
 

 تكؾِٜب ٚتكغِٜ
 بقِ اهلل ايؾهبٔ ايؾحِٝ

 
ظبسٝذ َُٝسٕٛ   »ايٓساحذ   إٕ ٖؼا ايهتاب ايكِٝٓ ايؼٟ عٓبج٘ ٜؾاع أصٝٓا ايٓاىذ ا٭فتاػ

٨ ٚقسٛاْـب ٚضبافسٔ ايؾفساي١    عَٛفٛع١ َٝقؾ٠ ىببا –ًب ُْبؾٟ  –، ٜعترب حبل «اإلْغْٚٝقٞ
 اإلف١َٝ٬.

ٚأحبسا  ٚايسغْا   نٝـ ٫؟، ٚقسغ افستؿاعٙ ا٭فستاػ ايهاتس  َسٔ عؽٚل ٚضباٍسؾا        
 ايع١َ٬ٓ اسببٝ  ايقٝغ ضبُغ ابٔ ايقٝغ عًٟٛ اىبايهٞ.

ٚيكغ قؾأ  ٖؼا ايهتساب ازبٝسغ اىبُتسف، ؾؾأٜسن ايٓسٛؽ ٜتسغؾل َسٔ بسـب فس ٛؽٙ ٚإٔ          
ا٭فًٛب ايؼٟ نت  ب٘ ٖؼا ايهتاب ٜٓب٧ عٔ عًِ غـٜؾ ٚؾتذ أىسٌٝ، يسؼيو ؾس ْٞ أقسٍٛ     

 ؽاحٝا إٔ ٜيٓغم اهلل َبين:
٭ْ٘ َِٜ بسـب عؾتٝس٘ َسا     –ما٤ اهلل إٕ  –ُهث ًب ا٭ؽض إٕ ٖؼا ايهتاب يبا فٝ» 

َا ٖٛ أًٖ٘، ٚحـ٣ اهلل  ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٜٓؿف ايٓال، ؾجـ٣ اهلل عٓا فٝغْا ْٚبٝٓا ضبُغ 
فٝغْا ايٛايغ صري َا حـ٣ ب٘ ٚايّغا عٔ أ٫ٚعٙ، ٚهلل عؽ اىب٪يـ ا٭فتاػ ايٓساحذ ايسؼٟ قسٓغّ    

فب إٔ ٜكٓؾ عٝٓ٘ بٗؼا ازبٗغ ًب ايغْٝا بإٔ ٜ بسف بباعس١   ٖؼا ايعٌُ اي ٝ  اىبباؽى. ٚأفأي٘ تعا
ؾاصؾ٠ ُٜٚبٗؾ ب صؾاج بغٜف يٝٓتنؾ ًب َناؽم ا٭ؽض َٚػاؽبٗا. ًٚب اٯصسؾ٠ بسإٔ ٜسؾاٙ ًب    
َٝـإ حقٓات٘، إْ٘ مسٝف صبٝ ، ٚاسبُغ هلل ؽب ايعاىبـب، ٚى٢ً اهلل ع٢ً ْبٝس٘ ا٭َسـب ٚهيس٘    

 ٚىخب٘ أنبعـب. 
 

 إبؾاِٖٝ بٔ معٝ  اىبايهٞ
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 بقِ اهلل ايؾهبٔ ايؾحِٝ

 
اسبُغ هلل صايل اإلْقإ َعًُ٘ ايبٝإ َٓٛؽ ا٭فؾاؽ ٚا٭ػٖإ بأْٛاؽ ايعؾؾإ ٚاإلمبسإ،  
ٚايي٠٬ ٚايق٬ّ ع٢ً فٝغ ٚيغ عغْإ ص٬ى١ اإلْسك ٚازبسإ، ٚعًس٢ هيس٘ ٚىسخب٘ نسٌ       

 ٚقن ٚأٚإ.
ُاهلسا  ايؾفساي١ اإلفس١َٝ٬; ن   –ٚبعغ; ؾكغ تنؾؾن با٫ب٬ع عًس٢ ايهتساب اىبقس٢ُ    

يياح  ايكٍٛ ايؿيٝذ ا٭ظ أبٛ َُٕٝٛ ظبٝذ ؾٛحغتس٘ قسغ مسضً     –ٚصًٛعٖا ٚعاىبٝتٗا 
 ايغا٤ ٚٚىـ ايغٚا٤ ؾغٍ ٜؾاع٘ ع٫ي١ ٚاٍخ١ ع٢ً قغؽت٘ ايع١ًُٝ ٚغريت٘ ع٢ً ايق١ٓ ايق١ٝٓ.
نٝـ ٫؟، ٖٚٛ ايؼٟ غؾف َسٔ ايبخسؾ ايؿسا٥ل فًقسبًٝ٘ حؿٝسغ اىبيس ؿ٢ ٚفسًًٝ٘        

 ايقٝغ عًٟٛ اىبايهٞ.فٝغْا ايٛايغ ايقٝغ ضبُغ ابٔ 
حكا إْ٘ اىبٓٗج ايهاٌَ ٚحغٜؾ ب٘ إٔ ٜ بف ٜٚٓنؾ، بٌ ٜٚهسٕٛ َكسؾّؽا ٍسُٔ اىبٓساٖج     
ايغؽاف١ٝ ازباَع١ٝ ٭ْ٘ ٫ ٜكٌ عٓٗا حباٍ َٔ ا٭حٛاٍ بٌ ٜؿٛم ًب بؾٜكتس٘ ايعًُٝس١ ٚتؾتٝبس٘    

 اىبٍٛٛعٞ ٚٚؾؾ٠ َاعت٘ نثريا عًٝٗا.
حاح١ ا٭١َ إيٝٗا ٚبـب ايقعاع٠ ايس   ٚقغ أٍٚذ ايهتاب أ١ُٖٝ ٖؼٙ ايؾفاي١ ايقا١َٝ ٚ

 تتخكل يًُجتُف إػا َا ْٗجٛا اىبٓٗج اييخٝذ، ٚأْٗا غري قاىؾ٠ ًب نٌ ؿَإ َٚهإ.
ؾجـ٣ اهلل َؿٝغٙ َٚقتؿٝغٙ صري ازبـا٤ ْٚؿف بُٗسا اإلفس٬ّ ٚأًٖس٘ صسري اْتؿساع إْس٘       

فسٝغْا ضبُسغ    اىبـب ٚى٢ً اهلل ٚفًِ ع٢ً اىبعًِ ا٭َسـب قؾٜ  َٔ ايغاع. ٚاسبُغ هلل ؽب ايع
 ٚهي٘ ٚىخب٘ أنبعـب.

 
 باي  ايعًِ:      َه١ اىبهؾ١َ

 ٓاعٍ حمٌد حضّ اهفالتٛ      
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 ًقدًٞ ٗمتٔٚد
 بقِ اهلل ايؾهبٔ ايؾحِٝ

 
ٚٓيسـب ٚاٯصسؾٜٔ        اسبُغ هلل ؽب ايعاىبـب ٚايي٠٬ ٚايق٬ّ عًس٢ فسٝغْا ضبُسغ فسٝغ ا٭

 ٚع٢ً هي٘ ٚىخب٘ َٚٔ اٖتغ٣ بٗغٜ٘ إفب ّٜٛ ايغٜٔ.
ِ   ؾ ٕ اهلل تعافب أؽفٌ فٝغْا ضبُّغا أَا بعغ:  باسبٓٝؿٝس١ ايقسُخ١    ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً

ٚاينؾٜع١ ازباَع١ اي  تهؿٌ يًٓال اسبٝا٠ ايهؾمب١ اىبٗؼب١ ٚاي  تيٌ بِٗ إفب أع٢ً عؽحسا   
 ايؾقٞ ٚايهُاٍ ًب ايغْٝا ٚاٯصؾ٠.

 عع٠ٛ ًب ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًًِٚب َغ٣ ث٬ث١ ٚعنؾٜٔ عاَا تكؾٜبا قَاٖا ؽفٍٛ اهلل 
 ايٓال إفب اهلل مت ي٘ َا أؽاع َٔ تبًٝؼ ايغٜٔ ٚنبف ايٓال عًٝ٘.

 عٌَ٘ اهزصاهٞ اإلصالًٚٞ ٗخو٘دٓا
ٚمل تهٔ ؽفاي١ اإلف٬ّ ٍَٛع١ٝ ضبغع٠ ؽبتً بٗا حٌٝ َٔ ايٓال عٕٚ حٌٝ أٚ قبٝسٌ  
عٕٚ قبٌٝ، مإٔ ايؾفا٫  اي  تكغَتٗا بٌ ناْن ؽفاي١ عا١َ يًٓال نبّٝعا إفب إٔ ٜؾ  اهلل 
ا٭ؽض َٚٔ عًٝٗا ٫ ؽبتً بٗا َيسؾ عٕٚ َيسؾ ٫ٚ عيسؾ عٕٚ عيسؾ، قساٍ اهلل تعسافب:       

تبارن اهذٜ ُٓشي اهفزقاْ عوٟ عبدٖ هٚلْ٘ هوعاملني ُذّٙزا  :ٕد، ٚقاٍ تعسافب:  1رايؿؾقا
 ًٗا أرصوِان إال كاّفٞ هوِاظ بغريا ُٗذذّٙزا  :د، ٚقساٍ تعسافب:   28رفسبأ    قذى ٙذا أٙٔذا

ٚلٍ مجٚعا اهذٜ هٕ ًوم اهضٌ٘ات ٗاألرض ال إهٕ إال ٓذ٘ يٚذٛ   اهِاظ إُٛ رص٘ي اهلل إه
ٗميٚذ  فذذوًِ٘ا بذاهلل ٗرصذذ٘هٕ اهذِ  األًٓذذٛ اهذذٜ ٙذذاًّ بذاهلل ٗكوٌاتذذٕ ٗاتبعذٖ٘ هعولذذٍ       

كاْ كى ُٓ  ٙبعُح إىل قًٕ٘ خآصذٞ  »د ًٚب اسبغٜث اييخٝذ: 158را٭عؾاف: تٔتدْٗ
 «.أمحز ٗأص٘دكى  ٗبعُٚ  إىل

 يؾفاي١ ٚمشٛهلا َا ٜأتٞ:ٚيبا ٜ٪ٓنغ عُّٛ ٖؼٙ ا
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(. أْ٘ يٝك ؾٝٗا َا ٜيع  ع٢ً ايٓال اعتكاعٙ أٚ ٜنٓل ايعُسٌ بس٘، قساٍ اهلل تعسافب:     1
ال ٙلّوف اهلل ُفضا إال ٗصعٔا  :د، ٚقاٍ تعافب: 286رايبكؾ٠ ٙزُٙد اهلل بُلٍ اهٚضَز ٗال

 ّ حزجًٗا جعى عوٚلٍ يف اهدّٙ ًد، ٚقاٍ تعافب: 185رايبكؾ٠:  ٙزُٙد بلٍ اهعضز
ىس٢ً اهلل  إٔ ؽفسٍٛ اهلل   ؽٍسٞ اهلل عٓس٘  د، ًٚب ايبضاؽٟ َٔ حغٜث أبٞ ٖؾٜؾ٠ 78راسبج:

، ًٚب َقسًِ  «إْ ٓذذا اهذدّٙ ُٙضذز ٗهذّ ٙغذاٖد اهذدّٙ أحذْد إال  وبذٕ        »قاٍ:  عًٝ٘ ٚفًِ
 «.أحٓب اهدّٙ إىل اهلل اذتِٚفٚٞ اهضٌخُٞ»َؾؾّٛعا: 
٥سسغ ٚايعبسساعا  ٚاسبسسغٚع  (. إٔ َسسا ٫ ؽبتًسسـ بسساصت٬ف ايـَسسإ ٚاىبهسسإ نايعكا  2

ٚاىبٛاؽٜث حا٤ َؿٓي٬ّ تؿي٬ٝ نا٬َ ٍَٚٛخا بايٓيٌٛ احملٝ ١ ب٘، ؾًٝك ٭حغ إٔ ٜـٜسغ  
عًٝ٘ أٚ ٜٓكً َٓ٘. َٚا ؽبتًـ باصت٬ف ايـَإ ٚاىبهإ ناىبياحل اىبغ١ْٝ ٚا٭َٛؽ ايقٝاف١ٝ 

ا٭َؾ ًب إقا١َ ٚاسبؾب١ٝ حا٤ صب٬ُ يٝتؿل َف َياحل ايٓال ًب نبٝف ايعيٛؽ ٜٚٗتغٟ ب٘ أٚيٛ 
 اسبل ٚايعغٍ.

(. إٔ نٌ َا ؾٝٗا َٔ تعايِٝ إلبا ٜكيغ بس٘ حؿسِب ايسغٜٔ ٚايسٓؿك ٚايعكسٌ ٚايٓقسٌ       3
ٛٓؽ ٜٚيسًذ يهسٌ ؿَسإ      ٞٓ إٔ ٖؼا ٜٓاف  ايؿ ؾ ٜٚقاٜؾ ايعكٍٛ ٚػباؽٟ ايت س ٚاىباٍ، ٚبغٖ

َٞ اهلل اهيت أخزج هعبذادٖ ٗاهيٚبذات ًذّ اهذز    َٚهإ، قاٍ اهلل تعافب:  سق قى ًّ حٓزَ سِٙ
          َ ٞي ٙذَ٘ اهقٚاًذٞ كذذهم ُفٓةذى اقٙذات هقذ٘ قى ٓٛ هوذّٙ آًِ٘ا يف اذتٚاٝ اهذدُٚا خاهةذ
ٙعوٌْ٘، قى إمنا حٓزَ رٓبٛ اهف٘احَػ ًا ظٔز ًِٔا ًٗا بيّ ٗاإلثٍ ٗاهبغٛ بغري اذتق ٗأْ 

-32را٭عسؾاف:   تغزك٘ا باهلل ًا مل ِٙٓشي بٕ صوياُّا ٗأْ تق٘ه٘ا عوٟ اهلل ًا ال تعوٌْ٘
ٌٓ مأْ٘:  د، ٚقا33ٍ ٗرمحذيت ٗصذع  كذى عذ١ٛ فضذاكتبٔا هوذذّٙ ٙتقذْ٘ ٗٙاتذْ٘         ح

ٛٓ اهذذٜ  دُٗذٕ          اهشكاٝ ٗاهذّٙ ٍٓ بوٙاتِا ٙاًِذْ٘، اهذذّٙ ٙٓتبعذْ٘ اهزصذ٘ي اهذِٓ  األًذ
ًلتّ٘با عِدٍٓ يف اهت٘راٝ ٗاإلدمٚى ٙذاًزٍٓ بذاملعزٗو ِٗٙٔذآٍ عذّ املِلذز ُٗٙخذى  ذٍ        

إصزٍٓ ٗاأل الي اهيت كاُ  عوٍٚٔ فاهذّٙ اهيٚبات ٗيٓزَ عوٍٚٔ ارتبا٢ح ٗٙضع عٍِٔ 
 آًِذذ٘ا بذذٕ ٗعذذٓشرٖٗ ُٗةذذُزٖٗ ٗآتبعذذ٘ا اهِذذ٘ر اهذذذٜ أُذذشي ًعذذٕ أٗه٣ذذم ٓذذٍ املفوخذذْ٘

 د.157-156را٭عؾاف: 
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 اهعدي ٗاهزمحٞ
ٚايػا١ٜ اي  تؾَٞ إيٝٗا ؽفاي١ اإلف٬ّ ٖٞ تـن١ٝ ا٭ْؿك ٚت ٗريٖا عٔ بؾٜك١ اىبعؾؾ١ 

ْقا١ْٝ ٚإقاَتٗا ع٢ً أفال َسٔ اسبس  ٚايؾهبس١ ٚاىبقساٚا٠     باهلل ٚعباعت٘ ٚتغعِٝ ايؾٚابٌب اإل
إْ اهلل ٙذذاًز باهعذذدي ٚايعسسغٍ ٚبسسؼيو ٜقسسعغ اإلْقسسإ ًب ايسسغْٝا ٚاٯصسسؾ٠، قسساٍ تعسسافب: 

ٗاإلحضذذاْ ٗإٙتذذا١ لٜ اهقزَبذذٟ ِٗٙٔذذٟ عذذّ اهفخغذذا١ ٗاملِلذذز ٗاهبغذذٛ ٙععلذذٍ هعولذذٍ 
رصذ٘الي ًذٍِٔ ٙتوذ٘ا    ٓ٘ اهذذٜ بعذح يف األًذٚني    د، ٚقاٍ تعافب: 90رايٓخٌ: تذكزْٗ

 عوٌٚٔوٙاتٕ ٗٙشكٍٚٔ ٗٙعّؤٌٍ اهلتاب ٗاذتلٌٞ ٗإْ كاُ٘ا ًّ قبُى هفذٛ الذالي ًذبني   
 د.107را٭ْبٝا٤:  ًٗا أرصوِان إال رمحٞ هوعاملنيد، ٚقاٍ تعافب: 2رازبُع١: 

ٚبعغ: ؾٗؼا صبُٛع ي ٝـ ْؿٝك ًب ؾؾ١ٍٝ ٍٚؾٚؽ١ٜٓ ايعسٛع٠ إفب اينسؾٜع١ اإلفس١َٝ٬    
عل ضبافٓٗا أصغُتس٘ ٚنبعتس٘ َسٔ َكسا٫  مسٝضٞ َؾبسٞ ؽٚحسٞ ٚحقسغٟ         ايػؾا٤ ٚبٝإ ب

ايع١َ٬ احملغ  اىبقٓغ فٝغٟ ايٛايغ اسببٝ  ايقٝغ ضبُغ بٔ ايقٝغ عًٟٛ بسٔ ايقسٝغ عبسال    
اي  نتبٗا ًب بعل َ٪يؿات٘ ايكُٝس١ اىبباؽنس١ أٚ    -ٚحـاٙ عٓا صرّيا نثريا  -اىبايهٞ ؽهب٘ اهلل 

 ا بٗا ًب بعل صبايق٘ اشباى١.أيكاٖا ًب عؽٚف٘ ايعا١َ أٚ أؾاعْ
ؾأفأٍ اهلل تعافب إٔ ػبعً٘ صايّيا يٛحٗ٘ ايهسؾِٜ ٚإٔ ٜٓؿسف بس٘ ْؿقسٞ ٚإصسٛاْٞ َسٔ       

 اىبقًُـب صيٛىا بًب١ ايعًِ بٛبين إْغْٚٝقٝا إْ٘ مسٝف قؾٜ  صبٝ . 
 

 ٖس 1408ؽبٝف ايثاْٞ  17َه١ اىبهؾ١َ: 
 نتب٘
 

 دمٚح ًٌْٚ٘ سبري
 ازباٟٚ اإلْغْٚٝقٞ
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 ؾهبٔ ايؾحِٝبقِ اهلل اي
 اهقزآْ حٓجٞ اهلل اهباهغٞ

ٖٛ ن٬ّ اهلل ايعُبسِٝ، ٚىسؾاب٘ اىبقستكِٝ، ٚحجتس٘ ايغاَػس١ ْٚسٛؽٙ ايقسابف ٚفسٝؿ٘         
ايكابف ٭عٓام ايهؿؾ٠، ًَٚٓٗ٘ ايعؼب ايؾاٟٚ َٔ َبُأ ازبٗاي١، ٚعًُ٘ اهلاعٟ َٔ اي٬َي١، 

  ٚ هٜس١ اٯٜسا ،   ٖٚٛ ٜٓبٛع اسبه١ُ، َٚٝـإ ايعغٍ، ٬َٚى نٌ ا٭َٛؽ، َعجسـ٠ اىبعجسـا  
ٌٓ، يؼٜسؼ ا٭فسًٛب ؾيسٝذ     ٜبك٢ بكا٤ ايغٖٛؽ ضبؿَٛبا َٔ أٜغٟ احملؾؾـب. ٜت٢ً ٜٚؾ٣ٚ ٫ٚ مب
ايرتنٝ ، ؾٝ٘ هٜا  بٝٓا ، ٚع٥٫ٌ ٚاٍخاتٛأصباؽ ىاعق١ َٚسٛاعِب ؽا٥كس١، ٚمسؾا٥ف ؽاقٝس١     
ٚهعاب عاي١ٝ، بعباؽ  تأصؼ با٭يباب، ٚأفايٝ  يٝك ٭حغ َسٔ ايبنسؾ بايػسا َسا بًسؼ َسٔ       

ٚايب٬غ١ إٔ ٜأتٞ قبثًٗا ٜٚؿهؾ ًب ضباناتٗا، ؾٗٛ ه١ٜ اهلل ايغا١ُ٥، ٚحجت٘ اشبايغ٠، ايؿياح١ 
ى٢ً اهلل عًٝ٘ نتاب أحهُن هٜات٘ ثِ ؾيًن َٔ يغٕ حهِٝ صبري، أْـي٘ اهلل ع٢ً ؽفٛي٘ 

يٝبًػ٘ قَٛ٘، ِٖٚ ؾخٍٛ ايب٬غ١ ٚأَؾا٤ ايه٬ّ، ٚأبا٠ ايَِٝ ٚأؽباب ا٭ْؿ١ ٚاسب١ُٝ،  ٚفًِ
ٚأػًِٖٗ إؾتٓاْ٘، ؾاٖتغ٣ ب٘ َٔ ىذ ُْبؾٙ، ٚافتخهِ عكًس٘ ٚي سـ ػٚقس٘،     ؾبٗؾِٖ بٝاْ٘،

ٚىغ عٓ٘ أٌٖ ايعٓاع، ٚاىبهابؾ٠ ٚايًجاج، ؾتخغاِٖ إٔ ٜأتٛا قبثً٘ ؾٓهيٛا ثسِ بعنسؾ فسٛؽ    
َثً٘ ؾعجـٚا، ثِ بقٛؽ٠ َٔ َثً٘ ؾاْك عٛا، ؾأؾخِ ايبًػا٤، ٚأفهن اشب با٤ ٚأعفب بايربٖإ 

اجتٌع  اإلُط ٗادتّ عوٟ أْ ٙات٘ا مبجذى ٓذذا اهقذزآْ     قى هّ٣ؾاْتيؾ ؾخل اإلعجاؿ: 
 .ال ٙاتْ٘ مبجوٕ ٗه٘ كاْ بعضٍٔ هبعض ظٔريا

ؾ ػا تغبؾ  هٜات٘ ٚفٛؽٙ، دبسغٖا بًػسن ْٗاٜس١ اإلعجساؿ. أَسا َسٔ حٝسث ا٭غسؾاض         
ٚاىبكاىغ ؾتجغٖا ٜتهًِ ًب نٌ ٍَٛٛع بػا١ٜ اإلبا١ْ ٚازبس٤٬، ْٚٗاٜس١ اإلىساب١ ٚايقسغاع،     

ٚتٗسؼٜ  بساؽع، ٚتعًسِٝ حساَف ٚأعب بسايؼ، ٚإؽمساع مساٌَ ٚقيسً         ؾُٔ تنؾٜف صايسغ  
ٚاعِب، َٚثٌ فا٥ؾ، إفب حهُس١ بايػس١، ٚٚعسغ ٚٚعٝسغ، ٚأصبساؽ قبػٝس ، ٚغسري ػيسو َسٔ          
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ا٭غؾاض ٚاىبكاىغ، ٚقٛاعغ ايتنؾٜف ًب ايعباعا  ٚاىبعا٬َ ، تًو ايكٛاعغ اي  يٛ احتُسف  
فب إٔ تكسسّٛ ايقسساع١، ٚتسس ؿٚا عًُسسا٤ ايتنسسؾٜف َسسٔ ٜسسّٛ إٔ صًسسل اهلل ايقسسُٛا  ٚا٭ؽض إ

ٚتعاْٚٛا، ىبسا أَهسِٓٗ إٔ َٜسعٛا َسٔ أىسٍٛ ٚقٛاعسغ ايعبساعا  َثسٌ َسا حسا٤ ًب ايكسؾهٕ            
اينؾٜـ، ٚىبا أَهِٓٗ إٔ َٜعٛا َٔ أىٍٛ ايتنؾٜف َٔ اىبعا٬َ  َثٌ َسا حسا٤ ًب ايكسؾهٕ    

تكؾٜسؾ  ايهؾِٜ َٔ ايكٛاعغ، تًو ايكٛاعغ ايهاؾ١ً ٫ْتُباّ مشسٌ ايعسامل َسٔ نبٝسف ايٛحسٛٙ ًب      
اسبغٚع ٚايعكٛبا ، ًٚب إقا١َ ايعغٍ ًب اسبكٛم اىبغ١ْٝ، ٚغري ػيو يبسا تعبسن ؾٝس٘ ؾ احسٌ     
ٛٓؽٕٚ ٜٚبسغيٕٛ ًب َسٛاع قسٛاِْٝٓٗ،         ايؿ٬فؿ١ ٚأٌٖ اينؾا٥ف ايٍٛسع١ٝ ايسؼٜٔ تسؾاِٖ اٯٕ ؼبس
ٚنٌ أ١َ تَف قاّْْٛا طبايؿا يكإْٛ غريٖا َسف ْقسط ًب اىبسٛاع ٚإىس٬ش ًب َٛاٍسعٗا، ٚمل      

 فب اٯٕ إفب ٍٚف قإْٛ حاَف ينتاتٗا ناؾٌ يؾاح١ ايبنؾ. ٜٗتغٚا إ
ٔٓ ٚاحسغ َسٔ أْسٛاع ايكسٍٛ، ؾُسٔ       ٚيكغ نإ ؾخٍٛ ايب٬غ١ ب٬ ٜربؿ أحغِٖ إ٫ ًب ؾ
ٜربع ًب اشب اب١ ٫ ٜٓبؼ ًب اينعؾ، َٚٔ ؼبقٔ ايؾحـ ٫ ػبٝغ ايكيٝغ، َٚسٔ ٜقستعؼب َٓس٘    

باَؾ٨ ايكٝك إػا ؽن ، ٚؿٖري إػا  ايؿضؾ ٫ ٜقتعؼب َٓ٘ ايٓقٝ ، ٚ٭َؾ َا ٍؾبٛا اىبثٌ:
 ؽغ ، ٚا٭عن٢ إػا بؾب، ٚايٓابػ١ إػا ؽٖ . 

ٚأَا َٔ ح١ٗ أيؿاَب٘ ٚأفايٝب٘ ؾ٬ دبغ َٓ٘ إ٫ عؼٚب١ ًب ايًؿسِب ٚتؿّٛقسا ًب ا٭فسايٝ     
ٞٓ َتٓساؾؾ ٫ٚ فسٛقٞ     ٚدباػبا ًب ايرتانٝ ، َٚٓافب١ ًب ايهًُا  ٚاٯٜا ، يٝك ؾٝٗا ٚحنس

باب ا٭يػاؿ، ٫ٚ ؾٛاىٌ َتع١ًُ، َسف مسٝٛع ػيسو ًب نس٬ّ      َبتؼٍ، ٫ٚ تعبري عًٜٛ َٔ
ٜٚٓسٔ، حتس٢ أْسو يسرت٣ ازبًُس١ اىبكتبقس١ َٓس٘ ًب نس٬ّ أؾيسذ             ايبًػا٤ ٚأٖسٌ ايؿيساح١ اىبرت
ايؿيخا٤ َِٓٗ، تؾؾع٘ نبا٫ ٚتنًُ٘ ّْٛؽا ٚتهقٛٙ ؽٚعس١ ٚحس٫٬، إفب إنبساٍ ًب ص ساب     

١َٓ ٠ته١ٝٓ يًعؾبٞ ٚتيؾ ٜذ يٮعجُٞ ٚغري ٖؼا يبا ٜكيؾ عٔ اشباى١ ٚتؿيٌٝ ًب تؿِٗٝ ايعا
 .ٚيٛ إٔ َا ًب ا٭ؽض َٔ مجؾ٠ أقّ٬إحيا٥٘ اإلىباّ 

ٚأَا َٔ ح١ٗ َعاْٝ٘ ؾ ْو دبغٖا َٔ غري َعسـب ايعسؾب ايسؼٜٔ َٓس٘ ٜقستكٕٛ ٫بسؾاع       
ىغقٗا ٚقؾب تٓاٚهلا ٚاب٦ُٓإ ايٓؿٛل إيٝٗا، ٚابتهاؽٖا ايبغٜف َٔ غري َثساٍ َعٗسٛع، َسٔ    

بع١، ٚأحهاّ َق١ًُ، ٚتنبٝٗا  ؽا٥ع١ ع٢ً كباؿج ٚتٛاىٌ ٚبؾا٠٤ حجج باٖؾ٠ ٚبؾاٖـب قا
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َٔ ايتكابف ٚايتغابؾ، ؾٗٛ َٔ نبًت٘ ْـ١ٖ ايٓؿٛل ٚمؿا٤ اييغٚؽ، ؾٗٛ ايهتاب اشبايغ ايؼٟ 
٫ تبغٌٜ يهُات٘ ٫ٚ ْافط ٭حهاَ٘ ٫ٚ ْاقل، ٫ تٓاٍ َعاْٝ٘ باإلحاب١ عكٍٛ ايبنؾ، ٫ٚ 

ُٝف ا٭َسِ، ناؾسٌ يًقسعاع٠ ًب نسٌ ؿَسإ َٚهسإ،       ذبٌٝب بؿُٗٗا ايك٣ٛ ٚايكغؽ، ىاحل زب
ُْبُ٘ ؽا٥ل ٚبؾاؿٙ ؾا٥ل، ٚهٜات٘ َٓقج١ُ ٚؾٛاىً٘ غؾٜب١، ٚافت٬ٗي٘ نبٌٝ، ٚٚىؿ٘ فساّ،  
٫ مبهٔ اىبقري إفب قؾاؽٙ ٚافتهٓاٙ أفؾاؽٙ ع٢ً طبتًـ ايعيٛؽ ٚتعاق  ايغٖٛؽ، قٛي٘ حـٍ 

إْا عبٔ ْـيٓسا  ع٢ً حايت٘  ٚحهُ٘ ؾيٌ تب٢ً ا٭َِ ٖٚٛ ع٢ً حغت٘، ٚربتًـ ايغٖٛؽ ٖٚٛ
تٛفب فبخاْ٘ ٚتعافب حؿُبس٘ ىسٝا١ْ يس٘ يٝبكس٢ هٜس١ ْابكس١ بساسبل،         ايؼنؾ ٚإْا ي٘ سباؾُبٕٛ

ٚحج١ قا١ُ٥ ع٢ً ايعاىبـب أبغ ايغٖؾ، َٚعجـ٠ عا١ُ٥ شبامت أْبٝا٥٘ ىًٛا  اهلل عًِٝٗ إفب ّٜٛ 
٘ باقٝسا َبساٖؾا حتس٢    ايغٜٔ. ؾًِ ٜـٍ ٫ٚ ٜـاٍ ضبؿَٛبا حبؿُب٘ َؾعٝا به٤٬ت٘، َيْٛا حبُاٜتس 

 ٜأتٞ أَؾ اهلل. 
ىس٢ً اهلل عًٝس٘   نُا تهؿٌ حبؿُب٘ ٚبٝإ َعٓساٙ َسٔ ٫ ٜٓ سل عسٔ اهلس٣ٛ ٖٚسٛ ايسٓ         

ِ       ، قاٍ تعافب: ٚفًِ أٟ َسٔ ا٭حهساّ    ٚإْـيٓا إيٝسو ايسؼنؾ يتسبـب يًٓسال َسا ْسـٍ إيسٝٗ
 ٛ ّ ايهْٛٝس١  ٚاينؾا٥ف ٚا٭َثاٍ ٚاىبٛاعِب، ٚفري ايكؾٕٚ اشباي١ٝ، ٚقيً ا٭َِ اىبا١ٍٝ ٚايعًس

ٚايٓسٛاَٝك ايعُؾاْٝس١ ٚغسسري ػيسو يبسسا حسٛاٙ ايسؼنؾ اسبهسسِٝ َسٔ ا٭فسسؾاؽ ايس  ٫ ذبيسس٢،        
قٌ ي٦ٔ احتُعن اإلْك ٚازبٔ ع٢ً إٔ ٜأتٛا قبثٌ ٖؼا ايكسؾهٕ  ٚايعجا٥  اي  ٫ تقتكي٢ 

حهِ ماٌَ قابف عا٥ِ، ٫ مبهٔ إٔ ٜيسغؽ   ٫ ٜأتٕٛ قبثً٘ ٚيٛ نإ بعَِٗ يبعل َبٗريا
ي٘ قبا ٜتجغع ب٘ ع٢ً بٍٛ ايـَسإ، ٚإلبسا ٖسٛ حهسِ اهلل ايٛاٖس  ايكسٟٛ،        َٔ أحغ ٫ عًِ

اىب ًف ع٢ً َا نإ َٚا فٝهٕٛ، ايعامل بإٔ ايكؾهٕ ايهؾِٜ صاؽج عٔ باقس١ ايبنسؾ، َعجسـ    
نٌ َٔ ؽاّ َعاؽٍت٘ أٚ أؽاع َٓاَٖت٘. ٚإّػا ٫ ٜهٕٛ ايكسؾهٕ َسٔ نس٬ّ إْقسإ، بسٌ ٖسٛ       

تٓـٌٜ َٔ حهِٝ هبٝغ ؾٜـ ؾضاب  ايكًٛب باىبٛعُب١ ٚايعكٍٛ بايسغيٌٝ  حا٤ ايكؾهٕ اين
ٚيؿن ايُٓبؾ إفب َا ًب ايهٕٛ َٔ هٜا  ٚعرب، ؾاْ ًكن ب٘ ا٭ؾهساؽ َسٔ قٝٛعٖسا ٚذبؾنسن     

 بعغ وبٛعٖا ٚنبٛعٖا، ؾافتبإ اسبل ٍٚٚذ ايٓٗج ٚقاَن اسبج١ ٚاْـاحن اينب١ٗ.
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تُعسٕٛ  ٚيكغ نإ يًعؾب إٔ ػبُعٛا َٔ ايبًػا٤ ٚايؿيخا٤ َٔ مسا٩ٚا نُسا نساْٛا ػب   
يًُباٖا٠ ٚاىبباؽا٠ بايكٍٛ، ؾٝأتٕٛ بن٤ٞ َٔ َثٌ َا أت٢ ب٘ يٝب ًٛا حجت٘ ٚيريبسأٚا بأْؿقسِٗ   
َٔ عاؽ ايػً  ٜٚيْٛٛا عَا٤ِٖ اي  فؿهٗا عٓاعِٖ ٚافتهباؽِٖ، ٚيهِٓٗ مل ػبرت٥ٛا ع٢ً 
م٤ٞ َٔ ػيو ٚمل ٜكغَٛا عًٝ٘ َف بٍٛ ؿَٔ ايتخسغٟ ٚإَعساِْٗ ًب ايتهسؼٜ  ٚايتعسغٟ،     

ـّا.ٚإػا عجـ   ايعؾب عٔ اىبعاؽ١ٍ نإ غريِٖ أمغ عج
حا٤ ايكؾهٕ ايعُبِٝ َنريا إفب أَٛؽ ن١ْٝٛ ٚأفؾاؽ إهل١ٝ ننؿٗا ايعًِ ٚأثبتٗسا ايبخسث   

َسؾج ايبخسؾٜٔ ًٜتكٝسإ بُٝٓٗسا بسؾؿظ ٫      ٚقٛيس٘:   ٚأؽفًٓا ايؾٜاش يٛاقذنكٛي٘ تعافب: 
 .ٜبػٝإ

ب٬غ١ عٓغ ايعؾب ًب ؽٜعإ ْـٍ ايكؾهٕ بٗؼا ايًقإ ايعؾبٞ ايؿيٝذ ًب عيؾ ناْن اي
مبابٗا ٚؽْٚكٗا، ٚايكسّٛ نساْٛا ٜتؿساصؾٕٚ بأمسعاؽِٖ حتس٢ بًػسن بٗسِ اسبايس١ إفب أْٗسِ          
ٜقجغٕٚ يًبٝن ايبًٝؼ َٔ اينعؾ، ٚعًكٛا أمعاؽِٖ ًب ايهعب١ اىبنؾؾ١ اعتـاّؿا بٗسا ٚمسٗاع٠   

   ِ ٚكبقسها   هلِ بايٓبٛؽ ًب ايبٝإ. ٚىبا عجـٚا عٔ َعاؽٍت٘ حخغٚا ؾَسً٘ تعيسبا ىبعبسٛعاتٗ
ؾكايٛا: إْ٘  َٚا عًُٓاٙ اينعؾ َٚا ٜٓبػٞ ي٘قبعتكغاتِٗ، ؾكايٛا إْ٘ قٍٛ ماعؾ. قاٍ تعافب: 

ٕ  قٍٛ نأٖ، ؾكاٍ تعافب:  ، ؾكسايٛا: إْس٘ أفسابري    َٚا ٖٛ بكٍٛ نأٖ ق٬ًٝ َسا تسؼٓنؾٚ
إ٫ بٌ ٖٛ هٜا  بٝٓا  ًب ىغٚؽ ايؼٜٔ أٚتٛا ايعًِ َٚا ػبخغ ب ٜاتٓا ا٭ٚيـب، ؾكاٍ تعافب: 

ٍٛٓ عًٝٓا بعل ا٭قاٌٜٚ ٭صسؼْا  ؾكايٛا: إْ٘ ٜتكٛي٘ ع٢ً ؽب٘ ؾكاٍ تعافب:  ايُباىبٕٛ ٚيٛ تك
 . َٓ٘ بايُٝـب ثِ يك عٓا َٓ٘ ايٛتـب

ؾتبـب يو بٗؼا إٔ ايعسؾب ٖٚسِ أؾيسذ ايٓسال بٝاْسا قسغ عجسـٚا عسٔ ذبسغٟ ايكسؾهٕ           
ٍ ٚحٛاَسف ايهًسِ ايس     اينؾٜـ ىبا ؾٝ٘ َٔ اىبعاْٞ ايبايػ١ ٚاىبٛاعِب اسبق١ٓ ٍٚسؾٚب ا٭َثسا  

تنؿٞ ايع١ً ٚتربع ايػ١ً، ؾُا بايو بػري ايٓابكـب بايَاع َٔ نبٝف أىٓاف ايبنؾ؟، ٫ مسو  
أِْٗ أقيؾ باعسا ٚأعجسـ ُٖس١ ٚأحكسؾ َسٔ إٔ ٜتخسغ٣ أحسغ َسِٓٗ ٖسؼا ايكسؾهٕ ايهسؾِٜ.            

ايؼٟ بًٓػِٗ ٖؼا ايكؾهٕ نإ أَٝا مل ٜعًُس٘ َعًسِ ٚمل ًٜكٓس٘     ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٚايؾفٍٛ 
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ىس٢ً  ًَكٔ، ٚمل ٜهٔ ًب ْنأت٘ َٔ اينعؾا٤ ٫ٚ َٔ اشب با٤ حت٢ تهٕٛ َٓغٚحس١ ٫تٗاَس٘   
 . اهلل عًٝ٘ ٚفًِ

ٟٓ نتاب، مساٜٚسا نسإ أٚ غسري مسساٟٚ، ًب ايًػس١       ٚقغ أثؾ ْـٍٚ ايكؾهٕ َا مل ٜ٪ثؾٙ أ
ٛٓٙ صًكٗسا   ايعؾب١ٝ اي  ْـٍ بٗا، إػ ٍُٔ هلا حٝا٠ بٝب١ ٚعُؾا ب٬ٜٛ ٚىاْٗا َٔ نٌ َا ٜن

بٌ غَاؽتٗا، ؾأىبخن ٖٞ ايًػ١ اشبايغ٠ بـب ايًػا  ايكغمب١ اي  اْ ُقن هثاؽٖا، ؾكغ ٜٚؼ
أحغ  ؾٝٗا عًَٛا نب١ ٚؾْٓٛا مٓت٢ مل رب ؾ ع٢ً قً  ٚمل ؽب ٗا قًِ: َٓٗسا ايًػس١ ٚايٓخسٛ    
ٚاييسسؾف ٚا٫مسستكام ٚاىبعسساْٞ ٚايبٝسسإ ٚايبسسغٜف ٚا٭عب ٚايؾفسسِ ٚايكسسؾا٤ا  ٚايتؿقسسري    

ك٘، ؾأىبذ أٚي٦و ايعؾب ٜٓسابٝف اسبهُس١ َٚيساعؽ ايعًسّٛ بعسغ إٔ      ٚا٭ىٍٛ ٚايتٛحٝغ ٚايؿ
ناْٛا ًب ؽعٞ اينا٤ ٚاإلبٌ بـب اينٝذ ٚايكٝيّٛ، ٚامتػًٛا بايكؾهٕ عٔ عهاَبِٗ ٚصباؿِٖ 
حٝث مل ػبؾ ع٢ً َأيٛؾِٗ ًب ايٓثؾ اىبؾفٌ ٚايقجف اىبًتـّ، بٌ ٖسٛ هٜسا  ٚؾٛاىسٌ ٜنسٗغ     

تهٕٛ فجعا، ٚبٛؽا تهٕٛ َٛاٍع١ ٚاؿعٚاحا،  ايؼٚم ايقًِٝ باْتٗا٤ ايه٬ّ عٓغٖا، ؾتاؽ٠
ْعُس١   –َعنسؾ اىبقسًُـب    –ٚأحٝاْا ٫ ٜهٕٛ ٖؼا ٫ٚ ػاى ؾٓع١ُ اهلل عًٝٓا بس ْـاٍ ايكسؾهٕ   

 حـ١ًٜ ١َٓٚ ح١ًًٝ. 
ٚحُٝٓا نإ اىبقًُٕٛ ًب اييغؽ ا٭ٍٚ ع٢ً ايٓٗج ايؼٟ ؽفِ ايكؾهٕ اينؾٜـ ناْٛا 

٤ ايعٝه، ٚىبا أًُٖٓا أَؾ ايكؾهٕ ٚتؾنٓسا  ًب أع٢ً َؾات  ايعـ ٚأقي٢ عؽحا  اينؾف ٖٚٓا
ت٬ٚت٘ ٚايعٌُ قبا ؾٝ٘ ذبٛين ا٭حٛاٍ إفب ْهسغ ٚفسً ، ؾس٬ حسٍٛ ٫ٚ قس٠ٛ إ٫ بسو، ٜسا        
َكً  ايكًٛب ٚؾل قًٛبٓا ٚأيقٓتٓا يت٠ٚ٬ نتابو ايهؾِٜ يٓقري عًس٢ َٓٗاحس٘ ايكسِٜٛ عًس٢     

ًسٞ ٚدبساٚؿ عسٔ فس٤ٛ     ًب ٖسؼا اىبعٓس٢ حكسل اهلل أَ    (1)ايقري ايؼٟ تؾ٢ٍ ب٘ عٓا. ٚقغ قًسن 
 عًُٞ: 

 ٜا قساع٠ ايعًسِ ٖبسٛا ٚاْنسؾٚا ُُٖسا     
 ٖٝٓسسسا إفب ايعًسسسِ ٚايكسسسؾهٕ ْٓيسسسؾٙ  

 حكسسا ْٚـعحسسؾٓسسا ْ سسٟٛ بٗسسا حًٗ 
 أيسسسٝك بسسسايعًِ ٚايكسسسؾهٕ ْٓتيسسسؾ 

                                                 

 اهلل تعافب ْٚؿعٓا ب٘.  (. ايكا٥ٌ ٖٛ ايقٝغ عًٟٛ اىبايهٞ ؽهب٘ 1
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 ٖسسؼا ايهتسساب ايسسؼٟ ؾٝسس٘ فسسعاعتٓا   
 اهلل أْـيسسسسسس٘، باسبقسسسسسسٔ نبًسسسسسس٘  
 بابسسسن عباؽتسسس٘، ؾاقسسسن بنسسساؽت٘  
 ايعًسسسسِ هٜتسسسس٘ ٚايعسسسسغٍ مسسسسؾعت٘   
 ؾٝسسسس٘ اىبسسسسٛاعِب ٚا٭َثسسسساٍ ؾا٥كسسسس١ 
 ٜسسا ؽب ٚاؾسسل نبٝسسف اىبقسسًُـب ىبسسا   

 

 بنسسسؾ٣ يٓسسسا ؾبسسس٘ ْقسسسُٛ ْٚسسسأكبؾ
 بسسايٓٛؽ ؾَسسً٘، ٜسسا قسسّٛ ؾسساعتربٚا  
 ؽقسسسن إمسسساؽت٘، ؾسسسايٓٛؽ ٜـعٖسسسؾ 
 ٚايقٝـ حجت٘، تـٖسٛ بس٘ ايؿهسؾ   
 َٚٓسسس٘ تٓتضسسس  ا٭َثسسساٍ ٚايعسسسرب 
 ؾٝ٘ ايي٬ش ٚؾٝس٘ ايسٓجذ ٚايُبؿسؾ   

 
 ًلاُٞ اهضِٞ اهِب٘ٙٞ ٗفضؤا

ِ   ضبهسِ نتابس٘ اىبسبـب ب اعس١ ؽفسٛي٘      أَؾ اهلل فبخاْ٘ ٚتعافب ًب   ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً
َٚٔ ٜ ف ايؾفٍٛ ؾكغ باع١ اهلل بعٝٓٗا، ؾكاٍ:  ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٚحعٌ باع١ ايؾفٍٛ 

ِ   ًٚب ٖؼٙ اٯ١ٜ ْغا٤ ىؾٜذ ٚٚاٍسذ بنسؾف ؽفسٍٛ اهلل     أباع اهلل  ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً
غاٙ. قساٍ اسبقسٔ حعسٌ اهلل باعس١     ٚعًٛ مأْ٘ ٚاؽتؿاع َؾتبت٘ قبا ٫ ٜكغؽ قغؽٙ ٫ٚ ٜبًسؼ َس  

يكغ نإ يهسِ ًب ؽفسٍٛ اهلل   ؽفٛي٘ باعت٘ ٚقاَن ب٘ اسبج١ ع٢ً اىبقًُـب، ٚقاٍ تعافب: 
ِ  أٟ ا٥تقٛا بؾفٍٛ اهلل  أف٠ٛ حق١ٓ ٚاقتسغٚا بس٘ ؾٗسٛ اىبثسٌ ا٭عًس٢       ى٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً

اؽَ٘ َٚا أْعسِ  ٚفريت٘ َٚه ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِيًهُاٍ اإلْقاْٞ، ؾ٬ بغ َٔ َعؾؾ١ بغاٜت٘ 
اهلل ب٘ عًٝ٘ ًب حٝات٘ َٔ حٝث ٖٛ ؾؾع ْٚس  ٚؽب أفسؾ٠ ٚأب ٚأظ ٚعاع إفب اهلل ٚىسؾاٍب    
َقتكِٝ ْٚٛؽ ٚبؾٖإ َٔ ؽب٘ ٚقا٥غ ٚحانِ ًب حؾب٘ ٚفسًُ٘ ًٚب عباعاتس٘ َٚعا٬َتس٘ َسٔ     
حٝث إْ٘ قغ٠ٚ ْٚربال َٚنؾع يًعاىبـب ًب نٌ ؿَإ َٚهإ ٚصامت ايٓبٝـب ٚمل ؼبسغع اسبسل   

ِ  حبغ ٭ْ٘ ؽفٍٛ اهلل  ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِتعافب باع١ ؽفٛي٘ تباؽى ٚ ، ى٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً
قغ ا٥تُٓ٘ ع٢ً ؽفايت٘ ٚمل ٜكٌ يٝ اع ًب م٤ٞ عٕٚ م٤ٞ ؾ ْ٘ ٫ ٜأَؾ قبا ٫ ٜؾٍسٞ اهلل عسـ   

ِ   ٚحٌ ؾؼيو َقتخٌٝ. ٚاي اع١ ٖٓا عا١َ ٫ٚ ٜعكٌ إٔ ٜأَؾ ايؾفٍٛ   ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً
ِ  يكؾهٕ ع٢ً ٖؼا ا٭َؾ ٭ْٓا هَٓا بأْ٘ ؽفٍٛ اهلل أَؾا ؾٓ ايب٘ بًٓ َٔ ا  ى٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً
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ٚأْ٘ ايياعم اىبيغٚم ٚأْ٘ ٫ ٜعكٌ إٔ ٜأَؾ إ٫ قبا ؾٝ٘ ؽٍسا اهلل تبساؽى ٚتعسافب ٜٚكسٍٛ اهلل     
 .َٚا هتانِ ايؾفٍٛ ؾضؼٚٙ َٚا ْٗانِ عٓ٘ ؾاْتٗٛافبخاْ٘ ٚتعافب أَٜا: 

يؿ٤ٞ ٚتكقُٝ٘ ٭ٕ ايعرب٠ بعُّٛ ايًؿِب ٫ ٚإٕ ناْن ٖٞ ًب مإٔ اٖٚؼٙ اٯ١ٜ عا١َ، 
ى٢ً اهلل عًٝس٘  خبيٌٛ ايقب  ؾتهٕٛ ٖؼٙ اٯ١ٜ ْيا ىؾؼبا ًب نٌ َا أتاْا ب٘ ؽفٍٛ اهلل 

ٚبًػ٘ إيٝٓا َٔ ا٭ٚاَؾ ٚغريٖا فسٛا٤ ناْسن َسؼنٛؽ٠ ًب ايهتساب أٟ ايكسؾهٕ ا ٝسغ        ٚفًِ
ا اَتثاي٘ ٚايعٌُ ب٘ ٚنسؼا نسٌ   أٚايق١ٓ أٟ ا٭حاعٜث ايٓب١ٜٛ ايثابت١ احمله١ُ ؾ ْ٘ ٚاح  عًٝٓ

َا ْٗاْا عٓ٘ َٔ اىبٓٗٝا  ٚاىبٓهؾا  اىبب١ٓٝ ًب ايهتاب ٚايق١ٓ ؾ ْ٘ ٚاحس  عًٝٓسا ا٫حتٓساب    
 َٓ٘ ٚا٫ْتٗا٤ عٓ٘.

ٜا أٜٗا ايسؼٜٔ هَٓسٛا أبٝعسٛا اهلل ٚأبٝعسٛا ايؾفسٍٛ      ٜٚكٍٛ اهلل فبخاْ٘ ٚتعافب أَٜا: 
 .ٚأٚيٞ ا٭َؾ َٓهِ

ع١ ؽفٛي٘ ًب حٝات٘ ؾُٝا أَسؾ ْٚٗس٢ ٚبعسغ ٚؾاتس٘ ًب اتبساع      ؾٗؼا أَؾ َٔ اهلل تعافب ب ا
ُِٓ ا٭َؾ ب اعتس٘ ٚمل ؽبيسً ًب ػيسو حبساٍ عٕٚ حساٍ ؾٗسٛ عًس٢         فٓت٘، ٚػيو إٔ اهلل ع

 ايعُّٛ حت٢ ؽبً ٫ٚ طبيً.
ٜا أٜٗا ايؼٜٔ هَٓٛا افتجٝبٛا هلل ٚيًؾفٍٛ إػا ععانِ ىبسا  ٜٚكٍٛ اهلل فبخاْ٘ ٚتعافب: 

 .ؼبٝٝهِ
ـب با٫فتجاب١ هلل ٚيؾفٛي٘ ٚا٭َؾ يًٛحٛب، ٚا٫فتجاب١ هلُا ٖٞ قبٍٛ ؾكغ أَؾ اىب٪َٓ

َا أَؾا ب٘ ْٚٗٝا عٓ٘ ًب ايهتاب ٚايقس١ٓ ٚايعُسٌ قبكتَساُٖا، ٜٚكسٍٛ اهلل فسبخاْ٘ ٚتعسافب:       
   ؾ٬ ٚؽبو ٫ ٜ٪َٕٓٛ حت٢ ؼبهُٛى ؾُٝا مجؾ بِٝٓٗ ثِ ٫ ػبغٚا ًب أْؿقِٗ حؾحسا يبسا

 .قَٝن ٜٚقًُٛا تقًُٝا
ى٢ً  بكقِ بٓؿق٘ ايهؾمب١ اىبكغف١ إٔ ٫ ٜ٪َٔ أحغ حت٢ ؼبٓهِ ؽفٍٛ اهلل ؾاهلل تعافب
ًب نبف ا٭َٛؽ، ؾُا حهِ ب٘ ؾٗٛ اسبل ايؼٟ ػب  ا٫ْكٝاع ي٘ بابٓا َٚباٖؾا،  اهلل عًٝ٘ ٚفًِ
بايكً  َف ايعكٌ  ثِ ٫ ػبغٚا ًب أْؿقِٗ حؾحا يبا قَٝن ٜٚقًُٛا تقًُٝاٚهلؼا قاٍ: 



 

 03 

٫قتٓاع، قاٍ ابٔ نثري: أٟ إػا حهُٛى ٜ ٝعْٛو ًب بسٛابِٓٗ ؾس٬   َف ايؾٍا ٚاىبٛاؾك١ َف ا
ػبغٕٚ ًب أْؿقِٗ حؾحا يبا حهُن ب٘ ٜٚٓكاعٕٚ ي٘ ًب ايُباٖؾ ٚايبسابٔ ؾٝقسًُٕٛ يسؼيو    

ٚايسؼٟ ْؿقسٞ   »تقًُٝا نًٝا َٔ غري يباْع١ ٫ٚ َغاؾع١ ٫ٚ َٓاؿع١ نُسا ٚؽع ًب اسبسغٜث:   
ٜٚكٍٛ اهلل فبخاْ٘ ٚتعافب أَٜسا:  « ح٦ُن ب٘بٝغٙ ٫ ٜ٪َٔ أحغنِ حت٢ ٜهٕٛ ٖٛاٙ تبعا ىبا 

       َٔٚا نإ ىب٪َٔ ٫ٚ َ٪١َٓ إػا ق٢َ اهلل ٚؽفٛي٘ إٔ ٜهسٕٛ هلسِ اشبسري٠ َسٔ أَسؾِٖ َٚس
ٚاىبع٢ٓ: أْ٘ إػا حهِ اهلل ٚؽفسٛي٘ بنس٤ٞ ؾًسٝك     ٜعً اهلل ٚؽفٛي٘ ؾكغ ٌٍ ٫٬ٍ َبٝٓا

  تعافب ٚؽفٛي٘.٭حغ طبايؿت٘، ٫ٚ اصتٝاؽ ٭حغ ٖٗٓا ٫ٚ ؽأٟ ٫ٚ قٍٛ َف حهِ اهلل
ىس٢ً اهلل  ٚاٯٜا  ًب ٖؼا اىبع٢ٓ نثري٠ حغا ٖٚٞ تيؾٜذ بٛحٛب باعس١ ؽفسٍٛ اهلل   

 ٚإٔ باعت٘ باع١ اهلل ٚطبايؿت٘ طبايؿ١ اهلل. عًٝ٘ ٚفًِ
 حجٚٓٞ اهضِٞ:

ؾايق١ٓ ٖٞ ا٭ىٌ ايثاْٞ يًتنؾٜف اإلف٬َٞ يسؼيو نسإ ٚحسٛب اتباعٗسا ٚايؾحسٛع      
 فبخاْ٘ ٚتعافب ٚبأَؾ اىبنؾع ا٭عُبِ.إيٝٗا ٚا٫عتُاع عًٝٗا بأَؾ اسبل 
، د92راىبا٥سغ٠:   ٚأبٝعسٛا اهلل ٚأبٝعسٛا ايؾفسٍٛ ٚاحسؼؽٚا    قاٍ اهلل فبخاْ٘ ٚتعسافب:  

 .د31رهٍ عُؾإ:  قٌ إٕ نٓتِ ذببٕٛ اهلل ؾاتبعْٛٞ ؼبببهِ اهلل ٜٚػؿؾ يهِ ػْٛبهِٚقاٍ: 
ًٛا َسٔ بعسغٟ;   تؾنُن ؾٝهِ َا إٕ كبٓقهتِ ب٘ َيسٔ تَس  »: ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٚقاٍ 

 .(1)«نتاب اهلل ٚفٓٓ 
َٚٔ ٖٓا نإ اىبٓهؾ سبجٝتٗا ايؼٟ ٜـعِ أْ٘ ٜعٌُ بايهتاب ؾكٌب أقٌ ٚأحكسؾ َسٔ إٔ   
ٜؾع عًٝ٘ أٚ ػباعٍ، ٭ْ٘ َٔ حٝث ؿعِ اسبل ٚقف ًب ايبابٌ، ٚععٛاٙ اي اع١ ٚا٫تبساع ٖسٞ   

 عـب اىبعي١ٝ ٚا٫بتغاع.
                                                 

(. ؽٚاٙ َايسسو ًب اىبٛبسسأ نتسساب ازبسساَف، ٚاُْبسسؾ نتسساب إٜكسساَب ُٖسسِ أٚيسسٞ ا٭بيسساؽ ي٬قتسسغا٤ بقسسٝغ  1)
اىبٗاحؾٜٔ ٚا٭ْياؽ يًنٝط ضبُغ بٔ ف١ٓ ايؿ٬ْٞ ايعُؾٟ ؾكغ تهًِ ع٢ً ايق١ٓ ٚأؾاض قبا ٫ َـٜسغ  

 عًٝ٘ ؾنؿ٢ ٚنؿ٢.  
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اإلمبإ عٔ َٔ ٫ ٜتخانِ إفب ؽفٍٛ  ؾٗؼا ايكؾهٕ ٜٓاعٟ بيؾٜذ اٯٜا  ايبٝٓا  بٓؿٞ
ٜٚؾحف ا٭َؾ إيٝ٘ ثِ ٜٓكاع سبهُ٘ ٜٚسؼعٔ ٭َسؾٙ َسف ايؾٍسا ايتساّ       ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِاهلل 

 ٚايتقًِٝ ايهاٌَ ٚايتؿٜٛل ايياعم.
ؾ٬ ٚؽبو ٫ ٜ٪َٕٓٛ حت٢ ؼبٓهُٛى ؾُٝسا مسجؾ بٝسِٓٗ ثسِ ٫     قاٍ فبخاْ٘ ٚتعافب: 

، ٚيسٝك َعٓس٢ ذبهُٝس٘    د65رايٓقسا٤:   ُٛا تقًُٝاػبغٚا ًب أْؿقِٗ حؾحا يبا قَٝن ٜٚقً
 ٚايؾحٛع يكٛي٘ ٚاإلػعإ إيٝ٘ إ٫ ايؾحٛع إفب ايق١ٓ ٚاإلػعإ إيٝٗا.

