚٳ ،بإٓاؾكٌ تعطٜهّا ;كٛا اٱّا

 .٭ٕ ايؿهٌ بٝسٙ ٜ٪تٝ٘ َٔ ٜؿا٤ ;ًِٗ ع٢ً ا٭َِٚإٔ اهلل ؾهٻ ،ايعاقب١

27/355_356 

ُٳاتٹ ٔإَي٢  ط_ 3 ًُٗٛ ٔٵ اي َٹ ِٵ  ٍٴ عٳ٢ًَ عٳبٵسٹٙٹ آٜٳاتٺ بٳِّٝٓٳاتٺ يٹٝٴدٵٔطدٳُه ٛٳ اٖيصٹٟ ٜٴٓٳعِّ ٖٴ

ٚٳٔإ ِٷ ايٓټٛٔض  ِٵ َيطٳ٤ٴٚفٷ ضٳسٹٝ ٘ٳ بٹُه  .ص(9)ٕٻ ايًٖ

اٯٜات  ؾٗصٙ اٯ١ٜ ٜٛٗط أْٗا َبسُأ ;ٌ ب٘ اـطاب إٍ إ٪ٌَٓكٹتٴاغت٦ٓاف ثايح اْٵ

ِٵ َأ٫ٖ تٴٓٵؿٹُكٛا ط :عطـ قٛي٘ ٜٚعٜس شيو ٚنٛسّا ،إس١ْٝ ٗ ٖصٙ ايػٛض٠ َٳا َيُه ٚٳ

٘ٹ ٌٔ ايًٖ  . _نُا غٝأتٞ قطٜبّا_اٯٜات ص ؾٹٞ غٳبٹٝ

ٕٳ ط :يتكطٜط َا أؾازت٘ ١ًْ ٚإٕ نإ قاؿّا ـطاب ٖٓاٚا َٹٓٴٛ ِٵ ٫ تٴ٪ٵ َٳا َيُه ٚٳ

ِٵ َٹٓٴٛا بٹطٳبُِّه ِٵ يٹتٴ٪ٵ ٍٴ ٜٳسٵعٴُٛن ٚٳايطٻغٴٛ ٘ٹ   .صبٹايًٖ

 ٚيهٔ أغًٛب ايِٓٛ َٚا عطـ ع٢ً ٖصٙ اؾ١ًُ ٜكتهٝإ إٔ تهٕٛ اغت٦ٓاؾّا

ؿٛت٘ ايس٫ي١ ع٢ً ٖٛ َٔ سػٔ ايتدًل إٍ خطاب إػًٌُ، ٫ٚ ت اْتكايّٝا

َع٢ٓ اؾ١ًُ ايػابك١، : ٭ٕ ايتكطٜط وكٌ َٔ اْتػاب إعٌٓٝ ;تكطٜط َا قبً٘

 . َٚع٢ٓ ٖصٙ اؾ١ًُ إٛاي١ٝ

 ،ٚتأنٝسّا ،أؾازت بٝاّْا طـ عًٝٗاؾٗصٙ اؾ١ًُ َٛقعٗا َٚعٓاٖا ٚعًتٗا َٚا عٴ

ؼ سس بً يػطض دسٜس، ٖٚٞ أغطاض ْعتٗا ْعّا ٚؽًكّا ،ٚتص٬ّٜٝ ،ٚتع٬ًّٝ

اٱعذاظ ٗ اٱهاظ، َع إٔ نٌ ١ًْ َٓٗا َػتك١ً َع٢ٓ عِٛٝ َٔ ا٫غتس٫ٍ 
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 27/371 .ٚايتصنرل ٚاٱضؾاز ٚا٫َتٓإس

ٚٳ٫ ط _4 ٔٵ اِيشٳلِّ  َٹ ٍٳ  َٳا ْٳعٳ ٚٳ ٘ٹ  ِٵ يٹصٹِنٔط ايًٖ ٗٴ ٕٵ تٳدٵؿٳعٳ ُقًُٛبٴ َٳٓٴٛا َأ ٔٳ آ ٕٔ يٹًٖصٹٜ ِٵ ٜٳِأ َأَي

ٔٳ ُأٚتٴٛا اِي ْٛٴٛا َناٖيصٹٜ ٚٳَنجٹرلٷ ٜٳُه ِٵ  ٗٴ َٳسٴ َؾَكػٳتٵ ُقًُٛبٴ ِٵ اَ٭ ٔٗ ٍٳ عٳًَٝٵ ٌٴ َؾَطا ٔٵ َقبٵ َٹ هٹتٳابٳ 

ٕٳ  ِٵ َؾاغٹُكٛ ٗٴ  .(ص16)َٹٓٵ

قس عًِ َٔ قسض تؿػرل ٖصٙ ايػٛض٠ إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ْعيت َه١ غ١ٓ أضبع أٚ 

 .ٔؼ َٔ ايبعج١

إٔ َا نإ بٌ إغ٬َٓا ٚبٌ : ضٚاٙ َػًِ ٚغرلٙ عٔ عبساهلل بٔ َػعٛز أْ٘ قاٍ

٘ٹط :عاتبٓا اهلل بٗصٙ اٯ١ٜ ِٵ يٹصٹِنٔط ايًٖ ٗٴ ٕٵ تٳدٵؿٳعٳ ُقًُٛبٴ َٳٓٴٛا َأ ٔٳ آ ٕٔ يٹًٖصٹٜ ِٵ ٜٳِأ  :إٍص َأَي

ٕٳط ِٵ َؾاغٹُكٛ ٗٴ َٹٓٵ  . إ٫ أضبع غٌٓص ٚٳَنجٹرلٷ 

َٳٓٴٛااطٚإككٛز َٔ  ٔٳ آ إَا بعض َِٓٗ ضَا ناْٛا َككطٜٔ عٔ ْٗٛض ص: ٖيصٹٜ

ز اهلل إٜكاٚ قًٛبِٗ بٗصا ايه٬ّ اجملٌُ ع٢ً عاز٠ ايكطإٓ ؾأضا ;إ٪ٌَٓ ٦َٜٛص َه١

ٚقٛي٘  +َا باٍ أقٛاّ ٜؿعًٕٛ نصا= :ٗ ايتعطٜض َجٌ قٛي٘" ٚأقٛاٍ ايطغٍٛ

ٖٹًٹٝٻ١ٹط :_تعاٍ_ ٔٻ اِيذٳا َٚ ٘ٹ َغٝٵطٳ اِيشٳلِّ  ٕٳ بٹايًٖ ُٛٓټٛ ِٵ ٜٳ ٗٴ ِٵ َأْٵُؿػٴ ٗٴ ُٻتٵ ٖٳ  ص. ٚٳَطا٥ٹَؿ١ْ َقسٵ َأ

إٔ َجً٘ َٔ أٚي٦و ايصٜٔ شنطِٖ اهلل بٗصٙ  َػعٛز َكتهّٝاٚيٝؼ َا قاي٘ ابٔ 

 . ٚسٝط١ ،سصضّا ;َِٓٗ إٔ ٜهٕٛ ٚيهٓ٘ ىؿ٢ ،اٯ١ٜ

َٳٓٴٛااطبـؾإطاز  ٔٳ آ إش  ;ٜٛٗطٕٚ اٱّإ َٔ إٓاؾك٫ٌ َٔ  إ٪َٕٓٛ سكّاص ٖيصٹٜ

 .إٍ ْؿام بعهِٗ ٕع٫ٚ نإ زا ،مل ٜهٔ ٗ إػًٌُ َه١ َٓاؾكٕٛ

 . +ٓاَا أسسث: كٍْٕٛا ْعيت دعٌ بعهٓا ٜٓٛط إٍ بعض ٚ= :زٚعٔ ابٔ َػعٛ

 .يًُ٪ٌَٓ ع٢ً َطاقب١ شيو ٚاؿصض َٔ ايتككرل ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ؼطٜهّا

27/389_390 
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 .ٕ شلِ اٱق٬ع عٓ٘أٚمل ٜ ،ٚإككٛز ايتشصٜط ٫ أِْٗ تًبػٛا بصيو _5

َٴ س طٍٛ إٍ َا سسخ ٭ٌٖ ايهتاب َٔ قػ٠ٛ ايكًٛب بع بټكٳٓٵٚايتشصٜط 

ا٭َس عًِٝٗ ٗ َعاٚي١ زِٜٓٗ، أٟ ؾًٝشصض ايصٜٔ آَٓٛا َٔ إٔ ٜهْٛٛا َجًِٗ ع٢ً 

 .سسثإ عٗسِٖ بايسٜٔ

٭ٕ طٍٛ ا٭َس  ;ٚيٝؼ إككٛز عصض ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب بطٍٛ ا٭َس عًِٝٗ

٫ٚ قكس  ،بٌ ا٭َط بايعهؼ ،ٗ ايتؿطٜ٘ ؾُٝا طاٍ ؾٝ٘ ا٭َس ٫ ٜهٕٛ غببّا

٭ٕ شيو ٫ ٜتعًل ب٘ ايػطض  ;آَٓٛا بعس إٔ ٜطٍٛ ا٭َستٜٗٛٔ سكٛي٘ يًصٜٔ 

 .سقبٌ طٍٛ ا٭َ

 .٘ بايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب ٗ عسّ خؿٛع قًٛبِٗٚإِا إككٛز ايٓٗٞ عٔ ايتؿب

ٚيهٓ٘ ٜؿٝس ؼصٜط إ٪ٌَٓ بعس إٔ ٜطٍٛ ايعَإ َٔ إٔ ٜكعٛا ؾُٝا ٚقع ؾٝ٘ أٌٖ 

 .ايهتاب

 أٚ أنجط َٔ َس٠ أٌٖ ايهتاب طٍٛ قطٜبّاٜٚػتتبع شيو ا٭ْبا٤ بإٔ َس٠ إػًٌُ ت

 . ؾإٕ ايكطإٓ َٛع١ٛ يًعكٛض ٚا٭دٝاٍ ;ايصٜٔ ناْٛا قبٌ ايبعج١

ِٗ ػٵًٹبٵَأ: أٚ إطاز سطف ْٗٞ ٚتعًل ايٓٗٞ بايػا٥ب ايتؿاتّا (٫)ٚهٛظ إٔ ػعٌ 

 392_27/391 .إٔ ٫ ٜهْٛٛا

ٚمل ىاؾٛا  ،ِؾدايؿٛا أسهاّ ؾطا٥عٗ ،ٛا َا أٚقٛا ب٘ػٴأِْٗ ْٳ :ٚإع٢ٓ _6

ؾٓبصٚٙ ٚضا٤  ،ٜٚكٛيٕٛ غٝػؿط يٓا ،ٜأخصٕٚ عطض ٖصا ا٭ز٢ْ ;عكاب اهلل

 ;٥ٛا بصيؤطست٢ نٳ ضٜٚسّا شلِ ضٜٚسّا ، ٚقاض زٜسّْاٚٗٛضِٖ ٚاؾذلٚا ب٘ مثّٓا

 27/392  .ؾكػت قًٛبِٗ، أٟ ُطزت ع٢ً ا٫دذلا٤ ع٢ً تػٝرل أسهاّ ايسٜٔ

ٞٔ اَ٭ط_ 7 ٘ٳ ٜٴشٵ ٕٻ ايًٖ ُٴٛا َأ ِٵ اعٵًَ ِٵ اٯٜٳاتٹ َيعٳًُٖه ٗٳا َقسٵ بٳٝٻٓٻا َيُه ٛٵتٹ َٳ ضٵضٳ بٳعٵسٳ 
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ٕٳ س  .ص(17)تٳعٵكٹًُٛ

بتٛد٘ ايصٖٔ  ك٢ دسٜطٷًَٝٵٚمٛٙ ٜ٪شٕ بإٔ َا غٴ (اعًُٛا)اؾتتاح ايه٬ّ بـ

َٳا ؾٹٞ ط :_تعاٍ_نُا تكسّ عٓس قٛي٘ ، بؿطاؾطٙ إيٝ٘ ِٴ  ٘ٳ ٜٳعٵًَ ٕٻ ايًٖ ُٴٛا َأ ٚٳاعٵًَ

ِٵ َؾاسٵ ٞٵ٤ٺ ط :ٚقٛي٘ ،ٗ غٛض٠ ايبكط٠ص صٳضٴٚٙٴَأُْؿػٹُه ٔٵ ؾٳ َٹ ِٵ  ُٵتٴ ُٳا َغٓٹ ُٴٛا أَْٻ ٚٳاعٵًَ

٘ٴ ُٴػٳ ٘ٹ خٴ ٕٻ يٹًٖ  .اٯ١ٜ ٗ غٛض٠ ا٫ْؿاٍص َؾَأ

ٚشيو أْ٘ ، عسٙ َػع٣ عِٛٝ غرل ٚاٖطٖٚٛ ٖٓا ٜؿرل إٍ إٔ ايه٬ّ ايصٟ بٴ

ض إٝت١ ٗ أضٜس ب٘ ُجٌٝ ساٍ استٝاز ايكًٛب إ٪١َٓ إٍ شنط اهلل عاٍ ا٭ض

اٍ ايػٝح ٗ إسٝا٤ ٚساٍ ايصنط ٗ تعن١ٝ ايٓؿٛؽ ٚاغتٓاضتٗا ع، اؿاد١ إٍ إطط

 .ا٭ضض اؾسب١

ٕٳط :ٚزٍ ع٢ً شيو قٛي٘ بعسٙ ِٵ تٳعٵكٹًُٛ ِٵ اٯٜٳاتٹ َيعٳًُٖه  .صَقسٵ بٳٝٻٓٻا َيُه

 ؾ٬ ;ٚإ٫ ؾإٕ إسٝا٤ اهلل ا٭ضض بعس َٛتٗا َا ٜكٝبٗا َٔ إطط ٫ خؿا٤ ؾٝٗا

ُٴٛاط :ٜكتهٞ إٔ ٜؿتتض اٱخباض عٓ٘ َجٌ  َأيٛؾ١ٺ غرلٳ إ٫ ٭ٕ ؾٝ٘ ز٫ي١ّص اعٵًَ

٭بٞ َػعٛز ايبسضٟ ٚقس ضآٙ يطِ ٚد٘ "ْٚٛرلٙ قٍٛ ايٓيب، ز٫ي١ ايتُجٌٖٝٚٞ 

 +.با َػعٛز إٔ اهلل أقسض عًٝو َٓو ع٢ً ٖصاأاعًِ ، اعًِ أبا َػعٛز= :عبسٺ ي٘

ِٵ يٹصٹِنٔط َأَي: طؾاؾ١ًُ َٓعي١ ايتعًٌٝ ؾ١ًُ ٗٴ ٕٵ تٳدٵؿٳعٳ ُقًُٛبٴ َٳٓٴٛا َأ ٔٳ آ ٕٔ يٹًٖصٹٜ ِٵ ٜٳِأ

٘ٹ ِٵ: طإٍ قٛي٘ص ايًٖ ٗٴ ٕا تتهُٓ٘ تًو َٔ ايتشطٜض ع٢ً اـؿٛع ص َؾَكػٳتٵ ُقًُٛبٴ

ٖٚصا ٜكتهٞ إٔ تهٕٛ ٖا ، ٚيهٔ ٖصٙ َٓعي١ ايع١ً ؾكًت ٚمل تعطـ، يصنط اهلل

ٕٔ يٹًٖصٹ: ط_تعاٍ_ْعٍ َع قٛي٘  ِٵ ٜٳِأ ٘ٹَأَي ِٵ يٹصٹِنٔط ايًٖ ٗٴ ٕٵ تٳدٵؿٳعٳ ُقًُٛبٴ َٳٓٴٛا َأ ٔٳ آ  .اٯ١ٜص ٜ

ُٴٛاط :ٚاـطاب ٗ قٛي٘ عًِٝٗ  إقبا٫ّ ;يًُ٪ٌَٓ ع٢ً ططٜك١ ا٫يتؿاتص اعٵًَ

 .ي٬ٖتُاّ
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ٗٳاط :ٚقٛي٘ ٛٵتٹ َٳ ٞٔ اَ٭ضٵضٳ بٳعٵسٳ  ٘ٳ ٜٴشٵ ٕٻ ايًٖ  ،اغتعاض٠ ُج١ًٝٝ َكطس١ص َأ

َٳ ١ٍٝٓٔ بػبب تهُِهٜٚتهُٔ ُج١ًٝٝ  شنط اهلل ٚايكطإٓ ٗ إق٬ح  ٓ٘ تؿبٝ٘ سا

 .ٕطط ٗ إق٬س٘ ا٭ضض بعس دسبٗاايكًٛب عاٍ ا

٘ٹ ٟٛ شنط اؿاي١ٹُٚط َع إيٝٗا ب٬ظَٗا ٖٚٛ إغٓاز إسٝا٤ ا٭ضض إٍ ٚضٴ ،بٗا إؿب

مل تط إٔ أط :_تعاٍ_٭ٕ اهلل و٢ٝ ا٭ضض بعس َٛتٗا بػبب إطط نُا قاٍ  ;اهلل

 .(1)صَا٤ ؾأسٝا ب٘ ا٭ضض بعس َٛتٗا اهلل أْعٍ َٔ ايػُا٤

ٚاؿح ع٢ً تعٗس ايٓؿؼ  ،ٚإككٛز اٱضؾاز إٍ ٚغ١ًٝ اٱْاب١ إٍ اهلل

 ،ٚتعًُٝ٘"ٚن٬ّ ايطغٍٛ ،ٚايتصنرل باٱقباٍ ع٢ً ايكطإٓ ٚتسبطٙ، بإٛع١ٛ

ٚقس  ،ٚٗ إؿعع إيُٝٗا عك١ُ ،لا٠ّ"ٚإٔ ٗ ايًذأ إٍ نتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘

 +.ؾٝهِ َا إٕ أخصمت ب٘ ئ تهًٛا نتاب اهلل ٚغٓيت تطنت= :"قاٍ ايٓيب

َجٌ َا بعجين اهلل ب٘ َٔ اشلس٣ ٚايعًِ نُجٌ ايػٝح ايهجرل أقاب = :ٚقاٍ

ٚناْت َٓٗا أدازب ، ؾأْبتت ايهٮ ٚايعؿب ،ؾهإ َٓٗا ْك١ٝ قبًت إا٤ ;أضنّا

ٗا ٚأقاب َٓ، ٚظضعٛا ،ٚغكٛا ،ؾؿطبٛا ،ؾٓؿع اهلل بٗا ايٓاؽ ،أَػهت إا٤

ؾصيو َجٌ َٔ ؾك٘ ٗ ، ٫ٚ تٓبت نّٮ ،طا٥ؿ١ أخط٣ إِا ٖٞ قٝعإ ٫ ُػو َا٤ٶ

 ،َٚجٌ َٔ مل ٜطؾع يصيو ضأغّا، ِِ ٚعًًٖٹؾعٳ ،ْٚؿع٘ َا بعجين اهلل ب٘ ،زٜٔ اهلل

 394_27/393  +.ٚمل ٜكبٌ ٖس٣ اهلل ايصٟ أضغًت ب٘

ٗٵط_ 8 ٚٳَي ُٳا اِيشٳٝٳا٠ُ ايسټْٵٝٳا َيعٹبٷ  ُٴٛا أَْٻ ٚٳتٳَهاثٴطٷ ؾٹٞ اعٵًَ ِٵ  ٚٳتٳَؿاخٴطٷ بٳٝٵٓٳُه ٚٳٔظٜٓٳ١ْ  ٛٷ 

ٚٵ٫زٹ ٚٳاَ٭  ٍٔ ٛٳا َٵ  .صاَ٭

                                                 

ٗٳا: طيعً٘ ٜؿرل إٍ اٯ١ٜ_ 1 ٛٵتٹ َٳ ٘ٹ اَ٭ضٵضٳ بٳعٵسٳ  َٳا٤ٶ َؾَأسٵٝٳا بٹ ُٳا٤ٹ  ٔٵ ايػٻ َٹ ٍٳ  ٘ٴ َأْعٳ (.  65: ايٓشٌص )ٚٳايًٖ

(ّ) 
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أعكب ايتشطٜض ع٢ً ايكسقات ٚاٱْؿام باٱؾاض٠ إٍ زسض غبب ايؿض أْ٘ س

ٌٴٱْؿاق٘ ٗ يصا٥ص اؿٝا٠ ايسْٝا، ؾهٴ ;اؿطم ع٢ً اغتبكا٤ إاٍ اؿٝا٠  طب شلِ َج

ٍٕ ٭ٕ ايتعًل بٗا  ;ؾٝٗا ٚتعٖٝسّا ،ؿاقًٗا ؼكرلّا ١ًْ٥ع٢ً أْٗا ظا ط٠ٺقٖك ايسْٝا عا

ِٵ ط :_تعاٍ_ٜعٛم عٔ ايؿ٬ح قاٍ  ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو  ٘ٹ َؾُأ ٔٵ ٜٴٛمٳ ؾٴضٻ ْٳِؿػٹ َٳ ٚٳ

ٕٳ ُٴِؿًٹشٴٛ ٘ٳ ط :ٚقاٍ ،صاِي ٕٻ ايًٖ ٚٳتٳتٻُكٛا َؾٔإ ٕٵ تٴشٵػٹٓٴٛا  ٚٳٔإ ٚٳُأسٵهٹطٳتٵ اَ٭ُْؿؼٴ ايؿټضٻ 

ٕٳ خٳبٹ ُٳًُٛ ُٳا تٳعٵ ٕٳ بٹ  ص. رلّاَنا

نٌ شيو ٗ غٝام اؿح ع٢ً اٱْؿام ايٛادب ٚغرلٙ، ٚأؾرل إٍ أْٗا ٜٓبػٞ 

 .ٓعِٝ ايسا٥ِ ٗ اٯخط٠، ٚٚقا١ٜ َٔ ايعصاب ايؿسٜسيًإٔ تتدص اؿٝا٠ ٚغ١ًٝ 

َٚا عسا شيو َٔ أسٛاٍ اؿٝا٠ ؾٗٛ َتاع قًٌٝ، ٚيصيو أعكب َجٌ اؿٝا٠ ايسْٝا 

 401_27/400 .  اخلص طٳ٠ٹ عٳصٳابٷٚٳؾٹٞ اٯخٹط :باٱخباض عٔ اٯخط٠ بكٛي٘

ٚقس شنط ٖٓا َٔ ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠ َا ٖٛ ايػايب ع٢ً ايٓاؽ َٚا ٫ ىًٛ َٔ  _9

ٕٚؾاضكَ ٞ أقٍٛ أسٛاٍ ش١َُٝ، ٖٚ ١ تهٝٝع ايػاٜات ايؿطٜؿ١ أٚ اقتشاّ َػا

 .اجملتُع ٗ اؿٝا٠

ؾإٕ ايًعب  ;آساز ايٓاؽ ٗ تطٛض نٌ ٚاسس َِٓٗأقٍٛ أطٛاض  _أٜهّا_ٖٚٞ 

ٛٳ ٔٸغٹ طٛض  طٛض ايؿباب، ٚايع١ٜٓ طٛض ايؿت٠ٛ، ٚايتؿاخطٳ ايطؿٛي١ ٚايكبا، ٚايًٗ

 :ٚشنط ٖٓا ٔػ١ أؾٝا٤ ،ايهٗٛي١، ٚايتهاثط طٛض ايؿٝدٛخ١ طٛض

أٚ إظاي١  ،يتُه١ٝ ايٛقت ;اغِ يكٍٛ أٚ ؾعٌ ٜطاز ب٘ إعاح ٚاشلعٍ :ؾايًعب

ؼ، أٚ ٚسؿ١ ايٛسس٠، أٚ ايػهٕٛ، أٚ ايػهٛت، أٚ ؾًب ؾطح َٚػط٠ يًٓؿ

 ;هًب َجٌ شيو يًشبٝب، أٚ هًب نسٙ يًبػٝض، نإعُاٍ ا٭عها٤ ٚؼطٜهٗا

، ايعبحيٛسؿ١ ايػهٕٛ، ٚاشلصٜإ إككٛز يسؾع ٚسؿ١ ايػهٛت، َٚٓ٘  زؾعّا
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 . ي٘ أٚ إضنا٤ٶ ؼببّا ،ٚنإعاح َع إطأ٠ ٫دت٬ب إقباشلا َٚع ايطؿٌ

ض ايطؿٛي١ طٛض ؾطٛ ;ٖٛ ايػايب ع٢ً أعُاٍ ا٭طؿاٍ ٚايكبٝإ: ٚايًعب

ؾٝكٌ ٜٚهجط عػب تؿاٚت ايٓاؽ ٗ  ;ايًعب ٜٚتؿاٚت غرلِٖ ٗ اٱتٝإ َٓ٘

 .ٚنعؿٗا ،ٚٗ ضداس١ ايعكٍٛ ،ا٭طٛاض ا٭ٍٚ َٔ اٱْػإ

ٚاٱؾطاٙ ؾٝ٘ َٔ غرل أقشاب طٛضٙ ٜ٪شٕ غػ١ ايعكٌ، ٚيصيو قاٍ قّٛ 

ٔٵ اي٬ٖعٹط :إبطاِٖٝ ي٘ َٹ ّٵ َأْٵتٳ  ٌٳَأدٹ٦ٵتٳٓٳا بٹاِيشٳلِّ َأ  ص.بٹ

ٚسػبو  ،ؾٗٛ دع٤ عِٛٝ َٔ أسٛاشلا ;ايًعب ٜهجط ٗ أسٛاٍ ايٓاؽ ٗ ايسْٝاٚ

ُٴأْ٘ ٜٳ  . ط َعِٛ أسٛاٍ ايكباع

ٚقطؾٗا عٔ أمل  ،اغِ يؿعٌ أٚ قٍٛ ٜككس َٓ٘ ايتصاش ايٓؿؼ ب٘: ٚايًٗٛ

شلا عٔ ايؿ٤ٞ، أٟ تؿاغٌ : ساقٌ َٔ تعب اؾػس أٚ اؿعٕ أٚ ايهُس، ٜكاٍ

 :  ؼقاٍ اَط٩ ايكٝ ،عٓ٘

سبان ٖاااااااانٚبٝضااااااا١س ااااااادزس سٜاااااااساّس  سس

س

سٌَعَذااااسٛسبٗاااانس ااااَ ِٗااااَاااأسَيسمتتعااااُ س

س  :  ٚقاٍ ايٓابػ١ ٜصنط سذ٘

َّااااااا سزباااااااٞسفإْااااااانس س اااااااٌسيآاااااااانسنى س

س

ََاااأسقاااادسَعٜايٓطاااان٤سٚإٕساياااادِّسسُِٛٗااااَيس سنص

س ؾطٛض ايؿباب طٛضٙ، ٜٚهجط ايًٗٛ ٗ  ،ٜٚػًب ايًٗٛ ع٢ً أسٛاٍ ايؿباب

 . يططبأسٛاٍ ايسْٝا َٔ تطًب ايًصات ٚا

َٴ :ٚايع١ٜٓ ي٘، ٚٗ طباع  ػطّاؼػٌ ايصات أٚ إهإ َا هعٌ ٚقع٘ عٓس ْاٚطٙ 

ايٓاؽ ايطغب١ ٗ إٔ تهٕٛ َٓاٚطِٖ سػ١ٓ ٗ عٌ ْاٚطِٜٗ ٚشيو ٗ طباع ايٓػا٤ 

 .ؾٝٗٔ نجط٠ إغطا٤ ايطداٍ شلٔ بصيو أؾس، ٚضَا نإ َٔ أغباب ؾست٘

، عط بابتسا٤ ظٚاٍ قاغٔ ؾبابٜ٘ٚهجط ايتعٜٔ ٗ طٛض ايؿت٠ٛ; ٭ٕ ايطدٌ ٜؿ
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ٚيٝؼ شيو ٭دٌ تعطنٗا ، ٚإطأ٠ اييت ناْت غا١ْٝ ؼب إٔ تهٕٛ ساي١ٝس

بٌ شيو يتهٕٛ سػ١ٓ ٗ  _ بأْؿػِٗ غطٚضّا نُا ٜتُٖٛ٘ ايطداٍ ؾٝٗٔ_ يًطداٍ 

 . ايٓاؽ َٔ ايطداٍ ٚايٓػا٤

ؾإٕ َعِٛ إػانٔ ٚا٬ٕبؼ ٜطاز َٓ٘  ;ٜٚػًب ايتعٜٔ ع٢ً أسٛاٍ اؿٝا٠

 . يع١ٜٓ، ٖٚٞ شات١ٝ َٚع١ٜٛٓ، َٚٔ إع١ٜٛٓ َا ٜػ٢ُ ٗ أقٍٛ ايؿك٘ بايتشػٝينا

سسٜح إط٤ عٔ قاَسٙ ٚايكؿات : ايه٬ّ ايصٟ ٜؿدط ب٘، ٚايؿدط :ٚايتؿاخط

 .ُٛز٠ َٓٗا ؾٝ٘ باؿل أٚ ايباطٌاحمل

٭ٕ ؾإٔ ايؿدط إٔ ٜكع بٌ داْبٌ نُا أْبأ ب٘ تكٝٝسٙ  ;ؿاعٌت١ ايْٳٚقٝؼ َٓ٘ ٔظ

 . (بٝٓهِ)بٛطف 

ُٔ ؾ ;عكٛضِٖ ٚأدٝاشلِ ٚعازاتِٗٚايٓاؽ ٜتؿاخطٕٚ بايكؿات احملُٛز٠ ٗ 

 .ايكؿات َا ايؿدط ب٘ غرل باطٌ

 .ايكؿات اييت سكا٥كٗا قُٛز٠ ٗ ايعكٌ أٚ ايؿطع ٖٛٚ

َٚٓٗا َا ايؿدط ب٘ باطٌ َٔ ايكؿات ٚا٭عُاٍ اييت اقطًض قّٛ ع٢ً ايتُسح 

 ،ٚٗ إٝػط ،خط باٱغ٤٬ ٗ مثٔ اـُٛضٚيٝػت سكٝك١ بإسح َجٌ ايتؿا ،بٗا

 . ٚايػاض٠ ع٢ً ا٭َٛاٍ ٗ غرل سل ،ٚايؿدط بكتٌ ايٓؿٛؽ ،ٚايع٢ْ

٭ْ٘ ظَٔ اٱقباٍ ع٢ً  ;سٻٚأغًب ايتؿاخط ٗ طٛض ايهٗٛي١ ٚانتُاٍ ا٭ؾٴ

 . ا٭ؾعاٍ اييت ٜككس َٓٗا ايؿدط

ذب، ٚعٓ٘ ٜٓؿأ ٚايتؿاخط نجرل ٗ أسٛاٍ ايٓاؽ ٗ ايسْٝا، َٚٓ٘ ايتباٖٞ ٚايعٴ

 . اؿػس

تؿاعٌ َٔ ايهجط٠، ٚقٝػ١ ايتؿاعٌ ٖٓا يًُبايػ١ ٗ ايؿعٌ عٝح  :ٚايتهاثط
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ؾإْ٘ ٜهٕٛ أسطم ع٢ً إٔ ٜهٕٛ  ;َٓعي١ َٔ ٜػايب غرلٙ ٗ نجط٠ ؾ٤ٜٞٓعٍ 

آخط ي٘  ٤٣َطاؾهإ إط٤ ٜٓٛط ٗ ايهجط٠ َٔ ا٭َط احملبٛب إٍ  ;ا٭نجط َٓ٘ عٓسٙ

 : قٍٛ ططؾ١ايهجط٠ َٓ٘، أ٫ تط٣ إٍ 

ِسسسس س( )فًٛسغن٤سزبٞسنٓا سقاٝظسبأسعنصا

س

َٔسسسسس سَسثاد سسٚيٛسغن٤سزباٞسنٓا سعُاسٚسبا

س سفاصاابش سذاسَاانٍسنااج سٚطاانفسباااٞ

س

َٕس ّ سبٓاااااااااٛ َّس٠ضاااااااااان سنااااااااااسا س ياُاطاااااااااا

س ؾكاضت تػتعٌُ ٗ اؿطم ع٢ً ؼكٌٝ  ;ثِ ؾاع إط٬م قٝػ١ ايتهاثط

ِٵ ط :_تعاٍ_ايهجرل َٔ غرل َطاعا٠ َػايب١ ايػرل ٖٔ سكٌ عًٝ٘، قاٍ  ٗٳاُن َأِي

 403_27/401 ص.ايتٻَهاثٴطٴ

إٔ اهلل أقاّ ْٛاّ أسٛاٍ ايٓاؽ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا ع٢ً سه١ُ إٔ : ٚإع٢ٓ _10

١ ٝٻهٹًَٖا اهلل ي٘ َٔ ايعطٚز إٍ زلٛ إَأإٍ َا ٖٝٻ تهٕٛ اؿٝا٠ ٚغ١ًٝ يبًٛؽ ايٓؿٛؽ

ٌٷ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض خٳًٹَٝؿ١ّط :نُا زٍ عًٝ٘ قٛي٘ ؾهإ ْٛاّ ٖصٙ اؿٝا٠ ع٢ً  صإِّْٔٞ دٳاعٹ

 ٗيًؿٛظ باؿٝا٠ ا٭بس١ٜ  ;إٔ ػطٟ أَٛض ايٓاؽ ؾٝٗا ع٢ً سػب تعايِٝ اشلس٣

َٗٝعٗا، ٚقس تهُٔ  عٔؾإشا ايٓاؽ قس سطؾٖٛا  ;ٓعِٝ اؿل بعس إُات ٚايبعحاي

ٔٷ َؾًَٓٴشٵط :_تعاٍ_شيو قٛي٘  َٹ َٴ٪ٵ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٚٵ ُأْجٳ٢  ٔٵ شٳَنٕط َأ َٹ ٌٳ قٳايٹشّا  ُٹ ٔٵ عٳ ٘ٴ سٳٝٳا٠ّ َٳ ٝٹٝٳٓٻ

ٕٳ ُٳًُٛ َٳا َناْٴٛا ٜٳعٵ  ٔٔ ِٵ بٹَأسٵػٳ ٖٴ ِٵ َأدٵطٳ ٗٴ ٚٳَيٓٳذٵٔعٜٳٓٻ  404_27/403  ص.َطِّٝبٳ١ّ 

ٕٴ ط _11 ِٻ ٜٳُهٛ َٴكٵَؿطٸّا ثٴ ٗٔٝرٴ َؾتٳطٳاٙٴ  ِٻ ٜٳ ٘ٴ ثٴ ٌٔ َغٝٵحٺ َأعٵذٳبٳ اِيُهٖؿاضٳ ْٳبٳاتٴ ُٳجٳ َن

 .صسٴَطاَّا

ٗا َٔ ؾباب ٚنٗٛي١ ٖٚطّ ؾؿٓا٤، َٚٔ ؾهطب َجٌ اؿٝا٠ ايسْٝا ٭طٛاض َا ؾٝ

زباضٖا بعس شيو، إ ، َٚٔ إقباٍ ا٭َٛض ٗ ظَٔ إقباشلا ث٢ًِٶٍ ٚبٹٚتبصٸ ٠ٺسٻدٹ

                                                 

 (ّ.   )خايس قٝؼ بٔ: ٖهصا ٗ ا٭قٌ، ٚٗ زٜٛإ ططؾ١_  1
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 . ٚنًٗا أعطاض ظا١ً٥ ٚآخطٖا ؾٓا٤، بأطٛاض ايعضعس

ٛٷط :ٚتٓسضز ؾٝٗا أطٛاض إط٤ ٗ اؿٝا٠ إصنٛض٠ ٗ قٛي٘ ٗٵ ٚٳَي  :إٍص َيعٹبٷ 

 407_27/406  .تأٌَنُا ٜٛٗط بايص ٚٳاَ٭٫ٚزٹط

يٛد٘ اهلل ؾإْ٘ َٔ  ٜٚؿِٗ َٔ ٖصا إٔ َا نإ َٔ أسٛاٍ اؿٝا٠ َككٛزّا _12

 .ؾ٬ ٜسخٌ ؼت ٖصا ايتُجٌٝ إ٫ ٚاٖطّا ;ؾ٪ٕٚ اٯخط٠

 ط ٚزضاغ١ ايعًِ ٚمٛ شيو ٫ ٜعذلٜٗا ْكل َا زاّ قاسبٗا َكب٬ّؾأعُاٍ ايبٹ

 .ٖصٙ اٯ١ٜ ٗ غٛض٠ ايعَط بطٍٛ إس٠، ٚتكسّ ْٛرل عًٝٗا، ٚبعهٗا ٜعزاز ِا٤ٶ

27/406 

ٚٳاَ٭ضٵٔض ط _13 ُٳا٤ٹ  ٗٳا َنعٳطٵٔض ايػٻ ٚٳدٳٓٻ١ٺ عٳطٵنٴ ِٵ  ٔٵ ضٳبُِّه َٹ َٳػٵؿٹطٳ٠ٺ  غٳابٹُكٛا ٔإَي٢ 

 ٌٔ ٘ٴ شٴٚ اِيَؿهٵ ٚٳايًٖ ٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴ  َٳ ٘ٹ  ٘ٹ ٜٴ٪ٵتٹٝ ٌٴ ايًٖ ٘ٹ شٳيٹَو َؾهٵ ٚٳضٴغٴًٹ ٘ٹ  َٳٓٴٛا بٹايًٖ ٔٳ آ ُأعٹسٻتٵ يٹًٖصٹٜ

ٛٹ ِٔاِيعٳ  (ص.21) ٝ

ٱشلاب ايٓؿٛؽ بكطف ايعٓا١ٜ  ;ٚعدل عٔ ايعٓا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ بؿعٌ إػابك١

بأقك٢ َا ّهٔ َٔ ايؿها٥ٌ نؿعٌ َٔ ٜػابل غرلٙ إٍ غا١ٜ ؾٗٛ وطم ع٢ً إٔ 

عٔ إٓاؾػ١، أٟ ٚاتطنٛا إكتكطٜٔ ع٢ً َتاع  ، ٚ٭ٕ إػابك١ نٓا١ْٜٞٻٜهٕٛ اجملِّ

 27/407 .ٚاـٛايـاؿٝا٠ ايسْٝا ٗ ا٭خطٜات 

 .صٔإ٫ٖ ؾٹٞ نٹتٳابٺط_ 14

ٚنع ْٛاّ ٖصا _ تعاٍ_ٖٚصا ايه٬ّ هُع اٱؾاض٠ إٍ َا قسَٓاٙ َٔ إٔ اهلل 

ايعامل ع٢ً إٔ تذلتب إػببات ع٢ً أغبابٗا، ٚقسض شيو ٚعًُ٘، ٖٚصا َجٌ 

ُٴٔطٙٹ ٔإ٫ٖ ؾٹط :قٛي٘ ٔٵ عٴ َٹ ٚٳ٫ ٜٴٓٵَكلٴ  ُٻٕط  َٴعٳ ٔٵ  َٹ ُٻطٴ  َٳا ٜٴعٳ  .ٚمٛ شيوص ٞ نٹتٳابٺٚٳ

27/411 
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َٳٓٳاؾٹعٴ يٹًٓٻأؽط_ 15 ٚٳ ٘ٹ بٳِأؽٷ ؾٳسٹٜسٷ   ص.ٚٳَأْٵعٳِيٓٳا اِيشٳسٹٜسٳ ؾٹٝ

َٔ _ تعاٍ_ايػاَعٌ إٍ ا٫عتباض عه١ُ اهلل  بكا٥طٚإككٛز َٔ ٖصا يؿت 

ِا أضٜس ب٘ إٔ إخًل اؿسٜس ٚإشلاّ قٓع٘، ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً إٔ َا ؾٝ٘ َٔ ْؿع ٚبأؽ 

٫ يتذعٌ َٓاؾع٘ ٕٔ ٫  ،ٜٚٛنع ْؿع٘ سٝح ًٜٝل ب٘ ،٘ سٝح ٜػتشلٜٛنع بأغ

ؿُا١ٜ  ;اع ايططٜل ٚايجٛاض ع٢ً أٌٖ ايعسٍ، ٚيتذٗٝع اؾٝٛفٜػتشكٗا َجٌ قٓط

يسؾع ايهاضٜات ٚايعازٜات  ;ا٭ٚطإ َٔ أٌٖ ايعسٚإ، ٚي٬زخاض ٗ ايبٝٛت

 . طّ ٚا٭َٛاٍع٢ً اُؿ

ٝص غكطاٙ إشا ضأ٣ اَطأ٠ ساي١ٝ َتع١ٜٓ ٗ ايْٝٛاْٞ تًُ (اْتٝجٓٛؽ)ٚنإ اؿهِٝ 

ؾإشا ضآُٖا ناًٌَ  ،أثٝٓا ٜصٖب إٍ بٝت ظٚدٗا ٜٚػأي٘ إٔ ٜطٜ٘ ؾطغ٘ ٚغ٬س٘

٭ٕ ظٚدٗا قازض ع٢ً ٓاٜتٗا َٔ زاعط ٜػتكبٗا، ٚإ٫  ;أشٕ ٫َطأت٘ إٔ تتعٜٔ

 . أَطٖا بذلى ايع١ٜٓ ٚتطى اؿًٞ

إضغاّ ؾٛن١ ايعسٍ ٚ ٖٚصا َٔ باب غس ايصضٜع١، ٫ يٝذعٌ بأغ٘ ٱخهاز

ؾإٕ شيو ؼطٜـ ٕا أضاز اهلل َٔ ٚنع ا٭ؾٝا٤  ;اٯَطٜٔ بإعطٚف ع٢ً ايػهٛت

٘ٴ ٫ ٜٴشٹبټ اِيَؿػٳازٳط :_تعاٍ_ايٓاؾع١ ٚايكاض٠، قاٍ   .صٚٳايًٖ

َٳا اغٵتٳَطعٵتٴطٚقاٍ ع٢ً يػإ أسس ضغً٘  ٕٵ ُأٔضٜسٴ ٔإ٫ٖ أٱقٵ٬حٳ   27/417  .صٔإ

بٗا ٗ غايب ؾ٪ٕٚ  يًشاي١ اييت ٜهٕٛ ايطاٖب َتكؿّا اغِ :ٚايطٖبا١ْٝ _16

٭ٕ قٝاؽ ايٓػب إٍ ايطاٖب  ;زٜٓ٘، ؾٝٗا ٜا٤ ايٓػب١ إٍ ايطاٖب ع٢ً غرل قٝاؽ

طاْٞ، عٵؾٳ: ايطاٖب١ٝ، ٚايٕٓٛ ؾٝٗا َعٜس٠ يًُبايػ١ ٗ ايٓػب١ نُا ظٜست ٗ قٛشلِ

 27/421  .يهجرل ايؿعط، ٚؿٝاْٞ يعِٛٝ ايًش١ٝ، ٚضٚساْٞ، ْٚكطاْٞ

، ّٚتٓع ١ إٔ تؿػً٘ ظٚد٘ عٔ عبازت٘ؿخٝ ;ؾايطاٖب ّتٓع َٔ ايتعٚز _17
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 ;خؿ١ٝ إٔ ًٜٗٛ عٔ ايعباز٠، ٜٚذلى يصا٥س إآنٌ ٚا٬ٕبؼ ;َٔ كايط١ ا٭قشابس

_ عًٝ٘ ايػ٬ّ_ّ، ٚأِْٗ أضازٚا ايتؿب٘ بعٝػ٢ خؿ١ٝ إٔ ٜكع ٗ انتػاب إاٍ اؿطا

ٖٳاط :_تعاٍ_قاٍ اهلل ٗ ايعٖس ٗ ايسْٝا ٚتطى ايتعٚز، ؾًصيو  أٟ ص ابٵتٳسٳعٴٛ

ٕٴ ؾإٕ ا٫بتساعٳ ;أسسثٖٛا ، أٟ ٖٚٛ َا مل ٜهٔ َعطٚؾّا ،ٔعسٳبايبسع١ ٚايبٹ اٱتٝا

 27/422  .بعس قاسب ايؿطٜع١ ايبسع١ َا نإ قسثّاؾإٕ  ;أسسثٖٛا بعس ضغٛشلِ
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غٛض٠ )ٗ نتب ايتؿػرل ٚٗ إكاسـ ٚنتب ايػ١ٓ زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠ _ 1

 .بهػط ايساٍ أٚ بؿتش٘ نُا غٝأتٞ (ازي١اجمل

ٖٚصا ا٫غِ َؿتٗط ٗ ايهتاتٝب ٗ تْٛؼ،  (غٛض٠ قس زلع)ٚتػ٢ُ 

ٞٸٚزلٝت ٗ َكشـ ُأ  . (غٛض٠ ايٛٗاض)بٔ نعب  ب

بٔ ا٭ْٗا اؾتتشت بكه١ٝ فازي١ اَطأ٠ أٚؽ  (غٛض٠ اجملازي١)ٚٚد٘ تػُٝتٗا 

 . ٗ ؾإٔ َٛاٖط٠ ظٚدٗا"ايكاَت يس٣ ايٓيب

 .ايػ١ٓ نبط٘ بهػط ايساٍ أٚ ؾتشٗاٛا نتب سٕؿػطٕٚ ٫ٚ ؾاضٚمل ٜصنط ا

 ٚشنط اـؿادٞ ٗ ساؾ١ٝ ايبٝهاٟٚ عٔ ايهؿـ إٔ نػط ايساٍ ٖٛ إعطٚف

ؾهؿـ ايكعٜٚين ع٢ً  _ٚمل أزض َا أضاز اـؿادٞ بايهؿـ ايصٟ ععا إيٝ٘ ٖصا_

ـٳايايهؿاف ٫ ٜٛدس ؾٝ٘ شيو، ٫ٚ ٗ   .ٚايبٝإ يًجعًيب تؿػرل إػ٢ُ ايهؿ

ؾًعٌ اـؿادٞ ضأ٣ شيو ٗ ايهؿـ ايصٟ ٜٓكٌ عٓ٘ ايطٝيب ٗ َٛانع 

 .تكطٜطات يه٬ّ ايهؿاف ٖٚٛ غرل َعطٚف ٗ عساز ؾطٚح ايهؿاف

ؾشكٝك١  ;٭ٕ ايػٛض٠ اؾتتشت بصنط اييت ػازٍ ٗ ظٚدٗا ;ٚنػط ايساٍ أٚٗط

َو ؾٹٞ تٴذٳازٹُي اٖيتٹٞط :إٔ تهاف إٍ قاسب١ اؾساٍ، ٖٚٞ اييت شنطٖا اهلل بكٛي٘

ٗٳا ٚٵدٹ  ص.ظٳ

ٚضأٜت ٗ ْػد١ َٔ ساؾ١ٝ قُس اشلُصاْٞ ع٢ً ايهؿاف إػُا٠ تٛنٝض 

 .إؿه٬ت، غ٘ َ٪يؿٗا دعٌ ع١َ٬ نػط٠ ؼت زاٍ اجملازي١

نُا عدل عٓٗا ص تٴذٳازٹُيَوط :ٚأَا ؾتض ايساٍ ؾٗٛ َكسض َأخٛش َٔ ؾعٌ

 صورة اجملادلة
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ٚٴضٳط :_تعاٍ_بايتشاٚض ٗ قٛي٘ س ُٳعٴ تٳشٳا ٘ٴ ٜٳػٵ ُٳاٚٳايًٖ  ص. ُن

 .قاٍ ابٔ عط١ٝ باٱْاع ٖٚصٙ ايػٛض٠ َس١ْٝ 

 .َٓٗا َسْٞ ٚباقٝٗا َهٞ ٍٳٚٳإٔ ايعؿط اُ٭: ايكططيب عٔ عطا٤ٚٗ تؿػرل 

ٛٳ٣ ثٳ٬ثٳ١ٺ ٔإ٫ٖ ط :_تعاٍ_ٚؾٝ٘ عٔ ايهًيب أْٗا َس١ْٝ إ٫ قٛي٘  ٔٵ ْٳذٵ َٹ ٕٴ  َٳا ٜٳُهٛ

ٛٳ ِٵ ٖٴ ٗٴ  .اٯ١ٜ ْعيت َه١ص ضٳابٹعٴ

ْعيت بعس غٛض٠ إٓاؾكٌ  ،عساز ْعٍٚ غٛض ايكطإٓ ١ٗ ٚث٬خ ٖٚٞ ايػٛض٠ إا٥

 . ٚقبٌ غٛض٠ ايتشطِٜ

قاٍ _ تعاٍ_٭ٕ اهلل  ;ٚايصٟ ٜٛٗط إٔ غٛض٠ اجملازي١ ْعيت قبٌ غٛض٠ ا٭سعاب

ِٵط :ٗ غٛض٠ ا٭سعاب ٗٳاتٹُه َٻ ٔٻ ُأ ٗٴ َٹٓٵ ٕٳ  ٖٹطٴٚ َٛا ِٵ اي٥٬ٖٹٞ تٴ ٚٳادٳُه ٌٳ َأظٵ َٳا دٳعٳ ص ٚٳ

تهٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ ْعيت بعس إبطاٍ سهِ ايٛٗاض َا ٗ غٛض٠  ٚشيو ٜكتهٞ إٔ

ٚإِا أبطٌ ، ٜكتهٞ إبطاٍ ايتشطِٜ بإٛاٖط٠ص ٌٳعٳا دٳَٳط :٭ٕ قٛي٘ ;اجملازي١

 .بآ١ٜ غٛض٠ اجملازي١

 . ْعيت غٛض٠ اجملازي١ بعس غٛض٠ إٓاؾكٌ ٚقبٌ غٛض٠ اؿذطات: ٚقاٍ ايػداٟٚ

س٣ ٚعؿطٕٚ، ٚٗ عس أٌٖ ايؿاّ ٚآٜٗا ٗ عس أٌٖ إس١ٜٓ ٚأٌٖ َه١ إس

 6_28/5  .ثٓتإ ٚعؿطٕٚاٚايبكط٠ ٚايهٛؾ١ 

ِٴ :أغطاض ٖات٘ ايػٛض٠ _2 ٖٳََٛٴ ٗ قه١ٝٹ اؿه ٔٔ أٚٔؽ ٠ٹطٳا َٔ  ايكاَتٹ ب

 . خٛي١ ٘ٹظٚدٹ

ٍٴ  ًَُِٗٳٕ عٳأٚ ،ٗاإشا ٚاٖط َٓٗا ظٚدٴ َا نإ ٗ اؾا١ًٖٝ َٔ ؼطِٜ إطأ٠ٹ ٚإبطا

ـٷ  ،٘ َٔ أٖٚاَِٗ ٚظٚضِٖ اييت نبتِٗ اهلل بإبطاشلاٚأْ ،ٕا أضازٙ اهلل كاي

 ;ل َٔ شيو إٍ ن٫٬ت إٓاؾكٌ َٚٓٗا َٓاداتِٗ َطأ٣ إ٪ًٌَٖٓدٳٚتٳ
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 .ِٖٛ ٚوعِْٖٛٛيٝػٝ

 . ِٗ ع٢ً ايهصبُؿًٹٚسٳ ،ِٗ ايٝٗٛزٳَٚٓٗا َٛا٫تٴ

ٌٳ ايتكسٔم ٚؾطعٴ " زاب فًؼ ايطغٍٛٯ شيو ايتعطضٴ ٚؽًٌ  َٓادا٠ٹ قب

٘ ٚضغَٛي ٚإٔ اهلَل، ٚإؿطنٌ  ٗ فاؾاتِٗ ايٝٗٛزٳع٢ً إ٪ٌَٓ جٓا٤ٴٚاي"ايطغٍٛ

 28/6 .ُٗا ِٖ ايػايبٕٛٚسعبٳ

٘ٴ ط _3 ٚٳايًٖ ٘ٹ  ٚٳتٳؿٵتٳهٹٞ ٔإَي٢ ايًٖ ٗٳا  ٚٵدٹ ٍٳ اٖيتٹٞ تٴذٳازٹُيَو ؾٹٞ ظٳ ٛٵ ٘ٴ َق ُٹعٳ ايًٖ َقسٵ غٳ

ُٹٝعٷ بٳكٹرلٷ  ٘ٳ غٳ ٕٻ ايًٖ ُٳا ٔإ ٚٴضٳُن ُٳعٴ تٳشٳا  .(ص1)ٜٳػٵ

ٗت بإطأ٠ اييت ٚدٻ تّٜٓٛٗا ;اؾتتشت آٜات أسهاّ ايٛٗاض بصنط غبب ْعٚشلا

 .ٝٗآٹط ٗ طًب ايعسٍ ٗ سكٗا ٚٗ بٳكَِّكبأْٗا مل تٴ_ تعاٍ_ؾهٛاٖا إٍ اهلل 

ط ٫ٚ ٚابتساضٙ إٍ َا ٜٓجط عكس عا٥ًت٘ زٕٚ تبكٸ ،ٓذ١ٝٗ ظٚدٗابعٴ ٚمل تطضٳ

 . عٔ َكاؿٗا ايصٚزٹ ٚضداشلا ٚادبٳ يٓػا٤ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬، ١، ٚتعًُّٝاضٜٚٻ

ثعًب١ أٚ  أٚ ١ًْٝ بٓت َايو بٔ ١ًٜٛ َكػطّاتًو ٖٞ قه١ٝ إطأ٠ خٛي١ أٚ خٴ

 .ايعٛؾ١ٝ _َكػطّا_ر ٝٵَيبٓت زٴ

َٔ بطٕٛ  اـعضد١ٝ، ٖٚٞ َٔ بين عٛف بٔ َايو بٔ اـعضز: ٚضَا قايٛا

 . َتا٭ْكاض َع ظٚدٗا أٚؽ بٔ ايكاَت اـعضدٞ أخٞ عباز٠ بٔ ايكا

إٕ غبب سسٚخ ٖصٙ ايكه١ٝ إٔ ظٚدٗا ضآٖا ٖٚٞ تكًٞ ٚناْت سػ١ٓ : قٌٝ

: ؾكاٍ شلا ،ٚنإ قس غا٤ خًك٘ ،ؾػهب ،ؾأبت ،اؾػِ، ؾًُا غًُت أضازٖا

ٞٸ أْتٹ  . نٛٗط أَٞ عً

أٟ ٚعٌُ ب٘ _ سّايًُطأ٠ َ٪بٻ ٚنإ ٖصا ٗ اؾا١ًٖٝ ؼطّّا :قاٍ ابٔ عباؽ

 ._ؾاغتكط َؿطٚعّا ;عًٝ٘ ٚإقطاضٙ ايٓاؽٳ"إػًُٕٛ ٗ إس١ٜٓ بعًِ َٔ ايٓيب
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ايت عًٝ٘، ؾك تٹَٵطٴسٳ: ٚشنطت ي٘ شيو، ؾكاٍ شلا"ؾذا٤ت خٛي١ ضغٍٛ اهللس

إٕ نُُتِٗ إيٝ٘ ناعٛا ٚإٕ نُُتِٗ إيٞ  إٕ يٞ قب١ٝ قػاضّا": يًطغٍٛ

 ،ٜا ضغٍٛ اهلل َا شنط ط٬قّا: َا عٓسٟ ٗ أَطى ؾ٤ٞ، ؾكايت= داعٛا، ؾكاٍ

ٚٳ أؾهٛ إٍ : ؾكايت ،عًٝ٘ َتٹطٴسٳ: ؾكاٍ ،ٟ ٚأسب ايٓاؽ إيٞسٹَيٚإِا ٖٛ أبٛ 

 +عًٝ٘ ٖتؿت ٚؾهت إٍ اهلل َتٹطٴسٳ"اهلل ؾاقيت ٚٚدسٟ نًُا قاٍ ضغٍٛ اهلل

 . ؾأْعٍ اهلل ٖصٙ اٯٜات

 .بػٓس قشٝض زاٚز ٗ نتاب ايٛٗاض ف٬ُّأبٛ ٖٚصا اؿسٜح ضٚاٙ 

ٓعٍٚ ٜعٜس بعهٗا ع٢ً ٚأغباب اي ،ٚأَا تؿكٌٝ قكت٘ ؾُٔ ضٚاٜات أٌٖ ايتؿػرل

 ،ٚأبٞ ايعاي١ٝ ،ٚقتاز٠ ،بعض، ٚقس اغتككاٖا ايطدلٟ بأغاْٝسٙ عٔ ابٔ عباؽ

ي١ ٖٞ خٛي١ أٚ خ١ًٜٛ أٚ ٚنًٗا َتؿك١ ع٢ً إٔ إطأ٠ اجملازٹ ،ٚقُس بٔ نعب ايكطٚٞ

 7_28/6  .١ًْٝ، ٚع٢ً إٔ ظٚدٗا أٚؽ بٔ ايكاَت

ٚٴط :ٚايػُاع ٗ قٛي٘ _4 ُٳعٴ تٳشٳا ٘ٴ ٜٳػٵ ُٳاٚٳايًٖ َػتعٌُ ٗ َعٓاٙ اؿكٝكٞ ص ضٳُن

 .إش ٫ قاضف ٜكطف عٔ اؿكٝك١ ;هللإٓاغب يكؿات ا

َا دط٣ َٔ احملاٚض٠ َعًّٛ ٫ ٜطاز َٔ اٱخباض ب٘ إؾاز٠  عإّا_ تعاٍ_ٚنٕٛ اهلل 

ٚبعِٛٝ  ،ٚايتٜٓٛ٘ ب٘ ،اؿهِ، ؾتعٌ قطف اـدل إٍ إضاز٠ ا٫عتٓا٤ بصيو ايتشاٚض

ٚسٞ، ٚتطقب إطأ٠ َٔ  َا ٜٓعي٘ عًٝ٘"ب ايٓيبتطٓق َٓعيت٘ ٫ؾتُاي٘ ع٢ً

 28/9  .ايط١ٓ، ٚإ٫ ؾإٕ إػًٌُ ٜعًُٕٛ إٔ اهلل عامل بتشاٚضُٖا

ُٹٝعٷ بٳكٹرلٷط :١ًْٚ_ 5 ٘ٳ غٳ ُٳاط :تصٌٜٝ ؾ١ًُ صايًٖ ٚٴضٳُن ُٳعٴ تٳشٳا ٘ٴ ٜٳػٵ ص ٚٳايًٖ

 28/9  .أٟ إٔ اهلل عامل بهٌ قٛت ٚبهٌ َط٥ٞ

َٛط _ 6 ٔٳ ٜٴ ِٵ ٔإ٫ٖ اي٥٬ٖٹٞ اٖيصٹٜ ٗٴ ٗٳاتٴ َٻ ٕٵ ُأ ِٵ ٔإ ٔٗ ٗٳاتٹ َٻ ٔٻ ُأ ٖٴ َٳا  ِٵ  ٔٗ ٔٵ ْٹػٳا٥ٹ َٹ ِٵ  َٹٓٵُه ٕٳ  ٖٹطٴٚ ا
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ٌّٛ َغُؿٛضٷ  ٘ٳ َيعٳُؿ ٕٻ ايًٖ ٚٳٔإ ٚٳظٴٚضّا   ٍٔ ٛٵ ٔٵ اِيَك َٹ َٴٓٵَهطّا  ٕٳ  ِٵ َيٝٳُكُٛيٛ ٗٴ ٚٳإْٔٻ ِٵ  ٗٴ  . (ص2)ٚٳَيسٵْٳ

 .أْت عًٞ نٛٗط أَٞ: ايطدٌ يعٚد٘ َٚعٓاٙ إٔ ٜكٍٛ

 ا ٚبتٸٗؼطِٜ ْهاس ٜكٛيْٛ٘ ٗ اؾا١ًٖٝ ٜطٜسٕٚ ب٘ تأبٝسٳ ٚنإ ٖصا ق٫ّٛ

 .عكُت٘

ٖٚٛ َؿتل َٔ ايٛٗط نس ايبطٔ ٭ٕ ايصٟ ٜكٍٛ ٫َطأت٘ أْت عًٞ نٛٗط أَٞ 

صيو أْ٘ سطَٗا ع٢ً ْؿػ٘ نُا إٔ أَ٘ سطاّ عًٝ٘، ؾإغٓاز تطنٝب ايتؿبٝ٘ إٍ بٜطٜس 

، ٖٚٞ ساي١ ا٫غتُتاع إعطٚف، غًهٛا نُرل إطأ٠ ع٢ً تكسٜط ساي١ َٔ سا٫تٗا

ٗ ٖصا ايتشطِٜ َػًو ا٫غتعاض٠ إه١ٝٓ بتؿبٝ٘ ايعٚد١ سٌ ٜكطبٗا ظٚدٗا 

بايطاس١ً، ٚإثبات ايٛٗط شلا ؽٌٝ ي٬غتعاض٠، ثِ تؿبٝ٘ ٚٗط ظٚدت٘ بٛٗط أَ٘، أٟ 

 .ٚدعٌ إؿب٘ شات ايعٚد١، ٗ ساي١ َٔ أسٛاي٘، ٖٚٞ ساي١ ا٫غتُتاع إعطٚف

ؾآٍ إٍ إناؾ١ ا٭سهاّ  ;ٖٚٛ ساٍ قطباْٗا ،كٛز أخل أسٛاٍ ايعٚد١ٚإك

 . إٍ ا٭عٝإ

 .قطباْو نكطبإ ٚٗط أَٞ، أٟ اعت٥٬ٗا اـام: ؾايتكسٜط

ٜٹ سطٚفٹ ٚف٤ٞٴ ،صفٷؾؿٞ ٖصٙ ايكٝػ١ س ٚٗط ٗ قٝػ١ ٚٗاض أٚ َٛاٖط٠  يؿ

و ايكٝػ١ إٍ تً إّا٤ٷ (أْت عًٞ نٛٗط أَٞ) :ٜؿرل إٍ قٝػ١ ايتشطِٜ اييت ٖٞ

٭ٕ ايٓشت ٜؿتٌُ ع٢ً  ;ع٢ً مٛ َا ٜػتعٌُ ٗ ايٓشت ٚيٝؼ ٖٛ َٔ ايٓشت

 . سطٚف َٔ عس٠ نًُات

 . ٝس ايتشطِٜبٗ اؾا١ًٖٝ ٜكتهٞ تأ قاٍ إؿػطٕٚ ٚأٌٖ ايًػ١ نإ ايٛٗاض ط٬قّا

 ،يهجط٠ كايطتِٗ ايٝٗٛز ;عٓس أٌٖ ٜجطب َٚا سٛشلا ٚأسػب أْ٘ نإ ط٬قّا

ٚمل أقـ  ،عٓس ايعطب ٗ َه١ ٚتٗا١َ ٚلس ٚغرلٖا عطٚؾّا٫ٚ أسػب أْ٘ نإ َ
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 .ع٢ً شيو ٗ ن٬َِٗس

 . ٚٗ غٛض٠ ا٭سعاب ،إٔ مل ٜصنط ٗ ايكطإٓ إ٫ ٗ إسْٞ ٖٓا وٚسػب

 ;يًُبايػ١ ٗ ايتشطِٜ ;ح يٞ إٔ أٌٖ ٜجطب ابتسعٛا ٖصٙ ايكٝػ١ٛٴًُٚايصٟ ٜٳ

ٚنإ ايٝٗٛز  ،ِٖسعٛا٥َتدًكٌ ب ،ؾإِْٗ ناْٛا قبٌ اٱغ٬ّ ٖتعدٌ بايٝٗٛز

َؾِأتٴٛا ط :_تعاٍ_ّٓعٕٛ إٔ ٜأتٞ ايطدٌ اَطأت٘ َٔ د١ٗ خًؿٗا نُا تكسّ ٗ قٛي٘ 

ِٵ ِٵ أَْٻ٢ ؾٹ٦ٵتٴ ٗ غٛض٠ ايبكط٠; ؾًصيو دا٤ ٗ ٖصٙ ايكٝػ١ يؿٜ ايٛٗط;  صسٳطٵثٳُه

 ;َٔ ايتشطِٜ ٖٚٞ أْٗا نأَ٘، بٌ نٛٗط أَ٘ ايكٝػ١ تػًّٝٛا ؾذُعٛا ٗ ٖصٙ

 11_28/10  .ؾٓٝع١ ؾهٝع١ؾذا٤ت قٝػ١ 

ٚٹ أقطحٳ (أْت عًٞ نٛٗط أَٞ) :خصٚا َٔ قٝػ١أٚ _7 ٗا ٚأخكٻ ،ٗاأيؿا

ٚاٖط َٔ : َٕٛتعسز٠، ٜكٛي (1)ْا٠ٺٔعؾاؾتكٛا َٓ٘ ايؿعٌ بٹ ;بػطنٗا ٖٚٛ يؿٜ ٚٗط

ٗٸ  . ـ، ٜٚسخًٕٛ عًُٝٗا تا٤ إطاٚع١ط َجٌ ناعـ ٚنعٸاَطأت٘، ٚٚ

ٗٻ: ؾٝكٛيٕٛ بػٌُ، : ا َٔ قبٌٝ ايٓشت مٛط، ٚيٝؼ ٖصتٛاٖط َٓٗا ٚتٛ

 28/11  .يعسّ ٚدٛز سطف َٔ ايهًُات إٛدٛز٠ ٗ اؾ١ًُ نًٗا ;ًٌٖٚٓ

ِٵ تٳطٳ٣طٚ_ 8 إكسض  سٻٚغٳ ،٭ٕ عًِ اهلل ٫ ٜط٣ ;َٔ ايط١ٜ٩ ايع١ًُٝ صَأَي

 . إؿعٍٛ َػسٻ

 .أمل تط اهلل عإّا: ٚايتكسٜط 

َٳا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔضطٚ ٚٳ ٛٳاتٹ  ُٳ ِ إبكطات ٚإػُٛعات ؾٗٛ أعِ ٜعص َٳا ؾٹٞ ايػٻ

ٗٔٝسٷط :َٔ قٛي٘ ٞٵ٤ٺ ؾٳ ِّ ؾٳ ٘ٴ عٳ٢ًَ ُن ٭ٕ  ;٫ختكاق٘ بعًِ إؿاٖساتص ٚٳايًٖ

 28/26  .ايػطض إؿتتض ب٘ ٖصٙ اؾ١ًُ ٖٛ عًِ إػُٛعات

                                                 

 (ّ.  )ٜعين بأٚظإ_  1
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 ". ٚبٗصا ا٫غِ زعاٖا ايٓيب (غٛض٠ اؿؿط)اؾتٗطت تػ١ُٝ ٖصٙ ايػٛض٠ _ 1

َٔ قاٍ سٌ ٜكبض : " قاٍ ضغٍٛ اهلل= :اضايذلَصٟ عٔ َعكٌ بٔ ٜػ ٣ضٚ

ٚقطأ ث٬خ آٜات َٔ  ،أعٛش باهلل ايػُٝع ايعًِٝ َٔ ايؿٝطإ ايطدِٝ تث٬خ َطا

٘ٳ ٔإ٫ٖ ط :اؿسٜح، أٟ اٯٜات اييت أٚشلا +آخط غٛض٠ اؿؿط ٘ٴ اٖيصٹٟ ٫ ٔإَي ٛٳ ايًٖ ٖٴ

ٗٳازٳ٠ٹ ٚٳايؿٻ ِٴ اِيػٳٝٵبٹ  ٛٳ عٳايٹ  . إٍ آخط ايػٛض٠ص ٖٴ

ٔ عباؽ غٛض٠ اؿؿط بقًت ٫: شٝض ايبداضٟ عٔ غعٝس بٔ دبرل قاٍٚٗ ق

 ،ؾابٔ دبرل زلاٖا بازلٗا إؿٗٛض ;أٟ غٛض٠ بين ايٓهرل +بين ايٓهرل :قٌ= :قاٍ

 .بٔ عباؽ ٜػُٝٗا غٛض٠ بين ايٓهرلاٚ

٭ٕ ٚاٖط ن٬َ٘ أْ٘ ٜط٣  (غٛض٠ اؿؿط)إٜاٖا "ٚيعً٘ مل ٜبًػ٘ تػ١ُٝ ايٓيب

 . (بين ايٓهرل :قٌ)دبرل  ٫بٔيكٛي٘  (هرلغٛض٠ بين ايٓ)تػُٝتٗا 

ٛٔ إٔ ي٬٦ ٜ (اؿؿط)ـبٔ عباؽ ع٢ً أْ٘ نطٙ تػُٝتٗا بابٔ سذط ن٬ّ اٚتأٍٚ 

 .ٖٚصا تأٍٚ بعٝس، إطاز باؿؿط ّٜٛ ايكٝا١َ

، (قٌ): بٔ عباؽ أضاز إٔ شلا ازلٌ، ٚإٔ ا٭َط ٗ قٛي٘اٚأسػٔ َٔ ٖصا إٔ 

 . يًتدٝرل

 .ؾٝٗا (ٔطؿٵاَؿ)ؾًٛقٛع يؿٜ  (اؿؿط)ؾأَا ٚد٘ تػُٝتٗا 

ٚيهْٛٗا شنط ؾٝٗا سؿط بين ايٓهرل َٔ زٜاضِٖ أٟ َٔ قطٜتِٗ إػُا٠ ايعٖط٠ 

ؾدطدٛا إٍ ب٬ز ايؿاّ إٍ أضوا ٚأشضعات، ٚبعض بٝٛتِٗ  ;َٔ إس١ٜٓ قطٜبّا

 . خطدٛا إٍ خٝدل، ٚبعض بٝٛتِٗ خطدٛا إٍ اؿرل٠

 صورة احلغز
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 . ٕ قك١ بين ايٓهرل شنطت ؾٝٗاؾٮ (غٛض٠ بين ايٓهرل)ٚأَا ٚد٘ تػُٝتٗا س

 . ١ با٫تؿامٖٝٚٞ َسْ

ْعيت بعس  ،عٓس دابط بٔ ظٜس ٖٚٞ ايجا١َٓ ٚايتػعٕٛ ٗ عساز ْعٍٚ ايػٛض

 . غٛض٠ ايب١ٓٝ ٚقبٌ غٛض٠ ايٓكط

 . ٚنإ ْعٚشلا عكب إخطاز بين ايٓهرل َٔ ب٬زِٖ غ١ٓ أضبع َٔ اشلذط٠

 63_28/62  .أضبع ٚعؿطٕٚ باتؿام ايعازٜٔ ٚعسز آٜٗا

 ،ا٫تؿام ع٢ً أْٗا ْعيت ٗ ؾإٔ بين ايٓهرل قعٚ :أغطاض ٖصٙ ايػٛض٠ _2

ِٴ سٳكٹٜٚٛٗط إٔ إِك ،ايصٟ ْعيت ؾٝ٘ ٓٛا َا ٖٛ ايػطضٴِّٝعٳٚمل ٜٴ ٍٔ َٓٗا سه  أَٛا

 . _نُا غٓبٝٓ٘ ٗ تؿػرل اٯ١ٜ ا٭ٍٚ َٓٗا_ بين ايٓهرل بعس ا٫ْتكاض عًِٝٗ

ٌّإٔ َا ٗ ايػُاٚات َٚا  ع٢ًٚقس اؾتًُت  ع٢ً تٓعٜ٘ اهلل،  ٗ ا٭ضض زا

ٕٔ َٴ َا ٚنٛ  . إسبط ، ٚأْ٘ ايػايبٴ٘ٴَهًِٗ ايػُاٚات ٚا٭ضض 

َٔ إد٤٬ بين ايٓهرل َع َا ناْٛا عًٝ٘ َٔ  طٳػٻع٢ً َا ٜٳ اهللٹ ١ٹُٳعٵْٹ ٚع٢ً شنٔط

ٚغًبت٘ ع٢ً "ضغٍٛ اهلل َٔ آٜات تأٜٝسٹ ٚتًو آ١ْٜ ،ٚاؿكٕٛ ٚايعس٠ ع١ٹٓٳإَ

 . أعسا٥٘

ٍٔ َا أدطاٙ إػًُٕٛ َٔ إت٬فٹ ٚشنطٴ ّٴ ،هرلبين ايٓٻ أَٛا شيو ٗ  ٚأسها

 . ٔ َػتشكٝ٘ َٔ إػًٌُٝٵٝٹعٵٚتٳ ،أَٛاشلِ

ِٴ ٕٔ ٚتعٛٝ  . ِٖ َٔ إ٪ٌَٕٓٛ بعسٳٚايصٜٔ ه٦ٝٴ إٗادطٜٔ ٚا٭ْكأض ؾأ

ـٴ ٌٔ ٚنؿ  ٚنٝـ نصبٛا ،ِٖ يبين ايٓهرل إٔ ٜٓكطِٖٚإٓاؾكٌ َٚٛاعٝسٹ زخا٥

ٚتٓٛرل ساٍ  ،م ايه١ًُٹ٢ ع٢ً بين ايٓهرل ٚإٓاؾكٌ باؾي ٚتؿطټٚأم، ٚعسِٖ
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٘ َٔ شيو ّٜٛ ًٹكټٓٳتػطٜط إٓاؾكٌ يًٝٗٛز بتػطٜط ايؿٝطإ يًصٜٔ ٜهؿطٕٚ باهلل، ٚتٳ

 . ٗ ايٓاض اـًٛزٳ اؾُٝٔع ؾهإ عاقب١ُ ;ايكٝا١َ

 ،ايٓاض َٔ أسٛاٍ أقشابٹ ٚاؿصٔض ،إ٪ٌَٓ با٭َط بايتك٣ٛ ثِ خطابٴ

 . بتؿاٚت ساٍ ايؿطٜكٌ ٚايتصنرلٴ

ٕٴ  . ٘أًٖٹ ٚاقتها٥٘ خؿٛعٳ ،٘ٚد٬يتٹ ،ايكطإٓ ع١ُٛٹ ٚبٝا

ٍٔ ؾطا٥ٔع إٍ سه١ُٹ ٚؽًٌ شيو إّا٤ٷ ا٭َٛاٍ بٌ إػًٌُ بايٛدٛٙ اييت  اْتكا

ٖٛ  . ع٢ً أقشاب ا٭َٛاٍ لټؿٴُٗا اٱغ٬ّ عٝح ٫ تٳْ

 ". ٛي٘باتباع َا ٜؿطع٘ اهلل ع٢ً يػإ ضغ َطٴٚا٭

ٚأْ٘ ٜػبض ي٘ َا ٗ ايػُاٚات  ،ع١ُٝٛ َٔ ايكؿات اٱشل١ٝ بكؿاتٺ تٵُٳتٹٚخٴ

 64_28/63 .بايهاؾطٜٔ ٚتعطٜهّا ،ؿاٍ إ٪ٌَٓ ١ّتعنٝ ;ٚا٭ضض

 .َٛد٘ إٍ غرل َعٌص ٜٳا ُأٚيٹٞ اَ٭بٵكٳأضط :ٚاـطاب ٗ قٛي٘ _3

بين ايٓهرل  يٝؿرل إٍ إٔ ايعدل٠ عاٍ ;ْٚٛزٟ أٚيٛا ا٭بكاض بٗصٙ ايك١ً

ٚانش١ َهؿٛؾ١ يهٌ شٟ بكط ٖٔ ؾاٖس شيو، ٚيهٌ شٟ بكط ٜط٣ َٛاقع 

ع٢ً إخطادِٗ ٚتػًٝ٘ _ تعاٍ_ؾتهٕٛ ي٘ عدل٠ قسض٠ اهلل  ;زٜاضِٖ بعسِٖ

 .إػًٌُ عًِٝٗ َٔ غرل قتاٍ

 . ٚاْتكاض أٌٖ ايٝكٌ ع٢ً إصبصبٌ ،ٚٗ اْتكاض اؿل ع٢ً ايباطٌ

٤ ا٭قٍٛ ٱثبات سذ١ٝ ايكٝاؽ بٓا٤ ع٢ً أْ٘ ٚقس استر بٗصٙ اٯ١ٜ بعض عًُا

 28/72  .َٔ ا٫عتباض

ايعطب قبٌ اٱغ٬ّ َٔ اغت٦جاض  ٗ ٚإككٛز َٔ شيو إبطاٍ َا نإ َعتازّا _4
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إطباع، ٚايكؿاٜا، َٚا قاحل عًٝ٘ عسٚٙ زٕٚ : قا٥س اؾٝـ بأَٛض َٔ إػامن ٖٚٞس

 . قتاٍ، ٚايٓؿٝط١ ٚايؿهٍٛ

ٔٴ ايهيب ىاطب بػطاّ بٔ قٝؼ غٝس بين ؾٝبإ ٚقا٥سِٖ  ١َُٓعٳ قاٍ عبساهلل ب

 :ٗ أٜاَِٗ

سيااااااااااوساملسباااااااااانصسَٓاااااااااا٘سٚايصا ااااااااااانٜنس

س

ٍسس سٚسهُااااااااوسٚايٓػااااااااٝ ١سٚاي ضااااااااٛ

س  . ضبع إػامن نإ ٜػتأثط ب٘ قا٥س اؾٝـ :ؾإطباع

ايٓؿٝؼ َٔ إػامن ايصٟ ٫ ْٛرل ي٘ ؾتعصض قػُت٘، نإ ٜػتأثط ب٘  :ٚايكؿاٜا

 .قا٥س اؾٝـ

 . َا أعطاٙ ايعسٚ َٔ إاٍ إشا ْعيٛا ع٢ً سهِ أَرل اؾٝـ ؾٗٛ ٚأَا سهُ٘

َا ٜكٝب٘ اؾٝـ ٗ ططٜك٘ َٔ َاٍ عسِٖٚ قبٌ إٔ ٜكًٛا إٍ  :ٚايٓؿٝط١

 . َٛنع ايكتاٍ

َا ٜبك٢ بعس قػ١ُ إػامن ٖا ٫ ٜكبٌ ايكػ١ُ ع٢ً ض٩ٚؽ ايػعا٠  :ٚايؿهٍٛ

 . َجٌ بعرل ٚؾطؽ

إٍ غت١ َكاضف ضادع١  َكطٚؾّاؾذعٌ ايؿ٤ٞ  ;ٚقس أبطٌ اٱغ٬ّ شيو نً٘

ؾإٕ َا ٖٛ هلل  ;يػس ساداتِٗ ايعا١َ ٚاـاق١ ;ؾٛا٥سٖا إٍ عُّٛ إػًٌُ

ٚدعٌ اـُؼ َٔ إػامن نصيو  " إِا هعً٘ اهلل ٕا ٜأَط ب٘ ضغٛي٘ " ٚيًطغٍٛ

 . يتًو إكاضف

 َٔ ٖصا ايتعًٌٝ إٔ َٔ َكاقس ايؿطٜع١ إٔ ٜهٕٛ إاٍ زٚي١ بٌ ا٭١َ اٚقس بس

اٱغ١َٝ٬ ع٢ً ْٛاّ قهِ ٗ اْتكاي٘ َٔ نٌ َاٍ مل ٜػبل عًٝ٘ ًَو ٭سس َجٌ 

ايعنا٠، : َجٌ َعّٝٓا إٛات، ٚايؿ٤ٞ، ٚايًكطات، ٚايطناظ، أٚ نإ دع٤ّا
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ٚايهؿاضات، ٚؽُٝؼ إػامن، ٚاـطاز، ٚإٛاضٜح، ٚعكٛز إعا٬َت اييت بٌ 

اقا٠، ٚٗ ا٭َٛاٍ اييت ٜٛؿط ايكطاض، ٚإػاضغ١، ٚإػ: داْيب َاٍ ٚعٌُ َجٌ

ايؿ٤ٞ ٚايطناظ، َٚا أيكاٙ ايبشط، ٚقس بٝٓت : بٗا ايٛاؾط بسٕٚ عٌُ ٚغعٞ َجٌ

 . (َكاقس ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬)شيو ٗ ايهتاب ايصٟ زلٝت٘ 

 .َا ٜتساٚي٘ إتساٚيٕٛ :ٚايسٚي١ بهِ ايساٍ

 . َٛاٍٚخكٗا ا٫غتعُاٍ بتساٍٚ ا٭، ايتعاقب ٗ ايتكطف ٗ ؾ٤ٞ :ٚايتساٍٚ

ٚيصيو أْع ايكطا٤ إؿٗٛضٕٚ  ;ايٓٛب١ ٗ ايػًب١ ٚإًو :ٚايسٚي١ بؿتض ايساٍ

 86_28/84  .ع٢ً قطا٤تٗا ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ بهِ ايساٍ

إٔ تكسم ٚأْت قشٝض ؾشٝض = :ٚٗ اؿسٜح ٗ بٝإ أؾهٌ ايكسق١ _5

 .+ؽؿ٢ ايؿكط ٚتأٌَ ايػ٢ٓ

ٗا َٓع إعطٚف ٚاـرل ٚيهٔ ايٓؿٛؽ تتؿاٚت ٗ ٖصا إكساض ؾإشا غًب عًٝ

 .ٜٚتؿاٚت شَ٘ بتؿاٚت َا ّٓع٘ ،ؾصيو َصَّٛ

 :  قاٍ ٚقس أسػٔ ٚقؿ٘ َٔ قاٍ، مل أقـ ع٢ً قاًٜ٘

سٝااااا٘سنااااااص٠بااااا سدٓبسميااااانزعسْ طااااان 

س

َّس سبااااانملعسٚفسقنيااااا سيااااا٘سَٗااااا سإذاسٖااااا

ي٘، ٭ْ٘ إشا  ؾُٔ ٚقٞ ؾض ْؿػ٘، أٟ ٚقٞ َٔ إٔ ٜهٕٛ ايؿض إصَّٛ خًكّاس

ؾإٕ ٚقٞ َٔ بعه٘ نإ ي٘ َٔ ايؿ٬ح  ;َٔ نٌ َٛاقع شَ٘ ٚقٞ ٖصا اـًل غًِ

 95_28/94 .َكساض َا ٚقٝ٘

ٗٴط_ 6 ِٵ ؾٳتٻ٢ شٳيٹَو بٹأَْٻ ٗٴ ٚٳُقًُٛبٴ ُٹٝعّا  ِٵ دٳ ٗٴ ِٵ ؾٳسٹٜسٷ تٳشٵػٳبٴ ٗٴ ِٵ بٳٝٵٓٳ ٗٴ ّٷ ٫ بٳِأغٴ ٛٵ ِٵ َق

ٕٳ   .(ص14)ٜٳعٵكٹًُٛ

٫ ٜكاتًٕٛ  ٭ٕ اٱخباض عٔ أٌٖ ايهتاب ٚأْكاضِٖ بأِْٗ ;اغت٦ٓاف بٝاْٞ
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إػًٌُ إ٫ ٗ قط٣ قك١ٓ إؿٝس أِْٗ ٫ ٜتؿكٕٛ ع٢ً دٝـ ٚاسس َتػاْسٜٔ ؾٝ٘ س

أِْٗ َتؿكٕٛ ع٢ً عسا٠ٚ ٖا ٜجرل ٗ ْؿؼ ايػاَع إٔ ٜػأٍ عٔ َٛدب شيو َع 

 .إػًٌُ

 . ؾِٗ ٫ ٜتؿكٕٛ ;ٚتسابطّا ؾسٜسّا ؾٝذاب بإٔ بِٝٓٗ بأغّا

ِٵطـٚاؾتتشت اؾ١ًُ ب ٗٴ ّ با٭خباض عٓ٘ بأْ٘ بِٝٓٗ، أٟ َتػً٘ ي٬ٖتُاص بٳِأغٴ

 . َٔ بعهِٗ ع٢ً بعض ٚيٝؼ بأغِٗ ع٢ً إػًٌُ، ٚٗ تٗهِ

ؾُا ٗ بأغِٗ َٔ إنطاض ؾٗٛ  ;إٔ فاٍ ايبأؽ ٗ قٝطِٗ :َٚع٢ٓ بِٝٓٗ

ِٵط :_تعاٍ_َٓعهؼ إيِٝٗ، ٖٚصا ايذلنٝب ْٛرل قٛي٘  ٗٴ ُٳا٤ٴ بٳٝٵٓٳ  ص. ضٴسٳ

ُٹٝعّاط :١ًْٚ ِٵ دٳ ٗٴ ِٵ ط : آخطٖا اغت٦ٓاف عٔ ١ًْإٍص تٳشٵػٳبٴ ٗٴ بٳِأغٴ

ِٵ ؾٳسٹٜسٷ ٗٴ ؾأدٝب ? نٝـ شيو ٚمٔ ْطاِٖ َتؿكٌ: ٭ْ٘ قس ٜػأٍ ايػا٥ٌص بٳٝٵٓٳ

ؾآضا٩ِٖ غرل  ;ِٖٚ ٗ بٛاطِٓٗ كتًؿٕٛ ،بإٔ ٚاٖط ساشلِ ساٍ ادتُاع ٚاؼاز

 . ؾ٬ ٜتعانسٕٚ ;ٚعساٚات ٭ٕ بِٝٓٗ إسّٓا ;َتؿك١ ٫ إيؿ١ بِٝٓٗ

َٴ ٖٚصا تؿذٝع يًُػًٌُ  ،٫ وػب شيو"٭ٕ ايٓيب ;ٔٝٻعٳٚاـطاب يػرل 

 .ٚا٫غتدؿاف ظُاعتِٗ ،ع٢ً قتاشلِ

ٜٚعًُٛا إٔ ا٭١َ  ،يٝشصضٚا َٔ ايتدايـ ٚايتسابط ;ٚٗ اٯ١ٜ تطب١ٝ يًُػًٌُ

ٗ  َتُاث٬ّ ٫ تهٕٛ شات بأؽ ع٢ً أعسا٥ٗا إ٫ إشا ناْت َتؿك١ ايهُا٥ط ٜطٕٚ ضأّٜا

١، ٚإٕ اختًؿت ٗ خكٛقٝاتٗا اييت ٫ تٓكض أقٍٛ أقٍٛ َكاؿُٗا إؿذلن

َكاؿٗا، ٫ٚ تؿطم داَعتٗا، ٚأْ٘ ٫ ٜهؿٞ ٗ ا٫ؼاز تٛاؾل ا٭قٛاٍ ٫ٚ 

 .ايتٛاؾل ع٢ً ا٭غطاض إ٫ إٔ تهٕٛ ايهُا٥ط خايك١ َٔ اٱسٔ ٚايعساٚات

28/105_106 



 

 املمتخهةلطائف مو تفضري صورة  223

 
 

 

ٛض٠ غ)ـٗ نتب ايتؿػرل ٚنتب ايػ١ٓ ٚٗ إكاسـ ب عطؾت ٖصٙ ايػٛض٠_ 1

 .(إُتش١ٓ

بهػط اؿا٤  (إُتش١ٓ)ٚإؿٗٛض ع٢ً ا٭يػ١ٓ ايٓطل ٗ ن١ًُ : قاٍ ايكططيب

 . ٖٚٛ ايصٟ دعّ ب٘ ايػًٗٝٞ

أْٗا دا٤ت ؾٝٗا آ١ٜ اَتشإ إّإ ايٓػا٤ اي٬تٞ ٜأتٌ َٔ َه١  ٚٚد٘ ايتػ١ُٝ

َٳٓٴٛا ٔإشٳا دٳا٤ٳُنط :َٗادطات إٍ إس١ٜٓ ٖٚٞ آ١ٜ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ َٹٓٳاتٴ ٜٳا َأٜټ ُٴ٪ٵ ِٵ اِي

ٔٻ ٖٴ َٵتٳشٹٓٴٛ ٗٳادٹطٳاتٺ َؾا ٛٳاؾٹٔطط :إٍ قٛي٘ص َٴ ِٔ اِيَه  ص.بٹعٹكٳ

ٚأنٝؿت  ،٭ْٗا ؾطعت ا٫َتشإ ;ؾٛقـ ايٓاؽ تًو اٯ١ٜ بإُتش١ٓ

 . ايػٛض٠ إٍ تًو اٯ١ٜ

نُا قٌٝ يػٛض٠ بطا٠٤  أغٓس ا٫َتشإ إٍ ايػٛض٠ فاظّا: ٚقاٍ ايػًٗٝٞ

 . ايٛقـ فاظ عكًٜٞعين إٔ شيو  ،ايؿانش١

 .ٚضٟٚ بؿتض اؿا٤ ع٢ً اغِ إؿعٍٛ

ٖٚٛ إؿٗٛض أٟ إطأ٠ إُتش١ٓ ع٢ً إٔ ايتعطٜـ تعطٜـ ايعٗس : قاٍ ابٔ سذط

كب١ بٔ أبٞ َعٝ٘ ٚإعٗٛز أٍٚ اَطأ٠ اَتشٓت ٗ إّاْٗا، ٖٚٞ أّ نًجّٛ بٓت ع

 .ٔ بٔ عٛفاَطأ٠ عبس ايطٓ

 . بهػط ايساٍ (زي١غٛض٠ اجملا)نُا زلٝت غٛض٠ قس زلع اهلل 

 . ٚيو إٔ ػعٌ ايتعطٜـ تعطٜـ اؾٓؼ، أٟ ايٓػا٤ إُتش١ٓ

ٚععا شيو إٍ  (غٛض٠ إٛز٠)ٚ (غٛض٠ ا٫َتشإ)ٚتػ٢ُ : قاٍ ٗ اٱتكإ

 . ٚمل ٜصنط غٓسٙ ،نتاب ْاٍ ايكطا٤ يعًٞ ايػداٟٚ

 صورة املمتخهة
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 . با٫تؿام ٖٚصٙ ايػٛض٠ َس١ْٝس

 . ٚآٜاتٗا طٛاٍ ،ايعسز ع٢ً عس آٜٗا ث٬خ عؿط٠ آ١ٜٚاتؿل أٌٖ 

ٚاتؿكٛا ع٢ً إٔ اٯ١ٜ ا٭ٍٚ ْعيت ٗ ؾإٔ نتاب ساطب بٔ أبٞ بًتع١ إٍ 

 . إؿطنٌ َٔ أٌٖ َه١

ض٣ٚ ايبداضٟ َٔ ططٜل غؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ عٔ عُطٚ بٔ زٜٓاض ٜبًؼ ب٘ إٍ عًٞ 

قاٍ : قك١ نتاب ساطب بٔ أبٞ بًتع١ إٍ أٌٖ َه١ ثِ قاٍ÷ بٔ أبٞ طايب ا

ِٵ ط :يت ؾْٝ٘ع: عُطٚ بٔ زٜٓاض ٚٻُن ٚٳعٳسٴ  ِّٟٚ َٳٓٴٛا ٫ تٳتٻدٹصٴٚا عٳسٴ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜٳا َأٜټ

ٚٵيٹٝٳا٤ٳ  .صَأ

 ،ٗ اؿسٜح أٚ قٍٛ عُطٚ اٯ١ٜ ٖصا ٗ سسٜح ايٓاؽ ٫ أزضٟ=: قاٍ غؿٝإ

  ـٖ ا +.سؿٛت٘ َٔ عُطٚ َٚا تطنت َٓ٘ سطؾّا

ٜٔ ض٣ٚ َٔ اـُػ١ ايص)ٚظٖرل  ،ٚٗ قشٝض َػًِ ٚيٝؼ ٗ سسٜح أبٞ بهط

 .شنط اٯ١ٜ (عِٓٗ َػًِ ٜطٕٚٚ عٔ غؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ

أسس َٔ ض٣ٚ عِٓٗ َػًِ ٖصا اؿسٜح ٗ  _بٔ إبطاِٖٝاأٟ _ٚدعًٗا إغشام 

 ـٖ ا .ضٚاٜت٘ َٔ ت٠ٚ٬ غؿٝإ

ؾًعًُٗا مل  ،ٚمل ٜتعطض َػًِ يطٚا١ٜ عُطٚ ايٓاقس ٚابٔ أبٞ عُط عٔ غؿٝإ

 .ٗ شيو ٜصنطا ؾ٦ّٝا

يًشسٜب١ٝ ٖٚٛ قٍٛ  " يِٝٗ أنإ عٓس ػٗع ضغٍٛ اهللإ ٕ٘ نتابأٚاختًؿٛا ٗ 

ٖٚٛ َكته٢ ضٚا١ٜ اؿاضخ عٔ عًٞ بٔ أبٞ  ،ٚزضز عًٝ٘ ابٔ عط١ٝ ،قتاز٠

إٔ ٜأتٞ َه١ أؾؿ٢ ٗ ايٓاؽ أْ٘ ٜطٜس " ٕا أضاز ايٓيب: طايب عٓس ايطدلٟ قاٍ

ؾهتب  ;خٝدل ٚأغط إٍ ْاؽ َٔ أقشاب٘ َِٓٗ ساطب بٔ أبٞ بًتع١ أْ٘ ٜطٜس َه١

 .إٍ آخطٙ... طب إٍ أٌٖ َه١سا
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 (1)أؾؿ٢، أْ٘ ٜطٜس خٝدل ٜسٍ ع٢ً إٔ إضازت٘ َه١ إِا ٖٞ إضاز٠ عُط: ؾإٕ قٛي٘ 

 .٭ٕ خٝدل ؾتشت قبٌ ؾتض َه١ ;اؿسٜب١ٝ ٫ غعٚ َه١

ٜٚ٪ٜس ٖصا َا ضٚاٙ ايطدلٟ إٔ إطأ٠ اييت أضغٌ َعٗا ساطب نتاب٘ نإ ف٦ٝٗا 

 . ْعيت ٖصٙ ايػٛض٠ غ١ٓ غت: بٔ عط١ٝٚقاٍ ا: إس١ٜٓ بعس غع٠ٚ بسض بػٓتٌ

يؿتض "نإ نتاب ساطب إٍ أٌٖ َه١ عٓس ػٗع ضغٍٛ اهلل: ٚقاٍ ْاع١

ٚقٓٝع ايبداضٟ ٗ نتاب إػاظٟ  ،َه١، ٖٚٛ ٚاٖط قٓٝع ْٗٛض أٌٖ ايػرل

 . َٔ قشٝش٘ ٗ تطتٝب٘ يًػعٚات، ٚزضز عًٝ٘ َعِٛ إؿػطٜٔ

َٔ ػٗعٙ إٍ َه١ أٖٛ "ٍٛ اهللَٚعِٛ ايطٚاٜات يٝؼ ؾٝٗا تعٌٝ َا قكسٙ ضغ

ؾإٕ نإ ا٭قض ا٭ٍٚ ٖٚٛ ايصٟ نتاضٙ ناْت  ،أّ ٭دٌ ايؿتض ،٭دٌ ايعُط٠

ؾإٕ اَتشإ أّ نًجّٛ بٓت عكب١ نإ عكب  ،ايػٛض٠ ْٝعٗا ْاظي١ ٗ َس٠ َتكاضب١

 .قًض اؿسٜب١ٝ

 . ع٢ً تطتٝب آٜاتٗا ٖٚٛ ا٭قٌ ٗ ايػٛض ٜهٕٛ ْعٍٚ ايػٛض٠ َطتبّاٚ

بعس آٜات ا٫َتشإ َٚا بعسٖا  ٍٛ ايجاْٞ ٜهٕٛ قسٚض ايػٛض٠ ْاظ٫ّٚع٢ً ايك

إٕ أٍٚ ايػٛض٠ ْعٍ َه١ بعس ايؿتض، ٖٚصا قٍٛ غطٜب ٫ : ست٢ قاٍ بعهِٗ

 . ٜٓبػٞ ايتعٌٜٛ عًٝ٘

 .ٖٚصٙ ايػٛض٠ قس عست ايجا١ْٝ ٚايتػعٌ ٗ تعساز ْعٍٚ ايػٛض

 131_28/129  .ػا٤عٓس دابط بٔ ظٜس ْعيت بعس غٛض٠ ايعكٛز ٚقبٌ غٛض٠ ايٓ

إ٪ٌَٓ َٔ اؽاش  اؾتًُت َٔ ا٭غطاض ع٢ً ؼصٜٔط :أغطاض ٖصٙ ايػٛض٠ _2

 . ٚأخطٚدِٗ َٔ ب٬زِٖ ،َع أِْٗ نؿطٚا بايسٜٔ اؿل إؿطنٌ أٚيٝا٤ٳ

َٹ ٍٷ ِٖ أٚيٝا٤ٳِٗ بإٔ اؽاشٳٚإع٬ ٚأِْٗ يٛ ُهٓٛا َٔ إ٪ٌَٓ ٭غا٩ٚا  ،ن٬

ب٘  سټتٳعٵِ ٚبٌ إؿطنٌ َٔ أٚاقط ايكطاب١ ٫ ٜٴإيِٝٗ بايؿعٌ ٚايكٍٛ، ٚإٔ َا بٝٓٗ

                                                 

 (ّ.   )عُط٠: ٖهصا ٗ ا٭قٌ، ٚيعٌ ايكٛاب_  1
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س ِٳ ٗ شيو قطٝع١َ شلِ َج٬ّ ايعسا٠ٚ ٗ ايسٜٔ، ٚنطبٳ ذاٙٳتٴ َٹ إبطاٖٝ  . ٘٭بٝ٘ ٚقٛ

بِٝٓٗ ٚبٌ ايصٜٔ  َٛز٠ْ ٌٳكٴشٵإٔ تٳ إ٪ٌَٓ بطدا٤ٹ ٔؽٚأضزف شيو باغت٦ٓا

 . َعازاتِٗ أٟ ٖصٙ َعازا٠ غرل زا١ُ٥ أَطِٖ اهلُل

ٍٳٚأضزف باي  طخك١ ٗ سػٔ َعا١ًَ ايهؿط٠ ايصٜٔ مل ٜكاتًٛا إػًٌُ قتا

  .٫ٚ أخطدِٖٛ َٔ زٜاضِٖ ،ٗ زٜٔ عسا٠ٚٺ

ّٴٚ  . إٍ ْٗا١ٜ اٯ١ٜ ايتاغع١ ٖصٙ ا٭سها

ِٴ ؿٛٔ شٵٚإٔ ٜٴ ،إّاْٗٔ قسٔم ٚاختباضٴ ،ٜأتٌ َٗادطاتٺ اي٤٬ٹ إ٪َٓاتٹ ٚسه

إؿطنٕٛ َا أعطٖٛٔ َٔ ٗٔ أظٚادٴ ضٴٛٻعٳٜٚٴ ،َٔ ايطدٛع إٍ زاض ايؿطى

 . نصيو َع إؿطنٌ ٜٚكع ايذلازټ ،إٗٛض

َٴايت فٳطٳعٵٝٴيٹ ;إ٪َٓات إٗادطات َٚباٜع١ُ ، ٗٔ ٭سهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬عا

 . ٖٚٞ اٯ١ٜ ايجا١ْٝ عؿط٠

ِٴ ِّ ٚؼطٜ ٌٔ ٔزتع  . ٖٚصا ٗ اٯٜتٌ ايعاؾط٠ ٚاؿاز١ٜ عؿط٠ إؿطناتٹ إػًُ

 .ايٝٗٛز ٚأِْٗ أؾبٗٛا إؿطنٌ ٖٚٞ اٯ١ٜ ايجايج١ عؿط٠ ٚايٓٗٞ عٔ َٛا٠٫

28/131_132 

ِٵ ط_3 ٔٗ ٕٳ ٔإَيٝٵ ًُِكٛ ٚٵيٹٝٳا٤ٳ تٴ ِٵ َأ ٚٻُن ٚٳعٳسٴ  ِّٟ َٳٓٴٛا ٫ تٳتٻدٹصٴٚا عٳسٴ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜٳا َأٜټ

ٚٳ ٍٳ  ٕٳ ايطٻغٴٛ ٔٵ اِيشٳلِّ ٜٴدٵٔطدٴٛ َٹ ِٵ  ُٳا دٳا٤ٳُن ٚٳَقسٵ َنَؿطٴٚا بٹ ٛٳزٻ٠ٹ  ُٳ ٘ٹ بٹاِي َٹٓٴٛا بٹايًٖ ٕٵ تٴ٪ٵ ِٵ َأ ٔإٜٻاُن

َٳطٵنٳاتٹٞ ٚٳابٵتٹػٳا٤ٳ  ٗٳازّا ؾٹٞ غٳبٹًٝٹٞ  ِٵ دٹ ِٵ خٳطٳدٵتٴ ٕٵ ُنٓتٴ ِٵ ٔإ  ص. ضٳبُِّه

ِٗ، َع أِْٗ َٚٛزتٴ ،عسٟٚ ٚعسٚنِ أٚيٝا٤ ٫ ٜكع َٓهِ اؽاشٴ: ٚإع٢ٓ

 .نؿطٚا َا دا٤نِ َٔ اؿل، ٚأخطدٛنِ ٭دٌ إّاْهِ

ٗ غبًٝٞ ٚابتػا٤ َطناتٞ، ؾهٝـ تٛايٕٛ  ِ دٗازّاإٕ نٓتِ خطدتِ َٔ ب٬زن

 28/137 ! ?إٜانِ ٭دًٞ ٚأْا ضبهِ َٔ أخطدٛنِ ٚنإ إخطادِٗ
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ٚنصيو زلٝت ٗ عكط  (غٛض٠ ايكـ)اؾتٗطت ٖصٙ ايػٛض٠ باغِ  _1

 .ايكشاب١

يٛ أضغًٓا إٍ =: قايٛا ض٣ٚ ابٔ أبٞ سامت غٓسٙ إٍ عبساهلل بٔ غ٬ّ إٔ ْاغّا

أٚي٦و "ؾسعا ضغٍٛ اهلل= :إٍ إٔ قاٍ +أي٘ عٔ أسب ا٭عُاٍضغٍٛ اهلل ْػ

 .اؿسٜح، ضٚاٙ ابٔ نجرل +ايٓؿط ست٢ ْعِٗ ْٚعيت ؾِٝٗ غٛض٠ غبض هلل ايكـ

ٚبصيو عْٓٛت ٗ قشٝض ايبداضٟ ٚٗ داَع ايذلَصٟ، ٚنصيو نتب ازلٗا 

 . ٗ إكاسـ ٚٗ نتب ايتؿػرل

ـ ايكتاٍ، ؾايتعطٜـ باي٬ّ ؾٝٗا ٖٚٛ قص قٳٓؿّاط :ٚٚد٘ ايتػ١ُٝ ٚقٛع يؿٜ

 . تعطٜـ ايعٗس

 .ٚمل ٜػٓسٙ (غٛض٠ اؿٛاضٌٜ)أْٗا تػ٢ُ : ٚشنط ايػٝٛطٞ ٗ اٱتكإ

 .ٚمل أقـ ع٢ً ْػبت٘ يكا٥ٌ (غٛض٠ عٝػ٢)تػ٢ُ  :ٚقاٍ اٯيٛغٞ

ٚأقً٘ يًطدلغٞ ؾًعً٘ أخص َٔ سسٜح ضٚاٙ ٗ ؾهًٗا عٔ أبٞ بٔ نعب بًؿٜ 

 .(غٛض٠ عٝػ٢)

 .َٛنٛع ٖٚٛ سسٜح َٛغّٛ بأْ٘

 .ٚايطدلغٞ ٜهجط َٔ ؽطٜر ا٭سازٜح إٛنٛع١

ٚيعًٗا أٍٚ غٛض٠ ْعيت  ،يصنط اؿٛاضٌٜ ؾٝٗا (غٛض٠ اؿٛاضٌٜ)ؾتػُٝتٗا 

 . شنط ؾٝٗا يؿٜ اؿٛاضٌٜ

 . َطتٌ (عٝػ٢)ؾًُا ؾٝٗا َٔ شنط  (غٛض٠ عٝػ٢)ٚإشا ثبت تػُٝتٗا 

 صورة الصف
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 .غ٬ّعٓس اؾُٗٛض نُا ٜؿٗس يصيو سسٜح عبساهلل بٔ  ٖٚٞ َس١ْٝس

 .ٚعٔ ابٔ عباؽ ٚفاٖس ٚعطا٤ أْٗا َه١ٝ ٚزضز عًٝ٘ ٗ ايهؿاف ٚايؿدط

 . ا٭قض أْٗا َس١ْٝ ٜٚؿب٘ إٔ ٜهٕٛ ؾٝٗا إهٞ: ٚقاٍ ابٔ عط١ٝ

  .ٚاختًـ ٗ غبب ْعٚشلا ٌٖٚ ْعيت َتتابع١ أٚ َتؿطق١ َت٬سك١

28/171_172  

ْعيت . ط بٔ ظٜسعٓس داب ٖٚٞ ايػٛض٠ ايجا١َٓ ٚإا١٥ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض_ 2

 . ٚنإ ْعٚشلا بعس ٚقع١ أسس ،عس غٛض٠ ايتػابٔ ٚقبٌ غٛض٠ ايؿتضب

 28/173  .أضبع عؿط٠ آ١ٜ باتؿام أٌٖ ايعسز ٚعسز آٜٗا

ٍٴ :أغطانٗا_ 3 ٚا٫يتعاّ بٛادبات  ايٛعسٹ َٔ إخ٬فٹ ٗا ايتشصٜطٴأغطانٹ أٚ

 . ايسٜٔ

ٕٔ ؾٝ٘، ٚقسمٴ ع٢ً اؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل ٚايجباتٴ ٚايتشطٜضٴ ٗ  ٚايجباتٴ، اٱّا

 . بايكازقٌ َجٌ اؿٛاضٌٜ ٚا٥٫تػا٤ٴ، ْكط٠ ايسٜٔ

 . بايٝٗٛز َجٌ نعب بٔ ا٭ؾطف تعطٜهّا"َٔ أش٣ ايطغٍٛ ٚايتشصٜطٴ

 . _ عًُٝٗا ايػ٬ّ_ إجٌ يصيو بؿعٌ ايٝٗٛز َع َٛغ٢ ٚعٝػ٢  طبٴنٵٚٳ

  .بإٓاؾكٌ ٚايتعطٜضٴ

ٕٔ ٚايٛعسٴ  .عػٔ َجٛب١ اٯخط٠ ٚايٓكط ٚايؿتض ٚاؾٗازٹ ع٢ً إخ٬م اٱّا

28/173 

ٚٳط_ 4 ِټ ْٴٛٔضٙٹ  َٴتٹ ٘ٴ  ٚٳايًٖ ِٵ  ٔٗ ٖٹ ٛٳا ٘ٹ بٹَأِؾ ٕٳ يٹٝٴِطؿٹ٦ٴٛا ْٴٛضٳ ايًٖ ٕٳ ٜٴٔطٜسٴٚ ٛٵ َنٔطٙٳ اِيَهاؾٹطٴٚ َي

 .(ص8)

اغت٦ٓاف بٝاْٞ ْاؾ٧ عٔ اٱخباض عِٓٗ بأِْٗ اؾذلٚا ع٢ً اهلل ايهصب ٗ ساٍ 
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; زعاِٖ إٍ ٖصا ا٫ؾذلا٤٘ ٜجرل غ٪اٍ غا٥ٌ عُا ٭ْ ;أِْٗ ٜسعٕٛ إٍ اٱغ٬ّ

َٚجًت  ،ٜٚعٛقٛا اْتؿاضٙ ،ؾأدٝب بأِْٗ ٜطٜسٕٚ إٔ ىؿٛا اٱغ٬ّ عٔ ايٓاؽ

 . سايتِٗ عاي١ ْؿط ٜبتػٕٛ اي٬ّٛ يًتًكل أٚ غرلٙ ٖا ٜطاز ؾٝ٘ ا٫ختؿا٤

ؾ٬ست ي٘ شباي١ َكباح ته٤ٞ يًٓاؽ، ؾهطٖٛا شيو ٚخؿٛا إٔ ٜؿع ْٛضٙ 

٤، ٢إٍ إطؿا٥٘ بايٓؿذ عًٝ٘ ؾًِ ٜٓطؿؾتؿتهض تطٖاتِٗ، ؾعُسٚا ع٢ً ايٓاؽ 

 .ؾايه٬ّ ُجٌٝ زاٍ ع٢ً ساي١ إُجٌ شلِ

ٜطٜسٕٚ عٛم ٚٗٛض اٱغ٬ّ نُجٌ قّٛ ٜطٜسٕٚ إطؿا٤ ايٓٛض، ؾٗصا : ٚايتكسٜط

 190_28/189 .تؿبٝ٘ اشل١٦ٝ باشل١٦ٝ تؿبٝ٘ إعكٍٛ باحملػٛؽ

ْٛض اهلل ساي١ ٜٛٔ اْتؿا٤ ُاّ ايٓٛض ٚإِا ناْت نطا١ٖٝ ايهاؾطٜٔ ٚٗٛض  _5

َعٗا، ٭ٕ تًو ايهطا١ٖٝ تبعجِٗ ع٢ً إٔ ٜتأيبٛا ع٢ً إسساخ ايعطاقٌٝ ٚتهًٌٝ 

 . ٚاٱنطاض ،ٚايهٝس ،ٚاـسٜع١ ،ٚقطؾِٗ عٓ٘ بٛدٛز إهط ،إتكسٜٔ ي٬ٖتسا٤

ٕٳط :ٚسلٌ يؿٜ ْٝع ايهاؾطٜٔ باٱغ٬ّ َٔ إؿطنٌ ٚأٌٖ ص اِيَهاؾٹطٴٚ

 . ِٖايهتاب ٚغرل

ٚيهٔ غًب اقط٬ح ايكطإٓ ع٢ً ؽكٝل ٚقـ ايهاؾطٜٔ بأٌٖ ايهتاب 

 28/191  .َٚكابًتِٗ بإؿطنٌ أٚ ايٛإٌ
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 س

 

غٛض٠ )عٓس ايكشاب١ ٚٗ نتب ايػ١ٓ ٚايتؿاغرل  زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠ _1

 .٫ٚ ٜعطف شلا اغِ غرل شيو (اؾُع١

ٓيب ؾأْعيت عًٝ٘ عٓس اي نٓا دًٛغّا=: ٚٗ قشٝض ايبداضٟ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ قاٍ

 .اؿسٜح +غٛض٠ اؾُع١

ِٵط :_تعاٍ_ٚغٝأتٞ عٓس تؿػرل قٛي٘  ٔٗ ًِشٳُكٛا بٹ ُٻا ٜٳ ِٵ َي ٗٴ َٹٓٵ ٔٳ   ص. ٚٳآخٳٔطٜ

