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 دزاض١ غسع١ٝ- إقساز ايعني يف ايؿ٠٬

 
 

 د. ٢َٓ عبداهلل ضبُد آدّ

 أضتاذ ايؿك٘ ٚأؾٛي٘ املطاعد به١ًٝ ايعًّٛ ٚاآلداب

 ايطعٛد١ٜ –داَع١ املًو خايد 

 املًدـ

7 

ٓؿسز بٗا ُت تعد ايؿ٠٬ َٔ أععِٝ  ايعبادات ٚأُٖٗا  ؾٗٞ ؾ١ً بني ايعبد ٚخايك٘ ،

دؾع بٗا اآلؾات ٚاملؿا٥ب املًُات ، ٚيكد نإ َٔ ععِٝ طتذًب بٗا ا٭زشام ُٚتاهلُّٛ ُٚت

قست عٝٓ٘ ٚدعًت غأْٗا إٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ نإ إذا سصب٘ أَس ؾ٢ً ، 

٫ٚغو إٔ احملاؾغ ع٢ً ايؿ٠٬ ع٢ً ٚقتٗا، ٚايرٟ ٜتأٖب هلا ٜٚطتعد قبٌ  بؿ٬ت٘،

عدّ ؾٛات دص٤ َٓٗا ، ٖٛ أنجس إْتؿاعٟا بؿ٬ت٘ ، ٚتعٗس آثازٖا ع٢ً ٚقتٗا ٚحيسف ع٢ً 

ايباسح إىل إٔ ٜهٕٛ حبج٘ َعٟٝٓا  يًُطًُني ٚساثٟا هلِ ع٢ً إٔ ٜٚٗدف .دٛازس٘ ٚضًٛن٘

َٔ خ٬ٍ ٚقع َعاٜري حيسؾٛا بإٔ تهٕٛ ؾ٬تِٗ نا١ًَ خاغع١ قس٠ عني هلِ ، ٚذيو 

بشت بدٚزٖا عْٟٛا ي٘ ع٢ً ايتشًٞ با٭خ٬م املطًِ أْتؿع بايؿ٠٬  ٚأؾ اتبعٗاٚأضظ إذا 

إىل ٖرا ايبشح ٚضٝكطِ  .ايؿاق١ً ٚايكِٝ ايٓب١ًٝ ٚأؾبح هلا أثس يف ضًٛن٘ ٚآداب٘ 

عٔ َؿّٗٛ إقساز ايعني ، ٚذيو ببٝإ َع٢ٓ إقساز ايعني يف  ٜتشدخ أٚهلا،ث٬ث١ َباسح 

ع٢ٓ ايًػٟٛ ٚاملع٢ٓ ايؿ١ً بني املايًػ١ ، َٚع٢ٓ إقساز ايعني يف ا٫ؾ٬ٛح ، َع إٜكاح 

، ٚأَا املبشح ايجاْٞ ؾٝتشدخ عٔ ايٛضا٥ٌ املع١ٓٝ ع٢ً إقساز ايعني يف  ا٫ؾ٬ٛسٞ

ايؿ٠٬، ٚذنس ؾٝ٘ ايعدٜد َٔ ايٛضا٥ٌ اييت ت٪دٟ بدٚزٖا يف دعٌ ايؿ٠٬ قس٠ عني امل٪َٔ 

ٜٚٓتٗٞ ايبشح . أسٛاٍ ايطًـ َع ايؿ٠٬،ٚاملبشح ايجايح ٚا٭خري ذنس ؾٝ٘ مناذز َٔ 

، ٚايتٛؾٝات اييت ٜٓؿح بٗا ايباسح امت١ تسنص ع٢ً أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛؾٌ إيٝٗاخب

 ٜٚدعٛ إيٝٗا.
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Abstract: 
 

The prayer of Oazim worship and most importantly it is a link between a person and his 

Creator, to thaw out the worries and elicit their livelihood and paid for by the pests and 

calamities calamities, and it was great that that the Prophet, peace be upon him was if 

ordered his party prayed and decided to sample his prayers, but no doubt that the 

conservative prayer at the time, and who are ready have prepared ahead of time and 

careful not too part thereof, is the most benefited with his prayers, and show their effects 

on the faculties and Slokh.oahdv researcher to be appointed to the Muslims and urged 

them to his research on to make reservations to be full links humbled the apple of the eye 

for them, through the development of standards and the foundations of the Muslim 

profiteth if followed by prayer and became in turn help His sense of morality and noble 

values and became an impact on behavior and etiquette. And divide this into three 

sections, talking first about the concept of adoption of the eye, so a statement the 

meaning of the adoption of the eye in the language, and the meaning of the adoption of 

the eye in the term, with the clarification of the link between linguistic meaning and sense, 

idiomatic, and the second section talks about the particular on the adoption of the eye in 

prayer means, He said the many ways in which in turn results in making prayer delight 

insured, and the third and final section in which he stated the conditions of the 

predecessor models with prayer. And it ends with a conclusion research focuses on the 

most important findings of the researcher, and recommendations that are recommended 

by the calls to them. 
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 َكد١َ:

 اسبُد هلل زب ايعاملني ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ايؿادم ا٭َني ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ أمجعني

َُ، اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إذا قام ؾدزٙ  ٢نإ ايٓيب ؾًؾكد  ٭ْٗا أسب   ا٭غٝا٤ ،٘ ؾصع إىل ايؿ٠٬ ْٚصٍ ب٘ َا أٖ

اهلل عًٝ٘ ٚضًِ أْ٘ ست٢ يف  ٢ٚيكد زٟٚ عٓ٘ ؾً ،ٜدٟ زب٘ ؾٝٓادٝ٘  إيٝ٘ ٚنٝـ ٫ ٚاملس٤ يف ؾ٬ت٘ ٜكـ بني

َسق٘ ايرٟ تٛيف ؾٝ٘ خسز إىل ايؿ٠٬ ٖٚٛ بني اثٓني ؾتكٍٛ ي٘ عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗا َػؿك١ عًٝ٘ إْو ٫ 

، هلرا ا٭َس ٚغريٙ مما 1تطتٛٝع أٚ تػل ع٢ً ْؿطو ؾٝكٍٛ بأبٞ ٖٛ ٚأَٞ " دعًت قس٠ عٝين يف ايؿ٠٬"

 ًبشح يف ٖرا ٚاملٛقٛع ٚايرٟ مسٝت٘ ) إقساز ايعني يف ايؿ٠٬(.دعاْٞ ي

 ٚبعد:

 :أ١ُٖٝ ايبشح ٚأضباب اختٝازٙ

دعٌ ايؿ٠٬ قس٠ عني امل٪َٔ.ايطعٞ إىل -

َعًل قًب٘ بٗا. ، امل٪َٔ ع٢ً ايؿ٠٬ ضبب هلا    إقباٍ-2

 ؿشػا٤ ٚاملٓهس.ت٢ٗٓ عٔ اي ٚ إٔ  تهٕٛ ايؿ٠٬ هلا أثس ع٢ً ضًٛى امل٪َٔصباٖد٠ ايٓؿظ يف -3

 اإلضٗاّ بٗرا ايبشح يٌٓٝ ا٭دس ٚايجٛاب َٔ اهلل ْٚؿع  ا٭١َ اإلض١َٝ٬ ٚإثسا٤ املهتب١ اإلض١َٝ٬.-4

 ايسغب١ يف ايبشح بٗرا ايعٓٛإ ، ٚايرٟ ٜعد ٖاَٟا يف ايٛاقع ايعًُٞ ، ٚمما ٜرتتب عًٝ٘ ضعاد٠ ايدازٜٔ.-5

 َػه١ً ايبشح:

َٝٔؿس٢ بني ٠٬ تطاٌٖ نجري َٔ املطًُني يف أَس ايؿ ع  ؾأؾبح  ُِٖٗ ؾ٠٬ صبص١ٜ ٫ ؾ٠٬ خاغع١ ط َٚك

َِ، سٝح اينا١ًَ  ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٍَ َؾ٢٤ً اهلٝل َع ٘ٔ إ٢ي٤ا ٜكٍٛ َسُضٛ ًٜأت ِٔ َؾ َٔ  ُ٘ َٕ ٜي َٜٝهٛ ِٕ ٜيا  ُ٘ ٜأ ٤ً َٜٚيَع َُٝؿِّٞ،  ٌَ ٜي ٕٖ ايٖسُد : "إ٢

ِٚ ُضُبُع َٗا، ٜأ ُٓ ُُ ِٚ ُث َٗا، ٜأ َُٚتِطُع َٖا،  َٗا"ٚزغب ايهجري َٔ املطًُني يف اجياد أَٛز تعِٝٓٗ ع٢ً اشبػٛع يف ايؿ٠٬ ، ُعِػُس

إٔ ٜهٕٛ عْٟٛا ع٢ً املطًُني يف دعٌ ايؿ٠٬ قس٠ عني هلِ ٚدٌ ؾأتت ؾهس٠ ٖرا ايبشح زادٞ ايباسح َٔ اهلل عص 

أدد َٔ  ، ٚنُا دعاْٞ إىل ذيو سٝح أْٞ مل، ٚإٔ تهٕٛ ؾ٬تِٗ نا١ًَ خاغع١ ت٢ٗٓ عٔ ايؿشػا٤ ٚاملٓهس

 نتب يف ٖرا ايبشح بٗرا ايعٓٛإ ،ٚذيو بعد ايتتبع ٚا٫ضتكسا٤.

                                                           
( ،وابي 8/119(،والٌسائي في السٌي الكبري)19/563( ،واإلهام أحوذ في هسٌذٍ وفال اسٌادٍ حسي)0116.أخرجَ هسلن في شعب اإليواى ) 1

( ، ووالبيهقي في السٌي الكبري 0/171(،والحاكن في الوستذرك )06/106( ، والطبراًي في الوعجن الكبير )5/11ًة في هستخرجَ )عىا

(7/101.) 
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أِٖ َا ٜتٓاٍٚ ٖرا ايبشح بٝإ أِٖ ا٭َٛز املع١ٓٝ يًُ٪َٔ ست٢ تهٕٛ ايؿ٠٬ قس٠ عٝٓ٘ َع بٝإ أسٛاٍ ايطًـ 

ٚإبساش املكؿد ، َع ايؿ٠٬ سبح امل٪َٔ ع٢ً ايعٓا١ٜ  بايؿ٠٬ تأضٟٝا بايٓيب ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚايطًـ ايؿاحل

 ايػسعٞ َٔ ٖرا ا٭َس، َع بٝإ أقٛاٍ ايؿكٗا٤ ٚايجُس٠ املرتتب١ ع٢ً ٖرا املٛقٛع.

 ايبشح: ١َٝٓٗذ

إٕ املٓٗر ايرٟ أزاٙ ضبككٟا ٭ٖداف حبجٞ َٚ٪دٜٟا إىل ذبكٝل ايجُس٠ املسد٠ٛ َٓ٘ ٖٛ املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ 

ايط١ٓ ٚأقٛاٍ ايطًـ ٚايطري٠ ايٓب١ٜٛ ، ثِ ٚذيو َٔ خ٬ٍ تتبع ايٓؿٛف َٔ ايهتاب ٚ ايٛؾؿٞ ايتشًًٝٞ ٚ

١ّٓٝ ايسأٟ ايؿٛاب املبين ع٢ً اسبذر ايك١ٜٛ ٚا٭دي١  عسض آزا٤ ايؿكٗا٤ ٚأديتِٗ يف املطا٥ٌ اييت أتٛسم إيٝٗا َب

ايؿشٝش١  .

 خ١ٛ ايبشح:

 ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل: ٚقد اغتًُت خ١ٛ ايبشح ع٢ً َكد١َ ٚث٬ث١ َباسح ٚخامت١ ٖٚٞ

 ؿّٗٛ إقساز ايعني .َاملبشح ا٭ٍٚ : 

 أ٫ٟٚ:َع٢ٓ إقساز ايعني يف ايًػ١.

 ثاْٟٝا : َع٢ٓ إقساز ايعني يف ا٫ؾ٬ٛح .

 . ايؿ١ً بني املع٢ٓ ايًػٟٛ ٚاملع٢ٓ ا٫ؾ٬ٛسٞثايجٟا :

 املبشح ايجاْٞ ايٛضا٥ٌ املع١ٓٝ ع٢ً إقساز ايعني يف ايؿ٠٬.

 .أسٛاٍ ايطًـ َع ايؿ٠٬املبشح ايجايح : مناذز َٔ 

 :ٚتػٌُ ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات.اشبامت١

 .قا١ُ٥ املؿادز ٚاملسادع
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 املبشح ا٭ٍٚ

 َؿّٗٛ إقساز ايعني

 أ٫ٟٚ : َع٢ٓ إقساز ايعني يف ايًػ١:

ِٔٝ َٓتٗا، ٭ْٗا تطدٔ عٓد ايبها٤يف يػ١ ايعسب ٖٞ ٝقٖس٠ٝ ايَع َا ، ٖٚٞ نريو  : َا َتٜكٗس ب٘: أٟ تربد، ْكٝض ُضِد

َٓ٘: ضسٚزٖا ٚضهْٛٗ ٜؿادف املس٤ ب٘ ضسّٚزا ؾ٬ تُٛح ِّٛ (،1ا  )ايعني إىل َا ضٛاٙ "ٖٛ قٖس٠ عني أ َٝ ِّٛ ايكس اٞي َٜ َٚ

ِِ َٓاش٢هل ََ ٘ٔ مب٢ٓ ٜأٚ ٔؾٞ  َٕ ٔؾٝ ٖٓاع ٜكسٚ ِٖٓشس ٔيٜإٔ اي ًٔٞ اي َٜ َٚقعت بكس( َؾاَزت ايػٖد٠ ٔؾٞ ،ٚاي٤ٔرٟ  ُٜٜكاٍ ) َٚ )ايكس( اٞيربد 

َٖا ١ًٜ ٝقٖس٠ َباز٢، ٜقَساز ِٝ ُٜٜكاٍ ٜي َٛ ٝقٖس٠ اٞيعني ملاٜسقٞ  ،َٚد٠ ٚأؾابِٗ ٝقٖس٠ بسد)ايكس٠(  ُٖ ُٜٜكاٍ  َٚ ٘ٔ اٞيعني  ََا قست ٔب )ايكس٠( 

َٚطٝب ِٝؼ ٔؾٞ زغد  ًٜإ ٔؾٞ ٝقٖس٠ َٔ اٞيَع َٚٝؾ ( .2)َٜٚطس 

 ثاْٟٝا : َعين إقساز ايعني  يف ا٫ؾ٬ٛح )عٓد ايؿكٗا٤( :

ََِشُبٛب ِٝ :"ٚأَا َع٢ٓ قس٠ ايعني عٓد ايؿكٗا٤ ، ؾٗٞ نُا ٜكٍٛ ابٔ ايك َِٝظ نٌ  ُ٘ ٜي ْٖ قس٠ اٞيعني ٜؾٛم اٞيُشٖب١ ٜؾإ٢

٢ًٜ احملبٛبات َُا تكس اٞيعني ٔبٜأِع ْٖ َٚإ٢ ٘ٔ اٞيعني  ؾإٕ ايؿ٠٬ إمنا تهؿس ض٦ٝات َٔ أد٣ سكٗا، ( ،ؾًريو 3" )تكس ٔب

٣ٍخؿ١ َٔ ْؿط٘، ٚأس ٚدد،ؾٗرا إذا اْؿسف َٓٗا ،ٚأنٌُ خػٛعٗا، ٚٚقـ بني ٜدٟ اهلل تعاىل بكًب٘   ظ بأثكا

ؾٛدد ْػاطٟا ٚزاس١ ٚزٚسٟا، ست٢ ٜت٢ُٓ أْ٘ مل ٜهٔ خسز َٓٗا، ٭ْٗا قس٠ عٝٓٝ٘ ْٚعِٝ زٚس٘ ، قد ٚقعت عٓ٘

 ،ٚد١ٓ قًب٘ َٚطرتاس٘ يف ايدْٝا، ؾ٬ ٜصاٍ نأْ٘ يف ضذٔ ٚقٝل ست٢ ٜدخٌ ؾٝٗا ؾٝطرتٜح بٗا ٫ َٓٗا

 ست٢ ٜطتكبٌ بٗا ايسمحٔ عص ٚدٌ ؾتكٍٛ ٖٞ اييت تؿعد ٚهلا ْٛز ٚبسٖإ، اييت تكس ؾٝٗا ايعني ؿ٠٬ ايؾ

سؿعو اهلل تعاىل نُا سؿعتين، ٚأَا ؾ٠٬ املؿسط املكٝع سبكٛقٗا ٚسدٚدٖا ٚخػٛعٗا، ؾإْٗا تًـ نُا 

َا $ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ًٜـ ايجٛب اشبًل ٜٚكسب بٗا ٚد٘ ؾاسبٗا ٚتكٍٛ قٝعو اهلل نُا قٝعتين، قاٍ 

إىل ايؿ٠٬ يف ٚقتٗا ؾٝ٪دٜٗا هلل عص ٚدٌ مل ٜٓكـ َٔ ٚقتٗا  َٔ َ٪َٔ ٜتِ ايٛق٤ٛ إىل أَهاْ٘ ثِ ٜكّٛ