ى٢ً ٖٚؼا ايكؾهٕ ؽبربْا أَٜا بأْ٘ ٫ اصتٝاؽ ىب٪َٔ َف حهِ اهلل تعافب ٚحهِ ؽفٛي٘ 
ٚ   ، ٚٚىـ َٔ صايـ ػيسو بايعيسٝإ ؾكساٍ تعسافب:     اهلل عًٝ٘ ٚفًِ ٫ َٚسا نسإ ىبس٪َٔ 

َ٪١َٓ إػا ق٢َ اهلل ٚؽفٛي٘ أَؾا إٔ ٜهٕٛ هلِ اشبري٠ َسٔ أَسؾِٖ َٚسٔ ٜعسً اهلل ٚؽفسٛي٘      
 د.36را٭حـاب:  ؾكغ ٌٍ ٫٬ٍ َبٝٓا
قبا أبًع٘ اهلل عًٝ٘ َٔ ايػٝ  عٔ حيسٍٛ َثسٌ ٖسؼا     ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٚقغ أصربْا 

ِ  ىسً اإلْهاؽ ٚازبخٛع، ؾهإ ا٭َؾ نُا أصربْا، ٚأَبٗؾ اهلل َعجسـ٠ ْبٝس٘     ٢ اهلل عًٝس٘ ٚفسً
بُبٗٛؽ بعل ايؿؾم اي  تٓق  ْؿقٗا إفب اإلف٬ّ ٚتسغعٞ َثسٌ تًسو ايسغع٣ٛ ٚاإلفس٬ّ      

 َِٓٗ بؾا٤.
ٌْ َٓهِ َٖتٔه٦ّا عًس٢ أؽٜهتس٘ ُٜ  »ؾكاٍ:  حبسغٜث عٓس٢ ؾٝكسٍٛ: بٝٓٓسا      خسٓغ ُ ٜٛٔمُو ؽح

 ٚبٝٓهِ نتاب اهلل، ؾُا ٚحغْا ؾٝ٘ َٔ ح٬ٍ افتخًًٓاٙ َٚا ٚحغْا ؾٝ٘ َسٔ حسؾاّ حؾَٓساٙ   
 .(1)«َثٌ ايؼٟ حؾّ اهلل ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِأ٫ ٚإٕ َا حؾَ٘ ؽفٍٛ اهلل 

 ٗظٚفٞ اهضِٞ يف اهتغزٙع:
ى١ً ايق١ٓ بايكؾهٕ ايهؾِٜ عُبُٝس١ ٚٚثٝكس١ حسغا إػا عًُٓسا إٔ َٚبٝؿس١ ايقس١ٓ ايٓبٜٛس١        
تؿقري ايكؾهٕ ايهؾِٜ ٚايهنـ عٔ أفؾاؽٙ ٚتٍٛٝذ َؾاع اهلل تعافب َسٔ أٚاَسؾٙ ٚأحهاَس٘،    

                                                 

 (. ؽٚاٙ أبٛ عاٚع ٚايرتَؼٟ.1)
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تتبعٓا ايق١ٓ َٔ حٝث ع٫يتٗا ع٢ً ا٭حهاّ اي  امستٌُ عًٝٗسا ايكسؾهٕ إنبسا٫ أٚ     ٚعبٔ إػا 
 تؿي٬ٝ ٚحغْاٖا تؾع ع٢ً ٖؼٙ ايٛحٛٙ ا٭ؽبع١: 

إٔ تهسسٕٛ َٛاؾكسس١ ىبسسا حسسا٤ ًب ايكسسؾهٕ ايهسسؾِٜ ؾتهسسٕٛ ٚاؽع٠ ح٦ٓٝسسؼ َسسٛؽع   األٗي: 
« أصسؼٙ مل ٜؿًتس٘   إٕ اهلل مبًٞ يًُبسامل ؾس ػا  »: ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِايتأنٝغ، ٚػيو َثٌ قٛي٘ 

رٖسٛع:   ٚنؼيو أصؼ ؽبو إػا أصؼ ايكؾ٣ ٖٚسٞ َباىبس١  ٜٛاؾل قٍٛ اهلل فبخاْ٘ ٚتعافب: 
 د.102

ٚنؼا نبٝف ا٭حاعٜث اي  تسغٍ عًس٢ ٚحسٛب اييس٠٬ ٚايـنسا٠ ٚاسبسج ٚايسرب ٚاإلحقسإ         
 ٚايعؿٛ َٚا أمب٘ ػيو.

 ٞ:إٔ تهٕٛ بٝاْا ىبا أؽٜغ بايكؾهٕ، ٚأْٛاع ٖؼا ايبٝإ َا ٜأتاهجاُٛ: 
(. بٝإ ا ٌُ، ٚػيو َثٌ ا٭حاعٜث اي  بٝٓن نبٝف َسا ٜتعًسل بيسٛؽ ايعبساعا      1)

ٚا٭حهاّ َٔ نٝؿٝا  ٚمؾٍٚب ٚأٚقا  ٦ٖٝٚا ، ؾ ٕ ايكؾهٕ مل ٜبـب عغع ٚٚقن ٚأؽنإ 
 نٌ ى٠٬ َث٬، ٚإلبا بٝٓت٘ ايق١ٓ.

: (. تكٝٝغ اىب ًل، ٚػيسو نا٭حاعٜسث ايس  بٝٓسن اىبسؾاع َسٔ ايٝسغ ًب قٛيس٘ تعسافب         2)
ٚايقاؽم ٚايقاؽق١ ؾاق عٛا أٜغُٜٗا  :د أْٗا اي٢ُٓٝ ٚإٔ ايك ف َٔ ايهٛع ٫ 38راىبا٥غ٠

 َٔ اىبؾؾل.
ايسؼٜٔ  (. ربيًٝ ايعاّ، ناسبغٜث ايؼٟ بـب إٔ اىبؾاع َٔ ايُبًِ ًب قٛي٘ تعسافب:  3)

د ٖٛ اينسؾى ؾس ٕ بعسل اييسخاب١ ؾٗسِ َٓس٘       82را٭ْعاّ:  هَٓٛا ٚمل ًٜبقٛا إمباِْٗ بُبًِ
ِ ٚأٜٓٓسا مل ٜ »ّ حت٢ قساٍ:  ايعُٛ ِ   ؾكساٍ  « ُبًس يسٝك بسؼاى إلبسا ٖسٛ     »: ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً
 «.اينؾى
ٚنًسٛا  (. تٍٛٝذ اىبنهٌ ناسبغٜث ايؼٟ بـب اىبؾاع َٔ اشبٝ ـب ًب قٛي٘ تعافب: 4)

د ؾٗسِ  187رايبكؾ٠:  ٚامؾبٛا حت٢ ٜتبـب يهِ اشبٌٝب ا٭بٝل َٔ اشبٌٝب ا٭فٛع َٔ ايؿجؾ
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ُٖسا  »: ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِا٭بٝل ٚايعكاٍ ا٭فٛع، ؾكاٍ ايٓ  َٓ٘ بعل اييخاب١ ايعكاٍ 
 «.بٝاُض ايٓٗاؽ ٚفٛاُع ايًٌٝ

إٔ تهٕٛ عاي١ ع٢ً حهِ فهن عٓس٘ ايكسؾهٕ، ٚأَثًس١ ػيسو نسثري٠; َٚٓٗسا       اهجاهح: 
ا٭حاعٜث ايٛاؽع٠ ًب ذبؾِٜ ازبُف بـب اىبؾأ٠ ٚعُتٗا ٚصايتٗا ٚا٭حاعٜث ايسٛاؽع٠ ًب ذبسؾِٜ   

 سبّٛ اسبُؾ ا٭١ًٖٝ. ؽب ايؿٌَ ٚذبؾِٜ
أْٗا تهٕٛ ْافض١ سبهِ ثبن بايهتاب عًس٢ ؽأٟ َسٔ ػبسٛؿ ْقسط ايهتساب      اهزابع: 

ؾ ْس٘ ْافسط سبهسِ ايٛىس١ٝ     « ٫ ٚىس١ٝ يسٛاؽ   »بايق١ٓ، ٚأَث١ً ػيو نثري٠; َٓٗا حغٜث: 
نت  عًٝهِ إػا حَؾ أحغنِ اىبٛ  إٕ يًٛايغٜٔ ٚا٭قؾبـب ايٛاؽثـب ايثابن بكٛي٘ تعافب: 

 د.180رايبكؾ٠:  يٛى١ٝ يًٛايغٜٔ ٚا٭قؾبـب باىبعؾٚف حكا ع٢ً اىبتكـبتؾى صريا ا
٫ٚ غؾاب١ ًب ٖؼٙ اىبـاٜا اي  حعًٗا اهلل يًق١ٓ ايٓبٜٛس١ إػا عًُسن إٔ ٖسؼٙ ايقس١ٓ ٖسٞ      

ِ   أقٛاٍ ٚأؾعاٍ ٚتكؾٜؾا  ايٓ  ا٭عُبِ  ٚإٔ ٖسؼا ايسٓ  قسغ تهؿسٌ اهلل      ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً
عٔ اشب أ ٚاهل٣ٛ ًب نٌ َا ٜأتٞ ب٘ َٔ قؾهٕ ٚف١ٓ ؾٝٗا بعيُت٘ ٚإَغاعٙ بايٛحٞ ٚعيُت٘ 

 بٝإ يًكؾهٕ أٚ تنؾٜف َقتكٌ.
 د.4-3رايٓجِ:  َٚا ٜٓ ل عٔ اهل٣ٛ إٕ ٖٛ إ٫ ٚحٞ ٜٛح٢قاٍ اهلل تعافب: 

 
 

 ٗحدٝ األدٙاْ اهضٌاٗٙٞ يف األصاظ
ْقسإ  مؾٜع١ اهلل إفب ايٓال ٚاحغ٠، ٚؽفا٫ت٘ إفب ا٭ْبٝا٤ صايغ٠ كبتسغ حسؼٚؽٖا إفب اإل  

ا٭ٍٚ ٖٚٛ هعّ أبٛ ايبنؾ، ٚتٓتٗٞ ؾؾٚعٗا باْتٗا٤ ٖؼا ازبسٓك ايبنسؾٟ ٚقٝساّ ايٓسال يسؾب      
ِ ايعاىبـب. ٚإػا نإ ضبُغ بٔ عبغ اهلل  ٖسٛ صسامت ايؾفسٌ ٚا٭ْبٝسا٤ ؾس ٕ       ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفسً

ؽفايت٘ ٫ تـاٍ َتي١ً إفب ّٜٛ ايٓال ٖسؼا. ٚفسٛف تُبسٌ َتيس١ً إفب ٜسّٛ ايكٝاَس١ ؼبًُسٗا        
 يعًُا٤ َٔ أَت٘ ع٢ً تٛايٞ ا٭حٝاٍ ٚايكؾٕٚ.صًؿا٩ٙ ٚا
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ٚيكغ مؾع اهلل يإلْقا١ْٝ عٜٓا ٚاحغا ًب حٖٛؾٙ ٚأىسٛي٘ مل ٜستػري بستػري ا٭ْبٝسا٤، ٚمل     
ٜتبغٍ باصت٬ف ا٭ؿَٓس١ ٚايعيسٛؽ، بسٌ نسإ أفافس٘ تٛحٝسغ اهلل ٚاإلصس٬ٌ ًب عباعتس٘،         

ؿسؾع ٚازبُاعس١، ٚتؾبٝس١    ٚناْن ععا٥ُ٘ تٛؿٜف ايعغايس١ بسـب ايٓسال، ٚتُٓبسِٝ ايع٬قس١ بسـب اي      
ايَُري ايغٜين يٝهٕٛ بـب ٜغٟ ايٓال َٚٔ ٚؽا٥ِٗ قاْْٛسا ؼبهسِ ًٜٚسـّ ٜٚؾاقس  ٚؼبافس       

ىس٢ً  ٖٚهؼا نإ ا٭ْبٝا٤ نبٝعا َٓؼ أبِٝٗ هعّ عًٝ٘ ايق٬ّ إفب صاكبِٗ ضبُسغ بسٔ عبسغ اهلل    
٬ٝ بعسغ  ِٖ ايُبٌ ايُبًٌٝ ايؼٟ ٖٝأٙ اهلل يٝؿس٤ٞ ايٓسال إيٝس٘. ٜٚٓعُسٛا بس٘ حس       اهلل عًٝ٘ ٚفًِ

حٌٝ. بٌ ِٖ اىبٓاؽا  ايقابع١ اي  تُبٗؾ َعامل اسبل ٚتهنـ اىبهٕٓٛ َٔ ا٭فؾاؽ، ٚتَف 
 أبياؽ ايٓال ٚبيا٥ؾِٖ ع٢ً بؾٜل اهلغ٣ ٚايٓٛؽ. 

ٚإفب ٖؼا اىبع٢ٓ ايؼٟ ذبغثٓا عٓ٘ ٖٚسٛ اذبساع ايسغٜاْا  ايقسُا١ٜٚ نبٝعسا ًب حٖٛؾٖسا       
مسؾع يهسِ   د: 13رفسٛؽ٠ اينسٛؽ٣:    ٚأىٛهلا ٜنري ايكؾهٕ ايهؾِٜ ًب َثٌ قٛي٘ تعافب ًب

َٔ ايغٜٔ َا ٚٓى٢ ب٘ ْٛحا ٚايؼٜٔ أٚحٝٓا إيٝو َٚا ٚىٝٓا ب٘ إبؾاِٖٝ َٚٛف٢ ٚعٝقس٢ إٔ  
أقُٝٛا ايغٜٔ ٫ٚ تتؿؾقٛا ؾٝ٘، نُبؾ ع٢ً اىبنؾنـب َا تغعِٖٛ إيٝ٘، اهلل َٜجت  إيٝ٘ َٔ ٜنسا٤  

إْا أٚحٝٓا إيٝسو  : د165-163ًٚب َثٌ قٛي٘ ًب رفٛؽ٠ ايٓقا٤:  ٜٚٗغٟ إيٝ٘ َٔ ٜٓٝ 
نُا أٚحٝٓا إفب ْٛش ٚايٓبٝـب َٔ بعغٙ ٚأٚحٝٓا إفب إبسؾاِٖٝ ٚإمساعٝسٌ ٚإفسخام ٜٚعكسٛب     
ٚا٭فسسباٍب ٚعٝقسس٢ ٚأٜسسٛب ٜٚسسْٛك ٖٚسساؽٕٚ ٚفسسًُٝإ ٚهتٝٓسسا عاٚع ؿبسسٛؽا ٚؽفسس٬ قسسغ   
قييٓاِٖ عًٝو َسٔ قبسٌ ٚؽفس٬ مل ْكييسِٗ عًٝسو ٚنًسِ اهلل َٛفس٢ تهًُٝسا ؽفس٬          

 .هٕٛ يًٓال ع٢ً اهلل حج١ بعغ ايؾفٌ ٚنإ اهلل عـٜـا حهُٝاَبنؾٜٔ َٚٓؼؽٜٔ ي٬٦ ٜ
ٜٚقٛؽ يٓا ع٢ً ٖؼا ا٭فال إٔ ْعترب ايهت  ايقُا١ٜٚ نبٝعا َٔ حٝسث َسا تَسُٓت٘    
َٔ اىبباع٨ ايغ١ٜٝٓ ا٭فاف١ٝ ٚاىبثٌ ا٭ص٬ق١ٝ نتابا ٚاحغا تتعغع أبٛاب٘ ٚيهٔ تتٛحغ أٖغاؾس٘  

تتؿل ع٫يت٘ َٚعاْٝ٘، ٚيعٌ ٖؼا ٖسٛ َسا ٜؿٗسِ    َٚؾاَٝ٘، ٚربتًـ ا٭فايٝ  ًب ؾيٛي٘ ٚيهٔ 
َٚٔ ٜبتؼ غري اإلف٬ّ ؾًٔ َٔ ايكؾهٕ ايهؾِٜ حُٝٓا ٜتخغ  عٔ ايغٜٔ بٛح٘ عاّ ؾٝكٍٛ: 

د، ؾاإلفس٬ّ ٖسٛ ايسغٜٔ اشبسايً     58رهٍ عُؾإ:  ٜكبٌ َٓ٘ ٖٚٛ ًب اٯصؾ٠ َٔ اشبافؾٜٔ
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ا تعسغع ا٭ْبٝسا٤ ٚنثسؾ     ايؼٟ ٜغعٛ إفب عبساع٠ اهلل ٚا٫ْكٝساع ٭َسؾٙ ٚباعتس٘ ٚتكسٛاٙ َُٗس      
 ايغعا٠. 

ٚيكغ ذبغ  ايكؾهٕ ايهؾِٜ عٔ بعل ا٭ْبٝا٤ ايقابكـب، ْٚبأْا عٔ ا٭فك اي  أقساَٛا  
عًٝٗا ععٛاتِٗ، ٚػنؾ يٓا أصباؽا عٔ ايهتس  ايس  أْـهلسا عًسِٝٗ ٚأُٖٗسا ايتسٛؽا٠ ٚاإلظبٝسٌ        

ا١ْٝ ُٖا ايغٜاْتإ ايًؼإ ْـ٫ ع٢ً َٛف٢ ٚعٝق٢ عًُٝٗا ايق٬ّ، ػيو بإٔ ايٝٗٛع١ٜ ٚايٓيؾ
ايقُاٜٚتإ ايقابكتإ ع٢ً اإلف٬ّ، ٚي٫ٛ َا ْن  بُٝٓٗا َسٔ ىسؾاع، َٚسا مسابُٗا َسٔ      
ؾقاع ٚاٍ ؾاب، َٚا ٚقف ؾُٝٗا َٔ ذبؾٜـ ٚتـٜٝـ بػس٢ عًس٢ ازبسٖٛؾ ا٭ىسٌٝ َٚقسط      
اسبكٝك١ ؾيري إٔ هلل ٚيغا، ٚحعٌ ايٓ  إهلا ٚاإلي٘ ايٛاحسغ ث٬ثس١، يس٫ٛ ػيسو نًس٘ ٫ذبسغ        

تإ ًب عٜٔ ٚاحغ يتًتكٝا بعغ ػيو باإلف٬ّ اسبٓٝسـ ٚتَٓسٜٛا ذبسن يٛا٥س٘، ٫ٚ ٜبكس٢      ايغٜاْ
ف٣ٛ عٜٔ ٚاحغ ٖٛ اإلف٬ّ ايؼٟ ٖٛ عٜٔ اهلل اشبايً ايؼٟ مؾع٘ شبغ١َ اإلْقا١ْٝ ٚإْكاػ 

 ايعامل يبا ؼبٌٝب ب٘ َٔ ٬ٜٚ  ٚأص اؽ. 
ِ ىس٢ً اهلل عًٝس٘   ٚ٭ٕ َن١٦ٝ اهلل فبخاْ٘ قغ فبكن بإٔ حعٌ عٜٔ ضبُسغ   عٜسٔ   ٚفسً

ايعاىبـب ؾكغ أصؼ اهلل ايعٗغ ٚاىبٝثام عًِٝٗ بإٔ ٜ٪َٓٛا قبخُسغ إٕ حسا٤ِٖ َيسغقا ىبسا أْسـٍ      
إفب اإلمبإ بس٘   –اي  فتغؽى ؿَٔ ضبُغ  –عًِٝٗ، ٚنإ َع٢ٓ ػيو تٓبٝ٘ ا٭َِ ٚاينعٛب 

تس   ٚايتيغٜل بغعٛت٘ ٭ْٗا عع٠ٛ اسبل ايؼٟ ٫ ٜأتٝ٘ ايبابٌ، ٚ٭ْٗا ايغع٠ٛ ايعاىب١ٝ ايس  ن 
 اهلل هلا اشبًٛع إفب إٔ تٓؿ ؾ ايقُا٤ ٚتٓهغؽ ايٓجّٛ ٚتبغٍ ا٭ؽض غري ا٭ؽض ٚايقُٛا . 

ًٚجاق اهِبذٚني ملذا آتٚذُتلٍ ًذّ كتذاب       ٗإل أخذ اهللًٚب ػيو ٜكٍٛ اهلل عـ ٚحٌ: 
ٗحلٌٞ ثٍ جا١كٍ رص٘ي ًةدق ملا ًعلٍ هتاًِّ بذٕ ٗهتِةذزُٕ قذاي أأقذزرخ ٗأخذذخ      

ّ    عوٟ لهم إصزٜ قاه٘ا أقزرُ هٍ عُسؾإ:  ر ا قاي فاعٔدٗا ٗأُذا ًعلذٍ ًذّ اهغذآدٙ
بهؾا١َ ٖؼا ايٓ  ايهؾِٜ ٚػنؾ  –ؾُٝا أْـٍ عًِٝٗ َٔ نت   –نُا أصرب اهلل ا٭ْبٝا٤  د81

هلِ َٔ أٚىاؾ٘ ٚع٬َات٘ َا ػبًسٛ غٛامسٞ اينسو َٜٚس٧ٝ بؾٜسل اسبسل. ًٚب ػيسو ٜكسٍٛ         
 دُٗذٕ ًلت٘بذا عِذدٍٓ يف    اهذّٙ ٙتبعْ٘ اهزص٘ي اهذِ  األًذٛ اهذذٜ    فبخاْ٘ ٚتعافب: 

اهت٘راٝ ٗاإلدمٚى ٙاًزٍٓ باملعزٗو ِٗٙٔآٍ عّ املِلز ٗيى  ٍ اهيٚبذات ٗيذزَ عوذٍٚٔ    
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ارتبا٢ح ٗٙضع عٍِٔ إصزٍٓ ٗاأل الي اهيت كاُذ  عوذٍٚٔ فاهذذّٙ آًِذ٘ا بذٕ ٗعذشرٖٗ       
د، ٜٚكٍٛ: 157را٭عؾاف:  ُٗة٘رٖ ٗاتبع٘ا اهِ٘ر اهذٜ أُشي ًعٕ أٗه٣م ٍٓ املفوخْ٘

ًذّ   ٗإل ٜٓ قاي عٚضٟ ابّ ًزٍٙ ٙا بين إصزا٢ٚى إُٛ رص٘ي اهلل إهٚلٍ ًةدقا ملا بني ٙد
اهت٘راٝ ًٗبغزا بزص٘ي ٙاتٛ ًّ بعدٜ امسٕ أمحد فوٌا جا١ٍٓ باهبِٚات قاه٘ا ٓذذا صذخز   

 د.3راييـ:  ًبني
ٛٓتس٘ ٖٚسٞ    ٚحا٤ ًب ايتٛؽا٠ ٚاإلظبٌٝ أصباؽ عٔ ايٓ  ضبُغ ٚأٚىاف ت٪ٜغ ىغق٘ ًب ْب

١ ناْن ناؾ١ٝ إلقاَتِٗ ع٢ً احملج١ ايٛاٍخ١ ي٫ٛ َاؽإ ع٢ً قًٛبِٗ َٔ أنسغاؽ  ع٥٫ٌ قٜٛ
اسبكغ ٚاسبقغ، ٚحقبٓا إٔ ْؼنؾ ًب ػيو َا ؽٟٚ عٔ ثعًب١ بسٔ ٖس٬ٍ ٚنسإ َسٔ أحبساؽ      

ىس٢ً اهلل  ٚقاٍ: أصربْٞ بيسؿا  ايسٓ     ؽٍٞ اهلل عٓ٘ايٝٗٛع حُٝٓا فأي٘ عُؾ بٔ اشب اب 
ىسؿت٘ ًب تسٛؽا٠ بسين ٖساؽٕٚ ايس  مل تػسرت ٚمل تبسغٍ ٖسٞ         ًب ايتٛؽا٠، ؾكاٍ: إٕ  عًٝ٘ ٚفًِ

أهبغ َٔ ٚيغ إمساعٌٝ بٔ إبؾاِٖٝ ٖٚٛ هصؾ ا٭ْبٝا٤، ٖٚٛ ايٓ  ايعؾبسٞ ايسؼٟ ٜسأتٞ بسغٜٔ     »
إبؾاِٖٝ اسبٓٝـ َع٘ ى٠٬ يٛ ناْن ًب قّٛ ْٛش َا أًٖهٛا باي ٛؾإ، ٚيٛ ناْسن ًب عساع   

اييسٝخ١ ٖٚسٛ أَسٞ ٫ ٜهتس  ٫ٚ ٜكسؾأ      َا أًٖهٛا بايؾٜذ، ٚيٛ ناْن ًب مثٛع َا أًٖهسٛا ب 
ُٓاع ؼبُغ اهلل ًب اينغ٠ ايؾصا٤، ىاحب٘ َٔ اىب٥٬هس١ حربٜسٌ، ًٜكس٢ َسٔ      اىبهتٛب، ٖٚٛ اسب
قَٛ٘ أػ٣ مغٜغا ثِ ٜغاٍ عًِٝٗ )أٟ تهٕٛ ي٘ ايغٚي١( ؾٝخيغِٖ حيٝغا، تهٕٛ ايٛقسا٥ف  

ىبسٛ  َسٔ اىبسا٤ َسٔ     َع٘ قّٛ ِٖ أفؾع إفب ابٝثؾب َٓٗا عًٝ٘ َٚٓٗا عًِٝٗ ثِ ايعاقب١ ي٘ .. 
يٝٛ  ايٓٗساؽ ؽٖبسإ ايًٝسٌ،    »ؽأل ازببٌ إفب أفؿً٘ ىغٚؽِٖ أْاحًِٝٗ، ٚقؾباِْٗ عَا٩ِٖ 

ٚٓ َقري٠ مٗؾ، ٜبامؾ ايكتاٍ بٓؿق٘ ثِ ؽبؾج ٚؼبهِ ٫ حؾل ٫ٚ حجاب َع٘،  ٜؾع  ايعغ
 «اهلل حبؾف٘...

إٔ إٕ أؽعمت »َا ْي٘:  14ٚنؼيو حا٤ ًب إظبٌٝ َت٢ با٫ىخاش اسباعٟ عنؾ عغع 
َٚعٓاٙ إٕ أؽعمت إٔ تتبعٛا ؾاتبعٛا إًٜٝا٤، ٚن١ًُ إًٜٝسا٤  « تكبًٛا ؾٗؼا ٖٛ إًٜٝا٤ اىبـَف إٔ ٜأتٞ

تٛاؾل ًب صبُٛع حؾٚؾٗا ع٢ً حقساب قاعسغ٠ أ سغ نًُس١ أهبسغ، ؾهسإ ًب ػيسو إمساؽ٠         
 ٚاٍخ١ إفب ا٭َؾ باتباع ْ  فٝأتٞ امس٘ أهبغ.
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 إٔ هعّ ىبا اْتيس  عًس٢ قغَٝس٘ ؽأ٣    ٚحا٤ ًب إظبٌٝ بؾْابا ًب ايؿيٌ ايتافف ٚايث٬ثـب
ؾقسأٍ اهلل عسٔ   « ٫ إيس٘ إ٫ اهلل، ضبُسغ ؽفسٍٛ اهلل   »ًب اهلٛا٤ نتاب١ تتأيل ناينُك ْيٗا: 

ؾكاٍ ي٘ اهلل: إْ٘ ابٓسو ايسؼٟ فسٝأتٞ يًعسامل بعسغ ه٫ف ايقسٓـب،       « ضبُغ ؽفٍٛ اهلل»َع٢ٓ 
ٌ َسٔ نسثري يبسا    ، ػيهِ غٝل َٔ ؾسٝل ٚقًٝس  ٚايؼٟ َت٢ حا٤ فٝع ٞ يًعامل اهلغ٣ ٚايٓٛؽ

 حؿًن ب٘ ايتٛؽا٠ ٚامتًُن عًٝ٘ ا٭ْاحٌٝ اىبضتًؿ١، ٚىغم اهلل إػ ٜكٍٛ ًب تًو ا٭ٚىاف
د 157رَسٔ فسٛؽ٠ ا٭عسؾاف:      دُٕٗ ًلت٘با عِدٍٓ يف اهت٘راٝ ٗاإلدمٚذى ٚايبناؽا  

ؽَسٛؿ ٚإمساؽا  صؿٝسن عًس٢      –إػا افتثٓٝٓا َا حا٤ ًب إظبٝسٌ بؾْابسا    –ٖٚٞ ًب َعُبُٗا 
ه١ًًٝ، ٚعنٝن عٓٗا بيامؾِٖ ايع١ًًٝ، ٚي٫ٛ ػيو َا مسخٛا ببكا٥ٗسا ًب نتسبِٗ   أػٖاِْٗ اي

 ِٖٚ ا٭عغا٤ ا٭يغا٤ يإلف٬ّ ْٚ  اإلف٬ّ.
 

 اذتاجٞ إىل ٓداٙٞ اهلل ٗفغى اهعقى ٗحدٖ يف إصالح اجملتٌع
اإلْقإ ٚأًٖ٘ يٝهسٕٛ صًٝؿس١ ًب ا٭ؽض ٜعُؾٖسا بساشبري ٚايؿَس١ًٝ ٚاهلسغ٣        صًل اهلل
غٍ ٚاىبقاٚا٠ ٚايع ـ ٚايؾهب١ ٚا٭صؼ بٝغ ايَعٝـ ٚإغاث١ اىبًٗٛف ٚتٛحٝس٘  ٜٚغعٛ إفب ايع

 ا تُف بكغؽ َا ٜقت ٝف إفب ٚفا٥ٌ ايؿ٬ش ٚايي٬ش. 
ٚيهٞ تتخكل اسبه١ُ اإلهلٝس١ ًب صًسل اإلْقسإ ٜٚتسبـب اىبيسغام اسبسل يكٛيس٘ تعسافب         

إلْقإ َٔ َغع ٜعٝٓٗا ٫ بغ يك٠ٛ اشبري ًب ا إْٞ أعًِ َا ٫ تعًُٕٛإؽماعا يًُٮ ا٭ع٢ً 
ٜٚكٜٛٗا ع٢ً فغ َٓاؾؼ اينؾ ٚاي ػٝإ ٚع٢ً افستضغاّ اينس٠ٛٗ ٚايػَس  ؾُٝسا ؼبؿسِب يس٘       
ْٛع٘ ٚنٝاْ٘، ٫ٚ مو أْ٘ يٛ تؾى اإلْقإ ْٚؿق٘ ؾ ْ٘ ٫ ٜقت ٝف إٔ ؼبؿُبٗا َٔ ا٫ْغؾاع 
إفب اينؾ ٚفبٌٝ اي٬ٍَ قبا ؽن  ؾٝ٘ َٔ م٠ٛٗ ٚغَ  اْغؾاعا ٜيٌ ًب نثري َٔ اىبٛابٔ 
إفب حغ افتباح١ اْتٗاى ا٭عؾاض ٚفسؿو ايسغَا٤ ٚفسً  اسبكسٛم ًَبٝسا َٚقستجٝبا يربٜسل        
ايغْٝا ٚؿصؾؾٗا ٚمٗٛاتٗا َٚػؾٜاتٗا ؾٝػً  مؾٙ صريٙ ٚؾقاعٙ ى٬ح٘ عساحـا عسٔ ذبكٝسل    
ايتٛاؿٕ بـب عٚاعٞ اشبري ٚعٚاعٞ اينؾ، ٚتٓعهك عٓغ٥سؼ حهُس١ صًكس٘ ٚحعًس٘ صًٝؿس١ ًب      

إْسٞ  ٮ ا٭عًس٢ حُٝٓسا قساٍ اهلل فسبخاْ٘ ٚتعسافب هلسِ:       ا٭ؽض ٚبؼيو تيغم ؾٝ٘ ْب٠٤ٛ اىب
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حاعٌ ًب ا٭ؽض صًٝؿ١ قايٛا أدبعٌ ؾٝٗا َٔ ٜؿقغ ؾٝٗا ٜٚقؿو ايغَا٤ ٚعبٔ ْقٓبذ حبُغى 
 د.30رايبكؾ٠:  ْٚكغل يو

ٟٓ ٜعـب اإلْقإ ع٢ً ذبكٝل ايتٛاؿٕ بـب قٛتٞ اشبري  ؾُبٗؾ بٗؼا ٚحٛب ٚحٛع َغع قٛ
ٞٓ إفب        ٚاينؾ ٜٚغؾع٘ قبا ؽن  ؾٝ٘ َٔ عكٌ ٜعؾف ب٘ اهلسغ٣ َسٔ ايَس٬ٍ ٚايؾمسغ َسٔ ايػس

اشبري ٜهسٕٛ ؾٝس٘ صًٝؿس١ ًب ا٭ؽض ٜعُؾٖسا ُٜٚٓٝٗسا ٜٚٓنسؾ ؾٝٗسا ؽٚش ا٭َسٔ ٚاي ُأْٝٓس١          
 ٚا٫فتكؾاؽ.

ـٓ ب٘ ايؿ٬فؿ١ ِٖٚ  ؾُا ٖٛ ٖؼا اىبغع ايعُبِٝ؟، َٚٔ أٟ أىٌ ٜٓبف؟، أقؾب حٛاب ٜعت
ؾٜٔ اي بك١ ايؾاق١ٝ ايعاي١ٝ اىبؿهؾ٠ ًب ا تُف )أْ٘ ايؼٜٔ ٜعتربٕٚ ًب ُْبؾ نثري َٔ ايعًُا٤ اىبؿه

 ايعكٌ(.
ؾٗٛ ًب ُْبؾِٖ ايؼٟ ؼبٓغع َٛاؿٜٔ اشبري ٚاينؾ، ٚايؿ١ًَٝ ٚايؾػ١ًٜ ٜٚتضؼ َٓ٘ عفتٛؽ 

 اسبٝا٠ ع٢ً َكتَاٙ.
ٚاسبل إٔ ٖؼا ازبٛاب ؾافسغ، ٚإٔ ايعكسٌ ٫ ٜقست ٝف إٔ ٜكسٛع اإلْقسإ إفب اسبهُس١       

 اىبكيٛع٠ َٔ صًك٘.
٫ ٜيذ إٔ ٜهسٕٛ َكٝافسا ؼبسغع َسٛاؿٜٔ اشبسري ٚاينسؾ ٜٚسُٓبِ اسبٝسا٠ ٭ٕ         إٕ ايعكٌ 

اإلْقاْق١ حؾبت٘ حٝٓا َٔ ايغٖؾ ٫ٚ تـاٍ تتكًٓ  ًب نبؾٙ بـب حؾب حا١َٝ تأنٌ ا٭صَسؾ  
ٚايٝابك ٚتغَؾ ازبٗٛع اي  تبؼٍ ًب بٓا٤ اسبَاؽا  ٚإقا١َ اىبٓن   ٚبـب حؾب باؽع٠ كبسٮ  

بـب ٫ تعؾف إْياف َُبًسّٛ َسٔ َبسامل ٫ٚ ترتؾسف عسٔ      ايكًٛب صٛؾا ًٖٚعا، ٖٚٞ ًب اسبؾ
افتعباع ايَعؿا٤ ٚفً  اسبكٛم ٚاسبؾٜٓا  ٚتٗغٜغ ا٭َٔ ٚا٫فتكؾاؽ. ٖٚسٞ ًب اسبسؾبـب ٫   
تتٓقِ ؽٚحا َٔ ايٓقُا  ايؾٚح١ٝ ايؿا١ًٍ اي  تعيِ اإلْقإ َٔ ايتبسؼٍ ًب ْؿقس٘ ٚتكٝس٘    

 ا٫ؽتهال ًب هبأ٠ اإلباح١ٝ ايَاي١ ٚاىباع١ٜ اىبُب١ًُ.
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إٕ ايعكٌ ٫ ٜيًذ إٔ ٜهٕٛ َكٝافا ؼبغع َٛاؿٜٔ اشبري ٚاينؾ، ٭ٕ ايعكسٍٛ تتؿساٚ    
ًب إعؽاى اشبري ٚاينؾ، ًٚب حهُٗا ع٢ً ا٭مٝا٤ َٚعؾؾ١ حهُٗا ؾٝقتخقٔ بعَسٗا َسا ٫   

 ٜقتخقٓ٘ اٯصؾ ٜٚقتكبذ بعَٗا َا ٫ ٜقتكبخ٘ اٯصؾ.
٢ عًٝٗسا ًب تؿهريٖسا   إٕ ايعكٌ ٫ ٜيًذ إٔ ٜهٕٛ َكٝافا ٭ٕ ايعكٌ عؾ١ٍ ٭ٕ ت ػس 

ٚتكغٜؾٖا اينٗٛا  ٚا٭ٖٛا٤ ٚايتأثؾ باينضيٝا  ٚاإلقًُٝا  ٚفا٥ؾ ا٭غسؾاض ايهآَس١ ًب   
 ايٓؿك اي  ٫ ٜقت ٝف إٔ ٜٓـعٗا ٜٚ ٗؾ ايٓؿك َٓٗا عًِ ٫ٚ ؾًقؿ١.

إٕ ايعكسسٌ ٫ ٜيسسًذ إٔ ٜهسسٕٛ َكٝافسسا ٭ْسس٘ ضبسسغٚع اإلعؽاى ٫ ٜقسست ٝف إٔ ؼبسسٌٝب    
تكبٌ ع٢ً حق  َا عبؾٙ ايعًِٝ اشببري خبًك٘، ؾُاػا بكٞ إّػا ؟ قبكتَٝا  ايػغ ٚحٛاع  اىبق

مل ٜبل إ٫ اهلغا١ٜ ايقُا١ٜٚ اي  تعٗغ اهلل بٗا عبساعٙ ٚايس  ؾٝٗسا اىبسغع ايسؼٟ ٍٚسع٘ أفافسا        
يًخٝا٠ اإلْقا١ْٝ ٚعًل ب٘ عُاؽ٠ ٖؼٙ ايغْٝا. ٚأنٌُ ٚأمسؾف ٚأمشسٌ ؽفساي١ يًٗغاٜس١ ٖسٞ      

 ١ اإلف١َٝ٬. هصؾ اينؾا٥ف ايقُا١ٜٚ، ٖٚٞ: اينؾٜع
 ًةدر اهتغزٙع ٗصويتٕ:

اينؾٜع١ اإلف١َٝ٬ ٖٞ أنٌُ ٚأمؾف ٚأمشٌ ؽفاي١ يًٗغا١ٜ ٖٚٞ اينؾٜع١ ايس  صستِ   
اهلل بٗا مؾا٥ف ايقُا٤ ٚحعًٗا صايغ٠، ٚنت  هلا ايبكا٤ إفب إٔ ٜؾ  اهلل ا٭ؽض َٚٔ عًٝٗا. 

 ؾؾاع ٚازبُاعا .يؼا ناْن ثابت١ َقتُؾ٠ ق١ٜٛ ايبٝا٤ ضبه١ُ ايُٓباّ، ٚاؾ١ٝ حباحا  ا٭
 َٚعًّٛ إٔ اينؾٜع١ اإلف١َٝ٬ ذبتٟٛ ع٢ً ا٭ىًـب ايعُبُٝـب ٚاىبيغؽٜٔ ايهؾمبـب، 

نتاب اهلل ايعُبِٝ ٚىؾاب٘ اىبقتكِٝ ٚحجت٘ ايبايػ١، ٚهٜات٘ ايغاَػس١ ًَٚٓٗس٘ ايعسؼب    األٗي: 
 ايؾاٟٚ َٔ َبُأ ازبٗاي١.

نؾ ًب عِٜٓٗ ٚعْٝساِٖ. ٖٚسٞ َسا    ايق١ٓ ايٓب١ٜٛ اىبٓري٠ اينا١ًَ يهٌ صري ٚفعاع٠ ايب ٗاهجاُٛ:
ق٫ٛ أٚ ؾع٬ أٚ تكؾٜؾا، ٖٚٞ قسغ ؽٍسٞ    ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِأٍٝـ إفب ؽفٍٛ اهلل 

ىس٢ً اهلل  اهلل عٓٗا ٚأٚح  اتباعٗا ٚايؾحٛع إيٝٗا، ٚايعٌُ قبكتَاٖا، ٚأَؾ ب اعت٘ 
ٚحعٌ َٔ تٛفب عٔ ػيو َسٔ ايهساؾؾٜٔ، ٚعًسل نُساٍ ضببس١ اهلل بتُساّ        عًٝ٘ ٚفًِ
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ًب َتابعس١   ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٚحعٌ باع١ ايٓ   ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِيقٓت٘ اىبتابع١ 
فٓت٘ باع١ اهلل فبخاْ٘ ٚتعافب ًب اتباع قؾهْ٘، ٚبـب إٔ نبٝف ػيسو َسٔ اهلل ٚأْس٘ ٫    

ىس٢ً  ٜٓ ل عٔ اهل٣ٛ بٌ ٖٛ ٚحٞ ٜٛح٢، ؾايكؾهٕ َٔ اهلل ٚايق١ٓ َسٔ ؽفسٍٛ اهلل   
ٜيذ إٔ ْكسٍٛ: إٕ ايسؼٟ ٍٚسف ا٭حهساّ      بأَؾ اهلل ٚؽٍاٙ، ؾخ٦ٓٝؼ اهلل عًٝ٘ ٚفًِ

 ٚأحٌ اسب٬ٍ ٚحؾّ اسبؾاّ ٖٛ اهلل فبخاْ٘ ٚتعافب. 
يكغ اْتـع اإلف٬ّ فً ١ ايتخًٌٝ ٚايتخؾِٜ َٔ أٜغٟ اشبًسل أٜٓس١ ناْسن عؽحستِٗ ًب     
ايغٜٔ ٚايغْٝا، ٚحعًٗا َٔ حل ايؾب فبخاْ٘ ٚتعافب ٚحغٙ ٫ أحباؽ ٫ٚ ؽٖبإ ٫ٚ ًَسٛى  

ؼبؾَٛا م٦ٝا ذبؾمبا َ٪بغا ع٢ً عباع اهلل، بٌ اهلل ٚحغٙ ىاح  اسبل  ٫ٚ ف٬بـب مبًهٕٛ إٔ
 .ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًًِب إٔ ُٜخٌ ٚؼبؾّ ًب نتاب٘ أٚ ع٢ً يقإ ؽفٛي٘ 

 د.40رٜٛفـ: إٕ اسبهِ إ٫ اهلل أَؾ أ٫ تعبغٚا إ٫ إٜاٙقاٍ اهلل فبخاْ٘ ٚتعافب: 
 د.119را٭ْعاّ:  ٚقغ ؾيٌ يهِ َا حؾّ عًٝهِٚقاٍ: 
 د105رايٓقا٤: إْا أْـيٓا إيٝو ايهتاب باسبل يتخهِ بـب ايٓال قبا أؽاى اهللٚقاٍ: 
 اتبعٛا َا أْـٍ إيٝهِ َٔ ؽبهِ ٫ٚ تتبعٛا َٔ عْٚ٘ أٚيٝا٤ ق٬ًٝ َا تؼنؾٕٚٚقاٍ: 
 د.3را٭عؾاف: 

ٚقغ اعترب  اينؾٜع١ إٔ َٔ دبؾأ ع٢ً ايتخًٌٝ ٚايتخؾِٜ ٚمل ؼبهِ قبسا أْسـٍ اهلل ؾكسغ    
حغٙ ٚاعتغ٣ ع٢ً حل ايؾبٛب١ٝ ًب ايتنؾٜف يًضًل ٚأْ٘ ناؾؾ َٚبامل ٚؾافسل، ؾكساٍ:   حاٚؿ 
ٕٚمل ؼبهِ قبا أْـٍ اهلل ؾأٚي٦و ِٖ ايهاؾؾ َٔٚ  :د، ٚقاٍ: 44راىبا٥غ٠  ِمل ؼبهس َٔٚ

  ٕ َٚسٔ مل ؼبهسِ قبسا أْسـٍ اهلل     د، ٚقساٍ:  45راىبا٥سغ٠:   قبا أْـٍ اهلل ؾأٚي٦و ٖسِ ايُبساىبٛ
د. ٚأنؼ ػيو فبخاْ٘ ٚتعسافب ًب ٍَٛسف هصسؾ بٓؿسٞ     47راىبا٥غ٠:  ؾأٚي٦و ِٖ ايؿافكٕٛ

ٟٓ أَؾ، ؾكاٍ تعافب:  ؾس٬  اإلمبإ عُٔ مل ؼبهِ بهتاب اهلل ٚف١ٓ ؽفٛي٘، عٓغ ايتناحؾًب أ
ٚؽبو ٫ ٜ٪َٕٓٛ حت٢ ؼبهُٛى ؾُٝا مجؾ بِٝٓٗ ثِ ٫ ػبغٚا ًب أْؿقِٗ حؾحا يبا قَٝن 

 د. 65رايٓقا٤:  ٜٚقًُٛا تقًُٝا
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 .ؾ٬ ٚؽبو ٫ ٜ٪َٕٛٓافب ٖؼا بتهؾاؽ أعا٠ ايٓؿٞ ٚايكقِ، ؾكاٍ: ٚقغ أنغ تع
ثِ مؾٍب تعافب ًب ٖؼا ايتخهِٝ إٔ ٜتكبًٛا بقع١ ىغؽ ٚبٝ  صابؾ َٔ غسري قًسل أٚ   

ثسِ ٫ ػبسغٚا ًب   اٍ ؾاب ؾ ٕ حيٍٛ اسبؾج ٚايَٝل عٓغ ػيو َٔ ايٓؿسام، ٚيسؼا قساٍ:    
اع اْكٝساعا ٫ تسؾعع ؾٝس٘ أبسغا ؾكساٍ:      ٚقغ أَسؾ اهلل تعسافب با٫ْكٝس    أْؿقِٗ حؾحا يبا قَٝن

ٜٚقًُٛا تقًُٝا. 
ٚأَؾ اىب٪َٔ إٔ ٫ ٜهٕٛ ي٘ اصتٝاؽ َف حهِ اهلل ٚؽفٛي٘ ٚأْ٘ إٕ اصتاؽ َٔ ا٭حهساّ  

ٌٓ ٫٬ٍ َبٝٓا، ؾكاٍ فسبخاْ٘:   َٚسا نسإ ىبس٪َٔ ٫ٚ    غري َا ق٢َ ب٘ اهلل ٚاصتاؽٙ ؾكغ ٍ
٠ َسٔ أَسؾِٖ َٚسٔ ٜعسً اهلل ٚؽفسٛي٘      َ٪١َٓ إػا ق٢َ اهلل ٚؽفٛي٘ أَؾا إٔ ٜهٕٛ هلِ اشبري

 د. 36را٭حـاب:  ؾكغ ٌٍ ٫٬ٍ َبٝٓا
ٚقغ ٚىـ اهلل ايكؾهٕ ايهؾِٜ حاٍ اىبس٪َٓـب اىبٓكساعٜٔ ٭ٚاَسؾ اهلل ٚؽفسٛي٘ اىبسؼعٓـب      

إلبا نإ قٍٛ اىب٪َٓـب إػا ُععٛا إفب اهلل ٚؽفٛي٘ يٝخهِ بِٝٓٗ إٔ يٮحهاّ اينؾٜع١، ؾكاٍ: 
ي٦و ِٖ اىبؿًخٕٛ، َٚٔ ٜ ف اهلل ٚؽفٛي٘ ٚؽبه اهلل ٜٚتك٘ ؾأٚي٦سو  ٜكٛيٛا مسعٓا ٚأبعٓا ٚأٚ

 د. 52-51رايٓٛؽ:  ِٖ ايؿا٥ـٕٚ
ٜٚكٛيسٕٛ هَٓسا بساهلل ٚبايؾفسٍٛ     ٚقاٍ ًب ٚىـ َا ٜكابٌ اىبس٪َٓـب ٖٚسِ اىبٓساؾكٕٛ:    

ٚأبعٓا ثِ ٜتٛٓي٢ ؾؾٜل َِٓٗ َٔ بعغ ػيو َٚا أٚي٦و باىب٪َٓـب، ٚإػا ععسٛا إفب اهلل ٚؽفسٛي٘   
ِٝٓٗ إػا ؾؾٜل َِٓٗ َعؾٍٕٛ، ٚإٕ ٜهٔ هلِ اسبل ٜسأتٛا إيٝس٘ َسؼعٓـب، أًب قًسٛبِٗ     يٝخهِ ب

   ٕ رايٓسٛؽ:   َؾض أّ اؽتابٛا أّ ؽباؾٕٛ إٔ ؼبٝـ اهلل عًِٝٗ ٚؽفٛي٘ بٌ أٚي٦سو ٖسِ ايُبساىبٛ
 د.47-50

أَا ذبؾِٜ اسب٬ٍ ٚذبًٌٝ اسبؾاّ، ؾؼيو أعُبِ ٚأمغ، إػ ٖٛ قؾٜٔ اينؾى باهلل قساٍ اهلل  
كٛيٛا ىبا تيـ أيقٓتهِ ايهسؼب ٖسؼا حس٬ٍ ٖٚسؼا حسؾاّ يستؿرتٚا عًس٢ اهلل        ٫ٚ تتعافب: 

 د. 116رايٓخٌ:  ايهؼب إٕ ايؼٜٔ ٜؿرتٕٚ ع٢ً اهلل ايهؼب ٫ ٜؿًخٕٛ
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 اهتغزٙع اإلصالًٛ ٗكٌاهٕ
اعًِ إٔ ايؿك٘ اإلف٬َٞ حاَع١ ؽاب ١ يٮَس١ اإلفس١َٝ٬ ٖٚسٛ حٝاتٗسا تسغّٚ َسا عاّ،       

تجـأ َٔ تاؽٜط حٝا٠ ا٭َس١ اإلفس١َٝ٬ ًب أق ساؽ اىبعُسٛؽ٠،     ٚتٓعغّ َا اْعغّ، ٖٚٛ حـ٤ ٫ ٜ
 ٖٚٛ َؿضؾ٠ َٔ َؿاصؾٖا ايعُب١ُٝ. 

أْٗا مل تهٔ َثًٗا ٭ٜس١ أَس١ قبًسٗا، إػ ٖسٛ ؾكس٘ عساّ َسبـب سبكسٛم         َٚٔ صيا٥يٗا: 
ٟٓ، ٚب٘ نٌُ ُْباّ ايعامل ؾٗٛ حاَف يًُيساحل ا٫حتُاعٝس١، بسٌ     ا تُف اإلف٬َٞ، بٌ ايبنؾ

ٗؼٙ اىبثاب١ مل ٜهٔ ٭١ٜ أ١َ َٔ ا٭َِ ايقايؿ١، ٫ٚ ْـٍ َثً٘ ع٢ً ْٓ  َسٔ  ٚا٭ص٬ق١ٝ، ٖٚٛ ب
ا٭ْبٝا٤، ؾ ٕ ؾكٗٓا بٝٓٔ نٝؿٝا  ايعباعا  اي  ٖٞ ى١ً بـب ايعبغ ٚؽبس٘; َسٔ ىس٠٬ ٚىسّٛ     
ٚؿنا٠ ٚحج ُْٚباؾ١ رنػقٌ ايبغٕ ن٬ َٔ ازبٓاب١ أٚ يًجُع١ أٚ يًعٝغٜٔ، أٚ بعَسا ٖٚسٛ   

ٔٓ أَٛؽ ايؿ ؾ٠; َٔ صتسإ، ٚقسً   اي٤ٍٛٛ عٓغ أعا٤ ايؿؾا٥ل ا شبُك ًب ايّٝٛ ٚاي١ًًٝد. ٚف
 ماؽب ٚفٛاى، ٚتكًِٝ أَباؾؾ، ْٚتـ إبٌب ٚحًل عا١ْ.

قاٍ يٓا أحغ اىبنؾنـب: إْٞ أؽ٣ ىاحبهِ ٜعًُهِ »ؾؿٞ ىخٝذ َقًِ عٔ فًُإ: 
حت٢ ٜعًُهِ اشٔبؾا٠٤، ؾكاٍ: أحٌ إْس٘ ْٗاْسا إٔ ٜقستٓجٞ أحسغ بُٝٝٓس٘ أٚ ٜقستكبٌ ايكبًس١،        

ٌٓ َٔ ث٬ث١ أحجاؽ»عٔ ايؾٚ  ٚايعُباّ، ٚقاٍ:  ْٚٗاْا  «.٫ ٜقتٓجٞ أحغنِ بأق
ٚأؽمغْا ايؿك٘ إفب دبٌُٝ ايثٝساب ًب ازبُعس١ ٚايعٝسغٜٔ َٚسك اي ٝس  ٚهعاب ا٭نسٌ       
ٚاينؾب، َٚا ٜ٪نٌ َٚا ٜنؾب َٚا ُٜسرتى، نُسا أؽمسغ إفب ذبقسـب حساٍ ا تُسف ايعساّ،        

ب ا٭صس٬م; ؾسسأَؾ باييسسغم ًب  ؾأؽمسغ إفب َسسا ؼبؿسِب اييسسخ١ ٚدبٓسس  َسا َٜسسؾٖا، ٖٚسسؼٓ   
اىبعا٬َ ، ٚايٛؾا٤ بايعكٛع ٚايعٗٛع، ٚأٚح  تؾى ايؼْٛب; َٔ ؿْا ٚوبؾ، ٚغٝبس١ ٚلبُٝس١،   
ٚقؼف ٚفعا١ٜ، ٚمٗاع٠ ؿٚؽ، ٚاعبؾاف عٔ ا٭حهاّ، أٚ ذبؾٜسـ سبس٬ٍ، أٚ حسؾاّ ٚغسري     

 ػيو.
٭َسِ  ؾًٛ إٔ اىبقًُـب عًُٛا بأحهاّ ايؿك٘ ٚايغٜٔ نُا نسإ هبسا٩ِٖ يهساْٛا أؽقس٢ ا    

 ٚأفعغ ايٓال!
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نُا أْ٘ حعٌ يًؿكؾا٤ حُبا َٔ َاٍ ا٭غٓٝا٤ بايـنٛا  ٚايهؿاؽا  ٖٚؼا أفال َستـب  
ٜػين اىبقًُـب عٔ اىبباع٨ اىبقتٛؽع٠ ناإلمرتان١ٝ ٚغريٖا، نُا أْ٘ أىٌ نثري َٔ ا٭عُساٍ  

 اشبري١ٜ اي  تأفقن هلا ازبُعٝا  ايهرب٣ ًب أٚؽٚبا ٚأَؾٜها.
ُاع عاّ يقا٥ؾ ا٭َِ اي  تسغٜٔ بس٘، يٝقستؿٝغ بعَسِٗ     نُا مؾع اسبج: يٝخيٌ احت

َٔ بعل عًَِٛٗ ٚأحٛاهلِ، ؾٝتعاْٚٛا ٜٚت ؿؽٚا ًٚب ػيو إعاْس١ ٭ٖسٌ اسبسؾَـب اينسؾٜؿـب     
يٝهْٛا َؾنـٜٔ عُبسُٝـب يإلفس٬ّ نُسا مسؾع احتُاعسا  أصسؾ أىسػؾ ٚأٜقسؾ ًب ازبُسف          

 ٚا٭عٝاع.
ًٝ٘، ٚبٝٓٔ ايعكٛع ايس  تعتسرب   ٚبٝٓٔ نٝؿ١ٝ تأفٝك ايعا٬٥ ، ؾٓغب إفب ايـٚاج ٚحث ع

ٞٓ ٚىغام، ٚمٗٛع، َٚا صايؿٗا ؾٗٛ ؿْا، أٚ قؾٜ  َٓس٘ ًب حسل    ؿٚاحا، ٚمؾٚبٗا َٔ ٚي
 ا٭١َ عٕٚ ايؾفٍٛ، ؾً٘ ًب ػيو صيٛىٝإ.

ٚؽصً ًب اي ٬م ىبا عق٢ إٔ ٜكف َٔ تناحؾ ايـٚحـب، َٚا ٜتعًل بؼيو َسٔ عبسٛ   
 إ٤٬ٜ َٚبٗاؽ.

فت٦ؼإ ٚايقس٬ّ، ٚحعسٌ احرتاَسا صاىسا يهسٌ      نُا بٝٓٔ هعاب عصٍٛ ايبٝن; َٔ ا٫
إْقسسإ، ٖٚسسٛ َسسا ٜعسسرب عٓسس٘ باسبؾٜسس١ اينضيسس١ٝ، ٜٚقسسغٍ اسبجسساب بسسـب ايؾحسساٍ ٚايٓقسسا٤ 

 ا٭حٓبٝا  ضباؾُب١ ع٢ً ايٓقٌ، ٚإبعاعا يًُب١ٓ ٚإؽاح١ يهٌ ٍُري.
ٚحعٌ ٍٛابٌب يًٓق  ٚايكؾاب١ ٚايؾحِ، َٚٔ ٜعغ قؾٜبا َسٔ ْقسبو أٚ ؽهبسو َٚسٔ     

 .٫ 
 عٌ هلا هعابا.حت٢ اي٥٫ِٛ ح

ٚبسٝٓٔ أحهساّ اىبعسا٬َ ; َسٔ بٝسسف، ٚإحساؽ٠، ٚؽٖسٔ، ٚقسؾض، ٚقسؾاض، ٚمسسؾن١،         
ٚإَٜاع ٚغريٖا َٔ اىبعا٬َ  اىباي١ٝ اي  تكتَٝٗا ايكاعغ٠ اي  عًٝٗا َبٓس٢ عًسِ ا٫حتُساع    
ايبنؾٟ، ٖٚٞ إٔ اإلْقإ َغْٞ اي بسف، ضبتساج إفب أبٓسا٤ حٓقس٘، ؾٗسٛ َؾمسغ إفب تسأيٝـ        



 

 27 

١ْ ًب ٖؼٙ ايغاؽ ع٢ً ا٫قتياع، َاْف َٔ ايؾبا ايؼٟ ب٘ صؾاب ازبُٗٛؽ َٔ ازبُاعا  اىبتعاٚ
 ا٭١َ، نُا أْ٘ َبٝٓٔ يؿيٌ اشبيَٛا ، فٛا٤ ًب اىباٍ أٚ ايغَا أٚ ا٭عؾاض.

