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 نرَّدًٍَِْ انرَّدِْىِثِطْىِ انهَّوِ ا

 ادلمديخ
دعا٤ يًعباز، َٚسضغ١ يًك٬ح،  ٟ خًل اؾ١ٓ ٚايٓاضصاؿُس اهلل اي

باحملافعر١   ًاعدرط عرٔ إعاقرٞ، ٚيط ٝبر    يًيباب، ٚٚغ١ًٝ ٍٚ ا٭ٚعرب٠ ٭
ضض، ٚقرر٢ً اهلل عًرر٢ قُررس ٚ يرر٘ عًرر٢ ايرةررط٠، ٚغررٓٔ اـ٬فرر١ ٗ ا٭

 ايةاٖطٜٔ.
عهُر١ ٚيركرٌٝ ٚقرٝا ياٜٚر١      بٌٝر ٚاْرعٍ ايكرط ٕ ي  اهلل يكس يرهٌ 

ٜٚأخص بأٜسٟ ايٓاؽ مٛ ايػ١َ٬ ٚا٭َٔ عذاظ١ٜ قرات اؾ١ٓ ٚايٓاض، إ
٫ ًٜترت ٚايٝٗا،  ماتٜات اـاق١ باؾ١ٓ  فٝؿٝتًٛ إ٪َٔ اٯٗ ايٓؿأيٌ، ف

فرتيعس فطا٥ك٘،  ضاٍ إٛت ٚؾس٠ ايٓعع، ٜٚتًٛ اٯٜات اييت فٝٗا شنط ايٓا
اهلل عرٔ إر٪ٌَٓ ٗ ٖرصٙ     فإ خر هلٞاٱ ٚوؼ بًٗٝبٗا، َٚٔ ايًةف

خبراض عرٔ سراٍ ايهرراض ٗ ايٓراض، ٜٚرسٍ ٗ       ١ اٱغاٯٜات اش دا٤ت بكرٝ 
 .٠ش٣ ٚسط ايٓاض ٗ اٯخطأَرَٗٛ٘ ع٢ً لا٠ إػًٌُ ٚغ٬َتِٗ َٔ 

(  َٔ  93-87يرػري اٯٜات ) ػتٕٜٛٚتهُٔ ٖصا اؾع٤ ٖٚٛ ايطابع ٚاي
ٜٓتعرطِٖ   َٓٗا ٗ شّ ايهافطٜٔ ٚبٝإ َرا  أضبع١ٍ عُطإ، دا٤ت  غٛض٠ 

سذ١ يًٓاؽ ٚبابًا  اتٖصٙ اٯٜ يِٝ دعا٤ ٚعكٛب١، يتهَٕٛٔ ايعصاب ا٭
عرسّ  عرٔ  ق٬ع عٔ ايهرط، ٚغب٬ًٝ ٱدتٓراب ايهر٬ي١، نُرا اخرربت     يٲ

 قبٍٛ ايرس١ٜ َٔ ايهافط ٚإ نربت ٚيعسزت افطازٖا.
ٌ        دعٌ اهلل ععٚ َٓر٘ ايٓراؽ    ٚدرٌ نرٌ  ٜر١ خعٜٓر١ ٚنٓرعًا داَعرًا ٜٓٗر

خط١ٜٚ، فرٞ ايٛعٝس يًهرافطٜٔ  ايعًّٛ ٚإعاضف ٚإهاغب ايس١ْٜٛٝ ٚا٭
ًٓررٛؽ ٚإقر٬ح يًُذتُعرات،    ي٘ ٖرصٙ اٯٜرات يٗرصٜب    بر ايصٟ دا٤ت 

 .َٚسخٌ يٓؿط ايٛز ٚاحملب١ بٌ ايٓاؽ
اٱْرررام َررٔ  يٞ بعررسٖا  ٜرر١ ؼرح إػررًٌُ عًر٢  إٔ ير أعذرراظ َٚرٔ اٱ 

ٚاؾرعا٤ اؿػرٔ ٗ اٯخرط٠، يٝ٪نرس      ايةٝبات ٚػعً٘ َكس١َ يٌٓٝ ايجٛاب
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 ،َاَت٘ ٗ اـريات، ٚزعٛي٘ ايٓاؽ اٍ اهلسا١ٜ ٚايك٬حإايكط ٕ سكٝك١ 
فايٛعس ، فعاهلِ َٚٓاظهلِأٚإ ٜعِ ايٓاؽ ْٝعًا ٗ خةاباي٘ ٚإ يبآٜت 

يًهرافط ٚٚغر١ًٝ    تبؿاض٠ يًُ٪َٔ ٚزع٠ٛ ي٘ يًبكا٤ عًر٢ ا٫ّرإ، ٚيبهٝر   
اييت دا٤ت اٯ١ٜ ايتاغع١ ٚايجُإْٛ بايرت ٝب ٓاظٍ ايتٛب١ ٕيا١ٜٚ ؾصب٘ 

 .بٗا
١ً عسز اٯٜات ايريت ٜتٓاٚهلرا   كا اؾع٤ بصدعا٤ ايػابك١ ٜتكف ٖٚنا٭

   ٔ عًٝٓررا بٗررا اهلل يعرراٍ  يرػررريًا ٚيررأ٬ًٜٚ ٗ َسضغرر١ عًُٝرر١ ٚعكا٥سٜرر١ َرر
 .ضدا٫ً ْٚػا٤ًإػًٌُ ٚعًٝهِ ٚع٢ً ا٫دٝاٍ اي٬سك١ َٔ 

١ اٍ ضٚح ٚيسٟ ايؿٗٝس ايؿٝذ عًٞ ايصٟ ٚاضدٛ قطا٠٤ غٛض٠  ايراؼ
دطاّ، قبٌ بهع١ ؾٗٛض قطب درٛاظات إٓكرٛض   قتًت٘ ٜس ا٫ضٖاب ٚاٱ

رَثَّنَاب رَََجَّامم يِنَّاب بََِّاََ ؤََماذَ انطَّاًِْ ُ       ، طيربع  إر٪ٌَٓ    َكسَات اؿرر  ٥٘دطاإاثٓا٤ 

 ص.انمعَهِْىُ
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كَاخِ  ؤًُْنَئِاََ ََاسَائُىُىْ ؤٌََّ لَهَاْْيِىْ نَعْنَاخَ انهَّاوِ ًَانمًَ َ ِ     ط لىنه تعبىل

  ٍ عُطإ. - 87اٯ١ٜ ص ًَاننَّبشِ ؤًَََْعِنيَ

 اإلعساة وانهغخ
 إغِ اؾاض٠ ٗ قٌ ضفع َبتسأ اٍٚ.اٚي٦و: 

ِٕ، ٖٚرٛ َهراف، ٚايهرُري )ٖرِ( َهراف ايٝر٘،        دعا٩ِٖ: َبتسأ ثا
 ٚاؾ١ًُ اٱي١ٝ خرب إغِ اٱؾاض٠، ٚ)إ( َٚا ٗ سٝعٖا خرب دعا٤.

  )إ( إكسّ.داض ٚفطٚض َتعًكإ َشصٚف خرب عًِٝٗ:
 إغِ إ إ٪خط، ٖٚٛ َهاف. يع١ٓ:

 َهاف ايٝ٘.إغِ اؾ٬ي١: 
ايٛاٚ: سطف عةف، ا٥٬ٕه١: َعةٛف ع٢ً إغِ اؾ٬ي١،  ٚا٥٬ٕه١:

 ٚنصا ايٓاؽ َعةٛف.
ايًعٔ ٖٛ اٱبعاز ٚايةطز َٔ اـري ٖٚا فٝ٘ ايٓرع، ٫ٚ ٜهٕٛ ا٫ َرع  

ز، اَا ايًعٔ َٔ اـًل ايصْب ٚإعك١ٝ ايهبري٠ اييت يػتشل غ٪اٍ ايةط
فٗررٛ ايررسعا٤ بايعررصاب ٚايػرردو اٱهلررٞ، ٚايًعررٌ: ايررصٟ ٜٓايرر٘ ايؿررتِ   

 ٚايةطز.
ٚاؾعا٤: إهافأ٠ ع٢ً ايكٍٛ ٚايرعٌ، ٜكراٍ: درعاٙ بر٘ ٚعًٝر٘ درعا٤      
ٚفاظا٠، ٜٚػتعٌُ اؾعا٤ ٗ ايجٛاب ٜٚعطف بايكطا٥ٔ، ٚيهٓ٘ ٫ ٜعترب َٔ 

ٜكاٍ: دعٜت٘ َا قٓع، ٚداظٜت٘ ا٭نساز ٫ؼازٙ ٗ ايرتيب ع٢ً ايرعٌ، 
َع٢ٓ، ٚايتبأٜ ٗ إٛنٛع ايرصٟ وكرٌ عًٝر٘ اؾرعا٤، ٚيرٝؼ ٗ شات      

 اؾعا٤، ْعِ اؾعا٤ ع٢ً قػٌُ:
 ٖٛ ايجٛاب ٚإهافأ٠ ع٢ً اـري. ا٭ٍٚ:
 ايعكاب ٚإهافأ٠ ع٢ً ايكبٝض. ايجاْٞ:

 ٚدا٤ اؾعا٤ ٗ اٯ١ٜ بإع٢ٓ ايجاْٞ.
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 يف سيبق اآليبد
باض عٔ عسّ ٖسا١ٜ ايكّٛ ايهافطٜٔ، ٚبٝإ اؿذ١ إطنب١ ٗ بعس اٱخ

يٛايٞ اغباب اهلسا١ٜ ٚايطؾاز عًِٝٗ ٚإقطاضِٖ ع٢ً اٱعرطاض عٓٗرا   
ٚابساٍ ْع١ُ اٱّإ، بعًِ ايصات ٚايغري، دا٤ت ٖصٙ اٯٜر١ يتدررب عرٔ    
اؾعا٤ ٚايعكاب ايصٟ ٜٓتعط ايهافطٜٔ ع٢ً غ٤ٛ اختٝاضِٖ ٚبكا٥ِٗ ع٢ً 

 اؾشٛز.
كطأ َٔ اٯٜات قاعس٠ ن١ًٝ ٖٚٞ إ ايهرط قبٝض شايرًا ٖٚرٛ شْرب    يتػت

ععِٝ ٜػتشل ايعكاب ايؿسٜس، ٚدا٤ت ٖرصٙ اٯٜر١ ٚاٯٜر١ ايتايٝر١ يبٝرإ      
ٚدٛٙ ايعكاب ٚؾس٠ ٚطأي٘، ٚيهٔ ٕاشا دا٤ت قٝا ايتٛبٝذ ٚايعكاب ٗ 

  ٜتٌ َتعاقبتٌ، ٚمل ػتُع ٗ  ١ٜ ٚاسس٠، فٝ٘ ٚدٛٙ: 
 صْب ايععِٝ ٕٔ ىتاض ايهرط.بٝإ اٱثِ ٚايا٭ٍٚ: 
 يٛنٝس  هب اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايهافطٜٔ.ايجاْٞ: 

يعررسز اٯٜررات ٗ إكرراّ زضؽ ٚعرررب٠، ٚظدررط عررٔ ايهرررط    ايجايررح: 
 ٚايعًِ.

بٝإ ٖصٙ اٯٜر١ يعُرّٛ َهراٌَ ايًعٓر١ يتؿرٌُ عرامل ايرسْٝا        ايطابع: 
 ٚايربظر ٚاٯخط٠، بُٝٓرا درا٤ت اٯٜر١ ايتايٝر١ غكرٛم زخرٛهلِ ايٓراض       

 ٚخًٛزِٖ ٗ ايعصاب.
َٚٔ اٱعذاظ ٗ ْعِ ٚغٝام اٯٜات إ ٜطز اٱغتجٓا٤ َرٔ ايعرصاب   

 ٍ ٌَّ انهَّااَو َ ُ ااٌر          طبكٛيرر٘ يعررا ََااِة َْااَهُذٌا  ًََؤ  ََ ََِناا  َِ ٍْ َثْعاا ٍَ َراابُثٌا ِياا ِبالَّ انَّااِيّ

، يٝهٕٛ زع٠ٛ يًتٛب١ ٚاٱْاب١، َٚاْعًا َٔ ايٝأؽ ٚايكٓٛط، َٚٔ (1)صرَدِْى 
ٯ١ٜ اْٗا بٝإ ؿطَإ ايصٜٔ نرطٚا َٔ اهلساٜر١، ٚاش  َٚٔ َهاٌَ ٖصٙ ا

دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ غكٛم سذب اهلسا١ٜ عٔ ايهافطٜٔ بعس اٱّإ، 
 دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝإ َا ٜػتشكْٛ٘ َٔ ايعكاب.

                                                 

 .89غٛض٠  ٍ عُطإ  (1) 
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 لبَىٌ انتعبلت ادلىضىعي
َٔ اغطاض ايكط ٕ ايتساخٌ إٛنٛعٞ بٌ  ٜاي٘ عٝح يؿرتى نٌ  ١ٜ 

 اييت يأيٞ بعسٖا ٗ ٚدٛٙ:َع اييت غبكتٗا ٚ
 ا٫ؼاز ٗ إٛنٛع. ا٭ٍٚ:
 ا٫ؾرتاى ٗ اؿهِ. ايجاْٞ:

 ايتساخٌ ٗ إٛنٛع ٚاؿهِ. ايجايح:
 ا٫يتكا٤ ٗ ايس٫ي١ ٚإعاْٞ إطاز٠ َٓٗا. ايطابع:

 ايتؿاب٘ ٗ ايغطض ٚايغا١ٜ. اـاَؼ:
ا٫ؼررراز ٗ إرٗرررّٛ ٚإ مل ٜعٗرررط ا٫ؼررراز ٗ ايًررررغ      ايػرررازؽ:

 إهُٕٛ.ٚ
ٖٚصا ايتساخٌ ٚا٫ؾررتاى َرٔ اٱعذراظ، ٚغرط َرٔ ا٫غرطاض ايريت        

 ٜٓرطز بٗا ايكط ٕ، ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:
 ايتٛنٝس ٗ نٌ ظَإ ع٢ً ْعٚي٘ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ. ا٭ٍٚ:
اْ٘ ؾاٖس ع٢ً ْب٠ٛ ايٓيب قُرس قر٢ً اهلل عًٝر٘ ٚ ير٘ ٚغرًِ       ايجا١ْٝ:

 ٚيعّٚ ايتكسٜل ب٘ ْٚكطي٘.
ت َسضغر١ عكا٥سٜر١ وتادٗرا ٗ نرٌ ظَرإ ايٓراؽ       ْعِ اٯٜا ايجايج١:

 عا١َ، ٚإػًُٕٛ خاق١.
 اغتٓباط ايعرب ٚإٛاعغ َٔ ْعِ اٯٜات. ايطابع١:

 قٝاّ اؿذ١ ع٢ً ايهافطٜٔ. اـاَػ١:
 ايبؿاض٠ ٚايٛعس يًُ٪ٌَٓ. ايػازغ١:

دع١ٝ٥ ْعِ اٯٜات َٔ قٛاٌْ ايًةف اٱهلٞ، فر٬ ٜٓشكرط    ايػابع١:
ٜررب اٍ ايةاعرر١ ٚاـررطٚز عررٔ إعكرر١ٝ بررصات    ايًةررف ٚاغررباب ايتكط 

 َٚهاٌَ اٯ١ٜ ايكط ١ْٝ بٌ ٜؿٌُ غٝام اٯٜات.
 ٜٚتذ٢ً ايتعاقب إٛنٛعٞ ٗ اٯٜات قٌ ايبشح بٛدٛٙ:

فررر٤ٞ  ٜررر١ )قرررٌ  َٓرررا( ٗ اعررر٬ٕ إػرررًٌُ اٱّرررإ بررراهلل،  ا٭ٍٚ:
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 .(1)ٚايتكسٜل بايتٓعٌٜ ٚايٓب٠ٛ َةًكًا
 ٚفٛظِٖ بايٛفا٤ بإٛاثٝل ٚايعٗٛز.غ١َ٬ ْٗر إػًٌُ  ايجاْٞ:

ايتٛبٝذ ٚاٱْصاض ٚايٛعٝس ٕٔ ٜػرع٢ ٜٚرطّٚ اختٝراض عكٝرس٠      ايجايح:
 ٚزٜٔ  ري اٱغ٬ّ.

 ا٫خباض عٔ خػاض٠ أٌٖ اؾشٛز ٚايهرط. ايطابع:
 بٝإ ايع١ً ايصاي١ٝ يتدًف ايهافطٜٔ عٔ اغباب اهلسا١ٜ. اـاَؼ:

يرصٜٔ ٜهررطٕٚ بعرس    قٝاّ اؿذ١ َٚهاعر١ ايعصاب عًر٢ ا  ايػازؽ:
 اٱّإ.

َٛنٛع١ٝ اهلساٜر١، ٚاؿادر١ اٍ اهلل يعراٍ َرٔ أدرٌ ْٝرٌ        ايػابع:
َطيبرر١ ٚقررر١ اهلساٜرر١، ٚايػررعٞ يًٓٝررٗا، ٚيتذًرر٢ َهرراٌَ ٖررصا ايػررعٞ 

 باختٝاض اٱغ٬ّ زًٜٓا.
ْررعٍٚ ايًعٓرر١ ٚايررصّ ٚايةررطز َررٔ ضٓرر١ اهلل عًرر٢ ايكررّٛ      ايجررأَ:

 ايهافطٜٔ.
 عا٤ ٚعكٛب١ ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:ٚمل يأت ٖصٙ ايًع١ٓ ا٫ د

 بعح ايػه١ٓٝ ٗ ْرٛؽ إػًٌُ بإ ايًع١ٓ ٫ يكٌ ايِٝٗ. ا٭ٍٚ:
اٱسرتاظ َٔ ايًع١ٓ ٚايةطز َٔ ضٓر١ اهلل يعراٍ، فُتر٢ َرا      ايجا١ْٝ:

أزضى اٱْػررإ إ ايًعٓرر١ ٫ يررأيٞ ا٫ دررعا٤ ٖٚررصا اؾررعا٤ َكٝررس بررايهرط   
 ٚاؾشٛز فاْ٘ وطم ع٢ً اٱبتعاز عٔ ايهرط.

يعسز ٚدٛٙ ايًعٔ ٚايصّ يًهافطٜٔ ٚإ نإ عسزِٖ نرجريًا،   ايج١:ايج
 فتتٛد٘ ايًع١ٓ إطنب١ اٍ نٌ نافط عكٛب١ َٚكس١َ يًعكٛب١.

ايعدط عٔ ايهررط ٚاؾشرٛز، ٚايرسع٠ٛ ي٬قترسا٤ بإػرًٌُ       ايطابع١:
 ٚقانايِٗ ٗ اٱّإ ٚايتكسٜل بايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ.
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 إعجبش اآليخ
 ١ َٓٗا:ٗ اٯ١ٜ ٚدٛٙ إعذاظٜ

 قسَت اٯ١ٜ إغِ اٱؾاض٠ َا ٜرٝس اؿكط، ٚايتبهٝت. ا٭ٍٚ:
 بٝإ سكٝك١ دعا١ٝ٥ ٖٚٞ ف٤ٞ ايعكاب عٔ اغتشكام. ايجاْٞ:

مل يهتِف اٯ١ٜ بصنط يع١ٓ اهلل َع َا يتهُٓ٘ َٔ اٱبعاز عٔ  ايجايح:
ايط١ٓ اٱهل١ٝ، بٌ دا٤ت بصنط يع١ٓ ا٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ، ٚنٌ ٚاسس٠ َٓٗا 

 ٲعتباض ٚاٱيعاظ.َٛنٛع ي
يبٌ اٯ١ٜ نطا١ٖ ايهرط ٚبغ  اـ٥٬ل ي٘، ٚإ ايهافط ًٜعٔ  ايطابع:

ْرػ٘ بايصات ٚبايٛاغة١ ٚاٱخباض عٔ ٖصا ا٭َط ْرٛع إعذراظ، ٚؾراٖس    
عًرر٢ نؿررف اٯٜرر١ ٭ ررٛاض ايررٓرؼ اٱْػررا١ْٝ، َٚعطفرر١ سرراٍ ايهررراض ٗ   

 َٓتسٜايِٗ ٚخًٛايِٗ.
يهرررراض غةابرررات اٱْرررصاض ٗ اٯٜررر١ زعررر٠ٛ يًتٛدررر٘ اٍ ا اـررراَؼ:

ٚايتشصٜط ٚإٛعع١ ٚاٱستذاز، باٱناف١ اٍ َا ٗ ايًع١ٓ َٔ اٱنعاف 
ٚأغباب اـص٫ٕ ٕٔ يتٛد٘ ايٝ٘، ؿتُٝر١ يطيرب اٯثراض ٚا٭نرطاض عًر٢      

 ايًع١ٓ.
 َٔ اٱعذاظ ٗ اٯ١ٜ يعسز أفطاز ايًع١ٓ، ٚيعصض اسكا٥ٗا. ايػازؽ:

ٚايٓاؽ َٔ اؾرعا٤ عًر٢ ايهررط     ي٪نس اٯ١ٜ إ يع١ٓ ا٥٬ٕه١ ايػابع:
 ٚاؾشٛز، ٚفٝٗا ٚدٛٙ:

يكررع ايًعٓرر١ با٫ختٝرراض، أٟ إ ا٥٬ٕهرر١ ٚايٓرراؽ ٖررِ ايررصٜٔ    ا٭ٍٚ:
 ٜبازضٕٚ اٍ يع١ٓ ايهراض.

يع١ٓ ا٥٬ٕه١ با٭َط اٱهلٞ بايًعٔ ع٢ً مٛ ايتعٌٝ، أَا يع١ٓ  ايجاْٞ:
 ايٓاؽ فتأيٞ با٫ختٝاض.

 ايعهؼ َٔ ايٛد٘ أع٬ٙ. ايجايح:
يأيٞ يع١ٓ ا٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ با٭َط اٱهلٞ هلِ بًشاظ اْ٘ دعا٤  ايطابع:

ع٢ً ايهرط ٚاؾشٛز، أٟ إ اهلل عع ٚدٌ ٜكٍٛ ي٥٬ًُه١ ٚايٓاؽ ايعٓٛا 
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 ايهافطٜٔ دعا٤ ع٢ً نرطِٖ.
ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ، ٖٚرٛ  ٜر١ ٗ اـًرل ٚعرامل ايتهًٝرف ٚاغرطاض       

 ٬ّ ٖٛ زٜٔ ايرةط٠.اؾعا٤ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚزيٌٝ ع٢ً إ اٱغ
إ اـ٥٬ل يؿٗس بإ ايهافط ٜػتشل ايعرصاب ا٭يرِٝ، فُرٔ     ايجأَ:

ًٜعٔ ايهراض ٫ وتر ٫ٚ ٜػتغطب يعطنرِٗ يًعرصاب ٚايعكراب ا٭يرِٝ،     
فهإٔ اٯ١ٜ يكٍٛ باْعساّ ايٓاقط يًهراض ست٢ َٔ أْرػِٗ، ٖٚٛ ؼصٜط َٔ 

 ايهرط ٚاؾشٛز.
عا٤ ٫ٚ يبكٝر٘ قكرٛضًا ٗ   يٛغرع اٯٜر١ عرامل اؿػراب ٚاؾر      ايتاغع:

ثٛاب إ٪ٌَٓ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ايكاؿات بسخٍٛ اؾ١ٓ، ٚعكاب ايهافطٜٔ 
بسخٍٛ ايٓاض، بٌ ٜتذ٢ً باب  خررط َٔ اؾعا٤ ٖٛ ْعٍٚ ايًعٓر١ بايهرراض   
َٚا فٝٗا َرٔ ايةرطز عرٔ اـرري ٚايطٓر١ ٚاؿطَرإ َرٔ ايٓررع ايرسْٟٝٛ          

 ٚا٭خطٟٚ.
أثري بٌ ايعرامل ايعًرٟٛ ٚا٥٬ٕهر١    يبٌ اٯ١ٜ ٚدٛز ق١ً ٚي ايعاؾط::

ٚايعرامل ايػرررًٞ ٚغرهإ ا٭ضض، ٚيتكررّٛ ٖررصٙ ايكر١ً بايػرردو عًرر٢    
 اؾاسس ٚإعاْس ٚايهافط.

قرسٚض ايًع١ٓ َٔ ايٓاؽ ع٢ً مرررٛ ايعُررررّٛ َٚررررٔ     اؿازٟ عؿط:
ًَاننَّااابشِ  رررري إغرررتجٓا٤ برررسيٌٝ قرررر١ ايؿرررٍُٛ ٚاؾُرررع بكٛيررر٘ يعررراٍ ط   

يصنط اٯ١ٜ ايٓاؽ بكر١ )أْعٌ( يكٌٝ إ إرطاز  ص، ٚيٛ مل ؤًَََْعِنيَ

َٔ ايٓاؽ إػًُٕٛ، ٚإ ايهافط ٫ ًٜعرٔ ْرػر٘، فذرا٤ ٚقرف ايعُرّٛ      
ٚايؿٍُٛ ي٬خباض عٔ ايتعسز ٚا٫ؼاز ٗ د١ٗ قسٚض ٚقٌ ْعٍٚ ايًع١ٓ، 
أَا ايتعسز فإ إػررًِ ًٜعرررٔ ايهرافط، ٚأَرا ا٫ؼررراز فرإ ايهرافط ًٜعرٔ        

 ْرػ٘.
اظ ٗ ْعِ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚضٚز إغِ اؾ٬ي١ فٝٗا ث٬خ َطات، اٱعذ َٚٔ

ٚإبترسأت اٯٜر١ برصنط    ، نُا ٚضز فٝٗا يرغ ايهتاب ثر٬خ َرطات أخرط٣    
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 ٚأختتُت بصنط يرغ اؾ٬ي١ َهطضًا.، أيراظ ايهتاب 

( ًمل ّار  ىايا   اونئك جزصاهمىًميكٍ اٌ َطًِ ىيه آّخ ثأّخ )

َٚٔ اٱعذاظ  لًراٌ،انه ظ يف انَرآٌ اال يررني، ًيف ضٌرح آل 

إ يررطز ايجاْٝرر١ ٗ إرر٪ٌَٓ ايررصٜٔ ٜعًُررٕٛ ايكرراؿات، ٜٚبررازضٕٚ اٍ    

 .(1)ا٫غتغراض ٚا٫خباض عٔ ًِْٝٗ ايجٛاب ايععِٝ بايرٛظ باؾ١ٓ

 اآليخ سالح
يعةٞ اٯ١ٜ إػًٌُ زضغًا َٔ عامل اؾرعا٤، ٚيربٌ ٚدرٛٙ ايعرصاب     

طأفر١ ٚايطٓرر١ اٱهلٝرر١  ايريت ٜٓاهلررا ايهررراض، ٚاختٝراضِٖ اؿطَررإ َررٔ اي  
ٚأغباب اهلسا١ٜ، ٖٚٞ عٕٛ يًُػًٌُ َٚٛنٛع يًربٖإ ٚاؿذ١ عًر٢  
ايهررراض ٚايعررإٌ، ٚيبعررح ايػررطٚض ٗ ْرررؼ إػررًِ يًتٛفٝررل ٗ اختٝرراض 

 اٱغ٬ّ، ٚايةُع بٌٓٝ أغباب اهلسا١ٜ ٚايطؾاز.
ُٚٓع َٔ اٱفتتإ بايهراض، َٚا ِٖ عًٝ٘ اسٝاًْا َٔ َعاٖط ايبٗذ١ ٗ 

ْٝا، فاشا ازضى إػًِ إ ايهافط َؿٍُٛ بايًع١ٓ ٚايةطز َٔ ض١ٓ اهلل ايس
ٜعًِ نآي١ يًو إعاٖط، ٚقطب ظٚاهلا، ٚوطم ع٢ً إدتٓاب اغرباب  

 ايًع١ٓ.
ٚاٯ١ٜ َسضغ١ ٗ إعاضف اٱهل١ٝ فتذعٌ إػًِ ٜعطف َٓاظٍ ايٓاؽ 

ًر٢  ٭ٕ إساض ع٢ً اٱّإ، ٜٚعزضٟ ايهافط ٚفعًر٘، ٚايٓررٛؽ فبٛير١ ع   
 ايٓرط٠ ٖٔ يكع عًٝ٘ ايًع١ٓ.

ٚي٬سل ٖصٙ اٯ١ٜ ايهافط قبٌ إ ي٬سك٘ ايًعٓر١ ٚيرأيٞ عًٝر٘، فٗرصٙ     
اٯ١ٜ إْصاض ٚؽٜٛف ٚؼصٜط َٔ ايًع١ٓ، َٚكس١َ يًةرطز َرٔ ضٓر١ اهلل،    
ٚاؾعاض يًٓاؽ ْٝعًا ع٢ً َا ٜٓتعط ايهافطٜٔ َٔ ا٭ش٣ ٚايب٤٬، ٚيكػِ 

 اٯ١ٜ ايٓاؽ اٍ قػٌُ:
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ٜكّٛ بًع١ٓ ايهافطٜٔ ٜٚرٛظ بكٝاَ٘ بتٛدٝ٘ ايًع١ٓ يًهافطٜٔ َٔ  ا٭ٍٚ:
يبعًا يًعٓر١ اهلل عرع ٚدرٌ عًرِٝٗ، نُرا ٜؿراضى ا٥٬ٕهر١ ٗ ايرسعا٤ عًر٢          

 ايهافطٜٔ بايةطز َٔ ض١ٓ اهلل.
 ايصٟ ٜتًك٢ ايًعٔ ٜٚكّٛ اٜهًا بًعٔ ْرػ٘. ايجاْٞ:

ٚبٌ ايكػرٌُ عُرّٛ ٚخكرٛم َرٔ ٚدر٘، فُراز٠ ا٫يتكرا٤ ايكٝراّ         
ٝ٘ ايًعٔ يًهراض، َٚاز٠ ا٫فررتام إ ايكػرِ ا٭ٍٚ ٖٚرِ إػرًُٕٛ     بتٛد

ٜكَٕٛٛ بتٛدٝر٘ ايًعرٔ يغريٖرِ، أَرا ايكػرِ ايجراْٞ ٖٚرِ ايهرراض فراِْٗ          
 ًٜعٕٓٛ اْرػِٗ.

 اآليخ نطف
 ٗ اٯ١ٜ يةف بايٓاؽ َٔ ٚدٛٙ: 

 يغ١ اٱْصاض اييت ٜتهُٓٗا ايٛعٝس ع٢ً ايهرط.ا٭ٍٚ: 
فرإ قًرت: إ ٖرصا ايكرطب إْرصاض       قطب ايعكاب َٔ ايهراض،ايجاْٞ: 

ٚؽٜٛف ٚاخباض عٔ زْٛ ايعصاب، قًت: يكس بٝٓرت اٯٜر١ اؿهرِ ايرصٟ     
ٜػتشك٘ ايهافط، ٚسجت ايٓراؽ ْٝعرًا عًر٢ اٱّرإ ٚايتٛبر١، ٚدرا٤ت       
يتدرب عٔ سكٝكر١ ٖٚرٞ عرسّ ايجبرات ٗ َٓراظٍ ايهررط، ٚإ ايبكرا٤ فٝٗرا         

 ٖإ.َتعيعٍ ٭ْ٘ خ٬ف ا٭قٌ ٚسهِ ايعكٌ، ٚازي١ ايرب
اَهررإ إدتٓرراب ٖررصٙ ايًعٓرر١ َٚررا فٝٗررا َررٔ ا٭ش٣ ايررسا٥ِ،  ايجايررح: 

 ٚامكاض ٖصا اٱدتٓاب بايتٛب١ ٚاٱْاب١.
يةًع إػًٌُ يًطأف١ اٱهل١ٝ ٱختٝاضِٖ اٱّإ، َٚٔ ايًةف ايطابع: 

اٱهلٞ بعح ايػه١ٓٝ ٗ ْررؼ إػرًِ يعرسّ ْرعٍٚ ايًعٓر١ اٱهلٝر١ عًٝر٘،        
 اض ايصٜٔ اختاضٚا اؾشٛز ٚإعك١ٝ.فاٯ١ٜ ؼكط ايًع١ٓ بايهر

يٛد٘ ايًع١ٓ َٔ ايهراض اٍ ايهافط، َٚٔ شات ايهافط يٓرػ٘  اـاَؼ:
بٝإ ٭ؾس قٛض ايكبض، ٚٚغ١ًٝ يا١ٜٚ ؾعٌ ايٓرؼ يٓرط َٔ ايهر٬ي١  

 ٚايؿطى، ٚؼرتظ َٔ ايهرط.
اؾعا٤ أعِ َٔ إ ٜٓشكط باؿٝرا٠ اٯخرط٠ فٝؿرٌُ ايرسْٝا      ايػازؽ:
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ٚقٝا ايةطز يًهافط عٓرس يًبػر٘ برايهرط، ٖٚرصا اٱطر٬م       فتتٛد٘ ايًع١ٓ
ٚايرطاض َٔ ايًع١ٓ َٚا فٝٗا َٔ ا٭ش٣  ٚا٫خباض عٓ٘ زع٠ٛ يًتٛب١ ٚاٱْاب١

 ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ:
 اْٗا َةًٛب١ بصايٗا. ا٭ٍٚ:
 ٖٞ َكس١َ ٭ش٣ ٚنطض إناٗ. ايجاْٞ:

 ايعٓٛإ اؾاَع يٮَطٜٔ اع٬ٙ َعًا. ايجايح:
فٓررعٍٚ ايًعٓرر١ بػرراس١ ايهررافط أش٣ ٚنررطض  ٚايكررشٝض ٖررٛ ايجايررح،

بايصات، َٚكس١َ ٚغبب ٭ش٣ إناٗ، أَا ا٭ٍٚ فايهرط عٓٛإ يًغهب 
ٚايػدو ٚا٫ظزضا٤، ٚأَرا ايجراْٞ ايةرطز َرٔ ضٓر١ اهلل ٚايرسعا٤ عًر٢        
ايهافط غببإ ؿذب ايطأف١ َٚكسَات اهلسا١ٜ عٔ ايهافط ٫ختٝاضٙ ايهرط 

 ٚايه٬ي١.
ش٣ ايصٟ ٜتًكاٙ ايهافط يٛنٝس يعًُ٘ يعاٍ ٖٚصا ايتعسز ٗ ٚدٛٙ ا٭

َرا ٜرعًرر٘ ايعبرراز، ٚإ اؾررعا٤ َكراسب يٮفعرراٍ ٚإ نررإ ٖررصا اؾررعا٤   
 بكٛض٠ ابتسا١ٝ٥ ٚيتهُٔ ايةطز َٔ ض١ٓ اهلل.

 يفهىو اآليخ
يبٌ اٯ١ٜ سكٝك١ ٗ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ ٖٚٞ ثبٛت ايعكراب عًر٢ َرٔ    

 ٜرٞ َا إيتعّ ٚأقط ب٘ َٔ ٜتعس٣ ع٢ً سطَات اهلل، ٜٚٓك  ايعٗٛز، ٫ٚ
 اٱّإ بايٓب٠ٛ َع يٛايٞ اٯٜات ٚاقا١َ اؿذ١ عًٝ٘.

يكس برسأت اٯٜر١ باٱؾراض٠ اٍ ايرصٜٔ اختراضٚا ايهررط بعرس اٱّرإ،         
 ٚايعصاب بعس ايػه١ٓٝ ٚا٭ٌَ، ٚايهسٚض٠ بعس ايًص٠ بٓعِٝ ايعبٛز١ٜ.

ؽرب عرٔ   َٚٔ َراِٖٝ اٯ١ٜ ايبؿاض٠ يًُػًٌُ عػٔ اؾعا٤، اش اْٗا
عررامل اؾررعا٤ ٖٚررٛ َطنررب ٜتهررُٔ ايجررٛاب ٚايعكرراب، ايجررٛاب ٭ٖررٌ    
اٱّإ، ٚايعكاب ٭ٌٖ ايهررط ٚاؾشرٛز، فاٱخبراض عرٔ اسرسُٖا ٜرسٍ       
بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ ع٢ً اٯخط َٚٔ ٜػتشك٘، فًُا دا٤ ايعكاب يًهافطٜٔ 
فإ َرَٗٛ٘ ٜسٍ ع٢ً ٌْٝ إ٪ٌَٓ يًجٛاب ْٚرعٍٚ ايطٓر١ ٚايطأفر١ َرٔ     
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س اهلل، ٚايرٛظ بسعا٤ ا٥٬ٕه١ ٚايكاؿٌ، ٚقٝاّ ا٥٬ٕه١ بًعرٔ ايرصٜٔ   عٓ
نرررطٚا ٜررسٍ عًرر٢ عررسّ  ٝابٗررا ٚاْركرراهلا عررٔ ايٓرراؽ ٗ اؿٝررا٠ ايررسْٝا   

 ٚاٯخط٠، ٚٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ: 
 شّ ايهراض ع٢ً مٛ ايتعٌٝ.ا٭ٍٚ: 
 ايٛعٝس ٚايتدٜٛف هلِ يػ٤ٛ اختٝاضِٖ.ايجا١ْٝ: 
 ايًع١ٓ ٚعسّ امكاضٖا بايٛدٗا٤ ٚإٮ َِٓٗ.مشٍٛ ايهراض بايجايج١: 

ؼرح اٯٜر١ عًر٢ ايترسبط ٚا٫يعراظ ٚا٫عتبراض َرٔ ا٭نرطاض         ايطابع١: 
 ٚا٭ش٣ ايصٟ ًٜشل َٔ يكع عًٝ٘ يع١ٓ اهلل.

يبع١ٝ يعٓر١ ا٥٬ٕهر١ ٚايٓراؽ يًعٓر١ اهلل، فشٝجُرا يكرع يعٓتر٘        اـاَػ١: 
ٕ احملرٌ َتشرسًا اٚ   يعاٍ فإ يعٓر١ ا٥٬ٕهر١ ٚايٓراؽ يكرع اٜهرًا غرٛا٤ نرا       

 َتعسزًا.
ف٤ٞ اٯ١ٜ بصنط ايٓاؽ ٚع٢ً مٛ ايعُّٛ ٚفٝ٘ اؾاض٠ اٍ ايػازغ١: 

 َٓافا٠ ايهرط يًرةط٠ اٱْػا١ْٝ ٚاْ٘  طٜب عٔ خًل ٚغٓد١ٝ اٱْػإ.
يبٌ اٯ١ٜ ععِٝ َٓعي١ ا٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ، فُع ٚدٛز ايهراض ايػابع١: 

  ٕ أًٖر٘، ٖٚرصا ايربغ  مل     بٌ ايٓاؽ فاِْٗ ٜتربإٔٚ َٔ ايهررط ٜٚبغهرٛ
ٜٓشكط بأٌٖ اٱّإ بٌ ٖٛ ؾاٌَ ٜتذًر٢ بايًعٓر١ ٚايرسع٠ٛ يًةرطز َرٔ      

 ض١ٓ اهلل.
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ َٔ اٱخبراض ايكط ْرٞ عرٔ ْرعٍٚ ايًعٓر١ عًر٢       
ايهافطٜٔ زع٠ٛ ايٓاؽ ْٝعًا ٱدتٓاب ايهرط ٚاؾشٛز ضأف١ بِٗ، ٚفٝر٘  

ْٚعٍٚ ايكرط ٕ  ٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ ق٢ً اهلل عًز٫ي١ ع٢ً إ بعج١ ايٓيب قُس 
 ض١ٓ ٚضأف١ بايٓاؽ ْٝعًا.

َٚٔ َراِٖٝ اؾرتاى ايهافطٜٔ بتًكٞ ايًع١ٓ ع٢ً مٛ َتػاٚ، فايًع١ٓ 
َررٔ ايهًررٞ إتررٛاط٧ ايررصٟ ٜهررٕٛ عًرر٢ َطيبرر١ ٚاسررس٠، ٖٚررٛ بػررٝو ٗ  
ز٫٫ي٘، فتكرٝب ايترابع ٚإتبرٛع َرٔ ايهررط شات ايًعٓر١، ٖٚرٌ وتُرٌ         

ٚأنجررط ايهررراض دشررٛزًا ٚعٓررازًا، ٚا٫ؼرراز ٗ ايتعررسز ٗ ض٩ٚؽ ايهرررط، 



                        46ز/ اٱّإَعامل                                             ص15ط

ا٫يباع، اؾٛاب: يكس دا٤ت اٯ١ٜ َةًك١ ٚيرٝس سكٍٛ ايًع١ٓ بايهراض، 
ّٚهٔ ايكٍٛ بايتركٌٝ فإ يع١ٓ اهلل َتشرس٠ ٭ْٗرا يتهرُٔ ا٫بعراز عرٔ      
اـري ٚايٓرع، أَا يع١ٓ ا٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ ف٬ ٜبعس إ يهرٕٛ َتعرسز٠، ٚإ   

ٚض٩غا٤ ايهرط أنجط عسزًا َٔ يعٓتِٗ ي٬يباع ا٫ اْٗا يهٕٛ يعٓتِٗ يًُٮ 
٫ يعين ا٫ؼاز ٗ يع١ٓ ا٫يباع، ٭ٕ ٖصٙ ايًع١ٓ يكسض ع٢ً مرٛ ايرسعا٤   

 ٚيأيٞ ْتٝذ١ ايغهب ٚايػدو ايصايٞ ايكازض َٔ ا٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ.
 ٚٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

ٝض ايتٓبٝ٘ بإغِ ا٫ؾاض٠ ع٢ً ايهافطٜٔ َٚا ٜرٝس شَِٗ ٚيكبر  ا٭ٍٚ:
فعًِٗ ٚاختكاقِٗ بايعكٛب١ دعا٤ ع٢ً نررطِٖ بكٛير٘ يعراٍ طأٚي٦رو     

 دعا٩ِٖص.
 ف٤ٞ ايًع١ٓ بػبب غ٤ٛ فعًِٗ. ايجا١ْٝ:
مشٍٛ ايهافطٜٔ ٚايعإٌ بايًع١ٓ اٱهل١ٝ ٚايةطز َٔ ضٓر١   ايجايج١:

 اهلل.
قٝاّ ا٥٬ٕه١ بًعٔ ايهافطٜٔ ٫ِْٗ فعًٛا خ٬ف َا أَطٚا ب٘  ايطابع١:

إ ٚايتكرسٜل برايٓب٠ٛ، ٚمل ٜتدرصٚا ايبٝٓرات ٚايررباٌٖ      َٔ ٚدٛب اٱّ
ايكاطع١ ع٢ً ٚدٛز ايكاْع ٚغ١ًٝ عك١ًٝ ٚؾطع١ٝ يعبازي٘ يعاٍ ٚايتػًِٝ 

 ي٘ بايطبٛب١ٝ.
اؾرتاى ايٓاؽ ْٝعًا بًع١ٓ ايهافطٜٔ، ف٬ ٜأيٞ ظَإ ع٢ً  اـاَػ١:

ايٓاؽ ىًٛ َٔ ايسعا٤ ع٢ً ايهافطٜٔ، ٚؾتُِٗ ٚغ٪اٍ سذب ايط١ٓ 
 هل١ٝ عِٓٗ.اٱ

 إفبضبد اآليخ
يرهٌ اهلل عع ٚدٌ بايكط ٕ يٝهٕٛ اَاًَا يًٓاؽ ٜكٛزِٖ مٛ ايٓعِٝ 
ٗ د١ٓ اـًس اييت ٫ يٓكهٞ أٜاَٗا، ٫ٚ يٓرس مثاضٖا، ٫ٚ ػف اْٗاضٖا، 
َٚٔ ٚدٛٙ إَاَت٘ إ ٜأيٞ بآٜات اٱْصاض ٚايٛعٝس ٕا فٝٗا َٔ اٱخباض عُا 

راِٖٝ ايطبٛب١ٝ ٚقرات اؾ٬ٍ ٚايعع١ُ ٜٓتعط ايهراض َٔ اؾعا٤ يتتذ٢ً َ
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ٚايكسض٠ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠، َٚٓٗا يغ١ ايٛعٝس ٚايتدٜٛف ٚإقغا٤ ايهراض 
 هلا طٛعًا ٚقٗطًا.

فايهافط َع دشٛزٙ ٜػُع اٚ ٜػتُع هلصٙ اٯٜات، ٖٚرصا اٱغرتُاع   
َٔ ععِٝ غًةإ اهلل ٗ ا٭ضض، َٚٔ يةر٘ بايعبراز ٕرا فٝر٘ َرٔ اؿذر١      

رٝف ٚاٱخبراض عرٔ بكرا٤ براب اٱْابر١ ٚايتٛبر١ َرتٛسرًا،        ٚايربٖإ ٚايتد
ٚاٱعرر٬ٕ ايػررُاٟٚ عُررا فٝرر٘ َررٔ ايغٓررا٥ِ ٚإهاغررب ايرريت ٜكررعب       
اسكا٩ٖا، ٚاييت يتبازض اٍ ايصٖٔ َعطف١ اغباب ْرعٍٚ ايًعٓر١ ٚايةرطز    
َٔ ض١ٓ اهلل ٚاييت يتُجٌ بايهرط ٚاؾشرٛز ٚاْهراض ايٓبر٠ٛ، ٚيربٌ يغر١      

اْاع اـ٥٬ل ع٢ً ايكبض ايرصايٞ يًهررط ٚيرعّٚ    ايٛعٝس ٚايصّ ٗ اٯ١ٜ 
 ايتدًٞ عٓ٘ نأقٌ يًطشا٥ٌ ٚايعازات ايص١َُٝ.

ٚٗ اٯ١ٜ ؾرا٤ يكسٚض إ٪ٌَٓ، ٖٚٞ بطظر زٕٚ ا٫فتتإ بايهراض اٚ 
إٌٝ ايِٝٗ، فُت٢ َا أزضى إػًِ إ ايهافط ًَعٕٛ َٚةطٚز َٔ ضٓر١  

ط َٓ٘ ٜٚعزضٟ َرا ٜرأيٞ بر٘ َرٔ     اهلل ٚئ ٜٓاي٘ اـريٚايٓرع فاْ٘ هتٓب٘ ٜٚٓر
ا٭فعاٍ، ٫ٚ يغطٙ أَٛاي٘ ٚؾأْ٘ ٗ ايسْٝا ٭ْٗا دع٤ َٔ ا٫بت٤٬ َٚهاٌَ 

 ا٫غتسضاز.
َٚٔ اٱفانات إ يهٕٛ يع١ٓ ايهافط ض١ٓ يًُػرًِ ٚبابرًا ٕٛاظبتر٘    
ع٢ً ايعبازات ٚاـؿر١ٝ َرٔ ايًعرٔ، اش إ ايًعرٔ مل ٜتٛدر٘ ٫ؾردام       

ض ٚبػبب اختٝاض ايهرط، فٗٛ ٜرسٚض َرع   َعٌٝٓ بايصات، بٌ دا٤ بايعط
اؾشٛز، ٜٚٓذٛ َٓر٘ اٱْػرإ اشا يراب ٚادتٓرب ايهررط ٚاؾشرٛز، يرصا        
وررطم إػررًِ عًرر٢ ا٫قاَرر١ عًرر٢ ايكرراؿات ٚا٫بتعرراز عررٔ اغررباب     
َٚكررسَات ايًعررٔ، ٚيررطاٙ ٜػررتغطب اختٝرراض فطٜررل َررٔ ايٓرراؽ ايهرر٬ي١    

َهإ ايٓذا٠ َٓ٘ ٚؾطا٤ِٖ ايًعٔ بأٜسِٜٗ َع إ اٯ١ٜ دا٤ت يتدرب عٔ ا
 بايتٛب١ ايٓكٛح.

 انتفسري
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 صؤًُْنَئََِقٛي٘ يعاٍ ط
 دا٤ إغِ اٱؾاض٠ يًبعٝس، يٛدٛٙ: 

بٝررإ ابتعرراز ايهررراض عررٔ َٓرراظٍ ايطٓرر١ َٚٗرربو ايررٛسٞ       ا٭ٍٚ: 
 ٚايتٓعٌٜ.

 عسّ إْتراعِٗ َٔ ْعٍٚ اٯٜات َٚا فٝٗا َٔ إٛاعغ ٚايعرب.ايجاْٞ: 
ٍ  ايجايح:  أٖرٌ ايترٛيٞ َٚرٔ ابتغر٢  رري       افاز٠ إع٢ٓ ا٭عرِ ٚمشرٛ

اٱغ٬ّ زًٜٓا ٚايصٜٔ نرطٚا ٚايعإٌ َهراٌَ اٯٜر١ ايهطّر١، ٖٚرٛ َرٔ      
 إعذاظ ايكط ٕ ٚيعسز َعاْٞ ايًرغ ايكط ْٞ.

فُع إ اٯ١ٜ يتعًل بايهراض ٚبػ٤ٛ اختٝاضِٖ ايهرط ٚاؾشٛز فاْٗرا  
فطٜٔ، دا٤ت بكٝغ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ اييت يتهُٔ قاعس٠ ن١ًٝ ٗ عاقب١ ايها

فًُاشا مل ؽاطب اٯ١ٜ ايهراض خكٛقًا ٚإ يغتٗا يغ١ ٚعٝس ٚؽٜٛرف،  
 ٚفٝ٘ ٚدٛٙ: 
 دا٤ت اٯ١ٜ يبٝإ سهِ ياٟٚ ثابت.ا٭ٍٚ: 
 افاز٠ اؾ١ًُ اـرب١ٜ َع٢ٓ اٱْؿا٤ ٚاٱْصاض.ايجاْٞ: 

 ؿاظ غٝام اٯٜات ٚفٝ٪ٖا بكٝغ١ اٱخباض.ايجايح: 
يكط ٕ خةاب هلِ، ٚيٝعًُٛا َرا  انطاّ إػًٌُ باعتباض إ اايطابع: 

 ٜٓتعط ايهراض َٔ ايعصاب.
 ًل باب ايطز ٚاٱغتهباض عٔ ايهراض، فًغ١ اـرب ُرٓعِٗ  اـاَؼ: 

َٔ ايرتفرع ٚاظٗراض اٱعرطاض عٓٗرا، فٗرٞ مل يرأتا هلرِ خاقر١ َرع إ          
أسهاَٗا يعًكت بِٗ نتبهٝت ٚعكٛب١، ٚيهٓٗرا درا٤ت يبٝرإ سكٝكر١ ٗ     

 اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ.
َٔ َعاْٞ اٯ١ٜ يجبٝت اٱّإ ٗ ْرٛؽ إػرًٌُ، ٚبعرح   : ايػازؽ

ايٓرط٠ َٔ ايهراض ٕا ٜٓعٍ بِٗ َٔ ايةطز َٔ ض١ٓ اهلل ٚسذب اغرباب  
ايعرٛ ٚايطأف١ عِٓٗ، اش إ َٛنٛع ايعرٛ عٓٛإ يٲفرتام ٚايتباعس برٌ  
إػًٌُ ٚايهراض، فإػًِ ايصٟ ٜعًِ عذب ايط١ٓ اٱهل١ٝ عٔ ايهراض 
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 ِٓٗ ٚوصض َِٓٗ.ٜبتعس ع
َٚع ف٤ٞ اٯٜر١ ايػرابك١ ٖٚرصٙ اٯٜر١ بكرٝغ١ اؾُرع ٚز٫يتٗرا عًر٢         
ايهجط٠ ٚايتعسز فإ إغِ اٱؾاض٠ يًبعٝس ٜسٍ ع٢ً نعف يأثريِٖ، ٚعسّ 
ٚدٛز غًةإ هلِ، ٚفٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً ايبعس ايصايٞ يًهراض قبرٌ إ يكرٌ   

ا عسّ اهلسا١ٜ ايٓٛب١ اٍ ايًع١ٓ ٚايةطز َٔ ض١ٓ اهلل، فهُا اِْٗ اختاضٚ
ٚ ًكٛا عٔ اْرػِٗ اغباب ايًةرف ٚايعٓاٜر١ اٱهلٝر١ باؾرصب اٍ غربٌ      
اٱّإ ٚايطؾاز، فإ اٯ١ٜ درا٤ت برصنط َكسَر١ ايًعٓر١ ٚايةرطز، ٖٚرصٙ       
إكس١َ شاي١ٝ اختٝاض١ٜ ٚفٝٗا سذ١ عًِٝٗ، فايهرط شاي٘ بعرس ٚابتعراز عرٔ    

أيٞ إغررِ ايطٓرر١، ٚبررطظر زٕٚ ْررعٍٚ ايطأفرر١ ٚاغررباب إغرررط٠، ٚقررس ٜرر 
اٱؾراض٠ )اٚي٦رو( يًُررسح ٚايجٓرا٤ بًشرراظ ايكرطا٥ٔ، نُررا ٗ قٛير٘ يعرراٍ      

 .(1)صؤًُْنَئََِ لَهََ ىًٍَُ يٍِْ رَثِّيِىْط

يكس اغتشل ايهرراض ايرصّ بكررات ايبعرس ْٚرعٍٚ ايًعٓر١ ٱختٝراضِٖ        
ايهرط ْٚكهِٗ ايعٗٛز ٚكرايرتِٗ ٱزضاى ايعكرٌ، ٚايبراعِٗ يًؿرٗٛات     

كاطعر١ ايريت ي٪نرس ٚدرٛب عبراز٠ اهلل يعراٍ       ٚاعطانِٗ عٔ ايرباٌٖ اي
ٚطاع١ اْبٝا٥٘، ٚ٭ٕ ٖصا ايهرط مل ٜأِت ابتسا٤ بٌ دا٤ بعس اٱّإ، ٚإ 
نإ اختٝاضٙ ابتسا٤ ٜػتشل ايصّ ٚايعكاب ٖٛ اٯخط، ٚيهٔ يعكب٘ يٲّإ 
اثِ إناٗ، ٚغبب  خط يؿس٠ ايعكاب ٚاغرتشكام ايرصّ بإغرِ اٱؾراض٠     

 )اٚي٦و(.
١ٜ ايسع٠ٛ اٍ بغر  ايهررط ٚإدتٓراب أًٖر٘، ٖٚرصا      َٚٔ َراِٖٝ اٯ

ايبغ  َٔ َكرسَات ايجبرات ٗ َٓراظٍ اٱّرإ ٚعرسّ يعيعير٘ ٗ ايرٓرؼ        
ٚاجملتُعات، فُٔ إعذاظ ايكط ٕ إ يأيٞ اٯ١ٜ ٗ شّ قّٛ ٚيهٓٗا يٓرع ٗ 
إق٬ح اجملتُعرات ٚا٭َرِ، ٚيعاٖرس اٱّرإ ٖٚرٛ َرٔ َكررازٜل قرإْٛ         

 .(2)"يعسز ايغا١ٜ"
                                                 

 .5غٛض٠ ايبكط٠  (1) 
 .80يرػري اٯ١ٜ  42/151اْعط اؾع٤  (2) 
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 ٥س١ٜ إغِ اٱؾاض٠ )اٚي٦و( ٚدٛٙ: ٚٗ عا
 إضاز٠ ايكّٛ ايصٜٔ نرطٚا بعس اّاِْٗ.ا٭ٍٚ: 
قر٢ً اهلل عًٝر٘ ٚ ير٘    ايرصٜٔ يٛيرٛا عرٔ اٱقرطاض بٓبر٠ٛ قُرس       ايجاْٞ: 

 ٚعٔ ايسع٠ٛ اٍ اٱغ٬ّ. ،ٚغًِ
ايكّٛ ايعإٕٛ ايصٜٔ شنطٚا ٗ خا١ُ اٯٜر١ ايػرابك١ بًشراظ    ايجايح: 

ؤَالَ نَعْنَخُ انهَّاوِ   ْٕٛ ايترػري ايصايٞ، قاٍ يعاٍ طْعِ ٚايكاٍ اٯٜات ٚٚفل قا

 .(1)صلَهََ انظَّبنًِِنيَ

 ايٛدٛٙ ايج٬ث١ أع٬ٙ فتُع١ َٚترطق١.ايطابع: 
ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ ًٜٚشل ب٘ ايٛدٗإ اٯخطإ َٔ  ري يعراضض  
بٝٓٗا، ٖٚصا ايعُّٛ سذ١ ع٢ً ايكّٛ ايهافطٜٔ، ٚزع٠ٛ هلِ يٓبص ايهررط  

 .ٚيطى َكسَاي٘
 

 صََسَائُىُىْقٛي٘ يعاٍ ط

 ٗ اٯ١ٜ اخباض عٔ اؾعا٤، ٚفٝٗا َػا٥ٌ: 
مل يررصنط اٯٜرر١ اؾررعا٤ َةًكررًا بررٌ اختكررت بررصنط عكرراب     ا٭ٍٚ: 

 ايهافطٜٔ ٚايعإٌ.
ٖصا اٱختكام ٫ ّٓع َرٔ ٚدرٛز درعا٤ َغراٜط ير٘ بًشراظ       ايجا١ْٝ: 

يط١ٓ ٚايربنر١  إغاٜط٠ ٚايتعسز ٗ عامل ا٭فعاٍ، فذعا٤ إ٪ٌَٓ ْعٍٚ ا
 عًِٝٗ ٚزعا٤ ا٥٬ٕه١ ٚايكاؿٌ هلِ.

ست١ُٝ اؾعا٤ َٚا فٝ٘ َٔ ايجٛاب اٚايعكاب بًشاظ ايعٌُ ٗ ايجايج١: 
 اؿٝا٠ ايسْٝا.
عسّ يطى ايهرافطٜٔ ٚؾرأِْٗ، فرري٣ اٱْػرإ ايهرراض ٖٚرِ       ايطابع١: 

ٜرعًٕٛ َا ٜؿا٤ٕٚ، ٜٚكُٕٝٛ ع٢ً إعاقٞ ٚايصْٛب، فتأيٞ ٖصٙ اٯٜر١  
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 اٍ عامل اؾعا٤ ٚؽربٙ بإ ايهافطٜٔ ئ ٜرتنٛا غس٣. يتٓكً٘
ٗ اٯ١ٜ ؾرا٤ يكسٚض إ٪ٌَٓ، ٕرا فٝٗرا َرٔ اٱخبراض عرٔ      اـاَػ١: 

 عكاب ايهافطٜٔ.
ٚدا٤ يرغ اؾعا٤ يبٝإ سكٝك١ ٚزفع ِٖٚ، ٚاٱخباض عٔ اغرتشكام  
ايهراض يًع١ٓ ٚايةطز َٔ ض١ٓ اهلل، ٚزٚاّ َهجِٗ ٗ ايٓاض، ٚيهٞ ٜعًِ 

اؽ إ ايعكاب ٜرتيب ع٢ً عامل ا٭فعاٍ، ٚإ اٱْػإ ٫ ٜسخٌ ايٓاض ايٓ
 ا٫ بػ٤ٛ فعً٘ ٚعًُ٘، ٚظًُ٘ يٓرػ٘ ٚ ريٙ.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝغ١ اؾُع ٖٚٞ ام٬ي١ٝ ي٪نس قٝاّ اؿذ١ ع٢ً نٌ 
نافط، فًِ يأت ايًعٓر١ ابترسا٤ً ٚمل ٜرتنرٛا ٚؾرأِْٗ ٗ اختٝراض اٱّرإ اٚ       

ٚ َٓررٛا برراهلل ٚأقررطٚا بررايٓب٠ٛ ثررِ دشررسٚا  ايهرررط، بررٌ دررا٤يِٗ ايبٝٓررات،
ٚأقطٚا ع٢ً ايهرط، فذا٤ اٱْصاض باؾعا٤، أٟ ٖٓاى فرت٠ إَٗاٍ ٚإْعاض 
بٌ ايهرط ٚاؾعا٤ ٖٚٞ َس٠ أٜاّ اٱْػرإ ٗ اؿٝرا٠ ايرسْٝا اش يتذرسز ير٘      
فطم ايتٛب١ بعسز  ْات ايًٌٝ ٚايٓٗاض، ست٢ اشا َرات عًر٢ ايهررط درا٤     

 ٝس ب٘ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ.اؾعا٤ ايصٟ يتهُٔ ايٛع

 لبَىٌ اجلصاء
ٚضزت َاز٠ دع٣ ٗ ايكط ٕ مٛ َا٥ر١ ٚغربع َرطات ٚنًرٗا ٗ براب      
اؾعا٤ ٚعامل اؿػاب ٚاغتشكام ايجٛاب اٚايعكاب، ٚفٝ٘  ١ٜ َٔ  ٜرات  
ٚأغطاض ايراظ ٚنًُات ايكط ٕ ٚؾاٖس ع٢ً سكط اؾعا٤ ب٘ يعاٍ، ٚعسّ 

ا٫ اشا ناْت َػتٓبة١ َٚكتبػ١ َٔ اؿهِ  أ١ًٖٝ ايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ يًذعا٤
ايػُاٟٚ ايٓاظٍ ع٢ً ا٭ْبٝا٤، ٖٚرٛ َرٔ ايرس٥٫ٌ عًر٢ ٚدرٛب اٱّرإ       
بايهترب إٓعير١ ٭ْرر٘ عٓرٛإ سررغ ايٓعرراّ ٚإعراٜـ، َٚكسَر١ يٲَتجرراٍ       

اءً ثًَِب ًَانطَّبرِقُ ًَانطَّبرِقَخُ ََبقمطَعٌُا ؤَََِّّْيًَُب ََسَيٮٚاَط اٱهل١ٝ، نُا ٗ قٛي٘ يعاٍ ط

 .(1)صكَطَجَب
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فبٝٓت اٯ١ٜ ٚدًٗا َٔ ٚدٛٙ اؾعا٤ ٚايعكاب ٗ ايسْٝا، يٝهٕٛ ظادطًا 
عٔ ايعًِ ٚايتعسٟ، ٕا ٗ ايعًِ َٔ اش٣ ٚنطض ع٢ً ايعامل ٚإعًّٛ، 
ٚنصا بايٓػب١ يًػطق١ فاْٗا اش٣ ٚؾرط يًػراضم ٚإػرطٚم، ٖٚرصا ا٭ش٣     

ب٘ َٚكسَاير٘ ْٚتا٥ذر٘   شايٞ ٚعطنٞ، ٫ٚ ٜٓشكط بصات ايرعٌ بٌ بأغبا
 ٚ ثاضٙ يصا دا٤ اؾعا٤ ايعادٌ عًٝ٘ بإٓع َٓ٘.

اَا بايٓػب١ يًهرط فإ اؾعا٤ عًٝ٘ عاّ ٚؾاٌَ يًشٝا٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠ 
نُا يسٍ عًٝ٘ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ، ٚيهٔ دعا٤ اٯخط٠ اؾس ٚانررب،  

ع١ٝ ٖٚٞ زاض اؿػاب ٚاؾعا٤، ٚسكط اؾعا٤ ب٘ يعاٍ ٜسٍ ع٢ً َٛنٛ
ٚأ١ُٖٝ قإْٛ اؾعا٤، ٖٚٛ َكسام َرٔ َكرازٜل ًَهٝر١ اهلل يًػرُٛات     
ٚا٭ضض، ٚعبٛز١ٜ ايٓاؽ ي٘ غبشاْ٘، ٚؾاٖس ع٢ً إ ايسْٝا زاض ابت٤٬ 

 ٚاَتشإ ٚإ اؿػاب أَط ستُٞ ٚقةعٞ.
ٌٖٚ ي٪ثط َهاٌَ ٖرصا ايكرإْٛ عًر٢ اؿٝرا٠ ايرسْٝا َٚاٖٝر١ اعُراٍ        

ب ٖٛ ا٭ٍٚ، ف٬ يٓشكط َٛانٝع ايٓاؽ اّ اْ٘ أَط خام باٯخط٠ اؾٛا
ٚ ثاض عامل اؾعا٤ باٯخط٠، ٫ٚ بصات اؾعا٤ َٛنٛعًا ٚسهًُا بٌ ير٪ثط  
بٓٛع ٚنٝر١ٝ ٚاعُاٍ ايٓاؽ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا، ٖٚصا يٝؼ َٔ اٱغتكشاب 
ايكٗكطٟ ٚاعتباض غطٜإ ايٝكٌ اؿايٞ ع٢ً ايؿرو ايػرابل، ٚاٱْراع    

هٔ َهاٌَ قإْٛ اؾعا٤ درع٤  ع٢ً عسّ ايكٍٛ ب٘ ٗ عًِ ا٭قٍٛ، ٚي
 َٔ ايٛاقع ايَٝٛٞ يًٓاؽ َٔ ٚدٛٙ: 

 اٱخباض اٱهلٞ عٔ يعكب اؾعا٤ يٮفعاٍ.ا٭ٍٚ: 
 ايتبأٜ ٚايتهاز بٌ دعا٤ اٱّإ ٚدعا٤ ايهرط.ايجاْٞ: 

ٚدٛز ٬َظ١َ بٌ ايرعٌ ٚاؾعا٤، ٖٚصٙ ا٬ٕظ١َ َطنب١ َٔ ايجايح: 
 دٗتٌ: 

 ايتكرٛض، فٝررسضى اٱْػرإ إ نررٌ   ايٛدرٛز ايرصٖين ٚعررامل  ا٭ٍٚ: 
 عٌُ ٜعًُ٘ ٜرتيب عًٝ٘ دعا٤ ٜٓاغب٘.

ايٛدٛز اـاضدٞ، فعامل ا٭فعاٍ يٝؼ فرطزًا برٌ ٜتعًرل بر٘     ايجا١ْٝ: 
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 اؿػاب ٚاؾعا٤.
بٝإ أسهراّ اؾرعا٤ يةرف إهلرٞ بايٓراؽ ْٝعرًا ٕرا فٝر٘ َرٔ          ايطابع: 

ةع، فتأيٞ ايٛعس ٚايٛعٝس، خكٛقًا ٚاْ٘ أَط ٚاقع ع٢ً مٛ اؿتِ ٚايك
ٖصٙ اٯٜات زع٠ٛ يٲق٬ح، ٚايتشصٜط ٚاٱْرصاض، ٚٚغر١ًٝ يًعدرط عرٔ     
ايهرط ٚإٓع َٔ ايعًِ ٚايتعسٟ، فُت٢ َا ازضى اٱْػإ إ ٚضا٤ٙ سػابًا 
ٚدعا٤ فاْ٘ وطم ع٢ً ازا٤ َا فٝ٘ ايجٛاب ٚاؾعا٤ اؿػٔ، ٜٚتذٓب َا 

 فٝ٘ ايعكٛب١ ٚا٭ش٣.
ق٬ً ٚاٚاًْا يًجٛاب ٚايعكاب يصا يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًساض اٯخط٠ 

 فإ أسهاَٗا َتعًك١ باؿٝا٠ ايسْٝا ٚإ اختًرت ٗ إا١ٖٝ َٔ ٚدٛٙ: 
 ايسْٝا زاض عٌُ، ٚاٯخط٠ زاض سػاب.ا٭ٍٚ: 
 قكط أٜاّ اؿٝا٠ ايسْٝا، ٚزٚاّ أٜاّ اٯخط٠.ايجاْٞ: 

 عسّ امكاض اؾعا٤ ٗ اٯخط٠ برعٌ قسٚز ظَاًْا َٚهاًْا.ايجايح: 
يتعاقب ادٝاٍ ايٓاؽ ٗ ايسْٝا، اَا ٗ اٯخط٠ فٝشؿط ايٓاؽ طابع: اي

ْٝعًا، ًٜٚتكٞ اؾرس ٚاٱبرٔ ٚإ يعرسزت ٚنجرطت غًػر١ً اٯبرا٤ فُٝرا        
 بُٝٓٗا.

ٌٖٚ يؿٌُ اٯ١ٜ ايهراض ايصٜٔ اْابٛا ٚيابٛا اٍ اهلل، اَا اْٗا ؽل 
خرري،  ايصٜٔ اقطٚا ع٢ً ايهرط ٚمل ٜتٛبٛا اٍ إ َايٛا، اؾٛاب ٖٛ ا٭

 فُٔ ياب ىطز عٔ َهاٌَ ايٛعٝس ٗ اٯ١ٜ بًشاظ  ٜات َٓٗا: 
ٍَ كَ َرًُا ًَيَبرٌُا ًَىُىْ كُ َّبر  ؤًُْنَئََِ لَهَْْيِىْ نَعْنَخُ انهَّوِقٛي٘ يعاٍ طا٭ٍٚ:   .(1)صانَّيِّ

َا ٜأيٞ بعس  ١ٜ َٔ إغتجٓا٤ ٭ٌٖ ايتٛب١ ٚاٱْاب١ بكٛي٘ يعراٍ  ايجا١ْٝ: 
 .(2)صٍَ رَبثٌُا يٍِْ ثَعَِْ ََنََِ ًَؤََْهَذٌُا ََةٌَِّ انهَّوَ  َ ٌُر  رَدِْى  بِالَّ انَّيِّ ط

فإغِ اٱؾاض٠ )اٚي٦و( ٜرٝس اؿكرط بايرصٜٔ ٜكرطٕٚ عًر٢ اٱقاَر١      
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عًرر٢ ايهرررط َررٔ  ررري إ ٜهررٕٛ ٖٓرراى يعرراضض بررٌ َٓةررٛم َٚرٗررّٛ      
 َٚهاٌَ اٯ١ٜ ايهط١ّ، فُٔ إعذاظ ايكط ٕ يهُٔ إغِ اٱؾاض٠ ٗ اٯ١ٜ

 ٭َٛض َٓٗا: 
 ايتٛبٝذ ٚايصّ ٭ٌٖ ايهرط ٚاؾشٛز.ا٭ٍٚ: 
اٱخبرراض عررٔ بعررسِٖ عررٔ ضٓرر١ اهلل، ٖٚررصا ايبعررس بًشرراظ  ايجرراْٞ: 

ايتًرربؼ بكررر١ ايهرررط، فُترر٢ َررا ؽًرر٢ اٱْػررإ عررٔ ايهرررط ؽًررل َررٔ  
 َهاٌَ ايصّ ٚايتكبٝض ايٛاضز٠ فٝٗا.

إ، ٚادتٓبٛا إسح ٚايجٓا٤ ع٢ً إػًٌُ ايصٜٔ يعاٖسٚا اٱّايجايح: 
 َراِٖٝ ايهرط.

 ايتدٜٛف ٚايتشصٜط َٔ ايهرط ٚايهراض.ايطابع: 
بٝرإ غر٤ٛ عاقبر١ ايهررط، ٜٚػراِٖ ٖرصا ايبٝرإ ٗ امػراض         اـاَؼ: 

ايهرررط، ٚإدتٓرراب ؾررةط َررٔ ايٓرراؽ يرر٘، فاٯٜرر١ ؽاطررب اٚيررٞ ا٭يبرراب  
 ٚيتهُٔ ايٓكض ٚاٱضؾاز بًعّٚ اٱبتعاز عٔ ايهرط.

غ١ اؾُع ٖا ٜرٝس يٛد٘ ايعصاب ٚايعكاب دا٤ت اٯ١ٜ بكٝايػازؽ: 
اٍ ايكّٛ ايهرافطٜٔ ٚإ نجرط عرسزِٖ، فرايهجط٠ يٝػرت غرببًا ٗ ؽرٝرف        
ايعصاب، اٚ ع١ً ٗ عسّ يٛدٝ٘ ايًّٛ ٚايصّ هلِ، بٌ بايعهؼ فإ نجط٠ 
عسز ايهرراض ٚاٖٗرِ ًًَٚرِٗ ػعرٌ ايتٓبٝر٘ ٚايتشرصٜط َرٔ ايهررط سادر١          

 يهراض اْرػِٗ.يًٓاؽ ْٝعًا غٛا٤ إ٪ٌَٓ أٚ ا
اَا إ٪َٕٓٛ فرإ اٯٜر١ يكرٟٛ عرعا٥ُِٗ، ٚػعًرِٗ ٜرطسرٕٛ عػرٔ        
اختٝاضِٖ، ٚلايِٗ َٔ ايةرطز َرٔ ضٓر١ اهلل، ٚاَرا ايهرراض فرإ اٯٜر١        
سذرر١ عًررِٝٗ، ٚٚغرر١ًٝ ياٜٚرر١ ؾررصبِٗ ٕٓرراظٍ اٱّررإ، باٱنرراف١ اٍ  

ػرري  اخباضٖا عٔ سكٝك١ ٚاقع١ ٚايصٟ غٝأيٞ ٗ قإْٛ بٝرإ اؾرعا٤ ٗ ير  
 اٯ١ٜ ايتاي١ٝ.

 عهى ادلُبسجخ
ٚضز َٓةٛم ٖصٙ اٯ١ٜ ٗ ايكط ٕ َطيٌ فٛضز ٗ اٯ١ٜ اؿاز١ٜ ٚايػتٌ 
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بعس إا١٥ َٔ غٛض٠ ايبكط٠، َع يبأٜ بٝٓٗرا ٚبرٌ اٯٜر١ قرٌ ايبشرح َرٔ       
 غٛض٠  ٍ عُطإ َٔ ٚدٛٙ:

ٗ غٛض٠ ايبكط٠ دا٤ت ٖصٙ ايهًُات دع٤ َٔ اٯ١ٜ، أَرا ٗ   ا٭ٍٚ:
 ُطإ، فذا٤ت  ١ٜ َػتك١ً بصايٗا.غٛض٠  ٍ ع
ٗ غٛض٠ ايبكط٠ مل ٜصنط يرغ )دعا٩ِٖ( ايصٟ شنط ٗ ٖرصٙ   ايجاْٞ:

اٯ١ٜ خربًا ير)أٚي٦و(، ٖا ٜسٍ ع٢ً افاز٠ اؾعا٤ ٚإ َٛنرٛع ايًعٓر١ ٗ   
 غٛض٠ ايبكط٠ اِا ٖٛ اؾعا٤ ٚايعكاب ع٢ً ايهرط.

رط، أَرا ٗ  ٗ غٛض٠ ايبكط٠ شنط نرط ايكّٛ َٚٛيِٗ ع٢ً ايه ايجايح:
ٖصٙ اٯٜات فذا٤ شنط ايهرط بعس اٱّإ ٚاٱقطاض بكرسم ْبر٠ٛ ايطغرٍٛ    
ا٭نطّ قُس قر٢ً اهلل عًٝر٘ ٚ ير٘ ٚغرًِ، ٖرا ٜرسٍ عًر٢ إ إرطاز َرٔ          
ايهراض ايصٜٔ دعا٩ِٖ دِٗٓ ِٖ ايصٜٔ ٜغازضٕٚ ايرسْٝا ٖٚرِ َتًبػرٕٛ    

إتذسز٠  بايهرط، ٚمل ٜٓترعٛا َٔ فطم اؿٝا٠ ايسْٝا يًتٛب١، ٖصٙ ايرطم
نرٌ غرراع١ َرٔ غرراعات ايًٝرٌ ٚايٓٗرراض، فًرٝؼ َررٔ ؾر٧ أنجررط َٓسٚسرر١      
ٚفطق١ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا َجٌ فطم ايتٛب١ ٚيعسزٖا خكٛقًا ٚإ ايتٛب١ ٫ 
ؼتاز اٍ غعٞ َٚكسَات، بٌ يػتًعّ اي١ٝٓ ٚايككس ٚسػٔ ايػطٜط٠ ثِ 

 ايتكٝس با٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ اٱهل١ٝ.
١ ٖٚٞ يغؿٞ َٓافعٗا يًشٝرا٠ ايرسْٝا   با٫ناف١ اٍ خكٛق١ٝ ٗ ايتٛب

ٚاٯخط٠، ٚاشا نإ اٱْػإ ٜػرتةٝع ا٫دتٗراز ٗ اسكرا٤ َٓرافع ايتٛبر١      
 ايس١ْٜٛٝ فاْ٘ ٜعذع عٔ اسكا٤ َٓافعٗا ا٭خط١ٜٚ.

ٚٚضز يرغ )دعا٩ِٖ( بكٝغ١ نُري اؾُع يًغا٥بٌ ٔرؼ َرطات،   
ا٤ت اثٓتإ ث٬ث١ ٗ بٝإ عكٛب١ ايهراض، ٚاثٓتٌ ٗ ثٛاب إ٪ٌَٓ، ٚقس د

َٓٗا بإغِ ا٫ؾاض٠ )شيو( يًس٫ي١ ع٢ً َهُٕٛ اؾعا٤ ٚايعكاب، أٟ إ 
إغررِ ا٫ؾرراض٠ ٚضز َررطيٌ ٗ ا٫ؾرراض٠ اٍ شات ايهررراض بًرررغ )أٚي٦ررو( 
َٚطيٌ ي٬ؾاض٠ اٍ شات اؾعا٤ بًرغ )شيو(، ٚيًذُع بُٝٓٗرا ز٫٫ت  
    ِ  يبٌ سكط َهُٕٛ ايعكاب ا٭يِٝ بايهراض عًر٢ مرٛ اـكرٛم ٭ْٗر
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ظًُررٛا أْرػررِٗ ٚ ريٖررِ ظشررٛزِٖ بايطبٛبٝرر١ ٚاعطانررِٗ عررٔ ايٓبرر٠ٛ    
ْٚهٛقِٗ ٚعسّ ايترايِٗ اٍ اٯٜات ٚايرباٌٖ ايكاطع١ اييت يسٍ عًر٢  

 ٚدٛب اٱّإ، َٚعكٝتِٗ ٚعسّ إَتجاهلِ يٮٚاَط اٱهل١ٝ.
ٚٗ إررط٠ اـاَػرر١ دررا٤ يرررغ )دررعا٩ِٖ( َبتررسأ ٜتهررُٔ ايبؿرراض٠      

اؿات بعس ٚقرِٗ باِْٗ خري ايربٜر١، قراٍ   يًُ٪ٌَٓ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ايك
 .(1) ص...ََسَائُىُىْ لِنََْ رَثِّيِىْ ََنَّبدُ لٌٍََْيعاٍ ط

 

 صؤٌََّ لَهَْْيِىْ نَعْنَخَ انهَّوِقٛي٘ يعاٍ ط
دا٤ت اٯ١ٜ عطف اؾط )ع٢ً( ٚايصٟ ٜرٝس اٱغتع٤٬، ٚمل يكٌ إ 

طف اؾرط )عًر٢( ٗ   هلِ يع١ٓ اهلل، ٚقس دا٤ شات ايًرغ ايكط ْٞ اٯ١ٜ ع
ايكط ٕ غبع َطات، ٚدا٤ َطيٌ بايتعسٟ باؿطف )اٍ( سُٝٓا ٜطز يررغ  
)ايًع١ٓ( ع٢ً مٛ ايتٓهري َٚٔ  ري اناف١، اَا اشا شنطت ايًع١ٓ باٱناف١ 
ٚإ يع١ٓ اهلل يكٝب ايهافطٜٔ فاْٗا يأيٞ عطف اٱغتع٤٬ يبٝرإ ؾرسيٗا   

ًَبٌَِّ  طنُا ٗ قٛي٘ يعاٍ ٚععِٝ ٚقعٗا ٚأثطٖا نُا دا٤ت باؼاز احملٌ 

 .(2)صلَهَََْْ نَعْنَزِِ بِنََ ٌَّْوِ انٍَِِّّ 

ٚيٓرٞ اٯ١ٜ استُاٍ لا٠ ايهافط َٔ ايًع١ٓ بًشاظ اؿطف )إ(، َٚا 
فٝٗا َٔ َعاْٞ ايتأنٝس ٚايتشكٝل ٚيسٍ ع٢ً سكٍٛ ايًع١ٓ ٚزٚاّ أثطٖا، 

ًَعًْٛا ٫ ٖٚصٙ ايًع١ٓ َٔ اغباب سذب اهلسا١ٜ عٔ ايهراض، فُٔ ٜهٕٛ 
ٜػتشل اهلسا١ٜ، َٚٔ  ٜات ايتهًٝف ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا إ ايًع١ٓ مل يأِت ا٫ 
بعس إ اختاض ٖ٪٤٫ ايكّٛ ايهرط ،ٚاغتبسيٛا اٱّرإ براؾشٛز ، ٖٚرصا    
اٱختٝاض مل وكٌ ابتسا٤، َٚٔ فهٌ اهلل يعراٍ اْر٘ مل هعرٌ اٱْػرإ     

باٱنراف١ اٍ فر٤ٞ    ىتاض ايهرط ابتسا٤ ٭ٕ أقٌ ايرةرط٠ ٖرٛ اٱغر٬ّ،   
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ايبٝٓات ٚايرباٌٖ اييت يكٛز اٍ اٱّإ ٚايتكرسٜل بايطغراي١ ٚايتٓعٜرٌ،    
فأعطض عٓٗا ايكّٛ ٚاختاضٚا ايهرط، َٚع ٖصا فإ اهلل عع ٚدٌ ًٜةف 
بٗرِ َررط٠ اخرط٣، اش دعررٌ سػرٔ اختٝرراض إػرًٌُ ٚغرر١ًٝ ؾررصبِٗ اٍ     

اظٍ اٱّرإ،  اهلس٣ ٚغبٌ ايطؾاز، ٚؾاٖسًا ع٢ً ٚدٛز َٔ ٜبك٢ ٗ َٓ
 ٜٚتعاٖس ايتٓعٌٜ برطح ٚبٗذ١.

ٚيهررُٓت اٯٜررات ايكط ْٝرر١ اٱخبرراض عررٔ ْررعٍٚ ضٓترر٘ يعرراٍ عًرر٢  
إ٪ٌَٓ ٚدا٤ت ٖرصٙ اٯٜر١ يتدررب عرٔ ايتبرأٜ برٌ إػرًٌُ ٚايهرراض،         
ٚأنست ططز ايهافطٜٔ َٔ ضٓت٘ يعاٍ ٚابعازِٖ عٔ َٛاطٔ ايطأف١ ٖا 

فُرٔ أغرطاض خًرل اٱْػرإ اْر٘       ٜبعح ع٢ً اؿػط٠ ٚايٓسّ ٗ ْرٛغرِٗ، 
ٜػع٢ ؾًب إٓرع١ يٓرػ٘، ٚورطم عًر٢ إدتٓراب ا٭ش٣ َٚرا فٝر٘ َرٔ       

 ايهطض.
ٚي٪نس ٖصٙ اٯ١ٜ سكٝك١ ٖٚٞ إ ايهرط فًب١ يٮش٣ ايؿسٜس، ٚغبب 
يًشطَإ َٔ ايٓرع ايععِٝ، ٖا ٜعين يعّٚ إدتٓاب٘ ٚاٱبتعاز عٓر٘ فًُراشا   

 اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ: ٜكط ايهافطٕٚ ع٢ً ايبكا٤ ع٢ً ايهرط، 
اٱقطاض يٝؼ َةًكًا ٚمل ٜهٔ َٔ ايهراض ناف١، بٌ إ ٖرصٙ  ا٭ٍٚ: 

اٯٜات باب يٲْابر١ ٚايتٛبر١، ٚنرِ َرٔ ؾردل اغرتبإ ير٘ قربض ايهررط          
 ٚعٛاقب٘ ايٛخ١ُٝ، فٗذطٙ ٚا تػٌ ٗ ْٗط ايتٛب١ اؾاضٟ.

ٖصٙ اٯ١ٜ زع٠ٛ يٓبص ايهرط، ٚايٓذا٠ َرٔ بطاثٓر٘، ٚايرتدًل    ايجاْٞ: 
ٝ٘ ٚضاث١ ٚيطن١ ناض٠، فاٯ١ٜ خةاب ام٬يٞ َٛد٘ يهٌ إْػرإ،  َٔ يًك

ٚفٝٗا اخباض يهٌ نافط اْ٘ قطّٚ َرٔ ضٓر١ اهلل، َٚةرطٚز َرٔ َرٛاطٔ      
ايطأف١ اٱهل١ٝ، ٖٚصا اٱخباض ٜ٪مل اٱْػإ ٗ ضٚس٘ ٚزَ٘ ٭ْ٘ ٜؿتام اٍ 
ض١ٓ اهلل عهِ ايٓرذ فٝ٘ َٔ ضٚس٘ غبشاْ٘، ٚوتاز ايكطب َٔ ضأفتر٘  

ْٚعٍٚ فهً٘ يعاٍ، ٭ٕ اٱْػإ نا٥ٔ ٖهٔ، ٚنٌ ٖهرٔ قتراز،    يعاٍ
يصا فإ ايهافط ٜبك٢ ٗ ساٍ َٔ ايًّٛ ايصايٞ َٚطادع١ ايرٓرؼ، َٚرِٓٗ   
َٔ يغًب عٓسٙ َرٛاظٜٔ اؿهُر١ ٚايعكرٌ ٜٚررتى ايهررط، ٜٚتذر٘ قرٛب        
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 اٱّإ ٚقس ٜهٕٛ با٭َؼ َٔ انجط ايٓاؽ عٓازًا ٚإقطاضًا ع٢ً ايهرط.
ايهجري َٔ ايهراض ايرصٜٔ ٜؿرعطٕٚ باؿػرط٠ ٚا٭غرف      ٖٓاىايجايح: 

ع٢ً بكا٥ِٗ ٗ َرٛاطٔ ايهررط، ٚقرس ّٝرٌ بعهرِٗ اٍ ايعراز٠ ٚايٛضاثر١        
با٫ناف١ اٍ خؿ١ٝ اٱْتكاٍ اٍ عامل دسٜس، فتأيٞ ٖصٙ اٯ١ٜ يتعٜس َرٔ  

 سػطي٘ ٚيبٌ ي٘ غبٌ ايتدًل َٓٗا اٍ ا٭بس باختٝاض اٱغ٬ّ.
هرط، ٚػعٌ ايهراض ٜسضنٕٛ قربض اٱقاَر١   نُا ُٓع اٱقطاض ع٢ً اي

عًٝ٘، ٚيًكٞ عًِٝٗ اؿذ١ بإ َا ٜطز عًِٝٗ َٔ ا٭ش٣ اِا ٖٛ َا نػبت 
 اٜسِٜٗ، فإطاز َٔ يع١ٓ اهلل ٚدٛٙ: 

 ايةطز ٚاٱبعاز َٔ ضٓت٘ يعاٍ.ا٭ٍٚ: 
فاظايِٗ َٚعاقبتِٗ ع٢ً نرطِٖ ٚقسٚزِٖ ٚدشٛزِٖ بعس ايجاْٞ: 

 .(1)صطٌُا انهَّوَ ََنَطَِْيُىََْاٱّإ، قاٍ يعاٍ ط

 هب اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايصٟ ٜهرط بعس اٱّإ، ٜٚٓك  ايجايح: 
 ايعٗٛز ٜٚٓهط اٱقطاض بايٓب٠ٛ اٚ ٜٓهط ايٓب٠ٛ بعس اٱقطاض بٗا.

َٔ َكازٜل ايًع١ٓ اٱهل١ٝ ايعكاب ايؿسٜس، يصا يطز ايًع١ٓ ٗ ايطابع: 
 ٚشْب انرب ٚأقبض َٔ ايهرط.ايكط ٕ َتعكب١ يٲثِ ايععِٝ، ٚيٝؼ َٔ اثِ 

ٚيررسعٛ اٯٜرر١ ايٓرراؽ اٍ ايتررسبط َعرراْٞ ايًعٓرر١ َٚررراِٖٝ ايةررطز َررٔ 
ضٓت٘ يعاٍ، ٚؼجِٗ ع٢ً يعّٚ إدتٓاب نٌ َا ٜعطنِٗ ٭غباب ايًع١ٓ 
ٚاٱبتعاز عٔ َرٛاطٔ ٚأغرباب ايطأفر١، ٚايٓراؽ غكرٛم ايكرطب َرٔ        

 ضٓت٘ يعاٍ ع٢ً قػٌُ: 
بٌَِّ رَدًَْخَ انهَّاوِ  ١ اهلل، ٚٗ ايتٓعٌٜ طَٔ ٜهٕٛ قطٜبًا َٔ ضٓا٭ٍٚ: 

 .(2) صقَرِّت  يٍِْ انمًُذْطِنِنيَ

ايصٟ ٜهٕٛ بعٝسًا عٔ ض١ٓ اهلل باختٝاضٙ ايهرط ٚاؾشرٛز،  ايجاْٞ: 
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ٌٖٚ َٔ بطظر بُٝٓٗا اٚ عٓٛإ داَع يًكطب ٚايبعس، اؾرٛاب ٫، ٭ْر٘   
ٱّإ ٚاٱقطاض يٝؼ َٔ َٓعي١ ٚغو اٚ قػِٝ ثايح يٲّإ ٚايهرط، فاَا ا

 بايطبٛب١ٝ ٚايتكسٜل بايٓب٠ٛ، ٚاَا ايهرط ٚاؾشٛز.

 لبَىٌ انتمسيى
ٜعترب ايتكػِٝ ٚقػ١ُ ايؿ٤ٞ اٍ ادعا٤ أَطًا َتعاضفًا عٓس ايٓاؽ غٛا٤ 
نإ بايكػ١ُ ايةبٝع١ٝ اٚ ايكػ١ُ إٓةك١ٝ َٚا َٔ إْػإ شنطًا اٚ اْج٢، ا٫ 

ساي٘ ٚؾأْ٘، ٚيهٔ قإْٛ  ٚوتاز ٜٚعاٍٚ ايكػ١ُ ٗ يًٝ٘ ْٚٗاضٙ عػب
ايتكػِٝ ٫ ٜتعًل َا ٜكّٛ ب٘ اٱْػإ ٗ ايٛاقع ايَٝٛٞ بٌ ٜهٕٛ اٱْػإ 
شاي٘ فٝر٘ َكرساقًا ٚفرطزًا َرٔ أفرطاز أسرس ا٭قػراّ، يٝرسضى اْر٘ كًرٛم،           
ٚٚضا٤ٙ سػاب ٚدعا٤، ٚيتعسز ٚدٛٙ ايكػ١ُ عػب ايًشاظ ٚإٛنٛع 

ٚسهرِ ٗ اؿٝرا٠ اش اْر٘    ٚاؿهِ، ٚقإْٛ ايتكػِٝ ٜتعًرل برأِٖ َٛنرٛع    
ىل اٱعتكاز ٚإبسأ ٚا١ًٕ، ٖٚرٛ ؾراٖس عًر٢ دعرٌ اؿٝرا٠ ايرسْٝا زاض       

 اَتشإ ٚب٤٬.
 ٜٚٓكػِ ايٓاؽ اٍ اقػاّ: 

ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ باهلل يعاٍ ٜٚكطٕٚ بطبٛبٝت٘، ٜٚكسقٕٛ باْبٝا٥٘ ا٭ٍٚ: 
 ناف١ ٜٚتًكٕٛ َا اْعٍ عًِٝٗ بايعٌُ ٚاٱَتجاٍ.

 بايطبٛب١ٝ ٚيهِٓٗ ٫ ٜكسقٕٛ با٭ْبٝا٤.ايصٜٔ ٜكطٕٚ ايجاْٞ: 
َٔ ٜ٪َٔ باهلل عع ٚدٌ، ٜٚكسم ظُاع١ َٔ ا٭ْبٝرا٤ زٕٚ  ايجايح: 

  ريِٖ.
 ايصٟ هشس بايطبٛب١ٝ ٚىتاض ايهرط ٚإعك١ٝ.ايطابع: 

ٚيهٔ ايتكػِٝ ايرصٟ عًٝر٘ اؿػراب ٜتهرُٔ قػرٌُ ٫ ثايرح هلُرا        
 ُٖٚا: 

 اٱّإ.ا٭ٍٚ: 
 ايهرط.ايجاْٞ: 

قػِٝ ثايح هلُا، ٖا ٜعين يرساخٌ بعر  ا٭قػراّ اعر٬ٙ     فًٝؼ َٔ 
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ببعهررٗا اٯخررط، ٚاْرررطز بايكػررِ ا٭ٍٚ إػررًُٕٛ ايررصٜٔ ٜ٪َٓررٕٛ برراهلل   
ٚا٭ْبٝا٤ ع٢ً مٛ ايعُّٛ اٱغتغطاقٞ، ٚايهتب ايػُا١ٜٚ اييت اْعهلا اهلل 
عًِٝٗ، يت٪ز٣ ايعبازات ٚايرطا٥  ع٢ً مٛ َتشس ٚٚفل َا أَط اهلل ب٘، 

 ػِٝ ايعكا٥سٟ َٛنٛع١ٝ ٗ ايٓؿأيٌ ع٢ً ٚدٌٗ: ٚهلصا ايتك
ٗ ايرررسْٝا، اش هرررطٟ ايتُٝٝرررع برررٌ ايٓررراؽ ٗ اختٝررراضايِٗ     ا٭ٍٚ: 

ٚيٛظٝرِٗ يًعكٌ نطغٍٛ باطين، َٚس٣ اقطاضِٖ بايعٗٛز، ٚاغتذابتِٗ 
يررسع٠ٛ ا٭ْبٝررا٤ ٚاعتبرراضِٖ باٯٜررات، ٚإْتراعٗرررِ َررٔ ايبٝٓررات، ٚيٓررعٍ   

أٖرِ َكرازٜكٗا عرٔ ايهرراض يػر٤ٛ       ايط١ٓ ع٢ً أٌٖ اٱّإ، ٚؼذرب 
 اختٝاضِٖ.

ٗ اٯخط٠، اش ٜتذًر٢ ٖرصا ايتكػرِٝ بٛنرٛح فٝررطم بُٝٓٗرا       ايجاْٞ: 
يرطٜكًا ْٗا٥ًٝا َٔ  ري إ وكٌ خةأ اٚ هطٟ  ـ اٚ ؾطا٤ اٚ ضؾ٠ٛ اٚ 

 اعتباض يك١ً ايكطب٢ ٚايٓػب، فإساض ع٢ً ايعٌُ ٚايتك٣ٛ.
سس٠ ايرب٤٬ ٚا٭ش٣ فرإ   َٚٔ اٯٜات إ أٌٖ ايٓاض َٚع ايتكا٥ِٗ ٚٚ

اـك١َٛ قا١ُ٥ بِٝٓٗ، ٚيتذ٢ً بصّ ٚيكبرٝض ٚيعرٔ بعهرِٗ بعهرًا، قراٍ      
 .(1)ص...كُهًََّب  َخَهَذْ ؤُيَّخٌ نَعَنَذْ ؤُخْزَيَبيعاٍ ط

َٚٔ اٯٜات عسّ َبا ت١ أسهاّ ٖصا ايتكػِٝ يًٓاؽ اٚ دًِٗٗ بر٘،  
 ٚاغتٓباط، نُا إ إزضان٘ َٚعطف١ قٛاعسٙ ٚنٛابة٘ ٫ ؼتاز نجري يرهري

فٗٛ يكػِٝ بػٝو ٜتكّٛ َٛنٛع ٚاسس ٖٛ اٱّإ، فُٔ نإ َ٪َٓرًا فراظ   
عػٔ ايعاقب١ ٚل٢ َٔ ايًع١ٓ ٚغ٤ٛ ايعكاب، َٚٔ اختاض ايهرط دط  ع٢ً 

 ْرػ٘ ايعصاب ٚبا٤ بغهب َٔ اهلل.
ٖٚرصٙ اٯٜرر١ ٚإ درا٤ت بررصنط َرا ٜٓايرر٘ ايهرراض ايررصٜٔ سذبرٛا عررٔ      

ايعكاب ا٫ اْٗرا يرسٍ ٗ َرَٗٛٗرا عًر٢      اْرػِٗ ْع١ُ اهلسا١ٜ ٚاغتشكٛا
قإْٛ ايتكػِٝ، ٚيؿري اٍ ايكػِ اٯخط ايصٟ يصنطٙ  ٜات عسٜس٠ ببؿاض٠ 
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َِِ ََنَّبدٍ َّزَطَبءَنٌٌَُ  *بِالَّ ؤََْذَبةَ انمًَِْنيِ طإ٪ٌَٓ باؾ١ٓ، قاٍ يعاٍ 

 .(1)ص لٍَْ انمًُجْرِيِنيَ * 

اؽ، ٖٚرٛ َٛدرٛز زا٥ُرًا    ٚقإْٛ ايتكػِٝ دع٤ َٔ اؿٝا٠ ايعا١َ يًٓر 
ٚإ ظٗرط ايٓرراؽ ٗ يرساخٌ ٚػرراٚظ ٗ ايعُررٌ ٚايػرهٔ، فباَهررإ نررٌ    
ٚاسس َِٓٗ إ ٜعطف ْرػ٘ ٗ اٟ ايكػٌُ نُا وكٌ ايتذاشب ٚايتٓافط 

 بًشاظ ٖصا ايتكػِٝ.
ٚدا٤ت اٯ١ٜ قطو١ ٗ اؾرتاى ْٝع ايٓاؽ ٗ يعٔ ايهراض ٚايسعا٤ 

ٚيررسٍ بايس٫يرر١ ايتهرر١ُٝٓ عًرر٢ عًررِٝٗ بايبعررس ٚايةررطز عررٔ ضٓرر١ اهلل، 
اؾرتاى ايهراض اْرػِٗ بايًعٔ، ٖٚصا إع٢ٓ َٔ إعذاظ ايكط ٕ اش ىرب بإ 

 ايهراض ًٜعٕٓٛ اْرػِٗ فهٝف ٜهٕٛ ٖصا ايًعٔ، فٝ٘ ٚدٛٙ: 
ًٜعٔ ايهافط قاسب٘ ٚقطٜٓ٘ َٔ ايهراض ٭ْ٘ غبب ٗ ا ٛا٥٘، ا٭ٍٚ: 

 ٖٚصٙ ايػبب١ٝ ع٢ً أقػاّ: 
 قٛع٘ ٗ ٖا١ٜٚ ايه٬ي١.إ ٜهٕٛ ع١ً ٚأ٫ًٚ: 
 اٱؾرتاى َع٘ ٗ أفعاٍ ايهرط.ثاًْٝا: 
 اٱغت٦ٓاؽ بايهرط ٚزفع ايٓرط٠ َٓ٘.ثايجًا: 

اٱغتذاب١ يٰخط ٗ َٛاضز ايهرط، َع٢ٓ إ ايتابع ٜهٕٛ غببًا ضابعاًٳ: 
يبكا٤ إتبٛع ع٢ً ايهرط، ٚإ نإ يأثري إتبٛع ع٢ً ايتابع ٗ ٖصا ايباب 

 أنجط.
ًعٔ ايهافط ايهافطٜٔ اٯخطٜٔ ٱقتباغ٘ َِٓٗ َراِٖٝ ايهرط ٜايجاْٞ: 

 ٚاؾشٛز، ٖٚٛ ع٢ً أقػاّ: 
 يع١ٓ َٔ ٜهٕٛ َع٘ َٔ أقطاْ٘.أ٫ًٚ: 
 يعٓت٘ ٯبا٥٘ اشا ازضى اْ٘ ٚضخ ايهرط َِٓٗ.ثاًْٝا: 
 يعٓت٘ ٕٔ غبك٘ َٔ ايهراض ٱيباع٘ هلِ ٗ ايهرط.ثايجًا: 
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ختٝراضِٖ ٚأفعراهلِ ٚقاناير٘    إ ًٜعٔ ايهرراض َةًكرًا يػر٤ٛ ا   ضابعًا: 
 هلِ.

ادتُاع يع١ٓ ايهرافط يغرريٙ ٚيٓرػر٘، فهرٌ نرافط ًٜعرٔ ْرػر٘        ايجايح: 
ٚيأيٝ٘ ايًع١ٓ َٔ  ريٙ َٔ ايهراض، باٱناف١ اٍ يع١ٓ إ٪ٌَٓ ي٘ فتكسم 

 يع١ٓ ايٓاؽ اْعٌ ي٘.
 ايًعٔ اٱْايٞ َٔ ايهراض َٔ  ري سكط بايصات اٚ ايغري.ايطابع: 

هراض َٔ ٜعٔ اْ٘ يٝؼ بهافط ٜٚعتكس إ ْٗذ٘ قِٜٛ، َٔ اياـاَؼ: 
 ٜٚكّٛ بًعٔ ايهراض ٫ٚ ٜسضٟ اْ٘ ًٜعٔ ْرػ٘ ٚاَجاي٘.

٫ٚ يعاضض بٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ ٚنًٗا ي٪نس قبض ايهرط شايرًا ٚعطنرًا،   
ٚبكا٤ إزضاى ايٓاؽ يًشل َا فِٝٗ ايهافط ٚإ  ًبت عًٝ٘ ايٓرؼ ايؿ١ٜٛٗ 

 عًُ٘ ايصايٞ بصْب٘ ٚغ٤ٛ َا ٜكرتف٘.ٚايغهب١ٝ فٗصٙ ايغًب١ ٫ ُٓع َٔ 
ٚقس ٚضزت َاز٠ )أْعٌ( ٗ ايكط ٕ، ثر٬خ ٚعؿرطٜٔ َرط٠، نًرٗا     
ي٪نررس إضاز٠ ايؿررٍُٛ ٚايعُررّٛ، ا٫ َررا خررطز بايررسيٌٝ ٖٚررٛ قًٝررٌ َجررٌ  

، ّٚهرٔ  (1) صًَرًََّذْ كَهًَِخُ رَثََِّ ألَيْألٌََّ ََيَانَّىَ يِاٍْ انمجِنَّاخِ ًَاننَّابشِ ؤًَََْعِانيَ     ط

 ٚؽكٝك٘. يأًٜٚ٘
 

 صًَانمًَ َ ِكَخِقٛي٘ يعاٍ ط
بعس ْعٍٚ يعٓر١ اهلل عًر٢ ايهرافطٜٔ درا٤ت يعٓر١ ا٥٬ٕهر١ يبٝرإ قربض         
ايهرط ٚاؾشٛز خكٛقًا ٚاْ٘ مل ٜأِت ا٫ بعس اٱّإ ٚاقا١َ اؿذ١ ع٢ً 

 ايٓاؽ، ٚيرغ ا٥٬ٕه١ َٔ د١ٗ ايك١ً ٚايهجط٠ وتٌُ ٚدًٖٛا: 
تٛيرٕٛ اٜكراٍ اخبراض ايرٛسٞ ٚ ٜرات      إطاز ا٥٬ٕهر١ ايرصٜٔ ٜ  ا٭ٍٚ: 

 ايتٓعٌٜ اٍ ا٭ْبٝا٤.
إككٛز ًَو َعرٌ نذرب٥ٝرٌ، ٚيهرٔ اٯٜر١ درا٤ت بكرٝغ١       ايجاْٞ: 

 اؾُع بًشاظ دٓؼ ٚٚظا٥ف ا٥٬ٕه١.
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 دا٤ت ايًع١ٓ َٔ عسز ككٛم َٔ ا٥٬ٕه١.ايجايح: 
ٚضٚز ايًع١ٓ َرٔ ٥٬َهر١ شٟٚ ٚظٝرر١ َعًَٛر١ يتعًرل بأٖرٌ       ايطابع: 

 ه١ ايػُا٤ ايسْٝا ٖٔ ٜةًع ع٢ً أفعاٍ أٌٖ ا٭ضض.ا٭ضض ن٥٬ُ
يأيٞ ايًع١ٓ َٔ ا٥٬ٕه١ ايصٜٔ ٜهتبٕٛ اعُاٍ بين  زّ، قاٍ اـاَؼ: 

 .(1)صيَب َّهم ِظُ يٍِْ قٌَْلٍ بِالَّ نَََّْوِ رَقِْت  لَزَِْ   طيعاٍ 
إككٛز ا٥٬ٕه١ ايصٜٔ يهًُٛا غا٥ًٌ سٌ خًل اهلل  زّ ايػازؽ: 
ؤَرَجْعَمُ َِْيَب يَاٍْ ُّ مطِاَُ َِْيَاب    ٗ ا٭ضض نُا ٚضز ٗ ايتٓعٌٜ طيٝهٕٛ خًٝر١ 

 .(2)صًََّطْ َُِ انَِّيَبءَ

إطاز َٔ اٯ١ٜ ا٥٬ٕه١ ْٝعًا، ٚا٭يف ٚاي٬ّ ٗ قٛي٘ يعاٍ ايػابع: 
 ٜرٝس اؾٓؼ. صًَانمًَ َ ِكَخِط

ٚايكشٝض ٖٛ ا٭خري، ٖٚرٛ إتبرازض باٱنراف١ اٍ اقراي١ اٱطر٬م      
ٝؼ َٔ ؼسٜس اٚ سكط يعسز ا٥٬ٕه١ ايصٜٔ ًٜعٕٓٛ ايهراض بٌ يؿرٌُ  فً

اٯ١ٜ ْٝع ا٥٬ٕه١ ٚايصٜٔ ٫ ٜعًِ عسزِٖ ا٫ اهلل ٖا ٜسٍ عًر٢ ععرِٝ   
أثط ايًع١ٓ ٚنطٚض٠ إدتٓابٗا برايطدٛع اٍ اٱّرإ ٚاٱْكٝراز ٭ٚاَرط اهلل     

 يعاٍ، ٚؼتٌُ ايًع١ٓ َٔ ا٥٬ٕه١ ٚدًٖٛا: 
 ٥٬ٕه١ يعٔ ايهافطٜٔ.َٔ ٚظٝر١ اا٭ٍٚ: 
 إ اهلل عع ٚدٌ ٜأَط ا٥٬ٕه١ بًعٔ ايهافطٜٔ.ايجاْٞ: 

 ْرط٠ ا٥٬ٕه١ َٔ ايهرط ي٪زٟ اٍ يعٓتِٗ يًهافطٜٔ.ايجايح: 
اطرر٬ع ا٥٬ٕهرر١ عًرر٢ أفعرراٍ بررين  زّ َٚررا ٜطيهبرر٘ ايهررراض،  ايطابررع: 

ٚايكشٝض ٖٛ ا٭خري فإ اهلل عع ٚدٌ ٜةًع ا٥٬ٕه١ ع٢ً أفعاٍ ايٓاؽ، 
 فٝسعٕٛ يًُ٪ٌَٓ ًٜٚعٕٓٛ ايهافطٜٔ.

 ٚيأيٞ ايًع١ٓ َٔ ا٥٬ٕه١ بًشاظ ٚدٗتٗا ع٢ً ٚدٛٙ: 
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يعررٔ ايهررراض عًرر٢ مررٛ ايتعررٌٝ فرررت٣ فعررٌ ٚدشررٛز ايهررافط ا٭ٍٚ: 
 ٚإضيسازٙ عٔ اٱّإ فتًعٓ٘ بايصات.

يٛدر٘ اـةراب ايتهًٝررٞ ي٥٬ًُهر١ بًعرٔ ايهرراض عًر٢ مرٛ         ايجاْٞ: 
 اٱْاٍ َٚٔ  ري يعٌٝ.

 يعًل ايًعٔ َٛنٛع ايهرط.يجايح: ا
اٱشٕ اٱهلررٞ ي٥٬ًُهرر١ بًعررٔ اٱْػررإ ايررصٟ ٜتدًررف عررٔ ايطابررع: 

 ٚظا٥ف اـ٬ف١ ٗ ا٭ضض.
يأيٞ ايًع١ٓ عٓرس اطر٬ع ايٓراؽ عًر٢ قرشا٥ف ا٭عُراٍ،       اـاَؼ: 

 ٚض١ٜ٩ قسٚض إٓهط َٔ ايهافط.
٫ٚ يعرراضض بررٌ ٖررصٙ ايٛدررٛٙ، ٚيررسٍ َترطقرر١ ٚفتُعرر١ عًرر٢ عًررِ 

٥ه١ بإ فطٜكًا َٔ ايٓاؽ ىتاض ايهرط فتأيٞ ايًعٓر١ يًتررب٤ َرٔ ايهررط     ا٬ٕ
ٚأًٖ٘، ٖٚصٙ ايًعٓر١ ٚفٝ٪ٖرا بكرٝغ١ اٱطر٬م ٚقرسٚضٖا َرٔ ا٥٬ٕهر١        
ْٝعًا ؾاٖس ع٢ً يٓعٙ ا٥٬ٕه١ َٔ ايهرط ٚأًٖ٘، ٚيٛنٝس ٱخ٬قِٗ ٗ 

 طاع١ اهلل.
صٙ ٚيبٌ اٯٜر١ ايكر١ً برٌ عرامل ايػرُا٤ ٚعرامل ا٭ضض، ٚيكرّٛ ٖر        

ايك١ً بتك٣ٛ اهلل ٚايٓرط٠ َٔ ايهرط ٚأًٖ٘، َٚا ٗ اٯ١ٜ َٔ ايًع١ٓ َكس١َ 
يؿس٠ عصاب ايهافطٜٔ ٗ اٯخط٠ ف٬ يرتزز ا٥٬ٕه١ ٗ يٛيٞ عرصاب َرٔ   

 يًعٓ٘.
 َٚٔ د١ٗ أٚإ ايًع١ٓ ؼتٌُ اٯ١ٜ ٚدًٖٛا: 

 ٚقٛع ايًع١ٓ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا.ا٭ٍٚ: 
ّ   ايجاْٞ:  ايهرافط ٗ ايرسْٝا، فبعرس َٛير٘      قسٚضٖا َرٔ ا٥٬ٕهر١ ٗ أٜرا

 ٜٓكةع يعٔ ا٥٬ٕه١ ي٘.
سكٍٛ يع١ٓ ا٥٬ٕه١ عٓس ض٩ٜتٗرا يٲْػرإ َتًبػرًا برايهرط،     ايجايح: 

 ٚداسسًا ٚعاقًٝا يٮٚاَط اٱهل١ٝ.
اْبػاط ايًع١ٓ عًر٢ أٜراّ اؿٝرا٠ ايرسْٝا ٚاٯخرط٠، قراٍ يعراٍ        ايطابع: 
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 .(1)صًٌََّْوَ انمََِْبيَخًَِؤُرمجِعٌُا َِِ ىَيِهِ انََُّمَْب نَعْنَخً ط

ٚايكشٝض ٖٛ ا٭خري، فا٥٬ٕه١ يسعٛ ٭ٌٖ اٱّإ ٚيػأٍ اهلل هلِ 
اؾ١ٓ، ٚيًعٔ ايهافطٜٔ ٚيكٍٛ باغتشكاقِٗ يًعصاب ايؿسٜس َرا نػربت   

 اٜسِٜٗ.
 

 صًَاننَّبشِ ؤًَََْعِنيَقٛي٘ يعاٍ ط
ٗ خاُرر١ اٯٜرر١ اخبرراض عررٔ اؾرررتاى ْٝررع ايٓرراؽ بًعٓرر١ ايهررراض        

اضِٖ ايترٛيٞ ٚاٱزبراض عرٔ ايٓبر٠ٛ ٚفٝر٘ ز٫ير١ عًر٢ ابتٓرا٤ ايرةرط٠          ٱختٝ
 اٱْػا١ْٝ ع٢ً ْبص ايهرط، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝغتٌ: 

يرغ )ايٓاؽ( ٚافاز٠ ايعُّٛ، فًرِ يرطز اٯٜر١ بًررغ )ايرصٜٔ      ا٭ٍٚ: 
 َٓٛا( ٚمل يأِت بًرغ برين  زّ، ٭ٕ ٖرصا ايًررغ ىرطز  زّ ٚسرٛا٤ َرٔ       

 ٚ سرٛا٤ غرهٓت َعر٘ اؾٓر١ ٚعًُرت نرطٚض٠       اي٬عٌٓ يًهرط فآزّ ْريب، 
اٱّإ ٚانطاض ايهرط ٚإعاقٞ، فذا٤ت اٯٜر١ بًررغ ايٓراؽ ٖٚرٛ ْرٛع      

 إعذاظ باختٝاض ايًرغ اؾاَع يًبؿط، ٚإاْع َٔ إغتجٓا٤ بعهِٗ.
ٚضٚز يرغ )اْعٌ( ٚإطاز َٓ٘ يٛنٝس اؾرتاى ايٓاؽ نافر١  ايجا١ْٝ: 

 بايًعٔ، ٚدا٤ ٖصا ايتٛنٝس يٛدٛٙ: 
 اٱخباض عٔ عسّ خطٚز اٚ اَتٓاع ايهراض عٔ ايًعٔ. ا٭ٍٚ:
زفع ِٖٚ يعصض يعٔ ايهافط يٓرػ٘، خكٛقًا َٔ ٜعٔ اْ٘ ع٢ً ايجاْٞ: 

اؿل، فذا٤ت اٯ١ٜ يتٓرٞ اَتٓاع اؾرتاى ايهافط َع ايٓاؽ ٗ يعٔ ايهرط 
 ٚأًٖ٘.

ايتٛبٝذ ٚايصّ يًهراض ٚاِْٗ ٜكَٛرٕٛ بًعرٔ اْرػرِٗ بػربب     ايجايح: 
 ٚإقطاضِٖ ع٢ً اؾشٛز.يًبػِٗ بايهرط 

ايكبض ايصايٞ يًهرط عٝح ٜسفع بكاسب٘ اٍ يعٔ ٚشّ ْرػر٘  ايطابع: 
 يػ٤ٛ اختٝاضٙ، َٚادًب٘ عًٝٗا َٔ ايعصاب ا٭يِٝ.
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يهُٔ ايًع١ٓ اٱقطاض بػ٤ٛ ايرعٌ ٚاضيهراب اععرِ اٱثرِ    اـاَؼ: 
 بايهرط.

ؽ، قٝاّ ا٭ْبٝا٤ بًعٔ ايهافطٜٔ، ٚا٭ْبٝا٤ أ١ُ٥ ٚقاز٠ ايٓرا ايػازؽ: 
ِ بضرا ْم لَهََ نِطَبٌِ  َاًًُ َ قاٍ يعاٍ ط ٍَ كَ َرًُا يٍِْ ثَنِ نُعٍَِ انَّيِّ

 .(1)صًَلِْطََ اثٍِْ يَرَّْىَ
)ٚعررٔ قترراز٠ ٚايطبٝررع: إ إررطاز َررٔ ايٓرراؽ ٖررِ إ٪َٓررٕٛ، يعررسّ    

 .(2) اٱعتساز بغريِٖ، نُا ٜكاٍ إ٪َٕٓٛ ِٖ ايٓاؽ(
برايًعٔ باٱنراف١ اٍ   ٚيهٔ ظاٖط اٯ١ٜ ٜسٍ عًر٢ عُرّٛ اٱؾررتاى    

اقاي١ اٱط٬م، ٫ٚ زيٌٝ اٚ قط١ٜٓ يكطف ايهر٬ّ عرٔ ظراٖطٙ، ٚاٯٜر١     
بٝإ ٱقا١َ اؿذر١ عًر٢ ايهرراض براِْٗ ٜؿررتنٕٛ بكرر١ اٱْػرا١ْٝ بًعرٔ         
اْرػِٗ يطنٛبِٗ داز٠ ايهرط ٚاؾشٛز، ٖٚصٙ ايكر١ دع٤ َٔ عَُٛات 

١ٝ ٖٚٞ ٫بس خ٬ف١ اٱْػإ ٗ ا٭ضض، ّٚهٔ إ ْ٪غؼ َٓٗا قاعس٠ نً
 يٲْػإ َٔ يعٔ ايهراض ٚإ نإ ْرػ٘ نافطًا.

)ٚقرراٍ ايررطاظٟ: نررإٔ ايٓرراؽ ٖررِ إ٪َٓررٕٛ، ٚايهررراض يٝػررٛا َررٔ      
 .(3)ايٓاؽ(

ٚيهٔ اٯ١ٜ ؼٌُ ع٢ً ظاٖطٖا ٫ٚ زيٌٝ اٚ قط١ٜٓ عًر٢ قرطفٗا عرٔ    
ايعاٖط، ٚإ دا٤ قٛي٘ بكٝغ١ ايتؿبٝ٘، خكٛقرًا ٚإ ايهرراض ٜ٪خرصٕٚ    

ٓتِٗ ٭ْرػِٗ يٝؼ أَطًا َتعصضًا، ٚاختٝاضِٖ ايهررط  بأؾس ا٭سٛاٍ، ٚيع
زيٌٝ ع٢ً ايتعطض يًعصاب ايؿسٜس ٚايٝإ إكسَات اييت ي٪زٟ اٍ ايٓاض 

 ٚاضيهاب اؿطاّ، ٚعسّ انطاّ ايٓرؼ.
 ٚبًشاظ أٚإ يع١ٓ ايٓاؽ يًهراض ؼتٌُ اٯ١ٜ ٚدًٖٛا: 

 قسٚض ايًع١ٓ َِٓٗ أٜاّ اؿٝا٠ ايسْٝا.ا٭ٍٚ: 
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ا َرٔ إر٪ٌَٓ ٗ ايرسْٝا ٚاٯخرط٠ ٚاَرا ايهرراض فراِْٗ        ٚقٛعٗايجاْٞ: 
ثُىَّ ٌَّْوَ انمََِْبيَخِ َّكم ُرُ ثَعْعُاكُىْ  ًٜعٕٓٛ اْرػِٗ ٗ اٯخط٠ زٕٚ ايسْٝا، قاٍ يعاٍ ط

 .(1)صثِجَعْطٍ ًََّهمعٍَُ ثَعْعُكُىْ ثَعْعًب

قرررسٚض ايًعٓررر١ َرررٔ ايٓررراؽ ْٝعرررًا ٗ ايرررسْٝا ٚاٯخرررط٠، ايجايرررح: 
خررري ٱقرراي١ اٱطرر٬م ٚاْعررساّ إدكررل، ٚيعُررّٛ ٚايكررشٝض ٖررٛ ا٭

قررٝغ١ ايعةررف عًرر٢ يعٓرر١ اهلل يًهررافطٜٔ ٚايؿررا١ًَ ٭ٜرراّ اؿٝررا٠ ايررسْٝا    
ٚاٯخط٠ ٚٱغتشكام ايهافطٜٔ يًعٔ ٗ ايٓؿأيٌ، يط٣ َا إطاز َٔ يع١ٓ 

 ايٓاؽ يًهراض، فٝ٘ ٚدٛٙ: 
سٜس ايسعا٤ عًِٝٗ باٱغت٦كاٍ ٚا٭ش٣ ٗ ايسْٝا ٚايعصاب ايؿا٭ٍٚ: 
 ٗ اٯخط٠.

 ايٓبص ٚاٱبعاز عٔ ايط١ٓ ٚعٔ َٛاطٔ ايطنا ٚايعرٛ.ايجاْٞ: 
 إدتٓاب ايك١ً ٚإعاؾط٠ َعِٗ.ايجايح: 
 فهشِٗ ٚاٱستذاز عًِٝٗ.ايطابع: 

يعسز ٚدٛٙ ايًعٔ نٌ عػب٘، ٚبرٌ يعرٔ إر٪َٔ ٚايهرافط     اـاَؼ: 
 يًهافطٜٔ ٚدٛٙ: 

هٌ ٜصّ ايهراض َطيب١ ايتػاٟٚ ٗ قٝا ايًعٔ، نُا يٛ نإ ايا٭ٍٚ: 
 ٚاسس٠.

ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ ٚد٘، فُراز٠ اٱيتكرا٤ ايرصّ، َٚراز٠     ايجاْٞ: 
اٱفرتام اٱستذاز َٔ إ٪ٌَٓ، ٚاٱقطاض َٔ ايهراض، ٖٚصا اٱقطاض 
ْٛع يع١ٓ اٜهًا ٕا فٝ٘ َٔ ايةطز عٔ ض١ٓ اهلل، فايتبأٜ اؾٗيت ٫ ّٓع َٔ 

 قسم عٓٛإ ايًعٔ.
ػًٌُ َٔ ايهرط باظٗاض يعٔ ايهافط، اَا ايهافط فٝصّ يٓعٙ إ ايجايح:

 ْرػ٘ ع٢ً غ٤ٛ اختٝاض.
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ٌٖٚ ايًعٔ ايصٟ ٜكسض َٔ ا٥٬ٕهر١ ٚايٓراؽ َرٔ ايهًرٞ إترٛاط٧      
ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطيب١ ٚاسس٠، اّ اْ٘ َٔ ايهًٞ إؿهو ٚع٢ً َطايب 
َتراٚي١، اؾٛاب ٖٛ ا٭خري فهٌ ًٜعٔ بايهٝر١ٝ إٓاغرب١، ٖٚرٌ ٗ ٖرصا    

تبأٜ أش٣ إناٗ ع٢ً ايهراض اّ ؽرٝرف، اؾرٛاب ٖرٛ ا٭ٍٚ، يتعرسز     اي
قٝا ايًعٔ، ٚنجط٠ ايسعا٤ باٱناف١ اٍ ايٓبص ٚايصّ ٚايتكبٝض ع٢ً اختٝاض 

 ايهرط ٚيطى َٓاظٍ اٱّإ.
ٌٖٚ ا٭يف ٚاي٬ّ ٗ ا٥٬ٕه١ يًعٗس، نُا يٛ نراْٛا ا٥٬ٕهر١ا ايرصٜٔ    

يررصٜٔ قررايٛا ٜررّٛ خًررل  زّ عًٝرر٘ ٜهتبررٕٛ اعُرراٍ بررين  زّ، اٚ ا٥٬ٕهرر١ا ا
ؤَرَجْعَمُ َِْيَب يٍَْ ُّ مطَُِ َِْيَب ًََّطْ َُِ ايػ٬ّ نُا ٚضز ٗ ايتٓعٌٜ سها١ٜ عِٓٗ ط

اّ اْٗا يٲغتغطام ٚيؿٌُ ْٝع ا٥٬ٕه١ اؾٛاب ٖٛ ايجراْٞ،  ( 1)صانَِّيَبءَ

فايكٝغ١ عا١َ ٚؾا١ًَ ي٥٬ًُه١ نًِٗ، ٱقاي١ اٱط٬م ٚبغ  ا٥٬ٕه١ 
 ٚأًٖ٘. يًهرط

ٚاشا قٌٝ ٕراشا قايرت اٯٜر١ طايٓراؽ اْعرٌص ٚمل يهترِف برا٭يف        
ٚاي٬ّ ٚز٫يتٗا ع٢ً اٱغتغطام َجًُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ ي٥٬ًُهر١ عًر٢   
ايكررٍٛ بررإ ضاز٠ ايٓرراؽ َررٔ يرررغ ايؿررٍُٛ، قًررت: يًتبررأٜ بررٌ ا٥٬ٕهرر١   

هلل ٚايٓاؽ، فا٥٬ٕه١ عباز غذٝتِٗ ايةاع١، ٫ ٜرعًرٕٛ ا٫ َرا ٜرأَطِٖ ا   
ب٘، اَا ايٓاؽ فُِٓٗ إ٪َٔ، َِٚٓٗ ايهافط ايصٟ ٜػتشل ايًعٓر١، فذرا٤   
غٛض إٛدب١ ايه١ًٝ )اْعٌ( ٱفراز٠ إ ايهرراض ًٜعٓرٕٛ اْرػرِٗ عًر٢      

 غ٤ٛ اختٝاضِٖ.
 ٚؼتٌُ ايًع١ٓ َٔ د١ٗ ا٫ؼاز ٚايتعسز ٗ قسٚض ايًع١ٓ ٚدًٖٛا:

 اْٗا يع١ٓ ٚاسس٠ يؿٌُ ايهافطٜٔ ْٝعًا. ا٭ٍٚ:
ايتعسز ٗ ايًع١ٓ عػرب ًَرٌ ٚمرٌ أٖرٌ ايهررط ٚاؾشرٛز،        ٞ:ايجاْ

 فهٌ ١ًَ يٓعٍ عًٝٗا يع١ٓ ٚاسس٠.
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 يٛد٘ ايًع١ٓ اٍ نٌ نافط ع٢ً مٛ ا٫غتك٬ٍ. ايجايح:
ايًع١ٓ ام٬ي١ٝ فٗٞ ٚاسس٠ ٚيهٓٗا يٓشٌ بعسز َصاٖب ايهرط  ايطابع:
 ٚايهافطٜٔ.

