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 م

 ثانًيا : األدلـة :
 األدلة مو القرآى الكريم :     

 .[49]اظّٔارؼمملت:مم{خشيػمَلعمْلؽملشيمملمزشيوضيجشيؿملضي٤ّغيمَظضملشيػملَّغمُل٣ّضيمتشئّشيطَّّٕصيونشيم وشيِع٤ّضيمُط٢ِّّمذشي٨ّضيٍءم}:ممضممللمتضملمملدي .1
صيموشيِعذملذمل٤ّضيمَأغضيظملُم دصيذملؾضيقشيمملنشيماظَّذملِّٔيمخشيػمَلذمل٠ّشيماْظذملذملفمَلزضيوشياجشيمُطػملَّؾملشيذملمملمِعؼملؼيذملمملمتصيؽملضيِؾذملذملوملصيممممم }:مضذملممللمتضملذملمملديمممو .2 ِلذملؾملغي٣ّضيموشيِعؼملؼيذملمملمَظذملذملمملممماْظذملفمَلرضي

 .[36]ؼّٗ:مم{٦ّنشيؼشيضملضيػمَلؼملصي
م{زشيوضيجشيؾملشيذملمملمم رشيبؼيغمُل٣ّصيماظَِّّٔيمخشيػمَلعمَلغمُل٣ّضيمِعذمل٤ّضيمغشيظمْلذملّٗػيموشياِحذملّٓشيٍةموشيخشيػمَلذمل٠ّشيمِعؽملضيؾملشيذملمملممممم ؼشيمملمَأؼؽيؾملشيمملماظؽملؼيمملسصيماتؼيعمُل٦ّام}:مضممللمتضملمملديمو .3

 .[1]اظؽمللمملء:م
جشيضملشيذمل٢ّشيمبشيؿملضيذملؽملشيغمُل٣ّضيمعشيذمل٦ّشيدؼيًةمممموشيِع٤ّضيمآؼشيمملِت٥ِّمَأنضيمخشيػمَل٠ّشيمَظغمُل٣ّضيمِع٤ّضيمَأغضيظمُلِلذملغمُل٣ّضيمَأزضيوشياجذملممًلمِظؿشيلضيذملغمُلؽملصي٦ّامإغيَظؿملضيؾملشيذملمملموشيمممم}:مضممللمتضملمملديمو .4

 [.21]اظّٕوم:م{وشيرشيحضيؼملشيهمًل
م:و .5 متضملمملدي م}ضمملل موشياْظِقفشيمملرشيُة ماظؽملؼيمملسصي موشيُض٦ّدصيػشيممل مغشيمملرطيا موشيَأػضيػمِلؿملغمُل٣ّضي مَأغضيظمُللشيغمُل٣ّضي مُض٦ّا مآعشيؽملصي٦ّا ماظَِّّٔؼ٤ّشي م{ؼشيمملَأؼؽيؾملشيممل

 .[6]اظؿقّٕؼ٣ّ:م
"م)مظعملؼملمملنمم٥ّصيموشيػضيؽملطيمملمسشيػمَل٧ّموشيػضي٤ّػيموشيِصزملشيمملُظ٥ّصيمِص٨ّمسشيمملعشيؿملضي٤ّغيوشيوشيصؼيؿملضيؽملشيمملماْظكملغيغضيلشيمملنشيمِب٦ّشياِظّٓشيؼضي٥ِّمحشيؼملشيػمَلؿضي٥ّصيمُأعؽي:م"موضممللمتضملمملديم .6

:14). 
مضممللمتضملمملديمو .7 مِظػمْلؼملصيؿؼيعمِلنيشيم}: موشياجضيضملشيػمْلؽملشيممل مَأسضيؿملصي٤ّػي مُضّٕؼيَة موشيذصيرِّؼؼيمملِتؽملشيممل مَأزضيوشياِجؽملشيممل مِع٤ّضي مَظؽملشيممل مػشينملضي مرشيبؼيؽملشيممل مؼشيعمُل٦ُّظ٦ّنشي وشياظَِّّٔؼ٤ّشي

 .[74]اظظملّٕضمملن:مم{إغيعشيمملعطيمملم
م .8 م" ماْظغمِلؾشيّٕشيموشيَضسملشي ضممللماهللمتضملمملظ٨ّم: مِسؽملّٓشيَك مؼشيؾضيػمُلطملشي٤ّؼي مإغيعؼيممل مإغيحضيلشيمملغطيممل موشيِبمملْظ٦ّشياِظّٓشيؼضي٤ّغي مإغيؼؼيمملهصي مإغيالَّ متشيضملضيؾصيّٓصيوْا ٧ّمرشيبؽي١َّمَأالَّ

مَظؾملصيؼملشي م.موشياخضيظمِلّٚضي مَطّٕغيميطيممل مَض٦ّضياًل موشيُض٢ّمظَّؾملصيؼملشيممل متشيؽملضيؾملشيّٕضيػصيؼملشيممل موشياَل مُأفدمل مَصاَلمتشيعمُل٢ّمظَّؾملصيؼملشيـمل مِطاَلػصيؼملشيممل مَأوضي مملمجشيؽملشيمملحشيمَأحشيّٓصيػصيؼملشيممل

 .(24،23"م)ماإلدّٕاءمِع٤ّشيماظّٕؼيحضيؼملشيهمِلموشيُض٢ّمرؼيبِّمارضيحشيؼملضيؾملصيؼملشيمملمَطؼملشيمملمرشيبؼيؿملشيمملِغ٨ّمصشيطمِلريطيااظّٔؽيلِّم
موشيِصزملشيمملُظ٥ّصيموشيحشيؼملضيػمُل٥ّصيممُطّٕضيػطيمملموشيوشيضشيضملشيؿضي٥ّصيمُطّٕضيػطيمملمُأعؽي٥ّصيمحشيؼملشيػمَلؿضي٥ّصيوشيوشيصؼيؿملضيؽملشيمملماْظكملغيغضيلشيمملنشيمِب٦ّشياِظّٓشيؼضي٥ِّمإغيحضيلشيمملغطيمملمموضممللمتضملمملديم:م"م .9

ماظَِّؿ٨ّمِغضملضيؼملشيؿشي١َّمَأذضيغمُلّٕشيمَأنضيمَأوضيزغيسضيؽمِل٨ّمرشيبِّمَضممللشيمدشيؽملشيهمًلمَأرضيبشيضمِلنيشيموشيبشيػمَلّٞشيمَأذصيّٓؼيهصيمبشيػمَلّٞشيمذشياإغيم٧ّحشيؿؼيمذشيؾملضيّٕطيامثشيػمَلمملثصي٦ّنشي

مإغيَظؿملضي١َّمتصيؾضيوملصيمإغيغ٨ِّّمذصيرِّؼؼيِؿ٨ّمِص٨ّمِظ٨ّموشيَأصضيػمِلّّضيمتشيّٕضيضشيمملهصيمصشيمملِظقطيمملمَأسضيؼملشي٢ّشيموشيَأنضيموشياِظّٓشييؼيموشيسشيػمَل٧ّمسشيػمَل٨ّؼيمَأغضيضملشيؼملضيوملشي

م(م.م15)ماِّحعملمملفم:مم"مػمِلؼمِلنيشيْظؼملصيلضيامِع٤ّشيموشيإغيغ٨ِّّ
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   :األدلـة مو الســهة   

ؼشيذملمملمم»م(:مصذملػمل٧ّماهللمسػملؿملذمل٥ّمودذملػمل٣ّممم)ملمردذمل٦ّلماهللممملضذملممضذملممللم:مم)رض٨ّماهللمسؽملذمل٥ّ(مسؾّٓماهللمب٤ّمعلضمل٦ّدممس٤ّ -1

ّٕضيجغيموشيعشيذمل٤ّضيمَظذمل٣ّضيمممعشيضملضيرملشيّٕشيماظرملؼيؾشيمملِبمعشيذمل٤ّغيمادضيذملؿشيشمَلممل شيمِعذملؽملضيغمُل٣ّصيماْظؾشيذملمملءشيَةمَصػمْلؿملشيؿشيذملّٖشيوؼيجضيمَصكملغيغؼيذمل٥ّصيمَأَشذملّٚؽيمِظػمْلؾشيزملشيذملّٕغيموشيَأحضيزملشيذمل٤ّصيمِظػمْلظمَلذملمممممممممم

 .م(عؿظمل٠ّمسػملؿمل٥ّ)«مؼشيلضيؿشيشمِلّٝضيمَصضملشيػمَلؿملضي٥ِّمِبمملظزملؼي٦ّضيمغيمَصكملغيغؼي٥ّصيمَظ٥ّصيموغيجشيمملءظيم
ّّماٌذملّٕأةممتذملؽملغملموس٤ّمأب٨ّمػّٕؼّٕةم)مرض٨ّماهللمسؽمل٥ّم(مسذمل٤ّماظذملؽمل)م)مصذملػمل٧ّماهللمسػملؿملذمل٥ّمودذملػمل٣ّم(مضذملممللم:م"ممممممم -2

