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ِٔ ايسَِّسِِٝ  ِبْطِِ ايًَِّ٘ ايسَّسَُْ

 ادلمديت
اؿُؿ هلل ايفٟ غًل ا٭قض يتهٕٛ نهًٓا يٲْهإ ٚقـ٬ً ـ٬تتـ٘    

عباؾتـ٘ ْٚهـه٘  َْٚٛـعًا ٱرٗـاقٙ َعـاْٞ      ٚياٖؿًا ع٢ً انكاَ٘ ٚٚعا٤ ي
ايًهك ع٢ً ْع١ُ اـًل ٚاـ٬ت١ ٚايكلم ٚانتؿا١َ اؿٝا٠ تٝٗـا  َٚـ٢ً   

 اهلل ع٢ً قُؿ ٚآي٘ ايطاٖكٜٔ.
يكؿ أَطف٢ اهلل ا٭ْبٝا٤ يٝهْٛـٛا أنـ٠ٛ سهـ١ٓ يًٓـاى ؼي أعُـا ِ       
ٚعًْٛا  ِ ع٢ً ا ؿا١ٜ ازي نبٌ ايكياؾ  ٚتفٌٓ ٚدعٌ ايبٝت اؿـكاّ  

أق١ْٝ َٚاؾ٠ يٲغتباق  ٚؾع٠ٛ ي٬ًُع  تًع َٓٗا أنـبا  ا ؿاٜـ١   آ١ٜ 
 ٚايكياؾ  ٚشيٓع ايٓاى َٔ اي٬ٓي١ ٚايغٛا١ٜ.

ٚدعٌ يًبٝت ٚرا٥ف َتعـؿؾ٠ َٓٗـا َـا ٜتٓـُٔ ايتٝهـت ٚايتػفٝـف       
يٝظٗك ايٓاى ايطاع١ ٚاٱَتجاٍ نُا ؼي انتكباي٘ ؼي اي٠٬ُ  ا٭َك ايفٟ ٫ 

ا َا ٜهتًمّ قطع اغيهات١  ٚت١٦ٝٗ َكؿَات حيتاز ازي ايعٓا٤ ٚاغيًك١  َٚٓٗ
ا٭ؾا٤ ٚايماؾ ٚايكاس١ً نشر ايبٝت يفا قٝؿت٘ اٯٜات اييت تُٓٓٗا ٖـفا  
اؾم٤ َٔ ايتفهت باٱنتطاع١  يٝهٕٛ اغياٍ َٚش١ ايبؿٕ َكؿَـ١ ٚعْٛـًا   
ع٢ً اٱَتجاٍ يًتهايٝف  ٚايهٝاس١ ؼي عامل اغيًهٛت  ٚايهعٞ ؼي َكاتب 

 ًِ اغيعكاز  ٚايغكم ؼي ْٛق د٬ٍ اؿل.ايكك   ٚاٱقتكا٤ ؼي ن
ٚاؿر نفك دهؿٟ ٚقٚسٞ ٚعكا٥ؿٟ ٚتٗفٜب يًهذاٜا ٚايطبـا،   
َٚٔ ٫ ٜهتطٝع اؿر  أٚ أْ٘ اؾ٣ ايفك١ٜٓ ٫ ٜٓكطع نفكٙ ؼي اؿر  تًِ 
ــا ايهــفك ايكٚســٞ      ٜتػًــف  ــت اغيهــتطٝع ا٫ عــٔ ايهــفك اؾهــؿٟ  أَ

اؿر  ٖٚفا ايـفٟ   ٚايعكا٥ؿٟ تًٝاقى تٝ٘ نٌ َهًِ َٚه١ًُ ؼي َٛنِ
دا٤ت ب٘ اٯٜات اييت تٓــُٓٗا ٖفا اؾـم٤ اـ ٜتــُٓٔ أقبـع آٜـات ٖـٞ      

( َٔ نٛق٠ آٍ عُكإ  ث٬ث١ َٓٗا ؼي بٝإ َْٛٛع١ٝ 97 - 96 -95 -94)
ايبٝــت اؿــكاّ ؼي اَــ٬ع ايٓــاى ًْٚــك ايفٓــ١ًٝ ٚقٗــك ايكــ٠ٛ ايًــ١ٜٛٗ   

ٜٚفنكِٖ غًـل  ٚايغٓب١ٝ بُبغ١ عباؾ١ٜ طياي١ٝ ٜباٖٞ بٗا اهلل اغي٥٬ه١  
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آؾّ ٚدعً٘ غًٝف١ ؼي ا٭قض  ٚتتذ٢ً تٝٗا َعاْٞ ايٓفؼ ؼي اٱْهإ َٔ 
ــع      ــازي بْٛـ ــً٘ تعـ ــإ ا٭قض  ٚتفٓـ ــٛا اٱْهـ ــف١ ٖبـ قٚع اهلل ٚتًهـ
ايًاغِ ايهـكِٜ يٝهـٕٛ سذـ٘ ٚايتٛدـ٘ ايٝـ٘ ؼي ايُـ٠٬ عًـكًا ؾـ٬ٍ         

فََٛيُّثثٛا َٚسَْٝثثحم ََثثن نمٓثث مِْ ٚدٗــ٘ ايهــكِٜ ٚنــفكًا َتُــ٬ً َــٔ اـًــل ازي اؿــل ط

 ص.ٚمدمَٖٛهمِْ َغْطسَٙم
ٚنُا ٖٛ ؼي ا٭دما٤ ايهابك١ ٚنـت  ايفكٗٝـ١ ٚا٭َـٛي١ٝ ٚايه٬َٝـ١     
ا٭غك٣ قُت بهتابـ١ َٚكادعـ١ ٚتُـشٝض ٖـفا اؾـم٤ بٓفهـٞ َـٔ ؾٕٚ        

َقثنيمٛا  ط ًَاقن١ اٚ َهاعؿ٠ أسؿ ازي سري طبعـ٘  ا٫ بفٓـٌ َـٔ اهلل     

َِْْٚعَِ ايَِْٛنٌٝم  ص.َسْطبمَٓن ايًَّ٘م 
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ْٔ    ط لىنه حعبىل ْٔ اْفَ َس٣ ع٢ًََ ايًَّثِ٘ ايَهثِرَ  َِث فََُ

َٕ  .94ص اٯ١ٜ َبْعِد َذِيَو َفأٚي٦َِو ٖمِْ ايظَّنيُِمٛ

 اإلعساة وانهغت
يكا انِ ايفا٤: سكف انت٦ٓاف  َٔ:  تُٔ اترت٣ ع٢ً اهلل ايهف :

 ت دـالّ ؼي قـٌ قتـع َبتـؿأ  اتـرت٣: تعـٌ َـاض ؼي قـٌ دـمّ تعـٌ           
 ايًكا )َٔ(.نِ اعٌ ُْت َهترت ٜعٛؾ ٫ايًكا  ٚايف
 َتعًكإ بـ)اترت٣(. ع٢ً اهلل:
 َفعٍٛ ب٘ َُٓٛ  بايفتش١. ايهف :
 اياق٠ َٓاف ايٝ٘.انِ  ـيو:داق ٚفكٚق   َٔ بعؿ:

انـِ  ايفـا٤: قابطـ١ ؾـٛا  ايًـكا  أٚي٦ـو:       تأٚي٦و ِٖ ايظـاغيٕٛ: 
ٖـ    ِ(  ٚاؾًُـ١ اٱيٝـ١   اياق٠ َبتؿأ  ِٖ: َبتؿأ ثإ  ايظـاغيٕٛ: غـ) )

اٱياق٠  ٚجيٛل إ ٜهٕٛ )ٖـِ( ْـُت تُـٌ    انِ )ِٖ ايظاغيٕٛ( غ) 
ٚس٦ٓٝف ٜهٕٛ )ايظاغيٕٛ( غ) أٚي٦و  ٚاؾ١ًُ َٔ اغيبتؿأ ٚاـ) ؼي قـٌ  

 دمّ دٛا  ايًكا  ٚتعٌ ايًكا ٚدٛاب٘ غ) )َٔ(.
ؼي  ٚايفك١ٜ ايهف   ٜكاٍ تك٣ نفبًا تكًٜا ٚأترتاٙ: اغتًك٘  ٚاٱتـرتا٤ 

اٱَط٬ع قَٞ ايغت بايكبٝض ٚاغيٓهك ٚـنكٙ سيا ٜه٤ٛٙ َٔ  ت إٔ ٜفعً٘ 
أٚ أْ٘ بك٨ َٓ٘  أٚ يٝو َـٔ ؾيٝـٌ ٜجبـت تًبهـ٘ أٚ ايتُـاق٘ بـ٘  ٚتكٝٝـؿ        
اٱترتا٤ باْ٘ ع٢ً اهلل ٜعين ايهف  عًٝ٘ نبشاْ٘ ْٚهب أَٛق ازي ايًكٜع١ 
        ٛ  يٝو َٓٗا  ٚايهـف  ْكـٝا ايُـؿم  ٜكـاٍ نـف  ٜهـف  نـفبًا  ٖٚـ
 اٱغباق غ٬ف ايٛاقع ٚاؿل  ٚايهف  َفَّٛ يكعًا ٚعك٬ً ٚعكتًا.

ٚبري ايهف  ٚاٱترتا٤ عُّٛ ٚغُّٛ َطًل تهٌ تك١ٜ ٖٞ نف  
ٚيٝو ايعهو  يفا دا٤ت اٯ١ٜ باؾُع بُٝٓٗا ؼي ؾ٫ي١ ع٢ً إ ايهف  

 ع٢ً اهلل إترتا٤  ٚاٱترتا٤ أيؿ قبشًا َٔ ايهف . 
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 يف سُبق اَِبث
طعاّ( َٚا تٝٗا َٔ ايتشؿٟ ٚايبٝإ ٚإقا١َ اؿذ١ ع٢ً بعؿ آ١ٜ )نٌ اي

اـُِ ؼي اؾؿاٍ بايؿع٠ٛ ازي اٱنتؿ٫ٍ ػيا ؼي ٜؿٙ ٚيٝو َا أْمٍ ع٢ً 
ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ  َٚا ٜرتيض عٔ ٖفٙ ايؿع٠ٛ َـٔ  
تٛنٝؿ يُؿم ْمٍٚ ايككإٓ َٔ عٓؿ اهلل ٚتٓمٜ٘ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 

ٚا٭ْبٝا٤ َطًكًا  دا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يفّ ايفٜٔ ٜكرتتٕٛ ايهف  ٚآي٘ ٚنًِ 
ٜٚٓهبٕٛ ازي ايًكٜع١ َا يٝو َٓٗا  يبٝإ إ ايتشؿٟ ٚاٱستذاز يـٝو  
َطًٛبــًا يفاتــ٘ تشهــب بــٌ ٖــٛ عٓــٛإ يتجبٝــت اؿكــا٥ل ٚدــف  ايٓــاى 

 يًٗؿا١ٜ ٚنبٌ ايكياؾ  ٚإدتٓا  اؾؿاٍ ٚايكٍٛ ع٢ً اهلل بغت عًِ.
تٛنٝؿًا غيٓاَري اٯ١ٜ ايهـابك١ عًٝـ١ ايطعـاّ َطًكـًا     ٚتعت) ٖفٙ اٯ١ٜ 

يـبين إنـكا٥ٌٝ  ٚعــؿّ تعـؿٟ َـا سكَــ٘ إنـكا٥ٌٝ عًـ٢ ْفهــ٘ عًـ٢ مــٛ        
ايك١ٝٓ ايًػ١ُٝ ٚايفات ازي ا٭دٝاٍ اي٬سكـ١ َـٔ بـين انـكا٥ٌٝ  ثـِ      
دا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ يتبري ٚدًٗا َٔ ٚدٛٙ اٱعذـال ؼي نـٝام اٯٜـات سيـا     

ا ٚاٱبكاّ  ٚايطكؾ ٚايعهو  تبُٝٓـا دـا٤ت   ٜؿٍ عًٝ٘ ْظُٗا َٔ ايٓك
ٖفٙ اٯ١ٜ بـفّ ايهـف  ٚايتشـفٜك َـٔ اٱتـرتا٤ عًـ٢ اهلل  دـا٤ت اٯٜـ١         
ايتاي١ٝ ؼي اٱغباق عٔ َؿم ايككإٓ ٚعؿّ غكٚد٘ عٔ اؿل  ٚاٱغبـاق  
ايكــاطع عــٔ ســاٍ ا٭ْبٝــا٤ ٚنــٓٔ ايًــكا٥ع  َــع ايــؿع٠ٛ ازي إتبــا، ًَــ١  

  ٚإدتٓا  ايًكى  َٚفاِٖٝ ايٓـ٬ي١  إبكاِٖٝ  ٚايتكٝؿ بأسهاّ اؿٓٝف١ٝ
 َٚا تكٛؾ ايٝ٘ َٔ اؾؿٍ بايباطٌ.

ٚقؿ دا٤ت اٯٜات ايهابك١ بايبًاق٠ بإسباا عٌُ ايهـاتك ٚايبًـاق٠   
َّٕ طبعفاب٘ نُا ؼي قٛي٘ تعازي ؼي ايفٜٔ ضيٛتٕٛ ِٖٚ نفاق بكٛي٘ تعازي  ِإ

ْٔ ٜمْكَبثثٌَ َِثث    َََٚثثنَمٛا َٖٚمثثِْ نمرَّثثنُز فًََثث َٔ َنَرثثسمٚا  ْٔ َأَسثثِدِِْٖ َِثث٤ٌْم اذزه َذََٖبثثن ََٚيثثْٛ  ايَّثثِرٜ

ْٔ َمْكَبٌَ   ٚاٯ١ٜ اييت قبًٗا ؼي ايفٜٔ الؾاؾٚا نفكًا ط(1)ص...اْفَ َد٣ بِِ٘ َي

                                                 

 .91نٛق٠ آٍ عُكإ  (1) 
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ْٔ ٜمْكَبثثٌَ   ٚقؾ عُــٌ ايــفٟ خيتــاق  ــت اٱنــ٬ّ ؾٜٓــًا ط(1)صَمْكَبثثٌَ ََثثَْٛب مٗمِْ فًََثث

ْٓ٘م ٘     (2)صَِ ٚآيـ٘     ٚـّ ايفٜٔ تٛيٛا عٔ اٱضيـإ بٓبـ٠ٛ قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ

ْٔ ََثثثَٛي٢َّ َبْعثثثَد َذِيثثثَو َفأٚي٦ِثثثَو ٖمثثثِْ      ٚنـــًِ ُْٚـــكت٘ بكٛيـــ٘ تعـــازي ط    فََُثثث

َٕ  .(3)صاْيَرنِضكمٛ
يكؿ ابت٢ٓ اؿهِ ؼي ٖفٙ اٯ١ٜ ع٢ً َٓاَري اٯ١ٜ ايهابك١  يفا دا٤ت 

اٱياق٠ )ـيو( ؼي ؾ٫ي١ ع٢ً نفا١ٜ َٓاَري اٯ١ٜ ايهابك١ يًشذ١  انِ ب
 قًا ٖٚٞ:تاؾُع بري اٯٜتري ٜفٝؿ أَٛ

 إسٓاق ايتٛقا٠ ٚت٬ٚتٗا ٚاثبات َؿم َا ٜؿعٕٛ. ا٭ٍٚ:
 ايهف عٔ ؾع٣ٛ ؼكِٜ بعا ا٭طع١ُ َٔ  ت ؾيٌٝ يكعٞ. ايجاْٞ:
إقا١َ اؿذ١ ع٢ً َـٔ ُٜـك عًـ٢ ؾعـ٣ٛ ايتشـكِٜ ايـيت مل        ايجايح:

 ٶ.تجبت ؼي ايتٛقا٠ 
 ٚدٗإ:ٚؼي َُٕٓٛ َٚؿٚق اـطا  ؼي اٯ١ٜ 

اْ٘ انتُكاق يًه٬ّ ايفٟ أَك اهلل ب٘ ايٓ  قُـؿًا َـ٢ً اهلل    ا٭ٍٚ:
..ص قمثٌْ َفثأَْمٛا ِبثني ََّْٛزا٠ِ َفنًَْمَٖٛثن    عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ؼي اٯ١ٜ ايهابك١ بكٛيـ٘ تعـازي ط  

 اٯ١ٜ.
ن٬ّ َهتأْف ٚقاعؿ٠ ن١ًٝ خي) بٗا اهلل ايٓ  قُؿًا ٢ًَ اهلل  ايجاْٞ:

 ًُري ٚايٓاى طيٝعًا.عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚاغيه
 ٚايُشٝض ٖٛ ايجاْٞ َٔ ٚدٛٙ:

 ٜتفٌٓ بعؿ اٱستذاز ببٝإ ا٭سهاّ اؾما١ٝ٥. إ اهلل   ا٭ٍٚ:
تتٓـُٔ اٯٜـ١ اٱغبـاق اٱ ـٞ عـٔ سهـِ عـاّ ٜتغًـ٢ نـٌ           ايجاْٞ:

 ا٭ل١َٓ  ٖٚٛ ْعت نٌ َفرت بايظًِ ٚايتعؿٟ.
 ف٤ٞ اٯ١ٜ بُٝغ١ اؾُع. ايجايح:

                                                 

 .90نٛق٠ آٍ عُكإ  (1) 
 .85نٛق٠ آٍ عُكإ  (2) 
 .82نٛق٠ آٍ عُكإ  (3) 
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قاعؿ٠ ن١ًٝ ؼي اغيكـاّ ٖٚـٞ يـٛ ؾاق ا٭َـك ؼي     ضيهٔ إ ْ٪نو ايكابع:
ايه٬ّ ؼي ايككإٓ باْـ٘ سهـِ َـٔ عٓـؿ اهلل أٚ سهاٜـ١ عـٔ ايـٓ  ٚ ـتٙ          
تا٭ٌَ ٖٛ ا٭ٍٚ ا٫ إ تؿٍ قك١ٜٓ َاقت١ ع٢ً  تٙ  ٚنبل أَكٙ تعازي 
ازي ايٓ  با٫نتؿ٫ٍ بايتٛقا٠ ٫ تهفٞ قك١ٜٓ ع٢ً إؿـام َٓـُٕٛ اٯٜـ١    

 اي٬سك١ ب٘.
ْٛٛع١ٝ ايفُـٌ بـري اٯٜـات  ٚقدشـإ ا٫نـت٦ٓاف ؼي      َ اـاَو:

 ايه٬ّ ا٫ َع ايؿيٌٝ.
عٛؾ٠ اٯ١ٜ اي٬سك١ ازي َٓاَري ا٭َـك اٱ ـٞ ازي ايـٓ      ايهاؾى:

ص  ٚتُٓٓٗا اٱغباق قمٌْ َصَدَم ايًَّ٘مقُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ بًفظ ط
 عٔ َؿق٘ تعازي ْعت ايظامل باْ٘ َفرت.

اٯٜات إ تـأتٞ بعـؿ آٜـ١ ـّ اٱتـرتا٤ ٚتٛنٝـؿ      َٚٔ اٱعذال ؼي ْظِ 
قبش٘ ايفاتٞ  آ١ٜ ؽ) عٔ أَكٜٔ َٔ ايٓكٚقٜات اغيتهـامل عًٝٗـا ُٖٚـا    

ٜٚؿٍ بايؿ٫ي١ ايت١ُٝٓٓ ع٢ً إٔ ايككإٓ ٚن١ٓ ايٓ  قُؿًا  َؿم اهلل 
بتككٜب ٖٛ إ ايٓ  قُؿًا ٢ًَ اهلل  ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ َٔ عٓؿ اهلل 

  ٜأنٌ ؿِ اؾمٚق ا٫ باـٕ ٚإباس١ َٔ عٓؿ اهلل.عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ مل
ْٕ نمْٓثثث مِْ ٚاـ دـــا٤ت اٯٜـــ١ قبـــٌ ايهـــابك١ بكٛيـــ٘ تعـــازي ط  َفنًَْمَٖٛثثثن ِإ

ص ؼي ؼؿٹ يًفٜٔ ٜؿعٕٛ ؼي ايـؿٜٔ َـا يـٝو تٝـ٘  دـا٤ت ٖـفٙ       َصنِدِقنَي
اٯٜــ١ يتػــ) إ ايُــؿم ٖــٛ َــا قايــ٘ اهلل تعــازي تٗــٛ ايــفٟ ٜكــٍٛ اؿــل  

تعاقض ٚايتٓـاقا بـري َـا ٜكٛيـ٘ اهلل تعـازي ؼي      ٚايُؿم  َٚع ٚدٛؾ اي
س١ًٝ نٌ ايطعاّ ع٢ً بين إنكا٥ٌٝ نُا ؼي اٯ١ٜ ايهابك١  َٚا ٜكٛي٘ أٌٖ 
ؾع٣ٛ ؼكِٜ ؿِ اؾمٚق تإ غاشي١ اٯ١ٜ ايتايٝـ١ تـؿٍ عًـ٢ أْٗـِ يٝهـٛا      

ٖٛ َاؾم ايكٍٛ  ٚنٌ قٍٛ خيايف قٛي٘ ٜهٕٛ نفبًا  بُاؾقري  تاهلل 
تًــفا دــا٤ت ٖــفٙ اٯٜــ١ بــايمدك عــٔ ايهــف    ٚكايفــًا يًشــل ٚايُــؿم

 ٚاترتا٥٘ ٚبكٝؿ )َٔ بعؿ ـيو(.
 إعجبش اَِت

 دا٤ت اٯ١ٜ بُٝغ١ اٱْفاق ٚايٛعٝؿ  َٚٔ ٚدٛٙ اٱعذال ؼي اٯ١ٜ:
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اقرتإ اٱْفاق بإقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايٓاى  ٭ْ٘ مل ٜأت ا٫ بعؿ  ا٭ٍٚ:
 ايبٝإ.

بض ايعكا  ب٬ بٝإ  اٯٜات تٛنٝؿ يًكاعؿ٠ ا٭َٛي١ٝ ٖٚٞ ق ايجاْٞ:
 ٚمل ٜأت ٖفا ايتٛنٝؿ فكؾًا يفات٘ بٌ دا٤ باؿذ١ ٚاي)ٖإ.

ارٗـاق ايُـ١ً ٚاغي٬لَـ١ بـري أسهـاّ اؿًٝـ١ ٚاؿكَـ١ ٚبـري          ايجايح:
 اؿها  ا٭غكٟٚ ٚتكتب ايعكا  ع٢ً اٱترتا٤ ؼي ٖفا ايبا .

ــإ إ أغطــك    ايكابــع: ايتكهــِٝ ايًــكعٞ ٚا٫نــتككا٥ٞ يًهــف  ٚبٝ
هاَ٘ ٖٛ ايهف  ٚاٱتـرتا٤ عًـ٢ اهلل  تايهـف  يـٝو سيكتبـ١      ٚدٖٛ٘ ٚأق

ٚاسؿ٠  تٗٛ َـٔ ايهًـٞ اغيًـهو ٚيـ٘ َكاتـب َتفاٚتـ١  ٚأيـؿٙ ٚأنجـكٙ         
 .ْكقًا ايهف  ع٢ً اهلل  

ف٤ٞ اٯ١ٜ بُٝغ١ اؾُع َٚا  ا َٔ ايؿ٫٫ت نُا نٝأتٞ  اـاَو:
 ؼي تفهت غاشي١ اٯ١ٜ.

  تًِ شيٓع ق١ً نًُاتٗـا  قُك اٯ١ٜ ٚنجكت ٚتًعب َعاْٝٗا ايهاؾى:
 َٔ تعؿؾ اغيٓاَري ايكؿن١ٝ ي١ٰٜ.

َٔ ايؿ٥٫ٌ ع٢ً عظ١ُ نٌ آٜـ١ قكآْٝـ١ انـتك٬ ا ؼي ايًـإٔ      ايهابع:
ٚاغيْٛٛ، ٚاؿهِ َـٔ  ـت إ ٜتعـاقض ٖـفا اٱنـتك٬ٍ َـع ايتـؿاغٌ        
ٚاٱؼــاؾ َــع اٯٜــات ايككآْٝــ١ ا٭غــك٣ اـ دعًــت ٖــفٙ اٯٜــ١ اغيــؿاق ؼي   

ايتًبو بايظًِ ع٢ً اٱتـرتا٤ بعـؿ ْمٚ ـا ٚاٯٜـ١      ايعكٛب١ ٚاٱثِ َٚؿم
 ايهابك١  ا  َٚا تٝٗا َٔ اؿذ١ ٚاي)ٖإ.

، ٚمل ٜثسد ٖثرا ايًرث       )فًنٍ افن(ي(ٚميهٔ َطث١ُٝ ٖثرٙ اةٜث١ ب ٜث١     

 ايكسإٓ اال   ٖرٙ اة١ٜ.

 اَِت سالح
تبعح اٯ١ٜ اٱسرتال ؼي ايٓفٛى ٚاجملتُعات اٱن١َٝ٬ َـٔ ايهـف    

فق َٔ ايفٜٔ ٜهفبٕٛ ع٢ً اهلل ٚقنً٘  ٜٚفرتٕٚ ؼي بـا   ع٢ً اهلل  ٚؼ
أسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿكاّ ؼي ايًـكا٥ع ايهـُا١ٜٚ ٚقُـِ ا٭ْبٝـا٤  ٚيٰٜـ١      

 ٚدٛٙ:
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اْٗا قاعؿ٠ ن١ًٝ تبري قبض اٱترتا٤ ٚايهف  َطًكًا  غًَُٛا  ا٭ٍٚ:
 ايهف  ع٢ً اهلل.

ــاْٞ: ــا تٝٗــا َــٔ ايبٝــإ ٚيغــ١ ايتشــ    ايج فٜك اٯٜــ١ َؿقنــ١ ؼي ايعًــِ غي
 ٚايتػٜٛف.
تعتــ) اٯٜــ١ ْ)انــًا ؼي ايعُــٌ بــبغا اغيهــًُري يٲتــرتا٤       ايجايــح:
 ٚايهف .
ؼي اٯ١ٜ تعٓٝؿ يًُهًُري ؼي اٱستذاز ٚاؾؿاٍ  َٚٓاَٝٓٗا  ايكابع:

 َاؾ٠ يؿسا سذ١ اـُِ.
ــاقا      اـــاَو: ــ١ ايتٓ ــ١  َٚعكت ــاقف اٱ ٝ ــا٤ ؼي اغيع ــ١ اقتك ؼي اٯٜ

 ٚايتٓاؼي بري ايُؿم ٚايهف .
 اٯ١ٜ يغ١ ؼي ايتٛبٝؼ ٚايتكبٝض غئ ٜكّٛ باٱترتا٤ ع٢ً اهلل . ؾى:ايها

ــت       ايهــابع: ــإ دعً ــين إنــكا٥ٌٝ ب ــ٢ ب ــاّ اؿذــ١ عً ــ١ شي ــبري اٯٜ ت
يٲستذاز ٚايبٝإ ؼي اٯٜـ١ ايهـابك١ َْٛـٛع١ٝ ؼي اٱنـتؿ٫ٍ ٚايٓعـٛت      

 ٚا٭َٚاف.
أقاؾت اٯٜــ١ بعــح ايهــه١ٓٝ ؼي ْفــٛى اغيهــًُري ٚيــفا٤       ايجــأَ:
 ٝإ قبض تعٌ اغيعاْؿ.َؿٚقِٖ بب
إؾقاى اٱْـكاق ايـيت تـٓذِ عـٔ ايهـف  ٖٚـٞ َكنبـ١ ٫ٚ         ايتانع:

تٓشُك بأٜاّ اؿٝا٠ ايؿْٝا بٌ تًٌُ اٯغك٠ غيا ؼي اٯ١ٜ َٔ َٝغ١ اٱْفاق 
 ْٚعت أٌٖ اٱترتا٤ باِْٗ راغيٕٛ.

اٯ١ٜ عٕٛ يًُهًُري ع٢ً َعكت١ ايٓاى ٚايتُـؿٟ يًذـؿٍ    ايعايك:
أٚ بٝٓـ١  تتهـٕٛ نـ٬سًا ـاتٝـًا ٚاسـرتالًا َـٔ        ايفٟ ٫ ٜبتٓـ٢ عًـ٢ سذـ١   

 اٱُْات ٭ٌٖ ايًو ٚايكٜب.

 اَِت نطف
يًٓاى ايتٓمٙ َٔ ايهف  َطًكًا  تبري قبش٘ ايًكعٞ  يكؿ أقاؾ اهلل  

ٚايعكًٞ  ٚدعٌ ايٓفٛى تٓفك َٓ٘  ٖٚفٙ ايٓفك٠ ٫ ؽتِ باغيهًُري بـٌ  
ــكإٓ ٚنــبٌٝ ي     ــًا  ٖٚــٛ نــك َــٔ أنــكاق ايك ــاى طيٝع ــ١ تًــٌُ ايٓ ًٗؿاٜ
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 ٚاٱضيإ  ٚؾع٠ٛ يًتكك  َٔ أبٛا  اؾٓإ  ٚايفٛل بكْا ايكظئ.
َٚٔ ايًطف ؼي اٯ١ٜ اْٗا مل تٓعت أٌٖ اٱتـرتا٤ بـايظًِ ا٫ بعـؿ إ    
دــا٤ ايبٝــإ ٚاؿذــ١ ٚايتْٛــٝض ايــفٟ ٜتذًــ٢ عُــك إنــتجٓا٤ ايتشــكِٜ  
بايك١ٝٓ ايًػ١ُٝ  ٚاْٗا ٚقعت ٭سؿ ا٭ْبٝا٤ ايهـابكري ٭ٜـاّ ايٓـمٍٚ     

ا٤ت اٯ١ٜ بُٝغ١ اٱنتفٗاّ ٚاٱنتكباٍ يبٝإ عظـِٝ ايعفـٛ اٱ ـٞ     ٚد
ٚاغيغفك٠ عُا تات َٔ اٱعتكاؾ ٚايظٔ عكَـ١ بعـا ا٭طعُـ١  ػيـا ٜـؿٍ      
عًــ٢ إ ٖــفٙ اٯٜــ١ دــا٤ت يًتٓبٝــ٘ ٚايمدــك  ٚإ ايعكــا  ٜرتتــب عًــ٢  
اٱَكاق ع٢ً َا غايف اؿل ٚايتٓمٌٜ  ٖٚفا َٔ أَؿم َفاِٖٝ ايًطف 

اى َفش١ دؿٜؿ٠  َـع اٱغبـاق عـٔ ايـٝكري بُـٝة اؿذـ١       بإ تفتض يًٓ
 ٚاي)ٖإ.

ٚتــبري اٯٜــ١ سكٝكــ١ ٖٚــٞ إ ايكــكإٓ نًــ٘ يطــف  ٖٚــفا ايًطــف ٫   
ٜٓشُك باغيهًُري بٌ ٜتغ٢ً ايٓاى طيٝعًا َِٚٓٗ أٌٖ ايهتا  ع٢ً مٛ 
اـُّٛ  اـا إ ٖفٙ اٯٜات تـكدعِٗ يًتـٛقا٠ ٚاٱقـكاق سيـا تٝٗـا َـٔ       

ٖٚٛ َٔ ٚدٛٙ تُؿٜل ايككإٓ يًتٛقا٠ ٚاٱلٌٝ   أسهاّ س١ًٝ ا٭طع١ُ 
ِ٘         طقاٍ تعـازي   َٔ َٜدَْٜث   ٖٚـفا  (1)صََٖٚثَرا ِنَ ثنُ  َأَْصيَْٓثنٙم َمَبثنَزىص َمَقثدلمم ايَّثِرٟ َبثْٝ

ايٛد٘ آ١ٜ إعذال١ٜ اغك٣ يًككإٓ غيا تٝ٘ َٔ تٓكٝض أعُاٍ أٌٖ ايهتا  سيا 
ؾ َٛاتك١ غيا ؼي ايتٛقا٠ جيعًٗا َٛاتك١ يًتٛقا٠ ٚاٱلٌٝ  أٟ إٔ أتعاٍ ايٝٗٛ

َٔ أسهاّ  ٚأتعاٍ ايُٓاق٣ َطابك١ عًًُٝا غيا ؼي اٱلٝـٌ َـٔ ا٭سهـاّ    
َع ؾعٛتِٗ يٲن٬ّ نها٥ك ايٓاى  غيـا ؼي ايهتـابري َـٔ ايبًـاق٠ بـايٓ       
قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ايـفٟ دـا٤ بـاغيعذمات ايبـاٖكات ٖٚـٛ      

هتـا  ٫ ٜتعـاقض َـع    إعذال إْاؼي يًككإٓ تإ تٗـفٜب أتعـاٍ أٖـٌ اي   
 ايؿع٠ٛ ازي اٱن٬ّ بٌ ٖٛ َكؿ١َ ي٬نتذاب١  ا. 

 يفهىو اَِت
 ؼي اٯ١ٜ َها٥ٌ:

 شيٓع اٯ١ٜ َٔ ايتعؿٟ ع٢ً سكَات اهلل. ا٭ٚزي:
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 ؼي اٯ١ٜ ؾ٫ي١ ع٢ً إ اٱترتا٤ اثِ عظِٝ. ايجا١ْٝ:
تؿعٛ اٯ١ٜ ازي ايتكٝؿ با٭سهاّ ايًكع١ٝ اييت ٚقؾ ـنكٖا ؼي  ايجايج١:

 ككإٓ.اي
ؽ) اٯ١ٜ عٔ سكٝكـ١ ٖٚـٞ إ اٱتـرتا٤ عًـ٢ اهلل رًـِ ٚإ       ايكابع١:

دا٤ َٔ اغيتعؿؾ  تهجك٠ ايفٜٔ ٜفرتٕٚ ع٢ً اهلل ٫ شيٓع َـٔ إطـ٬م َـف١    
 ايظاغيري عًِٝٗ.
تبري اٯ١ٜ َا ؼي ايُؿم ٚا٫غباق ايُـشٝض َـٔ اٱيـكاق١     اـاَه١:

شكٜـف  ٚسكَـ٘   ٚاؿهٔ ايفاتٞ  تكٝاّ اٱْهإ بإدتٓا  ايهف  ٚايت
ع٢ً ايعٌُ بايتٓمٌٜ ٚعؿّ اٱترتا٤ تٝ٘  ؾيٌٝ عًـ٢ عـؿّ اقاؾتـ٘ ايظًـِ     
ٚايتعؿٟ  ٖٚفا اؿكّ َكؿ١َ يؿغٍٛ اٱن٬ّ ٚبا  غيعكتـ١ ا٭سهـاّ   
ايًكع١ٝ ٚنبٌٝ ٫نتٓتاز ن)٣ ن١ًٝ ٖٚٞ عـؿّ ايتعـاقض بـري ايهتـب     

يتُؿٟ ايهُا١ٜٚ  ٚتبري اٯ١ٜ يمّٚ تعاٖؿ ايتٓمٌٜ ٚا٭سهاّ ايهُا١ٜٚ ٚا
 يًهف  ٚاٱترتا٤ ع٢ً اهلل.

تتعؿ٣ َٓـاَري ـّ اٱتـرتا٤ ؼي اٯٜـ١ ايهكضيـ١ اغيتًـبو بـ٘        ايهاؾن١:
َتشؿًا نإ أٚ َتعؿؾًا يتًـٌُ ايٓـاى طيٝعـًا بُـٝغ١ اٱْـفاق ٚايتشـفٜك       
ٚايمدك عٔ اٱترتا٤ َطًكًا  ٚؼي ايـؿٜٔ ٚايتًـكٜع عًـ٢ مـٛ اـُـّٛ      

 ٖٚٓاى َهأيتإ: 
 ا٤ أَك ٚدٛؾٟ اّ أَك عؿَٞ. ٌٖ عؿّ اٱترت ا٭ٚزي:
 ٌٖ َٔ ثٛا  غئ مل ٜفرت ع٢ً اهلل. ايجا١ْٝ:

اَا ا٭ٚزي تإ عؿّ اٱترتا٤ أَـك ٚدـٛؾٟ غيـا تٝـ٘ َـٔ سـكّ عًـ٢        
ــاؼي يًشــل       ــٍٛ اغيٓ ــٝض ٚااــكّ  ٚاٱَهــاى عــٔ ايك ــٌ ايكب ــا  ايفع إدتٓ
 ٚايُؿم  ٚاؿكّ ع٢ً ايٓذا٠ َٔ اٯثاّ اييت تًشل اغيفرتٟ ٚايهاـ .

يجا١ْٝ تٓعِ ٖٓاى ثٛا  يًفٟ ٜتذٓب اٱترتا٤ ع٢ً اهلل  ٚيهٔ ٚاَا ا 
ٖفا ايجٛا  َكٝؿ باٱن٬ّ تاغيهًِ ٜجا  ع٢ً إدتٓا  ؼكٜف ايتٓمٜـٌ   
ٚايْٛع ع٢ً ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚا١ُ٥ اغيهًُري  اَا 
  ت اغيهًِ تإ ادتٓب اٱترتا٤ ع٢ً اهلل ت٬ ثٛا  ي٘ عًٝ٘  ْعِ ٫ ٜعاقب
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سيا ٜعاقب ب٘ اغيفرتٟ َٔ اقكاْـ٘  ٜٚٓـاٍ اغيهـًِ ايجـٛا  إ نـإ نـببًا ؼي       
إدتٓا  ايهاتك يٲترتا٤  ٫ٕ اٯ١ٜ ْعتت اغيفـرتٟ عًـ٢ ٚدـ٘ اـُـّٛ     
بــايظًِ بظــاٖك ايهــف  اغيًــاق ايٝــ٘ ؼي اٯٜــ١  ٖٚــٛ ْهــب١ ؼــكِٜ بعــا   
ا٭طع١ُ ازي ايتٛقا٠ ٚازي يكٜع١ َٛن٢  ٚا٫ نٝف حيتر عًِٝٗ ايكـكإٓ  

إسٓاق ايتٛقا٠ إ مل ٜهٔ اغيؿاق ؼي ا٭سهـاّ عٓـؿ بـين إنـكا٥ٌٝ عًـ٢      ب
 ايتٛقا٠ ؾٕٚ  تٖا.

٫ٚ ٜٓشُك َْٛٛ، أسهاّ اٯ١ٜ ع١ًٝ طعاّ كُّٛ  بـٌ ًٜـٌُ   
ابٛا  ايعبـاؾات ٚاغيعـا٬َت  اـ اْٗـا ؼـفق أٖـٌ ايهتـا  َـٔ اٱتـرتا٤         

ــ١ َْٛــٛع١ٝ    ــا  ٚيٰٜ ــف  ؼي  ٚايهــف  تٝٗ ــٔ ايه ــا  ؼي اٱســرتال َ  ب
ا٭سهاّ غيا تٝٗا َٔ َٝغ١ اٱط٬م  ٚلدك عـٔ اٱتـرتا٤ َطًكـًا  ٚبٝـإ     
يكبش٘ ٚاَهإ تٓش٘  تايتشؿٟ ايفٟ دا٤ ؼي اٯ١ٜ ايهابك١ ٜبري نٗٛي١ 
تٓض اٱترتا٤ ٚنًف ايمٜف ٚايهف  اَـاّ ايٓـاى  ٖٚـٛ َجـاٍ قكٜـب      
حيؿخ ؼي عامل اٯغك٠ َٚٛاطٔ اؿها  تٝٗا  ٚياٖؿ ع٢ً نٕٛ اؿذ١ 

 تعازي ؼي ايًٓأتري.هلل 
 ٚؼي اٯ١ٜ َها٥ٌ:

 ايتشفٜك ٚاٱْفاق َٔ اقرتاف ايهف . ا٭ٚزي:
تٓبٝ٘ اغيهًُري بٛدٛؾ َـٔ ٜفـرتٟ عًـ٢ اهلل ايهـف   تكـؿ ٫       ايجا١ْٝ:

ٜظٔ يطك َٔ اغيهًُري بٛدٛؾ أْاى حيكتٕٛ ايًكا٥ع ٚحيكَٕٛ اؿـ٬ٍ  
يمّٚ ايتُؿٟ ٚحيًًٕٛ اؿكاّ ٜٚٓهبْٛ٘ ازي اهلل  تذا٤ت اٯ١ٜ يتػ) عٔ 
  ٪٤٫ باؿه١ُ ٚاغيٛعظ١ ٚايتػٜٛف اغيككٕٚ باٱسرتال.

ؼي اٯ١ٜ َٚٝغ١ اٱْفاق تٝٗا ؾ٫ي١ ع٢ً إقا١َ اؿذـ١ ٚثبـٛت    ايجايج١:
 ايب١ٓٝ ع٢ً ْٚٛع ايًكا٥ع ٚاْتفا٤ ايًبو تٝٗا.

عؿّ َش١ ا٫عتفاق باؾٌٗ ٚايغـكق ؼي اغيكـاّ  تبعـؿ ْـمٍٚ      ايكابع١:
ُـ  ؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ بااذـ١ ايبٝٓـا٤       ايككإٓ ٚف٤ٞ ايٓ  ق

ٚأسهاّ ايهُا٤  يٝو يٲْهإ إ ٜكّٛ بايتشكٜف أٚ اتبـا، ايباطـٌ ثـِ    
ٜكٍٛ اْ٘ دأٌٖ با٭سهاّ َٚغكق بـ٘  اـ إ ايـفٜٔ ٜكرتتـٕٛ ايهـف  ؼي     

 اغيكاّ ع٢ً ٚدٛٙ:
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 َٔ ٜبتؿ، اٱترتا٤ ٚايهف  ع٢ً اهلل تعازي. ا٭ٍٚ:
 ؼي َْٛٛ، اٱترتا٤ َع ايعًِ ب٘.ايفٟ حيانٞ  تٙ  ايجاْٞ:
َٔ ٜتبع  تٙ ؼي ـات ايفعـٌ ٖٚـٛ ٫ ٜعًـِ إ ايـفٟ ٜكٛيـ٘       ايجايح:

ٜٚأتٞ ب٘ إترتا٤ ع٢ً اهلل ٚقنً٘ ٚنتب٘  ٚيٛ نإ ٜعًِ ب٘ تٗٛ ع٢ً ث٬خ 
 ٚدٛٙ:

 ُٜك عًٝ٘ ٫ٚ ٜتػ٢ً عٓ٘. أ٫ًٚ:
 جيتٓب٘ ٜٚبتعؿ عٓ٘ َٔ  ت إ ٜهٕٛ ي٘ قأٟ تٝ٘. ثاًْٝا:
 َٔ ٜٓبفٙ ٜٚفّ أًٖ٘ ٚأَشاب٘. ثايجًا:

 ايفٟ تًكاٙ ٚقاث١ ٚتكن١ َٔ آبا٥٘  ٖٚفٙ ايرتن١ ع٢ً أقهاّ: ايكابع:
 تًكٞ اٱترتا٤ ياعًا. ا٭ٍٚ:
ااانا٠ بايفعٌ  نُا يٛ نإ ا٭  جيتٓب أنـٌ ؿـِ اؾـمٚق     ايجاْٞ:

 َجٌ تعً٘.بٔ باعتكاؾ اْ٘ قكّ  تٝفعٌ ا٫
كِٜ دــا٤ عًــ٢ يهــإ ا٭ْبٝــا٤ ٚؼي تًكــٞ ا٭غبــاق بــإ ايتشــ ايجايــح:

 ايهتب اغيٓمي١ ٚعؿّ تُٓٓ٘ ؼكِٜ بعا ايطٝبات.
ٌٖٚ ُٜؿم اٱترتا٤ ٚاقـرتاف ايهـف  بعـؿ ْـمٍٚ ٖـفٙ اٯٜـ١ عًـ٢        
ايفٜٔ حيانٕٛ  تِٖ ؼي ايتشـكِٜ  أٚ اْٗـِ تًكـٛٙ تكنـ١  اؾـٛا : ٖـٛ       
ا٭ٍٚ ٜٚهٕٛ اٯغك ٖٚٛ تًكٝ٘ تكن٘ ؼي طٛي٘ ٚيٝو ؼي عكْ٘  يعَُٛات 

ْــفاق ايككآْــٞ  ٚكاطبــ١ اغيهًفــري عًــ٢ مــٛ اٱطــ٬م  ٚقاعــؿ٠ قتــع  اٱ
 اؾٗاي١ ٚايغكق.
بٝإ بؿ٤ عٗؿ دؿٜؿ ببعج١ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘   اـاَه١:

 ٚنًِ ٜتُف بأَٛق:
 ػًٞ أسهاّ ايًكا٥ع غاي١ٝ َٔ ايتشكٜف ٚايتًٜٛ٘. ا٭ٍٚ:
ٔ  َٚتًُٓٓا يكُِ ْمٍٚ ايككإٓ داَعًا يٮسهاّ َٚبًٝٓا يًهٓ ايجاْٞ:

 ا٭ْبٝا٤ بُٝة إعذال١ٜ ٫ تكق٢ ايٝٗا عكٍٛ ايبًك.
ف٤ٞ ايه١ٓ ايٓب١ٜٛ سيُاؾٜل اؿ٬ٍ ٚاؿكاّ  ٚؾع٠ٛ ايٓاى  ايجايح:

 ي٬قتؿا٤ بايٓ .
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تعٓٝؿ ايككإٓ يًه١ٓ ٚتُٓٓ٘ اٱستذاز ع٢ً أٖـٌ ايهتـا     ايكابع:
 بايكدٛ، ازي ايتٛقا٠ ٚاٱلٌٝ.
ؿُك أٟ اْ٘ غاّ سيهأي١ سًٝـ١ طعـاّ   ٌٖٚ ايكدٛ، ٖٓا َٔ با  ا

اؾمٚق  أّ أْ٘ َٔ با  اغيجاٍ ٚجيٛل ايكدٛ، ؼي نٌ َهأي١ ازي ايتـٛقا٠   
اؾٛا  تٝ٘ تفٌُٝ  تُٔ ا٭سهاّ َـا جيـٛل تٝٗـا ايكدـٛ، ازي ايتـٛقا٠       
َٚٓٗا َا ٜٓشُك تٝٗا ايكدٛ، ازي ايككإٓ ٚايه١ٓ ايٓب١ٜٛ  ٚاغيؿاق ع٢ً َا 

خيايف ايككإٓ ٫ ٜ٪غف ب٘ نٛا٤ يًٓهؼ أٚ يطكٚ  ؼي ايككإٓ َٔ ايبٝإ  تُا
 ايتشكٜف ٚايتبؿٌٜ ع٢ً ايهتا  ايهابل ؼي ايِٓ أٚ ايتفهت أٚ ايتأٌٜٚ.

تُـؿٟ اغيهـًُري يًـكؾ عًـ٢ ايًـبٗات ٚايتشكٜـف بُـٝة         اـاَو:
 اٱستذاز ٚايبٝإ.

امهاق ايتشكٜف ٚاٱترتا٤  ٚعؿّ تعؿٜ٘ أٚ بًٛ ٘ َٓالٍ  ايهاؾى:
بض ٜٛاد٘ بايتشؿٟ ٚاٱستذاز َٔ قبٌ ايـٓ  قُـؿ   دؿٜؿ٠ بعؿ إ أَ

٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚاغيهًُري  ٚتٝ٘ تفٌٓٝ يًٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل 
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ َٔ ٚدٛٙ:

 سفظ٘ غيٛاثٝل ا٭ْبٝا٤. أ٫ًٚ:
 فٝ٪ٙ بُٝة اٱْفاقٚايتػٜٛف غئ ٜفرت ؼي ايؿٜٔ. ثاًْٝا:
يًـكا٥ع  ٜٚٓهـب يهـٓٔ    ايتُـؿٟ ٚايمدـك غيـٔ ٜتعـؿ٣ عًـ٢ ا      ثايجًا:

 ا٭ْبٝا٤ َا يٝو تٝٗا.
 تجبٝت أسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿكاّ ٚبٝإ َُاؾٜكٗا ازي ّٜٛ ايكٝا١َ. قابعًا:

دٗــاؾ اغيهــًُري ؼي نــبٌٝ اهلل ٚقٝــاَِٗ باٱستذــاز ٚبٝــإ  غاَهــًا:
 اؿكا٥ل ٚايعٓا١ٜ بتأقٜؼ ا٭ْبٝا٤.

 ْمٍٚ ايككإٓ داَعًا يٮسهاّ ايًكع١ٝ. ناؾنًا:
ــمٍٚ   ٚدــ ايهاؾنــ١: ٛؾ تُٝــٌ َٚٓانــب١ ُٜــؿم َعٗــا اغي٪اغــف٠ ْٚ

ايهػط اٱ ٞ ع٢ً َٔ ٜكرتف ايهف  ُٜٚك ع٢ً اٱترتا٤ ؼي ا٭سهاّ 
ايًكع١ٝ  ٚإ دا٤ ٖفا اٱترتا٤ بُٝغ١ ايكٓـ١ٝ اغيتشـؿ٠  ٚسكَـ١ طعـاّ     

 كُّٛ.
تبري اٯ١ٜ أَك اهلل تعازي ؼي ْبط أسهـاّ ايًـكٜع١  ٚعـؿّ     ايهابع١:
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ّٚ اؾٗاؾ َٔ أدٌ تجبٝتٗا  ٚدـا٤ اؾٗـاؾ ٖٓـا    دٛال ايتعؿٟ عًٝٗا  ٚيم
بًغ١ اٱستذاز ٚانتشٓاق ايتٛقا٠ َع اٱْفاق ٚايٛعٝؿ غيـٔ أَـك عًـ٢    
ــًِ         ــ٘ ٚن ــ٘ ٚآي ــؿ َــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  قُ ــٍٛ يً ــ١ تك ــإٔ اٯٜ ــاؾ  ٚن ايعٓ
ٚيًُهًُري عًٝهِ باٱستذاز ٚبٝإ اؿكا٥ل  أَـا اؿهـا  ٚايعٛاقـب    

 .ترتدع ازي اهلل  
١ اٱستذاز بايكدٛ، ازي ايتٛقا٠ ؼي إقاَـ١ اؿذـ١ عًـ٢    نفاٜ ايجا١َٓ:

 ايٝٗٛؾ اـ دا٤ بعؿٙ اٱْفاق ٚايٛعٝؿ بكٛي٘ تعازي طَٔ بعؿ ـيوص.
اٯ١ٜ ايهـابك١ بٝٓـ١ ؼي اغيْٛـٛ، ٚاؿهـِ  ٖٚـفٙ       َْٛٛع١ٝ ايتانع١:

اغيهأي١ آ١ٜ إعذال١ٜ ؼي أسهاّ ايككإٓ اـ ٜتػف َٔ اغيهأي١ ايًػ١ُٝ قاعؿ٠ 
١ ؼي ا٭سهــاّ ٚايهــٓٔ  ٚاٱغبــاق عــٔ َبغْٛــ١ٝ ايهــف   نًٝــ١ ْٚــابط

 ٚيمّٚ إدتٓا  اٱترتا٤ ع٢ً اهلل.
 ٠: ْعت اغيفرتٟ ؼي با  ايًكا٥ع ٚا٭سهاّ بأْ٘ رامل.ايعايك

اغباق ايٓاى طيٝعًا عُـا ٜٓتظـك اغيفـرت ؼي ايـؿٜٔ َـٔ       اؿاؾ١ٜ عًك٠:
 ايعكا  ا٭يِٝ.

  ٜٚٓهـب ازي  ؿـٛم اــمٟ بايـفٟ ٜهـف  عًـ٢ اهلل      ايجا١ْٝ عًـك٠: 
 ا٭ْبٝا٤ ٚايهتب اغيٓمي١ َا يٝو تٝٗا.

تؿٍ يغ١ ايٛعٝؿ ؼي اٯ١ٜ ع٢ً يمّٚ قدـٛ، ايٓـاى ازي    ايجايج١ عًك٠:
 ايككإٓ نتابًا داَعًا يٮسهاّ  َبًٝٓا يًهٓٔ ٚايًكا٥ع.

ايتػفٝـف عـٔ اغيهـًُري بـفّ أٖـٌ اٱتـرتا٤ ْٚعـتِٗ         ايكابع١ عًـك٠: 
 بايظًِ ٚايتعؿٟ.

ؿ سكٝكــ١ ٖٚــٞ اٱْكٝــاؾ يًكــكإٓ ٚايهــ١ٓ أَــٔ تٛنٝــ اـاَهــ١ عًــك٠:
ٚن١َ٬ ٚلا٠ َٔ ايعكا   ٚإ اٱَكاق ع٢ً اٱترتا٤ ٚاقرتاف ايهف  

 غمٟ ؼي ايًٓأتري.
ػًــٞ أسهــاّ ايًــكٜع١ بٝٓــ١ رــاٖك٠  ٚتأٖٝــٌ نــٌ  ايهاؾنــ١ عًــك٠:

 َهًف يًتُٝٝم بري اؿل ٚايباطٌ  ٚايُؿم ٚايهف .
تـرتا٤ ٚايهـف  عًـ٢    ٌٖٚ ًٌُٜ ايَٛف بايظًِ َٔ أنكٙ عًـ٢ اٱ 

اهلل  اؾٛا : ٫  غيْٛٛع١ٝ ا٫غتٝاق ؼي اؿها  ٚايٓعت  ثِ إ اٱنكاٙ 
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ٜهٕٛ راٖكًا ٚقُٛقًا بأنباب٘  أٟ أْ٘ ٜـمٍٚ بـمٚاٍ أنـباب٘ ايعكْـ١ٝ      
 ٚتٓشًا ي٘. –بههك ايكا٤  –ٜٚهٕٛ سذ١ ع٢ً اغيهِكٙ 
 إفبضبث اَِت 

ٖـا اضياْـًا ٖٚـؿ٣     ٖفٙ اٯ١ٜ ايكاق١ قكآ١ْٝ تطٌ ع٢ً ايٓفٛى  تتُٮ
ٚػعًٗا تٓفك َٔ ايهف  ٚاٱترتا٤  ٚؼرتل َٔ ايتعؿٟ  ٱؾقاى سكٝكـ١  
ٖٚٞ إ قٍٛ َا يٝو عل َٚؿم إتـرتا٤ جيـب إدتٓابـ٘ ٚاٱبتعـاؾ عٓـ٘       

ــا  ْــكٚق٠ ٚسادــ١    ــفا اٱدتٓ ــاق    نٖٚ ــٔ ايٓ ــا٠ َ ــ١ يًٓذ ــ١ ٚادب ُكؿَ
هـف  ؼي ايـؿٜٔ   ٚايعفا  ا٫غـكٟٚ  ٚاٯٜـ١ تـكاق ازي اهلل تعـازي َـٔ اي     

ٚؼكٜف َا دـا٤ بـ٘ ا٭ْبٝـا٤ َـٔ ا٭سهـاّ  ٚؾـ٤ٛ ازي نـكاؾم ايعـكٍ         
يًٌٓٗ َٔ َعري ايتٓمٌٜ ايفٟ ٫ ٜٓٓب  ٚسُا١ْ ْؿ ايـٓفو ايًـ١ٜٛٗ   
ٚايغٓب١ٝ ٚأنبا  اؿهــؿ  ايـيت تكـــٛؾ اٱْهـإ ازي ايعٓـاؾ ٚاٱَـكاق      

تأؾٜبـًا  ع٢ً اٱقا١َ ع٢ً َا تًكاٙ ػئ نبل ٚإ نإ غطأ  تذا٤ت اٯٜـ١  
يًٓاى  ٚؾع٠ٛ ٫تبا، اؿل ٚإ نإ غ٬ف ا ٣ٛ َٚا ٖٛ َتٛاقخ َٔ 

 ايعاؾات ايف١َُٝ.
يكــؿ دــا٤ ـّ اٱتــرتا٤ عًــ٢ اهلل عًــ٢ مــٛ اٱطــ٬م َــٔ  ــت تكٝٝــؿ  
سيْٛٛ، ا٭طع١ُ  ٚتٝ٘ ؾقى يًٓاى بًمّٚ اؿفق ٚايٝكظ١ َـٔ ايتعـؿٟ   

  ٚ نـ٬سًا حيـٍٛ   ع٢ً اؿكَات يتهٕٛ ٖفٙ اٯ١ٜ ٚاق١ٝ ٬َلَـ١ يٲْهـإ  
 ؾٕٚ اٱُْات يٲترتا٤ ٚايهف  نٛا٤ ؼي ايعباؾات أٚ اغيعا٬َت.

ــ١ إؾقاى ايٓــاى طيٝعــًا ٚأٖــٌ ايهتــا  غاَــ١     َٚــٔ إتاْــات اٯٜ
ؿادتِٗ يًككإٓ تًو اؿاد١ اييت بٝٓتٗا اٯ١ٜ بُٝغ١ َٔ ايًطـف ٚايـٛؾ   
ٚا٫سهإ بايؿع٠ٛ ازي ايتشانِ ازي ايهتا  ايفٟ ٜ٪َٔ ب٘ أٌٖ ايهتا  

دعٕٛ ايٝ٘ ؼي عبـاؾتِٗ ٚاثبـات ا٭سهـاّ ايًـكع١ٝ  ٚيـٛ نـإ ٖٓـاى        ٜٚك
نتا  ٚٚسٞ آغك  ت ايتٛقا٠ ٜكدع ايٝـ٘ بٓـٛ إنـكا٥ٌٝ يـؿعاِٖ ايكـكإٓ      
ٱسٓاقٙ  ٚايبشح بري ثٓاٜاٙ عٔ ؾع٣ٛ ايتشكِٜ ي٬ؼاؾ ؼي اؿهِ بري 

 ايهتب ايهُا١ٜٚ.
ٚإقياؾ َٚٔ غُا٥ِ اٯ١ٜ اْٗا عٓٛإ يٲقتكا٤ ؼي اغيعاقف اٱ ١ٝ  

ازي تعًِ اؿ٬ٍ ٚاؿكاّ َٔ ايككإٓ  ٚاغف قٛاعـؿ اؿًٝـ١ ٚاؿكَـ١ َـٔ     
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غامت ا٭ْبٝا٤  ٚايُاؾع باؿل  تٗٛايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ 
 َٔ ق  ايعاغيري. 

 انخفسري
ْٔ اْفَ َس٣ ع٢ًََ ايًَِّ٘ ايَهِرَ  قٛي٘ تعازي ط  صفََُ

اق ايتٛقا٠ ٚت٬ٚتٗا يتهٕٛ ت٬ًُٝ دا٤ت اٯ١ٜ ايهابك١ بايؿع٠ٛ ٱسٓ
ٚياٖؿًا ؼي اـ٬ف ايفٟ اثاق َْٛٛع٘ ايٝٗـٛؾ باؾعـا٥ِٗ سكَـ١ بعـا     
ا٭طع١ُ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ٚاْهاقِٖ عًـ٢ ايـٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘       
ٚنًِ ؼًًٝ٘ ؿّٛ اٱبٌ  ٖٚٛ آ١ٜ ؼي اٱستذاز ٚؾيٌٝ ع٢ً اتبا، َـٝة  

ٚاؿكاّ ٚإدتٓا  ايك٠ٛ ٚايبطٌ اؿذ١ ٚاي)ٖإ يتجبٝت أسهاّ اؿ٬ٍ 
ؼي تكض اؿكا٥ل ٚـّ اغيػايف َٔ  ت سذ١  تذا٤ت اؿذ١ ٚاي)ٖـإ  
ٚتٛد٘ ايفّ ـُّٛ َٔ ؽًف عٔ إسٓاق اؿذ١ ٚايؿيٌٝ ٚاَك َـع  

 ٖفا ايتػًف ع٢ً ايعٓاؾ ٚاـ٬ف.
تاٯ١ٜ ٚإ ناْت غُّٛ ايمدك عٔ ايهف  ٚاٱترتا٤ ؼي ا٭سهاّ 

٫ي١ اٱيتما١َٝ ع٢ً يـمّٚ تعاٖـؿ أسهـاّ اؿـ٬ٍ     ايًكع١ٝ تاْٗا تؿٍ بايؿ
ٚاؿكاّ ٚايًذ٤ٛ ازي ايتٓمٌٜ يًتفك٘ ؼي ايؿٜٔ  ٚعـؿّ ا٭غـف بايكُـِ    
ٚاؿهاٜات اييت تكؾ عٔ طكٜل ايهُا، ٚاييت تتعاقض َـع ايكـكإٓ َٚـا    

 .ن٢ًًَِٚ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ دا٤ ب٘ ايٓ  قُؿ 
ًـ٢ ا٭ْبٝـا٤ بغـت سـل     اٱؾعا٤ عَهأي١ ٖٚٞ ٖفٙ اٯ١ٜ  تُٓٓتيكؿ 

إترتا٤ ع٢ً اهلل  ٚاقرتاتًا يًهف   ٚمل ٜكؾ ٖفا اٱؾعا٤ ؼي با  ايعباؾات 
ـات ا٭ٚي١ٜٛ ٚا٭١ُٖٝ ؼي ايؿٜٔ بٌ دا٤ ؼي با  اغيباسات  ٚضيهٔ ايظٔ 
بإ أَكٖا ٖري ٚنٌٗ ٚضيهٔ ايتهاَض تٝ٘  ٚيهٔ ٖفٙ اٯ١ٜ تـبري أُٖٝـ١   

٣  ت ايُاؾق١ ؼي ٖفا ايبا  تكتب ا٭سهاّ ايًكع١ٝ عًٝ٘  ٚإ ايؿعٛ
سكاّ ٖٚٞ إترتا٤  ٚتٝٗا نف  ع٢ً اهلل ٭ْٗا دا٤ت غُـّٛ ا٭ْبٝـا٤   
ٚايًكا٥ع  ٚنإ تهًٝف بين إنكا٥ٌٝ أٜاّ َٛنـ٢ عًٝـ٘ ايهـ٬ّ ايعُـٌ     

 ٚتل َا دا٤ ؼي ايتٛقا٠ ٖٚٞ غاي١ٝ َٔ ؼكِٜ ؿِ اٱبٌ. 
 ٚاٯ١ٜ َؿقن١ ؼي اغيعاقف اٱ ١ٝ َٔ ٚدٛٙ: 
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اؾؿٍ ٚاٱؾعا٤ َٔ بين إنـكا٥ٌٝ  ٚاؿذـ١ ٚاي)ٖـإ     ف٤ٞ ا٭ٍٚ:
 . َٔ عٓؿ اهلل  
تٛثٝل َْٛٛ، ٖفٙ ايؿع٣ٛ بايككإٓ ٖٚٛ ايهتا  اـايؿ ازي  ايجاْٞ:

 ّٜٛ ايكٝا١َ. 
قؿ ٜكٍٛ قا٥ٌ َا ق١ُٝ ٚأثك ٖفٙ ايؿع٣ٛ ٚغياـا مل ٜتِ تكنٗا  ايجايح:

يفعًٝـ١ ؼي ؾق٥ٗـا   ٚاٱعكاض عٓٗـا أٚ اٱنتفـا٤ بايهـ١ٓ ايٓبٜٛـ١ ايكٛيٝـ١ ٚا     
ٚقؾٖا  اَا ايكٛي١ٝ تاٱستذاز َٔ ايٓ  ع٢ً بين إنكا٥ٌٝ  ٚاَا ايفع١ًٝ 

 تٗٞ أنٌ ايطٝبات ٚايتٓعِ بفًٓ٘ تعازي  ٚاؾٛا  َٔ ٚدٛٙ: 
سها١ٜ ايككإٓ يًؿع٣ٛ ايباط١ً ٚايكؾ عًٝٗا آ١ٜ إعذال١ٜ ٚتجبٝت  أ٫ًٚ:

 يٮسهاّ ايًكع١ٝ. 
ٕ ٬ٜقٝ٘ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ؼي اٯ١ٜ بٝإ ناٌَ غيا نا ثاًْٝا:

ٚنًِ َٔ ا٭ـ٣  ٚـنك ؾاْب َـٔ دٗـاؾٙ ؼي نـبٌٝ اهلل  ٚتٛنٝـؿ بـإ      
تجبٝت ا٭سهاّ ايًكع١ٝ مل ٜتِ بايتبًٝة ٚسؿٙ بٌ بكؾ ايًـبٗات ٚاقاَـ١   

 اؿذ١ ٚاي)ٖإ. 
عؿّ تـكى ايـؿع٣ٛ ٚيـأْٗا. ٫ٕ تكنٗـا ٜهـاعؿ عًـ٢ بكا٥ٗـا          ثايجًا:

ٜات  ٜٚتػفٖا اـُِ َاؾ٠ يًذؿٍ ٚٚن١ًٝ ٫جياؾ ا٭ـٕ ٚـنكٖا ؼي اغيٓتؿ
ــا٤ ؼي      ــا  اغيباســات ازي اٱؾع ــا٤ ؼي ب ــٔ اٱؾع ــٌ َ ــؿ ٜٓتك ايُــا ١ٝ  ٚق
ايعبــاؾات ٚقاٚيــ١ بعــح ايًــو ٚايكٜــب بايتٓمٜــٌ  تذــا٤ت ٖــفٙ اٯٜــ١ 
٫بطاٍ ايؿع٣ٛ ٚقُؿ َا ٜرتتب ع٢ً ابطا ـا َـٔ َٓـع ايتعـؿٟ ٚاثـاق٠      

اغك٣ تتعؿ٣ با  ايطٝبـات ٚأنـٌ ؿـّٛ    ايًبٗات ؼي َٛاْٝع ٚأسهاّ 
 اٱبٌ. 

 ن١َ٬ ايككإٓ َٔ ايتشكٜف ٚإنتؿا١َ اٱستذاز ب٘.  قابعًا:
سكَــ١ اٱتــرتا٤ َطًكــًا تُْٛــٛ، اٯٜــ١ ٖــٛ قٓــ١ٝ يػُــ١ٝ   ايكابــع:

ٚطعاّ كُّٛ  ٚيهٓٗا دا٤ت يٲغباق عـٔ سكَـ١ ايهـف  عًـ٢ اهلل     
٤ٞ ايب١ٓٝ ا٫ اْ٘ َطًكًا  َٚشٝض إ اٱترتا٤ َٚف ؿاٍ ايتعؿٟ بعؿ ف

٫ ضيٓع َٔ َؿم ٖفا ايَٛف ع٢ً اٱؾعا٤ ايهـاـ  ؼي بـا  ا٭سهـاّ    
 ٚإ نبل إسٓاق ٚت٠ٚ٬ ايتٛقا٠ ٚاثبات نف  اٱؾعا٤.
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تبري اٯ١ٜ قبض ايهف  ع٢ً اهلل  ٚتبعح ؼي ايٓفٛى ايٓفك٠  اـاَو:
.َ٘ٓ 

تإ قًت: َٔ ايٓاى َٔ ُٜك ع٢ً قٛي٘ ٫ٚ ٜعًِ اْ٘ إترتا٤  ٚيٛ عًِ 
 سياٖٝت٘ ٚسكٝكت٘ ٱدتٓاب٘ ٫ْ٘ ٜبغا اٱترتا٤ ٚايهف  ع٢ً اهلل.

قًت: تطكؾ ٖفٙ اٯ١ٜ ايغف١ً ٚاؾٌٗ  ٚؼح أٌٖ ايهتـا  ٚايٓـاى   
طيٝعًا ع٢ً ايتؿبك ؼي اٱؾعـا٤  ٚايتجبـت َـٔ َـشت٘ قبـٌ إع٬ْـ٘ ٚتـكى        
ايف  عٓ٘ باؾؿاٍ ٚاٱستذاز  ٚإدتٓا  ايتذاٚل ع٢ً َكاَات ايٓب٠ٛ  

 ٠ اٱقباى ٚايًو.ٚقأٚي١ اثاق
ٚؼي اٯٜات ؼي اغيكاّ اْ٘ يٝو َٔ إْهإ ًٜـعك بـاؿكز ٚايٓـٝل َـٔ     
ؾعٛت٘ ٚسج٘ ع٢ً ايكدٛ، ازي ايهتا  ايفٟ ٜ٪َٔ ب٘ ٜٚعٌُ بأسهاَـ٘   
ٖٚفا َٔ ؾ٥٫ٌ اٱعذال ؼي ايككإٓ ايهكِٜ تًِ ٜأت اٱستذـاز بُـٝغ١   

نًـف  ايفّ ٚايتٛبٝؼ بٌ دا٤ بؿع٠ٛ أٌٖ ايهتا  يًتجبت َٔ ايؿع٣ٛ ٚ
بط٬ْٗا بايكدٛ، ازي نتابِٗ  ٖٚفا ايكدٛ، يٝو َطًٛبًا بفاتـ٘ بـٌ ٖـٛ    

 َكؿ١َ يًهف عٔ اؾؿٍ ٚإدتٓا  اٱترتا٤ ٚايهف  ع٢ً اهلل. 
ٚقؿ ٫ ٜعًِ اٱْهإ إ ؾع٣ٛ ؼـكِٜ بعـا ا٭طعُـ١ ٜعتـ) إتـرتا٤      
ٚنفبًا ع٢ً اهلل اـ مل ٜهٔ عٔ ؾيٌٝ ٚسذ١ ٚبكٖإ  ٚبًشار اغيْٛـٛ،  

عٔ سكٝك١ عكا٥ؿ١ٜ ٖٚٞ اـا نإ َْٛـٛ، سًٝـ١ أٚسكَـ١    تاٯ١ٜ تهًف 
طعاّ َعري أٚ سؿٚث٘ ٜتعًل ب٘ اٱترتا٤ ع٢ً اهلل اـ نإ ايكٍٛ ب٘ كايفـًا  
يًًكا٥ع ٚنٓٔ ا٭ْبٝا٤ تُٔ با  أٚزي إ ٜهٕٛ اٱْهإ سفقًا ؼي َها٥ٌ 

 ايعباؾات َتذٓبًا اٱؾعا٤ بغت ؾيٌٝ أٚ ياٖؿ ياٟٚ.
ُٛؾ َٔ اٱتـرتا٤ ؼي اٯٜـ١ ايهكضيـ١ ٖـٛ َـا      ٌٖٚ ضيهٔ ايكٍٛ بإٔ اغيك

خيِ طعاّ اٱبٌ ؾٕٚ  تٙ َٔ أسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿكاّ بكك١ٜٓ َْٛـٛ،  
 اٯ١ٜ ايهابك١ َٚا تٝٗا َٔ اٱستذاز  اؾٛا : ٫  َٔ ٚدٛٙ:

 إقاؾ٠ اٱط٬م  ٚعؿّ نفا١ٜ ايكك١ٜٓ أع٬ٙ ع٢ً ايتكٝٝؿ. ا٭ٍٚ:
 )تُٔ اترت٣(.ايًكا انِ إتاؾ٠ اٱط٬م ؼي  ايجاْٞ:
ف٤ٞ اٯ١ٜ ؼي َْٛٛ، اٱترتا٤ َطًكًا نٛا٤ ؼي با  ا٭طع١ُ  ايجايح:
 أٚ  تٖا.
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قك١ٜٓ ْهب١ اٱترتا٤ اْ٘ )ع٢ً اهلل( ػيا ٜفٝؿ ايعُّٛ ؼي اٱْفاق  ايكابع:
 َٔ اٱترتا٤ ؼي ايتٓمٌٜ ٚا٭سهاّ ٚايهٓٔ. 

دا٤ت اٯ١ٜ ايهابك١ َٔ بـا  اغيجـاٍ  ٚيٝهـٕٛ َْٛـٛعٗا      اـاَو:
 َا تٝٗا َٔ ايتشؿٟ سذ١ ع٢ً  ت اغيهًُري.ٚ

 ٚدٛٙ: ٚؼي َْٛٛ، اٱترتا٤
سك١َ اٱترتا٤ َطًكًا نٛا٤ نإ ؼي ايعباؾات أٚ اغيعا٬َت أٚ  ا٭ٍٚ:

 تُٝا خيِ سكٛم ايٓاى ٚا٭سٛاٍ ايًػ١ُٝ.
امُاق اؿك١َ ٚايٓعت بايظًِ تُٝا خيِ ايهف  ؼي ا٭َٛق  ايجاْٞ:
 ايًكع١ٝ.