ٚزنٛعٗا ٚضذٛدٖا َٚعاملٗا غ٦ٟٝا إ٫ زؾعت ي٘ إىل اهلل عص ٚدٌ بٝكا٤ َطؿس٠ ٜطتك٤ٞ بٓٛزٖا َا بني 

خسٖا عٔ ٚقتٗا أاشباؾكني ست٢ ٜٓتٗٞ بٗا إىل ايسمحٔ عص ٚدٌ، َٚٔ قاّ إىل ايؿ٠٬ ؾًِ ٜهٌُ ٚق٤ٖٛا ٚ
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ٚضذٛدٖا َٚعاملٗا زؾعت عٓ٘ ضٛدا٤ َع١ًُ ثِ ٫ دباٚش غعس زأض٘ تكٍٛ: قٝعو اهلل نُا ٚاضرتم زنٛعٗا 

، ؾُٔ قست عٝٓ٘ بؿ٬ت٘ يف ايدْٝا قست عٝٓ٘ بكسب٘ َٔ زب٘ عص ٚدٌ يف (1)# قٝعتين، قٝعو نُا قٝعتين

ٓ٘ باهلل تعاىل ايدْٝا، َٚٔ قست عٝٓ٘ باهلل قست ب٘ نٌ عني، َٚٔ مل تكس عٝ اآلخس٠، ٚقست عٝٓ٘ أٜكٟا ب٘ يف

َٛ ٔؾٞ $ٜكٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِتكٛعت ْؿط٘ ع٢ً ايدْٝا سطسات،  ُٖ َٚ ٢ًٜ اٞيَعِبٔد  َُٞكٔب٬ َع  ٌٖ ََٚد ُ٘ َعٖص  ٤ً ٍُ اي ََٜصا ٜيا 

ُ٘ ِٓ َِْؿَسَف َع ًَٞتٔؿِت، ٜؾإ٢َذا اٞيَتٜؿَت ا َٜ  ِِ ََا ٜي  ٔ٘ ٫ٚ  َٚٔ ناْت قس٠ عٝٓ٘ ؾ٢ غ٤ٞ ؾإْ٘ ٜٛد إٔ ٫ ٜؿازق٘ ( ،2)# َؾ٬ٔت

ٚقًب امل٪َٔ َطتكس ( . ٫ٚ تكس ايعني إ٫ باحملب١ ،3)خيسز َٓ٘ ؾإٕ قس٠ عني ايعبد ْعُٝ٘ ٚطٝب سٝات٘ ب٘

ايتٛسٝد ٚاحملب١ ٚاملعسؾ١ ٚاإلميإ ٚؾٝ٘ أْٛازٖا، ؾٗٛ سكٝل إٔ حيسع ٚحيؿغ َٔ نٝد ايعدٚ ؾ٬ ٜٓاٍ َٓ٘ 

ََٜت ، ٚقد بني ايعًُا٤ إٔ َٔ َهسٖٚات ايؿ٠٬ (4)غ٦ٟٝا  ِٕ ١ٕٖٝ ايعبد  ٜؿه٤َس ٜأ ٢ٗ ََِطٜأٜي١ٕ ٔؾٞك ِٚ ٔؾٞ  ٢ٍّٟٛ ٜأ َٝ ِْ َِس٣ ُد ٖٚٛ يف ٔؾٞ ٜأ

َ٘ ََٓػإط(،ٚ ؾ٬ت ًٜا٠ٜ ٔب ُ٘ ايٖؿ ٔٗ )ُدُخٛٝي ٘ٔ  (،5)َُٜط ِٛٔي ّٖ َتاز٢ٜى َذٔيٜو ٔبٜك َ٘ َذ ٤ً ٕٖ اي َُٛا }ٔيٜأ َُٛا إ٢ٜي٢ ايٖؿ٠ٔ٬ ٜقا َٚإ٢َذا ٜقا

ٌُ، اٞيٝؿُت( ،6) {ٝنَطاٜي٢ ٘ٔ َٚاٞيٜهَط ْٔٞ ٔؾٝ َٛا َٚاٞيَت ،٤ِٔٞ ِٔ ايٖػ ٙٔ ،ُٛز َع َٖٔر  ٌُ َِٔج ِٔ اٞيٜؿِشَػا٤ٔايؿ٠٬  َٚ ٢َٗ َع ِٓ َٞ اي٤ٔتٞ َت ٖٔ 

ِٜٓهس٢ ُُ  (.8)أمجع ايعًُا٤ ع٢ً أْ٘ يٝظ يًعبد َٔ ؾ٬ت٘ إ٫ َا عكٌ َٓٗا ٚسكس قًب٘ٚ( 7)َٚاٞي

بني ايطُا٤ ٚا٭زض، ٚذيو إٔ أسدُٖا إٕ ايسدًني يٝهْٛإ يف ايؿ٠٬ ايٛاسد٠ ٚإٔ َا بُٝٓٗا يف ايؿكٌ نُا ٚ

 َكبٌ ع٢ً اهلل عص ٚدٌ ٚاآلخس ضاٙ غاؾٌ.
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 ايؿ١ً بني املع٢ٓ ايًػٟٛ ٚاملع٢ٓ ا٫ؾ٬ٛسٞثايجٟا :

ؾ١ً ق١ٜٛ بني املع٢ٓ ايًػٟٛ  ٖٓايو ،ٚقد تبني يٓا إٔ تكدّ اسبدٜح عٔ َؿّٗٛ قس٠ ايعني يف ايًػ١ ٚا٫ؾ٬ٛح

اضتكساز ايعني ، ٚنجريٟا َا ٝقسْت يف ايكسإٓ ٚايط١ٓ بايٓعِٝ ،ٚيريو ٚا٫ؾ٬ٛسٞ ، ؾكس٠ ايعني َػتك١ َٔ 

ؾإٕ َٔ أععِ ْعِ اهلل ع٢ً ايعبد إٔ ٜسشق٘ اضتكساز عٝٓ٘ ، ٫ٚ تطتكس ايعني إ٫ إذا اضتكس ايكًب، ٚسٝٓٗا ٜػعس 

تهٕٛ إ٫ إذا  با٭َٔ ٚايساس١  ٚايُٛأ١ْٓٝ ،ٚمبا إٔ ايُٛأ١ْٓٝ زنٔ يف ايؿ٠٬ )ٖٚٞ اضتكساز ا٭عكا٤( ، ؾ٬

ٍَ: اضتكس ايكًب ٚأقبٌ ع٢ً اهلل  ٘ٔ، ٜؾٜكا ًٜأت ًٟا َعَبَح ٔؾٞ َؾ ُ٘ َزٜأ٣ َزُد ْٖ ٝٚٔب، ٜأ َُُط ٢ٔ اٞي ِٔ َضٔعٝٔد ِب ََٖرا $َع ًُٞب  ِٛ َخَػَع ٜق ٜي

ُ٘ َٛاز٢َس ( ،ؾإذا سؿٌ يًكًب زٚح اٝ٭ْظ ،شايت عٓ٘ َػك١ ايتهايٝـ ؾأؾبشت ايؿ٠٬ قس٠ عني ي٘ 1)#َخَػَعِت َد

٠ ٚير٠ ، َٚٔ ناْت قس٠ عٝٓ٘ يف غ٤ٞ ؾإْ٘ ٜٛد إٔ ٫ ٜؿازق٘ أبدٟا ٫ٚ خيسز َٓ٘ ٭ْ٘ ٚدد ؾٝ٘ ْعُٝ٘ ٚطابت ٚقٛ

 ب٘ سٝات٘ .

 ح ايجاْٞاملبش

 إقساز ايعني يف ايؿ٠٬املع١ٓٝ ع٢ً  ايٛضا٥ٌ

أ١ُٖٝ سكٛز عِٝٓٗ ع٢ً اشبػٛع يف ايؿ٠٬ ٚذيو ملا عًُٛا أُٖٝتٗا ٚتضعٞ ايهجري َٔ امل٪َٓني يف إجياد أَٛز 

ايكًب عٓدٖا سٝح دعٌ بعض ايؿكٗا٤ اشبػٛع يف ايؿ٠٬ زنٔ َٔ أزناْٗا ، ٚايسنٔ إذا ؾكد بٌٛ ا٭َس 

نُا ْـ ع٢ً ذيو  مجٗٛز ايؿكٗا٤  ، ٚع٢ً قٛهلِ ؾإذا اؾتكدت ايؿ٠٬ ٖرا ايسنٔ " اشبػٛع"٫ دبص٤ 

ظ يًُس٤ َٔ ؾ٬ت٘ إ٫ َا عكٌ  بإمجاع ٚأَا إذا قًٓا إٔ اشبػٛع يٝظ بسنٔ ،  ؾٓكٍٛ ، يٝ (2)ٚعًٝ٘ إعادتٗا 

ِٔ َؾ(3)ايعًُا٤ َٔ  ُ٘ َٕ ٜي َٜٝهٛ ِٕ ٜيا  ُ٘ ٜأ ٤ً َٜٚيَع َُٝؿِّٞ،  ٌَ ٜي ٕٖ ايٖسُد َِ: "إ٢ ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٘ٔ َؾ٢٤ً اهلٝل َع ٤ً ٍَ اي َٖا، ، قاٍ َزُضٛ ٘ٔ إ٢ي٤ا ُعِػُس ًٜأت

َٗا" ِٚ ُضُبُع َٗا، ٜأ ُٓ ُُ ِٚ ُث َٗا، ٜأ  عًٞ دعٌ ايؿ٠٬ قس٠ عني امل٪َٔ : ١املعٝٓ ا٥ٌٛض، ٚإيٝو اي(4)َُٚتِطُع

يٓدا٥ٗا ؾ٬ أععِ َا ٜتكسب ب٘ امل٪َٔ يسب٘ ؾ٬ت٘ ؾًٝهٔ َطتذٝبٟا ا٫ضتذاب١ يٓدا٤ زب ايعاملني:-

ّٚ ٜتهاضٌ ٫ٚ ٜتٗإٚ بٌ ٜؿس بكًٕب ّٚأ ِٖ ٜيا ذبب٘اٙ ضٔباب أ َٝا٤ ٜإٔ تعسؾ٘ ث َٜٚإٔ تطُع  ،ب  هلا،" َٚٔ أعذب اٞيٜأِغ

ِٖ تِعٌُ يَػريٙ  ،ِٖ تتأخس َعٔ اٞيإ٢َداَب١داعٝ٘ ث ًٜت٘ ث ََ ََُعا ِٖ ،َٜٚإٔ تعسف قدز ايٚسِبح ٔؾٞ  َٜٚإٔ تعسف قدز ٜغَكب٘ ث
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 ُ٘ ٘ٔ ،تتعٓسض ٜي ٜٛاَعٔت ِٖ ٜيا تًٛب اٞيأْظ ٔب َٝت٘ ث ََِعٔؿ ِٓد ،َٜٚإٔ ترٚم أمل ايٛسػ١ ٔؾٞ  َٜٚإٔ ترٚم عؿس٠ اٞيكًب ٔع

ِٛض ٔؾٞ غري َسٔدٜج٘ ٚاٞيَش ٙٔ َٚٓادات٘ اٞيَد ِْٔػَساح ايٖؿِدز ٔبرنس٢ ِٖ ٜيا تػتام إ٢ٜي٢ ا ُ٘ ث َٜٚإٔ ترٚم اٞيَعَراب ، ٔدٜح َعٓ

ِ٘ٝ ٘ٔ ٚاإلْاب١ إ٢ٜي ِٝ ًٜ ُ٘ إ٢ٜي٢ ْعِٝ اإلقباٍ َع ِٓ َٔ َٜٚيا تٗسب   ٔٙ ِٝس٢ ِٓد تعًل اٞيكًب ٔبَػ ْٖو ٫بد ، ٔع ََٖرا عًُو ٜأ ٚأعذب َٔ 

ِٝ ٤ِٞ إ٢ٜي ْٖو أِسٛز َغ َٜٚأ  ُ٘ ِٓ َٔ ُ٘ َزأغب"ٜيو  َُا ٜبعدى َعٓ َٚٔؾٝ ُ٘ َعسض  َٜٚأْت َعٓ َٔ }، ٜكٍٛ تعاىل (1)٘ٔ  َٗا اي٤ٔرٜ ٜٗ َٜا ٜأ

 ِِ ٝٔٝٝه ُِٜش َُا  ِِ ٔي ٢ٍ إ٢َذا َدَعاٝن َٚٔيًٖسُضٛ  ٔ٘ ٤ً ُٓٛا اِضَتٔذُٝبٛا ٔي ََ ٘ٔ  ۖآ ِٝ ُ٘ إ٢ٜي ْٖ َٜٚأ  ٔ٘ ًٞٔب َٜٚق َُِس٤ٔ  َٔ اٞي ِٝ ٍُ َب َُٜشٛ  َ٘ ٕٖ اي٤ً ُُٛا ٜأ ًٜ َٚاِع

َٕ ُتِشَػُس ، (3)ٜكٍٛ غٝذ املؿطسٜٔ " ٖرا ايكسإٓ، ؾٝ٘ اسبٝا٠ ٚايجك١ ٚايٓذا٠ ٚايعؿ١ُ يف ايدْٝا ٚاآلخس٠"( ،  2){ٚ

ؾاسبٝا٠ اسبكٝك١ٝ بايؿ٠٬ ٚايكسإٓ ٚعدّ ا٫ضتذاب١ يٓدا٤ ايسمحٔ َٔ أضباب دخٍٛ ايٓريإ ،ٜكٍٛ تعاىل 

َٜٚيا َؾ٢٤ً}: ًٜا َؾٖدَم  ِٔ ٜنٖرَب ، ٜكٍٛ غٝذ املؿطسٜٔ يف ٖ(4){ ٰٜؾ َٜٚئه رٙ اآل١ٜ :٫ ؾٓدم بهتاب اهلل، ٫ٚ ؾ٢ً هلل )

َٛي٢٤( نٓرب بهتاب اهلل، ٚتٛىل عٔ طاع١ اهلل) .(5ََٚت

 طٗاز٠ ايكًب :-2

ِْؾا ٚايتؿهري يف ازب١ٓ ٚايعؿٛ ٚايسقا ٚ ٫ ٜهٕٛ ذيو إ٫ إذا عًِ ،ض٣ٛ َسقا٠  زب٘  يكًب إذا طٗس ٫ ٜهٕٛ ي٘ ٖ

ٜٚكـ بني ٜدٜ٘ ٚقًب٘ ،س ع٢ً ايعبد إٔ ٜأتٞ ايسب ُبِ ايسب يف ايكًب ٜنز ؾإذا عٟعَٚٔ حياٚ ،املس٤ َٔ خياطب

٭ٕ ايكًب ،ٚبأَٛز ايدْٝا ست٢ إذا ٚقـ بني ٜدٜ٘ خايك٘ ٫ ٜدزٟ نِ ؾ٢ً ،َسٜض َٚدْظ ًَٚٛخ باملعاؾٞ 

ٛف بني َػػٍٛ عٔ خايك٘ َٚعًل بايؿا١ْٝ ، ٚاهلل حيب ؾاسب ايكًب ايطًِٝ خاؾ١ عٓد اجمل٤ٞ إيٝ٘ ٚايٛق

٣ِ  }ٜدٜ٘ ؾُدح زب ايعص٠ ْبٝ٘ إبساِٖٝ عًٝ٘ ايط٬ّ ؾكاٍ  ًٝٔ ًٕٞب َض ُ٘ ٔبٜك ايكًب ايٛاٖس ايطًِٝ ( ،6){إ٢ِذ َدا٤َ َزٖب

َٚٔ  }حيٝا بايؿ٠٬ ، حيٝا بايرنس ، ؾايؿ٠٬ ٖٞ سٝا٠ يًكًب ٚسٝا٠ يًبدٕ  ٜكٍٛ تعاىل  ٌَ َؾأيّشا  ُٔ ِٔ َع ََ

ِٚ ٝأَْج٢ َٔ َٰذٜنس٣ ٜأ ٪َُِ  َٛ ُٖ َٝٚب١ٟ َٚ َٝا٠ٟ ٜط ُ٘ َس ٖٓ َٝ ٔٝ ُِٓش ًٜ َٕ   ْۖٔ ٜؾ ًٛٝ َُ َِٜع ُْٛا  ََا ٜنا  ٢ٔ ُِٖ ٔبٜأِسَط ِِ ٜأِدَس ُٗ ٖٓ َٜ َِٓذص٢  ( 7) {َٜٚي
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ّٓا باهلل عا٬َ  ٚاسبٝا٠ ايٛٝب١ ٖٞ  سٝا٠ امل٪َٔ ايٛا٥ع يسب٘ ٜكٍٛ اإلَاّ ايٛربٟ يف تؿطري اآل١ٜ :"َ٪َ