 (م."م،م)مرواهماظؾكمملريمذيمملهلمملموظّٓؼؽملؾملمملمصمملزظملّٕمبّٔاتماظّٓؼ٤ّمتّٕبوملمؼّٓاكِّربّٝمٌمملهلمملمويلؾؾملمملمو
(مصشيذملػمل٧َّّماظػملَّذمل٥ّصيمسشيػمَلؿملضيذمل٥ِّموشيدشيذملػمل٣َّّشيممممم)دشيذملؼمِلضملضيوملصيمرشيدصيذمل٦ّلشيماظػملَّذمل٥ِّمممم:مضذملممللمم)رض٨ّماهللمسؽملؾملؼملذملممل(ممسشيؾضيّٓشيماظػمل٥َِّّمبضي٤ّشيمسصيؼملشيّٕشيموس٤ّم -3

وشياظّٕؼيجصيذمل٢ّصيمرشيا ػيمم،ماْظكملغيعشيذملمملمصيمرشيا ػيموشيعشيلضيذملؽصي٦ّلظيمسشيذمل٤ّضيمرشيِسؿملؼيِؿذمل٥ِّممممم،مُطػملُّغمُل٣ّضيمرشيا ػيموشيُطػملُّغمُل٣ّضيمعشيلضيؽصي٦ّلظيمسشي٤ّضيمرشيِسؿملؼيِؿذمل٥ِّمم:م)ؼشيعمُل٦ّلصيم

،موشياْظؼملشيذملذملّٕضيَأُةمرشياِسؿملشيذملذملهمٌلمِصذملذمل٨ّمبشيؿملضيذملذملومِلمزشيوضيِجؾملشيذملذملمملموشيعشيلضيذملذملؽصي٦َّظهمٌلمسشيذملذمل٤ّضيمرشيِسؿملؼيِؿؾملشيذملذملمملممم،م٨ّمَأػضيػمِلذملذمل٥ِّموشيػصيذملذمل٦ّشيمعشيلضيذملذملؽصي٦ّلظيمسشيذملذمل٤ّضيمرشيِسؿملؼيِؿذملذمل٥ِّممِصذملذمل

وشياظّٕؼيجصيذمل٢ّصيمرشيا ػيمم:موشيحشيِلذملؾضيوملصيمَأنضيمَضذملّٓضيمَضذملممللشيمممم:مَضذملممللشيمم،موشياْظكشيمملِدمصيمرشيا ػيمِص٨ّمعشيممللغيمدشيؿملِِِّّٓهموشيعشيلضيؽصي٦ّلظيمسشي٤ّضيمرشيِسؿملؼيِؿذمل٥ِّمم

م(م)عؿظمل٠ّمسػملؿمل٥ّ(.وشيُطػملُّغمُل٣ّضيمرشيا ػيموشيعشيلضيؽصي٦ّلظيمسشي٤ّضيمرشيِسؿملؼيِؿ٥ِّ،مممللغيمَأِبؿمل٥ِّموشيعشيلضيؽصي٦ّلظيمسشي٤ّضيمرشيِسؿملؼيِؿ٥ِّمِص٨ّمعشي

عشيذملمملمِعذمل٤ّضيمعشي٦ّضيُظذمل٦ٍّدمإغيالَّممممم(:م)صػمل٧ّماهللمسػملؿمل٥ّمودذملػمل٣ّم)َضممللشيماظؽملؼيِؾ٨ّؽيممضممللم:م(رشيِض٨ّشيماظػمل٥َّّصيمسشيؽملضي٥ّصي)مػصيّٕشيؼضيّٕشيَةم٨َّأبموس٤ّ -4

م.م)رواهماظؾكمملري(م(اهصيمؼصيؾملشي٦ِّّدشياِغ٥ِّم،مَأوضيمؼصيؽملشيزملِّّٕشياِغ٥ِّم،مَأوضيمؼصيؼملشيفِّلشيمملِغ٥ِّؼصي٦َّظّٓصيمسشيػمَل٧ّماْظظمِلشمْلّٕشيِةمَصفمَلبشي٦ّشي

:معشيشـي٢ّصيماْظفشيػمِلذملؿملّٗغيمم(صشيػمل٧َّّماهلُلمسشيػمَلؿملضي٥ِّموشيدشيػمل٣َّّشي)َضممللشيم:مَضممللشيمرشيدصي٦ّلصيماهلِلمم(رشيِض٨ّشيماظػمل٥َّّصيمسشيؽملضي٥ّصيم)َأِب٨ّمعصي٦ّدشي٧ّموس٤ّم -5

َصقشيمملِع٢ّصيماْظؼمِللضيذمل١ِّمإغيعؼيذملمملمَأنضيمؼصيقضيذملِّٔؼشي١َّموشيإغيعؼيذملمملمَأنضيمتشيؾضيؿشيذملممل شيمممممم،ماْظغمِلريغيمماظزملؼيمملِظّّغيموشياظلؼي٦ّضيِءمَطقشيمملِع٢ّغيماْظؼمِللضي١ِّموشيغشيمملِصّْغي

م(وشيغشيمملِصّْصيماْظغمِلريغيمإغيعؼيمملمَأنضيمؼصيقضيّٕغيقشيمِثؿملشيمملبشي١َّموشيإغيعؼيمملمَأنضيمتشيِفّٓشيمرغيحًيمملمخشيِؾؿملشـيهمًل،موشيإغيعؼيمملمَأنضيمتشيِفّٓشيمِعؽملضي٥ّصيمرغيحًيمملمَرؿملِّؾشيهمًلم،مِعؽملضي٥ّصيم

 .(عؿظمل٠ّمسػملؿمل٥ّ.م)
اْظؼملشيذملّٕضيءصيمسشيػمَلذمل٧ّممم»:م(صشيذملػمل٧َّّماهلُلمسشيػمَلؿملضيذمل٥ِّموشيدشيذملػمل٣َّّشيممم)َضممللشي:مَضممللشيمرشيدصي٦ّلصيماظػملَّذمل٥ِّممم(رشيِض٨ّشيماظػمل٥َّّصيمسشيؽملضي٥ّصيم)ّٕشيَةسشي٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيو -6

 .(رواهمأب٦ّمداود)«مِدؼ٤ّغيمخشيػمِلؿملػمِل٥ِّ;مَصػمْلؿملشيؽملضيصمُلّٕضيمَأحشيّٓصيُط٣ّضيمعشي٤ّضيمؼصيكشيمملِظ٢ّصي
إغينؼيماهلَلمدشيذملممل٢ِِّظيمُطذمل٢ّؼيمرشيا ػيممم»َضذملممللشي:ممم(ؿملضيذمل٥ِّموشيدشيذملػمل٣َّّشيممصشيذملػمل٧َّّماهلُلمسشيػملَم)سشي٤ّغيماظؽملؼيِؾذمل٨ِّّممم(رشيِض٨ّشيماظػمل٥َّّصيمسشيؽملضي٥ّصيم)مسشي٤ّضيمَأغشيّٗػيو -7

اظلذملذملؽمل٤ّماظغملذملذمل ىم«)سشيؼملؼيذملذملمملمادضيذملذملؿشيّٕضيسشيمملهصي،مَأحشيظمِلذملذملَّٜمذشيِظذملذمل١َّمَأمضيمضشيذملذملؿملؼيّٝشيسمحشيؿؼيذملذمل٧ّمؼصيلضيذملذملفمَللشيماظّٕؼيجصيذملذمل٢ّصيمسشيػمَلذملذمل٧ّمَأػضيذملذمل٢ّغيمبشيؿملضيِؿذملذمل٥ِّم

 .ظػملؽمللممل٨ِّ(
اظضملؼمل٢ّمأيمعلضمل٦ّدم)مرض٨ّماهللمسؽمل٥ّم(مضممللم:م"مدفملظوملماظؽمل)م)مصػمل٧ّماهللمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّم(مماب٤ّموس٤ّ -8

م،مث٣ّمأيم:مضممللم،مث٣ّمبّٕماظ٦ّاظّٓؼ٤ّم:مضممللم،مضممللمث٣ّمأيم،ماظزملالةمسػمل٧ّموضؿؾملممل"مم:مأحنملمإديماهللمضمملل

 .م)معؿظمل٠ّمسػملؿمل٥ّم(م،م"مماىؾملمملدمسيمدؾؿمل٢ّماهللم:مضمملل
 

     املـــوضــــوع:ثالًثا:  
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مءاظذملؽملّ٘مريمملؼذملهملممماظػملؾؽملهملماِّوديماظيتمؼؿغمل٦ّنمصؿملؾملمملمصذملّٕحماجملؿؼملذملّٝمصؾملذمل٨ّماظذمليتمتؿذمل٦ّديمممممإنماِّدّٕةمػ٨ّم