١ ٚانتشكام َف١ ايظًِ ؼي ايهف  غُّٛ مشٍٛ اؿكَ ايجايح:
ايتٓمٌٜ ٚايٓب٠ٛ  ٌٖٚ ٜهٕٛ ؼكٜف ايهتا  َٔ اٱترتا٤  اؾٛا : ْعِ  
ٖٚٛ َٔ أبغـا ٚأيـؿ ٚدـٛٙ اٱتـرتا٤  ٫ْـ٘ اـا نـإ اٱؾعـا٤ بايًهـإ         
عك١َ بعا ا٭طع١ُ َٔ اٱترتا٤  تُٔ با  ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ إ ٜهٕٛ 

 هلل ٚقنً٘.ؼكٜف ايهتا  َٔ اٱترتا٤ ع٢ً ا
َٚع إ اٱترتا٤ ٖٛ نف   تذا٤ت اٯ١ٜ بفنكُٖا َعًا ؼي ـات ايفعٌ 
ٚاٱترتا٤ ٖٛ اٱغت٬م ٚتكؿٜك اٯ١ٜ "تُٔ اغتًل ع٢ً اهلل ايهف " ٚتٝ٘ 
ْهت١ عكا٥ؿ١ٜ ٖٚٞ إ ٜأتٞ ايهاتك بايهف   ٖٚٛ ٜعًِ اْ٘ نف  ٚإترتا٤ 

ٛى قاؾق٠ ع٢ً جيعٌ ايٓف ٖٚفا َٔ اٱعذال ؼي با  ايعكا٥ؿ ٚإ اهلل 
ايتُٝٝم بري ايُؿم ٚايهف  ؼي ا٭سهـاّ ايًـكع١ٝ تشتـ٢ ايـفٟ ٜٓهـب      
يًًكٜع١ َا يٝو تٝٗا تاْ٘ ًٜعك ٚيٛ ع٢ً مٛ اغيٛدب١ اؾم١ٝ٥ بإ َا ٜكٛي٘ 
٫ أَـٌ يــ٘ ٚاْــ٘ نــف  عًــ٢ اهلل  تذــا٤ت ٖــفٙ اٯٜــ١ يًتــفنت ٚايتٓبٝــ٘  

ِ ٖٚٛ اٱتـرتا٤  ٚايتشفٜك اغيككٕٚ بايٛعٝؿ بايعكا  ع٢ً أيؿ اْٛا، ايظً
 ع٢ً اهلل.

ٖٚـٌ تٓشُــك َــف١ ايظًـِ بايــفٟ ٜٛدــ٘ اٱتـرتا٤ أ٫ًٚ ٜٚفًــٝ٘ بــري    
ايٓاى  اّ ًٌُٜ ايفٜٔ ٜتبعْٛ٘ ٜٚكٛيـٕٛ بـفات اٱتـرتا٤  اؾـٛا  ٖـٛ      
ــٍٛ ايهــف   ٚاٱعــكاض عــٔ اؿــل       ــرتا٤ ٚق ــك اٱت ا٭غــت بًشــار ـن
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قـاٍ  ٚايُؿم ٚايؿع٠ٛ ازي اٱن٬ّ ٜٚتػف عفقًا يًُؿٚؾ عٔ اٱن٬ّ 
ْٔ اْفَ َس٣ ع٢ًََ ايًَِّ٘ اْيَهثِرَ  َٖٚمثَٛ ٜمثْدَع٢ ِإَيث٢     تعازي ط ََُِّ ْٔ َأظًَِْم  َََٚ

 .(1) صاإلضالّ

 عهى ادلُبسبت
( َك٠  ٖٚـٛ عـؿؾ نـجت     283ٚققؾت َاؾ٠ ايهف  ؼي ايككإٓ مٛ )

ــفاتٞ      ــإ قبشــ٘ اي ــ٘  ٚبٝ ــٔ ايهــف   ٚـَ ــٗا ؼي ايتشــفٜك َ ٚدــا٤ت نً
ْٔ اْفَ َس٣ ع٢ًََ ايًَّثِ٘ ايَهثِر َ  طٛي٘ تعازي ٚايعكْٞ ٚقؿ تهكق ق ص ؼي فََُ

ؽٜٛف ٚٚعٝؿ َٔ ايكٍٛ ؼي ايؿٜٔ بغت عًِ ْٚهب١ أَٛق ٚأسهاّ ٫ أٌَ 
 ا ازي ايٓب٠ٛ ٚايتٓمٌٜ ػيا ٜؿٍ ع٢ً إ َٚف )ايظاغيري( ٭ٌٖ اٱتـرتا٤  
ٜعين إ اٱترتا٤ ع٢ً اهلل أقبض ٚدٛٙ ايظًِ ٚأيؿٖا تعؿًٜا ٭ْٗا ؼكٜف 

هـف  ٚاٱتـرتا٤ ؼي ايكٓـاٜا    اقبـ١ يًًـكا٥ع  تكـؿ ٜهـٕٛ اي    يًشكا٥ل  ٚق
ايًػ١ُٝ ٚا٭َٛق اٱدتُاع١ٝ ٚا٭غ٬قٝـ١  ٜٚتعًـل بًـػِ ٚطياعـ١     
ٜٚٓتٗٞ بتٛبتِٗ اٚ َغاؾقتِٗ ايؿْٝا  أٚ ٫ شيك ا٭ٜاّ ٚايًٝايٞ ست٢ ٜجبت 
بط٬ْ٘ ٚعؿّ َشت٘ تٝهٕٛ أثكٙ قؿٚؾًا َْٛٛعًا َٚهاْـًا ٚلَاْـًا ٚأثـكًا    

 َٚع ٖفا تاْ٘ َفَّٛ ٚقكّ.
ا٤ ع٢ً اهلل تاْ٘ عـؿا٠ٚ باقٝـ١  َٛدٗـ١ ازي ايًـكٜع١ ٚأٖـٌ      اَا اٱترت

اٱضيــإ ٚتٝــ٘ أـ٣ يًــفات ٚايغــت  ٭ْــ٘ قأٚيــ١ يتغــٝت ا٭سهــاّ ٚدعــٌ  
ايباطٌ سكًا  ٚبا  ٱثـاق٠ ايًـو ٚايكٜـب ؼي ايٓفـٛى  ٚسادـب ؾٕٚ      
اْتها  ايٓاى يٲن٬ّ ٚأ٬َع اجملتُعات ٚتٗفٜب ايٓفٛى  يفا ْعتت 

ترتا٤ باِْٗ راغيٕٛ  ٚدا٤ت اٯٜات بإْفاق ٚتبهٝت اٯ١ٜ ايهكضي١ أٌٖ اٱ
ًََْٜٚهمِْ ال ََْرَ سمٚا ع٢ًََ ايًَّثِ٘ َنثِرَبن فَٝمْطثِشَ همِْ    أٌٖ اٱترتا٤ ع٢ً اهلل  قاٍ تعازي ط

 .(2)صِبَعَراٍ 

                                                 

 .7نٛق٠ ايُف  (1) 
 .61نٛق٠ ط٘  (2) 
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 لبَىٌ إجخُبة اإلف(اء 
َا إ ٜبًة اٱْهإ نٔ ايتهًٝف ست٢ ٜؿقى إ عًٝ٘ َه٪ٚي١ٝ تعاٖؿ 

ــاؾات ٚاي ــ١    ايعب ــؿ با٭سهــاّ ايًــكع١ٝ ٚاٱبتعــاؾ عــٔ أنــبا  ايغٛاٜ تكٝ
ٚاي٬ٓي١  ٚتعت) ٖفٙ اٯ١ٜ عًْٛا َٚؿؾًا ياًٜٚا ٱدتٓا  ايهف  عًـ٢  
اهلل ٚاٱترتا٤ ؼي ايؿٜٔ غيا تٝٗا َٔ يغ١ ايتػٜٛـف ٚاٱْـفاق با٫ْـات١ ازي    
ايٓفك٠ َٔ ايهف  َطًكًا  ٖٚفٙ ايٓفك٠ يٝهت ـات١ٝ ق١ٓ بٌ ٖـٞ تٓـٌ   

ــ١ عًــ٢ ايُــؿم ٚاٱُْــاف     َــٔ اهلل   اـ دعــٌ تطــك٠ اٱْهــإ َبٓٝ
ٚبغا ايهف  ٚاٱترتا٤  تايهف  أَك عأقض ٜأتٞ بهبب  ًب١ ايٓفو 

 اي١ًٜٛٗ أٚ ايغٓب١ٝ  ٚسب ايؿْٝا ٚلٜٓتٗا.
ٚدا٤ت اٯ١ٜ ٱقدا، ايٓاى ازي أٌَ ايفطك٠ ٚإدتٓـا  ايعـٛأقض   

   ِ ــفنكٖ ــب٤٬ ايعادــٌ أٚ اٯدــٌ  ٚت ــمٍٚ اي بهــٓٔ  ايــيت تهــٕٛ نــببًا يٓ
ايتهًٝف ٚيمّٚ ايتكٝؿ بأسهاَ٘ ٚؽ) اٱْهإ عُا ي٘ َٔ اغيكاّ ايكتٝع ؼي 
غ٬ت١ ا٭قض ايفٟ ضيًٞ عًٝ٘ سفظ أسهاّ ايًـكا٥ع  ٚمل ٜكـف ا٭َـك    
عٓؿ ا٫غباق بٌ دا٤ ايكـكإٓ بايًـكٜع١ اغيتهاًَـ١ ايـيت تـؿعٛ ايٓـاى ازي       

ٟ ٫ اٱن٬ّ ٚطكع َا غايف٘  ٚيهٔ بعِٓٗ اغف جياؾٍ بـاـ٬ف ايـف  
أٌَ ي٘ ؼي ايًكا٥ع ايهابك١ ٚايفٟ ٜتُٓٔ ايتًؿٜؿ ع٢ً ايٓفو ٜٚبعح 
عًــ٢ اٱقبــاى ٚجيعــٌ اغيــ٪َٓري ًٜٓــغًٕٛ سيهــا٥ٌ تكعٝــ١ ٫ أَــٌ  ــا    
تذا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يتٓكٝض اغيباؾ٤٣ ٚا٭قـٛاٍ  ٚتعٓـٝؿ أسهـاّ ايًـكٜع١     
ــفاتٞ       ــايكبض اي ــاقِٖ ب ــ١ ٚإغب ــؿعا٣ٚ ايباطً ــٌ اي ــفاق أٖ اٱنــ١َٝ٬ بإْ

 ا٤.يٲترت
ٖٚفا ا٭َك َٔ َُاؾٜل ايتهاَـٌ ؼي ايًـكٜع١ اٱنـ١َٝ٬ بـإٔ ٜـأتٞ      
ايككإٓ بايٛاق١ٝ َٔ ايتشكٜـف ٚايمٜـاؾ٠ ٚايٓكُٝـ١ ؼي ا٭سهـاّ ٚايهـٓٔ       
َٚٔ اٯٜات إ ٖفٙ ايٛاق١ٝ قظي١ يًٓاى طيٝعًا سيا تـِٝٗ أٖـٌ اٱتـرتا٤    
اْفهِٗ  تاغيهًُٕٛ ٫ ًٜتفتـٕٛ ازي ؾعـ٣ٛ ؼـكِٜ بعـا ا٭طعُـ١ ايـيت       

ٍٛ بٗا يطك َٔ بين إنكا٥ٌٝ  ٚيهٔ اٱستذاز دـا٤ يتػًـِٝ أٖـٌ    ٜك
تًو ايـؿع٣ٛ َـٔ ايتكٝـؿ بٗـا  ٚاغبـاقِٖ باْٗـا غـ٬ف ايهتـا  ايـفٟ          
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ٜعًُٕٛ ب٘  ٖٚفا َٔ غُـا٥ِ ايكـكإٓ ٚٚدـٛٙ اٱعذـال تٝـ٘ باْـ٘ قـاّ        
بتُشٝض أتعاٍ اغيًٌ ايهابك١ ٚاٱستذاز عًِٝٗ باَـٍٛ ايًـكٜع١ ايـيت    

 ٜؿعٛ ا٫ يًعٌُ بأسهاَ٘ ٚنٓٓ٘.ٜعًُٕٛ بٗا َع اْ٘ ٫ 
ٚايتشفٜك َٔ اٱترتا٤ ٫ ٜٓشُك سيٓاَري ايًكا٥ع ايهابك١ بٌ ًٌُٜ 
اٱترتا٤ ؼي أسهاّ ايككإٓ َٚا دا٤ بـ٘ ايـٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘       
ٚنًِ َٔ ايهٓٔ ايٓبٜٛـ١  تهـإٔ اٯٜـ١ تكـٍٛ  ـِ اترتٜـتِ ايهـف  عًـ٢         

طعُـ١  ت٬تفـرتٚا عًـ٢ ايـٓ      ا٭ْبٝا٤ ايهابكري ٚاؾعٝتِ سك١َ بعـا ا٭ 
 قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚتٓهبٛا ي٘ َا مل ٜفعً٘.

َٚٔ اٯٜات ؼي ايهـ١ٓ ايٓبٜٛـ١ إ ايـٓ  قُـؿًا َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘        
ٚنًِ مل ًٜتفت ازي ؾعٛاِٖ بٌ قاّ سيػايفتٗا عًٓـًا  ٚأنـٌ ؿـِ ايـبعت     

تـؿا٤ بـ٘ ازي ٜـّٛ    ٚيك  َٔ يدي ايٓاق١ ٖٚفا ايفعٌ ؾع٠ٛ يًُهًُري ي٬ق
ايكٝا١َ  تًُا أرٗك تكٜل َٔ بين إنـكا٥ٌٝ اٱستذـاز عًـ٢ تعًـ٘ ْميـت      
ٍٍ َٔ ايٛنا٥ط ٚاغيكـؿَات ايـيت ػعـٌ     اٯ١ٜ ايهابك١ بإستذاز بهٝط غا
بعا ايٓاى ٜتػًفٕٛ عٔ ؾقى َٓاَٝٓ٘  تكـؿ دـا٤ بايـؿع٠ٛ ٱسٓـاق     

 ايتٛقا٠ ٚت٬ٚتٗا ٚيٝو ؼي بين إنكا٥ٌٝ َٔ جيشؿ بايتٛقا٠. 
إْٛ إدتٓا  اٱترتا٤ ـٚ َبغ١ يكع١ٝ ٚعك١ًٝ  تايٓفٛى تٓفك َٔ ٚق

اٱترتا٤  ٚدا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يت٪نؿ ن٤ٛ عاقبـ١ ايـفٟ ٜهـف  عًـ٢ اهلل      
ًٌُٜٚ ايهف  ع٢ً اهلل ؼي اغيكاّ ايهف  ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ٚايهتب اغيٓميـ١   
ػيا ٜؿٍ عًـ٢ عظـِٝ َٓميـ١ ا٭ْبٝـا٤ عٓـؿ اهلل  ٚتـؿاغٌ أسهـاّ ايًـكا٥ع         

 ١ٝ نٓٔ ا٭ْبٝا٤ تٝٗا.َْٚٛٛع
يًٓاى ايتٓمٙ عٔ ايهف  َطًكاًٳ غيا تٝ٘ َٔ ا٭ْكاق  يكؿ أقاؾ اهلل  

غيا تٝ٘ َٔ  ايفات١ٝ ٚايعا١َ  ٚاقبض ٚدٛٙ ايهف  ٖٛ ايهف  ع٢ً اهلل  
ايتعؿٟ ع٢ً َكاَات ايكبٛب١ٝ ٚكايفت٘ يهٓٔ ايعبٛؾ١ٜ  َٚٓاتات٘ يًتُؿٜل 

ؿٚق عِٓٗ  ٚعؿّ ايكٝاّ بإْات١ أَٛق بايتٓمٌٜ ٚايكدٛ، ازي ا٭ْبٝا٤ ٚايُ
يًًكٜع١ ٖٞ غاي١ٝ َٓٗا  ٫ٚبؿ إ تًـو اٱْـات١ ْـاق٠ بـاؾُٝع نـٛا٤      

  ٖٚـفا ايهـف    ناْت ؼي ؼًٌٝ َا سـكّ اهلل أٚ ؼـكِٜ َـا أسـٌ اهلل      
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كايف يكٛاْري اـًل َٚعأقض يٲقاؾ٠ ايته١ٜٝٓٛ ت٬بؿ اْ٘ ٫ ٜهتؿِٜ ؼي 
 ا٭قض ٫ٚ ٜهتب ي٘ ايبكا٤.

اٯٜــ١ ايهكضيــ١ َــٔ أنــبا  ؾتــع اٱتــرتا٤ َٚٓــع نــًطاْ٘ عًــ٢  ٖٚــفٙ
ايٓفٛى  نُا اْٗا ػعٌ ايٓاى حيفقٕٚ ٜٚبتعؿٕٚ عٔ أًٖ٘ ٜٚٓفكٕٚ َٔ 
أتعا ِ ايف١َُٝ  اـ اْٗا ؼفق َٔ اٱترتا٤ ٚأًٖ٘ بُٝغ١ ايٛعٝؿ بعـؿ إ  
دا٤ت اٯ١ٜ ايهابك١ باثبات بط٬ْ٘ غُّٛ ق١ٝٓ َع١ٓٝ ؼي س١ًٝ بعـا  

تبك٢ أسهاّ ايًكا٥ع ايهُا١ٜٚ ٖٞ ايها٥ؿ٠ ؼي ا٭قض ب)ن١ ا٭طع١ُ  ي
ايككإٓ ٚدٗاؾ اغيهًُري  ٚإدتٓا  اٱترتا٤ َطًل ًٜـٌُ عـامل ا٫قـٛاٍ    

 ٚا٭تعاٍ ٚايتًكٜع ٚايهٓٔ ايها٥ؿ٠ ٚايعكف. 
 لبَىٌ حمببم انخعضُد 

  (1)تكــؿّ قــإْٛ ) ايتعٓــٝؿ ( بــإ تعٓــؿ ايٓبــ٠ٛ باٯٜــات ٚاؿذــر 
تباؾٍ  ٖٚٛ غاّ بتٛنٝؿ اٯ١ٜ ايككآْٝـ١ ٫غتٗـا  اَـا    ٚقإْٛ ايتٛنٝؿ اغي

 ٖفا ايكإْٛ تٝتعًل بأَٛق: 
 تعٓٝؿ ايه١ٓ يًككإٓ.  ا٭ٍٚ:
 تعٓٝؿ آٜات ايككإٓ يًه١ٓ ايٓب١ٜٛ.  ايجاْٞ:
تعاٖؿ اغيهًُري ٯٜات ايككإٓ ٚايعٌُ بأسهاَٗا  ٚتٝ٘ تجبٝت  ايجايح:

  ا. 
قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  تًكٞ ايُشاب١ ٚاغيهًُري ن١ٓ ايٓ  ايكابع:

ٚنًِ بايكبٍٛ ٚااانا٠. ػيا ٜعين عؿّ تهك  أنبا  اٱترتا٤ ازي اعُاٍ 
اغيهًُري ٚامُـاق أَـكٙ بأٖـٌ ٚاَـشا  ايعٓـاؾ ٚاؾشـٛؾ  َٚـع ٖـفا         

 دا٤ت اٯ١ٜ بايٓٗٞ عٓ٘ بًغ١ اٱستذاز ٚاٱْفاق ٚايٛعٝؿ. 
١ ايٓب١ٜٛ  تعٓؿَا ي١ٰٜ ايككآ١ْٝ إ تكّٛ بتعٓٝؿ ايهٓ يكؿ أقاؾ اهلل  

أنٌ ايٓ  ؿِ اؾمٚق  ٚاستر ايٝٗٛؾ قا٥ًري عكَت٘  تأتٞ اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ 
بآَا٤ ايه١ٓ ايٓب١ٜٛ بًغ١ اٱستذاز  ٚاقا١َ اي)ٖإ  ٚاٱتٝإ بايبٝٓـ١   
ٖٚفا ايتعٓٝؿ َٝغ١ يا١ٜٚ َباقن١ يتجبٝت ايه١ٓ ايٓب١ٜٛ  ٚعٓؿَا ٜـأَك  
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ًِ اغيهـًُري بعُـٌ كُـّٛ تٝـ٘     ايٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـ     
َكْا٠ اهلل  أٚ ٜؿعِٖٛ ي٘  ٚيٲتٝإ بفعٌ عبـاؾٟ َطًكـا ٜـأتٞ ايكـكإٓ     

ٚٙم باعجًا ع٢ً ايعٌُ سيا اغ) ٚأَك ب٘ ايٓ   قاٍ تعازي ط َََٚن آََننمِْ ايسَّضمٍٛم َفخمرم

ْٓ٘م َفنْْ َٗمٛا  .(1) ص...َََٚن ََْٗننمِْ َع
ٜأتِٝٗ ايُٓـك َـع قـكا٥ٔ تـبري      ٚعٓؿَا ؽكز نكاٜا اغيهًُري يًذٗاؾ

اغيؿؾ ٚايعٕٛ اٱ ٞ  ِ  ٚغيا ٜتػًف بعِٓٗ عٔ ايتكٝـؿ بـأٚاَك ايـٓ     
ٜظٗك أثك ايغؿق ٚاـهاق٠  نُا ؼي عؿّ تكٝؿ ايكَا٠ ؼي ٚاقع١ اسؿ بًمّٚ 
ايبكا٤ ؼي اَانِٓٗ  ٚسُٝٓا حيتر بٓٛ إنكا٥ٌٝ ع٢ً تعٌ ايٓ  ٜأتِٝٗ ايكؾ 

ٚسُٝٓا ْميت تك١ٜٓ ايمنـا٠ ٚقٛيـ٘ تعـازي     بايؿع٠ٛ يًكدٛ، ازي ايتٛقا٠ 
ِِْٝٗ بَِٗنط ََٚمَصنِّ ََْٛايِِِْٗ َصَدَق١ً َمطَٗلسمٖمِْ  ْٔ َأ   باؾق ايٓ  قُؿ َـ٢ً  (2)ص...خمْر َِ

اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚنــًِ ٭غــف ايمنــا٠ ٚايتٛنٝــؿ عًٝٗــا ٚتجبٝتٗــا ؼي ايٛاقــع 
 شيٓـع َـٔ   ايعًُٞ ٚؼي أـٖإ اغيهًُري  ْٚٚع ايكٛاعؿ ايه١ًٝ  ا ٚاييت

اٱغت٬ف ٚايتبأٜ ايفٟ قـؿ ٜـ٪ؾٟ ؼي سـاٍ ٚدـٛؾٙ ازي ْـعف ايتكٝـؿ       
 بأسهاّ ايمنا٠  ٚرٗٛق اـ٬ف ٚايًكام بري اغيهًُري تٝٗا.

ٚعٓـؿَا غـكز ايـٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ ٚاغيهــًُٕٛ         
يًكتاٍ ؼي بؿق ْميت اغي٥٬ه١ ٱعاْتِٗ ُْٚكتِٗ ٚتجبٝت اقنإ اٱنـ٬ّ  

ْٕ ٜمُِثدَّنمِْ َزبمهمثِْ     زي ّٜٛ ايكٝا١َ  قاٍ تعازي ط ؼي ا٭قض ا ْٔ َْٜهِرثَٝهمِْ َأ َأَيث

ْٔ ايَُْاَل٥َِه١ِ َمَْٓصِينَي  .(3) صِبَجاَلَث١ِ آالٍف َِ
َٚٔ اٯٜات ؼي اٱن٬ّ ايتعٓٝؿ اغيتباؾٍ ٚاغيتؿاغٌ  تايه١ٓ ايٓب١ٜٛ 

يـمّٚ  تعٓؿ ايككإٓ ٚتجبت أسهاَ٘ ٚايككإٓ ٜعٓؿ ايه١ٓ ايٓب١ٜٛ  ٜٚـبري  
ايعٌُ بٗا ٚعؿّ ايتفكٜط بأٟ تكؾ َـٔ اتكاؾٖـا نـٛا٤ ناْـت ايكٛيٝـ١ أٚ      

 ايفع١ًٝ أٚ ايتؿ١ٜٝٓٚ  ٌٖٚ ٜٓشُك تكابٌ ايتعٓٝؿ بأَٛق ٖٞ: 
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لَــإ ايتٓمٜــٌ ٚأٜــاّ ايٓبــ٠ٛ اغيباقنــ١  أٟ أٚإ ْــمٍٚ آٜــات    ا٭ٍٚ:
 ايككإٓ.

َؿ٠ بعجـ١ ايـٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ ازي سـري          ايجاْٞ:
 تكاي٘ ازي ايكتٝل ا٫ع٢ً. اْ

 تعٓٝؿ ايككإٓ يًه١ٓ ٚايه١ٓ يًككإٓ. ايجايح:
اؾٛا : ٫ ٜٓشُك ايتعٓـٝؿ اغيتبـاؾٍ بٛاسـؿ َـٔ ا٭َـٛق ايج٬ثـ١         

ٚلَاْ٘ ؾا٥ِ ازي ّٜٛ ايكٝا١َ  نُا اْ٘ اعِ َٔ إ ٜٓشُك بايككإٓ ٚايه١ٓ 
ايٓبٜٛــ١ َــع اُْٗــا اتٓــٌ َُــاؾٜل ايتعٓــٝؿ  ٚا٭َــٌ يفــكٚ، عؿٜــؿ٠   

يش١ عُٓٗا  تآٜات ايتعٓٝؿ يا١ًَ يٰٜات ايه١ْٝٛ ٚدٗاؾ اغيهًُري َرت
ضَٓمِسِِْٜٗ آَٜنََِٓثن ِفثٞ    طَٔ َُاؾٜل قٛي٘ تعازي دعًٗا  ؼي نبٌٝ اهلل ٚضيهٔ 

 .(1) ص...اةَفنِم َِٚفٞ أَْْرمطِِِْٗ
َٚٔ إتاْات ايتٓمٜـٌ ايكؿنـ١ٝ تعٓـٝؿ اٯٜـات يًٓفـٛى ؼي دـفبٗا       

عكٍٛ يٰٜات ٚاي)اٖري ايه١ْٝٛ اييت تؿٍ ع٢ً ٚدٛ  ي٬ضيإ  ٚإؾقاى اي
عباؾ٠ ايُاْع  باٱْات١ ازي اتُاٍ اٯٜات ٚاؿذر ايـيت ت٪نـؿ َـؿم    
ْمٍٚ ايككإٓ َٔ عٓؿ اهلل  ٚرٗٛق َهتشؿثات ايعًّٛ اييت تهٕٛ ياٖؿًا 
عكًٝــًا عًــ٢ اغيٓــاَري ايكؿنــ١ٝ يٰٜــات ايككآْٝــ١  ٚايكُــٛق عــٔ إؾقاى  

بـا  يٲضيــإ ٚا٫ـعـإ غيـا تٝـ٘ َـٔ أسهــاّ        َفاُٖٝٗـا  ٖٚـفا ايكُـٛق   
ٚاٱَتجاٍ ٭ٚاَكٙ ٚاٱدتٓا  ايتاّ غيا ٢ْٗ عٓ٘ باٱْات١ ازي اٱنتُشا  

قإْٛ تكابٌ ايتعٓـٝؿ  اـ تـؿٍ ٖـفٙ اٯٜـ١ عًـ٢       ايكٗككٟ ؼي َْٛٛعات
تعٓٝؿ ايتٛقا٠ يًه١ٓ ايٓب١ٜٛ  ٚف٤ٞ ايككإٓ يتعٓٝؿُٖا َعًا  ٚايرتانُٗا 

 ١ٜ ايككآ١ْٝ ٚيغ١ اٱستذاز ٚاي)ٖإ تٝٗا. بتعٓٝؿ ٚتُؿٜل اٯ
ْٔ اْفَ َس٣ ع٢ًََ ايًَِّ٘ ٚدا٤ سكف اؾك ) ع٢ً( ؼي قٛي٘ تعازي ط فََُ

ٚا٭ٌَ ؼي سكف اؾك )ع٢ً( ٖٛ اٱنـتع٤٬ ٚيهٓـ٘ ٜـأتٞ     ص ...ايَهثِر َ 
ٍٕ اغك٣  ٚقـاٍ ايط)نـٞ: "ٚ)عًـ٢( ي٬نـتع٤٬ َٚعٓـاٙ ٖٓـا:        بهبع َعا

                                                 

 .53نٛق٠ تًُت  (1) 



 ص 28طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 65 زَعامل اٱضيإ/ 

٢ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ َٔ د١ٗ أْ٘ أَك سيا مل إْات١ ايهف  ازي ايٓ  ًَ
 .(1)ٜأَك ب٘ اهلل"

ٚيٝو ؼي اٯ١ٜ َا ٜؿٍ ع٢ً ا٫نتع٤٬  ٌٖٚ دا٤ سكف اؾك )ع٢ً( 
ٍٕ؟ اؾٛا  ٖٛ ا٫غت ٖٚٞ:   ؼي اٯ١ٜ سيع٢ٓ ٚاسؿ اّ بعؿ٠ َعا

 َكاؾت١ )عٔ( نُا تكٍٛ قْٞ اهلل عًٝ٘ أٟ عٓ٘.  ا٭ٍٚ:
ــاْٞ: ــ١ )ؼي( نُـــا ؼي  ايجـ ــازي ط  َكاؾتـ ــ٘ تعـ ًَُمثثثٛا عًََثثث٢   قٛيـ ِّْٛ اْع َٜثثثنَق

 أٟ ؼي َهاْتهِ.  (2) ص...َََهنَِْ همِْ

ْٕ َأْدِسٟ ِإالَّ عًََث٢  َكاؾت١ )َٔ( نُا ؼي قٛي٘ تعازي ط  ايجايح: ِإ

 أٟ َٔ اهلل.  (3) صايًَِّ٘
 َكاؾت١ )ايبا٤( نكٛيو اعٌُ ع٢ً بكن١ اهلل أٟ ب)ن١ اهلل.  ايكابع:

١ٜ ؼفق َٔ ابتؿا، ايتشكِٜ ٚايتشًٌٝ ْٚهب١ اَا اغيع٢ٓ ا٭ٍٚ تإ اٯ
ــاْٞ تٗــٛ إؾعــا٤ اٱتٝــإ     ايكــٍٛ إتــرتا٤ عًــ٢ اهلل ٚنتبــ٘ ٚقنــً٘  اَــا ايج
باٱترتا٤ يتجبٝت ايؿٜٔ ٚدعٌ ايٓاى ٜتكٝؿٕٚ با٭سهاّ ايًكع١ٝ  نُا ؼي 
با  ايتًؿٜؿ عًـ٢ ايـٓفو  اَـا ايجايـح تٗـٛ إؾعـا٤ تًكـٞ سهـِ اؿًٝـ١          

ٔ ايتٓمٌٜ ٚايـٛسٞ  اَـا ايكابـع تـٝعين ايكٝـاّ      ٚاؿك١َ َٔ اهلل ٚاغفٙ َ
 باٱترتا٤ بظٔ دًب قْاٙ تعازي ب٘.

تذا٤ت اٯ١ٜ داَع١ َاْع١ داَع١ يٛدٛٙ اٱترتا٤ َٚب١ٓٝ غيـا تٝـ٘ َـٔ    
ايكبض ايفاتٞ  َٚاْع١ َٔ ايتعؿٟ ٚايظًِ ٚاْات١ أَٛق يًًكا٥ع يٝهـت  

ذـاز بٗـا    َٓٗا  َٚا ٖٞ ايٓهب١ بري ايـؿع٠ٛ يًكدـٛ، ازي ايتـٛقا٠ يٲست   
ٚبري اٱترتا٤ ع٢ً اهلل؟ اؾٛا : ٖٛ بٝإ قاعؿ٠ ن١ًٝ ؼي اٱقاؾ٠ ايته١ٜٝٓٛ 
ٖٚــٞ إ ايهتــب اغيٓميــ١ ٖــٞ نــ٬ّ اهلل  ٚإؾعــا٤ تًــكٜع كُــّٛ  ــت 
َٛدٛؾ تٝٗا ٖٛ نف  ع٢ً اهلل  ٫ٕ ايفٟ ٜؿعٞ ايتًكٜع ٫ ٜهتطٝع إ 
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 65زَعامل اٱضيإ/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ص 29ط

بل قـاٍ  ٜكٍٛ اٚسٞ ايٞ بهفا  أٚ اْٞ يعت َٔ آبـا٥ٞ إ ايـٓ  ايهـا   
إ  ًشــارنــفا  ٫ٚ ٜ٪غــف س٦ٓٝــفٺ بكٛيــ٘  تٝهــٕٛ اغيــؿاق عًــ٢ ايتٓمٜــٌ ب 

ا٭ْبٝا٤ ايهابكري عًُٛا بـ٘  ٚؼي ايـؿع٠ٛ ازي ايتـٛقا٠ بٝـإ يفٓـٌ ايـٓ        
قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايهابكري  غيْٛٛع١ٝ نـٓت٘  

 ايًكٜف١ ؼي ايتًكٜع.
َٛن٢ ع٢ً ايتٛقا٠ ٚسؿٖا ٚيٝو ع٢ً  ٚراٖك اٯ١ٜ إ اغيؿاقؼي أٜاّ

َْٛٛع١ٝ يًه١ٓ َٔ  ت إ  ن١ٓ ايٓ   اَا ؼي اٱن٬ّ تكؿ دعٌ اهلل  
تتعاقض أسهاَٗا َع ايككإٓ نُا اْٗا َُؿام عًُٞ يًٛسٞ  ٚيٛ قايت 
اٯ١ٜ )تُٔ( )اترت٣ ع٢ً اهلل( ٜهفٞ ؼي بٝإ اغيطًٛ  ٚيُؿم ع٢ً اؾاق 

اـا دا٤ ـنك ) ايهف ( ٚقؿ ٚقؾ اٱترتا٤ ٚاجملكٚق َٓمي١ اغيفعٍٛ ب٘  تًُ
ْٔ اْفَ ثَس٣    َٔ  ت ـنك ايهف  نُا ؼي قٛي٘ تعازي ط   (1) صََٚقثْد َخثنَ  ََث

 اؾٛا  َٔ ٚدٛٙ:
بٝإ اٱثِ اغيكنب ايفٟ ٜٓتر عٔ ابتؿا، ا٭سهـاّ ْٚهـبتٗا    ا٭ٍٚ: 

 ازي ايًكٜع١. 
ٚدعٌ ايكأت١ ٚايكظي١ بايٓاى نات١ بتشفٜكِٖ َٔ اٱترتا٤   ايجاْٞ:

 ْفٛنِٗ تٓفك َٓ٘  باٱغباق عٔ نْٛ٘ نفباًٶ ع٢ً اهلل. 
تٓبٝ٘ ايٓاى بًمّٚ ايتُؿٟ يٲترتا٤  اـ إ ايفطك٠ اٱْها١ْٝ  ايجايح:

 تبغا ايهفك ـاتًا َْٚٛٛعًا. 
تٛنٝؿ ايفْب ايعظِٝ ايفٟ ٜكرتت٘ أٖـٌ اٱتـرتا٤  غَُٛـًا     ايكابع:

   ٚ بعـؿ آٜـ١ اٱستذـاز    ٚإ اٯ١ٜ دا٤ت بًغ١ اٱْـفاق ٚايًـكا ٚايتشـفٜك 
 ٚاي)ٖإ ايككٜب ايفٟ ٫ حيٌُ اغت٬ف ؼي قبٛي٘ ٚايكْا ب٘. 

اقا١َ اؿذ١ ؼي اغيكاّ ٚاٱغباق عٔ سكٝك١ ٖٚـٞ إ ايـفٟ    اـاَو:
 ٜفرتٟ ع٢ً اهلل ٜعًِ اْ٘ ٜأتٞ بايهف . 

ٚ ؼح اٯ١ٜ ايٓاى ع٢ً اٱيتفات ازي َْٛٛ، ايُؿم ٚايهف  تُٝا 
كاّ  ٖٚــفا اؿــح ٫ ٜٓشُــك بايهــاَع ٜــؿعٞ َــٔ أسهــاّ اؿــ٬ٍ ٚاؿــ
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ٚاغيتًكٞ بٌ ًٌُٜ ايكا٥ٌ ٚاغيؿعٞ يعَُٛـات قـٛاْري اٱْـفاق ٚايتشـفٜك     
 اٱ ٞ  َُٚاؾٜل قظيت٘ تعازي بايٓاى اطيعري. 



 65زَعامل اٱضيإ/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ص 31ط

 عهى ادلُبسبت
ٚقؾت َاؾ٠ )تك٣( ؼي ايككإٓ مـٛ تهـع ٚعيهـري َـك٠ ٚتـفنك ٖٓـا       

ؼي نـِ  ١ ايفعـٌ أٚ ا٫ ٭ٍٚ َك٠ ؼي ايككإٓ اٟ اْ٘ مل ٜفنك اٱترتا٤ بُـٝغ 
نٛق٠ ايبكك٠  َع أ١ُٖٝ َْٛٛ، اٱتـرتا٤ ٚيـمّٚ ايتُـؿٟ يـ٘  ػيـا ٜـؿٍ       

 ع٢ً غ١َُٝٛ ٖفٙ اٯ١ٜ.
ٚقؿ دا٤ت اٯ١ٜ بفّ اٱترتا٤ ٚبٝإ قبشـ٘ ايـفاتٞ َٚٚـف َـاسب٘     

ْٔ اْفَ ثَس٣     بأيؿ ْعٛت َٚكاتب ايظًـِ  قـاٍ تعـازي ط    ََُِّث ْٔ َأظًَْثِم  َََٚث

ٚبُـٝغ١ ايٛعٝـؿ ايهـف  عًٝـ٘      . تذعـٌ اهلل   (1) ص...٢ ايًَِّ٘ َنثِرَبن عًََ
أيؿ ٚدٛٙ ايظًِ  ٚدا٤ ايككإٓ بايتشفٜك َٔ اٱترتا٤ ٚايمدك عٓ٘  قاٍ 

َٚال ََكمٛيمٛا يَُِن ََِقفم َأْيطَِٓ مهمِْ اْيَهِرَ  ََٖرا َسثاَلٍُ ََٖٚثَرا َسثَساُّ ِيَ ْرَ ثسمٚا عًََث٢ ايًَّثِ٘       تعازي ط

َٔ َٜاْيَهِر َّ ايَِّرٜ َٕ َ  ِإ َٕ ع٢ًََ ايًَِّ٘ اْيَهِرَ  ال ٜمرًِْشمثٛ   تبٝٓـت  (2) صْرَ سمٚ
اٯ١ٜ عاقب١ ايفٜٔ ٜؿعٕٛ سك١َ بعا ايطٝبات بأِْٗ غانكٕٚ ٚئ ٜٓايٛا 
ايف٬ع ٚايكياؾ  ٚعؿّ ايفـ٬ع ٖٓـا َطًـل ٚ ـت َكٝـؿ  تًٝـٌُ اؿٝـا٠        

 ايؿْٝا ٚاٯغك٠.
إ ايتشكِٜ ع٢ً ٚقؿ ـّ اهلل قًَٛا يتشكضيِٗ آَاتًا َٔ ا٫ْعاّ  َٚع 

ْعتـ٘ باْـ٘ إتـرتا٤ ٚنـف       ايفات ٜٚتُٓٔ اٱْكاق بايٓفو تـإٕ اهلل   
َََٚثن َنثنْمٛا        ع٢ً اهلل  قاٍ تعازي ط ََٚسسََّمٛا ََن َزَشقَٗمِْ ايًَّ٘م إفثاا٤ عًََث٢ ايًَّثِ٘ َقثْد َوثًُّٛا 

َٔ . ػيا ٜؿٍ ع٢ً إ اٯ١ٜ قٌ ايبشح ؾع٠ٛ يًٗؿا١ٜ ٚايكياؾ (3) صَمَْٗ ِدٜ
ـــػط اٱ ــٞ ؼي   ْــفق اهلل  ٚقــؿ ا ـــب ٚايهـ اَــشا  اٱتــرتا٤ بايغٓـ

َٔ  اٯغك٠ َع ايفيـ١ ا ـٛإ ؼي ايـؿْٝا نُـا ؼي قٛيـ٘ تعـازي ط       َّ ايَّثِرٜ ِإ

ْٔ َزبلِٗثِْ َِٚذيَّث١ص ِفثٞ اْيشََٝثن٠ِ ايثدمَْْٝن ََٚنثَرِيَو َْْذثِصٟ          ََٝٓنيمٗمِْ َغَضُب َِث اَََّخرمٚا اْيِعْذٌَ َض
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َٔ  .(1)ص ايُْمْرَ ِسٜ
اٱياق٠ )نفيو( ايتًبٝ٘ يبٝإ عكٛب١ اٱترتا٤  ٚإ ؼكِٜ انِ ٜٚفٝؿ 

بعا ا٭طع١ُ بغت ؾيٌٝ ٚسذ١ إترتا٤ ٚنف   َٚٔ اٯٜات ؼي اغيكاّ إ 
ايفيـ١ رٗــكت عًــ٢ ايـفٜٔ دــا٤ ايتشــؿٟ ؼي ٖـفٙ اٯٜــات بــؿعٛتِٗ ازي    
ايهتا  ايـفٟ بـري اٜـؿِٜٗ ٜٚكـكٕٚ بٓمٚيـ٘ َـٔ عٓـؿ اهلل ٚثبـٛت نـف           

عك١َ ؿِ اؾمٚق بـايكدٛ، ازي ايتـٛقا٠ ٚتٝـ٘ ؾسـا ٚابطـاٍ       ؾعٛاِٖ
 يكٛ ِ  ٚاياق٠ ازي استُاٍ بط٬ٕ اقٛا ِ ؼي أَٛق اغك٣ ًَاب١ٗ.

ٜٚبري ايتٛنٝؿ ايككآْٞ ع٢ً ايمدك عٔ اٱتـرتا٤ َْٛـٛع١ٝ إدتٓابـ٘     
ْٚكٚق٠ اٱسرتال َٓ٘  ٚايٓذا٠ َٔ ايعفا  ايفٟ ٜٓتظك اَشاب٘  ٖٚٛ 

كظيــ١ اٱ ٝــ١ يًٓــاى طيٝعــًا ؼي آٜــات ايكــكإٓ   ؾيٝــٌ عًــ٢ َٓــاَري اي
ٚدا٤ت اٯ١ٜ بإْفاق اَشا  اٱترتا٤ بايٛقٛف بري ٜـؿٟ اهلل يًشهـا    

َّْٛ اْيكَِٝنََث١ِ  ٚن٪ا ِ عٔ اقرتاتِٗ ايهف  ع٢ً اهلل قاٍ تعازي ط َٜ َّ َٚيَٝمْطَأيم

 َٕ ٓـاى  ػيا ٜؿٍ ع٢ً عظِٝ تٓـٌ اهلل تعـازي عًـ٢ اي    (2) صعََُّن َننْمٛا َْٜرَ ثسمٚ
بٓمٍٚ ايككإٓ  اـ إ اٯ١ٜ قٌ ايبشح َٓانـب١ يًٓذـا٠ َـٔ ايهـ٪اٍ عـٔ      

 اٱترتا٤ بإدتٓاب٘.
ٖٚفا اٱدتٓا  ٫ ٜٓشُك بًغ١ ايٛعٝؿ ٚايتٛبٝؼ ٚايَٛـف بـايظًِ   
ــرتا٤       ــإ اؿذــ١ ْٚــ٬ي١ أٖــٌ اٱت ــٌ ًٜــٌُ بٝ ــ٢ اهلل  ب ــٔ ٜفــرتٟ عً غي

 ٚؾعٛتِٗ يًهتا  ايفٟ ٜ٪َٕٓٛ ب٘ ٜٚتبعْٛ٘. 
 

ْٔ َبْعِد َذِيَو طقٛي٘ تعازي   ص َِ
ٖفا ايًطك َٔ اٯ١ٜ إعذال إْاؼي  تٗٛ إعذال ؼي َْٛٛع٘ ٚسهُ٘ 
ٚؾ٫يت٘ َٚا ٜتُف ب٘ َٔ ايؿق١ ايًكع١ٝ ٚايعك١ًٝ  َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َـٔ  

 ا٭سهاّ اييت تؿٍ ع٢ً اؿًِ اٱ ٞ ٚايعفٛ ٚاغيغفك٠.
بـٌ  يكؿ دا٤ت اٯ١ٜ يبٝإ عٓٛإ ايفٌُ ٚايتبأٜ ؼي اؿهِ بري َـا ق 

                                                 

 .152نٛق٠ ا٫عكاف  (1) 
 .13نٛق٠ ايعٓهبٛت  (2) 
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ٖفٙ اٯٜات َٚا بعؿٖا  أَا اغيْٛٛ، تٝٗا تٗٛ إعذال آغك  اـ اْٗا ٚقؾت 
ؼي س١ًٝ بعا ا٭طع١ُ ٚتهـفٜب ؼكضيٗـا  ٚتـٛبٝؼ ايـفٜٔ أغـفٚا عًـ٢       
قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ س١ًٝ طعاّ اٱبٌ ٚأنً٘ ٚاغيهًُري 

ًكًا ؼي  ا  بُٝٓا دا٤ اٱْفاق ع٢ً اٱترتا٤ ٚاقرتاف ايهف  ع٢ً اهلل َط
 َْٛٛ، اؿ١ًٝ ٚاؿك١َ ٚأَٛق ايعباؾات ٚايعكا٥ؿ ٚايهٓٔ.

ٚدعًت اٯ١ٜ أٚاًْا يبؿ٤ ايعكا  ٚاؿهِ ع٢ً اغيفرتٟ بايظًِ  َٚٔ 
نإ ٜؿعٞ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ باط٬ً قبٌ ٖفا ا٭ٚإ ٌٖ حيتهب َـٔ اغيفرتٜـٔ   
ٜٚهٕٛ راغيًا  اؾٛا  تٝ٘ تفٌُٝ  أَا اٱترتا٤ تٓعِ يٛسؿ٠ اغيْٛٛ، ؼي 

اٱترتا٤ ٚايهف  ع٢ً ايكٍٛ ايفٟ ٫ أٌَ أٚ انِ ٓكٝض اغيٓاا ٚيُؿم ت
ٚاقع ي٘  أَا َف١ ايظًِ ٚايتعؿٟ تتجبـت بعـؿ ٖـفٙ اٯٜـات ايـيت ت٪نـؿ       
إقا١َ اؿذ١ ع٢ً بين إنكا٥ٌٝ ٚأٌٖ ايهتـا  َطًكـًا بـٌ ايٓـاى طيٝعـًا      
يُٝغ١ اٱط٬م ٚيتعًـل َـف١ ايظًـِ بايـفٜٔ ٜفـرتٕٚ ايهـف  عًـ٢ اهلل        

ايٓظك عٔ اغي١ً ٚاغيفٖب  ٖٚفا َٔ ايفٌٓ ٚايٓعِ اٱ ١ٝ ع٢ً بين بغا 
إنكا٥ٌٝ ٭ٕ َف١ ايظًِ ؼي با  اٱترتا٤ تأتٞ بعؿ اٱْفاق ايهُاٟٚ بًغ١ 

 اٱستذاز ٚا٫نتؿ٫ٍ َٔ ايتٛقا٠.
إ تهٕٛ  فٙ اٯ١ٜ َْٛٛع١ٝ ؼي اٱستذاز ٚيإٔ  يكؿ أقاؾ اهلل  

إ تهٕٛ ٚن١ًٝ يهعٞ اغيهـًُري ؼي  ؼي اغيٓتؿٜات ايعا١َ ٭ٌٖ ايهتا   ٚ
اؾٗاؾ ٚاٱقتكا٤ ؼي اغيعاقف اٱ ١ٝ ػيا ٜؿٍ ع٢ً يمّٚ ايتؿبك ؼي نٌ آٜـ١  
قكآ١ْٝ ٚاقتباى ايعًـّٛ َٓٗـا ٚاؽـاـ َفاُٖٝٗـا ْـٝا٤ٶ ْٚ)انـًا ؼي ايٛاقـع        
ايَٝٛٞ  ٖٚؿا١ٜ ٚإقيـاؾًا ؼي نٝفٝـ١ اغيعاًَـ١ ٚاؾـؿاٍ َـع أٖـٌ ايهتـا         

 ٚ تِٖ.
ٖفٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعازي )َٔ بعؿ ـيو ( ٚمل تكـٌ  ٚتتذ٢ً َْٛٛع١ٝ 

اٱياق٠ ايفٟ ٜفٝؿ ايبعـؿ )ـيـو(   انِ اٯ١ٜ ) َٔ بعؿ ٖفا( بٌ دا٤ت ب
 ٚتٝ٘ تٛنٝؿ ٭١ُٖٝ اٱستذاز ايٛاقؾ ؼي اٯ١ٜ  ٚتٝ٘ َها٥ٌ: 

تفػِٝ ٚتعظِٝ َْٛٛ، اٯٜـات ٚايـ)اٖري ايـيت تـؿٍ عًـ٢       ا٭ٚزي:
 اّ اؾمٚق. أَاي١ اؿ١ًٝ  ٚعؿّ ثبٛت سك١َ طع
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 بٝإ اؼاؾ نٓػ١ٝ ايٓب٠ٛ ؼي َٛاْٝع اؿ٬ٍ ٚاؿكاّ. ايجا١ْٝ:
 اٱياق٠ ازي َْٛٛع١ٝ اٱستذاز بايكدٛ، ازي ايتٛقا٠.  ايجايج١:
ايؿ٫ي١ ع٢ً اتشاّ اـُِ باقداع٘ ازي ايهتا  ايفٟ ٜ٪َٔ  ايكابع١:

 ب٘  ٚدعً٘ ت٬ًُٝ ٚسهًُا. 
ايتٛيٝؿ١ٜ اييت تتفك، عٔ ْمٍٚ اٱياق٠ ازي اغيعاْٞ ايكؿن١ٝ  اـاَه١:

 ٖفٙ اٯ١ٜ ٚاٱستذاز بٗا. 
ايؿع٠ٛ يًبشــح ٚاٱنتكُــا٤ َٚعكتــ١ ايٛدــٛٙ اٱْــات١ٝ  ايهاؾنــ١:

 اغيكاؾ٠ َٔ قٛي٘ تعازي ) بعؿ ـيو (.
ا٫غباق عٔ ثبٛت اي)ٖإ ٚايكطع بٓمٍٚ ايعكا  بعؿ ايبٝإ  ايهابع١:

 ٚا٫ع٬ّ ٚا٫نتؿ٫ٍ. 
١٦ ا٫ـٖـإ غيٓـاَري ٖـفٙ اٯٜـ١  تًـ٫ٛ      دف  ا٫يا، ٚتٗٝ ايجا١َٓ:

ٚقٚؾ قٝــؿ )َــٔ بعــؿ ـيــو ( يظــٔ ايٓــاى مشــٍٛ ٖــفٙ اٯٜــ١ بعَُٛــات 
اٱْفاق ٚاٱترتا٤  ٚعؿّ تكٝٝؿٙ عذ١ ٚأٚإ كُّٛ  ٚيهٔ ٖفا ايكٝؿ 
ٜ٪نؿ َا  فٙ اٯ١ٜ َٔ اـ١َُٝٛ  ٚعـؿّ ايتفـكٜط سيٓـاَٝٓٗا  ٚيـمّٚ     

 ٚا٭سهاّ.ايهف عٔ ايهف  ع٢ً اهلل ؼي با  ايعكا٥ؿ 
َٚا ٖٛ ا٭َك أٚ ا٭َٛق اييت دا٤ت اٱياق٠ ايٝٗا ؼي قٛي٘ تعازي )َٔ 

 بعؿ ـيو( يٝهٕٛ اٱترتا٤ بعؿٖا رًًُا ٚتعؿًٜا  اؾٛا  ع٢ً ٚدٛٙ:
 َٔ بعؿ بعج١ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ. ا٭ٍٚ:
 َٔ بعؿ ْمٍٚ ايككإٓ  ٚبٝإ أسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿكاّ تٝ٘. ايجاْٞ:

بٝإ ايه١ٓ ايٓب١ٜٛ ايًكٜف١ ايكٛي١ٝ ٚايفع١ًٝ ٭سهاّ ايًكٜع١  يح:ايجا
 َٚٓاَري اؿ١ًٝ ٚاؿك١َٚتفاٌَٝ َُاؾٜكٗا ايًػ١ُٝ.

ثبٛت أقنإ ايؿٜٔ اٱن٬َٞ ٚاتها، ققع١ اٱن٬ّ ٚؾغٍٛ  ايكابع:
 ايٓاى تٝ٘ أتٛادًا.

اتبا، اغيهًُري يٓٗر ٚن١ٓ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘   اـاَو:
ِ  ٚعؿّ ايتفاتِٗ غيا ٜؿعٝ٘ تكٜل َٔ أٌٖ ايهتا  عك١َ ؿِ اٱبٌ ٚنً

 أٚ  تٖا َٔ ايؿعٛات  َٚا ٜطكع َٔ ايًبٗات بُٝغ١ اؾؿٍ ٚايعٓاؾ.
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ــ٠ٚ٬     ايهــاؾى: ــو( أٟ بعــؿ اٱستذــاز بإسٓــاق ٚت )َــٔ بعــؿ ـي
 ايتٛقا٠  تاٯ١ٜ تفٝؿ ايكطع بؿسا سذ١ اـُِ ٭ْ٘ أَاّ اَٛق ث٬ث١:

 قا٠ ٚاٱَتٓا، عٔ ت٬ٚتٗا.إسٓاق ايتٛ أ٫ًٚ:
 عؿّ إسٓاق ايتٛقا٠ أ٬ًَ. ثاًْٝا:
إسٓاق ايتـٛقا٠ ٚت٬ٚتٗـا  ٚس٦ٓٝـف ٜـؿقى ايٓـاى َـؿم ْبـ٠ٛ         ثايجًا:

قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ غًٛ ايتٛقا٠ َٔ ؼكِٜ ؿِ اٱبٌ  تٗفٙ 
اٯ١ٜ تؿٍ ع٢ً سكٝك١ ٖٚٞ اثبات عؿّ ؼكِٜ طعاّ كُّٛ ؼي ايتٛقا٠  

 ّ ايفٟ ٜؿعٝ٘ ٖ٪٤٫ ٫ أٌَ ي٘ ؼي ايًكا٥ع ايهُا١ٜٚ.ٚإ ايه٬
َٔ بعؿ نٝف١ٝ اٱستذاز اييت ػًت ؼي اٯ١ٜ ايهابك١  ٖٚفا  ايهابع:

٫ ٜعين دعـٌ اغيـؿاق ؼي نـٌ إستذـاز َٚهـأي١ غ٬تٝـ١ ٖـٛ ايكدـٛ، ازي         
ايتٛقا٠ أٚ اٱلٌٝ  ْعِ ٖفا ايكدـٛ، َـٝغ١ َـٔ َـٝة اٱستذـاز تفٝـؿ       

) ٜٚهف عٔ إٜفا٤ اغيهًُري  ٜٚتـؿبك ؼي يـمّٚ   إتشاّ اـُِ ٚدعً٘ ٜعت
 ا ؿا١ٜ ٚايكياؾ ٫ٚ ضيهٓ٘ إْهاق اٱقكاق ب٘.

بعؿ ْمٍٚ اٯ١ٜ ايهابك١ َٚا تٝٗـا َـٔ اٱستذـاز َٚكـؿَات      ايجأَ:
 إبطاٍ ؾع٣ٛ اـُِ.

 َٝغ١ إقا١َ اي)ٖإ سيا ٜ٪َٔ ب٘ اـُِ. ايتانع:
٘ ايعايك: ٚآيـ٘ ٚنـًِ ؼي    : ايتهًِٝ بُؿم ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝـ

س١ًٝ ايطٝبات ٚعؿّ ؼكِٜ بعٓٗا  ػيا ٜعين إط٬م ايتُؿٜل ب٘ ٚبٓبٛت٘ 
 ٚايهف عٔ اؾؿٍ ٚإثاق٠ ايًبٗات.

بعؿ إستذاز ايككإٓ بايتٛقا٠ َع اْ٘ ناف يٲنـتؿ٫ٍ   اؿاؾٟ عًك:
 ٚإقا١َ اؿذ١ ٚاي)ٖإ.

 بعؿ ٖفٙ اٯ١ٜ َٚا تٝٗا َٔ ايٛعٝؿ ٚايتػٜٛف. ايجاْٞ عًك:
 

َٕازي طقٛي٘ تع  ص َفأٚي٦َِو ٖمِْ ايظَّنيُِمٛ
دا٤ت غاشي١ اٯ١ٜ يتٛنٝؿ سكٝكـ١ ثابتـ١ َٚٚـف ٜرتتـب عًٝـ٘ سهـِ       
ؾا٥ِ  ٚتتُف بُٝغ١ اٱط٬م ايًا١ًَ يٲترتا٤ ٚايهف  عًـ٢ اهلل َـٔ   
 ت إنتجٓا٤ اسؿ َِٓٗ  تايفّ َٔ ايهًٞ اغيتٛاط٤ٞ ايفٟ تتها٣ٚ اتكاؾٙ 
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  تًٝتكــٞ تٝــ٘ ايعــامل ٚ ــت ؼي اؿهــِ ٚإ تبآٜــت َــفاٖبِٗ ٚؾقدــاتِٗ
ايعامل  ٚايهاتك ٚايهتابٞ ػئ خيتاق اٱؾعا٤ سيا يٝو ي٘ أٌَ ٜٚٓهب٘ ازي 
ايًكا٥ع ايهُا١ٜٚ ٚإ ناْت ؾقدات رًُِٗ َٔ ايهًٞ اغيًهو  اـ إ 
رًِ ايعامل باٱترتا٤ أنجك قبشًا ْٚكقًا َٔ رًِ اؾاٌٖ ٖٚٛ َٔ انكاق 

 ـيو(. ايبٝإ ٚاؿذ١ بكٛي٘ تعازي ) َٔ بعؿ 
ٚدا٤ ايَٛـف بـايظًِ عًـ٢ مـٛ اٱطـ٬م َـٔ  ـت تكٝٝـؿ ظٗـ١ أٚ          

 َْٛٛ، ٚتٝ٘ ٚدٛٙ: 
 رًِ َاسب اٱترتا٤ يٓفه٘  ٖٚفا ايظًِ ع٢ً اقهاّ:  ا٭ٍٚ:
 اٱبتؿا، ؼي ايؿٜٔ.  أ٫ًٚ:
 اي٬ٓي١ ٚاٜكا، نٓٔ ايغٛا١ٜ.  ثاًْٝا:
 قنٛ  داؾ٠ ايعٓاؾ ٚاٱَكاق.  ثايجًا:
 عكت١ اؿل ٚا ؿا١ٜ. اٱَتٓا، عٔ َ قابعًا:

تفٜٛت ايفكَـ١ عًـ٢ ايـفات. ٚعـؿّ اٱْكٝـاؾ يٮْبٝـا٤ َٚـا         غاَهًا:
 دا٤ٚا ب٘ َٔ عٓؿ اهلل. 

 نٛم ايٓفو ازي ايعفا  ا٫غكٟٚ.  ناؾنًا:
 بط٬ٕ ايعٌُ بهبب اـطأ ؼي اٱغتٝاق.  نابعًا:
اؿكَإ َٔ إتبا، ايٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ ؼي       ثآًَا:
 ازي اهلل. ؾعٛت٘ 

 ايظًِ اغيتباؾٍ بري أٌٖ اٱترتا٤  ٖٚٛ ع٢ً اقهاّ ٖٞ:  ايٛد٘ ايجاْٞ:
سح نٌ ٚاسؿ َِٓٗ َـاسب٘ أٚ أَـشاب٘ عًـ٢ ايبكـا٤ عًـ٢       ا٭ٍٚ:

 اٱترتا٤ ٚاٱقا١َ ع٢ً ايعٓاؾ. 
أ ٛا٤ ٚدف  ُأْاى آغكٜٔ غيفاِٖٝ اٱتـرتا٤ ٚتـك ٝبِٗ تٝـ٘      ايجاْٞ:

ا٭طع١ُ تاْ٘ ٜهتٟٗٛ بعا ايٓاى  ٚبايٓهب١ غيُٕٓٛ اٯ١ٜ ٚؼكِٜ بعا
ٚيٛ ع٢ً مٛ اٱستٝاا ٚاٱسرتال  تذا٤ت اٯ١ٜ يتبري إ اٱستٝاا ٖٓـا  
غ٬ف اٱستٝاا  ٚاْـ٘ َـٔ ايتًـؿٜؿ عًـ٢ ايـٓفو  ٚايبؿعـ١ ااكَـ١ ؼي        
ايؿٜٔ ت٬ أٌَ يتشكِٜ ؿِ اؾمٚق ع٢ً إبكاِٖٝ أٚ  ـتٙ َـٔ ا٭ْبٝـا٤     
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هـاّ ايكـكإٓ ٚنـ١ٓ ايـٓ  قُـؿ      ٚايتٛقا٠ ياٖؿ ع٢ً سًٝت٘ َُٚؿم ٭س
 ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ. 

ؼــكٜا بعٓــِٗ يبعٓــِٗ اٯغــك بايبكــا٤ ؼي َٓــالٍ ايعٓــاؾ  ايجايــح:
 ٚاٱَكاق. 
ا٫ثِ ايـفٟ ًٜشـل ايتـابع ٚاغيتبـٛ، تـِٝٗ ؼي َفـاِٖٝ ايبؿعـ١         ايكابع:

 ٚاٱَكاق عًٝٗا. 
ــاق٠ ايًــبٗات ؼي    اـــاَو: ايتعــؿٟ عًــ٢ اغيهــًُري ٚايتًــهٝو ٚاث

 ٭سهاّ ايًكع١ٝ َٔ  ت ؾيٌٝ. ا
تًكٞ ايفق١ٜ غيفاِٖٝ ايبؿع١  ٚٚقاثتٗا ٚنأْٗا أَك قطعـٞ    ايهاؾى:

تذا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ غيٓـع ايتـأثت اغيتبـاؾٍ بٝـِٓٗ ؼي ايباطـٌ ٚالاسـتِٗ عـٔ        
َٓالٍ ايعٓاؾ  يفا تإ اٯ١ٜ تتٛد٘ باـطا  ٚيغ١ اٱْفاق ازي نٌ ٚاسؿ 

 طيٝعًا.  َِٓٗ نُا تتٛد٘ باـطا  ازي ايٓاى
ٚيهٔ أٌٖ اٱترتا٤ ٜتًكٕٛ ؼي ثٓاٜـا اٯٜـ١ ايتـٛبٝؼ ٚاٱْـفاق ٚاؿـح      
ع٢ً عؿّ ا٫ُْات يك٩نا٥ِٗ  ٚتؿعِٖٛ يًكٝاّ بٛرا٥ف ايتهًٝف ع٢ً 
مٛ َهتكٌ  ٚايكدٛ، ازي ايتٛقا٠ ٚايتأنؿ َٔ بط٬ٕ ؾع٣ٛ ؼكِٜ بعا 

ؾ عٔ ايطٝبات  يٝهٕٛ ٖفا ايكدٛ، َٓانب١ يًتػًِ َٔ اٱترتا٤ ٚاٱبتعا
 أًٖ٘  ٚايه١َ٬ َٔ ايعكا  ايفٟ ٜرتتب عًٝ٘. 

 رًِ أٌٖ اٱترتا٤ يًُهًُري  ٖٚٛ ع٢ً اقهاّ:  ايٛد٘ ايجايح:
ــٓعِ      ا٭ٍٚ: ــ٘ َــٔ ايت ــا تٝ ــ٢ اؿــل َٚ ــاعِٗ ٚقانــاتِٗ عً عــؿّ إتب

بايطٝبــات  تاغيهــًُٕٛ ٜــؿعٕٛ ازي ا ــؿ٣ ٚأٚي٦ــو ضيتٓعــٕٛ عــٔ قبــٍٛ   
 ايؿع٠ٛ ٜٚكابًْٛٗا باؾشٛؾ ٚايعٓاؾ. 

إثاق٠ ايًبٗات ٚإؾعا٤ ؼكِٜ بعـا ا٭طعُـ١ عًـ٢ إبـكاِٖٝ      ايجاْٞ:
ٚا٭ْبٝا٤ ا٫غكٜٔ  ٚايه٪اٍ اٱْهاقٟ عٔ أنـٌ ايـٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل     
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ؿِ اؾمٚق َع ؾع٣ٛ ؼكضي٘ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايهابكري  َٚا 
ؼي ٖفا اؾؿٍ َـٔ ا٭ـ٣ ٚايعٓـاؾ ٚإيـغاٍ اغيهـًُري ٚقأٚيـ١ بـح قٚع       

 ٚايكٜب ؼي ايٓفٛى. ايًو 
 ايتعؿٟ ع٢ً اغيهًُري ٚايطعٔ ؼي ؾِٜٓٗ.  ايجايح:
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اٱنا٠٤ ازي ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ َع اْ٘ دا٤  ايكابع:
 بتجبٝت نٓٔ ا٭ْبٝا٤ ٚبتٓمٌٜ َباقى غايؿ ازي ّٜٛ ايكٝا١َ. 

 إجياؾ أنبا  ايفكق١ ٚاـ٬ف ٚايًكام َع اغيهًُري.  اـاَو:
 ايظًِ ايعكا٥ؿٟ ٖٚٛ ع٢ً اقهاّ:  ع:ايٛد٘ ايكاب

 ْهب١ أَٛق يًًكٜع١ يٝهت َٓٗا.  ا٭ٍٚ:
 دعٌ اؿ٬ٍ سكاًَا ٚاؿكاّ س٫ً٬.  ايجاْٞ:
ايهف  عًـ٢ اهلل ٚقنـً٘ ٚنتبـ٘  َٚـا ؼي ٖـفا ايهـف  َـٔ         ايجايح:

 أنبا  ايكٜب ٚايًو ٚاـ١َُٛ. 
ٜـؿٍ   قأٚي١ إياع١ َفاِٖٝ ايباطٌ ٚاي٬ٓي١ ؼي ا٭قض  ػيا ايكابع:

 ع٢ً اؿاد١ ايٓٛع١ٝ ايعا١َ يًككإٓ. 
ؼكٜف اؿكا٥ل ٚتبؿٌٜ ا٭سهاّ  ٚاعكاض أٌٖ اٱتـرتا٤   اـاَو:

عٔ ايهتب اييت ٜ٪َٕٓٛ بٗا  ٫ٕ ا٭ٌَ ٖٛ قدٛعِٗ ازي ايتٛقا٠ قبـٌ  
إؾعا٤ ايتشكِٜ  تذا٤ ايككإٓ بؿعٛتِٗ ازي ايٛادب ٚا٭ٌَ  ٚنإٔ اٯ١ٜ 

دٛ، ازي ايتٛقا٠  َٚا اؾ٣ ايٝ٘ عؿّ تًَِٛٗ ع٢ً ؾع٣ٛ ايتشكِٜ قبٌ ايك
 ايكدٛ، ٖفا َٔ ايتعؿٟ ٚا٭ـ٣. 

 ايظًِ يًٓاى  ٖٚٛ ع٢ً اقهاّ:  ايٛد٘ اـاَو:
 اٱترتا٤ ٚن١ًٝ يُؿ ايٓاى عٔ اٱضيإ.  ا٭ٍٚ:
 ٜتُٓٔ اٱترتا٤ ايتذكأ ؼي با  ا٭سهاّ ٚايعكا٥ؿ.  ايجاْٞ:
ٔ أدٌ إَاتتٗا قأٚي١ إسٝا٤ ايبؿع١  ٚا٭ٌَ ٖٛ ايتعإٚ َ ايجايح:
 ٚطُهٗا. 
 اؿكَإ َٔ ْع١ُ ايطٝبات بعؿ إٔ أسًٗا اهلل.  ايكابع:
اٱياق٠ )أٚي٦ـو( ٫تـاؾ٠ ايبعـؿ عـٔ قظيـ١ اهلل  ٚايـفّ       انِ ٚدا٤ 

ٚايتبهٝت يه٤ٛ ايفعٌ بإغتٝاق اٱترتا٤ ٚايتعؿٟ ٚايتذكأ عًـ٢ سكَـات   
 اهلل.
ٓٛع ٚإبكاِٖٝ  أٚ ٚتبري اٯ١ٜ ؾتا، اهلل عٔ ا٭ْبٝا٤ نٛا٤ ايهابكري ن 

َٛن٢ عًٝ٘ ايه٬ّ ايـفٟ ٜتبعـ٘ ايٝٗـٛؾ  أٚ قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘        
ٚنًِ ايفٟ ْمٍ عًٝ٘ ايككإٓ  ٜٚتذًـ٢ ٖـفا ايـؿتا، بايتُـؿٟ يٲتـرتا٤      
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عًِٝٗ باؿذ١ ايككٜب١  ٚايؿيٌٝ ايكاطع  ٚاي)ٖـإ ايٛاْـض بـإ تهـٕٛ     
كا٥ٌٝ  َٚٔ َٓاتع ايًٗاؾ٠ بايتٛقا٠ ايهتا  ايفٟ ٫ ٜٓهك َٓاَٝٓ٘ بٓٛ إن

اٱستذاز بايتٛقا٠ ٚطًب انتشٓاقٖا يًًٗاؾ٠ بٝإ سكٝك١ اؼاؾ نٓٔ 
 ا٭ْبٝا٤.

ٚنُا َٚفت اٯ١ٜ أٖـٌ اٱتـرتا٤ بـاِْٗ رـاغيٕٛ تكـؿ َٚـفت اٯٜـ١        
ايهــاتكٜٔ ٚاؾاســؿٜٔ بــاِْٗ رــاغيٕٛ  ػيــا ٜــؿٍ عًــ٢ ايتًــاب٘ ؼي ايفعــٌ  

ايـفٟ ٜٓتظـك   ٚايٓعت  ٚدا٤ت اٯٜات با٫غبـاق عـٔ ايعكـا  ايًـؿٜؿ      
ايظاغيري  يفا تإ غاشي١ اٯٜـ١ ؼـفٜك ٭ٖـٌ ايهتـا   َٚٓـع َـٔ اٱتـرتا٤        
ٚؾع٠ٛ يا١ٜٚ يٲبتعاؾ عٓ٘  ٚسح ع٢ً ايُؿٚق عٔ ايهتا   ٚتكتٓٞ 
ايٛرٝف١ ايًكع١ٝ يًًُٝري ايكدـٛ، ازي ايـٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘       

أسـٌ اهلل   ٚنًِ ٚتًكٞ ا٭سهاّ َٓ٘  تهٝف سئ حيتر عًٝ٘ ٫ْ٘ حيٌ َـا 
 َٔ ايطٝبات. 