ٛ ا٫غرتك٬ٍ  ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، فهٌ نافط يأيٝر٘ ايًعٓر١ عًر٢ مر    
دعا٤ ع٢ً قبٝض فعً٘، أَا َٔ د١ٗ ْعٍٚ ايًع١ٓ ٚيٛدٗٗا يًهافطٜٔ فرٝر٘  

 ٚدٛٙ:
 ايهجط٠ ٗ يع١ٓ اهلل يًهافطٜٔ ٚا٫ؼاز ٗ يع١ٓ ا٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ. ا٭ٍٚ:
 ايتعسز ٗ يع١ٓ اهلل ٚا٥٬ٕه١، ٚا٫ؼاز ٗ يع١ٓ ايٓاؽ. ايجاْٞ:

ٕ  ايجايح: ٥٬هر١ ٚايٓراؽ، فهرٌ نرافط     ايهجط٠ ٚايتعسز ٗ يعٓر١ اهلل ٚا
 يأيٝ٘ ايًع١ٓ َٔ عٓس اهلل َٚٔ عٓس نٌ ًَو َٔ ا٥٬ٕه١ ٚنٌ إْػإ.

 ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، فايًع١ٓ َتعسز٠ ٚيٓعٍ بهٌ نافط:
 يع١ٓ اهلل عع ٚدٌ. ا٫ًٚ:
يع١ٓ نٌ ًَو َٔ ا٥٬ٕه١، َع ا٫يترات اٍ نجط٠ عسز ا٥٬ٕه١  ثاًْٝا:

 اٍ.اش ٫ وكٞ عسزِٖ ا٫ اهلل يع
 يع١ٓ نٌ إْػإ. ثايجًا:

ٜٚبٌ ٖرصا ايتعرسز ؾرس٠ ايهرطض ٚا٭ش٣ ايرصٟ ًٜشرل ايهرافط، يرصا         
 دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ عذب اهلسا١ٜ عٓ٘، ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ غًٛزٙ ٗ ايٓاض.

 ٚٗ يعٔ ا٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ يًهافطٜٔ َػأيتإ: 
٘ ٜأيٞ ايًعٔ بأَط َٔ عٓرس اهلل أٚ ٜكرسض َرِٓٗ ابترسا٤، ٚفٝر      ا٭ٍٚ:

 ٚدٛٙ: 
ٜتِ ايًعٔ بأَط اهلل يعاٍ فٗٛ غبشاْ٘ ٜأَط ا٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ إ  ا٭ٍٚ:

 ًٜعٓٛا ايهافطٜٔ ٚايعإٌ َةًكًا. 
ٜطز ا٭َط اٱهلٞ ٗ خكرٛم اٯخرط٠ بايٓػرب١ يًٓراؽ زٕٚ      ايجاْٞ:

 ايسْٝا اييت ظَإ ايتهًٝف. 
ِ       ايجايح: ٫  ٜتٛد٘ ا٭َرط اٱهلرٞ اٍ ا٥٬ٕهر١ بًعرٔ ايهرافطٜٔ ٫ْٗر
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 ٜرعًٕٛ ا٫ َا ٜأَطِٖ اهلل عع ٚدٌ. 
ٜأيٞ ايًعٔ َٔ ا٥٬ٕهر١ ٚايٓراؽ ابترسا٤ يٓررطيِٗ َرٔ ايهررط        ايطابع:

 ٚبغهِٗ يًهافطٜٔ. 
ٜكسض ايًعٔ َٔ ا٥٬ٕه١ ٚا٫ْبٝا٤ بأَط اهلل، فاهلل عع ٚدٌ  اـاَؼ:

ٜأَط ا٥٬ٕه١ ٜٚٛسٞ اٍ ا٫ْبٝا٤ بًعرٔ ايعرإٌ، اَرا ايٓراؽ فُرِٓٗ َرٔ       
ايهافطٜٔ قانا٠ ٚايباعًا ي٬ْبٝا٤ ٚيايٞ ايًع١ٓ َٔ ا٥٬ٕهر١ برأَط اهلل   ًٜعٔ 

ٚابتسا٤، ٚيكسض عٔ ايٓاؽ ٕا ٜطٕٚ َٔ ايكبض ايصايٞ يًهرط َٚا ي٘ َرٔ  
 ايهطض ايهبري. 

ايباع يع١ٓ ا٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ يًػدو اٱهلٞ ع٢ً ايهرافط، يرصا    ايجا١ْٝ:
ًعٓر١ َةًكرًا عٓرس سكرٍٛ     دا٤ اٱغرتجٓا٤ بايتٛبر١ ؾراٖسًا عًر٢ اْكةراع اي     

ايتٛب١، يتغري إٛنٛع ٚسكا١ْ إ٪َٔ َٔ ايًعٔ ٭ْ٘ قطٜرب َرٔ ضٓر١    
 اهلل  ري َةطٚز عٓٗا.

 ٕاشا ًٜعٔ ا٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ ايهراض، اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ: 
ىررايف ايهررافط ايتهًٝررف َٚررا أَررط برر٘، ٚيغًررب عًرر٢ أفعايرر٘   ا٭ٍٚ:

هطض ع٢ً ْرػر٘ فٝػرتشل   ايٓرؼ ايؿ١ٜٛٗ فٝهٕٛ عاقًٝا ٫ٕٛٙ ٚهًب اي
 ايًعٔ ٚايؿتِ. 

٫ ٜٓشكط نطض ايهرط باقشاب٘ بٌ ٜهط ايٓاؽ ْٝعًا ٚيرٛ   ايجاْٞ:
 بسضدات َتراٚي١.

فإ قًت: نٝف ٜهط ايهرط ٚاقرشاب٘ أٖرٌ اٱّرإ ايرصٜٔ ٜعًُرٕٛ      
 ايكاؿات، اؾٛاب َٔ دٗات: 

ؾعٛضِٖ با٫ش٣ َٔ ٚدٛز ايهرط بٌ ايٓاؽ ٌَٚٝ بعهِٗ  ا٭ٍٚ:
 ُ٘. ٕراٖٝ

ابتعاز ايهافط عٔ اٱّإ َٛنٛع ٫فتتإ ايغري ب٘، ٖرا ٜر٪مل    ايجا١ْٝ:
إػًِ، ٜٚهٕٛ بطظخًا زٕٚ ٖسا١ٜ ايٓاؽ ْٝعًا ٚايباعِٗ يًُػًٌُ ٗ 

 َٓاٖر ايك٬ح. 
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اْؿغاٍ إػًٌُ ظٗراز ايهرافطٜٔ ٚقراضبتِٗ، ٚايرسفاع عرٔ       ايجايج١:
ععرِٝ ٫ْر٘ ٜتهرُٔ     بٝه١ اٱغ٬ّ، فكشٝض إ ٖرصا اؾٗراز فٝر٘ ثرٛاب    

إؿررك١ ٚايعٓرراز ٚبررصٍ إرراٍ ٚا٫ْرررؼ، فايؿررٗٝس ٜٓرراٍ أعًرر٢ إطايررب ٗ 
اٯخط٠ ٜٚرٛظ بايٓعِٝ اـايس، ا٫ اْ٘ ي٫ٛ ٚدٛز ايهرط ٕا انةط إػًُٕٛ 
ؿٌُ ايػ٬ح َٚٛاد١ٗ ايعإٌ ٫ْٚكةرع اؾُٝرع اٍ عبراز٠ اهلل ٜر٪اظض     

 ٜٚعهس بعهِٗ بعهًا ٗ َطنا٠ اهلل يعاٍ. 
ايهرط غبب يًركط ٚا٭َطاض اييت يكرٝب ايرٓرؼ ٚايبرسٕ     ايطابع١:

ٚسادع زٕٚ ايتٓعِ بايةٝبات ٚزخرٍٛ ايٓراؽ ْٝعرًا اٍ اؾٓر١، فترأيٞ      
ايًع١ٓ يًهافط ٫ْ٘ اختاض َا أز٣ ب٘ اٍ ايعٛظ ٚايراق١ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠، 

ٝ٘ َٚا ؼًُ٘ بػبب ايهرط َٔ ا٭ٚظاض ايصاي١ٝ ٚايعطن١ٝ، أٟ اييت يطز عً
يػ٤ٛ فعً٘ َٚا اقرتف٘ َٔ ايصْٛب ٕٚا نرإ فٝر٘ غرببًا ٫قرساّ ايغرري عًر٢       

 قاناي٘ ٚايباع٘ ٗ اؿذٛز ٚايعًِ.

 حبث ثالغي
َٔ ٚدٛٙ ايبرسٜع )ايترٜٛرف( ٖٚرٛ اٱيٝرإ َعرإ َتعرسز٠ غرٛا٤ ٗ        
إسح اٚ ايصّ اٚ ايٛقف، ٗ ٌْ َػتك١ً ٗ َهُْٛٗا ٚز٫يتٗا غٛا٤ 

 َتٛغة١ اٚ قكري٠.ناْت اؾ١ًُ ط١ًٜٛ اٚ 
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝإ ايتعسز ٗ ايًع١ٓ، فًعٓر١ اهلل عرع ٚدرٌ  رري     
يعٓررر١ ا٥٬ٕهررر١، ٚا٭خرررري٠  رررري يعٓررر١ ايٓررراؽ، َٚرررع إ عًتٗرررا ٚاسرررس٠ 
َٚٛنٛعٗا ٚاسس ٖٚٛ ايةطز َٔ ض١ٓ اهلل، فإ ؾسيٗا ٚأثطٖا ٚنٝرٝتٗا 

 ؽ يابع١ هلا.يتبأٜ، اش إ يع١ٓ اهلل ٖٞ ا٭ؾس، ٚيع١ٓ ا٥٬ٕه١ ٚايٓا
ٚيررٛ إ إْػرراًْا يرراب اٍ اهلل يٛبرر١ ْكررٛسًا بٝٓرر٘ ٚبررٌ اهلل عررع ٚدررٌ 
ٚأقًض غطٜطي٘، فإ يع١ٓ ايٓاؽ ٫ يكٌ ايٝ٘ غٛا٤ عًُٛا بتٛبتر٘ اٚ مل  
ٜعًُٛا، ٚنصا ايعهؼ، فًٛ إ إْػاًْا أظٗط اٱّإ ٚيهٓر٘ ٜهرُط ايهررط    

ٚ٭ٕ ايًعٓر١ َةًكرًا    ٜٚأيٞ ايػ٦ٝات فإ يع١ٓ ايٓاؽ يكً٘ يبعًا يًع١ٓ اهلل،
َتٛد١ٗ اٍ ايهراض بًشاظ ايتًبؼ بايهرط ٚاؾشٛز ٚاضيهاب إعاقٞ، 
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ٚٗ يبع١ٝ ايًع١ٓ يًُٛنٛع ٚإغتجٓا٤ ايتا٥ب سراٍ سكرٍٛ ايتٛبر١ ؾراٖس     
 ع٢ً إساط١ اهلل عًًُا بهٌ ؾ٤ٞ.

 حبث يُطمي
يعترب أفطاز إٛنٛع َٔ ايهًٞ إؿهو ايصٟ ي٘ َكازٜل َتعرسز٠،  

ٜػ٢ُ ايًرغ ايساٍ ع٢ً عسز ٚن١ُٝ افطاز إٛنٛع "غرٛض  ق١ً ٚنجط٠، ٚ
ايكه١ٝ" ٚيػ٢ُ ايكه١ٝ ٖٚٞ اـرب اٟ إطنب ايتاّ ايصٟ ٜكض إ ْكر٘ 
بايكسم اٚ ايهصب باعتباض اُْٗرا َرٔ عرٛاضض اـررب ٚيٓكػرِ ايكهر١ٝ       

 عػب عسز َٚكساض ا٭فطاز اٍ: 
ا٭فرطاز  ٖٚٞ اييت ٜتغؿ٢ اؿهِ فٝٗا ْٝرع   ا٭ٍٚ: ايكه١ٝ ايه١ًٝ:

 َجٌ: نٌ َ٪َٔ َػًِ، ٚيٓكػِ اٍ قػٌُ: 
ٚغرٛضٖا نرٌ، نافر١، اْعرٌ، ٚيػر٢ُ ٖرصٙ        أ٫ًٚ: ايه١ًٝ إٛدبر١ 

 ا٭يراظ غٛض إٛدب١ ايه١ًٝ.
ٖٚٞ اييت يرٝس غًب احملٍُٛ َةًكرًا َرٔ أفرطاز     ثاًْٝا: ايه١ًٝ ايػايب١

      ٍ  إٛنٛع ٜٚسٍ عًٝ٘ يرغ، ٫ ؾر٤ٞ، ٫ أسرس، يرٝؼ نُرا ٗ قٛير٘ يعرا
، ٚايٓهط٠ ٗ غٝام ايٓرٞ (1) صنَْْصَ لَهَْْكُىْ َُنَبح  ؤٌَْ رَجْزَغٌُا ََعم ً يٍِْ رَثِّكُىط

نُا ٗ قٛيو "٫ ضدٌ ٗ ايساض" ٚيػ٢ُ ٖصٙ ا٭يراظ ايساي١ عًٝٗا غٛض 
 ايػايب١ ايه١ًٝ.

ٖٚرٞ ايريت ٜٓةبرل فٝٗرا اؿهرِ عًر٢ بعر          ايجاْٞ: ايكه١ٝ اؾع١ٝ٥:
ُ دُرِّوَ لَهَْْكُىْاٍ طا٭فطاز، نُا ٗ قٛي٘ يع ، ٚيٓكػِ (2)صًَنِإُدِمَّ نَكُىْ ثَعْطَ انَّيِ

 اؾع١ٝ٥ اٍ قػٌُ: 
ٖٚٞ اييت ٜهٕٛ اؿهِ فٝٗا ع٢ً بع  افطاز  أ٫ًٚ: إٛدب١ اؾع١ٝ٥:

إٛنٛع ٚثبٛت احملٍُٛ هلا، ٫ٚ ٜؿٌُ اؿهِ فٝٗرا ايؿرةط اٯخرط َرٔ     

                                                 

 .198غٛض٠ ايبكط٠  (1) 
 .50غٛض٠  ٍ عُطإ  (2) 
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ػًُٕٛ" ٚا٭يرراظ ايريت   أفطاز إٛنٛع نُا ٗ قٛيو "ؾةط َٔ ايٓاؽ َ
يسٍ عًٝ٘ يػ٢ُ غٛض إٛدب١ اؾع١ٝ٥ َجٌ بع  دع٤، نجري، قًٌٝ، ؾةط 

 ٚمٖٛا.
ٖٚررٞ ايرريت يٓرررٞ احملُررٍٛ عررٔ بعرر  أفررطاز  ثاْٝررًا: ايػررايب١ اؾع٥ٝرر١:

 إٛنٛع.
ٚقس دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بايعُّٛ ٗ يرغ ايٓاؽ ٚشنطت ي٘ غٛض إٛدب١ 

ْٝعًا ٌٖٚ يتٛدر٘ ايًعٓر١ يًهرافط     ايه١ًٝ )اْعٌ( ٱفاز٠ إضاز٠ ايٓاؽ
َٔ أٌٖ ظَاْ٘ زٕٚ  ريِٖ َٔ ا٭دٝراٍ ايػرابك١ ٚاي٬سكر١ ير٘، اّ اْٗرا      

 َةًك١، اؾٛاب ٖٛ ا٭خري ٚيسٍ عًٝ٘ قٝغ١ ايعُّٛ ٚاؾُع.

 حبث كاليي
َٔ أؾرس َرا ٜكرٝب اٱْػرإ إ ٜهرٕٛ قر٬ً يًعٓر١ اهلل، َٚرٔ أٖرِ          

   ٘ ٜٚػررع٢ ٗ زضٚب  ٚظا٥ررر٘ إ ٜتذٓررب َررٛاطٔ ايًعٓرر١، ٜٚكررًض سايرر
ايك٬ح اييت ٜأَٔ َعٗا َٔ ايًع١ٓ، ٚورتظ َٔ ايعكاب ا٭خطٟٚ، ٚقرس  
درا٤ ايكرط ٕ ببٝرإ اغررررباب ْٚتا٥رررر ايًعرٔ، اَررا ا٭غررررباب فٗرٞ عًرر٢        

 ٚدٛٙ: 
 ايهرط ٚاؾشٛز، نُا يسٍ عًٝ٘ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚ ٜات أخط٣.ا٭ٍٚ: 
قراٍ يعراٍ    ايعًِ ٚايتعسٟ يكبض ايعًِ، ٚيكسّ ايٓٗرٞ عٓر٘،  ايجاْٞ: 

 .(1)صؤَالَ نَعْنَخُ انهَّوِ لَهََ انظَّبنًِِنيَط

ايرػاز ٚاٱفػاز ٗ ا٭ضض، ٚا٭نطاض بايعباز ٚايب٬ز، قاٍ ايجايح: 
 .(2)صًَُّ مطًٌََُِ َِِ األرض ؤًُْنَئََِ نَيُىُ انهَّعْنَخُيعاٍ ط

، ايهصب ٚايبٗتإ ٚاٱفرتا٤ ٚاْهاض ايٓب٠ٛ َع اقرتاْٗا باٯٜاتايطابع: 

                                                 

 .18اْعط غٛض٠ ٖٛز  (1) 
 .25غٛض٠ ايطعس  (2) 
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 .(1)صثُىَّ ََجْزَيِمم ََنَجْعَمم نَعْنَخَ انهَّوِ لَهََ انمكَبَِثِنيَقاٍ يعاٍ ط

ايباع ايةا ٛت ٚاعاْت٘ ٗ ظًُ٘ نُا ٗ قّٛ فطعٕٛ، قراٍ  اـاَؼ: 
 .(2)صًَؤُرمجِعٌُا َِِ ىَيِهِ نَعْنَخً ًٌََّْوَ انمََِْبيَخِيعاٍ ط

ؾباضٜٔ َٚعك١ٝ اؾشٛز بآٜات اهلل ٚاٱقطاض ع٢ً ايباع اايػازؽ: 
 .(3)ايطغٍٛ نُا ٗ عاز

ق٢ً اهلل عًٝر٘ ٚ ير٘   نتُإ اٯٜات ٚايبؿاضات بايٓيب قُس ايػابع: 
بٌَِّ انَّيٍَِّ َّكمزًٌٌَُُ يَب ؤََسَنمنَب يٍِْ انمجَِّْنَبدِ ًَانميٍََُ  طقاٍ يعاٍ ٚغًِ 

 .(4)صعَنُيُىْ انهَّوُ ًََّهمعَنُيُىْ ان َّلِنٌٌَُ يٍِْ ثَعَِْ يَب ثََّْنَّبهُ نِهنَّبشِ َِِ انمكِزَبةِ ؤًُْنَئََِ َّهم

 .(5)صََجًَِب َََمعِيِىْ يِْثَبقَيُىْ نَعَنَّبىُىْ طْك  إٝجام ٚايعٗٛز ايجأَ: 

َعك١ٝ ا٭ٚاَررط اٱهل١ٝ، ٚعسّ اٱَتجاٍ ٕا دا٤ بر٘ ا٭ْبٝرا٤   ايتاغع: 
نَعَاانَيُىْ انهَّاااوُ َِاااِ اناااََُّمَْب   بٌَِّ انَّاايٍَِّ ُّااااًٌََُْ انهَّاااوَ ًَرَضُاااٌنَوُ  طقررراٍ يعررراٍ 

 .(6)صًَآخِرَحِ

َٚررع يعررسز ٚدررٛٙ اغررتشكام ايًعٓرر١ فاْٗررا يًتكررٞ ٗ عررسّ اٱّررإ     
ٚاٱعطاض عٔ ايبٝٓات، ٚاٱقطاض ع٢ً َعك١ٝ ا٭ْبٝا٤ َٚا دا٤ٚا ب٘ َٔ 
ا٭سهرراّ ٚايبؿرراضات، يررط٣ َررا ٖررٞ ايٓتررا٥ر ايرريت يرتيررب عًرر٢ ايًعٓرر١، 

 كع عًٝ٘ ايًع١ٓ، فٝ٘ ٚدٛٙ: ٚا٭ش٣ ايصٟ ًٜشل َٔ ي
 ايعصاب ا٭خطٟٚ ايؿسٜس.ا٭ٍٚ: 
ادتُاع ا٭َِ إًع١ْٛ ٗ ايٓاض، َع ساٍ ايهطاٖٝر١ ٚايربغ    ايجاْٞ: 

                                                 

 .61غٛض٠  ٍ عُطإ  (1) 
 .99غٛض٠ ٖٛز  (2) 
 .59 -58اْعط غٛض٠ ٖٛز  (3) 
 .159غٛض٠ ايبكط٠  (4) 
 .13غٛض٠ إا٥س٠  (5) 
 .57غٛض٠ ا٭سعاب  (6) 
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 .(1)صكُهًََّب  َخَهَذْ ؤُيَّخٌ نَعَنَذْ ؤُخْزَيَببٝٓٗا، قاٍ يعاٍ ط

 ًَيٍَْ َّهمعٍَْ انهَّوُاؿطَإ َٔ ايٓكري ٚايؿرٝع قاٍ يعاٍ طايجايح: 

 .(2)صرَجََِ نَوُ ََصِريًا  ََهٍَْ
اقاب١ إًعٕٛ بايكِ ٚايبهِ ٚايعذع عٔ ض٩ٜر١ غربٌ اؿرل     ايطابع:

ؤًُْنَئِاااََ انَّااايٍَِّ نَعَااانَيُىْ انهَّاااوُ ََإَََاااًَّيُىْ ًَؤَلًَْاااَ       طٚايػررر١َ٬، قررراٍ يعررراٍ   

 .(3)صؤَثْصَبرَىُىْ

باب َٔ ًٜعٓ٘ اهلل ٜب٤ٛ بايغهب اٱهلٞ ٚوطّ ْرػ٘ َٔ اغاـاَؼ: 
 ايط١ٓ اييت ٖٞ ساد١ ي٘ ٗ ايٓؿأيٌ.

 لبَىٌ انهعٍ 
ٚضزت َاز٠ )يعٔ( ٗ اضبعٌ  ١ٜ َٔ ايكط ٕ، ٖٚٞ َسضغ١ عكا٥س١ٜ 
ٚفك١ٝٗ ٚن١َٝ٬ يبٌ ايػدو اٱهلٞ ع٢ً ايهافطٜٔ، َٚا ٜػرتشكْٛ٘ َرٔ   
ايعصاب ا٭يِٝ بػبب غ٤ٛ اختٝاضِٖ َٚعكٝتِٗ ٚاعطانِٗ عٔ زعر٠ٛ  

 ِٖ بايبٝٓات ٚايرباٌٖ.ا٫ْبٝا٤ يًٗسا١ٜ، ٚدشٛز
ٚي٪نس ٖصٙ اٯٜات فتُع١ َٚترطق١ إٔ قإْٛ ايًعٔ أَط ثابت ٫ ّهٔ 
ايتبسٌٜ ٚايتغٝري فٝ٘، ٚأسهاَ٘ د١ًٝ ٚيبٌ ايتكػرِٝ ٚايتبرأٜ ٚايتٓراق     
بٌ ايٓاؽ ٗ اٯخط٠، فُٔ ًٜعٓ٘ اهلل عع ٚدٌ ٜهررٕٛ َرأٚاٙ ايٓراض، يرصا    

ٕعاقٞ، ٚإْصاض َٔ عصاب ايٓاض فإٕ ايًعٔ عٓٛإ ايتشصٜط ٚايعدط عٔ ا
باعتباض اْ٘ َكس١َ يًعصاب ٚؾاٖس ع٢ً ايةطز عٔ ض١ٓ اهلل، ٖٚٛ َرٔ  

 ا٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ زعا٤ ع٢ً ايهافط بايعصاب.
ٌٖٚ َٔ ٬َظ١َ بٌ ايًعٔ ٚايعصاب ا٫خطٟٚ، اؾٛاب فٝ٘ يركٌٝ 

                                                 

 .38غٛض٠ ا٭عطاف  (1) 
 .52غٛض٠ ايٓػا٤  (2) 
 .23غٛض٠ قُس  (3) 
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 يٛضٚز اٱغتجٓا٤ ٗ إكاّ ٚىرتل اٱغرتجٓا٤ بأٖرٌ ايتٛبر١ ٚاٱْابر١، فر٬      
ٜؿًُِٗ ايًعٔ، ٖا ٜسٍ ع٢ً سكٝك١ عكا٥س١ٜ ٚض١ٓ إناف١ٝ َٔ اهلل ٖٚٞ 
إ ايًعٔ يٝؼ غببًا ؿذب ايتٛب١ ٚاٱْاب١ نُا اْ٘ يرٝؼ ٬َظَرًا يًهرراض    
بايرصات َٚكرراسبًا ٫ؾداقررِٗ برٌ اْرر٘ َرر٬ظّ يًهررط، ٚايهرررط عررطض    
َتعيعٍ يٝؼ بجابت اٍ سٌ َغازض٠ ايطٚح اؾػس، يصا ٚضز قٝرس إرٛت   

ٍَ كَ َرًُا ًَيَبرٌُا ًَىُىْ كُ َّبر  ؤًُْنَئََِ لَهَْْيِىْ نَعْنَخُ انهَّوِ ايهرط بكٛي٘ يعاٍ ط ع٢ً بٌَِّ انَّيِّ

 . (1)ص ًَانمًَ َ ِكَخِ ًَاننَّبشِ ؤًَََْعِنيَ

ٖٚصا ايكٝرس ٫ ٜرٝرس اؿكرط ٚايتعرٌٝ َعٓر٢ إ ايًعرٔ ٫ ٜتٛدر٘ ا٫        
٢ً ايهافط ساٍ يًبػ٘ بايهرط، يًصٜٔ ّٛيٕٛ ع٢ً ايهرط بٌ ٜكع ايًعٔ ع

، ٖا ٜسٍ عًر٢  (2) صبٌَِّ انهَّوَ نَعٍََ انمكَبَِرٍَِّ ًَؤَلَََّ نَيُىْ ضَعِريًا طقاٍ يعاٍ 

ْعٍٚ ايًع١ٓ ٚايةطز َٔ ض١ٓ اهلل ع٢ً ايهافط قبٌ زخٛي٘ ايٓاض، أَا ٗ 
اؿٝا٠ ايسْٝا فرإشا يراب اٱْػرإ فر٬ ٜكرسم عًٝر٘ اْر٘ َرٔ ايهرافطٜٔ ٫ٚ          

ايًع١ٓ يتغري اٱغِ ٚإػ٢ُ، ٚإٛنٛع ٚاؿهِ، فًِ ٜعس نافطًا،  يؿًُ٘
نُعٍَِ انَّيٍَِّ كَ َارًُا يِاٍْ    طنُا ٚقع ايًعٔ ٗ أٜاّ ا٫ْبٝا٤، قاٍ يعاٍ 

 . (3) .... صثَنِِ  بِضْرَا ِْمَ

ٚٗ ايًعٔ اخباض بٓعٍٚ ايعصاب بايهافطٜٔ نُا اْ٘ ْٛع عصاب فًٝؼ 
ٔ ض١ٓ اهلل ٚاؿطَإ َٔ ايطأف١ اٱهل١ٝ، اؾس ع٢ً اٱْػإ َٔ ايةطز َ

 خكٛقًا ٚإ ٖصا ايةطز مل وكٌ ا٫ ْتٝذ١ يػ٤ٛ فعٌ ايهافط. 
ٚٗ قإْٛ ايًعٔ ظدط عٔ ايهرط ٚاؾشٛز، َٚٔ اٯٜات عسّ يٛد٘ 
ايًعٔ ٚسسٙ اٍ ايهراض بٌ يتٛد٘ ايِٝٗ َع٘ َهاٌَ ايطأف١ بايسع٠ٛ اٍ 
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ٚقإْٛ ايًعٔ شاي٘ ظادط عرٔ ا٫قاَر١   اٱّإ ٚاؿح ع٢ً ايباع ا٫ْبٝا٤، 
ع٢ً ايهرط ٚايعًِ، ٚنِ َٔ إْػرإ ْٚاعر١ يرابٛا اٍ اهلل ٖطٚبرًا َرٔ      
ايًعٔ ٚاغباب٘ ْٚتا٥ذ٘، فٗصا ايكإْٛ ٚ ثاضٙ َٔ َكازٜل ايطبٛب١ٝ إةًك١ 

 هلل يعاٍ َٔ ٚدٛٙ: 
ا٫خبرراض عررٔ ايػرردو اٱهلررٞ عًرر٢ ايهررراض برررراب يًتٛبرر١       ا٭ٍٚ:

 ٚاٱْاب١. 
اْ٘ غبٌٝ يتجبٝت أٖرٌ اٱّرإ ٚاٱغر٬ّ ٚبرصهلِ ايٛغرع ٗ       اْٞ:ايج

 ا٫خ٬م ٗ عباز٠ اهلل. 
ٜبعح ٖصا ايكإْٛ اـرٛف ٗ ايٓررٛؽ َرٔ ايعرصاب ا٭يرِٝ       ايجايح:

ايصٟ ٜتعكب ايًعٔ، ٖٚصا اـٛف ؾاٌَ يًٓاؽ ْٝعًا ٚيهٔ ٖسٚح ٭ْ٘ 
 عٕٛ َٚاز٠ يًتسبط ٚا٫عتباض. 

ع٢ً عًِ اهلل يعاٍ َا ٜرعً٘ ايٓاؽ، ٚاْر٘  ٜسٍ قإْٛ ايًعٔ  ايطابع:
 غبشاْ٘ وكٞ عًِٝٗ أفعاهلِ. 

ايًعٔ ؾاٖس ع٢ً فهً٘ يعاٍ ٗ يٓش١ٝ ايهراض عٔ ايطٜاز٠  اـاَؼ:
ٚايطٜاغ١ ٗ ا٭ضض، فُٔ ٜةطز َرٔ ضٓر١ اهلل يرٔ ٜهرٕٛ قرازضًا عًر٢       
إٓافػ١ ٚإعا١ٓ ٗ ايطٜاغات ٚإ اغتةاع ٌْٝ بغٝت٘ فًٔ ٜةرٍٛ ادًر٘   
بٌ اْ٘ اٍ ظٚاٍ ٫ٕ َةاضز٠ ايًع١ٓ ي٘ يعو٘ عٔ إٓاظي١، ٚػعً٘ َطيبهرًا  
خا٥رًا عادعًا عٔ ا٫ستراظ َا ٗ ٜسٜ٘، ٚقس يتعًل ايًع١ٓ غكٛم أٜاّ 
اؿٝا٠ ايسْٝا يتهٕٛ َكس١َ ٚاخباضًا عٔ ايعصاب ٗ اٯخط٠ نُا ٗ ابًٝؼ 

 زِاِ بِنَاَ َّاٌْوِ اناٍَِِّّ    ًَبٌَِّ لَهَْْاََ نَعْنَ ٚغدو اهلل عًٝر٘، قراٍ يعراٍ ط   

 .(1)ص
ٚقس يهٕٛ ايًع١ٓ َةًك١ ٚؾا١ًَ يًساضٜٔ نُا ٗ عاز قّٛ ٖٛز، قاٍ 
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 . (1) صًَؤُرمجِعٌُا َِِ ىَيِهِ انََُّمَْب نَعْنَخً ًٌََّْوَ انمََِْبيَخِ يعاٍ ط

ٜٚبٌ ٖصا ايكإْٛ إا٥ع بٌ أٌٖ اٱّرإ ٚأٖرررٌ ايهر٬ي١ ٚايهررط،     
٠ٛ ٚ ٜايٗررا يررأيٞ ايًعٓرر١ يتهررٕٛ َكرراسب١ يًتررٛيٞ   فُررع ايتررٛيٞ عررٔ ايٓبرر 

 ٚا٫عطاض.
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 حبث ثالغي
َٔ ايبسٜع )ايتكػِٝ( ٖٚٛ اغتٝرا٤ أقػاّ ايؿ٤ٞ إٛدٛز٠ ٫ إُه١ٓ 

انَّاايٍَِّ َّايمكُرًٌَُ انهَّاوَ قَِْبيًاب ًَقُعُاٌ ًا ًَلَهَااَ      طعكر٬ً، نُرا ٗ قٛير٘ يعراٍ     

 ايصانطٜٔ. ، اش ْعت اٯ١ٜ نٌ ٦ٖٝات(1) ص...َُنٌُثِيِىْ

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بصنط يع١ٓ ا٥٬ٕه١ ٚايٓراؽ اٍ داْرب يعٓر١ اهلل،    
ٚمل يررصنط يعٓرر١  ريٖررِ َررٔ اـ٥٬ررل َجررٌ اؾررٔ ٚايػررُاٚات ٚا٭ضض  
ٚاؾبرراٍ ٚايٓذررّٛ ٚا٭ؾررذاض، ٚشنررط ا٥٬ٕهرر١ ٚايٓرراؽ ٗ ايًعٓرر١ ٜرٝررس    

 ٚدًٖٛا:
 سكط قسٚض ايًع١ٓ ع٢ً ايهافط بِٗ َٔ بٌ اـ٥٬ل. ا٭ٍٚ:

دا٤ شنطِٖ َٔ باب إجاٍ ا٭َجرٌ، ٚا٫ فرإ اـ٥٬رل نًرٗا      جاْٞ:اي
 يًعٔ ايهافط.
 عسّ َٛنٛع١ٝ اٚ اعتباض يع١ٓ اـ٥٬ل ا٭خط٣. ايجايح:
يبع١ٝ يع١ٓ إٛدٛزات ٚايها٥ٓات ا٭خط٣ يًع١ٓ ايكازض٠ َٔ  ايطابع:

 ا٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ.
اؽ عًر٢  ٚدا٤ت اٯ١ٜ باٱخباض عٔ قسٚض ايًع١ٓ َٔ ا٥٬ٕه١ ٚايٓر 

مٛ اؿكط ٚايتعٌٝ، ٚفٝ٘ يؿطٜف ٚإنطاّ هلِ َٔ برٌ اـ٥٬رل، فاٯٜر١    
 يػتٛٗ ا٭فطاز إ٪ًٌٖ يصّ ايهافط ٚايسعا٤ عًٝ٘ بايةطز َٔ ض١ٓ اهلل.

 عهى ادلُبسجخ 
 يهطضت اٯٜات اييت ٚضزت غكٛم ايًع١ٓ ٚدا٤ت ع٢ً ٚدٛٙ: 

  يٛد٘ ايًع١ٓ يًصٜٔ ٜهصبٕٛ بايٓب٠ٛ ٚ ٜايٗا. ا٭ٍٚ:
مشررٍٛ ايررصٜٔ ٜطيهبررٕٛ إعاقررٞ ٜٚكررطٕٚ عًرر٢ اؾشررٛز   ايجرراْٞ:

بٌَِّ انَّيٍَِّ ُّاًٌََُْ انهَّوَ ًَرَضٌُنَوُ  طبايًع١ٓ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠، قاٍ يعاٍ 
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 .(1) ص...نَعَنَيُىْ انهَّوُ َِِ انََُّمَْب ًَآخِرَحِ

 ايصٜٔ ٜهتُٕٛ اٯٜات ٚىرٕٛ ايبؿاضات اييت يسٍ ع٢ً ْب٠ٛ ايجايح:
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ، ٕرا ٗ ٖرصا ايهتُرإ َرٔ ايهرطض      

بٌَِّ انَّيٍَِّ َّكمزًُُاٌٌَ يَاب ؤََسَنمنَاب يِاٍْ انمجَِّْنَابدِ       طٚا٫نطاض، قاٍ يعاٍ ط

 . (2) ..... صًَانميٍََُ يٍِْ ثَعَِْ يَب ثََّْنَّبهُ نِهنَّبشِ

ٚإ٪َٓرررات  ايرررصٜٔ ٜرررررتٕٚ ايهرررصب، ٜٚكرررصفٕٛ إررر٪ٌَٓ ايطابرررع:
ٚهازيِْٛٗ قاٚي١ يٲْتكام َٔ َٓعيتِٗ ا٫دتُاع١ٝ بغٝر١ اٱغرا٠٤ اٍ   

بٌَِّ انَّيٍَِّ  طاٱغ٬ّ ٚإػًٌُ ٚيبعح ايؿو ٚايطٜب، قاٍ يعاٍ ط

 .(3) ص ...َّرْيٌٌَُ انمًُذْصَنَبدِ انمغَبَِ َدِ انمًُاْيِنَبدِ نُعِنٌُا َِِ انََُّمَْب ًَآخِرَحِ

ٜكطٕٚ ع٢ً ايهرط ٫ٚ ٜغازضٕٚ ايرسْٝا ا٫ ٚايهررط    ايصٜٔ اـاَؼ:
بٌَِّ انَّيٍَِّ كَ َرًُا ًَيَبرٌُا ًَىُىْ كُ َّابر  ؤًُْنَئِاََ لَهَاْْيِىْ نَعْنَاخُ     ٬َظّ هلِ، قاٍ يعاٍ ط

ٖا ٜسٍ عًر٢ إ ايًعٓر١ ٚايةرطز َرٔ ضٓر١ اهلل عرع ٚدرٌ         (4) ص ..انهَّاوِ. 

 يتبعِٗ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠. 
ايعإٌ بايًع١ٓ ٚايةرطز ٗ ايرسْٝا ٚاٯخرط٠، يكربض      مشٍٛ ايػازؽ:

ايعًِ َٚا فٝ٘ َٔ ايتعسٟ ٚا٫ٜصا٤ يًصات ٚايغري، َٚٔ اٱعذاظ إ ٜأيٞ 
ٌَّْوَ الَ َّن َ ُ ايكط ٕ با٫خباض عٔ  ًل باب ا٫عتصاض عٔ ايعإٌ، قاٍ يعاٍ ط

 . (5)صٌءُ انََّارِانظَّبنًِِنيَ يَعْيِرَرُيُىْ ًَنَيُىْ انهَّعْنَخُ ًَنَيُىْ ضُ
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ٚدا٤ت ايًع١ٓ ؾا١ًَ َةًك١ َٔ د١ٗ ايكسٚض ٗ اٯ١ٜ قٌ ايبشح، 
 اش يأيٞ َع يع١ٓ اهلل يع١ٓ ا٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ ْٝعًا.

ٚٚضزت ايًع١ٓ ٗ  ١ٜ اخط٣ ع٢ً مٛ ا٫ْاٍ بًرغ اي٬عٌٓ نُا ٗ 
ٖا ٜسٍ ع٢ً ف٤ٞ اٯ١ٜ  (1) صلِنٌٌَُؤًُْنَئََِ َّهمعَنُيُىْ انهَّوُ ًََّهمعَنُيُىْ ان َّ قٛي٘ يعاٍ ط

بايتركٌٝ ٚايبٝإ غكٛم اي٬عرٌٓ، ٚيرسٍ ٗ َرَٗٛٗرا عًر٢ قرسٚض      
ايًع١ٓ َٔ د١ٗ اـ٥٬ل َٔ ا٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ ع٢ً مٛ ايتعرٌٝ، فًرِ ٜرطز    

 قسٚض ايًع١ٓ َٔ اؾٔ ٚايػُاٚات ٚا٭ضض َٚا فٝٗٔ، ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:
أٟ إٔ عسّ شنط ا٫ْٛاع عسّ ا٫هاز أعِ َٔ عسّ ايٛدٛز،  ا٭ٍٚ:

ا٫خط٣ َٔ إدًٛقات ٫ ٜعين عسّ اؾرتانٗا بايًعٔ، خكٛقرًا ٚاْٗرا   
 اقطت بايطبٛب١ٝ هلل يعاٍ.

ايكسض إتٝكٔ ٖٛ امكاض ايًع١ٓ با٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ زٕٚ  ريِٖ  ايجاْٞ:
 َٔ اـ٥٬ل.
إ سكط ايًع١ٓ با٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ فٝ٘ إنطاّ إنراٗ يٲْػرإ    ايجايح:

اْ٘ خًٝر١ اهلل ٗ ا٭ضض، فإٛدٛزات ا٭خط٣ يٝؼ هلرا ايًعرٔ    بًشاظ
 ٚإ ناْت يٓرط َٔ ايهافط.

ٚا٭خري ٖٛ ا٭ضدض ٚفٝ٘  ١ٜ ٗ َٓعي١ اٱْػإ بٌ اـ٥٬رل ٭ٕ اهلل  
ْرذ فٝ٘ َٔ ضٚس٘، ٚزع٠ٛ يًهافط يًتٛب١ ٚاٱْاب١، ٚفٝٗا ظدط عٔ ايهرط 

ٚايٛادبات، ٚاٜٗا اؾس  ٚاؾشٛز، ٚباعح ع٢ً ايتسبط ٗ سٝا٠ ايتهايٝف
 َٔ افطاز ايًع١ٓ ايج٬ث١: 

 يع١ٓ ا٥٬ٕه١.  ايجاْٞ:  يع١ٓ اهلل.  ا٭ٍٚ:
 يع١ٓ ايٓاؽ اْعٌ. ايجايح:

اؾٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ فًعٓت٘ يعاٍ أؾس ٭ْٗا عٓرٛإ ايغهرب اٱهلرٞ،    
ٚؾاٖس ع٢ً اغتشكام ايعكاب َٚكرررس١َ ي٘، ٚاٱْػإ عاد١ اٍ ضسرر١ُ 

 ا ٚاٯخط٠، ٚايًع١ٓ خػراض٠ ٚفكسإ ٭غباب ايط١ٓ. اهلل ٗ ايسْٝ
************ 
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خَبنِاٍََِّ َِْيَاب الَ ُّفَ َّاعُ لَانْيُىْ انمعَايَاةُ ًَالَ ىُاىْ       ط لىنه تعبىل

 88اٯ١ٜ ص ُّنْظَرًٌَُ

 

 اإلعساة وانهغخ
ساٍ َٔ ايهُري ٗ )عًِٝٗ( ٖٚٛ َٓكٛب بايٝا٤ ٭ْ٘ ْع خايسٜٔ: 
 ض ٚفطٚض.دا فٝٗا:َصنط غامل، 

فعررٌ َهرراضع َرربين    ىرررف:ْافٝرر١،  ٫: ٫ ىرررف عررِٓٗ ايعررصاب:  
 داض ٚفطٚض َتعًكإ بٝدرف. عِٓٗ:يًُذٍٗٛ، 

 ْا٥ب فاعٌ َطفٛع بايه١ُ.ايعصاب: 
ايٛاٚ: عاطر١، ٫: ْاف١ٝ، ِٖ: نُري َٓركٌ ٗ قٌ  ٫ٚ ِٖ ٜٓعطٕٚ:

 ضفع َبتسأ، ٜٓعطٕٚ: فعٌ َهاضع َبين يًُذٍٗٛ.
 ٌ، ٚاؾ١ًُ ٗ قٌ ضفع خرب )ِٖ(.ْا٥ب فاع ايٛاٚ:

دا٤ت اٯ١ٜ ١ًْ إي١ٝ، ٜٚسٍ اٱغِ ع٢ً ايجبرٛت ٚايرعرٌ عًر٢    
ايتذسز ٚاؿرسٚخ، ٖٚرٛ َؿرٗٛض أٖرٌ ايبٝرإ، ٖرا ٜرسٍ عًر٢ اغرتسا١َ          

 ايعصاب ع٢ً ايهافطٜٔ ٚعسّ ؽرٝر٘.
ٜٚكاٍ خًس ىًس خًسًا ٚخًٛزًا: بكٞ ٚأقاّ، ٚاـًس اغتسا١َ إهح 

اـًس: اٯخط٠ يسٚاّ بكا٤ أًٖٗا فٝٗا، ٚعسّ ٚقٛع إٛت ٚايتأبٝس، ٚزاض 
 بِٝٓٗ.

ٚبٌ اـًٛز ٚايسٚاّ عُّٛ ٚخكٛم َٔ ٚد٘، فُاز٠ اٱيتكا٤ ٖٞ 
اٱغتسا١َ، أَا َاز٠ اٱفرتام فاـًٛز ٜتهُٔ اٱقا١َ ٚطٍٛ إهح نُا 
ٜكاٍ خًس ف٬ٕ ٗ ايػذٔ، أَا ايرسٚاّ فأْر٘ ٜتعًرل بايرصات ٫ٚ ٜكتهرٞ      

١، َٚٔ اٯٜات إ اهلل عع ٚدٌ ٜٛقف بايسٚاّ ٫ٚ ٜٛقف طٍٛ اٱقاَ
 باـًٛز.
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ٚاٱْعاض: ايتأخري، ٚايكرب ع٢ً ايغرري قًر٬ًٝ، ٜٚكرٍٛ ايؿردل ٕرٔ      
ٜعذً٘: اْعطْٞ أبتًع ضٜكٞ، ٚبٌ اٱْعراض ٚاٱَٗراٍ عُرّٛ ٚخكرٛم     

 َةًل، فهٌ إْعاض ٖٛ إَٗاٍ ٚيٝؼ ايعهؼ.
 قاٍ عُطٚ بٔ نًجّٛ:

 

 ٓرررررراأبررررررا ٖٓررررررس فرررررر٬ يعذررررررٌ عًٝ 
 فأْعطْررررررررررررررررررررررررررررا نررررررررررررررررررررررررررررربى ايٝكٝٓررررررررررررررررررررررررررررا   
 

 

 يف سيبق اآليبد
بعررس شّ ايهررراض ٚاٱخبرراض عررٔ سذررب اغررباب اهلساٜرر١ ٚا٭يةرراف   
اٱهل١ٝ عِٓٗ، ٚاخباض اٯ١ٜ ايػابك١ عٔ ْعٍٚ ايغهب اٱهلٞ عًِٝٗ َٚا 
ٜٓتعطِٖ َٔ ايعصاب ايؿسٜس، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتدرب عٔ سكٝك١ يه١ٜٝٓٛ 

اْعساّ فطم اٱْاب١ عًرِٝٗ ٗ اٯخرط٠،    ثابت١ ٖٚٞ خًٛزِٖ ٗ ايٓاض َع
يتأيٞ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ بهرٝا٤ ًَهرٛيٞ َبراضى ٜتهرُٔ اٱغرتجٓا٤ ٚايتدرٝرف       
ايصٟ ٜٓاٍ اقشاب ايتٛب١، يتهٕٛ ٖصٙ اٯٜات فتُعر١  ٜر١ إعذاظٜر١ ٗ    
ايتؿطٜع ٚغرٓٔ اؿػراب ٚاؾرعا٤ ٚيتهرُٔ بعرح ا٭َرٌ ٚايٝرأؽ ٗ  ٕ        

ابٌ ايررصٜٔ ٜٓتكًررٕٛ اٍ َٓرراظٍ ٚاسررس، ا٭َررٌ ٗ ْرررٛؽ إرر٪ٌَٓ ٚايتررٛ
 اٱّإ، ٚايٝأؽ ٗ ْرٛؽ ايهافطٜٔ.

ٚيٛ ٚقرت اٯٜات عٓس ايًعٔ َٚٛنٛع٘ يكاضت نايربظر ٭ٕ ايًع١ٓ 
يتهُٔ ايةطز َٔ ض١ٓ اهلل، ٚيهٔ ٫مكاض اؾعا٤ ٗ اٯخط٠ بايجٛاب 
 ٚايعكاب ٚعسّ إغتجٓا٤ أسس َٔ اؿػاب، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبٌ أَٛضًا:

 عاقب١ ايهرط ٚايه٬ي١. :ا٭ٍٚ
 أثط ايًع١ٓ ٚايةطز َٔ ض١ٓ اهلل. ايجاْٞ:

 ا٬ٕظ١َ بٌ ايهرط ٚايًعٔ ٚاـًٛز ٗ ايعصاب. ايجايح:
اـًٛز ٗ ايٓاض دع٤ َٔ اؾعا٤ ع٢ً ايهرط ايصٟ دا٤ ٗ اٯ١ٜ  ايطابع:

 ايػابك١ )أٚي٦و دعا٩ِٖ(.
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دا٤ت اٯ١ٜ ٚيبٌ اٯٜات فتُع١ َهاٌَ ايعكاب، َٚٔ اٯٜات إ 
قبٌ ايػابك١ بصّ ايهرافطٜٔ ٚإقاَر١ اؿذر١ عًرِٝٗ ٚشنرط دشرٛزِٖ بعرس        
اٱقطاض، ثِ دا٤ت اٯٜر١ ايػرابك١ ببٝرإ ْرعٍٚ ايًعٓر١ عًرِٝٗ نٛدر٘ َرٔ         

 ٚدٛٙ اؾعا٤ ع٢ً فعٌ ايػ١٦ٝ.
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يصنط َج٣ٛ ايهافطٜٔ ٚغر٤ٛ عراقبتِٗ، أَرا اٯٜر١     

ٜرات ٭ْٗرا يهرُٓت اٱخبراض عرٔ      ايتاي١ٝ فٗٞ إعذاظ إناٗ ٗ غٝام اٯ
إغتجٓا٤ أٌٖ ايتٛب١ ٚايك٬ح َٔ ايعكاب، ٫ٚ ىتل ٖصا اٱغرتجٓا٤ َرا   
بعس ايتٛب١، بٌ اْ٘ ؾاٌَ ٕا قبًٗا، ٭ٕ ايعرٛ اٱهلٞ ٜأيٞ ع٢ً ايرصْٛب  
ايػابك١ فُٝشٖٛا، ٌٖٚ ٜأيٞ ع٢ً ايًع١ٓ اييت ناْت ي٬ظّ ايصْٛب أٚإ 

رررع ايتٛبرر١، ٚف٦ٝٗررا عًرر٢ ايررصْٛب ايتًرربؼ بٗررا، اؾررٛاب: ْعررِ يعُررّٛ ْ
 ٚيبعايٗا.

َٚع إ قٛي٘ يعاٍ )خايسٜٔ( دا٤ سا٫ً ا٫ اْ٘ َتكٌ باٯ١ٜ ايػابك١ 
ٖٚٛ فطز َٔ أفطاز اؾعا٤ ايصٟ شنطي٘ اٯٜر١ ايػرابك١ يًرصٜٔ نررطٚا بعرس      
إّرراِْٗ، َررع يجبٝررت سكٝكرر١ سكررٍٛ اٱّررإ عٓررسِٖ، فًررِ يكررٌ اٯٜررات 

سكٍٛ اٱّإ عٓس  ريِٖ ٖرٔ َعٗرِ اٚ    )نرطٚا بعس اٱّإ( ٫ستُاٍ
قبًِٗ َٔ ا٭َِ ٚا٭دٝاٍ، بٌ إ اٱّإ ٚاٱقطاض سك٬ عٓس ايهراض ثِ 

 اختاضٚا ايه٬ي١ ٚايهرط فاغتشكٛا اؾعا٤ ا٭يِٝ.
ٚأفطاز اؾعا٤ ع٢ً ايهرط ٚاؾشٛز اييت يتهُٓٗا ٖرصٙ اٯٜر١ ٚاٯٜر١    

 ايػابك١ ٖٞ:
 زٙ عٔ أغباب ايط١ٓ. هب اهلل ع٢ً ايهافط ٚابعا ا٭ٍٚ:
 زعا٤ ا٥٬ٕه١ ع٢ً ايهافط. ايجاْٞ:

 ْرط٠ ٚزعا٤ ايٓاؽ عًٝ٘. ايجايح:
 اـًٛز ايسا٥ِ ٗ ايٓاض. ايطابع:

 ؾس٠ ايعصاب ا٭خطٟٚ ع٢ً ايهافط. اـاَؼ:
 عسّ اٱَٗاٍ اٚ اٱْعاض. ايػازؽ:
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يتأيٞ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ٚيبٌ لا٠ اٱْػإ َٔ ٖصٙ ا٭فطاز ايػرت١ ا٭يُٝر١   
 زفع١ ٚاسس٠ باختٝاض ايتٛب١ ٚايك٬ح.

 إعجبش اآليخ
دا٤ت اٯ١ٜ يٛقف ؾس٠ عصاب ايهافطٜٔ َٔ عس٠ دٗات، نُا يبٌ 
اْعررساّ ايتدرٝررف ٚايتػررٌٗٝ ٗ ؾررررس٠ ايعررصاب، ٚخًررٛٙ َررٔ ايررررت٠ َررع 
اؿاد١ هلا، ُٚٓٝٗا َٔ قبٌ أٌٖ ايٓاض، َٚرٔ إعذراظ اٯٜر١ اْٗرا يتهرُٔ      

ٛعٝرس ٜبعرح ٗ ْررٛؽ ايهرافطٜٔ ايررعع      قٝا اٱْصاض ٚايٛعٝس، ٖٚرصا اي 
ٜٚهٝف ؾكا٤ اٍ ؾكا٥ِٗ ٚب٪غرِٗ ايرصٟ ٜرتؾرض عرٔ ايهررط ٕدايرتر٘       
يًٛادب ايؿطعٞ ٚايعكًٞ، َٚٔ إعذاظٖا يعسز إع٢ٓ ٗ ٚعا٤ اـًرٛز  
ٌٖٚ ٖٛ ايًع١ٓ اّ ايٓاض اّ ن٬ُٖا ٖٚصا ايرتزٜس ٚيرطدٝض ايٓراض ؽٜٛرف    

 إناٗ.
ٜبعررح ٗ ايررٓرؼ اٱْػررا١ْٝ ايرررعع   ٚابتررسا٤ اٯٜرر١ برراـًٛز ٗ ايٓرراض   

ٚاـٛف، ٖٚصا ايرعع يٝؼ خاقًا بايهراض ٚاؾاسسٜٔ بٌ ٖٛ عاّ ٜؿٌُ 
ايٓاؽ ْٝعًا، ٚيهٔ أثطٙ َتبأٜ ٗ نٝرٝت٘، َتشس ٗ  اٜت٘ ْٚتا٥ذ٘، ٜٓؿط 

 َراِٖٝ اٱّإ ٚايتٛب١، ٚاؿصض ٚايتٛقٞ َٔ ايٓاض ٚاـًٛز فٝٗا.
فطازٖا ايج٬ث١ اـًرٛز ٗ ايٓراض،   ٚيعٗط اٯ١ٜ ؾس٠ ايعصاب باؾرتاى أ

ٚؾس٠ ايعصاب، ٚعسّ اٱَٗاٍ، ٗ قر١ اؾُع ٚمشٛهلا ؾُٝع ايهراض 
 ٚاؾاسسٜٔ، ٚفٝ٘ يغًٝغ ٚيؿسٜس ٚيٛنٝس يًغ١ اٱْصاض ٚايٛعٝس.

 .خبنديٍ فيهبًميكٍ اٌ رطًَ ىيه آّخ آّخ 

 اآليخ سالح
 ايٓاض، َع إ اٯ١ٜ دا٤ت يبٝإ يأبٝس عصاب ايهافطٜٔ، ٚخًٛزِٖ ٗ

فاْٗررا يبعررح ٗ ْرررٛؽ إػررًٌُ ايعررع ٚايردررط ٚايػرره١ٓٝ، ايعررع ؿػررٔ    
اختٝاضِٖ اٱغ٬ّ ٚايتٛفٝل اٍ ايطؾاز،ٚايردط يٓذايِٗ َٔ زخٍٛ ايٓاض 

 ٚاقٓاف ايعصاب، ٚايػه١ٓٝ هلساٜتِٗ اٍ ايكطاط إػتكِٝ.
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ٚاٯٜرر١ عررٕٛ عًرر٢ اٱستذرراز عًرر٢ ايهررراض، ٚغرر٬ح يتشررصٜطِٖ     
اٟٚ ع٢ً َا ٜٓتعطِٖ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ، ٚإْرصاض  ٚإْصاضِٖ ٚؾاٖس ي

ٜٓررررص اٍ َٓترررسٜايِٗ، ٜٚبعرررح اؿرررري٠ ٗ ْرٛغرررِٗ، ٚبرررسٍ إ ًٜكرررٛا     
 بايؿبٗات، ٜٚكَٛٛا باؾسٍ يطاِٖ ٜٓؿغًٕٛ باْرػِٗ.

 ٚاٯ١ٜ غ٬ح َطنب َٔ ٚدٛٙ:
 خًٛز ايهافطٜٔ ٗ ايٓاض، ٚإقاَتِٗ إ٪بس٠ َٚهجِٗ فٝٗا. ا٭ٍٚ:
 عصاب ٗ ايٓاض.إغتسا١َ اي ايجاْٞ:

عسّ ايتدرٝف ٗ ايعرصاب، ٖٚرٌ عرصاب ايٓراض َرٔ ايهًرٞ        ايجايح:
إتٛاط٧ اٚ إؿهو إكٝس، اؾٛاب ٖٛ ا٭خرري، أٟ إ ايعرصاب ؾرسٜس    

ٚيٝؼ فٝ٘ ؽرٝف، ٚيهرٔ ايؿرس٠ شايٗرا َتبآٜر١ ٚعًر٢ زضدرات َتعرسز٠         
 يتكف ْٝعًا بايؿس٠.

أفطاز اضيباط١ٝ َتعاقب١  اْعساّ ايررت٠ بٌ أفطاز ايعصاب، فٗٞ ايطابع:
ٜتكٌ بعهٗا ببع ، ٚأدعا٤ َتساخ١ً ، ٖٚصا ايترساخٌ َرٔ َكرازٜل    
ايعصاب اٱناف١ٝ، ٚٚغ١ًٝ يسفع ايهرراض عرٔ َٓراظٍ ايهررط، ٚزعرٛيِٗ      

 يٓبصٙ، ٚسجِٗ ع٢ً اٱّإ ٚايك٬ح.

 اآليخ نطف 
يتذ٢ً ا٭يةاف اٱهل١ٝ ٗ نٌ  ١ٜ قط ١ْٝ َرع ايتبرأٜ ٗ َٛنرٛعات    

ٜات، ٖٚصا َٔ إعذاظ ايكط ٕ ٗ باب ايًةف ٚايطأف١ اٱهل١ٝ ٚأسهاّ اٯ
فاٯ١ٜ سح ع٢ً ايتدًٞ عٔ َباز٨ ايهرط، ْٚبص ايه٬ي١ ٕا فٝٗا َٔ ايؿط 
احمل  ٚايهطض ايصايٞ ٚايعطنٞ، ٚايكبض ا٬ٕظّ هلرا، ٚزعر٠ٛ يًتشًرٞ    
باٱّإ ٗ قرات اؾ٬ٍ ٚاؾُاٍ، َٚٔ ايًةف ٗ اٯ١ٜ ايكط ْٝر١ إضاز٠  

ط عٔ ايهرط ٚيٛدٗٗا يًٓاؽ ْٝعًا َا فرِٝٗ ايهرراض باٱنراف١ اٍ    ايعد
 اٱعا١ْ اٱهل١ٝ بإغرط٠ ٕٔ ياب.

يكس أخربت اٯ١ٜ عٔ سكٝك١ ٚاقع١ ٗ عامل اٯخط٠ ع٢ً مرٛ ايكةرع   
ٚاؾعّ، يتعًل بايهراض َٚا ٜٓتعطِٖ َرٔ ايعرصاب ا٭يرِٝ، ٚمل ٜٓشكرط     
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عٗرِ عًر٢ سراٍ ايهرافطٜٔ ٗ     اـةاب ٚايبٝإ ٗ اٯٜر١ بإػرًٌُ ٚاط٬  
اٯخط٠، بٌ دا٤ اٱْصاض يًهراض أْرػِٗ ٱقا١َ اؿذ١ عًِٝٗ ٚزفعِٗ عٔ 
َٓاظٍ ايهرط ٚايهر٬ي١، ٖٚرصا َةًرٛب بصاير٘ نُرا اْر٘ َكسَر١ يرسخٍٛ         

 اٱغ٬ّ ْٚؿط َباز٨ ايتك٣ٛ ٚايك٬ح.
َٚٔ ايًةف اٱهلٞ إ يأيٞ اٯٜر١ ايكط ْٝر١ ببٝرإ عرامل اٯخرط٠ َٚرا       

يهرراض َرٔ ا٭ٖرٛاٍ، ٚنؿرف ايٛدرٛٙ ايريت يتهرُٔ ؾرس٠         ٜتعطض ير٘ ا 
عصاب ايهراض، ٚاْرطاز ايهراض زٕٚ  ريِٖ بايعصاب، أٟ يٝؼ ٖٓاى َٔ 
ٜتعطض يعصاب ٜتكف بايتدرٝف َٚٓكةع اٚ ٜتهُٔ ايررت٠ ٚإٓسٚس١، 
بٌ ٖٛ عصاب َتكٌ خاٍ َٔ أغباب ايتدرٝف، ٖٚصا ايبٝإ ٚاؿكط  ١ٜ 

 َٔ ايًةف اٱهلٞ.

 يفهىو اآليخ
بسأت اٯ١ٜ بًرغ اـًٛز، ٚا٭قٌ فٝ٘ ايبٗا٤ ٚايغبة١ ٚاٱغتبؿاض اش 
إ اٱْػإ وب بةبع٘ اـًرٛز ٚطرٍٛ إهرح ٚايبكرا٤، ٚيهرٔ َٛنرٛع       
اٯ١ٜ هعٌ اـًٛز بايٓػب١ يًهراض َاز٠ يًشعٕ إتكٌ، ٚاغتشٛاش ايهآب١ 

ؼ ع٢ً ْرؼ ايهافط ٚاقرتاْٗا بايتًبؼ بايهرط، ٚشّ ايصات ع٢ً ٖصا ايتًب
ايعطنٞ اٱختٝاضٟ إدايف ٱزضاى ايعكٌ ٚايٛظٝر١ ايؿرطع١ٝ، ٚيرأيٞ   
ٖصٙ اٯ١ٜ يتًض ع٢ً اٱْػإ بهطٚض٠ اٱْكٝاز يٮٚاَط اٱهل١ٝ ٚايتكسٜل 
بايٓب٠ٛ، ٜٚتكٌ َٛنٛع اٯ١ٜ َرا غربكٗا برصنط اـًرٛز ٗ ايعرصاب َٚرا       

 ٜرتؾض عٔ ايًع١ٓ اٱهل١ٝ َٚا ٜتبعٗا َٔ يع١ٓ ا٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ. 
 ٚٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

 ابتسا٩ٖا بًغ١ ايٛعٝس ٚايتدٜٛف. ا٭ٍٚ:
امكرراض َٛنررٛع ايٛعٝررس بايهررافطٜٔ ايررصٜٔ ٚقعررت عًررِٝٗ ايجاْٝرر١: 

 ايًع١ٓ.
 بٝإ ا٭ثاض إاز١ٜ احملػٛغ١ يًعٔ ٚايةطز عٔ ض١ٓ اهلل.ايجايج١: 
 اـًٛز ٚطٍٛ إهح ٗ ايعصاب. ايطابع١:
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 ٚنًُا. اْترا٤ ؽرٝف ايعصاب نٝر١ٝ اـاَػ١:
 ف٧ ايعصاب يًهراض ْٝعًا ٚعسّ استُاٍ لا٠ بعهِٗ. ايػازغ١:
اْعررساّ ا٫َٗرراٍ ٚا٫بةررا٤ ٚايتررأخري ٗ ايعررصاب، ٚ ٝرراب  ايػرابع١: 

فطق١ ا٫َٗاٍ يصنري بًعّٚ ا٫يعاظ ٚاٱْتراع َرٔ ايرسْٝا نرطقر١ يًتٛبر١     
ِ َٚٔ َراِٖٝ اٯ١ٜ إسح ٚايجٓا٤ ع٢ً إػًٌُ ؿػٔ اختٝاضِٖ، ٚلايٗ

َٔ ٚيٛز ظًُات ايع٬ي١ ٚاؾشٛز، يكس أضاز اهلل يٓاؽ اهلسا١ٜ ٚاٱّإ 
 ٚظ١ٜٓ ٗ ْرٛغِٗ، ٚاخص عًِٝٗ ايعٗٛز بًعّٚ ا٫قطاض بايٓب٠ٛ.

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯٜات يبٝإ قبض ايهرط ٚاؾشٛز ٚععِٝ نطضٙ، نُا 
يسعٛ اٯ١ٜ إػًٌُ اٍ ايتعٛش َٔ اغباب ايعصاب ٚيػأٍ اهلل اٱسرتاظ 

ًع١ٓ َٚكسَايٗا، خكٛقًا ٚاْٗا مل يكع ع٢ً اٱْػإ ا٫ بعس قكسٙ َٔ اي
ايهرط ٚايه٬ي١ ٚاؾشٛز، َٚٔ َراُٖٝٗا إ عسّ ا٫َٗاٍ يرٝؼ َةًكرًا   
ٚؾا٬ًَ يًٓاؽ ْٝعًا، ٚيهٓ٘ خام بايهرافطٜٔ بًشراظ شنرطٙ َرٔ براب      

 ايعكاب ٚؾس٠ ايعصاب.
 َٚٔ َراِٖٝ اٯ١ٜ:

 فطٜٔ ٗ ايٓاض.عسّ ٚدٛز أَس َعٌ ٕهح ايها ا٭ٍٚ:
اـًٛز ٗ ايٓاض ٫ ٜٓشكط بؿةط َٔ ايهافطٜٔ زٕٚ  ريٖرِ،   ايجاْٞ:

 ف٬ ىل إتبٛعٌ زٕٚ أيباعِٗ بٌ ٖٛ سهِ عاّ.
َع شنط ايًع١ٓ ٗ اٯ١ٜ ايػابك١، ٚاستُاٍ اْكطاف ايهرُري   ايجايح:

ٗ )فٝٗررا( ايٝٗررا، فررإ اٯٜررات مل يررصنط ايٓرراض بررٌ ٖررٛ َػررتكطأ َررٔ يرررغ  
٤ٞ  ٜات عسٜس٠ ٗ ايكط ٕ ؽرب عكٍٛ خًٛز ايهرافطٜٔ ٗ  )اـًٛز( ٚف

 ايٓاض.
ص أٟ الَ ُّفَ َّعُ لَنْيُىْ انمعَيَاةُؾس٠ ايعصاب ٗ ايٓاض، فكٛي٘ يعاٍ ط ايطابع:

 إ عصاب دِٗٓ ؾسٜس ٚأيِٝ، َٚع ٖصا ف٬ ؽرٝف فٝ٘.
اْعساّ ايؿرٝع يًهافطٜٔ فًٝؼ َٔ ؾرٝع هلِ، ٖٚٛ ظاٖط  اـاَؼ:

 ايٓاض َٔ  ري ؽرٝف عِٓٗ. َهٛثِٗ ٗ
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 بٝإ ساٍ ايٓاض، َٚا فٝٗا َٔ ايعصاب ايؿسٜس. ايػازؽ:
ططز ايغر١ً عٔ ايٓاؽ، ٚاٱخباض ايكط ْٞ عٔ ؾس٠ عرصاب   ايػابع:

ايٓاض ٕٓع اؾٗاي١ ٚايغطض، فٝهٕٛ نٌ إْػإ ع٢ً ب١ٓٝ َرٔ أَرطٙ ٜعًرِ َرا     
 ٜ٪زٟ ايٝ٘ فعٌ ايػ١٦ٝ.

 إفبضبد اآليخ
ٌ يًٓاؽ ْٝعًا اهلسا١ٜ ٚايطؾاز فذا٤ت بعجر١  يكس أضاز اهلل عع ٚد

ا٫ْبٝرا٤ ٱبكررا٤ ايٓرراؽ عًرر٢ زٜررٔ ايرةررط٠ ٚاٱغررتكا١َ، ٚيتعاٖررس َبرراز٨  
ايك٬ح ٚايتك٣ٛ، ٚبًغت ٚظا٥ف ايٓب٠ٛ اضق٢ َطايبٗا ببعج١ ايٓيب قُس 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ، يتهٕٛ عٓٛاْا ؾصب ايٓاؽ ٕكاَرات اٱّرإ   

يطٓر١ عًرِٝٗ، ٚػعًرِٗ ورتغرٕٛ َرٔ ايهررط       َٚٓاغب١ يٓعٍٚ ؾآبٝب ا
ايعاٖط ٚاـرٞ، ٜٚرطٕٚ َرٔ ؾرس٠ ايعرصاب ٚعرسّ ا٫َٗراٍ اٍ ايٓعرِٝ       

 ايسا٥ِ، ٚايػعاز٠ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠.
ٚيبٌ اٯ١ٜ داْبرًا َرٔ َعرامل اٯخرط٠ ٚاْتررا٤ إًٗر١ ٚإٓسٚسر١ فٝٗرا         

تدرٝف، يًهراض، َع ساد١ اٱْػإ ٦َٜٛص ٭غباب اٱَٗاٍ ٚاٱْعاض ٚاي
ٚيرربٌ  ٜررات اخررط٣ خًررٛز إرر٪ٌَٓ ٗ ايٓعررِٝ ٚاؾٓررات، يٝهررررٕٛ عٓررس   
اٱْػإ َاز٠ يًتسبط ٚايسضاغ١ إكاض١ْ اييت يكٛز ٚعهِ ايعكٌ ٚاؿػٔ 
اٍ اختٝاض ايٓرع اـايل َٔ ايهطض ٚايصٟ ٜتُجٌ بايجبرات عًر٢ ططٜرل    
اٱّرررإ ٚإدتٓررراب ا٫ش٣ احملرررر  ايرررصٟ ٜهرررٕٛ ْتٝذررر١ ستُٝررر١ يًهررررط 

 ؾشٛز.ٚا
ٚيبعح اٯ١ٜ أغباب ايهآب١ ٗ ْرؼ ايهافط َا هعً٘ ٜٓرط َرٔ ايهررط   
ٚايهرر٬ي١، خكٛقررًا ٚإ اٱْػررإ سررطٜل عًرر٢ دًررب إٓرعرر١ ٚزفررع   

 إرػس٠.

 انتفسري
 ص خَبنٍََِِّ َِْيَبقٛي٘ يعاٍ ط
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دا٤ يرغ )خايسٜٔ( بكٝغ١ اؿاٍ ٚايٓكرب يبٝرإ َػرأي١ ن٬َٝر١ ٗ     
َتك١ً ٗ َٛنٛعٗا َرا غربكٗا َرٔ اٯٜرات،     ْعِ اٯٜات ٖٚٞ إ اٯ١ٜ 

ٚيٝػت  ١ٜ َػتك١ً ٗ بابٗا اٚ إ اؾًُر١ فٝٗرا اغرت٦ٓاف١ٝ َبترسأ٠، ٚهلرصا      
ا٫يكاٍ ٚايتساخٌ ز٫٫ت عكا٥س١ٜ يٗرسف اٍ إقر٬ح ايٓراؽ، ٚبٝرإ     
ايكر١ ايجابت١ يًهتاب ايػُاٟٚ، ٖٚٞ ٖسا١ٜ ايٓاؽ ٚابعازِٖ بًةف عٔ 

 ٚ ٜر١ ايعرصاب، ٖٚرٛ ؾراٖس عًر٢ ياٜٚر١       َٓاظٍ اؾشٛز ٚايٛقرٛع ٗ ٖا
ايكط ٕ ْٚعٚي٘ َٔ عٓس اهلل، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝغ١ غٛض إٛدب١، ٚاؾُع 
اـايٞ َٔ اٱغتجٓا٤ ٚايتدكٝل، ٖا ٜسٍ عًر٢ مشرٍٛ ايهرراض ْٝعرًا     
 باؿهِ ْٚعٍٚ ايعصاب ا٫خطٟٚ بِٗ، ٚاـًٛز عٓٛإ يًتأبٝس ٚايسٚاّ.

 ًا:ٚعا٥س١ٜ ايهُري ٗ )فٝٗا( ؼتٌُ ٚدٖٛ
 ايٓاض، ٖٚٛ إتبازض اٍ ايصٖٔ. ا٭ٍٚ:
ايًع١ٓ بًشاظ ْعِ اٯٜات ٚيعًل َٛنٛع اٯ١ٜ ايػابك١ بايًع١ٓ  ايجاْٞ:

 إةًك١ بايهافطٜٔ ٚططزِٖ َٔ ض١ٓ اهلل.
ايعٓٛإ اؾاَع يًٓاض ٚايًع١ٓ بًشاظ ٚسس٠ إٛنٛع ٗ يٓكٝض  ايجايح:

 إٓاط، ٚظٜاز٠ ايتدٜٛف ٚايٛعٝس.
٭ٍٚ فإككٛز ٖٛ ايٓاض ٚاـًٛز فٝٗا، ٚيهٔ ٖصا ٫ ٚايكشٝض ٖٛ ا

ٜتعاضض َع مشٍٛ اٯ١ٜ ٕٛنٛع ايًع١ٓ َٔ  رري يعراضض بُٝٓٗرا، ٚقرس     
ضٟٚ عٔ ابٔ عباؽ إطاز )خايسٜٔ( ٗ ايٓاض، ٚإضاز٠ ايٓاض ٗ اٯ١ٜ َٔ 

 ٚدٛٙ:
ص ٗ  ٜررات عسٜررس٠ ٚإررطاز عًرر٢ خَبنِااٍََِّ َِْيَاابٚضٚز يرررغ ط ا٭ٍٚ:

غكٛم ثٛاب إ٪ٌَٓ اؾ١ٓ، ٚاٯخط غكٛم عكاب  قػٌُ أسسُٖا
 ايهافطٜٔ ايٓاض.

دررا٤ت اٯٜرر١ يبٝررإ ؾررس٠ ٚطررأ٠ ايعررصاب عًرر٢ ايهررافطٜٔ،    ايجرراْٞ:
 ٚإقاَتِٗ ايسا١ُ٥ ٗ ايٓاض َٔ  ري إ ٜةطأ عًِٝٗ إٛت ٚايرٓا٤.

 ا٬ٕظ١َ بٌ ايٓاض ٚايعكاب ا٭يِٝ. ايجايح:
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ظٍ اٯخط٠ غٛا٤ نإ بايجٛاب ٗ اـًٛز عٓٛإ يًُكاّ ٗ َٓا ايطابع:
اؾ١ٓ، أٚ ايعكاب ٗ ايٓاض، َع إزضاى ايتٓاق  بُٝٓٗا ٚاْعساّ ايتساخٌ اٚ 
ايتعاقب، فُٔ ٜهٕٛ ٗ اؾ١ٓ ٫ يكٌ ي٘ ؾطاض٠ َٔ ايٓاض، َٚٔ ًٜك٢ ٗ 
ايٓاض وطّ َٔ ضٜض اؾ١ٓ، فشُٝٓا ٜصنط اـًٛز ٜتبرازض اٍ ايرصٖٔ عرامل    

ًٛز مل ٜصنط ع٢ً مٛ اٱط٬م ٚقس ٚضز يرغ اٯخط٠، َٚٔ اٯٜات إ اـ
ص انجط َرٔ اضبعرٌ َرط٠، يتهرُٔ خًرٛز أٖرٌ اٱّرإ ٗ        خَبنٍََِِّ َِْيَبط

اؾ١ٓ، ٚخًٛز ايهراض ٗ ايٓاض، ٖٚٛ اَاض٠ ع٢ً اؿام َع٢ٓ اـًٛز ٖٓا ٗ 
 شات إٛنٛع.
َررٔ اٖررِ َعرراْٞ سرررطف اؾررط )ٗ( ايعطفٝرر١، ٖٚررٛ عًرر٢   اـرراَؼ:

 اقػاّ:
شَيْرُ رَيَعَبٌَ انَّيُِ ؤَُسِلَ يعطف١ٝ ايعَا١ْٝ نُا ٗ قٛي٘ يعاٍ طا ا٭ٍٚ:

 .(1) صَِْوِ انمَُرْآٌُ

 إها١ْٝ نُا ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ. ايجاْٞ:
قَاَْ كَابٌَ نَكُاىْ آَّاخٌ َِاِ َِئَزَاٍِْْ       اجملاظ١ٜ نُا ٗ قٛي٘ يعراٍ ط  ايجايح:

ّٚهرٔ إ ْ٪غرؼ    ، ٚإضاز٠ ايٓاض اظٗط ٗ ايعطفٝر١ َرٔ ايًعٓر١،   (2)صانمزَََزَاب 
قاعس٠ ٖٚٞ يٛ يعراضض َعٓر٢ إهرإ ٚاجملراظ ٗ ايعطفٝر١، فٝكرسّ َعٓر٢        

 إهإ خكٛقًا َع ايكطا٥ٔ اييت يؿري اٍ إضاز٠ ايٓاض.
( لَهَْْيِىْ نَعْنَخَ انهَّوِٚضٚز اٯ١ٜ ايػابك١ باغتع٤٬ ايًع١ٓ ع٢ً ايهراض ) ايطابع:

ص ٚايٓراض  بنِاٍََِّ َِْيَاب  خَاَا ٖصٙ اٯ١ٜ فذرا٤ت بكرٝغ١ ايعطفٝر١ ٚايٛعرا٤ط    
 َهإ َٚج٣ٛ ايهافطٜٔ.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝغ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ ٖٚٞ أٚنس ٗ ايٛعٝس ٚايٛقٛع، 
                                                 

 184غٛض٠ ايبكط٠  (1) 
 .13غٛض٠  ٍ عُطإ  (2) 
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ٚقٝغ١ ايتٛنٝس عٓٛإ يتشصٜط ايٓراؽ َرٔ ايهررط، ٚسرح يًهرراض عًر٢       
ٖذطإ َٓاظي٘، ٚإدتٓاب َراُٖٝ٘ َٚكسَاي٘، ٫ٕ ا٭ش٣ ايصٟ ٜٓتر عٔ 

ايعك٤٬ اؿطم ايؿسٜس ع٢ً إدتٓابر٘   ايهرط ٚاؾشٛز أيِٝ، ٚهب ع٢ً
١ًْ ٚيرك٬ًٝ، ٖٚصا اٱدتٓاب ٫ هعٌ اٱْػإ ٗ برطظر برٌ اٱّرإ    
ٚايهرط، بٌ إ ا٫بتعاز عٔ ايهرط ٚغ١ًٝ ٚططٜل ٫ ٜ٪زٟ ا٫ اٍ اٱّإ 

 ٚاٱقطاض بايطبٛب١ٝ هلل ٚايتكسٜل بايٓب٠ٛ.
 ٚٗ اـًٛز ٗ ايٓاض َػا٥ٌ:

 اض عكابًا.ايسخٍٛ ٗ ايٓ ا٭ٍٚ:
ايتٛنٝس ايٛاقعٞ يًٛعٝس ايصٟ ٚضز ٗ ايكرط ٕ، فترأيٞ  ٜرات     ايجا١ْٝ:

اٱْرصاض ٗ ايكرط ٕ بررايتدٜٛف ٚايٛعٝرس بايٓراض، سترر٢ اشا قاَرت ايكٝاَرر١      
 ٚأسهطت اـ٥٬ل نًٗا ؼكل َكسام ايٛعٝس ٚاقعًا.

زخٍٛ ايٓاض ٫ ٜجبت اـًٛز فٝٗا باعتباض إ اـًٛز أَط ٜٓشٌ  ايجايج١:
فطاز ظَا١ْٝ طٛي١ٝ  ري َتٓا١ٖٝ، فاشا زخٌ ايهافط ايٓاض ٜتشكرل فرطز   اٍ ا

َرٔ َٛنررٛع اٯٜر١، اَررا اـًررٛز فٗرٛ أَررط إنرراٗ  خرط ٫ ٜتشكررل عًُٝررًا     
بايسخٍٛ ٗ ايٓاض اٚ َطٚض غٓٛات اٚ اسكاب َعسٚز٠ عًٝ٘، ٚيهٔ ٖصٙ 
اٯٜات يسٍ عًٝ٘ ٫ْٗا إخبراض إهلرٞ، باٱنراف١ اٍ اعر٬ٕ ا٥٬ٕهر١ ٜرّٛ       

 ا١َ ٖصا اـًٛز، ٚيٛبٝذ ٚيبهٝت ايهراض ب٘.ايكٝ
َٔ اٯٜات َٚهاٌَ ايعدط عرٔ ايهررط ٗ ايكرط ٕ إ يرأيٞ      ايطابع١:

قٛض ؿاٍ ايهافطٜٔ ٗ ايٓاض ٚإزضانِٗ ؿكٝك١ اـًٛز فٝٗا، ٚا٫خباض عٔ 
خًٛز ايهافطٜٔ ٗ ايٓاض ٬َظّ يًشٝا٠ ايسْٝا بايهتب ايػُا١ٜٚ ٚإْصاضات 

 .(1) صقِْمَ ا ْخُهٌُا ؤَثٌَْاةَ ََيَنَّىَ خَبنٍََِِّ َِْيَبٌٜ طا٫ْبٝا٤، ٚٗ ايتٓع

 لبَىٌ اخلهىد انسهجي
َٔ اٯٜات ٗ خًل ا٫ْػرإ إ اهلل عرع ٚدرٌ خًكر٘ يٝبكر٢، ٖٚرصا       

                                                 

 .72غٛض٠ ايعَط  (1) 
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ايبكا٤ َٔ أغطاض ايٓرذ فٝر٘ َرٔ ضٚح اهلل ٚاـ٬فر١ ٗ ا٭ضض َٚرراِٖٝ     
يبكررا٤ عًرر٢ نٝرٝرر١ ا٫بررت٤٬ ٚا٫ختبرراض ٗ اؿٝررا٠ ايررسْٝا، ٫ٚ ٜهررٕٛ ٖررصا ا

ٚاسس٠، بٌ بٌ َطاسً٘ يبأٜ ٚاخت٬ف ٖٚرٛ ؾراٖس إنراٗ عًر٢ ايػرط      
إهٓررٕٛ ٗ خًررل ا٫ْػررإ، فػررررٓٔ ٚقٛاْررررٌ اؿٝررا٠ ايررسْٝا  ررري غرررررٓٔ   
ٚقٛاٌْ عإِ اٯخط٠ ٫ٕ ايٓؿأ٠ ا٭ٍٚ زاض عٌُ ب٬ سػراب، ٚايٓؿرأ٠   

ٝػٛا ع٢ً نٝرٝر١  اٯخط٠ زاض سػاب ب٬ عٌُ، َٚا إ ايٓاؽ ٗ اؿٝا٠ ي
ٚغٓد١ٝ ٚاسس٠ ٗ اعُاهلِ بٌ اِْٗ ىتًرٕٛ فُٝا بِٝٓٗ يسضد١ ايتٓاق ، 
ٚيكٌ ا٭َٛض اسٝاًْا اٍ ا٫قتتاٍ ٚايكتٌ بػربب ايعكٝرس٠ ْٚرٛع ايعُرٌ،     
يٝهاف اٍ عرامل ا٫عُراٍ، ٜٚٓػرب يهرٌ عًُر٘ بًشراظ ايٓٝر١ ٚايككرس         

 ٚإهُٕٛ.
جٛاب إ٪َٔ، ٚباب فاـك١َٛ ٚايتٓاسط بٌ إ٪َٔ ٚايهافط غبب ي

يٓعٍٚ ايعكاب بايهافط ا٫ إ يسضن٘ ايتٛبر١، فراـًٛز أَرط ثابرت يًٓراؽ      
باعتباض عس ٚدٛز بطظر ٚٚغو بٌ اٱّرإ ٚايهررط، ٚاٱْػرإ اَرا اٍ     

 ايجٛاب ٚايرٛظ باؾ١ٓ، ٚاَا اٍ ايعكاب ايؿسٜس ٗ ايٓاض.
هلِ،  ٚقإْٛ اـًٛز ايػًيب خام بايهراض اايصٜٔ يهٕٛ ايٓاض َج٣ٛ

ٚٗ َهاَٝٓ٘ سح ع٢ً اٱّإ ٚايك٬ح، َٚٔ اٯٜات يعسز اٱْصاضات 
ٚيبًٝا ا٫ْبٝا٤ ايٓاؽ َكسَات زخٍٛ ايٓاض، ٚاييت ؽل عامل ا٫عُاٍ 

 اييت يهٕٛ ع٢ً ٚدٌٗ:
 اعُاٍ ايك٬ح ٚاير٬ح. ا٭ٍٚ:
 اعُاٍ اؾشٛز ٚافطاز ايهرط. ايجاْٞ:

عررسز ٚدررٛٙ ايبٝررإ  ٖٚررصا ايكررإْٛ خررام بايجرراْٞ، َٚررٔ اٯٜررات ي  
ٚايتشصٜط َٔ ايٓاض يكبض ايعكاب ب٬ بٝإ، ٚايتعسز ٖٓرا َكرسام يًطأفر١    
ٚايط١ٓ اٱهل١ٝ يًًٓاؽ ناف١ ٚعسّ امكاضٖا بإ٪ٌَٓ، فر٬  طابر١ إ   

 يصنط اٯ١ٜ ايػابك١ قسٚض ايًع١ٓ ع٢ً ايهافطٜٔ َٔ ايٓاؽ اْعٌ.
     ّ اٯخرط٠ ٗ   َٚٔ ايس٫٫ت ايبراٖطات إ ٜرأيٞ بٝرإ قرٛاٌْ ٚاسهرا
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ايكط ٕ َا ّٓع َٔ ايًبؼ ٚاـًو ٚايِٖٛ، ٜٚهرٕٛ سذر١ عًر٢ ايٓراؽ،     
ٖٚرصا ايبٝرإ ٫ ٜٓشكررط برايكط ٕ بررٌ إ ايهترب ايػررُا١ٜٚ نًرٗا دررا٤ت      
َهاَٝٓ٘، ٚأنست ع٢ً ست١ُٝ اؾعا٤ ٚأْصضت َٔ ايعكاب ايصٟ ٜرتؾض 
عٔ ايهرط ٚاؾشٛز ٚاضيهاب إعاقٞ، ٚيهٓٗا ػًت ٗ ايكرط ٕ بكرٝا   

بٝإ ٚايٛعٝس ٚايتٛنٝس با٫ناف١ اٍ اعتباض ايكةع بٓعٍٚ ايكط ٕ َٔ عٓس اي
اهلل ٚعسّ ططٚ ايتشطٜرف عًٝر٘، ٖرا هعرٌ قبرٍٛ َرا فٝر٘ َرٔ ايبؿراضات          
ٚاٱْصاضات أَطًا عاًَا، ٚفٝ٘ ؽرٝف عٔ ايٓاؽ بت١٦ٝٗ َكسَات ايكبرٍٛ،  

 ٚاظاس١ إٛاْع ٚططز ايؿبٗات، ٚاقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايهراض.
ٜات إ اؿذ١ يٝػت َػتك١ً ٚقه١ بٌ يكرتٕ َعٗا ع٢ً مٛ َٚٔ اٯ

ا٬ٕظ١َ زع٠ٛ اٱْػإ يًٗسا١ٜ ٚاٱّإ ٚايبؿاض٠ باؾ١ٓ ٚايٓذا٠ َٔ ايٓاض، 
زاّ إكاّ ٗ اٯخط٠ قكٛض بٌ اؾ١ٓ ٚايٓاض، ٚزخٍٛ اؾ١ٓ أَط َطنرب  

عا٤ بتهُٔ ايرٛظ بإدتٓاب ايٓاض َٚا فٝٗا َٔ ايعصاب ايؿسٜس، يصا فإ اؾ
ايػًيب أَطًا ستًُٝا يًررطز ٚإ نرإ َتًبػرًا بإعكر١ٝ، ٫َهرإ ايترساضى       
ٚايتٛب١، ٚيعسّ امكاض ايتٛب١ بأدٌ ٚعُط َعٌ، فبابٗا َرترٛح َرا زاّ   

 اٱْػإ سًٝا ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا.
ٚيهٔ ٖصا ايكرإْٛ ثابرت غكرٛم أٖرٌ ايهررط َٚغرازض٠ ا٫ْػرإ        

شٛز، ٚيتذ٢ً فٝ٘ َعاْٞ داْب َٔ يًشٝا٠ ايسْٝا ٖٚٛ َتًبؼ بايهرط ٚاؾ
اؾعا٤ ع٢ً مٛ ايتركٌٝ، ٖٚصا ايتركٌٝ يٛنٝس يًٛقٛع، ٚيصنري ٚإْصاض 

 إناٗ، ٚٚغ١ًٝ يةطز ايغر١ً ٚايٓػٝإ عٔ اٱْػإ.
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 لبَىٌ ثيبٌ اجلصاء
يكس اختاض اهلل عع ٚدٌ اٱْػرإ يٝهرٕٛ خًٝرتر٘ ٗ ا٭ضض، ٖٚرصا     

ـ٥٬ل، ٚاقرتإ ٖصا ا٫نطاّ ا٫ختٝاض يؿطٜف ٚانطاّ خام ي٘ َٔ بٌ ا
برا٫بت٤٬ ٚا٫ختبرراض ٗ اؿٝررا٠ ايررسْٝا، يررط٣ َرا ٖررٞ ايٓػررب١ بررٌ ا٫نررطاّ   
باـ٬فرر١، ٚا٫بررت٤٬ بعررامل ايعُررٌ ٚاؿػرراب عًٝرر٘، اْٗررا ْػررب١ ايعُررّٛ   
ٚاـكٛم َٔ ٚد٘، بتكطٜب، فٗٓاى ٚدٛٙ ي٬يتكا٤ ٗ ا٫نطاّ يتذ٢ً 

ٚظا٥ف اـ٬فر١ ٚايؿرهط هلل يعراٍ    بإَتجاٍ ايعبس يٮٚاَط اٱهل١ٝ، ٚأزا٤ 
 ع٢ً ٖصٙ ايٓع١ُ ايعع١ُٝ..

اَا َاز٠ ا٫فرتام فٗرٞ كايرر١ اٱْػرإ يٮٚاَرط اٱهلٝر١ َٚادرا٤ بر٘        
ا٫ْبٝا٤، ٖٚصٙ إداير١ مل يكسض َٔ اٱْػإ ابتسا٤، بٌ دا٤ت بعس بٝإ 
اؾعا٤ ٚؾس٠ عكاب إعك١ٝ، َٚٔ اٯٜات إ اؿٝا٠ ايسْٝا نًرٗا َسضغر١   

 ٕ، ٖٚصا ايبٝإ َتعسز َٔ ٚدٛٙ:ٚبٝا
 ز٫ي١ اٯٜات ايه١ْٝٛ ع٢ً ايطبٛب١ٝ ٚٚدٛز ايكاْع. ا٭ٍٚ:
 اغطاض خًل اٱْػإ ٚاؿاسٗا عًٝ٘ بًعّٚ ايتسبط ٗ اـًل. ايجاْٞ:

 بعج١ ا٫ْبٝا٤ َبؿطٜٔ َٚٓصضٜٔ. ايجايح:
ْعٍٚ ايهتب ايػُا١ٜٚ َٚا فٝٗا َٔ ٚدٛب عبازير٘ يعراٍ،    ايطابع:
 يٓب٠ٛ، ٚا٫خباض عٔ عامل اٯخط٠ َٚا فٝٗا َٔ اؾعا٤.ٚاٱقطاض با

َٚٔ اٯٜات إ بٝإ اؾعا٤ مل ٜرأت برصنط اؾٓر١ َٚهراٌَ ايجرٛاب      
ٚسسٖا، اٚ شنط ايٓاض ٚؾس٠ عصاب ايهافط فٝٗا، بٌ دا٤ بصنط ا٭َرطٜٔ  
َعًا ع٢ً مٛ ايتركٌٝ ٖٚصا ايتركٌٝ فهٌ إناٗ ْٚعُر١ اخرط٣ ٜٓتررع    

خررت٬ف ٚيبررأٜ َررساضنِٗ ٚيعررسز يغررايِٗ     َٓٗررا ايٓرراؽ ْٝعررًا َررع ا   
َّابثَنِِ  ( ٚ )َّبؤَُّّيَب انَّايٍَِّ ٚادتاغِٗ، يصا دا٤ت خةابات ايكط ٕ بًرغ )

( يتٛنٝس عُّٛ ْسا٤ ايبؿاض٠ ٚايتشصٜط َٔ ايعكٛب١ ٜٚتأيف ٖصا ايكإْٛ آ َوَ
 َٔ قػٌُ:
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بٝإ ثٛاب ايكاؿات ٚيراقٌٝ اؿٝرا٠ ٗ اؾٓر١، فٝكرٛضٖا     ا٭ٍٚ:
أب٢ٗ قررٛض٠ سترر٢ يكرربض ٚنأْٗررا قطٜبرر١ َررٔ اٱْػررإ، ٜٚررط٣   ايكررط ٕ برر

اؾررذاضٖا ٜٚؿررِ طٝبٗررا ٚعةطٖررا، ٜٚٓبٗررط َررٔ ْرراٍ اْٗاضٖررا ٚنجررط٠     
 قكٛضٖا، ٜٚهٕٛ ايبٝإ ع٢ً ٚدٛٙ:

 نٝر١ٝ اسطاظ زخٍٛ اؾ١ٓ. أ٫ًٚ:
 يعًل ايجٛاب بعامل ايسْٝا، ٚيطؾش٘ عٔ فعٌ ايكاؿات. ثاًْٝا:
اختٝاض غبٌ اؾ١ٓ، ف٬  طاب١ إ يػ٢ُ  اْترا٤ اؿطز ٚإؿك١ ٗ ثايجًا:

َعامل اٱّإ بايكطاط إػتكِٝ ٚا٫غتكا١َ أبٌ ٚأٜػط ع٢ً اٱْػإ َٔ 
 ا٫عٛداز.
 قكل ا٫ْبٝا٤ َٚا فٝٗا َٔ ايرت ٝب باؾ١ٓ. ضابعًا:

بعج١ ايٓيب بٝإ ٚاخباض عٔ اؾعا٤، ٫ْ٘ ٜرأَط بايكراؿات،    خاَػًا:
 ٜٚبؿط إ٪ٌَٓ باؾ١ٓ.ٜٚسعٛ ايٓاؽ ٱدتٓاب ايػ٦ٝات، 

يغرر١ ايبؿرراض٠ ٗ ايتٓعٜررٌ، َٚهرراٌَ ايرت ٝررب ايػررُا١ٜٚ    غازغررًا:
 بايجٛاب.

بٝررإ عكٛبرر١ ايهرررط ٚاؾشررٛز، َٚررٔ فًػررر١ اؾررعا٤ عررسّ     ايجرراْٞ:
امكاضٖا بصنط َهاٌَ ايجرٛاب، برٌ يؿرٌُ ايعكراب ٚايعرصاب بايٓراض       

بررٌ  ٚخةابررات ايعكرراب ٚزخررٍٛ ايٓرراض مل يتٛدرر٘ اٍ ايهررراض ٚسررسِٖ،
يؿٌُ ايٓاؽ ْٝعًا َا فِٝٗ إ٪َٕٓٛ، يعُّٛ إْرصاضات ايكرط ٕ، فٝٓتررع    
َٓٗا إ٪َٔ ٚيتغؿاٙ ايغبةر١ ٚايػرعاز٠ ؿػرٔ ا٫ختٝراض، ٚيتذرسز عٓرسٙ       
إضاز٠ ايجبات ع٢ً اٱّإ، ٜٚكٝب٘ ا٫غف بػبب اػاٙ فطٜل َٔ ايٓراؽ  
 قٛب ايه٬ي١ َٚا ٜٓتعطِٖ َٔ ايعصاب، ٚدا٤ بٝإ دعا٤ فعٌ ايػر٤ٛ 

 ٚإٓهط ع٢ً ٚدٛٙ:
اضغررراٍ ايطغرررٌ َرررٔ ايبؿرررط، ٚبرررصهلِ ايٛغرررع ٗ اٱْرررصاض  ا٭ٍٚ:

 ٚايتشصٜط َٔ عصاب ايٓاض.
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سذ١ ايعكرٌ ايرصٟ دعًر٘ اهلل عرع ٚدرٌ درع٤ َرٔ اٱْػرإ          ايجاْٞ:
 يٝهٕٛ اٱْصاض شايًٝا ٚعطنًٝا.

 ٜات ايتٓعٌٜ اييت ؽررب عرٔ ايٓراض ٚاْٗرا َجر٣ٛ يًهرافطٜٔ،        ايجايح:
ٚدٛٙ يرهٌٝ ايكط ٕ ٚبٝإ فهً٘ ع٢ً ايهتب ايػُا١ٜٚ ٖٚصا ايٛد٘ َٔ 

ا٭خط٣، اش اْ٘ ٜبٌ باؿذ١ ٚايسيٌٝ َا ٫ ٜكبرٌ ايؿرو ٚدرٛز ايٓراض ٗ     
اٯخط٠ ٚست١ُٝ زخٍٛ ايهافط فٝٗا، ٚىاطب ايعكٍٛ َا هعرٌ ايٓررٛؽ   

 يٓرط َٔ ايهرط ٚايه٬ي١ ٱزضاى غ٤ٛ عاقبتُٗا.
اض كًٛقتإ اّ ٫، ٖٚٛ َٔ ٚقس اختًف عًُا٤ ايه٬ّ ٌٖ اؾ١ٓ ٚايٓ

ا٫ْاع إطنب َٔ أَطٜٔ، ٚايصٟ ٜعين ٗ عًِ ا٫قٍٛ عرسّ ٚدرٛز   
قٍٛ ثايح، ٜٚس٫ٕ ٗ إكراّ عًر٢ ستُٝر١ ٚدرٛز ايٓراض ٗ اٯخرط٠، ٭ٕ       
اٱخررت٬ف عًرر٢ خًكُٗررا ٗ ايررسْٝا َررع ايتػررررامل عًرر٢ ٚدرررٛزُٖا ٗ     

ٖررررٛ اُْٗررا اٯخررط٠، ٚنررٌ فطٜررل ٜػررتسٍ باؿذرر١ ٚايربٖررإ، ٚإدترراض    
 كًٛقتإ اٯٕ.

ابت٤٬ ايٓاؽ بإٛت، َٚغازض٠ ا٭سبر١ يٓرا ٗ ايرسْٝا َٓاغرب١      ايطابع:
 يًتسبط فُٝا بعس إٛت.

يعطض اٱْػإ اٍ ٚقا٥ع خاق١ ٜؿعط فٝٗرا بهرعر٘ ٚاْر٘     اـاَؼ:
 ٖهٔ قتاز.

 َٚٔ خكا٥ل ٖصا ايكإْٛ أَٛض:
ً٘ بعر  َهراٌَ   اْ٘ ٬َظّ يًشٝا٠ ايسْٝا فهرٌ إْػرررإ يكر    ا٭ٍٚ:

ٖصا ايكإْٛ، ٌٖٚ ؼذب عُٔ أقررط ع٢ً ايهرط يعَُٛات قٛي٘ يعاٍ 
ُ انمٌََْوَ انمكَبَِرٍَِّط اؾٛاب: ٫، ٫ٕ بٝإ اؾعا٤ اعِ  (،1) صِ بٌَِّ انهَّوَ الَ َّيَِْ

َٔ َػأي١ اهلسا١ٜ، َٚرٔ ضأفتر٘ يعراٍ إ ٜهرٕٛ ايبٝرإ َتكر٬ً َكراسبًا        
 افط ٫ ٜطٜس اٱْتراع َٓ٘.يًٓاؽ ٗ سٝايِٗ ا٫ إ ايه

                                                 
 .67غٛض٠ إا٥س٠  (1) 1
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بٝإ نٌ قػِ َٔ قػُٞ اؾعا٤ ٜسٍ ٗ َرَٗٛ٘ ع٢ً ايكػِ  ايجاْٞ:
ايجرراْٞ عػررب ايًشرراظ ٚايررراضم، فايبؿرراض٠ بررايٓعِٝ ا٭خررطٟٚ يررسٍ ٗ   
َرَٗٛٗا عًر٢ ايتشرصٜط َرٔ ايٓراض، ٚاٱْرصاض َرٔ ايٓراض يط ٝرب بايعُرٌ          

 ايكاحل ايصٟ ٜسخٌ اٱْػإ اؾ١ٓ.
ع١ٓ عا٥كًا زٕٚ إْتراع اٱْػإ َٔ َهراٌَ ٖرصا   ٫ يكف ايً ايجايح:

ايكإْٛ، ٖٚصا َٔ اٱعذاظ ٗ إعطف١ اٱهل١ٝ، ٚفًػر١ بًرٛ  ايبؿراضات   
ٚاٱْصاضات يًٓراؽ ْٝعرًا عًر٢ اخرت٬ف َؿراضبِٗ ٚأيػرٓتِٗ، ٜٚرأيٞ        

 عُّٛ ايتبًٝا ايًغٟٛ َٔ دٗات:
 ٛاؽ.اٯٜات ايه١ْٝٛ اييت ٜطاٖا ايٓاؽ ْٝعًا ٚيسضنٗا اؿ ا٭ٍٚ:
 يط١ْ ايتٓعٌٜ ٚايهتب ايػُا١ٜٚ اٍ كتًف ايًغات. ايجا١ْٝ:
 ْكٌ ايٓاؽ يككل ا٫ْبٝا٤ نٌ عػب يغت٘. ايجايج١:

دٗاز ا٫ْبٝا٤ ٚاقشابِٗ ٚايباعِٗ َٔ إػًٌُ ٗ ايتصنري  ايطابع١:
 بّٝٛ ايكٝا١َ، ٚاٖٛاٍ اٯخط٠.

 عهى ادلُبسجخ
  ٚ غرتٌ َرط٠، ٚمل   ٚضز يرغ )خايسٜٔ( بكٝغ١ ايطفع ٚايٓكرب يػرع 

يٓشكط بأٌٖ ايٓاض َٚهجِٗ ٗ ايعصاب، بٌ مشًت أٌٖ اؾ١ٓ ٚبكرا٤ِٖ  
 إ٪بس ٚايسا٥ِ ٗ اؾ١ٓ.

َٚع إؼاز ايًرغ ٚإع٢ٓ، فإ إٛنٛع َتٓراق  ٜٚربٌ ايتبرأٜ برٌ     
أٌٖ اٱّإ ٚايهرط ٗ عامل اٯخط٠، فإ٪َٕٓٛ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ايكاؿات 

 ١ ايعاي١ٝ، أَا ايهراض فُجٛاِٖ ايٓاض.ٜهٕٛ خًٛزِٖ ٗ ايٓعِٝ ٚاؾٓ
   ٕ ، (1)ٚيهررطضت نًُررات ٖررصٙ اٯٜرر١ ٗ شات ايًرررغ َررطيٌ ٗ ايكررط 

ٚيعًكت ٖصٙ اٯ١ٜ بايصٜٔ نرطٚا بعس إّاِْٗ، أَا اٯ١ٜ َٔ غٛض٠ ايبكرط٠  
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بٌَِّ انَّايٍَِّ  فذا٤ت غكٛم ايصٜٔ َايٛا ع٢ً ايهرط بكٛي٘ يعراٍ ط 

، ٚٚفل ايترػري ايصايٞ يًكط ٕ فرإ اٯٜر١ َرٔ    (1) ص...ر كَ َرًُا ًَيَبرٌُا ًَىُىْ كُ َّب

غٛض٠ ايبكط٠ َب١ٓٝ هلصٙ اٯ١ٜ غكٛم أٚإ ايهرط ٚإ إساض ع٢ً إٛت 
 عًٝ٘، يصا دا٤ت اٯ١ٜ بإغتجٓا٤ ايصٜٔ يابٛا ٚأقًشٛا.

يكس ٚقف ايكط ٕ ايهراض باِْٗ أقشاب ايٓاض، ٚدا٤ ٖصا ايٛقف 
ِٖ ٗ ايٓاض، إ شنط خًٛز أٌٖ اؾ١ٓ ٗ َكرتًْا باٱخباض عٔ سكٝك١ خًٛز

اؾ١ٓ، ٚأٌٖ ايٓاض ٗ ايٓاض زع٠ٛ يًتسبط ٚؿاظ ْػب١ ايعُّٛ ٚاـكٛم 
َررٔ ٚدرر٘، فُرراز٠ اٱيتكررا٤ ٖررٞ اـًررٛز ٚايررسٚاّ نررٌ ٗ َكاَرر٘، َٚرراز٠  
اٱفرتام ٖٞ زٚاّ َهح أٌٖ اٱّإ ٗ اؾ١ٓ، ٚاغتسا١َ بكا٤ أٌٖ ايهرط 

 ٚإعاقٞ ٗ ايٓاض.
 

 صالَ ُّفَ َّعُ لَنْيُىْ انمعَيَاةُعاٍ طقٛي٘ ي
بسأ ٖصا اؾع٤ َٔ اٯ١ٜ عطف )٫( ٖٚٞ ْاف١ٝ عاطرر١ غربكٗا اثبرات    
سكٝك١ يأبٝس ايهافطٜٔ ٗ ايٓاض، ٖٚصا إع٢ٓ ٫ ّٓع َٔ ؾا٥ب١ ْرٞ اؾٓؼ 
ْٚرٝٗا اؿهِ عٔ ْٝع افطاز دٓػٗا، ٫ْٗا يٓرٞ َةًل ايتدرٝرف، ٫ٕ  

هو ايصٟ ٖٛ ع٢ً َطايب َتراٚي١، فكس ٜهرٕٛ  ايتدرٝف َٔ ايهًٞ إؿ
ايتدرٝف نجريًا عٝح ٜػكو َٔ ايعصاب ْكر٘ اٚ انجط، ٚقس ٜهٕٛ ق٬ًًٝ، 

 فذا٤ت اٯ١ٜ يٓرٞ ايتدرٝف َةًكًا، قًًٝ٘ ٚنجريٙ.
 ٚاخباض اٯ١ٜ عٔ عسّ ايتدرٝف فٝ٘ ٚدٛٙ:

اٯ١ٜ بٝإ ؿاٍ ايهراض ٗ اٯخط٠، َٚا ًٜكْٛ٘ َٔ ايعرصاب،   ا٭ٍٚ:
 ؽرب عٔ ٚاقع ٚسكٝك١ ثابت١. فٗٞ

اٯ١ٜ يةف بايٓاؽ، ٕا فٝٗا َٔ ايتشصٜط ٚايتٓبٝر٘ عًر٢ ؾرس٠     ايجاْٞ:
ايعصاب ٚعسّ سكٍٛ ايتدرٝف، َٚٔ اٯٜات إ ٜأيٞ ايًةف ٗ ايسْٝا، 
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 َٚٛنٛع٘ ٜتعًل باٯخط٠.
 اٯ١ٜ ؾاٖس ع٢ً إعذاظ ايكط ٕ َٔ دٗات: ايجايح:
 ٠.اخباضٙ عٔ يراقٌٝ عامل اٯخط ا٭ٍٚ:
 ايكةع بعسّ سكٍٛ ايتدرٝف َةًكًا. ايجا١ْٝ:
 يٛنٝس يبٝإ ايكط ٕ يهٌ ؾ٧. ايجايج١:
زفع ِٖٚ ٚاٌَ قس وكٌ عٓرس ايهرراض بعرٔ ايتدرٝرف َرٔ       ايطابع:

ايعصاب باعتباضٙ َكساقًا َٔ َكازٜل ضأفت٘ يعراٍ، فذرا٤ت اٯٜر١ َٓرع     
ٔ ٖصا ايعرٔ، ٖٚرصا إٓرع َرٔ ضٓتر٘ ٚيةرر٘ يعراٍ، اش إ ايرتدًل َر         

ايررِٖٛ َٚٛادٗرر١ اؿكررا٥ل ٚا٫ؾررٝا٤ نُررا ٖررٞ ضٓرر١ باٱْػررإ ٚزعرر٠ٛ  
 ي٬غتعساز ٚاخص اؿا٥ة١ هلا.

 ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝغ١ اؾُع بًشاظ ايهُري ٗ )عِٓٗ( ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:
َٛنٛع اٯ١ٜ ام٬يٞ، ٚإطاز إ ايعصاب ٫ ىرف عٔ أٟ  ا٭ٍٚ:

 ٚاسس َٔ ايهافطٜٔ.
 ايعصاب َطنب َٔ ٚدٌٗ: ايجا١ْٝ:
 ايعصاب ايعاّ ٖٚٛ إتٛد٘ ؾُٝع أٌٖ ايٓاض.ا٭ٍٚ:
ايعصاب اـام ايصٟ ٜتعطض ي٘ ايرطز ايٛاسس َِٓٗ، ٚن٬  ايجاْٞ:

 ايٛدٌٗ ٜٓعسّ فُٝٗا ايتدرٝف.
ٜهجط يبازٍ ايصّ بٌ أٌٖ ايٓاض َع اظٗاض غ٤ٛ اؿاٍ، ٜٚسعٛ  ايجايج١:

بعهرررِٗ عًررر٢ بعررر  ٖٚرررِ ٗ ايٓررراض، ٚٚضز ٗ زعرررا٤ ا٫يبررراع عًررر٢     
 .(1) صرَثَّنَب آرِيِىْ ظِعْ ٍَِْْ يٍِْ انمعَيَاةِ ًَانمعَنْيُىْ نَعْنًب كَجِريًاازيِٗطغ

اْترا٤ ايتدرٝف ؾاٖس ع٢ً ؾس٠ ايعصاب، اش إ ايعصاب َٔ ايطابع١:
ايهًٞ إؿهو ايصٟ ي٘ َطايب َتراٚي١، ٚسكٍٛ ايتدرٝف فٝ٘ ٫ ٜغرري  

 ٝف مل وكٌ.عٓٛاْ٘ يبكا٤ قسم ايعصاب عًٝ٘، َٚع ٖصا فإ ايتدر
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 ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝغ١ إبين يًُذٍٗٛ )ىرف( ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:
 إ اهلل عع ٚدٌ ٫ ىرف عِٓٗ ايعصاب. ا٭ٍٚ:
يسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً اْعساّ ايؿراع١ ٭ٌٖ ايٓاض  ايجاْٞ:
 ٗ اٯخط٠.

ا٥٬ٕه١ َأَٛضٕٚ بعرسّ ؽرٝرف ايعرصاب عرٔ ايهرراض، ٫ٚ       ايجايح:
 ٫ َا ٜ٪َطٕٚ ب٘.ٜرعٌ ا٥٬ٕه١ ا

عسّ إْتراع أٌٖ ايٓاض َٔ ايسعا٤، ٜٚتكٛضايسعا٤ ٖٓا عًر٢   ايطابع:
 ٚدٛٙ:

 زعا٤ ايهافط يٓرػ٘ ٖٚٛ ٗ ايٓاض بتدرٝف ايعصاب. ا٭ٍٚ:
 غ٪اٍ ايهافط ايتدرٝف عٔ  ريٙ َٔ أٌٖ ايٓاض. ايجاْٞ:

 زعا٤ أقشاب ايٓاض ٭ْرػِٗ ع٢ً مٛ اؾُع ٚايتعسز. ايجايح:
 أٌٖ اؾ١ٓ بايسعا٤ يًصٜٔ ٗ ايٓاض، ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ:يٛد٘  ايطابع:
 زعا٤ أٌٖ اؾ١ٓ ٭ٌٖ ايٓاض ع٢ً مٛ اؾُع. ا٭ٍٚ:
 زعا٤ أٌٖ اؾ١ٓ يؿدل َٔ أٌٖ ايٓاض. ايجاْٞ:

زعا٤ ْاع١ ككٛق١ َٔ أٌٖ اؾ١ٓ يؿدل ٗ ايٓاض نُا  ايجايح:
 ٗ زعا٤ إ٪َٔ ٫بٝ٘ ايهافط.

 طز َٔ أٌٖ ايٓاض.زعا٤ فطز َٔ أٌٖ اؾ١ٓ ير ايطابع:
ٚيهٔ أٌٖ اؾ١ٓ ٫ ٜسعٕٛ ٭ٌٖ ايٓاض، ْعِ ٚضز غر٪اٍ أٖرٌ ايٓراض    

ًَقَبلَ انَّيٍَِّ َِِ اننَّبرِ نِفَسَََخِ ََيَنَّىَ ا ْلُاٌا رَثَّكُاىْ ُّفَ ِّاعْ لَنَّاب ٌَّْيًاب      ا٥٬ٕه١ ايتدرٝف ط

 .، ٚدا٤ ضز ا٥٬ٕه١ بايعدط ٚايتٛبٝذ َٚٔ زٕٚ إبةا٤(1)صيٍِْ انمعَيَاةِ
 ٜٚتكٛض ايتدرٝف ع٢ً ٚدٛٙ: 

 ق١ً ايعصاب ٚايٓكل فٝ٘  ا٭ٍٚ:
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اضيراع ايعصاب ٗ ّٜٛ ٚأٜاّ نُا دا٤ ٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ ع٢ً مٛ  ايجاْٞ:
 ايتُين. 

 ايتدرٝف َٔ ؾس٠ ايعصاب. ايجايح:
ا٫ْتكاٍ اٍ زضد١ َٚطيب١ أخف َرٔ ايعرصاب نُرا يرٛ نرإ       ايطابع:

 ٍ إ ٜهٕٛ ٗ طبك١ اع٢ً.ايهافط ٗ ايسضى أغرٌ َٔ ايٓاض، فػأ
 ا٫بتعاز عٔ قطْا٤ ايػ٤ٛ. اـاَؼ:

إغرركاط بعرر  ايررصْٛب َررا ٜرر٪زٟ اٍ ايتدرٝررف َررٔ       ايػررازؽ:
 ايعصاب.

 قكط َس٠ ايعصاب، ٚعسّ اـًٛز ٗ ايٓاض. ايػابع:
َٚع يعرسز ايٛدرٛٙ أعر٬ٙ ا٫ اْٗرا ؼرٝو َهراٌَ ايتدرٝرف ٚنجرط٠         

ٚدٛٙ ايتدرٝف َةًكراا،   َطايب٘، ٚيهٔ اهلل عع ٚدٌ سذب عٔ ايهراض
َٚٔ اٯٜات إ ٜأيٞ ايكط ٕ باٱخباض عٔ ٖصا اؿذب يٲسرتاظ ٚايتٛقٞ 

 بايعٌُ ايكاحل ٚإدتٓاب زخٍٛ ايٓاض.
  

 صًَالَ ىُىْ ُّنْظَرًٌَُقٛي٘ يعاٍ ط

دا٤ت خا١ُ اٯ١ٜ ي٬خباض عٔ ٚد٘ اخرط َرٔ ٚدرٛٙ ؾرس٠ ايعرصاب      
س٠ ٚاغتسا١َ ايعصاب فاْ٘ فهُا إ ايعصاب ٫ ىرف عِٓٗ فهصا بايٓػب١ ٕ

 زا٥ِ، ٚعسّ اٱْعاض ع٢ً ٚدٛٙ: 
 اْعساّ ايررت٠ ٗ ايعصاب.ا٭ٍٚ: 
 ٫ يأدٌٝ ٗ ايعصاب. ايجاْٞ: 

 ٫ إَٗاٍ ٗ ايعصاب، ٚعسّ اٱَٗاٍ ٜتكٛض ع٢ً ٚدٛٙ:ايجايح: 
ٗ بسا١ٜ ايعصاب، فًٝؼ َٔ أَٗاٍ اٚ يأخري فٝ٘ بٌ ٜبسأ ساٍ  ا٭ٍٚ:

 ٍ ٗ ايٓاض. اْتٗا٤ اؿػاب ٚايسخٛ
ْعساّ اعاز٠ اؿػاب ا٭خطٟٚ ٫يكاف٘ بايعسٍ ٚخًٛٙ  َٔ ا ايجاْٞ:
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 ايعًِ.
 ٫ ًّٕٗٛ ضدا٤ ايتٛب١.ايجايح: 

 َٚٔ اٱعذاظ ٗ اٯ١ٜ ايرتابو بٌ َهاَٝٓٗا ٖٚٞ:
 اـًٛز ٗ ايٓاض.ا٭ٍٚ: 
 عسّ ؽرٝف ايعصاب.ايجاْٞ: 

 اْترا٤ ا٫َٗاٍ ٚايتأخري ٗ ايعصاب.ايجايح: 
ٜسٍ ع٢ً ادتُاع قرٝا ؾرس٠ ايعرصاب، ٚإ ايهرراض ٜهْٛرٕٛ ٗ      ٖا 

اٯخرررط٠ بأخؼ سراٍ ٜٚرأيِٝٗ ايعكراب ا٭يرِٝ زفعررر١ ٚيرٝؼ يرررسضهًٝا،        
ٚدرا٤ ايرعررٌ بكررٝغ١ ايبٓررا٤ يًُذٗررٍٛ )ٜٓعرطٕٚ( ٖررا ٜررسٍ عًرر٢ اْعررساّ   
اٱضاز٠ عٓسِٖ، ٚخطٚز ا٭َط َٔ أٜسِٜٗ ٚخهرٛعِٗ ايتراّ يًشػراب    

 ٚايعكاب.

 حبث ثالغي
ٍٚ خًٛز ايهرافطٜٔ ٗ ايٓراض، ٚايجراْٞ    سهاّ ا٭أ٤ت اٯ١ٜ بج٬ث١ دا

ْعرراضِٖ ٚايررصٟ ٜعٓرر٢  إعررسّ ؽرٝررف ايعررصاب عررِٓٗ، ٚايجايررح عررسّ    
َٗاٍ ْعاض بك١ً ايٛقت، اَا اٱَٗاهلِ، باعتباض يعًل اٱإبايهطٚض٠ عسّ 

 اٚ يهٝل.قس يتػع  فٝؿٌُ ق١ً ايٛقت ٚطٛي٘ ٚايررت٠ اييت
َٗاٍ ْعاض، ٖٚٛ ؾاٖس ع٢ً عسّ اٱًرغ اٱفُٔ ا٫عذاظ ف٧ اٯ١ٜ ب

ؾراٌَ ؾُٝرع   َٔ ا٭سهاّ ايج٬ث١ ٗ اٯ١ٜ ٚي١ٜٛ ٚنٌ سهِ َٔ باب ا٭
ٌٖ ايتٛب١، فاْٗا مل يػتجٔ اسسًا  أٜات بإغتجٓا٤ فبُٝٓا دا٤ت اٯ ،ايهراض

ٗ  سإ نٌ نافط خاير  َع٢ٓ ١ٝ،ي٬مَٔ أسهاّ ايعصاًب ٚؾسي٘، فاٯ١ٜ ا
 .ٚعكاب٘ ٘، ٜٚ٪دٌ سػاببايعصاف عٓ٘ رى ايٓاض ٫ٚ
َٔ َسضغ١ ايكط ٕ  ْتراعٗ اٱْصاضات ٚاٱ سح ع٢ً ايتسبط اٯ١ٜ ٚٗ

ٚنإٔ اٯٜر١ َرٔ    ،ٗ إق٬ح ايٓرٛؽ ْٚبص ايهرط ٚا٫بتعاز  عٔ إعاقٞ
اغرتسا١َ َهرح   خرربت اٯٜر١ عرٔ    أعرس إ  بعةف اـام ع٢ً ايعراّ، ف 

٠ خًٛزِٖ ٗ ايٓاض، شنطت عسّ ؽرٝف ايعصاب عِٓٗ َس ٗ ايٓاض ايهراض
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 َٗاٍ فٝشتٌُ:ْعاض ٚاٱاَا عسّ اٱ
ا٫شٕ هلرِ  ٚعرسّ  ، غاع١ اؿػاب ٚاخصِٖ بؿس٠ مٛ ايٓراض  ا٭ٍٚ:

 .باؾساٍ ٚايسع٣ٛ
َرٌ عٓرس   أ ْات ايعصاب، ف٬َٗاٍ ٚمشٛي٘ ٯإط٬م عسّ اٱ ايجاْٞ:

ٚؽرٝررررر٘ ٚيررٛ يررررت٠   ايعررصابٗ  ٍَٗرراٱااٱْعرررراض ٍٚٛ ررررايهررراض عك
 قكرري٠.