صؾملذمل٨ّماظذمليتممم;مض٧ّمعرملمملسّٕماينملمواظّٕريهملمواظؿغملمملص٢ّتؿال ممل،موسيمزػملؾملأجلمملدهموسعمل٦ّظ٥ّموأرواح٥ّ وتؽملؼملؿملهمل سمملؼؿ٥ّور

،مصؼملذمل٤ّماِّدذملّٕةمممموسػملذمل٧ّمأطؿذملمملصؾمل٣ّمتزملذملمملنمايّٕعذملمملتممممم،متزملؽملّٝماظّٕجممللماِّبشملممللماظّٔؼ٤ّمتعمل٦ّممسػملؿملؾمل٣ّماٌلذملقملوظؿملمملتم

ممممممممومبعملذملّٓارممم،مّٕج٢ّماظظملمملض٢ّواظم،مواٌؾملؽملّٓسماظؾمملػّٕم،ماظشملؾؿملنملماٌمملػّٕوم،مواظضملمململماإلعمملمم،ماظعملمملِّٓماٌعملّٓاممخيّٕج

صلمملدػمملمؼضملينمصلذملمملدمموم،زملالحؾملمملمؼضملينمصالحماجملؿؼملّٝصم;عمملمتغمل٦ّنمسػملؿمل٥ّماِّدّٕةمع٤ّمض٦ّةمأومتعمل٦ّممسػملؿمل٥ّمع٤ّمضؿمل٣ّ

ماجملؿؼملّٝ.

مملمبمملظطملمملمؼؽملمملدنملمأػؼملؿملؿؾملذملمملمسيممطؿملذملمملنماجملؿؼملذملّٝموأثّٕػذملمملماظظملضملذملممللمممممماػؿ٣ّماإلدالممبمملِّدّٕةماػؿؼملمملعطيموع٤ّمػؽملممل

االػؿؼملمملممسيمبؿملمملنمطذمل٢ّمعذملمملمؼؿزملذمل٢ّمبؿغملذمل٦ّؼ٤ّماِّدذملّٕةمعذمل٤ّماِّحغملذملمملممممممممموؼؿفػمل٧ّمذظ١ّمم،سيمحؿملمملةماِّعهملموعلؿعملؾػملؾملممل

واظ٦ّاجؾمملتموعمملمتعمل٦ّممسػملؿمل٥ّمع٤ّماظؿعملمملظؿملّٓمواآلدابموعمملمؼغملظمل٢ّمدالعؿؾملمملمع٤ّماظظملنتمواًالصمملتموؼ٦ّصّٕمهلمملمايؼملمملؼهملم

;مط٨ّمتقملديمردذملمملظؿؾملمملمسيمأعذمل٤ّموادذملؿعملّٕارمومإسذملّٓادماظذملؽملّ٘ءموتّٕبؿملؿذمل٥ّمسػملذمل٧ّماظعملذملؿمل٣ّممممممممممع٤ّمس٦ّاع٢ّماظؿقػمل٢ّمواظظمللمملد

ٌُصي م.٢ّغيماظضملػملؿملمملاظظملمملضػملهملموا

حؿذمل٧ّمإنممم;اظِّٕؿملّٗمظػملؼملفؿؼملذملّٝم)اِّدذملّٕة(مإديمدرجذملهملمطذملؾريةمممم وضّٓموصػملوملضيمسؽملمملؼهمُلماإلدالممبؾملّٔاماٌغمل٦ّن

واالغلفمملم،ممضؾ٢ّمتفملدؿمللؾملمملمسيمعصيقشيمملوشيظهملمإديماغؿعملمملءمسؽملمملصّٕمبؽملمملِؾملمملممبمملمحيعملخمل٠ّماظؿالؤصيم ػّٔهماظضملؽملمملؼهملماعؿّٓتضيمإديمعممل

أتؾمملس٥ّمسػمل٧ّماٌلمملػشيؼملهملمسيمتغمل٦ّؼ٤ّمػّٔهماِّدّٕةمسذمل مم وؼصيعمَلػملخمل٢ّمع٤ّمدواصّٝماظظملرمل٢ّمظؾؽملؿملمملغؾملممل،مب٢ّمإنؼيماإلدالمشيمحشيىملؼي

اظّٔيماسؿ هماإلدالمصيمإحّٓىمدصيؽملشي٤ّماهللمسيماًػمل٠ّمٌمملمحيعملعملذمل٥ّمعذمل٤ّمععملمملصذملّٓمممم ودؿملػملؿ٥ّماٌرملّٕوسهملموػ٨ّماظّٖواج،

م﴾ونشيمخشيػمَلعمْلؽملشيذملمملمزشيوضيجشيذملؿملضي٤ّغيمَظضملشيػملَّغمُلذمل٣ّضيمتشيذملّٔشيطَّّٕصيمممم وشيِع٤ّضيمُطذمل٢ِّّمذشيذمل٨ّضيءٍممم﴿:م-تؾمملركموتضملمملديمم-ايؿملمملةماإلغلمملغؿملهمل;مإذمؼعمل٦ّلماهللم سي

صيموشيِع٤ّضيمَأغضيظمُلِلؾملغي٣ّضيموشيِعؼملؼيذملمملمم دصيؾضيقشيمملنشيماظَِّّٔيمخشيػمَل٠ّشيماْظفمَلزضيوشياجشيمُطػملَّؾملشيمملمِعؼملؼيمملمتصيؽملضيِؾوملصي ﴿ :دؾقمملغ٥ّم[،موؼعمل٦ّل49]اظّٔارؼمملت:م اْظفمَلرضي

م.[36ؼّٗ:م]م﴾َظمملمؼشيضملضيػمَلؼملصي٦ّنشيم

ػملذمل٠ّماإلغلذملمملنممموعؽملذملّٔمأنمخمم–صمملظّٖواجمإذطيامدصيؽملؼيهملمط٦ّغؼيؿملهملم،موالمؼؽملؾطمل٨ّمظإلغلذملمملنمأنمؼرملذملّٓؼيمسؽملؾملذملمملم;مإذامإنماهللمممم

المؼلذملؿشملؿملّٝمأنمم٢ّمجضمل٢ّمظ٥ّمح٦ّاءمظؿمللذملغمل٤ّمإظؿملؾملذملمملم،مصذملمممملمؼّٓس٥ّموحّٓهمسيماىؽملهملم،مبم–اِّولمآدمموأدغملؽمل٥ّماىؽملهملم

ؼشيذملمملمَأؼؽيؾملشيذملمملماظؽملؼيذملمملسصيماتؼيعمُلذمل٦ّْاممممم  حيؿملمملموحّٓهمبالمأغؿملّٗموالمجػملؿملّٗم;مظذملّٔظ١ّمخػملذمل٠ّماهللمآلدممعذمل٤ّمغظملذملّٗمجؽمللذمل٥ّمزوجطيذملمملم:م"مممممم

(م،مب٢ّمإنماظّٕد٦ّلم)مصذملػمل٧ّماهللمسػملؿملذمل٥ّمممم1)ماظؽمللمملءم:"مموشيخشيػمَل٠ّشيمِعؽملضيؾملشيمملمزشيوضيجشيؾملشيمملمرشيبؼيغمُل٣ّصيماظَِّّٔيمخشيػمَلعمَلغمُل٣ّمع٤ِّّمغؼيظمْلّٗػيموشياِحّٓشيٍة

ودػمل٣ّم(مدصّٝماظرملؾمملبمدصضملطيمملمإديمهعملؿمل٠ّمػّٔهماظلؽملهملم،مع٦ّضقطيمملمص٦ّآِّمذظ١ّموعؽملمملصضملذمل٥ّمصعملذملممللم:م"مؼذملمملمعضملرملذملّٕماظرملذملؾمملبمممممم

غذمل٥ّمظذمل٥ّمممع٤ّمادؿشملممل معؽملغمل٣ّماظؾمملءةمصػملؿملؿّٖوجمصكملغ٥ّمأشّٚمظػملؾزملّٕموأحزمل٤ّمظػملظملّٕجموع٤ّمملمؼلذملؿشملّٝمصضملػملؿملذمل٥ّمبمملظزملذمل٦ّممصكملممم

موجمملءم"م)معؿظمل٠ّمسػملؿمل٥ّم(م.م

ؿ٥ّمواظّٖوجهملمظّٖوجؾملمملموسيمماخؿؿملمملرماظّٖوجمظّٖوجمؿملؾملممل،ماظيتمجينملمسػملاإلدالمماٌضملمملؼريمواِّدّٗوضّٓمحّٓدم