 (1)بٛاعت٘"ٚقاٍ اسبٝا٠ ايٛٝب١ يف ازب١ٓ

 ٝل أع٢ً َساتب ايدٜٔ يف ايؿ٠٬:ذبك-3

٫ ٜطتٛٝع املطًِ إٔ حيكل َستب١ اإلسطإ يف ؾ٬ت٘ إ٫ باشبكٛع ايتاّ ٚايرٍ يًسمحٔ ؾ٬ ٜرٍ يػٗٛت٘ ٫ٚ 

ؾاملُٗٝٔ ٖٛ اهلل تعاىل ٚبٗرا تتذ٢ً سكٝك١ ، هلٛاٙ ٫ٚ ملدًٛم َجً٘ ٫ٚ ٭ٟ آي١ هلٛ جيعًٗا تُٗٝٔ ع٢ً قًب٘ 

ايهتب نًٗا  َسضٓذد إٔ ؾ ،زب٘ ٜٚكسأ ايكسإٓ   ايرٟ قاٍ عٓ٘ تعاىل َُٚٗٝٔ عًٝ٘  اشبكٛع ٚايتريٌ ٖٚٛ ٜٓادٞ

 (،2){إٜاى ْعبد ٚإٜاى تطتعني }:ايكسإٓ يف ؾاذب١ ايهتاب  ٖٚٞ أّ ايهتاب ٚضس ايؿاذب١ يف قٛي٘ يف ايكسإٓ ٚضَس

هٕٛ ذبكٝل َستب١ ٚامل٪َٔ ٜٓادٞ اهلل بإٜاى ْعبد ٚإٜاى ْطتعني يف ايّٝٛ أنجس َٔ ضبع١ عػس َس٠ ، ٜٚ

اإلسطإ بد٤ّ با٭ذإ ٚاإلقا١َ ؾٓكٍٛ ؾُٝٗا ) أغٗد إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل( ؾأغٗد َٔ املػاٖد٠ ٚاملػاٖد٠ ٖٞ 

اإلسطإ ،ٚ اإلسطإ إٔ تعبد اهلل نأْو تػاٖدٙ تساٙ ، ؾعٓدَا ضأٍ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ دربٌٜ عًٝ٘ 

ُٙ، ايط٬ّ عٔ اإلسطإ ، ٚاسبدٜح يف ؾشٝح َطًِ " ْٖٜو َتَسا ِٕ َتِعُبَد اهلٜل ٜنٜأ ٍَ: ٜأ ٢ٕ، ٜقا ٢ٔ اٞيإ٢ِسَطا ْٔٞ َع ٍَ: ٜؾٜأِخٔبِس ٜقا

ََٜساٜى"  ُ٘ ْٖ ُٙ ٜؾإ٢ ِٔ َتَسا ِِ َتٝه ِٕ ٜي ََُٛض٢: قٌ ٜيا  (3)ٜؾإ٢ َٜا   :ٍَ ٘ٔ، ٜقا َٜٚأِدُعٜٛى ٔب  ٔ٘ ٦ِّٝا ٜأِذٝنُسٜى ٔب ٓٔٞ َغ ُِ ِّ َٜا َزٚب َع ََُٛض٢:   ٍَ " ٜقا

َ٘ إ٢ي٤ا اهلٝل َ٘ إ٢ي٤ا ٜأإ٢ٜي ٍَ: ٜيا إ٢ٜي َ٘ إ٢ي٤ا اهلٝل، ٜقا ٌِ: ٜيا إ٢ٜي ٍَ: ٝق ََٖرا، ٜقا  ٍُ َٜٝكٛ ٌٗ ٔعَبأدٜى  َٜا َزٚب: ٝن ََُٛض٢:   ٍَ ٦ِّٝا ، ٜقا َُا ٝأز٢ُٜد َغ ْٖ َِْت، إ٢

َٚاٞي ِٝس٢ٟ،  ٖٔ ٜغ ُٖ ََٔس ََٚعا َٛأت ايٖطِبَع  َُ ٕٖ ايٖط ِٛ ٜأ ََُٛض٢، ٜي َٜا   :ٍَ ٘ٔ، ٜقا ٓٔٞ ٔب َ٘ إ٢ي٤ا اهلٝل ٔؾٞ َتُدٖؿ َٜٚيا إ٢ٜي ٜأَزٔقنَي ايٖطِبَع ٔؾٞ ٜنؿ١ٕ٤ 

َ٘ إ٢ي٤ا اهلٝل " ٖٔ ٜيا إ٢ٜي ٢ٗ ََاٜيِت ٔب  .(4)ٜنؿ١ٕ٤ 

ٜدعٕٛ اهلل ضت١ أغٗس إٔ ٜبًػِٗ زَكإ ٜٚدعْٛ٘ ضت٘ أغٗس  ناْٛا ايطًـٚايرٟ ًْشع٘ َٔ خ٬ٍ ايكسا٠٤ إٔ 

ؾإذا أسب امل٪َٔ ايؿ٠٬ ٚأسب يكا٤ زب٘ أتٞ اىل ؾ٬ت٘ صب٤ٞ  يٝتكبً٘ َِٓٗ ، ملاذا ٭ِْٗ ذاقٛا ير٠ ايعباد٠

مل٪َٔ قاٍ ؾااحملب ٭ٕ قًب٘ تعًل بٗا  ؾٝؿبح ٜػتام اىل أٚقاتٗا ٜرتقبٗا ، ؾٗرا ٖٛ ايؿسم بني امل٪َٔ ٚاملٓاؾل ، 

َٕٜقِد ٜأٞؾ }عٓ٘ تعاىل  ُٛٓ َٔ ٪ُُِ َٕ ًَٜح اٞي ِِ َخأغُعٛ ٢ٗ ًٜأت ِِ ٔؾٞ َؾ ُٖ  َٔ َٓأؾٔكنَي  }ٚاملٓاؾل قاٍ عٓ٘ : ( ،5) {،اي٤ٔرٜ ُُ ٕٖ اٞي
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َُٛا ٝنَطاٜي٢ ًٜا٠ٔ ٜقا َُٛا إ٢ٜي٢ ايٖؿ َٚإ٢َذا ٜقا  ِِ ُٗ َٛ َخأدُع ُٖ َٚ  َ٘ ٤ً َٕ اي َ٘ إ٢ي٤ا ٜق َُٰٜدأدُعٛ ٤ً َٕ اي َِٜرٝنُسٚ َٜٚيا  ٖٓاَع  َٕ اي ًٟا َُٜسا٤ُٚ ًٝٔ

ٍَ ؾٌ اهلل عًٝ٘  ٢. نإ ؾً(1){ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜستاح يف ايؿ٠٬ ٜٚأْظ بٗا  ، ٚزد يف َطٓد اإلَاّ أمحد ٜقا

ًٜا٠ٔ " َٓا ٔبايٖؿ ٍُ، ٜأز٢ِس ًٜا َٜا ٔب ع٢ً امل٪َٔ إٔ ٜطع٢ نٌ ايطع٢ يتشكٝل اإلسطإ يف ؾ٬ت٘ ،ؾعٓدَا مل ( ،2)ٚضًِ : " 

ٍ ي٘ ايٓيب ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ازدع ؾؿٌ ؾإْو مل تؿٌ .. ست٢ قاٍ حيكل ا٭عسابٞ اإلسطإ يف ؾ٬ت٘ قا

٘ٔ  نُا دا٤ عٓ٘ٚايرٟ بعجو باسبل ٫ اسطٔ غريٖا ، ٚاسبدٜح يف ؾشٝح ايبدازٟ  ٍَ اي٤ً ٕٖ َزُضٛ َِٜس٠ٜ: ٜأ َُٖس ٜأٔبٞ 

َِ ٤ً ٌْ، ٜؾَؿ٢٤ً، ٜؾَط ٌَ َزُد ٌَ امٜلِطٔذَد ٜؾَدَخ َِ َدَخ ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٍَ:  َؾ٢٤ً اهلٝل َع َٜٚقا َِ، ٜؾَسٖد  ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٞٚ َؾ٢٤ً اهلٝل َع ٖٓٔب ٢ًٜ اي اِزٔدِع $َع

ٌٚ ِِ ُتَؿ ْٖٜو ٜي ٌٚ، ٜؾإ٢ ٍَ: #ٜؾَؿ َِ، ٜؾٜكا ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٞٚ َؾ٢٤ً اهلٝل َع ٖٓٔب ٢ًٜ اي َِ َع ٤ً ِٖ َدا٤َ، ٜؾَط َُا َؾ٢٤ً، ُث َُٜؿِّٞ ٜن اِزٔدِع $، ٜؾَسَدَع 

ِِ ْٖٜو ٜي ٌٚ، ٜؾإ٢ ٌٚ ٜؾَؿ ٍَ: # ُتَؿ ٓٔٞ، ٜؾٜكا ُِ ِّ ُٖا، ٜؾَع َِٝس ُٔ ٜغ ََا ٝأِسٔط َٚاي٤ٔرٟ َبَعَجٜو ٔباسٜبٚل   :ٍَ َُِت إ٢ٜي٢ $َث٬ّٜثا، ٜؾٜكا إ٢َذا ٝق

ِٖ اِز ٖٔ َزأنّعا، ُث ٦َُٔ ٞٛ ِٖ اِزٜنِع َسٖت٢ َت ٢ٕ، ُث َٔ ايٝكِسآ َٔ َََعٜو  َٖٝطَس  ََا َت ِٖ اٞقَسٞأ  ِٖ ٜؾِع ايٖؿ٠ٔ٬ٜ ٜؾٜهٚبِس، ُث ُّا، ُث ٍَ ٜقا٥ٔ َسٖت٢ َتِعٔد

َٗا" ٌِ َذٔيٜو ٔؾٞ َؾ٬ٜٔتٜو ٝنِّ َٚاٞؾَع ٖٔ َدأيّطا،  ٦َُٔ ٞٛ ِٖ اِزٜؾِع َسٖت٢ َت ٖٔ َضأدّدا، ُث ٦َُٔ ٞٛ ؾاملتأٌَ  يف  ( ،3)اِضُذِد َسٖت٢ َت

إذٟا ؾ٬  ؿبح ٚدٛدٖا  نعدَٗا ،ٜٖٚرا اسبدٜح ٜتكح ي٘ دًٟٝا َاذا حيدخ يًؿ٠٬ عٓد ؾكداْٗا يإلسطإ; 

 إسطإ.             ٬ؾ٠٬ ب

ٚباإلسطإ يف ايؿ٠٬ ٜطعد امل٪َٔ يف ؾ٬ت٘  بٌ ٜطعد يف دْٝاٙ ٜٚطعد يف آخست٘ ٚاهلل تعاىل ٜكٍٛ يف نتاب٘ 

ُٕ  }َٚٔ أؾدم َٔ اهلل ق٬ٝ َٚٔ أؾدم َٔ اهلل سدٜجٟا  ٢ٕ إ٢ي٤ا اٞيإ٢ِسَطا ٌِ َدَصا٤ُ اٞيإ٢ِسَطا ، ؾإٕ امل٪َٔ ٜبًؼ (4){َٖ

٢َٓ }إلسطإ أع٢ً دزدات ايسقا ٖٚٞ ز١ٜ٩ ايسمحٔ ايسسِٝ ، ٜكٍٛ تعاىل: با ُٓٛا اٞيُشِط َٔ ٜأِسَط ٤ًٔرٜ َٜاَد٠٠  ٰيِّ َٜٚيا  َۖٚش٢

َٜٚيا ٔذي٠١٤  ِِ ٜقَتْس  ُٗ َٖ ُُٚدٛ َُٖل  ٍَ َِٜۚس ١ٖٔٓ ٰٝأٚ َٕ  ٥ٜٔۖو ٜأِؾَشاُب اٞيَذ َٗا َخأيُدٚ ِِ ٔؾٝ ا أتدزٕٚ َا ٖٞ ايصٜاد٠ ايت٢ ٚعدٖ (،5) {ُٖ

اهلل ايرٜٔ أسطٛا ٖٞ ايس١ٜ٩ ،ز١ٜ٩ ٚدٗ٘ ايهسِٜ بهس٠ ٚعػٟٝا ، ؾباإلسطإ ٜبًؼ املس٤ أع٢ً ايدزدات ٜٚؿًح نٌ 
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ايؿ٬ح ٚبعدَ٘ خيطس نٌ اشبطسإ  ، ٜكٍٛ املاٚزدٟ:" اسبط٢ٓ ٖٞ ازب١ٓ ، ٚايصٜاد٠ ايٓعس إىل ٚد٘ اهلل 

 (.1)تعاىل"

 ٜكٍٛ ابٔ قِٝ يف ْْٛٝت٘:ٚ

 َع أَجاهلا ٖٞ بٗذ١ اإلميإ .......ٚأير غ٤ٞ يًكًٛب ؾٗرٙ ا٭خباز ...                               

 .. ـذٓات َا طابت يرٟ ايعسؾإ.......ٚاهلل ي٫ٛ ز١ٜ٩ ايسمحٔ يف ايـ .                                   

 (2)٘ يف د١ٓ اسبٝٛإٚخٛاب .............أع٢ً ْعِٝ ز١ٜ٩ ٚدٗ٘ ...                                   

َٕ ٜأ }ٍ تعاىل قا َِٜشَطُبٛ  ِِ ُٖ َٚ َٝا  ِْ َٝا٠ٔ ايدُٓ ِِ ٔؾٞ اٞيَش ُٗ ُٝ ٌَٓ َضِع َٔ َق َُا٫ ، ايٜٓٔرٜ َٔ ٜأِع ِِ ٔبا٭ِخَطس٢ٜ َٓب٦ُٓٔٝه ُْ  ٌِ َٖ  ٌِ ِِ ٝق ُٗ َْٓ

ِّٓعا  َٕ ُؾ ُٛٓ ُ٘ ُض٤ُٛ }ٜٚكٍٛ عٔ املط٤ٞ ايرٟ ٜعٔ أْ٘ ضبطٔ : ( ، 3){ُِٜشٔط َٔ ٜي ٜٚ َُٔ ُش ّٓا  ٜأٜؾ ُٙ َسَط ٘ٔ ٜؾَسآ ًٔ َُ ٕٖ  َۖع ٜؾإ٢

ََٜػا٤ُ   ََٔ ِٗٔدٟ  َٜ َٚ ََٜػا٤ُ   ََٔ  ٌٗ ُٜٔك  َ٘ ٤ً ِِ َسَطَسإت  ۖاي ٢ٗ ِٝ ًٜ َْٞؿُطٜو َع َِٖب  ًٜا َتِر َٕ  ٜۚؾ َُٓعٛ َِٜؿ َُا  ِْ ٔب ًٝٔ َ٘ َع ٤ً ٕٖ اي ، (4 ){إ٢

قدَٝ٘ ايػسٜؿتني ست٢ تٛزَتا اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايرٟ ٖٛ قدٚتٓا ٚقا٥دْا إىل دٓات ايٓعِٝ قاّ ع٢ً  ٢ٚايٓيب ؾً

ٚنًٗا ٜطتشل ايػهس ، ٖٚٛ ٜكٍٛ أؾ٬ أنٕٛ عبدٟا غهٛزٟا ، ٭ْ٘ عًِ إٔ ضباضٔ ايسب نجري٠ ٚؾكا٥ً٘ ععُٝ٘ 

ِٜٝو  }ٚاإلسطإ ، ٚإٔ اهلل قد أسطٔ إيٝٓا  ؾعًٝٓا باإلسطإ  ٜكٍٛ تعاىل  ُ٘ إ٢ٜي َٔ اي٤ً َُا ٜأِسَط َٜٚيا َتِبؼ٢  َٜۖٚأِسٔطٔ ٜن

َٔ  ۖٔؾٞ اٞيٜأِزض٢  اٞيٜؿَطاَد ُُٞؿٔطٔدٜ ُٜٔشٗب اٞي َ٘ ٜيا  ٤ً ٕٖ اي امل٪َٔ ٜؿًٞ  ؾ٠٬ احملطٓني ٜٚعًِ إٔ اهلل ٜعًِ َا يف ( ،5) {إ٢

َ٘ ٜغٝؿْٛز َسًِٔٝ  }ْؿط٘ ؾٝشرزٙ  ٜكٍٛ تعاىل  ٤ً ٕٖ اي ُُٛا ٜأ ًٜ َٚاِع  ُٙ ِِ ٜؾاِسَرُزٚ ِْٝؿٔطٝه ََا ٔؾٞ ٜأ  ُِ ًٜ َِٜع  َ٘ ٤ً ٕٖ اي ُُٛا ٜأ ًٜ  }(6) {َٚاِع

َْٞؿٔطٜو  ََا ٔؾٞ   ُِ ًٜ َٜٚيا ٜأِع َْٞؿٔطٞ  ََا ٔؾٞ   ُِ ًٜ ُٝٛٔب   َۚتِع ُّ اٞيُػ ٤ًا ْٖٜو ٜأَْت َع ُ٘  }(7) {إ٢ َْٞؿَط  ُ٘ ٤ً ُِ اي َُٜشٚرُزٝن ُ٘ َز٤ُْٚف  َۗٚ ٤ً َٚاي
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َٜ }ٜٚكٍٛ تعاىل  ( ،1) {ٔباٞئعَبأد  ُّا  َٜٚقا٥ٔ ٢ٌ َضأدّدا  ِٝ ٤ً َْا٤َ اي ْْٔت آ َٛ ٜقا ُٖ  ِٔ َٖ ٘ٔ ٜأ ١َُٜ َزٚب َِٜسُدٛ َزِس َٚ ٌِ  ِۗشَرُز اٞيآٔخَس٠ٜ  َٖ  ٌِ ٝق