ٚبٝٓٔ َا ًٜـّ سبؿِب ا تُف ايعاّ َٔ ْي  اإلَاّ، ٚمؾٍٚب افستخكاق٘ يإلَاَس١، َٚسا    
باينؾٜع١، ٚإقا١َ ايعغٍ بـب أىٓاف ايؾع١ٓٝ،  ػب  ي٘ َٔ اي اع١ ٚعًٝ٘ َٔ اىبنٛؽ٠، ٚايعٌُ

 َقًُـب أٚ غري َقًُـب.
ثِ ققِ ايقً ١، ؾجعًسٗا ص  سا، ٖٚسٞ: اإلعاؽا  اىبغْٝس١. َٚٓٗسا: ايكَسا٤، ؾعسغع        
يًكاٍٞ ص ت٘، ٚبٝٓٔ يًناٖغ نٝؿ١ٝ تٛثٝل اسبكٛم، ٚأَؾ بهتبٗا ٚتبٝاْٗسا ٚعسغّ نتُاْٗسا،    

ع٢ً َٔ صؾج عٔ باع١ اإلَساّ إٔ ٜكاتسٌ،   ٖٚهؼا ص ١ احملتق ، ثِ بك١ٝ اشب ٌب، ٚحهِ 
ٚإػا ٚقف حؾب َف أ١َ أحٓب١ٝ ؾبسٝٓٔ ايكٛاعسغ اسبؾبٝس١، ثسِ ايقس١ًُٝ، ٚأَسؾ حبقسٔ ازبسٛاؽ،         
ٚإقا١َ اسبغٚع ع٢ً َٔ أصاف ايقاب١ً َث٬، أٚ صايـ ْيسٌٛ اينسؾٜع١، ٚبسٝٓٔ ايتأعٜبسا      

 ٚايـٚاحؾ ٚايكياٌ ٚؽؾف ا٭ٍؾاؽ.
تُاع١ٝ ٚبٝٓٓٗا، حت٢ عصٌ َف ايؾحٌ بٝت٘، زحهِ ٚبازب١ًُ; قغ افتكي٢ اين٦ٕٛ ا٫ح

بٝٓ٘ ٚبـب ؿٚحت٘، ؾبٝٓٔ َا ي٘ عًٝٗا، َٚا هلسا عًٝس٘، ٚؾيسٌ َسا عقس٢ إٔ ٜكسف بُٝٓٗسا َسٔ         
اشبي١َٛ، حت٢ حهِ بـب ايؾحٌ ٚٚيغٙ، ٚبٝٓ٘ ٚبـب ْؿق٘، حت٢ بعغ يبات٘ بـب ققِ َرياث٘، 

ٛىٞ ع٢ً أ٫ٚعٙ ٚبسـب قسغؽ َسا    ٚعؾٓ٘ ٚنؿٓ٘ ٚقربٙ، ثِ أٚى٢ بأٜتاَ٘ صريا، ٚبٝٓٔ نٝـ ٜ
 ٜٛىٞ ب٘، ٚنٝؿ١ٝ اسبجؾ ع٢ً ايقؿٝ٘ ٚايرتمٝغ. 

نٌ ػيو يٝٓتُبِ أَؾ اسبٝا٠، ٜٚعٝه اىبقًِ عٝن١ َٓتُب١ُ ٜتؿسؾؽ َعٗسا إلعسغاع ايسـاع     
 يّٝٛ اىبعاع. 

ؾايؿك٘ اإلف٬َٞ ُْباّ عاّ يًُجتُف ايبنؾٟ، ٫ اإلفس٬َٞ ؾكسٌب، تساّ ا٭حهساّ، مل     
 ٛ ايكإْٛ يغٍٚ اإلف٬ّ ٚا٭١َ اإلف١َٝ٬ نبعا٤.ٜغع ماػ٠ ٫ٚ ؾآػ٠، ٖٚ

ٚإٕ اْتُباّ أَسؾ عٍٚ اإلفس٬ّ ًب ىسغؽ ا٭ٍٚ، ٚبًٛغٗسا غاٜس١ مل تسغؽى بعسغٖا، ًب        
ايعغٍ ٚايُٓباّ، يغيٌٝ ٚاٍف ع٢ً َا نإ عًٝس٘ ايؿكس٘ َسٔ ا٫ْتُبساّ، ٚىسؾاح١ ايٓيسٌٛ،       
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ٚعيٌٝ ع٢ً َا نإ هلاتٝو  ٚىٝا١ْ اسبكٛم ْٚـا١ٖ ايكا٥ُـب بتٓؿٝؼ أٚاَؾٙ يبا ٫ ٜٛحغ اٯٕ،
 ايغٍٚ َٔ ايتُقو حببً٘ اىبتـب.

ؾاْتنسؾ    َٚا عصًن ا٭َِ ايهثري٠ ًب اإلفس٬ّ أؾٛاحسا، ٚاتقسعن عا٥سؾ٠ اإلفس٬ّ،     
ا٭١َ اإلف١َٝ٬ َاع٠ حٓاحٝٗا َٔ رْٗؾ ايؿاْجد ًب اهلٓغ مؾقا، إفب أؾؾٜكٝسا، ثسِ إفب أٚفسٌب    

ٌُ بكٛاعغ ايؿك٘ اإلفس٬َٞ، ٚايتقس١ٜٛ بسـب    أٚؽٚبا ًب ؿَٔ قًٌٝ، إ٫ باحرتاّ اسبكٛم، ٚايع
نبٝف أحٓال ايبنؾ اي  ناْن ذبَٓٗا ًب ايعغٍ ٚنبسف مستا  َهساؽّ ا٭صس٬م ٚضبافسٔ      

 اىبعتكغا .
ٖٚؼٙ ايتٛاؽٜط ايػؾب١ٝ ٚغريٖا مل ٜٓتكغ ٚاحغ َٓٗا ُْباّ ايعؾب ايؼٟ ناْٛا عًٝ٘، بسٌ  

٭َسِ عًس٢ َسا نسإ َسٔ ا٭ُْبُس١،       َغحٛٙ قبا مل مبغحٛا ب٘ غريٙ، ٚاقتبقٛا َٓ٘، ٚاصتاؽت٘ ا
 ؾاْيؾؾن عٓٗا إيٝ٘، ٚثًن عؾٚو ًَٛنٗا ٭حً٘. 

ؾا٭١َ اإلف١َٝ٬ ٫ حٝا٠ هلا بغٕٚ ايؿك٘، ٫ٚ ؽاب ١ ٫ٚ حاَع١ دبُعٗا فس٣ٛ ؽاب س١   
ايؿك٘، ٚعكٝسغ٠ اإلفس٬ّ، ٫ٚ تتعيس  ٭ٟ حٓقس١ٝ، ؾٗسٞ عا٥ُس١ بسغٚاّ ايؿكس٘ ََسُخ١ً          

 باٍُخ٬ي٘.
تبعٛا ناْن ا٭١َ إف١َٝ٬، َٚعُا اْعغّ ايؿكٝ٘ ٚايؿكٗسا٤ مل  ؾُُٗا ٚحغ أٌٖ ايؿك٘ ٚا

 ٜبل يٮ١َ افِ اإلف٬ّ!
ٚػب  ع٢ً نٌ أ١َ إف١َٝ٬ أؽاع  فٔ قإْٛ أٚ عفتٛؽ إٔ تؾاعٞ ٖؼا اىببغأ حؿُبسا  

 يًجاَع١ اإلف١َٝ٬.
 اهغزٙعٞ اإلصالًٚٞ ٗٗاقع اذتٚاٝ:

غٚؽ َف ٚاقسف اسبٝسا٠.   تقاٜؾ نٌ عيؾ ٚتيًذ يهٌ حٌٝ ٚت –حبُغ اهلل  –ٚمؾٜعتٓا 
ًٚب أىٛهلا اينؾٜع١ٝ ايك٠ٛ ايها١ًَ اي  كبغْا بتنؾٜعا  ح١ٝ ْا١َٝ َت ٛؽ٠ تهؿسٌ يًٓسال ًب   

 طبتًـ ب٦ٝاتِٗ ٚعيٛؽِٖ ايعغاي١ ٚا٫ب٦ُٓإ ٚاسبٝا٠ ايهؾمب١ اي ٝب١.
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ٚقغ افت اعن اينؾٜع١ إٔ تكغّ ايغيٌٝ ع٢ً ى٬حٝتٗا ٚقغؽتٗا عٓسغَا أتس٦ذ هلسا إٔ    
ايٛاقف، ؾهاْن ؾسرت٠ ت بٝكٗسا ؾسرت٠ ؾاٍس١ً تسٛؾؾ  ؾٝٗسا ايعغايس١ ا٫حتُاعٝس١          ت بل ًب عْٝا

ٚايهؾا١َ اإلْقا١ْٝ ٚاؽتؿعن ؾٝٗا اىبثٌ ايعًٝا َٓساؽ٠ تَس٧ٝ ا٭حٝساٍ اإلْقسا١ْٝ اىبكبًس١ فسًِ       
اشبري ٚا غ، يكغ ْعِ ايٓال باسبٝا٠ ايقعٝغ٠ ٚتؿؾغسٛا اسبُسٌ ؽفساي١ ذبؾٜسؾ ايعسامل نًس٘ َسٔ        

 ل ازبٌٗ َٚبًُا  اي٬ٍَ.أغ٬ٍ ايُبًِ ٚنابٛ
ا٭صؾ٣ اي  تعٌُ بأُْب١ُ َػساٜؾ٠ هلسؼا ايسغٜٔ يٝنسٗغ هلسؼٙ اينسؾٜع١       ٚإٕ ٚاقف ا٭َِ 

بايقُٛ ٚايهُاٍ، إػ تَ ؾ ٖؼٙ ا٭َِ إٔ تتٓاؿٍ عٔ بعل َا ًب تنسؾٜعٗا ُْٚباَٗسا، ٚإٔ   
 تقتعري َٔ اإلف٬ّ أَٛؽا عغٜغ٠.

١ٝ ٚتكسّٛ بتُٓبسِٝ مس٪ِْٚٗ    ؾاينؾٜع١ اإلف١َٝ٬ تتقف يهسٌ َسا ػبسٓغ يًٓسال َسٔ أقَس      
ٚايٛؾا٤ حباحاتِٗ َُٗا تباعغ  عٜاؽِٖ ٚتبآٜن أحٓافِٗ ٚاصتًؿسن عساعاتِٗ ٚببساعِٗ،    

 ٫ٚ ػبخغ ػيو إ٫ َٔ فؿ٘ ْؿق٘.
ٚيهٔ ىبا ناْن قَاٜا ايٓال َٚقا٥ًِٗ ٫ تكـ عٓسغ حسغ ٫ٚ تسغصٌ ذبسن حيسؾ،      

ؼٟ ٜٓ بل ع٢ً ٖسؼٙ  نإ َٔ ازبٌٗ ٚقيؾ ايُٓبؾ بً  ايًٓ اييؾٜذ َٔ ايكؾهٕ ٚايق١ٓ اي
 ا٭َٛؽ اىبتجغع٠ َٜٛا بعغ ّٜٛ.

ٖٚٓا ٜتقا٤ٍ ايبساحثٕٛ عسٔ اىبقسا٥ٌ ايس  مبهسٔ هلسِ ؾٝٗسا ايُٓبسؾ ٚاىبؾاحعس١ ٚايتػسٝري           
 ٚايتبغٌٜ ٚاي  ٫ مبهٔ.

ٚمبهسسٔ إٔ تتَسسذ ٖسسؼٙ اىبقسسأي١ ٜٚسسـٍٚ عٓٗسسا أٟ إمسسهاٍ إػا عًسسِ إٔ ا٭حهسساّ ًب  
 قاعغتـب عُبُٝتـب.اينؾٜع١ اإلف١َٝ٬ َٔ ح٬ٍ ٚحؾاّ تؾحف إفب 

 اهقاعدٝ األٗىل:
ٞٓ، ؾٗسٞ ق عٝس١ ايثبسٛ  ٜٚسغصٌ ذبسن ٖسؼٙ         أعي١ ق ع١ٝ ٚىًن إيٝٓا عٔ بؾٜل ق عس
ايكاعغ٠ ايٓيٌٛ اي  ٚىًن إيٝٓا بنسهٌ َتسٛاتؾ ٫ٚ ذبتُسٌ ًب ع٫يتٗسا أنثسؾ َسٔ َعٓس٢        

 ٚاحغ، نا٭َؾ بايي٠٬ ٚايٓٗٞ عٔ ايـْا.
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٪َٔ إٔ ػبخسغٖا أٚ ٜنسو ؾٝٗسا ٫ٚ    ؾٗٞ َباع٨ ٚأحهاّ ق عٝس١ ٫ ٜقسف اىبقسًِ اىبس    
 احتُاٍ ؾٝٗا ٫ٚ صؿا٤ ٚمل ٜكف ؾٝٗا ص٬ف بـب ايؿكٗا٤.

ٖٚٞ أىٍٛ ٖؼا ايغٜٔ ٚأَٗا  ايؿَا٥ٌ اي  أنبف ايعامل ايؾمٝغ ع٢ً هبسغٖا ٚاقتٓسف   
 ًٌٝ ْؿعٗا، ٚيؼيو حعًٗا اهلل فبخاْ٘ ٚتعافب ًب عباؽا  ح١ًًٝ ٚاٍخ١ ْٚيٌٛ بٝٓس١ ٫  

٬ٜ ٫ٚ حغ٫ ٫ٚ َؾا٤ ٚحعًٗا أّ ايهتاب اي  ٜغٚؽ حٛهلا نٌ َا حا٤ تكبٌ ذبؾٜؿا ٫ٚ تأٚ
ؾٝ٘ َٔ أحهاّ ٜٚؾحف إيٝٗا نٌ َعاْٞ عباؽات٘ ٚمل ٜعؼؽ أحغا ًب اشبؾٚج عًٝٗا ٚحؼؽ َسٔ  

 ايت٬ع  بتأًٜٚٗا ٚت ٜٛعٗا يٮٖٛا٤ ٚاينٗٛا .
 اهقاعدٝ اهجاُٚٞ:

اؽ اٯحاع ع٢ً اصت٬ف أْٛاعٗسا  أعي١ َب١ٝٓ مل ٜتٛؾؾ ايك ف ًب بؾٜل ٚىٛهلا إيٝٓا نأصب
أٚ مل ٜتٛٓؾؾ ايك ف ًب ع٫يتٗا، نإٔ تغٍ ع٢ً َع٢ٓ َف احتُاهلا ىبع٢ٓ هصؾ، ٖٚسؼٙ ٜغصًسٗا   
ا٫حتٗاع ٚايُٓبؾ ٜٚغٚؽ ا تٗغ ًب ؾًسو تؿقسريٖا ٚبٝسإ َسغيٛهلا ؾكسٌب ٫ٚ ؽبسؾج إفب حسغ        

 طبايؿتٗا ٚاشبؾٚج عًٝٗا ب٬ َربؽ.
حُبتٗا، ؾايًٓ قغ ؼبتُسٌ أنثسؾ َسٔ َعٓس٢ ٚاحسغ      ٖٚؼٙ ايٓك ١ ايغقٝك١ ٫ بغ َٔ ٬َ

 عٕٚ إٔ ٜهٕٛ مث١ َا ٜك ف بيخ١ َع٢ٓ ٚاحغ َٓٗا عٕٚ اىبعاْٞ ا٭صؾ٣.
ٚاي ؾٜل ايؼٟ ٜرتحذ ب٘ ٖؼا اىبع٢ٓ اىبقستؿاع عًس٢ اىبعٓس٢ اٯصسؾ اىبقستؿاع َسٔ ْسً        

 ٚاحغ ٖٛ: ا٫حتٗاع ٚايُٓبؾ ٚايبخث.
ع٢ٓ اىبؾحٛش ًب ؿَٔ هصؾ ٜكتَسٞ  نُا أْ٘ بايبخث ٚايُٓبؾ ٚاىبؾاحع١ قبهٔ تؾحٝذ اىب

 تؾحٝخ٘ ىبيًخ١.
٘ٓ يف اهغزٙعٞ اإلصالًٚٞ:  أص٘ي اهلٌاي ٗاهضٌ

ٚايٓاَبؾ ًب ايؿك٘ اإلفس٬َٞ ٚأىسٛي٘ ٚقٛاعسغٙ ٫ بسغ إٔ ٜقسًِ َٓيسؿا بؾحابس١ أؾسل         
اينؾٜع١ ٚكباّ اقتغاؽٖا ٚى٬حٝتٗا ع٢ً تُٓبِٝ حٝا٠ ايٓال ٚتهؿًٗا قبعازب١ مس٪ِْٚٗ ٚأْٗسا   

ع٢ً بؾٜك١ ٚاحغ٠ َٔ ايتؿيٌٝ ٚايبٝإ، بسٌ عازبسن بعسل اىبقسا٥ٌ عًس٢       مل دبؾ أحهاَٗا
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ا٫فتك٬ٍ، ٚأعصبن نثريا َٔ اىبقا٥ٌ ذبن قٛاعغ نًٝس١، ٚتؾنسن يًُقستٓب ـب َسٔ أٚيسٞ      
 ايعًِ ت بٝل ٖؼٙ ايكٛاعغ ايه١ًٝ ع٢ً اىبقا٥ٌ ازبـ١ٝ٥ َا حٓغ َٚا ػبٓغ.

ٚبٗسؼا اىبعٓس٢    ًذّ عذ١ٕٛ   ًذا فٓزنِذا يف اهلتذاب   ٚع٢ً ٖؼا ْؿِٗ قٍٛ اهلل تعافب: 
ٛٓؽ ٚايتجغٜغ ًب اينؾٜع١ اإلف١َٝ٬ ٖٚٞ ؽهب١ ضب١َ ٚعٓا١ٜ ؽبا١ْٝ  ٜٓبػٞ إٔ ْؿِٗ َع٢ٓ ايت 

 بٗؼٙ ا٭١َ.
ٚيؼيو حا  اينؾٜع١ اإلف١َٝ٬ عًس٢ ُْبساّ ؼبؿسِب ٖسؼا ا٫ْتُبساّ ًٚب ْقسل َٜسُٔ        

ؾ١ٜ اىبضتًؿس١. ٖٚسؼا   ايتٓافل ايتاّ بـب ا٭ىٍٛ ٚايكٛاعغ ايثابت١ ٚبـب اسبٛاع  ٚايٓٛاؿٍ ايعي
ا٫ْتُباّ ٚايتٓافل ٖٛ ايعاٌَ ايؾ٥ٝقٞ ايؼٟ أؽاعٙ اسبل تباؽى ٚتعسافب سبؿسِب ٖسؼٙ اينسؾٜع١     
ٚبكا٤ ٖؼا ايغٜٔ َيْٛا عسٔ عبسث ايعسابثـب ٚربؾٜس  اىبضسؾبـب ٚذبؾٜسـ ايػسايـب ٚاْتخساٍ         

 اىبب ًـب.  
ؾٙ عًس٢  ٚإػا عًُن ٖؼا ؾاعًِ أَٜا إٔ ٖؼا ا٫ْتُباّ ٚايتٓافل ٜعتُغ ًب حٖٛؾٙ ٚفس 

أىٍٛ ٜتيٌ بعَٗا ببعل ٜٚهٌُ بعَٗا بعَا ٖٞ تاج ايتنؾٜف اإلف٬َٞ تاح٘ اىبتٮيس٧  
ٛٓؽ          ًب ح٬ٍ ٚنُاٍ، ٖٚٞ احملٛؽ ايسؼٟ ٜؾتهسـ عًٝس٘ ٖٚسٞ مسسا  ٚىسؿا  ٚأفسك ايت س

 ٚايتجغٜغ ٚايهُاٍ.
 األٗي: فتح باب االجتٔاد:

إلفس٬َٞ ٜكسّٛ   أٍٚ تًو ا٭ىٍٛ ٚايؾنا٥ـ ٚايقُا  ؾتذ باب ا٫حتٗاع، ؾايتنؾٜف ا
عًسس٢ ا٫حتٗسساع ٚػيسسو ٭ٕ ا٭حهسساّ ايسس  ٚؽع  ْيٛىسسٗا ًب ايهتسساب ٚايقسس١ٓ َعسسغٚع٠ 

إٔ عغع اٯٜا  اي  ٖٞ أىٍٛ ا٭حهاّ ًب ايكؾهٕ ٫ تـٜسغ   ٚضبغٚع٠، ؾكغ ػنؾ ايعًُا٤ 
عٔ وبقُا١٥ ه١ٜ ٚعغع ا٭حاعٜث اي  ٖٞ أىٍٛ ا٭حهساّ وبقسُا١٥ حسغٜث َٓتنسؾ٠ ًب     

ٍٛ ا٭حهاّ ًب ٖسؼٙ اينسؾٜع١ َسٔ ايكسؾهٕ ٚايقس١ٓ أيسـ ْسً ٖسٞ         ، ؾأى(1)ه٫ف اسبغٜث
 أفال ٖؼا ايتنؾٜف اإلف٬َٞ ايَضِ ايؼٟ بكٞ إفب َٜٛٓا ٜ٪تٞ َٓاؾع٘ ٭بٓا٤ ٖؼٙ اىب١ً.

                                                 

 ٬ّ اىبٛقعـب ٫بٔ ايكِٝٓ ٚاإلنًٌٝ يًقٝٛبٞ َٚػ٢ٓ احملتاج يًنؾبٝين.(. اُْبؾ أع1)
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ٚيكسسغ عًٓسسِ ايكسسؾهٕ اىبقسسًُـب إٔ ػبتٗسسغٚا ٚإٔ ٜقسستٓب ٛا ٚإٔ ٜقرتمسسغٚا بعًُسسا٥ِٗ   
ٍُٓ أًذز ًذّ األًذّ أٗ ارتذ٘و     ٗإلا جذا َٚؿهؾِٜٗ، ٜكٍٛ اهلل فبخاْ٘ ًب ضبهِ هٜاتس٘:   ١

   ٍ  ألاع٘ا بٕ ٗه٘ رٓدٖٗ إىل اهزص٘ي ٗإىل أٗهٛ األًز ًٍِٔ هعوٌٕ اهذذّٙ ٙضذتِبيُٕ٘ ًذِٔ
 د.83رايٓقا٤: 

ٖٚٞ عع٠ٛ ىؾؼب١ إفب ا٫فتٓباٍب ٚا٫حتٗساع، ٚيسؼيو حسغثٓا ايتساؽٜط عسٔ اييسخاب١       
ىس٢ً اهلل عًٝس٘    ايؿكٗا٤ ايؼٜٔ عؾؾٛا با٫حتٗاع ًب ا٭حهساّ ٚا٭قَس١ٝ ًب عٗسغ ؽفسٍٛ اهلل    

ِ   ، ٚحسغثٓا ايتساؽٜط أَٜسا عسٔ ايؾفسٍٛ      ٚفًِ ٚنٝسـ نسإ ٜسغؽب     ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً
أىخاب٘ ع٢ً ايكَاٜا ٚا٭حهساّ ٜٚنسٓجعِٗ عًس٢ حؾٜس١ ايستؿهري ٚحؾٜس١ ا٫حتٗساع ٚمبسٮ         

 قًٛبِٗ ثك١ ٚبُأ١ْٓٝ عٓغ اشبٛف َٔ اشب أ َف ا٫حتٗاع. 
ٗهذٚط  بخاْ٘ ٚتعسافب ٜكسٍٛ:   ؾًًُجتٗغ اىبيسٝ  أحسؾإ ٚيًُض س٧ أحسؾ، ٚاهلل فس     

 عوٚلٍ جِاح فٌٚا أخيذاخ بذٕ ٗهلذّ ًذا تعٌذدت قوذ٘بلٍ ٗكذاْ اهلل  فذ٘را رحٌٚذا         
 د.5را٭حـاب: 

ٚع٢ً ٖؼٙ ايقُاح١ اىبنؾق١ ٚا٫حتٗساع ايهسؾِٜ ايٛافسف قاَسن حٝسا٠ اىبقسًُـب َٓسؼ        
ؾجؾِٖ ا٭ٍٚ، ؾهإ اييخاب١ ؽٍٛإ اهلل عًِٝٗ ػبتٗغٕٚ ٜٚنسجعِٗ ايؾفسٍٛ عًس٢ ٖسؼا     

٫حتٗاع ٜٚباؽن٘ ٚتنسؾبن ْؿٛفسِٗ اسبسؾ٠ َبساع٨ اإلفس٬ّ ؾهساْٛا ؽبتًؿسٕٛ ًب ؾُٗٗسِ         ا
يًكَاٜا ًٚب ؾُِٗٗ يٮحغا ، ٚيهٓ٘ اصت٬ف ا٭حؾاؽ ٫ ٜعؾؾٕٛ زباح١ّ ٫ٚ صي١َٛ ٫ٚ 

 ٜتٓابـٕٚ با٭يكاب ٫ٚ ٜرتامكٕٛ بايتِٗ ٫ٚ ٜؿهؾٕٚ ًب إٔ ؼبجؾٚا ؽأٜا أٚ ٜكٝغٚا ؾهؾا.
ال »َِٓٗ ّٜٛ بين قؾُٜب١ إػ قساٍ هلسِ:    ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِ٘ ٚأنرب ماٖغ ْابل َٛقؿ

، ؾأعؽنِٗ ٚقن ايعيؾ ًب اي ؾٜل، ؾكساٍ بعَسِٗ:   «ٙةوّٚٓ أحد اهعةز إال يف بين قزٙعٞ
ىس٢ً  ٫ ْيًٞ حت٢ ْأتٝٗا، ٚقاٍ بعَِٗ: بٌ ْيًٞ ٚمل ٜؾع َٓا ػيو، ؾؼنؾ ػيسو يًسٓ    

ل ع٢ً ػيو ابٔ عبغ ايرب بكٛي٘: )ٖسؼٙ  ، ؾًِ ٜعٓـ ٚاحغ٠ َٔ اي ا٥ؿتـب ٚعًاهلل عًٝ٘ ٚفًِ
ِ   فبٌٝ ا٫حتٗاع ع٢ً ا٭ىٍٛ عٓغ نباع١ ايؿكٗا٤( نُا فٔ ايؾفٍٛ   ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً
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ي٫ٛت٘ ًب ا٭َياؽ إٔ ػبتٗغٚا ٚناْٛا ٜؾٕٚ إٔ أنرب ْعِ اهلل ع٢ً عباعٙ ٖٛ إٔ ٜ٪تِٝٗ ؾُٗا 
 ًب قَاٜاِٖ.  ٚؾُٗا ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًًِب ايكؾهٕ ٚؾُٗا ًب حغٜث ؽفٍٛ اهلل 

ٚبٗؼا ايؿِٗ ايهاٌَ يؾٚش اإلف٬ّ ٚبٗؼا ا٫حتٗاع اىبتيٌ ًب ٜقسؾ ٚمساحس١ ٚب٬قس١    
فاٜؾ ايتنؾٜف اإلف٬َٞ ت ٛؽا  اىبقسًُـب َسٔ ازبـٜسؾ٠ ايعؾبٝس١ إفب فسٍٗٛ ا٭ؽض ٚقُسِ       
حباهلا أُٜٓا ناْن اسبٝا٠، ؾُا أحك اىبقًُٕٛ َٜٛا بكيٛؽ ايتنؾٜف َٚا احتاحٛا سبُب١ َٔ 

إفب قٛاْـب َٔ غري مؾٜعتِٗ ٫ٚ إفب َنٓؾعـب َٔ غري ؾكٗا٥ِٗ  –يغٜٓا ًب أٜغِٜٗ ٚا –ؿَٔ 
بٌ ناْٛا َنٓؾعـب ٭ْؿقِٗ ٚاإلْقا١ْٝ ناؾ١ حت٢ يٝكٍٛ )ًٜٚسـ( ًب نتابس٘ )٬ََسذ تساؽٜط     

 اإلْقا١ْٝ(: إٕ أٚؽبا َغ١ٜٓ يإلف٬ّ بازباْ  ا٭نرب َٔ قٛاْٝٓٗا اإلعاؽ١ٜ ٚايتجاؽ١ٜ.
ـب ؽصا٤ بٝب١ ٚحٝاتِٗ ق١ٜٛ عـٜـ٠ َت ٛؽ٠ َف اشب ؾ اإلْقاْٞ َٚنن اسبٝا٠ باىبقًُ

ايقؾٜف بؿٌَ اإلَغاعا  اىبتعاقب١ َٔ ايغؽافا  ا٫حتٗاعٜس١ اسبسؾ٠ ايس  ناْسن مسس١ ايعسامل       
اإلف١َٝ٬ ٚبابع٘ اىبُٝسـ حتس٢ اعبسؾف ايٓسال عسٔ اىبسٓٗج ايؾبساْٞ ؾاعبؾؾسن بٗسِ اىبؾنس            

 . ٚغؾقن َٜٛا ٚظبن َٜٛا ظبا٠ ايػؾٜل ايعؾٜإ
 اهجاُٛ: اعتبار املةوخٞ يف اهتغزٙع: 

َٔ ؽنا٥ـ ايهُاٍ ًب اينؾٜع١ ٖٛ اعتباؽ اىبيًخ١ ًب ايتنؾٜف اإلفس٬َٞ، ٚقسغ أمساؽ    
«: قٛاعسغ ا٭حهساّ  »ايع١َ٬ عـ ايسغٜٔ بسٔ عبسغ ايقس٬ّ إفب ٖسؼا اىبعٓس٢، ؾكساٍ ًب نتابس٘         
 عٔ عباعٙ ايهٌ، ٫ ٚايتهايٝـ نًٗا ؽاحع١ إفب َياحل ايعباع ًب عْٝاِٖ ٚهصؾتِٗ ٚاهلل غيٓن

 تٓؿع٘ باع١ اي ا٥عـب ٫ٚ تَؾٙ َعي١ٝ ايعاىـب ٚإٔ َياحل اٯصؾ٠ ٫ تتِ إ٫ قبياحل ايغْٝا. 
ٜٚكٍٛ اإلَاّ ايناب : ٚاىبعتُغ إٔ اينؾٜع١ إلبا ٍٚسعن ىبيساحل ايعبساع، عًسِ ػيسو      

هذ٣ال   رصذالي ًبغذزّٙ ًِٗذذرّٙ    با٫فتكؾا٤، ؾ ٕ اهلل ٜكٍٛ ًب بعث١ ايؾفٌ ٖٚسٞ ا٭ىسٌ:   
 د.165رايٓقا٤:  ٙلْ٘ هوِاظ عوٟ اهلل حجٞ بعد اهٗزصى

ٚايتعايٌٝ يتؿاىٌٝ ا٭حهاّ َٔ ايهتاب ٚايق١ٓ أنثسؾ َسٔ إٔ ذبيس٢، نكٛيس٘ تعسافب:      
ُْ٘كتب عوٚلٍ اهةٚاَ كٌا كتب عوٟ اهذّٙ ًّ قبولٍ هعولٍ تتق  :د، 183رايبكؾ٠
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د، ًٚب ايكبًس١:  45يعٓهبسٛ :  را إْ اهةالٝ تِٟٔ عذّ اهفخغذا١ ٗاملِلذز   ًٚب ايي٠٬: 
   ٞف٘هُّذذ٘ا ٗجذذ٘ٓلٍ عذذيزٖ هذذ٣ال  ٙلذذْ٘ هوِذذاظ عوذذٚلٍ حجذذ  :د، ًٚب 150رايبكسسؾ٠

د، ًٚب ازبٗساع:  179رايبكسؾ٠:   ٗهلٍ يف اهقةاص حٚذاٝ ٙذا أٗهذٛ األهبذاب    ايكياٌ: 
ألْ هوذّٙ ٙقاتوْ٘ بأٍُ ظوٌ٘ا  :د، ؾهٌ م٤ٞ ًب ايتنؾٜف اإلف٬َٞ َعًسٌ  39راسبج

َٚياحل حٝاتِٗ، ٚتًو حج١ اهلل ايهرب٣ ًب تنؾٜع٘ عًس٢ عبساعٙ ٚتًسو ؽهبتس٘     خبري ايٓال 
 بـب صًك٘ ؾُٔ أعؽى ٖؼٙ ايؾهب١ ؾكغ ؾك٘ اإلف٬ّ ٚؾك٘ تنؾٜع٘. 

أىخاب٘ ع٢ً ٖؼا ايسٓٗج ؾهسإ ٜعًسٌ هلسِ      ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٚيكغ ؽٓب٢ ؽفٍٛ اهلل 
عذّ سٙذارٝ اهقبذ٘ر أال    كِ  ُٔٚذُتلٍ  »ا٭حهاّ ع٢ً بؾٜك١ ٚاٍخ١ َنٗٛؽ٠ ب١ٓٝ نكٛي٘: 

كِذ  ُٔٚذتلٍ عذّ    »ٖٚٛ حسغٜث ىسخٝذ، ٚنكٛيس٘:     «ذكزكٍ اقخزٝفُشٗرٗٓا فإُٔا ُت
 «.ادِّخار ذتَ٘ األالاحٛ ألجى اهٖداّفٞ فاٖدخزٗٓا

ٚايغآؾ١ قّٛ َٔ ا٭عسؾاب ٜقسريٕٚ نباعسا  ؾًُسا ٖب سٛا اىبغٜٓس١ أٜساّ عٝسغ ا٭ٍسخ٢ أَسؾ           
عِٗ إفب ايتيسغم بٗسا عًس٢ ٖس٪٤٫ ايكسّٛ      ايؾفٍٛ ىخابت٘ إٔ ٜغصؾٚا سبّٛ أٍاحِٝٗ يٝغؾ

ايسسؼٜٔ ٚؾسسغٚا عًسس٢ َسسغٜٓتِٗ، ؾًُسسا ؽحًسسٛا ٚاْتؿسسن ايعًسس١ ؿاٍ َعًٛهلسسا ؾسسأَؾِٖ ايؾفسسٍٛ  
أَٙذُِق  اهٗزنذُب إلا   »با٫عصاؽ، ٚفأي٘ بعسل أىسخاب٘ عسٔ بٝسف ايؾبس  بسايتُؾ، ؾكساٍ:        

 «.فال فإّلا»، ؾكايٛا: ْعِ، ؾكاٍ: «ٙٔبط؟
ِ إٔ ايؾب  إػا ٜبك ْكسً ٚؿْس٘ ٚيهٓس٘ تػاٍس٢     نإ ٜعًٓ ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٖٚٛ 

عٔ عًُ٘ يٝعًِٓ أىخاب٘ ؾك٘ ايتنؾٜف ٚيٝعًُِٗ إٔ ايع١ً ًب ذبسؾِٜ ايبٝسف ٖسٛ ؽحخسإ نؿس١      
ِ  ع٢ً نؿ١. ًٚب ٖؼا َبًِ ٫ تؾٍاٙ عغاي١ اإلف٬ّ ٜٚكٍٛ  ًب اييسٝغ:   ى٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً

حعٌ ع١ً ايتخسؾِٜ صنس١ٝ إٔ   «. فإْ ٗقع يف املا١ فال تاُكى ًِٕ هعٓى املا١ أعاْ عوٟ قتوٕ»
 ٜهٕٛ اييٝغ قغ َا  طبتٓكا. 

ٚبٗؼا حا٤ ايتنؾٜف اإلف٬َٞ تنؾٜعا أىس٬ٝ ؼبسرتّ ايعكسٍٛ احرتاَس٘ يًُٓ سل ٜٚسغٜؾ       
أحهاَ٘ ع٢ً ايع١ً ايكا١ُ٥ ؾانتق  اىبؾ١ْٚ اي  دبعً٘ تنؾٜعا صايغا ْاَٝا ؽابٝا ٫ ٜكسـ ٫ٚ  

 اي اؽ١٥. ػبُغ عٓغَا تٓبثل ًب ٚحٗ٘ ا٭ق١َٝ ٚاىبقا٥ٌ
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ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝٓ ًب إع٬ّ اىبٛقعـب: إٕ مسؾٜع١ اهلل َبٓاٖسا ًب اسبهسِ َيساحل ايعبساع ًب      
اىبعاو ٚاىبعاع ٖٚٞ عغٍ نًٗا ٚؽهبس١ نًسٗا َٚيساحل نًسٗا ٚحهسِ نًسٗا، ؾهسٌ َقسأي١         
صؾحن عٔ ايعسغٍ إفب ازبسٛؽ ٚعسٔ ايؾهبس١ إفب ٍسغٖا ٚعسٔ اىبيسًخ١ إفب اىبؿقسغ٠ ٚعسٔ          

 ن َٔ اينؾٜع١. اسبه١ُ إفب ايعبث ؾًٝق
ٞٓ تتقف أحهاَٗا يًُياحل ايعا١َ بنسؾٍب إٔ ٫ ٜهسٕٛ ًب    ؾنؾٜع١ اهلل اشبايغ٠ نا٥ٔ ح

ٞٓ أٚ اعتغا٤ ع٢ً قاعغ٠ إف١َٝ٬ أٚ تبغٌٜ ينؾٜع١ اإلف٬ّ. ِٕ إهل  ػيو إٖغاؽ حه
 اهجاهح: اهعِاٙٞ باهق٘اعد اهلوٚٞ ادتاًعٞ:

 عغ ايه١ًٝ ازباَع١.َٔ أىٍٛ ايهُاٍ ًب اينؾٜع١ اإلف١َٝ٬ ايعٓا١ٜ بايكٛا
أقاَن اينؾٜع١ ععا٥ِ ن١ًٝٓ ٚقٛاعغ حاَع١ ٜٓبين ع٢ً نٌ ععا١َ َٓٗا أىٍٛ ٚأحهاّ 
ٜقتضؾحٗا ايعاؽف ب ب١ٝ ايٓسٛاؿٍ ايعسامل قبكيسغ اينساؽع ًب أَثاهلسا، َٚسٔ ٖسؼٙ ايكٛاعسغ         
ازباَع١ َث٬ قاعغ٠ ايعباعا  ٖٚسٞ إٔ اهلل فسبخاْ٘ ٚتعسافب ٫ ٜعبسغ إ٫ قبسا مسؾع، ٚيسؼيو        

ن ايعباعا  نًٗا نًٗا تٛقٝؿ١ٝ ٫ تعًِ إ٫ َٔ ح١ٗ اهلل تعافب ٭ْ٘ ٖسٛ ايسؼٟ ٜعًسِ َسا     ناْ
نٌ َا ٜتعًل  ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٜؾٍٝ٘ َٚا ٫ ٜؾٍٝ٘، ٚقغ بـب ًب نتاب٘ ًٚب ف١ٓ ؽفٛي٘ 

 بؼيو، ؾعباع٠ اهلل تهٕٛ بهتاب اهلل ٚف١ٓ ؽفٛي٘ ٚباتباع ايقًـ ايياحل.
 قاعدٝ املعاًالت:
عا٬َ  بًل حت٢ ٜعًِ اىبٓف، ؾُا فهن عٓ٘ ايناؽع ٚمل ٜؾع عٓ٘ أَؾ ب٘ ٖٚٞ إٔ اىب

أٚ ْٗٞ عٓ٘ أٚ ربٝري ؾٗٛ ضبٌ ُْبؾ، ٚص٬ى١ َا قٌٝ ًب ٖؼا ايباب ٖسٛ إٔ َسا فسهن عٓس٘     
ايناؽع َٔ اىبعا٬َ  ٚمل ٜنتٌُ ع٢ً ٍؾؽ ٜهٕٛ ا٭ىٌ ؾٝ٘ اييخ١، ٚعيٌٝ ٖؼٙ ايٛح١ٗ 

ا  ايٓال ٚعؾؾِٗ، ٚيؼيو ؾٗٞ دبؾٟ عًس٢ ػيسو   ٖٛ إٔ ايعكٛع ٚاىبعا٬َ  تٓبين ع٢ً عاع
ٖٚٛ ٜكتَٞ  ٗقد فٓةى هلٍ ًا حزَ عوٚلٍَا مل ٜأ  عٓ٘ ْٗٞ، ٚهلؼا قاٍ اهلل تعافب: 

إٔ نٌ م٤ٞ ح٬ٍ إ٫ َا ؾيٌ ذبؾمب٘ ًب ايكؾهٕ ٚايقس١ٓ، ؾهسٌ مسؾٍب أٚ عكسغ أٚ َعاًَس١      
ٚ ُٜبٗؾ امتُاهلا عًس٢  فهن عٓٗا ؾ ْ٘ ٫ ػبٛؿ ايكٍٛ بتخؾمبٗا حت٢ ٜؾع عيٌٝ ع٢ً َٓعٗا أ
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مؾؽ، ٭ٕ فهٛت٘ عٓٗا إلبا ٖٛ ؽهب١ ٫ ْقٝإ نُا ؽ٣ٚ ايرتَؼٟ عٔ فًُإ ايؿاؽفٞ إٔ 
اذتالُي ًا أحٖى اهلل يف كتابٕ ًٗا صل  عِذٕ فٔذ٘   »قاٍ:  ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِؽفٍٛ اهلل 
 ٝ٘ ٚفًِى٢ً اهلل عً، َٚثً٘ َا أصؾح٘ ايغاؽق ين عٔ أبٞ ثعًب١ إٔ ؽفٍٛ اهلل «مما عفا هلٍ

إْ اهلل فزَض فزا٢ٔض فال تَضُِّٚع٘ٓا، ٗحٖد حُدّٗدا فال تعتُدٗٓا، ٗصل  عّ أعٚا١ »قاٍ: 
ْ  فال تبخج٘ا عِٔا  «.رمحٞي بلٍ  ري ُضٚا

َٚٔ ٖؼٙ ا٭حاعٜث ٚاٯٜا  ٜعًسِ إٔ ا٫ىسٌ ًب ا٭مسٝا٤ اإلباحس١ حتس٢ ٜسؾع عيٝسٌ        
ا٬َ  بًسل حتس٢ ٜعًسِ    صاٌ ٜغٍ ع٢ً ص٬ؾٗا، ٖٚؼا َعٓس٢ قسٍٛ عًُسا٤ ايتنسؾٜف )اىبعس     

 اىبٓف(.
ٖٚٓاى ععا٥ِ أصؾ٣ َنٗٛؽ٠ اعتٓس٢ ايعًُسا٤  ُعٗسا ٚتؾتٝبٗسا ٚتيسٓٝؿٗا ٚمسؾحٗا       

 ُْٚبُٗا ٚصغَتٗا صغ١َ نرب٣. 
 َٓٗا: اىبنك١ دبً  ايتٝقري.

 َٚٓٗا: ايَؾؽ ٜـاٍ.
 َٚٓٗا: ا٭َٛؽ قبكاىغٖا.

 َٚٓٗا: ايٝكـب ٫ ٜـاٍ باينو.
 َٚٓٗا: ايعاع٠ ضبٓه١ُ.

َٓس١ ايؿكٗٝس١ يهسٌ بساب َسٔ        ٚبؾٜل ٍٚف ٖ ؼٙ ايكٛاعغ ٖٞ بافستضؾاج ايكٛاعسغ ايعا
أبٛاب ايؿك٘ َٚٓاقنتٗا ٚت بٝل ايؿؾٚع عًٝٗا. ٚأٍٚ َٔ ؾتذ ٖؼا ايباب فً إ ايعًُا٤ عـ 
ايغٜٔ عبغ ايعـٜـ بٔ عبغ ايق٬ّ حٝث أؽحسف ايؿكس٘ نًس٘ إفب قاعسغ٠ ٚاحسغ٠ ٖٚسٞ اعتبساؽ        

 ٜغع٢ أحسغُٖا بايكٛاعسغ اييسػؾ٣، ٚاٯصسؾ     اىبياحل ٚعؽ٤ اىبؿافغ، ٚأيـ ًب ػيو نتابـب
 بايكٛاعغ ايهرب٣، نُا قاي٘ ايقٝٛبٞ ًب ا٭مباٙ ٚايُٓبا٥ؾ ايٓخ١ٜٛ. 

ٚحا٤ ايع١َ٬ بغؽ ايغٜٔ ضبُغ ايـؽننٞ ؾتبع٘ ًب ايكٛاعغ ٚأيـ نتابا ٍُٓ٘ ايكٛاعغ 
١ ٚقبً٘ نإ اينٝط ىغؽ ايغٜٔ ضبُغ بٔ عُؾ اىبعسؾٚف بسابٔ ايٛنٝسٌ اىبتسٛؾ٢ فسٓ      ،ايؿك١ٝٗ
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ثِ حسا٤ ايتساج ايقسبهٞ     ،ٚتبف ؾٝ٘ ابٔ عبغ ايق٬ّ ،ٖس ايـ نتابا ًب ا٭مباٙ ٚايُٓبا٥ؾ716
ٚنبف أققاّ ايؿك٘ ٚأْٛاع٘ ٚمل ػبتُف ػيو ًب نتاب فٛاٙ، ثِ حسا٤ ايع٬َس١ فسؾاج ايسغٜٔ     

ٖسس ؾسأيـ نتابسا ًب ا٭مسباٙ ٚايُٓبسا٥ؾ      804عُؾ بٔ عًٞ بٔ اىبًكٔ اينساؾعٞ اىبتسٛؾ٢ فس١ٓ    
نتاب ايتاج ايقبهٞ ؽهب٘ اهلل، ثِ حا٤ اإلَاّ اسباؾِب ح٬ٍ ايسغٜٔ عبسغ    ٚايتك ٘ صؿ١ٝ َٔ

، «مٛاؽع ايؿٛا٥غ ًب ايَٛابٌب ٚايكٛاعغ»ايؾهبٔ ايقٝٛبٞ ؾٓكذ نب١ً َٔ ايكٛاعغ ًب نتاب٘ 
 . «ا٭مباٙ ٚايُٓبا٥ؾ»ثِ عُغ إفب نتاب أٚفف َِٜ نب١ً َٔ ايعًّٛ ايؿك١ٝٗ ٜكاٍ  ُٛعٗا 

 ب اهعوٍ.اهدع٘ٝ إىل فتح با اهزابع:
َٔ أىٍٛ ايهُاٍ ًب اينؾٜع١ ؾتذ باب ايعًِ بايتأنٝغ ع٢ً ؾَسً٘ ٚايتخسؾٜل عًس٢    
انتقاب٘ ٚبٝإ مؾف أًٖ٘، ٚمبهٔ ايكٍٛ بإٔ َٔ َؿاصؾ اإلفس٬ّ أْس٘ أنسرب َٓاىسؾ يًعًسِ      

 ٚأعُبِ ضبؾض ع٢ً انتقاب٘ ٚناْن أٍٚ ؾكؾ٠ ْـين َٔ ايكؾهٕ تتيٌ بايكؾا٠٤ ٚايعًِ.
ًب ايعًِ ٚاىبعؾؾ١ ؾ٬ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ؼبق  أْ٘ ٚىٌ ايك١ُ  َُٚٗا بًػن عؽح١ اإلْقإ

أٚ بًؼ ايٓٗا١ٜ بٌ عًٝ٘ إٔ ٜعتكسغ )إٔ ؾسٛم نسٌ ػٟ عًسِ عًسِٝ( ٚيسٝك ًب ػيسو عؾسف إفب         
ايكعٛع باهل١ُ عٔ ا٫نتناف ٚا٫نتقاب، بٌ َعٓساٙ حسث اهلُس١ ٚايتخسؾٜل عًس٢ اىبـٜسغ       

ٗقى رب سدُٛ عوٌا  :٘د. 114رب 
َؿؾٚض عًٝ٘ إٔ ٜنٝف بعًُ٘ ع٢ً غريٙ ؾ٬ ٜبضٌ ب٘ ٫ٚ ٜهتُ٘،  ٚاىبتعًِٓ ًب اإلف٬ّ

٭ٕ نامت ايعًِ َٗغع بايعكاب ؾًٝجِ بًجاّ َٔ ْاؽ، ٚاىبتعًِٓ ًب اإلف٬ّ َؿسؾٚض عًٝس٘ أ٫   
ٜكٓف قبا حيٌ ي٘ َٔ عًِ ٚأ٫ ٜػرت قبا ٚىٌ إيٝ٘ ٚأ٫ ٜقتٓهـ َٔ َعؾؾ١ َا ٫ ٜعًِ َٚسٔ  

 د. 43رايٓخٌ:  كز إْ كِتٍ ال تعوٌْ٘فاصاه٘ا أٓى اهذايق٪اٍ عُا ػبٌٗ 
ٚق١َٝ ايعًِ ًب اإلف٬ّ أمٗؾ َٔ إٔ تسؼنؾ أٚ ذبيسؾ، ٚهٜسا  ايهتساب ٚأحاعٜسث      
فٝغ اىبؾفًـب ؾٝٗا ع٥٫ٌ ٚاٍخا  تنري بٍٛٛش إفب نب١ً نبري٠ َٔ اىبقسا٥ٌ ايس  ؽؾعسن    

 مإٔ ايعًِ ٚايعًُا٤ ٚاىبتعًُـب.  
 ارتاًط: عدَ ٗج٘ب االهتشاَ مبذٓب ًعّٚٓ.
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أىٍٛ ايهُاٍ ًب اينؾٜع١ اإلف١َٝ٬ اىبؾ١ْٚ ٚعغّ ازبُٛع ًب ايتـاّ ؽأٟ َعٝٓٔ أٚ  َٔ
َؼٖ  صاٌ ؾُٝا مأْ٘ ا٫حتٗاع ٚايُٓبؾ، ٭ٕ ايًٓ اينؾعٞ قسغ ؼبتُسٌ أنثسؾ َسٔ َعٓس٢      

 ٚاحغ عٕٚ إٔ ٜهٕٛ مث١ َا ٜك ف بيخ١ َع٢ٓ ٚاحغ َٓٗا عٕٚ اىبعاْٞ ا٭صؾ٣. 
قتؿاع عًس٢ اىبعٓس٢ اٯصسؾ اىبقستؿاع َسٔ ْسً       ٚاي ؾٜل ايؼٟ ٜرتحذ ب٘ ٖؼا اىبع٢ٓ اىب

 ٚاحغ ٖٚٛ: ا٫حتٗاع ٚايُٓبؾ ٚايبخث.
نُا أْ٘ بايبخث ٚايُٓبؾ ٚاىبؾاحع١ مبهٔ تؾحٝذ اىبع٢ٓ اىبؾحٛش ًب ؿَٔ هصؾ ٜكتَٞ 

 تؾحٝخ٘ ىبيًخ١. 
ٚمل ٜٛح  عًٝٓا اينؾع ايتـاّ َع٢ٓ َبٗؾ ؽحخاْ٘ عٓغ إَساّ أٚ عسامل َُٗسا تػسري      

 ١َٓ. ا٭حٛاٍ ٚاصتًؿن ا٭ؿ
بٌ عؼؽ اشبًل إػا َا اصتًؿٛا ؾٝٗا ٚؽؾف عِٓٗ اسبؾج َٚٓذ اىبض ٧ َِٓٗ ًب احتٗاعٙ 
 أحؾا ٚاىبيٝ  أحؾٜٔ تنجٝعا يًبخث ٚايتأٌَ ٫فتج٤٬ َا ؾٝ٘ اىبيًخ١ ايؾاحع١ يًجُٝف. 

ٚقف اشب٬ف ًب ٖؼٙ اىبقا٥ٌ ٚا٭حهاّ ٖٚٛ ؽهب١ اهلل عًس٢ ٖسؼٙ ا٭َس١ ٚإٔ     ٚيؼيو
ال ًب ٖسؼا ا٫صست٬ف تهسثري اي سؾم اىبٛىس١ً يًٓجسا٠ نُسا إٔ قًس١         َٔ ؾٌَ اهلل عًس٢ ايٓس  

ا٭ىٍٛ ًب اسبهِ ْع١ُ أصسؾ٣ قيسغٖا ىساح  اينسؾٜع١ حتس٢ نسإ ٜٓٗس٢ أىسخاب٘ إٔ         
 د.1/109ٜهثؾٚا َٔ ايق٪اٍ يتبك٢ ا٭مٝا٤ ع٢ً أىًٗا ٖٚٛ اسبٌ ٚاإلباح١. رابٔ عابغٜٔ; 

يتسـاّ ايعُسٌ بٗسا، بسٌ نساْٛا      ٚمل ٜهٔ أ١ُ٥ ايغٜٔ ٚايؿك٘ ًٜـَٕٛ ا٭صؼ قبسؼاٖبِٗ ٚا 
ٜؾٕٚ غَا١ٍ َٔ ٖؼا اشب٬ف ٚنإ ايٛاحسغ َسِٓٗ إػا ؽأ٣ اىبيسًخ١ ٫ ٜسأْـ إٔ ٜؾحسف      

 إيٝٗا.
ؾأبٛ حٓٝؿ١ َث٬ نإ ٜؿٌَ اييغق١ ع٢ً حج ايت ٛع ؾًُا حسج ٚؽأ٣ َنسٓكت٘ عساع    
عٔ قٛي٘ ٖؼا إفب تؿيٌٝ ا٭صري، ٚحملُغ ؽأٟ ًب ايٓجافا  عسغٍ عٓس٘ ىبسا ػٖس  إفب َسؾٚ      

 أ٣ ب٣ًٛ ايٓال بٗا. ٚؽ
 َٚايو أَٜا نإ ٜكٍٛ بأمٝا٤ ثِ ؽحف عٓٗا.
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ٚاإلَاّ ايناؾعٞ إَاّ اىبؼٖ  اينٗري ىبا اْتكٌ َٔ ايعؾام إفب َيؾ عاع ؾأْنأ َسؼٖبا  
 حغٜغا ٚتؾى َؼٖب٘ ا٭ٍٚ.

ٚهلؼا نإ ايقًـ ايياحل َٔ ايعًُا٤ ٜعؼؽ بعَسِٗ بعَسا إػا َسا اصتًؿسٛا ؾٝٗسا ٫ٚ      
ؽهٙ غسريٙ. ٫ٚ ؽبؿس٢ َٛقسـ اإلَساّ َايسو ايسؼٟ مل ٜسؾض يًضًٝؿس١         ٜعٝ  أحغ َِٓٗ ؽأٜا 

ٖاؽٕٚ ايؾمٝغ إٔ ػبرب نبٝف اىبقًُـب ع٢ً ايعٌُ بهتاب٘ اىبٛبأ َف مغ٠ ذبؾٟ اإلَاّ َايسو  
ًب ؽٚاٜت٘ ي٘ َٚٛاؾك١ عًُا٤ ايغٜٔ عًٝ٘ ٚعًٌ َايو ؽؾَ٘ ٖؼا بكٛي٘: إٕ أىسخاب ؽفسٍٛ   

ع ٚقغ ٜهٕٛ عٓغ بعَِٗ َٔ ا٭حاعٜث َا مل ٜبًػين تؿؾقٛا ًب ايب٬ ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِاهلل 
ٚيٛ بًػين يػري  م٦ٝا يبا عْٚت٘. ٚهلؼا نإ اإلَاّ ا تٗغ ٜٓٗس٢ َسٔ ٜقستؿتْٛ٘ إٔ ٜتضسؼٚا     
ؾتٛاٙ عٜٓا ٜكًغْٚ٘ أٚ ػبعًْٛ٘ أٚ ػبعًٛٙ فببا يًتؿؾق١. ٚبٓا٤ ع٢ً ػيو نسإ بعَسِٗ ٜعُسٌ    

 ـب.باحتٗاع غريِٖ تؾصيا أٚ َٛاؾك١ زبُاع١ اىبقًُ
َٚٔ ٖؼا َا ؽٟٚ عٔ اإلَاّ أهبغ ؽهب٘ اهلل: نإ ٜؾ٣ إٔ اسبجا١َ أٚ ايؿيغ تٓكل 
اي٤ٍٛٛ ؾق٦ٌ عُٔ ؽأ٣ اإلَاّ احتجِ ٚقاّ إفب ايي٠٬ ٚمل ٜتٍٛأ ٌٖ ٜيًٞ اإلَساّ أهبسغ   

 صًؿ٘، ؾكاٍ: نٝـ ٫ أىًٞ صًـ َايو ٚفعٝغ بٔ اىبقٝ .
يهٔ أبا ٜٛفـ )ىاح  ٚنإ أبٛ حٓٝؿ١ ٚأىخاب٘ ٜؾٕٚ اي٤ٍٛٛ َٔ صؾٚج ايغّ ٚ

أبٞ حٓٝؿ١( ؽأٟ ٖاؽٕٚ ايؾمٝغ احتجِ، ٚنإ َايو أؾت٢ ٖاؽٕٚ بأْس٘ ٫ ٍٚس٤ٛ عًٝس٘ إػ    
 ٖٛ احتجِ ؾي٢ً أبٛ ٜٛفـ صًؿ٘ ٚمل ٜعغ ايي٠٬.