متصيؽملضيغمَلّّصي"مَضممللشيم:م(مصشيػمل٧َّّماهلُلمسشيػمَلؿملضي٥ِّموشيدشيػمل٣َّّشي)سشي٤ّغيماظؽملؼيِؾ٨ِّّمم(رشيِض٨ّشيماظػمل٥َّّصيمسشيؽملضي٥ّصي)٤ّضيمَأِب٨ّمػصيّٕشيؼضيّٕشيَةمصضملشيم،اظّٓؼ٤ّمواًػمل٠ّمععملّٓعؿؾملمملم
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م(ممصذملقؿملّّماظؾكذملمملريمم،م)مم"ماْظؼملشيّٕضيَأُةمَِّرضيبشيّٝػيمِظؼملشيمملِظؾملشيمملموشيِظقشيلشيِؾؾملشيمملموشيجشيؼملشيمملِظؾملشيذملمملموشيِظذملِّٓؼؽمِلؾملشيمملمَصذملمملْزظمَلّٕضيمِبذملّٔشياِتماظذملِّّٓؼ٤ّغيمتشيّٕغيبشيذملوملضيمؼشيذملّٓشياكممممممم

إغيذشيامجشيمملءشيُط٣ّضيمعشي٤ّضيم:م»(ػمل٣َّّشيصشيػمل٧َّّماهلُلمسشيػمَلؿملضي٥ِّموشيدشي)،مَضممللشي:مَضممللشيمرشيدصي٦ّلصيماظػمل٥َِّّمم(مرشيِض٨ّشيماظػمل٥َّّصيمسشيؽملضي٥ّصي)ممسشي٤ّضيمَأِب٨ّمحشيمملِت٣ّػيماْظؼملصيّٖشيِغ٨ِّّو

غيموشيَصلشيمملدظيمسشيّٕغيؼّٚظي م.(دؽمل٤ّماظؾؿملؾملعمل٨ّ)«تشيّٕضيضشي٦ّضينشيمِدؼؽملشي٥ّصيموشيخصيػمُلعمَل٥ّصيمَصفمَلغضيغمِلقصي٦ّهصي،مإغيظَّمملمتشيظمْلضملشيػمُل٦ّامتشيغمُل٤ّضيمِصؿضيؽملشيهمٌلمِص٨ّماْظفمَلرضي

إلثؾمملتم المتعمل٦ّممسػمل٧ّماظزملّٕا موربمملوالتمط٢ِّّمرّٕفتعمل٦ّممسػمل٧ّماظ٦ّدِّمواينملِّموايؽملمملنمصمملظّٖواجمسالضهملم

أحسملمملنماِّدّٕةماٌؿؼملمملدغملهملماٌػملؿّٖعهملمبفملحغملمملمماهللمتؽملؼمل٦ّماًاللماظشملؿملؾهمل،موتؽملرملفملماًزملممللماظغملّٕميهمل،مظمل٨ّمصم،ذات٥ّ

ا٦ٌّدة،موتؽملؿرملّٕماظّٕريهملمسيمجؽملؾمملتمػّٔاماظؾؿملوملماظغملّٕؼ٣ّ،معؿؼملذملـاًلمصؿملذمل٥ّممممل٦ّدوؼضملؿملّ٘ماظزملؾؿملهملماظزملمملي٦ّنمحؿملىملمت

م{ممًلمِظؿشيلضيغمُلؽملصي٦ّامإغيَظؿملضيؾملشيمملموشيجشيضملشي٢ّشيمبشيؿملضيؽملشيغمُل٣ّضيمعشيذمل٦ّشيدؼيًةموشيرشيحضيؼملشيذملهملًمموشيِع٤ّضيمآؼشيمملِت٥ِّمَأنضيمخشيػمَل٠ّشيمَظغمُل٣ّضيمِع٤ّضيمَأغضيظمُلِلغمُل٣ّضيمَأزضيوشياج}ض٦ّلماهللمتضملمملدي:م

م[.21]اظّٕوم:

إنما٦ٌّدةمواِّظظملهملمػ٨ّمض٦ّامماِّدّٕة،موإنمأجػمل٧ّمعصملمملػّٕػمملموأوضذملّّمأدذملؾمملبؾملمملمحلذمل٤ّماظضملرملذملّٕة،موظذملّٖوممممممم

اظشملمملسهمل،مواظؿ٦ّاص٨ّمبنيماظّٖوجنيمبمملًري،موذيؿمل٢ّماًػمل٠ّ،مصفملطؼملذمل٢ّماٌذملقملعؽملنيمإميمملغذملممًلمأحلذملؽملؾمل٣ّمخػملعملذملممًل،موخذملريممممممم

ٌقملعؽملنيمخريػ٣ّمظؽمللمملِؾمل٣ّ،موإٌّأةمإذامصػملوملمزيلؾملممل،موصمملعوملمذؾملّٕػممل،موحظملصملوملمصّٕجؾملممل،موأرمملسوملمزوجؾملممل،ما

مضؿمل٢ّمهلممل:مادخػمل٨ّماىؽملهملمع٤ّمأيمأب٦ّابؾملمملمذؽومل.

ماِّودياظذملذمليتمػذملذمل٨ّماظؽملذملذمل٦ّاةممم-تعملذملذمل٦ّمماظّٕابشملذملذملهملماظّٖوجؿملذملذملهملمممأنحيذملذملّٕكمطذملذمل٢ّمايذملذملّٕكمسػملذملذمل٧ّممماإلدذملذملالممإن

تّٕبؿملذملهملممممؼػملؿملؾملذملمملممشملذمل٦ّةمسيمإصذملالحماجملؿؼملذملّٝمممخموػذملّٔهمػذمل٨ّمأػذمل٣ّمممم،واظؿظملمملػ٣ّمواالغلذملفمملممم،سػمل٧ّماحملؾهملم-ظألدّٕة

ماظؽملّ٘ءموهزملؿملؽمل٥ّ،موػّٔهماظرتبؿملهملمػ٨ّمعلؽ٦ّظؿملهملماِّدّٕة،مرجمملاًلموغلمملءطي،مصغمل٢ّمصّٕدمرا موعلؽ٦ّلمس٤ّمرسؿملؿ٥ّ.

اْظؼملشيذملممللصيموشياْظؾشيؽملصيذمل٦ّنشيمزغيؼؽملشيذملهمُلماْظقشيؿملشيذملمملِةماظذملّٓؽيغضيؿملشيمملمممممم}ضممللمتضملذملمملديم:مم،ماظؽملمملسمسػمل٧ّمحنملمأوالدػ٣ّمم-سّٖموج٢ّ-صشملّٕماهللموظعملّٓم

م.[46]اظغملؾملّٟ:م{مملِظقشيمملتصيمخشيؿملضيّٕظيمِسؽملضيّٓشيمرشيب١َِّّمثشي٦ّشيابطيمملموشيخشيؿملضيّٕظيمَأعشيػمًلمملموشياْظؾشيمملِضؿملشيمملتصيماظزملؼي

تضملػملؿملؼملؾمل٣ّم،موعلذملقملوظؿملهملماظ٦ّاظذملّٓؼ٤ّمممورملؽؿؽملؾمل٣ّموؼؾّٔلماِّب٦ّانماظطملمملظ٨ّمواظؽملظملؿملّٗمع٤ّمأج٢ّمتّٕبؿملهملمأبؽملمملِؾمل٣ّموتؽمل

مسيمذظ١ّمطؾريةم،مصمملِّبؽملمملءمأعمملغهملمسيمسؽمل٠ّمواظّٓؼؾمل٣ّم،مصضملػملذملؿملؾمل٣ّمأنمحيلذملؽمل٦ّامأداءمػذملّٔهماِّعمملغذملهملم،موأنمؼؿعملذمل٦ّاماهللممممم

،مواماًذملذملريموتضملػملؼملذملذمل٦ّهمغرملذملذملفملوامسػملؿملذملذمل٥ّم،مودذملذملضملّٓوامسيماظذملذملّٓغؿملمملمواآلخذملذملّٕةمممدصذملذملؿملؾمل٣ّم،موأنمؼضملذملذمل٦ّدوػ٣ّماًذملذملريم،مصذملذملكملنمتضملذملذمل٦ّمم

وطذملمملنممم،معضملػمل٣ّمهل٣ّموعقملدبم،موإنمسصيذمل٦ّعيدواماظرملذملّٕموأػؼملػملذمل٦ّامذذملعمل٦ّاموػػملغملذمل٦ّامممممموذمملرطؾمل٣ّمسيمث٦ّابؾمل٣ّمأب٦ّاػ٣ّم،موط٢ّ