ٚدــا٤ت اٯٜــ١ بُــٝغ١ اؾُــع )أٚي٦ــو ٖــِ ايظــاغيٕٛ( يًؿ٫يــ١ عًــ٢ 
ايتعؿؾ ٚايهجك٠  ٚإ ؾع٣ٛ ؼكِٜ بعا ايطٝبات مل تُؿق َٔ يػِ 
ٚاســؿ  أٚ طياعــ١ قًًٝــ١ نــٞ ضيهــٔ اٱعــكاض عٓٗــا ٚتكنٗــا شيــٛت ؼي   
 َٗؿٖا  بٌ تبري اٯ١ٜ ايهجـك٠ ؼي طـكف أٖـٌ اٱتـرتا٤ ٚبًشـار إ آٜـات      
ايككإٓ س١ٝ َتذؿؾ٠ تإ َْٛٛ، اٯ١ٜ اعِ َـٔ إ ٜٓشُـك عًٝـ١ طعـاّ     
اؾمٚق ٚاْهاقِٖ  فٙ اؿ١ًٝ َٔ  ت ؾيٌٝ  يفا تإ َٓاتع اٯ١ٜ َت١ًُ 

 ٚؾا١ُ٥ َٚٓٗا: 
 ؾع٠ٛ ايٓاى ازي إدتٓا  اٱترتا٤.  ا٭ٍٚ:
 بٝإ ايكبض ايفاتٞ يٲترتا٤.  ايجاْٞ:
ٍ ٚايتٓمٌٜ ٖٛ نف  عًـ٢  اٱغباق بإ ايهف  ع٢ً ايكنٛ ايجايح:

 اهلل. 
ٜهُع ٜٚك٣ ٫ٚ ؽف٢ عًٝ٘ غات١ٝ  ٜٚعًِ َا ٜكّٛ  إ اهلل   ايكابع:

ب٘ أٌٖ ايهتا  ؼي َٛاد١ٗ اٱن٬ّ  ٚاثاق٠ ايًبٗات يُـؿ ايٓـاى عـٔ    
اتبا، ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚبٝإ إ اهلل تعازي سًـِٝ ٫  

عاْؿٜٔ  بٌ ٜأتِٝٗ باؿذ١ ٚاي)ٖإ  ٜتعذٌ اْماٍ ايعكا  بايهاتكٜٔ ٚاغي
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 ٜٚؿعِٖٛ بًطف يٲن٬ّ.
ٚتعت) ٖفٙ اٯ١ٜ ؾي٬ًٝ ع٢ً ساد١ أٌٖ ايهتا  يًككإٓ ٚيمّٚ َعكت١ 
ا٭سهاّ ايًـكع١ٝ َـٔ غـ٬ٍ ايكـكإٓ ٚآٜاتـ٘ غَُٛـًا َـع اقـكاق نـ)ا٤          
قكٌٜ ٚاناطري ايًغ١ بًغ١ اٱعذال ؼي ايككإٓ َٚٝة ايتشؿٟ تٝ٘  َٚٔ 

ايظاغيري ٌٖ تكبٌ تٛبت٘؟ اؾٛا : ْعـِ  تـإ عَُٛـات    تا  ٜٚتٛ  َٔ 
ايتٛب١ تًًُ٘  ٖٚفٙ اٯ١ٜ ؼح ع٢ً ايتٛب١ ٚاٱْابـ١ ٚتـؿعٛ ايٝٗـا  ٖٚـٛ     
يطف إْاؼي  َٚٓانب١ ٱقاي١ ايعجك٠  ٚإعا١ْ ايٓاى ع٢ً اٱَتجاٍ يٮٚاَك 
اٱ ١ٝ  ٚايتكٝؿ بأسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿكاّ  تايـفٟ ٜتـٛ  عـٔ اٱتـرتا٤ ٫     

٘ تشهب بـٌ خيفـف عـٔ اغيهـًُري ٚ تٖـِ  ٜٚهـاِٖ ؼي َٓـع        ٜٓفع ْفه
 تفًٞ اتهاق اؾشؿ ٚايعٓاؾ ٚاٱَكاق ع٢ً ايباطٌ.

ٚتبري ٖفٙ اٯ١ٜ ؼٌُٝ ايٓاى يؿقد١ َٔ ايعًِ ػعًِٗ ضيٝمٕٚ بري  
اٱترتا٤ ع٢ً اهلل ٚقٍٛ اؿل  يٝهٕٛ اغيهًف كتاقًا قاؾقًا ع٢ً إدتٓـا   

ٚتكّٛ اؿذ١ ع٢ً اغيتعؿٟ ُٜٚؿم عًٝ٘ ايهف  ع٢ً اهلل ٚأْبٝا٥٘ ٚنتب٘  
 اْ٘ رامل يكعًا ٚعك٬ً. 

 لبَىٌ )اإلف(اء ظهى( 
 ٜتهٕٛ ٖفا ايكإْٛ َٔ طكتري: 

اٱتــرتا٤ ٚإقـرتاف ايهــف  ٖٚـٛ َطًــل ٫ٚ ٜٓشُــك    ايطـكف ا٭ٍٚ: 
سيْٛٛ، ايًكا٥ع ٚايعكا٥ؿ  ْعِ َا ٜأتٞ َٓ٘ ؼي با  ايًكا٥ع ايؿ ٚاقبض 

اؾ ٚايبؿع١ ااك١َ  ٚاٱقا١َ ع٢ً اي٬ٓي١  رًًُا ٜٚتُٓٔ اؾشٛؾ ٚايعٓ
ٚقؿ ٜأتٞ اٱترتا٤ ع٢ً مٛ ايك١ٝٓ ايًػ١ُٝ نُا ؼي ايهف  ع٢ً بعا 
ايٓاى ْٚهب١ بعا ايعٝٛ  ٚايه٦ٝات  ِ ِٖٚ َٓمٖـٕٛ عٓٗـا  تٝتعًـل    
ايٓكق بايًػِ َٚكاَ٘ ؼي اجملتُع  اَا اٱترتا٤ ؼي با  ايًكا٥ع ٚايهٓٔ 

ًػِ اغيفرتٟ بٌ ًٌُٜ أطكاتًا اغك٣ نُا تإ ايٓكق عاّ ٫ٚ ٜٓشُك ب
 ؼي َْٛٛ، اٯ١ٜ اييت ؼفق ؼي َفَٗٛٗا َٔ اٱترتا٤ ٚاٱنا٠٤ ازي: 

 ْ  اهلل إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ بٓهب١ ؼكِٜ طعاّ اؾمٚق ايٝ٘.  ا٭ٍٚ:
َشا  ايؿع٣ٛ ِٖ أ بًشار إْٔ  اهلل َٛن٢ عًٝ٘ ايه٬ّ  ايجاْٞ:



 65زَعامل اٱضيإ/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ص 41ط

 ٬ّ  ٚي٫ٛ ٖفٙ اٯ١ٜ مل ًٜتفت اسؿ ازي أَٛق:اتبا، َٛن٢ عًٝ٘ ايه
 غًٛ ايتٛقا٠ َٔ َجٌ ٖفا ايتشكِٜ. ا٭ٍٚ:
 اٱستذاز بايتٛقا٠. ايجاْٞ:
 ايؿع٠ٛ ازي إسٓاقٖا ٚدعًٗا ياٖؿًا. ايجايح:
 َْٛٛع١ٝ ٖفٙ اغيهأي١ قٞ عًِ ايه٬ّ ٚايعكا٥ؿ. ايكابع:

  ٘ ؼي ايتـٛقا٠    ٚاغيتباؾق ازي ايفٖٔ إ ٖ٪٤٫ ٫ ٜكٛيٕٛ ا٫ َـا جيؿْٚـ
تذا٤ت اٯ١ٜ سذـ١ ؾاَغـ١ عًـِٝٗ ػعًـِٗ ٜبٗتـٕٛ غيـا تٝٗـا َـٔ اي)ٖـإ          
ايككٜب ااهٛى  َٚفاد١٦ يًُهًُري ٚايٓاى ت٬ اسؿ ٜتٛقـع ٖـمضيتِٗ   
ٚؾسا سذتِٗ بهتابِٗ ايتٛقا٠  َٚـٔ  ـت إ ٜطـٍٛ اؾـؿٍ ٜٚهـتُك      

 اٱستذاز ؼي اغيهادؿ ٚايهٓا٥و ٚاغيٓتؿٜات. 
 عا٤ سك١َ ؿِ اؾمٚق ع٢ً ا٭ْبٝا٤ َٔ أٜاّ ْٛع. ا٭ْبٝا٤ ٱؾ ايجايح:
ايؿع٣ٛ َٔ أٌٖ  إـ إٔ أَشا ايهتب اغيٓمي١ َٔ ايهُا٤   ايكابع:
 ايهتا . 

ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ بـا٫عرتاض عًـ٢       اـاَو:
 نٓت٘ ايكٛي١ٝ ٚايفع١ًٝ ٚإؾعا٤ كايفتٗا يهٓٔ ا٭ْبٝا٤ ايهابكري. 

اغيهــًُٕٛ سيشأٚيــ١ ايتعــكٜا بٗــِ َــع اْٗــِ عًــ٢ اؿــل   ى:ايهــاؾ
 ٚا ؿ٣. 

ايظًِ ٖٚٛ ايتعؿٟ ٚاؾـٛق ٚاٱنـا٠٤ ازي ايغـت َـٔ      ايطكف ايجاْٞ:
ــٞ      ــٔ ايهً ــِ َ ــات  ٚايظً ــٛم ٚاؿكَ ــ٢ اؿك ؾٕٚ ســل  ٚايتذــاٚل عً
اغيًهو ايفٟ ي٘ َكاتب تًهٝه١ٝ َتفاٚت١  ٚيهـٔ اٯٜـ١ دـا٤ت بُـٝغ١     

اع٢ً ؾقدات ايظًِ بايٓهب١ غئ ٜفرتٟ ايهف  اٱط٬م ايفٟ ٜعين اتاؾ٠ 
عًــ٢ اهلل  ٜٚــؿعٞ ايباطــٌ ؼي بــا  ايًــكا٥ع ٚا٭سهــاّ  ٚنــإٔ ايظًــِ  
ٜٓشُك بِٗ  ٚإ ايٓهب١ بُٝٓٗا ايتهاٟٚ ٖٚٞ إ نٌ َفرٍت رامل  ٚنـٌ  
رامل َفرٍت  ٚيهٔ ايٓهب١ اؿـل بُٝٓٗـا ٖـٞ ايعُـّٛ ٚاـُـّٛ اغيطًـل       

َٔ َفرت يٝو بظامل ؟ اؾٛا   تهٌ َفرت ٖٛ رامل ٚيٝو ايعهو  ٌٖٚ
٫  تاٱترتا٤ اقرتاف يًهف   ٚاٱتٝإ بأَٛق ٚإؾعا٤ ٚقا٥ع ٫ أَـٌ أٚ  
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ٚدٛؾ  ا َبغٛض يكعًا ٚعك٬ً ٚعكتاٺ  تُت٢ َا اؾقى ايٓاى إ ا٭َك 
 إترتا٤ ٚنف  تإ ايٓفٛى تٓفك َٓ٘ ٚتتذٓب٘.

اٯ١ٜ تشُٝٓا دا٤ إؾعا٤ سك١َ أنٌ اؾمٚق ازي ا٭ْبٝا٤  قؾت عًِٝٗ 
ايهابك١ باٱستهاّ ازي ايتـٛقا٠ ٱثبـات بطـ٬ٕ ايـؿع٣ٛ  ٚدـا٤ت ٖـفٙ       
اٯ١ٜ يت٪نؿ إ ٖفا اٱؾعا٤ إترتا٤ باطٌ  ٚنتبك٢ َـف١ ايظًـِ ٬َلَـ١    

 يٲترتا٤ ٚأًٖ٘ ازي ّٜٛ ايكٝا١َ. 
ٚتبري اٯ١ٜ ايكبض ايفاتٞ يهٌ َٔ اٱترتا٤ ٚايظًِ  ٚتٓـفق بايعكـا    

ؼي ايؿٜٔ  ٖٚهفا اٱْفاق سكل ٚٚاق١ٝ  ايًؿٜؿ غئ ٜفرتٟ ايهف  ٜٚبتؿ،
ؿفظ َعامل ايًكٜع١  ٚبكلؽ ؾٕٚ ايتشكٜف تٝٗا َٚاْع َٔ إجياؾ ْٛ، َٔ 
ايتعاقض ٚايتبأٜ بري نٓٔ ا٭ْبٝا٤  غًَُٛا ايتعاقض ايفٟ ٜكُؿ ب٘ 
اٱنا٠٤ ازي اٱن٬ّ ٚازي ن١ٓ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ َع 

 اْٗا تك، ايٛسٞ ٚايتٓمٌٜ.
َٚٔ اٯٜات ؼي ٖفا ايكإْٛ َهاُٖت٘ ؼي تٗـفٜب ايٓفـٛى ٚأَـ٬ع    
ــ٢      ــ٪َٓري حيكَــٕٛ عً ــا٥ِ ايًــكٜع١  ٚدعــٌ اغي ــت ؾع ــات ٚتجبٝ اجملتُع
إدتٓا  ايتشكٜف  نُا ٜبعح اـٛف ؼي ْفٛى  تِٖ َٔ ايتعؿٟ ع٢ً 
ايتٓمٌٜ ٚنٓٔ ا٭ْبٝا٤  ٚتٝ٘ عٕٛ ع٢ً سفـظ آٜـات ايكـكإٓ ايهـكِٜ َـٔ      

ات اغيهًُري َٔ اٱترتا٤ يفا تكاِٖ ٚؼي أدٝا ِ ايتشكٜف  ٚتٓمٜ٘ فتُع
اغيتعاقب١ حيكَٕٛ ع٢ً ْبط نًُات ٚسكٚف ٚسكنات ايكـكإٓ  ٚبـفٍ   
ايعًُا٤ ايٛنع ؼي ْبط أساؾٜح ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنـًِ  
ٚتٗفٜبٗا َٔ أنـبا  ايْٛـع ٚايتشكٜـف ٚايتغـٝت ٚإدتٗـؿٚا ؼي تعاٖـؿ       

ؼي ا٭يفار ست٢ ايفٟ ٫ ٜغت اغيع٢ٓ  ايِٓ ٚسكَٛا ع٢ً إدتٓا  ايتغٝت
ٚاغيُٕٓٛ  يٝفٛلٚا بايٓذا٠ َٔ ؾا٤ ٚآت١ اٱترتا٤  َٚا ٜرتتـب عًٝـ٘ َـٔ    

 ايعكا  ا٭يِٝ. 
ٌٖٚ ضيهٔ إنتجٓا٤ سـا٫ت َعٝٓـ١ َـٔ اٱتـرتا٤ عًـ٢ اهلل ٫ تًـًُٗا       
اؿكَــ١  نُــا ؼي ســاٍ اؿــك  ٚايكتــاٍ َــج٬ً بإعتبــاق اؿــك  غؿعــ١ ؟   

ل ؼي نٌ ا٭سٛاٍ ايهف  عًـ٢ اهلل تعـازي ٚؼكٜـف    اؾٛا  ٫  ت٬ جيٛ
ايًكا٥ع  يفا دا٤ت اٯ١ٜ ع٢ً مٛ اٱط٬م يتٛنٝؿ ـّ اٱترتا٤ ٚايتشفٜك 
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َٓ٘  ٜٚهاعؿ ٖفا ايكإْٛ ع٢ً انتؿا١َ ٚدٛؾ ا١َ ؼفظ أسهاّ ايًكٜع١ 
ٚايكِٝ ايهُا١ٜٚ  ٖٚٛ عٕٛ يًٓاى يٲلفا  ايٝٗا  ٚإتباعٗـا ؼي تجبٝـت   

 ايفكا٥ا ايعباؾ١ٜ.أقنإ اٱن٬ّ ٚ
 

 

َٕ ط نه حعبىللى َََٚن َنن ١ًَََِّ إبساِٖٝ سًَِٓٝرن  قمٌْ َصَدمَ ايًَّ٘م َفنََِّبعمٛا 

ْٔ ايُْمْػِسِننَي   .95ص اٯ١ٜ َِ

 االعساة وانهغت
قٌ: تعٌ أَك َبين عًـ٢ ايهـهٕٛ  ٚايفاعـٌ ْـُت َهـترت تكـؿٜكٙ:       

 قـٌ ُْـب َكـٍٛ    أْت  َـؿم: تعـٌ َـاِض  اهلل: تاعـٌ  ٚاؾًُـ١ ؼي     
 ايكٍٛ.

تأتبعٛا: ايفا٤ ٖٞ ايفُٝش١  أٟ اْٗا تفُض عـٔ يـكا َكـؿق  تُـا     
أغ) عٔ اؿل ٚايُؿم ؼي س١ًٝ ايطٝبات تعًٝهِ باتبا، ١ًَ  ؾاّ اهلل 

 إبكاِٖٝ ٚتٝٗا ايه١َ٬ ٚايٓذا٠.
أتبعٛا: تعٌ أَك َبين ع٢ً سفف ايٕٓٛ  ٭ْ٘ َٔ ا٭تعاٍ اـُهـ١   

قٌ قتع تاعٌ  ١ًَ: َفعٍٛ ب٘  ٖٚٛ َٓاف  ٚايٛاٚ: ُْت َتٌُ ؼي 
 إبكاِٖٝ: َٓاف ايٝ٘  سٓٝفًا: ساٍ َُٓٛ .

َٚا نإ: ايٛاٚ: ساي١ٝ  َا: ْات١ٝ  نإ: تعٌ َاِض ْاقِ  ٚأيٗا 
 ُْت َهترت تكؿٜكٙ ٖٛ ٜعٛؾ ع٢ً إبكاِٖٝ.

فكٚق  ٚع١َ٬ دكٙ ايٝا٤ ٭ْ٘ طيع انِ َٔ: سكف دك  اغيًكنري: 
 ق ٚاجملكٚق َتعًكإ سيشفٚف غ) نإ.َفنك نامل ٚاؾا

ٜكاٍ تبع اي٤ًٞ تبعًا ٚتباعًا ؼي ا٭تعاٍ أٟ ناق ؼي أثكٙ ٚأقتؿ٣ بـ٘   
ٚؼي سؿٜح ايؿعا٤: تابع بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ ؼي اـتات أٟ ادعًٓا ْتبعِٗ ع٢ً 
ــ١ يغــ١ ٖــٞ ايهــ١ٓ ٚايطكٜكــ١  ٚؼي     ــايٞ  ٚاغيً ــابع: ايت ــ٘  ٚايت َــا ٖــِ عًٝ

َٓظـٛق ازي ايكٝـٌ اْٗـا َعظـِ     ابٔ ْٚهب  اٱَط٬ع: ايًكٜع١ ٚايؿٜٔ 



 ص 44طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 65 زَعامل اٱضيإ/ 

 .(1)ايؿٜٔ  ٚطي١ً َا جي٤ٞ ب٘ ايكنٌ

 يف سُبق اَِبث 
بعؿ ايتٛنٝؿ ع٢ً س١ًٝ ايطعاّ يبين إنكا٥ٌٝ ٚعـؿّ سكَـ١ ايطٝبـات    
ٚف٤ٞ اٯ١ٜ ايهـابك١ بكـإْٛ َهـتؿِٜ ٚقاعـؿ٠ نًٝـ١ ٫ تكبـٌ ايرتؾٜـؿ أٚ        

ٚاغيًٌ ايهُا١ٜٚ  دا٤ت  ا٫نتجٓا٤ ٚتٛنٝؿٖا ع٢ً سك١َ ايهف  ؼي ايؿٜٔ
ٖفٙ اٯ١ٜ يت٪نـؿ سكٝكـ١ ثابتـ١ ٫ تكبـٌ ا٫نـتجٓا٤  ٚيـٗاؾ٠ تًـرتى تٝٗـا         

 تُٝا خي) عٓ٘ ؼي اغيكاّ َٔ ٚدٛٙ: طيٝع اـ٥٬ل ٖٚٞ َؿم اهلل  
 س١ًٝ طيٝع ايطٝبات يبين إنكا٥ٌٝ.  ا٭ٍٚ: 

ــا٤ اٯغــكٕٚ عًــ٢ اْفهــِٗ بعــا    ايجــاْٞ: مل حيــكّ إبــكاِٖٝ ٚا٭ْبٝ
  ايطٝبات.

َؿم ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ تُٝا دا٤ ب٘ َٔ  ايجايح:
 عٓؿ اهلل. 
اْتفا٤ ايتعاقض ٚايتبأٜ بري ن١ٓ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘  ايكابع:

 ٚآي٘ ٚنًِ ٚنٓٔ ا٭ْبٝا٤ ايهابكري. 
 غًٛ ايتٛقا٠ َٔ إؾعا٤ ؼكِٜ بعا ا٭طع١ُ.  اـاَو:
ــٔ اٱنــ٬   ايهــاؾى: ــكاِٖٝ ٖــٛ ؾٜ ــٔ إب ــبعا  ؾٜ ّ  ْٚفــٞ ؼكضيــ٘ ي

ا٭طع١ُ ٫ ٜتعاقض َع ٚدٛ  اتباع٘  نُا تبري اٯٜـ١ ايجٓـا٤ عًـ٢ اهلل     
     غيا ؼي ٖفٙ اٯ١ٜ َٔ اٱغباق عٔ إمُاق سك١َ بعـا ا٭طعُـ١ عًـ٢

إنكا٥ٌٝ ؾٕٚ  تٙ ٖٚفا ايتشكِٜ مل ٜأت َٔ با  ايتًكٜع اٱ ٞ  بٌ 
٤ بايٓــفق  أٚ إ إنــكا٥ٌٝ سكَــ٘ عًــ٢ ْفهــ٘ نُــا دــا٤ ؼي اٯٜــ١ نــٛا      

باٱدتٗاؾ  أٚ ايمٖؿ ٚأٚإ  ٝا  ٜٛنف عٓ٘ يٓشٛ عًكٜٔ ن١ٓ ٚسمْ٘ 
 عًٝ٘  ٚاْكطاع٘ ازي اهلل بايؿعا٤ ٚايتٛنٌ أٚ ايع١ً ٚاغيكض. 

ــٛقا٠     ٚغيــا اغتتُــت اٯٜــ١ قبــٌ ايهــابك١ بــا٭َك بإسٓــاق ٚتــ٠ٚ٬ ايت
ٚايتشؿٟ ٚتٓض لٜف ايؿع٣ٛ بكٛي٘ تعازي )إ نٓتِ َاؾقري( دـا٤ت  

 ١ٜ يت٪نؿ َؿم اهلل تعازي ع٢ً مٛ ايؿٚاّ ٚايًٍُٛ ٚاٱط٬م. ٖفٙ اٯ
                                                 

 .12يهإ ايعك   (1) 
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بين إنكا٥ٌٝ ٜتٕٝٗٛ ؼي رًُات اٱترتا٤ ٚاٱؾعا٤  ٚمل جيعٌ اهلل  
ع٢ً ا٭ْبٝا٤ بٌ بعح ايٓ  قُؿًا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ  ِ ٚيًٓاى 
طيٝعًا بايكنـاي١ ايهـُشا٤ اـايٝـ١ َـٔ ايهًفـ١ ٚايتًـؿٜؿ عًـ٢ ايـٓفو          

آٜات ايككإٓ يتؿعِٖٛ ٱتبا، إبـكاِٖٝ عًٝـ٘ ايهـ٬ّ ؼي إنـتكاَت٘      ْٚميت
 ٚإْكٝاؾٙ هلل تعازي.

َٚٔ ٚدٛٙ اٱنتكا١َ ايٓما١ٖ عٔ اٱترتا٤ ايفٟ بٝٓت اٯ١ٜ ايهـابك١  
قبشــ٘ َٚــا تٝــ٘ َــٔ ا٭ْــكاق ايؿْٜٝٛــ١ ٚا٫غكٜٚــ١  َٚــع فــ٤ٞ اٯٜــتري   

 ـا تـإ   ايهابكتري غُّٛ س١ًٝ بعا ا٭طع١ُ ْٚفٞ ؼـكِٜ إبـكاِٖٝ   
ٖفٙ اٯ١ٜ دـا٤ت َطًكـ١  ؼي يـمّٚ اتبـا، إبـكاِٖٝ عًٝـ٘ ايهـ٬ّ ؼي ؾٜٓـ٘         

 ًَٚت٘.
يكؿ دا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يتٓكٌ أٌٖ ايهتا  َٔ اؾؿٍ ؼي َهأي١ َباس١ 
تتعًل بايطعاّ ٚا٭نٌ ٚاْعؿاّ ايؿيٌٝ يؿعٛاِٖ  ازي َا جيب عًِٝٗ َٔ 

ري ايٛاْض بٌ ايتهايٝف  ٖٚفا ايٛدٛ  مل ٜأت ع٢ً مٛ اغيبايك٠ ٚايتعٝ
باتبا، ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ  ٚ دـا٤ بايٛانـط١  تهُـا      
ــٛقا٠ ٚايتأنــؿ َــٔ بطــ٬ٕ     ــ١ قبــٌ ايهــابك١ يٲستهــاّ ازي ايت ؾعــتِٗ اٯٜ
ؾعٛاِٖ بت٬ٚتٗا  تإ ٖفٙ اٯ١ٜ دا٤ت باؿح ع٢ً إتبا، إبكاِٖٝ عًٝـ٘  

ؿ َـ٢ً اهلل  ايه٬ّ ٫ثبات ٚدٛ  ؾغٍٛ اٱن٬ّ ٚاٱقتؿا٤ بايٓ  قُ
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ تُٝا أَكٙ اهلل ب٘. 

ٚقؿ دا٤ قبٌ آٜات ا٭َـك اٱ ـٞ يًـٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘        
َََّٓن ٚنًِ باع٬ٕ إضياْ٘ ٚإضيإ اغيهًُري باهلل ٚايتٓمٌٜ  ؼي قٛي٘ تعازي ط  قمٌْ آ

َََٚثثن أمْْثثِصٍَ عًََثث٢ إبثثساِٖٝ      َْٝٓثثن  َََٚثثن أمْْثثِصٍَ عًََ ــٓ      (1)صِبنيًَّثثِ٘  ــك ازي اي ــِ دــا٤ ا٭َ ث
يٲستذاز ع٢ً بين إنكا٥ٌٝ بإسٓاق ايتٛقا٠ ٚت٬ٚتٗا نُا ؼي اٯ١ٜ قبٌ 

ص ٚنٝأتٞ ؼي ايككإٓ بعؿ ث٬ث١ ٚاقبـع آٜـات   قمٌْ َفأَْمٛا ِبني ََّْٛزا٠ِ َفنًَْمَٖٛنايهابك١ ط
 ا٭َك ازي ايٓ  سيػاطب١ أٌٖ ايهتا  بُٝغ١ ايًّٛ. 

                                                 

 .84نٛق٠ آٍ عُكإ  (1) 
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 إعجبش اَِت 
 ٚتٝ٘ ٚدٛٙ:

دـا٤ اٱغبــاق عـٔ َــؿم اهلل تعــازي بـا٭َك ازي ايــٓ  قُــؿ     :ا٭ٍٚ
٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ )قٌ َؿم اهلل( ٖٚٛ ياٖؿ ع٢ً دٗاؾ ايٓ  
قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ؼي تجبٝت اغيعاقف اٱ ١ٝ  ٚا٭غـف بٝـؿ   
ايٓاى يٲقتكا٤ ؼي َٓال ا  َٚعكت١ ْكٚق٠ َٔ ْـكٚقات ايـؿٜٔ ٖٚـٞ    

إـ ٜتعًــل َــؿم ايٓــاى أٚ نــفبِٗ بعــامل ا٭غبــاق        َٚــؿم اهلل  
ٚايٛقا٥ع ٚاؿٛاؾخ  تإ اٱغباق اؿل عٔ ا٭سهاّ ٚاؿكا٥ل ٚايٛقا٥ع 
ٚايكُِ ٜأتٞ بايتٓمٜـٌ تٓـ٬ً ٚقظيـ١ َـٔ اهلل  ٚؾعـ٠ٛ يٓبـف ايهـف         

 ٚٚن١ًٝ يا١ٜٚ يفٓش٘ ٚؾع٠ٛ يعؿّ اٱيتفات ايٝ٘.
هــاّ ٚايهــٓٔ َطًــل ًٜٚــٌُ ا٭ٚاَــك ٚا٭س َــؿم اهلل   ايجــاْٞ:

ٚايتٓمٌٜ ٚا٫غباق عٔ عامل اٯغك٠ ٚايجٛا  ٚايعكا  ّٜٛ ايكٝاَـ١ نـٌ   
 عهب عًُ٘ ؼي ايؿْٝا. 

ايتٛنٝؿ ع٢ً َا ؼي اٯٜتري ايهابكتري َٔ س١ًٝ ا٭طع١ُ َطًكًا  ايجايح:
يبين إنكا٥ٌٝ ٚسك١َ اقرتاف ايهف  ؼي با  ايًكا٥ع ٚا٫سهاّ  َٚٓـ٘  

ك ٚا٭غباق  ٚايتعؿؾ ؼي دٗـ١ اـطـا    اٱيرتاى ٚايتؿاغٌ بري يغ١ ا٭َ
تبُٝٓا بؿأت اٯ١ٜ باـطا  يًٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ با٭َك 
ي٘ بايكٍٛ ٚاٱغباق عٔ َؿم اهلل  دا٤ ايًطك اٯغك َٓٗـا بٛدٛبإتبـا،   
ابكاِٖٝ ٚتٓمٜٗ٘ َٔ ايًكى  ػيا ٜؿٍ عًـ٢ عـؿّ ايتعـاقض بـري ٚدـٛ       

ــ٘    ــا، ايــٓ  قُــؿ َــ٢ً اهلل عًٝ ــا٤   إتب ــا، ايٓبٝ ــ٘ ٱتب ــ٘ ٚنــًِ ٚؾعٛت ٚآي
 ٚادتٓا  ايًكى.

اْتكاٍ اٯ١ٜ ازي أَك ايٓاى باتبا، ١ًَ إبكاِٖٝ  ٚدا٤ت بتعٝري  ايكابع:
ٚؼؿٜؿ ١ًَ إبكاِٖٝ ٚاْ٘ نإ ع٢ً ايتٛسٝؿ ٚايٓٗر اغيهتكِٝ اــايٞ َـٔ   
ايًكى ايظاٖك ٚاـفـٞ ٖٚـفا ايتشؿٜـؿ بـكلؽ ؾٕٚ ايتشكٜـف ٚاٱتـرتا٤       

 ٔ ا٭ْبٝا٤.ٚٚن١ًٝ يًؿتا، ع
غيا ـنـك اٱتـرتا٤ ؼي بـا  ا٭طعُـ١ ٚسًٝتٗـا  ٚتُـؿت يـ٘         اـاَو:
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اٯٜتإ ايهابكتإ  دا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ سيا ضيٓع َٔ ايهف  ؼي َٓاَري اغي١ً 
ٚايــؿٜٔ غَُٛــًا ٚاْــ٘ انجــك اُٖٝــ١  ٚاٱتــرتا٤ تٝــ٘ ٜــ٪ؾٟ ازي ايٓــ٬ي١ 

 ٚا٬ْ٫ٍ ٚيٝٛ، َعاْٞ ايهفك.
ٍٛ اٱنـ٬ّ  ٚؼـفق َـٔ ايًـكى     تؿعٛ اٯ١ٜ ايٓاى يـؿغ  ايهاؾى:

 ٚت٪نؿ ايتٓاقا ٚايتٓاؾ بٝٓ٘ ٚبري اٱن٬ّ.
ٚمل ٜثسد ٖثرا ايًرث        ) لم صدق اهلل (ٚميهٔ َط١ُٝ ٖرٙ اة١ٜ ب ١ٜ  

 ايكسإٓ اال   ٖرٙ اة١ٜ.

 اَِت سالح 
تؿعٛ اٯ١ٜ اغيهًُري يًذٗاؾ ؼي نبٌٝ اهلل باؿه١ُ ٚاغيٛعظ١ اؿه١ٓ  

ايهف  َٚٓعِٗ َٔ ايتعؿٟ ع٢ً اؿكَـات   ٚسح ايٓاى ع٢ً إدتٓا  
ٚدا٤ت اٯ١ٜ أَكًا ازي ايـٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ ا٫ اْٗـا        
ت٪ٌٖ اغيهًُري يٛقاث١ ا٭ْبٝا٤ ٚإَا١َ ايٓاى ؼي َٓـالٍ ايتٛسٝـؿ  ٚتعتـ)    
ن٬سًا بٝؿ اغيهًُري ؿح ايٓـاى عًـ٢ ايكدـٛ، ازي ايكـكإٓ  ٚايُـؿٚق      

ا٭قٛاٍ ٚايكُِ ٚا٭غباق  ٚإ أؾعٞ اْٗا  عٓ٘  ٚإدتٓا  َا خيايف٘ َٔ
َأغٛـ٠ َٔ ا٭ْبٝا٤  تًٝو َٔ بكلؽ بري ايُؿم ٚايهف   ٚت٪نؿ اٯ١ٜ 
سكٝكــ١ قطعٝــ١ ٖٚــٞ مشــٍٛ طيٝــع آٜــات ايكــكإٓ  َٚــا تٝــ٘ َــٔ ايٛعــؿ   

 ٚايٛعٝؿ ٚاٱغباق بُٝغ١ ايُؿم ٚاؿل.
نُا تبري َش١ ٚن١َ٬ ن١ٓ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ   

ًٖٛــا َــٔ اـطــأ ٚاٱيــتباٙ  ٫ْٗــا َــٔ ايــٛسٞ ٚدــم٤ َــتُِ يهــٓٔ    ٚغ
ا٭ْبٝا٤  ٚدا٤ت يتجبٝتٗا َٚٔ ٚدٛٙ ايتجبٝت ٖٓا ؾتع ايِٖٛ ٚايتشكٜـف  
عٓٗا  تأنٌ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ ؿـِ اؾـمٚق تـفنت       
بكٝاّ إبكاِٖٝ بأنً٘  ٚعٓؿَا ٜؿعٛ ازي ايتٛسٝؿ ٚعؿّ ايًكى تاْ٘ جيـؿؾ  

 اِٖٝ ٚانتكاَت٘ ع٢ً ا ؿ٣.ن١ٓ إبك
با٫غباق عٔ َؿق٘  ٚتبري اٯ١ٜ ٚدًٗا َٔ ٚدٛٙ ايؿع٠ٛ ازي اهلل  

تعازي ٚإ ايهتب ايهُا١ٜٚ ٫ تأتٞ ا٫ باؿل  َٚٔ اقاؾ اؿكٝك١ تًتدع 
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ازي ايكــكإٓ ايــفٟ ٖــٛ يــاٖؿ عًــ٢ ايعُــٛق ايهــايف١  ٚدــاَع ٫سهــاّ  
 اؿ٬ٍ ٚاؿكاّ.

ؿم اهلل( ػيــا ٜعـــين اٱَٓـــا٤  ٚدــا٤ت اٯٜـــ١ بُــٝغ١ اغياْـــٞ )َـــ  
ٚاٱط٬م ؼي َؿم نٌ َا أغـ) اهلل عٓـ٘  ٚتٝـ٘ ؾعـ٠ٛ يًٓـاى يتُـؿٜل       

ٕ اٱستذـاز بـايتٛقا٠   أزي إايككإٓ ٚايهتب ايهُا١ٜٚ ا٭غك٣  ٚاياق٠ 
نتابًا ْال٫ً َٔ عٓؿ اهلل  ٚإ ن٬َ٘ نبشاْ٘ يٝو تٝ٘ تعاقض  نْٛٗادا٤ 

فا ايتُؿٜل بتٛنٝـؿ ٚتُـؿٜل آٜـات    بٌ بعٓ٘ ُٜؿم بعًٓا  ٜٚتذ٢ً ٖ
ايككإٓ بعٓٗا يبعا  ٚبًـاق٠ ايهتـب ايهـُا١ٜٚ ايهـابك١ بـايككإٓ  ٚؼي      
اٱستذاز ع٢ً بين انكا٥ٌٝ بايتٛقا٠ ارٗاق ٭ت١ًٝٓ اغيهًُري ٭ِْٗ مل 
ٚئ ٜكٛيٛا َا خيايف ايككإٓ  ٚيـٔ حيـتر عًـِٝٗ أسـؿ بإسٓـاق ايكـكإٓ       

ا  ا٭سهاّ  تاؿل ٚايُؿم يعؿّ َؿٚق ايهف  أٚ اٱترتا٤ َِٓٗ ؼي ب
ؼي ايككإٓ ِٖٚ َتُههٕٛ ب٘ ٜٚتعاٖؿْٚ٘  َٚٔ ايتعاٖؿ َٝغ١ اٱستذاز 

 بايهتب ايهُا١ٜٚ ايهابك١.

 اَِت نطف 
ٖفٙ اٯ١ٜ عٕٛ يًٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ؼي تجبٝت َعامل 
ايتٛسٝؿ ؼي ا٭قض ٚبٝإ َف١ َٔ َفات اهلل تعـازي ٚاْـ٘ )ايُـاؾم(     

ٕ ٜعًُٕٛ بٗفٙ ايُف١ ٫ٚ ٜرتؾؾٕٚ ؼي قبٛ ا تًُاـا دا٤ ـنكٖا ؼي ٚاغيًٝٛ
 ٖفٙ اٯ١ٜ  اؾٛا  َٔ ٚدٛٙ: 

 ايتفنت بُفات اهلل اؿه٢ٓ.  ا٭ٍٚ:
 دعٌ سكٝك١ َؿم اهلل تعازي قاعؿ٠ ن١ًٝ يٲستذاز ٚاؾؿٍ.  ايجاْٞ:
 إعا١ْ اغيهًُري ٚايٓاى ع٢ً َعكت١ اسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿكاّ.  ايجايح:
 ايمدك عٔ اٱترتا٤ ع٢ً اهلل تعازي.  :ايكابع

إدتٓا  اٱدتٗاؾ ايفٟ خيايف ايتٓمٌٜ َٚا دا٤ ب٘ ا٭ْبٝا٤  اـاَو:
 . َٔ عٓؿ اهلل  
ٜتغ٢ً ايًطف ؼي ٖفٙ اٯ١ٜ ايٓاى طيٝعًا غيا تٝٗا َٔ ايجٓا٤  ايهاؾى:

ع٢ً اهلل تعازي  ٚايبٝإ ايفٟ ٜفٝؿ ايتعًِٝ ٚايتأؾٜـب ٚاٱقيـاؾ  ت٬بـؿ    
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إ َٔ إؾقاى اٱط٦ُٓإ ٚايهه١ٓٝ يُؿم اهلل تعازي  ٚإ ايفٟ يهٌ إْه
 ٜٓمٍ َٔ عٓؿ اهلل ٖٛ اؿل ٚايُؿم  َٚا خيايف٘ ٖٛ ايباطٌ.

اٱتـرتا٤ عًـ٢ ا٭ْبٝـا٤ ٚايتـٛقا٠ ٚإؾعـا٤ ؼـكِٜ        ٚنُا دعـٌ اهلل   
بعا ا٭طع١ُ إترتا٤ عًٝ٘  تإ ايُؿم ؼي اٯ١ٜ ًٌُٜ ايٛسٞ ٚايتٓمٌٜ 

قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ػيا ٜتًكـاٙ بـايٛسٞ    َٚٓ٘ َا ٜفعٌ ايٓ  
 ٚتٝ٘ يطف َكنب َٔ ٚدٛٙ:

 ايًطف با٭ْبٝا٤ َٔ دٗات: ا٭ٍٚ:
 اثبات َؿقِٗ ٚإ قٛ ِ سل. ا٭ٚزي:
 تٛنٝؿ ْمٍٚ ايٛسٞ عًِٝٗ. ايجا١ْٝ:
 ؾع٠ٛ ايٓاى يتُؿٜكِٗ. ايجايج١:
 ايُؿم ٚاق١ٝ  ِ َٔ ا٭ـ٣ ٚاٱٜفا٤. ايكابع١:
 ١ ؾع٣ٛ ايٓب٠ٛ ازي اغيعذم٠.ساد اـاَه١:
 أؾا٤ ٚرا٥ف ايٓب٠ٛ بأسهٔ ساٍ. ايهاؾن١:
اَغا٤ ايٓاى يٮْبٝا٤  ٭ٕ ايُؿم ٚن١ًٝ ؾف  ايٓاى اـ  ايهابع١:

 اِْٗ ٜٓفكٕٚ َٔ ايهف .
 يطف بِٗ َٔ دٗات: ايًطف باغيًٝري  َٚؿم اهلل  ايجاْٞ:
 تجبٝتِٗ ع٢ً اٱضيإ. ا٭ٚزي:
 اؿل. إغباقِٖ باِْٗ ع٢ً ايجا١ْٝ:
 بعح ايهه١ٓٝ ؼي ْفٛنِٗ. ايجايج١:
 اٱقتكا٤ ؼي اغيعاقف اٱ ١ٝ. ايكابع١:
تًكِٝٗ يٮسهاّ ٚا٭غباق ايُشٝش١ اـاي١ٝ َٔ ايتشكٜف  اـاَه١:

 ٚاٱترتا٤.
 : إتٝإ ايتهايٝف ٚا٭عُاٍ ايعباؾ١ٜ.ايهاؾن١
 : ت١ُٝٓ ًَه١ اٱستذاز ٚقؾ ايًبٗات.ايهابع١
 ع٢ً اقٓا، اٯغكٜٔ ؾفبِٗ ازي َٓالٍ اٱضيإ.: اَت٬ى ايكؿق٠ ايجا١َٓ
 ايًطف بايٓاى َطًكًا َٔ ٚدٗات: ايجايح:
 ايكأت١ بايٓاى باغباقِٖ عٔ اؿل ٚايُؿم. ا٭ٚزي:
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 دعًِٗ أ ٓٝا٤ عٔ  تٙ تعازي. ايجا١ْٝ:
 اؿُا١ْ َٔ اٱترتا٤ ٚايهف  ٚنٗٛي١ قؾٙ ٚتٓش٘. ايجايج١:
 ٱضيإؾعٛتِٗ يٲقكاق بايكبٛب١ٝ ٚا ايكابع١:
اؾقاى سكٝك١ ٖٚٞ إ اهلل َعِٗ  ٜٚكأف بِٗ تًِ ٜرتنِٗ  اـاَه١:

 ٚيأِْٗ  بٌ أغ)ِٖ باؿل ٚايُؿم.
ؾعٛتِٗ يًكدٛ، ازي ا٭ْبٝا٤ ٚايتٓمٌٜ  ٚتًكٞ ا٭سهاّ َٔ  ايهاؾن١:

ايهُا٤  ٚؾعٛتِٗ يًتُؿٜل با٭ْبٝا٤ َٚا دا٤ ب٘ ايـٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل    
تٛنٝؿًا ٚتُؿٜكًا يهٓٔ ا٭ْبٝا٤ َٔ قبٌ  ٫ٚ  ْٛ٘نعًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ غا١َ 

ٜتعاقض ٖفا ايتٛنٝؿ َع ايٓهـؼ ؼي ايًـكا٥ع  ٫مُـاق ايٓهـؼ سيهـا٥ً٘      
 َٚٛاْٝع٘ ٚع٢ً مٛ َبري َٚعًّٛ. 

ــؿع٠ٛ ازي اٱنــ٬ّ      ــا تتٓــُٔ اي ــ١ اْٗ ــٔ ايًطــف اٱ ــٞ ؼي اٯٜ َٚ
 بايٛانط١ ٚتل ايكٝاى ا٫قرتاْٞ: 

 ٚايه)٣ :اهلل َاؾم. 
ُغك٣ تٗٞ اٱَتجاٍ غيا أَك اهلل ب٘  باتبا، ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل اَا اي

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ 
ٚايٓتٝذ١ ٚدٛ  إتبا، ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنـًِ ٚدـا٤   
ا٭َك اٱ ٞ بإتباع٘ بايِٓ ايُكٜض ٚايٛانط١ َٚٓ٘ ايؿع٠ٛ ٱقتفا٤ أثك 

دا٤ َكٝؿًا باؿٓٝف١ٝ  إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ  ٖٚفا اٱقتفا٤ مل ٜأت ف٬ًُ بٌ
ٚاٱنــتكا١َ  ٚتٝــ٘ اعاْــ١ يًٓــاى ٚا٫غــف باٜــؿِٜٗ مــٛ ا ؿاٜــ١ ٚنــبٌ   
اٱن٬ّ ٚاؾا٤ ايفكا٥ا َٚٓٗا سر ايبٝـت ايـفٟ سـكّ إبـكاِٖٝ عًـ٢      
ؾع٠ٛ ايٓاى ي٘ بعؿ إ اقاّ قٛاعؿٙ ٖٛ ٚاياعٌٝ عًُٝٗا ايه٬ّ  َٚٔ 

 ايًطف ؼي اٯ١ٜ اؿح ع٢ً إدتٓا  ايًكى ٚسيكؿَتري:
تٓمٙ ناس١ إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ َٔ ايًكى َطًكًا َا رٗك َٓ٘  ٚزي:ا٭

 َٚا غفٞ. 
يـمّٚ اتبـا، ًَـ١ ٚطكٜكـ١ إبـكاِٖٝ عًٝـ٘ ايهـ٬ّ ٚثباتـ٘ عًـ٢           ايجا١ْٝ:
 ايتٛسٝؿ. 

ٚتعت) ٖفٙ اٯ١ٜ َٔ ايًطف اٱ ـٞ غيـا تٝٗـا َـٔ بٝـإ غيـٓٗر ٚنـٓٔ        
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ّ  ٚتٝٗا يطف بأٌٖ ا٭ْبٝا٤ ايهابكري  ٚـنكٙ ع٢ً مٛ ايتعٝري باْ٘ اٱن٬
ايهتا  غا١َ بإ ٜتٛد٘  ِ اـطـا  ايٓبـٟٛ بـٛسٞ ٚتٓمٜـٌ َـٔ اهلل      

 بايؿع٠ٛ ازي اتبا، ْ  َٔ ان) ا٭ْبٝا٤ ٜٚتفل اغيًٕٝٛ ع٢ً ْبٛت٘. 

 يفهىو اَِت 
تأَك اٯ١ٜ ايٓ  قُؿًا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ بعـؿّ ايهـهٛت      

اق عًـ٢ بعـا ايـؿعا٣ٚ    ٚعؿّ تكى أٌٖ ايهتا  ٚ تِٖ ؼي تٝ٘ ٚإَـك 
ــاؾات أٚ اغيعــا٬َت ٚا٭سهــاّ     ــا  ايعب ايــيت ٫ أَــٌ  ــا  نــٛا٤ ؼي ب
ــت أسهــاّ ٚنــٓٔ ايًــكٜع١      ــاؾٙ ٚاغيهــًُري يتجبٝ ــبري دٗ ٚاغيباســات  ٚت
ٚدــا٤ت اٯٜــ١ ايهــابك١ غُــّٛ ؾعــ٣ٛ ؼــكِٜ بعــا ا٭ْبٝــا٤ يًشــّٛ 

ًـ٢  يًٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ع اٱبٌ  نُا ؾٍ أَك اهلل  
ايتُؿٟ ٚ اؾٗاؾ ٚايهعٞ ايؿ٩ٚ  ؾف  ايٓاى ازي اٱن٬ّ  ٚسجِٗ 
عًـ٢ اتبـا، ْٗـر ا٭ْبٝـا٤ ؼي بـا  ايعبـاؾات  ٚعـؿّ ا٫ًْـغاٍ ؼي َهــأي١         
اغيباسات  ٚؼي َْٛٛ، ٫ أٌَ ي٘ ٖٚٛ سك١َ بعا ايطٝبات  تايٛرٝف١ 
 ايتهًٝف١ٝ ٚايًكع١ٝ ٭ٌٖ ايهتا  ٚايٓاى ٖٞ إتبا، ا٭ْبٝا٤ ؼي طاع١ اهلل 

 ٚأؾا٤ ايفكا٥ا ٚاغيٓانو.
تًٛ تٓميٓا ٚقًٓا إ إبكاِٖٝ سكٸّ عًـ٢ ْفهـ٘ ؿـِ اٱبـٌ ٚإ ٖـ٪٤٫      
حيانْٛ٘ تُٝا سكّ ع٢ً ْفه٘  ٚضيتٓعٕٛ عٔ أنٌ ؿِ ا٫بٌ  تإ اؿذـ١  
تهٕٛ عًِٝٗ  تًُاـا ٫ حيانٕٛ إغ٬َ٘ ايعبٛؾ١ٜ هلل تعازي  ٚدٗاؾٙ ؼي 

ؼي دٓب اهلل  ٚثبات٘ ع٢ً اٱضيإ نبٌٝ اهلل  ٚايهٌ ٜعًِ َا ٫قاٙ إبكاِٖٝ 
ٚسهــٔ تٛنًــ٘ عًــ٢ اهلل ق ــِ تعكْــ٘ يٲســكام بايٓــاق  نُــا إ اتبــا،  
إبكاِٖٝ ؼي َٓـاَري ايتٛسٝـؿ ٜكـٛؾ بايٓـكٚق٠ ازي ايتٓـمٙ عـٔ اٱَـكاق        

 ٚايعٓاؾ  ٚايهف عٔ اؾؿٍ تُٝا خيِ ؾع٣ٛ سك١َ بعا ا٭طع١ُ.
بتعاؾ عٔ اٱترتا٤  ٚتعت) ٖفٙ اٯ١ٜ لدكًا عٔ اؾؿاٍ  ٚسجًا ع٢ً اٱ

ٚإعا١ْ يًتػًِ َٓـ٘ با٫ًْـغاٍ بايٛادبـات  ٚتـكى اـُـ١َٛ ٚأنـبا        
ايعٓاؾ  نُـا تـؿعٛ ازي اٱقتـؿا٤ با٭ْبٝـا٤ ٖٚـفا اٱقتـؿا٤ ٜهـتًمّ َعكتـ١         
ــفا تٓــُٔ ايكــكإٓ قُُــِٗ بأسهــٔ نــبو ٚأبٗــ٢     نــتتِٗ ٚنــِٓٓٗ ي
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غطا   ٚتـؿعٛ ايٓـاى بُـٝغ١ ايرت ٝـب يًذـ٤ٛ ازي اهلل تعـازي ٚقنـً٘        
ٚنتب٘ ؼي َعكت١ ا٭سهاّ ٚشيٓع َٔ ايكدٛ، ازي  تٙ  ٫ٕ اهلل نبشاْ٘ ٫ 

 ٜكٍٛ ا٫ ايُؿم.
ــا٤ ٫    ــا٤  اؾــٛا  ٫  ٫ٕ ا٭ْبٝ ــا نــٓٔ ا٭ْبٝ ٖٚــٌ ًٜــٌُ ايغــت ٖٓ

  ِٖٚ ظي١ً قنـا٫ت٘ ٚسفظـ٘   ٜكٛيٕٛ ٫ٚ ٜفعًٕٛ إ٫ َا ٜكْٞ اهلل  
اقض َـع ايتٓمٜـٌ   أَا١ْ ايهُا٤ ؼي ا٭قض  تاغيكاؾ َٔ ايغت ٖٓـا َـا ٜتعـ   

ٚايٛسٞ َٚا دا٤ ب٘ ا٭ْبٝا٤  ٚقؿ دا٤ ايٓ  قُؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘    
ٚنًِ ع١ًٝ طعاّ اؾـمٚق  تايٛادـب ٜكتٓـٞ اتباعـ٘ ٫ إْهـاق ٚإرٗـاق       

 ايؿ١ًٖ غيا تعً٘  اـ اْ٘ مل ٜفعٌ إ٫ َا أَكٙ اهلل تعازي ب٘. 
ا ؼي اٯٜـ١  ٚدا٤ت اٯ١ٜ بُٝغ١ ا٫ًْا٤ ٚاـ)  اَا ا٫ًْا٤ تتذ٢ً سيـ 

 َٔ أَكٜٔ: 
ا٭َك ازي ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنـًِ )قـٌ( ٖٚـٛ     ا٭ٍٚ:

 ام٬يٞ ًٌُٜ اغيهًُري نُا نٝأتٞ. 
 ا٭َك يًٓاى )اتبعٛا( ٖٚٛ عاّ ٚتفًُٝٞ.  ايجاْٞ:

 اَا اـ) تٗٛ ع٢ً ٚدٛٙ: 
 اٱغباق عٔ َؿم اهلل تعازي.  ا٭ٍٚ:
 ِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ. ٚدٛؾ ١ًَ ك١َُٛ عٓؿ إبكا ايجاْٞ:
 تٛنٝؿ إتبا، ايٓاى ٱبكاِٖٝ ٚٚدٛؾ ا١َ تتبع٘.  ايجايح:
 إ إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ قنٍٛ ي٘ يكٜع١ ك١َُٛ.  ايكابع:

اٱغباق عٔ نٕٛ إبكاِٖٝ سٓٝفًا َهتكًُٝا ؼي َكْا٠ اهلل مل  اـاَو:
 ٜعبؿ ايٛثٔ. 
 تٓمٜ٘ إبكاِٖٝ َٔ ايًكى ٚاي٬ٓي١.  ايهاؾى:

ٯٜات تتذ٢ً يو َٓاَري ايًطـف اٱ ـٞ ٚايتهاَـٌ    ٚبًشار ْظِ ا
اٱعذالٟ بري ثٓاٜاٖا تبعؿ اٱستذاز بايتٛقا٠ ْٚفٞ إؾعا٤ ؼكِٜ بعا 
ا٭طع١ُ ٚاٱغباق عٔ ايكبض ايفاتٞ يًهف  ع٢ً اهلل ٚقنً٘ َٚا ٜٓتظك 
َــاسب٘ َــٔ ايعكــا  ا٭يــِٝ  دــا٤ت ٖــفٙ اٯٜــ١ يتٛنٝــؿ ستُٝــ١ عــفا  

ؾًا بكٛي٘ تعازي )قٌ َؿم اهلل( نُا تتٓـُٔ  اغيفرتٟ َتشؿًا نإ أٚ َتعؿ
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سح ايٓ  قُؿًا َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ عًـ٢ تبًٝـة ٖـفٙ اؿكٝكـ١         
 قظي١ بايٓاى َٚٓعًا َٔ اٱقا١َ ع٢ً ايهف  ٚاٱترتا٤ ؼي ا٭سهاّ. 

َٚٔ َفاِٖٝ اٯ١ٜ اْٗا تك ٝب بؿغٍٛ اٱن٬ّ  ٚلدك عٔ قاقبتـ٘  
تذ٢ً سيُٕٓٛ ٚاسؿ َٔ َٓاَري اٯ١ٜ ٚاٱبتعاؾ عٓ٘  ٖٚفا ايرت ٝب ٫ ٜ

 بٌ ٜأتٞ َتعؿؾًا  َٔ ٚدٛٙ: 
تفٌٓ اهلل تعازي بتٛدٝ٘ ن٬ّ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ا٭ٍٚ:

 ٚنًِ ٚتعٝري َْٛٛعات٘. 
ــاْٞ: ــ٘ ايُــ٬ع       ايج ــا تٝ ــٍٛ َ ــتهًِ ٜٚك ــإ ٜ ــٓ  ب ــك اٱ ــٞ يً ا٭َ

 ٚاٱ٬َع يًٓاى طيٝعاًٴ. 
 بكاِٖٝ ؼي ايتٛسٝؿ. ا٭َك باتبا، ١ًَ إ ايجايح:
 ايتٛنٝؿ ع٢ً اٱنتكا١َ ؼي ايؿٜٔ  ايكابع:

 إدتٓا  َفاِٖٝ ايًكى ٚاي٬ٓي١.  اـاَو:

 لبَىٌ )لم( 
ؼي اٯ١ٜ بٝإ ؿكٝك١ ٖٚٞ إ ايٓ  قُؿًا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ 
ٖٛ ٚاقخ ا٭ْبٝا٤ ٚايكنٍٛ ايفٟ حيفظ ايًكا٥ع  ٜٚؿعٛ ازي عباؾ٠ اهلل  

 تٙ ٜؿعٛ ازي اتبا، ١ًَ إبكاِٖٝ ٚايبكا٤ ع٢ً اٱنتكا١َ تًٝو ؼي ا٭قض 
اؿٓٝف١ٝ ٚحيـاق  ايًـكى َـا رٗـك َٓـ٘ َٚـا غفـٞ  ٜٚتًكـ٢ ايـٛسٞ َـٔ           
ايهُا٤  يـفا تٗـٛ ايكظيـ١ اغيٗـؿا٠ ازي ايٓـاى طيٝعـًا نـٛا٤ ؼي لَاْـ٘ أٚ         
ــٍٛ با٫نتُــشا        ــٌ ضيهــٔ ايك ــ١  ب ــّٛ ايكٝاَ ــ١ ٚازي ٜ ــ١ اي٬سك ا٭لَٓ

نُـا ٜتذًــ٢ ؼي اٯٜــات ايهـابك١ عفــظ يــكا٥ع    ايكٗكـكٟ  ــفٙ ايكظيــ١  
ا٭ْبٝا٤ ايهابكري ٚايف  عِٓٗ ٚايؿع٠ٛ ازي اتباعِٗ َٔ  ت إ تتعاقض 
ٖفٙ ايؿع٠ٛ َع ايؿع٠ٛ ازي اٱن٬ّ ٚاتبا، ايـٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘     
ٚآي٘ ٚنًِ  َٚٓـ٘ أٟ ا٫نتُـشا  ايكٗكـكٟ تعاٖـؿ ايهتـب ايهـُا١ٜٚ       

ذاز بٗا ٚاعتُاؾٖـا ؼي َـٝة اؾـؿاٍ ٚيغـ١     ايهابك١ بايكدٛ، ايٝٗا ي٬ست
 ايعًِ ٚايتشكٝل.

ٜٚتعًــل ٖــفا ايكــإْٛ ظاْــب َــٔ ٖــفٙ ايكظيــ١ ؼي بــا  أٚ ابــٛا    
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ك١َُٛ ٖٚٛ ا٭َك اٱ ٞ ازي ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ    
بًفظ )قٌ( ٖٚٛ َٔ َٝغ١ يغ١ ا٭َك )اتعٌ ( َٚٔ اٯٜات ؼي ٖفا ايكإْٛ 

ــ٘   ــ٘ َــٔ َُــاؾٜل قٛي ْٔ ايَْٗثث٣َٛ تعــازي طاْ ْٕ*  َََٚثثن َِْٜٓطثثلم َعثث ٖمثثَٛ ِإالَّ  ِإ

ُٞ ٜمثَٛس٢    سيعٓاٖــا ا٭عــِ ٖٚـٛ عــؿّ إتبـا، ٖــ٣ٛ اٯغــكٜٔ     (1)صَْٚسث
 ٚاْتفا٤ اثكٙ ؼي قٍٛ ٚتعٌ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ.

تُٔ اٯٜات ؼي ايه١ٓ ايٓب١ٜٛ إٔ أتكاؾٖـا مل تُـؿق إ٫ عـٔ أَـك اهلل     
سٞ  تًِ ٜتبع ايٓ  ٣ٖٛ اسؿ ٚإ نإ قكٜبًا َٓ٘  بٌ تعازي َٚٓاَري ايٛ

ع٢ً ألٚاد٘ ٚأَشاب٘ ٚايٓاى أتباع٘ تُٝا ٜأتٝ٘ َـٔ ايـٛسٞ ٚايتٓمٜـٌ     
ٖٛ ايفٟ ٜـأَك ايـٓ  قُـؿًا َـ٢ً اهلل عًٝـ٘       ٚتٝ٘ ؾ٫ي١ ع٢ً إ اهلل  

ٚآي٘ ٚنًِ بايه٬ّ  ٚا٭ٌَ ؼي ايٓب٠ٛ ٖٛ ايه٬ّ ٚيٝو ايههٛت  ٚمل 
 ا٫ بايه٬ّ.ٜعكف ا٭ْبٝا٤ 

َٚٔ اٯٜات إ ا٭َك بايه٬ّ مل ٜـأت َطًكـًا ٚفُـ٬ً ٜٚـرتى يًـٓ       
قُؿ إ خيتاق َْٛٛ، ايه٬ّ َٚٓاَٝٓ٘ بٌ ٜأتٞ ايتٓمٜـٌ بـا٭َك يًـٓ     
بايه٬ّ َع تعٝري َها٥ٌ ايه٬ّ ع٢ً مٛ ايتفٌُٝ أٚ اٱطياٍ ايتفًُٝٞ 

ّٜٛ ايكٝا١َ  ٖٚٛ ياٖؿ اغياْع َٔ ايرتؾٜؿ ٚايًبو يٝهٕٛ قاًْْٛا غايؿًا ازي 
ع٢ً بكا٤ ن٬ّ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚنٓت٘ ؼي ايكـكإٓ   
تاـا نإ ايككإٓ قؿ سفظ قُِ ا٭ْبٝا٤ ايهابكري تاْ٘ حيفظ نـ١ٓ ايـٓ    
قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٜٚٛثكٗا سيا جيعًٗا س١ٝ  ١ٓ ؼي نٌ لَإ 

ا ٚاٱنتٓـا٠٤ بٓٛقٖـا  ٚايعُـٌ    تؿعٛ أٌٖ ايعًِ ٚاٱضيإ يٲقتباى َٓٗ
 سيٓاَٝٓٗا.

ٜٚبري قإْٛ )قٌ( ايٛرا٥ف ايًكع١ٝ ايـيت خيـتِ بٗـا ايـٓ  قُـؿ       
٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ َٔ ؾٕٚ ايٓاى ٚاغيه٪ٚيٝات ايعظاّ اييت ٜكّٛ 
بٗا  نُا تتذ٢ً َٓاتع٘ ٚآثاقٙ اغيباقن١ َٔ غ٬ٍ إَتجاٍ اغيهًُري ٭قٛاٍ 

َك ٚايٓٛاٖٞ  َٚٔ اٯٜات ؼي ٖفا ايكـإْٛ نجـك٠   ايٓ  َٚا تٝٗا َٔ ا٭ٚا
اغيكات ايـيت دـا٤ تٝٗـا يفـظ )قـٌ( تكـؿ دـا٤ ؼي ايكـكإٓ ث٬نا٥ـ١ ٚاثٓـتري           
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 ٚث٬ثري َك٠ ٖٚٛ عؿؾ نجت  ٖٚفٙ ايهجك٠  ا ؾ٫٫ت عكا٥ؿ١ٜ َٔ ٚدٛٙ:
 تعؿؾ َْٛٛعات ا٭َك اٱ ٞ )قٌ(.  ا٭ٍٚ:
٢ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ تغًٞ ايكظي١ اٱ ١ٝ يًٓ  قُؿ ًَ ايجاْٞ:
 ٚاغيهًُري. 
مشٍٛ َْٛٛعات ا٭َك اٱ ـٞ )قـٌ( ٭بـٛا  ايعبـاؾات      ايجايح:

 ٚاغيعا٬َت ٚا٭سهاّ  ٚاؾٛاْب ايعكا٥ؿ١ٜ ٚاٱدتُاع١ٝ ٚا٭غ٬ق١ٝ. 
ايهجك٠ ٚايتعؿؾ ؼي ا٭َك اٱ ٞ يًٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘     ايكابع:

يـ٘ ٚمشٛيـ٘ بايعٓاٜـ١ اٱ ٝـ١      ٚآي٘ ٚنًِ )قٌ( ؾيٌٝ ع٢ً انـكاّ اهلل   
 اغيت١ًُ. 

إعا١ْ ايٓ  قُؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ عًـ٢ إَاَـ١        اـاَو:
 ايٓاى  ٚقٝاؾ٠ ا٭َِ ٚتككٜب أنبا  ا ؿا١ٜ ٚايكياؾ َِٓٗ. 

تتُٓٔ ا٭ٚاَك اٱ ١ٝ ؼي قٛي٘ تعازي ) قـٌ( تًكـري َـٝة     ايهاؾى:
 ايؿعا٤  ٚتعًِٝ نٝف١ٝ ايتٛنٌ. 

ٛاعؿ َٚٓاَري غطابات ايٓ  قُؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘   بٝإ ق ايهابع:
 ٚآي٘ ٚنًِ يًُهًُري  ٚبٝإ ا٭سهاّ ايًكع١ٝ. 

 ايبًاقات باؾ١ٓ يًُ٪َٓري ايفٜٔ ٜعًُٕٛ ايُاؿات.  ايجأَ:
يغ١ اٱستذاز َع ايهفاق ٚاغيًكنري ٚأٌٖ ايهتا   نُا ؼي  ايتانع:

 اٯٜات ايهابك١. 
تٛنٝؿ ٚاؿح ع٢ً اٱنتكا١َ نُا ايؿع٠ٛ ازي اهلل  بُٝة اي ايعايك:

 ؼي ٖفٙ اٯ١ٜ. 
دا٤ ا٭َك اٱ ٞ )قٌ( غطابًا ازي ا٭ْبٝا٤  ٚمل ٜأت  اؿاؾٟ عًك:

ازي  تِٖ نٛا٤ َٔ اغي٥٬ه١ أٚ ا٭ٚيٝا٤ ايُاؿري َٔ ايبًك  ٚتٝ٘ ؾ٫ي١ 
ع٢ً عظِٝ َٓمي١ ا٭ْبٝا٤  ٚدا٤ ايًطك ا٭ن) َٓٗا غطابًا ازي ايٓ  قُؿ 

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ  َٚٔ اٯٜات تٝـ٘ إ ايـٓ  قُـؿًا َـ٢ً اهلل     ٢ًَ اهلل 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ًٜاقى ا٭ْبٝا٤ اٯغكٜٔ ؼي اـطا  اٱ ٞ اغيٛد٘ ايِٝٗ 
يًٛرا٥ف ايٓب١ٜٛ  ٚيُف١ ايككآ١ْٝ يٮَك )قٌ( ٫ٚ ًٜاقنْٛ٘ سيا ٜتٛد٘ ايٝ٘ 
َٔ ا٭َك اٱ ٞ )قٌ( َٚٓاَٝٓ٘ ايكؿن١ٝ  ٖٚـٛ تًـكٜف اْـاؼي يًـٓ      



 ص 56طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 65 زَعامل اٱضيإ/ 

قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ  ٚؾيٝـٌ عًـ٢ تفٓـًٝ٘ ٚإنكاَـ٘ ٚعًـٛ        
يأْ٘  َُٚاؾٜل ٖفا ايكإْٛ ؼي ايكـكإٓ َؿقنـ١ داَعـ١ َاْعـ١  داَعـ١      
يًعًّٛ َاْع١ َٔ اي٬ٓي١ ٚايغٛا١ٜ  ٖٚٞ عـٕٛ يهـٌ َهـًِ َٚهـ١ًُ ؼي     

 أَٛق ايؿْٝا ٚاٯغك٠. 
 ٚؼي اٯ١ٜ َها٥ٌ: 

ؿ بـاٱع٬ٕ ٚايتُـكٜض بايـؿع٠ٛ    ا٭َك اٱ ٞ ازي ايٓ  قُ ا٭ٚزي:
 ازي اهلل. 

 بٝإ َْٛٛ، َٚا١ٖٝ ايكٍٛ.  ايجا١ْٝ:
َــاؾم ؼي ٚعــؿٙ ٚٚعٝــؿٙ  ٚتٝــ٘ بًــاق٠   اعــ٬ٕ إ اهلل   ايجايجــ١:

 يًُهًُري ٚإْفاق يًهاتكٜٔ. 
 إتبا، إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ ؼي اؿٓٝف١ٝ ٚاٱنتكا١َ ع٢ً اؿل.  ايكابع١:
ِ  اـاَه١: ايعبٛؾٜـ١ هلل تعـازي  ْٚماٖتـ٘ َـٔ      تٛنٝؿ إغ٬ّ إبـكاٖٝ

ايًكى ٚأًٖ٘  َع اْ٘ ايها٥ؿ بـري ايٓـاى ؼي لَاْـ٘  ٚناْـت ايؿٚيـ١ بـري       
اغيًكنري تذاٖؿ إبكاِٖٝ ؼي َٝاؾٜٔ ايتٛسٝؿ يُٝبض ثبات٘ عًـ٢ ايتٛسٝـؿ   

 ؾقنًا ٚؾع٠ٛ يًٓاى يٓبف ايًكى ٚإدتٓا  اٱترتا٤ ع٢ً اهلل. 
 إفبضبث اَِت 

ٝا  َْٛـٛ، ايُـؿم ٚسهـٓ٘ ايـفاتٞ َٚـا      َٔ ايبـؿٜع ؼي اؿٝـا٠ ايـؿْ   
ٜتعًــل بــ٘ َــٔ ا٭سهــاّ َٚــا ٜرتتــب عًٝــ٘ َــٔ اٯثــاق  ٖٚــٛ آيــ١ ايعــؿٍ  
ٚاي٬ُع  ٚٚن١ًٝ يطكؾ ايٓفك٠ ٚايبغا ٚاـ١َُٛ بري ايٓاى  ٚعٓٛإ 
ايهــُت اؿهــٔ ٚايكتعــ١  ٚا٭غــ٬م اؿُٝــؿ٠  ٜٚهــٕٛ سادــ١ ٚنــب٬ًٝ 

 يٓفع. يًٓذا٠ ؼي َٛاطٔ نجت٠  نُا اْ٘ با  يًكلم ٚا
ٚدــا٤ت ايهتــب ايهــُا١ٜٚ نًــٗا بايُــؿم ٚاؿــح عًٝــ٘  ٜٚتذًــ٢  
ايُؿم عٓؿ بين آؾّ بأب٢ٗ َٛقٙ ؼي ايٓب٠ٛ ٚأيػاّ ا٭ْبٝا٤ ايفٜٔ مل 

ْٔ ع٢ً ْفه٘  قاٍ تعازي ط ٜكاقتٛا ايهف  أبؿًا  ٚقؿ اث٢ٓ اهلل   َََٚ

ْٔ ايًَِّ٘ َسِدَٜجن  . (1) صَأْصَدمم َِ
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 ٚايٓاى ازي باس١ ايُؿم  ٚؼجِٗ ٚدا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يتٓكٌ اغيهًُري
عًٝ٘ ٚتؿعٛ ايٓاى طيٝعًا ازي ايتُؿٜل بآٜات ايككإٓ َٚا تٝٗا َٔ ايٛعؿ 
ٚايٛعٝؿ  يٝتعًِ اغيهًُٕٛ ٚايٓاى َٔ ايككإٓ ٜٚتُههٛا بأسهاَ٘ ٚنٓت٘ 
ٚاييت ٖٞ سـل َٚـؿم قـا  ٚجيتٓبـٛا ايهـف  ٜٚـؿقنٛا َـا تٝـ٘ َـٔ          

ٛؾ ازي ايٓاق  ٚيٝبك٢ ايُؿم ا٭ْكاق غًَُٛا ايهف  ع٢ً اهلل ايفٟ ٜك
َٓانب١ ـات سهٔ ـاتٞ يًهٝاس١ ؼي عامل اغيًهٛت  ٚايتؿبك بآٜات اهلل  
ٚٚن١ًٝ ؾف  ايٓاى ازي اٱضيـإ ٚنـبٌ ا ؿاٜـ١  نُـا اْـ٘ نـ٬ع ؾٕٚ       

 ايظًِ ٚايتعؿٟ ٚايتذكأ ع٢ً سكَات اهلل ٚاٱترتا٤ ع٢ً ا٭ْبٝا٤.
هاّ ايككإٓ ٚتُؿٜل يكؿ دا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يرت ٝب ايٓاى با٭غف بأس
ْـ َا ٜكٛي٘ ايكنٍٛ قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنـًِ   ٘ ٚسٝـًا ٚتٓـم٬ًٜ    نٛ

ٚعؿّ اٱستذاز عًٝ٘ غ٬ف اؿل ٚايُؿم  ٚسيا يٝو ي٘ اثك ؼي ايتٓمٌٜ 
عؿّ ٚدٛؾ تعاقض بري ايكـكإٓ ٚايهتـب   ٚاؿل ٚاي)ٖإ ُؿم ايَٚٔ 

 ايهُا١ٜٚ ايهابك١. 
قبٌ ايهابك١ ايٝٗٛؾ ازي اٱستهاّ ازي ايتٛقا٠  تإٕ  ٚبُٝٓا ؾعت اٯ١ٜ

ٖفٙ اٯ١ٜ ؾعتِٗ ٚ تِٖ ازي إتبا، ًَـ١ إبـكاِٖٝ َـع اْٗـِ عًـ٢ يـكٜع١       
ــايكدٛ، ازي َــشف     ــ١ ايهــابك١ ب ــِ ؼــتر اٯٜ ــ٘ ايهــ٬ّ  تً َٛنــ٢ عًٝ
إبكاِٖٝ  ٚمل تؿعِٗ ٖفٙ اٯ١ٜ بايكدٛ، ازي ًَـ١ ٚيـكٜع١ َٛنـ٢ عًٝـ٘     

ؼي ْظِ اٯٜات  َٚا ؼي نٌ ٚاسؿ٠ َٓٗا َـٔ  ايه٬ّ  ٖٚفا َٔ اٱعذال 
 ايفٝا اغيتعؿؾ َٚا تٝٗا فتُع١ َٔ اٱتاْات.