 َٕ ُُٛ ًٜ َِٜع َٔ ٜيا  َٚاي٤ٔرٜ  َٕ ُُٛ ًٜ َِٜع  َٔ ٢ٟٛ اي٤ٔرٜ ََٜتَرن٤ُس ٝأٚٝيٛ اٞيٜأٞيَبأب  َِٜۗطَت َُا  ْٖ عُس إذا زأ٣ عجُإ زقٞ  ابٔنإ ٚ، (2) {إ٢

ٖرٙ اآلٜات . امل٪َٔ يف ؾ٬ت٘ ٜطتعٝر باهلل  تأٌَ{أَٔ ٖٛ  }اهلل عِٓٗ أمجعني ٜكٍٛ: ٖرا َٔ أٌٖ ٖرٙ اآل١ٜ 

٘ٔ  }َٔ ايػٝٛإ ايسدِٝ يٝبًؼ َستب١ اإلسطإ ٜكٍٛ تعاىل ٤ً َِْصْؽ ٜؾاِضَتٔعِر ٔباي  ٢ٕ ٜٛا ِٝ َٔ ايٖػ َٔ ٖٜٓو  ََٜٓصٜغ َٖا  ُ٘  َۖٚإ٢ ْٖ إ٢

 ُِ ًٝٔ ُُٔٝع اٞيَع َٛ ايٖط اهلل تعاىل عٔ ٜٛضـ عًٝ٘ ؾُٔ اضتعاذ باهلل عؿُ٘ اهلل َٔ َصايل ايػٝٛإ  ٜكٍٛ ( ، 3){ُٖ

َِ  }ايط٬ّ  ٘ٔ ٜؾاِضَتِعَؿ ْٖٞؿٔط ُ٘ َعٔ  َٚدٗت َٔ  َٜۖٚيٜكِد َزا َٔ ايٖؿأغس٢ٜ َٚ ّْا  َٝٝهٛ َٜٚي  ٖٔ َٓ ُِٝطَذ ُٙ ٜي َُُس ََا آ  ٌِ َٜٞؿَع  ِِ ( 4){َٜٚي٦ٔٔ ي٤

ٛٙ خٛؾٝا ٚطُعٟا ;باإلسطإ يف ايؿ٠٬ تتٓصٍ ع٢ً امل٪َٔ ايسمحات ٚايربنات  ٖٚٛ ٜكـ بني ٜدٜ٘ زب ايعباد ٜدع

َٗا  }، خٛؾٟا َٔ عراب٘ َٚٔ ضدٛ٘ ٚغكب٘ ٚطُعٜا يف عؿٛٙ َٚػؿست٘ ٚدٓت٘  ًٜأس َٜٚيا ُتٞؿٔطُدٚا ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ َبِعَد إ٢ِؾ

َُّعا  َٜٚط ِٟٛؾا  ُٙ َخ ٓٔنَي  َۚٚاِدُعٛ ُُِشٔط َٔ اٞي َٚ ٘ٔ ٜقس٢ْٜب  ٤ً ََُت اي ٕٖ َزِس اهلل ع٢ً احملطٔ يف ؾ٬ت٘ اْتعاز ازبٛاب َٔ ( ،5){إ٢

ٖٚٛ ٜكسأ بؿاذب١ ايهتاب  ،ع٢ً احملطٔ يف ؾ٬ت٘ اضتشكاز َع١ٝ اهلل ٖٚٛ ٜكٍٛ بني ايطذدتني زب اغؿس يٞ  

َٕ  }ٜكٍٛ تعاىل  ُٛٓ َِٗشٔط  ُِٖ  َٔ ٖٚاي٤ٔرٜ َٔ اٖتٜكٛا  َََع اي٤ٔرٜ  َ٘ ٤ً ٕٖ اي  (.6){إ٢

 ايًذ٤ٛ اىل اهلل ٚايٛقٛف بني ٜدٜ٘ عٓد  ؾعٌ املعؿ١ٝ:-4

املؿدم ًٜذأ اىل اهلل ٜٚرنسٙ  إذا عؿاٙ ٚظًِ ْؿط٘ ٚ أع٢ً َساتب ايرنس ايؿ٠٬ ٜكٍٛ تعاىل  امل٪َٔ ايؿادم

َِٜػٔؿُس  }  ََٔ َٚ  ِِ ٢ٗ ُْٛٔب َ٘ ٜؾاِضَتِػٜؿُسٚا ٔيُر ٤ً ِِ َذٜنُسٚا اي ُٗ ُُٛا ٜأْٝؿَط ًٜ ِٚ ٜظ ًٝٛا ٜؾأسَػ١ٟ ٜأ َٔ إ٢َذا ٜؾَع ِِ َٚاي٤ٔرٜ َٜٚي  ُ٘ ٤ً َُْٛب إ٢ي٤ا اي ايٗر

٢ًُٜٜٔؿٗسٚا  َٕ  َٰع ُُٛ ًٜ َِٜع  ِِ ُٖ َٚ ًٝٛا  عٓد اشبٛأ ًْذأ اىل ا٫تؿاٍ باهلل ْؿس اىل اهلل اىل ايتٛب١ ٚآند َا ( ،7) {ََا ٜؾَع

 }ٜبادز ب٘ ايعبد اىل ايتٛب١  ايؿ٠٬ ، ايسنٛع ٚايطذٛد ٚايكٓٛت ، قاٍ تعاىل عٔ عبدٙ ْٚبٝ٘ داٚٚد عًٝ٘ ايط٬ّ 

ُٙ ٜؾ ٖٓا َُا ٜؾَت ْٖ ُُٚٚد ٜأ ٖٔ َدا َْاَب َٜٚظ َٜٚأ ََٚخٖس َزأنّعا   ُ٘ ٜكٍٛ ايػعساٟٚ يف تؿطري ٖرٙ اآل١ٜ " ؾهًُا ( ، 8) { ۩اِضَتِػٜؿَس َزٖب
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اشدادٚا ٔذي١٤ اشدادٚا خػٛعٟا، ؾهأِْٗ عػكٛا ايتهًٝـ، ٚأسبٛا أٚاَس اهلل; يريو بايػٛا يف ايري١ ٚايعبٛد١ٜ هلل 

ُ٘ َذ }ٚبعدٖا َباغس٠ أتت املػؿس٠ ( ،1)تعاىل" َْا ٜي َْا ٜيُصٞيٜؿ٢ ۖٔيٜو ٰٜؾَػٜؿِس ُ٘ ٔعَٓد ٕٖ ٜي ََإٓب َٰٚإ٢  َٔ  (.2){ َُٚسِط

 املطازع١ ٚايتطازع اىل ايٛقٛف بني ٜدٟ زب ايعاملني:-5

سز ايهسبات ، ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ زمح٘ امل٪َٔ َطازع يًٛاعات َكبٌ ع٢ً ايكسبات ضبب يًٛقٛف بني ٜدٟ َؿؾ

َّ ٔبَشل اٞيُٛ ِّٛ ٔيٜكا٥ٔ٘ ٜؾُٔ ٜقا َٜ  ٔ٘ ِٜ ََٜد ٘ٔ ٔؾٞ ايٖؿًٜا٠ َٚٛقـ َبني  ِٜ ََٜد َٜدٟ اهلل َٛقؿإ َٛقـ َبني  ًَٞعبد َبني  قـ اهلل"ي

٘ٔ َذٔي ِٝ ًٜ َٚمل ٜٛؾ١٘ سك١٘ غٓدد َع ََٗرا اٞيُٛقـ  ََٚٔ اضتٗإ ٔب ٘ٔ اٞيُٛقـ اآلخس  ِٝ ًٜ ٕٛٓ َع ٍَ  (،3)و اٞيُٛقـا٭ٍٚ ٖ ٜقا

ِٛ }: َتَعاٜي٢ َٜ  ِِ ُٖ ََٚزا٤َ  َٕ ََٜرُزٚ َٚ  ١ًٜٜ َٕ اٞيَعأد ُٜٔشٗبٛ  ٤ٔ٫٪َُٖ  ٖٕ ٬ٟٜ٢ٛ إ٢ ٬ِٟٝ ٜط ُ٘ ٜي ََٚضٚبِش  ُ٘ ٢ٌ ٜؾاِضُذِد ٜي ِٝ ٤ً  (4){َٟا َثٔك٬ََٟٝٚٔ اي

ِٜٝو َزٚب ٔيَتِسَق٢};قاٍ تعاىل عٔ َٛض٢ عًٝ٘ ايط٬ّ  ًُٞت إ٢ٜي يساغب ا٭ؾؿٗاْٞ " قاٍ َٛض٢ ، قاٍ ا (5) {ََٚعٔذ

ؾكد  ضبُٛدٟا ، ٚإٕ ذبس٣ ايعذ١ً ؾٝ٘، َٚٔ قؿد ؾع٬ٟضبُٛدٟا ذيو ع٢ً ضبٌٝ ا٫عتراز إبا١ْ أْ٘ قؿد ؾع٬ٟ

عسؾ١ بؿكً٘، ٚاختٝازٙ ٚايطسٚز ٜعرز يف ٚقٛع َا ٜهسٙ َٓ٘، ٚاملطازع١ يف اشبري ٖٞ إٔ ٜتدزز اإل٢ْطإ يف اشدٜاد امل

ًَٛٛب١ يف ؾٗٞ ا٭ْا٠ أَا;( 6)َٛز ايد١ْٜٛٝ، ٚإٔ ٫ ت٪خسٙ عٔ أٍٚ ٚقت إَهإ ؾعً٘"بتعاطٝ٘، ٚتكدمي٘ ع٢ً ا٭

نٌ غ٤ٞ إ٫ يف أَٛز ايعبادات  ٭ٕ ايعذ١ً ؾٝٗا ضبب ملسقا٠ اهلل تعاىل  ٚأنرب َعني ع٢ً ايؿ٠٬  اشباغع١ 

ٖبٟا ؾإذا مسع ْدا٤ ايسمحٔ  املطازع١ إيٝٗا، ٜطازع امل٪َٔ اىل ؾ٬ت٘ ؾ٬ ٜػػً٘ أٟ غاغٌ  َكب٬ٟ هلا زاغبٟا زا

ِِ  }أقبٌ إىل سٝح ٜٓاد٣  بٗا ٚيطإ ساي٘ ٜكٍٛ يبٝو يبٝو  ٜكٍٛ تعاىل عٔ أْبٝا٥٘ عًِٝٗ ايط٬ّ :  ُٗ ْٖ إ٢

َّٖبا  ََٚز َٓا َزٜغّبا  َْ َِٜدُعٛ َٚ َِٝسأت  َٕ ٔؾٞ اٞيَد َُٜطاز٢ُعٛ ُْٛا  َٓا َخأغٔعنَي ٜۖنا ُْٛا ٜي َٜٚيا َغ ( ،7) {َٜٚنا ٕٖ ٜكٍٛ ايساشٟ "  و٤ ٜأ

 :ُّ ًٜا ٘ٔ ايٖط ِٝ ًٜ ٘ٔ َع ِٛٔي َِٝسأت،ٔيٜك َٔ اٞيَد َٔ ًٜا٠ٜ  ًٜا٠ٝ$ايٖؿ ُِ ايٖؿ َُأيٝه ُِٝس ٜأِع ُٙ  ٢ٜكٍٛ ؾً( ،8ٚ)# "َخ ِٔ َضٖس ََ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ : " 

ُِظ٢ َٛأت اٞيَد ًٜ َُٖ٪ٜيا٤ٔ ايٖؿ  ٢ًٜ َُٝشأؾٞغ َع ًٞ ُّا ٜؾ ًٔ َُِط ٌٖ ٜغّدا  ََٚد َ٘ َعٖص  ٤ً ًٜٞك٢ اي َٜ  ِٕ َ٘ ٜقِد َغَسَع  ٜأ ٤ً ٕٖ اي ٖٔ ٜؾإ٢ ٢ٗ َٓاَد٣ ٔب ُٜ ُِٝح  َس
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ِٓٝه َٔ ْٚٞ ٜيا ٜأِسَطُب  َٚإ٢ َُٗد٣،  ٢ٔ اٞي َٓ ِٔ ُض َٔ  ٖٔ ُٗ ْٖ َٚإ٢ َُٗد٣،  َٔ اٞي َٓ َِ ُض ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ِِ َؾ٢٤ً اهلٝل َع ٝٚٝه َٓٔب ََِطٔذْد ٔي  ُ٘ ِِ ٜأَسّدا إ٢ي٤ا ٜي

ُِٝت ِٛ َؾ٤ً َٜٚي  ،ٔ٘ ِٝٔت ٘ٔ ٔؾٞ َب ِٛ َُٜؿًِّٞ ٔؾٝ َٜٚي  ،َِ ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ِِ َؾ٢٤ً اهلٝل َع ٝٚٝه َْٔب  ١ٜٖٓ ِِ ُض ِِ ٜيَتَسٞنُت َََطأدَدٝن  ِِ ََٚتَسٞنُت  ِِ ُٝٛٔتٝه ِِ ٔؾٞ ُب

ًٜ ُِٔػٞ إ٢ٜي٢ ايٖؿ َٜ  ِٖ ُُٛق٤َٛ ُث ُٔ اٞي ُِٝشٔط َٖٛقٝأ ٜؾ ََٜت  ٣ِ ًٔ َُِط  ِٔ َٔ ََا  َٚ  ،ِِ ًُٞت ًٜ ِِ ٜيَك ٝٚٝه َْٔب  ١ٜٖٓ ِِ ُض ٌٚ ا٠ٔ إ٢ي٤ا َتَسٞنُت ُ٘ ٔبٝه ٝنٔتَب ٜي

ُٜٓكاز٢ُب ٖٓا ٜي ِٕ ٝن ٠١٦َٝٔٛ َسٖت٢ إ٢ َٗا َخ ُ٘ ٔب ِٓ ُٜٜهؿ٤ُس َع َٚ َٗا َدَزَد٠١  ُ٘ ٔب ُِٜسٜؾُع ٜي َٚ  ٠١َٓ َٖا َسَط ٛٝٛ َِٜد  ٠َٕٛ ٞٛ َٓا  ُخ ُِٜت َٜٚيٜكِد َزٜأ  ٢ٜٛ َٔ اٞيُد ِٝ َب

َٜٚيٜكِد َز  ُ٘ ْٜٔؿاٝق  ّْ ًٛٝ ََِع َٓأؾْل  َُ َٗا إ٢ي٤ا  ِٓ ـُ َع ٤ً ََٜتَد ََا  ـٚ"َٚ َّ ٔؾٞ ايٖؿ ُٜٜكا ٢ٔ َسٖت٢  ِٝ ًٜ َٔ ايٖسُد ِٝ َٗاَد٣ َب ُٜ  ٌَ ُِٜت ايٖسُد ( 1)ٜأ

ٌَ َبِع }باملطازع١ اىل ايٛقٛف بني ٜدٟ زب ايعاملني ٜكٞ امل٪َٔ  ْؿط٘ َٔ عراب ايطُّٛ  ٜكٍٛ تعاىل ،ؾ ِِ َٜٚأٞقَب ُٗ ُك

٢ًٜ َٕ َٰع ََٜتَطا٤َٝيٛ َُِػٔؿٔكني ،َبِعض٣  َٓا  ًٔ ِٖ ٌُ ٔؾٞ ٜأ ٖٓا ٜقِب ْٖا ٝن ٢ّ، ٜقاٝيٛا إ٢ ُُٛ َْا َعَراَب ايٖط َٜٚقا َٚ َٓا  ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٖٔ اي َُ إذٟا َا ،2) {ٜؾ

ُٙ  }ب ايطُّٛ ضبب ايٛقا١ٜ َٔ عرا َِْدُعٛ  ٌُ َٔٔ ٜقِب ٖٓا  ْٖا ٝن ُِ ۖإ٢ َٛ اٞيَبٗس ايٖسٔسٝ ُٖ  ُ٘ ْٖ ، ٚايدعا٤ ٖٛ ايؿ٠٬ (3){إ٢

ٜطازعٕٛ ٭دا٤  .تٛعد اهلل ايرٜٔ ٫ 4{ٚؾٌ عًِٝٗ إٕ ؾ٬تو ضهٔ هلِ }ٚايؿ٠٬ ٖٞ ايدعا٤ ٜكٍٛ تعاىل 

َٕ }ٜٚأخسْٗا عٔ ٚقتٗا بايٌٜٛ ايؿ٠٬ ُٖٛ ِِ َضا ٢ٗ ِٔ َؾ٬ٔت ِِ َع ُٖ  َٔ َُُؿِّنَي اي٤ٔرٜ ًٞ ٌْ ٔي ِٜ َٛ قاٍ ابٔ عباع ( 5ٚ){ٜؾ