ُٴعٳ١ٹط :يؿٜع ٚقٛ ٚٚد٘ تػُٝتٗا ٖٚٛ اغِ يًّٝٛ ايػابع َٔ  ،ؾٝٗاص اِيذٴ

 . أٜاّ ا٭غبٛع ٗ اٱغ٬ّ

ٞٸت ػتُع ؾٝ٘ عٓس ُقناْ إٕ قطٜؿّا: ٚقاٍ ثعًب ٫ٚ ٜكتهٞ ٗ  ،بساض ايٓس٠ٚ ك

 . شيو أِْٗ زلٛا شيو ايّٝٛ اؾُع١

ٗ ن٬ّ ايعطب قبٌ اٱغ٬ّ َا ٜجبت إٔ اغِ اؾُع١ أطًكٛٙ ع٢ً ٖصا  ضٳٚمل َأ

 . ايّٝٛ

ع٢ً سصف إهاف يهجط٠ ع٢ً ايك٠٬ إؿطٚع١ ؾٝ٘  (اؾُع١)ٚقس أطًل اغِ 

 .ا٫غتعُاٍ

شا دا٤ أسسنِ اؾُع١ إ=: قاٍ " ٚٗ سسٜح ابٔ عُط إٔ ضغٍٛ اهلل

 .+ؾًٝػتػٌ

 . اخل +نإ ايٓاؽ ٜٓتابٕٛ اؾُع١ َٔ َٓاظشلِ ٚايعٛايٞ= :ٚٚقع ٗ ن٬ّ عا٥ؿ١

 .+نٓا ْكٌٝ بعس اؾُع١= :ٚٗ ن٬ّ أْؼ

أٟ  +نإ ضغٍٛ اهلل ٫ ٜكًٞ بعس اؾُع١ ست٢ ٜٓكطف= :َٚٔ ن٬ّ ابٔ عُط

 صورة اجلمعة
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 .َٔ إػذس

 .+تػس٣ إ٫ بعس اؾُع١َا نٓا ْكٌٝ ٫ٚ ْ= :َٚٔ ن٬ّ غٌٗ بٔ غعس

ب٘ ق٠٬  ؾٝشتٌُ إٔ ٜهٕٛ يؿٜ اؾُع١ ايصٟ ٗ اغِ ٖصٙ ايػٛض٠ َعّٓٝا

 .يك٠٬ اؾُع١ ٭ٕ ٗ ٖصٙ ايػٛض٠ أسهاَّا ;اؾُع١

يٛقٛع يؿٜ ّٜٛ اؾُع١ ٗ ايػٛض٠ ٗ آ١ٜ ق٠٬  ;ٚوتٌُ إٔ ٜطاز ب٘ ّٜٛ اؾُع١

 . اؾُع١

 . ٖٚٞ َس١ْٝ با٫تؿام

غت ٖٚٞ غ١ٓ خٝدل، ؾٛاٖط سسٜح أبٞ ٖطٜط٠ ايصٟ  ٜٚٛٗط أْٗا ْعيت غ١ٓ

 .٭ٕ أبا ٖطٜط٠ أغًِ ّٜٛ خٝدل ;إٔ ٖصٙ ايػٛض٠ ْعيت بعس ؾتض خٝدل أؾطْا إيٝ٘ آْؿّا

١ٝ ٚضٚز ايعرل َٔ ايؿاّ ٖٞ غبب هؾتهٕٛ ق ;طٙ أْٗا ْعيت زؾع١ ٚاسس٠ٚٚاٖ

 . _ٚغٝأتٞ شنط شيو_ْعٍٚ ايػٛض٠ 

 "ؾإٕ ايٓيب ;ت ْعٍٚ ايػٛض٠ع٢ً ٚق ٚنإ ؾطض ق٠٬ اؾُع١ َتكسَّا

ٚق٬ٖا ٗ أٍٚ ّٜٛ ْع١ بعس ّٜٛ اشلذط٠  ،ؾطنٗا ٗ خطب١ خطب بٗا يًٓاؽ

 .يبين غامل بٔ عٛف ٗ زإض

 ._نُا غٝأتٞ_إس١ٜٓ "ٚثبت إٔ أٌٖ إس١ٜٓ قًٖٛا قبٌ قسّٚ ضغٍٛ اهلل

 .ٚؾع٬ّ بايػ١ٓ ق٫ّٛ ؾهإ ؾطنٗا ثابتّا

ٛٵا ط :َٚا شنط ٗ ٖصٙ ايػٛض٠ َٔ قٛي٘ ُٴعٳ١ٹ َؾاغٵعٳ ّٔ اِيذٴ ٛٵ ٔٵ ٜٳ َٹ ٔإشٳا ْٴٛزٹٟ يٹًكٻ٠٬ٹ 

٘ٹ ٚضز َٛضز ايتأنٝس ؿهٛض ق٠٬ اؾُع١ ٚتطى ايبٝع، ٚايتشصٜط َٔ ص ٔإَي٢ شٹِنٔط ايًٖ

 . _نُا غٝأتٞ_ا٫ْكطاف عٓس ايك٠٬ قبٌ ُاَٗا 

بٔ اعٓس دابط  ٚقس عست ٖصٙ ايػٛض٠ ايػازغ١ بعس إا١٥ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض
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 . ظٜس، ْعيت بعس غٛض٠ ايتشطِٜ ٚقبٌ غٛض٠ ايتػابٔس

ٚٚاٖط سسٜح أبٞ ٖطٜط٠ ٜكتهٞ إٔ ٖصٙ ايػٛض٠ أْعيت زؾع١ ٚاسس٠ غرل 

 . َٓذ١ُ

 205_28/204 .إسس٣ عؿط٠ آ١ٜ باتؿام ايعازٜٔ َٔ قطا٤ ا٭َكاض ٚعست آٜٗا

ٍٴ :ٗاأغطانٴ _2 ـٹ ٗا َا ْعيت ٭دً٘ ٖٚٛ ايتشصٜطٴأغطانٹ أٚ عٔ  َٔ ايتدً

ٌٴ بذلىٹ ٚا٭َطٴ ،اؾُع١ ق٠٬  .ٚقت أزا٥ٗاعٓٗا ٗ  َا ٜؿػ

٘ٴ: يوّ يصسُِّٚق ٘ٴ _تعاٍ_ظ٬ٍ اهلل  ايتٜٓٛ ٘ ضغٍٛ إٍ ٚأْ"بايطغٍٛ ٚايتٜٓٛ

ٌٷ، ايعطب َٚٔ غًٝشل بِٗ   .َٔ اهلل ٚإٔ ضغايت٘ شلِ ؾه

ِّ ٚٗ ٖصا تٛط١ْ٦  . ٭ِْٗ سػسٚا إػًٌُ ع٢ً تؿطٜؿِٗ بٗصا ايسٜٔ ;ايٝٗٛز يص

ّٴعٹ١ًْ َا سػسِٖٚ عًٝ٘ ْٚكُٛٙ إٔ دٴَٚٔ  ّٳ ٌ ٜٛ ايؿانٌ ٗ  اؾُع١ ايٝٛ

 . ٖٚٛ إعطٚف ٗ تًو ايب٬ز ،ا٭غبٛع بعس إٔ نإ ّٜٛ ايػبت

ٍٴ  . ظعُِٗ أِْٗ أٚيٝا٤ اهلل ٚإبطا

ّٕ ٚتٛبٝذٴ  206_28/205 .َٔ ايؿاّ ػاض٠ٺ ٔطٝٵجمل٤ٞ عٹ ;اْكطؾٛا عٓٗا قٛ

ٌٳطـٚإطاز ب_ 3 َِِّّٝ ٭ٕ ٚقـ ا٭١َٝ غايب ع٢ً ا٭١َ ايعطب١ٝ  ;عطباي ص:اُ٭

 .٦َٜٛص

ِٵطـٚٚقـ ايطغٍٛ ب ٗٴ إٍ أٌٖ  ح يٛطّاعٹعِٓٗ نُا بٴ أٟ مل ٜهٔ غطٜبّاص َٹٓٵ

ؽ إٍ أٌٖ قٝسا َٔ ايٝإ حٳعٹؼ إٍ أٌٖ ٣ْٛٓٝ، ٚبٴح ْٜٛعٹ٫ٚ نُا بٴ ،غًّٛ

 . طبَٔ ايع تبعٝه١ٝ، أٟ ضغ٫ّٛ (ٔٵَٹ)ـؾ ;ٌعٵايهٓعاٌْٝ ايصٜٔ ٜعبسٕٚ بٳ

ٕٻ ;يٝؿهطٚا ْع١ُ اهلل ع٢ً يطؿ٘ بِٗ ;ٖٚصٙ ١َٓ َٛد١ٗ يًعطب ٍٔ ؾإ  نٕٛ ضغٛ

ع٢ً ْع١ُ اٱضؾاز ٚاشلسٟ، ٖٚصا اغتذاب١ يسع٠ٛ  ظا٥س٠ْ ايكّٛ َِٓٗ ْع١ُْ
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ِٵط :إبطاِٖٝ إش قاٍ ٗٴ َٹٓٵ ِٵ ضٳغٴ٫ّٛ  ٔٗ ٚٳابٵعٳحٵ ؾٹٝ  .صضٳبٻٓٳا 

 . ؾتصنرلِٖ بٗصٙ ايٓع١ُ اغتٓعاٍ يطا٥ط ْؿٛغِٗ ٚعٓازِٖ

ؾإٕ نٕٛ ايطغٍٛ َِٓٗ  ;زلاع ايكطإٓ ٚؾٝ٘ تٛضى عًِٝٗ إش أعطنٛا عٔ

 ،بًػاِْٗ (1)إش ٜٓطًل ;ٚنتاب٘ بًػتِٗ ٖٛ أعٕٛ ع٢ً تًكٞ اٱضؾاز َٓ٘

 . يٝهْٛٛا ١ًٓ ٖصا ايسٜٔ إٍ غرلِٖ ;ع٢ً َا ٜكًض أخ٬قِٗ (2)ٚعًُِٗ

ٍٻ :ٚا٭ٌَٝ  ايٓاؽ عًٝ٘ قٝػ١ ْع ايعك٤٬، أٟ ٗ قؿ١ ٕٛقٛف قصٚف ز

 .ا٭ٌَٝ

ٚقٝػ١ ْع إصنٛض ٗ ن٬ّ ايؿاضع تؿٌُ ايٓػا٤ بططٜك١ ايتػًٝب 

ؾإٕ أزي١ ايؿطٜع١ قا١ُ٥ ع٢ً أْٗا تعِ  ;ا٫قط٬سٞ، أٟ ٗ ا٭ٌَٝ ٚا٭َٝات

 . ايطداٍ ٚايٓػا٤ إ٫ ٗ أسهاّ َع١ًَٛ

ايصٜٔ ٫ ٜكط٩ٕٚ ايهتاب١ ٫ٚ ٜهتبٕٛ، ٖٚٛ ْع أَٞ ْػب١ إٍ  :ٚا٭َٕٝٛ

ؾػًبت ٖصا ايتؿبٝ٘ ٗ  ;٭ِْٗ ٫ ٜهتبٕٛ إ٫ ْازضّا ;١، ٜعٕٓٛ بٗا أ١َ ايعطبا٭َ

اٱط٬م عٓس ايعطب ست٢ قاضت تطًل ع٢ً َٔ ٫ ٜهتب ٚيٛ َٔ غرلِٖ قاٍ 

َٳاط :ٗ شنط بين إغطا٥ٌٝ_ تعاٍ_ ٕٳ اِيهٹتٳابٳ ٔإ٫ٖ َأ ُٴٛ ٕٳ ٫ ٜٳعٵًَ َِّٝټٛ ِٵ ُأ ٗٴ َٹٓٵ ٞٻٚٳ ٚقس ص ْٹ

 .٠تكسّ ٗ غٛض٠ ايبكط

٭ِْٗ ناْٛا ٜككسٕٚ ب٘ ايػض َٔ  ;ع٢ً ايٝٗٛز ٚأٚثط ايتعبرل ب٘ ٖٓا تٛضنّا

 .إيٝٓا ٖٛ ضغٍٛ ا٭ٌَٝ ٚيٝؼ ضغ٫ّٛ: ؾٝكٛيٕٛ ;َِٓٗ د٬ّٗ"ايعطب َٚٔ ايٓيب

                                                 

: _تعاٍ_ٜٓطل، ٚضَا أضاز اْط٬م ا٭يػ١ٓ نُا ٗ قٛي٘ : ٖهصا ٗ ا٭قٌ، ٚيعٌ ايكٛاب_  1

ٛٵاط َٵؿٴ ٕٔ ا ِٵ َأ ٗٴ َٹٓٵ ُٳُٮ   (ّ.   )ؾٝهٕٛ َا ُأثبت ٖٛ ايكٛابص ٚٳاْٵَطًَلٳ اِي

 (ّ.   )ٚوًُِٗ: قٌ، ٚيعٌ ايكٛابٖهصا ٗ ا٭_  2
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أؾٗس أْو  :+أتؿٗس أْٞ ضغٍٛ اهلل= :ٕا قاٍ ي٘"ٚقس قاٍ ابٔ قٝاز يًٓيبس

 .ضغٍٛ ا٭ٌَٝ

 . ٭ٕ أًٖ٘ ناْٛا سًؿا٤ يًٝٗٛز ;١بايٝٗٛزٜ ٚنإ ابٔ قٝاز َتسّٜٓا

ِٵ َقاُيٛا ط :_تعاٍ_ٚنإ ايٝٗٛز ٜٓتككٕٛ إػًٌُ بأِْٗ إَٔٝٛ قاٍ  ٗٴ شٳيٹَو بٹأَْٻ

ٌٷ ٌٳ غٳبٹٝ َِِّّٝ إٍ ا٭ٌَٝ  ؾتشس٣ اهلل ايٝٗٛز بأْ٘ بعح ضغ٫ّٛص َيٝٵؼٳ عٳًَٝٵٓٳا ؾٹٞ اُ٭

نُا ٗ آخط _ؿا٤ ٚبإٔ ايطغٍٛ أَٞ، ٚأعًُِٗ إٔ شيو ؾهٌ اهلل ٜ٪تٝ٘ َٔ ٜ

 ٌٴبٵَٔ َق_ تعاٍ_ػرلِٖ ٚقس قاٍ ب٫ٚ  ،بايٝٗٛز ٚإٔ ؾهٌ اهلل يٝؼ خاقّا _اٯ١ٜ

ُٻ١ّ ط :ٕٛغ٢ ِٵ َأ٥ٹ ٗٴ ٚٳْٳذٵعٳًَ ٔٳ اغٵتٴهٵعٹُؿٛا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض  ٔٻ عٳ٢ًَ اٖيصٹٜ ُٴ ٕٵ ْٳ ٚٳْٴٔطٜسٴ َأ

ٌٳ  ٛٳأضثٹ ِٵ اِي ٗٴ ِٵ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض( 5)ٚٳْٳذٵعٳًَ ٗٴ ٔٳ َي ُٳهِّ  . صٚٳْٴ

ٚٗ  ،ثًت٘ شلِ ٗ ا٭١َٝٚٚقـ ايطغٍٛ بأْ٘ َِٓٗ، أٟ َٔ ا٭ٌَٝ ؾاٌَ ُٕا

 .ايك١َٝٛ

 209_28/208  .ٖٚصا َٔ إهاظ ايكطإٓ ايبسٜع

نطب ٚتعًِٝ ايهتاب ٚاؿه١ُ ٚتعن١ٝ ايٓؿٛؽ  ٚٗ ٚقـ ا٭َٞ بايت٠ٚ٬ _4

 . ٭ٕ إتعاضف إٔ ٖصٙ َهاز٠ يٮ١َٝ ;َٔ قػٔ ايطبام

٭ٕ أٍٚ تبًٝؼ ايسع٠ٛ بإب٬ؽ ايٛسٞ، ٚثين بايتعن١ٝ ٭ٕ ٚابتس٨ بايت٠ٚ٬ 

إعٟٓٛ ٖٚٛ ايؿطى، َٚا ٜعًل ب٘ َٔ َػاٟٚ  ؼابتسا٤ ايسع٠ٛ بايتطٗرل َٔ ايطد

 28/209  .ا٭عُاٍ ٚايطباع

ِٵط :َٚٛنع ١ًْ _5 ٔٗ ًِشٳُكٛا بٹ ُٻا ٜٳ َٛنع اؿاٍ، ٜٚٓؿأ عٔ ٖصا إع٢ٓ  صَي

، ِاٱغ٬ّ بعس إػًٌُ ا٭ٚيٌ ٜكرلٕٚ َجًٗإّا٤ إٍ إٔ ا٭َِ اييت تسخٌ ٗ 

ضَع إٍ أِْٗ ٜتعطبٕٛ يؿِٗ ايسٜٔ ٚايٓطل بايكطإٓ ؾهِ َٔ  _أٜهّا_ٜٚٓؿأ َٓ٘ 
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 . َعإ د١ًًٝ سٛتٗا ٖصٙ اٯ١ٜ غهت عٓٗا أٌٖ ايتؿػرل

يٝػٛا َٔ ايعطب ِٖٚ  غتبًؼ أّٖا " ٖٚصٙ بؿاض٠ غٝب١ٝ بإٔ زع٠ٛ ايٓيب

 ،ٚايتتاض ،ٚايذلى ،ٚايطّٚ ،ٚايػٛزإ ،ايدلبطٚ ،ٚا٭نطاز ،ٚا٭ضَٔ ،ؾاضؽ

 .ٚاشلٓٛز، ٚغرلِٖ ،ٚايكٌ ،ٚإػٍٛ

 . ٖٚصا َٔ َعذعات ايكطإٓ َٔ قٓـ اٱخباض بإػٝبات

 28/212  .ؾُٝع ا٭َِ"ٚٗ اٯ١ٜ ز٫ي١ ع٢ً عُّٛ ضغاي١ ايٓيب

، ٚيٝػت ق٠٬ ظا٥س٠ ع٢ً ٚق٠٬ اؾُع١ ٖٞ ق٠٬ ٚٗط ّٜٛ اؾُع١ _6

 .ؾأغك٘ َٔ ق٠٬ ايٛٗط ضنعتإ ٭دٌ اـطبتٌ ;ُؼايكًٛات اـ

 . (1)+ٚإِا قكطت اؾُع١ ٭دٌ اـطب١=: ضٟٚ عٔ عُط بٔ اـطاب أْ٘ قاٍ

 ;ٚأسػب إٔ شيو ؽؿٝـ ع٢ً ايٓاؽ إش ٚدبت عًِٝٗ خطبتإ َع ايك٠٬

ٖٚصا غبب اؾًٛؽ بٌ اـطبتٌ يٲّا٤ إٍ أُْٗا  ،ؾهاْت نٌ خطب١ َٓعي١ ضنع١

 .َكاّ ايطنعتٌ ٚيصيو نإ اؾًٛؽ خؿٝؿّاقا٥ُتإ 

ؾ٬ ٜهط ؾٛات إسساُٖا أٚ  ;غرل إٔ اـطبتٌ مل تعطٝا أسهاّ ايطنعتٌ

٫ٚ غذٛز يٓككُٗا عٓس  ،٫ٚ هب ع٢ً إػبٛم تعٜٛهُٗا ،ؾٛاتُٗا َعّا

إٔ َٔ ؾاتت٘ اـطب١ : ْٗٛض ؾكٗا٤ ا٭َكاض، ضٟٚ عٔ عطا٤ ٚفاٖس ٚطاٚٚؽ

 .ق٠٬ ايٛٗط ّٜٛ اؾُع١ ق٢ً أضبعّا

إٔ َٔ أزضى ضنع١ َٔ ق٠٬ اؾُع١ أناف إيٝٗا ث٬خ ضنعات : ٚعٔ عطا٤

 . (2)ٖٚٛ أضاز إٔ ؾاتت٘ اـطب١ ٚضنع١ َٔ ق٠٬ اؾُع١

                                                 

 .548م  3ضٚاٙ أبٛ بهط ايطاظٟ اؾكام ٗ أسهاّ ايكطإٓ ي٘ دع٤ _ 1

 .َٔ أسهاّ ايكطإٓ يًذكام 3ز 548شنطٙ اؾكام م_ 2
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َع إٔ ؾإٔ قًٛات ايٓٗاض إغطاض ايكطا٠٤  ٚدعًت ايكطا٠٤ ٗ ايك٠٬ دٗطّاس

٠٬ إضؾاز ؾهاْت ق ;َٔ ايكطإٓ نُا أزلعٛا اـطب١ يؿا٥س٠ إزلاع ايٓاؽ غٛضّا

 . ٭ٌٖ ايبًس ٗ ّٜٛ َٔ نٌ أغبٛع

ٚاٱْاع ع٢ً إٔ ق٠٬ اؾُع١ قا١ُ٥ َكاّ ق٠٬ ايٛٗط ٗ ّٜٛ اؾُع١ ؾُٔ 

ؾأَا َٔ مل ٜكًٗا يعصض أٚ يػرلٙ ؾٝذب عًٝ٘ إٔ  ق٬ٖا ٫ ٜكًٞ َعٗا ٚٗطّا

 .ٜكًٞ ايٛٗط

طاؽ بعس ايؿ ٚضأٜت ٗ اؾاَع ا٭َٟٛ ٗ زَؿل قاّ إَاّ ٜكًٞ ظُاع١ ٚٗطّا

 223_28/222  .ٚشيو بسع١ ،َٔ ق٠٬ اؾُع١
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 اعتباضّا (غٛض٠ إٓاؾكٌ)ٗ نتب ايػ١ٓ ٚنتب ايتؿػرل  زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠_ 1

 . بصنط أسٛاشلِ ٚقؿاتِٗ ؾٝٗا

ؾًُا أقبشٓا = :ٚٚقع ٖصا ا٫غِ ٗ سسٜح ظٜس بٔ أضقِ عٓس ايذلَصٟ قٛي٘

 .ٚغٝأتٞ قطٜبّا +غٛض٠ إٓاؾكٌ " قطأ ضغٍٛ اهلل

ٜكطأ ٗ "نإ ضغٍٛ اهلل :٠ قاٍٚض٣ٚ ايطدلاْٞ ٗ ا٭ٚغ٘ عٔ أبٞ ٖطٜط

 ;ؾٝشطض بٗا إ٪ٌَٓ، ٚٗ ايجا١ْٝ بػٛض٠ إٓاؾكٌ ;ق٠٬ اؾُع١ بػٛض٠ اؾُع١

 . ؾٝكطع بٗا إٓاؾكٌ

 (غٛض٠ إٓاؾكٕٛ)ٚٚقع ٗ قشٝض ايبداضٟ ٚبعض نتب ايتؿػرل تػُٝتٗا 

 ،ٚنصيو ثبت ٗ نجرل َٔ إكاسـ إػطب١ٝ ،اع٢ً سها١ٜ ايًؿٜ ايٛاقع ٗ أٚشل

 . ٚإؿطق١ٝ

 . ٖٚٞ َس١ْٝ با٫تؿام

 . ٚاتؿل ايعازٕٚ ع٢ً عس آٜٗا إسس٣ عؿط٠ آ١ٜ

ْعيت بعس  ،عٓس دابط بٔ ظٜس ٚقس عست ايجا١ْٝ بعس إا١٥ ٗ عساز ْعٍٚ ايػٛض

 . غٛض٠ اؿر ٚقبٌ غٛض٠ اجملازي١

ًل ٚٚقع ٗ داَع ايذلَصٟ عٔ قُس ٚايكشٝض أْٗا ْعيت ٗ غع٠ٚ بين إكط

 .أْٗا ْعيت ٗ غع٠ٚ تبٛى بٔ نعب ايكطٚٞا

بين  ٚغع٠ُٚ، لًٹبين إكَط إٔ شيو ٗ غع٠ٚٹ: ٕعٔ غؿٝا _أٜهّا_ٚٚقع ؾٝ٘ 

 . ًل غ١ٓ ٔؼ، ٚغع٠ٚ تبٛى غ١ٓ تػعإكط

 صورة املهافكوى
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أْٗا ْعيت ٗ غع٠ٚ : ٚضدض أٌٖ إػاظٟ ٚابٔ ايعطبٞ ٗ ايعاضن١ ٚابٔ نجرلس

يٝدطدٔ ا٭عع =: ٭ٕ قٍٛ عبساهلل بٔ أبٞ بٔ غًٍٛ ;ًل ٖٚٛ ا٭ٚٗطبين إكط

ٜٓاغب ايٛقت ايصٟ مل ٜهعـ ؾٝ٘ ؾإٔ إٓاؾكٌ ٚنإ أَطِٖ نٌ  +َٓٗا ا٭شٍ

 . ٠ ٚقس نعـ أَط إٓاؾك٤ٌّٜٛ ٗ نعـ ٚناْت غع٠ٚ تبٛى ٗ آخط غين ايٓبٛ

ضدٌ (1)هػعنٓا ٗ غعا٠ ؾ: َا ضٟٚ عٔ ظٜس بٔ أضقِ أْ٘ قاٍ ٚغبب ْعٚشلا

ٜا يٮْكاض، ٚقاٍ : يٮْكاض ؾكاٍ اؾٗين سًٝؿّا دّٗٓٝا َٔ إٗادطٜٔ ضد٬ّ

َا باٍ زع٣ٛ = :ؾكاٍ " ؾػُع شيو ضغٍٛ اهلل: ٜا يًُٗادطٜٔ: إٗادطٟ

 +.?اؾا١ًٖٝ

 +زعٖٛا ؾإْٗا َٓت١ٓ= :َٔ ا٭ْكاض ؾكاٍ نػع ضدٌ َٔ إٗادطٜٔ ضد٬ّ: قايٛا

أقس : ٞ ؾكاٍبٳؾػُع ٖصا اـدل عبساهلل بٔ ُأ _ٍ نصاٜآ: أٟ اتطنٛا زع٠ٛ اؾا١ًٖٝ_

 . +أَا ٚاهلل ي٦ٔ ضدعٓا إٍ إس١ٜٓ يٝدطدٔ ا٭عع َٓٗا ا٭شٍ ?ؾعًٖٛا

بٔ اٜس ظ٫ تٓؿكٛا ع٢ً َٔ عٓس ضغٍٛ اهلل ست٢ ٜٓؿهٛا َٔ سٛي٘، قاٍ : ٚقاٍ

 ،ؾشسثت٘ ،ؾسعاْٞ"ؾصنطٙ يًٓيب ،ؾأخدلت ب٘ عُٞ ،ؾػُعت شيو: أضقِ

 ينؾشًؿٛا َا قايٛا، ؾهصب ،اهلل إٍ عبساهلل بٔ أبٞ ٚأقشاب٘ؾأضغٌ ضغٍٛ 

ٌّ ،ٚقسق٘ ،ضغٍٛ اهلل ؾكاٍ عُٞ َا أضزت إ٫ إٔ  ،مل ٜكبين َجً٘ ؾأقابين ٖ

إٍ إٔ نصبو، ؾًُا أقبشٓا قطأ ضغٍٛ اهلل غٛض٠ : بو ضغٍٛ اهلل، ٚٗ ضٚا١ٜنصٻ

 . +إٕ اهلل قس قسقو=: إٓاؾكٌ ٚقاٍ يٞ

ٟٻ=: ٗ ٖصا اؿسٜح ٚٗ ضٚا١ٜ يًذلَصٟ ٚإٔ ا٭ْكاضٟ  ،ٞأعطابٴ إٔ إٗادط

َٔ أقشاب عبساهلل بٔ أبٞ، ٚإٔ إٗادطٟ نطب ا٭ْكاضٟ ع٢ً ضأغ٘ غؿب١ 

                                                 

 .ٚنإ شيو ـك١َٛ ٗ سٛض َا٤ ؾطبت َٓ٘ ْاق١ ا٭ْكاضٟ، نطب٘ ع٢ً زبطٙ :نػع _1
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٫ تٓؿكٛا ع٢ً َٔ عٓس ضغٍٛ اهلل ست٢ ٜٓؿهٛا : ؾؿذ٘، ٚإٔ عبساهلل بٔ أبٞ قاٍ

 .ٜعين ا٭عطاب +َٔ سٛي٘

 ،ذاٙ أدرل يعُط بٔ اـطابٚشنط أٌٖ ايػرل إٔ إٗادطٟ َٔ غؿاض ازل٘ دٗ

ٍّٚإٔ ا٭ْكاضٟ دٗين ازل٘ غٓإ سًٝـ ٫ ، ثِ وتٌُ إٔ تهٕٛ اؿازث١ بٔ أب

 .ٚاسس٠

ٚانططب ايطاٟٚ عٔ ظٜس بٔ أضقِ ٗ قؿتٗا; ٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ قس سكٌ 

 . سازثتإ ٗ غعا٠ ٚاسس٠

بٔ اأضغٌ إٍ عبساهلل  " إٔ ضغٍٛ اهلل: ٚشنط ايٛاسسٟ ٗ أغباب ايٓعٍٚ

 +.أْت قاسب ٖصا ايه٬ّ ايصٟ بًػين=: ٚقاٍ ي٘ ٞبٳُأ

ٚإٕ  ،َٔ ٖصا ٚايصٟ أْعٍ عًٝو ايهتاب َا قًت ؾ٦ّٝا: ؾكاٍ عبساهلل بٔ أبٞ

 . يهاشب ظٜسّا

ٞٸ ثِ  ،يكَٛ٘ تٗٝٝذّا ;ٗ غٛض٠ غهبٺ ٚايٛاٖط إٔ إكاي١ ا٭ٍٚ قاشلا ابٔ أب

 . ؾأْهطٖا ;خؿٞ اْهؿاف ْؿاق٘

ٞٸ ،أزضدٗا ظٜس بٔ أضقِ ٗ سسٜج٘ٚأَا إكاي١ ايجا١ْٝ ؾإِا  ٗ  ٚإِا قاشلا ابٔ أب

 . _نُا غٝأتٞ ٗ تؿػرل سهاٜتٗا_غٛض٠ ايٓاقض 

ٚع٢ً ا٭قض ؾٗٞ قس ْعيت قبٌ غٛض٠ ا٭سعاب، ٚع٢ً ايكٍٛ بأْٗا ْعيت ٗ 

 233_28/231 .أٚ قبًٗا بكًٌٝ ٖٚٛ بعٝس ،غع٠ٚ تبٛى تهٕٛ ْعيت َع غٛض٠ بطا٠٤

ٍٔ ؾهضٴ: ٗاأغطانٴ _2 س بعهٗا عٔ إٓاؾكٌ بعس نجرل َٔ زخا٥ًِٗ ٚتٛٗي أسٛا

 ْؿٕٛؽ ٗ ايعكٝس٠، َٚٔ غؿاي١ٹ س اهلل، ٚانططابٺٗٵعٳبٹ ٕؼٝٵبعض َٔ نصب، ٚخٳ

ِٕ طټػٴٗ أدػاّ تٳ ع٢ً اٱعطاض عٔ طًب اؿل ٚاشلس٣،  ٚتعذب، َٚٔ تكُٝ
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 .ايٓاؽ عٓ٘ ٚع٢ً قسِّس

ػطض َٔ ٖصٙ خل ب (إشا)ـٚنإ نٌ قػِ َٔ آٜات ايػٛض٠ إؿتتض ب

ٞ بٳٚقس عًُت إٔ شيو دطت إيٝ٘ اٱؾاض٠ إٍ تهصٜب عبس اهلل بٔ ُأ ;ا٭غطاض

 . بٔ غًٍٛ ؾُٝا سًـ عًٝ٘ َٔ ايتٓكٌ ٖا قاي٘ا

ِٗ ع٢ً اٱْؿام ٚا٫زخاض يٰخط٠ قبٌ سًٍٛ ت َٛع١ٛ إ٪ٌَٓ ٚسجُِّٳتٹٚخٴ

 28/233 .ا٭دٌ

ِٵط_ 3 ٔٗ ٌٻ قٳٝٵشٳ١ٺ عٳًَٝٵ ٕٳ ُن اؾ١ًُ َٓعي١ بسٍ ايبعض َٔ ٖصٙ ص ٜٳشٵػٳبٴٛ

َٴػٳٓٻسٳ٠ْط :َهُٕٛ ١ًْ ِٵ خٴؿٴبٷ  ٗٴ يًٛاٖط  إؿٛٙٹ ِٴٗٔأٟ َٔ كايؿ١ باطٓٹص َنأَْٻ

 . إُٛٙ، أٟ ِٖ أٌٖ دي ٗ قٛض٠ ؾذعإ

ٖٚصا َٔ ١ًْ َا ؾهشت٘ ٖصٙ ايػٛض٠ َٔ زخا٥ًِٗ َٚطاٟٚ ْؿٛغِٗ نُا 

ؾٗٞ  ;تؿٓٔ أغايٝب ايِٓٛٚإٕ اختًؿت َٛاقعٗا َٔ  ،تكسّ ٗ اٯٜات ايػابك١

 . َؿذلن١ ٗ ايتٓبٝ٘ ع٢ً أغطاضِٖ

يػ٤ٛ َا ٜهُطْٚ٘ يًُػًٌُ َٔ  ;إط٠ َٔ ايكٝاح، أٟ ِٖ: ٚايكٝش١

ؾِٗ ٗ  ;ايعسا٠ٚ ٫ ٜعايٕٛ ٜتٛدػٕٛ خٝؿ١ َٔ إٔ ٜٓهؿـ أَطِٖ عٓس إػًٌُ

أٚ أْؿست ناي١ خؿٛا إٔ ٜهٕٛ  ،خٛف ًٖٚع إشا زلعٛا قٝش١ ٗ خك١َٛ

 241_28/240  .يٲٜكاع بِٗ ;َٔ إػًٌُ عًِٝٗشيو غاض٠ 
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ٚمل تطز  ،٫ٚ تعطف بػرل ٖصا ا٫غِ (غٛض٠ ايتػابٔ)زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠  _1

غ٣ٛ َا شنطٙ ابٔ عط١ٝ عٔ  " تػُٝتٗا بصيو ٗ خدل َأثٛض عٔ ضغٍٛ اهلل

َا َٔ َٛيٛز إ٫ ٚٗ تؿابٝو =: قاٍ " ايجعًيب عٔ ابٔ عُط َٔ إٔ ايٓيب

 .+آٜات ؾاؼ١ غٛض٠ ايتػابَٔهتٛب ٔؼ 

ِٷ بٹصٳاتٹط :_تعاٍ_ٚايٛاٖط إٔ َٓت٢ٗ ٖصٙ اٯٜات قٛي٘  ٘ٴ عٳًٹٝ ص ايكټسٴٚٔض ٚٳايًٖ

ؾًعً٘ أخصٙ َٔ  ،ٚضٚاٙ ايكططيب عٔ ابٔ عُط ٚمل ٜٓػب٘ إٍ ايتعًٝل ،ؾتأًَ٘

 . تؿػرل ابٔ عط١ٝ

ٔٔط :ٚٚد٘ ايتػ١ُٝ ٚقٛع يؿٜ  . ٔ ايكطإٓٚمل ٜكع ٗ غرلٖا َ ،ؾٝٗاص ايتٻػٳابٴ

 .قٍٛ اؾُٗٛض ٚعٔ ايهشاى ٖٞ َه١ٝٗ  ٖٚٞ َس١ْٝ

إٔ تًو اٯٜات ْعيت ٗ ضداٍ = :عٔ ابٔ عباؽ ٚض٣ٚ ايذلَصٟ عٔ عهط١َ

ؾأب٢ أظٚادِٗ ٚأ٫ٚزِٖ إٔ ٜسعِٖٛ  ،ٚأضازٚا اشلذط٠ ،أغًُٛا َٔ أٌٖ َه١

 .اؿسٜح +"ٜأتٕٛ ضغٍٛ اهلل

 . _تٞنُا غٝأ_ْعيت ٗ ؾإٔ عٛف ا٭ؾذعٞ : ٚقاٍ فاٖس

ْعيت بعس غٛض٠ اؾُع١  ،ٖٚٞ َعسٚز٠ ايػابع١ ٚإا١٥ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض

 . ٚقبٌ غٛض٠ ايكـ بٓا٤ ع٢ً أْٗا َس١ْٝ

 28/258   .مثإ عؿط٠ ٚعسز آٜٗا

ع٢ً ايتصنرل بإٔ َٔ ٗ ايػُا٤ َٚٔ ٗ  ٚاؾتًُت ٖصٙ ايػٛض٠ُ: ٗاأغطانٴ _2

 . َتذسزّا ّاتػبٝش لٓعْٖٛ٘ عٔ ايٓكا٥ٜا٭ضض ٜػبشٕٛ هلل، أٟ 

 صورة التغابو
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 ،ِٗ٭ْ٘ خايل ايٓاؽ نِّ ;ؾطازٙ باؿُسإب ؾٗٛ اؿكٝلٴ ;هلل ٚسسٙ ٚإٔ إًَوس

إش خًكِٗ ٗ أسػٔ  ;٘ٚمل ٜؿهطٚا ْعُ ٚنؿط ْاؽٷ ،ؾآَٔ بٛسساْٝت٘ ْاؽٷ

 . "ِٖ َٔ إْهاض ضغاي١ قُسٚؼصٜطٴ ،قٛض٠

ٚا ٚدشس ،ِٗيٝعتدلٚا َا سٌ با٭َِ ايصٜٔ نصبٛا ضغًَ ;ِٖ ع٢ً شيوٚإْصاضٴ

 . َِٗجًٹ إٔ ٜٗتسٚا بإضؾاز بؿٕط تهدلّا ;ٓاتِِّٗٝبٳ

ّٴ ِٷ بإٔ اهلَل ٚاٱع٬ ؾ٬ هطٟ أَط  ;بايٛاٖط ٚاـؿٞ ٗ ايػُاٚات ٚا٭ضض عًٝ

 . ٗ ايعامل إ٫ ع٢ً َا اقتهت٘ سهُت٘

ّٳٚبٝٻ ،ايبعح ٚأم٢ عًِٝٗ إْهاضٳ ٕٛ َكًِزِٖ بأِْٗ ٜٳٖٚسٻ ،٘تٹاغتشاَي ٔ شلِ عس

ٚيٝكسقٛا  ،ؾإٕ أضازٚا ايٓذا٠ ؾًٝ٪َٓٛا باهلل ٚسسٙ ،أعُاشلِ سٌ ٜبعجٕٛ دعا٤ٳ

طت عِٓٗ ؿِّؾإِْٗ إٕ آَٓٛا ُن ،ٜٚ٪َٓٛا بايبعح ،ايصٟ دا٤ ب٘ ٚايهتابٳ"٘ضغَٛي

 . ٚإ٫ ؾذعا٩ِٖ ايٓاض خايسٜٔ ؾٝٗا ،ِٗغ٦ٝاتٴ

ؾًٝتٛنًٛا ع٢ً اهلل  ;أٌٖ ايهؿط بِٗ إ٪ٌَٓ ع٢ً َا ٬ٜقْٛ٘ َٔ نطِّ ثِ تجبٝتٴ

 . ٛضِٖٗ أَ

 ؼصٜطّا ;إ٪ٌَٓ َٔ بعض قطابتِٗ ايصٜٔ تػًػٌ اٱؾطاى ٗ ْؿٛغِٗ ٚؼصٜطٴ

 . َٔ إٔ ٜجبطِٖٛ عٔ اٱّإ ٚاشلذط٠

 . ض شلِ بايكدل ع٢ً أَٛاشلِ اييت قازضٖا إؿطنٕٛطٻٚعٳ

ٚبتك٣ٛ اهلل  ،ِٗنٕٛ بٗا ضبٻطٵِٖ بإْؿام إاٍ ٗ ٚدٛٙ اـرل اييت ٜٴٚأَطٳ

 28/259 .١ي٘ ٚايطاع ٚايػُٔع

إٔ وٌُ ع٢ً  ٚاٱخباض عٔ بعض ا٭ظٚاز ٚا٭٫ٚز بأِْٗ عسٚ هٛظ _3

ؾإٕ بعهِٗ قس ٜهُط عسا٠ٚ يعٚد٘ ٚبعهِٗ ٭بٜٛ٘ َٔ دطا٤ إعا١ًَ  ;اؿكٝك١
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ٕٔ سك٘ إٔ  ؾٝكرل عسّٚا ،ٚغ٤ٛ تؿهرل ،َا ٫ ٜطٚم عٓسٙ َع خباث١ ٗ ايٓؿؼ

َٚٔ ا٫ْتُا٤  ،َٔ اخت٬ف ايسٜٔ، ٜٚهجط إٔ تأتٞ ٖصٙ ايعسا٠ٚ ٜهٕٛ ي٘ قسٜكّا

 . إٍ ا٭عسا٤

ٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً َع٢ٓ ايتؿبٝ٘ ايبًٝؼ، أٟ نايعسٚ ٗ إعا١ًَ َا ٖٛ َٔ 

 .ٜؿعٌ اؾاٌٖ بٓؿػ٘ َا ٜؿعٌ ايعسٚ يعسٚٙ :ؾإٔ َعا١ًَ ا٭عسا٤ نُا قٌٝ ٗ إجٌ

 28/284   .ٖٚصا َٔ اغتعُاٍ ايًؿٜ ٗ سكٝكت٘ ٚفاظٙ
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 س

 

ِٵ ايِّٓػٳا٤ٳٜا طغٛض٠ _ 1 ٞټ ٔإشٳا َطًِٖكتٴ ؾاعت تػُٝتٗا ٗ إكاسـ  ،اخل صأٜٗا ايٓٻبٹ

ٚمل تطز تػُٝتٗا بٗصا ٗ سسٜح  ،غٛض٠ ايط٬م: ٚٗ نتب ايتؿػرل ٚنتب ايػ١ٓ

 . َٛغّٛ بايكبٍٛ " عٔ ضغٍٛ اهلل

ٖا  ٚشنط ٗ اٱتكإ إٔ عبساهلل بٔ َػعٛز زلاٖا غٛض٠ ايٓػا٤ ايككط٣ أخصّا

نٓا عٓس عبساهلل بٔ َػعٛز ؾصنط : داضٟ ٚغرلٙ عٔ َايو بٔ عاَط قاٍأخطد٘ ايب

أٟ أدٌ ٚنع اؿٌُ إٕ نإ _ عٓسٙ إٔ اؿاٌَ إتٛؾ٢ عٓٗا تعتس أقك٢ ا٭دًٌ

أػعًٕٛ عًٝٗا : ؾكاٍ _أنجط َٔ أضبع١ أؾٗط ٚعؿط، ٚأدٌ ا٭ضبع١ ا٭ؾٗط ٚعؿط

ككط٣ بعس ايطٍٛ ايتػًٜٝ ٫ٚ ػعًٕٛ عًٝٗا ايطخك١ يٓعيت غٛض٠ ايٓػا٤ اي

ٔٻط ٗٴ ُٵًَ ٔٳ سٳ ٕٵ ٜٳهٳعٵ ٔٻ َأ ٗٴ ٍٔ َأدٳًُ ُٳا ٚٵ٫تٴ اَ٭سٵ  .ـٖ اص ٚٳُأ

يًتٓعٙ عٔ  ;تكإ عٔ ايساٚزٟ إْهاض إٔ تسع٢ ٖصٙ ايػٛض٠ بايككط٣ٚٗ اٱ

أٟ يٝؼ  ،ٚضزٙ ابٔ سذط بإٔ ايككط أَط ْػيب ،ٚقـ ايكطإٓ بكؿ١ ْكل

 .بٓكل ع٢ً اٱط٬م َؿعطّا

عٔ ايػٛض٠ إؿٗٛض٠ باغِ غٛض٠  اسذلاظّا ;ايككط٣ٚابٔ َػعٛز ٚقؿٗا ب

ٗٳا ايٓٻاؽٴ اتٻُكٛا ط :ايٓػا٤ اييت ٖٞ ايػٛض٠ ايطابع١ ٗ إكشـ اييت أٚشلا ٜٳا َأٜټ

ٚٳاسٹسٳ٠ٺ ٔٵ ْٳِؿٕؼ  َٹ ِٵ  ِٵ اٖيصٹٟ خٳًََكُه  ص.ضٳبٻُه

ٚأَا قٛي٘ ايطٍٛ ؾٗٛ قؿ١ ٕٛقٛف قصٚف أٟ بعس ايػٛض٠ ايطٍٛ ٜعين 

٭ٕ غٛض٠ ايبكط٠  ;ٜٚتعٌ إٔ شيو َطازٙ ،٭ْٗا أطٍٛ غٛض ايكطإٓ ;ط٠غٛض٠ ايبك

 .نطت ؾٝٗا عس٠ إتٛؾ٢ عٓٗاَ  ٖٞ اييت ش

 صورة الطالم
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ٚقس ٜتِٖٛ إٔ غٛض٠ ايبكط٠ تػ٢ُ غٛض٠ ايٓػا٤ ايطٍٛ َٔ َكابًتٗا بػٛض٠ 

 . ٚيٝؼ نصيو نُا تكسّ ٗ غٛض٠ ايٓػا٤ ،ايٓػا٤ ايككط٣ ٗ ن٬ّ ابٔ َػعٛز

  .ٖٚٞ َس١ْٝ با٫تؿام

 . ٚعسٖا أٌٖ ايبكط٠ إسس٣ عؿط٠ آ١ٜ ،اثٓتا عؿط٠ آ١ٜ ٗ عسز ا٭نجط ٚعسز آٜٗا

عٓس دابط بٔ ظٜس  ٖٚٞ َعسٚز٠ ايػازغ١ ٚايتػعٌ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض

 . ْعيت بعس غٛض٠ اٱْػإ ٚقبٌ غٛض٠ ايب١ٓٝ

دطٜر عٔ أبٞ ايعبرل أْ٘ زلع  َا ضٚاٙ َػًِ عٔ ططٜل ابٔ ٚغبب ْعٚشلا

 ;ل اَطأت٘ سا٥هّاأّٔ ٜػأٍ ابٔ عُط نٝـ تط٣ ٗ ايطدٌ طًٖ ٔ بٔعبسايطٓ

ؾػأٍ عُط ضغٍٛ  " ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل ؾكاٍ طًل ابٔ عُط اَطأت٘ سا٥هّا

قاٍ  ،ؾًٝطًل أٚ يُٝػو ،إشا طٗطت: يرلادعٗا، ؾطزٖا ٚقاٍ: ؾكاٍ ي٘ "اهلل

ِٵ ايِّٓػٳا: طابٔ عُط ٚقطأ ايٓيب ٞټ ٔإشٳا َطًِٖكتٴ ٔٻٜا أٜٗا ايٓٻبٹ ٔٗ ٔٻ يٹعٹسٻتٹ ٖٴ  ص. ٤ٳ َؾَطًُِّكٛ

 .ش١ إْٗا ْعيت عًٝ٘ غاعأ اخل " ٚقطأ ايٓيب :ٚٚاٖط قٛي٘

 .ٚوتٌُ إٔ تهٕٛ ْعيت قبٌ ٖصٙ اؿازث١

ٚعٔ قتاز٠  ،أْٗا ْعيت ٗ قه١ٝ ط٬م ابٔ عُط: ٚقاٍ ايٛاسسٟ عٔ ايػسٟ

 .طًل سؿك١ ٚمل ٜكض " أْٗا ْعيت بػبب إٔ ايٓيب

ٚإٔ ا٭قض إٔ اٯ١ٜ  ،َٔ شيو مل ٜكض بٞ بإٔ ؾ٦ّٝاٚدعّ أبٛ بهط بٔ ايعط

 293_28/292    .أيؿطع َبتس ْعيت بٝاّْا

ّٔ َٔ آٜات ٖصٙ ايػٛض٠ ؼسٜسٴ ايػطضٴ :ٗاأغطانٴ _2 ٘ بٴُكعٵَٚا ٜٳ ،ايط٬م أسها

يٮسهاّ إصنٛض٠ ٗ غٛض٠  تتُُّٝا ;٠ ٚاٱضناع ٚاٱْؿام ٚاٱغهإسٻَٔ ايعٹ

 . ايبكط٠
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ٞٴ ،٠سٻايعٹ ؾطٔع سه١ُٹإٍ  ٚاٱّا٤ٴس ل ٚايتهٝٝٹ عٔ اٱنطاض بإطًكاتٹ ٚايٓٗ

 . عًٝٗٔ

 . ع٢ً اهلل ٗا بأدٕطك١ ابٓٳإطًٖ ٚإضناعٴ ،ٚع٢ً إطادع١ ،ع٢ً ايتطًٝٔل ٚاٱؾٗازٴ

 . ٚايتؿاٚض بٌ ا٭بٜٛٔ ٗ ؾإٔ أ٫ٚزُٖا ،با٥٫تُاض ٚا٭َطٴ

 ،ٜٚتبع سسٚزٙ ،ٔ ٜتكٞ اهللباحملاؾ١ٛ ايٛعس بإٔ اهلل ٜ٪ٜس َ ٚؽًٌ شيو ا٭َطٴ

 . ط عٓ٘ غ٦ٝات٘ؿَِّهٜٚٴ ،ٚهعٌ ي٘ َٔ أَطٙ ٜػطّا

 . أسهاَ٘ ٫ ٜعذعٙ تٓؿٝصٴ ٘ٳُٳِهٚإٔ اهلل ٚنع يهٌ ؾ٤ٞ سٴ

 ٖٚٛ سحٌّ ،ٚأعكب شيو بإٛع١ٛ عاٍ ا٭َِ ايصٜٔ عتٛا عٔ أَط اهلل ٚضغً٘

ـٴعً لٻشٹي٬٦ ٜٳ"يًُػًٌُ ع٢ً ايعٌُ َا أَطِٖ ب٘ اهلل ٚضغٛي٘ ايعتٛ  ِٝٗ ٚق

 . عٔ ا٭َط

ـٴ ٞٔ ٚتؿطٜ ٍٷ_ تعاٍ_ اهللٹ ٚس عٔ عًِ اهلل  َٔ ايػُاٚات ٚقازضٷ بأْ٘ َٓع

 294_28/293 ._تعاٍ_ٚقسضت٘ 

ؾإٕ ايعٚدٌ  ;يبعض ا٭ظٚاز ٭ْ٘ قس ٜهٕٛ سادّٝا ٚايط٬م َباح _3

 ٗ ايػايب مل تهٔ بُٝٓٗا قبً٘ ق١ً َٔ ْػب ٫ٚ سسٜجّا ؾدكإ اعتؿطا اعتؿاضّا

ؾٝهجط إٔ وسخ بُٝٓٗا بعس ايتعٚز  ;٫ٚ ؽًل غًل َتكاضب أٚ َتُاثٌ ،دٛاض

 ٌټُٳٝٳٜٚعػط تصيًٝ٘، َؾ ،ؽايـ ٗ بعض ْٛاسٞ إعاؾط٠ قس ٜهٕٛ ؾسٜسّا

 ;ؾأسً٘ اهلل ;٫ٚ ٜٛدس غبٌٝ إٍ إضاستُٗا َٔ شيو إ٫ ايتؿطق١ بُٝٓٗا ،أسسُٖا

ٜٓبػٞ إٔ هعٌ اٱشٕ ؾٝ٘ شضٜع١  ؾ٬ ;ٚيهٓ٘ َا أسً٘ إ٫ يسؾع ايهط ،٭ْ٘ سادٞ

 ;أٚ َٔ شٟٚ قطابتُٗا، أٚ يككس تبسٌٜ إصام ،يًٓها١ٜ َٔ أسس ايعٚدٌ باٯخط

 296_28/295   .+أبػض اؿ٬ٍ إٍ اهلل ايط٬م=": ٚيصيو قاٍ ايٓيب
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٘ٴ َيَوطغٛض٠  _1 ٌٻ ايًٖ َٳا َأسٳ ّٴ  ِٳ تٴشٳطِّ ٞټ يٹ ٗٳا ايٓٻبٹ ٛض٠ غ)زلٝت  ،اخلص ٜٳا َأٜټ

 .ٗ نتب ايػ١ٓ ٚنتب ايتؿػرل (ِايتشطٜ

 ِٳيِّغٛض٠ ا)ايبداضٟ تػُٝتٗا باغِ  قع ٗ ضٚا١ٜ أبٞ شض اشلطٟٚ يكشٝضٚٚ

ٚٗ تؿػرل ( ِّ ؼطٸغٛض٠ ايِّ)بتؿسٜس اي٬ّ، ٚٗ اٱتكإ ٚتػ٢ُ  (ّشطٸتٴ

ٚبؿتض إِٝ ٚنِ ايتا٤ قكك٘ بُٗع٠ ٚقٌ ٚتؿسٜس اي٬ّ َهػٛض٠  أٟايهٛاؾٞ 

ّٴط :يطا٤ َهػٛض٠ بعسٖا َِٝ ع٢ً سها١ٜ ١ًْٚتؿسٜس ا ِٳ تٴشٳطِّ ٚدعًٗا ص يٹ

 . َٓعي١ ا٫غِ ٚإزخاٍ ٫ّ تعطٜـ ايعٗس ع٢ً شيو ايًؿٜ ٚإزغاّ اي٬ٌَ

غٛض٠ )إٕ ابٔ ايعبرل زلاٖا : ٚقاٍ اٯيٛغٞ"( غٛض٠ ايٓيب)ٚتػ٢ُ 

 . ٚمل أقـ عًٝ٘ ٚمل ٜصنط قاسب اٱتكإ ٖصٜٔ ٗ أزلا٥ٗا :قًت (ايٓػا٤

 . اتؿل أٌٖ ايعسز ع٢ً إٔ عس٠ آٜٗا اثٓتا عؿط٠ٚ

 .ٖٚٞ َس١ْٝ

ٚقاٍ ٗ اٱتكإ عٔ  ،ٚتبع٘ ايكططيب ،بإْاع أٌٖ ايعًِ: قاٍ ابٔ عط١ٝ

 ،بعسٖا َهٞ، نُا ٚقعت سها١ٜ ن٬َ٘إٕ أٚشلا إٍ ُاّ عؿط آٜات َٚا : قتاز٠

عٝس إٔ تهٕٛ إش َٔ ايب ;ٚيعً٘ أضاز إٍ عؿط آٜات، أٟ إٔ اٯ١ٜ ايعاؾط٠ َٔ إهٞ

 . اٯ١ٜ ايعاؾط٠ َس١ْٝ ٚاؿاز١ٜ عؿط َه١ٝ

ْعيت بعس غٛض٠  ،ٖٚٞ َعسٚز٠ اـاَػ١ بعس إا١٥ ٗ عساز ْعٍٚ غٛض ايكطإٓ

 28/343 .اؿذطات ٚقبٌ غٛض٠ اؾُع١

ّ ع٢ً ْؿػ٘ طِّشٳ٫ ٜٴ َا تهُٓ٘ غبب ْعٚشلا إٔ أسسّا :ٖصٙ ايػٛض٠ٹ أغطاضٴ _2

 صورة التخزيم
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ؾ٬  ;يٝؼ شيو َكًش١ ي٘ ٫ٚ يًصٟ ٜػذلنٝ٘ إش ;َا أسٌ اهلل ي٘ ٱضنا٤ أسسس

 ٭ٕ اييت سطَٗا داض١ْٜ ;َٚا ٖٛ بط٬م ،ؾٝ٘ ١َبٳطٵإش ٫ ُق ;عٌ نايٓصضذٵٜٓبػٞ إٔ ٜٴ

ِّ ؾإِا ق٬حٴ ;يٝػت بعٚد١ ؾُٝا ٜعٛز بٓؿع ع٢ً ْؿػ٘ أٚ ٜٓؿع ب٘ غرلٙ  داْبٺ ن

٘ٴ ،عٓس اهلل َطنّٝا ْؿعّا ٢ً ْبٝ٘ أعِٛ َٔ إٍ إٔ غرل٠ اهلل ع"ْػا٤ ايٓيب ٚتٓبٝ

 . ٚأزل٢ َككسّا ،غرلتٗٔ عًٝ٘

 .٘ ع٢ً َا ىك٘ َٔ اؿازثاتعٴًٹِطٚإٔ اهلل ٜٴ

ٕٻ ٜٚؿعٌ  ،ط عٓٗاؿَِّهٖا إٔ ٜٴطَِّٔ بٹ ٗا خرلّاجٳٓٵسًـ ع٢ً ٌّ ؾطأ٣ سٹ ٔٵَٳ ٚأ

 .ايصٟ ٖٛ خرل

س عبس ايكٝؼ عٔ ضٚا١ٜ أبٞ َٛغ٢ ؾٚقس ٚضز ايتكطٜض بصيو ٗ سسٜح ٚ

 . ٗ غٛض٠ بطا٠٤ا٭ؾعطٟ، ٚتكسّ 

ِٴ ؾإْٗا ضَا أزت إٍ  ;ا٭ظٚاز إٔ ٫ ٜهجطٕ َٔ َهاٜك١ أظٚادٗٔ ٚتعًٝ

 . ؾايؿطام ،ؾايهطا١ٖٝ ،ا٬ٍٕ

ٜٹ ،ايٓاؽ بذلب١ٝ بعض ا٭ٌٖ بعهّا َٚٛع١ُٛ  . بعهّا ِٵٗٔبعهٹ ٚٚع

ـٹ ُٹ اٯخط٠ٹ عصابٹ ٚأتبع شيو بٛق ٗا َٚا ٜؿهٞ إٍ نًُٝٗا َٔ أعُاٍ ْٚعٝ

 . ٗاٚغ٦ٝاتٹٗا ايٓاؽ قاؿاتٹ

ٖٔ ٕا ٗ شيو َٔ ايع١ُٛ ٚنسټ ،ٌ شيو بهطب َجًٌ َٔ قاؿات ايٓػا٤ٚشٜٻ

 28/345 .يٓػا٤ إ٪ٌَٓ ٚ٭َٗاتِٗ

تساضى َا ّهٔ تساضن٘ ٖا ٚقع ايتؿطٜ٘ ؾٝ٘ َجٌ إٛامل  َٚٔ ؾطٚٙ ايتٛب١ _3

 .يًكازض ع٢ً ضزٖا

َٔ ايصْٛب،  ايٓسا١َ ع٢ً إانٞ: ١ أؾٝا٤تهُع ايتٛب١ غ÷ ضٟٚ عٔ عًٞ
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ٚضز إٛامل، ٚاغتش٬ٍ اـكّٛ، ٚإٔ تصٜب ْؿػو ٗ طاع١  ،ٚإعاز٠ ايؿطا٥ض

 .اهلل نُا ضبٝتٗا ٗ إعك١ٝ، ٚإٔ تصٜكٗا َطاض٠ ايطاعات نُا أشقتٗا س٠ٚ٬ إعاقٞ

28/368 

ُهٌ ايتا٥ب َٔ ْؿػ٘ إٔ ٜٓؿص عًٝٗا اؿسٚز نايكٛز  َٚٔ ُاّ ايتٛب١ _4

 .ٚايهطب

٭ٕ ايتا٥ب  ;ٖصا ايتُهٌ ٚادب خاضز عٔ سكٝك١ ايتٛب١=: ٌقاٍ إَاّ اؿطَ

 إشا ْسّ ٣ْٛٚ إٔ ٫ ٜعٛز قشت تٛبت٘ عٓس اهلل ٚنإ َٓع٘ َٔ ُهٌ ْؿػ٘ َعك١ّٝ

 . +تػتسعٞ تٛب١ َتذسز٠ّ

 ;إش ايتُهٌ َٔ تٓؿٝص شيو ٜؿل ع٢ً ايٓؿٛؽ َؿك١ ع١ُٝٛ ;ٖٚٛ ن٬ّ ٚدٝ٘

 28/368   .ؾًٗا عصض ٗ اٱسذاّ عٔ ايتُهٌ َٓ٘

٭بٞ ٖاؾِ اؾبا٥ٞ إعتعيٞ،  خ٬ؾّا ٚتكض ايتٛب١ َٔ شْب زٕٚ شْب _5

 . ٚشيو ؾُٝا عسا ايتٛب١ َٔ ايهؿط

 ٛ بكٞ َتًبػّايٚ ،ؾكشٝش١ ٗ غؿطإ إثِ ايهؿط ٚأَا ايتٛب١ َٔ ايهؿط باٱّإ

 . ببعض ايهبا٥ط بإْاع عًُا٤ اٱغ٬ّ

ُٚٝٝع  ،، ٚنصيو ايكػا٥طسا٤ٶٖٞ ايهبا٥ط ابت ٚايصْٛب اييت ػب َٓٗا ايتٛب١

 . ٚايؿك٘ ،ٚأقٍٛ ايؿك٘ ،ايهبا٥ط َٔ ايكػا٥ط َػأي١ أخط٣ قًٗا أقٍٛ ايسٜٔ

شيو  صٳخٹؾػؿط ايكػا٥ط ٕٔ أدتٓب ايهبا٥ط، ُأ ;إ٫ إٔ اهلل تؿهٌ ع٢ً إػًٌُ

ـٳ ٔإ٫ٖ اط :_تعاٍ_َٔ قٛي٘  ٛٳاسٹ ٚٳاِيَؿ  ِٔ ٕٳ َنبٳا٥ٹطٳ أٱثٵ ٔٳ ٜٳذٵتٳٓٹبٴٛ ِٳاٖيصٹٜ ُٳ  .صيًٖ

 . ٚقس َه٢ ايكٍٛ ؾٝ٘ ٗ تؿػرل غٛض٠ ايٓذِ

ٚيٛ عاز ايتا٥ب إٍ بعض ايصْٛب أٚ ْٝعٗا َا عسا ايهؿط اختًـ ؾٝ٘ عًُا٤ 
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ؾايصٟ شٖب إيٝ٘ أٌٖ ايػ١ٓ إٔ ايتٛب١ تٓتكض بايعٛز٠ إٍ بعض ايصْٛب ٗ  ;ا٭١َس

ػب ايتٛب١ ٚإٔ ايعٛز َعك١ٝ  ،ٛز إيٝ٘ ٫ٚ تٓتكض ؾُٝا غٛاٙعٴخكٛم ايصْب إَ

 .َٓٗا

ٚٚاؾكِٗ  ،ؾتعٛز إيٝ٘ شْٛب٘ ;تٓتكض بايعٛز٠ إٍ بعض ايصْٛب :ٚقاٍ إعتعي١

 . ايباق٬ْٞ

 28/369   .(1)ٚيٝؼ ٗ أزي١ ايهتاب ٚايػ١ٓ َا ٜؿٗس ٭سس ايؿطٜكٌ

اَطأ٠ ؾطعٕٛ ايصٟ أضغٌ إيٝ٘ َٛغ٢ ٖٚٛ َٓؿطض  ٚاَطأ٠ ؾطعٕٛ ٖصٙ ٖٞ _6

٭ٕ شيو  ; تبٓت َٛغ٢ سٌ ايتكطت٘ َٔ ايِٝٚيٝػت اَطأ٠ ؾطعٕٛ اييت ،ايجايح

ٚمل ٜهٔ  ،ٚنإ بٌ ايعٌَٓ مثإْٛ غ١ٓ ،ٚقع ٗ ظَٔ ؾطعٕٛ ضعُػٝؼ ايجاْٞ

 . أٟ ٜطغٌ إيِٝٗ َٛغ٢ ٌعٓسِٖ عًِ بسٜٔ قب

ؾهاْت  ;ٚيعٌ اَطأ٠ ؾطعٕٛ ٖصٙ ناْت َٔ بٓات إغطا٥ٌٝ تعٚدٗا ؾطعٕٛ

 ._عًٝ٘ ايػ٬ّ_َ٪١َٓ بطغاي١ َٛغ٢ 

 أٚ تهٕٛ ٖساٖا اهلل إٍ اٱّإ ،إؿػطٜٔ أْٗا ع١ُ َٛغ٢ ٚقس سه٢ بعض

 .نُا ٖس٣ ايطدٌ إ٪َٔ َٔ آٍ ؾطعٕٛ ايصٟ تكسّ شنطٙ ٗ غٛض٠ غاؾط َٛغ٢

نٌُ َٔ ايطداٍ نجرل ٚمل ٜهٌُ َٔ ايٓػا٤ = :آغ١ٝ ٗ قٛي٘ " ٚزلاٖا ايٓيب

 377_28/376   .ضٚاٙ ايبداضٟ +إ٫ َطِٜ اب١ٓ عُطإ ٚآغ١ٝ اَطأ٠ ؾطعٕٛ

ٔٔ يٹٞ عٹٓٵسٳَى بٳٝٵتّا ؾٹٞ اِيذٳٓٻ١ٹط :ٚايٛاٖط إٔ قٛشلا _7 َ٪شٕ بإٔ ؾطعٕٛ ص ابٵ

 ع ًَهّاآَٓت َٛغ٢ تهِّٝ إٕ ٚظٜٓٛا شلا أْٗا ،ٚقَٛ٘ قسٖٚا عٔ اٱّإ ب٘

                                                 

ِٴ ايصْب اؾسٜ_  1 اْٛط تؿكٌٝ . س إػتأْـ، أَا إثِ ايصْب إانٞ ؾ٬ ٜعٛزايكشٝض إٔ ايصٟ ٜعٛز إث

 (ّ.  )شيو ٗ نتاب ايتٛب١ ٚٚٝؿ١ ايعُط
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 ;أقطت ع٢ً شيو تكتٌإٕ أٚ إٔ ؾطعٕٛ ٚعٛٗا بأْٗا  ،ؾدُّٝا ٚقكطّا ،عُّٛٝا

 .يسؾٓ٘ ٗ باز٨ إًٛى ;ٕٛ يٓؿػ٘ؾ٬ ٜهٕٛ َسؾٓٗا اشلطّ ايصٟ بٓاٙ ؾطع

ؾتهٕٛ َؿاب١ٗ  ;ٜٚ٪ٜس ٖصا َا ضٚاٙ إؿػطٕٚ إٔ بٝتٗا ٗ اؾ١ٓ َٔ زض٠ ٚاسس٠

 .ؿؿٜ دجتٗا بعس َٛتٗا ٚظٚدٗا ;اشلطّ ايصٟ نإ َعسّا

ٔٵ ْٴ٪ٵثٹطٳَى ط :عٔ تٗسٜس ؾطعٕٛ ؾكٛشلا شيو نكٍٛ ايػشط٠ ايصٜٔ آَٓٛا دٛابّا َي

ٔٵ اِي َٹ َٳا دٳا٤ٳْٳا  َٳا َأْٵتٳ َقإضعٳ٢ًَ  ٚٳاٖيصٹٟ َؾَططٳْٳا َؾاِقٔض   .اٯ١ٜ ٗ غٛض٠ ط٘ص بٳِّٝٓٳاتٹ 

28/377 
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س  

 

ٗ سسٜح ضٚاٙ ايذلَصٟ  (غٛض٠ تباضى ايصٟ بٝسٙ إًو) " زلاٖا ايٓيب _1

َٔ ايكطإٓ ث٬ثٕٛ آ١ٜ ؾؿعت يطدٌ ست٢  غٛض٠ّإٔ  " عٔ أبٞ ٖطٜط٠ عٔ ايٓيب

 +.ٙ إًوغٛض٠ تباضى ايصٟ بٝس= :ط ي٘ ٖٚٞؿٹُغ

 . +ٖصا سسٜح سػٔ: =قاٍ ايذلَصٟ

ؾتهٕٛ تػ١ُٝ ظ١ًُ نُا زلٞ  ،بأٍٚ ١ًْ ٚقعت ؾٝٗا ؾٗصا تػ١ُٝ يًػٛض٠

 .  تأب٘ ؾطّا :ثابت بٔ دابط

 . َهاف إٍ تًو اؾ١ًُ احمله١ٝ (غٛض٠) ٚيؿٜ

 َ  ٚبػُع"َذُٛع ايهًُتٌ ٗ عٗس ايٓيب (تباضى إًو) _أٜهّا_ٚزلٝت 

 :قاٍ ي٘"َٔ أقشاب ايٓيب إٔ ضد٬ّ= :َصٟ عٔ ابٔ عباؽؾُٝا ضٚاٙ ايذل َٓ٘

ٜكطأ  _أٟ زؾٌ ؾٝ٘_ ؾإشا ؾٝ٘ إْػإ ،ٚأْا ٫ أسػب أْ٘ قدل نطبت خبا٥ٞ ع٢ً قدٕل

ٖٞ إاْع١ ٖٞ إٓذ١ٝ  = :"ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ،ست٢ ختُٗا +تباضى إًو=غٛض٠ 

 .سسٜح سػٔ غطٜب +تٓذٝ٘ َٔ عصاب ايكدل

ايهًُات ٗ ايًؿٜ  ٖصٜٔ ايًؿٌٛ ع٢ً ططٜك١ عسٸٝهٕٛ اغِ ايػٛض٠ فُٛع ؾ

 .(يـا٫ّ )١ إسساُٖا إٍ ا٭خط٣ َجٌ تػ١ُٝ زٕٚ إناؾ

ْٚٛرلٙ أزلا٤ ايػٛض با٭سطف إكطع١ اييت ٗ أٚشلا ع٢ً بعض ا٭قٛاٍ ٗ 

ًُِو)بكٝػ١ إانٞ ٚوه٢ يؿٜ  (تٳبٳاضٳَى)ٚعًٝ٘ ؾٝشه٢ يؿٜ  ،إطاز َٓٗا ُٴ  (اِي

َٔ إناؾ١ إػ٢ُ إٍ  َهاؾّا (غٛض٠)ؾٝهٕٛ يؿٜ  ;اٯ١ٜنُا ٖٛ ٗ  ٛعّاَطؾ

٭ٕ إككٛز تعطٜـ ايػٛض٠ بٗاتٌ ايهًُتٌ ع٢ً سها١ٜ ايًؿٌٛ  ;ا٫غِ

 صورة تبارك
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يًؿطم بٝٓٗا ٚبٌ  ٚشيو قكسّا ،ٌايٛاقعٌ ٗ أٚشلا َع اختكاض َا بٌ ايهًُت

 . (تباضى ايؿطقإ)

 ُٝٝعّا (ايطقٝات)إٍ  (هللعبٝسا)بٝساهلل ايطقٝات، بإناؾ١ فُٛع ع: نُا قايٛا

اهلل ٘ َجٌ عبٝس٘ ازلٳايؿاعط عٔ غرلٙ ٖٔ ٜؿب٘ ازلٴ (1)اهلل بٔ قٝؼ ايعاَطٟيعبٝس

ٗ ْػا٤ نإ اغِ نٌ  بأٚ جملطز اؾتٗاضٙ بايتؿبٝ ،بٔ عبساهلل بٔ عتب١ بٔ َػعٛزا

 . ٖٚٔ ث٬خ (2)ٚاسس٠ َٓٗٔ ضق١ٝ

ٚيؿٜ  ،َؿتٛح اٯخط ٗ ٖصا إطنب (تٳبٳاضٳَى)ٚيصيو هب إٔ ٜهٕٛ يؿٜ 

ًُِو) ُٴ ٘ ٗ ْػد١ داَع ايذلَصٟ ٚنًتاُٖا ُطبٵٚنصيو ٚقع نٳ ،َهُّٛ ايهاف (اِي

 . سها١ٜٺ سطن١ُ

ٚايؿا٥ع ٗ نتب ايػ١ٓ ٚنتب ايتؿػرل ٚٗ أنجط إكاسـ تػ١ُٝ ٖصٙ ايػٛض٠ 

 .+باب َا دا٤ ٗ ؾهٌ غٛض٠ إًو = :ٚنصيو تطْٗا ايذلَصٟ ،غٛض٠ إًو

 . يبداضٟ ٗ نتاب ايتؿػرل َٔ قشٝش٘ٚنصيو عْٓٛٗا ا

ُٝٗا ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل نٓا ْػ= :أخطز ايطدلاْٞ عٔ ابٔ َػعٛز قاٍٚ

 +.إاْع١

نُا ٗ سسٜح ايذلَصٟ _إٜاٖا بأْٗا إاْع١ إٓذ١ٝ "َٔ ٚقـ ايٓيب أٟ أخصّا

 . ٚيٝؼ بايكطٜض ٗ ايتػ١ُٝ _إصنٛض آْؿّا

 "إٔ ضغٍٛ اهلل= :أْؼ ٜحكإ عٔ تاضٜذ ابٔ عػانط َٔ سسٚٗ اٱت 

                                                 

 .ا٭َٟٛ ايعكط ٖٛ َٔ بين عاَط بٔ ي٪ٟ ؾاعط فٝس َٔ ؾعطا٤ _1

2_    ٟ ، ضقٝـ١ : ٚابٓـ١ عـِ شلـا ٜكـاٍ شلـا     ، ٖٞ ضق١ٝ بٓت عبسايٛاسس بٔ أبٞ غعس َٔ بين عـاَط بـٔ يـ٪

 .ٚنٔ ٗ عكط ٚاسس ، أ١َٝٚضق١ٝ أخط٣ اَطأ٠ َٔ بين
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 +.زلاٖا إٓذ١ٝس

 _أٜهّا_ٚيعٌ شيو َٔ ٚقؿ٘ إٜاٖا بإٓذ١ٝ ٗ سسٜح ايذلَصٟ ٚيٝؼ 

 . بايكطٜض ٗ أْ٘ اغِ

 (اع١إٓٻ) ٚتػ٢ُ (ايٛاق١ٝ) _أٜهّا_ْاٍ ايكطا٤ تػ٢ُ ٚٗ اٱتكإ عٔ نتاب 

 . بكٝػ١ إبايػ١

٭ْٗا ػازٍ عٔ قاض٥ٗا عٓس  (١يذازٹإُ)إٔ ابٔ عباؽ نإ ٜػُٝٗا : ايؿدط ٚشنط

 . ٚمل أضٙ يػرل ايؿدط ،غ٪اٍ إًهٌ

 . ؾٗصٙ مثا١ْٝ أزلا٤ زلٝت بٗا ٖصٙ ايػٛض٠

 . باتؿام اؾُٝع: قاٍ ابٔ عط١ٝ ٚايكططيب ٖٚٞ َه١ٝ

عٔ ايهشاى عٔ ابٔ عباؽ ْعيت = :ٗ تؿػرلٙ (1)ٚٗ اٱتكإ أخطز دٜٛدل

 .ـٖ ا +تباضى إًو ٗ أٌٖ َه١ إ٫ ث٬خ آٜات

 .ؾٝشتٌُ إٔ ايهشاى ع٢ٓ اغتجٓا٤ ث٬خ آٜات ْعيت ٗ إس١ٜٓ

ٖٚصا ا٫ستُاٍ ٖٛ ايصٟ ٜكتهٝ٘ إخطاز قاسب اٱتكإ ٖصا ايٓكٌ ٗ عساز 

 .ايػٛض إدتًـ ٗ بعض آٜاتٗا

ٚوتٌُ إٔ ٜطٜس إٔ ث٬خ آٜات َٓٗا غرل كاطب بٗا أٌٖ َه١، ٚع٢ً ن٬ 

ٚيٝؼ ٗ آٜات ايػٛض٠ ث٬خ آٜات  ،يج٬خا٫ستُايٌ ؾٗٛ مل ٜعٌ ٖصٙ اٯٜات ا

                                                 

ٚايصٟ ٗ إطبٛع١ دبرل بكٝػ١ تكػرل ددل ، نتب ٗ ْػد١ كطٛط١ دٜٛدل بكٝػ١ تكػرل دابط_ 1

ي٘ ، تطْ٘ ٗ طبكات إؿػطٜٔ ٗ اغِ دبرل بٔ غايب ٜه٢ٓ أبا ؾطاؽ نإ ؾكّٝٗا ؾاعطّا خطٝبّا ؾكٝشّا

ٚي٘ ضغاي١ نتب بٗا إٍ َايو ، برل ٗ ايؿك٘ٚاؾاَع ايه، ٚنتاب ايػٓٔ ٚا٭سهاّ، نتاب أسهاّ ايكطإٓ

 .ٚعسٸٙ َٔ ايؿٸطا٠ َٔ اـٛاضز، شنطٙ ابٔ ايٓسِٜ، بٔ أْؼا
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بٌ لس اـُؼ اٯٜات ا٭ٚا٥ٌ هٛظ إٔ ٜهٕٛ ايككس  ،٫ تتعًل بإؿطنٌ خاق١

 ص. عٳصٳابٳ ايػٻعٹرٔلط :َٓٗا ايؿطٜكٌ َٔ أٍٚ ايػٛض٠ إٍ قٛي٘

إٔ ْٝع ايػٛض٠  (عٙمل ٜعٵ)ؾٝٗا قٍٛ غطٜب : = _أٜهّا_ٗ اٱتكإ ٚقاٍ 

 . +َسْٞ

ْعيت بعس غٛض٠ إ٪ٌَٓ ٚقبٌ  ،ٚايػبعٕٛ ٗ عساز ْعٍٚ ايػٛض ٖٚٞ ايػازغ١

 . غٛض٠ اؿاق١

 7_29/5  .ٗ عس أٌٖ اؿذاظ إسس٣ ٚث٬ثٕٛ ٚٗ عس غرلِٖ ث٬ثٕٛ ٚآٜٗا

ع٢ً غٓٔ  اييت ٗ ٖصٙ ايػٛض٠ داض١ْٜ ٚا٭غطاضٴ :ايػٛض٠ أغطاضٴ_ 2

 . ا٭غطاض ٗ ايػٛض إه١ٝ

ٞٳا  وٹًِٚتؿطزٙ بإُ _تعاٍ_ ٔ ايعًِ بع١ُٛ اهللَ بتسأت بتعطٜـ إ٪ٌَٓ َعاْ

ؾبصيو ٜهٕٛ ٗ تًو  ;ٗ إتكإ قٓع٘ ايساٍ ع٢ً تؿطزٙ باٱشل١ٝ ٚايٓٛٔط ،اؿلِّ

ٌّ  . إؿطنٌ ١ٹَٛعٹيٹ اٯٜات س

ّٳ َٚٔ شيو ايتصنرلٴ ٟٵ ;ٚاؿٝا٠ إٛتٹ بأْ٘ أقاّ ْٛا ٍٔ يتٛٗط ٗ اؿايٌ فاض  أعُا

ٔٔبٳايعٹ ٔٔايػبل  از ٗ َٝازٜ ٚأْ٘ ايصٟ هاظٟ  ،فاضٜٗا ا٭عُاٍ ْٚتا٥ٔر إٍ أسػ

 . عًٝٗا

 . اٱتكإ ؾُٝا تطاز ي٘ غا١َٜ بايػّا خًكّا ايعًٝا ٙ غًل ايعٛاملٚاْؿطازٴ

تًو ز٥٫ٌ ٚ ،ٚباٱضؾاز إٍ ز٥٫ً٘ اٱْاي١ٝ ،بايٓٛط ٗ شيو ٚأتبع٘ با٭َٔط

يٓاؽ َٔ نٝس ايؿٝاطٌ، َٔ شيو إٍ ؼصٜط ا كّاًِّدٳتٳَٴ ع٢ً اْؿطازٙ باٱشل١ٝ

 ،َٔ شيو لا٠ّ"ٚإٔ ٗ اتباع ايطغٍٛ ،َعِٗ ٗ ضبك١ عصاب دِٗٓ ٚا٫ضتبأم

ٕٳ ٘ٴٚٗ تهصٜب٘ اـػطا إٍ عًِ اهلل َا وٛنْٛ٘ "إعاْسٜٔ يًطغٍٛ ، ٚتٓبٝ
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ِٳ ١ّٝٳِؿٚخٴ يًطغٍٛ ٚاٖطّاس ْ٘ اهللٹ بإٔ عً  . َدًٛقات٘ قٝ

ْٛاَ٘، ٤٬ََٚت٘ ؿٝا٠ ايٓاؽ،  ١ٹٞ، ٚزٖقايعامل ا٭ضن خًٔل ١ٹٓٻُٹبٹ ٚايتصنرلٴ

 . ِٗ َٚٓٗا ضظقِٗٚؾٝٗا غعٝٴ

 ;ؾٝكبض ايٓاؽ ٗ نطب ٚعٓا٤ ،ع٢ً إؾػاز شيو ايٓٛاّ قازضٷ بإٔ اهلَل ٚإٛع١ُٛ

 . ايٓعِ بتكٛض ظٚاشلا ٝتصنطٚا ق١َُٝي

 . بِٗ بًطؿ٘ بايطرل ٗ طرلاْٗا _تعاٍ_ ٗ يطؿ٘ شلِ َج٬ّ طبٳٚنٳ

 . أٚ ع٢ً إٔ تطظقِٗ ضظقّا ،نٌ ع٢ً ْكط٠ ا٭قٓاّػِٗ َٔ ايتٛٚأٜٻ

ٖٛ  . طٛا أْؿػِٗ ؾٝٗاايه٬ٍ اييت ٚضٻ ع شلِ ساي١َٚؾ

ٚع٢ً ٚقاستِٗ ٗ ا٫غتدؿاف  _تعاٍ_ اهللٹ ذ إؿطنٌ ع٢ً نؿطِٖ ْع١َُثِ ٚبٻ

 . بِٗ ايٛقٛٔع ٚأْ٘ ٚؾُٝو ،بٛعٝسٙ

  .يٝػذلوٛا َٔ زعٛت٘"دِٗ ع٢ً اغتعذاشلِ َٛت ايٓيبٚٚبٻ

ٚأٚعسِٖ بأِْٗ غٝعًُٕٛ ن٬شلِ سٌ ٫ ٜٓؿعِٗ ايعًِ، ٚأْصضِٖ َا قس 

 8_29/7.وٌ بِٗ َٔ قش٘ ٚغرلٙ

 ;ٗ طرلاْٗا ع٢ً نطب َٔ اٱطٓاب ك١ ايطرٔلًِٚاؾتٌُ ايتصنرل بعذٝب خٹ_ 3

ٔٳط :٭ٕ ا٭ٚقاف ايج٬ث١ إػتؿاز٠ َٔ قٛي٘ ٚٳٜٳِكبٹهٵ ِٵ قٳاٖؾاتٺ  ٗٴ ٛٵَق تكٛض ص َؾ

ؾتٓبِٗٗ يسقا٥ل ضَا أغؿًِٗ عٔ تسقٝل ايٓٛط  ;ايطرلإ يًػاَعٌ سطناتٹ قٛض٠َ

ؾإٕ إط٤ ايتْٛػٞ أٚ  ;ؾٝٗا ْؿأتِٗ بٝٓٗا َٔ ٚقت شٍٖٛ اٱزضاى ٗ ظَٔ ايكبا

ؾطأ٣ ايؿ١ًٝ ٖٚٛ  ،إشا غاؾط إٍ ب٬ز اشلٓس أٚ إٍ ب٬ز ايػٛزإ _َج٬ّ_إػطبٞ 

ايؿٌٝ َا ٫ ٜسضن٘ ايطدٌ َٔ  ١ٹَكًِأزضى َٔ زقا٥ل خٹ ايتُٝٝٔع َهتٌُ ايعكٌ زقٝلٳ

 .أٌٖ اشلٓس ايٓاؾ٧ بٌ ايؿ١ًٝ
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ٚنِ غؿٌ ايٓاؽ عٔ زقا٥ل ٗ إدًٛقات َٔ اؿٝٛإ ٚاؾُاز َا يٛ تتبعٛٙ 

 29/37  .٘ ايكشـيتذ٢ً شلِ َٓٗا َا ّٮ ٚقُؿ

ٚقس ضأٜت بعض َٔ ؾاٖس ايبشط ٖٚٛ نبرل، ٚمل ٜهٔ ؾاٖسٙ َٔ قبٌ _ 4

 29/38  .ٖٔ أيؿٛٙ َعؿاضٙ يٝؼ ٭سسٺنٝـ اَتًه٘ َٔ ايعذب َا 

َٴهٹبٸّا عٳ٢ًَ ط :ؾكٛي٘ ،ؾاٯ١ٜ تؿتٌُ ع٢ً ث٬خ اغتعاضات ُج١ًٝٝ_ 5 ُٵؿٹٞ  ٜٳ

٘ٹ ٔٗ  ،يًصٟ ٜٓؿع٘ َٓٗا طًبّا ;تؿبٝ٘ ؿاٍ إؿطى ٗ تكػِ أَطٙ بٌ اٯشل١ص ٚٳدٵ

ؾٗٛ  ;ز٠َع١ٓٝ يٝؼ شلا ططٜل دا أضنّا عاٍ ايػا٥ط قاقسّا _ ٗ اْتؿاع٘ بٗا ايؿاٗى

٫ٚ ٜٛقٔ بايططٜك١ اييت تبًؼ إٍ  ،ٚتًتبؼ عًٝ٘ ،ٜتتبع بٓٝات ايططٜل إًت١ٜٛ

ؾٝعًِ  ;ٚأخؿاف اٱبٌ ،ٜتعطف آثاض أقساّ ايٓاؽ َتٛزلّا ؾٝبك٢ سا٥طّا ،َككسٙ

 . أٚ َذلٚن١ْ بٗا إٔ ايططٜل َػًٛن١ْ

٘ٹَٴهٹبٸّا عٳًَ:طبكٛي٘ اٚٗ نُٔ ٖصٙ ايتُج١ًٝٝ ُج١ًٝٝ أخط٣ َب١ٝٓ عًٝٗ ٔٗ ٚٳدٵ ص ٢ 

ع٢ً ٚدٗ٘ ٗ ؾس٠  بِّهٹبتؿبٝ٘ ساٍ إتشرل إتطًب يٰثاض ٗ ا٭ضض عاٍ إُ

 . اقذلاب٘ َٔ ا٭ضض

ٜٛٔٸّاط:ٚقٛي٘ ُٵؿٹٞ غٳ ٔٵ ٜٳ ٍٔص َٻ بٓكط  ايصٟ آَٔ بطب ٚاسس ايٛاثٔل تؿبٝ٘ ؿا

ٚانش١ ٫ ٜٓٛط  عاٍ إاؾٞ ٗ ططٜل داز٠ٺ _ٚبأْ٘ َكازف يًشل ،ضب٘ ٚتأٜٝسٙ

ٕٛ ، اػاٙ ٚدٗ٘إ٫ إٍ  . طٙٝٵٗ غٳ ؾٗٛ َػت

ين عٔ ٚقـ ايططٜل با٫يتٛا٤ ٗ ػٵتٴإش اغٵ ;ٚقس سكٌ ٗ اٯ١ٜ إهاظ سصف

 . ايتُجٌٝ ا٭ٍٚ يس٫ي١ َكابًت٘ با٫غتكا١َ ٗ ايتُجٌٝ ايجاْٞ

ٗ قسض اؾ١ًُ يًتؿطٜع ع٢ً ْٝع َا تكسّ َٔ ايس٥٫ٌ ٚايعدل َٔ  اييت ٚايؿا٤

 46_45/ 29  .ٚا٫غتؿٗاّ تكطٜطٟأٍٚ ايػٛض٠ إٍ ٖٓا، 
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ٛٳ اٖيصٹٟ ط :ٚايككط إػتؿاز َٔ تعطٜـ إػٓس إيٝ٘ ٚإػٓس ٗ قٛي٘_ 6س ٖٴ

ِٵ ٜعتكس إٔ  ٔٵَٳ يؿطنِٗ َٓعي١َ ;إٍ آخطٙ قكط إؾطاز بتٓعٌٜ إداطبٌص َأْؿٳَأُن

 29/47  .ا٭قٓاّ ؾاضنت اهلل ٗ اٱْؿا٤ ٚإعطا٤ اٱسػاؽ ٚاٱزضاى

ٛٳعٵسٴط :كٛشلِٚا٫غتؿٗاّ ب_ 7 ٖٳصٳا اِي ٭ٕ َٔ  ;َػتعٌُ ٗ ايتٗهِ صَٳتٳ٢ 

ِٵ ط: _تعاٍ_ قاٍ ،عازتِٗ إٔ ٜػتٗع٥ٛا بصيو ٌٵ اٖيصٹٟ َؾَططٳُن ٔٵ ٜٴعٹٝسٴْٳا ُق َٳ ٕٳ  َؾػٳٝٳُكُٛيٛ

ٛٳ ٖٴ َٳتٳ٢  ٕٳ  ٚٳٜٳُكُٛيٛ ِٵ  ٗٴ ٕٳ ٔإَيٝٵَو ضٴ٤ٴٚغٳ َٳطٻ٠ٺ َؾػٳٝٴٓٵػٹهٴٛ ٍٳ  ٚٻ  29/49  ص.َأ

ِٵط_ 8 ٌٵ َأضٳَأٜٵتٴ ٌٕ ُق َٳعٹ ُٳا٤ٺ  ِٵ بٹ ٔٵ ٜٳِأتٹُٝه ُٳ ٛٵضّا َؾ ِٵ َغ َٳا٩ٴُن ٕٵ َأقٵبٳضٳ   ص.ٔإ

َٚٔ ايٓٛازض إتعًك١ بٗصٙ اٯ١ٜ َا أؾاض إيٝ٘ ٗ ايهؿاف َع َا ْكٌ عٓ٘ ٗ 

ٖٛ قُس بٔ ظنطٜا ايطبٝب نُا بٝٓ٘ إكٓـ ؾُٝا _ ٚعٔ بعض ايؿطاض: بٝاْ٘، قاٍ

ايؿ٪ٚؽ  _أٟ إا٤_ ػ٤ٞ ب٘ :ؾكاٍ ،ًٝت عٓسٙتٴ _أٟ ٖصٙ اٯ١ٜ_ أْٗا _ْكٌ عٓ٘

 . ؾصٖب َا٤ عٝٓٝ٘ ;ٚإعاٍٚ

 29/56  .ٚاهلل أعًِ ،ٚع٢ً آٜات٘ ،ْعٛش باهلل َٔ اؾطأ٠ ع٢ً اهلل
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غٛض٠ ٕ )ٗ َعِٛ ايتؿاغرل ٚٗ قشٝض ايبداضٟ  زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠_ 1

 . ع٢ً سها١ٜ ايًؿٌٛ ايٛاقعٌ ٗ أٚشلا، أٟ غٛض٠ ٖصا ايًؿٜ (ٚايكًِ

با٫قتكاض ع٢ً  (ٕ)ٚبعض إؿػطٜٔ غٛض٠  ،ٗا ايذلَصٟ ٗ داَع٘ٚتطْ

 . (م)ٚغٛض٠  (م)اؿطف إؿطز ايصٟ اؾتتشت ب٘ َجٌ َا زلٝت غٛض٠ 

ٚنصيو ضأٜت تػُٝتٗا ٗ َكشـ  (غٛض٠ ايكًِ)ٚٗ بعض إكاسـ زلٝت 

 . كطٛٙ باـ٘ ايهٛٗ ٗ ايكطٕ اـاَؼ

 . +و بٌ أٌٖ ايتأ٫ٌٜٚ خ٬ف ٗ شي=: قاٍ ابٔ عط١ٝ ،ٖٚٞ َه١ٝ

 :أٚشلا َهٞ، إٍ قٛي٘: إٔ ابٔ عباؽ ٚقتاز٠ قا٫: ٚشنط ايكططيب عٔ إاٚضزٟ

ّٔط ِٵط :َٚٔ قٛي٘ص عٳ٢ًَ اِيدٴطٵُطٛ ٖٴ ٛٵْٳا ٕٳط :إٍص إْٔٻا بٳًَ ُٴٛ ٛٵ َناْٴٛا ٜٳعٵًَ َسْٞ، ص َي

ِٔط :َٚٔ قٛي٘ ِٵ دٳٓٻاتٹ ايٓٻعٹٝ ٔٗ ٌٳ عٹٓٵسٳ ضٳبِّ ُٴتٻكٹ ًِ ٕٻ يٹ ٕٳط :ٍ قٛي٘إص ٔإ ِٵ ٜٳِهتٴبٴٛ ٗٴ ص َؾ

ِٔ ضٳبَِّوط: َٚٔ قٛي٘ ،َهٞ ٌٳط :إٍ قٛي٘ص َؾاقٵبٹطٵ يٹشٴِه ٔٵ ايكٻايٹشٹ َسْٞ، ص َٹ

ٔٳ َنَؿطٴٚاط :َٚٔ قٛي٘ ٕٵ ٜٳَهازٴ اٖيصٹٜ  . إٍ آخط ايػٛض٠ َهٞص ٚٳٔإ

ِٵط :إٔ إسْٞ َٓٗا َٔ قٛي٘: ٚٗ اٱتكإ عٔ ايػداٟٚ ٖٴ ٛٵْٳا ٛٵ َيط :إٍص إْٔٻا بٳًَ

ٕٳ ُٴٛ ِٔ ضٳبَِّوط :َٚٔ قٛي٘ص َناْٴٛا ٜٳعٵًَ ٌٳط :إٍ قٛي٘ص َؾاقٵبٹطٵ يٹشٴِه ٔٵ ايكٻايٹشٹ ص َٹ

ِٵط :ؾًِ هعٌ قٛي٘ ٔٗ ٌٳ عٹٓٵسٳ ضٳبِّ ُٴتٻكٹ ًِ ٕٻ يٹ ٕٳط :إٍ قٛي٘ص ٔإ ِٵ ٜٳِهتٴبٴٛ ٗٴ  خ٬ؾّا َسّْٝاص َؾ

 . ٕا ْػب٘ إاٚضزٟ إٍ ابٔ عباؽ

ْعيت بعس غٛض٠ : قاٍ ،ثا١ْٝ ايػٛض ْع٫ّٚ ٖٚصٙ ايػٛض٠ عسٖا دابط بٔ ظٜس

ِٔ ضٳبَِّوط ثِ غٛض٠ إسثط، ٚا٭قض سسٜح  ،ٚبعسٖا غٛض٠ إعٌَص اِقطٳِأ بٹاغٵ

 صورة الكمم
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ثِ ْعيت غٛض٠  ،ثِ ؾذل ايٛسٞ ،إٔ أٍٚ َا أْعٍ غٛض٠ اقطأ باغِ ضبو= :عا٥ؿ١س

 . +إسثط

 +سٞإٔ غٛض٠ إسثط ْعيت بعس ؾذل٠ ايٛ= :َٚا ٗ سسٜح دابط بٔ عبساهلل

ِٔ ضٳبَِّوط :وٌُ ع٢ً أْٗا ْعيت بعس غٛض٠ بٝٓ٘ ٚبٌ سسٜح  ْعّاص اِقطٳِأ بٹاغٵ

 . _ضنٞ اهلل عٓٗا_عا٥ؿ١ 

 . إٔ َعِٛ ايػٛض٠ ْعٍ ٗ ايٛيٝس بٔ إػرل٠ ٚأبٞ دٌٗ: ٚٗ تؿػرل ايكططيب

 58_29/57  .ٚاتؿل ايعازٕٚ ع٢ً عس آٜٗا ثٓتٌ ٚٔػٌ

باؿطف ايصٟ ٗ أٚشلا إٍ ؼسٟ  ٱّا٤ٴدا٤ ٗ ٖصٙ ايػٛض٠ ا: ٗاأغطانٴ_ 2

إعاْسٜٔ بايتعذٝع عٔ اٱتٝإ َجٌ غٛض ايكطإٓ ٖٚصا أٍٚ ايتشسٟ ايٛاقع ٗ 

إٍ ايتشسٟ  ٫ٚ ٗ إسثط إؾاض٠ْ ،٫ٚ ٗ إعٌَ ،إش يٝؼ ٗ غٛض٠ ايعًل ;ايكطإٓ

 . ٫ٚ تكطٜض

ِٔ طإٍ ايتشسٟ َعذع٠ ا٭١َٝ بكٛي٘  ٚؾٝٗا إؾاض٠ْ ٕٳٚٳاِيَكًَ َٳا ٜٳػٵُططٴٚ  ص. ٚٳ

 . عُا يكٝ٘ َٔ أش٣ إؿطنٌ ٚتػ١ًّٝ ،ي٘ تأْٝػّا"ٚابتس٥ت غطاب ايٓيب

ٍٴ  ."َطاعٔ إؿطنٌ ٗ ايٓيب ٚإبطا

 . ٚتجبٝت٘ ،ٚن٬ٍ َعاْسٜ٘ ،نُا٫ت٘ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠ ٖٚسٜ٘ ٚإثباتٴ

ٕ ٗ تعًِٝ اٱْػا _تعاٍ_ س شيو بايكػِ َا ٖٛ َٔ َٛاٖط سه١ُ اهللٖنُٚأ

ـٳُٻهٳتٳَؾ ;ايهتاب١ يت١٦ٝٗ ا٭١َ ـًع  ;ٚايعًِ ،اشلذا٤ ٚايهتاب١ سطٚفٹ ٔ تؿطٜ

ِٴ يتهٕٛ ايهتاب١ُ ;ِٗ ع٢ً ايهتاب١ ٚايعًِٚإقبايٹ ،ا٭١َٝ عِٓٗ زثأض  غببّا ٚايعً

 . ؿؿٜ ايكطإٓ

 ،ات نجرل٠َٻثِ أم٢ ع٢ً ظعُا٤ إؿطنٌ َجٌ أبٞ دٌٗ ٚايٛيٝس بٔ إػرل٠ َصٳ
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ٕٵ ،اب اٯخط٠ٚتٛعسِٖ بعص  ِٵٖٴعټعٹ ِٵٖٴطٻَٔ َغ شلِ َج٬ّ بٳطٳنٳ ٚبب٬ٜا ٗ ايسْٝا بأ

 . ٚأباز ْعُتِٗ ،ؾأظاٍ اهلل شيو عِٓٗ ;ٚثطا٩ِٖ

ادتباِٖ باٱغ٬ّ، ٚإٔ آشلتِٗ ٫  ٚإٔ اهلَل ،ٚقابٌ شيو عاٍ إ٪ٌَٓ إتكٌ

 . َٔ ايعصاب ٗ ايسْٝا ٫ٚ ٗ اٯخط٠ ٜػٕٓٛ عِٓٗ ؾ٦ّٝا

ٚأِْٗ ٫  ،نٝسِٖ دعا٤ٳ; ٚإ٤٬َٷ إٔ َا ِٖ ؾٝ٘ َٔ ايٓع١ُ اغتسضازٷٚٚعِٛٗ ب

٫ٚ سطز عًِٝٗ ٗ  ،َٔ طػٝاِْٗ"َعصض٠ شلِ ؾُٝا قابًٛا ب٘ زع٠ٛ ايٓيب

 . اٱْكات إيٝٗا

ٞٵ ،بايكدل ٗ تبًٝؼ ايسع٠ٛ" ٘ضغَٛي طٳَٳَٚأ َٹ ٚتًك ٘، ٚإٔ ٫ ٜهذط ٗ أش٣ قٛ

 59_29/58._ ٝ٘ ايػ٬ّعً_ عاتب اهلل عًٝ٘ ْبٝ٘ ْٜٛؼ  شيو نذطّا

ٕٳط_ 3 َٳا ٜٳػٵُططٴٚ ٚٳ  ِٔ  ص.ٚٳاِيَكًَ

 َٚٔ ؾٛا٥س ٖصا ايكػِ إٔ ٖصا ايكطإٓ نتاب اٱغ٬ّ، ٚأْ٘ غٝهٕٛ َهتٛبّا

ٜأَط أقشاب٘ بهتاب١ َا ٜٛس٢ ب٘ " بٌ إػًٌُ، ٚشلصا نإ ضغٍٛ اهلل َكط٤ّٚا

 . إيٝ٘

ب٘  بٴتٳِه٘ ٜٴبأْ ،ؾايكػِ بايكًِ يؿطؾ٘ ;تعطٜـ اؾٓؼ (ايكًِ)ٚتعطٜـ 

ٚتهتب ب٘ نتب ايذلب١ٝ َٚهاضّ ا٭خ٬م  ،ٚنتبت ب٘ ايهتب إكسغ١ ،ايكطإٓ

 . _تعاٍ_ٚايعًّٛ ٚنٌ شيو ٖا ي٘ سٜ ؾطف عٓس اهلل 

اِقطٳِأ ط :كٛي٘ببايكًِ ٗ أٍٚ غٛض٠ ْعيت َٔ ايكطإٓ  ٙٳٛٻٖٚصا ٜطدش٘ إٔ اهلل ْٳ

ّٴ  ِٳ بٹاِيَك( 3)ٚٳضٳبټَو اَ٭ِنطٳ ِٔ اٖيصٹٟ عٳًٖ ِٵ( 4)ًَ ِٵ ٜٳعٵًَ َٳا َي ٕٳ  ِٳ أٱْػٳا  29/60  ص.عٳًٖ

ٖٚٛ ايبايؼ أؾس  ،ٖٛ اـًل ا٭نطّ ٗ ْٛع ا٭خ٬م: ٚاـًل ايعِٛٝ_ 4

 ٔٴػٵؾٗٛ سٴ"٫دتُاع َهاضّ ا٭خ٬م ٗ ايٓيب ;ايهُاٍ احملُٛز ٗ طبع اٱْػإ
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َٳس اـًل ايعِٛٝ ؾ ;اخت٬ف ا٭سٛاٍ إكته١ٝ ؿػٔ إعا١ًَ ع٢ً ايٓاؽٳ ٘ٹتٹًََعا

 29/64  .أضؾع َٔ َطًل اـًل اؿػٔ

، ٚاعًِ إٔ ْاع اـًل ايعِٛٝ ايصٟ ٖٛ أع٢ً اـًل اؿػٔ ٖٛ ايتسٜٔ_ 5

َٚعطؾ١ اؿكا٥ل، ٚسًِ ايٓؿؼ، ٚايعسٍ، ٚايكدل ع٢ً إتاعب، ٚا٫عذلاف 

، ٚاؿٝا٤، (1)يًُشػٔ، ٚايتٛانع، ٚايعٖس، ٚايعؿ١، ٚايعؿٛ، ٚاؾُٛز

، ٚايت٪ز٠، ٚايٛقاض، ٚايط١ٓ، ٚسػٔ إعا١ًَ (2)ايكُتٚايؿذاع١، ٚسػٔ 

 . ٚإعاؾط٠

بٗا ٗ ن٬َ٘، ٚط٬ق١ قاسٹ ٖا تكطؾاتٷَٚٛاٖطٴ ،ٗ ايٓؿؼ ٚا٭خ٬م نا١َْٓ

٘، ٚسطنت٘ ٚغهْٛ٘، ٚطعاَ٘ ٚؾطاب٘، ٚتأزٜب أًٖ٘ ُٹِهٚدٗ٘، ٚثبات٘، ٚسٴ

جٓا٤ عًٝ٘ ٚسػٔ اي ،يٓٛطٙ، َٚا ٜذلتب ع٢ً شيو َٔ سطَت٘ عٓس ايٓاؽ ٔٵَٚٳ

 . ٚايػُع١

، ٚؾُٝا ٘ٴتٳَٻُأ (3)ٚٗ غٝاغٝت٘ ،ؾؿٞ شيو نً٘"ٚأَا َٛاٖطٖا ٗ ضغٍٛ اهلل

 29/65  .ٚدٛاَع نًُ٘ ،خل ب٘ َٔ ؾكاس١ ن٬َ٘

ٔٵ َنكٳاسٹبٹ اِيشٴٛتٹ ٔإشٵ ْٳازٳ٣  ط :_تعاٍ_قاٍ _ 6 ٚٳ٫ تٳُه ِٔ ضٳبَِّو  َؾاقٵبٹطٵ يٹشٴِه

ّٷ  ُٛٛ َٳِه ٛٳ  ٖٴ ٕٵ تٳ( 48)ٚٳ ٛٵ٫ َأ ّٷ َي َٴٛ َٳصٵ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٘ٹ َيٓٴبٹصٳ بٹاِيعٳطٳا٤ٹ  ٔٵ ضٳبِّ َٹ ُٳ١ْ  ٘ٴ ْٹعٵ ( 49)سٳاضٳَن

ٌٳ ٔٵ ايكٻايٹشٹ َٹ ٘ٴ  ٘ٴ َؾذٳعٳًَ  (ص. 50) َؾادٵتٳبٳاٙٴ ضٳبټ

                                                 

 (ّ)  . اؾٛز: ٚيعٌ ايكٛاب، ٖهصا ٗ ا٭قٌ_ 1

ٚسػٔ ايػُت، ٚضَا تهٕٛ سػٔ ايكُت; ٭ٕ ايكُت ٗ ٚقت٘ أسػٔ َٔ : ٚيعٌ ايكٛاب_  2

 (ّ) .  ايه٬ّ ٗ غرل ٚقت٘

 (ّ.   )ٗ غٝاغت٘: ٭قٌ، ٚيعٌ ايكٛابٖهصا ٗ ا_  3
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٭ٕ اؿٛت ايصٟ ابتًع٘ َٔ  ;بايؿها٤ اـايٞ أٚ ايبشطٴ صٙ اؿٛتٴبٳٓٳَي: ٚإع٢ٓ

 ;اـاي١ٝ إذلا١َٝ ا٭ططافؾٗٛ ٜكذلب َٔ ايػٛاسٌ  ;ايٓٛع ايصٟ ٜطنع ؾطاخ٘

 . ع٢ً ْؿػ٘ ٚؾطاخ٘ خٛؾّا

نُا ٗ غٛض٠ _إٔ اهلل أْعِ عًٝ٘ بإٔ أْبت عًٝ٘ ؾذط٠ ايٝكطٌ : ٚإع٢ٓ

 . _ايكاؾات

ٚأزَر ٗ شيو ؾهٌ ايتٛب١ ٚايهطاع١ إٍ اهلل، ٚأْ٘ ي٫ٛ تٛبت٘ ٚنطاعت٘ إٍ 

ّٴ ،اهلل ؾأخطد٘ إٛز  ;ٓ٘ َٝتّابعس ْع١ُ يكصؾ٘ اؿٛت َٔ بط اهلل عًٝ٘ ْع١ُّ ٚإْعا

َٴ ;إٍ ايؿاط٧  ا، أٚ يٓذبايعطا٤ ٫ هس إغعاؾّا ّآَبٛش أٚ سّٝا ،يًٓاٚطٜٔ ١ًّجٵؾًهإ 

 . ؾٗٛ َصَّٛ عٓس اهلل َػدٛٙ عًٝ٘ ;غانب عًٝ٘ ٚاهلُل ،ِٟٕ٭بعس 

 . يًعاز٠ خاضقّا إش أْكصٙ َٔ ٖصٙ ايٛضطات نًٗا إْكاشّا ;ٖٚٞ ْعِ نجرل٠ عًٝ٘

٘ٴ ط :ظ١ًُ بًٝػ١ّ ٚأؾرل إيٝ٘ إؾاض٠ّ ،بسٜعّا طّٝا ٖٚصا إع٢ٓ طٟٛ ٕٵ تٳسٳاضٳَن ٛٵ٫ َأ َي

ّٷ َٴٛ َٳصٵ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٘ٹ َيٓٴبٹصٳ بٹاِيعٳطٳا٤ٹ  ٔٵ ضٳبِّ َٹ ُٳ١ْ   106_29/105  .صْٹعٵ
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ٚض٣ٚ أٓس بٔ سٓبٌ إٔ عُط ابٔ " ٗ عٗس ايٓيب  (غٛض٠ اؿاق١)زلٝت _ 1

ٍٛ اهلل قبٌ إٔ أغًِ، ؾٛدست٘ قس َه١ أتعطض يطغ خطدت َّٜٛا: =اـطاب قاٍ

ؾذعًت أعذب  ،ؾاغتؿتض غٛض٠ اؿاق١ ،ؾٛقؿت خًؿ٘ ،غبكين إٍ إػذس اؿطاّ

ٛٳ ط :ؾكطأ _أٟ قًت ٗ خاططٟ_ ٖصا ٚاهلل ؾاعط: َٔ تأيٝـ ايكطإٓ ؾكًت ٖٴ َٳا  ٚٳ

ٕٳ َٹٓٴٛ َٳا تٴ٪ٵ ٍٔ ؾٳاعٹٕط َقًٹ٬ّٝ  ٛٵ ٕٔ ط :نأٖ، ؾكطأ: قًتص بٹَك ٖٹ ٍٔ َنا ٛٵ َٳا ٚٳ٫ بٹَك َقًٹ٬ّٝ 

ٕٳ  ٌٳ( 42)تٳصٳٖنطٴٚ ُٹ ٔٵ ضٳبِّ اِيعٳاَي َٹ ٌٷ  إٍ آخط ايػٛض٠، ؾٛقع اٱغ٬ّ ٗ قًيب ص تٳٓٔعٜ

 .  +نٌ َٛقع

 . ٗ إكاسـ ٚنتب ايػ١ٓ ٚنتب ايتؿػرل تٵْٛٳٓٵعٴ (اؿاق١) ِٔٚباغٵ

 ،غٛض٠ ايػًػ١ً _أٜهّا_إْٗا تػ٢ُ : بازٟ ٗ بكا٥ط شٟٚ ايتُٝٝعأٚقاٍ ايؿرلٚظ

ًِػٹ١ًَٺط :يكٛي٘ ِٻ ؾٹٞ غٹ ٚزلاٖا اؾعدلٟ ٗ ََٓٛٛت٘ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض ص ثٴ

ٚٳاعٹٝٳ١ْط :ٚيعً٘ أخصٙ َٔ ٚقٛع قٛي٘ (ايٛاع١ٝ) ٕٷ  ٗٳا ُأشٴ ٗ  غًؿّا ي٘ ضٳٚمل َأص ٚٳتٳعٹٝٳ

 . ٖصٙ ايتػ١ُٝ

ٚمل تكع ٗ غرلٖا  ،ٖصٙ ايه١ًُ ٗ أٚشلا ٚقٛعٴ (غٛض٠ اؿاق١) ٚٚد٘ تػُٝتٗا

 . َٔ غٛض ايكطإٓ

َٚكته٢ اـدل إصنٛض عٔ عُط بٔ اـطاب أْٗا ْعيت  ،ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام

 ،ؾإٕ عُط أغًِ بعس ٖذط٠ إٗادطٜٔ إٍ اؿبؿ١ ;ٗ ايػ١ٓ اـاَػ١ قبٌ اشلذط٠

 . ٚناْت اشلذط٠ إٍ اؿبؿ١ غ١ٓ ٔؼ قبٌ اشلذط٠ إٍ إس١ٜٓ

ْعيت بعس  ،ٚقس عست ٖصٙ ايػٛض٠ ايػابع١ ٚايػبعٌ ٗ عساز تطتٝب ايٓعٍٚ

 . ٚقبٌ غٛض٠ إعاضز ،غٛض٠ تباضى

 صورة احلاقة
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 .ؿل ايعازٕٚ َٔ أٌٖ ا٭َكاض ع٢ً عس آٜٗا إسس٣ ٚٔػٌ آ١ٜتٚا