َٚٔ َؿق٘ تعازي إ خي) عٔ ساٍ ا٭ْبٝا٤ ايهابكري سيا ٜفٝؿ تمنٝتِٗ 
ٚطكؾ ايًبٗات عِٓٗ  يتهٕٛ يٗاؾ٠ ايككإٓ  ِ سذ١ غايـؿ٠ ٚسُـا١ْ   

أٚ اغيأغٛـ٠ َٔ  ؾٕٚ اٱترتا٤ ٚن٤ٛ ايتأٌٜٚ ؼي قُُِٗ  نٛا٤ اغيتٛاقث١
ايهتب ايهُا١ٜٚ ايهابك١  أٚ اغيٛدٛؾ٠ ؼي ايكـكإٓ  ٚاٯٜـ١ ؾعـ٠ٛ ٚسـح     
ع٢ً ايُؿم ٚٚقؾ عٔ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنـًِ اْـ٘ قـاٍ:    
"ؽًكــٛا بــأغ٬م اهلل" تــاـًل ايــفٟ ٜــأَك بــ٘ اهلل ٖــٛ ايُــؿم ٚايتكٝــؿ    

 . باسهاّ اٱن٬ّ ٚإدتٓا  اؾؿاٍ بايباطٌ ٚإثاق٠ ايًبٗات
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 انخفسري
 ص قمٌْ َصَدَم ايًَّ٘مقٛي٘ تعازي ط

تتُٓٔ اٯ١ٜ ايتًـكٜف ٚا٫نـكاّ يًـٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘        
 ٚنًِ بإٔ خي) عٔ َؿم اهلل تعازي. ٚؼي يغ١ اـطا  َهأيتإ: 

 اغيكاؾ َٔ د١ٗ اـطا  ؼي )قٌ( ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ:  ا٭ٚزي:
ٚنـًِ  تٗـٛ اغيكُـٛؾ     اقاؾ٠ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ا٭ٍٚ:

 باـطا  ٚايٝ٘ ٜتٛد٘ ا٭َك اٱ ٞ. 
اغيهًُٕٛ  تاـطا  دـا٤ يًـٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘        ايجاْٞ:

ٚنًِ ا٫ اْ٘ َٛد٘ يًُهًُري طيٝعًا تُع٢ٓ اـطا  )قٌ ٜا اٜٗا اغيهًِ( 
 ًٌُٜٚ اغيهًُات آًٜا ي٬ؼاؾ ؼي ايتهًٝف. 

غيكاؾ اِْٗ ٜكٛيٕٛ ٭َشابِٗ ًٌُٜ اـطا  أٌٖ ايهتا  ٚا ايجايح:
ــإ اهلل   ــاى ب ــايتٛقا٠     ٚيًٓ ــ٢ ايُــؿم ؼي اٱستذــاز ب َــاؾم  ٚػً

 ٚغًٖٛا َٔ ؾع٣ٛ ؼكِٜ طعاّ اؾمٚق.
ا٭َك اٱ ٞ َٛد٘ ازي ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ  ايكابع:

 با٭َاي١  ٚازي اغيهًُري بايتبع١ٝ ٚاٱؿام.
ل ايككإٓ ايهكِٜ ٚتعؿؾ َعاْٝ٘  ٚايُشٝض ٖٛ ايكابع ٖٚفا َٔ إعذا

 ٖٚٛ ياٖؿ ع٢ً أَٛق:
 بكا٤ َٓاَري اٯ١ٜ َتذؿؾ٠. ا٭ٍٚ:
 ا٭َك اٱ ٞ تٝٗا َتٌُ ؼي غطاب٘. ايجاْٞ:
 ٚدٛؾ اغيُتجٌ ٚاغيٓكاؾ يًشهِ اٱ ٞ.  ايجايح:
اؾ١ٗ اييت ٜتٛد٘ ايٝٗا َْٛٛ، ايكٍٛ ٚاٱغبـاق عـٔ َـؿم     ايجا١ْٝ:

ا٥ع ٚا٭سؿاخ ٚعامل ايغٝب ايفٟ ٜتغًـ٢  تُٝا خي) ب٘ عٔ ايٛق اهلل  
 اتكاؾ ايمَإ ايطٛي١ٝ ايج٬ث١ اغياْٞ ٚاغيٓاق، ٚاغيهتكبٌ  ٚتٝٗا ٚدٛٙ: 

إغباق ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ اغيهًُري بُؿق٘  ا٭ٍٚ:
تعازي تُٝا ٜكٍٛ ؼي نتب٘ اغيٓمي١ ع٢ً ا٭ْبٝا٤  ٌٖٚ ٜتعاقض ٖـفا ايٛدـ٘   

َهًفٕٛ بفات ايكٍٛ ٚاٱغباق عٔ َؿق٘ تعازي  َع ايكٍٛ بإٔ اغيهًُري
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نُا تكـؿّ ؼي ايٛدـ٘ ايكابـع ٚقدشاْـ٘  اؾـٛا  ٫  تاغيهـًُٕٛ ٜتًكـٕٛ        
ايكـــٍٛ بايتُـــؿٜل ٚايكبـــٍٛ  ٜٚكَٛـــٕٛ بإع٬ْـــ٘ ٚايتكٝـــؿ سيٓـــاَٝٓ٘      

 ٚاٱستذاز ب٘ بري ايٓاى. 
إغباق ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ أٖـٌ ايهتـا        ايجاْٞ:
 تعازي  ٚيمّٚ عؿّ إترتا٤ ايهف  عًٝ٘. بُؿم اهلل 
سح ايٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ ايٓـاى عًـ٢         ايجايح:

 ؾقٚ  اٱضيإ ٚنبٌ ايكياؾ. 
٫ٚ تعاقض بري ٖفٙ ايٛدٛٙ ٚنًٗا َٔ َُاؾٜل اٯ١ٜ  ٌٖٚ ٜٓتٗٞ 
ا٭َك اٱ ٞ ؼي اٯ١ٜ باْتكاٍ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ ازي   

 ع٢ً  اؾٛا  ٫  َٔ ٚدٛٙ: ايكتٝل ا٫
قٝاّ ايُشاب١ ٚأٌٖ ايبٝت بـايتبًٝة ٚاٱْـفاق ٚاٱغبـاق عـٔ      ا٭ٍٚ:

 تٌٓ اهلل بتٓمٌٜ ايككإٓ ٚإ ايباطٌ ٚايتشكٜف مل ٚئ ٬ُٜ ايٝ٘.
سفظ ٚتعاٖؿ ن١ٓ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ َٚا  ايجاْٞ:

ٜٓشُك ا٭َك بايهـ١ٓ   تٝٗا َٔ ايكٍٛ ٚاٱغباق عٔ َؿم اهلل تعازي  ٫ٚ
 ايكٛي١ٝ بٌ ًٌُٜ ايه١ٓ ايفع١ًٝ ٚايتؿ١ٜٝٓٚ. 

 قٝاّ اغيهًُري بايتبًٝة سيٓاَري اٯ١ٜ.  ايجايح:
ت٠ٚ٬ اغيهًُري ي١ٰٜ ايهكضي١  ٚتٝٗا ػؿٜؿ طـٛعٞ ٚاْطبـاقٞ    ايكابع:

 يٲَتجاٍ  ٚتهكاق ايكٍٛ اغيباقى. 
َــٔ ايكــٍٛ ٖٚــٌ تهفــٞ ايــت٠ٚ٬ ؼي ؼكٝــل عٓــٛإ اٱَتجــاٍ اّ ٫بــؿ  

ٚايفعٌ ايًػُٞ  اؾٛا  إ ايت٠ٚ٬ ـات ا١ُٖٝ ٚغ١َُٝٛ ؼي اغيكاّ  
 ٚيهٓٗا ٫ شيٓع اٱع٬ٕ عٔ َؿم اهلل تعازي. 

ٖٚــفا اٱعــ٬ٕ ٜــأتٞ بُــٝة َٚٛاْــٝع َتعــؿؾ٠ ازي داْــب ايــت٠ٚ٬  
ٚؾقان١ آٜات ايككإٓ ٚاٱط٬، ع٢ً تفهتٙ  تاٯ١ٜ تأَك ايٓ  ٢ًَ اهلل 

ًُري بايتبًٝة ٚاٱْفاق  ٚتبعح ايجكـ١ ٚايهـه١ٓٝ ؼي   عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚاغيه
ْفٛنِٗ  ٚتؿعِٖٛ يعؿّ ايتفكٜط بأٟ سهِ َٔ أسهاّ ايكـكإٓ  ٚشيٓـع   

 َٔ ايههٛت عٔ اٱترتا٤ ٚايهف  ع٢ً اهلل ٚع٢ً ا٭ْبٝا٤.
تاٯ١ٜ عٓٛإ يًذٗاؾ ؼي با  ايعكا٥ؿ ٚاٱستذاز ع٢ً أٌٖ ايهتا   
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با  ا٭ٚي١ٜٛ ايكطعٝـ١  ٭ْٗـا    نُا ؼح ع٢ً اٱستذاز ع٢ً ايهفاق َٔ
اـا ناْت تؿعٛ أٌٖ ايهتا  ازي تكى اٱترتا٤ ع٢ً اهلل  تُٔ بـا  أٚزي  

ٖٛ ايُـاؾم ٖٚـٛ    اْٗا تؿعٛ ايهفاق ٚاغيًكنري ازي ْبف ايًكى  تاهلل  
ايفٟ ٜؿعٛ ٜٚأَك بايُؿم ٜٚجٝب عًٝ٘  ٚبعـح ا٭ْبٝـا٤ يٝـأَكٚا ايٓـاى     

يُــؿم  َٚــٔ َُــاؾٜل ايُــؿم بايكهــط ٚايعــؿٍ ايــفٟ ٫ ٜتكــّٛ إ٫ با
اٱغباق عٔ ايٛسٞ ٚايتٓمٌٜ ٚدعٌ ايٓفو اٱْهـا١ْٝ تٓفـك َـٔ ايهـف      
ٚتــبغا َــاسب٘  ٚشيٝــٌ إزي ايُــؿم  نُادعــٌ اهلل نــبشاْ٘ يًُــاؾم  
 َٓمي١ عٓؿ ايٓاى َطًكًا  ترت٣ ي٘ يأًْا ٖٚٝب١ ست٢ عٓؿ عؿٚٙ ٚسانؿٙ.

    ٌ ( اّ جيـب  ٌٖٚ تهفٞ اغيك٠ ايٛاسؿ٠ ؼي اٱَتجـاٍ يٮَـك اٱ ـٞ )قـ
ايتهــكاق  اؾــٛا  ٖــٛ ايجــاْٞ  ٜٚتشكــل ايتهــكاق بــايت٠ٚ٬ أٚ ايكــٍٛ أٚ  

 ايفعٌ  َٚٔ ايككا٥ٔ ع٢ً إتاؾ٠ ايتهكاق أَٛق:
 ف٧ٝ اٯ١ٜ بُٝغ١ اؾُع )تإتبعٛا(. ا٭ٍٚ:
ٚرا٥ف ايٓب٠ٛ ؼي ؾعـ٠ٛ ايٓـاى ازي اٱنـ٬ّ ٚإعـاْتِٗ عًـ٢       ايجاْٞ:

 اٱقتكا٤ ؼي نًِ اغيعاقف اٱ ١ٝ.
ايتعـؿؾ ؼي َٓانـبات ايتبًٝـة ٚاٱستذـاز ٚأَـانٔ ٚأٚقـات        ايجايح:

  تكؿ بـفٍ ايـٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ        ايؿع٠ٛ ازي اهلل  
ايٛنع ؼي اؾٗاؾ ٚايتبًٝـة  َٚٓـاَري ٖـفٙ اٯٜـ١ َـٔ َُـاؾٜل ايـؿع٠ٛ        
ٚدف  ايٓاى يٲن٬ّ  ٚإقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايهفاق ٚاؾاسؿٜٔ   ٖٚـٌ  

 يهكضي١ ع٢ً ايٛدٛ  أّ اٱنتشبا :حيٌُ ا٭َك ؼي اٯ١ٜ ا
ٚدٛ  ايكٍٛ ٚايتبًٝة ع٢ً ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘   ا٭ٍٚ:

 ٚنًِ  ٚانتشباب٘ ع٢ً اغيهًُري.
 ٚدٛب٘ ع٢ً ايٓ  قُؿ ٚاغيهًُري. ايجاْٞ:

ــح: ــ١      ايجاي ــا  ا٭ٚيٜٛ ــٔ ب ــؿ ٜٚهــٕٛ َ ــٓ  قُ ــ٢ اي انــتشباب٘ عً
 انتشباب٘ ع٢ً اغيهًُري.

 ٢ ايٓ  قُؿ ٚإباست٘ يًُهًُري.ٚدٛب٘ عً ايكابع:
ــ٘ ٚنــًِ      اـــاَو: ــ٘ ٚآي ــؿ َــ٢ً اهلل عًٝ ــٓ  قُ ــ٢ اي ــ٘ عً ٚدٛب

 ٚايعًُا٤ ٚاؿهاّ اغيهًُري ٚانتشباب٘ ع٢ً  تِٖ.
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ٚدٛب٘ ع٢ً ايٓ  قُؿ ٚاغيهًُري َٔ ايفنٛق ٚانتشباب٘  ايهاؾى:
 ع٢ً ايٓها٤ َِٓٗ.

 عًٝـ٘  ٚايُشٝض ٖٛ ايجاْٞ تٗٛ ٚادب عًـ٢ ايـٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل    
ٚآي٘ ٚنًِ ًٜٚشل ب٘ اغيهًُٕٛ باعتكـاؾِٖ ٚقـٛ ِ ٚتهـًُِٝٗ بـإٔ اهلل      

 .َاؾم  ٫ٚ ٜٓشُك ا٭َك بايكداٍ َِٓٗ بٌ ًٌُٜ ا٫ْاخ آًٜا 
 ؼي اٯ١ٜ بايُؿم ٚدٗإ: ٚؼي َٚف اهلل  

 ٚايتٓمٌٜ ٚايٛسٞ. إْ٘ غاّ باهلل   ا٭ٍٚ:
ايهتـب ايهـُا١ٜٚ    تًٌُ اٯ١ٜ َا دا٤ ب٘ ا٭ْبٝـا٤ ازي داْـب   ايجاْٞ:

 اغيٓمي١.
ٚايُشٝض ٖٛ ايجاْٞ يفا تإ ١ًَ إبكاِٖٝ ٚاتباعٗا دم٤ َٔ َٓاَري 
ايُؿم اييت أنؿتٗا ٖفٙ اٯ١ٜ  ٚيٝو ؼي ١ًَ إبكاِٖٝ غُا٥ِ ايٝٗٛؾ١ٜ 
أٚ ايُٓكا١ْٝ  ٚيٝو تٝٗا ؼكِٜ ؿِ اؾمٚق ٚبعا ايطٝبـات  نُـا اْٗـا    

ؿعٛ يتُـؿٜك٘ ٚاتباعـ٘   تبًك بٓب٠ٛ قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ ٚتـ      
ُْٚكت٘  ٚإدتٓا  اٱستذاز عًٝ٘ ؼي أَٛق ٫ أٌَ  ا  غًَُٛا ٚإ 
ٖفا اٱستذاز مل ٜأت َٔ َٓالٍ اٱضيإ بـٌ َـٔ َٓـالٍ اؾشـؿ بٓبٛتـ٘      

 ٚاٱَكاق ع٢ً عؿّ ؾغٍٛ اٱن٬ّ.
ٚبُٝٓا دا٤ت اٯ١ٜ ايهابك١ بعؿّ اٱترتا٤ ٚايهف  عًـ٢ اهلل ْٚعـت   

دــا٤ت ٖــفٙ اٯٜــ١ يتــؿعٛ ايٓــاى ازي ايُــؿم  أَــشاب٘ بــأِْٗ رــاغيٕٛ  
ٚايتشًٞ بـأغ٬م َٚـفات ا٭ْبٝـا٤ ايـفٜٔ مل ٜكرتتـٛا ايهـف  يـفا تـإ         

 ايتعاقض بري نِٓٓٗ َٓتفٹ.
ساد١  أْٗاَٚٔ ايُؿم ؼي اٯ١ٜ بعج١ ايٓ  ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ 

عــٔ  يًٓــاى طيٝعــًا  ٚٚنــ١ًٝ ؾــف  ايٓــاى غيٓــالٍ ايُــؿم ٚاٱبتعــاؾ  
  ٚؼي اٯ١ٜ (1)صَََٚن َأْزَضًَْٓنَى ِإالَّ َزس١ًَُْ يًَِْعثنيَُِنيَ قاٍ تعازي ط ايهف  ٚايظًِ

تعكٜا بايفٜٔ ٜفرتٕٚ ايهف  ٜٚٓهبٕٛ يٮْبٝا٤ ٚايتٓمٌٜ َا يٝو بُؿم 
ٚسل  نُا ؼي ؾع٣ٛ سك١َ أنـٌ ؿـِ اؾـمٚق عًـ٢ ا٭ْبٝـا٤ ايهـابكري        
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   ٌ ٚنـٓٔ ا٭ْبٝـا٤  ٜٚكتٓـٞ     ٚؽ) عٔ تعاقض ٚتبأٜ ن٬َـ٘ َـع ايتٓمٜـ
ايتهًٝف ايًكعٞ يبين آؾّ ايكدٛ، ازي ايتٓمٌٜ ٚايٓب٠ٛ  ٚإؾقاى سكٝكـ١  
ٖٚٞ إٔ اٱقا١َ ع٢ً ايهف  ٚنٌ َا خيايف ايتٓمٌٜ ٖٛ إتـرتا٤ ٚنـف    

 .ع٢ً اهلل  
َٚٔ ٚدٛٙ ايُؿم اْتفا٤ ايتعاقض ؼي نٓٔ ا٭ْبٝا٤  يفا ـنكت اٯ١ٜ 

  ِ ــإ سُــٍٛ قٓــ١ٝ   َهــأي١ ؼــكِٜ إنــكا٥ٌٝ عًــ٢ ْفهــ٘ ؿــ اؾــمٚق يبٝ
ٕ يػ١ُٝ  َع اْٗا ٫ تكق٢ غيٓميـ١ اٱنـتجٓا٤    ايتشـكِٜ مل ٜـأت    بًشـار أ

ٚاغتاقٙ يٓفه٘ ٖٚٛ ٜعكٛ  ايٓ  سهًُا َٔ عٓؿ اهلل  بٌ قاّ ب٘ إنكا٥ٌٝ 
 ع٢ً مٛ عكْٞ ٚيٝو با٭ٌَ أٚ ايتًكٜع.

ــتري      ــ١ ؿــِ اؾــمٚق َٚٓــُٕٛ اٯٜ ــ١ عًٝ ٫ٚ ٜٓشُــك َْٛــٛ، اٯٜ
ايهابكتري ؼي اٱستذاز بت٠ٚ٬ ايتٛقا٠ ٚـّ اٱترتا٤ ٚايمٜاؾ٠ ٚايٓك١ُٝ ؼي 
ايًكا٥ع  بٌ دا٤ت يبٝإ سكٝك١ ؼي اٱقاؾ٠ ايته١ٜٝٓٛ ٖٚٞ نـٛق دـاَع   
ــ١ اغيكــؿق٠ ٚ ــت اغيكــؿق٠  َٚــٔ يــٛاٖؿ    ٚسهــِ َهــتؿٜك ٜتغًــ٢ ا٫لَٓ

 ايُؿم ؼي اٯ١ٜ:
 ٔ عٓؿ اهلل.َؿم ْمٍٚ ايككإٓ ٚ ايهتب ايهُا١ٜٚ ا٭غك٣ َ ا٭ٍٚ:
بعج١ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنـًِ ٚاْٗـا دـا٤ت ؼي     ايجاْٞ:

 لَٔ ساد١ ايٓاى إيٝٗا  ت٬بؿ َٔ ايتُؿٜل بٗا.
 قُِ ا٭ْبٝا٤ ؼي ايككإٓ. ايجايح:
 َا تٝ٘ َٔ ـنك ايٛقا٥ع ٚا٭سؿاخ. ايكابع:

ايٛعــؿ ٚايٛعٝــؿ باؾٓــ١ ٚايٓــاق  َٚــٔ اٯٜــات إ ايهتــب  اـــاَو:
نًٗا تتُٓٔ اٱغبـاق عـٔ ؾغـٍٛ اغيـ٪َٓري اؾٓـ١  ٚايهـاتكٜٔ       ايهُا١ٜٚ 

 ايٓاق. 
َٓاَري اٯ١ٜ ايهابك١ بإ ايفٜٔ ٜفرتٕٚ ع٢ً اهلل ايهف   ايهاؾى:

 راغيٕٛ ٭ْفهِٗ ٚ تِٖ.
ا٫غباق عٔ ايٓذا٠ باتبا، ايٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘      ايهابع:

 ٚنًِ. 
ٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ بُـؿم  ٚايكٍٛ ٚاٱغباق عٔ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عً
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 تٝ٘ ٚدٛٙ:  اهلل  
 إ ايٓ  ٜفعٌ ٜٚكٍٛ َا ٜأَكٙ اهلل ب٘.  ا٭ٍٚ:
 َاؾم.  ٜعت) ايٓ  قُؿ أٍٚ اغي٪َٓري بإ اهلل   ايجاْٞ:
جياٖــؿ ايــٓ  قُــؿ َــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚنــًِ ؼي تجبٝــت   ايجايــح:

 ٓب٠ٛ.  ٜٚؿعٛ ايٓاى ي٬ضيإ بايتٓمٌٜ ٚايٚتٛنٝؿ سكٝك١ َؿم اهلل  
٫ٚ تعاقض بري ٖفٙ ايٛدٛٙ  تاغيكاؾ َٔ ا٭َك بايكٍٛ يٝو اٱغباق 
تكط بٌ اٱغباق اغيككٕٚ باٱضيإ ٚاؾٗاؾ يًٓك يٛا٤ اٱنـ٬ّ بايُـؿم    
ٚغيا دا٤ت اٯ١ٜ ايهابك١ بٓعـت أٖـٌ اٱتـرتا٤ ٚايهـف  عًـ٢ اهلل بـاِْٗ       
م راغيٕٛ  دا٤ت ٖـفٙ اٯٜـ١ يتـؿعٛ ازي إدتٓـا  ايظًـِ باغتٝـاق ايُـؿ       

ٚاٱضيإ  َٚٔ َؿم اهلل تعازي اْ٘ ٜفٓض ايهف  ٚاٱترتا٤ عًٝ٘  ٚجيعٌ 
أسهــاّ ٚنــٓٔ اٱنــ٬ّ باقٝــ١ ؼي ا٭قض  ٚباَهــإ نــٌ إْهــإ َعكتــ١  
اسهاَ٘ ٚؾغٛي٘ ٚاؾا٤ َا تٝ٘ َـٔ ايٛادبـات ٚاؿُـٍٛ عًـ٢ َـا دعًـ٘       

 ٭ًٖ٘ َٔ اؿكٛم ٚاغيماٜا َٚا ٜفٛت٘ َٓٗا ؼي ايؿْٝا ٜٓا ا ؼي اٯغك٠.
ح اٯ١ٜ ع٢ً إدتٓا  اؾؿٍ ٚاثاق٠ ايًبٗات ٚايبشح عٔ ٚدٛٙ ٚؼ

يًتعاقض نٛا٤ ؼي ايًكا٥ع أٚ ايتٓمٌٜ  ًٌُٜٚ ايُـؿم ٖٓـا ا٭ْبٝـا٤ ؼي    
نِٓٓٗ ٚإغباقِٖ عٔ ايٛسٞ  ٚؼي اٯ١ٜ يـاٖؿ عًـ٢ َـؿم ْبـ٠ٛ قُـؿ      
ــؿ اٱستذــاز      ــٛسٞ  تبع ــؿٙ بهــٓٔ اي ــ٘ ٚنــًِ ٚتكٝ ــ٘ ٚآي َــ٢ً اهلل عًٝ

يًًٗاؾ٠ ع٢ً َؿم ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝـ٘  بإسٓاق ٚت٠ٚ٬ ايتٛقا٠ 
ٚآي٘ ٚنًِ ؼي قٛي٘ ٚتعً٘ ٚاغتتاّ اٯ١ٜ بُٝغ١ ايًكا ) إ نٓتِ َاؾقري 

  دا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يتػ) ( ٚف٤ٞ اٯ١ٜ ايهابك١ بفّ ايهف  ع٢ً اهلل  
ؼي نتب٘ ايٓاليـ١  َٚـا ٜٓطـل بـ٘ ا٭ْبٝـا٤       بإ ايُؿم ٖٛ َا ٜكٛي٘ اهلل  

ؿــِ اؾــمٚق  تُٓــُٕٛ ٖــفٙ اٯٜــ١ تتُــ١ غيــا ٚقؾ َــٔ  َٚٓــ٘ سًٝــ١ أنــٌ 
 اٱستذاز ؼي اٯٜتري ايهابكتري. 

 لبَىٌ لىل اهلل صدق
ٜأتٞ ايُؿم ؼي اؾ١ًُ اـ)١ٜ اييت ؼتٌُ ايُؿم اٚ ايهف   "ٚؼي 



 ص 64طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 65 زَعامل اٱضيإ/ 

  ٚا٭يف ٚاي٬ّ ؼي يفظ (1)يهإ ايعك  قدٌ َؿٚم: أبًة َٔ ايُاؾم"
ًٞ ب٘  ٖٚٛ نذ١ٝ عٓؿ أٌٖ ايُاؾم أَاق٠ ع٢ً اٱتُاف بايُؿم ٚايتش

اٱضيإ ًَٚه١ ثابت١ َرتيش١ عٔ غ١ًٝ اهلل  ٚايتكٝؿ با٭سهاّ ايًكع١ٝ  
ٚايُؿم عٓٛإ يٮغ٬م اؿُٝؿ٠ ْٚبف ا٭غ٬م ايف١َُٝ  ٚقؿ أَـك اهلل  
تعازي بايُؿم  ٚؾعا ايٓاى ازي ايتشًٞ ب٘  ٚأغ) عـٔ اؾـما٤ اؿهـٔ    

ّْٛم ََٜٓرعم ايقَّنِدِقنَي ِصْدقمٗمَِْقنٍَ ايًَّ٘م َٖع٢ً ايُؿم ٚؼي ايتٓمٌٜ ط  .(2)صَرا َٜ
ٚمل ٜكؾ يفظ )قٌ َؿم اهلل( ا٫ ؼي ٖفٙ اٯ١ٜ ْعِ ٚقؾ قٛيـ٘ تعـازي   

   ٚتٝ٘ اغباق عٔ أَكٜٔ: (3) صنْيَشللؤَْٜن ِبَيَكْد َصَدَم ايًَّ٘م َزضمٛيَ٘م ايسمط
 إ ق٩ٜا ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚسٞ. ا٭ٍٚ:
 ؼكٝل تأًٜٚٗا ؼي ايٛاقع ايعًُٞ بكؿق٠ ٚتٌٓ اهلل تعازي. ايجاْٞ:

أَا ٖفٙ اٯ١ٜ تأغ)ت عٔ َؿم اهلل ٚاْ٘ نبشاْ٘ ٫ ٜكٍٛ ا٫ اؿل  
 ٖٚٛ قإْٛ ثابت َطًكًا َٚٔ َُاؾٜك٘:

 عامل اـًل ٚايتهٜٛٔ. ا٭ٍٚ:
 بعج١ ا٭ْبٝا٤ ٚايكنٌ. ايجاْٞ:
 ايٛسٞ ايٓالٍ يٮْبٝا٤. ايجايح:
 ك اٱ ١ٝ ازي اغي٥٬ه١ ٚايٓبٝري.ا٭ٚاَ ايكابع:

 اـطابات ايتهًٝف١ٝ بٛدٛ  عباؾت٘ نبشاْ٘. اـاَو:
 ايجٓا٤ ع٢ً ْفه٘ بُفات ايٛسؿا١ْٝ ٚايك٠ٛ ٚاؾ)ٚت. ايهاؾى:
 اْتفا٤ ايًكٜو ٚايٓؿ. ايهابع:
 ايٛعؿ ايهكِٜ ٚاؾما٤ اؿهٔ ٭ٌٖ اٱضيإ ٚاي٬ُع. ايجأَ:
 ا٭يِٝ يًهفاق ٚاغيًكنري.ايتػٜٛف ٚايٛعٝؿ بايعفا   ايتانع:
 عامل اٯغك٠  َٚا تٝ٘ َٔ اؿها . ايعايك:

غًل اؾ١ٓ ٚايٓـاق ٚدعـٌ ا٭ٚزي ثٛابـًا ْٚعُٝـًا ؾا٥ُـًا       اؿاؾٟ عًك:
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 65زَعامل اٱضيإ/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ص 65ط

 يًُ٪َٓري  ٚايٓاق َج٣ٛ يًهاتكٜٔ.
ْٔ ايًَِّ٘ ِقثٝالً ٚقاٍ تعازي ط ْٔ َأْصَدمم َِ ٚتٝ٘ تٛنٝؿ باْـ٘ تعـازي    (1) صَََٚ

٘  ٚاْ٘ تعازي ٜٓفكؾ سيكاتب ايُؿم اغيطًل نٛا٤ َاؾم ؼي نٌ َا خي) عٓ
ؼي اٱغباق عُا ٢َٓ أٚ َا نٝأتٞ َٚـٔ عـامل ايًـٗٛؾ اٚ ايغٝـب ػيـا ٫      
ٜعًِ ب٘ ا٫ ٖٛ نبشاْ٘  َٚٔ َٓاَري ايُؿم اٱ ٞ اْتفا٤ ايتعاقض اٚ 

ََٚيثْٛ  ايتماسِ بري َا ٜأتٞ عٓ٘ نبشاْ٘ َـٔ ايـٛسٞ ٚايتٓمٜـٌ قـاٍ تعـازي ط     

ْٔ عِِْٓد َِ َٕ ِٝ٘ اْخِ اَلًفن َنِجرَيا َنن   ػيـا ٜـؿٍ عًـ٢ ٚدـٛؾ     (2) صغَِْٝس ايًَِّ٘ يَََٛددمٚا ِف
بكلؽ بري َا ٜأتٞ َٔ عٓؿ اهلل َٚا ٜأتٞ َٔ  تٙ َطًكًا  ٖٚفا اي)لؽ ٖٛ 
اٱغت٬ف  ت ايهبت  سيع٢ٓ إ َا ٜأتٞ َٔ اهلل يٝو تٝـ٘ أٟ اغـت٬ف    

لؽ عًـ٢ سايـ٘ ٖٚـٛ    َٚا ٜـأتٞ َـٔ  ـتٙ تٝـ٘ اغـت٬ف نـجت  تٝبكـ٢ ايـ)        
اٱغـت٬ف  ــت ايهـبت  تًــٝو َـٔ أســؿ ٜـأتٞ بــأَٛق ٚاغبـاق ا٫ ٚتٝٗــا      
اغـت٬ف بايـفات ٚايعــكض ٜتُـف باْـ٘ نــجت  ٚاهلل نـبشاْ٘ ٖـٛ عــامل       
ايغٝــب ٚايًــٗاؾ٠  ٜٚتفٓــٌ بــاط٬، َــٔ ًٜــا٤ َــٔ قنــً٘ ٚاْبٝا٥ــ٘ َــٔ  
ايغٝــب  َٚــٔ ايُــؿم اٱ ــٞ اٱغبــاق عــٔ ا٭سهــاّ ايًــكع١ٝ ٚسًٝــ١  

ت  ٚتٝــ٘ ؾعــ٠ٛ ازي ْبــف اؾــؿاٍ ٚاـــ٬ف تُٝــا خيــِ ا٭سهــاّ   ايطٝبــا
 ايًكع١ٝ  َٚٓع اٱترتا٤ ٚايهف .

 ٜٚٓكهِ ايًفظ َطًكًا ؼي اٱَط٬ع اغيٓطكٞ ازي قهُري ُٖٚا:
 اغيفكؾ ٖٚٛ ايفٟ ٫ دم٤ ي٘  ٜٚٓكهِ ازي قهُري: ا٭ٍٚ:
َكثْد  ََنيًَّثِ٘ يَ ايًفظ ايفٟ ٫ دم٤ يـ٘ نايكهـِ نُـا ؼي قٛيـ٘ تعـازي ط      ا٫ٚ:

ْٔ َقبًَِْو  .(3) صَأْزَضًَْٓن ِإَي٢ أمٍََِ َِ
ايًفـظ ايـفٟ يـ٘ دـم٤  ا٫ إ دـم٤ ايًفـظ ٫ ٜـؿٍ عًـ٢ دـم٤           ثاْٝا:

اغيع٢ٓ  تًفظ )نتا ( ٜٓشٌ ازي أقبع١ أدما٤  تهٌ سكف ٖٛ دم٤ ايًفظ 
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 ٚيٝو دم٤ اغيع٢ٓ.
ٜٚه٢ُ ايكٍٛ  ٖٚٛ ايًفظ ايفٟ ي٘ دم٤ ٜؿٍ ع٢ً دم٤ َعٓاٙ  ايجاْٞ:

ي٠٬ُ ٚادب( ٚايُؿم ياٌَ يٲغباق َطًكًا  ٚيٝو تٝـ٘ اتٝـإ   َجٌ )ا
 عكف ٫ َع٢ٓ ي٘.

 لبَىٌ انصدق اإلذلٍ
ايُؿم ْكٝا ايهف   ٜكاٍ َؿم ُٜؿم َؿقًا أٟ قاٍ اؿل َٚا 
ٜطابل ايٛاقع َٔ  ـت ؼكٜـف أٚ تبـؿٌٜ أٚ تغـٝت  ٚيـٝو َـٔ بـكلؽ أٚ        

ٜهٕٛ نفبًا   ٚنط بري ايُؿم ٚايهف   تايه٬ّ اَا إٔ ٜهٕٛ َؿقًا أٚ
ٖٚـــٌ تـــؿغٌ ايتٛقٜـــ١ ؼي ايُـــؿم أٚ ايهـــف  اؾـــٛا  اْٗـــا غاقدـــ١ 
بايتػُِ َٔ َْٛٛ، ايتٓاقا ٚايتٓاؼي بُٝٓٗا  يًتبأٜ بري ايكُؿ تٝٗا 
ٚاغيعٓــ٢ ايظــاٖك  تا٭َــٌ ٚايكُــؿ تٝٗــا َٛاتــل يًُــؿم ٚيهــٔ اغيعٓــ٢  

 خيتًف عٓؿ ايهاَع يغكض ؾتع ا٫ـ٣ أٚ ؼكٝل  ا١ٜ ظيٝؿ٠.
ٖٛ ايكٟٛ  ٚاْمٍ ايككإٓ تبٝاْـًا   ٝ٘ تٛق١ٜ ٭ٕ اهلل  ٚايككإٓ يٝو ت

يهٌ ي٤ٞ َٚـٔ غُـا٥ِ ايتبٝـإ إ ٜهـٕٛ َـؿقا ٶ ٚسكـًا ٚغايٝـًا َـٔ         
ايًبو  ٚبايُؿم تكّٛ ايهُاٚات ٚا٭قض  ٜٚؿتع ايب٤٬ عٔ ايٓاى  
ٖٚٛ َكؿَـ١ ٱؾقاى ايٛادبـات  ٚأؾا٤ ايفـكا٥ا  ٚإدتٓـا  ايٓـٛاٖٞ       

قٍٛ اؿل ٚإدتٓا  ايهـف  تاْـ٘ جيتٓـب     َٚت٢ َا عًِ اٱْهإ إ عًٝ٘
اغيع١ُٝ يهٞ ٫ ٜ٪غف بٗا ًُٜٚل ب٘ عاقٖا  ٚادتٗـؿ ا٭ْبٝـا٤ ٚايعًُـا٤    
ٚاغيهًُٕٛ ؼي تجبٝت َفاِٖٝ ايُؿم ؼي ا٭قض  ٚبٝٓـٛا اؿهـٔ ايـفاتٞ    
يًُؿم َٚا ي٘ َٔ اغيٓاتع ع٢ً ايفات ٚايغت  ٚايكبض ايفاتٞ يًهف  َٚا 

 ضي١.ي٘ َٔ ا٭ْكاق ايٓٛع١ٝ اغيهتؿ
اَا ؼي اغيعاقف اٱ ١ٝ تإ ايُؿم ٚايهـف  أَـكإ ترتتـب عًُٝٗـا     

ــازي ط  ــاٍ تعـ ــأ٠ ا٭ٚزي ٚاٯغـــك٠  قـ ــ١ ؼي ايًٓـ ــاق عظُٝـ َٟ ايًَّثثث٘م آثـ يَِْٝذثثثِص

َُٝن  ٚقاٍ تعازي ط(1) ص...ْدقِِِْٗايقَّنِدِقنيَ ِبِق َٔ َعَراَبن َأِي  .(1) صََٚأَعدَّ يًَِْهنِفِسٜ
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عـٔ َـؿقِٗ يبعـح ايهـه١ٓٝ ؼي      ٚقؿ سكّ اغي٥٬هـ١ عًـ٢ اٱغبـاق   
ْفٛى ا٭ْبٝا٤ ٚدعٌ ايٓاى ٜ٪َٕٓٛ بايٛسٞ ٚايتٓمٌٜ ٖٚٛ تك، ايًطف 

َْٝٓنَى ِبنْيَشلل  طاٱ ٞ نُا ٚقؾ ؼي سؿٜح اغي٥٬ه١ َع يٛا ؼي قٛي٘ تعازي  َٚأَََ

َٕ   َٚٔ اٯٜات ؼي عامل ايًكا٥ع ايهُا١ٜٚ اْٗا ٫ تتكّٛ (2) صَٚإَِّْن َيَقنِدقمٛ
ٜتغًاٖا ابتؿا٤ ٚانتؿا١َ ٜٚعت) ٚدًٗا ًَكقًا يًتٓمٜـٌ ٚآٜـ١    ا٫ بايُؿم

َضثٓمِسِِْٜٗ آَٜنََِٓثن    طٖٚٛ آ١ٜ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي ط َٔ بؿٜع َٓع اهلل  

ٞ أَْْرم ايُؿم ٚاؿكّ    تكؿ دعٌ اهلل  (3) ص...طِِِِْٗفٞ اةَفنمِ َِٚف
آؾّ  ٖٚـٛ   ع٢ً اغيٛارب١ عًٝ٘ َٔ اب٢ٗ َعاْٞ ايهت٠ ٚايهًٛى عٓؿ بـين 

 ٬َلّ ي٬ًُع ٚايتك٣ٛ ٫ٚ ٜٓفو أٚ ٜٓفٌُ عُٓٗا.
ع٢ً ايُاؾقري ٚبًكِٖ عهٔ ايعاقب١ ٚايهـ١َ٬   ٚيكؿ اث٢ٓ اهلل  

ؼي ايؿْٝا ٚاٯغك٠  ٚتٝ٘ سح ع٢ً ايُؿم  ٚبٝإ يًـمّٚ ايهـعٞ ٚبـفٍ    
ايٛنع َٔ ادٌ ايفٛل بُف١ ايُاؾقري  ٚايُؿم ٚايهف  يٝها أَـكٜٔ  

ُـا أَـك ٚدـٛؾٟ ٜـأتٞ با٫غتٝـاق ٚايكُـؿ يـفا        عؿَٝري  تهٌ ٚاسؿ َٓٗ
 ٜرتتب ايجٛا  ع٢ً ايُؿم  ٚايعكا  ع٢ً ايهف .

َٚٔ اٯٜات إ دا٤ ـنـك ايٓهـا٤ ؼي َْٛـٛ، ايُـؿم ٚايجٓـا٤ عًـ٢       
اغيتًبهات بايُؿم َٓٗٔ  يًتٓبٝ٘ ع٢ً اؿاد١ ايًػ١ُٝ ي٘ نٛا٤ بايٓهب١ 

. اـ بًكِٖ (4) ص...ِدَقنِتَٚايقَّنِدِقنَي َٚايقَّنيًفنك أٚ ي٬ْج٢  قاٍ تعازي ط
اهلل باغيغفك٠ ٚايجٛا  ايعظِٝ  َٚٔ اي٢ آٜات ايُؿم ايتكٝـؿ بأسهـاّ   
ايًكٜع١ ٚعؿّ ايتفكٜط بايٛادبات ٚايهٓٔ ٚإدتٓا  ايهـف   تُـا ؾاّ   

 ايٛنط َعؿًَٚا بُٝٓٗا تإ ايفكاق َٔ ايهف  ٜكٛؾ يًُؿم. 
ــ١      ٚاهلل   ــاـ٥٬ل عاَ ــازي قظيــ١ ب ــٛ )ايُــاؾم( َٚــؿق٘ تع ٖ  
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ٚايٓاى غا١َ  ٫ٚ تتكّٛ اؿٝا٠ اٱْها١ْٝ ا٫ بايُؿم  تٗٛ قإْٛ ثابت 
ٚؾا٥ِ ٫ ؽًٛ ا٭قض َٓ٘  َٚٔ اٯٜات إ َـؿع ايُـؿم ٚايجٓـا٤ عًـ٢     
ايُاؾقري أَك َهتؿِٜ ٚؾا٥ِ  ٚإ ايفٟ ٜتًبو بايهف  ٜؿعٞ ايُؿم 
ٚحياٍٚ ايتغط١ٝ  َٚٓٗا إ ايهف  َفَّٛ ـاتًا ٚاثكًا  ٖٚفا ايفٓـض قـؿ   

هٕٛ ٬َلًَا ي٘  ٚقؿ ٜأتٞ بعؿ سري ٖٚٛ َٔ أنبا  ايٓفك٠ َٔ ايهف  ٜ
ٚأنبا  اٱبتعاؾ عٓ٘  اَا ايُؿم تإ إغتٝاقٙ ٜبعح ايهه١ٓٝ ٚايطُأ١ْٓٝ 
ؼي ايٓفو ٜٚطكؾ اـٛف َٔ انتًات٘  بٌ بايعهو تإ انتًاف ايُؿم 
غيا ٜمٜؿ َٔ َكتب١ َٚٓمي١ اٱْهإ ؼي اجملتُع  ٜٚهٕٛ ٚن١ًٝ يًٓفع ايؿْٟٝٛ 

 ٜرتيض عٓ٘ َٔ ثك١ ايٓاى بايُاؾم ٚإط٦ُٓاِْٗ يكٛي٘.
ع٢ً ْفه٘ ٚاغ) عٔ َؿق٘ يٝهٕٛ ٖفا اٱغباق سذ١  ٚاث٢ٓ اهلل  

ؼي ٚدــٛ  تُــؿٜل ايٓــاى بايتٓمٜــٌ ٚاتبــا، ا٭ْبٝــا٤  ٚؾعــ٠ٛ يٲَتجــاٍ   
يٮٚاَك اٱ ١ٝ  ٚايُؿم ن٬ع ياٟٚ ٜتجبت َعامل ايؿٜٔ ؼي ا٭قض 

 ٚايظًِ. ٚضيٓع َٔ  ًب١ ايفهاؾ 
ٚايُؿم ؼي اٱَط٬ع أعِ َٔ اٱغباق اغيطابل يًٛاقع  تٗٛ ًٌُٜ 
اٱضيإ ٚايتُؿٜل بايٓب٠ٛ يٝأغف َف١ عكا٥ؿٜـ١  ٜٚتغًـ٢ ْفعـ٘ ايُـاؾم     
ٚاغيُؿم ٚ تُٖا  اـ إ اٱضيإ ٜعهو َؿم ايٓب٠ٛ ٚايبًاقات بايٓعِٝ 

َٕ اايؿا٥ِ يًُهًُري  ٚايعفا  يًًُكنري قاٍ تعازي ط يًََّ٘ ََٚزضمَٛي٘م ََْٜٓٚقمسمٚ

َٕ تذعًت اٯ١ٜ ؼٌُ اغيًام ؼي نبٌٝ اهلل ٚابتغا٤  (1)صأمَْٚي٦َِو ٖمِْ ايقَّنِدقمٛ
قْٛاْ٘  ٚاؾٗاؾ ؼي نبًٝ٘ تعازي  ٚتُؿٜل ايٓ  قُؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘   

 ٚآي٘ ٚنًِ َؿقًا.

 عهى ادلُبسبت 
دا٤ت َاؾ٠ )َؿم( َٚا ًٜتل َٓٗـا ؼي مـٛ عيهـ١ ٚث٬ثـري َٚا٥ـ١      

ايككإٓ  ٚانجكٖا ؼي ايجٓا٤ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ٚايُاؿري ؼي إضيـاِْٗ   َْٛع َٔ
باهلل ٚتُؿٜكِٗ بايتٓمٌٜ ٚاغيعـاؾ َٚـا ؼي اٯغـك٠ َـٔ اؾـما٤  ٚقـؿ ٚقؾ       
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 ايفعٌ اغياْٞ )َؿم( اقبع َكات ؼي ايككإٓ ٚنًٗا تتعًل بُؿم اهلل  
عٓـ٘  ٚٚاسـؿ٠ َٓٗـا ؼي     ٚٚقٛ، ا٭سؿاخ ٚاؾما٤ ٚتل َـا اغـ) اهلل    

اغيهًُري ا٭سما  ّٜٛ اـٓؿم  ٚاغك٣ عٓؿ ايبعح ّٜٚٛ ايًٓٛق   ق١ٜ٩
ٚٚاســؿ٠ ؼي تــتض َهــ١ َٚــؿم ق٩ٜــا ايــٓ  َــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚنــًِ 

َيَكثْد َصثَدَم ايًَّث٘م َزضمثٛيَ٘م ايسمؤَْٜثن ِبثنْيَشلل       ْٚهبتٗا ازي اهلل تعازي نُا ؼي قٛي٘ تعـازي ط 

َّ ايَُْْطِذَد اْيَشَساَّ ػيا ٜؿٍ ع٢ً اتاؾ٠ ايُـؿم ؼي ايـٛسٞ     (1) ص...َيَ ْدخمًم
ْمٍٚ ايككإٓ جيكٟ ؼي  بًشار إْٔٚمٍٚ ايككإٓ َٔ با  ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ 

 ساٍ ايٝكظ١ َع اؿفظ نٛثٝك١ يا١ٜٚ غايؿ٠.
ٚاٯ١ٜ قٌ ايبشح ٖٞ ايٛسٝؿ٠ اييت دا٤ت بُٝغ١ )قٌ( ٚاٱغبـاق  

اَــؿم  اهلل   ايٓبــٟٛ يًُهــًُري ٚأٖــٌ ايهتــا  ٚايٓــاى طيٝعــًا بــإ
ايكا٥ًري ٫ ٜكٍٛ ا٫ اؿل يٝفـكع ايـفٜٔ آَٓـٛا ٜٚـفٚقٛا ايظفـك ٚايفـٛل        

 ٦ٜٝٚو ايفٜٔ نفكٚا ًٜٚعكٚا با٭مل ػيا ٜٓتظكِٖ َٔ ايعفا .
ٚتبري اٯ١ٜ ٚرٝف١ اغك٣ ٜهتكٌ بٗا ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

بٝـت  ٚنًِ  ٚتبري تٓـً٘ عًـ٢ ا٭ْبٝـا٤ ايهـابكري ؼي دٗـاؾٙ َـٔ ادـٌ تج       
اؿكٝك١ ايته١ٜٝٓٛ ايجابت١ ٖٚٞ َؿم اهلل تعازي ٚف٤ٞ ايٛقا٥ع ٚا٭سؿاخ 
ؼي ايؿْٝا ٚاٯغك٠ َٛاتك١ غيا ؼي ايككإٓ  يفا تإ اٯ١ٜ ؾع٠ٛ يٮغف سيا ٚقؾ 
 ؼي ايككإٓ َٚٓ٘ س١ًٝ ايطٝبات َٔ  ت إنتجٓا٤ يبعٓٗا ب٬ ؾيٌٝ يكعٞ.

٢ً ْع١ُ ايُؿم ؼي ٚؼح اٯ١ٜ ايٓاى ع٢ً ايًهك هلل تعازي ٚايجٓا٤ ع
ا٫غباق غيا تٝ٘ َٔ ايبًـاق٠ ٚاٱْـفاق ٚؾتـع اؾٗايـ١ ٚايغـكق  ٚاغيٓـع َـٔ        

  (2) ص...ََٚقنيمٛا اْيشَُْدم يًَِِّ٘ ايَِّرٟ َصثَدقََٓن َْٚعثدَٙم   طايًو ٚايكٜب  قاٍ تعازي 
َٚع ٖفا ايبٝإ ٜأتٞ قّٛ ًٜههٕٛ بايهٓٔ ايٓب١ٜٛ ٚايًكا٥ع ٭نـبا  ٫  

 أٌَ  ا.
 

١ًَََِّ إبساِٖٝ سًَِٓٝرنازي طقٛي٘ تع   صَفنََِّبعمٛا 
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ٚتٛنٝــؿٙ يًعبــاؾ ؼي ؾعــ٠ٛ يًٗؿاٜــ١  بعــؿ ا٫غبــاق عــٔ َــؿم اهلل 
ٚاٱضيإ  دا٤ ٖفا ايًطك َٔ اٯٜـ١  ٚايفـا٤ ؼي )تـاتبعٛا( تفٝـؿ ايعطـف      
ٚايهبب١ٝ  تذا٤ اتبا، إبكاِٖٝ تكعا ْٚتٝذ١ غيٓاَري ايُؿم اييت تتغًـ٢  

مٌٜ  ٚبعؿ ا٭َك يًٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ نٓٔ ا٭ْبٝا٤ ٚاغباق ايتٓ
 ٚنًِ بــ)قٌ( دا٤ ا٭َك ايعاّ با٫تبا، ٚتٝ٘ ٚدٗإ: 

دٗ٘ َؿٚق ا٭َك با٫تبا، ٚاْ٘ َٔ عٓـؿ اهلل با٭َـاي١  ٚإ    ا٭ٍٚ:
 ٖٛ ايفٟ ٜأَك ايٓاى بإتبا، ١ًَ إبكاِٖٝ. اهلل 

ٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل اـطا  ؼي اٯ١ٜ تابع ٭َك اهلل تعازي إزي اي ايجاْٞ:
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ )قٌ( ٚإ ايٓ  قُؿًا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٜكـّٛ  
بؿع٠ٛ ايٓاى اتبا، ١ًَ إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ  ٖٚفا ا٭َك آٜا َٔ عٓـؿ  
اهلل إ٫ اْ٘ خيتًف عـٔ ا٭ٍٚ أعـ٬ٙ تٝـأتٞ بايٛانـط١ أٟ بٛانـط١ ايـٓ        

اٯ١ٜ "قٌ َـؿم اهلل ٚقـٌ    قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ  ٚايتكؿٜك ؼي
 تاتبعٛا ١ًَ إبكاِٖٝ".

٫ٚ تعـــاقض بـــري ايـــٛدٗري  ٚن٬ُٖـــا ٜفٝـــؿإ ـات اغيْٛـــٛ،      
ٚايغكض  ٖٚفا ايًطك َهتأْف ٖٚٛ غطا  َٔ عٓؿ اهلل تعازي يًٓـاى  

يٓبٝ٘ قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ إ ٜتبع  طيٝعًا ٜؿٍ عًٝ٘ أَك اهلل 
١ًَََِّ إبساِٖٝ سًَِٓٝرنَٚاَََّب١ًَ إبكاِٖٝ قاٍ نبشاْ٘ ط  . (1) ص...َع 

اَا نْٛ٘ تكعًا ٚدم٤ َـٔ أَـك اهلل ازي ْبٝـ٘ بـإٔ خيـ) عـٔ َـؿم اهلل        
 ٜٚأَك ايٓاى بأتبا، ١ًَ إبكاِٖٝ  تتؿٍ عًٝ٘ أَٛق ٖٞ:

 بٝإ اٯ١ٜ ٚاتُاٍ َٓاَٝٓٗا. ا٭ٍٚ:
 يغ١ ايعطف تٝٗا عكف ايعطف ايفا٤ )تأتبعٛا(. ايجاْٞ:
٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ؼي ؾعـ٠ٛ ايٓـاى ازي    دٗاؾ ايٓ  ايجايح:

اؿل ٚا ؿ٣  ٖٚفٙ ايـؿع٠ٛ ٫ تٓشُـك باٱغبـاق عـٔ َـؿم اهلل  بـٌ       
تًٌُ اؿح ع٢ً اٱضيإ ٚاؽاـ َهأي١ َـؿم اهلل تعـازي َكؿَـ١ ؾـف      

 ايٓاى يٲضيإ  ٚبابًا يًؿع٠ٛ ازي اٱن٬ّ.
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 65زَعامل اٱضيإ/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ص 71ط

بع ٚايـت٬سِ  اؾم١ٝ٥ َٔ اٯ١ٜ ٚاتُاٍ نًُاتٗـا بُـٝغ١ ايتتـا    ايكابع:
 ٚايتًكٜو.

ْظِ اٯٜات  تًُا دا٤ اٱستذاز ع٢ً أٌٖ ايهتا  ع١ًٝ  اـاَو:
طعاّ اؾمٚق  ٚغًٛ ايتٛقا٠ َٔ اؿهِ عكَت٘  دا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يًعٌُ 
به١ٓ إبكاِٖٝ ؼي سًٝت٘ ٚايطٝبات  تاٯ١ٜ ؼح بين إنكا٥ٌٝ عًـ٢ ايتـٓعِ   

ــ١ إ   ــا، ٚقانــاٙ غيً ــٓعِ إتب ــ٘ ايهــ٬ّ. بايطٝبــات  ٚؼي ٖــفا ايت ــكاِٖٝ عًٝ  ب
إقاؾ٠ عؿّ ايٛقٛف عٓؿإنكا٥ٌٝ ٚايٓٗٞ عٔ اتباع٘ ؼي َا سكَ٘  ايهاؾى:

ع٢ً ْفه٘  أٟ إ ايككإٓ سُٝٓا ـنك اغتُاّ سكَـ١ ؿـِ ا٫بـٌ عٓـؿ     
إنكا٥ٌٝ ع٢ً مٛ اـُّٛ ٚايتعٝري ٫ ٜعين دٛال اتباع٘ ٚتكًٝؿٙ ٫ْ٘ 

ٝـ    ٘ ايهـ٬ّ ايـفٟ مل   ْ  أٚ ابٛ ايٝٗٛؾ  بٌ ا٭ٌَ ٖٛ إتبـا، إبـكاِٖٝ عً
 حيكّ اؾمٚق ٖٚٛ دؿ إنكا٥ٌٝ ٚابٛ ا٭ْبٝا٤  ٚؼي اٯ١ٜ َها٥ٌ:

اْٗا اشياّ يًشذ١ ع٢ً بين إنكا٥ٌٝ ٚؾع٠ٛ  ِ ٚ تِٖ َٔ  ا٭ٚزي:
 ايٓاى يٓبف اٱترتا٤ ٚايهف  ع٢ً اهلل ٚا٭ْبٝا٤.

ايتٛنٝؿ ع٢ً إنكاّ ْ  اهلل إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ ٚبٝإ َا ي٘  ايجا١ْٝ:
 ظِٝ اغيٓمي١ بري ا٭ْبٝا٤.َٔ ع

ـنك اؾاَع اغيًرتى بري ايًكا٥ع سيـا ضيٓـع َـٔ اؾـؿٍ ٚاثـاق٠       ايجايج١:
 ايًبٗات.

اٱياق٠ ازي ايفكم بري ايكنٍٛ ٚايٓ   ٚإ ايكنٍٛ اع٢ً  ايكابع١:
َكتبــ١ َــٔ ايــٓ  تــإبكاِٖٝ عًٝــ٘ ايهــ٬ّ مل حيــكّ عًــ٢ ْفهــ٘ يــ٦ًٝا َــٔ  

يًفّ يٓ  اهلل إنكا٥ٌٝ  ٚيهٓـ٘ بٝـإ   ايطٝبات  ٫ٚ ٜعين ٖفا اجياؾ ٚد٘ 
بعؿّ رٗٛق إغت٬ف ؼي ق١ٝٓ يػ١ُٝ تتعًل باغيباسات  ٭ٕ اٯ١ٜ ـنكت 
ايتشــكِٜ عًــ٢ اْــ٘ يػُــٞ ٚعكْــٞ ٚيــٝو تٝــ٘ كايفــ١ يهــٓٔ ا٭ْبٝــا٤  
ٚايكنٌ  اَا بايٓهب١ يًعباؾات ٚايٛادبات ٚاغيهتشبات تًٝو َـٔ تـكم   

اِٖٝ قدٛ، يٮْبٝـا٤ اٯغـكٜٔ   بري ايكنٍٛ ٚايٓ   تايكدٛ، تٝٗا ازي إبك
َِٚٓٗ إنكا٥ٌٝ إ٫ بًشار ايٓهؼ ؼي ايًكا٥ع سٝح ٜهٕٛ اٱن٬ّ ْانػًا 

 غيا نبك٘  ٚتٝ٘ نُاٍ ايؿٜٔ ٚشياّ ايٓع١ُ ٚأنبا  ايٓذا٠.
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٫ ٜٓشُــك َْٛــٛ، اٯٜــ١ ؼي إتبــا، إبــكاِٖٝ باباســ١ أنــٌ   اـاَهــ١:
ِٖ ٚا٭ٚزي  ايطٝبات بٌ ًٌُٜ إتباع٘ ؼي ؾٜٔ اٱن٬ّ ٖٚٛ اغيْٛٛ، ا٭

 ٚدا٤ ا٭َك بُٝغ١ اؾُع )تأتبعٛا( ٚاغيكاؾ َٔ ٚاٚ اؾُاع١ ٖٓا ٚدٛٙ:
اغيهًُٕٛ  تاـطا  ازي اغيهًُري طيٝعا ٜٚتٓـُٔ ؾعـٛتِٗ    ا٭ٍٚ:

 ٱتبا، ١ًَ إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ.
بٓٛ إنكا٥ٌٝ ٖٚٛ ايظاٖك َٔ نٝام اٯٜات  تبعؿ إ دـا٤ت   ايجاْٞ:

عًـِٝٗ دـا٤ت ٖـفٙ اٯٜـ١ ببٝـإ َـا جيـب         اٯٜتإ ايهابكتإ با٫ستذـاز 
 عًِٝٗ تعً٘  ٚيمّٚ ايتٛد٘ ازي تعٌ ايطاعات ٚتكى اؾؿاٍ.

أٖــٌ اؾــؿاٍ ٚايًــكام  ٚاَــشا  ايًــبٗات قــاٍ تعــازي    ايجايــح:
ٍٕ ََِسٍٜدط ْٔ ٜمَذنِدٍم ِفٞ ايًَِّ٘ ِبػَِْٝس عًٍِِْ ََٜٚ َِّبعم نمَّ غََْٝطن ْٔ ايَّٓنِع ََ  .(1)صََِٚ

طيٝعًا  بؿعٛتِٗ يًٗؿا١ٜ ٚاٱضيإ  ٚايتٓمٙ َٔ أنبا   ايٓاى ايكابع:
 اي٬ٓي١ ٚايعٓاؾ.

١ًَ إبكاِٖٝ ٖٞ اٱن٬ّ  ٚاْ٘  إـ أ٫ٕٚ تعاقض بري ٖفا ايٛدٛٙ  
بًك بايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ تٝهٕٛ اتباع٘ َكؿ١َ ٚٚن١ًٝ 

إٔ اٯ١ٜ سح  ِ َا اغيهًُٕٛ تأيًتُؿٜل بايٓ  قُؿ ٚؾغٍٛ اٱن٬ّ  
ع٢ً ايتكٝؿ بأسهاّ اٱن٬ّ  ٚنه١ٓٝ  ِ ٭ْٗـِ اغتـاقٚا ايجبـات عًـ٢     
ايتٛسٝــؿ ٚاٱْكٝــاؾ هلل تعــازي  ٖٚــٌ اتبــا، إبــكاِٖٝ ؼي اٯٜــ١ ٚادــب اّ   
َهتشب  اؾٛا  ٖٛ ا٭ٍٚ ٱقاؾ٠ ايٛدٛ  با٭َك غًَُٛا َع اْعؿاّ 

 ايكك١ٜٓ ايُاقت١ ازي ا٫نتشبا .
َع ٚدٛ  اتبـا، ايـٓ  َـ٢ً اهلل عًٝـ٘      ٫ٚ ٜتعاقض ٖفا ايٛدٛ 

ٚآي٘ ٚنًِ  ٫ٕ اتبا، إبكاِٖٝ ؼي طٍٛ اتبا، ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝـ٘  
ٚآي٘ ٚنًِ ٚيٝو ؼي عكْ٘ نُا إ ايٓهب١ بُٝٓٗا ٖٞ ايعُّٛ ٚاـُّٛ 
اغيطًل  ٚاتبا، إبكاِٖٝ اؿٓٝف١ٝ ٚاٱنتكا١َ ٚاٱن٬ّ سيعٓاٙ ايًغٟٛ ٖٚٛ 

ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ؼي اٱنـ٬ّ  ٚاتبا،  اٱْكٝاؾ هلل 
 سيعٓاٙ ا٫َط٬سٞ بايٓطل بايًٗاؾتري  ٚاؾا٤ ايعباؾات ٚايفكا٥ا.
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َٚٔ اٯٜات ؼي اغيكاّ إ اٱتبا، دا٤ بُٝغ١ اٱط٬م َٔ  ـت تكٝٝـؿ   
 بأ١َ أٚ طا٥ف١ ؾٕٚ اغك٣  اَا َْٛٛ، اٱتبا، تٗٛ َكٝؿ بكٝؿٜٔ ُٖا:

 اغي١ً ٚايؿٜٔ.ٜهٕٛ اٱتبا، ؼي  ا٭ٍٚ:
يكا ٚقٝؿ اؿٓٝف١ٝ  ٖٚفا ٫ ٜعين إ ن١ٓ إبـكاِٖٝ تتٓـُٔ    ايجاْٞ:

ايتعؿؾ ٚايتبأٜ ؼي ايهـٓػ١ٝ ٚاغيفـاِٖٝ  بـٌ اْـ٘ نـإ عًـ٢ ًَـ١ ايتٛسٝـؿ         
َهتكًُٝا  ٚيهٔ ٖفا ايكٝؿ دا٤ َٚفًا ٱبـكاِٖٝ عًٝـ٘ ايهـ٬ّ  ٚتٛنٝـؿًا     

ًكى ٚاي٬ٓي١ يهُت٘ اؿهٔ  ٚعُُت٘ َٔ ايميٌ ٚإبتعاؾٙ عٔ َفاِٖٝ اي
 َا ؾم َٓ٘ َٚا ن)  َٚا رٗك َٚا غفٞ.

ايتكٝٝؿ بايَٛف ايٛاقؾ ؼي اٯ١ٜ غيٓـع ايـِٖٛ  ٚؾتـع ايًـو  ٚطـكؾ      
أنـبا  اؾـؿاٍ  ٚتٝـ٘ ؾعـ٠ٛ يـبين إنـكا٥ٌٝ يًعـؿٍٚ عـٔ ؼـكِٜ بعــا          
ا٭طع١ُ ازي سًٝتٗا ٚأنًٗا َٔ  ـت سـكز  تُـٔ ًَـ١ إبـكاِٖٝ انـتباس١       

 اٯ١ٜ َها٥ٌ:ؿّٛ ٚايبإ اٱبٌ  ٚؼي َٓطٛم 
مل تكٌ اٯ١ٜ اتبعٛا إبكاِٖٝ بٌ قايت اتبعٛا ١ًَ إبـكاِٖٝ ؼي   ا٭ٚزي:

ؾ٫ي١ ع٢ً اقاؾ٠ ايؿٜٔ ٚايطكٜك١  ٚتٝ٘ اياق٠ ازي ؾغٍٛ اٱن٬ّ  تًٝو 
َٔ َُؿام ؼي ا٭قض غي١ً إبكاِٖٝ إ٫ اٱن٬ّ  ٚيٛ قايت اٯ١ٜ اتبعـٛا  

ا ٚقؾ عٓـ٘ َـٔ ايهـٓٔ     إبكاِٖٝ قاٍ تكٜل َِٓٗ ْهتفٞ بأتبا، إبكاِٖٝ َٚ
٫ٚ متاز ؾغٍٛ اٱن٬ّ أٚ اتبا، ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ 
ُْٚكت٘ ٚاؾٗاؾ ؼت يٛا٥٘  تُٔ اٱعذال إ دا٤ت اٯ١ٜ با٭َك بأتبا، 

 ١ًَ إبكاِٖٝ ٚاٱغباق بإقاؾ٠ ايؿٜٔ ٚاغيٓٗر ٚايطكٜك١.
ُـّٛ ًَـ١   ؼي ايٛقت ايفٟ دا٤ت اٯٜات بتكٝٝؿ اٱتبـا، غ  ايجا١ْٝ:

إبكاِٖٝ ٚقانات٘ ؼي تعً٘  ٚاقتفا٤ أثـكٙ ؼي ايتٛسٝـؿ ْٚبـف ايًـكى  تإْٗـا      
دا٤ت با٭َك بإتبا، ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ بايـفات قـاٍ   

َِٓمٛا ِبتعــازي ط ًَُِنَِثثِ٘       ِ َفثث  ٔم ِبنيًَّثثِ٘ ََٚن ٞل ايَّثثِرٟ ٜمثثََِّْ ٞل اْيثثأمَل نيًَّثثِ٘ ََٚزضمثثٛيِِ٘ ايَِّٓبثث

ٚيٝو َٔ ْهؼ ؼي اٱتبا،  أٟ إ ا٭َك اتبا، ايٓ  قُؿ ٢ًَ  (1)صٛٙمَٚاََِّبعم
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٫ ٜٓهؼ ا٭َك بإتبا، ١ًَ إبكاِٖٝ بٌ اغيكاؾ َٔ اغيًـ١  
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ٖٓا ايتٛسٝؿ ٖٚٛ ايفٟ دا٤ ب٘ ايـٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ       
   ٛ   اتبـا،  با٫ْات١ ازي اسهاّ اٱن٬ّ  ٚاؾُع بري ا٭َـكٜٔ ٜفٝـؿ ٚدـ

ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ؼي ًَـ١ ايتٛسٝـؿ ايـيت نـإ عًٝٗـا      
إبكاِٖٝ ٚإقتفا٤ أثكٙ ٚايعٌُ بهٓت٘ ؼي أسهاّ ايًكٜع١ اٱنـ١َٝ٬  اـ إ  
ايٓ  قُؿًا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ مل ٜهٔ َتعبـؿًا بًـكٜع١ إبـكاِٖٝ    

ايتهاٌَ  إ٫ إ تشهب بٌ ي٘ يكٜعت٘ اييت شيتال عٔ ايًكا٥ع ا٭غك٣ ب
ايتٛسٝؿ داَع ًَرتى ًٜتكٞ عٓؿٙ ا٭ْبٝا٤ ٖٚٛ ايُـبغ١ ايجابتـ١ يًًـكا٥ع    

 ايهُا١ٜٚ.
دا٤ت اٯ١ٜ بًفظ ا٫تبا، ٖٚـٛ ٜفٝـؿ ااانـا٠ ٚاغيجًٝـ١ َٚـٝة       ايجايج١:

 ايتًاب٘  ٚتٝ٘ ٚدٛٙ:
ٚاْٗـِ ٫   تؿٍ اٯٜـ١ عًـ٢ إ ا٭ْبٝـا٤ ٜـؿعٕٛ يعبـاؾ٠ اهلل       ا٭ٍٚ:

َٕ ِيَبَػثٍس    َُـؿام غيـا تكـؿّ ؼي قٛيـ٘ تعـازي ط      ٜؿعٕٛ ٭ْفهِٗ ٖٚٛ ََثن َنثن

ْٔ دم ٍَ ِيًَّٓنِع نمْٛمٛا ِعَبنَدا ِيٞ َِ َِ َٚايٓمبم٠ََّٛ ثمَِّ َٜكمٛ َٝ٘م ايًَّ٘م اْيِهَ ن َ َٚاْيشمْه ْٕ ٜمََِّْ ِٕ ايًَِّ٘ َأ ٚ

ْٔ نمْٛمٛا َزبَّنِْٝلنَي  .(1) ص...ََٚيِه
ايعبٛؾ١ٜ هلل تعازي  ٚاْـ٘  تؿٍ اٯ١ٜ ع٢ً إغ٬ّ إبكاِٖٝ ؼي  ايجاْٞ:

 عٓٛإ ؼي اٱقتؿا٤ ب٘.
شيٓع اٯ١ٜ َٔ ايغًٛ با٭ْبٝا٤  ٫ٚ ٜٓشُك َْٛٛ، ٖفا اغيٓع  ايجايح:

 بإبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ بٌ ًٌُٜ عٝه٢ عًٝ٘ ايه٬ّ ٚ تٙ.
ايجٓا٤ ع٢ً إبكاِٖٝ ٚأًٖٝت٘ بإٔ ٜهٕٛ أن٠ٛ ٚقؿ٠ٚ يًٓاى ؼي  ايكابع١:

  تعازي.ايطاع١ ٚاٱَتجاٍ ٭ٚاَك اهلل
٫ ؽكز َٓاَري اتبا، إبكاِٖٝ عـٔ اٱنـ٬ّ ٚايـؿع٠ٛ يـ٘     اـاَه١: 

ْٓ٘ميعَُٛات قٛي٘ تعازي ط ْٔ ٜمْكَبٌَ َِ ْٔ َْٜبَ ِؼ غََْٝس اإلضالّ دَِٜٓن فًََ  .(2) ص...َََٚ
ؼي اٯ١ٜ قؾ ع٢ً ايٝٗٛؾ ٚايُٓاق٣ ٚؾعٛتِٗ ٭تبا، ايٓ   ايهاؾن١:
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ْٔ ََْسَو٢  طتِٗ  قاٍ تعازي قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ؼي ًَ ََٚي

ًََِّ َٗمِْ َٝٗمٛدم َٚال ايََّٓقنَز٣ َس ٢َّ ََ َِّبَع  تذا٤ ايككإٓ عجِٗ ع٢ً  (1) ص...عََْٓو اْي
اٱْكٝاؾ يٮَك اٱ ٞ بأتبا، ١ًَ إبـكاِٖٝ ايـيت ٖـٞ اٱنـ٬ّ  ٚمل تكـف      

نإ َٔ اٯ١ٜ عٓؿ اتبا، ١ًَ إبكاِٖٝ  تًٔ تكٍٛ: تاتبعٛا ١ًَ إبكاِٖٝ َٚا 
 اغيًكنري بٌ َٚفت إبكاِٖٝ باْ٘ سٓٝف.