تؾى ايكٓٛ  ًب اييبذ ىبا ى٢ً َف ازبُاع١ اسبٓؿ١ٝ  ؽٍٞ اهلل عٓ٘ٚؽ٣ٚ إٔ ايناؾعٞ 
 ٔ ايٓال: ؾعٌ ػيو أعبا َف اإلَاّ.ًب َقجغ إَاَِٗ بَٛاحٞ بػغاع، ؾكاٍ نثري َ

ٚأَٜسسا نسسإ نبسساؽ عًُسسا٤ اييسسخاب١ ٚايتسسابعـب َٚسسٔ بعسسغِٖ َسسٔ صبتٗسسغٟ ايقسسًـ 
ٜتخامٕٛ إٔ ٜقُٛا هؽا٤ِٖ ا٫حتٗاع١ٜ حهسِ اهلل أٚ مسؾع اهلل، بسٌ نسإ أعُبُٗسِ قسغؽا       
ٚأٚفعِٗ عًُا ٜكٍٛ: ٖؼا َبًؼ عًُٞ ٚاحتٗاعٟ ؾ ػا نإ ىٛابا ؾُٔ اهلل ٚإٕ نإ ص سأ  

 ٞ َٚٔ اينٝ إ. ؾُٓٓ
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أَري ازبٝه قٛيس٘: إػا حاىسؾ  قَٛسا     ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٚنإ يبا ٜٛىٞ ب٘ ايٓ  
ؾأؽاعٚا إٔ تٓـهلِ ع٢ً حهِ اهلل ؾ٬ تٓـهلِ ع٢ً حهِ اهلل ٚيهٔ أْـهلِ ع٢ً حهُو ؾ ْو 

 ٫ تغؽٟ أتيٝ  حهِ اهلل ؾِٝٗ أّ ٫. رؽٚاٙ أهبغ َٚقًِد. 
ـب: ٫ ػبٛؿ يًُؿ  إٔ ٜكٍٛ ٖؼا حهِ اهلل أٚ أحٌ اهلل نؼا أٚ قاٍ ابٔ ايكِٝٓ ًب إع٬ّ اىبٛقع

ُٓٔ قًغٙ بٌ ٜكٍٛ ٖؼا قٍٛ ؾ٬ٕ.  حؾّ اهلل نؼا تبعا يًن٤ٞ ٚحغٙ ًب ايهتاب ايؼٟ  تًكاٙ ع
ٚحؿُبٗا َسٔ إٔ تَسٝف ًب حسغٍ عكسِٝ فسكِٝ      ؾباؽى اهلل هلِ ًب أعُاؽِٖ ٚأعُاهلِ 

ُسؼٖ  َُٗسا بعسغ عسٔ اسبسل أٚ َبٗسؾ       يٝك ي٘ َٔ باعث ف٣ٛ ايعٓاع يًؾأٟ ٚا٫ْتيساؽ يً 
ٚحؿُبِٗ فبخاْ٘ نؼيو َٔ ايتضاىسِ ٚايتخافسغ َٚسٔ نسٌ َسا ٜؿقسغ ايكًسٛب        ص ٪ٙ. 

ٚؼببٌب ا٭عُاٍ، ؾٓؿعِٗ بأعُاهلِ ْٚؿف ا٭١َ بٗا ٖٚا ٖٞ هثاؽِٖ ٫ ؿاين َٓاؽا ٜٗتغٟ بس٘  
َٔ أؽاع فًٛى بؾٜكِٗ ٚلبٛػحا ىبٔ ٖٚب٘ اهلل َا ٖٚبِٗ َسٔ ؾكس٘ ًب ايسغٜٔ ٚحسؾٌ عًس٢      

 ؾٟ اسبل ٚأؽاع إٔ ٜٓؿف نُا ْؿعٛا ٜٚثُؾ نُا أمثؾٚا.ذب
ٚيعٌ َٔ أفباب ظباحِٗ أِْٗ ٜػرتؾٕٛ َٔ ْٗؾ ٚافف ازبٓبسا  عُٝسل ايػسٛؽ، ػيسو     
ٖٛ نتاب اهلل ٚف١ٓ ؽفٛي٘ ٜؾتٟٛ َٓ٘ نٌ َِٓٗ ع٢ً قغؽ افستعغاعٙ ٫ٚ ٜكابسٌ َسٔ غسريٙ     

 بعتاب ٫ٚ ٬َّ. 
ٜؿِٗ غريٙ ؾُٝٗا ؾُٗا هصسؾ ؾٝٓساقه   ٚنإ بعَِٗ ٜؿِٗ ًب اٯ١ٜ أٚ اسبغٜث ؾُٗا ٚ

نٌ ىاحب٘ باي  ٖٞ أحقٔ ؾ ٕ ناْن ايٓتٝج١ اتؿاقا هبغ اهلل تعافب، ٚإٕ ناْسن ا٭صسؾ٣   
عؼؽ ناٍ ىاحب٘ ٚاْيؾاؾا ىسغٜكـب َتخسابـب َسف ٬َحُبس١ إٔ اصست٬ؾِٗ ٖسؼا نسإ َسف         

تبساؽ  اعرتاؾِٗ نبٝعا حبج١ٝ ٖؼٙ ا٭عيس١ نبًس١ ٚٚحسٛب ايؾحسٛع إيٝٗسا ٚإٔ ايتعبسغ بٗسا ٚاع       
حجٝتٗا إلبا ثبن بغيٌٝ ق عٞ َتٛاتؾ ٚإٔ إْهاؽ نب١ً ٖسؼٙ ا٭عيس١ ٚإٕ ناْسن تؿٝسغ ايُبسٔ      

 نؿؾ ىؾٜذ إػ ٖٛ ًب اسبكٝك١ إْهاؽ يًغيٌٝ ايك عٞ ايٝكٝين ايؼٟ أَؾ بٛحٛب اعتباؽٖا. 
ٚأح  ٖٓا إٔ أْب٘ ع٢ً َقأي١ ١َُٗ ٜكف ؾٝٗا نثري يبٔ ُٜبسٔ بس٘ اشبسري، ٖٚسٞ عسغّ      

حاع بـب إْهاؽ صرب ٚاحغ ًب َقأي١ خبيٛىٗا ٚبـب إْهاؽ نب١ً أصبساؽ  ايتؿؾٜل ًب إْهاؽ اٯ
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اٯحاع قا٥ًـب ًب ن٬ ا٭َؾٜٔ عٓغ احملاح١ ٚاىبباحث١: إٕ َٓهؾ اٯحاع ٫ ٜهؿسؾ بسٌ ٜؿقسل.    
ٖٚؼا ص أ أٚ حٌٗ، إػ ٜغصٌ ًب ػيو إْهاؽ ايق١ٓ ايٓب١ٜٛ نًٗا إ٫ م٦ٝا ٜقريا، ٚايٛاحس   

ٚاحغ٠ ٭ْٗا هحاع ٚبسـب إْهساؽ صسرب ٚاحسغ بس٬ َسربؽ أٚ        إٔ ْؿؾم بـب إْهاؽ اٯحاع نب١ً
عؼؽ، ْٚكٍٛ: إٕ َٓهؾ اٯحاع )أٟ حسٓك اٯحساع( نبًس١ ٚاحسغ٠ نساؾؾ، ٭ْس٘ ًب اسبكٝكس١        
َٓهؾ يًق١ٓ ايٓب١ٜٛ إػ ٖٞ أغًبٗا هحاع، ٚإٕ َٓهؾ صرب أٚ عبٛٙ ًب َقأي١ خبيٛىٗا ؾافسل  

 ٬َحُب١ ٖؼٙ ايٓك ١. إػا نإ ب٬ َربؽ أٚ عؼؽ ٜكتَٞ تؾى اٯصؼ ب٘ ؾٝٓبػٞ
 تِبٕٚ:

ٖؼا ايؼٟ ػنؾْاٙ ًب اىبقأي١ اشباَق١ َٔ عغّ ٚحسٛب ا٫يتسـاّ قبسؼٖ  َعسٝٓٔ يسٝك      
َعٓاٙ أْٓا ْغعٛ إفب ْكل ايتكًٝغ ٖٚغّ اىبؼاٖ  حاما ٚن٬، بٌ أْٓسا ْسؾ٣ إٔ ايسغع٠ٛ إفب    

َٓا ٖسؼا  ػيو َٔ ايبغع اي  تٗغع اينؾٜع١ اإلف١َٝ٬ ٚتٗغّ ايؿهؾ ايغٜين. ٚإلبا ْكيغ به٬
أٌٖ ايعًِ. ٚأَا ايعاَٞ ؾٓؾ٣ أْ٘ ٫ َٓاٌ ي٘ َٔ ايتكًٝغ ٫ٚ َاْف َٔ اتبساع َسؼٖ  َعسٝٓٔ    
َٔ أحغ اىبؼاٖ  اىبتبٛع١ ب٬ تعي  ٫ٚ تعٓن. نُا إٔ اىب ًٛب َٔ أٌٖ ايعًِ إٔ ٜعتٓسٛا  

ىبٔ قبعؾؾ١ ا٭عي١ ٚا٭ىٍٛ اي  افتٓبٌب َٓٗا أ٥ُتٓا ا٭حهاّ ٚايؿؾٚع ٚعًِٝٗ إٔ ٜبٝٓٛا ػيو 
ػبغٕٚ ؾٝ٘ ا٫فتعغاع ٚا٭١ًٖٝ َٔ اىبقتؿتـب يريب ِٖٛ بايؿك٘ ا٫حتٗاعٟ ٚايتـاَا ٚبايهتساب  

 ٚايق١ٓ افتغ٫٫.
 ؾُا اىباْف َٔ ايتكًٝغ ًب َقا٥ٌ أٜغتٗا ا٭عي١ َف َعؾؾ١ تًو ا٭عي١؟

َٚا اىباْف َٔ تؾى ايتكًٝغ ًب َقأي١ مل ُٜبٗؾ يٓا عيًٝٗا حًٝا َف ايتُال ايعؼؽ يإلَساّ  
  تٗغ ؾُٝا قاٍ يبا مل ُٜبٗؾ يٓا عيًٝ٘؟ا

إْٓا ْؾ٣ أْ٘ ٫ ػب  ع٢ً ايعساَٞ اىبكًسغ إٔ ٜعسؾف ايسغيٌٝ ٫ٚ ػبس  عًٝٓسا إٔ ًْسـّ        
يهٔ َٔ ٚحغْا ؾٝ٘ ا٫فتعغاع يتًكسٞ ػيسو مسجعٓاٙ    ايٓال بتًكٞ ايؿك٘ َف ا٭عي١ ٚايرباٖـب 

 ٍ.ع٢ً ايقري ؾٝ٘ ٚأصؼْا بٝغٙ ٚأٚقؿٓاٙ ع٢ً ا٭عي١ ٚؽب ٓاٙ با٭ىٛ
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 املذآب األربعٞ هٚض  ًتباعدٝ
ؿعِ بعل ايؿؾْج أْٗا َتباعغ٠ نتباعغ ؾؾم ايٓياؽ٣ َٔ ايهاثٛيٝو ٚايربٚتقستاْن  
ٚا٭ؽثٛػنك، ٚنتباعغ ايؿؾم ايٝٗٛع١ٜ ايٓق ٛؽ١ٜ ٚايقاَؾ١ٜ ٚعبٖٛا، ٖٚسؼا ٍس٬ٍ َسبـب    

ًب مس٤ٞ  ٜؾاع ب٘ ايتًٌَٝ، ؾ ٕ ؾؾم ايٓياؽ٣ ٜهؿؾ بعَِٗ بعَا، ٫ٚ ٜعغٙ َسٔ ايٓيسؾا١ْٝ   
٫ٚ ٜكتغٟ ب٘ حت٢ إْ٘ ٫ ٜيًٞ ٖؼا ًب نٓٝق١ ػايو، ٚنؼيو ؾؾم ايٝٗسٛع ٚنسِ ٚقعسن    

 بِٝٓٗ َٔ َعاؽى ٚفاين َٔ عَا٤.
أَا َؼٖبٓا ؾًٝقن نؼيو، بٌ ٜكتغٟ بعَِٗ ببعل ٜٚعترب نٌ ٚاحغ أصاٙ َقًُا، 

ٔ، أَا ْعِ ٜعتكغ أْ٘ طب ٧ ًب بعل َٔ اىبقا٥ٌ غري َعـب ع٢ً ايكٍٛ بعغّ تيٜٛ  ا تٗغٜ
ع٢ً ايكٍٛ ب٘ ؾايهٌ ع٢ً اييٛاب ًب نسٌ اىبقسا٥ٌ ٚيسٝك ايبسٕٛ بٝسِٓٗ بعٝسغا إػ مل ٜهسٔ        
بِٝٓٗ ص٬ف ًب ايعكا٥غ، ٚإلبا ٖٛ ص٬ف ثاْٟٛ ًب ايؿؾٚع ؾكٌب ايس  ٖسٞ ضبسٌ ا٫حتٗساع     
ٜأصؼ ؾٝٗا نٌ ٚاحغ قبا قاّ عًٝ٘ ايغيٌٝ عٓغٙ ي٬نتؿا٤ ًب أعيتٗا بايُبٓٝسا . ٚيسؼيو نسإ    

٭١َ ػبٌ اٯصؾ، ؾكغ أصؼ أبٛ حٓٝؿ١ عٔ َايو نُا أصؼ َايو عٓ٘، ٚأصؼ نٌ ٚاحغ َٔ ا
ايناؾعٞ عٔ َايو، ٚقاٍ ؾٝ٘: حعًت٘ حج١ بٝين ٚبـب ؽٓبٞ ٚأصؼ ابسٔ حٓبسٌ عسٔ اينساؾعٞ     
ٚأث٢ٓ بعَِٗ ع٢ً بعل عًُا ٚعٜٓا، ٖٚهؼا نإ ح١ً أىخابِٗ بعَسِٗ َسف بعسل، ٚمل    

 ٚع اي  قاَن ٚيهٌ حج١ ع٢ً ؽأٜ٘.ٜكف بِٝٓٗ اشب٬ف ًب نٌ ْٛع، بٌ ًب بعل ايؿؾ
بٌ قغ اتؿكٛا ًب َقا٥ٌ نثري٠ ؾُٓٗا َسا ٚقسف عًٝس٘ إنبساع ا٭َس١ َعٗسِ، َٚٓٗسا َسا         
صايؿِٗ ؾٝٗا غريِٖ، ٚتًو اىبقا٥ٌ اي  ؾٝٗا ا٫تؿام ٫ تٓق  إفب ٚاحغ َسِٓٗ، ؾس٬ ٜكساٍ    

    ُ ف مبسج  ًب عبٛ ٚحٛب ايـنا٠ أٚ حٛؿا ايكؾاض: إْ٘ َؼٖ  َايسو ٚاينساؾعٞ َسث٬، ؾايقس
ػيو ؾ٬ َٜاف يهٌ ٚاحغ َِٓٗ إ٫ َا اصتً ب٘ نُا ًْ عًٝس٘ ايعًُسا٤، ٚيسؼيو نسإ     

 تٛحٝغ ٖؼٙ اىبؼاٖ  ًب ٖؼٙ ايعيٛؽ ىعبا ٫ٚ ٜـٜغ ا٫َؾ إ٫ مكاقا هصؾ. 
 

٘ٓر يف اهغزٙعٞ  ًعِٟ اهتي
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ٖٚؼٙ اىبؾ١ْٚ ٚايت ٛؽ ٚاىبقاٜؾ٠ ًب اينؾٜع١ قغ ٜؿُٗٗا قّٛ ع٢ً غسري اىبسؾاع ٜٚسؼٖ     
ا يبا ػبٓغ ٚؼبغ  نا٥ٓا َا نإ َُٗسا ٫ش هلسِ   ٦ِٖٝ إفب تيٛؽ إٔ اإلف٬ّ ٫ ٜؾٓع مبِٗ ايٛ

بـعُِٗ ى٬ح٘ ٚتؾا٢٥ هلِ ؾ٬ح٘ ًب غري عؾض عًس٢ قٛاعسغ ايتنسؾٜف ٚؽنسا٥ـ ا٭حهساّ      
ٚع٥٫ً٘ ثِ ًب عغّ تغقٝل أَٜسا هلسؼا ايسؼٟ ؼبسغ  ٖسٌ ايٓؿسف ؾٝس٘ حكٝكسٞ ٖٚسٌ ىس٬ح٘           

 َتأنغ؟
ايتيسٛؽ ٚتيسؿ١ٝ ايُٓبسؾ ٚايػسٌٛ عًس٢ اسبجسج        ٚايؼٟ ػب  ًب ٖسؼا ٖسٛ تيسخٝذ   

ٚايغ٥٫ٌ إفب ا٭عُام حت٢ ٫ ْكف ًب مؾ َٔ حٝث ْؾٜغ اشبري ٚنسِ َسٔ َؾٜسغ يًخسل يسٔ      
ٜيٝب٘. ْعِ، إٔ ىغؽ اإلف٬ّ ؽح  ٚصباي٘ ؾقٝذ ٚيهٓ٘ يٝك ًٜـّ َٔ ٖؼا إٔ ٜتكبٌ نسٌ  

٘ اسبسٌ ٚاسبؾَس١   حغٜغ عٕٚ ذبكٝل بايكبٍٛ، حكا إٕ اإلف٬ّ ٜكبٌ أمٝا٤ ٜٚؾؾل أمٝا٤ ؾؿٝس 
 -ٚؾكٗسِ اهلل   -ٚايٛحٛب ٚايهؾا١ٖ. ؾع٢ً اىب ايعـب إٔ ٜعكًسٛا عسٔ ايهساتبـب اإلفس٬َٝـب     

َؾ٢َ نًُاتِٗ َٚػـ٣ عباؽاتِٗ َٔ غري تقؾع إفب ايتـاّ َا يسٝك َسؾاعا يبسا قسغ فسبل إفب      
 ا٭ٖٚاّ ٚتق٤ٛ ب٘ ا٭ؾٗاّ. 

كٛاعسغٙ ٚهباٜس١ يس٘ ٫    ٚذبغٜغ َع٢ٓ ا٫حتٗاع ًب اإلف٬ّ يٝك تَٝٝكا بٌ ٖٛ ٍبٌب ي
بغ َٓٗا ٚتُٓبِٝ ي ؾق٘ ٚتؾتٝ  ٭ىٛي٘ ٚكبٝٝـ ٭ؾؾاعٙ ٚإصؾاج يًُت ؿًـب ا٭ععٝا٤ َٔ ايؼٜٔ 

، ٚيؼيو ٜكؾؽ أ٥ُس١ ا٭ىسٍٛ إٔ ا٫حتٗساع    م٦ٝاؼبقبِٗ ايُبُ ٕ َا٤ حت٢ إػا حا٤ٙ مل ػبغٙ 
ـاؽ٠ ًب ىبا نإ َؾتب١ عُب٢ُ مؾع١ٝ ٚعؽح١ نرب٣ ع١ًٝ ؾ ْ٘ ؼبتساج إفب فسع١ ًب ايعًسِ ٚغس    

اىباع٠ َٚعؾؾ١ تا١َ بأْٛاع ا٭عي١ اينؾع١ٝ. َٚٔ ٖٓا نسإ َسغعٞ ا٫حتٗساع اىب ًسل ًب ٖسؼٙ      
ا٭عيؾ ا٭صري٠ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜؾاحف ْؿق٘ ٜٚتبيؾ ًب ععٛاٙ ؾكغ ٜؾ٣ بعغ ايتثبن أْ٘ حاٖسٌ  
قبكغاؽ ايؾتب١ اي  ٜغعٝٗا أٚ حاٌٖ قبكغاؽ ْؿق٘ ٖٚٛ ًب نٌ ػيو يٝك َعسؼٚؽا ٚقسغ ٜسأتٞ    

مبٮ مغقٝ٘ ؾضؾا بغع٣ٛ ا٫حتٗاع ٜٚؾٜغ ا٫فتٓباٍب َٔ ايهتاب ٚايق١ٓ ايعؾبٝـب ٖٚسٛ  ؽحٌ 
٫ ٜعؾف قؾا٠٤ ايعباؽ٠ فاىب١ َٔ ايًخٔ بٌ ٫ٚ ٜعؾف عًِ ايٓخسٛ أىس٬ ايسؼٟ ٖسٛ َؿتساش      
ايعؾب١ٝ ؾباهلل نٝـ ٜيذ َٔ أَثاٍ ٖ٪٤٫ عع٣ٛ ا٫فتٓباٍب نافتٓباٍب ايقًـ اييساسبـب أٚ  

 تٗغٜٔ. إٔ ٜهْٛٛا ًب عغاع ا 
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ٚيهٔ  ،غًل باب ا٫حتٗاع بٌ ٖٛ َؿتٛش ع٢ً َيؾاعٝ٘ إفب ّٜٛ ايكٝا١َ ٚيقٓا ْغعٞ
ىبٔ نإ أ٬ٖ يؼيو ٚذبكل بأ١ًٖٝ ا٫فتٓباٍب ٚعؾف َا ػب  إٔ ٜعؾؾ٘ َٔ ْافط َٚٓقسٛظ  
ٚصبُف عًٝ٘، ؾ ٕ ؾٌَ اهلل ٚافف ٚاىبٛاٖ  َٓذ ٚاهلل ػٚ ايؿٌَ ايعُبِٝ. ْعِ، قغ ٜٗ  اهلل 

اعٙ ؾتخا ًب ايكؾهٕ ٚؾُٗا ًب ايق١ٓ ايٓب١ٜٛ ٜ٪ًٖ٘ ىبؾاحعس١ بعسل اىبقسا٥ٌ أٚ    تعافب يبعل عب
ايبخث ًب بعل ايكَاٜا أٚ افتُبٗاؽ ؾِٗ حغٜغ أٚ ايٛىسٍٛ إفب َعؾؾس١ بعسل اسبكسا٥ل أٚ     
َعؾؾ١ حهِ بعل ايٓٛاؿٍ ٚايٛقا٥ف ٚتأىًٝٗا إ٫ إٔ ػيو ٫ ٜقُٛ ب٘ ًب صبُٛع٘ إفب عؽح١ 

ا أٚ ىاح  ُْبؾ ٚؽأٟ ؾغع٣ٛ ا٫حتٗاع يبٔ يٝك أ٬ٖ يس٘  ا٫حتٗاع اىب ًل بٌ ٜهٕٛ باحث
ن١ًُ حل أؽٜغ بٗا بابٌ ٍَٚٛٛع ؾت١ٓ عٔ ح١ًٝ اسبل عابٌ. ٚتغيٝك يًخل ٚتسٓؿري عسٔ   

 َتابع١ ايق١ٓ ٚازبُاع١ ٚطبايؿ١ يًجُٗٛؽ.
ٚنِ بًٝٓا َعنؾ اىبقًُـب  ٤٬ٗ ؼببٕٛ تؿؾٜل ن١ًُ ايغٜٔ ًُٜٚـٕٚ ا٭١ُ٥ اىبتكغَـب 

يؿؿب ٜٚنٖٕٛٛ مسعس١ ايعًُسا٤ ٚؼببسٕٛ اىبضايؿس١ ًب نسٌ مس٤ٞ ٚؽا٤ اىبيساحل        ٜٚٛقغٕٚ ْاؽ ا
ٚإباعسس١ يًنسسٝ إ ٚحبسسا يًُسساع٠ ٚبًبسسا يًؾٜافسس١ ٚتؿؾٜكسسا يًهًُسس١ ٚتنٜٛنسسا عًسس٢ ايعسسٛاّ  
ؾٝغصًٕٛ عًِٝٗ َٔ باب اسبث ع٢ً ايُٓبؾ ٚايبخث ٚبً  ا٭عي١ إفب )قَس١ٝ إٔ ا٫حتٗساع   

١َٝ ع٢ً َا ٖٞ عًٝ٘ ؾٝبك٢ ايعساَٞ َتضب سا   ٚاح  ٚايتكًٝغ حؾاّ( ٖهؼا ٜ ًكٕٛ ٖؼٙ ايك
ًب َتاٖا  َٔ ايعًِ اىبّٖٛٛ ٚايبخث اىبـعّٛ ؾ٬ ٖٛ بكٞ ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘ ٫ٚ ِٖ عًُٓسٛٙ  
يٝيٓعٛا َٓ٘ صبتٗغا، َٚٔ ػا ايؼٟ ٜكسٍٛ بسإٔ ا٫حتٗساع ٚاحس  عًس٢ نبٝسف ايٓسال ٚؾسِٝٗ         

ؾتًسو َهسابؾ٠ يًخسك     ايعٛاّ ٚازب٤٬ٗ ٚأؽباب اييٓا٥ف ؾ ٕ نإ ٜٓهؾ ٚحسٛعِٖ ًب ا٭َس١  
ٚإْهاؽ يًُناٖغ٠ ٚإٕ نإ ٜعرتف بٛحٛع ايعٛاّ احملتاحـب إفب ايتكًٝغ ؾس٬ مسو إٔ تكًٝسغ    
ايعٛاّ ٭ٌٖ ايكؾٕٚ ايث٬ث١ ايقابكـب َٔ ا٭١ُ٥ ا٭نابؾ أٚفب ٚأحٓل َٔ تكًٝسغ غريٖسِ. ؾكسغ    

ٍُٔ ثٍ اهذّٙ خري اهِاظ قزُٔٛ ثٍ اهذّٙ ٙو٘»هلِ باشبري١ٜ:  ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِمٗغ ايٓ  
 «.ٙوٍُ٘ٔ

َسف نسِْٛٗ اَْسب ن َسؼاٖبِٗ ٚىسؿن َنساؽبِٗ        ٖٚٞ مٗاع٠ ىساعق١ ؾسِٝٗ   
ٚذبؾؽ  أقٛاهلِ ٚؾتاِٜٚٗ عٔ أتباعِٗ ْك٬ ىخٝخا أٚ َتسٛاتؾا صًؿسا عسٔ فسًـ، ؾهٝسـ      
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ٜرتى اتباع ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ إفب تكًٝغ َٔ ٫ ٜعسؾف َٛاقسف اإلنبساع ٫ٚ أفسؾاؽ ايتنسؾٜف ٫ٚ      
 نٝؿ١ٝ ا٫فتٓباٍب؟

ٚيٝك ايكيغ َٔ ٖؼا ايٌٓٝ َٔ مضي١ٝ ػات١ٝ أٚ ذبكري أحغ بعٝٓ٘، ؾ ٕ ػيسو أَسؾ ٫   
إلبا ايكيغ َسٔ ػيسو إؽمساع     –َا زبؾش قبٝن إ٬ّٜ  –ٜعين ب٘ ايعاقٌ ٫ٚ ٜتأمل َٓ٘ ازباٌٖ 

اىبقًُـب ٚتٓبٝ٘ اىبتعًُـب يتكغٜؾ ايقًـ ايياسبـب ٚاسبث ع٢ً نبف اينٌُ ٚتٛحٝغ ايه١ًُ، 
ِ ٚأحل َا بؼين ي٘ اهلُسِ ٚعبسٔ أحسٛج إفب اي٥ٛساّ َسٔ تؿسؾم ايكس٠ٛ        ؾ ٕ ػيو أنٌُ ٚأٖ

 ٚا٫فتعغاع ؾتتغاع٢ عًٝٓا ا٭َِ تغاعٞ ا٭ن١ً ع٢ً ايكياع ٚعبٔ ًب غُؾ٠ فاٖٕٛ.
 

 ُتٌٔٞ بانوٞ ٗظّ فاصد
ٚقغ َبٔ بعل ايكاىؾٜٔ يبٔ مل ٜتثكؿٛا بايثكاؾ١ اإلف١َٝ٬ اييخٝخ١ قيٛؽ اينسؾٜع١  

ايبنسؾ ًب نسٌ ؿَسإ َٚهسإ ٚىسٛؽٚا ٖسؼا ايتخغٜسغ يقسً ١          اإلف١َٝ٬ عٔ ايٛؾا٤ حباح١
ايتنؾٜف ًب اإلف٬ّ تكٝٝغا ؾٛىؿٛا اينؾٜع١ بازبُٛع ٚاشبُٛع ٚاععسٛا ؿّٚؽا ٚبٗتاْسا أْٗسا ٫    
تيًذ هلؼا ايـَإ، ٫ٚ مبهٔ إٔ تقاٜؾ ؽٚش ايعيؾ، ٚإٔ اىبقًُـب ََ ؾٕٚ إٔ ًٜجأٚا إفب 

 اْ  عًُِٗ بأحهساّ ايؿكس٘ اينسؾعٞ ايسؼٟ      ايكٛاْـب ايٍٛع١ٝ يتُٓبِٝ صبتُعِٗ ٚفٝافتِٗ
ٚىٌ إيٝ٘ ؾكٗا٤ ايعيٛؽ ا٭ٚفب َٔ اإلف٬ّ. ٚػيو أْ٘ نًُا اتقف ايعُؾإ ٚاؽتكن ايعًّٛ 
ٚاييٓاعا  ٚتنعبن َؼاٖ  اسبٝا٠ دبغع  حٛاع  ْٚبتن َنسانٌ ٚعؾٍسن مس٦ٕٛ مل    

ٕٚ غريٖسا ٫ٚ  ٜهٔ يًٓال عٗغ بٗا َٔ قبٌ، ٚيؼا ؿعُٛا أْ٘ ٫ مبهٔ ا٫نتؿسا٤ باينسؾٜع١ ع  
مبهٔ ا٫قتياؽ عًس٢ َسا مسؾعت٘، ؾؾاحسٛا ٜتضب سٕٛ ًب ا٫فستُغاع َسٔ ايكسٛاْـب ايٍٛسع١ٝ          
ٜٚعتربْٚٗا أى٬ َٚيغؽا ٜٓاف  ًب ُْبؾِٖ ٚتؿهريِٖ اسباٍ ؿَاْا َٚهاْا عٕٚ تؿؾٜل بـب 

 أىٌ ٚؾؾع َٚبٔ ٚق ف.
       ٕ  إٕ ىغٚؽ َثٌ ٖؼٙ ايؿؾ١ٜ َسٔ أعسغا٤ اإلفس٬ّ أَسؾ يسٝك بػؾٜس  ٫ٚ َقستٓهؾ ٭
أعغا٤ اإلف٬ّ مل تهؿٗسِ اسبسؾٚب ايقساؾؾ٠ ٚاىبس٪اَؾا  اىبسغَؾ٠ ايس  تقسؿو ؾٝٗسا ايسغَا٤          
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ٚتٓتٗو ا٭عؾاض ٚتقً  ا٭َٛاٍ ٚتَاع اسبكسٛم بسٌ مسٓٛا حؾٚبسا أصسؾ٣ ٖسٞ حسؾب        
 ا٭ناػٜ  ٚاىبؿرتٜا  ٚايتُٜٛ٘ ٚايتًٌَٝ ٚتنٜٛ٘ اسبكا٥ل ٚقً  ا٭ٍٚاع ٚصًل ايٓكا٥ً.

َٔ أبٓا٤ بًغتٓا يبٔ ٜتهًُٕٛ بأيقٓتٓا ٜٚٓقبٕٛ إفب ٚيهٔ ايعجٝ  إٔ ٜيغؽ َثٌ ٖؼا 
اإلف٬ّ ٚؼبقبٕٛ عًٝ٘ ًب تٓهؾ َباٖؾ ينسؾٜعتِٗ بعسغ إٔ اعسرتف بٗسا ٚفسًِ بقسع١ أؾكٗسا        

ايؼٟ احتُسف ؾٝس٘    1937أعغا٤ اإلف٬ّ، ؾٗؼا َ٪كبؾ ايكإْٛ اىبكاؽٕ اىبعكٛع ًب ٫ٖاٟ ف١ٓ 
 :َؿهؾٕٚ ٚباحثٕٛ غؾبٕٝٛ َٔ طبتًـ ب٬ع ايعامل ٜكٓؾؽ

 (. اعتباؽ اينؾٜع١ اإلف١َٝ٬ َيغّؽا َٔ َياعؽ ايتنؾٜف ايعاىبٞ.1)
 (. اعتباؽ اينؾٜع١ اإلف١َٝ٬ مؾٜع١ ح١ٝ.2)
 (. اعتباؽٖا قا١ُ٥ بؼاتٗا يٝقن َأصٛػ٠ َٔ غريٖا.3)

٫ٚ مو إٔ ٖ٪ا٤ ايؼٟ ٜٓتقبٕٛ إفب اإلف٬ّ َٔ أعُبِ عفا٥ك ا٫فستعُاؽ ٚأص سؾ   
تٗغِٜ ا تُف اإلف٬َٞ ٚاإلتٝإ عًٝ٘ َٔ ايكٛاعغ، إػ أيك٢  َ٪اَؾات٘ ٚطب  ات٘ اي  أؽاع بٗا

إٔ َٔ أنرب أفباب اىبقًُـب ايّٝٛ  –ىبا ؽٍعٛا ًب عٜاؽٙ ْٚنأٚا ًب أحَاْ٘  –ًب أػٖاِْٗ 
ٚربًؿِٗ عٔ ؽن  اسبَاؽ٠ إلبا ٖٛ كبقهِٗ بغِٜٓٗ ٚإٔ عٜسٔ اإلفس٬ّ ٖسؼا ٫ ٜتؿسل َسف      

ٛٓؽ بٌ ٜكـ حجؾ عثؾ٠ ًب فبٌٝ ػيو نًس٘  ايعًِ ٚإٔ ايتُقو ب٘ ٫ ٜ٪عٟ إفب ايتكغّ  ٚايت 
قاٍ أعغا٤ اإلف٬ّ( ؾتأثؾ بٗؼٙ ايؿهؾ٠ ازب١ًٗ َسٔ أبٓسا٤ اىبقسًُـب ٚأحسؾٚا أق٬َٗسِ      )ٖهؼا 

ي٬فتعُاؽ ٚأػْاب٘ ٚقغ ؾا  ٖ٪٤٫ ايغفافـب ايؿؾم اينافف بـب عٜٓٓا ٚعٜسِٓٗ ٚإٔ ٜسغِْٗ   
ؽ١ٜ ا٭ٚؽبٝس١ ٚعؾقًسٛا تكسغَٗا    ٚؽحاي٘ ٚقؿٛا قبٌ ؾرت٠ َسٔ ايـَسإ ًب ٚحس٘ ايَٓٗس١ اسبَسا     

ٚٓ اسباقسغ، يهسٔ عٜٓٓسا ٚؽحايس٘ ٚقاعتس٘       ٚقاعٚا حؾن١ ايتضًـ ؾٛقؿٛا َٔ عِٜٓٗ َٛقـ ايعغ
أقاَٛا ىؾش اسبَاؽ٠ اإلف١َٝ٬ اشبايسغ٠ ًب ايتساؽٜط ٖٚسِ ايسؼٜٔ حؾنسٛا ايعسامل َسٔ َْٛس٘         

 ٚحًٗ٘ ؾكاعٚا حؾن١ اي١َٗٓ إفب أٚحٗا.
أٚؽٚبا ٜعًٕٓٛ ًب ايٓسغ٠ٚ ايعًُٝس١ اىبٓعكسغ٠ ًب     ٖٚ٪٤٫ نباؽ ؽحاٍ ايكإْٛ ٚايؿهؾ ًب

ٖسس ٜعًٓسٕٛ إعجسابِٗ بأحهساّ اينسؾٜع١ اإلفس١َٝ٬ َٚسا        1392ايؾٜاض ًب مٗؾ ىؿؾ ف١ٓ 
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مسعٛٙ عٔ اسبكا٥ل عٓٗا ٚحكٛم اإلْقإ ؾٝٗا. ٚقاٍ ؽ٥ٝقِٗ )اىبقرتَاى بؾاٜغ( ا٭فتاػ ًب 
ايبًسغ اإلفس٬َٞ ػبس  إٔ     حاَع١ عٚبًٔ ٚٚؿٜؾ صاؽح١ٝ إٜؾيٓغا ايقابل: َٔ ٖٓا َٚسٔ ٖسؼا  

ْعًٔ حكٛم اإلْقإ ٫ َٔ غريٙ َٔ ايبًغإ. ٚقساٍ ؿًَٝس٘: إٕ أحهساّ ايكسؾهٕ ًب حكسٛم      
 اإلْقإ ٖٞ ٫ مو تؿٛم ع٢ً َٝثام حكٛم اإلْقإ.

 
 اهضٚاصٞ اهعادهٞ جش١ ًّ اهغزٙعٞ اإلصالًٚٞ 

 د:3ٌ/153: جبغا٥ف ايؿٛا٥غقاٍ ابٔ ايكِٝٓ ًب ر
ا نإ ؾع٬ ٜهٕٛ َع٘ ايٓال أقؾب إفب ايي٬ش ٚأبعغ عسٔ  قاٍ ابٔ عكٌٝ: ايقٝاف١ َ

ايؿقاع ٚإٕ مل َٜع٘ ايؾفٍٛ ٫ٚ ْـٍ ب٘ ٚحٞ يهٓ٘ مل ؽبايـ َا ْ ل ب٘ اينؾع ٚقغ حؾ٣ 
َٔ اشبًؿا٤ ايؾامغٜٔ َٔ ايكتٌ ٚاىبثٌ َا ٫ ػبخسغٙ عسامل بايقسٓٔ، ٚيسٛ مل ٜهسٔ إ٫ ذبؾٜسل       

ٞٓ ًب ا٭صاعٜغ، ٚقاٍ:اىبياحـ نإ ؽأٜا اعتُغٚا ؾٝ٘ ع٢ً َيًخ١ ٚذبؾٜ  ل عً
 أحجن ْاؽٟ ٚععٛ  قٓرّبا إْٞ إػا ماٖغ  أَّؾا َٓهّؾا 

ْٚؿٞ عُؾ ْيؾ بٔ حجساج. )قًسن(: ٖسؼا ٍَٛسف َـيس١ أقسغاّ ٖٚسٛ َكساّ ٍسٓو          
َٚعرتى ىع  ؾؾٍب ؾٝ٘ با٥ؿ١ ؾع ًٛا اسبغٚع ٍٚٝعٛا اسبكٛم ٚحؾأٚا أٖسٌ ايؿجسٛؽ عًس٢    

ياحل ايعباع ٚفغٚا ع٢ً ْؿٛفِٗ بؾقا عغٜغ٠ ايؿقاع ٚحعًٛا اينؾٜع١ قاىؾ٠ ٫ تكّٛ بٗا َ
، بٌ ع ًٖٛا َف عًُِٗ ق عا ٚعًِ غريِٖ بأْٗا أعي١ حسل  َٔ بؾم َعؾؾ١ اسبل َٔ ايبابٌ

َبٓا َِٓٗ َٓاؾاتٗا يكٛاعغ اينؾع ٚايؼٟ أٚح  هلِ ػيو ْٛع تكيسري ًب َعؾؾس١ اينسؾٜع١.    
ا٥غ ع٢ً َا ؾُٗ٘ ٖس٪٤٫  ؾًُا ؽأ٣ ٠٫ٚ ا٭َؾ ػيو ٚإٔ ايٓال ٫ ٜقتكِٝ أَؾِٖ إ٫ بن٤ٞ ؿ

َٔ اينؾٜع١ أحغثٛا هلِ قٛاْـب فٝاف١ٝ ٜٓتُبِ بٗسا أَسؾ ايعسامل ؾتٛيسغ َسٔ تكيسري أٚي٦سو ًب        
اينؾٜع١ ٚإحغا  ٖ٪٤٫ َا أحغثٛٙ َٔ أٍٚاع فٝافتِٗ مؾ بٌٜٛ ٚؾقاع عؾٜل ٚتؿساقِ  

 ا٭َؾ ٚتعؼؽ افتغؽان٘. 
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تا اي ا٥ؿتـب أتن ٚأؾؾبن با٥ؿ١ أصؾ٣ ؾقٛغن َٓ٘ َا ٜٓاًب حهِ اهلل ٚؽفٛي٘ ٚنً
َٔ تكيريٖا ًب َعؾؾ١ َا بعث اهلل ب٘ ؽفٛي٘، ؾ ٕ اهلل أؽفٌ ؽفً٘ ٚأْـٍ نتب٘ يكّٛ ايٓسال  
بايكقٌب ٖٚٛ ايعغٍ ايؼٟ ب٘ قاَن ايقُٛا  ٚا٭ؽض، ؾ ػا َبٗؾ  أَاؽا  ايعسغٍ ٚتسبـب   
ت٘ ٚحٗ٘ بأٟ بؾٜل نإ ؾَثِ مؾع اهلل ٚعٜٓ٘ ٚاهلل تعافب مل ؼبيؾ بؾم ايعغٍ ٚأعيت٘ ٚع٬َا

ًب م٤ٞ ْٚؿٞ غريٖا َٔ اي ؾم اي  ٖٞ َثًٗا أٚ أق٣ٛ َٓٗا، بٌ بـب قبا مؾع٘ َٔ اي سؾم  
إٔ َكيٛعٙ إقا١َ ايعغٍ ٚقٝاّ ايٓال بايكقٌب، ؾسأٟ بؾٜسل افستضؾج بٗسا ايعسغٍ ٚايكقسٌب       
ٖٚٛ َٔ ايغٜٔ. )٫ ٜكاٍ( إْٗا طبايؿ١ هلا، ؾ٬ تكٍٛ: إٕ ايقٝاف١ ايعاعي١ طبايؿ١ ىبا ْ سل بس٘   

َٛاؾك١ ىبسا حسا٤ بس٘، بسٌ ٖسٞ حسـ٤ َسٔ أحـا٥س٘، ٚعبسٔ ْقسُٝٗا فٝافس١ تبعسا             اينؾع، بٌ 
ِ   ىبي ًخهِ ٚإلبا ٖٞ مؾع حسل. ؾكسغ حسبك ؽفسٍٛ اهلل      ًب لبُٝس١   ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً

ٚعاق  ًب ت١ُٗ ىبا َبٗؾ أَاؽا  ايؾٜب١ ع٢ً اىبتِٗ، ؾُٔ أبًل نٌ َتِٗ ٚص٢ً فسبًٝ٘ َسف   
  ٚنثسسؾ٠ فسسؾقات٘، ٚقسساٍ: ٫ هصسسؼٙ إ٫ عًُسس٘ بامسستٗاؽٙ بايؿقسساع ًب ا٭ؽض ْٚكبسس٘ ايبٝسسٛ
 بناٖغٟ عغٍ ؾكٛي٘ طبايـ يًقٝاف١ اينؾع١ٝ.

ٚذبؾٜسل اشبًؿسا٤   ايػاٍ َٔ فُٗ٘ َٔ ايػُٓٝس١   ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٚنؼيو َٓف ايٓ  
ايؾامغٜٔ َتاع٘ نً٘، ٚنؼيو أصؼٙ م ؾ َاٍ َاْف ايـنا٠، ٚنؼيو إٍسعاف ايػسؾّ عًس٢    

غ، ٚنؼيو إٍعاؾ٘ ايػؾّ ع٢ً نامت ايَساي١، ٚنسؼيو   فاؽم َا ٫ ٜك ف ؾٝ٘ ٚعكٛبت٘ بازبً
ذبؾٜل عُؾ حاْٛ  اشبُاؽ ٚذبؾٜك٘ قؾب١ وبؾ ٚذبؾٜك٘ قيؾ فعغ بٔ أبٞ ٚقاٌ ىبا احتج  
ؾٝ٘ عٔ ايؾع١ٝ، ٚنؼيو حًك٘ ؽأل ْيؾ بٔ حجاج ْٚؿٝ٘، ٚنؼيو ٍؾب٘ ىبٝػا. ٚنؼيو 

ىس٢ً اهلل عًٝس٘   اهلل َياعؽت٘ عُاي٘، ٚنؼيو إيـاَ٘ اييخاب١ إٔ ٜكًٛا اسبغٜث عٔ ؽفسٍٛ  
يٝنتػٌ ايٓال بايكؾهٕ ؾ٬ َٜٝعٛٙ إفب غري ػيو َٔ ايقٝافس١ ايس  فسال بٗسا ا٭َس١       ٚفًِ

 ؾياؽ  ف١ٓ إفب ّٜٛ ايكٝا١َ ٚإٕ صايؿٗا َٔ صايؿ٘.
 ؽٍسٞ اهلل عٓس٘  يًسٛبٞ، َٚسٔ ٖسؼا ذبؾٜسل عثُسإ       ؽٍٞ اهلل عٓس٘ َٚٔ ٖؼا ذبؾٜل اييغٜل 

يًٓسال اإلؾسؾاع بساسبج     ؽٍٞ اهلل عٓ٘تٝاؽ عُؾ يًيخـ اىبضايؿ١ يًقإ قؾٜه، َٚٔ ٖؼا اص
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يٝعتُؾٚا ًب غري أمٗؾٙ ؾ٬ ٜسـاٍ ايبٝسن اسبسؾاّ َكيسٛعا إفب أٍسعاف أٍسعاف ػيسو َسٔ         
 فٝافاتِٗ اي  فافٛا بٗا ا٭١َ ٖٚٞ بتأٌٜٚ ايكؾهٕ ٚفٓت٘.

ٚتكقِ ايٓسال اسبهسِ إفب مسؾٜع١ ٚفٝافس١ نتكقسِٝ َسٔ ققسِ اي ؾٜكس١ إفب مسؾٜع١          
بابٌ، ؾاسبكٝك١ ققُإ: حكٝك١ ٖٞ حل ىخٝذ ؾٗٞ ي  اينسؾٜع١   ٚحكٝك١، ٚػيو تكقِٝ

فٝافس١  ٫ ققُٝتٗا، ٚحكٝك١ باب١ً ؾٗٞ ََاع٠ ينؾٜع١ اهلغ٣. ٚنؼيو ايقٝافس١ ْٛعسإ:   
عاعي١ ؾٗٞ حـ٤ َٔ اينؾٜع١ ٚققِ َٔ أققاَٗا ٫ ققُٝتٗا، ٚفٝافس١ بابًس١ ؾٗسٞ ََساع٠     

 يًنؾٜع١ ََاع٠ ايُبًِ يًعغٍ. 
يٓال ايه٬ّ ًب ايغٜٔ إفب اينؾع ٚايعكٌ ٖٚٛ تكقِٝ بابسٌ  تكقِٝ بعل اُْٚبري ٖؼا 

ِ   بٌ اىبعكٍٛ ققُإ: ققِ ٜٛاؾل َسا حسا٤ بس٘ ايؾفسٍٛ      ؾٗسٛ َعكسٍٛ    ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً
ن٬َ٘، ْٚيٛى٘، ٫ ققِٝ َا حسا٤ بس٘. ٚققسِٝ ؽبايؿس٘، ؾسؼيو يسٝك قبعكسٍٛ ٚإلبسا ٖسٞ          

   ٚمبٗا . صٝا٫  ٚمب٘ باب١ً يُبٔ ىاحبٗا أْٗا َعك٫ٛ  ٚإلبا ٖٞ صٝا٫
ٚنؼيو ايكٝال ٚاينؾع، ؾايكٝال اييخٝذ ٖٛ َعكٍٛ ايٓيسٌٛ، ٚايكٝسال ايبابسٌ    
اىبضايـ يًٓيٌٛ ََاع يًنؾع، ؾٗؼا ايؿيٌ ٖسٛ ؾسؾم َسا بسـب ٚؽثس١ ا٭ْبٝسا٤ ٚغريٖسِ،        

بايقس١ٓ إفب نسٌ َسا     ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٚأىً٘ َبين ع٢ً حؾف ٚاحغ ٖٚٛ عُّٛ ؽفايت٘ 
ِ ٚعًَِٛٗ ٚأعُاهلِ اي  بٗسا ىس٬حِٗ ًب َعامسِٗ َٚعساعِٖ     ؼبتاج إيٝ٘ ايعباع ًب َعاؽؾٗ

ٚأْ٘ ٫ حاح١ إفب أحغ فٛاٙ ايبت١. ٚإلبا حاحتٓا إفب َٔ ٜبًػٓا عٓ٘ َا حا٤ ب٘، ؾُٔ مل ٜقتكؾ 
، بٌ ػب  اإلمبإ بعُّٛ ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٖؼا ًب قًب٘ مل ٜؾفط قغَ٘ ًب اإلمبإ بايؾفٍٛ 

بعُّٛ ؽفايت٘ بايٓقب١ إفب اىبهًؿسـب ؾهُسا ٫ ؽبسؾج أحسغ     ؽفايت٘ ًب ػيو نُا ػب  اإلمبإ 
َٔ ايٓال عٔ ؽفايت٘ ايبت١، ؾهؼيو ٫ ؽبؾج حل َٔ ايعًِ ب٘ ٚايعٌُ ب٘ عُا حا٤ ب٘، ؾُسا  
حا٤ ب٘ ٖٛ ايهاًب ايؼٟ ٫ حاح١ با٭١َ إفب فٛاٙ، ٚإلبا ؼبتاج إفب غريٙ َٔ قٌ ْيسٝب٘ َسٔ   

ىس٢ً  حاحت٘، ٚإ٫ ؾكغ تًٛب ؽفسٍٛ اهلل  َعؾؾت٘ ٚؾُٗ٘ ؾبخق  ق١ً ْيٝب٘ َٔ ػيو تهٕٛ 
َٚا َٔ با٥ؾ ٜكً  حٓاحٝ٘ ًب ايقُا٤ إ٫ ٚقغ ػنؾ يٮ١َ َٓ٘ عًُا ٚعًُِٗ  اهلل عًٝ٘ ٚفًِ

نٌ م٤ٞ حت٢ هعاب ايتضًسٞ ٚهعاب ازبُساع ٚايٓسّٛ ٚايكٝساّ ٚايكعسٛع ٚا٭نسٌ ٚاينسؾب        
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ّٛ ايكٝاَس١ َٚسا   ٚايؾنٛب ٚايٓـٍٚ ٚٚىـ هلِ ايعؾو ٚايهؾفٞ ٚاىب٥٬ه١ ٚازب١ٓ ٚايٓاؽ ٜٚ
ٜؾْٚ٘ قبا ٚىسؿ٘  ؽأ٣ عـب ٚعؾؾِٗ بؾبِٗ َٚعبٛعِٖ أمت تعؾٜـ حت٢ نأِْٗ ؾٝ٘ حت٢ نأْ٘ 

هلِ ب٘ َٔ ىؿا  نُاي٘ ْٚعٛ  ح٬ي٘ ٚعؾؾِٗ ا٭ْبٝا٤ ٚأيبِٗ َٚا حؾ٣ هلِ َعٗسِ حتس٢   
نأِْٗ ناْٛا بِٝٓٗ ٚعؾؾِٗ َٔ بؾم اشبري ٚاينؾ عقٝكٗا ٚحًًٝسٗا َسا مل ٜعؾؾس٘ ْس  ٭َتس٘      

ٚعؾؾِٗ َٔ أحٛاٍ اىبسٛ  َٚسا ٜهسٕٛ بعسغٙ ًب ايسربؿظ َٚسا ؼبيسٌ ؾٝس٘ َسٔ ايٓعسِٝ            قبً٘،
ٚايعؼاب يًؾٚش ٚايبغٕ َا ح٢ً هلِ ػيو حت٢ نأِْٗ ٜعآٜٛٙ، ٚنسؼيو عسؾؾِٗ َسٔ أعيس١     
ايتٛحٝغ ٚايٓب٠ٛ ٚاىبعاع ٚايؾع ع٢ً نبٝف بٛا٥ـ أٌٖ ايهؿسؾ ٚايَس٬ٍ َسا يسٝك ىبسٔ عؾؾس٘       

ٚٓ        حاح١ إفب ن٬ّ أحغ َٔ ايٓال ايبت١ ، ٚنسؼيو عسؾؾِٗ َسٔ َهاٜسغ اسبسؾٚف ٚيكسا٤ ايعسغ
 ٚبؾم ايُبؿؾ ب٘ َا يٛ عًُٛٙ ٚؾعًٛٙ مل ٜكِ هلسِ عسغٚ أبسغا، ٚنسؼيو عسؾؾِٗ َسٔ َها٥سغ       
إبًٝك ٚبؾق٘ اي  ٜأتِٝٗ َٓٗا َٚا ؼبرتؿٕٚ ب٘ َٔ نٝغٙ َٚهؾٙ َٚا ٜغؾعٕٛ ب٘ مسؾٙ قبسا ٫   

اَن هلسِ عْٝساِٖ أعُبسِ    َـٜغ عًٝ٘، ٚبؼيو أؽمغِٖ ًب َعامِٗ إفب َسا يسٛ ؾعًسٛٙ ٫فستك    
 افتكا١َ. 

خبسري ايسغْٝا ٚاٯصسؾ٠ حبسؼاؾريٙ      ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٚبازب١ًُ ؾكغ حا٤ِٖ ؽفٍٛ اهلل 
ٚمل ػبعٌ اهلل هلِ حاح١ إفب أحغ فٛاٙ، ٚهلسؼا صستِ اهلل بس٘ عٜسٛإ ايٓبس٠ٛ ؾًسِ ػبعسٌ بعسغٙ         

ضبتاحس١ إفب   ؽف٫ٛ ٫فتػٓا٤ ا٭١َ ب٘ عُٔ فٛاٙ ؾهٝسـ ُٜبسٔ إٔ مسؾٜعت٘ ايهاًَس١ اىبهًُس١     
فٝاف١ صاؽح١ عٓٗا أٚ إفب حكٝك١ صاؽح١ عٓٗسا أٚ إفب قٝسال صساؽج عٓٗسا أٚ إفب َعكسٍٛ      
صاؽج عٓٗا، ؾُٔ َبٔ ػيو ؾٗٛ نُٔ َبٔ إٔ بايٓال حاح١ إفب ؽفٍٛ هصؾ بعغٙ، ٚفب  

 ٖؼٙ نً٘ صؿا٤ َا حا٤ ب٘ ع٢ً َٔ َبٔ ػيو. 
إْ يف لهذم هزمحذٞ   أٗمل ٙلفٍٔ أُا أُشهِا عوٚم اهلتاب ٙتوذٟ عوذٍٚٔ   قاٍ تعافب: 

ُٗٓشهِذا عوٚذم اهلتذاب تبٚاُذا     د، ٚقاٍ تعسافب:  51رايعٓهبٛ :  ٗلكز٠ هقَ٘ ٙاًِْ٘
إْ ٓذذا  د، ٚقساٍ تعسافب:   89رايٓخسٌ:   هلى ع١ٛ ّٗٓد٠ ٗرمحٞ ٗبغذز٠ هوٌضذوٌني  

ٙذا أٙٔذا اهِذاظ قذد جذا١تلٍ      د، ٚقاٍ تعافب: 9راإلفؾا٤:  اهقزآْ ٙٔدٜ هويت ٓٛ أقَ٘
د، ٚنٝسـ  58رْٜٛك:  ملا يف اهةدٗر ّٗٓد٠ ٗرمحٞ هوٌاًِني ً٘ععٞ ًّ ربلٍ ٗعفا١
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ٜنؿٞ َا ًب اييغٚؽ نتاب ٫ ٜؿٞ بعنؾ َعنساؽ َسا ايٓسال ضبتساحٕٛ إيٝس٘ عًس٢ ؿعُٗسِ        
ايبابٌ. ٜٚاهلل ايعج  نٝـ نإ اييخاب١ ٚايتابعٕٛ قبٌ ٍٚف ٖسؼٙ ايكسٛاْـب ٚافستضؾاج    

ٌٛ أّ نساْٛا عًس٢ صس٬ف ػيسو     ٖؼٙ اٯؽا٤ ٚاىبكاٜٝك ٚا٭قٛاٍ أٌٖ ناْٛا َٗتغٜٔ بايٓي
حت٢ حا٤ اىبتأصؾٕٚ أعًِ َِٓٗ ٚأٖغ٣ َِٓٗ ٖؼا َا ٫ ُٜبٓ٘ َٔ ب٘ ؽَل َٔ عكٌ أٚ حٝسا٤  

ىس٢ً اهلل عًٝس٘   ْعٛػ باهلل َٔ اشبؼ٫ٕ، يهٔ َٔ أٚتٞ ؾُٗا ًب ايهتاب ٚأحاعٜث ايؾفسٍٛ  
ٜنسا٤  افتػ٢ٓ بُٗا عٔ غريُٖا حبق  َا أٚتٝ٘ َٔ ايؿِٗ ٚػيو ؾٌَ اهلل ٜ٪تٝ٘ َسٔ   ٚفًِ

 ٚاهلل ػٚ ايؿٌَ ايعُبِٝ. اْت٢ٗ ن٬ّ ابٔ ايكِٝٓ.
قًن: ٚإلبا عبتاج إفب ن٬ّ ا٭١ُ٥ ا٭ؽبع١ َٚعؾؾس١ َسؼاٖبِٗ ٚعؽافس١ هؽا٥ٗسِ ٭ْٗسا      
ٌٓ َٔ ي٘ أع٢ْ  ٚف١ًٝ إفب ايعٌُ بايهتاب ٚايق١ٓ ٚؾُُٗٗا ٚت بٝكُٗا نُا ٖٛ َعًّٛ عٓغ ن

 إىباّ بأىٍٛ ايؿك٘. ٚاهلل أعًِ. 
 الًٛخةا٢  اهفقٕ اإلص

ٞٓ َٔ اينؾٜع١، ٚاينؾٜع١: نٌ َا مؾع اهلل تعافب يعباعٙ َسٔ  اهفقٕ:  ٖٛ ازباْ  ايعًُ
ا٭حهاّ، فٛا٤ بايكؾهٕ أّ بايق١ٓ، ٚفٛا٤ َا تعًل َٓٗا بهٝؿ١ٝ ا٫عتكاع، ٚؽبتً بٗسا عًسِ   

 ايه٬ّ أٚ عًِ ايتٛحٝغ، أٚ بهٝؿ١ٝ ايعٌُ ٚؽبتً بٗا عًِ ايؿك٘.
ًٚب عيسسؾ  ىسس٢ً اهلل عًٝسس٘ ٚفسسًِحٝسسا٠ ايسسٓ   ٚقسسغ بسسغأ  ْنسسأ٠ ايؿكسس٘ تسسغؽػبٝا ًب

اييخاب١. ٚنإ فب  ْن٥ٛ٘ َٚبٗٛؽٙ اىببٓهسؾ بسـب اييسخاب١ ٖسٛ حاحس١ ايٓسال اىبآفس١ إفب        
َعؾؾ١ أحهاّ ايٛقا٥ف ازبغٜغ٠. َٚبًن اسباح١ إفب ايؿك٘ قا١ُ٥ ًب نٌ ؿَإ يتُٓبِٝ ع٬قسا   

٤ اىبيساحل اىبتجسغع٠ ٚعؽ٤   ايٓال ا٫حتُاع١ٝ، َٚعؾؾ١ اسبكٛم ٚايٛاحبا  يهٌ إْقإ، ٚإٜكا
 اىبَآؽ ٚاىبؿافغ اىبتأى١ً ٚاي اؽ١٥. 
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ٌٓٔا ًا ٙاتٛ  :(1)ٗميتاس اهفقٕ اإلصالًٛ بعدٝ ًشاٙا أٗ خةا٢  أٓ
 (. أصاصٕ اه٘حٛ اإل ٛ:1

ٜتُٝـ ايؿك٘ عٔ غريٙ َٔ ايكٛاْـب ايٍٛسع١ٝ بسإٔ َيسغؽٙ ٚحسٞ اهلل تعسافب اىبتُثسٌ ًب       
كٝسغ ًب افستٓباب٘ ا٭حهساّ اينسؾع١ٝ بٓيسٌٛ ٖسؼٜٔ       ايكؾهٕ ٚايق١ٓ ايٓب١ٜٛ، ؾهٌ صبتٗسغ َ 

اىبيغؽٜٔ، َٚا ٜتؿؾع عُٓٗا َبامسؾ٠ َٚسا تؾمسغ إيٝس٘ ؽٚش اينسؾٜع١، َٚكاىسغٖا ايعاَس١،        
ٟٓ ايبٓٝسس١ ٚبٝسسغ ا٭ؽنسسإ،  ٚقٛاعسسغٖا َٚباع٥ٗسسا ايهًٝسس١، ؾهسسإ بسسؼيو ناَسسٌ ايٓنسسأ٠، فسسٛ

ـٍٚ ايسٛحٞ عًس٢ ايسٓ     ٫نتُاٍ َباع٥٘، ٚإكباّ قٛاعغٙ، ٚإؽفا٤ أىٛي٘ ًب ؿَٔ ايؾفاي١ ْٚس 
اهَٚ٘ أكٌو  هلذٍ دٙذِلٍ ٗأمتٌذ  عوذٚلٍ ُعٌذيت      ، ٚقاٍ تعافب: ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِ

د، ٚمل ٜبل بعغ٥ؼ إ٫ ايت بٝل ٚؾل اىبياحل ايبنسؾ١ٜ  3راىبا٥غ٠:  ٗرالُٚ  هلٍ اإلصالَ دِٙا
 اي  تٓقجِ َف َكاىغ اينؾٜع١.