29/110_111 

ٌٔ اؾتًُت ٖصٙ ايػٛض٠ُ:ٗاأغطانٴ_ 2 ّٔ ع٢ً تٜٗٛ إهصبٌ  ٚتٗسٜسٹ ،ايكٝا١َٹ ٜٛ

 ِٖ َا سٌ با٭َِ اييت نصبت ب٘ َٔ عصاب ٗ ايسْٝا ثِ عصابٚتصنرٔل، بٛقٛع٘

 . با٭َِ اييت أؾطنت ٚنصبت _تعاٍ_ طغٌ اهلليإهصبٌ  ٚتٗسٜسٹ، اٯخط٠

بٓع١ُ اهلل  َر ٗ شيو إٔ اهلل ل٢ إ٪ٌَٓ َٔ ايعصاب، ٚٗ شيو تصنرلٷزٵُٚأ

 . ِٗ باٱلا٤ َٔ ايطٛؾإإش أبك٢ ْٛعٳ ;ع٢ً ايبؿط

ـٴ ٍٕ ٚٚق ـٴ ايٓأؽ ٚتؿاٚتٴ ،َٔ اؾعا٤ أٖٛا  ٍٔسا ؾٛاع١ٹ ٦َٜٛص ؾٝ٘، ٚٚق

 . ٚع٢ً ْبص ؾطٜع١ اٱغ٬ّ، ٚايتٜٓٛ٘ بايكطإٓ ،ايعكاب ع٢ً ايهؿط

٘ٴ ٘ٴ، ٚعٔ إٔ ٜهٕٛ غرل ضغٍٛ"ايطغٍٛ ٚتٓعٜ عٔ إٔ ٜكط  _تعاٍ_ اهلل ٚتٓعٜ

إؿطنٌ بتشكٝل ايٛعٝس ايصٟ ٗ  ٚإْصاضٴ"ٚتجبٝت ايطغٍٛ، ٍٛ عًٖٝ٘كتٳَٔ ٜٳ

 29/111   .ايكطإٓ

، ٚايعطب ٜصنطٕٚ أْ٘ إٜتا٤ نطا١َ ٚتبؿرل ع١َ٬ ع٢ً ،ٚإٜتا٤ ايهتاب بايٌُٝ_ 3

 :ٚا٫عتعاظ ب٘، قاٍ ايؿُار ،ايتٓاٍٚ بايٌُٝ نٓا١ٜ عٔ ا٫ٖتُاّ بإأخٛش

سإذاسَااااااااااااانسزاٜااااااااااااا١سزفعااااااااااااا س اااااااااااااد

س

س ًكنٖاااااااااااااااانسعساباااااااااااااااا١سبنيُٝااااااااااااااااا سسس

س 29/130 

بهػط ايػٌ َا ٜسخٌ ٗ أؾٛاٙ أٌٖ ايٓاض َٔ إٛاز ايػا١ً٥ َٔ : ٚايػػًٌ_  4

ٌ، ذِّؾٗٛ عًِ ع٢ً شيو َجٌ غٹ ،ٚمٛ شيو ٖا ٜعًُ٘ اهللا٭دػاز َٚا٤ ايٓاض 

ؾهأْ٘  ;٭ْ٘ غاٍ َٔ ا٭بسإ ;ػٌْ٘ ؾعًٌ َٔ ايػٳإ :ؾكٌٝ ;ٚغطقٌ، ٚعطٌْ

 29/140   .٫ٚ َٛدب يبٝإ اؾتكاق٘ ،ػٌ عٓٗاُغ
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ٚداَع  ،ٚٗ قشٝض ايبداضٟ ،ٗ نتب ايػ١ٓ زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠_ 1

 .(غٛض٠ غأٍ غا٥ٌ)ٚابٔ نجرل  ،ٔ عط١ٝبٚا ،ايذلَصٟ، ٚٗ تؿػرل ايطدلٟ

ٚنصيو ضأٜتٗا ٗ بعض إكاسـ إدطٛط١ باـ٘ ايهٛٗ بايكرلٚإ ٗ ايكطٕ 

 . اـاَؼ

غٛض٠ )ٚٗ َعِٛ ايتؿاغرل  ،ٗ َعِٛ إكاسـ إؿطق١ٝ ٚإػطب١ٝ ٚزلٝت

 . (إعاضز

 . (غٛض٠ ايٛاقع)ٚشنط ٗ اٱتكإ أْٗا تػ٢ُ 

 ٗا بٗا ١ًُْكټخٳَكتبػ١ َٔ نًُات ٚقعت ٗ أٚشلا، َٚأٖٚصٙ ا٭زلا٤ ايج٬ث١ 

ٌٷط ٍٳ غٳا٥ٹ ٭ْٗا مل ٜطز َجًٗا ٗ غرلٖا َٔ غٛض ايكطإٓ إ٫ أْٗا غًب عًٝٗا ص غٳَأ

 . ٭ْ٘ أخـ (غٛض٠ إعاضز)اغِ 

ِٵ سٳلٌّ طٚؾص َٔ شنط إٔ آ١ٜ  ،ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام ٔٗ ٛٳايٹ َٵ ٔٳ ؾٹٞ َأ ٚٳاٖيصٹٜ

ّٷ  . َس١ْٝص َٳعٵًُٛ

عٓس دابط بٔ ظٜس  ايػٛض٠ ايجا١َٓ ٚايػبعٕٛ ٗ عساز ْعٍٚ غٛض ايكطإٓ ٖٚٞ

 . ٚقبٌ غٛض٠ ايٓبأ ،ْعيت بعس غٛض٠ اؿاق١

 .ٚأضبعٌ ٚعسٖا أٌٖ ايؿاّ ث٬ثّا ،ٚأضبعٌ ٗا أضبعّاٜآ ٚعس ْٗٛض ا٭َكاض

29/152_153 

 ايهاؾطٜٔ بعصاب ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚإثباتٳ سٛت َٔ ا٭غطاض تٗسٜسٳ:أغطانٗا_ 2

ـٳ ،شيو ايّٝٛ ـٳ، أٖٛاي٘ ٚٚق ٍٔ ؾ٤ٞٺ ٚٚق ٌٳ َٔ د٬  زأض اهلل ؾٝ٘، ٚتٜٗٛ
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ِٴ ايعصابٹ شيو بأعُاٍ إ٪ٌَٓ  َٚكاب١ًَ، اغتشكام عصابٗا أغبابٹ طٳِنٚشٹ ،ٖٚٞ دٗٓ

 ،"ايٓيب ٚتجبٝتٳ، ايهاؾطٜٔ قؿاتٹ ٖٚٞ أنسازٴ ،ايهطا١َٹ اييت أٚدبت شلِ زاضٳ

٘ٴ ـٳٚ، ع٢ً َا ًٜكاٙ َٔ إؿطنٌ ٚتػًٝت َٔ خكاٍ إػًٌُ اييت بجٗا  نجرٕل ٚق

 29/153  .إؿطنٌ َٔ اغت٦كاشلِ ٚتبسًِٜٗ غرل َِٓٗ اٱغ٬ّ ؾِٝٗ، ٚؼصٜطٳ

إَػاى  إٔ اشلًع ق١ًُ :ٚايصٟ اغتدًكت٘ َٔ تتبع اغتعُا٫ت ن١ًُ اشلًع_ 3

 . ٚاٱؾؿام َٓ٘ ،أٚ عٓس تٛقع شيو ،أٚ َا ٜػطٖا ،ايٓؿؼ عٓس اعذلا٤ َا وعْٗا

ٙ، ٚبعهِٗ طٳؾُٔ آثاض اشلًع، ٚقس ؾػط بعض أٌٖ ايًػ١ اشلًع بايؿٻ اؾععٚأَا 

 . ض، ٚبعهِٗ باؾٛع، ٚبعهِٗ باؾي عٓس ايًكا٤ط، ٚبعهِٗ بايؿټذٳبايهٳ

 .ٜٚطٜو أْٗا آثاض يكؿ١ اشلًع ،َٚا شنطْاٙ ٗ نبط٘ هُع ٖصٙ إعاْٞ

ٖٳًُٛعّاطَٚع٢ٓ  تٛٗط عٓس ابتسا٤  ٘كٹًِإٔ اشلًع طبٝع١ نا١َٓ ؾٝ٘ َع خٳص: خٴًٹلٳ 

إش  ;ؾٗٛ َٔ طباع٘ إدًٛق١ نػرلٖا َٔ طباع٘ ايبؿط١ٜ ;ؾعٛضٙ بايٓاؾع ٚإهاض

يٝؼ ٗ تعًل اؿاٍ بعاًَٗا ز٫ي١ ع٢ً قكط ايعاٌَ عًٝٗا، ٫ٚ ٗ اتكاف 

 .قاسب اؿاٍ باؿاٍ ز٫ي١ ع٢ً أْ٘ ٫ قؿ١ ي٘ غرلٖا

ٕ ٚايسٚاعٞ، ٚبصيو ٖا باخت٬ف ا٭ظَاٚنسټ ٚقس تهٕٛ يًؿ٤ٞ اؿاي١ُ

٭ٕ عًٝ٘ إٔ  ;ٖا َٔ إٓٗٞٔ نسِّٗهُٳٜػتكِٝ تعًل ايٓٗٞ عٔ ساٍ َع ؼكل تٳ

ِّ  .٘ ع٢ً َكا١َٚ ايٓكا٥ل ٚإظايتٗا عٓ٘ض ْؿػٳٜط

ؾكس أؾعط بإٔ اٱْػإ  _ ٚإش شنط اهلل اشلًع ٖٓا عكب َص١َ اؾُع ٚاٱٜعا٤

ـٻ خٴًٹلٳ ط :ٗ قٛي٘ ؾٝهٕٛ ;عٔ ًٖع٘ إشا تسبط ٗ ايعٛاقب ٜػتطٝع إٔ ٜه

ـَص ٖٳًُٛعّا ـُ ٔلًِنٓا١ٜ با  . ٚغًبت٘ ع٢ً ْؿػ٘ ،ل ًَُٓ٘عٔ ُهٔ شيو ا

 .زضاى ايبؿطٟ إٔ وسخ ؾٝ٘ اشلًعإٔ َٔ َكته٢ تطنٝب اٱ: إع٢ٓٚ
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ع عه١ُ زقٝك١ ػعًٗا قازض٠ ع٢ً ايؿعٌ نِّبٝإ شيو إٔ تطنٝب إساضى ايبؿط١ٜ ضٴس

 . عٔ إٓاؾط ن١َّٚعط ،إٍ ا٥٬ِٕ ٚايهـ، ٚغاع١ّٝ

ٚدعًت ؾٝٗا ق٣ٛ َتهاز٠ اٯثاض ٜتكطف ايعكٌ ٚاٱزضاى ٗ اغتدساَٗا نُا 

ؾطاز ايٓٛع، نٌ أعطٗا ايٓٛع ٚاييت أعطٝٗا ٠ ايبس١ْٝ اييت ُأضٳسٹِكهب ٗ سسٚز إَ

ٕٴ ضٳًُكٵٝٳشيو يٹ  ;ٱعُاض ٖصا ايعامل ا٭ضنٞ ايصٟ دعً٘ اهلل خًٝؿ١ ؾٝ٘ اٱْػا

يك٬سٝت٘  إعسازّا ;ٜٚؿٌُ َٔ َع٘ ٗ ٖصا ايعامل ،ًٜ٘ؿُ يٝكًش٘ إق٬سّا

 .ٱعُاض عامل اـًٛز

ٚآثاض أؾعاشلا بٌ ايٓاؾع  ،ّٝع ايؿطم بٌ آثاض إٛدٛزات ثِ دعٌ ي٘ إزضانّا

 .َٓٗا ٚايهاض ٚايصٟ ٫ ْؿع ؾٝ٘ ٫ٚ نط

ٜٚهطٙ ايهاض، غرل إٔ اخت٬ٙ ايٛقؿٌ ٗ  ،وب ايٓاؾع ٚخًل ؾٝ٘ إشلاَّا

ٍٳ ٘ٹٜٵٔطٜٴ سٵٚبعض ايصٚات َق ،اٍبعض ا٭ؾع  ;٫ٚ ٜطٜ٘ اؿاٍ ايهاض ،ايٓاؾع َٓٗا اؿا

غرل ؾاعط َا ٗ َطاٜٚ٘ َٔ أنطاض ٗ ايعادٌ ٚاٯدٌ، أٚ  ؾٝبتػٞ َا ٜٛٓ٘ ْاؾعّا

ٔٻ ؾاعطّا يعسّ  ;عٓسٙ تٓاٚي٘ اٯٕ ضٴدِّطٳ٘ عكٍٛ ايٓؿع ايعادٌ ٜٴَؿػٳؾٳ بصيو ٚيه

 .ٜكتشِ بٗا َا ؾٝ٘ َٔ نط آدٌ ٚ س٬ّٝأ َعاشٜطٳ قدلٙ ع٢ً تطن٘ َكسضّا

 ،ايهأض طٻط عٓ٘ نٴتٴػٵٚإٕ اخت٬ٙ ايك٣ٛ ايباط١ٝٓ َع سطنات ايتؿهرل قس تٳ

 ،ب٘، ٚقس ٫ تػذل عٓ٘ شيو٘ أٚ ػٓٴؾ٬ ٜٗتسٟ إٍ َا ٜٓبػٞ غًُٛن ;ايٓاؾع ْٚؿعٳ

 ;١ُ٥٬ٕ ؾٝ٘ ٚيٛ ٗ ٚقت أٚ عٓس عاضض ;٫تباع ايهاض ٚيهٓٗا ؼسخ ؾٝ٘ إٜجاضّا

أٚ َٓاؾط٠ يٛدساْ٘، ٚشيو َٔ اؾتُاٍ  ،يهًؿ١ ٗ ؾعً٘ ;عٔ اتباع ايٓاؾع إعطانّا

ٚتسؾع ع٢ً ؾ٤ٞ َٔ  ،ٚايكاضؾ١ ٚآ٫تٗا اييت بٗا تعٌُ ايباعج١ٹ ٛاٙٴتطنٝب ُق
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يًٛؾا٤  س١ْٝٚايبسٜع ق٬َ (1)ؾشسثت َٔ ٖصا ايذلنٝب ;ايتعانؼ ٗ أعُاشلا 

 . س١ٝ ٱؾػاز شيو أٚ بعجطت٘بايتسبرل ايكاحل إٓٛٙ بعٗس٠ اٱْػإ، ٚق٬

ٕٵ ٚسه١ُّ غرل إٔ اهلل دعٌ يٲْػإ عك٬ّ ًت دٳٖٛ أسػٔ اغتعُاشلا ْٳ إ

 ضٴٜٵٔطَٔ زعا٠ إٍ اـرل ٜكؿٕٛ ي٘ نٝـ ٜٳ ٘ٹًٹدٵؿت َٔ قٓات٘، ٚمل ٜٴقؿات٘، ٚثٖك

ْؿػ٘، ٚنٝـ ٜٛؾل بٌ إزضان٘ ٚسػ٘، ٖٚ٪٤٫ ِٖ ايطغٌ ٚا٭ْبٝا٤  داَضٳ

 . ٚاؿهُا٤

ب أْ٘ ٚدعٌ شيو ٗ قاَي ،ػ٘ ببعض ايٓكا٥لبټًَ عٔ اٱْػإ بؿس٠ تٳؾإشا أخدل

ٙ ٗ إضان١ ْؿػ٘ طٻ٭ْ٘ َؾ ;إيكا٤ تبع١ شيو عًٝ٘: ؾإككٛز َٔ شيو _ٌ عًٝ٘بٹدٴ

ٙ ٗ ْكا٥ض إ إٍ غا١ٜ ايؿط، ٚؾطٻٓٳ١ اـرل، ٚأضخ٢ شلا ايعٹًٖبٹع٢ً َا ؾٝٗا َٔ دٹ

 . ايؿطا٥ع ٚاؿهُا٤

ٕٴس َا ٓٳغٵٚإشا َأ ايتٓبٝ٘ إٍ ْع١ُ : ؾإككٛز _تعاٍ_ َٔ اـرل إٍ اهلل ٜأتٝ٘ اٱْػا

اهلل عًٝ٘ غًل ايك٠ٛ اؾايب١ يًدرل ؾٝ٘، ْٚع١ُ إضؾازٙ ٚإٜكاٚ٘ إٍ اؿل، نُا 

ٔٵ ط: _تعاٍ_ أؾاض إٍ شيو قٛي٘ َٹ َٳا َأقٳابٳَو  ٚٳ ٘ٹ  ٔٵ ايًٖ ُٹ ٔٵ سٳػٳٓٳ١ٺ َؾ َٹ َٳا َأقٳابٳَو 

ٔٵ ْٳِؿ ُٹ ّٔ ٫ ط :عكب قٛي٘ص ػٹَوغٳ٦ِّٝٳ١ٺ َؾ ٛٵ ٖٳ٪ٴ٤٫ٹ اِيَك  ٍٔ ُٳا ٘ٹ َؾ ٔٵ عٹٓٵسٹ ايًٖ َٹ  ٌّ ٌٵ ُن ُق

ٕٳ سٳسٹٜجّا ٗٴٛ ٕٳ ٜٳِؿَك  ص. ٜٳَهازٴٚ

ٚٗ ٖصا اجملاٍ ظيت أؾٗاّ إعتعي١، ٚسًهت عًِٝٗ ا٭دٛا٤، ؾؿهطٚا 

َٳ ،ضٚاٚقسٻ  169_29/167   .ضٚاسٹَٚا َق كّاًَدٵَٚا اغتطاعٛا 

 

                                                 

 (ّ.  )أٟ بسٕٚ ٚاٚ_َٔ ٖصا ايذلنٝب ايبسٜع : ٚيعٌ ايكٛاب، ٖهصا ٗ ا٭قٌ_ 1
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ٖصٙ ايػٛض٠ ٗ إكاسـ ٚنتب ايتؿػرل، ٚتطْٗا  ٝتبٗصا ا٫غِ زل_ 1

 .(غٛض٠ إْا أضغًٓا ْٛسّا)ايبداضٟ ٗ نتاب ايتؿػرل َٔ قشٝش٘ بذل١ْ 

 . ٚمل ٜذلدِ شلا ايذلَصٟ ٗ داَع٘ ،ٚيعٌ شيو نإ ايؿا٥ع ٗ ن٬ّ ايػًـ

 . ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام

عٍٚ أضبعٌ آ١ٜ ، ْعيت بعس ْعست ايجايج١ ٚايػبعٌ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛضقس ٚ

 . ٚقبٌ غٛض٠ ايطٛض ،َٔ غٛض٠ ايٓشٌ

ٌٴث٬ثٌ آ١ٜ، ٚعسٻ ايعازٕٚ بإس١ٜٓ َٚه١ آٜٗا ٚعسٻ  ايبكط٠ ٚايؿاّ تػعّا ٖا أٖ

 29/185  .ٚعؿطٜٔ آ١ٜ ٚعؿطٜٔ آ١ٜ، ٚعسٖا أٌٖ ايهٛؾ١ مثاّْا

ِٴ :أغطانٗا_ 2 ٌٔ بٴطٵنٳ ايػٛض٠ٹ َكاقسٹ أعٛ ِٖٚ  يًُؿطنٌ بكّٛ ْٕٛح إج

ِٴأٍٚ  أعين  عكابٺ إؿطنٌ ايصٜٔ غً٘ عًِٝٗ عكاب ٗ ايسْٝا، ٖٚٛ أعٛ

ٌٷ ،ايطٛؾإ  . َع قَٛ٘ عاشلِ"ؿاٍ ايٓيب ٚٗ شيو ُجٝ

ٌٷ عباز٠  إٍ تٛسٝس اهلل ْٚبصٹ _عًٝ٘ ايػ٬ّ _  َٔ زع٠ٛ ْٛح نجرلٷ ٚؾٝٗا تؿكٝ

 _تعاٍ_ ي٘ شلِ ببسا٥ع قٓع اهللٚاغتس٫ٹ ،بعصاب أيِٝ ٘ٴٙ قَٛٳٚإْصأض ،ا٭قٓاّ

ِٔ، ِٖ بّٝٛ ايبعحٚتصنرٔل ، بِٗ ٗ ؾطنِٗٚع٢ً تكًٗ ،قَٛ٘ ع٢ً عكٝاْ٘ ٚتكُٝ

ّٔ ٚتػ١ُٝٹ  . ع٢ً قَٛ٘ با٫غت٦كاٍ ْٕٛح ٚزع٠ٛٹ، اييت ناْٛا ٜعبسْٚٗا ا٭قٓا

ٕٔ بإػؿط٠ ي٘ ٚيًُ٪ٌَٓ، ٚبايتباض يًهاؾطٜٔ  ْٕٛح ٚزعا٤ٹ، ٚأؾاضت إٍ ايطٛؾا

 . نًِٗ

ِٔ ،ايٓػٌ ٚإنجأض ،ا٭ضظام طٝعٌ بػع١ٹإ ٚعسٹ ٚؽًٌ شيو إزَازٴ   .اؾ١ٓ ْٚعٝ

29/185_186
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يهٛٗ إهتٛب اٗ نتب ايتؿػرل ٚٗ إكاسـ اييت ضأٜٓاٖا َٚٓٗا  زلٝت _1

 .(غٛض٠ اؾٔ)بايكرلٚإ ٗ ايكطٕ اـاَؼ 

ٚنصيو تطْٗا ايذلَصٟ ٗ نتاب ايتؿػرل َٔ داَع٘، ٚتطْٗا ايبداضٟ ٗ 

 . (يٞإض٠ قٌ أٚسٞ غٛ)نتاب ايتؿػرل 

قٌ )بٌ ٚإتعًٌُ ٗ ايهتاتٝب ايكطآ١ْٝ باغِ تَِّهع٢ً أيػ١ٓ إُ تٚاؾتٗط

 . (أٚسٞ

ٚٚد٘ ايتػُٝتٌ  ،ٚمل ٜصنطٖا ٗ اٱتكإ ٗ عساز ايػٛض اييت شلا أنجط َٔ اغِ

 . ٚاٖط

 . ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام

اَع ؾؿٞ ايكشٝشٌ ٚد ;ٜٚٛٗط أْٗا ْعيت ٗ سسٚز غ١ٓ عؿط َٔ ايبعج١

ٗ طا٥ؿ١ َٔ "اْطًل ضغٍٛ اهلل: ايذلَصٟ َٔ سسٜح ابٔ عباؽ أْ٘ قاٍ

ٚأْ٘  ،أقشاب٘ عاَسٜٔ إٍ غٛم عهاٚ بٓد١ً ٖٚٛ ٜكًٞ بأقشاب٘ ق٠٬ ايؿذط

ُٹعٵٓٳا ُقطٵآّْا ط :اغتُع ؾطٜل َٔ اؾٔ إٍ قطا٤ت٘ ؾطدعٛا إٍ طا٥ؿتِٗ ؾكايٛا إْٔٻا غٳ

ٌٵ ُأٚط : ع٢ً ْبٝ٘ٚأْعٍ اهللص عٳذٳبّا ُِّق ٔٵ اِيذٹ َٹ ُٳعٳ ْٳَؿطٷ  ٘ٴ اغٵتٳ ٞٻ أَْٻ ٞٳ ٔإَي  ص. سٹ

إٍ ايطا٥ـ "بعس غؿط ضغٍٛ اهلل نإ ٚشنط ابٔ إغشام إٔ ْعٍٚ ٖصٙ ايػٛض٠

ٜطًب ايٓكط٠ َٔ ثكٝـ، أٟ ٚشيو ٜهٕٛ ٗ غ١ٓ عؿط بعس ايبعج١ ٚغ١ٓ ث٬خ 

 . قبٌ اشلذط٠

 . طاف ٚقبٌ ٜؼْعيت بعس ا٭ع ،ت ايػٛض٠ ا٭ضبعٌ ٗ ْعٍٚ ايػٛضسٻٚقس عٴ
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 217_29/216  .ٚعؿطٜٔ ٚاتؿل أٌٖ ايعسز ع٢ً عس آٜٗا مثاّْاس

ٕٻ"يًٓيب نطا١َٺ إثباتٴ: أغطانٗا_ 2 ٘ بًػت إٍ دٓؼ اؾٔ زعٛتٳ بأ

ٕٕ ِٳٗٵٚإؾٗاَِٗ َؾ ِٳ"َٔ ايكطإٓ ايصٟ اغتُعٛا يًٓيب َعا إيٝ٘ َٔ  َا ٜسعٛ ٚؾٗ

 ،ٚايكاسب١ ،وٚتٓعٜٗ٘ عٔ ايؿطٜ ،ايتٛسٝس ٚاشلس٣، ٚعًُِٗ بع١ُٛ اهلل

 . ٚايٛيس

ٍٴ ٍٴ، َٔ اؾٔ سٴبٳعٵَا ٜٴ عباز٠ٹ ٚإبطا عًِ ايػٝب إٍ غرل  ايهٗا١ْ ٚبًٛٔؽ ٚإبطا

 . ع٢ً َا ٜؿا٤ ِٗ اهلُلعٴًٹِطايطغٌ ايصٜٔ ٜٴ

ٕٻ ٚإثباتٴ ٔٻعٳسٵٜٴ هلل خًكّا أ َِٓٗ ايكاؿٕٛ َِٚٓٗ زٕٚ  ٚأِْٗ أقٓافٷ ،ٕٛ اؾ

ٌٴ ٛٻتايصٜٔ ٜ شيو َطاتب، ٚتهًٝ ٘، ٚايصٜٔ ٜعبسٕٚ ًُِك٢ً اهلل َا مل ٜٳيٕٛ عك

ٔٻاؾٔ، ٚايصٜٔ ٜٓهطٕٚ ايبعحٳ  . _تعاٍ_ٕٛ َٔ غًطإ اهلل تٴًٹِؿ٫ ٜٴ ، ٚإٔ اؾ

ِٗ َٔ اٱقاب١ بطدّٛ ايؿٗب إاْع١ َٔ اغذلام ايػُع، ٚٗ إطاز َٔ بٴذټعٳٚتٳ

كش٘ اي (1)ٗ ؾإٔ"َٔ شيو إٍ َا أٚس٢ اهلل إٍ ضغٛي٘ ٚايتدًلٴ ،ٖصا إٓٔع

ِٖ بأِْٗ غٝٓسَٕٛ اهلل، ٚإْصأض يؿطنِٗ ٕٚٓعِٗ َػادسٳ ;ايصٟ أقاب إؿطنٌ

ٍٳٚقاٚيتٹ"ِٗ ع٢ً ايٓيببٹع٢ً تأٗي ٔٔ ِٗ َٓ٘ ايعسٚ  29/217  .ٗ زِٜٓٗ عٔ ايطع

نإ بططٜك١ تكطٜـ ايٛسٞ إٍ  ٚيعٌ نٝؿ١ٝ سسٚخ ضدِ اؾٔ بايؿٗب_ 3

ب ست٢ إشا اتكًت ق٣ٛ ايٛسٞ ُط ع٢ً َٛاقع اْكهاض ايؿٗ ا٥٬ٕه١ ٗ فإض

ؾػك٘ َع فط٣  ;٘ َٔ ايٛسٖٞطػٴَٛقع أسس ايؿٗب اْؿكٌ ايؿٗاب بك٠ٛ َا ٜٳ

ؾ٬ هس ٗ  ،ٛس٢ إيٝ٘ٝشطغ٘ َٔ اقذلاب إػذلم ست٢ ٜبًؼ إٍ إًو إُيٹ ;ايٛسٞ

ٚبصيو  ،ؾًٗهت أٚ اغتطرلت ،طٖاٖٚغ ;ططٜك٘ ق٠ٛ ؾٝطا١ْٝ أٚ د١ٝٓ إ٫ أسطقٗا

 29/230  .ٚنإ شيو َٔ خكا٥ل ايطغاي١ احملُس١ٜ ،١ًْت ايهٗاَطبٳ

                                                 

 (ّ)   .َا ُأثبت: ٚيعٌ ايكٛاب...+ َٔ ٗ ؾإٔ : =ٗ ا٭قٌ_  1
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عطؾت باٱناؾ١ شلصا ايًؿٜ  (غٛض٠ إعٌَ) غِايٝؼ شلصٙ ايػٛض٠ إ٫ _ 1

 "ايٛاقع ٗ أٚشلا، ؾٝذٛظ إٔ ٜطاز سها١ٜ ايًؿٜ، ٚهٛظ إٔ ٜطاز ب٘ ايٓيب

ِّ ط: _تعاٍ_ باؿاٍ ايصٟ ْٛزٟ ب٘ ٗ قٛي٘ َٛقٛؾّا ُٴعٻ ٗٳا اِي  ص. ٌٴٜٳا َأٜټ

ِٴ  ط: _تعاٍ_ إ٫ قٛي٘ قٍٛ اؾُٗٛض َه١ٖٝٞ ٗ : قاٍ ابٔ عط١ٝ ٕٻ ضٳبٻَو ٜٳعٵًَ ٔإ

ٌٔ ٔٵ ثٴًُجٳٞ ايًٖٝٵ َٹ ّٴ َأزٵْٳ٢  ٚسه٢  ،ؾصيو َسْٞ ;إٍ ْٗا١ٜ ايػٛض٠ص أَْٻَو تٳُكٛ

 . ايكططيب َجٌ ٖصا عٔ ايجعًيب

ِٴ ط :إٕ اغتجٓا٤ قٛي٘: ٚقاٍ ٗ اٱتكإ ٕٻ ضٳبٻَو ٜٳعٵًَ ٔٵ ثٴًُجٳٞ ٔإ َٹ ّٴ َأزٵْٳ٢  أَْٻَو تٳُكٛ

ٌٔ ْعٍ بعس ْعٍٚ قسض = :ٙ َا أخطد٘ اؿانِ عٔ عا٥ؿ١زټطٴإٍ آخط ايػٛض٠ ٜٳص ايًٖٝٵ

ٚشيو سٌ ؾطض قٝاّ ايًٌٝ ٗ أٍٚ اٱغ٬ّ قبٌ ؾطض ايكًٛات  ،ايػٛض٠ بػ١ٓ

 . ٖـ ا +اـُؼ

ِٵ ط :ٕ قٛي٘ٔ أؾتعٝٻ ;٘ َه١، أٟ ؾتهٕٛ ايػٛض٠ نًٗا َه١ٜٝعين ٚشيو نًٗ ُق

ٌٳ  . ب٘ ٗ َه١ طٳَٹُأص ايًٖٝٵ

ّٴط :ٚايطٚاٜات تٛاٖطت ع٢ً إٔ قٛي٘ ِٴ أَْٻَو تٳُكٛ ٕٻ ضٳبٻَو ٜٳعٵًَ إٍ آخط ص ٔإ

َٴ ايػٛض٠ ْعٍ َؿك٫ّٛ  :ٗ قسضٖا، ؾكايت عا٥ؿ١ ـٷًَتٳدٵعٔ ْعٍٚ َا قبً٘ َس٠ 

 +.ْعٍ بعس قسض ايػٛض٠ بػ١ٓ=

 .َٚجً٘ ض٣ٚ ايطدلٟ عٔ ابٔ عباؽ

ِٴط :ْٚعٍ ،ْعٍ قسض ايػٛض٠ َه١: اٍ اؾُٗٛضٚق ٕٻ ضٳبٻَو ٜٳعٵًَ إٍ آخطٖا ص ٔإ

 . بإس١ٜٓ، أٟ بعس ْعٍٚ أٚشلا بػٌٓ
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ِٴط :ؾايٛاٖط إٔ ا٭قض إٔ ْعٍٚس ٕٻ ضٳبٻَو ٜٳعٵًَ إٍ آخط ايػٛض٠ ْعٍ بإس١ٜٓ ص ٔإ

٘ٹط: _تعاٍ_يكٛي٘ ٌٔ ايًٖ ٕٳ ؾٹٞ غٳبٹٝ ٕٳ ٜٴَكاتٹًُٛ هٔ شيو إْبا٤ َػٝب إٕ مل ٜص ٚٳآخٳطٴٚ

 . ع٢ً ٚد٘ إعذع٠

 ٜا أٜٗا إعٌَ"ٕا أْعٍ اهلل ع٢ً ْبٝ٘= :قاٍ ٚض٣ٚ ايطدلٟ عٔ غعٝس بٔ دبرل

ٚناْت  ،ع٢ً ٖصا اؿاٍ عؿط غٌٓ ٜكّٛ ايًٌٝ نُا أَطٙ اهلل"َهح ايٓيب

ِٴ أَْٻط :ؾأْعٍ اهلل بعس عؿط غٌٓ ،طا٥ؿ١ َٔ أقشاب٘ ٜكَٕٛٛ َع٘ ٕٻ ضٳبٻَو ٜٳعٵًَ َو ٔإ

ّٴ ُٴٛا ايكٻ٠َ٬ط :إٍص تٳُكٛ  .ـٖ ا +صٚٳَأقٹٝ

َه١ نإ عؿط "ع٢ً إٔ َكاّ ايٓيب بٓا٤ٶ ;أٟ ْعيت اٯٜات ا٭خرل٠ ٗ إس١ٜٓ

ٍّ  . غؿرل غٌٓ ٖٚٛ قٍٛ د

ٚإٔ  ،ٗا َه١ْٝٗا ٜكتهٞ إٔ ايػٛض٠ نًٖٚايطٚاٜات عٔ عا٥ؿ١ َهططب١ بعهٴ

َا ضٚاٙ اؿانِ ٗ ْكٌ  ٖٚٛ ،قسضٖا ْعٍ قبٌ آخطٖا بػ١ٓ قبٌ ؾطض ايك٠٬

 .ٚشيو ٜكتهٞ إٔ أٍٚ ايػٛض٠ ْعٍ َه١ ،قاسب اٱتكإ

ؾك٢ً  ،سكرلّا"يطغٍٛ اهلل فٴٔطِؿإْٗا ناْت تٳ: ٚبعض ايطٚاٜات ٜكٍٛ ؾٝٗا

ٚخؿٞ إٔ ٜهتب  ،ؾدطز َػهبّا ،ؾادتُعٛا،ؾتػاَع ايٓاؽ ،عًٝ٘ َٔ ايًٌٝ

ٌٴ ط :ْٚعٍ ،عًِٝٗ قٝاّ ايًٌٝ ِّ ُٴعٻ ٗٳا اِي ٌٳ ٔإ٫ٖ َقًٹ٬ّٝ( 1)ٜٳا َأٜټ ِٵ ايًٖٝٵ  .صُق

ثِ ٚنع اهلل  ،طَٚهجٛا ع٢ً شيو مثا١ْٝ أؾٗ ،عًِٝٗ َٓعي١ ايؿطٜه١ تؾهتب

ٌٔط :ؾأْعٍ ;شيو عِٓٗ ٔٵ ثٴًُجٳٞ ايًٖٝٵ َٹ ّٴ َأزٵْٳ٢  ِٴ أَْٻَو تٳُكٛ ٕٻ ضٳبٻَو ٜٳعٵًَ  :إٍص ٔإ

ِٵط  .ٚٚنع عِٓٗ ايٓاؾ١ً ،ؾطزِٖ إٍ ايؿطٜه١ صَؾتٳابٳ عٳًَٝٵُه

 .ٖٚصا َا ضٚاٙ ايطدلٟ بػٓسٜٔ إٍ أبٞ غ١ًُ بٔ عبسايطٓٔ عٔ عا٥ؿ١

بعا٥ؿ١ إ٫ ٗ إس١ٜٓ،  ٔٔبٵمل ٜٳ"٭ٕ ايٓيب ;ٗا َس١ْٖٝٚٛ ٜكتهٞ إٔ ايػٛض٠ نًٖ
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ٜكتهٞ أْ٘ خطز َٔ بٝت٘ إؿهٞ إٍ َػذسٙ،  +ؾدطز َػهبّا= :ٚ٭ٕ قٛشلا

 .جبت قٝاّ ايًٌٝ ٗ َػذسٙتٴٜٚ٪ٜسٙ أخباض 

ْٙ ٖصا ا٫نططابٹ ٚيعٌ غببٳ ٗ ايطٚا١ٜ بٌ ؾطض قٝاّ ايًٌٝ ٚبٌ  اخت٬

 . ايذلغٝب ؾٝ٘

ٜٳا ط: _تعاٍ_ قاٍ ايٓدعٞ ٗ قٛي٘: ْٚػب ايكططيب إٍ تؿػرل ايجعًيب قاٍ

ٌٴ ِّ ُٴعٻ ٗٳا اِي ٘ عًٝٗا ُؿكٵْٹ ْٙبكطٝؿ١ عا٥ؿ١، ٖٚٞ َطٳ َتع٬َّ"نإ ايٓيب: =صَأٜټ

 .ـٖ ا+كًٖٞٚٛ ٜ"ْٚكؿ٘ ع٢ً ايٓيب ،ٖٚٞ ْا١ُ٥

ٝ٘ إٔ أٍٚ ايػٛض٠ ْعٍ بعا٥ؿ١ ٗ إس١ٜٓ، ؾايصٟ ْعتُس عً"ٚإِا ب٢ٓ ايٓيب

ٛٵ٫ّ ثٳكٹ٬ّٝط: _تعاٍ_ ١ نُا غٓبٝٓ٘ عٓس قٛي٘ايَه١ ٫ ق ًِكٹٞ عٳًَٝٵَو َق ٚإٔ ص إْٔٻا غٳٓٴ

ّٴط :قٛي٘ ِٴ أَْٻَو تٳُكٛ ٕٻ ضٳبٻَو ٜٳعٵًَ َٔ إٍ آخط ايػٛض٠ ْعٍ بإس١ٜٓ بعس غٌٓ ص ٔإ

غذ يٛدٛب قٝاّ ْ٘ ْاأٚ ،يٛدٛب قٝاّ ايًٌٝ ٭ٕ ؾٝ٘ ْاغدّا ;ْعٍٚ أٍٚ ايػٛض٠

ٚإٔ َا ضٚٚٙ عٔ عا٥ؿ١ إٔ أٍٚ َا ؾطض قٝاّ ايًٌٝ قبٌ "ايٓيب ٢ًايًٌٝ ع

 . ؾطض ايك٠٬ غطٜب

إٕ آٜتٌ ُٖٚا : إٔ ابٔ عباؽ ٚقتاز٠ قا٫: ٚسه٢ ايكططيب عٔ إاٚضزٟ

ٕٳط َٳا ٜٳُكُٛيٛ ِٵ َقًٹ٬ّٝط :إٍ قٛي٘ص ٚٳاقٵبٹطٵ عٳ٢ًَ  ٗٴ ًِ ِّٗ َٳ  . ْعيتا بإس١ٜٓص ٚٳ

، ٚا٭قض اييت تهاؾطت ٚاختًـ ٗ عس ٖصٙ ايػٛض٠ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض

ٚاختًـ ؾُٝا ْعٍ بعس  ،إٔ أٍٚ َا ْعٍ غٛض٠ ايعًل: عًٝ٘ ا٭خباض ايكشٝش١

 .ْعٍ بعس ايعًل غٛض٠ إسثط :غٛض٠ ٕ ٚايكًِ، ٚقٌٝ: غٛض٠ ايعًل، ؾكٌٝ

 .ؾتهٕٛ ثايج١ ،ْعيت غٛض٠ إعٌَ بعس ايكًِ :ثِ قٌٝ ،أْ٘ ا٭ضدضٜٚٛٗط 

ٖٚصا قٍٛ دابط بٔ ظٜس ٗ تعساز ْعٍٚ ايػٛض، ٚع٢ً ايكٍٛ بإٔ إسثط ٖٞ 
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ٚإعٌَ ضابع١، ٚوتٌُ إٔ تهٕٛ إعٌَ ٖٞ  ،وتٌُ إٔ تهٕٛ ايكًِ ثايج١، ايجا١ْٝس

بٌ إعٌَ، ٖٚٛ ٚاٖط ٚايكًِ ضابع١، ٚاؾُٗٛض ع٢ً إٔ إسثط ْعيت ق ،ايجايج١

ٚغٝأتٞ  ،سسٜح عط٠ٚ بٔ ايعبرل عٔ عا٥ؿ١ ٗ بس٤ ايٛسٞ َٔ قشٝض ايبداضٟ

ٌٴط: _تعاٍ_ عٓس قٛي٘ ِّ ُٴعٻ ٗٳا اِي  ص. ٜٳا َأٜټ

ٌٴط :ٚا٭قض إٔ غبب ْعٍٚ ِّ ُٴعٻ ٗٳا اِي َا ٗ سسٜح دابط بٔ عبساهلل ص ٜٳا َأٜټ

ُٴعٻط: _تعاٍ_ اٯتٞ عٓس قٛي٘ ٗٳا اِي ٌٴٜٳا َأٜټ  . اٯ١ٜص ِّ

ٗا ٗ عس أٌٖ إس١ٜٓ مثإ عؿط٠ آ١ٜ، ٚٗ عس أٌٖ ايبكط٠ تػع ت آٜٴسٻٚعٴ

 254_29/253  .ٚٗ عس َٔ عساِٖ عؿطٕٚ ،عؿط٠

بٓسا٥٘ بٛقؿ٘ بكؿ١  " ٘ضغَٛي _تعاٍ_ ٬َطؿ١ اهلل اٱؾعاضٴ :ٗاأغطانٴ_ 2

َټ  .ً٘ٹتع

ع٢ً طا٥ؿ١ َٔ  ٤ٹٚايجٓا ،ايًٌٝ غايبٳ"بكٝاّ ايٓيب ٚاؾتًُت ع٢ً ا٭َٔط

 . إ٪ٌَٓ ًٓٛا أْؿػِٗ ع٢ً قٝاّ ايًٌٝ

 . ٌ إب٬ؽ ايٛسُٞټبتشٳ"ٚع٢ً تجبٝت ايٓيب

 . ايكسقات ٚإعطا٤ٹ ،ايعنا٠ ٚأزا٤ٹ ،إقا١َ ايك٠٬ بإزا١َٹ ٚا٭َطٴ

 . ٚبإٔ ٜتٛنٌ عًٝ٘ ،َٔ ايتبًٝٔؼ يًكٝاّ َا أَطٙ اهلُل ٔضشټُٳٙ بايتٻٚأَطٴ

 . ب إؿطنٌعٔ تهصٜ ٙ باٱعطأضٚأَطٴ

 . ِٖ بٝس اهللٚإٔ دعا٤ٳ ،ي٘ بايٓكط عًِٝٗ اهللٹ ٌٴٗؿَهٚتٳ

 . شلِ بعصاب اٯخط٠ ٚايٛعٝسٴ

ُٛ ٕٳٚٚع  . ٕا نصبٛا ضغٍٛ اهلل إيِٝٗ ِٗ ٖا سٌ بكّٛ ؾطعٛ

ّٔ طٴِنٚشٹ  . أٖٛاي٘ ـٴقٵٚٳٚٳ ،ايكٝا١َ ٜٛ
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 . ظ١َيٮعصاض ا٬ٕ ضعّٝا ;اّ َعِٛ ايًٌٝ با٫نتؿا٤ بكٝاّ بعه٘قٝٳ ْٚػذٴ

ٚأزَر ٗ شيو  ،بايتٛب١ ٚإبازض٠ُ، ايعِٛٝ ع٢ً أؾعاٍ اـرلات ؾعا٤ٹبا ٚايٛعسٴ

ٕٔ قطا٠٤ٹ أزبٴ  . ٙٚتسبٔط ايكطآ

ٍٳ ّٴ ايٓٗأض ٚإٔ أعُا  . ايًٌٝ ٫ ٜػين عٓٗا قٝا

 .تسبطٖابؾعًٝو  ;غاَه١ْ ٚأغايٝبٴ ،عٜٛك١ْ ٚٗ ٖصٙ ايػٛض٠ َٛانعٴ

29/254_255 

ٚٵ ٔظط ٗ قٛي٘: ٚقاٍ _3 ٘ٹَأ ٖٚٛ عٛز إٍ ايذلغٝب ٗ إٔ تهٕٛ َس٠ ص زٵ عٳًَٝٵ

٘ٹطس ٝٚيصيو مل ٜك ;ايكٝاّ أنجط َٔ ْكـ ايًٌٝ ٚٵ طَجٌ َا قٝس ب٘  صٔظزٵ عٳًَٝٵ َأ

٘ٴ َٹٓٵ يتهٕٛ ايعٜاز٠ ع٢ً ايٓكـ َتػع١، ٚقس ٚضز ٗ اؿسٜح إٔ ص اْٵُكلٵ 

اهلل غؿط إٕ = :ٚقٌٝ ي٘ ٗ شيو ،ؾكاّ ست٢ تٛضَت قسَاٙ ،أخص بايعع١ّ"ايٓيب

 29/259  .+ؾهٛضّا أؾ٬ أنٕٛ عبسّا=: ؾكاٍ +يو َا تكسّ َٔ شْبو َٚا تأخط

 "ؾأَط ايطغٍٛ ;٭ْ٘ ٚقت ايّٓٛ عاز٠ ;ٚؽكٝل ايًٌٝ بايك٠٬ ؾٝ٘_ 4

 ٚ٭ٕ ايًٌٝ ٚقتٴ ،بايكٝاّ ؾٝ٘ ظٜاز٠ ٗ إؾػاٍ أٚقات٘ باٱقباٍ ع٢ً َٓادا٠ اهلل

ٕٔ  ;ايكا٥ِ ؾٝ٘ أق٣ٛ اغتعسازّا ؾتهٕٛ ْؿؼ ;ػاٍ ايٓاؽتٚإؾ ،ا٭قٛات غهٛ

 260_29/259   .يتًكٞ ايؿٝض ايطباْٞ

ـٴ_ 5  ;ؾٓؿأت بعس ٖسأ٠ ايًٌٝ ;٭ْٗا أْؿأٖا إكًٞ ;ايك٠٬ بايٓاؾ١٦ ٚٚق

 .ؾأؾبٗت ايػشاب١ اييت تتٓؿأ َٔ ا٭ؾل بعس قشٛ

ٚإشا ناْت ايك٠٬ بعس ّْٛ ؾُع٢ٓ ايٓـ٤ ؾٝٗا أق٣ٛ، ٚيصيو ؾػطتٗا عا٥ؿ١ 

ٌٔطٚؾػط ابٔ عباؽ  ،ّٓٛبايكٝاّ بعس اي ٚاختاضٙ  ،بك٠٬ ايًٌٝ نًٗاص ْٳاؾٹ٦ٳ١َ ايًٖٝٵ

ٚعٔ ابٔ َػعٛز  ،أْٗا َا بٌ إػطب ٚايعؿا٤: ٚعٔ عًٞ بٔ اؿػٌ ،َايو
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َٴ: ٚابٔ عباؽ ٚغعٝس بٔ دبرلس ب عٔ اؿبؿ١، ٚقس عسٖا طٻعٳإٔ أقٌ ٖصا 

 . ايػبهٞ ٗ ََٓٛٛت٘ ٗ َعطبات ايكطإٓ

٭دٌ َا  _ قٝاّ، أٚ تٗذس: ٖصٙ اٯ١ٜ زٕٚ غرلٙ َٔ مٛٚإٜجاض يؿٜ ْاؾ١٦ ٗ 

 29/262  .يٝأخص ايٓاؽ ؾٝ٘ با٫دتٗاز ;وتًُ٘ َٔ ٖصٙ إعاْٞ

، ٖٚٛ َع٢ٓ اؿٓٝؿ١ٝ، َٚٔ أندل ايتبتٌ إٍ اهلل ا٫ْكطاع عٔ اٱؾطاى_ 6

٘ٹ تٳبٵتٹ٬ّٝط :ٚيصيو عكب قٛي٘ ٌٵ ٔإَيٝٵ ٚٳاط :بكٛي٘ص ٚٳتٳبٳتٻ ُٳؿٵٔطٔم  ُٳػٵٔطبٹ ٫ ضٳبټ اِي ِي

ٛٳ ٖٴ ٘ٳ ٔإ٫ٖ   ص. ٔإَي

٘ عٔ إقباٍ ع٢ً عباز٠ اهلل َأَٛض إٔ ٫ ؽًٛ أٚقاتٴ"إٔ ايٓيب: ٚخ٬ق١ إع٢ٓ

َٔ قبٌ غرل غاؾٌ "ٚا٫ْكطاع يًسع٠ٛ يسٜٔ اؿل، ٚإش قس نإ ايٓيب ،َٚطاقبت٘

ثِ َا أؾان٘  ،ٗ غاض سطا٤ عٔ ٖصا ا٫ْكطاع بإضؾاز َٔ اهلل نُا أشلُ٘ ايتشٓحٳ

٘ٹط :ؾا٭َط ٗ قٛي٘ _ ًٝ٘ َٔ ايٛسٞ ٚايطغاي١ع ٌٵ ٔإَيٝٵ ٚٳتٳبٳتٻ ِٳ ضٳبَِّو   َطازٷص ٚٳاشٵُنطٵ اغٵ

ٚقس _ ؾإٕ ٗ غٛض٠ ايكًِ ;ؾإْ٘ قس نإ ٜصنط اهلل ؾُٝا قبٌ ;ب٘ ايسٚاّ ع٢ً شيو

ُٻط :_ْعيت قبٌ إعٌَ ِٵ َي ٖٹ ْٛٳَو بٹَأبٵكٳأض ٔٳ َنَؿطٴٚا َيٝٴعٵيٹُك ٕٵ ٜٳَهازٴ اٖيصٹٜ ُٹعٴٛا ٚٳٔإ ا غٳ

إٍ ططا٥ل زع٠ٛ "أنجطٙ إضؾاز يًٓيب ع٢ً إٔ ايكطإٓ ايصٟ أْعٍ أ٫ّٚص ايصِِّنطٳ

ع٢ً غٔ  ٍٚ َٓ٘ َكتكطّاايػٛض اُ٭ ٖصٙ ؾًصيو نإ غايب َا ٗ ;ايطغاي١

 29/266  ."ايتهايٝـ اـاق١ بايطغٍٛ

 ،ؾإٕ ا٭سٛاٍ ٚإعاْٞ َٓٗا سػٔ ;ٖٛ اؿػٔ ٗ ْٛع٘: ٚاشلذط اؾٌُٝ_ 7

نطِٜ، ٚشَِٝ، ٚخايل، ٚنسض، ٜٚعطض : ٗا قبٝض ٗ ْٛع٘، ٚقس ٜكاٍَٚٓ

ؾإشا  ،ايٛقـ يًٓٛع َا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜكذلٕ ب٘ َٔ عٛاضض تٓاغب سكٝك١ ايٓٛع

، ٚإشا أيكل خايكّا اًل بٗا نإ ْٛعٗتعاؿكٝك١ عٔ ا٭عطاض اييت قس ت تٹزٳطِّدٴ
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 قس أؾاض إٍ ٖصا قٛي٘، ٚقبٝشّا باؿكٝك١ َا يٝؼ َٔ خكا٥كٗا نإ ايٓٛع َهسضّا

ٚٳاَ٭شٳ٣ط: _تعاٍ_  ِّٔ ُٳ ِٵ بٹاِي  .ص٫ تٴبٵطٹًُٛا قٳسٳَقاتٹُه

ِٷط: _تعاٍ_ ٚتكسّ عٓس قٛي٘ ٞٻ نٹتٳابٷ َنٔطٜ ٞٳ ٔإَي ٗ غٛض٠ ايٌُٓ، ص إِّْٔٞ ُأِيكٹ

ٌٷط :َٚٔ ٖصا إع٢ٓ قٛي٘ ُٹٝ َؾاقٵبٹطٵ ط :ٗ غٛض٠ ٜٛغـ، ٚقٛي٘ص َؾكٳبٵطٷ دٳ

ُٹ٬ّٝ  . غٛض٠ إعاضزٗ ص قٳبٵطّا دٳ

ٖٛ ايصٟ ٜكتكط قاسب٘ ع٢ً سكٝك١ اشلذط، ٖٚٛ تطى  :ؾاشلذط اؾٌُٝ

 .أٚ أش٣ٶ آخطٳ ؾ٬ ٜكطْٗا ظؿا٤ٺ ;إدايط١

٭ٕ  نإ َعطنّا _ ض إٗذٛض، أٚ نطا١ٖٝ أعُاي٘ػٕٚا نإ اشلذط ٜٓؿأ عٔ ب

ٌ ٘ بٗذط إؿطنؾأَط اهلل ضغَٛي ;أٚ نطب أٚ مٛ شيو َٔ غبٍّ ٜتعًل ب٘ أش٣ٶ

 . أٚ اْتكاَّا ، أٟ إٔ ٜٗذطِٖ ٫ٚ ٜعٜس ع٢ً ٖذطِٖ غبّا٬ّْٝ ٖذطّا

عٔ َهاؾاتِٗ َجٌ َا ٜكٛيْٛ٘ ٖا أؾاض إيٝ٘ "ٖٛ إَػاى ايٓيب: ٖٚصا اشلذط

ٕٳط: _تعاٍ_ قٛي٘ َٳا ٜٳُكُٛيٛ  ص. ٚٳاقٵبٹطٵ عٳ٢ًَ 

 ٚيهٓٗا تبًٝؼ عٔ اهلل ،ؾإْٗا َػتُط٠ ;ع٢ً ايسع٠ٛ يًسٜٔ ٚيٝؼ َٓػشبّا

 . "ؾ٬ ٜٓػب إٍ ايٓيب _ٍتعا_

بإٔ اهلل ْع َا وتاز إيٝ٘  كّٝاًُخٴ ٚقس اْتعع ؾدط ايسٜٔ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ َٓععّا

ؾ٬ بس  ;٭ٕ إط٤ إَا إٔ ٜهٕٛ كايطّا ;اٱْػإ ٗ كايط١ ايٓاؽ ٗ ٖاتٌ ايهًُتٌ

٭ْ٘ إٕ أطُع ْؿػ٘ بايطاس١ َعِٗ مل هسٖا  ;ي٘ َٔ ايكدل ع٢ً أشاِٖ ٚإواؾِٗ

بايكدل ع٢ً أشاِٖ، ٚإٕ تطى  ٘ٴػٳِؿْٳ ضٵطٴؾٝكع ٗ ايػُّٛ إٕ مل ٜٳ ،ػتُط٠َ

 269_29/268  .إدايط١ ؾصيو ٖٛ اشلذط اؾٌُٝ

ِ عٴْٵٗا َأعٴُٵ٘، ٚدٳٗؾطٳٖٚٞ اغِ يًتٻ ،ايٕٓٛ باتؿام ايكطا٤ ٖٓا بؿتض: ع١ُٚايٓٻ_ 8
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 . بؿتض اشلُع٠ ٚنِ ايعٌس

ا١ُ٥٬ٕ يطغب١ اٱْػإ َٔ عاؾ١ٝ، ٚأَٔ  بهػط ايٕٓٛ ؾاغِ يًشاي١ ع١ُٚأَا ايِّٓ

 .غا٥بطٚضظم، ٚمٛ شيو َٔ اي

ُات عٳبهػط ايٕٓٛ ٚؾتض ايعٌ، ٚػُع ْع غ١َ٬ ع٢ً ْٹ ِٷعٳْٹ: عٗاُٵٚدٳ

ٚتهػط ايعٌ ٗ يػ١ أٌٖ اؿذاظ نػط٠ ، بهػط ايٕٓٛ ٚبؿتض ايعٌ ؾُٗٛض ايعطب

 . إتباع

ِ ع٢ً أْ٘ اغِ عٵُع ع٢ً ْٴؾٝذٛظ إٔ ػ ;ع١ُ بهِ ايٕٓٛ اغِ يًُػط٠ٚايٓټ

 غطؾ١ ٚغطف، ٖٚٛ َططز ٗ: ِ بهِ ؾؿتض َجٌعٳْع، ٚهٛظ إٔ ػُع ع٢ً ْٴ

 .ايٛظٕ

قكاض٣ سِٛٗ ٗ ٖصٙ  أْ٘ ٚدعًِٗ شٟٚ ايٓع١ُ إؿتٛس١ ايٕٓٛ يٲؾاض٠ إٍ

اؿٝا٠ ٖٞ ايٓع١ُ، أٟ ا٫ْط٬م ٗ ايعٝـ ب٬ نٝل، ٚا٫غت٬ٍٛ بايبٝٛت 

صٜص ايطعّٛ ٚيصا٥ص ا٫ْبػاٙ إٍ ايٓػا٤ ٚاـُط ٚاؾٓات، ٚاٱقباٍ ع٢ً ي

 قاٍ ،ٚيص٠ ا٫ٖتسا٤ ٚإعطؾ١ ،ٚإٝػط، ِٖٚ َعطنٕٛ عٔ نُا٫ت ايٓؿؼ

ِٵ ط: _تعاٍ_ ٖٴ ٌٵ  ّٔ بٳ ِٵ ٔإ٫ٖ َناَ٭ْٵعٳا ٖٴ ٕٵ  ٕٳ ٔإ ٚٵ ٜٳعٵكٹًُٛ ٕٳ َأ ُٳعٴٛ ِٵ ٜٳػٵ ٖٴ ٕٻ َأِنجٳطٳ ّٵ تٳشٵػٳبٴ َأ َأ

ٌټ غٳبٹ٬ّٝ  29/270  .يًعٗسص ُٳ١ٹايٓٻعٵطٚتعطٜـ ص َأنٳ

إٕ نإ قس ٚدب  ٖٚصٙ اٯ١ٜ اقتهت ضؾع ٚدٛب قٝاّ ايًٌٝ عٔ إػًٌُ_ 9

عًِٝٗ َٔ قبٌ ع٢ً أسس ا٫ستُايٌ، أٚ بٝإ مل ٜٛدب عًِٝٗ ٚناْٛا قس 

 ،ٗ شيو غرل ٫ظّ شلِ"ؾبٌ شلِ إٔ َا ايتعَٛٙ َٔ ايتأغٞ بايٓيب ;ايتعَٛٙ

ط ؾٝٗا أقشاب ا٭عصاض اييت ٜؿل َعٗا ٚعًٌ عسّ ٚدٛب٘ عًِٝٗ بإٔ ا٭١َ ٜهج

 .عًِٝٗ أٚ ضؾع ٚدٛب٘ ؾًِ هعً٘ اهلل ٚادبّا ;قٝاّ ايًٌٝ
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ِٴ ا١ٕٓٛٹ ٚي٫ٛ اعتباضٴ ّٔ ايعا١َ ٭بكٞ سه ل ٭قشاب ايعصض ٗ ٚضخټ ،ايكٝا

، با١ٕٓٛ ٚاؿهِ ٖٓا عسَٞ ؾتبٌ إٔ ٖصا تعًٌٝ اؿهِ ايؿطعٞ ،َس٠ ايعصض ؾك٘

 :ع٢ً قٍٛ عا٥ؿ١ أّ إ٪ٌَٓ  قكٔط ايك٠٬ ٗ ايػؿطأٟ عسّ اٱهاب; ؾٗٛ ْٛرلٴ

ٚأبكٝت  ،ٗ ث٬خ َٔ ايكًٛات ٗ اؿهط سٳٜٵؾطنت ضنعتٌ ثِ ٔظ إٕ ايك٠َ٬=

 +.ق٠٬ ايػؿط

 . ٗ ايػؿط إؿك١ٹ ايطنعتٌ ٖٛ ١َُٓٛ بكا٤ٹ ٚع١ًُ

ؾًِ تهٔ  ;َٔ أضنإ اٱغ٬ّ ٗ قٝاّ ايًٌٝ أْ٘ مل ٜهٔ ضنّٓا ٚأٚدب ايذلخلٳ

 . كًش١ ايس١ٜٝٓ ق١ٜٛ ؾٝ٘إ

ٌٳ ٔإ٫ٖ َقًٹ٬ّٝط :ؾٗٛ َا زٍ عًٝ٘ قٛي٘ ٚأَا سهِ ايكٝاّ ِٵ ايًٖٝٵ َٚا زيت عًٝ٘ ص ُق

 .عًٝ٘ َٔ ايػ١ٓ أزي١ ايتشطٜض

 ،يًتعًٌٝ با١ٕٓٛ تهٕٛ أق٬ّ ٭ٕؾٗصٙ اٯ١ٜ قاؿ١  ;ٚقس َه٢ شيو نً٘

٢ ؾٝٗا َؿك١ غايب تكاؽ عًٝ٘ ايطخل ايعا١َ اييت تطاع ٚقاؿ١ ٭ٕ تهٕٛ أق٬ّ

 287_29/286  .ًِ زٕٚ ا٭سٛاٍ ايؿطز١ٜ ٚاؾع١ٝ٥ا٭١َ َجٌ ضخك١ بٝع ايػٻ
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 س

 

ٚنصيو زلٝت ٗ إكاسـ اييت  (غٛض٠ إسثط)تػ٢ُ ٗ نتب ايتؿػرل  _1

 . ضأٜٓاٖا َٚٓٗا نتب ٗ ايكرلٚإ ٗ ايكطٕ اـاَؼ

ُا زلٝت بعض ٟ بٗا، نٛزباؿاي١ اييت ْٴ َٛقٛؾّا"ٚأضٜس بإسثط ايٓيب 

 . نطٚا ؾٝٗاايػٛض بأزلا٤ ا٭ْبٝا٤ ايصٜٔ شٴ

غٛض٠ =َا تػ١ُٝ بايًؿٜ ايصٟ ٚقع ؾٝٗا، ْٚٛرلٙ َا تكسّ ٗ تػ١ُٝ إٚ 

 . َٔ استُاٍ ؾتض ايساٍ أٚ نػطٖا (غٛض٠ اجملازي١)، َٚجً٘ َا تكسّ ٗ +إعٌَ

ٚمل ٜصنطٖا ٗ  ،سه٢ ا٫تؿام ع٢ً شيو ابٔ عط١ٝ ٚايكططيب ٖٚٞ َه١ٝ

 .تكإ ٗ ايػٛض اييت بعهٗا َسْٞاٱ

قُس بٔ ايٓكٝب إكسغٞ إتٛؾ٢ غ١ٓ ) ٚشنط اٯيٛغٞ إٔ قاسب ايتشطٜط

ِٵ ٔإ٫ٖ ؾٹتٵٓٳ١ّط: _تعاٍ_ شنط قٍٛ َكاتٌ أٚ قٛي٘ (ي٘ تؿػرل 698 ٗٴ ًِٓٳا عٹسٻتٳ َٳا دٳعٳ ص ٚٳ

 .ـٖ اخل ْعٍ بإس١ٜٓ ا

 . غٝأت٫ٚٞ ضأٜٓا شيو يػرلٙ ٚ ،ٚمل ْكـ ع٢ً غٓسٙ ٗ شيو

ِٔ ط :ٚإْٗا مل ٜٓعٍ قبًٗا إ٫ غٛض٠ ،إْٗا ثا١ْٝ ايػٛض ْع٫ّٚ :قٌٝ اِقطٳِأ بٹاغٵ

إٔ = :ٖٚٛ ايصٟ دا٤ ٗ سسٜح عا٥ؿ١ ٗ ايكشٝشٌ ٗ قؿ١ بسأ ايٛسٞص ضٳبَِّو

ِٔ ضٳبَِّو ط :ؾذا٤ٙ إًو ؾكاٍ ،دا٤ٙ اؿل ٖٚٛ ٗ غاض سطا٤"ايٓيب اِقطٳِأ بٹاغٵ

ِٵ َٳاط :إٍص اٖيصٹٟ خٳًَلٳ ِٵ ٜٳعٵًَ  .+ثِ ؾذل ايٛسٞ: ثِ قايتص َي

 ص. اقطأ باغِ ضبوط :ؾًِ تصنط ْعٍٚ ٚسٞ بعس آٜات

اهلل َٔ ضٚا١ٜ أبٞ غ١ًُ بٔ عبسايطٓٔ َٔ ططم ٚنصيو سسٜح دابط بٔ عبس

 صورة املدثز
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 .رل٠ ٚبأيؿاٚ ٜعٜس بعهٗا ع٢ً بعضنج

قاٍ دابط بٔ عبساهلل ٖٚٛ وسخ عٔ ؾذل٠ ايٛسٞ : ٚساقٌ َا هتُع َٔ ططق٘

 ،َٔ ايػُا٤ ؾبٝٓا أْا أَؿٞ زلعت قٛتّا: قاٍ"إٕ ايٓيب= :ٗ سسٜج٘ كاٍؾ

ؾطؾعت  ،ؾًِ أض ؾ٦ّٝا ،ؾٓٛطت أَاَٞ ٚخًؿٞ ٚعٔ ّٝين ٚعٔ سلايٞ ،ؾٓٛزٜت

 ،ؾإشا إًو ايصٟ دا٤ْٞ عطا٤ دايؼ ع٢ً نطغٞ بٌ ايػُا٤ ٚا٭ضض ،ضأغٞ

 +.زثطْٚٞ ؾسثطْٚٞ: ؾكًت ،ؾأتٝت خسه١ ،بّاعٹؾذ٦ت َٓ٘ ضٳ

بٛا عًٞ ؾسثطْٚٞ ٚقٳ باضزّا ٚقبٛا عًٞ َا٤ٶ= :رل ابٔ ؾٗاب َٔ ضٚاٜت٘ظاز غ

 .+باضزّا َا٤ٶ

ُٴسٻثِّطٴط :ؾأْعٍ اهلل ;قب إا٤ يتػهٌ ايؿعع=: قاٍ ايٟٓٛٚ ٗٳا اِي  :إٍص ٜٳا َأٜټ

ٖٵذٴطٵط  . ـٖ ا+ثِ ٓٞ ايٛسٞ ٚتتابعص ٚٳايطټدٵعٳ َؾا

 +.غٛض٠ إسثطأْٗا أٍٚ ايكطإٓ = :ٚٚقع ٗ قشٝض َػًِ عٔ دابط

ٚإِا تكع  ،ٖٚٛ ايصٟ ٜكٍٛ ٗ سسٜج٘ إٔ ضغٍٛ اهلل وسخ عٔ ؾذل٠ ايٛسٞ

ٔ ٗ سسٜح ِّٖٝٚٛ َا بٴ ،ْعٍ قبٌ غٛض٠ إسثط ؾتكتهٞ ٚسّٝا ;ايؿذل٠ بٌ ؾ٦ٌٝ

 . عا٥ؿ١

إٔ غٛض٠ ايكًِ ْعيت بعس : ٚقس تكسّ ٗ قسض غٛض٠ إعٌَ قٍٛ دابط بٔ ظٜس

 . ٚإٔ غٛض٠ إسثط ضابع١ ،ٌ ثايج١ٚإٔ غٛض٠ إعَ ،غٛض٠ ايعًل

 .+ْعيت بعس إسثط غٛض٠ ايؿاؼ١=: ٚقاٍ دابط بٔ ظٜس

ٚإٔ عٓاز إؿطنٌ نإ قس تعاٜس  ،٫ٚ ؾو إٔ غٛض٠ إسثط ْعيت قبٌ إعٌَ

 . ؾهإ ايتعطض شلِ ٗ غٛض٠ إعٌَ أٚغع ،بعس ْعٍٚ غٛض٠ إسثط

ٚداَع ايذلَصٟ َٔ  ،داضٟاهلل ٗ قشٝض ايبٚقس ٚقع ٗ سسٜح دابط بٔ عبس
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 . ٕ ْعٍٚ ٖصٙ ايػٛض٠ نإ قبٌ إٔ تؿطض ايك٠٬أططٜل ابٔ ؾٗاب س

ٚغٛا٤ ناْت  ،أٚ أقٌ ّانت بعس ؾذل٠ ايٛسٞ غٛا٤ ناْت ٔػٚايك٠٬ ؾط

 .أّ ناْت َؿطٚن١ َع٢ٓ َؿطٚع١ _ ؾطنت: نُا ٖٛ ٚاٖط قٛشلِ _ ٚادب١

: ، ٚقٌٝاْت غٓتٌ ْٚكؿّاؾكٌٝ ن نجرلّا كتًـ ٗ َستٗا اخت٬ؾّا ٚؾذل٠ ايٛسٞ

ؾٝٛٗط  ;، ٚا٭قض أْٗا ناْت أضبعٌ َّٜٛأػ١ عؿط َّٜٛا: ، ٚقٌٝأضبعٌ َّٜٛا

ٚإٔ ايك٠٬ ؾطنت عكب شيو نُا  ،إٔ إسثط ْعيت ٗ ايػ١ٓ ا٭ٍٚ َٔ ايبعج١

ٔٔ ب٘ تطتٝبٴ طٴعٹؿٵٜٴ  . إغشام ٗ غٛم سٛازخ غرلت٘ اب

 ػّاأضغٛا عًٝ٘ ٚأٌٖ ايؿاّ آٜٗا ٟٔ ا٭خرل ايص أٌٖ إس١ٜٓ ٗ عسِٖ ٚعسٻ

ٖا أٌٖ ايبكط٠ ٚايهٛؾ١ ٚأٌٖ إس١ٜٓ ٗ عسِٖ ا٭ٍٚ ايصٟ ٚعسٻ ،ٚٔػٌ

 293_29/291  .ٚٔػٌ ضدعٛا عٓ٘ غتّا

ِٴ: أغطانٗا_ 2 بإب٬ؽ زع٠ٛ  ٚا٭َطٴ"ايٓيب دا٤ ؾٝٗا َٔ ا٭غطاض تهطٜ

ٕٴ ،ايطغاي١ ِّ بايتطٗط ٚا٭َطٴ ،اهلل باٱشل١ٝ ٚسسا١ْٝٹ ٚإع٬  ْٚبصٹ ،ٚإعٟٓٛ اؿػ

ّٔ إؿطنٌ بٍٗٛ  ٚإْصاضٴ، بايكدٔل طٴٚا٭َ، َٔ ايكسقات ٚاٱنجأض، ا٭قٓا

 طٴِؿُٚن ،ِ أْ٘ قٍٛ ايبؿطعٳٚظٳ ،تكس٣ يًطعٔ ٗ ايكطإٓ ٔٵَٳ ٚتٗسٜسٴ، ايبعح

ٔٔ  . بأْٗا سلٌّ ٘ٹُٹًِؾأقسّ ع٢ً ايطعٔ ٗ آٜات٘ َع عٹ ;عًٝ٘ اهللٹ ْع١َُ ايطاع

ٍٔ ـٚٚقٴ ِٳ أٖٛا  ٚظعُٛا ق١ًَ ،ع٢ً إؿطنٌ ايصٜٔ اغتدؿٛا بٗا ٚايطزټ، دٗٓ

ٌٔ، ٗاتٹََٛؿسٳ سزٹعٳ َٔ  ِٵٗٴٚتأٜٝػٴ، ٗاسؿٛتٹ زٳسٳايهتاب بأِْٗ دًٗٛا عٳ ٚؼسٟ أٖ

ٌٴ، ايتدًل َٔ ايعصاب ساشلِ عاٍ إ٪ٌَٓ  َٚكاب١ًُ، ن٬شلِ ٗ ايسْٝا ُٚجٝ

 29/293  .أٌٖ ايك٠٬ ٚايعنا٠ ٚايتكسٜل بّٝٛ اؾعا٤
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غٛض٠ )ـعْٓٛت ٖصٙ ايػٛض٠ ٗ إكاسـ ٚنتب ايتؿػرل ٚنتب ايػ١ٓ ب _1

ٚمل ٜكػِ ب٘ ؾُٝا ْعٍ قبًٗا َٔ  ،يٛقٛع ايكػِ بّٝٛ ايكٝا١َ ٗ أٚشلا (ايكٝا١َ

 . ايػٛض

ٚمل ٜصنطٖا قاسب اٱتكإ ٗ  (غٛض٠ ٫ أقػِ) :ٜكاٍ شلا: ٚقاٍ اٯيٛغٞ

 . عساز ايػٛض شات أنجط َٔ اغِ

 . ١ با٫تؿامٖٚٞ َهٝ

ْعيت بعس غٛض٠  ،ٗ عساز ْعٍٚ غٛض ايكطإٓ ٚايج٬ثٌ ٚعست اؿاز١َٜ

 . ٚقبٌ غٛض٠ اشلُع٠ ،ايكاضع١

ٚث٬ثٌ آ١ٜ، ٚعسٖا أٌٖ  عٓس أٌٖ ايعسز َٔ َعِٛ ا٭َكاض تػعّا ٚعسز آٜٗا

 29/336    .ايهٛؾ١ أضبعٌ

، أؾطاط٘ ١َ ٚشنٔطبّٝٛ ايكٝا ٚايتصنرٔل، ايبعحٹ اؾتًُت ع٢ً إثباتٹ: أغطانٗا_ 2

ٍٔ ٚإثباتٹ أسٛاٍ أٌٖ  ٚاخت٬فٹ، اييت عًُٗا ايٓاؽ ٗ ايسْٝا اؾعا٤ ع٢ً ا٭عُا

ٍٴ ٚايتصنرٔل، ايػعاز٠ ٚأٌٖ ايؿكا٤ ٚتهطِٜ أٌٖ ايػعاز٠ ٌٔ بإٛت ٚأْ٘ أٚ  َطاس

٭ٌٖ اـرل َٔ ْعِٝ  ع٢ً َا أعسٻ ايعاد١ًٹ اؿٝا٠ٹ عٔ إٜجاض َٓاؾٔع ٚايعدٔط، اٯخط٠ٹ

 . اٯخط٠

ٔٔا ٚٗ تؿػرٔل ٔٔ عٔ عُطٳ عط١َٝ ب َٔ غأٍ عٔ = :أْ٘ قاٍ: ٚمل ٜػٓسٙ اـطابٹ ب

 . +أٚ أضاز إٔ ٜعطف سكٝك١ ٚقٛعٗا ؾًٝكطأ ٖصٙ ايػٛض٠ ،ايكٝا١َ

٘ٹ يٹػٳاْٳَوط آٜات ٗازَر ؾُٝٚأ ٘ٴطإٍ  ص٫ تٴشٳطِِّى بٹ ٗ أثٓا٤  ْعيت ٭ْٗاص ٚٳُقطٵآْٳ

 29/337   .ْعٍٚ ٖصٙ ايػٛض٠

 صورة الكيامة
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س
 

 

 

 . +غٛض٠ ٌٖ أت٢ ع٢ً اٱْػإ= " ٗ ظَٔ أقشاب ضغٍٛ اهلل زلٝت _1

نإ = :ض٣ٚ ايبداضٟ ٗ باب ايكطا٠٤ ٗ ايؿذط َٔ قشٝش٘ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ قاٍ

ٕٔطٚ (أمل ايػذس٠)ـ ٜكطأ ٗ ايؿذط ب"ايٓيب ٌٵ َأتٳ٢ عٳ٢ًَ أٱْػٳا  . ص+ٖٳ

عٓس شنط  (غٛض٠ اٱْػإ)ٚاقتكط قاسب اٱتكإ ع٢ً تػ١ُٝ ٖصٙ ايػٛض٠ 

 . ايػٛض إه١ٝ ٚإس١ْٝ، ٚمل ٜصنطٖا ٗ عساز ايػٛض اييت شلا أنجط َٔ اغِ

 . ٗ نجرل َٔ إكاسـ (غٛض٠ ايسٖط)ٚتػ٢ُ 

ٚمل ٜكع  ،يٛقٛع يؿٜ ا٭َؿاز ؾٝٗا (غٛض٠ ا٭َؿاز)تػ٢ُ  :ٚقاٍ اـؿادٞ

 . ٗ غرلٖا َٔ ايكطإٓ

 ،ا٭بطاض٭ٕ ؾٝٗا شنط ْعِٝ  (غٛض٠ ا٭بطاض) أْٗا تػ٢ُ: ٚشنط ايطدلغٞ 

 . (1)يتػرلٙ ٚشنطِٖ بٗصا ايًؿٜ ٚمل أضٙ

 . ؾٗصٙ ٔػ١ أزلا٤ شلصٙ ايػٛض٠

ٚاختًـ ؾٝٗا ؾكٌٝ ٖٞ َه١ٝ، ٚقٌٝ َس١ْٝ، ٚقٌٝ بعهٗا َهٞ ٚبعهٗا 

 370_29/369  .َسْٞ

 29/370  .ٚاتؿل ايعازٕٚ ع٢ً عس آٜٗا إسس٣ ٚث٬ثٌ_ 2

هٞ ِكؾهٝـ ٜٳ ،ٜهٔ ٕ بعس إٔ ملِّٛبإٔ نٌ إْػإ ُن ايتصنرلٴ: أغطانٗا_ 3

 . باغتشاي١ إعاز٠ تهٜٛٓ٘ بعس عسَ٘

َٴ ;ـايك٘ ؾهطّا ;بإؾطاز اهلل بايعباز٠ إٔ اٱْػإ قكٛمٷ ٚإثباتٴ َٔ  ضٷصٻشٳٚ
                                                 

 (ّ)  . يػرلٙ: ٚايكٛاب، ٖهصا ٗ ا٭قٌ_ 1

 رة اإلنضاىصو
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 . اٱؾطاى ب٘

يٌ َع ؾ٤ٞ َٔ ٚقـ شيو اؾعا٤ عايتٝ٘ ٚاٱطٓاب ااؾعا٤ ع٢ً اؿ ٚإثباتٴ

 . ٗ ٚقـ دعا٤ ايؿانطٜٔ

ٕٴزَر ٗ خ٬ٍ شيو ا٫َتُٚأ  ،ع٢ً ايٓاؽ بٓع١ُ اٱهاز ْٚع١ُ اٱزضاى ٓا

ٕٴ ٚإضؾازٙ إٍ اـرل  ،َا أعطٝ٘ اٱْػإ َٔ ايتُٝٝع بٌ اـرل ٚايؿط ٚا٫َتٓا

 . ؾعبس غرلٙ ،ؾُٔ ايٓاؽ َٔ ؾهط ْع١ُ اهلل َِٚٓٗ َٔ نؿطٖا ;بٛاغط١ ايطغٌ

 ٚايكدل ع٢ً َا ًٜشك٘ ٗ شيو، ،ع٢ً ايكٝاّ بأعبا٤ ايطغاي١"ايٓيب ٚتجبٝتٴ

ٚايتشصٜط َٔ إٔ ًٌٜ يًهاؾطٜٔ، ٚاٱؾاض٠ إٍ إٔ ا٫قطؿا٤ يًطغاي١ ْع١ُ ع١ُٝٛ 

 . قباٍ ع٢ً عبازت٘اٱٚب ،اقطؿاٙ ي٘ (1)ٜػتشل اهلل ايؿهط عًٝٗا با٫نط٬ع بٗا

 29/371  .ٚا٭َط باٱقباٍ ع٢ً شنط اهلل ٚايك٠٬ ٗ أٚقات َٔ ايٓٗاض

نإ ؾٝ٘  إشا إ٫  ٜػ٢ُ نأغّاؾ٬ ;باشلُع اٱْا٤ اجملعٍٛ يًدُط: ٚايهأؽ_ 4

 29/380   .ع٢ً ٚد٘ اجملاظ إطغٌ بٗصا ا٫عتباض ٔط، ٚقس تػ٢ُ اـُط نأغّا

ٚناْٛا ّعدٕٛ اـُط  ،ًَ٘دٵبهػط إِٝ َا ّعز ب٘ غرلٙ، أٟ ٜٴ: ٚإعاز_ 5

َٴ ٚقس ٚضز شنط َعز  ،يٝدؿؿٛا َٔ سستٗا ;ك١ ؾسٜس٠تٸعٳبإا٤ إشا ناْت اـُط 

 29/380   .عاض ايعطب نجرلّااـُط ٗ أؾ

تٓبت ٗ ب٬ز ايكٌ  ٢ًَِؾظٜت ٜػتدطز َٔ ؾذط٠ تؿب٘ ايسِّ: ٚايهاؾٛض_ 6

 ،٢ سطبٗاػًَٖٔ َا٥يت غ١ٓ ؾٝٴ ٜتهٕٛ ؾٝٗا إشا طايت َستٗا مّٛا ،ٚدا٠ٚ

 ،سبٵؾٝكرل نايعټ ،قس ٜتكًب ٔٷدٹٖٚٛ ثٳ ،ٜٚػتدطز َٓ٘ ظٜت ٜػ٢ُ ايهاؾٛض

َٴ ;ٜتدُط ٗ إا٤ قاض ْبٝصّاٚإشا ٜكع سطب ؾذط٠ ايهاؾٛض   . طّاهٹػٵؾٝكرل 

                                                 

 (ّ)   ...+.َٔ اقطؿاٙ : = ٚيعٌ قٛاب٘، ّاطِكٕ ٗ ايه٬ّ غٹأن_1
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 29/380   .َٓعـ ،شنٞ ايطا٥ش١ ،ٚايهاؾٛض أبٝض ايًٕٛس

قاٍ  ،ٚأقًٗا بايهاف ا٭عذ١ُٝ عٛض اؾِٝ ،ن١ًُ َعطب١: ٚظلبٌٝ_ 7

س بهِ عٵٖٞ ؾاضغ١ٝ، ٖٚٛ اغِ ؾصٚض َجٌ دصٚض ايػټ: اؾٛايٝكٞ ٚايجعاييب

ٚايًؿت ايسقٝل يْٛٗا إٍ  ،ناؾعض ايسقٝل ،ايػٌ ٚغهٕٛ ايعٌ تهٕٛ ٗ ا٭ضض

ٚطعُٗا ؾبٝ٘ بطعِ  ،بٝاض شلا ْبات ي٘ ظٖط، ٖٚٞ شات ضا٥ش١ عطط١ٜ طٝب١اي

ايكٌ ٚايػٓس ٚعُإ ٚايؿشط، ٖٚٛ أقٓاف أسػٓٗا  ًؿٌ، ٖٚٛ ٜٓبت بب٬زٹايُؿ

، ٚضا٥شت٘ بٗاض١ٜ ،ٜ٘سخٌ ٗ ا٭ز١ٜٚ ٚايطبذ نا٭ؾاَٜٚا ٜٓبت بب٬ز ايكٌ، ٚ

َٴ ،ٜـسط ٚطعُ٘ َٴ ،ٗ إا٤ ٜٚػتعٌُ َٓكٛعّا ،٘بِّٓٳٖٚٛ   . طٖهبايػټ ٢ٶبٻطٳٚ

 . ٚشنطٙ ؾعطا٤ ايعطب ٗ طٝب ايطا٥ش١ ،ٚقس عطؾ٘ ايعطب

 .طعُ٘ ٔيطٝب ضا٥شت٘ ٚسػ ;أٟ ّعدٕٛ اـُط بإا٤ إٓكٛع ؾٝ٘ ايعلبٌٝ

29/395 
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ا ًتٗبإٔ ٜهاف يؿٜ غٛض٠ إٍ ْ"مل تطز شلا تػ١ُٝ قطو١ عٔ ايٓيب _1

 .ا٭ٍٚ

ُٴطٵغٳ٬تٹ عٴطٵؾّاطٚزلٝت ٗ عٗس ايكشاب١ غٛض٠  ؾؿٞ سسٜح عبساهلل ص ٚٳاِي

ٗ غاض ٢َٓ إش ْعيت  " بُٝٓا مٔ َع ضغٍٛ اهلل= :بٔ َػعٛز ٗ ايكشٝشٌا

ٚإٕ ؾاٙ  ،ٚإْٞ ٭تًكاٖا َٔ ؾٝ٘ ،ؾإْ٘ يٝتًٖٛا ;طؾّاعًٝ٘ غٛض٠ ٚإطغ٬ت عٴ

 . ٜحاؿس +يططب بٗا إش خطدت عًٝٓا س١ٝ

ؾػُعتين  ،قطأت غٛض٠ ٚإطغ٬ت عطؾّا= :ٚٗ ايكشٝض عٔ ابٔ عباؽ قاٍ

 ،أشنطتين بكطا٥تو ٖصٙ ايػٛض٠ ٞٸٓٳبٴ: ؾبهت ٚقايت _اَطأ٠ ايعباؽ_ أّ ايؿهٌ

 . +ٜكطأ بٗا ٗ ق٠٬ إػطب " ْٗا ٯخط َا زلعت ضغٍٛ اهللإ

 "نإ ايٓيب= :ض٣ٚ أبٛ زاٚز عٔ ابٔ َػعٛز (غٛض٠ إطغ٬ت)ٚزلٝت 

ٚاقذلبت ٚاؿاق١ ٗ ، ٜكطأ ايٓٛا٥ط ايػٛضتٌ ٗ ضنع١ ايطٓٔ ٚايٓذِ ٗ ضنع١

 +.ضنع١

 +.ٚإطغ٬ت ٗ ضنع١ ،ٚعِ ٜتػا٤يٕٛ= :ثِ قاٍ

بسٕٚ ٚاٚ  ٚزلاٖا إطغ٬ت ،َٔ قٛي٘ ايػٛضتٌ ؾذعٌ ٖصٙ ا٭يؿاٚ بس٫ّ

 . ٭ٕ ايٛاٚ اييت ٗ ن٬َ٘ ٚاٚ ايعطـ َجٌ أخٛاتٗا ٗ ن٬َ٘ ايكػِ;

ٚنصيو ٗ ايتؿاغرل ٚٗ قشٝض  (إطغ٬ت)ؾتٗطت ٗ إكاسـ باغِ ٚا

 . ايبداضٟ

ٚغعس اهلل ايؿٗرل بػعسٟ ٗ ساؾٝتُٝٗا ع٢ً ايبٝهاٟٚ أْٗا  ،ٚشنط اـؿادٞ

 صورة املزصالت
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 (.فطٵغٛض٠ ايعٴ)تػ٢ُ س

 . ٚمل ٜػٓساٙ، ٚمل ٜصنطٖا قاسب اٱتكإ ٗ عساز ايػٛض شات أنجط َٔ اغِ

ايػٛض اييت ْعيت  ؼ عٔ ابٔ عباؽ ٗ عسٸٚٗ اٱتكإ عٔ نتاب ابٔ ايهطٜ

 .(إطغ٬ت)ؾصنطٖا باغِ  ،َه١

ايػٛض اييت ْعيت  ٚؾٝ٘ عٔ ز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ يًبٝٗكٞ عٔ عهط١َ ٚاؿػٔ ٗ عسٸ

 . (إطغ٬ت)ؾصنطٖا باغِ  ،َه١

عٓس ْٗٛض إؿػطٜٔ َٔ ايػًـ، ٚشيو ٚاٖط سسٜح ابٔ  ٖٚٞ َه١ٝ

٭ْٗا ْعيت  ;ٗا َٔ أٚا٥ٌ غٛض ايكطإٓ ْع٫ّٚ، ٖٚٛ ٜكتهٞ أَْػعٛز إصنٛض آْؿّا

ـٺ "ٚايٓيب  . ٢َٓ َع بعض أقشاب٘ ٗ غإض كت

ٕٳطإٔ آ١ٜ : ٚعٔ ابٔ عباؽ ٚقتاز٠ ِٵ اضٵَنعٴٛا ٫ ٜٳطٵَنعٴٛ ٗٴ ٌٳ َي َس١ْٝ ص ٚٳٔإشٳا قٹٝ

إٍ إٔ ايهؿاض  ْعيت ٗ إٓاؾكٌ، ٚقٌُ شيو أْ٘ تأٌٜٚ ٖٔ ضٚاٙ عٓ٘ ْٛطّا

ؾإٕ  ;يهٕٛ اٯ١ٜ َس١ْٝ ;بايك٠٬، ٚيٝؼ ٗ شيو سذ١ ٕٚايكطسا٤ ٫ ٜ٪َط

ِٵط :ايهُرل ٗ قٛي٘ ٗٴ ٌٳ َي ٚنًٗا عا٥س٠  ،ٚاضز ع٢ً ططٜك١ ايهُا٥ط قبً٘ص ٚٳٔإشٳا قٹٝ

 .إٍ ايهؿاض ِٖٚ إؿطنٕٛ

ِٵ اضٵَنعٴٛاط :َٚع٢ٓ ٗٴ ٌٳ َي  ْٚٛرلٙ قٛي٘ ،نٓا١ٜ عٔ إٔ ٜكاٍ شلِ أغًُٛاص: قٹٝ

ٕٳٚٳَقسٵ َناْٴٛا ٜٴسٵط: _تعاٍ_ ُٴٛ ِٵ غٳايٹ ٖٴ ٚٳ ٕٳ ٔإَي٢ ايػټذٴٛزٹ  ٛٵ ؾٗٞ ٗ إؿطنٌ ص عٳ

ٌٳط :ٚقٛي٘ ُٴكٳِّ ٔٳ اِي َٹ ِٵ ْٳُو  ٔٔط :إٍ قٛي٘ص َقاُيٛا َي ّٔ ايسِّٜ ٛٵ  ص. ٚٳُنٓٻا ْٴَهصِّبٴ بٹٝٳ

ٕٳط :ٚعٔ َكاتٌ ْعيت ِٵ اضٵَنعٴٛا ٫ ٜٳطٵَنعٴٛ ٗٴ ٌٳ َي ٗ ؾإٔ ٚؾس ثكٝـ ص ٚٳٔإشٳا قٹٝ

٫ : ؾكايٛابايك٠٬ "ؾأَطِٖ ايٓيب ،ٖٛاظٕ ٚأتٛا إس١ٜٓ سٌ أغًُٛا بعس غع٠ٚ

 . ٫ خرل ٗ زٜٔ يٝؼ ؾٝ٘ ضنٛع ٚغذٛز: ؾكاٍ شلِ، ؾإْٗا َػب١ عًٝٓا ;ٞبِّذٳْٴ
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قطأ عًِٝٗ "ؾإِا أضاز َكاتٌ إٔ ايٓيب ;أنعـ، ٚإشا قض شيو _أٜهّا_ٖٚصا 

 . اٯ١ٜ

 . عٓس دابط بٔ ظٜس ٗ عساز تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض ٖٚٞ ايػٛض٠ ايجايج١ ٚايج٬ثٕٛ

 419_29/417 .تؿل ايعازٕٚ ع٢ً عس آٜٗا ٔػٌاٚ

 ،ؾٓا٤ ايسْٝا بٳكٹاؾتًُت ع٢ً ا٫غتس٫ٍ ع٢ً ٚقٛع ايبعح عٳ: اٗأغطان_ 2

ـٹ ٍٔ، أؾطاٙ شيو بعٔض ٚٚق غبل َٔ  ع٢ً إَهإ إعاز٠ اـًل َا ٚا٫غتس٫

ـٹ ،َٓهطٜ٘ بعصاب اٯخط٠ سٹٝٚٚع، خًل اٱْػإ ٚخًل ا٭ضض ، أٖٛاي٘ ٚٚق

ِٷشلِ ٗ ايسْٝا نُا اغتٴ بعصابٺ ٚايتعطٜٔض ب١ً َٚكا ،ٌٴبٵَق ٔٵَٹ ب١َْهصِّ ٪قًت أَ

بايكطإٓ  ايسع٠ٛ إٍ اٱغ٬ّ ٚايتكسٜٔل ٚإعاز٠ٹ، شيو ظعا٤ ايهطا١َ يًُ٪ٌَٓ

 29/419  .يٛٗٛض ز٥٫ً٘
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غٛض٠ )ٗ أنجط إكاسـ ٚنتب ايتؿػرل ٚنتب ايػ١ٓ  زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠_ 1

 . ٗ أٚشلا (أايٓٻبٳ)يٛقٛع ن١ًُ  (أايٓب

 ،ٚٗ تؿػرل ابٔ عط١ٝ ،ٚٗ قشٝض ايبداضٟ ،ٚزلٝت ٗ بعض إكاسـ

 .(غٛض٠ عِ ٜتػا٤يٕٛ)ٚايهؿاف 

ٕٳ)أٟ بسٕٚ ظٜاز٠ ( غٛض٠ عِ)ٚٗ تؿػرل ايكططيب زلاٖا  تػ١ُٝ شلا  (ٜٳتٳػٳا٤ٳُيٛ

 . بأٍٚ ١ًْ ؾٝٗا

ٕٳ)يٛقٛع  (غٛض٠ ايتػا٩ٍ)ٚتػ٢ُ   .ٗ أٚشلا (ٜٳتٳػٳا٤ٳُيٛ

ٔٵ اط :ؾٝٗا_ تعاٍ_يكٛي٘  (غٛض٠ إعكطات)ٚتػ٢ُ  َٹ َٳا٤ٶ ٚٳَأْعٳِيٓٳا  ُٴعٵكٹطٳاتٹ  ِي

 ص.ثٳذٻادّا

عِ، ٚايٓبأ، : ٚاقتكط اٱتكإ ع٢ً أضبع١ أزلا٤ ،ؾٗصٙ ٔػ١ أزلا٤

 . ٚايتػا٩ٍ، ٚإعكطات

بط عٓس دا ٚعست ايػٛض٠ ايجُاٌْ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض، ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام

 . ٚقبٌ غٛض٠ ايٓاظعات ،بٔ ظٜس ، ْعيت بعس غٛض٠ إعاضزا

ٚٗ َا ضٟٚ عٔ ابٔ عباؽ ٚاؿػٔ َا ٜكتهٞ إٔ ٖصٙ ايػٛض٠ ْعيت ٗ أٍٚ 

ؾتتشسخ  ،ناْت قطٜـ ػًؼ ٕا ْعٍ ايكطإٓ= :ايبعح، ضٟٚ عٔ ابٔ عباؽ

ٕٳط :ؾٓعيت ;َِٚٓٗ إهصب ب٘ ،ؾُِٓٗ إكسم ،ؾُٝا بٝٓٗا ِٻ ٜٳتٳػٳا٤ٳُيٛ  . صعٳ

ِٻ ط :ؾأْعٍ اهلل ،دعًٛا ٜتػا٤يٕٛ بِٝٓٗ"ٚعٔ اؿػٔ ٕا بعح ايٓيب عٳ

ٕٳ  ِٔ( 1)ٜٳتٳػٳا٤ٳُيٛ ٛٹٝ ٔٵ ايٓٻبٳٔإ اِيعٳ  . ٜعين اـدل ايعِٛٝص عٳ

 صورة الهبأ
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ٌٴٚعسٻ ،ايعسز َٔ أٌٖ إس١ٜٓ ٚايؿاّ ٚايبكط٠ أضبعٌ ٗا أقشابٴآٜٳ ٚعسٻ  ٖا أٖ

 30/5 .َه١ ٚأٌٖ ايهٛؾ١ إسس٣ ٚأضبعٌ آ١ٜ

ـٹ: انٗاأغط _2 إؿطنٌ ٗ ؾإٔ  خٛٔض اؾتًُت ٖصٙ ايػٛض٠ ع٢ً ٚق

ٍٴ شيو إثباتٴ ٔايكطإٓ َٚا دا٤ ب٘ ٖا ىايـ َعتكساتِٗ، َٚ  ايبعح، ٚغ٪ا

 . عٔ ايطأٟ ٗ ٚقٛع٘ َػتٗع٥ٌ باٱخباض عٔ ٚقٛع٘ بعهِٗ بعهّا

 . ٜسِٖ ع٢ً اغتٗعا٥ِٗٚتٗسٴ

أعِٛ َٔ  ات اييت ٖٞغًل إدًٛق إ ايبعحٹع٢ً إَه اؿذ١ٹ ٚؾٝٗا إقا١َُ

 . ٚباـًل ا٭ٍٚ يٲْػإ ٚأسٛاي٘ ،خًل اٱْػإ بعس َٛت٘

ـٴ ٍٔ ٚٚق عٓس ايبعح َٔ عصاب ايطاغٌ َع َكاب١ً شيو  اؿاق١ًٹ ا٭ٖٛا

 . بٛقـ ْعِٝ إ٪ٌَٓ

 بعصابٺ إٍ أِْٗ ٜعاقبٕٛ ٚاٱّا٤ٴ ،يًصٜٔ دشسٚا ب٘ إْصاضّا ;ّٜٛ اؿؿط ٚقؿ١ُ

ّٔ قبٌ عصابٹ قطٜبٺ  .بعحاي ٜٛ

ْ٘_ تعاٍ_ٚأزَر ٗ شيو إٔ عًِ اهلل  َٚٔ ١ًْ ا٭ؾٝا٤  ،بهٌ ؾ٤ٞ قٝ

ٍٴ  30/6 .ايٓاؽ أعُا

ٕٳ ط _3 ِٻ ٜٳتٳػٳا٤ٳُيٛ ِٔ ( 1)عٳ ٛٹٝ ٔٵ ايٓٻبٳٔإ اِيعٳ ٕٳ ( 2)عٳ َٴدٵتٳًٹُؿٛ ٘ٹ  ِٵ ؾٹٝ ٖٴ  (ص. 3)اٖيصٹٟ 

 ،اؾتتاح تؿٜٛل _ اؾتتاح ايه٬ّ با٫غتؿٗاّ عٔ تػا٩ٍ ْاع١ عٔ ْبأ عِٛٝ

ٕا ؾٝٗا َٔ أغًٛب ععٜع غرل  ;ثِ تٌٜٗٛ ٕا غٝصنط بعسٙ، ؾٗٛ َٔ ايؿٛاتض ايبسٜع١

ْاٍ ثِ ايتؿكٌٝ احملك١ً يتُهٔ اـدل اٯتٞ َٚٔ تؿٜٛل بططٜك١ اٱ ،َأيٛف

 . ٔٗهُٳبعسٙ ٗ ْؿؼ ايػاَع أنٌُ تٳ

ِٔ نإ ٖصا ا٫ؾتتاح َ٪شّْا ٚإش ٍٕ نإ َ٪شّْا إَٔط بعٛٝ  .ؾٝ٘ ٌٕكٵَؾ بايتكسٟ يكٛ
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ِّ ا نإ ٗ شيو إؾعاضٴُٻَٚي ايه٬ّ ب٘  اؾتتاحٴ ٌٴعٳذٵٜٴ _ َا ؾٝ٘ خٛنِٗ ٦َٜٛص بأٖ

 30/6 .َٔ بطاع١ ا٫غت٬ٍٗ

ِٻطٚيؿٜ  _4 اييت  (َا)اؾاض، ٚ (عٔ)َطنب َٔ نًُتٌ ُٖا سطف  :صعٳ

ٟټ: ٖٞ اغِ اغتؿٗاّ َع٢ٓ ِٻط، ٜٚتعًل ؾ٤ٞٺ أ ٕٳطؿعٌ بص عٳ ؾٗصا ص ٜٳتٳػٳا٤ٳُيٛ

 .َطنب

ٗ  ٭ْ٘ ٫ ٜكع إ٫ ;ٜتػا٤يٕٛ عٔ َا، ؾكسّ اغِ ا٫غتؿٗاّ: تطتٝب٘ٚأقٌ 

عطف اؾط ايصٟ  قس نإ اغِ ا٫غتؿٗاّ َكذلّْا قسض ايه٬ّ إػتؿِٗ ب٘، ٚإش

َا سُِّق _ ٚنإ اؿطف ٫ ٜٓؿكٌ عٔ فطٚضٙ ،تعس٣ ب٘ ايؿعٌ إٍ اغِ ا٫غتؿٗاّ

 . ؾكاض عُا ٜتػا٤يٕٛ ;َعّا

ا٫غتؿٗا١َٝ إشا زخٌ عًٝٗا سطف  (َا)ٝض ع٢ً إٔ ٚقس دط٣ ا٫غتعُاٍ ايؿك

 30/7 .إٛقٛي١ (َا)تؿطق١ بٝٓٗا ٚبٌ  ;اؾط وصف ا٭يـ إدت١َٛ ٖٞ ب٘

ٖٚٛ ايصٟ دط٣  ،يًؿٜ اـدل ؾٝهٕٛ َطازؾّا ;اـدل، قٌٝ َطًكّا: ٚايٓبأ _5

 . عًٝ٘ إط٬م ايكاَٛؽ ٚايكشاح ٚايًػإ

 ،أٚ غًب١ ٚٔ ،ايع١ُٝٛ وكٌ ب٘ عًِ ايٓبأ اـدل شٚ ايؿا٥س٠=: ٚقاٍ ايطاغب

 .ـٖ ا+ٜٚهٕٛ قازقّا ،ٖصٙ ا٭ؾٝا٤ ايج٬ث٫ٚ١ ٜكاٍ يًددل ْبأ ست٢ ٜتهُٔ 

ؾ٬  ;٫ٚ أسػب ايبًػا٤ دطٚا إ٫ ع٢ً مٛ َا قاٍ ايطاغب ،ٖٚصا ؾطم سػٔ

ٚشيو َا تسٍ عًٝ٘ َٛاضز اغتعُاٍ يؿٜ ايٓبأ  ،ٜكاٍ يًددل عٔ ا٭َٛض إعتاز٠ ْبأ

 .بًػا٤ٗ ن٬ّ اي

ٚأسػب إٔ ايصٜٔ أطًكٛا َطازؾ١ ايٓبأ يًددل ضاعٛا َا ٜكع ٗ بعض ن٬ّ ايٓاؽ 

أٚ اجملاظ إطغٌ  ،يهطب َٔ ايتأٌٜٚ ;َٔ تػاَض بإط٬م ايٓبأ َع٢ٓ َطًل اـدل
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 .َٛاقع ايهًُتٌ َعٗا ؼسٜسٴ طٳػٴؾهجط شيو ٗ ايه٬ّ نجط٠ عٳ ;باٱط٬م ٚايتكٝٝس

 10_30/9 .َٛاقع ا٫غتعُاٍ ؽطه٘ إ٫ ع٢ً أزمِّٚيهٔ أبًؼ ايه٬ّ ٫ ًٜٝل 

ِٔطـبص ايٓٻبٳٔإطٚٚقـ  _6 ٛٹٝ َٔ  ٭ٕ نْٛ٘ ٚاضزّا ;ٗ ايتٜٓٛ٘ ب٘ ظٜاز٠ْ ٖٓاص اِيعٳ

ـٴ فٺِ أٚقاَٛعامل ايػٝب ظازٙ عٹ ايٓبأ بايعِٛٝ باعتباض َا ٚقـ  ٚأٖٛاٍ، ؾٛق

 :_تعاٍ_ٙ قٛي٘ ْٚٛرل ،ؾٝ٘ َٔ أسٛاٍ ايبعح ٗ َا ْعٍ َٔ آٜات ايكطإٓ قبٌ ٖصا

ِٷ ط ٛٹٝ ٛٳ ْٳبٳْأ عٳ ٖٴ ٌٵ  ٕٳ( 67)ُق َٴعٵٔطنٴٛ ٘ٴ  ِٵ عٳٓٵ  30/10 .ٗ غٛض٠ مص َأْٵتٴ

ٚتؿبٝٗٗا بإٗاز ايصٟ ٜهٕٛ  ،ا٭ضض طٴِنزعا إيٝٗا شٹ َٚٓاغب١ شنط اؾباٍ _7

ؾًُا نإ ايبٝت َٔ ؾأْ٘ إٔ ىطط بباٍ ايػاَع َٔ شنط إٗاز ناْت  ;زاخٌ ايبٝت

 ;ؾؿبٗت دباٍ ا٭ضض بأٚتاز ايبٝت ،ٝت ع٢ً ططٜك١ إه١ٝٓا٭ضض َؿب١ٗ بايب

 . يٮضض َع دباشلا بايبٝت َٚٗازٙ ٚأٚتازٙ ؽ٬ّٝٝ

ؾإٕ نجط٠ اؾباٍ ايٓات١٦ ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض قس ىطط ٗ ا٭شٖإ أْٗا ٫  ٚأٜهّا 

َٴ ;تٓاغب دعٌ ا٭ضض َٗازّا َٓعي١ سػٔ  ًشّاُٵتٳػٵؾهإ تؿبٝ٘ اؾباٍ با٭ٚتاز 

َٴ ;ضا٫عتصا با٭ٚتاز ٗ فطز ايكٛض٠ َع ٖصا ايتدٌٝٝ  ١ّٗبٻؿٳؾٝذٛظ إٔ تهٕٛ اؾباٍ 

 .غابٗا ايطَاح غٛزّاضأٜت ُأ: نكٛشلِ

ٚهٛظ إٔ تهٕٛ اؾباٍ َؿب١ٗ بأٚتاز اـ١ُٝ ٗ أْٗا تؿس اـ١ُٝ َٔ إٔ تكًعٗا 

ض بٵيتعسٌٜ غٳ أٚ تعيعشلا بإٔ ٜهٕٛ ٗ خًل اؾباٍ يٮضض سه١ُْ ،ايطٜاح

ٛټ ; ايهط٠ اشلٛا١ٝ٥ا٭ضض ٗ  تٝاضٳ طٴػٹِهاؾباٍ ع٢ً ايهط٠ ا٭ضن١ٝ هعًٗا تٳ إش ْت

ؾٝعتسٍ تٝاضٙ ست٢ تهٕٛ سطن١ ا٭ضض ٗ نط٠  ;اشلٛا١ٝ٥ احملٝط١ با٭ضض ايهط٠ٹ

 . اشلٛا٤ غرل غطٜع١

ؾُٓٗا  ;ع٢ً إٔ غايب غهإ ا٭ضض ٚخاق١ ايعطب شلِ َٓاؾع ١ْ ٗ اؾباٍ
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ٝاٙ ٗ غؿٛسٗا، َٚطاعٞ أْعاَِٗ، َٚػتعكُِٗ ٗ ٚقطاضات إ ١ٜ،زَٚػاٌٜ ا٭

ٚيصيو نجط شنط ; اـٛف، َٚطاقب ايططم إ٪ز١ٜ إٍ زٜاضِٖ إشا ططقٗا ايعسٚ

 30/15 .اؾباٍ َع شنط ا٭ضض

وّٛ سٍٛ ٚقـ ساي١ خاق١ بايًٌٝ عدل  َٔ دعٌ ايًٌٝ يباغّا ٢ٚإعٓ _8

 . عٓٗا بايًباؽ

ع٢ٓ ا٫غِ ٖٚٛ إؿٗٛض ٗ إط٬ق٘، ع٢ً َ ؾٝذٛظ إٔ ٜهٕٛ ايًباؽ ق٫ُّٛ

ؾٝهٕٛ ٚقـ ايًٌٝ ب٘ ع٢ً تكسٜط ناف ايتؿبٝ٘  ;أٟ َا ًٜبػ٘ اٱْػإ َٔ ايجٝاب

ظ إٔ ع٢ً ططٜك١ ايتؿبٝ٘ ايبًٝؼ، أٟ دعًٓا ايًٌٝ يٲْػإ نايًباؽ ي٘، ؾٝذٛ

 .ٜهٕٛ ٚد٘ ايؿب٘ ٖٛ ايتػؿ١ٝ

ؾاٱْػإ  ;ٙ ايًباؽإٔ ايًٌٝ غاتط يٲْػإ نُا ٜػذل: أسسٖا: ٚؼت٘ ث٬ث١ َعإ

 .٭ْ٘ ٫ وب إٔ تطاٖا ا٭بكاض ;ٗ ايًٌٝ ىتًٞ بؿ٪ْٚ٘ اييت ٫ ٜطتهبٗا ٗ ايٓٗاض

اي١ًُٛ ٖٚٛ  ٚٗ شيو تعطٜض بإبطاٍ أقٌ َٔ أقٍٛ ايسٖطٌٜ إٔ ايًٌٝ ضبټ

ِٖٚ ايصٜٔ ٜعتكسٕٚ إٔ إدًٛقات نًٗا َكٓٛع١ َٔ أقًٌ أٟ  ،َعتكس اجملٛؽ

 :ٜٚكاٍ شلِ،رل، ٚإي٘ اي١ًُٛ ٖٚٛ قاْع ايؿطقاْع اـإي٘ ايٓٛض ٖٚٛ : إشلٌ

٭ِْٗ أثبتٛا إشلٌ اثٌٓ، ِٖٚ ؾطم كتًؿ١ إصاٖب ٗ تكطٜط نٝؿ١ٝ  ;ايج١ٜٛٓ

سسٚخ ايعامل عٔ شٜٓو ا٭قًٌ، ٚأؾٗط ٖصٙ ايؿطم ؾطق١ تػ٢ُ إا١ْٜٛ ْػب١ 

إٍ ؾاضغٞ قبٌ اٱغ٬ّ، ٚؾطق١ تػ٢ُ َعزن١ٝ ْػب١  (َاْٞ)إٍ ضدٌ ٜكاٍ ي٘ 

 .ؾاضغٞ قبٌ اٱغ٬ّ (َعزى)ضدٌ ٜكاٍ ي٘ 

 :قٛي٘ٗ ٚقس أخص أبٛ ايطٝب َع٢ٓ ٖصا ايتعطٜض 

سٚنااِسيظاا ّسايًٝااٌسعٓاادىسَاأسٜاادسسسسس

س

َّااااااااااااااابِّاااااااااااااااَخُ س س اهاااااااااااااااار س١َسس ٕساملنْٛ

س
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 ،أْ٘ إؿاب١ٗ ٗ ايطؾل باي٬بؼ: إع٢ٓ ايجاْٞ َٔ َعٓٝٞ ٚد٘ ايؿب٘ بايًباؽ