 :اؾٛاب ،طهُايبٝا ٕ ٚايتعسز َٔ ٚنع ايعاٖط َٛنع إ اٖصٌٖ ٚ
سهِ َٔ  ٌٚيٛبٝذ ايهافطٜٔ فها١ْ ٚإ دا٤ يعٜاز٠ ايتكطٜط ٚقكس اٖ ،٫

ٗ قًرب ايهرافط،    ٛايرععاير٘ ٜٚرٝرس ازخراٍ ايطٚعر    صاٯ١ٜ ظراٖط ب  أسهاّ
خررط،  ٚإ نررٌ فررطز َررٔ ٚدررا٤ ايتعررسز يبٝررإ عررسّ زخررٍٛ سهررِ ٗ اٯ 

 ١ عكٛب١ َػتك١ً بصايٗا ٚإ يساخًت ٗ َٛنٛعٗا.فطازايج٬ث٭ا

 لبَىٌ عدو اإليهبل
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض اختباض ٚابت٤٬، َٚٔ ٚدٛٙ 
ا٫بت٤٬ فٝٗرا ايػرع١ ٚإٓسٚسر١ ٗ ا٭فعراٍ، ٚايتٛبر١ ٚاَهرإ ايترساضى،        

ٗرا  ٚقشٝض اْ٘ ٫ هٛظ ايتػٜٛف ٚاٱبةا٤ ٗ ايتٛب١ بٌ ػب إبازض٠ ايٝ
ا٫ اْٗا يكض ٚإ دا٤ت َتأخط٠، ٚاَهإ ايتأخط ٚاٱبةا٤ فهٌ َٔ عٓس 
اهلل يعاٍ ٚيهٓ٘ خام بأٜاّ اؿٝا٠ ايسْٝا، اَرا بعرس إرٛت فٝٓغًرل براب      
ايتٛب١ ٜٚؿٌُ ايهافط عسّ ا٫َٗاٍ ٗ ايعصاب ٚنإٔ عسّ ا٫َٗراٍ ٖرصا   

 عكٛب١ يًهافط ٫ْ٘ مل ٜٓترع َٔ اٱَٗاٍ ٚاٱْعاض ٗ ايسْٝا.
فعُط اٱْػإ نً٘ اْعاض َٚٓاغب١ يٲْابر١ ٚايتٛبر١، ٚيهرٔ اٱقرطاض      

ع٢ً إعك١ٝ ٗ أٜاّ ايسْٝا ٜ٪زٟ اٍ عسّ اٱْعراض ٗ اٯخرط٠ ٖٚرٛ َرٔ     
بررسٜع ايٓعرراّ ايهررْٛٞ ٚأغررررطاض ايتررساخٌ ٚايرتابررو بررٌ اؿٝررا٠ ايررسْٝا      

 ٚاٯخط٠.
اٯخط٠  ّٚهٔ اعتباضقإْٛ اٱَٗاٍ ٗ ايسْٝا، ٚقإْٛ عسّ اٱْعاض ٗ

َٔ ٚدٛٙ ايتهاٌَ ٗ خًل اٱْػإ َٚهاٌَ اٱَتجاٍ ٗ اـًل ٚيرعّٚ  
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ايؿهط ي٘ يعاٍ عًر٢ ْعُر١ اـًرل ٚاـ٬فر١، ٚايعكٛبر١ ٕرٔ دشرس بٗرصٙ         
 ايٓع١ُ.

َٚٔ ايس٥٫ٌ ع٢ً إ ايكرط ٕ ْعُر١ ععُٝر١ ٚهلرا خكرا٥ل َباضنر١       
       ٟ  ٜٓرطز بٗا إ يرأيٞ اٯٜرات قرطو١ بتراقرٌٝ ٚنٝرٝر١ ايعرصاب ا٫خرطٚ

ٚايصٜٔ ٜػتشكْٛ٘، ٚاْغ٬م براب ا٫َٗراٍ فٝر٘، يتهرٕٛ إْرصاضًا ٚؼرصٜطًا       
ٚاخبرراضًا عررٔ عررامل اٯخررط٠، ٚقررٝا ١ يًكٛاعررس ايرعًٝرر١ ايهًٝرر١ بررأَٛض    
قػٛغ١ ٚقطٜب١ َٔ ا٫شٖإ، َٚٔ إ٪ٌَٓ َٔ ٜكطأ ٖصٙ اٯٜات فٝشؼ 
عط ايٓاض ٚنأْٗا ي٬َؼ بسْ٘، فٝرعع َٓٗا اٍ َا ٜةر٧ هلٝبٗرا، ٚوذرب   
اشاٖا عٓ٘ ٜٚكّٛ بإٛاظررب١ ع٢ً ازا٤ ايعرربازات، ٚإدتٓاب إعاقررٞ، اَا 
ايهافط فإ اٯ١ٜ َٚهاَٝٓٗا يبًغ٘ بايػُاع ٚا٫غتُاع ٚا٫ْكات ٚيهٕٛ 

 سذ١ عًٝ٘.
ٖٚصٙ اٯٜات اخباض غابل عٔ قإْٛ عسّ ا٫َٗاٍ، ٚا٫خبراض يرٝؼ   

يًتٓبٝرر٘  عكٛبرر١ عادًرر١، ٚمل ٜررأت يًتررٛبٝذ ٚايتكبررٝض فشػررب، بررٌ دررا٤ 
ٚايتشصٜط ٚاؿح ع٢ً اٱْاب١ ٚايتٛب١، ٖٚصا اؿح ٫ ٜٓشكرط برإ٪ٌَٓ   
بٌ ٜؿٌُ ايٓاؽ ناف١، يصا فإ قإْٛ عرسّ ا٫ْعراض يرٝؼ خرٝرًا اٚ أَرطًا      
َػتٛضًا، اٚ اْ٘ خام برطٜل زٕٚ فطٜل َرٔ ايٓراؽ، ٖٚرٛ سادر١ يهرٌ      

يكإْٛ َهًف َُٗا ناْت ا١ًٕ اييت ٜٓتشًٗا، يصا دا٤ ا٫خباض عٔ ٖصا ا
عاًَا ٖٚٛ فهٌ إهلٞ َػتُط ٬َظّ يًشٝا٠ ايسْٝا، ٖٚصا ايرهٌ ٜتذًر٢  

 بايكط ٕ ٚغ١ًٝ يا١ٜٚ زا١ُ٥ يبٝإ أَطٜٔ كتًرٌ:
 ا٫َٗاٍ ٗ ايسْٝا.ا٭ٍٚ: 
 عسّ ا٫َٗاٍ ٗ اٯخط٠. ايجاْٞ:

َٚع ايتبأٜ إٛنٛعٞ ٚايعَاْٞ بُٝٓٗرا ٚإ اسرسُٖا خرام باٜراّ     
ٜتعًل برا٫خط٠، فرإ ايرتابرو ظراٖط بُٝٓٗرا، فهرٌ       اؿٝا٠ ايسْٝا، ٚايجاْٞ 

َُٓٗا ٜتكٌ باٯخط ٜٚتأثط ب٘، ٖٚٛ َٔ َكازٜل ايكاعس٠ ايه١ًٝ )ايرسْٝا  
َعضع١ اٯخط٠( ٚبٝإ إ ٖصٙ ايعضاع١ مل يرأت َرٔ اٱْػرإ فرطز٠ َرٔ      
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ٔ  ع٢ً ايٓاؽ باهلسا١ٜ اٍ نٝرٝر١   ايرهٌ اٱهلٞ، بٌ إ اهلل عع ٚدٌ ّ
 ًعَاي٘ بايطؾاز ٚاٱعا١ْ ٚايتٛفٝل فٝ٘.ايعٌُ َع ي١٦ٝٗ َػت

َٚٔ ٚدٛٙ اٱعا١ْ ايتشصٜط ٚايٛعٝس َٔ ايعصاب ا٫خطٟٚ، ْٚعٍٚ 
ايكط ٕ بكإْٛ عسّ ا٫َٗاٍ ٚاْترا٤ ا٫ْعاض يًهافطٜٔ ٗ اٯخرط٠، ٖٚرصا   
ايكرإْٛ ؾراٖس عًر٢ اْتررا٤ اٱضاز٠ عٓرس ايهرافطٜٔ ٜرّٛ ايكٝاَر١، ٚاْٗرِ          

زفع ايعصاب عٔ اْرػِٗ، ٚإ غأيٛا  َطْٖٕٛٛ باعُاهلِ، ٫ ٜػتةٝعٕٛ
ا٫َٗاٍ ف٬ اعتباض اٚ أثط يػ٪اهلِ بٌ ٖٛ يغٛ، فكس اًَٗٛا ٗ ايسْٝا ٚاشٕ 

 هلِ بػ٪اٍ ايعرٛ ٚإغرط٠ ٚيهِٓٗ اغتهربٚا ٚدشسٚا.

 عهى ادلُبسجخ
قس ٚضزت نًُات ٖصٙ اٯ١ٜ َطيٌ ع٢ً مٛ َتؿاب٘ فكس دا٤ت اٯ١ٜ 

غٛض٠ ايبكط٠ بصات ا٫يراظ، ٖٚصا ايتهطاض ايٛاسس٠ ٚايػتٌ بعس إا١٥ َٔ 
 ٜتهُٔ َٓافع عسٜس٠ َٓٗا:

 ايتٛنٝس ع٢ً َا ٗ اٯ١ٜ َٔ اؿكا٥ل ٚايكٛاٌْ. ا٭ٍٚ:
ايتبأٜ بًشاظ ْعِ اٯٜات، فرٞ غٛض٠ ايبكط٠ ٚضز قٝس إٛت  ايجاْٞ:

ع٢ً ايهرط، ٚٗ ٖصٙ اٯٜرات َرٔ غرٛض٠  ٍ عُرطإ مل ٜرطز ٖرصا ايكٝرس        
ايٓراض، فٗرٌ َرٔ يعراضض، اؾرٛاب ٫، ٚيهٓر٘ َرٔ        غكٛم اـًٛز ٗ 

ايترػررري ايررصايٞ يًكررط ٕ، فاسررس٣ اٯٜررتٌ بٝررإ ي٬خررط٣ يًررعّٚ ا٫خررص  
بإكٝس، ٖٚٛ ْع١ُ إناف١ٝ ٚيٛنٝس ٕا ٜأيٞ ٗ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ َٔ ايتٛنٝس ع٢ً 

 إغتجٓا٤ أٌٖ اٱْاب١ ٚايتٛب١ َٔ اـًٛز ٗ ايٓاض.
 ٕ نًرٗا بكرٝغ١ ايٓررٞ )٫    ٚٚضز يرغ )ٜٓعطٕٚ( غت َطات ٗ ايكرط 

ٜٓعطٕٚ( ٖا ٜسٍ ع٢ً يغر١ اٱْرصاض ٚايٛعٝرس فٝر٘، ٚيعًرل بعر  افرطازٙ        
باؿٝررا٠ ايررسْٝا، ٚاٯخررط برراٯخط٠، َررع ايتررساخٌ بُٝٓٗررا، ٚا٭ٍٚ ططٜررل  

 .(1) صم ٌَّْوَ انم َزمخِ الَ َّن َ ُ انَّيٍَِّ كَ َرًُا بِميَبَُيُىْ ًَالَ ىُىْ ُّنْظَرًٌَُايجاْٞ، قاٍ يعاٍ ط

                                                 

 .29غٛض٠ ايػذس٠  (1) 
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 ٚٗ يرغ )٫ ٜٓعطٕٚ( ٗ ايكط ٕ َػا٥ٌ:
اْ٘ مل ٜطز بكٝغ١ إرطز، فُع ٚدٛز دباضٜٔ ٚطٛا ٝت ٗ  ا٭ٍٚ:

ايررسْٝا مل ٜررطز غكٛقرر٘ يرررغ )٫ ٜٓعررط( بررٌ دررا٤ ايًرررغ عاَررًا ؾررا٬ًَ، 
يًتػرراٟٚ ٗ قررر١ أٖررٌ ايٓرراض بررٌ ايتررابع ٚإتبررٛع َررٔ ايهررراض، ٖٚررصا    

 ٛ إ إنراٗ يترٛبٝذ ٚشّ ايةٛا ٝرت    ايتػاٟٚ ايعطنٞ بٌ أٌٖ ايٓاض عٓر
ٚايباع٘ ع٢ً سس غٛا٤، فري٣ ايةا ٛت ْرػ٘ ٗ شات ايعرصاب َرع َرٔ    
نإ ٜعبسٙ ٜٚةٝع٘ ٗ  ري َطنا٠ اهلل، ٜٚط٣ ايتابع نٝف إ غٝسٙ ايصٟ 
 طضٙ ٚا رت ب٘ َع٘ ٫ ٜػتةٝع زفع ايعصاب عٓ٘، ٚن٬ُٖا ٫ ٜػرتةٝعإ  

ب إنراٗ يًؿركا٤ ٚاثراض٠    ا٫َٗاٍ ٚا٫ْعاض اٚ ؽرٝف ايعرصاب ٖٚرٛ غرب   
 اـك١َٛ بُٝٓٗا ُٖٚا ٗ ايٓاض.

مل ٜطز ايًرغ بكٝغ١ اـةاب )٫ يٓعطٕٚ( بٌ دا٤ ٗ ايكط ٕ  ايجا١ْٝ:
بكٝغ١ ايبٓا٤ يًُذٍٗٛ، ٖٚٛ عٓٛإ يصّ ايهراض، ٚعسّ انطاَِٗ بكٝغ١ 
اـةاب، نُا إ اؾ١ًُ اـرب١ٜ بكٝغ١ اجملٍٗٛ يأزٜب ٚإْصاض هلِ ٖٚرٛ  

  ايعدط عٔ ايباطٌ ٚايهرط ٚفعٌ ايػ٦ٝات.اٚثل ٚاْرع ٗ
غًب اٱضاز٠ ٚايتأثري َٔ ايهراض ٗ اٯخط٠ ٖٚرِ عرادعٕٚ    ايجايج١:

عٔ ايصب عٔ اْرػِٗ، ٫ٚ ٜكسض اسسِٖ إ ٜرسفع عرٔ  رريٙ ٚيرٝؼ ٗ     
َكسٚضٙ إ ٜكٍٛ اْ٘ َػ٪ٍٚ عُا فعً٘  ريٙ، ف٬ ٜػتةٝع إتبٛع إ ٜكٍٛ 

عٌ ايكبٝض بأَطٟ، ٚيٛ يٓعيٓا ٚقًٓا اْ٘ إ ايتابع بط٨ ٚ ري َػ٪ٍٚ ٫ْ٘ ف
 ٜكسض ع٢ً ٖصا ايكٍٛ فُا ٖٛ اؿهِ، اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:

اْ٘ ٫ ٜكٛي٘ ٚإ اشٕ ي٘ بايه٬ّ ٫ْ٘ ٫ ٜطٜس إ ٜأيٝ٘ عكراب   ا٭ٍٚ:
 إناٗ، خكٛقًا ٚاْ٘ ٜسضى عسّ ؽرٝف ايعصاب عٓ٘.

ٕ ٗ ٜسضى ايٓاؽ ٗ اٯخط٠ َهاٌَ ايتهًٝف ٚإ ايتابع نا ايجاْٞ:
 َٝػٛضٙ ايتدًل َٔ قانا٠  ريٙ ٗ ايهرط ٚاؾشٛز.

عسّ اقغا٤ ا٥٬ٕه١ اٍ َجٌ ٖرصا ايكرٍٛ بعرس قٝراّ اؿذر١       ايجايح:
 ع٢ً ايهراض، يصا دا٤ت اٯ١ٜ بكٝغ١ اؾُع.
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ظراٖط قٛيرر٘ يعراٍ )٫ ٜٓعررطٕٚ( ٖرٛ عررسّ ٚدرٛز َٓسٚسرر١      ايطابرع: 
ل باب ا٫عتصاض يًكٍٛ ٚياع٘ ٫يكاٍ ايعصاب، فهإٔ اٯ١ٜ ؽرب عٔ  ً

 ٚاٱستذاز ٚايطدا٤.

 حبث ثالغي
ايبسٜع فعٌٝ َع٢ٓ َرعٍٛ ٖٚٛ إدرتع ع٢ً  ري َجاٍ وتص٣، ٖٚٛ 
َؿتل َٔ قٛهلِ: بسع ايؿ٤ٞ ٚابسع٘ اٟ اخرتع٘ َٔ  ري غابل ي٘، نُا 

ص اٟ َبسعُٗا ٚخايكُٗا َٔ  ري َجاٍ ثََِّ ُ انطًٌَََّادِ ًَاألرضٗ قٛي٘ يعاٍ ط

ؿرراب١ٗ هلُررا، ٖٚررٛ ٗ اٱقررة٬ح عًررِ خررام بكررٝا ٚقررٛض٠ غررابك١ َ
ايتشػٌ اييت يعٜس ايه٬ّ ط٠ٚ٬ ٚسػرًٓا، ٚػرصب ايػراَع، ٖٚرٛ  رري      

 عًِ إعاْٞ ٚايبٝإ ٭ُْٗا شايٝإ.
ٚعًِ إعراْٞ ٖرٛ اٱيٝرإ برايًرغ إٛافرل يًتكرٛض ايرصٖين يًس٫ير١         

كتهرٝ٘  َٚعطف١ ايكٛاعس ٚا٭قرٍٛ ايريت ٜهرٕٛ َعٗرا إعٓر٢ َةابكرًا ٕرا ٜ       
 اؿاٍ.

ٚاؿاٍ ٖٛ ا٭َط ايساعٞ يًُتهًِ يصنط خكٛق١ٝ ٗ ايه٬ّ، نُا يٛ 
نإ إداطب شنًٝا ٜعًِ بكٝا ايهٓا١ٜ فٝهتر٢ بٗا، اٚ إ ا٭َررط وتراز   
اٍ ايتٛضٜرر١، اٚ ايتؿرربٝ٘ ٚايتكطٜررب، اٚ إ إداطررب ٫ ٜررسضى ا٭َررٛض   

طاير١ فٝر٪ي٢   بايٛدٛز ايصٖين َع اٱختكاض بٌ وتاز اٍ اٱطٓاب ٚاٱ
برايه٬ّ َررا ٜٛافررل اؿرراٍ، س٦ٓٝررص ٜهرٕٛ بًٝغررًا غررٛا٤ ٗ اٱختكرراض َررع   
َٓاغبت٘ يًشاٍ، اٚ َع اٱطٓاب َع اؿاد١ ايٝ٘، َٚٓافع٘ َعطف١ إعذراظ  
ايكررط ٕ، َٚررا فٝرر٘ َررٔ ايهٓررٛظ ايًغٜٛرر١، ٚسػررٔ ايػرربو، ٚزقرر١ إعٓرر٢،  

َررٔ ٚغررٗٛي١ ايرتنٝررب، ٚبٗررا٤ ا٭يررراظ ٜٚػررط ايرٗررِ ٚاٱزضاى ٚ ريٖررا 
احملاغٔ اييت ٫ ّهٔ اسكا٩ٖا ٚاييت أعذرعت ايعرطب ٚناْرت عًر١ اٚ     

 دع٤ ع١ًً ٗ اغ٬ّ ؾةط َِٓٗ ٚؾاٖسًا ع٢ً قسم ايتٓعٌٜ.
َٚٔ َٓافع عًرِ إعراْٞ َعطفر١ اغرطاض ايب٬ ر١ ٚايركراس١ ٗ نر٬ّ        
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ايعطب غٛا٤ ايؿعط اٚ ايٓجط، ٚايتُٝٝع بٌ اؿػٔ َٓ٘ ٚا٭سػٔ ٚايطز٨، 
ايعًُا٤ َجٌ ايؿٝذ عبس ايكازض اؾطدراْٞ إترٛف٢   ٚشنطت بع  ايا٤ 

ٖذط١ٜ، ٚقٝرٌ اْٗرِ ٚنرعٛا ٖرصا ايعًرِ، ا٫ اْر٘ اعرِ َرٔ إ          471غ١ٓ 
ٜٓشكط بٛانع َعٌ فٗٛ يطاخ ا١َ ٚعًِ ٜتعاٖسٙ ايركشا٤ ٚايؿعطا٤، 
ٚنع اضناْ٘ ٚثبتر٘ ايكرط ٕ باغرطاضٙ ٚنٓرٛظٙ ايًغٜٛر١ ٚايب٬ ٝر١، ّٚهرٔ        

اٙ قبٌ اٱغ٬ّ، َٚٔ ايؿٛاٖس ايتأضى١ٝ َا ايكٍٛ إ ايعطب ناْت يتعاط
نإ وكٌ ٗ غٛم عهاظ ٚ ريٙ اش ػطٟ َبراضا٠ ؾرعط١ٜ ٚيرتِ َٓاقؿر١     

 ايككا٥س َٚا فٝٗا َٔ إعاْٞ ٚايبسٜع.
اَا عًِ ايبٝإ فٗٛ اٱيٝإ برايه٬ّ ٚانرشًا بٝٓرًا خايٝرًا َرٔ ايتعكٝرس       

ْٞ، ُٖٚررا إعٓررٟٛ، ٚعررسّ دعًرر٘ ٖتٓعررًا عًرر٢ ايٛدررٛز ايصٖررررين يًُعررا 
ٜتعًكإ بركاس١ ايه٬ّ، ٭ٕ ايركاس١ يتعًرل برايًرغ ٖٚرررٛ  ير١ ايبٝرإ      
زٕٚ إعٓرر٢، ٚبررٌ ايب٬ رر١ ٚايركرراس١ عُررّٛ ٚخكررٛم َةًررل فهررٌ  
فكاس١ ٖٞ ب٬ ١ ٚيٝؼ ايعهرؼ، ٭ٕ ايب٬ ر١ يؿرررٌُ ايًررغ ٚإعٓر٢      
َعًا، يصا قس ٜػ٢ُ ايببغا٤ فكٝشًا ٚيهٓ٘ ٫ ٜػ٢ُ بًٝغًا، ٖٚرصا ايتكػرِٝ   
اضؾاز يتٓكٝض ايًغ١ َٚعطف١ أغررطاضٖا، ٚقافع١ ع٢ً عًَٛٗا ْٚاهلا، 
اَرا ايبررسٜع فاْرر٘ عًررِ ٜتعًررل بعرطٚض ؼػرررررٌ أيررراظ ايًغرر١ ٖٚررٞ عًرر٢   

 قػٌُ:
ايصٟ ٜتعًل بطعا١ٜ إع٢ٓ زٕٚ ايًرغ فٝبكر٢   ا٭ٍٚ: ايبسٜع إعٟٓٛ:

ٕكاب١ً، شات إع٢ٓ ٚإ يغري ايًرغ َجٌ ايتٛض١ٜ ٚاٱغتدساّ ٚايةبام ٚا
 ٚ ريٖا.

ٖٚررٛ ايررصٟ ٜتعًررل بتشػرررررٌ ايًرررغ زٕٚ   ايجرراْٞ: ايبررسٜع ايًرعررٞ:
إع٢ٓ، فاشا يغري ايًرغ يبسٍ إع٢ٓ، َع يعاٖس ايٛنٛح ٚايبٝإ ٚز٫ير١  
ايهرر٬ّ، َٚررٔ احملػررٓات ايًرعٝرر١ اؾٓرراؽ ٖٚررٛ َررا ايرررل فٝرر٘ ايًرعررإ     

دررٝض ٖٚررٛ إتذاْػرررررإ ٗ اؿررطٚف ٚمٖٛررا َررع اختررر٬ف إعٓرر٢ ٚايرت 
يٛاظٕ ا٭يراظ، ٚا٥رت٬ف ايًررغ َرع ايًررغ ٚ ريٖرا، ٚقرس درا٤ت ٖرصٙ         
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اٯٜات ٚنٌ  ٜات ايكط ٕ بايعًّٛ ايج٬خ إعاْٞ ٚايبٝإ ٚايبسٜع، فبٝٓت 
ٖصٙ اٯٜر١ َرا ٬ٜقٝر٘ ايهرراضَٔ ايعرصاب بكرررٝا َتعرسز٠ يهررٞ ٱزضاى         

ِٗ ٗ ايٓاؽ هلا ٚإ يبآٜت افٗاَِٗ ٚزضدات إزضانِٗ ٚاختًرت َطايب
ايعًِ ٚاؾٌٗ، خكٛقًا ٚاْٗا شنطت ع١ً ايعصاب ٖٚٛ اختٝاضِٖ ايهرط 

 ٚعسّ سكٍٛ ايهرط ا٫ بعس اٱّإ ٚاقا١َ اؿذ١ عًِٝٗ.
ٚدا٤ت ايراظ ٖصٙ اٯٜات غ١ًٗ إع٢ٓ ٚظاٖط٠ بٝٓر١، َٚتبرازض٠ اٍ   
ايرِٗ خاي١ٝ َٔ ايتعكٝس َٚٔ ا٭يراظ ايغطٜب١ ٗ َعٓاٖا، َٚٔ خكا٥كٗا 

يسضن٘ نٌ ا٭َِ عٓس يطْت٘ اٍ ايًغات إدتًرر١ ٚيرٛ عًر٢     إ َعٓاٖا
مٛ إٛدب١ اؾع١ٝ٥، ٭ٕ إكاّ َكاّ اٱْصاض ٚايتدٜٛف ٚايٛعٝرس، يهرٞ   
يكررّٛ اؿذرر١ عًرر٢ ايٓرراؽ، ٚيهررٕٛ ٖررصٙ اٯٜررات بابررًا يًتٛبرر١ ٚاٱْابرر١،   
فاختكررام ايكررط ٕ باغررطاض ايب٬ رر١ ايعطبٝرر١ ٚاعتبرراض عطبٝترر٘ دررع٤ َررٔ  

ين يبأٜ إعاْٞ ٗ ساٍ يطْت٘، فُرٔ إعذراظٙ إ ؼرترغ    إعذاظٙ ٫ ٜع
َهاَٝٓ٘ َعاْٝٗا عٓس يطْتٗا غٛا٤ ٗ باب ايبؿاض٠ ٚايٛعس اٚ اٱْرصاض  

 ٚايٛعٝس، ا٫ إ َهاٌَ ا٫عذاظ يتذ٢ً بايعطب١ٝ زٕٚ  ريٖا.
ٚيعٗط ٚسس٠ َٛنٛع ٚأسهاّ ٖصٙ اٯٜات باخباضٖا فتُع١ َٚترطق١ 

ًَانهَّاوُ الَ  ، ٚاْر٘ ظًرِ ٚيعرس يٝهرٕٛ قٛير٘ يعراٍ ط      عٔ ايكربض ايرصايٞ يًهررط   

ص َكسَرر١ ؾررطع١ٝ ٚعكًٝرر١ ٫غررتشكام ايهررافطٜٔ َّيْااَُِ انمََااٌْوَ انظَّاابنًِِنيَ

نَئََِ  طايعكٛب١ ٚايعصاب ا٭يِٝ، اش ابتسأت اٯ١ٜ اييت بعسٖا بكٛي٘ يعاٍ  ؤًُْ

َٗراٍ  ص ٚيبٌ يعسز أفطاز ايعرصاب درعا٤ هلرِ، ٚىترتِ بعرسّ اٱ     ََسَائُىُىْ

ٚاٱْعاض، ٚيأخطٙ عٔ عسّ ؽرٝف ٜسٍ ع٢ً اْبػاط عسّ اٱْعراض َرس٠   
 اـًٛز ٗ ايٓاض.

ٚيٓكٌ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ايكاض٨ ٚايػاَع اٍ ضساب ايتٛب١ ٚاٱْاب١، ٚيبٌ 
أغباب ايٓذا٠ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ ٚنٝر١ٝ اٱسرتاظ َٓ٘ ٚايٛقا١ٜ َٔ ايًعٔ 

 بإظٗاض ايتٛب١ ٚايًذ٤ٛ اٍ اٱغتغراض.
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********* 

 

بِالَّ انَّاايٍَِّ رَاابثٌُا يِااٍْ ثَعْااَِ ََنِااََ ًَؤََْااهَذٌُا ط لىنززه تعززبىل

 89اٯ١ٜ ص ََةٌَِّ انهَّوَ  َ ٌُر  رَدِْى 

 

 اإلعساة وانهغخ
فاعٌ،  ايٛاٚ:فعٌ َاض،  يابٛا:َػتج٢ٓ،  ايصٜٔ:أزا٠ إغتجٓا٤، ا٫: 

 ١ًْ يابٛا ٫ قٌ هلا ٭ْٗا ق١ً إٛقٍٛ.
ٔ بعس: دراض ٚفرطٚض َتعًكرإ بترابٛا، شيرو: إغرِ       َ َٔ بعس شيو:

 اؾاض٠ ٗ قٌ دط باٱناف١.
 ايٛاٚ: سطف عةف، اقًشٛا: فعٌ َاِض، ايٛاٚ فاعٌ. ٚاقًشٛا:

ايرا٤: فكرٝش١، إ اهلل: إ ٚايٗرا،  ررٛض:     فإ اهلل  رٛض ضسِٝ:
 خرب إ ا٭ٍٚ، ضسِٝ خربٖا ايجاْٞ.

إ ٫، ٜٚػتج٢ٓ بإ٫  ٚ)ا٫( سطف إغتجٓا٤، ٜٚأيٞ سطف دعا٤ أقً٘
بعس اٱهاب ٚبعس ايٓرٞ َتك٬ً َٚٓكةعًا، ٚيهٕٛ َع٢ٓ  رري، ٚغر٣ٛ،   
ٚيهٔ، ٜٚهٕٛ اٱغتجٓا٤ بإ٫ بعس اٱهاب فٝٓتكب َا بعسٖا نُا ٗ قٛي٘ 

 .(1)ص...ََجَعَهَيُىْ َُيَاًَا بِالَّ كَجِريًا نَيُىْيعاٍ ط

يَب )ا٫(، قاٍ يعاٍ طأَا اشا دا٤ اٱغتجٓا٤ بعس اؾشس فريفع َا بعس 

 .(2)ص...ََعَهٌُهُ بِالَّ قَهِْمٌ يِنْيُىْ

                                                 

 .58غٛض٠ ا٭ْبٝا٤  (1) 
 .66غٛض٠ ايٓػا٤  (2) 
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ٚايك٬ح: ا٫غتكا١َ ٚفعٌ اـري، ٜكاٍ: قًض ٜكًض ق٬سًا ٖٚرٛ  
 قاحل َٚكًض، ٚاٱق٬ح ْكٝ  ا٫فػاز.

 يف سيبق اآليبد
يعترب اٯٜات ايػابك١ َٔ  ٜرات ايٛعٝرس ٚايتدٜٛرف ٚاٱْرصاض ٚبٝرإ      

ا ّٮ ايٓرؼ فععًا ٚخؿ١ٝ َٔ ّٜٛ ايكٝا١َ َٚا ساٍ ايهافطٜٔ ٗ اٯخط٠ َ
 فٝ٘ َٔ ا٫سٛاٍ.

ٖٚصا ايررعع ٫ ٜٓشكرط بايهرافطٜٔ يرصا درا٤ت اٯٜرات ببعرح ايجكر١         
انَّايٍَِّ ُّن َُِاٌٌَ ؤَيْاٌَانَيُىْ    ٚايػه١ٓٝ ٗ ْرٛؽ إػًٌُ نُا ٗ قٛير٘ يعراٍط  

ِ ضَجِْمِ انهَّوِ ثُىَّ الَ ُّزمجِعٌٌَُ يَب ؤََ ٌََُا يَنًّ ب ًَالَ ؤًٍََ نَيُىْ ؤََْرُىُىْ لِنََْ رَثِّيِىْ ًَالَ خٌَْف  لَهَْْيِىْ ًَالَ َِ

يتبك٢ يغ١ ايٛعٝرس ايكط ْٝر١ َتٛدٗر١ اٍ ايهرافطٜٔ ٖٚرٞ       (1)صىُىْ َّذْسٌٌَََُ
ؼررصضِٖ ٚيررسعِٖٛ يٲّررإ ٗ شات ايٛقررت نذررع٤ َررٔ ضٓترر٘ يعرراٍ    

 بايٓاؽ عا١َ.
َرٔ اٱطر٬م ٗ ايرصّ ،     ٚدا٤ت ٖصٙ اٯٜر١ يٲخبراض عرٔ اٱغرتجٓا٤    

ٚامكاض اٱغتجٓا٤ بأٌٖ ايتٛب١ َٔ ايصٜٔ ؽًٛا عٔ ايهرط، َٚٔ اٱعذاظ 
ٗ ْعِ اٯٜات إ شنط ايتٛب١ َٚٓافعٗا مل ٜأت ا٫ بعس بٝإ قبا٥ض ايهرط 
ٚعكٛبت٘، ٚفُٛع اٯٜات ٜبٌ نرطض ايهررط َٚرا فٝر٘ َرٔ ؾرطٚض ٚغر٤ٛ        

بٌ يبٌ ي٘ ططٜل ايٓذا٠ ايصٟ  عاقبت٘، ٚمل ػعٌ اٯٜات اٱْػإ ٗ سري٠
ٜٓشكط باٱّإ، ٚنٌ  ١ٜ َرٔ ٖرصٙ اٯٜرات هلرا ز٫٫ت خاقر١ بًشراظ       

 ايٓعِ.
َٚٔ اٯٜات ٗ إكراّ إ يتٛغرو  ٜر١ ايتٛبر١ ٚاؿرح عًر٢ ايكر٬ح        

 ٚاٱق٬ح  ٜات اٱْصاض ٚايٛعٝس ٚؽٜٛف ايهراض.
صٜٔ فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ٱغتجٓا٤ ايصٜٔ يابٛا َٔ سذب اهلسا١ٜ عٔ اي

نرطٚا، ٚاٱخباض عٔ فٛظ ايتا٥بٌ بأغباب اهلسا١ٜ ْٚعٍٚ ايط١ٓ اٱهل١ٝ 
                                                 

 .262يبكط٠ غٛض٠ ا (1) 
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ٚإ غبل َِٓٗ ايهرط إتعكب يٲّإ، ٚإْهاض اٱقطاض بكسم ْب٠ٛ قُس 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ فتتٓعٍ ع٢ً ايتا٥بٌ ؾآبٝب ايط١ٓ ٚاغرباب  

اٚ يعطنِٗ اهلسا١ٜ، ٚيهٕٛ ايتٛب١ ٚايك٬ح بطظخًا زٕٚ زخٛهلِ ايٓاض 
 يًع١ٓ ٚايةطز َٔ ض١ٓ اهلل.

 ٚوتٌُ اٱغتجٓا٤ ٚيطيب ا٭ثط ع٢ً ايتٛب١ ٚدًٖٛا:
 اْ٘ خام بايٓذا٠ َٔ اـًٛز ٗ ايعصاب. ا٭ٍٚ:
 ٜؿٌُ اٱغتجٓا٤ لا٠ أٌٖ ايتٛب١ َٔ ايًع١ٓ ٖٚٛ ع٢ً ؾعب: ايجاْٞ:

 ايػ١َ٬ ٚايٓذا٠ َٔ يع١ٓ اهلل. ا٭ٍٚ:
 ٍٚ يع١ٓ ا٥٬ٕه١.ايتٛب١ بطظر زٕٚ ْع ايجا١ْٝ:
 ايتٛب١ ٚاق١ٝ َٔ يع١ٓ ايٓاؽ، ف٬ ٜهط ايتا٥ب زعا٤ ايٓاؽ. ايجايج١:

ايعٓٛإ اؾاَع يًؿعب ايج٬ث١ اع٬ٙ، فايتٛبر١ َاسٝر١ يًعٓر١     ايطابع١:
 ٚسادب زٕٚ أثطٖا ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠.

َٚٔ اٯٜات ٗ غٝام ْٚعِ اٯٜات إ دا٤ت بعس  ١ٜ )ايصٜٔ يابٛا( 
يهافطٜٔ ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً ايبكا٤ عًر٢ ايهررط ٚاؾشرٛز،     ٜتإ ٗ شّ ا

 ٚاٱخباض عٔ عسّ قبٍٛ ايتٛب١ اٚ ايرس١ٜ َِٓٗ.
ايػرر١َ٬ ٚايغبةرر١ ٚايػرره١ٓٝ ٗ ايررسْٝا، ٚعررسّ ايرررعع َررٔ     ايجايررح:

 ايصْٛب ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠.
 ايٓرع إطنب ٚلا٠ ايتا٥ب ٗ اٯخط٠ ٗ  ٕ ٚاسس َٔ أَطٜٔ: ايطابع:

 ا٭خطٟٚ. ايعصاب أ٫ًٚ:
اْترررا٤ َٛنررٛع اٱَٗرراٍ ٚعسَرر٘ يتعًكرر٘ بايعررصاب فرراشا اْتررر٢  ثاْٝررًا:

 ا٭قٌ اْتر٢ ايرطع.

 إعجبش اآليخ
بٗصٙ اٯ١ٜ اؾطاق١ قط ١ْٝ يتهُٔ  ٜات ايعرٛ ٚايط١ٓ، ٚيةطز ايٝأؽ 
َٔ ايٓرٛؽ، ٚيبعس ؾبض اـٛف عٓٗا، ٚ ثراضٙ ٗ ايػرًٛى عًر٢ ايرصات     

 ب ا٭ٌَ َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ ٚدٛٙ:ٚا٭غط٠، فهًُا ابتعس ايٝأؽ اقرت
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 اْٗا زع٠ٛ يًتٛب١، ٫ٕ فٝٗا لا٠ َٔ ايٓاض َٚغرط٠ يًصْٛب. ا٭ٍٚ:
 اؿح ع٢ً عسّ ا٫قا١َ ع٢ً ايصْٛب، ٚإٓع َٔ ايكٓٛط. ايجاْٞ:

عسّ امكراض َٛنرٛعٗا بايتٛبر١ ٚاٱْابر١ برٌ انرست عًر٢         ايجايح:
ص يتررتض ايبراب   ذٌُاًَؤََْاهَ َٛنٛع١ٝ اٱق٬ح ْٚسبت ايٝ٘، بكٛي٘ يعراٍ ط 

 اَاّ ايسضاغات ايه١َٝ٬ ٗ َٛنٛع ٚأسهاّ اٱق٬ح.
 خا١ُ اٯ١ٜ إعذاظ إناٗ َٔ ٚدٛٙ: ايطابع:
 اختتاّ اٯ١ٜ بايكرات اٱهل١ٝ اييت يسٍ ع٢ً ايط١ٓ ٚإغرط٠. ا٭ٍٚ:
عررسّ يرطى اٱغررتجٓا٤ بايتٛبر١ فررطزًا، برٌ دررا٤ت َعر٘ اٯٜرر١      ايجراْٞ: 

 قٛ ايصْٛب.بايبؿاض٠، ٚاٱخباض عٔ 
 خا١ُ اٯ١ٜ بٝإ ٕٓافع ايتٛب١ ايس١ْٜٛٝ ٚا٫خط١ٜٚ. ايجايح:
 إغتجٓا٤ ايتا٥بٌ َٔ ايعكاب ض١ٓ َٔ عٓس اهلل ٚيٝؼ اغتشكاقًا. ايطابع:

( ٚمل ٜرطز ٖرصا   تبثىا يٍ ثعد ذنكّٚهٔ إ ْػُٞ ٖصٙ اٯ١ٜ  ٜر١ ) 
 ايًرغ ٗ ايكط ٕ ا٫ َطيٌ.

 اآليخ سالح
ٗ اؿٝرا٠ ايرسْٝا يٝػرري زعر٠ٛ إػرًٌُ ايٓراؽ       َٔ اٯٜات ايعكا٥س١ٜ 

يٲّررإ، ٚايػررعٞ ؾررصبِٗ اٍ غرربٌ اهلساٜرر١ ٚاٱقررطاض بررايٓب٠ٛ ٚي٦ٝٗرر١     
َٛانٝع اٱستذاز ع٢ً ايهرافطٜٔ، ٚسرجِٗ عًر٢ يرطى َٓراظٍ اؾشرٛز       
ٚايهرررط، ٚيتذًرر٢ ٖررصٙ اٯٜررات َهرراٌَ ايتٛبرر١ ايرريت يبٝٓٗررا ٖررصٙ اٯٜرر١  

اٱغتجٓا٤، ٚاَهإ ٌْٝ نٌ إْػرإ   بٛنٛح ٚبٝإ َٔ خ٬ٍ اٱط٬م ٗ
ايتٛبرر١ ٚٚنررع قسَرر٘ ٗ اٍٚ ايةطٜررل إػررتكِٝ إرر٪زٟ اٍ ايٓذررا٠ َررٔ     

 ايعصاب ايؿسٜس ايصٟ يبٝٓ٘ اٯٜات ايػابك١.
ٚاٯ١ٜ عٕٛ يبين  زّ ٗ ايتدًل َٔ ايهررط َٚراُٖٝر٘، َٚراْع َرٔ     
ايٝأؽ ٚاٱقطاضع٢ً ايرصْب ٚإعكر١ٝ، ٚسذر١ عًر٢ ايهرراض ٗ ايرسْٝا       

 خط٠.ٚاٯ
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يكس دا٤ت اٯ١ٜ بأَطٜٔ ُٖٚا ايتٛب١ ٚاٱق٬ح، فا٭ٍٚ اقر٬ع عرٔ   
ايصْٛب، ٚنف عرٔ إعاقرٞ، أَرا ايجراْٞ فٗرٛ إيٝرإ ايكراؿات ٚفعرٌ         
اؿػٓات، ٖا ٜسٍ ع٢ً ايتهاٌَ ٗ عامل ا٭عُاٍ، ٚعسّ نرا١ٜ إدتٓاب 

 ايػ٦ٝات بٌ ٫بس َٔ ا٫ْتكاٍ اٍ َٓاظٍ اٱّإ ٚايتك٣ٛ.

 اآليخ نطف
أخص اهلل عع ٚدٌ إٝجام ع٢ً ايٓاؽ باٱّإ بطبٛبٝت٘ ٚاٱقطاض  يكس

َا دا٤ ب٘ ا٭ْبٝا٤ َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ، ٚايبؿاضات ٚاٱْصاضات، ٚدعٌ 
اٯٜررات ايهْٛٝرر١ ؾرراٖسًا عًرر٢ ايطبٛبٝرر١، ٚسذرر١ يكرراسب اؿٝررا٠ ايررسْٝا  
يٝػررتعٌ بٗررا ايعبررس ٗ اختٝرراض اهلساٜرر١، ٚايٓرررط٠ َررٔ َررراِٖٝ ايهرررط         

٬ي١، ثِ يرهٌ َط٠ أخط٣ ٚفتض باب ايتساضى ٕٔ عك٢ ٚاغتهرب ٚايه
 ٚأقط ع٢ً اؾشٛز ٚايباع اهل٣ٛ، ٚاغتشٛش عًٝ٘ ايؿٝةإ.

فٗررصٙ اٯٜرر١ يةررف إنرراٗ بايهررافطٜٔ وررجِٗ عًرر٢ ايتٛبرر١ ٚاٱْابرر١      
ٜٚعدرطِٖ عرٔ اٱقاَرر١ عًر٢ اؾشرٛز فررإ قًرت: ٫ ٜػرتشل ايهررافطٕٚ       

، قًت: إ ض١ٓ اهلل ٚغعت نٌ ايًةف ٚايطأف١ بعس قٝاّ اؿذ١ عًِٝٗ
 ؾ٤ٞ.

ٚدا٤ت خاُر١ ٖرصٙ اٯٜر١ َةًكر١ ٗ بٝرإ قررات اؾر٬ٍ ٚايهُراٍ         
ٚايعرٛ، يتؿٌُ ايسع٠ٛ اٍ ايتٛب١، َعٓر٢ إ ضٓتر٘ َٚغرطير٘ يعراٍ ٫     
يٓشكط بايتا٥بٌ، بٌ يؿٌُ ايهرراض اْرػرِٗ ٚيهرٔ َرع ايرراضم، فأٖرٌ       

ٕ ٖصٙ اٯ١ٜ يةف خام بِٗ ايتٛب١ ٜغرط اهلل هلِ شْٛبِٗ، اَا ايهراض فا
بسعٛيِٗ يٲْاب١ ٚاهلسا١ٜ ٖٚصٙ ايسعر٠ٛ ْرٛع َرٔ اْرٛاع إغررط٠، ٚيهرٔ      
يٝؼ ع٢ً مٛ إٛدب١ ايهًٝر١، فٗرٞ زعررر٠ٛ يًُغررط٠، َٚكسَررر١ يًعررررٛ       
عررِٓٗ اشا اْػررًدٛا عررٔ َررراِٖٝ ايهرررط ٚايهرر٬ي١، ٚاخترراضٚا اهلساٜرر١    

 ٚاٱّإ.
ايتررا٥بٌ، بررٌ ٜؿررٌُ ايٓرراؽ ٫ٚ ٜٓشكررط ْرررع َهرراٌَ ٖررصٙ اٯٜرر١ ب 

ْٝعًا، فٗٞ عع ٚفدط يًُػًٌُ ايصٜٔ ادتٓبٛا ايهرط ٚاؾشٛز ٚيٓعٖٛا 
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عٔ إعاقٞ، ٚفٝٗرا إْرصاض يًهرافطٜٔ ايرصٜٔ ٜكرطٕٚ عًر٢ اٱغرتهباض،        
ٚايتعسز ٗ َهاٌَ ٚدٗات اـةاب ٗ اٯ١ٜ َع ايتبأٜ بٝٓٗا َٔ ايًةف 

 ُت٘ ٚغعت٘.اٱهلٞ ايصٟ ٜعذع ايعكٌ اٱْػاْٞ عٔ زضى عع

 يفهىو اآليخ
بعس ايٛعٝس ٚايتدٜٛف دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبتػرِ اؿٝرا٠ َرط٠ أخرط٣     
يٲْػإ بسعٛي٘ يٲّإ، ٚفٝٗا اخباض بإٔ ابرٛاب اؾٓر١ َرتٛسر١ يًٓراؽ     
ٚإ ايهرط ٚإقطاضاٱْػإ ع٢ً اغتسا١َ يًبػ٘ َراُٖٝ٘ َاْع عٓٗا، يصا 

يعراٍ عراٍ ايهررط    دا٤ت اٯٜر١ بًررغ )بعرس شيرو( ٗ إؾراض٠ اٍ عًُر٘       
ٚيرهرً٘ ظررب ٚيررطى َررا قبررٌ اٱغر٬ّ، ٚيررٛ ايكرر٢ ايػررًةإ اٚ اؿررانِ   
ايكب  عًر٢ خكرِ ير٘، فرأعًٔ اـكرِ يٛبتر٘ ْٚسَر٘ ٚقراٍ اْرٞ اٖذرط           
قاضبيت يو ٚايطى اغباب اـك١َٛ َعو ٚازخٌ ٗ طاعتو، فاْ٘ قس ٫ 

 ٜكبٌ َٓ٘، ٫ٚ ٜطن٢ عًٝ٘، ٫ٚ ٜرتى َ٪اخصي٘.
ٚايعبررس فاْٗررا ؽتًررف ُاَرراا، فاٱْػررإ ٗ قبهرر١ اَررا ايكرر١ً بررٌ اهلل 

ايباضٟ عع ٚدٌ ٗ نٌ  ٕ َٔ  ْات سٝاي٘، َٚع ٖصا فإ اهلل عع ٚدرٌ  
ٜطأف ب٘ ًّٚٗ٘ ٜٚطظق٘ ايةٝبات، ٜٚترهٌ عًٝ٘ َط٠ أخط٣ ٜٚسعٛٙ يًتٛب١ 

 ْٚبص ايهرط.
ٚيأيٞ ٖصٙ ايسع٠ٛ بأؾطف ايهتب ايػرُا١ٜٚ ٚيٓرعٍ بٛاغرة١ إًرو     

قر٢ً اهلل عًٝر٘   قاسب ايهُا٫ت اٱْػا١ْٝ قُرس   درب٥ٌٝ ٚع٢ً قسض
يتهٕٛ عٗسًا ٚٚثٝكر١ ياٜٚر١ يبعرح ايجكر١ ٗ ايٓررٛؽ ٚيربٌ       ٚ ي٘ ٚغًِ 

ايكاٍ فهً٘ يعاٍ ع٢ً ايعباز، ٚعسّ سذبٗا عٔ اٟ فطز َِٓٗ، ٚيأيٞ 
ايط١ٓ نٌ عػب٘ فا٭قٌ إ ٜٓاٍ إ٪َٔ ايػرِٗ ا٭نررب َرٔ ايطٓر١،     

رٝ  َراِٖٝ ايعرٛ ٚايط١ٓ ع٢ً ايهراض ٚيهٓو يط٣ ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٚٞ ي
ٖٚصا اـكٛم ٫ ٜتعاضض َع سكٝك١ ٌْٝ إ٪ٌَٓ يًػِٗ ا٭نررب َٓٗرا   
ٚاهلل ٚاغررع عًررِٝ، ٫ يٓكهررٞ خررعا٥ٔ ضٓترر٘ ٚيررٝؼ َررٔ سررس يرهررً٘   

 ٚإسػاْ٘.
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يكس دا٤ اٱغتجٓا٤ ٗ اٯ١ٜ قطوًا ٚانشًا، ٖٚٛ ٚغ١ًٝ نط١ّ يًتٛب١ 
اٱْػإ َٓغُػًا ٗ إعاقٞ ٚايرصْٛب،  ٚاٱق٬ع عٔ ايهرط، فكس ٜهٕٛ 

ٖٚٛ ٜؿعط بايٝأؽ ٚاٱسباط، ٚعرسّ بًرٛ  ايػربٌٝ يٓذاير٘ ٚغر٬َت٘ ٗ      
اٯخط٠، فتأيٞ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚيةطز عٓ٘ َراِٖٝ اٱسبراط، ٚيربٌ ير٘ ععرِٝ     
فهٌ اهلل عع ٚدٌ بايتٛب١، ٚي٪نس ي٘ سكٝك١ اْتررا٤ اؿرٛادع اـاضدٝر١    

ٓؿررأيٌ اشا اضازٖررا ٚغررع٢ هلررا، ٖٚررصا بٝٓرر٘ ٚبررٌ ايػرر١َ٬ ٚايٓذررا٠ ٗ اي
 ايػعٞ ٜٓشكط بايتٛب١ ٚاٱق٬ع عٔ إعاقٞ ٚايصْٛب.

َٚٔ َراِٖٝ اٯ١ٜ يٛنٝس ْعٍٚ ايعصاب ايؿسٜس بايهراض، فاٱغرتجٓا٤  
ايٛاضز ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٜسٍ ع٢ً عسّ سكٍٛ ايعرٛ ٚإغرط٠ يغري إر٪ٌَٓ  

ٕ ايتٛبرر١ ف٬بررس َررٔ ٚأٖرٌ ايتٛبرر١ َةًكررًا، ٚيرربٌ اٯٜرر١ عرسّ نراٜرر١ اعرر٬  
يطْتٗررا بررايٛاقع ايعًُررٞ بايكرر٬ح ٚاٱقرر٬ح، ٖٚررصا ايكٝررس َسضغرر١   
عكا٥س١ٜ َتها١ًَ يبٌ داْبًا َٔ اغطاض ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬ ٚنٝرٝر١ ا٭خرص   

 بٝس ايٓاؽ مٛ اهلسا١ٜ ٚايػ١َ٬، ٚإدتٓاب ايعًِ يًعصاب ٚايغري.
 ٍ سررح  ٚيعةررٞ اٯٜرر١ إػررًٌُ غرر٬سًا ٗ اٱستذرراز، ٚيٗررسِٜٗ ا

ايهراض ع٢ً اٱّإ ٚيط ٝبِٗ بايتٛبر١ ٭ْٗرا غربٌٝ ايعررٛ ٚإغررط٠، َٚرا       
يبعج٘ اٯٜات ايػابك١ َرٔ ايررعع ٚاـرٛف يبرسزٙ ٖرصٙ اٯٜر١ بكٝرس ايتٛبر١         

 ٚايك٬ح، ٚيتهُٔ اٯ١ٜ أَٛضًا:
اٱغتجٓا٤ َٔ أغباب ٚدٗات سذب اهلساٜر١ عرٔ ايهرراض،     ا٭ٍٚ:

 ٚخطٚز ايتا٥بٌ َٓ٘ بايتدكٝل.
 مل يصنط اٯ١ٜ إ٪ٌَٓ ٚفٝ٘ ٚدٛٙ: :ايجاْٞ
 يعًل اٯٜات بايهراض. أ٫ًٚ:

درررا٤ت اٯٜرررات يٲْررصاض ٚايٛعٝرررس، ٫ٚ ٜؿرررٌُ َٛنرررٛعٗا   ثاْٝررًا: 
 إ٪ٌَٓ.

يسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ ع٢ً لا٠ إ٪ٌَٓ َٔ ايٓراض ايريت    ثايجًا:
 ٖٞ عكاب خام بايهافطٜٔ.
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٭ٚيٜٛر١ عًر٢ لرا٠ إر٪ٌَٓ     ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، ٭ٕ اٯ١ٜ يسٍ با
 ايصٜٔ يكٝسٚا بأسهاّ اٱغ٬ّ ٚادتٓبٛا ايؿطى ٚايهرط ٚايه٬ي١.

 ايتٛنٝس ع٢ً ايك٬ح ٚاٱق٬ح. ايجايح:
ف٤ٞ يرغ )ٚاقًشٛا( ع٢ً مٛ اٱط٬م َٔ  ري يكٝٝس بأَط  ايطابع:

ككٛم َٔ ايعبازات اٚ إعرا٬َت ٚايؿرإٔ اـرام اٚ ايعراّ يتهرٕٛ      
يٲغتٓباط ٚايترسبط ٚاغرتدطاز ايرسضض ايكط ْٝر١ ٚإػرا٥ٌ       اٯ١ٜ َٛنٛعًا

 إتعًك١ بايتٛب١ ٚأسهاَٗا.
اختترراّ اٯٜرر١ بررصنط قرررتٌ َررٔ قرررات اهلل ٚايا٥رر٘      اـرراَؼ:

 اؿػ٢ٓ، يبٝإ قبٍٛ ايتٛب١.

 إفبضبد اآليخ
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يٓؿط َعامل ايره١ًٝ، ٚيٗصٜب ايٓرٛؽ، ٚايتدًٞ 

بٗذرطإ ايهررط، ٚإبرازض٠ اٍ ايتٛبر١،      عٔ ايطشا٥رٌ ٚشَرا٥ِ ا٭خر٬م،   
يتترتض أَاَِٗ أبٛاب إغررط٠ ٚايعررٛ، ٚؼاقرط اٯٜر١ ايهررط ٗ ا٭ضض      
ُٚٓع٘ َٔ ايترؿرٞ ٚاٱْتؿراض برٌ ايٓراؽ، ٜٚتذًر٢ ٖرصا اؿكراض ببٝرإ         
ايكبض ايرصايٞ يًهررط، ٚايرت ٝرب بايتٛبر١ ٚايكر٬ح ُٖٚرا عٓرٛإ ٭زا٤        

ٓاغب١ يًطٜانات اييت ي٪ز٣ بؿرٛم  ايعبازات ٚبًٛ  َطايب ايتك٣ٛ، َٚ
 ٚضنا، ٖٚصا ايطنا َطنب َٔ ٚدٛٙ:

 ايطنا ع٢ً ايٓرؼ يًٓذا٠ َٔ بطاثٔ ايهرط ٚاؾشٛز. ا٭ٍٚ:
اختٝاض ايتٛب١ ٖٚٛ ْع١ُ إناف١ٝ َرٔ عٓرس اهلل، ٚيعتررب ٖرصٙ      ايجاْٞ: 

اٯ١ٜ ٚغ١ًٝ يا١ٜٚ َباضن١ يٌٓٝ ٖصٙ ايٓعُر١ ٚايجبرات عًٝٗرا، اش إ ْٝر١     
عّ عًٝٗا يٝؼ نافًٝا ف٬بس إٔ يتذ٢ً ٗ عامل ا٭فعاٍ، ٜٚهٕٛ ايتٛب١ ٚايع

ايك٬ح زي٬ًٝ عًٝٗا، يصا دا٤ عةر٘ ع٢ً ايتٛبر١، ٖٚرصا ايعةرف ؾراٖس     
ع٢ً إغراٜط٠ ٚايتعرسز، ٚزعر٠ٛ ي٬ًُظَر١ برٌ ايتٛبر١ ٚايكر٬ح، ٚدرا٤         
ايك٬ح َتعكبًا يًتٛب١ ٗ اؾاض٠ اٍ ايتكػرِٝ برٌ ايعرعّ ٚايرعرٌ ايًرصٜٔ      
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ٗ َٛنرررٛع ٚاسررس َباضى فٝ٘ ؼ١ًٝ ٚقسغرر١ٝ ٖٚٛ اٱّرإ براهلل    ًٜتكٝإ
 عع ٚدٌ ٚايتكسٜل باْبٝا٥٘ َٚا اْعٍ َٔ ايهتب إكسغ١.

ٚيبٌ اٯ١ٜ سب اهلل يًٓاؽ ْٝعًا ٕا فٝٗا َرٔ ايعدرط عرٔ ايبكرا٤ ٗ     
َػتٓكع إعاقٞ، ٚيط ٝبٗا بايهف عٓٗا ٗ ععّ ٚسػٔ قكس، ٚبٝاْٗا ٕا 

 ٌ َٔ ايعرٛ ٚايط١ٓ ٚقٛ ايصْٛب.ٜٓتعط ايتا٥ب

 انتفسري
 صبِالَّ انَّيٍَِّ رَبثٌُاقٛي٘ يعاٍ ط

بعس  ٜات ايٛعٝس ٚاٱْصاض دا٤ت  ١ٜ ا٭ٌَ ٚاقاي١ ايعجط٠، اٯ١ٜ اييت 
يبتػررررِ َعٗررا ا٭ٜرراّ ٚايًٝررايٞ ٚيكررةبا غرراعايٗا بايبٗذرر١ ٚايغبةرر١ َررٔ 

 ٚدٛٙ:
 ب١.ايٓذا٠ َٔ ايهرط ٚٚاقع ايه٬ي١ بايتٛ ا٭ٍٚ:
 ايتٛب١ ٚاٱْاب١ غبٌٝ حملٛ ايصْٛب. ايجاْٞ:

إزضاى ايٓاؽ ؿكٝك١ ٖٚٞ إ ايتٛب١ بطظر ٜػرت ايصْٛب، بٌ  ايجايح:
اْٗا انرب َرٔ ايػررت ٭ْٗرا يتهرُٔ َعراْٞ احملرٛ ٚاٱظاير١ برهرً٘ يعراٍ،          

 ٚإساض فٝٗا اْٗا َاْع َٔ ايعصاب ا٭خطٟٚ ا٭يِٝ.
اٍ قرٛف إػًٌُ ا٫ ايتٛب١ يٝؼ بٌ اٱْػإ ٚاٱْهُاّ  ايطابع:

ٚازا٤ َجررٌ ايررصٟ ٜ٪زٜرر٘  ررريٙ َررٔ إػررًٌُ َررٔ ايعبرراز٠، ٖٚررٛ عٓررٛإ  
 يؿطٜف َكاسب يًتٛب١ ٚباعح ع٢ً اهلسا١ٜ ٚايك٬ح.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝغ١ اؾُع ٚفٝ٘ يٛنٝس ؿكٍٛ ايتٛبر١ ٚاٱْابر١ َرٔ    
اضف بٌ ايهراض ع٢ً مٛ ايتعسز ٚيٝؼ اٱؼاز ٖا ٜعين إ ايتٛب١ أَط َتع

ايٓاؽ ٚإ ايهراض ٜركسٕٚ ايهجري َٔ اقشابِٗ ايصٜٔ ٜتذٗرٕٛ قرٛب   
اٱّإ، ٜٚهٕٛ نٌ ٚاسس َِٓٗ سذ١ ع٢ً ايهراض، ٚزاع١ٝ اٍ قاناير٘  
ٗ اٱْاب١ ٚإق٬ح ايصات، ٖٚصا َٔ اٱعذاظ ٗ فًػر١ ايتٛب١، فهُا إ 
ايهرافط ٜهررط ْرػرررر٘ ٚ ررريٙ، فررايعهؼ قررشٝض فررإ ايتا٥ررب ٜٓرررع ْرػرر٘   
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  ريٙ.ٚ
ٚإعطٚف يغر١ إ إػرتج٢ٓ اقرٌ َرٔ إػرتج٢ٓ َٓر٘، ٚيهٓر٘ ٫ ٜهرٕٛ         
قاعس٠ نًٝر١ ٗ ايعكا٥رس ٚإعراضف خكٛقرًا بًشراظ ععرِٝ فهرً٘ يعراٍ         
ٚضأفت٘ بايٓاؽ، فاٱغتجٓا٤ ٖٓا يبٝإ ا٫ْتكاٍ َٔ َٓاظٍ ايهرط اٍ َٓاظٍ 

     ٖ ط ٗ اٱّإ ٫ٚ ىهع بايهررطٚض٠ يًكاعرس٠ ايًغٜٛر١ ٚإ نرإ ٖرٛ ايعرا
انجط ا٭ٚقات، ٚقرس ٜتذر٘ ايٓراؽ يًتٛبر١ ٚاٱقر٬ح عًر٢ مرٛ ْراعٞ         

ًَرَؤَّْاذَ اننَّابشَ َّاَْخُهٌٌَُ َِاِ  ِّاٍِ انهَّاوِ       َتعسز، ٜٚرسٍ عًٝر٘ قٛير٘ يعراٍ ط    

 .(1) صؤََمٌَاًَب
ٚايتعسز ٗ ايتٛب١ َٔ ضؾشات ٖرصٙ اٯٜر١ ٚؾراٖس عًر٢ َٛنرٛع١ٝ      

    ٚ ايٛاقرع ايعكا٥رسٟ ٚغربٌ    ٚاعتباض  ٜات ايكرط ٕ ٗ سٝرا٠ ايٓراؽ عاَر١، 
اهلسا١ٜ، ٚايتٛب١ َٔ قٛاٌْ اغتسا١َ ايك١ً بٌ ايبراضٟ عرع ٚدرٌ ٚبرٌ     
ايٓاؽ، ف٬ يٓشكط ٖصٙ ايك١ً بٓرذ ايطٚح ٗ  زّ ٚدعٌ اٱْػإ خًٝر١ 
ٗ ا٭ضض بٌ اْٗا َػتُط٠ زا١ُ٥ ٜرٛح َٓٗا طٝب اهلسا١ٜ ٚإسز اٱهلٞ 

راِٖٝ ايه٬ي١ اييت ي٪زٟ اٍ ي٬عا١ْ ع٢ً اٱْاب١ ٚايتٛب١، ٚايتٓعٙ َٔ َ
 اـػاض٠ ٗ ايٓؿأيٌ.

 ٚاـةاب ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ام٬يٞ ٜٓكػِ اٍ ٚدٛٙ:
 كاطب١ إػًٌُ، ٚيتهُٔ ايٓرع َٔ دٗات َتعسز٠: ا٭ٍٚ:
 اؿح ع٢ً انطاّ ايتا٥بٌ. ا٭ٍٚ:
 إزضاى سكٝك١ ٖٚٞ ٌْٝ ايتا٥ب يؿطف َطيب١ اٱغ٬ّ. ايجا١ْٝ:

 اعس٠ ايه١ًٝ )اٱغ٬ّ هب َا قبً٘(.اغتشهاض ايكايجايج١: 
 عسّ ايٓرط٠ َٔ ايتا٥ب. ايطابع١:

اعا١ْ ايتا٥ب ع٢ً ايترك٘ ٗ ايسٜٔ، َٚعطف١ أسهاّ اؿ٬ٍ  اـاَػ١:
 ٚاؿطاّ.

                                                 

 .2غٛض٠ ايٓكط  (1) 
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سح ايٓاؽ ع٢ً ايتٛب١، ٚيط ٝبِٗ بٗا، ٚزعٛيِٗ يٛيٛز  ايػازغ١:
 ابٛابٗا.

يػررراٟٚ ا٫ضيكرررا٤ ٗ إعررراضف اٱهلٝررر١، ٚإزضاى سكٝكررر١  ايػرررابع١:
 إػًٌُ ٗ ايٛادبات ٚاؿكٛم.

 اؿام ايتا٥ب َٔ غبك٘ َٔ إ٪ٌَٓ ٗ ا٫نطاّ. ايجا١َٓ:
ايغبة١ ٚايػعاز٠ بسخٛي٘ ايٓاؽ ٗ اٱغ٬ّ، ٚنجرط٠ عرسز    ايتاغع١:

ايتا٥بٌ ٚاْعساّ ايؿش١ ٗ إعا١ًَ َعِٗ، يصا يط٣ ايتا٥ب ٜٓبٗط َٔ سػٔ 
  ٛ ٕ إنراٗ يًجبرات عًر٢ اٱّرإ     اـًل ايصٟ ٜبسٜ٘ ي٘ إػًُٕٛ، ٖٚرٛ عر

ٚاغتسا١َ ايتٓعٙ َٔ َراِٖٝ ايه٬ي١، َٚكس١َ َٚسز يًك٬ح ٚاٱق٬ح 
 ص.ًَؤََْهَذٌُاايصٟ ٜ٪نسٙ قٛي٘ يعاٍ ط

ايتا٥بٕٛ ايصٜٔ ٖذطٚا ايهرط ٚايهر٬ي١ ٚفععرٛا َرٔ ايٓراض،      ايجاْٞ:
 فًذأٚا اٍ بط ا٫َإ ٚا٭َٔ، اٍ اٱغ٬ّ ٚايػ٬ّ.

٥ب ٬َظ١َ ٕٔ ٜتٛب ٜٚسخٌ ٗ اٱغ٬ّ َرس٣  ٌٖٚ يبك٢ قر١ ايتا
سٝاي٘، اؾٛاب ٫، فٗٛ ٜٓدطط ٗ قرٛف إػًٌُ ٜٚكبض ٗ َكاّ َٔ 
ٜػتكبٌ ايتا٥بٌ ٜٚػاعسِٖ ع٢ً ايترك٘ ٗ أَٛض ايسٜٔ ٚأسهاّ ايؿطٜع١، 

 َٚٔ َٓافع اـةاب ٗ اٯ١ٜ يًتا٥ب أَٛض:
 بٝإ ععِٝ ايٓرع بايتٛب١. ا٭ٍٚ:
ٚايغبةرر١ بايتٛبرر١ ٚايٓذررا٠ َررٔ ايهرررط، ٚٗ ٖررصا   ا٫غتبؿرراض ايجرراْٞ:

 ا٫غتبؿاض َػا٥ٌ:
 اْ٘ سادب زٕٚ اٱضيساز. ا٭ٍٚ:
 فٝ٘ سح ع٢ً ايتكٝس بايتٛب١ ٚأسهاَٗا. ايجا١ْٝ:
 اَت٤٬ ايٓرؼ بايغبة١ ٚايػعاز٠. ايجايج١:

 اظٗاض عع٠ ٚضفع١ إ٪ٌَٓ. ايطابع١:
يرربؼ إػررًٌُ  زعرر٠ٛ ايهررراض يًتٛبرر١ ٚاٱْابرر١، فهُررا إ اـاَػرر١:
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اؿطٜط ٗ اؿطب ٚغاس١ ايكتاٍ دا٥ع ٕا فٝ٘ َٔ ز٫ي١ ع٢ً ايػع١ ٚايغ٢ٓ 
ٗ اٱغ٬ّ، فهصا بايٓػب١ ي٬غتبؿاض بايتٛب١، فاْ٘ ٜسٍ ع٢ً ايطنا ايكًيب 
ٚا٫غتكطاض ايٓرػٞ بايتٛب١، ٖٚٛ ؾاٖس ع٢ً عسّ ايٓسّ ع٢ً ا٫ْتكاٍ َٔ 

٢ ايٓسّ يرٛات ا٭ٜاّ برايتًبؼ  َٓاظٍ ايهرط، بٌ اْ٘ ٜسٍ ز٫ي١ انٝس٠ عً
 بايهرط ٚإعك١ٝ.

اْ٘ سذ١ ع٢ً ايهراض ٚأٌٖ ايغٛا١ٜ، ٚاظزضا٤ هلِ ٕٚا ِٖ  ايػازغ١:
عًٝر٘ َرٔ ايهر٬ي١ ايرريت ٜؿرعط بايػرعاز٠ َرٔ ٜٓذررٛ َٓٗرا ٜٚرتدًل َررٔ         

 بطاثٓٗا.

 حبث ثالغي
َٔ عًّٛ ايًغ١ )اٱغتجٓا٤( نُا ٜهٕٛ َٔ عًرّٛ ايبرسٜع اشا يهرُٔ    

ٚظٜاز٠ ٗ اؿػٔ، ٚبٝاًْا إنافًٝا، ٚاٱغتجٓا٤ ٗ ٖرصٙ اٯٜر١    ْهت١ ب٬ ١ٝ،
َٔ ايبسٜع، فًٛ اقتكطت اٯ١ٜ ع٢ً شنط ايهرط ٚعاقبت٘ َٚرا ٜٓتعرط أًٖر٘    
َٔ اـًٛز ٗ ايٓاض، ٚؾس٠ ٚايكاٍ ايعصاب، ٚعسّ ٚدٛز فرت٠ فٝ٘، فإ 
اٱْػإ ٜررعع ٚهرعع ٜٚعذرع عرٔ إهراز سرٌ ؿاير٘، ٜٚطيبرو ٗ عًُر٘          

هط ْرػ٘ ٚعٝاير٘ ٱغرتشٛاش َعكرٝت٘ عًٝر٘، فذرا٤ اٱغرتجٓا٤       ٚنػب٘، ٜٚ
يٝهٕٛ إؾطاق١ أٌَ ٚبابًا َرتٛسًا حملٛ ايصْٛب، ٚؾاٖسًا ع٢ً ضٓر١ اهلل  

 ايٛاغع١، ٚزع٠ٛ ؾصب ايٓاؽ يٲغ٬ّ.
ٚيٛ انترت اٯ١ٜ بصنط ايتٛب١ يعٔ بعهرِٗ نراٜر١ إدتٓراب ايػر٦ٝات     

ايٓاض ٚعصابٗا، ٌٖٚ  ٚإعاقٞ، فذا٤ت بكٝس اٱق٬ح نؿطط يًٓذا٠ َٔ
ٖصا ايؿطط خام بايتا٥بٌ َٔ ايهررط ٚإعكر١ٝ، أّ أْر٘ عراّ ٚؾراٌَ،      
اؾررٛاب ٖررٛ ا٭خررري، فررإ نررٌ َهًررف َررأَٛض بررأزا٤ ايرررطا٥  ٚفعررٌ    
ايكرراؿات، فاٱغررتجٓا٤ ٗ إكرراّ  ٜرر١ ٚزعرر٠ٛ يًٓرراؽ يررسخٍٛ اٱغرر٬ّ    

ؿػ١ٓ ٚايٓذا٠ َٔ ايصْٛب ٚإعك١ٝ، ٚسح ع٢ً ايػعٞ إباضى يًعاقب١ ا
 ٚايػ١َ٬ ٗ اٯخط٠.
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 لبَىٌ انتىثخ
ايتٛب١ ٖٞ ايطدٛع عٔ ايصْب، ٚايهف عٔ اـة٦ٝر١، ٚايعرعّ عًر٢    
إدتٓرراب ايػررر٦ٝات، ٜٚكرراٍ ضدررٌ يررٛاب: أٟ ضادررع عررٔ إعكرر١ٝ اٍ     

 ايةاع١.
َٚٔ أيا٤ اهلل يعراٍ )ايترٛاب( أٟ أْر٘ ٜترٛب عًر٢ عبرازٙ ٜٚغررط        

 شْٛبِٗ، ٜٚتٛب عًِٝٗ.
إ ٚخ٬فتر٘ ٗ ا٭ضض )قرإْٛ ايتٛبر١( ٖٚرٛ     َٚٔ بسٜع خًل اٱْػر 

س١ً ب١ٝٗ يعٜ ٔ اؿٝا٠ ايسْٝا، ٚعٕٛ يٲْػإ يتأًٖٝ٘ يًد٬ف١ ٗ ا٭ضض، 
ٚططٜرل غرايه١ يًعرٛز٠ اٍ اهلساٜر١ عٓرس َغازضيٗرا باضيهراب ايرصْٛب،         

 ٚغٝس ايتا٥بٌ ٖٛ أبٛ ايبؿط  زّ عًٝ٘ ايػ٬ّ.
ٓعي١ بكك١ يٛبت٘ بعس َٚٔ اٯٜات إ دا٤ ايكط ٕ ٚايهتب ايػُا١ٜٚ إ

أنً٘ َٔ ايؿذط٠ ٖٚٛ ٗ ايػُا٤، يٝٗربو اٍ ا٭ضض َتػرًشًا بايعكر١ُ    
ٚايتٛب١، ٚيٝهٕٛ أغ٠ٛ سػ١ٓ يٮدٝاٍ إتعاقب١ َٔ شضٜت٘ ٗ غًٛى ططٜل 
ايتٛبرر١ ٚطررطح اٱغررتشٝا٤ َررٔ ايًذرر٤ٛ ايٝٗررا، ٭ٕ اهلل عررع ٚدررٌ ٜغرررط    

 ايصْٛب ّٚشٛ ايػ٦ٝات.
 ٗ قإْٛ ايتٛب١ ٚدٛٙ:َٚٔ َهاٌَ ايط١ٓ اٱهل١ٝ 

يغؿٞ قإْٛ ايتٛب١ ؾُٝع أٜاّ اٱْػإ ٗ ايسْٝا، فُا زاّ سًٝا  ا٭ٍٚ:
 فإ باب ايتٛب١ َرتٛح.

يغؿٞ أغباب ايتٛب١ ْٝرع ْرٛاسٞ اؿٝرا٠، فراسٛاٍ ايٓراؽ       ايجاْٞ:
 ٚاجملتُع أَٛض يسعٛ اٱْػإ اٍ ايتٛب١.

نايبٝررت  ٚدررٛز ؾرررٛاخل َباضنرر١ يررصنط اٱْػررإ بايتٛبرر١  ايجايررح:
اؿطاّ ٚإػادس ٚزٚض ايعباز٠ َةًكرًا، ٚقٝراّ إػرًٌُ برأزا٤ ايعبرازات      

 ٚسطقِٗ ع٢ً شنطٙ يعاٍ.
يعسز ٚنجط٠ اٯٜات ايه١ْٝٛ ايريت يرسٍ عًر٢ ٚدرٛز ايكراْع       ايطابع:

ٚيعّٚ عبازي٘، ٚاييت ؼرح اٱْػرإ ٗ ز٫يتٗرا ٚاغرتساَتٗا عًر٢ يرعّٚ       
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 ايةاع١.
  بررٌ ايةاعرر١ ٚإعكرر١ٝ، ٚاـررري إزضاى اٱْػررإ يًتٓرراق اـرراَؼ:

ٚايؿط، ٚعسّ إَهإ اؾُرع بُٝٓٗرا، ٖرا ٜهرٕٛ َكسَر١ يًتٛبر١ بإدتٓراب        
 اـًو بٌ اـري ٚايؿط، ٚاؿل ٚايباطٌ.

بعج١ ا٭ْبٝا٤ ٚزعٛيِٗ ايٓراؽ اٍ ايتٛبر١ ٚاٱْابر١ اٍ اهلل     ايػازؽ:
يعرراٍ، ٚيعطنررِٗ يررٮش٣ ٚايرررً َررٔ ادررٌ إقرر٬ح ايٓرراؽ، ٚيٓعٜرر٘      

 عات َٔ إراغس َٚا ّٓع َٔ ايتٛب١.اجملتُ
عك١ُ ا٭ْبٝا٤ َٚا فٝٗا َٔ ايرت ٝب يٲقتسا٤ بِٗ ٗ إدتٓاب  ايػابع:

 ايػ٦ٝات.
غري٠ إ٪ٌَٓ ٗ نٌ أ١َ ٚدٝرٌ، َٚرا يرسٍ عًٝر٘ َرٔ أًٖٝر١        ايجأَ:

 اٱْػإ يًك٬ح ٚايتٛب١ ٚاٱسرتاظ َٔ ايصْٛب.
ْػا١ْٝ َٓٗرا، فررت٣   ايكبض ايصايٞ يًصْٛب، ْٚرط٠ ايٓرؼ اٱ ايتاغع:

 َٔ ٜكسّ عًٝٗا ٜؿعط بكبشٗا ٚنطضٖا ايكطٜب ٚايبعٝس.
ْع١ُ ايعكٌ عٓس اٱْػإ، ٚقسضي٘ ع٢ً ايتُٝٝع بٌ ايكشٝض  ايعاؾط::

 ٚاـةأ، َٚعطفت٘ ٕٓافا٠ ايصْٛب ؿهِ ايعكٌ با٫ناف١ اٍ سطَتٗا ؾطعًا.
عررٌ اهلل  قررٛاٌْ ايٛعس ٚايٛعٝررس ا٭خررررط١ٜٚ، اش درر  اؿازٟ عؿط:

عررع ٚدررٌ اؾٓرر١ َجرر٣ٛ يًكرراؿٌ، ٚاؾشررِٝ َٓررع٫ً ٭ٖررٌ ايررصْٛب         
 ٚإعاقٞ.

ٚايتٛبرر١ َررٔ ايكررٛاٌْ ايرريت ػعررٌ اٱْػررإ وررافغ عًرر٢ خ٬فترر٘ ٗ   
ا٭ضض، ٜٚتٛاضخ َعٗا أغباب ايك٬ح ٚايتك٣ٛ، ٖٚٞ َسخٌ يًتٓعِ 
ببؿاضات اؾ١ٓ َٚكس١َ يسخٛهلا ٚايرٛظ باـًٛز فٝٗرا، ٖٚرٛ براب يرسض٤     

ً ٚايب٤٬ عٔ ايٓاؽ، فُٓافع ايتٛب١ ٫ يٓشكط بكاسبٗا، بٌ يؿرٌُ  اير
ايٓاؽ ْٝعرًا، ٜترٛب ايعبرس فٝٓتررع َرٔ يٛبتر٘ أًٖر٘ ٚشضٜتر٘ بكر٬سِٗ          

 ٚايتدرٝف عِٓٗ، ٚإدتٓاب٘ إٜصا٥ِٗ ٚاٱغا٠٤ ايِٝٗ.
ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝغ١ اؾُع )ا٫ ايصٜٔ يابٛا( ٚمل يأت بًغ١ إررطز،  
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 اٍ ٗ أَٛض:ٖا ٜسٍ ع٢ً فهٌ اهلل يع
 ايسع٠ٛ اٍ ايتٛب١ ٚفٝ٪ٖا عا١َ ؾا١ًَ ٭ٌٖ إعاقٞ. ا٭ٍٚ:
 اٱخباض عكٍٛ ايتٛب١ ع٢ً مٛ َتعسز ْٚاعٞ. ايجاْٞ:

ايبؿرراض٠ يًُػررًٌُ بررسخٍٛ إْرراؽ نررجرئٜ ٗ اٱغرر٬ّ،      ايجايررح:
 ٚاٖتسا٩ِٖ ٕػايو اٱّإ.

 َِٓٗ. سح ايٓاؽ ع٢ً ايتٛب١، َٚٓع أغباب ايكٓٛط ٚايٝأؽ ايطابع:

 لبَىٌ داز اإلَراز 
يكس خًل اهلل عع ٚدٌ اٱْػررإ يًشٝا٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠، َع ايتبرأٜ  
ٗ َكاَايرر٘ ٗ نررٌ َُٓٗررا، ٚػررس ٗ ايررسْٝا ا٫بررت٤٬ ٚا٫ختررررباض، اَررا ٗ  
اٯخط٠ فٝٓتعطٙ اؾعا٤ يصا يٝت زاض اؾعا٤، َٚرٔ َراٖررِٝ ايرسْٝا اْٗرا     

ض ٚا٫برت٤٬، عُرّٛ ٚخكرٛم َةًرل،     زاض اٱْصاض، ٚايٓػب١ بٌ اٱْصا
  ٚ ايررسْٝا ٦ًَٝرر١ اٱْررصاض ضٓرر١ فهررٌ إْررصاض ٖررٛ ابررت٤٬ ٚيررٝؼ ايعهررؼ، 

 باٱْصاضات ٖٚٞ ع٢ً اقػاّ:
اٱْصاض ايػُاٟٚ ايصٟ ٜٓعٍ بٛاغة١ ايهتب ايػُا١ٜٚ َٚرا   ا٭ٍٚ:

فٝٗا َٔ ايس٫٫ت ٚإٛاعغ ٚايعرب، يصا فإ ايتكسٜل بايٓب٠ٛ عٕٛ عًر٢  
 ْصاضات.إزضاى َهاٌَ اٱ

بعج١ ا٫ْبٝا٤ َبؿطٜٔ َٚٓصضٜٔ، اش إ ايرٓيب ٜرأيٞ برايٛسٞ،     ايجاْٞ:
ٜٚكّٛ بايبٝإ، ٚٗ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜر١  ٜات َٔ اٱْصاض يتًكاٖا ادٝاٍ 
إػررًٌُ بايتررسبط ٚا٫يعرراظ، ٚيكترربؼ َٓٗررا ا٭َررِ َررا ٜهرررٞ يًشذرر١       

 ٚا٫غتبكاض.
يعيررررررعي١ اٯٜررررات ايهْٛٝرررر١ نايهػررررٛف ٚاـػررررررٛف ٚا  ايجايررررح:

 ٚايرٝهاْات ٚايربانٌ.
َبازض٠ ايعبس اٍ ايتٛب١ إْرصاض يًٓراؽ، ٚؼرصٜط َرٔ ايهررط،       ايطابع:

 َٚٓاغب١ ي٬قتسا٤ ب٘ ٗ يٛبت٘.
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اقتةاف إٛت يًكطٜب ٚايكرسٜل زعر٠ٛ يًترسبط ٗ َعٓر٢      اـاَؼ:
 اؿٝا٠ ٚخاُتٗا ٚست١ُٝ اْكها٤ أٜاَٗا.

سْٝا َع ا٫قطاض ايٓرٛعٞ  َعطف١ اٱْػإ ؿكٝك١ َغازضي٘ اي ايػازؽ:
ايعاّ با٫ْتكاٍ اٍ عامل  خط، ٚايطدٛع اٍ اؿػاب، ٜٚأيٞ ٖصا ا٫قطاض 

 َٔ ٚدٛٙ:
 دٗاز ا٫ْبٝا٤. ا٭ٍٚ:
 غعٞ ايكاؿٌ. ايجاْٞ:

 ايهتب ايػُا١ٜٚ. ايجايح:
 ْع١ُ ايعكٌ عٓس اٱْػإ. ايطابع:

 يٛاضخ إعاضف اٱهل١ٝ. اـاَؼ:
ْػرإ غرس٣ً، ٚإزضاى اٱْػرإ هلرا     َراِٖٝ عسّ يرطى اٱ  ايػازؽ:

 ٚأثطٖا ٗ غًٛن٘.
َٚا َٔ إْػرإ ا٫ ٜٚٓتررع َرٔ اٱْرصاضات ٚيغر١ ايتشرصٜط ٚايٛعٝرس،        
ٚيهٔ ٖصا اٱْتراع َٔ ايهًٞ إؿهو ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطايب َتراٚي١، 
ٚي٬ّإ أثط ععِٝ ٗ نٝر١ٝ ْٚٛع ٖصا اٱْتراع، فرإ٪َٔ ٜٓتررع انجرط َرٔ     

ض، ٜٚتدصٖا َسضغر١ يًكر٬ح، ٜٚٓتررع َٓٗرا ايتا٥رب       ريٙ َٔ يغ١ اٱْصا
 باعتباضٙ َ٪ًَٓا ْادًٝا َٔ ايه٬ي١.

فًغ١ اٱْصاض ٫ يٓشكط بايهراض، برٌ يؿرٌُ ايٓراؽ ْٝعرًا، نرٌ ٚاسرس       
ٌٜٓٗ َٓٗا بكسض، ٖٚٞ َٔ َكسَات يجبٝت َراِٖٝ اٱّرإ ٗ اجملتُعرات   

اٜرر١ ٭ٖررٌ  ٚايٓرررٛؽ، ٚغرررربب ي٬ضيكررا٤ ٗ إعطف١اٱهلٝرر١، ٚبرراب هلس   
اٱّإ، ٚيةف إناٗ بايٓاؽ ٗ ادٝاهلِ إتعاقب١ ٚاٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، فُٔ 
يةرر٘ يعرراٍ إ اٱْررصاض اٱهلررٞ ٜكرراسب اؿٝررا٠ ايررسْٝا، ٜٚررسضى َعاْٝرر٘  

 َٚكاقسٙ ايٓاؽ.
ٖٚصٙ اٯ١ٜ ٚإ دا٤ت غكٛم أٌٖ ايتٛبر١ ٚلرايِٗ َرٔ ايعرصاب     

ض يس٫ير١ َرَٗٛٗرا عًر٢    ٚايعكاب ا٫ اْ٘ ّهٔ اعتباضٖا َٔ  ٜرات اٱْرصا  
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ايعدط عٔ ايهرط ٚايٓٗٞ عٔ ا٫قا١َ ع٢ً ايه٬ي١، فإطاز َٔ قإْٛ زاض 
اٱْصاض إ ايسْٝا زاض إْصاض ٚؼصٜط َجًُا ٖٞ زاض ابت٤٬، ٬َٚظ١َ اٱْصاض 
يًشٝا٠ ايسْٝا عٕٛ يٲْػإ ع٢ً ادتٝراظ ا٫ختبراض ٚا٫برت٤٬ فٝٗرا، َٚرٔ      

أيٞ َػررتك١ً فررطز٠ عررٔ َكررازٜل  اٯٜررات إ َكررازٜل ٖررصا ايكررإْٛ يرر  
ايبؿاضات بايٓذا٠ َٔ ايعصاب، ٚدعٌ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض غعاز٠ ٚ بةر١،  

 ٚيهٕٛ اٱْصاضات يًُػًِ َاز٠ ٚٚغ١ًٝ يًجبات ع٢ً اٱّإ.
 

 صيٍِْ ثَعَِْ ََنََِقٛي٘ يعاٍ ط

 دا٤ إغِ اٱؾاض٠ يًس٫ي١ ع٢ً ف٤ٞ ايتٛب١ بعس أَٛض:
 فعٌ ايػ٦ٝات. ا٭ٍٚ:
 ايهرط ٚاؾشٛز. ايجاْٞ:

 ايعًِ ٚايتعسٟ. ايجايح:
 ْعٍٚ ايًع١ٓ ع٢ً ايعبس. ايطابع:

 اـًٛز ٗ ايٓاض، ٚعسّ ؽرٝف ايعصاب ا٫ بعس ايتٛب١. اـاَؼ:
ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ٚايجايح، فإ إطاز َٔ إغرِ اٱؾراض٠   
)شيو( ٖٛ ايهرط َٚا ٜكرتف٘ ايعبس َٔ ايصْٛب، ٚعامل ايسْٝا ٖٛ ايٛعا٤ 

 يعَاْٞ يًتٛب١، ف٬ يٛب١ بعس إٛت ٚسكٍٛ اؾعا٤.ا
فإ قًت: مل يؿط اٯٜات ا٫ يًهرط ٚاؾشرٛز، َرع إ ايتٛبر١ ُشرٛ     

 ايصْٛب ٚإعاقٞ.
قًت: إ ايهرط ٖٛ أقٌ إعك١ٝ، نُا إ اٯٜات دا٤ت بصنط ايعًِ 

ِ َتعسز ايٛدٛٙ ، ٚايعً(1) صًَانهَّوُ الَ َّيَُِْ انمٌََْوَ انظَّبنًِِنيَٚبكٛي٘ يعاٍ ط

ٜٚؿرررٌُ ظًرررِ اٱْػرررإ يٓرػررر٘ ٚيغرررريٙ، ٚؽًرررر٘ عرررٔ أزا٤ ايعبرررازات   
ٚايرطا٥ ، يصا فإ اٯ١ٜ مل يكٌ )ا٫ ايصٜٔ يابٛا َٔ نرطِٖ( بٌ دا٤ت 

                                                 

 .86غٛض٠  ٍ عُطإ  (1) 
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بإغِ اٱؾاض٠ يًبعٝرس يٝؿرٌُ ايعًرِ ٚايتعرسٟ َٚرا اقرتفر٘ اٱْػرإ َرٔ         
 ايصْٛب ٚإعاقٞ.

 

 ص ًَؤََْهَذٌُاقٛي٘ يعاٍ ط
ه١ًُ َٔ اٯ١ٜ  ١ٜ إعذاظ١ٜ َػتك١ً، فٗٞ ٚإ ناْت ن١ًُ يعترب ٖصا اي

ٚاسررس٠ ا٫ اْٗررا َسضغرر١ عكا٥سٜرر١ ٚاخ٬قٝرر١ يبعررح عًرر٢ اهلساٜرر١ ٚفعررٌ  
ايكاؿات، ٚيسعٛ اٍ ايتهاٌَ ٗ اٱْابر١ ٚايتٛبر١، ٚيكرسّ يررغ ايتٛبر١      

 ع٢ً اٱق٬ح ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:
 عسّ قبٍٛ ايكاؿات ا٫ َع ايتٛب١. ا٭ٍٚ:

 َكس١َ ٚططٜل يًكاؿات.ايتٛب١  ايجاْٞ: 
ايتٛب١ عٕٛ ع٢ً أزا٤ ايكاؿات، ٖٚرٌ إرطاز إ ايتا٥رب     ايجايح: 

ٜػرررع٢ يتعررٜٛ  َررا فايرر٘ ٚعًٝرر٘ إ ٜرعررٌ انررعاف َررا ٜرعًرر٘  ررريٙ َررٔ  
إرر٪ٌَٓ يًتررساضى ْٚٝررٌ إغرررط٠، اؾررٛاب: ٫، فرر٬ ٜتٛدرر٘ يرر٘ ا٫ شات    

ٔ ايًةرف  اـةاب ايتهًٝرٞ ايصٟ ٜتٛدر٘ يغرريٙ َرٔ إػرًٌُ، ٖٚرصا َر      
اٱنرراٗ فاهلل عع ٚدٌ ٜسعٛ ايهراض يٝتٛبٛا َٔ  ري إ ٜأَطِٖ بكها٤ 
َا فات َٔ ايعبازات ٚيرساضى ايرصْٛب ايريت اقرتفٖٛرا برازا٤ نرعف َرا        

 ٜ٪زٜ٘ ايرطز ايٛاسس َٔ إػًٌُ.
أٚيٜٛر١ ايتٛبر١، ٚيكرسَٗا ضيبر١ ٖٚرٞ اعرِ َرٔ ا٫قر٬ع عرٔ           ايطابع:

زٜر١ هلل يعراٍ ٚا٫عررتاف بطبٛبٝتر٘،     إعاقٞ، بٌ يتهُٔ ا٫قطاض بايعبٛ
 ٚايتكسٜل باْبٝا٥٘.

ايتٛنٝس ع٢ً ايتٓاق  بٌ إعك١ٝ ٚعٌُ ايكاؿات، ٚإ  اـاَؼ:
ايتٓعٙ عٔ ايرعٌ ايكبرٝض ٫ ٜرتِ ا٫ بايتٛبر١ ٚاٱّرإ ٕٛنرٛع١ٝ اٱغر٬ّ       

 نؿطط ٗ قبٍٛ ايعٌُ.
ٛ      ًَؤََْاهَذٌُا ٚدا٤ يرغ ط نرٛع  ص عًر٢ مرٛ اٱطر٬م َرٔ  رري يكٝٝرس َ

 ككٛم، ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:
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إضاز٠ اٱط٬م ض١ٓ إناف١ٝ بايٓاؽ ٚإعا١ْ هلِ ع٢ً ايتٛب١  ا٭ٍٚ:
 ٚعٌُ ايكاؿات.

سح ايٓاؽ ع٢ً ايًذ٤ٛ اٍ ا٫ْبٝا٤ ٚأسهاّ ايتٓعٌٜ ٕعطفر١   ايجاْٞ:
 َكازٜل اٱق٬ح.

إزضاى سكٝك١ ن١ًٝ ٖٚٞ ٬َظ١َ عٌُ ايكاؿات يًتٛب١ فُٔ  ايجايح:
َررا عًٝرر٘ َررٔ ايتهررايٝف َٚررا ْررسب ايٝرر٘ ايؿررطع َررٔ  ىترراض ايتٛبرر١ ٜررسضى 

 إػتشبات.
ايتٛبر١ يأٖٝرٌ عكا٥رسٟ ٚاخ٬قرٞ يٲقر٬ح، ٚباعرح عًر٢         ايطابع:

 ايػعٞ ٗ َٝازٜٓ٘ ٚايبصٍ ٗ َػايه٘.
ٜطٜس اهلل عع ٚدٌ َرٔ ايٓراؽ عاَر١ اٱقر٬ح، ٚدرا٤ت       اـاَؼ:

 تٛابٌ.اٯ١ٜ يًتصنري بايتؿاب٘ ٗ ايٛظٝر١ بٌ عا١َ إ٪ٌَٓ ٚبٌ اي
ٚمل يصنط اٯ١ٜ اٱق٬ح ايصايٞ بٌ شنطت اٱق٬ح ٗ ْٛع ايرعرٌ  

 ٚعُّٛ اجملتُع، ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:
 يعترب ايتٛب١ شايٗا ق٬سًا يًٓرؼ ٚاي١ٝٓ. ا٭ٍٚ:
ٜرسخٌ ايكر٬ح نرًُٓا ٗ اٱقر٬ح، ٖٚرصا ايرسخٍٛ عًر٢         ايجاْٞ:

 ٚدٛٙ:
باض ايك٬ح َٔ َكازٜل اٱق٬ح، فٗٛ فطز َٔ اٱق٬ح باعت أ٫ًٚ:

 اْ٘ إق٬ح يًٓرؼ ٚنٝا٤ ٚعٕٛ هلسا١ٜ اٯخطٜٔ.
ايك٬ح ايصايٞ َكس١َ يٲق٬ح ف٬ ٜػتةٝع اٱْػإ إ ٜهٕٛ  ثاًْٝا:

 َكًشًا َٔ  ري إ ٜهٕٛ قاؿًا ٗ شاي٘.
أٚي١ٜٛ إق٬ح ايصات، فُٔ ٜطٜرس إ ٜهرٕٛ َكرًشًا عًٝر٘ إ      ثايجًا:

       ٚ أغرررراغًا ٜبررسأ بإقرر٬ح ْرػررررر٘، نررٞ ٜهررٕٛ ٖررصا اٱقرر٬ح َكسَرر١ 
يٲقرر٬ح ايعاّ، ٗ عامل ا٫عُاٍ َٚطايب اٱضيكا٤ ايٓٛعٞ ٗ إعاضف 

 اٱهل١ٝ.
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دع١ٝ٥ ايك٬ح ايصايٞ َٔ اٱق٬ح، فٗٛ ناؾع٤ َٔ ايهًرٞ   ضابعًا:
إطنب ايصٟ ٫ ٜتِ ا٫ بتُاّ ادعا٥٘، ٚبٌ ايكر٬ح ٚاٱقر٬ح عُرّٛ    

 ٚخكٛم َةًل، فهٌ ق٬ح ٖٛ إق٬ح ٚيٝؼ ايعهؼ.
َٔ اٱق٬ح زع٠ٛ ا٫خطٜٔ يًتٛب١، اش ٜهٕٛ ايتا٥ب قس٠ٚ  :ايجايح

ٚأغ٠ٛ يًهراض، ٚزاع١ٝ ٜةٌ عًِٝٗ نٌ ّٜٛ يٓبص ايهرط َٚهاَٝٓ٘، ٖٚصا 
َٔ اغطاض عامل اـًل ٚخكا٥ل ايًةف فٝ٘، فُع اٯٜات اييت ػرصب  
اٱْػإ ٕٓاظٍ ايتٛب١ ٜأيٞ اٱْػإ يٝؿاضى فٝٗا ٖٚصٙ إؿاضن١ َطنب١ َٔ 

 ٚدٛٙ:
 ٜسعٛ إ٪َٔ ايٓاؽ يٲّإ. ٍٚ:ا٭

 وح ايتا٥ب  ريٙ ي٬قتسا٤ ب٘ ٚاؿصٚ سصٚٙ ٗ ايتٛب١. ايجاْٞ:
 فعٌ ايكاؿات َٓاغب١ نط١ّ يرت ٝب ايٓاؽ بايتٛب١. ايجايح:
ساٍ ايًّٛ ايٓرػٞ عٓس ايهافط ع٢ً يًبػ٘ بايهرط، ٚإزضان٘  ايطابع:

ٜغرازضٙ ا٭فرطاز    يكبش٘ ايصايٞ، ٜٚبرسٚ ٖرصا ايكربض دًٝرًا ٚانرشًا عٓرسَا      
 ٚاؾُاعات اٍ ايتٛب١، ٜٚعٗطٕٚ ايك٬ح ٚايتك٣ٛ.

اؿػٔ ايصايٞ يًك٬ح، ٌَٚٝ اٱْػإ بايرةط٠ ي٘ باعتباض  اـاَؼ:
 إ ايهرط عطض طاض٨ ٫ ٜكسض ع٢ً َٛاد١ٗ ا٭قٌ اؿػٔ.

َٛنٛع١ٝ يغ١ ايٛعس ٚايٛعٝس ٗ ؽًل ايٓاؽ َٔ ايهرط،  ايػازؽ:
عًل ٖصٙ اٯ١ٜ بايٛعس ٚاٱغتجٓا٤ َٔ ايعكاب ْٚرطيِٗ َٔ َراُٖٝ٘، َٚع ي

ا٫ اْٗررا يتهررُٔ ٗ َرَٗٛٗررا ايٛعٝررس ٕررٔ ٫ ٜٓترررع َررٔ فررطم ايتٛبرر١       
 ٚايتساضى.

ٚمل يررأت اٯٜرر١ بايتٛبرر١ ٚسررسٖا، بررٌ دررا٤ت باٱقرر٬ح َعٗررا ٚفٝرر٘ 
 َػا٥ٌ:

ٜجبت اٱق٬ح َراِٖٝ ايتٛب١ ٗ ايٓرؼ، ٖٚٛ يٛنٝس عًُٞ  ا٭ٍٚ:
 هلا.
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 َط ٠ ٚاقع١ٝ يًتٛب١. اٱق٬ح ايجا١ْٝ:
ّٓع اٱق٬ح َٔ اٱضيساز، ٚايرتزز، ٚايتككري ٗ َهاٌَ  ايجايج١:

 ايتٛب١.
اٱق٬ح ضدشإ يهر١ اـري ٗ َٝعإ ا٫عُاٍ، ٚٚاق١ٝ َٔ  ايطابع١:

 ايٓاض.
ايصٟ ٜعٌُ ايكاؿات ٜهٕٛ غرعٝسًا ٗ ايرسْٝا، َػتبؿرطًا     اـاَػ١:

 ح.بايتٛب١ َٚا اٖتس٣ ايٝ٘ َٔ ططم اير٬
يبٌ اٯ١ٜ َٛنٛع١ٝ فعٌ ايكاؿات ٗ يٗرصٜب ايٓررٛؽ    ايػازغ١:

 ٚايتدًل َٔ ايهسٚضات ايعًُا١ْٝ.
ٜ٪نس اٱق٬ح أ١ًٖٝ اٱْػرإ يًد٬فر١ ٗ ا٭ضض فٝبرازض     ايػابع١:

اٱْػإ اٍ ايتٛب١ ٜٚعٌُ ايكاؿات ٜٚهٕٛ ا١َ ٗ اـري، ٚهصب َعر٘  
نراف١ اٍ َػرأي١ اخرط٣،    ا١َ َٔ ايٓاؽ َٚٔ أٌٖ بٝت٘ ٖٚٔ سٛير٘، با٫ 

ٖٚٞ ايٓكل اؿاقٌ ٗ ١ًَ ايهرط عٓس َغازضي٘ ي٘، ٖٚذطي٘ ٕراُٖٝر٘،  
فتٛب١ ايعبس ؼسخ يغرٝريًا ٗ َرٛاظٜٔ ايعرس٠ ٚايعرسز برٌ فتُرع اهلساٜر١        
ٚفتُع اؾشٛز، يصا فإ اٯ١ٜ ٚإ دا٤ت بكٝغ١ اؾُع ا٫ اْٗرا يٓشرٌ   

    ٕ ػرًٌُ ٚيرسعٛ ايٓراؽ    اٍ قٝا خةاب١ٝ َتعرسز٠ يؿرٌُ أٖرٌ ايتٛبر١ ٚا
 يًُبازض٠ اٍ عٌُ ايكاؿات.

صايهراض ٗ ايسع٠ٛ اٍ اٱق٬ح أّ ًَؤََْهَذٌُاٌٖٚ ٜؿٌُ قٛي٘ يعاٍ ط
اِْٗ خاضدٕٛ عٓ٘ بايتدكل اٚ ايتدكٝل، اؾٛاب اْ٘ ٜؿًُِٗ َرٔ  

 ٚدٛٙ:
 عَُٛات اـةاب ايكط ْٞ. ا٭ٍٚ:
 اؿات.يغ١ ايٛعس فٝ٘ اييت ٖٞ يط ٝب بايتٛب١ ٚفعٌ ايك ايجاْٞ:

يعًل اٯ١ٜ بايتٛب١ َٔ ايهرط، ٖٚرٛ أَرط يعًٝكرٞ فًرٝؼ برٌ       ايجايح:
 ايهافط ٚايتٛب١ ا٫ اي١ٝٓ ٚايككس.
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عَُٛات يهًٝف ايهراض بايرطٚع نتهًٝرِٗ با٭قٍٛ، ٚاٯ١ٜ ايطابع: 
ٚإ دا٤ت بكٝغ١ اـرب ا٫ اْٗا يرٝس اٱْؿرا٤ اٜهرًا ٚسرح ايٓراؽ عًر٢      

 ايتٛب١، ٚيط ٝبِٗ برعٌ ايكاؿات.
ٌٖٚ ّهٔ إ ٜأيٞ اٱق٬ح قبرٌ ايتٛبر١، َعٓر٢ إ ٜرعرٌ اٱْػرإ      
ايكاؿات قبٌ إ ٜتٛب، ٚي٬داب١ ع٢ً ٖرصا ايػر٪اٍ ٫برس َرٔ ؼسٜرس      

 إطاز َٔ اٱق٬ح ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ، ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:
ازا٤ ايرطا٥  ٚايعبازات، ٖٚٛ اِٖ ٚدٛٙ اٱقر٬ح، فرإ    ا٭ٍٚ:

َربظ خاضدٞ ٜٓترع َٓ٘ ايغري، ٚازا٤  قًت: إ إطاز َٔ اٱق٬ح فعٌ ي٘
ايعبررازات أَررط خررام بايعبررس ٚقررررر١ً بٝٓرر٘ ٚبررٌ ضبرر٘، قًررت: ٗ ازا٤      
ايرررطا٥  ٚايعبررازات إقرر٬ح يًررصات ٚايغررري، ٖٚررٛ َسضغرر١ عكا٥سٜرر١    
ٚاخ٬ق١ٝ ػتُع فٝٗا اغباب يًكر٬ح ٫ػتُرع ٗ  ريٖرا، با٫نراف١ اٍ     

ادب ثابت ع٢ً إهًرف،  اْٗا إق٬ح يًصات، ٚيعاٖس يًتٛب١، ٚازا٤ يٛ
فُررٔ خكررا٥ل ايتٛبرر١ ازا٤ ايٛادبررات ٚاٱٜرررا٤ بررايعٗٛز، ٚايتكررسٜل    
بايٓب٠ٛ، ٚا٫قطاض َا ٗ ايتٓعٌٜ، َٚٔ ايرطا٥  ايعباز١ٜ َا فٝ٘ خري يًٓاؽ 

 نايعنا٠ اش اْٗا عباز٠ َاي١ٝ يتهُٔ اعا١ْ ايركطا٤ ٚإػانٌ.
سٚبات، فاعاْر١  فعرٌ اـرريات، ْٚؿرط ايرهر١ًٝ، ٚايٝرإ إٓر       ايجاْٞ:

ايركطا٤ ٫ يكف عٓس ايعنا٠ ايٛادب١، بٌ ٜػتشب إ ٜبازض اٱْػإ يعٌُ 
 ايكاؿات ٚاٱْرام ٗ غبًٝ٘ يعاٍ.

ايجبات ع٢ً ايتٛب١ ٚسسٙ إق٬ح، ٫ٚ ٜعترب اٱقر٬ح ٖٓرا    ايجايح:
أَطًا عسًَٝا، بٌ ٖٛ أَط ٚدٛزٟ يتذسز  ْرات ٚظَرإ ايتٛبر١ نرٌ ٜرّٛ،      

ٚا٫َػاى عٔ إعاقٞ إق٬ح ٚباب يًٗسا١ٜ،  ٚايهف عٔ فعٌ ايػ٦ٝات
 ٚيٓعٜ٘ يكشٝر١ ا٫عُاٍ.

ا٭َررط بررإعطٚف ٚايٓٗررٞ عررٔ إٓهررط، ٖٚررٛ َررٔ َكررازٜل     ايطابررع:
اٱق٬ح، ٫ٚ ٜكشإ ا٫ ٖٔ ٜتكٝس بُٗا، ف٬ ٜٓكت أٚ ٜػتذٝب ايٓاؽ 
ٕٔ ٜرعٌ خ٬ف َا ٜكٍٛ، ٜٚأيٞ َا ٢ٜٗٓ ايٓاؽ عٓ٘، ّٚتٓع عٔ فعٌ َا 
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٘، يصا دا٤ اٱق٬ح ٗ اٯ١ٜ َتعكبًا يًتٛب١ يهٞ ٜبسأ اٱْػإ َٔ ٜأَطِٖ ب
ْرػ٘، ٚع٢ً فعً٘ ٚإق٬س٘ يصاي٘ ٜهٕٛ اؿػراب َرع يرطانِ اؿػرٓات     
بايػعٞ ٗ ْؿط َراِٖٝ ا٫سػإ ٚقِٝ ايك٬ح ٚيععِٝ ؾعا٥ط اهلل، ف٬بس 

 يٲْػإ َٔ ايتٛب١ أ٫ٚ فٗٞ ق٬ح شايٞ َٚكس١َ يًك٬ح.

 لبَىٌ االلرتاٌ
عترب ايتٛب١ َٔ اْرٌ أفعراٍ اٱْػرإ ٗ اؿٝرا٠ ايرسْٝا ٕرا فٝٗرا َرٔ         ي

ا٫ْتكاٍ َٔ ايع٬ّ اٍ ايٓٛض َٚٔ ايهآب١ اٍ ايػعاز٠، َٚرٔ ايٝرأؽ اٍ   
ا٫ٌَ، َٚٔ ايؿط اٍ اـري إتكٌ، ٫ٚ يٓشكط  ثاضٖا بعامل زٕٚ  خط، 

 بٌ يرتؾض َٓافعٗا ع٢ً عامل ايسْٝا ٚايربظر ٚاٯخط٠.
از٠ ٚعررعّ ٚؽررٌ عررٔ ٚاقررع َررصَّٛ اٍ سرراٍ ٖسٚسرر١      ٚايتٛبرر١ إض

َٚٓسٚب١، اش ٜسضى اٱْػإ خةأ اٱقاَر١ عًر٢ إعاقرٞ، فٝتذر٘ قرٛب      
اٱّإ يٝكبض َٔ ايترا٥بٌ ايرصٜٔ ًٜشكرٕٛ برإ٪ٌَٓ ٗ اٱغرِ ٚا٭درط       

 ٚايجٛاب.
َٚررٔ َعرراْٞ ايتٛبرر١ ايتكٝررس بأسهرراّ اؿرر٬ٍ ٚاؿررطاّ، ٖٚررٛ عٓررٛإ   

نُا ٜهٕٛ َكس١َ يغريٙ َرٔ فعرٌ ايكراؿات،    ايك٬ح ٚاٱق٬ح بصاي٘ 
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يٲخباض عٔ عسّ فكٌ ايتٛب١ عٔ اٱق٬ح، ٚأُْٗرا  
َت٬ظَإ ٜتعكب اسسُٖا اٯخط، فآُٜا ؼٌ ايتٛب١ وٌ َعٗا اٱق٬ح، 
ٚايتٛب١ َٔ ايهًٞ إتٛاط٧ ايصٟ ي٘ َطيب١ ٚاسس٠ ٖٞ ايهف عٔ ايصْٛب 

ٔ ايهًٞ إؿهو ايصٟ ي٘ َطايب َتراٚي١ ٚإعاقٞ، اَا اٱق٬ح فاْ٘ َ
 ٚيهٓ٘ ٜٓكػِ اٍ قػٌُ:

 َا ٖٛ ثابت ٗ قٝغت٘ ٚنٝرٝت٘ نأزا٤ ايرطا٥ .ا٭ٍٚ: 
َا ٖٛ َتراٚت ٚفٝ٘ َٓسٚس١ ٚغع١ بإيٝإ إػتشبات ٚفعرٌ   ايجاْٞ:

 اـريات، ٖٚٛ أَط َتكٌ بايتٛب١.
 ٚ ٫ ٜٚكسم عٓٛإ اٱق٬ح ع٢ً ايكػٌُ َعًا ٚاهلل ٚاغع نرطِٜ، 

ٜتكسّ اٱق٬ح ع٢ً ايتٛب١ بٌ ٜأيٞ ٬َظَاًًً َٚتعكبًا هلا. فإٕ قًرت: َرٔ   
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ايٓاؽ َٔ وػٔ يغريٙ، ٜٚكًض شات ايبٌ، َع إقاَت٘ ع٢ً ايهررط، ٚٗ  
ظَإ قبٌ ايتٛب١، قًت: إساض ع٢ً  ايتٛب١ ٚاٱّإ، ٚايهطض َٔ ايهرط 

 أنرب بهجري َٔ ايٓرع احملسٚز يرعً٘. 
قرتإ اٱق٬ح بايتٛب١، ٚيٓبٝ٘ عًر٢ يرعّٚ عرسّ    ٖٚصٙ اٯ١ٜ زع٠ٛ ٱ

ايٛقٛف عٓس ايتٛب١ بٌ ٫بس َٔ فعٌ ايكاؿات، ٚإػاضع١ ٗ اـرريات  
 يتهٕٛ ؾاٖسًا ع٢ً قسم ايتٛب١ ٚسجًا يًٓاؽ ع٢ً يطى إعاقٞ.

ٚايتٛب١ شايٗرا إقر٬ح، إقر٬ح يًرصات ٚإقر٬ح يًغرري، َتشرسًا اٚ        
ٕٛ ا٫قرررتإ، اؾررٛاب: دررا٤ت َتعررسزًا، فًُرراشا دررا٤ت ٖررصٙ اٯٜرر١ بكرراْ

يتٛنٝس سكٝكر١ ٖٚرٞ ٚدرٛب اٱَتجراٍ ٭ٚاَرطٙ يعراٍ، ٚازا٤ ايررطا٥         
ٚفعٌ ايكاؿات ٚيبٝإ إ ايتٛب١ ٫ يعين ايهرف عرٔ إعاقرٞ ٚسرسٙ،     
ٚإ نإ ق٬سًا بٌ ٫بس َٔ اؾاع١ ا٫سػإ ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗرٞ  

 عٔ إٓهط.
١ٜ يةف إناٗ بايٓاؽ ٚاخباض فا٫قرتإ بٌ ايتٛب١ ٚاٱق٬ح ٗ اٯ

بعسّ نرا١ٜ ايٛقٛف عٓس إدتٓاب إعاقٞ، بٌ ٫بس َٔ ايٝإ ايكاؿات، 
ٚا٫قرتإ ٜرٝس ايتعسز، ٖٚصا ايتعسز باب ي٬دتٗراز ٗ ازا٤ ايٛادبرات،   
ٚبررصٍ ايٛغررع ٗ اـررريات، ٚفٝرر٘ اؾرراض٠ اٍ ايػررعٞ ٱقرر٬ح اٯخررطٜٔ 

 ٚيط ٝبِٗ بايتٛب١ ْٚبص ايهرط ٚايه٬ي١.
َٚٔ خكا٥ل ٖصا ا٫قرتإ ايترك٘ ٗ ايسٜٔ، اشا اْ٘ ٜػتكبٌ ايتا٥ب 
َٔ اٍٚ غاع١ َرٔ يٛبتر٘، ٕرا فٝر٘ َرٔ ا٫خبراض بًرعّٚ ايكر٬ح نٛغر١ًٝ          
يًٓذا٠ َٔ  فرات اهلًهر١، يٝتذر٘ قرٛب ايكر٬ح، ٚيهرٕٛ ايتٛبر١ َراز٠         

 يًتعًِ ٚايهػب ٚا٫ضيكا٤ ٗ غًِ إعاضف اٱهل١ٝ.
 

 ص  وَ  َ ٌُر ََةٌَِّ انهَّقٛي٘ يعاٍ ط
خا١ُ نط١ّ ي١ٰٜ يؿع َٓٗا زضض ايعرٛ ٚيبعرح ٗ ايكًرٛب إٓهػرط٠    
ايػه١ٓٝ ٚيٓر  عٓٗا  باض ايصْٛب ٚ ثاض إعاقرٞ، ٚفٝٗرا اخبراض بعرسّ     
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 بكا٤ ايغهب ع٢ً ايعبس ايتا٥ب ٚاْ٘ بس٤ سٝا٠ يؿع باْٛاض اٱّإ.
ت ٚبعس  ٜات اٱْصاض ٚايٛعٝس يًهرافطٜٔ، درا٤ت ٖرصٙ اٯٜر١ بكررا     

اؾ٬ٍ ٚايط١ٓ ٚايعرٛ، ي٬خباض بإ أٌٖ ايتٛب١ ٗ َأَٔ ٚسطظ، ٖٚصا 
 اؿطظ وتٌُ ٚدًٖٛا ث٬ث١:

 نٕٛ اؿٝا٠ ايسْٝا ٚعا٤ ي٘. ا٭ٍٚ:
 اْ٘ خام بعامل اٯخط٠ ّٜٚٛ اؿػاب ْٚؿط ايكشا٥ف. ايجاْٞ:

 ايعٓٛإ اؾاَع يًشٝا٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠. ايجايح:
عررع ٚدررٌ ٚاغررع نررطِٜ، ٜعةررٞ   ٚايكررشٝض ٖررٛ ا٭خررري، ٭ٕ اهلل  

 با٭ٚف٢، ٚٱط٬م اٯ١ٜ.
ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝغ١ اـرب َٚرا ٜررٛم اٱْؿرا٤ ٗ ا٭ثرط ٚايترأثري، اش      
يتهُٔ اٯ١ٜ ز٫٫ت يػاِٖ ٗ اهاز ايؿدك١ٝ ايكازض٠ عًر٢ ايرتدًل   
َٔ ا ٛا٤ ايؿٝةإ ٚغًةإ ايٓرؼ ايؿ١ٜٛٗ ايغهب١ٝ، ٚهعٌ ايعبس ٖصا 

ي٬ًٝ َٚٓاضًا ٜٗتسٟ ب٘، اش اْ٘ ٜتهُٔ قاعس٠ ن١ًٝ ايؿةط َٔ اٯ١ٜ سذ١ ٚز
ٗ ايط١ٓ ٚإغرط٠ اٱهل١ٝ ٫ٚ ٜٓشكط سهُٗا َكسام َعٌ اٚ َٛنٛع 

 اٯ١ٜ، بٌ ٜؿٌُ ٚدًٖٛا:
ايتررا٥بٕٛ َررٔ ايررصْٛب ٚإعاقررٞ، باعتبرراض إٔ اٯٜرر١ بؿرراض٠   ا٭ٍٚ:

 ٚغه١ٓٝ هلِ.
 ايهراض، فاٯ١ٜ زع٠ٛ هلِ يٲْاب١ ٚايتٛب١. ايجاْٞ:

شضاضٟ ايهراض، فدا١ُ اٯ١ٜ سح هلِ عًر٢ عرسّ ا٫قترسا٤     ايجايح:
بآبا٥ِٗ، ٚزع٠ٛ هلِ يٲْتراع ٖا ٗ اٯ١ٜ َٔ َهاٌَ ايط١ٓ ٚإغررط٠،  
ٚاؽرراش ايتررا٥بٌ اغرر٠ٛ هلررِ، فاٯٜرر١ يكررطب ٗ قرر٬ت ايررطسِ بررٌ أٖررٌ  
اٱّإ، ٚيباعس بٌ ايهراض َع َاٜطبةِٗ َٔ ايطسِ، ٫ْٗا ػعٌ إر٬ى  

 ٕساض ع٢ً اٱْتراع ا٭َجٌ َٔ ايط١ٓ ٚإغرط٠ اٱهل١ٝ.ٚا
 إ٪َٕٓٛ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ايكاؿات ٜٚطدٕٛ ض١ٓ اهلل. ايطابع:

َٚٔ ايؿٛاٖس اٱعذاظ١ٜ َٚعاْٞ ايًةف اٱهلٞ ٗ ايكط ٕ إ يرأيٞ  
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اٯ١ٜ ٗ َٛنٛع ككٛم، ٚيهٔ َهاٌَ ايرٝ  يهٕٛ عا١َ َٚةًكر١  
درا٤ت بر٘، فُرع إ اٯٜر١ درا٤ت ٗ      ايرصٟ   إٛنرٛع ٫ٚ يٓشكط بصات 

إغتجٓا٤ أٌٖ اٱْاب١ ٚايتٛب١ َرٔ ايعكراب ايؿرسٜس، ا٫ إ خاُتٗرا يبعرح      
ايةُأ١ْٓٝ ٗ ْرٛؽ إػًٌُ، ٚيسعِٖٛ يًجبات ع٢ً اٱّإ، ُٚٓرع َرٔ   

 ايٝأؽ ٚايكٓٛط إ ٜسب ٗ ايكسٚض.
ٖٚررٌ ٜؿررٌُ ٖررصا إٓررع ايهررراض، اؾررٛاب: ٫، فُررا ٗ اٯٜرر١ َررٔ       

خام بأٌٖ ايتٛب١ ٚاٱّإ ايصٜٔ ادتٓبٛا ايهررط ٚايهر٬ي١،    ايبؿاضات
ٖٚٞ سػط٠ ع٢ً ايهرافطٜٔ ٗ ايٓؿرأيٌ ٫ْٗرِ مل ٜػرتجُطٚا أٜراّ اؿٝرا٠       
ايسْٝا يًٌٓٗ َٔ ضٓت٘ يعراٍ ٚا٫غرتراز٠ ٖرا ٗ ٖرصٙ اٯٜر١ َرٔ ايٛعرس        
ٚايعٗس ٚاغباب ا٫َإ، فٗٛ خاضدٕٛ بايتدكل ٖرا فٝٗرا َرٔ َعراْٞ     

رررط٠، ْعررِ اٯٜرر١ سررح عًرر٢ اٱْتررراع َٓٗررا َررع سكررط ٖررصا ايطٓرر١ ٚإغ
 اٱْتراع بٛيٛز ابٛاب اٱْاب١ ٚايتٛب١.

ٚايتٛب١ فعٌ َٔ ايعبس، ٚاق٬ع عٔ إعاقٞ ا٫ اْٗا يتعًل باٯيٞ َٔ 
ا٭ٜاّ َٚا فٝٗا َٔ ا٭فعاٍ، اَا َا فات َٔ ايصْٛب ٚإعاقٞ ف٬ يرأيٞ  

ثريًا ضدعًٝا ٚ اغتكرشابًا قٗكطٜرًا   عًٝ٘ ايتٛب١ ؿسٚثٗا فع٬ً، ٚدعٌ اهلل يأ
يًتٛب١، فتشتاز ايصْٛب ٗ قشٝر١ ا٫عُاٍ اٍ إغرط٠ ٚايعرٛ عُا غًف 
َررٔ ايررصْٛب ٚإعاقررٞ، فذررا٤ت اٯٜرر١ فهرر٬ً َٓرر٘ يعرراٍ ٚبؿرراض٠ قررٛ   

 ايصْٛب، ٚنأْٗا عٗس ٚٚعس بإغرط٠.
٫ٚ يٓشكط َٛنٛعات قر١ ايغرٛض َا يكسّ َٔ ايصْٛب بٌ يؿٌُ 

ٔ ا٭ٜاّ َرع ايتبرأٜ ٗ ايرعرٌ، فُرا غرًف َرٔ نبرا٥ط ايرصْٛب         ايكازّ َ
ٚايرٛاسـ اَا َع ايتٛب١ فكس ٜككط اٱْػإ ٜٚصْب شْبرًا قرغريًا ٚيرأيٞ    
قر١ ايغرٛض يتؿٌُ عُّٛ شْٛب ايعبس ايتا٥ب، ٖٚصا َٔ بطنات ايتٛب١ 
إ يأيٞ ع٢ً َرا يكرسّ َٚرا يرأخط َرٔ ايرصْٛب، ٚمشٛهلرا ٕرا ٜكراسب          

 ٜعين اغتسضادًا اٚ ا طا٤ بايصْٛب، بٌ ٖٞ اخباض ايعٌُ َٔ ايصْٛب ٫
ياٟٚ عٔ قاعس٠ ن١ًٝ ٗ ايط١ٓ اٱهل١ٝ، ٚؾاٖس عًر٢ أًٖٝر١ ايتا٥رب    
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 ع٢ً يًكٞ ايبؿاض٠ ٚاٱْتراع ا٭َجٌ َٓٗا.
فُعطف١ ايتا٥ب بكبض ايصْب، ٚعًُر٘ َغرطير٘ يعراٍ ٚقرٛٙ يًرصْٛب      

  ٕ عاقرٞ ٚايرصْٛب   ػعً٘ ؾانطًا ٭ْعُ٘، ٜٚتذ٢ً ٖصا ايؿرهط بإدتٓراب ا
ٚايتدًل َٔ اٱْؿغاٍ َا غبل َٔ شْٛبر٘، ٚايررطح برإغرط٠ عرٔ اهلرِ      
بايررصْٛب َررٔ دسٜررس، فايتٛبرر١ ٚإغرررط٠ أَررطإ هعرر٬ٕ ايعبررس ٜتٓررعٙ عررٔ 
ايطش١ًٜ ٚايرٛاسـ ُٖٚرا َتبآٜرإ َرٔ دٗر١ ايكرسٚض َرع اؼازُٖرا ٗ        

        ٚ يرأيٞ  ايغا١ٜ، فراهلل عرع ٚدرٌ ٫ وتراز ايتٛبر١ ٚيهٓٗرا نرطٚض٠ يًعبرس، 
 إغرط٠ يٓذاي٘ َٔ اؿػاب ٚايعصاب.