 (. مش٘هٕ كى ًتيوبات اذتٚاٝ:2
ٞ عٔ ايكٛاْـب بأْ٘ ٜتٓاٍٚ ع٬قا  اإلْقإ ايث٬ : ع٬قت٘ بؾٓبس٘،  مبتاؿ ايؿك٘ اإلف٬َ

ٚع٬قت٘ بٓؿق٘، ٚع٬قت٘ قبجتُع٘. ٭ْ٘ يًغْٝا ٚاٯصؾ٠، ٚ٭ْ٘ عٜسٔ ٚعٚيس١، ٚعساّ يًبنسؾ١ٜ     
ٚصايغ إفب ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾأحهاَ٘ نًٗا تتس ؿؽ ؾٝٗسا ايعكٝسغ٠ ٚايعبساع٠ ٚا٭صس٬م ٚاىبعاًَس١،       

بٝكُب١ ايَُري، ٚاينعٛؽ بايٛاح ، َٚؾاقب١ اهلل ًب ايقؾ ٚايعًٔ، ٚاحرتاّ اسبكٛم  –يتخكل 
غا١ٜ ايؾٍا ٚاي ُأْٝٓس١ ٚاإلمبسإ ٚايقسعاع٠ ٚا٫فستكؾاؽ ٚتُٓبسِٝ اسبٝسا٠ اشباىس١ ٚايعاَس١          –

 ٚإفعاع ايعامل نً٘.
َٚٔ أحٌ تًو ايػا١ٜ: ناْن ا٭حهاّ ايع١ًُٝ )ايؿك٘( ٖٚٞ اي  تتعًل قبا ٜيغؽ عٔ 

 هًـ َٔ أقٛاٍ ٚأؾعاٍ ٚعكٛع ٚتيؾؾا ، ما١ًَ ْٛعـب: اىب
                                                 

(. ؽاحف تاؽٜط ايؿك٘ اإلف٬َٞ يًقاٜك ٚتاؽٜط ايتنؾٜف يًضَؾٟ، ٚايقٝافس١ اينسؾع١ٝ يعبسغ ايسؾهبٔ     1)
، اىبسغصٌ ايؿكٗسٞ   154-136تاج، ٚا٭َٛاٍ ُْٚبؾ١ٜ ايعكغ يًغنتٛؽ ضبُسغ ٜٛفسـ َٛفس٢; ٌ    

 .90ٚ 4-2يٮفتاػ َي ؿ٢ ايـؽقا; ف/
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َٔ بٗاؽ٠ ٚى٠٬ ٚىٝاّ ٚحج ٚؿنا٠ ْٚؼؽ ٚمبـب، ٚعبٛ  األٗي: أحلاَ اهعبادات;
ػيو يبا ٜكيغ ب٘ تُٓبِٝ ع٬ق١ اإلْقإ بؾٓب٘. ٚقغ ٚؽع ًب ايكؾهٕ عٔ ايعباعا  بأْٛاعٗا عبٛ 

 ه١ٜ. 140
ٚعكٛبسا  ٚحٓاٜسا  ٍٚسُاْا ،    َٔ عكسٛع ٚتيسؾؾا    اهجاُٛ: أحلاَ املعاًالت; 

ٚغريٖا يبا ٜكيغ ب٘ تُٓبِٝ ع٬قا  ايٓال بعَِٗ ببعل فٛا٤ أنساْٛا أؾسؾاعا أّ نباعسا .    
 ٖٚؼٙ ا٭حهاّ تتؿؾع إفب َا ًٜٞ: 

ٌٟٓ حدٙجا باألح٘اي اهغدةٚٞ:)أ(.  ٖٚٞ أحهاّ ا٭فؾ٠ َٔ بغ٤  األحلاَ اهيت تض
ا  ٜٚكيغ بٗا تُٓبِٝ تهٜٛٓٗا إفب ْٗاٜتٗا َٔ ؿٚاج ٚب٬م ْٚق  ْٚؿك١ َٚري

 ع٬ق١ ايـٚحـب ٚا٭قاؽب بعَِٗ ببعل.
ٖٚسٞ ايس  تتعًسسل قبعسا٬َ  ا٭ؾسؾاع َٚبساع٫تِٗ َسٔ بٝسسف        األحلذاَ املدُٚذٞ:  )ب(. 

ٚإحاؽ٠ ٚؽٖسٔ نؿايس١ ٚمسؾن١ َٚغآٜس١ ٚٚؾسا٤ بسا٫يتـاّ، ٜٚكيسغ بٗسا تُٓبسِٝ          
ْٝس١ ًب  ع٬قا  ا٭ؾؾاع اىباي١ٝ ٚحؿِب حسل اىبقستخل، ٚقسغ ٚؽع ًب ا ُٛعس١ اىبغ    

 ايكؾهٕ عبٛ فبعـب ه١ٜ. 
ٖٚٞ اي  تتعًل قبسا ٜيسغؽ َسٔ اىبهًسـ َسٔ حسؾا٥ِ، َٚسا        األحلاَ ادتِا٢ٚٞ:  )ج(.

ٜقتخك٘ عًٝٗا َٔ عكٛبا ، ٜٚكيغ بٗا حؿِب حٝا٠ ايٓال ٚأَٛاهلِ ٚأعؾاٍِٗ 
ٚحكٛقِٗ، ٚذبغٜغ ع٬ق١ ا ين عًٝ٘ بازباْٞ ٚبا٭١َ ٍٚسبٌب ا٭َسٔ، ٚقسغ ٚؽع    

 ١ٝ ًب ايكؾهٕ عبٛ ث٬ثـب ه١ٜ.ًب ا ُٛع١ ازبٓا٥
ٖٚٞ ايس  تتعًسل بايكَسا٤     أحلاَ املزافعات أٗ اإلجزا١ات املدُٚٞ أٗ ادتِا٢ٚٞ: )ع(.

ٚايغع٣ٛ ٚبؾم اإلثبا  باينٗاع٠ ٚايُٝـب ٚايكؾا٥ٔ ٚغريٖا، ٜٚكيغ بٗا تُٓبِٝ 
اإلحؾا٤ا  إلقا١َ ايعغاي١ بـب ايٓال. ٚقغ ٚؽع ًب ايكَا٤ ٚاينسٗاع٠ َٚسا ٜتعًسل    

  ايكؾهٕ عبٛ عنؾٜٔ ه١ٜ.بٗا ًب
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ٖٚٞ ايس  تتعًسل بُٓبساّ اسبهسِ ٚأىسٛي٘، ٜٚكيسغ بٗسا        األحلاَ اهدصت٘رٙٞ:  )ٖس(.
ذبغٜغ ع٬ق١ اسبانِ باحملهّٛ. ٚتكؾٜؾ َا يٮؾؾاع ٚازبُاعا  َسٔ حكسٛم، َٚسا    

 عًِٝٗ َٔ ٚاحبا .
ٔ ٖٚٞ اي  تتعًل بتُٓبِٝ ع٬ق١ ايغٚيس١ اإلفس١َٝ٬ بػريٖسا َس    األحلاَ اهدٗهٚٞ:  )ٚ(.

ايغٍٚ ًب ايقًِ ٚاسبؾب، ٚع٬ق١ غري اىبقًُـب اىبٛابٓـب بايغٚي١ ٚتنٌُ ازبٗاع 
ٚاىبعاٖغا ،ٜٚكيغ بٗا ذبغٜغ ْسٛع ايع٬قس١ ٚايتعسإٚ ٚا٫حسرتاّ اىبتبساعٍ بسـب       

 ايغٍٚ.
ٖٚٞ اي  تتعًل حبكٛم ا٭ؾؾاع اىباي١ٝ ٚايتـاَساتِٗ  األحلاَ االقتةادٙٞ ٗاملاهٚٞ:  )ؿ(.

م ايغٚي١ ٚٚاحباتٗا اىباي١ٝ، ٚتُٓبِٝ َسٛاؽع اشبـٜٓس١ْٚؿكاتٗا   ًب ُْباّ اىباٍ، ٚحكٛ
 ٜٚكيغ بٗا تُٓبِٝ ايع٬قا  اىباي١ٝ بـب ا٭غٓٝا٤ ٚايؿكؾا٤ ٚبـب ايغٚي١ ٚا٭ؾؾاع.

ٖٚؼٙ تنٌُ أَٛاٍ ايغٚي١ ايعا١َ ٚاشباى١، نايػٓسا٥ِ ٚا٭ْؿساٍ ٚايعنسٛؽ    
ٚايقا١ً٥ َٚٛاؽع  ٚاىبعاعٕ ازباَغ٠ (1))َٚٓٗا ازبُاؽى( ٚاشبؾاج )ٍؾٜب١ ا٭ؽض(

اي بٝعسس١ اىبضًٛقسس١، ٚأَسسٛاٍ ا تُسسف نايـنسسا٠ ٚاييسسغقا  ٚايٓسسؼٚؽ ٚايكسسؾٚض  
ٚأَٛاٍ ا٭فؾ٠ نايٓؿكا  ٚاىبٛاؽٜث ٚايٛىاٜا ٚأَٛاٍ ا٭ؾؾاع نأؽبساش ايتجساؽ٠   
ٚاإلحاؽ٠، ٚاينؾنا  ٚنٌ َؾاؾل ا٫فتػ٬ٍ اىبنؾٚع، ٚاإلْتساج، ٚايعكٛبسا    

 .اىباي١ٝ نايهؿاؽا  ٚايغٜا  ٚايؿغ١ٜ
ٖٚٞ اي  ذبغ َٔ نبسٛش اإلْقسإ،    األخالق ٗاقداب )احملاصّ ٗاملضا٥ٗ(:)ش(. 

 ٚتنٝف أحٛا٤ ايؿ١ًَٝ ٚايتعإٚ ٚايرتاحِ بـب ايٓال.
ٚنإ فب  اتقاع ايؿك٘ ٖٛ َا حا٤ ًب ايق١ٓ ايٓب١ٜٛ َٔ ا٭حاعٜث ايهسثري٠ ًب   

 نٌ باب َٔ ٖؼٙ ا٭بٛاب.
 (. اتةافٕ باهةفٞ اهدِٙٚٞ حال ٗحزًٞ:3

                                                 

 (. ٚايعنٛؽ إلبا ٍؾبن ع٢ً ايتجاؽ ايهؿاؽ، ٚنؼيو اشبؾاج أٚ ازبـ١ٜ إلبا ُٖا ع٢ً أٌٖ ايؼ١َ.1)
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رتم ايؿك٘ عٔ ايكإْٛ ايٍٛسعٞ ًب إٔ نسٌ ؾعسٌ أٚ تيسؾف َسغْٞ ًب اىبعسا٬َ        ٜؿ
 ٜتيـ بٛحٛع ؾهؾ٠ اسب٬ٍ ٚاسبؾاّ ؾٝ٘، يبا ٜ٪عٟ إفب اتياف أحهاّ اىبعا٬َ  بٛىؿـب:

عْٝسٟٛ ٜبٓس٢ عًس٢ َبساٖؾ ايؿعسٌ أٚ ايتيسؾف، ٫ٚ ع٬قس١ بسا٭َؾ اىبقسترت          أحدٌٓا: 
هِ قبا ٖٛ َقت اع ٚحهُ٘ ٫ ػبعٌ ايبابسٌ  ايبابين، ٖٚٛ اسبهِ ايكَا٥ٞ; ٭ٕ ايكاٍٞ ؼب

ـّٔ  حكا. ٚاسبل باب٬ ًب ايٛاقف. ٫ٚ ؼبٌ اسبؾاّ ٫ٚ ؼبؾّ اسب٬ٍ ًب ايٛاقف. ثِ إٕ ايكَا٤ ًَ
 بعهك ايؿت٣ٛ.

حهسسِ أصسسؾٟٚ ٜبٓسس٢ عًسس٢ حكٝكسس١ اينسس٤ٞ ٚايٛاقسسف ٚإٕ نسسإ صؿٝسسا عسسٔ ٗاهجذذاُٛ: 
ٖٛ حهِ ايغٜاْٞ. ٖٚؼا َا ٜعتُغٙ اٯصؾٜٔ. ٜٚعٌُ ب٘ ؾُٝا بـب اينضً ٚبـب اهلل تعافب، ٚ

 ايعامل اىبؿ  احملتاٍب. ٚايؿت٣ٛ: ٖٞ اإلصباؽ عٔ اسبهِ اينؾعٞ َٔ غري إيـاّ.
ِ   َٚٓنأ ٖؼٙ ايتؿؾق١: حغٜث ايسٓ    ؾُٝسا ٜؾٜٚس٘ َايسو ٚأهبسغ      ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً

ٞٓ، ٚيعسٌ بعَسهِ إٔ ٜهسٕٛ      »ٚأىخاب ايهت  ايق١ٓ:  إلبا أْا بنؾ، ٚإْهِ ربتيسُٕٛ إيس
، ؾأقَٞ ي٘ ع٢ً عبٛ يبا أمسف، ؾُٔ قَُٝن ي٘ حبٓل َقًِ ؾ لبا ٖسٞ  حبجت٘ َٔ بعل (1)أسبٔ

، ٚفب  ٚحٛع ٖؼٜٔ ايٛىسؿـب: إٔ اينسؾٜع١ ٚحسٞ    «ق ع١ َٔ ايٓاؽ، ؾًٝأصؼٖا أٚ يٝرتنٗا
ٞٓ َعا، ٭ْٗا حسا٤  شبسريٟ ايسغْٝا    اهلل هلا ثٛاب ٚعك ٟٓ، ٖٚٞ ُْباّ ؽٚحٞ َٚغْ اب أصؾٚ

 ٚاٯصؾ٠، أٚ ايغٜٔ ٚايغْٝا.
تُبٗؾ مثؾ٠ ايتؿؾق١ َث٬ ًب اي ٬م ٚا٭مبإ ٚايغٜٕٛ ٚاإلبؾا٤ ٚاإلنؾاٙ ٚعبٖٛا، ٚبٓا٤ ٚ

عًٝ٘ اصتًؿن َٚبٝؿ١ ايكاٍٞ عٔ َٚبٝؿ١ اىبؿس ، ؾايكاٍسٞ ٜيسغؽ حهُس٘ بٓسا٤ عًس٢ ا٭َسؾ        
ايُباٖؾ ؾكٌب، ٚاىبؿ  ٜؾاعٞ ايبابٔ ٚايُباٖؾ َعا، ؾ ػا اصتًؿا ب٢ٓ حهُ٘ ع٢ً ايبابٔ إػا بإ 

 ي٘.
َغٜٓ٘ عٕٚ إٔ ٜعًُ٘ بؼيو، ثسِ ؽؾسف ايسغع٣ٛ عًس٢ اىبسغٜٔ َ ايبسا فسغاع        ؾُٔ أبؾأ 

 ايغٜٔ، ؾايكَا٤ ٜكَٞ ي٘ بكبل ايغٜٔ، ٚايؿت٣ٛ كبٓع٘ َٔ ػيو يٛحٛع اإلبؾا٤.
                                                 

 (. أسبٔ حبجت٘ أٟ أؾ ٔ ٚأحقٔ بٝاْا هلا.1)
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ٚقغ أع٣ ٚحٛع ٖؼٙ ايٓـع١ ايغ١ٜٝٓ أٚ ايٛؿاع ايغٜين ايغاصًٞ إفب إٍؿا٤ ىسؿ١ اهلٝبس١   
 اْ  ايٓـع١ اىباعٜس١ ايس  ت٬حُبٗسا ؾكسٌب     ٚا٫حرتاّ يٮُْب١ُ اينؾع١ٝ، ٚإفب ىٝا١ْ اسبكٛم 

 ايكٛاْـب ايٍٛع١ٝ; ٭ٕ اينؾٜع١ تؾع٢ ا٫عتباؽٜٔ َعا; ا٫عتباؽ ايكَا٥ٞ ٚا٫عتباؽ ايغٜاْٞ.
 (. ارتباط اهفقٕ باألخالق:4

 –بٌ ٖسٛ َهًُسٗا َٚتُُٗسا     -ؽبتًـ ايؿك٘ عٔ ايكإْٛ ًب تأثؾٙ بكٛاعغ ا٭ص٬م، 
ع١ٝ ٖٚٞ ايعٌُ ع٢ً حؿِب ايُٓباّ ٚافتكؾاؽ ا تُسف، ٚإٕ  ؾًٝك يًكإْٛ ايٍٛعٞ إ٫ غا١ٜ ْؿ

 أٖغؽ  بعل َباع٨ ايغٜٔ ٚا٭ص٬م.
أَسسا ايؿكسس٘ ؾٝخسسؾٌ عًسس٢ ؽعاٜسس١ ايؿَسس١ًٝ ٚاىبثسسٌ ايعًٝسسا ٚا٭صسس٬م ايكٛمبسس١ ؾتنسسؾٜف 
ايعباعا  َٔ أحٌ ت ٗري ايٓؿك ٚتـنٝتٗا ٚإبعاعٖا عٔ اىبٓهؾا  ٚذبسؾِٜ ايؾبسا بكيسغ بسث     

ـب ايٓال، ٚهبا١ٜ احملتاحـب َٔ حنف أىسخاب اىبساٍ; ٚاىبٓسف َسٔ     ؽٚش ايتعإٚ ٚايتعابـ ب
ايتػؾٜؾ ٚايػه ًب ايعكٛع ٚأنٌ اىباٍ بايبابٌ ٚإؾافسغ ايعكسٛع بقسب  ازبٗايس١ ٚعبٖٛسا َسٔ       
ٛٓ عٔ أعؽإ  عٝٛب ايؾٍا َٔ أحٌ إماع١ احملب١ ٚتٛؾري ايثك١، َٚٓف اىبٓاؿع١ بـب ايٓال ٚايقُ

َؾ بتٓؿٝؼ ايعكٛع قيغ ب٘ ايٛؾا٤ بايعٗغ، ٚذبؾِٜ اشبُسؾ  اىباع٠، ٚاحرتاّ حكٛم اٯصؾٜٔ، ٚا٭
 يًخؿاَب ع٢ً َكٝال اشبري ٚاينؾ ٖٚٛ ايعكٌ. 

ٚإػا ت ؿؽ ايغٜٔ ٚاشبًل َف ايتعاٌَ، ذبكل ىس٬ش ايؿسؾع ٚا تُسف، ٚفسعاعتُٗا َعسا      
ٚتٗٝأ فبٌٝ اشبًٛع ًب ايٓع٢ُ ًب عامل اٯصؾ٠، ٚا٭ٌَ باشبًٛع ٖٛ َ ُذ ايبنؾ١ٜ َٔ قسغِٜ  

إ، ٚبؼيو تهٕٛ غا١ٜ ايؿك٘ ٖٞ صري اإلْقإ حكا ًب اسباٍ ٚاىب ٍ، ٚإفعاعٙ ًب ايغْٝا ايـَ
 ٚاٯصؾ٠. 

ثِ إٕ ايتأثؾ بايغٜٔ ٚاشبًل ػبعٌ ايؿك٘ أنثؾ اَتثا٫ ٚأمغ احرتاَا ٚباع١، أَا ايكٛاْـب 
 ؾٝهثؾ اإلؾ٬  َٔ فً اْٗا. 

 (. ادتشا١ عوٟ املداهفٞ دُٜٚ٘ ٗأخزٜٗ:5
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كإْٛ ايؼٟ ٜكؾؽ حـا٤ عْٜٝٛا ؾكٌب ع٢ً اىبضايؿ١ بإٔ يغٜ٘ ْٛعـب َٔ مبتاؿ ايؿك٘ عٔ اي
ازبـا٤ ع٢ً اىبضايؿا : ازبـا٤ ايغْٟٝٛ َٔ عكٛبا  َكغؽ٠ )اسبغٚع( ٚغري َكغؽ٠ )ايتعاؿٜؾ( 
ع٢ً ا٭عُاٍ ايُباٖؾ٠ يًٓال، ٚازبـا٤ ا٭صؾٟٚ ع٢ً أعُساٍ ايكًسٛب غسري ايُبساٖؾ٠ يًٓسال      

صؾٜٔ إػا اربؼ َُبٗؾا إػبابٝا، ٚعًس٢ ا٭عُساٍ ايُبساٖؾ٠    ناسبكغ ٚاسبقغ ٚقيغ اإلٍؾاؽ باٯ
اي  مل ٜعاق  عًٝٗا ًب ايغْٝا; إَا بقب  إُٖاٍ عكٛبتٗا نتع ٌٝ اسبسغٚع ايٝسّٛ ًب أغًس     

 ايغٍٚ، أٚ يعغّ إثباتٗا ًب ايُباٖؾ، أٚ يعغّ اب٬ع ايقً ١ عًٝٗا. 
باعس١ ا٭ٚاَسؾ   نؼيو ازبسـا٤ ًب ايؿكس٘ إػبسابٞ ٚفسًٓ ، إػبسابٞ ٭ٕ ؾٝس٘ ثٛابسا عًس٢         

ـٓ عٓٗا. أَسا ايكسإْٛ    ٚاَتثاهلا، ٚفًٓ  ٭ْ٘ ٜكؾؽ ثٛابا ع٢ً احتٓاب ايٓٛاٖٞ ٚاىبعاىٞ ٚايه
ؾٝكتيؾ ع٢ً تكؾٜؾ حـا٤ا  فًب١ٝ ع٢ً طبايؿ١ أحهاَ٘، عٕٚ تكؾٜؾ ثٛاب ع٢ً حاي١ اَتثساٍ  

 قٛاعغٙ. 
 (. اهِشعٞ يف اهفقٕ مجاعٚٞ:6

َعا، عٕٚ إٔ ت ػ٢ ٚاحغ٠ ع٢ً ا٭صؾ٣، أٟ إٔ ؾٝ٘ َؾاعا٠ ىبيًخ١ ايؿؾع ٚازبُاع١ 
َٚف ػيو تكغّ َيًخ١ ازبُاع١ ع٢ً َيًخ١ ايؿؾع عٓغ تعاؽض اىبيًختـب، نُا أْ٘ عٓسغ  

٫ ٍسؾؽ  »تعاؽض َيًخ١ مضيـب تكٓغّ َيًخ١ َٔ ٜيٝب٘ أنرب ايَؾؽٜٔ ت بٝكا يكاعسغ٠  
 «.ٜغؾف أنرب ايَؾؽٜٔ با٭صـ َُٓٗا»ٚ « ٫ٚ ٍؾاؽ

ُاع١: تنؾٜف ايعباعا  َٔ ى٠٬ ٚىّٛ ٚعبُٖٛا، ٚحٌ ؾُٔ أَث١ً ؽعا١ٜ َيًخ١ ازب
َسف   –ايبٝف ٚذبؾِٜ ايؾبا، ٚذبؾِٜ ا٫حتهاؽ ثِ ايبٝف بثُٔ اىبثٌ، َٚنؾٚع١ٝ ايتقعري ازبسربٟ  

ٚإقاَس١ اسبسغٚع عًس٢ أص سؾ اىبٓهسؾا ، ٚتُٓبسِٝ ا٭فسؾ٠، ٚؽعاٜس١          –اصت٬ف بـب ايعًُا٤ 
َٓس١ نبٓسا٤ اىبقساحغ ٚاىبسغاؽل     حكٛم ازباؽ، ٚايٛؾا٤ بايعكٛع، ٚايبٝف ازبسربٟ يًُيس   ًخ١ ايعا

 ٚاىبناًب، ٚإْنا٤ اىبكابؾ ٚتٛفٝف اي ؾم ٚصباؽٟ ا٭ْٗاؽ. 
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َٚٔ أَث١ً تكٝٝغ حل ايؿؾع عٓغ ٍؾؽ ازبُاعس١ أٚ حسغٚ  ٍسؾؽ أنسرب: عسغّ إيسـاّ       
ّٓ الذذزاّرا هتعتذذدٗاايـٚحس١ ب اعسس١ ؿٚحٗسسا إػا أٍسسٓؾ بٗسسا، يكٛيسس٘ تعسسافب:    ٗال متضذذل٘ٓ

 رايبكؾ٠: 
إباع١ اسبسانِ إػا أَسؾ قبعيس١ٝ أٚ تٓٓهسؾ يًُيسًخ١ ايعاَس١، ٭ٕ اي اعس١ ًب        د، ٚعغّ 231

ايقسُُف ٚاي اعس١ عًس٢    »ؾُٝا ؽٚاٙ أهبغ:  ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِاىبعؾٚف، ٚيكٍٛ ؽفٍٛ اهلل 
ََؾ قبعي١ٝ، ؾ ٕ أَؾ قبعي١ٝ ؾ٬ مسف ٫ٚ باع١  «.اىبؾ٤ٔ اىبقًِ ؾُٝا أحٖ  أٚ نؾَٙ َا مل ُٜ٪

ىس٢ً اهلل  ايٛى١ٝ بثًث اىباٍ َٓعا َٔ إٍؾاؽ ايٛؽث١ يكٍٛ ايٓ  َٚٔ أَث١ً تكٝٝغ حٛاؿ 
ايثًَث، ٚايثًُث نثرْي، إْسو  »يقعغ بٔ أبٞ ٚقاٌ ؾُٝا ٜؾٜٚ٘ ايبضاؽٟ َٚقًِ:  عًٝ٘ ٚفًِ

َٕ ايٓاَل ، أٟ ؾكؾا٤ ٜقأيٕٛ ايٓسال  «إٔ تَؼؽ ٚؽثتو أغٓٝا٤ صِْٝؾ َٔ إٔ تؼَؽِٖ عاي١ّ، ٜتهٖؿُؿٛ
 بأنؿِٗ.

ؽاٍٞ اىبؿتٛح١ بٝغ أًٖٗا ع٢ً إٔ ٜغؾعٛا ٍؾٜب١ ازبـ١ٜ ٚاشبؾاج، َٚٔ أَثًت٘: تؾى ا٭
تٛؾرّيا ىبٛؽع عاّ يًضـ١ٜٓ، ٚؽعا١ٜ ىبيًخ١ اىبقًُـب ايعا١َ. َٚٓ٘ تنؾٜف اينؿع١ يًنؾٜو أٚ 
يًجاؽ عؾعا يًَؾؽ ايؼٟ قغ ؼبغ  َسٔ اىبنسرتٟ ازبغٜسغ. َٚٓس٘ إَسؾاؽ اىبسا٤ ًب أؽض ايػسري        

ىبا٤ ٚعبٛ ػيو َٔ ا٭َث١ً اي  تيغؽ عسٔ َبسغأ ٚاحسغ ًب    إلؽٚا٤ ا٭ؽض ايبعٝغ٠ عٔ صبؾ٣ ا
اإلف٬ّ، ٖٚٛ إٔ َيغؽ اسبل ٖٛ اهلل ايؼٟ ٫ مبٓخس٘ ٭حسغ إ٫ يػسؾض حهسِٝ ٖسٛ ذبكٝسل       

 اشبري يًؿؾع ٚيًُجتُف َعا.
 (. اهفقٕ صاحل هوبقا١ ٗاهتيبٚق اهدا٢ٍ:7

ٚقُسف اإلحسؾاّ   إٕ ؾك٘ اىبباع٨ اشبايغ٠ ٫ ٜتػري نايرتاٍٞ ًب ايعكٛع، ٚقُسف ايَسؾؽ،   
ٚهباٜس١ اسبكسسٛم، ٚاىبقسس٪ٚي١ٝ اينضيسس١ٝ، أَسسا ايؿكسس٘ اىبسسبين عًسس٢ ايكٝسسال َٚؾاعسسا٠ اىبيسساحل  
ٛٓؽ حبقس  اسباحسا  ايـَٓٝس١ َٚيسًخ١ ايبنسؾ١ٜ، ٚايب٦ٝسا           ٚا٭عؾاف، ؾٝكبٌ ايستػري ٚايت س
اىبضتًؿ١ ؿَاْا َٚهاْا، َا عاّ اسبهِ ًب ْ ام َكاىغ اينؾٜع١ ٚأىٛهلا اييسخٝخ١، ٚػيسو   
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ٜتػٝٓسؾ ا٭حهساّ بتػٝٓسؾ    »ؾ٠ اىبعا٬َ  ٫ ًب ايعكا٥غ ٚايعباعا . ٖٚؼا ٖٛ اىبؾاع بكاعغ٠ ًب عا٥
 «.ا٭ؿَإ

 (. إْ اهغاٙٞ ًّ ت٘ن٣ٞ اهفقٕ ٗتعبٚد نزق اه٘ص٘ي إهٕٚ:8
ٟٓ، ٚعًس٢ اييسعٝغ ايؾمسسٞ بافستُغاع          ٖٞ: اإلؾاع٠ ايها١ًَ َٓس٘ عًس٢ اييسعٝغ ايؿسؾع

اٜت٘ صري اإلْقإ ٚإفسعاعٙ ًب ايسغاؽٜٔ، أَسا غاٜس١     ايكٛاْـب ًب نٌ ب٬ع اإلف٬ّ َٓ٘; ٭ٕ غ
 ايكٛاْـب اسباي١ٝ ؾٗٞ صبؾع افتكؾاؽ ا تُف.

ٚقغ امتٌُ ايؿك٘ اإلف٬َٞ ع٢ً ؾؾٚع ايكسٛاْـب اىبضتًؿس١ نُسا بٝٓٓسا، ٚمبهسٔ َعؾؾس١       
    ٟٓٛ حهِ َنه٬  ايعيؾ نايتأَـب ُْٚباّ اىبياؽف ُْٚباّ ايبٛؽىا  ٚقٛاعسغ ايٓكسٌ ازبس

يكٛاعسغ ايؿكٗٝس١ ايهًٝس١، ٚا٫حتٗساع اىبقستٓغ إفب ايكٝسال ٚا٫فتخقسإ        ٚايبخؾٟ ٚعبٖٛا با
ٚاىبياحل اىبؾف١ً ٚفسٓغ ايسؼؽا٥ف ٚايعسؾف ٚغريٖسا، نُسا مبهسٔ ىسٝاغ١ ايؿكس٘ عًس٢ أفسال           
ايُٓبؾٜا  ايعا١َ نُا ٖٛ اينإٔ ًب عؽاف١ ايكٛاْـب، َثٌ ُْبؾ١ٜ ايَُإ، ُْٚبؾ١ٜ ايَسؾٚؽ٠،  

غا  اينؾع١ٝ اىبغ١ْٝ ٚازبـا١ٝ٥ ُْٚبؾٜس١ اسبسل، ٚصبساٚؿ٠    ُْٚبؾ١ٜ ايعكغ، ُْٚبؾ١ٜ اىبًه١ٝ، ٚاىب٪ٜ
اسبغ ًب افتعُاٍ اسبل، ٚايُبؾٚف اي اؽ١٥ ٚغريٖا، ٚأحاؿ بعل ايؿكٗا٤ صس٬ف يٮنثؾٜس١   
ًَ ايٓيٌٛ بايعؾف نعغّ إيـاّ اىبؾأ٠ اينؾٜؿ١ ايكغؽ ب ؽٍساع ٚيسغٖا عٓسغ اىبايهٝس١،      ربيٝ

يتخكٝسل اىبقساٚا٠   ٜس١ نس٬ٝ أٚ ٚؿْسا    َٚثٌ أصؼ أبٞ ٜٛفـ بايعؾف ًب َكٝال ا٭َٛاٍ ايؾبٛ
ٟٓ نايكُذ ٚاينعري ٚؿْٝا بعسغ إٔ   ٚعغَٗا. ؾ ػا تبغٍ عؾف ايتعاٌَ، ؾأىبذ بٝف اىباٍ ايؾبٛ
نإ نًٝٝا، أٚ ايعهك، عٌُ ب٘، ُٜٚٓبؾ ح٦ٓٝؼ يًتقاٟٚ ٚؿْا أٚ ن٬ٝ حبق  اىبتعاؽف بـب 

 ايٓال.
ؿس١ قًسٛبِٗ، ٚأحساؿ    نُا أحاؿ بعَِٗ تعٝٓؾ اسبهسِ بستػري عًتس٘ ن ٜكساف فسِٗ اىب٪ي     

هصؾٕٚ تػٝٓؾ اسبهِ بايَؾٚؽ٠ أٚ اسباح١ عؾعا يًخؾج ٚايَؾؽ عٔ ايٓال بنؾٍب تٛاؾؾ َع٢ٓ 
ايَؾٚؽ٠ ٚاسباح١ مؾعا، ٚايرتصًٝ بايكغؽ اي٬ؿّ ؾكٌب إلؿايس١ ايَسؾٚؽ٠ ٚذبكٝسل اسباحس١،     

ٚايَؾٚؽ٠: ٖٞ اي  تٗغع اىبؾ٤ بٗس٬ى ْؿقس٘ أٚ ْقسً٘، أٚ    «. ايَؾٚؽ٠ تكٓغؽ بكغؽٖا»٭ٕ 
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تًـ َاي٘، أٚ ػٖاب عكً٘ إػا مل ٜكغّ ع٢ً اين٤ٞ اىبُٓٛع. ٚاسباح١: َا ٜرتت  عًس٢ عسغّ   
 افتعُاٍ اين٤ٞ اىبُٓٛع حؾج َٚنك١ تيٝ  اإلْقإ ًب ْؿق٘ أٚ ٚيغٙ أٚ َاي٘ أٚ عكً٘. 

ٞٓ، ٭ٕ ا تٗغ ػب  عًٝ٘ إٔ ٜعٌُ قبا أعاٙ إيٝس٘ احتٗساعٙ،    ٚايعٌُ بايؿك٘ ٚاح  إيـاَ
حهِ اهلل تعافب. ٚع٢ً غري ا تٗغ إٔ ٜعٌُ بؿت٣ٛ ا تٗغ، إػ يٝك أَاَس٘  ٖٚٛ بايٓقب١ إيٝ٘ 

ٞٓ فس٣ٛ ا٫فستؿتا٤:      فاصذاه٘ا أٓذى اهذذكز إْ كِذتٍ ال     بؾٜل هصؾ ىبعؾؾ١ اسبهسِ اينسؾع
ٞٓ، أٚ      43رايٓخٌ:  تعوٌْ٘ د، ٚإْهاؽ حهِ َٔ أحهاّ اينسؾٜع١ ايس  ثبتسن بسغيٌٝ ق عس

عسغّ ىس٬ح١ٝ اينسؾٜع١ يًت بٝسل ٜعتسرب نؿسّؾا        ؿعِ قق٠ٛ حهِ َا ناسبغٚع َث٬ أٚ اععا٤
ٚؽع٠ عٔ اإلف٬ّ. أَا إْهاؽ ا٭حهاّ ايثابت١ با٫حتٗاع اىببين ع٢ً غًبس١ ايُبسٔ ؾٗسٛ َعيس١ٝ     
ٚؾقل َٚبًِ، ٭ٕ ا تٗغ بؼٍ أقي٢ حٗغٙ ىبعؾؾ١ اسبل ٚبٝإ حهِ اهلل تعسافب، بعٝسّغا عسٔ    

ٟٓ ٣ٖٛ مضيٞ، أٚ َأؽب ْؿعٞ، أٚ بً  مسع١ أٚ مٗؾ٠ ؿا٥ ؿس١، ٚإلبسا َقستٓغٙ ايسغيٌٝ     أ
 اينؾعٞ ٚؽا٥غٙ اسبل، ٚمعاؽٙ ا٭َا١ْ ٚاييغم ٚاإلص٬ٌ. 

ٚفبٌٝ ايعٛع٠ ايها١ًَ إفب ايعٌُ بايؿك٘ ٖٛ تكٓٝٓ٘ أٟ ىٝاغت٘ ًب َٛآع َبق ١ تٝقسرّيا  
يؾحٛع ايكَا٠ إيٝ٘، ٚتٛحّٝغا ٭حهاّ ايكَا٠، ٚتق٬ٝٗ ٭َؾ اىبتكاٍـب قبعؾؾ١ اسبهِ ايؼٟ 

ف٘. ٜٚتِ ٖؼا بٛاف ١ زب١ٓ َسٔ عًُسا٤ اىبسؼاٖ  ٫ْتكسا٤ اسبهسِ َسٔ أٟ       ٜتكا٢ٍ ع٢ً أفا
َؼٖ  َعترب َتبٛع حبق  َا ُٜسؾ٣ َسٔ اىبيسًخ١، ٜٚهسٕٛ عُسٌ ايًجٓس١ حسا٘عا َتٛاىس٬         

ٞٓ ًب ٖسؼا      –َا اْتٗن َٔ أعُاهلا أىسغؽ اسبسانِ   ٚع٩ّٚبا، حت٢ إػا  ٖٚسٛ ايسؾنٔ ا٭فافس
ُٚبا َف ت ًعسا  ايٓسال بسايؾحٛع إفب    أَّؾا باعتُاع ايكإْٛ اىبقتُٓغ َٔ  –ايقبٌٝ  ايؿك٘، دبا

اينؾٜع١ ٚؾك٘ ايكؾهٕ ٚايق١ٓ، ًٚب ػيو ؽاح١ يًٓؿٛل، ٚبُأ١ْٓٝ يًكًسٛب تسـٍٚ بٗسا تًسو     
 ا٭ؿعٚاح١ٝ بـب ايغٜٔ ٚاسبٝا٠ ٚا٭ُْب١ُ ايقا٥غ٠. 

 رصٚد األًٞ احملٌدٙٓٞ ًّ اإلمياْ
يسو ٭ْٗسا تس٪َٔ بهسٌ     أَا ؽىٝغ ٖؼٙ ا٭١َ َٔ اإلمبإ ؾعُبِٝ ْٚيٝبٗا َٓ٘ نسبري ٚػ 

نتاب أْـي٘ اهلل ٚبهٌ ؽفٍٛ أؽفً٘ اهلل ٚبهٌ ًَو صًك٘ اهلل ب٬ تؿؾٜسل بسـب أحسغ. ٖٚسؼا     
آًّ اهزص٘ي مبا أُشي إهٕٚ ًذّ رٓبذٕ ٗاملاًِذْ٘ كذى آًذّ بذاهلل       َيغام قٍٛ اهلل تعافب: 
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ًٗال٢لتٕ ٗكتبٕ ٗرصوٕ ال ُفٓزق بني أحد ًّ رصوٕ ٗقاه٘ا مسعِذا ٗأنعِذا  فزاُذم ربِذا     
 د.285رايبكؾ٠:  إهٚم املةريٗ

ٚقغ أَؾْا باإلقؾاؽ بٗؼٙ اسبكٝك١ اإلمبا١ْٝ ا٫عتكاع١ٜ قس٫ٛ ٚاعتكساّعا ًب قٛيس٘ فسبخاْ٘:     
         ق٘ه٘ا آًِا باهلل ًٗا أُذشي إهِٚذا ًٗذا أُذشي إىل إبذزآٍٚ ٗإمساعٚذى ٗإصذخاق ٗٙعقذ٘ب

أحذد ًذٍِٔ   ٗاألصباط ًٗا أٗتٛ ً٘صٟ ٗعٚضٟ ًٗا أٗتٛ اهِبْٚٓ٘ ًّ ربٍٔ ال ُفزق بني 
 د.136رايبكؾ٠:  ٗذمّ هٕ ًضوٌْ٘

ؾؾىٝغْا َٔ اإلمبإ أنرب َٔ غريْا َٔ ايؼٜٔ ٜ٪َٕٓٛ ببعل ٜٚهؿؾٕٚ ببعل. ٚهلسؼا  
اىبع٢ٓ ناْن ق١ُٝ اىبقًِ ًب اىبٛاؿ١ْ أع٢ً َٔ ق١ُٝ غريٙ ٭ٕ ايتؿاٌٍ إلبا ٖٛ باإلمبإ. َٚٔ 

تتـٚج بػسري اىبقسًِ ٭ْٗسا أؾَسٌ     ٖٓا حاؿ يًُقًِ إٔ ٜتـٚج بايهتاب١ٓٝ ٚمل ػبـ يًُق١ًُ إٔ 
َٓ٘ ب مباْٗا. أَا إمباْ٘ ؾأْكً َٓٗا. ٖٚٓاى َعٓس٢ هصسؾ ًب ٖسؼا ايبساب ٖٚسٛ إٔ اىبقسًِ إػا       
تـٚج بايٓيؾا١ْٝ أٚ بايٝٗٛع١ٜ ٚػنؾ  ْبٝٗا ؾ ْ٘ ٜيًٞ ٜٚقًِ عًٝ٘ َف ا٫حسرتاّ ٚايتعُبسِٝ   

ػا ػنؾ  ْبٝٗا ضبُسّغا  ٚايتهؾِٜ، خب٬ف َا إػا تـٚحن اىبق١ًُ بٝٗٛعٟ أٚ ْيؾاْٞ ؾ ْٗا إ
ؾ٬ ٜبعغ إٔ ٜقب٘ أٚ ٜنتُ٘ ؿٚحٗا أٚ ع٢ً ا٭قٌ إٔ ٫ ٜؾ٢ٍ بسؼيو   ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِ

 ٫ٚ ٜكف َٓ٘ َٛقف ايؾٍا ٚايكبٍٛ. 
 

 كٌاي ٙقني ٓذٖ األًٞ
ىس٢ً اهلل  مؾف ٖؼٙ ا٭١َ إٔ اهلل تعافب ٚٓؾؾ حُبٗا َٔ ايٝكـب بنٗاع٠ اىبعيسّٛ  َٚٔ 
ََٔا أع »إػ قاٍ:  عًٝ٘ ٚفًِ  ٌَ َٓٔتُٞٓا َِٝن أ١َْ َٔ ايٝكـٔب أؾَ رؽٚاٙ اسبهِٝ عٔ « أع َِٝن أ

 فٝعغ بٔ َقعٛع ايهٓغٟد. 
أٟ َا َٮ اهلل قًٛب أ١َ ّْٛؽا مؾش ب٘ ىغٚؽٖا ىبعؾؾت٘ تعافب ٚصباٖغ٠ أْؿقِٗ عًس٢ فسبٌٝ   
 ا٫فتكا١َ عًٝٗا حبٝث تيري اٯصؾ٠ هلِ ناىبعا١ٜٓ أؾٌَ يبا أع ٝن أَ  ٫ٚ َقاٜٚا هلا ؾ ٕ
ا٭ٚيـب مل ٜٓايٛا ػيو إ٫ ايٛاحغ بعغ ايٛاحغ، ٚقغ حبا اهلل فبخاْ٘ ٖؼٙ ا٭١َ قبـٜغ ايتسأعب  
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ٚقؾب َٓاؿهلِ غا١ٜ ايتكؾٜ  ٚمساِٖ ًب ايتٛؽا٠ ىسؿ٠ٛ ايسؾهبٔ ًٚب اإلظبٝسٌ حًُسا٤ عًُسا٤      
أبؾاّؽا أتكٝا٤ نأِْٗ َٔ ايؿك٘ أْبٝا٤. ؾايؿٌَ ايؼٟ أع ٝت٘ ٖؼٙ ا٭١َ ايٓٛؽ ايؼٟ ب٘ اْهنـ 

ْٓ ا َد٠ َٓد٠ اهلل أْ ُٙاَتٟ أحذْد  ايػ ا٤ عٔ قًٛبِٗ حت٢ ىاؽ  ا٭َٛؽ هلِ َعا١ٜٓ  قى إ
، قايٛا: ٚايٝكـب ٜتؿاٚ  ع٢ً ث٬  َؾات : عًِ ايٝكـب ٚعـب ايٝكـب ٚحسل  ًجى ًا أٗتُٚتٍ

ايٝكـب، ؾعًِ ايٝكـب َا نإ َٔ بؾٜل ايُٓبؾ ٚا٫فتغ٫ٍ، ٚعـب ايسٝكـب إٔ ٜنساٖغ ايػٝسٛب    
اىبؾ٥ٝسسا  َنسساٖغ٠ عٝسسإ، ٚحسسٓل ايسسٝكـب ٖسسٛ اىبنسساٖغ٠ َسسف مسسغ٠ ا٫يتيسسام  نُسسا ٜنسساٖغ

 ٚا٫َتـاج ٚايؼٚم. 
قاٍ ايقؾٟ ايقك ٞ: ٚايٝكـب فهْٛو عٓسغ حس٫ٕٛ اىبسٛاؽع ًب ىسغؽى يتٝكٓسو إٔ      

 حـْو َٓٗا ٫ ٜٓؿعو ٫ٚ ٜؾٓع عٓو َكَٝا. 
ٔٓ اهلل بٗا ع٢ً ٖؼٙ ا٭َ  ١.ٚفٓؼنؾ ًب ٖؼا ايهتاب اشبيا٥ً ايعا١َ اي  َ

 
ٌٓدٙٞ ًٓٞ هألًٞ احمل  خةا٢  عا

ٗٓالي: رفع اإلصز  أ
ًٓ ايكؾهٕ، قاٍ تعافب:  ٛٓ اهذذٜ  ُدُٗذٕ   ٚػيو بٓ اهذٜ ٙٓتبعْ٘ اهزص٘ي اهِٓ  األً

ًلتّ٘با عِدٍٓ يف اهت٘راٝ ٗاإلدمٚى ٙاًزٍٓ باملعزٗو ِٗٙٔآٍ عّ املِلز ُٗٙخٓى اهيٚبات 
ٍ ُٗٙخٓزَ عوٍٚٔ ارتبا٢ح ٗٙضع عٍِٔ إصزآٍ ٗاأل ال را٭عسؾاف:   ي اهيت كاُ  عوذٚٔ

 د.157
ٚاإلىؾ أىً٘ ايثكٌ ايؼٟ ٜأىؾ ىاحب٘ ؾ٬ ٜكغؽ ع٢ً ايتخٓؾى، َٚعٓس٢ ػيسو إٔ اهلل   

م٦ٝا ؾٛم باقتِٗ ٚمل ػبعًس٘   ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِتعافب مل ٜٛح  ع٢ً ٖؼٙ ا٭١َ أ١َ ضبُغ 
 َٔ مؾعِٗ نُا نإ ػيو ع٢ً َٔ قبًِٗ َٔ ا٭َِ.

 ايؼٜٔ نًؿٛا  ١ًُ َٔ ا٭عُاٍ اييعب١ ٚايتهسايٝـ اينسآق١   ٚػيو نبين إفؾا٥ٌٝ َث٬
  ٖٞ أمب٘ َا ٜهٕٛ بأبٛام اسبغٜغ اي  ذبٌٝب با٭عٓام )ٖٚٞ ا٭غ٬ٍ(.
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 تًو ا٭غ٬ٍ ٚا٭ثكاٍ نثري٠، َٓٗا:
 (. قيع ً٘الع اهِجاص1ٞ

ؾ ػا أىابن ايٓجاف١ ثٛب أحغِٖ ؾ ْ٘ عًٝ٘ إٔ ٜك ع٘ يٝ ٗؾٙ ٫ٚ ٜهؿٞ غقً٘ نُا 
يبضاؽٟ ًب ىخٝخ٘ )باب ايبٍٛ عٓغ فباب١ قّٛ نتاب اي٤ٍٛٛ(، ٚقغ ؿعِ بعل أصؾح٘ ا

ايعًُا٤ أْ٘ نإ ػب  ق ف َا أىابت٘ ايٓجاف١ ٚيٛ نإ َٔ ازبقِ اعتُاّعا ع٢ً َباٖؾ ؽٚا١ٜ 
ِ     »أبٞ عاٚع، ٚؾٝٗا:  ٍُ َسٓٗ ٍُ حقغ أحغِٖ ق ُعسٛا َسا أىساب٘ ايبسٛ «. ناْٛا إػا أىاب ايبٛ

 )باب ا٫فتربا٤ َٔ ايبٍٛ(.
ٚؽٚا١ٜ َقًِ ٚؾٝٗا: حًغ أحغِٖ، ٚأٍٚ ايكؾب  ٖؼا بإٔ اىبؾاع بازبًغ ٚاحغ ازبًٛع 
اي  ناْٛا ًٜبقْٛٗا )ٚقاٍ اسباؾِب( ٚؽٚا١ٜ ايبضاؽٟ ىؾؼب١ ًب ايثٝساب ؾًعسٌ بعَسِٗ ؽٚاٙ    

(. أَا ٖؼٙ ا٭١َ ؾ ْ٘ ٜهؿٞ ًب مؾعٗا ًب َثٌ ػيسو إؽاقس١   1/330باىبع٢ٓ )نؼا ًب ايؿتذ; 
 ؾكٌب فٛا٤ نإ ػيو َقجغا أٚ ثٛبا أٚ بغّْا، نُا ؾيًت٘ نت  ايق١ٓ. اىبا٤ ٚغقٌ احملٌ 

 (. عدَ ًااكوٞ اذتا٢ض2
ٚػيسسو إٔ ايٝٗسسٛع نسساْٛا إػا حاٍسسن اىبسسؾأ٠ ؾسسِٝٗ مل ٜ٪انًٖٛسسا ٚمل ؽباي ٖٛسسا ٚمل   
ٜقانٖٓٛا ًب بٝن ٚاحغ، بٌ ٜرتنٖٛا ًب ايبٝن َٓؿؾع٠. نُسا ثبسن ًب اسبسغٜث اييسخٝذ     

 د.268ٔ نثري; ايؼٟ ؽٚاٙ َقًِ ٚأهبغ. راب
أَا ٖؼٙ ا٭١َ ؾكغ أبٝذ هلا ًب عٜٓٗا َعامؾ٠ اسبا٥ل ًب اىبأنٌ ٚاىبنؾب ٚاىبَساحع١  

اىسُٓعٛا نسٌ مس٤ٕٞ إ٫ٖ    »ْٚٗٝن عٔ ايٓهاش ٚا٫فتُتاع قبسا بسـب ايقسؾ٠ ٚايؾنبس١ احتٝابسا      
 رؽٚاٙ َقًِد. « ايٓهاش

ٝت٘ ٚؽٚحاْٝت٘ ٖٚهؼا ؽاع٢ اإلف٬ّ بٗؼا اسبهِ ٍَٝٛ اإلْقإ ٚبنؾٜت٘  اْ  ْٛؽاْ
ؾريابٌب بـب حاحا  ازبقغ ايعاؽ١ٍ ٚغا١ٜ ايؾٚش. ٖٚؼا اىبٓٗج ايؾاقسٞ ًب َعاًَس١ اإلْقسإ    

 ٖٛ ايؼٟ ٜت٤٬ّ َف ايؿ ؾ٠ نًٗا ٭ْ٘ َٔ ىٓف صايل ٖؼٙ ايؿ ؾ٠. 
 (. تعٚني اهقةاص يف اهعٌد ٗارتيا3
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ُّا ع٢ً بين إفؾا٥ٌٝ ايكياٌ حت٢ ًب اشب أ ٚمل تهٔ ؾسِٝٗ ايغ  ٜس١ ًب  ؾكغ نإ َتخت
ْؿك أٚ حؾش. نُا حا٤ ًب اييخٝذ رنتاب ايغٜا ، بساب َسٔ قتسٌ يس٘ قتٝسٌ ؾٗسٛ خبسري        

 د.12/25ايُٓبؾٜٔ; 
 د.45راىبا٥غ٠:  ٗكتبِا عوٍٚٔ فٚٔا أْ اهِفط باهِفطٖٚٛ َع٢ٓ قٛي٘ تعافب: 

ؾضؿـ ٖؼٙ ا٭١َ قبنؾٚع١ٝ ايغ١ٜ بغ٫ عٔ ايكتٌ ىبٔ عؿسا َسٔ ا٭ٚيٝسا٤ بكٛيس٘ تعسافب      
َٛ هٕ ًّ أخٚذٕ عذ١ْٛ   إفب قٛي٘:  كتب عوٚلٍ اهقةاص يف اهقتىهلؼٙ ا٭١َ:  فٌّ عف

 د.178رايبكؾ٠:  فاتباع باملعزٗو ٗأدا١ إهٕٚ بإحضاْ لهم ختفٚف ًّ ربلٍ ٗرمحٞ
 (. قتى اهِفط باهت٘ب4ٞ

أِْٗ ىبا عبغٚا ايعجٌ بٝٓٔ هلِ َٛف٢ عًٝ٘ ايق٬ّ بؾٜل ايتٛب١ بعغ ايعـّ عًٝٗا ٚػيو 
 د. 54رايبكؾ٠:  فت٘ب٘ا إىل بار٢لٍ فاقتو٘ا أُفضلٍَِٓٗ ا ؾّ  ٖٚٛ إٔ ٜكتٌ ايرب٨

ٚػيو أَٜا ٖٛ بؾٜل ايتٛب١ ًب نبًس١ َسٔ اىبعاىسٞ ٜهسٕٛ بك سف ا٭عَسا٤ اشباب٦س١        
 د.1/381نايًقإ ًب ايهؼب ٚايؼنؾ ًب ايـْا ٚؾكا ايعـب ًب ايُٓبؾ يٮحٓب١ٝ. راىبٛاٖ : 

بؾٜل ايتٛب١ ٚأصرب أْ٘ ٜكبًٗا ٜٚعؿسٛ عسٔ    أَا ا٭١َ احملُغ١ٜ ؾ ٕ اهلل فبخاْ٘ فٌٗ هلا
ًذّ ٙعٌذى صذ١ّ٘ا    ايق٦ٝا  ٚأْ٘ ٜؿؾش بٗا أمغ َٔ ؾؾش ا٭ّ بٛيغٖا ايؾٍٝف ايػا٥  عٓٗا 

 د. 110رايٓقا٤:  أٗ ٙعوٍ ُفضٕ ثٍ ٙضتغفز اهلل  د اهلل  فّ٘را رحٌٚا
 (. افتضاح أصخاب املعاصٛ 5ًٍِٔ

ٚ ؾعسٌ َعيس١ٝ ؾ ْس٘ إػا أىسبذ ػبسغ      ؾكغ نإ بٓٛ إفؾا٥ٌٝ إػا أػْس  أحسغِٖ ػْبسا أ   
َهتٛبا ع٢ً باب عاؽٙ; ؾ٬ٕ ؾعٌ نؼا ٚنؼا، ٚنؿاؽتٗا نؼا ٚنؼا، ٜٚسؾ٣ ػيسو اشبساٌ    

 د.3/204ٚايعاّ. راشبيا٥ً: 
ىس٢ً اهلل  أَا ا٭١َ احملُغ١ٜ ؾ ٕ اهلل تؿٌَ عًٝٗا بايقرت نُسا ثبسن عسٔ ؽفسٍٛ اهلل     

َُعاّؾ٢ إ٫ ا اٖؾٜٔ »أْ٘ قاٍ:  عًٝ٘ ٚفًِ إٔ ٜعٌُ ايؾحٌ بايًٌٝ ع٬ُّ ثسِ ُٜيسبذ   نٌ أَ  
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ُٕ عًُسُن ايباؽحس١َ نسؼا ٚنسؼا ٚقسغ بسا  ٜقسرتُٙ ؽٗبس٘           ٚقغ فرتُٙ اهلل تعافب، ؾٝكٍٛ: ٜا ؾس٬
ـُ فرت اهلل عٓ٘  رَتؿل عًٝ٘د. « ُٜٚيبذ ٜهٔن

 (. املااخذٝ حبدٙح اهِفط مما مل تعٌوٕ ادت٘ارح6
   ٛ ٍ أْسـٍ عًٝس٘ ايهتساب إ٫    ٚػيو إٔ اهلل تعافب َا بعث َٔ ْٓ  ٫ٚ أؽفسٌ َسٔ ؽفس

أصربٙ أْ٘ فٝخاف  عباعٙ ع٢ً َا ؾعًٛٙ َٚا أصؿٛٙ ًب ىغؽِٖٚ ؾهاْن ا٭١َ تسأتٞ عًس٢   
أْبٝا٥ٗا ٚؽفًٗا ٜٚكٛيٕٛ ْ٪اصؼ قبا عبغ  ب٘ أْؿقٓا ٚمل تعًُ٘ حٛاؽحٓا ؾٝهؿؾٕٚ ٜٚكٛيٕٛ 