تإ قًت: َٔ اٯٜات َا دا٤ت بفنك ١ًَ إبكاِٖٝ َٔ  ت إ تكٝـؿٙ  
ْٔ ضََُّننم١ًَََِّ َأِبٝهمِْ إبساِٖٝ ٖمَٛ باْ٘ سٓٝف نُا ؼي قٛي٘ تعازي ط ِْ ايُْمطًُِْنَي َِ

 . ٚاؾٛا  َٔ ٚدٗري: (2) ص...َقْبٌم
ــل ٚاغي  ا٭ٍٚ: ــٔ اغيطً ــاّ َ ــكاِٖٝ    اغيك ــيت تُــف إب ــات اي ــؿ  تاٯٜ كٝ

 باؿٓٝف١ٝ تكٝؿ اييت دا٤ت َطًك١. 
ٚقٚؾ ايكك١ٜٓ ؼي اٯ١ٜ اع٬ٙ ٖٚٞ ته١ُٝ إبكاِٖٝ ٫تبا، ايٓ   ايجاْٞ:

قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ باغيهـًُري ػيـا ٜـؿٍ عًـ٢ إ ًَتـ٘ ٖـٞ          
 اٱن٬ّ ٚاْ٘ ٜؿعٛ يُٓك٠ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ  ٖٚفٙ
ايؿع٠ٛ استذاز ٚقؾ َتكؿًَا لَاًْا ع٢ً اؾؿٍ ٚإثاق٠ ايًبٗات ؼي سك١َ 
بعا ا٭طع١ُ أٚ ؼي ١ْٝ بعِٓٗ ٚعـمَِٗ عًـ٢ َٛادٗـ١ اٱنـ٬ّ بـؿٍ      

 ايتُؿٜل ب٘.
ٚتعت) ٖفٙ اٯ١ٜ ؾع٠ٛ ازي اٱنتكا١َ ؼي ايؿٜٔ ٚإدتٓا  ايمٜة ٚايبعؿ 

اتبـا، إبـكاِٖٝ   عٔ داؾ٠ ايُٛا   َٚٔ اٯٜات ؼي اغيكاّ قٝؿ اؿٓٝف١ٝ ؼي 
ٜٚفٝؿ ايبٝإ ٚايتػفٝف َٚٓع ؼكٜف ٚتًٜٛ٘ نٓٔ ا٭ْبٝا٤  ٫ٕٚ ايغكض 
ٖٛ ٖؿا١ٜ ايٓاى عا١َ ٖٚٞ َٔ َٝة ايتُؿٟ يًًو ٚاؾؿاٍ ٚؽًِٝ 
ايٓاى َُٓٗا  ٜٚؿعٞ بعِٓٗ اْ٘ ع٢ً ١ًَ إبكاِٖٝ تٝٓهـب إبـكاِٖٝ ازي   

    ِ َهـًًُا   ايٝٗٛؾ١ٜ ٚايُٓكا١ْٝ  تذا٤ت اٯ١ٜ باٱغبـاق عـٔ نـٕٛ إبـكاٖٝ
َٛسؿًا هلل تعازي َتكٝـؿًا بأسهـاّ ايًـكٜع١  َبتعـؿًا عـٔ أنـبا  ايًـكى        
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ٚايٓــ٬ي١  َــا٬ً٥ عــٔ ايباطــٌ ٚايكٜــب  َٓكطعــًا ازي اهلل  ؾاعٝــًا ازي       
 ايتٛسٝؿ. 
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 عهى ادلُبسبت 
يكؿ انكّ اهلل إبكاِٖٝ بايٓب٠ٛ  ٚع٢ً ْبٛت٘ اطيا، اغيهًُري ٚايٝٗـٛؾ  

ًـٌ ٚايًـكا٥ع ايهـُا١ٜٚ  إ تهـٕٛ     ٚايُٓاق٣  ٖٚفا َـٔ اٯٜـات ؼي اغي  
ٖٓاى آٜات َُٚاؾٜل يًٓب٠ٛ ًٜتكٞ باٱضيإ بٗا اغيهًُٕٛ ٚأٌٖ ايهتا   

 َع بٝإ تٌٓ اغيهًُري ع٢ً  تِٖ ؼي اغيكاّ َٔ ٚدٛٙ: 
 تعاٖؿ اؿٓٝف١ٝ اييت نإ عًٝٗا إبكاِٖٝ.  ا٭ٍٚ:
 عؿّ ْهب١ إبكاِٖٝ ازي ١ًَ أٚ ؾٜا١ْ اغك٣. ايجاْٞ:
 إ بٓب٠ٛ ا٭ْبٝا٤ طيٝعًا َٔ  ت تفكٜل بِٝٓٗ.اٱضي ايجايح:

ٚإبــكاِٖٝ َــٔ ايكنــٌ اـُهــ١ أٚيــٞ ايعــمّ  ٜٚكدــع أْبٝــا٤ ايٝٗــٛؾ  
ٚايُٓاق٣ ايٝ٘ ؼي ايٓهب ٚنفا ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ    

يٝهـٕٛ  نـِ  َٚع تٌٓ اْاؼي يًُهًُري بإ اغتاق  ِ إبكاِٖٝ ٖـفا ا٫ 
كًا ي٬دٝاٍ َٔ ـقٜتـ٘ بـؿغٍٛ اٱنـ٬ّ     عمًا ٚتػكًا ٚياٖؿ َؿم  ٚس

يتجبٝت  ٚيكؿ داٖؿ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ بأَك َٔ اهلل 
ًَــ١ إبــكاِٖٝ ٚايــؿع٠ٛ ٫تباعٗــا بعــؿ قٝــاّ تكٜــل َــٔ ايٓــاى سيشــأ٫ٚت  

ََٚقثنيمٛا نمْٛمثٛا ٖمثَٛدا أٚ    طُهٗا ٚاؿح ع٢ً ايٝٗٛؾ١ٜ ٚايُٓكا١ْٝ  قاٍ تعـازي ط 

١ًَََِّ إبساِٖٝ سًَِٓٝرنََْقنَز٣ َََْٗ دم  .(1) صٚا قمٌْ َبٌْ 
ٚؼي ٖفٙ اٯ١ٜ تُؿ يًؿع٠ٛ يًٝٗٛؾ١ٜ ٚايُٓكا١ْٝ باغتٝاق اغيهًُري غي١ً 
إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ  ثِ دا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح يـؿع٠ٛ أٖـٌ ايهتـا     
٭تبـا، ًَـ١ إبـكاِٖٝ  أٟ ابتـؿأ اغيهـًُٕٛ باؿُـا١ْ ايفاتٝـ١ َـٔ ايــؿع٠ٛ         

١ٝ  ٚتتذ٢ً ٖفٙ اؿُا١ْ باع٬ٕ اتبا، ١ًَ إبكاِٖٝ ٚقؾ يًٝٗٛؾ١ٜ ٚايُٓكاْ
ايؿع٠ٛ يغتٖا  ثِ دا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشـح يـؿع٠ٛ ايٝٗـٛؾ ٚايُٓـاق٣     
٭تبا، ١ًَ إبكاِٖٝ  ػيا ٜؿٍ ع٢ً اقتكا٤ اغيهًُري ؼي َٓالٍ اغيعكت١ اٱ ١ٝ  
ٚقنٛؽ اٱضيإ ؼي َؿٚقِٖ  ٚبًٛ ِٗ َكاتب عاي١ٝ ؼي ايتفك٘ ؼي ايؿٜٔ  

ؿق٠ ع٢ً ايفٌُ ٚايتُٝٝم بري اغيًٌ ٚاغتٝاقَا تٝ٘ ايٓفع ؼي ايًٓأتري  ٚايك
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 ٜٚٓشُك ايٛادب ايًكعٞ ب٘ ٖٚٛ اٱن٬ّ.
ٖٚفا اٱقتكا٤ مل ٜأت ـاتًٝا ٚبايكؿقات ايفع١ًٝ ٚ اغيًهات ايًػ١ُٝ 
ــؿعٛ       ــا ٜ ــ١  تشُٝٓ ــات ايهكضي ــايًطف اٱ ــٞ َٚٓــاَري ٖــفٙ اٯٜ ــٌ ب ب

تاْ٘ ٜعـين بايٓـكٚق٠ اْٗـِ عًـ٢ ًَـ١       اغيهًُٕٛ  تِٖ ازي اتبا، إبكاِٖٝ
إبكاِٖٝ َٚتكٝؿٕٚ بهٓٓٗا اييت ٖٞ اٱغ٬ّ ؼي ايعبٛؾ١ٜ هلل ٚاٱنتكا١َ 
ؼي ايؿٜٔ. نُا دا٤ ايككإٓ باؿح ع٢ً ١ًَ إبكاِٖٝ ببٝـإ غطـأ ْٚـ٬ي١    

ًََِّث١ِ إبثساِٖٝ ِإالَّ      َٔ ٜٓشكف ٜٚبتعؿ عٓٗا  قـاٍ تعـازي ط    ْٔ ْٔ َْٜسَغثبم َعث َََٚث

ْٔ َضرَِ٘ َْْر  .(1) ص...طَ٘مََ
نُا دا٤ت اٯٜات ايككآ١ْٝ سيـؿع ايـفٟ ٜتبـع ؾٜـٔ ٚطكٜكـ١ إبـكاِٖٝ       

ٔم دَِٜٓثن    ٜٚعًٔ انتكاَت٘ ع٢ً داؾ٠ ا ـؿ٣  قـاٍ تعـازي ط    ْٔ َأْسَطث َََٚث

ْٔ َأْضثثًََِ َٚدَْٗث٘م يِ   ًََِّثث١َ إبثساِٖٝ سًَِٓٝرثثن   ََُِّث ُٔ َٚاَََّبثَع    ٚاتبــا، (2) ... صًَّثثِ٘ َٖٚمثَٛ َمْشِطثث
 ايتٛسٝؿ يٝهت أَكًا دؿٜؿًا ٚمل ٜبؿأ باٱن٬ّ ٚايبعج١ َفٖب إبكاِٖٝ ؼي

ايٓب١ٜٛ اغيباقن١ نٞ ٜتٛقف تٝ٘ بٓٛ إنكا٥ٌٝ بٌ دا٤ ع٢ً يهإ ا٭ْبٝا٤ نُا 
١ًَََِّ آَبن٥ِٞ ؼي ٜٛنف عًٝ٘ ايه٬ّ اـ ٚقؾ سها١ٜ عٓ٘ ؼي ايتٓمٌٜ ط َٚاَََّبْعتم 

 باغيكاّ َٓٗا: ٚتٝ٘ َها٥ٌ تتعًل (3) صإبساِٖٝ َِٚإْضَشنَم ََْٜٚعكمَٛ 
اٯ١ٜ سذ١ ع٢ً بين إنكا٥ٌٝ بكٝاّ ا٭ْبٝا٤ َٔ بين إنكا٥ٌٝ  ا٭ٚزي:

 باتبا، ١ًَ إبكاِٖٝ  تُٔ با  ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ إ ٜكّٛ ايٝٗٛؾ باتباع٘.
تٛنٝؿ سكٝك١ عكا٥ؿ١ٜ ٖٚٞ عؿّ ايتعاقض بـري ؾعـ٠ٛ ايـٓ      ايجا١ْٝ:

 كاِٖٝ اؿٓٝف١ٝ.قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ يٲن٬ّ ٚبري ١ًَ إب
 اٯ١ٜ ؾع٠ٛ يبين إنكا٥ٌٝ اانا٠ ا٭ْبٝا٤ ؼي إتبا، ١ًَ إبكاِٖٝ. ايجايج١:
ْفٞ ايٓفك٠ َٔ ايؿع٠ٛ ازي اٱن٬ّ ٫ْ٘ يٝو ؾًٜٓا دؿٜؿًا بٌ  ايكابع١:

 ٖٛ ؾٜٔ نباق ا٭ْبٝا٤.
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مل ٜهــتٓهف ا٭ْبٝــا٤ َــٔ إتبــا، ًَــ١ إبــكاِٖٝ  تُــٔ بــا    اـاَهــ١:
ــّٛ ايٝٗــ   ــ١ إ ٜك ــا     ا٭ٚيٜٛ ــإ ٚإدتٓ ــاؾق٠ ازي اٱضي ٛؾ ٚايُٓــاق٣ باغيب

 ايُؿٚؾ ٚاٱعكاض عٔ اؿٓٝف١ٝ.
ٚؼي ـنــك ٜعكــٛ  ؼي اٯٜــ١ أعــ٬ٙ َــٔ نــٛق٠ ٜٛنــف َهــا٥ٌ تتعًــل 

 سيْٛٛ، اٯ١ٜ ع٢ً ايبشح َٓٗا:
إ ٜعكٛ  ٖٛ ْفه٘ إنكا٥ٌٝ ايفٟ ٚقؾ ـنكٙ قبٌ آٜتري ٚاْ٘  ا٭ٚزي:

 ِ اؾمٚق.سكّ ع٢ً ْفه٘ طعاًَا َعًٝٓا ٚقؿ ٚقؾ اْ٘ ؿ
إ ؼكِٜ إنكا٥ٌٝ ؿِ اؾمٚق ع٢ً ْفه٘ مل خيكد٘ عٔ ًَـ١   ايجا١ْٝ:

ًَ  ابٔ إبكاِٖٝ  ٚايؿع٠ٛ ٫تباع٘  بؿيٌٝ إ ٜٛنف عًٝ٘ ايه٬ّ ٖٚٛ 
 يٝعكٛ  اعًٔ اتباع٘ غي١ً آبا٥٘.

ا٭غباق عٔ إؼاؾ ١ًَ ا٭ْبٝا٤  ٖٚـفا اٱؼـاؾ ؾعـ٠ٛ اْـات١ٝ      ايجايج١:
 ٠ ٚاٱٖتؿا٤ بأْٛاقٖا.ٱقتفا٤ آثاق ايٓبٛ

بٝإ ْٗر ٚطكٜل ا٭ْبٝا٤ سح ٭ٌٖ ايهتا  ٚايٓاى طيٝعًا  ايكابع١:
 يٮقتؿا٤ بِٗ.
تفٌٓٝ اغيهًُري باغتٝاقِٖ اتبا، ١ًَ إبكاِٖٝ  ٚمل ٜٓشُك  اـاَه١:

ا٭َك باتبا، ١ًَ إبكاِٖٝ بايٝٗٛؾ ٚايُٓاق٣ بٌ ًٌُٜ ايٓاى طيٝعًا  نُا 
ؼي غطـا  تهًٝـف َٛدـ٘ يًـٓ  قُـؿ      دا٤ ع٢ً مٛ ايك١ٝٓ ايًػُـ١ٝ  

ًََِّث١َ إبثساِٖٝ     ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ  قاٍ تعازي ط ْٕ اََِّبثْع  َْٝٓن ِإيَْٝثَو َأ ثمَِّ َأَْٚس

 .(1) ص...سًَِٓٝرن
تٗفا اٱتبا، ٫ ٜتعاقض َع عًٛ َكتب١ ايـٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘     

ٖٚٞ ايتٛسٝؿ ١ًَ إبكاِٖٝ  إـ إٔٚآي٘ ٚنًِ ٚاْ٘ نٝؿ ا٭ْبٝا٤ ٚاغيكنًري  
تٓــٌ ٖٚؿاٜــ١ َــٔ عٓــؿ اهلل  ٖٚــٞ عٓــٛإ ٚطكٜــل ايٓذــا٠   ٚاٱنــ٬ّ 

َٚكاا قِٜٛ ع٢ً ايٓاى اتباع٘ ٚتٝ٘ إغباق عٔ اٱيتكا٤ بري ايًكا٥ع ؼي 
َٓاَري ايتٛسٝؿٚاٱنتكا١َ  ٖٚفا ا٫يتكا٤ ٫ ضيٓع َٔ ؾغـٍٛ اٱنـ٬ّ   

َـ    ٔ ايـؿغٍٛ ؼي اٱنـ٬ّ   ٫ٚ ٜهٕٛ ناتًٝا يٲْهإ ؼي ٚرا٥ف٘  بـٌ ٫بـؿ 
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إ تهـٕٛ باقٝـ١ ؼي    ٚايتكٝؿ بأسهـاّ ايًـكٜع١ ايٓانـػ١ ايـيت أقاؾ اهلل     
 ا٭قض ازي ّٜٛ ايكٝا١َ.

َٚـــٔ اٯٜـــات إ يفـــظ )ًَـــ١( ٚقؾ ؼي ايكـــكإٓ تهـــع َـــكات نًـــٗا         
إبـكاِٖٝ  نـبع١          انـِ  آغك  ناْٝـ١ َٓٗـا باٱْـات١ ازي    انِ باٱْات١ ازي 
ــظ ــا بًفـ ــ١ اـ             َٓٗـ ــِ اٯٜـ ــا ؼي ْظـ ــل بٗـ ــؿ٠ تتعًـ ــكاِٖٝ(  ٚٚاسـ ــ١ إبـ )ًَـ

ــ١                ــفٙ غيًـ ــكاِٖٝ  ْٚبـ ــ١ إبـ ــاقٙ غيًـ ــف ؼي اغتٝـ ــٔ ٜٛنـ ــ١ عـ ــا٤ت سهاٜـ دـ
َِٓمٚطكٜك١ ْٚٗر ايهفاق نُا ٚقؾ ؼي ايتٓمٌٜ ط ٍّْٛ ال ٜمَّ ١ًَََِّ َق َٕ إِْلٞ َََسْنتم  ٛ

  َٕ ًََِّثثثث١َ آَبثثثثن٥ِٞ إبثثثثساِٖٝ َِٚإْضثثثثَشنَم   *ِبنيًَّثثثثِ٘ َٖٚمثثثثِْ ِبثثثثنةِخَس٠ِ ٖمثثثثِْ َنثثثثنِفسمٚ َٚاَََّبْعثثثثتم 

 .(1)...صََْٜٚعكمَٛ 
ــتهًُري     نُــا ٚقؾ يفــظ )اغيًــ١( عــؿ٠ َــكات باٱْــات١ ازي ْــُت اغي
ٚاغيػاطبري ٚايغا٥بري )ًَتٓا  ًَتهِ  ًَتِٗ( ؼي تٛنٝؿ َْٛٛع١ٝ اغي١ً ؼي 

كاِٖٝ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ يًٓاى  ٚبٝـإ تٓـٌ اهلل تعـازي بايـؿع٠ٛ ازي ًَـ١ إبـ      
ٚعؿّ تكى ايٓاى ؼي تٝ٘ ٬ٍْٚ  ثِ دا٤ اٱنـ٬ّ يٝذعـٌ ١ًَايتٛسٝـؿ    
ٚاٱنتكا١َ يباى اغيهًُري ٚا ٜٛـ١ ايـيت ٜعكتـٕٛ بٗـا يٝهـتشكٛا ٚقاثـ١       
إبكاِٖٝ  ٜٚبٝٓٛا أًٖٝتِٗ ؿفظ ن١ًُ ايتٛسٝؿ ؼي ا٭قض  ٚدعٌ نًُـ١  

 اهلل ٖٞ ايعًٝا. 

 لبَىٌ يهت إبساهُى 
ٛسٝؿ ٚايًكٜع١ اؾاَع١ اغياْع١  اؾاَعـ١  يكؿ دا٤ اٱن٬ّ سيباؾ٨ ايت

ــكؾ       ــٔ ط ــ١ َ ــ١  ٚاغياْع ــ١ اـُه ــاّ ايتهًٝفٝ ــٓٔ ٚا٭سه ــات ٚايه يًٛادب
ايتشكٜف ٚايتًٜٛ٘ عًٝٗا ٚايعبح ؼي أسهاَٗا  ٚناْت بعج١ ايٓ  قُـؿ  
٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ؾع٠ٛ ازي اٱن٬ّ ٚايٓطل بايًٗاؾتري سُكًا 

اّ ٚاؿر  تًُاـا دا٤ ايككإٓ بايؿع٠ٛ ازي ٚايتكٝؿ باي٠٬ُ ٚايمنا٠ ٚايُٝ
١ًَ إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ  اؾٛا  ٖفٙ ايؿع٠ٛ يٝهت ؼي عكض ايؿع٠ٛ 

 ازي اٱن٬ّ بٌ ٖٞ ؼي طٛ ا ٚدم٤ َٓٗا ٫ٚ تتعاقض َعٗا.
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ٚدا٤ت اٯٜات سيا ٜ٪نؿ بكا٤ ١ًَ إبـكاِٖٝ غايـؿ٠ ازي ٜـّٛ ايكٝاَـ١      
٠ قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘     ٖٚفا اـًٛؾ يٝو بايفات بٌ بايككإٓ ْٚبٛ

ٚنًِ ٚاغيهًُري  ٚتٝ٘ تًكٜف ٚعًٛ َٓمي١ يًٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘    
ٚآي٘ ٚنًِ مل ٌُٜ ايٝٗا ْ  َٔ ا٭ْبٝا٤  تبٓبٛت٘ عكتت ْب٠ٛ آبا٥٘ ٚبكٝت 
غايؿ٠ ازي ّٜٛ ايكٝا١َ  ٚمل ٜٓشُك ا٭َك باغيعكت١ بٌ بايف  عٓٗا  تًكؿ 

يًأ١ْٝ ٚاٱنتك٬ٍ ايفٟ تتُتع بـ٘ ًَـ١   اقاؾ تكٜل َٔ أٌٖ ايهتا  قٛ ا
إبكاِٖٝ بايكٍٛ اْ٘ ٜٗٛؾٟ أٚ ُْكاْٞ  تذا٤ت اٯٜات بـايتٛثٝل اـايـؿ   
ؿٓٝف١ٝ إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ  ٚاْ٘ نإ َهًًُا َٓكاؾًا ٭ٚاَك اهلل تعـازي   
ٚمل ٜتػ٢ً عـٔ اٱدٗـاق بايـؿع٠ٛ يًتٛسٝـؿ َـع تعكْـ٘ يًـت٢ َـٓٛف         

 ا٭ـ٣ ٚايب٤٬.
١ٜ قاعؿ٠ ن١ًٝ ثابت١ ازي ّٜٛ ايكٝا١َ با٭َك باتبا، ١ًَ ٚت٪نو ٖفٙ اٯ

 إبكاِٖٝ  ٚبًشار ايؿع٠ٛ ازي اٱن٬ّ ؼي اٯ١ٜ ٚدٛٙ: 
تعت) ايؿع٠ٛ ٱتبا، إبـكاِٖٝ َٓهـٛغ١ بايـؿع٠ٛ ازي اٱنـ٬ّ      ا٭ٍٚ:

 ٚاتبا، ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ. 
 اجملٌُ ٚاغيبري.  عؿّ ايتعاقض بري ايؿعٛتري  ٚنأُْٗا َٔ ايجاْٞ:
ن٬ ايؿعٛتري ؼي اٱنـ٬ّ ٚايتٛسٝـؿ  ٚيهـٔ نـٌ ؾعـ٠ٛ ؼي       ايجايح:

 لَاْٗا ٚ ا أسهاَٗا ٚنٓٓٗا. 
تتُٓٔ ١ًَ إبكاِٖٝ ايبًاق٠ باٱن٬ّ ْٚب٠ٛ قُؿ َـ٢ً اهلل   ايكابع:

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ.
٫ٚ تعاقض بري ٖـفٙ ايٛدـٛٙ  ٖٚـٛ َـٔ آٜـات اٱنـ٬ّ َٚٓـاَري        

ٝا٤ ٜؿعٕٛ ازي اٱن٬ّ ٚن١ًُ ايتٛسٝؿ ْٚبف ايًـكى  ايتٛسٝؿ  تهٌ ا٭ْب
ٚاي٬ٓي١  ٚاغتِ إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ َٔ بري ا٭ْبٝا٤ ايهابكري بٓهب١ 

ؼي ا٭ل١َٓ ايغـابك٠  ٚيـاٖؿًا    اؿٓٝف١ٝ ي٘ يٝبك٢ عٓٛاًْا يًؿع٠ٛ ازي اهلل 
ع٢ً َا ؼًُ٘ اغيٛسؿٕٚ ؼي نبٌٝ اهلل  ٚؾع٠ٛ ي٬دٝاٍ اي٬سك١ يتعاٖـؿ  

ايتٛسٝؿ يٝو ٭ْٗا اؿؿ ا٫ؾ٢ْ ايـفٟ جيـب إ ًٜتكـٞ عٓـؿٙ أٖـٌ      ن١ًُ 
اغيًٌ ايهُا١ٜٚ بٌ ٫ْ٘ ٚادب ٚنبٌٝ ٭ؾا٤ ايفكا٥ا ٚايٛادبات  َٚاْع 

 َٔ طكؾ أنبا  ايًكى ٚاي٬ٓي١.
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ٚإتبا، إبكاِٖٝ ؼي اؿٓٝف١ٝ ٚدم٤ َٔ َباؾ٤ٟ اٱن٬ّ اييت دـا٤ بٗـا   
تتشكـل تبعٝـ١ إبـكاِٖٝ ا٫    ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنـًِ  أٟ ٫  

بؿغٍٛ اٱن٬ّ يٝو بايٛانط١ بـٌ ٫ٕ ا٭ٚاَـك اٱ ٝـ١ دـا٤ت باتبـا،      
ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ  ٚايؿع٠ٛ ازي اتبا، إبكاِٖٝ ؾع٠ٛ 
يًبكا٤ ع٢ً ايفطك٠  ٚاٱعكاض عٔ ا٭عـكاض ايـيت تطـكأ عًـ٢ ايٓـاى      

يًٝطإ  قاٍ تعازي بهبب سب ايًٗٛات ٚ ًب١ ايٓفو ايغٓب١ٝ ٚاعٛإ ا
َْٝٗن ط ِٔ سًَِٓٝرن ِفْطَس٠َ ايًَِّ٘ ايَِّ ٞ َفَطَس ايَّٓنَع عًََ ِْ َٚدََْٗو ِيًدلٜ   تاؿٓٝف١ٝ (1) ص...َفَأِق

يٝهت غا١َ بإبكاِٖٝ بٌ ٖٞ ؾٜٔ ايفطك٠  ٚؼي نٓػ١ٝ اٱْهإ ؼي أٌَ 
 اـًل ٚدٛٙ: 
 إ تطك٠ اٱْهإ ٖٞ اٱن٬ّ.  ا٭ٍٚ:
َفش١ غاي١ٝ  ٚإ اٱْهإ ٖٛ ايفٟ خيتاق اغيًـ١  ايفطك٠ ٖٞ  ايجاْٞ:
 ٚايطكٜك١. 
 ايفطك٠ ٖٞ اغيٌٝ ازي ايغٛا١ٜ ٚاي٬ٓي١.  ايجايح:

ٚايُشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ  ٚتٝ٘ بٝإ يفٌٓ اهلل تعازي ع٢ً نٌ إْهإ تًِ 
جيعٌ ايفطك٠ ا٫ ع٢ً ايتٛسٝؿ ٚا ؿا١ٜ  ٚنأْٗا اناى ٚقنٝـم٠ تهـاعؿ   

بـات عًـ٢ َفـاِٖٝ ايتٛسٝـؿ ٚا ؿاٜـ١       اٱْهإ ؼي اغتٝـاق اٱنـ٬ّ ٚايج  
ٚدا٤ ـنك ًَـ١ إبـكاِٖٝ ٚاْـ٘ عًـ٢ اؿٓٝفٝـ١ يبٝـإ اغيجـاٍ اغيٛاتـل يًفطـك٠          
ٚايفٟ جيـب إ ٜكتـؿ٣  ٚيٝهـٕٛ سذـ١ عًـ٢ ايٓـاى بـإ اغتٝـاق ؾٜـٔ          
ايفطك٠ ٚايبكا٤ عًٝ٘ يٝو أَـكًا َهتعُـًٝا  بـٌ ٖـٛ أَـك ػيهـٔ ٚتٝـ٘ ايعـم         

ٯٜات ايككآْٝـ١ بايرت ٝـب تٝـ٘    ٚايفػك ٚايفنك اؿهٔ  َٚع ٖفا دا٤ت ا
 ٚاؿح ٚايؿع٠ٛ ايٝ٘.

ــ١ ايكــكإٓ ْٚمٚيــ٘ قظيــ١ يًٓــاى طيٝعــًا فــ٤ٞ     َٚــٔ َُــاؾٜل عاغيٝ
اـطا  ؼي اٯ١ٜ بايـؿع٠ٛ ايعاَـ١ ٫تبـا، ًَـ١ إبـكاِٖٝ ٚعـؿّ إمُـاقٖا        

 باغيهًُري ٖٚفٙ ايؿع٠ٛ نٓم ٚثك٠ٚ ٚسذ١ ٚلا٠ ٚتٛل ؼي ايًٓأتري. 
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 لبَىٌ احلُُفُت
اٱْهإ ٱعُـاق ا٭قض بعباؾتـ٘ تعـازي  ٚدـا٤ت       يكؿ غًل اهلل

اي٠٬ُ تك١ٜٓ ٚادب١ يتهٕٛ عٓٛاًْا يًعباؾ٠ ٚيٗاؾ٠ ع٢ً اتُاٍ ـنك اهلل 
تعازي َٔ قبٌ ايٓاى  َٚٔ اٯٜات إ تك٣ أٚقات ايُـ٠٬ تٓبهـط عًـ٢    
طيٝع آْات ايٓٗاق ٚايًٌٝ  تُع إ فُٛ، اؾا٤ اغيهًف يًفكا٥ا اي١َٝٛٝ 

َــٔ ايٝــّٛ  1/72ؾقٝكــ١ ؼي اغيتٛنــط  أٟ بٓهــب١  اـُهــ١ بٓشــٛ عًــكٜٔ
ٚاي١ًًٝ  تاْ٘ َا شيك ؾقٝك١ ا٫ ٚػـؿ ؼي ا٭قض َـٔ ٜكـِٝ ايُـ٠٬ َٓفـكؾًا      

 ٚطياع١ إَاًَا َٚأًََٛا َٔ ٚدٛٙ: 
 ايتبأٜ ؼي اٚقات ايًُٛات. ا٭ٍٚ:
قه١ُ اي٠٬ُ ازي عيو تكا٥ا  ايُبض  ايظٗـك  ايعُـك     ايجاْٞ:

 اغيغك   ايعًا٤. 
اتها، اٚقـات ايُـ٠٬ اـ اْٗـا َـٔ ايٛادـب اغي٪قـت اغيٛنـع         ايجاْٞ:

ايفٟ ٜهٕٛ ان) ؼي لَاْ٘ َٔ اؾا٤ اي٠٬ُ  ت٠٬ُ ايُبض َج٬ً قنعتإ ٫ 
تهتًمّ ؾقا٥ل ق١ًًٝ تإٕ ٚقت اؾا٥ٗا ٜهتُك َٔ طًـٛ، ايفذـك ازي طًـٛ،    

 ايًُو ايفٟ ٜهٕٛ سيكؿاق ناع١ ُْٚف تككٜبًا ؼي انجك ا٫َُاق. 
ف ٚايتبأٜ ؼي َطايع ايًُو ٚ كٚبٗا بري ا٭َُاق ا٫غت٬ ايجايح:

ــكٚ      ــٛ، ٚلٚاٍ ٚ  ــت ا٭ـإ ٚطً ــ٪ؾٟ ازي اٱغــت٬ف ؼي َٛاقٝ ــا ٜ سي
ايًــُو ٚأٚإ ايًــفل  ٚأٚإ ايفٓــ١ًٝ يهــٌ َــ٠٬  تٗــفا اٱغــت٬ف  
جيعٌ أٚقات ا٭ـإ ٚاي٠٬ُ َٓبهط١ ع٢ً طيٝـع اٯْـات  تهًُـا ٜطـٌ     

ٚطياع١ َٔ أًٖٗا ًَـغٛيري   أٌٖ ايهُاٚات ع٢ً ا٭قض جيؿٕٚ تكٜكًا
 باي٠٬ُ.

ــع: ــتشب١ ٚقٓــا٤      ايكاب ــ١ ؼي ايٓٛاتــٌ ٚايُــ٠٬ اغيه ــع١ ٚاغيٓؿٚس ايه
 اي٠٬ُ.

تعًل أؾا٤ اي٠٬ُ بايتبأٜ ؼي أٚقات ايبًؿإ ٚبكا، ا٭قض  اـاَو:
آ١ٜ إعذال١ٜ اْات١ٝ  ٚبـا  يًجـٛا  ْٚـمٍٚ ايفٓـٌ اٱ ـٞ عًـ٢ أٖـٌ        

٢ أٌٖ اي٠٬ُ تكط بٌ ًٌُٜ ا٭قض  غًَُٛا ٚإ ايفٌٓ ٫ ٜٓمٍ عً
 ايٓاى طيٝعًا ٖٚٛ َٔ ٚانع قظيت٘ تعازي.
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إْتًاق اغيهًُري ؼي أَكا، ا٭قض ٚيا، ايًذك ٚاغيـؿق   ايهاؾى:
تٝٗا يٮـإ ٚاقا١َ اي٠٬ُ  يٝهٕٛ بابًا يؿتع ايب٤٬ عـٔ أٖـٌ ا٭َُـاق     
اغيهًُري َِٓٗ ٚ ت اغيهًُري. ػيا ٜؿٍ ع٢ً ؼُـٌ اغيهـًُري َهـ٪ٚيٝات    

اث١ ؼي ا٭قض  ٚتعاٖؿ اؿٓٝف١ٝ اييت جيب إ تبك٢ ٚتهتؿِٜ نشكٝك١ ايٛق
 عكا٥ؿ١ٜ ٚآ١ٜ تًكٜع١ٝ ٚإيكاق١ تبعح ايٓٝا٤ ؼي قبٛ، ا٭قض.

ٚاؿٓٝف١ٝ ٖٞ اٱنتكا١َ ٚايجبات ع٢ً ايتٛسٝؿ  ٚايتٓمٙ َـٔ ايًـكى   
تٗٞ اعتكاؾ ٚساٍ ٚعٌُ مل ٚئ ٜغاؾق ا٭قض َٓف ٖبط ايٝٗا آؾّ ايفٟ 

ٓٝف١ٝ َع إ َٚف )سٓٝفًا( دا٤ ٱبكاِٖٝ تًكٜفًا ٚانكاَـًا  ٜعت) قا٥ؿ اؿ
ٚثٓا٤ عًٝ٘ ٱغ٬َ٘ ايعباؾ٠ هلل ؼي فتُع ايهفك ٚايًكى ٚاي٬ٓي١  ٚ٭ْ٘ 
َاسب يكٜع١ بكٝت آثاقٖا اؿٓٝف١ٝ راٖك٠ ؼي اٱن٬ّ  ٚيؿع٠ٛ ايٝٗٛؾ 
ٚايُٓاق٣ ٭تباع٘  ٚإدتٓا  إؾعا٤ اْتُا٥٘ يؿٜاْتِٗ  ٚإبكاِٖٝ ٖٛ ايفٟ 

َف ْفهـ٘ بأْـ٘ سٓٝـف ٚدـا٤ ٖـفا ايَٛـف بإستذادـ٘ عًـ٢ ايهفـاق          ٚ
ــٌ ط    ــاؾتِٗ ا٭َــٓاّ  ٚؼي ايتٓمٜ ــ٢ عب ــ٘ ٚتٛبٝػــ٘  ــِ عً َٚدَّْٗثثتم  ٚؼؿٜ

ْٔ ايُْمْػِسِننَي َََٚن أََْن َِ ََُٛاِت َٚاذزه سًَِٓٝرن   .(1) صَٚدِْٗٞ يًَِِّرٟ َفَطَس ايطَّ

ــ٘     ــكاِٖٝ ؼي ًَت ــا، إب ــ٢ إتب ــات يًشــح عً ــت  يكــؿ دــا٤ت اٯٜ ٚبٝٓ
ايَٛف ايفٟ ٜتعًل ب٘ ٭تباع٘  ٖٚٛ اؿٓٝف١ٝ ٚاٱنـتكا١َ ٚإ اؿٓٝفٝـ١   
اٱضيإ سيا اْمٍ ع٢ً ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنـًِ َـٔ اٯٜـات    
اييت دا٤ت َكرت١ْ بـاغيعذمات ايـيت ت٪نـؿ َـؿم ْبٛتـ٘  ٚتًـمّ ايٓـاى        

 باتباع٘ ؼي طاع١ اهلل ٚاتٝإ ايُاؿات.
ك٠ ؼي ايبؿٕ ٚايـكأى  ٚيهٓٗـا اعـِ ٚتتعًـل ؼي     ٚقٌٝ إ اؿٓٝف١ٝ عً

با  ايعكا٥ؿ ٚايجبات ع٢ً ايتٛسٝؿ ٚاؾٗاؾ ؼي نبٌٝ اهلل ٚإعـ٤٬ نًُتـ٘   
ٚؼـؿٟ اؾبــاقٜٔ ٚايظــاغيري ٚقاقبــ١ عبــاؾ٠ ا٭َــٓاّ يٝفــٛل اغيهــًِ بآٜــ١  
ايكك  ٚاٱدتبا٤ ٜٚفٛل ؼي اٯغك٠  َع إ اؿٓٝف١ٝ ساٍ ثابت١ َٚهـتؿضي١  

ٌ ٚايٓٗر اغيٛاتل يًفطك٠ تإْٗا عٓؿ اغيهـًِ ؼتُـٌ   ؼي ا٭قض ٖٚٞ ا٭َ
 ٚدًٖٛا:
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 65زَعامل اٱضيإ/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ص 85ط

 عكض لا٥ؿ َٚتغت. ا٭ٍٚ:
 عكض ؾا٥ِ. ايجاْٞ:
 ًَه١ قانػ١ ٚنذ١ٝ ثابت١. ايجايح:

ٚايُــشٝض ٖــٛ ايجايــح يــفا تــإٔ ٖــفٙ اٯٜــ١ تــؿعٛ يتعاٖــؿ اؿٓٝفٝــ١   
باٱقا١َ عًٝٗا ٚايجبات ؼي َٓال ا ٚعؿّ تكنٗا أٚ ٖذكٖا  تُٓاَري ٖفا 

إْٛ ؾا١ُ٥ ؼي ا٭قض ٚثابت١ ؼي ْفو ٚدٛاْض اغيهًِ ٫ تغاؾقٙ ابؿًا  ايك
ٚتبؿأ قسًـ١ اٱْهـإ َـع اؿٓٝفٝـ١ بـؿغٍٛ اٱنـ٬ّ ٚاٱقـكاق بـايٓبٛات         
ٚايتٓمٌٜ ٖٚٛ ايفٟ تؿعٛ ايٝ٘ ٖفٙ اٯ١ٜ بأعف  ا٭يفار اييت تؿٍ عًـ٢  

 ايًطف اٱ ٞ َٔ ٚدٛٙ: 
إ َٚفاِٖٝ ايٓٗـٞ عـٔ   ـات ايؿع٠ٛ َٚا تٝٗا َٔ َعاْٞ اٱضي ا٭ٍٚ:
 ايًكى. 

 َٓاَري اؿٓٝف١ٝ ٚاٱنتكا١َ ٚسهٓٗا ايفاتٞ.  ايجاْٞ:
٥٬َُتٗا يًٓفو اٱْها١ْٝ  باٱْات١ ازي َا تبعج٘ َٔ ايهه١ٓٝ  ايجايح:
 ٚايكظي١. 
 اغيكاَؿ ايها١َٝ َٔ اؿٓٝف١ٝ ٖٚٞ ع٢ً يعب:  ايكابع:
ــكا٥ا يػ   ا٭ٚزي: ــا ٚرــا٥ف ٚت ــاغيهًف  اـ اْٗ ــل ب ُــ١ٝ  َــا ٜتعً

 َٚكؿ١َ ٚعٓٛإ يٲَتجاٍ يًػطا  ايتهًٝفٞ. 
َا خيِ ا٭نك٠ ٚاجملتُع غيا تٝٗا َٔ نٝاؾ٠ ا٭غ٬م اؿُٝؿ٠   ايجا١ْٝ:

 ٚايهٓٔ ايفا١ًْ ٚايعاؾات ايهكضي١ اييت تتفك، عٔ أسهاّ ايًكٜع١. 
ايغاٜات ايؿ١ْٜٛٝ اؿُٝؿ٠  ٚاغيٓـاتع ا٭غكٜٚـ١ ايعظُٝـ١ ايـيت      ايجايج١:

 تاق اؿٓٝف١ٝ طكٜكًا َٚٓٗذًا. ٜفٛل بٗا ايفٟ خي
ؼكٝل َُاؾٜل اـ٬ت١ ؼي ا٭قض  ٚاثبات أ١ًٖٝ اٱْهإ  اـاَو:

 ؼي تٛيٞ َه٪ٚيٝات اٱَتجاٍ يٮٚاَك اٱ ١ٝ ٚإعُاق ا٭قض بايعباؾ٠. 

 عهى ادلُبسبت 
ٚقؾ يفظ )سٓٝفًا ( ؼي ايككإٓ عًك َكات بُـٝغ١ اغيفـكؾ  ٖٚـٛ عـؿؾ     

يَٛف ايهكِٜ  ٚتٝ٘ سـح يًٓـاى عًـ٢    نجت ٜؿٍ ع٢ً َْٛٛع١ٝ ٖفا ا
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ا٫لفا  ايٝ٘ َٚعكت١ َعاْٝ٘ ايكؿن١ٝ َٚا ي٘ َٔ َٓاتع ٚؾ٫٫ت تتعـؿ٣  
ايًػِ ـات٘ ٚعامل ايؿْٝا  َٚٔ اٯٜات إ ايَٛف باؿٓٝف١ٝ دا٤ ع٢ً 

 ٚدٗري: 
َٚف إبكاِٖٝ باْ٘ سٓٝف  ؼي نإ آٜات  َٚٓٗا آ١ٜ اغ) بٗا  ا٭ٍٚ:

إِْلثٞ َٚدَّْٗثتم َٚدِْٗثٞ يًَِّثِرٟ     بكٛي٘ تعازي ط إبكاِٖٝ عٔ ْفه٘ باؿٓٝف١ٝ

ََُٛاِت َٚاذزه سًَِٓٝرن  . (1) ص...َفَطَس ايطَّ
َٚف ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ باْ٘ سٓٝف  ؼي  ايجاْٞ:

نك تٝٗا ٖفا ايَٛف  ٖٚفا اؿُك ايككآْٞ  آٜتري َٔ اٯٜات ايعًك اييت ـ
ًٝ٘ ايه٬ّ ٚايٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل   يًَٛف ايهكِٜ باؿٓٝف١ٝ ٱبكاِٖٝ ع

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ آ١ٜ إعذال١ٜ يًككإٓ ٚبـا  يًٗؿاٜـ١ ٚؾيٝـٌ عًـ٢ تعاٖـؿ      
ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ يًشٓٝف١ٝ ٚف٦ٝ٘ بأسهاَٗا ٚنٓٓٗا  

 ٚتٝ٘ ؾع٠ٛ يًٓاى يؿغٍٛ اٱن٬ّ ٚاتباع٘ ٚاٱقتؿا٤ ب٘. 
ٍ اؿٓٝفٝـ١ َٚعـاْٞ   ٜٚؿٍ ٖفا ايتعؿؾ ٚاٱيرتاى ؼي ايَٛـف باتُـا  

ايتٛسٝؿ بري لَإ إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ ٚلَإ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 
ٚآي٘ ٚنًِ بٛدٛؾ أ١َ تتٛاقخ اٱضيإ ٚنٓٔ ايتٛسٝؿ  ٚتـأب٢ ايهـذٛؾ   
ي٬َٓاّ  يكؿ دا٤ ا٭َك اٱ ٞ يًٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ    

كِٝ ٚاغيـٓٗر ايكـِٜٛ ٖٚـٛ    بإٔ ٜهٕٛ َٓكطعًا ازي اهلل ٚع٢ً ايُكاا اغيهت
دم٤ َٔ إعؿاؾ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ غيه٪ٚيٝات ايكناي١ 

 ٚت١٦ٝٗ اغيهًُري يٛقاث١ ا٭قض ٚا٭ؾا٤ ا٭َجٌ يًٛادبات ايعباؾ١ٜ.
ــٌ       ــكتري اســؿاُٖا ؼي أٖ ــع َ ــا٤( بُــٝغ١ اؾُ ــظ )سٓف ــا ٚقؾ يف نُ

يجاْٝـ١ ؼي َـؿع   ايهتا   ٚاِْٗ أَكٚا بإ ٜهْٛـٛا سٓفـا٤ كًُـري هلل  ٚا   
ــازي      ــاٍ تع ــكا٥ا ا٭غــك٣  ق اغيهــًُري ٚتعاٖــؿِٖ غيٓانــو اؿــر ٚايف

 . (2) صسمََٓرن٤َ يًَِِّ٘ غََْٝس َمْػِسِننَي بِِ٘ط
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ٚتٝٗا يٗاؾ٠ يا١ٜٚ ع٢ً ٚقاث١ اغيهًُري ٱبكاِٖٝ عًٝـ٘ ايهـ٬ّ ؼي   
سٓٝفٝت٘ ٚتعاٖؿِٖ غيا دا٤ ب٘ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنـًِ َـٔ   

ــ١ ؼي   ايهــٓٔ ٚ ــؿ٠ تــبري سفــظ اؿٓٝفٝ ــ٘ اعــ٬ٙ ٚثٝكــ١ غاي ا٭سهــاّ  ٚاٯٜ
ا٭قض ٚاْٗا بؿأت بايٓ  آؾّ ٚػًت بأب٢ٗ َٛقٖا بًـػِ إبـكاِٖٝ   
عًٝ٘ ايه٬ّ ثِ ايٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ ٚاغيهـًُري َـٔ        
بعؿِٖ ٚازي ّٜٛ ايكٝا١َ  نُا اْٗا ت٪نؿ إ ا٭َك اٱ ٞ باتبا، إبـكاِٖٝ  

١ مل ٜفٖب نؿ٣ بٌ ٖٓـاى أَـ١ شيتجـٌ ٚتهـتذٝب يـ٘ ازي ٜـّٛ       ؼي اؿٓٝفٝ
 ايبعح  ٚإ اغيهًُري ؼي ا٭ٍَٛ ع٢ً ْٗر إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ.

  

ْٔ ايُْمْػِسِننَيقٛي٘ تعازي ط َِ َٕ  ص َََٚن َنن
َف١ دٗاؾ١ٜ نكضي١ أغك٣ ٱبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ ٚتٝٗا تًكٜف ي٘ َٔ 

 ٚدٛٙ: 
 ثٝك١ اـايؿ٠ ازي ّٜٛ ايكٝا١َ. اْٗا دا٤ت ؼي ايككإٓ ايٛ ا٭ٍٚ:
 اٯ١ٜ يٗاؾ٠ يا١ٜٚ تتُٓٔ اغيؿع ٚايجٓا٤.  ايجاْٞ:
 تٝٗا ؾيٌٝ ع٢ً انتشكام إبكاِٖٝ يًفنك اغيتعؿؾ ؼي ايككإٓ.  ايجايح:
مل ٜأتٹ ايَٛف ع٢ً مٛ فكؾ غاٍ َٔ ايعٓاٜٚٔ اٱْات١ٝ   ايكابع:

٫٫ت غا١َ ٚؼي ؾقان١ ساٍ ٚٚاقع إبكاِٖٝ ٚاجملتُع ايفٟ عاٍ تٝ٘ ؾ
ؼي اغيكـاّ  تكــؿ نــإ بــري قــّٛ ًَــكنري ٜتبــٛأ اؿهــِ تــِٝٗ دبــاق ٜــؿعٞ  

 ايكبٛب١ٝ. 
 دا٤ ـنك إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ يٝهٕٛ أن٠ٛ يًُهًُري.  اـاَو:
ؼي اٯ١ٜ ؾ٫ي١ ع٢ً اتُاٍ دٗـاؾ ا٭ْبٝـا٤ ْـؿ ايهفـك  اـ      ايهاؾى:

ْبٝا٤ َٓمٙ دا٤ ـنك إبكاِٖٝ َٔ با  اغيجاٍ ٚيٝو اؿُك  تهٌ ْ  َٔ ا٭
 عٔ ايًكى. 
َؿع إبكاِٖٝ ٫ْ٘ أغًِ ايعباؾ٠ هلل  ٚداٖؿ ايـفٜٔ نـاْٛا    ايهابع:

ٜعبؿٕٚ ايًُو ٚايكُك بايكٍٛ ٚايفعٌ  ٚتٝ٘ تعكٜا باغيًـكنري ٚأٖـٌ   
اؾا١ًٖٝ ايفٜٔ عبؿٚا ا٭ٚثإ  ٚبعـؿ إ ـنـكت اٯٜـات إ إبـكاِٖٝ مل     

ْٛ٘ َٔ اغيًكنري  ٚبفا ٜهٔ ٜٗٛؾًٜا أٚ ُْكاًْٝا دا٤ت ٖفٙ اٯٜات يتٓفٞ ن
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تعٝٓت ١ًَ إبكاِٖٝ باْٗا يكٜع١ ايتٛسٝـؿ ايهـابك١ يًٝٗٛؾٜـ١ ٚايُٓـكا١ْٝ      
ٚاييت تؿٍ ع٢ً ٚدٛؾ اٱنتكا١َ اؿٓٝف١ٝ قبًـٗا  ٚتٝـ٘ لدـك عـٔ إؾعـا٤      
ايٝٗٛؾ أٚ  تِٖ بإٔ ايتٛسٝؿ بؿأ َع ؾٜاْتِٗ ًَٚتِٗ  َٚا ٜرتتب عًـ٢  

ق  تذا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يتػـ)  َجٌ ٖفٙ ايؿع٣ٛ اييت ٫ أٌَ  ا َٔ اٯثا
عــٔ قاقبــ١ ا٭ْبٝــا٤ ايهــابكري يًًــكى  ٖٚــفٙ اااقبــ١ َكؿَــ١ يًًــكا٥ع   
ايهُا١ٜٚ ايج٬خ: اٱن٬ّ ٚايٝٗٛؾ١ٜ ٚايُٓكا١ْٝ  تًفا دا٤ ايجٓـا٤ عًـ٢   

 إبكاِٖٝ ٚانكاَ٘ َٚٚف٘ بج٬خ َفات ٖٞ: 
 اْ٘ َاسب ١ًَ ٚيكٜع١  تهتشل إ ٜتبعٗا ايٓاى.  ا٭ٚزي:
تبا، ١ًَ إبكاِٖٝ ؼي طٍٛ اتبا، ايـٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘     ا ايجا١ْٝ:

ٚآيــ٘ ٚنــًِ اـ َــؿع اهلل اغيهــًُري ٚاغــ) عــٔ ٚدــٛؾ ا٭َــك باتباعــ٘ ؼي  
َّٞ    طايهتب ايهُا١ٜٚ ايهابك١  قاٍ تعازي  َٕ ايسَّضمثٍَٛ ايَِّٓبث َٔ َٜ َِّبعمثٛ  ايَِّرٜ

َّ ايَِّرٟ َِٜذدمَْٚ٘م ََْه مَٛبن عَِْٓدٖمِْ ِفٞ   . (1) ص...اي ََّْٛزا٠ِ َٚاإلجِنٌِٝاْيأمَل
ٚقؾت ايؿع٠ٛ ٱتبا، إبكاِٖٝ ؼي ايككإٓ ٚايفٟ ٜتُٓٔ اؿح  ايجايج١:

 ع٢ً إتبا، ايتٓمٌٜ. 
دا٤ت اٯٜات باتبا، اغيكنًري َطًكًا  ؼي ؾ٫ي١ ع٢ً إدتٓا   ايكابع١:

ِّْٛ اََِّبعمٛا ايُْمْسضًَِنَيايهفك طي١ً ٚتف٬ًُٝ  قاٍ تعازي ط  . (2) صَقنٍَ َٜنَق
َٚٔ اٱعذال ؼي اٯ١ٜ إ َؿع إبكاِٖٝ َؿقن١ يتأؾٜب ايٓاى طيٝعًا 
ٚنبب يٓفك٠ ايٓفو َٔ ايًكى  تُٔ ٜكتؿٟ ب٘ ايٓاى َبتعؿ عٔ ايًكى 
ٚأًٖ٘  ٚتٝ٘ سح يًٓاى يًشـفق َـٔ ايًـكى ٚإدتٓابـ٘  ٚمل تٓـف اٯٜـ١       
ٚدٛؾ ًَكنري  بٌ اغ)ت عٔ ٚدٛؾِٖ ٚإ عؿؾِٖ يٝو ق٬ًًٝ  بؿيٌٝ 

 ٗا بُٝغ١ اؾُع  ٖٚفا اٱغباق ؼفٜك اْاؼي َٔ ايًكى ٚاغيًكنري.ف٦ٝ
تإ قًتٳ: إ اٯ١ٜ تتعًل بمَإ إبكاِٖٝ ٚؽ) عٔ ٚدٛؾ اغيًكنري ؼي 
لَاْ٘  قًتٴ: ايتشفٜك أعِ َٔ إ ٜٓشُك بمَإ ؾٕٚ آغك  با٫ْات١ ازي 
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آٜات نجت٠ تؿٍ ع٢ً ْبف ايًكى ٚتٛد٘ اـطـا  ازي ايـٓ  قُـؿ َـ٢ً     
عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ بـاي)ا٠٤ َــٔ اغيًـكنري ٚاٱعـكاض عـِٓٗ ٚسكَــ١         اهلل

 ْهاسِٗ.
ٚاـا نإ َؿع إبكاِٖٝ يٓبفٙ ايًكى ٚقؾ ؼي ايككإٓ  تٗـٌ ٖـٛ َـؿع    
يًٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚاغيهًُري ؼي اغيكاّ  اؾٛا : ْعِ 

 َٔ ٚدٛٙ: 
 اتباعِٗ غي١ً ْٚٗر إبكاِٖٝ.  ا٭ٍٚ:
 ا ايًكى  ٚاٱْتُا٤ ي٘ سك  ع٢ً ايهفك. اٱن٬ّ ْكٝ ايجاْٞ:
مل ٜهتف اغيهًُٕٛ بإدتٓا  ايًكى بٌ قاتًٛا اغيًكنري  قاٍ  ايجايح:

  ػيا ٜؿٍ ع٢ً تٌٓ ايٓ  (1)صََٚقنًَِمٛا ايُْمْػِسِننيَ َننف١ًَّ نََُن ٜمَكنًَِمَْٛهمِْ َننف١ًَّتعازيط
   ٛ مل جيتٓـب   قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ع٢ً ا٭ْبٝـا٤ اٯغـكٜٔ  تٗـ

ايًــكى تكــط أٚ ٜكــاّٚ اغيًــكنري بايًهــإ ٚاٱستذــاز  بــٌ قــاؾ نــكاٜا  
اجملاٖؿٜٔ بٓفه٘  ٚنع٢ اغيهًُٕٛ يطكؾ ايًكى َٔ ايٓفٛى ٚالاست٘ َٔ 

 ا٭قض باٯٜات ٚاي)اٖري ٚأنبا  ايتأؾٜـب ٚايكـ٠ٛ  يكـؿ أقاؾ اهلل    
تٛثٝل نٓٔ ا٭ْبٝا٤ ؼي ايككإٓ ٖٚٛ دم٤ َٔ عَُٛات أسهـٔ ايكُـِ    

َٔ اْيَكَقِص طاٍ تعازيق ٔم َْكمصم َعًََْٝو َأْسَط   ٚدا٤ت اٯ١ٜ بُٝغ١ (2)صَْْش
 اٱط٬م ؼي ْفٞ ايًكى عٔ إبكاِٖٝ ٖٚفا اٱط٬م ٜتُٓٔ ٚدًٖٛا: 

ــٌ ايٓــ٬ي١.      ا٭ٍٚ: ــكنري ٚأٖ ــع اغيً ــكاِٖٝ ازي فتُ مل ٜٓتهــب إب
 ٚحيتٌُ عؿّ ا٫ْتها  ٖفا ٚدًٖٛا ٖٞ: 

 كا٤ َعِٗ أٚ سٓٛق َٓتؿٜاتِٗ. اعتما ِ ٚإدتٓا  ايً أ٫ًٚ:
 ايٓفك٠ ٚاٱبتعاؾ عٔ َعتكؿاتِٗ.  ثاًْٝا:
إدتٓـابِٗ بًشـار ايًـكى ٚايٓـ٬ي١  تٗـٛ َبتعـؿ عـٔ َفـاِٖٝ          ثايجًا:
 ايًكى. 

مل ًٜاقى إبـكاِٖٝ اغيًـكنري ؼي عبـاؾتِٗ يٮٚثـإ ٚا٫َـٓاّ       قابعًا:
                                                 

 .37ايتٛب١  نٛق٠ (1) 
 .3ٜٛنف  نٛق٠ (2) 
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 ٚاستر ع٢ً َٔ اؾع٢ ايكبٛب١ٝ.
اؾٜل اٯ١ٜ  اَا َا جيكٟ َٔ ٚنٌ ٖفٙ ايٛدٛٙ َشٝش١ ٖٚٞ َٔ َُ

اٱستذاز عًٝ٘ ت٬ ٜؿغٌ ُْٔ اي١ًُ ٚايًكا٤ سيعٓاٙ اغيتعاقف بٌ ٜأتٞ 
يًشذ١ ٚإقا١َ اي)ٖإ  نُا اْ٘ ٜؿٍ ع٢ً اٱْفاق ٚايٓفك٠ ٚاٱبتعاؾ ٫ْـ٘  

 قا٥ِ ع٢ً ارٗاق ايتبأٜ ٚايتٓاقا ؼي اغيبؿأ ٚايعكٝؿ٠. 
 ا٭قض ؼي أٟ اٱغبـاق عـٔ عـؿّ تفًـٞ ايهفـك ٚايًـكى ؼي       ايجاْٞ:

لَإ َٔ ا٭ل١َٓ  ٚدا٤ ـنك إبكاِٖٝ َٔ با  اغيجاٍ يبٝإ نـٓٔ ا٭ْبٝـا٤   
ــا، َــع     ــمِٖٗ عــٔ ايًــكى ٚاعــؿاؾِٖ يٮَــشا  ٚا٭ُْــاق ٚا٭تب ٚتٓ
ظيًــِٗ ايبًــاق٠ بايكنــٍٛ اي٬ســل  تٗــفٙ ايبًــاق٠ عــٕٛ عًــ٢ ايعبــاؾ٠  

ا تٝٗا ٚاؾٗاؾ ٚعؿّ ايٝأى ٚايكٓٛا  ٖٚٞ ٚن١ًٝ َباقن١ ااقب١ ايهفك غي
 َٔ ا٭ٌَ بهٝاؾ٠ اٱضيإ. 

اغيٓع َٔ إعتفاق اغيًكنري  اـ إ اٱْتُا٤ يًًكى َٚفاُٖٝـ٘   ايجايح:
يٝو أَكًا ستًُٝا ؼي أٟ لَإ َٔ ا٭ل١َٓ ٚإ ناْت ايُٛي١ ٚاؿهِ بٝؿ 
ــ٘ ٚنــًِ        ــ٘ ٚآي ــٓ  قُــؿ َــ٢ً اهلل عًٝ ــؿع يً ــ١ َ ــكنري  ٚؼي اٯٜ اغيً

آي٘ ٚنًِ اَبض َـٔ اغيُتٓـع طغٝـإ    ٚاغيهًُري  تببعجت٘ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚ
ٚنٝاؾ٠ ايًكى  ٜٚتذ٢ً ٖفا اٱَتٓا، بتكٝؿ اغيهًُري بأسهاّ اٱنـ٬ّ   
ٚإدتٓــابِٗ اٱتــكاا ٚايتفــكٜط  ٚتعاٖـــؿِٖ اغيًــٗٛؾ يهــٓٔ ا٭ْبٝـــا٤       
ٚسكَِٗ اغيتٌُ ااقب١ ايًكى ٚطـكؾٙ َـٔ بكـا، ا٭قض ٚتـل قاعـؿ٠      

  ٜٚٓــمٟٚ ٚأًٖــ٘ اغيٝهــٛق ٚأغــف ايًــكى ٜٓشهــك َــٔ ا٭قض ٚأطكاتٗــا
 باقتباى ٚسكز.

َٚٔ َُـاؾٜل قاقبـ١ اغيهـًُري يًًـكى اغيٛاربـ١ عًـ٢ اؾا٤ ايُـ٠٬        
ٚايفكا٥ا ا٫غك٣ اييت تٓفٞ َفاِٖٝ ايًكى عٔ ايٓفو  ٚتـبري ايتـماّ   
اؾٛاقع ٚا٫قنإ بطاع١ اهلل  ازي داْب ْطل ايًهإ بايًٗاؾتري ٚايت)أ 

 َٔ ايًكى.
 حبث بالغٍ

ايٓهـل( ٖٚـٛ اٱتٝـإ بهًُـات َتتايٝـات        َٔ ٚدٛٙ ايبؿٜع )سهٔ
بعٓٗا َعطٛف ع٢ً اٯغـك  ٜظٗـك بٝٓٗـا ايرتابـط ٚايـت٬سِ سيـا جيـف         
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 ا٭يا،  ٚجيعٌ ايٓفٛى تًتام  ا.
ٚؿهٔ ايٓهل ؼي ايككإٓ ؾ٫٫ت اعذال١ٜ تتذ٢ً باغيفاِٖٝ اٱْات١ٝ 
ٓـ    ؿ ٚاغيؿاقى ايعكا٥ؿ١ٜ  يٝهٕٛ بكٖاًْا ٚتٛنٝؿًا ع٢ً ْمٍٚ ايكـكإٓ َـٔ ع

 اهلل تذا٤ت اٯ١ٜ باَٛق:
ؼي نٌ َا ٜكٍٛ ٚإ ايُؿم ًٌُٜ  اٱغباق عٔ َؿم اهلل  ا٭ٍٚ:

آٜات ايكـكإٓ عًـ٢ مـٛ ايعُـّٛ اٱنـتغكاقٞ ٚايعُـّٛ اجملُـٛعٞ  َٚٓـ٘         
ايٛعٝؿ بايعفا  يًفٜٔ ٜكرتتٕٛ ايهف  ٚاٱترتا٤ ع٢ً اهلل  ْٚعتِٗ باِْٗ 

اؾُع ٚايهجك٠ َٚا تؿٍ راغيٕٛ  ٚؼفٜك اغيهًُري َِٓٗ  بفنكِٖ بُٝغ١ 
عًٝ٘ َٔ يمّٚ اٱسرتال َـِٓٗ  َٚـٔ ٚدـٛٙ اٱسـرتال إ خيـ)ِٖ ايـٓ        

أسـاا   قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ع١ًٝ ايطٝبات نًٗا  ٚإ اهلل 
بعًِ ايغٝب  ٚتفٌٓ بهًـف ايٛقـا٥ع ايتأقخيٝـ١ يكُـِ ا٭ْبٝـا٤  ٚإ      

ع٢ً ْفه٘ ؾٕٚ  تٙ  ؼكِٜ ؿِ اٱبٌ أمُك بإنكا٥ٌٝ اـ قاّ بتشكضيٗا 
تًِ ٜهٔ ؼكِٜ تًكٜع  ٚدـا٤ ايـٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ        
بايًــكٜع١ ايهــُشا٤ َٚــٝة ايتػفٝــف عــٔ ايٓــاى تــ٬ ضيهــٔ إ ٜهــٕٛ    

 يًتشكِٜ ايًػُٞ أثك ؼي نٓت٘.
  ٖٚفٙ ايؿع٠ٛ دم٤ ايؿع٠ٛ ٱتبا، ن١ٓ ٚطكٜك١ إبكاِٖٝ  ايجاْٞ:

هلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ ؼي اٱستذـاز     َٔ ا٭َك اٱ ٞ يًٓ  قُؿ َـ٢ً ا 
ع٢ً بـين انـكا٥ٌٝ ٚإْكـاـ ايٓـاى َطًكـًا َـٔ اٱتـرتا٤ ؼي بـا  ايًـكا٥ع          

 ٚا٭سهاّ.
يكؿ دا٤ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ بايؿع٠ٛ ازي اٱن٬ّ 
ْٚبف ايهفك ٚايًكى  اَا إ تأتٞ طا٥ف١ اٚ تكٜل بايهف  ع٢ً اهلل ْٚهب١ 

  تٗــٛ بــكلؽ ـاتــٞ ؾٕٚ ٖــؿاٜتِٗ ٚدــفبِٗ اَــٛق يًًــكٜع١ يٝهــت َٓٗــا
يٲن٬ّ  تذا٤ت ٖـفٙ اٯٜـات ببٝـإ عـؿّ َـش١ ؾعـ٣ٛ ؼـكِٜ بعـا         
ا٭طع١ُ  ٚؾعٛتِٗ ٱتبا، ًَـ١ إبـكاِٖٝ  ٚيتهـٕٛ ٖـفٙ ايـؿع٠ٛ َكؿَـ١       

 ٕ ًَت٘ ٖٞ اٱن٬ّ ٚاٱْكٝاؾ ٭َك اهلل تعازي.أ بًشاريؿعٛتِٗ يٲن٬ّ 
ِٖٝ بهْٛـ٘ )سٓٝفـًا( ؼي ؾ٫يـ١ عًـ٢     تكٝٝـؿ ًَـ١ ٚيـكٜع١ إبـكا     ايجايح:

دٗاؾٙ ؼي نبٌٝ اهلل  ٚانتكاَت٘  ٚثبات٘ عًـ٢ ايتٛسٝـؿ ٚعـؿّ ًَٝـ٘ عـٔ      
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اؿل ٚايُـؿم  ٚيـٛ ؾاق ا٭َـك بـري اتبـا، إبـكاِٖٝ ؼي اؿٓٝفٝـ١  ٚإتبـا،         
إنكا٥ٌٝ تُٝا سـكّ عًـ٢ ْفهـ٘  تا٭َـض ٖـٛ ا٭ٍٚ ٭ٕ انـكا٥ٌٝ نـإ        

اقٞ ا٭ْبٝـا٤ ٚتٝـ٘ طـكؾ يًٓفـك٠ َـٔ      آًٜا سٓٝفًا  َٛسؿًا هلل تعازي ٚنفا بـ 
ــ٘ ٚنــًِ      ــ٘ ٚآي ــٓ  قُــؿًا َــ٢ً اهلل عًٝ ــين انــكا٥ٌٝ اـ إ اي ْفــٛى ب

 ٜؿعِٖٛ ٱتبا، أبٞ ا٭ْبٝا٤.
ْفٞ ايًكى ٚاي٬ٓي١ عٔ إبكاِٖٝ  ٚتٝـ٘ َـؿع ٚثٓـا٤ عًٝـ٘       ايكابع:

ٚؾع٠ٛ ٱقتفا٤ أثكٙ ٚسذ١ ع٢ً ايٓاى تهإ إبكاِٖٝ َـاؾسًا بايتٛسٝـؿ   
ٛى ٚأنجكِٖ قه٠ٛ ٚ ـكٚقًا ٚأيـؿِٖ نفـكًا ْٚـ٬ي١ ٖٚـٛ      عٓؿ أعت٢ اغيً

صيــكٚؾ ايــفٟ أؾعــ٢ ايكبٛبٝــ١  تُــٔ بــا  ا٭ٚيٜٛــ١ إ ٜكــّٛ ايٓــاى         
باٱنتذاب١ يًٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ؼي ؾعٛت٘ ازي اٱن٬ّ 

 ْٚبفٙ ايًكى ٚايهفك ٚاي٬ٓي١ ٚتٝ٘ ٚدٛٙ:
بٝـا٤ ٚاغيكنـًري َـٔ    ؾع٠ٛ ايٓاى ازي ايتٛسٝؿ ٚاتبا، ًَـ١ ا٭ْ  ا٭ٍٚ:

 .(1) صَََٚن َأْزَضًَْٓنَى ِإالَّ َزس١ًَُْ يًَِْعنيَُِنَي  طَُاؾٜل قٛي٘ تعازي 
ف٤ٞ ؾع٠ٛ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ ؼي لَـإ     ايجاْٞ:

يٝو تٝ٘ دباق ٜهكٙ ايٓاى ع٢ً قاقب١ اٱن٬ّ  اٚ ايُؿٚؾ عٓ٘ ٚعؿّ 
ات عًــ٢ ايتٛسٝــؿ ٚإنــتككأ ايــؿغٍٛ تٝــ٘  تــإبكاِٖٝ داٖــؿ بٓفهــ٘ يًجبــ 

عٔ  اي)اٖري ايؿاي١ ع٢ً ايتٛسٝؿ َٔ اٯٜات ايه١ْٝٛ  ٚقؿ غفف اهلل 
ايٓاى ؼي أٜاّ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ تًـِ جيعـٌ سـادمًا    

 ٚبكلغاًٳ ٚدؿاقًا بِٝٓٗ ٚبري اٱن٬ّ.
بعج١ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ ٚارٗـاق يـكف      ايجايح:

 ا٭ْبٝا٤ ايفٜٔ تُؿٚا ي٘ ٚبؿا١ٜ امهاق ايًكى ؼي ا٭قض.َٚٓمي١ 
 حبث أصىيل

ابتؿأت اٯ١ٜ با٭َك اٱ ٞ ازي ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ 
بًفظ )قٌ( ٖٚٛ تعٌ أَك ٚتًكٜع حيٌُ َف١ ايٛدٛ   ت٬بؿ إ ٜكٍٛ 
 ٍ  ايٓ  َا ؼي ٖفٙ اٯ١ٜ َٔ اغيٓاَري  َٚٔ اٯٜات إ ٜبك٢ ا٭َك ٚايكـٛ

                                                 

 .107نٛق٠ ا٭ْبٝا٤  (1) 
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َعًا غايؿٜٔ ازي ّٜٛ ايكٝا١َ  ٖٚٛ ياٖؿ ع٢ً أ١ًٖٝ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ يًفنك ؼي ا٭ـإ عيو َـكات ؼي ايٝـّٛ  ٚيٝهـٕٛ ٖـفا     
ايفنك َكؿ١َ يٲَغا٤ يكٛي٘ ٚعـؿّ اٱعـكاض عٓـ٘ نُـا ٜٓـفٞ قؿنـ١ٝ       
ٚتًكٜفًا ع٢ً ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٭ْ٘ ٜتًكـ٢ ا٭ٚاَـك   

ٔ عٓؿ اهلل  ٖٚفا ايتًكـٞ تٛنٝـؿ غيٓميـ١ ايـٓ  ايكتٝعـ١  ْٚعُـ١ ٚقظيـ١        َ
 يًٓاى بأغف ا٭ٚاَك اٱ ١ٝ بٛانط١ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘.

ٌٖٚ حيٌُ ا٭َك بإتبا، ١ًَ إبكاِٖٝ ايٛدٛ  آًٜا اؾٛا  ْعِ  أٟ 
 إ اٯ١ٜ تتُٓٔ أَكٜٔ:

ًِ  ٖٚـٛ عًـ٢   غاّ يًٓ  قُؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـ     ا٭ٍٚ:
 قهُري:

 اٱع٬ٕ بُؿم اهلل تعازي. ا٭ٍٚ:
ؾع٠ٛ ايٓاى ٱتبا، ١ًَ إبكاِٖٝ  ٚتٝٗا سُـا١ْ َـٔ اٱتـرتا٤     ايجاْٞ:

ٚايهف  ع٢ً اهلل  ٚقٛي٘ تعازي "تاتبعٛا" ٖٛ دم٤ َٔ ا٭َك اٱ ـٞ ازي  
ٛ    ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ ٚايتكـؿٜك ط    ًََِّث١َ  قمثٌْ َصثَدَم ايًَّث٘م َفثنََِّبعم ا 

 ص ؼي انتكاَت٘ ٚاغ٬َ٘ ايعبٛؾ١ٜ هلل تعازي.إبساِٖٝ
عاّ بٛدٛ  اؽاـ اؿٓٝفٝـ١ َٓٗذـًا ٚيـكٜع١ً ؼي اؿٝـا٠ ايـؿْٝا       ايجاْٞ:

ٚتتذ٢ً َعاغيٗا باٱن٬ّ ٚاتبا، ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ    
 ايفٟ بًك ب٘ ا٭ْبٝا٤ َِٚٓٗ إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ.