ظُٝع سٛاغ٘  ٚنإ قٝطّا ،س١ يٲْػإؾًُا نإ ايًٌٝ ضا ;ٚا١َ٤٬ٕ يطاست٘

 .٘ بايًباؽ ٗ شيوبِّؾٴ _ ٚأعكاب٘

َٴػٹْٚٴ إش ؾػطٚا  ;ٚقتاز٠ ،ايػسٟٚ ،ٖصا إع٢ٓ إٍ غعٝس بٔ دبرل ٌٴُٳذٵب 

 .غهّٓا :صغٴبٳاتّاط

ٖٛ ايٛقا١ٜ، ؾايًٌٝ ٜكٞ اٱْػإ َٔ  إٔ ٚد٘ ايؿب٘ بايًباؽ: إع٢ٓ ايجايح

ٚإِا  ،رل بعهِٗ ع٢ً بعض ٗ ايًٌٝػٵايعطب ٫ ٜٴ ؾهإ ;ا٭خطاض ٚا٫عتسا٤ عًٝ٘

، ٜا قباساٙ: عًِٝٗ ٜكطر ايطدٌ بكَٛ٘ بكٛي٘ طٳٝٵٚيصيو إشا غٹ ;تكع ايػاض٠ قباسّا

 .ايعسٚ ِٴٗٴشٳبٻقٳ :ٜٚكاٍ

ُٚ أقاَٛا سطغّا اٚناْٛا إش ٛض٠ ع٢ً َا عػ٢ إٔ ٜططقِٗ َٔ ع٢ً ايطب٢ ْا

 ،ْعٍ اؿطؽ، نُا قاٍ يبٝس ٜصنط شيوؾإشا أًِٚ ايًٌٝ  ،ا٭عسا٤ ٜكُْٝٛ٘ ْٗاضّا

 :ٜٚصنط ؾطغ٘

س سنانفااااااااسسستااااااا٢سإذاس يكااااااا سٜااااااادا س

س

سٚ دااااااأسعاااااااٛزاتسايجىاااااااٛزسظ َٗااااااانسسسس

س ِْسًُ َٗ ِضاااس سنذاااارصسَٓٝ اااا١سِ َبَصااااَتٚا

س

َٜس َُسَّسس ْٚٗااااااانسُدَصاااااااِشداااااااس ا٤س سٗااااااانا

س 30/20_21 

َٳعٳاؾّا ط  _9 ٗٳاضٳ  ًِٓٳا ايٓٻ  .(ص11)ٚٳدٳعٳ

ايعَإ ايصٟ : ْٛاّ ايٓٗاض، ؾايٓٗاضخًل  بصنط ٕا شنط خًل ْٛاّ ايًٌٝ قٛبٌ

 .ع٢ً دع٤ نبرل َٔ ايهط٠ ا٭ضن١ٝ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ن٤ٛ ايؿُؼ َٓتؿطا

إش دعٌ ْٛاَإ كتًؿإ َٓؿ٪ُٖا غطٛع ْٛض  ;ٚؾٝ٘ عدل٠ بسق١ ايكٓع ٚإسهاَ٘

ٚاستذاب٘ ؾٛم ا٭ضض، ُٖٚا ْعُتإ يًبؿط كتًؿتإ ٗ ا٭غباب  ،ايؿُؼ
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ْٚٹايًٌٝ ضادع ٚاٯثاض; ؾٓع١ُُ ايٓٗاض ضادع١ إٍ ايعٌُ  ١ُُٳعٵ١ إٍ ايطاس١ ٚاشلس٤ٚ، 

ٚاغتعاز  ،ؾٝهٕٛ اٱْػإ قس اغتذس ضاست٘ ;ايًٌٝ بٴكٹعٵ٭ٕ ايٓٗاض ٜٴ ;ٚايػعٞ

 . ٜٚتُهٔ َٔ كتًـ ا٭عُاٍ بػبب إبكاض ايؿدٛم ٚايططم ،ْؿاط٘

س ٚق ،ٕٚا نإ َعِٛ ايعٌُ ٗ ايٓٗاض ٭دٌ إعاف أخدل عٔ ايٓٗاض بأْ٘ َعاف

ٍّ ٔطِنايٓٗاض بعس شٹ طٴِنأؾعط شٹ ٚقت  َٔ ايّٓٛ ٚايًٌٝ ٬َس١ٛ إٔ ايٓٗاض ابتسا٤ٴ ن

ٚدعًٓا ايٓٗاض : ؾكاضت َكابًتُٗا بايٓٗاض ٗ تكسٜط ;ايٝك١ٛ اييت ٖٞ نس ايّٓٛ

زيت عًٝ٘ إكاب١ً، ٚبصيو سكٌ بٌ  ، ؾؿٞ ايه٬ّ انتؿا٤ٶٚايٝك١ٛ ؾٝ٘ َعاؾّا

 30/21 .ّٓاُٵٚنٹ ػٓات ايبسٜع١ يؿّٛااؾٌُ ايج٬خ َطابكتإ َٔ احمل

ٕٳ سٹػٳابّاط :ٚقٛي٘ _10  . ْؿٞ يطدا٥ِٗ ٚقٛع اؾعا٤ :ص٫ ٜٳطٵدٴٛ

 ٌٳعٳذٵشلِ ست٢ ٜٴ ٗط ٗ تطقب ا٭َط احملبٛب، ٚاؿػاب يٝؼ خرلّاتٴٚايطدا٤ أؾٵ

ؾهإ ايٛاٖط إٔ ٜعدل عٔ تطقب٘ َاز٠ ايتٛقع ايصٟ  ;ب٘ َٔ قبٌٝ ْؿٞ ايطدا٤تطٗق ٞٴِؿْٳ

ؾٝٛٗط إٔ ٚد٘ ايعسٍٚ عٔ ايتعبرل َاز٠ ايتٛقع إٍ ايتعبرل  ;تطقب ا٭َط إهطٚٙ ٖٛ

تًك٢ إػًُٕٛ شيو  ،إٔ اهلل ٕا أخدل عٔ دعا٤ ايطاغٌ ٚعصابِٗ _ َاز٠ ايطدا٤

ؾهاْٛا َذلقبٌ ّٜٛ اؿػاب  ;ٚعًُٛا أِْٗ ْادٕٛ ٖا غًٝكاٙ ايطاغٕٛ ،بإػط٠

بكطو٘ َع٢ٓ عسّ  ّٜٛ اؿػاب عٔ إؿطنٌ داَعٷ ضدا٤ٹ ٞٴِؿٓٳ، َؾضدا٤ٺ بٳٗقطٳتٳ

ٚٴ إّاِْٗ بٛقٛع٘، ٚبهٓاٜت٘ ضدا٤ٳ  ;٘ بططٜك١ ايهٓا١ٜ ايتعطٜه١ٝٛعٳُقإ٪ٌَٓ 

 . تًٛو١ٝ ٕا ٗ ٫ظّ َسيٍٛ ايه٬ّ َٔ اـؿا٤_ أٜهّا_ٖٚٞ  ،بإػًٌُ تعطٜهّا

ٕٳط :َٚٔ إؿػطٜٔ َٔ ؾػط اقٌ ىاؾٕٛ، ٖٚٛ تؿػرل ع: َع٢ٓص ٜٳطٵدٴٛ

 30/39 .يًؿٜ إع٢ٓ، ٚيٝؼ تؿػرلّا

يت بًػت غٔ ٔؼ عؿط٠ ْع ناعب، ٖٚٞ اؾاض١ٜ اي: ٚايهٛاعب _11
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 .غ١ٓ ٚمٖٛا

ٗا، أٟ قاض نايهعب، أٟ اغتساض ْٚتأ، ٜٴثسٵ بٳعٻَه٭ْٗا تٳ ;ٚٚقؿت بهاعب

 .بتؿسٜس ايعٌ نعبت: ت َٔ باب قعس، ٜٚكاٍنعب: ٜكاٍ

ع٢ً  عٳُٹٚدٴ ،طأ٠ مل تًشك٘ ٖا٤ ايتأْٝحبإ خاقّا ٚقؿّا ٕٚا نإ ناعبٷ

 . ؾٛاعٌ

ايػٔ، ٚأنجط َا ٖٛ إػاٟٚ غرلٙ ٗ : ب بهػط ؾػهٕٛطٵْع تٹ: ٚا٭تطاب

 .ٜطًل ع٢ً اٱْاخ

٭ْ٘ سٌ ٜٛيس ٜكع ع٢ً ايذلاب َجٌ  :ؾكٌٝ ;ٖٛ َؿتل َٔ ايذلاب :قٌٝ

 . ت٘ ٗ غٔ ايكبا ًٜعب بايذلابسٳب ٜٓؿأ َع يٹطٵاٯخط، أٚ ٭ٕ ايتٹ

 ;ٗ ايتػاٟٚ بايذلا٥ب ٖٚٞ نًٛع ايكسض تؿبّٝٗا ;َؿتل َٔ ايذلا٥ب :ٚقٌٝ

 .ؾإْٗا َتػا١ٜٚ

ؾٝذٛظ إٔ ٜهٕٛ  ;ٗ ايٛاقع١ص عٴطٴبّا َأتٵطٳابّاط :_تعاٍ_ٚتكسّ ا٭تطاب ٗ قٛي٘ 

با٭تطاب بايٓػب١ بٝٓٗٔ ٗ تػاٟٚ ايػٔ يعٜاز٠ اؿػٔ، أٟ ٫ تؿٛت  ٔٚقؿٗ

 ;ٕٛ ايٓؿؼ إٍ إسسأٖ أٌَٝ َٓٗا إٍ ا٭خط٣ٚاسس٠ َٓٗٔ غرلٖا، أٟ ؾ٬ ته

 . ؾتهٕٛ بعهٗٔ أقٌ َػط٠ ٗ ْؿؼ ايطدٌ

٭ٕ شيو أسب  ;ٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايٛقـ بايٓػب١ بٝٓٗٔ ٚبٌ أظٚادٗٔ

ٚشيو  ،٭ْ٘ أٚؾل بططح ايتهًـ بٌ ايعٚدٌ ;إٍ ايطداٍ ٗ َعتاز أٌٖ ايسْٝا

 45_30/44 .أس٢ً إعاؾط٠

ٖٚٛ اغِ َ٪ْح تهٕٛ َٔ ظداز  ،يؿطب اـُط َعسٌّ إْا٤ٷ: ٚايهأؽ _12

ط ٗ نتب ايًػ١ إٔ ايهأؽ ايعداد١ ؾٝٗا نٹَٚٔ ؾه١ َٚٔ شٖب، ٚضَا شٴ
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ٚعٔ ايهٛب ٚعٔ  ٔحسٳّٝعٖا عٔ ايَك َعّٝٓا ايؿطاب، ٚمل أقـ ع٢ً إٔ شلا ؾه٬ّ

ٚأْٗا  ،إْا٤ اـُط: ايهٛظ، ٚمل أدس ٗ قٛاَٝؼ ايًػ١ ايتعطٜـ بايهأؽ بأْٗا

 .ا٤ َا زاّ ؾٝ٘ ايؿطاباٱْ

 . ٖٚصا ٜكتهٞ أْٗا ٫ ؽتل بكٓـ َٔ اٯ١ْٝ

إش إع٢ٓ  ;ٚأضٜس بايهأؽ اؾٓؼ ،ٚقس ٜطًكٕٛ ع٢ً اـُط اغِ ايهأؽ 

 .ٚأن٪غّا

ـټ ٭ٕ نأغّا ;١ اؾُعػٚعسٍ عٔ قٝ ٚ٭ٕ  ،َٔ أن٪ؽ ٚن٪ٚؽ باٱؾطاز أخ

 . _ نُا غٝأتٞ_ ٖصا إطنب دط٣ فط٣ إجٌ 

ض زٖل َٔ باب دعٌ، أٚ اغِ َكسض أزٖل، ٚيهْٛ٘ ٗ اغِ َكس: ٚزٖام

 . مل ٜكذلٕ بع١َ٬ تأْٝح ا٭قٌ َكسضّا

َٳ  . ؾٝ٘ بٻاٱْا٤ َٔ نجط٠ َا قٴ ٤ٌٴٚايسٖل ٚاٱزٖام 

ـَ ل َع٢ٓ ًِٚٚقـ ايهأؽ بايسٖل َٔ إط٬م إكسض ع٢ً إؿعٍٛ نا

 . إدًٛم ؾإٕ ايهأؽ َسٖك١ ٫ زاٖك١

: قاٍ ابٔ عباؽ: قاٍ عهط١َ ،٣ إجٌهطٟ فط (نأؽ زٖام)َٚطنب 

 +.زٖاقّا اغكٓا نأغّا: زلعت أبٞ ٗ اؾا١ًٖٝ ٜكٍٛ=

٭ٕ اـُط ناْت  ;، أٟ زٕٚ تكترلَٚعٓاٙ ٠٤ًٖٛ ٔطّاص َنِأغّاطٚيصيو أؾطز 

ٟټؾ٬ ٜهٌٝ اؿاْٴ ،ععٜع٠ ؾإشا ناْت ايهأؽ َٮ٣ نإ شيو  ;يًؿاضب إ٫ َكساض ٛ

 30/45 .يًؿاضب أغطٻ

ٚٳ٫ نٹصٻابّاط :ي٘ٚقٛ _13 ٗٳا َيػٵّٛا  ٕٳ ؾٹٝ ُٳعٴٛ إككٛز َٓٗا إٔ ٔط اؾ١ٓ : ص٫ ٜٳػٵ

 .غ١ًُٝ ٖا تػبب٘ ٔط ايسْٝا َٔ آثاض ايعطبس٠ َٔ ٖصٜإ، ٚنصب ٚغباب
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ٛٴ ٗ ض٩ٚغِٗ، أٟ  اـُطٴ بټسٹَٔ ايعٝٛب اييت تعطض ٕٔ تٳ ٚايهصبٴ ٚايًػ

٫ٚ تأتٞ  ،ْٝا قبٌ ؼطِٜ اـُطؾأٌٖ اؾ١ٓ ٜٓعُٕٛ بًص٠ ايػهط إعطٚؾ١ ٗ ايس

 .اـُط ع٢ً نُا٫تِٗ ايٓؿػ١ٝ نُا تأتٞ عًٝٗا ٔط ايسْٝا

ٚنإ ايعطب ّسسٕٛ َٔ ّػو ْؿػ٘ عٔ ايًػٛ ٚمٛٙ ٗ ؾطب اـُط، قاٍ 

 : عُاض٠ بٔ ايٛيٝس

َّسسٍ َػااااٚيطاااآنسَب سعُااااسٚسإذاساْتػااااٛاسس 

س

ِسس سثٝاااان سايٓاااادا٢َسبٝاااآِٗسننيىآااااان٥

س َّ سْادميآاااااااااانعُااااااااااسٚسسٚيهٓٓااااااااانسٜااااااااانس 

س

ِسسسس سمبٓصياااااااا١سايسٜاااااااانٕسياااااااااٝظسباعااااااااان٥

 :ٚنإ قٝؼ بٔ عاقِ إٓكطٟ ٖٔ سطّ اـُط ع٢ً ْؿػ٘ ٗ اؾا١ًٖٝ ٚقاٍس

سفااااااااإٕساخلُااااااااسس  ضااااااااةسغاااااااانزبٝٗنسسس

س

سٚجتٓاااااااِٝٗسبٗااااااانسااَاااااااسسايعظُٝااااااانسسس

س
30/45_46 

ٛٳابّاط١ًْٚ  _14 ٍٳ قٳ هٛظ إٔ تهٕٛ ٗ َٛنع اؿاٍ َٔ اغِ  :صٚٳَقا

، أٟ بإشٕ اهلل ي٘ ٗ ايه٬ّ إشا أشٕٚ ي٘ ٗ ايه٬ّ قٛابّاإٛقٍٛ، أٟ ٚقس قاٍ إ

 . عًِ أْ٘ غٝتهًِ َا ٜطنٞ اهلل

ٔٴطع٢ً ١ًْ  ٚهٛظ إٔ تهٕٛ عطؿّا ُٳ ٘ٴ ايطٻسٵ ٕٳ َي أٟ ٚإ٫ َٔ قاٍ ص َأشٹ

 . ؾعًِ إٔ َٔ ٫ ٜكٍٛ ايكٛاب ٫ ٜ٪شٕ ي٘ ،قٛابّا

ٛٳابّاطٚؾعٌ  ٍٳ قٳ ، ؾعدل ٜكٍٛ قٛابّاَػتعٌُ ٗ َع٢ٓ إهاضع، أٟ ٚص ٚٳَقا

 . ٱؾاز٠ ؼكل شيو، أٟ ٗ عًِ اهلل ;عٓ٘ بإانٞ

ٔٴطٚإط٬م قؿ١  ُٳ ع٢ً َكاّ اؾ٬ي١ إّا٤ إٍ إٔ إشٕ اهلل ٕٔ ٜتهًِ ص ايطٻسٵ

٭ْ٘ أشٕ ؾُٝا وكٌ ب٘ ْؿع ٭ٌٖ احملؿط َٔ  ;ٗ ايه٬ّ أثط َٔ آثاض ضٓت٘

 30/53 .ؾؿاع١ أٚ اغتػؿاض
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بإناؾ١ غٛض٠ إٍ  (غٛض٠ ايٓاظعات)ٚأنجط ايتؿاغرل زلٝت ٗ إكاسـ _ 1

 .٭ْ٘ مل ٜصنط ٗ غرلٖا ،عًٝٗا عًُّا (ايٓٻأظعٳاتٹ)ايٓاظعات بسٕٚ ٚاٚ، دعٌ يؿٜ 

ٗ نجرل َٔ نتب إؿػطٜٔ ٚٚعْٓٛت ٗ نتاب ايتؿػرل َٔ قشٝض ايبداضٟ 

 . بإثبات ايٛاٚ ع٢ً سها١ٜ أٍٚ أيؿاٚٗا (ٚٳايٓٻأظعٳاتٹ)بػٛض٠ 

يٛقٛع  (غٛض٠ ايػاٖط٠)إْٗا تػ٢ُ : غعس اهلل ايؿٗرل بػعسٟ ٚاـؿادٞٚقاٍ 

ٖٹطٳ٠ٹ)يؿٜ   . ٗ أثٓا٥ٗا ٚمل ٜكع ٗ غرلٖا َٔ ايػٛض (ايػٻا

 _ٚمل ٜكع ٗ غرلٖا ،أٟ يٛقٛع يؿٜ ايطا١َ ؾٝٗا_تػ٢ُ غٛض٠ ايطا١َ : ٚقا٫

 . ٚمل ٜصنطٖا ٗ اٱتكإ ٗ عساز ايػٛض اييت شلا أنجط َٔ اغِ

ٖٚٛ  (غٛض٠ ؾإسبطات) َكشـ َهتٛب غ٘ تْٛػٞ عٕٓٛ ازلٗا ٚضأٜت ٗ

 . يٛقٛع يؿٜ إسبطات ؾٝٗا ٚمل ٜكع ٗ غرلٖا ;غطٜب

، ْعيت ٖٚٞ َعسٚز٠ اؿاز١ٜ ٚايجُاٌْ ٗ تطتٝب ايٓعٍٚ، ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام

 . بعس غٛض٠ ايٓبأ ٚقبٌ غٛض٠ ا٫ْؿطاض

ٚأضبعٌ  ٌٖ ايهٛؾ١ غتّاٚأضبعٕٛ عٓس اؾُٗٛض، ٚعسٖا أ ٔؼٷ آٜٗا زٴسٳٚعٳ

 30/59 .آ١ٜ

ٍٔايبعح ٚاؾعا اؾتًُت ع٢ً إثباتٹ: أغطانٗا _2 إؿطنٌ  إساي١ٹ ٤، ٚإبطا

ٌٔ، ٘ٚقٛعٳ َٹ ٚتٜٗٛ ٍٔ (1)ٍَٛٚا ٜعذلٟ ايٓاؽ س٦ٓٝص َٔ اشل ،ٜ٘ٛ قٍٛ  ٚإبطا

 . إؿطنٌ بتعصض اٱسٝا٤ بعس اْعساّ ا٭دػاز

                                                 

 (ّ)   .ايكٛاب َا ُأثبت ، ٚيعٌايٌٖٛ: ٗ ا٭قٌ_  1

 صورة الهاسعات
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َٴاْٳطٳِهض بإٔ ْٴطٻٚعٳ شلِ عٔ  ؾهإ ايطػٝإ قازّا ;عٔ طػٝاِْٗ حٷعٹبٳٓٵِٗ إٜاٙ 

بعس  ؾأقبشٛا آٌَٓ ٗ أْؿػِٗ غرل َذلقبٌ سٝا٠ّ ،اٱقػا٤ إٍ اٱْصاض باؾعا٤

ٕٳِٗ نططػٝاْٹ ٌٳجٳَٳ ٌٳعٳٖصٙ اؿٝا٠ ايسْٝا بإٔ دٳ ٘ عٔ زع٠ٛ ٚإعطانٹ ػٝإ ؾطعٛ

 ". يطغٍٛ اهلل ، ٚتػ١ًّٝٚإٕ شلِ ٗ شيو عدل٠ّ_ عًٝ٘ ايػ٬ّ _  َٛغ٢

ّٴٚا ٕٻ ْعطـ ايه٬ ٚتسبرل  ،ايعٛامل لٳًِخٳ إٍ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً إَهإ ايبعح بأ

 . ْٛاَ٘ أعِٛ َٔ إعاز٠ اـًل

إٍ َا ٗ خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض َٔ ز٥٫ٌ ع٢ً  ؿاتٷزَر ٗ شيو إِيُٚأ

 . _تعاٍ_عِٛٝ قسض٠ اهلل 

ٕٷُٚأ  شا سٌ عاملٴٚأْ٘ إ ،تْٓٛٗاذٵٜٳ َٔ ؾٛا٥سٳ ٗ خًل ٖصا ايعامٔل زَر ؾٝ٘ اَتٓا

ٍٔ ٚاْكطض عامل ايسْٝا دا٤ اؾعا٤ٴ ،اٯخط٠  .بايعكاب ٚايجٛاب ع٢ً ا٭عُا

 شيو أَاض٠ّ ِٵًٗٔٹعٵٚدٳ ،ـ عٔ ؾبٗتِٗ ٗ إساي١ ايبعح باغتبطا٥ِٗ إٜاٙؿٹُٚن

ٍٳ"ايطغٍٛ ٕٛؾًصيو ٜػأي ;ع٢ً اْتؿا٥٘ ، تٺٓټعٳتٳ عٔ تعٌٝ ٚقت ايػاع١ غ٪ا

ٌٳيٝؼ ؾأْٴٚ ،طِٖ بٗاٚإٔ ؾإٔ ايطغٍٛ إٔ ٜصنِّ اْٗا، ٚأْٗا ٜٛؾو إٔ إبٻ ٘ تعٝ

ٌٻتٳ  .َٔ ايٓٗاض ٚنأِْٗ َع طٍٛ ايعَٔ مل ًٜبجٛا إ٫ دع٤ّا ،ؾٝعًُْٛٗا عٝاّْا ;ش

30/59_60 

ٕٻ ؾٹٞ شٳيٹَو َيعٹبٵطٳ٠ّ ط :ٕا تكسّ ؾكاٍ ١َْهَيصٵٚدا٤ ٗ آخط ايكك١ عٛق١ً َٚؾ _3 ٔإ

ٔٵ ٜٳدٵؿٳ٢ ُٳ َٴٛغٳ٢ط :١َع٢ٓ ايبٝإ ٕهُٕٛ ًْ ؾٗٛ ٗص يٹ ٌٵ أتٳاَى سٳسٹٜحٴ  ص ٖٳ

 . اٯٜات

َٴٛغٳ٢ط :إٍص ؾٹٞ شٳيٹَوط :ٚاٱؾاض٠ بكٛي٘  ص. سٳسٹٜحٴ 

 .اؿاي١ اييت ٜٓتكٌ ايصٖٔ َٔ َعطؾتٗا إٍ َعطؾ١ عاقبتٗا أٚ عاقب١ أَجاشلا: ٚايعدل٠
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 . ١ ٚاز أٚ ْٗط إٍ نؿت٘ ا٭خط٣ط، ٖٚٛ ا٫ْتكاٍ َٔ نٖؿبٵٖٞ َؿتك١ َٔ ايعٳٚ

 30/82 .بايعدل٠ ٖٓا إٛع١ٛٚإطاز  

َٔ أٌٖ ايهؿط َجٌ أبٞ دٌٗ  ٚٗ ايكك١ نًٗا تعطٜض بػاز٠ قطٜـ _4

ٚتٓٛرل ايسُٖا٤ بايكّٛ ايصٜٔ سؿطِٖ ؾطعٕٛ ْٚاز٣ ؾِٝٗ  ،بتٓٛرلِٖ بؿطعٕٛ

ؾهإ أبٛ دٌٗ ٜٛقـ عٓس  ;بايهؿط، ٚقس عًِ إػًُٕٛ َهطب ٖصا إجٌ

 30/82 .إػًٌُ بؿطعٕٛ ٖصٙ ا٭١َ

دط٣ ع٢ً اغتعُاٍ عطبٞ ؾا٥ع ٗ  (ايعؿ١ٝ)إٍ نُرل  (نش٢)ناؾ١ ٚإ _5

أنٝـ ايهش٢ إٍ ايعؿ١ٝ، ٖٚٛ ايّٝٛ ايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ =: قاٍ ايؿطا٤ ،ن٬َِٗ

آتٝو ايػسا٠ أٚ عؿٝتٗا، ٚآتٝو ايعؿ١ٝ أٚ غساتٗا، :ع٢ً عاز٠ ايعطب ٜكٛيٕٛ

 :  ٚأْؿسْٞ بعض بين عكٌٝ

س س ازٖااااااانس ااااااأسصااااااابشٓنسعااااااانَسا سس

س

سعاااااااااان ٣سطااااااااااس سْٗنزٖاااااااااانَ س ا ِسُدااااااااااس

س سسازٖنا  ٍس ٚسض سعػ١َٝ

آتٝو ايػسا٠ أٚ =: ؾٗٛ أؾس َٔ ;أٚ عؿ١ٝ غطاض ايعؿ١ٝ ،أضاز عؿ١ٝ اشل٬ٍ

 . ـٖ ا +عؿٝتٗا

َٴ ِّٚ إش ٫ تكع عؿ١ٝ إ٫ بعس َطٚض  ;اٱناؾ١ إٔ ايهش٢ أغبل َٔ ايعؿ١ٝ ؽٴػ

ايعؿ١ٝ ٭ٕ  ;، ؾكاض نش٢ شيو ايّٝٛ ٜعطف باٱناؾ١ إٍ عؿ١ٝ ايّٝٛنش٢ٶ

ؾايعؿ١ٝ  ;٭ِْٗ ٜهْٕٛٛ ٗ ايعؿ١ٝ بعس إٔ ناْٛا ٗ ايهش٢ ;أقطب إٍ عًِ ايٓاؽ

 . أقطب ٚايهش٢ أغبل

ضعا١ٜ ع٢ً ايؿٛاقٌ اييت ٖٞ ع٢ً سطف اشلا٤  _أٜهّا_ٚٗ ٖصٙ اٱناؾ١ 

ٖٳاطإؿتٛس١ َٔ  َٴطٵغٳا ٕٳ   99_30/98 ص.َأٜٻا
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غٛض٠ )نتب ايػ١ٓ ٗ إكاسـ ٚنتب ايتؿػرل ٚ زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠_ 1

 . (عبؼ

 .ٚمل أض ٖصا يػرلٙ (غٛض٠ ابٔ أّ َهتّٛ) :ٚٗ أسهاّ ابٔ ايعطبٞ عْٓٛٗا

ٚقاٍ ايعٝين ٗ ؾطح قشٝض  (غٛض٠ ايكاخ١)تػ٢ُ : ٚقاٍ اـؿادٞ

 (.ا٭ع٢ُ)ٚتػ٢ُ غٛض٠  (غٛض٠ ايػؿط٠)تػ٢ُ  :ايبداضٟ

ٌټ ٚٺ شيو تػ١ُْٝ ٚن أٚ بكاسب  ،ٚقعت ؾٝٗا مل تكع ٗ غرلٖا َٔ ايػٛض بأيؿا

 . ايكك١ اييت ناْت غبب ْعٚشلا

 . اٱتكإ ٗ ايػٛض اييت شلا أنجط َٔ اغِ ٖٚٛ عبؼ ٚمل ٜصنطٖا قاسبٴ

مل وكل ايعًُا٤ تعٌٝ ايٓاظٍ َه١ =: ٚقاٍ ٗ ايعاضن١، ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام

 .ـٖ ا+َٔ ايٓاظٍ بإس١ٜٓ ٗ اؾ١ًُ ٫ٚ وكل ٚقت إغ٬ّ ابٔ أّ َهتّٛ

َٴ ;ام أٌٖ ايتؿػرل ع٢ً أْٗا َه١ٖٝٚٛ كايـ ٫تؿ ٌ يه٬ّ ابٔ كٻشٳؾ٬ 

 . ايعطبٞ

 ،ْعيت بعس غٛض٠ ٚايٓذِ ،ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض ٚعست ايطابع١ ٚايعؿطٜٔ

 . ٚقبٌ غٛض٠ ايكسض

إ تعٓس ايعازٜٔ َٔ أٌٖ إس١ٜٓ ٚأٌٖ َه١ ٚأٌٖ ايهٛؾ١ اثٓ ٚعسز آٜٗا

 . ايؿاّ أضبعٕٛ ٚأضبعٕٛ، ٚعٓس أٌٖ ايبكط٠ إسس٣ ٚأضبعٕٛ ٚعٓس أٌٖ

 . ٖٚٞ أٍٚ ايػٛض َٔ أٚاغ٘ إؿكٌ

ٛٳٖي٢ط :_تعاٍ_عٓس قٛي٘  شنطٙ ٚغبب ْعٚشلا ٜأتٞ ٚٳتٳ  30/101 ص.عٳبٳؼٳ 

 صورة عبط
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ِٴ: ٗاأغطانٴ _2 ٚٚدٛب  ،إٛاظ١ْ بٌ َطاتب إكاحل"ضغٍٛ اهلل تعًٝ

ّٴ ٝتٳِؿنٞ ٫ ٜٴ ;اتٗاٝٻؿٹدٳا٫غتكطا٤ يٹ ِّ ا٫ٖتُا َٴَٓٗا ٗ باز٨ ايطأ بإٗ ُٸٟ   آخطٳ ّاٗ

إٕ ع٢ً اجملتٗس  :ٚيصيو ٜكٍٛ عًُا٤ أقٍٛ ايؿك٘ ;ٗ ا٭١ُٖٝ أٚ أضدض َػاّٜٚا

 . ايسيٌٝ ايصٟ ٫ح ي٘ إٔ ٜبشح عٔ َعاضٔض

ٍٔ إٍ اخت٬فٹ ٚاٱؾاض٠ُ بٌ إؿطنٌ إعطنٌ عٔ ٖسٟ اٱغ٬ّ ٚبٌ  اؿا

 . ع َٛاقع٘بټتٳإػًٌُ إكبًٌ ع٢ً تٳ

ٛٻ ، بإنطاّ إ٪ٌَٓشيو بايتصنرل ٕٳٔطُٚق  . _تعاٍ_زضدتِٗ عٓس اهلل  ٚزل

 . ع٢ً ايكطإٓ ٚتعًُٝ٘ ٕٔ ضغب ٗ عًُ٘ ٚايجٓا٤ٹ

ايهؿط َٔ قٓازٜس قطٜـ َهابط٠ ايسع٠ٛ اييت  ٠ٹسٳٌ َٔ شيو إٍ ٚقـ ؾٹكٹتٴٚاْٵ

 . َهتّٛ ِّّإٍ ضغب١ ابٔ ُأ عٔ ا٫يتؿاتٹ"ؾػًت ايٓيب

ٍٴ ٔٔ ا نإ ٜسعِٖٛ إيٝ٘ سٌ سهٛٔضع٢ً إثبات ايبعح ٖٚٛ ٖ ٚا٫غتس٫  ُِّّأ اب

ٖٛ  ايبعحٹ ين ب٘ ايكطإٓ َٔ سٝح إٕ إْهاضٳٚشيو نإ َٔ أعِٛ َا عٴ ،َهتّٛ

ٌٴ ٌٴ ا٭ق  ;عٔ زع٠ٛ ايكطإٓ ٗ تكُِٝ إؿطنٌ ع٢ً ٚدٛب اٱعطأض ا٭قٝ

ـَ ٍٻسٳتٳؾاغٵ ;إٍ احملاٍ َِٓٗ بأْ٘ ٜسعٛ تُّٖٛا ايصٟ خًك٘ اٱْػإ،  ٔلًِعًِٝٗ با

 . ٚاغتسٍ بعسٙ بإخطاز ايٓبات ٚا٭ؾذاض َٔ أضض َٝت١

ٍٴ بٳكٹعٵُٚأ َٚا ٜعكبٗا  ،َٔ أٖٛاشلا ٚايتشصٜٔط ،باٱْصاض عًٍٛ ايػاع١ ا٫غتس٫

 . َٔ ثٛاب إتكٌ ٚعكاب اؾاسسٜٔ

 . بٓع١ُ اهلل ع٢ً إٓهطٜٔ عػ٢ إٔ ٜؿهطٚٙ ٚايتصنرلٴ

٘ٴ ِّ ،بهعؿا٤ إ٪ٌَٓ ٚايتٜٓٛ ٚاـؿ١ٝ،  ،اـرل َٔ ْؿٛغِٗقسضِٖ ٚٚقٛع  ٚعً

ٚأِْٗ أعِٛ عٓس اهلل َٔ أقشاب ايػ٢ٓ ايصٜٔ ؾكسٚا طٗاض٠ ايٓؿؼ، ٚأِْٗ 
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 30/102 .أسطٜا٤ بايتشكرل ٚايصّ، ٚأِْٗ أقشاب ايهؿط ٚايؿذٛض

ُٳ٢طـط عٔ ابٔ أّ َهتّٛ بٚعبٸ _3 يٝهٕٛ ايعتاب "يًٓيب تطقٝكّا صاَ٭عٵ

٭ٕ َجً٘ ٜهٕٛ  ;أدسض بايعٓا١ٜ ب٘ؾٗٛ  ;طاض٠ؾٝ٘ أْ٘ ٕا نإ قاسب نٳ ًَشّٛٚا

 30/104 .إٍ اْهػاض خاططٙ غطٜعّا

ؾٝػًِ بإغ٬َِٗ  ;ػًُٛاضدا َٔ شيو اجملًؼ إٔ ٜٴ " ٜٚٛٗط إٔ ايٓيب _4

 ،يػًو اؿسٜح ؾهإ زخٍٛ ابٔ أّ َهتّٛ قطعّا ;ْٗٛض قطٜـ أٚ ْٝعِٗ

 ،ٜا ضغٍٛ اهلل اغتسْين، عًُين، أضؾسْٞ، ٜٚٓازٜ٘: " ٚدعٌ ٜكٍٛ يًٓيب

يعً٘ يكطع٘ عًٝ٘ "ؾٛٗطت ايهطا١ٖٝ ٗ ٚد٘ ايطغٍٛ ;ٜٚهجط ايٓسا٤ ٚاٱؿاح

ٚخؿٝت٘ إٔ ٜؿذلم ايٓؿط اجملتُعٕٛ، ٚٗ ضٚا١ٜ ايطدلٟ أْ٘ أغتكطأ  ،ن٬َ٘

 30/105 .آ١ٜ َٔ ايكطإٓ"ايٓيب

 ٘ٴهٳشٳإٔ شيو إؿطى ايصٟ َٳ"أعًِ ضغٛي٘_ تعاٍ_إٔ اهلل  ٚاؿاقٌ _5

، ٚإٔ شيو إ٪َٔ ايصٟ اغتبك٢ ايعٓا١ٜ ب٘ إٍ ٚقت ٘ ٫ ٜطد٢ َٓ٘ ق٬حشٳكٵْٴ

٭ْ٘ ٗ ساي١ تًٗؿ٘ ع٢ً ايتًكٞ َٔ ضغٍٛ  ;تؿٝس إبازض٠ ب٘ آخط ٜعزاز ق٬سّا

 . َٓ٘ ٗ سٌ آخط أؾس اغتعسازّا"اهلل

ٍٷ يٝعًِ  ;ٜٓػر عًٝٗا ا٫دتٗاز ايٓبٟٛ إشا مل ٜطز ي٘ ايٛسٞ ؾٗصٙ اؿازث١ َٓٛا

 30/111 .ٚإٔ ايكطا٥ٔ قس تػذل اؿكا٥ل إٔ َٔ ٚضا٤ ايٛٛاٖط خباٜا،

َٔ ٚقت سهٛض ابٔ أّ "عًِ اهلل ضغٛي٘ؾًُاشا مل ٜٴ: ؾإٕ قاٍ قا٥ٌ _6

  ?َهتّٛ َا تهُٓ٘ ٖصا ايتعًِٝ ايصٟ شنطمت

ٔ غؿ١ً، أٚ إؾعاض غؿا٤ ٜهٕٛ أضغذ ٗ ٭ٕ ايعًِ ايصٟ وكٌ عٔ تبٝټ: قًٓا

قٛع شيو بعس سكٍٛ غبب٘ أؾٗط ٚ٭ٕ ٚ ;ـٗطعٳايٓؿؼ َٔ ايعًِ إػٛم عٔ غرل تٳ
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 . َكاّ ا٫دتٗاز، َٚكاّ اٱؾاز٠: ٬ إكاٌَنٹ ١ُٜٸٔعَٳ"ٚيٝشكٌ يًٓيب ،بٌ إػًٌُ

ِّ"عًِ اهلل ضغٛي٘إٔ ٜٴ ٚسه١ُ شيو نً٘ يتهٕٛ  ;ا٫دتٗاز بٗصا إٗٝع َٔ عً

 .٠٫ٚٚ أَٛضٖا ،ٚسهاَٗا ،ٚيٝتأغ٢ ب٘ عًُا٤ أَت٘ ،ْؿػ٘ غرل غاؾ١ً عٔ َجً٘

30/112 

، ٖٚٛ بٓا٤ ع٢ً ٚتؿك٬ّٝ ٖصا َا ٫ح يٞ ٗ تؿػرل ٖصٙ اٯٜات تأق٬ّٝ _7

َٹ دعًِٗ َٓاٙ ايعتاب فُٛع َا ٗ ايكك١ َٔ  ٔٵأغاؽ َا غبل إيٝ٘ إؿػطٕٚ 

اٱعطاض عٔ إضؾاز ابٔ أّ َهتّٛ، َٚٔ ايعبٛؽ ي٘، ٚايتٛيٞ عٓ٘، َٚٔ 

 .ايتكسٟ ايكٟٛ يسع٠ٛ إؿطى ٚاٱقباٍ عًٝ٘

إٔ َٓاٙ ايعتاب ايصٟ ت٪تٝ٘ شلذ١ اٯ١ٜ ٚايصٟ ضٟٚ عٔ  ٚا٭ٚٗط عٓسٟ

 +َٔ عاتبين ضبٞ ٭دً٘ َطسبّا= :ثبٛت٘ َٔ نجط٠ َا ٜكٍٛ ٫بٔ أّ َهتّٛ"ايٓيب

إِا ٖٛ عتاب ع٢ً ايعبٛؽ ٚايتٛيٞ، ٫ ع٢ً َا سـ بصيو َٔ إبازض٠ بسع٠ٛ، 

٫ ٜػتسعٞ ٗ ٖصٙ اؿازث١ َٔ غبٌٝ اٱضؾاز "٭ٕ َا غًه٘ ايٓيب ;ٚتأخرل إضؾاز

ٕ إكاّ ايصٟ أقُٝت ؾٝ٘ ٖصٙ ٭ ;إش َا غًو إ٫ غبٌٝ ا٫دتٗاز ايكِٜٛ ;عتابّا

إضؾاز : اؿازث١ تكاناٙ إضؾازإ ٫ قٝل َٔ تكسِٜ أسسُٖا ع٢ً اٯخط، ُٖا

ٚإضؾاز َ٪َٔ إٍ ؾعب اٱغ٬ّ عػاٙ إٔ ٜعزاز  ،ناؾط إٍ اٱغ٬ّ عػاٙ إٔ ٜػًِ

 . تعن١ٝ

ٚيٝؼ ٗ تأخرل إضؾازٙ ع٢ً ١ْٝ ايتؿطؽ  ،إّاّْا تٴٝٵؿٹٜٴٚيٝؼ ٗ ساٍ إ٪َٔ َا 

 . ؾإٕ ظٜاز٠ ق٬س٘ َػتُط٠ ع٢ً ٖط ا٭ٜاّ ;س ظٜاز٠ ق٬س٘انٹٓٳإيٝ٘ بعس سٌ َا ٜٴ

ٚايؿاٖس٠ بٗا ايعكٍٛ ايػ١ًُٝ  ،َٚٔ ايكٛاعس إػتكطا٠ َٔ تكاضٜـ ايؿطٜع١

ْؿٞ ايهط  تكسِٜ زض٤ إؿاغس ع٢ً دًب إكاحل، ْٚؿٞ ايهط ا٭ندل قبٌ
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 .إ٫ َػًو ا٫دتٗاز إأَٛض ب٘ ؾُٝا مل ٜٛح إيٝ٘ ؾٝ٘"ا٭قػط، ؾًِ ٜػًو ايٓيب

30/112_113 

َٳا َأِنَؿطٳٙٴ ط_ 8 ٕٴ  ٌٳ أٱْٵػٳا  ،ٖٚصٙ اؾ١ًُ بًػت ْٗا١ٜ اٱهاظ :(ص17)ُقتٹ

ٚأضؾع اؾعاي١ بأغًٛب غًٜٝ زاٍ ع٢ً ايػد٘ بايؼ سس إص١َ، داَع ي١َ٬ًُ، 

 30/121 .ؾٗٞ َٔ دٛاَع ايهًِ ايكطآ١ْٝ ;قبًٗا ٚمل ٜػُع َجًٗا

ايهٮ ايصٟ تطعاٙ ا٭ْعاّ، ضٟٚ : بؿتض اشلُع٠ ٚتؿسٜس ايبا٤: +ٚا٭بټ= _9

ؾكاٍ أٟ زلا٤ تًٛين، ٚأٟ أضض =? َا ٖٛ: إٔ أبا بهط ايكسٜل غ٦ٌ عٔ ا٭ب

 .+تكًين إشا قًت ٗ نتاب اهلل َا ٫ عًِ يٞ ب٘

ٗٳا سٳبٸّاط:ع٢ً إٓدل  ٚضٟٚ إٔ عُط بٔ اـطاب قطأ َّٜٛا  :إٍص َؾَأْٵبٳتٵٓٳا ؾٹٝ

 ،ناْت ٗ ٜسٙ ثِ ضؾع عكّا? نٌ ٖصا قس عطؾٓاٙ ؾُا ا٭ب= :ؾكاٍص ٚٳَأبٸّاط

 ;بٸابٔ أّ عُط إٔ ٫ تسضٟ َا اَ٭ ٖصا يعُط اهلل ٖٛ ايتهًـ ؾُا عًٝو ٜا: ٚقاٍ

 .+ًٛٙ إٍ ضب٘ٔ يهِ َٔ ٖصا ايهتاب ؾاعًُٛا ب٘، َٚا مل تعطؾٛٙ ؾهٝٸابتػٛا َا بٴ

 . ٚٗ قشٝض ايبداضٟ عٔ عُط بعض ٖصا كتكطّا

ٚايصٟ ٜٛٗط يٞ ٗ اْتؿا٤ عًِ ايكسٜل ٚايؿاضٚم َسيٍٛ ا٭ب ُٖٚا َٔ 

 ،إَا ٭ٕ ٖصا ايًؿٜ نإ قس تٓٛغٞ َٔ اغتعُاشلِ: ٭سس غببٌل ايعطب ًٖخٴ

أٚ ٗ ؾإٕ ايه١ًُ قس تؿتٗط ٗ بعض ايكبا٥ٌ  ;يطعا١ٜ ايؿاق١ً ;ؾأسٝاٙ ايكطإٓ

هٌ عٓس ا٭ٚؽ ٚاـعضز، ؾكس ٚتٓػ٢ ٗ بعهٗا َجٌ اغِ ايػِّ ،بعض ا٭ظَإ

ٜصنط "عت قٍٛ ضغٍٛ اهللَا نٓا ْكٍٛ إ٫ إس١ٜ ست٢ زل= :قاٍ أْؼ بٔ َايو

 .+قػِ ايطؿٌ بُٝٓٗا ْكؿٌأا٥ٝتْٛٞ بايػهٌ = :قاٍ_ عًٝ٘ ايػ٬ّ_ إٔ غًُٝإ

ٓٗا ايٓبت ايصٟ تطعاٙ ا٭ْعاّ، َ تطًل ع٢ً أؾٝا٤ نجرل٠ ٚإَا إٔ ن١ًُ ا٭بٸ
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 ;ؾهإ إَػاى أبٞ بهط ٚعُط عٔ بٝإ َعٓاٙ ;َٚٓٗا ايتي، َٚٓٗا ٜابؼ ايؿان١ٗ

َٳتٳاعّا ط :يعسّ اؾعّ َا أضاز اهلل َٓ٘ ع٢ً ايتعٌٝ، ٌٖٚ ا٭ب ٖا ٜطدع إٍ قٛي٘

ِٵ ِٵط :أٚ إٍ قٛي٘ص َيُه َٹُه  30/133 .ٗ ْع َا قػِ قبً٘ص ٚٳَ٭ْٵعٳا

٘ٹ ٜٳط _10 ٔٵ َأخٹٝ َٹ ُٳطٵ٤ٴ  ّٳ ٜٳؿٹطټ اِي ٘ٹ ( 34)ٛٵ ٚٳَأبٹٝ ٘ٹ  ِّ ٘ٹ( 35)ٚٳُأ ٚٳبٳٓٹٝ ٘ٹ   :صٚٳقٳاسٹبٳتٹ

ٍٳ شيو ايّٝٛ عٝح إشا ضأ٣ َا وٌ  ٚنٕٛ أقطب ايٓاؽ يٲْػإ ٜؿط َِٓٗ ٜكتهٞ ٖٛ

إش قس  ;َٔ ايعصاب بأقطب ايٓاؽ إيٝ٘ تِٖٛ إٔ ايؿطاض َٓ٘ ٜٓذٝ٘ َٔ ايٛقٛع ٗ َجً٘

 ;َٔ ايكطاب١ ٖٓا أقٓافٴ تٵطٳنٹصٴَؾ ،شلِ ؾُٝا اضتهبٛٙ َٔ ا٭عُاٍ اث٬ّعًِ أْ٘ نإ ٖ

 ،ع٢ً غ١َ٬ قاسبٗا ٚنطاَت٘ ٚسطمٷ تهٕٛ شلا ٗ ايٓؿؼ َعع٠ْ ؾإٕ ايكطاب١ آقط٠ْ

ٛٳ يـ وسخ ٗ ايٓؿؼ سطقّاٚأٱ اٌْ سٳدٳع٢ً ا٬ٕظ١َ ٚإكاض١ْ، ٚن٬ ٖصٜٔ اي

ػؿ٢ ع٢ً ٖصٜٔ ايٛدساٌْ ؾ٬ ٜذلى ٜ ٚٓو بٍٗٛؾُا  ;ٜكس قاسب٘ عٔ إؿاضق١

  ?ٗ ايٓؿؼ شلُا فا٫ّ

ٚضتبت أقٓاف ايكطاب١ ٗ اٯ١ٜ سػب ايكعٛز َٔ ايكٓـ إٍ َٔ ٖٛ أق٣ٛ 

 .ٗ تٌٜٗٛ شيو ايّٝٛ تسضدّا ;َٓ٘

ؾٝٓؿأ بصيو إيـ بُٝٓٗا  ،يؿس٠ اتكاي٘ بأخٝ٘ َٔ ظَٔ ايكبا ;ؾابتس٤٣ با٭ر

بُٓٝٗا، ٫ ٍ ا٭بٜٛٔ ُٖٚا أؾس قطبّاٜػتُط طٍٛ اؿٝا٠، ثِ اضتكٞ َٔ ا٭ر إ

ٚيًطعٞ ع٢ً ايؿاق١ً،  ،٭ٕ إيـ ابٓٗا بٗا أق٣ٛ َٓ٘ بأبٝ٘ ;ٚقسَت ا٭ّ ٗ ايصنط

ب٘  ٚأؾس ايٓاؽ قطبّا ،ٚاْتكٌ إٍ ايعٚد١ ٚايبٌٓ ُٖٚا فتُع عا١ً٥ اٱْػإ

 . ٬َٚظ١َ

قطابت٘ ّٜٛ ٜؿط إط٤ َٔ أقطب : ٚأطٓب بتعساز ٖ٪٤٫ ا٭قطبا٤ زٕٚ إٔ ٜكاٍ

 136_30/135 .ٱسهاض قٛض٠ اشلٍٛ ٗ ْؿؼ ايػاَع ;َج٬ّ
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ٚٗ سسٜح ايذلَصٟ عٔ  ،أْ٘ زلاٖا تػ١ُٝ قطو١"مل ٜجبت عٔ ايٓيب_ 1

َٔ غطٙ إٔ ٜٓٛط إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ نأْ٘ ضأٟ = :"قاٍ ضغٍٛ اهلل: ابٔ عُط قاٍ

 .+ؿكتعٌ ؾًٝكطأ إشا ايؿُؼ نٛضت، ٚإشا ايػُا٤ اْؿططت، ٚإشا ايػُا٤ اْ

ٗ ْٝع ٖصٙ  يٝػت ٭ٕ قؿ١ ّٜٛ ايكٝا١َ ;ٗ ايتػ١ُٝ ٚيٝؼ ٖصا قطوّا

 .تؾًٝكطأ ٖصٙ اٯٜا: عٌ إٔ إع٢ٓؾت ;بٌ ٖٛ ٗ اٯٜات ا٭ٍٚ َٓٗا ،ايػٛض٠

غٛض٠ إشا ايؿُؼ =ٚٗ داَع ايذلَصٟ  ،ٗ قشٝض ايبداضٟ تٵْٳٛٳٓٵٚعٴ

 .ٚنصيو عْٓٛٗا ايطدلٟ +نٛضت

ٖٚٛ  ،ٚنصيو تػُٝتٗا ٗ إكاسـ (غٛض٠ ايتهٜٛط)ٚأنجط ايتؿاغرل ٜػُْٛٗا 

ِّضٳتٵ)اختكاض ٕسيٍٛ   . (ُن

 .١ُٝ عها١ٜ يؿٜ ٚقع ؾٝٗاتػ (غٛض٠ نٛضت)ٚتػ٢ُ 

 . ٖا ٗ اٱتكإ َع ايػٛض اييت شلا أنجط َٔ اغِمل ٜعسٻٚ

 . ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام

١ ، ْعيت بعس غٛض٠ ايؿاؼٖٚٞ َعسٚز٠ ايػابع١ ٗ عساز ْعٍٚ غٛض ايكطإٓ

 . ٚقبٌ غٛض٠ ا٭ع٢ً

 30/139 .ٚعسز آٜٗا تػع ٚعؿطٕٚ

 ،ٚع٢ً إثبات ايبعحٹ، قطوّا اؾعا٤ٹ اؾتًُت ع٢ً ؼكٝٔل: أغطانٗا _2

ـٹٚابتٴ ٍٔ س٤٣ بٛق ـٹتٴْٵاٚ ،اييت تتكسَ٘ ا٭ٖٛا ٍٕ كٌ إٍ ٚق  . ٘بٳكٹعٳ عٴَكتٳ أٖٛا

٘ٹ ٕٔ ٚع٢ً ايتٜٓٛ  يتشكٝٔل ٜاز٠ّ٭ْ٘ أٚعسِٖ بايبعح ظ ;ايكطإٓ ايصٟ نصبٛا ب٘ بؿأ

 صورة التهويز
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ٕٔ"إش ضَٛا ايٓيبٻ ;ايبشح ٚقٛٔع ٕٳ ،باؾٓٛ  .بأْ٘ ٜأتٝ٘ ب٘ ؾٝطإ ٚايكطآ

30/139_140 

ٚعكٛب١ َٔ ٚأزٖا أٍٚ َا ٜكه٢ ؾٝ٘ ّٜٛ  ،ز٩٠ٚٚاٖط اٯ١ٜ إٔ غ٪اٍ إٛ _3

ٌٴ  ;تعًِ عٓسٙ نٌ ْؿؼ َا أسهطت ٖصا ايػ٪اٍ ٚقتّا ايكٝا١َ نُا ٜكتهٞ شيو دع

 . ٌ اؾعا٤ؾٗٛ َٔ أٍٚ َا ٜعًِ ب٘ س

٭ْ٘ إثكاٍ  ;ٖٛ َكًٛب آزاٙ، إشا أثكً٘ :قٌٝ: زؾٔ ايطؿ١ً ٖٚٞ س١ٝ: ٚايٛأز

 .ايسؾ١ٓٝ بايذلاب

ٚٴ= :قاٍ ٗ ايهؿاف يبػٗا أؾأضاز إٔ ٜػتشٝٝٗا  ;ي٘ بٓتٷ ستٵيٹنإ ايطدٌ إشا 

دب١ َٔ قٛف أٚ ؾعط تطع٢ ي٘ اٱبٌ ٚايػِٓ ٗ ايباز١ٜ، ٚإٕ أضاز قتًٗا تطنٗا 

 ،طٝبٝٗا ٚظٜٓٝٗا ست٢ أشٖب بٗا إٍ أٓا٥ٗا :غساغ١ٝ ٜكٍٛ ٭َٗاست٢ إشا ناْت 

اْٛطٟ ؾٝٗا ثِ ٜسؾعٗا : ؾٝكٍٛ شلا ،ؾٝبًؼ بٗا ايب٦ط ;ٗ ايكشطا٤ ٚقس سؿط شلا ب٦طّا

 . ٌٜٚٗٝ عًٝٗا ايذلاب ست٢ تػتٟٛ ايب٦ط با٭ضض  ،َٔ خًؿٗا

 ،ؾتُدهت ع٢ً ضأؽ اؿؿط٠ ،ناْت اؿاٌَ إشا أقطبت سؿطت سؿط٠: ٚقٌٝ

 .ـٖ ا+سبػت٘ ابّٓا تٚإٕ ٚيس ،ضَت بٗا ٗ اؿؿط٠ ؾإشا ٚيست بٓتّا

ٚـؿ١ٝ  ،ؾٝػيب ْػا٤ِٖ ،خؿ١ٝ َٔ إغاض٠ ايعسٚ عًِٝٗ ;ٚناْٛا ٜؿعًٕٛ شيو

 ٚا٭ْج٢ عاي١ْ ،ٖاٚغرٔل ٭ٕ ايصنط وتاٍ يًهػب بايػاض٠ٹ ;اٱ٬َم ٗ غين اؾسب

ٚٵ٫زٳُنط :_تعاٍ_ع٢ً أًٖٗا، قاٍ  َٵ٬ٕمٚٳ٫ تٳِكتٴًُٛا َأ ٚٳٔإشٳا ط :ٚقاٍص ِٵ خٳؿٵٝٳ١َ ٔإ

ِٷ  ٛٹٝ ٛٳ َن ٖٴ ٚٳ ٛٳزٸّا  َٴػٵ ٘ٴ  ٗٴ ٚٳدٵ ٌٻ  َٚ ِٵ بٹاُ٭ْجٳ٢  ٖٴ ٔٵ ( 58)بٴؿِّطٳ َأسٳسٴ َٹ  ّٔ ٛٵ ٔٵ اِيَك َٹ ٛٳاضٳ٣  ٜٳتٳ

٘ٴ ؾٹٞ ايتټطٳا ّٵ ٜٳسٴغټ ٕٕ َأ ٖٴٛ ٘ٴ عٳ٢ًَ  ُٵػٹُه ٘ٹ َأٜٴ َٳا بٴؿِّطٳ بٹ ٕٳغٴ٤ٛٹ  ُٴٛ َٳا ٜٳشٵُه  ص.بٹ َأ٫ غٳا٤ٳ 

ؾتشطنت  ،س ؾؿ٢ ؾِٝٗ نطا١ٖٝ ٫ٚز٠ ا٭ْج٢ ؾكس ِا ٗ ْؿٛغِٗ بػهٗاٚإش ق
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ؾايطدٌ ٜهطٙ إٔ تٛيس ي٘ أْج٢ يصيو، ٚاَطأت٘ تهطٙ إٔ  ;ؾٝٗا اـٛاطط اٱدطا١َٝ

ٚقس ٜٗذط ايطدٌ اَطأت٘ إشا ٚيست  ،َٔ ؾطام ظٚدٗا إٜاٖا خؿ١ّٝ ;تٛيس شلا أْج٢

 . أْج٢

اٚت بِٝٓٗ ؾٝ٘، َٚٔ ن٬ّ بعهِٗ ا٭َِ ع٢ً تؿ ٚقس تٛاضثت ٖصا اؾٌٗ أنجطٴ

 +.ْعِ ايكٗط ايكدل= :ٚقس َاتت ابٓت٘

ٕٴ  ،ايبٓات َٔ أَٛاٍ آبا٤ٖٔ بأْٛاع َٔ اؿٌٝ َٚٔ آثاض ٖصا ايؿعٛض سطَا

إٕ شيو َٔ غ١ٓ =: ٚقس قاٍ َايو ،ٚقـ أَٛاشلِ ع٢ً ايصنٛض زٕٚ اٱْاخ :َجٌ

إٝت ًٜذ٦ٕٛ بٓات٘ ، ٚنإ نجرل َٔ أقطبا٤ بؼ باط٬ّ، ٚضأ٣ شيو اُؿ+اؾا١ًٖٝ

ؾ٬  ;إٍ إغكاٙ سكٗٔ ٗ َرلاخ أٜٗٔ ٭خٛتٗٔ ٗ ؾٛض ا٭غـ ع٢ً َٛت أبٝٗٔ

ؾإٕ مل ٜؿعًٔ قطعٗٔ  ;عًٝٗٔ ٜٚطٜٔ ا٫َتٓاع َٔ شيو عاضّا ،ّتٓعٔ َٔ شيو

 . أقطبا٩ٖٔ

 . ٚبعهِٗ ٜعسٖا َٔ اٱنطاٙ ،ٚتعطف ٖصٙ إػأي١ ٗ ايؿك٘ بٗب١ بٓات ايكبا٥ٌ

أٍٚ َٔ ٚأز ايبٓات َٔ : ب٘ عٓس ْٝع ايكبا٥ٌ، قٌٝ ٫ُّٛٚمل ٜهٔ ايٛأز َع

ايكبا٥ٌ ضبٝع١، ٚناْت نٓس٠ ت٦س ايبٓات، ٚنإ بٓٛ ُِٝ ٜؿعًٕٛ شيو، ٚٚأز قٝؼ 

 . بٔ عاقِ إٓكطٟ َٔ بين ُِٝ مثإ بٓات ي٘ قبٌ إغ٬َ٘ا

ٚنإ قعكع١ بٔ ْاد١ٝ دس ايؿطظزم َٔ بين  ،ٚمل ٜهٔ ايٛأز ٗ قطٜـ ايبت١

: ؾكٌٝ ،سٟ َٔ ٜعًِ أْ٘ ٜطٜس ٚأز بٓت٘ َٔ قَٛ٘ بٓاقتٌ عؿطاٜٚٔ ٌُِْٚٝ ٜؿت

 :ٚقٌٝ: ٚٗ ا٭غاْٞ ،ٚغبعٌ ;إْ٘ اؾتس٣ ث٬مثا١٥ ٚغتٌ ٤َٛٚز٠، ٚقٌٝ

 . أضبعُا١٥

َٚجٌ ٖصا ٗ  ،ؾذا٤ اٱغ٬ّ ٚقس أسٝا غبعٌ ٤َٛٚز٠: ٚٗ تؿػرل ايكططيب
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 . ؾًعٌ ٗ أسسُٖا ؼطٜؿّا ;بٔ قتٝب١ ٚبٌ ايعسزٜٔ بٕٛ بعٝسنتاب ايؿعطا٤ ٫

ِّ شٳْٵبٺ ُقتٹًَتٵطٚٗ تٛدٝ٘ ايػ٪اٍ إٍ ا٤ٕٛٚز٠  ٗ شيو اؿؿط إزخاٍ ص بٹَأ

َٳ يًتعطٜض  ;ٚأزٖا، ٚدعٌ غ٪اشلا عٔ تعٌٝ شْب أٚدب قتًٗا ٔٵايطٚع ع٢ً 

ؾٝهٕٛ  ;ع٢ً َٔ ٚأزٖا ٗا ؾٗاز٠ّٚيٝهٕٛ دٛابٴ ،بايتٛبٝذ ٚايتدط١٦ يًصٟ ٚأزٖا

 146_30/145 .ٚأٚٗط أؾسٻ ايعكابٳ ٘ٴاغتشكاُق

ِٴ بٹاِيدٴٓٻٔؼ ط  _4 ٛٳأضٟ اِيُهٓٻٔؼ ( 15)َؾ٬ ُأِقػٹ ٌٔ ٔإشٳا عٳػٵعٳؼٳ ( 16)اِيذٳ ٚٳايًٖٝٵ

 .صٚٳايكټبٵٔض ٔإشٳا تٳٓٳٖؿؼٳ( 17)

ـُطٚ خٓػت : ْع خاْػ١، ٖٚٞ اييت ؽٓؼ، أٟ ؽتؿٞ، ٜكاٍص: ٓٻؼا

 . ايبكط٠ ٚايٛب١ٝ، إشا اختؿت ٗ ايهٓاؽ

ٛٳأضٟاِيطٚ  . سجٝجّا ْع داض١ٜ، ٖٚٞ اييت ػطٟ، أٟ تػرل غرلّاص: ذٳ

ٓاغ٘ بهػط نٓؼ ايٛيب، إشا زخٌ نٹ: ْع ناْػ١، ٜكاٍص: اِيُهٓٻٔؼطٚ

 . ٖٚٛ ايبٝت ايصٟ ٜتدصٙ يًُبٝت ،ايهاف

٭ٕ اؾُٗٛض ع٢ً إٔ إطاز َٛقٛؾاتٗا  ;ٖٚصٙ ايكؿات أضٜس بٗا قؿات فاظ١ٜ

ؾؿبٗت  ;تهٕٛ ٗ ايٓٗاض كتؿ١ٝ عٔ ا٭ْٛاضايهٛانب، ٚقؿٔ بصيو ٭ْٗا 

٭ٕ  ;اـٓؼ ٖٚٛ َٔ بسٜع ايتؿبٝ٘: بايٛسؿ١ٝ إدتؿ١ٝ ٗ ؾذط ٚمٛٙ، ؾكٌٝ

 .ازٜٔ ٚمِٖٛ زٕٚ ايػهٕٛ ٗ نٓاؽاـٓٛؽ اختؿا٤ ايٛسـ عٔ أْٛاض ايكٝ

 ،يػًب١ ؾعاع ايؿُؼ ع٢ً أؾكٗا ;٭ْٗا ٫ تط٣ ٗ ايٓٗاض ;ٚنصيو ايهٛانب

 .ز٠ ٗ َطايعٗاٖٚٞ َع شيو َٛدٛ

ٚؾب٘ َا ٜبسٚ يٮْٛاض َٔ تٓكًٗا ٗ زلت ايٓاٚطٜٔ يٮؾل باعتباض اخت٬ف َا 

ٚٸٖا بعس ، ٜػاَتٗا َٔ دع٤ َٔ ايهط٠ ا٭ضن١ٝ غطٚز ايٛسـ ؾؿٴبِّٗت ساي١ُ بٴسٴ
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ٖٚٛ ، استذابٗا َع نْٛٗا نإتشطن١ عاي١ ايٛسـ ػطٟ خٓٛغٗا تؿبٝ٘ ايتُجٌٝ

يو عٖكب بعس شيو بٛقؿٗا بايهٓؼ أٟ عٓس ٜكتهٞ أْٗا قاضت َط١ٝ٥; ؾًص

غطٚبٗا; تؿبّٝٗا يػطٚبٗا بسخٍٛ ايٛيب أٚ ايبكط٠ ايٛسؿ١ٝ نٹٓاغٳٗا بعس ا٫ْتؿاض 

 .ٚاؾطٟ

ؾؿب٘ طًٛع ايهٛنب غطٚز ايٛسؿ١ٝ َٔ نٓاغٗا، ٚؾب٘ تٓكٌ َطآٖا يًٓاٚط 

 : ، قاٍ يبٝسٓاغٗا قباسّاظطٟ ايٛسؿ١ٝ عٓس خطٚدٗا َٔ نٹ

سيظاااا ّسٚ ضاااا ستستاااا٢سإذاسا طااااسسا

س

َُسُِّصَ ااااااسِتَسَهااااااَبس سٗاااااانعاااااأسايجااااااس٣س ش 

ؾهإ  ;ٖٚٛ تؿبٝ٘ بسٜع ،ٚؾب٘ غطٚبٗا بعس غرلٖا بهٓٛؽ ايٛسؿ١ٝ ٗ نٓاغٗاس

ٛٳأضٟ اِيُهٓٻٔؼط: ٚنإ ،اغتعاض٠ص بٹاِيدٴٓٻٔؼط :قٛي٘  . تطؾٝشٌ ي٬غتعاض٠ص اِيذٳ

ب ب٘ إٔ ايًػع وػ ٘ٴبٹؿٵَا ٜٴ ايج٬خٹ ٚقس سكٌ َٔ فُٛع ا٭ٚقافٹ

٭ٕ تًو ايكؿات سكا٥كٗا َٔ أسٛاٍ ايٛسٛف،  ;أٚ ٚسٛفٷ إٛقٛؾات ٚبا٤ٷ

ٖٚٞ ععٜع٠ ٗ ن٬َِٗ، قاٍ بعض  ،َػتًُش١ عٓس بًػا٤ ايعطب ٚا٭يػاظ ططٜك١ْ

 :ؾعطا٥ِٗ ٖٚٛ َٔ ؾٛاٖس ايعطب١ٝ

سدّٚسيعًااااااايفكًااااااا س ع اْاااااااٞسايَكاااااااس

س

سبٗااااانسقااااارباساباااااٝ سَندااااادسسسسا  ُ اااااس

س
 . يػٝـ قكٌٝ َٗٓس أضاز أْ٘ ٜكٓع بٗا غُسّا

ٖصٙ ا٭ٚقاف  ٌٴُٵسٳ: ٚابٔ عباؽ ،ٚدابط بٔ عبساهلل ،ٚعٔ ابٔ َػعٛز

 153_30/152 .ٚبكط ايٛسـ ،ٕ اهلل أقػِ بايٛبا٤أع٢ً سكا٥كٗا إؿٗٛض٠، ٚ

أقبٌ : ٚعػ١، قاٍ فاٖس عٔ ابٔ عباؽ اغّاعٳػٵعٳ ٚعػعؼ ايًٌٝ _5

بٔ اظٜس  ٘بط ٬َٚ٘، ٚقايأز: عٔ ابٔ عباؽ َعٓاٙ _أٜهّا_ ب٬َٛ٘، ٚقاٍ فاٖس

ٖٛ َٔ  :ٚقاٍ إدلز ٚاـًٌٝ ،ٚسه٢ عًٝ٘ اٱْاع ،ٚدعّ ب٘ ايؿطا٤ ،أغًِ
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قاٍ  ،أقبٌ ٬َٚ٘، ٚعػعؼ، إشا أزبط ٬َٚ٘ اعػعؼ، إش: ٜكاٍ (1)ا٭نساز

 30/154 .ـٖ ا+ أقػِ اهلل بإقباٍ ايًٌٝ ٚإزباضٙ َعّا: قاٍ إدلز=: ابٔ عط١ٝ

يٓؿؼ َٔ اؿٝٛإ، أغتعرل يٛٗٛض ايهٝا٤ َع سكٝكت٘ خطٚز ا: ٚايتٓؿؼ _6

بكاٜا اي٬ّٛ ع٢ً تؿبٝ٘ خطٚز ايهٝا٤ غطٚز ايٓؿؼ ع٢ً ططٜك١ ا٫غتعاض٠ 

عٌ شيو نايتٓؿؼ ي٘ ع٢ً إكطس١، أٚ ٭ْ٘ إشا بسا ايكباح أقبٌ َع٘ ْػِٝ ؾذٴ

 30/154 .ططٜك١ إه١ٝٓ بتؿبٝ٘ ايكبض بصٟ ْؿؼ َع تؿبٝ٘ ايٓػِٝ با٭ْؿاؽ

                                                 

ٛ   : ا٭نساز، ٜٚكاٍ_  1 : ايتهاز، ٚإتهاز َٔ َباسح عًِ ؾك٘ ايًػ١، ٖٚٛ ْٛع َـٔ إؿـذلى، ٖٚـ

 .ز٫ي١ ايًؿٜ ايٛاسس ع٢ً َعٌٓٝ َتهازٜٔ

ٕ : أٚ ٖٛ ٛز، ٚاؿُـِٝ  ٜطًـل عًـ٢ ا٭بـٝض ٚا٭غـ    : إٔ ٜطًل ايًؿٜ ع٢ً إع٢ٓ ٚنسٙ، َجٌ اؾـٛ

 .ع٢ً اؿاض ٚايباضز، ٜٚؿِٗ إطاز َٔ خ٬ٍ ايػٝام

 (ّ.  )نتاب ا٭نساز ٭بٞ بهط بٔ ا٭ْباضٟ: َٚٔ أعِٛ ايهتب إ٪يؿ١ ؾٝ٘
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 . ٗ إكاسـ َٚعِٛ ايتؿاغرل (غٛض٠ ا٫ْؿطاض) ت ٖصٙ ايػٛض٠زلٝ_ 1

َٔ غطٙ إٔ : " قاٍ ضغٍٛ اهلل= :ٚٗ سسٜح ضٚاٙ ايذلَصٟ عٔ ابٔ عُط قاٍ

ٜٓٛط إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ نأْ٘ ضأٟ عٌ ؾًٝكطأ إشا ايؿُؼ نٛضت، ٚإشا ايػُا٤ 

 .سسٜح سػٔ غطٜب: قاٍ ايذلَصٟ +اْؿططت، ٚإشا ايػُا٤ اْؿكت

 . َا ؾٝ٘ َٔ ا٫ستُاٍ ٗ أٍٚ غٛض٠ ايتهٜٛطٚقس عطؾت 

ٚبٗصا ا٫غِ عْٓٛٗا  (غٛض٠ إشا ايػُا٤ اْؿططت)ٚزلٝت ٗ بعض ايتؿاغرل 

اٱتكإ َع ايػٛض  ٖا قاسبٴٚمل ٜعسٻ ،ايبداضٟ ٗ نتاب ايتؿػرل َٔ قشٝش٘

 . (٫ْؿطاضا)شات أنجط َٔ اغِ ٖٚٛ 

ُٳا٤ٴ اَْؿَططٚقٛع ١ًْ  ٚٚد٘ ايتػ١ُٝ  . ؾعطؾت بٗا ;ٗ أٚشلاص طٳتٵٔإشٳا ايػٻ

 (غٛض٠ إٓؿطط٠)ٚقٌٝ تػ٢ُ  (غٛض٠ اْؿططت)ٚزلٝت ٗ قًٌٝ َٔ ايتؿاغرل 

 . أٟ ايػُا٤ إٓؿطط٠

 . ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام

 ،، ْعيت بعس غٛض٠ ايٓاظعاتٖٚٞ َعسٚز٠ ايجا١ْٝ ٚايجُاٌْ ٗ عساز ْعٍٚ ايػٛض

 . ٚقبٌ غٛض٠ ا٫ْؿكام

 30/169 .تػع عؿط٠ آ١ٜ ٚعسز آٜٗا

ٍٕ ايبعح، ٚشنٔط إثباتٹ: ع٢ً ٚاؾتًُت ٖصٙ ايػٛض٠ُ: أغطانٗا _2  أٖٛا

 . تتكسَ٘

 ُٚ إؿطنٌ يًٓٛط ٗ ا٭َٛض اييت قطؾتِٗ عٔ ا٫عذلاف بتٛسٝس اهلل  ٚإٜكا

 صورة االنفطار
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ٌٔ_ تعاٍ_  . ايبعح ٚاؾعا٤ ٚقٛٔع ٚعٔ ايٓٛط ٗ ز٥٫

ٍٳٚاٱ ٕٴ ،قكا٠ْ ع٬ّ بإٔ ا٭عُا  . ٖاؾطِّٖا ٚا٭عُاٍ خرٔل دعا٤ٹ ٚبٝا

 ٧ِّٝٓذِٝٗ َٔ دعا٤ اهلل إٜاِٖ ع٢ً غٜ ٚإْصاض ايٓاؽ بإٔ ٫ وػبٛا ؾ٦ّٝا

 170_30/169   .أعُاشلِ

شا ؾطٛض،  ، أٟ َؿكٛقّاط، إشا دعٌ ايؿ٤ٞ َؿطٛضّاَطَطاٚع َؾ: ٚاْؿططت _3

 . ٚتكسّ ٗ غٛض٠ إًو

ٗ ْٛط ١ بٻٖٚٛ َا ٜؿب٘ ايُك ،اْؿطاز ٜكع ؾُٝا ٜػ٢ُ بايػُا٤: ٖٚصا ا٫ْؿطاض

ايطا٥ٞ ٜطاٙ تػرل ؾٝ٘ ايهٛانب ٗ أزلات َهبٛط١ تػ٢ُ با٭ؾ٬ى تؿاٖس 

ٗا ٗ ايٓٗاض، َٚؿاٖستٗا ٗ قٛض٠ َتُاث١ً َع تعاقب تٴُٵبايًٌٝ، ٜٚعطف غٳ

ٚؽًًت٘ أدػاّ أٚ  ،ؾإشا اختٌ شيو ;ايكطٕٚ تسٍ ع٢ً ػاْؼ َا ٖٞ َكٛض٠ َٓ٘

ؾهإ  ;لٷح ؾٝٗا تؿٗك٫ٚ ،ٔ أقٌ ْٛاَ٘ تؿههت تًو ايطبامععٓاقط غطٜب١ 

 . ع٢ً ام٬ٍ ايٓٛاّ إتعًل بٗا نً٘ ع١َّ٬

 ،ٗ غٛض٠ ا٫ْؿكام _أٜهّا_ٚايٛاٖط إٔ ٖصا ا٫ْؿطاض ٖٛ إعدل عٓ٘ با٫ْؿكام 

٭ْ٘ وكٌ عٓس  ;ٚأْ٘ َٔ أؾطاٙ ايػاع١ ،ٖٚٛ سسخ ٜهٕٛ قبٌ ّٜٛ ايبعح

ٚشيو  ،ا٭ضض ٚسطن١ ،إؾػاز ايٓٛاّ ايصٟ أقاّ اهلل عًٝ٘ سطنات ايهٛانب

 . ٚتبعجط ايكبٛض ،ٚتؿذط ايبشاض ،باْتجاض ايهٛانب ٘ٴْٴطٵٜكتهٝ٘ َق

ُٳا٤ٴ ُنؿٹَطتٵط :ٚأَا ايهؿ٘ ايصٟ تكسّ ٗ غٛض٠ ايتهٜٛط ٗ قٛي٘ ص ٚٳٔإشٳا ايػٻ

 :_تعاٍ_ قٛي٘ؾٗٛ َٔ قبٌٝ  ;آخط ٜعطض يًػُاٚات ّٜٛ اؿؿط ضٷطٳؾصيو عٳ

ُٳا٤ٴ بٹاِيػٳط ّٳ تٳؿٳٖكلٴ ايػٻ ٛٵ ُٳ٥٬ٹَه١ُ تٳٓٔع٬ّٜٚٳٜٳ ٍٳ اِي ٚٳْٴعِّ  ّٔ  30/171 ص.ُٳا
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ٛض٠ ٌٜٚ غ) ٚٗ بعض ايتؿاغرل ،زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠ ٗ نتب ايػ١ٓ_ 1

ٚنصيو تطْٗا ايبداضٟ ٗ نتاب ايتؿػرل َٔ قشٝش٘، ٚايذلَصٟ  (يًُطؿؿٌ

 . ٗ داَع٘

 . ختكاضّاا (غٛض٠ إطؿؿٌ)ٚزلٝت ٗ نجرل َٔ نتب ايتؿػرل ٚإكاسـ 

غٛض٠ )ٚزلاٖا  ،ٚمل ٜصنطٖا ٗ اٱتكإ ٗ عساز ايػٛض شٚات أنجط َٔ اغِ

 . ٚؾٝ٘ ْٛط (إطؿؿٌ

ؾعٔ ابٔ  ;أٚ بعهٗا َهٞ ٚبعهٗا َسْٞ ،ختًـ ٗ نْٛٗا َه١ٝ أٚ َس١ْٝاٚقس 

أْٗا َه١ٝ، ٚعٔ ابٔ عباؽ ٗ : َٚكاتٌ ٗ ضٚا١ٜ عٓ٘ ،ٚايهشاى ،َػعٛز

أْٗا : َكاتٌ ٗ ضٚا١ٜ أخط٣ عٓ٘ٚ ،ايػسٟٚ ،ٚاؿػٔ ،ٚعهط١َ ،ا٭قض عٓ٘

ٖٚٞ أٍٚ غٛض٠ ْعيت بإس١ٜٓ، ٚعٔ ابٔ عباؽ ٗ ضٚا١ٜ عٓ٘ : َس١ْٝ، قاٍ

َٴٛاط :ٖٞ َس١ْٝ إ٫ مثإ آٜات َٔ آخطٖا َٔ قٛي٘: ٚقتاز٠ ٔٳ َأدٵطٳ ٕٻ اٖيصٹٜ إٍ ص ٔإ

 . آخطٖا

٭ٕ  ;ؾٗٞ يصيو َه١ٝ ;ْعيت بٌ َه١ ٚإس١ٜٓ: ٚدابط بٔ ظٜس ،ٚقاٍ ايهًيب

 . يعدل٠ ٗ إسْٞ َا ْعٍ بعس اشلذط٠ ع٢ً إدتاض َٔ ا٭قٛاٍ ٭ٌٖ عًِ ايكطإٓا

استر ْاع١ َٔ إؿػطٜٔ ع٢ً أْٗا َه١ٝ بصنط ا٭غاطرل =: قاٍ ابٔ عط١ٝ

٘ٹ آٜٳاتٴٓٳا ط :ؾٝٗا أٟ قٛي٘ ٌٳٔإشٳا تٴتٵ٢ًَ عٳًَٝٵ ٚٻيٹ ٍٳ َأغٳاطٹرلٴ اَ٭  ص.َقا

٭ٕ َعِٛ َا اؾتًُت عًٝ٘ ايتعطٜض  ;أْٗا ْعيت قبٌ اشلذط٠: ٚايصٟ نتاضٙ

 . +َٓهطٟ ايبعح

 صورة املطففني
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ٗ  ٭ٕ ايتطؿٝـ نإ ؾاؾّٝا ،إٔ تهٕٛ ْعيت بٌ َه١ ٚإس١ٜٓ َٚٔ ايًطا٥ـ

إَا آخط َا أْعٍ َه١، ٚإَا أٍٚ َا أْعٍ : ٚقس سكٌ َٔ اخت٬ؾِٗ أْٗا ،ايبًسٜٔ

يٛاسسٟ ٗ ؾكس شنط ا، ْعيت بٌ َه١ ٚإس١ٜٓ قٍٛ سػٔ بإس١ٜٓ، ٚايكٍٛ بأْٗا

إس١ٜٓ ناْٛا َٔ أخبح ايٓاؽ "ٕا قسّ ايٓيب= :أغباب ايٓعٍٚ عٔ ابٔ عباؽ قاٍ

ٌٳط :_تعاٍ_ؾأْعٍ اهلل  ;ن٬ّٝ ُٴَطؿِّؿٹ ًِ ٌٷ يٹ  . +ؾأسػٓٛا ايهٌٝ بعس شيوص ٚٳٜٵ

 ١ٚناْت ٜباعاتِٗ نػب ،نإ بإس١ٜٓ ػاض ٜطؿؿٕٛ ايهٌٝ= :ٚعٔ ايكطٚٞ

ؾدطز  ;ٖصٙ اٯ١ٜ_ تعاٍ_ؾأْعٍ اهلل  ;ٚإداقط٠ ابع٠،ٚإٓ ،ٚا٬َٕػ١ ،ايكُاض

 ;ؾؿت ؾِٝٗ َٔ ظَٔ ايؿطى ٚقطأٖا، ٚناْت عاز٠ْ ،إٍ ايػٛم"ضغٍٛ اهلل

ؾأضٜس  ;ٕا ؾٝ٘ َٔ أنٌ َاٍ ايٓاؽ ;ؾًِ ٜتؿطٔ بعض ايصٜٔ أغًُٛا َٔ أٌٖ إس١ٜٓ

ؾهاْت َكس١َ ٱق٬ح أسٛاٍ إػًٌُ ٗ إس١ٜٓ َع تؿٓٝع  ;إٜكاِٚٗ يصيو

 . +اٍ إؿطنٌ َه١ ٜٚجطب بأِْٗ ايصٜٔ غٓٛا ايتطؿٝـأسٛ

يتطٗرل إس١ٜٓ َٔ  ;َٚا أْػب ٖصا إككس بإٔ تهٕٛ ْعيت بٌ َه١ ٚإس١ٜٓ

; عاَّا ي٬٦ ٜؿٗس ؾٝٗا َٓهطّا"ؾػاز إعا٬َت ايتذاض١ٜ قبٌ إٔ ٜسخٌ إيٝٗا ايٓيب

 . ٗ إباز٫تٚ ،إٕ ايهٌٝ ٚايٛظٕ ٫ ىًٛ ٚقت عٔ ايتعاٌَ بُٗا ٗ ا٭غٛامؾ

، ْعيت بعس غٛض٠ ٖٚٞ َعسٚز٠ ايػازغ١ ٚايجُاٌْ ٗ عساز ْعٍٚ ايػٛض

 . ٚقبٌ غٛض٠ ايبكط٠ ،ايعٓهبٛت

 188_30/187 .غت ٚث٬ثٕٛ ٚعسز آٜٗا

َٔ ايتطؿٝـ ٗ ايهٌٝ ٚايٛظٕ ٚتؿٛٝع٘  اؾتًُت ع٢ً ايتشصٜٔط: اأغطانٗ _2

ٌٔ ٌٷٝټشٳبأْ٘ تٳ ٍٔ ع٢ً أن  . ٚإعطا٤ٶ ١ أخصّاايٓاؽ ٗ ساٍ إعاًَ َا

 . ٚإٔ شيو ٖا غٝشاغبٕٛ عًٝ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ
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ٌٴ ٚيٝذاظِٜٗ ع٢ً  ،يٝؿكٌ بِٝٓٗ ;عٓس ضبِٗ شيو ايّٝٛ بأْ٘ ٚقٛفٷ ٚتٜٗٛ

 . أعُاشلِ ٚإٔ ا٭عُاٍ قكا٠ عٓس اهلل

 . ايصٜٔ ٜهصبٕٛ بّٝٛ اؾعا٤ ٚايصٜٔ ٜهصبٕٛ بإٔ ايكطإٓ َٓعٍ َٔ عٓس اهلل ٚٚعٝسٴ

ٍٔ ٔٵَٹ ِٙٗ بهسِّٚقٛبٌ ساُي زضداتِٗ ٚإع٬ٕ  ٚضؾٔع ،ا٭بطاض أٌٖ اٱّإ سا

 .ٚشنط قٛض َٔ ْعُِٝٗ ،نطاَتِٗ بٌ ا٥٬ٕه١ ٚإكطبٌ

إش نإ  ;ٚاْتكٌ َٔ شيو إٍ ٚقـ ساٍ ايؿطٜكٌ ٗ ٖصا ايعامل ايعا٥ٌ

ٚنٝـ اْكًب  ،ٜٚػتهعؿِْٛٗ ،ُِْٗعًٜٚٚ ،إؿطنٕٛ ٜػدطٕٚ َٔ إ٪ٌَٓ

ٍٴ  189_30/188   .ٗ ايعامل ا٭بسٟ اؿا

ايٓكل عٔ سل إكساض ٗ إٛظٕٚ أٚ إهٌٝ، ٖٚٛ َكسض : ٚايتطؿٝـ _3

ط عٔ ٤ٌَ اٱْا٤ كٴاف بهِ ايطا٤ ٚؽؿٝـ ايؿا٤ َا َقَؿٚايُط ،ـ إش بًؼ ايطؿاؾ١طٖؿ

بؿتض ايطا٤ زٕٚ ٖا٤ تأْٝح، ٚتطًل ٖصٙ  ـٻايَط: كأٍَ ؾطاب أٚ طعاّ، ٜٚٴ

ع٢ً  ظا٥سّا ق٬ًّٝ ٚإِا ٜهٕٛ ؾ٦ّٝا ،اٍ ٖا ّٮ ب٘ايج٬ث١ ع٢ً َا ػاٚظ سطف إهٝ

ِٻ ;َا َٮ اٱْا٤  . ٝت طؿاؾ١، أٟ قًٌٝ ظٜاز٠ُِّغٴ ؾُٔ ث

ـ، طٖؿ: ًُ٘عٵإش مل ٜٓكٌ إ٫ بكٝػ١ ايتؿعٌٝ، ٚؾٹ ;فطزّا ٫ٚ ْعطف ي٘ ؾع٬ّ

٭ٕ إطؿـ واٍٚ إٔ  ;نأِْٗ ضاعٛا ٗ قٝػ١ ايتؿعٌٝ َع٢ٓ ايتهًـ ٚاحملاٚي١

 30/189 .يهٌٝ زٕٚ إٔ ٜؿعط ب٘ إهتاٍ، ٜٚكابً٘ ايٛؾا٤ٜٓكل ا

 ؾاؾّٝا (1)إش ٚدٛزٙ ;ٖٚصٙ اٯ١ٜ ؼصٜط يًُػًٌُ َٔ ايتػاٌٖ ٗ ايتطؿٝـ _4

 . ٚشّ يًُؿطنٌ َٔ أٌٖ إس١ٜٓ ٚأٌٖ َه١ ،ٗ إس١ٜٓ ٗ أٍٚ ٖذطتِٗ

ـٳ ٕٚ ، ٚايعطب ناْٛا ٜتعرلٚي٪َّا ،ٚاخت٬غّا ،هُع ًُّٚا ٚسػبِٗ إٔ ايتطؿٝ

                                                 

 (ّ.    )إش ٚدسٚٙ: ٚيعٌ ايكٛاب، ٖهصا ٗ ا٭قٌ_ 1



 

 

سمو تفضري جشء عملطائف  322

ٜٚتدل٩ٕٚ َٓٗا، ثِ ٜأتْٛٗا فتُع١، ْٚاٖٝو  ،بهٌ ٚاسس َٔ ٖصٙ اـ٬ٍ َتؿطق١

 30/192 .بصيو أؾّٓا

ٕٳ ط  _5 ُٳشٵذٴٛبٴٛ َٳ٦ٹصٺ َي ٛٵ ِٵ ٜٳ ٔٗ ٔٵ ضٳبِّ ِٵ عٳ ٗٴ ِٔ ( 15)إْٔٻ ِٵ َيكٳاُيٛا اِيذٳشٹٝ ٗٴ ِٻ إْٔٻ ثٴ

ٕٳ ( 16) ٘ٹ تٴَهصِّبٴٛ ِٵ بٹ ٖٳصٳا اٖيصٹٟ ُنٓتٴ ٍٴ  ِٻ ٜٴَكا  .(ص17)ثٴ

ٕٳط :١ًْ ُٳشٵذٴٛبٴٛ َٳ٦ٹصٺ َي ٛٵ ِٵ ٜٳ ٔٗ ٔٵ ضٳبِّ ِٵ عٳ ٗٴ ٚقس  ،َٚا عطـ عًٝٗا ابتسا١ٝ٥ص إْٔٻ

اؾتًُت اؾ١ًُ َٚعطٛؾاٖا ع٢ً أْٛاع ث٬ث١ َٔ ايٌٜٛ ٖٚٞ اٱٖا١ْ، ٚايعصاب، 

 .ٚايتكطٜع َع ايتأٜٝؼ َٔ اـ٬م َٔ ايعصاب

ٌُ ٗ إٓع َٔ ِٗ عٔ ضبِٗ، ٚاؿذب ٖٛ ايػذل، ٜٚػتعبٴذٵشٳؾأَا اٱٖا١ْ َؾ

ٖٚٛ َٔ  ِٻػٳقاٍ ايؿاعط ايصٟ مل ٜٴ ،ٚيس٣ غٝس ايكّٛ ،اؿهٛض يس٣ إًو

 : ؾٛاٖس ايهؿاف

س٘سزدابااااااٛاَّااااابِّإذاساعااااا ٚاسبااااان سذٟسعُس

س

سٚايٓنعسَأسبا سَسداٛ سٚذلذاٛ سسسسس

س ٭ٕ إهصبٌ بّٝٛ ايسٜٔ ٫ ٜطٕٚ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ سٌ  ;ٚن٬ إعٌٓٝ َطاز ٖٓا

 201_30/200 .إٜطاٙ أٌٖ اٱّ

ٕٳطٚ _6 ُٛطٴٚ ٕٳطٚسصف َؿعٍٛ  ،ٗ َٛنع اؿاٍ َٔ ا٭بطاضص ٜٳٓ ُٛطٴٚ إَا ص ٜٳٓ

ٕٳط :يس٫ي١ َا تكسّ عًٝ٘ َٔ قٛي٘ ٗ نسِٖ ُٳشٵذٴٛبٴٛ َٳ٦ٹصٺ َي ٛٵ ِٵ ٜٳ ٔٗ ٔٵ ضٳبِّ ِٵ عٳ ٗٴ ص إْٔٻ

ٌٻ: ٚايتكسٜط َا ٜبٗر  ٜٓٛطٕٚ إٍ ضبِٗ، ٚإَا يككس ايتعُِٝ، أٟ ٜٓٛطٕٚ ن

 30/205 .طِٖ بكط١ٜٓ َكاعس ايٛعس ٚايتهطِٜٜٚػ ،ْؿٛغِٗ

٭ٕ إؿطنٌ ٫ ٜعطؾٕٛ ايه٬ٍ  ;ؾػاز ايطأٟ: َٚطازِٖ بايه٬ٍ _7

إش اتبعٛا اٱغ٬ّ ٚاْػًدٛا عٔ قَِٛٗ،  ;ايؿطعٞ، أٟ ٖ٪٤٫ غ٦ٝٛا ايطأٟ

ِٕ طُعّا ;طٛا ٗ ْعِٝ اؿٝا٠ٚؾطٻ ٚأقبًٛا ع٢ً ايك٠٬ ٚايتدًل  ،بعس إٛت ٗ ْعٝ
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ايهُاٍ  ٔضسٵَق ٭ِْٗ َععٍ عٔ َكسض٠ٹ ;ٚعٓتّا اييت ٜطاٖا إؿطنٕٛ أٖٚاَّابا٭خ٬م 

 30/213 .َٚا ُِٖٗ إ٫ ايتًصش اؾجُاْٞ ،ايٓؿػاْٞ

ٕٻ ط :ٚمل ٜعطز أسس َٔ إؿػطٜٔ ع٢ً بٝإ َؿاز ١ًْ _8 ِٵ َقاُيٛا ٔإ ٖٴ ٚٵ ٚٳٔإشٳا ضٳَأ

ٕٳٖٳ٪ٴ  .َع َا قبًٗاص ٤٫ٹ َيهٳاٗيٛ

ٚإشا ضأِٖٚ ٜ٪ثطٕٚ ايهُا٫ت اؿكٝك١ٝ ع٢ً  :ٔط٠ ايطٓٚقاٍ إٗاّٞ ٗ تبك

ِٵطيؿعٌ  قصٚؾّا ؾكسض َؿع٫ّٛ ،اؿػ١ٝ ٖٴ ٚٵ ٱبسا٤ إػاٜط٠ بٌ َهُٕٛ ٖصٙ ص ضٳَأ

ٚيكس  ،ٚقس عًُت عسّ ا٫ستٝاز إيٝ٘ ،اؾ١ًُ َٚهُٕٛ اؾٌُ اييت قبًٗا

 30/213 .أسػٔ ٗ ايتٓبٝ٘ عًٝ٘
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ؾؿٞ إٛطأ عٔ أبٞ  (شا ايػُا٤ اْؿكتغٛض٠ إ)زلٝت ٗ ظَٔ ايكشاب١  _1

طف ؾًُا اْك ،ؾػذس ؾٝٗا ،إٔ أبا ٖطٜط٠ قطأ بِٗ إشا ايػُا٤ اْؿكت= :غ١ًُ

 .+غذس ؾٝٗا"أخدلِٖ إٔ ضغٍٛ اهلل

ٗٳا)ؾهُرل  ُٳا٤ٴ اْؿٳٖكتٵط :عا٥س إٍ (ؾٹٝ بتأٌٜٚ ايػٛض٠، ٚبصيو ص ٔإشٳا ايػٻ

 . ٚنصيو زلاٖا ٗ اٱتكإ ،عْٓٛٗا ايبداضٟ ٚايذلَصٟ

نُا  ،باعتباض إع٢ٓ (غٛض٠ ا٫ْؿكام)إكاسـ  ابٴتٻزلاٖا إؿػطٕٚ ُٚن

 . اختكاضّا (غٛض٠ اْؿكت)ٚ (غٛض٠ ايتطؿٝـ)زلٝت ايػٛض٠ ايػابك١ 

ؾٝشتٌُ أْ٘  (َنسٵح)ٚشنطٖا اؾعدلٟ ٗ ُْٛ٘ ٗ تعساز إهٞ ٚإسْٞ بًؿٜ 

 . ٚمل أقـ ع٢ً شيو يػرلٙ ،ع٢ٓ أْ٘ اغِ يًػٛض٠

 . ٗ اٱتكإ َع ايػٛض شٚات ا٭نجط َٔ اغِ ٚمل ٜصنطٖا

 . ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام

ْعيت بعس غٛض٠ ا٫ْؿطاض  ،ٚقس عست ايجايج١ ٚايجُاٌْ ٗ تعساز ْعٍٚ ايػٛض

 . ٚقبٌ غٛض٠ ايطّٚ

ٚعؿطٜٔ أٌٖ ايعسز بإس١ٜٓ َٚه١ ٚايهٛؾ١ ٚعسٖا أٌٖ  ٔػّا ٚعس آٜٗا

 30/217 .ٚعؿطٜٔ ايبكط٠ ٚايؿاّ ث٬ثّا

ـٹ: انٗاأغط _2 ٙٹ ابتس٥ت بٛق ٍٔ ،ايػاع١ٹ أؾطا ّٔ ٚسًٛ ٚاخت٬ف  ،ايبعحٹ ٜٛ

 30/217 .أسٛاٍ اـًل ٦َٜٛص بٌ أٌٖ ْعِٝ ٚأٌٖ ؾكا٤

ُٳا٤ٴ ط :ٖصا ٖٛ ا٫ْؿطاض ايصٟ تكسّ ٗ قٛي٘: ٚا٫ْؿكام _3 ٔإشٳا ايػٻ

 صورة االنغكام
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ٖٚٛ اْؿكام ًٜٛح يًٓاؽ ٗ دٛ ايػُا٤ َٔ دطا٤ اخت٬ٍ تطنٝب ص اَْؿَططٳتٵ

أٚ َٔ ٚٗٛض أدطاّ نٛنب١ٝ ؽطز عٔ زٚا٥طٖا إعتاز٠ ٗ اؾٛ  ،ٛا١ٝ٥ايهط٠ اشل

 .ؾٗٛ اْؿكام ٜكع عٓس اخت٬ٍ ْٛاّ ٖصا ايعامل ،ؾتٓؿل ايكب١ اشلٛا١ٝ٥ ،ا٭ع٢ً

30/218 

ٖٛ ايصٟ ٜعطاٙ قاسب٘ َع نطا١َ عٝح ٫ ٜعطض ي٘  :ٚا٭دط غرل إُٕٓٛ _4

ٕٳدٳعٳا٤ٶ بٹط :_تعاٍ_١َٓ نُا أؾاض إيٝ٘ قٛي٘  ُٳًُٛ ٚمٛٙ ٖا شنط ؾٝ٘ ص ُٳا َناْٴٛا ٜٳعٵ

 .َع اؾعا٤ غبب٘

ؾإٕ إٔ ٜٓػل اٱْعاّ  ;إٔ أدطِٖ غطٚض شلِ ٫ تؿٛب٘ ؾا٥ب١ نسض: ٚإع٢ٓ

ٚٳاَ٭شٳ٣ط :_تعاٍ_قاٍ   ِّٔ ُٳ ِٵ بٹاِي َٳٓٴٛا ٫ تٴبٵطٹًُٛا قٳسٳَقاتٹُه ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ  .صٜٳا َأٜټ

 : ٚقاٍ ايٓابػ١

سعاااااادسْعُااااااا١ٍسبسعًااااااٞسيعُااااااسٚسْعُااااااا١ٌسس

س

سيٛايااااااااادٙسيٝطااااااااا سباااااااااراتسعكااااااااانز سس

س  30/235 
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نإ ٜكطأ ٗ ايعؿا٤ اٯخط٠ "إٔ ضغٍٛ اهلل= :ض٣ٚ أٓس عٔ أبٞ ٖطٜط٠ _1

 .+بايػُا٤ شات ايدلٚز

٭ْ٘ مل وو يؿٜ  (غٛض٠ ايػُا٤ شات ايدلٚز)ٖٚصا ٚاٖط ٗ أْٗا تػ٢ُ 

 . إش مل ٜصنط ايٛاٚ ;ايكطإٓ

أَط إٔ ٜكطأ ٗ  " إٔ ضغٍٛ اهلل= :ط٠عٔ أبٞ ٖطٜ _أٜهّا_ٚأخطز أٓس  

 .+ايعؿا٤ بايػُاٚات

ٖٚصا  ،ؾُذُعُٗا ْع زلا٤ ;ٚايػُا٤ ٚايطاضم ،أٟ ايػُا٤ شات ايدلٚز

 . غٛض٠ ايػُا٤ شات ايدلٚز، غٛض٠ ايػُا٤ ٚايطاضم: ٜسٍ ع٢ً إٔ اغِ ايػٛضتٌ

 . (غٛض٠ ايدلٚز)ٚزلٝت ٗ إكاسـ ٚنتب ايػ١ٓ ٚنتب ايتؿػرل 

 . تؿامبا ٖٚٞ َه١ٝ

 :ْعيت بعس غٛض٠ ،َٚعسٚز٠ ايػابع١ ٚايعؿطٜٔ ٗ تعساز ْعٍٚ ايػٛض

ٖٳاط ٚٳنٴشٳا ُٵٔؼ  ٌٔط: ٚغٛض٠ص ٚٳايؿٻ  ص. ايتِّ

 30/236 .ٚآٜٗا اثٓتإ ٚعؿطٕٚ آ١ٜ

بهطب إجٌ يًصٜٔ  ٖصٙ ايػٛض٠ٹ ابتس٥ت أغطاضٴ: َٔ أغطاض ٖصٙ ايػٛض٠ _2

ٌٴ ؾتٓٛا إػًٌُ َه١َ َٔ  ؾذعًٛا أخسٚزّا ;ٖٔ آَٔ باهلل ؾطٜكّآٛا تٳقّٛ َؾ بأِْٗ َج

ٌٴ ;يتعصٜبِٗ ;ْاض  ،شلِ ع٢ً أش٣ إؿطنٌ ٚتكبرلّا ،يًُػًٌُ تجبٝتّا يٝهٕٛ إج

ِٖ َا دط٣ ع٢ً غًؿِٗ ٗ اٱّإ َٔ ؾس٠ ايتعصٜب ايصٟ مل ًِٜٓٗ ٚتصنرٔل

 . ِٖ شيو عٔ زِٜٓٗٚمل ٜكسٻ ،َ٘جًُ

 صورة الربوج
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 ،قٓٝعِٗ ؾػًٝك٢ إؿطنٕٛ دعا٤ٳ ;ع١ُْٝٛ اهللٹ إػًٌُ بإٔ ق٠َٛ ٚإؾعاضٴ

 . ًٜٚك٢ إػًُٕٛ ايٓعِٝ ا٭بسٟ ٚايٓكط

 . _تعاٍ_يًُػًٌُ بهطاَتِٗ عٓس اهلل  ٚايتعطٜضٴ

ٌٔ ٚنطبٴ ّٔ إج ٕٳ بكٛ  ٛاِٖ َا نصبأَٔط ٚنٝـ ناْت عاقب١ُ ،ٚبجُٛزٳ ؾطعٛ

ٚٗ تهصٜبِٗ  ،يًُؿطنٌ ٗ ؾتِٓٗ إػًٌُ ؾشكًت ايعدل٠ُ ،ايطغٌ

 237_30/236   .يتٜٓٛ٘ بؿإٔ ايكطإٓٚا"ايطغٍٛ

ِّ ١ٹبٻتطًل ع٢ً ع٬َات َٔ ُق: ٚايدلٚز _3 ٜذلا٣٤ يًٓاٚط إٔ ايؿُؼ  اؾ

اغِ َٓكٍٛ َٔ : ؾايدلٚز ;ؾٗط َٔ أؾٗط ايػ١ٓ ايؿُػ١ٝ ٗا َس٠َتٹُٵتهٕٛ ٗ غٳ

 . أٚ َٓكٍٛ َٔ ايدلز َع٢ٓ اؿكٔ ،٭ٕ ايؿُؼ تٓعي٘ ;اغِ ايدلز َع٢ٓ ايككط

ٜتأيـ َٔ فُٛع١ لّٛ قطٜب بعهٗا َٔ بعض ٫ ؽتًـ  اٟٚٚايدلز ايػُ

 .أبعازٖا أبسّا

ؾٗٛ  ;ؾٝ٘ َس٠ّ ٌټشٴ٭ٕ إكطًشٌ ؽًٝٛا إٔ ايؿُؼ تٳ ;ِا زلٞ بطدّاٚإ

نايدلز، أٟ ايككط، أٚ اؿكٔ، ٕٚا ٚدسٚا نٌ فُٛع١ َٓٗا ىاٍ َٓٗا ؾهٌ 

ٍّ ١ًٝ يبعض ايصٚات َٔ َؿطٚض ٭ؾب٘ قٝطٗا قٝ٘ قٛض٠ ؽٝ يٛ أسٝ٘ بإطاض ـ

َٝعٚا بعض تًو ايدلٚز َٔ بعض بإناؾت٘ إٍ اغِ َا  _ سٝٛإ أٚ ْبات أٚ آ٫ت

 . بطز ايجٛض، بطز ايسيٛ، بطز ايػٓب١ً َج٬ّ: ؾكايٛا ;تؿبٗ٘ تًو ايكٛض٠ تكطٜبّا

زلٛت تكابًٗا ايؿُؼ ٗ ؾًهٗا َس٠ ؾٗط : ٖٚصٙ ايدلٚز ٖٞ ٗ ايتشكٝل

 ٜٛقتٕٛ بٗا ا٭ؾٗط ٚايؿكٍٛ َٛقع ايؿُؼ ْٗاضّاناٌَ َٔ أؾٗط ايػ١ٓ ايؿُػ١ٝ 

 :_تعاٍ_، ٚقس تكسّ عٓس قٛي٘ ٗ إهإ ايصٟ تطًع ؾٝ٘ لّٛ تًو ايدلٚز ي٬ّٝ

ُٳا٤ٹ بٴطٴٚدّاط ٌٳ ؾٹٞ ايػٻ  30/238 .ٗ غٛض٠ ايؿطقإص تٳبٳاضٳَى اٖيصٹٟ دٳعٳ
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ا١ْٝ ٗ ب٬ز قّٛ اتبعٛا ايٓكط ٚايطٚاٜات نًٗا تكتهٞ إٔ إؿتٌْٛ با٭خسٚز _4

ايُٝٔ ع٢ً أنجط ايطٚاٜات، أٚ ٗ ب٬ز اؿبؿ١ ع٢ً بعض ايطٚاٜات، ٚشنطت ؾٝٗا 

 .ضٚاٜات َتكاضب١ ؽتًـ باٱْاٍ ٚايتؿكٌٝ، ٚايذلتٝب، ٚايعٜاز٠، ٚايتعٌٝ

قل ٖصٙ ايكك١ "ايٓيب ٚأقشٗا َا ضٚاٙ َػًِ ٚايذلَصٟ عٔ قٗٝب إٔ

 .ع٢ً أقشاب٘

ٟټ ،شلصٙ اٯ١ٜٹ غاقٗا تؿػرلّا"ٚيٝؼ ؾُٝا ضٟٚ تكطٜض بإٔ ايٓيب  ٚايذلَص

 . غام سسٜجٗا ٗ تؿػرل غٛض٠ ايدلٚز

َكاتٌ نإ ايصٜٔ اؽصٚا ا٭خازٜس ٗ ث٬خ َٔ ايب٬ز ٗ لطإ،  ٔٚع

 .ٚبايؿاّ، ٚبؿاضؽ

 ،(غتٓكط)ؾٗٛ  (1)ٚأَا ايصٟ بؿاضم ،ايطَٚٞ (اْطاْٝٛؽ)ـأَا ايصٜٔ بايؿاّ ؾ

 (.ٜٛغـ شٚ ْٛاؽ)ـٚايصٟ بٓذطإ ؾ

يٓصنط ايكك١ اييت أؾاض إيٝٗا ايكطإٓ ت٪خص َٔ غرل٠ ابٔ إغشام ع٢ً أْٗا ٚ

 ،ْ٘ نإ ًَو ٖٚٛ شٚ ْٛاؽ ي٘ نأٖ أٚ غاسطأدطت ٗ لطإ َٔ ب٬ز ايُٝٔ، ٚ

ٚنإ هس ٗ ططٜك٘ إشا َؿ٢ إٍ  ،ٚنإ يًػاسط تًُٝص ازل٘ عبساهلل بٔ ايجاَط

ٜٚكطأ _ عًٝ٘ ايػ٬ّ_ػ٢ ٔ عٝايهأٖ قَٛع١ ؾٝٗا ضاٖب نإ ٜعبس اهلل ع٢ً زٜ

ؾتشت١ٝ ٚنب٘ ٗ ايطبع١ ا٭ٚضب١ٝ  ،ؾُِٝ ،بؿا٤، ؾتشت١ٝ (ؾُٕٝٝٛ)لٌٝ ازل٘ اٱ

بؿتض  _اييت ًٜٛح إٔ أقًٗا إطبٛع١ عًٝ٘ أقٌ قشٝض_ َٔ غرل٠ ابٔ إغشام

 .ؾػهٕٛ ؾهػط ؾهِ

َُٕٝٛ  :ؾٝكاٍ ،ٚقس وطف ،ٚٚقع يًطدلٟ يًكاف عٛض ايؿا٤: قاٍ ايػًٗٝٞ

                                                 

 (.ّ.  )ؾاضؽ: ٚايكٛاب بـ، ٖهصا ٗ ا٭قٌ_ 1
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ؾاغتكط  ،ثِ غاح ،ٚبتشت١ٝ ٚاسس٠ أقً٘ َٔ غػإ َٔ ايؿاّ َِٝ ٗ أٚي٘

ٚٚٗطت يعبساهلل ٗ قَٛ٘  ،ٗ قَٛعت٘ عٔ ايٓاؽ كتؿّٝا بٓذطإ، ٚنإ َٓعع٫ّ

ٚناْت نًُا ٚٗطت ي٘ نطا١َ زعا َٔ ٚٗطت شلِ إٍ إٔ ٜتبعٛا  ،نطاَات

 ،ّٜااؽ ٚنإ ٜٗٛزٛٚبًؼ شيو إًو شا ْ ،ؾهجط إٓتكطٕٚ ٗ لطإ ;ايٓكطا١ْٝ

ٚقتٌ  ،ٚنإ أٌٖ لطإ َؿطنٌ ٜعبسٕٚ ن١ً ط١ًٜٛ، ؾكتٌ إًو ايػ٬ّ

ٚأَط بأخازٜس ْٚع ؾٝٗا سطب ٚأؾعًت، ٚعطض أٌٖ لطإ  ،ايطاٖب

 . َٚٔ ثبت ع٢ً ايسٜٔ اؿل قصؾ٘ ٗ ايٓاض ،ؾُٔ ضدع عٔ ايتٛسٝس تطن٘ ،عًٝٗا

 ،عطبأٌٖ زٜٔ إػٝش١ٝ ٗ ب٬ز اي َٔؾهإ أقشاب ا٭خسٚز ٖٔ عصب 

ْاض : قس١ّ، َٚٓٗا باؿطم ططٜك١ْ ، ٚايتعصٜبٴٚقكل ا٭خازٜس نجرل٠ ٗ ايتاضٜٔذ

 ._عًٝ٘ ايػ٬ّ_ إبطاِٖٝ

 أعطف إٔ ؾ٬ _ مٚتًكٝب٘ باحملطِّ ،أَا ؼطٜل عُطٚ بٔ ٖٓس َا١٥ َٔ بين ُِٝٚ

 .شيو نإ باؽاش أخسٚز

ٚآي٘  ضأٜت ٗ بعض ايهتب إٔ أقشاب ا٭خسٚز ٖٛ قطم=: ٚقاٍ ابٔ عط١ٝ

 242_30/241. +ايصٟ سطم َٔ بين ُِٝ َا١٥

بٛظٕ أؾعٍٛ ٖٚٛ قٝػ١ ق١ًًٝ ايسٚضإ غرل َكٝػ١، َٚٓٗا : ٚا٭خسٚز _5

أؾشٛم َؿتل َٔ ؾشكت ايكطا٠ ٚايسداد١ إشا عجت ٗ ايذلاب : قٛشلِ

ٌ، ٚأقّٓٛ اغِ دط ايِٓطػٳتبٝض ؾٝ٘، ٚقٛشلِ أغًٛب اغِ يططٜك١، ٚيٹ َٛنعّا

 .٭قٌ ايؿ٤ٞ

ٕٴٚقس ٜ َجٌ أنط١َٚ، ٚأعذٛب١، ٚأططٚس١،  َع ٖا٤ تأْٝحٺ هٕٛ ٖصا ايٛظ

 30/242 .ٚأنشٛن١
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ٚيٝؼ إطاز أقشاب  ،ِٖ َؿطنٛ قطٜـ: ٚايصٜٔ ؾتٓٛا إ٪ٌَٓ ٚإ٪َٓات _6

ِٵ ٜٳتٴٛبٴٛاط :٭ْ٘ ٫ ٬ٜقٞ قٛي٘ ;ا٭خسٚز ِٻ َي إش ٖٛ تعطٜض بايذلغٝب ٗ ص ثٴ

ٕٻطايتٛب١، ٫ٚ ٬ٜقٞ زخٍٛ ايؿا٤ ٗ خدل  ِٳط :َٔ قٛي٘ص ٔإ ٗٳٓٻ ِٵ عٳصٳابٴ دٳ ٗٴ ص َؾًَ