 لبَىٌ تجعيخ احلكى نهًىضىع
َع ٖبٛط اٱْػإ اٍ ا٭ضض قاسبت٘ ا٭سهراّ ايتهًٝرٝر١ اـُػر١    
َٔ ايٛدٛب ٚايٓسب ٚاٱباس١ ٚايهطا١ٖ ٚاؿط١َ، ٫ٚ ىرطز فعرٌ َرٔ    
ا٭فعاٍ َٔ ٖصٙ ا٭سهاّ ٚقس ٜهٕٛ ايرعرٌ شاير٘ ٜٓةبرل عًٝر٘ انجرط َرٔ       

ا ٗ ايعٚاز َج٬ً فكس ٜهٕٛ ٚادبًا اٚ َػتشبًا اٚ َباسرًا اٚ  سهِ َٓٗا نُ
 َهطًٖٚا، ٚيتعسز إٛانٝع ٚا٭سهاّ َٔ  ري يٓافط بٝٓٗا.

٫ٚ ٜتدًف اؿهِ عٔ إٛنٛع بٌ ٖٛ يابع ي٘، ٚاشا يغري إٛنرٛع  
يبسٍ اؿهِ، ف٬ ٜبك٢ اؿهِ شاي٘ ٕٛنرٛع كتًرف، فشُٝٓرا ٜرتغري فعرٌ      

ايةاع١ ٜتبسٍ اؿهِ ٜٚأيٞ ايجٓا٤ بسٍ ايصّ، ٚايجٛاب ايعبس َٔ إعك١ٝ اٍ 
بسٍ ايعكاب، فُع ايتبأٜ ٗ ايرعرٌ ٜتبرأٜ اؿهرِ، َرٔ  رري إ ٜتدًرف       

سكرٌ اٱَٗراٍ عٓرسَا ٜرعرٌ إعكر١ٝ       اؿهِ اؾسٜس اٚ ٜتأخط عٓ٘، فاشا
 يةرًا ٚفه٬ً َٔ اهلل، فإ ا٭دط ٚايجٛاب ٫ ٜتأخط عٔ ايرعٌ اؿػٔ.

١ٜ بايبؿاض٠ يًتا٥بٌ ع٢ً مٛ اٱط٬م ٚفٝ٘ ز٫ير١  يصا دا٤ت ٖصٙ اٯ
ع٢ً ا٬ٕظ١َ بٌ ايتٛبر١ ٚبرٌ ايررٛظ بايٓذرررا٠ َرٔ ايعرصاب، فُترررر٢ َرا         
قسم عٓٛإ ايتٛب١ ٜٓرعٍ ايرهرٌ اٱهلرٞ بكبرٍٛ ايعُرٌ ٚيرأيٞ اغرباب        
اهلسا١ٜ غٛا٤ ع٢ً مرٛ زفعرٞ اٚ يرسضهٞ، ٚنرٌ َُٓٗرا ضٓر١ إنراف١ٝ        

 ةف اٱهلٞ.ٚؾاٖس ع٢ً إغرط٠ ٚايً
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ٖٚصا ايكإْٛ قاعس٠ عك١ًٝ، ٚيهٔ إرا٥ع يًشهرِ ايػرُاٟٚ فٝر٘ ٖرٛ      
ا٭ثط ايطدعٞ يًشهِ اٚ عسَ٘، فاشا ياب اٱْػإ ضدع اؿهِ ع٢ً َرا  
فات َٔ ا٭فعاٍ َشٛ ايصْٛب ٚإعاقٞ، فايتٛب١ ١ْٝ ٚقكس ٚفعٌ ؼكٌ 

 ا.َع٘ َغاٜط٠ بٌ َا غبكٗا َٔ ا٭فعاٍ َٚا دا٤ َكاسبًا هلا ٚبعسٖ
ٚيهٔ أسهاَٗا َٚا هلا َٔ ايٓرع اعِ َٔ إ ٜٓشكط َكازٜل ايتٛب١ 
بٌ ٜؿٌُ ا٭ٜاّ ايػابك١ هلا، ٖٚصا َرٔ اععرِ ايرٓعِ، ٚفٝر٘ سرح عًر٢       
ايتٛب١ ٚعٕٛ ع٢ً زخٍٛ َػايهٗا، َٚاْع َٔ ايرتزز ٗ ٚيٛدٗا، ٚغبب 
يتصٚم س٬ٚيٗا ٚعصٚب١ أفعاٍ اٱّإ فٝٗا، َٚرٔ ايًةرف اٱهلرٞ إ ٫    

 ٱْػإ ض١ٖٓٝ يصْٛب٘ َٚعكٝت٘.ٜبك٢ ا
 ٚقس فػط ايةربغٞ اٯ١ٜ بٗصٙ ايهًُات:

أٟ يررابٛا َررٔ ايهرررط ٚضدعررٛا اٍ اٱّررإ   (  بِالَّ انَّاايٍَِّ رَاابثٌُا ًَؤََْااهَذٌُا )
ٚاقًشٛا نُا٥طِٖ ٚععَٛا ع٢ً إ ٜجبتٛا ع٢ً اٱغ٬ّ ٖٚرصا اسػرٔ   

فإٕ شيو َٔ قٍٛ َٔ قاٍ ٚاقًشٛا أعُاهلِ بعس ايتٛب١ ٚقًٛا ٚقاَٛا 
يٝؼ بؿطط ٗ قش١ ايتٛب١ إش يٛ َات قبٌ فعٌ ايكاؿات َرات َ٪َٓرًا   

  .(1)با٫ْاع"
ٚيهٔ ايكشٝض ٖٛ ايصٟ اعتربٙ َطدٛسًا، فإطاز َرٔ اٱقر٬ح ٗ   
اٯ١ٜ إق٬ح ا٫عُاٍ ٚايتكٝس برايرطا٥  ٚايٛادبرات ٚاظٗراض اٱَتجراٍ     

َٔ َات قبٌ فعٌ  يٮٚاَط اٱهل١ٝ، اَا َا شنطٙ يٲستذاز ٗ يأٜٝس قٛي٘
 ايكاؿات، فاؾٛاب عًٝ٘ َٔ ٚدٛٙ:

 اْٗا ساي١ ْازض٠ ٫ ٜبت٢ٓ عًٝٗا اؿهِ ايعاّ ٕهاٌَ ايتٛب١. ا٭ٍٚ:
 إطاز إق٬ح ايٓرٛؽ ٚعامل ا٭فعاٍ ٚاجملتُعات. ايجاْٞ:

دا٤ عةف اٱقر٬ح عًر٢ ايتٛبر١ عرطف ايعةرف )ايرٛاٚ(        ايجايح:
ح  ري ايتٛب١، ٖٚصٙ ايغري١ٜ اعِ َٔ ٖٚٛ ٜرٝس إغاٜط٠ ٚايتعسز، فاٱق٬
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امكاضٖا باي١ٝٓ ٚايععّ ُٖٚا َٔ َكازٜل ايتٛب١، ٚيؿٌُ عرامل ايرعرٌ   
 َٚا فٝ٘ اؾعا٤ اؿػٔ.

ص ٚوُرٌ  ًَؤََْاهَذٌُا دا٤ شنط اٱق٬ح عًر٢ مرٛ اٱطر٬م ط    ايطابع:
ع٢ً إضاز٠ إق٬ح ا٭فعاٍ ٚيٗصٜب ا٫عُاٍ، ٌٖٚ ّهٔ ٓرٌ ايًررغ   

ٚإ إطاز َٓ٘ اٜهًا إق٬ح ايهُا٥ط، اؾٛاب: ٫ َاْع  ع٢ً إع٢ٓ ا٫عِ
 َٓ٘، ٚإ ناْت ايتٛب١ إق٬سًا يًصات ٚايٓٛاٜا. 

 

 صرَدِْى قٛي٘ يعاٍ ط
ْعت اٯ١ٜ بٌ قر١ "ايغرٛض" ٚقر١ "ايطسِٝ" فرصنط نرٌ ٚاسرس٠    
َُٓٗا ٗ إكاّ فهٌ ععِٝ، ٭ْٗا ؾراٖس عًر٢ ْعرِ اهلل عرع ٚدرٌ عًر٢       

 ذطٕٚ إعاقٞ ٚايصْٛب، ٚهلصا اؾُع ث٬ث١ ٚدٛٙ:ايتٛابٌ ٚايصٜٔ ٜٗ
 إ اهلل عع ٚدٌ  افط ايصْٛب. ا٭ٍٚ:
 غع١ ض١ٓ اهلل عع ٚدٌ ٚاْٗا يؿٌُ أٌٖ ايتٛب١. ايجاْٞ:

ايعٓٛإ اؾاَع َٔ إغرط٠ ٚايط١ٓ، فكشٝض إ يهٌ قر١  ايجايح:
َُٓٗا خكٛقر١ٝ ٚفرٝ  عًر٢ ايعبراز ا٫ إ اؾُرع بُٝٓٗرا ٫ ىًرٛ َرٔ         

٫ت عكا٥س١ٜ َٚٓافع إناف١ٝ، ٚبٌ إغرط٠ ٚايط١ٓ عُّٛ ٚخكٛم ز٫
َةًررل، فهررٌ َغرررط٠ ٖررٞ ضٓرر١ ٚيررٝؼ ايعهررؼ فُٛنررٛع إغرررط٠ قررٛ 
ايصْٛب، اَرا ايطٓر١ فٗرٞ اعرِ ٚيهرٕٛ َكسَر١ يًُغررط٠ ٬َٚظَر١ هلرا          

 َٚتأخط٠ عٓٗا.
ٚف٤ٞ قر١ ايطسِٝ َتعكب١ يًغرٛض ٫ يعين يأخط ايط١ٓ ٚعسّ ٌْٝ 

زٜكٗا ا٫ بعس إغرط٠، بٌ إ ايطٓر١ عاَر١ ٚؾرا١ًَ ٬َٚظَر١     ايعبس ٕكا
يٲْػإ نعبس ٚكًٛم هلل يعاٍ، ٚسازخ ٖهرٔ قتراز، ْعرِ يتهراعف     
ٚدٛٙ ايط١ٓ َع ايتٛب١ ٌْٚٝ زضد١ إغرط٠ ٚايعرٛ عٔ ايصْٛب ٚيٓرتض 

 اَاّ ايتا٥ب ابٛاب َٔ اهلسا١ٜ يرييكٞ ٗ َطايب ايعًِ ٚإعطف١.
باب ايجٓا٤ ع٢ً اهلل عع ٚدٌ ٚبٝإ ععرِٝ قسضير٘،   ٚدا٤ت اٯ١ٜ ٗ 
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ف٬ أسس ٜػرتةٝع اْرعاٍ ايطٓر١  رريٙ، ٜٚٗبٗرا يًعبرس ايتا٥رب َرع يكرسّ          
ايصْٛب ٚإعاقٞ َٓ٘، ٌٖٚ َٔ َٛنٛع١ٝ يطٓت٘ يعاٍ ٗ يٛب١ ايعبس 
اّ إ يٛب١ ايعبس دا٤ت باضازي٘ قهًا، اؾٛاب: ٖٛ ا٭ٍٚ، فُٔ ضٓت٘ 

غباب ايتٛب١ ٤ٜٞٗٚ ي٘ َكسَايٗا، ٜٚكطب٘ َٓٗا ٚهعٌ يعاٍ إ ّس ايعبس با
 ْرػ٘ يٓرط َٔ إعاقٞ ٚايصْٛب ٌُٚٝ اٍ فعٌ ايكاؿات.

َٚٔ َكازٜل ضٓت٘ يعاٍ ٗ إكاّ ٖصٙ اٯ١ٜ ايريت درا٤ت يًٛعرس    
بإغرط٠، ٚيهٓٗا يتهُٔ ايرت ٝب بايتٛب١، َٚٓٗا اعا١ْ ايعبس ع٢ً ايبكرا٤  

نٛع ٜتغري ف٬ يبك٢ قر١ ايتا٥ب ٬َظَر١ ير٘،   ٗ َٓاظٍ ايتٛب١ بٌ إ إٛ
بٌ ؼرٌ قًرٗا قرر١ اٱّرإ ٚاٱقر٬ح، ٖٚرٛ َرٔ ايطؾرشات ايعادًر١          
يًُغرط٠ اٱهل١ٝ، ٚنأْ٘ ايعبس مل ٜطيهب ايصْٛب ٚإعاقٞ، ٚفٝ٘ ز٫ير١  
ع٢ً ١ُ٥٬َ اهلساٜر١ يًرةرط٠ اٱْػرا١ْٝ، ٚٗ اٯٜر١ اؾراض٠ اٍ إ إغررط٠       

 ةف َٔ اهلل ٚيٝؼ اغتشكاقًا َٔ ايعبس.ٚايعرٛ عٔ ايتا٥ب فهٌ ٚي

 عهى ادلُبسجخ
، ٚبٌ (1)دا٤ت نًُات ٖصٙ اٯ١ٜ شايٗا َط٠ أخط٣ ٚٗ غٛض٠ ايٓٛض

َٛنٛعُٝٗا عُّٛ ٚخكٛم َٔ ٚد٘، فُاز٠ اٱيتكا٤ ف٤ٞ اٯ١ٜ عكب 
شنط ايصْٛب ٚإعاقٞ، اَا َاز٠ اٱفرتام فإ اٯ١ٜ قٌ ايبشرح يتعًرل   

شٛز، اَا اٯ١ٜ َرٔ غرٛض٠ ايٓرٛض فرتدل ايرصٜٔ      بايتا٥بٌ َٔ ايهرط ٚاؾ
ٜطَٕٛ احملكٓات ٚعسّ قبٍٛ ؾٗازيِٗ ا٫ بعس ايتٛب١ ٖٚٛ فعٌ ككٛم 
ا٫ اْ٘ ٜسٍ ع٢ً ساٍ ايتعسٟ ع٢ً ايرطز ٚاؾُاع١ ٚيبٝإ نطض ايكرصف  

 ٚاٱفرتا٤ ٚيعّٚ ايتٓعٙ َٓ٘، ٚٗ اؾُع بٌ َٛنٛعٞ اٯٜتٌ َػا٥ٌ:
 ٚايتٛب١ ٚايك٬ح. عسّ  ًل باب ايتساضى ا٭ٍٚ:
ايتٛبرر١ أعررِ َررٔ إٔ يٓشكررط بايهررراض، فتؿررٌُ ايتٛبرر١ عررٔ    ايجاْٝرر١:

 ايصْٛب ايهبا٥ط َٓٗا ٚايكغا٥ط.

                                                 

 غٛض٠ ايٓٛض /اٯ١ٜ اـاَػ١. (1) 
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يهاٌَ قٛاٌْ ايتٛب١ ٗ اٱغ٬ّ، َٚعطف١ إػًٌُ َهاَٝٓٗا  ايجايج١:
 ٚنٝر١ٝ اٱْتراع َٓٗا.

 اؿح ع٢ً إبازض٠ اٍ ايتٛب١ َٔ نٌ شْب. ايطابع١:
اٱقطاض ع٢ً قغا٥ط ايصْٛب ف٬ قغري٠ َع اٱقطاض يطى  اـاَػ١:

 ٚايعٓاز.
 يٗصٜب ايٓرٛؽ ٚاجملتُعات بايًذ٤ٛ اٍ ايتٛب١. ايػازغ١:

 ايتٓبٝ٘ ٚاؿح ع٢ً اٱغتغراض ٚاٱنجاض َٓ٘.  ايػابع١:
ٚايصٜٔ ٜطَٕٛ احملكٓات نُا ٗ غٛض٠ ايٓٛض قس ٜهْٛٛا َٔ إػًٌُ 

ٚا َرا ضأٚا ٚيهرِٓٗ عذرعٚا عرٔ     ايصٜٔ ٜٓةكٕٛ بايؿرٗازيٌ ٚضَرا أخررب   
اٱيٝإ بايؿٗٛز فذا٤ت اٯ١ٜ عجِٗ ع٢ً ايتٛب١ ٱْترا٤ إؿطٚط باْتررا٤  
 ؾطط٘، ٚيعصض َكسَات ايؿٗاز٠ ايهطٚض١ٜ ٚاٱخباض بإ باب ايتٛب١ َرتٛح.

ٚأُٜٗا أٍٚ بايتٛب١ ايتا٥ب َٔ ايهرط اّ إػًِ ايصٟ ٜرعٌ إعكر١ٝ  
٤ت باٱخباض عٔ إط٬م َغرطي٘ يعاٍ، ٚايصْب، اؾٛاب: إ اٯٜات دا

ٚمشٛهلا يٲْابر١ ٚاٱقر٬ع عرٔ ايرصْب ٚإعكر١ٝ، ٚإ نرإ َٛنرٛعٗا        
ايتٛب١ َٔ ايهرط ، ٚإػًِ أٍٚ بٌٓٝ ايتٛبر١ ٖٚرٞ أقرطب ايٝر٘ َرٔ  رريٙ       
غٛا٤ بًشاظ ايصْب ٚاْ٘ أز٢ْ ٚأقغط، اٚ يكٝغ١ اٱغ٬ّ ٚايػبل فٝر٘،  

غ٬ّ ٚيهٕٛ إغررط٠ ٬َظَرر١ ير٘ ٫    َٚٔ اٯٜات إ ٜٓتكٌ ايتا٥ب اٍ اٱ
يراضق٘، ٖا ٜعين إ إغرط٠ َكررراسب١ يًُػًِ ٗ سٝاي٘ يصا ٚضزت اٯٜات 

 ٚايٓكٛم بايتٛنٝس ع٢ً اٱغتغراض ٚاع٬ٕ ايتٛب١.
*********** 

 

بٌَِّ انَّيٍَِّ كَ َرًُا ثَعََْ بِميَبَِيِىْ ثُىَّ ازم َا ًُا كُ مارًا  ط لىنه تعبىل

 90اٯ١ٜ ص مَ رٌَْثَزُيُىْ ًَؤًُْنَئََِ ىُىْ انعَّبنٌٌَُّنٍَْ رَُمجَ
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 اإلعساة وانهغخ
إ ٚايٗا، ١ًْ نررطٚا ٫ قرٌ هلرا ٭ْٗرا قر١ً      إ ايصٜٔ نرطٚا: 

 إٛقٍٛ، بعس: ظطف ظَإ، َتعًل بهرطٚا.
 اّإ: َهاف ايٝ٘ ٖٚٛ َهاف، ٚايهُري ِٖ َهاف ايٝ٘. اّاِْٗ:

 ةف، يًرتيٝب َع ايرتاخٞ.ثِ: سطف ع ثِ اظزازٚا نرطًا:
 فعٌ َاض، ايٛاٚ: نُري َتكٌ ٗ قٌ ضفع فاعٌ. اظزازٚا:

 ُٝٝع قٍٛ عٔ ايراعٌ، ٚايتكسٜط اظزاز نرطِٖ. نرطًا:
يررٔ: سررطف ْكررب، يكبررٌ: فعررٌ َهرراضع َرربين    يررٔ يكبررٌ يررٛبتِٗ: 

يًُذٍٗٛ َٓكٛب بًٔ، يٛبتِٗ: يٛب١: ْا٥ب فاعٌ َطفٛع، ٖٚٛ َهاف، 
 ، ٚاؾ١ًُ خرب )إ(.ٚايهُري ِٖ َرعٍٛ ب٘

ايررٛاٚ: سررطف عةررف، ٚهررٛظ إ يهررٕٛ     ٚاٚي٦ررو ٖررِ ايهررايٕٛ:  
اغت٦ٓاف١ٝ، ٚؼتاز اٍ يكسٜط يعةف اؾ١ًُ اٱي١ٝ ع٢ً ايرع١ًٝ، ٚهٛظ 

نرُري َٓركرٌ ٗ قرٌ ضفرع      ِٖ:إغِ اؾاض٠،  اٚي٦و:إ يهٕٛ ساي١ٝ، 
 ،ِٕ  خرب )ِٖ(. ايهايٕٛ:َبتسأ ثا

طٜو ٗ اؿهررِ، ٚايرتيٝررب،  ٚ)ثررِ( يررأيٞ ٭َررٛض ث٬ثرر١ ٖررٞ ايتؿرر     
ٚايرتاخٞ، ٚدا٤ت ٖٓا يتٛنٝس اعتباض ايعَرإ ٚيكرازّ ا٭ٜراّ ٗ اظزٜراز     
ايهرررط ٚاؾشررٛز، باعتبرراض إ اٱقاَرر١ عًرر٢ ايهرررط َررع ايعرررب٠ ٚإٛععرر١ 
ٚػسز اٯٜات ٖٛ شاير٘ ظٜراز٠ ٗ ايهررط، َرٔ دٗر١ ايهٝرف ٚا٭ثرط، اٍ        

 داْب ايعٜاز٠ ٗ ايهِ ٚايتُازٟ ٗ ايغٞ.
هايٕٛ ْرع نراٍ ٚنرسٙ إٗترسٟ، ٜٚكراٍ نرٌ ٜهرٌ نر٫ً٬         ٚاي

 ٚن٬ي١، ٚايه٬ي١ خ٬ف ايرةط٠ ٚسهِ ايعكٌ.

 يف سيبق اآليبد 
بعس ايتدٜٛرف ٚايٛعٝرس ٚبٝرإ قٛاعرس ْرعٍٚ ايًعٓر١ عًر٢ ايهرافطٜٔ         
ٚاؾاسسٜٔ، ٚف٤ٞ اٯ١ٜ ايػابك١ بإغتجٓا٤ أٌٖ ايتٛب١ ٚأقشاب اٱْابر١  
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كاهلِ اٍ اٱّإ ٚايك٬ح، ضدعت ٖصٙ َٔ ايعصاب يتغري إٛنٛع ٚاْت
اٯ١ٜ يبٝإ عصاب ايهراض ٚ ًل باب ايتٛب١ عًِٝٗ ْٚعتِٗ بكرات ايكبض 
ٚايصّ ٚايؿٗاز٠ عًِٝٗ باِْٗ ظًُٛا اْرػِٗ، َٚٔ اٯٜات ٗ ْعِ ايكط ٕ 

بٌَِّ انَّايٍَِّ  إ يأيٞ اٯ١ٜ ٗ شات إٛنٛع ٚيبرسأ برٓرؼ ايهًُرات ط   

ٛ  كَ َرًُا ٤ اختٝراض ايهررط ٚظدرط ايهرراض عرٔ َراُٖٝر٘،       ص يًتٛنٝس عًر٢ غر
 ٚؽٜٛرِٗ َٔ ؾس٠ ايعصاب، ٚاقا١َ اؿذ١ عًِٝٗ.

ٚبٝٓت ٖرصٙ اٯٜر١ قربض اٱقرطاض عًر٢ ايهررط ٚايتُرازٟ فٝر٘، بُٝٓرا          
دا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ببٝرإ ؾرس٠ ايعرصاب ٕرٔ ّرٛت عًر٢ ايهررط، ٚيرصنط         

ض عكٛب١ ٚدعا٤، اٯٜات فتُع١ َٚترطق١ بايعصاب ا٭يِٝ ايصٟ ٜٓتعط ايهرا
ٚاش دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بإغتجٓا٤ أٌٖ ايتٛبر١ َرٔ ايعرصاب درا٤ت ٖرصٙ      
اٯ١ٜ بايعهؼ َٓٗا، اش اْٗا يتهررُٔ إغتجٓا٤ فطٜررل َٔ ايهراض َٔ قبرٍٛ  

 ايتٛب١.
ٚيبٌ اٯٜات ٚدٛٙ ايهرط َع شَٗرا ٚاؿرح عًر٢ ٖذطاْٗرا ٚايتٓرعٙ      

ايتٛب١ ايصٟ ّٓع َرٔ  عٓٗا ْٚعت أًٖٗا بايه٬ي١ َٔ  ري ْػٝإ ٕٛنٛع 
 ايٝأؽ ٚايكٓٛط.

٫ٕٚ اٯ١ٜ ايػابك١ دا٤ت باؿرح عًر٢ ايتٛبر١ َٚرسح أًٖرٗا، فاْٗرا       
ابتسأت باٱغتجٓا٤ َٔ ايعصاب ٚايعكاب، أَا ٖرصٙ اٯٜر١ ٚيتعًكٗرا بعرسّ     
قبٍٛ ايتٛب١ َٔ أٌٖ اٱقطاض ع٢ً ايهرط،  فاْٗا بسأت بصنط قر١ ايهرط 

اٯ١ٜ إْصاضًا ٚإؾاض٠ اٍ اؿهِ ايصٟ  ٚاؾشٛز بعس اٱّإ، فذا٤ت فاؼ١
 يتهُٓ٘ بعسّ قبٍٛ يٛب١ ايصٜٔ اظزازٚا نرطًا ٚدشٛزًا.

ٚاش اختتُت اٯ١ٜ ايػابك١ بصنط قرات اهلل يعاٍ ٚاْ٘  رٛض ضسِٝ 
ٗ يط ٝب بايتٛب١ ٚثٓا٤ ع٢ً ايتا٥بٌ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ايكراؿات، درا٤ت   

اؾشٛز، ّٚتٓعٕٛ عرٔ  خا١ُ ٖصٙ اٯ١ٜ بصّ ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً ايهرط ٚ
 ايتٛب١.
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َٚع إ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ دا٤يا يبٝإ غ٤ٛ ساٍ ايهافطٜٔ َٚا 
ٜٓتعطِٖ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ، فاُْٗا عٕٛ ع٢ً ايتٛب١ اييت يهُٓتٗا اٯ١ٜ 
ايػابك١، ٜٚسٍ َرَُٗٛٗا ع٢ً اؿاد١ ايٝٗرا، ٚاٱْترراع َرٔ َرس٠ اؿٝرا٠      

 ْاب١.ايسْٝا يًُبازض٠ اٍ ايتٛب١ ٚاٱ

 إعجبش اآليخ
يتهُٔ اٯ١ٜ سهًُا ثابتًا ٜتعًل بعكٛب١ قػِ َٔ ايهراض َرا ّٓرع َرٔ    
ايتٗإٚ ٚايتُازٟ ٗ ايهرط، ٜٚغًرل ايبراب اَراّ أٖرٌ اؾرسٍ ٗ اؿٝرا٠       
ايسْٝا ٚاٯخط٠، فايتٛب١ َٚهراٌَ ايطٓر١ ٚايعررٛ اٱهلرٞ يٝػرت غرببا       

ايػ٦ٝات، ٚيربٌ   يًبكا٤ ع٢ً اؾشٛز ٚظٜاز٠ إعاقٞ َٚٛاق١ً اضيهاب
اٯ١ٜ َٛنٛع١ٝ اٱّإ نرربظر زٕٚ ظٜراز٠ ايهررط ستر٢ بايٓػرب١ يًهرراض       
اْرػِٗ، فٗٛ ٚاق١ٝ َٔ ايعٓاز ٚاٱقطاض ٕا ٜتهُٓ٘ َرٔ َرراِٖٝ اٱقرطاض    

 ٚايعٗس ٚايتكسٜل با٭ْبٝا٤ َٚا دا٤ٚا ب٘ َٔ عٓس اهلل.
ٚإعطٚف إ قبٍٛ ايتٛبر١ َةًرل ٫ ٜٓشكرط عراٍ زٕٚ سراٍ  خرط،       

ٔ ٖصٙ اٯ١ٜ دا٤ت يتػتجين ايتُازٟ ٚاٱقطاض ع٢ً ظٜراز٠ ايهررط،   ٚيه
ٚا٭قٌ إ ٜهٕٛ اٱّرإ سرطظًا ٚٚاقٝر١ َرٔ ايهررط، ٚٗ اٯٜر١ َسضغر١        
عكا٥سٜرر١ ٖٚررٞ بٝررإ ا٭نررطاض اؾػرر١ُٝ يًعٜرراز٠ ٗ ايهرررط يتهررٕٛ ٖررصٙ   
إسضغ١ ؼصٜطًا َٔ ايهرط َةًكًا، ٚاٯ١ٜ ٚإ دا٤ت ٗ َٛنٛع اٱغتجٓا٤ 

ا يسٍ ع٢ً عسّ ا٬ٕظ١َ بٌ ايتٛب١ ٚايكبٍٛ اٚ يبع١ٝ ايكبٍٛ يًتٛب١، ا٫ اْٗ
بٌ إ قبٛهلا فعٌ إهلٞ إناٗ، ٚٗ اٯٜر١ ز٫ير١ عًر٢ إ اهلل عرع ٚدرٌ      

 وكٞ ع٢ً ايٓاؽ أفعاهلِ.
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ًمل ّار  ىايا    "نٍ تمجزم تزىثتهى"ًميكٍ اٌ َطًِ ىيه آّخ آّاخ  

 انه ظ يف انَرآٌ اال يف ىيه آّخ.

 اآليخ سالح
اٯٜرر١ سذرر١ عًرر٢ ايهررراض ٚاؾاسررسٜٔ، ٚظٜرراز٠ ٗ فكاٖرر١ إػررًٌُ،       
َٚعطفتِٗ باسٛاٍ ايٓاؽ ٚأسهاّ اؾعا٤، ٖٚٞ يػإ إستذاز ع٢ً ايهراض، 
َٚٓاغب١ يتشصٜطِٖ ٚؽٜٛرِٗ َٔ ايعصاب ايصٟ ٜرتؾض عرٔ ظٜراز٠ ايهررط،    
ٚدا٤ ايٛعٝس ٗ اٯ١ٜ ع٢ً مٛ ايكإْٛ ٚايكاعرس٠ ايهًٝر١ يٝهرٕٛ َسضغر١ ٗ     

ٱق٬ح ٚايتأزٜب ٚايعدرط عرٔ ايهررط، ٚاغركاط َرا ٗ أٜرسٟ ايهرافطٜٔ،        ا
 فٝٓؿغًٛا بأْرػِٗ ٚغ٤ٛ فعًِٗ

ٚيبعرح اٯٜر١ عًر٢ ايتررسبط ٗ َطايرب ايهررط، ٚػعررٌ ايهرافط َرع نرررطٙ        
وطم ع٢ً عسّ ظٜاز٠ ايهرط ٚاٱقطاض ع٢ً إعاقٞ، ٚؼصض َٔ إبايغر١  

 ٚايصٖاب فٝ٘ بعٝسًا.
 ٛ اٱّإ، ٖٚصا ايبٝإ ؾاٖس ع٢ً أَٛض:ٚيبٌ اٯ١ٜ إ ا٭قٌ ٖ

 اٱغ٬ّ ٖٛ زٜٔ ايرةط٠. ا٭ٍٚ:
 ايهرط أَط عطنٞ، ٚخ٬ف ٚظٝررر١ اٱْػررإ َٚا هررب عًٝ٘. ايجاْٞ:

 ًل باب ايتٛب١ بٛد٘ ايصٜٔ ُازٚا ٗ ايهرط، ٖٚصا ايغًل عكٛب١  ايجايح:
ؾرططًا فٝر٘   إناف١ٝ دا٤ت بػبب اٱقطاض ع٢ً ايهرط، ٚبٝٓرت اٯٜر١ ايتايٝر١    

 ٖٚٛ َٛيِٗ ع٢ً ايهرط ٚاؾشٛز.

 اآليخ نطف
دررا٤ت ٖررصٙ اٯٜرر١ يرهررض ايهررافطٜٔ ٚبٝررإ ععررِٝ شْرربِٗ بايتُررازٟ ٗ   
إعاقررٞ ٚضنررٛب درراز٠ ايهرر٬ي١، ٚيٛايررت اٯٜررات بررصّ ايهررراض ٚبٝررإ      
اغتشكاقِٗ ايعكاب ٫ختٝاضِٖ ايهرط، َٚرا ًٜشكر٘ عطنرًا َٚٓر٘ ايعٜراز٠ ٗ      

إ َٔ ايًةف اٱهلٞ ٕا فٝ٘ َٔ اغباب ايعدط عٔ ايهرط ٚاؾشٛز، ٖٚصا ايبٝ
ايهررط، ٚاٱخبراض عرٔ قبشر٘ ايرصايٞ ٚنرطضٙ عًر٢ ايررطز ٚاؾُاعر١، َٚرٔ           
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 ايًةف اٱهلٞ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ أَٛض:
 ؼصٜط ايهراض َٔ ايعٜاز٠ ٚايتعسٟ ٗ ايهرط. ا٭ٍٚ:
 إٓع َٔ ايتػٜٛف ٚايتأدٌٝ ٗ ايتٛب١. ايجاْٞ:

 ايتٛب١ ٚإدتٓاب اغباب عسّ قبٛهلا.يعّٚ يعاٖس ْع١ُ  ايجايح:
 ايًةف بايتا٥بٌ ٖٔ  ازض َٓاظٍ ايهرط ٚمل ٜتُاِز فٝ٘. ايطابع:

 اؿح ع٢ً ا٫غتُاع يٰٜات، غٛا٤  ٜات ايبؿاض٠ اٚ اٱْصاض. اـاَؼ:
 ايتشصٜط َٔ ايهرط بآٜات ايٓب٠ٛ ٚايكط ٕ. ايػازؽ:

، ٚفٝرر٘ شّ يٛنٝررس سكٝكرر١ ٖٚررٞ ا٬ٕظَرر١ بررٌ ايهرررط ٚايهرر٬ي١  ايػررابع:
 يًهافطٜٔ يػ٤ٛ اختٝاضِٖ، ٚيكبٝض يرعًِٗ.

 يفهىو اآليخ
ٗ اٯٜرر١ بؿررط٣ ٚغرره١ٓٝ يًُػررًٌُ ٚاْٗررِ ٗ َررأَٔ َررٔ يغرر١ ايتشررصٜط   
ٚاٱْررصاض، ٚفٝٗررا سذرر١ عًرر٢ ايهررافطٜٔ ٱختٝرراضِٖ اؾشررٛز بعررس اٱّررإ،  
ٚيٛنٝس يرهً٘ يعاٍ ع٢ً ايٓاؽ بإ ٜهٕٛ اٱّإ غابكًا يًهرط ٗ ايٓررٛؽ  

 تُعات، ٚيكػِ اٯ١ٜ ٗ َرَٗٛٗا ايهرط اٍ اقػاّ:ٚاجمل
 ايصٟ ٜٗذط اٱّإ ٜٚتذ٘ قٛب ايهرط. ا٭ٍٚ:
 َٔ ٜعزاز نرطًا ٚمل ٜكف عٓس اؿسٚز ايسْٝا يًهرط ٚاؾشٛز. ايجاْٞ:

ايصٟ ٜتٛب َٔ ايهرط قبٌ إ ٜكط عًٝ٘ ٜٚتُاز٣ ٗ َكازٜك٘،  ايجايح:
 ٚقبٌ إ ٜسضن٘ إٛت.

 ٟ ٜعزاز نرطًا ٚدشٛزًا.ايهافط ايص ايطابع:
 ايصٟ مل ٜبازض اٍ ايتٛب١. اـاَؼ:

 َٔ ّٛت ع٢ً ايهرط ٚايه٬ي١. ايػازؽ:
ٚايهرررط قبررٝض َٚررصَّٛ شايررًا، ٫ٚ ٜٓذررٛ َررٔ ا٭قػرراّ أعرر٬ٙ ا٫ ايكػررِ  
ايجايح، ٚدا٤ت اٯٜات ايػابك١ باٱْصاض ٚايٛعٝس يغري أٌٖ ٖصا ايكػِ، اَا 

ايهرط بعسّ قبٍٛ يٛبتِٗ، ٚيرسعٛ اٯٜر١   ٖصٙ اٯ١ٜ فدكت ايصٜٔ ّعٕٓٛ ٗ 



                        ص116ط                                  46ز/ اٱّإَعامل 

 ايٓاؽ اٍ أَٛض:
 ايجبات ع٢ً اٱّإ، ٚعسّ َغازض٠ َٓاظي٘. ا٭ٍٚ:
 إدتٓاب ايهرط َا ظٗط َٓ٘ َٚا بةٔ. ايجاْٞ:

اؿٝة١ ٚاؿصض َٔ ايتُازٟ ٗ ايهرط، ٭ْ٘ ٜر٪زٟ اٍ ايتًٗهر١    ايجايح:
 ٜٚهٕٛ سادبًا زٕٚ اٱْتراع ا٭َجٌ َٔ ايتساضى.

إغتجٓا٤ ايصٟ ٜكط ع٢ً ايهرط ٜٚرعزاز ٗ ايعًرِ ٚايتعرسٟ َرٔ      :ايطابع
 قٛاٌْ ايتٛب١، َٚا فٝٗا َٔ  ٜات ايًةف ٚايرهٌ اٱهلٞ.

يكس ْعٍ ايكط ٕ هلساٜر١ ايٓراؽ، ٚيهرُٔ اـةابرات ايتهًٝرٝر١ ٚأسهراّ       
اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ، ٚفٝ٘ يؿطٜف ٚانطاّ يًُػًٌُ ٚٚعس هلِ بايجٛاب اؾعٌٜ، 

١ اٱْرصاض ٚايتشرصٜط، ٖٚرصا َرٔ ايررباٌٖ ايساير١ عًر٢        ٚيهٓ٘ مل ىٌ َٔ يغ
 قسم ْعٚي٘ َٔ عٓس اهلل، ٚٗ د١ٗ ٖصٙ ايًغ١ ٚدٛٙ:

اْٗا يتٛد٘ يًُػًٌُ ٗ بٝإ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٚقٛاعرس ٚغرٓٔ    ا٭ٍٚ:
 ايتٛب١ ٚايترك٘ ٗ اسٛاٍ ايٓاؽ.

 إطاز أٌٖ ايتٛب١ َٔ ايهراض ايصٜٔ مل ٜعزازٚا نرطًا. ايجاْٞ:
 ايهراض َةًكًا ٗ ؼصٜطِٖ َٔ ايهرط َٛنٛعًا ٚسهًُا. ايجايح:
ايرصٜٔ ٜتُرازٕٚ ٗ ايهررط ٚاؾشرٛز ٚاغرباب ايغٛاٜر١، فرإطاز         ايطابع:

ايٓاؽ ْٝعًا ٚاط٬عِٗ عًر٢ أسهراّ اؾرعا٤، َٚرراِٖٝ ايجرٛاب ٚايعكراب       
ٚسسٚز قبٍٛ ايتٛب١، َٚرس٣ اٱْترراع َٓٗرا باعتباضٖرا ْعُر١ ععُٝر١ يرتؾرض        

سْٝا ٚاٯخرط٠، ٚفٝٗرا ؼرصٜط َرٔ قاضبر١ اٱغر٬ّ ٚايعرسا٠ٚ        َٓافعٗا عًر٢ اير  
 يًُػًٌُ.

ٖٚصٙ اٯ١ٜ َٓع َرٔ اغرتسا١َ َرراِٖٝ ايهررط ٗ ا٭ضض، فذرا٤ ايكرط ٕ       
يٝعسعسٗا ٜٚٓكل َٔ أثطٖا ّٚٓع َٔ غًةاْٗا ع٢ً ايٓرٛؽ، اش إ ايتشصٜط 
 ٚايعدط عٔ ظٜاز٠ ايهرط ٚاؾاعت٘ َٓاغب١ ٱمػراض ايهررط، ٖٚرصا اٱمػراض    

 َكس١َ ٱْتؿاض إعاضف اٱهل١ٝ، ٚيععِٝ ؾعا٥ط اهلل، ٚٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
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 يعًل اٯ١ٜ بصّ أٌٖ ايهرط ٚاؾشٛز. ا٭ٍٚ:
 قبض ايهرط خكٛقًا اشا دا٤ بعس اٱّإ. ايجا١ْٝ:
 شنط ايعكاب ايؿسٜس ٕٔ ٜعزاز نرطًا. ايجايج١:

ٝؼ نرٌ  بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ عسّ ٚدٛب قبٍٛ ايتٛب١ َةًكرًا، فًر   ايطابع١:
َٔ ٜتٛب يكبٌ يٛبت٘، ٚيهٔ ٖصا اٱغتجٓا٤ ٗ عسّ قبٍٛ ايتٛب١ يٝؼ ف٬ًُ اٚ 

 َبًُٗا، بٌ دا٤ بٝإ افطازٙ ِٖٚ ايصٜٔ ٜتُازٕٚ ٗ ايهرط ٜٚكطٕٚ عًٝ٘.

 أسجبة انُصول
 شنطت أغباب يٓعٍٚ اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ:

"ْعيت ٗ أسس عؿرط َرٔ أقرشاب اؿرطخ برٔ غرٜٛس ٕرا ضدرع          ا٭ٍٚ:
ا ْكِٝ َه١ ع٢ً ايهرط َا بسا يٓا فُت٢ َا أضزْرا ايطدعر١ ضدعٓرا    اؿطخ قايٛ

فٝٓعٍ فٝٓا َا ْرعٍ ٗ اؿرطخ، فًُرا افترتض ضغرٍٛ اهلل قر٢ً اهلل عًٝر٘ ٚ ير٘         
ٚغًِ َه١ زخٌ ٗ اٱغ٬ّ َٔ زخٌ َِٓٗ فكبًت يٛبت٘، فٓعيت اٯ١ٜ فُٝٔ 

 .(1)َات َِٓٗ نافطًا"
اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘  ٗ ؾةط َٔ أٌٖ ايهتاب ) َٓٛا بطغٍٛ ايجاْٞ:

 ٚغًِ ثِ نرطٚا ب٘ بعس َبعج٘(، عٔ اؿػٔ.
ْعيررت فررُٝٔ نرررط بعٝػرر٢ ٚاٱلٝررٌ بعررس اٱّررإ با٭ْبٝررا٤، ثررِ  ايجايررح:

اظزازٚا نرطًا بايهرط َشُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ ٚايكط ٕ، عرٔ قتراز٠   
 ٚعةا.

ظزٜازِٖ نرطًا )ْعيت اٯ١ٜ ٗ ايصٜٔ اضيسٚا ٚشٖبٛا اٍ َه١، ٚا ايطابع:
 اِْٗ قايٛا: ْكِٝ َه١ ْرتبل َشُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ ضٜب إٕٓٛ(.

فطق١ اضيست، ثِ ععَٛا ع٢ً ايطدٛع اٍ اٱغ٬ّ ع٢ً غبٌٝ  اـاَؼ:
 .(2) ايٓرام، فػ٢ُ اهلل يعاٍ شيو ايٓرام نرطًا(

                                                 

 .1/472فُع ايبٝإ  (1) 
 .8/130َرايٝض ايغٝب  (2) 
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 قّٛ دشسٚا، فهًُا ْعيت  ١ٜ نرطٚا بٗا. ايػازؽ:

 حبث كاليي
١ٜ بصنط ايصٜٔ ٜعزازٕٚ نرطًا، ٚٗ سطَاِْٗ َٔ قبرٍٛ ايتٛبر١   دا٤ت اٯ

 َٔ د١ٗ ايتعسز ٚايػع١ اٚ ايهٝل ٚدٛٙ:
ٚضز شنطِٖ َٔ باب إجاٍ، يًس٫ي١ ع٢ً يعسز إكرازٜل ايريت    ا٭ٍٚ:

 ٜؿًُٗا عسّ قبٍٛ ايتٛب١.
َٛنٛع اٯ١ٜ َٔ باب اؿكط ٚايتعٌٝ، ٚإ عسّ قبرٍٛ ايتٛبر١    ايجاْٞ:

 ازٕٚ نرطًا ٫ٚ ٜؿٌُ  ريِٖ.خام بايصٜٔ ٜعز
يعّٚ َعطف١ ايصٜٔ يؿًُِٗ أسهاّ عرسّ قبرٍٛ ايتٛبر١، بًشراظ      ايجايح:

  ٜات ايكط ٕ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايكٛي١ٝ، َِٚٓٗ ايصٜٔ ٜعزازٕٚ نرطًا بعس إّاِْٗ.
ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، ٚيهٔ يٛ زاض ا٭َط بٌ إجاٍ ٚاؿكط، َٔ  رري  

اشا ٜهٕٛ ا٭قٌ ٌٖ ٜعترب شنط ايؿر٤ٞ  قط١ٜٓ قاضف١ يسٍ ع٢ً اسسُٖا، فُ
يًُجاٍ اّ اْ٘ يًشكط ٚايتعٌٝ، اؾٛاب ٖٛ ايجاْٞ فٝعترب شنط ايؿ٤ٞ يًشكط 
َا مل يأِت قط١ٜٓ قاضف١ يًُجاٍ ّٚهٔ إ ٜهٕٛ ٖٓاى يكػِٝ فاشا شنط ايؿ٤ٞ 
ٗ باب ايجٛاب فاْ٘ ٜعترب َٔ باب إجاٍ ا٭َجٌ يًرت ٝرب بر٘ ٚبؿربٗ٘، ٚاشا    

يعكاب ٜهٕٛ َٔ باب اؿكط ٚايتعٌٝ ا٫ َع ايكط١ٜٓ، يٲْصاض شنط ٗ باب ا
 ٚايتشصٜط َٓ٘، ٚبعح ا٭ٌَ ٗ ايٓرٛؽ ٚعسّ ايٝأؽ.

 يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ بٗصٙ اٯ١ٜ أَٛضًا:
 ايرت ٝب بايتٛب١. ا٭ٍٚ:
 إبازض٠ ايٝٗا ٚعسّ اٱبةا٤ ٚايتػٜٛف فٝٗا. ايجاْٞ:

 اؾشٛز.ايتشصٜط َٔ ايتُازٟ ٗ ايهرط ٚ ايجايح:
 اٱخباض عٔ سكٝك١ ٖٚٞ اظزٜاز ايهرط ايؿدكٞ. ايطابع:

اٯ١ٜ زيٌٝ ع٢ً يعسز َطايب ايهرط، ٚإ اؾسٖا ٚانجطٖا قبشًا  اـاَؼ:
 غبب ؿذب ايتٛب١.
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ؼترراز يٛبرر١ ايعبررس اٍ قبٛهلررا َررٔ عٓررس اهلل، ٚيرهررً٘ َشررٛ  ايػررازؽ:
 ايصْٛب.

ايتٛبرر١، زعرر٠ٛ ايٓرراؽ يًشررطم عًرر٢ ايٝررإ َكررسَات قبررٍٛ     ايػررابع:
 ٚإدتٓاب َا وذبٗا.

ْعت أ١ُ٥ ايهرط ٚايصٜٔ ٜتُازٕٚ فٝ٘ بايه٬ي١، ٖٚصا ايٓعت ٫  ايجأَ:
 هتُع َع ايتٛب١، ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:

 اِْٗ نايٕٛ قبٌ ايتٛب١ يطنٛبِٗ داز٠ ايهرط ٚاٱقطاض عًٝ٘. ا٭ٍٚ:
اغتشكاقِٗ ْعت ايه٬ي١ ٚنٌ َٔ ٜػتشل ٖصا ايٓعت وذرب   ايجاْٞ:

 ٛب١.عٓ٘ قبٍٛ ايت
 اؿح ع٢ً ايعٓا١ٜ َٛنٛع ايتٛب١، ٚايطدٛع ايٝٗا. ايجايح:

 انتفسري
 صثَعََْ بِميَبَِيِىْ بٌَِّ انَّيٍَِّ كَ َرًُاقٛي٘ يعاٍ ط

دا٤ شنط َٛنٛع اٯ١ٜ ٗ اٯٜات ايػرابك١ َٚرا ٜػرتشكْٛ٘ َرٔ ايعرصاب      
 ٚسذب اهلسا١ٜ عِٓٗ يكبض اختٝاض ايهرط بعس اٱّإ.

ص كَْْعَ َّيَُِْ انهَّاوُ قٌَْيًاب كَ َارًُا ثَعْاََ بِميَابَِيِىْ     قٛي٘ يعاٍ طٚيكسّ قبٌ أضبع  ٜات 
ْٚعتٛا فٝٗا باِْٗ قّٛ ظإٕٛ، ٚيطؾض ايعًِ َٔ ايهرط بعس اٱّإ ٚاٱقطاض 
بايٓب٠ٛ ٚاقا١َ اؿذ١ ٚايبٝٓات عًِٝٗ، ٚاغتجٓت اٯٜات ايصٜٔ يرابٛا َرِٓٗ،   

ٔ ايعرصاب ٚلرا٠ َرٔ ايعكراب     بإ يهٕٛ ايتٛب١ ٚاق١ٝ َٔ ايًعٓر١، ٚسرطظًا َر   
برهً٘ ٚيةر٘ يعاٍ، اَا ٖصٙ اٯ١ٜ فذا٤ت إغتجٓا٤ َٔ اٱغتجٓا٤ َع ايتبرأٜ  

 ٗ َٛنٛع ٚسهِ اٱغتجٓا٥ٌ.
فذرا٤ت اٯٜر١ ٱقاَر١ اؿذر١ عًرِٝٗ، ٚاٱخبراض عرٔ قاعرس٠ نًٝر١ ٖٚرٞ           
ا٬ٕظ١َ بٌ ظٜاز٠ ايهررط ٚسذرب قبرٍٛ ايتٛبر١، ٚيكرس درا٤ ٚقرف ايرصٜٔ         

 اِْٗ قبٌ أضبع  ٜات باِْٗ قّٛ ظإٕٛ.نرطٚا بعس اّ
ٚدا٤ ٖٓا ايٛقف بايه٬ي١، َع ايتبأٜ ٗ ايطيب١ بٌ َٛنٛع اٯٜرتٌ،  
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ٚبُٝٓٗا عُّٛ ٚخكٛم َةًل، فايصٜٔ اظزازٚا نرطًا َٔ ايصٜٔ نرطٚا بعس 
اّاِْٗ، ٚيهِٓٗ أنجط َِٓٗ نرطًا، ٚأُٜٗا أؾرس ْعترًا ٚقبشرًا ٚشَرًا، ايٛقرف      

أضبع  ٜات اّ ايٛقف بايه٬ي١ إصنٛض ٗ ٖصٙ اٯٜر١،   بايعًِ، ايٛاضز قبٌ
ٌِ عٔ ايٛادبات يصا  اؾٛاب ٖٛ ايجاْٞ، فايه٬ي١ أعِ ٖٚٞ ظًِ ٚيعِس ٚؽ
شّ اهلل ايررصٜٔ اظزازٚا نرررطًا ْٚعررتِٗ برراِْٗ )ٖررِ ايهررايٕٛ( ٗ اؾرراض٠ اٍ   

 ايتشصٜط َِٓٗ، ٚبٝإ ع١ً عسّ ضناٙ يعاٍ عًِٝٗ.
 ٚؼتٌُ اٯ١ٜ ٚدٌٗ:

ٚدٛز قّٛ نافطٜٔ با٭قرٌ، ٖٚر٪٤٫ أقرٌ عكٛبر١ يكاعرس٠ ْررٞ        :ا٭ٍٚ
 اؾٗاي١ ٚايغطض.

يٝؼ َٔ إْػإ ا٫ ٚزخٌ اٱّإ ٗ قًب٘ باٯٜات ايه١ْٝٛ ٚبعجر١   ايجاْٞ:
ا٭ْبٝا٤، ْٚعٍٚ ايهتب ايػُا١ٜٚ َٚا فٝٗا َرٔ ايبؿراض٠ ٚايتٛنٝرس عًر٢ ْبر٠ٛ      

 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ.
فايهرط أقٌ اٚ َتأقٌ عٓس ايٓاؽ، يرصا درا٤ت   ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ، 

 اٯٜات بصَ٘ ٖٚصا ايصّ عررٕٛ ٚؼطٜرر  ع٢ً ْبرررصٙ ٚايتدًٞ عٓ٘.
 

 صثُىَّ ازم َا ًُا كُ مرًاقٛي٘ يعاٍ ط
 دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝإ يكػِٝ ايهراض اٍ قػٌُ:

 ايصٜٔ اختاضٚا ايهرط ع٢ً مٛ ابتسا٥ٞ بعس اٱّإ. ا٭ٍٚ:
 اظزازٚا نرطًا ٚدشٛزًا، ٚاقطٚا ع٢ً ايهرط.ايصٜٔ  ايجاْٞ:

َٚٔ إعذاظ ايكرط ٕ ٚاَاَتر٘ يًُػرًٌُ اْر٘ ير٫ٛ ٖرصا ايتكػرِٝ ٕرا عًرِ          
ايٓاؽ بٛدٛز يبأٜ ٗ زضدات ايهرط، ٚيعًل أسهاّ ايتٛب١ بٗرصا ايتبرأٜ،   
فكس ٜهٕٛ ٖٓاى اخٛإ نافطإ ثِ ٜتٛبإ اٍ اهلل فتكبٌ يٛب١ اسرسُٖا، ٫ٚ  

 ايصٟ اظزاز نرطًا ٚدشٛزًا.يكبٌ يٛب١ اٯخط 
ٚٗ ٖصا ايتبأٜ َٚعًٛي٘ ٚأثطٙ عررب٠ َٚٛععر١ يًٓراؽ ْٝعرًا، ٚباعرح      
ع٢ً ايٓرط٠ َٔ ايهرط َةًكًا، فايعصاب ا٭يِٝ ع٢ً ظٜاز٠ ايهرط ٫ يطفع ست٢ 
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َع ايععّ ع٢ً ايتٛب١ ٖٚٛ أؾس ٚعٝرس ٚإْرصاض ٜٛدر٘ يٲْػرإ، اش إ ايتٛبر١      
١ فتشر٘ اهلل عرع ٚدرٌ يعاَر١ ايٓراؽ      ٬َش  َٔ ٚغايط عكا٥سٟ، ٚباب ضٓر 

ٚيٝؼ ـاق١ عبازٙ، فُذ٤ٞ اٱغتجٓا٤ َٔ ٖصٙ ايٓعُر١ ايعاَر١ أَرط كٝرف،     
 ٚيٛبٝذ ٚيبهٝت ٭ٌٖ ايهرط ٚايه٬ي١.

 َٚٔ اٱعذاظ ٗ اٯ١ٜ أَٛض:
 ابتسا٤ اٯ١ٜ بصنط ايهرط بعس اٱّإ. ا٭ٍٚ:
 بعس اٱّإ.ايتٛنٝس ٗ ٖصٙ اٯٜات ع٢ً عسّ سكٍٛ ايهرط ا٫  ايجاْٞ:

 بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ ساد١ ايتٛب١ اٍ ايكبٍٛ. ايجايح:
عسّ إط٬م قبٍٛ ايتٛب١، ٚمل ٜطز عسّ قبٍٛ ايتٛب١ ٗ ايكط ٕ ا٫  ايطابع:

بٌَِّ طٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚغكٛم ايصٜٔ اظزازٚا نرطًا، ْعِ ٚضز قٛي٘ يعراٍ  

، نُا دا٤ت  ٜات ٗ (1)صََنََِ نًٍَِْ َّشَبءُ انهَّوَ الَ َّغم ِرُ ؤٌَْ ُّشْرَكَ ثِوِ ًََّغم ِرُ يَب  ًٌَُ

شّ إٓافكٌ ٚعرسّ قبرٍٛ اٱغرتغراض هلرِ، ٚيهرٔ إكراّ ىتًرف فٗرصٙ اٯٜر١          
دا٤ت غكٛم فطٜل ٖٔ ٜتٛب اٍ اهلل، ٚيكسٜط اٯ١ٜ إ اهلل ٫ ٜكبٌ يٛب١ 

 ايصٜٔ اظزازٚا نرطًا.
ٖرا ٚعرسّ   ٚدا٤ت اٯ١ٜ بصنط ايعٜاز٠ ٗ ايهرط نع١ً ؿذب ايتٛبر١ ٚضز 

 قبٛهلا، ٚفٝٗا ٚدٛٙ:
 إطاز َٔ ايعٜاز٠ اٱقطاض ع٢ً ايهرط. ا٭ٍٚ:
ايعٜاز٠ ٖٞ يهطاض أفعاٍ ايهرط ٚايه٬ي١، ٚعسّ اٱْعداض عٓٗا  ايجاْٞ:

 َع ف٤ٞ  ٜات ايتدٜٛف ٚايٛعٝس.
 يعسز ٚدٛٙ ايهرط ٚاؾشٛز. ايجايح:
اْتِٗ ع٢ً اٜكاع  خطٜٔ ٗ ٖا١ٜٚ ايهرط ايػشٝك١ ٚا ٛا٩ِٖ ٚاع ايطابع:

 ايهرط بت١٦ٝٗ َكسَاي٘ ٚمٖٛا.

                                                 

 .48غٛض٠ ايٓػا٤  (1) 
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إطاز اٱضيساز بعس اٱغ٬ّ ٚاٱقطاض ع٢ً ايرطز٠، ٚايةعرٔ    اـاَؼ:
 َباز٨ اٱغ٬ّ.

ق٢ً اهلل يتعًل اٯ١ٜ بايصٜٔ ناْٛا ٜٓتعطٕٚ بعج١ ايٓيب قُس  ايػازؽ:
نرطٚا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ ٜٚبؿطٕٚ بٗا، ٚبعس بعجت٘ عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ 

 ٚاعطنٛا عٔ اٱقطاض بٓبٛي٘ ْٚكطي٘.ب٘ 
قر٢ً اهلل  يكس أخص اهلل ع٢ً ايٓاؽ ايعٗس بٓكرط٠ ايرٓيب قُرس     ايػابع:

َِٚٓٗ َٔ دشس بٓبٛي٘ عٓس بعجت٘، ٚمل ٜهتِف باؾشٛز بٌ عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ 
 اظزاز نرطًا.
 طايًذرر٤ٛ اٍ ايتررٛب١ عٓس ض٩ٜر١ ايبأؽ ٚايعصاب، قراٍ يعراٍ    ايجأَ:

 .(1)ص...ًْا ثَإمضَنَب قَبنٌُا آيَنَّب ثِبنهَّوِ ًَدََْهََُهًََّب رَؤَ

اٱعطاض عٔ ايتٛب١ ض ِ اٱْصاض ٚايتشصٜط، ٚض٩ٜر١ اٯٜرات،    ايتاغع:
 ٚعسّ ايًذ٤ٛ ايٝٗا ا٫ عٓس سهٛض إٛت ٚظٗٛض أَاضاي٘ َٚكسَاي٘ ايكطٜب١.

إٛت ع٢ً ايهرط ٚاؾشٛز، ٚعرسّ َغرازض٠ َٓاظير٘ اٍ سرٌ      ايعاؾط::
 ايسْٝا، َٚراضق١ ايطٚح اؾػس. َغازض٠

 ٚظٜاز٠ ايهرط ٗ إكاّ ع٢ً ٚدٛٙ:
 ؼطٜف ايبؿاضات بايٓيب. ا٭ٍٚ:
شنط قرات يًٓيب  ري ايكرات إصنٛض٠ ٗ ايترٛضا٠ ٚاٱلٝرٌ،    ايجاْٞ:

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًَِٚا هعًٗا ٫ يٓةبل ع٢ً ايٓيب قُس 
ثرِ ْكر  ايعٗرٛز ٚإٛاثٝرل،     عكس ايعٗٛز َع ايٓيب ٚإػرًٌُ   ايجايح:

 ٚقاٚي١ ايغسض بإػًٌُ ٚاٱٜكاع بِٗ.
 ايػعٞ ٚبصٍ اؿاٍ ٗ قا٫ٚت قس ايٓاؽ عٔ اٱّإ. ايطابع:

 ايعٌُ ع٢ً فت١ٓ إ٪ٌَٓ. اـاَؼ:

                                                 

 .84غٛض٠  افط  (1) 
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 ْؿط أغباب ايطٜب ٚايؿو. ايػازؽ:
ايٓرررام ٗ ايررسٜٔ َٚٛاقرر١ً ايٓرررام ٚاؿًٝرر١ ٚإهررط ٗ غرربٌ     ايػررابع:

 غٛا١ٜ.ايه٬ي١ ٚاي
 َٔ ٚدٛٙ ايعٜاز٠ ٗ ايهرط َكاي١ً إػًٌُ ٚقاضب١ اٱغ٬ّ. ايجأَ:
ًَيٍَْ ََّمزُمم يُاْيِنًب اٱؾرتاى ٗ قتٌ َ٪َٔ بػبب اّاْ٘ قاٍ يعاٍ ط ايتاغع:

 .(1) صيُزَعًًََِّا ََجَسَائُهُ ََيَنَّىُ خَبنًَِا َِْيَب

ًشاظ يعسز  ْات ايهرط ٜعترب ايبكا٤ ع٢ً ايهرط ظٜاز٠ ٗ ايهرط ب ايعاؾط::
 َٚسي٘ َع قبش٘ ؾطعًا ٚعك٬ً.

ايهرط َٔ ايهًٞ إؿهو فبع  َطايب٘ أؾس َٔ ا٭خط٣  اؿازٟ عؿط:
 ٚفٝٗا ظٜاز٠ ٗ ايهرط ٚايه٬ي١.

 خٝا١ْ ا٭َا١ْ ٚعسّ سرغ ٚزٜع١ إػًِ اٜصا٤ ي٘ نُػًِ. ايجاْٞ عؿط:
 ز.بصٍ اؾٗس َع ا٭ٌٖ ٚايصض١ٜ يًبكا٤ ٚاؾشٛ ايجايح عؿط:
يعسز ايتٛبر١ ٚاٱضيرساز، فُرٔ اظزٜراز ايهررط ايطدرٛع اٍ        ايطابع عؿط:

اؾشٛز ٚإعك١ٝ بعس ايتٛب١، نُا إ ايتٛب١ شايٗا إّإ أٟ إ ايصٟ ٜتٛب ثِ 
 ٜطيس ٜكسم عًٝ٘ اْ٘ َٔ ايصٜٔ نرطٚا بعس إّاِْٗ.

ايتكػرِٝ بًشراظ ايرعرٌ ايؿدكرٞ ٚايغرريٟ، فراشا نرإ         اـاَؼ عؿط:
 ريٙ يًهرط فٗٛ َٔ ايعٜاز٠ ٗ ايهرط.ايهافط ٜكٛز  

٫ٚ يعرراضض بررٌ ٖررصٙ ايٛدررٛٙ، ا٫ اْٗررا ٫ يعررين بايهررطٚض٠ مشٛهلررا    
بأسهاّ اٯ١ٜ فُٔ اٱعذاظ إ اٯ١ٜ مل يعرٌ َكرساض ٚنرِ ٚنٝرٝر١ ايعٜراز٠،      

 ٚاٱْاٍ ٗ ايعٜاز٠ ٚعسّ بٝإ سسٚزٖا ٗ إكاّ ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:
 هل١ٝ.اْ٘ َٔ قٛاعس ايًةف ٚايط١ٓ اٱ ا٭ٍٚ:
 اٱْاٍ ٖٓا َٓاغب١ يٲغتغراض، ٚاٱْاب١ ٚايتساضى. ايجاْٞ:
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يبعررح اٯٜرر١ ايرررعع ٗ قًررٛب ايهررراض ٚؼررصضِٖ َررٔ اٱَعررإ   ايجايررح:
 ٚايعٜاز٠ ٗ ايهرط.

 اٯ١ٜ زع٠ٛ ٱدتٓاب ايهبا٥ط ٚاٱقطاض ع٢ً ايكغا٥ط. ايطابع:
 ٗ اٯ١ٜ يغ١ خةاب َطنب َٔ قػٌُ: اـاَؼ:

 ػًٌُ ٚزعٛيِٗ ٕعطف١ ساٍ ايهراض، َٚطايبِٗ ٗ ايهرط.كاطب١ إ أ٫ًٚ:
إْصاض ايهراض ٚؼصٜطِٖ، فهٌ نافط ًٜشغ اقٛاي٘ ٚأفعاي٘، ٜٚسضى  ثاًْٝا:

 إ اٱقطاض عًٝٗا َٔ ايعٜاز٠ ٗ ايهرط.
ٌٖٚ هعٌ ٖصا اٱزضاى ايهافط ٗ ساٍ َٔ ايٝأؽ ٚايكٓٛط، ٜٚتُراز٣  

، (1)صئَصُ يٍِْ رًَْحِ انهَّاوِ بِالَّ انمََاٌْوُ انكَابَِرًٌَُ   الَ َّْْ ٗ نرطٙ يعَُٛات قٛي٘ يعاٍ ط

اؾٛاب إ ايٝأؽ ٬َظّ ؿاٍ ايهرط ٚايه٬ي١، اَا اشا ٣ْٛ ايعبس ايتدًل 
َٔ بطاثٔ ايهررط ٚايٓذرا٠ َرٔ ايعرصاب فعًٝر٘ إ ٜبرازض اٍ ايتٛبر١ ٚاٱنجراض         

١ يط ٝب ٚاٱغتغراض، ٚإق٬ح ؾأْ٘ ٚفعً٘ ٚاهلل ٚاغع نطِٜ، ٚاٯ١ٜ ايػابك
 بايتٛب١ ٚخةاب َٛد٘ يًٓاؽ ْٝعًا.

َٚٔ ايسضٚؽ اٱعذاظ١ٜ ٗ اٯ١ٜ إ ٜرأيٞ برٌ ايهررط ٚظٜازير٘ اؿرطف      
 )ثِ( ايصٟ ٜرٝس ايتؿطٜو ٚايرتيٝب ٚايرتاخٞ، ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:

 ايتبأٜ ٚايرتيٝب بٌ ايهرط ٚظٜازي٘. ا٭ٍٚ:
 ؽًف ظٜاز٠ ايهرط ضيب١ عٓ٘. ايجا١ْٝ:
يهررط ايهرجري زفعر١ ٚاسرس٠ برٌ اْر٘ عًر٢ زضدرات         عرسّ فر٤ٞ ا   ايجايج١:

 َتعسز٠، فٝبسأ بػٝةًا ثِ يهٕٛ ساٍ قاسب٘ ع٢ً أقػاّ:
 ٜبك٢ ع٢ً ساي٘ َٔ ايهرط َٔ  ري ظٜاز٠ فٝ٘. ا٭ٍٚ:
ٜٓتكل َٔ ساٍ ايهرط، فرتاٙ ٜٓكت يٲستذاز باؿل، ٫ٚ ٜكط  ايجاْٞ:

 ٌ اٱّإ.ع٢ً اٱقا١َ ع٢ً ايهرط، ٜٚأٌَ إ٪َٕٓٛ برطاغتِٗ دصب٘ يػب
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َٔ ٜكط ع٢ً ايهررط ّٚعرٔ فٝر٘، ٜٚررتز٣ ٗ ٖاٜٚتر٘، ٜٚرعزاز        ايجايح:
 ن٬ي١، ٖٚصا ايكػِ ع٢ً ٚدٛٙ:

َٔ ٜتسٍ ٗ زضدات ايهرط ٣ٜٛٗٚ زضد١ بعس زضدر١ َرٔ  رري     ا٭ٍٚ:
 إسرتاظ.

 َٔ ٜبك٢ ع٢ً َطيب١ َٔ َطايب ايهرط. ايجاْٞ:
 از٠ ٗ ايهرط.َٔ ٜطدع اٍ ايهرط ايبػٝو، ٜٚٓسّ ع٢ً ايعٜ ايجايح:
 ايصٟ ٜٓسّ ٜٚٓتكٌ اٍ َٓاظٍ ايتٛب١ ٚاٱْاب١. ايطابع:
ٚدٛز فرت٠ اثٓا٤ ايتًبؼ بايهرط ّهٔ يًهافط فٝٗا إ ٜتساضى أَطٙ  ايطابع:

 ٜٚتٛب اٍ اهلل قبٌ ايتُازٟ ٗ ايهرط َٚطايب٘.
 ايتعسز ٚإغاٜط٠ بٌ ايهرط ٚبٌ ايتًبؼ ٗ ايعا٥ٌ َٓ٘. اـاَؼ:

١ بكٝغ١ إرطز بٌ دا٤ت بكٝغ١ اؾُع ٖا ٜسٍ ع٢ً يعسز ٚمل يأِت اٯٜ
ٚنجط٠ ايصٜٔ ٜعزازٕٚ نرطًا، ٚإ ٖصٙ ايهجرط٠ مل ُٓرع َرٔ ضز ٚعرسّ قبرٍٛ      

 يٛبتِٗ.
ٚؼصض اٯ١ٜ ٗ َرَٗٛٗا َٔ ايهرط َةًكًا، ٚيسعٛ ايٓاؽ ٱدتٓاب ْٝع 

ٛبٝر١  افطازٙ ايعاٖط٠ ٚاـر١ٝ، ٜٚتشكٌ ٖصا اٱدتٓاب باٱقطاض ايسا٥ِ بايطب
ٚايتكسٜل بايٓب٠ٛ ٚبؿاضايٗا، ٚايعٌُ بايؿطٜع١ ايػُا١ٜٚ، فاٱْصاض ٚايٛعٝس 
ايررصٟ دررا٤ ٗ اٯٜرر١ يأزٜررب يًٓرراؽ، ٚبرراب يتٗررصٜب ايٓرررٛؽ ٚإقرر٬ح       
اجملتُعات، ٚيتهُٔ ايطأف١ ٚايط١ٓ بإػًٌُ ٚسجِٗ ع٢ً ايؿهط هلل يعاٍ 

َٔ ايهرط َٚرٔ   ع٢ً ايتٛفٝل يًٗسا١ٜ ٚايٛفا٤ بايعٗٛز ٚعسّ ْكهٗا ٚايٓذا٠
 اغباب عسّ قبٍٛ ايتٛب١.

 نُا وتٌُ أَٛضًا:
 ساٍ ايتًبؼ بايهرط ٚقبٌ سكٍٛ ايتٛب١. ا٭ٍٚ:
 عٓس ايتٛب١. ايجاْٞ:

ساٍ ايتٓعٙ َٔ أفعاٍ ايهرط، ٚايكٝاّ بازا٤ ايرطا٥  ٚايٛادبات  ايجايح:
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 ٚإق٬ح ا٭فعاٍ.
اٱَتجرراٍ ا٭َررط اؾرراَع يررٮٍٚ ٚايجرراْٞ أعرر٬ٙ، بإغررتجٓا٤ سرراٍ   ايطابررع:

 ٚاٱغتذاب١ يٮٚاَط اٱهل١ٝ ٗ ظَإ َا بعس ايتٛب١.
َةًل اسٛاهلِ غٛا٤ قبٌ ايتٛب١ اٚ اثٓا٤ٖا اٚ بعسٖا ٚاٍ سٌ  اـاَؼ:

 ٚفايِٗ.
ؽل اٯ١ٜ ساٍ َبايغتِٗ ٗ ايهررط ٚايعٜراز٠ فٝر٘ بًشراظ إ      ايػازؽ:

٘ بكرٝغ١  عسّ قبٍٛ ايتٛب١ ٜأيٞ ٗ ايعَٔ إػرتكبٌ يس٫ير١ )يرٔ( عًٝر٘ ٚف٦ٝر     
 ايرعٌ إهاضع.

ٚايكشٝض ٖٛ ا٭خري، ف٬ ق١ً ي١ٰٜ عراٍ َا بعس ايتٛبر١ ٚيكرسٜط اٯٜر١    
ٖٛ إ ايصٜٔ نرطٚا بعس اّاِْٗ ثِ اظزازٚا نرطًا ئ يكبٌ يٛبتِٗ إ اضازٚا 

 ايتٛب١، ٚاٚي٦و ِٖ ايهررايٕٛ، ٭ِْٗ ٫ ظايٛا َكطٜٔ ع٢ً ايهرط.
ٝس، ٚٚقرِٗ بايهايٌ إؾاض٠ اٍ فذا٤ت اٯ١ٜ يًتكبٝض ٚايتبهٝت ٚايٛع

عسّ قسم يٛبتِٗ، ٚ ًبت ايٓرؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚايغهرب١ٝ عًرِٝٗ، ٚإ ايهررط    
َٮ قًٛبِٗ، فٝهٕٛ عسّ قبٍٛ ايتٛب١ بػ٤ٛ فعًرِٗ ٚإقرطاضِٖ عًر٢ ايهررط     
ٚعسّ اخ٬م ايتٛب١، اَا َٔ أقسم ايتٛب١ َِٓٗ ٚأخًرل ايةاعر١ هلل عرع    

ايٌ، فاْ٘ ىتًف َٛنٛعًا ٚسهًُا ٚدٌ ٚيغري عٓٛاْ٘ ٚمل ٜعس َٔ ايكّٛ ايه
 ٭ٕ قر١ ايه٬ي١ مل يهٔ عايك١ ب٘.

ٚإ نإ ٖٔ اظزاز نرطًا ٚبايا ٗ ايهرط، باعتباض إ عًر١ عرسّ ايكبرٍٛ    
َطنب١ َٔ أَطٜٔ ُٖٚا اظزٜاز ايهرط ٚايه٬ي١، فُٔ ىطز َرٔ شٍ إعكر١ٝ   

ه٬ي١ فًصا ٚايه٬ي١ اٍ ايةاع١ ٚايتك٣ٛ ٚايك٬ح ٫ ٜٓةبل عًٝ٘ ايٓعت باي
دا٤ت خا١ُ اٯ١ٜ إعذاظًا إنافًٝا ٚبٝاًْا ٚقٝسًا ٗ يعٌٝ َرٔ ورطّ َرٔ قبرٍٛ     
ايتٛب١ ٚفٝ٘ زع٠ٛ يًٓاؽ يًتٓعٙ َٔ ايهرط َطايب٘ إدتًر١ ٚسح ع٢ً اٱدتٗاز 

 ٗ ايتدًل َٔ ٚقف ايه٬ي١، َٚا ٜٓتعط ايهراض َٔ ايعصاب ا٭يِٝ.
سَاي٘، اؾرٛاب اْر٘ َُٓٗرا    ٌٖٚ عسّ قبٍٛ ايتٛب١ َٔ ايعصاب أّ َٔ َك

َعًا، َٚٔ يةر٘ يعاٍ بايٓاؽ إ درا٤ت اٯٜر١ برصنطٙ ٚايتشرصٜط َٓ٘،ٖٚرصا      
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ايتشصٜط زع٠ٛ يًتٛب١ ايٓكٛح، قبٌ سًرٍٛ إٓٝر١ ٚإرٛت عًر٢ ايهررط ٖٚرٛ       
 َٛنٛع اٯ١ٜ ايتاي١ٝ.

ٚيررسٍ اٯٜررات ايكط ْٝرر١ ٚايػرر١ٓ ايٓبٜٛرر١ عًرر٢ قبررٍٛ ايتٛبرر١ َررع ادتُرراع   
ا، ٚيهٔ ٕاشا عسّ قبرٍٛ ايتٛبر١ ٖٓرا، اؾرٛاب َرٔ      ؾطا٥ةٗا ٚؼكل سكٛهل

 ٚدٛٙ:
دررا٤ت اٯٜرر١ قررطو١ غكررٛم ايررصٜٔ اظزازٚا نرررطًا َررٔ بررٌ   ا٭ٍٚ:

ايهراض ايصٜٔ ٜتٛبٕٛ ٖا ٜعين اؾرتاط عسّ اظزٜراز ايهررط ٗ قبرٍٛ ايتٛبر١،     
 ٚقٝاّ اؿذ١ ٚسكٍٛ ايتبًٝا، ٚاْترا٤ اؾٗاي١ ٚايغطض.

تاز٠ ٚعةا٤: ايػبب اْٗرِ ٫ ٜتٛبرٕٛ ا٫   قاٍ اؿػٔ ايبكطٟ ٚق ايجاْٞ:
ًَنَْْطَذْ انزٌَّْثَاخُ نِهَّايٍَِّ َّعًَْهُاٌٌَ انطَّاِّْئَبدِ     عٓس سهٛض إٛت ٚاهلل يعاٍ ٜكٍٛ ط

 .(1)صدَزََّ بََِا دَعَرَ ؤَدَََىُىْ انمًٌَْدُ قَبلَ بَِِِّ رُجْذُ آٌَ
 ٚاؾُع بٌ اٯٜتٌ وتٌُ ٚدًٖٛا:

ايترػري ايصايٞ يًكط ٕ، فاٯ١ٜ اع٬ٙ يرػري اٯ١ٜ اْ٘ َٔ عَُٛات  ا٭ٍٚ:
 قٌ ايبشح.

بٌ اٯٜتٌ عُّٛ ٚخكٛم َٔ ٚد٘، فُاز٠ اٱيتكا٤ عسّ قبٍٛ  ايجاْٞ:
 ايتٛب١ ٗ اؿايتٌ، َٚاز٠ اٱفرتام يتعًل بع١ً عسّ ايكبٍٛ.

يٓرٞ اٯ١ٜ اع٬ٙ قسم ايتٛب١ عٔ ايرصٜٔ ٜتٛبرٕٛ عٓرس إرٛت،      ايجايح:
 ا ٚسسٙ، ٖٚصا ايٓرٞ اؾس َٔ عسّ ايكبٍٛ ٚسسٙ.ٚيٝؼ سهِ قبٛهل

ايتبأٜ إٛنٛعٞ ٗ اٯٜتٌ، فُٛنٛع اٯ١ٜ قرٌ ايبشرح ٖرٛ     ايطابع:
اظزٜاز ايهرط ٚعسّ قبٍٛ ايتٛب١ بػبب٘، اَا اٯ١ٜ اع٬ٙ فتتعًل بايصٜٔ ٜتٛبٕٛ 
عٓس إٛت ٚظاٖطٖا اعِ َٔ ساٍ اظزٜاز ايهرط، ٚبإغتجٓا٤ ايٛد٘ ا٭ٍٚ فإ 

ا٭خرط٣ قرشٝش١ ٫ٚ يعراضض بٝٓٗرا، ٚيربٌ يغر١ اٱْرصاض ٗ يكٝٝرس          ايٛدٛٙ
أسهاّ ايتٛب١ ٚؼح ع٢ً يعّٚ إبازض٠ ايٝٗا ٚعسّ ايتٗإٚ ٚايتػٜٛف فٝٗرا  
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اٍ سٌ سًٍٛ ا٭دٌ ٚايتأنس َٔ زْٛ إٛت، ف٬ يهٕٛ ايتٛب١ يٲق٬ع عٔ 
إعاقٞ، ٚايهف عٔ ايػ٦ٝات فشػرب، برٌ يككرس ايٓذرا٠ ٗ اٯخرط٠ َرٔ       

 بعات ايصْٛب، فاؿذ١ س٦ٓٝص ع٢ً ايعبس َطنب١ َٔ ٚدٛٙ:ي
 اقطاضٙ باْ٘ نإ ٜطيهب ايػ٦ٝات ٚايصْٛب. ا٭ٍٚ:
 عًُ٘ باؿاد١ اٍ ايتٛب١ ٚاٱق٬ع عٔ إعاقٞ. ايجاْٞ:

ايررٝكٌ عكٝكرر١ إعرراز ٚايعررامل اٯخررط، َٚررا فٝرر٘ َررٔ اؿػرراب    ايجايررح:
يرػررريًا يٰٜرر١ قررٌ ٚايجررٛاب ٚايعكرراب، فاٯٜرر١ َررٔ غررٛض٠ ايؿررٛض٣ يٝػررت 

ايبشح ٚيهٓٗا ي٪نس ٚدًٗا  خط يعسّ قبٍٛ ايتٛب١ بٌ ٖٛ أؾس اش يٓرٞ قسم 
 ايتٛب١ ٗ ٖصٙ ايكٛض٠.

قاٍ ايطاظٟ: "إ وٌُ ٖصا ع٢ً َا اشا يابٛا بايًػإ ٚمل وكٌ  ايطابع:
، ٚيهٔ اٯ١ٜ ٫ يتعًل بهٝر١ٝ ايتٛب١، بٌ ؽل ايصٜٔ (1)ٗ قًٛبِٗ اخ٬م"

، ٚايعٜاز٠ ٗ ايهررط أعرِ َرٔ ايبكرا٤ عًر٢ ايهررط َرع اعر٬ٕ         ٜعزازٕٚ نرطًا
 ايتٛب١.

قاٍ ايكانٞ ٚايكراٍ ٚابٔ ا٫ْباضٟ: "اْ٘ يعاٍ ٕا قسّ شنط َٔ  اـاَؼ:
نرط بعس اٱّإ، ٚبٌ اْ٘ أٌٖ ايًع١ٓ، ا٫ إ ٜتٛب، شنط ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ اْ٘ يٛ 

ري َكبٛي١ نأْٗا مل نرط َط٠ اخط٣ بعس يًو ايتٛب١ فإ ايتٛب١ ا٭ٍٚ يكري  
ّٚهٔ إ ٜهٕٛ ٖصا ا٭َط َٔ ٚدرٛٙ ايعٜراز٠ ٗ ايهررط ٚا٫ فكرس      ،(2)يهٔ"

ٜهٕٛ ايصٟ ٜػتُط ٗ نرطٙ َٔ  ري يٛب١ أؾس شْبًا ٖٔ ٜتٛب ثرِ ٜطدرع عرٔ    
 يٛبت٘ َٔ ٚدٛٙ:

 نجط٠ ايصْٛب ٚايػ٦ٝات. أ٫ًٚ:
 ايكاٍ اٱقا١َ ع٢ً ايصْٛب. ثاًْٝا:
 ١.اٱقطاض ع٢ً إعكٝ ثايجًا:
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 عسّ اٱيترات اٍ ايتٛب١ ٚٚدٛزٖا َس٠ إيٝإ إعاقٞ. ضابعًا:
ٚاعتباض ايتٛب١ ا٭ٍٚ نأْٗا مل يهٔ ٫ ٜعين عسّ قبٍٛ ايتٛب١ ايجا١ْٝ، ْعِ 

 قس ٜهٕٛ ايطدٛع اٍ ايهرط بعس ايتٛب١ َٔ ايعٜاز٠ ٗ ايهرط.
قاٍ ايعكؿطٟ ٗ اٯ١ٜ "دعٌ نٓا١ٜ عٔ إٛت عًر٢ ايهررط،    ايػازؽ:

 .(1)ايصٟ ٫ يكبٌ يٛبت٘ َٔ ايهراض ٖٛ ايصٟ ّٛت ع٢ً ايهرط"٭ٕ 
ٚيهٔ إٛت ع٢ً ايهرط أَط َغاٜط يًتٛب١ َع اظزٜاز ايهرط، ٚبُٝٓٗا يبأٜ 

 فُٛنٛع اٯ١ٜ َطنب َٔ أَٛض أضبع١:
 ايهرط بعس اٱّإ. ا٭ٍٚ:
 اظزٜاز ايهرط. ايجاْٞ:

 ايتٛب١ بعس اظزٜاز ايهرط. ايجايح:
 ٖصٙ ايتٛب١. عسّ قبٍٛ ايطابع:

 لبَىٌ زد تىثخ انكبفس
َٔ اٯٜات ٗ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ يٛايٞ ْعِ اهلل، فُا ٜأيٞ َٓٗا ابترسا٤ ٫  
ّٓع اٚ ٜٓكل ٖا ٜرأيٞ اغرتسا١َ، ٖٚرا ٫ ىتًرف فٝر٘ ايعكر٤٬ عذرعِٖ عرٔ         
اسكا٤ ايٓعِ اٱهل١ٝ، بٌ إ نٝرٝر١ َٚٛنرٛعات ايرٓعِ شايٗرا انجرط َرٔ إ       

ٚنٌ ْع١ُ يرأيٞ بهٝرٝرات َتعرسز٠، ٖٚرصا ايتعرسز      ؼك٢، فُٛانٝعٗا ؾت٢ 
عٓٛإ يٓع١ُ إناف١ٝ اش اْ٘ يٝؼ فطزًا بٌ إ ايتعسز ٗ ايهٝر١ٝ باب يٲْتراع 
ا٭َجررٌ َررٔ ايررٓعِ، ٚيٓبٝرر٘ يٲْػررإ بًررعّٚ ؾررهطٙ يعرراٍ عًرر٢ يًررو ايررٓعِ   

 ٚنجطيٗا، ٚيعسز نٝرٝايٗا.
 ٗ ِ عًر٢ اٱْابر١   َٚٔ ايٓعِ اٱهل١ٝ ع٢ً بين  زّ فتض باب ايتٛب١ ٚاعراْت

ٚايتٛب١، ٚيكس بسأت اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ ع٢ً ا٭ضض بايتٛب١، فُع إ  زّ عًٝ٘ 
ايػ٬ّ ْيب فاْ٘ ياب اٍ اهلل عع ٚدٌ َرٔ انًر٘ َرٔ ايؿرذط٠ يٝهرٕٛ اغر٠ٛ       
ٚقس٠ٚ يًٓراؽ ٗ ايًذر٤ٛ اٍ ايتٛبر١ ٚعرسّ اٱغرتشٝا٤ عٓٗرا اٚ ايرتفرع َرٔ         
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 .(1)صيٍِْ رَثِّوِ كَهًَِبدٍ ََزَبةَ لَهَْْوِ ََزَهََََّ آ َوُايًذ٤ٛ ايٝٗا، قاٍ يعاٍ ط

َٚٔ ايا٥٘ يعاٍ ايتٛاب ٚايغرٛض ٚايعرٛ، فٗٛ ايصٟ ٜتٛب ع٢ً عبازٙ 
ٜٚغرط شْٛبِٗ ٜٚتذاٚظ عرٔ غر٦ٝايِٗ، ٚٗ براب ايتٛبر١ ٚدرٛٙ َتعرسز٠ َرٔ        

 ايرهٌ اٱهلٞ َٓٗا:
 غبل اٱّإ ٚابتٓا٤ فةط٠ اٱْػإ ع٢ً اٱقطاض بايتٛسٝس. ا٭ٍٚ:

اخررص ايعٗررس بايتكررسٜل بررايٓب٠ٛ، ٖٚررصا ايعٗررس عررٕٛ ٚؽرٝررف     يجرراْٞ:ا
 ٚض١ٓ.

دعررٌ ايعكررٌ ضغرر٫ًٛ باطٓٝررًا عٓررس اٱْػررإ، ٜكررٛزٙ مررٛ فعررٌ    ايجايررح:
 اـريات، ٜٚعكً٘ عٔ فعٌ إعاقٞ، ٜٚطؾسٙ اٍ غبٌ ايتٛب١.

فتض باب ايتٛب١ ٚاٱْاب١، ٚعسّ دعرٌ اٱْػرإ َرتشرياا ٜا٥ػرًا،      ايطابع:
 ٠ َٔ اهلل يعاٍ، ٖٚصٙ ايسع٠ٛ َٔ ايًةف اٱهلٞ ٗ ٖصا ايباب.فايتٛب١ زعٛ

ٚؼتاز ايتٛب١ اٍ ايكبٍٛ َٓ٘ يعاٍ ٖٚصا َا ٜ٪نس قإْٛ ضز يٛب١ ايهافط، 
فٗصٙ اٯ١ٜ ي٪غؼ قاعس٠ ٖٚٞ ٚدٛز إغتجٓا٤ َٔ َةًل قبٍٛ ايتٛب١، ٜٚسٍ 
ٖررصا ايكررإْٛ عًرر٢ ظًررِ ايهررافطٜٔ ٭ْرػررِٗ ٚيغريٖررِ ٚاغررتشكاقِٗ اؾررس   

عصاب، ٜٚتعًل َٛنٛع٘ باٱغتجٓا٤ َٔ قٛاٌْ ايتٛب١ َٚا فٝٗا َٔ إٓسٚس١ اي
ٚايػع١، يٝهٕٛ ؾاٖسًا ع٢ً ععِٝ فهً٘ يعاٍ ع٢ً ايٓاؽ بكبرٍٛ يرٛبتِٗ،   
فُٔ غعاز٠ اٱْػإ إ ٜهٕٛ ٖٔ يكبٌ يٛبتر٘، َٚٛنرٛع١ٝ قبرٍٛ ايتٛبر١ ٗ     

 يطيب ا٭ثط عًٝٗا، ٚعسّ قبٍٛ ايتٛب١ ع٢ً ٚدٛٙ:
 قش١ ايتٛب١ ا٫ بعس قبٛهلا.عسّ  ا٭ٍٚ:
 ؾطط١ٝ ايكبٍٛ ٗ ؼكل َٛنٛع ٚسهِ ايتٛب١. ايجاْٞ:

إساض ع٢ً قسٚض ايتٛب١ َٔ ايعبس، ٚايكبٍٛ أَرط َٓذرع فهر٬ً     ايجايح:
 َٓ٘ يعاٍ.

ايتعسز ٚايتغاٜط بٌ َٛنٛع ايتٛب١ ٚبٌ ايكبٍٛ ٖٚصا ايتغاٜط ٗ  ايطابع:
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 بٌ ايتٛب١ ٚقبٛهلا. د١ٗ ايكسٚض ٚإٛنٛع ٚا٭ثط ف٬ ٬َظ١َ
َٚا ٜعٗط َٔ اقرتإ ايكبٍٛ بايتٛب١ اِا ٖٛ فهٌ إهلٞ إناٗ ع٢ً ايٓاؽ 

 ْٝعًا َٔ ٚدٛٙ:
 اْ٘ فهٌ ع٢ً ايتا٥بٌ ٗ قبٍٛ يٛبتِٗ ٚعسّ سذبٗا. ا٭ٍٚ:
يةف إهلٞ بايهراض اْرػِٗ يتكطٜبِٗ اٍ َٓاظٍ ايتٛب١، ٚظدطِٖ  ايجاْٞ:

هلل يٛبتر٘، فتهرٕٛ ايتٛبر١ ٚقبٛهلرا زعر٠ٛ      عٔ ايػ٦ٝات، فٝتٛب ايعبس ٜٚكبٌ ا
 يًهراض يٲقتسا٤ ب٘.

 ض١ٓ بإػًٌُ َٔ دٗات: ايجايح:
 إزضانِٗ بكا٤ باب ايتٛب١ َرتٛسًا. ا٭ٍٚ:
 ظٜاز٠ عسزِٖ باخٛاِْٗ َٔ أٌٖ ايتٛب١ ايصٜٔ ًٜشكٕٛ بِٗ. ايجا١ْٝ:

ايتٛبرر١ برراب غرر٬ح ٱقررساَِٗ عًرر٢ سررح ايٓرراؽ عًرر٢ ٚيررٛز    ايجايجرر١:
 ابٛابٗا.

يٝؼ َٔ إْػإ ا٫ ٚوتاز ايتٛب١، ٚٚضٚز َٛنٛعٗا غكٛم  ايطابع:
ا٭ْبٝا٤ َع عكُتِٗ ْٚعا١ٖ غاستِٗ ؾاٖس ع٢ً ساد١  ريِٖ َرٔ ايٓراؽ   

 يًتٛب١ با٭ٚي١ٜٛ.
اَا ا٭ٍٚ ف٬ ٬َظ١َ بٌ قش١ ايتٛب١ ٚبٌ ايكبرٍٛ، فتكرض ايتٛبر١ يغر١     

ٕ، ٚاَرا ايجراْٞ فرإ    ٚؾطعًا بايهف عٔ إعاقٞ، ٚاٱْتكاٍ اٍ عامل اٱّرا 
ايكبٍٛ َٛنٛع ٜتعًل باؾعا٤ ٚايجٛاب ٚايعكاب، فُع ايكبٍٛ ُش٢ ايصْٛب 

 ٜٚطفع ايعكاب عٓٗا.
اَا ايجايح فًٝؼ َةًكًا بسيٌٝ ٚضٚز ٖصٙ اٯ١ٜ اييت دا٤ت ٗ اٱغتجٓا٤ 
َٔ ايكبٍٛ، ٚهٛظ ايتهطع ٚايسعا٤ بكبٍٛ ايتٛب١ بٌ ٜػتشب ٚفٝ٘ اقطاض بإ 

ٞ إنراٗ هتٗرس ايعبرس ٗ ايػرعٞ ايٝر٘ ًْٚٝر٘، اَرا ايطابرع         ايكبٍٛ فهررٌ إهلر  
 فكشٝض ٖٚٛ ايصٟ ٜسٍ عًٝ٘ َرّٗٛ اٯ١ٜ ايهط١ّ.

ٌٖٚ ّهٔ ايركٌ ٚايتكػِٝ ٗ اؿهِ فٓكٍٛ إ ايكبٍٛ ٬َظّ يًتٛب١ َٔ 
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ايهرط ايبػٝو ٚيهٓ٘ َعسّٚ َع ايهرط إطنب ٚايعٜاز٠ ٗ ايهرط اؾرٛاب ٫  
١ ٗ إكاّ َٔ ايٛعس اٱهلٞ بكبٍٛ ايتٛب١، ٌٖٚ َٔ َاْع َٓ٘، ٚيػتكطأ ا٬ٕظَ

ٌَ انَّيُِ ََّمجَمُ انزٌَّْثَخَ لٍَْ لِجَب ِهِ يعاضض بٌ َهاٌَ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚقٛي٘ يعاٍ ط ًَىُ

ٌ لٍَْ انطَِّّْئَبدِ ، اؾٛاب ٫، ٚيهٔ اٯٜتٌ َٔ إةًل ٚإكٝس، فاٯ١ٜ (1)صًََّعْ ُ

اٯ١ٜ اع٬ٙ، ٚٗ ٖصا ايتكٝٝس يةف إهلٞ  قٌ ايبشح يرٝس اٱط٬م ايٛاضز ٗ
إناٗ بايٓاؽ، ٚؼصٜط ياٟٚ َٔ ايٛقٛع ٗ اهلاٜٚر١، ٚخػراض٠ ْعُر١ َرٔ     

 أععِ ايٓعِ اٱهل١ٝ ٖٚٞ قبٍٛ ايتٛب١.
 حبث ثالغي عمبئدي

دا٤ت اٯ١ٜ باؿطف )ئ( ٖٚٛ ٜرٝس قٝغ١ اٱغتكباٍ ٗ ايٓرٞ، فًِ يكٌ 
 يةف اهلل يعاٍ ست٢ ٗ ساٍ ايغهب اٯ١ٜ مل يكبٌ يٛبتِٗ، ٚفٝ٘ اؾاض٠ اٍ

اٱهلٞ، فعسّ ايكبٍٛ مل ٜهٔ ٗ اؿاٍ، فايٓاؽ ٗ ساٍ ايتٛب١ ع٢ً غٛا٤ ٗ 
 عسّ ضف  ٚضز يٛب١ اٟ ٚاسس َِٓٗ، ٖٚٛ ايعاٖط ٗ ايٛاقع ايعًُٞ.

َٚرٔ اٱعذراظ ٗ فر٤ٞ اؿرطف )يرٔ( زعر٠ٛ ْٝرع ايهرراض اٍ ايتٛبر١          
١، ٚسح ع٢ً ايػعٞ ٗ زضٚب اـري، ٚعسّ ايٝأؽ َٔ ض١ٓ اهلل عٓس ايتٛب

ٚفٝ٘ َٓسٚس١ يٲغتغراض ٚايتهطع ٚايػعٞ اؿجٝح ٗ زضٚب ايررب، ٚايتكٝرس   
بايرطا٥  ٚايٛادبات ٖٚصا ايرعٌ ٫ ٜتعاضض َع ايٛعٝس ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ، 
٫ٚ ٜعين يغري َهاَٝٓٗا ٚأسهاَٗا ٚيهٓٗا ٫ ُٓع ايعبس َرٔ ايعُرٌ بتهًٝرر٘    

 طًا قبٌ يٛبت٘.ٚإ نإ ٖٔ اظزاز نر
ٚعسّ إٓع ٖصا َٔ َراِٖٝ ٚدٛز )ئ( ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ ْعِ َٔ ز٫٫ت 
ٚضٚز )ئ( ٗ إكاّ إ ايكبٍٛ ٚعسَ٘ أَط َتعًل بعامل اؾعا٤ ٚاٯٜر١ يرٝرس   

 اٱخباض عٔ ساٍ ايصٜٔ ٜػعٕٛ ظس ٗ زضٚب ايهرط ٚايه٬ي١.
     ٔ سكرٍٛ عرسّ    ٚقس دا٤ فُٝا قسّ ٚيرسا  زّ عًٝر٘ ايػر٬ّ باٱخبراض عر
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، (1)صََزَُُجِّمَ يٍِْ ؤَدََِىًَِب ًَنَىْ ُّزَََجَّمم يٍِْ آخَرِايكبٍٛ َٔ اسسُٖا بكٛي٘ يعاٍ ط

فذررا٤ اٱخبرراض عررٔ عررسّ سكررٍٛ قبررٍٛ قررسقت٘ ٭ٕ )مل( ىررتل بايرعررٌ    
إهاضع ٜٚكًب٘ َانًٝا، نُا دا٤ت اٯ١ٜ ببٝرإ ايعًر١ ٚايػربب بكٛير٘ يعراٍ      

 .(2) صهَّوُ يٍِْ انمًُزََِّنيَبًَََِّب َّزَََجَّمُ انط

َٚٔ ٚدٛٙ ف٤ٞ )ئ( ٗ اٯ١ٜ إؾرراض٠ اٍ َٔ ٜتررٛب ٗ إػرتكبٌ ٖرٔ   
ٜكط ع٢ً ايهرط ٜٚتُراز٣ فٝر٘، ٚاٱخبراض برإ أسهراّ اٯٜر١ باقٝر١ اٍ ٜرّٛ         
ايكٝا١َ، ٚفٝٗا عع يًُػًٌُ ٚغ١َ٬ هلِ ٗ زْٝاِٖ ٚ خطيِٗ يٓذايِٗ ٖا ٗ 

تكٌ، ف٬ ّهٔ سكط َٛنرٛع ٖرصٙ اٯٜر١ بأغرباب     ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ ايٛعٝس إ
ايٓعٍٚ اٚ ظَٔ ايٓب٠ٛ، اٚ خكرٛم ًَر١ ككٛقر١ َرٔ أٖرٌ ايهررط، فٗرٞ        
َةًك١ َٔ د١ٗ ايعَإ ٚإهإ ا٫ إ َتعًكٗا خام ٖٚٛ خكٛم ايرصٜٔ  

 اظزازٚا نرطًا ٚايصٜٔ ّعٕٓٛ ٜٚبايغٕٛ ٜٚبعسٕٚ فٝ٘.
ض عٔ ايٓرٞ َٔ )٫( ع٢ً ٚيأيٞ )ئ( يتٛنٝس ايٓرٞ، ٖٚٞ أبًا ٗ اٱخبا

إؿٗٛض، يصا شنط إ )ئ( يٓرٞ إعٓرٕٛ، اَرا إؿرهٛى فٝٓرر٢ )بر٬( شنرطٙ       
ايعًَهاْٞ ٗ ايتبٝإ ٚيهٓ٘ ٫ ٜكًض قاعس٠ ن١ًٝ، ٚبرٌ )يرٔ( ٚ)٫( عُرّٛ    
ٚخكٛم َةًل ٗ ايغايب، ٭ٕ )٫( يًٓرٞ ع٢ً مرٛ اٱطر٬م اَرا )يرٔ(     

 فتدتل بإػتكبٌ.
يرٝس يأبٝس ايٓرٞ ٚيهٓ٘ يٝؼ َةًكًا، ٚيًكطا٥ٔ إكاي١ٝ  ٚقاٍ ايعكؿطٟ اْٗا

ٚاؿاي١ٝ َٛنٛع١ٝ ٗ إع٢ٓ ٚإط٬ق٘ اٚ يكٝٝسٙ ايعَاْٞ فُا ٚضز سها١ٜ عرٔ  
ٜرٝررس اؿررل ٚاٱطرر٬م ٗ ٜررّٛ  (3) صََهَااٍْ ؤُكَهِّااىَ انمَْااٌْوَ بَِطِااًّْبَررطِٜ ٗ ايتٓعٜررٌ ط

كبٍٛ ايتٛبر١ ٖرٞ بػراط١ ايهررط     ٚيبٌ اٯ١ٜ ٗ َرَٗٛٗا إ ايع١ً إاز١ٜ ي
ٚعسّ ايغًٛ فٝ٘، ٚفٝٗا سذ١ ع٢ً ايهافط ايصٟ اؽص ايهرط سطف١ ١َٓٗٚ باْ٘ 

                                                 

 .27غٛض٠ إا٥س٠  (1) 
 .27غٛض٠ إا٥س٠  (2) 
 .26غٛض٠ َطِٜ  (3) 
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مل ٜكف عٓس سس َعٌ َٔ ايهررط، ٚمل ٜعرعّ بكرسم عًر٢ إقر٬ح ايرصات       
 ٚايرعٌ.

 

 صًَؤًُْنَئََِ ىُىْ انعَّبنٌٌَُّقٛي٘ يعاٍ ط
يهرط، َٚٔ اٱعذاظ دا٤ت خا١ُ اٯ١ٜ يتٛنٝس يٛبٝذ ايصٜٔ ٜبايغٕٛ ٗ ا

ٗ اٯ١ٜ ٚخاُتٗا اْٗا مل يأِت باؿهِ ايؿرطعٞ يتٛبر١ ٖر٪٤٫ ٚضزٖرا ٚعرسّ      
قبٛهلا، بٌ دا٤ت بٛقرِٗ َا ٜرٝس ايصّ ٚايتكبٝض، ٚايٛقف بايه٬ٍ ٜرٝس 

 َعاْٞ ايغٛا١ٜ ٚاختٝاض اؾشٛز عٔ قكس ٚعُس، ٖٚٛ نس ايطؾاز.
 َٚٔ َهاٌَ خا١ُ اٯ١ٜ ٚدٛٙ:

عًِٝٗ ٗ ايتُازٟ ٗ ايه٬ٍ ٚاٱقطاض ع٢ً اقرتاف اٯ١ٜ سذ١  ا٭ٍٚ:
 ايصْٛب ٚايػ٦ٝات.

 بٝإ ع١ً عسّ قبٍٛ ايتٛب١ ٖٚٛ بًٛ  َطايب ايه٬ي١. ايجاْٞ:
ٌٖ ايه٬ي١ َٔ ايهًٞ إتٛاط٧ شٟ ا٭فطاز إتػا١ٜٚ، أّ اْٗا  ايجايح:

 َٔ ايهًٞ إؿهو ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطايب َتراٚي١ َتبا١ٜٓ ق٠ٛ ٚنعرًا.
اب ٖٛ ايجاْٞ، ٖٚٛ إٓاغب يًرغ ايعٜاز٠ ٗ ايهرط باعتباضٖا ع٢ً اؾٛ

زضدات َتعسز٠ بهجط إبايغ١ ٚايغًٛ فٝ٘ اٚ قًت٘، ٚنًرٗا ٜكرسم عًٝٗرا اْٗرا     
 ظٜاز٠ ٗ ايهرط ٚاؾشٛز.

ٌٖٚ يٓشكط ايه٬ي١ بأٌٖ ٖصٙ اٯ١ٜ اّ اْٗا اعِ، اؾٛاب ٖٛ ايجاْٞ، 
١ ايعٜاز٠ ٗ ايهرط ٚأٌٖ ايه٬ي١، ٚيهٔ ّهٔ اعتباضٖا قاعس٠ ن١ًٝ ٗ َعطف

يًتػاٟٚ بُٝٓٗا، فهٌ ناٍ ٖٛ َٔ ايصٜٔ ٜبايغٕٛ ٗ ايهرط ٜٚبتعسٕٚ فٝر٘،  
َٚٔ ٜعزاز نرطًا ٖٛ ناٍ ا٫ َا زٍ ايسيٌٝ َٔ ايكط ٕ ٚايػ١ٓ ايٓبٜٛر١ عًر٢   

 خ٬ف٘.
 ٚيبٌ اٯ١ٜ أثط ايعٜاز٠ ٗ ايهرط َٔ ٚدٛٙ:

 اغتشكام ايعكاب ع٢ً ايهرط. ا٭ٍٚ:
 عسّ قبٍٛ يٛبتِٗ بػبب َبايغتِٗ ٗ ايهرط. ٞ:ايجاْ
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 ْعتِٗ بايه٬ي١ ٚايتٝ٘ ٚخ٬ف ايطؾس، ٚٗ ٖصا ايٓعت َػا٥ٌ: ايجايح:
 ؼصٜط إػًٌُ َِٓٗ. ا٭ٍٚ:
دعٌ إػًٌُ ٜعًُٕٛ عكٝك١ ٚانطاض ايهرط َٚا ي٘ َٔ ايعٛاقب  ايجا١ْٝ:

 ايٛخ١ُٝ.
 َٔ أَطٜٔ:بٝإ ع١ً سذب قبٍٛ ايتٛب١ ٖٚٞ َطنب١  ايجايج١:
 ايعٜاز٠ ٗ ايهرط. ا٭ٍٚ:
ْعتِٗ بايه٬ي١ ٚايغٛا١ٜ، ٖٚصا ٫ ّٓع َٔ ايتساخٌ بُٝٓٗا اش إ  ايجاْٞ:

ايعٜاز٠ ٗ ايهرط ن٬ي١، يصا شنطْا ٗ باب اعطاب اٯ١ٜ دٛاظ اعتباض ايرٛاٚ  
ساي١ٝ خكٛقًا ٚاْٗا زخًت ع٢ً ١ًْ إي١ٝ دا٤ت َتعكب١ ؾ١ًُ فع١ًٝ، 

إٛنٛعٞ ٗ اٯ١ٜ ٫ ّٓع َٔ ايتعسز، فِٗ ٜعزازٕٚ نرطًا يصا فإ ايتساخٌ 
 ٭ِْٗ ٗ ساٍ ايه٬ي١، ٚنٌ ناٍ ٖٛ َبايا ٗ ايهرط.

 ٚوتٌُ ْعتِٗ بايه٬ي١ ٚدًٖٛا:
اختٝرراضِٖ ايهرررط بعررس اٱّررإ برراهلل ٚاٱقررطاض بررايٓب٠ٛ ٚايتعٗررس    ا٭ٍٚ:

 بٓكطيٗا.
 َبايغتِٗ ٗ ايهرط ٚ ًِٖٛ فٝ٘. ايجاْٞ:

 اَع بٌ ا٭َطٜٔ أع٬ٙ، ٚنٌ ٚاسس َُٓٗا ن٬ي١.اؾ ايجايح:
 ٚقرِٗ بايه٬ي١ يػ٤ٛ فعًِٗ ٚاضيهابِٗ ايصْٛب ٚإعاقٞ. ايطابع:

٫ٚ يعاضض بٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ ٚنًٗا َٔ َكرازٜل اٯٜر١ ٚدرا٤ت خاُر١     
 اٯ١ٜ يبٝإ ساهلِ ٚعسّ اغتشكاقِٗ قبٍٛ ايتٛب١.

ِ اٯ١ٜ ناٍ  ري َٗتس، ٚاٯ١ٜ ام٬ي١ٝ أٟ إ نٌ ٚاسس َٔ ايصٜٔ شنطيٗ
َٚٔ ايعٜاز٠ ٗ ايهرط ايٝأؽ ٚايكٓٛط َٔ ض١ٓ اهلل ٚعرٛٙ َٚغرطي٘، ٚعسّ 

قَااابلَ ًَيَاااٍْ ََّمااانََُ يِاااٍْ رَدًَْاااخِ رَثِّاااوِ بِالَّ      طإبرررازض٠ اٍ ايتٛبررر١، قررراٍ يعررراٍ   
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 .(1)صانعَّبنٌٌَُّ

*********** 
 

ىْ كُ َّابر  ََهَاٍْ   بٌَِّ انَّيٍَِّ كَ َرًُا ًَيَبرٌُا ًَىُط لىنه تعبىل

َُّمجَمَ يٍِْ ؤَدََِىِىْ يِممءُ األرض ََىَجًب ًَنٌَْ اَمزَاٍََ ثِاوِ ؤًُْنَئِاََ نَيُاىْ لَايَاة       

 91اٯ١ٜ ص ؤَنِْى  ًَيَب نَيُىْ يٍِْ ََبَِرٍَِّ

 

  انمساءح واإلعساة وانهغخ
قطأ ا٭عُـ )شٖب( بايطفع ضزًا ع٢ً ٤ٌَ نُرا ٜكراٍ عٓرسٟ عؿرطٕٚ     

، ٚإطغّٛ ٗ إكاسف ٖٛ ايكشٝض ٫ْر٘ ُٝٝرع، ٚايرصٖب    (2) ْرػًا ضداٍ(
 ٖٓا ناؿاٍ ٗ احملٌ.

، ع٢ً إبين يًُعًّٛ باعتباض إ اهلل عع ٚدٌ (3) )ٚقطأ )فًٔ ٜكبٌ َٓ٘(
ٖٛ ايراعٌ، فٝكطأ س٦ٓٝص ٤ٌَ َٓكٛبًا، ٚايكشٝض ٖٛ إطغّٛ ٗ إكاسف 

يرٛ عطنرٗا ايهرافط عًرِٝٗ     ٱفازي٘ إع٢ٓ ا٭عِ، فإ ا٥٬ٕه١ ٜطزٕٚ ايرس١ٜ 
 ٭ِْٗ َأَٛضٕٚ بعصاب ايهافط ٚعسّ قبٍٛ فس١ٜ َٓ٘.

 إ ٚإيٗا: ١ًْ نرطٚا ق١ً إٛقٍٛ.إ ايصٜٔ نرطٚا: 
 عةف ع٢ً نرطٚا. َٚايٛا:

 ايٛاٚ: ساي١ٝ، ِٖ: نُري َٓركٌ ٗ قٌ َبتسأ. ِٖٚ نراض:
 خرب َطفٛع، ٚاؾ١ًُ ٗ قٌ ْكب ع٢ً اؿاٍ. نراض:

                                                 

 .56غٛض٠ اؿذط  (1) 
 .1/443ايعكؿطٟ  -ايهؿاف  (2) 
 .1/444ايعكؿطٟ  -ايهؿاف  (3) 
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ايرا٤: ضابةر١ يًذرٛاب ٕرا ٗ    سسِٖ ٤ٌَ ا٭ضض شٖبًا:فًٔ ٜكبٌ َٔ أ
اٱغِ إٛقٍٛ َٔ ؾا٥ب١ ايؿطط، ئ: سطف ْرٞ، ٜٓكب إهاضع ٚىًك٘ 

 يٲغتكباٍ.
 فعٌ َهاضع َبين يًُذٍٗٛ َٓكٛب بًٔ، ٚاؾ١ًُ خرب إ. ٜكبٌ:

 داض ٚفطٚض َتعًكإ بٝكبٌ. َٔ أسسِٖ:
 شٖبًا: ُٝٝع.ْا٥ب فاعٌ َطفٛع، ا٭ضض: َهاف ايٝ٘،  ٤ٌَ:

ايٛاٚ: سطف عةف ع٢ً قصٚف، يرٛ: أزا٠ ؾرطط  رري     ٚيٛ أفتس٣ ب٘:
داظ١َ، افتس٣: فعٌ َاض َبين ع٢ً ايرتض إكسض عًر٢ ا٭يرف، ٚايراعرٌ    

 نُري يكسٜطٙ ٖٛ، ب٘: داض ٚفطٚض َتعًكإ بافتس٣.
 اٚي٦و: إغِ اؾاض٠ َبتسأ. اٚي٦و هلِ عصاب ايِٝ:

 خرب َكسّ. داض ٚفطٚض َتعًكإ َشصٚف هلِ:
 َبتسأ َ٪خط، ٚاؾ١ًُ اٱي١ٝ خرب إغِ اٱؾاض٠. عصاب:

 قر١، َٚا هلِ َٔ ْاقطٜٔ: ايٛاٚ: عاطر١، َا: ْاف١ٝ. أيِٝ:
 داض ٚفطٚض َتعًكإ َشصٚف خرب َكسّ. هلِ:
سطف دط ظا٥س، ْاقطٜٔ: إغِ فرطٚض )َرٔ( يرعرًا، َطفرٛع قر٬ً       َٔ:

 ع٢ً اْ٘ خرب َ٪خط.
فٗٛ ٤ًٖٛ اٟ اغتٛعب قسضٙ ٚاْعسّ ايرطا  فٝر٘   ٤ٌَ ايؿ٤ٞ ًّ٪ٙ َٮ:

ٚايصٖب ايترب ٖٚٛ َعسٕ َعطٚف عٓس ايٓاؽ ٗ ْٝرع أظَٓرتِٗ، ٚايكةعر١    
َٓ٘ شٖب١، يصا فإ ٜصنط ٜٚ٪ْح، ٚايتصنري ٖٛ ايغايب ٭ْ٘ ا٭ْػب يًذُع، 
)قاٍ ابٔ َٓعٛض: أٌٖ اؿذاظ ٜكٛيٕٛ )ٖٞ ايصٖب( ٚغا٥ط ايعطب ٜكٛيٕٛ 

ٖطٟ: ايصٖب َصنط عٓس ايعطب ٫ٚ هٛظ يأْٝجر٘ ا٫ إ  ٖٛ ايصٖب ٚقاٍ ايع
 .(1) ػعً٘ ْعًا يصٖب١(

                                                 

 .1/394يػإ ايعطب  (1) 
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ايبسٍ ٚايعرٛض ٜكراٍ: فسٜتر٘ َرايٞ فرسا٤، ٚقراٍ ابرٔ َٓعرٛض         ٚايرس١ٜ: 
، ٚيهٔ ايرسا٤ أعِ َٔ ايؿطا٤ فاؿط ٜرتس٣ ٚىًل (1) )ايرسا٤: إ يؿرتٜ٘(

 َٔ ا٭غط ٚمٛٙ، ٚيهٓ٘ ٫ ٜؿرت٣.

 يف سيبق اآليبد
َط اٱهلٞ يًُػًٌُ بإع٬ٕ اّاِْٗ براهلل َٚرا اْرعٍ عًر٢ ايرٓيب      بعس ا٭

ٚا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ ٚاٱقطاض بٓبٛيِٗ ْٝعًا، ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ قُس 
نُا ٗ اٯ١ٜ ايطابع١ ٚايجُاٌْ َٔ ٖصٙ ايػٛض٠، ثِ اٱخباض عرٔ عرسّ قبرٍٛ    

ايهافطٜٔ عًر٢   ١ًَ ٜسإ بٗا  ري اٱغ٬ّ، دا٤ت اٯٜات اييت بعسٖا ٗ شّ
 ٚدٛٙ:

ايػ٪اٍ اٱغتٓهاضٟ َا ٜرٝس سذب اهلساٜر١ عرٔ ايرصٜٔ نررطٚا      ا٭ٍٚ:
ٚقاَرت عًرِٝٗ   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ بعس اّاِْٗ ٚاقطاضِٖ بٓب٠ٛ قُس 

 اؿذ١ بًعّٚ اٱّإ.
 ْعت ايهرط باْ٘ ظًِ ٚفعٌ قبٝض، ٚسادب زٕٚ اهلسا١ٜ. ايجاْٞ:

 ايهراض َٔ ايعصاب ا٭يِٝ.بٝإ ٚيٛنٝس َا ٜٓتعط  ايجايح:
إغتجٓا٤ أٌٖ ايتٛب١ ايٓكٛح َرٔ ايًعٓر١ ٚايعرصاب ايرسا٥ِ ايرصٟ       ايطابع:

ٜٓاٍ ايهراض، ٖٚصا اٱغتجٓا٤ إؾطاق١ أٌَ، ٚسح ع٢ً ايٓذا٠ ٚايػ١َ٬ َرٔ  
 ايعكاب ايؿسٜس.

شّ ٚيرٛبٝذ ايرصٟ ٜبرايغٕٛ ٗ ايهررط ٜٚتُرازٕٚ ٗ إعاقرٞ،       اـاَؼ: 
ِ يبًٛ ِٗ َطيب١ ايه٬ي١ ٚاؾشٛز، ٚدا٤ت ٖصٙ ٚإْصاضِٖ بعسّ قبٍٛ يٛبتٗ

اٯ١ٜ غكرٛم ايرصٜٔ ٜكرطٕٚ عًر٢ ايهررط ٚمل ٜبرازضٚا اٍ ايتٛبر١ اٍ إ        
ٜأيِٝٗ إٛت ٜٚرتنٕٛ ايسْٝا ِٖٚ نراض فأخربت اٯ١ٜ عٔ عسّ قبٍٛ ايرس١ٜ 
َِٓٗ َُٗا بًغت نجطيٗا، َع عذعِٖ عٔ َجٌ ٖصٙ ايرس١ٜ يرتدع اٯ١ٜ ايتاي١ٝ 

إ٪ٌَٓ ٚسجِٗ ع٢ً اٱْرام ٗ غبٌٝ اهلل، ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايتايٝر١   اٍ كاطب١

                                                 

 .1/149يػإ ايعطب  (1) 
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يتشح إػًٌُ ع٢ً اٱْرام ٚاٱسػإ ٚاعُاٍ ايرب يسفع ِٖٚ، ٚاٱخبراض  
بإ عسّ قبٍٛ ايرس١ٜ خام بايهرراض ٚسرسِٖ، ٚيهرٞ ٫ ٜرررت إ٪َٓرٕٛ ٗ      

 غبٌ اٱسػإ ٚزفع ايعنا٠ ٚأعُاٍ ايرب.

 إعجبش اآليخ
عٌٝ َٛنٛعٗا َٚرا ٜرتيرب عًٝر٘ َرٔ اؿهرِ َرٔ  رري        دا٤ت اٯ١ٜ ٗ ي

يطزٜس اٚ يبؼ يتعًكٗا بايصٜٔ ٜأيِٝٗ إٛت ِٖٚ نراض ٚمل ىتاضٚا ايتٛب١ اٍ 
إ ٜغازضٚا ايسْٝا اٍ عامل ايكرب َٚا فٝ٘ َٔ ايعصاب ع٢ً ايهرافط ٫ٕ ايكررب   
ٜهٕٛ ي٘ خاق١ سرط٠ َٔ سرط ايٓريإ اٍ سٌ ايٓؿٛض، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بأَٛض 

 يرتيب ع٢ً إٛت ع٢ً ايهرط، ٖا ٜسٍ ع٢ً غ٤ٛٙ ٚقبش٘ ٖٚٞ:
 شنط ايرسا٤ ع٢ً مٛ اٱْاٍ ايتركًٝٞ إاْع َٔ ايرتزٜس. ا٭ٍٚ:
نجط٠ ايرسا٤ َا ٜعذع اٱْػإ عٔ ْعر٘ اٚ يكرٛض ْرع ؾرةط      ايجاْٞ:

ٜػري َٓ٘، ٚبٝٓت اٯ١ٜ يرعّٚ اغرتجُاض اؿٝرا٠ ايرسْٝا نرساض يًعُرٌ ايكراحل،        
با ت١ إٛت ع٢ً ساٍ ايهرط َٚا ٜػبب٘ َٔ ايعصاب ا٭خطٟٚ ٚسصضت َٔ َ

 ا٭يِٝ.
 ظٔ ايرسا٤ ٗ اٯخط٠، نايصٟ ٜتعًل أًَ٘ بايػطاب ٚايِٖٛ. ايجايح:

َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ اْٗا دا٤ت بصنط ايهافطٜٔ بكٝغ١ اؾُع ٚا٫غتغطام 
ٚبًغ١ ايصّ َٚا ٜبعح ايٝأؽ ٗ ْرٛغِٗ، ثِ اْتكًت ٗ َٛنٛع ايرسٜر١ اٍ  

غ١ إرطز يتبٌ إ أَٛاٍ ايرسْٝا فتُعر١ ٫ يكبرٌ فسٜر١ عرٔ ٚاسرس َرِٓٗ،        قٝ
 ٚع٢ً فطض ْع أَٛاهلِ يًرس١ٜ فاْٗا ٫ يهرٞ يٛاسس َِٓٗ.

ٚمل يكٌ اٯ١ٜ )ٚيٛ اافتسٟ( ع٢ً ايبٓا٤ يًُذٍٗٛ ٫ْ٘ يٝؼ َٔ أسس َٔ 
ايهراض ٜرسٟ قاسب٘ ٚإ نإ أقطب ايٓاؽ ي٘ ْػبًا اٚ غببًا، نُا اْ٘ يٝؼ َٔ 
أسس ٜأيٞ يٝعًٔ ععَ٘ ع٢ً اعةا٤ فس١ٜ عٔ ايهافط ٕا يكرسّ َرٔ يٛدر٘ يعٓر١     
 ا٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ ع٢ً ايهافط، فٗصٙ ايًع١ٓ بطظر زٕٚ زعا٥ِٗ ٚؾراعتِٗ ي٘.

ًمل ّار  ىايا     )يمء األزض ذمجزب(  ًميكٍ اٌ رطًِ ىيه آّخ ثأّخ
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 ثو[.انه ظ اال يف ىيه آّخ انكرميخ، ًكيا قٌنو رعبىل ] ًنٌ اَزٍَ 

 حبث إعجبشي
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ إ يهٕٛ اٯ١ٜ ايكط ْٝر١ بابرًا يًٗساٜر١ ٚٚاقٝر١ َرٔ      
ايهرط ٚسطظًا َٔ ايه٬ي١، ٚزع٠ٛ يًٓاؽ ٱدتٓاب ايهرط ٚايتساضى بايتٛب١ 
قبٌ فٛات ا٭ٚإ، َٚٔ قٝا ايٛعس ٚايٛعٝس ٗ ايكرط ٕ يغر١ إجرٌ َٚرع إ     

يغ١ َعطٚف١ عٓس كتًرف ا٭َرِ   ايهتب ايػُا١ٜٚ ا٭خط٣ يتهُٔ ا٭َج١ً، ٚ
ٚاؾُاعات ٚؼترغ نٌ أ١َ برتاخ ندِ َٔ ا٭َج١ً ا٫ إ إجٌ ٗ ايكرط ٕ  
دا٤ ع٢ً مٛ اٱعذاظ، ٖٚصٙ خكٛق١ٝ إناف١ٝ يًكط ٕ، ٕا فٝ٘ َٔ ايس٫ير١  
ع٢ً إا٥ع بٝٓ٘ ٚبٌ ايهتب ايػُا١ٜٚ ا٭خط٣ ٗ باب إجاٍ، ٚنصا ا٭َط ٗ 

١َٝ٬ ٚايًغ١ٜٛ ا٭خط٣، ٖا ٜػتًعّ اغتٓباط ايسضٚؽ ا٭بٛاب ايعكا٥س١ٜ ٚايه
ٚايعرب ٚاغتدطاز ايسضض ٚإعاضف َٔ إجٌ ايكط ْٞ، ٚيٛنٝس ٖصٙ اؿكٝكر١،  

 ٚدعٌ ا٭دٝاٍ إتعاقب١ يٓترع َٔ إجٌ ايكط ْٞ ٭ْ٘ َسضغ١ داَع١.
َٚٔ ز٫٫ت إجٌ ايكط ْٞ فٝ٪ٙ بإٛانٝع اييت ٜعذع ايعكرٌ اٱْػراْٞ   

ا ٚيهٓٗررا يٝػررت بعٝررس٠ عٓرر٘، بًشرراظ دٗرر١ اـةرراب عًرر٢ مررٛ  عررٔ يكررٛضٖ
عكا٥سٟ اٍ إجاٍ إٛد٘ يًُػًٌُ، ٚإجاٍ إٛد٘ يًهافطٜٔ ٚمٛٙ، اٚ ع٢ً 
مٛ ايكسض٠ ايص١ٖٝٓ اٍ ا٭شنٝا٤ أٚ  ريِٖ، اٚ بًشاظ ايعًِ اٍ ايعًُا٤ ٚ ري 

 ايعًُا٤.
ٗ ايٛدٛز  فُٔ خكا٥ل إجٌ ايكط ْٞ اْ٘ قطٜب َٔ نٌ إْػإ، سانط

ايصٖين، ٚوح اٱْػإ ع٢ً ايتسبط ٚايتأٌَ فٝ٘، بُٝٓا يأيٞ ا٭َج١ً ا٭خط٣ 
نؿٛاٖس، َٚٔ اٱعذاظ فٝ٘ اْ٘ سذ١ ع٢ً ايٓاؽ، ٚبطٖإ قاطع ٚنٝا٤ ٜٓري 
زضٚب اهلسا١ٜ يًٓاؽ، فذا٤ إجٌ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ؼسًٜا يًهافطٜٔ، ٖٚرٛ براب   

ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠ عٓرسَا ىتراض   َٔ أبٛاب إعطف١، ٚداَع ٭سٛاٍ اٱْػإ 
 ايهرط ٚايه٬ي١ ٜٚكط ع٢ً ايبكا٤ عًُٝٗا.