ــكٜٔ رــاٖكا  ــ٢ ا٭عــِ   ٚنــ٬ ا٭َ ٕ ؼي ايٛدــٛ   ٚعــؿّ اقاؾ٠ اغيعٓ
يًٛدٛ  ٚاٱنتشبا  ٚإ إيرتنا ؼي طًب ايفعٌ  ٚيهٔ ايٛدٛ  ضيٓع 
َٔ ايرتى  أَا اٱنتشبا  تٝتٓـُٔ اٱـٕ تٝـ٘  ٖٚـفا اٱـٕ َعـؿّٚ ؼي     
ا٭َك اـاّ ٚايعاّ َعًا  ٚقؿ اَتجـٌ ايـٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘       

ؾعا ايٓاى ٱتبا، ١ًَ إبكاِٖٝ ٚع٢ً ٚنًِ يٮَك اٱ ٞ ٚبًة ايكناي١ ٚ
ايٓاى اٱَتجاٍ ٚاٱنتذاب١ يٮَك ايعاّ  بـٌ ٚيٮَـك اــاّ آٜـًا ٭ٕ     
اـطا  ازي ايٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ بــ)قٌ( َٛدـ٘ ازي        
ايٓاى طيٝعًا بايٛانط١  تهٌ اْهإ جيـب إ ٜـ٪َٔ عكٝكـ١ َـؿم اهلل     
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 ًُا.ٜٚتبع ١ًَ إبكاِٖٝ ٜٚهٕٛ سٓٝفًا َهً
 
 

َّ أٍٚ بٍَْٝت ٚمِوَع ِيًَّٓنِع يًََِّرٟ ِبَبه١ََّ َمَبنَزًنن ط لىنه حعبىل ِإ

 .96اٯ١ٜ صَٖٚمَد٣ يًَِْعنيَُِنَي 
 

 اإلعساة وانهغت
 إٕ  ٖٚٛ َٓاف.انِ إٔ: سكف ًَب٘ بايفعٌ  أٍٚ: 

بٝــت: َٓــاف ايٝــ٘  ْٚــع: تعــٌ َــاِض َــبين يًُذٗــٍٛ  ْٚا٥ــب   
 : ٖٛ.ايفاعٌ ُْت َهترت تكؿٜكٙ

يًٓاى: داق ٚفكٚق َتعًكإ بْٛـع  يًـفٟ: ايـ٬ّ ٖـٞ اغيمسًكـ١       
 ٍََٛٛ ؼي قٌ قتع غ) إٕ.انِ ايفٟ: 

نـِ  ببه١: داق ٚفكٚق ٖٚٛ َـ١ً اغيَٛـٍٛ  َباقنـًا: سـاٍ َـٔ ا٫     
 اغيٍَٛٛ )ايفٟ(.

ٖؿ٣: عطف ع٢ً )َباقنًا(  يًعاغيري: داق ٚفكٚق َتعًكإ بٗـؿ٣  
ًـأ ٜهـٕٛ ايتكـؿٜك  اْـ٘ نـبب ٚٚنـ١ًٝ  ؿاٜـ١        ٚبًشار اْ٘ َْٛـٛ، َٚٓ 

 ايعاغيري.
ٚايْٛــع ْــؿ ايكتــع  ٜكــاٍ ْٚــع٘ ٜٓــع٘ ْٚــعًا َْٚٛــٛعًا  ٚؼي  
اؿؿٜح: إ اغي٥٬ه١ يتٓع ادٓشتٗا يطايب ايعًـِ  أٟ تفكيـٗا يتهـٕٛ    

 ؼت قؿَٝ٘  ٜٚأتٞ ايْٛع بعٓٛإ ايبهط. 
نع١ ْٚٝكًا ا٭قض اييت اًْأ عًٝٗا ايبٝت اؿكاّ  ٚتٝٗا انِ ٚبه١ 
 ٚدٛٙ: 

 َكؿاق أقض ايهعب١.  ا٭ٍٚ:
 اغيطاف ايفٟ ٜطٛف ايٓاى تٝ٘ سٍٛ ايبٝت.  ايجاْٞ:
 اغيهذؿ اؿكاّ.  ايجايح:
 َه١ اغيهك١َ.  ايكابع:
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 اؿكّ ايفٟ ٖٛ ان) َٔ َه١ ٚؾٜٚك٠ بٝٛتٗا.  اـاَو:
 ٜٚؿغٌ تٝ٘ ٢َٓ َٚمؾيف١  ٚيًشكّ سؿٚؾ َكن١َٛ َٚع١ًَٛ.

اغيكاؾ َٓٗا تكيض اـت ٚاي)ن١ َٔ ايبٝت ٫ْ٘ بفات٘ ٚاغيباقن١ َفاع١ً ٚ
 َباقى با٫ْات١ ازي اي)نات ؼي سذ٘ ٚايطٛاف سٛي٘. 

 ٚاي)ن١: ايُٓا٤ ٚايمٜاؾ٠  ٚتأتٞ سيع٢ٓ ايهعاؾ٠ ٚايتًكٜف.

 حبث عمبئدٌ 
 أٍٚ اي٤ًٞ: بؿاٜت٘ ٖٚٛ ع٢ً اقهاّ: 

ايٞ أٚ ايفـكؾ اغيهــتكٌ  ـت اٱقتبــاطٞ  أٟ ٫ ٜـكتبط َــع ايتــ    ا٭ٍٚ:
ايجاْٞ ا٫ بٛسؿ٠ اغيْٛٛ،  نُا ؼي ايّٝٛ ا٭ٍٚ َٔ قَٓإ تاْ٘ ٜٓفُـٌ  

 عٔ ايّٝٛ ايجاْٞ. 
ايفكؾ اٱقتباطٞ اغيتٌُ َع ايتايٞ َع ايتُٝٝم بُٝٓٗا بًشـار   ايجاْٞ:

ايعٓٛإ ٚايَٛف ٚإ ايتك٢ َع٘ َٚـع ا٫تـكاؾ ا٫غـك٣ ؼي اؾم٥ٝـ١ َـٔ      
يتهــبت(  تٗــٛ دــم٤ َــٔ ايًــ٤ٞ  نُــا ٚقؾ ؼي اؿــؿٜح: )أٍٚ ايُــ٠٬ ا

 اي٠٬ُ َٔ  ت إ ٜٓفٌُ عٔ ا٭دما٤ ا٭غك٣. 
ا٫ؼاؾ ؼي ايهٓػ١ٝ ٚاغيْٛٛ، ٚاٱتُاٍ بـري ا٭دـما٤  ٫ٚ    ايجايح:

ضيتال أٍٚ اي٤ًٞ عٔ أدما٥٘ ا٭غك٣ ا٫ باٱبتؿا٤ ب٘ نُا ؼي ْمٍٚ اغيطـك  
 .ٍٚ  ع٢ً مٛ َتٛاط٤ٞ َٚتها

ٍٚ ايًـ٤ٞ ٚبـاقٞ ا٭دـما٤    ايتبأٜ بايهِ ؾٕٚ ايهٝف بـري أ  ايكابع:
 ٖٚٛ ع٢ً أقهاّ: 

ــايُٓٛ ٚايهــ) نُــا ؼي اٱْهــإ      ا٭ٍٚ: ــِ ٜأغــف ب ــؿأ َــغتًا ث ــا ٜب َ
 ٚاؿٝٛإ ٚايًذك ؼي آ١ٜ ن١ْٝٛ تؿٍ ع٢ً ٚدٛؾ ايُاْع ٚبؿٜع غًك٘. 

ايفٟ ٜهٕٛ ؼي بؿاٜت٘ ق٬ًًٝ ثِ ٜأغـف بايمٜـاؾ٠ ٚايهجـك٠ ٖٚـٛ      ايجاْٞ:
 ع٢ً قهُري: 

 ٘ نايٓاق ؼي اتهاعٗا َٚا٤ ايفٝٓإ. اغيفكؾ ؼي ـات أ٫ًٚ:
اغيتعـؿؾ ؼي اتـكاؾٙ  نُـا ؼي اٱْهـإ اـ غًـل اهلل آؾّ ٚ سـٛا٤        ثاًْٝا:

 تاْتًكت ـقٜتُٗا ؼي ا٭قض. 
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َا ٜهٕٛ ْٝكًا ثِ ٜأغف باٱتها، نُا ؼي ًْأت اغيؿٕ ٚايكك٣  ايجايح:
 ٚا٭نٛام. 

ٝــت َــا ٜٓفــكؾ بايًــإٔ  ٜٚهــتكٌ ؼي اغيْٛــٛ،  نُــا ؼي ايب اـــاَو:
اؿكاّ اـ اْ٘ خيتًف عٔ ايبٝـٛت ايـيت سٛيـ٘  ٚإ َـؿم عًـ٢ اؾُٝـع       
عٓٛإ ايبٝت  ْعِ ٖٛ ًٜتكٞ ؼي اغيْٛٛ، َع بٝٛت اهلل أٟ اغيهادؿ اييت 
اقُٝت ؼي كتًف اما٤ ا٭قض  ا٫ إ ٖفا اٱيتكا٤ دٗيت يًػَُٛٝات 
اييت ٜٓفكؾ بٗا ايبٝت اؿكاّ يفا غُـ٘ بأيـا٤ كَُٛـ١ َٓٗـا اغيهـذؿ      

 كاّ  ٚايبٝت اؿكاّ  ٚايبٝت ايعتٝل  ٚيٞ ايبٝت ايعتٝل يٛدٛٙ: اؿ
 اْ٘ أٍٚ بٝت اًْأ ؼي ا٭قض  ٚيٝو َٔ بٝت تٝٗا قبً٘.  ا٭ٍٚ:
إ اهلل سكقٙ ٚأعتك٘ َٔ ْت اؾبابك٠  نُا سٌُ ٱبك١ٖ ًَو  ايجاْٞ:

اؿب١ً ايفٟ اقاّ بُٓعا٤ ايُٝٔ نٓٝه١ ْػ١ُ يٝشر ايٝٗا ايعك   ٚيهٓ٘ 
َكتِٗ عٔ ايهعب١  تهاق ايٝٗا ظٌٝ عظِٝ  ـؿَٗا  تًشكتـ٘   عذم عٔ 

 ا مضي١ ٚايعاق ٚاـمٟ  نُا نٝأتٞ إ يا٤ اهلل ؼي تفهت نٛق٠ ايفٌٝ. 
 تٝ٘ ؾيٌٝ ع٢ً َعكت١ ايٓاى ب٘ ٚٚدٛ  سذ٘.  ايجايح:
 ٬َلَت٘ يًشٝا٠ اٱْها١ْٝ ع٢ً ا٭قض.  ايكابع:

 ٝٛت. تٛنٝؿ ايتبأٜ بٝٓ٘ ٚبري  تٙ َٔ ايب اـاَو:
اٱياق٠ ازي إ نٌ بٝت ٖٛ ساؾخ ٚسـؿٜح الا٤ ايبٝـت    ايهاؾى:

 اؿكاّ  تٗٛ ٚسؿٙ ايفٟ ٜتُف بايعتل ٚايهبل َٔ بري ايبٝٛت.
َٚٔ اٯٜـات إ ٜـكؾ يفـظ )ايعتٝـل( َـكتري ؼي ايكـكإٓ  ٚن٬ُٖـا ؼي        
ايبٝت اؿكاّ  بُٝٓا ٚقؾ ـنك ايكؿِٜ ؼي َٚـف ايفعـٌ ٚاغيجـاٍ  نُـا ؼي     

َقنيمٛا ََنيًَِّ٘  طا  أ٫ٚؾ ٜعكٛ  ٭بِٝٗ ٚسمْ٘ ع٢ً ٜٛنف قٛي٘ تعازي ؼي غط

َََٓثنِشٍَ َس َّث٢ َعثنَد        ٚقـاٍ تعـازي ط  (1) صإََِّْو َيِرٞ َواَلِيَو اْيَكِدِِٜ َٚاْيكََُثَس َقثدَّزَْْنٙم 

ِٕ اْيَكِدِِٜ  . (2) صَننْيعمْسدمٛ

                                                 

 .95ٜٛنف  نٛق٠ (1) 
 .39ٜو  نٛق٠ (2) 
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دا٤ يفظ )ا٭ٍٚ( بايتعكٜف با٫يف ٚاي٬ّ  غاَـًا بـاهلل    ايهاؾى:
ٚٚ         َف بٝـت اهلل باْـ٘ أٍٚ ايبٝـٛت ؼي ا٭قض  ٚتٝـ٘ يـٗاؾ٠ عًـ٢

ــا ضيهــٔ تكهــِٝ ا٭ٍٚ عهــب ايًشــار ازي      ــٮقض  نُ ــازي ي ــ٘ تع ًَهٝت
تكهُٝات َتعؿؾ٠ َٓٗا َا ي٘ آغك َجٌ ناعات ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ  َٚا يٝو ي٘ 
آغك نُا ؼي أٍٚ ا٭عؿاؾ اي٬َتٓا١ٖٝ  ْٚعِٝ اـًؿ  َٚٓـ٘ بًشـار ايتـايٞ    

 ازي ٚدٛٙ: ٚعؿَ٘ ٚتٓكهِ 
 َا ٜهٕٛ َبتؿأ ٚأ٫ًٚ ثِ ٜأتٞ َٔ بعؿٙ َجً٘ ع٢ً مٛ َتعؿؾ.  ا٭ٍٚ:
َا ٜهٕٛ أ٫ًٚ ٜٚأتٞ َٔ بعؿٙ َا خيتًف عٓ٘  سيا  ُٜؿم عًٝ٘  ايجاْٞ:

 اْ٘ قهِٝ ي٘. 
ا٭ٍٚ ايفٟ يٝو ي٘ ثإ أٚ َجٌٝ أٚ يبٝ٘  ٖٚٛ أَك غـاّ   ايجايح:

 ٚياٖؿ ع٢ً ايٛسؿا١ْٝ.  باهلل 
ٍٚ ايفٟ تهٕٛ ايٓهب١ بٝٓ٘ ٚبري َا ٜأتٞ َٔ بعؿٙ عًَُٛا ايكابع : ا٭

ٚغَُٛــًا َــٔ ٚدــ٘  نُــا ؼي ايبٝــت اؿــكاّ َٚــاؾ٠ اٱيتكــا٤ بٝٓــ٘ ٚبــري 
 اغيهادؿ ٖٞ عباؾ٠ اهلل  اَا َاؾ٠ ا٫ترتام تٗٞ َتعؿؾ٠ َٓٗا: 

 ٜٓفكؾ ايبٝت اؿكاّ باْ٘ بٝت اهلل.  ا٭ٍٚ:
 ٜ٪ؾٟ اغيهًُٕٛ تٝ٘ َٓانو اؿر.  ايجاْٞ:

 ايبٝت ايٛسٝؿ ايفٟ ٜطاف سٛي٘ طاع١ ٚعباؾ٠ هلل. جايح:اي
ايبٝت ايباقٞ َٓف اٜاّ أبٝٓا آؾّ ٚازي َٜٛٓـا ٖـفا ٚستـ٢ ٜـّٛ      ايكابع:

ايكٝا١َ بفات ايكؿن١ٝ  تًِ ٜأت عًٝ٘ ّٜٛ أٚ َؿ٠ ٜتعكض تٝٗا ي٬ْؿقاى 
بٌ ٖٛ َعًّٛ ٜٚتعاٖؿٙ ا٭ْبٝا٤ ٚاغي٪َٕٓٛ ؼي نٌ لَإ  بٌ َٚٔ قبٌ  ت 

نُا ناْت قكٌٜ ٚايكبا٥ٌ ا٫غك٣ ؼكّ عًٝـ٘ ٚعًـ٢ انكاَـ٘     اغي٪َٓري
 ٚايطٛاف سٛي٘. 

عؿّ غًٛٙ َٔ ايطا٥فري ٚاغيًُري ناع١ َا نٛا٤ َٔ ايٓاى  اـاَو:
 أٚ اغي٥٬ه١.

 يف سُبق اَِبث 
بعؿ ف٤ٞ اٯٜات عًٝـ١ ايطٝبـات ٚإباسـ١ ايطعـاّ يٮْبٝـا٤ ٚاتبـاعِٗ       
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كِٜ َـٔ  ـت ْـِ يـاٟٚ     َٚٓع ايتًؿٜؿ ع٢ً ايٓفو ٚايٓٗٞ عٔ ايتشـ 
ٚؾيٌٝ يكعٞ  ٚايمدك عٔ ايهف  ٚاٱتـرتا٤ عًـ٢ اهلل َطًكـًا  ٚفـ٤ٞ     
اٯ١ٜ ايهابك١ باتبا، ْٗر ٚطكٜك١ إبكاِٖٝ اـًٌٝ ؼي اٱنـتكا١َ ٚاٱْكٝـاؾ   
ازي اهلل تعازي ٚإدتٓاب٘ ايًكى ٚاي٬ٓي١  دـا٤ت ٖـفٙ اٯٜـ١ يتػـ) عـٔ      

غ١َُٝٛ يًبٝت اؿكاّ ٚنْٛ٘ سكٝك١ تأقخي١ٝ ؼي اٱقاؾ٠ ايته١ٜٝٓٛ تتعًل 
أٍٚ بٝت ؼي ا٭قض ْٜٛع يًعبـاؾ٠  َٚـا تٝـ٘ َـٔ ايفـٝا ٚاــت  ٚؼي       

 اي١ًُ بري اٯ١ٜ ايهابك١ ٖٚفٙ اٯ١ٜ ٚدٛٙ: 
َٔ َؿم اهلل تعازي إ أٍٚ بٝت اًْأ ؼي ا٭قض ٖٛ اغيهذؿ  ا٭ٍٚ:
 اؿكاّ. 

ٜـ١  ـنكت اٯ١ٜ ايهابك١ إتبا، ١ًَ إبـكاِٖٝ  ٚدـا٤ت ٖـفٙ اٯ    ايجاْٞ:
َٔ اِٖ اتكاؾ َُٚاؾٜل ًَت٘ عًٝـ٘ ايهـ٬ّ  تاٯٜـ١ َـٔ      تٗٛيفنك اؿر 

عَُٛات قتع اؾٗاي١ ٚايغكق  ٚنٞ ٫ ٜؿغٌ ايتشكٜف ٚايتًـٜٛ٘ عًـ٢   
نٓٔ إبكاِٖٝ غَُٛا بعؿ إؾعا٤ اْ٘ ٜٗٛؾٟ ُْٚكاْٞ  تبعؿ ا٭َك باتبا، 

باؾ٠ ٚاْ٘ ١ًَ إبكاِٖٝ دا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يتػ) عٔ ْٚع ايبٝت اؿكاّ يًع
ــ١ َتٓــ١ُٓ ٚدــٛ  سذــ٘       ــ١ ايتايٝ ــأتٞ اٯٜ ــاى  يت ــت ْٚــع يًٓ أٍٚ بٝ

 ٚايطٛاف تٝ٘. 
بٝإ تكؾ َٔ اتكاؾ اٱتبا، ايفٟ أَكت بـ٘ اٯٜـ١ ايهـابك١ ؼي     ايجايح:
ًََِّث١َ إبثساِٖٝ   قٛي٘ تعازي ط ص ٚدـا٤ت ٖـفٙ اٯٜـ١ ي٬غبـاق عـٔ ايبٝـت       َفنََِّبعمٛا 

اِٖٝ بعُاق٠ ايبٝت اؿكاّ ٚايتٛنٝؿ اؿكاّ يتتُٓٔ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ اتبا، إبك
 ع٢ً قؿنٝت٘ ٚسكَت٘. 

بٝإ َُؿام َٔ َُاؾٜل اؿٓٝف١ٝ ايـيت ٚقؾ ـنكٖـا َٚـفًا     ايكابع:
إبـكاِٖٝ   يـؿع٠ٛ ٱبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ ؼي اٯ١ٜ ايهابك١ ٖٚٛ سـر ايبٝـت   

  تُـٔ إعذـال نـٝام    ٖٚٛ ٚادب عـٝين   ايٓاى ايٝ٘ ٚتٝ٘ إتبا، ٱبكاِٖٝ
ٜات إ ٜأتٞ اؿر َتعكبًا يَٛف اؿٓٝف١ٝ يٝهٕٛ اغيهًِ بأؾا٤ ايفك١ٜٓ اٯ

 ٚايتهًٝف اٱ ٞ سٓٝفًا َٚتبعًا غي١ً إبكاِٖٝ. 
سر ايبٝت اؿكاّ تٓمٙ عٔ ايًكى ٚبًشـار َْٛـٛ، ْظـِ     اـاَو:
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اٯٜات تإ سر ايبٝت اؿكاّ إدتٓا  يًًكى ٚإبتعاؾ عٔ َفاُٖٝ٘  ٚقٝؿ 
ٙ ٱتاؾ٠ عؿّ سٍُٛ ايتٓمٙ َٔ ايًكى بـؿٕٚ  اٱن٬ّ ايفٟ ـنكْاٙ اع٬

اٱن٬ّ ٚاٱْكٝاؾ ازي اهلل تعازي  ٖٚٛ ٫ ضيٓع َٔ َؿم اتبا، إبكاِٖٝ َٔ 
 اغيهًِ ايفٟ ٫ ٜهتطٝع اؾا٤ اؿر ٫ٕ اٱن٬ّ ٖٛ ا٭ٌَ. 

بٝإ َٓاتع اؿٓٝف١ٝ ٚإ اؾا٤ َا تٝٗا َٔ ايٛرـا٥ف جيًـب    ايهاؾى:
ٯ١ٜ ب)ن١ ٚإتاْات ايبٝـت اؿـكاّ    ايٓفع ُٜٚكف ا٭ـ٣ ٱغباق ٖفٙ ا

ٚاـ دا٤ اٱترتا٤ ؼي ا٭طع١ُ ٚسًٝتٗا  ٚؼي ١ًَ إبكاِٖٝ ْٚهبت٘ يًٝٗٛؾ١ٜ 
أٚ ايُٓــكا١ْٝ  دــا٤ت ٖــفٙ اٯٜــ١ يتُٓــع َــٔ اٱتــرتا٤ ؼي بٝــٛت ايعبــاؾ٠   
ٚتأقخيٗا. ٚاغ)ت اٯ١ٜ ايهابك١ عٔ سٓٝف١ٝ إبكاِٖٝ  دا٤ت ٖـفٙ اٯٜـ١   

ــ١ ايــيت نــإ عًٝٗــا   يت٪نــؿ إ إنــتكباٍ ايبٝــت اؿــ  كاّ دــم٤ َــٔ اؿٓٝفٝ
 إبكاِٖٝ  غًَُٛا ٚإ بٝت اغيكؿى مل ٜدي ا٫ بعؿ اْكٓا٤ اٜاّ إبكاِٖٝ. 
ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ يبٝإ ٚدٛ  سر ايبٝت ٚإط٬م ٖف ايٛدٛ  
يًٌُٝ ايٓاى طيٝعًا َع بٝإ غُا٥ِ اغك٣ يًبٝت اؿكاّ  ٚتتٓـُٔ  

نـ١ٝ ايـيت تٝـ٘  ٚيهـٔ غيـاـا      ـنك آٜات ٚبكاٖري تـؿٍ عًـ٢ ا٭نـكاق ايكؿ   
 ايفٌُ بري ٖفٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ َع ٚسؿ٠ اغيْٛٛ،  تٝ٘ ٚدٛٙ: 

انتك٬ٍ َْٛـٛ، ْٚـع ايبٝـت اؿـكاّ َٚـا تٝـ٘ َـٔ اغيٓـاتع          ا٭ٍٚ:
 ٚايغاٜات ع٢ً مٛ ا٫طياٍ. 

 بٝإ ايتعؿؾ ٚايهجك٠ ؼي َٓاؾٜٔ قؿن١ٝ ٚيكف ايبٝت اؿكاّ.  ايجاْٞ:
ٜـ١ عـٔ اغيٓـاتع ٚايـؿ٫٫ت ايعاَـ١ غيْٛـٛع١ٝ       اغباق ٖـفٙ اٯ  ايجايح:

ايبٝت اؿكاّ بهْٛ٘ أٍٚ بٝت ْٚع يًٓاى ٚاٱط٬م ؼي َٚف٘ باي)ن١  
ٚعَُٛات ٖؿاٜت٘ يًٓاى  ٚف٤ٞ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ باـُا٥ِ اييت ٜٓا ا َٔ 

 حيذ٘ ٜٚعُكٙ ٜٚطٛف ب٘ ٜٚمٚقٙ. 
ؼي ايفُــٌ بــري اٯٜــات ســح عًــ٢ طاعــ١ اهلل عــر ايبٝــت    ايكابــع:

ؿكاّ  تبعؿ َعكت١ قؿن١ٝ ايبٝت ؼي ٖفٙ اٯ١ٜ  تأتٞ اٯٜـ١ ايتايٝـ١ يتـبري    ا
 ٚدٛ  اٱْتفا، َٔ ٖفٙ ايكؿن١ٝ َٚا ٜٓتر عٓٗا َٔ اي)نات بأؾا٤ اؿر. 

ٜفٝؿ اؾُع بري اٯٜـتري إ اؿـر أَـك ْـاتع يًعبـؿ ٚايٓـاى        اـاَو:
 طيٝعًا. 
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 إعجبش اَِت
 ؼي اٯ١ٜ َها٥ٌ إعذال١ٜ َٓٗا: 

ٜتفٌٓ اهلل نبشاْ٘ ٜٚبري َٓالٍ ا٭قض َٚٛاْع ايتكؿٜو  ا٭ٚزي:
ٚاي)نــ١ تٝٗــا ٚخيــ) بٓفهــ٘ عــٔ أٍٚ بٝــت اًْــأ ؼي ا٭قض  َْٚٛــٛ،    

َََٚثن خًََْكثتم    طاٱًْا٤ ٖٚٛ ايعباؾ٠  يتهٕٛ اٯ١ٜ َٔ عَُٛات قٛيـ٘ تعـازي   

ِٕ َّ َٚاإلَْظ ِإالَّ يَِْٝعبمدمٚ  .(1) صاْيِذ
ر عباؾ٠ ٬َل١َ يٲْهـإ َٓـف غًكـ٘     اٯ١ٜ تؿٍ ع٢ً إ اؿ ايجا١ْٝ: 

 يفا دا٤ ْٚع ايبٝت َكٝؿًا باْ٘ يًٓاى. 
٫بؿ َٔ أنكاق ًَهٛت١ٝ ؼي اغتٝاق َه١ يتهـٕٛ َٓـم٫ً يًبٝـت     ايجايج١:
 اؿكاّ. 

ــ١ ايبٝــت اؿــكاّ ؼي ا٭قض  ػيــا ضيٓــع    ايكابعــ١: تجبٝــت سكٝكــ١ أٚيٜٛ
أٍٚ بٝت ٖٛ بٝت  اٱترتا٤ غَُٛ٘ ت٬ ٜهتطٝع ايٝٗٛؾ َج٬ً اٱؾعا٤ بإ

اغيكؿى أٚ ٜهتؿٍ بعِٓٗ باْ٘ نإ أٚزي ايكبًتري  أٚ إؾعا٤ بعـا أٖـٌ   
 اغيًٌ انبك١ٝ َعابؿِٖ  َٚٓ٘ بٝإ اٱعذال ؼي أَك اًْا٤ ايبٝت ٚتعاٖؿٙ. 

تؿعٛ اٯ١ٜ يًتشكٝل ٚايتفهت ٚايكدٛ، ازي اٯٜات ا٫غك٣  اـاَه١:
 ٌ ) ْٚـع( دـا٤    ٚايُّٓٛ ٚا٭غباق غُّٛ اًْا٤ ايبٝت  ٫ٕ ايفعـ

 بُٝغ١ اغيبين يًُذٍٗٛ. 
ٚقٚؾ يفظ به١ ؼي ٖفٙ اٯ١ٜ ؾٕٚ  تٖا َٔ آٜات ايككإٓ   ايهاؾن١:

 َٚٔ اٯٜات إ يفظ )َه١( مل ٜكؾ ؼي ايككإٓ ا٫ َك٠ ٚاسؿ٠ آًٜا. 
ف٤ٞ يفظ ) ايٓاى ( ٖٚٛ اعِ َـٔ اغيهـًُري ٚاغيٛسـؿٜٔ      ايهابع١:

 ٚياٖؿ ع٢ً قظي١ اهلل بايٓاى طيٝعًا. 
ـنكت اٯ١ٜ ايبٝت ايفٟ ببه١  َٚٔ اٯٜات إ ٖفا ايَٛف  جا١َٓ:اي

نــِ )َهــ١( تا٫نــِ ٜفٝــؿ ايتعــٝري ٫ٚ حيتُــٌ ايتعــؿؾ  ٚنــفا بايٓهــب١ ٫ 
اغيتعاقف يًبًؿ٠ اييت تٝٗا ايبٝت اؿكاّ ٖٛ ) َه١( َٚع ٖفا اْميت اٯ١ٜ 

 )به١( ػيا ٜعين اُْكاف اغيع٢ٓ  ا ع٢ً مٛ اؿكٝك١.انِ ب
                                                 

 .56ايفاقٜات  نٛق٠ (1) 
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ٚيٝو َٔ بًؿ٠ اغك٣ ايٗا به١ أٚ َه١ ازي اٯٕ ٖٚفا َٔ اٯٜات 
اٱعذال١ٜ ؼي ايا٤ ايبًؿإ ٚا٫َُاق  بُٝٓا يٞ ايـٓ  قُـؿ قُـؿًا    

به١ َٚه١ انِ يٝتهابل ايٓاى ؼي اغتٝاق اي٘ اغيباقى ٭بٓا٥ِٗ بُٝٓا ٜبك٢ 
ؼي غاَري بايبًؿ ا٫َري ٖٚٛ َٔ َُاؾٜل ايَٛـف باي)نـ١ ايـفٟ دـا٤     

 ص. َمَبنَزًننٖفٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعازي ط
ؼي اٯ١ٜ ؼؿٺ  ٫ْٗا ؽ) عٔ تكيض ايٓفع ٚاـت ايهجت َـٔ   ايتانع١:

ايبٝــت ٚايــفٟ دــا٤ ـنــكٙ بُــف١ اي)نــ١ ٚعًــ٢ مــٛ اٱطــ٬م ايًــاٌَ    
 يًًٓأتري. 

َٔ أنكاق اـًل ٚاٯٜات ايظـاٖك٠ تٝـ٘ ٚدـٛؾ بٝـت هلل ؼي      ايعايك٠:
  ٚيــٛ اٜـ١ ٚنـببًا ي٬ضيـإ ٚايٛاْـع ٖـٛ اهلل      ا٭قض يٝهـٕٛ بابـًا يًٗؿ  

 ْٚع٘ يػِ يكاّ آغكٕٚ باغيٓاته١ ٚبٓا٤  تٙ ٚاغيبايغ١ ؼي عُاقت٘. 
َٔ إعذال ايككإٓ بٝإ تأقٜؼ ا٭قض ٚاٱعُاق تٝٗا  اؿاؾ١ٜ عًك٠:

 ٖٚٛ َٔ َُاؾٜل بٝاْ٘ ٚتبٝاْ٘ يهٌ ي٤ٞ.
عٔ  ٚبُٝٓا دا٤ ـنك بعا ايفكا٥ا  ٚـنك اٱعفا٤ عٓٗا ٚنكٛطٗا

 ٜكؿق ع٢ً أؾا٥ٗا  نايُّٛ ٚاعفا٤ اغيكٜا َٓ٘ َع ايفؿ١ٜ  تذا٤ ايفٟ ٫
ٚدٛ  اؿر َكٝؿًا باٱنتطاع١ ٚايكؿق٠ ع٢ً اؾا٥٘ ػيا ٜعين ايتػفٝف ؼي 

 أٌَ ايفك١ٜٓ  َع إ ْٚع ايبٝت يًٓاى نات١
ٚمل ٜثرنس ٖثرا ايًرث     )أول بُنج( ٚميهٔ إ ْطُٞ ٖرٙ اةٜث١ آٜث١   

١ٜ، َع إ ير  أٍٚ ذنس فٝث٘ ثثالخ ٚعػثسٜٔ      ايكسإٓ اال   ٖرٙ اة

َس٠، ٚنرا مل ٜسد ير  )به١( فٝ٘ اال   ٖرٙ اة١ٜ، ٚيٛ مل ٜرنس ٖٓن ال جتد ي٘ ذنثسًا أبثدًا اال   

إ ٜسد   بعض أَٗنت ن ب ايًػ١، خقٛصنً ٚإ ايػعسا٤ ال ٜرنسٕٚ اال 

فذثن٤ ايكثسإٓ   بنيػثعس،  ضثِ  اذمسن٤ ايظثنٖس٠، اثن ٜعثر َسدٛسٝث١ َٛثٝثل ٖثرا اال      

 بنذمسن٤ ٚايكقص ٚايٛقن٥ع يٝجبت اْ٘ أِٖ ٚثٝك١   اي أزٜخ. 
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 اَِت سالح
تعت) اٯ١ٜ ٚثٝك١ يا١ٜٚ تـبري سكـا٥ل عباؾٜـ١ ؼي تـأقٜؼ اٱْهـإ ؼي      
ا٭قض  ٚتظٗك يطكًا َٔ َعاْٞ اؿٓٝف١ٝ ٚتأًَٗا ٬َٚلَتٗا يٲْهإ ؼي 

ييت تطبع إعُاقٙ ٚدٛؾٙ ؼي ا٭قض  ٖٚٞ ياٖؿ يتٛنٝؿ َٝغ١ اي٬ُع ا
 ا  تاْ٘ مل ٜعُكٖا ا٫ بايعباؾ٠ ٚاي٬ُع ٚايتك٣ٛ  ٚاٯ١ٜ سكل ٚٚاق١ٝ 
يًُهًُري باٱْات١ ازي اْٗا عٕٛ  ِ ؼي اٱستذاز ٚايتفاغك  تبعـؿ إ  
نإ ايعك  ٜتفاغكٕٚ ؼي اْهابِٗ ٚآبـا٥ِٗ دـا٤ ايفػـك بايبٝـت اؿـكاّ       

 ٚقؿَ٘ ؼي ا٭قض ٚنبل اًْا٥٘ ع٢ً ؾٚق ايعباؾ٠.
ٖٚفا ايفػك َْٛٛ، ؾُٝع اغيهًُري ٚايتكـا٥ِٗ عٓـؿٙ  تهـٌ َهـًِ     
ٜفتػك ٜٚعتم ب٘ بعكض ٚاسؿ َـع  ـتٙ َـٔ اغيهـًُري  اؿـك ٚاغيًُـٛى        
ٚايغين ٚايفكت  ٚايعكبٞ ٚاغيٛايٞ  َٚاسب اؾاٙ ٚايٓهب ٚ تٙ  ػيـا  
ٜعــين سُــٍٛ إقتكــا٤ ؼي اجملتُعــات اٱنــ١َٝ٬  ٚأنــبا  ي٬ؼــاؾ ْٚبــف  

َٕ ِإْخث٠َٛص    طٔ َُاؾٜل قٛي٘ تعـازي ط ايفكق١  ٖٚٛ َ َِٓمثٛ تُـٔ   (1) صإََُِّْثن ايُْمَّ
ا٭غ٠ٛ ايًعٛق بايفػك ٚايعم بٛقاث١ ا٭ْبٝـا٤ ؼي سـر ٚتعاٖـؿ أٍٚ بٝـت     
ْٚع يًٓاى ٚايفٟ ًٜرتى نـٌ اغيهـًُري ؼي تكؿٜهـ٘  ٖٚـٛ َـٔ ايهًـٞ       
ايطبٝعٞ ايفٟ ًٜرتى تٝـ٘ نـٌ اغيهـًُري َٚـٔ َٓـاتع َٚـف ايبٝـت باْـ٘         

ٝ٘ اغباق عُا ٜتغ٢ً اغيهًُري َٔ اــتات ايـيت ترتيـض عٓـ٘     َباقى  ٚت
 ٚعٔ سذ٘ ٚعُاقت٘. 

ٚؼي اٯ١ٜ تٓبٝـ٘ يًُهـًُري ؿكٝكـ١ عكا٥ؿٜـ١ تأقخيٝـ١ ثابتـ١ ؼي ا٭قض       
 ٖٚٞ إ ايبٝت اؿكاّ ٚن١ًٝ َباقن١ ؾف  ايٓاى يًٗؿا١ٜ ٚاٱضيإ. 

 اَِت نطف
أٍٚ بٝـت ؼي  ؼي اٯ١ٜ بٝإ يفٌٓ اهلل تعـازي عًـ٢ ايٓـاى بـإ دعـٌ      

 ا٭قض غاًَا بعباؾت٘ ٚتٝ٘ ٚدٛٙ:
 ٖفا اؾعٌ عٓٛإ يٓفٞ ايًكى ٚايًكٜو.  ا٭ٍٚ:

                                                 

 .10اؿذكات  ق٠نٛ (1) 
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تٝ٘ تٛنٝؿ بإ ايعم٠ طيٝعًا هلل  ٚاْ٘ نبشاْ٘ دعٌ أٍٚ بٝت  ايجاْٞ:
 ؼي ا٭قض َْٛعًا يًعباؾ٠ ٚايتكا٤ أٌٖ اٱضيإ َٔ طيٝع قبٛ، ا٭قض. 

ٕ بٝتًا ٜهٕٛ نببًا يًٗؿا١ٜ ي٫ٛ ٖفٙ اٯ١ٜ ٫ ٜتُٛق اٱْهإ ا ايجايح:
ٚاٱضيإ  ْعِ ايهتا  اغيٓمٍ َٔ ايهـُا٤ ٜهـٕٛ بابـًا يًٗؿاٜـ١ غيـا تٝـ٘ َـٔ        
اغيٓاَري ايكؿن١ٝ ٚا٭ٚاَك ٚايٓٛاٖٞ ٚانكاق ايهُا٤  اَا إ ٜهٕٛ بٝت 
ؼي ا٭قض ٚن١ًٝ يًٗؿاٜـ١ ٚاٱضيـإ تٗـفا تٓـٌ ٚيطـف اْـاؼي َـٔ اهلل        

 َعًّٛ َٔ ا٭قض.  ٜتُٓٔ انتؿا١َ ايٓفع ٚاي)ن١ ؼي َْٛع
اٯ١ٜ ؾع٠ٛ يًٓاى ي٬يتذا٤ ازي ايبٝـت اؿـكاّ ٫ؾا٤ ايعبـاؾ٠     ايكابع:

إ ٜهـٕٛ ايبٝـت اؿـكاّ     ٚاغيٓانو ٚيًٌٓٗ َٔ بكنات٘  يكـؿ اقاؾ اهلل  
قظي١ َهتؿضي١ ؼي ا٭قض ٚيطفًا ًٌُٜ ايٓاى طيٝعًا  ت٬ تٓشُك َٓاتع٘ 

 اـت ايهجت. باغيهًُري ٖٚفا ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ َاتٝ٘ َٔ اي)ن١ ٚ
 تتعؿؾ َعاْٞ ايًطف اٱ ٞ ؼي اٯ١ٜ َٔ ٚدٛٙ:  اـاَو:
ــت ؼي      ا٭ٍٚ: ــاؾ٠ َْٛــٛ، أٍٚ بٝ ــٌ ايعب ــاق اٱ ــٞ عــٔ دع ا٫غب

 ا٭قض  ٚتٝ٘ سح ع٢ً تك٣ٛ اهلل ٚاؾا٤ َٓانو اؿر. 
 اعا١ْ ايٓاى ع٢ً َعكت١ ايٛقا٥ع ٚاؿٛاؾخ.  ايجاْٞ:
ق عــٔ ابتــؿا٤ اٱعُــاق تعظــِٝ يــإٔ ايبٝــت اؿــكاّ باٱغبــا ايجايــح:

ٚاٱًْا٤ ؼي ا٭قض ب٘  ٚبٝإ َا تٝ٘ َٔ اي)نات ٚاـت ايفٟ ٜعِ ايٓاى 
 طيٝعًا. 

اي)ن١ يطف قا٥ِ بفاتـ٘  ٚدـا٤ت ٖٓـا َرتيـش١ عـٔ ايبٝـت        ايكابع:
 اؿكاّ يٝٗتؿٟ ايٓاى ًٜٚٓٗٛا َٓٗا. 

بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ َٔ ٜأتٞ ازي ايبٝـت اؿـكاّ ٜهـٕٛ ْـٝفًا      اـاَو:
 تعازي. ع٢ً اهلل

يطف٘ تعازي بايٓاى بإ دعٌ أٍٚ بٝت ؼي ا٭قض يًعباؾ٠  ايهاؾى:
 ٚنببًا يًٗؿا١ٜ.
بٝإ سكٝك١ ؼي اٱقاؾ٠ ايته١ٜٝٓٛ ٖٚـٞ إ ايبٝـت مل ْٜٛـع     ايهابع:

يًُهًُري تكط  بٌ يًٓاى طيٝعًا بًشار اـًل ٚايفطك٠ اٱْهـا١ْٝ ايـيت   
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 تتُف بُبغ١ اٱن٬ّ.
ؾيٝـٌ عًـ٢ إساطـ١ اهلل عًُـًا بهـٌ      ؼي ْٚـع ايبٝـت يًٓـاى     ايجـأَ: 

ي٤ٞ  ٚاْ٘ تعازي عًـِ َـا ُٜـًض ايٓـاى ؼي ؾْٝـاِٖ ٚآغـكتِٗ تابتـؿأت        
 اؿٝا٠ ٚاًْا٤ ايبٝٛت ؼي ا٭قض سيْٛع ايعباؾ٠.

اٯ١ٜ ياٖؿ ع٢ً ساد١ اٱْهإ يًكظي١ اٱ ١ٝ تُٝا خيـِ   ايتانع:
 ايؿْٝا ٚاٯغك٠ ٚضيهٔ َٝا ١ ْتٝذ١ ٚتل ايكٝاى اٱقرتاْٞ:

 ايعباؾ٠ ساد١ يٲْهإ. :ايه)٣
 ايبٝت َْٛع ايعباؾ٠. ايُغك٣:
 ايبٝت ساد١ يٲْهإ. ايٓتٝذ١:
قؿقت٘ تعازي ؼي تعاٖؿ ايبٝت تُا أنجك ايبٝـٛت ايـيت اًْـأت     ايعايك:

 َٔ بعؿٙ ٚيهٓٗا مل تؿّ.
 ٚاٯ١ٜ ؾقى َٚٛعظ١ يًٓاى َٔ ٚدٛٙ:

 اٱقكاق بعظِٝ تٌٓ اهلل تعازي. ا٭ٍٚ:
 ٢ً سفظ أٍٚ بٝت ست٢ ايبعج١ ايٓب١ٜٛ.يهكٙ تعازي ع ايجاْٞ:
ٛ زي َه٪ٚي١ٝ اغيهًُري ؼي سفظ ايبٝـت  إاٱيتفات  ايجايح: ٚؾٜعـ١   تٗـ

 ايهُا٤ ؼي ا٭قض.

 يفهىو اَِت
تبري اٯٜـ١ إ ايكـكإٓ يـٝو نتـا  عبـاؾات تكـط بـٌ ٜتٓـُٔ عًـّٛ          

ت إ ٖفٙ ا٭نكاق ٚبٝاْٗا عٕٛ ع٢ً ايغٝب ٚأنكاق ايتأقٜؼ  َٚٔ اٯٜا
ايعباؾ٠ ٚاي٬ُع  تاٱغباق عٔ بؿأ ايبٓا٤ ٚا٫عُـاق ؼي ا٭قض بايبٝـت   
اؿكاّ ؾع٠ٛ يٲن٬ّ  ٚسح ع٢ً اؿر  ٚشيٓع اٯ١ٜ اؾؿاٍ ٚاٱًْغاٍ 
باغيكاق١ْ بري ؾٚق ايعباؾ٠  نُا يٛ طكست َهأي١ ٭ كاض اؾؿٍ ٚايًب١ٗ 

 ٟ ؾٚق ايعبـاؾ٠ ايـكف ٚاتٓـٌ  ٚاٜٗـا      أٚ اثاق٠ ايكٜب ٚايًو ٖٚـٞ: أ
اقؿّ  تذا٤ اؾـٛا  اٱنـتباقٞ اٱسـرتالٟ اغيـاْع َـٔ اؾـؿٍ ٚأنـبا         

 ايًو ٚايكٜب.
٫ٚبـؿ َـٔ َْٛــٛع١ٝ يـفنك ايبٝـت اؿــكاّ ٚاْـ٘ أٍٚ بٝـت اًْــ٧ ؼي       
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ا٭قض ٚمل ْٜٛع ايبٝت ا٫ يًٓاى طيٝعًا َٔ  ت شيٝٝم ٚيهـٔ ايتُٝٝـم   
   ِ ــاى اْفهــٗ ــٌ ايٓ ــٔ قب ــ٘   ٚايفُــٌ ٜهــٕٛ َ ــٛل ب)نات ــٔ ٜف ــِٓٗ َ   تُ

باٱن٬ّ  َِٚٓٗ َٔ حيكّ ْفه٘ َٔ ٖفٙ ايٓعُـ١ ايعظُٝـ١ َٚـا تٝٗـا َـٔ      
اـت باؾشؿ ٚايعٓاؾ  ٚيهٔ ٖفا اؿكَإ يٝو ع٢ً مٛ ايهايب١ ايهًٝـ١  
يٛدٛؾ يطك َٔ اي)نـات ٚاــت ٜرتيـض َـٔ ٚدـٛؾ ايبٝـت ؼي ا٭قض       

 ري: يًٌُٝ ايٓاى طيٝعًا  ٚبكنات ايبٝت تٓكهِ ازي قهُ
َا ٜٓتفـع َٓـ٘ ايٓـاى َطًكـًا  اغيهـًِ ٚ ـت اغيهـًِ ٖٚـٛ َـٔ           ا٭ٍٚ:

 عٓاٜٚٔ قظي١ اهلل تعازي يًػًل ؼي ايؿْٝا. 
غـاّ بأٖـٌ اٱضيـإ ٚايُـ٬ع  ايـفٜٔ دعًـٛا ايبٝـت بابـًا          ايجاْٞ:

 يًٗؿا١ٜ ٚايكياؾ  ٖٚفا ايكهِ ٜٓكهِ ازي قهُري آًٜا: 
يبٝت ٚاؾا٤ َٓانو اؿر اغيهًِ ايفٜٔ ْاٍ يكف ايٍَٛٛ ازي ا أ٫ًٚ:
 ٚايعُك٠. 
 اغيهًِ ايفٟ عذم عٔ اؾا٤ اؿر  ٚمل ٜهتطع ايٍَٛٛ ايٝ٘.  ثاًْٝا:

ٚؽــ) اٯٜــ١ عــٔ تــأغك لَــإ اًْــا٤ أٟ بٝــت يًعبــاؾ٠ أٚ ايهــهٔ ؼي 
ا٭قض عـٔ لَــإ بٓـا٤ ايبٝــت  ٚتـبري اٯٜــ١ َـا غيهــ١ َـٔ ايًــكف عًــ٢      

زي إنكاَٗـا ٚايعٓاٜـ١   ايبًؿإ ٚا٫َُاق ا٫غك٣  ٚتؿعٛ ايٓاى طيٝعًا ا
بٗا ٚإدتٓا  ايتعؿٟ عًٝٗا  ٫ٕ َٓاتعٗا ام٬ي١ٝ تًٌُ نـٌ إْهـإ بـكًا    
ٶنــإ أٚ تــادكًا  تٛرٝفــ١ ايٓــاى إ ٜكــابًٛا ٖــفٙ ايٓعُــ١ بايًــهك  َٚــٔ  
َهــتًمَات ايًــهك هلل ؼي اغيكــاّ إدتٓــا  اٱنــا٠٤ ازي بٝــت اهلل اؿــكاّ   

 ايبٝت ٬َـ آَٔ غئ ؾغً٘.  غا١َ َٚؿ١ٜٓ َه١ يفا دا٤ ؼي اٯ١ٜ ايتاي١ٝ إ
 ٚؼي اٯ١ٜ َها٥ٌ: 

بكا٤ ٚإنتؿا١َ ايبٝت ايفٟ إبتؿأ إعُاق ا٭قض بـ٘ ازي ٜـّٛ   ا٭ٚزي: 
 ايكٝا١َ.

 انتشكام ٖفا ايبٝت يٲعُاق ٚايطٛاف.  ايجا١ْٝ:
 اغي٬ل١َ بري ٚدٛؾ اٱْهإ ؼي ا٭قض ٚبري ايعباؾ٠.  ايجايج١:

ٓــٗا قكٜبــًا َــٔ اٱْهــإ  تعــؿؾ اٯٜــات ايهْٛٝــ١ ٚدعــٌ بع  ايكابعــ١:
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ٚايبٝــت اؿــكاّ آٜــ١ ْكًٝــ١ ٚعكًٝــ١  اـ إ ٖــفٙ اٯٜــ١ ؼــح عًــ٢ إنــكاّ   
 ٚتكؿٜو ايبٝت اؿكاّ  ٚايعكٌ ٜؿقى يمّٚ إنكاَ٘ َٚٝا١ْ سكَت٘.

مل ْٜٛع ايبٝت ٭١َ أٚ ١ًَ أٚ تكق١ ؾٕٚ أغك٣ بٌ ْٚع  اـاَه١:
 ٭ٌٖ ا٭قض ؼي أدٝا ِ اغيتعاقب١. 

غاّ بٗا ٖٚٛ )به١( َـع َـا  ـفا    انِ ه١ بـنك َؿ١ٜٓ َ ايهاؾن١:
 َٔ ايؿ٫٫ت ايعكا٥ؿ١ٜ. نِ ا٫

اٱغباق غًٛ ايبٝت َٔ أنبا  ا٭ـ٣  ٚإ لٜاقت٘ ٫ تٓك  ايهابع١:
أسؿًا َٔ ايٓاى  أٟ إ قٝاّ اغيهًف باؿر ٫ ٜٓـكٙ ٫ٚ ٜهـبب ْـكقًا    

 يغتٙ َٔ ايٓاى َٔ ٚدٛٙ: 
 اؿر تك١ٜٓ ٚتهًٝف.  ا٭ٍٚ:

 دا٤ ْٚع ايبٝت يًٓاى طيٝعًا.  ْٞ:ايجا
 َا ٜرتيض َٔ ايبٝت َٔ اـت ٚاي)ن١ ٚأنبا  ايكظي١.  ايجايح:
مل ًٜٓـأ ايبٝـت ا٫ يٝهـٕٛ يًٓـاى طيٝعـًا ٚؾـفبِٗ يٲضيـإ         ايكابع:

ٖٚفٙ ا ؿا١ٜ تًٌُ ايفنٛق ٚاٱْـاخ  ٚايُـغاق ٚايهبـاق  نُـا اْٗـا ٫      
َهتؿضي١ باق١ٝ َع بكا٤ اٱْهإ تٓشُك باٱبتؿا٤ ٚاغيك٠ ايٛاسؿ٠  بٌ اْٗا 

 ؼي اؿٝا٠ ايؿْٝا. 

 إفبضبث اَِت 
دف  ايٓاى ازي عباؾت٘  ٚتك ٝبِٗ بطاعت٘  ٚدعٌ  يكؿ اقاؾ اهلل 

َعاغيٗا ٚاْش١ ٚؾ٫٫تٗا ب١ٓٝ قهٛن١  تتفٌٓ بْٛع ايبٝت اؿـكاّ ؼي  
أيكف بكع١ َٔ بكا، ا٭قض ٚأغ) ايٓاى عٓ٘ ٚأَكِٖ عذ٘ ٚايطٛاف 

 َا تٝ٘ َٔ اٱتاْـات اغيتعـؿؾ٠  َٚٓٗـا َٓـاَري ٖـفٙ اٯٜـ١       سٛي٘  ٚبري
ايكؿن١ٝ  نُا دا٤ت يًؿ٫ي١ ع٢ً ايبٝت ٚاؿح عًـ٢ تكؿٜهـ٘ ٚإنكاَـ٘    

ٜتعاٖـؿ ايبٝـت اؿـكاّ     ٚتجبٝت َْٛع٘ َٚهاْ٘ ازي ّٜٛ ايكٝا١َ  تـاهلل  
 َٚٔ تعاٖؿٙ ٖفٙ اٯ١ٜ ايهكضي١.

أت عُاق٠ ا٭قض ؾعا اهلل ايٓاى يٓبف ايًكى ايظاٖك ٚاـفٞ  تابتؿ
ببٝت٘ اؿكاّ  يهٞ ٫ ٜفتذي ايٓاى بغـتٙ َـٔ ايبٝـٛت ٚايعُـاق٠ ٚاٯثـاق       
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تُٔ َعاْٞ ايتٛسٝؿ ؼي ا٭قض دعٌ أٍٚ بٝت ؼي ا٭قض َٛطًٓا يعباؾ٠ 
اهلل تعازي  ٚتٝ٘ َٓانب١ يتفتػك ا٭قض سيٓاَري ايتٛسٝؿ  ٜٚهٕٛ ايبٝت 

 تعـازي ٫ٕ ايًـاغِ   ٚن١ًٝ َباقن١ يتجبٝتٗـا عًـ٢ ايتهـًِٝ ٚاٱْكٝـاؾ هلل    
ايهكِٜ ٜكف ياكًا ع٢ً َؿقٖا ظعًٗا تكك طٛعًا أٚ نكًٖا بايعبٛؾ١ٜ هلل  

ُٕ َفَكثنٍَ يََٗثن َِٚيثِزه ِا٥ْ َِٝثن       قاٍ تعازي ط َٞ دمَخثن ثمَِّ اْض ٣ََٛ ِإَي٢ ايطََُّن٤ِ َِٖٚث

َْٝٓن َطن٥ِِعنَي  .(1) صطََْٛعن أٚ َنْسَٖن َقنَيَ ن أَََ
ك عًـ٢ اـ٥٬ـل ٚاغيٛدـٛؾات ايهْٛٝــ١    ا٭قض تفتػـ  ٚدعـٌ اهلل  

ا٭غك٣ بًكف ْٚع بٝت اهلل ع٢ً رٗكٖا يتشًُ٘ ٚؾٜعـ١ ٚتهـٕٛ ٖـٞ    
ـاتٗا ٚؾٜع١ عٓؿٙ ٜطكؾ عٓٗا ايٓشان١ ٚاٯتات ايهـُا١ٜٚ ٚا٭قْـ١ٝ سيـا    
جيعًٗا باق١ٝ بًُٛؽ  ٫ٚ ٜٓشُك ا٫تتػاق بايبٝت اؿـكاّ بـا٭قض بـٌ    

َــِٓٗ ًٜذــإٔٚ ايٝــ٘  ًٜــٌُ ايٓــاى طيٝعــًا ٫ْــ٘ َُــاسب  ــِ  قكٜــب 
ٚجيأقٕٚ عٓؿٙ يٲنتغاث١ ٚاغيغفك٠  بـٌ إ اـ٥٬ـل نًـٗا تفتػـك بايبٝـت      
تٛدٛؾٙ ع٢ً رٗك ا٭قض ٫ ضيٓع اـ٥٬ل َٔ ا٫تتػاق ب٘ نٛا٤ نهإ 
ا٭قض أٚ نــهإ ايهــُاٚات  غَُٛــًا ٚإ ـنــك اي)نــ١ دــا٤ َطًكــًا  

  َٚٔ ٚيٝو َٔ قٝؿ ٜبري سُكٖا بفات ايْٛع ٚلٚاقٙ أٚ بأٌٖ ا٭قض
ايعٓا١ٜ اٱ ١ٝ باٱْهإ دعٌ ا٭قض نهًٓا َٚٛطًٓا ي٘  تاقاؾ إ ٜهٕٛ 
تٝٗا سـكل ؾا٥ـِ ٚأَـإ َتُـٌ َْٚٛـع ٜبعـح ْـٝا٤ ايفـٝا ٚايكظيـ١          

 ٫طكاتٗا ٜٚمق، ايهه١ٓٝ ؼي ايٓفٛى. 
َٚٔ اٯٜات إ تهٕٛ أٜاّ ك١َُٛ َٔ نٌ ن١ٓ ياٖؿًا ع٢ً عظِٝ 

ض َطًكًا اـ تتٛد٘ ٚتٛؾ ْٝٛف َٓميت٘ ؼي ايمَإ ٚعٓؿ ايٓاى ٚؼي ا٭ق
ايـــكظئ َـــٔ نـــٌ ســـؿ  َٚـــٛ  تـــتشو ا٭قض بٛطـــأ اقـــؿاَِٗ  
ٚقٚاسًِٗ  ٚتًٗؿ ايهُا٤ ؼي ٖفا ايمَإ نـت ايطـا٥كات باػاٖـ٘ قبـٌ     
تكٜٓــ١ اؿــر َهتٓــ١ ثكًٝــ١ باؿــاز َٚــٛت تًبٝــتِٗ ٚاؾعٝــتِٗ خيــرتم  
ايهــُاٚات ايهــبع  ٚتهتبًــك اغي٥٬هــ١ بتٛدــ٘ ايٓــاى ازي ايبٝــت اؿــكاّ 
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يٝهــٕٛ اؿــر نــفكًا َــٔ اـًــل ازي اؿــل تتذًــ٢ تٝــ٘ َٓــاَري ايعبــاؾ٠   
ٚاي٬ُع ٚترتنؼ ب٘ ايهٓٔ اؿُٝؿ٠  ٚا٭غ٬م ايفا١ًْ ٚحيـكّ َعـ٘   
أٌٖ اغيٛنِ ع٢ً اٱبتعاؾ عٔ ا٭تعاٍ اغيف١ََٛ  ٖٚفا ايتذًٞ ٚاٱبتعاؾ 
ٜأتٞ عٔ انتُـشا  ٚقُـؿ ٚايتفـات يتكـؿٜو ايبٝـت اؿـكاّ ٚغيـا ضيـٮ         

يغبطــ١ بــايفٛل ٜٚكــك ايعــري بك٩ٜــ١ ايبٝــت  ٚايهــعاؾ٠ بــأؾا٤  ايــٓفو َــٔ ا
 ؼي ا٭قض يعباؾت٘ ٚطاعت٘.  ايٛادب ٚلٜاق٠ أٍٚ بٝت ْٚع٘ اهلل 

ــ١ ؼي      ــٌ اٱْهــإ غًٝف ٚاـا نــأٍ اغي٥٬هــ١ بُــٝغ١ اٱْهــاق عــٔ دع
ا٭قض ٖٚٛ ايفٟ ٜفهؿ تٝٗا  تإ اغيهًِ ٜطت ايّٝٛ ؼي ايهُا٤ ٜٚكرت  

 َه)ًا ٖٚٛ ٜتذ٘ مٛ ايبكع١ ايـيت دعًـٗا اهلل عـم    َٔ اغي٥٬ه١ ًَبًٝا ٬ًًَٗ
ٚدٌ ق٬ً يعباؾتـ٘ بكُـؿ ايككبـ١ ٚايطاعـ١ هلل تعـازي أٟ إ اٱْهـإ مل       
ٜهتفٹ بعُاق٠ ا٭قض بايعباؾ٠ ٚإقا١َ اي٠٬ُ اي١َٝٛٝ  بٌ طاق ازي أدٛا٤ 
ايهُا٤ ٚقٌ نهٔ اغي٥٬ه١ يٝماظيٗا ًٜٚاقنٗا ؼي ايتًٌٗٝ ٚايتهبت ٖٚٛ 

ًشه١ُ اٱ ١ٝ ؼي إغتٝاق اٱْهإ غًٝف١ ؼي ا٭قض ٚقٛي٘ تعازي َُؿام ي
َٕط ًَُمٛ  .(1) صإِْلٞ َأعًَِْم ََن ال ََْع

 انخفسري 
َّ أٍٚ بٍَْٝت ٚمِوَع ِيًَّٓنِع  طقٛي٘ تعازي   صِإ

يًككإٓ إ ٜهٕٛ داَعًا يًعًّٛ  َتٓـًُٓا ٭سـٛاٍ    يكؿ اقاؾ اهلل  
يـ٤ٞ تذـا٤ت ٖـفٙ اٯٜـات يتـفنك      ايٓاى ؼي نٌ ا٫لَٓـ١  ٚتبٝاْـًا يهـٌ    

َٓاَٝٓ٘ ٚأسهاَ٘  ٚايبٝت اؿـكاّ ٚتأقخيـ٘ ٚغُا٥ُـ٘ ٚثٝكـ١ ياٜٚـ١      
 تتُٓٔ ٚدًٖٛا: 

تٛنٝؿ عًِ اهلل تعازي سيا نإ َٚا ٜهٕٛ ٚاْ٘ نـبشاْ٘ ٚسـؿٙ    ا٭ٍٚ:
ايفٟ ٜعًِ أٍٚ بٝت اًْأ ؼي ا٭قض ٚقؿ تفٌٓ ٚأغـ) اغيهـًُري بـ٘ ؼي    

هـًُري  اؾـٛا : ٫  تـاٱع٬ٕ عـاّ     ايككإٓ  ٌٖٚ ٜٓشُك اٱغبـاق باغي 
ٜهتطٝع نٌ إْهإ إ ٜعكت٘  ٖٚفا ايعُّٛ دم٤ َٔ ْٚع٘ يًٓاى نات١  
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 65زَعامل اٱضيإ/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ص 109ط

 ٚنْٛ٘ نببًا  ؿاٜتِٗ. 
َٓع اـ٬ف بري اغيًـٝري ٚايٓـاى طيٝعـًا ؼي أٍٚ بٝـت أٚ ؾاق      ايجاْٞ:

 سهِ مت بٓا٩ٙ ٚتًٝٝؿٙ ع٢ً نطض ا٭قض بايتعٝري ايهُاٟٚ ايكاطع. 
ٓاى غيعكت١ اٯٜات ا٭ق١ْٝ  ٚتفًٓ٘ تعازي بايعٓا١ٜ ؾع٠ٛ اي ايجايح:

 با٭قض ٚأًٖٗا بإ دعٌ بٝت٘ أٍٚ ايبٝٛت تٝٗا. 
 ايتبأٜ ايتأقخيٞ بري بٝت اهلل ٚبٝٛت ايٓاى ؼي ا٭قض.  ايكابع:

 تٛنٝؿ سكٝك١ َكنب١ تتهٕٛ َٔ أقهاّ:  اـاَو:
اى بٝتًا ٫بؿ َٔ ايتبأٜ ايمَاْٞ ؼي ْٚع ٚبٓا٤ ايبٝٛت  ٚإ ٖٓ ا٭ٍٚ:

اًْأ قبٌ  تٙ َٔ ايبٝٛت  ٚقؿ ٜكٍٛ قا٥ٌ حيتٌُ بٓا٤ ٚاًْا٤ عؿ٠ بٝٛت 
 ؼي لَإ ٚاسؿ. ٚيهٔ ٖفا ا٭َك َهتبعؿ َٔ دٗات: 

بًشار ق١ً ايٓاى ؼي بؿا١ٜ اـًل ٚعُاق٠ ا٭قض  تأٍٚ َٔ  ا٭ٚزي:
 نهٔ ا٭قض لٚدإ ُٖا آؾّ ٚسٛا٤  ٚن٬ُٖا ياقى ؼي بٓا٤ ايبٝت. 

ايككإٓ ع٢ً مٛ ايتعٝري ٚايتًػِٝ بـإ أٍٚ بٝـت ؼي    إغباق ايجا١ْٝ:
 ا٭قض ٖٛ ايبٝت اؿكاّ. 

عؿّ ٚدٛؾ قٍٛ َعاقض  ـفا ايكـٍٛ ؼي ايهتـب ايهـُا١ٜٚ      ايجايج١:
 ايهابك١ ٚعٓؿ أٌٖ اغيًٌ. 

ف٤ٞ ايُّٓٛ ٚايكٚاٜات بإ اغي٥٬ه١ سذـٛا ايبٝـت قبـٌ     ايكابع١:
 آؾّ بأيفٞ عاّ. 

ًــأ بــأَك اهلل تعــازي يٝهــٕٛ َْٛــعًا  أٍٚ بٝــت ؼي ا٭قض أْ ايجــاْٞ:
 يطاعت٘ ٚعباؾت٘.

َع إ ايبٝت اؿكاّ ٖٛ أٍٚ بٝت اًْأ ؼي ا٭قض يًٓاى تاْ٘  ايجايح:
ــؿ اهلل  ٜٚتعاٖــؿٙ اغيهــًُٕٛ بــاؿر    ــ١ ٚيطــف َــٔ عٓ ٫ لاٍ قا٥ُــًا بعٓاٜ

 ٚايعُك٠ ٚايطٛاف. 
اٱغباق ايتأقخيٞ عـٔ َاٖٝـ١ اغيْٛـٛ، ايـفٟ ٜتٛدـ٘ ايٝـ٘        ايهاؾى:

 ٕٛ ؼي ٬َتِٗ  تايفٟ ٜتػفْٚ٘ قب١ً ٖٛ ايكف َٓالٍ ا٭قض.اغيهًُ
ؼي اٯ١ٜ اياق٠ ازي ٬َل١َ اي٠٬ُ يٲْهـإ ؼي ا٭قض ٚإ   ايهابع:
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ايكب١ً ا٭ٌَ ٖٞ ايهعب١ ٚيٝو بٝت اغيكؿى بًشار اْ٘ اًْأ تُٝا بعؿ اٜاّ 
 إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ. 

ى مل ٜأت ايْٛع َٔ قبـٌ تـكؾ كُـّٛ  بـٌ ْٚـع يًٓـا       ايجأَ:
 ص ٚتٝ٘ ٚدٛٙ: ٚمِوَع ِيًَّٓنِع طيكٛي٘ تعازي 
 يًٓاى بًشار اـًل.  إنكاّ اهلل  ا٭ٍٚ:
 ؾع٠ٛ ايٓاى يًعباؾ٠.  ايجاْٞ:
اٱغباق عٔ ١ُ٥٬َ ْٚع ايبٝت يًفطك٠ اٱْها١ْٝ  ٚإ أٍٚ  ايجايح:

 َا ٜٛاد٘ اٱْهإ ٖٛ ٚدٛؾ ايبٝت ؼي ا٭قض ؾاعًٝا ازي اهلل. 
٢ ايفٜٔ ٜٛيٕٛ َؿبكٜٔ ٜٚعكْٕٛ عٔ طاعـ١  إقا١َ اؿذ١ عًايكابع:

 اهلل. 
ايعٓا١ٜ اٱ ١ٝ با٭قض ٚنهاْٗا  ٚيمّٚ َكاب١ً ٖفٙ ايعٓا١ٜ  اـاَو:

بايًهك هلل تعازي  ٚتعاٖؿ اي٠٬ُ ٚانـتكباٍ ايبٝـت اؿـكاّ عٓـؿ اؾا٥ٗـا      
 نذم٤ َٔ اي٠٬ُ ٚيكا٥طٗا. 