 . نُا غٝأتٞ

َٴ سٻٚقس عٴ بٔ ا ٖا، ٚأ١َُٝطٴعٹػٵَٔ ايصٜٔ ؾتٓٛا إ٪ٌَٓ أبٛ دٌٗ ضأؽ ايؿت١ٓ ٚ

ٚقؿٛإ بٔ أ١َٝ، ٚا٭غٛز بٔ عبسٜػٛخ، ٚايٛيٝس بٔ إػرل٠، ٚأّ  ،خًـ

 . أِاض، ٚضدٌ َٔ بين تِٝ

ؾهإ ٜعصب٘،  ،٭١َٝ بٔ خًـ ح نإ عبسّاعس َِٓٗ ب٬ٍ بٔ ضبا: ْٕٛٛٚإؿت

٭ّ أِاض،  ّايكؿٛإ بٔ أ١َٝ، ٚخباب بٔ ا٭ضت نإ عبس ٚأبٛ ؾه١ٗٝ نإ عبسّا

 ;٭بٞ سصٜؿ١ بٔ إػرل٠ ٚعُاض بٔ ٜاغط، ٚأبٛٙ ٜاغط، ٚأخٛٙ عبساهلل ناْٛا عبٝسّا

 . يطدٌ َٔ بين تِٝ ٌ بِٗ أبا دٌٗ، ٚعاَط بٔ ؾٗرل٠ نإ عبسّاؾٖٛن

ٚأّ ٚظْرل٠،  ،ٓا١َ أّ ب٬ٍ أ١َ أ١َٝ بٔ خًـ: َٓات إؿتْٛات َٓٗٔٚإ٪

ٜػٛخ، ٚايٓٗس١ٜ ٚابٓتٗا ناْتا يًٛيٝس بٔ إػرل٠، عٓٝؼ ناْت أ١َ يٮغٛز بٔ عبس

ٚيطٝؿ١، ٚيب١ٓٝ بٓت ؾٗرل٠ ناْت يعُط بٔ اـطاب قبٌ إٔ ٜػًِ نإ عُط 

 . ٜهطبٗا، ٚزل١ٝ أّ عُاض بٔ ٜاغط ناْت يعِ أبٞ دٌٗ

بٔ ا ٚضدع إٍ ايؿطى اؿاضخ بٔ ضبٝع١ بٔ ا٭غٛز، ٚأبٛ قٝؼ بٔ ايٛيٝس ٚؾً

 . إػرل٠، ٚعًٞ بٔ أ١َٝ بٔ خًـ، ٚايعاقٞ بٔ إٓب٘ بٔ اؿذاز

َٹٓٳاتٹطٚعطـ  ُٴ٪ٵ ي٬٦ ٜٛٔ إٔ ٖصٙ إع١ٜ خاق١  ;يًتٜٓٛ٘ بؿأْٗٔص اِي

ٕٴٚ ،بايطداٍ، ٚيعٜاز٠ تؿٛٝع ؾعٌ ايؿاتٌٓ بأِْٗ اعتسٚا ع٢ً ايٓػا٤ٹ إٔ ٫  ايؿأ

 246_30/245 .عطض شلٔ بايػ١ًٛتٜ
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إ ًٜكب عٓس إػًٌُ بؿطعٕٛ ٖصٙ نٚ ،ٚنطب إجٌ بؿطعٕٛ ٭بٞ دٌٗ _7

بت ع٢ً ضغٍٛ ٭ِْٗ أندل أ١َ تأٖي ;ا٭١َ، ٚنطب إجٌ يًُؿطنٌ بكّٛ ؾطعٕٛ

٭ْ٘  ;َٔ ضغٌ اهلل بعج٘ اهلل ٱعتام بين إغطا٥ٌٝ َٔ شٍ ايعبٛز١ٜ يؿطعٕٛ، ْٚاٚٚٙ

 .ٚابٔ آشلتِٗ ،ؾػاٚ شيو ؾطعٕٛ ايعاعِ أْ٘ إي٘ ايكب٘ ;زعا إٍ عباز٠ ايطب اؿل

30/251 
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نإ ٜكطأ ٗ  " إٔ ضغٍٛ اهلل= :ض٣ٚ أٓس بٔ سٓبٌ عٔ أبٞ ٖطٜط٠_ 1

 .ـٖ ا+ايعؿا٤ اٯخط٠ بايػُا٤ شات ايدلٚز ٚايطاضم

ٚايػُا٤  ٭ٕ ا٭ٚٗط إٔ ايٛاٚ َٔ قٛي٘ (ايػُا٤ ٚايطاضم)ؾػُاٖا أبٛ ٖطٜط٠ 

 بٌ أخص شلا ازلّا ،ٚايطاضم ٚاٚ ايعطـ، ٚيصيو مل ٜصنط يؿٜ اٯ١ٜ ا٭ٍٚ َٓٗا

 . (ايػُا٤ شات ايدلٚز)َٔ يؿٜ اٯ١ٜ نُا قاٍ ٗ 

 (غٛض٠ ايطاضم)ٚٗ إكاسـ  ،ٚنتب ايػ١ٓ ،ٚزلٝت ٗ نتب ايتؿػرل 

 .يٛقٛع ٖصا ايًؿٜ ٗ أٚشلا

 . (ٚايػُا٤ ٚايطاضم) غٛض٠ ٚٗ تؿػرل ايطدلٟ ٚأسهاّ ابٔ ايعطبٞ تطْت

 . ٖٚٞ غبع عؿط٠ آ١ٜ

أخطز أٓس بٔ سٓبٌ  ،با٫تؿام ْعيت قبٌ غ١ٓ عؿط َٔ ايبعج١ ٖٚٞ َه١ٝ

ٗ َؿطم ثكٝـ ٖٚٛ قا٥ِ "عٔ خايس بٔ أبٞ دبٌ ايعسٚاْٞ أْ٘ أبكط ضغٍٛ اهلل

ُٳا٤ٹ ط :ؾػُعت٘ ٜكٍٛ ،ع٢ً قٛؽ أٚ عكا سٌ أتاِٖ ٜبتػٞ عٓسِٖ ايٓكط ٚٳايػٻ

 +ؾٛعٝتٗا ٗ اؾا١ًٖٝ ثِ قطأتٗا ٗ اٱغ٬ّ=: ست٢ ختُٗا قاٍص ٔضٔمٚٳايٖطا

 . اؿسٜح

٫ ط :ْعيت بعس غٛض٠ ،ٚعسزٖا ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض ايػازغ١ ٚايج٬ثٌ

ٗٳصٳا اِيبٳًَسٹ ِٴ بٹ  30/257 ص.اِقتٳطٳبٳتٵ ايػٻاعٳ١ُط :ٚقبٌ غٛض٠ص ُأِقػٹ

ٍٔ إسكا٤ٹ إثباتٴ: اأغطانٗ _2  . ٢ً ا٭عُاٍع ٚاؾعا٤ٹ ،ا٭عُا

ٕٔ ٚإثباتٴ ٕٔ ايبعحٹ إَها  . ا٭دػاّ إعاز٠ٹ بٓكض َا أساي٘ إؿطنٕٛ ببٝإ إَها

 صورة الطارم
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 . ٘ ٗ خًل اٱْػإاهلل ٚسهُتٹ بسقٝل قٓٔع ٚأزَر ٗ شيو ايتصنرلٴ

٘ٴ  . بؿإٔ ايكطإٓ ٚايتٜٓٛ

ٕٔ ٭ٕ إخباضٳ ;ؾٝ٘ َٔ ايبعح طٳنٹَا شٴ ٚقسمٴ َٖٚٛٛا ع٢ً  ،ا اغتبعسٚٙب٘ ٕٖ ايكطآ

 . ٚتٗسٜس إؿطنٌ ايصٜٔ ْاٚٚا إػًٌُ ،ٓاؽ بإٔ َا ؾٝ٘ غرل قسماي

 258_30/257 .ي٘ غرل بعٝس َٓتكطٷ ٙ بإٔ اهلَلسٴعٵٚٳٚٳ"ايٓيب ٚتجبٝتٴ

 . ايعُٛز ايعُٛٞ ايها٥ٔ ٗ ٚغ٘ ايٛٗط، ٖٚٛ شٚ ايؿكطات: ًبٚايكټ _3

ٗا عٛاّ أقٛاٍ ايًػٌٜٛ ؾٝٗا أْ ٚقطضٴ ،تطٜب: ْع تطٜب١، ٜٚكاٍ: ٚايذلا٥ب

 . ٙ بأْ٘ َٛنع ايك٬ز٠ َٔ إطأ٠ٛايكسض اييت بٌ ايذلقٛتٌ ٚايجسٌٜ ٚٚزل

تهاف إٍ ايطدٌ ٚإٍ إطأ٠، ٚيهٔ أنجط ٚقٛعٗا ٗ ن٬َِٗ ٗ  ٚايذلا٥ب

 . يعسّ استٝادِٗ إٍ ٚقؿٗا ٗ ايطداٍ ;أٚقاف ايٓػا٤

ٚٳايتٻطٳا٥ٹبٹط :ٚقٛي٘ ًِبٹ  ٔٔ ايكټ ٔٵ بٳٝٵ َٹ ص َٳا٤ٺ زٳاؾٹٕلط : عا٥س إٍايهُرلص ٜٳدٵطٴزٴ 

أٟ ّط شيو إا٤ بعس إٔ ص َٳا٤ٺ زٳاؾٹٕلطَٔ  ؾتهٕٛ ١ًْ ىطز سا٫ّ ;ٖٚٛ إتبازض

 .َٔ بٌ قًب ايطدٌ ٚتطا٥ب٘ ظٳطٳِؿٜٴ

ٌٳ شيو إا٤ ٚتٓكً٘ َٔ بٌ  ٕٔٛټَهتٳ ٚبٗصا قاٍ غؿٝإ ٚاؿػٔ، أٟ إٔ أق

إش ٫ ٜتكٛض ٖط  ;ٚايذلا٥ب ايكًب ٚايذلا٥ب، ٚيٝؼ إع٢ٓ أْ٘ ّط بٌ ايكًب

٭ٕ ايصٟ بُٝٓٗا ٖٛ َا وٜٛ٘ باطٔ ايكسض ٚايهًٛع َٔ  ;بٌ ايكًب ٚايذلا٥ب

 . قًب ٚض٥تٌ

٭ْ٘ ٫ ٜتهٕٛ دػِ اٱْػإ ٗ ضسِ  ;َٔ َا٤ ايطدٌ ؾذعٌ اٱْػإ كًٛقّا

ؾإشا اختً٘ َا٤ ايطدٌ َا ٜػ٢ُ َا٤ إطأ٠  ;إطأ٠ إ٫ بعس إٔ ىايطٗا َا٤ ايطدٌ

ٛٻ ٕ َٓ٘ ٖٚٛ ؾ٤ٞ ضطب نإا٤ وتٟٛ ع٢ً بٜٛهات زقٝك١ ٜجبت َٓٗا َا ٜته
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 . ٜٚططح َا عساٙ ،اؾٌٓ

ّٕ ٖٚصا كاطب١ْ ٌٕ يًٓاؽ َا ٜعطؾٕٛ ٦َٜٛص به٬ َع ايتٓبٝ٘ ع٢ً إٔ خًل  فُ

٭ٕ ا٭ؾٗط أْٗا ٫ تطًل إ٫  ;اٱْػإ َٔ َا٤ ايطدٌ َٚا٤ إطأ٠ بصنط ايذلا٥ب

 . طأ٠ع٢ً َا بٌ ثسٜٞ إ

ٌٳ ؾٝتهٕٛ َٔ َا٤ ايطدٌ ٖٚٛ  ،ٜتهٕٛ َٔ ايطدٌ ٚإطأ٠ ٫ٚ ؾو إٔ ايٓػ

غا٥ٌ ؾٝ٘ أدػاّ قػرل٠ تػ٢ُ ٗ ايطب اؿٝٛاْات ا١ٜٕٛٓ، ٖٚٞ خٝٛٙ َػتط١ًٝ 

َٴ ٚشْب زقٝل ندٝ٘، ٖٚصٙ اـٝٛٙ  ،ض بٝهٟٛ ايؿهٌٖطػٳَ٪يؿ١ َٔ ططف 

ُٖٚا اـكٝتإ ؾٝٓسؾع  ،ْجٝإَٚكطٖا ا٭ ،ٜهٕٛ َٓٗا تًكٝض ايٓػٌ ٗ ضسِ إطأ٠

 . إٍ ضسِ إطأ٠

ٜٚػ٢ُ َا٤ إطأ٠، ٖٚٛ بٜٛهات زقٝك١  ،َٚٔ َا٤ ٖٛ يًُطأ٠ نإين يًطدٌ

نط١ٜٚ ايؿهٌ تهٕٛ ٗ غا٥ٌ َكطٙ سٜٛك١ً َٔ سٜٛك٬ت ٜؿتٌُ عًٝٗا 

ؾُٗا غستإ تهْٛإ ٗ داْيب ضسِ  ;ْجٌٝ يًطدٌُٖٚا َٓعي١ ا٭ ،َبٝهإ يًُطأ٠

ٜٛك٬ت ٜذلاٚح َٔ عؿط إٍ ض ٜؿتٌُ ع٢ً عسز َٔ اؿإطأ٠، ٚنٌ َبٝ

 .عؿطٜٔ

ؾإشا اْت٢ٗ  ،ٚخطٚز ايبٝه١ َٔ اؿٜٛك١ً ٜهٕٛ عٓس اْتٗا٤ ِٛ اؿٜٛك١ً

ؾدطدت ايبٝه١ ٗ قٓا٠ تبًؼ بٗا إٍ ػٜٛـ ايطسِ، ٚإِا ٜتِ  ،ِٖٛا اْؿذطت

جط ؾًصيو ٜه ;بًٛؽ ايبٝه١ ايُٓٛ ٚخطٚدٗا َٔ اؿٜٛك١ً ٗ ٚقت سٝض إطأ٠

 . ايعًٛم إشا باؾط ايطدٌ إطأ٠ بكطب اْتٗا٤ سٝهٗا

ٚتٓعٍ ٗ عطقٌ خًـ  ،ٚأقٌ َاز٠ ن٬ إا٤ٜٔ َاز٠ ز١َٜٛ تٓؿكٌ عٔ ايسَاؽ

ثِ ٜٓتٗٞ إٍ  ،، ؾأَا ٗ ايطدٌ ؾٝتكٌ ايعطقإ بايٓداع، ٖٚٛ ايكًبا٭شٌْ
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 ٜٚٓتٗٞ إٍ ،عطم َا ٜػ٢ُ اؿبٌ إٟٓٛ َ٪يـ َٔ ؾطاٌٜ ٚأٚضز٠ ٚأعكاب

ٚتبك٢  ،ؾٝتهٕٛ ٖٓايو بهٝؿ١ٝ ز١ٖٝٓ ،ُٖٚا ايػستإ ايًتإ تؿطظإ إين ،ا٫ْجٌٝ

ٓس زغسغ١ ٚشيو ع ،ْجٌٝ إٍ إٔ تؿطظٖا ا٭ْجٝإ َاز٠ ز١ٖٝٓ ؾش١َُٝٓتؿط٠ ٗ ا٭

 . ؾٝٓسؾل ٗ ضسِ إطأ٠ ،ْجٌٝٚيصع ايكهٝب إتكٌ با٭

 ّطإ بأع٢ً قسض إطأ٠ ايًصإ خًـ ا٭شٌْ ٕٚأَا بايٓػب١ إٍ إطأ٠ ؾايعطقا

ايجسٌٜ ُٖٚا َٔ ا٭عها٤ إتك١ً بايعطٚم اييت  َٛنع ٭ٕ ؾٝ٘ ;ٖٚٛ ايذلا٥ب

 .اييت َٓٗا ايٓػٌ ٜػرل ؾٝٗا زّ اؿٝض اؿاٌَ يًبٜٛهات

ٜػٌٝ َٔ ؾٖٛات عطٚم ٗ ايطسِ، ٖٚٞ عطٚم تٓؿتض عٓس سًٍٛ  ٚاؿٝض

 .كب َٔ ايسَاؽٚايطسِ ٜأتٝٗا ع ،ٚتٓكبض عكب ايطٗط ،إ احملٝضإبٻ

ٖٚصا َٔ اٱعذاظ ايعًُٞ ٗ ايكطإٓ ايصٟ مل ٜهٔ عًِ ب٘ يًصٜٔ ْعٍ بِٝٓٗ،  

إٔ ضغٍٛ = :ٚقس بٝٓٗا سسٜح َػًِ عٔ أّ غ١ًُ ٚعا٥ؿ١ ،ٖٚٛ إؾاض٠ ف١ًُ

أتط٣ : تػتػٌ إشا أبكطت إا٤ ؾكٌٝ ي٘: غ٦ٌ عٔ است٬ّ إطأ٠، ؾكاٍ"اهلل

ايطدٌ  إطأ٠ َا٤ٳ ٔ قبٌ شيو إشا ع٬ َا٤ٴٌٖٚ ٜهٕٛ ايؿب٘ إ٫ َ= :ؾكاٍ إطأ٠ شيو

 264_30/263+. ٚإشا ع٬ َا٤ ايطدٌ َا٤ٖا أؾب٘ أعُاَ٘ ،أؾب٘ ايٛيس أخٛاي٘
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ِٳ ضٳبَِّو اَ٭عٵ٢ًَط :ٖصٙ ايػٛض٠ ٚضزت تػُٝتٗا ٗ ايػ١ٓ غٛض٠_ 1 ص غٳبِّضٵ اغٵ

 ،قاّ َعاش ؾك٢ً ايعؿا٤ اٯخط٠= :ؾؿٞ ايكشٝشٌ عٔ دابط بٔ عبساهلل قاٍ

ٛٻ أؾتإ أْت ٜا َعاش =: ؾكاٍ ايٓيب"ؾؿهاٙ بعض َٔ ق٢ً خًؿ٘ إٍ ايٓيب ،ٍؾط

 .ـٖ ا +ٚايهش٢ ،أٜٔ نٓت عٔ غبض اغِ ضبو ا٭ع٢ً

إس١ٜٓ "َا دا٤ ضغٍٛ اهلل=: ٚٗ قشٝض ايبداضٟ عٔ ايدلا٤ بٔ عاظب قاٍ

 . ٗ غٛض َجًٗا +ست٢ قطأت غبض اغِ ضبو ا٭ع٢ً

نإ ٜكطأ ٗ ايعٝس "إٔ ضغٍٛ اهلل= :رلٚض٣ٚ ايذلَصٟ عٔ ايٓعُإ بٔ بؿ

 . +ٌٖٚ أتاى سسٜح ايػاؾ١ٝ ،ّٜٚٛ اؾُع١ غبض اغِ ضبو ا٭ع٢ً

نإ ايٓيب ٜكطأ ٗ = :ض٣ٚ أبٛ زاٚز ٚايذلَصٟ عٓٗا (غبض)ٚزلتٗا عا٥ؿ١ 

 .اؿسٜح +ايٛتط ٗ ايطنع١ ا٭ٍٚ غبض

١ٝ نا١ًَ، باؾ١ًُ ايكطآْ ٭ْٗا مل تأتٹ ;ؾٗصا ٚاٖط ٗ أْٗا أضازت ايتػ١ُٝ

 (غٳبِّضٵ)٭ْٗا اختكت با٫ؾتتاح به١ًُ  ;ٚنصيو زلاٖا ايبٝهاٟٚ ٚابٔ نجرل

 . بكٝػ١ ا٭َط

يٛقٛع قؿ١  (غٛض٠ ا٭ع٢ً)إكاسـ  ابٴٚنتٻ ،ٚزلاٖا أنجط إؿػطٜٔ

 . ا٭ع٢ً ؾٝٗا زٕٚ غرلٖا

ٜسٍ  ٚسسٜح ايدلا٤ بٔ عاظب ايصٟ شنطْاٙ آْؿّا ،ٗ قٍٛ اؾُٗٛض ٖٚٞ َه١ٝ

ٔٵ تٳعٳٖن٢ ط :_تعاٍ_عٔ ابٔ عُط ٚابٔ عباؽ إٔ قٛي٘ عًٝ٘، ٚ َٳ ( 14)َقسٵ َأِؾًَضٳ 

٘ٹ َؾكٳ٢ًٖ ِٳ ضٳبِّ  ;ْعٍ ٗ ق٠٬ ايعٝس ٚقسق١ ايؿطط، أٟ ؾُٗا َسْٝتإص ٚٳشٳَنطٳ اغٵ

 صورة األعمى



 

 لطائف مو تفضري جشء عم 337

 
 .ٚبعهٗا َسْٞ ،ؾتهٕٛ ايػٛض٠ بعهٗا َهٞ

 . ٚعٔ ايهشاى إٔ ايػٛض٠ نًٗا َس١ْٝ

 :_تعاٍ_ٚسػبو بكٛي٘  ،يهْٛٗا َه١َٝٚا اؾتًُت عًٝ٘ َٔ إعاْٞ ٜؿٗس 

 ص. غٳٓٴِكٔط٥ٴَو َؾ٬ تٳٓػٳ٢ط

ْعيت بعس غٛض٠  ،عٓس دابط بٔ ظٜس ٖٚٞ َعسٚز٠ ثا١َٓ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض

 .ٚقبٌ غٛض٠ ايًٌٝ ،ايتهٜٛط

أٍٚ َا ْعٍ َٔ : ٚاؿػٔ أْٗا غابع١ قايٛا ،ٚعهط١َ ،ضٟٚ عٔ ابٔ عباؽٚ

إشا ايؿُؼ ثِ تبت، ثِ  ثِ إسثط، عٌَ،اقطأ باغِ ضبو، ثِ ٕ، ثِ إ: ايكطإٓ

 .نٛضت، ثِ غبض اغِ ضبو

ؾٗٞ  ;ؾٗٞ عٓسٙ ثا١َٓ ;ايبك١ٝ ثِ عسٻ ،ٚأَا دابط بٔ ظٜس ؾعس ايؿاؼ١ بعس إسثط

 . ٜٓازٟ ع٢ً شيوص غٳٓٴِكٔط٥ٴَو َؾ٬ تٳٓػٳ٢ط :_تعاٍ_َٔ أٚا٥ٌ ايػٛض ٚقٛي٘ 

 272_30/271 .تػع عؿط٠ آ١ٜ باتؿام أٌٖ ايعسز ٚعسز آٜٗا

 ;إٍ ٚسساْٝت٘ ٚاٱؾاض٠ُ_ تعاٍ_اؾتًُت ع٢ً تٓعٜ٘ اهلل : أغطانٗا _2

 . َا ٗ ا٭ضض ٖا ؾٝ٘ بكا٩ٙ ٚخًٔل ،٫ْؿطازٙ غًل اٱْػإ

 . ٚتجبٝت٘ ع٢ً تًكٞ ايٛسٞ"ٚع٢ً تأٜٝس ايٓيب

ٌٴ ٚنتابّا ،زلش١ّ َعطٝ٘ ؾطٜع١ّ ٚإٔ اهلَل ايصٜٔ  ايعن١ٝٹ ايٓؿٛٔؽ ٜتصنط ب٘ أٖ

ٌٴ ضٴٔطعٵِ، ٜٚٴٗىؿٕٛ ضبٻ ٫ٚ  ،ايصٜٔ ٜ٪ثطٕٚ اؿٝا٠ ايسْٝا ايؿكا٠ٚٹ عِٓٗ أٖ

 . ٜعبإٔٚ باؿٝا٠ ا٭بس١ٜ

٘ تٜٗٛٔ ٕا ٚشيو نًٗ ،ق٘ َا ٗ نتب ايطغٌ َٔ قبً٘ٚإٔ َا أٚسٞ إيٝ٘ ٜكسِّ

 30/272 .ًٜكاٙ َٔ إعطاض إؿطنٌ
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ٕٵ ْٳَؿعٳتٵ ايصِِّنطٳ٣ط _ 3 تهؿٌ ي٘ َا أظاٍ "ت اهلل ضغٛي٘بعس إٔ ثبٻص َؾصٳنِّطٵ ٔإ

َٚا اطُأْت ب٘ ْؿػ٘ َٔ زؾع َا خاؾ٘ َٔ نعـ عٔ أزا٥٘  ،َٔ أعبا٤ ايطغاي١ ٘ٴَقطٳَؾ

ٕٔ عٳٌ ي٘ زِؾٚتهٖؿ ،ع٢ً ٚدٗٗا ايطغاي١َ هلل  ٢ إيٝ٘ إ٫ َا نإ إْػا٩ٙ َطازّاٛسٳَا ٜٴ ْػٝا

ٗ َبسأ ٖٚٛ "إش نإ ايطغٍٛ ;طٙ عًٜٝ٘ٚػٻ ،أٙ يصيوٖٚٝٻ ٘ٴَكٚٚعسٙ بأْ٘ ٖٚؾ_ تعاٍ_

 ،٫ ٜعًِ َا غٝتعٗس اهلل ب٘ _ إش ناْت ٖصٙ ايػٛض٠ ثا١َٓ ايػٛض_ سٙ بايطغاي١ ٗع

 .ؾًٝشك٘ غهب َٓ٘ أٚ ٬َّ ;ؾٝدؿ٢ إٔ ٜككط عٔ َطاز اهلل

 إضٖاؾّا ;أعكب شيو بإٔ أَطٙ بايتصنرل، أٟ ايتبًٝؼ، أٟ با٫غتُطاض عًٝ٘

ؾإٕ اَتجاٍ ا٭َط إشا  ;طٙيٝهٕٛ إقباي٘ ع٢ً ايتصنرل بؿطاؾ ;يٓؿاط٘ يععَ٘، ٚؾشصّا

ٍٴ ؾذُع بٌ أزا٤  ;ايٓؿؼ ع٢ً ؾعٌ إأَٛض ب٘ نإ ؾٝ٘ َػط٠ يًُأَٛض عانسٙ إقبا

 284_30/283. ٚإضنا٤ اـاطط ،ايٛادب
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ٚنصيو عْٓٛٗا ايذلَصٟ  (غٛض٠ ايػاؾ١ٝ) زلٝت ٗ إكاسـ ٚايتؿاغرل_ 1

 . أٚشلاٗ  (اِيػٳاؾٹٝٳ١ٹ)يٛقٛع يؿٜ  ;ٗ نتاب ايتؿػرل َٔ داَع٘

ٌٵ َأتٳاَى سٳسٹٜحٴ اِيػٳاؾٹٝٳ١ٹط :ٚثبت ٗ ايػ١ٓ تػُٝتٗا ؾؿٞ إٛطأ إٔ ايهشاى ص ٖٳ

مب نإ ضغٍٛ اهلل ٜكطأ ٗ اؾُع١ َع غٛض٠ = :بٔ قٝؼ غأٍ ايٓعُإ بٔ بؿرلا

 .+ٌٖ أتاى سسٜح ايػاؾ١ٝ: قاٍ? اؾُع١

 ،٭ٕ ايػا٥ٌ غأٍ عُا ٜكطأ َع غٛض٠ اؾُع١ ;ٖصا ٚاٖط ٗ ايتػ١ُٝٚ

ؾإػ٪ٍٚ عٓ٘ ايػٛض٠ ايجا١ْٝ، ٚبصيو عْٓٛٗا ايبداضٟ ٗ نتاب ايتؿػرل َٔ 

 . قشٝش٘

 .(سسٜح ايػاؾ١ٝ)بسٕٚ ن١ًُ  (غٛض٠ ٌٖ أتاى)ٚضَا زلٝت 

 . ٚبصيو عْٓٛٗا ابٔ عط١ٝ ٗ تؿػرلٙ ٖٚٛ اختكاض

 ،ٖٚٞ َعسٚز٠ ايػابع١ ٚايػتٌ ٗ عساز ْعٍٚ ايػٛض، ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام

 . صاضٜات ٚقبٌ غٛض٠ ايهٗـْعيت بعس غٛض٠ اي

 30/293 .غت ٚعؿطٕٚ ٚآٜاتٗا

ٌٔ: أغطانٗا _2 ّٔ اؾتًُت ٖصٙ ايػٛض٠ ع٢ً تٜٗٛ َٚا ؾٝ٘ َٔ  ،ايكٝا١َ ٜٛ

ّٕسايتٴ عكاب قّٛ َؿ١ٖٛٺ ٚع٢ً ٚد٘  ،ِٗسايتٴ ْاع١ُٺ ِٗ، َٚٔ ثٛاب قٛ

ِّ  . بب أٚ إطغِّاٱْاٍ إط

ٍٳ ٚاٱّا٤ٹ ْهاض ع٢ً قّٛ مل ٜٗتسٚا بس٫ي١ ٘ باٱنًٖ إٍ َا ٜبٌ شيو اٱْا

ؾٝعًِ  ;ع٢ً تؿطزٙ باٱشل١ٝ _أعِٝٓٗ بٳكٵٖٚٞ ْٴ_ كًٛقات َٔ خًل اهلل

 صورة الغاعية
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 . ايػاَعٕٛ إٔ ايؿطٜل إٗسز ِٖ إؿطنٕٛ

 . بعس إٛت ّٜٛ ايبعح دسٜسّا ٚع٢ً إَهإ إعازت٘ بعض كًٛقات٘ خًكّا

 . انِٗٚإٔ ٫ ٜعبأ بإعط ،ع٢ً ايسع٠ٛ إٍ اٱغ٬ّ"ٚتجبٝت ايٓيب

، ؾٗٛ فاظِٜٗ ع٢ً نؿطِٖ ،ؾِٗ ضادعٕٛ إٍ اهلل ;ٚإٔ ٚضا٤ِٖ ايبعحٳ

 294_30/293. ٚإعطانِٗ
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 ،بسٕٚ ايٛاٚ ٗ إكاسـ (غٛض٠ ايؿذط) مل ىتًـ ٗ تػ١ُٝ ٖصٙ ايػٛض٠_ 1

 . ٚنتب ايػ١ٓ ،ٚايتؿاغرل

باتؿام غ٣ٛ َا سه٢ ابٔ عط١ٝ عٔ أبٞ عُطٚ ايساْٞ أْ٘ سه٢  ٖٚٞ َه١ٝ

 . أْٗا َس١ْٝ ض ايعًُا٤عٔ بع

ٚقبٌ غٛض٠  ،ْعيت بعس غٛض٠ ايًٌٝ ،ايعاؾط٠ ٗ عساز ْعٍٚ ايػٛض تٹسٻٚقس عٴ

 . ايهش٢

 :َٚه١ عسٚا قٛي٘ ،اثٓتإ ٚث٬ثٕٛ عٓس أٌٖ ايعسز بإس١ٜٓ ٚعسز آٜٗا

٘ٴط ُٳ ٘ٴط :َٓت٢ٗ آ١ٜ، ٚقٛي٘ص ٚٳْٳعٻ  .١آٜ َٓت٢ٗص ٔضظٵَق

 ،ٕٛ عٓس أٌٖ ايعسز بايهٛؾ١ ٚايؿاّٚمل ٜعسٖا غرلِٖ َٓت٢ٗ آ١ٜ، ٖٚٞ ث٬ث

 . ٚعٓس أٌٖ ايبكط٠ تػع ٚعؿطٕٚ

ِٳط :ؾأٌٖ ايؿاّ عسٚا ٗٳٓٻ ؾٹٞ ط :ٚأٌٖ ايهٛؾ١ عسٚا ،َٓت٢ٗ آ١ٜص بٹذٳ

 30/311 .َٓت٢ٗ آ١ٜص عٹبٳازٹٟ

ٌٔ نطبٳ َٔ ا٭غطأض تٵٛٳسٳ: أغطانٗا _2 ٕؿطنٞ أٌٖ َه١ ٗ إعطانِٗ  إج

ّٔ ٛزٳٚمث عٔ قبٍٛ ضغاي١ ضبِٗ َجٌ عازٺ ٕٳ ٚقٛ  . ؾطعٛ

 . َع ٚعسٙ بانُش٬ٍ أعسا٥٘"ايٓيب ٚتجبٝتٴ، ِٖ بعصاب اٯخط٠ٚإْصاضٴ

ٍٴ  إش وػبٕٛ إٔ َا ِٖ ؾٝ٘ َٔ ايٓعِٝ ع١َْ٬ ;إؿطنٌ َٔ أٌٖ َه١ غطٚٔض ٚإبطا

 . ع٢ً إٔ اهلل أٖاِْٗ ٚإٔ َا ؾٝ٘ إ٪َٕٓٛ َٔ اـكاق١ ع١َْ٬ ،ع٢ً إٔ اهلل أنطَِٗ

َٚا  ،ؾًِ ٜٛاغٛا ببعهٗا ايهعؿا٤ ;هلل ع٢ً ايٓع١ُا ٚأِْٗ أناعٛا ؾهطٳ

 صورة الفجز
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 . ع٢ً ايتهجط َٓٗا ظازتِٗ إ٫ سطقّا

ٚأِْٗ ٜٓسَٕٛ ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً إٔ مل ٜكسَٛا ٭ْؿػِٗ َٔ ا٭عُاٍ َا ٜٓتؿعٕٛ 

ٚشيو  ;ٚتكسٜكٗا بٛعس ضبٗا ،ٗا ٫ٚ ٜٓؿعٗا إ٫ إّاْٗاَاُي ّاب٘ ّٜٛ ٫ ٜٓؿع ْؿػ

 312_30/311 .اؾ١ٓ ٜٓؿع إ٪ٌَٓ َكرلِٖ إٍ

ٔٔ ط _3 َٳ ٍٴ ضٳبِّٞ َأِنطٳ ٘ٴ َؾٝٳُكٛ ُٳ ٚٳْٳعٻ ٘ٴ  َٳ ٘ٴ َؾَأِنطٳ َٳا ابٵتٳ٬ٙٴ ضٳبټ ٕٴ ٔإشٳا  َٻا أٱْػٳا ( 15)َؾَأ

 ٔٔ ٖٳاْٳ ٍٴ ضٳبِّٞ َأ ٘ٴ َؾٝٳُكٛ ٘ٹ ٔضظٵَق َٳا ابٵتٳ٬ٙٴ َؾَكسٳضٳ عٳًَٝٵ َٻا ٔإشٳا   .صَن٬ٖ( 16)ٚٳَأ

 . ٢ ٚؾل عًُ٘ ٚسهُت٘ضٟ عًاٖصا ؾإٔ ضبو اؾ: ٚإع٢ٓ

إش وػب إٔ َا ٜٓاي٘ َٔ ْع١ُ ٚغع١  ;ؾأَا اٱْػإ ايهاؾط ؾٝتِٖٛ خ٬ف شيو

 . َٔ اهلل ي٘، َٚا ٜٓاي٘ َٔ نٝل عٝـ إٖا١ْ أٖاْ٘ اهلل بٗا ٗ ايسْٝا تهطّّا

قاٍ  ،داض١ٜ ع٢ً غرل سه١ُ_ تعاٍ_ٖٚصا ايتِٖٛ ٜػتًعّ ِٚٓٗ أؾعاٍ اهلل 

ٔٵ َأشٳِقط :_تعاٍ_ ٔټ ٚٳَي٦ٹ ُٚ َٳا َأ ٚٳ ٖٳصٳا يٹٞ  ٔٻ  ٘ٴ َيٝٳُكَٛي َٳػٻتٵ ٔٵ بٳعٵسٹ نٳطٻا٤ٳ  َٹ َٹٓٻا  ُٳ١ّ  ٓٳاٙٴ ضٳسٵ

ُٳا  ٔٳ َنَؿطٴٚا بٹ ٔٻ اٖيصٹٜ ًَٓٴٓٳب٦ِّٳ ًِشٴػٵٓٳ٢ َؾ ٕٻ يٹٞ عٹٓٵسٳٙٴ َي ٔٵ ضٴدٹعٵتٴ ٔإَي٢ ضٳبِّٞ ٔإ ٚٳَي٦ٹ ُٳ١ّ  ايػٻاعٳ١َ َقا٥ٹ

ٔٵ عٳصٳابٺ  َٹ ِٵ  ٗٴ ٚٳَيٓٴصٹَٜكٓٻ ُٹًُٛا  ٜٺعٳ  ص. َغًٹٝ

باؿكٝك١ اؿل ْٚبِٗٗ يتذٓب ؽًٝ٘ ايس٥٫ٌ ٚإ٪ٌَٓ "ؾأعًِ اهلل ضغٛي٘

ايسقٝك١ ايػا١َٝ، ٚػٓب ؼهِٝ ايٛا١ُٖ ٚايؿا١ٖٝ، ٚشنطِٖ بإٔ ا٭سٛاٍ 

 .ايس١ْٜٛٝ أعطاض ظا١ً٥ َٚتؿاٚت١ ايطٍٛ ٚايككط

ع٢ً أٌٖ  ٚٗ شيو نً٘ إبطاٍ ٕعتكس أٌٖ ايؿطى ٚن٬شلِ ايصٟ نإ غايبّا

ٚناْٛا  ،ٚيصيو قاٍ ايٓابػ١ ٗ آٍ غػإ ايصٜٔ مل ٜهْٛٛا َؿطنٌ ;اؾا١ًٖٝ

 : َتسٌٜٓ بايٓكطا١ْٝ

٘ سدلًتٗاااااااااااِسذاُت سٗاااااااااااِٚ ُٜٓاسا يااااااااااا

س

ِ س سايعٛاقاااا سفُاااانسٜسداااإٛس اااا َسسسقااااٜٛ

س
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سبعاااااادٙس سغاااااسَّسٚ س طااااابٕٛساخلاااااَ  

س

س

س ش  سعاااااااسب١َسسٚ س طااااااابٕٛسايػاااااااسَّسسس

س
ؾُٓاٙ ايطزع ٚاٱبطاٍ ص َن٬ٖط :بكٛي٘ٚقس أعكب اهلل شيو بايطزع ٚاٱبطاٍ 

ٚؾب١ٗ ناي١ نُا غتعطؾ٘ عٓس  ،٭ُْٗا قازضإ عٔ تأٌٜٚ باطٌ ;ن٬ ايكٛيٌ

٘ٴط :_تعاٍ_قٛي٘  ُٳ ٚٳْٳعٻ ٘ٴ  َٳ  ص. َؾَأِنطٳ

ٚاقتكاض اٯ١ٜ ع٢ً تكترل ايطظم ٗ َكاب١ً ايٓع١ُ زٕٚ غرل شيو َٔ ايعًٌ 

 ;عِٓٗ قش١ إعاز ٚق٠ٛ ا٭بسإ ٭ٕ غايب أسٛاٍ إؿطنٌ إتشسخ ;ٚاٯؾات

 :   ٚٗ شِٜٚٗ قاٍ ايٓابػ١ ،ؾ٬ ًٜٗهٕٛ إ٫ بكتٌ أٚ ٖطّ ؾِٝٗ

س ػ٢سَتنيقس سٜٓظسْوسا سَن

ٚمل ٜعطز أنجط إؿػطٜٔ ع٢ً بٝإ ِْٛ اٯ١ٜ ٚاتكاشلا َا قبًٗا عسا ايعكؿطٟ 

 . ٚابٔ عط١ٝ

 :ططؾ١قاٍ  ،ٚقس عطف ٖصا ا٫عتكاز ايهاٍ َٔ ن٬ّ أٌٖ اؾا١ًٖٝ

س(1)فًٛسغن٤سزبٞسنٓ سقٝظسبٔسعنصِ

س

سٚيااٛسغاان٤سزبااٞسنٓاا سعُااسٚسباأسَسثاادسسس

س ٞس سفاصاابش سذاسَاانٍسنااج سٚطاانفسباا

س

سبٓاااااااااااإٛسنااااااااااااساّسضاااااااااااان ٠سملطااااااااااااٛ س

س
ؾذعًٛا أقشاب ايهُاٍ أٌٖ  ،ٕطاتب ايٓاؽ ٚدعًٛا ٖصا ايػطٚض َكٝاغّا

يصيو ٕا أت٢  ;إٛاٖط ايؿاخط٠، ٚٚقُٛا بايٓكل أٌٖ اـكاق١ ٚنعؿا٤ ايٓاؽ

ٚعٓسٙ عُاض، ٚب٬ٍ، ٚخباب، "إٮ َٔ قطٜـ َٚٔ بين ُِٝ ٚؾعاض٠ يًٓيب

ٍَٛ أبٞ سصٜؿ١، ٚقبٝض ٍَٛ أغٝس، ٚقٗٝب، ٗ أْاؽ آخطٜٔ َٔ  ٚغامل

 .+ؾًعًو إٕ ططزتِٗ إٔ ْتبعو ;أططزِٖ عٓو= :نعؿا٤ إ٪ٌَٓ قايٛا يًٓيب

                                                 

 :ٖهصا ٗ ا٭قٌ، ٚايكٛاب_  1

سقااٝظسباأس نيااد....................س..........

س

س (ّ)
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ٔٳ=: قايٛا ٭بٞ طايبٚ نإ أعِٛ  ا٤ٳٚاؿًؿ أخٝو ططز ٖ٪٤٫ ا٭عبسٳ يٛ إٔ اب

 .+ٚأزٍ ٫تباعٓا إٜاٙ ،ي٘ ٗ قسٚضْا

ِٵط :_تعاٍ_ٚٗ شيو ْعٍ قٛي٘  ٗٴ ٕٳ ضٳبٻ ٔٳ ٜٳسٵعٴٛ اٯ١ٜ نُا تكسّ ص ٚٳ٫ تٳِططٴزٵ اٖيصٹٜ

 . ٗ غٛض٠ ا٭ْعاّ

ؾٓب٘ اهلل ع٢ً خطأ اعتكازِٖ َٓاغب١ شنط ٖاثً٘ ٖا اعتكسٙ ا٭َِ قبًِٗ ايصٟ نإ 

ٗ اعتباض  ِ، ٚأعًُِٗ إٔ أسٛاٍ ايسْٝا ٫تتدص أق٬ّايعصاب عًٝٗ بٻقٳ َٛدبّا

  326_30/325  .طز ٖٛ دعا٤ ّٜٛ ايكٝا١َاؾعا٤ ع٢ً ايعٌُ، ٚإٔ اؾعا٤ إٖط

َٚٔ ؾت١ٓ ايؿٝطإ يبعض د١ًٗ إ٪ٌَٓ إٔ  ،ٚاعًِ إٔ َٔ ن٬ٍ أٌٖ ايؿطى _4

إع٫ًٛت ٚ ،غبابٗاأظعٌ اهلل َٔ اضتباٙ إػببات ب ىٌٝ إيِٝٗ َا وكٌ ٭سس

َٔ اهلل يًصٟ  نطا١َٺ ِٖ َٔ اؿٛازخ َٛنعٳأسسٹ ؾٝهعٛا َا ٜكازف ْؿعٳ ;بعًًٗا

 ٚاؾتٝاتّا ،بايػٝب ٚضّْا ،ٚقب١ ايٓؿؼ ،يًؿا١ٖٝ ّاُؼهٝ ;قازؾت٘ َٓاؾع شيو

 .ع٢ً اهلل

َٔ اهلل  ً٘ بأٖٚاَ٘ اْتكاَّاؽٝٻ ٚإشا قازف أسسِٖ َٔ اؿٛازخ َا دًب ي٘ نطّا

 . َِٓٗ تؿا٩َّا ;قكسٙ ب٘

 َٔ اهلل شلِ يٝػٛا أ٬ّٖ ؾٗ٪٤٫ ايصٜٔ ظعُٛا َا ْاشلِ َٔ ْع١ُ اهلل إنطاَّا

 . يهطا١َ اهلل

ٖٚ٪٤٫ ايصٜٔ تُٖٛٛا َا قازؾِٗ َٔ ؾتٛض ايطظم إٖا١ْ َٔ اهلل شلِ يٝػٛا 

 . ؾٝ٘ َٔ ْع١ُِٖ بأس٘ عٓس اهلل َٔ ايصٜٔ ظعُٛا إٔ اهلل أنطَِٗ َا 

ٚقطف أْٛاضِٖ عٔ  ،ٌ ايؿطى ٗ إؾطانِٗؾصيو ا٫عتكاز أٚدب تػًػٌ أٖ

ايتسبط ؾُٝا ىايـ شيو، ٚضَا دطت ايٛغاٚؽ ايؿٝطا١ْٝ ؾت١ٓ َٔ شيو يبعض 
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ٚقكاض ا٭ْٛاض ٚاؾٗاٍ بايعكٝس٠ اؿل نُا أؾكض أٓس ابٔ  ،نعؿا٤ اٱّإ

 :ٚق١ً عًُ٘ بكٛي٘ ،عٔ تعيعٍ ؾُِٗٗ (1)ايطاْٚسٟ

٘سسسس سنااااِسعنقااااٌسعنقااااٌس عٝاااا سَراٖباااا

س

س

ٌسس س ًكاااااااانٙسَسشٚقاااااااانسسٚدنٖااااااااٌسدنٖاااااااا

س سٖاااااراسايااااارٟس اااااسىساافٗااااانّسسااااان٥س٠سسس

س

َّس سسسايعاااااانثسايٓشسٜااااااسسشْاااااادٜكنسٚصاااااا

س
ٚشيو َا قطف ايهايٌ عٔ تطًب اؿكا٥ل َٔ ز٥٫ًٗا، ٚقطؾِٗ عٔ ايتسبط 

 .ؾُٝا ٌٜٓٝ قاسب٘ ضن٢ اهلل َٚا ٜٛقع ٗ غهب٘

ٕٳ طٚنًٗا قازض٠ عٔ سه١ُ  ،ٚتكطؾات٘ ؾت٢ ،ٚاغعٴ اهللٹ ِٴًِٚعٹ ٚٳ٫ ٜٴشٹُٝطٛ

ُٳا ؾٳا٤ٳ ٘ٹ ٔإ٫ٖ بٹ ُٹ ًِ ٔٵ عٹ َٹ ٞٵ٤ٺ   .صبٹؿٳ

ٚبعض  ،ٚقس ٜأتٞ ايٓؿع َٔ أخط٣ ،ؾكس ٜأتٞ ايهط يًعبس َٔ عس٠ أغباب

ؾطَا أتت ايطظاٜا  ،ايعاز٠ خطٔم ١ُُٳشيو داض ٗ ايٛاٖط ع٢ً إعتاز، َٚٓ٘ َا ؾٝ٘ غٹ

 .َٔ ٚدٛٙ ايؿٛا٥س، ٚإٛؾل ٜتٝكٜ يٮَاضات

ُٻا ْٳػٴط :_تعاٍ_قاٍ  ٞٵ٤ٺ سٳتٻ٢ ٔإشٳا َؾًَ ِّ ؾٳ ٛٳابٳ ُن ِٵ َأبٵ ٔٗ ٘ٹ َؾتٳشٵٓٳا عٳًَٝٵ َٳا شٴنِّطٴٚا بٹ ٛا 

ٕٳ َٴبٵًٹػٴٛ ِٵ  ٖٴ ِٵ بٳػٵتٳ١ّ َؾٔإشٳا  ٖٴ ُٳا ُأٚتٴٛا َأخٳصٵْٳا  .صَؾٔطسٴٛا بٹ

ٚٳايهٻطٻاط :ٚقاٍ ٗٳا بٹاِيبٳِأغٳا٤ٹ  ًَ ٖٵ ٍّ ٔإ٫ٖ َأخٳصٵْٳا َأ ٔٵ ْٳبٹ َٹ ًِٓٳا ؾٹٞ َقطٵٜٳ١ٺ  َٳا َأضٵغٳ ِٵ ٚٳ ٗٴ ٤ٹ َيعٳًٖ

ٕٳ  َٳؼٻ آبٳا٤ٳْٳا ( 94)ٜٳهٻطٻعٴٛ ٚٳَقاُيٛا َقسٵ  ٕٳ ايػٻ٦ِّٝٳ١ٹ اِيشٳػٳٓٳ١َ سٳتٻ٢ عٳَؿٛا  َٳَها ِٻ بٳسٻِيٓٳا  ثٴ

ٕٳ ِٵ ٫ ٜٳؿٵعٴطٴٚ ٖٴ ٚٳ ِٵ بٳػٵتٳ١ّ  ٖٴ ٚٳايػٻطٻا٤ٴ َؾَأخٳصٵْٳا ِٵ ط :ٚقاٍص ايهٻطٻا٤ٴ  ٗٴ ٕٳ أَْٻ ٚٵ ٚٳ٫ ٜٳطٳ َأ

ِّ ٕٳ ؾٹٞ ُن ٕٳ ٜٴِؿتٳٓٴٛ ِٵ ٜٳصٻٖنطٴٚ ٖٴ ٚٳ٫  ٕٳ  ِٻ ٫ ٜٳتٴٛبٴٛ ٔٔ ثٴ َٳطٻتٳٝٵ ٚٵ  َٳطٻ٠ّ َأ  ّٕ  ص. عٳا

                                                 

ٖٛ أٓس بٔ و٢ٝ أبٛ اؿػٌ ابٔ ايطاْٚسٟ بٛاٚ َؿتٛس١ ثِ ْٕٛ غان١ٓ ْػب١ إٍ ضاْٚس قط١ٜ َٔ _ 1

غ١ٓ : ٚقٌٝ، نإ َٔ إعتعي١ ثِ قاض ًَشسّا تٛٗ غ١ٓ ٔػٌ َٚا٥تٌ، قط٣ قاغإ بٓٛاسٞ أقبٗإ

 .غ١ٓ مثإ ٚتػعٌ: ٚقٌٝ، ٔؼ ٚأضبعٌ
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ع٢ً  ٗا دإضهٚبع ،ٚتكطؾات اهلل َتؿاب١ٗ بعهٗا ٜسٍ ع٢ً َطازٙ َٔ ايٓاؽ

 .َا قسضٙ َٔ ْٛاّ ايعامل

ٚضب٘ َػببات٘ بأغباب٘ َباؾط٠ أٚ  ،ٚغبل عًُ٘ ب٘ ،ٚنٌ قس قهاٙ ٚقسضٙ

 .بٛاغط١ أٚ ٚغا٥٘

ٖٵ ،تبكط ٜأخص باؿٝط١ يٓؿػ٘ ٚقَٛ٘ٚإ  ،٘ٴُٴ٫ٚ ٜكٍٛ ع٢ً اهلل َا ًّٝ٘ عًٝ٘ ٚ

 .ٜؿٛض َا أؾهٌ عًٝ٘ إٍ عًِ اهللٚمل تٓٗض ز٥٫ً٘، ٚ

 "ٚيٝؼ َجٌ ٖصا احملهٞ عِٓٗ َٔ ؾإٔ إػًٌُ إٗتسٜٔ بٗسٟ ايٓيب

 .طٜٔ ٗ فاضٟ ايتكطؾات ايطبا١ْٝٚإتبك

اعتكاز أٌٖ  َٔٔ ايػاؾًٌ بكاٜا َٚقس لس ٗ بعض ايعٛاّ َٚٔ ٜؿبِٗٗ 

ؾايٛادب عًِٝٗ إٔ ٜتعٛٛا  ;اؾا١ًٖٝ ٱهاز ايتد٬ٝت اييت ًُٝٗا ع٢ً عكٛشلِ

 . َٛع١ٛ اهلل ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ

 :٫ دطّ إٔ اهلل قس ٜعذٌ دعا٤ اـرل يبعض ايكاؿٌ َٔ عبازٙ نُا قاٍ

َٹط َٴ٪ٵ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٚٵ ُأْجٳ٢  ٔٵ شٳَنٕط َأ َٹ ٌٳ قٳايٹشّا  ُٹ ٔٵ عٳ ًَٓٴَٳ ٘ٴ سٳٝٳا٠ّ َطِّٝبٳ١ّٔٷ َؾ  ص.شٵٝٹٝٳٓٻ

عٔ ْٛح قٛي٘  ٞٚقس سه ،ٚقس ٜعذٌ ايعكاب ٕٔ ٜػهب عًٝ٘ َٔ عبازٙ

ٕٳ َغٖؿاضّا ط :يكَٛ٘ ٘ٴ َنا ِٵ إْٔٻ ًِتٴ اغٵتٳػٵؿٹطٴٚا ضٳبٻُه ِٵ ( 10)َؾُك ُٳا٤ٳ عٳًَٝٵُه ٌٵ ايػٻ ٜٴطٵغٹ

ٌٳ( 11)َٹسٵضٳاضّا  ٚٳبٳٓٹ  ٍٕ ٛٳا َٵ ِٵ بٹَأ ُٵسٹزٵُن َٴٛا عٳ٢ًَ ط :_تعاٍ_ٚقاٍ  صٚٳٜٴ ٛٵ اغٵتٳَكا ٚٳَأٖي

َٳا٤ٶ َغسٳقّاايٖطٔطَٜك١ٹ َ٭ ِٵ  ٖٴ  ص.غٵَكٝٵٓٳا

ٚشلصٙ إعا١ًَ ع٬َات أٚٗطٖا إٔ ػطٟ ع٢ً خ٬ف إأيٛف نُا ْط٣ ٗ ْكط 

أٚ  ،ٚتًو َٛاعٝس َٔ اهلل وككٗا ،ٚاـًؿا٤ ع٢ً ا٭َِ ايع١ُٝٛ ايكاٖط٠"ايٓيب

 328_30/327 .ٚعٝس َٓ٘ وٝل َػتشكٝ٘
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 (غٛض٠ ٫ أقػِ)ٗ تطْتٗا عٔ قشٝض ايبداضٟ  زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠_ 1

 .(غٛض٠ ايبًس)ٚزلٝت ٗ إكاسـ ٚنتب ايتؿػرل 

ٱضاز٠ ايبًس إعطٚف ٖٚٛ  ٚإَا، ٖٚٛ إَا ع٢ً سها١ٜ ايًؿٜ ايٛاقع ٗ أٚشلا

 . َه١

َعِٛ  ٚاقتكط عًٝ٘ ،ٚسه٢ ايعكؿطٟ ٚايكططيب ا٫تؿام عًٝ٘ ،ٖٚٞ َه١ٝ

 .أْٗا َس١ْٝ: ه٢ ابٔ عط١ٝ عٔ قّٛٚس ،إؿػطٜٔ

َٳ ٗٳصٳا اِيبٳًَسٹط :ؾػط قٛي٘ ٔٵٚيعٌ ٖصا قٍٛ  ٌٌّ بٹ ٌٻص ٚٳَأْٵتٳ سٹ ٕٴ إٔ اؿ ي٘ ٗ  اٱش

ٚأْت اٯٕ سٌ، ٖٚٛ : ع٢ً َع٢ٓص ٌّسٹ تٳْٵَأٚٳطٌٚٓ  ،ايكتاٍ ّٜٛ ايؿتض

 .بٔ عباؽٟ ٫ٔعٚعٴ ،ٜطدع إٍ َا ض٣ٚ ايكططيب عٔ ايػسٟ ٚأبٞ قاحل

ٚقس أؾاض ٗ ايهؿاف إٍ إبطاي٘ بإٔ ايػٛض٠ ْعيت َه١ با٫تؿام، ٚٗ ضزٙ 

٘ٹ ط :ؾايٛد٘ إٔ ٜٛضز بإٔ ٗ قٛي٘ ;بصيو َكازض٠ ٔٵ ٜٳِكسٹضٳ عٳًَٝٵ ٕٵ َي َأٜٳشٵػٳبٴ َأ

ِٳ اِيعٳَكبٳ١َط :إٍ قٛي٘ص َأسٳسٷ نُا٥ط غٝب١ ٜتعٌ عٛزٖا إٍ اٱْػإ ٗ ص َؾ٬ اِقتٳشٳ

ٕٳ ؾٹٞ َنبٳَيَكط :قٛي٘  .ٚإ٫ ـًت ايهُا٥ط عٔ َعازص سٺسٵ خٳًَِكٓٳا أٱْػٳا

 . أْٗا َس١ْٝ إ٫ اٯٜات ا٭ضبع َٔ أٚشلا ٚسه٢ ٗ اٱتكإ ق٫ّٛ

ٗ عسز ْعٍٚ ايػٛض، ْعيت بعس غٛض٠ م ٚقبٌ  ٚقس عست اـاَػ١ ٚايج٬ثٌ

 . غٛض٠ ايطاضم

 30/345 .ٚعسز آٜٗا عؿطٕٚ آ١ٜ

٘ٳ غطأضَٔ ا٭ سٛتٵ: أغطانٗا _2 َٴ ،َه١َ ايتٜٓٛ ّٚٔ ٘ ٚبطنتٹ ،بٗا"ايٓيب كا

 صورة البمد
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 . ؾٝٗا ٚع٢ً أًٖٗا

٘ٳ ٌٔ"بأغ٬ف ايٓيب ٚايتٜٓٛ إبطاِٖٝ  َٔ غهاْٗا ايصٜٔ ناْٛا َٔ ا٭ْبٝا٤ َج

 . أٚ َٔ أتباع اؿٓٝؿ١ٝ َجٌ عسْإ َٚهط ،ٚإزلاعٌٝ

ِّ ٚايتدًلٳ َٚا ناْٛا عًٝ٘ َٔ  ،ٚإْهاضِٖ ايبعح ،أٌٖ ايؿطى غرل٠ٹ إٍ ش

ايٓطل،  ايٓع١ُ ع٢ً اؿٛاؽ، ْٚع١ُٹ ٔطِهؾٝ٘، َٚا أًُٖٛٙ َٔ ؾٴ ٔؼاَيبٳإُ يتؿاخٔطا

ؾًِ ٜؿهطٚا شيو بايبصٍ ٗ غبٌ اـرل َٚا ؾططٛا  ;اٱضؾاز ايؿهط، ْٚع١ُٹ ْٚع١ُٹ

 . ؾٝ٘ َٔ خكاٍ اٱّإ ٚأخ٬ق٘

 346_30/345   .إٛقٌٓ ٚبؿاض٠ُ ،ايهاؾطٜٔ ٚٚعٝسٳ

٘ٴط _3 ٌٵ َي ِٵ ْٳذٵعٳ ٔٔ  َأَي ٔٔ( 8)عٳٝٵٓٳٝٵ ٚٳؾٳَؿتٳٝٵ تعًٌٝ يٲْهاض ٚايتٛبٝذ ٗ ص ٚٳيٹػٳاّْا 

٘ٹ َأسٳسٷط :قٛي٘ ٔٵ ٜٳِكسٹضٳ عٳًَٝٵ ٕٵ َي ِٵ ٜٳطٳٙٴ َأسٳسٷط :أٚ قٛي٘ص َأٜٳشٵػٳبٴ َأ ٕٵ َي ص َأٜٳشٵػٳبٴ َأ

ٚعٔ عًُ٘ احملٝ٘ ظُٝع ايها٥ٓات ايساٍ _ تعاٍ_أٟ ٖٛ غاؾٌ عٔ قسض٠ اهلل 

إ، ٚخًل آ٫ت اٱبا١ْ ٖٚٞ ٓاٱزضاى اييت َٓٗا ايعٝ عًُٝٗا أْ٘ خًل َؿاعط

ايًػإ ٚايؿؿتإ، ؾهٝـ ٜهٕٛ َؿٝض ايعًِ ع٢ً ايٓاؽ غرل قازض ٚغرل عامل 

ـٴ اِيدٳبٹرلٴط :_تعاٍ_بأسٛاشلِ قاٍ  ٛٳ ايًٖطٹٝ ٖٴ ٚٳ ٔٵ خٳًَلٳ  َٳ ِٴ   . ?صَأ٫ ٜٳعٵًَ

 . ٚإٔ ٜهٕٛ إْهاضّٜا ،ٚا٫غتؿٗاّ هٛظ إٔ ٜهٕٛ تكطٜطّٜا

ٓ٘ إٕ مل ٜطٙ ٚٚ٭ٕ إعًٌ إْهاض  ،٭ُْٗا أْؿع إؿاعط ;قتكاض ع٢ً ايعٌٝٓٚا٫

ؾ٬ ٜٓطل ايًػإ  ;٭ٕ اٱبا١ْ ؼكٌ بُٗا َعّا ;ٚشنط ايؿؿتٌ َع ايًػإ ،أسس

 . ٫ٚ تٓطل ايؿؿتإ بسٕٚ ايًػإ ،بسٕٚ ايؿؿتٌ

ز٠ ٫ٚ ع٢ً ايؿؿتٌ خ٬ف عا ،أْ٘ مل ٜكتكط ع٢ً ايًػإ َٚٔ زقا٥ل ايكطإٓ

مل ٜٓطل : ٜٓطل بًػإ ؾكٝض، ٜٚكٛيٕٛ: ن٬ّ ايعطب إٔ ٜكتكطٚا عًٝ٘ ٜكٛيٕٛ
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ؾذ٤ٞ ؾٝ٘ َا ي٘  ;٭ٕ إكاّ َكاّ اغتس٫ٍ ;ببٓت ؾؿ١، أٚ مل ٜٓبؼ ببٓت ؾؿ١

 . َعٜس تكٜٛط ـًل آي١ ايٓطل

َٚا ب٘ اٱبا١ْ عٔ إعًَٛات َا ٜطؾس ايؿهط إٍ  ،ٚأعكب َا ب٘ انتػاب ايعًِ

ٔٔط :ٚشيو قٛي٘ ،حايٓٛط ٚايبش ٖٳسٳٜٵٓٳاٙٴ ايٓٻذٵسٳٜٵ  ص. ٚٳ

 يًُعطؾ١ قبّا ؾإٕ اٱْػإ خًل قبّا ;ؾاغتهٌُ ايه٬ّ أقٍٛ ايتعًِ ٚايتعًِٝ

ٖٚٞ أقٍٛ إعًَٛات ايٝك١ٝٓٝ،  ،ٜهتػب إؿاٖسات ،يًتعطٜـ َؿاعط اٱزضاى

 ،ًَٛاتُ٘٘ يػرلٙ، ٚباشلسٟ إٍ اـرل ٚايؿط ّٝع بٌ َعًَعٵٚبايٓطل ٜؿٝس َا ٜٳ

 354_30/353 .ّٚشكٗا

ُٳٓٳ١ٹ ط _4 ُٳٝٵ ٚٵَي٦ٹَو َأقٵشٳابٴ اِي ِٵ َأقٵشٳابٴ ( 18)ُأ ٖٴ ٔٳ َنَؿطٴٚا بٹآٜٳاتٹٓٳا  ٚٳاٖيصٹٜ

َٳ١ٹ  ُٳؿٵَأ َٴ٪ٵقٳسٳ٠ْ ( 19)اِي ِٵ ْٳاضٷ  ٔٗ  .(ص20)عٳًَٝٵ

باغِ  ٚبؿاضتِٗ َؿتتشّا ،ٕا ْٛٙ بايصٜٔ آَٓٛا أعكب ايتٜٓٛ٘ بايجٓا٤ عًِٝٗ

ُٝعِٖ أنٌُ ُٝٝع ٱسهاضِٖ بكؿاتِٗ ٗ شٖٔ ايػاَع َع َا ٗ اغِ يت ;اٱؾاض٠

 . اٱؾاض٠ َٔ إضاز٠ ايتٜٓٛ٘ ٚايتعِٛٝ

 (َانّٝا ؾع٬ّ) ٘ٴٓٳُٳٚا١ُٕٓٝ د١ٗ ايٌُٝ، ؾٗٞ َؿع١ً يًُهإ َأخٛش٠ َٔ ؾعٌ ٜٳ

، إشا إشا نإ ع٢ً ّٝٓ٘، أٟ ع٢ً د١ٗ ٜسٙ اي٢ُٓٝ، أٚ َأخٛش٠ َٔ ّٓ٘ اهلل ّّٓا

 .باضن٘

 ٢;ّٚٓ ،زلٝت ايٝس اي٢ُٓٝ ّّٝٓا :ٚإسس٣ إازتٌ َأخٛش٠ َٔ ا٭خط٣، قٌٝ

٭ْٗا  ;ٚيصيو زلٞ ب٬ز ايُٝٔ ّّٓا ;ع٢ً قاسبٗا ٗ ٜػط أعُاي٘ ٭ْٗا أعٛز ْؿعّا

ؾاؾ١ٗ  ;٭ٕ باب ايهعب١ ؾطقٞ ،ايهعب١ َٔ بابٗا عٔ د١ٗ ٌّ ايٛاقـ َػتكب٬ّ

ٚناْت  ،ؾٓٛب ٖٚٞ د١ٗ ب٬ز ايُٝٔاييت ع٢ً ٌّ ايساخٌ إٍ ايهعب١ ٖٞ ا
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ٚنإ دػطاؾٝٛ ايْٝٛإ ٜكؿْٛٗا  ،ؾٗٞ ١َُْٛٝ ;ب٬ز ايُٝٔ َؿٗٛض٠ باـرلات

 .بايعطب١ٝ ايػعٝس٠

باـرل  ٚتؿطع ع٢ً شيو اعتباضِٖ َا دا٤ عٔ ايٌُٝ َٔ ايٛسـ ٚايطرل َبؿطّا

 :شيو سَِّٓؿقاٍ إطقـ ٜٴ ،ؾا٭ٜأَ ا١ُْٕٛٝ ;ٗ عكٝس٠ أٌٖ ايعدط ٚايعٝاؾ١

سفاااااااااااإذاسااغاااااااااااان٥ِسنااااااااااااناٜنسسس

س

ِسسس سَاااااااأسٚااٜاااااااانَٔسنناغاااااااان٥

س
باشلُع َؿتك١ َٔ  ْٚؿأ ع٢ً اعتباض عهؼ شيو تػ١ُٝ ب٬ز ايؿاّ ؾأَّا

 .٭ٕ ب٬ز ايؿاّ َٔ د١ٗ سلاٍ ايساخٌ إٍ ايهعب١ ;ايؿ٪ّ

 .+ايًِٗ باضى يٓا ٗ ؾأَٓا ٚٗ ّٓٓا=:"ٚقس أبطٌ اٱغ٬ّ شيو بكٍٛ ايٓيب

 . إ٫ ٱبطاٍ َا ٜتِٖٛ َٔ ايؿ٪ّ ؾٝٗا ٝس اي٢ُٓٝ ٜػاضّاَٚا تػُٝتِٗ نس اي

 ;ٕٚا ناْت د١ٗ ايٌُٝ د١ٗ َهط١َ تعاضؾٛا اؾًٛؽ ع٢ً ايٌُٝ ٗ اجملاَع

 .يًذايؼ، ٚدعًٛا نسِٖ بعهؼ شيو نطا١َّ

 . ؾهإ ايٓاؽ هًػٕٛ سٌ اْت٢ٗ بِٗ اجملًؼ ،ٚقس أبطً٘ اٱغ٬ّ

ُٳٓٳطٚزلٞ أٌٖ اؾ١ٓ  ُٳٝٵ ٌٔطٚص ١ٹَأقٵشٳابٴ اِي ُٹ ٚزلٞ أٌٖ ص َأقٵشٳابٹ اِيٝٳ

َٳ١ٹطايٓاض  ُٳؿٵَأ ٍٔطٚص َأقٵشٳابٴ اِي ُٳا  :ٗ غٛض٠ ايٛاقع١، ؾكٛي٘ص ٚٳَأقٵشٳابٴ ايؿِّ

ُٳٓٳ١ٹط ُٳٝٵ ٚٵَي٦ٹَو َأقٵشٳابٴ اِي  . أٟ أقشاب ايهطا١َ عٓس اهللص ُأ

َٳ١ٹط :ٚقٛي٘ ُٳؿٵَأ ِٵ َأقٵشٳابٴ اِي ٢ً ٚشيو نٓا١ٜ َب١ٝٓ ع ،طٕٚأٟ ِٖ قٖكص ٖٴ

٭ٕ سكٝك١  ;١َُٓٝ ٫ٚ َؿأ١َ ع٢ً اؿكٝك١ ٫ٚ ،عطف ايعطب ٦َٜٛص ٗ فايػِٗ

 363_30/362 .ٕٔ تٓػب إيٝ٘ اؾ١ٗ ا١ُٕٓٝ ٚإؿأ١َ تكتهٝإ سٝعّا
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 (غٛض٠ ايؿُؼ)ٗ إكاسـ ٚٗ َعِٛ نتب ايتؿػرل  زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠_ 1

َٔ  ١ْػذ قشٝش ٟ ٗ داَع٘ بسٕٚ ٚاٚ ٗٚنصيو عْٓٛٗا ايذلَص ،بسٕٚ ٚاٚ

 . َٚٔ عاضن١ ا٭سٛشٟ ٫بٔ ايعطبٞ ،داَع ايذلَصٟ

ٖٳا)ٚعْٓٛٗا ايبداضٟ غٛض٠  ٚٳنٴشٳا ُٵٔؼ  عها١ٜ يؿٜ اٯ١ٜ، ٚنصيو  (ٚٳايؿٻ

ي٬٦ تًتبؼ ع٢ً ايكاض٨ بػٛض٠ إشا  ;زلٝت ٗ بعض ايتؿاغرل ٖٚٛ أٍٚ أزلا٥ٗا

 .ايؿُؼ نٛضت إػُا٠ غٛض٠ ايتهٜٛط

 . َع ايػٛض اييت شلا أنجط َٔ اغِٚمل ٜصنطٖا ٗ اٱتكإ 

 . ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام

ْعيت بعس غٛض٠ ايكسض،  ،ت ايػازغ١ ٚايعؿطٜٔ ٗ عسز ْعٍٚ ايػٛضسٻٚعٴ

 . ٚقبٌ غٛض٠ ايدلٚز

ٖا أٌٖ َه١ غت ٗ عسز ْٗٛض ا٭َكاض، ٚعسٻ ٚآٜاتٗا ٔؼ عؿط٠ آ١ٜ

 30/365 .عؿط٠ آ١ٜ

بإؾطانِٗ  إٔ ٜكٝبِٗ عصابٷ ُوٛؾٹإؿطنٌ بأِْٗ ٜٴ تٗسٜسٴ: أغطانٗا _2

ِّ نُا أقاب مثٛزٳ"صٜبِٗ بطغاي١ قُسٚته ِٖ ع٢ً ضغٍٛ اهلل بإؾطانِٗ ٚعت

 . إيِٝٗ ايصٟ زعاِٖ إٍ ايتٛسٝس

ٔٵ طٳنٹٚشٴ ،َع١ُٛٺ اـدل بايكػِ بأؾٝا٤ٳ ّ يصيو تأنٝسٴسُِّٚق  زيٌٝ أسٛاشلا َا ٖٛ َ

ٌٷ ;ٙايصٟ ٫ ٜؿاضن٘ ؾٝ٘ غرلٴ_ تعاٍ_ع٢ً بسٜع قٓع اهلل   ع٢ً أْ٘ إٓؿطزٴ ؾٗٛ زيٝ

 .ٙ اٱشل١ٝٚايصٟ ٫ ٜػتشل غرلٴ ،باٱشل١ٝ

 صورة الغمط
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ٍٔ ٚخاق١ُ ٚايػعاز٠  ،َٚطاتبٗا ٗ َػايو اشلس٣ ٚايه٬ٍ ايٓؿٛٔؽ أسٛا

 366_30/365  .ٚايؿكا٤

، أٟ َٔ تٛد٘ ٚٗ اٯ١ٜ إؾاض٠ إٍ إٔ ْٛض ايكُط َػتؿاز َٔ ْٛض ايؿُؼ _3

بصات٘، ٖٚصا إعذاظ  كُط، ٚيٝؼ ْرلّاأؾع١ ايؿُؼ إٍ َا ٜكابٌ ا٭ضض َٔ اي

 30/367 .ؾط٠اٖٚٛ ٖا أؾطت إيٝ٘ ٗ إكس١َ ايع ،عًُٞ َٔ إعذاظ ايكطإٓ

٭ٕ ٖسٜ٘ نٓٛض  ،يًتٜٓٛ٘ باٱغ٬ّ إّا٤ٶ ;ٕٓاغب١ إكاّ ;ٚابتس٨ بايؿُؼ _4

 .ايؿُؼ ٫ ٜذلى يًه٬ٍ َػًهّا

يؿُؼ ٗ ا٭ؾل، ٚاتبع ٚؾٝ٘ إؾاض٠ إٍ ايٛعس باْتؿاضٙ ٗ ايعامل ناْتؿاض ْٛض ا

٭ْ٘ ٜٓرل ٗ اي٬ّٛ نُا أْاض اٱغ٬ّ ٗ ابتسا٤ ٚٗٛضٙ ٗ ١ًُٚ ايؿطى، ثِ  ;بايكُط

َٳ ،شنط ايٓٗاض ٚايًٌٝ َع٘ ٚشيو  ،يٛنٛح اٱغ٬ّ بعس ن٬ي١ ايؿطى ٌٷجٳ٭ُْٗا 

 . عهؼ َا ٗ غٛض٠ ايًٌٝ ٕا ٜأتٞ

هاض ا٭ضض ايػُا٤ عكب شنط ايؿُؼ ٚايكُط، ٚاغتش َٚٓاغب١ اغتشهأض

٭ْٗا َٛٗط  ;ٚانش١، ثِ شنطت ايٓؿؼ اٱْػا١ْٝ _ عكب شنط ايٓٗاض ٚايًٌٝ

 30/367 .ٖٚٛ إككٛز ،اشلس٣ ٚايه٬ٍ

َٴ ،باشلُع٠ َكسض أشلِ، ٖٚٛ ؾعٌ َتعسٍّ: ٚاٱشلاّ _5  .(1)اتٷُٳٚيهٔ اجملطز َٓ٘ 

َٔ  ي٘ ٚمل ٜصنط أٌٖ ايًػ١ ؾاٖسّا ،اٱشلاّ اغِ قًٌٝ ايٛضٚز ٗ ن٬ّ ايعطبٚ

 . ن٬ّ ايعطب

٫ٚ  ،ع٢ً سسٚخ عًِ ٗ ايٓؿؼ بسٕٚ تعًِٝ خاقّا ٜٚطًل اٱشلاّ إط٬قّا

 ؾٗٛ عًِ وكٌ َٔ غرل زيٌٝ غٛا٤ َا نإ َٓ٘ ٚدساّْٝا ;٫ٚ تؿهرل ،ػطب١

                                                 

 (ّ.   )ٜعين ٫ ٜػتعٌُ_  1
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نا٫ْػٝام إٍ إعًَٛات ايهطٚض١ٜ ٚايٛدسا١ْٝ، َٚا نإ َٓ٘ عٔ زيٌٝ 

 . نايتذطٜبٝات ٚا٭َٛض ايؿهط١ٜ ايٓٛط١ٜ

: اٱشلاّ=: يٝؿٌُ ْٝع عًّٛ اٱْػإ، قاٍ ايطاغب ;ايؿعٌ ٖٓا ٖصا ٜجاضٚإ

ٚد١ٗ إٮ _ تعاٍ_ٚىتل شيو َا نإ َٔ د١ٗ اهلل  ،ٚعإٜكاع ايؿ٤ٞ ٗ ايطټ

 .ـٖ ا+ ا٭ع٢ً

٭ْ٘  ;ٚيصيو ؾٗصا ايًؿٜ إٕ مل ٜهٔ َٔ َبتهطات ايكطإٓ ٜهٔ ٖا أسٝاٙ ايكطإٓ

ٌٷ ،يٓؿػ١ٝاغِ زقٝل ايس٫ي١ ع٢ً إعاْٞ ا ٍٔ ضٚازٴ ٚقًٝ شيو ٗ ايًػ١ قبٌ  أَجا

 .طٛض َجٌ تًو إعاْٞ ٗ كاطبات عا١َ ايعطبيك١ً خٴ ;اٱغ٬ّ

نؿطح، ٚأَا إط٬م اٱشلاّ  ِٳٗٳَي: ِٗ ٖٚٛ ايبًع زؾع١، ٜكاٍٖٚٛ َؿتل َٔ ايًٖ

 .ع٢ً عًِ وكٌ يًٓؿؼ بسٕٚ َػتٓس ؾٗٛ إط٬م اقط٬سٞ يًكٛؾ١ٝ

30/369_370 
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غٛض٠ )ٗ َعِٛ إكاسـ ٚبعض نتب ايتؿػرل  ت ٖصٙ ايػٛض٠زلٝ_ 1

بإثبات ايٛاٚ،  (ٛض٠ ٚايًٌٝغ)بسٕٚ ٚاٚ، ٚزلٝت ٗ َعِٛ نتب ايتؿػرل  (ايًٌٝ

 . (غٛض٠ ٚايًٌٝ إشا ٜػؿ٢)ٚعْٓٛٗا ايبداضٟ ٚايذلَصٟ 

ٗ قٍٛ اؾُٗٛض، ٚاقتكط عًٝ٘ نجرل َٔ إؿػطٜٔ، ٚسه٢ ابٔ  ٖٚٞ َه١ٝ

بعهٗا َسْٞ، ٚنصيو شنط  :إْٗا َس١ْٝ، ٚقٌٝ: قٌٝ عط١ٝ عٔ إٗسٟٚ أْ٘

 :_تعاٍ_ا٭قٛاٍ ٗ اٱتكإ، ٚأؾاض إٍ إٔ شيو ٕا ضٟٚ َٔ غبب ْعٍٚ قٛي٘ 

ٚٳاتٻَك٢ط ٔٵ َأعٵَط٢  َٳ َٻا  إش ضٟٚ أْٗا ْعيت ٗ أبٞ ايسسساح ا٭ْكاضٟ ٗ ن١ً ص َؾَأ

ؾاؾذلاٖا  ;َٔ مثطٖا ؾُٓعِٗ ;ٚناْت يطدٌ َٔ إٓاؾكٌ ،نإ ٜأنٌ أٜتاّ َٔ مثطٖا

 . ٚغٝأتٞ ،ؾذعًٗا شلِ ;أبٛ ايسسساح بٓدٌٝ

ٚقبٌ غٛض٠  ،، ْعيت بعس غٛض٠ ا٭ع٢ًٚعست ايتاغع١ ٗ عساز ْعٍٚ ايػٛض

 . ايؿذط

 30/377 .ٚعسز آٜٗا عؿطٕٚ

ٌٔ ،إ٪ٌَٓ استٛت ع٢ً بٝإ ؾطفٹ: أغطانٗا _2  َٚص١َٹ ،ِٗأعُايٹ ٚؾها٥

ٍّ ،َٚػاِٜٚٗ ،إؿطنٌ  . ٚدعا٤ ن

ٚايهايٌ  ،ؾٗٛ هعٟ إٗتسٜٔ غرل اؿٝاتٌ ;إٍ اـرل ٜٗسٟ ايٓاؽٳ ٚإٔ اهلَل

 . بعهؼ شيو

َٳ ;يًتصنرل باهلل َٚا عٓسٙ"ٌ٘ ضغَٛيغٳضٳٚأْ٘ َأ  ،ؾٝؿًض ;ىؿ٢ ٔٵؾٝٓتؿع 

َٳ فٴكسٹٜٵٚٳ ٚأٚي٦و ِٖ  ،ايهدل٣ ؾٝهٕٛ دعا٩ٙ ايٓاضٳ ;نإ ؾكّٝا ٔٵعٔ ايصنط٣ 

 صورة المين
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 . َا ِٖ ؾٝ٘ ٗ ٖصٙ اؿٝا٠ سبِّ ايصٜٔ قسِٖ عٔ ايتصنط إٜجاضٴ

 .ٚبسٜع قٓع٘_ تعاٍ_إٍ ز٥٫ٌ قسض٠ اهلل  ٚأزَر ٗ شيو اٱؾاض٠ُ

30/377_378 

ايتٓبٝ٘ ع٢ً ا٫عتباض بُٗا ٗ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً  ٚٗ ايكػِ بايًٌٝ ٚايٓٗاض _3

ٚبسٜع قسضت٘، ٚخل بايصنط َا ٗ ايًٌٝ َٔ  ،سه١ُ ْٛاّ اهلل ٗ ٖصا ايهٕٛ

ٜٚػؿ٢ ؾٝ٘ َٔ  ،اي١ غؿٝاْ٘ اؾاْب ايصٟ ٜػؿاٙ َٔ ا٭ضضايس٫ي١ َٔ س

 .٭ٕ شيو أق٣ٛ أسٛاي٘ ;ؾ٬ تبسٚ يًٓاٚطٜٔ ،ؾتعُٗا ًُٚت٘ ;إٛدٛزات

ٚٚٗٛض ع٢ً  ،ٚخل بايصنط َٔ أسٛاٍ ايٓٗاض ساي١ ػًٝت٘ عٔ إٛدٛزات

 30/378 .ا٭ضض نصيو

ٗ غٛض٠ ثِ شنط ايٓٗاض عهؼ َا  ،ٚابتس٨ ٗ ٖصٙ ايػٛض٠ بصنط ايًٌٝ _4

ٖٚٞ غازغ١ ايػٛض  ،٭ٕ ٖصٙ ايػٛض٠ ْعيت قبٌ غٛض٠ ايؿُؼ َس٠ ;ايؿُؼ

، ٚنإ اٱغ٬ّ قس أخص ٗ ق٬ًّٝ ع٢ً ايٓاؽ إ٫ ْؿطّا ٚأٜا٦َص نإ ايهؿط كُّٝا

ؾٓاغب تًو اؿاي١ بإؾاض٠ إٍ ُجًٝٗا عاي١ ايًٌٝ سٌ ٜعكب٘ ٚٗٛض  ;ايتذًٞ

ِٵ َيؿٳتٻ٢ط :ايٓٗاض، ٜٚتهض ٖصا ٗ دٛاب ايكػِ بكٛي٘ ٕٻ غٳعٵٝٳُه  :إٍ قٛي٘ص ٔإ

 30/378 ص.ٔإشٳا تٳطٳزٻ٣ط
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ٗ أنجط إكاسـ ٚٗ نجرل َٔ نتب ايتؿػرل ٚٗ داَع  زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠_ 1

 . بسٕٚ ايٛاٚ (غٛض٠ ايهش٢)ايذلَصٟ 

بإثبات  (غٛض٠ ٚايهش٢)ٚزلٝت ٗ نجرل َٔ ايتؿاغرل ٚٗ قشٝض ايبداضٟ 

 . ايٛاٚ

 . ايكشاب١ خدل قشٝض ٗ تػُٝتٗا ٚمل ٜبًػٓا عٔ

 . ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام

َا ثبت ٗ ايكشٝشٌ ٜعٜس أسسُٖا ع٢ً اٯخط عٔ ا٭غٛز  ٚغبب ْعٚشلا

 "زَٝت إقبع ضغٍٛ اهلل= :بٔ قٝؼ عٔ دٓسب بٔ غؿٝإ ايبذًٞ قاٍا

ٖٚٞ أّ ٌْٝ بٓت سطب _ؾذا٤ت اَطأ٠  ،ؾًِ ٜكِ يًٝتٌ أٚ ث٬ث١ ،ؾاؾته٢

ٜا قُس إْٞ : ؾكايت _ ضٚا١ٜ عٔ ابٔ عباؽ شنطٖا ابٔ عط١ٝظٚز أبٞ شلب نُا ٗ

ؾأْعٍ  ;قطبو َٓص يًٝتٌ أٚ ث٬خ ٙٴضٳمل َأ ،٭ضدٛ إٔ ٜهٕٛ ؾٝطاْو قس تطنو

ٌٔ ٔإشٳا غٳذٳ٢ ( 1)ٚٳايهټشٳ٢ ط :اهلل َٳا َق٢ًَ( 2)ٚٳايًٖٝٵ ٚٳ ٚٳزٻعٳَو ضٳبټَو   ص. َٳا 

نٓت َع  :ايبذًٞ قاٍ ٚض٣ٚ ايذلَصٟ عٔ ابٔ ع١ٓٝٝ عٔ ا٭غٛز عٔ دٓسب

ٚٗ غبٌٝ اهلل  ،ٌ أْت إ٫ إقبع زَٝتٖ: ؾسَٝت إقبع٘ ؾكاٍ ،ٗ غاض"ايٓيب

 .َا يكٝت

ٚٴ :ؾأبطأ عًٝ٘ ددلٌٜ، ؾكاٍ إؿطنٕٛ :قاٍ  :_تعاٍ_ؾأْعٍ اهلل  ;ع قُسزِّقس 

َٳا َق٢ًَ َٳاط ٚٳ  . سسٜح سػٔ قشٝض: ٚقاٍ صٚٳزٻعٳَو ضٳبټَو 

نإ َٔ قػاض  ٭ٕ دٓسبّا ;ع٘ دٓسبٜٚٛٗط إٔ قٍٛ أّ ٌْٝ مل ٜػُ

 صورة الضخى
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 .بٔ عبس ايدلاٚعٔ سصٜؿ١ نُا قاٍ  ،ٚنإ ٜطٟٚ عٔ أبٞ بٔ نعب ،ايكشاب١

 َكاضّْا +ٗ غإض"نٓت َع ايٓيب= :ؾًِ ٜهٔ قٛي٘ ،ٚيعً٘ أغًِ بعس اشلذط٠

ض٣ٚ سسٜجٌ ْعُٗا ابٔ  ٚيعٌ دٓسبّا، +ٚقس ٚزع قُس= :يكٍٛ إؿطنٌ

ٜٚتعٌ  ،نٓت غاظّٜا: تكشٝـ، ٚإٔ أقًٗا +غاض ٗ= :إٕ ن١ًُ: ٚقٌٝ ،ع١ٓٝٝ

 . س٦ٓٝص إٔ ٜهٕٛ سسٜج٘ ْع سسٜجٌ

، ْعيت بعس غٛض٠ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض عؿط٠َ ٚعست ٖصٙ ايػٛض٠ ساز١َٜ

 . ٚقبٌ غٛض٠ ا٫ْؿطاح ،ايؿذط

 . إسس٣ عؿط٠ آ١ٜ ٚعسز آٜٗا

 394_30/393 .ٖٚٞ أٍٚ غٛض٠ ٗ قكاض إؿكٌ

ٍٴ: أغطانٗا _2 ٍٔ إبطا إش ظعُٛا إٔ َا ٜأتٞ َٔ ايٛسٞ  ;إؿطنٌ قٛ

 . قس اْكطع عٓ٘"يًٓيب

 ،ي٘ َٔ ا٭ٍٚ ع٢ً َعٌٓٝ ٗ اٯخط٠ ٚا٭ٍٚ خرلٷ بإٔ اٯخط٠َ ٚظازٙ بؿاض٠ّ

 . إؿطنٌ ٜٚشيو ٜػٝ، ٘ َا ؾٝ٘ ضناٙٚأْ٘ غٝعطٝ٘ ضبټ

 ٚقت ٚٗ ،ٚٗ ؾتٛت٘ ،٘ ب٘ َٔ أيطاؾ٘ ٚعٓاٜت٘ ٗ قباَٙا سٖؿ طٙ اهلُلثِ شٖن

ٚثٓا٤ ع٢ً اهلل  ،ْؿع يعبٝسٙ ٔٚأَطٙ بايؿهط ع٢ً تًو ايٓعِ َا ٜٓاغبٗا َ ،انتٗاي٘

 30/394  .َا ٖٛ أًٖ٘

ٌٔطـَٚٓاغب١ ايكػِ ب _3 ٚٳايًٖٝٵ إٔ ايهش٢ ٚقت اْبجام ْٛض  صٚٳايهټشٳ٢ 

ٚسكٍٛ ا٫ٖتسا٤ ب٘، ٚإٔ ايًٌٝ  ،ؾٗٛ إّا٤ إٍ ُجٌٝ ْعٍٚ ايٛسٞ ;ايؿُؼ

ٖٚٛ ايٛقت ايصٟ نإ ٜػُع ؾٝ٘ إؿطنٕٛ قطا٤ت٘  ،بايكطإٓ"ٚقت قٝاّ ايٓيب

 395_30/394 .َٔ بٝٛتِٗ ايكطٜب١ َٔ بٝت٘ أٚ َٔ إػذس اؿطاّ
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 ;ٜسٍ ع٢ً عسّ ٚنٛس٘ يًطٚا٠ ٚا٫خت٬ف ٗ غبب ْعٍٚ ٖصٙ ايػٛض٠ _4

ٚأْ٘  ،ؾايصٟ ْٛٓ٘ إٔ استباؽ ايٛسٞ ٗ ٖصٙ إط٠ نإ ٕس٠ مٛ َٔ اثين عؿط َّٜٛا

 ;ٌ أعبا٤ ايٛسُٞټشٳٚتعتاز قٛت٘ تٳ ،نٞ تػتذِ ْؿػ٘"إ٫ يًطؾل بايٓيب َا نإ

أٚ مٖٛا،  ثِ ناْت ايجا١ْٝ اث٢ٓ عؿط َّٜٛا ،إش ناْت ايؿذل٠ ا٭ٍٚ أضبعٌ َّٜٛا

ؾٝهٕٛ ْعٍٚ غٛض٠ ايهش٢ ٖٛ ايٓعٍٚ ايجايح، ٚٗ إط٠ ايجايج١ وكٌ ا٫ضتٝاض 

 .بعض ا٭عُاٍ ث٬ثّا ٚيصيو ٜهجط ا٭َط بتهطض ،ٗ ا٭َٛض ايؿاق١

ٚغبب  ،ٚبٗصا ايٛد٘ هُع بٌ كتًـ ا٭خباض ٗ غبب ْعٍٚ ٖصٙ ايػٛض٠

 30/396 .ْعٍٚ غٛض٠ إسثط
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أمل )ٚداَع ايذلَصٟ غٛض٠  ،ٚٗ قشٝض ايبداضٟ زلٝت ٗ َعِٛ ايتؿاغرل_ 1

َٚجً٘ ٗ بعض إكاسـ  ،ٚزلٝت ٗ بعض ايتؿاغرل غٛض٠ ايؿطح ،(ْؿطح

ِٵ ْٳؿٵطٳحٵ َيَو ط :_تعاٍ_١ َكسض ايؿعٌ ايٛاقع ؾٝٗا َٔ قٛي٘ إؿطق١ٝ تػُٝ َأَي

 . ٚٗ بعض ايتؿاغرل تػُٝتٗا غٛض٠ ا٫ْؿطاح ص قٳسٵضٳَى

 . ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام

ٛض٠ ايهش٢ غ، ْعيت بعس ٚقس عست ايجا١ْٝ عؿط٠ ٗ عساز ْعٍٚ ايػٛض

 . با٫تؿام ٚقبٌ غٛض٠ ايعكط

ُٗا ناْا ٜك٫ٕٛ أمل ْؿطح َٔ غٛض٠ ٚعُط بٔ عبسايععٜع أْ ،ٚعٔ طاٚٚؽ

ٚناْا ٜكط٤اُْٗا بايطنع١ ايٛاسس٠ ٫ ٜؿك٬ٕ بُٝٓٗا ٜعين ٗ ايك٠٬  ،ايهش٢

 .إؿطٚن١

 . ٖٚصا ؾصٚش كايـ ٕا اتؿكت عًٝ٘ ا٭١َ َٔ تػٜٛط إكشـ اٱَاّ

 30/407 .ٚعسز آٜٗا مثإ

 ،ـ اهلل ي٘بًط"يطغٛي٘_ تعاٍ_اهلل  عٓا١ٜٹ استٛت ع٢ً شنٔط: أغطانٗا _2

ِٸ ٚإظاي١ٹ ـٹ (1)ػرلٝعٓ٘، ٚت ٚاؿطٔز ايػ  ;عٓ٘ ؼٳؿِّٓٳٝٴيٹ ;قسضٙ َا عػط عًٝ٘، ٚتؿطٜ

ْٛٴ ي٘ بتصنرلٙ غايـ  تجبٝتّا ;ع٢ً َهُٕٛ غٛض٠ ايهش٢ بأْ٘ سذ١ْ ٗا ؾبٝ٘ٷؾُهُ

يٝعًِ إٔ ايصٟ ابتسأٙ بٓعُت٘ َا  ;ٚتطؾٝع ايسضد١ ،ٚإْاض٠ غبٌٝ اؿل ،عٓاٜت٘ ب٘

                                                 

 (ّ.   )عٌ ايكٛاب َا ُأثبتيٚتؿػرل، ٚ: ٗ ا٭قٌ_  1

 صورة االنغزاح
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 ". ايٓيب (1)ًًُ٘٘، ٚنإ شيو بططٜك١ ايتكطٜط َاض ٜعٝكطع عٓ٘ ؾهنإ يٹ

نسأب اهلل  ّاؾػٝذس َٔ أَطٙ ٜػط طٷػٵي٘ عٴ ضٳطٳتبع شيو بٛعسٙ بأْ٘ نًُا عٳأٚ

 .إٍ اهلل عْٛ٘ ٜٚطغبٳ ،ايطغاي١ٹ َتاعبٳ ٌٵُٻشٳتٳٝٳًَِؾ ;ٗ َعاًَت٘_ تعاٍ_

30/407_408 

َٳعٳ اِيعٴػٵٔط ٜٴػٵطّاط :١ًْٚ _3 ٕٻ  َٳعٳ اِيعٴػٵٔط ٜٴػٵطّاط :ؾ١ًُ َ٪نس٠ صٔإ ٕٻ  ص َؾٔإ

 . ٭ْ٘ خدل عذٝب ;ٚتعُُٝ٘ ،ٚؾا٥س٠ ٖصا ايتأنٝس ؼكٝل اططاز ٖصا ايٛعس

َٚٔ إؿػطٜٔ َٔ دعٌ ايٝػط ٗ اؾ١ًُ ا٭ٍٚ ٜػط ايسْٝا ٚٗ اؾ١ًُ ايجا١ْٝ 

٭ْ٘ َتُشض يهٕٛ ايجا١ْٝ  ;ٚأغًٛب ايه٬ّ ايعطبٞ ٫ ٜػاعس عًٝ٘ ،ٜػط اٯخط٠

 . ٝسّاتأن

 .قس اضتب٘ يؿٛ٘ َٚعٓاٙ بٗصٙ اٯ١ٜ +ئ ٜػًب عػط ٜػطٜٔ: ="ٖصا ٚقٍٛ ايٓيب

ٚتهاؾط إؿػطٕٚ ع٢ً  ،ٚقطح ٗ بعض ضٚاٜات٘ بأْ٘ قطأ ٖصٙ اٯ١ٜ س٦ٓٝص

ؾٛدب ايتعطض يصيو، ٚؾاع بٌ أٌٖ ايعًِ إٔ شيو َػتؿاز  ،اْتعاع شيو َٓٗا

ٚإعازتٗا  (ٜػط)ن١ًُ  َٚٔ تٓهرل ،َٔ تعطٜـ ن١ًُ ايعػط ٚإعازتٗا َعطؾ١

ٚإشا أعٝس  ،إٕ ايًؿٜ ايٓهط٠ إشا أعٝس ْهط٠ ؾايجاْٞ غرل ا٭ٍٚ: َٓهط٠، ٚقايٛا

ٕٳ ضٳغٴ٫ّٛ ط :_تعاٍ_ايًؿٜ َعطؾ١ ؾايجاْٞ عٌ ا٭ٍٚ نكٛي٘  ٛٵ ًِٓٳا ٔإَي٢ ؾٹطٵعٳ ُٳا َأضٵغٳ َن

ٍٳ( 15) ٕٴ ايطٻغٴٛ ٛٵ  ص. َؾعٳكٳ٢ ؾٹطٵعٳ

٭ٕ تًو ايكاعس٠ ٗ إعاز٠  ،ط٠ َعطؾ١ خطأٚبٓا٤ ن٬َِٗ ع٢ً قاعس٠ إعاز٠ ايٓه

ٖٚٞ خاق١ بايتعطٜـ ب٬ّ ايعٗس زٕٚ  ،ايٓهط٠ َعطؾ١ ٫ ٗ إعاز٠ إعطؾ١ َعطؾ١

                                                 

 (ّ.   )ٜعًُ٘، ٚيعٌ ايكٛاب َا ُأثبت: ٗ ا٭قٌ_  1
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 .٫ّ اؾٓؼ

ٚايصٟ ٗ اٯ١ٜ يٝؼ بإعاز٠ يؿٜ  ،ٗ إعاز٠ ايًؿٜ ٗ ١ًْ أخط٣ _أٜهّا_ٖٚٞ 

 .ٖصا إأخصٗ ن٬ّ ثإ بٌ ٖٞ تهطٜط يًذ١ًُ ا٭ٍٚ، ؾ٬ ٜٓبػٞ ا٫يتؿات إٍ 

ٗ نتاب ايِٓٛ نُا ٗ َػاؾ١  (1)ٚقس أبطً٘ َٔ قبٌ أبٛ ع٢ً اؿػٌ اؾطداْٞ

 ٚدعٌ ابٔ ٖؿاّ ٗ إػين _أٜهّا_ٚأبطً٘ قاسب ايهؿاف  ،َعامل ايتٓعٌٜ

 . ايًبٝب تًو ايكاعس٠ خطأ

ٕٻ ط :إٔ ١ًْ +ئ ٜػًب عػط ٜػطٜٔ= :ٚايصٟ ٜٛٗط ٗ تكطٜط َع٢ٓ قٛي٘ ٔإ

َٳعٳ اِيعٴػٵٔط ٜٴػٵطّاَؾط :تأنٝس ؾ١ًُص ٜٴػٵطّاَٳعٳ اِيعٴػٵٔط  ٕٻ   ص.ٔإ

ٛ تأنٝس اؿهِ ايصٟ تهُٓ٘ َٚٔ إكطض إٔ إككٛز َٔ تأنٝس اؾ١ًُ ٗ َجً٘ ٖ

 .اـدل

٫ٚ ؾو إٔ اؿهِ إػتؿاز َٔ ٖصٙ اؾ١ًُ ٖٛ ثبٛت ايتشام ايٝػط بايعػط 

ايعػط، ٚشيو  تطدٝض أثط ايٝػط ع٢ً أثط ؾهإ ايتأنٝس َؿٝسّا ;عٓس سكٛي٘

ضَع١ٜ عٔ  ؾايتج١ٝٓ ٖٓا نٓا١ْٜ ;ط عٓ٘ بكٝػ١ ايتج١ٝٓ ٗ قٛي٘ ٜػطٜٔبِّايذلدٝض عٴ

ؾإٕ ايتج١ٝٓ قس ٜه٢ٓ بٗا عٔ ايتهطٜط إطاز َٓ٘ ايتهجرل نُا ٗ  ;ايتػًب ٚايطدشإ

ٔٔ ٜٳَٓكًٹبٵ ٔإَيٝٵَو اِيبٳكٳطٴ خٳاغٹ٦ّاط :_تعاٍ_قٛي٘  ِٻ اضٵدٹعٵ اِيبٳكٳطٳ َنطٻتٳٝٵ ٛٳ سٳػٹرلٷ ثٴ ٖٴ  .صٚٳ

 .َٔ ضدعتٌ ٭ٕ ايبكط ٫ ٜٓكًب سػرلّا ،أٟ أضدع ايبكط نجرلّا

 .يبٝو، ٚغعسٜو، ٚزٚايٝو: َٚٔ شيو قٍٛ ايعطب

                                                 

ٖٛ أبٛ عًٞ اؿػٌ : =ٗ تاضٜذ عًُا٤ دطدإ 427قاٍ ٓع٠ بٔ ٜٛغـ ايػُٗٞ إتٛٗ غ١ٓ _ 1

نإ َٔ أٌٖ ايػ١ٓ ض٣ٚ ، ٗ ِْٛ ايكطإٓ فًستإَٓٗا ، ي٘ تكاْٝـ عس٠، ابٔ و٢ٝ بٔ ْكط اؾطداْٞ

 .ا ٖـ+ ايعكًٝٞ( أٚ ابٔ عٝػ٢)عٔ ايعباؽ بٔ و٢ٝ 
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ّٴ ،ٚايتهطٜط ٜػتًعّ ق٠ٛ ايؿ٤ٞ إهطض ّٔ ؾهاْت ايك٠ٛ ٫ظ ايتج١ٝٓ ٚإشا  ٫ظ

 . تعسزت ايًٛاظّ ناْت ايهٓا١ٜ ضَع١ٜ

ٚإعازت٘  (ايٝػط)باي٬ّ ٫ٚ َٔ تٓهرل  (عٴػٵٔطاِي)َٔ تعطٜـ  ٚيٝؼ شيو َػتؿازّا

 416_30/415 .َٓهطّا

 ،تؿطٜع ع٢ً َا تكطض َٔ ايتصنرل بايًطـ(ص 7)َؾٔإشٳا َؾطٳِغتٳ َؾاْكٳبٵ  ط _4

ٚٚعسٙ ٚبتٝػرل َا ٖٛ عػرل عًٝ٘ ٗ طاعت٘ اييت أعُٛٗا تبًٝؼ ايطغاي١  ،ٚايعٓا١ٜ

 . زٕٚ ًٌَ ٫ٚ نذط

 . ٭ٕ ؾأْ٘ إٔ ٜٛطف ؾٝ٘ ;اٱْا٤ أٚ ،خًٛ باطٔ ايٛطف: ٚايؿطاؽ

فاظ ٗ إُاَ٘ َا  :بؿ٤ٞ، ٚؾطاؽ اٱْػإ ٚؾعٌ ؾطؽ ٜؿٝس إٔ ؾاعً٘ نإ ٤ًّٖٛا

 . ؾأْ٘ إٔ ٜعًُ٘

ٚغٝام ايه٬ّ ٜكتهٞ أْ٘ ٫ظّ أعُاٍ ص َؾطٳِغتٳطٚمل ٜصنط ٖٓا َتعًل 

 ;نُا إٔ َػام ايػٛض٠ ٗ تٝػرل َكاعب ايسع٠ٛ َٚا وـ بٗا"ٜعًُٗا ايطغٍٛ

ط َٔ َٗاّ ا٭عُاٍ ؾأقبٌ ع٢ً عٌُ آخط عٝح ٜعُ ٕع٢ٓ إشا أُُت ع٬ُّؾا

 .أٚقات٘ نًٗا با٭عُاٍ ايع١ُٝٛ

ضدعٓا َٔ اؾٗاز = :ؿٛي٘ َٔ إسس٣ غعٚات٘عٓس ُق"َٚٔ ٖٓا قاٍ ضغٍٛ اهلل

 .+ا٭قػط إٍ اؾٗاز ا٭ندل

 ص.َؾاْكٳبٵط: ؾإككٛز با٭َط ٖٛ

آخط ٗ تكطٜط  ٚإؾاز٠ ٱ٤٬ٜ ايعٌُ بعٌُ ،سؾتُٗٝص َؾٔإشٳا َؾطٳِغتٳط :ٚأَا قٛي٘

 .ْٚؿع ا٭١َ ،ايسٜٔ

َا تأتٝين َٔ : َٚجً٘ قٍٛ ايكا٥ٌ ،ٖٚصا َٔ قٝؼ ايس٫ي١ ع٢ً تعاقب ا٭عُاٍ
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 . ٗا أخط٣تٵبٳَكعٵؾ٬ٕ ق١ً إ٫ َأ

َٓ٘، ٚإِا ٖٛ اخت٬ف  ؽٚاختًؿت أقٛاٍ إؿػطٜٔ َٔ ايػًـ ٗ تعٌٝ إؿطٚ

ّٷ ،يككس ايعُّٛ ;ل ٖٓاؾشصف إتعً ،ٗ ا٭َج١ً ٗ يٓٛع َٔ طٵعٴ ٖٚٛ عُٛ

ٌٻ ;ا٭عُاٍ اييت زٍ عًٝٗا ايػٝام  ،َتعًل عًُ٘ ٖا ٖٛ َِٗ نُا عًُت يٝؿٌُ ن

ٖٚٛ أعًِ بتكسِٜ بعض ا٭عُاٍ ع٢ً بعض إشا مل ّهٔ ادتُاع نجرل َٓٗا بكسض 

ِٵ ٚٳٔإشٳا ُنط :اٱَهإ نُا أقط اهلل بأزا٤ ايك٠٬ َع ايؿػٌ باؾٗاز بكٛي٘ ٔٗ ٓتٳ ؾٹٝ

َٳعٳَو ِٵ  ٗٴ َٹٓٵ ِٵ َطا٥ٹَؿ١ْ  ًِتٳُك ِٵ ايكٻ٠َ٬ َؾ ٗٴ ُٵتٳ َي ٛٵُقٛتّاط :إٍ قٛي٘ص َؾَأَق َٳ ٗ ص نٹتٳابّا 

 . غٛض٠ ايٓػا٤

َجٌ قٝاّ  ،ٖٚصا اؿهِ ٜٓػشب ع٢ً نٌ عٌُ ٖهٔ َٔ أعُاي٘ اـاق١ ب٘

 .  أَٛض ا٭١َرلٚتسب ،ٚاؾٗاز عٓس تكٟٛ إػًٌُ ،ايًٌٝ

ي٬ٖتُاّ بتعًٝل ايعٌُ بٛقت ص َؾاْكٳبٵط :ع٢ًص ٔإشٳا َؾطٳِغتٳَؾط :ٚتكسِٜ

 .يتتعاقب ا٭عُاٍ ;ايؿطاؽ َٔ غرلٙ

 .ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ دٛاَع ايهًِ ايكطآ١ْٝ ٕا استٛت عًٝ٘ َٔ نجط٠ إعاْٞٚ

30/416_417 
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بإثبات  (غٛض٠ ٚايتٌ) زلٝت ٗ َعِٛ نتب ايتؿػرل َٚعِٛ إكاسـ_ 1

 ;بسٕٚ ايٛاٚ (غٛض٠ ايتٌ)ٚزلاٖا بعض إؿػطٜٔ  ،١ُ ؾٝٗاايٛاٚ تػ١ُٝ بأٍٚ نً

ٌٔط٭ٕ ؾٝٗا يؿٜ   ،ٚبصيو عْٓٛٗا ايذلَصٟ (غٛض٠ ايبكط٠)نُا قايٛا ص ايتِّ

 . ٚبعض إكاسـ

بٌ  أعطف ٗ شيو خ٬ؾّا ٫=: قاٍ ابٔ عط١ٝ ،عٓس أنجط ايعًُا٤ ٖٚٞ َه١ٝ

 +.إؿػطٜٔ

 .دتًـ ؾٝٗاٚمل ٜصنطٖا ٗ اٱتكإ ٗ عساز ايػٛض إ

إٍ ابٔ عباؽ، ٚايكشٝض  _أٜهّا_ٚشنط ايكططيب عٔ قتاز٠ أْٗا َس١ْٝ، ْٚػب 

 . +ٖٞ َه١ٝ=: عٔ ابٔ عباؽ أْ٘ قاٍ

 ،، ْعيت بعس غٛض٠ ايدلٚزٚعست ايجا١َٓ ٚايعؿطٜٔ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض

 . ٚقبٌ غٛض٠ اٱ٬ٜف

 30/419. ٚعسز آٜاتٗا مثإ

٘ٹع استٛت ٖصٙ ايػٛض٠ُ: أغطانٗا _2  ٕٻ ٢ً ايتٓبٝ ٕٳ اهلَل بأ ع٢ً  خًل اٱْػا

نُا قاٍ ٗ اٯ١ٜ ا٭خط٣  يٝعًُٛا إٔ اٱغ٬ّ ٖٛ ايؿطط٠ُ ،إػتك١ُٝ ايؿطط٠ٹ

ٗٳاط ٘ٹ اٖيتٹٞ َؾَططٳ ايٓٻاؽٳ عٳًَٝٵ ٔٔ سٳٓٹٝؿّا ؾٹِططٳ٠َ ايًٖ ٗٳَو يٹًسِّٜ ٚٳدٵ ِٵ   .صَؾَأقٹ

، َٚتبعٞ َا ىايـ ٍٷٚن٬ أٚ بايتشطٜـ ؾػازٷ ٘ با٭قاي١ٹٚإٔ َا ىايـ أقَٛي

ٌٴ  . ن٬ي١ٺ اٱغ٬ّ أٖ

 . بايٛعٝس يًُهصبٌ باٱغ٬ّ ٚايتعطٜضٴ

 صورة التني
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ّٳ إّا٤ٶ ;بٗا إٍ أطٛاض ايؿطا٥ع ا٭ضبع١ ِٔػٳِكبا٭َٛض إُ ٚاٱؾاض٠ُ  إٍ إٔ اٱغ٬

 . ٗا ٭قٍٛ زٜٔ اٱغ٬ّأقُٛي ٚأْٗا َؿاضن١ْ ،شلا دا٤ َكسقّا

٘ٴ ٔٔ ٚايتٜٓٛ ّٳ ايصٜٔ اتبعٛا دعا٤ٹ عػ  . ٗ أقٛي٘ ٚؾطٚع٘ اٱغ٬

 .ٚسلًت ا٫َتٓإ ع٢ً اٱْػإ غًك٘ ع٢ً أسػٔ ْٛاّ ٗ دجُاْ٘ ْٚؿػ٘

30/419_420 

ايجُط٠ إؿٗٛض٠ بٗصا ا٫غِ، ٖٚٞ مثط٠ ٜؿب٘ ؾهًٗا ؾهٌ : ٙٚايتٌ ٚاٖط_ 3

ط٣ شات قؿط يْٛ٘ أظضم إٍ ايػٛاز، تتؿاٚت أقٓاؾ٘ ٗ قت١َٛ قؿطٙ، غ١ًٗ جٵُٻايُه

ؼتٟٛ ع٢ً َجٌ ٚعا٤ أبٝض ٗ ٚغط٘ عػٌ طٝب ايطا٥ش١ كًٛٙ ببعٚض ايتكؿرل 

ٚغٗٛي١  ،ٚطعُّا زقٝك١ َجٌ ايػُػِ ايكػرل، ٖٚٞ َٔ أسػٔ ايجُاض قٛض٠ّ

ؾايكػِ بٗا ٭دٌ  ;َٚ٪ش١ْ بعًُ٘ ٚقسضت٘ ،ؾشايتٗا زاي١ ع٢ً زق١ قٓع اهلل ;َهؼ

َع اٱٜصإ با١ٕٓ ز٫يتٗا إٍ قؿات إشل١ٝ نُا ٜكػِ با٫غِ يس٫يت٘ ع٢ً ايصات، 

ٚاييت ٖٞ غ١ًٗ  ،إش خًل شلِ ٖصٙ ايؿان١ٗ اييت تٓبت ٗ نٌ ايب٬ز ;ع٢ً ايٓاؽ

 . ايٓبات ٫ ؼتاز إٍ نجط٠ عٌُ ٚع٬ز

 ،إؿٗٛض٠ شات ايعٜت ايصٟ ٜعكط َٓٗا ايجُط٠ُ: ٙٚاٖطٴ _أٜهّا_ٚايعٜتٕٛ 

 .ٜٚػتكبشٕٛ ب٘ ،ؾٝطعُ٘ ايٓاؽ

ْٗا زاي١ ع٢ً قؿات اهلل، َع اٱؾاض٠ إٍ ٚايكػِ بٗا نايكػِ بايتٌ َٔ سٝح إ

ْع١ُ خًل ٖصٙ ايجُط٠ ايٓاؾع١ ايكاؿ١ اييت تهؿٞ ايٓاؽ سٛا٥ر طعاَِٗ 

 .ٚإنا٤تِٗ

ٚع٢ً ٚاٖط ا٫زلٌ يًتٌ ٚايعٜتٕٛ ًُٓٗا ْع َٔ إؿػطٜٔ ا٭ٚيٌ ابٔ 

 ،ٚدابط بٔ ظٜس ،ٚعطا٤ ،ٚايٓدعٞ ،ٚعهط١َ ،ٚاؿػٔ ،ٚفاٖس ،عباؽ
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ٚشيو ٕا ٗ ٖاتٌ ايجُطتٌ َٔ إٓاؾع يًٓاؽ إكته١ٝ ا٫َتٓإ  ;ٚايهًيب ،َٚكاتٌ