ؼشيذملمملمَأؼؽيؾملشيذملمملماظَّذملِّٔؼ٤ّشيمَآعشيؽملصيذمل٦ّامُضذمل٦ّامَأغضيظمُللشيذملغمُل٣ّضيموشيَأػضيػمِلذملؿملغمُل٣ّضيمغشيذملمملرًاموشيُض٦ّدصيػشيذملمملمممممممممماظ٦ّزرمسيمرضؾهملمواظّٓؼؾمل٣ّم،مصعملّٓمضممللماهللمتضملمملديم:م"م

(م،موس٤ّماب٤ّمسؼملّٕم)مرض٨ّماهللمسؽملؾملؼملمملم(م:مضممللم:مضممللمرد٦ّلماهللم)مصذملػمل٧ّماهللممم6اظؽملؼيمملسصيموشياْظِقفشيمملرشيُةم"م)ماظؿقّٕؼ٣ّم:

عشيمملمصيمرشيا ػيموشيػصي٦ّشيمعشيلضيؽصي٦ّلظيمسشيذمل٤ّضيمرشيِسؿملؼيِؿذمل٥ِّموشياظّٕؼيجصيذمل٢ّصيمِصذمل٨ّمَأػضيػمِلذمل٥ِّمرشيا ػيممممممسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّم(م:م"ُطػملُّغمُل٣ّضيمرشيا ػيموشيعشيلضيؽصي٦ّلظيمسشي٤ّضيمرشيِسؿملؼيِؿ٥ِّمَصمملْظكملغي

مصيمِصذمل٨ّمعشيذملممللغيمدشيذملؿملِِِّّٓهمممموشيػصي٦ّشيمعشيلضيؽصي٦ّلظيمسشي٤ّضيمرشيِسؿملؼيِؿ٥ِّموشياْظؼملشيّٕضيَأُةمِص٨ّمبشيؿملضيومِلمزشيوضيِجؾملشيمملمرشياِسؿملشيهمٌلموشيِػ٨ّشيمعشيلضيذملؽصي٦َّظهمٌلمسشيذمل٤ّضيمرشيِسؿملؼيِؿؾملشيذملمملموشياْظكشيذملمملدِمممم

مِسؿملؼيِؿ٥ِّم"م)معؿظمل٠ّمسػملؿمل٥ّم(م.مرشيا ػيموشيػصي٦ّشيمعشيلضيؽصي٦ّلظيمسشي٤ّضيمرشي
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سيماحملمملصصملذملذملهملمسػملذملذمل٧ّمصشملذملذملّٕةماظشملظملذملذمل٢ّماظلذملذمل٦ّؼهملمعذملذمل٤ّماال ذملذملّٕافمأوممؼؿقعملذملذمل٠ّمإنمنذملذملمملحماِّدذملذملّٕةماٌلذملذملػملؼملهملمم

ّٕحػملذملهملمايسملذملمملغهملمواظشملظمل٦ّظذملهملم،ممممعذملّٕورطياممبمعّٕحػملهملماظ٦ّالدةمواظّٕضذملمملسهمل،ممم-اظؿرمل٦ّؼ٥ّمسيمأؼهملمعّٕحػملهملمع٤ّمعّٕاح٢ّممن٦ّه

عشيذملمملمِعذمل٤ّضيممم)م:حؿملذملىملمؼرملذملريمإديمػذملّٔهمإٌّحػملذملهملمبعمل٦ّظذمل٥ّممممم(ػمل٣َّّشيصشيذملػمل٧َّّماهلُلمسشيػمَلؿملضيذمل٥ِّموشيدشيذملممم)،موؼقملطّٓمػذملّٔامردذمل٦ّلماهللمممموػغملّٔا

م(م)رواهماظؾكمملري(.،مَأوضيمؼصيؽملشيزملِّّٕشياِغ٥ِّم،مَأوضيمؼصيؼملشيفِّلشيمملِغ٥ِّمعشي٦ّضيُظ٦ٍّدمإغيالَّمؼصي٦َّظّٓصيمسشيػمَل٧ّماْظظمِلشمْلّٕشيِةمَصفمَلبشي٦ّشياهصيمؼصيؾملشي٦ِّّدشياِغ٥ِّ

خالضؾملذملذمل٣ّموسيمترملذملذملغملؿمل٢ّمأم-عؽملذملذملّٔموالدتؾملذملذمل٣ّممم-نمظألدذملذملّٕةمدورطيامطذملذملؾريطيامسيمرسمملؼذملذملهملماِّوالدمممعذملذمل٤ّمثذملذمل٣ّؼيمصذملذملكملممو

م"اظزملالحمع٤ّماهللمواِّدبمع٤ّماآلبمملء"م.مم-رري٥ّماهلل-ودػمل٦ّطؾمل٣ّ،موعمملمأذي٢ّمععمل٦ّظهملمسؼملّٕمب٤ّمسؾّٓماظضملّٖؼّٖم

وؼؽملرملفملمغمملذلملماظظملؿؿملمملنمعؽملمملمسػمل٧ّمموحيؼملػمل٦ّنمسمملداتؾمل٣ّماظلػمل٦ّطؿملهمل،موضّٓميمملمضؿمل٢ّ:مؼؿؼملـػمل٦ّنمبمملِّبمملءمإنماِّبؽملمملءمم

بمواِّخالضؿملذملذملمملتمواظضملذملذملمملداتممشذملذملّٕسماظعملذملذملؿمل٣ّمواظظملسملذملذملممل٢ِّماظغملّٕميذملذملهملمواآلدامممماآلبذملذملمملء،مصضملػملذملذمل٧ّمعذملذملمملمطذملذملمملنمسذملذمل٦ّدهمأبذملذمل٦ّهمم

دورهمسيمايؿملذملمملةموإذذملضملمملرهممبلذملؽ٦ّظؿملؿ٥ّموذملمملهمذبؿؼملضملذمل٥ّمممممممأداءاالجؿؼملمملسؿملهملماظيتمتّٓس٣ّمحؿملمملةماظظملّٕدموهـ٥ّمسػملذمل٧ّمم

ممموورؽمل٥ّمووضملػمل٥ّمع٦ّارؽملمملمصممليممًلمسيماجملؿؼملّٝمعـ٢ّ:ماظزملّٓقمواحملؾهملمواظؿضملمملونمواإلخالكموإتعملمملنماظضملؼمل٢ّ.

تّٕدذملؿملّْمعضملذملمملغ٨ّماظ٦ّرؽملؿملذملهملمسيمأصؽذملّٓةمممممشذملّٕسمعظملذملمملػؿمل٣ّمحذملنملماظذمل٦ّر٤ّمواالغؿؼملذملمملءموممممممطؼملمملمجينملمسػمل٧ّماآلبمملء

وبّٓوغذملذمل٥ّمالمؼغملذملذمل٦ّنماإلغلذملذملمملنمذذملذملؿملؽممًلمصؾملذملذمل٦ّمتػملذملذمل١ّماظؾعملضملذملذملهملمعذملذمل٤ّم،مصذملذملمملظ٦ّر٤ّماعؿذملذملّٓادميؿملذملذملمملةماآلبذملذملمملءمواِّجذملذملّٓادمماِّبؽملذملذملمملء.

وغلؿؼملؿّٝمخبرياتؾملمملموغضملؿملّ٘مسيمدفءمأعؽملؾملمملمورسمملؼؿؾملذملمملم،موجيذملنملمأنمؼضملذمل٨ّمممم،ماِّرُماظيتموظّٓغمملمبؾملمملمومن٦ّتمصؿملؾملمملم

مضؾ٢ّمأنمؼؽملعملػمل٦ّػمملمإديمأبؽملمملءػ٣ّ.اِّبمواِّممأواًلمعضملؽمل٧ّماظ٦ّرؽملؿملهملمواالغؿؼملمملءم

وظعملّٓموج٥ّماإلدالمماآلبمملءموإٌّبنيمإديمأنمؼّٕاضؾ٦ّامأوالدػ٣ّموخمملصهملمسيمد٤ّماظؿؼملؿملؿملّٖ،مطؼملذملمملموجؾملؾملذمل٣ّممم

طؼملمملموجؾملؾمل٣ّم،مإديمأنمخيؿمملروامهل٣ّماظّٕصعملهملماظزملممليهملمظؿملغملؿلؾ٦ّامعؽملؾمل٣ّمط٢ّمخػمل٠ّمطّٕؼ٣ّموأدبمرصؿملّٝموسمملدةمصمملضػملهمل

صذملمملٌّٕءمم،م٦ّامسيمحؾمملِذمل٢ّمشريػذمل٣ّمموذذملؾمملكمضذملالهل٣ّمممممأنمحئّروػ٣ّمع٤ّمخػملشملمملءماظرملّٕمورصعملذملمملءماظلذمل٦ّءمحؿذمل٧ّمالمؼعملضملذملمممم