 (.6)ايطاٖٕٛ ِٖ" ايرٜٔ ٜ٪ٚخسْٚٗا عٔ ٚقتٗا"

ٟٗ ايٖؿًٜا;ٚأؾكٌ ايؿ٠٬ يف أٍٚ ٚقتٗا  ُ٘: أ ًُٞت ٜي ٍَ: ٝق ِٔ ٜأٔبٞ َدِعٜؿس٣، ٜقا ٍَ: َع ٌُ؟ ٜقا َٛٞقٔت$٠ٔ ٜأٞؾَك ٢ٍ اٞي ٖٚ ؾع٢ً ( ،7)#ٔؾٞ ٜأ

بإٔ بعض ايعًُا٤ َِٚٓٗ َع ايعًِ امل٪َٔ إٔ حيسف ع٢ً أدا٤ ايؿ٠٬ يف أٍٚ ٚقتٗا ٫ٚ ٜػػً٘ عٓٗا أٟ غاغٌ ، 

ؾاسب احملؿٍٛ ٜسٕٚ اإلتٝإ بايؿ٠٬ يف آخس ايٛقت ٜهٕٛ قكا٤ ٚيٝظ أدا٤ ٚايبعض اغرتط ايعصّ، أٟ ٜعصّ 

، إذا جيب عًٝ٘ أدا٤  ايؿ٠٬ يف أٍٚ ايٛقت ٚيف مجاع١،ٜكٍٛ عبداهلل بٔ (8) ا أخسٖا عٔ أٍٚ ايٛقتايؿعٌ إذ

َٚأدب ٜؾععِ اَسٖا ددا َٖا  ًٜا٠ ٔؾٞ مٜجاَع١ ُسُكٛز ََِطُعٛد أمحد بٔ سٓبٌ : َضٜأيت ابٞ َعٔ ايٖؿ َٕ اِبٔ  ٍَ ٜنا َٜٚقا
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ِٝ ًٜ ٖٓٔبٞ ؾ٢ً اهلل َع َٟ َعٔ اي ٢ٚ َُٚز َُس حبصّ اٞيَشٛب ٜػدد ٔؾٞ َذٔيو  ُِت إ آ َُ َٖ َٚضًِ ٔؾٞ َذٔيو تػدٜدا نجريا يكد   ٔ٘

ًٜا٠ َٕ ايٖؿ  ( .1)ٜؾأسسم ع٢ً قّٛ ٜيا ِٜػُٗدٚ

ِٔ  }:مل٪َٔ ٜدعٛ اهلل يف ؾ٬ت٘ اشباغع١ إٔ ٜتكبًٗا َٓ٘ ٚذاى ٖٛ اإلغؿام يف قٛي٘ تعاىل ؾا َٚ  ُِٖ  َٔ ٕٖ اي٤ٔرٜ إ٢

 َٕ َِٗػٔؿٝكٛ  ِ٢ٗ ١َٔٝ َزٚب َٔ  }تكٍٛ ايؿدٜك١ بٓت ايؿدٜل  زق٢ اهلل عٓٗا ٚعٔ أبٝٗا : ٜا زضٍٛ اهلل ، (2) {َخِػ َٚاي٤ٔرٜ

ِِ إ٢ٜي٢ ُٗ ْٖ ٠١ًٜ ٜأ َٚٔد  ِِ ُٗ ًُٝٛب ٖٚٝق ََا آَتٛا   َٕ َٕ  ُِٰٜ٪ُتٛ ِِ َزأدُعٛ ٢ٗ ِٔ (3){َزٚب َٜٚئه ٍَ: ٜيا،  ُ٘؟ ٜؾٜكا ِٓ َٔ  ٌْ َٚٔد  َٛ ُٖ َٚ َِْب  ُْٔب ايٖر ُِٜر َٛ اي٤ٔرٟ  ُٖ "

َٚ  ُّ َُٜؿٛ  ِٔ ََ"ٌْ َٚٔد  َٛ ُٖ َٚ ََٜتَؿٖدُم  َٚ  (.4)َُٜؿِّٞ 

َٔ }قاٍ عًٞ زقٞ اهلل عٓٗـا " َا قٌ عٌُ َع تك٣ٛ، ٚنٝـ ٜكٌ َا ٜتكبٌ! ٜسٜد قٛي٘  َٔ ٌُ اهلل  ََٜتٜكٖب َُا  ْٖ إ٢

ٕٖ }ؾُٔ تكبٌ غ٤ٞ َٔ عًُ٘، ؾٗٛ َٔ املتكني، َٚٔ نإ َٔ املتكني ؾٗٛ َٔ أٌٖ ازب١ٓ، ٜكٍٛ اهلل: 5 {املتكني إ٢

ٖٓإتاملتك ;(6) {ني ٔؾٞ َد

َْا  }تكٍٛ عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗا  يف قٛي٘ تعاىل  ِٔ ٔعَبأد َٔ َٓا  ِٝ ٜٜٛؿ َٔ اِؾ َٓا اٞئهَتاَب اي٤ٔرٜ َِٚزِث ِٖ ٜأ ِْ  ُۖث ِِ ٜظأي ُٗ ِٓ ُٔ ٜؾ

 ٔ٘ ٤ً ٢ٕ اي َِٝسأت ٔبإ٢ِذ ِِ َضأبْل ٔباٞيَد ُٗ ِٓ َٔ َٚ َٗٞكَتٔؿْد   ُِٗ ِٓ َٔ َٚ  ٔ٘ َٓٞؿٔط َٛ اٞيَٰذ ۚيِّ ُٖ ٌُ اٞيٜهٔبرُي ٔيٜو  " ٜكٍٛ عكب١ بٔ ؾٗبإ (7) {ٜؿِك

 ِِ ُٗ ِٓ ُٔ ِٔ ٔعبأدْا ٜؾ َٔ ِٝٓا  ٜٜٛؿ َٔ اِؾ َٓا اٞئهتاَب اي٤ٔرٜ َِٚزِث ِٖ ٜأ قاٍ: دخًت ع٢ً عا٥ػ١ ؾطأيتٗا عٔ قٍٛ اهلل عص ٚدٌ: ُث

٘ٔ ... ؾكايت يٞ: ٜا بين ن١ًِٗ يف ازب١ٓ أَا ايطابل باشبريات ؾُٔ َك٢ ع٢ً عٗ َٓٞؿٔط ِْ ٔي د زضٍٛ اهلل ؾ٢١ً ظأي

اهلل عًٝ٘ ٚضًِ غٗد ي٘ زضٍٛ اهلل ؾ٢١ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بازب١ٓ، ٚأَا املكتؿد ؾُٔ اتبع أثسٙ َٔ أؾشاب٘ ست٢ 

 ِْ ِِ ظأي ُٗ ِٓ ُٔ سبل ب٘، ٚأَا ايعامل يٓؿط٘ ؾُجًٞ َٚجًهِ ؾذعًت ْؿطٗا َعٓا،ٚقاٍ صباٖد ٚاسبطٔ ٚقتاد٠: ٜؾ

َُِػٜأ ٘ٔ قايٛا: ِٖ ٜأِؾشاُب اٞي َٓٞؿٔط ٘ٔ ٔي ٢ٕ اي٤ً ِٝسأت ٔبإ٢ِذ ِِ ضأبْل ٔباٞيَد ُٗ ِٓ َٔ َٚ  ... ١َٔٓ َُ ِٝ َُ َُٞكَتٔؿْد ِٖ ٜأِؾشاُب اٞي  ِِ ُٗ ِٓ َٔ َٚ ، ١ََٔ
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َٕ َٔ ايٓاع نًِٗ" ُُٜكٖسُبٛ َٕ ... اٞي قاٍ أبَٛطًِ اشب٫ْٛٞ زمح٘ اهلل : ) أٜعٔ أؾشاب ضبُد ٚ  (1)ِٖ ايٖطأبٝكٛ

 . 2)(ِٓٗ عًٝ٘ شساَٟا ست٢ ٜعًُٛا أِْٗ قد خ٤ًؿٛا ٚزا٤ِٖ زدا٫ٟإٔ ٜطتأثسٚا ب٘ دْٚٓا ، ن٬ ٚاهلل ! يٓصامح

َِ ؾٜٚطتعني بٗا عٓد ايؿنت  : " ،امل٪َٔ ٜطازع إىل ايؿ٠٬ اشباغع١  ََٚض٤ً  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٞٚ َؾ٢٤ً اهلٝل َع ٖٓٔب ٢ٔ اي َِٜس٠ٜ، َع َُٖس ِٔ ٜأٔبٞ  َع

٢ٌ ِٝ ٤ً ٜٛع٢ اي ّٓا ٜنٔك ٢ٍ ٔؾَت َُا ٍَ: " َبأدُزٚا ٔباٞيٜأِع ُِٜؿٔبُح  ٜقا َٚ ّٓا  َٔ ٪َُِ ُِٔطٞ  ُٜ َٚ ُِٔطٞ ٜنأؾّسا،  ُٜ َٚ ّٓا  َٔ ٪َُِ  ٌُ ُِٜؿٔبُح ايٖسُد  ،٢ِ ًٔ ُُٞع اٞي

" ٣ٌ ًٝٔ َٝا ٜق ِْ َٔ ايٗد َٔ ُ٘ ٔبَعَسض٣  َٓ َٜٔبُٝع ٔدٜ  (.3)ٜنأؾّسا، 

سب َا ٜتكسب ب٘ ايعبد  اىل زب٘ َٔ اؾرتق٘ أإٕ  :اىل اسبب ايؿادم بٗا بايؿ٠٬ اشباغع١ ٜبًؼ امل٪َٔ-

َٕ }ًٝ٘ َٔ ؾ٠٬ ثِ ايٓٛاؾٌ ٚإذا أسب اهلل ايعبد أٚس٢ إيٝ٘  سب ايؿ٠٬ ٜكٍٛ تعاىل : ع ُِٗدٚ َٜ  ١ُٟٖ ِِ ٜأ٥ٔ ُٖ َٓا ًٞ ََٚدَع

َٚإ٢َٜتا٤َ ايٖصٜنا٠ٔ  ًٜا٠ٔ  َّ ايٖؿ َٚإ٢ٜقا َِٝسأت  ٌَ اٞيَد ِِ ٔؾِع ٢ٗ ِٝ َٓا إ٢ٜي ِٝ َِٚس َٜٚأ َْا  َِس٢ َٔ  ۖٔبٜأ َٓا َعأبٔدٜ ُْٛا ٜي دعا٤  ٚنإ َٔ (4) {َٜٚنا

 ْٞٔ َُٜعا ٍُ اٞيَعِبُد  ََٜصا َٜٚيا  ايٓيب ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  أضأيو سبو ٚسب َٔ حيبو. ٜكٍٛ إبٔ قِٝ ازبٛش١ٜ" 

َُ ٘ٔ اٞي ِٝ ًٜ ٘ٔ َع َُٔت ََٚتَعاٜي٢ ٔبَسِس  ُ٘ َْ ُ٘ ُضِبَشا ٌَ اي٤ً ُِٜسٔض َٖا َسٖت٢  ُِٜ٪ٔثُس َٚ َٗا  ُٜٔشٗب َٚ َٗا  َٜٞأٜيٝؿ َٚ ٤ٛاَع١ٜ  ُٙ إ٢اي َٗا ٜأ٘شا، ًٜا٥ٜٔه١ٜ َتُ٪ٗش ِٝ ٜي

ِٔ ٔؾ ُ٘ َع َُٚتِصٔعُذ َٗا،  ِٝ ًٜ ُ٘ َع َٗا.َُٚتَشٚسُق ِٝ ٘ٔ إ٢ٜي ًٔٔط ََِذ َٚ  ٔ٘ ُ٘  َسأغ ٤ً ٌَ اي ُِٜسٔض َٖا، َسٖت٢  ُِٜ٪ٔثُس َٚ َٗا  ُٜٔشٗب َٚ  َٞ ََُعأؾ ـُ اٞي َٜٞأٜي  ٍُ ََٜصا َٜٚيا 

 ٟٙ ٢ٛ ٍُ ٜق ٖٚ َٗا ٜأ٘شا;ٜؾاٞيٜأ ِٝ ُٙ إ٢ٜي َٝأطنَي، ٜؾَتُ٪ٗش ٘ٔ ايٖػ ِٝ َٖٓد إ٢ٜي ٟٙ َد ٢ٛ ََٖرا ٜق َٚ  ،ٔ٘ ْٔ َٛا ِٔ ٜأٞنَبس٢ ٜأِع َٔ ُْٛا  ََُدٔد، ٜؾٜها ٤ٛاَع١ٜ ٔباٞي َٖٓد اي َد

".ٔ٘ ِٝ ًٜ ّْا َع َٛا ُْٛا ٜأِع ََُدٔد ٜؾٜها ١َٜٝ ٔباٞي َُِعٔؿ قاٍ  ٚاذا أسب اهلل عبدٙ قسب٘ إيٝ٘ ٚدعً٘ يف أع٢ً املٓاشٍ يف ازب١ٓ( 5)اٞي

َٕ } تعاىل : َٕ ايٖطأبٝكٛ ٍَ َٚايٖطأبٝكٛ َُٰٕ،أٚ ُُٜكٖسُبٛ ٢ِ  ‘ ٥ٜٔو اٞي ٖٓٔعٝ ٖٓأت اي  ( .6){ٔؾٞ َد

َٔ أزاد ايٛيد ؾعًٝ٘  بايؿ٠٬ ٚايدعا٤ يف احملسابٗا  :ايٛيدزشم  ؾٛا٥د ايدعا٤ يف ضبساب ايؿ٠٬ اشباغع١-

ُ٘  }ٜكٍٛ تعاىل : ٜٖا َزٖب َٓأيٜو َدَعا َشٜنس٢ َٝٚب١ٟ  ُٖۖ ١ٟٖٜ ٜط َٔٔ ي٤ُدْٜو ُذٚز َِٖب ٔيٞ  ٍَ َزٚب  ُُٔٝع ايٗدَعا٤ٔ ٜۖقا ْٖٜو َض  ( 7) {إ٢
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{ِْ َٛ ٜقا٥ٔ ُٖ َٚ ًٜا٥ٜٔه١ٝ  َُ ُ٘ اٞي َٓاَدِت ٢ََُٜٝؿِّٞ ٔؾٞ ٜؾ َِٝش َُٜبٚػُسٜى ٔب  َ٘ ٤ً ٕٖ اي ُِٔشَسأب ٜأ ّٝٚدا  ٰاٞي ََٚض  ٔ٘ ٤ً َٔ اي َٚ  ١َُٕ ًٔ ََُؿٚدٟقا ٔبٜه

َٔ ايٖؿأئشنَي َٚ ٝ٘ا  َْٔب َٚ  (.1) {ََٚسُؿّٛزا 

َٚٔ أزاد ايسشم ؾعًٝ٘ بايؿ٠٬:عٓدَا زأ٣ شنسٜا عًٝ٘ ايط٬ّ عباد٠ َسِٜ ٚقٓٛتٗا ٚؾ٬تٗا ٚعبادتٗا  يف 

َٖا  }نُا يف قٛي٘ تعاىل:هلل ٜسشقٗا َٔ غري سطاب احملساب  ٚإٔ ا ََٚدَد ٔعَٓد ُِٔشَساَب  ٜٖا اٞي َٗا َشٜنس٢ ِٝ ًٜ ٌَ َع َُا َدَخ ٝن٤ً

٢ْٖ ۖز٢ِشٟقا  ُِ ٜأ َٜ ََِس َٜا   ٍَ َٙ ٰٜقا ٘ٔ  َۖذا ٰٜئو  ٤ً ِٔ ٔعٓٔد اي َٔ  َٛ ُٖ ِٝس٢ ٔسَطإب  ٜۖقاٜيِت  ََٜػا٤ُ ٔبَػ  ََٔ َِٜسُشُم   َ٘ ٤ً ٕٖ اي د ضبكت ، ؾك( 2) {إ٢

َََع  }ايسداٍ يف ؾ٬تٗا ٚقٓٛتٗا ٚخػٛعٗا ؾكاٍ هلا ايسب تعاىل  َٚاِزٜنٔعٞ  َٚاِضُذٔدٟ  ُٓٔتٞ ٔيَسٚبٔو  ُِ اٞق َٜ ََِس َٜا 

َٔٔ  }ٚمل ٜكٌ َع ايسانعات  ٚقاٍ : ( ، 3) {ايٖسأنٔعنَي  ٔ٘ َٓا ٔؾٝ َٜٓؿِد َٗا ٜؾ َِٓت ٜؾِسَد َٕ اي٤ٔتٞ ٜأِسَؿ َُِسا ََٓت ٔع َِ اِب َٜ ََِس َٚ

ْٔٔتنَي ٗز َٔ اٞيٜكا َٔ َِْت  َٜٚنا  ٔ٘ َٚٝنُتٔب َٗا  َُأت َزٚب ًٔ ََٚؾٖدٜقِت ٔبٜه َٓا  ٚمل ٜكٌ َٔ ايكاْتات   ٭ْٗا ضبكت ايٓطا٤ يف  ( ،4) {ٚٔس