ٚدــا٤ ايفعــٌ اغياْــٞ )ْٚــع( َبٓٝــًا يًُذٗــٍٛ  ٚمل ٜــأت َبٓٝــًا       
 ًُعًّٛ  ٚتٝ٘ ٚدٛٙ: ي

إََُِّْن أََْسمٙم ِإَذا طاـ مت ايْٛع بأَكٙ  قاٍ تعازي  ايٛاْع ٖٛ اهلل  ا٭ٍٚ:

ٕم ْٔ فََٝهمٛ ْٕ َٜكمٍَٛ يَ٘م نم  . (1) صَأَزاَد غ٦ََْٝن َأ
قاَت اغي٥٬ه١ بْٛع ايبٝت ؼي َْٛع٘ ايفٟ عًٝـ٘ بـأَك َـٔ     ايجاْٞ:

 . اهلل 
قض قبٌ اٱْهإ ٚقؿ ـنك ٖٓاى كًٛقات اغك٣ عُكت ا٭ ايجايح:

 إ ايٓهٓاى غًل نهٓٛا ا٭قض قبٌ غًل اٱْهإ. 
قٝاّ آؾّ عٓؿَا ٖبط ا٭قض بْٛع ٚبٓا٤ ايبٝـت بٗؿاٜـ١ َـٔ    ايكابع:

 اهلل. 
 قٝاّ آؾّ بتٛدٝ٘ َٚ٪الق٠ د)٥ٌٝ ببٓا٤ ايبٝت.  اـاَو:
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إ إبـكاِٖٝ عًٝـ٘ ايهـ٬ّ ٖـٛ ايـفٟ بٓـ٢ ايبٝـت ٚنـاعؿٙ          ايهاؾى:
 ٘ ْٔ اْيبَْٝثِت       َِٚإْذايهـ٬ّ  قـاٍ تعـازي ط"    اياعٌٝ عًٝـ َْٜسَفثعم إبثساِٖٝ اْيكََٛاِعثَد َِث

 .(1) ص َِٚإضَُْنِعٌٝم
قاؾق ع٢ً نٌ يٞ َٚٔ ايٝكٝٓٝـات إ   اَا بايٓهب١ يٮٍٚ تإ اهلل 

ع٢ً مٛ تعٝري ايمَإ ٚاغيهإ ٚايهٝف١ٝ ا٫  ايبٝت ْٚع بأَك َٔ اهلل 
اغيماٚي١ يًْٛع  اَـا ايجـاْٞ تٗـٛ    إ نٝام اٯ١ٜ ٚيفظ ايْٛع ٜؿٍ ع٢ً 

ػيهٔ غًَُٛا ٚاْ٘ ٚقؾ اـ) عر اغي٥٬ه١ يًبٝت قبٌ غًل آؾّ  ا٫ اْ٘ 
٫ ٜتعاقض َع ٚقٚؾ اـ) بإ آؾّ ْٚع غُٝـ١ ؼي قـٌ ايبٝـت بتٛدٝـ٘     

 ٚإعا١ْ َٔ د)ٌٜ عًٝ٘ ايه٬ّ.
اَا ايجايح تٗٛ أَك َهـتبعؿ غَُٛـًا ٚإ اٯٜـ١ ٚقؾت بـإ ايبٝـت      

ٚاَا ايكابع ٚاـاَو تُشٝض إ آؾّ ْ  اهلل ا٫ إ ْٚع  ْٚع يًٓاى 
ايبٝت دا٤ سي٪الق٠ د)٥ٌٝ  ٚنإ د)٥ٌٝ ٜتًك٢ ا٭ٚاَك َـٔ عٓـؿ اهلل    
يبٝإ تًٓ٘ نبشاْ٘ ع٢ً بين آؾّ َٚ٪الق٠ ٚٚناط١ د)٥ٌٝ ؼي ايتٓمٌٜ ٫ 

 شيٓع َٔ َؿم قٝاّ آؾّ بايبٓا٤.
ا ٜؿٍ ع٢ً نبل ٚدٛؾ اَا ايهاؾى تإ إبكاِٖٝ قاّ بكتع ايكٛاعؿ ػي

ايبٝــت َْٚٛــع٘. ْعــِ ٚقؾ عــٔ ا٫َــاّ عًــٞ عًٝــ٘ ايهــ٬ّ َــا ٜفٝــؿ إ  
ابٔ اغيٓفق ٚابٔ إبكاِٖٝ ٖٛ ايفٟ بٓاٙ ٚإ بٝٛتًا قبً٘ قؿ بٓٝت  تكؿ اغكز 

ابٞ سامت عٔ ايًع  عٓ٘ عًٝ٘ ايه٬ّ ؼي اٯ١ٜ قاٍ: )ناْت ايبٝٛت قبً٘  
  ٚا٫غبـاق عـٔ ْٚـع ايبٝـت يًٓـاى      ٚيهٓ٘ أٍٚ بٝت ْٚع يعباؾ٠ اهلل(

ٜعين إ ايٓاى مل ًٜرتنٛا بْٛع٘ ٚاْ٘ نابل  ِ ؼي لَاْ٘  ا٫ إ ٖفا 
 ٜٓـاً أَٔ ايٓاى ٚإ ايبٝت ْٚع ي٘  ت٫ٛٗ ضيٓع َٔ ايرتاى آؾّ بْٛع٘ 

نْٛ٘ ٚادب عٝين يكإْٛ ا٭ْبٝا٤ أ١ُ٥ ايٓاى ؼي ايٛادبات ايع١ٝٓٝ ٚعُّٛ 
ن١ آؾّ ؼي ْٚع٘ ٫ تتعاقض َع اقاؾ٠ ْٚع٘ ي٘ نفكؾ   ًَٚاقايتهايٝف 

 َٔ ايٓاى. 
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ٜٚأتٞ ايْٛع سيع٢ٓ ايفكٍ ٚايبهـط  ػيـا ٜـؿٍ عًـ٢ إ ْٚـع بٓـا٤       
ٖٝأٙ ٚأعؿٙ يًٓاى يٝهٕٛ  ايبٝت اؿكاّ ْع١ُ ٚقظي١ يًٓاى  ٚإ اهلل 

 ِ َأ٣ٚ ٬َٚـًا  ٚبهط٘  ِ ٚدعٌ َٚٛ ِ ايٝ٘ ن٬ًٗ  ٚانتكبا ِ 
 َكًا ػيهًٓا  ت َتعفق.ي٘ ؼي اي٠٬ُ أ

ٚف٤ٞ يفظ )ايْٛع( ؼي اغيكاّ ؾٕٚ  تٙ َٔ ا٭يفار آٜـ١ إعذالٜـ١    
تاٯ١ٜ ٫ تًت ازي ايبٓا٤ ٚسؿٙ نٛا٤ نإ ايبٓا٤ غ١ُٝ َباقن١ أٚ َٔ ايًدي 
أٚ ايطابٛم أٚ اؿذك بٌ تفٝؿ اٱنكاّ ٚاٱسهإ اٱ ٞ بايبٝت اؿكاّ  

ٜات اٱقاؾ٠ ايته١ٜٝٓٛ  ٖٚب١ إم٬ي١ٝ تٗٛ ْع١ُ ْالي١ ازي ايٓاى ٚآ١ٜ َٔ آ
 يًٓاى  تٓشٌ يٝٓتفع َٓٗا نٌ إْهإ  ٖٚفا اٱْتفا، ع٢ً قهُري: 

َا نإ ع٢ً مٛ اغيٛدب١ ايه١ًٝ  باٱَتجـاٍ يٮَـك اٱ ـٞ ؼي     ا٭ٍٚ:
سر ايبٝت اؿكاّ  ٜٚأتٞ ٖـفا ايٓفـع عًـ٢ مـٛ ايٓٝـ١ ٚايكُـؿ ٚاغتٝـاق        

 اٱن٬ّ ؾًٜٓا. 
ًـ٢ مـٛ اغيٛدبـ١ اؾم٥ٝـ١ برتيـض ايٓفـع َـٔ تعـٌ         َا ٜهـٕٛ ع  ايجاْٞ:

 اغيهًُري بانكاّ ايبٝت اؿكاّ ٚاؾا٤ تك١ٜٓ اؿر.
َٚٔ ٫ ٜهتطٝع اؾا٤ اؿر ٖـٌ ٜهـٕٛ َـٔ ايكهـِ ا٭ٍٚ اّ ايجـاْٞ       
اؾٛا : اْ٘ ًٜشل بـا٭ٍٚ يعـؿّ ايتهًٝـف سيـا ٫ ٜطـام  ٚيٛدـٛؾ ايٓٝـ١        

اع١ ٚت٦ٝٗــ١ ٚايعــمّ عٓــؿ اغيهــًِ عًــ٢ اؾا٤ اؿــر َــع ٚدــٛؾ اٱنــتط      
َهتًمَات٘  ٚنٌ قهِ َٔ ايكهُري َٔ ايهًٞ اغيًـهو ايـفٟ تهـٕٛ يـ٘     
َكاتب َتفاٚت١ قـ٠ٛ ْٚـعفًا  ٚنـع١ ْٚـٝكًا  ٚقًـ١ ٚنجـك٠  ٚدـا٤ يفـظ         
ايٓاى يٝهٕٛ نٛقًا يًُٛدب١ اؾاَع١ يهٌ ايٓاى َٔ  ت انتجٓا٤ َٔ  ت 

 إ ٜتعاقض َع ايتبأٜ ؼي اٱْتفا،.

 ايمَإ ٚتعؿؾ ايعٛامل ٚدٛٙ:  ٚؼي نع١ ٖفا اٱْتفا، بًشار
 اٱْتفا، ايعاّ َٔ ايبٝت اؿكاّ ؼي ايؿْٝا ٚؼي اٯغك٠.  ا٭ٍٚ:
إْتفا، اغيهًُري َٓ٘ ؼي ايًٓأتري ٚامُاق إْتفا، ايهفاق َٓ٘ ؼي  ايجاْٞ:

 ايؿْٝا. 
٫ ٜهتفٝؿ ايٓاى َٔ ايبٝت اؿكاّ ا٫ ؼي ايؿْٝا  تٗٛ قظيـ١   ايجايح:
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 ؾ١ْٜٛٝ غاي١ُ. 
ٝو َــٔ قاعــؿ٠ نًٝــ١ يهــع١ أٚ ْــٝل اٱْتفــا، َــٔ ايبٝــت  يــ ايكابــع:

اؿكاّ  تُٔ اغيهًُري َٔ ٜٓتفع َٓ٘ ؼي ايًٓأتري َِٚٓٗ َٔ ٜٓتفـع َٓـ٘ ؼي   
 ايؿْٝا  اَا ايهفاق ت٬ ٜٓتفعٕٛ َٓ٘ ا٫ ؼي ايؿْٝا ؾٕٚ اٯغك٠. 

ٚايُـشٝض ٖـٛ ايجــاْٞ  تايتبـأٜ ؼي اٱْتفـا، َــٔ ايبٝـت اؿـكاّ بــري       
عٞ ٚايبٕٛ بُٝٓٗا يانع  اـ إ ايًطك ا٭عظِ َٔ اغيهًُري ٚايهفاق ْٛ

ايٓفع َٔ ايبٝت اؿكاّ َا ٜهـٕٛ ؼي اٯغـك٠ ٚعـامل اؿهـا  ٚايجـٛا        
ٚايهاتك سذب عٔ ْفه٘ ايٓفع ايعظـِٝ يًبٝـت اؿـكاّ ؼي اٯغـك٠  تـك٣      
نٝف ضيٓع ايهاتك عـٔ ْفهـ٘ اٱْتفـا، ا٭غـكٟٚ َـٔ ايبٝـت اؿـكاّ  تٝـ٘         

 ٚدٛٙ: 
ك ٚايًكى باهلل  تٝشكّ َٔ لٜاق٠ ايبٝت اؿكاّ اغتٝاقٙ ايهف ا٭ٍٚ:

َٕ ََْذثُظ َفث     َٚا تٝٗا َٔ ا٭دك ٚايجٛا   قاٍ تعازي ط اَل َْٜكَسبمثٛا  إََُِّْثن ايُْمْػثِسنمٛ

َِِِْٗ َٖثثَرا   ــؿ غهــاقتِٗ    (1) ص...ايَُْْطثثِذَد اْيَشثثَساَّ َبْعثثَد َعثثن ــايٓذو ٜفٝ ْٚعــتِٗ ب
 ٚسذب ايجٛا  عِٓٗ.

جــاٍ يٮٚاَــك اٱ ٝــ١ اـاَــ١ بايبٝــت ايُــؿٚؾ ٚعــؿّ اٱَت ايجــاْٞ: 
 اؿكاّ ؼي اؿر ٚايعُك٠. 

 اؾشؿ ٚعؿّ اٱقكاق بٓع١ُ ايبٝت َٚا تٝٗا َٔ اٱتاْات.  ايجايح:
اٯغك٠ عامل اؿها  ٚايجٛا  ٚايعكا  ع٢ً اعُاٍ ايؿْٝا   ايكابع:

ٚأعُاٍ ايهاتك ؼذب عٓ٘ ايجٛا  باٱْات١ ازي ا٭ثك ايفٟ ًٜشك٘ بهبب 
 ٚقُؿٙ ٚنكٜكت٘.ن٤ٛ ْٝت٘ 

َٚـٔ اٯٜـات إ انــتشكام ايهـاتك يًػهـاق٠ ا٭غكٜٚــ١ ٫ ضيٓـع َــٔ      
  يـفا دـا٤ت   ت٬ًٓ ٚقظيـ١ َـٔ اهلل    نْٛ٘تكيض ايٓفع عًٝ٘ ؼي ايؿْٝا 

اٯ١ٜ بًفظ ) يًٓاى( ٚاي٬ّ تٝ٘ سكف دك أًَٞ ٚي٘ عؿ٠ َعإ  ٚ ا ؼي 
 اغيكاّ ٚدٛٙ: 
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َع٢ٓ َٓهـٛ  يـفات نُـا ؼي    اٱنتشكام ٖٚٞ اييت تأتٞ ؼي  ا٭ٍٚ:
قٛيو ايًهك هلل  ٚؼي اٯ١ٜ يٗاؾ٠ ع٢ً إنـتشكام ايٓـاى يٓعُـ١ ايبٝـت     

غًفا٤ اهلل ؼي ا٭قض  تٗٛ ٖب١ ٬َل١َ يًػ٬ت١  ٚنإٔ ٖٓاى قاعؿ٠  تِٗ
ؼي َٗبط ٚنهٔ غًٝف١ اهلل   ؼي اٱقاؾ٠ ايته١ٜٝٓٛ تفٝؿ ٚدٛؾ بٝت اهلل 

تًا ؼي ا٭قض  ٚع٢ً ايكٍٛ باغيع٢ٓ ا٫عِ ٤ٜٞٗ ـًٝفت٘ ؾاقًا ٚبٝ تاهلل 
يًػ٬ت١ ٚاْ٘ ياٌَ يًٓاى طيٝعًا تإ ايبٝت اؿكاّ نـهٔ َٚـأ٣ٚ  ـِ    
طيٝعًا  ٚدا٤ ؾ٩ِٖٛ ٚعُاقتِٗ ي٘ ع٢ً مٛ ايٛدٛ  ٚايتهًٝف ايفٟ 
 ٜتغ٢ً ايٓاى طيٝعًا ٚيهٔ ايهفاق سذبٛا عٔ اْفهِٗ اٱْتفا، ايتاّ َٓ٘. 

َقنٍَ إِْلٞ َدنعًِمَو ّ نُا ؼي قٛي٘ تعازي طتفٝؿ اي٬ّ اٱغتُا ايجاْٞ:

إ دعٌ ايبٝت اؿكاّ ْع١ُ خيتِ    تُٔ تٌٓ اهلل (1) ص...ِيًَّٓنعِ إََِنََن
بٗا ايٓاى  ًٜٕٓٗٛ َٓٗا يؿْٝاِٖ ٚآغكتِٗ  ٚتغبطِٗ اـ٥٬ل ع٢ً ٖـفٙ  

 ايٓع١ُ ٚايفٌٓ اٱ ٞ. 
٦ٍََِْٛر اْيَشلم  طتأتٞ اي٬ّ ٫تاؾ٠ اغيًو نُا ؼي قٛي٘ تعازي ط ايجايح: ايُْمًْوم َٜ

ِٔ  ٚنـٕٛ ايبٝـت ًَهـاً     ٌٖٚ تفٝؿ اي٬ّ ؼي اٯ١ٜ اغيًـو  (2) ص...ِيًسَّسَُْ
 يًٓاى اؾٛا  ٫  َٔ ٚدٛٙ: 

اغيًــو َطًكــًا هلل تعــازي ؼي ايــؿْٝا ٚؼي اٯغــك٠  ًٜٚــٌُ نــٌ   ا٭ٍٚ:
َََٚثثن ِفثثٞ َٚيًَِّثثِ٘ ََثثن ِفثث طاغيٛدــٛؾات ٚاـ٥٬ــل  قــاٍ تعــازي ط  ََُٛاِت  ٞ ايطَّثث

 . (3) ص...اذزه
 ْع١ُ ايبٝت ٭ كاض ايعباؾ٠ ٚايتك٣ٛ.  ايجاْٞ:
عــؿّ إتــاؾ٠ يفــظ ايْٛــع ؼي قٛيــ٘ تعــازي ) ْٚــع يًٓــاى(    ايجايــح:

اغيًه١ٝ  ٫ٕ يفظ ايْٛع أعـِ  ًٜٚـٌُ ايبهـط ٚايت٦ٝٗـ١  نُـا اْـ٘ ٜـؿٍ        
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هٛا غئ ْٚـع٘  بايؿ٫ي١ ا٫يتما١َٝ ع٢ً بكا٤ ًَه١ٝ اي٤ًٞ اغيْٛٛ، ٚاغيب
 ٚبهط٘ يًغت. 
َـٔ اٯٜـات ؼي اغيكـاّ فـ٤ٞ ايفعـٌ بُـٝغ١ اغيـبين يًُذٗـٍٛ          ايكابع:

 يًتٛنٝؿ ع٢ً َْٛٛ، ايْٛع ٚ اٜات٘ ٚيٝو ًَهٝت٘. 
َٝغ١ اؾُع )يًٓاى( تًِ تكٌ اٯ١ٜ ْٚـع يٲْهـإ  بـٌ     اـاَو:

ْٚع ؾُٝع ايٓاى  ٚؼي اٯ١ٜ بًاق٠ إنـتؿا١َ ٚبكـا٤ ايبٝـت اؿـكاّ ٫ٕ     
ظ )ايٓــاى( يــاٌَ يًُٛدــٛؾ ٚاغيعــؿّٚ  تاٯٜــ١ تهــتكبٌ اٱْهــإ ؼي  يفــ

 سا٫ت: 
انـِ  يهٌ إْهإ  ُٜٚؿم ايبٝت  تكؿ ْٚع اهللعٓؿ ٫ٚؾت٘  ا٭ٍٚ:

 اٱْهإ ع٢ً ايُغت ٚايهبت. 
 ساٍ ايبًٛغ ٚتٛد٘ اـطا  ايتهًٝفٞ س٦ٓٝف يًباية ايعاقٌ.  ايجاْٞ:
ع١ ٚايكؿق٠ ع٢ً اؾا٤ اؿر  تعٓـؿ ايـ٫ٛؾ٠ ٫   ؼكل اٱنتطا ايجايح:

تهًٝف ٚيهٔ َْٛٛ، اٯ١ٜ َعًل ع٢ً ايبًٛغ ٚاٱنتطاع١  ٚاـا سٌُ 
ايبًٛغ َع عؿّ اٱنتطاع١ ت٬ ٚدٛ  يًشر ازي سري ؼككٗا  ٫ٚ جيب 
ايهعٞ اــاّ  ـا  ٭ْٗـا َكؿَـ١ ايٛادـب ٚيـٝو ـات ايٛادـب ٚاـا        

آًٜا  ٚاغيتعاقف ؼي ايبٝـٛت  سًُت اٱنتطاع١ قبٌ ايبًٛغ ت٬ ٚدٛ  
إ تْٛع ٚتب٢ٓ عًـ٢ مـٛ يػُـٞ ٚتـكؾٟ تهـٌ يـػِ ٜـبين يٓفهـ٘         

 ٚانكت٘  ٚيهٔ ايبٝت اؿكاّ َْٛٛ، يًٓاى طيٝعًا. 
أتٝت٘ تٝ٘  ْٚٚع اي٤ًٞ ْٚعًا: أٟ ٜٚكاٍ ْٚع اي٤ًٞ ؼي اغيهإ أٟ 

اغتًك٘  ٜٚأتٞ ايْٛع سيع٢ٓ ايبهط  نُـا ٚقؾ ؼي اؿـؿٜح: إ اغي٥٬هـ١    
 ادٓشتٗا يطايب ايعًِ  أٟ تبهطٗا ٚتفكيٗا ي٘.يتٓع 

تهفا ايبٝت اؿكاّ تإ اهلل ْٚع ايبٝت ٱنكاّ ايٓاى بًشار غ٬ت١ 
اٱْهإ ؼي ا٭قض تازي داْـب ايٛرـا٥ف ايعباؾٜـ١ يًبٝـت  تاْـ٘ تـكاٍ       

يًٓاى تك ٝبـًا بايعبـاؾ٠  ٚانكاَـًا يٲْهـإ  ٚبًـاق٠       نكِٜ بهط٘ اهلل 
ؿٛادم اييت شيٓع َٔ ايتكـ٣ٛ ٚأؾا٤ َٓانـو   ببهط طكٜل اؾ١ٓ ٚالاس١ ا

 اؿر.
تاغتٝاق يفظ )ايْٛع( َٔ اٱعذال ايًفظٞ ؼي ايككإٓ ٚياٖؿ عًـ٢  
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اغيع٢ٓ اغيتعؿؾ  ٚمشٛي٘ يًٛادبات باٱْات١ ازي َعاْٞ اٱنكاّ ٚايًٗاؾ٠ 
٭ كاض ايؿْٝا ٚاٯغك٠  يفا ػؿ سر ايبٝت ٜٓفٞ ع٢ً َـاسب٘ ْٛعـًا   

 اى.َٔ ايجك١ ٚا ٝب١ بري ايٓ
تُــٔ اٯٜــات ؼي ا٭سهــاّ ايتهًٝفٝــ١ إٔ تكــرتٕ بايفٓــٌ ٚاٱسهــإ  
اٱ ٞ ؼي ايؿْٝا  ٚيتهٕٛ ؼي اٯغك٠ غتًا قًٓا ٚثٛابـًا َتُـ٬ً  تْٛـع    
ايبٝت ْع١ُ َكنب١ دا٤ يًعباؾ٠ ٚيبٝإ انكاّ اهلل ـًٝفتـ٘ ؼي ا٭قض بـإ   

يـ٘ ا٭قض يتهـٕٛ َـأ٣ٚ ٚنـهًٓا ٚنٓـمًا َُٚـؿقًا يًـكلم         نػك اهلل 
ايهكِٜ  ٚبهط ي٘ بٝت٘ اؿكاّ بري اؾباٍ يٝهٕٛ أًَٓا ٚبكن١ ٚتًٝٓا ؾا٥ًُا  
ٜٓتفع َٓ٘ اٱْهإ باجمل٤ٞ ايٝ٘ طاع١ ٚغًٛعًا هلل تعازي ٖٚفا اجمل٤ٞ ع٢ً 

 أقهاّ:
 ايكؿّٚ ٭ؾا٤ تك١ٜٓ اؿر. ا٭ٍٚ:
 أؾا٤ َٓانو اؿر اغيهتشب. ايجاْٞ:
هــط١ عًـ٢ طيٝــع اٜــاّ  لٜــاق٠ ايبٝـت يًعُــك٠ اغيفـكؾ٠  ٚاغيٓب   ايجايـح: 

 ايه١ٓ.
 أؾا٤ عُك٠ ايتُتع اييت تهبل اؿر. ايكابع:

 لٜاق٠ ايبٝت ٚعُاقت٘. اـاَو:
 ايطٛاف اغيهتشب. ايهاؾى:
 اتٝإ اي٠٬ُ اي١َٝٛٝ. ايهابع:
 أؾا٤ ايٓٛاتٌ ٚقكا٠٤ ايككإٓ. ايجأَ:
 لٜاق٠ ايبٝت بكُؿ ق١ٜ٩ ايهعب١. ايتانع:
 .ايًذ٤ٛ ايٝ٘ ٚاٱنتعاـ٠ ب٘ ايعايك:

 طًب ا٭َٔ ٚايه١َ٬. اؿاؾٟ عًك:
ٚقٟٚ إ اهلل تعازي اْمٍ ايبٝت ٜاقٛت١ َٔ ٜٛاقٝت اؾ١ٓ  ي٘ بابإ َٔ 
لَكؾ يكقٞ ٚ كبٞ  ٚقاٍ ٫ؾّ: أٖبطت يو َـا ٜطـاف بـ٘ نُـا ٜطـاف      

 .(1)سٍٛ عكيٞ
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ا٭قض َٚـا عًٝٗـا ـؿَـ١ اٱْهـإ ٚاعاْتـ٘ عًـ٢        يكؿ نػك اهلل 
ََٚضثخََّس َيهمثِْ ََثن    با  قلقـ٘  قـاٍ تعـازي ط   أَٛقٙ ٚا٬َع أسٛاي٘ ٚت١٦ٝٗ أنـ 

َِْٓ َََٚن ِفٞ اَذْزِه دََُِٝعن  ََُٛاِت   .(1) ص٘مِفٞ ايطَّ
ٚتٝ٘ بٝإ يعظِٝ تٌٓ اهلل ع٢ً ايٓاى  تٌٗ ايبٝت اؿكاّ ػيا نـػك  
اهلل يٲْهإ اّ أْ٘ غاقز بايتػُِ ٚيٝو َٔ َْٛٛعات اٯ١ٜ ايهكضي١ 

ػك ايبٝت اؿكاّ يًٓاى ٖٚٛ راٖك ن أع٬ٙ  اؾٛا  ٖٛ ا٭ٍٚ تاهلل 
قؿن١ٝ ايبٝـت  ص ٫ٚ ٜتعاقض ٖفا ايتهػت َع ٚمِوَع ِيًَّٓنِعؼي قٛي٘ تعازي ط

اؿكاّ َٚاي٘ َٔ ايًإٔ ايعظِٝ  تكؿ ٜٓتفع اٱْهإ ؼي َٜٛ٘ ٚيًٝت٘ ػيـا ؼي  
ا٭قض  اَا ايٓفع َٔ ايبٝت اؿكاّ تٗـٛ َتعـؿؾ ايٛدـٛٙ ٚأنجـك َـٔ إ      

بعامل ايؿْٝا بٌ ًٜـٌُ ايٓفـع ايعظـِٝ ؼي عـامل     حي٢ُ نُا أْ٘ ٫ ٜٓشُك 
٢ًَ اهلل عًٝ٘ اٯغك٠  ٖٚٛ با  نكِٜ يًهع١ ؼي ايكلم ٚعٔ قنٍٛ اهلل 

"اؿر ٚايعُك٠ ٜٓفٝإ ايفكك ٚايفْٛ  نُا ٜٓفٞ ايهت غبح  :ٚآي٘ ٚنًِ
 اؿؿٜؿ".

 ٚؼي اٯ١ٜ ٚدٛٙ:
 .تطٛف اغي٥٬ه١ بايبٝت يعًُِٗ بكؿنٝت٘ ٚطًبًا يكْاٙ تعازيا٭ٍٚ: 
مل ؼتر اغي٥٬ه١ ع٢ً غًل اٱْهإ  بٌ ـنكت أَكًا ُٜـؿق   ايجاْٞ:

 َٔ اٱْهإ ٖٚٛ اٱتهاؾ ؼي ا٭قض ٚنفو ايؿّ.
ــمٙ ايٓــاى َــٔ ايفهــاؾ     ايجايــح: نــأٍ اغي٥٬هــ١ اهلل عــم ٚدــٌ إٔ ٜٓ

ٚايكتٌ  ته٪ا ِ يٝو إنتٓهاقًٜا  بٌ ٖٛ تٓك، يتأٌٖٝ اٱْهإ ـ٬ت١ 
َِٕإا٭قض تٝهٕٛ دٛاب٘ تعازي ط ًَُمٛ ٞ َأعًَِْم ََن ال ََْع ص بًاق٠  ِ ْٚٛ، ْل

إنتذاب١ إطياي١ٝ بإ اهلل عم ٚدٌ ٜعًِ نٝف جيعٌ ايٓاى حياتظٕٛ ع٢ً 
 اـ٬ت١ ٜٚتٓمٖٕٛ َٔ ٖاتري اـًُتري.

ايتفكٜل بري اـ٬ت١ ؼي ا٭قض  ْٚٚع ايبٝت اؿكاّ  تذا٤  ايكابع:
ع يًٓاى يٝهٕٛ ٚن١ًٝ ايكؾ بعًُ٘ تعازي بعٛاقب ا٭َٛق  ٚإ ايبٝت ْٚ
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يا١ٜٚ ٚعباؾ١ٜ َباقن١ يتػًِٝ ايٓاى َٔ ايفهـاؾ ٚاٱقتتـاٍ ٚلـاتِٗ    
ٛ  باٱن٬ّ ْٚع١ُ ا٭غ٠ٛ اييت دا٤ ـنكٖـا ؼي آٜـ١ ط     ٚأؾا٤ (1) صاَٚاْعَ ِقثُم

ٕ تكض اؿر َٔ َُاؾٜل إ٬َع ايٓـاى  إـ أاؿر تك١ٜٓ ع٢ً ايٓاى 
 يفهاؾ ا٭غك٣.ٚتٓمِٖٗ عٔ ايفْٛ  ٚاغيعاَٞ ٚٚدٛٙ ا

 ٚتكؿٜك اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ:
 أٍٚ بٝت ْٚع يًٓاى يًعباؾ٠. ا٭ٍٚ :
 ْٚع يًٓاى ٭ؾا٤ اغيٓانو. ايجاْٞ :
َِٚإْذ يًٓاى يتدعٛا إيٝ٘  ٚجيتُعٛا تٝـ٘  قـاٍ تعـازيط    ْٚع ايجايح :

ََْٓن  .(2)....صَدَعًَْٓن اْيبََْٝت َََجنَب١ً ِيًَّٓنِع ََٚأ
 َٚأ٣ٚ ًَٚذأ  ِ.ْٚع يًٓاى أًَٓا  ايكابع :

 ْٚع يًٓاى يرتيض اي)نات عٓ٘ بؿيٌٝ ـات اٯ١ٜ. اـاَو :
يًٓـاى  ـؿاٜتِٗ ٚتـٛبتِٗ َٚـ٬سِٗ يبٝـإ ـات       ْٚع ايهاؾى :

 ص.َبه١ََّ َمَبنَزًنن َٖٚمَد٣ يًَِْعنيَُِنَيٚمِوَع ِيًَّٓنِع يًََِّرٟ ِباٯ١ٜط
ِ  ْٚع يًٓاى ع٢ً مـٛ ايعُـّٛ اٱنـتغكاقٞ اؾـاَع  ـ      ايهابع :

 تٝتعاقب ايٓاى ؼي اؿٝا٠ ايؿْٝا ٚـات ايبٝت ْٚع  ِ طيٝعًا.
 ؼي ايبٝت ياٖؿ ع٢ً ايكبٛب١ٝ اغيطًك١ هلل عم ٚدٌ. ايجأَ :
غيا إستر اغي٥٬ه١ ع٢ً دعـٌ غًٝفـ١ ؼي ا٭قض بأْـ٘ نـبب      ايتانع :

إِْلثٞ َأعًَْثِم ََثن ال    يًٓك ايفهاؾ ٚايكتٌ ؼي ا٭قض دا٤ ايكؾ َـٔ عٓـؿ اهللط  

َََٕعًَْ تهإ َٔ عًُ٘ نبشاْ٘ إٔ دعٌ ايبٝت اؿكاّ أٍٚ بٝت   (3)صُمٛ
ْٚع يًٓاى يٝهٕٛ سكبًا ع٢ً ايفهاؾ ٚايكتٌ بًشار أؾا٤ اغيٓانو ٚا٭َك 

ََٛنُت سهاّ ا٭يٗك اؿكّ ٚأؾا  اؿر  قاٍ تعازيطٚايتكٝؿ بأ اْيَشرم َأغْٗمُس ََعًْم
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 65زَعامل اٱضيإ/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ص 119ط

َّ اْيَشرَّ َفاَل َزَفَح َٚال ِٗٝ ْٔ َفَسَه ِف   .(1)صفمطمَٛم َٚال ِدَداٍَ ِفٞ اْيَشرل فََُ

 لبَىٌ )انسبك( 
 َٔ اٱعذال ؼي اٯ١ٜ أَكإ: 

 ف٤ٞ ايفعٌ بُٝغ١ اغياْٞ.  ا٭ٍٚ:
: مشٍٛ ايٓاى طيٝعًا سيٓاتع ٚ اٜات ْٚع ايبٝت  ٚمل تـأت  ايجاْٞ

 بًفظ اغيهًُري أٚ بين آؾّ  بٌ دا٤ت بًفظ ايٓاى. 
  ْٛع ايبٝت ٭ِْٗ َٔ ايٓاى.: مشٍٛ أٌٖ ايهتا  ٚ تِٖ بايجايح

تإ قًت:إ اؿر ٫ ُٜض َٔ  ت اغيهًِ ٚإ دا٤ ب٘ تاؾٛا  َٔ 
 ٚدٗري: 

ايتهًٝف بايفكٚ، عاّ ٚياٌَ يًٓاى طيٝعًا ٚإ نإ ٫ ٜكبٌ ا٭ٍٚ:
ايهفـك قــبط   بًشــار إَٔـٔ  ـت اغيهــًِ ٫ْـ٘ اغتـاق عــؿّ قبـٍٛ اعُايـ٘       

 ي٬عُاٍ
ــاْٞ: ــؿ ا ايج ــاتع ٚتٛا٥ ــاؿر   َٓ يبٝــت اؿــكاّ اعــِ َــٔ إٔ تٓشُــك ب

ٚإنــتكباي٘ ؼي ايُــ٠٬  ت)نــات ايبٝــت عاَــ١ ٚتتغًــ٢ ايٓــاى بأدٝــا ِ 
اغيتعاقب١  يفا ٚقؾ يفظ ايٓاى ع٢ً مٛ اٱعذال  َٚٔ َُاؾٜل اٱعذال 
َا ؼي اٯ١ٜ َٔ ايتشـؿٟ ٚايـؿع٠ٛ ازي تًُـو َٓـاتع ايبٝـت اؿـكاّ عًـ٢        

َٓــاَري اٯٜـ١ ايتايٝــ١ باٱْــات١ ازي  ايٓـاى ؼي اغيٝــاؾٜٔ اغيػتًفـ١  َٚٓٗــا   
ََْٓن طايفٛا٥ؿ اغيتعؿؾ٠ يًبٝت  قاٍ تعازي   . (2)ٶص ...َِٚإْذ َدَعًَْٓن اْيبَْٝتَ َََجنَب١ً ِيًَّٓنِع ََٚأ

 َٚٚفت اٯ١ٜ ايبٝت اؿكاّ باْ٘ أٍٚ بٝت ْٚع يًٓاى ٚتٝ٘ َها٥ٌ: 
 ٚدٛؾ بٝت آغك ْٚع يًٓاى.  ا٭ٚزي:
ا٭ٍٚ ٖـٛ ابتـؿا٤    إـ أ٣ٕ ْٚـعت يًٓـاى   غكأٚدٛؾ بٝٛت  ايجا١ْٝ:
 ا٫عؿاؾ. 
 عؿّ ْٚع بٝت آغك يًٓاى ٚإ ا٭ٍٚ ٫ ٜعين ٚدٛؾ ثإ ي٘.  ايجايج١:
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اقاؾ٠ ايتعؿؾ ؼي يفظ َٚع٢ٓ ايبٝـت ٚيـٝو اغيـكاؾ َـا ْٚـع       ايكابع١:
يًٓاى  تايبٝت اؿكاّ ْٚـع يًٓـاى  اَـا  ـتٙ َـٔ ايبٝـٛت تٗـٞ عًـ٢         

 اقهاّ: 
 ْع٘ ا٭ْبٝا٤ ٭ػيِٗ. َا ٚ ا٭ٍٚ:

 ايجاْٞ َا ْٚع٘ اغيًكنٕٛ ٭ْفهِٗ. 
 ايبٝٛت اييت ٜبٓٝٗا ايٓاى يههٓاِٖ.  ايجايح:
 اغيٓتؿٜات ٚمٖٛا.  ايكابع:

ِفثٞ بمٝمثٍٛت   طقـاٍ تعـازي     بٝٛت يًعباؾ٠    ٖٚٞاغيهادؿ  اـاَو:

َٝٗن اضُْم٘م ْٕ َمْسَفَع َٜٚمْرَنَس ِف َٕ ايًَّ٘م َأ  .(1) صَأِذ
 لبَىٌ أول بُج

دا٤ ايككإٓ تبٝاًْا يهٌ ي٤ٞ  َٚٔ َٓاَٝٓ٘ ايكؿن١ٝ ـنكٙ ٭ٍٚ بٝت 
 اًْأ ؼي ا٭قض  ٖٚفا ايفنك إعذال قكآْٞ ي٘ ؾ٫٫ت٘ اغيتعؿؾ٠ َٓٗا:

 عًِ اهلل تعازي سيا حيؿخ ؼي ا٭قض. أ٫ًٚ:
تفًٓ٘ نبشاْ٘ باٱغباق عٔ سكٝك١ تأقخي١ٝ ؼي َهْٛات ا٭قض ثاًْٝا: 

ايبٝت اؿكاّ يٝو َْٛٛعًا يًهه٢ٓ  تٗٛ خيتًف عٔ بٝٛت ا٭قض  ت  
 اـ اْ٘ َْٛٛ، يًٓهو ٚايعباؾ٠.

َٔ َعاْٞ قبٛب١ٝ بٝـت اهلل تعـازي ْٚـع بٝـت يـ٘ ٜ٪َـ٘ ايٓـاى         ثايجًا:
 ٜٚكُؿْٚ٘ َٔ نٌ ْاس١ٝ َُٚك َٔ أَُاق ا٭قض.

ضيإ  ؼي بؿا١ٜ اعُاق ا٭قض بايبٝت اؿكاّ ؾع٠ٛ يًٗؿا١ٜ ٚاٱ قابعًا:
 ٚلدك عٔ ايًكى ٚاي٬ٓي١.

تٝــ٘ ْٗــٞ ٚؼــفٜك يًًُــٛى ٚايهــ٬طري َــٔ إؾعــا٤ ايكبٛبٝــ١  غاَهــًا:
ٚؾع٠ٛ يًٓاى ٱدتٓا  ايغًٛ ؼي أيـػاّ اغيًـٛى ًَٚهٝـتِٗ يٮقاْـٞ     
ايٛانـع١  ٚرٗــٛق نــًطإ ؼي ا٭َُــاق  تــإ أٍٚ بٝــت يًٓــاى ٜتُــف  

 بُفات قاٖك٠  ِ ٖٚٞ:
                                                 

 .36نٛق٠ ايٓٛق  (1) 
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 اْ٘ َتكؿّ ع٢ً لَاِْٗ. ا٭ٚزي:
 غكٚد٘ عٔ نًطاِْٗ ًَٚهِٗ. جا١ْٝ:اي

 اْ٘ باِم بعؿ ٬ٖنِٗ ٚلٚاٍ ًَهِٗ. ايجايج١:
يٝو ٭سـؿ إ ٜـؿعٞ إٔ قَٛـ٘ أٚ أَتـ٘ أٚ أدـؿاؾٙ اًْـأٚا         ناؾنًا:

إ أٍٚ بٝـت ؼي   أٍٚ بٝت ؼي ا٭قض تطا٫ًٚ ع٢ً ايٓاى  تأغ) اهلل 
 ا٭قض بٝت٘.
هإ ي٘ س١ُ أٍٚ بٝت ؼي أ٭قض َٔ ايهًٞ ايطبٝعٞ تهٌ إْ نابعًا:

 تٝ٘  ٚبإَهاْ٘ إ ٜغرتف َٔ بكنات٘ بكٝؿ اٱْتُا٤ يٲن٬ّ.
ايبٝت ٬َـًا ٚأًَٓا يًٓاى  َٚٔ اٯٜات إ دعٌ  دعٌ اهلل  ثآًَا:

ٖفٙ ايٓع١ُ َُاسب١ يًٓاى ؼي ا٭قض  َٓف أٜـاّ ابٝٓـا آؾّ عًٝـ٘     اهلل 
 ايه٬ّ.

١ اؿـر عًـ٢   تؿٍ اٯ١ٜ بايؿ٫ي١ اٱيتما١َٝ ع٢ً تًكٜع تكٜٓ تانعًا:
ايٓاى طيٝعًا  تاـطا  ايتهًٝفٞ عر ايبٝت َٛد٘ ازي آؾّ ٚـقٜت٘  ٚتٝ٘ 

 تًكٜف يٲْهإ ٚايبٝت َعًا.
ــ١      أقاؾ اهلل  عايــكًا: ــًا يً)ن ــكلم َٚٓبع ــًا يً ــٕٛ باب ــت إ ٜه يًبٝ

َٚال آَلنَي ٚاـت  ٜكُؿٙ اغيهًُٕٛ قدا٤ تٌٓ اهلل ٚقتؿٙ  قاٍ تعازي ط

ْٔ َزبلِِْٗ َِٚزوَْٛاْيبََْٝت اْيَشَساَّ  َٕ َفْضاًل َِ  .(1) صَْناَْٜبَ ػمٛ
ؼي اٯٜــ١ تٓبٝــ٘ ٚؾعــ٠ٛ يًٓــاى ٱًْــا٤ بٝــٛت  ــِ ؼي   اؿــاؾٟ عًــك:

ــم ٚايهــرت ٚؾعــ٠ٛ     ــٛإ اٱنــتك٬ٍ ٚاٱنــتككاق ٚايع ا٭قض  ٖٚــٞ عٓ
يًههٔ ٚاٱقا١َ ٚايٓهاع ٚالا  ا٭٫ٚؾ  ٚيهٔ ٖـفٙ ايبٝـٛت َتػًفـ١    

 ؾقد١ عٔ بٝت عباؾت٘ تعازي.
شيٓع اٯ١ٜ ايٓاى َٔ إؾعا٤ كايف يًٛاقـع تُٝـا خيـِ     ايجا١ْٝ عًك٠:

 أٍٚ بٝت ؼي ا٭قض.
ؼي ْٚع ايبٝت اؿـكاّ يًٓـاى طيٝعـًا ؾ٫يـ١ عًـ٢ إ       ايجايج١ عًك٠:
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ا٭ٌَ ٖٛ اٱن٬ّ  ٚإ ايبٝـت ٥٬َـِ يًفطـك٠ اٱْهـا١ْٝ ٚإ عًـِ اهلل      
نا٤ َـع  تعازي بهفـك يـطك أٚ تكٜـل َـٔ ايٓـاى مل ضيٓـع َـٔ دعًـِٗ يـك         

اغيهًُري ؼي ْٚع ايبٝـت  ـِ  ٚيهـِٓٗ باغتٝـاقِٖ ايهفـك سذبـٛا عـٔ        
اْفهــِٗ َــا تٝــ٘ َــٔ ايــٓعِ  نُــا إ ْٚــع٘ يًٓــاى طيٝعــًا بــا  يًتٛبــ١  

 تاْ٘ ٜٓتفع َٔ ايبٝت ايفٟ ْٚع ي٘. تُت٢ َا تا  اٱْهإٚاٱْاب١  
باؿٝا٠ ايؿْٝا بٌ تًٌُ  ٫ تٓشُك َٓاتع ْٚع ايبٝت ايكابع١ عًك٠:

 اٯغك٠.
ٜتُف أٍٚ بٝت ؼي ا٭قض باْ٘ َباقى ٜرتيض عٓـ٘   اـاَه١ عًك٠:

 اـت ٚايٓفع ايعظِٝ ايفٟ ٜتغ٢ً ايٓاى طيٝعًا.
اٱياق٠ ازي ًَه١ٝ اهلل تعازي يٮقض ٚاْ٘ ٜفعٌ تٝٗا  ايهاؾن١ عًك٠:

 َا ًٜا٤ تًٝٓأ تٝٗا َا ًٜا٤.
٦ـ١ َهـتًمَات اؿٝـا٠ اٱْهـا١ْٝ ؼي     تفٓـً٘ تعـازي بتٗٝ   ايهابع١ عًك٠:

أ٭قض  بإ ابتؿأت بْٛع بٝت يًعباؾ٠  ٚعُاق٠ ايبٝت اؿكاّ ٖٚبٛا 
 آؾّ  ٚعٔ اٱَاّ قُؿ ايباقك عـٔ آبا٥ـ٘ عًـِٝٗ ايهـ٬ّ قـاٍ: إ اهلل      

اٚس٢ ازي د)٥ٌٝ إ ابٓ٘ ٚاشي٘ َٔ سذاق٠ ابٞ قبٝو ٚادعٌ ي٘ بـابري   
د)٥ٌٝ عًٝ٘ ايه٬ّ تًُا تكغ طاتت اغي٥٬ه١ بابًا يكقًا  ٚبابًا  كبًا  تاشي٘ 

سٛي٘ تًُا ْظك آؾّ ٚسٛا٤ ازي اغي٥٬ه١ ٜطٛتٕٛ سٍٛ ايبٝت اْطًكا تطاتا 
 نبع١ ايٛاا ثِ غكدا ٜطًبإ َا ٜأن٬ٕ.

ؼي اًْا٤ ايبٝت اؿكاّ إقيـاؾ ٚتعًـِٝ يًٓـاى ٱًْـا٤      ايجا١َٓ عًك٠:
 ايبٝٛت نٛا٤ بٝٛت ايعباؾ٠ أٚ بٝٛت ايههٔ.

ابتــؿا٤ اؿٝــا٠ ايــؿْٝا باي)نــ١ ٚاتُــاٍ ٖــفٙ اي)نــ١   عًــك٠:ايتانــع١ 
 ٚتكيشٗا ع٢ً ايٓاى طيٝعًا َٔ ٚدٛٙ:

 ْٚع بٝت اهلل ؼي ا٭قض. ا٭ٍٚ:
ابتؿا٤ اؿٝا٠ ايؿْٝا ببٝت اهلل  ٖٚفا اٱبتؿا٤ ـات٘ ياٖؿ ع٢ً  ايجاْٞ:

 اي)ن١  سيع٢ٓ إ دعٌ أٍٚ بٝت ؼي ا٭قض هلل ٚعباؾت٘  ع١ً يً)ن١.
 إنتؿا١َ ٚدٛؾ ايبٝت انتُكاق يًػت ٚاي)ن١ ؼي ا٭قض. ايجايح:

مل ٜتعًل ْٚع أٍٚ بٝت ؼي ا٭قض ب١ٝٓ ٚعمّ اٱْهإ   ايعًكٕٚ:



 65زَعامل اٱضيإ/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ص 123ط

 بٌ دا٤ بأَكٙ تعازي "نٔ تٝهٕٛ".
تٝ٘ آٜـ١ ٚبٝـإ يٛرـا٥ف ا٭قض  َٚٓٗـا اًْـا٤       ايٛاسؿ٠ ٚايعًكٕٚ:

 ٛت عًٝٗا  ٖٚفا اٱًْا٤ ْع١ُ عظ١ُٝ ع٢ً اٱْهإ.ايبٝ

 َبث انبُجلبَىٌ آ
ايهٕٛ باٯٜات ايباٖكات َٓٗا َا ٜهـٕٛ ؼي ايهـُا٤     يكؿ َٮ اهلل 

ًُْمثٛقِِٓنَي   طَٚٓٗا ؼي ا٭قض قاٍ تعازي    َٚٓٗـا  (1) صَِٚفٞ اَذْزِه آَٜنُت ِي
آٜات ايتٓمٌٜ َٚعذمات ايٓب٠ٛ ٚغًل اٱْهإ ٚ تٖا َٔ اٯٜـات ايـيت   

  َٚٓٗـا آٜـات ايبٝـت    تهتشل فًؿًا َهـتك٬ً يبٝـإ أدٓانـٗا َُٚـاؾٜكٗا    
اؿكاّ اـ دا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يًؿ٫ي١ عًٝٗا ٚتٛنٝؿٖا  ٖٚـٌ ٖـفٙ اٯٜـات    
ـات١ٝ أٚ عك١ْٝ  ٚثابت١ اّ َتميمي١  ٚؾا١ُ٥ أّ ٚقت١ٝ  ٚاؾٛا  اْٗا ـات١ٝ 
يؿ٫ي١ َٓاَري ايظكت١ٝ نُا ؼي قٛي٘ تعازي "تٝ٘ آٜات" ا٫ إ ٖـفا ٫ ضيٓـع   

ثابتـ١ َٚهـتؿضي١  ـت َتميميـ١ ٫ٚ     َٔ ٚدٛؾ آٜات عك١ْٝ عٓـ٘ نُـا اْٗـا    
َك١ْٖٛ بٛقت كُّٛ  تايبٝت ْع١ُ َمدا٠ يهـٌ ايٓـاى  تهـفا آٜاتـ٘     

ح ع٢ً تعاٖـؿ  تاْٗا ع٬َات تجبت ٚدٛؾ ايُاْع ٚٚدٛ  عباؾت٘  ٚؼ
ايبٝت ٚسفظ٘  ٚآٜات ايبٝت ؾعا٥ِ يتجبٝـت أقناْـ٘ ٚانـتؿا١َ ٚدـٛؾٙ      

هـِ اغيتبآٜـ١  ٜٚظٗـك    تُٔ اٯٜات ؼي ايبٝت اؿكاّ إ تتعاقب أْظُـ١ اؿ 
أٌٖ ايهفك ٚاؾا١ًٖٝ  ع٢ً َه١ َٚا سٛ ا  َٚع ٖـفا تـكاِٖ ٜتذٓبـٕٛ    
اٱنا٠٤ يًبٝت اؿكاّ  بٌ اِْٗ حيكَـٕٛ عًـ٢ أؾا٤ يـطك َـٔ َٓانـو      

 اؿر  ٚحياتظٕٛ ع٢ً اؿٓٝف١ٝ.
ٚدا٤ يفظ آٜات بُٝغ١ اؾُع ٚاٱْهاق ػيا ٜفٝؿ ايتعؿؾ ٚباٱْات١ ازي 

 ١ َٔ اٯٜات  تٗٓاى آٜات أغك٣ َٓٗا:َا ـنكت٘ اٯ١ٜ ايهكضي
ب٦ك لَمّ  ْٚبع اغيا٤ َٓ٘ ٚيكب٘ يفا٤ َٔ اغيكض  ٚٚقا١ٜ َٓ٘  ا٭ٚزي:

ٚعٔ ايٓ  ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ "َا٤ لَمّ غيا يك  ي٘" أٟ ايًفا٤ 
َٔ ايؿا٤ ٚايٛقا١ٜ َٔ ا٭َكاض أٚ يكٓا٤ اؿاد١  ٚطًب اغيهأي١ ٚتبعؿ 
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 ٚؼي تهُٝتٗا لَمّ ٚدٛٙ:ه١ عًك َرتًا  لَمّ عٔ ايهعب١ اغيًكت١ عي
 يهجك٠ َا٥ٗا. ا٭ٍٚ: 
 ٭ٕ ٖادك أّ اياعٌٝ لَت َا٤ٖا ست٢ اْفذكت. ايجاْٞ:
يمَمَت د)٥ٌٝ ٚن٬َ٘ ٖٚٛ أٍٚ َٔ ارٗكٖا نـٞ ًٜـك     ايجايح:

 َٓٗا اياعٌٝ.
 يمَمّ عؿ٠ ايا٤ اغك٣  ا ؾ٫٫ت عكا٥ؿ١ٜ ٚتأقخي١ٝ ٖٚٞ:ٚ
 اياعٌٝ. نكٝا -2  قن١ٓ د)٥ٌٝ. -1
 اغي١ُْٛ. -4  سفت٠ عبؿ اغيطًب. -3
 يبع١.   -6    بك٠.   -5
 يفا٤ نكِ. -8   طعاّ طعِ. -7

ايطٛاف بايبٝت نبع١ أيٛاا  ٚدٛبـًا ؼي اؿـر ايٛادـب اٚ     ايجا١ْٝ:
 اغيٓؿٚ   ٚنفا ؼي ايعُك٠  ٚانتشباب٘ َطًكًا.

ـ  ايجايج١: ُـب  قٌٝ )اـا نإ ايغٝح َٔ ْاس١ٝ ايكنٔ ايُٝاْٞ نـإ ا
بايُٝٔ  ٚاـا نإ َٔ ْاس١ٝ ايكنٔ ايًاَٞ نإ اـُب بايًاّ  ٚاـا عِ 

  َٚع اْ٘ َٓهٛ  ازي ايكٌٝ ٖٚٛ ياٖؿ (1) ايبٝت نإ ؼي طيٝع ايبًؿإ(
ع٢ً ْعف ايكٍٛ ا٫ اْ٘ حيهٞ عًِ ا ١٦ٝ  اٚ ايتذكب١ ٚايٛدؿإ  ٚتٝ٘ 

عً٘ َٔ ؾيٌٝ ع٢ً َْٛٛع١ٝ ايبٝت ؼي اِٖ ا٭َٛق اييت ؽِ ايبًؿإ  ٚي
 َُاؾٜل ؾسٛ ا٭قض َٔ ؼت ايهعب١.

 ا٭َٔ َٔ ايهبا، ٚايٛسٍٛ. ايكابع١:
أؾا٤ اغيهــًُري غيٓانــو اؿــر ٖٚــٞ آٜــات َتعــؿؾ٠ تظٗــك    اـاَهــ١:

 طاعتِٗ ٚغًٛعِٗ هلل تعازي.
 َٚٔ آٜات ايبٝت اؿكاّ باٱْات١ ازي اغيكاّ ٚاي)ن١ ٚاـت:

اقب١ َٔ ايٓـاى يًبٝـت   َْٛٛع١ٝ آٜات٘ ؼي تعاٖؿ ا٭دٝاٍ اغيتع ا٭ٍٚ:
 اؿكاّ َٔ أٜاّ أبٝٓا آؾّ ٚازي َٜٛٓا ٖفا.

 ٚقاث١ اغيهًُري ي٘. ايجاْٞ:
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 أؾا٤ َٓانو اؿر عهب غطابات ايتهًٝف ايهُاٟٚ. ايجايح:
 انتككاق أسهاّ اؿر ٚعُاقت٘. ايكابع:

ايرتاا انتكباٍ ايبٝت ؼي اي٠٬ُ  َٚا تٝ٘ َـٔ ايـؿ٫٫ت    اـاَو:
 ايهعب١  ٚاااتظ١ ع٢ً بٓٝتٗا.ع٢ً ٚدٛ  تعظِٝ يإٔ 

إ اغتُاّ ايبٝت اؿكاّ بآٜات ٚؾ٫٫ت باٖكات ٚتفًٓ٘ تعـازي  
ظعٌ ٖفٙ اٯٜات راٖك٠ د١ًٝ نك َٔ أنكاق اـًل ًٜٚـرتى ؼي ػًٝاتـ٘   
ا٭قض ٚايتٓمٌٜ ٚاٱْهإ  اَا ا٭قض تٮٕ ايبٝت اؿكاّ دم٤ َباقى 

ٕ ايبٝـت عـٕٛ   َٔ ا٭قض غِ بًكف ْٚع ايبٝت  ٚأَا ايتٓمٜـٌ تـٮ  
 ع٢ً سفظ ٚتعاٖؿ ايتٓمٌٜ  نُا إ ايتٓمٌٜ تجبٝت ٭قنإ ايبٝت.

أَا اٱْهإ تايبٝت قظي١ يـ٘ نـٛا٤ ؼي عباؾتـ٘ َٚـ٬ت٘ ْٚهـه٘  اٚ      
باٱتاْات اييت تًع أْٛاقٖا َٔ ايبٝت ٚاي)نات اييت ٜتُٓٓٗا  نُا إ 
  تعاٖؿ ايبٝت آ١ٜ أغك٣ يًبٝت ْفه٘  ٖٚـفا َـٔ اٱعذـال ؼي آٜـات اهلل    

 تطٛاف اغيهًُري سٍٛ ايبٝت ٚتًبٝتِٗ آ١ٜ ٜٓفكؾ بٗا ايبٝت اؿكاّ.
َك٠ أغك٣ ٚدعـٌ آٜـات ايبٝـت رـاٖك٠ َبٝٓـ١ ضيهـٔ        ٚتفٌٓ اهلل 

يًٓاى إ ٜؿقنٛا َفاُٖٝٗا ٜٚتؿبكٚا ؼي َٓاَٝٓٗا ايكؿن١ٝ  ٜٚهـتٓبطٛا  
 ايؿقٚى ٚايع)  َٚعاْٞ اؿه١ُ َٓٗا.

ع٢ً ايهجـك٠ ٚايتعـؿؾ  ٚتٝـ٘     ٚف٤ٞ اٯ١ٜ بُٝغ١ اؾُع "آٜات" ٜؿٍ 
 َها٥ٌ:

 ٜعطٞ با٭ٚت٢ ٚايهجت اغيتعؿؾ. إ اهلل ا٭ٚزي: 
ٚايتفهت  َٔ َٓاتع نجك٠ اٯٜات ايتػفٝف عٔ ايٓاى ؼي ايتؿبك ايجا١ْٝ:

ٚاٱنتٓباا  تُٔ ٫ ًٜتفت ازي آ١ٜ ٜٓتب٘ ازي أغتٗا ٜٚتؿبك سيعاْٞ اٯٜتري 
يٞ عًٝـ٘ اٯٜـات يؿتعـ٘ عـٔ     َعًا  َٚٔ جياؾٍ ٜٚكنب داؾ٠ ايعٓـاؾ تتـٛا  

 َٓالٍ اؾؿاٍ  ٖٚفا ايتٛايٞ قظي١ ٚسذ١ عًٝ٘.
تعؿؾ اٯٜات ن٬ع بٝـؿ اغيهـًُري ٚعـٕٛ  ـِ عًـ٢ ايعبـاؾ٠        ايجايج١:
 ٚاي٬ُع.
آٜات ايبٝت ٚن١ًٝ ؾف  ايٓاى ازي سذ٘ ٚانكاَ٘ ٚايًٛم ايكابع١:

 ايٝ٘.
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ايهجك٠  ايتعؿؾ تٛنٝؿ يعظِٝ قؿق٠ اهلل تعازي  غًَُٛا ٚإاـاَه١: 
ٚايتعؿؾ يٰٜات ٬َلّ يًبٝت اؿكاّ  ت٬ ٜأتٞ ٚقت تهٕٛ آٜـات ايبٝـت   
تٝ٘ ق١ًًٝ  َٚٚفٗا بأْٗا )بٝٓات( ؾيٌٝ ع٢ً عؿّ امُاق رٗٛقٖا ظٌٝ 

 أٚ أ١َ َٔ ايٓاى ؾٕٚ  تِٖ.
ــ٘      ٚٚدــٛؾ اٯٜــات ؼي ايبٝــت اؿــكاّ اْــفاق ٚؼــفٜك َــٔ اؾشــٛؾ ب

َََٚثثثن َْٜذَشثثثدم ِب َٜنََِٓثثثن ِإالَّ طٚبـــاٱ كاض ايـــيت ْٚـــع َـــٔ أدًـــٗا قـــاٍ تعـــازي

َٕ  .(1)صايظَّنيُِمٛ
ايـيت   ٚتٝ٘ ؼفٜك َٔ اؾشـٛؾ بآٜـات ايبٝـت ٭ْٗـا َـٔ آٜـات اهلل       

دعًٗا غا١َ بايبٝت اؿكاّ يتهٕٛ نب٬ًٝ يًٗؿا١ٜ ٚاٱضيـإ  ٖٚـٞ ْعُـ١    
ٜٚـؿعٛ ازي   َمدا٠ يًٓاى طيٝعًا  ٚنٓـم بـاِم ؼي ا٭قض ٜـفنك بـاهلل     

ــ٘ ٚاٱَتجــاٍ   ٭ٚاَــكٙ  ٚاْفــكؾ ايبٝــت اؿــكاّ باٯٜــات َــٔ بــري      طاعت
َٛدٛؾات ا٭قض  ٚياقن٘ ايبٝت اغيكؿى اي)ن١ ٚاــت  ٚبٝٓـ٘ ٚبـري    
بٝت اغيكؿى عُّٛ ٚغُّٛ َطًل  تفٞ بٝت اغيكؿى اي)ن١ ٚاــت   
ــاٖكات       ــات ايب ــ١ اٯٜ ــب اي)ن ــ٘ ٜتٓــُٔ ازي داْ ــت اؿــكاّ تاْ ــا ايبٝ اَ

ًٓاى  ٜٚأَٔ َٔ ٜؿغً٘ ايفم، ايظاٖكات ٜٚتُف باْ٘ أٍٚ بٝت ْٚع ي
 ٚاـٛف.

 لبَىٌ حفظ انبُج
تعاٖؿ اـًل ٚمل ٜرتنِٗ  َٔ اٯٜات ؼي اٱقاؾ٠ ايته١ٜٝٓٛ إ اهلل 

 ٚيأِْٗ  بٌ تفٌٓ بتعاٖؿِٖ ٚانكاَِٗ  ٖٚفا ايتعاٖؿ حيتٌُ  ٚدٗري:
 ايتعاٖؿ اٱطيايٞ يًػ٥٬ل. ا٭ٍٚ:
مـٛ ايكٓـ١ٝ   اؿفـظ ٚايتعاٖـؿ ايتفُـًٝٞ يهـٌ كًـٛم عًـ٢        ايجاْٞ:

 اٱم٬ي١ٝ ايًػ١ُٝ.
ٚايُشٝض ٖٛ ايجاْٞ  ٖٚٛ ياٖؿ ع٢ً ايعٓا١ٜ اٱ ١ٝ باـ٥٬ل  ٚتٝ٘ 
ؾع٠ٛ يتٛدٝ٘ ايًهك هلل تعازي َـٔ اـ٥٬ـل عًـ٢ ٖـفٙ ايٓعُـ١ ايعظُٝـ١        
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يًٓاى مل ٜرتى  ٚايبٝت اؿكاّ ػيا حيفظ اهلل تعازي  تشُٝٓا ْٚع٘ اهلل 
 يف ايْٛع بٌ سفظ٘ اهلل َٔ ٚدٛٙ:يًٓاى ٚ تِٖ ايتُكف تٝ٘ سيا خيا

ــ٘ َْٛــٛ، يًٓــاى    ا٭ٍٚ: اٱغبــاق عــٔ ْٚــع٘ َــٔ قبًــ٘ تعــازي ٚاْ
 طيٝعًا.

 ا٭َك اٱ ٞ ازي ا٭ْبٝا٤ عر ٚعُاق٠ ايبٝت اؿكاّ. ايجاْٞ:
ابتؿا٤ سر ايبٝت َٔ أٜاّ أبٝٓا آؾّ عًٝ٘ ايه٬ّ  ٚؼي اــ)   ايجايح:

 ّ َـٔ سذـ١ تكـاٍ: نـبعري      إ اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ايه٬ّ ن٦ٌ نِ سـر آؾ
 سذ١ َايٝاًٴ ع٢ً قؿَٝ٘  ٚؼي قٚا١ٜ نبعُا١٥ سذ١.

َٚيًَِِّ٘ ع٢ًََ دعٌ سر ايبٝت تك١ٜٓ ع٢ً ايٓاى بكٛي٘ تعازي ط ايكابع:

ِْٝ٘ َضِبٝاًل ْٔ اْضَ َطنَع ِإَي .تُٔ آٜات سفظ ايبٝت ؼي اغيكـاّ  (1) صايَّٓنِع ِسرم اْيبَِْٝت ََ
إ  ػيـا ٜعـين بايؿ٫يـ١ اٱيتماَٝــ١    إ اؿـر سـل هلل تعـازي عًـ٢ نــٌ إْهـ     

 ٚدٛ  سفظ ايبٝت ٚتعاٖؿٙ نٞ ٜ٪ؾ٣ ايٛادب.
قٝاّ اغيهًُري بأؾا٤ اؿر ؼي نٌ عاّ  ٚاقرتإ ا٭ؾا٤ بًٛم  اـاَو:

 ٚق ب١.
أؾا٤ ايعُك٠ اغيفكؾ٠  اـ إ ايعُك٠ ٚادب َـك٠ ٚاسـؿ٠ ؼي    ايهاؾى:

فــكؾ٠  ايعُــك  ٚػــمٟ عُــك٠ ايتُتــع اغيُــاسب١ يًشــر  أٚ ايعُــك٠ اغي      
 باٱْات١ ازي انتشبا  ايعُك٠ نٌ يٗك.

ايفٌٓ اٱ ٞ ؼي سفـظ ايبٝـت  تـ٬ ٜٓشُـك سفظـ٘ بعـامل        ايهابع:
ا٭نبا  ٚايع١ً ٚاغيعًٍٛ  ٚسكّ ايٓاى ع٢ً تعاٖؿ ايبٝت  بٌ ا٭ِٖ 

 َٓٗا قؿق٠ اهلل تعازي ؼي سفظ٘ ٚتعاٖؿٙ ٚدف  ايٓاى ي٘.

 حأزَخ وضع انبُج
ٝت اؿكاّ  نٛا٤ بانتؿاَت٘ اٚسذ٘ اٚ ٫ خيتًف ايعك٤٬ ع٢ً آ١ٜ ايب

تٛد٘ اغيهًُري َٔ طيٝع أما٤ ا٭قض ي٘ ؼي اي٠٬ُ  عًـ٢ مـٛ َتهـكق    
نٌ ّٜٛ  ٖٚٛ أَك ٜٓفكؾ ب٘ اغيهًُري ؼي ؾع٠ٛ يًٓاى يًٗؿا١ٜ  ٚإع٬ٕ عٔ 
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ٚقاث١ نٓٔ ا٭ْبٝا٤ ؼي انتكباٍ ايبٝت اؿكاّ ؼي ٬َتِٗ  ٚؼي أٚإ اًْا٤ 
 ايبٝت ٚدٛٙ:
ٚقاَت اغي٥٬ه١  ايبٝت أَك َتكؿّ لَاًْا ع٢ً غًل آؾّ َْٛع ا٭ٍٚ:

عذ٘ ٚتعاٖؿٙ  ٚعٔ اٱَاّ ايُـاؾم عًٝـ٘ ايهـ٬ّ: غيـا أتـاض آؾّ َـٔ       
٢َٓ  تًكت٘ اغي٥٬ه١ تكايت: ٜا آؾّ بك سذو تإْا قؿ سذذٓا ٖـفا ايبٝـت   

 .(1)قبٌ إٔ ؼذ٘ بأيف عاّ
٥٬هـ١: طـف سـٍٛ    ٚقاٍ ايمكًكٟ )ٚقٌٝ غيا أٖبط آؾّ قايـت يـ٘ اغي  

ٖفا ايبٝت  تًكؿ طفٓا قبًو بأيفٞ عاّ  ٚنإ ؼي َْٛع٘ قبٌ آؾّ بٝـت  
٥٬َهـ١  ٜكاٍ ي٘ ايٓكاع  تكتع ؼي ايطٛتإ ازي ايهُا٤ ايكابع١ تطٛف ب٘ 

 .(2)ايهُا٤
ٚتٛدٝـ٘ َـٔ د)٥ٝـٌ     إ آؾّ ٖٛ ايفٟ بٓاٙ بـأَك َـٔ اهلل    ايجاْٞ:

 ٖٚٛ أٍٚ بٝت قاّ آؾّ ببٓا٥٘.
اْ٘ ن٦ٌ عٔ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٔ قنٍٛ اهلل ٚقؾ ع ايجايح:

أٍٚ َهذؿ ْٚع يًٓاى تكاٍ: اغيهذؿ اؿكاّ ثِ بٝت اغيكـؿى  ٚنـ٦ٌ   
 .(3)نِ بُٝٓٗا قاٍ؟ أقبعٕٛ ن١ٓ

إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ ٖٛ أٍٚ َٔ ب٢ٓ ايبٝت اؿكاّ  ثِ بٓـاٙ   يكابع:ا
 ٘ قكٌٜ.قّٛ َٔ ايعك  َٔ دكِٖ  ثِ ٖؿّ تبٓت٘ ايعُايك١  ثِ ٖؿّ تبٓت

 عباى.ابٔ ٖٛ أٍٚ بٝت سر بعؿ ايطٛتإ  عٔ  اـاَو:
ٖــٛ أٍٚ بٝــت رٗــك عًــ٢ ٚدــ٘ اغيــا٤ عٓــؿ غًــل ايهــُا٤    ايهــاؾى:

يفٞ عاّ  ٚنإ لبؿ٠ بٝٓا٤ عًـ٢ اغيـا٤    ٚا٭قض  غًك٘ قبٌ ا٭قض بأ
 تؿسٝت ا٭قض ؼت٘.

 أْ٘ أٍٚ بٝت ْٚع يًعباؾ٠  ٚيٝو اٍٚ بٝت ؼي ا٭قض. ايهابع:
هلل ايبٝـت ا٭قض بـإ دعـٌ تٝٗـا بٝتـ٘ ٚأنـكّ اٱْهـإ        يكؿ يكف ا
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ٚأعاْ٘ ع٢ً ايتاٌٖ ـ٬ت١ ا٭قض بإ دعٌ بٝت٘ ؼي ا٭قض قبٌ إٔ ٜٗبط 
أبًٝٓا آؾّ ٚخيًف ـق١ٜ يٝهٕٛ سفظ ايبٝت ٚسذ٘ َـٔ َٚـاٜا آؾّ يٛيـؿٙ    

 َٚٔ ايٓكٚقٜات اييت تتٛاقثٗا ـقٜت٘.

  حبث نغىٌ فمهٍ
كـاٍ بـو ايًـ٤ٞ بهـ٘ بهـًا  أٟ      ايبو: اـكم ٚؾم ايعٓل ٚايمسِ  ٜ

غكق٘ ٜٚكاٍ بو ايكدـٌ َـاسب٘ أٟ لظيـ٘ ٚلاظيـ٘ ٚتـؿاتع َعـ٘ قـاٍ        
 ايًاعك:

 تػً٘ ست٢ ٜبو بّه١    اـا ايًكٜب أغفت٘ أّن١ 
ٚتباى ايكّٛ تماظيٛا ٚتؿاتعٛا "ٚؼي اؿؿٜح: تتباّى ايٓاى عًٝ٘  أٟ 

 .(1) الؾظيٛا"
 به١ َٔ د١ٗ َْٛع٘ ٚدٗإ:انِ ٚؼي 

 ْٗا دم٤ َٔ َه١ ٖٚٛ ع٢ً أقهاّ:ا ا٭ٍٚ:
به١ َْٛع ايبٝت اؿكاّ ؾٕٚ َا سٛي٘ َـٔ ايبٝـٛت  أٟ إ    ا٭ٍٚ:

 يًبٝت اؿكاّ  أَا َه١ تايبًؿ٠ نًٗا ٖٚٛ قٍٛ ا٭نجك.انِ به١ 
 َا سٍٛ ايهعب١ َٔ ايبٝت اؿكاّ. ايجاْٞ:
به١ َا بـري دبًـٞ َهـ١ ٭ٕ ايٓـاى ٜمؾظيـٕٛ تٝـ٘  ٜٚبـو         ايجايح:

 ؼي ايطٛاف. بعِٓٗ بعًٓا
 اغيكاؾ بطٔ َه١  ٭ٕ ايٓاى تمؾسِ تٝ٘. ايكابع:

َْٛع ايطٛاف ٭ٕ ايٓاى ٜتماظيٕٛ تٝ٘  ٚنـا٥ك ايبًـؿ٠   اـاَو: 
 َه١ ٜٚه٢ُ َْٛع ايطٛاف آًٜا اغيطاف.

به١ ايبٝت اؿكاّ  َٚه١ اؿـكّ نًـ٘  تتـؿغٌ تٝـ٘ بٝـٛت       ايهاؾى:
دٗـ١ ايتٓعـِٝ ٖٚـٛ    َه١ ايكؿضي١ ٚايتٛنع١ اؾؿٜـؿ٠ بانـتجٓا٤ َـا لاؾ َـٔ     

أقك  اطكاف اؿٌ ازي َه١  ٜٚعكف سيهـذؿ عا٥ًـ١  ٚيـٞ بـايتٓعِٝ     
     ٚ انـِ  ٭ٕ عٔ ضيٝٓ٘ دب٬ً اي٘ ْعِٝ  ٚعـٔ مشايـ٘ دـب٬ً ايـ٘ ْـاعِ  

 ايٛاؾٟ ْعُإ.
                                                 

 .10/402يهإ ايعك   (1) 



 ص 130طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 65 زَعامل اٱضيإ/ 

اَا ا٭طكاف ا٭غـك٣ يًشـكّ تًـِ تُـًٗا ايتٛنـع١ ٚايعُـكإ بعـؿ        
 دم٤ٶ َٓ٘. إـ أْٗاباٱْات١ ازي ؾغٍٛ ٢َٓ باؿكّ 

: به١ َْٛع ايبٝت  َٚهـ١ اؿـكّ أٟ   عٔ اٱَاّ ايباقك  ايهابع:
 إ َه١ أعِ َٔ ايبًؿ٠ ٚبٝٛتٗا  بٌ تًٌُ اؿكّ نً٘.

ايبًؿ )ْٚهب٘ اٱَاّ انِ يًُهذؿ ٚاغيطاف  ٚبه١ انِ َه١  ايجأَ:
ايكالٟ ازي ا٭نجكٜٔ  ٚقاٍ إ ايؿيٌٝ عًٝ٘ ٖـٛ نـٕٛ ايبٝـت ساَـٌ ؼي     

ٚف ؼي به١  تًٛ نإ به١ ايًا يًبٝت يبطـٌ نـٕٛ بهـ١ ركتـًا     به١ َٚظك
  ٚتٝـ٘  (1) يًبٝت  أَـا اـا دعًٓـا بهـ١ ايـاًٶ يًبًـؿ انـتكاّ ٖـفا ايهـ٬ّ(        

 إيهاٍ َٔ ٚدٛٙ:
 ْهب١ ٖفا ايكٍٛ ازي ا٭نجكٜٔ مل تجبت  بٌ إ قٛ ِ غ٬ت٘. ا٭ٍٚ:
ايظكت١ٝ َٔ ايهًٞ اغيًهو ٖٚـٞ عًـ٢ َكاتـب َتعـؿؾ٠ َـٔ       ايجاْٞ:

ايٓٝل ٚايهع١  تتُؿم ع٢ً َْٛع ايهعب١ ع٢ً مٛ اؿُك  ٚضيهٔ إٔ 
تًٌُ ايبٝت اؿكاّ قبٌ ايتٛنع١  ٚجيٛل إ ٜهٕٛ اغيكاؾ َهـ١ َٚـا بـري    

 اؾبًري.
راٖك ا٭غباق إ َه١ أعِ َٔ به١  ٚضيهٔ ايكٍٛ إ بُٝٓٗا  ايجايح:

 عًَُٛا ٚغًَُٛا َطًكًا تبه١ دم٤ َٔ َه١ ٚيٝو ايعهو.
ــع: ــ٘ تعــازي ط ٚقؾ ايكاب ْٓٗمِْ    قٛي َٖٚمثثَٛ ايَّثثِرٟ َنثثفَّ أَْٜثثِدَٜٗمِْ َعثثْٓهمِْ َٚأَْٜثثدَِٜهمِْ َعثث

ِٔ ََه١ََّ   ٚاغيكاؾ َٓ٘ ًَض اؿؿٜب١ٝ ٜٚكع ُْف اؿؿٜب١ٝ ؼي اؿٌ (2)صِبَبْط
ُْٚفٗا اٯغك ؼي اؿـكّ  ٚياٖـا اهلل باْٗـا بطـٔ َهـ١ ٚاغيـٓػفا َـٔ        

 كٜل ؼي اؾبٌ.أقْٗا  نُا ٚقؾ ؼي ا٭غباق يٹعب َه١ ٖٚٛ ايط
َٔ أيا٤ َه١ )أّ ايكك٣( ػيا ٜؿٍ ع٢ً إقاؾ٠ عٓٛإ ايبًؿ  اـاَو:

 َه١.انِ َٔ 
 َٔ أيا٤ َه١  ٚتٝ٘ ٚدٛٙ:انِ به١  ايجاْٞ:
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 اٱيإ َرتاؾتإ  ٚايبا٤ ٚاغيِٝ ٜتعاقبإ. ا٭ٍٚ:
 .(1) َٔ أيا٤ َه١ به١  قاي٘ فاٖؿ ايجاْٞ:
طًل ايًفظ ع٢ً َه١ نًٗا  ٖٚـٛ َـٔ   به١ ايبٝت اؿكاّ  ٚا ايجايح:

عَُٛات اٱتٝإ باؾم٤ ٚاقاؾ٠ ايهٌ نُا ؼي قٛي٘ تعازي )عتل ققب١( ٚتٝ٘ 
 ْهت عكا٥ؿ١ٜ َٔ ٚدٛٙ:

ــ١     ا٭ٍٚ: ــ١ ٖٚــٞ إ قؿنــ١ٝ ٚأُٖٝ ــإ اؾــم٤ ا٭ٖــِ ٱقاؾ٠ سكٝك بٝ
ٚيٗك٠ َه١ َكتبه١ َٔ ايبٝت اؿكاّ  تًـ٫ٛٙ مل ٜهـٔ غيهـ١ ٖـفا ايًـإٔ      

 ؼي أدٝا ِ اغيتعاقب١. ايعظِٝ بري ايٓاى
ــاْٞ: ــ٘ قؾ َتكــؿّ عًــ٢ تطــٜٛك بعــا ايُــٓاعات أٚ ايهــٝاس١    ايج اْ

ــإ أنــبا  ٚأَــٌ يــٗك٠ َهــ١      ــاّ  ت ٚ تٖــا ؼي َهــ١ ؼي َهــتكبٌ ا٭ٜ
 ٚانتؿاَتٗا ٖٛ ايبٝت اؿكاّ.