اْظفمَلِخػملَّمملءصيمؼشي٦ّضيعشيِؽذملٍّٔمبشيضملضيسملصيذملؾملصي٣ّضيمِظذملؾشيضملضيّٚػيمسشيذملّٓصيولمإغيظَّذملمملمممممم}م:تضملمملدي،مضممللمصػملؿملؽملصملّٕماإلغلمملنمإديمع٤ّمؼزملمملحنملم،مسػمل٧ّمدؼ٤ّمخػملؿملػمل٥ّم

م.م[67]اظّٖخّٕف:مم{اْظؼملصيؿؼيعمِلنيشيم

إغيغؼيؼملشيمملمعشيشيذمل٢ّصيماىػملذملؿملّٗممممصشيػمل٧َّّماهلُلمسشيػمَلؿملضي٥ِّموشيدشيػمل٣َّّشي)مَضممللشيم:مَضممللشيمرشيدصي٦ّلصيماهلِلم(رشيِض٨ّشيماظػمل٥َّّصيمسشيؽملضي٥ّصيم)َأِب٨ّمعصي٦ّدشي٧ّمس٤ّمو

َضذملممللشي:مَضذملممللشيمممم(رشيِضذمل٨ّشيماظػملَّذمل٥ّصيمسشيؽملضيذمل٥ّصيمممم)سشيذمل٤ّضيمَأِبذمل٨ّمػصيّٕشيؼضيذملّٕشيةَممموم،ماظزملمملحلصيمواىػملؿملّٗصيماظلذمل٦ِّءمطقمملِعذمل٢ّغيماٌلذمل١ّ،موغذملمملصّْغيماظغمِلؿملضيذملّٕغيممممم

وشيَضذملممللشيمعصيقملشيعؼيذمل٢ّظي:ممم«مػمِلذمل٥ِّ،مَصػمْلؿملشيؽملضيصمُلذملّٕضيمَأحشيذملّٓصيُط٣ّضيمعشيذمل٤ّضيمؼصيكشيذملمملِظُّٛممممماْظؼملشيّٕضيءصيمسشيػمَل٧ّمِدؼ٤ّغيمخشيػمِلؿمل:م»(صشيػمل٧َّّماهلُلمسشيػمَلؿملضي٥ِّموشيدشيػمل٣َّّشي)رشيدصي٦ّلصيماظػمل٥َِّّم

م(صشيػمل٧َّّماظػملَّذمل٥ّصيمسشيػمَلؿملضيذمل٥ِّموشيدشيذملػمل٣َّّشيممم)َأغؼي٥ّصيمدشيؼمِلّٝشيمرشيدصي٦ّلشيماظػمل٥َِّّمم(رشيِض٨ّشيماظػمل٥َّّصيمسشيؽملضي٥ّصيم)سشي٤ّضيمَأِب٨ّمدشيضمِلؿملٍّٓو علؽملّٓمأريّٓ(«)عشي٤ّضيمؼصيكشيمملِظ٢ّصي»

م(.مدؽمل٤ّماظرتعّٔي)«ُط٢ّضيمَرضملشيمملعشي١َّمإغيظَّمملمتشيعمِل٨ّلَظمملمتصيزملشيمملِحنملضيمإغيظَّمملمعصيقملضيِعؽملطيممل،موشيَظمملمؼشيفمْل»ؼشيعمُل٦ّلصي:م

صضملػمل٧ّمإٌّبنيمأنمؼفملخّٔوامبؾملّٔهماظؿ٦ّجؿملؾملمملتماظؽملؾ٦ّؼهملمسيمتّٕبؿملهملمأوالدػ٣ّممحؿ٧ّمتلضملّٓماِّدّٕةموبّٔظ١ّم

م(رشيِض٨ّشيماظػملَّذمل٥ّصيمسشيؽملضيذمل٥ّصيممم)سشي٤ّضيمَأغشيّٗػيصظمل٨ّمايّٓؼىملم،مؼلضملّٓماجملؿؼملّٝ،مصكملنماهللمسّٖموج٢ّمدممل٢ِّمط٢ّمرا مسؼملمملمادرتسمملهم
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إغينؼيماهلَلمدشيممل٢ِِّظيمُط٢ّؼيمرشيا ػيمسشيؼملؼيمملمادضيؿشيّٕضيسشيمملهصي،مَأحشيظمِلَّٜمذشيِظ١َّمَأمضيمضشيؿملؼيّٝشيسمحشيؿؼيذمل٧ّمم»َضممللشي:مم(٧ّماهلُلمسشيػمَلؿملضي٥ِّموشيدشيػمل٣َّّشيصشيػملَّ)سشي٤ّغيماظؽملؼيِؾ٨ِّّم

م.اظلؽمل٤ّماظغمل ىمظػملؽمللممل٨ِّ(«)ؼصيلضيفمَللشيماظّٕؼيجصي٢ّصيمسشيػمَل٧ّمَأػضي٢ّغيمبشيؿملضيِؿ٥ِّ

طػمل٥ّماهللمإظؿملؾمل٣ّم،مصعملّٓمأعّٕػ٣ّماهللممأوموإذامطمملنمػّٔامدورماآلبمملءم ٦ّماآلبؽملمملءمصضملػمل٧ّماِّبؽملمملءمواجنملم ٦ّمآبمملِؾمل٣ّ

ب ػ٣ّمواإلحلمملنمإظؿملؾمل٣ّمسيمسّٓةمع٦ّاضّٝمع٤ّمطؿمملب٥ّماظغملّٕؼ٣ّم،مجّٖاءمتّٕبؿملؿؾمل٣ّم،مواٌضملمملغمملةمع٤ّمم–سّٖموج٢ّمم-

اذضيغمُلّٕضيمِظ٨ّمموشيػضي٤ّػيموشيِصزملشيمملُظ٥ّصيمِص٨ّمسشيمملعشيؿملضي٤ّغيمَأنغيموشيوشيصؼيؿملضيؽملشيمملماْظكملغيغضيلشيمملنشيمِب٦ّشياِظّٓشيؼضي٥ِّمحشيؼملشيػمَلؿضي٥ّصيمُأعؽي٥ّصيموشيػضيؽملطيمملمسشيػمَل٧ّ"مأجػملؾمل٣ّمصعملممللمتضملمملدي

م(م14وشيِظ٦ّشياِظّٓشيؼضي١َّمإغيَظ٨ّؼيماْظؼملشيزمِلريصي")مظعملؼملمملنم:

وظ٤ّمؼلؿشملؿملّٝماِّبؽملمملءمأنمحيزمل٦ّامعمملمالضمملهماِّب٦ّانمع٤ّمتضملنملموغزملنملموأذىموعرملعملهملم،مودؾملّٕموضؿملمملمم،مممممممممم

مارؼملؽؽملمملنمع٤ّمأج٢ّمراحؿؾمل٣ّوض موسّٓم مراحهمل ممػملهمل م، مبؾمل٣ّ مواظضملؽملمملؼهمل م، مبمملظػملؿمل٢ّ،مصسيمدؾؿمل٢ّمرسمملؼؿؾمل٣ّ لؾملّٕ

مورسممل مؼعمل٦ّعمملنمبضملؽملوغزملنملمبمملظؽملؾملمملرم، مصؾملؼملممل مؼقملٌؾمل٣ّم، موتضملؾملّٓموهلّٗمٌممل موؼّٕاضؾمملنمؼهملمواػؿؼملمملمم، مملؼؿؾمل٣ّم،

مودغملؽملمملت م،هّٕطمملتؾمل٣ّ م،مؾمل٣ّ م،مموصقؿؾمل٣ّ ميّٖغؾمل٣ّ موحيّٖغمملن م، مظظملّٕحؾمل٣ّ مؼظملّٕحمملن م، موعّٕضؾمل٣ّ وصؿؾمل٣ّ

موميّٕضمملنمٌّٕضؾمل٣ّم.

وإذامتؿؾضملؽملمملمرحػملهملماِّممعّٝموظّٓػمملموجّٓغمملػمملمرحػملهملمتضملنملموغزملنملمظغمل٤ّمعّٝمدّٕورموصّٕحم،مصمملِّممتضملمملغ٨ّمسيم

عمملمتضملمملغ٨ّمع٤ّمآالمموعُّٕمووػ٤ّموثعمل٢ّم،مصكملذامآنموضوملماٌكمملُمواظ٦ّالدةمذمملػّٓتما٦ٌّتم،ممريػملؾملممل

وضمملدوملمع٤ّماآلالممعمملماهللمب٥ّمسػملؿمل٣ّم،مصؿمملرةممت٦ّتم،موتمملرةمتؽملف٦ّم،موؼمملظؿملوملماِّملمواظؿضملنملمؼؽملؿؾمل٨ّمسؽملّٓم

مػّٔامايّٓم،مب٢ّمؼغملـّٕماظؿضملنملمواظؽملزملنملموؼرملؿّٓمبضملّٓهم،مصقؼملػملؿ٥ّمطّٕػطيمملمووضضملؽمل٥ّمطّٕػطيمملم.