 :َِ ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٘ٔ َؾ٢٤ً اهلٝل َع ٤ً ٍُ اي ٍَ َزُضٛ َٔ$ؾ٬تٗا ٚعبادتٗا ، ٜقا َٔ  ٌِ ُُ َٜٞه  ِِ َٜٚي ٢ٍ ٜنٔجرْي،  َٔ ايٚسَدا َٔ  ٌَ ُُ َٓٚطا٤ٔ إ٢ي٤ا  ٜن اي

٢ًٜ َضا٥ٔس٢ ٢ٌ ايٖجس٢ٜٔد َع َٓٚطا٤ٔ ٜنٜؿِك ٢ًٜ اي ٌُ َعا٥َٔػ١ٜ َع َٜٚؾِك  َٕ ِٛ ََِسٜأ٠ٝ ٔؾِسَع ١َٝٝ ا َٚآٔض  َٕ َُِسا ُِٓت ٔع ُِ ٔب َٜ ٢ََِّس ٤َٛعا  ( .5)# اي

سؿغ ايؿ٠٬:-

ٍَ  يف ؾكد دا٤إذا سؿغ امل٪َٔ ؾ٬ت٘ دعت ي٘ ايؿ٠٬ ٚإذا قٝعٗا بدْٝا د١ْٝ دعت عًٝ٘  ، َطٓد أبٞ داٚٚد ٜقا

َٖا ٜقاٜي َُٚضُذَٛد َٗا  ِٖ ُزٝنَٛع ًٜا٠ٜ ٜؾٜأَت ٌُ ايٖؿ َٔ ايٖسُد َِ: " إ٢َذا ٜأِسَط ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٘ٔ َؾ٢٤ً اهلٝل َع ٤ً ٍُ اي ًٜا٠ٝ: َسٔؿٜعٜو َزُضٛ ٔت ايٖؿ

ِٖ ُزٝن ُٜٔت  ِِ ًٜ ًٜا٠ٜ ٜؾ َٚإ٢َذا ٜأَضا٤َ ايٖؿ ٓٔٞ ٜؾُتِسٜؾُع،  َُا َسٔؿٞعَت ُ٘ ٜن ٤ً َُا اي ُ٘ ٜن ٤ً َٖٝعٜو اي ًٜا٠ٝ: َق َٖا ٜقاٜئت ايٖؿ َُٚضُذَٛد َٗا  َٛع

" ُ٘ ُٗ َِٚد َٗا  ُِٝكَسُب ٔب ًُٜل ٜؾ ُِٛب اٞيَد ـٗ ايٖج ًٜ ُٜ َُا  ـٗ ٜن ًٜ ٓٔٞ ٜؾُت ِٖٝعَت  . (6)َق

مل ٜطتددّ ٖرا ايٓٛز تٛعدٙ بايٌٜٛ ٜكٍٛ تعاىل َٔ ٚ امل٪َٔ تٛعد اهلل تعاىل َٔ أقاع ايؿ٠٬ اييت ٖٞ ْٛزؾكد 

َُُؿِّٝٓٔ ، }:  ًٞ ٌْ يِّ ِٜ َٛ َٕٜؾ ُٖٛ ِِ َضا ٢ٗ ًٜأت ِِ َعٔ َؾ ُٖ  َٔ  ( .7) { اي٤ٔرٜ
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 نٝـ حيؿغ امل٪َٔ ؾ٬ت٘ :

 ٛز اآلت١ٝ:ع٢ً امل٪َٔ إٔ ٜهٕٛ سسٜؿٟا ع٢ً سؿغ ؾ٬ت٘ ، ٚأَا نٝؿ١ٝ سؿغ ايؿ٠٬ ؾٝهٕٛ با٭َ   

ِٔ ؾكد دا٤ ٜأتٕٛ غسا ،  ْٛز يؿاسب٘ عٓد ايؿساط : ،ْٛز يف طسٜل اسبلؾٗٛأ٫ٟٚ :بايٛق٤ٛ ايرٟ ٖٛ ْٛز،  ََ " :

ِٛ َٝ َٕ ٜن َٗا ٜنا َٝ َٜٞكٔك َٗا َسٖت٢  ًٝ َِٜعٔك َٚ َٗا  َِٜشٜؿٝع َُٞهُتَٛب١ٔ  ًٜا٠ٜ اٞي ِٖ َؾ٢٤ً َؾ ُُٛق٤َٛ، ُث َٔ اٞي َٖٛقٜأ ٜؾٜأِسَط ََٗت ُ٘ ٝأ َٜٚيَدِت  ٢ّ"ُ٘(1 )، 

َِٜطَع٢ }ٜكٍٛ تعاىل  َٓأت  َٔ ٪ُُِ َٚاٞي ٓٔنَي  َٔ ٪ُُِ َّ َتَس٣ اٞي ِٛ ٖٓاْت َتِذس٢ٟ  َٰٜ َّ َد ِٛ َٝ ُِ اٞي ٢ِٗ ُبِػَساٝن ْٔ َُا ِٜ َٚٔبٜأ  ِِ ٢ٗ ِٜٔدٜ َٔ ٜأ ِٝ ُِٖ َب ُُْٛز

َٗا  َٔ ٔؾٝ َٗاُز َخأئدٜ ِْ َٗا اٞيٜأ ُِ َٰذ َۚٔٔ َتِشٔت ُِٛش اٞيَعٔعٝ َٛ اٞيٜؿ ُٖ  ( .2){ٔيٜو 

ؾإذا ععِ امل٪َٔ ايٛقٛف يف ايدْٝا ضٌٗ عًٝ٘ ايٛقٛف يف اآلخس٠  ، ٚع٢ً  تععِٝ ايٛقٛف  بني ٜدٟ اهلل: ثاْٝا: 

ِِ  }ٜكٍٛ تعاىل : عُا نًـ ب٘ ؾًٝهٔ ؾادقٟا َع زب٘،املس٤ إٔ ٜعًِ أْ٘ َط٦ٍٛ  ٢ٗ ٍَ ايٖؿأدٔقنَي َعٔ ٔؾِدٔق َِٝطٜأ  ۚيِّ

ُّا َٔ َعَراّبا ٜأٔيٝ ًٜٞهأؾس٢ٜ َُٔعنَي }ؾهٝـ باملهربني املكٝعني يًؿ٠٬ ٜكٍٛ تعاىل  ( ،3) { َٜٚأَعٖد ٔي ِِ ٜأِد ُٗ ٖٓ َِٓطٜأٜي ََٛزٚبٜو ٜي  ٜؾ

 َٕ ًٛٝ َُ َِٜع ُْٛا  ُٖا ٜنا ميػٕٛ ع٢ً ا٭زض  ؾهِ َٔ أْاع ي٘ؾع٢ً امل٪َٔ  إٔ ٜععِ ؾ٬ت٘  ؾٗٞ اسبٝا٠   ( ،4) {،َع

 ِٖٚ أَٛات .

ؾٗرٙ ايج٬خ خيدّ بعكٗا بعض ، ٚأَا ايُٛأ١ْٓٝ يف زنٔ ٫ٚ تهٕٛ  ثايجٟا: ايُٛأ١ْٓٝ ٚاشبػٛع ٚايطه١ٓٝ :

 .(5)ايؿ٠٬ إ٫ بٗا ؾًريو قاٍ ايٓيب ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يًُط٤ٞ " ازدع ؾؿٌ ؾإْو مل تؿٌ"

 ٚأَا اشبػٛع ؾٗٛ املٛؾٌ إىل ايطه١ٓٝ ،ؾهجس٠ سسن١ ازبٛازح أَس طبٌ باشبػٛع ٚإذا نجس تبٌٛ  ايؿ٠٬ ب٘ ،

َٛاز٢ُس زٟٚ ؾكد ََٖرا َخَػَعِت َد ًُٞب  ِٛ َخَػَع ٜق ٍَ: ٜي َِٜعَبُح ٔباٞيَشَؿا، ٜؾٜكا ًٟا  ُ٘ َزٜأ٣ َزُد ْٖ ٝٚٔب ٜأ َُُط ٢ٔ اٞي ِٔ َضٔعٝٔد ِب  (،6)َُ٘ع

ايُٛأ١ْٓٝ زنٔ َٔ أزنإ ايؿ٠٬ ب٬ ْصاع يف املرٖب. ٚإذا ناْت زنٟٓا ؾُٔ مل ٜأت بٗا ٜكٍٛ اإلَاّ أمحد 
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ٚاشبػٛع يف ايؿ٠٬ ٚايطهٕٛ ٚايُٛأ١ْٓٝ ؾٝٗا ٖرا نً٘ ٫ (، 2)، ٖٚرا خ٬ؾٟا إلبٞ سٓٝؿ١(1) ؾؿ٬ت٘ ؾاضد٠

 .١"ٜتت٢ إ٫ بتٓعٝـ ايٓؿظ عٔ ايػٛاغٌ ٚربًٝتٗا َٔ أَٛز ايدْٝا " ايتد١ًٝ قبٌ ايتشًٝ

 املبشح ايجايح

 أسٛاٍ ايطًـ َع ايؿ٠٬ مناذز َٔ

ساؾغ ايطًـ ع٢ً ايؿ٠٬ ؾأمتٛا خػٛعٗا ٚزنٛعٗا ٚمجٝع ٚأزناْٗا  ؾكست أعِٝٓٗ بٗا ،ؾعًُٛا أُٖٝتٗا 

ُٔ ٢ٚاقتدٚا بايٓيب ؾً ُِٝشٔط َُٞهُتَٛب١ٝ ٜؾ ًٜا٠ٝ اٞي ُٙ ايٖؿ ٣ِ َتِشُكُس ًٔ َُِط َِس٣٨٢  ٢ٔ ا َٔ ََا  َٖا  اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايكا٥ٌ :" ُُٚق٤َٛ

ََٚذٔيٜو ايٖد َٜٞأٔت ٜنٔبرَي٠ٟ،   ِِ ََا ٜي ُْٛٔب،  َٔ ايٗر َٔ َٗا  ًٜ َُا ٜقِب َِْت ٜنؿ٤اَز٠ٟ ٔي َٗا، إ٢ي٤ا ٜنا َُٚخُػَٛع َٗا  ُ٘"َُٚزٝنَٛع  (.3)َِٖس ٝن٤ً

١َُٜ ٢ٚنإ آخس ٚؾاٜا ايٓيب ؾً ًٜ ّٚ َض ِٔ آ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايؿ٠٬ نُا قايت ٝأ َٔ  َٕ ١ٖٔٝ زقٞ اهلل عٓٗا: ٜنا َٚٔؾ ٔخس٢ 

 ٗٞ َْٔب  ٌَ ِِ " َسٖت٢ َدَع ُْٝه َُا ِٜ ًٜٜهِت ٜأ ََ ََا  َٚ ًٜا٠ٜ،  ًٜا٠ٜ ايٖؿ َِ: " ايٖؿ ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٢ٍ اهلٔل َؾ٢٤ً اهلٝل َع َِ َزُضٛ ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ اهلٔل َؾ٢٤ً اهلٝل َع

 ُ٘ ُْ َٗا ٔيَطا ـُ ٔب َٜٔؿٝ ََا  َٚ  ،ٔٙ َٗا ٔؾٞ َؾِدز٢ ًُٔذ ًِٜذ ُٜ(4.) 

َٔ بٝت٘ يٝؿًٞ بايٓاع ؾ٠٬ ايؿذس زقٞ اهلل عٓ٘ خسز أَري امل٪َٓني عُس بٔ اشبٛاب إٔ : َٚٔ  أسٍٛ ايطًـ

.. ٜدخٌ املطذد .. تكاّ ايؿ٠٬ .. ٜتكدّ عُس ٚ ٜطٟٛ ايؿؿٛف .. ٜهرب ٚبعد تهبريٙ ٜٛعٔ ؾٝتٓاٍٚ عُس ٜد 

عبد ايسمحٔ بٔ عٛف ؾٝكدَ٘ ؾٝؿًٞ بايٓاع

دتُع ايؿشاب١ عٓد زأض٘ ؾأزادٚا إٔ ٜؿصعٛٙ ؾا ،ت٢ ٜطؿس ايؿبح حيٌُ ايؿازٚم إىل بٝت٘ .. ؾٝػػ٢ عًٝ٘ س

بػ٤ٞ يٝؿٝل َٔ غػٝت٘ . ْعسٚا ؾترنسٚا إٔ قًب عُس َعًل بايؿ٠٬ . ؾكاٍ بعكِٗ : إْهِ ئ تؿصعٛٙ بػ٤ٞ 

َجٌ ايؿ٠٬ إٕ ناْت ب٘ سٝا٠ . ؾؿاسٛا عٓد زأض٘ : ايؿ٠٬ ٜا أَري امل٪َٓني ، ايؿ٠٬ . ؾاْتب٘ َٔ غػٝت٘ ٚقاٍ 
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بٔ عباع : أؾ٢ً ايٓاع . قاٍ : ْعِ . قاٍ عُس : ٫سغ يف اإلض٬ّ ملٔ تسى ايؿ٠٬ . : ايؿ٠٬ ٚاهلل . ثِ قاٍ ٫

 1اّ)ثِ دعا باملا٤ ؾتٛقأ ٚ ؾ٢ً ٚإٕ دسس٘ يٝٓصف دَ

 نإ ايطًـ َٔ غد٠ سسؾِٗ ع٢ً ايؿ٠٬ ٚسبِٗ هلا ٜبادزٕٚ إيٝٗا ٚحيسؾٕٛ عًٞ تهبري٠ اإلسساّ َع اإلَاّ،

 .  (2)يف ؾشٝح َطًِ أْ٘ قاٍ " ٫ ٜصاٍ قّٛ ٜتأخسٕٚ ست٢ ٜ٪خسِٖ اهلل "  عٓ٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِزٟٚ 

 .(3)ٖٚرا أسد ايطًـ عدٟ بٔ سامت ٜكٍٛ : َا أقُٝت ايؿ٠٬ َٓر أضًُت إ٫ ٚأْا ع٢ً ٚق٤ٛ 

دخٌ ايًٌٝ قَٛٞ ٜا  ٚأَا  ضعٝد  بٔ املطٝب ؾً٘ َع قس٠ ايعني غإٔ آخس ، نإ زقٞ اهلل عٓ٘ ٜكٍٛ يٓؿط٘: إذا 

َأٟٚ نٌ غ٤ٞ ٚاهلل ٭دعٓو تصسؿني شسـ ايبعري، ؾهإ ٜؿبح ٚقدَاٙ َٓتؿدتإ ؾٝكٍٛ يٓؿط٘: إذا أَست 

، ٚنإ ٜكٍٛ: َا ؾاتتين ؾسٜك١ يف مجاع١ َٓر أزبعني ض١ٓ، َٚا أذٕ امل٪ذٕ َٓر ث٬ثني ض١ٓ إ٫ (4)ٚيرا خًكت 

، ملاذا ؾعًٛا ذيو نً٘ ؟ ٭ِْٗ  (5)٤ٛ ايعػا٤ مخطني ض١ٓٚأْا يف املطذد أٚ ؾ٢ً زقٞ اهلل عٓ٘ ايؿبح بٛق

اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ، ٚاسبدٜح يف َطٓد  ٢مسعٛا سدٜح ايٓيب ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ؾٛعٛٙ ٚعًُٛا ب٘ ، ٜكٍٛ ؾً

اإلَاّ أمحد " َٔ ؾ٢ً هلل أزبعني َٜٟٛا يف مجاع١ ٜدزى ايتهبري٠ ا٭ٚىل نتب ي٘ بسا٤تإ : بسا٠٤ َٔ ايٓاز ، 

 (.6) َٔ ايٓؿام " ٚبسا٠٤

 ؾكد ٚملا عًِ ايطًـ إٔ قس٠ عِٝٓٗ يف ايؿ٠٬ ٚذاقٛا ذيو ٚدسبٛٙ ، أطايٛا زنٛعٗا ٚضذٛدٖا ٚاطُأْٛا ؾٝٗا  ،

زٟٚ يف ؾشٝح ابٔ سبإ عٔ عبد اهلل بٔ عُس زقٞ اهلل عٓ٘  أْ٘ زأ٣ ؾت٢ ٜؿًٞ ؾأطٌ ؾ٬ت٘ ٚأطٓب ؾٝٗا 

ؾكاٍ ابٔ عُس : يٛ نٓت أعسؾ٘ ٭َست٘ إٔ ٌٜٛٝ ايسنٛع  ؾكاٍ : أٜهِ ٜعسف ٖرا ؟ ؾكاٍ زدٌ: أْا أعسؾ٘ .