ٚاش يأيٞ أَج١ً ا٭َِ ٚايؿعٛب عٔ ػطب١ ٚاخبراض عرٔ ٚاقعر١ ؾدكر١ٝ     
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ؼٌُ ز٫٫ت يٓةبل ع٢ً ٚقا٥ع أخط٣، فإ إجٌ ٜأيٞ بأَٛض َػتشسث١، نُا 
ايكط ٕ ٚمل ٜرتؾض عًٝ٘ اٱعذاظ َٔ قبغ١ ايكط ١ْٝ، فٗٛ  ١ٜ اٚ دع٤  ١ٜ َٔ 

يأِت اٯ١ٜ ايكط ١ْٝ بعٓٛإ إجٌ ٚسسٙ بٌ يهُٓت سهًُا دعا٥ًٝا ثابترًا فاٯٜر١   
يٝػت َج٬ً بٌ ٖٞ سه١ُ ٚسهِ ثابت ٗ  ١ٜ ٚيؿبٝ٘ ٜكطب ايهًٝات ايعك١ًٝ 

 اٍ ا٭شٖإ باؾٝا٤ قػٛغ١.

 اآليخ سالح
يبٌ اٯ١ٜ انطاض ايهرط ٚاؾشٛز، ٚايعكاب ايصٟ ٜرتيب عًٝ٘، ٚيسعٛ 

ٓاؽ يًتساضى ٚاٱْاب١، ٚايهافط ٗ غبام َع ايهررط ٚايرتدًل َٓر٘، فراشا     اي
يًبؼ بايهرط ٫ٚظَ٘ ست٢ إٛت خػط ايٓؿأيٌ ٚعذع ّٜٛ ايكٝا١َ عٔ افتسا٤ 
ْرػ٘ ٚاْكاشٙ َٔ ايعصاب، ٚمل ٜٓرع٘ َا اْرك٘ ٗ ايرسْٝا، ٚاٯٜر١ سذر١ عًر٢     

عًُِٗ ٜٓرعِٗ اٚ  ايهراض، ٚيتهُٔ ابةا٫ً ؿذتِٗ ٚؾبٗايِٗ، فاشا قايٛا إ
إ  با٤ِٖ ٜؿرعٕٛ هلِ، يأيٞ ٖصٙ اٯ١ٜ يتدربِٖ بإ اختٝاضِٖ ايهرط بطظر 
زٕٚ إْتراعِٗ َرٔ ايؿرراع١، ٖٚرٛ سادرب زٕٚ أغرباب ايعررٛ ٚايطٓر١،        

 ٚاٯ١ٜ غ٬ح عٓس إػًٌُ يسع٠ٛ ايٓاؽ يٲغ٬ّ ٚايتدًل َٔ ايهرط.
 ٚعسّ قبٍٛ ايرس١ٜ ٚايعٛض َٔ ايهافط وتٌُ ٚدًٖٛا:

 اٱْرام ايصٟ ٜبصي٘ ايهافط ٗ ايسْٝا ٱعا١ْ َٚػاعس٠ اٯخطٜٔ. ا٭ٍٚ:
 ايرس١ٜ ٚايبسٍ ٗ اٯخط٠. ايجاْٞ:

 ايعٓٛإ اؾاَع هلُا. ايجايح:
ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝغ١ اٱط٬م ايؿا١ًَ هلصٙ ايٛدٛٙ َع ايتبأٜ بٌ ايسْٝا 

ايهررط   ٚاٯخط٠ بًشاظ إٛنٛع، فايسْٝا زاض عٌُ ٫ٚ ٜكبٌ فٝٗرا ؾر٤ٞ َرع   
ٚاؾشٛز ٭ٕ اٱغ٬ّ ؾطط ٗ ايكبٍٛ، ٚأَرا ٗ اٯخرط٠ فرإ إًرو هلل عرع      
ٚدٌ ٚيٝؼ َٔ فس١ٜ ّٜٛ ايكٝا١َ، ْعِ ضدشإ نر١ اؿػٓات ع٢ً ايػ٦ٝات 
أَط َعترب ٦َٜٛص، ٚيهٔ عٌُ ايهافط َطزٚز، فٗصٙ اٯ١ٜ سرح عًر٢ زخرٍٛ    

 اٱغ٬ّ، ٚزع٠ٛ يًتُػو َباز٨ ايتٛسٝس.
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 اآليخ نطف
١ٜ بكٝغ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ ٚيتشسخ عٔ ساٍ ايصٜٔ ّٛيٕٛ ِٖٚ دا٤ت اٯ

نراض، ٚمل ٜغازضٚا ايهرط ست٢ ضَت بِٗ ايسْٝا اٍ سرط٠ ايكرب، يكاسبِٗ 
ايًعٓرر١ ٚايررصّ َررٔ ا٥٬ٕهرر١ ٚايٓرراؽ، ٚإ فهررط أسررسِٖ بررسفع ايرسٜرر١ اٚ        
اغتشهاض َا عًُ٘ ٗ ايسْٝا هس اْ٘ ئ ٜٓرع٘ ف٬ عٌُ ٜكبٌ َرع ايهررط ٭ٕ   

كرراؿات ٫ يتكررّٛ ا٫ باٱغرر٬ّ، ٖٚررصا ايبٝررإ ٚيغ١اٱْررصاض يةررف إهلررٞ   اي
بايٓاؽ َِٚٓٗ ايهراض، فاٯ١ٜ ؼصٜط هلِ َٔ إٛت ع٢ً ايهرط ٚيط ٝب هلِ 
بايتٛب١ ٚاٱْاب١ يٝهٕٛ إٛت َٓاغب١ يٓعٍٚ ايط١ٓ اٱهل١ٝ ٚيغؿِٝٗ بايطأف١ 

ٞ يةف إهلٞ بأٌٖ ٚايعرٛ ٚإغرط٠، بسٍ إ ٜتًكاِٖ ا٥٬ٕه١ بايعصاب، ٖٚ
 ايسْٝا َةًكًا ايرب ٚايرادط َِٓٗ، َٚٔ ٚدٛٙ ايًةف بايهراض ٗ اٯ١ٜ أَٛض:

 ايتٛنٝس ع٢ً ايطدٛع اٍ اهلل ٚايٛقٛف بٌ ٜسٜ٘ يًشػاب. ا٭ٍٚ:
زفع ِٖٚ بإ إٛت ْٗا١ٜ يٲْػإ، فاٯ١ٜ ؽرب عٔ عامل َا بعس  ايجاْٞ:

 إٛت ٚاْ٘ قا٥ِ ع٢ً اؿػاب ٚاؾعا٤.
 ايتشصٜط َٔ إٛت ع٢ً ايهرط ٚاؾشٛز. ح:ايجاي

يعصض ايتساضى ا٭خطٟٚ َع ايهرط، فُٔ ّٛت نافطًا ٫ ٜػتةٝع  ايطابع:
 ايسفع عٔ ْرػ٘.

بٝإ ايتبأٜ بٌ عامل ايسْٝا ٚاٯخط٠، فرٞ ايسْٝا ٚايكٛاٌْ اـاَؼ: 
ايٛنع١ٝ ٚا٭عطاف اٱدتُاع١ٝ وكٌ ايرسا٤ ٗ ايغايب، ٚدا٤ت اٯ١ٜ 

 ٔ عسّ اَهإ ايرسا٤ َع ايهرط َُٗا بًغت ق١ُٝ ايرس١ٜ.يتدرب ع
اٱخباض عٔ عسّ قبٍٛ ايرس١ٜ يةف إهلٞ، يٝأخص ايٓاؽ  ايػازؽ:

سصضِٖ َٔ ايػ٦ٝات، ٜٚعًُٛا اْغ٬م براب ايررسا٤، ٚامكراض ايٓذرا٠     
 بايتٛب١ ٚاهلسا١ٜ.

 يفهىو اآليخ
٣ اـةاب يبسأ اٯ١ٜ بصنط ايصٜٔ نرطٚا بكٝغ١ اٱْصاض، ٖا ٜعين ٗ فشٛ
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لا٠ إ٪ٌَٓ َٔ َعاْٞ اٱْصاض ٚايٛعٝس اييت يتهُٓٗا اٯ١ٜ، ٚدا٤ َٛنٛع 
اٯ١ٜ ٗ ايكط ٕ ٚبًشاظ عُّٛ خةاباي٘ فإ اٯ١ٜ يتٛد٘ ـةاب إػًٌُ ٫ٚ 

 يٓشكط أسهاَٗا بٓذايِٗ َٔ قٝغ١ اٱْصاض فٝٗا بٌ يؿٌُ:
 اخباضِٖ عٔ ساٍ ايهراض ّٜٛ ايكٝا١َ. ا٭ٍٚ:
 ايٝأؽ ٚايكٓٛط اييت ٜكٝبِٗ عٓس اؿػاب.ساٍ  ايجاْٞ:

عسّ إْتراعِٗ َٔ اَٛاهلِ ٚاعُاهلِ ٗ ايسْٝا، فاَٛاٍ اٱْػإ  ايجايح:
َةًكًا بطًا اٚ فادطًا ٫ يٓتكٌ َع٘ اٍ اٯخط٠، ٚاعُاٍ ايهافط خاق١ ٫ ٜٓترع 

 َٓٗا ٚإ ناْت يتهُٔ اٱْرام.
 .اٯ١ٜ َٛنٛع يٲستذاز ٚدصب ايٓاؽ يٲّإ ايطابع:

يبعح اٯ١ٜ ايػره١ٓٝ ٗ ْررٛؽ إػرًٌُ، ٚػعًرِٗ ٜكرربٕٚ       اـاَؼ:
ع٢ً ا٭ش٣ ايصٟ ٜأيِٝٗ َٔ ايهراض ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ ٜٓتكِ هلِ ّٜٛ ايكٝا١َ 

 بعسّ قبٍٛ ايرس١ٜ َٔ ايهراض.
ؼح اٯ١ٜ إػًٌُ ع٢ً يعاٖس اٱّإ ٚعسّ َغازض٠ َٓاظي٘،  ايػازؽ:

 ايترطٜو ٗ ايرطا٥  ٚايٛادبات. ٕٛنٛع١ٝ إٛت ع٢ً اٱغ٬ّ ٚعسّ
ػعٌ اٯٜر١ َٛنرٛع١ٝ ؿراٍ اٱْػرإ عٓرس إرٛت ٜٚهرٕٛ هلرا          ايػابع:

 َٛنٛع١ٝ ٗ َٓاظٍ اٯخط٠.
يعّٚ ازخاض اٱْػإ ٕا ٜكٝ٘ َٔ ايعصاب، ٖٚصا اٱزخاض ٜتُجٌ  ايجأَ:

 باٱّإ ٚايعٌُ ايكاحل، ْٚبص ايهرط َٚراِٖٝ ايه٬ي١.
قبٍٛ ايرس١ٜ َٔ إػًٌُ، ٚٗ سراٍ قبٛهلرا َرا    ٌٖ يعٗط اٯ١ٜ  ايتاغع:

ٖٞ يًو ايرس١ٜ، ٚايٓكاف ٗ ايهرب٣ ٖٚٞ ٌٖ وتاز إػًِ إ ٜرتسٟ ْرػ٘ 
ٗ اٯخط٠، أٚ ٜكسّ َا ٜهرٕٛ ٚاقٝر١ ير٘، اؾرٛاب إ اٯٜر١ اعرِ َرٔ ايرسٜر١         
ٚيؿري اٍ َٛنٛع ايكبٍٛ ٚعسَ٘، ٖٚٛ أَط ٫ ىل ايرس١ٜ بٌ ٜؿٌُ عٌُ 

٘ ايجٛاب ف٬ يكٌ ايٓٛب١ اٍ افتسا٤ إػًِ ْرػ٘، بٌ ٜكبٌ ايكاؿات َٚا فٝ
 اهلل َٓ٘ َا ٜٓاٍ فٝ٘ ايجٛاب ٚاؾعا٤ اؿػٔ.
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دا٤ت اٯ١ٜ بإغِ اٱؾاض٠ )اٚي٦رو( ٚفٝر٘ ز٫ير١ عًر٢ يٛدر٘      ايعاؾط:: 
 اـةاب يًُػًٌُ، ٜٚتهُٔ شّ ٚيٛبٝذ ايهافطٜٔ.

راع١ ٚايٓكط٠ يبعح اٯ١ٜ ا٭ٌَ ٗ ْرٛؽ إػًٌُ ٗ ايؿ اؿازٟ عؿط:
 ٚاٱعا١ْ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠.

 ٚٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
 َٛنٛع اٯ١ٜ ايصٜٔ نرطٚا ٚساهلِ ٗ اٯخط٠. ا٭ٍٚ:
دعًت اٯ١ٜ َٛنٛع١ٝ ؿاٍ اٱْػإ عٓس إٛت َٚا ٜرتيب ع٢ً  ايجا١ْٝ:

 إٛت ع٢ً ايهرط َٔ اـػاض٠ ٚا٭ش٣.
 اقٗا ٗ ايسْٝا.عسّ قبٍٛ ا٭َٛاٍ َٔ ايهافط ٚإ قاّ بإْر ايجايج١:

٫ يكبٌ ايرس١ٜ َٔ ايهافط ٗ اٯخرط٠ َُٗرا نرإ نربٖرا ٚ ر٤٬       ايطابع١:
 مثٓٗا.

 ايعصاب ايؿسٜس يًهافطٜٔ ٗ اٯخط٠. اـاَػ١:
عسّ ٚدٛز َٔ ٜٓكطِٖ اٚ ٜؿرع هلِ، ٚابتسأت اٯ١ٜ بكٝغ١  ايػازغ١:

تؿسٜس اؾُع بصنط ايهراض ثِ اْتكًت اٍ قٝغ١ إرطز ٚدا٤ ٖصا اٱْتكاٍ يً
ٚايتغًٝغ ٚاٱخباض باْ٘ ئ ٜكبٌ َٔ اسرسِٖ َرا يعذرع عٓر٘ ْراعتِٗ، ثرِ       
 ضدعت اٍ يغ١ اؾُع ٗ بٝإ اؾرتانِٗ بايعصاب ٚاْعساّ ايٓاقط ٚايؿرٝع.

 إفبضبد اآليخ
 ػعٌ اٯ١ٜ ايٓرٛؽ يٓرط َٔ أَطٜٔ:

 ايهرط ٚايه٬ي١. ا٭ٍٚ:
ررٛؽ ايهرراض   َغرازض٠ ايرسْٝا عًر٢ سراٍ ايهررط نُرا يبعرح ٗ ْ        ايجاْٞ:

خاق١ اـؿ١ٝ َٔ إٛت ٚطرطٚٙ ٭ْٗرا يٓبرأ عرٔ ستُٝر١ اؿػراب ٗ اٯخرط٠        
ٚخػاض٠ ايهافط ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚرصٙ اـػراض٠ ؾرا١ًَ يًهرراض ْٝعرًا  ٓرِٝٗ       
ٚفكريِٖ، ٚي٪نس عسّ إعتباض ايغ٢ٓ ٦َٜٛص يعسّ اَهرإ ايرسٜر١، نُرا ؼرح     

 اٯ١ٜ ع٢ً زخٍٛ اٱغ٬ّ ٖٚذطإ ايهرط َٚٓاظي٘.
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ضاز اهلل عع ٚدٌ يًٓاؽ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ إ ٜتسبطٚا ٗ أَرٛض زْٝراِٖ   يكس أ
ٚوترراطٛا ٭سررٛاهلِ ٗ اٯخررط٠، ٚبٝٓررت اٯٜرر١ قرربض غرر٤ٛ اٱختٝرراض بررإضاز٠  
ايهرط، ٚنُا دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بصّ ايرصٜٔ ٜرعزازٕٚ نررطًا، درا٤ت ٖرصٙ      

بازض٠ اٯ١ٜ ٗ بٝإ ظٜاز٠ أخط٣ انجط قبشًا ٖٚٞ إٛت ع٢ً ايهرط، ٚعسّ إ
 اٍ ايتٛب١.

ٚيسعٛ اٯ١ٜ اٍ ايرطاض َٔ ايهرط ٚايه٬ي١ ٚايٓرط٠ َٔ َكاسبتُٗا، ٫ٚ 
ٜكٛز ايرطاض َٔ ايهررط ا٫ اٍ ايغرطم ٗ ْرٛض در٬ٍ اؿرل ٚايػررط ٗ عرامل        
ايغٝب ٚاؿطم عًر٢ إرٛت عًر٢ اٱّرإ، ٚعرسّ َغرازض٠ ايرسْٝا ا٫ عًر٢         

يبكرط ٚايبكرري٠ َرٔ ايغؿرا٠ٚ     اٱغ٬ّ ٭ٕ ايرطاض َٔ ايهرط ٜعٜض َا عًر٢ ا 
إطنب١، أٟ يًو اييت ؼذب اٯٜات ايس١ْٜٛٝ َٚٓٗا ايه١ْٝٛ، ٚاييت ؼذرب  
عٔ عامل ايتكٛض ّٜٛ اؿػراب َٚرا فٝر٘ َرٔ ا٭ٖرٛاٍ َٚرا ٜػرتًعَ٘ زفعٗرا         

 ٚايٛقا١ٜ َٓٗا َٔ ايػ١َ٬ ٗ اٱختٝاض.
اَهرإ  ٚيبٌ اٯ١ٜ نآي١ ق١ُٝ إاٍ ايهجري أظا٤ اٱعتكاز ايػًِٝ، ٚعرسّ  

 اٱْتراع ا٭خطٟٚ َٔ إاٍ َةًكًا َع إٛت ع٢ً ايهرط ٚايؿطى.

 انتفسري
 صبٌَِّ انَّيٍَِّ كَ َرًُا ًَيَبرٌُا ًَىُىْ كُ َّبر قٛي٘ يعاٍ ط

دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ غكٛم ايهررراض ايصٜٔ ٜعزازٕٚ نررطًا، فتؿٌُ ٗ 
بايرصٜٔ ّٛيرٕٛ   َٛنٛعٗا ا٭سٝا٤ َٔ ايهراض اَا َٛنٛع ٖصٙ اٯ١ٜ فٝتعًل 

ٜٚغازضٕٚ ايسْٝا َٔ  ري إ ٜراضقٛا ايهرط ٚايه٬ٍ، فُا ٖٞ ايٓػررب١ بُٝٓٗا، 
 اؾررٛاب ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ ٚد٘، فُاز٠ اٱيتكا٤ أَٛض:

 بايهرط.يصّ اٯٜتإ ايصٜٔ ٜتكرٕٛ  ا٭ٍٚ:
 يٛد٘ يغ١ ايٛعٝس ٚايتدٜٛف هلِ. ايجاْٞ:

ٜرر١ ٚإ مل يررصنطٙ ٚيهررٔ  فرر٤ٞ ايهرررط بعررس اٱّررإ فٗررصٙ اٯ   ايجايررح:
إط٬قات ا٭زي١ ٚأخص ايعٗس ع٢ً ايٓراؽ سذر١ باٱنراف١ اٍ عُرّٛ فر٤ٞ      
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ايبٝٓررات ٚعررسّ اختكرراضٖا عًرر٢ أَرر١ زٕٚ أَرر١، َٚٓٗررا اٯٜررات ايهْٛٝرر١        
 َٚعذعات ا٭ْبٝا٤ ٚايهتب ايٓاظي١ َٔ ايػُا٤.

 أَا َاز٠ اٱفرتام فٗٞ ع٢ً ٚدٛٙ:
ٔ ٜعزازٕٚ نررطًا، اَرا ٖرصٙ    دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ غكٛم ايصٜ ا٭ٍٚ:

 اٯ١ٜ فذا٤ت ؾا١ًَ يًهراض َةًكًا.
ٚضزت اٯ١ٜ ايػابك١ ٗ َٛنٛع عسّ قبٍٛ ايتٛب١، اَا ٖصٙ اٯ١ٜ  ايجاْٞ:

 فصنطت سهِ ايصٜٔ ّٛيٕٛ ع٢ً ايهرط ٚاؾشٛز.
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ٗ عسّ قبٍٛ ايرسا٤ ٚايعٌُ َٔ ايصٜٔ ّٛيٕٛ  ايجايح:
 ع٢ً ايهرط.
اٯٜرر١ ايػررابك١ عررسّ قبررٍٛ ايتٛبرر١ ٚأؾرراضت ايٝٗررا ٚاٍ  شنررطت  ايطابررع:

استُاٍ قرسٚضٖا َرٔ ايهرراض، اَرا ٖرصٙ اٯٜر١ فرصنطت عرسّ قبرٍٛ ايرسٜر١           
 ٚايعٛض ٚأخربت عٔ قبض إٛت ع٢ً ايهرط ٚاؾشٛز.

مل يصنط اٯ١ٜ ايػابك١ ايعكاب ع٢ً إبايغ١ ٗ ايهرط، ٚيهٓٗرا   اـاَؼ:
 اؾاضت ايٝ٘ بأَطٜٔ:

 يٛبتِٗ. عسّ قبٍٛ أ٭ٍٚ:
ْعتِٗ باِْٗ نايٕٛ، اَا ٖصٙ اٯ١ٜ فذا٤ت قطو١ بصنط ايعصاب  ايجاْٞ:

 ا٭يِٝ عكٛب١ يًصٜٔ ّٛيٕٛ ع٢ً ايهرط.
شنررطت ٖررصٙ اٯٜرر١ عررسّ ٚدررٛز ؾرررٝع يًررصٜٔ ّٛيررٕٛ عًرر٢  ايػررازؽ:

ايهرط، َٚا يٓرطز ب٘ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ اٱخبراض عرٔ ايعرصاب ٚغر٤ٛ إكرري ٕرٔ       
اؿكرط ٚعرسّ مشرٍٛ أٖرٌ اٯٜر١ ايػرابك١ بر٘،        ّٛت ع٢ً ايهررط، ٫ ٜعرين   

فاثبات ؾ٤ٞ يؿ٤ٞ ٫ ٜسٍ ع٢ً ْرٝ٘ عٔ  ريٙ باٱناف١ اٍ ٚسس٠ إٛنٛع 
ٗ يٓكٝض إٓاط، فعسّ قبٍٛ ايرس١ٜ َٔ ايهراض ؾا١ًَ هلِ، ٚنصا َا ٜٓتعطِٖ 

 َٔ ايعصاب ٚسطَاِْٗ َٔ ايؿراع١ ٚايٓكط٠.
ضاز٠ إصاٖب ٚإًٌ اييت ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝغ١ اؾُع ٚفٝٗا اؾاض٠ اٍ إ 
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٫ يكط بايٛسسا١ْٝ هلل يعاٍ، ٚز٫ي١ ع٢ً مشٍٛ ايهراض بايعصاب ٚإ ناْٛا 
نجرئٜ، نُا ي٪نس اٯ١ٜ اغتغطام اؿهِ ٚمشٛي٘ يًهراض َٔ  رري إغرتجٓا٤،   
فإساض ع٢ً َٛيِٗ ع٢ً ايهرط َٚغازضيِٗ اؿٝا٠ َرٔ  رري يٛبر١ ْٚرسّ عًر٢      

 إعاقٞ.
نررٛع١ٝ ٗ اؿهررِ، ٚاعتربيرر٘ فاقرر٬ً ٚسررسًا،    ٛٚدعًت اٯ١ٜ يًُٛت َ

ٖٚصا َٔ إعذاظ اٯ١ٜ ٚزق١ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ٚايهررٛابو ٗ ايعكا٥س َٚرا  
ّٓع َٔ ايًبؼ ٜٚػكو عصض ايهرافط ٜٚبةرٌ سذتر٘، ٜٚعدرطٙ عرٔ اؾرساٍ،       
غٛا٤ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا اٚ ٗ اٯخط٠، فٗصٙ اٯ١ٜ َكسام َٛنٛعٞ ٚسهُرٞ  

ايسْٝا ٚاٯخط٠، باعتباض إ ا٭ٍٚ زاض عٌُ، ٚا٭خط٣ زاض يًتبأٜ بٌ اؿٝا٠ 
 سػاب ب٬ عٌُ، ٚايرس١ٜ َٔ ايعٌُ، ف٬ يكض ٗ اٯخط٠.

ٚاٯٜررر١ َسضغررر١ عكا٥سٜررر١ َتهاًَررر١ ٕرررا فٝٗرررا َرررٔ بٝرررإ سكٝكررر١ إرررٛت 
َٚٛنررٛعٝت٘ ٗ يعٌٝ َٓاظٍ ايٓاؽ ٗ اٯخط٠، ٚا٭بٛاب اييت يغًرل َعر٘،   

ٝؼ َع٘ ا٫ عًُ٘، ٖٚصا ايعٌُ ٫ ٜرأيٞ فرطزًا برٌ    فٝغازض اٱْػإ ايسْٝا ٚي
ٜأيٞ َطيهعًا ع٢ً ايعكٝس٠ ٚإبسأ، ٜٚتكّٛ فعٌ ايكاؿات بايتٛب١ ٚاٱغ٬ّ، 

 َٚٔ فايت٘ ايتٛب١ ٗ ايسْٝا وطّ َٓٗا ٗ اٯخط٠، ٫ٚ ٜٓرع٘ إاٍ ٚايٓػب.
ٚيسعٛ ٖرصٙ اٯٜر١ اٱْػرإ ٭خرص اؿا٥ةر١ يٮدرٌ احملترّٛ ٚاٱغرتعساز         

ت َٚا بعسٙ، َٚٔ اٯٜات ٗ خًل اٱْػإ إ دعٌ اهلل عع ٚدٌ أدٌ يًُٛ
اٱْػإ ف٫ًٛٗ عٓسٙ، ٫ ٜكسض ع٢ً َعطفت٘ ٚيٝؼ ير٘ سرس ككرٛم ٜرطيبو     
بػٔ َع١ًَٛ، فإٛت ٜأيٞ ع٢ً ايهبري ٚايكغري، ٚايػامل ٚايعًٌٝ، ٚايطدٌ 

َرٔ   ٚإطأ٠، ٚياض٠ يأيٞ أغباب عطن١ٝ ناؿطٚب ٚا٭ٚب٦ر١ فرتدرتّ أعرسازاً   
ايؿباب َٔ كتًف ا٭عُاض، ٚيهٕٛ ؾاٖسًا عًر٢ سهرٛض إرٛت اؾُراعٞ     

 باٱناف١ اٍ اؿٛازخ ايؿدك١ٝ، ٚٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
دا٤ت اٯ١ٜ يًتصنري بإٛت، ٖٚصا ايتصنرري ٫ ٜٓشكط ١ًَ زٕٚ  ا٭ٍٚ:

أخط٣ بٌ ٜؿٌُ إػًٌُ ٚايهراض، فٗٛ ؼصٜط ٚإْصاض يًهافطٜٔ ٚعٕٛ هلِ 
 ٚايتٛب١ ٚسذ١ عًِٝٗ، ٚبؿاض٠ يًُػًٌُ ٚغه١ٓٝ هلِ. ع٢ً ايتساضى
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ؼح اٯ١ٜ ع٢ً اٱغتعساز إبهط يًُٛت، فُا زاّ اٱْػإ ٜعًِ  ايجا١ْٝ:
 ست١ُٝ ادً٘ َٚٛي٘، ٫ٚ ٜعطف أٚاْ٘، فإ عكً٘ ٜكٛزٙ اٍ يعّٚ ايت٤ٞٗ ي٘.

 ي٪نس اٯ١ٜ سكٝك١ اؿػاب بعس إٛت. ايجايج١:
١ ساٍ اٱْػإ عٓس إٛت َٔ د١ٗ اٱّإ اٚ يبٌ اٯ١ٜ َٛنٛعٝ ايطابع١:

ايهرط، فُع اٱّإ ٜهٕٛ ايعرٛ ٚايٓكط٠ ٚايؿراع١، َٚع إٛت ع٢ً ايهرط 
ؼذب ايؿراع١ ٜٚػتشل ايهافط ايعصاب ٕكاسب١ ايهرط ي٘ عٓس خطٚد٘ َٔ 

 زاض ايعٌُ.
اٯ١ٜ عٕٛ يٲضيكا٤ ٗ غًِ إعاضف اٱهل١ٝ ٚايترك٘ ٗ ايرسٜٔ،   اـاَػ١:

 ط ٝب ايٓاؽ بايتػًض باٱّإ عٓس إٛت ٭ْ٘ ٚاق١ٝ َٔ ايعصاب.ٚي
يبعح اٯ١ٜ ايرعع ٗ قًٛب ايهراض، ُٚٓعِٗ َٔ ايتًرصش برٓعِ    ايػازغ١:

 ايسْٝا ٭ْٗا يبٌ هلِ َا ٜٓتعطِٖ ٗ اٯخط٠ َٔ ايعصاب.

 لبَىٌ احلبل عُد ادلىد
رس يهرٌ إْػرإ   دعٌ اهلل اؿٝا٠ ايسْٝا َعضع١ يٰخط٠ ٚططٜكًا ايٝٗا، ٫ٚب

إ ٜٓتكٌ َٔ ا٭ٍٚ اٍ ايجا١ْٝ َُٓٗا، فًٝؼ َٔ إغتجٓا٤ اٚ اعرا٤، ًُٚٞ ٖصٙ 
اؿكٝك١ ع٢ً اٱْػررإ ايتسبط ٗ ساير٘ َٚٓعي٘ ٗ اٯخط٠، فبعح اهلل ا٭ْبٝرا٤  
َٚعِٗ ايهتب ايػُا١ٜٚ يبٝإ غبٌ ايٓذا٠ ٗ اٯخط٠، ٚاٱخباض عٔ ٚدرٛز  

دٌ اؾ١ٓ غهًٓا زا٥ًُا يًُ٪ٌَٓ، ٚايٓاض َج٣ٛ اؾ١ٓ ٚايٓاض، ٚدعٌ اهلل عع ٚ
يًهافطٜٔ، ٚدرا٤ت ٖرصٙ اٯٜر١ ٱعر٬ّ ايٓراؽ عرٔ َٛنرٛع١ٝ سراهلِ عٓرس          

 إٛت، ٖٚصٙ اؿاٍ ٫ يتعًل بايغ٢ٓ ٚايركط، اٚ اؾاٙ ٚايؿإٔ.
فكس ٜتعصض ع٢ً اٱْػإ إ ٜهرٕٛ  ٓٝرًا اٚ شا ؾرإٔ َٚٓكرب ٚإ برصٍ      

بايعكٝس٠ ٚإبسأ ايصٟ ٜهٕٛ ٗ َٝػرٛض   ايٛغع هلصٙ ايغاٜات، بٌ اْٗا يتعًل
نٌ إْػإ اختٝاض َا ٜط٣ فٝ٘ َٓرعت٘ ٚق٬س٘ ٚلاي٘، ٚايريت يهرٕٛ سكرطًا    
بأٌٖ اٱّإ ٚاٱقطاض بايٓب٠ٛ، ٌٖٚ ّهٔ إُٖاٍ ساٍ اٱْػإ عٓس إرٛت،  
اؾٛاب يكس أب٢ اهلل ا٫ إ يهٕٛ َٛنٛع١ٝ هلصٙ اؿاٍ ٗ عامل اؿػراب،  

 بايٓاؽ َٔ ٚدٛٙ:ٚفٝ٘ ؽرٝف ٚض١ٓ 
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دعٌ إساض ٗ ا٭عُاٍ ع٢ً خٛايُٝٗا ٚؼتٌُ اـا١ُ ٗ إكراّ   ا٭ٍٚ:
 أَطٜٔ:

ٚدٛز َٓسٚس١ ٚغع١ ٚيػرتغطم ايػر١ٓ اٚ ايػرٓٛات ا٭خرري٠ َرٔ       أ٫ًٚ:
 ايعُط.

 سكطٖا ٗ ظَإ ككٛم. ثاًْٝا:
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ٱفاز٠ سكطٖا عاٍ إٛت ٖٚٛ غاع١ َغازض٠ ايسْٝا، 

انجط ْرعًا يٲْػإ ا٭ٍٚ اّ ايجاْٞ أع٬ٙ، اؾٛاب ٖٛ ايجاْٞ ٕا فٝ٘ َٔ  ٚأُٜٗا
 يعسز ٚػسز ايرطم يًتٛب١ اٍ سٌ إٛت.

اعتبرراض ًَرر١ ٚزٜرٔ اٱْػررإ عٓررس إرٛت ٚسهررٛضٙ باعررح عًرر٢    ايجراْٞ: 
 ايتٛب١.

اٯ١ٜ اخباض عٔ قرٛاٌْ ٚأسهراّ ثابتر١ ٗ عرامل اٯخرط٠، ٖٚرصا        ايجايح:
أَٛض ست١ُٝ ٫بس ٚإ ٜٛادٗٗا اٱْػإ، فٗٛ فهٌ إهلٞ اٱخباض ناؾف عٔ 

 ْٚع١ُ اخط٣ ع٢ً ايٓاؽ بإ ٜعًُٛا َا ٬ٜقٕٛ َٔ اؿػاب ٚاؾعا٤.
اعةررا٤ اعتبرراض ٚأُٖٝرر١ خاقرر١ ؿرراٍ إررٛت ٗ عررامل ايعكا٥ررس     ايطابررع:

ٚا٭عُاٍ، فكس ٫ ًٜترت اٱْػإ اٍ نطٚض٠ ايتٛب١ ٚاؿاد١ ايٝٗرا، ٚيهرٔ   
ٛت َٚررا بعررسٙ ٜٓتبرر٘ ٜٚررسضى َٛنررٛع١ٝ ايتٛبرر١ ٚيررعّٚ   سُٝٓررا ٜػتشهررط إرر

 ايتعذٌٝ بٗا، ٖٚصا ايًعّٚ ٜهٕٛ ٚفل ايكٝاؽ اٱقرتاْٞ.
 استُاٍ ططٚ إٛت ٗ أٟ غاع١ َٔ ايعُط. ايهرب٣:

 اؿاد١ يًتٛب١ عٓس إٛت، ٚايكغط٣:
 اؿاد١ يًتٛب١ ٗ أٟ غاع١ َٔ ايعُط. ٚايٓتٝذ١:

س ٗ عُرطٙ ًّٚٗر٘ ٗ ادًر٘    فُٔ فهرٌ اهلل عرع ٚدرٌ عًر٢ ايعبرس إ ّر      
ٚهعً٘ ٜسضى سهٛض َٓٝت٘، ٚظٗٛض أَاضات إٛت ٚظسر٘ ايٝ٘ ببة٧، يتهٕٛ 
َٓاغررب١ يًتٗٝرر٧ يٲْتكرراٍ ايكطٜررب اٍ عررامل اٯخررط٠ بايتٛبرر١ ٚاٱقرر٬ع عررٔ    

 إعاقٞ.
ٚيأيٞ يٛب١ ايعبس ٗ ٖصٙ ايكٛض٠ َتأخط٠ ٚٗ ساٍ ايعذع عٔ ايصْٛب، 
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ا٭َط ٫ ٜ٪خرص عهرِ ايعكرٌ اٱْػراْٞ، برٌ       ٚعٓس ايكةع بسْٛ إٛت ٚيهٔ
ٜهٕٛ ا٬ٕى فهٌ اهلل ٚضٓت٘ ٚعرٛٙ، فُٔ ٚاغرع ضٓتر٘ إ دعرٌ براب     
ايتٛب١ َرتٛسًا اٍ سٌ ا٭دٌ ٚاٱْتكاٍ َٔ عامل ايسْٝا، فا٭قٌ إ ي٪خص 
ساٍ اٱْػررإ َٓص بسأ ايتهًٝف عٓرس اُراّ غرٔ اـاَػر١ عؿرط٠ َرٔ ايعُرط       

جر٢، ٚيهرٔ اهلل عرع ٚدرٌ يرهرٌ عًر٢ ايٓراؽ بطأفتر٘         يًصنط، ٚايتاغع١ يٮْ
 ٚضٓت٘ ٚدعٌ َٛنٛع١ٝ ٚاعتباضًا ؿاٍ اٱْػإ عٓس إٛت.

ٜٚسٍ اٱْصاض ايٛاضز ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً َا هًب٘ ايعبس يٓرػ٘ عٓس اختٝاض 
اٱّإ عٓس إٛت، ٚإبازض٠ اٍ ايٓةل بايؿٗازيٌ ٚاٱغتغراض َٔ ايصْٛب 

ٌ أٚ اٱْاٍ عػب ايؿرإٔ ٚايكرسض٠ ٚاؿراٍ، ٚقرس     غٛا٤ ع٢ً مٛ ايتركٝ
ٜٓعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اٱْػإ بإ ٜكطف عٓ٘ إٛت بعس إ ٜػًِ بٛقٛع٘ 
ٖٚٓاى ؾٛاٖس نجري٠ غٛا٤ ٗ ساٍ إطض اٚ اؿٛازخ اٚ  ريٖا، ٜٚ٪دٌ ٗ 
اٚإ َغازضي٘ ايسْٝا، يٝهٕٛ ٖصا ايتأدٌٝ َٓاغب١ يًترساضى ٚغر٬سًا إنرافًٝا    

 ايصْٛب ٚإعاقٞ. يًتٓعٙ َٔ
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتجبٝت َعامل قإْٛ اؿاٍ عٓس إٛت، ٚاٱخباض عٔ 
إط٬ق٘، فكشٝض إ َٓةٛم اٯٜر١ درا٤ غكرٛم ايهرراض َٚرا ٬ٜقْٛر٘ َرٔ        
ايعصاب بػبب َٛيِٗ ع٢ً ايهرط، ا٫ اْٗا يسٍ بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ ع٢ً انطاّ 

إ يبآٜت زضد١ اٱنطاّ فُٝرا  ايصٜٔ ٫ ٜغازضٕٚ ايسْٝا ا٫ ِٖٚ َ٪َٕٓٛ، ٚ
 بِٝٓٗ بًشاظ أَٛض اخط٣ ٗ اٱّإ ٚايتك٣ٛ.

 عهى ادلُبسجخ
ص ث٬خ َطات ٗ ايكط ٕ ٖٚصا ايعسز ٜسٍ ًَيَبرٌُا ًَىُىْ كُ َّبر ٚضز قٛي٘ يعاٍ ط

ع٢ً َٛنٛع١ٝ ساٍ اٱْػإ عٓس َٛي٘، ًَٚتر٘ ايريت  رازض بٗرا ايرسْٝا ٚقرس       
بٌَِّ انَّيٍَِّ كَ َرًُا ًَيَبرٌُا ًَىُىْ كُ َّبر  ؤًُْنَئََِ لَهَْْيِىْ  طيكسّ ٗ غٛض٠ ايبكط٠ قٛي٘ يعاٍ
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، ٖا ٜسٍ ع٢ً ؾس٠ ايعصاب اٱهلٞ ع٢ً (1) صنَعْنَخُ انهَّوِ ًَانمًَ َ ِكَخِ ًَاننَّبشِ ؤًَََْعِنيَ 

 َٔ ٜراضم ايسْٝا ٖٚٛ َكط ع٢ً ايهرط ٚاؾشٛز.
انَّيٍَِّ كَ َرًُا ًَََاًَُّا لَاٍْ   بٌَِّ  طنُا دا٤ ٗ غٛض٠ قُس قٛي٘ يعاٍ 

، ٖا ٜسٍ ع٢ً عسّ قبٍٛ ايرسٜر١  (2) صضَجِْمِ انهَّوِ ثُىَّ يَبرٌُا ًَىُىْ كُ َّبر  ََهٍَْ َّغم ِرَ انهَّوُ نَيُىْ 

ٚست١ُٝ ايعصاب ا٭يِٝ ايصٟ ٜٓتعطِٖ، ٚدا٤ت اٯٜات ببٝإ َهاٌَ ايهرط 
ت ايهررافطٜٔ بايرػررل ٚاْرر٘ نرررط برراهلل ٚضغررٛي٘، ٚدشررٛز بررايٓب٠ٛ، َررع ْعرر   

 .(3)صبََِّيُىْ كَ َرًُا ثِبنهَّوِ ًَرَضٌُنِوِ ًَيَبرٌُا ًَىُىْ ََبضٌٌََُِٚاـطٚز عٔ ايةاع١ قاٍ يعاٍ ط
ٚؼرصض اٯٜرات ايٓرراؽ َرٔ يًكرٞ  ٜررات ايكرط ٕ بايكرسٚز ٚاٱعررطاض،       
ٚيسعِٖٛ يتٗصٜب ايٓرٛؽ َٚٓع  ًب١ ايٓرؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚايغهب١ٝ َٚا ٜ٪زٟ 

٢ ايهررط ٚاؾشرٛز، فٓرعٍٚ نرٌ غرٛض٠ َرٔ ايكرط ٕ ضٓر١         اٍ اٱقطاض عًر 
يًٓاؽ ْٝعًا ٚيهٔ أٌٖ ايعٓاز ٜكُٕٛ  شاِْٗ عٔ ياعٗا ٚيرسبط َعاْٝٗرا   

ًَؤَيَّب انَّيٍَِّ َِِ قُهٌُثِيِىْ يَرَض  ََسَا َرميُىْ رَِْطًاب بِنَاَ رَِْطِايِىْ     طايكسغ١ٝ قاٍ يعاٍ 

 .(4)صًَيَبرٌُا ًَىُىْ كَبَِرًٌَُ 
 

 صََهٍَْ َُّمجَمَ يٍِْ ؤَدََِىِىْ يِممءُ األرض ََىَجًبٍ طقٛي٘ يعا
َع إ اٯٜات درا٤ت بكرٝغ١ اؾُرع، فرإ ٖرصا ايؿرةط َرٔ اٯٜر١ درا٤          
بكٝغ١ إرطز، ٖٚٛ ْٛع إعذاظ ٗ إكاّ، ٚؾرراٖس عًر٢ ايتغًٝرغ ٚايتؿرسٜس  
ع٢ً ايهراض، فًٛ قايت اٯ١ٜ "فًٔ ٜكبٌ َِٓٗ ًَر٧ ا٭ضض" ٭ٚضز بعهرِٗ   

ػُع اَٛاٍ ايهراض ٗ ايسْٝا ع٢ً َط ا٭ظ١َٓ يًرسا٤ فذا٠٤ اٯب١ يسفع ؾب١ٗ 
                                                 

 .161غٛض٠ ايبكط٠  (1) 
 .34غٛض٠ قُس  (2) 
 .84غٛض٠ ايتٛب١  (3) 
 .125غٛض٠ ايتٛب١  (4) 
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 ايِٖٛ ٚايؿب١ٗ ٚبٝإ ساٍ ايهافط ٗ ايعصاب ظ٤٬ َٔ  ري يبؼ.
ٚٚنٛح اؿهِ اؾعا٥ٞ ٗ اٯ١ٜ ظدط عٔ ايهرط ٚإعاقٞ، ٕا فٝر٘ َرٔ   
يغ١ ايتؿرسٜس ٚايتغًرٝغ باٱنراف١ اٍ سكٝكر١ ٖٚرٞ ثبرٛت اؿهرِ ايؿرطعٞ،         

ت اٯ١ٜ بصنط َكررساض َا ٜرتسٟ ب٘ ايهافط ٜرّٛ ايكٝاَر١ ْرػر٘ ٚاْر٘ َرٮ      ٚدا٤
 ا٭ضض شٖبًا، ٖٚصا ايرسا٤ ٚزفع إاٍ َتعصض ع٢ً ايهافط َٔ ٚدٛٙ:

 عسّ اَهإ ْع٘ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا ٚضاث١ ٚنػبًا. ا٭ٍٚ:
٫ ٜكاسب اٱْػإ ٗ  خطي٘ ا٫ عًُ٘، فًٝؼ َع٘ َاٍ اٚ يطن١  ايجاْٞ:
 يرسا٤.ُهٓ٘ َٔ ا

 َٔ قرات اهلل عع ٚدٌ اْ٘  ين فٗٛ ٫ وتاز ايرس١ٜ ٚإاٍ.ايجايح: 
٫ ٜكبٌ َٔ ايٓاؽ ٜ٪٦َص ا٫ ايعٌُ ايكاحل إرتؾض عٔ اٱّإ،  ايطابع:

ف٬بس َٔ اٱقطاض بايتٛسٝس ٚايتكسٜل بايٓب٠ٛ بايصات ٚايعطض، اَا بايصات 
ا٥رس ايريت ٫ ؼكر٢،    فٮْ٘ نطٚض٠، ٚأَا بايعطض فًُا ٜرتيب عًٝ٘ َٔ ايرٛ

 َٚٓٗا قبٍٛ ا٭عُاٍ.
يكس دا٤ت اٯ١ٜ َٔ باب اٱغتعاض٠ ٚيكطٜب ايبعٝس، ٚنؿف داْب َٔ 
اغطاض اٯخط٠ بٛنٛح ٚؼِس ٚسكا٥ل يبسٚ ٚنأْٗا َٔ اـٝراٍ، يت٪نرس ؾرس٠    
عصاب ايهافط، ٌٖٚ يعترب اٯ١ٜ َٔ ايكٝاؽ اؾٛاب ٫، فايكٝاؽ ير٘ اضنرإ   

اَع ٚاؿهِ، ٖٚصٙ اٯ١ٜ دا٤ت بإجٌ ٚاؿهِ اضبع١ ٖٞ ا٭قٌ ٚايرطع ٚاؾ
فتُعٌ ٗ  ١ٜ ٚاسس٠ َٔ  ري يعاضض بُٝٓٗا، بٌ ٖٞ يًشهِ احمل  أقطب 
فٗٞ ؽاطب ايعكٍٛ ع٢ً اخت٬ف َرساضنٗا، ٚيتهرُٔ اٱستذراز إتعرسز     

 ايٛدٛٙ، ٚػعٌ عامل اٯخط٠ قطٜبًا َٔ ا٭شٖإ بتراقًٝ٘ ٚأغطاضٙ.
يرس١ٜ َٔ ايهافط، ٚؼطَ٘ َٔ ايؿراع١ ٖٚصا فٗصٙ اٯ١ٜ يبٌ عسّ قبٍٛ ا

ايبٝإ إْصاض ٜتهُٔ ايتأزٜب ٚايعدط عٔ اضيهاب ايػ٦ٝات ٚإعاقٞ، ٚشنط 
ٖصا إكررساض ايهررجري ايصٟ ٫ ىررةط ع٢ً باٍ اسرررس ٜسٍ با٭ٚي١ٜٛ عسّ قبٍٛ 

 َا ٖٛ أز٢ْ َٓ٘، ٖا ّهٔ إ ٜتكٛض ًَه١ٝ إْػإ ي٘.
ٖب ٖٚٛ أ ٢ً إعازٕ إتساٚي١ برٌ ايٓراؽ،   يكس دا٤ت اٯ١ٜ بصنط ايص
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نُا اْ٘ َعطٚف عٓسِٖ ْٝعًا، َٔ ٜسخطٙ، َٚٔ مل ًّه٘ ٗ سٝاي٘، ٚظاٖط 
يًٓرراؽ ْٝعررًا بٛاغررة١ إؽرراشٙ ظٜٓرر١ َٚررا٫ً ٗ إعررا٬َت ٚايبٝررع ٚايؿررطا٤،   
فذا٤ت اٯ١ٜ بصنطٙ يغ٤٬ مثٓ٘ ٚقعٛب١ اقتٓا٥٘، ٚاؿطم ع٢ً ازخاضٙ ٚعسّ 

راق٘ ٚبصي٘، َٚع ٖصا فإ عصاب اٯخط٠ هعٌ ايهافط ٜٓرل ٖصا ايتعذٌ ٗ إْ
إرراٍ ايهررجري َررٔ ادررٌ ايٓذررا٠ َررٔ ايعررصاب، ٚوتُررٌ يرررغ )َررٮ ا٭ضض(  

 ٚدًٖٛا:
 اْبػاط ايصٖب ع٢ً ا٭ضض َا ٜغةٝٗا ٖٚٛ ع٢ً        أقػاّ: ا٭ٍٚ:
 إطاز غةض ا٭ضض ٚنػٛي٘ بايصٖب ٖٚٛ ع٢ً فطٚع: ا٭ٍٚ:
 ٝع غةض ا٭ضض بابعازٖا ايس١ْٜٛٝ.يغة١ٝ ْ ا٭ٍٚ:
يكسٜط َا ٜغةٝٗا بايٛظٕ، ّٜٚٛ ايكٝاَر١ ٜرّٛ إٝرعإ ٚنرٌ ؾر٤ٞ       ايجاْٞ:

 ّهٔ يكسٜط ٚظْ٘.
إطاز ا٭ضض اييت ٜطاٖرا اٱْػرإ عًر٢ َرس بكرطٙ ٚيرٝؼ نرٌ         ايجايح:

 ا٭ضض.
ْجط ايصٖب ع٢ً ا٭ضض عٝح ٜكسم عًٝ٘ عطفًا اْ٘ َرٮ   ايكػِ ايجاْٞ:

 ا٭ضض.
إسهاض َكازٜط نجري٠ َٓر٘ ُرٮ ايٓراظط ٚيٓتؿرط انرٛاّ َٓر٘ عًر٢         ح:ايجاي

 ا٭ضض.
دا٤ت اٯ١ٜ برصنط ا٭ضض ٚإرطاز عُكٗرا ٭ٕ ايًررغ مل     ايٛد٘ ايجاْٞ: 

ٜطز بايتغة١ٝ بٌ دا٤ برإٮ َرٔ اَرت٤٬ ا٭ْرا٤ ٚايٛعرا٤ بإرا٤، فرإ قًرت إ         
ٟ ْرػر٘ بٗرصا   ايهافط وتاز اٍ اْا٤ َٔ إا٤ ّٜٛ ايعةـ ا٭نررب فهٝرف ٜررس   

إكرساض ايهربري َررٔ ايرصٖب، ٚاؾررٛاب إ اٯٜر١ درا٤ت َررٔ براب ايتشررسٟ       
ٚيٛنٝس ست١ُٝ ايعكاب ع٢ً ايهراض، ٚيطز ؾب١ٗ فكس ٜكاٍ قس ًّو اٱْػرإ  
ايصٖب ايهجري ٚيهٓ٘ ٫ ًّو إا٤، ٖٚٛ َػتعس إ ٜبسٍ ايصٖب بإا٤ يٝٓكص 

ٍٛ ٚعسّ أخص ايرس١ٜ ٚإ سٝاي٘، فذا٤ت اٯ١ٜ يٲخباض عٔ اْغ٬م باب ايكب
 ناْت نبري٠ دسًا َٚتعصض٠ ع٢ً اٱْػإ ٗ سٝاي٘.
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إررطاز خررعا٥ٔ ا٭ضض عرصف إهرراف، ٚيكررسٜط اٯٜر١ "ٚيرٔ   ايجايح: 
ٜكبٌ َٔ اسسِٖ ٤ٌَ خرعا٥ٔ ا٭ضض" نُرا درا٤ سهرررا١ٜ عرٔ ٜٛغرررف ٗ       

 .(1)صْظٌ لَهِْى  قَبلَ اَْعَهمنِِ لَهََ خَسَا ٍِِ األرض بَِِِّ دَ ِ طايتٓعٌٜ: 

ٚبايٓػررب١ يًرررطع ا٭ٍٚ َررٔ ايكػررِ ا٭ٍٚ َررٔ ايٛدرر٘ ا٭ٍٚ اعرر٬ٙ فٗررٛ  
دررا٥ع، ٱقرراي١ اٱطرر٬م ٚ٭ْرر٘ إررطاز َررٔ ا٭ضض اشا مل يررطز قطٜٓرر١ عًرر٢   
ايتكٝٝس، ٖٚٞ َعس١َٚ ٗ إكاّ باٱناف١ اٍ إضاز٠ ايهجط٠ ٗ ايرسا٤، ٜٚرطاز  

ؼ دع٤ َٓٗا، ٚيهٔ إتبازض َٔ شنط ا٭ضض ّٜٛ ايكٝا١َ َةًل ا٭ضض ٚيٝ
اٍ ا٭شٖإ  ريٙ، اَا بايٓػب١ يًرطع ايجاْٞ فاْ٘ ٫ ٜتعأضض َع ا٭ٍٚ، ٚقس 
ٜكاٍ إ ايٛظٕ ٚاعتباضٙ ٖٛ ا٭قض فكس ٫ يهٕٛ ٖٓاى أضض، اٚ إ يغةٝتٗا 

 بايصٖب أَط وتاز اٍ َس٠ َسٜس٠.
ٓ٘ َتعصض ٚاؾٛاب اْ٘ ٫ َس٠ ٚظَإ ٗ َجٌ ٖصا ايرعٌ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚيه

 ٭ٕ ايهافط ٫ ًّو ؾ٦ًٝا ٦َٜٛص.
أَا ايرطع ايجايح ف٬ زيٌٝ عًٝ٘، ٚوتاز اٍ اَاض٠ خكٛقًا ٚاْ٘ خ٬ف 
اٱط٬م، أَا ايكػِ ايجاْٞ ٚايجايح فُٗا قطٜبإ َٔ إع٢ٓ ٚيهُٓٗا خر٬ف  
ايعاٖط باٱناف١ اٍ نُْٛٗا َٔ ايهًٞ إؿهو ايرصٟ ٜهرٕٛ عًر٢ َطايرب     

٘ ايجاْٞ فٗٛ اْايٞ ٫ٚ زيٌٝ عًٝ٘، نُا إ إتعاضف عٓس َتراٚي١، اَا ايٛد
 شنط ا٭ضض ٖٛ غةشٗا ٚيٝؼ عُكٗا ا٫ َع ايكط١ٜٓ ايكاضف١.

اَا ايجايح فدعا٥ٔ ا٭ضض اعِ َٔ ايصٖب، ٭ٕ ٜٛغف عًٝ٘ ايػر٬ّ  
يررٍٛ ايررٛظاض٠ ْٚررع ايعضاعررات ٚنرربةٗا ٚقرراّ بتٛظٜعٗررا، اَررا ٖررصٙ اٯٜرر١ 

ايتعررٌٝ ٚاؿكررط، ٚمل ٜررطز يرررغ )َرر٤ٌ  فذررا٤ت بررصنط ايررصٖب عًرر٢ مررٛ  
ا٭ضض( ا٫ ٗ ٖصٙ اٯٜر١، نُرا ٚضز َرط٠ ٚاسرس٠ غكرٛم ايػرُا٤ بكٛير٘        

ٚاؿرطؽ ٫ ٜغةرٞ أفرل ايػرُا٤      (،2)صٌََََََََْبىَب يُهِئَذْ دَرَضًب شًَََِّا ًَشُيُجًبيعاٍ ط

                                                 

 .55غٛض٠ ٜٛغف  (1) 
 .8غٛض٠ اؾٔ  (2) 
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نً٘، بٌ ٜهٕٛ َٓتؿطًا فٝٗا، ٫ ٜػتةٝع اؾٔ إ ىرتق٘، فهصا بايٓػب١ يًصٖب 
فإطاز يٝؼ يغة١ٝ ْٝرع ادرعا٤ غرةض ا٭ضض، برٌ ٜ٪خرص ايًررغ بًشراظ        
اْكطاف٘ ٚإتبازض ٖٚٛ نجط٠ ايرصٖب َرا ّرٮ ايعرٌ ٜٚؿرغٌ إهرإ ٜٚغةرٞ        
َػاس١ ٖتس٠ َٔ ا٭ضض ٜكرسم عًٝٗرا عطفرًا اْٗرا ا٭ضض غرٛا٤ عًر٢ َرس        
ايبكط اٚ أز٢ْ اٚ أنجط َٓ٘، ٖٚٛ اٜهًا أَط َتعصض عًر٢ إتعرسز َرٔ ايٓراؽ     

 ؼكٝك٘ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا.
 ٚوتٌُ يرغ ايصٖب ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ ٚدًٖٛا:

 ايترب، ٚايصٖب اـايل َٔ ايؿٛا٥ب َٚا ىًو َع٘.ا٭ٍٚ: 
 ايصٖب إدًٛط بغريٙ َٔ إعازٕ نايٓشاؽ. ايجاْٞ:

إطاز ايصٖب ٚايره١، ٚشنط ايصٖب ٚسسٙ ٭ْر٘ ايررطز ا٭ٖرِ     ايجايح:
 ع٢ً ًُه٘ ٜٚتذٓب ايترطٜو ب٘.ٚا٭ ٢ً، ٚ٭ٕ اٱْػإ وطم 

 إضاز٠ ايسٜٓاض ايصٖيب.ايطابع: 
 ايؿ٤ٞ إةًٞ بايصٖب ٜٚػ٢ُ إصٖب. اـاَؼ:

ٚإطاز ٗ اٯ١ٜ ٖٛ ا٭ٍٚ، ٜٚسخٌ َع٘ ايطابع بؿطط عسّ خًو ايصٖب 
فٝ٘ َعازٕ اخط٣ نُا هطٟ ٗ بع  أْٛاع ايعًُر١ ايصٖبٝر١، ؿُرٌ ايهر٬ّ     

بررٌ ايررصٖب َررٔ دٗرر١، ٚايرهرر١ ٚإعررازٕ  عًرر٢ ظرراٖطٙ، ٚيًتبررأٜ ايٓررٛعٞ
 ا٭خط٣ َٔ د١ٗ أخط٣.

ٚامكاض َٛنٛع اٯ١ٜ بايصٖب إعذاظ إناٗ ٚيعذٝع يًهرافطٜٔ ٚؼرس   
هلِ، ٚبٝإ َا ٜرتيب ع٢ً ايهرط َٔ اـػاض٠ ٚايعذع عٔ ايتساضى، فايعذع 

 دا٤ َطنبًا َٔ ٚدٛٙ:
 عسّ قبٍٛ إاٍ ايهجري. ا٭ٍٚ:
 ضز ايرس١ٜ. ايجاْٞ:

ايعذع عٔ إسهاض َكساض ايرس١ٜ اييت ٫ يكبٌ، ٚمل يصنط اٯ١ٜ  ح:ايجاي
ايعٌُ ايصٟ ٜطدٛ اٱْػإ إ ٜكبٌ َٓر٘ ٦َٜٛرص، برٌ درا٤ت برصنط ايرصٖب       
ٚإاٍ، ٖا ٜسٍ ع٢ً سبو عُرٌ ايهرافط ٚعرسّ قبٛير٘ ٱؾررتاط اٱغر٬ّ ٗ       
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قبٍٛ ايرب، ٚٚضزت اٯٜر١ برصنط ايرصٖب ٚمل يرصنط ا٭عُراٍ ٚاْٗرا ٫ يكبرٌ        
 ، ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:َِٓٗ

إ فعٌ ايهافط قبٝض ٚعًُ٘ َطزٚز، ٚايهرط ٜأيٞ ع٢ً أفعاي٘ ف٬  ا٭ٍٚ:
 ٜبكٞ ي٘ ٗ َٝعإ ا٭عُاٍ ؾ٦ًٝا.

يتهُٔ اٯ١ٜ ٗ ؾرةط َٓٗرا َٛنرٛع ايررسا٤، ٖٚرٛ عراز٠ ٜهرٕٛ         ايجاْٞ:
 بإاٍ.

 دا٤ت اٯ١ٜ يًتشسٟ ٚايتعذٝع ٚايتبهٝت. ايجايح:
ٚدٛز عٌُ عٓرس ايهرافط وتُرٌ إ ٜهرٕٛ      فٝٗا ز٫ي١ ع٢ً عسّ ايطابع:

 َكب٫ًٛ.
َٛنٛع١ٝ إاٍ عٓس ايهافط ْٚعطٙ ي٘ ٚاْؿغاي٘ ظُع٘ َرٔ  رري    اـاَؼ:

إيترات يًٛظٝرر١ ايؿرطع١ٝ، ٚأسهراّ اؿر٬ٍ ٚاؿرطاّ، فذرا٤ت اٯٜر١ يبٝرإ         
اْعساّ ايٓرع ا٭خطٟٚ َٔ إاٍ ٚإ نإ انعاف َا ٜتكرٛض ٜٚرٛز ْعر٘،    

 ْػإ أنرب َطايب َٔ ساي٘ ٚؾأْ٘.َٚا وب٘ ٜٚتُٓاٙ اٱ
ٚنجط٠ ايصٖب ٗ اٯٜر١ اؾراض٠ اٍ سكرٍٛ سرا٫ت  ٓر٢ عٓرس ايٓراؽ،        
ٚاخباض بإ َٔ ايهافطٜٔ َٔ ٜهٕٛ  ًٓٝا نجري ا٭َٛاٍ ّتًو ايكٓاطري إكٓةط٠ 
َٔ ايصٖب، َٚع ٖصا فإ ٖصٙ ا٭َررٛاٍ ٫ يٓرعرر٘ ٗ اٯخط٠، ٚفٝ٘ يأزٜرب  

ايعرع ٚايطنرا عٓرس إػرًٌُ، ٭ْٗرِ ًّهرٕٛ        يًٓراؽ ْٝعرًا، ٚبعرح يرطٚح    
اٱّإ ٜٚأيٕٛ عامل اٯخط٠ َٔ  ري ساد١ اٍ فس١ٜ ٚعٛض َايٞ بٌ عٓسِٖ 
عًُِٗ إكرربٍٛ ٚايصٟ ٜٓايررٕٛ عًٝ٘ اؾعا٤، فُت٢ َا ازضى إػًِ إ ايهافط 
ايغين ٬ٜقٞ ايعصاب ا٭يِٝ ٫ٚ ٜٓترع َٔ اَٛاي٘ ٗ اٯخرط٠ ، فاْر٘ ٜعٖرس ٗ    

 ا٭َٛاٍ، ٜٚؿهط اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ اهلسا١ٜ.يًو 
ّٚهٔ ٌٓ َع٢ٓ عسّ ايكبٍٛ ٖٓا ع٢ً اؿٝا٠ ايسْٝا، َٚهُْٛ٘ اْ٘ يرٛ  
قاّ ايهافط بإْرام ا٭َٛاٍ ٚايصٖب ٚايره١ فًٔ ٜكبٌ َٓر٘ ٭ٕ إرساض عًر٢    
اٱّإ ٚاٱقطاض بايٛسسا١ْٝ هلل يعاٍ، ٚفٝ٘ سذ١ ع٢ً ايهافط ٚابةراٍ يعٓر٘   

رام ٜٓرع٘ َع ايهرط ٚاؾشٛز ٫ٚ يعاضض بٌ ايٛدٌٗ َٔ اٱْرام بإ اٱْ
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ٗ ايسْٝا ٚبٌ عسّ قبٍٛ ايررسا٤ َرِٓٗ ٗ اٯخرط٠، ٚإرساض ٗ ايكبرٍٛ عًر٢       
اٯخط٠، يصا دا٤ قٛي٘ يعاٍ )فًٔ ٜكبٌ( بكٝغ١ اٱغتكباٍ ٚبكط١ٜٓ ف٤ٞ اٯ١ٜ 

      ّ ٛيرٛا عًر٢   ٗ َٛنٛع إٛت ع٢ً ايهررط، اٟ اْر٘ يرٔ ٜكبرٌ َرِٓٗ بعرس إ 
 ايهرط ٚاؾشٛز.

 

 صًَنٌَْ اَمزٍَََ ثِوِقٛي٘ يعاٍ ط
درا٤ت ايرٛاٚ ٗ )ٚيرٛ( يًعةرف ٚيرٝرس إغراٜط٠ ٚايتعرسز برٌ إعةررٛف         

 ٚإعةٛف عًٝ٘، فرٞ اٯ١ٜ َٛنٛعإ:
عسّ قبٍٛ إاٍ ايهجري َٔ ايهافط ايصٟ ّٛت َٔ  ري ضدٛع عٔ  ا٭ٍٚ:

 ايهرط ٚايكسٚز.
َٓ٘ ٚإ ناْت اَٛاٍ ايسْٝا، فًٛ ْع ايهرراض   عسّ أخص ايرس١ٜ ايجاْٞ:

َٔ ا٭دٝاٍ إتعاقب١ ْٝع أَٛاهلِ ٚزفعٖٛا فس١ٜ يٛاسرس َرِٓٗ يٛاطر٪ًا اٚ    
ؾرك١ اٚ يًشذ١ ٚبٝإ ا٭ثط فًٔ يكبٌ ٖصٙ ا٭َٛاٍ فس١ٜ عٓر٘، اَرا يرٛ درا٤     
إ٪َٔ برعٌ قاحل فاْ٘ ٜكٝ٘ سط ايٓراض ٜٚهرٕٛ بابرًا يرٲشٕ بايؿرراع١ يًغرري،       

 ٤ ٖٓا وتٌُ ٚدًٖٛا:ٚايرسا
 دعٌ إاٍ ايهجري فسا٤ يٓرػ٘ ٚبسْ٘ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ. ا٭ٍٚ:
َا ٜرتسٟ ب٘ ساٍ َٛي٘ ع٢ً ايهرط نٞ ٜسفع عٓ٘ ايعصاب ا٭يِٝ  ايجاْٞ:

 اـام َٔ ّٛت نافطًا.
دعً٘ فس١ٜ يغرريٙ َرٔ ا٫ٚزٙ ٚ با٥ر٘ ٚاسبا٥ر٘، غرٛا٤ عًر٢ مرٛ         ايجايح:

 اٱؼاز اٚايتعسز.
دعٌ إاٍ إصنٛض سادبًا ٚبس٫ً عٔ ٜرّٛ اٚ غراع١ ٚاسرس٠ َرٔ      ايطابع:

 ايعصاب ا٭يِٝ ٗ اٯخط٠.
ٚايكشٝض ٖررٛ ا٭ٍٚ ٜٚسخررٌ َع٘ ٗ طررٛي٘ ايطابرررع اش إ ايهرررافط ٫   
ُٜٗ٘ ٗ ّٜٛ ايكٝا١َ ا٫ لاي٘ بٓرػرر٘، ٜٚط ررب بايرررسا٤ بأعرررع ايٓاؽ عٓرسٙ  
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 .(1)صانمًُجْرِوُ نٌَْ َّ مزََُِ يٍِْ لَيَاةِ ٌَّْيِئِيٍ ثِجَنِْوٌََِّ ُّ ِٖٚ أ٫ٚزٙ، قاٍ يعاٍ ط

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بًرغ )يٛ( ٖٚٛ سطف اَتٓاع ٱَتٓاع، اٟ اَتٓاع اؾرٛاب  
ٱَتٓاع ايؿطط ٖٚٛ إؿٗٛض، )ٚأخطز ابٔ ابٞ سامت َٔ ططٜل ايهشاى عٔ 

 .(2)ابٔ عباؽ قاٍ: نٌ ؾ٤ٞ ٗ ايكط ٕ، "يٛ" فاْ٘ ٫ ٜهٕٛ ابسًا"
َٛنٛع "يٛ" ٖٛ ايرس١ٜ ٚايبسٍ، فذا٤ت اٯ١ٜ يٲخباض عٔ  ًل براب  ٚ

ايرسٜرر١ ٗ اٯخررط٠، ٚاْٗررا َررٔ أسهرراّ ايررسْٝا غررٛا٤ ٗ ايعبررازات نُررا ٗ       
ايهراضات إاي١ٝ ٚايكٝاّ ٚعتل ايطقب١، اٚ ٗ إعا٬َت ٚاؾٓاٜات ٚعَُٛات 

غايب١  أسهاّ ايكًض، فٛضٚز )يٛ( ٜرٝس عسّ سكٍٛ ايرس١ٜ ٗ اٯخط٠ ٚاْٗا
باْترا٤ إٛنٛع، ٚهٛظ إ يهٕٛ "يٛ" ٖٓا َكسض١ٜ، ٖٚرٞ ايريت ٜكرًض إ    

 .(3)صٌََّ ُّ ؤَدََُىُىْ نٌَْ ُّعًََّرُٜأيٞ بسهلا "إٔ" إرتٛس١، نُا ٗ قٛي٘ يعاٍ ط

 ٚاؾُع بٌ إعةٛف ٚإعةٛف عًٝ٘ فٝ٘ ٚدٛٙ:
افترس٣ بر٘ ٗ   ئ ٜكبٌ َٓ٘ ٖصا إاٍ يٛ اْرك٘ ٗ ايسْٝا، ٚنصا يرٛ   ا٭ٍٚ:

اٯخط٠ ٚيٝؼ َٔ أسس ٜٓرل ٖصا إاٍ ٗ ايسْٝا َٔ َاي٘ اـام ٚع٢ً فطض 
 إْراق٘ فًٔ ٜكبٌ َٔ ايهافط.

 إطاز يٛ افتس٣ َجً٘.ايجاْٞ: 
يعًل عسّ ايكبٍٛ ٚضز ايرس١ٜ بعامل اؿػاب ا٭خطٟٚ ف٬ ٜكبٌ  ايجايح:

عرصاب  َٓ٘ عٛض ٚبسٍ عٔ نررطٙ ٚدشرٛزٙ، ٫ٚ ي٪خرص َٓر٘ فسٜر١ يرسفع اي      
ا٭يِٝ عٓ٘ فعسّ ايكبٍٛ ٜتعًل َٛنٛع  ري إٛنٛع ايصٟ يتعًل بر٘ ايرسٜر١   

 ٚإ ناْا َٔ عَُٛات ايػبب ٚإػبب.
ئ ٜكبٌ ٗ اٯخط٠ َٔ ايهررافط ٧ًَ ا٭ضض شٖرربًا يٛ يكرررسم ب٘  ايطابع:

ٗ ايسْٝا، ٚنصا ٫ ٜكبٌ َٓ٘ يٛ افتس٣ ب٘ َٔ ايعصاب، ٖا ٜعين ا٬ٕظَر١ برٌ   
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 ع٢ً ايهرط ٚبٌ ايعصاب ا٭يِٝ ٚاْعساّ ايرس١ٜ ٚمٖٛا. إٛت

 عهى ادلُبسجخ
دا٤ت اٯ١ٜ غكرٛم ايرسٜر١ ٗ اٯخرط٠، ٖٚرصا إٛنرٛع َطنرب َرٔ        

 أَطٜٔ:
 اختكام ايرس١ٜ بايهراض ٚايعإٌ. ا٭ٍٚ:
يٝؼ َٔ فس١ٜ ٗ اؿكٝك١، ٚيهٓٗا دا٤ت َٔ باب إجاٍ ٚاٱخباض  ايجاْٞ:

 اييت يكٝب ايهراض ٦َٜٛص.عٔ ساٍ ايٝأؽ ٚايعذع 
يعصض َكساض ايرس١ٜ، ٖٚصا َٔ قٝا إستذراز ايكرط ٕ، ٚيٛنٝرس     ايجايح:

يٛد٘ َٔ ٚدٛٙ ايعرصاب ا٭يرِٝ يًهرراض، ٚفٝر٘ ظدرط عرٔ إعاقرٞ ٚزعر٠ٛ         
 يًطدٛع اٍ اٱّإ ٚاٱقطاض بايتٛسٝس ٚايٓب٠ٛ.

يرسٍ اٯٜر١ ٗ َرَٗٛٗرا عًر٢ غر١َ٬ ٚأَرٔ إر٪ٌَٓ َرٔ َٛنرٛع           ايطابع:
رس١ٜ ق١ًًٝ ناْت اٚ نجري٠، فعسّ قبٍٛ ايرس١ٜ َٔ ايهراض ٫ ٜعين قبٛهلرا َرٔ   اي

إ٪ٌَٓ، بٌ إ إ٪َٔ ٜأيٞ عًُ٘ َع٘ يٝهرٕٛ ير٘ ٚقرا٤ َرٔ ايٓراض ٚسرطظًا َرٔ        
ٌْ ؤٌََّ نِكُمِّ ََ مصٍ ظَهًََذْ يَب َِِ األرض الََمزَََدْ ثِوِايعصاب، ٚٚضز قٛي٘ يعاٍ ط ، (1)صًَنَ

 ٚخكٛم َٔ ٚد٘، فُاز٠ اٱيتكا٤ َٔ ٚدٛٙ: ٚبٌ اٯٜتٌ عُّٛ
 َٛنٛع ايرس١ٜ ٗ اٯخط٠. ا٭ٍٚ:
ف٧ )يٛ( ٖٚٛ سطف اَتٓاع ٱَتٓاع، ٚؾاٖس ع٢ً عسّ سكٍٛ  ايجاْٞ:

 َٛنٛع ايرس١ٜ.
 ععِ ٚنرب ايرس١ٜ ٚيعصض ْعٗا. ايجايح:
 يعًل ايرس١ٜ بايرطز ايٛاسس. ايطابع:

 اَا ٚدٛٙ اٱفرتام فٗٞ:
قٌ ايبشح غكرٛم ايرصٜٔ نررطٚا َٚرايٛا ٖٚرِ       دا٤ت اٯ١ٜ ا٭ٍٚ:

نررراض، اَررا اٯٜرر١ َررٔ غررٛض٠ ٜررْٛؼ فُٛنررٛعٗا ايعررإٕٛ، ٚبُٝٓٗررا عُررّٛ   
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 ٚخكٛم َةًل، فهٌ نافط ظامل ٚيٝؼ ايعهؼ.
ايعًِ َتعرسز فٝؿرٌُ ايعًرِ يًرٓرؼ ٚايغرري، ٜٚؿرٌُ اٱعتكراز         ايجاْٞ:

 ٚايرعٌ.
سٜط،            اَرا  شنطت اٯ١ٜ قٌ ايبشح ايرس١ٜ ع٢ً مٛ ايتكر  ايجايح:

اٯ١ٜ َرٔ غرٛض٠ ٜرْٛؼ فذرا٤ت برإط٬م إًرو، ٖٚرٌ َرٔ           ٬َظَر١          
ْٚع بٌ إكساض ٗ اٯٜتٌ عٝح اُْٗرا ىرربإ عرٔ سكٝكر١        ٖٚرٞ إ      
َكساض َا ّتًه٘ ايٓاؽ َرٔ ايرصٖب َٚرا ٜػرتدطز                   َٓر٘ ٜهرٕٛ       

زيٌٝ عًٝ٘، اِا           ٚضزت نرٌ  ٜر١   َكساض يغةٝت٘ ٦ًَٚ٘ هلا، اؾٛاب ٫ 
َُٓٗا ع٢ً مٛ اٱستذاز ٚشنط إكرازٜط ايهرجري٠          يبٝرإ يعرصض ايرسٜر١      

 ٚعسّ قبٛهلا، ٚ ًل أبٛاب ايٓذا٠ عٔ ايهافط ٗ اٯخط٠.
دا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشرح بكرٝغ١ إرصنط ٚإضاز٠ ايؿردل، اَرا       ايطابع:

 ٗ  اؾُرع برٌ اٯٜرتٌ ز٫ير١ عًر٢      اٯ١ٜ َٔ غٛض٠ ْٜٛؼ فصنطت ايرٓرؼ، ٚ
ٚقٛع ايعرصاب عًر٢ ايرطٚح ٚايبرسٕ ٚإ اٱْػرإ ٜبعرح ٜرّٛ ايكٝاَر١ ببسْر٘          
ٚضٚس٘، ٚقس ٚضز شنط َهاعر١ ايرس١ٜ َٔ زٕٚ ْررع، ٖٚرصا ايهرعف درا٤     

ًَانَّيٍَِّ نَىْ َّطْزَجِْجٌُا نَوُ نٌَْ ؤٌََّ نَيُىْ يعُّٛ ايهراض ٚيٝؼ يًرطز َِٓٗ، قاٍ يعاٍ ط

يبٝإ ض ب١ ايهراض ٗ ايٓذا٠ َٔ ايٓاض  (1)صاألرض ًََِْعًب ًَيِثمهَوُ يَعَوُ الََمزًَََْا ثِوِ يَب َِِ

 ٚيعصض أغبابٗا َٚكسَايٗا عًِٝٗ.
 ٚقس شنطت اٯ١ٜ أَطٜٔ نكٝس َطنب يعسّ قبٍٛ ايرس١ٜ ُٖٚا:

 ايتًبؼ بايهرط ٚايؿطى. ا٭ٍٚ:
 إٛت ع٢ً ايهرط. ايجاْٞ:

 ٛض:َٚٔ اٱعذاظ ٗ إكاّ أَ
مل يهتِف اٯ١ٜ بصنط اختٝاض ايهرط يٝدطز َٔ اٱْرصاض ٚايٛعٝرس    ا٭ٍٚ:

ٗ اٯ١ٜ ايصٜٔ ٜرتنٕٛ ايهرط اٍ َٓاظٍ ايتٛب١ ٚايك٬ح، فًٛ قايت اٯ١ٜ "إ 
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ايصٜٔ نرطٚا ئ ٜكبٌ َٔ أسسِٖ ٤ٌَ ا٭ضض شٖبًا" ٭زع٢ بعهِٗ مشٍٛ 
 ْتاب ٚأْاب.ايتٛبٝذ ٚايٛعٝس فٝٗا يهٌ َٔ يًبؼ بايهرط ٚايه٬ي١ ٚا

 قٝس إٛت ع٢ً ايهرط ض١ٓ بايٓاؽ، ٚزع٠ٛ يًتٛب١ ٚاٱْاب١. ايجاْٞ:
ٗ ايٛقت أخطز ٖصا ايكٝس أٌٖ ايتٛب١ َٔ ايٛعٝس بايعصاب، فاْ٘  ايجايح:

ايصٜٔ  َٓٛا ثِ نرطٚا ٚمل ٜتٛبٛا اٍ إٔ  ازضٚا ايسْٝا، فُٔ ياب أزخٌ فٝ٘ 
اسهراّ ٖرصٙ اٯٜر١، فُرع     ثِ أضيرس عرٔ اٱّرإ ٚبكر٢ عًر٢ اضيرسازٙ يؿرًُ٘        

 اٱْاٍ ايعاٖطٟ ي١ٰٜ ا٫ اْٗا دا٤ت عكط أٌٖ ايعصاب.

 حبث ثالغي
ِٕ عسٜس٠ نُا ٜهجط اغتعُاهلا ٗ  َٔ بسا٥ع ايًغ١ إ يهٕٛ ير)ايٛاٚ( َعا
ايه٬ّ ٚانجط َا يػتعٌُ بايعةف، فتعةف َا بعرسٖا عًر٢ َرا ٜرأيٞ قبًرٗا،      

ََةِيَّاب  )َا( نُا ٗ قٛي٘ يعاٍ طُٚتاظ عٔ سطٚف ايعةف ا٭خط٣ باقرتاْٗا بر

ًَنَكِاٍْ دَََّاذْ كَهًَِاخُ    ، ٚيكرتٕ بر)يهٔ( نُا ٗ قٛي٘ يعاٍ ط(1)صيَنًّب ثَعَُْ ًَبِيَّب َََِاءً

، َٚٔ ثبٛت ايعصاب عًِٝٗ إ ٫ يكبٌ ايرس١ٜ (2)صانمعَيَاةِ لَهََ انمكَابَِرٍَِّ 

ًَانهَّوِ رَثِّنَب يَب كُنَّاب  ٌ طَِٓٗ ٚإ نربت، ٚيأيٞ يًكػِ ٚيهٕٛ داض٠ نُا ٗ ايتٓعٜ

 .(3)صيُشْرِكِنيَ

، ٚ ريٖرا  (4) صًَارٌََُّا انهَّوَ ًَُّعَهًُِّكُاىْ انهَّاوُ  ٚيأيٞ يٲغت٦ٓاف نُا ٗ قٛي٘ يعاٍ ط

ص درا٤ت عاطرر١ عًر٢ قرصٚف     ًَنٌَْ اَمزٍَََ ثِاوِ َٔ إعاْٞ، ٚٗ قٛي٘ يعاٍ ط

عًر٢ إعٓر٢ ٚيررغ     ٜٚكاٍ عةف ع٢ً يِٖٛ، ٚإطاز َٔ ايتِٖٛ ٖرٛ عةرف  
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قصٚف، ٚقاٍ ايػٝٛطٞ: نإ ا٭زب إ ٜكٍٛ ٗ َجٌ شيو ٗ ايكرط ٕ: اْر٘   
 عةف ع٢ً إع٢ٓ.

فاٯ١ٜ ام٬ي١ٝ ٖٚٞ إ إاٍ ايهجري ٫ ٜكبٌ َٔ ايهافط ٗ كتًف اؿا٫ت 
ٚيٛ نإ فس١ٜ، يٝؿٌُ إع٢ٓ اؿٝا٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚفٝر٘ إؾراض٠ اٍ اعةرا٤    

ًَٛا، ٚايرس١ٜ يأيٞ  ايبًا زفع١ ٚاسس٠، َٚع يعصض ْع ٖرصا  إاٍ زفع١ اٚ ل
 إاٍ، ٚعسّ اَهإ سكٍٛ ايرس١ٜ، فاْ٘ ٫ ٜكبٌ ٚؼتٌُ اٯ١ٜ ٚدٌٗ:

ايتعسز ٚايتبأٜ بٌ َطس١ً ايكبٍٛ َٚطس١ً ايعرٛ ٚإغرط٠، أٟ إ  ا٭ٍٚ:
 ايكبٍٛ ٫ ٜعين إغرط٠.

 طٍٚ ايط١ٓ قاٍ يعاٍ ايكبٍٛ ططٜل إغرط٠، ٚباب ايجٛاب ْٚع ايجاْٞ:
ٍَ كَ َرًُا نٌَْ ؤٌََّ نَيُىْ يَب َِِ األرض ًََِْعًب ًَيِثمهَوُ يَعَوُ نَِْ مزًََُا ثِوِ يٍِْ لَيَاةِ  بٌَِّ انَّيِّ

، ٖا ٜسٍ ع٢ً مشٍٛ اؿٝا٠ ايسْٝا َٛنٛع (1)صٌَّْوِ انمََِْبيَخِ يَب رَُُجِّمَ يِنْيُىْ ًَنَيُىْ لَيَاة  ؤَنِْى 
عسّ قبٛهلا أٟ يٛ قاّ ايهافط بإْرام َا عٓسٙ ضدا٤ ايكبٍٛ، ف٬ ٜكبٌ ايرس١ٜ ٚ

 َٓ٘ يؿطط اٱغ٬ّ ٚاٱْكٝاز ٭ٚاَط اهلل يعاٍ ٗ قبٍٛ ا٭عُاٍ.

 لبَىٌ شيبٌ انتُصيم
يكرس دعرٌ اهلل عرع ٚدرٌ أفرطاز ايعَرإ َطيبر١ يطيٝبرًا طٛيٝرًا يرٝؼ بٝٓٗررا           

ط، ٫ٚ ٜػبل أسسٖا يعاضض اٚ يعاسِ، ف٬ ٜتساخٌ بعهٗا َع بعهٗا اٯخ
اٯخط َع  ١ٜ اؼازٖا اٱْايٞ ٗ ايراقٌ ٖٚٛ طًٛع ايؿرُؼ ٚ طٚبٗرا،   
ٚإا١ٖٝ ٖٚٞ اْكػاَٗا اٍ ْٗاض ٚيٌٝ َتعاقبٌ ٗ  ١ٜ ن١ْٝٛ يهٕٛ سذ١ ع٢ً 
ِٚ ٖٚٞ ض١ٓ َتك١ً ٬َظ١َ يٲْػإ ٗ  ايٓاؽ بعطض ٚاسس ٚع٢ً مٛ َتػا

 نٌ  ٕ ٚغاع١ َٔ غاعات عُطٙ.
 ٌ  أفررطاز ايعَررإ ايةٛيٝرر١ ٫ ّٓررع َررٔ يعٝٝٓٗررا ٚيؿدٝكررٗا    ٚايتؿرراب٘ برر

ٚايركرٌ بٝٓٗررا، بهربو ايتررٛاضٜذ ٚاؿػراب، ٖٚررصا اؿػراب ٜعٗررط سادرر١     
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اٱْػررإ نُُهررٔ هلل عع ٚدٌ ستر٢ ٗ َٛنٛع سػراب ا٭ٜراّ ٚايػرٌٓ،    
بايًذ٤ٛ اٍ غري ايؿُؼ ٚايكُط نُٝرعإ ٚنرابة١ ٕعطفر١ ايترٛاضٜذ، َٚرٔ      

 هلل يعاٍ ع٢ً اٱْػإ ٗ نابة١ اؿػاب أَٛض:اٯٜات ٚععِٝ فهٌ ا
 ايتعسز، فشػاب ايؿُؼ  ري سػاب ايكُط. ا٭ٍٚ:
زق١ َٚعطف١ ايٓػب١ بٌ ايؿُؼ ٚايكُط، ٚزٚاّ ٖصٙ ايٓػب١ عٝح  ايجاْٞ:

 ٜهٕٛ ايراضم بُٝٓٗا اسس عؿط ًَٜٛا ٚبع  ّٜٛ ٗ نٌ غ١ٓ.
قب١ َٔ  ري اخت٬ف ثبٛت ٖصٙ ايٓػب١ ٗ ا٭سكاب ٚا٭ظ١َٓ إتعاايجايح: 

 اٚ يبأٜ بٝٓٗا.
ظٗٛض ٚاْهؿاف نابة١ اؿػاب يًٓاؽ ْٝعًا ٚيغؿٝٗا ؾُٝع  ايطابع:

بكاع ا٭ضض، فشٝجُا نإ اٱْػإ فإ ايؿُؼ ٚايكُط ٜة٬ٕ عًٝ٘ ٚهع٬ْ٘ 
قازضًا ع٢ً َعطف١ ايتأضٜذ، َع ايتبأٜ اٱعذاظٟ بُٝٓٗرا ٗ بٝرإ اؿػراب،    

ٜتبٌ ايرطم بٝٓٗرا ا٫ يرصٟٚ اٱختكرام بعًرِ     فُةايع ايؿُؼ إْاي١ٝ ٫ 
 اهل١٦ٝ ٚايرًو ٚاؿػاب.

أَا ايكُط فاْ٘  ١ٜ ظاٖط٠ ١َٜٝٛ يهٌ ايٓاؽ اش ٜبسأ ٫ً٬ٖ، ثِ ٜتػع ايكػِ 
اي١ًًٝ ايطابع١ عؿط ٚاـاَػ١ عؿط َٔ نٌ ٗ ىطز ايكُط بسضا إٓري َٓ٘ ست٢ 

ٝايٞ ايتاي١ٝ ٜأخص ايكُط ٗ ٕ اؾاْب إٓري َٓ٘ َٛاد٘ يٓا، ٚٗ ايً٭ؾٗط قُطٟ 
ٚإ إغطب ؾ٦ًٝا فؿ٦ًٝا ٚيكٌ يسضهًٝا غع١ ْٛضٙ اٍ إ أايتأخط ٗ ايةًٛع عٔ 

ٜهٕٛ اؾاْب إعًِ َٓ٘ َٛادًٗا يٓا ٖٚٛ  ايصٟ ٜػ٢ُ احملام ٚؼت ايؿعاع 
ثِ بعس شيو ىطز اهل٬ٍ َٔ ؼرت ايؿرعاع نرعٝرًا َرٔ دٗر١ إغرطب ٖٚرٛ        

 .١ْٝ ض٩ٜت٘ااَهايصٟ ٜعترب ٫ٚز٠ يتبسأ 
)ٚناْت ايعطب اشا ْعرطت اٍ اهلر٬ٍ قايرت: ٫ َطسبرًا َشرٌ ايرسٜٔ،       

 .(1) َكطب ا٭دٌ(
فذررا٤ اٱغرر٬ّ فذعررٌ ايٓرررٛؽ يؿررتام يًرر٬ٍٗ ٚا٭عٓررام يؿررطأب اٍ   

                                                 

 .11/167يػإ ايعطب  (1) 
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سػٓ٘، ٚا٭بكاض يةًع اٍ إ٬ٖير٘ اغتبؿراضًا بر٘، ٱقرتاْر٘ برأٚإ ايعبرازات       
١، ٚاؿاد١ اٍ َعطف١ اٚاُْٗا نايكّٛ ٗ ؾٗط ضَهإ، ٚاؿر ٗ شٟ اؿذ

 هعٌ إػًٌُ وكٕٛ ا٭ؾٗط ٜٚتابعٕٛ غري اهل٬ٍ.
ٜٚأخص نٌ اْػإ بغٝت٘ َٔ اهل٬ٍ غكٛم إهاغب ٚايعكٛز ٚاٯداٍ 
ٚايررسٜٕٛ ٚاؿررٌ ٚايرتسرراٍ ٚيٝررسضى ايٓرراؽ ْٝعررًا َررا وكررٌ ٗ ا٭فرر٬ى     

عتباض ٚاٱغتعساز َٚػاضٖا َٔ ايتبسٍ ٚايتكٝس، ٚفٝ٘ زع٠ٛ يًتسبط ٚايتصنط ٚاٱ
يٮدٌ، ٚاٱْػإ ٜغازض ايسْٝا ٚيهٔ ٖصٙ ا٭ف٬ى َػتُط٠ ٗ غريٖا نُا اْٗا 
يعًٔ خهٛعٗا هلل عع ٚدرٌ َرا ٜعٗرط عًٝٗرا بكٗطٖرا بايعٜراز٠ ٚايٓككرإ ٗ        
ايكُط ُٖٚا عٓٛإ اٱَهرإ ٚاؿادر١، نُرا ابتًر٢ اهلل ايؿرُؼ ٚايكُرط بآٜر١        

تغري، ٚنرٌ َرتغري سرازخ ٚفٝر٘     ايهػٛف ٚاـػٛف ُٖٚا ع١َ٬ ايٓكل ٚاير 
زضؽ يًٓاؽ ٚزع٠ٛ يًترهط بايػُاٚات ٚا٭ضض، ٚأغطاض ايتؿاب٘ بٌ أفطاز 

 ايعَإ ايةٛي١ٝ ٚسح ع٢ً إدتٓاب ايؿطى.
ٚقس ػ٢ً اعتباض ايتكسّ ٚايتأخط ٗ أفطاز ايعَإ ٗ باب ايعكا٥س ٗ ٖصٙ 

       ٖ ِٝ انرٌ  اٯ١ٜ بإ دعٌ أٚإ ْرعٍٚ ايترٛضا٠ ؾراٖسًا عًر٢ عرسّ ؼرطِٜ ابرطا
اؾررعٚض عًرر٢ ايررٓرؼ ٚايغررري باعتبرراض اْٗررا مل يٓررعٍ ا٫ بعررس اْكهررا٤ أٜاَرر٘،  
ٚيتهٕٛ اٯ١ٜ سذ١ ٗ براب يطيٝرب ايعَرإ ٚنربو ايترٛاضٜذ َٚٓرع ايًربؼ        

 ٚاؾٗاي١ فٝٗا.

 لبَىٌ عدو انفديخ
َٔ ٚدٛٙ اٱبت٤٬ ٚاٱفتتإ ٗ ايسْٝا سا٫ت اـك١َٛ ٚايٓرعاع ٚنٝرٝر١   

١ غٝاي١ ٚقإْٛ َةًل ٜؿٌُ َٝازٜٔ اؿٝا٠ إدتًر١، يساضنٗا، ٚايتساضى َػأي
َٚٓ٘ ايرس١ٜ ٗ براب إعرا٬َت ٚايرسٜات ٚسرٛازخ اـةرأ برٌ ٚايعُرس َرع         
ايرتانٞ ٚ ريٖا، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبٌ َٛنٛع ايرس١ٜ ٗ اٯخط٠ ٚيهٓٗا 
انست ع٢ً قإْٛ عسّ قبٛهلا َةًكًا َٔ ايهافط، ٚعسّ ايكبٍٛ ٖصا دا٤ َٔ 

 ٚدٛٙ:
ايٓل ايكط ْٞ بعسّ قبٍٛ ايرس١ٜ َٔ ايهراض فعرسّ ايكبرٍٛ َكٝرس    ٍٚ: ا٭
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 باْ٘ َٔ ايهراض.
 ايهرط سادب زٕٚ ايكبٍٛ، غٛا٤ قبٍٛ ايعٌُ اٚ ايرس١ٜ. ايجاْٞ:

 اغتشاي١ إسهاض ايرس١ٜ َٔ دٗات: ايجايح:
 ععِ َكساض ايرس١ٜ.ا٭ٍٚ: 

 عذع اٱْػإ عٔ ْعٗا. ايجا١ْٝ:
ٱْػإ يًُاٍ َع٘، فشت٢ اَٛاي٘ ٗ ايرسْٝا  عسّ اَهإ إسهاض ا ايجايج١:

ٚظعت يطن١ ع٢ً ٚضثت٘ ٚمل يكٌ َع٘ اٍ اٯخط٠، ْعِ يهٕٛ ٚبا٫ً عًٝ٘ َٔ 
دٗرر١ ْعٗررا ٚنٝرٝرر١ اؿكررٍٛ عًٝٗررا، ٚقررٝا ايباطررٌ ايرريت ايبعٗررا ٱقتٓررا٤  

 ٚازخاض ا٭َٛاٍ اعٝاًْا اٚ عطٚنًا.
ؽ اٱّرإ  َٔ قرات اهلل عع ٚدٌ اْر٘ ايغرين، ٚقرس غرأٍ ايٓرا      ايطابع:

ٚاٱسػإ ٗ ايرسْٝا، اَرا اٯخرط٠ فٗرٞ زاض اؿػراب، فرإ قًرت اشا ناْرت         
ايرس١ٜ َعسَٚر١ ٗ اٯخرط٠ فٗرٌ ٖرٞ ٖهٓر١ ٗ ايرسْٝا، ٚاؾرٛاب ٫ فسٜر١ ٗ         
ايهررطٚضٜات ٚايٝكٝٓٝررات ٚاـةابررات ايتهًٝرٝرر١، ف٬بررس يًعبررس َررٔ اٱقررطاض   

٠ ٚايعنا٠ ٚايكٝاّ ٚسر بايطبٛب١ٝ هلل يعاٍ، ٚايتكسٜل بايٓب٠ٛ، ٚأزا٤ ايك٬
بٝت اهلل اؿطاّ، فايرس١ٜ عٔ ايعبازات ٫ ػٛظ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚنُرا ٫  

 ٜٓرع َع ايهرط قسق١ فهصا ٫ ٜٓرع َع٘ فس١ٜ ٗ اٯخط٠.
ٚقررس ٜرتررسٟ اٱْػررإ ْرػرر٘ َررٔ ا٭غررط، َٚررٔ ايككررام بررسفع ايسٜرر١    

 ٕ ٦َٜٛرص ٖرٛ عرسّ     ٚايرتانٞ َع اجملين عًٝ٘ أٚ أًٖ٘، اَا ٗ اٯخط٠ فايكراْٛ
ايرس١ٜ ٚدا٤ت ٖصٙ اٯٜر١ يبٝاْر٘ ٚيٛنٝرس ٖرصٙ اؾكٝكر١، ٖٚرٌ ٖرصا ايكرإْٛ         
ض١ٓ اّ ْك١ُ اؾٛاب اٱثٓإ َعًا فٗٛ ض١ٓ بأٌٖ ا٭ضض ْٝعًا ٗ اؿٝا٠ 
ايسْٝا ٕا فٝ٘ َٔ يغ١ اٱْصاض ٚايتشصٜط، يصا دا٤ت اٯٜرات ايكط ْٝر١ بتٛنٝرسٙ    

، ٖٚرٛ ْكُر١ ٗ اٯخرط٠ عًر٢     ٚنؿف داْب َرٔ قرٝا اؿػراب ٗ اٯخرط٠    
 ايهافطٜٔ خاق١.

فُهاٌَ َٚٓافع اٯ١ٜ ٫ يٓشكط باؿػاب ا٭خطٟٚ اٚ بايهراض ٚسسِٖ 
بٌ يؿٌُ ايٓاؽ ْٝعًا ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا، فٝتًكاٙ إػًِ بايؿرهط هلل عًر٢ ْعُر١    
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اهلسا١ٜ َرع ايترسبط ٚاٱعتبراض، ٜٚػرُعٗا ايهرافط فتهرٕٛ سذر١ عًٝر٘ َٚٓاغرب١          
يعاظ، َٚٔ اٯٜات ٗ اـًل اييت يتذ٢ً ب١ٓٝ ٗ ايكط ٕ إ ٜهٕٛ يًتساضى ٚاٱ

ايكإْٛ ا٭خررطٟٚ َعررطٚفًا عٓس ايٓرراؽ ع٢ً مرٛ خراٍ َرٔ ايًربؼ ٚاٱٜٗراّ      
ٜٚهٕٛ زضغررًا َٚٛعع١ ٚباب ٖسا١ٜ، ٜٚبٌ ٖصا ايكاْرررٕٛ غرررطًا َرٔ أغرررطاض    

 عامل اٯخررط٠ ٖٚرٛ عررسّ قبٍٛ ايررسا٤ َٔ ايهافط.
ا٤ت اٯٜات ايكط ١ْٝ ببٝإ ايتٓاٗ ايتاّ بٌ أٌٖ اؾ١ٓ ٚأٌٖ ايٓاض، يكس د

بًشاظ ايعٌُ ٚاٱْتُا٤ ٗ ايسْٝا، فأقشاب اٱّإ ِٖ أٌٖ اؾ١ٓ، ٚايصٜٔ 
أقطٚا ع٢ً ايهرط ٚاؾشٛز ِٖ أٌٖ ايٓاض، ٚايتبأٜ بٌ ايررطٜكٌ ٜػرتغطم   

كرا٤ بُٝٓٗرا ٗ   ْٝع ا٭سٛاٍ َٔ  ري اغتجٓا٤، ٚاشا ناْت ٖٓاى ٚدٛٙ يٲيت
ايرسْٝا، فاْٗرا َعسَٚرر١ ٗ اٯخرط٠، َٚرٔ ٚدررٛٙ ايتبرأٜ ٗ اٯخرط٠ َٛنررٛع       
ايصٖب، ٖٚٛ إعسٕ إعرطٚف عٓرس ا٭َرِ إتعاقبر١، ٚعٓرٛإ إراٍ ٚايجرطا٤        
ٚايػع١، ٚأنجرط ٚدرٛزٙ َٓررطزًا عرٔ إعرازٕ ا٭خرط٣، غرٛا٤ ٗ عرطٚم اٚ         

سبرٛب قرغري٠ ٚقرس    قدٛض خاق١ اٚ ٗ ايطَاٍ ايطاغب١ ع٢ً ١٦ٖٝ شضات ٚ
ٜٛدس كتًةًا بايره١ ٚايطقام ٚاؿسٜس، ٜٚتدص ايٓاؽ ايصٖب ظ١ٜٓ ٚع١ًُ 
َتساٚي١ ٚدا٤ت اٯ١ٜ يتبٌ نجط٠ ايصٖب ٚفٝ٘ اؾاض٠ اٍ اغتُطاض اغتدطاد٘ 
َٔ ا٭ضض ْٚع٘ ٚازخراضٙ، فُرج٬ً ثرط٠ٚ ايرٓرو مل ُر  عًٝٗرا عؿرطات        

ايرصٖب فاغرتدطاد٘   ايػٌٓ، ست٢ دط٣ اؿسٜح عٔ ْهٛبٗا ٚقًتٗرا، اَرا   
 َػتُط نُا اْ٘ َعسٕ ٫ ٜتأثط باهلٛا٤ ٚإ يكازَت عًٝ٘ ايػٌٓ.

َٚع إ اٯ١ٜ دا٤ت ٗ بٝإ عسّ ْرع ايرس١ٜ َُٗا ناْرت نربري٠ ٚ ايٝر١    
ايجُٔ، فاْٗا ؽرب عٔ نجرط٠ ايرصٖب عٓرس ايٓراؽ، ٚبكرا٤ قُٝتر٘ َٚايٝتر٘ ٚإ        

١ُ بايٓػب١ يٮعٝإ ٚإعازٕ يبآٜت ٗ َطايبٗا ا٫ اْ٘ وافغ ع٢ً َا ي٘ َٔ ايكٝ
 ا٭خط٣.

ٚاش يبٌ اٯ١ٜ عسّ قبٍٛ ايرسا٤ َٔ ايهراض، فإ ايكط ٕ دا٤ ببٝإ ايٓعِ 
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ٌَ َِْيَب يٍِْ ؤَضَبًِرَ يٍِْ ََىَتٍع٢ً أٌٖ اؾٓإ قاٍ يعاٍ ط ، ٚقاٍ (1)صُّذَهٌَّْ

ايتبأٜ ٗ اٯخط٠ بٌ ، ٖٚصا(2)صُّطَبفُ لَهَْْيِىْ ثِصِذَبفٍ يٍِْ ََىَتٍ ًَؤَكمٌَاةٍيعاٍ ط

اٌٖ اؾٓإ ٚأٌٖ ايٓراض، ؼرصٜط ٚيرٛبٝذ يًهرراض، فبرسٍ ضز ٚضفر  ايرسٜر١        
ايهبري٠ ٚإتعصض٠ ٚ ري إكبٛي١ ٖٔ َات ع٢ً ايهررط ٜهرٕٛ ايرهرٌ اٱهلرٞ     

 ع٢ً أٌٖ اٱّإ ٚايك٬ح.
 

 صؤًُْنَئََِ نَيُىْ لَيَاة  ؤَنِْى قٛي٘ يعاٍ ط
ايتبهٝت ٚاٱظزضا٤ يًهافطٜٔ، ٚاؾاض٠  دا٤ إغِ اٱؾاض٠ )اٚي٦و( يبٝإ

اٍ بعسِٖ عٔ ض١ٓ اهلل عع ٚدٌ، َٚٔ اٱعذاظ ٗ اٯ١ٜ ايكط ١ْٝ اْٗا مل 
ؽرب عٔ عرسّ قبرٍٛ ايتٛبر١ ٚسرسٙ برٌ درا٤ت باٱخبراض عُرا ٜٓتعرطِٖ َرٔ           

 ايعصاب، ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:
يٛ أنترت اٯ١ٜ بصنط عسّ قبٍٛ ايرس١ٜ يكٌٝ قس ٫ وتاز ايهافط  ا٭ٍٚ:

 ا ٭ٕ اهلل ض٩ٚف ضسِٝ.هل
 شنطت اٯ١ٜ ايعكاب ايصٟ ٜػتشك٘ َٔ ّٛت ع٢ً ايهرط. ايجاْٞ:
مل يهتِف اٯ١ٜ بصنط ايعصاب ايصٟ غ٬ٝقٝ٘ ايهرراض برٌ ٚقررت٘     ايجايج١:

 باْ٘ أيِٝ.
 ٚوتٌُ أٚإ ايعصاب ٚدًٖٛا:

 ايعصاب ٗ ايسْٝا. ا٭ٍٚ:
 ايعصاب ا٭يِٝ ٗ اٯخط٠. ايجاْٞ:

اؾاَع يًسْٝا ٚاٯخط٠، ٚايكرشٝض ٖرٛ ايجراْٞ، فاٯٜر١     ايعٓٛإ  ايجايح:
دا٤ت يبٝإ َا ًٜشل ايهراض َٔ ا٭ش٣ عكٛب١ ٗ اٯخط٠ بعرس َرٛيِٗ عًر٢    

 ايهرط ٖٚصا ٫ ّٓع َٔ يطؾض ايعصاب ٚظٗٛض اَاضاي٘ ٗ ايسْٝا.

                                                 

 .31غٛض٠ ايهٗف  (1) 
 .71غٛض٠ ايعخطف  (2) 
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ٕٚررا دررا٤ت اٯٜررات ايػررابك١ بررصّ ايررصٜٔ نرررطٚا بعررس اٱّررإ ٚاٱقررطاض  
ت ٖصٙ اٯٜر١ يتدررب برإ إرساض عًر٢ ٚقرٛع ايعرصاب        بايتٛسٝس ٚايٓب٠ٛ، دا٤

ٚعسّ قبٍٛ ايتٛب١ ٖٛ ع٢ً إٛت ع٢ً ايهرط، يتهٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ زع٠ٛ يًٓاؽ 
ٱدتٓاب ايهرط ٚعسّ ايبكا٤ ٗ َٓاظي٘، ٚنطٚض٠ ايرطاض َٓ٘ اٍ غع١ ض١ٓ 
اهلل ٚععِٝ فهً٘، ٚقس دا٤ت اٯ١ٜ ٚقس دا٤ قبٌ ث٬خ  ٜات اغرتجٓا٤ اٖرٌ   

 ٱْاب١ َٔ ايعصاب.ايتٛب١ ٚا
ٚاش دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بصنط ايعصاب ا٭يِٝ فاْ٘ دا٤ قبٌ ث٬خ  ٜات بٝإ 

 ٚدٛٙ َٔ ؾس٠ ايعصاب ٖٚٞ:
 اـًٛز ٗ ايٓاض. ا٭ٍٚ:
 عسّ ؽرٝف ايعصاب. ايجاْٞ:

عسّ اَٗاٍ ايهافطٜٔ َا ّٓع َٔ ايرتزٜس أٚ اـًو، خكٛقًا ٗ  ايجايح:
ات ايكط ٕ يتهُٔ ايٛعس ايهرطِٜ يٮٖرٌ   ٖصا إٛنٛع شٟ ا٭١ُٖٝ اش إ  ٜ

ايتٛبرر١ ٚاٱْابرر١، ٚدررا٤ت ٖررصٙ اٯٜرر١ ٕٓررع ايًرربؼ ٚاٜررطاز ايؿررب١ٗ ٚايطٜررب    
غكٛقِٗ فأخطدت اٌٖ ايتٛب١ َٔ َهراَٝٓٗا، ٚأزخًرت باعذراظ ايرصٜٔ     
ٜطيسٕٚ ع٢ً اعكابِٗ بعس ايتٛب١ ٚاٱّإ ٚاخربت عرٔ عرسّ  قبرٍٛ ايررسا٤     

.َِٗٓ 
اـرب١ٜ ٚفٝ٘ انطاّ يًُػًٌُ يتهرُٔ ٖرصٙ   ٚٚضزت اٯ١ٜ بكٝغ١ اؾ١ًُ 

ايكٝغ١ اط٬ع إػًٌُ ع٢ً ساٍ اؾاسسٜٔ، ٚغه١ٓٝ ٚطُأ١ْٓٝ يًُػًٌُ، 
َٚعطف١ ؿاٍ ايهراض ٗ اٯخط٠، ٚعسّ مشٛهلِ برايعرٛ ٚاغركاط ايرصْٛب،    

 .(1)صًٍَْ َّشَبءُبٌَِّ انهَّوَ الَ َّغم ِرُ ؤٌَْ ُّشْرَكَ ثِوِ ًََّغم ِرُ يَب  ًٌَُ ََنََِ نِ طقاٍ يعاٍ 
٫ٚ ٜٓشكط ايعصاب ا٭يِٝ بأٌٖ ٖررصٙ اٯ١ٜ ٖٔ ّٛت ع٢ً ايهرط بٌ ٖٛ 
أعِ يعاٖط اٯٜر١ ٚيٰٜرات ا٭خرط٣، فايهرافطٕٚ َةًكرًا هلرِ عرصاب ايرِٝ،         

بٌَِّ ٜٚؿررٌُ ايعررصاب ايعررإٌ ٚنررصا أٖررٌ ايبغررٞ ٚايتعررسٟ قرراٍ يعرراٍ ط 
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طاز َررٔ ايعررصاب ٖٓررا ٖررٛ زخررٍٛ ايٓرراض،   ، ٚإرر(1)صانظَّاابنًِِنيَ نَيُااىْ لَاايَاة  ؤَنِااْى  

ٚضدعت اٯ١ٜ اٍ يغ١ اؾُع ٗ اؾاض٠ اٍ اؾرتاى ايهافطٜٔ بايعصاب ٚعسّ 
 إغتجٓا٤ بعهِٗ.

 

 صًَيَب نَيُىْ يٍِْ ََبَِرٍَِّقٛي٘ يعاٍ ط
بعس اٱخباض عٔ عسّ قبٍٛ ايرس١ٜ َٔ ايهراض َٚا ٜٓتعطِٖ َٔ ايعكراب  

اٯ١ٜ يتدرب عٔ اْعساّ ايٓاقرط هلرِ،    ايؿسٜس ٚاـًٛز ٗ ايٓاض دا٤ت خا١ُ
 ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:
إررطاز ايؿررراع١، فًررٝؼ يًهررافطٜٔ َررٔ ٜؿرررع هلررِ َررٔ ا٭ْبٝررا٤    ا٭ٍٚ:

 ٚا٭ٚيٝا٤ ٚايكاؿٌ.
ابا٩ِٖ َٔ ايكاؿٌ ف٬ ٜؿرع يًهافط أبٛٙ إ٪َٔ َرٔ ا٭دٝراٍ    ايجاْٞ:

 ايػابك١.
ّ ٦َٜٛرص، َرِٓٗ   ٫ ٜٓكط ا٥٬ٕه١ ايهافطٜٔ، فا٥٬ٕه١ ع٢ً أقػا ايجايح:

َٔ ٜكّٛ باٱؾطاف عًر٢ عرصاب ايهرافطٜٔ، َٚرِٓٗ َرٔ ٜرتنٗرِ ٚؾرأِْٗ،        
َِٚٓٗ َٔ ٜٓكةع اٍ ٚظٝرت٘ ايعباز١ٜ َٚا ٖٛ َأَٛض ب٘، ٚإًو ٖٓٛع ٖٚتٓع 

 عٔ ْكط٠ ايهافط.
 ٫ ٜػتةٝع ايهراض ايٓكط٠ بِٝٓٗ ٚيتكٛض ع٢ً ٚدٛٙ: ايطابع:
أسس افطاز أغطي٘، إ َات َجً٘ عسّ ْكط٠ ايهافط ٭بٝ٘ اٚ أَ٘ اٚ  ا٭ٍٚ:

ع٢ً ايهرط، فري٣ اسرسُٖا اٯخرط ٗ ايعرصاب ٫ٚ ٜكرسض إ ٜرسفع عٓر٘ َٓر٘        
 ؾ٦ًٝا.

 يعصض ْكط٠ ايهراض فتُعٌ يًهافط ايٛاسس. ايجاْٞ:
 عسّ اَهإ ْكط٠ ايهافط يغريٙ َتشسًا نإ اٚ َتعسزًا. ايجايح:

يرٝؼ هلرِ َرٔ     ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝغ١ اؾُع بةطفٝٗا، فايهافطٕٚ ْٝعراً 

                                                 

 .22غٛض٠ ابطاِٖٝ  (1) 



                        ص170ط                                  46ز/ اٱّإَعامل 

ْاقط غٛا٤ نإ َتشسًا اٚ َتعرسزًا، ٚنرصا ايهرراض يرٝؼ ٭سرسِٖ ْاقرط اٚ       
ْاع١ ٜٓكطْٚ٘، ٖا ٜبعح ع٢ً ايٝأؽ ٚايكٓٛط ٗ قًٛب ايهافطٜٔ ْٝعًا، 
ٚعسّ ٚدٛز ايٓاقط ٌٖ ٖٛ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ، اّ اْ٘ أَط إناٗ، اؾٛاب 

ايعصاب َا ٜتٛد٘ اٍ  ٖٛ ا٭خري فٗٛ ٜعٜس َٔ ايعصاب ا٭يِٝ ا٭قًٞ، ٭ٕ
 ايهافط َٔ سط ايٓاض ٚإهح ايةٌٜٛ فٝٗا، ٖٚصٙ ايعٜاز٠ ع٢ً ٚدٛٙ:

 بعح ايٝأؽ ٗ قًٛب ايهافطٜٔ.ا٭ٍٚ: 
ثبٛت عسّ قش١ ظِٓٗ بٛدٛز ايؿرعا٤، ف٬ ؾرٝع َرع ايهررط،    ايجاْٞ:

ٖٚصٙ اؿكٝك١ َٔ ايكٛاعرس ايهًٝر١ ٗ اٯخرط٠، فذرا٤ت ٖرصٙ اٯٜر١ يٲخبراض        
ؾٗاير١ ٚايغرطض، ٜٚعتررب ايٓراؽ ٜٚتعراْٚٛا عًر٢ ايرتدًل َرٔ         عٓٗا، َٚٓرع ا 

ايهرررط، ٜٚعًُررٛا عًرر٢ اسررطاظ ايؿرررٝع ٗ اٯخررط٠ باختٝرراض ططٜررل اٱّررإ     
 ٚاهلسا١ٜ.

اظزٜاز ا٭عِ َٔ ايعصاب، فُع إ نٝر١ٝ ايعصاب شايٗا ا٫ اْٗا  ايجايح:
 َع ايؿعٛض باؿطَإ َٔ ايٓكري ٚايؿرٝع يهٕٛ أؾس إًٔا.

اقطٜٔ( مثإ َرطات ٗ ايكرط ٕ، غربع١ َٓٗرا برصات ايًررغ       ٚٚضز يرغ )ْ
ايٛاضز ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٱْصاض ٚؽٜٛف ٚٚعٝس ايهافطٜٔ، ٚٚاسس٠ ٗ بٝإ ععِٝ 

ثَامم انهَّاوُ يَاٌْالَكُىْ     طفهٌ ٚاسػإ اهلل عع ٚدٌ ٗ ْكط٠ أٌٖ اٱّإ، قاٍ يعاٍ

برٌ إػرررًٌُ ٚايهرافطٜٔ،    ٗ بٝرإ ايتبرأٜ ايهربري     (1) صًَىٌَُ خَْْرُ اننَّبَِارٍَِّ  

فايٓكط٠ ٗ اٯخط٠ مل يٓعسّ ٚيهٓٗا خاق١ بإػًٌُ ٜٚهٕٛ اهلل عع ٚدرٌ  
ٖٛ ٚيِٝٗ ْٚاقطِٖ ف٬ وتادٕٛ اٍ ْكرط٠  رريٙ، أَرا ايهرافطٕٚ فراِْٗ ٫      
وكًٕٛ ع٢ً ايٓكط٠ ٗ اٯخط٠ َةًكًا، ٚيتكٛض ْكط٠ ايهرافط ٦َٜٛرص عًر٢    

 ٚدٛٙ:
 ؽرٝف ايعصاب. ا٭ٍٚ:

 ايؿراع١ عٓس اهلل. ٞ:ايجاْ
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 يكًٌٝ َس٠ ايعصاب. ايجايح:
 ٚدٛز فرت٠ بٌ أٜاّ ٚ ْات ايعصاب. ايطابع:

 اٱخطاز َٔ ايٓاض ٚيٛ ع٢ً مٛ َ٪قت. اـاَؼ:
 غرت ايصْٛب ٚإعاقٞ. ايػازؽ:

 ايؿٗاز٠ هلِ َٚا ٜٓرعِٗ. ايػابع:
 يرب١٥ غاستِٗ َٔ بع  ايصْٛب ٚإعاقٞ. ايجأَ:

ٛدٛٙ ؾ٤ٞ بٌ ٜ٪خص ايهراض بأؾس ا٭سٛاٍ، ٚع١ً ٫ٚ وكٌ َٔ ٖصٙ اي
 عسّ ْكط٠ اـ٥٬ل يًهافطٜٔ ّٜٛ ايكٝا١َ فٝ٘ ٚدٛٙ:

 ْرطيٗا َٔ َٛنٛع ايهرط. ا٭ٍٚ:
 بغهٗا يًصٜٔ نرطٚا. ايجاْٞ:

 اـٛف َٔ اهلل عع ٚدٌ. ايجايح:
 إدتٓاب ْكط٠ اعسا٤ اهلل. ايطابع:

 ؾاسسٜٔ ٚايهافطٜٔ.غدو ا٥٬ٕه١ ٚا٭ْبٝا٤ ٚإ٪ٌَٓ ع٢ً ا اـاَؼ:
قٝاّ اؿذر١ عًر٢ ايهرافطٜٔ يهررطِٖ بعرس اّراِْٗ ٚاقرطاضِٖ         ايػازؽ:

بايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ، ٌٖٚ ّهٔ إ ٜهٕٛ اْؿغاٍ ايٓاؽ باْرػِٗ ٖٛ إاْع َرٔ  
 ٚدٛز ْكري يًهافطٜٔ اؾٛاب ٫ َٔ ٚدٛٙ:

 ٫ يٓشكط ايٓكط٠ بايٓاؽ عا١َ بٌ يؿٌُ ا٥٬ٕه١. ا٭ٍٚ:
١ بٓرٞ ايٓكط٠ َةًكًا، ٚيػتغطم افطاز ايعَإ ايةٛي١ٝ دا٤ت اٯٜ ايجاْٞ:

َٚكاّ ايهافطٜٔ ٗ ايٓاض َٚٛنٛع ايٓكط٠ أعِ َٔ غاعات اؿػاب، ٖٚصا 
 اٱط٬م يغًٝغ ٚعصاب إناٗ يًهافطٜٔ.

٫ يكٌ ايٓٛب١ اٍ َٛنٛع اٱْؿغاٍ بايٓرؼ أٚ عسَ٘، برٌ إ   ايجايح:
 ٢ ْكطيِٗ.ايٓكط٠ قذٛب١ عٔ ايهافطٜٔ، ٫ٚ ٜكسّ أسس عً

 حبث ثالغي 
بعس اخباض اٯ١ٜ عُا ٜكٝب ٜٚٓتعط ايهافطٜٔ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ ٚايعكاب 
ايؿسٜس شنطت إْعساّ ايٓاقط هلِ، ٌٖٚ ٖٛ درع٤ َرٔ ايعرصاب ٜٚهرٕٛ َرٔ      
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عةف اـام ع٢ً ايعاّ، ٚاؾرع٤ عًر٢ ايهرٌ، أّ اْر٘ أَرط َػرررتكٌ بصاير٘،        
٬قٝ٘ ايهرافط َرٔ ا٭ش٣ ٚسرط    اؾررٛاب: اْ٘ عكرٛب١ إناف١ٝ، ٭ٕ ايعصاب َا ٜ

 ايٓاض، أَا إْعساّ ايٓاقط فٗٛ سذب جمل٤ٞ عٕٛ خاضدٞ.
، (1) صًَََاب نَنَاب يِاٍْ شَابَِعِنيَ      طٚدا٤ت اٯ١ٜ بًرغ ايٓكط٠، ٚمل يكرٌ  

 ٭ٕ ايٓكط٠ أعِ ٗ َعٓاٖا، ٚدا٤ت بكٝغ١ اؾُع، ٚؼتٌُ ٚدًٖٛا:
 عسّ ٚدٛز إتشس ٚإتعسز َٔ ايٓاقطٜٔ.ا٭ٍٚ: 

يبعح اٯ١ٜ ايٝأؽ ٗ قًٛب ايهافطٜٔ ٕرا فٝٗرا َرٔ اٱخبراض عرٔ       ٞ:ايجاْ
 عسّ ف٤ٞ عٕٛ اٚ َسز اٚ ْكط٠ َٔ أسس.

يسٍ اٯ١ٜ ٗ َرَٗٛٗا ع٢ً امكاض اؿهِ ٚا٭َط ٚإًو بٝس اهلل  ايجايح:
 يعاٍ ّٜٛ ايكٝا١َ.