مموحّٖغؾملمملمؼؿ٦ّضّٟمسػمل٧ّمصّٕحموظّٓػمملموحّٖغ٥ّموطّٔظ١ّمسيمذيؿملّٝمحمملالتؾملمملم،مصؿّٔب٢ّماِّممصظملّٕحماِّممممممممم

مإذام موتّٔرفمدع٦ّسؾملممل م، مإنمشمملبوملمضقغملؿ٥ّ موتطملؿملنملمبلؼملؿؾملممل م، مطؾّٓػممل موصػملّٔة وتسملضملّٟمٌُّٕموظؿملّٓػممل

اذؿّٓمب٥ّمإٌُّم،موهّٕممغظمللؾملمملماظشملضملمملممواظرملّٕابمإنمصمملممرظملػملؾملمملمس٤ّمظؾؽملؾملمملم،مومت٦ّتمراضؿملهملمإذاماذؿّٓم

منمذظ١ّمسػمل٧ّمحلمملبمصقؿؾملمملموض٦ّتؾملمملمودضملمملدتؾملمملم.س٦ّدهموصشيػمُلنملم،موظ٦ّطممل

مأومإديمآٌّردهملم معّٝماظزملؾؿملمملنمؼػملضملنملم، موصػملّٔةمطؾّٓػممل مووظؿملّٓػممل متّٕىمرظملػملؾملممل مسؽملّٓعممل تّٕىمايؿملمملةمغ٦ّرًا

ؼّٔػنملمػّٔهمػ٨ّماِّمماظيتمأوص٧ّماظؽمل)م)مصػمل٧ّماهللمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّم(مثالثمعّٕاتمبؾملمملمسؽملّٓعمملمدفملظ٥ّمرج٢ّم

م:ظّٔظ١ّمجضمل٢ّماهللماىؽملهملمهوملمضّٓعؿملؾملمملم،ممضممللمتضملمملديسيمعشي٤ّضيمؼصِيؾعيّٕم،مصػملؾملمملمثالثمأضضملمملفمح٠ّماظ٦ّاظّٓم،مو

م" مإغيحضيلشيمملغطيممل مِب٦ّشياِظّٓشيؼضي٥ِّ ماْظكملغيغضيلشيمملنشي مذشيؾملضيّٕطياممموشيوشيصؼيؿملضيؽملشيممل مثشيػمَلمملثصي٦ّنشي موشيِصزملشيمملُظ٥ّصي موشيحشيؼملضيػمُل٥ّصي م مُطّٕضيػطيممل موشيوشيضشيضملشيؿضي٥ّصي مُطّٕضيػطيممل مُأعؽي٥ّصي حشيؼملشيػمَلؿضي٥ّصي

م(م.م15حعملمملفم:م"م)ماِّمإغيذشيامبشيػمَلّٞشيمَأذصيّٓؼيهصيموشيبشيػمَلّٞشيمَأرضيبشيضمِلنيشيمدشيؽملشيهمًلمحشيؿؼي٧ّ

موع٤ّمػؽملمملمطمملنماٌلػمل٣ّماٌػملؿّٖممأبّٕماظؽملمملسمب٦ّاظّٓؼ٥ّمع٤ّمأيمإغلمملنمآخّٕمسيماظ٦ّج٦ّدم.م
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رتظملّٝماإلدالممسيمتزمل٦ّؼّٕمعغملمملغهملماظ٦ّاظّٓؼ٤ّم،موسُّٕماِّدػمل٦ّبماظّٕاض٨ّماظّٔيمؼؽملؾطمل٨ّمأنمميمملرد٥ّموضّٓما

ظضملفّٖماظرملؿملك٦ّخهملموغممللمعؽملؾملؼملمملماممملاظضملؼملّٕ،موبػملطملممملأومبفملحّٓػؼملممملسيمعضملمملعػملهملمواظّٓؼ٥ّم،موخبمملصهملمإنمرممللمبؾملؼمل

م مغمملل معممل ماظسملضملّٟ مع٤ّمأو مؼلؿعملّٔره مأو م، ماظ٦ّظّٓ معؽمل٥ّ مؼسملفّٕ معممل موض٦ّ  معصملؽملهمل ماِّح٦ّال مػّٔه مِّن ،

وشيَضسملشي٧ّمرشيبؽي١َّمَأالَّمتشيضملضيؾصيّٓصيوْامإغيالَّمإغيؼؼيمملهصيموشيِبمملْظ٦ّشياِظّٓشيؼضي٤ّغيمإغيحضيلشيمملغطيمملمإغيعؼيمملمؼشيؾضيػمُلطملشي٤ّؼيمِسؽملّٓشيَكماْظغمِلؾشيّٕشيم ضممللماهللمتضملمملظ٨ّم:م"م،واظّٓؼ٥ّ

َصاَلمتشيعمُل٢ّمظَّؾملصيؼملشيـملمُأفدملموشياَلمتشيؽملضيؾملشيّٕضيػصيؼملشيمملموشيُض٢ّمظَّؾملصيؼملشيمملمَض٦ّضياًلمَطّٕغيميطيمملم.موشياخضيظمِلّٚضيمَظؾملصيؼملشيمملمجشيؽملشيمملحشيماظّٔؽيلِّمَأحشيّٓصيػصيؼملشيمملمَأوضيمِطاَلػصيؼملشيمملم

مرشيبؼيؿملشيمملِغ٨ّمصشيطمِلريطيا مَطؼملشيممل مارضيحشيؼملضيؾملصيؼملشيممل موشيُض٢ّمرؼيبِّ ماظّٕؼيحضيؼملشيهمِل موظضمل٢ّماىؼملّٝمسيمػمملتنيم24،23"م)ماإلدّٕاءمِع٤ّشي م، )

اظ٦ّاظّٓؼ٤ّموبنيماِّعّٕمخبظملّٚماىؽملمملحمهل٣ّمواظّٓسمملءمهل٣ّمإذمملرةمماآلؼؿنيمبنيماظؽملؾمل٨ّمس٤ّماظؿفملصّٟمع٤ّ

ظألوالدمظؿملؿّٓبّٕواموؼضملػملؼمل٦ّامأنمرريؿؾمل٣ّمب٦ّاظّٓؼؾمل٣ّمسيماظغمل موتّٔظػملؾمل٣ّمهلؼملمملمالمؼغملظمل٨ّمردمحعمل٦ّحؾمل٣ّموإمنمملم

مبضملشملمملءمعؽمل٥ّمورريهملمحؿملىملمإنمصسملػمل٥ّمسصملؿمل٣ّمورريهملم سػملؿملؾمل٣ّمأنمؼّٓس٦ّاماهللمتضملمملديمأنمؼغملمملصؽؾمل٣ّمسؽملؾمل٣ّم،

ماظ مذظ١ّمِّنمرريهمل ماِّمماظيتمتؿ٦ّديمرسمملؼهملمودضملوملمط٢ّمذلملم، ٦ّاظّٓؼ٤ّمبمملظ٦ّظّٓمسيمصطملّٕهموالمدؿملؼملممل

اظزملطملريموغصملمملصؿ٥ّمإمنمملمتغمل٦ّنمعّٝماظػملّٔةمواظّٕشؾهملم،مواظلضملمملدةمواظلّٕورم،موظ٤ّمتؾػملّٞمرريهملماظ٦ّظّٓمػّٔامايّٓم

مإرالًضمملم.م

مع٤ّمممممممممممم موهّٔر ماظ٦ّاظّٓؼ٤ّ مبّٕ مصسمل٢ّ مظؿقملطّٓ متؿ٦ّادي مجيّٓػممل ماظؽملؾ٦ّؼهمل ماِّحمملدؼىمل مؼؿؿؾّٝ مع٤ّ وإن

روىماظرملؿملكمملنمس٤ّمأب٤ّمعلضمل٦ّدم)مرض٨ّمممملمعؾملؼملمملمتغمل٤ّماِّدؾمملبمواٌ راتم،إظؿملؾملؼملمءةاإلدمملسعمل٦ّضؾمل٣ّمأوم

اظزملالةمسػمل٧ّمم:ماظضملؼمل٢ّمأحنملمإديماهللمضممللأيماهللمسؽمل٥ّم(مضممللم:مدفملظوملماظؽمل)م)مصػمل٧ّماهللمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّم(م

م.م)معؿظمل٠ّمسػملؿمل٥ّم(م،موضؿؾملمملمضممللمث٣ّمأيمضممللمث٣ّمبّٕماظ٦ّاظّٓؼ٤ّمضممللمث٣ّمأيمضممللماىؾملمملدمسيمدؾؿمل٢ّماهللمم"

مأوالهماإلدالممظػمل٦ّاظّٓممممممممممم مؼؿسملّّمعّٓىمعممل حرتاممؼ٤ّمع٤ّمرسمملؼهملموحعمل٦ّقموؼملّٝمعضملمملغ٨ّماالوػغملّٔا