اهلل ٥٬َٚهتس٘  مسعٓا ٚعيٝٓا. ٚىبا قاٍ اىب٪َٕٓٛ َٔ ٖؼٙ ا٭١َ مسعٓا ٚأبعٓا ٚأفًُٓا ٚهَٓا بس 
 ا ٚنتب٘ ٚؽفً٘ بُأِْٗ اهلل تعافب بأْ٘ دباٚؿ عِٓٗ حغٜث ايٓؿك إ٫ َا عًُن ازبٛاؽش 

 َٔ مؾ. ٗعوٚٔا ًا اكتضب َٔ صري  ًا كضب 
 (. املااخذٝ عوٟ ارتيا ٗاهِضٚاْ 7

ٚػيو بتعجٌٝ عكٛبت٘ َٔ ذبؾِٜ م٤ٞ َٔ َ عِ أٚ َنؾب عكٛب١ ع٢ً حق  ػيو 
 د.384َٛاٖ ; ايؼْ  َٔ نرب ٚىػؾ ر

أَا ا٭١َ احملُغ١ٜ ؾ ٕ اهلل ٍٚف عٓٗا اشب أ ٚايٓقٝإ َٚا افُتهؾٖٛا عًٝ٘ نُسا ثبسن   
ًب اسبغٜث ايؼٟ ؽٚاٙ أهبغ ٚابٔ حبإ ٚاسبانِ ٚابٔ َاح٘ ٚاي رباْٞ ٚايغاؽق ين بأفساْٝغ  

 د.3/202د، راشبيا٥ً; 384حٝغ٠ ٚحٓقٓ٘ ايٟٓٛٚ رَٛاٖ ; 
 (. حتزٍٙ اعتغا ٍ َٙ٘ عٚد8ٍٓ

ٛ ّٜٛ ايقبن، إػا أصؼ عًِٝٗ ايعٗغ ٚاىبٝثام بتعُبسِٝ ٜسّٛ ايقسبن ٚايكٝساّ بسأَؾٙ      ٖٚ
ٚعغّ امتػاهلِ ٚعًُِٗ ؾٝ٘ ٚيؼيو ىبا صايؿٛا ٚذبًٝٛا ع٢ً اى ٝاع اسبٝتإ ؾٝ٘ قاٍ اهلل هلسِ  

 د.163د ٚرا٭عؾاف; 65رايبكؾ٠;  قزدٝي خاص٣ني كُ٘٘اعكابا 
ِٗ ٖؼا اإلىؾ، ؾٗسِ ٜتعسإًَٛ حتس٢ ًب ٜسّٛ     أَا ا٭١َ احملُغ١ٜ ؾ ٕ اهلل تعافب ؽؾف عٓ
ٙا أٙٔا اهذّٙ آًِ٘ا إلا ُ٘دٜ هوةالٝ ًّ عٝغِٖ ّٜٛ ازبُع١ قبٌ ايٓغا٤ يًي٠٬ ٚبعغٖا: 
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َٙ٘ ادتٌعٞ فاصع٘ا إىل لكز اهلل ٗلُرٗا اهبٚذع لهلذٍ خذري هلذٍ إْ كِذتٍ تعوٌذْ٘. فذإلا        
 د. 10-9ُع١: رازب قضٚ  اهةالٝ فاُتغُزٗا يف األرض ٗابتُغ٘ا ًّ فضى اهلل

 (. اهياعْ٘ عذاب عوٟ األًٍ اهضابق9ٞ
أْ٘ نإ ؽحقا ٚعؼابا أؽفٌ عًس٢ با٥ؿس١ َسٔ بسين      ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٚقغ أصربْا 

إفؾا٥ٌٝ ٚغريِٖ، أَا ٖؼٙ ا٭١َ ؾ ٕ اهلل حعً٘ ؽهب١ بِٗ ٚمسٗاع٠ هلسِ. نسؼا ًب اييسخٝذ.     
 د.3/221د ٚ راشبيا٥ً; 5/391رَٛاٖ ; 

 ت ًّ األنعٌٞ(. حتزٍٙ بعض اهيٚبا11
ٖٚؼا نإ َٔ ايعكٛبا  اي  عاقس  بٗسا اهلل بسين إفسؾا٥ٌٝ بقسب  بػسِٝٗ َٚبًُٗسِ        
ٚت٬عبِٗ بنؾا٥ف اهلل ٚأمؾتِٗ اي  حعًتِٗ ٜأصؼٕٚ عؾض ٖسؼا ا٭عْس٢ ٜٚكٛيسٕٛ فسٝػؿؾ     

فبعوٍ ًّ اهذّٙ ٓاُدٗا حٓزًِا عوٍٚٔ نٚبات أحّوذ   ذٍ ٗبةذدٍٓ    يٓا، قاٍ اهلل تعافب: 
 د. 160رايٓقا٤:  اعّ صبٚى اهلل كجري

 ٚقغ بٝٓٔ اهلل تعافب أْٛاع َا حؾَ٘ عًِٝٗ، ٖٚٛ:
)أ(. نٌ ػٟ َبؿؾ أٟ َا يٝك قبٓؿؾج ا٭ىابف َسٔ ايبٗسا٥ِ ٚاي سري ناإلبسٌ ٚايٓعساّ      

 ٚا٭ٚؿ ٚايبٌب ؾٗٞ عًِٝٗ حؾاّ.
)ب(. اينخِ أٟ اىباع٠ ايغ١ٖٝٓ ايس  تهسٕٛ ًب اسبٝسٛإ ؾٗسٛ عًسِٝٗ حسؾاّ ًب ايبكسؾ        

ِ َٓٗا اينخّٛ اىبضتً ١ بايعُبِ، ٚنؼا َا ذبٜٛ٘ ايب ٔ ٚنؼا َا ٚايػِٓ ٚأباش هل
 د.2/200عًٝ٘ بايُبٗؾ َٔ اينخّٛ نُا ًب ه١ٜ ا٭ْعاّ. رابٔ نثري; 

 اهٚذَ٘ أحذٓى كوذٍ اهيٚبذات    أَا ا٭١َ احملُغ١ٜ ؾ ٕ اهلل تعافب أباش هلا نسٌ بٝس    
 .وٌٚٔا رتبا٢حٗيٓزَ عٚحؾّ عًٝٗا نٌ صبٝث  يى  ٍ اهيٚباتد، 5راىبا٥غ٠: 

 (. حتزٍٙ اهغِا٢ٍ عو11ٍٔٚ
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ؾهاْٛا إػا اغتُٓٛا أمسٝا٤ َسٔ أعسغا٥ِٗ مل ؼبسٌ هلسِ إٔ ٜأصسؼٚٙ ٜٚتيسؾؾٛا ؾٝس٘ بسٌ          
د 364ػبُعْٛٗا ٚتٓـٍ ْاؽ َٔ ايقُا٤ ؾتخؾق٘ ؾٝهٕٛ ػيو ع١َ٬ قبٍٛ غـٚتِٗ رَٛاٖ ; 

 د.183رهٍ عُؾإ:  حتٟ ٙاتِٚا بقزباْ تاكوٕ اهِارنُا قاٍ اهلل تعافب: 
أَا ا٭١َ احملُغ١ٜ ؾ ٕ اهلل ينؾف ْبٝٗا عٓغٙ أحٌ ؾِٗ ايػٓا٥ِ نُا ثبسن ًب اسبسغٜث   

را٭ْؿساٍ:   فلوذ٘ا ممذا  ٌِذتٍ حذالال نٚبذا     اييخٝذ اىبتؿل عًٝ٘ ٚحعًٗا ح٫٬ َباؽنسا  
 د.69
 (. حتزٍٙ اهةالٝ عوٍٚٔ إال يف ً٘االع خمة٘ص12ٞ

انٔ طبيٛىس١ نسايبٝف   ٚػيو إٔ َٔ ََس٢ َسٔ ا٭َسِ نساْٛا ٫ ٜيسًٕٛ إ٫ ًب أَس      
ٚاييٛاَف ٚايهٓا٥ك ؾُٔ غاب َِٓٗ عٔ ٍَٛف ى٬ت٘ مل ػبـ يس٘ إٔ ٜيسًٞ ًب غسريٙ َسٔ     

 د.1/463بكاع ا٭ؽض حت٢ ٜعٛع إيٝ٘ ثِ ٜكَٞ نٌ َا ؾات٘. رؾتذ; 
ٚمل ٜهٔ أحسغ َسٔ ا٭ْبٝسا٤ ٜيسًٞ حتس٢ ٜبًسؼ       »ٚعٓغ ايبـاؽ َٔ حغٜث ابٔ عبال: 

 د.1/438رؾتذ: « ضبؾاب٘
ُغ١ٜ ؾس ٕ اهلل حعسٌ هلسا ا٭ؽض َقسجغا أٟ َٛمسف ىس٠٬ ٫ ربيسً        أَا ا٭١َ احمل

 ايي٠٬ َٓٗا قبٍٛف عٕٚ غريٙ نُا ثبن ًب راييخٝذ ايبضاؽٟ، ايتُِٝ أٚي٘د.
 (. ختةٚ  اهئارٝ باملا13١

ٚػيو إٔ َٔ ٢ََ َسٔ ا٭َسِ نسإ ًب مسؾا٥عِٗ ٚحسٛب ا٫قتيساؽ عًس٢ اىبسا٤ ًب         
أحغِٖ اىبا٤ مل ٜيٌ حت٢ ػبغٙ ثِ ٜكَسٞ َسا    اي ٗاؽ٠ ٚعغّ حٛؿ ا٫نتؿا٤ بػريٙ ؾ ػا عغّ

 ؾات٘.
أَا ا٭١َ احملُغ١ٜ ؾ ٕ اهلل تعافب حعٌ هلا ا٭ؽض بٗٛؽا ؾأمبسا ؽحسٌ أتس٢ اييس٠٬ ٚمل     

د ٚرَٛاٖسس ; 1/438ػبسسغ َسسا٤ ٚحسسغ ا٭ؽض بٗسسٛؽا نُسسا ثبسسن ًب اييسسخٝذ. رؾسستذ;   
 د.5/264

 ثاُٚا: اإلكزاَ باهزمحٞ ارتآصٞ
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ِ ًب اٯصؾ٠ بايؾهب١ اشباى١، ٚػيو بسًٓ ايكسؾهٕ   َٚٔ صيا٥ً ٖؼٙ ا٭١َ: إنؾاَٗ
 ايهؾِٜ. 

ؾكغ ٚىـ ايكؾهٕ ايهؾِٜ ٖؼٙ ا٭١َ احملُغ١ٜ بأْ٘ حعٌ ايقابل َِٓٗ فابكا ٚاىبكتيغ 
ثٍ أٗرثِا اهلتذاب اهذذّٙ اصذيفِٚا ًذّ     ٫حكا ٚايُبامل يٓؿق٘ َػؿٛؽا ي٘. قاٍ اهلل تعافب: 

بق بذارتريات بذإلْ اهلل لهذم ٓذ٘     عبادُا فٌٍِٔ ظامل هِفضذٕ ًٗذٍِٔ ًقتةذد ًٗذٍِٔ صذا     
اهفضى اهلبري، جِات عدْ ٙدخوُ٘ٔا يوْ٘ فٚٔا ًّ أصاٗر ًّ لٓب ٗهاهاا ٗهباصذٍٔ  
فٚٔا حزٙز، ٗقاه٘ا اذتٌد هلل اهذٜ ألٓب عِا اذتشْ إْ ربِا هغف٘ر عل٘ر، اهذذٜ أحوِذا   

 د.35-32رؾابؾ;  املقاًٞ ًّ فضوٕ ال ميضِا فٚٔا ُةْب ٗال ميضِا فٚٔا هُغ٘ب
 ع٢ٓ ٖؼا إٔ اسبل فبخاْ٘ ٚتعافب ققِ ٖؼٙ ا٭١َ إفب ث٬ث١ أْٛاع:َٚ

أماؽ إيٝ٘ بكٛي٘: ؾُِٓٗ َبامل يٓؿقس٘ ٖٚسٛ اىبؿسؾٍب ًب ؾعسٌ بعسل ايٛاحبسا        األٗي: 
 اىبؾته  يبعل اىبٓٗٝا  ٖٚٛ ايؼٟ صًٌب ع٬ُ ىاسبا ٚهصؾ ف٦ٝا.

ُ   اهجاُٛ:  خؾَسا ،  أماؽ إيٝ٘ بكٛي٘: ؾُِٓٗ َكتيغ ٖٚٛاىبس٪عٟ يًٛاحبسا  ايتساؽى يً
 ٚقغ ٜرتى بعل اىبقتخبا  ٜٚؿعٌ بعل اىبهؾٖٚا .

أماؽ إيٝ٘ بكٛيس٘: َٚسِٓٗ فسابل بساشبريا  ٖٚسٛ ايؿاعسٌ يًٛاحبسا  ايتساؽى         اهجاهح: 
 يًُخؾَا  ٚاىبهؾٖٚا  ٚبعل اىبباحا . 

ايٓقابُل باشبَِٝؾا  ٜغُصٌ ازب١ٓ بػري حقاب، ٚاىبكتيُغ »: ؽٍٞ اهلل عٓ٘قاٍ ابٔ عبال 
ٌُ ازب١ٓ بنؿاع١ٔ فسٝغْا ضبُسغ   ازب١َٓ بؾهب١ اهلل ِ   ، ٚايُبامُل يٓؿق٘ ٜغص ، «ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً

ٚنإ ؽٟٚ عٔ غري ٚاحغ َٔ ايقًـ ٚحا٤ َا ٜ٪ٜسغ ًب ايقس١ٓ ب سؾم حٝسغ٠ ثابتس١، ؾُسٔ       
ىس٢ً اهلل عًٝس٘   بقٓغٙ عٔ أبٞ ايغؽعا٤، قاٍ: مسعسن ؽفسٍٛ اهلل   ػيو َا ؽٚاٙ اإلَاّ أهبغ 

ٗرثِا اهلتاب اهذّٙ اصيفِٚا ًّ عبادُا فٌذٍِٔ ظذامل   ثٍ أقاٍ اهلل تعافب: »ٜكٍٛ:  ٚفًِ
، ؾأَسا ايسؼٜٔ فسبكٛا ؾأٚي٦سو     هِفضٕ ًٍِٗٔ ًقتةذد ًٗذٍِٔ صذابق بذارتريات بذإلْ اهلل     

ٜغصًٕٛ ازب١ٓ بػري حقاب، ٚأَا ايؼٜٔ اقتيغٚا ؾأٚي٦و ايؼٟ ؼبافبٕٛ حقابا ٜقريا، ٚأَا 
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ثسِ ٖسِ ايسؼٜٔ ت٬ؾساِٖ اهلل     ايؼٜٔ َبًُٛا أْؿقِٗ ؾأٚي٦و ايسؼٜٔ ؼبقسبٕٛ ًب بسٍٛ احملنسؾ     
اذتٌد هلل اهذذٜ ألٓذب عِٓذا اذتذشْ إْ ربِذا هغفذ٘ر       بؾهبت٘ ؾِٗ ايؼٜٔ ٜكٛيٕٛ بعغ ػيو 

 ىغم اهلل ايعُبِٝ. عل٘ر
ٖٛ اىبٓاف  يقٝام اٯ١ٜ اينؾٜؿ١ ٚسباٍ ايُبامل يٓؿقس٘. ؾ ْس٘ إػا حسبك ًب     : (1)قًن

ٚاسبـٕ ٚايػِ، ؾ ػا تغاؽنس٘ اهلل   احملنؾ يٓكيإ حاي٘ عٔ ايقابل ٚاىبكتيغ أىاب٘ ح٦ٓٝؼ اهلِ
بؾهبت٘ ٚعصٌ ازب١ٓ تؼنؾ َا نإ ؾٝ٘ ؾكاٍ اسبُغ هلل ايؼٟ أػٖ  عٓا اسبـٕ ٭ٕ اهلل تعسافب  
بعغ إٔ ػنؾ ا٭ىٓاف ايث٬ث١ ٚػنؾ أِْٗ ٜغصًٕٛ ازب١ٓ ػنؾ بعغ ػيو أِْٗ ٜكٛيٕٛ اسبُسغ  

حسـٕ ٭ْٗسسِ ٫   ٫ٚ ٜتيسٛؽ إٔ ٜيسٝ  ايقسسابل أٚ اىبكتيسغ   هلل ايسؼٟ أػٖس  عٓسا اسبسسـٕ.    
ؼبـُْٗايؿـع ا٭نرب ؾبكٞ اييٓـ ايثايث ٖٚٛ ايُبامل يٓؿق٘، ٚهلؼا ناْسن ٖسؼٙ ا٭َس١ أَس١     

إْٗسا أَس١ َؾحَٛس١ ايُبسامل َػؿسٛؽ يس٘،       : ؽٍٞ اهلل عَٓ٘ؾح١َٛ، نُا قاٍ ضبُغ بٔ اسبٓؿ١ٝ 
 ٚاىبكتيغ ًب ازبٓا ، ٚايقابل ًب ايغؽحا . رؽٚاٙ ايثٛؽٟ ٚغريٙد.

 فبخاْ٘ ٚتعافب ايسؼٟ مشسٌ ا٭ْسٛاع ايث٬ثس١ إػ نًسِٗ      ٖٚؼا نً٘ َٔ ضبل ؾٌَ اهلل
اْت٢ٗ إفب ازب١ٓ ٚإفب ايٓعِٝ ع٢ً تؿاٚ  ًب ايغؽحا  ٖٚٛ ٜنٗغ بهؾا١َ ٖؼٙ ا٭١َ ع٢ً اهلل 
ٖٚؼٙ ايهؾا١َ يٝقن ؽصٝي١ أٚ ف١ًٗ ٭ٕ اهلل فبخاْ٘ أصرب قبسٌ ػيسو أْس٘ اىس ؿ٢ ٖسؼٙ      

ؾجعسٌ ًب   ا اهلتذاب اهذذٜ اصذيفِٚا   ثذٍ أٗرثِذ  ا٭١َ يٛؽاث١ ايهتاب ٚايكٝاّ ب٘، ؾكاٍ: 
ٖؼٙ ايهؾا١َ ا٭صؾ١ٜٚ ايعُب٢ُ ايتبع١ ايهرب٣ ٚاىبق٦ٛي١ٝ ايٓام١٦ عسٔ ٖسؼا ا٫ىس ؿا٤    َكاب١ً 

 ٚعٔ تًو ايٛؽاث١ ٖٚٞ تبع١ ٍض١ُ ػا  تهايٝـ ٚإيـاَا . 
ؾٗٛ إػٕ إنؾاّ بايؿَسٌ ًب ازبسـا٤ حتس٢ ىبسٔ أفسا٤ ٚتكًٝسغ بأَاْس١ ايٛؽاثس١ يًهتساب          

 ٚاى ؿا٤. 
 جعؤٍ أًٞ ٗصيا ثاهجا:

                                                 

 (. ايكا٥ٌ ٖٛ فٝغٟ ضبُغ عًٟٛ اىبايهٞ ؽهب٘ اهلل ْٚؿعٓا ب٘.1)
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٥ً ٖؼٙ ا٭١َ: أِْٗ ِٖ ا٭١َ ايٛفٌب، ٚأِْٗ ٖسِ اينسٗغا٤ عًس٢ ايٓسال     َٚٔ صيا
ٗكذهم جعوِاكٍ أًٞ ٗصيا هتلُ٘٘ا عٔدا١ عوٟ اهِاظ ٗٙلْ٘ اهزص٘ي بًٓ ايكؾهٕ: 
 د.143رايبكؾ٠:  اعوٚلٍ عّٔٚد

عسافب:  ٚقغ حا٤ ػنؾ ٖؼٙ اىبٓكب١ ٚاشبيٛى١ٝ ًب أثٓا٤ ايه٬ّ عسٔ ايكبًس١ نُسا قساٍ ت    
         صٚق٘ي اهضفٔا١ ًّ اهِاظ ًا ٗالٓذٍ عذّ قبوذتٍٔ اهذيت كذاُ٘ا عوٚٔذا قذى هلل املغذزق

ٗكذهم ثِ قاٍ بعغٖا: د، 142رايبكؾ٠:  ٗاملغزب ٙٔدٜ ًّ ٙغا١ إىل صزاط ًضتقٍٚ
 . د143رايبكؾ٠:  اٯ١ٜ جعوِاكٍ أًٞ ٗصيا

ِ   ٚحاىٌ ا٭َؾ أْ٘ قسغ نسإ    ٛٓؽ٠ بٝسن   ٜقستكبٌ ًب اىبغٜٓس١ اىب   ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً ٓس
اىبكغل ٚنإ ٜهثؾ ايغعا٤ ٚا٫بتٗاٍ إٔ ٜٛح٘ إفب ايهعب١ اي  ٖٞ قب١ً إبؾاِٖٝ عًٝ٘ ايقس٬ّ  
ؾأحٝ  إفب ػيو ٚأَؾ بايتٛح٘ إفب ايبٝن ايعتٝل. ٚىبا ٚقف ٖؼا ايتخٌٜٛ حيٌ يبعل ايٓال 
َٔ أٌٖ ايٓؿام ٚايؾٜ  ٚايهؿؾ٠ َٔ ايٝٗٛع اؽتٝاب ٚؿٜؼ عٔ اهلغ٣ ٚرببٌب ٚمسو ٚقسايٛا:   

ًا ٗالٍٓ عّ قبوتٍٔ اهيت كاُ٘ا عوٚٔا    :٘ؾأْـٍ اهلل حسٛابِٗ ًب قٛيس   قذى هلل املغذزق
 .ٗاملغزب ٙٔدٜ ًّ ٙغا١ إىل صزاط ًضتقٍٚ

ثِ بٝٓٔ هلِ أْ٘ نُا أْعِ عًِٝٗ باهلغا١ٜ إفب اييؾاٍب اىبقتكِٝ نؼيو أْعِ عًِٝٗ بسإٔ  
ؼا َا تكتَٝ٘ اسبهُس١ َسٔ   حعًِٗ أ١َ ٚف ا أَٜا ٖٛ اشبٌٓب اىبقتكِٝ ٚاي ؾٜل اىبقت٣ٛ، ٖٚ

نْٛ٘ فبخاْ٘ ٖغاِٖ إفب اييؾاٍب اىبقتكِٝ ٚحعًِٗ أ١َ )ٚف ا( أٟ عًس٢ ىسؾاٍب َقستكِٝ    
أٟ عغ٫ٚ صٝاّؽا ٭ٕ ايٛفسٌب حكٝكس١ ًب ايبعسغ عسٔ اي سؾؾـب ٫ٚ مسو إٔ بسؾًب اإلؾسؾاٍب         

 ٚايتؿؾٌٜب ؽع٦ٜإ، ؾاىبتٛفٌب ًب ا٭ص٬م ٜهٕٛ بعٝغا عٔ اي ؾؾـب َعتغ٫ ؾا٬ٍ.
ٓا ايكؾهٕ عٔ حكٝك١ ٖؼٙ ا٭١َ ًب ايهٕٛ ٚعٔ َٚبٝؿتٗا ًب ٖسؼٙ ا٭ؽض  ٖٚهؼا ؼبغث

ٚعٔ َهاْٗا ايعُبِٝ ًب ٖؼٙ ايبنؾ١ٜ ٚعٔ عٚؽٖا ا٭فافٞ ًب حٝسا٠ ايٓسال يبسا ٜكتَسٞ إٔ     
تهٕٛ هلا قبًتٗا اشباى١ ٚمضيٝتٗا اشباى١ ٚػاتٝتٗا اىبقتك١ً. إْٗا ا٭١َ ايٛفٌب اي  تنسٗغ  

 صؾ٠. ع٢ً ايٓال نبٝعا ًب ايغْٝا ٚاٯ



 

 70 

ؾأَا ًب ايغْٝا ؾ ْٗا مسعن أصبساؽ نسٌ ا٭َسِ ايقسابك١ ًب نتابٗسا ا٭نسرب ايسؼٟ ٖسٛ         
ؾُٝا حا٤ عٓ٘ ؾتقُف َٔ أصبساؽ ايعيسا٠    ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِايكؾهٕ أٚ عٔ ْبٝٗا اىبي ؿ٢ 

ٚاىب ٝعـب ٚاىبيسغقـب ٚاىبهسؼبـب ٚحسـا٤ نسٌ ٚتقسُف أصبساؽ ا٭ْبٝسا٤ ٚاىبؾفسًـب ٚا٭ٚيٝسا٤          
هلِ ٚحٗاعِٖ ٚتَخٝتِٗ َٚا ٫قسٛا َسٔ عٓسن ٚتعس  َٚنسك١ مت تبسغٟ       ٚايياسبـب ٚأعُا

ؽأٜٗا ؾِٝٗ قُٝتِٗ ٚتيٛؽاتِٗ ٚتكايٝغِٖ ٚمعاؽاتِٗ ؾتؿيٌ ًب أَؾٖا ٚتكسٍٛ: ٖسؼا حسل    
 َٓٗا ٖٚؼا بابٌ. 

ٚأَا ًب اٯصؾ٠ ؾ ْ٘ إػا نإ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚٚقـ ايٓال يًق٪اٍ ٜكساٍ يهسٌ أَس١: ٖسٌ     
كاٍ يًؾفٍٛ ايؼٟ أؽفسٌ إيسِٝٗ: ٖسٌ بًػسن قَٛسو؟،      بًػهِ ؽفٛيهِ؟، ؾٝكٛيٕٛ: ٫، ؾٝ

ؾٝكٍٛ: ْعِ، ؾٝكاٍ: َٔ ٜنٗغ يو؟، ؾٝكٍٛ: ضبُغ ٚأَت٘. ؾٝغع٢ ضبُغ ٚأَت٘، ؾٝكاٍ هلسِ:  
ٌٖ بًؼ ٖؼا قَٛ٘؟، ؾٝكٛيٕٛ: ْعِ، ؾٝكاٍ هلِ: ٚا أعؽانِ؟، ؾٝكٛيٕٛ: حا٤ْسا ْبٝٓسا ؾأصربْسا    

 .ِاظهتلُ٘٘ا عٔدا١ عوٟ اهإٔ ايؾفٌ قغ بًػٛا ؾؼيو قٛي٘ 
 رابعا: ٙضز اهغزٙعٞ احملٌدٙٞ

 َٚٔ صيا٥ً ٖؼٙ ا٭١َ: إٔ مؾٜعتٗا أٜقؾ اينؾا٥ف، ٚػيو بًٓ ايكؾهٕ. 
ؾُا َٔ ؾؾ١َٜ َٔ ايؿسؾا٥ل إ٫ ٜٚقسؾٖا اهلل فسبخاْ٘ ٚتعسافب بؿستذ بساب ايؾصيس١        

أِٖ ٚأعُبِ ايؿؾا٥ل، بٌ ٖسٞ عُساع ايسغٜٔ ٚأفافس٘     ٚايعؼؽ ؾٝٗا، ؾضؼ َث٬ ايي٠٬ ٖٚٞ 
ا َف ػيو، حعٌ اهلل تعافب هلا أحهاَسا صاىس١ ربتًسـ عسٔ اسبهسِ ا٭ىسًٞ هلسا        اىبتـب. ؾ ْٗ

َؾاعا٠ يُبؾٚف صاى١ ًب أحٛاٍ صاى١ ناىبؾض ٚايقؿؾ ٚاسبسؾب ًٚب حايس١ عسغّ ٚحسٛع     
 ايًبال ايقاتؾ أٚ عغّ َعؾؾ١ ايكب١ً أٚ ْقٝاْٗا أٚ ايّٓٛ بٗا. 

ُٙزٙذد اهلل بُلذٍ   فب: ٖٚؼا ايتٝقري ٖٛ اييؿ١ ايعا١َ هلؼٙ اينسؾٜع١ اىب ٗسؾ٠، قساٍ تعسا    
 د.185رايبكؾ٠:  اهٚضَز ٗال ٙزٙد بلٍ اهعضز

َٞ هلؼٙ ا٭١َٓ ايُٝقَؾ ٚنؾٙ هَلا ايُعقسؾَ »: ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٚقاٍ  رؽٚاٙ « إٕ اهلل ؽٍ
 اي رباْٞ بؾحاٍ اييخٝذد.
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ؾًِ ٜؾؾسف ؽأفس٘    ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٚؽ٣ٚ أهبغ ًب َقٓغٙ عٔ ُحؼٜؿ١ قاٍ: فجغ 
ٌٖ يٓا »راسبغٜثد، ٚؾٝ٘: « ؽبِّٞ افتَناَؽْٞ»ق٘ قبَن ؾًُا ؾؾؽ قاٍ: حت٢ َبٓٓا إٔ ْؿ ٚأح

يٓبا مٓغع ع٢ً َٔ قبًٓا ٚمل ػِبعٌ عًٝٓا ًب ايغْٝا َٔ حسؾٕج ؾًسِ أحسِغ ُمسهّؾا إ٫ٖ ٖسؼٙ       ّؾانثِٝ
 د.382رَٛاٖ :  «ايٖقجغ٠

ٞ ُبعثسُن  إِّْس »ٜؿتضؾ بٗؼٙ ايٓع١ُ ذبغّثا بٓع١ُ اهلل ٜٚكٍٛ:  ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٚنإ 
 د.217رؽٚاٙ أهبغ بقٓغ حقٔد. رننـ اشبؿا٤; « باسبِٓٝؿ١ٖٔٝ ايٖقَُخ١

« بنُِّؾٚا ٫ٚ ُتٓؿِّسُؾٚا ٜٚقِّسُؾٚا ٫ٚ ُتعقِّسُؾٚا   »ٜٚٛىٞ بؼيو بعٛث٘ ٚؽفً٘ ؾٝكٍٛ هلِ: 
 رؽٚاٙ أهبغ ٚاينٝضإد.

ٖٚؼٙ ٖٞ ايكاعغ٠ ايهرب٣ ًب تهايٝـ ٖؼٙ ايعكٝغ٠ نًٗا ؾٗٞ َٝقؾ٠ ٫ٚ عقؾ ؾٝٗسا  
ٖٞ تٛح٢ يًكً  ايؼٟ ٜتؼٚقٗا بايقٗٛي١ ٚايٝقؾ ًب أصؼ اسبٝا٠ نًٗا ٚت بف ْؿك اىبقسًِ  ٚ

 ب ابف صاٌ َٔ ايقُاح١ اي  ٫ تهًـ ؾٝٗا ٫ٚ تعكٝغ يبا نإ ع٢ً َٔ قبًِٗ َٔ ا٭َِ.
ٌٓدٙٞ  خاًضا: كٌاي اهغزٙعٞ احمل

َٚٔ صيا٥ً ٖؼٙ ا٭١َ: إٔ مؾٜعتٗا أنٌُ اينسؾا٥ف، ٚػيسو بسًٓ ايكسؾهٕ، قساٍ      
ََ دِّٙذا تعافب:  ٌٌَُ  عوٚلٍ ُعٌٔتٛ ٗرالُٚ  هلٍ اإلصال ٌَوُ  هُلٍ دَُِٙلٍ ٗأِت  اهَٚ٘ أك

 د.3راىبا٥غ٠: 
ٖٚؼا إع٬ٕ ىؾٜذ َٔ اسبٓل فبخاْ٘ ٚتعافب ب نُاٍ ايعكٝغ٠ ٚإنُاٍ اينسؾٜع١، ؾس٬   
ْكسسً ٜقسستغعٞ ٫ٚ قيسسٛؽ ٜقسستغعٞ اإلٍسساؾ١ ٫ٚ ضبًٓٝسس١ أٚ ؿَاْٝسس١ تقسستغعٞ ايت سسٜٛؾ أٚ  

ٖٚؼا ايهُاٍ ٖٛ َٓختُٝا  ايع١َُٝٛ اىبها١ْٝ ٚايـَا١ْٝ ًب ٖسؼٙ ايؾفساي١، ٚػيسو    ايتخٜٛؾ. 
٭ٕ نٌ ؽفٍٛ قبٌ صامت ايٓبٝـب إلبا أؽفٌ يكَٛس٘ ًب عيسؾٙ ؾٗسٞ ؽفساي١ صاىس١  ُٛعس١       
صاى١ ًب ب١٦ٝ صاى١ ًب ؿَٔ ضبغٚع، ؾهاْن أحهاَٗا ٚمؾا٥عٗا َتهٝؿس١ ٚضبهَٛس١ بتًسو    

 ُاع١ ٚحاي١ ايب١٦ٝ ٚحاي١ ايـَإ. اىبكتَٝا  ٚايُبؾٚف يتٓاف  حاي١ ازب
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فٝغْا ضبُغ أؽفٌ يهآؾ١ ايٓال ؾٗسٞ ؽفساي١    ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِيهٔ ىبا نإ ايٓ  
اإلْقإ ًب نٌ ؿَإ ًٚب نٌ َهإ اي  رباب  ؾ ؾت٘ اي  ٫ تتبغٍ ٫ٚ تتخٛؽ ٫ٚ ٜٓاهلا 

اي١ مسؾٜع١ تتٓساٍٚ حٝسا٠    ايتػٝري )ؾ ؾ٠ اهلل تعافب اي  ؾ ؾ ايٓال عًٝٗا( ؾٓيسٌ ًب ٖسؼٙ ايؾفس   
اإلْقإ َٔ نبٝف أبؾاؾٗا ًٚب نٌ حٛاْس  ْنسابٗا ٚتَسف هلسا اىببساع٨ ايهًٝس١ ٚايكٛاعسغ        
ا٭فاف١ٝ ؾُٝا ٜت ٛؽ ؾٝٗا ٜٚتخٛؽ بتػري ايـَإ ٚاىبهإ ٚحعًٗا ضبت١ٜٛ ع٢ً نٌ َسا ذبتساج   
إيٝ٘ حٝا٠ اإلْقسإ َسٔ ٍسٛابٌب ٚتٛحٝٗسا  ٚتنسؾٜعا  ٚتُٓبُٝسا  يهسٞ تقستُٓؾ ٚتُٓسٛ          

  ٛؽ ٚتتجٓغع حٍٛ ٖؼا احملٛؽ ٚعاصٌ ٖؼا اإلباؽ. ٚتت
 صادصا: ُ٘رٍٓ ٙضعٟ بني أٙدٍٙٔ

َٚٔ صيا٥ً ٖؼٙ ا٭١َ: إٔ ْٛؽِٖ ٜقع٢ بـب أٜغِٜٗ ٜسّٛ ايكٝاَس١ بسًٓ ايكسؾهٕ،     
ُٕ ُذُ٘رٍٓ ٙضذَعٟ بذني أٙذدٍٙٔ        قاٍ اهلل تعافب:  َٙ٘ ال ُِٙخِشٜ اهلل اهِٓ  ٗاهذذّٙ آًُِذ٘ا ًعذ

 أٟ إفب ازب١ٓ. د 8: رايتخؾِٜ مٔتٍ هِا َُ٘رُاٗبامَيأٍُ ٙق٘هْ٘ ربِا أ
ىس٢ً اهلل  ٚقغ ٍٚخن ايق١ٓ اىبنؾؾ١ ٖؼٙ اشبيٛى١ٝ نُا ثبن ًب اسبغٜث إٔ ايٓ  

ُِٗ          »قاٍ:  عًٝ٘ ٚفًِ ُِٗ ُٜ٪ُتسٕٛ ُنتسَب ََسِ أعسٔؾؾ َٖٔتسٞ ٜسّٛ ايكٝاَس١ٔ َسٔ بسِٝٔ اُ٭ إِّْٞ َ٭ِعٔؾُف أ
ِٗٔ َس َُابأِٜ ُِٖ ًب ُٚحٖٛ َُا ُِٗ بُٓسٛؽِٖ ٜقسَع٢ بسـب       ِْٗ ٚأعؾُؾِٗ بٔقٝ ٔ أَثسؾ ايٗقسجٛع ٚأعسؾؾ

 رؽٚاٙ أهبغ ب فٓاع ىخٝذد. « أٜغِِٜٗ
ًٞٓ  صابعا: كٍُ٘ٔ خري أ

كُِتٍ خِٚز أًٞ أخزَجِ  َٔ صيا٥ً ٖؼٙ ا٭١َ: اشبري١ٜٓ بًٓ ايكؾهٕ، قاٍ تعافب: 
َْ عّ املِلز َ٘ٔ ًُُزْٗ باملعُزٗو َٗتِ : ٚفًِ ى٢ً اهلل عًٝ٘ٚبًٓ ايٓق١ نُا قاٍ  هوِٖاظ تا

ـٓ ٚحٌ» رؽٚاٙ أهبغ ٚحٓقٓ٘ ٚابسٔ  « أْتِ تٛؾٕٛ فبعـب أ١َ أْتِ صريٖا ٚأنؾَٗا ع٢ً اهلل ع
، ؾكًٓسا: ٜسا   «أع ُٝن َسا َيسِ ُٜعسٌب أحسغ َسٔ ا٭ْبٝسا٤      »: ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًَِاح٘د، ٚقاٍ 

ُْيؾُ  بايٗؾع  ٚأع ٝن َؿاتٝذ ا٭ؽض ُٚفُٝن أهبغ ُٚحعسٌ  »ؽفٍٛ اهلل َا ٖٛ؟، قاٍ: 
رؽٚاٙ أهبغ ٚإفٓاعٙ حقسٔد، ثسِ ػنسؾ اسبسل     « ٞ بٗٛؽا ُٚحعًن أَٔتٞ صري ا٭َِايُتؾاب ي
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فبخاْ٘ ٚتعافب َٔ أٚىاؾِٗ احملُٛع٠ إقا١َ ا٭َؾ باىبعؾٚف ٚايٓٗٞ عٔ اىبٓهسؾ بسـب اشبساٌ    
ٖٚسؼا أَٜسا قبثابس١ اينسؾٍب ايسؼٟ ٜ٪ٖسٌ       ، ؾكاٍ تأَؾٕٚ باىبعؾٚف ٚتٕٓٗٛ عٔ اىبٓهؾ ٚايعاّ

ًب ص ب١ ي٘ ًب اسبج ٚقسغ   ؽٍٞ اهلل عٓ٘اٍ عُؾ بٔ اشب اب ي٬تياف بتًو اشبري١ٜ نُا ق
َٔ فٓؾٙ إٔ ٜهٕٛ َٔ ٖؼٙ ا٭١َ »قاٍ: ، كِتٍ خري أًٞ أخزج  هوِاظقؾأ ٖؼٙ اٯ١ٜ: 

 «.ؾًٝ٪ٓع مؾٍب اهلل ؾٝ٘
٫ تسـاٍ  »ًب اسبسغٜث اىبنسٗٛؽ:    ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٖٚؼٙ اىبٓكب١ ازب١ًًٝ أماؽ إيٝٗا 

، ؾٗسٛ بٝسإ   «اسبٓل ٫ َٜؾِٖ َٔ صايؿِٗ حت٢ ٜسأتٞ أَسؾ اهلل   با٥ؿ١ َٔ أَ  َباٖؾٜٔ ع٢ً
 إبكا٤ ٖؼٙ اينعري٠ ًب ا٭١َ احملُغ١ٜ ٚيٛ ع٢ً ىٛؽ٠ ٍٝك١.

ٖٚؼٙ خب٬ف أٌٖ ايهتاب ؾ ِْٗ أًُٖسٛا ٖسؼٙ اينسعري٠ ٚتٓافسٖٛا صباًَس١ ٚؽٜسا٤ أٚ       
َٓٗسِ اهلل تعسافب ًب نتابس٘      ايعـٜسـ   ْؿاقا ٚافتبغا٫ يًؼٟ ٖٛ أع٢ْ بايؼٟ ٖٛ صسري، ٚيسؼيو ػ

ُٗعّ اهذّٙ كفزٗا ًّ بُِٔهؾكاٍ:  ٍ لهذم مبذا   د ٗعٚضٟ ابّ ًزَٙٛ إصزا٢ٚى عوٟ هضاْ دا
 .٘ا ٗكاُ٘ا ٙعتدْٗ، كاُ٘ا ال ٙتِآْ٘ عّ ًِلز فعوٖ٘ هب٣ط ًا كاُ٘ا ٙفعوَْ٘ةَع

ؾُبٗؾ أِْٗ برتنِٗ هلسؼٙ اينسعري٠ افستخكٛا ايًعٓس١ َسٔ ايسٓ  عاٚع ٚعٝقس٢ عًُٝٗسا         
 ١ٝ ٚعغٚاْا ٖٚٛ ب٦ك ايؿعٌ ٚايعٝاػ باهلل. ايق٬ّ ٚمسٞ ؾعًِٗ َعي

ٚتتَذ ىٛؽ٠ ٖؼٙ اشبري١ٜ اإلهل١ٝ ًب ا٭١َ احملُغ١ٜ ًب ح٬ي١ أنثؾ ٚعُب١ُ أنرب عٓسغ  
ػنؾ َا ٜكابًٗا بايٓقب١ يػري ٖسؼٙ ا٭َس١ نايٝٗٛعٜس١ َسث٬، ؾس ٕ اهلل تعسافب ىبسا اَتسغش ا٭َس١          

ٖٝسأتِٗ هلسؼٙ اشبريٜس١ ػّ    ١ احملُغ١ٜ بأْٗا صري أ١َ أصؾحن يًٓال ٚٚىسؿٗا بأٚىساف نؾمبس   
ايٝٗٛع بأقبذ اييؿا  ٚتٛعغِٖ بق٤ٛ اىبيري ٍٚؾب ايؼي١ عًِٝٗ ٚاىبقه١ٓ يهؿؾِٖ ب ٜاتس٘  
فبخاْ٘ ٚقتًِٗ ٭ْبٝا٥ِٗ ٚتعغِٜٗ حغٚعٙ، ؾكاٍ نٓتِ صسري أَس١ أصؾحسن يًٓسال اٯٜسا       

ْٗا ذبٌُ ايث٬ . ٚ اْ  ٖؼٙ اشبيٛى١ٝ ازب١ًًٝ اي  عين عًٝٗا ٖؼٙ اٯٜا  اىبباؽنا  ؾ 
بإٔ ٖسؼٙ ايهثسؾ٠ َسٔ أعسغا٤ِٖ يسٔ َٜسؾِٖٚ        –ىغم ايكؾهٕ  –ٖؼٙ ا٭١َ بناؽ٠ ىاعق١ 

، أٟ يسٔ َٜسؾٚنِ إ٫ ٍسؾؽا ٜقسريا نسإٔ ٜس٪ػٚنِ       هّ ٙضزٗكٍ إال أل٠ٍؾؽا بًٝػا 
هذّ  بأيقٓتِٗ ًٜٚكٛا اينب٘ بٝٓهِ يٝيغٚا َٔ ٍعـ إمباْ٘ عٔ اسبل ٖٚٛ ا٭ػ٣ َٔ قٛيس٘  
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ؾؽ ًب ايٛاقف ٫ ٜس٪عٟ إفب ٖسغّ نٝسإ ا٭َس١ ٫ٚ ٜس٪عٟ إفب      ٖٚؼا ايَ ٙضزٗكٍ إال أل٠
اٍُخ٬ٍ قٛتٗا ؾٗٛ ٍُإ حل ٚٚعغ ىغْم َٔ اسبل فبخاْ٘ ٚتعافب  أنغٙ بعغٙ بٛعسغ  

فٝهٕٛ هلِ ايٓيؾ عًِٝٗ ثإ ٖٚٛ إٔ أٌٖ ايهتاب يٛ قاتًٛا اىب٪َٓـب ايياعقـب ؾ ٕ اىب٪َٓـب 
 .ٗإْ ٙقاتو٘كٍ ٙ٘ه٘كٍ األدبارؾكاٍ: 

ٖؼا بٛعغ ثايث ٖٚٛ أِْٗ بعسغ ْيسؾِٖ عًسِٝٗ يسٔ تهسٕٛ ٭ٖسٌ ايهتساب        ثِ صتِ 
ْ  ٚع٢ً ؽأفِٗ ايٝٗٛع ق٠ٛ أٚ مٛن١ يٮصؼ بثسأؽِٖ بعسغ ػيسو     . إ٫ إٔ ثذٍ ال ِٙةذزٗ

ٖؼٙ ايَُاْا  ايعُب١ُٝ اي  ٖٞ بناؽا  نؾمب١ َنسؾٚب١ قبخاؾُبس١ ا٭َس١ اإلفس١َٝ٬ عًس٢      
، ايثساْٞ: ايسغع٠ٛ   تاًِْ٘ بذاهلل ٕ باهلل أىًـب عُبُٝـب أماؽ  إيُٝٗا اٯ١ٜ، ا٭ٍٚ: اإلمبا

، ؾ ػا أؽاع  ا٭١َ احملُغ١ٜ إٔ ٫ تياب تاًزْٗ باملعزٗو ٗتِْٔ٘ عّ املِلزإفب اشبري 
َٔ ح١ٗ ايٝٗٛع قبا ٜأتٞ ع٢ً نٝاْٗسا ؾعًٝٗسا بس ص٬ٌ ايعبساع٠ يؾبٗسا ٚايعُسٌ بقس١ٓ ْبٝٗسا         

 ٓٚ اهلل ٚعغٚ ؽفٍٛ اهلل ٚعغٖٚا ؾس ػا  ٚايتكٝغ بأحهاّ نتابٗا ٚإعغاع ايعغ٠ ايها١ًَ يكتاٍ عغ
 مل تًتـّ بؼيو أىابٗا ايَؾؽ َٔ ح١ٗ أعغا٥ٗا ٚأثؾ ًب نٝاْٗا َٚهٔ عغٖٚا َٓٗا. 

إٕ ٚعغ اهلل تعافب ٫ ؽبًـ ٚئ ؽبتًـ ٚقغ حكك٘ فبخاْ٘ ٭ف٬ؾٓا ايياسبـب ايسؼٜٔ  
ري  أحٛاهلِ هَٓٛا باهلل حكا ٚأَؾٚا باىبعؾٚف ْٚٗٛا عٔ اىبٓهؾ ٚيهٔ اىبقًُـب ِٖ ايؼٜٔ تػ

ؾكغ ؾٓؾبٛا ًب عِٜٓٗ ٚأٍاعٛا ايي٠٬ ٚأنًٛا ايؾبا ٚاْػُقٛا ًب اينٗٛا  ٚاتبعٛا ص سٛا   
اينٝ إ ٚتؿؾقٛا مٝعا ٚأحـابا، ٚتؾنسٛا ا٭َسؾ بساىبعؾٚف ٚايٓٗسٞ عسٔ اىبٓهسؾ ٚمل ٜهْٛسٛا        
أمغا٤ ع٢ً ايهؿاؽ ؽهبا٤ بِٝٓٗ ٚمل ٜعٓغٚا َا افت اعٛا َٔ ق٠ٛ ايكتساٍ عسغِٖٚ نُسا نسإ     

 ٬ؾِٗ َٔ قبٌ ٚمل ؼبقٓٛا اينعٛؽ باىبق٦ٛي١ٝ نُا تؾٜغٖا تعايِٝ اإلف٬ّ. أف
ِ أنثؾ حهاَِٗ ؼبهُٕٛ بػري َا أْـٍ اهلل ٚبػري ف١ٓ ؽفٍٛ اهلل   ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفسً

ٚأنثؾ عًُا٥ِٗ غً  عًِٝٗ اسبؾٌ ع٢ً ايغْٝا ؾٓاؾكٛا ٚحاًَٛا أٚ فسهتٛا ؾتقسًٌب عًسِٝٗ    
تكاّ ٫ٚ ٍؾب عًس٢ أٜسغٟ ايؿقساع ٚاىبضسؾبـب ٫ٚ      اسبهاّ ؾ٬ ن١ًُ حل تكاٍ ٫ٚ حغٚع

 غري٠ ع٢ً اسبؾَا  أٚ اىبكغفا .
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ؾًُا ؾعًٛا ػيو تبغٍ حاهلِ َٔ اشبري إفب اينؾٜع١ اإلف١َٝ٬ ٚفًٌب اهلل عًِٝٗ َٔ ٫ 
ؽباؾِٗ ٫ٚ ٜؾهبِٗ ٭ْ٘ فبخاْ٘ ٫ ٜػري َا بكّٛ حت٢ ٜػريٚا َا بأْؿقِٗ. ٚيس٦ٔ عساعٚا إفب   

ِٝٗ نٌ َا ؾكغٚٙ ٚي٦ٔ ىغقٛا اهلل ٜيغقِٗ ٚي٦ٔ ْيؾٚٙ ٜٓيؾِٖ ٚي٦ٔ اىبٓٗج اسبل ٜعٛع إي
 ٚؾٛا بعغ أَا١ْ َا ٚؽثِٗ ؼبكل هلِ َا ٚعغِٖ. َٚٔ أىغم َٔ اهلل ق٬ٝ.

ٚإٕ ا٭ٌَ مبٮ ايكًٛب ًب إٔ ٜتِ ايبعث اإلمباْٞ اإلفس٬َٞ ؾريبسٌب اسباٍسؾ باىباٍسٞ     
  ٜٚؾٟٚ حغٜث ا غ ايعـٜٔ اىبنٗٛؽ َتي٬ َقٓغا َؾؾٛعا.

 ثاًِا: كْ٘ املضٚح عٚضٟ ًّ أفزاد ٓذٖ األًٞ
إٔ َٔ أؾؾاع ٖؼٙ ا٭١َ ْبٝا عُبُٝا َٔ أٚيٞ ايعـّ ٖٚٛ اىبقسٝذ عٝقس٢ عًٝس٘ ايقس٬ّ     
ؾ ْ٘ حـب ٜٓـٍ ٜهٕٛ َٔ ٖؼٙ ا٭١َ اتؿاقا َف بكا٥٘ ع٢ً ْبٛت٘ بٌ ػٖ  نبف َٔ ايعًُا٤ إفب 

ٞٓ  ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِأْ٘ ىخابٞ ٫حتُاع٘ بايٓ    َ٪َٓا ب٘ َٚيٓغقا. ٖٚٛ ح
ىس٢ً اهلل عًٝس٘   ؾٗٛ تابف يٓبٝٓا  ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٚإػا ْـٍ ؾ لبا ؼبهِ بنؾٜع١ ْبٝٓا 

ٚيؼيو ؾ ْ٘ ٜيًٞ َأََٛا َف نباع١ اىبقًُـب نُا حسا٤ ًب اسبسغٜث ًب اييسخٝخـب     ٚفًِ
ِ  قاٍ: قاٍ ؽفٍٛ اهلل  ؽٍٞ اهلل عٓ٘عٔ أبٞ ٖؾٜؾ٠  نٝسـ أْستِ إػا   »: ى٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً

نٝـ بهسِ إػا ْسـٍ ابسٔ َسؾِٜ     »ًب ىخٝذ َقًِ: «. ْـٍ ابٔ َؾِٜ ؾٝهِ ٚإَاَهِ َٓهِ
ٌٓ بٓا :ؾٝكاٍ ًٚب َقسٓغ  «. ٫ إٕ بعَهِ ع٢ً بعل أَسؾا٤ تهؾَس١ّ هلسؼٙ ا٭َس١     ؾٝكٍٛ: ،ى
ٌٓ بهِ»أهبغ:  ِّ، ؾٝكٍٛ يٝتكٓغّ إَاَهِ ؾًٝي ًٚب فٓٔ ابٔ َاح٘:  «.ؾ ػا بعٝق٢ ؾٝكاٍ تكٓغ

ٌٓ ؾ ْٗا أقُٝن يوإٕ عٝق٢ ٜكٍٛ يإلَاّ »  «. ى
ٚاسباىٌ إٔ ا٭صباؽ تٛاتؾ  بإٔ عٝق٢ ٜيسًٞ َأََٛسا ٜسّٛ ٜٓسـٍ صًٝؿس١ ًب ا٭َس١       

ِ   احملُغ١ٜ ٖٚٛ ٚإٕ نإ ٚاحغا َٔ أؾؾاعٖا َٚٔ أتباع ْبٝٗا ضبُغ  إ٫  ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً
أْ٘ ؽفٍٛ ْٚ  نؾِٜ ٫ نُا ُٜبٔ بعل ايٓال أْ٘ ٜأتٞ ٚاحغا َٔ ٖسؼٙ ا٭َس١ بسغٕٚ ْبس٠ٛ     

اي١ ٚػبٌٗ أُْٗا ٫ ٜـ٫ٕٚ بساىبٛ  ؾهٝسـ قبسٔ ٖسٛ حسٞ ٚقسغ حسا٤ ًب اييسخٝخـب:         ٚؽف
ٔٓ إٔ ٜٓـٍ ؾٝ» هِ ابٔ َؾِٜ حهُا َكق ا ؾٝهقسؾ اييسًٝ  ٜٚكتسٌ اشبٓـٜسؾ َٜٚسف      يٝٛمه
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ٜٓسـٍ عٝقس٢ ابسٔ َسؾِٜ     »، ٜٚـٜغ ٖؼا اىبع٢ٓ ٍٚٛحا حغٜث عبسغ اهلل بسٔ َػؿسٌ:    «ازبـ١ٜ
 د.5/349ْٚكً٘ ايـؽقاْٞ: رؽٚاٙ اي رباْٞ « َيٓغقا قبخُغ ع٢ً ًَت٘

ٚيٝك ًب ايؾفٌ َٔ ٜتبع٘ ؽفٍٛ عاٌَ بنؾٜعت٘ تاؽى يًنؾع ايؼٟ أٚحٞ إيٝ٘ ب٘ إ٫ 
 ٭ْ٘ ْٓ  ا٭ْبٝا٤.  ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِْبٝٓا 

ٗٓ ا  تاصعا: ثب٘ت اهبغارٝ بادتِٓٞ قخز ٓذٖ األًٞ كٌا ثبت  أل
ِ  ى٢ً اهلل عًٝس٘ حا٤ ًب اسبغٜث عٔ أبٞ أَا١َ ايباًٖٞ أْ٘  بسٛب٢ ىبسٔ   »قساٍ:   ٚفسً

   ٞ أصؾحس٘ أهبسغ ٚايبضساؽٟ ًب    « ؽهْٞ ٚهَٔ بٞ، ٚبٛب٢ فبف َؾا  ىبٔ مل ٜؾْسٞ ٚهَسٔ بس
بٛب٢ ىبٔ ؽهْٞ ٚهَسٔ بسٞ َسؾ٠ ٚبسٛب٢ ىبسٔ مل ٜؾْسٞ       »ايتاؽٜط ٚابٔ حبإ ٚاسبانِ بًؿِب: 

اسبانِ ٚتعك  يهٔ ي٘ ماٖغ َٔ حغٜث أْك عٓغ أ;َغ ، ٚىخخ٘ «ٚهَٔ بٞ فبف َؾا 
ِ   ٚعبغ بٔ هبٝغ عٔ ابٔ عُؾ قاٍ: ف٦ٌ ؽفسٍٛ اهلل  ٚؽ٣ٚ اي ٝايقٞ   ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً

أٚي٦سو إصسٛاْٞ، أٚي٦سو    »ؾكٌٝ: أؽأٜن َٔ هَٔ بو ٚمل ٜؾى ٚىسٓغقو ٚمل ٜسؾى؟، قساٍ:    
 «.َعٞ، بٛب٢ ىبٔ ؽهْٞ ٚهَٔ بٞ، بٛبٞ ىبٔ هَٔ بٞ ٚمل ٜؾْٞ ث٬  َؾا 
  ٛ بسٛب٢ ىبسٔ   »عسا:  ٚؽ٣ٚ اي رباْٞ بؾحاٍ ثكا  ٚاسبانِ عٔ عبغ اهلل بسٔ بقسؾ َؾؾ

ؽأ٣ َٔ ؽهْٞ بسٛب٢ هلسِ ٚحقسٔ    ٚبٛب٢ ىبٔ  ،ؽهْٞ ٚهَٔ بٞ، ٚبٛب٢ ىبٔ ؽأ٣ َٔ ؽهْٞ
 «.َ ب

ِ ٚحا٤ ًب حغٜث أصؾح٘ أهبغ ٚابٔ حبإ ؿٜاع٠ ٖٚٞ أْ٘ ف٦ٌ   ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفسً
 «.مجؾ٠ْ ًب ازب١ٓ»َٚا بٛب٢، ؾكاٍ: 

ٗٓ ا  عاعزا: ثب٘ت اهفضى قخز ٓذٖ األًٞ كٌا ثب  أل
ِ   تؿام أؾ١ًَٝ عيؾٙ تثبن با٫ ٜٚسغٍ عًس٢ ػيسو َسا حسا٤ ًب       ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً

 «.صري ايٓال قؾْٞ ثِ ايؼٜٔ ًِْٜٛٗ ثِ ايؼٜٔ ًِْٜٛٗ»اييخٝخـب ٚغريُٖا: 
قاٍ ايعًُا٤ اىبكيٛع بؼيو عيؾ اييخاب١ َٚغتِٗ َٔ ايبعث١ َا١٥ ٚعنسؾٕٚ فس١ٓ أٚ   

 ١ َٛتّا أبٞ اي ؿٌٝ.عْٚٗا بكًٌٝ أٚ ؾٛقٗا بكًٌٝ ع٢ً اشب٬ف ًب ٚؾا٠ هصؾ اييخاب
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أٟ ايكؾٕ ايؼٟ بعغِٖ ِٖٚ ايتابعٕٛ َٚغتِٗ عبٛ فبعـب « ثِ ايؼٜٔ ًِْٜٛٗ»ٚقٛي٘: 
ِٖٚ أتباع ايتابعـب عبٛ َٔ « ثِ ايؼٜٔ ًِْٜٛٗ»أٚ مثاْـب ف١ٓ إٕ اعترب َٔ ف١ٓ َا١٥. ٚقٛي٘: 

   ٔ ٍٓ ع٢ً إٔ أٍٚ ٖؼٙ ا٭١َ أؾٌَ َسٔ نسٌ َس  وبقـب إفب حغٚع عنؾٜٔ َٚا٥تـب. ٖٚؼا ٜغ
ٜأتٞ بعغٙ، ٚػٖ  أبٛ عُؾ بٔ عبغ ايرب أْ٘ قغ ٜهٕٛ ؾقُٔ ٜأتٞ بعغ اييخاب١ أؾٌَ يبسٔ  

 نإ ًب نب١ً اييخاب١. 
ِ  حا٤ عٔ عُؾ بٔ اشب اب قاٍ: نٓن حايّقا عٓغ ؽفٍٛ اهلل  ، ى٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً

ِ    »، قًٓا: اىب٥٬ه١، قساٍ:  «؟أتغؽٕٚ أٟ اشبًل أؾٌَ إمباْا»ؾكاٍ:  ، «ٚحسٓل هلسِ بسٌ غريٖس
أؾٌَ اشبًسل إمباْسا   »: ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِ، قاٍ «ٚحل هلِ بٌ غريِٖ»ا: ا٭ْبٝا٤، قاٍ: قًٓ

رؽٚاٙ اي رباْسٞ  «. قّٛ ًب أى٬ب ايؾحاٍ ٜ٪َٕٓٛ بٞ ٚمل ٜؾْٚٞ ؾٗسِ أؾَسٌ اشبًسل إمباْسا    
 ب فٓاع حقٔ ٚأبٛ عاٚع اي ٝايقٞ ٚحقٓ٘ ابٔ عبغ ايربد.
قساٍ: ٜسا ؽفسٍٛ اهلل     ٞ اهلل عٓ٘ؽٍٚأَٜا حا٤ ًب اسبغٜث عٔ أبٞ عبٝغ٠ بٔ ازبؾاش 
قسّْٛ ٜهُْٛسٕٛ َسٔ بعسغُنِ بسٞ ٚمل      »ٌٖ أحْغ َٓا أفسًُٓا َعسو ٚحاٖسغْا َعسو؟، قساٍ:      

 رؽٚاٙ أهبغ ٚاي رباْٞ ٚىٓخخ٘ اسبانِد.« َٜؾْٚٔٞ
ٚعبٔ ٫ عبٓ  إٔ ْتعؾض إفب اشب٬ف ازباؽٟ بـب ايعًُا٤ ًب ق١َٝ ايتقس١ٜٛ بسـب أٍٚ   

غري إٔ ػيو ٫ مبٓعٓا َسٔ ايكسٍٛ إٔ َنساٖغ٠ ؽفسٍٛ     ٖؼٙ ا٭١َ ٚهصؾٖا ًب ؾٌَ ا٭عُاٍ 
 ٚؽ٩ٜت٘ ٫ ٜعغهلُا م٤ٞ. ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِاهلل 

 باهتعٚني صوٟ اهلل عوٕٚ ٗصوٍاذتادٜ عغز: ٗج٘د قرب ُبِٚا 
َٚٔ ؾٌَ اهلل ايؼٟ مٓؾف ب٘ ٖؼٙ ا٭١َ ؾاَتاؿ  ب٘ ع٢ً َٔ فٛاٖا َٔ ا٭َسِ ٖسٛ   

َعًّٛ عٓغْا بٝكـب ٚتسٛاتؾ ٫ مسو ًب ػيسو     ٘ ٚفًِى٢ً اهلل عًٝإٔ قرب ْبٝٓا ٚفٝغْا ضبُغ 
٫ٚ ؽٜ ، ؾرتع ايٓال ًب نٌ ٚقن ٚحـب ٚتتهبغ َنام ايقؿؾ ٚعٓسا٤ٙ إفب قسربٙ اينسؾٜـ    

ِ َف اَت٤٬ قًٛبِٗ بايعًِ ايتاّ ٚايٝكـب ايهاٌَ ع٢ً أْ٘  ًب ٖسؼا اىبهسإ    ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفسً
ٗٓؾ٠. اىبنٗٛع، ٖٚؼٙ حجؾات٘ اىبعؾٚؾ١ َٚقانٔ ؿٚحات٘، ٖٚؼٙ  ؽٍٚت٘ اىب 
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ِ   ٖؼا اينؾف ٚايؿٌَ مل ٜثبن يٓٓ  غسريٙ   ٫ٚ أَس١ غسري ا٭َس١     ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً
 احملُغ١ٜ. ًٚب ٖؼا ٜكٍٛ ابٔ حجؾ: 

 ٜكٝٓا غري َا فهٔ ايؾفٍٛ ٚمل تعًِ َكابؾِٖ بأؽض 
يًُٗغٟ: ٜا أَري اىبس٪َٓـب إْسو تسغصٌ اٯٕ اىبغٜٓس١      ؽٍٞ اهلل عٓ٘ٚقاٍ اإلَاّ َايو 

ّ ع مبٓو ٜٚقاؽى ِٖٚ أ٫ٚع اىبٗاحؾٜٔ ؾقًِٓ عًِٝٗ ؾ ْ٘ َسا عًس٢ ٚحس٘ ا٭ؽض    ؾتُؾ بكٛ
قّٛ صري َٔ أٌٖ اىبغ١ٜٓ ٫ٚ صري َٔ اىبغ١ٜٓ، ؾكاٍ ي٘: َٚٔ أٜٔ قًن ػيو ٜا أبا عبسغ اهلل؟،  

َٚٔ  ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِقاٍ: ٭ْ٘ ٫ ٜعؾف قرب ْ  ايّٝٛ ع٢ً ٚح٘ ا٭ؽض غري قرب ضبُغ 
 بػٞ إٔ ٜعًِ ؾًَِٗ ع٢ً غريِٖ. رنؼا ًب اىبغاؽىد. قرب ضبُغ عٓغِٖ ؾٝٓ

ؽٍسٞ اهلل  ؾايكرب اينؾٜـ ٍَٛف تٓـٍ ايؾهب١ اإلهل١ٝ نُا حا٤ ًب اسبغٜث عٔ نع  
َا َٔ ؾجؾ ٜ ًف إ٫ ٜٚٓـٍ فبعٕٛ أيؿسا َسٔ اىب٥٬هس١ حتس٢ ؼُبٓؿسٛا بسايكرب َٜسؾبٕٛ        »: عٓ٘

بعٕٛ أيؿا حت٢ َٜخٓؿٛا بسايكرب  بأحٓختِٗ ٜٚيًٕٓٛ ع٢ً ايٓٓ  حت٢ إػا أَقٛا عؾُحٛا ٖٚبٌب ف
رؽٚاٙ « َٜؾبٕٛ بأحٓختِٗ ؾٝيًٕٛ ع٢ً ايسٓ  فسبعٕٛ أيؿسا بايًٝسٌ ٚفسبعٕٛ أيؿسا بايٓٗساؽ       

 د.ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِاسباؾِب إمساعٌٝ ايكاٍٞ ًب حـ٤ ايي٠٬ ع٢ً ايٓ  
 اهجاُٛ عغز: لكز األًٞ احملٌدٙٞ يف اهلتب اهضابقٞ

هذّٙ ًعذٕ أعذدآ١ عوذٟ اهلفذار رمحذو١ بٚذٍِٔ       حمٌد رص٘ي اهلل ٗاقاٍ اهلل تعافب: 
تزآٍ رّكعا صجّدا ٙبتغْ٘ فضالي ًّ اهلل ٗرال٘اُا صٌٚآٍ يف ٗجٍ٘ٓٔ ًّ أثز اهضج٘د 

 اٯ١ٜ. لهم ًجؤٍ يف اهت٘راٝ ًٗجؤٍ يف اإلدمٚى كشرع أخزج عياٖ
ٚأصؾج  ايغاؽَٞ ًب َقٓغٙ ٚابٔ عقانؾ عسٔ نعس  قساٍ ًب ايقس ؾ ا٭ٍٚ: ضبُسغ      

بغٟ اىبضتساؽ ٫ ؾسِب ٫ٚ غًسِٝب ٫ٚ فسضاب ًب ا٭فسٛام ٫ٚ ػبسـٟ بايقس١٦ٝ        ؽفٍٛ اهلل ع
ايق١٦ٝ ٚيهٔ ٜعؿٛ ٜٚيؿذ ٜٚػؿؾ، َٛيغٙ قبه١ ٖٚجؾت٘ ب ٝب١ ًَٚهس٘ باينساّ. ًٚب ايثساْٞ:    
ضبُغ ؽفٍٛ اهلل أَت٘ اسباَغٕٚ ؼبُغٕٚ اهلل ًب ايقٓؾا٤ ٚايَٓؾا٤ ؼبُسغٕٚ اهلل ًب نسٌ َٓسـٍ    

ُك ٜيًٕٛ ايي٠٬ إػا حا٤ ٚقتٗا ٚيٛ ناْٛا ع٢ً ؽأل ٜٚهربْٚ٘ ع٢ً نٌ مؾف ؽعا٠ اين
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ٛٓ ايقسسُا٤      نٓافس١ ٜٚسسأتـؽٕٚ عًس٢ أٚفسسابِٗ ٍٜٚٛسس٪ٕ أبسؾاؾِٗ ٚأىسسٛاُتِٗ بايًٝسٌ ًب حسس
 نأىٛا  ايٓخٌ.