ٜكٍٛ : إٕ ايعبد إذا قاّ إىل ايؿ٠٬ أتٞ برْٛب٘ نًٗا   ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ٚايطذٛد ؾإْٞ مسعت زضٍٛ اهلل

                                                           
1

2

3

4

5



 

757 
 

  2016 يونيو  – يناير -العدد السابع                           جامعت الناصرمجلت 

 

 إقرار العين في الصالة

 

 د. منى عبداهلل محمد آدم
 

  .( 1)ؾٛقعت ع٢ً عاتكٝ٘ ؾهًُا زنع أٚ ضذد تطاقٛت عٓ٘ 

 ( .2)ضذد ضذد٠ ؾًِ ٜسؾع ست٢ ْٛدٟ بايعػا٤قاٍ ابٔ ٖٚب : زأٜت ايجٛزٟ يف اسبسّ بعد املػسب ؾ٢ً ثِ 

َِٟٛا َزٞنَع١ٟ، ٜؾٜكَس َٜ ِٝس٢  ُٔ ايٗصَب ٍَ: َزٜنَع اِب ٖٓام ٜقا ٜ ٢ٔ ٢ِ ب ًٔ َُِط  ِٔ َْا أَا ساهلِ َع اشبػٛع يف قس٠ ايعني  ؾأَس آخس ،َع ٞأ

ٍَ ُ٘،ٜٚقا ََا َزٜؾَع َزٞأَض َٚ َٚامٜلا٥َٔد٠ٔ،  َٓٚطا٤ٔ  َٚاي  َٕ َُِسا ٢ٍ ٔع َٚآ ُٔ  ٔبايَبٜكَس٠ٔ  َٕ اِب ٍَ: ٜنا َٓاز٣ ٜقا ِٜ ٢ٔ ٔد ُِس٢ٚ ب ِٔ َع َِ، َع ِٝ ٖٔ ُٔ إ٢ِبَسا ُِٜد ب َٜص٢

ًََٜتٔؿُت  َُا  ُ٘، ٜؾ َِٛب َُٜؿٗب ُت ُِٝل  ٔٓ َِٓذ َٚامٔل َُٜؿِّٞ ٔؾٞ اسٔبِذس٢،  ِٝس٢  ٢ٔ -ايٗصَب ٢ٔ اِب ٠َٜٚ، َع ُٔ ُعِس ُّ ب َٖٔػا  ٣َٚ ََٚز ، ُٙ ِٚ ُٖا َساَؾُس ٓٔٞ ٜي َِٜع

 ِٛ ٍَ: ٜي ِٜٓهٔدز٢ ٜقا ُٔ امٝل ْٔ تؿؿك٘ ايسٜح، ٚسذس املٓذٓٝل ٜكع ٖٗٓا، قاٍ ٜأُبٛ َبٞهس٣ ب ُ٘ ٝغِؿ ْٖ َُٜؿِّٞ ٜنٜأ ِٝس٢  َٔ ايٗصَب َزٜأَٜت اِب

٢ٔ ٜق ََُس ب ِٔ ُع ِٝس٢، َٚع ٢ٔ ايٗصَب ٢ٔ اِب َٔ  ٔ٘ ِٝ َٓ ِٝ َٔ َع ِٝ ِٔ ٜأٔبٞ إ٢ِضَشاَم قاٍ: َا زأٜت أسّدا أععِ َضِذَد٠ٟ َب ٖٝاؽ٣، َع ٘ٔ، َع َٚ ِٔ ٝأ ِٝظ٣، َع

٣ِ، ٜؾَؿاُسٛا: اٜأ َٖأغ  ٔ٘ ٔٓ ٢ًٜ اِب ٠١ٖٝ َع ِٜٛت َس َُٜؿِّٞ، ٜؾَطك  َٛ ُٖ ُ٘، ٜؾإ٢َذا  َِٝت ِٝس٢ َب ٢ٔ ايٗصَب ٢ًٜ اِب َٗا َدَخًِت َع ْٖ ِٖ ١ٜٖٝ، ُث ١ٜٖٝ اسٜب سٜب

ُ٘ َٜٛع َؾ٬َٜت َُا ٜق َٖا، ٜؾ ِٛ ََ  .( 3)َز

 َٚ :ٍَ ٟٚ، ٜقا َِْؿاز٢ ِٛح٣ اٜ٭ ُْ ِٔ ٜأٔبٞ  َٛ َضأدْد، ٚيف ضري أع٬ّ ايٓب٤٬ ،َع ُٖ َٚ  ٢ٔ ِٝ ُٔ اسٝبَط ٞٗ ب ًٔ ٘ٔ َع ِٝ ِٕٝت ٔؾ ِْٜل ٔؾٞ َب ٜقَع َسس٢

ُ٘ ٔؾٞ َذٔيٜو، ٜؾ ٌَ ٜي ِٝ ُ٘ َسٖت٢ ٝطٔؿ٦َِت،ٜؾٔك َُا َزٜؾَع َزٞأَض ٖٓاَز!ٜؾ ٢ٍ اهلٔل، اي ِٛ َٔ َزُض َٜا اِب  :َٕ ِٛ ِٛٝي َٜٝك ًٝٛا  َٗا ايٓاز ٜؾَذَع ِٓ ٓٔٞ َع َِٗت ٍَ: ٜأٞي ٜكا

طني إذا تٛقأ اؾؿس ٚإذا قاّ إىل ايؿ٠٬ ازتعد . ؾكٌٝ ي٘ ؾكاٍ : تدزٕٚ بني ٜدٟ ٚنإ عًٞ ابٔ اسب( 4)ا٭خس٣

 ( .6)ٚنإ إبساِٖٝ ايتُٝٞ إذا ضذد نأْ٘ درّ سا٥ط ٜٓصٍ ع٢ً ظٗسٙ ايعؿاؾري  (5)َٔ أقّٛ َٚٔ أْادٞ ؟ 

ِٝس٢ َٜٚيا ٔؾٞ ٜغ  ٔ٘ ًٜأت ًَٞتٔؿّتا ٔؾٞ َؾ َُ  ٣ٌ َٚا٥ٔ ُِٜت ٜأَبا  ََا َزٜأ  :ِْ ٍَ َعأؾ  .( 7)َٖاَٜٚقا
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 ٢ٌ ِٚ ٔيٜأِد ١ًٟٜ ٜأ َٖا إ٫٢ ٜقا٥ٔ ََُؿ٬  ِٔ َٔ ١َٟٓ ٫ َتِدُسُز  ََٜهَجِت َسٞؿَؿ١ٝ َث٬ٔثنَي َض  :٣ٕ ُُٛ ِٝ ََ  ُٔ ٟٗ ِب ِٗٔد ََ  ٍَ  .(1)َساَد١َٕٜٚقا

َٚتؿًٞ ٔؾٞ َؿ٬ٖا ٜؾُسمَبا طؿ٧ ايطساز ٜٚك٤ٞ  ِٖ تكّٛ  ٌِٝ ث ٤ً ٚناْت َسٞؿَؿ١ بٓت ٔضري٢ٜٔ تطسز ضسادٗا َٔ اي

َٗا ِٝت َسٖت٢ تؿبح ٜي  .(2)اٞيَب

ٚعٔ عبد ايسمحٔ بٔ حي٢ٝ بٔ عجُإ بٔ محص٠ عٔ أبٝ٘ عٔ ددٙ قاٍ أزضًتين أمسا٤ بٓت أبٞ بهس إىل ايطٛم 

ٚقد اؾتتشت بطٛز٠ ايٛٛز ؾدسدت ٚقد اْتٗت إىل " ٚٚقاْا عراب ايطُّٛ "  ؾرٖبت إىل ايطٛم ثِ زدعت ٖٚٞ 

 .(3)تهسزٖا " ٚٚقاْا عراب ايطُّٛ " ٖٚٞ تؿًٞ

 . ّٔ ّٔ ٚقست بٗا أعٝٓٗ ّٔ عع١ُ اهلل ؾععُت ؾ٬تٗ  هلل دزٖٔ ْطا٤ عسؾ

َٚمل أٚعٔ   ٖٓاع  َٚخسز اي ََِطذدٙ عَػا٤ اٞيآٔخَس٠  َََع أبٞ سٜٓٝؿ١ ٔؾٞ  َٜٝكٍٛ ؾًٝت  ُٔعت َشا٥َٔد٠  ٍَ َض ُُْٜٛظ ٜقا َُد بٔ  ِس

ُِٝح ََِطٜأٜي١ َٔ َس َٜٚأَزِدت ٜإٔ أضأي٘ َعٔ  َُِطٔذد  ْٚٞ ٔؾٞ اٞي َٚقد اٞؾتتح َسٖت٢ بًؼ إ٢ٜي٢  ٜعًِ ٜأ َّ ٜؾٜكَسٜأ  ٍَ ٜؾٜكا ٜيا ٜساْٞ أسد ٜقا

 ١َٜ ُُّٛ}َٖٔرٙ اٞيآ َٖا َسٖت٢ أذٕ  {ٜؾُٔ اهلل عًٝٓا ٚٚقاْا َعَراب ايط َُٜسٚدد ِْتعس ٜؾَساغ٘ ٜؾًِ ٜصٍ  َُِطٔذد ا ؾأقُت ٔؾٞ اٞي

ًٜا٠ اٞيؿِذس َُُ٪ٓذٕ يَؿ  .( 4)اٞي

ٖرٙ ٖٞ أسٛاهلِ َع قس٠  عني احملبني هلل دزِٖ ذاقٛا يرتٗا ؾكست ٖهرا ناْت ؾ٬تِٗ ٖٚهرا نإ خػٛعِٗ ٚ

 بٗا أعِٝٓٗ ٚازتاست بٗا أْؿطِٗ .

 

 

                                                           
1

2

3

4

 م.1985 -هـ 5
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 اشبامت١:

اسبُد هلل محد ايػانسٜٔ ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً زضٛي٘ ايؿادم ا٭َني ٚبعد ؾٗرٙ خامت١ دٛييت ؾُٝا ٜتعًل 

مل٪َٔ بٌ يف أغد اسباد١ إيٝٗا ٚخاؾ١ ٚحنٔ يف ب )قس٠ عني احملبني( ٖٚرا ا٭َس َٔ ا٭َٛز اييت حيتادٗا ا

شَإ نجست ؾٝ٘ ايؿنت ٚتعددت املًٗٝات ٚأؾبح ايٓاع يف ساد١ ملٔ ٜبني هلِ املٓٗر ايكِٜٛ ٚايٛسٜل املطتكِٝ 

ٜٚبؿسِٖ مبٓٗر أٌٖ ايط١ٓ ٚازبُاع١ ٚايطًـ ايؿاحل   ٚنٝـ ناْت ؾ٬تِٗ ٚنٝـ نإ ٚقٛؾِٗ بني 

 ٜدٟ زبِٗ .

 ٥ر ٚتٛؾٝات أختؿسٖا يف اآلتٞ :ٚقد خًؿت اىل ْتا

 أ٫ٚ ايٓتا٥ر:

٫ تهٕٛ ايؿ٠٬ قس٠ عني امل٪َٔ إ٫ إذا طٗس قًب٘ َٔ أَساض ايكًب ، ضٛا٤ ناْت ْادب١ عٔ غبٗات أٚ  -1

غٗٛات.

أععِ َعني ع٢ً اشبػٛع يف ايؿ٠٬ ايتؿهس يف َعاْٞ اآلٜات ٚتدبسٖا .-2

قٜٛت ؾًت٘ باهلل ٚؾدم اتؿاي٘ ب٘.إٕ يًؿ٠٬ اشباغع١ ير٠ ٫ ٜػعس بٗا إ٫ َٔ  -3

 ثاْٟٝا ايتٛؾٝات:

ؾٝذتٗد ٚجياٖد ْؿط٘ يف ايؿ٠٬ ست٢ تهٕٛ قس٠ عٝٓ٘ ، ٫ٚ ٜهٕٛ ع٢ً امل٪َٔ إٔ ٫ ٜصٖد يف ا٭دس ٚايجٛاب-1

ذيو إ٫ بايصٖد يف ايدْٝا ٚايسغب١ يف اآلخس٠   .

امل٪َٔ جيُع ْؿط٘ ٚحيكس قًب٘ قبٌ ايدخٍٛ يف ايؿ٠٬.-2

 َٔ ايتٗإٚ يف أدا٤ ايؿ٠٬ يف مجاع١ سٝح ٜٓاد٣ بٗا ٚدبب املطازع١ ٭دا٥ٗا يف أٍٚ ٚقتٗا .اسبرز  -3

ٜطتػعس امل٪َٔ عع١ُ َٔ ٜكـ أَاَ٘ ٚخيكع ٜٚتريٌ بني ٜدٙ ٖٚٛ اهلل عص ٚدٌ. -4

 قا١ُ٥ املؿادز ٚاملسادع:

 .ايكسإٓ ايهسِٜ

ََِعبَد، ايتُُٝٞ، أبٛ اإلسطإ يف تكسٜب ؾشٝح ابٔ سبإ ،ضبُد بٔ سبإ بٔ أمحد بٔ سب .1 إ بٔ َعاذ بٔ 

 739ٖـ( ،تستٝب: ا٭َري ع٤٬ ايدٜٔ عًٞ بٔ بًبإ ايؿازضٞ )املتٛؾ٢: 354سامت، ايدازَٞ، ايُبطيت )املتٛؾ٢: 

 ٖـ( ،سكك٘ ٚخسز أسادٜج٘ ٚعًل عًٝ٘: غعٝب ا٭زْ٪ٚط ،ايٓاغس: َ٪ضط١ ايسضاي١، بريٚت.
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َُسٟ اسبٓؿٞ أخباز أبٞ سٓٝؿ١ ٚأؾشاب٘ ،اسبطني بٔ عًٞ ب .2 ِٝ ٔ ضبُد بٔ دعؿس، أبٛ عبد اهلل ايٖؿ

 ٖـ 1405، 2بريٚت ، ط –ٖـ( ،ايٓاغس: عامل ايهتب 436)املتٛؾ٢: 

أبٛ ،إعا١ْ ايٛايبني ع٢ً سٌ أيؿاظ ؾتح املعني )ٖٛ ساغ١ٝ ع٢ً ؾتح املعني بػسح قس٠ ايعني مبُٗات ايدٜٔ( .3

ايٓاغس: داز ايؿهس يًٛباع١ ،ٖـ(1302بعد  بهس )املػٗٛز بايبهسٟ( بٔ ضبُد غٛا ايدَٝاطٞ )املتٛؾ٢:

.ّ 1997 -ٖـ  1418، 1، ط ٚايٓػس ٚايتٛزٜع

ُِٜاش  .4 َٚا٭ع٬ّ ،مشظ ايدٜٔ أبٛ عبد اهلل ضبُد بٔ أمحد بٔ عجُإ بٔ ٜقا َٚؾٝات املػاٖري  َٚ تازٜذ اإلض٬ّ 

ٛٓاد َعسٚف ،ايٓاغس: د748ايرٖيب )املتٛؾ٢:  ّ  2003، 1اإلض٬َٞ ، طاز ايػسب ٖـ( ،احملكل: ايدنتٛز بػاز ع

ٖـ( 463تازٜذ بػداد ،أبٛ بهس أمحد بٔ عًٞ بٔ ثابت بٔ أمحد بٔ َٗدٟ اشبٛٝب ايبػدادٟ )املتٛؾ٢:  .5

 ّ. 2002 -ٖـ 1422، 1بريٚت ، ط –،احملكل: ايدنتٛز بػاز عٛاد َعسٚف ،ايٓاغس: داز ايػسب اإلض٬َٞ 

ٖـ( ،احملكل: 571عسٚف بابٔ عطانس )املتٛؾ٢: تازٜذ دَػل ،أبٛ ايكاضِ عًٞ بٔ اسبطٔ بٔ ٖب١ اهلل امل .6

عُسٚ بٔ غسا١َ ايعُسٟٚ ،ايٓاغس: داز ايؿهس يًٛباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع.

ٖـ( 540ذبؿ١ ايؿكٗا٤ ،ضبُد بٔ أمحد بٔ أبٞ أمحد، أبٛ بهس ع٤٬ ايدٜٔ ايطُسقٓدٟ )املتٛؾ٢: حنٛ  .7

ّ. 1994ٖـ،  2،1414يبٓإ ، ط –،يٓاغس: داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت 

ٖـ(، 502تؿطري ايساغب ا٭ؾؿٗاْٞ ،أبٛ ايكاضِ اسبطني بٔ ضبُد املعسٚف بايساغب ا٭ؾؿٗا٢ْ )املتٛؾ٢:  .8

ط بدٕٚ .