 30/420 .عًِٝٗ بإٔ خًكٗا اهلل شلِ

ٌٳطٚيهٔ َٓاغب١ شنط ٖصٜٔ َع  _4 ٌٔطَٚع ص ُطٛٔض غٹٝٓٹ َٹ  صاِيبٳًَسٹ اَ٭

تؿػرل  _ أٜهّا_ ؾطٟٚ عٔ ابٔ عباؽ  ;تكتهٞ إٔ ٜهٕٛ شلُا قٌُ أٚؾل بإٓاغب١

 .يصٟ بين ع٢ً اؾٛزٟ بعس ايطٛؾإْٛح ا ايتٌ بأْ٘ َػذس

ٌٔ ٌٳ ٚيعٌ تػ١ُٝ ٖصا اؾب إش قس تػ٢ُ ا٭ضض باغِ َا ٜهجط  ;يهجطت٘ ؾٝ٘ ،ايت

 :ؾٝٗا َٔ ايؿذط نكٍٛ اَط٨ ايكٝؼ

سِسَػ ّسُعسُُِٖ ٜنُزسخ ِسََ 

 : ٚزلٞ بايتٌ َٛنع دا٤ ٗ ؾعط ايٓابػ١ ٜكـ غشابات بكٛي٘

سصٗ سايظ ٍس   سايت سعٔسعاس س

س

سَااااان ٙسغاباُااااانسسقًااااٝ  سصد س ُٝاااان ٜااااس

س ٭ْ٘ ٜٓبت  ;ٜطًل ع٢ً اؾبٌ ايصٟ بين عًٝ٘ إػذس ا٭قك٢ :ٚايعٜتٕٛ

ٚقتاز٠  ،ٔ بٔ ظٜسٚعبسايطٓ ،ٚضٟٚ ٖصا عٔ ابٔ عباؽ ٚايهشاى ،ايعٜتٕٛ

 .ٞٚٚقُس بٔ نعب ايكط ،ٚعهط١َ

ٕٔطـٚهٛظ عٓسٟ إٔ ٜهٕٛ ايكػِ ب ٚٳايعٻٜٵتٴٛ  ٌٔ ؾذط ٖاتٌ  بُٗا َعّٓٝاص ايتِّ

ٗ  َٔ بٌ ا٭ؾذاض ٜهٕٛ نجرل َٓ٘ ْابتّا ايجُطتٌ، أٟ انتػب ْٛعاُٖا ؾطؾّا

 :ٖصٜٔ إهاٌْ إكسغٌ نُا قاٍ دطٜط

س  اااااارنسسساااااا س صااااااكٌسعنزعااااااٝٗنسس

س

ّسسسس س(1)ب اااااااسصسبػااااااان١َسضاااااااكٞسايبػااااااااان

س  . ٭دٌ عٛز بؿا١َ اؿبٝب١ ;ؾسعا يٓٛع ايبؿاّ بايػكٞ

ٌٳطٚأَا   .(طٛض غٝٓا) ـٕعطٚف بؾٗٛ اؾبٌ اص ُطٛٔض غٹٝٓٹ

                                                 

 1ز  50اخل م... أتٓػ٢ إش تٛعسْا غ٢ًُٝ بعٛز : ٚٗ ضٚا١ٜ ايتدلٜعٟ ٗ ؾطح اؿُاغ١_ 1
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ُطٛٔض طـِٖٚ ايهٓعإْٝٛ، ٚعطف ٖصا اؾبٌ ب ،اؾبٌ بًػ١ ايٓب٘: ٚايطٛض

ٌٳ ٖٚٞ قشطا٤ بٌ  ،يػ١ ٗ غٌ (ٌٓٝغ)ٚ (ٌٓٝغ)يٛقٛع٘ ٗ قشطا٤ ص غٹٝٓٹ

 .َكط ٚب٬ز ؾًػطٌ

َعٓاٙ اؿػٔ بًػ١ : ٌٓ اغِ ا٭ؾذاض بايٓبط١ٝ أٚ باؿبؿ١، ٚقٌٝٝغ: ٚقٌٝ

 . اؿبؿ١

دا٤ تعطٜب٘ ٗ ايعطب١ٝ ع٢ً قٝػ١ تؿب٘ قٝػ١ ْع إصنط ايػامل ٚيٝؼ ٚقس 

ٗ إعطاب٘ إٔ ٜعطب َجٌ إعطاب ْع إصنط بايٛاٚ ْٝاب١ عٔ  (1)فاظ ;ظُع

ايه١ُ، أٚ ايٝا٤ ْٝاب١ عٔ ايؿتش١ أٚ ايهػط٠، ٚإٔ وه٢ ع٢ً ايٝا٤ َع ؼطٜو 

 :_تعاٍ_ٛي٘ ٚقس تكسّ عٓس ق ،قؿٌ ٜٚدلٜٔ: ْْٛ٘ عطنات اٱعطاب َجٌ

َٳػٵُطٕٛضط ٚٳنٹتٳابٺ   ص. ٚٳايٗطٛٔض 

ؾا٭ٌَ ؾعٌٝ  ;٭ٕ َٔ زخً٘ نإ آَّٓا ;َه١، زلٞ ا٭ٌَ: ٚايبًس ا٭ٌَ

َٴ ٕ ٜهٕٛ أٌ َجٌ ايساعٞ ايػُٝع ٗ بٝت عُطٚ بٔ َعس ٜهطب، ٚهٛظ عٹِؿَع٢ٓ 

 :_تعاٍ_َع٢ٓ َؿعٍٛ ع٢ً ٚد٘ اٱغٓاز اجملاظٟ، أٟ إإَٔٛ غانٓٛٙ قاٍ 

ٛٵفٺط ٔٵ خٳ َٹ ِٵ  ٗٴ َٳٓٳ  ص. ٚٳآ

ؾٗٛ سانط َطأ٣  ;ٚ٭ٕ ْعٍٚ ايػٛض٠ ٗ شيو ايبًس ،يًتعِٛٝ ٚاٱؾاض٠ إيٝ٘

ٗٳصٳا اِيبٳًَسٹط :َٚػُع َٔ إداطبٌ ْٛرل قٛي٘ ِٴ بٹ  422_30/421   ص.٫ ُأِقػٹ

ٚع٢ً َا تكسّ شنطٙ َٔ احملًٌُ ايجاٌْٝ يًتٌ ٚايعٜتٕٛ تتِ إٓاغب١ بٌ _ 5

ؾايتٌ إّا٤ إٍ  ;إؾاض٠ إٍ َٛاضز أعِٛ ايؿطا٥ع ايٛاضز٠ يًبؿط ٕتهٛٚ ،ّإا٭

ؾإْ٘  ;ٚايعٜتٕٛ إّا٤ إٍ ؾطٜع١ إبطاِٖٖٝٚٞ أٍٚ ؾطٜع١ يطغٍٛ،  ،ضغاي١ ْٛح

                                                 

 (.ّ.    )ؾذاظ: ٚيعٌ ايكٛاب، ٖهصا ٗ ا٭قٌ_ 1



 

 

سمو تفضري جشء عملطائف  368

ُطٛٔض طٗ أٍٚ اٱغطا٤، ٚ تكسّب٢ٓ إػذس ا٭قك٢ نُا ٚضز ٗ اؿسٜح ٚقس 

ٌٳ ٌٔاِيبٳًَسٹ اَ٭ط، ٚإّا٤ إٍ ؾطٜع١ ايتٛضا٠ص غٹٝٓٹ إّا٤ إٍ َٗب٘ ؾطٜع١ ص َٹ

 . ٭ْٗا ته١ًُ يؿطٜع١ ايتٛضا٠ ;، ٚمل ٜكع إّا٤ إٍ ؾطٜع١ عٝػ٢اٱغ٬ّ

ٚبأْ٘ إػذس ا٭قك٢ إّا٤ إٍ َهإ  ،ٚقس ٜهٕٛ ايعٜتٕٛ ع٢ً تأًٜٚ٘ بإهإ

عًٝ٘ _٭ٕ إػذس ا٭قك٢ بٓاٙ غًُٝإ _ عًٝ٘ ايػ٬ّ_ ٚٗٛض ؾطٜع١ عٝػ٢

 .ؾطٜع١ قبٌ ؾطٜع١ عٝػ٢ؾًِ تٓعٍ ؾٝ٘ _ ايػ٬ّ

ٌٔط :ٜٚهٕٛ قٛي٘ َٹ ٖٳصٳا اِيبٳًَسٹ اَ٭ ٚؾطٜع١  ،إّا٤ إٍ ؾطٜع١ إبطاِٖٝص ٚٳ

ٚبصيو ٜهٕٛ إّا٤ ٖصٙ اٯ١ٜ  ،ؾإٕ اٱغ٬ّ دا٤ ع٢ً أقٍٛ اؿٓٝؿ١ٝ ،اٱغ٬ّ

ٚٳاٖيصٹٟ ط :_تعاٍ_َا قطح ب٘ ٗ قٛي٘  ٘ٹ ْٴٛسّا  ٚٳقٻ٢ بٹ َٳا   ٔٔ ٔٵ ايسِّٜ َٹ ِٵ  ؾٳطٳعٳ َيُه

ٚٳعٹٝػٳ٢ َٴٛغٳ٢  ٚٳ ِٳ  ٖٹٝ ٘ٹ ٔإبٵطٳا ٚٳقٻٝٵٓٳا بٹ َٳا  ٚٳ ٚٵسٳٝٵٓٳا ٔإَيٝٵَو   .صَأ

 ٚقُس ،ٚعٝػ٢ ،َٚٛغ٢ ،ٚبصيو ٜهٕٛ تطتٝب اٱّا٤ إٍ ؾطا٥ع ْٛح

ؾتٛدٝ٘ كايؿ١ ايذلتٝب  ;غرل داض ع٢ً تطتٝب ٚٗٛضٖا _عًِٝٗ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ_

إٓكٛيٌ عٔ ازلٞ  ايصنطٟ يًذلتٝب اـاضدٞ أْ٘ ٕطاعا٠ اقذلإ ا٫زلٌ

٢ ٜتأتٻ _ ايجُطتٌ، َٚكاض١ْ ا٫زلٌ ايسايٌ ع٢ً ْٛعٌ َٔ أَانٔ ا٭ضض

َٴ ،ايٓٛرل َطاعا٠ٹ ٔٴػِّشٳَٴ ٌٳطٔ ايتٛض١ٜ، ٚيٝٓاغب ػِّشٳٚ  . ؾٛاقٌ ايػٛض٠ص غٹٝٓٹ

 ِ َا ٜؿٌُ إضاز٠ َٗاب٘ أؾٗط ا٭زٜإ اٱشل١ٝ بطاع١ُػٳٚٗ ابتسا٤ ايػٛض٠ بايَك

ٍٕ ٖٚٛ إٔ اهلل خًل اٱْػإ ٗ أسػٔ تكِٜٛ، أٟ خًك٘  ،ض ايػٛض٠يػط ;اغت٬ٗ

 .٭زي١ ٚدٛز اـايل ٚٚسساْٝت٘ ع٢ً ايؿطط٠ ايػ١ًُٝ َسضنّا

شٌ ٚإًٌ قس ساز عٔ أقٍٛ ؾطا٥ع اهلل ٚؾٝ٘ إّا٤ إٍ إٔ َا خايـ شيو َٔ ايِّٓ

غت٬ٍٗ ّ َع٢ٓ بطاع١ ا٫ٛټَكنًٗا بكطع ايٓٛط عٔ اخت٬ؾٗا ٗ ايؿطٚع، ٜٚهؿٞ ٗ تٳ
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 423_30/422  .َا ًٜٛح ٗ إع٢ٓ َٔ استُاٍ

 .ٍ ٚتػ١ٜٛسٵأٟ عٳ _بؿتض ايكاف_ ٛاَّق دعٌ ايؿ٤ٞ ٗ: ٚايتكِٜٛ _6

ٛٔػٵٚسٴ ٚأيٝك٘ بٓٛع اٱْػإ، أٟ أسػٔ تكِٜٛ ي٘، ٖٚصا  ،ِٜ٘ أنًُُٔ ايتك

 .ٜكتهٞ أْ٘ تكِٜٛ خام باٱْػإ ٫ ٜؿاضن٘ ؾٝ٘ غرلٙ َٔ إدًٛقات

سٌٜ ايك٣ٛ ايٛاٖط٠ ٚايباط١ٓ عٝح ٫ تهٕٛ إسس٣ قٛاٙ ٜٚتهض شيو ٗ تع

ؾإٕ  ;َٛقع١ ي٘ ؾُٝا ٜؿػسٙ، ٫ٚ ٜعٛم بعض قٛاٙ ايبعض اٯخط عٔ أزا٤ ٚٚٝؿت٘

 424_30/423  .غرلٙ َٔ دٓػ٘ نإ زْٚ٘ ٗ ايتكِٜٛ

ْٛع٘ َٔ  َا خًل ي٘ َتٓاغبّا شاتّٝا ٕ اٱْػإ تهّٜٛٓاٛٻؾأؾازت اٯ١ٜ إٔ اهلل َن _7

يٓٛاَ٘ ٚسهاضت٘، ٚيٝؼ تكِٜٛ قٛض٠ اٱْػإ ايٛاٖط٠ ٖٛ إعتدل عٓس اٱعساز 

إش ٫ أثط ي٘ ٗ إق٬ح ايٓؿؼ، ٚإق٬ح  ;بإٔ ٜكػِ عًٝ٘ ٫ٚ دسٜطّا_ تعاٍ_اهلل 

ق٬ح ٗ ا٭ضض، ٚ٭ْ٘ يٛ نإ ٖٛ إطاز يصٖبت إٓاغب١ اييت ٗ اٱ، ٚايػرل

 .ٚايبًس ا٭ٌَ ،ٚطٛض غٌٓ ،يعٜتٕٛايكػِ بايتٌ ٚا

 ،إٕ اهلل ٫ ٜٓٛط إٍ أدػازنِ= :"ٚإِا ٖٛ َتُِ يتكِٜٛ ايٓؿؼ قاٍ ايٓيب

 .(1)+ٚيهٔ ٜٓٛط إٍ قًٛبهِ ،٫ٚ إٍ قٛضنِ

 . ؾإٕ ايعكٌ أؾطف َا خل ب٘ ْٛع اٱْػإ َٔ بٌ ا٭ْٛاع

٭ٕ  ;ْٚٛطٙ ايعكًٞ ايكشٝض ،ؾإطنٞ عٓس اهلل ٖٛ تكِٜٛ إزضاى اٱْػإ

ؾًصيو  ،إش اؾػِ آي١ خاز١َ يًعكٌ ;اٍ اؾػسشيو ٖٛ ايصٟ تكسض عٓ٘ أعُ

ِٕط :_تعاٍ_نإ ٖٛ إككٛز َٔ قٛي٘  ٜٔٛ ٔٔ تٳِك ٕٳ ؾٹٞ َأسٵػٳ  ص. َيَكسٵ خٳًَِكٓٳا أٱْػٳا

 ،ؾ٬ اضتباٙ ي٘ َككس ايػٛض٠ ٚأَا خًل دػس اٱْػإ ٗ أسػٔ تكِٜٛ

                                                 

 .بعض ٚضٚاٙ غرلٙ ٜعٜس بعهِٗ ع٢ً، ضاٚٙ َػًِ_ 1
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ٌٳ غٳاؾٹط :ٜٚٛٗط ٖصا نُاٍ ايٛٗٛض ٗ قٛي٘ ِٻ ضٳزٳزٵْٳاٙٴ َأغٵَؿ ٌٳثٴ ؾإْ٘ يٛ ٌٓ ص ًٹ

ايطز أغؿٌ غاؾًٌ ع٢ً َكرل اٱْػإ ٗ أضشٍ ايعُط إٍ ْكا٥ل قٛت٘ نُا ؾػط ب٘ 

، ٚيٝؼ شيو ٖا ٜكع ؾٝ٘ تطزز ٙ عٔ غطض ايػٛض٠ أؾسٻٛټبٴنجرل َٔ إؿػطٜٔ يهإ ْٴ

 .ايػاَعٌ ست٢ وتاز إٍ تأنٝسٙ بايكػِ

َٳٓٴٛاط :ٜٚسٍ شيو قٛي٘ بعسٙ ٔٳ آ ايتكِٜٛ يعكٌ  ٭ٕ اٱّإ أثطٴص ٔإ٫ٖ اٖيصٹٜ

اٱْػإ ايصٟ ًُٜٗ٘ ايػرل ٗ أعُاي٘ ع٢ً ايططٜل ا٭قّٛ، َٚعا١ًَ بين ْٛع٘ 

ؾصيو ٖٛ  ;ايػإٌ َٔ عسا٥٘ َعا١ًَ اـرل َعِٗ ع٢ً سػب تٛاؾكِٗ َع٘ ٗ اؿل

غًِ َٔ عٛاضض عا٥ك١ َٔ بعض شيو ٖا ٜعطض ي٘  اا٭قٌ ٗ تهٜٛٔ اٱْػإ إش

َٔ عا١ٖ تًشك٘ ٕطض أسس ا٭بٜٛٔ، أٚ يؿػاز ٖٝهً٘ َٔ غكط١ أٚ  َاإٖٚٛ دٌٓ; 

قس١َ ٗ ًٓ٘، َٚا ٜعطض ي٘ بعس اي٫ٛز٠ َٔ زا٤ َعهٌ ٜعطض ي٘ ٜذلى ؾٝ٘ 

أٚ خباٍ  ،َٔ ؾططت٘ نشُاق١ ايػٛزاٌٜٚ ٚايػهطٌٜ ؾٝشطف ؾ٦ّٝا ;اخت٬ٍ َعاد٘

ٚتٓاٍٚ  ،طاتإدتبًٌ، ٖٚا ٜسخً٘ ع٢ً ْؿػ٘ َٔ َػاٟٚ ايعازات نؿطب إػه

 425_30/424  .أٚ خٛض ععّت٘ ،إدسضات ٖا ٜٛضث٘ ع٢ً طٍٛ اْج٬ّ تعكً٘

ٚايصٟ ْأخصٙ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ إٔ اٱْػإ كًٛم ع٢ً ساي١ ايؿطط٠ اٱْػا١ْٝ _ 8

يٝتكـ بآثاضٖا، ٖٚٞ ايؿطط٠ اٱْػا١ْٝ ايها١ًَ ٗ إزضان٘  ;اييت ؾطط اهلل ايٓٛع

احملػٛغات ايكازق١، أٟ إٛاؾك١ ؿكا٥ل ا٭ؾٝا٤ ٖا ٜتأز٣ َٔ  َػتكُّٝا إزضانّا

ايجابت١ ٗ ْؿؼ ا٭َط، بػبب غ١َ٬ َا ت٪زٜ٘ اؿٛاؽ ايػ١ًُٝ، َٚا ٜتًكاٙ ايعكٌ 

ايػًِٝ َٔ شيو ٜٚتكطف ؾٝ٘ بايتشًٌٝ ٚايذلنٝب إٓتٌُٛ، عٝح يٛ داْبت٘ 

أٚ يٛ  ،هاضٚايتؿهرل اي ،ٚايطبا٥ع إٓشطؾ١ ،ٚايعٛا٥س ايص١َُٝ ،ايتًكٝٓات ايهاي١

ؾط٣ ٗ  _ َا ؾاغتطاع زؾاعٗا عٓ٘ بس٥٫ٌ اؿل ٚايكٛاب تػًطت عًٝ٘ تػًطّا

 .ْٝع ؾ٪ْٚ٘ ع٢ً ا٫غتكا١َ، ٕٚا قسضت َٓ٘ إ٫ ا٭ؾعاٍ ايكاؿ١
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ؾذلَٞ ب٘ ٗ  ;ٜٚطخٞ ايعٓإ شلٛاٙ ٚؾٗٛت٘ ،ٚيهٓ٘ قس ٜتعجط ٗ شٍٜٛ اغذلاضٙ

ؾٝتابعِٗ  ;يتدٜٛـ أٚ اٱطُاعايه٫٬ت، أٚ ٜتػًب عًٝ٘ زعا٠ ايه٬ٍ بعاٌَ ا

ٜٚٓػ٢ ايكٛاب  ،ؾٝعتازٙ ،سٙ، ثِ ٫ ًٜبح إٔ ٜػتشهِ ؾٝ٘ َا تكًٖأٚ نطّٖا طٛعّا

 . ٚايطؾس

ثِ  ،َا َٔ َٛيٛز إ٫ ٜٛيس ع٢ً ايؿطط٠= :"ٜٚؿػط ٖصا إع٢ٓ قٍٛ ايٓيب

 .اؿسٜح +أٚ ّذػاْ٘ ،أٚ ٜٓكطاْ٘ ،ٜهٕٛ أبٛاٙ ُٖا ايًصإ ٜٗٛزاْ٘

ُا أنجط ايٓاؽ ٬َظ١َ ي٘ ٖٚ ،ا أٍٚ َٔ ٜتٍٛ تأزٜب٘ ٚتجكٝؿ٘شيو إٔ أبٜٛ٘ ُٖ

ؾُٗا ايًصإ ًٜكٝإ ٗ ْؿػ٘ ا٭ؾهاض ا٭ٍٚ، ؾإشا غًِ َٔ تهًٌٝ أبٜٛ٘  ;ٗ قباٙ

 ٕ خرلّاإيعسٜس َٔ إ٪ثطات ؾٝ٘،  ١ْنٳطٵثِ ٖٛ بعس شيو عٴ ،ؾكس غاض بؿططت٘ ؾٛطّا

 .ؾؿط ٚإٕ ؾطّا ،ؾدرل

٭ُْٗا أق٣ٛ أغباب ايعز ٗ ن٬يتُٗا،  ;ع٢ً ا٭بٜٛٔ"قتكط ايٓيباٚ

 . ع٢ً ٚيسُٖا ٚأؾس إؿاسّا

 ،ع٢ً تؿػرل ايتكِٜٛ بٗصا إع٢ٓ ايعِٛٝ ٚسسٜجّا ٚمل ٜعطز إؿػطٕٚ قسّّا

 .ٚا ايتكِٜٛ ع٢ً سػٔ ايكٛض٠طٴكٳَكَؾ

 :ٚأبٞ ايعاي١ٝ ،ٚإبطاِٖٝ ،ٚايهًيب ،ٚقتاز٠ ،ٚفاٖس ،ٚضٟٚ عٔ ابٔ عباؽ

 .أٚ ع٢ً اغتكا١َ ايكا١َ

أٚ ع٢ً ايؿباب ٚاؾ٬ز٠، ٚضٟٚ عٔ عهط١َ ٚابٔ  :ٚضٟٚ عٔ ابٔ عباؽ

 . عباؽ

٫ٚ ٥٬ِٜ َككس ايػٛض٠ إ٫ إٔ ٜتأٍٚ بإٔ شيو شنط ْع١ُ ع٢ً اٱْػإ عهؼ 

غ٣ٛ َا سهاٙ ابٔ عط١ٝ عٔ  ،أغؿٌ غاؾًٌ زٻطٴَؾ ;ؾهؿط بإٓعِ ;اٱْػإ ؾهطٖا
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ٚإزضان٘ ايًصإ  ،ِ اٱْػإ عكً٘تكٜٛ= :أْ٘ قاٍ (1)ايجعًيب عٔ أبٞ بهط بٔ طاٖط

 .+ٓاٙ بايتُٝٝعٜٻظٳ

 .ٚيؿٛ٘ عٓس ايكططيب قطٜب َٔ ٖصا َع ظٜاز٠ ٜتٓاٍٚ َأنٛي٘ بٝسٙ

ِٕط :إٔ (2)َٚا سهاٙ ايؿدط عٔ ا٭قِ ٜٔٛ ٔٔ تٳِك أنٌُ عكٌ ٚؾِٗ ٚأزب ص َأسٵػٳ

 . ٚعًِ ٚبٝإ

ايٓؿع ٚايك٬ح  ت٘ دًبٳًٖبٹٚإٔ ٗ دٹ ،ٚتؿٝس اٯ١ٜ إٔ اٱْػإ َؿطٛض ع٢ً اـرل

يصيو  ;، ٚقب١ اـرل ٚاؿػٔ َٔ ا٭ؾعاٍأٚ ٬ٖنّا ٚنطا١ٖ َا ٜٛٓ٘ باط٬ّ ،يٓؿػ٘

 ،تطاٙ ٜػط بايعسٍ ٚاٱْكاف، ٜٚٓكض َا ٜطاٙ فًب١ ـرل غرلٙ، ٜٚػٝح إًٗٛف

عٔ  ٜٚعاٌَ باؿػ٢ٓ، ٜٚػاض ع٢ً إػتهعؿٌ، ٜٚؿ٦ُع َٔ ايًِٛ َا زاّ فطزّا

أٚ إؾؿا٤ غهب هٝـ  ،ٚ إضنا٤ ؾ٠ٛٗ ٜطٜس قها٤ٖاأ ،ضّٚ ْؿع هًب٘ يٓؿػ٘

 .بكسضٙ

، ٜٚٗـ إٍ ن٬ّ ايٛعاٚ ؼٍٛ بٝٓ٘ ٚبٌ ؾططت٘ ظَّٓا اييت تًو ايعٛاضض

 . ٜٚٛز طٍٛ بكا٥ِٗ ،ٜٚعُِٛٗ ،ٜٚهطَِٗ ،ٚاؿهُا٤ ٚايكاؿٌ

ٚمل ٜػتطع ضزٖا عٔ  ،ؾعٜٓت ي٘ اضتهاب إؿاغس ،ايػ١ُ٦ٝ ؾإشا غاٚضت٘ ايؿ٠ُٛٗ

ٚٳاْكط _ ْؿػ٘ ٚٚعٜ  ،ايٓاقشٌ عًٝ٘ ْكضٴ ٌٳثَكف إٍ غ٤ٛ ا٭عُاٍ، 

 . ايٛاعٌٛ ع٢ً َطاتب ٗ نطا١ٖٝ شيو َكساض ؼهِ اشل٣ٛ ٗ عكً٘

ٚسػٔ اي١ٝٓ عٓس  ،ٚايطؾس ،ٚايعساي١ ،ٚشلصا نإ ا٭قٌ ٗ ايٓاؽ اـرل

 427_30/425  .ْٗٛض َٔ ايؿكٗا٤ ٚاحملسثٌ

                                                 

 .مل أقـ ع٢ً تعٝٝٓ٘ ٚيٝؼ ٜبعس إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ا٭قِ_ 1

ٚقاٍ ابٔ سذط ، ا٭قِ يكب أبٞ بهط عبسايطٓٔ بٔ نٝػإ َٔ أقشاب ٖؿاّ ايؿٛطٞ َٔ إعتعي١_ 2

 +.إْ٘ نإ َٔ طبك١ أبٞ اشلصٌٜ ايع٬ف إعتعيٞ: =ٗ يػإ إٝعإ
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غٛض٠ اقطأ )ايكشاب١ ٚايتابعٌ باغِ اؾتٗطت تػ١ُٝ ٖصٙ ايػٛض٠ ٗ عٗس _ 1

أٍٚ غٛض٠ ْعيت َٔ ايكطإٓ اقطأ : =ضٟٚ ٗ إػتسضى عٔ عا٥ؿ١ (باغِ ضبو

 +.باغِ ضبو

ِٔ ضٳبَِّواِقطـؾأخدلت عٔ ايػٛض٠ ب  ص.طٳِأ بٹاغٵ

 ،ٚفاٖس ،ٚأبٞ ضدا٤ ايعطاضزٟ ،ايطٓٔٚضٟٚ شيو عٔ أبٞ غ١ًُ بٔ عبس

 . ٚايعٖطٟ، ٚبصيو عْٓٛٗا ايذلَصٟ

ٗ  (ايعًل)يٛقٛع يؿٜ  (غٛض٠ ايعًل)ت ٗ إكاسـ َٚعِٛ ايتؿاغرل ٚزلٝ

 . أٚا٥ًٗا، ٚنصيو زلٝت ٗ بعض نتب ايتؿػرل

ِٔ ضٳبَِّو اٖيصٹٟ خٳًَلٳ) غٛض٠ ٚعْٓٛٗا ايبداضٟ  . (اِقطٳِأ بٹاغٵ

 . (غٛض٠ اقطأ ٚايعًل)ٚزلاٖا ايهٛاؾٞ ٗ ايتدًٝل ( غٛض٠ اقطأ)ٚتػ٢ُ 

 (.غٛض٠ ايكًِ)هط بٔ ايعطبٞ ٚأبٛ ب ،ٚعْٓٛٗا ابٔ عط١ٝ

ٚيهٔ ايصٜٔ دعًٛا اغِ ٖصٙ ايػٛض٠  (غٛض٠ ٕ ٚايكًِ)ٖٚصا اغِ زلٝت ب٘ 

 .(غٛض٠ ٕ)ٜػُٕٛ ا٭خط٣  (غٛض٠ ايكًِ)

 . ٚمل ٜصنطٖا ٗ اٱتكإ ٗ عساز ايػٛض شات أنجط َٔ اغِ

ٖٚٞ أٍٚ غٛض٠ ْعيت ٗ ايكطإٓ نُا ثبت ٗ ا٭سازٜح ، ٖٚٞ َه١ٝ باتؿام

ٖٚٛ فاٚض ؾٝ٘ ٗ "يٛانش١، ْٚعٍ أٚشلا بػاض سطا٤ ع٢ً ايٓيبايكشٝش١ ا

ٕٳ ط :ضَهإ ي١ًٝ غبع١ عؿط٠ َٓ٘ َٔ غ١ٓ أضبعٌ بعس ايؿٌٝ إٍ قٛي٘ ِٳ أٱْػٳا عٳًٖ

ِٵَٳا  ِٵ ٜٳعٵًَ  ص.َي

 لصورة العم
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ٚؾٝ٘ سسٜح عٔ أبٞ َٛغ٢  ،ثبت شيو ٗ ا٭سازٜح ايكشٝش١ عٔ عا٥ؿ١

 . يػًـ ٚاـًـٖٚٛ ايصٟ قاي٘ أنجط إؿػطٜٔ َٔ ا ،ا٭ؾعطٟ

ٚعٔ دابط أٍٚ غٛض٠ إسثط، ٚت٪ٍٚ بإٔ ن٬َ٘ ْل إٔ غٛض٠ إسثط أٍٚ 

نُا إٔ غٛض٠ ايهش٢ ْعيت بعس  ،غٛض٠ ْعيت بعس ؾذل٠ ايٛسٞ نُا ٗ اٱتكإ

 . ؾذل٠ ايٛسٞ ايجا١ْٝ

ٗ عس أٌٖ إس١ٜٓ َٚه١ عؿطٕٚ، ٚٗ عس أٌٖ ايؿاّ مثإ عؿط٠،  ٚعسز آٜٗا

 434_30/433  .بكط٠ تػع عؿط٠ٚٗ عس أٌٖ ايهٛؾ١ ٚاي

ٌٴ: أغطانٗا_ 2 إش نإ ٫ ٜعطف ايت٠ٚ٬  ;ايه٬ّ ايكطآْٞ ٚت٬ٚت٘"قُسٺ تًك

 . َٔ قبٌ

ِٳ ايصٟ أشلِ ايبؿطٳ ٭ٕ اهلَل ;بصيو َٝػطٷ ٘ٴُٳًِإٍ إٔ عٹ ٚاٱّا٤ٴ  بايهتاب١ قازضٷ ايعً

َٳ  . ٜؿا٤ ابتسا٤ٶ ٔٵع٢ً تعًِٝ 

 . ٚايهتاب١ ٚايعًِ ايكطا٠٤ٹ عطؾ١ٹإٍ إٔ أَت٘ غتكرل إٍ َ ٚإّا٤ٷ

ٗٴ ٕٳ ٘ٴَكًِٚخاق١ خٳ ،٘ إٍ ايٓٛط ٗ خًل اهلل إٛدٛزاتٚتٛدٝ  خًكّا اٱْػا

 . ايٓٛط ؾصيو َبسُأ ;١ٺَكًََٔ عٳ َػتدطدّا عذٝبّا

ٚايسع٠ٛ إٍ اشلس٣  ،يٝكسٙ عٔ ايك٠٬ ;ضٳٚتعطٻ"ب ايٓيبٻنصٻ ٔٵَٳ ٚتٗسٜسٴ

 . ٚايتك٣ٛ

ّٴ  . ٚأْ٘ قاَعِٗ ْٚاقط ضغٛي٘ ،ٜٓاْٚٚ٘ ٔٵَٳ بأَٔط عاملٷ إٔ اهلَل"ايٓيب ٚإع٬

ٍٔ ٚتجبٝتٴ  . ٚايتكطب إٍ اهلل ،ٚايك٠٬ ،ع٢ً َا دا٤ٙ َٔ اؿل ايطغٛ

ٕٵ   30/434   .تكٗطِٖ اهللٹ ٭ٕ ق٠َٛ ;٥٘أعسا بك٠ٛٹ ٫ ٜعبَأ ٚأ

٭ٕ ايجابت ٗ ايعًِ اٯٕ إٔ  ;َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ ايعًُٞ شنط ايعًك١ _3

تهٕٛ ٗ  ٫ تط٣ إ٫ بإطآ٠ إهدل٠ أنعاؾّا تدًل َٔ بٜٛه١ زقٝك١ دسّااٱْػإ ٜ
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ؾ٬ تكبٌ ايتدًل ست٢  ;غاع١ ٗ زّ سٝض إطأ٠ ،ط١ٜٚ ايؿهٌٚٗٛضٖا ُن أَبس

ٗا عا٥ل نُا قاٍ ِكعٴؾتأخص ٗ ايتدًل إشا مل ٜٳ ،ؾتُتعز َعٗا ،ؽايطٗا ْطؿ١ ايطدٌ

َٴدٳًَٖكط :_تعاٍ_ ٚٳَغٝٵٔط   .ص١ٺَٴدٳًَٖك١ٺ 

ؾؿابٗت ايعًك١ اييت ٗ إا٤  ،ضٖا ق٬ًّٝٛټَهؾإشا أخصت ٗ ايتدًل ٚايُٓٛ اَتس تٳ

ؾٝ٘ ٚٗ نْٛٗا  (1)َؿاب١ٗ تا١َ ٗ زق١ اؾػِ ٚتًْٛٗا بًٕٛ ايسّ ايصٟ ٖٞ غاسب١

غاع١ ٗ غا٥ٌ نُا تػبض ايعًك١، ٚقس تكسّ ٖصا ٗ غٛض٠ غاؾط ٚأؾطت إيٝ٘ ٗ 

 30/438  .إكس١َ ايعاؾط٠

ّٴ ط _4 ِٔ ( 3)ٚٳضٳبټَو اَ٭ِنطٳ ِٳ بٹاِيَكًَ ِٵ ( 4)اٖيصٹٟ عٳًٖ ِٵ ٜٳعٵًَ َٳا َي ٕٳ  ِٳ أٱْػٳا عٳًٖ

ِٔ ضٳبَِّوط١ًْ َعطٛؾ١ ع٢ً ١ًْ (ص 5) ؾًٗا سهِ ا٫غت٦ٓاف، ص اِقطٳِأ بٹاغٵ

ِٔط :ٚخدلٙ إَا ،َبتسأص ضٳبټَوطٚ ِٳ بٹاِيَكًَ ِٳ ط :ٚإَا ١ًْص اٖيصٹٟ عٳًٖ عٳًٖ

ٕٳ ِٵ أٱْػٳا ِٵ ٜٳعٵًَ  . ٖٚصا ا٫غت٦ٓاف بٝاْٞص َٳا َي

ؾإشا ْٛطت إٍ اٯ١ٜ َػتك١ً عُا تهُٓ٘ سسٜح عا٥ؿ١ ٗ ٚقـ غبب ْعٚشلا 

أقطأ : إٔ ٜكٍٛ نٝـ"عٔ غ٪اٍ هٝـ ٗ خاطط ايطغٍٛ نإ ا٫غت٦ٓاف ْاؾ٦ّا

ؾأدٝب بإٔ ايصٟ عًِ ايكطا٠٤ بٛاغط١ ايكًِ، أٟ  ;ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ ػٔٚأْا ٫ أس

 . ط١ ايهتاب١ ٜعًُو َا مل تعًِبٛاغ

عٔ قٛي٘  ٚإشا قطْت بٌ اٯ١ٜ ٚبٌ اؿسٜح إصنٛض نإ ا٫غت٦ٓاف دٛابّا

 .+َا أْا بكاض٨= :ؾدلٌٜ

إش ايعًِ  ;بايكطا٠٤ ٫ عذب ٗ إٔ تكطأ ٚإٕ مل تهٔ َٔ قبٌ عإّا: ؾإع٢ٓ

عًِ اهلل  ٚقس ،ٚاٱشلاّ ،ٚايتًكٌ ،بايكطا٠٤ وكٌ بٛغا٥ٌ أخط٣ َجٌ اٱ٤٬َ

                                                 

 (.ّ.   )غاع١: ٚيعٌ ايكٛاب، ٖهصا ٗ ا٭قٌ_ 1
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 . آزّ ا٭زلا٤ ٚمل ٜهٔ آزّ قاض٥ّا

ؾعسٍ عٔ اٱنُاض يتأنٝس َا ٜؿعط ب٘ ضبو  ;ٚعًِ بايكًِ: َٚكته٢ ايٛاٖط

ِٔ ضٳبَِّوط :َٔ ايعٓا١ٜ إػتؿاز٠ َٔ قٛي٘ ٕٷص اِقطٳِأ بٹاغٵ َٔ  ٚإٔ ٖصٙ ايكطا٠٤ ؾأ

 . يٓع١ُ ايطبٛب١ٝ عًٝ٘ ّاإُاَ ;ؾ٪ٕٚ ايطب اختل بٗا عبسٙ

 . ؿٜ ايطب ٚقـ ا٭نطّٚيٝذطٟ ع٢ً ي

ّٴطٚٚقـ  ٚيٝؼ  ،َكٛؽ يًس٫ي١ ع٢ً ق٠ٛ ا٫تكاف بايهطّص اَ٭ِنطٳ

 . ؾٗٛ َػًٛب إؿان١ً ;يًُؿان١ً َكٛغّا

َٔ  ايتؿهٌ بعطا٤ َا ٜٓؿع إعطٞ، ْٚعِ اهلل ع١ُٝٛ ٫ ؼك٢ ابتسا٤ٶ:  ٚايهطّ

 . ْع١ُ اٱهاز، ٚنٝؿ١ٝ اـًل، ٚاٱَساز

 ;َٔ أٍٚ ايػٛض٠ أقٍٛ ايكؿات اٱشل١ٝ ٚقس ْعت ٖصٙ اٯٜات اـُؼ

ٚٚقـ ص اٖيصٹٟ خٳًَلٳطؾٛقـ ايطب ٜتهُٔ ايٛدٛز ٚايٛسسا١ْٝ، ٚٚقـ 

ِٔط ِٳ بٹاِيَكًَ ٜكتهٝإ قؿات ا٭ؾعاٍ، َع َا ؾٝ٘ َٔ ا٫غتس٫ٍ ص اٖيصٹٟ عٳًٖ

ايكطٜب ع٢ً ثبٛت َا أؾرل إيٝ٘ َٔ ايكؿات َا تكتهٝ٘ إٛقٛي١ٝ َٔ اٱّا٤ إٍ 

ّٴطٚٚقـ  ، ايصٟ ٜصنط َعٗادلاـ ٚد٘ بٓا٤ ٜتهُٔ قؿات ايهُاٍ ص اَ٭ِنطٳ

 440_30/439  .ٚايتٓعٜ٘ عٔ ايٓكا٥ل

إٍ َا ٜتًكاٙ  َٔ شنط ايتعًِٝ بايكًِ ٚايتعًِٝ ا٭عِ إؾاض٠ْ تٵًَكٳٚقس سٳ _5

ٚإٔ ؼكٌٝ ايعًّٛ  ،أّ َطايع١ ايهتب ،اٱْػإ َٔ ايتعايِٝ غٛا٤ نإ بايسضؽ

ا٭خص عٔ ايػرل بإطادع١ ٚإطايع١، ٚططٜكُٗا : أسسٖا: ث٬ث١ ٜعتُس أَٛضّا

ِٔ ٔٳَهَٵؾإٕ بايهتاب١ َأ ;ايهتاب١ ٚقطا٠٤ ايهتب ٔٳ يٮَ ٗا ْٚكًَ ،ايبؿٔط عًُا٤ٹ آضا٤ٹ تسٜٚ

 . ٚٗ ا٭دٝاٍ اؾا١ٝ٥ ،إٍ ا٭قطاض ايٓا١ٝ٥
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 . ايتًكٞ َٔ ا٭ؾٛاٙ بايسضؽ ٚاٱ٤٬َ: ٚايجاْٞ

 .َٔ إػتٓبطات ٚإدذلعات َا تٓكسح ب٘ ايعكٍٛ: ٚايجايح

ِٵط :_تعاٍ_ٖصإ زاخ٬ٕ ؼت قٛي٘ ٚ ِٵ ٜٳعٵًَ َٳا َي ٕٳ  ِٳ أٱْػٳا  ص. عٳًٖ

 ;٫ وٍٛ زٕٚ قطا٤ت٘ بإٔ عسّ َعطؾت٘ ايهتاب١َ"ٚٗ شيو اط٦ُٓإ يٓؿؼ ايٓيب

ِ ايكطا٠٤ ٭قشاب إعطؾ١ بايهتاب١ ؾايصٟ عًٖ ;٭ٕ اهلل عًِ اٱْػإ َا مل ٜعًِ

 30/441  .إٔ ٜعًُو ايكطا٠٤ زٕٚ غبل َعطؾ١ بايهتاب١قازض ع٢ً 

ـُ _6  ،٘ بأْ٘ غرل قتاز إٍ غرلٙػٴِؿ٘ ْٳإٔ ا٫غتػٓا٤ ؼسخ قاسبٳ لًُٚع١ً ٖصا ا

٫ٚ ٜعاٍ شيو ايتِٖٛ ٜطبٛ  ،ؾرل٣ ْؿػ٘ أعِٛ َٔ أٌٖ اؿاد١ ،ٚإٔ غرلٙ قتاز

ؾٝطػ٢  ،شٝضسٝح ٫ ٚاظع ٜعع٘ َٔ زٜٔ أٚ تؿهرل ق ;خًكّا رلٗ ْؿػ٘ ست٢ ٜك

٭ٕ ي٘ َا ٜسؾع ب٘ ا٫عتسا٤ َٔ ١َ٫  ;يؿعٛضٙ بأْ٘ ٫ ىاف بأغِٗ ;ع٢ً ايٓاؽ

 ،ٚعُاٍ ،َٚٓتؿعٌ َاي٘ َٔ ؾطنا٤ ،ٚعؿا٠ ،ٚأعٛإ ،ٚخسّ ،غ٬ح

 . ؾٗٛ ٗ عع٠ عٓس ْؿػ٘ ;ٚأدطا٤

ْٚبٗت  ،ؾكس بٝٓت ٖصٙ اٯ١ٜ سكٝك١ ْؿػ١ٝ ع١ُٝٛ َٔ ا٭خ٬م ٚعًِ ايٓؿؼ

 445_30/444  .ًٗا ٗ ايٓؿؼع٢ً اؿصض َٔ تػًػ
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غٛض٠ )ايتؿػرل ٚنتب ايػ١ٓ  ٚنتب ٗ إكاسـ زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠_ 1

غٛض٠ )ٚزلاٖا ابٔ عط١ٝ ٗ تؿػرلٙ ٚأبٛ بهط اؾكام ٗ أسهاّ ايكطإٓ  (ايكسض

 . (ي١ًٝ ايكسض

 .ط٣ٚ عٔ ابٔ عباؽٜٚٴ ،ٖٚٛ قٍٛ دابط بٔ ظٜس ،ٗ قٍٛ اؾُٗٛض ٖٚٞ َه١ٝ

. ْٚػب٘ ايكططيب إٍ ا٭نجط ،ٚايهشاى أْٗا َس١ْٝ _ٜهّاأ_ٚعٔ ابٔ عباؽ 

ٜٚطدش٘ إٔ إتبازض أْٗا تتهُٔ  ،ٖٞ أٍٚ غٛض٠ ْعيت بإس١ٜٓ: ٚقاٍ ايٛاقسٟ

 . ٚإِا نإ شيو بعس ؾطض ضَهإ بعس اشلذط٠ ،ايذلغٝب ٗ إسٝا٤ ي١ًٝ ايكسض

بعس  ، ْعيتٚقس عسٖا دابط بٔ ظٜس اـاَػ١ ٚايعؿطٜٔ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض

إْٗا َس١ْٝ ؾٝكتهٞ إٔ  :غٛض٠ عبؼ ٚقبٌ غٛض٠ ايؿُؼ، ؾأَا قٍٛ َٔ قايٛا

 . تهٕٛ ْعيت بعس إطؿؿٌ ٚقبٌ ايبكط٠

ٚغت ٗ ايعس إهٞ  ،ٗ ايعسز إسْٞ ٚايبكطٟ ٚايهٛٗ ٚآٜاتٗا ٔؼ

 30/455  .ٚايؿاَٞ

٘ٴ: ٗاأغطانٴ _2 ٌٔ ايتٜٓٛ  . _اٍتع_ايكطإٓ ٚعُٛت٘ بإغٓاز إْعاي٘ إٍ اهلل  بؿه

ٕٴ ٚايطزټ  . _تعاٍ_َٔ اهلل  َٓع٫ّ ع٢ً ايصٜٔ دشسٚا إٔ ٜهٕٛ ايكطآ

ٕٔ عٴِؾٚضٳ ٍٴ ،ْعٍ ؾٝ٘ايٛقت ايصٟ ُأ ؾأ  . ا٥٬ٕه١ ٗ ي١ًٝ إْعاي٘ ْٚعٚ

ٌٴ  . ٘ َٔ نٌ عاّإْعايٹ اييت تٛاؾل ي١ًَٝ اي١ًًٝٹ ٚتؿهٝ

 .تكسمٚاي ايكسض بايكٝاّ ي١ًٝٹ ٔٔإػًٌُ ع٢ً ؼٝټ ضٴٜٚػتتبع شيو ؼطٜ

30/455_456 

 صورة الكدر
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اؾتًُت ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً تٜٓٛ٘ عِٛٝ  :صإْٔٻا َأْعٳِيٓٳاٙٴ ؾٹٞ َيٝٵ١ًَٹ اِيَكسٵٔضط _3

ٕٻ)ؾاؾتتشت عطف  ;بايكطإٓ ٚباٱخباض عٓٗا باؾ١ًُ ايؿع١ًٝ، ٚن٬ُٖا َٔ  (إ

 30/456  .ططم ايتأنٝس ٚايتكٟٛ

 30/456  .ٚٗ نُرل ايع١ُٛ ٚإغٓاز اٱْعاٍ إيٝ٘ تؿطٜـ عِٛٝ يًكطإٓ _ 4

َٚٔ تػسٜس تطتٝب إكشـ إٔ ٚنعت غٛض٠ ايكسض عكب غٛض٠ ايعًل  _5

َع أْٗا أقٌ عسز آٜات َٔ غٛض٠ ايب١ٓٝ ٚغٛض بعسٖا، نأْ٘ إَا٤ إٍ إٔ ايهُرل ٗ 

 . ٜعٛز إٍ ايكطإٓ ايصٟ ابتس٨ ْعٚي٘ بػٛض٠ ايعًلص َأْعٳِيٓٳاٙٴط

ٖٚٛ  ،ٗ تًو اي١ًًٝ ع٢ً إكساض ايصٟ أْعٍ ٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ ايهُرل عا٥سّا

، ٚع٢ً ؾإٕ نٌ دع٤ َٔ ايكطإٓ ٜػ٢ُ قطآّْا ;اٯٜات اـُؼ َٔ غٛض٠ ايعًل

أطًل نُرل  :ٚقٌٝ ،٫ فاظ ؾٝ٘ص َأْعٳِيٓٳاٙٴطن٬ ايٛدٌٗ ؾايتعبرل بإهٞ ٗ ؾعٌ 

 . بع٬ق١ ايبعه١ٝ ايكطإٓ ع٢ً بعه٘ فاظّا

ٍٳاُ٭ ٗ إٔ اٯٜاتٹ ٚاٯ١ٜ قطو١  ٖٚٛ ايصٟ ٜكتهٝ٘  ،ي٬ّٝ َٔ ايكطإٓ ْعيت ٚ

ؾهإ ٜتشٓح ٗ غاض سطا٤ = :سسٜح بس٤ ايٛسٞ ٗ ايكشٝشٌ يكٍٛ عا٥ؿ٘ ؾٝ٘

 .+ايًٝايٞ شٚات ايعسز

 .ثط ؾطاغ٘ َٔ تعبسٙإٜٛٗط إٔ ٜهٕٛ إًو قس ْعٍ عًٝ٘ ، ٚؾهإ تعبسٙ ي٬ّٝ

ٍٴ= :١ٚأَا قٍٛ عا٥ؿ ؾُعٓاٙ أْ٘ خطز َٔ  +ٜطدـ ؾ٪ازٙ اهللٹ ؾطدع بٗا ضغٛ

إش ٜهٕٛ ْعٚشلا عًٝ٘ ٗ  ;ا٤ إثط ايؿذط بعس اْكها٤ تًكٝٓ٘ اٯٜات اـُؼغاض سط

ٔٳ ط :_تعاٍ_ٚشيو أؾهٌ أٚقات ايًٌٝ نُا قاٍ  ،آخط تًو اي١ًًٝ ُٴػٵتٳػٵؿٹٔطٜ ٚٳاِي

 457_30/456 ص.بٹاَ٭غٵشٳأض

اغِ دعً٘ اهلل ي١ًًٝ اييت ابتس٨ ؾٝٗا ْعٍٚ ايكطإٓ، ٜٚٛٗط إٔ : ٚي١ًٝ ايكسض _6
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 ،ٚمل تهٔ َعطٚؾ١ عٓس إػًٌُ ،ا بٗصا ا٫غِ نإ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜأٍٚ تػُٝتٗ

َٳا ط :كٛي٘بٚيصيو عكب  ;ٕعطؾتٗا تؿٜٛكّا ;ٖا بٗصا ا٫غِطٴِنٚبصيو ٜهٕٛ شٹ ٚٳ

١ًَُ اِيَكسٵٔض َٳا َيٝٵ  ص. َأزٵضٳاَى 

نُا قاٍ  ،ناؾ١ إيٝ٘ ٖٛ َع٢ٓ ايؿطف ٚايؿهٌطؾت اي١ًًٝ باٱايصٟ عٴ: ٚايكسض

َٴبٳاضٳَن١ٺط :ايسخإ ٗ غٛض٠_ تعاٍ_  .صإْٔٻا َأْعٳِيٓٳاٙٴ ؾٹٞ َيٝٵ١ًَٺ 

ؾتًو ي١ًٝ دعٌ  ;ٖا أعطاٖا َٔ ايدلن١_ تعاٍ_أٟ ي١ًٝ ايكسض ٚايؿطف عٓس اهلل 

 ".ؾذعًٗا َبسأ ايٛسٞ إٍ ايٓيب ;ٕا غبل ب٘ عًُ٘ ؾذعًٗا َٛٗطّا ;اهلل شلا ؾطؾّا

30/457 

ا٤ إْعاٍ ايكطإٓ ؾٝٗا تؿطٜـ آخط اي١ًًٝ اييت نإ ابتس ٚإككٛز َٔ تؿطٜـ _7

 اختاض ٫بتسا٤ إْعاي٘ ٚقتّا_ تعاٍ_ع٢ً أْ٘  تٓبّٝٗا ;يًكطإٓ بتؿطٜـ ظَإ ٚٗٛضٙ

ٌ ا٭ٚقات هٵدتاض ٱٜكاع٘ َؾ٭ٕ عِٛ قسض ايؿعٌ ٜكتهٞ إٔ ٜٴ ;َباضنّا ؾطٜؿّا

ؾاختٝاض ؾهٌ ا٭ٚقات ٫بتسا٤ إْعاي٘ ٜٓب٧ عٔ عًٛ قسضٙ عٓس اهلل  ;ٚا٭َه١ٓ

ٕٳط :نكٛي٘_ تعاٍ_ ٗٻطٴٚ ُٴَط ٘ٴ ٔإ٫ٖ اِي ُٳػټ  .ع٢ً ايٛدٌٗ ٗ إطاز َٔ إطٗطٜٔص ٫ ٜٳ

30/458 

إِا ٖٛ بتهعٝـ ؾهٌ َا وكٌ ؾٝٗا َٔ  :ٚتؿهًٝٗا باـرل ع٢ً أيـ ؾٗط _8

ٚايدلن١ يٮ١َ  ،ٚٚؾط٠ ثٛاب ايكسقات ،ٚاغتذاب١ ايسعا٤ ،ا٭عُاٍ ايكاؿ١

٫ٚ َا وسخ ؾٝٗا َٔ سط أٚ  ،َكازٜط أظَٓتٗا٭ٕ تؿانٌ ا٭ٜاّ ٫ ٜهٕٛ  ;ؾٝٗا

ؾإٕ تًو ا٭سٛاٍ غرل َعتس بٗا عٓس اهلل  ;ز، أٚ َطط، ٫ٚ بطٛشلا أٚ بككطٖابط

عٌ َٚا ٜ ،ْٚاعات ٚيهٔ اهلل ٜعبأ َا وكٌ َٔ ايك٬ح يًٓاؽ أؾطازّا_ تعاٍ_

 .ع٢ً اؿل ٚاـرل ْٚؿط ايسٜٔ
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َٳط :ٚقس قاٍ ٗ ؾهٌ ايٓاؽ ٕٻ َأِنطٳ ِٵٔإ ٘ٹ َأتٵَكاُن ِٵ عٹٓٵسٳ ايًٖ ؾهصيو ؾهٌ ص ُه

ٚيٝػت شلا قؿات  ،٭ْٗا ٚطٚف يٮعُاٍ ;ا٭ظَإ إِا ٜكاؽ َا وكٌ ؾٝٗا

ؾؿهًٗا َا أعسٙ اهلل شلا َٔ ايتؿهٌٝ  ;شات١ٝ ّهٔ إٔ تتؿانٌ بٗا نتؿانٌ ايٓاؽ

 .اتبنتؿهٌٝ ثًح ايًٌٝ ا٭خرل يًكط

 .+س نأيـسٚا= :ؾط٠ ايتهجرل نكٛيٜ٘ٛٗط أْ٘ َػتعٌُ ٗ ٚ ـٹِياَ٭ زٴسٳٚعٳ

ـٳ غٳٓٳ١ٺط :_تعاٍ_ٚعًٝ٘ دا٤ قٛي٘  ُٻطٴ َأِي ٛٵ ٜٴعٳ ِٵ َي ٖٴ ٛٳزټ َأسٳسٴ ٚإِا دعٌ ُٝٝع ص ٜٳ

 .ع٢ً ايؿاق١ً اييت ٖٞ عطف ايطا٤يًطعٞ  ;عسز ايهجط٠ ٖٓا بايؿٗط

ٕ ضغٍٛ إْ٘ زلع َٔ ٜجل ب٘ َٔ أٌٖ ايعًِ ٜكٍٛ إ :قاٍ َايو= :ٚٗ إٛطأ

ؾهأْ٘ تكاقط أعُاض أَت٘ إٔ  ;ضٟ أعُاض ايٓاؽ قبً٘ أٚ َا ؾا٤ اهلل َٔ شيوأ"اهلل

١ًَُ اِيَكسٵٔض ط :ؾأعطاٙ اهلل ;٫ ٜبًػٛا َٔ ايعٌُ َجًُا بًؼ غرلِٖ ٗ طٍٛ ايعُط َيٝٵ

ٗٵٕط ـٹ ؾٳ ٔٵ َأِي َٹ  30/459  .ـٖ ا+صخٳٝٵطٷ 

بٔ ايؿهٌ  َا ٚقع ٗ داَع ايذلَصٟ بػٓسٙ إٍ ايكاغِ ٖٚا ٜٓبػٞ ايتٓبٝ٘ ي٘ _9

قاّ ضدٌ إٍ اؿػٔ بٔ عًٞ بعسَا باٜع =: اؿساْٞ عٔ ٜٛغـ بٔ غعس قاٍ

 ت٪ْبين ٫: غٛزت ٚدٛٙ إ٪ٌَٓ، أٚ ٜا َػٛز ٚدٛٙ إ٪ٌَٓ ؾكاٍ: َعا١ٜٚ ؾكاٍ

إْٔٻا ط :ؾٓعيت ،أضٟ بين أ١َٝ ع٢ً َٓدلٙ ؾػا٤ٙ شيو"ٕ ايٓيبإضٓو اهلل ؾ

ٛٵثٳطٳ إْٔٻا َأْعٳِيٓٳاٙٴ ؾٹٞ َيٝٵ١ًَٹ ط :اؾ١ٓ، ْٚعيت ٗ  ْٗطّاٜا قُس ٜعينص َأعٵَطٝٵٓٳاَى اِيَه

١ًَُ اِيَكسٵٔض ( 1)اِيَكسٵٔض  َٳا َيٝٵ َٳا َأزٵضٳاَى  ٗٵٕط ( 2)ٚٳ ـٹ ؾٳ ٔٵ َأِي َٹ ١ًَُ اِيَكسٵٔض خٳٝٵطٷ  (ص 3)َيٝٵ

 .ًّهٗا بٓٛ أ١َٝ ٜا قُس

 .+٫ٚ ٜٓكل اٖا ؾإشا ٖٞ أيـ ؾٗط ٫ ٜعٜس ّٜٛؾعسزْ: قاٍ ايكاغِ

 ،ٖصا سسٜح غطٜب ٫ ْعطؾ٘ إ٫ َٔ ٖصا ايٛد٘= :بٛ عٝػ٢ ايذلَصٟقاٍ أ
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ٚايكاغِ بٔ ايؿهٌ  ،ٚقس قٌٝ عٔ ايكاغِ بٔ ايؿهٌ عٔ ٜٛغـ بٔ َاظٕ ْعطؾ٘

 . ـٖ ا +ٜٚٛغـ بٔ غعس ضدٌ فٍٗٛ ،ثك١

ايؿهٌ عٔ  بٔبٔ دطٜط َٔ ططٜل ايكاغِ اٚضٚاٙ = :قاٍ ابٔ نجرل ٗ تؿػرلٙ

 بٔ َاظٕ غرل َعطٚف، ٖٚصا ٜكتهٞ انططابّا عٝػ٢ بٔ َاظٕ نصا قاٍ، ٚعٝػ٢

ٗ ٖصا اؿسٜح، أٟ ٫نططابِٗ ٗ ايصٟ ٜطٟٚ عٓ٘ ايكاغِ بٔ ايؿهٌ، ٚع٢ً 

 . +نٌ استُاٍ ؾٗٛ فٍٗٛ

يٝؼ ٗ غٓسٙ َا ٜؿٝس إٔ ٜٛغـ بٔ غعس زلع شيو َٔ  ٚأٜهّا: ٚأقٍٛ

 .÷اؿػٔ

ٛز ٚدٛٙ ٜا َػ: قًت يًشػٔ: ٚٗ تؿػرل ايطدلٟ عٔ عٝػ٢ بٔ َاظٕ أْ٘ قاٍ

ؾإشا ؾطنٓا  ،ٚعٝػ٢ بٔ َاظٕ غرل َعطٚف أق٬ّ ،إ٪ٌَٓ إٍ آخط اؿسٜح

بٌ هٛظ إٔ ٜهٕٛ  ،تٛثٝل ٜٛغـ بٔ غعس ؾًٝؼ ٗ ضٚاٜت٘ َا ٜكتهٞ أْ٘ زلع٘

 . تط٣ٚ عٔ اؿػٔ ١أضاز شنط قك

ٚشنطٙ عٔ  ،بٔ نجرلاح بصيو ٚاتؿل سصام ايعًُا٤ ع٢ً أْ٘ سسٜح َٓهط قطٻ

ٚزلات ايٛنع ٥٫ش١ عًٝ٘ ٖٚٛ َٔ  ،ٖٛ كتٌ إع٢ٓ: ؾٝد٘ إعٟ، ٚأقٍٛ

ؾا٫ستذاز ب٘ ٫ ًٜٝل إٔ ٜكسض َجً٘ عٔ  ;ٚنع أٌٖ ايٓشٌ إدايؿ١ يًذُاع١

 "بٌ َا ظعُٛٙ َٔ ض٩ٜا ضغٍٛ اهلل ٬ظ١َٺَٴ ١ُٜٻأاؿػٔ َع ؾطٙ عًُ٘ ٚؾطٓت٘، ٚ

 .?ٚبٌ زؾع اؿػٔ ايتأْٝب عٔ ْؿػ٘

٭ٕ  ;ايعباغٌٝ ع٢ً أْ٘ كايـ يًٛاقع ٫ٚ ؾو إٔ ٖصا اـدل َٔ ٚنع زعا٠

ٚبٌ بٝع١ ايػؿاح ٖٚٛ أٍٚ  ،إس٠ اييت بٌ تػًِٝ اؿػٔ اـ٬ؾ١ إٍ َعا١ٜٚ

ؾُا  ;أٚ أنجط بؿٗط أٚ بؿٗطٜٔ خًؿا٤ ايعباغ١ٝ أيـ ؾٗط ٚاثٓإ ٚتػعٕٛ ؾٗطّا
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 .اخل نصب ٫ قاي١ +ْاٖا ؾٛدسْاٖاؾعسز=: ْػب إٍ ايكاغِ اؿساْٞ َٔ قٛي٘

 .ٌ إٔ ٖصا اـدل ايصٟ أخطد٘ ايذلَصٟ َٓهط نُا قاي٘ إعٟٚاؿاق

30/459_461 

 ;إضاز٠ إٔ ٜهطض إػًُٕٛ سػٓاتِٗ ٗ يٝاٍ نجرل٠ ٚسه١ُ إخؿا٤ تعٝٝٓٗا _10

 30/462  .ٕكازؾ١ ي١ًٝ ايكسض نُا أخؿٝت غاع١ اٱداب١ ّٜٛ اؾُع١ تٛخّٝا

ٚمل ٜبٌ أْٗا  ،ٌ عاّٖصا قكٌ َا أؾازٙ ايكطإٓ ٗ ؾهٌ ي١ًٝ ايكسض َٔ ن _11

٘ٹ ط :_تعاٍ_أ١ٜ ي١ًٝ، ٫ٚ َٔ أٟ ؾٗط، ٚقس قاٍ  ٍٳ ؾٹٝ ٕٳ اٖيصٹٟ ُأْٔع َٳهٳا ٗٵطٴ ضٳ ؾٳ

ٕٴ ؾبٓا إٔ  ;ؾتبٌ إٔ ي١ًٝ ايكسض ا٭ٍٚ ٖٞ َٔ يٝايٞ ؾٗط ضَهإ ٫ قاي١ص اِيُكطٵآ

 يٓطًب تعٌٝ َا ;ْتطًب تعٌٝ ي١ًٝ ايكسض ا٭ٍٚ اييت ابتس٨ إْعاٍ ايكطإٓ ؾٝٗا

ّاثًٗا َٔ يٝايٞ ضَهإ ٗ ْٝع ايػٌٓ، ٚتعٌٝ قؿ١ إُاث١ً، ٚإُاث١ً تهٕٛ 

 .ٗ قؿات كتًؿ١

ؾ٬ دا٥ع إٔ ُاثًٗا ٗ اغِ َٜٛٗا مٛ ايج٬ثا٤ أٚ ا٭ضبعا٤، ٫ٚ ٗ ايؿكٌ َٔ 

ؾعًٝٓا إٔ  ;ؾتا٤ أٚ قٝـ أٚ مٛ شيو ٖا يٝؼ َٔ ا٭سٛاٍ إعتدل٠ ٗ ايسٜٔ

 .ٗ اعتباض ايسٜٔ َٚا ٜطنٞ اهلل إُاث١ً شلاْتطًب د١ٗ َٔ دٗات 

أْٗا َٔ : ٚأقض َا ٜعتُس ٗ شيو نجرلّا ختًـ ٗ تعٌٝ إُاث١ً اخت٬ؾّااٚقس 

ٚأْٗا َٔ يٝايٞ ايٛتط نُا زٍ عًٝ٘ اؿسٜح  ،يٝايٞ ؾٗط ضَهإ َٔ نٌ غ١ٓ

 . +ؼطٚا ي١ًٝ ايكسض ٗ ايٛتط ٗ ايعؿط ا٭ٚاخط َٔ ضَهإ= :ايكشٝض

 .+إٕ اهلل ٚتط وب ايٛتط= :أؾهٌ ا٭عساز عٓس اهلل نُا زٍ عًٝ٘ سسٜح :ٚايٛتط

ٚأْٗا يٝػت ي١ًٝ َع١ٓٝ َططز٠ ٗ نٌ ايػٌٓ بٌ ٖٞ َتٓك١ً ٗ ا٭عٛاّ، ٚأْٗا 

 .ٗ ضَهإ
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قاٍ ابٔ  ،ٚأنجط أٌٖ ايعًِ ،ٚأٓس ،ٚايؿاؾعٞ ،ٚإٍ ٖصا شٖب َايو

 ،ْٗا َتٓك١ً ٗ ا٭عٛاّٚع٢ً أ ،ٚأ٫ٖٚا بايكٛاب ،ٖٚٛ أقض ا٭قاٌٜٚ: ضؾٝس

 .ع٢ً أْٗا ٫ ؽطز عٔ ؾٗط ضَهإ ؾأنجط أٌٖ ايعًِ

٫ ؽطز : ٚاؾُٗٛض ع٢ً أْٗا ٫ ؽطز عٔ ايعؿط ا٭ٚاخط َٓ٘، ٚقاٍ ْاع١

 . عٔ ايعؿط ا٭ٚاغ٘، ٚايعؿط ا٭ٚاخط

 . ٚتأٚيٛا َا ٚضز َٔ اٯثاض نبطٗا ع٢ً إضاز٠ ايػايب أٚ إضاز٠ عاّ بعٝٓ٘

٭ٕ َا ٚضز ٗ شيو َٔ "ٝٓٗا ؾ٤ٞ قطٜض ٜط٣ٚ عٔ ايٓيبٚمل ٜطز ٗ تعٝ

ٕٵ ٜهٕٛ أضاز ب٘ تعٝٝٓٗا ٗ خكٛم ايػ١ٓ اييت أخدل عٓٗا ٚشيو  ا٭خباض قتٌُ ٭

 463_30/462  .ؾ٬ ْطٌٝ ب٘، ٚقس أت٢ ابٔ نجرل َٓ٘ بهجرل ;َبػٛٙ ٗ نتب ايػ١ٓ
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ٔٵ اٖي "طٚضزت تػ١ُٝ ٖصٙ ايػٛض٠ ٗ ن٬ّ ايٓيب_ 1 ِٵ ٜٳُه ٔٳ َنَؿطٴٚاَي   ص.صٹٜ

إٕ = :قاٍ ٭بٞ بٔ نعب"ض٣ٚ ايبداضٟ َٚػًِ عٔ أْؼ بٔ َايو إٔ ايٓيب

ٔٳ َنَؿطٴٚاط :اهلل أَطْٞ إٔ أقطأ عًٝو ٔٵ اٖيصٹٜ ِٵ ٜٳُه : قاٍ? ٚزلاْٞ يو: قاٍص َي

 .+ؾبه٢ ،ْعِ

ٔٳ َنَؿطٴٚاطإٔ أقطأ عًٝو : ؾكٛي٘ ٔٵ اٖيصٹٜ ِٵ ٜٳُه  ;ٚانض أْ٘ أضاز ايػٛض٠ نًٗاص َي

 .اٖا بأٍٚ ١ًْ ؾٝٗاؾػُ

 (مل ٜهٔ)ٚزلٝت ٖصٙ ايػٛض٠ ٗ َعِٛ نتب ايتؿػرل ٚنتب ايػ١ٓ غٛض٠ 

با٫قتكاض ع٢ً أٍٚ ن١ًُ َٓٗا، ٖٚصا ا٫غِ ٖٛ إؿٗٛض ٗ تْٛؼ بٌ أبٓا٤ 

 . ايهتاتٝب

 ،ٚنصيو ٗ بعض ايتؿاغرل (غٛض٠ ايك١ُٝ)ٚزلٝت ٗ أنجط إكاسـ 

  .(غٛض٠ ايب١ٓٝ)ٚزلٝت ٗ بعض إكاسـ 

أٟ يكٛي٘  (غٛض٠ أٌٖ ايهتاب) ٍّٞبٳٚشنط ٗ اٱتكإ أْٗا زلٝت ٗ َكشـ ُأ

ٌٔ اِيهٹتٳابٹط :_تعاٍ_ ٖٵ ٔٵ َأ َٹ ٔٳ َنَؿطٴٚا  ٔٵ اٖيصٹٜ ِٵ ٜٳُه  (ايدل١ٜ)ٚزلٝت غٛض٠ ص َي

 . ؾٗصٙ غت١ أزلا٤ (غٛض٠ ا٫ْؿهاى)ٚزلٝت 

ٖٚٛ قٍٛ ٗا َه١ٝ ا٭ؾٗط أْ: قاٍ ابٔ عط١ٝ ،ٚاختًـ ٗ أْٗا َه١ٝ أٚ َس١ْٝ

 .ْٗٛض إؿػطٜٔ

 . ٚعٔ ابٔ ايعبرل ٚعطا٤ بٔ ٜػاض ٖٞ َس١ْٝ

ٍٛ ٚايك ،ٚعهؼ ايكططيب ؾٓػب ايكٍٛ بأْٗا َس١ْٝ إٍ اؾُٗٛض ٚابٔ عباؽ

 صورة البيهة
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 .بأْٗا َه١ٝ إٍ و٢ٝ بٔ غ٬ّ

ٕا = :ٚأخطز ابٔ نجرل عٔ أٓس بٔ سٓبٌ بػٓسٙ إٍ أبٞ سب١ ايبسضٟ قاٍ

ٔٳ َنَؿطْعيت  ٔٵ اٖيصٹٜ ِٵ ٜٳُه ٌٔ اِيهٹتٳابٹَي ٖٵ ٔٵ َأ َٹ ٜا : إٍ آخطٖا قاٍ ددلٌٜص طٴٚا 

 .اؿسٜح +ضغٍٛ اهلل إٕ اهلل ٜأَطى إٔ تكط٥ٗا أبّٝا

 .أٟ ٚأبٞ َٔ أٌٖ إس١ٜٓ

يهجط٠ َا ؾٝٗا َٔ ؽط١٦  ;ٚابٔ نجرل بأْٗا َس١ْٝ، ٖٚٛ ا٭ٚٗط ،ٚدعّ ايبػٟٛ

عساز ايػٛض  ٚؿسٜح أبٞ سب١ ايبسضٟ، ٚقس عسٖا دابط بٔ ظٜس ٗ ،أٌٖ ايهتاب

 . +س١ٜٓإِا زؾع إٍ َٓاقه١ أٌٖ ايهتاب بإ"إٕ ايٓيب=: قاٍ ابٔ عط١ٝ ،إس١ْٝ

ٚقبٌ  ،إا١٥ ٚإسس٣ ٗ تطتٝب ايٓعٍٚ ْعيت بعس غٛض٠ ايط٬م ٚقس عست

غٛض٠ اؿؿط، ؾتهٕٛ ْعيت قبٌ غع٠ٚ بين ايٓهرل، ٚناْت غع٠ٚ ايٓهرل غ١ٓ 

 . خط غ١ٓ ث٬خ أٚ أٍٚ غ١ٓ أضبعؾٓعٍٚ ٖصٙ ايػٛض٠ آ ;أضبع ٗ ضبٝع ا٭ٍٚ

 .مثإ عٓس اؾُٗٛض، ٚعسٖا أٌٖ ايبكط٠ تػع آٜات ٚعسز آٜاتٗا

30/467_468 

إؿطنٌ ٚأٌٖ ايهتاب ع٢ً تهصٜبِٗ بايكطإٓ  تٛبٝذٴ: أغطانٗا _2

 ". ٚايطغٍٛ

ؾًُا أتتِٗ  ،ِٗ ايب١ُٓٝإش ِٖ ٜٓتٛطٕٚ إٔ تأتٝٳ ;َٔ تٓاقض ساشلِ ٚايتعذٝبٴ

 . انؿطٚا بٗ ايب١ُٓٝ

 . با٭زٜإ اييت ِٖ عًٝٗا أٚدب عًِٝٗ ايتُػَو ِٗ ٗ ازعا٥ِٗ إٔ اهلَلٚتهصٜبٴ

ٌٴ، اٯخط٠ ِٖ بعصابٹٚٚعٝسٴ  . ايدل١ٜ عًِٝٗ بأِْٗ ؾطټ ٚايتػذٝ

ِ بايٓعِٝ ا٭بسٟ ٚضن٢ ٖٴسٴعٵٚٳٚٳ، ٢ً ايصٜٔ آَٓٛا ٚعًُٛا ايكاؿاتع ٚايجٓا٤ٴ
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 . ٚإعطا٥٘ إٜاِٖ َا ٜطنِٝٗ ،عِٓٗ اهللٹ

ٚؾهً٘ ع٢ً غرلٙ باؾتُاي٘ ع٢ً َا ٗ ايهتب  ،بايكطإٓ شيو تٜٓٛ٘ٷٚؽًٌ 

 30/468  .َٔ قبٌ َٚا ؾٝ٘ َٔ ؾهٌ ٚظٜاز٠"اٱشل١ٝ اييت دا٤ بٗا ايطغٍٛ

ٌٳ  :ط_تعاٍ_قاٍ  _3 َٴَٓؿهِّ ٌٳ  ُٴؿٵٔطنٹ ٚٳاِي ٌٔ اِيهٹتٳابٹ  ٖٵ ٔٵ َأ َٹ ٔٳ َنَؿطٴٚا  ٔٵ اٖيصٹٜ ِٵ ٜٳُه َي

ِٵ اِيبٳِّٝٓٳ ٗٴ ٗٻطٳ٠ّ ( 1)١ُ سٳتٻ٢ تٳِأتٹٝٳ َٴَط ٘ٹ ٜٳتٵًُٛا قٴشٴؿّا  ٔٵ ايًٖ َٹ ٍٷ  ُٳ١ْ ( 2)ضٳغٴٛ ٗٳا ُنتٴبٷ َقِّٝ ؾٹٝ

 ص.(3)

 ،شنط اٯيٛغٞ أنجطٖا ؾبًػت بهع١ عؿط ق٫ّٛ ،ٚقس تعسزت أقٛاٍ إؿػطٜٔ

ٚظاز  ،ٚشنط ايكططيب َعُٛٗا غرل َععٚ، ٚتساخٌ بعض َا شنطٙ اٯيٛغٞ

 . أسسُٖا َا مل ٜصنطٙ اٯخط

 :أٌٜٚ اٯ١ٜ ت٪ٍٚ إٍ ٔػ١َٚطادع ت

تأٌٜٚ اؾ١ًُ بأغطٖا بإٔ ٜ٪ٍٚ اـدل إٍ َع٢ٓ ايتٛبٝذ ٚايتعذٝب، : ا٭ٍٚ

 .ٚايعكؿطٟ ،ْٚؿطٜٛ٘ ،ٚإٍ ٖصا شٖب ايؿطا٤

ٌٳطتأٌٜٚ َع٢ٓ : ايجاْٞ  ،َع٢ٓ اـطٚز عٔ إَٗاٍ اهلل إٜاِٖص َٴَٓؿهِّ

 . َٚكرلِٖ إٍ َ٪اخصتِٗ، ٖٚٛ ٫بٔ عط١ٝ

ٌٳطتعًل تأٌٜٚ َ: ايجايح اؾباض، أٚ عٔ بأْ٘ عٔ ايهؿط ٖٚٛ يعبسص َٴَٓؿهِّ

أٚ َٓؿهٌ عٔ ايؿٗاز٠  ،ا٫تؿام ع٢ً ايهؿط ٖٚٛ يًؿدط ٚأبٞ سٝإ

ٔ إًكب با٭قِ، أٚ بعجت٘ ٖٚٛ ٫بٔ نٝػإ عبسايطٓ بايكسم قبٌ"يًطغٍٛ

 . َٓؿهٌ عٔ اؿٝا٠، أٟ ٖايهٌ، ٚععٟ إٍ بعض ايًػٌٜٛ

ٕٵ)أْٗا َع٢ٓ ص سٳتٻ٢طتأٌٜٚ : ايطابع ٚإٕ دا٤تِٗ : ٚايتكسٜط ،ا٫تكاي١ٝ (إ

 . ايب١ٓٝ
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ٍٷطتأٌٜٚ : اـاَؼ َٔ  بأْ٘ ضغٍٛ َٔ ا٥٬ٕه١ ٜتًٛ عًِٝٗ قشؿّاص ضٳغٴٛ

ِٵ نٹتٳابّا ط :_تعاٍ_ؾٗٛ ٗ َع٢ٓ قٛي٘  ،عٓس اهلل ٔٗ ٍٳ عٳًَٝٵ ٕٵ تٴٓٳعِّ ٌٴ اِيهٹتٳابٹ َأ ٖٵ ٜٳػٵَأُيَو َأ

ُٳا٤ٹ ٔٵ ايػٻ  .صَٹ

 . ٖٚٛ ٜكتهٞ قطف اـدل إٍ ايتٗهِ ،إٍ أبٞ َػًِ ٚععاٙ ايؿدط

ٌٔ اِيهٹتٳابٹطـٖصا ٚإطاز ب ٖٵ ٔٵ َأ َٹ ٔٳ َنَؿطٴٚا  أِْٗ نؿطٚا بطغاي١ ص اٖيصٹٜ

ِٵ ط :_تعاٍ_َا ٗ قٛي٘  َجٌ"قُس ِٵ  تٳطٳَأَي ٔٗ ٛٳاْٹ ٕٳ ٔٱخٵ ٔٳ ْٳاَؾُكٛا ٜٳُكُٛيٛ ٔإَي٢ اٖيصٹٜ

ٌٔ اِيهٹتٳ ٖٵ ٔٵ َأ َٹ ٔٳ َنَؿطٴٚا   ص. ابٹاٖيصٹٜ

ؾ٬ متاز إٍ  ،أقٛاٍ إؿػطٜٔ إٍ ٖصٙ إعاقس ٚأْت ٫ ٜعٛظى إضداعٴ

ؾبٓا إٔ ْٗتِ بتؿػرل اٯ١ٜ ع٢ً ايٛد٘  ;ؾسْٚو ؾطادعٗا إٕ ؾ٦ت ;ايتطٌٜٛ بصنطٖا

 . ايبٌ

َٳ اؿذ١ ع٢ً ايصٜٔ مل ٜ٪َٓٛا َٔ أٌٖ  إقا١َٹ زٳٔضٛٵإٕ ٖصٙ اٯٜات ٚضزت 

َتعًًٕٛ يٲقطاض ع٢ً  ،ًٕٛ َٔ اؿلٚع٢ً إؿطنٌ بأِْٗ َتٓك ،ايهتاب

 ;٫ َػًو إؾاز٠ ايٓػب١ اـدل١ٜ ،ؾًٓػًو باـدل َػًو َٛضز اؿذ١ ;ايهؿط عٓازّا

ؾتعٌ عًٝٓا إٔ ْكطف ايذلنٝب عٔ اغتعُاٍ ٚاٖطٙ إٍ اغتعُاٍ فاظٟ ع٢ً 

ٚا٫غتؿٗاّ ٗ  ،ططٜك١ اجملاظ إطغٌ إطنب َٔ قبٌٝ اغتعُاٍ اـدل ٗ اٱْؿا٤

إٕ بٝإ أْ٘ َٔ أٟ أْٛاع : قاٍ ؾٝ٘ ايتؿتعاْٞ ٗ إطٍٛ ٚمٛ شيو ايصٟ ،ذايتٛبٝ

سٛي٘، ٚايصٟ تكس٣ ايػٝس ايؿطٜـ يبٝاْ٘ َا ٫ ٜبكٞ  أسسٷ ِٵشٴايٓذاظ ٖٛ ٖا مل ٜٳ

 . ؾٝ٘ ؾب١ٗ

ؾٗصا ايه٬ّ َػٛم َػام ْكٌ ا٭قٛاٍ إػتػطب١ إهططب١ ايساي١ ع٢ً عسّ 

ها١ٜ ٕا ناْٛا ٜعسٕٚ ب٘ ؾٗٛ سها١ٜ بإع٢ٓ نأْ٘ ؾٗٛ َٔ اؿ ;ثبات آضا٤ أقشابٗا
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نٓتِ تكٛيٕٛ ٫ ْذلى َا مٔ عًٝ٘ ست٢ تأتٝٓا ايب١ٓٝ، ٖٚصا تعطٜض بايتٛبٝذ : قٌٝ

 ،بأغًٛب اٱخباض إػتعٌُ ٗ إْؿا٤ ايتعذٝب أٚ ايؿها١ٜ َٔ قًـ إددل عٓ٘

ُٴٓٳط :_تعاٍ_ٖٚٛ اغتعُاٍ ععٜع بسٜع ٚقطٜب َٓ٘ قٛي٘  ٍٳ ٜٳشٵصٳضٴ اِي ٕٵ تٴٓٳعٻ ٕٳ َأ اؾٹُكٛ

ٕٳ َٳا تٳشٵصٳضٴٚ َٴدٵٔطزٷ  ٘ٳ  ٕٻ ايًٖ ٗٵٔع٥ٴٛا ٔإ ٌٵ اغٵتٳ ِٵ ُق ٔٗ ُٳا ؾٹٞ ُقًُٛبٹ ِٵ بٹ ٗٴ ِٵ غٴٛضٳ٠ْ تٴٓٳب٦ِّٴ ٔٗ إش ص عٳًَٝٵ

ٚيصيو  ;ٚمل ٜهْٛٛا ساشضٜٔ سكّا ،ِٖٚ إِا تٛاٖطٚا باؿصض ،عدل بكٝػ١ وصض

ٗٵٔع٥ٴٛاط :_تعاٍ_قاٍ اهلل  ٌٵ اغٵتٳ  ص. ُق

 ،نإ قسض َٔ أٌٖ ايهتاب= :يهٌ غاَع، َٚهُْٛ٘ قٍٛ ٘ٷـدل َٛدٻؾا

ٚعطؾٛا ب٘ ٚتكطض تعًٌ إؿطنٌ ب٘ ٭ٌٖ ايهتاب سٌ ٜسعِْٛٗ  ،ؾتٗط عِٓٗاٚ

 :_تعاٍ_مل ٜأتٓا ضغٍٛ نُا أتانِ قاٍ : ؾٝكٛيٛا ،إٍ اتباع ايٝٗٛز١ٜ أٚ ايٓكطا١ْٝ

ٍٳ اِيهٹتٳابٴ عٳًَط ُٳا ُأْٔع ٕٵ تٳُكُٛيٛا إْٔٻ ِٵ َأ ٔٗ ٔٵ زٹضٳاغٳتٹ ٕٵ ُنٓٻا عٳ ٚٳٔإ ٔٵ َقبٵًٹٓٳا  َٹ  ٔٔ ٢ َطا٥ٹَؿتٳٝٵ

ٌٳ  ِٵ( 156)َيػٳاؾٹًٹ ٗٴ َٹٓٵ ٖٵسٳ٣  ٍٳ عٳًَٝٵٓٳا اِيهٹتٳابٴ َيُهٓٻا َأ ٛٵ أَْٻا ُأْٔع ٚٵ تٳُكُٛيٛا َي  ص. َأ

 :_تعاٍ_يٲغ٬ّ، قاٍ "ٚتكطض تعًٌ أٌٖ ايهتاب ب٘ سٌ ٜسعِٖٛ ايٓيب

ٕٻط ٔٳ َقاُيٛا ٔإ ٘ٴ ايٓٻاضٴ اٖيصٹٜ ٕٕ تٳِأُنًُ ٍٕ سٳتٻ٢ ٜٳِأتٹٝٳٓٳا بٹُكطٵبٳا ٔٳ يٹطٳغٴٛ َٹ ٗٔسٳ ٔإَيٝٵٓٳا َأ٫ٖ ْٴ٪ٵ ٘ٳ عٳ ص ايًٖ

 . اٯ١ٜ

ٚبصيو  ،ٚؾٝٛع٘ عٔ ايؿطٜكٌ قط١ٜٓ ع٢ً إٔ إطاز َٔ غٝاق٘ زَػِٗ باؿذ١

ِٵ اِيبٳِّٝٓٳ١ُط :نإ ايتعبرل بإهاضع إػتكبٌ ٗ قٛي٘ ٗٴ  ;عٻشٳإَ كازؾّاَص سٳتٻ٢ تٳِأتٹٝٳ

 ". ؾإِْٗ ناْٛا ٜكٛيٕٛ شيو قبٌ ف٤ٞ ايطغٍٛ

٘ٹ ط :ٗ أٌٖ ايهتاب_ تعاٍ_قٛي٘  ٘ٚقطٜب َٓ ٔٵ عٹٓٵسٹ ايًٖ َٹ ِٵ نٹتٳابٷ  ٖٴ ُٻا دٳا٤ٳ ٚٳَي

َٳا ِٵ  ٖٴ ُٻا دٳا٤ٳ ٔٳ َنَؿطٴٚا َؾًَ ٕٳ عٳ٢ًَ اٖيصٹٜ ٌٴ ٜٳػٵتٳِؿتٹشٴٛ ٔٵ َقبٵ َٹ ٚٳَناْٴٛا  ِٵ  ٗٴ َٳعٳ ُٳا   َٴكٳسِّمٷ يٹ

٘ٹ  ص. عٳطٳُؾٛا َنَؿطٴٚا بٹ
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أْهِ نٓتِ تكٛيٕٛ ٫ ْذلى َا مٔ عًٝ٘ َٔ ايسٜٔ ست٢ تأتٝٓا : ٚساقٌ إع٢ٓ

 . ايب١ٓٝ، أٟ ايع١َ٬ اييت ٚعسْا بٗا

٘ٹ ٜٳتٵًُٛا قٴشٴؿّا ط :ٚتٛط١٦ يكٛي٘ بعسٙ ٚقس دعٌ شيو ُٗٝسّا ٔٵ ايًٖ َٹ ٍٷ  ضٳغٴٛ

ٗٻطٳ٠ّ  . اخلص َٴَط

 .ٚاْكؿع أؾهاشلا ؾًٓٓتكٌ إٍ تؿػرل أيؿاٚ اٯ١ٜ ،ٚإش اتهض َٛقع ٖصٙ اٯ١ٜ

30/470_472 
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ض٣ٚ ص ٔإشٳا ظٴِئعَيتٵط زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠ ٗ ن٬ّ ايكشاب١ غٛض٠_ 1

إشا ظيعيت ٚأبٛ بهط  تٵَيعٳْٳ= :ايٛاسسٟ ٗ أغباب ايٓعٍٚ عٔ عبس اهلل بٔ عُطٚ

 .(1)اؿسٜح +قاعس ؾبه٢

تعسٍ ْكـ ص ٔإشٳا ظٴِئعَيتٵطَصٟ عٓس ايذل ٚٗ سسٜح أْؼ بٔ َايو َطؾٛعّا

 . ٚايذلَصٟ ،ايكطإٓ، ٚنصيو عْٓٛٗا ايبداضٟ

 . (غٛض٠ ايعيعاٍ)َٚٔ نتب ايتؿػرل  ،ٚزلٝت ٗ نجرل َٔ إكاسـ

ٚنصيو  (ظيعيت)ٚزلٝت ٗ َكشـ غ٘ نٛٗ قسِٜ َٔ َكاسـ ايكرلٚإ 

ٗ تؿػرل  زلاٖا ٗ اٱتكإ ٗ ايػٛض إدتًـ ٗ َهإ ْعٚشلا، ٚنصيو تػُٝتٗا

ؾهأْ٘ مل ٜط  ;غِاابٔ عط١ٝ، ٚمل ٜعسٖا ٗ اٱتكإ ٗ عساز ايػٛض شٚات أنجط َٔ 

ٚيهٔ تػُٝتٗا غٛض٠ ايعيعي١  ،بٌ دعًٗا سها١ٜ بعض أيؿاٚٗا ،شلا ٖصٙ أيكابّا

 . تػ١ُٝ بإع٢ٓ ٫ عها١ٜ بعض نًُاتٗا

 :ٚايهشاى ،ٚعطا٤ ،ٚفاٖس ،ٚابٔ َػعٛز ،ؾكاٍ ابٔ عباؽ ،ٚاختًـ ؾٝٗا

 ._أٜهّا_ْٚػب إٍ ابٔ عباؽ  ،َس١ْٝ: َٚكاتٌ ،ٚقاٍ قتاز٠ ،ٖٞ َه١ٝ

ٔ اؿػٔ ٚقُس ب ،ٚابٔ نجرل ،ٚاقتكط عًٝ٘ ايبػٟٛ ،ٚا٭قض أْٗا َه١ٝ

 .ايٓٝػابٛضٟ ٗ تؿاغرلِٖ

 ;دابط بٔ عبس اهلل ايكشابٞ: ٚيعً٘ ٜعين ،ٚشنط ايكططيب عٔ دابط أْٗا َه١ٝ

                                                 

": أبهاْٞ ٖصٙ ايػٛض٠، ؾكاٍ ايٓيب: ? ؾكاٍ+َا ٜبهٝو ٜا أبا بهط": =ؾكاٍ ي٘ ضغٍٛ اهلل: َُ٘ا_ 1

 +.يٛ أْهِ ٫ ؽط٦ٕٛ ٫ٚ تصْبٕٛ ـًل اهلل أ١َ بعسنِ ىط٦ٕٛ ٜٚصْبٕٛ ٜٚػتػؿطٕٚ ؾٝػؿط شلِ=

 صورة الشلشلة
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ٕس١ْٝ ؾُٝا ٍٚ ايػٛض اعؾإْٗا َعسٚز٠ ٗ ْ ;س١ْٝ٭ٕ إعطٚف عٔ دابط بٔ ظٜس أْٗا َ

 .ضٟٚ عٔ دابط بٔ ظٜس

ٍٳ شٳضٻ٠ٺ خٳٝٵطّا ٜٳطٳٙط آخطٖا ٖٚٛ=: ٚقاٍ ابٔ عط١ٝ َٹجٵَكا ٌٵ  ُٳ ٔٵ ٜٳعٵ ُٳ اٯ١ٜ ْعٍ ص َؾ

 .ـٖ ا +ٗ ضدًٌ ناْا بإس١ٜٓ

 . ٚغتعًِ أْ٘ ٫ ز٫ي١ ؾٝ٘ ع٢ً شيو

 ،ؾُٝا ضٟٚ عٔ دابط بٔ ظٜس ػٛضٚقس عست ايطابع١ ٚايتػعٌ ٗ عساز ْعٍٚ اي

ٚقبٌ غٛض٠  ،ُْٚٛ٘ اؾعدلٟ ٖٚٛ بٓا٤ ع٢ً أْٗا َس١ْٝ دعًٗا بعس غٛض٠ ايٓػا٤

 . اؿسٜس

ي٬خت٬ف  ;ٚعسز آٜٗا تػع عٓس ْٗٛض أٌٖ ايعسز، ٚعسٖا أٌٖ ايهٛؾ١ مثاْٞ

ِٵط :ٗ إٔ قٛي٘ ٗٴ ُٳاَي ٚٵا َأعٵ َٳ٦ٹصٺ ٜٳكٵسٴضٴ ايٓٻاؽٴ َأؾٵتٳاتّا يٹٝٴطٳ ٛٵ   .ٜتإ أٚ آ١ٜ ٚاسس٠آص ٜٳ

30/489_490 

َٚا ٜعذلٟ ايٓاؽ عٓس سسٚثٗا  ،٘أؾطاطٹ ٚشنطٴ ،ايبعحٹ إثباتٴ: اأغطانٗ _2

 . َٔ ايؿعع

ٖٚٛ  ،ٚدعا٥ِٗ ع٢ً أعُاشلِ َٔ خرل أٚ ؾط ،ايٓاؽ يًشؿط ٚسهٛضٴ

 30/490  .ٚادتٓاب ايؿط ،ع٢ً ؾعٌ اـرل ؼطٜضٷ

ٕٴطٚايتعطٜـ ٗ  _3 ؿٝس ي٬غتػطام، أٟ ٚقاٍ تعطٜـ اؾٓؼ إ :صأٱْػٳا

ٚقاٍ بعهِٗ يبعض، أٚ  ،ؾؿععٛا ،َا شلا، أٟ ايٓاؽ ايصٜٔ ِٖ أسٝا٤ :ايٓاؽ

 ;قاٍ نٌ أسس ٗ ْؿػ٘ ست٢ اغت٣ٛ ٗ شيو اؾبإ ٚايؿذاع، ٚايطا٥ـ ٚاؿهِٝ

 30/491  .٭ْ٘ ظيعاٍ ػاٚظ اؿس ايصٟ ٜكدل ع٢ً َجً٘ ايكبٛض

َٹجٵ :ط_تعاٍ_قاٍ _  4 ٌٵ  ُٳ ٔٵ ٜٳعٵ ُٳ ٍٳ شٳضٻ٠ٺ خٳٝٵطّا ٜٳطٳٙ َؾ ٍٳ شٳضٻ٠ٺ ( 7)َكا َٹجٵَكا ٌٵ  ُٳ ٔٵ ٜٳعٵ َٳ ٚٳ
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 ص.(8)ؾٳطٸّا ٜٳطٳٙ 

باؾاَع١ ايؿاش٠ "ٚقس ٚقؿٗا ايٓيب ،ٖٚصٙ اٯ١ٜ َعسٚز٠ َٔ دٛاَع ايهًِ

: ؾػ٦ٌ عٔ اؿُط ؾكاٍ ،اؿسٜح +اـٌٝ يج٬ث١=: قاٍ"ؾؿٞ إٛطأ إٔ ايٓيب

ٍٳ شٳضٻ٠ٺ خٳٝٵطّا ط :ع١ ايؿاش٠مل ٜٓعٍ عًٞ ؾٝٗا إ٫ ٖصٙ اٯ١ٜ اؾاَ= َٹجٵَكا ٌٵ  ُٳ ٔٵ ٜٳعٵ ُٳ َؾ

ٍٳ شٳضٻ٠ٺ ؾٳطٸّا ٜٳطٳٙ( 7)ٜٳطٳٙ  َٹجٵَكا ٌٵ  ُٳ ٔٵ ٜٳعٵ َٳ  ص.ٚٳ

 +.ٖصٙ أسهِ آ١ٜ ٗ ايكطإٓ=: ٚعٔ عبساهلل بٔ َػعٛز أْ٘ قاٍ

ٜػتكط٨ "قسّ قعكع١ بٔ ْاد١ٝ دس ايؿطظزم ع٢ً ايٓيب: ٚقاٍ اؿػٔ

ؾكس اْتٗت إٛع١ٛ  ;سػيب=: اٯ١ٜ ؾكاٍ قعكع١ؾكطأ عًٝ٘ ٖصٙ  ،ايٓيب ايكطإٓ

 .+بايٞ إٔ ٫ أزلع َٔ ايكطإٓ غرلٖا أ٫

ع٢ً قُس آٜتٌ أسكتا َا ٗ ايتٛضا٠  اهلل ٚقاٍ نعب ا٭سباض يكس أْعٍ

ٍٳ ط :ٚاٱلٌٝ ٚايعبٛض ٚايكشـ َٹجٵَكا ٌٵ  ُٳ ٔٵ ٜٳعٵ َٳ ٚٳ ٍٳ شٳضٻ٠ٺ خٳٝٵطّا ٜٳطٳٙ  َٹجٵَكا ٌٵ  ُٳ ٔٵ ٜٳعٵ ُٳ َؾ

 ص. طٸّا ٜٳطٳٙشٳضٻ٠ٺ ؾٳ

داْب ايذلغٝب  طٳٚثٹُأ يًذلغٝب ٚايذلٖٝب َعّا ٚإش قس نإ ايه٬ّ َػٛقّا

 30/495  .بأٌٖ اـرل تّٜٓٛٗا ;بايتكسِٜ ٗ ايتكػِٝ
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غٛض٠ ) زلٝت ٗ إكاسـ ايكرلٚا١ْٝ ايعتٝك١ ٚايتْٛػ١ٝ ٚإؿطق١ٝ_ 1

شنط ؾٝٗا زٕٚ  ١ٝ ٕاؾٗٞ تػُ ;بسٕٚ ٚاٚ، ٚنصيو ٗ بعض ايتؿاغرل (ايعازٜات

 .سها١ٜ يؿٛ٘

 . بإثبات ايٛاٚ (غٛض٠ ٚايعازٜات)ٚزلٝت ٗ بعض نتب ايتؿػرل 

 ،ٚاؿػٔ ،ٚعطا٤ ،ٚدابط بٔ ظٜس ،ؾكاٍ ابٔ َػعٛز ،ٚاختًـ ؾٝٗا

 . ٖٞ َس١ْٝ: ٚقتاز٠ ،ٚابٔ عباؽ ،ٚقاٍ أْؼ بٔ َايو ،ٖٞ َه١ٝ: ٚعهط١َ

ع٢ً أْٗا  بٓا٤ٶ ظٜسعٓس دابط بٔ  ٚعست ايطابع١ عؿط٠ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض

 . ٚقبٌ غٛض٠ ايهٛثط ،َه١ٝ ْعيت بعس غٛض٠ ايعكط

 . ٚآٜٗا إسس٣ عؿط٠

بعح "شنط ايٛاسسٟ ٗ أغباب ايٓعٍٚ عٔ َكاتٌ ٚعٔ غرلٙ إٔ ضغٍٛ اهلل

أٟ _ؾأغٗبت  ;ْكاضٟ٭ٚأَط عًٝٗا إٓصض بٔ عُطٚ ا ،غط١ٜ إٍ بين نٓا١ْ خ٬ّٝ

ضدـ أؾ (1)ٚتأخط خرلِٖ ؾٗطّا _ٖٚٞ ا٭ضض ايٛاغع١ ،أَعٓت ٗ غٗب

ص ٚٳاِيعٳازٹٜٳاتٹ نٳبٵشّاط :، ؾأخدل اهلل عِٓٗ بكٛي٘قتًٛا ْٝعّا: إٓاؾكٕٛ ٚقايٛا

 . بإٔ خًِٝٗ قس ؾعًت ْٝع َا ٗ تًو اٯٜات إع٬َّا ;اٯٜات

 .+ضٚاٙ اؿانِ ٚغرلٙ= :ٖٚصا اؿسٜح قاٍ ٗ اٱتكإ

ٚغام اؿسٜح  +دسّا غطٜبّا ٖٓا سسٜجّا ضض٣ٚ أبٛ بهط ايبعا=: بٔ نجرلاٚقاٍ 

 . ٖا يًٛاسسٟ قطٜبّا

                                                 

 (.ّ.  )خدلِٖ: ٚيعٌ ايكٛاب، ٖهصا ٗ ا٭قٌ_ 1

 صورة العاديات
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ٖٚٛ َطٟٚ عٔ ثكات إ٫ إٔ ٗ غٓسٙ  ،ٚأقٍٛ غطاب١ اؿسٜح ٫ تٓانس قبٛي٘

 30/497  .إٔ ايػٛض٠ َس١ْٝ ضؾايطاد ;سؿل بٔ ْٝع ٖٚٛ نعٝـ

ّټ: أغطانٗا _2 ٍٕ ش ؿهٞ بأقشابٗا إٍ اـػطإ ٗ اٯخط٠، ٖٚٞ تٴ خكا

ٍٷ  .  ٚإٓاؾكٌ، ٜٚطاز ؼصٜط إػًٌُ َٓٗاغاي١ٝ ع٢ً إؿطنٌ خكا

ُٜ  ،يٝتصنطٙ إ٪َٔ ;ع٢ً أعُاشلِ بعس إٛت بإٔ ٚضا٤ِٖ سػابّا ايٓأؽ ٚٚع

 .ز ب٘ اؾاسسسٻٗٳٜٚٴ

٘ٴَٹزٵبايكػِ، ُٚأ ضٳتٹؾتٴ٘ بإٔ ُاس شيو نًٗنُِّأٚ أٚ  ،غٌٝ ايػعا٠ ر ٗ ايكػِ ايتٜٓٛ

 30/498  .ضٚاسٌ اؿذٝر

 ،ايٓؿؼ إذلزز ٗ اؿٓذط٠ زٕٚ إٔ ىطز َٔ ايؿِانططاب : ٚايهبض _3

 .ٖٚٛ َٔ أقٛات اـٌٝ ٚايػباع

 . زلعت ابٔ عباؽ ٜكـ ايهبض أح أح: ٚعٔ عطا٤

 ،ٚايهًب ،يٝؼ ؾ٤ٞ َٔ ايسٚاب ٜهبض غرل ايؿطؽ= :ٚعٔ ابٔ عباؽ

 +.ٚايجعًب

 .عًٝ٘ ٗ ايكاَٛؽٚاقتكط  ،ٖٚصا قٍٛ أٌٖ ايًػ١

بُٝٓا أْا دايؼ ٗ اؿذط دا٤ْٞ =: اؽ قاٍض٣ٚ ابٔ دطٜط بػٓسٙ إٍ ابٔ عب

 ،اـٌٝ سٌ تػرل ٗ غبٌٝ اهلل: ؾكًت ي٘ص اِيعٳازٹٜٳاتٹ نٳبٵشّاطضدٌ ؾػأيين عٔ 

ٜٚٛضٕٚ ْاضِٖ، ؾاْؿتٌ عين ؾصٖب إٍ  ،ؾٝكٓعٕٛ طعاَِٗ ،ثِ تأٟٚ إٍ ايًٌٝ

غأيت عٓٗا أسس : عًٞ بٔ أبٞ طايب ٖٚٛ ؼت غكا١ٜ ظَعّ ؾػأي٘ عٓٗا، ؾكاٍ

اـٌٝ تػعٚ ٗ غبٌٝ اهلل، قاٍ اشٖب : ْعِ، غأيت ابٔ عباؽ ؾكاٍ: قاٍ  ?قبًٞ

ٚاهلل  ،تؿيت ايٓاؽ َا ٫ عًِ يو ب٘: ؾازع٘ يٞ، ؾًُا ٚقؿت عٓس ضأغ٘، قاٍ
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 ،يًعبرل ؾطؽٷ :َٚا نإ َعٓا إ٫ ؾطغإ ،يهاْت أٍٚ غع٠ٚ ٗ اٱغ٬ّ يبسض

اٱبٌ َٔ  ٜات نبشّاإِا ايعاز ?ؾهٝـ تهٕٛ ايعازٜات نبشّا ;يًُكساز ٚؾطؽٷ

َٚٔ إعزيؿ١ إٍ ٢َٓ ٜعين بصيو إٔ ايػٛض٠ َه١ٝ قبٌ ابتسا٤  ،عطؾ١ إٍ إعزيؿ١

عٔ قٛيٞ ٚضدعت إٍ  ؾٓععت: قاٍ ابٔ عباؽ ،ايػعٚ ايصٟ أٚي٘ غع٠ٚ بسض

 . +ايصٟ قاٍ عًٞ

قاٍ  ،َٚجٌ َا قاٍ عًٞ ،تكطٜض بأْٗا َه١ٝ ٫ٚ َس١ْٝ÷ٚيٝؼ ٗ قٍٛ عًٞ

 499_30/498  .ٚعبٝس بٔ عُرل ،ٚفاٖس ،اِٖٝٚإبط ،ابٔ َػعٛز

ؾإشا ٌٓ  ;٫ ٜطًل ع٢ً قٛت اٱبٌ ٗ قٍٛ أٌٖ ايًػ١ ٚايهبض _4

َٔ دعًٗا يٲبٌ =: ع٢ً أْٗا اٱبٌ، ؾكاٍ إدلز ٚبعض أٌٖ ايًػ١ص اِيعٳازٹٜٳاتٹط

نبشت ايٓاق١ ٗ غرلٖا ٚنبعت، إشا : ، ٜكاٍَع٢ٓ نبعّاص نٳبٵشّاطدعٌ 

 +.يػرلَست نبعٝٗا ٗ ا

ٖٚٛ إٔ ّس ايؿطؽ  ،نبشت اـٌٝ ٚنبعت إشا عست=: ٚقاٍ أبٛ عبٝس٠

 .ٗ ايهبع ٖٚٛ َٔ قًب ايعٌ سا٤ أٟ ؾايهبض يػ١ +نبعٝ٘ إشا عسا

 .+ٚيٝؼ بجبت=قاٍ ٗ ايهؿاف 

بأْٗا اٱبٌ ٜهٕٛ  (ايعازٜات)ٚيهٔ قاسب ايكاَٛؽ اعتُسٙ ٚع٢ً تؿػرل 

سٚ قٜٛت ا٭قٛات إذلزز٠ ٗ ايهبض اغتعرل يكٛت اٱبٌ، أٟ َٔ ؾس٠ ايع

 .أٚ أضٜس بايهبض ايهبع ع٢ً يػ١ اٱبساٍ ،سٓادطٖا ست٢ أؾبٗت نبض اـٌٝ

30/499 

ُٴػٹرلٳاتٹطٚإشا ؾػط  _5 زؾعٗا َٔ : باٱبٌ إػطعات ٗ ايػرل، ؾإطازص اِي

تؿطم ايؿُؼ ع٢ً  عٓسَا َعزيؿ١ إٍ ٢َٓ قباح ّٜٛ ايٓشط ٚناْٛا ٜسؾعٕٛ بهط٠
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 . +ُا ْػرلٝبرل نثٳ مٵٔطأؾٵ= :ٛاشلِ ٗ شيوَٚٔ أق ،ثبرل

٘ٹ ْٳِكعّاطٚ ٕٳ بٹ : ػباض َٔ ا٭ضض َٔ ؾس٠ عسٖٚٔ، ٚاٱثاض٠ايأقعسٕ ص: َأثٳطٵ

 501_30/500  .ايػباض: اٱٖاد١، ٚايٓكع

ٚإٛضٜات  ،ايعازٜات ٚنبشّا=َٚٔ بسٜع ايِٓٛ ٚإعذاظٙ إٜجاض نًُات  _6

 (1)تٗااك٭ْٗا بطؾ ;زٕٚ غرلٖا +، ٚٚغطٔ ْٚعّا، ٚإػرلات ٚقبشّاٚقسسّا

 30/501  .ٚضٚاسٌ اؿر ،تتشٌُ إٔ ٜهٕٛ إكػِ ب٘ خٌٝ ايػعٚ

 ;ٚيػات ايعطب كتًؿ١ ٗ َعٓاٙ ،ٚقـ َٔ أَج١ً إبايػ١ َٔ نٓس: ٚايهٓٛز _7

ايبدٌٝ، ٚٗ يػ١ نٓس٠ : ايهؿٛض بايٓع١ُ، ٚبًػ١ نٓا١ْ: ؾٗٛ ٗ يػ١ َهط ٚضبٝع١

 . ايؿسٜس ايهؿطإ هلل: ايعاقٞ، ٚإع٢ٓ: ٚسهطَٛت

ٕٳطٚايتعطٜـ ٗ  ، أٟ إٔ تعطٜـ اؾٓؼ ٖٚٛ ٜؿٝس ا٫غتػطام غايبّاص أٱْػٳا

ٗ طبع اٱْػإ ايهٓٛز يطب٘، أٟ نؿطإ ْعُت٘، ٖٚصا عاضض ٜعطض يهٌ إْػإ 

٭ْ٘ عاضض  ;أٌٖ ايك٬ح ٌٴُټُٚن ،٫ٚ ٜػًِ َٓ٘ إ٫ ا٭ْبٝا٤ ،ع٢ً تؿاٚت ؾٝ٘

 طٴٚتصٗن ،يٓؿػ١ٝا اؾب١ً ٫ تسؾع٘ إ٫ إطاقب١ ٖٗٚٛ أَط  ،ٜ٘ٓؿأ عٔ إٜجاض إط٤ ْؿػ

 .غرلٙ سلِّ

ٚبصيو قس ٜصٌٖ أٚ ٜٓػ٢ سل اهلل، ٚاٱْػإ وؼ بصيو َٔ ْؿػ٘ ٗ 

 ،٭ْ٘ ٜؿتػٌ بإضنا٤ زاع١ٝ ْؿػ٘ ;خططات٘، ٜٚتٛا٢ْ أٚ ٜػؿٌ عٔ َكاَٚت٘

 . اغتطاع١ َػايبت٘ٚا٭ْؿؼ َتؿاٚت١ ٗ ُهٔ ٖصا اـًل َٓٗا، ٚايععا٥ِ َتؿاٚت١ ٗ

30/502_503 

                                                 

 (.ّ)  .بطؾاقتٗا: ٚيعٌ ايكٛاب، ٖهصا ٗ ا٭قٌ_ 1
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ٚنتب ايػ١ٓ ع٢ً تػ١ُٝ ٖصٙ ايػٛض٠  ،ٚنتب ايتؿػرل ،اتؿكت إكاسـ_ 1