ٜيسٓؿٕٛ ًب  »ًٚب ؽٚا١ٜ أصؾ٣ عٓغ ايغاؽَٞ ٚابٔ فعغ ٚابٔ عقانؾ ؿٜساع٠، ٖٚسٞ:   
ٟٓ ٛٓ  ى٬تِٗ نُا ٜيؿٕٛ ًب قتاهلِ، عِٜٚٓٗ ًب َقاحغِٖ نغٚ ايٓخٌ ٜقُف َٓاعِٜٗ ًب ح

 «.ايقُا٤
أْاحًٝسِٗ ًب ىسغؽِٖٚ قؾبساِْٗ    »ًٚب ؽٚا١ٜ عٓغ ايـبري بٔ بهاؽ ٚأبٞ ْعسِٝ ؿٜساع٠:   
ٞٓ عَا٩ِٖ ؽٖبإ بايًٌٝ يٝٛ  بايٓٗاؽ   «.ايؼٟ ٜتكؾبٕٛ ب٘ إي

ًٚب ؽٚا١ٜ عٔ أبٞ ٖؾٜؾ٠ عٓغ أبٞ ْعِٝ حا٤ ًب أٚىاؾِٗ ٖؼٙ ا٭١َ ًب ايتسٛؽا٠ أْٗسِ   
بكٕٛ اىبقتجٝبٕٛ اىبقستجاب هلسِ. أْاحًٝسِٗ ًب ىسغٚؽِٖ ٜكسؾ٩ٕٚ َبساٖؾا،       اٯصؾٕٚ ايقا

ِٓ أحغِٖ حبق١ٓ ؾًِ ٜعًُٗا  ٜأنًٕٛ ايؿ٤ٞ ػبعًٕٛ اييغق١ ًب ب ِْٛٗ ٜ٪َحؾٕٚ عًٝٗا، إػا ٖ
ِٓ أحسغِٖ بقس١٦ٝ ؾًسِ      نتبن ي٘ حق١ٓ ٚاحغ٠ ٚإٕ عًُٗا نتبن ي٘ عنؾ حقٓا ، ٚإػا ٖس

  ٚ احسغ٠، ٜ٪تسٕٛ ايعًسِ ا٭ٍٚ ٚاٯصسؾ ؾٝكتًسٕٛ      ٜعًُٗا مل تهت ، ٚإٕ عًُٗا نتبسن فس١٦ٝ 
 قؾٕٚ اي٬َي١ ٚاىبقٝذ ايغحاٍ. 

ًٚب ؽٚا١ٜ عٔ نع  ا٭حباؽ عٓغ أبٞ ْعِٝ أَٜا حا٤ ًب ٚىـ ٖؼٙ ا٭١َ أْٗا صسري  
أ١َ أصؾحن يًٓال ٜأَؾٕٚ باىبعؾٚف ٜٕٚٓٗٛ عٔ اىبٓهؾ ٜٚ٪َٕٓٛ بايهتاب ا٭ٍٚ ٚاٯصسؾ.  

اهلل، اييعٝغ هلِ بٗٛؽ ٚا٭ؽض هلِ َقجغ غٓؾ ضبٓجًٕٛ  إػا أؽاعٚا أَؾا قايٛا: ْؿعً٘ إٕ ما٤
َٔ هثاؽ اي٤ٍٛٛ أ١َ َؾح١َٛ ٍعؿا٤ ٜ٪تٕٛ ايهتاب اى ؿٝتِٗ ؾُِٓٗ َبسامل يٓؿقس٘ َٚسِٓٗ    
َكتيغ َِٚٓٗ فابل يًضريا  ٫ ٜغصٌ ايٓاؽ َِٓٗ إ٫ َٔ بؾ٨ َٔ اسبقٓا  َثٌ َسا بسؾ٨   

 اسبجؾ َٔ ٚؽم اينجؾ.
عٔ نع  أصؾحٗسا أبسٛ ْعسِٝ أَٜسا      ٍٞ اهلل عٓ٘ؽًٚب ؽٚا١ٜ عٔ عبغ اهلل بٔ عُؾٚ 

ٚؾٝٗا إػا غـٚا ًب فبٌٝ اهلل ناْن اىب٥٬هس١ بسـب أٜسغِٜٗ َٚسٔ صًؿٗسِ بؾَساظ مسغاع ٚإٕ        
 حَؾٚا اييـ ًب فبٌٝ اهلل نإ اهلل عًِٝٗ َُب٬ً.
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إٕ ازب١ٓ ضبؾ١َ عًس٢  »ًٚب ؽٚا١ٜ عٔ أْك َؾؾٛعا أصؾحٗا أبٛ ْعِٝ ًب اسب١ًٝ ٚؾٝٗا: 
( ٚأَتس٘ ىسا٥ُٕٛ بايٓٗساؽ ؽٖبسإ     ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٜغصًٗا )أٟ ضبُغ نبٝف اشبًل حت٢ 

 «.بايًٌٝ أقبٌ َِٓٗ ايٝقري ٚأعصًِٗ ازب١ٓ بنٗاع٠ إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل
ًٚب ؽٚا١ٜ عٔ ٖٚ  بٔ َٓٓب٘ أصؾحٗا ابٔ أبٞ حامت ٚأبٛ ْعِٝ حا٤ ًب ٚىسـ ا٭َس١   

ٚايتخُٝسغ ٚايتهسبري ٚايتٛحٝسغ ًب     أهلُِٗ ايتقبٝذ»احملُغ١ٜ َا ٜأتٞ إٔ اهلل حٌ ح٬ي٘ قاٍ: 
ِٖ أٚيٝا٥ٞ ٚأْياؽٟ أْتكِ بٗسِ َسٔ   َٚثٛاِٖ  َقاحغِٖ ٚصبايقِٗ ََٚاحعِٗ َٚتكًبِٗ

أعغا٥ٞ عبسغ٠ ا٭ٚثسإ ٜيسًٕٛ يسٞ قٝاَسا ٚقعسٛعا ٚنعسا ٚفسجٛع ٚؽبؾحسٕٛ َسٔ عٜساؽِٖ            
ٚأَٛاهلِ ابتػا٤ َؾٍاتٞ أيٛؾا ٜٚكاتًٕٛ ًب فبًٝٞ ىؿٛؾا ٚؿحٛؾا ثسِ قساٍ أحًعٗسِ أؾَسٌ     
ا٭َِ ٚأحعًِٗ أ١َ ٚف ا مٗغا٤ ع٢ً ايٓال، إػ غَبٛا ًًْٖٛٞ ٚإػا قبَسٛا نربْٚسٞ ٚإػا   
تٓاؿعٛا فبخْٛٞ، ٜ ٗؾٕٚ ايٛحٛٙ ٚا٭بؾاف ٜٚنغٕٚ ايثٝاب إفب ا٭ْياف ًًٜٕٚٗٛ ع٢ً 

 «.ايت٬ٍ ٚا٭مؾاف
ٚؽ٣ٚ ايبٝٗكٞ عٔ ٖٚ  بٔ َٓٓب٘ ٚؾٝ٘ إٔ اهلل فبخاْ٘ ٚتعافب قاٍ: أَت٘ )ٜعين ضبُسغا  

( َؾح١َٛ أعُبٝتِٗ َٔ ْٛاؾٌ َثٌ َا أع ٝن ا٭ْبٝا٤ ٚاؾرتٍن عًِٝٗ اهلل عًٝ٘ ٚفًِى٢ً 
ايؿؾا٥ل اي  اؾرتٍن ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ٚايؾفسٌ حتس٢ ٜسأتْٛٞ ٜسّٛ ايكٝاَس١ ْٚسٛؽِٖ َثسٌ ْسٛؽ         

 ا٭ْبٝا٤. 
 اهجاهح عغز: إْ ٓذٖ األًٞ ال جتتٌع عوٟ الالهٞ

َسٔ ػيسو إٔ إنبساعِٗ حجس١      اصتً اهلل ٖؼٙ ا٭١َ بإٔ ٫ دبتُف ع٢ً ٬ٍي١ ْٚنأ
 ٚبإٔ اصت٬ؾِٗ ؽهب١ ٚنإ اصت٬ف َٔ قبًِٗ عؼاّبا.

ِ   أصؾج أهبغ ٚاي رباْٞ عٔ أبٞ بيؾ٠ ايػؿاؽٟ عٔ ؽفٍٛ اهلل   ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً
فأيُن اهلل إٔ ٫ ػبُف أَٔتٞ عًس٢ ايَس٬ي١ ؾأع اْٝٗسا، ٚفسأيُت٘ إٔ ٫ ُُٜبٗسؾ عًسِٝٗ       »قاٍ: 

ٚٓا ؾأع اْٝٗا  راسبغٜثد.« عغ
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٫ ػبُُف اهلل أَ  »قاٍ:  ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِؾج اسبانِ عٔ ابٔ عبال عٔ ايٓ  ٚأص
 «.ع٢ً اي٬َي١ أّٜغا

ِ ٚأصؾج اينٝط ْيؾ اىبكغفٞ ًب نتاب اسبج١ قاٍ ؽفٍٛ اهلل  : ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفسً
ٖٚؼا اسبغٜث ؽٚاٙ أَٜا ايغًُٜٞ ًب َقٓغ ايؿؾعٚل عٔ ابٔ عبال «. اصت٬ف أَ  ؽهب١»

 َؾؾٛعا.
ِ   ٣ ايرتَؼٟ عٔ ابٔ عُؾ إٔ ؽفٍٛ اهلل ٚؽٚ إٕ اهلل ٫ »قساٍ:   ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً

 «.ػبُف أَ  أٚ قاٍ أ١َ ضبُغ ع٢ً ٬ٍي١ ُٜٚغ اهلل ع٢ً ازبُاع١ َٚٔ مٓؼ مٓؼ ًب ايٓاؽ
ِ  ٚؽ٣ٚ أبٛ عاٚع عٔ أبٞ َايو ا٭معؾٟ عٔ ؽفٍٛ اهلل  قساٍ:   ى٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً

 «.ٓٗا ٚإٔ ٫ دبتُعٛا ع٢ً ٬ٍي١قغ أحاؽنِ اهلل َٔ ث٬  ص٬ٍ ػنؾ َ»
 اهزابع عغز: إْ اهلل ال ٙٔوم ٓذٖ األًٞ جب٘ع ٗال  زق

اصتً اهلل ٖؼٙ ا٭١َ بإٔ ٫ ًٜٗهٗا  ٛع ٫ٚ بػؾم ٫ٚ ٜعؼبٕٛ بعسؼاب عسؼب بس٘    
 َٔ قبًِٗ ٫ٚ ٜقًٌب عًِٝٗ عغٚا ٚغريِٖ ٜقتبٝذ بَٝتِٗ.

إٕ اهلل َؿ٣ٚ يٞ »: ٚفًِ ى٢ً اهلل عًٝ٘أصؾج َقًِ عٔ ثٛبإ قاٍ: قاٍ ؽفٍٛ اهلل 
ـَٜٔ  ا٭ؽض ؾؾأُٜن َناؽَقٗا َٚػاؽبٗا ٚإٕ ًَو أَٔتٞ فٝبًؼ َا ُؿٟٚ يٞ َٓٗا ٚأع ُٝن ايهِٓ
١َٓ ٫ٚ ٜقسًٌب عًسِٝٗ عسغٚا     ا٭هبؾ ٚا٭بٝل ٚإْٞ فأيُن ؽبٞ ٭َٔتٞ إٔ ٫ ًُٜٗهٗا بق١ٓ عا

 «.َٔ ف٣ٛ أْؿقِٗ ؾٝقتبٝذ بَٝتِٗ ؾأع اْٞ
فسأيُن ؽبسٞ إٔ   »قاٍ:  ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِإٔ ايٓ  ٚأصؾج ابٔ أبٞ مٝب١ عٔ فعغ 

ٚفأيت٘ إٔ ٫ ًٜٗو أَ  بايػؾم ؾأع اْٝٗا، ٚفأين إٔ ٫  ،٫ ًٜٗو أَ  بايق١ٓ ؾأع اْٝٗا
ٓٞ  «.ػبعٌ بأفِٗ بِٝٓٗ ؾُؾع  عً

ىس٢ً اهلل عًٝس٘   ٚأصؾج ايغاؽَٞ ٚابٔ عقانؾ عسٔ عُسؾٚ بسٔ قسٝك إٔ ؽفسٍٛ اهلل      
٭حٌ اىبؾحّٛ ٚاصتاؽْٞ اصتٝاّؽا ؾسٓخٔ اٯصسؾٕٚ ايقسابكٕٛ    إٕ اهلل أعؽى بٞ ا»قاٍ:  ٚفًِ
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ٞٓ اهلل ٚأْسا حبٝس  اهلل      ّٜٛ ايكٝا١َ ٚإْٞ قا٥ٌ ق٫ٛ غري ؾضؾ إبؾاِٖٝ صًٌٝ اهلل َٚٛفس٢ ىسؿ
 «.َعٞ يٛا٤ اسبُغ ّٜٛ ايكٝا١َ

«    ٓٚ ُِٓٗ بقس١ٓ ٫ٚ ٜقتأىسًِٗ عسغ ٚإٕ اهلل ٚعغْٞ ًب أَ  ٚأحاؽِٖ َٔ ث٬  ٫ ٜع
 «.ي١ع٢ً ٬ٍُعِٗ ػب٫ٚ 

قغ أحاؽنِ اهلل َٔ ثس٬  صس٬ٍ   »ٚعٓغ أبٞ عاٚع َٔ حغٜث أبٞ َايو ا٭معؾٟ: 
عًٝهِ ْبٝهِ ؾتًٗهٛا نبٝعا، ٚإٔ ٫ ُٜبٗؾ أٌٖ ايبابٌ ع٢ً أٌٖ اسبسل، ٚإٔ ٫   غعٜٛإٔ ٫ 

 «.دبتُعٛا ع٢ً ٬ٍي١
 عبٔات ٗأبانٚى ًزدٗدٝ

اإلفس٬ّ ًب نسٌ    ؼبك اينٝٛعٕٝٓٛ ٚا٫مرتانٕٝٛ ايثٛؽٜٕٛ خب ؾ عُبِٝ ٜٛاحْٗٛ٘ َٔ
َهإ. ٚيؼيو ؾ ِْٗ ٜبؼيٕٛ أقي٢ حٗغِٖ يٓنؾ َباع٥ِٗ بـب اينعٛب ايعؾب١ٝ ٚاإلف١َٝ٬ 
ٜٚقتػًٕٛ حٌٗ مبابٓا يٝيؾؾِٖٛ عٔ ايغٜٔ أٚ يُِٖٖٝٛٛ أْ٘ عٜٔ ْساقً ٫ ٜيسًذ يكٝساّ    

 صبتُف حغٜث. 
 َٚٔ ػيو أِْٗ ٜ عٕٓٛ ع٢ً اإلف٬ّ ٭ْ٘ ٜ٪َٔ بايؾٚش ؾكٌب ؾٗٛ عٜٔ صٝايٞ. 

ٛٓ فقط ؟اإل  صالَ، ٓى ٓ٘ ُعاَ رٗح
ٚػيو ٭ٕ اينٝٛعٕٝٛ ٜعتكغٕٚ إٔ اىباع٠ أفال نٌ م٤ٞ. ِٖٚ ٜٓهؾٕٚ ٚحسٛع اهلل  

 ٜٚٓهؾٕٚ ايؾٚش. ٜٚؿقؾٕٚ ايتاؽٜط تؿقريا َاعٜا، أٟ إٔ اىباع٠ ٖٞ اي  تقٝٓؾ ايتاؽٜط.
 إٕ إْهاؽ ايؾٚش ًب اإلْقإ ًٚب تٝقريٖا اسبٛاع  أَؾ ٜٓكَ٘ تساؽٜط اإلْقسا١ْٝ َٓسؼ   
أقغّ ايعيٛؽ، ٜٚٓكَ٘ تاؽٜط اسبَاؽا  اىبضتًؿ١ اي  َبٗؾ  عًس٢ ٚحس٘ ا٭ؽض، ٜٚٓكَس٘    

 ايتاؽٜط اإلف٬َٞ ْؿق٘، ؾايؼٟ ٜٓهؾ ايؾٚش ًب اإلْقإ نُٔ ٜٓهؾ ايٓٛؽ أٚ اهلٛا٤. 
إِْٗ ٜكٛيٕٛ: إٕ ايؾٚش ٫ تؾ٣، ٚيهٔ أٟ إْقإ ٫ ؼبسك بٗسا، أٚ ٜنسعؾ ب ثاؽٖسا     

، ٚعبٔ ٫ ْؾ٣ اهلل بأعٝٓٓا ؾخٛافٓا قاىؾ٠ عٔ ػيسو، يهٓٓسا   ٚتأثريٖا ؾٝٓا؟، ٚايؾٚش َٔ اهلل
 ْنعؾ بٛحٛعٙ ْٚؾ٣ هثاؽٙ َٔ ص٬ٍ نٌ َا ٖٛ طبًٛم ع٢ً ٚح٘ ا٭ؽض. 
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)إْو حٝثُا تؼٖ  ٫ تقت ٝف إٔ تكابٌ إ٫ اهلل(، نُا ٜكٍٛ )أْغؽٙ حٝغ( ًب نتابس٘  
فاٌِٙذا  قبً٘ ٜكٍٛ: ٚقغ نإ مٝٛعٝا ثِ ذبٍٛ عٔ اينٝٛع١ٝ، ٚايكؾهٕ « ا٭غؼ١ٜ ا٭ؽ١ٍٝ»

 .ت٘ه٘ا فَجٍ ٗجٕ اهلل
ٚيكغ أنبف َ٪ؽصٛ اسبَاؽا  ٚعًُسا٤ ا٫حتُساع عًس٢ إٔ اىبساع٠ ٚحسغٖا ٫ تٓنس٧       
حَاؽ٠ ٫ٚ تسغؾف إفب اإلبسغاع، ٫ٚ ت ًسل اإلْقسإ إفب ايهُساٍ، ٚإْس٘ ٫ بسغ َسٔ ايعاَسٌ          

 ايؾٚحٞ ايؼٟ ٜغؾف ٜٚتخؾى ًِٜٚٗ.
قإ، ٚأْ٘ صًل َٔ َاع٠ ٚؽٚش، ؾاٖتِ بُٗا َٚٔ ضبافٔ اإلف٬ّ أْ٘ بٝٓٔ حكٝك١ اإلْ

 نبٝعا، ٚيعً٘ ايغٜٔ ايٛحٝغ ايؼٟ أعؽى ػيو، ؾأٚى٢ بازبقِ ٚأٚى٢ بايؾٚش.
ٚنِ ًب ايتاؽٜط اإلف٬َٞ َٔ َٛاقـ تثبن ٖؼا اىبع٢ٓ ٚت٪ٜغ ػيو كباّ ايتأٜٝغ ؾٗسؼٙ  

يكساٖؾ٠  ًب ا٭ْسغيك ٚؾسال ٚايكسريٚإ ٚا    ؽٚا٥ف ايؿٔ اإلفس٬َٞ اىبٓتنسؾ٠ ًب أؽحسا٤ ا٭ؽض   
ٚعَنل ٚحً  ٚبػغاع ٚاىبٛىٌ ٚأىؿٗإ ٚاهلٓغ ٚخباؽ٣ اىبتُثًس١ ًب اىبقساحغ ٚايؾبابسا     
ٚاشباْكاٖا  ٚاىبناًب ٚازبقٛؽ ٚايكٓابؾ اي  نبعسن بسـب عُبُس١ ايؿسٔ اإلفس٬َٞ ٚؽٚا٥سف       
اإلبغاع ٖٚٞ َُبٗؾ َاعٟ ضبل، ٚيهٔ ايغاؾف ؽٚحٞ ضبل ؾأْؿكن اىبساع٠ عًٝٗسا بقسضا٤    

إ ٚايعٌُ ايياحل. ٖٚٓاى َُباٖؾ أصؾ٣ بؾؿ  ص٬ٍ ايعيٛؽ اإلف١َٝ٬ افتجاب١ يٓغا٤ اإلمب
تأصؼ ْؿك ايقُن ٚاي ابف َثٌ ْنؾ ايعًِ ٚبٓا٤ اىبغاؽل ٚإْنا٤ اىبهتبا  ٚإماع٠ اىبنساًب  
ٚاىب٬ح٧ يًُؾ٢ٍ ٚاىبكعسغٜٔ ٚايـَٓس٢ ٚايعجسـ٠ ٚا ساْـب، ٚإقاَس١ عٚؽ اسبَسا١ْ يٮبؿساٍ        

احملتاحـب ٚتعبٝغ اي ؾقا  ٚحؿسؾ اٯبساؽ ٚتسـٜٚج ايبٓسا      ٚا٭ٜتاّ. ٚتٛؿٜف ا٭ع١ٜٚ ٚإنقا٤ 
ايؿكريا  ٚغري ػيو، ٖٚٞ نًٗا َُباٖؾ َاع١ٜ ضبَس١ أقُٝسن افستجاب١ يٓسغا٤ ايسؾٚش ْسغا٤       

 اإلمبإ ٚايعٌُ ايياحل. 
ٖٚؼا ايٛيٝغ بٔ عبغ اىبًو نإ ؽبؿب ا٭ٜتساّ ٜٚؾتس  هلسِ اىبس٪عٜـب ٚػبعسٌ يًُؾٍس٢       

يعُٝسإ( َسٔ ٜكسٛعِٖ ٚؽؿم ايَسعؿا٤ ٚايؿكسؾا٤ ٚحسؾّ       اىبـَٓـب َٔ ؽبسغَِٗ. ٚيٮٍسؾا٤ )ا  
 عًِٝٗ ف٪اٍ ايٓال. 
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ٖٚؼٙ ؿبٝغ٠ ؿٚح١ ايؾمٝغ أفاين اىبا٤ قبهس١، ٚأقاَسن َيساْف ٚهبساّؽا َٚٓساؿٍ َسٔ       
بػغاع إفب َه١، يٝقٌٗ ع٢ً اىبقاؾؾٜٔ إفب َه١ ايقؿؾ حت٢ قاٍ ابٔ حبري ايؾحاي١ اىبنٗٛؽ: 

 ٜل، أٟ ًب ايكؾٕ ايقاعل اهلجؾٟ.ي٫ٛ هثاؽٖا ايهؾمب١ ىبا فًهن ٖؼا اي ؾ
ٖٚؼا ْٛؽ ايغٜٔ ضبُٛع بٔ ؿْهٞ فً إ اينساّ، نسإ ٜكسـ اىبساٍ عًس٢ َسٔ ٜعًسِ        
ا٭ٜتساّ اشبسسٌب ٚايكسسؾا٠٤، ٚحعسٌ هلسسِ ايٓؿكسس١ ٚايهقسس٠ٛ، ٚصيسً ا٭َسسٛاٍ يٮؽاَسسٌ ٚبٓسس٢    
َقتنؿ٢ نبرّيا ًب عَنل يًؿكؾا٤ ٚاىبقانـب. ٖٚؼا ايقً إ اىبًو اىب٪ٜسغ اىبًُسٛنٞ ايسؼٟ    

ٖس ٚقف ًب أٜاَ٘ ايػ٤٬ حت٢ بًؼ مثسٔ إؽعب ايكُسذ َ خْٛسا أيسـ     815فب ايقً ١ٓ ف١ٓ تٛ
عؽِٖ ؾهإ ٜؿؾم ع٢ً نٌ ٚاحسغ َسٔ ايؿكسؾا٤ ٚاىبقسانـب ٚايػؾبسا٤ ايكسابٓـب ًب ازبٛاَسف        
ٚاىبغاؽل ٚاشبٛاْل ٚايـٚاٜا ًب ايكاٖؾ٠ ؽغٝؿـب ٚغٝؿـب، ٚنإ ٜؾفٌ يًُغؽفـب ًب اىبغاؽل 

 ايكُذ. عنؾ٠ عْاْري ٚإؽعبا َٔ
 اإلصالَ ٗاملادٝ

ٜـعِ اينٝٛعٕٝٛ إٔ اإلف٬ّ إلبا اْتنؾ ٭حٌ اىباع٠ ٚإٔ ايؿتٛش َسا قاَسن إ٫ زبُسف    
اىباٍ ْٚٗب٘. ٚػبعًٕٛ ق١َٝ ايػٓا٥ِ اي  ٖٞ َٔ مثؾا  ايٓيؾ عي٬ّٝ ع٢ً ٖسؼا ايسـعِ. ٖٚسؼا    

٭َسِ َسٔ أقسغّ    ؿعِ بابٌ ٭ْٓا ْعًِ أْ٘ ٫ بغ ًب اسبؾٚب َٔ اىبػامن ٚاحملساؽبٕٛ ًب نبٝسف ا  
عيٛؽ اإلْقا١ْٝ نإ هلِ اسبل ًب ػيو، ٚيهٓٓسا ٫ ْهساع ظبسغ عٓسغ أٚي٦سو احملساؽبـب ٖسؼا        
ا٫ْغؾاع عبٛ اىبٛ  ايؼٟ ظبغٙ عٓغ اىبقًُـب يٓٛاٍ ايٓيؾ. ػيسو ٭ٕ اإلفس٬ّ حسٌ عكسغ٠     
اشبٛف َٔ اىبٛ  عٓسغَا حعسٌ يًُقسًِ ازبٓس١ إػا َسا  مسٗٝغا ؾهسإ نسٌ َقسًِ ؼبس            

ٌ اهلل بغاؾف ؽٚحٞ حبن يٝهٕٛ ًب ازبٓس١ ٚحس  ا٫فتنسٗاع ٖسٛ ايسؼٟ      ا٫فتنٗاع ًب فبٝ
 نإ ٜهت  ايٓيؾ زبٝٛو اىبقًُـب ٫ نبف اىباٍ.

إٕ ايؼٜٔ َاتٛا يٓٛاٍ ثٛاب اينٗاع٠ ٫ ٜعغٕٚ، ٚمل تهٔ اىبساع٠ ٖسٞ نسٌ مس٤ٞ، إٕ     
أصباؽ ايؿتٛش تغٍ ع٢ً ػيو. فسٛا٤ َسٔ ْاحٝس١ اشبًؿسا٤ أٚ َسٔ ْاحٝس١ اىبقسًُـب احملساؽبـب         

 ْؿقِٗ. أ
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اَسؾ٠ ازبسٝه ر٫ تكسغّ    ؾٗؼا عُؾ بٔ اشب اب نت  إفب عبٝسغ٠ بسٔ ازبسؾاش ىبسا ٫ٓٚٙ     
اىبقًُـب ع٢ً ًٖه١ ؽحا٤ غ١ُٝٓ، ٚغل بيسؾى عسٔ ايسغْٝا ٚأيس٘ قًبسو عٓٗسا، ٚإٜساى إٔ        

 تًٗهو نُا أًٖهن َٔ نإ قبًو ؾكغ ؽأٜن َياؽعِٗد.
ٗاْٚغ ٜٛىسٝ٘ باىبقسًُـب   ٚنت  عُؾ إفب ايٓعُإ بٔ َكؾٕ عٓغَا أَؾٙ بايتٛٓح٘ إفب ْ

ٞٓ َٔ َا١٥ أيـ عٜٓاؽد. ؾًٛ نسإ اهلسغف اىبساٍ ٚاىبساع٠ ىبسا       رإٕ ؽح٬ َٔ اىبقًُـب أح  إي
 أٚى٢ أَؾا٤ٙ با٫بتعاع عٓٗا. 

ٕ »ٚعٓغَا صؾج ايعؾب إفب ايناّ ناْن ٚقع١ ايريَٛى بً  قا٥غ ايسؾّٚ   إٔ « َاٖسا
إٔ ايؼٟ أصؾحهِ َٔ ب٬عنِ ٖٛ ٜتخغ  إفب صايغ بٔ ايٛيٝغ، ؾكاٍ ي٘ َاٖإ: إْٓا عًُٓا 

ازبسٛع ٚايع سسه ؾًُٗسسٛا إيسسٞ ٭ع سسٞ نسسٌ ؽحسٌ َسسٓهِ عنسسؾ٠ عْسساْري ٚنقسس٠ٛ ٚبعاَسسا   
ٚتؾحعٕٛ إفب ب٬عنِ، ؾ ػا نإ َٔ ايعاّ اىبكبٌ بعثٓا يهِ قبثًٗا ؾٗـأ صايغ َٓ٘ ٚؽؾل َسا  

 عؾٍ٘ عًٝ٘. 
بٞ ٚقاٌ: قا٥غ ايؿؾل يًُػري٠ بٔ معب١ عٓغ َا أؽفً٘ إيٝ٘ فعغ بٔ أ« ؽفتِ»ٚقاٍ 

إْهسِ حريآْسا ٚنٓسا عبقسٔ إيسٝهِ، ْٚهسـ ا٭ػ٣ عسٓهِ ؾساؽحعٛا إفب ب٬عنسِ ٫ٚ لبٓسسف          
دباؽتهِ َٔ ايغصٍٛ إفب ب٬عْا. ؾكاٍ ي٘ اىبػري٠: إْا يٝك بًبٓا ايغْٝا ٚإلبا ُٖٓا اٯصؾ٠. ثِ 
قاٍ ي٘: أؽأٜن إٕ عصًٓسا ًب عٜسٓهِ أتؾحعسٕٛ عسٔ ب٬عْسا؟، قساٍ: أٟ ٚاهلل ثسِ ٫ ْكسؾب         

 إ٫ ًب دباؽ٠ أٚ حاح١.  ب٬عنِ
ٚؼبغثٓا اىب٪ؽصٕٛ إٔ اىبقًُـب ناْٛا ًب َٛقع١ ايريَٛى ٜتباٜعٕٛ عًس٢ اىبسٛ ، َسِٓٗ    
عهؾ١َ بٔ أبٞ حٌٗ، ٚاسباؽ  بٔ ٖنساّ، ٍٚسؾاؽ بسٔ ا٭ؿٚؽ، ٚأؽبعُا٥س١ هصسؾٕٚ، ؾًسٛ       

 ناْٛا ٜبتػٕٛ اىباع٠ يؿؾٚا َٔ اىبٛ .
ٍ: ؽأٜن ؽحا٫ّ ؽقاقا ٜؾنبسٕٛ  ٚقغ ٚىؿِٗ أحغ ايعؾب ِٖٚ ًب قتاهلِ َف ايؾّٚ ؾكا

ص٫ٛٝ عٓاقا. أَا ايًٌٝ ؾؾٖبإ ٚأَا ايٓٗاؽ ؾؿؾفإ. ٜؾٜنٕٛ ايٌٓٝ ٜٚربْٚٗا ٜٚثكؿٕٛ ايكٓا يٛ 
 حغثن حًٝقو حغٜثا َا ؾُٗ٘ عٓو ىبا ع٬ َٔ أىٛاتِٗ بايكؾهٕ ٚايؼنؾ. 
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َسِٓٗ  ؾًٛ نإ ٖغؾِٗ اىباع٠ يهاْٛا ًب ايًٌٝ ييٛىا ٫ ؽٖباْا ٜؼنؾٕٚ اهلل ٚىبا مسف 
 ىٛ  ٜغٍ عًِٝٗ.

ٚػنؾ ابٔ نثري إٔ قتٝب١ بٔ َقًِ عٓغ َا بًؼ اييـب أؽفسٌ ؽفسً٘ إفب ًَسو اييسـب     
إٔ ٜٓيسؾف ؽاحّعسا عسٔ     –أٟ يكتٝبس١   –ٜغعٛٙ إفب اإلف٬ّ، ؾكاٍ هلِ: قٛيسٛا ييساحبهِ   
ؾكاٍ ي٘ ٖبري٠ ؽ٥ٝك ايٛؾغ: أَا ربٜٛؿو  ب٬عٟ، ٚإ٫ بعثن يهِ َٔ ًٜٗههِ عٔ هصؾنِ.

تٌ ؾ ْا ْعًِ إٔ يٓا أح٬ّ إػا حَؾ ؾأنؾَ٘ عٓغْا ايكتسٌ، ؾًقسٓا ْهؾٖس٘ ٫ٚ غباؾس٘.     إٜاْا بايك
 ٚنإ اىبًو أغؾاِٖ باىباٍ ايهثري ؾؾؾَٛٙ. 

ٚعصٌ اىبقًُٕٛ هبً، ٚأصؼٚا َٔ أًٖٗا صؾاحِٗ يكا٤ هباٜتِٗ ٚايؼب عسِٓٗ ثسِ   
يٛا هلسِ:  اٍ ؾٚا إفب تؾنٗا ؾؾعٚا ع٢ً أٌٖ هبً َا ناْٛا أصؼٚا َِٓٗ َسٔ اشبسؾاج، ٚقسا   

يكغ مػًٓا عٔ ْيؾتهِ ٚايغؾف عٓهِ. ؾكاٍ أٌٖ هبً: إٕ ٫ٜٚتهِ ٚعغيهِ أحس  إيٝٓسا   
يبا نٓا ؾٝ٘ َٔ ايُبًِ ٚايػنِ. ؾًٛ ناْٛا ٜؾٜغٕٚ اىباع٠ ىبا أعاعٚا إفب أٌٖ هبً َسا أصسؼٚٙ   

 .َِٗٓ 
 اإلصالَ ٗاملضاٗاٝ االجتٌاعٚٞ

 ُ اعٝسس١ َعغَٚسس١ ًب ُْبسساّ ٜٚسسـعِ أعسسغا٤ اإلفسس٬ّ َسسٔ اينسسٝٛعٝـب إٔ اىبقسساٚا٠ ا٫حت
اإلف٬ّ ٚأْ٘ ٜنجف ع٢ً اي بك١ٝ اىبتؿاٚت١ اىبقتػ١ً اىبقتأثؾ٠. ٖٚؼا ؿعسِ ؾافسغ ٜسؾعٙ ٚاقسف     

 اإلف٬ّ اىبناٖغ احملقٛل.
، ٚاٍسف حسّغا. ؾس٬    «٘ نأفٓإ اىبنسٌب ٝايٓال فٛاف»إٕ اىببغأ ايؼٟ ٍٚع٘ ايؾفٍٛ 

ُٝسف فٛافسٝ٘، ٖسِ ٜعبسغٕٚ     نبري ٫ٚ ىػري ٫ٚ غين ٫ٚ ؾكري ٫ٚ أَري ٫ٚ ىعًٛى.... ازب
نبٝعا إهلا ٚاحغا ٜغعْٛ٘ ٜٚتجٕٗٛ إيٝس٘ بس٬ ٚافس ١ ٫ٚ مسؿعا٤ ٜٚكؿسٕٛ ًب اييس٠٬ ىسّؿا        
ٚاحّغا، ا٭بٝل  اْ  ا٭فٛع، ٚاسبانِ  اْس  أٟ ؾسؾع َسٔ أؾسؾاع ازبُاعس١، ٜٚيسَٕٛٛ       
مّٗؾا ٚاحغا بنهٌ ٚاحغ ٚٚقن ٚاحغ، ٫ ٜقكٌب اييسّٛ عسٔ أحسغ غٓساٙ ٫ٚ حبقس٘ ٫ٚ      

بٓقسب١   –ٚايـنسا٠ يًُجتُسف ٫ هلل    –٫ ٜـٜغ ؾٝ٘ ؾكؾٙ أٚ ؿٖسغٙ. ٜٚسغؾعٕٛ ايـنسا٠    يْٛ٘ ٚ
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ٚاحغ٠، تٓكً ع٢ً ايؿكري ٭ٕ َاي٘ قًٌٝ، ٚتـٜغ ع٢ً ايػين ٭ٕ َاي٘ نثري، ٚ٭ٕ يًُجتُسف  
 ؾٝ٘ حّكا. 

ًٚب ايكَا٤ ظبغ قاّْْٛا ٚاحغا ٜ بل ع٢ً ازبُٝف، ٚاهلغف ايٛحٝغ ايؼٟ أَيٓذ اإلفس٬ّ  
ٖٛ ايعغٍ، ٚإٔ أىػؾ ؽحٌ َٔ ايؾع١ٝ ػبٝـ يس٘ اإلفس٬ّ إٔ ٜكاٍسٞ اسبسانِ أٚ     ع٢ً بًٛغ٘ 

اشبًٝؿ١ أٚ ايقً إ أٚ ا٭َري إػا َبًُ٘ أَساّ ايكاٍسٞ. ٚاينسؾع ٚاحسغ يًجُٝسف، ٚايكسإْٛ       
 –ٚبٓٛ طبـّٚ ناْٛا َٔ فساع٠ ايعسؾب    –ٜ بل ع٢ً ازبُٝف ؾعٓغَا فؾقن اىبؾأ٠ اىبضـ١َٝٚ 

ىس٢ً  يٝنؿف هلا، ؾكساٍ ؽفسٍٛ اهلل    ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِ حا٤ أفا١َ بٔ ؿٜغ إفب ؽفٍٛ اهلل
ٜا أفا١َ أتنَؿُف ًب حغٍّ َٔ ُحسغٚع اهلل؟، إلبسا ًٖسو بٓسٛ إفسؾا٥ٌٝ ٭ْٗسِ       »: اهلل عًٝ٘ ٚفًِ

ـُ أقساَٛا عًٝس٘ اسبسٖغ، ٚايسؼٟ      ـُ تؾُنٛٙ ٚإػا فؾم ؾِٝٗ ايَعٝ ناْٛا إػا فؾم ؾِٝٗ اينؾٜ
ُٓغ فؾق َٖا  ْؿقٞ بٝغٙ يٛ إٔ ؾاب١َُ بَٓن ضب رٖٚسؼا حسغٜث ىسخٝذ ؽٚاٙ     « ن يك عسُن ٜسغ

 ايبضاؽٟ َٚقًِد.
ٖٚؼٙ اىبقاٚا٠ ا٫حتُاع١ٝ تبغٚ ٚاٍخ١ ًب نثري َٔ حك  تاؽؽبٓا. صؼ َسث٬ ؽحس٬ّ   
نأبٞ ٖؾٜؾ٠ ؼبغثٓا عٔ ْؿق٘ ؾٝكٍٛ: ْنأ  ٜتُٝسا ٖٚساحؾ  َقسهٝٓا ٚنٓسن أحسرّيا يسبين       

، ؾاسبُغ هلل ايؼٟ حعٌ ايسغٜٔ  غـٚإ ب عاّ ب ين، أحغٚ بِٗ إػا ؽنبٛا ٚاحت   إػا ْـيٛا
َّا ٚأبا ٖؾٜؾ٠ إَاَا. ؾهٝـ ٭بٞ ٖؾٜؾ٠ ا٭حري اىبقهـب إٔ ٜؾتؿف إفب ٖسؼٙ اىبٓـيس١، ٜس٪ّ     قٛا

 اىبقًُـب، ي٫ٛ إٔ فا٣ٚ اإلف٬ّ احتُاعٝا بـب ايٓال ٖٚغّ ايؿٛاؽم اي بك١ٝ بِٝٓٗ.
ٔ  93ٖٚؼا أبٛ ايعاي١ٝ ايؾٜاحٞ رَا  ف١ٓ  بسين ؽٜساش،    د نإ عبّغا يبًٛنا ٫َسؾأ٠ َس

ؾكؾأ ايكؾهٕ ٚبؾع ؾٝ٘ حت٢ أىبذ ٫ ٜٛحغ بعغ اييخاب١ َٔ ٖٛ أعًِ بسايكؾهٕ َٓس٘ ؼبسغثٓا    
عٔ ْؿق٘ ؾٝكٍٛ: نإ عبغ اهلل بٔ عبال ٜؾؾعين ع٢ً فؾٜؾٙ، ٚقؾٜه أفؿٌ َٓس٘، ٜٚكسٍٛ:   

 ايعًِ ٜـٜغ اينؾٜـ مؾّؾا ٚػبًك اىبًُٛى ع٢ً ا٭فؾ٠.
ِ   ؽفٍٛ اهلل  ؾُٔ أٜٔ هلؼا ايعبغ إٔ ٜؾتؿف ع٢ً ابٔ عِ يس٫ٛ إٔ   ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً

 اإلف٬ّ فاٚاٙ ب٘، ٚأْ٘ حعٌ يًعامل َٓـي١ يٝك َثًٗا َٓـي١ اسبق . 
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ٖٚؼا اإلحقال باىبقاٚا٠ ا٫حتُاع١ٝ ٖٛ ايؼٟ نإ ٜغؾف أٟ ؾؾع َسٔ أؾسؾاع ايؾعٝس١    
إفب ا٫عرتاض ع٢ً اشبًٝؿ١ أٚ اسبانِ إػ َبًِ أٚ أص أ، ٖٚٛ ايؼٟ نسإ ٜغؾعس٘ إفب ْيسخ٘    

 إفغا٤ اىبنٛؽ٠ ي٘ عٕٚ صٛف أٚ ٚحٌ.ٚ
حا٤ ؽحٌ ؼبغ  ًب عَنل ٚؼباٍٚ إٔ ٜيؾف ايٓال عٔ أص سا٤ اسبهساّ ؿَسٔ بسين     
أ١َٓٝ، ؾكاٍ: اعبغٚا ؽبهِ ٫ٚ تنسؾنٛا بس٘ مس٦ٝا، ٚأقُٝسٛا اييس٠٬ ٚهتسٛا ايـنسا٠ ٚأبٝعسٛا         

يعسامل  ا٭َؾا٤ ؾ ٕ نإ صريا ؾًهِ ٚإٕ نإ مّؾا ؾعًِٝٗ ٚأْتِ َٓس٘ بسؾ٤ا٤. ٚنسإ اينسع  ا    
 حاٍؾا ؾٛقـ ٚقاٍ ي٘: نؼبن.

ًٚب أٜاّ اييًٝبٝـب مسذ اىبًو ايياحل إمساعٝسٌ هلسِ بسغصٍٛ عَنسل ٚمسؾا٤ ايقس٬ش       
َٓٗا، ٚأع اِٖ ىؿغ ٚاينكٝـ، ؾثاؽ  ثا٥ؾ٠ ايعـ بٔ عبغ ايق٬ّ ٚأىغؽ ؾت٣ٛ ٍغ اىبًو 

ٜعسٓؾض   ايياحل حؾّ ؾٝٗا بٝف ايق٬ش يًؿؾْج ٭ِْٗ ٜنرتْٚ٘ يٝكساتًٛا بس٘ اىبقسًُـب، ٚىساؽ    
اىبًو ع٢ً اىبٓرب ًب َقجغ عَنل غري َبساٍ بس٘ ٫ٚ صسا٥ـ ؾاعتكًس٘ ايقسً إ َٚٓعس٘ َسٔ        

 ايؿتٝا، ؾًِ ؽبـ ٫ٚ تٛا٢ْ عٔ أعا٤ ٚاح  ايٓيذ ٚايتخؼٜؾ.
ٖٚٓاى ٦َا  َٔ اسبٛاع  تنب٘ ٖؼٙ، ؾ٫ًٛ ا٭حقال باىبقاٚا٠ ا٫حتُاع١ٝ ىبسا دبسؾأ   

 خؼٜؾ.ٚاحغ َٔ ٖ٪٤٫ ع٢ً ا٫عرتاض أٚ ايٓيذ أٚ ايت
يكسسغ أص سسأ أععٝسسا٤ اإلىسس٬ش ٭ْٗسسِ افسستٛؽعٚا اىببسساع٨ ٚاشب سسٌب ٚافسستعاؽٚا ايسسُٓبِ 
ٚاينؾا٥ف َٔ ٖٓاى ٖٚٓايو قبٌ إٔ ٜؾاحعٛا ايؾىٝغ ايؾٚحسٞ ٚايسرتا  ايؿهسؾٟ ايسؼٟ ٖسٛ      
ًَو ٖؼٙ ا٭١َ، إِْٗ ًٜجإٔٚ إفب ا٫فتغا١ْ ٚؽىسٝغِٖ َسؼصٛؽ، ٜٚقستٛؽعٕٚ ٚصسـا٥ِٓٗ     

 ِٗ ق١ٜٛ. غ١ٝٓ ٚصاَاتِٗ ىاسب١ ٚإَهاْٝات
إٕ اإلى٬ش اسبكٝكٞ ازبؼؽٟ ٚايتػٝري ايثسٛؽٟ حّكسا ٖسٛ ؽع ٖسؼٙ ا٭َس١ إفب أىسٛهلا       
َٚٓابعٗا ٚإصؾاحٗا َٔ ػيو ايتٝ٘ اي ٌٜٛ يتعٛع إفب انتناف ْؿقٗا َٚعؾؾ١ قغؽٖا ٚتتؿتذ 
ؽ٩ٜتٗا يػاٜتٗا ٚبؾٜكٗا ٚتعٌُ ع٢ً ذبكٝل ػاتٗا ٚإثبا  ٚحٛعٖسا، ٚإصؾاحٗسا َسٔ ايتبعٝس١     
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ا٫فسستك٬ٍ اسبكٝكسسٞ، َٚسسٔ غسسبه ايؾ٩ٜسس١ إفب ٍٚسسٛحٗا، َٚسسٔ ايؼبؼبسس١ بسسـب   ايؿهؾٜسس١ إفب
 ا٫دباٖا  إفب ادباٙ أىٌٝ َتُٝـ ٫ مؾقٞ ٫ٚ غؾٟ ٫ٚ ؽأمسايٞ ٫ٚ مٝٛعٞ.

 ٚئ دبغ ٖؼا إ٫ ًب اإلف٬ّ ؾٗٛ ٚحغٙ فبٌٝ اإلْكاػ يٮ١َ ٚبؾٜل اشب٬ٌ يًبنؾ١ٜ.
 تة٘ر خان٤ عّ حقٚقٞ اهدع٘ٝ إىل حتلٍٚ اإلصالَ

ٓا حـب ْٓاعٟ بايؾحٛع إفب اسبهِ اإلف٬َٞ ٚحت١ُٝ اسبٌ اإلفس٬ّ ؾ ْس٘ ٜكؿسـ إفب    إْ
ٜكؿسـ إفب أػٖساِْٗ ىسٛؽ     –ؾَس٬ّ عسٔ أعغا٥س٘     –أػٖإ نثري َٔ احملقٛبـب ع٢ً اإلف٬ّ 

اشبٝاّ ايقساػح١ ًب اييسخؾا٤ ٚىسٛؽ ا٭عسؾاب ايؾحسٌ عًس٢ اإلبسٌ أٚ ايعسؾب اىبكسُٝـب ًب          
٢ٓ اسبهِ اإلف٬َٞ ٖٛ ايعٛع٠ إفب تًو اسبٝا٠ ايبقسٝ ١  ا٭نٛاظ ٜٚتيٛؽٕٚ بقؼاح١ إٔ َع

ايقسساػح١ اشباٜٚسس١ َسسٔ نسسٌ أفسسباب اسبَسساؽ٠ اإلْقسسا١ْٝ ايسس  افسستخغثن ًب صسس٬ٍ أيسسـ  
 ٚأؽبعُا١٥ عاّ.

ٚإػٕ ؾ٬ عُاؽ٠ ٫ٚ َغ١ْٝ ٫ٚ ىٓاع١ ٫ٚ دباؽ٠ ٫ٚ عًِ ٫ٚ ؾٔ حت٢ اينسعؾ ػيسو   
إٔ حهِ اإلف٬ّ فٝضتِ ع٢ً أؾسٛاٙ قا٥ًٝس٘   ايؿٔ ايعؾبٞ ا٭ىٌٝ ؽبٌٝ هلؼا ايؿؾٜل َٔ ايٓال 

 َٚٓنغٜ٘ َا مل ؼبٛيٛٙ إفب َٛاعِب ع١ٜٝٓ ٚأيؿٝا  عب١ٜٛ. 
ٚيٝك حهِ اإلف٬ّ ٖٛ ايؼٟ ٜثري ٖؼٙ اييسٛؽ٠ اىباحًس١ ًب صٝساهلِ بسٌ إٕ بعَسِٗ      
يٝثري ٖؼٙ اييٛؽ٠ ًب حق٘ صبؾع ايغع٠ٛ إفب ا٭ص٬م ٜٚكٍٛ قا٥ًِٗ إػا نٓا فسٓتخغ  عسٔ   

ؾحف إفب عٝن١ اشبٝاّ. )نُا ْكٌ ػيو اينٗٝغ فٝغ ق   عٔ أحغ أفاتؼ٠ ا٭ص٬م إػٕ ؾًٓ
 (.65ايرتب١ٝ ايعا٥غٜٔ َٔ أَؾٜها ًب نتاب٘ َعؾن١ اإلف٬ّ ٚايؾأمساي١ٝ; ٌ

إٕ ايُٓباّ اإلف٬َٞ يٝك َعٓاٙ ؾكٌب ىٛؽ٠ ػيسو ا تُسف اإلفس٬َٞ ًب ْنسأت٘، بسٌ      
 اسبٝا٠. َعٓاٙ نٌ ىٛؽ٠ احتُاع١ٝ صاٍع١ يؿهؾ٠ اإلف٬ّ ايه١ًٝ عٔ

يًُجتُسف َٚسف   ٚايُٓباّ اإلف٬َٞ ٜتقف يعنؾا  َٔ اييٛؽ تتؿل َف ايُٓٛ اي بٝعسٞ  
حاحا  ايعيؾ اىبتجغع٠ َا عاَن ؾهؾ٠ اإلف٬ّ ايه١ًٝ تقٝ ؾ ع٢ً ٖؼٙ اييٛؽ ًب ضبٝ ٗا 

 اشباؽحٞ ايؿقٝذ.
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إٕ اينُبـ ٚايبغا٠ٚ يٝقا أى٬ّ َٔ أىٍٛ اإلف٬ّ نُسا ٜعتكسغ بعسل ايقسؼج َسٔ      
ِ  نإ اينُبـ َباٖؾ٠ اقتياع١ٜ ًب َؾح١ً صاى١ ٚقغ نإ ايٓال، إلبا   ى٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً

ؼبثِٗ ع٢ً اييرب ٜٚ٪نغ ع٢ً ػيو ٜٚك٣ٛ عـا٥ُِٗ ن٬ٝ تتٗاؾن ْؿٛفِٗ ٚتٓٗاؽ قسٛاِٖ  
ٚربؼهلِ باقتِٗ ع٢ً اىبكا١َٚ ٚايهؿاش، ؾأَا بعغ ػيو ؾهٌ ؾسؾع َ ايس  بسإٔ ٜقستُتف ًب     

 ٫ تغع اإلْقإ عبّغا ينٗٛات٘ ٚيؼا٥ؼٙ.اسبغٚع اي  ٫ تيٌ إفب َقت٣ٛ ايرتف ٚ
ٚقغ افتجابن ٖؼٙ اينؾٜع١ ايػؾا٤ ىب اي  حٝسا٠ ايباعٜس١ نُسا افستجابن ؾُٝسا بعسغ       

ِ   سبٝا٠ ايغٚي١ ايٓام١٦ ًب عٗغ فٝغْا ضبُسغ   اىبتٛفسع١ ًب عٗسغ اشبًٝؿس١     ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً
ُٝسا بعسغ َسا    ، ثِ َبًن تقستجٝ  سبٝسا٠ اسبَساؽ٠ ؾ   ؽٍٞ اهلل عٓ٘ايؾامغ عُؾ بٔ اشب اب 

بكٝن ًب ا٭١َ اإلف١َٝ٬ حٝا٠، ثِ ٚقعن أحغا  ٚأحغا  اصتسٌ ؾٝٗسا تسٛاؿٕ اينضيس١ٝ     
 اإلف١َٝ٬ َٚاتن حٜٝٛتٗا اْعـٍ ؾُٝا اسبهِ اإلف٬َٞ اىبتهاٌَ ٚاىبٓٗج ايؾباْٞ ايناٌَ.