*********** 
 

ب رُذِجُّاٌٌَ  نٍَْ رَنَبنٌُا انمجِرَّ دَزَّاَ رُنْ َُِاٌا يًَِّا   ط لىنه تعبىل

 92اٯ١ٜ ص ًَيَب رُنْ ٌَُِا يٍِْ شَِْءٍ ََةٌَِّ انهَّوَ ثِوِ لَهِْى 
 

 اإلعساة وانهغخ
 سطف ْرٞ ْٚكب ٚاغتكباٍ.ئ يٓايٛا ايرب: ئ: 

فعٌ َهاضع َٓكٛب بًٔ، ٚع١َ٬ ْكب٘ سصف ايٕٓٛ ٭ْر٘ َرٔ   يٓايٛا: 
َرعرٍٛ بر٘   ا٭فعاٍ اـُػ١، ايٛاٚ: نُري َتكٌ ٗ قٌ ضفرع فاعرٌ، ايررب:    

 َٓكٛب بايرتش١. 
سطف  ا١ٜ ٚدرط، يٓركرٛا: فعرٌ َهراضع َٓكرٛب برإ َهرُط٠         ست٢:

 ٚدٛبًا بعس ست٢، ايٛاٚ: فاعٌ.
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 داض ٚفطٚض َتعًكإ بتٓركٛا. ٖا:
 ١ًْ فع١ًٝ ٫ قٌ هلا َٔ اٱعطاب ٭ْٗا ق١ً )َا( إٛقٛي١. ؼبٕٛ:

ٔ فرع٤ٚ  ٚقٌٝ: ٚضزت ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً ْعِ ايؿعط ٚاْٗرا بٝرت ناَرٌ َر    
 ايطٌَ، ٚيكطأ اٯ١ٜ ٖهصا:

 يٓركٛا ٖا ؼبٕٛ   ئ يٓايٛا ايرب ست٢    
ٚيهٔ اشا يأًَت فٝ٘ ٚدست اْ٘ يٝؼ ؾعطًا ٚإ اٯ١ٜ أي٢ ٚأضفع َٔ 
إ يهٕٛ ع٢ً ٚظٕ بٝت ايؿعط ٫ٚ يعس ؾررعطًا ٱؾررررتاط إضاز٠ ايؿعط سٌ 

ٚدا٤ت  ْ٘ مل ٜأِت ؾعطًااٱيكا٤ ٚايٓةل ب٘، ٖٚصا ايككررس َركٛز ٗ ايكط ٕ ٭
نًُات اٯ١ٜ َتك١ً ٚايركٌ بُٝٓٗا ع٢ً ٚظٕ ايؿعط يكرطف  رري َٓاغرب    

 .ٚيعس
اغت٦ٓاف١ٝ، َرا: إغرِ ؾرطط دراظّ ٗ قرٌ       َٚا يٓركٛا َٔ ؾ٤ٞ: ايٛاٚ:

 ْكب َرعٍٛ ب٘ َكسّ يتٓركٛا.
 فعٌ ايؿطط فعّٚ، ايٛاٚ: فاعٌ. يٓركٛا:

 داض ٚفطٚض َتعًكإ بتٓركٛا. َٔ ؾ٤ٞ:
 ايرا٤: ضابة١ ؾٛاب ايؿطط احملصٚف. اهلل ب٘ عًِٝ:فإ 

 إ ٚايٗا، ب٘: داض ٚفطٚض َتعًكإ بعًِٝ. إ اهلل:
 خرب )إ( َطفٛع ٚع١َ٬ ضفع٘ ايه١ُ ايعاٖط٠ ع٢ً  خطٙ. عًِٝ:

ٜكاٍ ْاٍ ٜٓاٍ ٬ًْٝ: اشا أقاب، فٗٛ ْا٥ٌ، ٜٚكاٍ ْايين َٔ ف٬ٕ َعطٚف 
بايٛقٍٛ ٚيًكٞ اٯخص، ٚٗ  أٟ ٚقٌ ايٞ َٓ٘ َعطٚف، فٝتعًل ا٭َط

أٟ ئ  (1) صنٍَْ َّنَبلَ انهَّوَ نُذٌُيُيَب ًَالَ  ِيَبئُىَب ًَنَكٍِْ َّنَبنُوُ انزََّمٌٍَ يِنْكُىْايتٓعٌٜ ط

 ٜكٌ ايٝ٘ ا٫ َا فٝ٘ ايجٛاب ٚا٭دط.
عًٝهِ بايكسم ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ ٚٗ اؿسٜح عٔ ايٓيب قُس 

                                                 

 .37غٛض٠ اؿر  (1) 
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ٯ١ٜ قاٍ ايعداز عٔ بعهِٗ: نٌ َا يكطب ب٘ اٍ فاْ٘ ٜٗسٟ اٍ ايرب، ٚٗ ا
 .(1)اهلل عع ٚدٌ، َٔ عٌُ خري، فٗٛ إْرام

ِٕ َتعسز٠ ٖٞ:  يًرب َعا
 ايك٬ح. -3  ايةاع١. -2  اـري. -1

  ايجٛاب ٚا٭دط. -5 ايكسم.    -4

 إع٢ٓ ا٭عِ ٖٚٛ خري ايسْٝا ٚاٯخط٠.   -6

قسق٘، َٚٔ قرات اهلل ٜٚكاٍ بط ضٓ٘ ٜربٙ اشا ٚقً٘، ٚبط ٗ ّٝٓ٘ اشا 
عرع ٚدررٌ ايررربا اٟ ايعةررٛف ايًةٝررف ايررصٟ ٜترهرٌ عًرر٢ اـ٥٬ررل برراـري    

 .(2) صبََِّوُ ىٌَُ انمجَرُّ انرَّدِْىُٚاٱسػإ، ٚٗ ايتٓعٌٜ ط
ٚبٌ ايرب ٚاـرري عُرّٛ ٚخكرٛم َةًرل، فهرٌ برط ٖرٛ خرري، ٚيرٝؼ          

كس ٚاي١ٝٓ، ايعهؼ، فايرب ٖٛ اٜكاٍ اـري اٍ ايغري ٚاٱسػإ ايٝ٘ َع ايك
اَا اـري فٝأيٞ َرع ايككرس اٚ عسَر٘، ٚبايرصات اٚ برايعطض، ٜٚكراٍ ًْرت        

 ايؿرر٤ٞ ٬ًْٝ ْٚا٫ً: اشا اقبت٘، ٜٚكاٍ ْايين َٔ ف٬ٕ َعطٚف اٟ ٚقًين.
 يف سيبق اآليبد

بعس  ٜات شّ ٚيبهٝت ايهافطٜٔ ٚبٝإ َا ٜٓتعطِٖ َٔ ايعرصاب ا٭يرِٝ،   
 ٙ اٯ١ٜ ٚفٝٗا َػا٥ٌ:بكٝغ١ اـرب ٚايكٛاعس ايه١ًٝ دا٤ت ٖص

قٝغ١ اـةاب ٚاْتكاهلا اٍ يغ١ إداطب١ ؾ١ٗ  رري اؾٗر١ ايريت     ا٭ٍٚ:
 يتشسخ عٓٗا اٯٜات ايػابك١.

 كاطب١ إػًٌُ. ايجا١ْٝ:
شنط َٛنٛع ايػع١ ٚاـري ٌْٚٝ إٓاظٍ ايطفٝع١ باٱْرام ٗ غبٌٝ  ايجايج١:

 اهلل.
يٌٓٝ ايررب ا٫ اْر٘ درا٤ ٗ براب     َع إ اٯ١ٜ دعًت قٝسًا ٚؾططًا  ايطابع١:

                                                 

 .4/52يػإ ايعطب  (1) 
 .28غٛض٠ ايةٛض  (2) 
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إسح ٚايجٓرا٤ يًُػرًٌُ، ٱَهرإ اَتجراٍ إػرًٌُ ٕهراٌَ اٯٜر١، ٚايكٝرس         
 ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ َطنب َٔ أقػاّ:

ؾطط اٱغ٬ّ، ٚايصٟ ٜػتكطأ َٔ يغ١ اـةاب ٗ اٯ١ٜ، َٚا فٝٗا  ا٭ٍٚ:
 َٔ عٓاٜٚٔ اهلسا١ٜ يرعٌ ا٭سػٔ ٚا٭َجٌ.

 ٗ غبٌٝ اهلل، ٚيسخٌ فٝ٘ ايعنا٠ ايٛادب١. اٱْرام ٚايبصٍ ايجاْٞ:
قٝس اؿب إتعًل بإاٍ، ٖٚصا اؿب ٫ ىرل إراٍ إٓررل برٌ      ايجايح:

 فُٛع إاٍ ايصٟ ؽطز َٓ٘ ا٭عٝإ اييت يٓرل ٚيعةٞ طًبًا يطنا اهلل يعاٍ.
ٚقس ٜبسٚ ي١ًًٖٛ ا٭ٍٚ عسّ ٚدٛز ق١ً بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜر١ ايتايٝر١،   

 ايك١ً بُٝٓٗا َتعسز٠ َٓٗا:ٚيهٔ دٗات 
اٱْرام َٔ ايةعاّ درا٥ع قرشٝض، ٚاشا نرإ إػرًِ ورب طعراّ       ا٫ًٚ: 

اؾعٚض، ف٬ ًٜترت اٍ زع٣ٛ ؼطّر٘ َرٔ قبرٌ ابرطاِٖٝ، يعرسّ ثبرٛت ٖرصٙ        
 ايسع٣ٛ، فاطعاّ ؿِ اؾعٚض ٚؿِ ايٓاق١ َٔ َكازٜل ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ.

جاٍ ٚاؿراٍ إٛدرٛز ٚاقعرًا، اَرا     ٚضز شنط ؿِ اؾعٚض َٔ باب إ ثاْٝاًٴ:
َهرراٌَ ٚاسهرراّ اٯٜرر١ فٗررٞ أعررِ، اش يتعًررل باٱْرررام َررٔ نررٌ َررا وررب    

 إػًُٕٛ ٚإ نإ  ري قبٛب عٓس  ريِٖ.
زٚضإ اؿب ٚايهطا١ٖٝ ع٢ً اؿ١ًٝ ٚاؿط١َ، فُا نإ س٫ً٬ فٗٛ  ثايجًا:

و قبٛب، ٚيهٔ شيو اؿب يٝؼ ع٢ً َطيب١ ٚاسس٠ فٗٛ َٔ ايهًرٞ إؿره  
 ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطايب َتراٚي١ َٔ  ري إٔ ىطز عٔ عَُٛات اٯ١ٜ.

اط٬م سًٝر١ ا٭طعُر١ ٚايةٝبرات، براب َٚكسَر١ يٲْررام َٓٗرا،         ضابعًا:
ٚقبٍٛ ٖصا اٱْررام َرٔ اٯخرص، ٚايكرٍٛ عطَر١ بعهرٗا َرٔ ايتؿرسٜس عًر٢          
ايٓرؼ، فًصا دا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ باٱخباض عرٔ سًٝر١ نرٌ ايةعراّ عًر٢ برين       

٥ٌٝ ٖا ٜعين دٛاظ اٱْرام َٔ ايةٝبات َةًكًا، َٚٔ ٚدٛٙ ا٬ٕظ١َ بٌ اغطا
اٯٜتٌ ايعدط عٔ ايتشطِٜ َٔ  ري زيٌٝ نٞ ٫ وكٌ فتٛض ٗ اٱْررام، اٚ  
اَتٓاع َٔ ايركري ٚاحملتاز َٔ قبٛي٘ بعٔ اؿط١َ اٚ ايهطاٖر١، فذرا٤ت اٯٜر١    

 ايتاي١ٝ يتُٓع َٔ ٚنع بطظر زٕٚ اٱْرام ٚقبٛي٘.
هٔ إ ٜهٕٛ ايهافطٕٚ َٔ َكازٜل د١ٗ اـةاب اييت يؿرًُٗا  ٌٖٚ ّ
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اٯ١ٜ ٚإ اٯ١ٜ ؼجِٗ ع٢ً إْرام إاٍ، اؾٛاب ٫ فِٗ خاضدٕٛ بايتدكل 
َٔ َٓةٛم ٚخةاب اٯ١ٜ ٕٛنٛع١ٝ اٱّإ ٗ قبٍٛ اٱْرام، َٚٔ اٱعذاظ 

٧ً ٗ ْعِ ٚغٝام اٯٜات إ يأيٞ اٯ١ٜ ايػابك١ ٗ يٛنٝس سكٝك١ عسّ قبٍٛ َ
ا٭ضض شٖبًا َٔ ايهافط، يًتٓاٗ ٚايتٓاق  بٌ ايكبٍٛ ٚاؾشٛز فُٔ ٜهٕٛ 

 داسسًا بايطبٛب١ٝ ٚايٓب٠ٛ ٫ ٜكبٌ عًُ٘.
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتشح إػًٌُ ع٢ً ايكسق١ ٚفعٌ ايكاؿات ٚعسّ 
ايكٓررٛط اٚ ايٝأؽ ٚفٝٗررا ز٫ي١ ع٢ً اختكررام ايهرراض بكرإْٛ عرسّ قبرٍٛ      

ٖٚرٞ إ ايٓٛبر١ ٫ يكرٌ بإػرًٌُ اٍ ايرسٜر١، برٌ إ        ايرس١ٜ ٚيبٝإ سكٝكر١ 
 اٱْرام َِٓٗ َكبٍٛ ٚفٝ٘ ا٭دط ٚايػع١، ٌْٚٝ َٓاظٍ اؾ١ٓ.

ٚيرهٌ اهلل عع ٚدٌ ببٝإ ايتبأٜ ٚإغاٜط٠ بٌ إ٪ٌَٓ ٚايهراض، فراشا  
نإ ايهافط ٫ ٜكبٌ َٓ٘ َٮ ا٭ضض شٖبًا، فإ إ٪َٔ ٜبؿط بايرٛظ برايجٛاب  

ػٔ عٓس اٱْرام َٔ ايةٝرب اؿػرٔ، ٖٚرصا َرٔ  ٜرات اؿػراب       ٚاؾعا٤ اؿ
ا٭خطٟٚ فرطٜرل ايهرراض ٫ يكبرٌ َرِٓٗ ايرسٜر١، ٚأٖرٌ اٱّرإ ٜرسعٕٛ اٍ         

 اٱْرام نٞ ٜٓايٛا ايرب.

 إعجبش اآليخ
َررٔ ٚدررٛٙ اٱعذرراظ ٗ ايكررط ٕ ٖررصا اٱْتكرراٍ إبرراضى َررٔ  ٜرر١ ايٛعٝررس   

    ٛ ع ٖٚرٛ اٱْررام ٚايرسٜر١    ٚايتدٜٛف اٍ  ١ٜ ايٛعرس ايهرطِٜ ٚبرصات إٛنر
ٚٚدٛٙ ايةاع١، فذا٤ت اٯٜات ايػابك١ قطو١ بعسّ قبٍٛ ايرس١ٜ َٔ ايهافط 
ٚإ ناْت َٮ ا٭ضض شٖبًا باعتباض إ ايصٖب ا ٢ً إعازٕ إعطٚفر١ عٓرس   

 ايٓاؽ ٚاٍ َٜٛٓا ٖصا.
بُٝٓا ؼح ٖصٙ اٯ١ٜ إػًٌُ ع٢ً اٱْرام ٖا وبٕٛ يٝهٕٛ هلرِ غرب٬ًٝ   

١ ٚايطنٛإ فُٔ إعذاظ اٯٜر١ اْٗرا يعًرِ إػرًٌُ نٝرٝر١ اٱْررام،       اٍ اؾٓ
ُٚٓع َٔ يػطب ضٚح ايٝأؽ ٚايكٓٛط اٍ ْرٛغِٗ بػبب قرٝغ١ ايٛعٝرس ٗ   

 اٯ١ٜ ايػابك١.
ْٚعت اٯ١ٜ بٌ اـام ٚايعاّ، ٚبٌ ا٭ِٖ ٚإِٗ، فُع اْٗا دا٤ت 



                        46ز/ اٱّإَعامل                                             ص177ط

ا٫ اْٗرا عرازت   قطو١ باؾرتاط اٱْرام ٖا وب إػًِ َٔ خاق١ َكتٓٝاير٘  
ٚأنست عًُ٘ يعاٍ باٱْرام َةًكًا غٛا٤ نإ ٖا وب٘ قاسب٘ اٚ َٔ  رريٙ،  
ٚايعًِ ٖٓا نٓا١ٜ عٔ ايجٛاب ٚاؾعا٤ اؿػٔ، َٚٔ اٱعذراظ اٜهرًا إ درا٤    
ٖصا ايبٝإ ٚايتعسز ٗ إٛنٛع ٚاؿهرِ ٗ نًُرات َعرسٚزات ٖرٞ فُرٛع      

 ايكا١ْْٝٛ.ٖصٙ اٯ١ٜ شات ايكٝغ١ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايتؿطٜع١ٝ ٚ
ٚيسعٛ اٯ١ٜ اٍ اٱْرام َع قكسٙ ٚاضازي٘، ٭ْٗا ػُع بٌ أَطٜٔ ُٖٚا 
اٱْرام ٚقٝس اْ٘ َٔ احملبٛب نٞ يتشكل ايةاع١ باب٢ٗ َعاْٝٗا، ٜٚرتيب عًٝٗا 

 ايجٛاب ٚاؾعا٤ اؿػٔ، ٚؼتٌُ اٯ١ٜ ٚدًٖٛا:
فرر٤ٞ اـةرراب ٗ اٯٜرر١ بكررٝغ١ ا٭فررطاز، ٚإ إررطاز ٖررٛ يٛدرر٘   ا٭ٍٚ:

 ـةاب يهٌ َػًِ بإ ٜٓرل ٖا وب.ا
 إٔ ٜهٕٛ اٱْرام ٖا وب٘ إػًُٕٛ، بًشاظ نِْٛٗ َػًٌُ. ايجاْٞ:

 َا وب٘ ايصٟ ٜٓرل ْرػ٘. ايجايح:
يعًل اؿب با٭عٝإ َٔ ا٭َرٛض إرتغري٠  رري ايجابتر١، ٚعػرب       ايطابع:

 .ايؿإٔ ٚايعَإ ٚايعطف
 اٯ١ٜ ايهط٫ٚ.١ّ يعاضض بٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ ٚنًٗا َٔ َكازٜل 

إطاز َٔ ايرب ٖٓا بط اهلل عع ٚدٌ بأٖرٌ اٱّرإ، ٖٚرٛ َٓعير١      اـاَؼ:
 ٚفٝ  خام ٫ ٜٓاي٘ ا٫ َٔ قاّ باٱْرام ٚايبصٍ ٖا وب.

 ٚٚدٛٙ اٱْرام بًشاظ اؿػٔ ٖٚٞ:
 اْرام ا٭سػٔ. ا٭ٍٚ:
 اٱْرام َٔ ا٭سػٔ. ايجاْٞ:

 ايبصٍ ٚايعةا٤ َٔ َتٛغو إاٍ. ايجايح:
 اٱعةا٤ َٔ اـبٝح ٚايطز٨. بع:ايطا

 اٱْرام َٔ اؿػٔ ٚاـبٝح ٚاـًو بُٝٓٗا. اـاَؼ:
 ايعٓٛإ اؾاَع يٲْرام َٔ ا٭سػٔ ٚاؿػٔ ٚإتٛغو.ايػازؽ: 

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بايٛد٘ ايػازؽ، ٕا فٝ٘ َٔ اؿػٔ ايصايٞ ٭فطاز اٱْرام 



                        ص781ط                                  46ز/ اٱّإَعامل 

يهُٓٗا ٜسخ٬ٕ ٚ٭ْٗا ٖا وب اٱْػإ، ٚا٭سػٔ أضق٢ َطيب١ َٔ اؿػٔ، ٚ
َعًا فُٝا وب اٱْػإ يصا دا٤ت اٯ١ٜ بإع٢ٓ ا٭عِ ٖٚٛ اؿب ٚإٝرٌ اٍ  

 اٱقتٓا٤ ٚاٱزخاض ٚايتًُو.
ٚقس ٜهٕٛ إتٛغو ٚايربظر بٌ اؿػٔ ٚاـبٝرح، َرا وبر٘ إرط٤ غرٛا٤      
يًؿإٔ اٚ ٕكساض ايطظم ٚإاٍ، أٚ ٭سٛاٍ ايٓاؽ ٚايػرٛم ٚقًر١ ايعضاعرات    

ت يصا فإ شنط اؿرب ٗ اٯٜر١ َرٔ اٱعذراظ يٛقٛعر٘ عًر٢       ٚأضباح ايتذاضا
َطايب َتراٚي١ ٚاْٛاع َتعسز٠ نُا اْ٘ َٔ إتغري عػب ايًشاظ ٚاؿاٍ، فُا 
ٜهٕٛ قبٛبًا ٗ ظَإ قس ٫ ٜهٕٛ قبٛبًا ٗ  رريٙ بػربب ايهرٝل ٚايػرع١ ٗ     

ؾدل ايعٝـ، ٚنصا اؿاٍ بايٓػب١ يٮفطاز، فايؿعري َج٬ً ٜهٕٛ قبٛبًا عٓس 
اٚ قّٛ ٜٚكسم ع٢ً اٱْرام َٓ٘ عٓٛإ اٱَتجاٍ ٭سهاّ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٜٚهٕٛ 
َط ٛبًا عٓ٘ عٓس اٚي٦و ايصٜٔ يٛايت عًِٝٗ ايٓعِ اٱهل١ٝ، فٝهٕٛ َكرسام  
اٯ١ٜ اْراقِٗ يغريٙ، فُرٔ اٱعذراظ إ أسهراّ اٯٜر١ غرٝاي١ بايٓػرب١ يًعَرإ        

عًٝٗا قاعس٠ ٫ نطض  ٚا٭فطاز، َٚٓاغب١ يًذُٝع ٚنٌ ٚؾأْ٘ ٚساي٘، ٚيٓةبل
 ٫ٚ نطاض، َٚٓع اؿطز ٗ ايسٜٔ.

ص َرراْع َررٔ يًَِّااب رُذِجُّااٌٌَٚايتبعررٝ  ايررٛاضز ٗ اٯٜرر١ ٗ قٛيرر٘ يعرراٍ ط 

اٱغطاف ٗ اٱْرام، ٚايعٜاز٠ فٝ٘ َا هًب ايهرطض عًر٢ ايرٓرؼ ٚا٭ٖرٌ،     
ٖٚصا ايتبعٝ  ٫ ٜتعاضض َع سػٔ ايعٔ باهلل يعاٍ، فاٱْرام قٌ اٚ نجرط  

يعاٍ ٖٛ ايصٟ  ٖس ع٢ً اٱّإ ٚضدا٤ ايرهٌ َٔ عٓس اهلل، ٚيهٔ اهللاٚ ؾا
ًَالَ رُهمَُاٌا ثِإَّْاَِّكُىْ   ٜأَط بايتبعٝ  ٚعسّ اْرام نٌ َا ٗ ٜس اٱْػإ قاٍ يعاٍ ط

 .(1) صبِنََ انزَّيْهُكَخِ

ًمل ّار  ىايا انه اظ اال يف ىايه آّاخ،       "ممب حتجزىٌ"ًميكٍ رطًْخ آّخ ثأّخ 

 رنبنٌا".ًكيا ن ظ "
                                                 

 .194غٛض٠ ايبكط٠  (1) 
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 اآليخ سالح
ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايػابك١ غ٬سًا بٝس إػًِ، َهاٌَ ٜعترب ايتبأٜ بٌ 

ْرام ٚاش ٜتشػط ايهافط ٚؾاٖسًا ع٢ً يرهًٝ٘ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠ برتض باب اٱ
يٞ ٖرصٙ اٯٜر١ يت٪نرس قبرٍٛ عُرٌ      أٚإ نجرط ير   ٘ع٢ً عسّ قبٍٛ عًُ٘ ٚإْراقر 

ٓاغب١ نط١ّ ؿح إػًٌُ بعهِٗ بعهًا ع٢ً إػًِ ٚإ نإ ق٬ًًٝ، ٚاٯ١ٜ َ
ٚ ْرام ٚاٱإبازض٠ ٗ اعُاٍ اـري، ٚإػاضع١ ٗ اٱ نرطاّ إرٓركٌ   إسػرإ، 

 ٚاعاْتِٗ ٗ إْراقِٗ.
 يكس دا٤ت اٯٜات ايػابك١ بصّ ايصٜٔ نرطٚا ٚبٝٓت أَٛضًا:

عسّ قبٍٛ زٜٔ  ري اٱغ٬ّ، َٚٔ ٜعتٓل  ريٙ ٫ هس ٗ اٯخط٠  ا٭ٍٚ:
 اـػاض٠ ٚايعكاب. ا٫

سذب اهلسا١ٜ عٔ ايصٜٔ دشسٚا ٚنرطٚا بعس ا٫ّإ ٚإقطاضِٖ  ايجاْٞ:
 بإ بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ سل.

يٛدٝ٘ اٱْصاض ٚايٛعٝرس ٚايتدٜٛرف يًهرافطٜٔ، ٚاٱخبراض عرٔ       ايجايح:
 اغتشكاقِٗ ايًع١ٓ ٚايةطز َٔ ض١ٓ اهلل.

 اـًٛز ٗ اؾشِٝ. ايطابع:
  ًل باب ايتٛب١ عٔ ايهراض ايصٜٔ ٜعزازٕٚ نرطًا. اَؼ:اـ

عسّ قبرٍٛ ايرسٜر١ ٚإ نجرطت َرٔ ايرصٜٔ َرايٛا عًر٢ ايهررط         ايػازؽ: 
 ٚاؾشٛز.

َٚٔ اٱعذاظ ٗ ْعِ اٯٜات إ دا٤ت اٯٜات ايػرابك١ بكرٝغ١ اؾًُر١    
اـرب١ٜ، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتداطب إػًٌُ بايبؿط٣ ٚاؾعا٤ اؿػٔ، ٚفٝ٘ 

ِ يًجبات ع٢ً ا٫ّإ، ٚؼصٜط يًهافطٜٔ ٚسح هلِ ع٢ً إبازض٠ اٍ زع٠ٛ هل
 اٱغ٬ّ ْٚبص ايهرط ٚايه٬ي١.

 ٚشنطت اٯ١ٜ َػأيتٌ:
 ايٛغ١ًٝ اٍ ٌْٝ ايرب ٚاـري ٚايجٛاب. ا٭ٍٚ:
ٌ  اٚ نجط، بُٝٓا دا٤ت اٯٜر١   ايجا١ْٝ: عًِ اهلل يعاٍ َا ٜٓرك٘ إػًُٕٛ ق
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٭ضض شٖبررًا َررٔ ايهررافط، ٚيعررصض قبررٍٛ فسٜرر١،  ايػررابك١ بعررسّ قبررررٍٛ َررٮ ا 
خكٛقًا ٚإ ايرس١ٜ ٫ يأيٞ ا٫ عٔ شْب، بُٝٓا إػًُٕٛ ٜكبٌ َِٓٗ ايعٌُ 

 ٗ باب اؾعا٤ ٚايجٛاب ٚيٝؼ ايرس١ٜ، ٖٚصا يبأٜ ظاٖط بُٝٓٗا.

 اآليخ نطف
بٝب ايط١ٓ بٌ إػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعًا، ٚيعضع إٌٝ اٍ آيٓؿط اٯ١ٜ ؾ

ٛنٛع١ٝ اٱْرام ٗ َػايو ايتكطب اٍ َايٓرٛؽ ٜٚسضى ايٓاؽ ا٫سػإ ٗ 
اهلل يعاٍ، ٚبعس شّ ايصٜٔ نرطٚا ٚبٝإ َآٜتعطِٖ َٔ ايعصاب ا٫يِٝ دا٤ت 
ٖصٙ اٯ١ٜ با٬ٕظ١َ بٌ ٌْٝ اؾ١ٓ ٚبٌ إْرام ايةٝبات يت٪نس ع٢ً سكٝك١ ٖٚٞ 

يكراؿات  عسّ نرا١ٜ اٱّإ بايكًرب، ٚاعر٬ٕ ايًػرإ برٌ ٫برس َرٔ ايٝرإ ا       
 ٚافؿا٤ َعاْٞ احملب١ ٚايطأف١ بٌ ايٓاؽ.

ٚٗ اٯ١ٜ زع٠ٛ يًٓاؽ يرسخٍٛ اٱغر٬ّ ٫ْر٘ ٜكٗرط ايرٓرؼ ٜٚٓترعع َرٔ        
اٱْرام اععِ نجريًا  ٫َٕٔ ايغا١ٜ ٚايٓرع  اٙٚضن ٙاٱْػإ َا وب باختٝاض

ٝؿرتٟ اٱْػرإ َطنرا٠ اـرايل عرع ٚدرٌ ٜٚ٪نرس اغرتذابت٘        ف ،عٝإَٔ ا٭
ْرام ٫ختٝاض  ايكسغ١ٝ ايٛاضز٠ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٌٖٚ دا٤ اٱًُهاٌَيايع١ًُٝ 
براب ايجرٛاب ٚا٫ضيكرا٤ ٗ َٓراظٍ      ْررام اٯ١ٜ اعِ فإ اٱ :اؾٛاب ،اٱّإ

يصا دا٤ت اٯ١ٜ قطو١ بإ ايرب ٫ٜٓاٍ ا٫ باٱْرام، َٚٔ  ،ايتك٣ٛ ٚايك٬ح
ٯٜر١ يةرف   سػٔ َٚا فٝ٘ َكاحل ايعباز، فاقراي٘ يعاٍ اْ٘ عامل بايٓعاّ ا٭

 :ٌبايٓاؽ َٔ دٗت
 ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ: ،بإػًٌُاـام ايًةف  ا٭ٍٚ:
 ٜجاض ٗ ْرٛؽ إػًٌُ.ي١ُٝٓ ًَه١ اٱ ا٭ٍٚ:
 قطاض بعامل اٯخط٠.يٛنٝس اٱ ايجاْٞ:

 ايجٛاب ٚايٓرع ايصٟ ٜطز َٔ اٱْرام. أٚي١ٜٛاٱّإ ب ايجايح:
ًَنِهَّوِ انمعِسَّحُ ًَنِرَضٌُنِوِ عاٍطقاٍ ي بعح ايعع ٚايك٠ٛ ٗ قرٛف إػًٌُ ايطابع:

 .صًَنِهمًُاْيِنِنيَ
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  ري إػًٌُ َٔ ٚدٛٙ:ايعاّ ٜٚؿٌُ ًةف اي ايجا١ْٝ:
 بٝإ سػٔ ٚضفع١ ايكِٝ اٱغ١َٝ٬. ا٭ٍٚ:
 سح ايٓاؽ ع٢ً زخٍٛ اٱغ٬ّ ٚاٱْتراع ٖا فٝ٘ َٔ ا٭سهاّ. ايجاْٞ:

 ِٗ.يًكٞ ا٫عا١ْ َٔ إػًٌُ يكها٤ ساداي ايجايح:
غتذاب١ ٭ٚاَط اهلل عع ٚدٌ ٚفٝ٘ ض١ٜ٩ اخ٬م إػًٌُ ٗ اٱ ايطابع:

 ؾاٖس ع٢ً قسم ايٓب٠ٛ.
ٛا عرٔ اْرػرِٗ ابرٛاب    كر اٯٜر١ سذر١ عًر٢ ايهرراض ٫ْٗرِ أ ً      اـاَؼ:

 ر١ ٗ َطنا٠ اهلل.إغرط٠، بُٝٓا ٜٓسفع إػًُٕٛ بؿٛم ٚهل
، فإػرًُٕٛ  َع ايتبأٜ بٌ دٗيت ايًةف َٛنٛعًا ٚع١ً ٚسهًُا ٚأثطًا

 ٜؿاضنٕٛ  ريِٖ ٗ َهاٌَ ايًةف ايعا١َ ٫ٚ ٜؿاضنِٗ  ريِٖ

 يفهىو اآليخ
 ٚغرب٬ًٝ َرٔ   َطايرب اـرري ٚايكر٬ح     ططٜل اقراب١ شنطت اٯ١ٜ ايهط١ّ 

 ا َػا٥ٌ:ٗٚفٝ ،غبٌ اير٬ح ٚاقتٓا٤ ايكاؿات
عًرر٢ إػررًٌُ ٗ ٖررساٜتِٗ اٍ َػررايو ايةاعرر١   فهررٌ اهلل  ا٭ٍٚ:

 اب ايٓذا٠ ّٜٛ ايكٝا١َ.ٚايطؾاز، ٚأغب
 يسٍ اٯ١ٜ ٗ َرَٗٛٗا ع٢ً اؿح ع٢ً اٱْرام ٚفعٌ ايكاؿات. ايجا١ْٝ:
َٛنٛع١ٝ اٱْرام ٗ اق٬ح ايصات، ٚبعح ايٓرؼ عًر٢ ايٝرإ    ايجايج١:

ايرطا٥  ايبس١ْٝ، فايعنا٠ ططٜل ٭زا٤ ايكر٠٬، ٚنرصا ايعهرؼ، يرصا دا٤يرا      
 َت٬ظَتٌ ٗ َٛانع عسٜس٠ َٔ ايكط ٕ.

َهاٌَ اٯٜر١ َرٔ ٚدرٛٙ إفتدراض إػرًٌُ، ٚأًٖٝرتِٗ ـ٬فر١         ابع١:ايط
 ا٭ضض، بايتػابل ٗ اـريات ٚايبصٍ ٚايعةا٤ ٗ غبٌٝ اهلل.

ٗ اٯ١ٜ اخباض قةعٞ عٔ اؾعا٤، فُرّٗٛ اٯ١ٜ ٖٛ: "يٓايٕٛ ايرب  اـاَػ١:
 سٌ يٓركٕٛ ٖا ؼبٕٛ" ٚفٝ٘ بؿاض٠ يًُػًٌُ ٚٚعس نطِٜ.

ؽرٝف عٔ إػًٌُ بًغ١ ايتبعرٝ  ايرٛاضز٠ ٗ قٛير٘     ٗ اٯ١ٜ ايػازغ١:
يعاٍ )ٖا( فٗٞ مل يؿرتط اْرام ؾةط أٚ ْكف اٚ ثًح اٚ ضبع َا وبٕٛ َٔ 
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أَٛاهلِ َٚكتٓٝايِٗ بٌ دا٤ت بهرا١ٜ ايكًٌٝ بؿطط إ ٫ ٜهٕٛ َٔ اـبٝح 
ش ٚايطز٨ ٚايصٟ يعاف٘ ْرٛغِٗ يصا ػس َكساض ايعنا٠ ق٬ًًٝ ٗ ْػبت٘ َٔ إاٍ ا

 % َٔ إاٍ.2.5اْ٘ ٜهٕٛ ضبع ايعؿط أٟ 
 .ٌبدٚاي ضيبٌ اٯ١ٜ ايكبض ايصايٞ يًؿ ايػابع١:

 ط٠ ٗ ايٓرٛؽ َٔ ايبدٌ.ريبعح اٯ١ٜ ايٓ ايجا١َٓ:
 ٌ اهلل ٗ عٛاقب ا٭ٚاَط.ْٝرام ٗ غبَٛنٛع١ٝ اٱ ايتاغع١:
 ْرام ٚايبصٍ ٗ غبٌٝ اهلل.أ١ًٖٝ إػًٌُ يتًكٞ خةاب اٱ ايعاؾط٠:

قرطاض بايًػرإ   ًريب ٚاٱ كٕ اٱّإ ايأيٛنٝس سكٝك١ ٖٚٞ  ز١ٜ عؿط٠:اؿا
 إْرام ٗ غبٌٝ اهلل. ُابايتٛسٝس ٚايٓب٠ٛ هب إ ٬ٜظَٗ

ػًِ مل يهتف اٯ١ٜ بصنط اٱْرام بٌ قٝسي٘ باْ٘ ٖا وب إ ايجا١ْٝ عؿط٠:
 ا اؿررب طٛعررًا ٚاْةباقررًا اؿررطم عًرر٢ اقتٓررا٤ شات ايؿرر٧صٜٚرتؾررض عررٔ ٖرر

ٚ سادر١ اٚ  أهرطٚض٠   يب٘ ٚاخطاد٘ َٔ ٜسٙ ا٫ و٘ ٚعسّ ايترطٜٚيعاٖس ًُه
١ٝ َٔ  رري  هًأَط ضادض، فتأيٞ ٖصٙ اٯ١ٜ يتذعٌ ايطدشإ ٫خطاد٘ َٔ إ

 عٛض اٚ بسٍ َازٟ.
يسٍ اٯ١ٜ ٗ َرَٗٛٗا ع٢ً قرسض٠ إػرًٌُ عًر٢ اٱْررام      ايجايج١ عؿط٠:

 يتعًل ٌْٝ ايجٛاب باٱْرام.
ٕ    ينرطِٜ   ٗ اٯ١ٜ ٚعس ايطابع١ عؿط٠: ثرِ   ،ًُػرًٌُ ؿٝراظيِٗ َرا وبرٛ

 قسضيِٗ ع٢ً اٱْرام َٓ٘.
ع١ رعًرر٢ ايػرر اَرراض٠ٗ اٯٜرر١  ٠ايتبعررٝ  ايررٛاضز قررٝغ١ اـاَػرر١ عؿررط٠:

ٚمل ُٓع اٯٜر١ َرٔ    ،ٚإٓسٚس١ عٓس إػًٌُ، ٚاْرتاح ابٛاب ايطظم عًِٝٗ
ٚدررٛز ايركررطا٤ ٚاحملتررادٌ بررٌ قرررٛفِٗ، يررصا دررا٤ت باٱْرررام ٚاعاْرر١       

 تادٌ.احمل
يسٍ اٯ١ٜ ع٢ً انطاّ إػًِ ٚإ نإ فكريًا قتادًا، ٫ْ٘  ايػازغ١ عؿط٠:

 ٜٓاٍ ايةٝبات َٚا ٖٛ سػٔ ٚقبٛب ع٢ً مٛ اهلس١ٜ ٚايكسق١.
بٝإ عًِ اهلل يعاٍ بسقا٥ل ا٭َرٛض ٚقبٛير٘ يًٓركر١ قًًٝر١      عؿط٠: ػابع١اي
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 ناْت اٚ نجري٠.
ٛت قرر١ اٱّرإ ْٚٝرٌ    َٛنرٛع١ٝ إْررام ايةٝبرات ٗ ثبر     ١ٓ عؿرط٠: َايجا

ْرام َٔ ٚيٛ دا٤ت اٯ١ٜ باٱ ،اـريات ٚا٫ضيكا٤ ٗ َٓاظٍ ايتك٣ٛ ٚايك٬ح
ا وبرر٘ اٱْػررإ يهاْررت  ٜرر١ ٗ ايتأزٜررب طٝررب ٖررسػررٔ ٚا٭ ررري يكٝٝررسٙ با٭

   َ ْررام باْر٘ ٖرا وبر٘ قراسب٘      ٝرس٠ يٲ كٚأق٬ح ايٓرٛؽ فهٝرف ٚقرس درا٤ت 
١ٜ )ٖا( ع٢ً ابكا٤ ؾ٧ يًٓرؼ   ٗ اٯٜٝٚرهً٘ ع٢ً  ريٙ، ٚيسٍ يغ١ ايتبع

 ٚا٫يترات اٍ ايصات ٚسادتٗا.
ٚيٛ نإ إػًِ ًّو إتعسز ٖا وب فٌٗ ٜٓبػو ا٭َط إٛيرٟٛ ٗ اٯٜر١   
ع٢ً نٌ ا٭فطاز اييت وبٗا عٝح هب عًٝ٘ إ ٜٓررل َرٔ نرٌ فرطز َٓٗرا، اّ      

ؼ، هعٜ٘ اٱْرام َٔ بعهٗا، اؾٛاب إ يغر١ ايتبعرٝ  ؾرا١ًَ يًهرِ ٚاؾرٓ     
فٝهرٞ اٱْرام َٔ بعهٗا ا٫ إ يغ١ ايرت ٝب ٚايٛعٝس ايهطِٜ ٗ اٯٜر١ يرٝرس   

 إ اْرام إتعسز أفهٌ ٚأنجط أدطًا َٔ إتشس.

 اآليخ إفبضبد
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ إ ٜهٕٛ اٱّإ اضيباطًا بٌ عامل ايؿٗاز٠ ٚعامل 

ايعبس ٚاـايل، ايغٝب، ٜٚتذ٢ً ٖصا ا٫ضيباط بٛدٛٙ َٔ ايتذاشب ايتاّ بٌ 
ايعبٛز١ٜ ٚازا٤ ايرطا٥   ٗٚيعٗط ٖصٙ ايٛدٛٙ َٔ ططف ايعبس با٫خ٬م 
 ب٢ٗ قٛضٙ َٔ ٚدٛٙ:أٚاٱْرام ٗ غبٌٝ اهلل ايصٟ ٜأيٞ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ب

  ٚايةاع١.ريضؾاز اٍ غبٌ اـاٱ ا٭ٍٚ:
 سػٔ.اظٗاض ايهُا٫ت اٱْػا١ْٝ بإْرام ايةٝب ٚا٭ايجاْٞ:

 غ٬ّ.ْتُا٤ يٲخ٬ق١ٝ يٲت اؾُاي١ٝ ٚا٭يٛنٝس ايكرا ايجايح:
يبٌ اٯ١ٜ قررا٤ قًرب إر٪َٔ ٚاْر٘ َرٔ اؾرطف ايبكراع ٚضٚنر١          ايطابع:

صٙ ررر ٖٚ ،١ هلل يعاٍررإ طاعرع َٓٗا َعاْٞ ايٛز ٚايهطّ ٚا٫سػررط٠ يؿررْان
اٯ١ٜ عٓٛإ يًشب بٌ اـايل ٚإدًٛقٌ، فًكس أضاز اهلل عع ٚدرٌ يًٓراؽ   

ْررام  از ٭ٚاَطٙ، ٚبعس اٱغ٬ّ دا٤ ا٭َط ٗ ٖصٙ اٯٜر١ باٱ ْكٝاٱغ٬ّ ٚاٱ
َٔ ايةٝبات يٝرتؾض عٔ اؿب اٱهلٞ سب إ٪ٌَٓ بعهِٗ يبع  ٚاظٗاض 
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 .ف١ ٚايؿرك١أبايطقًٛبِٗ إَت٤٬ ٠ بِٝٓٗ، َٚٛعاْٞ ا٫خ
َٚهرراٌَ اٯٜرر١ ٚاقٝرر١ يًُػررًٌُ، َررٔ شٟٚ اؿادرر١، ٚٚغرر١ًٝ يػررس      

ِٗ ٚيٛفري ٕ٪ْٚتِٗ َٚػرتًعَات إطابةر١،   سادات اجملاٖسٜٔ ٚايكابطٜٔ َٓ
ٚفٝٗا زع٠ٛ يةطز ايركرط ٚ ثراضٙ عرٔ إػرًٌُ ٚاعاْر١ احملتراز َرِٓٗ، ٖٚرصٙ         
اٱعا١ْ َكٝس٠ بإ يهٕٛ باحملبٛب ايصٟ ٌُٝ ايٝ٘ ايٓرؼ، ٚاٯ١ٜ ٚغ١ًٝ يرٛظ 
ا ٓٝا٤ إػًٌُ بسعا٤ فكطا٥ِٗ، ٚفٝٗا يٓرٝؼ عٔ نطٚبات إهطٚبٌ، َٚٓع 

ع ايهسٚضات ايعًُا١ْٝ، فاْرام ا٭سػٔ يةٗرري يًكًرب ٚبرطظر    يًشػس ٚزف
زٕٚ اْؿغاهلِ بغري شنط اهلل غٛا٤ َٔ قبٌ ايسافع اٚ اٯخص فهرٌ ٜطدرٛ إ   

 ٜكٝب٘ ايٓٛاٍ َٔ عٓس اهلل.
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يٗصٜب ْرٛؽ إػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعًا بٗصٙ اٯ١ٜ 

٘ َررٔ أسهاَررَٚررا ٗ  غرر١ّ٬ يٲقسررٛاهلِ ٚبٝررإ ايكررٛض٠ إؿررط أقرر٬ح إٚ
ْكةراع ايٝر٘ يعراٍ    إ١ٝ، ٚٗ اٱْرام ٗ غبٌٝ اهلل ْػاْخ٬ق١ٝ ٚاٱإهاٌَ ا٭

ب ايعٛض ا٫خطٟٚ، ٚض١ٜ٩ ا٫عٝإ إٓرك١ ٚقس عخباض عٔ يعًل ايكًب إٚ
عرٔ عرصاب    ١ً١ ايب١ٝٗ ايريت يهرٕٛ ٚاقٝر   ؿٚا دطدا٤ت بكٛض٠ ايجٛاب ٚا٭

ٔ غاؾشِٝ فت قرركت٘، ٚضعر٘ ايععرِٝ َرٔ يًرو       بو اـ٥٬ل إٓرل ع٢ً سػر
 ايتذاض٠.

 يىضىع اآليخ
أخررطز َايررو ٚأٓررس ٚعبررس بررٔ ٓٝررس ٚايبدرراضٟ َٚػررًِ ٚايرتَررصٟ  

  ٍ نرإ أبرٛ طًشر١ أنجرط     " :ٚايٓػا٥ٞ ٚابٔ إٓصض ٚابٔ أب٢ سامت عٔ أْرؼ قرا
ٓكاض٣ بإس١ٜٓ ن٬ ٚنإ أسب أَٛاي٘ إيٝ٘ بريسا٤ ٚناْت َػتكب١ً إػذس اي

ُا ْعيت ًٝ٘ ٚغًِ ٜسخًٗا ٜٚؿطب َٔ َا٤ فٝٗا طٝب فٚنإ ايٓيب ق٢ً عً
قاٍ أبرٛ طًشر١ ٜرا ضغرٍٛ اهلل إ اهلل      (ئ يٓايٛا ايرب ست٢ يٓركٛا ٖا ؼبٕٛ)

بريسا٤ ٚاْٗا  ٜٞكٍٛ ئ يٓايٛا ايربست٢ يٓركٛا ٖا ؼبٕٛ ٚإ أسب أَٛايٞ إي
هلل ضغٍٛ اهلل سٝح أضاى ا بطٖا ٚشخطٖا عٓس اهلل فهعٗا ٜا قسق١ اهلل أضدٛ

فكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بذ شاى َاٍ ضابض شيو َاٍ ضابض ٚقس 
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يعت َا قًت ٚا٢ْ أض٣ إٔ ػعًٗا ٗ ا٫قطبٌ فكراٍ أبرٛ طًشر١ افعرٌ ٜرا      
  .(1)"عُ٘ اضب٘ ٚبينقضغٍٛ اهلل فكػُٗا أبٛ طًش١ ٗ أ

ٚأخطز عبس بٔ ٓٝس َٚػًِ ٚأبٛ زاٚز ٚايٓػا٥ٞ ٚابٔ دطٜط عٔ أْؼ 
قاٍ أبٛ طًش١  (ئ يٓايٛا ايرب ست٢ يٓركٛا ٖا ؼبٕٛ)ْعيت ٖصٙ اٯ١ٜ  ٕا" :قاٍ

 ٤سرا ريػأيٓا َٔ أَٛايٓا اؾٗس ا٢ْ قس دعًت أضنر٢ ب ٜٜا ضغٍٛ اهلل إ اهلل 
هلل فكرراٍ ضغررٍٛ اهلل قرر٢ً اهلل عًٝرر٘ ٚغررًِ ادعًررٗا ٗ قطابتررو فذعًررٗا ٗ 

 .(2) "بٔ نعب ٞسػإ بٔ ثابت ٚأب
هلل عٓ٘ دا٤ عٓس ْعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ برطؽ ي٘ ضٟٚ إ ظٜس بٔ ساضث١ ضنٞ ا

نإ وب٘ ٚدعً٘ ٗ غبٌٝ اهلل، فشٌُ عًٝٗا ضغٍٛ اهلل قر٢ً اهلل عًٝر٘ ٚ ير٘    
ٚغررًِ أغرررا١َ، فٛدررس ظٜررس ٗ ْرػرر٘ فكرراٍ عًٝرر٘ ايػرر٬ّ "إ اهلل قررس قبًررٗا"   
ٚأؾرت٣ ابٔ عُط داض١ٜ أعذبتر٘ فأعتكٗرا فكٝرٌ ير٘: "مل أعتكتٗرا ٚمل يكرب       

 ص.رَنَبنٌُا انمجِرَّ دَزََّ رُنْ ٌَُِا يًَِّب رُذِجٌٌَُّ نٍَْ طَٓٗا؟ فكاٍ 

ٚعٔ اٱَاّ ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ: "اْ٘ نإ ٜتكررسم بايػهط فكٝرٌ ير٘:   
ٞ  َٓر٘، فاْرا أسرب إ     أٜتكسم بايػهط، فكاٍ: ْعِ، اْ٘ يٝؼ ؾ٤ٞ أسب إي

." ٞ  أيكسم بأسب ا٭ؾٝا٤ إي

 انتفسري
 ص نٍَْ رَنَبنٌُا انمجِرَّ قٛي٘ يعاٍ ط

دا٤ت اٯ١ٜ بكٝغ١ اـةاب َتعكب١ ٯٜات اٱْرصاض ٚايٛعٝرس يًهرافطٜٔ،    
ٚمل يأت ٗ َسح اٱّإ ٗ َكابٌ شّ ايهرط ٗ اٯٜات ايػابك١، بٌ اْتكًت 

ٜات ايكط ٕ َٚا فٝ٘  ْرام ٗ غبٌٝ اهلل ٖٚصا َٔ اغطاض ْعِ َٔ ضأؽ اٍ اٱ
اٍ شنط اٱّإ ٚبٝإ َٔ يتعا١َٝ، فًِ يٓتكٌ اٯ١ٜ َٔ ايس٫٫ت ايته١ُٝٓ ٚاٱ

                                                 

 .2/50ايسض إٓجٛض  (1) 
 .2/50ايسض إٓجٛض  (2) 
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ْررام باعتبراضٙ ؾرططًا يٓٝرٌ َطايرب      ّٛت ع٢ً اٱغ٬ّ بٌ دا٤ت برصنط اٱ 
ٖا ٜسٍ ع٢ً قبٍٛ أعُاٍ إػًٌُ، ٚايطنا عٔ إر٪ٌَٓ، ٜٚتذًر٢    ايجٛاب

ٖرصا ايطنرا بٗرساٜتِٗ اٍ غربٌ ايةاعر١ ٚقبرٍٛ ا٭عُراٍ، ٚاقراب١ ايجرٛاب          
ٗ اهلساٜر١ اٍ غربٌ اـرري،     اهلل ٚا٭دط يتبٌ اٯ١ٜ سادر١ إػرًٌُ اٍ   

ٚؽرب عٔ ايٛظا٥ف ا٭غاغ١ٝ هلِ ٗ دٗاز ايٓرؼ، َٚٓرع إغرتشٛاش ايؿرض    
ٚايبدٌ عًٝٗا، ٚدعٌ إػًٌُ ٜطيكرٕٛ ٗ غرًِ إعطفر١، َٚطايرب ايكرطب      
باٱْبعاخ مٛ اٱْرام ٚاخطاز ايعنرا٠ َرٔ أسػرٔ إراٍ ٚأطٝرب ايهػرب،       

 ٚايراضم بٌ ا٭ ٓٝا٤ ٚايركطا٤.ٚإعا١ْ ايركطا٤، َٚٓع ايػاع اهل٠ٛ 
ٖٚررٌ ٗ اٯٜرر١ قررس يًهررراض عررٔ زخررٍٛ اٱغرر٬ّ باعتبرراض إ خةرراب    
ايتهًٝف ٫ٜٓشكط باٱّإ ٚازا٤ ايرطا٥  بٌ اْ٘ ٜؿٌُ اٱْرام، ٚمل ٜرطز  

ْرام ع٢ً مٛ اٱط٬م ٚنرا١ٜ إػ٢ُ ٚقطف ايةبٝع١ َٓ٘ بٌ دا٤ بكٝٛز اٱ
 .يسٍ ع٢ً ايًةف ٚايٛعس اٱهلٞ ايهطِٜ

اؾٛاب إ اـةاب َٛد٘ يًُػًٌُ، ٜٚربٌ نرٛابو ٚقٛاعرس ثابتر١ ٗ     
إعاضف اٱهل١ٝ ٚغٓٔ ايك٬ح ٚايرٛظ ٗ ايساضٜٔ، ٚاْرام ا٭سػرٔ غربب   
ٚدع٤ ع١ً يعًٛ ن١ًُ اهلل ٚضفع١ اٱغ٬ّ ٚعع إ٪ٌَٓ، ٚفٝ٘ دصب يًٓراؽ  

َرط  يسخٍٛ اٱغ٬ّ ٚيط ٝب بايجٛاب ٗ اٯخط٠ فُٔ اٱعذراظ إ ٜرأيٞ ا٭  
 باْرام ا٭سػٔ بٛدٛٙ:

 قٝغ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ َٚا فٝٗا َٔ ايبٝإ. ا٭ٍٚ:
اٱخباض عٔ نٕٛ اْرام ا٭سػٔ ٚغ١ًٝ ٕا ٖٛ أععِ ٚأنجط ْرعًا، ايجاْٞ: 

فاٱْرام َٔ إاٍ احملبٛب، ٜرٛضخ اـًرٛز ٗ ايٓعرِٝ ٖٚرٛ أسرب ؾر٤ٞ اٍ       
 قًب إػًِ.
ٚإػ٢ُ َٔ إاٍ ٚا٭عٝإ يغ١ ايتبعٝ ، ٚنرا١ٜ اْرام ايكًٌٝ  ايجايح:

 ص.يًَِّب رُذِجٌٌَُّ ايةٝب١، ٚايهػب اؿ٬ٍ بكٛي٘ يعاٍ ط

ف٤ٞ اٯ١ٜ بكٝغ١ اؾُع، يٝهٕٛ ايرعرٌ ايؿدكرٞ فعٜرًا ٚبابرًا      ايطابع:
 يًجٛاب، ٚٚغ١ًٝ ؿح اٯخطٜٔ ٚيط ٝبِٗ بايبصٍ ٚايعةا٤ ٗ غبٌٝ اهلل.
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ايٓرٛؽ َٔ اٱغ٬ّ ٕا فٝ٘ يػبب ْرط٠  َٚٔ اٯٜات ٗ ايعكا٥س إ اٯ١ٜ ٫
برطاض احملػرٌٓ ٫ٕ   َٔ اٱْررام برٌ برايعهؼ فاْٗرا ؼرجِٗ يًشرام بطنرب اٱ       

ٕ    ْراماٱ ٚا٫قرطاض برا٫خط٠ َٚرا فٝٗرا َرٔ اؾرعا٤ ٚايجرٛاب         ٜرأيٞ َرع اٱّرا
خرط٠ باٱْررام   ٚايعكاب فُٔ ٜٓتكٌ اٍ اٱغ٬ّ ٜػع٢ يؿرطا٤ غر٬َت٘ ٗ اٯ  

 .اؿػٔ
ا ٓٝا٤ َٚةايبٌ  ٱْػاْٞ ٖٚٞ يٝؼ نٌ ايهراضسكٝك١ ٗ ايٛاقع اٖٚٓاى 

باٱْرام َٔ اَٛاهلِ بٌ إ ؾةطًا َِٓٗ فكطا٤ ٜٚهٕٛ إْرام ايةٝب ٚاؿػٔ 
ٚغ١ًٝ ؾصبِٗ يٲغ٬ّ، ٚسذ١ عًِٝٗ ٗ إقاَتِٗ ع٢ً ايهرط َع ايركط، ٚقس 
ٜهٕٛ ايركط َع٫ًًٛ يًهرط ٚايه٬ي١ ٕا ٜػبب٘ َٔ  ؿا٠ٚ ع٢ً ايبكري٠ ؼرٍٛ  

 ايٓرع يًصات.زٕٚ دًب 
 ٚايرب عٓٛإ داَع ٚوتٌُ ٚدٌٗ:

 خري ايسْٝا ٚاٯخط٠ ٜٚعطف إطاز َٓ٘ عػب ايكطا٥ٔ ٚايًشاظ. ا٭ٍٚ:
افازي٘ َع٢ٓ اـري، ٫ٚ يعاضض بٌ ايٛدٌٗ، ٚايجاْٞ ٖٛ ايغايب  ايجاْٞ:

ٗ اغتعُاي٘ ٚقس ٚضز يرغ "ايرب" ٗ ايكط ٕ بإغرتجٓا٤ ٖرصٙ اٯٜر١ غربع َرطات      
ؤَرَااإميُرًٌَُ اننَّاابشَ ثِاابنمجِرِّ ًَرَنطَااٌٌَْ   اـررري نُررا ٗ قٛيرر٘ يعرراٍ ط  دررا٤ت َعٓرر٢

 .(2)صًَرَعَبًٌََُا لَهََ انمجِرِّ ًَانزََّمٌٍَط (،1)صؤََ ُطَكُىْ

فٌٗ وٌُ َع٢ٓ ايررب ٗ ٖرصٙ اٯٜر١ عًر٢ شات إعٓر٢ ايرصٟ درا٤ت بر٘         
اٟ يكٝبٛا، اٯٜات ا٭خط٣، اؾٛاب اْ٘ اعِ عػب ايس٫ي١ ٚقط١ٜٓ )يٓايٛا( 

فايرب ٖٓا أَط ٜػع٢ ايٝ٘ إػًُٕٛ ٜٚةًبْٛ٘ ٚيٝؼ ٖٛ فع٬ً ٚعُر٬ً ٜ٪زْٚر٘،   
ٖٚصا ايتعسز ٗ إع٢ٓ ٫ ىطد٘ َٔ َرّٗٛ اـري، فتاض٠ ٜرعٌ اٱْػإ اـري 
ٚأخط٣ ٜةًب٘ ٜٚككرسٙ ٜٚطدٛٙ، ْعِ َكازٜك٘ َتبآٜر١ فايةاعر١ َرٔ ٚدرٛٙ     

فٗٛ َٔ ايٛدٛٙ اييت ٜككسٖا ٜٚبغٝٗا اـري اييت ٜرعًٗا اٱْػإ، اَا ايجٛاب 
                                                 

 .44غٛض٠ ايبكط٠  (1) 
 .2غٛض٠ إا٥س٠  (2) 
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 إ٪َٔ ٜٚطدٖٛا ٗ زْٝاٙ ٚ خطي٘.
ٚيهٔ ٖصا ايتبأٜ ٫ ّٓع َٔ ؾرٍُٛ ايرب ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ ٕعراْٞ ايكبرٍٛ   
ٚايةاع١، فُٔ َراِٖٝ اٯ١ٜ إ ايةاع١ ٫ يكرسم ا٫ َرع اٱْررام ٚقرس ٚضز     

َع ايك٠٬ ٗ مٛ غبع  يرغ "ايعنا٠" ٗ ايكط ٕ اثٓتٌ ٚث٬ثٌ َط٠، دا٤ َكرتًْا
ٚعؿطٜٔ َط٠ َٓٗا، ٖا ٜ٪نس عًر٢ َٛنرٛع١ٝ اٱْررام ٚاٱسػرإ ٚاخرطاز      

 اؿكٛم ايؿطع١ٝ ٚدع١ٝ٥ اٱْرام ٗ غبٌٝ اهلل َٔ ايعبازات.
ٜٚؿٌُ ايرب ٗ اٯٜر١ ايجرٛاب ا٭خرطٟٚ ْٚٝرٌ إطايرب ايعايٝر١ ٗ اؾٓر١        

ٜات ايكط ١ْٝ ٚاخباض ٫ٚبس فٝ٘ َٔ أزا٤ ايرطا٥  َٚٓٗا ايعنا٠، ٚقس دا٤ت اٯ
ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ بايتٛنٝس ع٢ً اٱْرام ٚبٝإ ايهطض ايهبري ٗ اٱَتٓاع عٓ٘، قاٍ 

 .(1)صًَؤََ ٌَُِا َِِ ضَجِْمِ انهَّوِ ًَالَ رُهمٌَُا ثِإََِّّْكُىْ بِنََ انزَّيْهُكَخِيعاٍ ط
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ ثٛاب ايسْٝا ٚاٯخط٠ ٚزهلِ ع٢ً ططق٘ 

كسَاي٘ ٚنٝر١ٝ اسطاظٙ، ٚأِٖ أغباب ًْٝ٘ ٚاقرابت٘، ٚدرا٤ت ٖرصٙ اٯٜر١     َٚ
إباضن١ يتدرب عٔ اسطاظ إػًٌُ اـري ٚايجٛاب بعٌُ ايكاؿات ٚاٱْرام 

 َٔ طٝبات اَٛاهلِ.
 ٚوتٌُ قٝس اٱْرام ٗ اٯ١ٜ ٚدًٖٛا:

 سذب ايجٛاب ا٫ َع اٱْرام.ا٭ٍٚ: 
ع١ نُا ٗ اٯ١ٜ ايػابع١ ٚايتػرعٌ  نُا دا٤ يكٝٝس اؿر باٱغتةا ايجاْٞ:

 َٔ ٖصٙ ايػٛض٠ ٚنصا اٱْرام فاْ٘ َكٝس بهْٛ٘ َٔ ا٭سػٔ ٚايةٝب.
إطاز َٔ )ايرب( ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ ٚزضد١ عاي١ٝ َٔ ايجٛاب َٚٓعي١  ايجايح:

ٗ اؾ١ٓ ٫ يٓاٍ ا٫ باٱْرام َٔ ا٭سػٔ، ٖٚٞ عٓٛإ يؿطٜف اناٗ خام 
 ٕٛ.بإٓركٌ َٔ أسػٔ َا ًّه

ٖٓرراى فهررٌ ْٚعررِ اهلٝرر١ ٫ ٜكررٝبٗا إػررًِ ا٫ باٱْرررام َررٔ       ايطابررع:
 ا٭سػٔ، ٖٚصٙ ايٓعِ ؼتٌُ ٚدًٖٛا ث٬ث١:
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 ْعِ ٜتًكاٖا إػًِ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا. ا٭ٍٚ:
 ْعِ يأيٝ٘ ٗ اٯخط٠. ايجاْٞ:

ايعٓررٛإ اؾرراَع هلُرا، ٚإ ايرررب فهررٌ ٚثرٛاب عًرر٢ ايعبررس ٗ    ايجايرح: 
 ٛ ايجايح.ايساضٜٔ، ٚايكشٝض ٖ

إْرررام ا٭سػررٔ برراب يًكرر٬ح ٚايطؾرراز، َٚرراْع َررٔ ايرػرراز   اـاَؼ:
 ٚايتعسٟ ٖٚتو اؿطَات.

ايتٛنٝس ع٢ً ايعنا٠ ٚٚدٛبٗا، ٚاخرطاز ايعنرا٠ نرطٚض٠ َرٔ      ايػازؽ:
 نطٚضات ايسٜٔ، ٜٚكرتٕ بٗا ا٭دط ٚايجٛاب.

اضاز٠ إع٢ٓ ا٭عرِ يٲْررام، ٚمشٛير٘ ٭زا٤ ايكر٠٬، ٚايكررب       ايػابع:
يكررٝاّ ٚبررصٍ اؾٗررس ٚإرراٍ ٚؼُررٌ ايعٓررا٤ ٗ ازا٤ اؿررر َٚٓرر٘ ا٭َررط عًرر٢ ا

 بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط.
ٜجٝب إػًِ ع٢ً نٌ فعٌ قاحل ٜرعًر٘ غرٛا٤ ٗ    أَا ا٭ٍٚ فإ اهلل 

باب اْرام إاٍ اٚ ازا٤ ايعبازات اٚ ايكاؿات َةًكًا، ٚاَا ايجاْٞ فاْ٘ قٝاؽ 
عِ، نُا إ اٯ١ٜ ؽطز إػًِ ايركري َٔ َع ايراضم خكٛقًا ٚإ اٱْرام أ

أسهاَٗا بايتدكل، فكٝس )ٖا ؼبٕٛ( اخباض عٔ يٛد٘ اـةاب ٗ اٯ١ٜ اٍ 
ايصٜٔ ًّهٕٛ ا٭َٛاٍ ٚإهاغب ٚايتذاضات ٜٚسخطٕٚ اٚ ًّهرٕٛ اَرٛا٫ً   
ٚاعٝاًْا وبْٛٗا، فُٔ يٝؼ عٓسٙ َاٍ وب٘ ٫ يؿًُ٘ اسهاّ اٯ١ٜ، ٭ْٗا غايب١ 

ٕٛنٛع، ٚاَا ايٛدرٛٙ ا٭خرط٣ فتؿرًُٗا عَُٛرات اٯٜر١ ايهطّر١،       باْترا٤ ا
 ٚيبٌ َا فٝٗا َٔ ا٭غطاض ٚإٓافع ٚأغباب ايك٬ح ٚايجٛاب.

 لبَىٌ َيم انرب
ٜتعًل َٛنٛع ٖصٙ اٯ١ٜ بهٝر١ٝ إسطاظ ايكراؿات، ٚايررررٛظ برايجٛاب،    

ٛاب فاٯ١ٜ مل يأِت ؿكط ايجٛاب باٱْرام، يٛدٛب ازا٤ ايرطا٥  ٌْٚٝ ايج
قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ : إٕ "قاٍ:  عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّعًٝٗا، ٚعٔ 

ط فٝ٘ َٔ عٌُ ابٔ  زّ فإٕ قشت رٞ أٍٚ َا ٜٓعررٛز ايسٜٔ ايك٠٬: ٖٚررعُ
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 .(1)"ْعط ٗ عًُ٘ ٚإٕ مل يكض مل ٜٓعط ٗ بك١ٝ عًُ٘
ٚدررا٤ت اٯٜرر١ يبٝررإ َٛنررٛع١ٝ اٱْرررام ٗ غرربٌٝ اهلل ٚنٝرٝرر١ اٱْرررام  

ح عًٝ٘ ٚاٱؾاض٠ اٍ ععِٝ فهٌ اهلل، ٚنإٔ ثٛاب ايكاؿات ٜتٛقف ٚاؿ
 ع٢ً اٱْرام ٚإع٢ٓ: "ئ يٓايٛا ثٛاب اعُايهِ ست٢ يٓركٛا ٖا ؼبٕٛ"

فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتؿطٜع قإْٛ يًجٛاب يرتؾض َٓافع٘ ٗ ايساضٜٔ، اَا 
 ٕ قًرت:   ٗ ايسْٝا فإٓترع َٓ٘ اعِ َٔ قاسب٘ اٚ َٔ ٜكع عًٝ٘ اٱسػإ، فرا

نٝف ٜٓترع اٱْػإ ٚقس اخطز َٔ ًَه٘ َرا ورب َرٔ  رري عرٛض اٚ برسٍ       
َازٟ، قًت: قشٝض إ ايبسٍ ٚايجٛاب ٗ اٯخط٠، ا٫ اْ٘ ٫ ّٓرع َرٔ ْٝرٌ    
ايٓرررع ٗ ايررسْٝا بايػررع١ ٚظٜرراز٠ ايررطظم ٚزفررع ايررب٤٬، ٚاهلساٜرر١ اٍ قاغررٔ 

 ا٭خ٬م ٚايتدرٝف ٗ ازا٤ ايرطا٥ .
 اٯخط٠ ٖٛ أععِ ايٓرع ٕا فٝر٘ َرٔ قرر١اـًٛز    نُا إ ايٓرع ٚا٭دط ٗ

 ٚبكا٤ ا٭ثط، ٚاْرام ا٭سػٔ َٔ ايتذاض٠ اييت ٫ يبٛض.
ٚيط٣ ايعنا٠ ِا٤ ٚظٜاز٠ ٗ َاٍ ايصٟ ٜسفعٗا، َع اْٗا ٗ ايعاٖط اخطاز 
ْٚكررل ٗ إرراٍ، ٚاٱْرررام ايؿدكررٞ ٜٓرررع اٯخررطٜٔ بتشطٜهررِٗ عًرر٢        

، ٚفٝرر٘ انررطاّ، يًركررري َٚكررسام  اٱسػررإ ٚايعٓاٜرر١ ظررٓؼ َٚرراز٠ اٱْرررام 
، ٭ٕ فٝ٘ قها٤ ساد١ (2)صًَنِهَّوِ انمعِسَّحُ ًَنِرَضٌُنِوِ ًَنِهمًُاْيِنِنيَيعَُٛات قٛي٘ يعاٍ ط

 إػًِ ايركري َٔ  ري إ ٜكٝب٘ شٍ اٚ ٖٛإ.
َٚٔ خكا٥ل َهاٌَ ٖصا ايكإْٛ سح إػًٌُ ع٢ً اٱْرام إؿطٚط 

َرٛاهلِ ٚايةٝبرات ٚا٭عٝرإ ايريت ًّهرٕٛ      بإ ٜهٕٛ ٖا وبرٕٛ َرٔ ْررا٥ؼ ا   
يت٪غررؼ بربنرر١ ٖررصٙ اٯٜرر١ اؾررطف ٚأععررِ َسضغرر١ إْػررا١ْٝ ٚاخ٬قٝرر١ يعذررع  
ايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ ٚإ٪غػات اٱدتُاع١ٝ عرٔ بًرٛ  َعؿراضٖا ٚإ يعاْٚرت     
ٚغدطت ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٭ طانٗا، فآ١ٜ قط ١ْٝ َٔ بهع نًُات يبين قطسًا 

اـًررٛز يررٝؼ ٗ برراب ايتكررٛض ٚايٛدررٛز   خايررسًا عًرر٢ َررط ا٭دٝرراٍ، ٖٚررصا 
                                                 

 .4/34ايٛغا٥ٌ  (1)
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                        46ز/ اٱّإَعامل                                             ص191ط

ايصٖين، بٌ اْ٘ خايس ٗ عامل ا٭عُاٍ ٚا٭فعاٍ، ٖٚٛ َعٌ ٫ ٜٓكةع ٚباب 
 َتذسز يتذ٢ً فٝ٘ أب٢ٗ  ٜات اٱسػإ ٚايهطّ ٚاٱْرام.

يكس دعرٌ اهلل عرع ٚدرٌ اٱْررام ٚغر١ًٝ َٚكسَر١ ٚادبر١ يٓٝرٌ ايجرٛاب          
ايؿررض عًرر٢ ايررٓرؼ، ٫ٚ ٚايررٛظ باؾٓرر١ ٚدررا٤ت ٖررصٙ اٯٜرر١ ٕٓرع اغررتشٛاش   

يٓشكط َٓافع ٖصٙ اٯ١ٜ بأٌٖ ظَإ زٕٚ  خط، بٌ ٖٞ باق١ٝ اٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، 
٭ْٗا َسضغ١ ٗ يٗصٜب ا٭خ٬م، ٚباب يٲضيكا٤ ٌْٚٝ ايهُا٫ت اٱْػا١ْٝ 
ٚزع٠ٛ يا١ٜٚ يًتٓافؼ ٗ غبٌ اـري، َٚٔ خكا٥ل َهاٌَ قإْٛ "ٌْٝ 

 ايرب" ايصٟ دا٤ت ب٘ ٖصٙ اٯ١ٜ أَٛض:
 يعاٖس ؾعا٥ط اٱغ٬ّ ٚايتكٝس بأسهاّ ايؿطٜع١.ا٭ٍٚ: 
 سرغ ايٛسس٠ ٚا٭خ٠ٛ بٌ إػًٌُ. ايجاْٞ:

ططز ايٓرط٠ بِٝٓٗ، ٚاعاْتِٗ عًر٢ أَرٛض سٝرايِٗ، ٚايتٓرعٙ عرٔ        ايجايح:
 اؿػس ٚأغباب ايبغها٤.

يػرراِٖ ٗ يكًٝررٌ ايرررٛاضم بررٌ ا٭فررطاز ٚاؾُاعررات ٗ إأنررٌ   ايطابررع:
 .ٚإًبؼ ٚمُٖٛا

 ٚٗ َع٢ٓ ايرب ٗ اٯ١ٜ ٚدٛٙ:
ايرب ٖٛ  اؾ١ٓ، عرٔ ابرٔ عبراؽ )ٚاخطدر٘ ابرٔ إٓرصض عرٔ ابرٔ          ا٭ٍٚ:

 .(1) َػعٛز(
 ايةاع١ ٚايتك٣ٛ، عٔ َكايٌ ٚعةا. ايجاْٞ:

 ٟ قاؿٌ ايكٝا٤.أئ يهْٛٛا ابطاضًا ايجايح: 
ٚنًرٗا   ،ضض بٌ ٖصٙ ايٛدرٛٙ ايع ، ٫ٚ(2)شنط ايٛدٛٙ ايج٬ث١ ايةربغٞ

 :زٜل اٯ١ٜ نُا ؼتٌُ اٯ١ٜ ٚدًٖٛا اخط٣َٔ َكا
 ئ يكٝبٛا فهٌ ٚاسػإ اهلل عع ٚدٌ. ا٭ٍٚ:
 ٚايػع١ ٚاٱْرام ٗ غبٌٝ اهلل ا٫ إ يٓركٛا ريئ يتُهٓٛا َٔ اـ ايجاْٞ:

                                                 

 . 2/50 إٓجٛض ايسض (1) 
 .2/473فُع ايبٝإ  (2)  
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 ٢ٓ.غٖا ؼبٕٛ، فاٱْرام َكس١َ يً
يرٔ ٜٓتؿرط اٱغر٬ّ برٌ ايٓراؽ ا٫ باٱْررام ٚاخرطاز اؿكرٛم          ايجايح:
ق١ً اؾٗاز ٚيٛفري ايعس٠ ٚايعتاز َٚػتًعَات اغٛا٤ ٫ْ٘ َاز٠ ٕٛايؿطع١ٝ ، 

ايكتاٍ ٗ غٛح إعاضى، اٚ َكَٛرات اؿٝرا٠ ايَٝٛٝر١ ٚغرس سادر١ إػرًٌُ       
 ٚإػًُات، َٚٓع ايٝأؽ ٚايكٓٛط َٔ ايتػطب اٍ ايٓرٛؽ.

 ق٬ح ايصات ٌْٚٝ ايهُا٫ت اٱْػا١ْٝ ٚيٗصٜب ايٓرٛؽ.إ ايطابع:
 ٗ ايسٜٔ. ٘ركت إعاضف ٚايضيكا٤ ٗاٱ اـاَؼ:
 ق٬ح اجملتُعات اٱغ١َٝ٬، ٚيعُٝل اٚاقط ا٫خ٠ٛ ا٫ّا١ْٝ.إ ايػازؽ:

ّإ ٗ ايٓرٛؽ، ْٚؿط َهراٌَ ايرٛز ٚاحملبر١ ٚغرٓٔ     ضغٛر اٱ ايػابع:
 فعٌ اـري بٌ ايٓاؽ.

 ٚدٌ. يٛنٝس قسم ا٫ّإ ٌْٚٝ َطنا٠ اهلل عع ايجأَ:
 اؿػٔ ٚ رطإ ايصْٛب. اغتذاب١ ايسعا٤ ٚايكٝت ايتاغع:

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بًرغ ايرب ٚيٝؼ اـري ؿح إػًٌُ ع٢ً قكرس اٱْررام   
َٔ اؾٝس ٚأ٭سػٔ ٖا ٗ اٜسِٜٗ، ٚبصٍ ايٛغع ٗ ايػعٞ ايٝ٘ ٚعسّ ايرتزز 

ْػرإ ؿرب ايرصات ٚايتًُرو ٚا٫غرت٦جاض      فٝ٘، ٚاهلل عع ٚدٌ ٜعًرِ َٝرٌ اٱ  
ْػإ صات ْرػ٘، ٚيهٓٗا يسٍ اٱَاي٘، فذا٤ت  ٖصٙ اٯ١ٜ يٝبك٢ ع٢ً سب اي

ٗ  ٚأثطٖرا ْػإ ٚورطظ قبػرٗا   ٛاضز اييت ٜأيٞ َٓٗا ايٓرع اؿكٝكٞ يٲع٢ً إ
خطي٘، ٖٚصا َٔ ايكِٝ اٱغ١َٝ٬ ٚايرًػر١ ا٫خ٬ق١ٝ ٚايتأزٜب١ٝ اييت  زْٝاٙ ٚ

دك١ٝ ر٫ٜػتةٝع اٱْػإ إ ٜسضنٗا بعكً٘، ٚإ سكٌ فع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايؿ
 رطاض  إ ٖرا ورب ٭  ررر ْػل اٱرأٜ ٗ ايغرطض، فكرس ٜٓرر   َرع ايتبر  ٚاؾع١ٝ٥ 

ايؿٗط٠، ٚإسح ٚايجٓا٤ َٔ ايٓاؽ، فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبٌ ايغا١ٜ ٚايغطض 
 ٚدٌ ٚايرٛظ بايجٛاب. ا اهلل ععررايةٝبات ٖٚٛ ضن إْرامَٔ 

 

 صدَزََّ رُنْ ٌَُِا يًَِّب رُذِجٌٌَُّطقٛي٘ يعاٍ 
  ٔ ًَهر٘ اٍ ًَرو  رريٙ، ٚدرا٤ت      ٜكاٍ أْرل ايطدٌ َا٫ً أٟ أخطدر٘ َر
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ًَانمًُاانْ َِِنيَ اٯٜررات ايكط ْٝرر١ َررسح إررٓركٌ ٚايجٓررا٤ عًررِٝٗ قرراٍ يعرراٍ ط      

ٍَ ثِبألَضْذَبرِ ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يت٪نس َٛنٛع١ٝ اٱْرام ٚيبٌ  (1) صًَانمًُطْزَغم ِرِّ

رُنْ ٌَُِا يًَِّب ٚيبٌ خكا٥ك٘ ْٚعط١ٜ ايٛغو اٱغ١َٝ٬ فٝ٘ اييت يتذ٢ً بهًُتٌ ط

ص ف٬ افطاط ٫ٚ يرطٜو، فتٓرٞ اٯ١ٜ اٱغطاف بكٝس ايتبعٝ  )َٔ( ذِجٌٌَُّرُ

 ُٚٓع َٔ ايؿض ٚايبدٌ باؿح ع٢ً اٱْرام َٔ احملبٛب.
خبرراض عررٔ اسبرراط عًُررِٗ، دررا٤ت ٖررصٙ اٯٜرر١    بعررس شّ ايهررافطٜٔ ٚاٱ

ٖرا وبرٕٛ ٚدعًتر٘ ؾرططًا يٓٝرٌ       ْررام يتداطب إػًٌُ ٚؽربِٖ بًرعّٚ اٱ 
 ١ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠، فافازت اٯ١ٜ عس٠ َعإ ٖٞ:إطايب ايعايٝ

 عسّ نرا١ٜ ايٓةل بايؿٗازيٌ. ا٭ٍٚ:
٫يٓشكط ايةاعات بايك٠٬ ٚسسٖا بٌ ٫بس َٔ اٱْرام ٗ غبٌٝ  ايجاْٞ:

 اهلل.
 اغطافٗ اٯ١ٜ َكٝسًا بإ ٜهٕٛ ٖا وب ٌٖٚ فٝ٘  ْرامدا٤ اٱ ايجايح:

قٗط ايٓرؼ ٚعسّ ايطنٕٛ اٍ ايرسْٝا  اؾٛاب ٫، بٌ اْ٘ ٜ٪نس يعّٚ اؾٗاز ٚ
فاٱْرام  ،ٚظٜٓتٗا اٚ ا٫ْؿغاٍ بإباٖر إباس١ ٚاؿ٬ٍ َٔ إًو ايؿدكٞ

 َٓاغب١ يًتٓعٙ عٔ سب ايسْٝا.
ٖٚررٌ نررٌ َررا وررب اٱْػررإ َررٔ إرراٍ هررب ًُهرر٘ ٚإ ايٓػررب١ بُٝٓٗررا   
ايتػرراٟٚ أّ إ ايٓػررب١ بُٝٓٗررا ايعُررّٛ ٚاـكررٛم إةًررل، اؾررٛاب ٖررٛ     

ري، فُا ورب اٱْػرإ أعرِ ٖرا هرب ًُهر٘، يرصا يؿرٌُ اٯٜر١ ايؿرطا٤           ا٭خ
 يغطض اٱْرام.

خ٬م ٗ طاع١  اهلل، ٚا٫ْكةاع ايٝر٘، يكرس أضاز   ٖٚصا ايتٓعٙ َكس١َ يٲ
اهلل عع ٚدٌ يًُػرًٌُ ٗ ٖرصٙ  اٯٜر١ إػرابك١ ٗ اـرريات يتهرٕٛ ٚغر١ًٝ        

تر٢ َرا   ُازٜٔ إدتًرر١، ف ّإ َٚكس١َ يًذٗاز ٗ غبٌٝ اهلل ٗ إٝيطغٛر اٱ
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غٌ ا٫ْػإ بسخً٘ َٚكتٓٝاي٘ َٚسخطاي٘ يهاغٌ عٔ ايٛظا٥ف ايعكا٥س١ٜ راْؿ
 اييت ٜتشًُٗا.

عًر٢ اؾٗراز ٚازا٤ ايةاعرات،     ت٘عاْإفذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يًتدرٝف عٓ٘ ٚ
٫، يٛدرٛب   :اؾرٛاب  ْررام، ٚقس ٜكٍٛ قا٥ٌ ٌٖ ٜٓشكط ايرب ٚايجٛاب باٱ

ا َٔ ايٝكٝٓٝات ٚايهطٚضٜات فُٛنٛع ٖصٙ اٯ١ٜ اٱّإ ٚازا٤ ايرطا٥  ٫ْٗ
نراف١ اٍ  بٌ ٖٛ ٗ طٛهلا ٚدع٤ َٓٗا، باٱ سهاّيٝؼ َعاضنًا ٕٛانٝع ا٭

 ْررام ز٫ي١ قٝغ١ اـةاب ٗ اٯ١ٜ اش اْٗا ؽاطب إػرًٌُ ٖرا ٜعرين إ اٱ   
 .ثاض قغا٥ط ايصْٛب زا٤ ايرطا٥  ٚسطظًا َٔ ُاًَا ٭إٜأيٞ 

ٜتِ ا٫  )اٍ( أٟ إ ٌْٝ ايرب ٚايجٛاب ٫ ايغا١ٜ َجٌٚيأيٞ )ست٢( ٫ْتٗا٤ 
بإْرام إػًٌُ ٖا وبٕٛ، فًٛ قاّ  ريِٖ بايعٌُ َهاٌَ اٯ١ٜ ئ ٜٓاٍ ايرب 

ّررإ برراهلل عررع ٚدررٌ ْرر٘ يررطى أقررٌ اٱٚ٭، يعررسّ زخٛيرر٘ ٗ دٗرر١ اـةرراب
ٚايتكسٜل بايٓب٠ٛ، فٗصٙ اٯٜر١ ػعرٌ إػرًِ خراضز بايتدكرل َرٔ قرٝغ١        

َٚهاٌَ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٖٚرصا اـرطٚز اختٝراضٟ، أٟ إ ايهرافط ٖرٛ      اـةاب 
فٝ٘ َٔ ايسع٠ٛ ايهطّر١ ٚايبؿراض٠    اـةاب َٚا اايصٟ سطّ ْرػ٘ َٔ يص٠ ٖص

 .ايعع١ُٝ، ٚاٱَتٓاع باٱختٝاض ٫ ٜٓاٗ اٱختٝاض
عسّ ُراّ ْٝرٌ    غتجٓا٤، يتٛنٝس سكٝك١ٚيأيٞ )ست٢( َطازف١ ير)إ٫( ٗ اٱ

ْرام َٔ ايةٝب ٚيهٔ ٕراشا ٖرصا ايتٛنٝرس ٚإٛنرٛع١ٝ     اٱبَطيب١ ا٫بطاض ا٫ 
 ع٢ً اٱْرام، فٝ٘ ٚدٛٙ:

َررا ٖررٛ ٚادررب، ٫ٜٚكررسم اٱّررإ ا٫ برر٘ نُررا ٗ  ْرررامَررٔ اٱ ا٭ٍٚ:
ٗرا  أسهاَايعنا٠، ٚقس درا٤ت ايػر١ٓ ايٓبٜٛر١ بايتانٝرس عًٝٗرا ٚيرعّٚ ايتكٝرس ب       

عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ خطاز ايعنا٠ ايٛادب١ َٔ إاٍ، ٚٗ ايتٓعٌٜ سها١ٜ عٔ إٚ
نُا ٚضز عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل  (1) صًَؤًَََْبَِِ ثِبنصَّ َحِ ًَانسَّكَبحِ يَب  ُيْذُ دًَّْبط

ْػإ ٗ زْٝاٙ ٚ خطي٘ َٓٗا قٛي٘ )خري ٜبٌ َٓافع ايعنا٠ يٲ عًٝ٘ ٚاي٘ ٚغًِ َا
 َاٍ إط٤ ٚشخا٥طٙ ايكسق١(.
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اٱغ٬ّ ٚزَا٤ ٚاعطاض ا اٱْرام ٗ غبٌٝ اهلل ٚفٝ٘ سرغ يبٝه١ ايجاْٞ:
 ٕػًٌُ .

 نطٚض٠ إعا١ْ اجملاٖسٜٔ ٗ غبٌٝ اهلل بإاٍ ٚإسز. ايجايح:
ض٤ إراغس، ٚزفع ايركرط ٚسرس ايهرراف،    إبازض٠ اٍ اٱْرام يس ايطابع:

 ش٣.َٚا فٝ٘ ايتًٗه١ ٚا٭
ٜبعح اٱْرام ع٢ً احملب١ ٚايٛز، ٚهعٌ إػًِ ٜؿعط باْتُا٥ر٘   اـاَؼ:

٘ ٖٛ ايتكطب اٍ اهلل، ٖٚصٙ ايع١ً ػعٌ إْراقفإٓرل ٜسضى إ غبب  َت٘،أاٍ 
 ٜٚتذٓبٗا قطب١ايركري ٜكرب ع٢ً فكطٙ، ٚهتٓب ايػ٦ٝات ٚوصض َٔ ايرٛاسـ 

 اٍ اهلل عع ٚدٌ.
ٗ اٱْرام يغًرب عًر٢ ايرٓرؼ ايؿر١ٜٛٗ عٓرس ايغرين ٚايركرري         ايػازؽ:
ٝسفعرر٘ يًغررري طاعرر١  ي َ٘ررٔ خررري٠ اَٛايرر  َكررساضًا َررٔ ايكررسق١  فررايغين ٜٓتررعع

ٚاغتذاب١ هلل عع ٚدٌ ٚيٌٓٝ َطيب١ ا٫بطاض، اَرا ايركرري فاْر٘ ٜعتررب برايغين،      
ٜرطاز َٓر٘    ، فر٬ ٚي١ٜٜٛٚط٣ ٚدٛب ايتٓعٙ َٔ ا٫خ٬م ايص١َُٝ َٔ باب ا٭

َػرراى عررٔ ايػرر٦ٝات، ٚايكرررب عررٔ  ب َررٔ ا٫َررٛاٍ بررٌ اٱاٱْرررام ٖررا ورر
 احملطَات.

ٛب إٓهػط٠، ٚايطنا بكهرا٤ اهلل  يٗصٜب ا٭خ٬م، ٚدرب ايكً ايػابع:
فُبازض٠ إػًِ يٲْرام ٖا  ،ٚقسضٙ، ٚافؿا٤ اـكاٍ احملُٛز٠ بٌ ايٓاؽ عا١َ

 وب زع٠ٛ يًتدًٞ عٔ ضش١ًٜ ايبدٌ ٚا٭قصاض إع١ٜٛٓ.
اٱْرام يةٗري ي٬َٛاٍ اـاق١، ٚيٓكٝر١ يًًُهٝر١ ٖٚرصا ايرتةٗري      ايجأَ:

 باب يعٜاز٠ ايطظم.
إػًِ باختٝاضٙ ع٢ً اٱْرام فاْ٘ ٜبك٢ سطٜكاا ع٢ً  سُٝٓا ٜكسّ ايتاغع:

 ايهػب اؿ٬ٍ، ٚإدتٓاب اؿطاّ.
ٗ اٱْرام َٓرع يًتٓرافط ٚايتبرا   برٌ ايٓراؽ، ْٚؿرط ٕرراِٖٝ         ايعاؾط:

 إٛز٠.
 سػإ عٓٛإ يٲير١، َٚكس١َ َٚاز٠ يًتٓاقط.ٱا اؿازٟ عؿط:
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 فٝ٘ سح ٚيط ٝب يًٓاؽ بسخٍٛ اٱغ٬ّ. ايجاْٞ عؿط:
دا٤ اٱْرام ٗ اٯ١ٜ بكٝغ١ اٱط٬م ٚايتٓهري َٔ  ري يعٌٝ ٕٛنٛع٘، ٚ

 ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:
 إطاز ايعنا٠ ايٛادب١، ٚب٘ قاٍ ابٔ عباؽ. ا٭ٍٚ:
 ايكسق١ ايٛادب١ ٚإػتشب١. ايجاْٞ:

 اٱْرام ايصٟ ٜطاز ب٘ ٚد٘ اهلل. ايجايح:
 إطاز إاعٕٛ ٚاٱعا١ْ ايؿدك١ٝ. ايطابع:

َرٔ اـرطاز، ٖٚرٌ يرسخٌ فٝر٘ اؾعٜر١،       ضض ٢ ا٭زفع َا عً اـاَؼ:
بُٝٓا دا٤ اـةاب ٗ اٯ١ٜ اٍ إػًٌُ  ٫ْٗا ي٪خص َٔ ايهتابٞ ،٫ :اؾٛاب

 .خاق١
 ْرؼ ٚإاٍ زفاعًا عٔ اٱغ٬ّ.اؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل ٚبصٍ ا٭ ايػازؽ:

 اطعاّ ايةعاّ ٚانطاّ ايهٝف. ايػابع:
 َاوتادٕٛ ايٝ٘.ٜتا٤ شٟ ايكطب٢ إق١ً ايطسِ، ٚ ايجأَ:

زا٤ ايعبازات ٚايرطا٥  َٔ اٱْرام إصنٛض ٗ اٯ١ٜ اؾٛاب أٌٖٚ ٜعترب 
فايكسض إتٝكٔ َٔ اٯ١ٜ ٖٛ إْررام   ،٫، ٚإ نإ بص٫ً  يًذٗس ٚادٗازًا يًبسٕ

 خطاد٘ قطب١ اٍ اهلل  يعاٍ ٚٗ غبٌ اـري ٚايك٬ح.إإاٍ ٚ
برطاض، اؾرٛاب إ   َرٔ ا٭ ٌٖٚ إطاز إ ٜكبض ايصٟ ّتجرٌ ٭سهاَٗرا    

اٯ١ٜ دا٤ت ٗ ٌْٝ ايرب ٚاـري ٚايجٛاب، ٚضٟٚ عٔ ابٔ عُط اْ٘ قراٍ : اِرا   
 بٓا٤.بطٚا اٯبا٤ ٚا٭أياِٖ اهلل ابطاضًا ٫ِْٗ 

ٚدررا٤ت اٯٜرر١ بكررٝغ١ اؾُررع ٚفٝٗررا سررح يًُػررًٌُ ْٝعررًا، ٚزعرر٠ٛ   
  .غبٌ اـري ٜٚهْٕٛٛ سذ١ ع٢ً ايٓاؽ َٚجا٫ً ٜكتس٣ ب٘ يٲضيكا٤ ٗ

ٚدا٤ت اٯ١ٜ َةًك١ ٚيؿٌُ نٌ َهًف َٔ إػًٌُ شنطاا اٚ اْج٢، َع 
إ ؾةطًا َٔ إػًٌُ  ري قازضٜٔ ع٢ً اٱْرام فه٬ً عٔ اٱْرام ٖا وبٕٛ، 
َِٚٓٗ َٔ ٜهٕٛ قتادًا ٕا وب، َٚا ٖٛ از٢ْ َٓ٘ يكها٤ سادت٘، ٚاؾٛاب 

 َٔ ٚدٛٙ:
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 طم ع٢ً اٱْرام.عٓٛإ ايرت ٝب ٗ ايرعٌ ٚاؿ  ط٬ماٱ ا٭ٍٚ:
 سػٔ ٗ غًِ َٚطايب اٱّإ.إْرام ا٭ ١يٛنٝس َٛنٛعٝ ايجاْٞ:

عِ َٔ ايغ٢ٓ ٚايركط، فكس ٜهٕٛ اٱْػإ فكريًا أوب٘ ا٫ْػإ  َا  ايجايح:
 ب نُا يٛ نإ ي٘ ؾإٔ ٚداٙ.ا وٖ ٚيهٓ٘ ٜػتةٝع إ ٜٓرل

 اَهإ ايتٛغو ٗ اٱْرام ٌْٚٝ ايجٛاب. ايطابع:
َٛنٛع اؿب ٗ اٯ١ٜ َا وب٘ اٯخص  يًٓرك١ ٚايكسق١، ٜؿٌُ اـاَؼ: 

فريدٛ إ ٜتًُو َا وب، ٖٚصا ايطدا٤ ْابع َٔ اّاْ٘ باهلل ٚععِٝ فهرً٘،  
 سكًا ٗ اَٛاٍ ا٫ ٓٝا٤. يًركريفتأيٞ ٖصٙ اٯ١ٜ يتكطب ايبعٝس ٚػعٌ 

دررا٤ت اٯٜرر١ يًشررح عًرر٢ اٱْرررام، ٖٚررٞ َكٝررس٠ باٱَهررإ   ايػررازؽ:
 ش إ ايتهًٝف َا ٫ٜةام قبٝض.ٚايكسض٠ عًٝ٘، ا

ايركط َٔ ا٭َٛض إتعيعي١  رري إػرتكط٠، فُرٔ ٜهرٕٛ فكرريًا قرس        ايػابع:
 ٱط٬م.اٜكبض  ًٓٝا قازضًا ع٢ً اٱْرام، يصا دا٤ت اٯ١ٜ بكٝغ١ 

َهإ ايركرري إ ٜتشًر٢ غكراٍ أٖرٌ ٖرصٙ اٯٜر١ عػرٔ ايٓٝر١         إب ايجأَ:
ْررام ٚيكٝٝرسٙ برإ ٜهرٕٛ َرٔ      ٚايػعٞ يٝهٕٛ َٔ اًٖٗا، ٜٚعًِ ٚدرٛب اٱ 

 اؿػٔ ايصٟ وب٘ ا٫ْػإ.
خ٬ق١ٝ َتعسز٠، َٓٗا أق٬ح ايٓرٛؽ ٚيٗرصٜب  أ١ٜ ٚظا٥ف يٰ ايتاغع:

 ٜٓشكط با٭ ٓٝا٤ بٌ ٜؿٌُ ايركطا٤. َط ٫أاجملتُعات، ٖٚٛ 
ٌٖٚ ا٭َط ٗ اٯ١ٜ َٛيٟٛ اّ اضؾازٟ اغتشبابٞ ، اؾٛاب ٖٛ ا٫ٍٚ، 

ٚاؿح ع٢ً اٱْرام  ْؿا٤رب ا٫ اْٗا يتهُٔ اٱفاؾ١ًُ ٚإ دا٤ت بكٝغ١ اـ
راق٘ ٚبصي٘ طاع١ ٚقطب١ اْٚيعًٝل ايجٛاب ع٢ً اٱْرام َٔ احملبٛب ايصٟ ّهٔ 

 هلل عع ٚدٌ.
ٚدا٤ت اٯ١ٜ بًرغ )ٖا ؼبٕٛ( ٚإطاز ايتبعٝ  فر٬ ٜكرع اٱْررام عًر٢     

عبرس ٖرا   نٌ َا وب ايعبس، ٕٛنٛع١ٝ يكسِٜ اؿاد١ ايصاي١ٝ ٫ٕٚ َا أقتٓاٙ اي
ٚدٌ اَتشاْر٘ َٚعطفر١ اـ٥٬رل     وب٘ مل ٜتِ ا٫ برهً٘ يعاٍ، فأضاز اهلل عع

ايعنا٠ فإ  إضاز٠يسضد١ اّاْ٘، ٚايتبعٝ  اْايٞ ٜكع ع٢ً ايهجري ٚايكًٌٝ ٚب
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عِ َٔ ايعنا٠ ايٛادب١ فرإ ايتبعرٝ  ٜكرع عًر٢     اٱْرام قًٌٝ، اَا إع٢ٓ ا٭
يجرراْٞ أٟ إعٓرر٢ ا٫عررِ ٖٚررٛ َررٔ  ظٗررط ٗ اٯٜرر١ ٖررٛ اايكًٝررٌ ٚايهررجري، ٚا٭

َكازٜل ا٫عذاظ ٗ ف٧ ايتبعٝ ، ُٚٓع اٯٜر١ اؿرطز ٗ اٱْررام، ٚيرأشٕ     
 عِ ايصٟ ٜؿٌُ َا وب َٚا ٫ وب.يًُػًِ باٱْرام بإع٢ٓ ا٭

نإ إػًِ ًّو إتعسز ٖا وب، فٌٗ ٜٓبػو ا٭َط إٛيٟٛ ٗ اٯ١ٜ  ٛٚي
ٗا عٝح هب عًٝر٘ إ ٜٓررل َرٔ نرٌ فرطز      فطاز اييت وبايهط١ّ ع٢ً نٌ ا٭

ٕ اٯ١ٜ دا٤ت ٖٛ ا٫خري ٭ :ٛابراؾ، ةط َٓٗاررَٓٗا، اّ هعٜ٘ اٱْرام َٔ ؾ
ْايٞ ٚهعٟ فٝر٘ ٚقرٛع اٱْررام ٗ احملبرٛب إرازٟ، يٝهرٕٛ       بايتبعٝ  اٱ

 طٟٚ ٚاسطاظ ضنا اهلل عع ٚدٌ.رخٛب ا٭ررٛم اٍ احملبررعٓٛإ ايؿ
١ نُا يٛ ناْت ٝا٫ فطزًا ٚاسسًا وب٘ ٚيهٓ٘ شٚ َايٚيٛ نإ ايعبس ٫ًّو  

َطنب١ فاض١ٖ اٚ َع٬ًُ َٚكٓعًا عٝح ٫ّهٔ يبعٝه٘ ا٫ بايكػ١ُ ٗ ًَهٝت٘، 
اؾٛاب إ اٯ١ٜ َةًك١، َٚٔ اٱعذاظ فٝٗا إ اٱْرام ٜكع ع٢ً نٌ ؾر٧،  

 َٔ َاي٘ اٚ اضباس٘ اٚ ٜٛقٞ ب٘، ا٫ إاٚ دع٤ فُٝهٔ يًعبس إ ٜٛقف ؾةطًا 
يغ١ ايتبعٝ  ايٛاضز٠ ٗ اٯ١ٜ يتهُٔ ايتدرٝف ٚايتٝػري ٚاٱدعا٤ بايكًٌٝ، 

 ٚعٓاٜٚٔ ايجٛاب ٚا٭دط ػعٌ إػًٌُ ٜتٓافػٕٛ ٗ اٱْرام.
ٚقطأ عبساهلل بٔ َػعٛز )ستر٢ يٓركرٛا بعر  َرا ؼبرٕٛ( ٚفٝر٘ إ ٖرصٙ        

بٝإ ْػإ يهٌ َا ٜٓرل ٚايكطا٠٤ بٝا١ْٝ ٚيرػري١ٜ، ٚاؾاض٠ اٍ عسّ  إْرام اٱ
ًَانَّيٍَِّ بََِا ؤََ ََُاٌا نَاىْ ُّطْارٌَُِا ًَنَاىْ ََّمزُارًُا       طسك٘ ٚسل عٝاي٘ ع٢ً ْرػ٘، قاٍ يعاٍ 

 .(1) صًَكَبٌَ ثٍََْْ ََنََِ قٌََايًب 

 لبَىٌ اإلَفبق
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًسٜٔ إ ٜهٕٛ ظاٖطًا ٗ ا٭ضض، ٖٚصا ايعٗٛض 

 ع٢ً ٚدٌٗ:

                                                 

 .67غٛض٠ ايرطقإ  (1) 
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كُااٍْ ط ٚبررأَطٙ اهلل ٌ بآٜرر١ َررٔ عٓررس إ ٜهررٕٛ برر٬ اغررباب برر  ا٭ٍٚ:

 .صَََْكٌٌُُ

 قػٌُ: ،ع٢ًٚقٛع٘ با٭غباب ٚايعًٌ ٖٚٞ  ايجاْٞ:
 َا ٜهٕٛ فه٬ً َٔ عٓس اهلل. ا٭ٍٚ:
َا ٜهٕٛ َٔ عٌُ ا٫ْػإ، ٖٚصا ايعٌُ يٝؼ اْػاًْٝا قهًا، بٌ  ايجاْٞ:

 .ٚدٌ اْ٘ بأَط ٚيةف ٚإعا١ْ َٔ عٓس اهلل عع
سُٖا َرتُِ يٰخرط، ٚأضاز هلُرا اهلل  إ    ضض بٌ ايٛدٌٗ فاسر ايع ٫ٚ

ٜهٕٛ بابًا يٌٓٝ إ٪َٔ ايجٛاب ٚا٭دط، ٚايهرافط ايعكراب، ٚاٱْررام قرإْٛ     
ثابررت ٗ ا٭ضض باعتبرراضٙ َررسزًا ٚغرر٬سًا َايٝررًا يبكررا٤ نًُرر١ ايتٛسٝررس ٗ       
ا٭ضض، ٖٚصٙ اٯٜر١ َرٔ َكرازٜل يجبٝرت َهراَٝٓ٘ ٚفٝٗرا بٝرإ يٓرٛع َراز٠          

ْػإ باٱْرام ٜػتشهرط اٯٜر١ ٜٚػرتعطض اَٛاير٘،     ٱاٱْرام، فشُٝٓا ِٜٗ ا
فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتٗرصٜب افرطاز    ٜٚط٣ َاشا وب َٓٗا يٝهٕٛ اٱْرام َٓ٘،

 َٚكازٜل اٱْرام َٓ٘ ٚفٝ٘ عع يًُٓرل ٚاحملػٔ َٔ ٚدٛٙ:
اْتعاع خايل إاٍ ز٫ي١ ع٢ً قسم اٱّإ، ٫ْ٘ مل ٜأت ا٫ عٔ  ا٭ٍٚ:

 إَتجاٍ يٮَط ا٫هلٞ.
 ٗ إْرام ايةٝبات ؾاٖس ع٢ً َهاضّ ا٫خ٬م ٚسػٔ ايػطٜط٠. ْٞ:ايجا

 اٱْرام زيٌٝ ٚاَاض٠ ع٢ً ايػع١ ٚايغ٢ٓ. ايجايح:
 اْ٘ عٓٛإ اٱقطاض بايّٝٛ اٯخط ٚإعاز. ايطابع:

ٚقشٝض إ اٱْرام ٗ ظاٖطٙ اخطاز يًُاٍ َٔ إًه١ٝ بسٕٚ عٛض بعس 
 :ع٢ً مٛ َطنب غعٞ ٚنػب ٗ ؼكًٝ٘، ا٫ اْ٘ بصاي٘ نػب ْٚرع

 ايهػب ايسْٟٝٛ باٱْرام، ٚوتٌُ ٚدٌٗ: ا٭ٍٚ:
 ايهػب إازٟ. :أ٫ًٚ
 .ايهػب إعٟٓٛ :ًاثاْٝ

ٚن٬ُٖا َٔ نُٔ َٓافع اٱْرام، ٚٚضز عٔ ا٫َاّ عًٞ عًٝر٘ ايػر٬ّ   
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 ."اشا اًَكتِ فتأدطٚا اهلل بايكسق١" :اْ٘ قاٍ
وك٢ اٚ وٝو بر٘  ايٓرع ا٫خطٟٚ يٲْرام، ٖٚصا اععِ َٔ إ  ايجاْٞ:

ْػاْٞ، يصا فإ اٯ١ٜ درا٤ت ٕٓرعر١ اٱْػرإ ٗ ايرساضٜٔ، نُرا إ      ايعكٌ اٱ
 ايٓرع َٔ اٱْرام ع٢ً قػٌُ:

ٖٚٛ ايصٟ ٜتعًل بطفع ايب٤٬ ٚضز ا٫ش٣ غٛا٤ ٗ ايسْٝا اٚ  ،ايػًيب :أ٫ًٚ
ا٫خط٠، )ٚعٔ عسٟ بٔ سامت عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝر٘ ٚ ير٘ ٚغرًِ، قراٍ:     

 .(1)اض ٚيٛ بؿل ُط٠(ايكٛا ايٓ
ٖٚٛ دًب ايٓرع ٚانتٓاظ ايكاؿات ٌْٚٝ ايجٛاب، ٚفٝ٘  ،ا٫هابٞ :ًاثاْٝ

 َػا٥ٌ :
َٔ ػًٝات اٱْرام اْ٘ قطب١ اٍ اهلل يعاٍ، فًِ ٜ٪ت ب٘ ضٜا٤ أٚ  ا٭ٍٚ:

َط اهلل عع ٚدٌ ٚإضاز٠ ضناٙ، ٖٚٛ ػاض٠ ضاع١ ٗ ايسْٝا ؾٗط٠ بٌ إَتجا٫ً ٭
 ٚاٯخط٠.

َٔ خكا٥ل اٱْرام ٌْٝ ايبسٍ، فاهلل عع ٚدرٌ ٜعرٛض ايعبرس     ايجا١ْٝ:
ع٢ً َا اْرك٘ ٖٚصا ايتعٜٛ  ٫ٜٓشكط َكساض ٚنِ ٚظَإ اٱْرام، بٌ ٖٛ 
َتكٌ زا٥ِ ٚاي٬سل َٓ٘ اععِ ٚانجط ْرعًا َٔ ايػرابل، فُٓرافع اٱْررام ٗ    

 َٓافع٘ ٗ ايسْٝا.َٔ اٯخط٠ اععِ ٚانرب 
اْ٘ ْتٝذ١ يًدكاٍ اؿُٝس٠ َٚكسَر١ هلرا،   َٔ اٯٜات ٗ اٱْرام  ايجايج١:
َط ايسٚض يًتبأٜ إٛنٛعٞ بٌ افطاز إكس١َ ٚايٓتٝذ١، فاٱْررام  ًٜٚتعّ ا٭

 َطيب١ ضفٝع١ ٗ ا٭خ٬م ٖٚٛ َسخٌ يًهُا٫ت اٱْػا١ْٝ.
اٱْررام براب يًرطظم، ٚغربب يكرطف ايرب٤٬، ٚٚغر١ًٝ يهجرط٠          ايطابع١:

 ا٫دتُاع١ٝ. ضيكا٤ ٗ إكاَاتباب يٲا٫قسقا٤، ٚ
ٗ اٱْرررام اغررتذاب١ ٫َررط اهلل يعرراٍ غررٛا٤ ايٛادررب َٓرر٘ اٚ   اـاَػرر١:

 إػتشب.

                                                 

ٍّ  –احمل٢ً  (1)   .9/497ابٔ سع
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َٚهاٌَ ٖصا ايكإْٛ ثابت١ ٗ نٌ ظَإ، ٚياض٠ ٜأيٞ اٱْرام عرٔ َٝرٌ   
ْػإ يًعةف ع٢ً اٯخطٜٔ، َٚا ٜػ٢ُ بايعٓاٜٚٔ اٱْػا١ْٝ ٚاخط٣ ٜأيٞ اٱ

ٛ ايجاْٞ، أٟ اٱْرام ايرصٟ ٜرأيٞ   إَتجا٫ً ٫َط اهلل، َٚٛنٛع ٖصا ايكإْٛ ٖ
ّتًو قر١ ايسٚاّ، ٚىهرع  يػرًةإ    اغتذاب١ ٫َط اهلل يعاٍ ٫ٕ  ريٙ ٫

اٱْرام ٗ غبٌٝ اهلل فٗٛ اَط ثابت ٫ْ٘ عباز٠  أَاايٓرؼ ايؿ١ٜٛٗ اٚايغهب١ٝ، 
ٚفٝ٘ يكسٜل بايٓب٠ٛ، ٚيصا ٜؿرتط ٗ ايعنا٠ قكرس ايكطبر١ باعتباضٖرا عبراز٠،     

 ز إاٍ بغطض ايعنا٠، بكٝس عسّ ايطٜا٤ ٚمٛٙ.ٜٚهرٞ قكس اخطا
 ٚيعًل اؿب با٭عٝإ ٗ إكاّ فٝ٘ ٚدٛٙ:

 ٜسخطٙ إط٤ يّٝٛ فاقت٘. َا ا٭ٍٚ:
 ٜػط قاسب٘ اشا ْعط ايٝ٘. َا ايجاْٞ:

 ايصٟ ْع٘ باؾٗس ٚايعٓا٤. ايجايح:
 ا٭َٛاٍ اييت دا٤ي٘ يطن١ ٚإضثًا عٔ  با٥٘. ايطابع:

 هٕٛ غببًا يًذاٙ ٚايؿإٔ.إاٍ ايصٟ ٜ اـاَؼ:
 ايهػب اؿ٬ٍ ايصٟ يٝؼ فٝ٘ ؾا٥ب١ اؿطاّ، اٚ ؾب١ٗ ايباطٌ. ايػازؽ:

 ٜعٔ إ إْراق٘ ٜػبب ْككًا ٗ اَٛاي٘ ٜكعب يساضن٘ ٚي٬فٝ٘. َا ايػابع:
 ُاض ٚانتٓاظ ا٫َٛاٍ.جسب ا٫غتايجأَ:
 .وب إايو إ ٜبك٢ اضثًا ٫ٚ٫زٙ ٚعًْٛا هلِ ٗ سٝايِٗ َا ايتاغع:
ْػرإ ٭ٜراّ نرربٙ ٚؾرٝدٛخت٘ ٚعذرعٙ عرٔ       وطم عًٝر٘ اٱ  َا ايعاؾط:

 ايعٌُ.
عٝررإ ٚدررا٤ت اٯٜرر١ داَعرر١ َاْعرر١ ، داَعرر١ يٛدررٛٙ ٚأغررباب سررب ا٭

 ٚا٭َٛاٍ اـاق١، َٚاْع١ َٔ اؿكط ٚايتكٝٝس بٓٛع َٓٗا.

 لبَىٌ إَفبق احلسٍ
ْػرإ ٚضظقر٘ ايعكرٌ، ٚدرا٤ت     دعٌ اهلل عع ٚدٌ سب ايصات عٓس اٱ

ع ايػُا١ٜٚ يتٗصٜب ٖصا اؿب، ٚيكسِٜ ايٓرع ا٭خطٟٚ ٚعسّ دعٌ ايؿطا٥
إاٍ  ا١ٜ بصاي٘، بٌ اؽاشٙ ٚغ١ًٝ يٌٓٝ سب اهلل عع ٚدٌ ٚاسطاظ َطناْ٘، 
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هرب ٗ اَرٛاٍ    فذا٤ اٱغ٬ّ بايعنا٠ فطٜه١ ٚادبر١ عًر٢ إػرًِ ٖٚرٞ َرا     
 َعٓاٖا ايًغٟٛ ٖٛ ايةٗاض٠ ٚايُٓٛ، ٗ اؾاض٠ اٍٚخاق١ بؿطٚط ككٛق١، 

ايُٓا٤ بػبب ايعنا٠، ٖٚصا ايُٓا٤ اعِ َٔ إ ٜهٕٛ بصات إاٍ فٝؿٌُ اؾاٙ 
ٚايؿررإٔ ٚايعافٝرر١، ٚزفررع ايررب٤٬، نُررا اْرر٘ ٫ٜٓشكررط باؿررسٚخ بررٌ ٜؿررٌُ   

غتسا١َ ٚايتذسز، يصا فإ يكٝٝس اٱْرام بإ ٜهٕٛ ٖا أسب اٱْػإ فٝر٘  اٱ
 ٚدٛٙ :

ٌ ايجررٛاب اْرر٘ َكسَرر١ ؾًررب ايٓرررع، ٚؼكررٌٝ ايعررٛض، ْٚٝرر      ا٭ٍٚ:
 ا٭خطٟٚ.
 يةٗري ايٓرؼ َٔ ضش١ًٜ ايؿض ٚايبدٌ. ايجاْٞ:

ٚدٌ، ٚيكسِٜ طاعت٘ ع٢ً سب إاٍ  يٛنٝس سب ايعبس هلل عع ايجايح:
خكٛقًا ٚاْ٘ ٜٓرل إاٍ َٔ  ري عٛض َازٟ ظاٖط، ٚيهٓ٘ ٜطدٛٙ َٔ عامل 

 ايغٝب.
 بٝح.اٱْرام يكطب اٍ اهلل يعاٍ، ٫ٚ ٜتكطب ايٝ٘ غبشاْ٘ باـ ايطابع:

ّاْٝرر١ ٚأخ٬قٝرر١ يٮبٓررا٤ ٗ يررعّٚ يعاٖررس إإْرررام اؿػررٔ يطنرر١  اـرراَؼ:
 ايعنا٠.

ٜٓشكرط برايهِ اٚ ايهٝرف ٚسرسٙ، برٌ       إْرام َاوب٘ ايعبرس ٫  ايػازؽ:
 ٜؿٌُ ايهِ ٚايهٝف عػب ايكسض٠ ٚإٝػط٠.

 ططاف إعةٞ ٚاٯخص، ٚإاٍ إسفٛع.أاٱْرام فٝ٘ ث٬ث١  ايػابع:
زخراٍ  نرطاّ اٯخرص، ٚبرصٍ ايٛغرع ٱ    إي٪نس عًر٢   َٚهاٌَ ٖصٙ اٯ١ٜ

ؽ ٚايكٓٛط أّإ ٚططز ايٝايػطٚض ٗ ْرػ٘ ٜٚتذ٢ً ٖصا ايػطٚض بتعاٖسٙ يٲ
َررٔ ْرػرر٘، ٚيكٝٝررس ْٝررٌ ايرررب باٱْرررام ٖررا وررب إػررًِ زيٝررٌ عًرر٢ يهررش١ٝ  

َٛاهلِ ٗ غبٌٝ اهلل، ٚدٗازِٖ ٭ق٬ح إعاٜـ، ٚيعاٖس ايٓعاّ أإػًٌُ ب
ايٓػب١ بٌ اٱْرام ٚايكسق١ اؾٛاب ايعُرّٛ ٚاـكرٛم    ا٭سػٔ َٚا ٖٞ

 إةًل، فهٌ قسق١ ٖٞ إْرام ٚيٝؼ ايعهؼ.
ًُػررًٌُ، ٚيكٜٛرر١ قرررٛفِٗ، ٚقررس يسادرر١ ٚإْرررام اؿػررٔ نررطٚض٠ ٚ
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، ٚبعح اـٛف ٗ ْرػ٘ َٚٓع٘ َٔ ايتعسٟ ع٢ً سطَات إػًٌُ، ٖا ٚايعس
ررام  ًْررٛا عرٔ اٱ  عاز٠ إػًٌُ يهػب َرا اْركرٛٙ، ٚيرٛ ؽ   ٧ٜٝٗ ايرطم ٱ

فاٱْرام سطظ  ٚعسّ اَهإ يعٜٛه٘، يتعطنٛا اٍ خػاض٠ إاٍ َٔ ا٭قٌ،
خرطٟٚ  ناف١ اٍ ايعٛض ا٭ٚٚاق١ٝ يصات إاٍ ٚباب يًعٛض ٚايبسٍ، باٱ

 .ايصٟ ٜتذ٢ً بايجٛاب ايععِٝ
اٯ١ٜ ايهط١ّ ٌْٝ إطايب ايعاي١ٝ ٗ ايسْٝا،  افُٔ ٚدٛٙ ايرب اييت يصنطٖ

قابِٗ أٍ ٚاهلٛإ ٚ ًب١ ا٫عسا٤، فًٛ زاِٖ إػًُٕٛ عسٚ اٚ ٚإدتٓاب ايص
ٚبا٤ ٚفاعر١، فرإ اٱْررام ٚغر١ًٝ يرسفع ايهرطض ٚإؿرك١ ايعا٥رس٠، اش اْٗرِ          
َأَٛضٕٚ باٱْرام َةًكًا َٔ  ري يكٝٝس باؿػٔ ايصٟ ٜ٪نسٙ قٛي٘ يعاٍ )ٖا 

عر١ اٚ  ؼبٕٛ( فٝٓركٕٛ َا ٜػرتغٕٓٛ عٓر٘ ٖراٜهرٞ يكرس ايعرسٚ، اٚ زفرع اجملا      
نطاض ادتُاعٝر١  أاؿاٍ، ٚيكاٍ ا٫ ٓٝا٤ قس قُٓا باٱْرام، فتشكٌ  أق٬ح

 . ٓٝا٤ ٚع٢ً نٝر١ٝ ازا٤ إػًٌُ يًعبازاتٚاقتكاز١ٜ يطدع ست٢ ع٢ً ا٭
فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بكإْٛ )ٖا ؼبٕٛ( ٚقٝست اٱْرام برإ ٜهرٕٛ سػرًٓا    

خص ٚ ريُٖا ٗ ْػإ َٔ خايل َاي٘ نٞ ٜهٕٛ عًْٛا يًسافع ٚاٯٜٓتعع٘ اٱ
ايسْٝا ٚاٯخط٠، فإ قًت نٝف ٜهٕٛ عًْٛا يٰخص ٚ ريٙ اؾٛاب: إ إْرام 

عا١ْ يًركري ٗ قها٤ سٛا٥ذ٘ ٚغس ضَك٘ َٚٓاغرب١  إاؿػٔ ٚايةٝب َٔ إاٍ 
ايرررطا٥  ٚايعبررازات، خكٛقررًا ٚاْرر٘ ٜررط٣ ايغررين ٜكررّٛ    أسهرراّيتكٝٝررسٙ ب

يكّٛ ٚاؿر، فٝؿعط ايركرري  باٱْرام ٖا وب َٔ إاٍ َع يكٝسٙ بايك٠٬ ٚا
بًعّٚ يكٝسٙ بٗا َٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ ايكةع١ٝ ٚاْٗا دع٤ ع١ً ٖا ٚضزٙ، ٫ٕ ايصٟ 

َهإ ايركري اسطاظ إاٍ اهلل يعاٍ، ٚضدا٤ ثٛاب٘، ٚب ١قطب زفع٘ مل ٜسفع٘ ا٫
 ٗ ايرطا٥  ٚإدتٓاب احملطَات. َتجاٍايجٛاب باٱ

رل إ نإ  ًٓٝا، ٜٚكّٛ َشاناي٘ ٚأَا  ري ايسافع ٚاٯخص فاْ٘ ٜتأغ٢ بإٓ
ٚإ مل ٜهٔ  ًٓٝا فاْ٘ ٜطدٛ ايغين نٞ ٜتٓافؼ ٗ اٱْرام َٔ اؿػٔ ٚايةٝب، 
ٚإ نإ فكريًا فاْ٘ ٜطدٛ إ ٜٓاٍ َٔ اؿكٛم ايؿطع١ٝ ٜٚتٛد٘ اٍ اهلل يعراٍ  

 بايسعا٤، ٭ٕ ايسافع مل ٜسفع ا٫ قطب١ اٍ اهلل يعاٍ.
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٘  ٣ عًٞ ٚٚضز عٔ ابٞ ايةرٌٝ قاٍ: اؾرت ٚقراٍ   ثٛبا فأعذب٘ فتكرسم بر
يعت ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ ٜكٍٛ َٔ أثط ع٢ً ْرػر٘ أثرطٙ   

ّٜٛ ايكٝا١َ قس نإ  اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ باؾ١ٓ َٚٔ أسب ؾ٦ٝا فذعً٘ هلل قاٍ اهلل
 .(1)ايعباز ٜهاف٦ٕٛ فُٝا بِٝٓٗ بإعطٚف ٚاْا أنافٝو ايّٝٛ باؾ١ٓ

 باَٛض: يكس دا٤ت ٖصٙ  اٯ١ٜ
 يٛنٝس قاعس٠ ن١ًٝ ٖٚٞ يعّٚ اٱْرام. ا٭ٍٚ:
 اٱْرام طاع١ هلل يعاٍ. ايجاْٞ:

ايعبررس  زضاىَٓررع ايرتررٛض ٗ ايكررسق١، ٚعررسّ دعًررٗا يابعرر١ ٱ   ايجايررح:
يًشاد١ ايٝٗا، فكس ىةأ أٚ ٜكٝب، اٚ يغًب عًٝ٘ ايرٓرؼ ايؿر١ٜٛٗ ٚايؿرض    

 ٚيكسِٜ ايصات، ٚايعٔ باؿاد١ ايؿدك١ٝ إػتكب١ًٝ.
ٌ عرٔ ٖرصٙ   غٴر٦ ٚضز عٔ ابٔ عُط إ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ير٘ ٚغرًِ   ٚ

 .(2)اٯ١ٜ فكاٍ: )إ ٜٓرل ايعبس إاٍ ٖٚٛ ؾشٝض ٜأٌَ ايسْٝا ٚىاف ايركط(
 يكٝٝس ْٛع اٱْرام بًعّٚ نْٛ٘ قبٛبًا، ٖٚصا اؿب ع٢ً اقػاّ:ايطابع: 
 وب٘ إايو ايصٟ ٜطٜس اٱْرام. َا ا٭ٍٚ:
ٕػًُٕٛ، ٚإ مل ٜهٔ إايو وب اقتٓا٥٘، ٚس٦ٓٝص ٜهٕٛ وب٘ ا َا ايجاْٞ:

َٛنٛع اٱْرام َٔ ايهًٞ إؿهو ٚع٢ً َطايب َتراٚي١، ٚعػب اؿاد١ 
اع١ فتذعرٌ اؿٓةر١ ٚايؿرعري ٖرا وبر٘ إػرًُٕٛ ٜٚتعًرل        فقشو ٚ ٜأيٞفكس 

 اٱْرام اؿػٔ بُٗا، باعتباض إ سب ا٭عٝإ ٜتٛيس عٔ اؿاد١ ايٝٗا.
عرراضى َررع ا٫عررسا٤ فٝهررٕٛ ي٦ٝٗرر١ ايػرر٬ح يًُكررايًٌ ٖررٛ  ٚقررس ؼررسخ َ

 اؿػٔ، ٖٚهصا.
ايعٓٛإ  اؾاَع يًشب ايؿدكٞ ٚايٓٛعٞ ايعاّ، ٚإٓسٚس١ ٗ  ايجايح:

اٱْرام فُٔ ٜٓرل ٖا وب٘ ٜهٕٛ قس اَتجٌ ٕهاٌَ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚنصا َٔ اْرل 
ٞ ايصٟ ٜكًض تادٕٛ ايٝ٘، ٚإاٍ َٔ ايهًٞ ايةبٝعوٚفل َا وب٘ إػًُٕٛ ٚ
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يًٛدٌٗ عٝح ّهٔ يٛفري اؿاد١ ب٘ نًُا ٚنٝرًا ، ٚقس وب إػًُٕٛ إ٪ٕٚ 
اٚ ايػ٬ح، فٝأيٞ َٔ ٜتربع بٗا فٝبعح ايغبة١ ٚايػعاز٠ ٗ ْرٛغِٗ ٜٚعٜسِٖ 

 ع١.ٓق٠ٛ َٚ
ًَالَ رًًَََُّْاٌا انمفَجِْا َ يِنْاوُ    طٚدا٤ ايكط ٕ بايٓٗٞ عٔ إْرام اـبٝرح قراٍ يعراٍ    

ٖرررٞ ايعُرررّٛ  :ٜرررتٌ، اؾرررٛابفُرررا ٖرررٞ ايٓػرررب١ برررٌٝ اٯ  ،(1) صرُن َُِاااٌٌَ

 ٜتعًرل  ٚاـكٛم إةًل، فُا وب٘ ا٫ْػإ ٫ ٜهرٕٛ خبٝجرًا، ٚيهرٔ اؿرب    
يٝؼ غٝٝح يًٛغة١ٝ بٌ اـبٝح ٚايةٝرب احملبرٛب، فذرا٤ت اٯٜر١      بهٌ َا

غكٛم ايةٝب اؿػٔ ايصٟ وطم إػًِ ع٢ً اقتٓا٥٘ ابتسا٤ ٚاغتسا١َ، 
ٗ ٘ طاع١ هلل يعاٍ فٝتد٢ً عٓ ٚ إايٓؿرأيٌ يرربٙ  ب   ٚايرٛظ برربٙ  قاضبر٘  أخٛاْر٘ 

٠ ٚايرراضم برٌ   ٛاؿادر١ ٚإػره١ٓ، ٚيٝهرٕٛ َػرا١ُٖ ٗ يكًرٝل اهلر      أٌٖ ٚ
ّ ٜؿرٌُ اؾراٙ   أٝا٤ ٚايركطا٤، ٌٖٚ ٜٓشكط َٛنرٛع ٖرصٙ اٯٜر١ بإراٍ      ٓا٭

ررام  فاٯ١ٜ َةًك١ ٗ باب اٱْ ،ٖٛ ايجاْٞ :ٚايؿإٔ ٚانطاّ ايهٝف، اؾٛاب
 عا١ْ إػًٌُ.إٚيسعٛ يبصٍ اؾٗس ٗ 

ٚقشٝض إ اٯ١ٜ دا٤ت باٱْرام ٖا وب اٱْػإ ٖٚٛ أعِ َٔ اؿػٔ 
ٚا٭سػٔ نُا يكسّ ٗ عح اعذاظ اٯ١ٜ ا٫ اْ٘ ٫ ّٓع َٔ ٚدٛز ٬َظ١َ بٌ 
اؿػٔ ٚيعًل اؿب بايؿ٤ٞ، ف٬ ٜتعًل اؿب ا٫ بايؿ٤ٞ اؿػٔ ٚإ نرإ  

 يعطف ٚاؿاٍ ٚاؿاد١.سػٓ٘ َ٪قتًا ٚفطع ا
ٖٚصا ايكإْٛ ٚغ١ًٝ يًُٓا٤ ٚايربن١ ٚغبٌٝ يعٜاز٠ اـري ٚأغباب ايطظم 
عٓس إػًٌُ غٛا٤ ٕا فٝ٘ َٔ اٱضيكا٤ ٚزفع ايراق١ عٔ ايركطا٤، اٚ ٗ ْعٍٚ 
ايرهٌ اٱهلٞ ع٢ً إػًٌُ، ٕعاْٞ ايكر٬ح ايريت يرتؾرض عٓر٘، َٚرراِٖٝ      

بِٝٓٗ، ٌٖٚ َٔ ق١ً بٌ اغِ )احملػٔ(  ايتٗصٜب ٚأغباب ْؿط ايٛز ٚاحملب١
ٚبٌ اْرام اؿػٔ، اؾٛاب ْعِ ٚيرٛ بايٛاغرة١ فاحملػرٔ اغرِ َكتربؼ َرٔ       
اٱسػإ ٚفعٌ اـري، ٜٚكسم اٱسػإ ع٢ً اْرام اؿػٔ ٚبعح ايػطٚض 
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 ٚايبٗذ١ ٗ قًب ايركري.