 . ؾ٤ٞ ٗ تػُٝتٗا َٔ ن٬ّ ايكشاب١ ٚايتابعٌ ٚٳطٵٚمل ٜٴ (غٛض٠ ايكاضع١)

 . ٚاتؿل ع٢ً أْٗا َه١ٝ

ْعيت بعس غٛض٠ قطٜـ ٚقبٌ غٛض٠  ٚعست ايج٬ثٌ ٗ عساز ْعٍٚ ايػٛض

 . ١َايكٝا

ٗ عس أٌٖ إس١ٜٓ ٚأٌٖ َه١، ٚمثإ ٗ عس أٌٖ ايؿاّ ٚايبكط٠،  ٚآٜٗا عؿط

 30/509    .ٚإسس٣ عؿط٠ ٗ عس أٌٖ ايهٛؾ١

 . َٚا ٜػبل شيو َٔ ا٭ٖٛاٍ ،ايبعح ٚقٛٔع ؾٝٗا إثباتٴ طٳنٹشٴ: ٗاأغطانٴ _2

ٌٳ ،ع٢ً ا٭عُاٍ اؾعا٤ٹ ٚإثباتٴ ٍٔ ٚإٔ أٖ  ٗ عٓس اهلل ايكاؿ١ إعتدل٠ٹ ا٭عُا

ٌٳ ٍٔ ْعِٝ، ٚأٖ  30/509  .اييت ٫ ٚظٕ شلا عٓس اهلل ٗ قعط اؾشِٝ ايػ١٦ٝٹ ا٭عُا

ُٳبٵجٴٛخٹ ط: ٗ قٛي٘ _3 ٕٴ ايٓٻاؽٴ َناِيَؿطٳأف اِي ّٳ ٜٳُهٛ ٛٵ ٍٴ ( 4)ٜٳ ٕٴ اِيذٹبٳا ٚٳتٳُهٛ

ُٳُٓؿٛٔف  ٔٔ اِي ٗٵ  ص.(5)َناِيعٹ

ٛٵطايتٌٜٗٛ َا أنٝـ إيٝ٘  ٚإككٛز بٗصا ايتٛقٝت ظٜاز٠ُ َٔ اؾًُتٌ ص ّٳٜٳ

ٖا١ً٥، إ٫ إٔ ؾإٔ ايتٛقٝت إٔ ٜهٕٛ بعَإ َعًّٛ، ٚإش قس نإ  إؿٝستٌ أسٛا٫ّ

ٗ تعٌٝ ٚقت  نإ ايتٛقٝت ي٘ إطُاعّا _ ٖصا اؿاٍ إٛقت بعَاْ٘ غرل َعًّٛ َساٙ

 إش ناْٛا ٜػأيٕٛ َت٢ ٖصا ايٛعس، ثِ تٛقٝت٘ َا ٖٛ فٍٗٛ شلِ إبٗاَّا ;سكٛي٘

ٗ قٛض٠ ايتٛقٝت يًتؿٜٛل إٍ  ظٳٔطبٵيتشصٜط َٔ َؿادأت٘، ُٚأآخط يًتٌٜٗٛ ٚا

ؿًٛي٘  ;عٝط١ ا٫غتعساز ايباسح بايعذع عٔ أخصٺ ايبشح عٔ تكسٜطٙ، ؾإشا با٤ٳ

 صورة الكارعة
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 . َا ٜٓذٝ٘ َٔ َكا٥ب٘ اييت قطعت ب٘ ا٭زلاع ٗ آٟ نجرل٠

ٌٷ  ٖٚٞ ا٫بتسا٤ باغِ ايكاضع١ : بجُا١ْٝ ططم ؾسٜسٷ ؾشكٌ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ تٜٗٛ

إ٪شٕ بأَط عِٛٝ، ٚا٫غتؿٗاّ إػتعٌُ ٗ ايتٌٜٗٛ، ٚاٱٚٗاض ٗ َكاّ اٱنُاض 

٘ ايكاضع١، ٚتٛدٝ٘ اـطاب إٍ غرل َعٌ، ٓٵُهأٍٚ َط٠، ٚا٫غتؿٗاّ عُا ٜٓب٧ بٹ

ٚاٱٚٗاض ٗ َكاٍ اٱنُاض ثاْٞ َط٠، ٚايتٛقٝت بعَإ فٍٗٛ سكٛي٘ ٚتعطٜـ 

 512_30/511    .شيو ايٛقت بأسٛاٍ َٗٛي١

ٜٚٔٳ١ْط :ٚقٛي٘ _4 ٖٳا ٘ٴ  َټ ٛظ إخباض عٓ٘ بايؿكا٤ ٚغ٤ٛ اؿاٍ، ؾا٭ّ ٖٓا ه :صَؾُأ

 .إٔ تهٕٛ َػتع١ًُ ٗ سكٝكتٗا

ٖايه١، ٚايه٬ّ ُجٌٝ ؿاٍ َٔ خؿت َٛاظٜٓ٘ ٦َٜٛص عاٍ اشلايو ٗ  :ٖٚا١ٜٚ

يؿس٠ قبتٗا  ;٭ٕ ايعطب ٜهٕٓٛ عٔ ساٍ إط٤ عاٍ أَ٘ ٗ اـرل ٚايؿط ;ايسْٝا

 .َا وعْ٘ ٚأؾس سعّْا ،بػطٚضٙ ؾٗٞ أؾس غطٚضّا ;ٗاابٓٳ

ِٳ خٳًٹ٬ّٝط :ق٢ً أعطابٞ ٚضا٤ إَاّ ؾكطأ اٱَاّ ٖٹٝ ٘ٴ ٔإبٵطٳا ؾكاٍ ص ٚٳاتٻدٳصٳ ايًٖ

 +.ت عٌ أّ إبطاِٖٝيكس قطٻ=: ا٭عطابٞ

 :َٚٓ٘ قٍٛ ابٔ ظٜاب١ سٌ تٗسزٙ اؿاضخ بٔ ُٖاّ ايؿٝباْٞ

سٜااااانس ااااااقسشٜنباااااا١سيًشاااااانزخسايصاااااانس

س

سانْاااااااااااااااِسفااااااااااااااانآلٜ بااااااااااااااةسفنياىس

س : ٖٛت أَ٘، أٟ أقاب٘ َا تًٗو ب٘ أَ٘، ٖٚصا نكٛشلِ: ٗ ايؿط ٕٜٛٚكٛي

ثهًت٘ أَ٘، ٗ ايسعا٤، َٚٓ٘ َا ٜػتعٌُ ٗ ايتعذب ٚأقً٘ ايسعا٤ نكٍٛ نعب 

 :بٔ غعس ايػٟٓٛ ٗ ضثا٤ أخٝ٘ أبٞ إػٛاضا

سٖاااٛتس َااا٘سَااانسٜبعاااحسايصااابةس ن ٜااان سسس

س

سَٚااااااانذاسٜاااااااس سايًااااااااٌٝسساااااااا سٜااااااا ٚ س

س ، ٚسصف َٓ٘ َٚا ٜطز ايًٌٝ سٌ ٜ٪ٚب غاِّا ،ا ٜبعح ايكبض َٓ٘ غازّٜاأٟ َاش
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 (َٔ)ٜٚ٪ٚب ٚ غازّٜا: ع٢ً قط١ٜٓ ضؾع ايكبض ٚايًٌٝ ٚشنط اعتُازّا ;ٗ إٛنعٌ

 . يكٝت َٓ٘ أغسّا: ايتذطٜس َجٌ ٢ؾايه٬ّ عً ،إكسض٠ ػطٜس١ٜ

إؿب١ٗ  ١ايؾاغتعٌُ إطنب ايصٟ ٜكاٍ عٓس ساٍ اشل٬ى ٚغ٤ٛ إكرل ٗ اؿ

 . عاٍ اشل٬ى، ٚضَع إٍ ايتؿبٝ٘ بصيو إطنب، نُا تهطب ا٭َجاٍ ايػا٥ط٠

٘ٴطٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ  َټ يٝ٘ نُا ٜأٟٚ ايطؿٌ إ٭ْ٘ ٜأٟٚ  ;ٕكطٙ َٚآي٘ َػتعاضّا صُأ

 . إٍ أَ٘

ٜٚٔٳ١ْطٚ إهإ إٓدؿض بٌ اؾبًٌ ايصٟ إشا غك٘ ؾٝ٘ إْػإ أٚ زاب١ ص ٖٳا

 . اشلا١ٜٚغك٘ ٗ  :ًٖو ٜكاٍ

 . ٖٞ اغِ ؾِٗٓ، أٟ ؾُأٚاٙ دِٗٓ :ٚأضٜس بٗا دِٗٓ، ٚقٌٝ

٘ٴطٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ  َټ ، ٖٚٞ أع٢ً ايسَاؽ ع٢ً سصف َهاف، أٟ أّ ضأغ٘ص ُأ

 515_30/514    .، أٟ ًٖوغك٘ ع٢ً أّ ضأغ٘: غاقط١ َٔ قٛشلِ: ٖٚا١ٜٚ
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أقشاب  نإ=: قاٍ اٯيٛغٞ أخطز ابٔ أبٞ سامت عٔ غعٝس بٔ أبٞ ٬ٍٖ _1

 . ـٖ ا (+إكدل٠)ٜػُْٛٗا "ضغٍٛ اهلل

ٚنصيو عْٓٛٗا  (غٛض٠ ايتهاثط)ٗ َعِٛ إكاسـ َٚعِٛ ايتؿاغرل  ٚزلٝت

 . ٖٚٞ نصيو َع١ْٛٓ ٗ بعض إكاسـ ايعتٝك١ بايكرلٚإ ،ايذلَصٟ ٗ داَع٘

ٚنصيو تطْٗا ايبداضٟ ٗ  (غٛض٠ أشلانِ) :ٗ بعض إكاسـ ٚزلٝت

 . ش٘نتاب ايتؿػرل َٔ قشٝ

 . +ٖٞ َه١ٝ ٫ أعًِ ؾٝٗا خ٬ؾّا=: عٓس اؾُٗٛض قاٍ ابٔ عط١ٝ ٖٚٞ َه١ٝ

ْعيت ٗ َؿاخط٠ دطت بٌ بين  ْٗاأ: ٚعٔ ابٔ عباؽ ٚايهًيب َٚكاتٌ

 ،ٚناْٛا َٔ بطٕٛ قطٜـ َه١ _نُا ٜأتٞ قطٜبّا_َٓاف ٚبين غِٗ ٗ اٱغ٬ّ عبس

 . ٚ٭ٕ قبٛض أغ٬ؾِٗ َه١

ي٘ َا أخطد٘ ابٔ أبٞ سامت أْٗا  ٍټسٳٜٚٳ: قاٍ ،َس١ْٝإدتاض أْٗا : ٚٗ اٱتكإ

ْعيت ٗ قبًٝتٌ َٔ ا٭ْكاض تؿاخطٚا، َٚا أخطد٘ ايبداضٟ عٔ أبٞ بٔ نعب إٔ 

َٔ شٖب أسب إٔ ٜهٕٛ ي٘ ٚازٜإ  يٛ إٔ ٫بٔ آزّ ٚازّٜا= :قاٍ"ضغٍٛ اهلل

 .+ٜٚتٛب اهلل ع٢ً َٔ تاب ،ٚئ ّٮ ؾاٙ إ٫ ايذلاب

ٌّقاٍ ُأ ِٵ ايتٻَهاثٴطٴط :ط٣ ٖصا َٔ ايكطإٓ ست٢ ْعيتنٓا ْ=: ب ٗٳاُن  .ـٖ ا +صَأِي

ٌّ ٜطٜس إػتسٍ بٗصا إٔ أبّٝا ِٵ ط :ست٢ ْعيت=: قٛي٘ ٚإٔ ٚاٖطٳ ،أْكاض ٗٳاُن َأِي

َٔ شٖب اخل  يٛ إٔ ٫بٔ آزّ ٚازّٜا=أْٗا ْعيت بعس إٔ ناْٛا ٜعسٕٚ  +صايتٻَهاثٴطٴ

 .+َٔ ايكطإٓ

 صورة التهاثز
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ٞټٚيٝؼ ٗ ن٬ّ ُأ إػًٌُ، أٟ  (نٓا)إش هٛظ إٔ ٜطٜس بهُرل  ;ضزيٌٝ ْاٖ ب

نإ َٔ غبل َِٓٗ ٜعس شيو َٔ ايكطإٓ ست٢ ْعيت غٛض٠ ايتهاثط ٚبٌ شلِ 

 . إٔ َا ناْٛا ٜكٛيْٛ٘ يٝؼ بكطإٓ"ايٓيب

ٚإٔ إداطب بٗا  ،ٚعٝسٖا أْٗا َه١ٝ ٚغ١ًٛٹ ،ٚايصٟ ٜٛٗط َٔ َعاْٞ ايػٛض٠

 . ل بإػًٌُ أٜا٦َص٭ٕ َا شنط ؾٝٗا ٫ ًٜٝ ;ؾطٜل َٔ إؿطنٌ

ايٛاسسٟ ٚايبػٟٛ عٔ َكاتٌ ٚايهًيب ٚايكططيب  ٘ؾُٝا قاي_ ٚغبب ْعٚشلا

 ،َٓاف ٚبين غِٗ َٔ قطٜـ تؿاخطٚاإٔ بين عبس: _عُٓٗا ٚعٔ ابٔ عباؽ

ثِ  غِٗ ؾهجط بٓٛ عبسَٓاف بين ;ٚا ايػاز٠ ٚا٭ؾطاف َٔ أِٜٗ أنجط عسزّاؾتعازٸ

 ;بج٬ث١ أبٝات ؾعسٚا ايكبٛض; َؾَهجٳطٳِٖ بٓٛ غِٗقايٛا ْعس َٛتاْا ست٢ ظاضٚا ايكبٛض; 

 . ٗ اؾا١ًٖٝ ٭ِْٗ ناْٛا أنجط عسزّا

ْعيت ٗ قبًٝتٌ َٔ ا٭ْكاض : ٚأخطز ابٔ أبٞ سامت عٔ أبٞ بطٜس٠ اؾطَٞ قاٍ

اْطًكٛا بٓا إٍ : بين ساضث١ ٚبين اؿاضخ تؿاخطٚا ٚتهاثطٚا با٭سٝا٤ ثِ قايٛا

َٚجٌ  ،ؾٝهِ َجٌ ؾ٬ٕ، تؿرل إٍ ايكدل:  تكٍٛؾذعًت إسس٣ ايطا٥ؿتٌ ;ايكبٛض

ِٵ ايتٻَهاثٴطٴط :ؾ٬ٕ، ٚؾعٌ اٯخطٕٚ َجٌ شيو، ؾأْعٍ اهلل ٗٳاُن  ص. َأِي

 ،ْٚعيت بعس غٛض٠ ايهٛثط ٚقس عست ايػازغ١ عؿط٠ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛض،

 . ع٢ً أْٗا َه١ٝ بٓا٤ٶ ;ٚقبٌ غٛض٠ إاعٕٛ

 518_30/517     .مثإ تٗااٚعسز آٜ

 ،ٗ ز٥٫ٌ ايكطإٓ ع٢ً ايًٗٛ عٔ ايٓٛٔط اؾتًُت ع٢ً ايتٛبٝٔذ: غطانٗاأ _2

ّٔ ّٔ ،ٚايتؿاخط با٭غ٬ف ،ٚايتهاثط ب٘ ،بإٜجاض إاٍ ٚزع٠ٛ اٱغ٬ اٱق٬ع عٔ  ٚعس

َٳ  . ٚع٢ً ايٛعٝس ع٢ً شيو ،ِٗنإ قبًَ ٔٵشيو إٍ إٔ ٜكرلٚا ٗ ايكبٛض نُا قاض 
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 . شِِٝٝٗ َٔ اؾذٹٓٵط ؾُٝا ٜٴٚسجِٗ ع٢ً ايتسب

 30/518  .ٚأِْٗ َبعٛثٕٛ َٚػ٪ٚيٕٛ عٔ إُٖاٍ ؾهط إٓعِ ايعِٛٝ

ُٳَكابٹطٳط :قٛي٘ٗ  _3 ِٵ اِي ؾٝشتٌُ إٔ ٜهٕٛ غا١ٜ يؿعٌ  ;غا١ٜص سٳتٻ٢ ظٴضٵتٴ

ِٵط ٗٳاُن ٌٳ سٳتٻ٢ ٜٳطٵدٹعٳ ٔإَيٝٵٓٳا ط :_تعاٍ_نُا ٗ قٛي٘ ص َأِي ٘ٹ عٳانٹؿٹ ٔٵ ْٳبٵطٳحٳ عٳًَٝٵ َقاُيٛا َي

 ;ّ إشلا٤ ايتهاثط إٍ إٔ ظضمت إكابط، أٟ اغتُط بهِ طٍٛ سٝاتهِأٟ زاص َٴٛغٳ٢

٭ِْٗ إشا  ;ٚسكٍٛ نسٙ ،ا ٫ ٗ تٓٗٝت٘ٝٻػٳؾايػا١ٜ َػتع١ًُ ٗ اٱساط١ بأظَإ إُ

 . قاضٚا إٍ إكابط اْكطعت أعُاشلِ نًٗا

 ٚيهٕٛ ظٜاض٠ إكابط ع٢ً ٖصا ايٛد٘ عباض٠ عٔ اؿًٍٛ ؾٝٗا، أٟ قبٛض إكابط

 ;ؾأطًل ؾعٌ ايعٜاض٠ ٖٓا _غرل َػتُط سكٝك١ ايعٜاض٠ اؿًٍٛ ٗ إهإ س٫ًّٛٚ_

 . َٓٗا بِٗ بإٔ سًٛشلِ ٗ إكابط ٜعكبِٗ خطٚزٷ تعطٜهّا

ِٵطٚايتعبرل بايؿعٌ إانٞ ٗ  ٭ْ٘ قكل  ;يتٓعٌٜ إػتكبٌ َٓعي١ إانٞص ظٴضٵتٴ

٘ٹط :ٚقٛع٘ َجٌ قٛي٘ َٵطٴ ايًٖ  ص. َأتٳ٢ َأ

أٟ بهٌ ؾ٤ٞ ست٢ ٕٛ ايػا١ٜ يًُتهاثط ب٘ ايساٍ عًٝ٘ ايتهاثط، ٚوتٌُ إٔ ته

 .بايكبٛض تعسْٚٗا

َٓاف ٚبين غِٗ تؿاخطٚا َا ض٣ٚ َكاتٌ ٚايهًيب إٔ بين عبسٖٚصا هطٟ ع٢ً 

، ؾتهٕٛ ايعٜاض٠ َػتع١ًُ ٗ بهجط٠ ايػاز٠ َِٓٗ، نُا تكسّ ٗ غبب ْعٚشلا آْؿّا

يكبٛض، ٚايعطب ٜهٕٓٛ بايكدل عٔ يتعسٚا ا ;َعٓاٖا اؿكٝكٞ، أٟ ظضمت إكابط

 :قاٍ ايٓابػ١ ،قاسب٘

سياااا٦ٔسناااانٕسيًكااااربٜٔسقااااربس اًااااالسسسس

س

سٚقااااربسبصااااٝدا٤ساياااارٟسعٓاااادسساااانز  سسسس

 : اؾَٞقٚقاٍ عكاّ بٔ عبٝس ايعَاْٞ، أٚ ُٖاّ ايطٻس
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ِسسٚقاااربسقاااربسياااٛسعااادَّس سنٓااا س قاسباٗاااا

س

ّسسقاااااربا س سٚ بعااااادِٖسَااااأسَٓاااااصٍسايااااارا

س
  .، أٟ قاسب قدلأٟ نٓت أقطبِٗ َٓو قدلّا

ٚإكدل٠ ا٭ضض اييت ؾٝٗا قبٛض  ،إٛسس٠ ٚبهُٗا بؿتضٚإكابط ْع َكدل٠ 

 521_30/520    .نجرل٠
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نإ = :اهلل بٔ سكٌ قاٍ إٔ ايطدلاْٞ ض٣ٚ بػٓسٙ عٔ عبٝسشنط ابٔ نجرل _1

إشا ايتكٝا مل ٜؿذلقا إ٫ ع٢ً إٔ ٜكطأ أسسُٖا  " ايطد٬ٕ َٔ أقشاب ضغٍٛ اهلل

 .اخل َا غٝأتٞ +كطع٢ً اٯخط غٛض٠ ايع

ٚنصيو ٖٞ ٗ  ،ٚٗ َعِٛ نتب ايتؿػرل ،ٗ َكاسـ نجرل٠ ٚنصيو تػُٝتٗا

 . َكشـ عتٝل باـ٘ ايهٛٗ َٔ إكاسـ ايكرلٚا١ْٝ ٗ ايكطٕ اـاَؼ

بإثبات  (غٛض٠ ايعكط)ٚٗ قشٝض ايبداضٟ  ،ٗ بعض نتب ايتؿػرل ٚزلٝت

 . ١ايٛاٚ ع٢ً سها١ٜ أٍٚ ن١ًُ ؾٝٗا، أٟ غٛض٠ ٖصٙ ايهًُ

ٚعٔ قتاز٠ ٚفاٖس  ،ٚإط٬م ْٗٛض إؿػطٜٔ ،ٖٚٞ َه١ٝ ٗ قٍٛ اؾُٗٛض

ٚمل ٜصنطٖا قاسب اٱتكإ ٗ عساز  ،ٚضٟٚ عٔ ابٔ عباؽ ،َٚكاتٌ أْٗا َس١ْٝ

 . ايػٛض إدتًـ ؾٝٗا

 ،ْعيت بعس غٛض٠ ا٫ْؿطاح ٚقس عست ايجايج١ عؿط٠ ٗ عساز ْعٍٚ ايػٛض

 . ٚقبٌ غٛض٠ ايعازٜات

 . ٜاتٚآٜٗا ث٬خ آ

ٚغٛض٠  ،ٚايهٛثط ،ٖٞ: ٖٚٞ إسس٣ غٛض ث٬خ ٖٔ أقكط ايػٛض عسز آٜات

 30/527.ايٓكط

ٕٔ ٚاؾتًُت ع٢ً إثباتٹ: أغطانٗا _2 نإ  ٔٵَٚٳ ،٭ٌٖ ايؿطى ايؿسٜسٹ اـػطا

َٹجًََٹ ٌٔ ٔٵِٗ  َٳايهؿط باٱغ٬ّ بعس إٔ بًػت زعٛتٴ أٖ ٍٳتكًٖ ٔٵ٘، ٚنصيو   س أعُا

ٌٔ ّٴ ايباط  . ػًٌُ َٓٗاإ اييت سصض اٱغ٬

 صورة العصز
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ٚايساعٌ َِٓٗ إٍ  ،ايصٜٔ آَٓٛا ٚعًُٛا ايكاؿات ٚؾٛٔظ ٚع٢ً إثبات لا٠ٹ

 . اؿل

 . اؿل ع٢ً تعن١ٝ ايٓؿؼ ٚزع٠ٛٹ ايكدٔل ٚع٢ً ؾه١ًٝٹ

ض٣ٚ  ،شلِ ٗ ًَتكاِٖ اؽصٖٚا ؾعاضّا"ٚقس نإ أقشاب ضغٍٛ اهلل

أْ٘  _َٔ ايتابعٌ_ اهلل بٔ عبساهلل بٔ اؿكٌ ا٭ْكاضٟايطدلاْٞ بػٓسٙ إٍ عبٝس

نإ ايطد٬ٕ َٔ أقشاب ضغٍٛ اهلل إشا ايتكٝا مل ٜؿذلقا إ٫ ع٢ً إٔ ٜكطأ =: قاٍ

أٟ _ثِ ٜػًِ أسسُٖا ع٢ً اٯخط  ،أسسُٖا ع٢ً اٯخط غٛض٠ ايعكط إٍ آخطٖا

 . +َجٌ غ٬ّ ايكسّٚ _أٜهّا_ٖٚٛ غ١ٓ  _غ٬ّ ايتؿطم

 .+غعتِٗٛٳَي ٖصٙ ايػٛض٠َ ايٓاؽٴ طٳيٛ تسبٻ=: ٚعٔ ايؿاؾعٞ

ٍٵ=: ٗ ضٚا١ٜ عٓ٘ٚ  .+إٍ ايٓاؽ إ٫ ٖٞ يهؿتِٗ يٛ مل ٜٓع

 528_30/527 .ٚغٝأتٞ بٝاْ٘+ إْٗا سلًت ْٝع عًّٛ ايكطإٓ=: ٚقاٍ غرلٙ

3_ ٕٕ إٔ ٜهٕٛ ساي١ زاي١ ع٢ً  عٌ إٔ ٜهٕٛ إطاز َٓٗا ٫ ٜعسٜٚت ٚيًعكط َعا

كسض، أٚ بايكط١ٜٓ، أٚ قؿ١ َٔ قؿات ا٭ؾعاٍ ايطبا١ْٝ، ٜتعٌ إَا بإناؾت٘ إٍ َا ٜ

 .بايعٗس

ا نإ إطاز َٓ٘ ٖٓا ؾإٕ ايكػِ ب٘ باعتباض أْ٘ ظَٔ ٜصنط بعِٛٝ قسض٠ اهلل َٳ ّاٜٻَٚأ

َجٌ ايك٠٬  ٗ خًل ايعامل ٚأسٛاي٘، ٚبأَٛض ع١ُٝٛ َباضن١ٺ_ تعاٍ_

 . أٚ عكط َعٌ َباضى ،إدكٛق١

ط ٚقت ايٛٗط ٚبٌ أْ٘ عًِ بايػًب١ يٛقت َا بٌ آخ ٚأؾٗط إط٬م يؿٜ ايعكط

ؾُبس٩ٙ إشا قاض ٌٚ اؾػِ َجً٘ بعس ايكسض ايصٟ نإ عًٝ٘ عٓس  ;اقؿطاض ايؿُؼ



 

 لطائف مو تفضري جشء عم 407

 
َٹ ،ظٚاٍ ايؿُؼ بعس ايٌٛ ايصٟ نإ ي٘  ٙٹٔضسٵَق ٞٵًَجٵّٚتس إٍ إٔ ٜكرل ٌٚ اؾػِ 

 ،ٚشيو ٚقت اقؿطاض ايؿُؼ، ٚايعكط َبسأ ايعؿٞ ،عٓس ظٚاٍ ايؿُؼ

 : بٌ غطٚب ايؿُؼ قاٍ اؿاضخ بٔ سًع٠ٜٚعكب٘ ا٭قٌٝ ٚا٫ٓطاض ٖٚٛ َا ق

ساآْطاااااااااا سْبااااااااااا٠سٚ فصعٗاااااااااانساياكآااااااااااسس

س

سٚقاااااادس ْاااااانسا َطاااااان٤سسنصسعصااااااسا اااااااس

س
ؾصيو ٚقت ٜ٪شٕ بكطب اْتٗا٤ ايٓٗاض، ٜٚصنط غًك١ ايؿُؼ ٚا٭ضض، ْٚٛاّ 

سطن١ ا٭ضض سٍٛ ايؿُؼ، ٖٚٞ اؿطن١ اييت ٜتهٕٛ َٓٗا ايًٌٝ ٚايٓٗاض نٌ 

َٔ  ،ٚبايؿذط ،ٚايٓٗاض ،ٚبايًٌٝ ،ش٢ٖٚٛ َٔ ٖصا ايٛد٘ نايكػِ بايه ،ّٜٛ

 . تٛد٘ ؾعاع ايؿُؼ مٛ ايهط٠ ا٭ضن١ٝ بتػرل ا٭سٛاٍ اؾ١ٜٛ إتػرل٠

ٚٗ شيو ايٛقت ٜتٗٝأ ايٓاؽ ي٬ْكطاع عٔ أعُاشلِ ٗ ايٓٗاض نايكٝاّ ع٢ً 

ط عه١ُ ْٛاّ اجملتُع سكٛشلِ ٚدٓاتِٗ، ٚػاضاتِٗ ٗ أغٛاقِٗ، ؾٝصنِّ

ْٚٛاّ ٫بتسا٥٘  ،ع٢ً ايعٌُٗ غطٜعت٘ َٔ زأب  َٚا أشلِ اهلل ،اٱْػاْٞ

ٕبٝتِٗ ٚايتأْؼ بأًِٖٝٗ  ;ٚؾٝ٘ ٜتشؿع ايٓاؽ يٲقباٍ ع٢ً بٝٛتِٗ ،ٚاْكطاع٘

ٖٚٛ َٔ ايٓع١ُ أٚ َٔ ايٓعِٝ، ٚؾٝ٘ إّا٤ إٍ ايتصنرل َجٌ اؿٝا٠ سٌ  ;ٚأ٫ٚزِٖ

 . تسْٛ آداٍ ايٓاؽ بعس َهٞ أطٛاض ايؿباب ٚا٫نتٗاٍ ٚاشلطّ

 . باي٬ّ ع٢ً ٖصٙ ايٛدٛٙ تعطٜـ ايعٗس ايصٖين أٟ نٌ عكطٚتعطٜؿ٘ 

 .َع١ُٛ ٖٚٞ ق٠ْ٬ ;ٜٚطًل ايعكط ع٢ً ايك٠٬ إٛقت١ بٛقت ايعكط

ُٛٛا عٳ٢ًَ ايكٻًَط :_تعاٍ_ٖٞ إطاز بايٛغط٢ ٗ قٛي٘ : قٌٝ ٚٳايكٻ٠٬ٹ سٳاؾٹ ٛٳاتٹ 

ٛٴغٵَط٢  ص.اِي

 .+أًٖ٘ َٚايَ٘ٔ ؾاتت٘ ق٠٬ ايعكط ؾهأِا ٚتط = :ٚدا٤ ٗ اؿسٜح

ٌٷ= ؾصنط +ث٬ث١ ٫ ٜهًُِٗ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ= :ٚٚضز ٗ اؿسٜح ايكشٝض  ٚضد



 

 

سمو تفضري جشء عملطائف  408

 .+ؾادط٠ بعس ايعكط ع٢ً غًع١ يكس أعطٞ بٗا َا مل ٜع٘ سًـ ّّٝٓا

بايػًب١ نُا ٖٛ ؾإٔ نجرل َٔ  ٚقاض عًُّا ،ٚتعطٜؿ٘ ع٢ً ٖصا تعطٜـ ايعٗس

 . أزلا٤ ا٭دٓاؽ إعطؾ١ باي٬ّ َجٌ ايعكب١

أٚ ْيب،  ،يٛدٛز دٌٝ َٔ ايٓاؽ، أٚ ًَو ًل ايعكط ع٢ً َس٠ َع١ًَٜٛٚط

عكط ايؿطشٌ، ٚعكط إبطاِٖٝ، ٚعكط : أٚ زٜٔ، ٜٚعٌ باٱناؾ١، ؾٝكاٍ

ٜٚهٕٛ  ،ؾٝذٛظ إٔ ٜهٕٛ َطاز ٖصا اٱط٬م ٖٓا ;اٱغهٓسض، ٚعكط اؾا١ًٖٝ

 عطٜـ ٗتٚايتعطٜـ ؾٝ٘ تعطٜـ ايعٗس اؿهٛضٟ َجٌ اي" إعين ب٘ عكط ايٓيب

 :_تعاٍ_ؾايكػِ ب٘ نايكػِ عٝات٘ ٗ قٛي٘  ;ؾعًت ايّٝٛ نصا: َٔ قٛيو (ايّٝٛ)

ُٵطٴَىط َٚهاْ٘ ٗ قٛي٘  ،أقػِ بعَاْ٘ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ_ تعاٍ_ؾٗٛ =: قاٍ ايؿدطص َيعٳ

ٗٳصٳا اِيبٳًَسٹط :_تعاٍ_ ٌّ بٹ ُٵطٴَىط :، ٚبعُطٙ ٗ قٛي٘صٚٳَأْٵتٳ سٹ  . ـٖ ا. +صَيعٳ

 ،ٖٚٛ خا١ُ عكٛض ا٭زٜإ شلصا ايعامل ،اٱغ٬ّ نً٘ٚهٛظ إٔ ٜطاز عكط 

عكط ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ بايٓػب١ إٍ عكط ايٝٗٛز ٚعكط ايٓكاض٣ "ٚقس َجٌ ايٓيب

 ،ٚايٝٗٛز ،َجٌ إػًٌُ= :َا بعس ق٠٬ ايعكط إٍ غطٚب ايؿُؼ بكٛي٘

ؾعًُت ايٝٗٛز  ،إٍ ايًٌٝ َّٜٛا ٚايٓكاض٣ نُجٌ ضدٌ اغتأدط أدطا٤ ٜعًُٕٛ ي٘

ٍ ْكـ ايٓٗاض ثِ قايٛا ٫ ساد١ يٓا إٍ أدطى َٚا عًُٓا باطٌ، ٚاغتأدط إ

ؾعًُٛا ست٢  ،أنًُٛا بك١ٝ َٜٛهِ ٚيهِ ايصٟ ؾططت شلِ: آخطٜٔ بعسِٖ ؾكاٍ

يو َا عًُٓا باطٌ ٚيو ا٭دط ايصٟ دعًت : إشا نإ سٌ ق٠٬ ايعكط قايٛا

 ،بت ايؿُؼؾعًُٛا ست٢ غا ،إٔ ٜعًُٛا بك١ٝ َِٜٛٗ يٓا، ٚاغتأدط قَّٛا

 .+ٚاغتهًُٛا أدط ايؿطٜكٌ نًُٝٗا ؾأْتِ ِٖ

 . ؾًعٌ شيو ايتُجٌٝ ايٓبٟٛ ي٘ اتكاٍ بايطَع إٍ عكط اٱغ٬ّ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ
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قاٍ أبٞ =: ؾكاٍ ابٔ عط١ٝ ،ٚهٛظ إٔ ٜؿػط ايعكط ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ بايعَإ نً٘

 .+أقػِ ضبهِ بآخط ايٓٗاض=: عٔ ايعكط ؾكاٍ"غأيت ضغٍٛ اهلل: بٔ نعبا

 . ٖٚصٙ إعاْٞ ٫ ٜؿٞ باستُاشلا غرل يؿٜ ايعكط

ؾإْٗا  ;يػطض ايػٛض٠ ع٢ً إضاز٠ عكط اٱغ٬ّ ٚاٖط٠ َٚٓاغب١ ايكػِ بايعكط

َٚٔ آَٔ ٚاغتٛؾ٢ سٛ٘ َٔ  ،بٝٓت ساٍ ايٓاؽ ٗ عكط اٱغ٬ّ بٌ َٔ نؿط ب٘

ا٭عُاٍ اييت دا٤ بٗا اٱغ٬ّ، ٜٚعطف َٓ٘ ساٍ َٔ أغًُٛا ٚنإ ٗ أعُاشلِ 

 . َتؿاٚتتككرل

أَا أسٛاٍ ا٭َِ اييت ناْت قبٌ اٱغ٬ّ ؾهاْت كتًؿ١ عػب ف٤ٞ ايطغٌ 

ا٭َِ بسٕٚ ؾطا٥ع َتُػه١ بػرل زٜٔ اٱغ٬ّ َٔ  إٍ بعض ا٭َِ، ٚبكا٤ بعٔض

 .ٚايٓكطا١ْٝ ،ايٝٗٛز١ٜ :َجٌ ،أٚ بسٜٔ دا٤ اٱغ٬ّ بٓػد٘ ،ايؿطى

ّٔ ط :_تعاٍ_قاٍ  ٔٵ ٜٳبٵتٳٔؼ َغٝٵطٳ أٱغٵ٬ َٳ ٔٵ ٚٳ َٹ ٛٳ ؾٹٞ اٯخٹطٳ٠ٹ  ٖٴ ٚٳ ٘ٴ  َٹٓٵ ٌٳ  ٔٵ ٜٴِكبٳ ًَ زٹّٜٓا َؾ

ٔٳ  530_30/528    .ٗ غٛض٠ آٍ عُطإص اِيدٳاغٹٔطٜ

ؾُٔ ؼكل ؾٝ٘  ;َٚٔ أندل ا٭عُاٍ ايكاؿات ايتٛب١ َٔ ايصْٛب ٕكذلؾٝٗا _4

ٚمل ٜعٌُ ايػ٦ٝات أٚ عًُٗا ٚتاب َٓٗا ؾكس ؼكل ي٘ نس  ،ٚقـ اٱّإ

جملاظٟ، أٟ سػٔ عاقب١ أَطٙ، ٚأَا َٔ مل ٜعٌُ اـػطإ ٖٚٛ ايطبض ا

 . ٚمل ٜتب َٔ غ٦ٝات٘ ؾكس ؼكل ؾٝ٘ سهِ إػتج٢ٓ َٓ٘ ٖٚٛ اـػطإ ،ايكاؿات

ِٕ ;ٖٚصا اـػط َتؿاٚت عٔ اْتؿا٤ اٱّإ  طټذٳٓٳؾأعُٛ٘ ٚخايسٙ اـػط ا

زٕٚ شيو تهٕٛ َطاتب اـػط َتؿاٚت١ عػب ٚ"بٛسسا١ْٝ اهلل ٚقسم ايطغٍٛ

َٚا سسزٙ اٱغ٬ّ يصيو َٔ َطاتب  ،عُاٍ ايػ١٦ٝ ٚاٖطٖا ٚباطٓٗانجط٠ ا٭

ا٭عُاٍ ٚغؿطإ بعض ايًُِ إشا تطى قاسب٘ ايهبا٥ط ٚايؿٛاسـ ٖٚٛ َا ؾػط ب٘ 
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ٔٳ ايػٻ٦ِّٝٳاتٹط :_تعاٍ_قٛي٘  ٖٹبٵ ٕٻ اِيشٳػٳٓٳاتٹ ٜٴصٵ  532_30/531   ص.ٔإ

يًتعِٛٝ  ٕٛ َؿٝسّاهٛظ إٔ ٜهٕٛ يًتٜٓٛع، ٚهٛظ إٔ ٜه صخٴػٵٕططٚتٓهرل  _5

 30/532   .ٚايتعُِٝ ٗ َكاّ ايتٌٜٗٛ ٚٗ غٝام ايكػِ

ٚإٕ نإ  طـ ع٢ً عٌُ ايكاؿات ايتٛاقٞ باؿل ٚايتٛاقٞ بايكدلٚعٴ _6

 ٌٴَؿػٵ٭ْ٘ قس ٜٴ ;شيو َٔ عٌُ ايكاؿات، عطـ اـام ع٢ً ايعاّ ي٬ٖتُاّ ب٘

ؾٛقع ايتٓبٝ٘ ع٢ً إٔ  ;اقت٘إٔ ايعٌُ ايكاحل ٖٛ َا أثطٙ عٌُ إط٤ ٗ خ ٔټَٛعٓ٘ ٜٴ

ؾايتٛاقٞ باؿل  ;ٚزعٛت٘ إٍ اؿل ،ٌُ إأَٛض ب٘ إضؾاز إػًِ غرلٙعَٔ اي

ٚإضان١ ايٓؿؼ ع٢ً ؾُٗٗا بؿعٌ  ،ٜؿٌُ تعًِٝ سكا٥ل اشلسٟ ٚعكا٥س ايكٛاب

 . إعطٚف ٚتطى إٓهط

بايكدل عطـ ع٢ً ايتٛاقٞ باؿل عطـ اـام ع٢ً ايعاّ  ٚايتٛاقٞ

٭ٕ ايكدل ؼٌُ َؿك١ إقا١َ اؿل  ;َٔ ٚد٘ إ خكٛق٘ خكٛقّاٚإٕ ن _أٜهّا_

 533_30/532   .َٚا ٜعذلض إػًِ َٔ أش٣ ٗ ْؿػ٘ ٗ إقا١َ بعض اؿل

َا ٬ٜقٝ٘ إػًِ إشا أَط بإعطٚف َٔ اَتعاض  ع٢ً ايكدلٴ َٚٔ ايكدٔل _7

 ٬ٖ ْٛطت ٗ أَط: أٚ َٔ أشاِٖ بايكٍٛ نُٔ ٜكٍٛ ٯَطٙ ،بعض إأَٛضٜٔ ب٘

 . ْؿػو، أٚ مٛ شيو

ٚأَا ؼٌُ َؿك١ ؾعٌ إٓهطات نايكدل ع٢ً ػؿِ ايػٗط ٗ ايًٗٛ ٚإعاقٞ، 

٭ٕ شيو ايتشٌُ  ;ؾًٝؼ َٔ ايكدل _ ٚايكدل ع٢ً بؿاع١ طعِ اـُط يؿاضبٗا

 .َٓبعح عٔ ضدشإ اؾتٗا٤ تًو إؿك١ ع٢ً نطا١ٖٝ إؿك١ اييت تعذلن٘ ٗ تطنٗا

30/533 

ؾإٕ ا٫ضتٝاض با٭خ٬م  ،ى ؾها٥ٌ ا٭خ٬م نًٗاٚايتدًل بايكدل ٬َ _8
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ؾؿٞ كايؿتٗا  ;اؿُٝس٠ ٫ ىًٛ َٔ ٌٓ إط٤ ْؿػ٘ ع٢ً كايؿ١ ؾٗٛات نجرل٠

تعب ٜكتهٞ ايكدل عًٝ٘ ست٢ تكرل َهاضّ ا٭خ٬م ًَه١ ٕٔ ضاض ْؿػ٘ 

 :عًٝٗا، نُا قاٍ عُطٚ بٔ ايعام

س باااااا٘سإذاساملااااااس٤سثسٜاااااا ىسطعنَاااااان 

س

َٜس سسٝاااااحسميُااااانس نٜٚااااان سقًبااااان سَِ٘ٓاااااٚثس

س سفٝٛغااااوس ٕس ً اااا٢سياااا٘ساياااادٖسسضااااب١ٌسس

س

سإذاسذنااااااستس َجن اااااانسمتاااااا ساي ُاااااانسسسس

س
 ،ٚنصيو ا٭عُاٍ ايكاؿ١ نًٗا ٫ ؽًٛ َٔ إنطاٙ ايٓؿؼ ع٢ً تطى َا ٌّٝ إيٝ٘

 .+سؿت اؾ١ٓ بإهاضٙ ٚسؿت ايٓاض بايؿٗٛات= :ٚٗ اؿسٜح

 534_30/533   .+ايكدل َط١ٝ ٫ تهبٛ= :ٚعٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب

 ٌَٓ قا٥ُّا٪إٔ ٜهٕٛ ؾإٔ سٝا٠ إ ٚأؾازت قٝػ١ ايتٛاقٞ باؿل ٚبايكدل _9

ٚشيو ٜكتهٞ اتكاف إ٪ٌَٓ بإقا١َ اؿل  ،شلِ ع٢ً ؾٝٛع ايتآَط بُٗا زٜسّْا

ٕا ٜكتهٝ٘ عطف ايٓاؽ َٔ إٔ  ;ٚقدلِٖ ع٢ً إهاضٙ ٗ َكاحل اٱغ٬ّ ٚأَت٘

إش قٌ  ;با٬ٕظ١َ ط٣ شيو ا٭َط خًٝكّا٫ ٜٛقٞ غرلٙ ٬َظ١َ أَط إ٫ ٖٚٛ ٜ أسسّا

أٚ أَط بكدل ٖٚٛ شٚ دعع، ٚقس قاٍ  ،إٔ ٜكسّ أسس ع٢ً أَط عل ٖٛ ٫ ٜؿعً٘

ِٵ ط :يبين إغطا٥ٌٝ تٛبٝدّا_ تعاٍ_ ٚٳَأْٵتٴ ِٵ  ٕٳ َأُْؿػٳُه ٛٵ ٚٳتٳٓػٳ ٕٳ ايٓٻاؽٳ بٹاِيبٹطِّ  َٴطٴٚ َأتٳِأ

ٕٳ ٕٳ اِيهٹتٳابٳ َأَؾ٬ تٳعٵكٹًُٛ  .صتٳتٵًُٛ

ٌٔط :_تعاٍ_ٖصا إع٢ٓ عٓس قٛي٘  ٚقس تكسّ ُٹػٵهٹ ّٔ اِي ص ٚٳ٫ ٜٳشٴضټ عٳ٢ًَ َطعٳا

 30/534   .ٗ غٛض٠ ايؿذط
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ب٬ّ  (غٛض٠ اشلُع٠)َٚعِٛ ايتؿاغرل  ،ٖصٙ ايػٛض٠ ٗ إكاسـ زلٝت_ 1

 (غٛض٠ ٌٜٚ يهٌ ُٖع٠)ٚعْٓٛٗا ٗ قشٝض ايبداضٟ ٚبعض ايتؿاغرل  ،ايتعطٜـ

يٛقٛع  (غٛض٠ اؿط١ُ)ا٥ط شٟٚ ايتُٝٝع أْٗا تػ٢ُ ٚشنط ايؿرلٚظ آبازٟ ٗ بك

 . ٖصٙ ايه١ًُ ؾٝٗا

 . ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام

ٚقبٌ  ،ْعيت بعس غٛض٠ ايكٝا١َ ٚعست ايجا١ْٝ ٚايج٬ثٌ ٗ عساز ْعٍٚ ايػٛض

 . غٛض٠ إطغ٬ت

 . با٫تؿام ٚآٜٗا تػع

 ،ٌُضٟٚ أْٗا ْعيت ٗ ْاع١ َٔ إؿطنٌ ناْٛا أقاَٛا أْؿػِٗ يًُع إػً

 .ٚاخت٬م ا٭سسٚثات ايػ١٦ٝ عِٓٗ ،ٚغبِٗ

ايٛيٝس بٔ إػرل٠ إدعَٚٞ، ٚأ١َٝ بٔ خًـ، : ٚزلٞ َٔ ٖ٪٤٫ إؿطنٌ

ٖٚصا أغًِ ّٜٛ ايؿتض ٚؾٗس _ٌْٚٝ بٔ َعُط بٔ بين ْض  ،ٚأبٞ بٔ خًـ

 .ٚايعام بٔ ٚا٥ٌ َٔ بين غِٗ _سّٓٝٓا

ؼ بٔ ؾطٜل خٓٚزلٞ ا٭غٛز بٔ عبس ٜػٛخ، ٚا٭ ،ٚنًِٗ َٔ غاز٠ قطٜـ

 .أٌٖ ايطا٥ـ ايجكؿٝإ َٔ غاز٠ ثكٝـ

 .بجطا٥ِٗ ٚغ٪ززِٖ ٤ٚا٫ظزٖا ،أٌٖ ايجطا٤ ٗ اؾا١ًٖٝٚنٌ ٖ٪٤٫ َٔ 

ُٻُٴِهؾعِ سٴ ;ٚدا٤ت آ١ٜ ايػٛض٠ عا١َ َٚٔ نإ ع٢ً ؾانًتِٗ َٔ  ٔٳٝٵٗا إػ

 30/535    .ٚمل تصنط أزلا٤ِٖ ،إؿطنٌ

 صورة اهلمشة
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ٖٳ ْاع١ٺ سٴٚعٝ ٖصٙ ايػٛض٠ٹ ضٴطٳػٳَؾ: نٗاأغطا _2  عٳُٵَٔ إؿطنٌ دعًٛا 

ٌٴ طُعّا ;َٔ نطٚب أشاِٖ نطبّا ِٵٖٴعٳُٵإػًٌُ َٚي َٔ أقٓاف  ٗ إٔ ًٜذ٦ِٗ إً

 536_30/535  .ٚايطدٛع إٍ ايؿطى ،ا٭ش٣ إٍ ا٫ْكطاف عٔ اٱغ٬ّ

ٖٴ _3 باٱؾاض٠  أسسّا ٖٚٛ إٔ ٜعٝب أسسٷ ،ٚقـ َؿتل َٔ اشلُع: ٠عٳُٳٚ

ٖاَع ُٖٚاظ، : أٚ عٓس تٛيٝ٘، ٜٚكاٍ ،أٚ بايطأؽ عهطت٘ ،أٚ بايؿسم ،بايعٌ

 30/537   .١ ٜسٍ ع٢ً ُهٔ ايٛقـ َٔ إٛقٛفًَعٳٚقٝػ١ ُؾ

ٚقـ َؿتل َٔ ايًُع ٖٚٛ إٛاد١ٗ بايعٝب، ٚقٝػت٘ زاي١ ع٢ً إٔ : ٕٚع٠ _4

ٖٴ  . ُع٠شيو ايٛقـ ًَه١ يكاسب٘ نُا ٗ 

٦َص، َٚٔ عاٌَ َٔ ٖٚصإ ايٛقؿإ َٔ َعا١ًَ أٌٖ ايؿطى يًُ٪ٌَٓ ٜٛ

 . َٔ أٌٖ زٜٓ٘ َجٌ شيو نإ ي٘ ْكٝب َٔ ٖصا ايٛعٝس إػًٌُ أسسّا

ؾُٔ اتكـ بؿ٤ٞ َٔ ٖصا اـًل ايصَِٝ َٔ إػًٌُ َع أٌٖ زٜٓ٘ ؾإْٗا 

 .يؿطىخك١ً َٔ خكاٍ أٌٖ ا

ٚي٘ َطاتب نجرل٠ عػب ق٠ٛ ا٭ش٣  ،ٖٚٞ ش١َُٝ تسخٌ ٗ أش٣ إػًِ

ضنٞ اهلل _ٚغب ايكشاب١  ،إ٫ نطب إػًِ ٚمل ٜعس َٔ ايهبا٥ط ،ٚتهطضٙ

ٖٚٛ  ،ؾٗٛ ضادع إٍ إزَإ ايكػا٥ط ;ٚإزَإ ٖصا ا٭ش٣ بإٔ ٜتدصٙ زٜسّْا_ عِٓٗ

 30/537   .َعسٚز َٔ ايهبا٥ط

ٚايٝأؽ َٔ اٱؾ٬ت َٓ٘ نشاٍ  ،٬َظ١َ ايعصاب: َٚع٢ٓ إٜكازٖا عًِٝٗ _5

ٌٴ يؿس٠ ايعصاب َا ٖٛ  ;تكطٜبٺ إػادٌ ايصٜٔ أغًل عًِٝٗ باب ايػذٔ ُجٝ

ٍٴ ِٳ عصابٹ َتعاضف ٗ أسٛاٍ ايٓاؽ، ٚسا ٖا ٜبًػ٘ تكٛض ايعكٍٛ  أؾسټ دٗٓ

 30/541  .إعتاز
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ُٳسٻزٳ٠ٺط :ٚقٛي٘ _6 َٴ ُٳسٺ  ِٵطإَا َٔ نُرل : ساٍ صؾٹٞ عٳ ٔٗ أٟ ٗ ساٍ ص عٳًَٝٵ

نِْٛٗ ٗ عُس، أٟ َٛثٛقٌ ٗ عُس نُا ٜٛثل إػذٕٛ إػًٜ عًٝ٘ َٔ ضدًٝ٘ 

ٚإَا ساٍ َٔ نُرل  ،أٚ ٗ عٓك٘ نايكطاّ ،١ شات ثكب ٜسخٌ ٗ ضدً٘ٗ ؾًك

ٗٳاط  ;نُا تهٕٛ ْاض ايؿٛا٤ أٟ إٔ ايٓاض إٛقس٠ ٗ عُس، أٟ َتٛغط١ عُسّاص إْٔٻ

 542_30/541   .٭ًٖٗا بايؿٛا٤ ُج٬ّٝ ;ٚػعٌ ايٓاض ؼتٗا ،إش تٛنع عُس
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ِٵ)ٗ ن٬ّ بعض ايػًـ غٛض٠  ٚضزت تػُٝتٗا_ 1  ض٣ٚ ايكططيب ٗ  (تٳطٳ َأَي

بٔ اقًٝت إػطب خًـ عُط : َُٕٝٛ قاٍعٔ عُطٚ بٔ  (غٛض٠ قطٜـ)تؿػرل 

ِٵ تٳطٳ)اـطاب ؾكطأ ٗ ايطنع١ ايجا١ْٝ  ـٕ)ٚ (َأَي  .(ٔٱ٬ٜفٹ ُقطٳٜٵ

غٛض٠ )ٚزلٝت ٗ ْٝع إكاسـ ٚنتب ايتؿػرل  ،ٚنصيو عْٓٛٗا ايبداضٟ

 . (ايؿٌٝ

 . ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام

ٌٵ ٜٳا طْعيت بعس غٛض٠  ،اغع١ عؿط٠ ٗ تطتٝب ْعٍٚ ايػٛضٚقس عست ايت ُق

ٕٳ ٗٳا اِيَهاؾٹطٴٚ  .(غٛض٠ ايؿًل)ٚقبٌ ص َأٜټ

ـٕط :_تعاٍ_يكٍٛ ا٭خؿـ إٕ قٛي٘  (غٛض٠ قطٜـ)قبٌ  :ٚقٌٝ ص ٔٱ٬ٜفٹ ُقطٳٜٵ

ٍٕط :َتعًل بكٛي٘ َٳِأُنٛ ـٺ  ِٵ َنعٳكٵ ٗٴ ٚ٭ٕ أبٞ بٔ نعب دعًٗا ٚغٛض٠ ص َؾذٳعٳًَ

ٚـدل عُطٚ بٔ  ،ٚمل ٜؿكٌ بُٝٓٗا بايبػ١ًُ ،سس٠ ٗ َكشؿ٘قطٜـ غٛض٠ ٚا

ض٣ٚ إٔ عُط بٔ اـطاب قطأ َط٠ ٗ  َُٕٝٛ عٔ عُط بٔ اـطاب إصنٛض آْؿّا

إػطب ٗ ايطنع١ ايجا١ْٝ غٛض٠ ايؿٌٝ ٚغٛض٠ قطٜـ، أٟ ٚمل ٜهٔ ايكشاب١ ٜكطإٔٚ 

ؾسٍ أُْٗا  ;ض٠٭ٕ ايػ١ٓ قطا٠٤ ايؿاؼ١ ٚغٛ ;ٗ ايطنع١ َٔ ق٠٬ ايؿطض غٛضتٌ

 .عٓسٙ غٛض٠ ٚاسس٠

 ،ٚأؿكت بػٛض٠ ايؿٌٝ ،ٚهٛظ إٔ تهٕٛ غٛض٠ قطٜـ ْعيت بعس غٛض٠ ايؿًل

 . ٫ٚ َا ضٚاٙ عُطٚ بٔ َُٕٝٛ ،ؾ٬ ٜتِ ا٫ستذاز َا ٗ َكشـ أبٞ بٔ نعب

 30/543  .ٚآٜٗا ٔؼ

ّٴ بإٔ ايهعب١َ ٚقس تهُٓت ايتصنرلٳ: أغطانٗا _2 ٖٔ اٙ ُٳسٳ ٚإٔ اهلَل ،اهلل سط

 صورة الفين
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٭ِْٗ ًُٚٛا بطُعِٗ ٗ ٖسّ  ;ؾعصبِٗ ،عًِٝٗ ٘ٴبٳهٳأٚ أٚٗط َغ أضازٚا ب٘ غ٤ّٛا

ِٳ ، ٚيٝهٕٛ َا ٖٚٛ عٓسِٖ ٗ نتابِٗ، ٚشيو َا زلاٙ اهلل نٝسّا ،َػذس إبطاٖٝ

ٌٳ سٌ بِٗ تصنط٠ّ ٕٵ ،شيو ايبٝتٹ شيو ٖٛ ضبټ يكطٜـ بإٔ ؾاع ٜٖ ٚأ ؾٝ٘  ٫ س

 . يٮقٓاّ اييت ْكبٖٛا سٛي٘

٘ٳ ـٕق ٚتٓبٝ إش أًٖو  ;عٓس اهلل"ايٓيب َا ٚٗط َٔ نطا١َٹ ِٵٖٴأٚ تصنرلٳ ،طٜ

 . أقشاب ايؿٌٝ ٗ عاّ ٫ٚزت٘

 عٳَؾؾإٕ ايصٟ زٳ ،إؿطنٌ عٓ٘ نٝسٳ عٴَؾسٵٜٳ بإٔ اهلَل"ايٓيب َٚٔ ٚضا٤ شيو تجبٝتٴ

ٜٚؿعط بٗصا  ،ٚزٜٓ٘"ٜهٝس يطغٛي٘ ٔٵَٳ بإٔ ٜسؾع نٝسٳ َ٭سٳلټ ٜهٝس يبٝت٘ ٔٵَٳ نٝسٳ

ٌَٕأطقٛي٘  ِٵ ؾٹٞ تٳهٵًٹٝ ٖٴ ٌٵ َنٝٵسٳ ِٵ ٜٳذٵعٳ  ص. َي

إؿطنٌ  ع٢ً أَطٙ، ٚإٔ ٫ تػطٻ غايبٷ بإٔ اهلَل ٘ ايتصنرلٴَٚٔ ٚضا٤ شيو نِّ

ٔٳ ،عسزِٖ ٠ُطٳِؾٚٳٚٳ ،ِٗتٴٛٻُق ؾكس أًٖو اهلل  ;ًِٗ عًٝ٘قبا٥ٹ بٳيَٗأتٳ"ايٓيب ٫ٚ ٜٖٛ

 . ْعّا ٚأنجطٴ َِٓٗ ق٠ّٛ َٔ ٖٛ أؾسټ

يككل غرلِٖ َٔ  أقشاب ايؿٌٝ خ٬ؾّا ط إ٬ٖىٹِنطإٓ شٹٚمل ٜتهطض ٗ ايك

٬ٖى أقشاب ايؿٌٝ مل ٜهٔ ٭دٌ تهصٜب إإٔ  :أسسُٖا: ا٭َِ يٛدٌٗ

ٍٕ  .َٔ اهلل ضغٛ

شلِ عٓس اهلل نػطٚضِٖ  َها١ْٺ ٕ غطٚضّاٛإؿطن َ٘ٓ صٳدٹتٻإٔ ٫ ٜٳ :ٚثاُْٝٗا

ِٵ غٹَكاٜٳ١َ ط :_تعاٍ_بكٛشلِ احملهٞ ٗ قٛي٘  ًِتٴ ُٳػٵذٹسٹ َأدٳعٳ ُٳاضٳ٠َ اِي ٚٳعٹ اِيشٳازِّ 

ّٔ اٯخٹٔط ٛٵ ٚٳاِيٝٳ ٘ٹ  ٔٳ بٹايًٖ َٳ ٔٵ آ ُٳ ّٔ َن ٔٵ ط :ٚقٛي٘ ،اٯ١َٜص اِيشٳطٳا ٕٳ عٳ ِٵ ٜٳكٴسټٚ ٖٴ ٚٳ

ِٵ ٫  ٖٴ ٔٻ َأِنجٳطٳ ٚٳَيهٹ ٕٳ  ُٴتٻُكٛ ٚٵيٹٝٳا٩ٴٙٴ ٔإ٫ٖ اِي ٕٵ َأ ٚٵيٹٝٳا٤ٳٙٴ ٔإ َٳا َناْٴٛا َأ ٚٳ  ّٔ ُٳػٵذٹسٹ اِيشٳطٳا اِي

ٕٳ ُٴٛ   544_30/543  ص.ٜٳعٵًَ
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بٔ اقاٍ عُطٚ  (غٛض٠ ٱ٬ٜف قطٜـ)ٗ عٗس ايػًـ  زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠_ 1

ِٵ تٳطٳ)ٗ ايطنع١ ايجا١ْٝ  ق٢ً عُط بٔ اـطاب إػطب ؾكطأ= :َُٕٝٛ ا٭ٚزٟ  َأَي

ـٳ ـٕ)ٚ (َنٝٵ  (+.ٔٱ٬ٜفٹ ُقطٳٜٵ

أنجط َٔ  ٚمل ٜعسٖا ٗ اٱتكإ ٗ ايػٛض اييت شلا ،ٖٚصا ٚاٖط ٗ إضاز٠ ايتػ١ُٝ

 . اغِ

 ،يٛقٛع اغِ قطٜـ ؾٝٗا (غٛض٠ قطٜـ)ٚزلٝت ٗ إكاسـ ٚنتب ايتؿػرل 

 . ٚمل ٜكع ٗ غرلٖا، ٚبصيو عْٓٛٗا ايبداضٟ ٗ قشٝش٘

ٚٗ  ،ب٬ خ٬ف: ٚقاٍ ابٔ عط١ٝ ،عٓس ْاٖرل ايعًُا٤ ٚايػٛض٠ َه١ٝ

ٛض ايكططيب عٔ ايهًيب ٚايهشاى أْٗا َس١ْٝ، ٚمل ٜصنطٖا ٗ اٱتكإ َع ايػ

 . إدتًـ ؾٝٗا

ْعيت بعس غٛض٠ ايتٌ  ٚقس عست ايتاغع١ ٚايعؿطٜٔ ٗ عساز ْعٍٚ ايػٛض،

 . ٚقبٌ غٛض٠ ايكاضع١

 . ٖٚٞ غٛض٠ َػتك١ً بإْاع إػًٌُ ع٢ً أْٗا غٛض٠ خاق١

ٚمل ٜؿكٌ بُٝٓٗا ٗ  ،ٚدعًٗا أبٞ بٔ نعب َع غٛض٠ ايؿٌٝ غٛض٠ ٚاسس٠

١َ ؾكٌ بٌ ايػٛض، ٖٚٛ ٚاٖط خدل َكشؿ٘ بايبػ١ًُ اييت ناْٛا هعًْٛٗا ع٬

 .ٔ َُٕٝٛ عٔ قطا٠٤ عُط بٔ اـطابعُطٚ ب

 . ٚاٱْاع ايٛاقع بعس شيو ْكض شيو

 . ٚعسٖا أٌٖ َه١ ٚإس١ٜٓ ٔؼ آٜات ،أضبع عٓس ْٗٛض ايعازٜٔ ٚعسز آٜاتٗا

 صورة قزيػ
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ٚضأٜت ٗ َكشـ عتٝل َٔ إكاسـ إهتٛب١ ٗ ايكرلٚإ عسزٖا أضبع آٜات 

 30/553   .ايكرلٚإ قطا٠٤ أٌٖ إس١ٜٓ َع إٔ قطا٠٤ أٌٖ

ـٕ طٴَٵَأ: أغطانٗا _2 إٔ  شلِ بٓع١ُٹ تصنرلّا ;بايطبٛب١ٝ_ تعاٍ_بتٛسٝس اهلل  قطٜ

 رل ٗ ا٭ضض يًتذاض٠ بطسًيت ايؿتا٤ ٚايكٝـ ٫ ىؿٕٛ عازّٜأ شلِ ايػٳَٖه اهلَل

 .ٜعسٚ عًِٝٗ

ا ٚقط ٗ ْؿٛؽ ايعطب َٔ ٕ ;ِٗ َٔ إداٚفٚأَٓٻ ،ِٓٗ َٔ اجملاعاتَٻٚبأْ٘ َأ

 . ٭ِْٗ غهإ اؿطّ ٚعُاض ايهعب١ ;سطَتِٗ

 . إيِٝٗ َٔ اٯؾام اجملاٚض٠ نب٬ز اؿبؿ١ ٠ٹطٳٝٵَٔ دًب إٹ ايٓاؽٳ ِٳٗٳِيَٚا َأ

ًِٓٳا ط :_تعاٍ_ؾ٬ ٜػرل ع٢ً بًسِٖ أسس قاٍ  ،ٚضز ايكبا٥ٌ ٚٵا أَْٻا دٳعٳ ِٵ ٜٳطٳ ٚٳَي َأ

ـٴ ا ٚٳٜٴتٳدٳٖط َٹّٓا  ٕٳسٳطٳَّا آ ٘ٹ ٜٳِهُؿطٴٚ ُٳ١ٹ ايًٖ ٚٳبٹٓٹعٵ ٕٳ  َٹٓٴٛ ٌٔ ٜٴ٪ٵ ِٵ َأَؾبٹاِيبٳاطٹ ٔٗ ٛٵيٹ ٔٵ سٳ َٹ ص يٓٻاؽٴ 

 30/554  .َِٓٗ ٗ ْؿٛؽ ايٓاؽ ٚعطؿّا ؾأنػبِٗ شيو َٗاب١ّ

إش نإ َذطٚض ب٬ّ ايتعًٌٝ ٚيٝؼ بإثطٙ بايكطب َا ٜكًض  ;اؾتتاح َبسع _3

إش ؾكٌ بٝٓ٘  ;ٚظازٙ ايطٍٛ تؿٜٛكّا ،ؾؿٝ٘ تؿٜٛل إٍ َتعًل ٖصا اجملطٚض ;يًتعًٝل ب٘

ًِٝٳعٵبٴسٴٚاط :بكٛي٘ص ٔٱ٬ٜفٹطغُؼ نًُات، ؾٝتعًل  _بايؿتض_ك٘ ٚبٌ َتعًٖ  ص. َؾ

إش ٖٛ َٔ أغباب أَطِٖ بعباز٠ اهلل اييت  ;ٚتكسِٜ ٖصا اجملطٚض ي٬ٖتُاّ ب٘

 . (يٝعبسٚا)أعطنٛا عٓٗا بعباز٠ ا٭قٓاّ ٚاجملطٚض َتعًل بؿعٌ 

 ،ايصٟ أطعُِٗ َٔ دٛع ،يتعبس قطٜـ ضب ٖصا ايبٝت): ٚأقٌ ِْٛ ايه٬ّ

 +.ٱ٬ٜؾِٗ ضس١ً ايؿتا٤ ٚايكٝـ ;ٚآَِٓٗ َٔ خٛف

س َٔ تكسّ٘ َع٢ٓ ؾًُا اقته٢ قكس ا٫ٖتُاّ بإعٍُٛ تكسّ٘ ع٢ً عاًَ٘ تٖٛي

ؾايؿا٤  ;ؾاقذلٕ عاًَ٘ بايؿا٤ اييت ٖٞ َٔ ؾإٔ دٛاب ايؿطٙ ،يعاًَ٘ دعً٘ ؾططّا
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ًِٝٳعٵبٴسٴٚاط :ايساخ١ً ٗ قٛي٘ ق٠ٛ ايؿطٙ، أٟ َ٪ش١ْ بإٔ  َٗ٪ش١ْ بإٔ َا قبًٗا ص َؾ

ٚعٓا١ٜ ق١ٜٛ ٖٞ عٓا١ٜ إؿذلٙ بؿطط٘،  ،تكسِٜ إعٍُٛ َككٛز ب٘ اٖتُاّ خام

 .ٚتعًٝل بك١ٝ ن٬َ٘ عًٝ٘ ٕا ٜٓتٛطٙ َٔ دٛاب٘، ٖٚصا أغًٛب َٔ اٱهاظ بسٜع

30/554_555 

ٖٚٛ ؾٗط بٔ َايو بٔ ايٓهط  ٠ّنجرل ّايكب اؾس ايصٟ هُع بطْٛ: ٚقطٜـ _4

 .بٔ نٓا١ْا

ب ؾٗط بًكب كِّٖصا قٍٛ ْٗٛض ايٓػابٌ َٚا ؾٛم ؾٗط ؾِٗ َٔ نٓا١ْ، ُٚي

ٚغهٕٛ  ،بؿتض ايكاف_ف طٵٖٚٛ ع٢ً ايكشٝض تكػرل َق ،قطٜـ بكٝػ١ ايتكػرل

ٚع٢ً  ،اغِ ْٛع َٔ اؿٛت قٟٛ ٜعسٚ ع٢ً اؿٝتإ _ٚؾٌ َعذ١ُ ،ايطا٤

 . ايػؿٔ

 :"ٚضٟٚ عٔ ايٓيب ،يكب ايٓهط بٔ نٓا١ْ ٕ قطٜؿّاإ: بٌٚقاٍ بعض ايٓػا

 .+َٔ ٚيس ايٓهط=: ؾكاٍ? قطٜـ َٔأْ٘ غ٦ٌ =

 .+ا ٫ٚ ْٓتؿٞ َٔ أبٝٓآٳَٻإْا ٚيس ايٓهط بٔ نٓا١ْ ٫ ْكؿٛا ُأ= :ٚٗ ضٚا١ٜ أْ٘ قاٍ

ؾذُٝع أٌٖ َه١ ِٖ قطٜـ ٚؾِٝٗ ناْت َٓاقب أٌٖ َه١ ٗ اؾا١ًٖٝ َٛظع١ 

ٚشلِ َٓاقب ٗ أعُاٍ اؿر خاق١ َٓٗا  ،ـ ٢َٓٝٵٓا١ْ َغٚناْت بٓٛ ن ،بِٝٓٗ

 30/556   .ايٓػ٤ٞ

ث٬ث١ أؾٗط، ٖٚٛ ايصٟ ٜػُٝ٘ : ايكٝـ: بايتشكٝل أضبع١ ؾكٍٛ ١ُٓٳٚايػٻ _5

أٌٖ ايعطام ٚخطاغإ ايطبٝع، ًٜٚٝ٘ ايكٜٝ ث٬ث١ أؾٗط، ٖٚٛ ؾس٠ اؿط، ًٜٚٝ٘ 

 .أؾٗط، ًٜٚٝ٘ ايؿتا٤ ث٬ث١ أؾٗط اـطٜـ ث٬ث١

 .ٙ اٯ١ٜ قاؿ١ ي٬قط٬سٌٖٚص
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 ،ٚخطٜـ ،ٚقٝـ ،ٚاقط٬ح عًُا٤ إٝكات تكػِٝ ايػ١ٓ إٍ ضبٝع

ٖٚاتإ ايطسًتإ  ،ٚؾتا٤، َٚبسأ ايػ١ٓ ايطبٝع ٖٛ زخٍٛ ايؿُؼ ٗ بطز اؿٌُ

ُٖا ضس١ً ػاض٠ َٚرل٠ ناْت قطٜـ ػٗعُٖا ٗ ٖصٜٔ ايؿكًٌ َٔ ايػ١ٓ 

يُٝٔ ٜبًػٕٛ بٗا ب٬ز ٓرل، ٚا٭خط٣ ثِ ا ،إسساُٖا ٗ ايؿتا٤ إٍ ب٬ز اؿبؿ١

 30/558   .ٗ ايكٝـ إٍ ايؿاّ ٜبًػٕٛ بٗا َس١ٜٓ بكط٣ َٔ ب٬ز ايؿاّ

يػرلِٖ  إش ٜػط شلِ َا مل ٜتأتٻ ;َٚع٢ٓ اٯ١ٜ تصنرل قطٜـ بٓع١ُ اهلل عًِٝٗ _6

ٚغاضات إػرلٜٔ ٗ ايػ١ٓ نًٗا َا ٜػط  ،َٔ ايعطب َٔ ا٭َٔ َٔ عسٚإ إعتسٜٔ

ٚدعٌ شلِ  ،اض إػذس اؿطاُّٻٕ دعًِٗ عٴأٚؾطع١ اؿر ٚ ،بٓا٤ ايهعب١ شلِ َٔ

 . ٗ ْؿٛؽ ايعطب نًِٗ ٗ ا٭ؾٗط اؿطّ ٚٗ غرلٖا ٚسط١َّ َٗاب١ّ

ٚعٓس ايكبا٥ٌ اييت ؼطّ ا٭ؾٗط اؿطّ ٚايكبا٥ٌ اييت ٫ ؼطَٗا َجٌ ط٤ٞ 

سلاشلا،  ؾتٝػطت شلِ ا٭غؿاض ٗ ب٬ز ايعطب َٔ دٓٛبٗا إٍ ،ٚقهاع١ ٚخجعِ

ِّ ًِْٛٗ ٫ٚش بِٗ أقشاب اؿادات ٜػاؾطٕٚ َعِٗ، ٚأقشاب ايتذاضات و

ؾتٛظع  ،ػًب إيٝٗا ايػًع َٔ ْٝع ايب٬ز ايعطب١ٝ غًعِٗ، ٚقاضت َه١ ٚغطّا

إش مل ٜهْٛٛا أٌٖ ظضع  ;إٍ طايبٝٗا ٗ بك١ٝ ايب٬ز، ؾاغتػ٢ٓ أٌٖ َه١ بايتذاض٠

ؾٝذًبٕٛ َٔ ب٬ز  ،ْٛا هًبٕٛ أقٛاتِٗٚنا ،إش ناْٛا بٛاز غرل شٟ ظضع ;٫ٚ نطع

ٚايػٝٛف  ،ٚثٝاب ،ٚأزِٜ ،ٚظبٝب ،ٚشض٠ ،ٚؾعرل ،ايُٝٔ اؿبٛب َٔ بط

 ،ٚايجٝاب ،ٚايعبٝب ،ٚايعٜت ،ٚايتُط ،ايُٝا١ْٝ، َٚٔ ب٬ز ايؿاّ اؿبٛب

ٚايػٝٛف إؿطؾ١ٝ، ظٜاز٠ ع٢ً َا دعٌ شلِ َع َعِٛ ايعطب َٔ ا٭ؾٗط اؿطّ، 

ًِٝٳعٵبٴسٴٚا ط :_تعاٍ_اؿر ٚأغٛاق٘ نُا ٜؿرل إيٝ٘ قٛي٘  َٚا أقِٝ شلِ َٔ َٛاغِ َؾ

ٖٳصٳا اِيبٳٝٵتٹ  ص. ضٳبٻ 
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ْع١ُ ٖصا اٱ٬ٜف َع إٔ هلل  ؾصيو ٚد٘ تعًٌٝ ا٭َط بتٛسٝسِٖ اهلل غكٛم

٭ِٖ ايٓعِ اييت بٗا قٛاّ  داَعّا ٭ٕ ٖصا اٱ٬ٜف نإ غببّا ;نجرل٠ ّاعًِٝٗ ْعُ

 30/560   .بكا٥ِٗ

 ;ايؿطنا٤ َع٘ ٗ ايعباز٠ اييت أَطٚا بٗا عباز٠ اهلل ٚسسٙ زٕٚ إؾطاى ٚايعباز٠ _7

َٳ أٚ  ،٫ ٜػتشل ايعباز٠ َع اهلل ايصٟ ٖٛ اؿكٝل بٗا يٝؼ بعباز٠ ٔٵ٭ٕ إؾطاى 

ؾ٬ ٜصنطٕٚ اهلل إ٫ ٗ أٜاّ اؿر ٗ  ;٭ِْٗ ؾػًٛا بعباز٠ ا٭قٓاّ عٔ عباز٠ اهلل

 إ٫ ؾطٜهّا ،يبٝو ٫ ؾطٜو يو: قٛشلِ ايتًب١ٝ ع٢ً أِْٗ قس ظاز بعهِٗ ؾٝٗا بعس

 30/560   .ًُه٘ َٚا ًَو ،ٖٛ يو
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 (غٛض٠ إاعٕٛ)ٗ نجرل َٔ إكاسـ ٚنتب ايتؿػرل  زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠ _1

 . يٛضٚز يؿٜ إاعٕٛ ؾٝٗا زٕٚ غرلٖا

ٚنصيو ٗ َكشـ َٔ َكاسـ  (غٛض٠ أضأٜت)ٚزلٝت ٗ بعض ايتؿاغرل 

 . ٚنصيو عْٓٛٗا ٗ قشٝض ايبداضٟايكرلٚإ ٗ ايكطٕ اـاَؼ، 

 :ٚقاٍ ايهٛاؾٞ ٗ ايتًدٝل (غٛض٠ أضأٜت ايصٟ)ـٚعْٓٛٗا ابٔ عط١ٝ ب

ٚٗ  (غٛض٠ ايسٜٔ)ٚتػ٢ُ : ٚٗ اٱتكإ (ٜٔ ٚأضأٜتغٛض٠ إاعٕٛ ٚايسِّ)

ٚقاٍ ايبكاعٞ ٗ ِْٛ  (غٛض٠ ايتهصٜب)ساؾٝيت اـؿادٞ ٚغعسٟ تػ٢ُ 

 . أزلا٤ٖٚصٙ غت١  (غٛض٠ ايٝتِٝ)تػ٢ُ  :ايسضض

: ٚضٟٚ عٔ ابٔ عباؽ، ٚقاٍ ايكططيب عٔ قتاز٠ ،ٖٚٞ َه١ٝ ٗ قٍٛ ا٭نجط

أٚشلا  ث٬خٷ ْعٍ :قٌٝ: ٚٗ اٱتكإ _أٜهّا_ٚضٟٚ عٔ ابٔ عباؽ  ،ٖٞ َس١ْٝ

ٌٔط :َه١ أٟ إٍ قٛي٘ ُٹػٵهٹ  :ٚبكٝتٗا ْعيت بإس١ٜٓ، أٟ بٓا٤ ع٢ً إٔ قٛي٘ص اِي

ٌٳط ُٴكٳِّ ًِ ٌٷ يٹ ٛٳٜٵ ٖٚٛ َطٟٚ عٔ ابٔ  ،ٛض٠ أضٜس بٗا إٓاؾكٕٛإٍ آخط ايػص َؾ

 . ٖٚٛ ا٭ٚٗط (1)ٚقاي٘ ٖب١ اهلل ايهطٜط ،عباؽ

ع٢ً أْٗا َه١ٝ، ْعيت بعس  بٓا٤ٶ ،ٚعست ايػابع١ عؿط٠ ٗ عساز ْعٍٚ ايػٛض

 . غٛض٠ ايتهاثط ٚقبٌ غٛض٠ ايهاؾطٕٚ

إٔ ايصٜٔ عسٚا : ٚسه٢ اٯيٛغٞ: عٓس َعِٛ ايعازٜٔ غتّا ٚعست آٜاتٗا

                                                 

ٖب١ اهلل بٔ غ١َ٬ بٔ ْكط بٔ عًٞ أبٛ ايكاغِ ايهطٜط ايبػسازٟ إؿػط ي٘ نتاب ايٓاغذ ٚإٓػٛر _ 1

 (.تاضٜذ بػساز ْٚهت اشلُٝإ) 410ناْت ي٘ سًك١ ٗ داَع إٓكٛض تٛٗ غ١ٓ 

 صورة املاعوى
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ٚقاٍ ايؿٝذ عًٞ ايٓٛضٟ  _أٟ ايبكط٠ ٚايهٛؾ١_أٌٖ ايعطام  غتّاآٜاتٗا 

. +ٚغت ٗ ايباقٞ _أٟ ؾاَٞ_ ٚآٜٗا غبع ٓكٞ=: ايكؿاقػٞ ٗ غٝح ايٓؿع

 564_30/563   .ٖٚصا ىايـ َا قاي٘ اٯيٛغٞ

ٍٔ ٔٵَٹ ايتعذٝبٴ ٖأَ َكاقسٹ: أغطانٗا _2 ٚتؿٛٝع  ،بٛا بايبعحنصٻ ٔٵَٳ سا

عٔ إطعاّ إػهٌ،  ٚاٱَػاىٹ ،ٙع٢ً ايهعٝـ ٚاستكأض أعُاشلِ َٔ ا٫عتسا٤ٹ

٭ْ٘ ٫ ىطط بباي٘ إٔ ٜهٕٛ  ;عٔ قٛاعس اٱغ٬ّ َٔ ايك٠٬ ٚايعنا٠ ٚاٱعطأض

 30/564 .ٚعكاب٘ اهللٹ ٗ ؾعً٘ شيو َا هًب ي٘ غهبٴ

ٕٳط :ٚقٛي٘ _3 ٖٴٛ ِٵ غٳا ٔٗ ٔٵ قٳ٬تٹ ِٵ عٳ ٖٴ ٔٳ  قؿ١ يًُكًٌ َكٝس٠ ؿهِ ص اٖيصٹٜ

 . ؾإٕ ايٌٜٛ يًُكًٞ ايػاٖٞ عٔ ق٬ت٘ ٫ يًُكًٞ ع٢ً اٱط٬م ;إٛقٛف

ٕٳط :ؾٝهٕٛ قٛي٘ ٖٴٛ ِٵ غٳا ٔٗ ٔٵ قٳ٬تٹ ِٵ عٳ ٖٴ ٔٳ  يًتٗهِ ايٛاقع ٗ  تطؾٝشّاص اٖيصٹٜ

 . إط٬م ٚقـ إكًٌ عًِٝٗ

ٕٳطسٟ ٚعٴ ٖٴٛ ٔٵطعطف ص غٳا  ،ِْٗ ػاٚظٚا إقا١َ ق٬تِٗأٱؾاز٠ ص عٳ

 . أسهاّ ايػٗٛ ٗ ايك٫ٚ٠٬ ع٬ق١ شلصٙ اٯ١ٜ ب ،ٚتطنٖٛا

ٕٳط :ٚقٛي٘ ٖٴٛ ِٵ غٳا ٔٗ ٔٵ قٳ٬تٹ ِٵ عٳ ٖٴ ٔٳ  هٛظ إٔ ٜهٕٛ َعٓاٙ ايصٜٔ ٫ ص اٖيصٹٜ

 . ؾإشا خًٛا تطنٛا ايك٠٬ ،ٜ٪زٕٚ ايك٠٬ إ٫ ضٜا٤ٶ

ؾِٗ ٗ ساي١ ايك٠٬  ;ايصٜٔ ٜكًٕٛ زٕٚ ١ْٝ ٚإخ٬م: ٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ َعٓاٙ

ٕٳغٳطؾٝهٕٛ إط٬م  ،َٓعي١ ايػاٖٞ عُا ٜؿعٌ ٖٴٛ  :_تعاٍ_نُا قاٍ  تٗهُّاص ا

٘ٳ ٔإ٫ٖ َقًٹ٬ّٝط ٕٳ ايًٖ ٚٳ٫ ٜٳصٵُنطٴٚ ٕٳ ايٓٻاؽٳ   . ٗ إٓاؾكٌ ٗ غٛض٠ ايٓػا٤ص ٜٴطٳا٤ٴٚ

يٝتشسخ  ;ٜٚطا٤ٕٚ ٜككسٕٚ إٔ ٜط٣ ايٓاؽ أِْٗ ع٢ً ساٍ سػٔ ِٖٚ غ٬ؾ٘

ٚيصيو نجط إٔ تعطـ ايػُع١ ع٢ً  ،ايٓاؽ شلِ َشاغٔ َا ِٖ َٛقٛؾٌ بٗا
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 568_30/567   .ضٜا٤ ٚزلع١: ايطٜا٤ ؾٝكاٍ

أٚ ّٓعٕٛ  ،ّٓعٕٛ ؾهًِٗ: ٜطًل ع٢ً اٱعا١ْ بإاٍ، ؾإع٢ٓ: ٚإاعٕٛ _4

ؾكس ناْت ايكسق١ ٚادب١ ٗ قسض اٱغ٬ّ بػرل تعٌٝ قبٌ  ;ايكسق١ ع٢ً ايؿكطا٤

 . َؿطٚع١ٝ ايعنا٠

 . إاعٕٛ إاٍ بًػإ قطٜـ: ٚقاٍ غعٝس بٔ إػٝب ٚابٔ ؾٗاب

 :ٜٚؿٗس ي٘ قٍٛ ايطاعٞ: إاعٕٛ ايعنا٠: ٚض٣ٚ أؾٗب عٔ َايو

سقاااااااّٛسعًااااااا٢سا ضااااااا ّسملااااااانسميٓعاااااااٛا

س

سَاااااااااانعِْٛٗسٜٚضااااااااااٝعٛاسايتًٗااااااااااٝ سسس

س  . ؾذُع بٝٓٗا ٚبٌ ايعنا٠ ;٭ْ٘ أضاز بايتًٌٗٝ ايك٠٬

 ،ٚؾس ،ٚآ٫ت طبذ ،ٜٚطًل ع٢ً َا ٜػتعإ ب٘ ع٢ً عٌُ ايبٝت َٔ آ١ْٝ

 .٢ً قاسب٘ ٗ إعاضت٘ ٚإعطا٤ٙض٠ عٚمٛ شيو ٖا ٫ خػا ،ٚسؿط

 .+إاعٕٛ إا٤ ٚايٓاض ٚإًض=: ٚعٔ عا٥ؿ١

 30/568   .٥ِٖٗٚٛ ايؿض َا ٫ ٜعض ،ٖٚصا شّ شلِ َٓت٢ٗ ايبدٌ

بؿ٤ٞ قبً٘ دعٌ ِْٛ  ٚاعًِ أْ٘ إشا أضاز اهلل إْعاٍ ؾ٤ٞ َٔ ايكطإٓ ًَشكّا _5

 .ؾتهٕٛ ايؿا٤ يًتؿطٜع ;ٕا ٖٛ َتكٌ ب٘ إًشل َٓاغبّا

٬سٛتٗا ٗ نٌ َا ثبت أْ٘ ْعٍ َٔ َؾعًٝو  ;ٙ ْهت١ مل ٜػبل يٓا إٚٗاضٖاٖٚص

 30/569    .بؿ٤ٞ ْعٍ قبً٘ َٓ٘ ايكطإٓ ًَشكّا
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ٗ ْٝع إكاسـ اييت ضأٜٓاٖا ٗ ْٝع ايتؿاغرل  زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠_ 1

 ،ٚنصيو عْٓٛٗا ايذلَصٟ ٗ نتاب ايتؿػرل َٔ داَع٘ (غٛض٠ ايهٛثط) _أٜهّا_

ٛٵثٳطٳطايبداضٟ ٗ قشٝش٘ غٛض٠  ٚعْٓٛٗا ٚمل ٜعسٖا ٗ ص إْٔٻا َأعٵَطٝٵٓٳاَى اِيَه

 . اٱتكإ َع ايػٛض اييت شلا أنجط َٔ اغِ

ْٚكٌ غعس اهلل ايؿٗرل بػعسٟ ٗ ساؾٝت٘ ع٢ً تؿػرل ايبٝهاٟٚ عٔ ايبكاعٞ 

 (.غٛض٠ ايٓشط)أْٗا تػ٢ُ 

ه١ٝ أٚ َس١ْٝ تعاضنت ا٭قٛاٍ ٚاٯثاض ٗ أْٗا َ ?ٌٖٚ ٖٞ َه١ٝ أٚ َس١ْٝ

قتكط عًٝ٘ أنجط إؿػطٜٔ، ْٚكٌ اٚ ،، ؾٗٞ َه١ٝ عٓس اؾُٗٛضؾسٜسّا تعاضنّا

: قاٍ اـؿادٞ ،أْع َٔ ْعطؾ٘ ع٢ً أْٗا َه١ٝ: اـؿادٞ عٔ نتاب ايٓؿط قاٍ

 . +ٚؾٝ٘ ْٛط َع ٚدٛز ا٫خت٬ف ؾٝٗا=

ٜٚؿٗس شلِ َا ٗ قشٝض  ،ٖٞ َس١ْٝ :ٚعٔ اؿػٔ ٚفاٖس ٚقتاز٠ ٚعهط١َ

شات ّٜٛ بٌ أٚٗطْا إش أغؿ٢ "بٝٓا ضغٍٛ اهلل= :ٔ أْؼ بٔ َايوَػًِ ع

غٛض٠ ؾكطأ بػِ اهلل ايطٓٔ  أْعيت عًٞ آْؿّا :ٚقاٍ ،إغؿا٠٤ ثِ ضؾع ضأغ٘

ٛٳ اَ٭بٵتٳطٴطايطسِٝ  ٖٴ ٕٻ ؾٳاْٹ٦ٳَو  ٚٳاْٵشٳطٵ ٔإ ٌِّ يٹطٳبَِّو  ٛٵثٳطٳ َؾكٳ  .صإْٔٻا َأعٵَطٝٵٓٳاَى اِيَه

 ٘ٴٝٵْٹسٳؾإْ٘ ْٗط ٚعٳ: قاٍ ،ًٓا اهلل ٚضغٛي٘ أعًِق? أتسضٕٚ َا ايهٛثط: ثِ قاٍ

 . اؿسٜح +عًٝ٘ خرل نجرل ٖٛ سٛض تطز عًٝ٘ أَيت ّٜٛ ايكٝا١َ _ عع ٚدٌ_ ضبٞ 

 َػتع٬ُّ"ٗ ن٬ّ ايٓيب (آْؿّا)ؾإشا نإ يؿٜ  ،ٚأْؼ أغًِ ٗ قسض اشلذط٠

ؾايػٛض٠ ْعيت َٓص ٚقت قطٜب َٔ سكٍٛ  _ ٗ ٚاٖط َعٓاٙ ٖٚٛ ايعَٔ ايكطٜب

 صورة الهوثز
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 . تًو ايط٩ٜا

ٛٳ اَ٭بٵتٳطٴط :_تعاٍ_َٚكته٢ َا ٜط٣ٚ ٗ تؿػرل قٛي٘  ٖٴ ٕٻ ؾٳاْٹ٦ٳَو  إٔ تهٕٛ ص ٔإ

َٔ إٔ ايٓشط ٗ ص ٚٳاْٵشٳطٵط :_تعاٍ_ايػٛض٠ َه١ٝ، َٚكته٢ ٚاٖط تؿػرل قٛي٘ 

 :_تعاٍ_ٜٚبعح ع٢ً إٔ قٛي٘  ،أٚ ّٜٛ ا٭نش٢ تهٕٛ ايػٛض٠ َس١ْٝ ،اؿر

ٛٳ اَ٭ط ٖٴ ٕٻ ؾٳاْٹ٦ٳَو   . ع٢ً ن٬ّ ايعاقٞ بٔ ٚا٥ٌ نُا غٓبٌ شيو يٝؼ ضزّاص بٵتٳطٴٔإ

 . ٚا٭ٚٗط إٔ ٖصٙ ايػٛض٠ َس١ْٝ ٚع٢ً ٖصا غٓعتُس ٗ تؿػرل آٜاتٗا

ْعيت  بأْٗا َه١ٝ عسٖٚا اـاَػ١ عؿط٠ ٗ عساز ْعٍٚ ايػٛض،ٚع٢ً ايكٍٛ 

ْٗا إ: ٚع٢ً ايكٍٛ بأْٗا َس١ْٝ ؾكس قٌٝ ،بعس غٛض٠ ايعازٜات ٚقبٌ غٛض٠ ايتهاثط

 . ْعيت ٗ اؿسٜب١ٝ

 . ث٬خ با٫تؿام ٚعسز آٜٗا

ٖٚٞ أقكط غٛض ايكطإٓ عسز نًُات ٚعسز سطٚف، ٚأَا ٗ عسز اٯٜات 

 572_30/571   .ٚيهٔ نًُاتٗا أنجط ،ؾػٛض٠ ايعكط ٚغٛض٠ ايٓكط َجًٗا

ٗ ايسْٝا  ايهجرلٳ بأْ٘ أعطٞ اـرلٳ"ايٓيب اؾتًُت ع٢ً بؿاض٠ٹ: أغطانٗا _2

 . ٚاٯخط٠

 . ع٢ً شيو باٱقباٍ ع٢ً ايعباز٠ اهلَل بإٔ ٜؿهطٳ ٙٴطٴَٵَٚأ

ٍٴ ٫ َا ٜتطاٍٚ ب٘ إؿطنٕٛ ع٢ً إػًٌُ بايجط٠ٚ  اؿلټ ٚإٔ شيو ٖٛ ايهُا

 ٘، ٚغهبٴ٭ِْٗ أبػهٛا ضغَٛي_ تعاٍ_عًِٝٗ َٔ اهلل  ِٖٚ َػهٛبٷ ،ٚايٓع١ُ

 . شلِ إشا ناْٛا َشٌ ايػد٘ َٔ اهلل طٷتٵاهلل بٳ

 .اٱْػإ ُاٍ٭ٕ شيو ٫ أثط ي٘ ٗ ن ;يس ايصنط ؾًٝؼ بذلّإ اْكطاع ايٛأٚ

30/572 
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رل ايهجرل قٝؼ ع٢ً ظ١ْ ؾٛعٌ، ٖٚٞ َٔ قٝؼ يًداغِ ٗ ايًػ١ : ٚايهٛثط _3

٫ٚ تسٍ  (1)مٛ ايهٛنب، ٚاؾٛضب، ٚاؿٛؾب ٚايسٚغط ا٭زلا٤ اؾاَس٠ غايبّا

ط ناْت قٝػت٘ َؿٝس٠ جٵٗ اؾٛاَس ع٢ً غرل َػُاٖا، ٕٚا ٚقع ٖٓا ؾٝٗا َاز٠ ايَه

ؾس٠ َا اؾتكت َٓ٘ بٓا٤ ع٢ً إٔ ظٜاز٠ إب٢ٓ ت٪شٕ بعٜاز٠ إع٢ٓ، ٚيصيو ؾػطٙ 

دٖٛط، : ايعكؿطٟ بإؿطٙ ٗ ايهجط٠، ٖٚٛ أسػٔ َا ؾػط ب٘ ٚأنبط٘، ْٚهرلٙ

٫ؾتكاقٗا َٔ ٚقـ أقُع ٖٚٛ  ;َع٢ٓ ايؿذاع نأْ٘ هاٖط عسٚٙ، ٚايكَٛع١

 . ٗاٛٹًَٙ َٔ غٹطٴِؾ٭ٕ طٛشلا َأ ;ٝك١٭ٕ ايكَٛع١ زق ;زقٝل ا٭عها٤

ٜٚٛقـ ايطدٌ قاسب اـرل ايهجرل بهٛثط َٔ باب ايٛقـ بإكسض نُا ٗ 

 : قٍٛ يبٝس ٗ ضثا٤ عٛف بٔ ا٭سٛم ا٭غسٟ

سعٓااااانسب كااااادٙذ ف سًَشاااااٍٛ سٚصااااانسُ 

س

سٚعٓاااااادسايااااااس اصسبٝاااااا سآ ااااااسسنااااااٛثسسس

س
 ،ايهٛثطن٬ُٖا َا٤ يبين أغس بٔ خع١ّ، ؾٛقـ ايبٝت ب (ًَشٛب ٚايطزاع)

 : ٖصا ٗ قٛي٘ ٗ َسح عبسإًو بٔ َطٚإ ت٫ُٚٝسٜ ايه

سٚ ْااا سناااج سٜااانسابااأسَاااسٚإسطٝااا سسسسس

س

سٚنااانٕس باااٛىسابااأسايعكنٜاااٌسناااٛثساسس

س
 . نُا ٗ سسٜح َػًِ عٔ أْؼ بٔ َايو إتكسّ آْؿّا ٚزلٞ ْٗط اؾ١ٓ نٛثطّا

ضٟٚ ٚقس ؾػط ايػًـ ايهٛثط ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ بتؿاغرل أعُٗا أْ٘ اـرل ايهجرل، ٚ

ٜكٛيٕٛ ٖٛ ْٗط  ّاإٕ ْاغ: ؾكًت ٫بٔ عباؽ= :عٔ ابٔ عباؽ قاٍ غعٝس بٔ دبرل

 +.ٖٛ َٔ اـرل ايهجرل: ٗ اؾ١ٓ، ؾكاٍ

ٖٛ ايكطإٓ، ٚعٔ : ايٓب٠٤ٛ ٚايهتاب، ٚعٔ اؿػٔ: ايهٛثط ٖٓا: ٚعٔ عهط١َ

                                                 

إٓتؿذ اؾٓبٌ ٚعِٛ ٗ : ثٛب هعٌ ٗ قٛض٠ خـ ٚتًـ ؾٝ٘ ايطدٌ; ٚاؿٛؾب: اؾٛاضب_ 1

 .ايهدِ ايؿسٜس: ٚايسٚغط، ٚايجعًب ايصنط، ٚاغِ يٮضْب ايصنط، اؿاؾطباطٔ 
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ٖٛ نجط٠ ا٭١َ، ٚسه٢ : أْ٘ اٱغ٬ّ، ٚعٔ أبٞ بهط بٔ عٝاف: إػرل٠

 .ع١ ايصنط، ٚأْ٘ ْٛض ايكًب، ٚأْ٘ ايؿؿاع١أْ٘ ضؾ: إاٚضزٟ

إطٟٚ ٗ سسٜح أْؼ ٫ ٜكتهٞ سكط َعاْٞ ايًؿٜ ؾُٝا  " ٚن٬ّ ايٓيب

 573_30/572   .شنطٙ

ٚإظاي١ َا عػ٢ إٔ ٜهٕٛ ٗ خاططٙ َٔ "ٚأضٜس َٔ ٖصا اـدل بؿاض٠ ايٓيب _4

 . كٛشلِي إبطا٫ّ ;ٖٛ أبذل، ؾكٛبٌ َع٢ٓ ا٭بذل َع٢ٓ ايهٛثط: قٍٛ َٔ قاٍ ؾٝ٘

ِّ يٹطٳبَِّوط :ٚقٛي٘ ٚايؿا٤ يًتؿطٜع ع٢ً ٖصٙ ايبؿاض٠ بإٔ  ،اعذلاضص َؾكٳ

ؾإٕ ايك٠٬ أؾعاٍ ٚأقٛاٍ زاي١ ع٢ً تعِٛٝ اهلل ٚايجٓا٤ عًٝ٘  ;ٜؿهط ضب٘ عًٝٗا

 . ٚشيو ؾهط يٓعُت٘

ْٚاغب إٔ ٜهٕٛ ايؿهط با٫ظزٜاز ٖا عازاٙ عًٝ٘ إؿطنٕٛ ٚغرلِٖ ٖٔ قايٛا 

ٚإغا١ٚ يًصٜٔ ْٜٓٗٛ٘ عٔ  ،ؾإٕ ايك٠٬ هلل ؾهط ي٘ ;إْ٘ أبذل :َكايتِٗ ايؿٓعا٤

ٗٳ٢ عٳبٵسّا ٔإشٳا قٳ٢ًٖط :_تعاٍ_ايك٠٬ نُا قاٍ  ٭ِْٗ إِا ْٗٛٙ ص َأضٳَأٜٵتٳ اٖيصٹٟ ٜٳٓٵ

 .عٔ ايك٠٬ اييت ٖٞ يٛد٘ اهلل زٕٚ ايعباز٠ ٭قٓاَِٗ، ٚنصيو ايٓشط هلل

30/573_574 
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ٚٗ َعِٛ  ،اسـ اييت بأٜسٜٓا قسّٗا ٚسسٜجٗاٗ إك عْٓٛت ٖصٙ ايػٛض٠_ 1

ٚثبٛت ٚاٚ ايطؾع ٗ  (ايهاؾطٕٚ)إٍ  (غٛض٠)بإناؾ١  (غٛض٠ ايهاؾطٕٚ)ايتؿاغرل 

ٕٳ)  . ع٢ً سها١ٜ يؿٜ ايكطإٓ ايٛاقع ٗ أٚشلا (اِيَهاؾٹطٴٚ

بٝا٤  (ٜٔغٛض٠ ايهاؾط)ٚسطظ ا٭َاْٞ  ،ٚتؿػرل ابٔ عط١ٝ ،ٚٚقع ٗ ايهؿاف

إيٝ٘ إٔ إطاز غٛض٠ شنط ايهاؾطٜٔ،  (غٛض٠)بإناؾ١  (طٜٔايهاؾ)اـؿض ٗ يؿٜ 

ٌٵ ٜٳا طأٚ ْسا٤ ايهاؾطٜٔ، ٚعْٓٛٗا ايبداضٟ ٗ نتاب ايتؿػرل َٔ قشٝش٘ غٛض٠  ُق

ٕٳ ٗٳا اِيَهاؾٹطٴٚ  ص. َأٜټ

 ;كؿتٌؿبإك (قٌ ٖٛ اهلل أسس)ٚتػ٢ُ ٖٞ ٚغٛض٠ : قاٍ ٗ ايهؿاف ٚاٱتكإ

 . أظاٍ إطض اقؿكـ، إش: َٓ٘ ٜكاٍ إ َٔ ايؿطى أٟ تدل٥إؿكؿك٭ُْٗا تٴ

ؾٝهٕٛ ٖصإ ا٫زلإ َؿذلنٌ بٝٓٗا ٚبٌ  ;غٛض٠ اٱخ٬م _أٜهّا_ٚتػ٢ُ 

 . غٛض٠ قٌ ٖٛ اهلل أسس

٭ْٗا تكؿكـ، أٟ  ;ٚقس شنط ٗ غٛض٠ بطا٠٤ إٔ غٛض٠ بطا٠٤ تػ٢ُ إكؿكؿ١

 . ٝعؾٝشتاز إٍ ايتُٝ ;بٌ ايػٛض ايج٬خ تدل٨ َٔ ايٓؿام ؾٝهٕٛ ٖصا َؿذلنّا

غٛض٠ )أْٗا تػ٢ُ  :عٔ ْاٍ ايكطا٤ _إعطٚف بػعسٟ_ٚقاٍ غعس اهلل 

 . (غٛض٠ ايسٜٔ)ٚٗ بكا٥ط شٟٚ ايتُٝٝع يًؿرلٚظ آبازٟ تػ٢ُ  (ايعباز٠

ٗ سها١ٜ ابٔ عط١ٝ ٚابٔ نجرل، ٚضٟٚ عٔ ابٔ ايعبرل أْٗا  ٖٚٞ َه١ٝ با٫تؿام

 . َس١ْٝ

ٚقبٌ  ،بعس غٛض٠ إاعٕٛٚقس عست ايجا١َٓ عؿط٠ ٗ عساز ْعٍٚ ايػٛض ْعيت 

 صورة الهافزوى
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 . غٛض٠ ايؿٌٝ

 580_30/579   .غت ٚعسز آٜاتٗا

ؾُٝا سهاٙ ايٛاسسٟ ٗ أغباب ايٓعٍٚ ٚابٔ  _ ٚغبب ْعٚشلا: أغطانٗا_ 2

بٔ ا ؾاعذلن٘ ا٭غٛزٴ ،نإ ٜطٛف ٗ ايهعب١"إٔ ضغٍٛ اهلل _ إغشام ٗ ايػرل٠

ٔٔ ٔٴ أغس، ٚايٛيٝسٴ إطًب ب ٔٴ ، ٚأ١َُٝإػرل٠ٹ ب ٔٴ ٚايعامٴخًـ،  ب ٌٔ ب ٚناْٛا  ،ٚا٥

ٚتعبس َا ْعبس  ،ًِٖ ؾًٓعبس َا تعبس غ١ٓ :ٜا قُس: ؾكايٛا ،شٟٚ أغٓإ ٗ قَِٛٗ

ٖا ْعبس نٓا قس أخصْا  ؾٓؿذلى مٔ ٚأْت ٗ ا٭َط، ؾإٕ نإ ايصٟ تعبس خرلّا ،غ١ٓ

: ؾكاٍ ،ٖا تعبس نٓت قس أخصت عٛو َٓ٘ ٚإٕ نإ َا ْعبس خرلّا ،٘عٛ٘ َٓ

 +. إٔ أؾطى ب٘ غرلَٙعاش اهلل=

ٕٳطؾأْعٍ اهلل ؾِٝٗ  ٗٳا اِيَهاؾٹطٴٚ ٌٵ ٜٳا َأٜټ ٍٴ ،ايػٛض٠ نًٗاص ُق إٍ "اهللٹ ؾػسا ضغٛ

ـٕ ٚؾٝ٘ إُٮ ،إػذس اؿطاّ  ،ؾ٦ٝػٛا َٓ٘ عٓس شيو ،ؾكطأٖا عًِٝٗ ،َٔ قطٜ

عيٛٙ ٓؾطُعٛا إٔ ٜػت ;٘ ع٢ً إٔ ٜ٪َٓٛاقٳطٵ٭ِْٗ ضأٚا سٹ ;طنٛا عًٝ٘ شيوٚإِا عٳ

 . ٫عذلاف بإشل١ٝ أقٓاَِٗ إٍ ا

 . +ٚآشٚا أقشاب٘ ،ٚآشٚٙ ،ؾ٦ٝػٛا َٓ٘=: ٚعٔ ابٔ عباؽ

ٚأْ٘ تأٜٝػِٗ َٔ إٔ ٜٛاؾكِٗ ٗ  ،ايصٟ اؾتًُت عًٝ٘ ايػطضٴ ِٴًَعٵٚبٗصا ٜٴ

ٔٳ ،ؾ٤ٞ ٖا ِٖ عًٝ٘ َٔ ايهؿط بايكٍٛ ايؿكٌ إ٪نس ٗ اؿاٍ ٚا٫غتكباٍ  ٚإٔ زٜ

 30/580  .َٔ زٜٔ ايؿطى اٱغ٬ّ ٫ ىاي٘ ؾ٦ّٝا

قٌ أٚسٞ، ٚغٛض٠ ايهاؾطٕٚ،  :ٚايػٛض إؿتتش١ با٭َط بايكٍٛ ٔؼ غٛض _3

ػ٘، ٚإعٛشتإ يكٍٛ ٜكٛي٘ ؾايج٬خ ا٭ٍٚ يكٍٛ ٜبِّ ;ٚغٛض٠ اٱخ٬م، ٚإعٛشتإ

 30/581    .يتعٜٛص ْؿػ٘
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 .(غٛض٠ إشا دا٤ ْكط اهلل ٚايؿتض)زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠ ٗ ن٬ّ ايػًـ _ 1

 +ٕا ْعيت غٛض٠ إشا دا٤ ْكط اهلل ٚايؿتض: ٕ عا٥ؿ١ قايتأ= :ٟض٣ٚ ايبداض

 . اؿسٜح

يصنط ْكط اهلل ؾٝٗا،  (غٛض٠ ايٓكط)ٚزلٝت ٗ إكاسـ ٚٗ َعِٛ ايتؿاغرل 

 . طّٜاِنشٹ ؾػُٝت بايٓكط إعٗٛز عٗسّا

ؾٝهٕٛ  ،يٛقٛع ٖصا ايًؿٜ ؾٝٗا (غٛض٠ ايؿتض)ٖٚٞ َع١ْٛٓ ٗ داَع ايذلَصٟ 

َٴبٹّٝٓاط غٛض٠ بٝٓٗا ٚبٌ ّاٖصا ا٫غِ َؿذلن  ص. إْٔٻا َؾتٳشٵٓٳا َيَو َؾتٵشّا 

ٕا ؾٝٗا َٔ اٱّا٤ إٍ  ،ٗ اٱتكإ (غٛض٠ ايتٛزٜع)ٚعٔ ابٔ َػعٛز أْٗا تػ٢ُ 

 .ـٖ ا"ٚزاع٘

 ._ نُا غٝأتٞ عٔ عا٥ؿ١ _ ٜعين َٔ اٱؾاض٠ إٍ اقذلاب ؿاق٘ بايطؾٝل ا٭ع٢ً

 30/587   .ٖٚٞ َس١ْٝ با٫تؿام

ىتًـ أٌٖ ايتأٌٜٚ إٔ إطاز بايؿتض ٗ اٯ١ٜ ٖٛ ؾتض َه١ ٚعًٝ٘ ؾايؿتض  ٚمل _2

ٖٚٛ ا٭يٝل باغتعُاٍ  _أٜهّا_ َػتكبٌ زخٍٛ ايٓاؽ ٗ ايسٜٔ أؾٛادّاٚ ،َػتكبٌ

دا٤ ْكط اهلل ٚايؿتض ع٢ً أْ٘ اغتعُاٍ إانٞ ٗ "ٚوٌُ قٍٛ ايٓيب (ٔإشٳا)

 .دل نإ بازض٠ يؿتض َه١أٚ ٭ٕ ايٓكط ٗ خٝ ،يتشكل ٚقٛع٘ ;َع٢ٓ إهاضع

30/587_588 

إٔ ٖصٙ ايػٛض٠ تؿتٌُ ع٢ً إّا٤ إٍ  ٚقس تٛاؾطت ا٭خباض ضٚا١ٜ ٚتأ٬ّٜٚ _3

 ;ٚيٝؼ ٗ شيو َا ٜطدض أسس ا٭قٛاٍ ٗ ٚقت ْعٚشلا"اقذلاب أدٌ ضغٍٛ اهلل

 صورة الهصز
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إش ٫ خ٬ف ٗ إٔ ٖصا اٱّا٤ ٜؿرل إٍ تٛقٝت ف٤ٞ ايٓكط ٚايؿتض ٚزخٍٛ ايٓاؽ 

 30/588   .ؾإشا سكٌ شيو سإ ا٭دٌ ايؿطٜـ ،أؾٛادّاٗ ايسٜٔ 

ٖٚٞ َػا١ٜٚ يػٛض٠ ايهٛثط ٗ عسز اٯٜات إ٫ أْٗا  ٚعسز آٜاتٗا ث٬خ _4

 .عس٠ نًُات، ٚأقكط َٔ غٛض٠ ايعكطأطٍٛ َٔ غٛض٠ ايهٛثط 

ٚٗ سسٜح ابٔ أبٞ ؾٝب١ عٔ أبٞ  ،ٖٚات٘ ايج٬خ َتػا١ٜٚ ٗ عسز اٯٜات

ايطٓٔ ؾك٢ً عبس ÷ عٔ عُط بٔ اـطابُط= :ٗ سسٜح (1)إغشام ايػبعٞ

ٛٵثٳطٳطبٔ عٛف ق٠٬ خؿٝؿ١ بأقكط غٛضتٌ ٗ ايكطإٓ ا ٔإشٳا طٚص إْٔٻا َأعٵَطٝٵٓٳاَى اِيَه