موشّٚماظزمل٦ّتموخظملّٚماىؽملمملحم ماظؿعملّٓؼّٕ معّٝماوعصملمملػّٕ م، مسػمل٧ّمضػملؾؿملؾملؼملممل عؿّٓادمػّٔاموإدخممللماظلّٕور

متّٕبؿملهملم مؼؽملؾطمل٨ّمسػمل٧ّماِّدّٕة ماظغملّٕميهمل ماظؽملرملفملة موسػمل٧ّمػّٔه م، مبضملّٓموصمملتؾملؼملممل موسػمل٧ّمأصقمملبؾملؼملممل اظ مسػملؿملؾملؼملممل

متضملّٕؼظملؾمل٣ّمحبعمل٦ّقماظ٦ّاظّٓؼ٤ّم.أبؽملمملِؾملمملمو

المحؿملذملمملةممصذملم،ماآلخذملّٕممممملؼغملؼملذمل٢ّمأحذملّٓػؼملمممو،منماِّع٤ّمواِّدّٕةمؼ٦ّجّٓمبؿملؽملؾملؼملذملمملمتذملّٕابّٛموثؿملذمل٠ّمممجّٓؼّٕمبمملظّٔطّٕمأ

،موجذمل٦ّماجؿؼملذملمملس٨ّمممبؿملؽذملهملمأدذملّٕؼهملمعرتابشملذملهملممم ظألدذملّٕةمإالمبمملدذملؿؿؾمملبماِّعذمل٤ّم،موالمميغملذمل٤ّمظألعذمل٤ّمأنمؼؿقعملذمل٠ّمإالمسيمممممم

صّٕادهم،مط٢ّمذظ١ّمضؼمل٤ّمسعملؿملّٓةمإميمملغؿملذملهملممسػمل٧ّمحنملماًريمبنيمأ غصملؿملّٟم،مؼل٦ّدهماظؿضملمملرّٟمواظؿـملظّٟم،مواظضملؼمل٢ّ

 غؾ٦ّيمدّٓؼّٓم،مػّٔاماإلميمملنمػذمل٦ّماظغملظملؿملذمل٢ّمبؿقعملؿملذمل٠ّماِّعذمل٤ّماظرملذملمملع٢ّمواظذملّٓا٣ِّم،ماظذملّٔيممممممم رادكهملم،مواتؾممل معؽملؾمليمل
مم . حيؼمل٨ّماجملؿؼملّٝمع٤ّماٌكمملوفم،موؼؾضملّٓهمس٤ّماال ّٕافم،موارتغملمملبماىّٕا٣ِّ



  

 
8 

 

ؽملظمللذمل٨ّم،مواىلذملّٓيم،ممماظ إنمػّٔاماظّٓورمالمؼؿقعمل٠ّمإالمسيمز٢ّمأدّٕةمواسؿملذملهملمهعملذمل٠ّمسيمأبؽملمملِؾملذملمملماِّعذمل٤ّمممم

حمملجذملذملمملتؾمل٣ّماظؽملظمللذملذملؿملهملمواظذملذمليتمدذملذملؿؽملضملغملّٗمبمملظّٕشؾذملذملهملمممواظطملذملذملّٔا٨ِّم،مواظضملعملذملذملّٓيم،مواالضؿزملذملذملمملديم،مواظزملذملذملق٨ّممبذملذملمملمؼرملذملذملؾّٝمم

  .وػّٔامعمملمدؿملضمل٦ّدمسػمل٧ّماىؼملؿملّٝمبمملًريماظ٦ّصري،ماجملؿؼملّٝمطػمل٥ّم اِّطؿملّٓةمسيمبىملماظشملؼملفملغؿملؽملهملمسيمطؿملمملن
اظذملّٔيمعذمل٤ّمأجذمل٢ّممممو٥ّ،مبّٓورهماٌؽملذمل٦ّ مبذملمممؾملمملؼؿقعمل٠ّماِّع٤ّمسيماِّدّٕةمبفملنمؼعمل٦ّممط٢ّمواحّٓمع٤ّمأرطمملغو

هعملؿملعمل٥ّمتغمل٦ّغوملماِّدّٕة،مصمملظّٔطّٕمواِّغـ٧ّمأوجّٓماهللمسيمط٢ّمعؽملؾملؼملذملمملمخزملذملمملِّٙمضؾذمل٢ّماظ٦ّزذملمملِّٟ،مصؿملقعملذمل٠ّمطذمل٢ّممممممم

م.عؽملؾملؼملمملموزؿملظملؿ٥ّمع٤ّمخاللمخزملمملِزمل٥ّ،موؼؿقؼمل٢ّمعلؽ٦ّظؿملمملت٥ّمعّٝمتضملمملونماىؼملؿملّٝمسيمأداءماظ٦ّاجؾمملتم

ّٕادمع٤ّماظظمللمملد،مووضمملؼهملم،مويؼملمملؼهملماِّصمعملّٓماسؿ ماإلدالممأنمبؽملمملءماِّدّٕةمودؿملػملهملمصضملعيمملظهملمظؿقعملؿمل٠ّماِّع٤ّظ

نماظرتبؿملذملذملهملماِّعؽملؿملذملذملهملمتؾذملذملّٓأمسيمغشملذملذملمملقماِّدذملذملّٕةمأوال،مثذملذمل٣ّمآٌّردذملذملهمل،مثذملذمل٣ّماجملؿؼملذملذملّٝ،ممِّاجملؿؼملذملذملّٝمعذملذمل٤ّماظظمل٦ّضذملذمل٧ّ،م

صمملِّدّٕةمػ٨ّمآٌّردهملماِّوديماظذمليتمؼذملؿضملػمل٣ّمصؿملؾملذملمملماظشملظملذمل٢ّمايذمل٠ّمواظؾمملرذمل٢ّ،مواًذملريمواظرملذملّٕ،موؼغملؿلذملنملمهؼملذمل٢ّممممممممممم

مملمؼؿػملعملمملػذملمملماظشملظملذمل٢ّمسيمدذملؽملؿمل٥ّماِّودي،مدونمممماٌلؽ٦ّظؿملهمل،موحّٕؼهملماظّٕأي،موادبمملذماظعملذملّٕار،مطذمل٢ّمػذملّٔهماظعملذملؿمل٣ّموشريػذملممممم

عؽملمملضرملهمل،محؿملىملمتؿقّٓدمسؽملمملصذملّٕمذكزملذملؿملؿ٥ّ،موتؿؼملؿملذملّٖمعالعذملّّمػ٦ّؼؿذمل٥ّ،وإذامملمتؿؾملؿملذملفملماظظملّٕصذملهملمبرملذملغمل٢ّمطذملمملفمداخذمل٢ّممممممممممم

ماِّدّٕةمظؿضملػمل٣ّمػّٔهماظعملؿمل٣ّ،مصكملغ٥ّمؼؿضملّٔرمسػملؿمل٥ّمبضملّٓمذظ١ّماطؿلمملبؾملمملمظغمل٨ّمتغمل٦ّنمجّٖءامع٤ّمدػمل٦ّط٥ّم.

٤ّمؼضملذملؿملّ٘مسػملذمل٧ّمأرُماظّٓوظذملهملمعذمل٤ّمممممظؿملهملمأع٤ّماظذمل٦ّر٤ّمتعملذملّٝمسػملذمل٧ّمسذملمملت٠ّمطذمل٢ّمعذملممممممؽ٦ّمممملمالذ١ّمصؿمل٥ّمأنمعلو

نماٌلذملقملوظؿملهملممكملوبذملمملظشملؾّٝمصذملممم،مؼؽملضملؼملذمل٦ّنمبمملظّٕاحذملهملمواظشملؼملفملغؿملؽملذملهملمصؿملذمل٥ّمممممغؾملذمل٣ّمػذمل٣ّماظذملّٔؼ٤ّمممإع٦ّارؽملنيموععملؿملؼملنيم;حؿملذملىملمم

ظّٔامجينملمسػملذمل٧ّماِّدذملّٕةمأنمممماِّوديمتعملّٝمسػمل٧ّماِّدّٕة;بمملسؿؾمملرػمملماظؾ٦ّتعملهملماظيتمخيّٕجمعؽملؾملمملما٦ٌّار٤ّماظزملمملحلم;

رػمملمعذمل٤ّمخذملاللمتؽملرملذملؽهملمأوالدػذملمملمسػملذمل٧ّمحذملنملماظذمل٦ّر٤ّمممممممموأنمتعملذمل٦ّممبذملّٓوممم،متضمل٨ّمدورػمملممتمملعممًلمومملهمأع٤ّماجملؿؼملّٝ

م.وادؿعملّٕارهموحظملّٜمأعؽمل٥ّ

 