 حبث ثالغي
َٔ ٚدٛٙ ايبسٜع اٱزَاز ٖٚٛ إ ٜكّٛ إتهًِ بسَر  طض ٗ  طض 

ح ٫ ٜعٗررط اٍ اسررسُٖا، اٚ ٜررسَر بررسٜعًا ٗ بررسٜع يٲؾرراض٠ اٍ ٚسررس٠ عٝرر
إٛنٛع اٚ بٝرإ إعٓر٢، اٚ ثبرٛت اؿكرا٥ل فٝشكرٌ ايتبرازض ٚايتركرٌٝ ٗ        
ايٛدٛز ايصٖين، ٜٚأيٞ اٱزَاز ٗ اٯ١ٜ ايكط ١ْٝ ع٢ً مٛ ايتعسز، فكرشٝض 

ايس٫ي١ اٱيتعاَر١ٝ إ اٯ١ٜ دعًررت ؾررططًا يٌٓٝ ايرب ٚايجررٛاب ا٫ اْٗا يسٍ ب
 ع٢ً قطب٘ َٔ إػًٌُ ٚٗ َكسٚضِٖ، َٔ ٚدٛٙ:

 إ ا٭قٌ ٖٛ اٱغ٬ّ، ٚاٱْرام فطع َٓ٘. ا٭ٍٚ:
ٗ اٯ١ٜ بؿاض٠ ايػع١ ٚايغ٢ٓ عٓس إػًٌُ، ٚاَرت٬ى إػرًِ ٕرا     ايجاْٞ:

وب، اٚ اْ٘ وطم ع٢ً إغتسا١َ اقتٓا٥٘، فتأيٞ اٯ١ٜ يتذعٌ اؿطم ٚايٓرع 
 ْرك١ ٗ غبٌٝ اهلل. ٗ إخطاد٘

 أ١ًٖٝ إػًٌُ يٲَتجاٍ ٗ باب اٱْرام ٚقٗط سب ايسْٝا. ايجايح:
بعح ايرعع ٚاـٛف ٗ قًٛب اعسا٤ اٱغ٬ّ، فشُٝٓا ٜطٕٚ اٜجاض  ايطابع:

إػًِ ٭خٝ٘ ع٢ً ْرػ٘ طاع١ هلل، َٚبازضي٘ يًتكرسم برأدٛز أَٛاير٘ فراِْٗ     
 ًٝ٘.ٜسضنٕٛ ق٠ٛ اٱغ٬ّ، ٜٚرتززٕٚ ٗ ايتعسٟ ع

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ير٘  اعةا٤ زيٌٝ عًُٞ ع٢ً قسم ْب٠ٛ قُس  اـاَؼ:
 ٗ إغتذاب١ اقشاب٘ ٚإػًٌُ عا١َ ٕا دا٤ ب٘ َٔ عٓس اهلل.ٚغًِ 

ٗ اٯ١ٜ ؾررٗاز٠ بإ زخررٍٛ ايٓاؽ ٗ اٱغ٬ّ مل ٜهٔ يًسْٝا  ايػازؽ:
 اير٬ح.ٚاسطاظ إكاحل فٝٗا، بٌ يٌٓٝ ايرب ٚاٱضيكا٤ ٗ َٓاظٍ ايتك٣ٛ ٚ

يُٓٞ اٯ١ٜ ٗ قًٛب إػًٌُ سب يكا٤ اهلل عرع ٚدرٌ، ٚعرسّ     ايػابع:
 اـؿ١ٝ َٔ عامل ايكرب، ٭ٕ ايرب ٚاٱسػإ ٚاق١ٝ ٚسطظ ٗ ايٓؿأيٌ.

دا٤ت اٯ١ٜ بكٝغ١ إهاضع ايصٟ ٜرٝس ايتهطض، ٚايٛقرٛع َرط٠    ايجأَ:
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، ٖا (1)صسِتُ ثِيِىْانهَّوُ َّطْزَيْبعس أخط٣، ٚاغتسٍ عًٝ٘ ايعكؿطٟ بكٛي٘ يعاٍ ط

ٜعين عسّ نرا١ٜ قطف ايةبٝع١ َٚػ٢ُ اٱْرام، بٌ اْ٘ أَط َتذسز عػب 
ايكسض٠ ٚإٝػط٠، ٚساٍ اؿاد١ عٓس إػًٌُ ٚيعًل ايٓرع باٱْرام ايؿدكٞ 
اٚ ايٓٛعٞ، فُٔ ٚدٛٙ قٝغ١ اؾُع اٱؾاض٠ اٍ استُاٍ اؿاد١ اٍ اٱْرام 

 اٱْرام ْٚع ا٭َٛاٍ نٌ عػب قسضي٘.ايعاّ َٚػا١ُٖ إػًٌُ ْٝعًا ب

 حبث ثالغي آخس
)ست٢( سطف ٱْتٗا٤ ايغا١ٜ ناؿطف )اٍ( ٜٚكع بعرسٖا فعرٌ َهراضع    
َٓكٛب بر)إٔ( َكسض٠ ُٖٚا َعًا ٗ يأٌٜٚ َكسض ٚايتكسٜط" ئ يٓايٛا ايرب ا٫ 
ِٕ َتعسز٠ فاٍ داْب َطازفتٗا ير)اٍ( فاْٗا  باٱْرام ٖا ؼبٕٛ" ٚير)ست٢( َعا
 يطازف )نٞ( ايتع١ًًٝٝ، ٚ)ا٫( اٱغتجٓا١ٝ٥، ٚغكٛم ايغا١ٜ ؼتٌُ ٚدٌٗ:

زخٍٛ ايغا١ٜ بعس )ست٢( ٗ سهِ َا قبًرٗا َرٔ إغٝر٢ نُرا ٗ      ا٭ٍٚ:
َ انمًَرَاَِقِقٛي٘ يعاٍ ط ، فكس دا٤ت ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ بًعّٚ زخٍٛ إطافل (2)صبِنَ

 إطافل ٗ  ػٌ ايٝسٜٔ ٗ ايٛن٤ٛ.
ؤَرًُِّاٌا   ًَّ ١ ٗ سهِ إغ٢ٝ نُرا ٗ قٛير٘ يعراٍ ط   عسّ زخٍٛ ايغاٜ ايجاْٞ:

، فاْٗا يسٍ ع٢ً عسّ زخٍٛ َا بعسٖا ٗ سهِ َا قبًٗا (3)صانصَِّْبوَ بِنََ انهَّْْمِ

َُ األَثَْْطُ يٍِْ انمفََِْْ يعَُٛات قٛي٘ يعاٍ ط ٍَ نَكُىْ انمفَْْ َ َّزَجََّْ ًَكُهٌُا ًَاشْرَثٌُا دَزَّ

ٚيًػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايكٛي١ٝ َٓٗا ٚايعكًٝر١، ٚيًٓٗرٞ ايٓبرٟٛ     (4)صرِاألَضٌَْ ِ يٍِْ انم َجْ

عٔ قّٛ ايٛقاٍ ٖٚٛ قٝاّ ٌَٜٛ َع اي١ًًٝ اييت بُٝٓٗا، اٚ ث٬ث١ أٜاّ َع 

                                                 

 .15غٛض٠ ايبكط٠  (1) 
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ايًًٝتٌ ايًرتٌ بُٝٓٗرا، ٚدرا٤ت ٖرصٙ اٯٜر١ يتٛنٝرس زخرٍٛ اٱْررام ٗ ايررب          
 ٕٛ ٖا ؼبٕٛ.ٚايتساخٌ بُٝٓٗا، َٚرّٗٛ اٯ١ٜ ٖٛ يٓايٕٛ ايرب ٚاـري سٌ يٓرك

ٚدا٤ت اٯ١ٜ ؿح إػًٌُ ع٢ً ايػعٞ يٌٓٝ إطايب ايعاي١ٝ باٱْرام 
 ٚاؾٛز.

 

 ص ًَيَب رُنْ ٌَُِا يٍِْ شَِْءٍ ََةٌَِّ انهَّوَ ثِوِ لَهِْى قٛي٘ يعاٍ ط

بعررس اؿررح ٚايرت ٝررب باٱْرررام ٚيكٝٝررسٙ باؿػررٔ َٚررا وبرر٘ قرراسب٘      
اٱْرام، ٚعسّ يكٝٝسٙ َا ٜهٕٛ  ٚإػًُٕٛ، دا٤ت خا١ُ اٯ١ٜ با٫ط٬م ٗ

ٚقرس أسراط    قبٛبًا، ٚيهٔ ٖرصا ا٫طر٬م دٗريت فٗرٛ خرام بعًُر٘ يعراٍ،       
فٝبك٢ اقٌ ا٭َط ايتهًٝررٞ ٗ إْررام اؿػرٔ عًر٢      غبشاْ٘ عًًُا بهٌ ؾ٤ٞ

١ٜ َٚا دا٤ َٔ اٱط٬م ساي٘، ف٬ يعاضض بٌ ايتكٝٝس باٱْرام اؿػٔ ٗ اٯ
ٚاؾٗيت، فذا٤ت خا١ُ اٯ١ٜ غكٛم عًُ٘  ٗ خاُتٗا، يًتبأٜ إٛنٛعٞ

 ٚفٝ٘ ٚدٛٙ: ،يعاٍ َا ٜٓرل إػًُٕٛ

َط باٱْرام، ٚانست خاُتٗا عًُ٘ يعاٍ َس٣ دا٤ت اٯ١ٜ با٭ ا٭ٍٚ:
اَتجاٍ إػًٌُ ٕهاَٝٓٗا، ٚفٝ٘ سح ٚيط ٝب ع٢ً إبازض٠ اٍ ا٫غتذاب١ ٕا 

 فٝٗا َٔ إهاٌَ ايكسغ١ٝ.

اٱْػإ باٱْررام ٖرا ورب، ٫ ّٓرع َرٔ اٱْررام َرٔ        عسّ قٝاّ  ايجاْٞ:
 ريٙ، ٚاهلل ٚاغع نطِٜ، فذا٤ت اٯ١ٜ يطفع اؿطز ٚزفع ايهطض ٚاٱنطاض 

 بايصات، ٖٚٛ غبشاْ٘ ٜكبٌ ايٝػري، ٜٚعةٞ ايهجري.

خبراض عرٔ   يًتبرٌٝ ٚاٱ ٗ قٛي٘ يعاٍ )َٔ ؾر٤ٞ(   دا٤ت )َٔ( ايجايح:
 َا يؿٌُ:ايتعسز ٚايهجط٠ ٗ َكازٜل اٱْرام، ٚ

 ؾٝا٤.َا وب٘ إػًِ َٔ ا٭ -1
 ايةٝب ٚاؿػٔ َةًكًا.  -2
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بِطمعَابوُ  نُا ٚضز ٗ قٛي٘ يعاٍ ط ،نٍٛ ٚإًبٛؽ ٚمُٖٛاأايٛغو َٔ إ -3

 .(1) صلَشَرَحِ يَطَبكِنيَ يٍِْ ؤًَْضََِ يَب رُطمعًٌٌَُِ ؤَىْهِْكُىْ

 وب٘ اٱْػإ. ٖٛ از٢ْ َٔ ايٛغو َٚا ٫ إْرام َا  -4
 ٕ٪َٕٓٛ عا١َ ٚايركطا٤ خاق١.َاوتاز ايٝ٘ ا -5
 ايهجري ايٛاٗ. -6
ايكًٌٝ ٚايٓاقل ٚايصٟ ٫ٜػس اؿاد١، َٚٔ قرات اهلل يعاٍ ايجبٛيٝر١    -7

اْ٘ عامل ٚيتبٌ ي٘ ا٫ؾرٝا٤ ْٝعرًا، ٚيهرٕٛ سانرط٠ عٓرسٙ، ٜٚتعرصض عًٝٗرا        
ٚإ ايغٝاب عٓ٘، ٚعًُ٘ يعاٍ سهرٛضٟ ٚيرٝؼ اْةباعٝرًا نُرا اْر٘ غرابل ٭      

سل ي٘ ٖٚرصا ايعًرِ ٜٓررطز بر٘ اهلل غربشاْ٘، ٚفٝر٘ يةرف        اٱْرام َٚكاضٕ ٫ٚ
بايعباز فاهلل ععٚدٌ ٜٓعِ عًِٝٗ َهاعر١ ا٭دط ٚايجٛاب ٚظٜاز٠ اؿػٓات 

 ٚاهلسا١ٜ اٍ إعٜس َٔ اٱْرام.
َٚٔ اٱعذاظ إٔ يطز اٯ١ٜ بًرغ )ؾر٤ٞ( ٖٚرٛ غرٛض دراَع ٜكرع عًر٢       

ّٛ ٚايؿٍُٛ، ٜٚتعًل ا٭عٝإ ٚا٭َٛاٍ ٚايعٓاٜٚٔ اٱعتباض١ٜ، ٚافازي٘ ايعُ
 بكٛاعس فك١ٝٗ ٖٞ:

قاعس٠ ْرٞ اؿرطز ٗ ايرسٜٔ، فاٯٜر١ ُٓرع َرٔ ايررتزز ٗ اْررام        ا٭ٍٚ: 
ٚبصٍ بع  ا٭عٝإ ٚا٭َٛاٍ خؿ١ٝ إ ٫ يهٕٛ ٖا ٜتعًل بٗا اؿب ايعاّ اٚ 

 اـام، بٌ ؼح ع٢ً اٱْرام َةًكًا.

قٝس اؿب ٗ  قاعس٠ ٫ نطض ٫ٚ نطاض، فكس وطم إػًِ ع٢ً ايجا١ْٝ:
اٱْرام َا هعً٘ ٜهط بٓرػ٘ ٜٚعةٞ َا وتاز ايٝ٘، ٫ٚ ٜبك٢ عٓسٙ ا٫ َرا ٫  
ٜتكّٛ ب٘، ٭ْ٘ ٜتذٓب اْرام َا ٫ ٜهٕٛ قبٛبراًا عٓرس ايٓراؽ، فذرا٤ت اٯٜر١      

 يٲشٕ باٱْرام َةًكًا يطفع اؿطز ٚزفع ايهطض بايصات ٚايغري.
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ٚأفهٌ ٚدرٛٙ اٱْررام ٖرٛ     سػٔ اٱْرام ٗ غبٌٝ اهلل َةًكًا، ايجايج١:
 بصٍ َا ٜتعًل ب٘ اؿب.

ٚٗ اٯ١ٜ انطاّ يًُػًٌُ ٚسح ع٢ً زفع ايعنا٠ ٚايكسقات إػتشب١، 
ٚا٫يترات اٍ ْٛع١ٝ ٚدٓؼ ايؿ٤ٞ ايصٟ ٜٓرك٘ ٚايعٓا١ٜ ب٘، فُت٢ َا  ازضى 
ايعبس إ ٫َٛٙ ٜطقب ٜٚتابع عًُ٘ ٜٚجٝب٘ عًٝ٘ فاْ٘ وطم ع٢ً ايٝاْ٘ ع٢ً امت 

ٚد٘، يكس اضاز اهلل ععٚدٌ يًُػًِ بٗصٙ اٯ١ٜ إ ٜهرٕٛ َػرتشكًا   ٚاسػٔ 
اٱَتجاٍ ٭ٚاَطٙ يعاٍ ٗ باب ايعبازات ايبس١ْٝ ٚإاي١ٝ، بيًد٬ف١ ٗ ا٭ضض 

ٗ ضز٨ ٚعررسّ اختٝرراض ا٭  َٚررٔ خكررا٥ل اـ٬فرر١ إْرررام اؿػررٔ ٚاؾٝررس   
 .اٱْرام

ٖرٞ إ اهلل  ضاز٠ ايتهٜٛٓٝر١  يكس دا٤ ايكط ٕ باٱخبراض عرٔ سكٝكر١ ٗ اٱ   
ؤَنَىْ َّعْهًٌَُا ؤٌََّ انهَّوَ ىٌَُ ََّمجَمُ انزٌَّْثَخَ ععٚدٌ ٖٛ ايصٟ ٜأخص ايكسقات قاٍ غبشاْ٘ ط

اغرتشباب يكبٝررٌ   ٚضز ، ٚٗ بعر  ا٫خبراض  (1) صلَاٍْ لِجَاب ِهِ ًََّإمخُايُ انصَّاََقَبدِ    

قبرٌ إ   ايكرسق١  خرص أاٱْػإ ٜسٙ عٓسَا ٜكّٛ باٱْررام ٫ٕ اهلل ععٚدرٌ ٜ  
 .اٍ ٜس ايركري يكٌ

ٚاخربت ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ عًُ٘ يعاٍ باٱْرام َةًكًا ٚفٝر٘ ثٓرا٤ عًر٢ اهلل    
ٜجاض، ٚظدط عٔ ععٚدٌ يعًُ٘ إةًل، ٚسح ع٢ً إبازض٠ اٍ اٱْرام ٚاٱ

خطٟٚ، ٌٖٚ اٱَتٓاع عٓ٘ ٚسبؼ ايةٝبات، ٚاؾاض٠ اٍ اؿػاب ٚاؾعا٤ ا٭
وبر٘ إػرًِ إ مل ٜٓررل َٓر٘،     ٗ اٯ١ٜ اْصاض ٚؽٜٛف َرٔ فكرسإ إراٍ َٚرا     

اؾٛاب ٫ ٜبعس  إ ٜبت٢ً اٱْػإ بركس بع  َا ًّه٘ إ سبؼ َا هب فٝ٘ 
َٔ ايعنا٠ ٚاؿل ايؿطعٞ ٖٚٛ ظاٖط فُرٛع اٯٜر١ ٚيعًرل ْٝرٌ ايررب ٚاـرري       
باٱْرام َٔ ا٭سػٔ ٚا٭دٛز، نُا إ اٱْرام باب يسفع ايب٤٬ ٚاـػاض٠ 

َرا َرٔ طرري ٜكراز ا٫ برتنر٘      )زم عًٝر٘ ايػر٬ّ:   َاّ ايكاٗ إاٍ، ٚعٔ اٱ
                                                 

 .104غٛض٠ ايتٛب١  (1) 
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ايتػبٝض، َٚا َٔ َاٍ ٜكاب ا٫ برتى ايعنا٠( ، َٚرٔ ايجابرت ٗ نرٌ إًرٌ     
 ايػُا١ٜٚ إ اهلل ععٚدرٌ عًرِٝ بهرٌ ؾر٧ ٫ؽرر٢ عًٝر٘ خافٝر١ ٗ ا٫ظَٓر١        

ًَخَهَاقَ كُامَّ   ٚا٭َه١ٓ إتبا١ٜٓ ٖٚٛ خرايل ا٫ؾرٝا٤ ْٝعرًا قراٍ يعراٍ ط      إتعاقب١

. فًُراشا  شنرطت ٖرصٙ اٯٜر١ عًُر٘ يعرراٍ      (1) صءٍ ًَىُاٌَ ثِكُامِّ شَاِْءٍ لَهِاْى     شَاِْ 

 بإْرام إػًٌُ ع٢ً مٛ اـكٛم اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:

٫يعاضض بٌ شنط عًُ٘ يعاٍ إةًل ، ٚعًُ٘ ٗ بع  ا٭َٛض  ا٭ٍٚ:
 ٕ اـام ٗ طٍٛ ايعاّ ٚيٝؼ ٗ عطن٘.ٚا٭ؾٝا٤، ٭

ؿ٧ يٛنٝس ٭ُٖٝت٘ ٚيعّٚ اٱيترات ايٝ٘، ٖٚٛ شنط عًُ٘ يعاٍ باي ايجاْٞ:
 ع٢ً قػٌُ:

شنط َا فٝ٘ ْرع ٚأدط ٚسح ع٢ً ٌْٝ َطايب٘ نُا ٗ قٛير٘ يعراٍ    ا٭ٍٚ:
 . (2) صًَانهَّوُ لَهِْى  ثِبنمًُزََِّنيَط

خباض عٔ عًُ٘ يعاٍ َا فٝ٘ يغًٝغ ٚاْصاض ٚؽٜٛرف، نُرا ٗ   اٱ ايجاْٞ:
 .(3) صبنظَّبنًِِنيًََانهَّوُ لَهِْى  ثِقٛي٘ يعاٍ ط

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯٜر١ ٗ َٓةٛقٗرا َرٔ ايٛدر٘ ا٫ٍٚ  ٕرا فٝر٘ َرٔ ايبؿراض٠         
يًُػًٌُ، ٚاخباضِٖ  عٔ ضناٙ يعاٍ َا يٓركٕٛ، ٖٚصا ٫ّٓع إ يهٕٛ ٗ 

ايٓسّ ٚاؿػط٠ ٗ قًٛب ايهافطٜٔ،  يكصف َرَٗٛٗا َٔ ايكػِ ايجاْٞ، ٭ْٗا 
 ٫ٕ عًُِٗ ٗ باب اٱْرام ٜصٖب غس٣ٳ.
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ٚيبعررح اٯٜرر١ ا٭َررٌ ٗ ْرررٛؽ إػررًٌُ بررايعٛض ايعادررٌ ٚاٯدررٌ،  
ٕ فُازاّ اهلل ععٚدرٌ ٜعًرِ باٱْررام     اَراّ بكرط    يتذًر٢  سكرا٥ل َؿرطق١   فرا

 ػًِ ٚٗ ايٛدٛز ايصٖين ٖٚٞ:إ

إ اهلل ععٚدٌ ٜٓعط َس٣  اغتذاب١ ايعبرس ٭َرط اهلل عًر٢ مرٛ      ا٭ٍٚ:
 ٚفتُعٌ ٕهاٌَ ٖصٙ اٯ١ٜ.غتذاب١ إػًٌُ َترطقٌ إايكه١ٝ ايؿدك١ٝ، ٚ

ٱْررام ٗ غربًٝ٘   باح اٯ١ٜ ع٢ً يعرإٚ إػرًٌُ فُٝرا بٝرِٓٗ     ؼ ايجاْٞ:
 يعاٍ.

خا١ُ اٯ١ٜ يٛنٝس يتكٝٝس اٱْرام بإ ٜهٕٛ ٖا وب٘ إٓرل َٚرٔ   ايجايح:
خايل اَٛاي٘ يٝكسّ ؾٗاز٠ َاز١ٜ قػٛغ١ ع٢ً إّاْ٘ ٚاغتعسازٙ يًتهرش١ٝ  

 ١ُٖ ٗ يجبٝت زعا٥ِ ايسٜٔ.ٗ غبٌٝ اهلل ٚإػا

ٜرر١ إ يهررٕٛ عْٛررًا يًُػررًِ ٚإػرر١ًُ     اُرر١ اٯـٚاضاز اهلل ععٚدررٌ  
ًرتزز ٚاـٛف َٔ ايراق١، ٫ٕ يططز فٝٗا يًتدًل َٔ ايهسٚضات ايعًُا١ْٝ ٚ

 ايصٟ ٜعًِ اٱْرام ٜعًِ اؿاد١ ٖٚٛ ايصٟ ىًف ع٢ً إٓرل خريًا.

م اخباض عٔ اؾعا٤   ٚايجرٛاب  فتٛنٝس اٯ١ٜ ع٢ً عًِ اهلل يعاٍ باٱْرا
، فٝتعًل ايٛفرا٤  (1) صًَيَب رُن ٌَُِا يٍِْ خَْْرٍ ٌَُّفَّ بِنَاْْكُىْ ٚايُٓا٤ ٚايربن١ قاٍ يعاٍ ط

ٚاؾعا٤ َةًل اٱْرام ٚيٝؼ غكٛم َا ٖٛ قبٛب َٓ٘، يععِٝ فهً٘ اهلل 
 ٚٚاغع ضٓت٘، ٚاٱٜرا٤ ٚاؾعا٤ فطع ايعًِ اٱهلٞ باٱْرام.

 يعاٍ ايجبٛيٝر١ أْر٘ عرامل، ْٚٝرع ا٭ؾرٝا٤ َتبٝٓر١ ير٘،        َٚٔ قرات اهلل
سانط٠ عٓسٙ ٫ ؽر٢ عًٝ٘ خاف١ٝ، ٚايعًِ قػُإ، عًرِ سهرٛضٟ، ٚعًرِ    
اْةباعٞ، ٚايجاْٞ ٖتٓع عًٝ٘ يعاٍ ٚاٱخباض عٔ عًِ اهلل يعاٍ     باٱْررام  
 َسح ٚثٓا٤ عًٝ٘ غبشاْ٘، ٫ٚ ٜٓشكط عًُ٘ يعاٍ بأٚإ َٚكساض اٱْرام، بٌ
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اْ٘ ٜعًِ ب٘ قبٌ ٚعٓس ٚبعس ٚقٛع٘، فشهٛض ا٭ؾٝا٤      عٓسٙ غبشاْ٘ زا٥ِ 
َٚتكٌ، يصا فإ اٱْرام ػاض٠ ٚازخراض ٭ٜراّ ايرسْٝا ٚعرامل ايرربظر ٜٚرّٛ       
ايكٝا١َ، فاؿح ع٢ً اٱْرام َةًكًا، ٗ طٍٛ يكٝٝسٙ َا يعًل ب٘ اؿب، ؾاٖس 

 ٘ اٍ ضٓت٘.ع٢ً سب اهلل يًُػًٌُ، ٖٚساٜتِٗ اٍ َا ٜتكطبٕٛ ب

 حبث ثالغي
َٔ أْٛاع اٱطٓاب ٚايعٜاز٠ "ايتهٌُٝ" ٜٚػ٢ُ اٱسررتاؽ، ٖٚرٛ يتُر١    

َّبََابرُ  ايه٬ّ َا ٜسفع ايِٖٛ ٚايرتزٜس ايعاٖط ٗ أٚير٘، نُرا ٗ قٛير٘ يعراٍ ط    

ِ ثَرْ ًا ًَضَ َيًب ، فًٛ ٚقرت اٯ١ٜ عٓس بطزًا يتِٖٛ اْٗا يهٕٛ باضز٠ َا (1) صكٌَُِ

اٚ ٜركسٖا اغِ ايٓاض َٚا فٝٗا َٔ ايًٗٝب، َٚٓ٘ قٛي٘ يعراٍ  ٜػبب اٱلُاز 
، فًِ يكتكط اٯ١ٜ ع٢ً ٚقف إ٪ٌَٓ بايؿس٠ ع٢ً (2)صؤَشََِّاءُ لَهََ انمكُ َّبرِط

ايهراض ٭ٕ َجٌ ٖصا اٱقتكراض ٜرِٖٛ بايكرافِٗ بايغًعر١، ٚاغرتسا١َ سراٍ       
 ِ ، ايؿررس٠ عٓررسِٖ، فذررا٤ اٱسرررتاؽ ٚايتهُٝررٌ بٛقررف سرراهلِ فُٝررا بٝررٓٗ

ٚيغؿٞ ايط١ٓ ٚإٛز٠ بِٝٓٗ، َٚٔ اٯٜات إ اٱسرتاؽ ٫ ّٓع َٔ إع٢ٓ 
إػتكٌ يًتهٌُٝ باٱْرام َٔ ا٭سػٔ باؿح ع٢ً اٱْرام َةًكًا، ٜٚتذ٢ً 
اؿح ٚايرت ٝب باٱخباض عرٔ عًُر٘ يعراٍ باٱْررام َةًكرًا، ٗ اؾراض٠ اٍ       

ٚ اٱَتٓاع عٔ اْراقر٘  قبٍٛ ا٭عُاٍ َٔ إ٪ٌَٓ، ٚإ يعصض اْرام احملبٛب ا
بػبب اؿاد١ ايٝ٘ اٚ استُاٍ ططٖٚا ٫ ّٓع َٔ اٱْرام َةًكًا ٚقبرٍٛ ٖرصا   

ًَالَ ُّن َُِااٌٌَ ََ َََاخً ََااغِريَحً ًَالَ كَااجِريَحً ًَالَ  اٱْررام، فهرر٬ً َررٔ عٓررس اهلل قراٍ يعرراٍ ط  

 .(3)صََّمطَعٌٌَُ ًَا ًِّب بِالَّ كُزِتَ نَيُىْ

                                                 

 .69غٛض٠ ا٭ْبٝا٤  (1) 
 .29غٛض٠ ايرتض  (2) 
 .121ب١ غٛض٠ ايتٛ (3) 
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 فتهٕٛ ٚدٛٙ اٱْرام ٖٞ:

 ايهجري ٖا وبٕٛ. ا٭ٍٚ:

 ايكًٌٝ ٖا وبٕٛ. ايجاْٞ:

 ايهجري ٖا ٫ وبٕٛ. ايجايح:

ايكًٌٝ ٖا ٫ وبٕٛ، ٚدرا٤ت اٯٜر١ باؿرح عًر٢ ايٛدر٘ ا٭ٍٚ       ايطابع:
ٚايجاْٞ، ٚي٪نس خاُتٗا عًر٢ قبرٍٛ ايكًٝرٌ ٖرا وبرٕٛ ٚإ اهلل وتػرب٘ ٚإ       

ص أٟ غٛا٤ نإ ق٬ًًًٝ اٚ نجريًا ٌَُاًَيَب رُنْ ِناْت ؼح ع٢ً ا٭ٍٚ، فكٛي٘ يعاٍ ط

 فإ اهلل ٜعًُ٘ ٜٚجٝب عًٝ٘.

ٚاٱط٬م ٗ خا١ُ اٯ١ٜ َكٝس ببساٜتٗا ٚإ ٌْٝ ايرب ٫ ٜهٕٛ ا٫ باْرام 
ا٭سػٔ، ٚادتٓاب اْرام اـبٝح َٚا ٖٛ سطاّ اٚ ٜهٕٛ َكس١َ يًشطاّ قاٍ 

ٓع قكس ايطز٨ َٔ إاٍ ٚاْراق٘، ٕرا  ص ٕرُن َُِاٌٌَ  ًَالَ رًًٌَََُّْا انمفَجِْ َ يِنْوُيعاٍ ط

ًَنَطْازُىْ ثِأخِيِّاوِ بِالَّ ؤٌَْ رُغمًِعُاٌا    فٝ٘ َٔ ايغهان١ ٚق١ً اٱْتراع َٓ٘ قاٍ يعراٍ ط 

 ص.َِْوِ

*********** 
 

كُمُّ انطَّعَبوِ كَبٌَ دِهًّب نِجَنِِ بضرا ْم بِالَّ يَب دَرَّوَ ط لىنه تعبىل

ؤٌَْ رُنَاسَّلَ انزَّاٌْرَاحُ قُامم ََاإمرٌُا ثِابنزٌَّْرَاحِ       بضرا ْم لَهَاَ ََ مطِاوِ يِاٍْ قَجْامِ    

 .93ص اٯ١ٜ ََبرمهٌُىَب بٌِْ كُنْزُىْ ََب ِقِنيَ
 

 اإلعساة وانهغخ
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 نٌ: َبتسأ َطفٛع، ٖٚٛ َهاف، ايةعاّ، َهاف ايٝ٘.
 نإ: فعٌ َاِض ْاقل، ٚأيٗا نُري يكسٜطٙ ٖٛ.
 ( خرب إبتسأ.س٬ً: خرب نإ َٓكٛب بايرتش١، ١ًْٚ )نإ س٬ً

 يبين: داض ٚفطٚض، َتعًكإ بكٛي٘ يعاٍ )س٬ً(.
 اغطا٥ٌٝ: َهاف ايٝ٘ فطٚض بايرتش١ ٭ْ٘ ٖٓٛع َٔ ايكطف.

 )ا٫ َا سطّ اغطا٥ٌٝ ع٢ً ْرػ٘(
ا٫: ازا٠ اغتجٓا٤، َا: اغِ َٛقٍٛ ٗ قرٌ ْكرب عًر٢ اٱغرتجٓا٤ َرٔ      

 اغِ نإ إػترت.
 ٛع بايه١ُ.سطّ: فعٌ َاِض، اغطا٥ٌٝ: فاعٌ َطف

 ١ًْٚ سطّ ٫ قٌ هلا َٔ اٱعطاب ٭ْٗا ق١ً إٛقٍٛ.
ع٢ً ْرػ٘: داض ٚفطٚض َتعًكرإ عرطّ، ْٚررؼ: َهراف ايٝر٘، ٚاهلرا٤       

 نُري ٗ قٌ َهاف ايٝ٘، ١ًْٚ اٱغتجٓا٤ ساي١ٝ.
 َٔ قبٌ إ يٓعٍ ايتٛضا٠: َٔ قبٌ: داض ٚفطٚض.

تكرسٜط، "َرٔ قبرٌ    ٚإ َٚا ٗ سٝعٖا ٗ يأٌٜٚ َكسض َهاف يكٌٝ، ٚاي
 يٓعٌٜ ايتٛضا٠" ايتٛضا٠: ْا٥ب فاعٌ َطفٛع بايه١ُ.

 قٌ فأيٛ بايتٛضا٠ فايًٖٛا 
 قٌ: فعٌ أَط َبين ع٢ً ايػهٕٛ.

فايٛا: ايرا٤: فكٝش١ ٭ْٗا افكشت عٔ ؾطط َكسض أٟ إ نإ سكًا َا 
يكٛيٕٛ فأيٛا برايتٛضا٠، أيرٛا: فعرٌ أَرط َربين عًر٢ سرصف ايٓرٕٛ، ٚايرٛاٚ:          

 ضا٠: داض ٚفطٚض َتعًكإ بأيٛا، ٚاؾ١ًُ َكٍٛ ايكٍٛ.فاعٌ، بايتٛ
فأيًٖٛا: ايرا٤: سطف عةف، ايًٖٛا: ايًٛا: فعٌ أَط َربين عًر٢ سرصف    

 ايٕٓٛ، ايٛاٚ: فاعٌ، اهلا٤: نُري َتكٌ ٗ قٌ ْكب َرعٍٛ ب٘.
إ نٓتِ قازقٌ: إ: أزا٠ ؾطط، نٓتِ: فعٌ َاِض ْاقل ٗ قٌ دعّ 

َٓكٛب ٚع١َ٬ ْكب٘ ايٝا٤ ٭ْر٘ ْرع َرصنط     فعٌ ايؿطط، ايتا٤: اغِ نإ
 غامل، ٚدٛاب ايؿطط قصٚف زٍ عًٝ٘ )فأيٛا بايتٛضا٠(. 
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اؿٌ ٚاؿ٬ٍ أٟ إباح َٔ ا٭ؾٝا٤ ايصٟ أدراظ اهلل عرع ٚدرٌ يًٓراؽ     
َٚٓع ايٓراؽ َرٔ    ،ٖٚٛ نس اؿطاّ ايصٟ ٢ْٗ اهلل عٓ٘ ،انً٘ ٚيٓاٚي٘ ًُٚه٘
 أٚ عًر٢ يػرإ ا٭ْبٝرا٤    ايػرُا١ٜٚ  ٗ ايهترب  ٚضز ايٓٗٞ يٓاٚي٘ ٚاخصٙ غٛا٤

بايٓل ع٢ً شات ايؿ٧ با٫غِ أٚ بايكر١ أٚ اؾرٓؼ أٚ َكرازٜل ايكٛاعرس    
 .ايه١ًٝ ٗ اؿ١ًٝ ٚاؿط١َ

ٚايةعاّ اغِ داَع يهٌ َا ٜ٪نٌ، ٜكاٍ طعِ ٜةعِ طعًُا فٗٛ طاعِ ، اشا 
اشا  ظانٌ أٚ شام، ْعرِ قرس ٜرطاز َرٔ ايةعراّ عٓرٛإ خرام، فاٖرٌ اؿذرا         

ايةعاّ أضازٚا َٓ٘ ايرب خاق١، نُا ٚضز ٗ سرسٜح ابرٞ غرعٝس      أطًكٛا يرغ
ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ير٘   ٠اـسضٟ: نٓا نطز قسق١ ايرةط

 .(1) اعًا َٔ ايةعاّ أٚ قاعًا َٔ ؾعري(قٚغًِ، 

خكٛقًا اشا  ،ايةعاّ أسٝاْا ايتُطب ٜٚطازٚايكاع ث٬خ نًٝٛات يكطٜبًا  
ٗ نر٬ّ ايعرطب إ    ايٞٚقاٍ اـًٝرٌ: ايعر   ،ايبًس نإ ٖٛ ايكٛت ايغايب ٗ

 ٝفٍ ضدٌ طاعِ أٟ وػٔ اٱطعاّ ٚانطاّ ايهاكٜايةعاّ ٖٛ ايرب خاق١ ٚ
 :قاٍ اؿة١٦ٝ

 ٚاقكط فاْو اْت ايةاعِ ايهاغٞ  غٝتٗابزع إهاضّ ٫يطسٌ ي 
 يبدسيبق اآليف 

درٛز،  ايػابك١ باؿح ع٢ً إْررام ايةٝرب ٚاؿػرٔ ٚا٭    بعس  ف٧ اٯ١ٜ
نرٌ ايةٝبرات ،   أًٝر١  سا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝإ َٓع اؿطز ٗ اْٛاع ايةعاّ، ٚد

ٚفٝ٘ زعر٠ٛ يرسفع ٚقبرٍٛ ايكرسقات، فكراسب إراٍ ٚايػرع١ اشا اسرؼ إ         
ايركري ّتٓع عٔ انٌ ؿِ  أٚ طعاّ ككٛم فاْ٘ ٜتذٓب زفع٘ ي٘، فذرا٤ت  

ٍ      سٖصٙ اٯ١ٜ يرتفرع ٖرصا اؿرطز ٚؽررب عرٔ        ًٝر١ ؿرّٛ اٱبرٌ َرٔ براب إجرا

                                                 

 .،12/364 ايعطب يػإ(1) 
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ِ ستذراز غكرٛم   فٝٗرا َرٔ يغر١ اٱ    ناف١ اٍ َاَجٌ، باٱا٭ عًٝر٘   إبرطاٖٝ
١ً َستذاز ٗ عس اٱبايػ٬ّ ٚاثبات سكٝك١ عسّ نْٛ٘ ٜٗٛزًٜا أٚ ْكطاًْٝا، ف

َٚا نإ  وً٘  ٘دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يطز ايؿبٗات غكٛم طعاَ إبطاِٖٝ 
َٚا دا٤ ب٘ مل وطّ ع٢ً ْرػ٘ ؿِ اٱبٌ،  إبطاِٖٝ إبنست أَٚا وطَ٘، ٚ

ٔ ؼًٌٝ ؿِ اٱبٌ َٛافرل ٕرا اسًر٘    َي٘ ٚغًِ  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ
إبطاِٖٝ يٓرػ٘، يتأيٞ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ٗ ايعدط عٔ ايهصب باعتباض إ ٖصٙ اٯ١ٜ 
سذ١ بصايٗا َٚٛنٛعٗا ٚاستذادٗا، ٚؼح اٯ١ٜ اييت بعسٖا ع٢ً ايباع ١ًَ 

بٌ ايكٍٛ  يبا١ٜٔ ايتٛسٝس، ٖٚٓاى إبطاِٖٝ ٚاغتكاَت٘ ٚدٗازٙ َٔ ادٌ نًُ
ٚ ٱ سع٠ٛباْ٘ نإ ٜٗٛزًٜا أٚ ْكطاًْٝا ٚبٌ اي ْر٘ َرٔ ايطغرٌ    ايرسع٠ٛ بأ يباعر٘ 

 ايععّ. ٞاـُػ١ اٚي

 اعجبش اآليخ
سهرراّ اؿرر٬ٍ ٚاؿررطاّ عٓررس بررين  أاْتكًررت ٖررصٙ اٯٜرر١ اٍ ايبشررح  ٗ 

 ستذرراز ٚايتٛثٝررلاغررطا٥ٌٝ  َٚررا ىررل َأنًررِٗ َٚؿررطبِٗ ٚبٝٓررت بًغرر١ اٱ
ايػُاٟٚ ايتبأٜ بٌ َاٜكٛيْٛ٘ َٚا ٖرٛ ٚاقرع يأضىٝرًا ٗ خكرٛم قكرل      

ستذاز غتس٫ٍ بايتٛضا٠  ١ٜ اخط٣، فُٔ افهٌ ٚدٛٙ اٱا٫ْبٝا٤، ٚدا٤ اٱ
ٜأيٞ ع٢ً يػرإ اـكرِ اٚ ٚفرل َبٓراٙ َٚطيهرعٙ، ٚايترٛضا٠ ٖرٛ ايهتراب          َا

عررسّ عًرر٢ ايػررُاٟٚ ايررصٟ ْررعٍ عًرر٢ َٛغرر٢ عًٝرر٘ ايػرر٬ّ، ٚيررسٍ اٯٜرر١   
ٗ ايتٓعٌٜ َةًكًا، ٚإ  ٜات ايكط ٕ يٛ عسَ٘ اضض بٌ ايكط ٕ ٚايتٛضا٠، ٚايتع

 ٚ اخت٬فًا.أ ٚدست ٖٓاى يبآًٜا اقاضْتٗا بآٜات َٚهاٌَ ايتٛضا٠ ٚا٫لٌٝ ٕ

م ٗ سًٝرر١ ايةعرراّ عًرر٢ بررين طرر٬ٖررا بًغرر١ اٱ٪عذرراظ اٯٜرر١ فٝإَٚررٔ  
ٍٚ غررباب ايٓررع أجٓا٤ ْررٛع ككررٛم َٓرر٘، ٚدررا٤ت   تاغررطا٥ٌٝ، ٚعررسّ اغرر 

غرِ برٌ درا٤ت    بصنطؿِ اٱبٌ ٚزع٣ٛ ؼطّ٘، ٚيهرٔ اٯٜر١ مل يرصنطٙ باٱ   
 َةًك١ يٛدٛٙ:
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 عسّ اؿاد١ اٍ ايتكٝٝس . ا٭ٍٚ:

 ُٓع اٯ١ٜ َٔ ازعا٤ ؼطِٜ ْٛع  خط َٔ ايةعاّ.ايجاْٞ:

 دا٤ت اٯ١ٜ ي٬ستذاز َٚٓع اؾسٍ ٚاثاض٠ ايؿبٗات. ايجايح:

 ،َتعسز٠ اطاز ايتٛضا٠، َٚػا٥ًٗخٱٗ اٯ١ٜ ؼس ٜتذ٢ً بايسع٠ٛ  ايطابع:
سهاّ اؿ٬ٍ أسط١َ طعاّ ككٛم فتؿٌُ  عِ َٔ َٛنٛع س١ًٝ اٚأٖٚٞ 

ٚاؿطاّ، ٚايبؿاضات بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ، ٚايرسع٠ٛ اٍ  
 .ْكطي٘

 ،طًبررت اٯٜر١ َررٔ برين اغررطا٥ٌٝ إ ٜكَٛرٛا بررت٠ٚ٬ ايتررٛضا٠     اـراَؼ: 
 ككررٛم يكررطا٠٤ َادررا٤ بكررسزٙ، ٫ٚيعررين ايررت٠ٚ٬ ايبشررح عررٔ َٛنررٛع 

َٚعطف١ سهُ٘ نةعاّ اٱبٌ ٚسًٝت٘، بٌ يعين قطا٠٤ ايتٛضا٠ بهاًَرٗا، َٚرٔ   
 ٗاسهاّ َٚٔ ٚدٛٙ ايتشسٟ فٝٗا ايعًِ بتكسٜك اٜايٗا َعطف١ َافٝٗا َٔ ا٭

ستُاٍ عرسّ شنرطٙ   إيٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ ٚعسّ اـؿ١ٝ َٔ 
 .فٝٗا

كا٥س١ٜ يكّٛ ع٢ً ايتدرٝف ٚايتٓعِ بايةٝبات، اٯ١ٜ َسضغ١ ع  ايػازؽ:
غررتجٓا٤ عًرر٢ مررٛ ايكهرر١ٝ ايؿدكرر١ٝ غكررٛم اغررطا٥ٌٝ ٖٚررٛ  َررع شنررط اٱ

 .ٜعكٛب 

مل يهتف عذتٗا ايكط ١ْٝ ٚ ،دعًت اٯ١ٜ ايتٛضا٠ سهًُا ٚفٝك٬ً ايػابع:
 .بٌ زعت اٍ َا ٗ اٜسٟ بين اغطا٥ٌٝ

ٛ   ايجأَ: اضز٠ ٗ ايترٛضا٠،  ؾٗاز٠ ايكط ٕ ع٢ً قسم ْعٍٚ ا٭سهراّ اير
٫ٚ يتعاضض ايسع٠ٛ ٱسهاض ايترٛضا٠ َرع ايرسع٠ٛ يٲغر٬ّ، ٭ْٗرا درا٤ت       
يٲستذاز ٚيتٛنٝس قسم ٚقرش١ أسهراّ اٱغر٬ّ ٚإعٓر٢ فرأيٛا برايتٛضا٠       

 ٚايًٖٛا يٝتبٌ يهِ قسم ْعٍٚ ايكط ٕ َٔ عٓس اهلل.
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ٖٚصٙ اٯ١ٜ سطظ َٔ ايتعسٟ ع٢ً اٱغ٬ّ، َٚاْع َرٔ اثراض٠ ايؿربٗات    
هٛى ٗ أسهاَ٘، فابةاٍ زع٣ٛ ؼطِٜ ؿرِ اؾرعٚض ظدرط عرٔ ازعرا٤      ٚايؿ

 ريٖررا، ٚؼررصٜط يًًُررٌ ا٭خررط٣ َررٔ َجًررٗا غررٛا٤ ٗ برراب ايعبررازات اٚ       
 إعا٬َت اٚ ا٭سهاّ.

ِ ىيه آّخ ثأّخ ٍ َطً ًمل ّر  ىيا انه ظ يف انَرآٌ ( طعبوانكم ) ًميك

 اال يف ىيه آّخ.

 اآليخ سالح
دتٗاز إدايف طع١ُ َٚاْع َٔ اٱب س١ًٝ ا٭اٯ١ٜ سذ١ ٚبطٖإ ٗ با

بع  ايةٝبات َٔ  ري زيٌٝ ؾرطعٞ،   ِيًٓل ايػُاٟٚ، ٚايسع٠ٛ اٍ ؼطٜ
ستذراز  َاز٠ يٲاٯ١ٜ طع١ُ، ٚدا٤ ايسيٌٝ بانطاّ بين  زّ  ٗ س١ًٝ ا٭ ٚقس

  ٍ ايتررٛضا٠، ٫ٜٚٓشكررط  عًرر٢ بررين اغررطا٥ٌٝ، ٚسررح  هلررِ عًرر٢ ايطدررٛع ا
ُا سطّ عًر٢ برين اغرطا٥ٌٝ برٌ ٖرٛ غربب       َٛنٛع ٖصا ايطدٛع بايبشح ع

ايرٓيب قُرس   كرٛم  سهاّ ايتٛضا٠، ٚايبؿاضات اييت دا٤ت غأٚع١ً ٕعطف١ 
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝغ١ ايرت ٝب ٚاؿذ١ خكٛقًا َع خاُر١ اٯٜر١ ايريت     
     ٕ ٚيطفع اٯٜر١  ،دا٤ت ع٢ً مٛ اؾًُر١ ايؿرطط١ٝ ٗ يٛنٝرس ٚاثبرات َراٜكٛيٛ

بت٥٬ٝر١  ٖرِ إػرا٥ٌ اٱ  أإػًٌُ ٗ إأنٍٛ ٚإؿطٚب ٖٚرٛ َرٔ    اؿطز عٔ
ْػإ ٗ نٌ ظَإ َٚهإ، نُا ُٓع َٔ ٚقرٛع ايرتٓر١ ٚاـكر١َٛ    اي١َٝٛٝ يٲ

 فٝ٘.

َٚع إ َٛنٛعٗا دا٤ غكٛم طعاّ َعٌ ٚس١ًٝ أنً٘، فاْ٘ دا٤ َٔ 
 باب إجاٍ َٔ ٚدٛٙ:
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ك١ ٚيغرررطض ايرررسع٠ٛ يًطدرررٛع اٍ ايهترررب ايػرررُا١ٜٚ ايػررراب    ا٭ٍٚ:
 اٱستذاز ٚاثبات قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ.

درا٤ شنرط ايترٛضا٠ َرٔ براب إجراٍ، ّٚهرٔ إ ورتر إػرًُٕٛ           ايجاْٞ:
 باٱلٌٝ ٚايعبٛض ع٢ً ْعٍٚ ايكط ٕ َٔ عٓس اهلل.

يتعًل اٯ١ٜ بةعاّ اؾعٚض، ٚيهٔ َعٓاٖا أعِ ّٚهٔ إ يػتٓتر  ايجايح:
 اّ ٖٚٞ:قٛاعس ن١ًٝ ٗ إك

اٱؼررراز ٗ أسهررراّ اؿًٝررر١ ٚاؿطَررر١ ٗ ا٭طعُررر١ ٗ ايهترررب    ا٭ٍٚ:
 ايػُا١ٜٚ إٓعي١.

 َا دا٤ ب٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ سل ٚقسم. ايجا١ْٝ:

يررعّٚ ادتٓرراب أٖررٌ ايهترراب يٲستذرراز ٚاؾررساٍ ٚإزعررا٤ َررا  ايجايجرر١:
َٔ َهاٌَ ايتعاضض  ىايف أسهاّ اٱغ٬ّ، ٭ٕ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ خايٝإ

 َع أسهاّ اٱغ٬ّ.

ْٚرررٞ ايتعرراضض بررٌ ايكررط ٕ ٚايتررٛضا٠ ٫ ٜعررين اقتبرراؽ اي٬سررل َررٔ     
ايػابل، بٌ ٜسٍ ع٢ً اؼراز ايتٓعٜرٌ، يرصا درا٤ شنرط ايترٛضا٠ نؿراٖس عًر٢         
بة٬ٕ زع٣ٛ سط١َ ؿِ اؾعٚض ٚايرصٟ ٜرسٍ ٗ َرَٗٛر٘ عًر٢ قرسم غر١ٓ       

 ٗا ٚسٞ ٚسل.ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ ٚاْ

 يخ نطفاآل
خرص َٓر٘،   بين اغطا٥ٌٝ يًذ٤ٛ اٍ ايكط ٕ طٛعًا ٚنطًٖا ٚا٭ ١ٜيسعٛ اٯ

ايتررٛضا٠ يبٝررإ اؿررل  ع اٍدررٛطًيستذرراز ٚايررسع٠ٛ يتهررُٔ ايتشررسٟ ٚاٱٚ
ٚاغتعٗاض اؿهِ ايؿطعٞ ٚنؿف اؿكرا٥ل، ٚفٝر٘  ٜر١ عًر٢ ٚسرس٠ ايتٓعٜرٌ       

ُا١ٜٚ، ٚنُا بؿط ايػابل ٚعسّ ا٫ْكةاع ٚايتٓاٗ ٚايتعاضض بٌ ايهتب ايػ
باي٬سل َٓٗا، فكس دا٤  خط ايهتب ايػُا١ٜٚ با٫غتؿٗاز بٗا ٚاؿح عًر٢  
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أٚ  ايطدٛع ايٝٗا، ٖٚرصا ايطدرٛع يرٝؼ عًر٢ غربٌٝ ايٛقرٛف عٓرس اسهاَٗرا        
بٌ اؽاشٖا عًْٛا ٚعهرسًا يتكرسٜل اسهراّ ايكرط ٕ َٚافٝر٘ َرٔ        ا٭خص َٓٗا،

 ٚغًِ. ٘قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي إٛاثٝل ٚايعٗٛز ٚايسع٠ٛ اٍ ايباع ايٓيب

٫ٜٚٓشكط َٛنٛع ايًةرف ٗ اٯٜر١ بإػرًٌُ  برٌ ٖرٛ عراّ  ٚؾراٌَ        
٠ خامت ايٓبٌٝ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ ٓبٛيًٓاؽ ْٝعًا، فُع اْهاض ايٝٗٛز ي

فإ ايكط ٕ دا٤ بايًةف بِٗ ٚايتدرٝف عِٓٗ، ٚيٓكٝض اقٛاهلِ ٚسجِٗ ع٢ً 
ّ ايطدرٛع اٍ ايترٛضا٠ ٗ براب ا     ،ٖٚررصا اؿرح يةرف انراٗ بررايٝٗٛز    ،يةعرا

َط ا٤ ي٘ ٗ يغ١ ا٫ستذاز، نُا إ ا٭غقٱإ ٚ ِٖ اٍ ايكطدعٛٚيط ٝب بط
َرٔ   زعر٠ٛ ياٜٚر١ هلرِ ٚيغريٖرِ يًتٓرعٙ     ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ بايطدٛع اٍ ايترٛضا٠  

 طاض ع٢ً عسّ ا٫غتُاع  يًكط ٕ، ٖٚٛ يةف بإػًٌُ َٔ ٚدٛٙ:قاٱ

َِ سٛاٍ ا٭أساطتِٗ بػٓٔ ا٫ْبٝا٤ ٚإٌُ ٚظٜاز٠ َعاضف إػً ا٭ٍٚ:
 ايػاير١.

ايعدط عٔ ايتؿسٜس ع٢ً ايٓرؼ ٚؼطِٜ بع  َا اسٌ اهلل، َٚا  ايجاْٞ:
ا ايتشطِٜ َٔ ظٗٛض اـ٬ف بٌ إػًٌُ، فٗٛ ٗ ساٍ ٚقٛع٘ صٜ٪زٟ ايٝ٘ ٖ

قرٍٛ   زٗ بٝإ سذتر٘ ٚض  ٫زيٌٝ عًٝ٘، فٝ٪زٟ اٍ ايٓرط٠، ٚهتٗس نٌ فطٜل
شات خط، فٝهٕٛ بابًا َػتشسثًا ي٬بت٤٬ ٚا٫ْؿغاٍ عٔ ايٛظرا٥ف  ايرطٜل اٯ

 .ا٭ٚي١ٜٛ

 َِ ايػابك١ .يعاظ َٔ ا٭عتباض ٚاٱاٱايجايح:

ستذاز ٖٓرا ٗ َهراٌَ   ١ًٖٝ ي٬ستذاز ٚاؾساٍ، ٚدا٤ اٱا٭ ايطابع:
ٜسٍ ع٢ً اغتشكام إػرًٌُ ـ٬فر١ ا٭ضض، ٚغرٝاز٠     اٖايؿطا٥ع ايػابك١ 

 ؿطا٥ع ٚإصاٖب ا٫خط٣.غ٬ّ ع٢ً اياٱ

 يفهىو اآليخ
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اهلل ععٚدرٌ،   يسٍ اٯ١ٜ ع٢ً يًكٞ بين اغطا٥ٌٝ س١ًٝ ايةعاّ َٔ عٓرس 
 ٖٚصا ايتًكٞ وتٌُ ٚدًٖٛا:

 ف٧ اسهاّ س١ًٝ ايةعاّ بايتٛضا٠. ا٭ٍٚ:

 ٚضٚزٖا ٗ ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ يًتٛضا٠. ايجاْٞ:

 ١ٝ ٚايرع١ًٝ.اخصٖا َٔ غ١ٓ َٛغ٢  عًٝ٘ ايػ٬ّ ايكٛي ايجايح:

 إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ. بٗا اْٗا دع٤ َٔ اؿٓٝر١ٝ اييت دا٤ ايطابع:

بٝٓرا  زّ عًٝر٘   أٜراّ  أس١ًٝ ايةعراّ غر١ٓ ثابتر١ عٓرس ا٫ْبٝرا٤ َرٔ       اـاَؼ:
 ٗا اَِ إٛسسٜٔ َٔ بعسِٖ.تايػ٬ّ، ٚيٛاضث

باس١ ٚاؿ١ًٝ، ٚعَُٛات نٌ ؾ٧  يو س٬ٍ ست٢ قاي١ اٱإ ايػازؽ:
 يعًِ سطَت٘.

عًر٢ ايٛدر٘ ا٫ٍٚ    عاضض بٌ ٖرصٙ ايٛدرٛٙ، ا٫ إ اٯٜر١ انرست    ٫ٚي
ايسيٌٝ ب٘، ٚيهٓ٘ سذ١ قاطع١ ع٢ً برين اغرطا٥ٌٝ    سكط َٓٗا، ٫ٜٚعين ٖصا

 َٔ ٚدٛٙ:

 ايتٛضا٠ ؾاٖس ياٟٚ.ا٭ٍٚ:

فذرا٤ت ٖرصٙ    ،ٜعًُٕٛ َرا بعرسٖا   ايٝٗٛز اٍ ايتٛضا٠ ٫ٚ دعٜط ايجاْٞ:
 يعٓا٤ عٓسِٖ.غباب اأثاض٠ إاٯ١ٜ بصات إةًب، ٚعسّ 

َ   ايجايح: ٔ ا عًر٢  ٗر يرسٍ اٯٜر١ ٗ َرٗٛ سهراّ اؿر٬ٍ   ايترٛضا٠ ٭  يهرُ
 ٚاؿطاّ ٚيٛ ع٢ً مٛ إٛدب١ اؾع١ٝ٥.

ف٧ اٯ١ٜ بكٝغ١ إانٞ بكط١ٜٓ ايرعٌ إانٞ )نإ( ؾاٖس ع٢ً  ايطابع:
 َػتشسخ. إأن٫ٛت أَطإ ايكٍٛ عط١َ بع  

طعُر١  ا٥ٌٝ ٗ سًٝر١ ا٭ بٝإ فهٌ اهلل ععٚدٌ ع٢ً بين اغط اـاَؼ:
 ٚعسّ ؼطِٜ بعهٗا عًِٝٗ.
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سهاّ ٗ ايؿطا٥ع ايػُا١ٜٚ فُٝا ىل س١ًٝ ا٭ ٘ٚسس٠ ٚيؿاب ايػازؽ:
فتا٤ بايتشطِٜ َٔ  ري سذ١ ٢ً عسّ اٱعٚيسٍ اٯ١ٜ  ،طع١ُ ٚيٛ ٗ اؾ١ًُا٭

 نُا ي٪نس ع٢ً ايطدٛع اٍ ايتٛضا٠ باعتباضٖا عًْٛا ٚيعهٝسًا يًكط ٕ . ،ٚزيٌٝ

ايطدررٛع اٍ ايتررٛضا٠ يٝػررت َةًكرر١ ٗ نررٌ ؾرر٧ بررٌ دررا٤ت     زعرر٠ٛ ٚ
 يتدرٝف عِٓٗ.اي٬ستذاز ع٢ً بين اغطا٥ٌٝ ٚ

 فبضبد اآليخإ
َِ ايػراير١،  قةرا٤ بين اغطا٥ٌٝ َٔ بٌ ا٭إدا٤ ايكط ٕ با٫خباض عٔ 

ٚس١ًٝ ايةٝبات َٔ ايةعاّ َٔ َكازٜل ٖصا ا٫قةرا٤، فايكٍٛ إػتشسخ 
قرٌ ٚايترٓعِ ايرٛاقعٞ    ٚخر٬ف ا٭  ،يرٓرؼ عًر٢ ا  ؿرسٜس بتشطّٗا اِرا ٖرٛ ي  

يصا دا٤ ؼطِٜ  ، َٚا فٝ٘ َٔ َعاْٞ ايؿهط هلل يعاٍقةرا٤ ع٢ً مٛ َٜٛٞباٱ
َرط اـرام   ِ اٱبٌ ع٢ً مٛ ايكهر١ٝ ايؿدكر١ٝ ٚا٭  ؿغطا٥ٌٝ ع٢ً ْرػ٘ إ

 ٚ نر١ٝ، ٖٚررصٙ اٯٜرر١ زعر٠ٛ يًرررطاض اٍ اهلل ععٚدررٌ   َطبٛاقعر١ ٚسرراٍ بسْٝرر١ 
ايهتررب ايػررُا١ٜٚ ٗ َٛنررٛع ايتشًٝررٌ    ٚسررح عًرر٢ يررعّٚ ايطدررٛع اٍ    

ٚايتشطِٜ، ٚعسّ ايتذطأ ٗ ٖصا ايباب ايعكا٥سٟ شٟ ايؿرإٔ ايععرِٝ، َٚرع    
دشٛز ايٝٗٛز بطغاي١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝر٘ ٚ ير٘ ٚغرًِ، فرإ ايكرط ٕ      

طع١ُ ٚايتًرصش  قةرا٤ ٗ باب ا٭ٜسعِٖٛ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ اٍ يعاٖس َعاْٞ اٱ
 .بايةٝبات َٓٗا

يص َٔ ايةعاّ ا ٜؿسزٕٚ ع٢ً اْرػِٗ ٚوطَٕٛ عٛا٥ًِٗ ٖ مل ٜرتنِٗٚ
ٚيٛ إنترت اٯ١ٜ بصنط أقاي١ عسّ بسع٣ٛ ايتشطِٜ، بٌ دا٤ بٓرٞ ايتشطِٜ 

ستذاز ايهطِٜ ايٓافع بكٝغ١ اٱ اؿط١َ ضَا مل ًٜترت ايٝٗا ايٝٗٛز، فذا٤ت
قررٓاع١ اؾررسٍ، يٝبكرر٢ ايكررط ٕ ٚاغررة١ ٗ ٝرر٘ زضؽ ٚفبررايًذ٤ٛ اٍ ايتررٛضا٠ 

   ا٫هلٞ ع٢ً اـًل، ٚايط١ٓ إعدا٠ يًٓاؽ ْٝعًا.ايرٝ



                        ص224ط                                  46ز/ اٱّإَعامل 

إ اهلل يعاٍ ٖٛ َعٗط ايهُا٫ت ٚايتذًٝات ٚيتذ٢ً ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ 
 ٚدٛٙ:

 س١ًٝ ايةٝبات يٮْبٝا٤، ٖٚٛ عٓٛإ انطاّ هلِ. ا٭ٍٚ:

إط٬م س١ًٝ ا٭طع١ُ َٓاغب١ يًتٛدر٘ بايؿرهط ٚايجٓرا٤ عًر٢ اهلل      ايجاْٞ:
 يعاٍ.

ايٓاؽ يٲقترسا٤ با٭ْبٝرا٤ ٗ ايعبرازات ٚإباسرات ٚبٝرإ      زع٠ٛ  ايجايح:
 عسّ ايترهٝو بُٝٓٗا.

دصب ايٓاؽ اٍ أسهاّ ايػُا٤ بعسّ يرطنِٗ هتٗرسٕٚ ٗ براب     ايطابع:
اؿ١ًٝ ٚاؿط١َ، ٚبٝإ بة٬ٕ اٱدتٗاز ٗ َكابٌ ايٓل ايػُاٟٚ ٚيربٌ اٯٜر١   

 ْعاّ ايعامل. غطًا َٔ أغطاض اـًل ٖٚٛ ايتأثري إةًل هلل يعاٍ ٗ

 اسجبة انُصول
 ٗ اٯ١ٜ أقٛاٍ:

ٚشيو اْ٘  عٔ ابٔ عباؽ قاٍ:سطّ اغطا٥ٌٝ ع٢ً ْرػ٘ ايعطٚم ا٭ٍٚ:
نإ ٜؿته٢ عطم ايٓػا فهإ ٫ ٜٓاّ ايًٌٝ فكاٍ ٚاهلل ي٦ٔ عافاْٞ اهلل َٓ٘ ٫ 

ٚغأٍ قُس قر٢ً اهلل عًٝر٘ ٚغرًِ     ،ٚيس ٚيٝؼ َهتٛبا ٗ ايتٛضا٠ ٞنً٘ يأٜ
هتاب فكاٍ َاؾإ ٖصا سطاَا فكايٛا ٖٛ سطاّ عًٝٓا َٔ قبٌ ْرطا َٔ أٌٖ اي

 .(1) (يي اغطا٥ٌٝ إٍ إ نٓتِ قازقٌ ايهتاب فكاٍ اهلل نٌ ايةعاّ نإ س٬
(1). 

نٌ ايةعاّ نرإ  ٚعٔ ططٜل غعٝس بٔ دبري عٔ ابٔ عباؽ قاٍ  ايجاْٞ:
اغطا٥ٌٝ ا٫َا سطّ اغرطا٥ٌٝ عًر٢ ْرػر٘ قراٍ ايعرطم أخرصٙ عرطم         يبين س٬ً
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نرٌ  أقٝاح فذعٌ اهلل عًٝر٘ إ ؾرراٙ إ ٫ ٜ   فهإ ٜبٝت ي٘ ظقا٤ ٜعينايٓػا 
 .(1) (ؿُا فٝ٘ عطٚم فشطَت٘ ايٝٗٛز

أخطز غعٝس بٔ َٓكٛض ٚعبس بٔ ٓٝس ٚابٔ دطٜط َٔ ططٜل  ايجايح:
غطا٥ٌٝ ع٢ً ْرػ٘ إٜٛغف بٔ َاٖو عٔ ابٔ عباؽ قاٍ ٌٖ يسض٣ َا سطّ 

 عًٝ٘ إ عافاٙ إ  إ اغطا٥ٌٝ أخصي٘ ا٫ْػا٤ فانٓت٘ فذعٌ اهلل

 .(2)نًْٛٗاأ٫ ٜانٌ عطقا أبسا فًصيو يػٌ ايٝٗٛز ايعطٚم ف٬ ٜ

أْهط ايٝٗٛز ؼًٌٝ ايٓيب ؿّٛ اٱبٌ، فكاٍ: نرٌ شيرو   ٚقاٍ ايةربغٞ: 
نررإ سرر٬ ٱبررطاِٖٝ فكايررت ايٝٗررٛز: نررٌ ؾررٞ ؼطَرر٘ فإْرر٘ قررطّ عًرر٢ ْررٛح  

ًرريب ٚأبررٞ ٚإبررطاِٖٝ ًٖٚررِ دررطا، سترر٢ اْتٗرر٢ إيٝٓررا فٓعيررت اٯٜرر١، عررٔ ايه 
 .(3)(ضٚم

١ً َٚقايت ايٝٗٛز يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ ،اشا نٓت ع٢ً 
نٌ ؿّٛ اٱبٌ ٚايباْٗرا، َرع اْر٘ سرطاّ ٗ زٜرٔ إبرطاِٖٝ،       أإبطاِٖٝ فهٝف ي

هلٞ ع٢ً ؾبٗتِٗ ٚابةاهلا بٗرصٙ اٯٜر١ َعٓر٢ اعرِ َرٔ ابةراٍ       فذا٤ ايطز اٱ
٫ً٬ يبين اغطا٥ٌٝ ٚإ ؿِ اٱبٌ ٚانست اٯ١ٜ إ ايةعاّ نً٘ نإ س ،ايؿب١ٗ

سطَ٘ اغطا٥ٌٝ ٚسسٙ ع٢ً ْرػ٘، ٚظَإ إبطاِٖٝ غابل يعَإ اغطا٥ٌٝ، نُا 
يتعس٣ اٍ ظَإ  ري ظَإ اغطا٥ٌٝ ٚناْت ايتٛضا٠ فٝك٬ً  إ يًو اؿط١َ ٫

ٚسذ١ ٗ إكاّ، يصا دا٤ ايتشسٟ بإسهاض ايتٛضا٠ ٚبٝإ َافٝٗرا َٚٛافكتٗرا   
 يًكط ٕ.

 انتفسري
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 صكُمُّ انطَّعَبوِ كَبٌَ دِهًّب نِجَنِِ بِضْرَا ِْمَي٘ يعاٍ طقٛ

ط٬م َبرراضى خرراٍ َررٔ ايتؿررسٜس، ٚاؿررطز ٖٚررٛ َررٔ   إبررسأت اٯٜرر١ برر  
ِٔ  َكازٜل يرهٌٝ بين اغطا٥ٌٝ إش اسٌ اهلل ععٚدٌ هلِ ايةٝبات ٚمل ٜػتج

ِٖ ٚدٛٙ ايؿهط أبعهٗا، ٖٚٛ َٓاغب١ يًؿهط ي٘ يعاٍ بايكٍٛ ٚايعٌُ، َٚٔ 
هل١ٝ َٚٔ َهاٌَ فاؼ١ اٯ١ٜ ايهطّر١  ٚاَط اٱل با٫ْبٝا٤ ٚايتكٝس با٭ايتكسٜ
 ٚدٛٙ:

قاي١ س١ًٝ أضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ ٖٚٞ ايتٛثٝل ايػُاٟٚ ؿكٝك١ َٔ اٱ ا٭ٍٚ:
 ايةعاّ.

١ َررٔ بررين اغررطا٥ٌٝ اٍ بكدٝرراٍ ايػرراخبرراض عررٔ ضدررٛع ا٭اٱ ايجرراْٞ:
 هل١ٝ ٗ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ.ٚاَط اٱا٭

ايػ٬ّ نُا يكسّ شنطُٖا  ُاٜٚعكٛب عًٝٗ شامغإْب٠ٛ يكسٜل  ايجايح:
 غباط.ٚشنط َا اْعٍ عًُٝٗا ٚع٢ً ا٭

 ٖٚصا ا٫ستذاز ع٢ً ؾعب: ،ستذازدا٤ت اٯ١ٜ يٲ ايطابع:

 فرتا٤ ٗ باب اؿ١ًٝ ٚاؿط١َ .َٓع اٱ ا٭ٍٚ:

 يتكسٟ يكٝا ايتشطٜف ٗ باب س١ًٝ ايةعاّ اٚ سطَت٘.ا ايجا١ْٝ:

 هل١ٝ إتتاي١ٝ عًِٝٗ.اغطا٥ٌٝ بايٓعِ اٱيصنري بين  ايجايج١:

 يًكٌ إػًٌُ اؿذ١ ع٢ً بين اغطا٥ٌٝ. ايطابع١:

ضؾرراز إػررًٌُ اٍ إدتٓرراب ا٫دتٗرراز ٗ إيعًررِٝ ٚيأزٜررب ٚ اـاَػرر١:
 ايتؿسٜس ع٢ً ايٓرؼ.ٚ طع١ُؼطِٜ بع  ا٭

سح إػًٌُ ٚايٓاؽ ع٢ً ايًذ٤ٛ اٍ ايكط ٕ ٚايٓيب قُرس   ايػازؽ:
 طع١ُ َٚا ٖٛ سطاّ.ٖٛ س٬ٍ َٔ ا٭ عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ ٗ َعطف١ َاق٢ً اهلل 
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قراي١ اؿًٝرر١، ٖٚررصٙ  أطعُرر١ ٖٚررٞ يأغررٝؼ قاعررس٠ نًٝر١ ٗ ا٭  ايػرابع: 
خطز َٔ اْرٛاع   قاي١ يأضى١ٝ ثابت١ َٓبػة١ ع٢ً ايؿطا٥ع ايػُا١ٜٚ ا٫ َاا٭
 طع١ُ بايسيٌٝ.ا٭

٥ٌٝ ٚبِٝٓٗ ٚبٌ مل يكٌ اٯ١ٜ )س٬ً يًٝٗٛز( بٌ شنطت بين اغطا ايجأَ:
يتكررا٤ ايٓػررب١ اٍ اغررطا٥ٌٝ ٖٚررٛ ٱاايٝٗررٛز عُررّٛ ٚخكررٛم َةًررل فُرراز٠ 

اَا َراز٠ ا٫فررتام فٗرٞ َرٔ      ،ٜعكٛب بٔ اغشام بٔ اٜطاِٖٝ عًِٝٗ ايػ٬ّ
 :ٚدٛٙ

َػررًًُا،  ًاَررٔ بررين اغررطا٥ٌٝ َررٔ نررإ عًرر٢ ًَرر١ إبررطاِٖٝ سٓٝررر  ا٭ٍٚ:
 هلرٛز ٖٚرٛ ايتٛبر١،   ٔ اَر ٜةًل ع٢ً ايباع َٛغ٢ عًٝ٘ ايػر٬ّ   اغِ ٚايٝٗٛز

ٚقٌٝ  ص بََِّب ىَََُْب بِنَََْْٜكاٍ ٖاز ٖٛزًا اشا ياب ٚضدع، َٚكتبؼ َٔ قٛي٘ يعاٍ ط

 بٔ ٜعكٛب. اْػب١ اٍ ٜٗٛز

يكسّ ظَإ بين اغطا٥ٌٝ ع٢ً ايٝٗٛز َٚكاسبت٘ هلِ، فُٔ بين  ايجاْٞ:
اغطا٥ٌٝ َٔ مل ٜهٔ ٜٗٛزًٜا ٫ٕ ايٝٗٛز١ٜ َتأخط٠ ظَاْرًا عرٔ ظَرإ ٜعكرٛب     

 سرازِٖ.أٌٝ ٚادٝاٍ َٔ بًك٫ٚزٙ ايٚا

ٍ إتكس١َ َٔ ادٝظ١َٓ ٚا٭ستذاز بإ ٜؿٌُ ا٭عذاظ ٗ اٱاٱ ايتاغع:
ِ اؿذ١، ٜٚرشِ اـكِ، َع إ اٯ١ٜ مل كٝبين اغطا٥ٌٝ، َا ٜسفع ايؿب١ٗ ٜٚ

غر٬ّ  ضؾراز، ٚايرسع٠ٛ اٍ اٱ  يأت ي٬فشاّ اق٬ً، بٌ درا٤ت يًٗساٜر١ ٚاٱ  
 درٝف عٔ ايٓرؼ، َٚٓع ا٫فرتا٤.ٗ ايسٜٔ ٚايت ٘ركتٚاي

ِ ايػراير١ قبًرِٗ،   َر شنطت اٯ١ٜ برين اغرطا٥ٌٝ، ٚمل يرصنط ا٭    ايعاؾط:
نكّٛ ْٛح ٖٚٛز بٌ ٚاٜاّ إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ ايصٟ ٖٛ دس اغطا٥ٌٝ َع اْ٘ 
نإ ع٢ً اؿٓٝر١ٝ ايػُشا٤، ٚايع١ً ٖٞ اقا١َ اؿذ١ بايكسض إتٝكٔ َٔ ايسيٌٝ 

 َِ ايػاير١.ِٗ، ٚمل ٜٓػبٛٙ اٍ ا٭ٜعتل بِٗ ٚبؿط٫ٕٚ ازعا٤ ايتشطِٜ يعً

 لبَىٌ اصبنخ احلهيخ
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ؾررطب١ ٚا٭طعُرر١ ْعررِ اهلل ععٚدررٌ عًرر٢ اٱْػررإ إ ٖٝرر٧ يرر٘ ا٭أيكررس 
يٝتغص٣ بٗرا ٚيهرٕٛ غرببًا يًُٓرٛ ٚايتٛايرس ٚايتهراثط برٌ ايٓراؽ، ٖٚرٞ َرٔ           

بٗا ٜسفع ؾبض إٛت عٔ اٱْػرإ،  ٚ َكَٛات اغتسا١َ اـ٬ف١ ٗ ا٭ضض،
 ٘هلٝر١ باٱْػرإ ٚاْر٘ غربشاْ٘ مل ىًكر     ٗٞ ؾاٖس عًر٢ اغرتسا١َ ايعٓاٜر١ اٱ   ف

٘، يرصا فرإ ايةعراّ    ير ٜٚرتن٘ غس٣، بٌ دعرٌ ٗ ا٭ضض اغرباب زٚاّ سٝا  
  ٕ ايٓعرراّ  بررسٜعَٚررٔ  ،ٚايؿررطاب َررٔ ابٗرر٢ ٚاععررِ  ٜررات اهلل ٗ نررٌ ظَررا

فهٌ أ تكٛضّهٔ إ ٜ ٫ب٘ ع٢ً ايٓاؽ ٚ اهللسػٔ ايصٟ اْعِ ايتهٜٛين ا٭
سػٔ َٓ٘، َٚٔ اٯٜات إ يط٣ ٗ نٌ ظَإ َٚكط ْبايات ؽطز َٔ  ري ٚا

نُا ب١، رتبٛاغة١ إةط ٚطٝب ايؽطز بٌ  ٗ ظضاعتٗا ٚغكٝٗا ْػإيٲ سدٗ
ٚدع٤ َٔ  ا٫ياى ٚبع  اؿٝٛاْات ايرب١ٜ قطٜب١ َٔ اٱْػإػس ايةٝٛض ٚ

ٗ َٛنٛعًا ٫ؾباع سادات ايٓرؼ ايؿر١ٜٛٗ ٚيرساضى ايرٓكل     يتهٕٛضظق٘ 
ٔ ْعر اَٚ ،َطاضا٭ٌ ًٚايك٣ٛ ايبس١ْٝ، ٚغببا يسفع ايع ٚب٦ر١ ٗ  ٜرات   ا٭ ًا َر

ٛض٠ ايع١ًُٝ ٚايكٓاع١ٝ َٚس٣ اْتراعٗا جٗ ظَٔ اي ؼك٢ يبسٚ د١ًٝ ٫يعس ٫ٚ
 .َٔ ايعضاعات

ؾرٝا٤  قٌ ٗ ا٭ْعِ اهلل ععٚدٌ َط٠ اخط٣ ع٢ً ايٓاؽ فذعٌ ا٭أثِ 
عًر٢ اؿطَر١ ٗ إةعرّٛ اٚ     خرام باس١ ٚاؿ١ًٝ ا٫ إ ٜطز زيٌٝ ؾطعٞ اٱ
ٚساٍ  إبسْ٘ ٜهط با٭نٍٛ َٚا سطّ َٓٗا قسٚز ٚقًٌٝ، ٚمل وطّ ا٫ ٭أإ

ايررٓرؼ ٚايتهرراثط ٚايتٓاغررٌ ٚايٛدررٛز اٱْػرراْٞ ٗ ا٭ضض، نُررا ٗ اـُررط 
ٚايسضاغرات ايةبٝر١ قرسًّا ٚسرسٜجًا انرست ٖرصٙ اؿكٝكر١         ،ٚإٝت١ ٚايسّ َرج٬ً 

ؾٝا٤ ساد١ يًٓاؽ، ٚدع٤ َٔ قٛاّ َكًشتِٗ ٚاثبتت إ اؿط١َ ٗ بع  ا٭
ٗ ا٭ضض، يصا فإ احملطَات ؽطز عٔ ايةٝبات بايتدكرل يعرسّ اْةبرام    

ٔ عرب٠ بتًصش ْاع١ اٚ افطاز بٗا، ٖ ا٫غِ عًٝٗا ٚاقعًا ٚؾطعًا ٚعك٬ً،  ٫ٚ
قطٚا  ع٢ً ايعٓاز، ٚايٓٗرٞ  أٚايباطٌ  ًبت عًِٝٗ ايٓرؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚايبعٛا 

ٔ قبشٗا ٚيعّٚ اٱَتٓاع عٓٗرا، خكٛقرًا ٚإ اهلل دعرٌ    ايؿطعٞ ناؾف ع
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ْػإ، ٚناف١ٝ ؿادت٘ ٗ نٌ ظَرإ، اَرا ايهرطٚض٠ فًرٗا     ايةٝبات َتٝػط٠ يٲ
اؾٛاظ َا ٜهرٞ يػرس ايطَرل،    سهاَٗا اـاق١ ٫ْٗا يكسض بكسضٖا َٔ د١ٗأ

 .ؾٝا٤ ٚيكاعس٠ قبض ايعكاب ب٬ بٝإباس١ ا٭قاي١ اؿ١ًٝ َةًل ٱأٚقإْٛ 

ٕ ٜهٕٛ َتعاضفًا ت ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ يت٪نس ٖصا ايكإْٛ ٚيسعٛ ٭ٚدا٤
ا٫دتٗاز ٗ َٓع ايةٝبات أٟ إ اهلل ععٚدرٌ يرهرٌ    َٔ َِ َٚاْعًاعٓس ا٭

خط٣ َٚٓع ايٓاؽ َٔ سذب ْعُ٘ يعاٍ ٚسطَإ اْرػِٗ أ ط٠ع٢ً ايٓاؽ َ
 نٌ ٚإًبؼ ٚإؿطب، ٖٚصٙ اٯ١ٜ َكسام هلصاٚ ريِٖ َٔ ايةٝبات ٗ ا٭

ؾٝا٤ ٚامكاض باس١ ٗ ا٭قاي١ اٱأايرهٌ ا٫هلٞ ٚسذ١ يًٓاؽ ٗ ايتُتع ب
غطا٥ٌٝ َرا قبرٌ   إشض١ٜ  َٔ ١يردٝاٍ ايػااؿط١َ ٗ اـبا٥ح، ٚقس يٓعُت ا٭

١ًٝ، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يٛنٝسًا يًط١ٓ ا٫هل١ٝ َٚكساقًا قاي١ اؿأايٝٗٛز١ٜ ب
يبين  زّ عا١َ، ٚإًرٌٝ   عًًُٝا يععِٝ فهً٘ غبشاْ٘ ٚاضازي٘ اـري ٚايػعاز٠

 .َِٓٗ خاق١

سهراّ ايؿرطٜع١ ٚدعًر٘    ٖٚصا ايكإْٛ ٚغ١ًٝ َباضن١ ؾرصب اٱْػرإ ٭  
طعُر١ فكرو ٚيهرٔ ٖرصا     َٓكازًا ٫سهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ َةًكرًا ٚيرٝؼ ٗ ا٭  

باسر١  قراي١ اٱ أخرط٣، ٫ٕ  ضٖرام إهًرف ٗ إٝرازٜٔ ا٭   اؾصب مل ٜأت ٱ
 يٌٝ خام.ؾٝا٤ ا٫ إ ٜطز زَةًك١ ٗ ا٭

ٖٚصٙ اٯ١ٜ ٚإ دا٤ت بكٝغ١ اـرب ا٫ اْٗا يهؿف عٔ  قٛاٌْ ثابت١ ٗ 
ِٜٗ َٔ د١ٗ ٚبٌ إػًٌُ ضْبٝا٤ ايػابكٌ ٚشضاا٭ضض ٚيبٌ ايك١ً بٌ ا٭

نٌ ايةٝبات ٖٚٞ َٔ فهٌ اهلل أَٔ د١ٗ اخط٣ باؼاز إانٍٛ ٚإؿطٚب، ٚ
٢ً ايطدٛع اٍ َٓاٖر عععٚدٌ ع٢ً ايٝٗٛز ست٢ َابعس ْعٍٚ ايكط ٕ عجِٗ 

ٔ قٌ إ ٜتبع ايٓاؽ ايرٓيب قُرسًا ٗ   فا٭ ؾطب١،طع١ُ ٚا٭ٗ ا٭ با٥ِٗ   غرٓ
ّٓرع   اسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ٚانٌ ايةٝبات ٚإدتٓاب اـبا٥ح ٚيهٔ ٖصا ٫

١ٜ يٝػت دساز َٔ ايكاؿٌ ي٬قتسا٤ بِٗ، فاٯٚا٭ ْبٝا٤َٔ ايتصنري عٝا٠ ا٭
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ِ بٌ ٖ فشػب يًشذ١ ع٢ً ايٝٗٛز ِ  ٞ زع٠ٛ هلر سهراّ  يتٗرصٜب ا٭  ٚيغريٖر
 .ؾٝا٤ َٔ  ري سذ١ ؾطع١ٝعط١َ ا٭ ٚعسّ ايكٍٛ

 تِٗ اٍ ررررررًٌٝ ٚدصبرعات إرُام فتُرعأت ٖصٙ اٯ١ٜ ٗ قيكس  ا

ةترر٘ ب  سضى اٱْػررإ فٝٗرراٜررسكٝكرر١ نْٛٝرر١  ّقررٛاٌْ ايػررُا٤ ٚدعًررتِٗ اَررا 
دٛاظ ؼطِٜ بعهٗا  ؾطب١ ٚ عسّطع١ُ ٚا٭قاي١ س١ًٝ ا٭أٚغعازي٘ ا٫ ٖٚٞ 

 ري زيٌٝ ؾطعٞ نُا ي٪نس ٖصٙ اٯ١ٜ إ اؿ١ًٝ ٚاؿط١َ اَطإ ٜطدعرإ   َٔ
 ٗ اٱْػإ، ٚبٌ ايرك٘ ٚايةب زَٚعا ٱدتٗاز٫ٚىهعإ  كسؽيًؿاضع إ

إكرراّ عُررّٛ ٚخكررٛم َررٔ ٚدرر٘ اش إ ايركرر٘ ٜرربٌ اؿرر٬ٍ ٚاؿررطاّ َررٔ   
ٖررٛ ٚادررب   اطعُرر١ َٚكررازٜل نررٌ ٚاسررس َُٓٗررا، فٝؿررٌُ اؿرر٬ٍ َرر     ا٭

ّ ٚاسرس َرٔ    ررطز َٚػتشب َٚباح َٚهرطٚٙ، اَرا احملرطّ فٝدرتل ب      ا٭سهرا
ٜٚ٪ثِ َٔ  إ ايؿ٧ َٓٗٞ عٓ٘ ؾطعًا اييت يعين ٝر١ٝ اـُػ١ ٖٚٛ اؿط١ًَايته
 .ٜأيٝ٘

اَا عًِ ايةب فاْ٘ ٜبٌ إٓافع ٚإهاض ٗ يٓاٍٚ ا٫ؾٝا٤ ٚخرٛام نرٌ   
يسٍ ع٢ً  ١ٜ اعذاظ١ٜ  ٗ  َٓٗا، َٚع ايتشكٝل ػس يٛافكًا بٌ ايؿطع ٚايةب

ٗ ا٭ضض  ٙزٚدٛ ْػإ ٗ ٲيهل١ٝ إتعاي١ٝ ٚيعاٖس اهلل ععٚدٌ اؿه١ُ اٱ
  ّ ٗ اٯٜرر١ ٖررٛ   بايؿررطا٥ع ايػررُا١ٜٚ، ٚدررصب اٱْػررإ، ٚإررطاز َررٔ ايةعررا

َرِ إًرٌٝ سطَتٗرا    أ يٛاضثرت  اييتإأن٫ٛت َةًكًا، ٫ٚيسخٌ فٝ٘ اـبا٥ح 
ّ اط٬م اؿ١ًٝ ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ سع َعغتجٓا٤ ا ا٫ص٫ٖ ٜتعاضض ٚإدتٓابٗا، ٚ

 ايهط١ّ يًتػامل عًٝ٘ يغ١ ٚؾطعًا ٚعك٬ً.

ٚؽطز اـبا٥ح َٔ َع٢ٓ ايةعاّ ٭ٕ ايكسض إتٝكٔ َٓ٘ ٖٛ اٱطعراّ اٟ  
ا٭نٌ ٚايتٓاٍٚ ٚاٱزخاٍ ٗ ايرِ ٚاؿًكّٛ، ٚاـبا٥رح َٓٗرٞ عٓٗرا، ٚاَرا     

يعدط عٓٗا، ٖٚصا ٫ ّٓع َٔ ايهجط٠ ؾطعًا فًٮسهاّ إتٛاضث١ بٌ ا٭َِ اييت 
ٚايك١ً ٗ دٓؼ احملطَات عٓس إًٌ ٚايؿرطا٥ع ٫ٚ ٜعرين ٖرصا اٱخرت٬ف ٗ     
ايهِ ايتبأٜ، يًتػامل ع٢ً إدتٓاب اـبا٥ح، ٌٖٚ ّهٔ إضاز٠ اؿٓةر١ َرٔ   



                        46ز/ اٱّإَعامل                                             ص231ط

يرررغ ايةعرراّ ايررٛاضز ٗ اٯٜرر١ باعتبرراض اْرر٘ ٜٓكررطف اٍ ٖررصا إعٓرر٢ ٗ يغرر١    
 ٔ ٚدٛٙ:اؿذاظ، اؾٛاب: ٫، َ

افاز٠ إط٬م ايةعاّ بًرغ )نٌ( ايٛاضز ٗ أٍٚ اٯ١ٜ ٖٚٛ غرٛض   ا٭ٍٚ:
 داَع ٚعٓٛإ يًُٛدب١ ايه١ًٝ.

دررا٤ت اٯٜرر١ غكررٛم بررين إغررطا٥ٌٝ ٚا٭َررِ ايػرراير١ ٚيررٝؼ   ايجرراْٞ:
 ا٭يراظ إتعاضف١ ٗ يغ١ اؿذاظ.

 اٯ١ٜ ٗ َكاّ بٝإ اؿ٬ٍ ٚإط٬ق٘. ايجايح:
 ٝين عٓس ْٝع ا٭َِ إ اؿٓة١ س٬ٍ َٚباس١.َٔ ايجابت ٚايٝك ايطابع:

دا٤ت اٯ١ٜ يٲستذاز عًر٢ برين إغرطا٥ٌٝ ٚازعرا٥ِٗ سطَر١      اـاَؼ: 
بعرر  ا٭طعُرر١ ٚاَتررساز ٖررصٙ اؿطَرر١ باٱغتكررشاب ايكٗكررطٟ ٚمشٛهلررا   
يٮْبٝا٤ َٔ بين إغطا٥ٌٝ ٚ با٤ ايٝٗٛز قبٌ أٜاّ َٛغر٢ عًٝر٘ ايػر٬ّ ْٚرعٍٚ     

 ايتٛضا٠ عًٝ٘.
١ نٌ ا٭طع١ُ َٔ ايةٝبات غرٛا٤ َرٔ ايعضاعرات اٚ َرٔ     فإطاز َٔ اٯٜ

 قٝس ايرب اٚ قٝس ايبشط ا٫ َا زٍ ايسيٌٝ اْصاى ع٢ً سطَت٘.
ٚٚضزت اٯ١ٜ بصنط بين إغطا٥ٌٝ عًر٢ مرٛ اـكرٛم، ٖٚرٛ اعرِ َرٔ       
ا٭ْبٝا٤ َٔ شض١ٜ اغشام ٜٚعكٛب، فٝؿٌُ ا٭غباط ٚابٓا٤ِٖ ِٖٚ نايكبا٥ٌ 

تُٝٝع ٗ اٱغِ بٌ ابٓا٤ ٜعكرٛب ٚابٓرا٤   ٗ ٚيس إياعٌٝ، ٚدا٤ ايركٌ ٚاي
إياعٌٝ، ٚاؿذ١ ٗ ٖصا ايصنط ٖٞ يجبٝت أقٌ اٱباس١ ٚاؿ١ًٝ، ٚيٛنٝس 
سكٝك١ يرهٌٝ بين إغطا٥ٌٝ ٗ ظَاِْٗ ٫ ٜعرين ؼرطِٜ إباسرات، ٫ٚ سًٝر١     
احملطَات، بٌ إباسات ٚاحملطَات ع٢ً ساهلا، فر٬ ٜكرض اـًرو بُٝٓٗرا ٗ     

 از ٗ اؿهِ.إكازٜل، أٚ اٱؼ
ٚٚضٚز اٯ١ٜ بًرغ )نٌ ايةعاّ( ؾاٖس  خط ع٢ً انطاّ بين إغطا٥ٌٝ َٔ 

 ٚدٛٙ:
 قٝغ١ اٱط٬م ٗ اؿ١ًٝ ٚعسّ اؿط١َ. ا٭ٍٚ:

مل ٜررطز يرررغ )نررٌ ايةعرراّ( ا٫ ٗ ٖررصٙ اٯٜرر١ ٚٗ سًٝترر٘ يرربين    ايجرراْٞ:
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 إغطا٥ٌٝ.
اهلل عع يًكٞ بين إغطا٥ٌٝ أسهاّ ايةعاّ ٚايعاز ٚسًٝت٘ َٔ عٓس  ايجايح:

ٚدٌ، ٚيبٌ اٯ١ٜ إ  با٤ بين إغطا٥ٌٝ ناْٛا ًَتعٌَ بٗصٙ ا٭سهاّ ٚايتكٝس 
بٗا عٓٛإ يًؿهط، ٚإْتراع َٔ ايٓع١ُ، ٚعسّ ايتكٝس بػرٓٔ اٱباسر١ ٚاؿًٝر١    

 يؿسٜس ع٢ً ايٓرؼ، ٚػطأ ٗ اؿهِ.
فذا٤ت اٯ١ٜ ٱضؾاز بين إغطا٥ٌٝ اٍ ٖصٙ ايٓعُر١ ٚايطدرٛع اٍ عُرٌ    

ْتراع َٔ ايٓعِ، ٚفٝ٘ زع٠ٛ يًُػًٌُ بأخص أسهاّ س١ًٝ ايةعاّ اٯبا٤ ٗ اٱ
اٚ سطَت٘ َٔ ايكط ٕ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ، يصا ػس اٱبت٤٬ ٗ ٖصا ايباب ق٬ًًٝ عٓس 
إػًٌُ، ٚست٢ ا٭َٛض إػتشسث١ ٚإرتؾش١ عٔ يكاضب ايبًسإ ٚاٱضيكا٤ 

 ٚايتصن١ٝ. ايكٓاعٞ ّهٔ اضداعٗا إٍ ا٭قٍٛ ايجابت١ غكٛم اؿ١ًٝ
ٚٗ اٯ١ٜ سكا١ْ يًُػًٌُ زٕٚ ايتعسٟ عًِٝٗ ٗ سًٝر١ ايةعراّ فًر٫ٛ    
ٖصٙ اٯ١ٜ ؾازهلِ ايٝٗٛز َج٬ً بإ َا سطّ عٓس َٛغ٢ عًٝ٘ ايػر٬ّ ٚاْبٝرا٤   
بين إغطا٥ٌٝ ٖا ٜتكٝس ب٘ ايٝٗٛز هب إ ٜهٕٛ قطًَا عٓرس إػرًٌُ يٛسرس٠    

ـكِ ٚاقا١َ ايسيٌٝ بإ أقٌ ايؿطا٥ع، فذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ سذ١ ٱغهات ا
ا٭قٌ ٖٛ س١ًٝ ا٭طع١ُ ٚإ إػًٌُ ع٢ً ا٭قٌ ايصٟ نإ عًٝ٘ ا٭ْبٝا٤ 

 ٚا٭ٚيٝا٤ ٚايكاؿٕٛ.
ٚيسٍ اٯ١ٜ ع٢ً يعسز اْٛاع ايةٝبات اييت ضظقٗا اهلل بين إغطا٥ٌٝ، َٚٔ 

 ايةعاّ َا نإ ٜأيِٝٗ َٔ ايػُا٤ نإٔ ٚطا٥ط ايػ٣ًٛ.
ي٬ؾراض٠ اٍ إ أسهراّ ايترٛضا٠ خاقر١     ٚدا٤ قٝس ٚٚقف بين إغرطا٥ٌٝ  

بِٗ، يصا ٚضز اٱستذاز بٗا فٗٞ سذ١ عًرِٝٗ، ٚيرٝؼ هلرِ إ وتذرٛا بٗرا      
ع٢ً إػًٌُ، َع اْٗا خاي١ٝ َٔ ايتعاضض َع ايكط ٕ ٚيٲؾاض٠ اٍ اؿٓٝر١ٝ 

 ٚاٱغ٬ّ ايصٟ ٜتغؿ٢ ا٭ظ١َٓ بأفطازٖا ايةٛي١ٝ إتعسز٠.
 

 صبضرا ْم لَهََ ََ مطِوِبِالَّ يَب دَرَّوَ قٛي٘ يعاٍ ط
ٖصا ايؿةط َٔ اٯ١ٜ إغتجٓا٤ َٔ إط٬م س١ًٝ ا٭طع١ُ، ٚدا٤ اٱغتجٓا٤ 
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 َكٝسًا بٛدٌٗ:
 ٚقٛع ايتشطِٜ َٔ إغطا٥ٌٝ، ٖٚٛ ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ. ا٭ٍٚ:
 سكط اؿط١َ بايٓرؼ ٚايصات زٕٚ ايغري. ايجاْٞ:

 ٚٗ د١ٗ قسٚض اؿط١َ ٚدٗإ:
 اهلل عع ٚدٌ غكٛم إغطا٥ٌٝ.قسٚض اؿط١َ َٔ عٓس  ا٭ٍٚ:
قسٚضٖا َٔ إغطا٥ٌٝ ْرػ٘، فٗٛ ايصٟ سطّ ع٢ً ْرػر٘  بعر     ايجاْٞ:

ا٭طع١ُ، ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ، ٖٚٛ ظاٖط اٯ١ٜ ايهط١ّ ٭ْٗا دا٤ت بكٝغ١ 
 ايراعٌ فًِ يكٌ اٯ١ٜ "ا٫ َا سطّ ع٢ً إغطا٥ٌٝ" ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:

 تسا٤ َٔ عٓسٙ.إ إغطا٥ٌٝ سطّ ع٢ً ْرػ٘ بع  ا٭طع١ُ اب ا٭ٍٚ:
سطَٗا إغطا٥ٌٝ ابتسا٤ َٔ عٓسٙ، ٚاهلل عع ٚدٌ أَه٢ ير٘ ٖرصا   ايجاْٞ: 

 ايتشطِٜ ٚيهٔ ابكاٙ خاقًا ب٘.
مل وطّ إغطا٥ٌٝ بع  ا٭طع١ُ ا٫ باشٕ اهلل ابتسا٤ ٚاغتسا١َ،  ايجايح:

ٖٚصا ايٛد٘ مل ٜجبت، ٚظاٖط اٯ١ٜ غ٬ف٘، ٚيهٔ ٌٖ وٌ يٲْػإ إ وطّ 
اؾٛاب اشا نإ إطاز اؿط١َ ايتهًٝر١ٝ فراؾٛاب ٫، ٚيهرٔ   ؾ٦ًٝا ع٢ً ْرػ٘ 

 اؿط١َ ٖٓا فٝٗا ٚدٛٙ:
إ ايصٟ قاّ بايتشطِٜ ع٢ً ْرػ٘ ٖٛ ْيب، ٖٚٛ َٓعٙ عرٔ اـةرأ    ا٭ٍٚ:

 ٚايصْب.
ٖصٙ اؿط١َ عطن١ٝ ٚيٝؼ أق١ًٝ اٟ اْٗا دا٤ت بايعطض نايٓصض  ايجاْٞ:

 يٝؼ بايصات ٚا٭قٌ.اٚ ايٌُٝ ٚايٛفا٤ ب٘ ُٖٚا َٔ ايٛادب بايعطض ٚ
عسّ يعسٟ اؿط١َ اٍ  ري إغطا٥ٌٝ فُع اْر٘ ْريب، فرإ اؿطَر١      ايجايح:

 امكطت ب٘ بايصات.
يكس أخربت اٯٜر١ عرٔ إطر٬م سًٝر١ ايةعراّ يعُرّٛ برين إغرطا٥ٌٝ، ثرِ          
عازت يتػتجين َٔ ايعُّٛ ؾدكًا ٚاسسًا ٖٚٛ ْيب اهلل ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ 

ٓا٤ ٗ إطرر٬م ايةعرراّ، اش ٫بررس إ ٜهررٕٛ ٖٚررصا اٱغررتجٓا٤ ٜرتؾررض َٓرر٘ إغررتج
 يًتشطِٜ َكسام ككٛم َٔ ا٭طع١ُ ٚوتٌُ ٚدٌٗ:
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إتعسز ٗ إكسام بإ ٜهٕٛ ايرصٟ سطَر٘ ٜعكرٛب عًر٢ ْرػر٘       ا٭ٍٚ:
 انجط َٔ فطز ٚاسس َٔ ايةعاّ.

 اؼاز ايرطز ايصٟ سطَ٘ ٜعكٛب ع٢ً ْرػ٘. ايجاْٞ:
 ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ َٔ ٚدٛٙ:

اٱؼاز ٗ باب ايتشطِٜ، فُٝهٔ يأغٝؼ قاعس٠ ٖٚرٞ يرٛ   اقاي١  ا٭ٍٚ:
 زاض ا٭َط بٌ إتشس ٚإتعسز ٗ ايتشطِٜ ايؿدكٞ، فا٭قٌ ٖٛ إتشس.

قاعس٠ ْرٞ اؿطز، ٚإدتٓراب ايتؿرسٜس عًر٢ ايرٓرؼ، خكٛقرًا       ايجاْٞ:
 ٚإ ٜعكٛب ْيب َٔ ا٭ْبٝا٤.

ِ   ايجايح: بررطز   ٚضٚز ا٭خباض ٚايٓكٛم اييت يسٍ ع٢ً يعًرل ايتشرطٜ
 ككٛم ٚيكسَت اٱؾاض٠ ايٝٗا ٗ باب اغباب ايٓعٍٚ ٖٚٞ:

إٔ  قاٍ: "ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ ضٟٚ عٔ ابٔ عباؽ إ ايٓيب  ا٫ًٚ:
ٜعكٛب َطض َطنا ؾسٜسا فٓصض هلل ْصضا إٔ عافاٙ اهلل َٔ غركُ٘ يٝشرطَٔ   
أسب ايةعاّ ٚايؿطاب إيٝر٘ ٚنرإ أسرب ايةعراّ إيٝر٘ ؿرّٛ اٱبرٌ ٚأسرب         

 .(1)"إيٝ٘ ايباْٗاايؿطاب 
ٜعكٛب ٚدع ايعطم ايصٟ ٜكاٍ ي٘ عطم ايٓػا، فٓصض إٕ ؾراٙ اخص  ثاًْٝا:

اهلل إٔ وطّ ايعطٚم، ٚؿّٛ اٱبٌ، ٖٚٛ أسب ايةعاّ إيٝ٘، عٔ ابٔ عباؽ 
 .(2)ٚفاٖس ٚقتاز٠

سطّ إغطا٥ٌٝ ع٢ً ْرػ٘ ؿِ اؾعٚض يعبسًا هلل يعاٍ ٚغأٍ اهلل إ  ثايجًا:
شيو ع٢ً ٚيرسٙ، عرٔ اؿػرٔ، ٚيهرٔ اٯٜر١ مل ؽررب عرٔ        هٝع ي٘ فشطّ اهلل 

 مشٍٛ  ريٙ بايتشطِٜ.
سررطّ ظا٥ررسيٞ ايهبررس ٚايهًٝررتٌ ٚايؿررشِ ا٫ َررا ًٓترر٘ اؿٛاٜررا  ضابعررًا:

 ٚايعٗٛض، عٔ عهط١َ.
إ ايصٟ سطَ٘ ع٢ً ْرػر٘ ظٚا٥رس ايهبرس ٚايؿرشِ ا٫ َرا عًر٢        خاَػًا:
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ا خرطز َٓشرطإ اٍ   ايعٗط، ْٚكٌ ايكراٍ عٔ يط١ْ ايتٛضا٠: إ ٜعكرٛب ٕر  
نٓعإ بعح بطزًا اٍ عٝكٛ اخٝ٘ اٍ أضض غاعري، فاْكطف ايطغٍٛ ايٝ٘، 
ٚقاٍ: إ عٝكٛ ٖٛ شا ٜتًكاى َٚع٘ اضبعُا١٥ ضدٌ، فرصعط ٜعكرٛب ٚسرعٕ    
دسًا ٚق٢ً ٚزعا ٚقسّ ٖساٜا ٭خٝ٘ ٚشنط ايكك١ اٍ إ شنرط إًرو ايرصٟ    

َٛنرع عرطم   يكٝ٘ ٗ قٛض٠ ضدرٌ فرسْا شيرو ايطدرٌ ٚٚنرع اقربع٘ عًر٢        
ايٓػا، فدسضت يًو ايعكب١ ٚدرت فُٔ ادٌ شيو ٫ ٜأنرٌ بٓرٛ إغرطا٥ٌٝ    

 .(1)ايعطٚم، ْػب٘ ايطاظٟ اٍ بع  ايطٚاٜات
قٌٝ ايعطٚم، ٚنإ ب٘ عطم ايٓػا، فٓصض إ ؾر٢ إ وطّ ع٢ً  غازغًا:

ْرػ٘ أسب ايةعاّ ايٝ٘ ٚنإ شيو اسب ايٝ٘ فشطَر٘ ْٚػرب٘ ايعكؿرطٟ اٍ    
 .(2)ايكٌٝ

اؾاض عًٝ٘ اٱطبا٤ بإدتٓاب٘ فرعٌ شيو باشٕ َٔ اهلل فٗٛ نتشطِٜ  غابعًا:
اهلل ابتسا٤( ٖٚصا ايتؿبٝ٘ مل ٜجبت، فكشٝض إ إغطا٥ٌٝ مل وطَ٘ ا٫ براشٕ  
اهلل ا٫ اْ٘ ٫ ٜعين اؿط١َ اٱبتسا٥ٝر١، فٓػرب١ ايتشرطِٜ اٍ اهلل عرع ٚدرٌ مل      

إ ْػبت ايتشطِٜ يجبت يصا دا٤ت اٯ١ٜ بسق١ عك١ًٝ ٜؿِ َٓٗا عةط اٱعذاظ ب
 اٍ إغطا٥ٌٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚاخربت باْ٘ قاّ بتشطِٜ ايةعاّ ع٢ً ْرػ٘.

عٔ اٱَاّ ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ: "نإ إغطا٥ٌٝ اشا انٌ ؿِ  ثآًَا:
 اٱبٌ ٖٝر عًٝ٘ ٚدع اـاقط٠، فشطّ ع٢ً ْرػ٘ ؿِ اٱبٌ".

 سطَ٘ إغطا٥ٌٝ بٓل ٚضز عًٝ٘. ياغعًا:
 .(3)طَ٘ إػتعٗط ٗ زٜٓ٘ َٔ ايعٖاز يًص٠ ع٢ً ْرػ٘سطَ٘ نُا و عاؾطًا:

 ٚٗ غبب ٚع١ً ؼطِٜ إغطا٥ٌٝ ؿِ اؾعٚض ع٢ً ْرػ٘، ٚدٛٙ:
 ايٓصض ٚايٛفا٤ ٚايتكٝس ب٘. ا٭ٍٚ:
 ايعٖس ٗ ايسْٝا. ايجاْٞ:
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 ا٫ْؿغاٍ با٫ْكةاع اٍ ايعباز٠. ايجايح:
ا٭مل  إطض ٚٚدع اـاقط٠، ٚاٱقاب١ بعطم ايٓػا٤، ٚسكٍٛ ايطابع:

 عٓس انٌ ؿِ اؾعٚض.
اؿعٕ ع٢ً ٜٛغف اش  اب عٓ٘ مٛ عؿطٜٔ غ١ٓ، قراٍ يعراٍ    اـاَؼ:

 .(1) صًَاثَْْعَّذْ لَْْنَبهُ يٍَِ انمذُسٌِْ ََيٌَُ كَظِْى ط

ؾس٠ َا اقابِٗ َٔ ايكشرو نُرا ٜتذًر٢ ٗ بعرح ا٫ٚزٙ اٍ      ايػازؽ:
سّ شعٗرا ٫ْٗرا   َكط يُٝتاضٚا، ٚاظٗاضٙ اؿطم ع٢ً ا٫ستراظ بايٓاقر١ ٚعر  

 يتشٌُ ايعةـ ٚاؾٛع .
 ايٌُٝ ٚبطٙ باؿًف. ايػابع:

ٚإؿٗٛض ٖٛ ايٛد٘ ايطابع، ٫ٚ ّٓع َٔ اٱؾرتاى بٌ ايٛدٛٙ أع٬ٙ ن٬ً 
 اٚ بعهًا.

بِالَّ يَاب دَارَّوَ بضارا ْم لَهَاَ     ٌٖٚ وتٌُ إضاز٠ برين إغرطا٥ٌٝ ٗ قٛير٘ يعراٍ ط    

 ٛ بهط ٚبٓٛ ْعاض، اؾٛاب: ٫، َٔ ٚدٛٙ:ص نُا ٜكاٍ بهط ْٚعاض ٜٚطاز بََٓ مطِوِ

ٚضٚز س١ًٝ ايةعاّ َةًكًا ثِ شنط اٱغرتجٓا٤ ٚعًر٢ مرٛ ايكهر١ٝ      ا٭ٍٚ:
 ايؿدك١ٝ.
قط١ٜٓ قسٚض اؿط١َ َٔ إغطا٥ٌٝ ٚيٝؼ َٔ عٓس اهلل، ٚفٝٗا ْهت١  ايجاْٞ:

عكا٥س١ٜ ٖٚٞ يٝؼ يًٓيب إ وطّ َٔ عٓسٙ أَطًا ع٢ً ايباع٘ ٚايٓاؽ َةًكًا، 
 .اؿط١َ أَطإ َٔ اٱضاز٠ ايتؿطٜع١ٝ ُٖا بٝس اهلل فاؿ١ًٝ ٚ

ص أٟ إ ايتشرطِٜ خرام ٫ ٜتعرس٣    لَهََ ََ مطِاوِ ٚضٚز ايكٝس ط ايجايح:

 شات ٜعكٛب َٚا ٜأنً٘.
 ٚؼتٌُ ٖصٙ اؿط١َ ٚدٌٗ:

 اْٗا َٔ ايتؿطٜع يٛدٛٙ: ا٭ٍٚ:
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 إ إغطا٥ٌٝ ْيب َٚا وطَ٘ ٜعترب يؿطٜعًا ٚإ دا٤ غكٛق٘ بايصات أ٫ًٚ:
 زٕٚ  ريٙ.

شنط ايتشطِٜ ٗ ايكط ٕ ع٢ً مٛ اٱَها٤، فًٛ نرإ أَرطًا عاضنرًا     ثاًْٝا:
 طاض٥ًا ٕا شنط ٗ ايكط ٕ.

 ف٤ٞ اٯ١ٜ بكٝغ١ ايتشطِٜ ٚيٝؼ اٱَتٓاع اٚ اٱدتٓاب. ثايجًا:
ؼطِٜ إغطا٥ٌٝ ع٢ً ْرػ٘ طعاّ اؾرعٚض يرٝؼ َرٔ ايتؿرطٜع َرٔ       ايجاْٞ:

 ٚدٛٙ:
 ٚاؿ١ًٝ باهلل يعاٍ. اختكام أقٌ اؿط١َ أ٫ًٚ:
امكاض ايتشطِٜ ب٘ ْرػ٘، فٝشٌُ عًر٢ ايرٌُٝ اٚ ايٓرصض، فتهرٕٛ      ثاًْٝا:

 اؿط١َ بايعطض ٚيٝؼ بايصات.
بٝإ اٱشٕ اٱهلٞ يٝعكٛب يهٞ وطّ ع٢ً ْرػ٘ بع  ا٭طع١ُ ٫  ثايجًا:

 ع٢ً مٛ ايتؿطٜع.
١ٝ َرا  إفاز٠ ايتشطِٜ يصات ٜعكٛب زٕٚ  ريٙ زيٌٝ ع٢ً عًُ٘ عً ضابعًا:

 سطَ٘، ٚإ ا٭قٌ ٗ ؿِ اؾعٚض ٖٛ اؿ١ًٝ ٚيٝؼ اؿط١َ.
ص ٜرٝس زع٠ٛ ا٭بٓا٤ اٚ اٱيباع يعرسّ قاناير٘   لَهََ ََ مطِوِقٝس ط خاَػًا:

ٚدا٤ يٛنٝس ٖصا إع٢ٓ ٗ يغ١ ايرصّ ايريت يهرُٓتٗا ٖرصٙ اٯٜر١ يًرصٜٔ قرايٛا        
 بعُّٛ سط١َ ؿِ اؾعٚض.

ك١ٝ، ٚيٝؼ َرٔ ايتؿرطٜع برٌ    ٚؼطِٜ اغطا٥ٌٝ يًشِ اؾعٚض قه١ٝ ؾد
 دا٤ بايعطض خكٛقًا ٚاْ٘ ٜتعًل بأَط َباح ٖٚٛ ا٭نٌ َٔ ايةٝبات.

 حبث حنىي
ٜطز ٗ ايًغ١ اٱغتجٓا٤ ٖٚٛ اخطاز ؾ٤ٞ َرٔ سهرِ ؾر٤ٞ  خرط، ٚيرسٍ      

ًَثَشِّرْ انَّيٍَِّ كَ َرًُا ثِعَيَاةٍ ؤَنِْىٍ عًٝ٘ اسس٣ ازٚات اٱغتجٓا٤ نُا ٗ قٛي٘ يعاٍ ط
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 .(1)صيٍَِّ لَبىََرُّىْ يٍِْ انمًُشْرِكِنيَبِالَّ انَّ*

ٚأزٚات اٱغتجٓا٤ عسٜس٠ ٚأُٖٗا )إ٫( اييت يتهرُٔ َعٓر٢ ايتٓراٗ برٌ     
 إػتج٢ٓ ٚإػتج٢ٓ َٓ٘، ٚاٱغتجٓا٤ ع٢ً أقػاّ:

اٱغتجٓا٤ إتكٌ: ٖٚٛ ايصٟ ٜهٕٛ فٝ٘ إػتج٢ٓ ٚإػتج٢ٓ َٓ٘ َٔ  ا٭ٍٚ:
ٙ، ٖٚٛ أِٖ ٚدرٛٙ اٱغرتجٓا٤ ٚأبٝٓٗرا    دٓؼ ٚاسس نُا ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ أع٬
 ٭ْ٘ عباض٠ عٔ خطٚز دع٤ َٔ ايهٌ.

اٱغتجٓا٤ إٓكةع، ٖٚٛ ايصٟ ٜهٕٛ فٝ٘ إػتج٢ٓ َٔ  رري درٓؼ    ايجاْٞ:
إػتج٢ٓ َٓ٘ نُا يٛ قًت: قرًٝت ايررطا٥  ايَٝٛٝر١ ا٫ ايٓٛافرٌ، فايٓٛافرٌ      

ٓا٤ يٝػت َرٔ درٓؼ ايرطٜهر١، ٖٚرٛ يٲغرتسضاى أقرطب إ٫ اْر٘ َرٔ اٱغرتج         
بايكٓاع١ ايٓش١ٜٛ، يصا ٜكرًض إ يرأيٞ فٝر٘ )يهرٔ( برسٍ )ا٫( ٜٚرسٍ عًر٢        
ايك١ً ٚٚدٛز ٚدٛٙ ايتكا٤ بٌ إػتج٢ٓ ٚإػتج٢ٓ َٓ٘ ٚبٌ ططٗ اٱغرتجٓا٤  

 عُّٛ ٚخكٛم َٔ ٚد٘ ٜٚهٕٛ اٱغتجٓا٤ ٗ َاز٠ اٱيتكا٤.
ُرا  اٱغتجٓا٤ إرط : ٖٚٛ ايصٟ ٜهٕٛ فاض ًا َٔ إػتج٢ٓ َٓ٘، ن ايجايح:

يٛ قًت: َا قُت ا٫ ضَهإ، ٚيٞ ٖرصا اٱغرتجٓا٤ برإرط  ٭ٕ ايعاَرٌ     
قبٌ )ا٫( يرط  ٭خص َا بعسٖا ٖٚٛ قطٜب َٔ اؿكرط، ٚقرس ٜهرٕٛ ايهر٬ّ     

 قبٌ )ا٫(  ري َرٝس، نُا يٛ قًت َا لض ا٫ ظٜس.
َٚررٔ خكررا٥ل )ا٫( اْٗررا يكررًض ٭قػرراّ اٱغررتجٓا٤ ايج٬ثرر١ إتكررٌ      

 س دا٤ت اٯ١ٜ بصات ا٭زا٠ )ا٫ َا سطّ إغطا٥ٌٝ(.ٚإٓكةع ٚإرط ، ٚق
َٚٔ ؾرطا٥و اٱغرتجٓا٤ اؼراز إٛنرٛع ٚيهرٔ اٯٜر١ اخرربت عرٔ سًٝر١          
ايةعاّ َةًكًا يعُّٛ بين إغطا٥ٌٝ ثِ اغتجٓت َا سطَ٘ إغطا٥ٌٝ ع٢ً ْرػ٘، 
ٚإغطا٥ٌٝ يٝؼ َٔ بين إغطا٥ٌٝ نُا يٛ قًت بين  زّ فإ  زّ ٚسٛا٤ عًُٝٗا 

َرٔ ٖرصا ايعُرّٛ، اَرا يرٛ قًرت ايٓراؽ فاُْٗرا ٜرسخ٬ٕ ٗ          ايػ٬ّ ىطدإ 
ايًرغ، فهٝف يػتجين اٯ١ٜ َا سطّ إغطا٥ٌٝ ع٢ً ْرػ٘ ٖٚٛ يرٝؼ َرٔ برين    
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إغطا٥ٌٝ بٌ اِْٗ ٜطدعٕٛ ايٝ٘ ٗ ايٓػب غٛا٤ نإ ايٝٗٛز اٚ إع٢ٓ ا٭عرِ  
 ايؿاٌَ ٕٔ قبًِٗ َٔ  با٥ِٗ، ٚفٝ٘ ٚدٛٙ:

٣ ايتشطِٜ اٍ ابٓا٥ر٘، ٚقراض   إ إغطا٥ٌٝ سطَ٘ ع٢ً ْرػ٘ فػط ا٭ٍٚ:
 غ١ٓ داض١ٜ ٗ عكب٘.

إطاز َٔ بين إغطا٥ٌٝ إع٢ٓ ا٭عِ فٝؿٌُ إغطا٥ٌٝ، ٖٚٛ ابِٖٛ  ايجاْٞ:
 ٜٚٓتػبٕٛ ايٝ٘.