ٚٳاِيَؿتٵضٴ ٘ٹ   30/589    ص.دٳا٤ٳ ْٳكٵطٴ ايًٖ

ٌٕ بٓكٕط َٓٗا ايٛعسٴ ٚايػطضٴ: أغطانٗا _5 َٔ عٓس اهلل أٚ بؿتض َه١،  ناَ

ٚبسْٚ٘ إٕ نإ ْعٚشلا عٓس  ،ٗ اٱغ٬ّ بؿتٕض نجرل٠ٺ ٥لٳبسخٍٛ خ٬ ٚايبؿاض٠ُ

 . _أسس قٛيٝ٘ عباؽ ٗ نُا قاٍ ابٔ_َٔ خٝدل "ايٓيبِّ فٹطٳكٳٓٵَٴ

ٍٴ ٚاٱّا٤ٴ ٍٔ إٍ أْ٘ سٌ ٜكع شيو ؾكس اقذلب اْتكا  . إٍ اٯخط٠"اهللٹ ضغٛ

ٖا ىتًر ٗ  عًٝ٘ بعسٖا ٗ ؾ٤ٞ ٫ َ٪اخص٠َ تا١َّ ي٘ َػؿط٠ّ طٳَؿٙ بإٔ اهلل َغٚٚعسٴ

ايصٟ ٫ ٜؿٞ  اٱْػا١ْٝ اؿسٸ ايك٠ٛٹ ٜكتهٝ٘ ؼسٜسٴ ٘ اـٛف إٔ ٜهٕٛ َٓ٘ تككرلٷْؿػٹ

ٖٹ _ تعاٍ_إًهٞ ايصٟ ٚقؿ٘ اهلل  عٝح ٜهٕٛ قس غا٣ٚ اؿسٻ ٘ إًه١ُٝتٴُٻَا تطًب٘ 

ٕٳطٗ ا٥٬ٕه١ بكٛي٘  ٗٳاضٳ ٫ ٜٳِؿتٴطٴٚ ٚٳايٓٻ ٌٳ  ٕٳ ايًٖٝٵ  30/589  ص.ٜٴػٳبِّشٴٛ

 ;ببا٤ إكاسب١ إكته١ٝ إٔ ايتػبٝض ٫سل يًشُس ٚقطٕ ايتػبٝض باؿُس _6

ْٗا تسخٌ ع٢ً إتبٛع ؾهإ أٗ  (َع)ؾٗٞ َجٌ  (َع)٭ٕ با٤ إكاسب١ َع٢ٓ 

َٓ٘  َؿطٚغّا ٓس اهلل ع٢ً سكٍٛ ايٓكط ٚايؿتض ٚزخٍٛ ايٓاؽ ٗ اٱغ٬ّ ؾ٦ّٝا

                                                 

 (.ّ.  )ايػبٝعٞ: ٚايكٛاب، ٖهصا ٗ ا٭قٌ_ 1
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أْ٘ قس ؾعً٘، ٚإِا وتاز إٍ "٭ٕ ؾإٔ ايطغٍٛ ،٫ وتاز إٍ ا٭َط بإٜكاع٘

ٚباغتػؿاض خام مل  ،تصنرلٙ بتػبٝض خام مل وكٌ َٔ قبٌ ٗ تػبٝشات٘

 . وكٌ َٔ قبٌ ٗ اغتػؿاضٙ

ٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ ايتػبٝض إأَٛض ب٘ تػبٝض ابتٗاز ٚتعذب َٔ تٝػرل اهلل 

ٌ ٗ ؾإٕ غبشإ اهلل ٚمٛٙ ٜػتعُ ;ي٘ َا ٫ ىطط بباٍ أسس إٔ ٜتِ ي٘ شيو_ تعاٍ_

 : ايتعذب نكٍٛ ا٭عؿ٢

سٙملااااااااانسدااااااااان٤ْٞسفخاااااااااُسسقااااااااادسقًاااااااااُ 

س

ََااااااااسس سساي اااااااان  سعًكُاااااااا١َسِٔضاااااااابشنٕس

س  30/593_594 

ٱداب١  ٚٗ تكسِٜ ا٭َط بايتػبٝض ٚاؿُس ع٢ً ا٭َط با٫غتػؿاض ُٗٝسٷ _7

ٍ اؿاد١ نُا قاٍ ابٔ أبٞ اغتػؿاضٙ ع٢ً عاز٠ ايعطب ٗ تكسِٜ ايجٓا٤ قبٌ غ٪ا

 :ايكًت

سملااااااااااس٤سَٜٛاااااااااان سإذاس ثٓاااااااااا٢سعًٝااااااااااوساس

س

سٔس عسعاااااااااا٘سايجٓاااااااااان٤سعاااااااااان اااااااااانٙسس

س
ؾأضٜس تػبٝض ٜكاضٕ اؿُس  ،مل ٜهٔ ىًٛ عٔ تػبٝض اهلل"ؾإٕ ضغٍٛ اهلل

 30/594 .ٚزخٍٛ ا٭١َ ٗ اٱغ٬ّ ،ع٢ً َا أعطٝ٘ َٔ ايٓكط ٚايؿتض

ٖٚٞ ٫ تٓاٗ إضاز٠ إع٢ٓ ايكطٜض بإٔ  ،ٚايه٬ّ َٔ قبٌٝ ايهٓا١ٜ ايطَع١ٜ _8

 .اض ع٢ً َع٢ٓ اٱنجاض َٔ قٍٛ شيوا٫غتػؿوٌُ ا٭َط بايتػبٝض ٚ

 ،شٟٚ ا٭ؾٗاّ ايٓاؾص٠ َٔ ايكشاب١ ع٢ً ٖصا إع٢ٓ ايه٬ّ بعضٳ ٚقس زٍ شٚمٴ

 ;ٚابٔ َػعٛز ،اهللٚابٓ٘ عبس ،ٚايعباؽ ،ٚعُط ،ٚغاقت عًٝ٘ َجٌ أبٞ بهط

 ،ٚاغتبؿطٚا ،ؾؿطسٛا ،ع٢ً أقشاب٘"ٕا ْعيت قطأٖا ايٓيب= :ؾعٔ َكاتٌ

 ?َا ٜبهٝو ٜا عِ": ي٘ ايٓيب ٚبه٢ ايعباؽ ؾكاٍ
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 .+إْ٘ يهُا تكٍٛ :ؾكاٍ ،ْعٝت إيٝو ْؿػو: قاٍ

ؾٝ٘ ْعٞ : ؾكٌٝ شلُا، ؾكا٫ ;ٚايعباؽ ،ٚٗ ضٚا١ٜ ْعيت ٗ ٢َٓ ؾبه٢ عُط

 . +قسقتُا ْعٝت إيٞ ْؿػٞ=": ضغٍٛ اهلل ؾكاٍ ايٓيب

نإ عُط ٜأشٕ ٭ٌٖ بسض ٜٚأشٕ = :ٚٗ قشٝض ايبداضٟ ٚغرلٙ عٔ ابٔ عباؽ

: قاٍ ،إْ٘ َٔ قس عًُتِ: ؾٛدس بعهِٗ َٔ شيو، ؾكاٍ شلِ عُط ،ِٗيٞ َع

٘ٹ طؾأشٕ شلِ شات ّٜٛ ٚأشٕ يٞ َعِٗ، ؾػأشلِ عٔ ٖصٙ ايػٛض٠  ٔإشٳا دٳا٤ٳ ْٳكٵطٴ ايًٖ

 .أَط اهلل ْبٝ٘ إشا ؾتض عًٝ٘ إٔ ٜػتػؿطٙ ٜٚتٛب إيٝ٘: ؾكايٛاص ٚٳاِيَؿتٵضٴ

خدل اهلل ْبٝ٘ سهٛض ٚيهٔ أ ،يٝؼ نصيو: قًت? َا تكٍٛ ٜابٔ عباؽ: ؾكاٍ

ٚٳاِيَؿتٵضٴ: طأدً٘ ؾكاٍ ٘ٹ  َا : ؾكاٍ عُط? ؾصيو ع١َ٬ َٛتوص ٔإشٳا دٳا٤ٳ ْٳكٵطٴ ايًٖ

 . اهلل ابٓ٘ٚعبس ،ٚايعباؽ ،ؾٗصا ؾِٗ عُط +أعًِ َٓٗا إ٫ َا تكٍٛ

 إٕ عبسّا= :ؾكاٍ"ضٟٚ أْ٘ ٕا ْعيت خطب ضغٍٛ اهلل: ٚقاٍ ٗ ايهؿاف

 .+عٓس اهلل ؾاختاض َا عٓس اهلل عع ٚدٌ طٙ اهلل بٌ ايسْٝا ٚبٌ َاخٝٻ

 . ـٖ ا +ؾسٜٓاى بأْؿػٓا ٚأَٛايٓا ٚآبا٥ٓا ٚأ٫ٚزْا=: ؾعًِ أبٛ بهط ؾكاٍ

اؿسٜح َتؿل عًٝ٘ إ٫ قسضٙ =: قاٍ ابٔ سذط ٗ ؽطٜر أسازٜح ايهؿاف

 .ـٖ ا +زٕٚ أٚي٘ َٔ نْٛ٘ نإ عٓس ْعٍٚ ايػٛض٠

 ٫ُٖا عٓس ْعٍٚ غٛض٠ ايٓكطأٚ :ٚوتٌُ إٔ ٜهٕٛ بها٤ أبٞ بهط تهطض َطتٌ

 . ٗ َطن٘"ٚايجا١ْٝ عٓس خطب١ ايٓيب _نُا ٗ ضٚا١ٜ ايهؿاف_

أٟ ٭ِْٗ عًُٛا أْٗا  (تػ٢ُ غٛض٠ ايتٛزٜع)ٚعٔ ابٔ َػعٛز إٔ ٖصٙ ايػٛض٠ 

 595_30/594    ".إٜصإ بكطب ٚؾا٠ ايطغٍٛ
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ٚنصيو عْٓٛٗا  (غٛض٠ تبت)ٗ أنجط إكاسـ  زلٝت ٖصٙ ايػٛض٠_ 1

 . ٚٗ أنجط نتب ايتؿػرل، تػ١ُٝ شلا بأٍٚ ن١ًُ ؾٝٗا ،َصٟ ٗ داَع٘ايذل

ٚاقتكط ٗ  (غٛض٠ إػس)ٚزلٝت ٗ بعض إكاسـ ٚٗ بعض ايتؿاغرل 

 . اٱتكإ ع٢ً ٖصٜٔ

غٛض٠ شنط أبٞ : ع٢ً تكسٜط (غٛض٠ أبٞ شلب)ٚزلاٖا ْع َٔ إؿػطٜٔ 

 . ٙ يػرلٙٚمل أض (غٛض٠ ايًٗب)ٚعْٓٛٗا أبٛ سٝإ ٗ تؿػرلٙ  ،شلب

ٖٚٛ  (غٛض٠ َا نإ َٔ أبٞ شلب)ٚعْٓٛٗا ابٔ ايعطبٞ ٗ أسهاّ ايكطإٓ 

 . ٚيٝؼ باغِ ،عٓٛإ

 . با٫تؿام ٖٚٞ َه١ٝ

ٚقبٌ غٛض٠  ،ْعيت بعس غٛض٠ ايؿاؼ١ ،ٚعست ايػازغ١ َٔ ايػٛض ْع٫ّٚ

 . ايتهٜٛط

 . ٔؼ ٚعسز آٜٗا

شلا ع٢ً َا ٗ ٚغبب ْعٚ ،ضٟٚ إٔ ْعٚشلا نإ ٗ ايػ١ٓ ايطابع١ َٔ ايبعج١

 ،شات ّٜٛ ع٢ً ايكؿا"قعس ضغٍٛ اهلل= :ايكشٝشٌ عٔ ابٔ عباؽ قاٍ

ؾادتُعت  _ن١ًُ ٜٓاز٣ بٗا يٲْصاض َٔ عسٚ ٜكبض ايكّٛ_ +قباساٙ=ؾٓاز٣ ٜا 

 ٜسٟ عصاب ؾسٜس أضأٜتِ يٛ أْٞ أخدلتهِ بٌإْٞ ْصٜط يهِ : ؾكاٍ ،إيٝ٘ قطٜـ

، َا دطبٓا عًٝو نصبّا: يٛاقا? إٔ ايعسٚ ٖػٝهِ أٚ َكبشهِ أنٓتِ تكسقْٛٞ

 . +ؾٓعيت تبت ٜسا أبٞ شلب? يو غا٥ط ايّٝٛ أشلصا ْعتٓا تبّا: ؾكاٍ أبٛ شلب

 صورة املضد
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ٕا ْعيت : ٚٚقع ٗ ايكشٝشٌ َٔ ضٚا١ٜ غعٝس بٔ دبرل عٔ ابٔ عباؽ قاٍ

ٌٳط ست٢ "ٚضٖطو َِٓٗ إدًكٌ خطز ضغٍٛ اهللص ٚٳَأْصٹضٵ عٳؿٹرلٳتٳَو اَ٭ِقطٳبٹ

 . ط اؿسٜح إتكسّإٍ آخ +قعس ايكؿا

ٌٳطَٚعًّٛ إٔ آ١ٜ  ٖٚٞ  ،َٔ غٛض٠ ايؿعطا٤ص ٚٳَأْصٹضٵ عٳؿٹرلٳتٳَو اَ٭ِقطٳبٹ

َتأخط٠ ايٓعٍٚ عٔ غٛض٠ تبت، ٚتأٌٜٚ شيو إٔ آ١ٜ تؿب٘ آ١ٜ غٛض٠ ايؿعطا٤ 

ٚأْصض طٕا ضٚاٙ أبٛ أغا١َ ٜبًؼ ابٔ عباؽ ٕا ْعيت  ;ْعيت قبٌ غٛض٠ أبٞ شلب

 (ٚمل ٜكٌ َٔ غٛض٠ ايؿعطا٤)ص ِ إدًكٌعؿرلتو ا٭قطبٌ ٚقَٛو َٓٗ

ؾتعٌ إٔ آ١ٜ غٛض٠ ايؿعطا٤ تؿب٘ قسض  ;ست٢ قعس ايكؿا"خطز ضغٍٛ اهلل

 600_30/599 .اٯ١ٜ اييت ْعيت قبٌ ْعٍٚ غٛض٠ أبٞ شلب

ٙ ٚٚعٝسٴ +?يو أشلصا ْعتٓا تبّا= :ع٢ً قٛي٘ أبٞ شلبٺ ظدطٴ: أغطانٗا _2

 30/600  ".ٗا ايٓيبعٚدٗا، ٚبػهٹع٢ً شيو، ٚٚعٝس اَطأت٘ ع٢ً اْتكاضٖا ي

ؾتهع٘ ٗ ايًٌٝ ٗ  ;ٚناْت أّ ٌْٝ ٖصٙ ؼٌُ سطب ايعهاٙ ٚايؿٛى _3

 . يٝعكط قسَٝ٘ ;ايصٟ ٜػًو َٓ٘ إٍ بٝت٘"ططٜل ايٓيب

ؾًُا سكٌ ٭بٞ شلب ٚعٝس َكتبؼ َٔ نٓٝت٘ دعٌ ٫َطأت٘ ٚعٝس َكتبؼ 

ؼٌُ اؿطب ٗ  ْصضت بأْٗايؿٛ٘ َٔ ؾعًٗا ٖٚٛ ٌٓ اؿطب ٗ ايسْٝا، ؾُأ

إش دعٌ ؾس٠ عصاب٘  ;يٝٛقس ب٘ ع٢ً ظٚدٗا، ٚشيو خعٟ شلا ٚيعٚدٗا ;دِٗٓ

 30/605   .يعصاب أعع ايٓاؽ عًٝٗا ع٢ً ٜس أسب ايٓاؽ إيٝ٘، ٚدعًٗا غببّا
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ٚؾُٝا دط٣ َٔ يؿٛ٘ ٚٗ أنجط َا ضٟٚ "إؿٗٛض ٗ تػُٝتٗا ٗ عٗس ايٓيب_ 1

 . (أسس غٛض٠ قٌ ٖٛ اهلل)عٔ ايكشاب١ تػُٝتٗا 

 ،ض٣ٚ ايذلَصٟ عٔ أبٞ ٖطٜط٠، ٚض٣ٚ أٓس عٔ أبٞ َػعٛز ا٭ْكاضٟ

قٌ ٖٛ اهلل أسس تعسٍ ثًح = :قاٍ"ٚعٔ أّ نًجّٛ بٓت عكب١ إٔ ضغٍٛ اهلل

  .+ايكطإٓ

٭دٌ تأْٝح ايهُرل َٔ قٛي٘  ;أضاز تػُٝتٗا بتًو اؾ١ًُ ٖ٘ٚٛ ٚاٖط ٗ أْ

 . يػٛض٠تعسٍ ؾإْ٘ ع٢ً تأًٜٚٗا َع٢ٓ ا

ٔ ْع َٔ ايكشاب١ َا ؾٝ٘ تػُٝتٗا بصيو، ؾصيو ٖٛ ا٫غِ ٚقس ضٟٚ ع

 . ايٛاضز ٗ ايػ١ٓ

ٜٚ٪خص َٔ سسٜح ايبداضٟ عٔ إبطاِٖٝ عٔ أبٞ غعٝس اـسضٟ َا ٜسٍ ع٢ً إٔ 

ؽايـ َا تكطأ  ؾصنط أيؿاّٚا ;ثًح ايكطإٓ +اهلل ايٛاسس ايكُس= :قاٍ " ضغٍٛ اهلل

 .ب٘، ٚقًُ٘ ع٢ً إضاز٠ ايتػ١ُٝ

ٚازع٢ إٔ  ،ٚايٓاؽ ٜػتُعٕٛ ،٘ قطأ نصيوُِّػٳمل ٜٴ ٕ ضد٬ّٚشنط ايكططيب أ

 . ٚقس شَ٘ ايكططيب ٚغب٘ ،َا قطأ ب٘ ٖٛ ايكٛاب

غٛض٠ )ٚٗ داَع ايذلَصٟ  ،ٚٗ َعِٛ ايتؿاغرل ،ٚزلٝت ٗ أنجط إكاسـ

٭ٕ ؾٝٗا  ;٫ختكاضٙ ْٚع٘ َعاْٞ ٖصٙ ايػٛض٠ ;ٚاؾتٗط ٖصا ا٫غِ (اٱخ٬م

ِٳ أٟ غ١َ٬ ا٫عتكاز َٔ اٱؾطاى باهلل _ تعاٍ_باز٠ هلل ايع ايٓاؽ إخ٬مٳ تعًٝ

 . غرلٙ ٗ اٱشل١ٝ

 صورة اإلخالص
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٭ْٗا تؿتٌُ ع٢ً  ;ٚزلٝت ٗ بعض إكاسـ ايتْٛػ١ٝ غٛض٠ ايتٛسٝس

 . ٚاسس_ تعاٍ_إثبات أْ٘ 

ٖٚٛ  ،٫ؾتُاشلا ع٢ً تٛسٝس اهلل ،ٚٗ اٱتكإ أْٗا تػ٢ُ غٛض٠ ا٭غاؽ

 .أغاؽ اٱغ٬ّ

ايػُاٚات ايػبع  تٵغٻِأ:="ٚأْؼ عٔ ايٓيب ،بُٞأ٣ ضٚ= :ٚٗ ايهؿاف

٘ٴ َأسٳسٷطٚا٭ضنٕٛ ايػبع ع٢ً  ٛٳ ايًٖ ٖٴ ٌٵ   .(1)صُق

 . ٜعين َا خًكت إ٫ يتهٕٛ ز٥٫ٌ ع٢ً تٛسٝس اهلل َٚعطؾ١ قؿات٘

، أٟ إدل٥تٌ َٔ تػُٝإ إكؿكؿتٌأْٗا ٚغٛض٠ ايهاؾطٕٚ : ٚشنط ٗ ايهؿاف

ٖٚٛ َٔ  (غٛض٠ ايكُس)ِْٛ ايسضض ٚزلاٖا ايبكاعٞ ٗ ، ايؿطى َٚٔ ايٓؿام

 610_30/609    .ا٭زلا٤ اييت ْعٗا ايؿدط

ٚأبٛ  ،ٚايػسٟ ،ٚايهشاى ،ٖٚٞ َه١ٝ ٗ قٍٛ اؾُٗٛض، ٚقاٍ قتاز٠_ 2

 30/611    .ْٚػب ن٬ ايكٛيٌ إٍ ابٔ عباؽ ،ٖٞ َس١ْٝ: ٞٚٚايكط ،ايعاي١ٝ

ٗ عساز  عست ايػٛض٠ ايجا١ْٝ ٚايعؿطٕٚ ،ٚع٢ً ا٭قض َٔ أْٗا َه١ٝ _3

 . ٚقبٌ غٛض٠ ايٓذِ ،ْعٍٚ ايػٛض ْعيت بعس غٛض٠ ايٓاؽ

 ،ٚايبكط٠ أضبع، ٚعٓس أٌٖ َه١ ،ٚايهٛؾ١ ،ٚآٜاتٗا عٓس أٌٖ ايعسز بإس١ٜٓ

ِٵ ٜٳًٹسٵطٚايؿاّ ٔؼ باعتباض  ِٵ ٜٴَٛيسٵطآ١ٜ ص َي  612_30/611   .آ١ٜص ٚٳَي

 . _تعاٍ_ٚسسا١ْٝ اهلل  إثباتٴ: أغطانٗا _4

ٗٴ ،ٙغرلٴ ٗ اؿٛا٥ٔر سٴكٳِكٚأْ٘ ٫ ٜٴ ٍٴ ،احملسثاتٹ ٘ عٔ زلاتٹٚتٓعٜ إٔ  ٚإبطا

ٕٳ ٔٷ ٜهٛ  . ي٘ اب

                                                 

 .ٖٚصا اؿسٜح نعٝـ، ٚٗ ْػد١ ُأغػت، ٜكاٍ أؽٻ ايبٓا٤ٳ إشا أقاَ٘_ 1
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ٍٴ ٕٳأ ٚإبطا  . _عًٝ٘ ايػ٬ّ _ َجٌ عٝػ٢  إشلّا إٛيٛزٴ ٕ ٜهٛ

ٕٔ حٳًُٚقس قض أْٗا تعسٍ ثٴ ٗ ؾها٥ًٗا نجرل٠ْ ٚا٭سازٜحٴ ٌٴ ،ايكطآ ٖصا  ٚتأٜٚ

 30/612  .ٗ ؾطح إٛطأ ٚايكشٝشٌ َصنٛضٷ اؿسٜحٹ

٘ٴ َأسٳسٷ:ط_تعاٍ_ ٘يٛقٗ  _5 ٛٳ ايًٖ ٖٴ ٌٵ  إٔ اهلل َٓؿطز باٱشل١ٝ ٫ : ٚإع٢ٓ صُق

ٖٚصا إبطاٍ يًؿطى ايصٟ ٜسٜٔ ب٘ أٌٖ  ،ٜؿاضن٘ ؾٝٗا ؾ٤ٞ َٔ إٛدٛزات

ٚيًجا١ْٜٛ عٓس اجملٛؽ،  ،ايؿطى، ٚيًتجًٝح ايصٟ أسسث٘ ايٓكاض٣ إًها١ْٝ

 . ايصٟ ٫ وك٢ عٓس ايدلا١ُٖ زٚيًعس

٘ٴ َأسٳسٷط :ؾكٛي٘ ٚٳاسٹسٷٔإط :ْٛرل قٛي٘ ٗ اٯ١ٜ ا٭خط٣ص ايًٖ ٘ٷ  ٘ٴ ٔإَي ُٳا ايًٖ  ص.ْٻ

اٯ١ٜ ايػا٥ًٕٛ عٔ ْػب١ اهلل، أٟ  بٗصٖٙٚصا ٖٛ إع٢ٓ ايصٟ ٜسضن٘ إداطبٕٛ 

 . يٝعًُٛا إٔ ا٭قٓاّ يٝػت َٔ اٱشل١ٝ ٗ ؾ٤ٞ ;ؾابتس٨ شلِ بأْ٘ ٚاسس ;سكٝكت٘

 .ؾبطٌ قٍٛ إعط١ً ٚايسٖطٌٜ ، قاي١ثِ إٔ ا٭سس١ٜ تكتهٞ ايٛدٛز ٫

30/615_616 

، ٗ سسٜح أبٞ ٖطٜط٠ عٓس ايذلَصٟ ؾايكُس َٔ ا٭زلا٤ ايتػع١ ٚايتػعٌ _6

ٚإٛدٛز َؿتكط ٗ  ،ؾإعسّٚ َؿتكط ٚدٛزٙ إيٝ٘ ;إؿتكط إيٝ٘ نٌ َا عساٙ: َٚعٓاٙ

 .ؾ٪ْٚ٘ إيٝ٘

نًٗا َٓسضد١ ٚقس نجطت عباضات إؿػطٜٔ َٔ ايػًـ ٗ َع٢ٓ ايكُس، ٚ

 .ؼت ٖصا إع٢ٓ اؾاَع، ٚقس أْٗاٖا ؾدط ايسٜٔ إٍ مثا١ْٝ عؿط ق٫ّٛ

، سّٝا_ تعاٍ_ٜٚؿٌُ ٖصا ا٫غِ قؿات اهلل إع١ٜٛٓ اٱناؾ١ٝ ٖٚٞ نْٛ٘ 

٭ْ٘ يٛ اْتؿ٢ عٓ٘ أسس ٖصٙ  ;، بكرلّا، زلٝعّا، َتهًُّا، قازضّا، َطٜسّاعإّا

 30/617   .إيٝ٘ ايكؿات مل ٜهٔ َكُٛزّا
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ٌ ٖصٙ ايػٛض٠ أخباض قشٝش١ ٚسػ١ٓ اغتٛؾاٖا هٚقس ٚضزت ٗ ؾ _7

إٔ : ٚثبت ٗ اؿسٜح ايكشٝض ٗ إٛطأ ٚايكشٝشٌ َٔ ططم عس٠ ،إؿػطٕٚ

 . +قٌ ٖٛ اهلل أسس تعسٍ ثًح ايكطإٓ= :قاٍ " ضغٍٛ اهلل

 ،ٚاختًؿت ايتأ٬ٜٚت اييت تأٍٚ بٗا أقشاب َعاْٞ اٯثاض بٗصا اؿسٜح

  :٬ٜٚتٚهُعٗا أضبع تأ

أْٗا تعسٍ ثًح ايكطإٓ ٗ ثٛاب ايكطا٠٤، أٟ تعسٍ ثًح ايكطإٓ إشا : ا٭ٍٚ

 . قط٨ بسْٚٗا ست٢ يٛ نطضٖا ايكاض٨ ث٬خ َطات نإ ي٘ ثٛاب َٔ قطأ ايكطإٓ نً٘

 . أْٗا تعسٍ ثًح ايكطإٓ إشا قطأٖا َٔ ٫ وػٔ غرلٖا َٔ غٛض ايكطإٓ: ايجاْٞ

٭ٕ َعاْٞ  ;باعتباض أدٓاؽ إعاْٞأْٗا تعسٍ ثًح َعاْٞ ايكطإٓ : ايجايح

ايكطإٓ أسهاّ ٚأخباض ٚتٛسٝس، ٚقس اْؿطزت ٖصٙ ايػٛض٠ ظُعٗا أقٍٛ ايعكٝس٠ 

 . اٱغ١َٝ٬ َا مل هُع٘ غرلٖا

ٕ شيو نإ قبٌ ْعٍٚ آٜات َجًٗا َجٌ آ١ٜ ايهطغٞ، أٚ ٭ْ٘ ٫ إ: ٚأقٍٛ

 . تٛدس غٛض٠ ٚاسس٠ داَع١ ٕا ٗ غٛض٠ اٱخ٬م

ٚيهٔ ٫  ،أْٗا تعسٍ ثًح ايكطإٓ ٗ ايجٛاب َجٌ ايتأٌٜٚ ا٭ٍٚ: ايتأٌٜٚ ايطابع

 . ٜهٕٛ تهطٜطٖا ث٬خ َطات َٓعي١ قطا٠٤ خت١ُ نا١ًَ

ٌٵ ط :أْع ايعًُا٤ ع٢ً إٔ َٔ قطأ=: (1)قاٍ ابٔ ضؾس ٗ ايبٝإ ٚايتشكٌٝ ُق

٘ٴ َأسٳسٷ ٛٳ ايًٖ  . ـٖ ا +ث٬خ َطات ٫ ٜػاٟٚ ٗ ا٭دط َٔ أسٝا بايكطإٓ نً٘ص ٖٴ

يًتأٌٜٚ ا٭ٍٚ، ٚيهٔ ٗ سهاٜت٘ اٱْاع ع٢ً إٔ  ؾٝهٕٛ ٖصا ايتأٌٜٚ قٝسّا

ؾإٕ ٗ بعض ا٭سازٜح َا ٖٛ قطٜض ٗ إٔ تهطٜطٖا ث٬خ  ;شيو ٖٛ إطاز ْٛط

                                                 

 .ٗ زلاع ابٔ ايكاغِ عٔ َايو َٔ نتاب ايك٠٬ ايجاْٞ_ 1
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 . َطات ٜعسٍ قطا٠٤ خت١ُ نا١ًَ

ح ٚاخت٬ؾِٗ ٗ تأٌٜٚ اؿسٜح ٫ ٜطتؿع بؿ٤ٞ َٓ٘ عٔ اؿسٜ=: قاٍ ابٔ ضؾس

 . +إٔ ٜهٕٛ ؾٝ٘ اعذلاض ٫ٚ ٜتدًل عٔ ،ؾهاٍاٱ

ايػهٛت ع٢ً ٖصٙ إػأي١ أؾهٌ َٔ ايه٬ّ = :ايدلٚقاٍ أبٛ عُط بٔ عبس

 621_30/620    .+ؾٝٗا
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ٌٵ َأعٴٛشٴ بٹطٳبِّ اِيَؿًَٔلطٖصٙ ايػٛض٠ "زل٢ ايٓيب_ 1  .صُق

 ،ٖٚٛ ضانب " اتبعت ضغٍٛ اهلل=: ض٣ٚ ايٓػا٥ٞ عٔ عكب١ بٔ عاَط قاٍ

ٚغٛض٠  ،أقط٥ين ٜا ضغٍٛ اهلل غٛض٠ ٖٛز :ؾٛنعت ٜسٟ ع٢ً قسَ٘ ؾكًت

قٌ أعٛش بطب ايؿًل ٚقٌ أعٛش =أبًؼ عٓس اهلل َٔ  ئ تكطأ ؾ٦ّٝا=: ٜٛغـ، ؾكاٍ

 . +بطب ايٓاؽ

ٌٵ َأعٴٛشٴ بٹطٳبِّ اِيَؿًَٔلطٖٚصا ٚاٖط ٗ أْ٘ أضاز غٛض٠  ع٢ً  ٭ْ٘ نإ دٛابّا صُق

ٌٵ َأعٴٛشٴ بٹطٳبِّ ُقط :غٛض٠ ٖٛز اخل، ٚ٭ْ٘ عطـ ع٢ً قٛي٘ ٥ينأقط: قٍٛ عكب١

ٌٵ َأعٴٛشٴ بٹطٳبِّ ايٓٻأؽط :قٛي٘ صاِيَؿًَٔل ٌٵ َأعٴٛشٴ بٹطٳبِّ طٚمل ٜتِ غٛض٠  صُق ُق

 . صاِيَؿًَٔل

بإناؾ١ غٛض٠ إٍ  (غٛض٠ قٌ أعٛش بطب ايؿًل)عْٓٛٗا ايبداضٟ ٗ قشٝش٘ 

 . أٍٚ ١ًْ َٓٗا

ض٣ٚ أبٛ  (إعٛشتٌ)ايكشاب١ تػُٝتٗا َع غٛض٠ ايٓاؽ  بعض ن٬ّ ٚدا٤ ٗ

إٔ أقطأ "أَطْٞ ضغٍٛ اهلل= :ٚأٓس عٔ عكب١ بٔ عاَط قاٍ ،ٚايذلَصٟ ،زاٚز

ٚبكٝػ١ اؾُع بتأٌٜٚ اٯٜات إعٛشات، أٟ  ،بهػط ايٛاٚ إؿسز٠_ ٛشات بإعِّ

 .+بإعٛشتٌ ٗ زبط نٌ ق٠٬=ٚٗ ضٚا١ٜ  _ آٜات ايػٛضتٌ

 .ٛش٠ باٱؾطازٚمل ٜصنط أسس َٔ إؿػطٜٔ إٔ ايٛاسس٠ َُٓٗا تػ٢ُ إع

َٔ  (إعٛش٠)إٍ  (غٛض٠)ؾإناؾ١  ;ٚقس زلاٖا ابٔ عط١ٝ غٛض٠ إعٛش٠ ا٭ٍٚ

إناؾ١ إػ٢ُ إٍ ا٫غِ، ٚٚقـ ايػٛض٠ بصيو فاظ هعًٗا نايصٟ ٜسٍ اـا٥ـ 

 صورة الفمل
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 . أٚ نايصٟ ٜسخً٘ إعاش ،ع٢ً إهإ ايصٟ ٜعكُ٘ َٔ كٝؿ٘

 . (ايؿًل غٛض٠)ٚزلٝت ٗ أنجط إكاسـ َٚعِٛ نتب ايتؿػرل 

بتكسِٜ ايؿٌٝٓ ع٢ً _ (إؿكؿكتٌ)أْٗا ٚغٛض٠ ايٓاؽ تػُٝإ =: ٚٗ اٱتكإ

 .ـٖ ا +َٔ قٛشلِ خطٝب َؿكؿل _ايكاؾٌ

ٖٚٞ  ،ي٘ بايؿشٌ ايهطِٜ َٔ اٱبٌ ٜٗسض بؿكؿك١ تؿبّٝٗا ،أٟ َػذلغٌ ايكٍٛ

 . ٚمل أسكل ٚد٘ ٚقـ إعٛشتٌ بصيو ،نايًشِ ٜدلظ َٔ ؾٝ٘ إشا غهب

 (تٌؿإكؿك)ٚايهؿاف أْٗا ٚغٛض٠ ايٓاؽ تػُٝإ  ،ايكططيب ٚٗ تؿػرل

 ._بتكسِٜ ايكاف ع٢ً ايؿٌٝٓ_

 +.أٟ تدل٥إ َٔ ايٓؿام=: ظاز ايكططيب

بٌ أضبع غٛض ٖصٙ،  ؾٝهٕٛ اغِ إكؿكؿ١ َؿذلنّا ;ٚنصيو قاٍ ايطٝيب

 624_30/623 .ٚغٛض٠ ايٓاؽ، ٚغٛض٠ بطا٠٤، ٚغٛض٠ ايهاؾطٕٚ

٭ٕ ضٚا١ٜ نطٜب عٔ ابٔ عباؽ َكبٛي١ غ٬ف ضٚا١ٜ  ;ٚا٭قض أْٗا َه١ٝ _2

 30/624 .ؾؿٝٗا َتهًِ ،أبٞ قاحل عٔ ابٔ عباؽ

إْٗا ْعيت بػبب إٔ يبٝس بٔ ا٭عكِ = :قاٍ إؿػطٕٚ: ٚقاٍ ايٛاسسٟ_ 3

 +."غشط ايٓيب

ٚيٝؼ ٗ ايكشاح أْٗا ْعيت بٗصا ايػبب، ٚب٢ٓ قاسب اٱتكإ عًٝ٘ 

ع٢ً قك١ يبٝس بٔ ا٭عكِ عٓس قٛي٘  ٚغٓتهًِ ،تطدٝض إٔ ايػٛض٠ َس١ْٝ

ٔٵ ؾٳطِّ ايٓٻٖؿاثٳاتٹ ؾٹٞ اِيعٴَكسٹط :_تعاٍ_ َٹ  ص. ٚٳ

ْسبٛا، أٟ ْسبٛا َٔ  إٔ قطٜؿّا: ٕ غبب ْعٚشلا ٚايػٛض٠ بعسٖاإ: ٚقس قٌٝ

يٝتعٛش َِٓٗ بُٗا،  ،ؾأْعٍ اهلل إعٛشتٌ ;بعٝٓ٘"اؾتٗط بِٝٓٗ أْ٘ ٜكٝب ايٓيب
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 . ٚمل ٜػٓسٙ ،بشنطٙ ايؿدط عٔ غعٝس بٔ إػٝ

ٚقبٌ غٛض٠  ،ْعيت بعس غٛض٠ ايؿٌٝ ٚعست ايعؿطٜٔ ٗ عساز ْعٍٚ ايػٛض،

 . ايٓاؽ

 . ٔؼ با٫تؿام ٚعسز آٜاتٗا

 (إعٛشتإ)ٚاؾتٗط عٔ عبساهلل بٔ َػعٛز ٗ ايكشٝض أْ٘ نإ ٜٓهط إٔ تهٕٛ 

 إِا أَط ضغٍٛ اهلل إٔ ٜتعٛش بُٗا، أٟ ٚمل ٜ٪َط بأُْٗا َٔ: َٔ ايكطإٓ ٜٚكٍٛ

ا ٗ تع٢ً ايكطا٠٤ بُٗا ٗ ايك٠٬ ٚنتب"ٚقس أْع أقشاب ضغٍٛ اهلل ،ايكطإٓ

 625_30/624   .قطأ بُٗا ٗ ق٬ت٘"َكاسؿِٗ، ٚقض إٔ ايٓيب

ِٴ ٚايػطضٴ: أغطانٗا _4 يًتعٛش باهلل َٔ ؾط َا  نًُاتٺ"ايٓيبِّ َٓٗا تعًٝ

ايؿط،  سسٚخٴاييت ٜهجط ؾٝٗا  ٙ َٔ إدًٛقات ايؿطٜط٠، ٚا٭ٚقاتٹؾطټ ك٢ٳتٻٜٴ

ِ اهلل ؾعًٖ ;عاتٗابٹتٳًٖٛا بٹاعٹي٬٦ ٜط٢َ َؾ ;ايؿط َٔ ٚضا٥ٗا أؾعاٍاييت ٜػذل  ٍٔاٚا٭سٛ

 بٗصٙ ايػٛض٠ٹ نإ ٜتعٛشٴ"يٝتعٛش بٗا، ٚقس ثبت إٔ ايٓيبٻ ;ْبٝ٘ ٖصٙ إعٛش٠

َٹ ؾهإ ايتعٛشٴ ;٘ بايتعٛش بُٗاٜٚأَط أقشابٳ ،ٗاٚأختٹ  .إػًٌُ ١ٹٓٻغٴ ٔٵبُٗا 

30/625 

٭ٕ ايًٌٝ ؾب٘  ;سُٳَع٢ٓ َؿعٍٛ َجٌ ايكٻ ٌٳعٳايكبض، ٖٚٛ َؾ: ٚايؿًل_ 5

َٴ ا٫ْؿكام عٔ باطٔ ؾ٤ٞ، : ٜٓؿًل عٔ ايكبض، ٚسكٝك١ ايؿًل لٴًَػٵبؿ٤ٞ 

 30/626   .ٚاغتعرل يٛٗٛض ايكبض بعس ١ًُٚ ايًٌٝ

 .٭ْ٘ ايصٟ خًل أغباب ٚٗٛض ايكبض ;ٖٛ اهلل: ٚضب ايؿًل_ 6

ـٹ ٚؽكٝلٴ وسخ  نجرلّا ٭ٕ ؾطّا ;ْ٘ ضب ايؿًل زٕٚ ٚقـ آخطاهلل بأ ٚق

ايٓذس٠،  ايػرل، ٚعػٔط ٗ ايًٌٝ َٔ يكٛم، ٚغباع، ٚشٚات زلّٛ، ٚتعصٔض
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ٚاؾتساز آ٫ّ إطن٢، ست٢ ٚٔ بعض أٌٖ ايه٬ي١ ايًٌٝ إي٘  ،ا٫غتػاث١ ٚبعسٹ

 . ايؿط

ذٝين ؾإْ٘ قازض ع٢ً إٔ ٜٓ ;َٔ ؾطٚض ايًٌٝ أعٛش بؿايل ايكبض َٓذا٠ّ: ٚإع٢ٓ

ؾٛقـ اهلل  ;ٗ ايًٌٝ َٔ ايؿط نُا ألٞ أٌٖ ا٭ضض نًِٗ بإٔ خًل شلِ ايكبض

 30/626   .بايكؿ١ اييت ؾٝٗا ُٗٝس يٲداب١

شا إغػل ايًٌٝ ٜػػل، : ٚقـ ايًٌٝ إشا اؾتست ًُٚت٘ ٜكاٍ: ٚايػاغل_ 7

ٌٔط :_تعاٍ_أًِٚ قاٍ  ؾايػاغل قؿ١ ٕٛقٛف قصٚف يٛٗٛضٙ ص ٔإَي٢ َغػٳٔل ايًٖٝٵ

ٛٳأضٟ ؾٹٞ ط :_تعاٍ_ٔ َع٢ٓ ٚقؿ٘ َجٌ اؾٛاضٟ ٗ قٛي٘ َ ٘ٹ اِيذٳ ٔٵ آٜٳاتٹ َٹ ٚٳ

 . ٭ٕ إطاز دٓؼ ايًٌٝ ;يًذٓؼص َغاغٹٕلطٚتٓهرل ص اِيبٳشٵٔط

٭ٕ َكاّ ايسعا٤ ٜٓاغب  ;ٗ َكاّ ايسعا٤ ٜطاز ب٘ ايعُّٛص َغاغٹٕلطٚتٓهرل 

 30/627   .ايتعُِٝ

ٚٳَقبٳط ٚتكٝٝس شيو بٛطف_ 8 ٭ٕ شيو ٚقت  ;إشا اؾتس ًُٚت٘ أٟص ٔإشٳا 

يتشكل غًب١ ايػؿ١ً ٚايّٓٛ ع٢ً  ;ٚأقشاب ايسعاض٠ ٚايعٝح ،طاضٓ٘ ايؿټٜتشٝٻ

٭ْ٘ إشا اؾتس ٬َٚ٘ نجط ايػسض ؾٝ٘، ؾعدل عٔ شيو  ;أغسض ايًٌٝ: ايٓاؽ ؾٝ٘، ٜكاٍ

 30/627  .بأْ٘ أغسض، أٟ قاض شا غسض ع٢ً ططٜل اجملاظ ايعكًٞ

ايٓػا٤ ايػاسطات، ٚإِا د٤ٞ بكؿ١ : صثٳاتٹ ؾٹٞ اِيعٴَكسٹايٓٻٖؿاطـؾإطاز ب_ 9

٭ٕ ْػا٤ِٖ ٫ ؾػٌ  ;٭ٕ ايػايب عٓس ايعطب إٔ ٜتعاط٢ ايػشط ايٓػا٤ ;إ٪ْح

ؾًصيو ٜهجط اْهبابٗٔ ع٢ً َجٌ  ;ٚايٓٛاؾ١ ،ٚإا٤ ،شلٔ بعس ت١٦ٝٗ يٛاظّ ايطعاّ

. تتؿؿ٢ بٝٓٗٔ ؾا٭ٖٚاّ ايباط١ً ;ٚمٛ شيو ،ٖات٘ ايػؿاغـ َٔ ايػشط ٚايتهٗٔ

30/628 
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أٚ ٚتط ٜععِ ايػشط٠ أْ٘ غشط  ،ْع عكس٠ ٖٚٞ ضب٘ ٗ خٝ٘: ٚايعكس _10

 ;إػشٛض ٜػتُط َا زاَت تًو ايعكس٠ َعكٛز٠، ٚيصيو ىاؾٕٛ َٔ سًٗا

 .ٗتس٣ إيٝ٘ؾٝسؾْٓٛٗا أٚ ىب٦ْٛٗا ٗ قٌ ٫ ٜٴ

ؾط  ٭ْ٘ نُٔ ي٘ إٔ ٫ ًٜشك٘ ;با٫غتعاش٠ َٔ ؾط ايػشط٠"أَط اهلل ضغٛي٘

 :_تعاٍ_ايػشط٠، ٚشيو إبطاٍ يكٍٛ إؿطنٌ ٗ أناشٜبِٗ إْ٘ َػشٛض، قاٍ 

َٳػٵشٴٛضّاط ٕٳ ٔإ٫ٖ ضٳدٴ٬ّ  ٕٵ تٳتٻبٹعٴٛ ٕٳ ٔإ ُٴٛ ٖٛايٹ ٍٳ اي  30/628  ص.ٚٳَقا

َع ُين  إسػاؽ ْؿػاْٞ َطنب َٔ اغتشػإ ْع١ُ ٗ ايػرل: ٚاؿػس _11

اي١ أٚ ع٢ً َؿاضنت٘ اؿ بتًو ٭دٌ غرلٙ ع٢ً اختكام ايػرل ;ظٚاشلا عٓ٘

 .اؿاغس ؾٝٗا

 . ٚقس ٜطًل اغِ اؿػس ع٢ً ايػبط١ فاظّا

ُين إط٤ إٔ ٜهٕٛ ي٘ َٔ اـرل َجٌ َا ٕٔ ٜطٚم ساي٘ ٗ ْٛطٙ، ٖٚٛ : ٚايػبط١

أٟ ٫ غبط١، أٟ ٫ ؼكل  +٫ سػس إ٫ ٗ اثٓتٌ= :قٌُ اؿسٜح ايكشٝض

 .ايػبط١ إ٫ ٗ تٝٓو اـكًتٌ

ايسٜٔ ايكطاٗ ايؿطم بٌ اؿػس ٚايػبط١ ٗ ايؿطم ايجأَ  ٚقس بٌ ؾٗاب

 . ٚاـُػٌ ٚإا٥تٌ

ٛز ؾٝشًُ٘ ع٢ً إٜكاٍ ا٭ش٣ يًُشػ ;ٚقس ٜػًب اؿػس قدل اؿاغس ٚأْات٘

 .ضأغّا بإت٬ف أغباب ْعُت٘ أٚ إ٬ٖن٘

إش سػس أسس ابين آزّ أخاٙ  ،ٚقس نإ اؿػس أٍٚ أغباب اؾٓاٜات ٗ ايسْٝا

 .ٗ غٛض٠ ايعكٛز_ تعاٍ_اٯخط، نُا قك٘ اهلل  قطبإ٘ ٚمل ٜكبٌ ْقطبا ع٢ً إٔ قبٌ

30/629_630 
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ٌٵ )زل٢ غٛض٠ ايٓاؽ "تكسّ عٓس تؿػرل أٍٚ غٛض٠ ايؿًل إٔ ايٓيب_ 1 ُق

 . (َأعٴٛشٴ بٹطٳبِّ ايٓٻأؽ

 (إؿكؿكتٌ)ٚ (إعٛشتٌ)ٚتكسّ ٗ غٛض٠ ايؿًل أْٗا ٚغٛض٠ ايٓاؽ تػُٝإ  

إٔ ايعكؿطٟ ٚايكططيب شنطا أُْٗا  _أٜهّا_ع٢ً ايكاؾٌ، ٚتكسّ  ٌبتكسِٜ ايؿٝٓ

بتكسِٜ ايكاؾٌ ع٢ً ايؿٌٝٓ، ٚعْٓٛٗا ابٔ عط١ٝ ٗ احملطض  (تٌؿإكؿك)تػُٝإ 

َٔ إناؾ١ إٛقٛف  (إعٛش٠) إٍ( غٛض٠)بإناؾ١  (غٛض٠ إعٛش٠ ايجا١ْٝ)ايٛدٝع 

 .إٍ ايكؿ١

غٛض٠ قٌ أعٛش )ْٗا ايبداضٟ ٗ قشٝش٘ ٚعٓٛ (إعٛشتٌ)ٚعُْٓٛٗا ايذلَصٟ 

 . (بطب ايٓاؽ

غٛض٠ )ٚاؿسٜج١ إػطب١ٝ ٚإؿطق١ٝ تػ١ُٝ ٖصٙ ايػٛض٠  ،ٚٗ َكاسؿٓا ايكس١ّ

 . ٚنصيو أنجط نتب ايتؿػرل (ايٓاؽ

ْٗا َه١ٝ، َٚس١ْٝ ٗ قٍٛ إ :ٖٚٞ َه١ٝ ٗ قٍٛ ايصٜٔ قايٛا ٗ غٛض٠ ايؿًل

 .ْٗا َس١ْٝإايصٜٔ قايٛا ٗ غٛض٠ ايؿًل 

 . ؾاـ٬ف ٗ إسساُٖا ناـ٬ف ٗ ا٭خط٣ ;ٚايكشٝض أُْٗا ْعيتا َتعاقبتٌ

إٔ غبب ْعٚشلا قك١ غشط يبٝس بٔ ا٭عكِ، ٚأْٗا ْعيت : ٚقاٍ ٗ اٱتكإ 

ٍ شيو ايكططيب ٚايٛاسسٟ، ٚقس عًُت تعٜٝؿ٘ ٗ إٚقس غبك٘  (غٛض٠ ايؿًل)َع 

 . غٛض٠ ايؿًل

ْعيت  ؿاز١ٜ ٚايعؿطٜٔ َٔ ايػٛض،ٚع٢ً ايكشٝض َٔ أْٗا َه١ٝ ؾكس عست ا

 صورة الهاظ
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 . عكب غٛض٠ ايؿًل ٚقبٌ غٛض٠ اٱخ٬م

 إْٗا غبع آٜات ٚيٝؼ َععّٚا: آٜٗا غت آٜات، ٚشنط ٗ اٱتكإ ق٫ّٛ زٚعس

 632_30/631   .٭ٌٖ ايعسز

ايٛغٛاؽ ايصٟ  ٘ َٔ ؾطِّباهلل ضبِّ شٳٛٻعٳتٳ٭ٕ ٜٳ"ايٓيبِّ إضؾازٴ: أغطانٗا _2

ٌٔ واٍٚ إؾػازٳ  ًٜٚكٞ ٗ ْؿٛؽ ايٓأؽ ،ايٓاؽٳ ٙإضؾازٹ ٚإؾػازٳ" يبايٓ عُ

 .عٔ زعٛت٘ طاضٳعاٱ

٘ ٗ ْؿػ٘ َٔ ُٴاقٹعٳَؾ ،شيو َٔٙ َعٝصٴ_ تعاٍ_اهلل  إٔ إٍ إّا٤ٷ ٚٗ ٖصا ا٭َٔط

ِٻتػً٘ ٚغٛغ١ ايٛغٛاؽ عًٝ٘  .ٗ ايٓاؽ ، َٚتُِ زعٛت٘ ست٢ تع

ِٴ ٖصا ايتعٛش َا ٖٛ  ؾٝهٕٛ شلِ َٔ ;بصيو إػًٌُ ايتعٛشٳ ٜٚتبع شيو تعًٝ

ٗٛ إٍ ايٛغٛاؽ، َٚٔ ايػ١َ٬ َٓ٘ َكساض َطاتبِٗ ٗ  ِٗ َٔ قاب١ًٝ ايتعطٔضس

 30/632  .ايعيؿ٢

إ٫ إٔ غٛض٠ ايؿًل تعٛش َٔ ؾطٚض  ؾابٗت ؾاؼتٗا ؾاؼ١ غٛض٠ ايؿًل _3

إدًٛقات َٔ سٝٛإ ْٚاؽ، ٚغٛض٠ ايٓاؽ تعٛش َٔ ؾطٚض كًٛقات خؿ١ٝ ٖٚٞ 

 30/632 .ايؿٝاطٌ

ٚاـٓؼ  ،ٚإطاز أْ٘ قاض عاز٠ ي٘ ،ٚايهجرل٠ ،ايؿسٜس اـٓؼ: ٚاـٓاؽ _4

 .ا٫ختؿا٤: ٚاـٓٛؽ

٭ْ٘ ٜتكٌ بعكٌ اٱْػإ ٚععَ٘ َٔ غرل ص ِيدٳٓٻأؽاطـٚايؿٝطإ ًٜكب ب

٭ِْٗ  ;ؾهأْ٘ خٓؼ ؾٝ٘، ٚأٌٖ إهط ٚايهٝس ٚايتدتٌ خٓاغٕٛ ،ؾعٛض َٓ٘

 .يه٬ٝ ٜؿعط ايٓاؽ بِٗ ،ٌٜٝٚتػذلٕٚ بأْٛاع اؿ ،غؿ٬ت ايٓاؽ ٜتشٕٝٓٛ

30/634 
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ٚٳايٓٻأؽط :ٚأَا تهطٜطٙ إط٠ ايطابع١ بكٛي٘_ 5 ٔٵ اِيذٹٓٻ١ٹ  ؾٮْ٘ بٝإ ٭سس ص َٹ

ٗ ص ايٓٻأؽطم ن١ًُ سٳقٓؿٞ ايصٟ ٜٛغٛؽ ٗ قسٚض ايٓاؽ، ٚشيو غرل َا قٳ

 . ات ايػابك١إطٸ

 . ٚاهلل ٜهؿٝٓا ؾط ايؿطٜكٌ، ٜٚٓؿعٓا بكاحل ايجكًٌ

 . ٚب٘ مت تؿػرل ايكطإٓ ايعِٛٝ (غٛض٠ ايٓاؽ)ػرل مت تؿ

 ،قس ٚؾٝت َا ْٜٛت، ٚسكل اهلل َا اضػٝت :ٜكٍٛ قُس ايطاٖط ابٔ عاؾٛض

ٚخكا٥ل  ،ٚزقا٥ل ْٛاَ٘ ،ؾذ٦ت َا زلض ب٘ اؾٗس َٔ بٝإ َعاْٞ ايكطإٓ

ب٬غت٘، ٖا اقتبؼ ايصٖٔ َٔ أقٛاٍ ا٭١ُ٥، ٚاقتسح َٔ ظْس ٱْاض٠ ايؿهط ٚإشلاب 

١ُ، ٚقس د٦ت َا أضدٛ إٔ أنٕٛ ٚؾكت ؾٝ٘ يٲبا١ْ عٔ سكا٥ل َػؿٍٛ عٓٗا، اشل

ؾإٕ ٖصا َٓاٍ ٫ ٜبًؼ ايعكٌ ايبؿطٟ إٍ  ;ّٗآٵُن ٌٴذٵٚمل تٳ ٚزقا٥ل ضَا دًت ٚدّٖٛا

 . (1)ُاَ٘، َٚٔ ضاّ شيو ؾكس ضاّ ٚاؾٛظا٤ زٕٚ َطاَ٘

ٖصا اؿل  ع٢ً ايطأؽ، َٚا أز٣ ٚإٕ ن٬ّ ضب ايٓاؽ، سكٝل بإٔ ىسّ غعّٝا

إ٫ قًِ إؿػط ٜػع٢ ع٢ً ايكططاؽ، ٚإٕ قًُٞ طإا اغً بؿٛٙ ؾػٝض، ٚنِ 

ٍٔظدط عٓس ايَه ي٘ إٔ  لٻٓٝض، ٚإش قس أت٢ ع٢ً ايتُاّ ؾكس سٳط إَدٵٚاٱعٝا٤ ظٳ ٬َ

 . ٜػذلٜض

ٚنإ ُاّ ٖصا ايتؿػرل عكط ّٜٛ اؾُع١ ايجاْٞ عؿط َٔ ؾٗط ضدب عاّ مثاٌْ 

 ١ْبٳِكٖٚٞ سٹ ،ٚث٬ثٌ غ١ٓ ٚغت١ أؾٗط ْت َس٠ تأيٝؿ٘ تػعّاؾها ،ٚث٬مثا١٥ ٚأيـ

بكطو١ ؾاضب١  َٔ أؾػاٍ قاضؾ١، َٚ٪يؿات أخط٣ أؾٓاْٗا ٚاضؾ١، َٚٓاظعٳ ٌٴدٵمل تٳ

                                                 

 :تهٌُ ٕكطاع بٝت إعط٣_ 1

٘سسبس سَٚاااوسٚاجلاااٛشا٤س ٕٚسَساَااا

س

٘سس سعااااادٌّسبعٝااااا سايبااااادزسعٓااااادسمتنَااااا

س  
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ٌٴتت باٍ، ٚتطٛض أسٛاٍ، ٖا مل تٳغاضؾ١، َٚا خ٬ شيو َٔ تؿ ٚطٛضّا طٛضّا  د

َٚهاٌٜٝ ؾهً٘ عًٞ ؾإٕ ْعُ٘ أٚؾ٢،  ،عٔ ايؿها١ٜ َٓ٘ ا٭دٝاٍ، ٫ٚ نؿطإ هلل

 .ؿاِه٫ٚ تٴ ـٴ٫ تطٖؿ

شلصا ايتؿػرل إٔ ٜٓذس ٜٚػٛض، ٚإٔ ٜٓؿع ب٘ اـاق١ _ تعاٍ_ٚأضدٛ َٓ٘ 

 . ٚاؾُٗٛض، ٚهعًين ب٘ َٔ ايصٜٔ ٜطدٕٛ ػاض٠ ئ تبٛض

ٚنإ ُاَ٘ َٓعيٞ ببًس إطغ٢ ؾطقٞ َس١ٜٓ تْٛؼ، ٚنتب قُس ايطاٖط ابٔ 

 637_30/636  .عاؾٛض
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 3سٛز٠ساحلرض

 3 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا_ 5_1

 4 أغطانٗا_ 6

 6 عح ٗ اجملٛؽ، ٚإعزن١ٝ، ٚإا١ْْٝٛ ٚغرلٖا :اجملٛؽ_ 7
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 11 َػأي١ ٗ بٝع ؿّٛ اشلسٟ أٚ تكبرلٖا_ 11
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 21 ضٛز٠سامل َٕٓٛ
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 28 صٗٳاتٳٖٳٝٵطعح ٗ ن١ًُ _ 6
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 33 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 2_1

 34 أغطانٗا_ 3

 35 ....+أتعذبٕٛ َٔ غرل٠ غعس": =عح ٗ قٍٛ ايٓيب_ 4
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ُٹؿٵَها٠ٺ: طٗ قٛي٘_ 15_10 ٌٴ ْٴٛٔضٙٹ َن  38 صَٳجٳ
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ٕٳ ضٳبٻٓٳا اقٵٔطفٵ: طٗ قٛي٘_ 10 ٔٳ ٜٳُكُٛيٛ  53 اٯ١ٜ...ص ٚٳاٖيصٹٜ

 54سضٛز٠سايػعسا٤

 54 ، ٚإطاز بايؿعطا٤ ؾٝٗا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗاتػُٝتٗا، ْٚعٚشلا_ 5_1

 55 انٗاأغط_ 6
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ـًُُل_ 7س  56 عح سٍٛ ا

 57 تعًٌٝ ُجٌٝ ساٍ ايؿعطا٤ عاٍ اشلا٥ٌُ بأٚز١ٜ نجرل٠_ 8

ايهصب عٓس ايؿعطا٤، ٚقك١ يًؿطظزم َع غًُٝإ بٔ عبسإًو، ٚقك١ _ 9

 57 يًٓعُإ بٔ عسٟ َع عُط بٔ عبسايععٜع

 58 إصَّٛ ٚاحملُٛز َٔ ايؿعط ٚايؿعطا٤_ 11_10

 62سضٛز٠سايٌُٓ

 62 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 62 َٔ أغطاض ايػٛض٠_ 2

ِٴ َٓطٔل ايطرٔل ايصٟ أٚتٝ٘ غًُٝإ_ 3 ًِ  63 عٴ

ٍٳ اشلسٖسٹ_ 4  65 عح ٗ عكٛب١ اؿٝٛإ_ 5                عحٷ سٛ

 66 َع٢ٓ دعٌ اؿادع بٌ ايبشطٜٔ_ 6

ٕػأي١ زٚضإ  ضٷطټعٳَع٢ٓ نٕٛ اؾباٍ داَس٠ّ ٖٚٞ ُط َط ايػشاب، ٚتٳ_ 7

 67 ايؿُؼسٍٛ ا٭ضض 

 70سضٛز٠سايكصال

 70 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 71 أغطانٗا_ 2

 72 َع٢ٓ إؾػاز ؾطعٕٛ، شنط ٔؼ َؿاغس_ 3

َٴٛغٳ٢: طٗ قٛي٘_ 4  ِّ ٚٵسٳٝٵٓٳا ٔإَي٢ ُأ ، ٚبٝإ إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ْعت صٚٳَأ

 75 تٌٚبؿاض ،ٌْٚٗٝ ،ٚأَطٜٔ ،خدلٜٔ

 76 قط٠ ايعٌ: َع٢ٓ_ 5

٘ٹ: طٗ قٛي٘_ 6 َِّ  76 اٯ١ٜ، ٚشنطٴ عؿٔط عٹبٳٕط ؾٝٗا...ص َؾطٳزٳزٵْٳاٙٴ ٔإَي٢ ُأ

 79 سٌ ايػؿ١ً: َع٢ٓ_ 7
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ايٛنع، ٚقه٢ : نٕٛ ٖصا َٔ ؾٝعت٘ ٖٚصا َٔ عسٚٙ، َٚع٢ٓ: َع٢ٓ_ 8

 80 قاٍ ٖصا َٔ عٌُ ايؿٝطإ: عًٝ٘، َٚع٢ٓ

 82 ب َٔ ايٓيبَػأي١ دٛاظ قسٚض ايصْ_ 9

 82 عح ٗ َسٜٔ_ 10

اغِ إطأتٌ ايًتٌ تصٚزإ، ٚبٝإ إٔ ايتعبرل عٔ ايٓيب بايهأٖ _ 11

 83 اقط٬ح

 84 ٗ دٛاظ عطض ايطدٌ ٫َٛت٘ ع٢ً َٔ ٜتعٚدٗا_ 12

ِٵ: طٗ قٛي٘_ 13 ٖٴ ٕٳ َأدٵطٳ ٛٵ ٚٵَي٦ٹَو ٜٴ٪ٵتٳ ٌٳ: طإٍ قٛي٘ص ُأ ٖٹًٹ ص ٫ ْٳبٵتٳػٹٞ اِيذٳا

 84 َٔ خكاٍ أٌٖ ايهُاٍ خ٬ٍ اٯٜاتٚشنط غبع 

َٴٛغٳ٢: طٗ قٛي٘_ 14  ّٔ ٛٵ ٔٵ َق َٹ ٕٳ  ٕٳ َنا ٕٻ َقاضٴٚ  87 ، عح سٍٛ قاضٕٚصٔإ

 89 +ٜٚهإٔ=عح ٗ ن١ًُ _ 15

ٗٳا: طٗ قٛي٘_ 16 ًَِو ايسٻاضٴ اٯخٹطٳ٠ُ ْٳذٵعٳًُ  90 اٯ١ٜ...ص تٹ

 92سضٛز٠سايعٓهبٛت

 92 سز آٜٗاتػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚع_ 2_1

 93 أغطانٗا_ 3

ٌٵ غٹرلٴٚا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض: طٗ قٛي٘_ 4  94 صُق

 95 قطع ايػبٌٝ_ 5

ٌٳ: طٗ قٛي٘_ 6 ُٹ ٔٵ اِيعٳاَي َٹ ٔٵ َأسٳسٺ  َٹ ٗٳا  ِٵ بٹ  95 صَٳا غٳبٳَكُه

 95 تعًٌٝ أَطٙ بإقا١َ ايك٠٬، َٚع٢ٓ نٕٛ ايك٠٬ ت٢ٗٓ عٔ ايؿشؿا٤ ٚإٓهط_ 7

 99 ٗ فازي١ أٌٖ ايهتابٚد٘ ايٛقا١ٜ باؿػ٢ٓ _ 8

 100سضٛز٠سايسّٚ

 100 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 2_1
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 101 أغطانٗا_ 3س

 102 ايطّٚ عح ٗ أقًِٗ_ 4

ِٵطؾا٥س٠ شنط _ 6_5 ٔٗ ٔٵ بٳعٵسٹ َغًَبٹ  105 ، ٚآثاض ٗ غًب ايطّٚ يؿاضؽصَٹ

ٔٵ بٳعٵ: طٗ قٛي٘_ 7 َٹ ٚٳ ٌٴ  ٔٵ َقبٵ َٹ َٵطٴ  ٘ٹ اَ٭  107 صسٴيٹًٖ

 108 َع٢ٓ ايطٚن١_ 8

 109 إخطاز اؿٞ َٔ إٝت ٜٛٗط ٗ أسٛاٍ نجرل٠_ 9

 109 نإ أقٌ ايًٕٛ ايبٝاض_ 11              اخت٬ف أيٛإ ايبؿط آ١ٜ_ 10

 110 ........ساي١ ايّٓٛ ساي١ عذٝب١ َٔ أسٛاٍ اٱْػإ ٚاؿٝٛإ_ 12

٭ٖٚاّ ٚايعٛا٥س ؼطٜط باضع ٗ َع٢ٓ ايؿطط٠، ٚسسٜح عٔ ا_ 17_13

 111 ٚإأيٛؾات، ٚزٚض ايعًُا٤ ٗ ايتكسٟ شلا، َٚٓاغب١ اٱغ٬ّ ؾُٝع ايعكٛض

 114سضٛز٠سيكُنٕ

 114 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 3_1

 115 أغطانٗا_ 4

 116 ايًٗٛ_ 5

 118 عح ٗ يكُإ_ 7_6

٘ٴ: طؾا٥س٠ شنط اؿاٍ ٗ قٛي٘_ 8 ُٛ ٛٳ ٜٳعٹ ٖٴ  122 صٚٳ

 123 عح ٗ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط_ 9

 123 إٜطاز غبعٌ سه١ُ َٔ سهِ يكُإ_ 10

 129 َع٢ٓ سكط َؿاتض ايػٝب ٗ ٖصٙ اـُػ١_ 11

 131سضٛز٠سايطذد٠

 131 أزلا٩ٖا، ْٚعٚشلا، ٚعسز آٜاتٗا_ 3_1

 133 أغطانٗا_ 4

ٗٴ: طٗ قٛي٘_ 5 ٞٳ َي َٳا ُأخٵؿٹ ِٴ ْٳِؿؼٷ   134 صِٵَؾ٬ تٳعٵًَ
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 135سضٛز٠سااسصا 

 135 ازلٗا، َٚهإ ْعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 135 إبطاٍ قٍٛ ايطاؾه١ بإٔ ايكطإٓ قس ت٬ؾ٢ َٓ٘ نجرل_ 2

 136 أغطانٗا_ 3

 137 َع٢ٓ سؿٜ ايؿطٚز_ 5              َع٢ٓ إسباٙ ا٭عُاٍ_ 4

ٍٴ يٹًٖصٹٟ َأْٵ: ط_تعاٍ_ٗ قٛي٘ _ 8_6 ٘ٹٚٳٔإشٵ تٳُكٛ ٘ٴ عٳًَٝٵ ِٳ ايًٖ اٯ١ٜ، ...ص عٳ

 138 ظٜٓب" ٚسسٜح عٔ تعٚز ايطغٍٛ

 144 خامت ايطغٌ ٚا٭ْبٝا٤" إٔ قُسّا ع٢ً إْاع ايكشاب١_ 9

ٔٵ ٜجبت ْب٠ّٛ ٭سس بعس قُس_ 10 َٳ  144 ُنِؿطٴ 

ٗٳاطايػٌ ٚايتا٤ ٗ _ 11  147 يٝػتا يًطًبص ٜٳػٵتٳٓهٹشٳ

ٗٳا اٖيصٹ: طٗ قٛي٘_ 12 ِّٜٳا َأٜټ َٳٓٴٛا ٫ تٳسٵخٴًُٛا بٴٝٴٛتٳ ايٓٻبٹ ٔٳ آ  147 اٯ١ٜ...ص ٜ

 148 طعاّ ايٛي١ُٝ ٚايهٝاؾ١ ًَو يًُهٝـ_ 14      عح عٔ ايجِّكٌ ٚايجټك٤٬_ 13

 149 عح عٔ ن١ًُ ٜ٪شٟ، ٚٚضٚزٖا ٗ بٝت يًُتٓيب_ 15

َٳتٳاعّا: طٗ قٛي٘_ 16 ٔٻ  ٖٴ ُٴٛ  150 صٚٳٔإشٳا غٳَأِيتٴ

ٞٵ٤ٺ عٳًٹُّٝا: طٗ قٛي٘_ 17 ِّ ؾٳ ٕٳ بٹُه ٘ٳ َنا ٕٻ ايًٖ ٚٵ تٴدٵُؿٛٙٴ َؾٔإ ٕٵ تٴبٵسٴٚا ؾٳٝٵ٦ّا َأ  151 صٔإ

٘ٹط١ًْ _ 18 َٳٓٴٛا قٳًٗٛا عٳًَٝٵ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ  152 صٜٳا َأٜټ

ُٴٛا تٳػٵًٹُّٝا:طَع٢ٓ_21_19 ٚعح عٔ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ايٓيب صٚٳغٳِّ

 152 ٚآي٘

 155 ايٛدٝ٘_ 23اٱضداف             _ 22

ٛٵ٫ّ غٳسٹٜسّا: طٗ قٛي٘_ 24 ٚٳُقُٛيٛا َق ٘ٳ  َٳٓٴٛا اتٻُكٛا ايًٖ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ص ...ٜٳا َأٜټ

 155 ٚسسٜح عٔ ايكٍٛ ايػسٜس، ٚأَج١ً عًٝ٘، ٚبٝإ ٯثاضٙ

َٳاْٳ١َ: طن٬ّ سٍٛ َع٢ٓ قٛي٘_ 26_25  158، ٚبٝإ تطزز صإْٔٻا عٳطٳنٵٓٳا اَ٭
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 ِٗ اختًؿٛا ؾٝٗا ع٢ً عؿطٜٔ ق٫ّٛإؿػطٜٔ ٗ تأًٜٚٗا، ٚأْس

 164 ضٛز٠سضبا

 164 تطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗاٚ ،ازلٗا، َٚهإ ْعٚشلا _2_1

 165 أغطانٗا_ 3

 166 (ٜعطز)، ٚ(ٜٓعٍ)، ٚ(ىطز)، ٚ(ًٜر): عح ٗ ايهًُات_ 4

ِٴ: ط_تعاٍ_يؿت١ عٓس قٛي٘ _ 5  166 صاِيػٳُؿٛضٴ ايطٻسٹٝ

 167 يعًِ ٗ ٖصٙ ايػٛض٠إطاز َٔ ايصٜٔ أٚتٛا ا_ 6

 168 ؼطِٜ اٱغ٬ّ يًتُاثٌٝ اجملػ١ُ_ 7

 168 عح سٍٛ غٌٝ ايعطّ، ٚغس َأضب_ 8

ٔٳ َأغٵَؿاضْٔٳا: طَع٢ٓ قٛي٘_ 10         اـُ٘، ٚا٭ثٌ، ٚايػسض_ 9  171 صبٳاعٹسٵ بٳٝٵ

 172 ايتؿطم ايؿٗرل ايصٟ أقٝبت ب٘ قب١ًٝ غبأ_ 11

 173  صؾٳُهٕٛضطٚ ص ٕضقٳبٻاطؾا٥س٠ اؾُع بٌ _ 12

 174 اؿل ايصٟ ع٢ً اي٠٫ٛ ٚأٌٖ ايعًِ_ 13

ٚٳاَ٭ضٵٔض: ط_تعاٍ_ٗ قٛي٘ _ 14 ٛٳاتٹ  ُٳ ٔٵ ايػٻ َٹ ِٵ  ٔٵ ٜٳطٵظٴُقُه َٳ ٌٵ  اٯ١ٜ، ...صُق

 175 َٔ ايبسٜع ْٚهت١ َٔ ايبٝإ قػٓاتٺ ٚبٝإ إٔ ؾٝٗا ث٬خٳ

ٛٳا٫ّ: طٗ قٛي٘_ 15 َٵ ٔٴ َأِنجٳطٴ َأ ٚٵ٫زّا ٚٳَقاُيٛا ْٳشٵ  175 ...صٚٳَأ

ْٚٳِكسٴٖا_ 16 ُ٘ :طٗ قٛي٘_ 17    أبٝات ٫بٔ ايطاْٚسٟ  ٕٻ ضٳبِّٞ ٜٳبٵػٴ ٌٵ ٔإ ُق

 176 ...صايطِّظٵمٳ

 178سضٛز٠سفنطس

 178 ازلٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 178 أغطانٗا_ 2

ًِٔل: طَع٢ٓ_ 3  179 صٜٳٔعٜسٴ ؾٹٞ اِيدٳ



 

 الفهزظ 461

 
ُٳ: طَع٢ٓ_ 4 ٔٵ خٳايٹٕلاشٵُنطٴٚا ْٹعٵ َٹ ٌٵ  ٖٳ ِٵ  ٘ٹ عٳًَٝٵُه  180 اٯ١ٜ...ص ١َ ايًٖ

ُٳا٤ٴ: طَع٢ٓ_ 5 ٔٵ عٹبٳازٹٙٹ اِيعٴًَ َٹ ٘ٳ  ُٳا ٜٳدٵؿٳ٢ ايًٖ  181 صإْٔٻ

 181 ايٛإٕٛ ٭ْؿػِٗ، ٚإكتكسٕٚ، ٚايػابكٕٛ_ 6

ِٳ: طٗ قٛي٘_ 7 ٗٳٓٻ ِٵ ْٳاضٴ دٳ ٗٴ ٔٳ َنَؿطٴٚا َي  182 صٚٳاٖيصٹٜ

٘ٹٚٳ٫ ٜٳشٹط١ًْ _ 9_8 ًٹ ٖٵ ُٳِهطٴ ايػٻ٧ِّٝٴ ٔإ٫ٖ بٹَأ ، َٚا اؾتًُت عًٝ٘ َٔ صٝلٴ اِي

 183 ب٬غ١

 186سضٛز٠سٜظ

 186 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا، ٚؾهًٗا_ 1

 187 أغطانٗا_ 2

 189 صٜؼ: طٗ قٛي٘_ 3

 190 ، عح ٗ ايتطرلصإْٔٻا تٳَطٝٻطٵْٳا: طٗ قٛي٘_ 5_4

ُٳسٹٜٓٳ١ٹ ٚٳدٳا٤ٳ: طٗ قٛي٘_ 6 ٔٵ َأِقكٳ٢ اِي  192 ص ...َٹ

ُٵٓٳاٙٴ ايؿِّعٵطٳ: طٗ قٛي٘_ 8_7 َٳا عٳًٖ ٍٴ عٳ٢ًَ : طإٍ قٛي٘ص ٚٳ ٛٵ ٚٳٜٳشٹلٻ اِيَك

ٔٳ  195 ، عح يطٝـ ْازض قطض ٗ ْؿٞ إٔ ٜهٕٛ ايكطإٓ ؾٹعطّاصاِيَهاؾٹٔطٜ

 206سضٛز٠سايصنفنت

 206 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 206 أغطانٗا_ 2

ّٔ: طٗ قٛي٘_ 3 ٕٻ ؾٳذٳطٳ٠َ ايعٻٗقٛ ِٔ ،ٔإ ّٴ اَ٭ثٹٝ  208 صَطعٳا

ِٕ: طٗ قٛي٘_ 4 ّٕ سٳًٹٝ ٔٳ: طإٍ قٛي٘...ص َؾبٳؿٻطٵْٳاٙٴ بٹػٴ٬ ٔٵ ايكٻابٹٔطٜ ص َٹ

 208 اٯٜات، َٚع٢ٓ اؿًِٝ

ٞٳ: طايؿا٤ ٗ_ 5 ٘ٴ ايػٻعٵ َٳعٳ ُٻا بٳًَؼٳ   209 صَؾًَ

 209 ........أَط ابت٤٬أَط اهلل إبطاِٖٝ بصبض ٚيسٙ _ 6
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ٌٷ: طإٍ قٛي٘...ص ٚٳبٳؿٻطٵْٳاٙٴ بٹٔإغٵشٳلٳ: طٗ قٛي٘_ 8_7س َٴبٹ ٘ٹ  ِٷ يٹٓٳِؿػٹ َٚايٹ ، صٚٳ

 211 ٚايعٓكط ٔمطٵٚؾٝ٘ تٓبٝ٘ ع٢ً إٔ اـبٝح ٚايطٝب ٫ هطٟ أَطُٖا ع٢ً ايعٹ

 212 اغِ قِٓ ايهٓعاٌْٝ: بعٌ_ 10             إيٝاؽ ٚإًٜٝا_ 9

َٴتٻبع١ عٓس ا٭قسٌَ، ٚناْت ططٜك١ غ١ٓ ا٫_ 11 قذلاع ٗ أغؿاض ايبشط ناْت 

 213 َٔ ططم ايكها٤، ٚقك١ْ شنطٖا ايكؿسٟ ٗ ؾطح ايطػطا١ٝ٥

ٕٳ: طٗ قٛي٘+ أٚ=سطف _ 12 ٚٵ ٜٳٔعٜسٴٚ  215 صَأ

 217سضٛز٠سص

 217 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 218 أغطانٗا_ 2

ِٵٚٳَقًٹٝ: طٗ قٛي٘_ 3 ٖٴ َٳا   218 صٌٷ 

، ٚسسٜح عٔ سهِ ايككل ايتُج١ًٝٝ اييت صٖٳصٳا َأخٹٞ: طٗ قٛي٘_ 4

 219 ٜككس ؾٝٗا ايذلب١ٝ ٚإٛع١ٛ، ٚعٔ َؿطٚع١ٝ ايكها٤ ٗ إػذس

 220 ْعع١ إبًٝؼ ٗ ايهدل ٚايعكٝإ_ 6                َع٢ٓ اشل٣ٛ_ 5

 222سضٛز٠سايصَس

 222 سز آٜٗاتػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚع_ 1

 223 أغطانٗا_ 2

 225 ٗ اٱخ٬م ٚؾهً٘_ 7_3

ِٵ: ط_تعاٍ_ٗ قٛي٘ _ 8 ٗٳاتٹُه َٻ ٕٔ ُأ ِٵ ؾٹٞ بٴُطٛ اٯ١ٜ، ٚبٝإ خًل ص ٜٳدٵًُُكُه

 227 أطٛاض اٱْػإ ايعؿط٠، ٚايًُٛات ايج٬خ

٘ٴ قٳسٵضٳٙٴ: طٗ قٛي٘_ 9 ٔٵ ؾٳطٳحٳ ايًٖ ُٳ  229 صَأَؾ

ٔٳ_ 10 ٕٔ أسػ ٕٔ ايكطآ  230 اؿسٜح َع٢ٓ نٛ

 231 ططٜك١ ايػًـ ٗ َا هب ػاٙ ايكشاب١_ 11
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ٔٳ َأغٵطٳُؾٛا: طٗ قٛي٘_ 12 ٌٵ ٜٳا عٹبٳازٹٟ اٖيصٹٜ  231 اٯ١ٜص ُق

 233سضٛز٠سامل َٔ

 233 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 2_1

 235 أغطانٗا_ 3

ٕٴ: طٗ قٛي٘_ 4 َٳا ٖٳا ٕٴ ٜٳا  ٛٵ ٍٳ ؾٹطٵعٳ ّٳ: طَع٢ٓ_ 5         ١ٜاٯ...ص ٚٳَقا  236 ص٫ دٳطٳ

 239سضٛز٠سفصً 

 239 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 240 أغطانٗا_ 2

 241 َع٢ٓ اـٛف ٚاؿعٕ_ 3

٘ٹ: طٗ قٛي٘_ 4 ٔٵ زٳعٳا ٔإَي٢ ايًٖ ُٻ َٹ ٛٵ٫ّ  ٔٴ َق ٔٵ َأسٵػٳ َٳ  241 صٚٳ

ٔٴ: طٗ قٛي٘_ 5 ٞٳ َأسٵػٳ ٖٹ  241 صبٹاٖيتٹٞ 

ٔٳ قٳبٳطٴٚاط: ٗ قٛي٘_ 6 ٖٳا ٔإ٫ٖ اٖيصٹٜ ًَٖكا َٳا ٜٴ  243 اٯ١ٜص ٚٳ

َٻا ٜٳٓٵعٳَغٓٻَو: طٗ قٛي٘_ 8_7  244 صٚٳٔإ

ِٵ آٜٳاتٹٓٳا: طٗ قٛي٘_ 9 ٔٗ  245 َٚا ؼتٗا َٔ إعذاظ...ص غٳٓٴٔطٜ

 247سضٛز٠سايػٛز٣

 247 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 248 أغطانٗا_ 2

ٞٵ٤ٷ: طٗ قٛي٘_ 3 ٘ٹ ؾٳ ُٹجٵًٹ  250 صَيٝٵؼٳ َن

 251 ٗ بعض آزاب ايؿٛض٣_ 4

 253سضٛز٠سايص سف

 253 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 253 أغطانٗا_ 2
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ٌٴ: طٗ قٛي٘_ 3س  255 ا٭غاٚض٠: َع٢ٓ_ 4            صٚٳ٫ ٜٳَهازٴ ٜٴبٹ

 257سضٛز٠سايد نٕ

 257 سز آٜٗاتػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚع_ 1

 258 أغطانٗا_ 2

 259 ٗ بطن١ ي١ًٝ ايكسض ٚظَاْٗا_ 4_3

 260سضٛز٠ساجلنث١ٝ

 260 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 261 أغطانٗا_ 2

َٵٔط: طٗ قٛي٘_ 3 ٔٵ اَ٭ َٹ ًِٓٳاَى عٳ٢ًَ ؾٳٔطٜعٳ١ٺ  ِٻ دٳعٳ  262 صثٴ

 263سضٛز٠سااسكنف

 263 طتٝبٗا، ٚعسز آٜٗاتػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚت _2_1

 264 أغطانٗا_ 3

 265سضٛز٠سذلُد

 265 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 266 أغطانٗا_ 2

 266 َككس اؾُع بٌ ايٓٗٞ عٔ ايٖٛٔ، ٚايسعا٤ إٍ ايػًِ_ 3

 268 ضٛز٠ساي تة

 268 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 270 أغطانٗا_ 2

ٍٳ ايػٻهٹٝٓٳ١َ: طقٛي٘ ٗ_ 3 ٛٳ اٖيصٹٟ َأْٵعٳ  270 اٯ١ٜ...ص ٖٴ

 271 اؿػس: َع٢ٓ_ 4

ِٵ: طَع٢ٓ_ 5 ٗٴ ُٳا٤ٴ بٳٝٵٓٳ  271 صَأؾٹسٻا٤ٴ عٳ٢ًَ اِيُهٖؿأض ضٴسٳ
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 274سضٛز٠ساحلذسات

 274 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 274 أغطانٗا_ 2

ِٵ : طٗ قٛي٘_ 3 َٳُه ٕٻ َأِنطٳ ِٵٔإ ٘ٹ َأتٵَكاُن  275 صعٹٓٵسٳ ايًٖ

 277سضٛز٠سم

 277 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 279 أغطانٗا_ 2

 280سضٛز٠سايرازٜنت

 280 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 280 أغطانٗا_ 2

 282سضٛز٠ساي ٛز

 282 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 283 انٗاأغط_ 2

 284سضٛز٠سايٓذِ

 284 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 285 أغطانٗا_ 2

ٕٳ: طَع٢ٓ قٛي٘_ 4             ايًُِ: ٗ َع٢ٓ_ 3 َٹسٴٚ  286 صغٳا

 288سضٛز٠سايكُس

 288 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 289 أغطانٗا_ 2

ٌٻ ؾٳ: طٗ قٛي٘_ 3  289 صٞٵ٤ٺ خٳًَِكٓٳاٙٴ بٹَكسٳٕضإْٔٻا ُن

 291سضٛز٠سايس ٔ
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 291 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1س

 293 أغطانٗا_ 2

 294 (ايٓذِ): َع٢ٓ_ 4             (ايبٝإ): َع٢ٓ_ 3

ٕٔ: طٗ قٛي٘_ 5 ُٳا تٴَهصِّبٳا ِّ آ٤٫ٹ ضٳبُِّه  295 صَؾبٹَأ

ِّ آ٫: طؾا٥س٠ تهطٜط قٛي٘_ 6 َٕٔؾبٹَأ ُٳا تٴَهصِّبٳا  297 ص٤ٹ ضٳبُِّه

 298 ايجك٬ٕ_ 8             إطدإ_ 7

ٚٳضٵزٳ٠ّ: طٗ قٛي٘_ 9 ٍّ: طٗ قٛي٘_ 10             صَؾَهاْٳتٵ   299 صٚٳعٳبٵَكٔط

 300سضٛز٠سايٛاقع١

 300 يًتصنرل تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا، ٚنْٛٗا داَع١ّ_ 1

 301 أغطانٗا_ 2

ُٳٓٳ١ٹ: طٗ قٛي٘_ 3 ُٳٝٵ ِٔ: طإٍ قٛي٘...ص َؾَأقٵشٳابٴ اِي  301 صؾٹٞ دٳٓٻاتٹ ايٓٻعٹٝ

 302 اؿُِٝ، ٚايٝشُّٛ_ 8     ايعٴطٴب_ 7_6     ايطًض، ٚإٓهٛز_ 5ايػسض    _ 4

 306ساحلدٜد

 306 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا، ٚؾهًٗا_ 1

 309 أغطانٗا_ 2

ٍٴ عٳ٢ًَ عٳبٵسٹٙٹ آٜٳاتٺ بٳِّٝٓٳاتٺٖٴ: طٗ قٛي٘_ 3  310 اٯ١ٜ...ص ٛٳ اٖيصٹٟ ٜٴٓٳعِّ

َٳٓٴٛا: طٗ قٛي٘_ 6_4 ٔٳ آ ٕٔ يٹًٖصٹٜ ِٵ ٜٳِأ  311 صَأَي

ٗٳا: طٗ قٛي٘_ 7 ٛٵتٹ َٳ ٞٔ اَ٭ضٵضٳ بٳعٵسٳ  ٘ٳ ٜٴشٵ ٕٻ ايًٖ ُٴٛا َأ  312 صاعٵًَ

ُٳا اِيشٳٝٳا٠ُ ايسټْٵٝٳا : طٗ قٛي٘_ 9_8 ُٴٛا أَْٻ ٛٷاعٵًَ ٗٵ ٚٳَي اٯ١ٜ، َع بٝإ ...ص َيعٹبٷ 

 314 َع٢ٓ ايًعب، ٚايًٗٛ، ٚايع١ٜٓ، ٚايتؿاخط، ٚايتهاثط

 318 اؿٝا٠ ٚغ١ًٝ يًهُا٫ت_10

٘ٴ: طٗ قٛي٘_ 12_11 ٌٔ َغٝٵحٺ َأعٵذٳبٳ اِيُهٖؿاضٳ ْٳبٳاتٴ ُٳجٳ  318 اٯ١ٜ...ص َن
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ِٵ: طٗ قٛي٘_ 13 ٔٵ ضٳبُِّه َٹ َٳػٵؿٹطٳ٠ٺ   319 اٯ١ٜ ...صغٳابٹُكٛا ٔإَي٢ 

 319 صٔإ٫ٖ ؾٹٞ نٹتٳابٺ: طٗ قٛي٘_ 14

َٳٓٳاؾٹعٴ يٹًٓٻأؽ: طٗ قٛي٘_ 15 ٚٳ ٘ٹ بٳِأؽٷ ؾٳسٹٜسٷ  ، ٚؾٝ٘ ْبص٠ صٚٳَأْٵعٳِيٓٳا اِيشٳسٹٜسٳ ؾٹٝ

 320 عٔ ؾٛا٥س اؿسٜس

 320 غبب اَتٓاع ايطاٖب َٔ ايعٚاز، َٚع٢ٓ ايبسع١، ٚايطٖبا١ْٝ _17_16

 322سضٛز٠سا ن ي١

 322 ُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗاتػ_ 1

 323 أغطانٗا_ 2

ٍٳ اٖيتٹٞ تٴذٳازٹُيَو: طٗ قٛي٘_ 3 ٛٵ ٘ٴ َق ُٹعٳ ايًٖ  324 اٯ١ٜ...ص َقسٵ غٳ

ُٳا: طايػُاع ٗ قٛي٘_ 4 ٚٴضٳُن ُٳعٴ تٳشٳا ٘ٴ ٜٳػٵ َػتعٌُ ٗ َعٓاٙ اؿكٝكٞ ص ٚٳايًٖ

 325 إٓاغب يكؿات اهلل

ُٹط١ًْ _ 5 ٘ٳ غٳ ُٳاطتصٌٜٝ ؾ١ًُ ص ٝعٷ بٳكٹرلٷايًٖ ٚٴضٳُن ُٳعٴ تٳشٳا ٘ٴ ٜٳػٵ  325 صٚٳايًٖ

ِٵ: طٗ قٛي٘_ 7_6 ٔٗ ٔٵ ْٹػٳا٥ٹ َٹ ِٵ  َٹٓٵُه ٕٳ  ٖٹطٴٚ َٛا ٔٳ ٜٴ  325 اٯ١ٜ...ص اٖيصٹٜ

ِٵ تٳطٳط_ 8  327 .........ٖٞ ايط١ٜ٩ ايع١ًُٝص َأَي

 328سضٛز٠ساحلػس

 328 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 329 أغطانٗا_ 2

 330 ......َٛد٘ إٍ غرل َعٌص ٜٳا ُأٚيٹٞ اَ٭بٵكٳأض: طاـطاب ٗ قٛي٘_ 3

إطباع، ٚايكؿاٜا، ٚسهِ قا٥س اؾٝـ، : عح ٗ أَٛض إػامن_ 4

 330 ٚايٓؿٝط١، ٚايؿهٍٛ، ٚسسٜح عٔ ايسٚي١

 332 سسٜح عٔ ايؿض، ٚتؿاٚت ايٓاؽ ؾٝ٘_ 5

ِٵ بٳٝٵ: طٗ قٛي٘_ 6 ٗٴ ِٵ ؾٳسٹٜسٷبٳِأغٴ ٗٴ  332 اٯ١ٜ...ص ٓٳ
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 334سضٛز٠ساملُتش١ٓس

 334 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 336 أغطانٗا_ 2

ٚٵيٹٝٳا٤ٳ: طٗ قٛي٘_ 3 ِٵ َأ ٚٻُن ٚٳعٳسٴ  ِّٟ َٳٓٴٛا ٫ تٳتٻدٹصٴٚا عٳسٴ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ  337 اٯ١ٜ...ص ٜٳا َأٜټ

 338سضٛز٠سايصق

 338 ازلٗا، ْٚعٚشلا_ 1

 339 ٗا، ٚعسز آٜٗاتطتٝب_ 2

 339 أغطانٗا_ 3

٘ٹ: طٗ قٛي٘_ 5_4 ٕٳ يٹٝٴِطؿٹ٦ٴٛا ْٴٛضٳ ايًٖ  339 اٯ١ٜ...ص ٜٴٔطٜسٴٚ

 341سضٛز٠ساجلُع١

 341 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 343 أغطانٗا_ 2

ٌٳ: طَع٢ٓ_ 3 ِِّّٝ ٗ ٚقـ ا٭َٞ بايت٠ٚ٬ نطبٷ َٔ قاغٔ _ 4   صاُ٭

 343 ايطبام

ِٵطَٛنع ١ًْ _ 5 ٔٗ ًِشٳُكٛا بٹ ُٻا ٜٳ  345 َٛنع اؿاٍص َي

 346 ق٠٬ اؾُع١ ٖٞ ق٠٬ ٚٗط ّٜٛ اؾُع١، ٚاؿه١ُ َٔ نْٛٗا دٗطّا_ 6

 348سضٛز٠ساملٓنفكٕٛ

 348 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا ، ٚعسز آٜٗا، ٚتطتٝبٗا_ 1

 350 أغطانٗا_ 2

ٌٻ قٳٝٵشٳ١ٺ عٳًَٝٵ: طٗ قٛي٘_ 3 ٕٳ ُن ِٵٜٳشٵػٳبٴٛ  351 ايكٝش١: ، َٚع٢ٓصٗٔ

 352سضٛز٠سايتىنبٔ

 352 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1
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 352 أغطانٗا_ 2

 353 َع٢ٓ نٕٛ بعض ا٭ظٚاز ٚا٭٫ٚز عسّٚا_ 3

 355سضٛز٠ساي  م

 355 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا ، ٚعسز آٜٗا، ٚتطتٝبٗا_ 1

 356 أغطانٗا_ 2

 357 ٗ ايط٬م_ 3

 358سشسِٜضٛز٠سايت

 358 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا ، ٚعسز آٜٗا، ٚتطتٝبٗا_ 1

 358 أغطانٗا_ 2

 359 عح ٗ اَطأ٠ ؾطعٕٛ_ 7_6               َػا٥ٌ ٚيطا٥ـ ٗ ايتٛب١_ 5_3

 363سضٛز٠س بنزى

 363 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 366 أغطانٗا_ 2

ًِك١ ايطرل، ٚ_ 4_3 بٝإ إٔ ايطدٌ إهتٌُ ايعكٌ ٜسضى َا ايتصنرل بعذٝب خٹ

 367 ٫ ٜسضن٘ ايٓاؽ

٘ٹ: ط_تعاٍ_اؾتُاٍ قٛي٘ _ 5 ٔٗ ٚٳدٵ َٴهٹبٸّا عٳ٢ًَ  ُٵؿٹٞ  ع٢ً ث٬خ ص ٜٳ

 368 اغتعاضات ُج١ًٝٝ

ِٵ: طٗ قٛي٘_ 6 ٛٳ اٖيصٹٟ َأْؿٳَأُن  369 صٖٴ

ٛٳعٵسٴ: طا٫غتؿٗاّ ٗ قٛي٘_ 7 ٖٳصٳا اِي  369 صَٳتٳ٢ 

ٌُٕق : طٗ قٛي٘_ 8 َٳعٹ ُٳا٤ٺ  ِٵ بٹ ٔٵ ٜٳِأتٹُٝه ُٳ ٛٵضّا َؾ ِٵ َغ َٳا٩ٴُن ٕٵ َأقٵبٳضٳ  ِٵ ٔإ  369 صٌٵ َأضٳَأٜٵتٴ

 370سضٛز٠سايكًِ

 370 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1
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 371 أغطانٗا_ 2س

ٕٳ: طٗ قٛي٘_ 3 َٳا ٜٳػٵُططٴٚ ٚٳ  ِٔ ُٳاعٴ٘_ 5_4          صٚٳاِيَكًَ ـًُُٔل ايعِٛٝ ٚدٹ  371 ٗ ا

ِٔ ضٳبَِّو : طٗ قٛي٘_ 6 ٌٳ: طإٍ قٛي٘...ص َؾاقٵبٹطٵ يٹشٴِه  372 صايكٻايٹشٹ

 375سضٛز٠ساحلنق١

 375 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 376 أغطانٗا_ 2

 376 َع٢ٓ ايػػًٌ_ 4              َع٢ٓ إٜتا٤ ايهتاب بايٌُٝ_ 3

 377سضٛز٠ساملعنزز

 377 ا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗاتػُٝتٗا، ْٚعٚشل_ 1

 377 أغطانٗا_ 2

 378 (ًٖع): اغتعُا٫ت ن١ًُ_ 3

 381سضٛز٠سْٛ 

 381 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 381 أغطانٗا_ 2

 382سضٛز٠ساجلٔ

 382 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 383 أغطانٗا_ 2

 383 بنٝؿ١ٝ سسٚخ ضدِ اؾٔ بايؿٗ_ 3

 384 ضٛز٠ساملصٌَ

 384 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 387 أغطانٗا_ 2

٘ٹ: طٗ قٛي٘_ 3 ٚٵ ٔظزٵ عٳًَٝٵ  388 صَأ
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 388 َع٢ٓ ٚقـ ايك٠٬ بايٓاؾ١٦، ٚغبب ؽكٝل ايًٌٝ بايك٠٬ ؾٝ٘ _5_4

ٌٔ أندٔل ٔٵَٹ_ 6  389 (ايتبتٌ): عٔ اٱؾطاى، ٚخ٬ق١ َع٢ٓ ا٫ْكطاعٴ إٍ اهللٹ ايتبت

 389 ايٓٻع١ُ، ٚايِّٓع١ُ، ٚايٓټع١ُ_ 8               اشلذط اؾٌُٝ_ 7

 391 ضؾع ٚدٛب قٝاّ ايًٌٝ عٔ إػًٌُ، ٚسهِ ايكٝاّ_ 9

 393سضٛز٠ساملدثس

 393 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 395 أغطانٗا_ 2

 396سضٛز٠سايكٝن١َ

 396 طتٝبٗا، ٚعسز آٜٗاتػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚت_ 1

 396 أغطانٗا_ 2

 397سضٛز٠سا ْطنٕ

 397 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚعسز آٜٗا 2_1

 397 أغطانٗا_ 3

 398 ايهأؽ، ٚإعاز، ٚايهاؾٛض، ٚايعلبٌٝ: َع٢ٓ_ 7_4

 400سضٛز٠ساملسض ت

 400 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 402 أغطانٗا_ 2

 403سضٛز٠سايٓبا

 403 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 404 أغطانٗا_ 2

ٕٳ: طٗ قٛي٘_ 5_3 ِٻ ٜٳتٳػٳا٤ٳُيٛ ٕٳ: طإٍ قٛي٘ص عٳ  404 صَٴدٵتٳًٹُؿٛ

ِٔطبـ ص ايٓٻبٳٔإطٚقـ : َع٢ٓ_ 6 ٛٹٝ  406 صاِيعٳ
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 406 َٓاغب١ شنط اؾباٍ زعا إيٝٗا شنط ا٭ضض_ 7س

 407 ٥ـ ٗ شيو إع٢ٓدعٌ ايًٌٝ يباغّا، ٚيطا: َع٢ٓ_ 8

َٳعٳاؾّا: طٗ قٛي٘_ 9 ٗٳاضٳ  ًِٓٳا ايٓٻ  408 ، شنط يبعض ْعِ ايًٌٝ ٚايٓٗاضصٚٳدٳعٳ

ٕٳ سٹػٳابّا: طٗ قٛي٘_ 10  409 ص٫ ٜٳطٵدٴٛ

 409 ايهأؽ، ٚزٖام، ٚايهٛاعب، ٚا٭تطاب: َع٢ٓ _12_11

ٚٳ٫ نٹصٻابّا: طٗ قٛي٘_ 13 ٗٳا َيػٵّٛا  ٕٳ ؾٹٝ ُٳعٴٛ  411 ص٫ ٜٳػٵ

ٛٳابّاط١ًْ _ 14 ٍٳ قٳ  412 صٚٳَقا

 413سضٛز٠سايٓنشعنت

 413 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 413 أغطانٗا_ 2

ٔٵ ٜٳدٵؿٳ٢: طٗ قٛي٘_ 3 ُٳ ٕٻ ؾٹٞ شٳيٹَو َيعٹبٵطٳ٠ّ يٹ  414 صٔإ

 415 ٗ ايكك١ ايٛاضز٠ تعطٜض بػاز٠ قطٜـ َٔ أٌٖ ايهؿط_ 4

، َٚػٛؽ اٱناؾ١ إٔ ايهش٢ ......+ايعؿ١ٝ= إٍ نُرل+ نش٢=إناؾ١ _ 5

 415 أغبل َٔ ايعؿ١ٝ

 416سضٛز٠سعبظ

 416 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 417 أغطانٗا_ 2

 418 ٗ قك١ ابٔ َهتّٛ َٚا ؾٝٗا َٔ ايس٥٫ٌ ٚايعدل_ 7_3

َٳا َأِنَؿطٳٙٴ: طٗ قٛي٘_ 8 ٕٴ  ٌٳ أٱْٵػٳا  420 صُقتٹ

 420 بٸا٭: َع٢ٓ_ 9

٘ٹ: طٗ قٛي٘_ 10 ٔٵ َأخٹٝ َٹ ُٳطٵ٤ٴ  ّٳ ٜٳؿٹطټ اِي ٛٵ ٘ٹ: طإٍ قٛي٘ص ٜٳ  421 صٚٳبٳٓٹٝ

 422سضٛز٠سايتهٜٛس
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 422 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 422 أغطانٗا_ 2

 423 ٗ ا٤ٕٛٚز٠ ٚايٛأز_ 3

ِٴ بٹاِيدٴٓٻٔؼ : طٗ قٛي٘_ 4  425 صٔض ٔإشٳا تٳٓٳٖؿؼٳٚٳايكټبٵ: طإٍ قٛي٘ص َؾ٬ ُأِقػٹ

 426 عػعؼ ايًٌٝ، ٚتٓؿؼ ايكبض: َع٢ٓ_ 6_5

 428سضٛز٠سا ْ  نز

 428 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 428 أغطانٗا_ 2

 429 اْؿططت: َع٢ٓ_ 3

 430سضٛز٠سامل    

 430 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚؾ٤ٞ َٔ يطا٥ؿٗا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 431 انٗاأغط_ 2

 432 ايتطؿٝـ، ٚؼصٜط إػًٌُ َٔ ايتػاٌٖ ؾٝ٘: َع٢ٓ_ 4_3

ٕٳ: طٗ قٛي٘_ 5 ُٳشٵذٴٛبٴٛ َٳ٦ٹصٺ َي ٛٵ ِٵ ٜٳ ٔٗ ٔٵ ضٳبِّ ِٵ عٳ ٗٴ ٕٳ: طإٍ قٛي٘ص إْٔٻ  433 صتٴَهصِّبٴٛ

ٕٳ: طٗ قٛي٘_ 6 ُٛطٴٚ  433 إطاز بايه٬ٍ_ 8_7                 صٜٳٓ

 435سضٛز٠سا ْػكنم

 435 ، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗاتػُٝتٗا_ 1

 435 أغطانٗا_ 2

 435 إُٕٓٛغرل ا٫ْؿكام، ٚا٭دط : َع٢ٓ_ 4_3

 437سضٛز٠سايربٚز

 437 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 437 أغطانٗا_ 2
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 438 ايدلٚز: َع٢ٓ_ 3س

 439 ٪َٓاتإؿتْٕٛٛ با٭خسٚز، ٚسسٜح عٔ ايصٜٔ ؾتٓٛا إ٪ٌَٓ ٚإ_ 6_4

 442 نطب إجٌ بؿطعٕٛ ٭بٞ دٌٗ_ 7

 443سضٛز٠ساي نزم

 443 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 443 أغطانٗا_ 2

، ٚعح عٔ صَٳا٤ٺ زٳاؾٹٕل: طايكټًب، ٚايذلا٥ب، ٚعح ٗ قٛي٘: َع٢ٓ_ 3

 444 اؿٝض

 447سضٛز٠سااع٢ً

 447 ٜٗاتػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آ_ 1

 448 أغطانٗا_ 2

ٕٵ ْٳَؿعٳتٵ ايصِِّنطٳ٣: طٗ قٛي٘_ 3  449 صَؾصٳنِّطٵ ٔإ

 450سضٛز٠سايىنغ١ٝ

 450 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 450 أغطانٗا_ 2

 452سضٛز٠ساي ذس

 452 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 452 أغطانٗا_ 2

َٻا أٱْ: طٗ قٛي٘_ 4_3 ٘ٴَؾَأ َٳا ابٵتٳ٬ٙٴ ضٳبټ ٕٴ ٔإشٳا   453 صَن٬ٖ: طإٍ قٛي٘ص ػٳا

 458سضٛز٠سايبًد

 458 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 458 أغطانٗا_ 2
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ٔٔ : طٗ قٛي٘_ 3 ٘ٴ عٳٝٵٓٳٝٵ ٌٵ َي ِٵ ْٳذٵعٳ ٔٔ( 8)َأَي ٚٳؾٳَؿتٳٝٵ  459 صٚٳيٹػٳاّْا 

ُٳٝٵ: طٗ قٛي٘_ 4 ٚٵَي٦ٹَو َأقٵشٳابٴ اِي  460 صَٴ٪ٵقٳسٳ٠ْ: طإٍ قٛي٘ص ُٳٓٳ١ٹُأ

 462سضٛز٠سايػُظ

 462 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜاتٗا_ 1

 462 أغطانٗا_ 2

 463 غبب ا٫بتسا٤ بايؿُؼ_ 4         ْٛض ايكُط َػتؿاز َٔ ْٛض ايؿُؼ_ 3

 463 اٱشلاّ_ 5

 465سضٛز٠سايًٌٝ

 465 ٗاتػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜ_ 1

 465 أغطانٗا_ 2

 466 غط ابتسا٤ ايػٛض٠ بايًٌٝ، ٚغط ايكػِ بايًٌٝ ٚايٓٗاض _4_3

 467سضٛز٠سايضش٢

 467 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا_ 1

 468 أغطانٗا_ 2

ٌٔطَٓاغب١ ايكػِ بـ _ 3 ٚٳايًٖٝٵ  468 صٚٳايهټشٳ٢ 

 469 ا٫خت٬ف ٗ غبب ْعٍٚ ٖصٙ ايػٛض٠_ 4

 470سضٛز٠سايػس 

 470 تػُٝتٗا_ 1

 470 أغطانٗا_ 2

َٳعٳ اِيعٴػٵٔط ٜٴػٵطّاط١ًْ _ 3 ٕٻ  َٳعٳ اِيعٴػٵٔط ٜٴػٵطّاطَ٪نس٠ ؾ١ًُ ص ٔإ ٕٻ  ، صَؾٔإ

 471 +ئ ٜػًب عػط ٜػطٜٔ: =ٚؼكٝل ٕع٢ٓ

 473 صَؾٔإشٳا َؾطٳِغتٳ َؾاْكٳبٵ: طٗ قٛي٘_ 4
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 475سضٛز٠سايت س

 475 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜاتٗا_ 1

 475 أغطانٗا_ 2

 476 عح ٗ ايتٌ ٚايعٜتٕٛ، َٚا ؼتُٗا َٔ َعإ _5_3

 480 تهٜٛٔ اهلل يٲْػإ َا ٜٓاغب َا خًل ي٘، ٚايتكِٜٛ: َع٢ٓ _7_6

 481 اٱْػإ كًٛم ع٢ً ساٍ ايؿطط٠_ 8

 484سضٛز٠سايعًل

 484 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 485 أغطانٗا_ 2

 485 ايعًُٞ شنط ايعًك١َٔ إعذاظ ايكطإٓ _ 3

ّٴ: طٗ قٛي٘_ 5_4 ِٵ: طإٍ قٛي٘ص ٚٳضٳبټَو اَ٭ِنطٳ ِٵ ٜٳعٵًَ  485 صَٳا َي

 488 ع١ً نٕٛ اٱْػإ ٜػتػين عٔ غرلٙ_ 6

 489سضٛز٠سايكدز

 489 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜاتٗا_ 1

 489 أغطانٗا_ 2

 490 ص١ًَٹ اِيَكسٵٔضإْٔٻا َأْعٳِيٓٳاٙٴ ؾٹٞ َيٝٵ: طٗ قٛي٘_ 4_3

 490 َٔ تػسٜس تطتٝب إكشـ ٚنع غٛض٠ ايكسض بعس غٛض٠ ايعًل_ 5

 490 ، ٚإككٛز َٔ تؿطٜؿٗا ٚتؿهًٝٗاَع٢ٓ ي١ًٝ ايكسض _8_6

 492 تٓبٝ٘ ع٢ً سسٜح ٗ داَع ايذلَصٟ بؿإٔ َباٜع١ اؿػٔ ٕعا١ٜٚ_ 9

 494 سه١ُ إخؿا٤ ي١ًٝ ايكسض_ 11_10

 496سضٛز٠سايب١ٓٝ

 496 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜاتٗا _1
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 497 أغطانٗا_ 2

ٔٵ: طٗ قٛي٘_ 3 ِٵ ٜٳُه ُٳ١ْ: طإٍ قٛي٘ص َي ٗٳا ُنتٴبٷ َقِّٝ  498 صؾٹٝ

 502سضٛز٠سايصيصي١

 502 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 503 أغطانٗا_ 2

ٕٴطايتعطٜـ ٗ _ 3  503 .......تعطٜـص أٱْػٳا

ٍٳ شٳضٻ٠ٺ : طٗ قٛي٘ _4 َٹجٵَكا ٌٵ  ُٳ ٔٵ ٜٳعٵ ُٳ اٯٜات، ٚبٝإ أْٗا َٔ أسهِ ...ص َؾ

 503 آٜات ايكطإٓ

 505سضٛز٠سايعن ٜنت

 505 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 506 أغطانٗا_ 2

 506 ٚأثطٕ ب٘ ْكعّا، إػرلات، ٚايهٻبض: َع٢ٓ_ 5_3

 508 تَٔ بسٜع ايِٓٛ ٚإعذاظٙ ٗ غٛض٠ ايعازٜا_ 6

 508 ايهٓٛز: َع٢ٓ_ 7

 509سضٛز٠سايكنزع١

 509 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 509 أغطانٗا_ 2

ٕٴ ايٓٻاؽٴ: طٗ قٛي٘_ 3 ّٳ ٜٳُهٛ ٛٵ ُٳُٓؿٛٔف: طإٍ قٛي٘ص ٜٳ  509 صاِي

ٜٚٔٳ١ْ: طٗ قٛي٘_ 4 ٖٳا ٘ٴ  َټ  510 صَؾُأ

 512سضٛز٠سايتهنثس

 512 تٝبٗا، ٚعسز آٜٗاتػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتط_ 1

 513 أغطانٗا_ 2
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ُٳَكابٹطٳ: طٗ قٛي٘_ 3س ِٵ اِي  514 صسٳتٻ٢ ظٴضٵتٴ

 516سضٛز٠سايعصس

 516 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 516 أغطانٗا_ 2

 517 َٔ َعاْٞ ايعكط_ 3

 520 .....َٔ أندل ا٭عُاٍ ايكاؿات ايتٛب١ َٔ ايصْٛب ٕكذلؾٝٗا_ 4

 521 ......صخٴػٵٕططٓهرل ت_ 5

ؾا٥س٠ عطـ ايتٛاقٞ باؿل ٚايتٛاقٞ بايكدل ٚإٕ نإ ع٢ً عٌُ _ 6

 521 ايكاؿات

 521 ٗ ايكدل ٚنْٛ٘ ٬َى ايؿها٥ٌ _8_7

 522 ؾا٥س٠ قٝػ١ ايتٛاقٞ باؿل ٚايكدل_ 9

 523سضٛز٠سا ُص٠

 523 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 524 أغطانٗا_ 2

ُٳسٺ ط :ٗ قٛي٘_6    إٜكاز ايٓاض: َع٢ٓ_ 5   ُٖع٠، ٕٚع٠: َع٢ٓ _4_3 ؾٹٞ عٳ

ُٳسٻزٳ٠ٺ  524 صَٴ

 526سضٛز٠ساي ٌٝ

 526 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜٗا_ 1

 526 أغطانٗا_ 2

 528سضٛز٠سقسٜؼ

 528 تػُٝتٗا، ْٚعٚشلا، ٚتطتٝبٗا، ٚعسز آٜاتٗا_ 1

 529 أغطانٗا_ 2
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 529 َبسعاؾتتاح _ 3

 530 قطٜـ_ 4

 530 ايػٻٓٳ١ُ بايتشكٝل أضبع١ ؾكٍٛ_ 5
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 541 ايػٛض إؿتتش١ با٭َط بايكٍٛ ٔؼ غٛض_ 3

 542سضٛز٠سايٓصس
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