ٚإػا عبن اسبٝا٠ ًب ٖؼٙ ا٭١َ ؾاينؾٜع١ اإلف١َٝ٬ حاٍسؾ٠ تًس  حاحاتٗسا اىبتجسغع٠     
 تػري٠ قبا ؾٝٗا َٔ فع١ َٚؾ١ْٚ ٚمشٍٛ. َٚ ايبٗا اىب

 
 حقٚقٞ اإلصالَ اذتاكٍ

١َٓ ٚاشباى١ ؾ ْٓا ْعين ب٘:   ٚإْٓا حـب ْغعٛ إفب ذبهِٝ اإلف٬ّ ًب م٪ْٚٓا ايعا
ٟٓ ٚؾًقسؿ١ يًخهسِ ٚؽفساي١       اإلف٬ّ نعكٝغ٠ تعبغ١ٜ ٚقإْٛ تنؾٜعٞ ُْٚبساّ اقتيساع

ًب اسبٝسا٠، عفستٛؽ ناَسٌ ٜتقسف     يٮص٬م ٚعغاي١ احتُاع١ٝ عاي١ٝ، نغفتٛؽ ماٌَ يهٌ َا 
يهٌ َا تت ٛؽ إيٝ٘ ا تُعا  اإلْقا١ْٝ ٚايثكاؾا  ايع١ًُٝ ٚا٭يٛإ اسبَاؽ١ٜ أٜا ناْن ؿَاْا 

 َٚهاْا.
يؾفتِ قا٥غ ايؿسؾل:  « ؿٖؾ٠ بٔ صٜٛ٘»اإلف٬ّ ايؼٟ حا٤ نُا قاٍ ايب ٌ اإلف٬َٞ 

ّ إفب عغايس١ ايكسؾهٕ َٚسٔ    )...يٝضؾج ايٓال َٔ عباع٠ ايٓال إفب عباع٠ اهلل َٚٔ حٛؽ اسبها
 ٍٝل ازبٌٗ إفب فع١ اإلمبإ(، ٚإٔ ايٓال بين هعّ ٚحٛا٤ إص٠ٛ ٭ب ٚأّ.
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 ،اإلف٬ّ ايؼٟ حؾؽ ايؿؾع ٍُريا ٚٚحغاّْا ٚع٬ُّ ٚعكٝغ٠ ًب غري افتٗتاؽ أٚ ْـٚا 
ٚحسسؾؽ  ،ٚحسسؾؽ ازبُاعسسا  َسسٔ ؽم ايؿسسٛاؽم ٚمسسسّٛ اسبكسسغ ًب غسسري ىسسؾاع ٫ٚ مسسٗٛا 

نُـب إ٫ بايعسغٍ ٚاسبسل، ؾس٬ باعس١ ًب َعيس١ٝ ٫ٚ افستجاب١ ًب       احملهَٛـب َٔ قب١َ اسبسا 
ٚحؾؽ ا٭١َ َٔ م٠ٛٗ ا٫فتعُاؽ، ؾس٬ عسغٚإ ٫ٚ قتساٍ يًتًُسو ٚا٫فستع٤٬ ؾس ٕ        ،بابٌ

 .فقاتُو٘ا اهيت تبٔغٛ حٓتٟ تف١َٛ إىل أًز اهللبػن أ١َ ع٢ً أ١َ 
قسُٛا  ٚا٭ؽض  ٚحؾؽ نٌ م٤ٞ فٛا٤ أنإ َاعٜا أّ ؽٚحٝا به١ًُ ٚاحغ٠ ٖسٞ َٝسـإ اي  
ؾس٬ صسٛف َسٔ     ;ٖٚٞ ى١ً ايٓال ٖٚٞ عغاي١ اشبايل ٖٚسٞ عكٝسغ٠ ايسغْٝا )٫ إيس٘ إ٫ اهلل(    

٫ٚ  ،٫ٚ حسـع ىبيساب   ،٫ٚ صغٜعس١ يسؾبذ   ،٫ٚ ْؿام يـيؿس٢  ،٫ٚ ؽع  َٔ َبامل ،باغ١ٝ
كبؾع ين٠ٛٗ ٭ٕ نٌ ٖؼا َٚا ػبؾٟ ًب عٓاْ٘ ٜٓساًب نًُس١ ايتٛحٝغ...نًُس١ اسبؾ١ٜ...نًُس١     

 .)٫ إي٘ إ٫ اهلل(.ايعغاي١ ..
حعٌ اىباٍ َاٍ اهلل، ٚعباع اهلل ا٭غٓٝا٤ ؾٝ٘ َقستضًؿـب شبريٖسِ ٚشبسري     اإلف٬ّ ايؼٟ

ايٓال، ؾ٬ احتهاؽ يٮؽؿام ٫ٚ ًَه١ٝ تكٍٛ أْا حسؾ٠ ايتيسؾف ؾُٝسا أًَسو، ؾاىبساٍ يسٝك       
ـ          َاهلا، ٚإلبا ٖٞ ََٛبؿ١ ؾٝ٘ يًضري ايعساّ، ؾس ٕ اعبؾؾسن ؾاىبساٍ َساٍ ازبُاعس١، ٚإٕ انتٓس

ٚتَضُن ٫حكتٗا ايكٛاْـب ٫ٚحكٗا حكسٛم احملسؾَٚـب ٚايعسابًـب ٚايػساؽَـب، ٭ٕ اهلل ٫     
 ؼبٓ  إٔ ٜهٕٛ اىباٍ ُعٚي١ بـب ا٭غٓٝا٤.

أصؾج َقًِ ًب ىخٝخ٘ عٔ حابؾ بٔ عبغ اهلل ؽٍٞ اهلل عُٓٗسا قساٍ: نسإ يؾحسٌ     
ِ ؾٍَٛ أؽٍـب َٔ أىخاب ؽفٍٛ اهلل  ٢ً اهلل ىس ، ؾكساٍ ؽفسٍٛ اهلل    ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفسً

:  َٔ ناْن يس٘ ؾٌَ أؽض ؾًٝـؽعٗا أٚ يُٝٓخٗسا أصساٙ ، ؾس ٕ أبس٢ ؾًُٝقسو      عًٝ٘ ٚفًِ
 أؽٍ٘

اإلف٬ّ ايؼٟ ٜؿؾض يهٌ إْقإ بّٝتا ٚؿٚح١ ٚعُس٬ّ ٜتهؿسٌ بسأحؾ٠ حاحاتس٘ عًس٢      
ايقع١ َٔ نقا٤ ٚغؼا٤ ٚعٚا٤ َٔ غري ٍعـ ٫ٚ عقؾ، ؾس ٕ مل ػبسغ ؾعًس٢ بٝسن اىبساٍ إٔ      

 ايغٚي١ ي٘ ع٬ُّ ؾ ٕ اسبانِ َق٦ٍٛ عٔ أقٛا  ايؾع١ٝ.  ٜكّٛ ب٘ ٚبأفؾت٘ حت٢ تغبؾ
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اإلف٬ّ ايؼٟ ؾؾض يهٌ حاٌٖ َعًُا ٜعًُ٘، ٚيهٌ أع٢ُ قا٥ّغا ٜأصسؼ بٝسغٙ، ٚأَسؾ    
بإٔ تهٕٛ اىبهتبا  ًب اسبغا٥ل ايعا١َ يًٓال نبٝعا حت٢ ٜٓعِ اينع  بيخ١ ازبقغ ٚىخ١ 

 ايعكٌ.
َٛيٛع ٜٛيغ ًب اإلف٬ّ، ٚمبن٢ اإلف٬ّ ايؼٟ حعٌ ؾؾ١َٜ َكؾؽ٠ ًب بٝن اىباٍ يهٌ 

ا٭حؾ َف حٝا٠ اي ؿٌ ىعّٛعا حتس٢ ٜبًسؼ أمسغٙ ٜٚأصسؼ حُبس٘ َسٔ ايتعًسِٝ أٚ اييسٓاع١ أٚ         
 ايتجاؽ٠ أٚ ازبٓغ١ٜ.

اإلف٬ّ ايؼٟ حغع َٚبٝؿ١ اسبانِ ؽاعٝا ٜقٛل ايٓال شبريِٖ ٚإلقا١َ مؾٜع١ ؽبِٗ، 
أنرب يبا ٜ ٝل أٚافسٌب   ٖٚٛ ٜعغ نأحغِٖ، ٫ ػبٛؿ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ًب َ عُ٘ ًَٚبق٘ َٚؾنب٘

ٟٓ ؾس ٕ      ايٓال، ٚحعٌ ي٘ ع٢ً اىبقًُـب اي اع١ ايٓيٝخ١ ٚايعٕٛ َا عاّ عًس٢ اييسؾاٍب ايقسٛ
اعبؾف ؾهتاب اهلل ايؿٝيٌ، ٚا٭َؾ مٛؽ٣ ٚاسبكٛم قَا٤، ٚإ٫ ؾاييٝخ١ اإلف١َٝ٬ اسبسؾ٠  

إؽاع٠  )يٛ ؽأٜٓا ؾٝو اعٛحاّحا يكَٛٓاٙ حبغ فٝٛؾٓا( ًب غري بػٞ ٫ٚ عغٚإ، ٚايقٝٛف ٖٓسا 
 ايهثؾ٠ اىب٪١َٓ. 

اإلف٬ّ ايؼٟ ٜتقف تنؾٜع٘ َف اسبٝسا٠ ٚاييساحل ايعساّ ًب غسري ٍسٝل ٫ٚ حسؾج ٫ٚ       
، ٙزٙد اهلل بلذٍ اهٚضذز ٗال ٙزٙذد بلذٍ اهُعضذز     تعٓن ٫ٚ نبٛع، ؾٝكٍٛ فبخاْ٘ تعافب: 

ًٗا جعى عوٚلٍ يف اهدّٙ ًّ حزج :٘٫ ٍؾؽ ٫ٚ ٍؾاؽ»، ٜٚكٍٛ ؽفٛي .» 
ِٓ مؾع اهلل، ٚاهلل حٌ ح٬ي٘ ؼبس  يعبساعٙ ايؾهبس١ ٚايٝقسؾ     ؾأُٜٓا ٚحغ  اىبي ًخ١ ؾَث

ٚايقع١ ٜٚهؾٙ إٔ ٜيٝبِٗ ايَٝل ٚايَؾؽ ٚاينغ٠، ٚيكغ فٔ هلِ اينسؾا٥ف يتخكسل هلسِ َسا     
ؼب  ٜٚؾ٢ٍ ؾنؾا٥ف اهلل تغٚؽ َف اشبري ٚايٝقؾ )أُٜٓا ٚيٝا ٚحُٗٝٗا( نُا ٜكٍٛ ابٔ ايكسِٝٓ  

ٍُ ا  هلل بـب أَؾٜٔ إ٫ٓ اصتاؽ أٜقؾُٖاد.عٔ عا٥ن١ إػ تكٍٛ: رَا ُصٝٓؾ ؽفٛ
اإلف٬ّ ايؼٟ ؼب  ايعـ٠ ٜٚهؾٙ ايؼٍ ٚػبعٌ اشبري ًب ايٝغ ايعًٝا ٜٚكسغل ٜسغ ايعاَسٌ    
٭ْٗا ناعح١ ىاْع١، ٚػبعٌ َٔ َِٜٗ حكٗا أٚ ٜ٪صؾ أحؾٖا صيسُٝا هلل. نُسا ٜهسؾٙ إٔ    

 ٕ.ٜؾ٣ إْقاّْا ؾاؽغا َٔ عٌُ ايغْٝا أٚ عٌُ اٯصؾ٠، ٭ٕ ايؿؾاؽ حًٝـ اينٝ ا
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اإلف٬ّ ايؼٟ ٚٓحغ ايبنؾ١ٜ ناؾ١ ؾ٬ أيٛإ ٫ٚ حٓٝقا  ٫ٚ عيبٝا  بسـب ايٓسال،   
بٌ ازبُٝف فٛافٝ٘ ٫ تؿاٌٍ إ٫ بايتك٣ٛ، ٚيٝقن ايتك٣ٛ عبساع٠ ؾخقس ، بسٌ إٕ ايعُسٌ     
ايياحل ًب ايغْٝا...ايعٌُ ايياحل ايؼٟ ٜٓؿف ايٓال ٜٚغؾعِٗ ص ٛا  ًب بؾٜسل ايعًسِ أٚ ًب   

  ايتك٣ٛ. بؾٜل ايؾؾا١ٖٝ هلٛ أنرب
اإلف٬ّ ايؼٟ ٜؾق  ىغٚؽ ايٓال ٚقًٛبِٗ نُسا ٜؾقس  أعُساهلِ ٚأؾهساؽِٖ ثسِ ٫      

 ُٜٓبؾ إفب ٚحِٖٛٗ ٚأقٛاهلِ ٭ْٗا يٝقن ًب َٛاؿٜٔ اشبري ٚاإلمبإ. 
ٓٞ حت٢ يتغصٌ اَسؾأ٠ ايٓساؽ ًب    ،اإلف٬ّ اسبَاؽٟ ايؾ٩ٚف ايؾحِٝ بهٌ ػٟ نبغ ح

ٜٚسغصٌ ازبٓس١   ، نسٌ َسٔ صنساو ا٭ؽض   ٖؾ٠ حبقتٗا ؾ٬ ٖٞ أبعُتٗا ٫ٚ ٖٞ تؾنتٗا تأ
 ؽحٌ ؽأ٣ نًّبا ع ناْا ًب اييخؾا٤ ؾقكاٙ ؾػؿؾ اهلل ي٘ ؾأعصً٘ حٓات٘.

 ًضم ارتتاَ اه٘صٚٞ باهقزآْ
أَا بعغ: ؾس ٕ فسؾ ظبساش اىبقسًُـب ًب ٚحسغتِٗ ٚتَسآَِٗ ٖسٛ كبقسهِٗ بسغِٜٓٗ،          

ًؿِٗ، ٚؽحسسٛعِٗ إفب ايعُسسٌ بايهتسساب ٚايقسس١ٓ، ؾبسسؼيو مبهسسٔ اهلل هلسسِ ًب ا٭ؽض ٜٚقسستض
ٗعذد اهلل اهذذّٙ   ٜٚبغهلُُٔ بعغ صٛؾِٗ أَّٓا، ؾكغ قاٍ اهلل تعافب ًب ضبهسِ نتابس٘ اىبسبـب:    

آًِ٘ا ًِلٍ ٗعٌُو٘ا اهةاذتات هٚضتدوفٍِٔ يف األرض كٌا اصتدوف اهذّٙ ًّ قبؤٍ، 
ّٓ  ٍ دٍِٙٔ اهذٜ ارتضٟ  ٍ ٗهٚبدهٍِٔ ًّ بعد خ٘فٍٔ أًِّا  .ٗهٌٚلِ

ًـ اييساسبـب، ٚأٜٓسغ ايػسـا٠ ايؿساذبـب ؾٓنسؾٚا ايسسغٜٔ      بٗسؼا ْيسؾ اهلل اييسخاب١ ٚايقس    
ٚا٭ص٬م ٚايؿ١ًَٝ، ٖٚغَٛا اينؾى ٚايبغع ٚايؾػ١ًٜ، ٚأْكؼ اهلل بِٗ اإلْقا١ْٝ َٔ نبٛتٗا، 
ُٓا، ٚقًٛبا ُغؿس٬، ٚنساْٛا ٖسغا٠     ٚأٜكِب ايٓؿٛل بعغ غؿًتٗا، ٚؾتذ بِٗ أعٝٓا عُّٝا ٚهػاْا ُى

اهلل عِٓٗ أؽٍساِٖ، ؾاىبقسًُٕٛ ايٝسّٛ ؼبتساحٕٛ      َٗتغٜٔ ىغقٛا َا عاٖغٚا اهلل عًٝ٘، ؽٍٞ
ٍٓ، ٜٚٓتب٘ ايػاؾٌ ٜٚعِ ايق٬ّ، ٜٚقسٛع اإلفس٬ّ،    إفب تٛع١ٝ عا١َ ٚثكاؾ١ ع١ٜٝٓ، يٝٗتغٟ ايَا
ٚتقرتٜذ ايبنؾ١ٜ َٔ ايعٓا٤ ايؼٟ أحاٍب بٗسا، ٚذبُسغ ايٓؿسٛل ايقسؾٟ عٓسغَا تسؾ٣ تنسا٥ؾ        

 اٯَاٍ تتخكل بؿٌَ اإلتباع هلؼا ايغٜٔ اىبتـب. 
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تاب اهلل بٝٓٓا ٖٛ مؾٜعتٓا ٚضبجتٓا ٖٚغاْا ٖٚٛ أَاّ نٌ َْٗاتٓا. ٚايَٓٗسا   ٚإٕ ن
ايّٝٛ ٫ تؾدبٌ، ٚإلبا تب٢ٓ يب١ٓ يب١ٓ بأٜغٟ اييٓاع اىبٗؾ٠ اىبغٓؽبـب ٚتعغ ص ٛبٗا ايعؾ١َٜ ًب 
ؽ٩ٚل اىبؿهؾٜٔ ٚقًٛب اىبس٪َٓـب ٚعكسٍٛ اىبنسؾعـب ٚتٓستج قٛاعسغٖا ٚتٓقسج عؽٚعٗسا ًب        

إٕ ايَٓٗس١ اإلفس١َٝ٬ ػبس  إٔ     حتُاعٝـب ٚأْغٜس١ ا٫قتيساعٜـب،  َعاٌَ ايعًُا٤ ٚىخـ ا٫
ربؾج َٔ ْ سام ايهًُسا  ازبٛؾسا٤ ٚاييسؾصا  ايؾعٓسا٤ ٚايعيسبٝا  اسبُكسا٤ ٚايسغعٛا          
اىبؾدبًس١ ٚاسبُافسسا  ازباًٖس١ إفب فسساحا  ايتُٓبسِٝ ٚاإلعسسغاع ٚايتٓقسٝل ايهاَسسٌ ٚايهؿسسا٠٤     

 ايع١ًُٝ ٚاشبرب٠ ايؿ١ٝٓٓ.
عًِ اىب٪َٔ، ٚايٛعٞ ايٝكِب اىبت ٛؽ ٚاشبًسل ايؾؾٝسف ٚايكًس     ػب  إٔ مبقو بـَاَٗا اي

ٞٓ، ٚاسبـّ اىبتٛث  ا غع ٚايؿسغا٤ اسبهسِٝ اييساعغ إفب اهلل بػاٜاتس٘      ايٛاقعٞ ٚايكًباشبامف اسب
 ٚأٖغاؾ٘ حت٢ ٫ تٓخؾف أٚ تٌَ أٚ تتؿؾم بٗا ايقبٌ.

ٞٓ حغٜغ ٜكّٛ ع٢ً انتناف اإلف٬ّ َٔ حغٜغ،  يهٌ ػب  إٔ تؾتهـ ع٢ً بعث عكً
َا ؾٝ٘ َٔ إَهاْٝا  ٚق٣ٛ ٚىٝخا  عاىب١ٝ ٚإٔ ٜقتَا٤ ًب نٌ ٖؼا باىبيغؽٜٔ ا٭فافـب 
يإلف٬ّ، نتاب اهلل ٚف١ٓ ؽفسٛي٘، نُسا ٍٜٛسف ًب اىبٝسـإ َٓساٖج اسبَساؽ٠ اإلفس١َٝ٬ ًب        
عيٛؽٖا اإلمبا١ْٝ َٚا ؽمست٘ يًُجتُعا  ايبنؾ١ٜ َٔ ُْبِ ٚتنؾٜعا  َٚسا حككتس٘ ٭بٓا٥ٗسا    

ا٫حتُاع١ٝ ٚايك٠ٛ ا٫قتياع١ٜ ٚايعُب١ُ ايع١ًُٝ، ٚايهؿا٠٤ اسبؾب١ٝ اىبثايٝسا    ًب َٝغإ ايعغاي١
 ا٭عب١ٝ ٚاشبًك١ٝ.

نُا ػب  إٔ عبغع َٛقؿٓا َٔ ٖؼٙ اسبَاؽ٠ اىباع١ٜ اىبٓخ١ً ػا  ايربٜل ايعًُٞ ايباٖؾ، 
ٚايؾٚش ازباًٖٞ اىبًخغ ايؿاحؾ. ٖؼٙ اسبَاؽ٠ اي  تقسًًن إفب عكٛيٓسا ٚعامسن ًب قًٛبٓسا     

  عًٝٓا فبٌ تؿهريْا ٍٚؾبن ع٢ً أبياؽْا بايؾغب١ ٚايؾٖب١ ُٖٚٝٓسن ُٖٝٓس١ ناًَس١    ٚأصؼ
 ع٢ً أص٬ؾٓا ُْٚبُٓا.

ٖؼٙ اسبَاؽ٠ اي  تَاع اإلفس٬ّ ؽٚحسا ٚتكٓٝٓسا ٚربايؿس٘ ىسؾاح١ ؾُٝسا ٜتٓساٍٚ َسٔ         
 م٪ٕٚ اسبهِ، ٚؾُٝا ٜؾفِ يًُجتُعا  َٔ عاعا  ٚأص٬م َٚثايٝا .
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اؽٟ، ٚيس٘ حٗساؿٙ ايثكساًب ٚقاْْٛس٘ ايتنسؾٜعٞ      ٚاإلف٬ّ بٓسا٤ ناَسٌ، يس٘ أؾكس٘ اسبَس     
ٚصبتُعات٘ اي  تكّٛ ع٢ً ا٭ص٬م َٚغاؽف٘ اي  تؾتهـ ع٢ً ايؾٚش ٚاٯعاب، َٚثايٝات٘ ايس   
تب٢ٓ عًٝٗا اسبٝا٠ ٚتيعٝغٙ يهٌ عٌُ َٔ أعُاٍ ايغْٝا إفب اهلل، ٖٚسٛ أعسـ َسٔ إٔ ٜؿٓس٢ ًب     

اهلل تعافب عٜٓا َيغقا ىبسا بسـب ٜغٜس٘     غريٙ ٚأنرب َٔ إٔ ٜؼٚب ًب ثكاؾ١ َتجاٚؽ٠ ٚيكغ أْـي٘
َّا يًٓال ٜكٛع َٛانبِٗ يًخل ٜٚأصؼ  َٔ ايهتاب َُٚٗٝٓا عًٝ٘ ٚحعٌ َٔ نٌ َ٪َٔ ب٘ إَا

 بأٜغِٜٗ إفب نًُا  اهلل.
إْ٘ عٜٔ ٚؽ  ايٓبٛا  ٚايؾفا٫  ناؾ١ ٚاؽتَاٙ اهلل أؾكا زباَع١ ايؾفٌ ٚعٓٛاّْا يهٌ 

نؾٜع١ٝ ٚاشبًك١ٝ ايتعبغ١ٜ ٖٛ إٖغاؽ يهسٌ ا٭عٜسإ   نتاب َكغل ؾأٟ تٓاؿٍ َٓ٘ ًب َٝاعٜٓ٘ ايت
ٚتؿؾٌٜب ًب أَا١ْ اهلل َٚقاْغٙ يًجا١ًٖٝ. ٚيهٓ٘ أَٜا ٫ ٜعؾف ازبُٛع ٚايتـَن ٚا٫ْؿياٍ 

 عاصٌ ا٭فٛاؽ إْ٘ يغٜٔ مبنٞ باسبٝا٠ ٫ٚ ٜكـ، ٚمبتٓغ َف ايٓال إفب اشبري ٫ٚ ٜٓهً.
أصؼ َٓٗا َقببا  ايك٠ٛ ٚايبأل ٚع٢ً ٖؼا اي٤َٛ عبغع َٛقؿٓا َٔ اسبَاؽ٠ ايكا١ُ٥ ْ

 اينغٜغ ٚايعًِ ايعؾٜل ْٚعؾض عٔ ذبًًٗا ٚعغٚاْٗا ٚحاًٖٝتٗا اينٗٛا١ْٝ اىبًخغ٠. 
ٚعًٝٓا أَٜا إٔ عبغع َٛقؿٓا ٚعبٔ ْتٓاٍٚ اإلفس٬ّ َسٔ حغٜسغ َٛقؿٓسا يبسا ابتًسٞ بس٘        
ىٛؽ٠ اإلف٬ّ َٔ بٛا٥ـ ٚعبٌ َٚؼاٖ ، َٚـقن ٚحغت٘ ٚبُقن أْٛاؽٙ ٚبغع  قٛتس٘  

ت٘، َٚا ابتًٞ ب٘ اىبقًُٕٛ َٔ اعبؾاف ٬ٍٍٚ ًب ؾِٗ ايؾفاي١ ايعا١َ يإلف٬ّ ٚايؾٚش ٚباقا
 اينا١ًَ يعكٝغت٘.

عٔ نٌ ٖؼٙ ا٭َؾاض ٚاىبيا٥   ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِيكغ أصربْا ْبٝٓا ٚفٝغْا ضبُغ 
 اي  تٓضؾ ًب ا٭١َ ٚتٗغّ ايبٓا٤. ٚتنتن اينٌُ ٚتؿؾم ازبُف.

فتهٕٛ ؾؿب نك ف »ايغا٤ ٚأؽمغ إفب ايغٚا٤ ؾكاٍ:  ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِيكغ ٚىـ 
نتساب اهلل  »، قاٍ ايؾاٟٚ: قًن: ٜسا ؽفسٍٛ اهلل، َٚسا اىبضسؾج َٓٗسا؟، قساٍ:       «ايًٌٝ اىبُبًِ

تباؽى ٚتعافب ؾٝ٘ ْبأ َٔ قبًهِ ٚصرب َٔ بعغنِ ٚحهِ َا بٝٓهِ ٖٛ ايؿيٌ يٝك بساهلـٍ،  
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ً٘ اهلل، ٖٛ حبٌ اهلل اىبتـب ْٚٛؽٙ َٔ تؾن٘ َٔ حباؽ قيُ٘ اهلل َٚٔ ابتػ٢ اهلغ٣ ًب غريٙ أٍ
 «.اىببـب ٚايؼنؾ اسبهِٝ

ىس٢ً اهلل عًٝس٘   ٚنتاب اهلل ًب َؿّٗٛ نتاب اهلل ٜعين أَٜا ايعُسٌ بقس١ٓ ؽفسٍٛ اهلل    
ىس٢ً اهلل  ، ؾايغع٠ٛ إفب نتاب اهلل إػا ناْن ىاعق١ ؾٗٞ ععس٠ٛ إفب فس١ٓ ؽفسٍٛ اهلل    ٚفًِ

، ؾايسغع٠ٛ إفب  ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًٍِ اهلل ٭ٕ نتاب اهلل ععا إفب اتباع ف١ٓ ؽفٛ عًٝ٘ ٚفًِ
 ايكؾهٕ ٚايعٌُ ب٘ ٚتؾى ايق١ٓ ايٓب١ٜٛ عيٌٝ ٚاٍذ ع٢ً تٓاقل ايغاعٞ ٚنؼب٘ ٚاؾرتا٥٘. 

بتعًِٝ ايكؾهٕ عٓاٜس١ عُبُٝس١ صيٛىسا بايٓقسب١      ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٚقغ اعت٢ٓ ايٓ  
ٚش ايكسؾهٕ ًب  يًيبٝإ اييػاؽ، ٫ٚ مو إٔ ًب ػيو ؾا٥غ٠ نرب٣ ٖٚٞ ٭حٌ إٔ تقؾ٣ ؽ

قًٛبِٗ ْٚٛؽٙ ًب أؾهساؽِٖ َٚسغاؽنِٗ ٚحٛافسِٗ ٚ٭حسٌ إٔ ٜستًكٔ عكا٥سغ ايكسؾهٕ َٓسؼ         
اييػؾ، ٚإٔ ٜٓنأ ٜٚن  ع٢ً ضبب١ ايكسؾ٣ٔ ٚايتعًسل بس٘ ٚا٥٫تُساؽ بسأٚاَؾٙ ٚا٫ْتٗسا٤ عسٔ        

 َٓاٖٝ٘ ٚايتضًل بأص٬ق٘ ٚايقري ع٢ً َٓاٖج٘.
يكسؾهٕ ٚػيسو أىسٌ َسٔ أىسٍٛ      اىبؾبٕٛ ًب ٖؼٙ ا٭١َ بتعًِٝ اييبٝإ اٚيؼيو اعت٢ٓ 

اإلف٬ّ ؾٝٓنإٔٚ ع٢ً ايؿ ؾ٠ ٜٚقبل إفب قًسٛبِٗ أْسٛاؽ اسبهُس١ قبسٌ كبهسٔ ا٭ٖسٛا٤ َٓٗسا        
 ٚفٛاعٖا بأنغاؽ اىبعي١ٝ ٚاي٬ٍَ نُا قاٍ ايكا٥ٌ: 

 ؾياعم قًسّبا صايسّٝا ؾتُهٓا أتاْٞ ٖٛاٖا قبٌ إٔ أعؾف اهل٣ٛ 
بعغ إفس٬َِٗ قسؾا٠٤ ايكسؾهٕ     ٜنرتٍب ع٢ً ٚؾٛع ا٭عؾاب ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٚنإ 

 بِٝٓٗ ٚتعًُِٝٗ أَؾ ايغٜٔ ٚإقا١َ اىبٛػْـب. 
ٚايقًـ ايياحل بعغِٖ بتعًِٝ اييبٝإ اقتغا٤ ىبسا نسإ عًٝس٘     ًٚب اعتٓا٤ اييخاب١ 

ٚافتجاب١ نا١ًَ ٭َؾٙ َٚقاؽع١ ىاعق١ ٫نتقاب اشبسريا    ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِاىبي ؿ٢ 
َٔ عًِٓ ابٓ٘ ايكسؾهٕ ُْبسّؾا غؿسؾ    »ؾعٌ ػيو إػ قاٍ هلِ:  ٚايربنا  اي  ٍُٓٗا ب ػٕ اهلل ىبٔ

بعثس٘ اهلل عًس٢ ىسٛؽ٠ ايكُسؾ يًٝس١ ايبسغؽ        –عٔ َبٗؾ قً  أٟ  –ي٘، َٚٔ عًُٓ٘ إٜاٙ َباّٖؾا 
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ـٓ ٚحٌ ا٭ب بٗا عؽحس١ إفب هصسؾ َسا َعس٘ َسٔ       ٜٚكاٍ ٫بٓ٘: اقؾأ، ؾهًُا قؾأ ه١ٜ ؽؾف اهلل ع
 : ٚؾٝ٘ َٔ ٫ أعؾؾ٘د.رؽٚاٙ اي رباْٞ عٔ أْك، قاٍ اهلٝثُٞ« ايكؾهٕ

اعًِ إٔ تعًِٝ ايٛيغإ ايكسؾهٕ  »ٚقاٍ ابٔ صًغٕٚ ًب اىبكغ١َ ًب ؾٌَ تعًِٝ ايٛيغإ: 
معاؽ َٔ معا٥ؾ ايغٜٔ أصؼ ب٘ أٌٖ اىب١ً ٚعؽحسٛا عًٝس٘ ًب نبٝسف أَيساؽِٖ قبسا ٜقسبل ؾٝس٘        
٢ ايكًٛب َٔ ؽفٛظ اإلمبإ ٚعكا٥غٙ َٔ هٜا  ايكؾهٕ ٚىاؽ ايكؾهٕ أىٌ ايتعًِٝ ايؼٟ ٜٓبٓ

عًٝ٘ َا ؼبيٌ بعغ َٔ اىبًها  ثِ اصتين ايعٛا٥غ اإلف١َٝ٬ بتكسغّ عؽافس١ ايكسؾهٕ إٜثساّؽا     
 اٖس. يًتربى ٚصن١ٝ َا ٜعؾض يًٛيغ َٔ حٕٓٛ اييبا َٔ اٯؾا  ٚايكٛابف ؾٝؿٛت٘ ايكؾهٕ. 

ٚايكؾهٕ ايهؾِٜ: ٖٛ ن٬ّ اسبهِٝ ايعًسِٝ ؽب ايعساىبـب، ْسـٍ بس٘ ؽٚش ا٭َسـب عًس٢       
ِ صًك٘ ٚفٝغ أْبٝا٥٘ ٚصامت اىبؾفًـب فٝغْا ضبُغ عبغٙ ٚؽفٛي٘ ٚأؾٌَ   ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفسً

ٚع٢ً هي٘ ٚأىخاب٘ أنبعـب، عًُا ٚعؾؾاْا ٚبيسا٥ؾ ٚتبٝاْسا ٚؽهبس١ ٚؾؾقاْسا ٖٚسغ٣ ْٚسّٛؽا       
ٚب٬غا يًٓال ٚإْؼاؽا ٚػنؾا َباؽنا حهُٝا ٚعؾ٠ٚ ٚثك٢ ٚىؾاّبا َقتكُٝا ٚعغ٫ ٚىسغقا  

ـّا يًثكًـب ناؾ١ ًب يؿُب٘ ُْٚبُ٘ ٚقييا حكا، قؾهْا عؾبٝا َبٝٓا ًب أعً ٢ ببكا  ايب٬غ١ َعج
ّٓ عوذٟ أْ ٙذات٘ا مبجذى ٓذذا اهقذزآْ ال      ٚأفًٛب٘ َٚغيٛي٘.  قى ه٣ّ اجتٌع  اإلُط ٗادت

َٚعجـ٠ باٖؾ٠ ع٢ً ٚح٘ ايغٖؾ باق١ٝ، عيس٬ّٝ  . ٙاتْ٘ مبجوٕ ٗه٘ كاْ بعضٍٔ هبعض ظٔريا
َٓس   ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِع٢ً ىغم ايؾفٍٛ  ١ اشبايسغ٠ يًسثكًـب ناؾس١ إفب ٜسّٛ     ًب ؽفسايت٘ ايعا

 ايكٝا١َ:
ػنؾ هلل  ا  َٔ  ِٗ هؿ ٜ  ِ س ي ٚ ٤   أ ا ٚمؿ ؽهب١  ال  ٓ ً ي  ٘ ٝ   ؾ
ٓٔ زب ٘ ٚا َٓ ١ ٜ ٤   أعجـ اإلْك ه ا ػ ً ب ي ا ٗا  س ب تٞ  أ س ت   ؾٗس٬ 
٘ َعٝ ّٛ ٜٗغٟ إفب فا ٜ   َعجـا  َٔ يسؿُب٘ ايكؾا٤   نٌ 
ٙ ٛا ٭ؾ َف ٚا ىبقا ا  ٘ ب  ٢ ًٓ تخ ٤   ت ٛا س سخً ي ٚا  ٗٞ خً س ي ا   ؾٗٛ 

  ًب ح٬ٖا ٚحًٝٗا اشبٓقا٤   يؿُبا ٚؽام َع٢ٓ ؾجا٤  ؽم
ٌَ ؾ َل  ا ٛ غ  ٘ ٝ ؾ ا  ٓ ت ؽ أ ٚ   ٤ ا ١ ٚىؿس س َٔ ؿ٫ي  ١ س   ؽق
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ا س َ ا  ػ إ  ٙ ٛحٛ ي ا  ٢ ً دبت ا  لب   حًٝن عٔ َؾهتسٗا ا٭ىسغا٤   إ
ٓٓسا ا َ ٤   فٛؽ َٓ٘ أمبٗن ىّٛؽ ؾا ُٓبس ي ا ؾ  س ٥ ُٓبا س ي ا ثٌ  َٚ  
س   ٚا٭قاٌٜٚ عٓغِٖ نايتُاثٌٝ ب شب  ا و  ٓ ُٖ ٛ ٜ  ٬ ٤ؾ ا   س
ّ ٛ عً  َٔ  ٘ ت ا ٜ ه ْن  ا ب أ   عٔ حؾٚف أبإ عٓٗا اهلجا٤   نِ 
ابٌ ٚؿنا٤   ؾٗٞ ناسب  ٚاي٣ٛٓ أعج  ايس ٘ فٓ   سـؽاع َٓ
ؾٜ  ي ٚا يرتعع  ا  ٘ ٝ ؾ ٛا  ي أبا يٛا    ؾ ٤ؾكا يٛا اؾرتا   فخؾ ٚقا
ا ٦ مٝ ػٔ  ت مل  ا   ٓ ٝ ب ي ا ا  ػ إ ٚ   يتُال اهلغ٣ بٗٔ غٓا٤ ا   ؾ
ك   ٚإػا ًٍن ايعكٍٛ ع٢ً عًِ ت ا  ػ ا ُ ٤ؾ ا يخ ٓ ي ا  ٘ ي ٛ  

ي٘ أب٢ٗ ب٠ٚ٬ ٚؾٝ٘ أعُبِ ح٠٬ نًُا ؿعت٘ ت٠ٚ٬، ؾٝ٘ َٔ ا٭فسؾاؽ اإلهلٝس١ عجا٥س     
َٚٔ أْٛاع ايعًّٛ ٚاىبعاؽف غؾا٥  َٚسٔ أحقسٔ ايكيسً َسٛاعِب َٚسٔ أىسغم ا٭َثساٍ        

ْٓ  ذٍ أجذّزا       بيا٥ؾ:  ٙٔٔدٜ هويت ٓٛ أقَ٘ ُٗٙبٓغز املذاًِني اهذذّٙ ٙعٌوذْ٘ اهةذاذتات أ
مل ٜؿؾٍب ؾٝ٘ اهلل تعافب  .حلٌ  آٙاُتٕ ثٍ ُفةو  ًّ هُدْ حلٍٚ خبِٚزكتاْب أ، كبرّيا

َٔ م٤ٞ، هٜا  بٝٓا  ٚحهِ بايػا  ٚؽهب١ يًُ٪َٓـب ٚمؿا٤ ىبا ًب اييغٚؽ ٍٚسخن بس٘   
 .ٗٙٔدٜ اهلل هِ٘رٖ ًّ ٙغا١احملج١ ٚقاَن ب٘ اسبج١ ع٢ً ايثكًـب عا١َ 
  غّقغمب١ ىؿ١ اىبٛىٛف بايك   هٜا  حل َٔ ايؾهبٔ ضبغث١ 
ا ضربْ   عٔ اىبعاع ٚعٔ عاع ٚعٔ إؽّ   مل تكرتٕ بـَإ ٖٚٞ ُت
  ايٓبٝـب إػ حا٤  ٚمل تغَّٔ    عاَن يغٜٓا ؾؿاقن نٌ َعجـ٠
بكـب َٔ مب٘ ُٜ   يؼٟ مكام َٚا ٜبػـب َٔ حهِ   ضبهُا  ؾُا 
  أعغ٣ ا٭عاعٟ إيٝٗا ًَكٞ ايقًِ   َا حٛؽبن قٌٓب إ٫ عاع َٔ حؾب

  ايػٝٛؽ ٜغ ازباْٞ عٔ اسبؾّؽع    َعاؽٍٗا ب٬غتٗا عع٣ٛؽع  
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  ٚؾٛم حٖٛؾٙ ًب اسبقٔ ٚايكِٝ  َعإ نُٛج ايبخؾ ًب َغع هلا 
  ٫ٚ تقاّ ع٢ً اإلنثاؽ بايقأّ   ؾُا تعغ ٫ٚ ذبي٢ عجا٥بٗا
  يكغ َبؿؾ  حببٌ اهلل ؾاعتيِ   قؾ  بٗا عـب قاؽٜٗا ؾكًن ي٘
  حؾ يُب٢ َٔ ٚؽعٖا اينبِأبؿأ     إٕ تتًٗا صٝؿ١ّ َٔ حؾ ْاؽ يُب٢
  ناسبَُِٔ ايعيا٠ ٚقغ حا٩ٚٙ    نأْٗا اسبٛض تبٝل ايٛحٛٙ ب٘
  ؾايكقٌب َٔ غريٖا ًب ايٓال مل ٜكِ   ٚناييؾاٍب ٚناىبٝـإ َعغي١
  ٖٚٛ عـب اسباػم ايؿِٗدبا٬ٖ    ٫ تعجؾب سبقٛع ؽاش ٜٓهؾٖا
  ا٤ َٔ فكِٜٚٓهؾ ايؿِ بعِ اىب   قغ تٓهؾ ايعـب ٤ٍٛ اينُك َٔ ؽَغ

ـٓ ايكؾهٕ ٚمسؾؾٓا بنسؾؾ٘ ٚبكا٥ٓسا ببكا٥س٘، ٜكسٍٛ       يكغ ؽبٌب اهلل فبخاْ٘ ٚتعافب عـْا بع
ـْٓا اهلل باإلف٬ّ ؾُُٗسا ْ ًس  ايعسـ٠    ؽٍٞ اهلل عٓ٘عُؾ بٔ اشب اب  : أْا نٓا أػٍ قّٛ ؾأع

 بػري َا أعـْا ب٘ أػيٓا اهلل.
ٛ   ؽٍٞ اهلل عٖٓ٘ٚؼا ايكٍٛ َٔ عُؾ  ىس٢ً اهلل عًٝس٘   ٍ اهلل ٖٛ مثؾ٠ َا تًكاٙ عسٔ ؽفس

ؾكاٍ: ٜسا ؽفسٍٛ    ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِإػ حا٤ َٜٛا بٓقض١ َٔ ايتٛؽا٠ إفب ؽفٍٛ اهلل  ٚفًِ
ِ   اهلل ٖؼا ْقض١ َٔ ايتٛؽا٠، ؾقهن ؾجعسٌ ٜكسؾأ ٚٚحس٘ ؽفسٍٛ اهلل       ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً
ِ   ٜتػري، ؾكاٍ أبٛ بهؾ: ثهًتو ايثٛانٌ َا تؾ٣ َا بٛح٘ ؽفٍٛ اهلل  ، ؟ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً

ؾكاٍ: أعسٛػ بساهلل َسٔ غَس  اهلل ٚؽفسٛي٘       ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِؾُٓبؾ إفب ٚح٘ ؽفٍٛ اهلل 
ٚايؼٟ »: ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِؽٍٝٓا باهلل ؽّبا ٚباإلف٬ّ عّٜٓا ٚقبخُغ ْبّٝا، ؾكاٍ ؽفٍٛ اهلل 

يَسًًتِ عسٔ فسٛا٤ ايقسبٌٝ ٚيسٛ      ٙ يٛ بغا يهِ َٛف٢ ؾاتبعتُٛٙ ٚتؾنتُْٛٞ بٝغ ضبُغ ْؿك
ٛٓتٞ ٫تبعيننإ حٝا ٚأع  «.ؽى ْب

حبؼؽ ٜٚكُب١ إػ ٚقـ أحغِٖ يبقّها بٝغٙ ايكسؾهٕ ًب صبًسك   ٚتٓب٘ هلؼا أعغا٤ اإلف٬ّ 
 ؽمسٞ عاّ قا٬ّ٥ ٭ىخاب٘: إْهِ ئ تٓيؾٚا َا عاّ ٖؼا بـب اىبقًُـب.



 

 010 

ِ  ٚيسؼيو حسا٤ ا٭َسؾ بتعاٖسغ ايكسؾهٕ صسٛف ايٓقسٝإ بكٛيس٘          : ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسسً
ٚاىبعٓس٢  «. ْؿك ضبُغ بٝغٙ هلٛ أمٓغ تؿًتا َٔ اإلبٌ ًب عكًسٗا تعاٖغٚا ٖؼا ايكؾهٕ ؾٛايغٟ »

إٔ اىب٪َٔ ٜٓبػٞ ي٘ احملاؾُب١ ع٢ً ت٠ٚ٬ ايكؾهٕ ايهؾِٜ َٚغاؽفت٘ َٚؼانؾت٘ صن١ٝ إٔ ٜتؿًن 
 َٓ٘ ٜٚٓقاٙ.

إلبسا َثسٌ   »قساٍ:   ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٚعٔ ابٔ عُؾ ؽٍٞ اهلل عُٓٗا إٔ ؽفٍٛ اهلل 
رَتؿسل  «. ١، إٕ عاٖغ عًٝٗا أَقهٗا، ٚإٕ أبًكٗا ػٖبنىاح  ايكؾهٕ نُثٌ اإلبٌ اىبعًك

 عًٝ٘د. 
أنثسؾٚا تس٠ٚ٬   »أْس٘ قساٍ:    ؽٍسٞ اهلل عٓس٘  ٚؽ٣ٚ ايغاؽَٞ ب فٓاعٙ عٔ ابسٔ َقسعٛع   

ٛا: ٖؼٙ اىبياحـ تؾؾف ؾهٝسـ قبسا ًب ىسغٚؽ ايؾحساٍ؟، ؾكساٍ:      ، قاي«ايكؾهٕ قبٌ إٔ ٜؾؾف
إ٫ اهلل ٜٚكعٕٛ ًب قٍٛ ازباًٖٝس١  ٜقؾٟ عًٝ٘ ي٬ٝ ؾٝيبخٕٛ َٓ٘ ؾكؾا٤ ٜٚٓقٕٛ قٍٛ ٫ إي٘ »

 «.ٚأمعاؽِٖ ٚػيو حـب ٜكف عًِٝٗ ايكٍٛ
ٚحا٤ ايتخؼٜؾ عٔ اإلعؾاض عٔ ايكؾهٕ ٚتعؾَٜ٘ يًٓقٝإ; ؾعٔ ابٔ عبال ؽٍسٞ اهلل  

ِ   عُٓٗا قاٍ: قاٍ ؽفٍٛ اهلل  إٕ ايسؼٟ يسٝك ًب حٛؾس٘ مس٤ٞ َسٔ      »: ىس٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً
 . رؽٚاٙ ايرتَؼٟ ٚىٓخخ٘د« ايكؾهٕ نايبٝن اشبؾب

ٞٓ   »: ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِقاٍ: قاٍ ؽفٍٛ اهلل  ؽٍٞ اهلل عٓ٘ٚعٔ أْك  عؾٍسن عًس
ٞٓ ػْٛب أَ  ؾًِ أؽ ؾ ٝٗسا  أحٛؽ أَ  حت٢ ايكؼا٠ ؽبؾحٗا ايؾحٌ َٔ اىبقجغ، ٚعؾٍن عً

رؽٚاٙ أبسٛ عاٚع ٚايرتَسؼٟ   « ػْبا أعُبِ َٔ فٛؽ٠ َٔ ايكؾهٕ أٚ ه١ٜ أٚتٝٗا ؽحٌ ثِ ْقسٝٗا 
 ٚغريُٖاد.

ِ  قاٍ: قاٍ ؽفٍٛ اهلل  ؽٍٞ اهلل عٓ٘ع٠ ٚعٔ فعغ بٔ عبا َسا  »: ى٢ً اهلل عًٝس٘ ٚفسً
 رؽٚاٙ أبٛ عاٚعد.« َٔ اَؾ٨ ٜكؾأ ايكؾهٕ ثِ ٜٓقاٙ إ٫ يكٞ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ أحؼّ

ًب َٛاقـ ٚعاع٘ نًٗا بايتُقسو بهتساب اهلل    ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٚقغ أٚى٢ ايٓ  
أْس٘   ؽٍسٞ اهلل عٓس٘  غ عٔ ؿٜغ بٔ أؽقسِ  تعافب ٚا٫ٖتغا٤ بٓٛؽٙ، ؾكغ ؽ٣ٚ اإلَاّ َقًِ ٚأهب



 

 012 

َّا ؾٝٓا ص ٝبا قبا٤ ٜغع٢  ٢ُٓ  –قاٍ: قاّ ؽفٍٛ اهلل ٜٛ وبا بـب َه١ ٚاىبغ١ٜٓ  –أٟ َهإ ٜق
أَا بعغ: أ٫ أٜٗا ايٓال ؾ لبا أْا بنسْؾ ٜٛمسو   »ؾخُغ اهلل ٚأث٢ٓ عًٝ٘ ٚٚعِب ٚػنؾ ثِ قاٍ: 

ٚأْا تاؽى ؾٝهِ ثكًسـب   - ًِى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفبؼيو ٚؾات٘ ٜؾٜغ  –إٔ ٜأتٞ ؽفٍٛ ؾأحٝ  
قاٍ ؿٜغ بسٔ أؽقسِ:   « أٚهلُا نتاب اهلل ؾٝ٘ اهلغ٣ ٚايٓٛؽ ؾضؼٚا بهتاب اهلل ٚافتُقهٛا ب٘

ٚأٌٖ بٝ  أػنؾنِ »ع٢ً نتاب اهلل ٚؽٓغ  ؾٝ٘، ثِ قاٍ:  ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِؾخٓث ايٓ  
 «.اهلل ًب أٌٖ بٝ  أػنؾنِ اهلل ًب أٌٖ بٝ 

ىس٢ً اهلل  اهلل عُٓٗا أْ٘ قساٍ: صسؾج عًٝٓسا ؽفسٍٛ اهلل     ٚعٔ عبغ اهلل بٔ عُؾ ؽٍٞ 
أْا ضبُغ ايٓ  ا٭َٞ، أْا ضبُسغ ايسٓ  ا٭َسٞ، أْسا ضبُسغ      »َٜٛا ناىبٛعع، ؾكاٍ:  عًٝ٘ ٚفًِ

ايٓ  ا٭َٞ ٫ ْٓ  بعغٟ أٚتُٝن ؾٛاتذ ايهًِ ٚصٛاكبس٘ ٚحٛاَعس٘ ٚعًُسن نسِ صـْس١ ايٓساؽ       
َٚٔؿ بٞ ٚعٛؾٝن ٚعٛؾٝن أَ . ؾسامسعٛا ٚأبٝعسٛا َسا عَسُن ؾسٝهِ ؾس ػا        ٚهب١ً ايعؾو ٚدبٛ

 رؽٚاٙ أهبغ ٚغريٙد.« ػٖ  بٞ ؾعًٝهِ بهتاب اهلل أحًٛا ح٬ي٘ ٚحؾَٛا حؾاَ٘
ٚإٕ َٔ أعُبِ اىبٓٔ اإلهل١ٝ اي  صً اهلل تعسافب بٗسا ٖسؼٙ ا٭َس١ احملُغٜس١ عٕٚ فسا٥ؾ       
٘ ا٭َِ أْ٘ حعٌ قًٛب ٖؼٙ ا٭١َ أٚع١ٝ يه٬َ٘ ٚىغٚؽٖا َياحـ سبؿسِب هٜاتس٘ ٫ ٜػقسً   

بى ٓذ٘ آٙذاْت يف   َٔ قًٛبِٗ تٝٓاؽ اىبا٤ ٫ٚ مبخٛٙ َٔ ىغٚؽِٖ نٝغ ا٭عغا٤، قاٍ تعافب: 
 .صدٗر اهذّٙ أُٗت٘ا اهعوٍ ًٗا  خُد بوٙاتِا إال اهعاملْ٘

َسٔ قسؾأ ايكسؾهٕ    »قاٍ:  ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِإٔ ايٓ   ؽٍٞ اهلل عٓ٘عٔ عًٞ  ٚؽٟٚ
ازب١ٓ، ٚمٓؿع٘ ًب عنؾ٠ٕ َٔ أٌٖ بٝت٘ نًٓٗسِ  حؾاَ٘ أعصً٘ اهلل  ؾافتُبٗؾٙ ؾأحٌ ح٬ي٘ ٚحؾّ

 رؽٚاٙ ايرتَؼٟد.« قغ ٚحبن هلِ ايٓاؽ
ؾُبسٔ إٔ  َٔ أع اٙ اهلل تعافب حؿِب نتاب٘ »أْ٘ قاٍ:  ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفًِٚؽٟٚ عٓ٘ 

ِ    »، ًٚب ؽٚاٜس١:  «أحّغا أع ٞ أؾٌَ يبسا أع سٞ ؾكسغ غًسٌب     رؽٚاٙ « ؾكسغ ىسػؾ أعُبسِ ايسٓع
أَؾ اهلل تعافب ب نؾاّ أٌٖ ايكسؾهٕ ٚتعُبسُِٝٗ ٚتكسغمبِٗ     ٚقغايبٝٗكٞ ٚايبضاؽٟ ًب تاؽؽب٘د. 

ًٗذّ  ع٢ً غريِٖ ٭ِْٗ َٔ معا٥ؾ اهلل تعافب ػب  تعُبُٝٗا ٚإح٬هلا هلل، قساٍ اهلل تعسافب:   
 .ٙعّعٍ ععا٢ز اهلل فإُٔا ًّ تق٠٘ اهقو٘ب
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ِ قاٍ: قاٍ ؽفٍٛ اهلل  ؽٍٞ اهلل عٓ٘ٚعٔ أبٞ َٛف٢ ا٭معؾٟ  : ى٢ً اهلل عًٝ٘ ٚفسً
ٚحاٌَ ايكؾهٕ غري ايػسايٞ ؾٝس٘ ٚازبساًب     ،ح٬ٍ اهلل تعافب إنؾاّ ػٟ اينٝب١ اىبقًِإٕ َٔ إ»
 «.ٚإنؾاّ ػٟ ايقً إ اىبكقٌب ،عٓ٘

ٖؼا ٚباهلل ايتٛؾٝل ٚاهلغا١ٜ إفب أقّٛ بؾٜل، ٚى٢ًٓ اهلل عًس٢ فسٝغْا ضبُسغ ٚعًس٢ هيس٘      
 ٚىخب٘ ٚفًِ، ٚاسبُغ هلل ؽب ايعاىبـب. 

 ٞضبُغ ظبٝذ بٔ َُٕٝٛ اإلْغْٚٝق     
 

 كبن نتاب١ ٖؼٙ ايٓقض١ 
ى٢ً اهلل َٔ ٖجؾ٠ ؽفٍٛ اهلل  1428ّٜٛ ايث٬ثا٤ ايثاْٞ ٚعنؾٕٚ صًن َٔ ػٟ اسبج١  
 .عًٝ٘ ٚفًِ

 
 

 الزصالة اإلصالمٔة " التصْٓبات للتاب "

  الصْابالصْاب  امللتْبامللتْب  صطزصطز  صفخةصفخة

 حذف ٍذِ الللنات إال صبع عشزة مضألة ميُ 8 64
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 ٕ:فُٔ سٓادة يف آخز الصفخة ، ٍّ 22 99
اىتَى كالو ابً الكٔه. قلت: ّإمنا حنتاج إىل كالو األئنة األربعة ّمعزفة 
مذاٍبَه ّدراصة آرائَه ألىَا تفضريات مْثْق بَا ّبٔاىات مؤمتً علَٔا ملا 
غنض مً ىصْص اللتاب ّالضية، قال تعاىل: ) فاصألْا أٍل الذكز إٌ 

او بأصْل الفكُ. كيته ال تعلنٌْ ( كنا ٍْ معلْو عيد كل مً لـُ أدىى إمل
 ّاهلل أعله.

إىل  –قْلـُ: ّإٌ العزب يف حزبَه  59 84
إما بالفعل أّ الكْل –قْلُ   

حذف ٍذا اللالو كلُ ّإبكاء الضطزًٓ 
 األخريًٓ الذًٓ بعدِ.

إىل  –قْلـُ: ّاألرض ملً ٓفلخَا  7 506
 ملً حئَٔا ّٓشرعَا –قْلُ 

 حذف ٍذا اللالو ّإبدالـُ بَلذا: 
 صــخٔخُ عـً  ـابز بــً   أخـزج مضـله يف  

ــال: كــاٌ      ــد اهلل ر ــٕ اهلل عيَنــا ق عب
ــخاب      ــً أصـ ــب مـ ــْل أر ـ ــل ف ـ لز ـ

، فكـال   صلى اهلل علُٔ ّصـله رصْل اهلل 
:  مــً صــلى اهلل علٔــُ ّصــلهرصــْل اهلل 

ــا أّ    ــل أرض فلٔشرعَــ ـــُ ف ــ ــت لــ كاىــ
 لٔنيخَا أخاِ ، فإٌ أبى فلٔنضم أر ُ  
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