اٯ١ٜ ٗ َكاّ اٱستذاز ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ، َٚعٓاٖا اْ٘ يٝؼ َٔ  ايجايح:
طعرراّ قررطّ عًرر٢ بررين إغررطا٥ٌٝ، ٚإ ٖٓرراى قهرر١ٝ ٗ ٚاقعرر١ ؽررل أبرراِٖ   

 إغطا٥ٌٝ ٫ ق١ً هلا بؿطٜع١ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ فٝبك٢ اؿهِ ع٢ً اقً٘.
دا٤ت اٯ١ٜ يتجبٝت سكٝك١ عكا٥س١ٜ ٖٚٞ عسّ ف٤ٞ َٛغ٢ عًٝر٘   ايطابع:

ايػ٬ّ بتشطِٜ ؾ٤ٞ، ٚإ ايتشطِٜ ناٱغتجٓا٤ إٓكةع، فبٓٛ إغطا٥ٌٝ ابترسا٤  
ورطّ   َٔ ٜٛغرف عًٝر٘ ايػر٬ّ ٚاخٛير٘ َرٔ ا٭غرباط ٚاٍ ْرعٍٚ ايكرط ٕ مل        

عًِٝٗ َٔ ايةٝبات ؾر٤ٞ، ٚٗ اٯٜر١ يرصنري برهرٌ اهلل عًر٢ برين إغرطا٥ٌٝ،        
ٚيعسز ايٓعِ اٱهل١ٝ عًِٝٗ، ٚعسّ ايتؿسٜس عًِٝٗ ٗ باب ا٭طع١ُ ٚا٭ؾطب١ 
نٞ ٜهٕٛ عسّ ايتؿسٜس غببًا يًعباز٠ ٚايك٬ح، ٚقٝس "ع٢ً ْرػ٘" يٲخباض بإ 

ٌٝ ؾر٦ًٝا َرٔ ا٭طعُر١ فذرا٤     ا٭ْبٝا٤ مل ٜػتةٝعٛا إ وطَٛا ع٢ً برين إغرطا٥  
ؼطِٜ إغطا٥ٌٝ ؿِ اٱبٌ ع٢ً ْرػ٘ خاقًا ٫ٚبس أْ٘ بٌ ٖصا اـكٛم، نُا 
بٝٓ٘ ا٭ْبٝا٤ َٔ بعسٙ غٛا٤ بايػ١ٓ ايكٛي١ٝ ٚأخباضِٖ عٔ س١ًٝ طعاّ اؾعٚض، 

 اٚ ايرع١ًٝ بعسّ ايتكٝس عطَت٘.
عرٌ  َٚع إ اٯ١ٜ يٲستذاز ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ بإ اهلل عع ٚدرٌ مل ه 

بطظخًا ؾطعًٝا، َٚاْعًا بِٝٓٗ ٚبٌ ايةٝبات، فإ اٯ١ٜ يتهُٔ يعن١ٝ إغطا٥ٌٝ 
عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚاَها٤ ؼطّ٘ ع٢ً ْرػ٘ ْٛعًا َٔ ايةعاّ ٚاْ٘ ىتًف عٔ ايصٜٔ 

، فاٯ١ٜ يؿطٜف (1) صًَدَرَّيٌُا يَب رَزَقَيُىْ انهَّوُ بَرتاء لَهََ انهَّوِشَِٗ اهلل بكٛي٘ يعاٍ ط
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ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘  يٮْبٝا٤، نُا اْٗا ي٪نس أفه١ًٝ ايٓيب قُس ٚإنطاّ إناٗ
ٚأَت٘ ع٢ً ا٭َِ، فٗٛ مل وطّ ع٢ً ْرػ٘ َٔ ايةٝبات ؾ٦ًٝا ٚمل يؿسز ٚغًِ 

اَت٘ ع٢ً ْرػٗا، ٚيٛ ناْت ٖٓاى خكٛق١ٝ ٚساٍ أزت اٍ قٝاّ ايٓيب قُس 
ًٌُ بتشرطِٜ اٚ إدتٓراب طعراّ خرام فرإ إػر      ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ 

ٜػتةٝعٕٛ ايتُٝٝع بٌ كتكرات ايرٓيب ٚبرٌ َكرازٜل ايتهًٝرف ايريت ػرب        
 عًِٝٗ.

 ٚيهٔ ٕاشا سطّ إغطا٥ٌٝ ع٢ً ْرػ٘ ؿِ اٱبٌ، اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:
 إضاز٠ ق٬ح بسْ٘ ٚزفع ايعًٌ ٚا٭غكاّ. ا٭ٍٚ:
 إدتٓاب ايسضٕ ٚ ٫ّ عطم ايٓػا. ايجاْٞ:

بايعطض بٛاغة١ ايٓصض بعس  ٭ْ٘ ْصض إ ٫ ٜأنٌ فذا٤ ايتشطِٜ ايجايح:
قر٢ً  إ َطض َطنًا ؾسٜسًا، ٖٚٛ إطٟٚ عٔ ابٔ عباؽ عٔ ايٓيب قُرس  

 .اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ
ٚٚضزت َاز٠ سطّ مٛ ٔؼ ٚاضبعٌ َط٠ ٗ ايكط ٕ يربٌ إ ايتشرطِٜ   
يؿطٜع َٔ عٓس اهلل بإغتجٓا٤ اٯ١ٜ اع٬ٙ َٔ غٛض٠ ا٭ْعاّ، ٖٚٞ يسٍ ع٢ً إ 

َطإ خاقإ باهلل عع ٚدٌ ٭ْٗرا ْعترت ايرصٜٔ سطَرٛا َرا      اؿ١ًٝ ٚاؿط١َ أ
ضظقِٗ اهلل باِْٗ افرتٚا ٚنصبٛا ع٢ً اهلل، ٖا ٜعين إ ايرصٟ ٜطٜرس إ ورطّ    
ؾ٦ًٝا ٫ ٜػتةٝع ايتشطِٜ ا٫ إ ٜٓػب٘ اٍ اهلل عع ٚدٌ، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إ 

ايريت  ؼطِٜ إغطا٥ٌٝ مت باشٕ َٔ اهلل عع ٚدٌ باٱناف١ اٍ ف٤ٞ ٖصٙ اٯ١ٜ 
 ي٪نسٙ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ا٫ اْٗا ؼكط ايتشطِٜ بؿدل إغطا٥ٌٝ.

ٚاغتسٍ ايطاظٟ بٛدٛٙ أضبع١ باعتباضٖا َٔ درٛاب إرػرطٜٔ فٓرصنطٖا    
ٖٓا َع اٱؾهاٍ عًٝٗا قاٍ: "فهٝف قاض ؼطِٜ ٜعكٛب عًٝر٘ ايػر٬ّ غرببًا    

 ؿكٍٛ اؿط١َ، أداب إرػطٕٚ عٓ٘ َٔ ٚدٛٙ:
ٱْػإ اشا سطّ ؾ٦ًٝا ع٢ً ْرػر٘ فرإ اهلل وطَر٘    اْ٘ ٫ ٜبعس إ ا ا٭ٍٚ:

عًٝ٘ أ٫ يط٣ إ اٱْػإ وطّ اَطأي٘ عًر٢ ْرػر٘ براية٬م، ٚورطّ داضٜتر٘      
بايعتل، فهصيو دا٥ع إ ٜكٍٛ يعاٍ إٕ سطَت ؾ٦ًٝا ع٢ً ْرػو فأْا اٜهًا 
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 أسطَ٘ عًٝو.
ِٜ، اْ٘ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ضَا ادتٗس فأز٣ ادتٗازٙ اٍ ايتشط ايجاْٞ:

 فكاٍ عطَت٘ ٚاِا قًٓا: إ ا٫دتٗاز دا٥ع َٔ ا٫ْبٝا٤ يٛدٛٙ:
ص، ٫ٚ ؾررو إ ا٫ْبٝررا٤ ََاابلْزَجِرًُا َّاابؤًُنِِ األَثْصَاابرِ)ا٫ٍٚ( قٛيرر٘ يعرراٍ ط

انَّايٍَِّ  عًِٝٗ ايك٠٬ ٚايػر٬ّ ض٩غرا٤ أٚيرٞ ا٫بكراض، )ٚايجراْٞ( قراٍ ط      

ٝرا٤ أٍٚ بٗرصا إرسح، )ٚايجايرح( قراٍ      ص َسح إػرتٓبةٌ ٚا٫ْب َّطْزَنْجِطٌََُوُ يِنْيُىْ

ص فًٛ نإ شيو اٱشٕ لَ َب انهَّوُ لَنََْ نِىَ ؤَََِذَيعاٍ حملُس عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ط
بايٓل، مل ٜكٌ: مل اشْت، فسٍ ع٢ً اْ٘ نرإ باٱدتٗراز، )ايطابرع( أْر٘ ٫     
 طاع١ ا٫ هلل ٚي٬ْبٝا٤ عًِٝٗ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ فٝٗا أععِ ْكٝب ٫ٚ ؾو إ

اغتٓباط أسهاّ اهلل يعاٍ بةطٜل اٱدتٗاز طاع١ عع١ُٝ ؾراق١، فٛدرب إ   
ٜهٕٛ ي٬ْبٝا٤ عًِٝٗ ايك٠٬ ٚايػر٬ّ فٝٗرا ْكرٝب ٫غرُٝا َٚعراضفِٗ أنجرط       
ٚعكٛهلِ أْٛض ٚأشٖاِْٗ اقر٢ ٚيٛفٝرل اهلل ٚيػرسٜسٙ َعٗرِ أنجرط، ثرِ اشا      

هِ، نُا سهُٛا عهِ بػبب اٱدتٗاز وطّ ع٢ً ا٭١َ كايرتِٗ ٗ شيو اؿ
إ اٱْاع اشا اْعكس ع٢ً ا٫دتٗاز فاْ٘ وطّ كايرت٘، ٚا٫ظٗط ا٫ق٣ٛ إ 
إغطا٥ٌٝ قًٛات اهلل عًٝ٘ اِا سطّ شيو ع٢ً ْرػ٘ بػبب ا٫دتٗاز، اش يٛ 
نإ شيو بايٓل يكاٍ ا٫ َا سطّ اهلل ع٢ً إغطا٥ٌٝ فًُا أناف ايتشطِٜ اٍ 

ٖٛ نُا ٜكاٍ. ايؿافعٞ وًٌ إغطا٥ٌٝ زٍ ٖصا ع٢ً إ شيو نإ با٫دتٗاز ٚ
 .(1)ؿِ اـٌٝ ٚابٛ سٓٝر١ وطَ٘ َع٢ٓ إ أز٣ ايٝ٘ فهصا ٖٗٓا"

اَا إؾهايٓا عًٝٗا، فبايٓػب١ يًٛد٘ ا٭ٍٚ أعر٬ٙ فرٝر٘ اْر٘ ٫ زيٝرٌ عًر٢      
ؼطِٜ اهلل ع٢ً اٱْػإ َا وطَ٘ ع٢ً ْرػ٘، ٚاٯ١ٜ دا٤ت يٲستذاز ع٢ً 

اؿطاّ َا سطَر٘ اهلل فًرٝؼ يًعبرس إ    بين إغطا٥ٌٝ، ٚاؿ٬ٍ َا اسً٘ اهلل، ٚ
هعٌ اؿ٬ٍ سطاًَا بايٓػب١ ي٘، ٖٚٛ باب َرٔ ابرٛاب ْػرذ ايؿرطا٥ع، ٚفٝر٘      
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يٗإٚ ٗ ايسٜٔ، ٚػطأ ع٢ً ا٭سهاّ، َٚا شنطٙ َرٔ سطَر١ إرطأ٠ براية٬م     
قٝاؽ َع ايراضم ٭ٕ اية٬م يؿطٜع، ٚاٜكاع ٜأيٞ َتعكبرًا يعكرس، ٖٚرٛ  رري     

 طع١ُ.َٛنٛع س١ًٝ اٚ سط١َ ا٭
٫ٚ زيٌٝ ع٢ً إ اهلل ٜكٍٛ يٲْػإ إ سطَت ؾ٦ًٝا ع٢ً ْرػرو فاْرا   

اٜهًا أسطَ٘ عًٝر٘ ٚعًر٢ إثبرات اؿطَر١ اٱهلٝر١ بػربب اؿطَر١ ايؿدكر١ٝ،         
ٚظاٖط ن٬َ٘ اٱط٬م ٚاْ٘ ؾاٌَ يًٓاؽ ْٝعًا ، ٖٚٛ خ٬ف ٚاغع ضٓت٘ 

س٬ٍ أبسا  س٬ٍ قُس": اٱَاّ ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍيعاٍ بايعباز، "، 
 ٤إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٫ ٜهٕٛ  ريٙ ٫ٚ هٞ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚسطاَ٘ سطاّ أبسًا

.(1) " ريٙ  

ٖا ٜسٍ ع٢ً عسّ دٛاظ قٝاّ اٱْػإ بايتؿطٜع ٗ باب اؿ١ًٝ ٚاؿط١َ، 
ثِ يٛ سطّ اٱْػإ ؾ٦ًٝا ع٢ً ْرػ٘ ٚسطَ٘ اهلل عًٝر٘ ثرِ عراز اٱْػرإ عرٔ      

دعٌ اهلل عع ٚدٌ أسهاًَا ٚغًٓٓا ثابت١ ٗ أقٌ اؿط١َ ٜعٛز اهلل عًٝ٘، يكس 
 ايؿطٜع١ ُٓع اٱْػإ َٔ كايرتٗا.

اَا ايجاْٞ فُٝا ىل ادتٗاز ايٓيب ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚشنط ايطاظٟ عٔ 
إرػطٜٔ ٗ دٛاظ ٖصا اٱدتٗاز ٚدًٖٛا فأقٍٛ: أَرا ا٭ٍٚ فرإ قٛير٘ يعراٍ     

٫ ٜررسٍ عًرر٢ اٱشٕ ٗ اٱدتٗرراز ٗ اؿًٝرر١  ، (2) صََاابلْزَجِرًُا َّاابؤًُنِِ األَثْصَاابرِط

 ٚاؿط١َ.
ٚدا٤ ٖصا ايؿةط َٔ  ١ٜ أٍٚ اؿؿط ٚاٯ١ٜ ْعيت غكٛم بين ايٓهرري  
ٚد٥٬ِٗ َٔ دعٜط٠ ايعطب اٍ ايؿاّ، يٝتعغ ايٓاؽ ٜٚسضنٛا ست١ُٝ ظٗٛض 
اٱغرر٬ّ ٚاْتكرراض ضاٜايرر٘، اَررا ايٛدرر٘ ايجرراْٞ ايررصٟ شنررطٙ ٚإ اهلل َررسح      

 ا٤ اٍٚ بٗصا إسح.إػتٓبةٌ ٚا٭ْبٝ
فأسهرراّ اؿرر٬ٍ ٚاؿررطاّ يػررتًعّ اٱْكٝرراز ٚاٱَتجرراٍ، ٚإ نررإ فٝٗررا    
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اغتٓباط فٝتعًل ببٝإ ٖصٙ ا٭سهراّ ٚيجبٝتٗرا ٚاٱغرتس٫ٍ عًٝٗرا، اِرا اٯٜر١       
دا٤ت يٲستذاز ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ، ٚاٱخبراض عرٔ ؼرطِٜ إغرطا٥ٌٝ عًر٢      

 ٖصا ايتشطِٜ.ْرػ٘ ْٛعًا َٔ ايةعاّ ٚاخباض اهلل يعاٍ عٔ 
ََ نِىَ ؤَََِذَ أَا ايجايح ٗ قٛي٘ يعاٍ ط ص فدةاب يًٓيب قُس ق٢ً لَ َب انهَّوُ لَنْ

اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ ٗ زضؽ ٚيعًِٝ يًُػًٌُ، ٫ٚ ق١ً ي٘ َٛنٛع سط١َ 
 بع  ا٭طع١ُ ٚاغتسا١َ ٖصٙ اؿط١َ ع٢ً ايصات.

ط بٌ اٱدتٗاز أَا ايطابع ٚإ اٱدتٗاز طاع١ عع١ُٝ، فًٛ يعاضض ا٭َ
ٚايباع ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، فإ ايجاْٞ ٖٛ ايكرشٝض يًررطاض َرٔ اٱدتٗراز ٗ     
َكابٌ ايٓل ٚايسيٌٝ، ٚايتكٝس بأسهراّ اؿر٬ٍ ٚاؿرطاّ، ٚقٛير٘: ايؿرافعٞ      
وًٌ ؿِ اـٌٝ ٚابٛ سٓٝر١ وطَ٘ فاْ٘ قٝاؽ َع ايراضم، فإ ٖصا اٱدتٗاز 

 ٕعاْٝٗا. ضادع اٍ ايٓكٛم بًشاظ ايتأٌٜٚ ٚايترػري
ٚقاٍ ايطاظٟ "ظاٖط ٖصٙ اٯ١ٜ ٜسٍ ع٢ً إ ايصٟ سطَ٘ إغرطا٥ٌٝ عًر٢   

كُامُّ انطَّعَابوِ   ْرػ٘ فكس سطَ٘ اهلل ع٢ً برين إغرطا٥ٌٝ، ٚشيرو ٭ْر٘ يعراٍ قراٍ ط      

ص فشهِ عٌ نٌ أْٛاع إةعَٛات يبين إغرطا٥ٌٝ،  كَبٌَ دِهًّب نِجَنِِ بِضْرَا ِْمَ

ْرػر٘، فٛدرب عهرِ اٱغرتجٓا٤ إ      ثِ اغتج٢ٓ عٓ٘ َا سطَر٘ إغرطا٥ٌٝ عًر٢   
 .(1)ٜهٕٛ شيو سطاًَا ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ ٚاهلل اعًِ "

ٚيهٔ ظاٖط اٯٜر١ ٖرٛ سكرط ايتشرطِٜ ايؿدكرٞ بإغرطا٥ٌٝ زٕٚ  رريٙ        
ٚبًغ١ اٱخباض عٓ٘ ٚيٝؼ ايتؿطٜع ايػُاٟٚ بًشاظ قٝرس "عًر٢ ْرػر٘" فهرإٔ     

اٚ  إغرطا٥ٌٝ ٜكررٍٛ هلررِ اِررا ايتشررطِٜ خررام بررٞ ٚ٭غررباب ؾدكرر١ٝ بسْٝرر١ 
عباز١ٜ، يًُٓع َٔ إٔ يكبض َػأي١ ابت١ٝ٥٬ يبين إغرطا٥ٌٝ ٚاؾراض٠ اٍ عرسّ    
ٚدررٛب ايتكٝررس با٭سهرراّ ايؿررطع١ٝ ايرريت ٫ يرٝررس ايعُررّٛ، اٚ ايبرراع إػررأي١ 
ٚاؿهرِ ايؿدكرٞ، ٚايكرسض إترٝكٔ َرٔ اٯٜر١ ٖرٛ قرش١ ايتشرطِٜ بايٓػرب١           
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 ٱغطا٥ٌٝ زٕٚ  ريٙ، ٚإ ايةٝبات نًٗا سٌ يبين إغطا٥ٌٝ.
ٔ اٱعذاظ ٗ إكاّ إ إغطا٥ٌٝ يٝؼ َٔ بين إغطا٥ٌٝ بٌ ٖٛ ابِٖٛ، َٚ

ٖٚٛ ْيب، يٝهٕٛ فهٌ اهلل ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ َتك٬ً ابترسا٤ ٚاغرتسا١َ َرٔ    
  ري إ ٜهٕٛ فٝ٘ ؼطِٜ يؿ٤ٞ َٔ ايةٝبات اٍ إ ْعيت ايتٛضا٠.

 

 صيٍِْ قَجْمِ ؤٌَْ رُنَسَّلَ انزٌَّْرَاحُقٛي٘ يعاٍ ط
اٱغتجٓا٤ ٖٚٛ خام بؿدل ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ دا٤  بعس يعٌٝ َٛضز

ٖصا ايؿةط َٔ اٯ١ٜ يٲخباض عٔ ؼسٜس ظَراْٞ هلرصا ايتشرطِٜ ٚاْر٘ خرام      
بعَإ قبٌ ْعٍٚ ايتٛضا٠، ٚيهٓ٘ أَط َعًّٛ بًشاظ إ ايتٛضا٠ مل يٓعٍ ا٫ بعس 

 أٜاّ ٜعكٛب، ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:
ا٥ٌٝ ٜٓهررطٕٚ يعًرل اٯٜرر١ بايٓػرذ ٚدررٛاظٙ، فكرس نررإ بٓرٛ إغررط     ا٭ٍٚ:

سكٍٛ ايٓػذ ٗ ايؿطا٥ع ٜٚكٛيٕٛ إ ؾطٜع١ َٛغ٢ ٫ يٓػذ فذا٤ت ٖصٙ 
اٯ١ٜ يٲغتس٫ٍ ع٢ً سسٚخ ايٓػذ بإ إغطا٥ٌٝ سطّ ع٢ً ْرػ٘ طعاًَا نإ 

 .(1)س٫ً٬ فكاض سطاًَا عًٝ٘ ٚع٢ً ا٫ٚزٙ فكس سكٌ ايٓػذ
رَّيْنَب لَهَْْيِىْ طَِّْجَبدٍ ؤُدِهَّذْ ََجِظُهمىٍ يٍِْ انَّيٍَِّ ىَب ًُا دَٜسٍ قٛي٘ يعاٍ ط ايجا١ْٝ:

ع٢ً إ اؿط١َ ٫سك١، ٚدا٤ت بعس ظَإ ْعٍٚ ايترٛضا٠ ٖٚرٞ ْرٛع     (2) صنَيُىْ
عكٛبرر١ ٚيأزٜررب، ٚا٭قررٌ اٱباسرر١، فرراْهط ايٝٗررٛز نررٕٛ اؿطَرر١ سازثرر١      
َٚتذسز٠، ٚقرايٛا اْٗرا قطَر١ عًر٢ ا٭ْبٝرا٤ َٚرِٓٗ إبرطاِٖٝ عًٝر٘ ايػر٬ّ،          

 ٱغتس٫ٍ بايتٛضا٠ ٚايسع٠ٛ اٍ ايطدٛع ايٝٗا.فذا٤ت اٯ١ٜ يتهُٔ ا
بٝٓررت اٯٜرر١ سًٝرر١ ايةعرراّ قبررٌ ْررعٍٚ ايتررٛضا٠ َةًكررًا ٗ ايعَررإ ايجايجرر١: 

ٚايؿطا٥ع، فًٝؼ َٔ ؾطٜع١ دا٤ فٝٗا ؼطِٜ ايةٝبات، َا فٝٗا ايؿطٜع١ اييت 
ٜعٌُ بٗا إغطا٥ٌٝ ايٓيب، فًِ ورطّ عًٝر٘ ابترسا٤ ؾر٤ٞ َرٔ ايةٝبرات ٚيهٓر٘        

                                                 

 .8/136َرايٝض ايغٝب  (1) 
 .160غٛض٠ ايٓػا٤  (2) 
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سطّ ع٢ً ْرػ٘ طعاًَا خاقًا، ٚفٝ٘ َسح يًٓيب ظٛاظ إ وطّ  ٚ٭َط عاضض
ع٢ً ْرػ٘ ْٛعًا َٔ ايةعراّ بايٓرصض اٚ ايرٌُٝ اٚايعٗرس ٚمرٛٙ، فتعًرل اٯٜر١        

 بايعَإ خام َا قبٌ ْعٍٚ ايتٛضا٠ ٚيٝؼ أٚاْٗا اٚ بعسٖا.
دا٤ يٛثٝل ؼطِٜ إغطا٥ٌٝ يٓٛع َٔ ايةعاّ ٗ ايكط ٕ ٗ َٛنٛع  ايطابع١:

ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ، ٖٚٛ ْٛع يؿطٜف ٚانطاّ ي٘ ٚزع٠ٛ يًطدرٛع   اٱستذاز
اٍ ايررٓيب قُررس قرر٢ً اهلل عًٝرر٘ ٚ يرر٘ ٚغررًِ ٗ َهرراٌَ اؿًٝرر١ ٚاؿطَرر١     

 َٛنٛعًا ٚسهًُا.
أنررست اٯٜرر١ بررإ ايتررٛضا٠ نترراب ْرراظٍ َررٔ ايػررُا٤ ٜتهررُٔ    اـاَػرر١:

ٍ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ٖٚٛ ناِف يٲغتس٫ٍ ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ ٗ باب اؿر٬ 
 ٚاؿطاّ َٔ ايةعاّ.

نُا دا٤ ايكط ٕ بطز إزعا٤ ايٝٗٛز بإ إبطاِٖٝ نإ يابعًا ًٕتِٗ  ايػازغ١:
َّبؤىم انمكِزَبةِ نِىَ رُذَبٌٌََُّ َِِ بثراىْى ًَيَاب ؤَُمسِنَاذْ انزَّاٌْرَاحُ ًَال ْام بِالَّ     ٗ قٛي٘ يعاٍ ط

اْعيت بعس إغرطا٥ٌٝ  ص، فهصا دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتدرب بإ ايتٛضا٠ يٍِْ ثَعَِْهِ

ٚيٝؼ ٗ ظَاْ٘ ٚاْ٘ ٫ هٛظ ايعٌُ عط١َ طعاّ ككٛم يٓيب َرٔ ا٭ْبٝرا٤   
ٗ ظَإ َا قبٌ ْعٍٚ ايتٛضا٠، فإساض ع٢ً ايتٛضا٠ اييت أْعيت ع٢ً َٛغر٢  
عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٖٚٞ ٫ يتعاضض َع ايكط ٕ، ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٗ س١ًٝ ايةٝبرات  

 ٚدٛاظ انٌ ؿِ اٱبٌ ٚايباْٗا. 
س دعًت اٯ١ٜ َٛنٛع١ٝ يٓرعٍٚ ايترٛضا٠ ، ٚيتعًرل ٖرصٙ إٛنرٛع١ٝ      يك

ببين إغطا٥ٌٝ عا١َ ٗ سذر١ عًرِٝٗ، ٖٚرٌ يؿرٌُ ايرصٜٔ اْتكًرٛا َرِٓٗ اٍ        
اٱغ٬ّ، اؾٛاب: ٫، ٫ٕ اٯ١ٜ دا٤ت يٲستذاز ع٢ً ايٝٗٛز، ف٬ يؿٌُ 
 ايصٟ اقبض َػًًُا َٔ بين إغطا٥ٌٝ، فٗٛ ٜتكٝس بأسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ٚفل
 ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، نُا ػعٌ اٯ١ٜ اعتباضًا ٭ٚإ ْعٍٚ ايتٛضا٠ َٔ ٚدٛٙ:

 عسّ دٛاظ ا٫غتكشاب ايكٗكطٟ ٭سهاَٗا.ا٭ٍٚ: 
َٔ اغطاض اٯ١ٜ اْٗا ُٓع َٔ ايكٍٛ باؼاز اؿهِ بٌ ظَإ َا قبٌ  ايجاْٞ:
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 ْعٍٚ ايتٛضا٠ َٚا بعسٖا، ع٢ً مٛ اٱط٬م اش ٚضز إغتجٓا٤ إغطا٥ٌٝ.
عسّ ٚدٛز ايتٛضا٠ قبرٌ َٛغر٢ ٚإ ؾرةطًا َرٔ برين إغرطا٥ٌٝ        ح:ايجاي

ناْٛا ع٢ً سٓٝر١ٝ إبطاِٖٝ ٖٚٞ اييت دا٤ بٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ 
 ٚغًِ، ٚفٝ٘ زع٠ٛ يبين إغطا٥ٌٝ يسخٍٛ اٱغ٬ّ. 

ٗ اٯ١ٜ يؿطٜف ٚانطاّ ٕٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ بٓعٍٚ ايتٛضا٠ عًٝر٘   ايطابع:
 ض ٚايؿإٔ ٗ يأضٜذ ايعكا٥س. َٚا هلا َٔ ا٫عتبا

ٗ اٯ١ٜ يٛنٝس بإٔ إبطاِٖٝ يٝؼ ٜٗٛزًٜا أٚ ْكطاًْٝا، فإشا نرإ   اـاَؼ:
إغطا٥ٌٝ ٖٚٛ سرٝس إبطاِٖٝ غابكًا ٗ ظَاْ٘ ع٢ً ايتٛضا٠ فُٔ براب أٍٚ إ  

 ٜهٕٛ إبطاِٖٝ غابكًا هلا، ٚمل ٜعٌُ بأسهاَٗا. 
إغطا٥ٌٝ ع٢ً َرا ٗ  ٗ اٯ١ٜ اؾاض٠ اٍ عسّ دٛاظ خطٚز بين  ايػازؽ:

ايتٛضا٠ َٔ ا٭سهاّ ٚايكٛاعس ايؿطع١ٝ، فُع إ إغطا٥ٌٝ ْيب فاْ٘ سطّ ع٢ً 
ْرػ٘ طعاًَا ككٛقًا ٗ ظَإ قبٌ ايتٛضا٠، ٚع٢ً فطض إٔ ظَاْ٘ نرإ بعرس   
ْعٍٚ ايتٛضا٠ فٌٗ وطّ ع٢ً ْرػ٘ ؾ٦ًٝا اّ ٫؟ ا٭ق٣ٛ ٫، ٫ٕ برين إغرطا٥ٌٝ   

 عت٘ ٜٚعًُٕٛ بػٓٓٗا.بعس َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٜتبعٕٛ ؾطٜ
فإٕ قًت: إ إغرطا٥ٌٝ ْريب ٚيرٝؼ َرٔ عاَر١ برين إغرطا٥ٌٝ، قًرت: إ         
ا٭ْبٝا٤ بعس َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ عًُٛا بؿطٜعت٘ َٚا دا٤ ٗ ايتٛضا٠ اٍ سٌ 

 ْعٍٚ اٱلٌٝ.
فإٕ قًت: إ نإ إغطا٥ٌٝ ْبًٝا ضغ٫ًٛ فٌٗ ٜؿٌُ سهِ ا٫ْبٝا٤، قًت: 

 َٔ ضغٍٛ بٌ َٛغ٢ ٚعٝػ٢ عًُٝٗا ايػ٬ّ.  َٔ ايجٛابت ايعكا٥س١ٜ اْ٘ يٝؼ
ٚيٛ قايت اٯ١ٜ عًٝر١ نرٌ ا٭طعُر١ يربين إغرطا٥ٌٝ، ٚمل يرصنط إغرتجٓا٤        
إغطا٥ٌٝ ٚؼطّ٘ يبع  ا٭طع١ُ ع٢ً ْرػ٘ يهإ نافًٝا، خكٛقًا ٚاْ٘ يٝؼ 

 َٔ بين إغطا٥ٌٝ ٚايتٛضا٠ اْعيت َٔ بعسٙ.
  

 ص هٌُىَبقُمم ََإمرٌُا ثِبنزٌَّْرَاحِ ََبرمقٛي٘ يعاٍ ط
اْتكًت اٯ١ٜ اٍ قٝغ١ اخط٣ َٔ اـةاب با٭َط اٍ ايٓيب قُس قر٢ً  
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اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ، ٌٖٚ ٖصا ا٭َط خام بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ 
ٚغًِ اّ اْ٘ عاّ ٜؿٌُ إػًٌُ، اؾٛاب: ٖٛ ايجاْٞ، فاـةاب ام٬يٞ ٚ 

تذاز ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ َٛد٘ يًُػًٌُ أٜهًا بٛاغة١ ايطغٍٛ ا٭نطّ يٲس
 ٫ٚ يٓشكط فٛا٥سٙ بًغ١ اٱستذاز ٚاؾسٍ، فُٔ َٓافع٘ يًُػًٌُ أَٛض: 

 اٱضيكا٤ ٗ إعاضف اٱهل١ٝ.  ا٭ٍٚ:
 اٱساط١ ٚإعطف١ ٚايعًِ بػٓٔ ا٫ْبٝا٤.  ايجاْٞ:

اٱسرتاظ َٔ ايبسع١ ٗ ايسٜٔ، ٚايرطاض َٔ ايكٝاّ بتشطِٜ اؿ٬ٍ  ايجايح:
 ٚؼًٌٝ اؿطاّ. 

بٝررإ فهررٌ اهلل عًرر٢ إػررًٌُ ٗ ٚنررٛح أسهرراّ ايؿررطٜع١       ايطابررع:
 اٱغ١َٝ٬ ٚيعاٖس إػًٌُ هلا.

اٯ١ٜ َٔ َكازٜل ايعع ٚايطفع١ عٓس إػًٌُ ٫ِْٗ ٜػتةٝعٕٛ  اـاَؼ:
إقا١َ اؿذ١ ع٢ً أٌٖ إًٌ ا٫خط٣ َٚٔ نتبِٗ، فايكط ٕ سذر١، ٚنرٌ  ٜر١    

ٯ١ٜ ع٢ً إػًٌُ إ وتذٛا ع٢ً َٓ٘ سذ١ قا١ُ٥ بصايٗا، َٚع ٖصا اؾاضت ا
 ايٝٗٛز َٔ نتبِٗ.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ غكرٛم ظَرإ َرا قبرٌ ْرعٍٚ ايترٛضا٠، ٚيهٓٗرا دعًرت         
ايتٛضا٠ َاز٠ ٚٚغ١ًٝ يٲستذاز َٚطدعًا ي٬غرتس٫ٍ ٖٚرصا يؿرطٜف إنراٗ     
يًتٛضا٠ ٚاقطاض بٓعٚهلا َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ، ٚؾٗاز٠ ع٢ً قش١ ْب٠ٛ ايٓيب 

ٚ ي٘ ٚغًِ ٚيكسٜك٘ يًٓبٛات ٚايهتب ايػرُا١ٜٚ ايريت    قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘
 ْعيت ع٢ً ا٭ْبٝا٤.

 ٚيهُٔ ٖصا ايتكسٜل اغطاضاا ٚعًًَٛا َتعسز٠ َٓٗا:
 اعتباض ٖصٙ ايهتب فٝك٬ً ٚسذ١ ٚبطٖاًْا ٗ اؾسٍ ٚاٱستذاز. ا٭ٍٚ:
َٔ َكازٜل قش١ ْعٍٚ ايكط ٕ َٔ عٓس اهلل اْ٘ ٜرسعٛ يًطدرٛع    ايجاْٞ:

 ايػابك١.يًهتب ايػُا١ٜٚ 
ايكط ٕ سذ١ ع٢ً أٚي٦و ايصٜٔ ٜتبعٕٛ يًرو ايهترب، اش نٝرف     ايجايح:

ٜطدع ايكط ٕ اٍ يًو ايهتب يتٛنٝس َا فٝ٘ َٔ ا٭سهاّ ٚايكٛاعس، ٚأيباعٗا 
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ٜكطٕٚ عًر٢ اْهراض ْعٚير٘ َرٔ ايػرُا٤، َٚرع ٖرصا ا٫ْهراض فرإ ايكرط ٕ مل           
ناْت ايؿبٗات  ٜكابًِٗ بإجٌ بٌ دا٤ بهؿف اؿكا٥ل ٚابةاٍ ايؿبٗات، ٚيٛ

 ي١ٝ َٔ عٓس ايهراض ٚأٌٖ ايه٬ي١ يهإ ا٭َط ًٖٝٓا، ٚيهٓٗا دا٤ت َٔ أٌٖ 
ايهتاب ٚايصٜٔ بؿطٚا بٓب٠ٛ قُرس قر٢ً اهلل عًٝر٘ ٚ ير٘ ٚغرًِ عًر٢ يػرإ        
اْبٝا٥ِٗ، ايصٜٔ زعٛا اٜهًا يٓكط٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ سٌ 

 بعجت٘.
ًرر٢ ايهتررب ايػررُا١ٜٚ، فررايكط ٕ فهررض ايتشطٜررف ايررصٟ طررطأ ع ايطابررع:

 ٜكسم َا ٖٛ سل.
ٚبؿاض٠ ا٫ْبٝا٤ بطغاي١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ ٚزعٛيِٗ 
يٓكطي٘ ظدط ٚؼصٜط َٔ قاضب١ ايٓيب َٚكاي١ً إػًٌُ، ٌٖٚ ي١ٰٜ ٚايسع٠ٛ 
ٱسهاض ايتٛضا٠ ز٥٫ٌ خاق١ َٛنٛع ايكتاٍ، اؾٛاب: ْعِ، ٫ٕ إسهراض  

نط١ّ يتٛنٝس ايبؿاضات اييت درا٤ت برايٓيب قُرس قر٢ً اهلل      ايتٛضا٠ َٓاغب١
 عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ. 

ّٚهٔ إ يهٕٛ اٯ١ٜ ؼسًٜا خاقًا ٚيعذٝعٜرًا، ٫ٕ ايٝٗرٛز ٫ ٜػرتةٝعٕٛ    
إسهاض ايتٛضا٠، ٚ٭ٕ إسهاض ايتٛضا٠ أَط ٖهٔ ٚاٯٜر١ ؾراٖس عًٝر٘، فتجبرت     

 ايكط ٕ. اٯ١ٜ ٚدٛز ايتٛضا٠ بٝس ايٝٗٛز ٚاْٗا عٓسِٖ أٜاّ ْعٍٚ
فإٕ قًت: إ ٜس ايتشطٜف طايت ايتٛضا٠ اييت عٓرس ايٝٗرٛز فهٝرف ٜرتِ     

 اٱستذاز بٗا، ٚاؾٛاب ع٢ً ٚدٛٙ قت١ًُ: 
 إضاز٠ ايتٛضا٠ ا٭ق١ًٝ اييت مل يةًٗا ٜس ايتشطٜف.  ا٭ٍٚ:
نرا١ٜ ايتٛضا٠ إٛدٛز٠ عٓس ايٝٗٛز ظَٔ ايتٓعٌٜ يًشذر١ ٚاقاَر١    ايجاْٞ:

 ايربٖإ. 
 ا٠ إٛدٛز٠ ظَٔ ْعٍٚ اٯ١ٜ ع٢ً ؾعبتٌ: ايتٛض ايجايح:
ايترٛضا٠ ا٭قرر١ًٝ ايرريت مل ؼررطف ٖٚرٞ عٓررس بعرر  عًُررا٤ بررين    ا٭ٍٚ:

 إغطا٥ٌٝ. 
 ايتٛضا٠ احملطف١. ايجا١ْٝ:
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 ْٚعيت اٯ١ٜ غكٛم ا٫ٍٚ اييت مل ؼطف. 
إضاز٠ إع٢ٓ ا٭عرِ يًترٛضا٠، فػرٛا٤ ناْرت ايترٛضا٠ ا٫قر١ًٝ اٚ        ايطابع:

اف١ٝ ي٬غتس٫ٍ بإكاّ خكٛقًا ٚإ َٛنٛع س١ًٝ ايةعاّ يٝؼ احملطف١ فاْٗا ن
َٔ إٛانٝع ايطادض ٚقٍٛ ايتشطٜف هلا،، َٚٔ أِٖ َٛانرٝع ايتشطٜرف   
ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ ٚايبؿاضات اييت ٚضزت فٝ٘ ع٢ً يػإ 

 ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ. 
ترٛضا٠  دا٤ت اٯ١ٜ يًتشسٟ، ٜٚهرٞ اخرطاز أٟ ْػرد١ َرٔ اي    اـاَؼ:

 ٫قا١َ ايربٖإ. 
ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ ٚايطابع، ٚايسيٌٝ أقاي١ اٱط٬م، َٚٛنٛع١ٝ َٓع 
َٛاد١ٗ ايتشسٟ باؾسٍ، فاشا طًبت ايتٛضا٠ ا٫ق١ًٝ ازعٛا إ اييت بأٜسِٜٗ 
ٖٞ ايتٛضا٠، فذرا٤ت اٯٜر١ يًُعٓر٢ ا٫عرِ، ٚنراٜر١ ايترٛضا٠ ايريت ٗ اٜرسٟ         

 ٙ: ايٝٗٛز ٫قا١َ اؿذ١ عًِٝٗ ٚفٝ٘ ٚدٛ
ٚدٛز اؿذ١ ٗ انجط َٔ َٛنٛع ٗ ايتٛضا٠ ٖا مل يكٌ  ايٛد٘ ا٭ٍٚ:
 ايٝ٘ ٜس ايتشطٜف. 
إ اهلل عع ٚدٌ سرغ َٛنع ا٫غتس٫ٍ ٗ ايترٛضا٠ َرٔ    ايٛد٘ ايجاْٞ:

 ايتشطٜف، ٚٗ ٖصا اؿرغ ٚدٛٙ: 
 اْ٘ سذ١ ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ.  ا٭ٍٚ:
ايهتب ايػابك١ اييت  فٝ٘ إعذاظ يًكط ٕ بإٔ ؼرغ  ٜات َٚهاٌَ ايجاْٞ:

ٜأيٞ ايكط ٕ يٝشتر بٗا، ٖٚٛ َٔ اٱعذاظ ايغرريٟ يًكرط ٕ برإ يهرٕٛ  ٜاير٘      
 ظاٖط٠ ٗ َهاٌَ ايهتب ايػابك١. 

 ٗ اٯ١ٜ زيٌٝ ع٢ً ساد١ ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ يًكط ٕ.  ايجايح:
 ٚاؿاد١ ٗ إكاّ َٔ ٚدٛٙ: 

 يجبٝت قسم ْعٚهلا َٔ عٓس اهلل.  ا٭ٍٚ:
يٛثٝل شنطٖا ٚايا٥ٗرا اٍ ٜرّٛ ايكٝاَر١ باعتبراض إ ايكرط ٕ ٖرٛ        ايجاْٞ:

 ايهتاب ايباقٞ اٍ ّٜٛ ايكٝا١َ. 



                        ص250ط                                  46ز/ اٱّإَعامل 

 دعٌ ٖصٙ ايهتب زي٬ًٝ ٚسذ١ ٚؾاٖسًا ع٢ً ايتأضٜذ. ايجايح:
فإٕ قًت: ا٫ ٜعترب اغتس٫ٍ ايكط ٕ بايهتب ايػابك١ عٓٛاًْا ؿادت٘ ايٝٗا، 

 اؾٛاب: ٫، َٔ ٚدٛٙ: 
 ايتٛضا٠ نؿاٖس بعس بٝإ ايكط ٕ بصاي٘ يًشذ١. شنطت اٯ١ٜ  ا٭ٍٚ:
ٚضز شنط ايتٛضا٠ يٲستذاز ع٢ً ايٝٗٛز َٚٔ قٝا اٱستذاز إ  ايجاْٞ:

 ٜأيٞ ايٓك  ٚا٫بطاّ بؿٗاز٠ اـكِ َا عٓسٙ. 
دا٤ت اٯ١ٜ يتٛنٝس قسم ايكط ٕ ٚأسهاَ٘ َٚهاَٝٓ٘ ٚاٱيٝإ  ايجايح:

برٌ يهؿرف سكرا٥ل خاقر١ ٗ     بايؿاٖس ٚشنطٙ ٫ ٜعين اؿادر١ ايصايٝر١ ير٘،    
َػأي١ ؾطع١ٝ ٚيأضى١ٝ، اَا إػًُٕٛ ٚايصٜٔ ٜكسقٕٛ بايتٓعٌٜ ٜٚتعاٖسٕٚ 
اٱقطاض ٚاٱعرتاف بايٓب٠ٛ فاِْٗ ٫ وتادٕٛ ايطدٛع اٍ ايتٛضا٠، ٫نترا٥ِٗ 

 َا ٗ ايكط ٕ َٔ ا٭سهاّ ٚأٚاَط اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ. 
ِ       ايطابرع:  ايػرابك١، ٖٚرٛ َررٔ    فٝر٘ يٛنٝرس يكرسم اخبراض ايكرط ٕ ٗ ا٭َر

 َكازٜل يبٝإ ايكط ٕ يهٌ ؾ٤ٞ. 
اٱؾاض٠ بايس٫ي١ ا٫يتعا١َٝ اٍ يعًل ايتشطٜف َٛنرٛع   ايٛد٘ ايجايح:

ايٓب٠ٛ ٚايبؿراضات برايٓيب قُسقر٢ً اهلل عًٝر٘ ٚ ير٘ ٚغرًِ، ٖٚرصا ٫ ٜعرين         
 سكط ايتشطٜف ب٘. 

َرا   قاعس٠ ْرٞ اؿطز فًِ ٜةًب ايكط ٕ َِٓٗ ا٫غتس٫ٍ ايٛد٘ ايطابع:
ٜؿل عًِٝٗ ؼكًٝ٘، اٚ ٜتعصض عًِٝٗ ا٫غتس٫ٍ ب٘ يغٝاب٘ عِٓٗ، ٚٗ اؾ١ٗ 

 اييت ٜتٛد٘ هلا اٱستذاز ٚدٛٙ: 
 اْ٘ خام بايعًُا٤ َٔ بين إغطا٥ٌٝ.  ا٭ٍٚ:
 اٱستذاز عاّ فٝؿٌُ ايعًُا٤ ٚ ريِٖ َٔ عا١َ بين إغطا٥ٌٝ.  ايجاْٞ:

ٍ ٚايًذراز ٚايرصٜٔ   ايسع٠ٛ ايٛاضز٠ ٗ اٯ١ٜ خاق١ بأٌٖ اؾرس  ايجايح:
 وطَٕٛ بع  ا٭طع١ُ َٔ  ري زيٌٝ ؾطعٞ غٛا٤ َٔ ايكط ٕ اٚ ايتٛضا٠. 

اـةاب َٛد٘ يًُػرًٌُ، أٟ إ إػرًٌُ َةرايبٕٛ بإسهراض      ايطابع:
 ايتٛضا٠ يت٬ٚيٗا. 
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ٚايكررشٝض ٖررٛ ايجرراْٞ فاٱستذرراز عرراّ ٫ ٜٓشكررط بايعًُررا٤ َررٔ بررين    
ـةاب يٝؼ َٔ ايهًٞ إتٛاط٤ٞ إغطا٥ٌٝ، ْعِ اؿذ١ ع٢ً ايعًُا٤ انرب، ٚا

بٌ ٖٛ َٔ ايهًٞ إؿهو ٗ دٗت٘ ٚقكسٙ، فايعامل َككٛز باـةاب انجط 
 َٔ  ريٙ، ٚاؿذ١ عًٝ٘ انرب، خكٛقًا ٚاْ٘ قطأ ايتٛضا٠ ٚاطًع عًٝٗا. 

فإٕ قًت: إ ايكط ٕ شّ قًَٛا َِٓٗ ٚاخرب عٔ عسّ ي٬ٚيِٗ يًتٛضا٠ نُا 
ٌَ الَ َّعْهًٌٌََُ انمكِزَبةًََيِنْيُىْ ؤُيِّ طٗ قٛي٘ يعاٍ  ، فٌٗ ٜػتج٢ٓ ٖ٪٤٫ (1) .... صٌُّْ

ٖ٪٤٫ َٔ اٯ١ٜ، اؾٛاب: ٫، فإٕ َهراٌَ ايتشرسٟ فٝٗرا يؿرًُِٗ، ٚفٝٗرا      
سذر١ عًررِٝٗ، فرراؾُع بررٌ اٯٜررتٌ ٜرسٍ عًرر٢ عررسّ ايعًررِ بايهترراب إٓررعٍ   
ٚاغطاضٙ ٖٚٛ غبب ٚدع٤ ع١ً يسع٣ٛ ؼطِٜ بع  ا٭طع١ُ اييت ٫ أقرٌ  

 هلا.
ًةف اٱهلٞ إ دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ايكط ْٝر١ بكرٝغ١ إجرٌ ايكطٜرب     َٚٔ اي

ٚاؿذ١ ايٛانش١، اش اغتسيت بآْات ايعَإ إتبا١ٜٓ ٕٚا يًػابل ٚإتأخط َٔ 
 أفطازٙ ايةٛي١ٝ َٔ َٛنٛع١ٝ ٗ َعطف١ أٚإ يؿطٜع ا٭سهاّ ٚايعٌُ بٗا. 

 َٚٔ د١ٗ َكاقس ا٭َط با٫يٝإ بايتٛضا٠ أَٛض: 
يتشسٟ ٚإ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ إ ايتٛضا٠ اييت اْعيت  ري إضاز٠ ا ا٭ٍٚ:

 َٛدٛز٠ بٌ اٜسِٜٗ. 
اٯ١ٜ سح ع٢ً ايػعٞ يًشكٍٛ عًر٢ ايترٛضا٠ ٚايبشرح عٓٗرا،      ايجاْٞ:

 ٖٚصا اؿح فٝ٘ اقػاّ: 
 عًُ٘ يعاٍ باِْٗ ئ هسٚا ايتٛضا٠.  ا٭ٍٚ:
 ؼررح اٯٜرر١ بررين إغررطا٥ٌٝ عًرر٢ ايطدررٛع اٍ عًُررا٥ِٗ َٚعطفرر١  ايجرراْٞ:

 أسهاّ ايتٛضا٠. 
يسٍ اٯ١ٜ بإرّٗٛ ع٢ً ايطدٛع اٍ ايكط ٕ باعتبراض اْر٘ اؾراَع     ايجايح:

يًهتب ايػُا١ٜٚ، فشُٝٓا يكٍٛ اٯ١ٜ )فأيٛا بايتٛضا٠( أٟ فاضدعٛا اٍ ايكط ٕ 
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 ايهطِٜ. 
دعٌ ايطدٛع اٍ ايتٛضا٠ ٗ ٖصٙ إػأي١ َكس١َ يًطدٛع ايٝٗا ٗ  ايطابع:

  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ. ايبؿاضات اـاق١ بايٓيب
اَا ا٫ٍٚ اع٬ٙ فإ ايتشسٟ درا٤ عًر٢ غربٌٝ ايٛاقرع، ٚإ اٯٜر١ ي٪نرس       
ٚدٛز ايتٛضا٠ عٓس ايٝٗرٛز ٫ْٗرا يهرُٓت ْررٞ ؼرطِٜ بعر  ا٭طعُر١ فٝٗرا،         
ٚا٫غتس٫ٍ ع٢ً ٖصا ايٓرٞ بإسهاض ايتٛضا٠، فإسهاض ايتٛضا٠ ٚقطا٤يٗا ٖٓرا  

ع٢ً فهٌ اهلل عًِٝٗ بٓعٍٚ ايتٛضا٠ ْٚرعٍٚ  ض١ٓ ببين إغطا٥ٌٝ ٖٚٛ ؾاٖس 
ايكط ٕ أٟ إ ايرهٌ َطنب َٚتكرٌ، فبرايكط ٕ يبكر٢ ايرٓعِ اٱهلٝر١، ٖٚرصا       

 اٱستذاز عٓٛإ يًةف اٱهلٞ ببين إغطا٥ٌٝ ٚزع٠ٛ هلِ ي٬ّإ.
اَا ا٭َط ايجاْٞ فٗٛ قشٝض ٭ٕ ػسٜس ايبشح ٚايػعٞ ٕعطف١ َا ٗ ايتٛضا٠ 

هاّ، ٜ٪زٟ اٍ ايتكسٜل بايكط ٕ، ٚايتدًل َٔ َٔ ايككل ٚايٛقا٥ع ٚا٭س
اؾسٍ ٚاثاض٠ ايؿو ٚبايٓػب١ يًكػِ ا٭ٍٚ فإ إضاز٠ عسّ اهراز ايترٛضا٠ أَرط    
بعٝس عٔ إكاقس ايؿطٜر١ ٗ اٯ١ٜ، ٚايعهؼ ٖٛ ايكشٝض، اَا ايجاْٞ فاٯ١ٜ ٫ 
ؼح بين إغطا٥ٌٝ ع٢ً ايطدٛع اٍ عًُا٥ِٗ، اِا ٖٞ يةًب َٔ بين إغطا٥ٌٝ 

ف١ ايطدٛع اٍ ايتٛضا٠، ٚايعاٖط إ ٖصا ايطدٛع َٔ  ري ٚاغة١ ايعًُا٤ اٚ نا
 ريِٖ، ٫ٕ اٯ١ٜ دا٤ت ٗ َكاّ اٱستذاز َٚٓع ايتشطٜرف، ٚزفرع اؿرطز،    
ٚا٫خباض عٔ عٌُ نٌ َهًف َٔ بين إغطا٥ٌٝ ٚيعّٚ بصٍ ايٛغع ٗ ايتشكٝل 

 َٚعطف١ اؿكٝك١ بٓرػ٘.
 ٍ  ايعًُررا٤ يػرر٪اهلِ ٚطًررب ٚيهررٔ ٖررصا ٫ ّٓررع َررٔ دررٛاظ ايطدررٛع ا

اؿكٝك١، َع٢ٓ إ اْهاض ايعامل ٕا ٚضز ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ إهاٌَ سذ١ عًٝ٘ 
ٚناؾف عٔ إقطاضٙ ع٢ً ايتشطٜف ٚايتغٝري، ٜٚتِ ٖصا ايهؿرف برايطدٛع   
اٍ ايتٛضا٠ ٚي٬ٚيٗرا ٚعرسّ ا٫نتررا٤ بػر٪اٍ ايعرامل، ٚنرٌ عرامل ٜعًرِ إ         

قٌ ايتؿطٜع فاْ٘ وصض اع٬ٕ كايرت٘ ايٓاؽ ٜبشجٕٛ عٔ ايهتاب ايصٟ فٝ٘ أ
ي٘ ٫ٕ ٖصٙ إداير١ ػعً٘ ىػط َٓعيت٘ عٓس ايٓاؽ ٚزضدت٘ ٗ َكاَات ايعًِ 

 ٚضدٛع ايٓاؽ ايٝ٘.
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اَا ايكػِ ايجايح فٗٛ قشٝض ٚيهٓ٘ ٫ ٜتعراضض َرع ظراٖط اٯٜر١، ٭ٕ     
ا٭َررط ايررٛاضز ٗ اٯٜرر١ ٜررسٍ عًرر٢ ايطدررٛع اٍ ايتررٛضا٠ يٲستذرراز ٚاقاَرر١   

 ٕ.ايربٖا
أَا ايكػِ ايطابع فٗٛ قشٝض، ٖٚٛ اسس ايغاٜات ايػا١َٝ ٗ ْعٍٚ اٯ١ٜ، 
٫ٕ ايطدٛع اٍ ايتٛضا٠ ٜرتض ايباب اَراّ يرساٚهلا َرٔ دسٜرس، يرصا درا٤ت       
زع٠ٛ ا٫ْبٝا٤ ايٓاؽ ٫ٕ ٜهْٛٛا ضباٌْٝ ٚأًٖٝتِٗ هلصٙ إٓعي١ َا عٓسِٖ َٔ 

كٌَُُاٌا رَثَّابَِِّْنيَ ثًَِاب    طايتشكٌٝ ٚغعِٝٗ ٗ َٓاظٍ ايهػب نُا ٗ قٛي٘ يعاٍ 

 . (1) صكُنْزُىْ رُعَهًٌٌَُِّ انمكِزَبةَ ًَثًَِب كُنزُىْ رََْرُضٌٌَُ
يكس دا٤ اـةاب ٗ اٯ١ٜ اٍ بين إغطا٥ٌٝ عا١َ ٜٚتهُٔ ا٭َط بإسهاض 
ايتٛضا٠، فإ قًت: يٝؼ نٌ فطز َٔ بين إغطا٥ٌٝ وترغ بايتٛضا٠ ٜٚػرتةٝع  

ؿررتط ٗ اٱَتجراٍ يٮَرط إَرت٬ى ْػرد١ َرٔ       إسهاض ْػد١ َٓٗا، قًت: ٫ ٜ
ايترٛضا٠ برٌ ٜهررٞ ايبشرح عٓٗرا ٚإسهراضٖا، ٚايطدرٛع ايٝٗرا يٲستذرراز،         

 ٜٚهٕٛ ايٓاؽ اظا٤ ٖصا ا٭َط ع٢ً اقػاّ: 
 َٔ ٜبازض اٍ إسهاض ايتٛضا٠.  ا٭ٍٚ:
 َٔ هس َٛنٛع اـ٬ف ٗ ايتٛضا٠، ٖٚٛ ع٢ً ؾعبتٌ:  ايجاْٞ:

 َا قطأٙ ٚعًُ٘. ايصٟ ٜكّٛ بإع٬ٕ  ا٭ٍٚ:
 ايصٟ ٜػهت ٜٚهتِ ا٭َط ٫ٚ ٜبٛح ب٘.  ايجا١ْٝ:

ٌٖ ٜهٕٛ َِٓٗ َٔ ٫ ٜعًِ َا يسٍ عًٝ٘ ايتٛضا٠ ٗ إكاّ ٖٚرٌ   ايجايح:
ؼطّ بع  ا٭طع١ُ اٚ اٚ يكٍٛ باباستٗا، اؾٛاب َٔ إعذاظ اٯ١ٜ اْٗا يسٍ 

ٕ أسهاَٗا ع٢ً اَهإ َعطف١ اؾُٝع ٕا ٗ ايتٛضا٠ بٗصا اـكٛم ٖا ٜعين ا
ٗ ٖصا ايباب ٚانش١ ٚظاٖط٠، نُا إ عرسّ َعطفر١ ْاعر١ َرِٓٗ براؿهِ      
ايؿررطعٞ ٗ إكرراّ بأْرػررِٗ ٚسررادتِٗ ي٬غررتعا١ْ بغريٖررِ ٕعطفرر١ ا٭سهرراّ  
ايؿطع١ٝ ٫ ٜهط بأقاي١ اٱط٬م، ٚيعّٚ اساط١ اؾُٝع با٭سهاّ ٚيٛ ع٢ً 
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 مٛ ا٫ْاٍ. 
 يكس دا٤ت اٯ١ٜ بأَطٜٔ ُٖا: 

 اض ايتٛضا٠، أٟ ْػد١ خة١ٝ َٓٗا. إسه ا٭ٍٚ:
 ي٬ٚيٗا ٚقطا٤يٗا، ٚفٝ٘ َػا٥ٌ:  ايجاْٞ:

ن٬ ا٭َطٜٔ َتٛدٗإ اٍ بين إغطا٥ٌٝ، عًُرا٤ ٚعاَر١ ايٓراؽ     ا٭ٍٚ:
 .َِٗٓ 

 ام٬ٍ اـةاب اٍ قٝغتٌ:  ايجا١ْٝ:
ايكهرر١ٝ ايؿدكرر١ٝ، بررإ نررٌ ٚاسررس َررِٓٗ َررأَٛض باٱسهرراض     ا٭ٍٚ:

 ٚايت٠ٚ٬. 
 ٛع١ٝ ايعا١َ ايؿا١ًَ هلِ ْٝعًا. ايٓ ايجا١ْٝ:

َررا ٖررٞ ايٓػررب١ بررٌ اٱسهرراض ٚايررت٠ٚ٬، اؾررٛاب اْٗررا ايعُررّٛ    ايجايجرر١:
ٚاـكٛم إةًل، فهٌ ٚاسس َِٓٗ ٜػتةٝع إسهاض ايتٛضا٠، اَا ايت٠ٚ٬ ف٬ 
ٜػتةٝعٗا نٌ ٚاسس َِٓٗ، ٚقس ٜكاٍ إ ايٓػرب١ ٖرٞ ايتػراٟٚ باعتبراض اْر٘ ٫      

 ايعًُا٤ َِٓٗ، ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:  ٜػتةٝع إسهاض ايتٛضا٠ ا٫
 ٌٓ ا٭َط ع٢ً اٱط٬م.  ا٭ٍٚ:
درا٤ت اٯٜر١ عًر٢ مرٛ ايتشرسٟ ايترأزٜيب فتشُرٌ عًر٢ قررٝغ١          ايجراْٞ: 

 ايعُّٛ. 
٫ زيٌٝ ٫مكاض إسهاض ايتٛضا٠ بايعًُا٤ َٔ بين إغطا٥ٌٝ، فكس  ايجايح:

 يهٕٛ َٛدٛز٠ عٓس عاَتِٗ، ٖٚصا ايٛدٛز َٔ دٗات: 
 ٓا٤ ايؿدكٞ بايؿطا٤ ٚمٛٙ. اٱقت ا٭ٍٚ:
 اغتٓػار ايتٛضا٠ ٚا٫ستراظ بٗا.  ايجا١ْٝ:

يًكررٞ ايتررٛضا٠ يطنرر١ ٚاضثررًا عررٔ اٯبررا٤ خكٛقررًا ٚإ ايهتررب      ايجايجرر١:
ايػُا١ٜٚ يًك٢ عٓا١ٜ خاق١ ٗ ا٫سترراظ بٗرا ٖٚرٛ غرط َرٔ أغرطاض اٱضاز٠       

َكسَر١  ايته١ٜٝٓٛ، ٚٚغ١ًٝ َباضن١ يتعاٖس ايهتاب، ٚسرغ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ 
 ٫عتٓا٤ إػًٌُ عرغ ايكط ٕ ٚزع٠ٛ ايٓاؽ ٫نطاَ٘.
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َٔ اٱعذاظ ايكط ْٞ ادتُاع اٱسهاض ٚايت٠ٚ٬ ٗ ٖصٙ اٯٜر١،   ايطابع١:
فًٛ قايت اٯ١ٜ )فأيٛا بايتٛضا٠( ٚمل يصنط ايت٠ٚ٬، ٫سهطت ايتٛضا٠ َٔ  ري 

ٗا، ٚيٛ ي٠ٚ٬ ف٬ يكّٛ اؿذ١ عًِٝٗ باْعساّ ا٭َط بتشطِٜ بع  ا٭طع١ُ فٝ
قايت اٯ١ٜ )فايًٛا ايتٛضا٠( يكايٛا إ ايتٛضا٠ يٝػت بٌ اٜسٜٓا، فذا٤ت اٯ١ٜ 

 باؾُع بٌ ا٭َطٜٔ يتهتٌُ اؿذ١ ٚايربٖإ، ٜٚهٕٛ ايٓرع ياًَا. 
ؼح اٯ١ٜ بين إغطا٥ٌٝ عًر٢ اٱسترراظ برايتٛضا٠ ٫ْر٘ َكسَر١       اـاَػ١:

 ٱسهاضٖا ٜٚسٍ ع٢ً أَٛض: 
ٚاْر٘ ٫ ٜرسعٛ اٍ اير٬ف ايهترب ايػرُا١ٜٚ       قسم ْعٍٚ ايكط ٕ ا٭ٍٚ:

 ا٫خط٣ ٚا٫عطاض عٓٗا. 
اؿاد١ اٍ ايطدٛع يًتٛضا٠، ٖٚصٙ اؿادر١ يٝػرت َػرتس١ّ اِرا      ايجاْٞ:

 يأيٞ ٭غباب ٖٞ: 
 اثبات اؿل.  ا٭ٍٚ:
 اٱقطاض بكسم ْعٍٚ ايكط  ٕ َٔ عٓس اهلل.  ايجاْٞ:

 َٓع ايعٓاز ٚاؾشٛز.  ايجايح:
 ؿذ١ ع٢ً أٌٖ اؾسٍ ٚأقشاب ايؿبٗات. اقا١َ ا ايطابع:

يٛنٝرس ٚسرس٠ َٛنرٛع ايتٓعٜرٌ، ٚعرسّ ايتعراضض برٌ َرا ٗ          اـاَؼ:
 ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٚايكط ٕ. 

إزضاى سكٝك١ عكا٥س١ٜ ٖٚٞ عسّ اعتباض ايٓػرذ برٌ ايؿرطا٥ع     ايػازؽ:
َٔ ايتعاضض، َٚع ٖصا فإ اٯٜر١ مل يرأت ٗ براب ايٓػرذ، اِرا درا٤ت ٗ       

ٚاغتسا١َ خكٛم انٌ ايةٝبات، ٖٚصٙ اٱغتسا١َ ْع١ُ ع٢ً  يجبٝت ايكاٍ
 إػًٌُ َٓص أٜاّ ابٝٓا  زّ ٚاٍ ّٜٛ ايكٝا١َ. 

اَهإ ٚقش١ اٱَتجاٍ با٫ؾرتاى ٗ ايرعٌ، نإٔ ٜكّٛ بع   ايػازغ١:
بين إغطا٥ٌٝ بإسهاض ايتٛضا٠ ٜٚكّٛ  خط اٚ  خطٕٚ َِٓٗ بت٬ٚيٗا، فٝكسم 

 اٱَتجاٍ ٕهاٌَ اٯ١ٜ. 
ا٫ؾراض٠ اٍ عرسّ قرش١ اٱغرتس٫ٍ برت٠ٚ٬ ايترٛضا٠ َرٔ  ررري         ابع١:ايػر 
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إسهاضٖا، ف٬ بس َٔ إسهراضٖا ٚي٬ٚيٗرا اَراّ إرٮ ٚعهرط٠ ايرٓيب قُرس        
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ، اٚ عهٛض إػًٌُ َٔ بعسٙ. 

ُٓرع اٯٜر١ َرٔ اٱزعرا٤ برإٔ ؼرطِٜ بعر  ايةٝبرات َٛدرٛز ٗ           ايجا١َٓ:
بعهِٗ اْ٘ قطأ ٗ ايتٛضا٠ َا ٜجبت زع٣ٛ ايتشطِٜ، فُٔ  ايتٛضا٠ اٚ إ ٜكٍٛ

 ٜسعٝ٘ ٫بس ٚإ وهط ايتٛضا٠ أَاّ إٮ. 
يسعٛ اٯ١ٜ إػًٌُ اٍ عسّ ايٓرط٠ َٔ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٚيبٌ  ايتاغع١:

اُْٗا غبٌٝ ياٟٚ يٲغتس٫ٍ ع٢ً قش١ ٚقرسم  ٜرات ايكرط ٕ ايهرطِٜ،     
ب١ يبٝرإ ضدشرإ ايكرط ٕ ٚأسهاَر٘ َٚرا      باٱناف١ اٍ إ ايطدٛع ايٝٗا َٓاغ

 ٜٓرطز ب٘ َٔ اٱعذاظ. 
ٚدا٤ ا٭َط اٱهلٞ يبين إغطا٥ٌٝ بإسهاض ٚير٠ٚ٬ ايترٛضا٠، ٚفٝر٘ ْهرت     

 عكا٥س١ٜ ٖٚٞ: 
 مشٍٛ أٚاَط ٚخةابات ايكط ٕ يًٓاؽ ْٝعًا.  ا٭ٍٚ:
 ٚدٛز خةابات خاق١ فٝ٘ يبع  إًٌ.  ايجا١ْٝ:
ايػُا١ٜٚ ا٫خط٣، ٌٖٚ ٖصا اؾٛاظ  دٛاظ اٱط٬ع ع٢ً ايهتب ايجايج١:

َةًل اّ اْ٘ خام باٱستذاز ٚاؿاد١ ٚاٱغرتس٫ٍ، اؾرٛاب ٖرٛ ايجراْٞ     
 ٱنترا٤ إػًٌُ بايكط ٕ نتابًا ياًٜٚا داَعًا يٮسهاّ ايؿطع١ٝ. 

ا٭َط ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ خام بربين إغرطا٥ٌٝ ٗ اـةراب ٚايرعرٌ،      ايطابع١:
 تٛضا٠ ٚايًٖٛا يٲستذاز، ٚفٝ٘ َػا٥ٌ: ٚمل يكٌ اٯ١ٜ يًُػًٌُ:اسهطٚا اي

اْاع إػًٌُ ع٢ً َا ٚضز ٗ ايكط ٕ َٔ س١ًٝ ايةعاّ َةًكرًا   ا٭ٍٚ:
ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ ا٫ َا سطّ ٜعكٛب ع٢ً ْرػ٘ يٛدٛب اْكٝرازِٖ ٕٓةرٛم   

 ٖصٙ اٯ١ٜ. 
دا٤ت اٯ١ٜ يٲستذاز ٚاقا١َ ايسيٌٝ ع٢ً قش١ فعٌ إػًٌُ،  ايجا١ْٝ:

 إ اٱستذاز يًسفاع ٚايتٛقٞ ٚزفع ايؿبٗات. فُٔ اٱعذاظ 
يٛ اسهط إػًُٕٛ ايترٛضا٠ يكراٍ بعر  برين إغرطا٥ٌٝ إ ايريت        ايجايج١:

أسهطت ايٝ٘ يٝؼ ايترٛضا٠، اٚ ٖرٞ ْاقكر١ فرسع٠ٛ برين اغرطا٥ٌٝ ٱسهراض        
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ايتٛضا٠ سذ١ نط١ّ، ٚزيٌٝ عًر٢ ايطفعر١ ٚايعرع عٓرس إػرًٌُ، ٚفٝر٘ زعر٠ٛ        
 ٚإٛعع١ اؿػ١ٓ. يًسع٠ٛ اٍ اهلل باؿه١ُ 

يسعٛ اٯ١ٜ اٍ ايٝكٌ ٗ َٓةٛم اٯ١ٜ بإ ٜكّٛ اـكِ بإسهاض  ايطابع١:
 َا ٜػتسٍ عًٝ٘. 

فإ قًت: ٕاشا مل يأَط اٯ١ٜ بين إغطا٥ٌٝ يًطدٛع اٍ ايكرط ٕ ٗ اثبرات   
سكٝك١ س١ًٝ ايةٝبات ٚا٫نترا٤ بٓرٞ إزعا٤ ؼطِٜ ؾةط َٔ ايةٝبات ع٢ً بين 

د١ اٍ ايًذ٤ٛ اٍ ايتٛضا٠، ٚاؾٛاب إ اٱستذاز باب إغطا٥ٌٝ َٔ  ري سا
ٚاغررع ٜتهررُٔ اٱغررتس٫ٍ بايبررسٜٗٝات ٚإؿررٗٛضات ٚايٛقررا٥ع ٚا٭سررساخ  
٫فشرراّ اـكررِ، َٚرررا إ ايٝٗررٛز ٜطدعرررٕٛ اٍ       ايتررٛضا٠ ٗ ايتشًٝرررٌ     

 ٚايتشطِٜ، دا٤ت اٯ١ٜ ٱقا١َ اؿذ١ عًِٝٗ فُٝا ٜطدعٕٛ ايٝ٘. 
ٛضا٠ ٚي٬ٚيٗرا ٚدرٛٙ َرٔ دٗر١ اؿهرِ ايتهًٝررٞ       ٚٗ ا٭َط بإسهاض ايت

 :ٖٞٚ 
 ايٛدٛب إطنب، أٟ ٚدٛب اٱسهاض، ٚٚدٛب ايت٠ٚ٬.  ا٭ٍٚ:
 ٚدٛب اٱسهاض زٕٚ ايت٠ٚ٬.  ايجاْٞ:

اغتشباب اٱسهاض ٚٚدٛب ايرت٠ٚ٬، فراشا أسهرطت ايترٛضا٠      ايجايح:
 ف٬بس َٔ قطا٤يٗا. 

 ػتشب َٚتعًل بايسع٠ٛ. ٚدٛب اٱسهاض اَا ايت٠ٚ٬ فٗٞ أَط َ ايطابع:
 اغتشباب اٱسهاض ٚايت٠ٚ٬.  اـاَؼ:

 ٚايكشٝض ٖٛ ا٫خري يٛدٛٙ: 
ا٭َررط ٚإ نررإ وُررٌ عًرر٢ ايٛدررٛب، ا٫ اْرر٘ ٗ إكرراّ أَررط       ا٭ٍٚ:

َػتشب َٚتعًل بايسع٣ٛ دا٤ يغطض ا٫غتؿٗاز ٚاثبات اؿل، فا٭قرٌ  
 ٖٛ عسّ إزعا٤ ْٚػب١ أسهاّ يًؿطٜع١ يٝػت َٓٗا. 

دا٤ت اٯ١ٜ يٲستذاز ٚإسهاض ٚي٠ٚ٬ ايتٛضا٠ ٱقا١َ ايربٖرإ   ايجاْٞ:
ٚيجبٝت ْع١ُ إهل١ٝ عع١ُٝ ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ ٖٚٞ س١ًٝ أنٌ ايةٝبرات هلرِ،   

 فُع اٱقطاض بٗصٙ ايٓع١ُ يٓترٞ اؿاد١ يٲستذاز. 
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ايتدًف عٔ إسهاض ايترٛضا٠ ٜػركو سذر١ اـكرِ ّٚٓعر٘ َرٔ        ايجايح:
 اؾسٍ. 

شباب ٫ٕ ا٭َرط مل ٜٛدر٘ يًُػرًٌُ برٌ درا٤      ٌٖٚ ٜعرين إضاز٠ اٱغرت  
يغريِٖ، اؾٛاب: ٫، ٫ٕ طاع١ اهلل ٚضغٛي٘ ٚادب ٗ باب       ايعبازات 
ٚايٝكٝٓٝات، ٚيهٔ ا٭َط دا٤ يٲستذاز ٚاٱغتس٫ٍ ع٢ً قش١ َا ٗ ايكط ٕ 

 َٔ إفان١ ايٓعِ ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ ٚعسّ يكٝٝسٖا ٚإغتجٓا٤ بع  َٓٗا.
َٛنٛع انٌ ايةٝبات بايٓػب١ يًُػًٌُ، ٖٚٛ فهٌ ٚي٪نس اٯ١ٜ أ١ُٖٝ 

ّٴ يًٓعُر١،         إناٗ ْٚع١ُ عع١ُٝ زا٥ُر١ ٖٚبر١ يًُػرًٌُ ٗ نرٌ ظَرإ، ٚاُرا
 ٚدا٤ت يٲستذاز ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ، ٜٚطاز َٔ ٖصا اٱستذاز أَٛض: 

يعاٖرس ايتررٛضا٠ يًطدررٛع ايٝٗررا ٗ يجبٝرت اؿكررا٥ل ايرريت دررا٤ بٗررا    ا٭ٍٚ:
 ايكط ٕ. 

 س عسّ ايتعاضض بٌ ايهتب ايػُا١ٜٚ. يٛنٝ ايجاْٞ:
 ػسٜس ايتكسٜل بايتٓعٌٜ ايػابل ع٢ً ايكط ٕ.  ايجايح:
 ايٓػذ بٌ ايؿطا٥ع ٫ ٜسٍ ع٢ً ايٓػذ بٌ ايهتب ايػُا١ٜٚ.  ايطابع:

ؾٗاز٠ ايهتب ايػُا١ٜٚ ع٢ً قسم ْعٍٚ ايكط ٕ َٔ عٓس اهلل،  اـاَؼ:
ٚيأضٜذ ا٫َِ، نُا يكسّ ٚقش١ َهاَٝٓ٘ ايكسغ١ٝ َٚافٝ٘ َٔ قكل ا٫ْبٝا٤ 

 .(1)بٝاْ٘ ٗ عًِ ايككل ٚعًِ يأضٜذ ا٭ْبٝا٤
 ٚٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ: 

دررا٤ ايتشررسٟ ٗ ٖررصٙ اٯٜرر١ غكررٛم سًٝرر١ ايةٝبررات يرربين        ا٭ٍٚ:
 إغطا٥ٌٝ. 

َع٢ٓ اٯ١ٜ اعِ ٜٚتعس٣ َٛنٛعٗا باعتباض اْ٘ دا٤ َٔ باب إجاٍ  ايجا١ْٝ:
 ٚيٝؼ اؿكط. 

ًٌُ يٲستذاز بإسهاض ايتٛضا٠ َٚا يتهُٓ٘ َٔ اٯ١ٜ زع٠ٛ يًُػ ايجايج١:

                                                 

 .39اْعط اؾع٤  (1) 
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 ا٭سهاّ. 
دررا٤ت ايػرر١ٓ ايٓبٜٛرر١ ايؿررطٜر١ بعررسّ يكررسٜل ٚيهررصٜب أٖررٌ   ايطابعرر١:

ايهتاب، فٌٗ يتعاضض ٖصٙ ا٫سازٜح َع ٖصٙ اٯ١ٜ اييت درا٤ت بايرسع٠ٛ   
 ٱسهاض ايتٛضا٠ ٚي٬ٚيٗا َشهط َٔ إػًٌُ، اؾٛاب: ٫، َٔ ٚدٛٙ: 

تٛضا٠ بايصات ٚا٭قاي١، بٌ درا٤ت يتكرسٜل  ٜرات    مل يةًب اي ا٭ٍٚ:
 ايكط ٕ ٚيٲستذاز ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ. 

٫ ٜتعًل َٛنٛع اٯ١ٜ َا ٜكٛي٘ أٌٖ ايهتاب، بٌ َا ٗ ايترٛضا٠   ايجاْٞ:
 َٔ يٓعٌٜ ٚأسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ. 

دا٤ت اٯ١ٜ با٭َط بإسهاض ايترٛضا٠ ف٬برس إ ايٓكرٛم ايريت      ايجايح:
ا٫ْكات هلِ ٫ ٜؿٌُ َٛنٛع اٯ١ٜ ٭ٚي١ٜٛ يكسِٜ اٯ١ٜ  يتهُٔ ايٓٗٞ عٔ

ايكط ١ْٝ ٚيعّٚ يرػري ايٓٗٞ َا ٫ ٜرٝس ْػذ اؿسٜح يًكط ٕ ٚإ ازع٢ بع  
 ايعًُا٤ ا٫ْاع ع٢ً سكٍٛ ٖصا ايٓػذ. 

 ٚقس دا٤ت اٯ١ٜ با٭َط بت٠ٚ٬ ايتٛضا٠ ٚفٝ٘ َػا٥ٌ: 
أٌٖ اؾساٍ ٚايصٜٔ ايصٜٔ ٜتًٕٛ ايتٛضا٠ ِٖ ايٝٗٛز، خكٛقًا  ا٭ٍٚ:

 ٜسعٕٛ اٍ سط١َ بع  ايةٝبات. 
 وتٌُ َكساض ايت٠ٚ٬ أَٛضًا:  ايجا١ْٝ:
 ْٝع َا ٗ ايتٛضا٠.  ا٭ٍٚ:
 َا ىل َٛنٛع اٯ١ٜ.  ايجاْٞ:

 باب اٚ غرط خام ٜجبت عسّ قش١ ايسع٣ٛ. ايجايح:
يكس دا٤ت اٯ١ٜ َةًك١، ٚاٱط٬م ٜٓاغب ايتشرسٟ فكرس يرطى يًٝٗرٛز      

ضا٠ نًٗا َٔ  ري يكٝٝس بباب زٕٚ  خط، فًِٗ إٔ ٜكطأٚا ايتٛضا٠ نًٗا قطا٠٤ ايتٛ
عجًا عُا ٜ٪ٜس قٛهلِ، ٚهلِ إ ٜهترٛا بإكساض ايصٟ هعًِٗ ٜسضنٕٛ قش١ 
َا دا٤ ٗ ايكط ٕ، ٖٚصا اٱزضاى مل ٜأت يًذرسٍ ٚاٱستذراز ٚسرسٙ، برٌ     

، فٗصٙ يًطدٛع اٍ ايتٓعِ بايةٝبات، ٚإدتٓاب ايتشطِٜ َٔ  ري زيٌٝ ؾطعٞ
اٯ١ٜ َٚا فٝٗا َٔ نؿف يًشكا٥ل فهٌ ٚض١ٓ إهل١ٝ يبين إغطا٥ٌٝ، ٚسح 
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هلِ ع٢ً يطى َا ٜهطِٖ، ٚؼصٜط َرٔ ايتؿرسٜس عًر٢ ايرٓرؼ ٚزفرع يًرِٖٛ       
بٛدٛز يعاضض بٌ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٚايكط ٕ، ٚيٛنٝس بإ ايكرط ٕ ٜتهرُٔ   

 اٟٚ. يٓكٝض غٓٔ ا٭َِ ايػاير١، ٚايعدط عٔ اٱبتعاز عٔ ايهتاب ايػُ
يررسفع اٯٜرر١ عاَرر١ بررين إغررطا٥ٌٝ اٍ اٱغررترٗاّ اٱْهرراضٟ َررٔ   ايجايجرر١:

عًُا٥ِٗ عٔ زع٣ٛ ايتشطِٜ، ٚعسّ انترا٥ِٗ با٫خباض ايؿرٟٛ َِٓٗ، برٌ  
اِْٗ ٜةايبٕٛ برايتٛضا٠ ٚقرطا٠٤ ْكٛقرٗا ٚاٱْكرات ٕهراَٝٓٗا، ٖٚرٛ براب        

ٕ ٜكرٛز  يٲضيكا٤ ايعًُٞ عٓس عا١َ بين إغطا٥ٌٝ ٖٚرصا َرٔ إعذراظ ايكرط ٕ ا    
أٌٖ ايهتاب ٗ َٓاظٍ إعطف١ ٜٚأخص بأٜسِٜٗ اٍ ايترك٘ ٗ ايسٜٔ، ٖرا ٜرسٍ   
ع٢ً قسم زع٠ٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ ٫ٕ ٖصا ايترك٘ باب 
يسخٍٛ اٱغ٬ّ ٚإزضاى اؿكا٥ل َٚٓع يؿٜٛ٘ َرا ٗ ايؿرطا٥ع َرٔ ا٭سهراّ     

 باٱناف١ اٍ ايتبأٜ بٌ ايتٛضا٠ ٚبٌ قٛهلِ. 
ُٓع اٯ١ٜ َٔ يرؿٞ ايتشطٜف ٭سهاّ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ فاشا دا٤  ايطابع١:

ايتشسٟ غكٛم َػأي١ انٌ ايةٝبات، ٚعذع اٯخرطٕٚ عرٔ ضز ايتشرسٟ    
ٚاٱداب١ عًٝ٘، فاِْٗ ّتٓعٕٛ عرٔ ايتشطٜرف ٚيؿرٜٛ٘ اؿكرا٥ل ٗ ا٭سهراّ      

ًتؿطٜع ٚإػا٥ٌ ا٫خط٣، ٚايتشسٟ بت٠ٚ٬ ايتٛضا٠ ٜ٪نس إ إكسض ايٛسٝس ي
ٗ ايٝٗٛز١ٜ ٖٛ ايتٛضا٠، ٚاَتٝاظ اٱغ٬ّ بآ١ٜ إعذاظ١ٜ عكا٥س١ٜ ٖٚٞ اعتباض 
ايػٓٔ ايٓب١ٜٛ إكسض ايجاْٞ ٗ ايتؿطٜع، ٚفٝ٘ يرهٌٝ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل 
عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ ع٢ً ا٫ْبٝا٤ َِٚٓٗ َٛغر٢ عًٝر٘ ايػر٬ّ ٖٚرٛ َرٔ ا٭ْبٝرا٤       

 أٚيٞ ايععّ.
ٚإٓسٚس١ ٗ إقاي١ ايعجط٠، ٚزفع  ثاض اؾٗاي١ ٚيبٌ اٯ١ٜ فهٌ اهلل يعاٍ 

ٚايغطض بٌ ٚست٢ اٱقطاض ع٢ً اؾسٍ ٚايتعسٟ، ٚفٝٗا نٝا٤ ٚإؾطاق١ ػصب 
أٌٖ ايهتاب اٍ اؿل، ٚيسعِٖٛ يًتسبط ٚايتأٌَ فُٝرا ٜكٛيرٕٛ، َٚهراٌَ    

 ...ًَََب ِنميُىْ ثِبنَّزِِ ىَِِ ؤَدْطَاٍُ اٯ١ٜ َٔ إكازٜل اؾ١ًٝ يكٛي٘ يعاٍ ط



                        46ز/ اٱّإَعامل                                             ص261ط

 .(1)ص
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٝغ١ اٱستذراز ٚإقاَر١ ايربٖرإ، َٚرٔ اؿػرٔ ٗ      
اؾساٍ إ زعت ايٝٗٛز يًطدٛع اٍ ايتٛضا٠ يًتأنس َٔ بة٬ٕ قٛهلِ، ٚيٝؼ 
َٔ اسس َٔ بين إغطا٥ٌٝ ٜرتزز ٗ قبٍٛ ٖصٙ ايسع٠ٛ نُا إ       َاز٠ دساي٘ 

يرسعٛاِٖ  سذ١ عًٝ٘، ٌٖٚ ٖٞ سذ١ ع٢ً إػرًٌُ يرٛ نرإ فٝٗرا يكرسٜل      
بتشررطِٜ بعرر  ا٭طعُرر١، اؾررٛاب: ٫، ٫ٕ َررساض َٚٛنررٛع اؿذرر١ عٓررس    
إػًٌُ ٖٛ ايكط ٕ ٚايػٓٔ ايٓب١ٜٛ ٚقس دا٤       ع١ًٝ ايةٝبات َةًكًا، َٚع 
ٖصا فإ اهلل عع ٚدٌ أَط ايٓيب بسع٠ٛ بين إغرطا٥ٌٝ يًطدرٛع اٍ ايترٛضا٠،    

 ِ. ٚفٝ٘  ١ٜ يكسٜل يٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغً

 عهى ادلُبسجخ
ٚضز يرغ )ا٥تٛا( ٗ ايكط ٕ اثٓيت عؿط٠ َط٠، ٚمل ٜطز غكٛم إسهاض 
ايتٛضا٠ اٚ نتاب ياٟٚ  خط ا٫ ٗ ٖصٙ اٯٜر١ نُرا ٚضز يررغ )ايترٛضا٠( ٗ     
ايكط ٕ مثإ عؿط٠ َط٠، ٚفٝٗا بٝإ ٚيٛنٝرس يتكرسٜل ايرٓيب قُرس قر٢ً اهلل      

َِّقًب نًَِاب ثَاٍَْْ َّاَََُّ يِاٍْ انزَّاٌْرَاحِ      ًَيُصَ طعًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ يًتٛضا٠، قاٍ يعاٍ 

، يصا دا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشرح يٓررٞ   (2)ص...ًَنِإُدِمَّ نَكُىْ ثَعْطَ انَّيُِ دُرِّوَ لَهَْْكُىْ

ؼطِٜ بع  ا٭طع١ُ ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ، ٚايتشسٟ ايٛاضز فٝٗا يتٛنٝس ٖصٙ 
 ٞ.اؿكٝك١، ٚعسّ يًكٞ اخباض ايتشطِٜ ٚنأْ٘ أَط ٜكٝين ٚقةع

نُا دا٤ت اٯ١ٜ بسع٠ٛ أٌٖ ايهتاب يًعٌُ َهاٌَ ايترٛضا٠ ٚاٱلٝرٌ   
َٚٓٗا س١ًٝ ا٭طع١ُ، ٚقبرٍٛ ايبؿراضات برايٓيب قُرس قر٢ً اهلل عًٝر٘ ٚ ير٘        

ًَنٌَْ ؤَََّيُىْ ؤَقَبيٌُا انزٌَّْرَاحَ ًَال ْم ًَيَب ؤَُسِلَ بِنَْْيِىْ ٚغًِ ٚيعّٚ ْكطي٘ ٚاعاْت٘، قاٍ يعاٍ ط
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، يررصا درا٤ت اٯٜرر١  (1) ....صىْ ألَكَهُاٌا يِااٍْ ََاٌْقِيِىْ ًَيِاٍْ رَذْااذِ ؤَرَُْهِيِاىْ    يِاٍْ رَثِّيِا  

يسعٛيِٗ ٫قا١َ ايتٛضا٠ غكٛم انٌ ايةٝبات ٚايتٓعِ بإباسات ٚإدتٓاب 
 سطَإ ايٓرؼ َٔ بع  ا٭طع١ُ َٔ  ري َػٛ  ؾطعٞ اٚ عكًٞ.

ي٬ط٬ع عًر٢  ٚٗ اٯٜات ايكط ١ْٝ إخباض بإ ايطدٛع اٍ ايتٛضا٠ ٚغ١ًٝ 
ايبؿاضات اـاق١ بايٓيب قُس ٗ ايتٛضا٠، فرتاِٖ ٜبشجٕٛ عٔ س١ًٝ اٚ سط١َ 
ايةٝبات فٝراد٦ٕٛ بايبؿاضات ٚايس٥٫ٌ اييت يجبت ْب٠ٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 
عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ، يصا درا٤ت اٯٜر١ برا٭َط برت٠ٚ٬ ايترٛضا٠ ٫ٕ ايرت٠ٚ٬ براب        

 ٔ ا٭سهرراّ إٛافكرر١ ٭سهرراّ ايكررط ٕ،   ٫غررتُاع إػررًٌُ ٕررا ٗ ايتررٛضا٠ َرر
ٚا٫ط٬ع ع٢ً َا فٝٗا َٔ ايبؿاضات بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ 
ٚ ريٖررا َررٔ قررٝا َٚهرراٌَ اٱستذرراز عًرر٢ بررين إغررطا٥ٌٝ، قرراٍ يعرراٍ    

ىْ َِاِ  انَّيٍَِّ َّزَّجِعٌٌَُ انرَّضٌُلَ اننَّجَِِّ انمإُيَِِّّ انَّايُِ َّجًَََُِاوُ يَكمزٌُثًاب لِنْاََىُ    ط

فت٠ٚ٬ ايترٛضا٠ َٓاغرب١ ٕعطفر١ ايبؿراضات برايٓيب قُرس        (2) ص...انزٌَّْرَاحِ ًَال ْم

 ٚيعّٚ ايباع٘، َٚا ٗ ٖصا ا٫يباع َٔ إٓافع. 
ٚٗ اٯٜرر١ سررح يرربين إغررطا٥ٌٝ عًرر٢ اٱغررتراز٠ َررٔ ايتررٛضا٠، ٚعررسّ      

٘ اٱعطاض عٔ َهاَٝٓٗا اييت يعترب ْكط٠ يًكط ٕ، ٚؾٗاز٠ ع٢ً قسم يٓعًٜ
َٔ عٓس اهلل، فُٔ ٜطدع اٍ نتاب ياٟٚ ي٘ إٔ ٜتكٝس بأسهاَ٘ ٜٚٓترع ٖرا  

يَثَمُ انَّيٍَِّ دًُِّهٌُا انزٌَّْرَاحَ ثُىَّ نَىْ َّذًِْهٌُىَب كًََثَامِ   طفٝ٘ َٔ ايكٛاعس ٚايػٓٔ، قاٍ يعاٍ 

 . (3)... صانمذًَِبرِ َّذًِْمُ ؤَضْ َبرًا

٠ٚ٬ ايتررٛضا٠ ٚ اغتشهرراض يكررس أضاز اهلل عررع ٚدررٌ يًٝٗررٛز بررأَطِٖ بررت  
أسهاَٗا ٚايكسٚض عٓٗرا يكرسٜل ايرٓيب قُرس قر٢ً اهلل عًٝر٘ ٚ ير٘ ٚغرًِ         

                                                 

 .66غٛض٠ إا٥س٠  (1) 
 .157غٛض٠ ا٫عطاف  (2) 
 .5غٛض٠ اؾُع١  (3) 
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ٚعسّ ا٫خص با٫خبراض ٚا٫قرٛاٍ ايريت ٫ يػرتٓس اٍ سذر١ ٚزيٝرٌ ؾرطعٞ،        
 غكٛم َا قبٌ ايبعج١ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜر١.

ٌٖٚ ٜعترب ْعٍٚ ايتٛضا٠ ٚخًٖٛا َٔ ؼطِٜ ايةعاّ ايصٟ سطَ٘ إغطا٥ٌٝ 
٘ ْػدًا ٕا قاّ ب٘ إغطا٥ٌٝ اّ اْ٘ أَط َػتكٌ، اؾٛاب ٫ يكٌ ايٓٛب١ ع٢ً ْرػ

 يًٓػذ ٫ٕ ايتشطِٜ َػأي١ َطنب١ َٔ ٚدٌٗ، نٌ ٚاسس َٓٗا ؾدكٞ ُٖٚا: 
 َٔ قاّ بايتشطِٜ ٖٚٛ ْيب اهلل ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ. ا٭ٍٚ:
َٛنٛع ايتشطِٜ ٖٚٛ ؿِ اٱبٌ، فعَإ ٖصا ايتشرطِٜ قكرٛض    ايجاْٞ:
ٝ٘ ايػ٬ّ نُا اْر٘ اْكهر٢ ٚظاٍ باْكهرا٤ أٜاَر٘، فاٯٜر١ يتهرُٔ       بٝعكٛب عً

ايعتاب ٚايًّٛ يبين إغطا٥ٌٝ، ٫ِْٗ ُػهٛا بتشطِٜ ؾدكرٞ َتكرسّ ظَاْرًا    
ع٢ً ؾطٜع١ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػر٬ّ ايريت ٜعًُرٕٛ بٗرا، ٚايريت ٖرٞ خايٝر١ َٓر٘         

 َٛنٛعًا ٚسهًُا. 
( ٜعٛز يًتٛضا٠ ٚدا٤ت اٯ١ٜ بًرغ ايت٠ٚ٬ ٖا ٜعين ايكطا٠٤ ٚايهُري )ٖا

ٚقطا٤يٗا يتهٕٛ ي٬ٚيٗا ٚقطا٤يٗا نًٗا َٓاغب١ يًترسبط ٚاٱعتبراض، ٚاغرتكطا٤    
ايبؿاضات بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ ٚايتأنرس َرٔ قرسم ْبٛير٘     

 ٚس١ًٝ ايةٝبات ٚخًٖٛا َٔ سط١َ أنٌ ؿِ اؾعٚض.
 

 ص بٌِْ كُنْزُىْ ََب ِقِنيَقٛي٘ يعاٍ ط
ٛنٝس ايتشسٟ ٚبٝإ قٝغ١ اٱْصاض ٚايتشرصٜط، َٚرٔ   دا٤ت خا١ُ اٯ١ٜ يت

اٱعذاظ ٗ اٯ١ٜ اْٗا دا٤ت بكٝغ١ اؾ١ًُ اـربٜر١ ٚايكاعرس٠ ايهًٝر١، ٚبٝرإ     
سكٝك١ َٔ اٱضاز٠ ايتؿطٜع١ٝ ٖٚٞ س١ًٝ ايةعاّ ي٬ْبٝا٤ ٚيبين إغطا٥ٌٝ بإغتجٓا٤ 
قه١ٝ ؾدك١ٝ ٖٚٞ ؼطِٜ إغطا٥ٌٝ ع٢ً ْرػر٘ ؿرِ اٱبرٌ ككٛقرًا، ٚبعرس      

ايبٝإ اْتكًت اٯ١ٜ اٍ قٝغ١ اؾ١ًُ ا٫ْؿا١ٝ٥، ٚيٛدٝ٘ ا٭َط بكٛي٘ يعاٍ  ٖصا
)قٌ(، ٚخا١ُ اٯ١ٜ اع٬ٙ دع٤ َٔ ا٭َط إٛد٘ يًرٓيب قُرس قر٢ً اهلل عًٝر٘     
ٚ ي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ َٔ بعرسٙ، ٚاؾٗر١ إككرٛز٠ ٗ اـةراب ٖرِ ايٝٗرٛز،       

 َٚٛنٛع يرغ ايكازقٌ فٝ٘ ٚدٛٙ: 
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 بع  ا٭طع١ُ ٗ ايتٛضا٠.  زع٣ٛ سط١َ ا٭ٍٚ:
 ؼطِٜ طعاّ ككٛم ع٢ً ا٫ْبٝا٤.  ايجاْٞ:

ايكاٍ سط١َ بع  ا٭طع١ُ َٓص أٜاّ ابٝٓا  زّ ٚاٍ سٌ ْعٍٚ  ايجايح:
ايكط ٕ، أٟ إ ايٝٗٛز قايٛا يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ إ بع  

يرأيٞ   ا٭طع١ُ نًشِ اٱبٌ ٖرٞ سرطاّ عًر٢  زّ ٚا٫ْبٝرا٤ اٯخرطٜٔ فهٝرف      
 عًٝتٗا، فذا٤ت اٯ١ٜ يةًب ايسيٌٝ ٚايربٖإ ايصٟ ٜ٪ٜس ٖصا ايكٍٛ. 

إضاز٠ إعٓرر٢ ا٭عرِ ٗ اٯٜرر١، ٚعررسّ امكراضٙ َٛنررٛع ؼررطِٜ    ايطابرع: 
 بع  ا٭طع١ُ َٚٔ َكازٜل إع٢ٓ ا٫عِ: 

ي٬ٚيِٗ يًتٛضا٠ ٚاط٬عِٗ عًٝٗا، فهإٔ اٯ١ٜ يكٍٛ هلِ إ نٓتِ  ا٭ٍٚ:
تٛضا٠ ٚي٬ٚيهِ هلا فاقط٩ا ايركٍٛ ٚاٯٜات اييت يرسٍ  قازقٌ بايباعهِ يً

 ع٢ً زعٛانِ، َٔ  ري ساد١ يًبشح ٗ ْٝع أغراض ايتٛضا٠. 
إ نٓتِ قازقٌ ٗ قٛيهِ بعسّ ايٓػرذ برٌ ايؿرطا٥ع ٚبكرا٥هِ      ايجاْٞ:

 ع٢ً ؾطٜع١ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ. 
١ زع٣ٛ ايتبأٜ ٚايتعاضض بٌ ايهتب ايػرُا١ٜٚ ٚيرٛ ٗ َػرأي    ايجايح:

ٚاسس٠ ٖٚٞ س١ًٝ اٚ سط١َ بع  ا٭طع١ُ، اش إ اٯ١ٜ ايهط١ّ ي٪نس اْترا٤ 
ايتعاضض ٖٚصا ايتأنٝس ٜتذ٢ً َتابع١ إػا٥ٌ ايرطع١ٝ ٚ إكازٜل، ٖٚٛ َٔ 
إعذرراظ ايكررط ٕ ٚايؿررٛاٖس ايتؿررطٜع١ٝ عًرر٢ ايتهاَررٌ ٗ ايؿررطٜع١ اٱغرر١َٝ٬ 

 ؿطا٥ع ا٫خط٣. ٚخًٖٛا َٔ ايتٓاق  ايصايٞ، اٚ ايتٓاق  ٚايتعاضض َع اي
 إ نٓتِ قازقٌ ٗ ايعًِ بأسهاّ ايؿطا٥ع.  ايطابع:

يكس بٝٓت اٯٜر١ سكٝكر١ ٖٚرٞ إعتبراض ايترٛضا٠ ٗ قرسم ٚزعر٣ٛ اؿهرِ         
ايؿطعٞ ٗ س١ًٝ بع  ا٭طع١ُ، ٚيٛ قاض ايتشسٟ ٗ َٛنٛع  خط ٚأضاز 
اـكِ اٱستهاّ اٍ ايتٛضا٠ ٱثبات قٛي٘ فٌٗ ٜكض ٖرصا، َعٓر٢ إ دعرٌ    

ايتٛضا٠ ؾاٖسًا ٗ ٖرصٙ اٯٜر١، ٖرٌ هعرٌ إسهراضايتٛضا٠ ٗ إػرا٥ٌ        ايكط ٕ
َةًكًا قشٝشًا ٚإ نإ ايةًب َٔ قبٌ اـكِ، اؾٛاب ٫، ٫ٕ ا٭قٌ ٖٛ 
ايطدٛع اٍ ايكط ٕ ٚيةطٚ ايتشطٜف ع٢ً ايتٛضا٠ فإ قًت: ٕاشا اٱستذاز 
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سط١َ ؿِ  بايتٛضا٠، قًت ٭ْٗا ايهتاب ايصٟ ٜطدع ايٝ٘ ايٝٗٛز ايصٜٔ ٜسعٕٛ
 اؾعٚض.

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ٫بةاٍ زعر٣ٛ ٗ قهر١ٝ ؾدكر١ٝ، فر٬ ٜعرين ا٭َرط       
ايطدٛع اٍ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٗ نٌ إػا٥ٌ، ٚٚدٛٙ ا٫خت٬ف، فًٝؼ َٔ 
سل ايةطف ا٫خط اٱستذاز ٚا٫غتؿٗاز بهتاب  خط  ري ايكط ٕ خكٛقًا 

ٚنٝرًا، َٚٛنٛعًا َع اعتباض َا ططأ ع٢ً ايهتب ا٫خط٣ َٔ ايتشطٜف نًُا 
 ٚسهًُا، يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ َٔ ٖصا ا٫غتس٫ٍ أَٛضًا: 

 يٛنٝس قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ.  ا٭ٍٚ:
دٛاظ اؽاز ايتٛضا٠ ؾاٖسًا ست٢ َع ايكٍٛ بةطٚ ايتشطٜف عًٝٗا،  ايجاْٞ:

 َٚٓع ايكسٚز ٚاٱعطاض عٓٗا ع٢ً مٛ ايػايب١ ايه١ًٝ. 
إػًٌُ بإ ْعٍٚ ايكط ٕ نتابًا داَعًا يٮسهاّ ايؿطع١ٝ  يعًِٝ ايجايح:

٫ ٜعين َٓع أٌٖ ايهتاب َٔ ي٠ٚ٬ نتبِٗ، اٚ سطَتٗا عًِٝٗ، فٝذٛظ إ ٜتًٛ 
ايٝٗٛز ايتٛضا٠، ٚايٓكراض٣ اٱلٝرٌ عًر٢ مرٛ ا٫ؼراز ٚايتعرسز، ٚا٫ْررطاز        

٠ٚ٬ ٚا٫دتُاع، َع يط ٝب إػًٌُ بإط٬عِٗ ع٢ً سكٝك١ ٖٚٞ إ يًو ايت
َٓاغب١ ٱثبات قسم ايكط ٕ َٚا فٝ٘ َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٚإ قطا٤يٗا ْرٛع  

 ططٜك١ٝ يٲقطاض بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ.
ٌٖٚ ٗ خا١ُ اٯ١ٜ يكبٝض ٚيبهٝت هلِ، اؾٛاب ْعرِ ٚيهٓٗرا يًتشرسٟ    
ٚيٛنٝسٙ اقطب ٫ْٗا ٗ َكاّ اؾسٍ ٚاٱستذاز ٚطًب ايربٖإ، فاشا عذع 

 ِ عٔ اٱيٝإ بايربٖإ ٚايسيٌٝ ثبت إةًٛب ٚبةًت سذت٘. اـك
ٚٗ اٯ١ٜ بٝإ يرهٌ اهلل يعاٍ ع٢ً بين إغرطا٥ٌٝ اش اْٗرا يةًرب َرِٓٗ     
ايسيٌٝ ٖا ٗ اٜسِٜٗ َرٔ ايترٛضا٠، فًرِ يكرٌ هلرِ ايًرٛا ايكرط ٕ، ٚاثبترٛا َرا          

ع يكٛيٕٛ َٔ ايهتب ايػابك١ ٚقشف ا٫ْبٝا٤، اٚ اهراز ايعًر١ ايصايٝر١ يًُٓر    
ٚاؿطَرر١ ٗ شات ايةعرراّ ايررصٟ قًررتِ بتشطّرر٘، نُررا يررٛ نررإ غررببًا يرربع     
ا٭َررطاض ٚايعًررٌ، بررٌ دررا٤ت بايررسع٠ٛ ٱسهرراض ايررصٟ ٜكسغرر٘ ايٝٗررٛز     

 ٜٚ٪َٕٓٛ بٓعٚي٘ َٔ عٓس اهلل.
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إ إسهاض ايتٛضا٠ ٚي٬ٚيٗا ٫ ٜعين ايكسم ٚٚقف َٔ ٜأيٞ بٗا بٓعت 
ضا٠ نُا ٜسعٕٛ َٔ سط١َ ايكازم، بٌ إ إساض ٗ ايكسم ع٢ً يكسٜل ايتٛ

بع  ا٭طع١ُ ع٢ً ا٫ْبٝا٤ َا فِٝٗ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ، فرٞ اٯٜر١ سرصف   
ٚايتكسٜط: فاخطدٛا اٯٜات ٚايه٬ّ ايصٟ ٜجبت زعرٛانِ، فايكرسم ٜتعًرل    
بسع٣ٛ ايتشطِٜ ٜٚهرٕٛ إرساض ٗ اثبرات ايكرسم اٚ بٝرإ ٚفهرض ايهرصب        

 ع٢ً نصبِٗ ث٬ث١:  بإسهاض ايتٛضا٠ ٚي٬ٚيٗا فتهٕٛ ايٛدٛٙ ايساي١
 عسّ إسهاض ايتٛضا٠.  ا٭ٍٚ:
 إَتٓاعِٗ عٔ ي٠ٚ٬ ايتٛضا٠.  ايجاْٞ:

 عسّ ٚدٛز َا ٜسعٕٛ َٔ ايتشطِٜ ٗ ايتٛضا٠. ايجايح:
أَا َٛضز ايكسم ايصٟ اؾرتطت٘ اٯ١ٜ ايهط١ّ فٗٛ َتشس، ٫ٚ ٜتكّٛ ا٫ 

ايٓكرٛم  بج٬ث١ أَٛض ٖٚٞ إسهاض ايتٛضا٠ ٚي٬ٚيٗا ٚقطا٠٤ َا يتهُٓ٘ َٔ 
اييت ؽرب عٔ سط١َ بع  ا٭طع١ُ ع٢ً ا٭ْبٝا٤، ٚعٓرس ايتدًرف عرٔ أسرس     

 ٖصٙ ايٛدٛٙ ايج٬ث١ اٚ يعصضٙ ف٬ ٜكسم عًِٝٗ اِْٗ َٔ ايكازقٌ.
ٚدا٤ ٚقف )ايكازقٌ( ع٢ً مرٛ اٱطر٬م َرٔ  رري يكٝٝرسٙ َٛنرٛع       
ايررسع٣ٛ، ٜٚتهررُٔ ايتررٛبٝذ ٚايتكبررٝض ٚايتشررصٜط، ٚفٝرر٘ زعرر٠ٛ يًتررساضى       

٢ً ايكسم ٚإدتٓاب ايهصب، ٫ٚ ٜٓشكط َٛنٛع ٖصٙ ايسع٠ٛ ٚاؿطم ع
َهرراٌَ اٯٜرر١ ايهطّرر١ بررٌ ٖررٛ أعررِ اش اْٗررا ػعررٌ أٖررٌ ايهترراب ٜتذٓبررٕٛ  

 ايسع٣ٛ اـاي١ٝ َٔ ايسيٌٝ.
ٚيسفع ٖصٙ اٯٜات اؿطز عٔ إػًٌُ ٗ باب اٱغتس٫ٍ ٚاٱستذاز 

   ٌ  ٕرٔ ٜػتؿرٗس   بايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ، ف٫ًٛ ٖصٙ اٯٜات يتكرس٣ بعر  إر٪َٓ
بايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٫ثبات قسم  ٜات ايكط ٕ َٚا فٝٗا َٔ ا٭سهاّ، بايكٍٛ 
بعسّ اؿادر١ يًذر٤ٛ اٍ ايهترب ا٫خرط٣، ٚيرعّٚ اٱنتررا٤ برايكط ٕ فترأيٞ         
ٖايإ اٯٜتإ يتدربا عٔ قش١ َجٌ ٖصا ا٫غتؿٗاز، َٚا فٝ٘ َٔ ععِٝ ايٓرع 

 ٚايس٥٫ٌ ٚاؿذر.
ٜأت َا ٗ اٯ١ٜ َٔ اٱستذراز ٚايترٛبٝذ ا٫   ٚبًشاظ أغباب ايٓعٍٚ مل 
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بعس ايتعسٟ با٫ْهاض يػٓٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ير٘ ٚغرًِ، ٚضَٝٗرا    
َداير١ ا٭ْبٝا٤ اٯخطٜٔ، فًِ ٜهٔ ا٭َط خاقًا بأفعاٍ بين إغطا٥ٌٝ بٌ دا٤ 
ايتعسٟ ٚاؾساٍ فُٝا ىل اؿ١ًٝ ٚاؿط١َ عٓس إػًٌُ، ٖٚرصا ايكرٍٛ قرس    

ٜب ٚايؿو عٓس بع  إػًٌُ، فتكرس٣ ير٘ ايكرط ٕ باٱستذراز     ٜبعح ايط
عًر٢ اـكررِ َرا ٜرر٪َٔ ٜٚكرط برر٘ ٖررٛ ْرػر٘، فًررٝؼ َرٔ ٜٗررٛزٟ ا٫ ٜٚرر٪َٔ      
برايتٛضا٠، فذرا٤ اٱستذرراز عًر٢ مررٛ ايعُرّٛ اٱغررتغطاقٞ يٝؿرٌُ اؾُٝررع      
ٜٚهٕٛ ٚغ١ًٝ يهف ا٭ش٣ عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ ٚعٔ 

 ١ ابت١ٝ٥٬ ١َٜٝٛ دا٤ت ايؿطا٥ع بتشًًٝٗا ٚاباستٗا.إػًٌُ ٗ َػأي
يكس دا٤ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ ع١ًٝ طعاّ اؾعٚض ف٬بس 
َٔ ايباع٘ ٚقاناي٘، ٚع٢ً فطض ٚدٛز زع٣ٛ بتشرطِٜ ٖرصا ايةعراّ عًر٢     
ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ ٜهٕٛ فعٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ ْاغدًا ي٘، 

َٔ ايعٌُ بايٓاغذ ٚيطى إٓػرٛر، ٚيهرٔ ايٓٛبر١ ٫ يكرٌ يًٓػرذ ٗ      ٫ٚبس 
إكاّ، فًٝؼ َٔ ْػذ بٌ إ س١ًٝ ٖصا ايةعاّ َػتس١ّ ٚعُرٌ بٗرا ا٭ْبٝرا٤    

 ْٝعًا بإغتجٓا٤ ؾدل ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ.
ٚعسّ ٚدٛز ؼطِٜ ٗ ايتٛضا٠ يةعاّ اؾعٚض ز٫ي١ ع٢ً سكط ايتشطِٜ 

مل ٜهررٔ يؿررطٜعًا بررٌ أَررطًا خاقررًا دررا٤   بٝعكررٛب زٕٚ  ررريٙ، ٚإ ايتشررطِٜ
بايعطض ع٢ً مٛ ايٓصض اٚ ايٌُٝ اٚ ٫غباب يتعًل بكش١ ايبسٕ أٚ يػرين  
ايكشو اييت اقابتِٗ، ٚاضغاي٘ ا٫ٚزٙ اٍ َكط يُٝتاضٚا، اٚ يركس ٜعكرٛب  

ًَاثَْْعَّااذْ لَْْنَاابهُ يِااٍَ انمذُااسٌِْ ََيُااٌَ َٚررا أقرراب٘ َررٔ اؿررعٕ عًٝرر٘ قرراٍ يعرراٍ ط

 .(1)صكَظِْى 
٫ٚ ٜٓشكط َٛنٛع اٯ١ٜ بًشِ اؾعٚض ٚسًٝت٘ اٚ سطَت٘، بٌ ٖٞ أعِ 
ٜٚؿٌُ َٛنٛعٗا سط١َ بع  ا٭طع١ُ ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ بعس ايتٛضا٠، فكس 

                                                 

 .84غٛض٠ ٜٛغف  (1) 
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ََجِظُهمىٍ يٍِْ انَّيٍَِّ دا٤ ايتشطِٜ بايعطض ٚبعس ْعٍٚ ايتٛضا٠، قاٍ يعاٍ ط

، فذرا٤ت ٖرصٙ اٯٜر١ يتربٌ يرأضٜذ       (1) ص...نَيُاىْ ىَب ًُا دَرَّيْنَاب لَهَاْْيِىْ طَِّْجَابدٍ ؤُدِهَّاذْ     

 ايتشطِٜ ٚأْ٘ ع٢ً أقػاّ:
قبٌ ْعٍٚ ايتٛضا٠ ٜٚتعًل بكهر١ٝ ؾدكر١ٝ ٖرٞ ؼرطِٜ إغرطا٥ٌٝ       ا٭ٍٚ:

ع٢ً ْرػ٘ ؿِ اٱبٌ، ٜٚرسٍ بايس٫ير١ ايتهر١ُٝٓ عًر٢ إ ايتشرطِٜ مل ٜهرٔ       
 َٛدٛزًا قبٌ إغطا٥ٌٝ ٚنصا بعسٙ.

٬ّ ْٚررعٍٚ ايتررٛضا٠ ٚخًٖٛررا َررٔ  أٜرراّ ْبرر٠ٛ َٛغرر٢ عًٝرر٘ ايػرر   ايجرراْٞ:
 ايتشطِٜ، ٖٚٛ سذ١ زاَغ١ ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ.

َا بعس ايتٛضا٠ ٚاغتُطاض س١ًٝ ا٭طعُر١ ا٫ َرا درا٤ غكرٛم      ايجايح:
بع  ا٭طع١ُ ٚاييت مل يهٔ َككٛز٠ بايصات أق٬ً بٌ دا٤ ؼطّٗا ْتٝذر١  

 ايتعسٟ ٚايعًِ َٔ بين إغطا٥ٌٝ.
ًَنِهَّاااوِ انمعِاااسَّحُ ًَنِرَضُاااٌنِوِ  ٛيررر٘ يعررراٍ طّٚهرررٔ اعتبررراض اٯٜررر١ َرررٔ عَُٛرررات ق  

فرٝٗا ظرط عكا٥رسٟ يًرٓيب قُرس قر٢ً اهلل عًٝر٘ ٚ ير٘        (2) ص...ًَنِهمًُااْيِنِنيَ 

 ٚغًِ ٚإػًٌُ َٔ ٚدٛٙ:
 غبٌ اٱستذاز ٚاؾساٍ. ا٭ٍٚ:
 بٝإ اؿكا٥ل. ايجاْٞ:

عٓس قٝاّ ايسيٌٝ بإٔ نبو يأضٜذ إًٌ ٚأسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ  ايجايح:
 إػًٌُ.

 ضز ا٭ش٣ َٚٓع اؿطز ٚططز أغباب ايؿو ٚايطٜب. ايطابع:
 ايتٓعِ بايةٝبات َٔ  ري أثط ٱزعا٤ سط١َ بعهٗا. اـاَؼ:

يجبٝت أسهراّ اٱغر٬ّ اٍ ٜرّٛ ايكٝاَر١، ٚبٝرإ سادر١ أٖرٌ         ايػازؽ:

                                                 

 .160غٛض٠ ايٓػا٤  (1) 
 .8غٛض٠ إٓافكٕٛ  (2) 
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 ايهتاب يًكط ٕ ٚإػًٌُ ٗ نؿف اؿكا٥ل ٚبٝإ ا٭سهاّ.

 بثكلبَىٌ شهبدح انكتبة انس
َٔ إعذعات ايباٖطات ٗ َهاٌَ  ٜات ايكط ٕ ايهطِٜ يكسٜك٘ بايهتب 
ايػُا١ٜٚ ايػابك١ اش يعذع ايعكٍٛ عٔ زضى َٓافع ٖصا ايتكرسٜل ايعكا٥سٜر١   
ٚايتؿرطٜع١ٝ ٚاٱدتُاعٝر١ ٚا٭خ٬قٝر١، فكرس أضاز اهلل عرع ٚدرٌ ابكرا٤ قر١ً         

ايترراِٖ   ٚخكٛق١ٝ بٌ إػًٌُ ٚأٌٖ ايهتاب، ٚاغتسا١َ اْرتراح ابرٛاب  
بِٝٓٗ، َع اَهإ ايت٬قٞ ٚاٱيرام ع٢ً بع  ا٭سهاّ ٚايػٓٔ، ٜٚةطز ٖصا 

 ايتكسٜل ايٓرط٠ َٔ ايتٓعٌٜ ّٚٓع َٔ ايؿو ٚايطٜب.
فعٓسَا ٜعًِ اٱْػإ إ ايكط ٕ يرٝؼ اٍٚ نتراب ْرعٍ َرٔ ايػرُا٤ فاْر٘       
ٜةُرر٦ٔ ؿكٝكرر١ ايتٓعٜررٌ، ٜٚتًكرر٢  ٜررات ايكررط ٕ باْٗررا أَررط َعٗررٛز َررٔ دٗرر١  

ٚايٓعٍٚ َع َا٥ع يٓرطز ب٘ ٫ ٜٓشكط بٛد٘ اٚ َٛنٛع ٚاسس ٕا ٗ  ايكسٚض
ايكط ٕ َٔ اٱعذاظ ٚيغ١ ايؿٍُٛ ٚايتهاٌَ ٗ ا٭سهراّ ٚاٱَتٓراع ايرصايٞ    

 ٯٜاي٘ ٚنًُاي٘ عٔ ايتشطٜف ٚايتبسٌٜ. 
ٜٚتذ٢ً ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ غط ًَهٛيٞ َٔ اغرطاض اٱقرطاض بايتٓعٜرٌ ايػرابل     

٢ قش١ ٚغ١َ٬ ا٭سهاّ ايكط ١ْٝ، ٚيٛنٝس ٖٚٛ ايطدٛع ايٝ٘ ي٬غتس٫ٍ عً
سكٝك١ ٗ اٱضاز٠ ايتؿطٜع١ٝ ٖٚٞ إ ايٓيب قُسًا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ 
٫ ٜٓةل عٔ اهل٣ٛ ٚإ س٬ي٘ س٬ٍ اٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚسطاَ٘ سطاّ اٍ ّٜٛ 
ايكٝا١َ، ٫ٚ ٜٓشكط سهِ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ايصٟ دا٤ ب٘ بإػًٌُ ٚسرسِٖ  

َُٛات ايتهًٝف بايرطٚع ٚمشٛهلا يًٓاؽ ْٝعرًا، با٫نراف١   بٌ ٖٛ عاّ يع
اٍ غط  خط ٖٚٛ ؾٗاز٠ ايهتاب ايػابل نايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ع٢ً ا٭َِ ٚإًٌ 
ايػاير١، ٚاؽاشٙ ٚثٝك١ يا١ٜٚ ٕعطف١ قكرل ٚغرٓٔ ا٫ْبٝرا٤ ٖرا ٜرسٍ عًر٢       

 بعح ايؿٛم ٗ ايٓرٛؽ يتتبع  ٜات ٚز٥٫ٌ ايؿٗاز٠ ٗ ايهتب ا٫خط٣.
دعًت ٖصٙ اٯ١ٜ إػًٌُ ٜتةًعٕٛ اٍ ضز بين إغطا٥ٌٝ ع٢ً ٖرصا   يكس

ايتشسٟ خكٛقًا ٚإ خاُتٗرا درا٤ت بكرٝغ١ ايتكبرٝض، ٚدعًرت إرساض ٗ       
ايكسم ٚايهصب عًر٢ َٛنرٛع ٖرصٙ اٯٜر١ ٖٚرٛ سًٝر١ ايةٝبرات ٗ ؾرطٜع١         
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َٛغ٢، فبعس إ أَطت اٯ١ٜ بين إغطا٥ٌٝ بإسهاض ايتٛضا٠ ايريت ٗ اٜرسِٜٗ   
ٚإ ناْت قس طايتٗا ٜس ايتشطٜف، ؼسيِٗ َط٠ اخط٣ بإ طايبتِٗ  ٚي٬ٚيٗا

باظٗاض قسقِٗ باثبات َا ٜكٛيٕٛ َٔ ايتٛضا٠، ٚإػًُٕٛ ٫ وتادٕٛ ٖرصٙ  
ايؿٗاز٠ غٛا٤ ٗ باب ا٫عتكاز اٚ ٗ َٝسإ ايعٌُ يتكٝسِٖ بأسهاّ ايكط ٕ 

 ٚس١ًٝ ا٭طع١ُ ٚاقاي١ اٱباس١. 
ِٗ ٚيهررٕٛ غرر٬سًا ٗ اٜررسِٜٗ يطفررع   ْعررِ يًررو ايؿررٗاز٠ يعٜررس ٗ إّرراْ  

ايؿبٗات ٚاٱستذاز ع٢ً اـكرِ، ٚيٛنٝرس قرسم ايكرط ٕ ٗ اخبراضٙ عرٔ       
ايغٝب ٚقكل ا٭ْبٝا٤، ٖٚصٙ ايؿٗاز٠ ٚغ١ًٝ يتٛثٝل غٓٔ ا٫ْبٝا٤ ٚدعًرٗا  
سانط٠ ٗ ايٛاقع ايَٝٛٞ يًُػًٌُ ٚ٭ٌٖ ايهتراب، ٚيرتؾرض َٓٗرا ايربنر١     

 ٖصٙ ايسع٠ٛ َطنب١ َٔ اقػاّ: ٚيسعٛ ايٓاؽ ي٬قتسا٤ با٫ْبٝا٤، ٚ
 اٱقتباؽ َٔ غري٠ ٚقكل ا٫ْبٝا٤.  ا٭ٍٚ:
 ا٭خص َٔ غ١ٓ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚغًِ.  ايجاْٞ:

ايعٓٛإ اؾاَع باعتباض ٚسس٠ إٛنٛع ٗ يٓكٝض إٓاط، ٚاؼاز  ايجايح:
  ٌ  ٖرصٙ  غٓٔ ا٫ْبٝا٤ ٗ باب ايعباز٠ ٚأسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ، َٚٓٗرا َهراَ

اٯ١ٜ، ٚشنط فطز ككٛم ٗ اؿط١َ ٫ ٜهط ٗ اؼازٖا ٫ٕ ٖصا ايرطز دا٤ 
 غكٛم إغطا٥ٌٝ زٕٚ  ريٙ َٔ ا٫ْبٝا٤.

ٖٚصا ايكإْٛ ٫ ٜتعاضض َع يكسٜل ايكط ٕ يًهتب ايػرُا١ٜٚ ايػرابك١   
نُا اْ٘ ٫ ٜػتًعّ ايسٚض أٟ إ ؾٗاز٠ ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػرابك١ ٫ يتٛقرف   

هلا، ٚنصا يكسٜل ايكط ٕ هلا ٫ ٜتٛقف عًر٢ ؾرٗازيٗا    ع٢ً يكسٜل ايكط ٕ
ع٢ً قسم ْعٚهلا َٔ عٓس اهلل، بٌ نٌ فطز َرٔ ايررطزٜٔ َػرتكٌ ٗ شاير٘،     
ّٚتًو َكَٛات َهاَٝٓ٘ ٚز٫يت٘، ٜٚرتؾض عٓ٘ ايؿٗاز٠ ٚايتكسٜل فٝهْٛرا  
َٔ اـكا٥ل ايصاي١ٝ، َع إ ايكط ٕ اٜهًا ٜؿٗس يًهتب ايػُا١ٜٚ ايػرابك١  

ٍ َٔ عٓس اهلل ٖٚصٙ ايهتب يكسم ايكط ٕ ٗ ْعٚي٘ َٔ ايػُا٤ بكسم ايٓعٚ
ٖٚٛ يٝؼ َٔ ايسٚض، بٌ َٔ ايتٛنٝس ٚايتكسٜل إتبازٍ ٚا٫خباض عٔ اؿل، 
ٖٚصا ايتبازٍ ٚايتساخٌ  ١ٜ إعذاظ١ٜ ٚٚغ١ًٝ يًتدرٝف عٔ ايٓاؽ، ٚاعاْتِٗ 
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 ع٢ً اهلسا١ٜ، َٚٓعِٗ َٔ ايه٬ي١ ٚظدطِٖ عٔ ا٫قا١َ عًٝٗا. 
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 قإْٛ ايًعٔ 44 87 ١ٜ  5
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 إٛنٛعٞ
 اعذاظ اٯ١ٜ  53

 اٯ١ٜ يةف 54 اعذاظ اٯ١ٜ 9
 قإْٛ اـًٛز ايػًيب 61 اٯ١ٜ غ٬ح 11
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 ٌقإْٛ ظَإ ايتٓعٜ 164 افانات اٯ١ٜ 86
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 قإْٛ اٱْرام 201 ايترػري 118
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