ٖـ(،ايٓاغس: َٛابع أخباز ايّٝٛ.1418اشبٛاطس ،ضبُد َتٛيٞ ايػعساٟٚ )املتٛؾ٢:  –تؿطري ايػعساٟٚ  .9

س بٔ ٜصٜد بٔ نجري بٔ غايب اآلًَٞ، تؿطري ايٛربٟ = داَع ايبٝإ عٔ تأٌٜٚ آٟ ايكسإٓ،ضبُد بٔ دسٜ .10

ٖـ(،ذبكٝل: ايدنتٛز عبد اهلل بٔ عبد احملطٔ ايرتنٞ بايتعإٚ َع 310أبٛ دعؿس ايٛربٟ )املتٛؾ٢: 

َسنص ايبشٛخ ٚايدزاضات اإلض١َٝ٬ بداز ٖذس ايدنتٛز عبد ايطٓد سطٔ ميا١َ ايٓاغس: داز ٖذس 

ّ. 2001 -ٖـ  1،1422يًٛباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع ٚاإلع٬ٕ، ط

تؿطري املاٚزدٟ = ايٓهت ٚايعٕٝٛ ،أبٛ اسبطٔ عًٞ بٔ ضبُد بٔ ضبُد بٔ سبٝب ايبؿسٟ ايبػدادٟ،  .11

ٖـ( ،احملكل: ايطٝد ابٔ عبد املكؿٛد بٔ عبد ايسسِٝ ،ايٓاغس: داز ايهتب 450ايػٗري باملاٚزدٟ )املتٛؾ٢: 

بريٚت / يبٓإ. -ايع١ًُٝ 
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عبد ايسمحٔ بٔ ٜٛضـ، أبٛ اسبذاز، مجاٍ ايدٜٔ ابٔ ايصنٞ تٗرٜب ايهُاٍ يف أمسا٤ ايسداٍ ،ٜٛضـ بٔ  .12

ٖـ( ،احملكل: د. بػاز عٛاد َعسٚف ،ايٓاغس: َ٪ضط١ 742أبٞ ضبُد ايككاعٞ ايهًيب املصٟ )املتٛؾ٢: 

ّ.1980 – 1400، 1بريٚت ، ط –ايسضاي١ 

دعؿس ايٛربٟ  داَع ايبٝإ يف تأٌٜٚ ايكسإٓ ،ضبُد بٔ دسٜس بٔ ٜصٜد بٔ نجري بٔ غايب اآلًَٞ، أبٛ .13

ّ. 2000 -ٖـ  1420، 1ٖـ( ،احملكل: أمحد ضبُد غانس ،ايٓاغس: َ٪ضط١ ايسضاي١ ، ط310)املتٛؾ٢: 

ازباَع املطٓد ايؿشٝح املدتؿس َٔ أَٛز زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚضٓٓ٘ ٚأٜاَ٘ = ؾشٝح  .14

 بٔ ْاؾس ايٓاؾس ايبدازٟ ،ضبُد بٔ إمساعٌٝ أبٛ عبداهلل ايبدازٟ ازبعؿٞ ،احملكل: ضبُد شٖري

، 1،ايٓاغس: داز طٛم ايٓذا٠ )َؿٛز٠ عٔ ايطًٛا١ْٝ بإقاؾ١ تسقِٝ تسقِٝ ضبُد ؾ٪اد عبد ايباقٞ( ، ط

ٖـ.1422

ازبٛاب ايهايف ملٔ ضأٍ عٔ ايدٚا٤ ايػايف أٚ ايدا٤ ٚايدٚا٤ ،ضبُد بٔ أبٞ بهس بٔ أٜٛب بٔ ضعد مشظ  .15

ّ.1997 -ٖـ 1418،  1املػسب،ط –از املعسؾ١ ٖـ(،ايٓاغس: د751ايدٜٔ ابٔ قِٝ ازبٛش١ٜ )املتٛؾ٢: 

ساغ١ٝ ايسٚض املسبع غسح شاد املطتكٓع ،عبد ايسمحٔ بٔ ضبُد بٔ قاضِ ايعاؾُٞ اسبٓبًٞ )املتٛؾ٢:  .16

ٖـ. 1397 -،1)بدٕٚ ْاغس( ، ط سٖـ(،ايٓاغ1392

زبٛش١ٜ ضبُد بٔ أبٞ بهس بٔ أٜٛب بٔ ضعد مشظ ايدٜٔ ابٔ قِٝ ا، زضاي١ ابٔ ايكِٝ إىل اسد إخٛاْ٘ .17

.ايسٜاض –ايٓاغس: َٛابع ايػسم ا٭ٚضط ، احملكل: عبد اهلل بٔ ضبُد املدٜؿس،ٖـ(751)املتٛؾ٢: 

زٚق١ ايٓاظس ٚد١ٓ املٓاظس يف أؾٍٛ ايؿك٘ ع٢ً َرٖب اإلَاّ أمحد بٔ سٓبٌ ،أبٛ ضبُد َٛؾل ايدٜٔ  .18

ايػٗري بابٔ قدا١َ عبد اهلل بٔ أمحد بٔ ضبُد بٔ قدا١َ ازبُاعًٝٞ املكدضٞ ثِ ايدَػكٞ اسبٓبًٞ، 

ٜٓإ يًٛباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع ، ط620املكدضٞ )املتٛؾ٢:  ّ.2002-ٖـ2،1423ٖـ( ،ايٓاغس: َ٪ضط١ ايس

أبٛ داٚد ضًُٝإ بٔ ا٭غعح بٔ إضشام بٔ بػري بٔ غداد بٔ عُسٚ ا٭شدٟ ايطَٚٔذِطتاْٞ  ، ضٓٔ أبٞ داٚد .19

.بريٚت –ايٓاغس: املهتب١ ايعؿس١ٜ، ؾٝدا ،احملكل: ضبُد ضبٝٞ ايدٜٔ عبد اسبُٝد،ٖـ(275)املتٛؾ٢: 

ٖـ( ،سكك٘ 303ايطٓٔ ايهرب٣ ،أبٛ عبد ايسمحٔ أمحد بٔ غعٝب بٔ عًٞ اشبساضاْٞ، ايٓطا٥ٞ )املتٛؾ٢:  .20

ٚخسز أسادٜج٘: سطٔ عبد املٓعِ غًيب ،أغسف عًٝ٘: غعٝب ا٭زْا٩ٚط ،قدّ ي٘: عبد اهلل بٔ عبد احملطٔ 

ّ. 2001 -ٖـ  1421، 1بريٚت ، ط –ايرتنٞ ،ايٓاغس: َ٪ضط١ ايسضاي١ 
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ُِٜاش ايرٖيب )املتٛؾ٢:  .21 ضري أع٬ّ ايٓب٤٬ ،مشظ ايدٜٔ أبٛ عبد اهلل ضبُد بٔ أمحد بٔ عجُإ بٔ ٜقا

2006ّ-ٖـ1427ايكاٖس٠ ،ايٛبع١:  -ٖـ( ،ايٓاغس: داز اسبدٜح748

ا٭ؾبٗاْٞ، أبٛ ضري ايطًـ ايؿاسبني ،إمساعٌٝ بٔ ضبُد بٔ ايؿكٌ بٔ عًٞ ايكسغٞ ايًٛٝشٞ ايتُٝٞ  .22

ٖـ( ،ذبكٝل: د. نسّ بٔ سًُٞ بٔ ؾسسات بٔ أمحد ،ايٓاغس: داز 535ايكاضِ، املًكب بكٛاّ ايط١ٓ )املتٛؾ٢: 

 ايسا١ٜ يًٓػس ٚايتٛشٜع، ايسٜاض.

ََِعبَد، ايتُُٝٞ، أبٛ  .23 ؾشٝح ابٔ سبإ برتتٝب ابٔ بًبإ ،ضبُد بٔ سبإ بٔ أمحد بٔ سبإ بٔ َعاذ بٔ 

بريٚت ،  –ٖـ( ،احملكل: غعٝب ا٭زْ٪ٚط ،ايٓاغس: َ٪ضط١ ايسضاي١ 354طيت )املتٛؾ٢: سامت، ايدازَٞ، ايُب

ّ.1993 – 2،1414ط

ٖـ( ،احملكل: ضبُد ساَد 526طبكات اسبٓاب١ً ،أبٛ اسبطني ابٔ أبٞ ٜع٢ً، ضبُد بٔ ضبُد )املتٛؾ٢:  .24

 بريٚت. –ايؿكٞ ،ايٓاغس: داز املعسؾ١ 

د بٔ َٛض٢ بٔ خايد بٔ ضامل ايٓٝطابٛزٟ، أبٛ عبد طبكات ايؿٛؾ١ٝ ،ضبُد بٔ اسبطني بٔ ضبُ .25

بريٚت ،  –ٖـ(،احملكل: َؿٛؿ٢ عبد ايكادز عٛا ،ايٓاغس: داز ايهتب ايع١ًُٝ 412ايسمحٔ ايطًُٞ )املتٛؾ٢: 

 ّ.1998ٖـ 1،1419ط

ايٛبكات ايهرب٣ ،أبٛ عبد اهلل ضبُد بٔ ضعد بٔ َٓٝع اهلامشٞ باي٤٫ٛ، ايبؿسٟ، ايبػدادٟ املعسٚف بابٔ  .26

ٖـ  1،1410بريٚت ، ط –ٖـ( ،ذبكٝل: ضبُد عبد ايكادز عٛا ،ايٓاغس: داز ايهتب ايع١ًُٝ 230ضعد )املتٛؾ٢: 

- 1990 .ّ 

َٓؿٞ، ْطب٘ إىل  .27 ايٛبكات ايهرب٣ = يٛاؾح ا٭ْٛاز يف طبكات ا٭خٝاز ،عبد ايٖٛاب بٔ أمحد بٔ عًٞ اسٜب

( ،ايٓاغس: َهتب١ ضبُد املًٝذٞ ايهتيب ٚأخٝ٘، ٖـ973ضبُد ابٔ اسبٓؿ١ٝ، ايٖػِعساْٞ، أبٛ ضبُد )املتٛؾ٢: 

ٖـ. 1315َؿس ،عاّ ايٓػس: 

ضبُد بٔ أبٞ بهس بٔ أٜٛب بٔ ضعد مشظ ايدٜٔ ابٔ قِٝ ازبٛش١ٜ ، طسٜل اهلذستني ٚباب ايطعادتني .28

.ٖـ1394، 2،طٖـ(ايٓاغس: داز ايطًؿ١ٝ، ايكاٖس٠، َؿس751)املتٛؾ٢: 

ٖـ( ايٓاغس: داز 751د مشظ ايدٜٔ ابٔ قِٝ ازبٛش١ٜ )املتٛؾ٢: ايؿٛا٥د ،ضبُد بٔ أبٞ بهس بٔ أٜٛب بٔ ضع .29

ّ. 1973 -ٖـ  1393، 2بريٚت ، ط –ايهتب ايع١ًُٝ 
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أبٛ بهس بٔ أبٞ غٝب١، عبد اهلل بٔ ضبُد بٔ إبساِٖٝ بٔ عجُإ بٔ ، ايهتاب املؿٓـ يف ا٭سادٜح ٚاآلثاز .30

،  ايسٜاض –ٓاغس: َهتب١ ايسغد اي،احملكل: نُاٍ ٜٛضـ اسبٛت،ٖـ(235خٛاضيت ايعبطٞ )املتٛؾ٢: 

ٙ.1،1409ط

ايهػـ ٚايبٝإ عٔ تؿطري ايكسإٓ، أمحد بٔ ضبُد بٔ إبساِٖٝ ايجعًيب، أبٛ إضشام )املتٛؾ٢:  .31

ٖـ(،ذبكٝل: اإلَاّ أبٞ ضبُد بٔ عاغٛز،َسادع١ ٚتدقٝل: ا٭ضتاذ ْعري ايطاعدٟ،ايٓاغس: داز إسٝا٤ 427

ّ. 2002 -ٖـ ، 1،1422يبٓإ ، ط –ايرتاخ ايعسبٞ، بريٚت 

َنت ايكؿٝد٠ اي١ْٝٛٓ،ضبُد بٔ أبٞ بهس بٔ أٜٛب بٔ ضعد مشظ ايدٜٔ ابٔ قِٝ ازبٛش١ٜ )املتٛؾ٢:  .32

 ٖـ.2،1417ٖـ(،ايٓاغس: َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ، ايكاٖس٠ ، ط751

احملؿٍٛ ،أبٛ عبد اهلل ضبُد بٔ عُس بٔ اسبطٔ بٔ اسبطني ايتُٝٞ ايساشٟ املًكب بؿدس ايدٜٔ ايساشٟ  .33

ٖـ( ،دزاض١ ٚذبكٝل: ايدنتٛز ط٘ دابس ؾٝاض ايعًٛاْٞ ،ايٓاغس: َ٪ضط١ 606املتٛؾ٢: خٛٝب ايسٟ )

ّ. 1997 -ٖـ  2،1418ايسضاي١ ، ط

َطا٥ٌ أمحد بٔ سٓبٌ زٚا١ٜ ابٓ٘ عبد اهلل ،أبٛ عبد اهلل أمحد بٔ ضبُد بٔ سٓبٌ بٔ ٬ٍٖ بٔ أضد  .34

ٖـ 1401، 1بريٚت ، ط –هتب اإلض٬َٞ ٖـ( ،احملكل: شٖري ايػاٜٚؼ ،ايٓاغس: امل241ايػٝباْٞ )املتٛؾ٢: 

1981.ّ 

َطٓد أبٞ داٚد ايٛٝايطٞ ،أبٛ داٚد ضًُٝإ بٔ داٚد بٔ ازبازٚد ايٛٝايطٞ ايبؿس٣ )املتٛؾ٢:  .35

 -ٖـ  1419، 1َؿس ، ط –ٖـ(،احملكل: ايدنتٛز ضبُد بٔ عبد احملطٔ ايرتنٞ،ايٓاغس: داز ٖذس 204

1999 .ّ 

هلل أمحد بٔ ضبُد بٔ سٓبٌ بٔ ٬ٍٖ بٔ أضد ايػٝباْٞ )املتٛؾ٢: َطٓد اإلَاّ أمحد بٔ سٓبٌ ،أبٛ عبد ا .36

عادٍ َسغد، ٚآخسٕٚ إغساف: د عبد اهلل بٔ عبد احملطٔ ايرتنٞ  -ٖـ( ،احملكل: غعٝب ا٭زْ٪ٚط 241

ٖـ  1،1421،ايٓاغس: َ٪ضط١ ايسضاي١ ، ط

ضًِ ،َطًِ بٔ اسبذاز املطٓد ايؿشٝح املدتؿس بٓكٌ ايعدٍ عٔ ايعدٍ إىل زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ .37

ٖـ(،احملكل: ضبُد ؾ٪اد عبد ايباقٞ ،ايٓاغس: داز إسٝا٤ 261أبٛ اسبطٔ ايكػريٟ ايٓٝطابٛزٟ )املتٛؾ٢: 

بريٚت. –ايرتاخ ايعسبٞ 
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املؿٓـ يف ا٭سادٜح ٚاآلثاز ،أبٛ بهس بٔ أبٞ غٝب١، عبد اهلل بٔ ضبُد بٔ إبساِٖٝ بٔ عجُإ بٔ خٛاضيت  .38

 ٙ.140، 1ايسٜاض ، ط –،احملكل: نُاٍ ٜٛضـ اسبٛت ،ايٓاغس: َهتب١ ايسغد  ٖـ(235ايعبطٞ )املتٛؾ٢: 

ضًُٝإ بٔ أمحد بٔ أٜٛب بٔ َٛري ايًدُٞ ايػاَٞ، أبٛ ايكاضِ ايٛرباْٞ )املتٛؾ٢: ، املعذِ ا٭ٚضط  .39

ايٓاغس: داز اسبسَني ، احملكل: طازم بٔ عٛض اهلل بٔ ضبُد ، عبد احملطٔ بٔ إبساِٖٝ اسبطٝين، ٖـ(360

 .ايكاٖس٠ –

، ٖـ( مبطاعد٠ ؾسٜل ع1424ٌُد أمحد طبتاز عبد اسبُٝد عُس )املتٛؾ٢: ،َعذِ ايًػ١ ايعسب١ٝ املعاؾس٠ .40

.ّ 2008 -ٖـ  1،1429، ط ايٓاغس: عامل ايهتب

)إبساِٖٝ َؿٛؿ٢ / أمحد ايصٜات / ساَد عبد ايكادز / ، صبُع ايًػ١ ايعسب١ٝ بايكاٖس٠، املعذِ ايٛضٝط  .41

 . : داز ايدع٠ٛايٓاغس،ضبُد ايٓذاز(

َؿاتٝح ايػٝب = ايتؿطري ايهبري ،أبٛ عبد اهلل ضبُد بٔ عُس بٔ اسبطٔ بٔ اسبطني ايتُٝٞ ايساشٟ املًكب  .42

 3بريٚت ، ط –اخ ايعسبٞ ٖـ( ،ايٓاغس: داز إسٝا٤ ايرت606بؿدس ايدٜٔ ايساشٟ خٛٝب ايسٟ )املتٛؾ٢: 

 ٖـ1420،

.َٛقع : اإلض٬ّ ض٪اٍ ٚدٛاب .43

مشظ ايدٜٔ ضبُد بٔ أبٞ ايعباع أمحد بٔ محص٠ غٗاب ايدٜٔ ايسًَٞ ، ْٗا١ٜ احملتاز إىل غسح املٓٗاز .44

 ّ.1984ٖـ/1404 -ط أخري٠ ، ايٓاغس: داز ايؿهس، بريٚت،ٖـ(1004)املتٛؾ٢: 

ٞ بهس بٔ أٜٛب بٔ ضعد مشظ ايدٜٔ ابٔ قِٝ ازبٛش١ٜ ضبُد بٔ أب ، ايٛابٌ ايؿٝب َٔ ايهًِ ايٛٝب .45

.ّ 3،1999، ط ايكاٖس٠ –ايٓاغس: داز اسبدٜح ،ذبكٝل: ضٝد إبساِٖٝ،ٖـ(751)املتٛؾ٢: 
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