َعكت١ اغيهًُري ٚايٓاى طيٝعًا يً)ن١ اييت ترتيض َٔ ايبٝت  ايجايح:
ٝعًا تٗفا ايتكهـِٝ ٜهـاِٖ ؼي َعكتـ١    اؿكاّ ع٢ً َه١ ٚأًٖٗا ٚايٓاى طي

 .(2)صيًََِّرٟ ِبَبه١ََّ َمَبنَزًنندٛاْب َٔ َُاؾٜل اي)ن١ ؼي قٛي٘ تعازي ط
 .إ اجملؿ ٚايعم ٚايًٗك٠ تأتٞ َٔ عٓؿ اهلل  ايكابع:

إ تـكؾ غيهـ١ أيـا٤    نـِ  بٝـإ ايًطـف اٱ ـٞ ؼي بـا  ا٫     اـاَو:
انـِ  ا ايكتٝع١ ٚقٌٝ"٬َع َتعؿؾ٠  َع أيا٤ أغك٣ تكتبو َٔ َٓميتٗ

 .(3)عًِ غيه١"
ٚيٝــت بــ٘ ٭ْٗــا عٓــٛإ يًُــ٬ع ٚا٭َــ٬ع نــٛا٤ بايتٛدــ٘  ــا  

َٛــٍٛ ايٝٗــا ٭ؾا٤ ٚانــتكبا ا ؼي ايُــ٠٬ ايَٝٛٝــ١  أٚ قطــع اغيهــات١ ٚاي 
تك١ٜٓ اؿر تًٝو َٔ َْٛع ؼي ايعامل ت٪ؾ٣ تٝ٘ تك١ٜٓ اؿر ٚحيٌُ 

 ه١ اغيهك١َ.َع٘ ايفكاغ ايٝكٝين باؾا٥ٗا ا٫ ؼي َ
َٚٔ اٯٜات إ ٖفا اؿهِ ثابت َٚهتؿِٜ ازي ّٜٛ ايكٝا١َ  ٜٚعكت٘ 
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نٌ إْهإ ٫ٚ ٜتذكأ أسؿ ع٢ً َماظيتٗا تٝ٘ ست٢ ؼي اٜاّ اؾا١ًٖٝ  ٚقؿ 
ساٍٚ أبك١ٖ ايتعؿٟ عًٝٗا تذـا٤ٙ ٚدٓـٛؾٙ عـفا  اٱنت٦ُـاٍ قبـٌ إ      

 ًُٜٗا.
ٖٚـٞ إ   اٱغباق عٔ سكٝك١ عكا٥ؿٜـ١ ٚتأقخيٝـ١ ام٬يٝـ١     ايهاؾى:

 َه١ تٓكهِ ازي قهُري:
ٛ  ٞ غاّ بايهعبـ١ ٚايبٝـت اؿـكاّ    إْٚع ٚاًْا٤  ا٭ٍٚ: أٍٚ  تٗـ

 بٝت ْٚع يًٓاى ؼي ا٭قض.
 َا اًْأ ًٜٚٓأ سٛ ا َٔ ايبٝٛت. ايجاْٞ:

 ٖٚفا ايتكهِٝ ٜٓفع ؼي أَٛق َٓٗا:
سكَــ١ ايتُــكف ؼي ايبٝــت اؿــكاّ يغــت ايعبــاؾ٠ ٚايٛرــا٥ف    ا٭ٍٚ:
  أٟ لَإ َٔ ا٭ل١َٓ.ايًكع١ٝ ؼي
دٛال تٛنع١ ايبٝت اؿكاّ ع٢ً ايبٝـٛت ؾٕٚ ايعهـو  تـ٬     ايجاْٞ:

جيٛل يًبٝٛت ٚاغيًٓـآت ايتذاقٜـ١ ٚمٖٛـا ايتعـؿٟ عًـ٢ ايبٝـت اؿـكاّ         
ــٌُ        ــت اؿــكاّ ا٭َــ١ًٝ أّ ًٜ ــٌ ٜٓشُــك عــؿٚؾ ايبٝ ــِ ٖ ــفا اؿه ٖٚ

ا  ٖٛ ايتٛنعات اييت طكأت عًٝ٘ ؼي ايعُٛق اٱن١َٝ٬ اغيتعاقب١  اؾٛ
 ا٭غت َٔ ٚدٛٙ:

 َؿم عٓٛإ اغيهذؿ١ٜ ع٢ً ايتٛنع١. ا٭ٍٚ:
 دم١ٝ٥ ايتٛنع١ َٔ ايبٝت اؿكاّ. ايجاْٞ:
 سٍُٛ ايٛقف ٚعؿّ دٛال ايتُكف تٝ٘ ٭ كاض أغك٣. ايجايح:
 : تكيض قؿن١ٝ ايبٝت ع٢ً ايتٛنع١.ايكابع

: دم١ٝ٥ ايتٛنع١ َٔ ايبٝت عكتًا ٚقاًْْٛا ٚساد١ ايٓاى ايٝٗا اـاَو
  أؾا٤ اغيٓانو ٚايطٛاف ٚاي٠٬ُ.ؼي

 : أ١ًٖٝ ايبٝت اؿكاّ يًتٛنع١ يكعًا ٚعك٬ً.ايهاؾى
: اؿاد١ ٚايٓكٚق٠ ٱنتٝعا  ايطا٥فري ٚاغيًُري ٚاغيعتُكٜٔ  ايهابع

 ٚيكاعؿ٠ َٓع اؿكز ٫ٚ ْكق ٫ٚ ْكاق.
: َٔ أنكاق ته١ُٝ به١ أ١ًٖٝ ٚأٚي١ٜٛ ايبٝت اؿكاّ تُٝا سٛي٘ ايجايح

 ٚ ٖــفٙ ا٭ٚيٜٛــ١ ٫ تتعــاقض َــع تعــٜٛا أَــشا       َــٔ أقض َهــ١ 
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اغيُتًهات  ٚيهٔ يٛ أستاز ايبٝت اؿكاّ ايتٛنع١ تٌٗ حيـل ٭َـشا    
ا٭قض ايكتا  اؾٛا  ٫  ٭سك١ٝ ايبٝـت اؿـكاّ ٚاغيهـًُري ٚقاعـؿ٠     
تكؿِٜ ا٭ِٖ ع٢ً اغيٗـِ  ٚؾتـع ايٓـكق  َٚٓـع ا٭ـ٣ َٚـا ٜهـبب٘ ْـٝل        

 ســؿٚخ ا٭ـ٣ أٚ ستــ٢  اغيهــإ َــٔ اؿــكز  بــٌ ٫ تُــٌ ايٓٛبــ١ ازي    
استُاي٘  تٝهفٞ طًب ايتٛنع١ بفاتٗا تعظًُٝا يًعا٥ك اهلل ٚايتٛنع١ ع٢ً 
اؿـاز ٚاغيعتُـكٜٔ َـع تعـٜٛا أٖــٌ ايبٝـٛت ٚاغيًٓـآت ٚتهـ١ُٝ )بهــ١(        

 إعذال قكآْٞ َٔ ٚدٛٙ:
: بٝإ اؿُا١ْ ايؿا١ُ٥ يًبٝت اؿكاّ  تُـٔ َعاْٝٗـا اْٗـا تبـو     ا٭ٍٚ

اٱعتؿا٤ ٚاٱؿاؾ تٝٗا بظًِ  َٚٔ اٯٜات إ أعٓام اؾبابك٠ اـا اقاؾٚا 
اهلل إْتكِ َٔ إبك١ٖ قبٌ إ ٌُٜ ٚدٓٛؾٙ َهـ١  ٚمل جيعًـ٘ ُٜـٌ ايٝٗـا     

 ٜٚكّٛ بايتعؿٟ عًٝٗا.
: ٜتماسِ ايٓـاى تٝٗـا ؼي نـٌ نـ١ٓ  ٖٚـفا ايمسـاّ ٫ ٜٓشُـك        ايجاْٞ

سيٛنِ اؿر بٌ ًٌُٜ أٜاّ ايعُك٠ ٚلٜاق٠ ايبٝـت اؿـكاّ  ٚتٛدـ٘ أٖـٌ     
ــت  ــ٢ مــٛ اغيهــ٢ُ       َهــ١ يًبٝ ــٛ عً ــ٘ لســاّ ٚي ــ٘ اْ اؿــكاّ ُٜــؿم عًٝ

ٚايتٛنعات اييت سًُت ؼي ايبٝت اؿكاّ ياٖؿ ع٢ً اؿاد١ ْٚـكٚق٠  
ايتػفٝف َٔ ايتؿاتع  نُا إ ساٍ ايمسـاّ تٝـ٘ نـابل ٭ٜـاّ اٱنـ٬ّ       

 ٖٚفا َٔ أنكاق ايْٛع اٱ ٞ يًبٝت اؿكاّ.
ؾ ؼي قٛي٘ تعازي : ٜتذ٢ً ايتعؿؾ بته١ُٝ َه١ أّ ايكك٣ نُا ٚقايجايح

ْٔ سَْٛيََٗنط َََٚ  .(1)صَِٚي مِٓرَز أمَّّ اْيكمَس٣ 
اـ إ ايبٝت أغِ َٔ أّ ايكك٣ ٚايبًؿ  ايـفٟ ٚقؾ ؼي قٛيـ٘ تعـازي    

  ٚاغيكاؾ ب٘ َه١  َٚٚف٘ ايكـكإٓ بأْـ٘ أَـري  بكٛيـ٘     (2)صال أمْقِطِم بََِٗرا اْيبًََِدط

ابـٔ  انٗٞ تُٝا قٚاٙ بهٓؿٙ عـٔ  ٚقاٍ ايف (3)صَََٖٚرا اْيبًََِد اذََِنِي طتعازي 

                                                 

 .92نٛق٠ ا٭ْعاّ  (1) 
 .3نٛق٠ ايبًؿ  (2) 
 .٠3 ايتري نٛق (3) 
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عباى أْ٘ َه١  ٚؼي ْعت َه١ بأْٗا بًؿ أَـري ؾ٫يـ١ عًـ٢ تكيـض ا٭َـٔ      
ٚايٓذا٠ َٔ ايفم، ٚاـٛف  َٔ ايبٝـت اؿـكاّ ازي َهـ١ نًـٗا ٖٚـٛ َـٔ       
ــ٘ تعــازي        ــكاّ بكٛي ــت اؿ ــيت دعًــٗا اهلل ؼي ايبٝ ــ١ اي ــ١ اي)ن َُــاؾٜل آٜ

ف ٚا٭َــٌ ٚتٓــفق أٖــٌ أّ ص  ٚإ دــا٤ت اٯٜــ١ عــفف اغيٓــاَمَبنَزًنثثنط
 ايكك٣.

 ٚايكٍٛ بإ اغيكاؾ َٔ به١ ايبٝت اؿكاّ تٝ٘ ٚدٛٙ:
: ايؿ٫ي١ ع٢ً َْٛٛع١ٝ ايبٝـت اؿـكاّ ٚانـتك٬ي٘ ؼي اٱًْـا٤     ا٭ٍٚ

 ٚاٱعُاق ٚأيا٤ ا٭َُاق.
ايبٝت اؿكاّ نٝإ قا٥ِ بفات٘ ٚبًؿ٠ َهتك١ً ؼـٝط بٗـا َؿٜٓـ١    :ايجاْٞ

 .َه١

 ت َٔ ايبٝت اؿكاّ ع٢ً َا سٛي٘.: ترتيض اي)ن١ ٚاـايجايح
: تتُـف بهـ١ بأْٗـا فتُـع ايتكـا٤ ايٓـاى  َْٚٛـع تـؿاتعِٗ         ايكابع

ٚتماظيِٗ ؼي ٖفا ايمَـإ  "قـاٍ بعٓـِٗ قأٜـت قُـؿ بـٔ عًـٞ ايبـاقك         
بري ٜؿٜ٘ تفٖبت أؾاتعٗا تكـاٍ: ؾعٗـا تاْٗـا يٝـت     اَكأ٠ ًُٜٞ تُكت 

ٜـؿٟ ايكدـٌ ٖٚـٛ ُٜـًٞ      به١ ٭ْ٘ ٜبـو بعٓـِٗ بعٓـًا  شيـك اغيـكأ٠ بـري      
 . (1)ٚايكدٌ بري ٜؿٟ اغيكأ٠ ٖٚٞ تًُٞ ٫ بأى بفيو ؼي ٖفا اغيهإ"

دعٌ ٖـفا اغيْٛـع يًٓـاى طيٝعـاي  يـٝو ٭ٖـٌ َهـ١ إ         إ اهلل 
ٜؿعٛ باْ٘ دم٤ َٔ َؿٜٓتِٗ ٚ ـِ أتٓـ١ًٝ ٚانـتشكام غـاّ تٝـ٘  بـٌ       
ايٓاى تٝ٘ يك، نٛا٤ ٜأتْٛ٘ َٔ نٌ َٛ  ٚسـؿ  بًـٛم ٚ فـ١  ٚؼي    

 ايفك٘ ٚقؾ يمّٚ تتض أٌٖ َه١ بٝٛتِٗ يًشذاز ْٚٝاتتِٗ. با 
 أَا ع٢ً ايكٍٛ ايجاْٞ بإ اغيكاؾ َٔ به١ بًؿ٠ َه١ تفٝ٘ ٚدٛٙ:

حيٌُ َـف١  نِ آغك غيه١  ٖٚفا ا٫انِ : اٱغباق عٔ ٚدٛؾ ا٭ٍٚ
 عباؾ١ٜ.

: تتُف َه١ عٔ  تٖا َٔ ايبًؿإ َٔ د١ٗ اؿـاٍ ٚاغيهـ٢ُ   ايجاْٞ
 ٚأعظِ ايبٝٛت.بإ تٝٗا أيكف 

                                                 

 .8/147ض ايغٝب َٝفات (1) 
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 : إ َه١ بًؿ٠ َتشؿ٠ َٚكنب١ َٔ دم٥ري:ايجايح
 : ايبٝت اؿكاّ.ا٭ٍٚ
 : َا سٛي٘ َٔ ايبٝٛت.ايجاْٞ
 اقتباى بًؿ٠ َه١ يًفػك ٚايعم ٚايًإٔ َٔ ايبٝت اؿكاّ. ايكابع:

 ٚايبا٤ ؼي )يًفٟ ببه١( تفٝؿ ايظكت١ٝ  ٚحيتٌُ راٖكٙ أَٛقًا:
 : ايبًؿ٠ َٛدٛؾ٠ قبٌ ايبٝت.ا٭ٍٚ

 : ايبٝت َتكؿّ لَاًْا ع٢ً ايبًؿ٠  ٚب٘ عكتت.جاْٞاي
 : اٱقرتإ بري ْٚع ايبٝت ٚاًْا٤ بًؿ٠ َه١.ايجايح

ٚايُشٝض ٖـٛ ايجـاْٞ يٰٜـ١ ايهكضيـ١ ايـيت تفٝـؿ إ أٍٚ بٝـت ْٚـع         
يًٓاى ٖٛ ايبٝت اؿكاّ  ا٫ ع٢ً ايكٍٛ بإ ٖٓاى بٝٛتًا نجت٠ قبًـ٘ ٚاصيـا   

 عًٝ٘ أَٛق ث٬ث١:ْٚع ايبٝت اؿكاّ يًعباؾ٠ ٚيهٔ ٜكؾ 
: اٱغباق عٔ تعٝري َْٛع ايبٝت  ُْٚب غ١ُٝ عًٝ٘ َٔ قبٌ ا٭ٍٚ

 آؾّ ٚبأَك َٔ اهلل ٚتٛدٝ٘ ًَٚاقن١ َٔ د)٥ٌٝ.
 .: يٝو َٔ بٝٛت قبٌ آؾّ ايجاْٞ
 : تكؿّ ْٚع ايبٝت ع٢ً ايعُاق٠ ؼي َه١ ايًا َٚه٢ُ.ايجايح
 ٖٛ ايــــفٟ   به١ قؿِٜ بكؿّ ْٚع ايــبٝت  ٚإ اهللانِ : ايكابع

ي٢ اغيْٛع به١ قبٌ إ تهٕٛ ٖٓاى بٝٛت  ٖٚٛ تٌٓ َٔ عٓؿ اهلل 
  ٖٛ  َه١ يًبًؿ٠ نًٗا  تذا٤ت انِ ٚأَك راٖك تاغيتعاقف بري ايٓاى

 اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ يٲغباقعٔ أَٛق ث٬ث١:
 : أٍٚ بٝت ؼي ا٭قض ٖٛ ايبٝت اؿكاّ.ا٭ٍٚ
 ٖٛ به١.اغيْٛع ايفٟ أًْأ تٝ٘ انِ : ايجاْٞ
 غيْٛع ايبٝت تاهلل نِ ٖٛ ايفٟ إغتاق ٖفا ا٫ : إ اهلل ايجايح

مل ًٜٓأ ايبٝت ؼي اغيْٛع ٜٚرتى إي٘ ازي ايٓاى يتهُٝت٘ تُٝا بعؿ عهب 
يًُْٛـع  نـِ  ايعكف اٚ اغيٓانبات ٚا٭سٛاٍ  بٌ اْ٘ نبشاْ٘ إغتـاق ا٫ 
ايٝ٘ ٫ تٓشُك ٖٚفا اٱغتٝاق ٬َلّ يْٛع ايبٝت غًَُٛا ٚإ اؿاد١ 

 ببين آؾّ  بٌ إ اغي٥٬ه١ تطٛف بايبٝت.
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 حبث زوائٍ
قٟٚ عٔ قُؿ بٔ عًٞ بٔ اؿهري بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب قْـٛإ  

عٔ ايـٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘      اهلل تعازي عًِٝٗ أطيعري عٔ أبٝ٘ 
ٚنًِ قاٍ: إ اهلل تعازي بعح ٥٬َهت٘ تكاٍ إبٓٛا يٞ ؼي ا٭قض بٝتًا ع٢ً 

يبٝت اغيعُـٛق ٚأَـك اهلل تعـازي َـٔ ؼي ا٭قض إٔ ٜطٛتـٛا بـ٘ نُـا        َجاٍ ا
 .(1)ٜطٛف أٌٖ ايهُا٤ بايبٝت اغيعُٛق ٖٚفا قبٌ غًل آؾّ

    ٍ بٝـت ْٚـع يًٓـاى ؼي     ٚؼي اـ) يـاٖؿ عًـ٢ إ ايبٝـت اؿـكاّ أٚ
ا٭قض  ٚإ اٱْهإ مل ٜعُك ا٭قض ا٫ ٚبٝت ايعباؾ٠ َٛدٛؾ نٞ ٫ 

كب١ً ًَٜٛا ٚاسؿًا  تًٛ مل تهـٔ ٖٓـاى قبًـ١    ٜٓكطع َٔ ايعباؾ٠ ٚانتكباٍ اي
َع١ٓٝ ٚبٝت حير ي٘ ايٓاى ٱغتًفٛا تُٝا بِٝٓٗ ٚتعؿؾت ايكبًـ١ ٚسُـٌ   

 ايتغٝت عهب أسٛاٍ ايٓاى ٚاؿهِ.
ٔ ٜمٜؿ ؼي يإٔ ًٜرتٟ َٔ اٌٖ َه١ بٝٛتِٗ  اغيُٓٛق أقاؾ أبٛ دعفكٚ

ُـ  اغيهذؿ تأَٔ عًٝ٘ تاق بِٗ تاَتٓعٛا تٓام بفيو تأت٢   اؾماٱَـاّ اي
عًٝ٘ ايه٬ّ تكاٍ ي٘: اْٞ نأيت ٖ٪٤٫ ي٦ٝا َٔ َٓال ِ ٚأتٓٝتِٗ ٫ لٜؿ 

  تكـاٍ: مل ٜغُـو   ًاؼي اغيهذؿ ٚقؿ َٓعْٛٞ ـيو تكؿ  ُـين  ُـا يـؿٜؿ   
ـيو ٚسذتو عًـِٝٗ تٝـ٘ رـاٖك٠ ؟ قـاٍ : ٚسيـا اسـتر عًـِٝٗ ؟ تكـاٍ :         
بهتا  اهلل  تكاٍ يٞ : ؼي اٟ َْٛع ؟ تكـاٍ : قـٍٛ اهلل ) إٕ أٍٚ بٝـت    

ْع يًٓاى يًفٟ ببه١ " قؿ أغـ)ى اهلل إٔ أٍٚ بٝـت ْٚـع ٖـٛ ايـفٟ      ٚ
ببه١ تإٕ ناْٛا ِٖ ْميٛا قبٌ ايبٝت تًِٗ أتٓٝتِٗ  ٚإٕ نإ ايبٝـت قـؿضيا   
قبًِٗ تً٘ تٓا٩ٙ تؿعاِٖ أبٛ دعفك تاستر عًِٝٗ بٗفا تكايٛا : آَع َـا  

 .(2)أسببت
٦ًا َـٔ  ٚعٔ فاٖؿ قاٍ: غًل اهلل تعازي ٖفا ايبٝت قبٌ إ خيًـل يـٝ  

 .(3)ا٭قض بأيفٞ ن١ٓ ٚإ قٛاعؿٙ يفٞ ا٭قض ايهابع١ ايهف٢ً
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ٚعٔ عبؿ اهلل بٔ عُك ٚفاٖؿ ٚايهـؿٟ: أْـ٘ اٍٚ بٝـت ْٚـع عًـ٢      
٤  ٚقؿ غًك٘ اهلل تعازي قبٌ ا٭قض ٚد٘ اغيا٤ عٓؿ غًل ا٭قض ٚايهُا

بأيفٞ عاّ ٚنإ لبـؿ٠ بٝٓـا٤ عًـ٢ اغيـا٤ ثـِ ؾسٝـت ا٭قض ؼتـ٘  قـاٍ         
عباى أْ٘ قاٍ: ٚدؿ ؼي ابٔ ٙ: قٟٚ سبٝب بٔ ثابت عٔ ايكفاٍ ؼي تفهت

نتــا  ؼي اغيكــاّ اٚ ؼــت اغيكــاّ "أْــا اهلل ـٚ بهــ١ ْٚــعتٗا ٜــّٛ ْٚــعت  
ايًُو ٚايكُك  ٚسكَتٗا ّٜٛ ْٚعت ٖفٜٔ اؿذكٜٔ  ٚسففتٗا بهبع١ 

 .(1)ا٬َى سٓفا٤"
ٚقٟٚ عٔ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ اْ٘ قـاٍ ؼي غطبتـ٘   

ض َه١: أ٫ إ اهلل قؿ سـكّ َهـ١ ٜـّٛ غًـل ايهـُاٚات ٚا٭قض      ّٜٛ تت
   ٚتٝ٘ ٚدٛٙ:(2)ٚايًُو ٚايكُك

إ َه١ غًكت ّٜٛ غًـل ايهـُاٚات ٚا٭قض ٚٚقؾت تٝـ٘     ا٭ٍٚ:
 بعا ا٭غباق.

إ ؼكِٜ َه١ أَـك ا ـٞ نـابل يٛدٛؾٖـا ٚشيُـتٖا ٚيهـٔ        ايجاْٞ:
١  ٚاغيكاؾ َٓٗا اؿؿٜح ٜؿٍ ع٢ً َا ا َٔ ايًإٔ ايعظِٝ  ٚدا٤ بًفظ َه

 ايبًؿ٠ ٚيٝو ايهعب١  ٚايُشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ َٔ ٚدٛٙ:
 إ َه١ بكع١ َٔ ا٭قض. ا٭ٍٚ:
 َه١ بايفٌٓ. يكؿ غِ اهلل  ايجاْٞ:
 َه١ َٔ ايبٝت اؿكاّ. ٜرتيض ايًكف ع٢ً ايجايح:
ــع:  ــٔ ؼــت    ايكاب ــت ٚإْبهــطت َ ــإٔ ا٭قض ؾسٝ ــاق ب ٚقٚؾ ا٭غب

 ايهعب١.
ايًــإٔ ؼي غًــل ا٭قض ٚأُٖٝــ١ ٚاؿــؿٜح ٜــؿٍ عًــ٢ َــا غيهــ١ َــٔ  

 َاؾ٠ عُاقتٗا  ٚٚن١ًٝ انتؿا١َ ٚدٛؾٖا. تٗٞايعباؾ٠ ؼي غًكٗا 
٫ٚ ٜتعاقض ٖفا اؿؿٜح َع َا قٚاٙ َهًِ عٔ أبٞ نعٝؿ اـؿقٟ 
قاٍ: قاٍ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ: "ايًِٗ إ إبكاِٖٝ سكّ 
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٭ٕ ؼكِٜ َه١ يـٝو ابتـؿا٥ًٝا    (1)َه١ تذعًٗا سكًَا ٚأْٞ سكَت اغيؿ١ٜٓ"
 ا  نُا ؼي اًْا٤ ايبٝت اؿكاّ تإ  بٌ ٖٛ تٛنٝؿ ٚتجبٝت يتشكِٜ اهلل 

 آؾّ أًْـأٙ بتٛدٝ٘ َٔ د)٥ٌٝ  ٚدا٤ إبكاِٖٝ يٝعٝؿ بٓا٤ٙ.
ٚبٝـإ    َٚؿٚق ٖفا ايكـٍٛ َـٔ ايـٓ  تٛنٝـؿ ٚػؿٜـؿ ؿكَـ١ َهـ١        

١  ٚانتشؿاخ سك١َ يفٌٓ ايٓ  ع٢ً ا٭ْبٝا٤ اٯغكٜٔ بتٛنٝؿ سك١َ َه
 َههٔ ايكنٍٛ ا٭نكّ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ. تٗٞيًُؿ١ٜٓ 

ٚـنك إ قًَٛا َٔ ايعك  َٔ دكِٖ بٓٛا ايبٝت اؿـكاّ َـك٠ أغـك٣    
ِ  ٚبعؿ إٔ ٖؿّ قاّ ايعُايك١ ِٖٚ ًَٛى َٔ أ٫ٚؾ عًُٝل َٔ بعؿ إبكاٖٝ

ُـاق٠ اغيهـذؿ   بٔ ناّ بٔ ْٛع ببٓا٥ـ٘ ٚغيـا ٖـؿّ بٓتـ٘ قـكٌٜ  ٚتتُـف ع      
اؿكاّ باْٗا َتعاقب١ ػيا ٜؿٍ ع٢ً اٖتُاّ اغيًٛى ٚايك٩نا٤ ٚايٓاى بعُاقت٘ 
ٚاقكاقِٖ بًمّٚ تعاٖؿٙ  ٖٚفا اٱقكاق تك، ؼكِٜ اهلل تعازي غيه١  ٖٚـٛ  
َٔ ايفطك٠ اٱْها١ْٝ َٚا دعً٘ اهلل ؼي ايٓفٛى َٔ اؿـكّ عًـ٢ ايبٝـت    

 اؿكاّ.

 بني انبُج احلساو وبُج ادلمدض
ــؿ أْ ــٔ    عــِ اهلل يك ــاى سيٛاْــع ؼي ا٭قض َباقنــ١  َٚ ــ٢ ايٓ عً

اٯٜات إ ٖفٙ ايٓع١ُ َتعؿؾ٠ ٚيٝو َتشؿ٠  ت٬ تٓشُك أنبا  اي)ن١ 
ؼي َْٛع ٚاسؿ يتهٕٛ ؼي ايتعؿؾ نع١ َٚٓؿٚس١ يًٓاى ٜهتطٝعٕٛ َعٗا 
أؾا٤ ايعباؾات ٚايتكك  ازي اهلل ليف٢  ٚايتٛدـ٘ ايٝـ٘ بايـؿعا٤ ؼي َظـإ     

ٖفا ايتعؿؾ سذ١ ع٢ً ايٓاى ٚنببًا غيٓـع اـُـ١َٛ   اٱنتذاب١  ٚيٝهٕٛ 
ايبٝـت اؿـكاّ َْٛـعًا يًعبـاؾ٠      ٚايًكام ٚايٓما،  َٚٓ٘ إ دعٌ اهلل 

ٚأؾا٤ اؿر  ٚأغ) نبشاْ٘ باْ٘ دعـٌ اي)نـ١ تُٝـا سـٍٛ بٝـت اغيكـؿى       
ــاق ٚاـُــب      ــا٤  ٚا٭يــذاق ٚايجُ ــٔ َُــاؾٜكٗا اـــت ٚايُٓ آٜــًا َٚ

 ٚا٭َٔ.
ٝٛت ايعباؾ٠ اْٗا مل تهٔ ع٢ً َكتب١ ٚاسؿ٠ بٌ َٚٔ اٯٜات ؼي تعؿؾ ب

 ع٢ً َكاتب ٖٚٞ:
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ٓٸٌ اهلل ايبٝت اؿكاّ عًـ٢ ايبٝـٛت اـ دعًـ٘ أٍٚ بٝـت ؼي      ا٭ٍٚ: ت
 ا٭قض ٜٚبك٢ غاًَا بايعباؾ٠.

سُــك أؾا٤ تكٜٓــ١ اؿــر بمٜــاق٠ ايبٝــت اؿــكاّ  ٚايطــٛاف  ايجــاْٞ:
 بايهعب١.

ٚاؽاـٖا قب١ً ازي ّٜٛ تٛد٘ اغيهًُري ؼي ٬َتِٗ ازي ايهعب١   ايجايح:
ايكٝا١َ يٝهٕٛ اٱنتكباٍ ١ًَ ؾا١ُ٥ بري أٌٖ ا٭قض ؼي طيٝـع اما٥ٗـا   

 ٚبري ايهعب١.
ٚقاٍ ايكالٟ "اتفكت ا٭َِ ع٢ً إٔ باْٞ ٖفا ايبٝت ٖٛ اـًٌٝ عًٝ٘ 
ايه٬ّ  ٚباْٞ بٝت اغيكؿى نًُٝإ عًٝ٘ ايهـ٬ّ  ٫ٚ يـو إ اـًٝـٌ    

ًٝ٘ ايه٬ّ تُٔ ٖفا ايٛد٘ جيب أعظِ ؾقد١ ٚأنجك َٓكب١ َٔ نًُٝإ ع
 .(1) إٔ تهٕٛ ايهعب١ أيكف َٔ بٝت اغيكؿى(

ٚيهٔ ايٓٛب١ مل تٌُ ازي ٖفٙ اغيكاق١ْ ٭ٕ ْٚع ايبٝت نـابل عًـ٢   
ايفٟ دا٤ ـنكٙ ؼي ايككإٓ بأْ٘ قتع ايكٛاعؿ َٔ ايبٝت  لَإ إبكاِٖٝ 

ٚراٖكٙ ػؿٜؿ ايبٓا٤ ٚقؿ دـا٤ت ايُٓـّٛ بكـؿّ ايبٝـت بايٓهـب١ يـؿٚق       
بــاؾ٠ ا٭غــك٣  ٚايــكالٟ ْفهــ٘ قــاٍ قبــٌ َــفش١ َــٔ ايكــٍٛ أعــ٬ٙ:  ايع

)ٚاعًِ إ ٖفٜٔ ايكٛيري ًٜرتنإ ؼي إ ايهعب١ ناْت َٛدٛؾ٠ ؼي لَإ 
 .(2)  ٖٚفا ٖٛ ا٭َٛ آؾّ 

 نبشاْ٘ با٭َك باًْا٤ ايهعبـ١ ؼي َْٛـعٗا ٖـفا عًـ٢     يكؿ تفٌٓ اهلل
بًك ايفٟ طيع َع مٛ ايتعٝري  ٚإيرتى ؼي ايبٓا٤ أيكف اغي٥٬ه١ ٚابٛ اي

ا٭ب٠ٛ ايٓب٠ٛ نُا ياقنت سٛا٤ ؼي بٓا٥٘ تهإ اغيٗٓؿى ؼي بٓا٤ ايبٝت ٖٛ 
د)٥ٌٝ  تأٍٚ َٔ لاٍٚ ا ٓؿن١ ؼي ا٭قض ٖـٛ د)٥ٝـٌ يتتُـف ٖـفٙ     
اغيٗٓــ١ بايؿقــ١ ٚاؿهُــ١ ٜٚهــٕٛ َْٛــٛعٗا ا٭َــًٞ اًْــا٤ ؾٚق ايعبــاؾ٠  

      َ ١ َـكس٘  ٚعُاقتٗا ٜٚهٕٛ َـٔ أنـكاق ًَـاقن١ اغيًـو ؼي ايبٓـا٤ إنـتؿا
ٚيـاقنت٘   ٚؾٚاّ عُاقت٘  ٚأٍٚ َٔ َـاقى ايعُـٌ ٚايبٓـا٤ ٖـٛ آؾّ     
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سٛا٤ تٝ٘ يٝهٕٛ عٗؿًا ٚتكن١ ازي طيٝع أبٓا٥ُٗا ٚتٝ٘ َُؿام عًُـٞ إ  
ايبٝت ْٚع يًٓـاى طيٝعـًا يكؿنـ١ٝ ٖـفا ايعُـٌ اغيبـاقى ٚاٱغبـاق عـٔ         
عُّٛ ايتهًٝف باؿر ٚمشٛي٘ يًكداٍ ٚايٓها٤ َعـًا َـع ارٗـاق ايًـٛم     

 ١ ؼي ٖفا اغيٓهو اغيباقى.ٚايك ب
ــك        ــاٌَ يٮَ ــٛ ي ــظ ايْٛــع ٖٚ ــ١ بًف ــا٤ت اٯٜ ــات إ د ــٔ اٯٜ َٚ
ٚا ٓؿن١ ٚايبٓا٤  تًـٛ قايـت اٯٜـ١ "إ أٍٚ بٝـت بـين يًٓـاى" ٭مُـك        
ا٭َــك بايبٓــا٤ ٖٚــٛ تعــٌ ٚ٭ُْــكف ازي آؾّ ٚيهــٔ اٯٜــ١ ـنكتــ٘ بُــٝغ١  

٘ عًـ٢ مـٛ   ايْٛع يٲياق٠ ازي أَكٙ تعازي ؼي اًْا٤ ايبٝت ٚإغتٝاق َهاْ
 ايتعٝري.

َٖٚمَٛ أَا َه١ تٗٞ ايبًؿ اؿكاّ ٚقؿ ٚقؾ ـنكٖا ؼي ايككإٓ قاٍ تعازي ط

ِٔ ََهَّث١َ  ْٓٗمِْ ِبَبْط   ٚاغيكاؾ َٔ َه١ عًـ٢  (1)صايَِّرٟ َنفَّ أَِْٜدَٜٗمِْ عَْٓهمِْ َٚأَْٜدَِٜهمِْ َع
 ٚدٛٙ:

 ايبًؿ٠. ايجاْٞ:  اؿكّ نً٘.ا٭ٍٚ: 
 اغيهذؿ اؿكاّ. ابع:ايك َا بري دبًٞ َه١. ايجايح:

ٚا٭َض اْٗا ايبًؿ٠ اغيعكٚت١  ٚتؿغٌ َعٗا ايتٛنع١ اييت تًشل بٗـا  
عكتًا  َٚٓٗا ايبٝٛت ٚا٭ب١ٝٓ اييت تهٕٛ ع٢ً اؾباٍ ايككٜب١  َٚٔ أنكاق 
ٖفا ايتعؿؾ قدشإ اتها، بًؿ٠ َه١ يتًٌُ اؿكّ نً٘  نُا بًغتـ٘ اٯٕ  

( نِ  َٔ د١ٗ 7اّ مٛ )َٔ طكف ايتٓعِٝ  ٚايفٟ ٜبعؿ عٔ اغيهذؿ اؿك
اغيؿ١ٜٓ اغيٓٛق٠ ٚتهٕٛ ْٗا١ٜ اؿكّ  كبًا َٔ د١ٗ دؿ٠ عٔ اؿؿٜب١ٝ ٚتبًـة  

( نِ  َٚٔ د١ٗ لؿ عٓؿ اؾعكا١ْ  18اغيهات١ بٝٓ٘ ٚبري اغيهذؿ اؿكاّ )
( نـِ  أَـا َـٔ دٗـ١ دبـٌ      5ظ14ٚاغيهات١ بٝٓ٘ ٚبري اغيهـذؿ اؿـكاّ مـٛ )   
هات١ بٝٓ٘ ٚبري اغيهذؿ اؿكاّ مٛ اؾٓٛ  تعٓؿ َهذؿ صيك٠ ؼي عكت١  ٚاغي

 (نِ.20)
 ٚيٝت َه١ يٛدٛٙ: 

 يك١ً َا٥ٗا  تهإ أًٖٗا ضيتهٕٛ اغيا٤ تٝٗا  أٟ ٜهتػكدْٛ٘.ا٭ٍٚ: 
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 .(1) ٭ْٗا شيو َٔ رًِ تٝٗا ٚأؿؿ أٟ تًٗه٘ ايجاْٞ:
دفبٗا ايٓاى َٔ نٌ سؿ   ٜكاٍ َو ايفٌُٝ َا ؼي ْك،  ايجايح:

ُٸ٘. أَ٘ ٚاَته٘ اـا مل ٜبل تٝ٘ َٔ  ايًدي ي٦ًٝا اـا َ
 شيو ايفْٛ  أٟ تمًٜٗا َٔ قٛيو:"أَتو ايفٌُٝ ْك، أَ٘". ايكابع:

ؼي اغيعٓـ٢ تهـُٝت َهـ١     (2) اغيو: اٱلؾساّ أٟ اْ٘ نايبـو  اـاَو:
ٱلؾساّ ايٓاى تٝٗا  نٛا٤ تعًل َْٛٛ، اٱلؾسـاّ ؼي دـم٤ َـٔ َهـ١     

 َٛنـِ  ٖٚٛ ايبٝت اؿكاّ اٚ أْ٘ ياٌَ يًبًؿ٠ نًـٗا نُـا ٖـٛ ساَـٌ ؼي    
اؿر اـ إٔ اٱلؾساّ ٜظٗك ؼي أنٛاقٗا ٚطكقٗا َٚؿاغًٗا ؼي آ١ٜ َتهكق٠ 

 نٌ عاّ.

 عهى ادلُبسبت
ٚقؾ يفظ )ْٚع( َبًٓٝا يًُذٍٗٛ ث٬خ َكات ؼي ايككإٓ  ٖٚٛ ع٢ً 

 قهُري:
 َا ٜتعًل باؿٝا٠ ايؿْٝا  ْٚٚع ايبٝت اؿكاّ.ا٭ٍٚ: 
ؼي أٜؿٟ بين َا خيِ عامل اٯغك٠ ْٚٚع َشا٥ف ا٭عُاٍ  ايجاْٞ:

ِٝ٘آؾّ قاٍ تعازي ط ََُِّن ِف  .(3)صَٚٚمِوَع اْيِهَ ن م َفَ َس٣ ايُْمْذسَِِنَي َمْػِرِكنَي 
 ٖٚٓاى ١ًَ بري ايْٛعري  َٔ ٚدٛٙ:

ــت٤٬   ا٭ٍٚ:  ــت٤٬  ٚاٯغــك٠ ؾاق سهــا   تتذًــ٢ اٱب ــؿْٝا ؾاق اب اي
ــا٠ ؼي       ــٛل ٚايٓذ ــف ايف ــ٘  ٚتٛق ــت ٚٚدــٛ  سذــ٘ ٚعُاقت بْٛــع ايبٝ

غك٠ ع٢ً اٱضيإ ٚانتكباٍ ايبٝت ؼي اي٠٬ُ  تُٔ ٜهـكّ  اؿها  ؼي اٯ
 ايبٝت اؿكاّ ؼي ايؿْٝا ٜٚ٪ؾٟ ٚرٝفت٘ ألا٤ٙ ٜفٛل ؼي اٯغك٠.

 تٛنٝؿ اي١ًُ بري ايؿْٝا ٚاٯغك٠  تايؿْٝا َمقع١ اٯغك٠. ايجاْٞ:
بايٓاى  ؼي ْٚع ايبٝت يٝهٕٛ عًْٛا  ِ  بٝإ قظي١ اهلل  ايجايح:

 ت ايبٝت.ؼي اٯغك٠  ٖٚٛ َٔ بكنا
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َٚٚمِوثَع  اغيك٠ ايجايج١ اييت ـنـك تٝٗـا ايْٛـع ٖـٞ قٛيـ٘ تعـازي ط      ايكابع: 

  ٚتٝٗا اياق٠ ازي عامل ا٭عُاٍ  (1) صاْيِهَ ن م َِٚد٤َٞ ِبنيَّٓبِٝلنَي َٚايػمََٗدا٤ِ
ٚانتشٓاق أتعاٍ ايٓاى ٚطاعتِٗ يٮْبٝا٤ تُٝا دا٤ٚا ب٘ َٔ عٓـؿ اهلل   

سر ايبٝت تك١ٜٓ َُـاسب١   إـ أ٠٬ٕ َٚٓ٘ سر ايبٝت اؿكاّ ٚأؾا٤ ايُ
 يٲْهإ َٓف أٜاّ أبٝٓا آؾّ  ٚنفا بايٓهب١ ٱنتكباٍ ايكب١ً.

ٚدا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ باٱغباق عٔ ْٚع ايبٝت يًٓاى ٚيهـٔ ا٭َـك ٫   
ٜٓشُك بفات ايْٛع بٌ ًٌُٜ اَٛقًا ٚأسهاًَا تؿٍ ع٢ً ايفٌٓ اٱ ٞ 

ايٝـ١ َٓـ٘  ٚقـؿ ػًـت ايـكاقات      ايعظِٝ بٗفا ايْٛع ٚتـبري اؿهُـ١ اغيتع  
َِٚإْذ َدَعًَْٓن اْيبََْٝت َََجنَب١ً ايْٛع بآٜات ايككإٓ اغباقًا ٚؾ٫ي١ ٚإياق٠ قاٍ تعازيط

ََْٓن يتبري اٯ١ٜ نكًا َٔ أنكاق ايْٛع ٚإ ايٓاى ٜجٛبـٕٛ ايٝـ٘    (2)صِيًَّٓنِع ََٚأ
نُـا   نٌ عاّ طًبًا يًتٛب١ ٚاغيغفك٠ ٚيٲ رتاف ػيـا تٝـ٘ َـٔ اي)نـ١ ٚاــت     

ايبٝت ؼي ايككإٓ باْ٘ )ايبٝت اؿكاّ( ٚا٭يـف ٚايـ٬ّ تٝـ٘     َٚف اهلل 
غُ٘ بٗفٙ ايُف١ ؾٕٚ  تٙ َٔ ايبٝٛت  غيا تٝ٘ َٔ  يًعٗؿ  أٟ إ اهلل 

اٯٜات ٚ٭ٕ اهلل سكَ٘ ع٢ً ايهاتكٜٔ ٚيًكؿن١ٝ اـا١َ ب٘ ؾٕٚ  تٙ َٔ 
ٚ انـِ  ايبٝٛت  َٚـٔ اٯٜـات إٔ ٜـأتٞ ـنـكٙ َـك٠ ب      أغـك٣ باْـ٘   )ايبٝـت( 

)ايبٝت اؿكاّ( أٚ )ايبٝت ايعتٝل( تٝتباؾق ازي ايفٖٔ ايبٝت اؿكاّ ؾٕٚ 
 تٙ ٖٚٛ َٔ أنكاق ايْٛع اٱ ٞ يًبٝـت ٚاغبـاق عـٔ ايًـإٔ ايعظـِٝ      

 ايفٟ ٜرتيض عٔ ايفات ٚا٭ثك.
ٚدعٌ اهلل ات٦ؿ٠ ايٓاى تٟٗٛ ٚتًتام ايٝ٘ ٚازي لٜاقت٘  ٜٚتذ٢ً ٖفا 

بط١ ٚنكٚق  يت٣ اغيهًِ ْفه٘ عيو َكات ايًٛم بايتٛد٘ ازي ايكب١ً بغ
 ؼي ايّٝٛ نأْ٘ ؼي ايهعب١.

ا٭ْبٝا٤ بتطٗت بٝت٘ ٚتعاٖؿٙ يٝهتكبٌ اؿذاز  ٖٚفا   ٚقؿ أَك 
ا٭َك عاّ ياٌَ يٮْبٝا٤ طيٝعًا ٚاؿهاّ اغيهًُري ٚاغيٮ ٚـٟٚ ايًإٔ ؼي 
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نٌ لَإ  يتهـٕٛ ٚرٝفـتِٗ َكنبـ١ ٚيهٓٗـا ٫ ؽـكز عـٔ قـٛاْري ْٚـع         
   تٝهٕٛ ايْٛع ع٢ً قهُري:ايبٝت

سر ايبٝت ٚايتٛد٘ ايٝ٘ ؼي اٱنتكباٍ  ٖٚٛ غطا  تهًٝفـٞ   ا٭ٍٚ:
 ياٌَ يًٓاى طيٝعًا.

تعاٖـؿ ايبٝـت بـايتطٗت ٚايعُـاق٠ ٖٚـٛ تهًٝـف أٚيـٞ ا٭َـك          ايجاْٞ:
ٚايًإٔ  ٚيهٔ ٖـفا ايتكٝٝـؿ ٫ ضيٓـع َـٔ إيـرتاى ايٓـاى طيٝعـًا ؼي ٖـفا         

 غيعكٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهك.ايتهًٝف ٭ْ٘ َٔ عَُٛات ا٭َك با
ٚقؿ دـا٤ت اٯٜـ١ ايتايٝـ١ بـفنك آٜـات ٚأَـٛق تتعًـل بايبٝـت ٚت٪نـؿ          

 قؿنٝت٘ ٚاتاْات٘ ٖٚٞ:
 َكاّ إبكاِٖٝ. ا٭ٍٚ:
 ا٭َٔ ٚايه١َ٬ غئ ٫ـ ب٘ ٚايتذأ ايٝ٘. ايجاْٞ:
 تكض سذ٘ ع٢ً ايٓاى طيٝعًا. ايجايح:
 تكٝٝؿ ٚدٛ  سذ٘ باٱنتطاع١ ٚايكؿق٠. ايكابع:

 ايفّ ٚايتكبٝض غئ دشؿ باؿر. اـاَو:
ٌٖٚ خيكز ايهاتك َٔ عَُٛات ْٚع ايبٝت يًٓاى  ٜٚهٕٛ اغيعٓـ٢  
ْٚع يًٓاى عؿا ايهفاق  اؾٛا  ٫  تإ ايْٛع يًٓاى ناتـ١ ًٜٚـٌُ   
اغيهًِ ٚ تٙ  ٚايفنك ٚا٭ْج٢ ػيا ٜؿٍ عًـ٢ إ َْٛـٛ، َٚٓـاتع ايبٝـت     

 يًبٝت اؿـكاّ  أعِ َٔ اؿر ٚٚدٛب٘ ٜٚؿٍ ع٢ً إ َٓاتع سر اغيهًُري
تًٌُ ايٓاى طيٝعًا  ٌٖٚ ٜهٕٛ اْتفا، ايٓاى َٔ ايبٝت بعكض ٚؾقد١ 
ٚاسؿ٠  اؾٛا  ٫  تايفٟ حير ايبٝت ًٜٚاقى ؼي عُاقت٘ ٜٓتفع َٓ٘ أنجك 
َٔ  تٙ  ٫ٚ ٜٓشُك اْتفا، اغيهـًِ َـٔ ايبٝـت بعـامل ايـؿْٝا اٚ أٯغـك٠       

ع َٓ٘ ؼي ايؿْٝا ؾٕٚ ٚسؿٖا  بٌ ًٌُٜ ايؿاقٜٔ َعًا  اَا ايهاتك تاْ٘ ٜٓتف
اٯغك٠ ٚست٢ اْتفاع٘ َٓ٘ ؼي ايؿْٝا ٜهٕٛ أقٌ نًُا ٚنٝفًا َْٚٛـٛعًا َـٔ   

 اْتفا، اغيهًِ َٓ٘  ٚاغيهًِ ؼي اغيكاّ ع٢ً َكتبتري:
 َٔ ٜ٪ؾٟ تك١ٜٓ اؿر. ا٭ٚزي:
 َٔ مل ٜهتطع اؿر. ايجا١ْٝ:

 ٚحيتٌُ إْتفاعِٗ َٔ ايبٝت أَكٜٔ:
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 اؿر أنجك َٔ  تٙ. ايتفاٚت ٚإ ْفع ايفٟ ٜ٪ؾٟ ا٭ٍٚ:
ايعفق ٚعؿّ اٱنتطاع١ ٫ ٜٓكُإ ايجٛا    إـ إٔايتهاٟٚ   ايجاْٞ:

 َع ايعمّ ٚاقاؾ٠ اؿر عٔ ادتُا، يكا٥ط٘.
ٚايُشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ  تايفٟ حير ٜٓاٍ َٔ ايجٛا  ٚايٓفع َٔ ايبٝت  

ايـؿعا٤ ٚنـ١ًٝ يًتـؿاقى ْٚٝـٌ ا٭دـك       أنجك َٔ  تٙ  ْعـِ دعـٌ اهلل   
 ٛا .ٚايج

 صيًََِّرٟ ِبَبه١ََّقٛي٘ تعازيط
ٚأغكز أبٛ بهك ايٛانطٞ ؼي نتا  بٝت اغيكؿى   عٔ عًٞ بٔ أبٞ 
طايب قْـٞ اهلل عٓـ٘ قـاٍ : ناْـت ا٭قض َـا٤ تبعـح اهلل تعـازي قحيـًا         
تُهشت اغيا٤ َهشًا   تظٗكت ع٢ً ا٭قض لبؿ٠   تكهُٗا أقبع قطع : 

ايجايج١ بٝـت اغيكـؿى   ٚايكابعـ١    غًل َٔ قطع١ َه١   ٚايجا١ْٝ اغيؿ١ٜٓ   ٚ
 .(1)(ايهٛت١

 

 صَمَبنَزًننقٛي٘ تعازي ط
ساٍ َٚٚف يًبٝت اؿكاّ  تتذ٢ً تٝ٘ آٜات اعذال١ٜ َتعؿؾ٠  تُع 

 إ ايبٝت ؼي أقض قاس١ً غاي١ٝ َـٔ ا٭يـذاق ٚاغيمقٚعـات تـإ اهلل     
 َٚف٘ باْ٘ َباقى ٚتٝ٘ ٚدٛٙ:

 يُٓا٤ ؼي اغيهإ ا٭دكؾ.اثبات قؿقت٘ تعازي ؼي إجياؾ اـت ٚا ا٫ٍٚ:
ؼي اٯ١ٜ ؼؿٹ ٭ٖـٌ ايهفـك ٚاؾشـٛؾ  ٚتٓـض يعذـمِٖ عـٔ        ايجاْٞ:

اؾؿاٍ ٚايعٓاؾ ؼي َٓاتع ايبٝت  اـ ؽ) اٯ١ٜ عٔ اي)نات تٝ٘ غ٬تًا ؿاٍ 
 ايطبٝع١ ٚا٭قض.

راٖك اٯ١ٜ إ اي)ن١ ؼي ـات ايبٝت ا٫ إ َٓاَٝٓٗا أعـِ    ايجايح:
  عُاقت٘ ٚسذ٘ ٚلٜاقت٘ نُا تًٌُ َه١ تتًٌُ َا سٍٛ ايبٝت ٚأنبا

 ٚاؿكّ.
 تأتٞ اي)ن١ اقتبانًا َٔ اٱبتؿا٤ يهْٛ٘ أٍٚ بٝت ْٚع يًٓاى. ايكابع:
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 65زَعامل اٱضيإ/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ص 145ط

٬َل١َ اي)ن١ ي٘  تًٛ ؾاق ا٭َك بري ؾٚاّ ٚإتُاٍ اي)نـ١   اـاَو:
ٚبري سُكٖا ٚتكٝٝؿٖا  تايُشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ ٭َاي١ اٱط٬م ٚعَُٛات 

تعازي  ٚ٭ْ٘ نبشاْ٘ اـا أعط٢ ٜعطٞ با٭ٚت٢ اي)ن١  ٚعظِٝ تٌٓ اهلل 
ٚا٭مت  َٚٔ َُاؾٜل اي)ن١ اٱنتؿا١َ  َٚٔ ايًـٛاٖؿ عًـ٢ ا٭َـٔ ؼي    

ايبٝت اؿكاّ ادتُا، ايظـ  َـع ايهًـب ٚايـف٥ب ؼي اؿـكّ ٚتعـفقٙ ؼي            
ــت أعــِ َــٔ َــٓض اـــت ٚإتاْــ١            ــب٬ؾ ا٭غــك٣  ٚبكنــ١ ايبٝ أٟ َــٔ اي

َأََٚيثِْ َٜثَسْٚا أََّْثن َدَعًَْٓثن َسسَََثن      ٤ ٚا٭ـ٣  ٚقٛيـ٘ تعـازي ط  ايٓفع تتًٌُ ؾتع اٱبت٬

ََِٓن  ٚغت قا. تٝاإ ا٭َٔ ٚعؿّ اـٛف   َٔ َُاؾٜل اي)ن١ (1) صآ
ــ١ ايهكضيــ١  ٚدــا٤ يفــظ )َباقنــًا( غُــّٛ ايب  ٝــت  ٚاي)نــ١ ؼي اٯٜ

 َتعؿؾ٠ ٖٚٞ ع٢ً ٚدٛٙ:
 ع٢ً يعب: تكيض ايٓفع َٔ ايبٝت ٖٚفا ايٓفع ا٫ٍٚ:
ايٓفع ٚاي)ن١ ع٢ً َه١ َٚا سٛايٝٗا ٚع٢ً أًٖٗا ٖٚٛ عًـ٢   ا٭ٚزي:

 أقهاّ:
 اْتفا، أٌٖ َه١ َٔ ايبٝت اؿكاّ ٖٚفا اٱْتفا، َٔ دٗات: ا٭ٍٚ:
 ايكلم ايهكِٜ. ا٭ٚزي:
 ا٭َٔ ٚاٱنتككاق  ٚقؿ َٚف٘ اهلل تعازي بايبًؿ ا٭َري. ايجا١ْٝ:
 ِٓٗ.ؾتع اؾبابك٠ ٚايظاغيري ع ايجايج١:
 اَت٤٬ ايٓفٛى بايهه١ٓٝ ٚا٭َٔ ظٛاق ايبٝت ٚايكك  َٓ٘. ايكابع١:
ف٤ٞ ايٓاى َٔ نٌ سؿ  يمٜاق٠ بًؿتِٗ  ٚعؿّ سادتِٗ  اـاَه١:

 يمٜاق٠ ا٭َُاق ا٭غك٣ ع٢ً مٛ ايٛدٛ .
اجملـٞ بـاـتات ٚايتذـاقات يـ٘ َـٔ ايبًـؿإ  قـاٍ تعـازي          ايهاؾن١:

ِْٝ٘ ثَََُساتم نمٌل ط ٤ٍْٜٞمْذَب٢ ِإَي  .(2) صَغ

َََٖٚرا  طإتا١ْ ا٭َٔ ع٢ً بًؿ٠ َه١ نًٗا نُا ؼي قٛي٘ تعازي  ايهابع١:
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 ايفٟ حيتٌُ ٚدٗري: (1)صاْيبًََِد اذََِنِي 
ا٭َٔ ايفاتٞ غيه١  ٚأْٗا ْايت ٖفا ايًكف ـ١َُٝٛ ايبًؿ٠  ا٭ٍٚ:

 ْفهٗا.
تكيض ا٭َٔ َٔ ايبٝت اؿكاّ عًـ٢ َـا سٛيـ٘ َٚٓـ٘ ايبًـؿ٠        ايجاْٞ:
 ًا ٚإ ؾغٍٛ ايبًؿ٠ َكؿ١َ يؿغٍٛ ايبٝت ٚأؾا٤ اغيٓانو.غَُٛ

ٚايُشٝض ٖٛ ايجاْٞ  ٚاـا ثبت ٌْٝ َه١ ا٭َٔ يفاتٗا  تاْ٘ ؼي طٍٛ 
بكنات ايبٝت اؿكاّ ٚتـك، َٓـ٘  ٚتٓـٌ اْـاؼي َـٔ عٓـؿ اهلل  تبشكَـ١        

 ايبٝت أَبض نهإ َه١ ؼي أَٔ ٚؾع١.
َيِْ ََٜسْٚا أََّْن َدَعًَْٓن َسسَََن َأَٚتكيض ا٭َٔ ع٢ً اؿكّ نً٘ قاٍ تعازي ط ايجا١َٓ:

ْٔ سَْٛيِِِْٗ ََِٓن َٜٚمَ َخطَّفم ايَّٓنعم َِ   ٚعك١َ ايبٝت أَـبشت َهـ١ ٚاؿـكّ    (2) صآ
ؼي أَٔ  ٚنإ ايعك  قبٌ اٱن٬ّ ٜغاق ٜٚٗذِ ٜٚهًب بعِٓٗ بعًٓا  
ٚأٌٖ َه١ ؼي أَٔ  ػب٢  ِ ايجُكات ٚا٭قلام َٔ نٌ َٛ   َٚف١ 

ط١ ع٢ً أٜاّ اؾا١ًٖٝ ٚاٱن٬ّ  ٭ْٗا ٬َلَـ١ يْٛـع   ا٭َٔ يًبٝت َٓبه
ايبٝت ايفٟ نـبل غًـل اٱْهـإ  ْعـِ ؼي اٱنـ٬ّ تهـٕٛ اٯٜـات أنجـك         

 رٗٛقًا ٚػًًٝا.
كـ١ ٚازي اؿـكّ   ٚقاٍ ايمكًـكٟ "انـٓاؾ ا٭َـٔ ازي أٖـٌ اؿـكّ سكٝ     

. ٚا٭ٌَ ٖٛ اؿكٝك١  ٚحيٌُ َٚف اؿكّ با٭َٔ ع٢ً اؿكٝك١ (3)فال"
 ل  تٗٛ بفات٘ أَٔ ٚؾعا٤ يٮَإ.ؾٕٚ اجملا

َا تكيض ع٢ً أًٖٗا َٔ ايًكف ٚايفػك ببعج١ ايٓ  قُـؿ   ايتانع١:
 ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ تٝٗا  َٚٔ أًٖٗا.

 اْتفا، بًؿ٠ َه١ َٔ ايبٝت اؿكاّ ٖٚٛ ع٢ً دٗات: ايجاْٞ:
 قُؿ َه١ ٫ ٜهٕٛ ا٫ يًٓهو ٚايعباؾ٠  ت٬ تكُؿ يًتذاق٠ ا٭ٚزي: 

                                                 

 .3نٛق٠ ايتري  (1) 
 .67نٛق٠ ايعٓهبٛت  (2) 
 .3/185ايهًاف   (3) 



 65زَعامل اٱضيإ/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ص 147ط

ٚمــٛٙ  أَــا سُــٍٛ يــكا٤ اٚ بٝــع اؿادــات ٚايتذــاق٠ ؼي  اٚ يًــٗٛ 
َََٓثنِفَع   َٛنِ اؿر تأصيا ٜتِ عكًْا  َٚـٔ َُـاؾٜل قٛيـ٘ تعـازي ط     يَِْٝػثَٗدمٚا 

 .(1)صيَٗمِْ
ــ١:  ــري     ايجاْٝ ــإ يًــأْٗا ب ــأّ ايكــك٣ تػــك ٚبٝ ــكإٓ ب ْعــت َهــ١ ؼي ايك

 ا٭َُاق  ٚتٝ٘ اياق٠ بأْٗا أٌَ ؼي ايبًؿإ.
ع٢ً َه١ َٔ ايبٝت اؿكاّ باؿفظ ٚايعٓا١ٜ تكيض اٱتاْات  ايجايج١:

 اٱ ١ٝ.
ٌْٝ َه١ قؿن١ٝ غا١َ ٭ْٗا ايٛعا٤ اغيهاْٞ يًبٝـت اؿـكاّ     ايكابع١:

 ٚتٝ٘ ؾع٠ٛ يًُهًُري ٚايٓاى طيٝعًا ٱنكاَٗا.
 بكا٤ َه١ عاَك٠ ياك١ ؼي نٌ لَإ. اـاَه١:
: ايٓفع ٚاي)ن١ ع٢ً َـٔ ٜـمٚق َهـ١ َـٔ ايٓـاى  ٖٚـٛ عًـ٢        ايجايح

 ت:دٗا
ٕ ؾغٍٛ َه١ َكؿ١َ يًٍَٛٛ أ إـ: ا٭َٔ ٚايه١َ٬ غئ ؾغًٗا ا٭ٚزي

 زي ايبٝت اؿكاّ.إ
 : َه١ قٌ إٜٛا٤ ٚنهٔ ٚتؿ اؿاز.ايجا١ْٝ
: تكيــض اي)نــ١ عًــ٢ َــٔ ٜــمٚق َهــ١ يًشــر أٚ ايعُــك٠ يــفا   ايجايجــ١

ٜهتشب سهٔ اغيعايك٠ يٓٝٛف ايكظئ  ٜٚهكٙ َٓعِٗ َٔ ايهـهٔ ؼي  
جيٛل َؿِٖ عٔ ايَٛـٍٛ ازي ايبٝـت اؿـكاّ قـاٍ تعـازي      ؾٚق َه١  ٫ٚ 

ِٝ٘ َٚاْيَبنِدط  .(2)صضََٛا٤َ اْيَعنِنفم ِف
: اغتُاّ َه١ بٛرا٥ف تتعًل سيـٔ ٜـؿغٌ ايٝٗـا قاؾَـايٶ َـٔ      ايكابع

 ا٭َُاق ٚايبًؿإ ا٭غك٣ ػيا ٖٛ غاقز اؿكّ.
: اٱنتًفا٤ بايبٝت اؿكاّ َٚا٤ لَمّ  ٚايؿعا٤ تٝ٘ يكٓـا٤  اـاَو

 ٥ر تُٔ اي)ن١ اْ٘ َٔ َظإ اٱنتذاب١.اؿٛا

                                                 

 .28نٛق٠ اؿر  (1) 
 .25نٛق٠ اؿر  (2) 



 ص 148طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 65 زَعامل اٱضيإ/ 

 : ايٓفع ٚاي)ن١ ع٢ً اغيهًُري  ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ:ايًعب١ ايجا١ْٝ
ايعم ٚايكتع١ يًُهًُري بإٔ دعٌ  ِ ايبٝت  : يكؿ أقاؾ اهلل ا٭ٍٚ

اؿكاّ ٬َـًا ٚأَٓـًا ٖٚـٛ سذـ١ عًـ٢ َـٔ نـإ ظـٛاقٙ َـٔ ايهفـاق أٜـاّ           
ن٬ّ عٓؿ بعج١ ايٓ  قُؿ ٢ًَ اؾا١ًٖٝ ٚؾع٠ٛ  ِ يٲضيإ ٚؾغٍٛ اٱ
 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ َٔ بري رٗكاِْٝٗ.

: ايبٝــت اؿــكاّ َْٛــع أؾا٤ تكٜٓــ١ اؿــر ايــيت ٜتٛدــ٘ تٝٗــا ايجــاْٞ
 اـطا  ايتهًٝفٞ يهٌ اغيهًُري ٚتتذؿؾ نٌ عاّ.

: َٔ اي)ن١ تٛد٘ اغيهًُري ازي د١ٗ ك١َُٛ ٚثابت١ ازي ّٜٛ ايجايح
 زي داْب ايجٛا  ٚا٭دك.ايكٝا١َ  َٚا تٝ٘ َٔ ايعم ا

َــا ؼي أؾا٤ تكٜٓــ١ اؿــر  ٚتعــٝري دٗــ١ ايكبًــ١ َــٔ عٓــاٜٚٔ ايكابــع: 
 ايٛسؿ٠ ٚاٱؼاؾ بري اغيهًُري.

اغيٓاَري ا٭غ٬ق١ٝ ؼي اؿر  ٚأنبا  ايُـ٬ع اغيرتيـش١   اـاَو: 
َٔ ٚدٛؾ بٝت هلل تعازي ؼي ا٭قض  ٖٚٛ عٓٛإ يتٗفٜب ايٓفٛى نٛا٤ 

٘ اٱنتكباٍ  بكُؿٙ يًشر ٚايعُك٠ اٚ ؼي ياغُـًا نكضيـًا ٜـفنك بـاهلل      نْٛـ
. 

ــا٥ع     ايهــاؾى: ــأثكٙ بايٛق ــت اؿــكاّ  ٚعــؿّ ت انــتؿا١َ عُــاق٠ ايبٝ
 ٚا٭سؿاخ ٚايتغتات اييت ؼي اغيًو ٚايهًط١ٓ  ٚتعاقب ايؿٍٚ.

ايبٝت اؿكاّ ؾع٠ٛ يًٗؿا١ٜ ٚإتٝإ ايفكا٥ا ٚٚن١ًٝ يًتفنت  ايهابع:
 ْ٘ قكٜب َٔ ايٓاى.  ٚاؾقاى سكٝك١ ٖٚٞ اباهلل 

ْٔ َدخًََث٘م   ا٭َٔ غئ إيتذأ ازي ايبٝت اؿكاّ قـاٍ تعـازي ط   ايجأَ: َََٚث

ََِٓن َٕ آ ص ٚا٭َٔ ٫ ٜٓشُك بايبٝت بٌ ًٌُٜ اؿكّ نً٘  َٚه١ دم٤ َنن
 َٔ اؿكّ  ٚؼي با  ايفك٘ اؾٓا٥ٞ ٖٓاى َهأيتإ:

ٚقٛ، اؿؿخ ؼي اؿٌ ٚؾغٍٛ اؾـاْٞ ازي اؿـكّ  تًـٛ قـاّ      ا٭ٚزي:
يػِ بايكتٌ اٚ ايهكق١ ٚمٖٛا ػيا ٜٛدب قُاًَا اٚ سـؿًا اٚتعمٜـكًا    
تًذأ ازي اؿكّ  ٜٓٝل عًٝ٘ ؼي اغيطعِ ٚاغيًك  ٚاغيعايك٠ َٔ  ت اٜفا٤ 

 ؼي بؿْ٘ ست٢ خيكز َٔ اؿكّ.
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سٍُٛ اؾٓا١ٜ ؾاغٌ اؿكّ  تٝكاّ عًـ٢ اؾـاْٞ بعـؿ ثبـٛت     ايجا١ْٝ: 
كّ  ٭ْ٘ مل ٜك، سك١َ اؿكّ  اؾٓا١ٜ َا ٜهتشك٘ َٔ ايعكا  يكعًا ؼي اؿ

ٖٚـفٙ ايعكٛبـ١ ٫ تتعـاقض َـع ا٭َـٔ  ٭ٕ اغيـكاؾ َٓـ٘ ا٭َـٔ ايٓــٛعٞ          
 ٚسفظ اؿذاز ٚاغيعتُكٜٔ ٚاجملاٚقٜٔ ٚأًِٖٝٗ ٚأَٛا ِ  ٚتٝ٘ أَٛق:

 لدك ايٓاى عٔ اؾٓا١ٜ ؼي اؿكّ. ا٭ٍٚ:
 اؾقاى اغيا٥م بري اؿكّ ٚ تٙ َٔ ا٭َُاق ٚايبكا،. ايجاْٞ:
 ٚاؿٛاؾخ اييت تكع ؼي اؿكّ بايكٝاى ازي  تٙ. ق١ً اؾكا٥ِ ايجايح:
 تٓعِ أًٖ٘ بايهه١ٓٝ ٚا٭َإ. ايكابع:

اٱقكاق بكؿن١ٝ ايبٝت اؿكاّ َٚٓاتع٘ ع٢ً ايٓاى طيٝعًا   اـاَو:
 َِٚٓٗ اؾاْٞ بإ ٫ ٜ٪غف ظٓاٜت٘ ست٢ خيكز َٓ٘.

تذاز ٚإقا١َ : اٱقتكا٤ ايعكا٥ؿٟ عٓؿ اغيهًُري  ٚا٭١ًٖٝ يٲسايتانع
 اي)ٖإ.

 : ايتٛنٝؿ ايعًُٞ اغيتذؿؾ يٛسؿ٠ اغيهًُري  باؾا٤ اؿر نًٜٓٛا.ايعايك
: َٔ بكنات ايبٝت نكع١ تؿاقى ايفذي  ٚاْكطا، أثكٖا اؿاؾٟ عًك

 ٚطكؾ ايهؿٚق٠ َٔ ايٓفٛى.
 : ايٓفع ايعاّ ايًاٌَ يًٓاى طيٝعًا  ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ:ايًعب١ ايجايج١

 إ ٚا ؿا١ٜ.: ؾع٠ٛ ايٓاى يٲضيا٭ٍٚ
 : ٚدٛؾ َٓانب١ عباؾ١ٜ ـات ْفع عاّ.ايجاْٞ

ــايغت يتكٝــؿِٖ بأسهــاّ ايًــكٜع١   ايجايــح ــ١ ب : تٛدــ٘ اغيهــًُري يًكأت
 ٚايفكا٥ا.
: انتؿا١َ اؿٝا٠  غيا ؼي اؿر َٔ ايًهك هلل عًـ٢ ْعُـ١ اـًـل    ايكابع

 ٚتعاٖؿ ايفكا٥ا ٚايبٝت اؿكاّ.
ٚاغيهًُري  غيا ٜظٗكٙ : لدك ايٓاى عٔ ايتعؿٟ ع٢ً اٱن٬ّ اـاَو

 اؿر َٔ إؼاؾِٖ ٚقٛتِٗ ٚقٗكِٖ ٭نبا  ايفت١ٓ ٚايفكق١.
 نُا ضيهٔ تكهِٝ بكن١ ايبٝت ازي قهُري:

 ا٭غك١ٜٚ. ايجاْٞ:  ايؿ١ْٜٛٝ. ا٭ٍٚ:
نبل ٚدـٛؾ ايبٝـت يٛدـٛؾ اٱْهـإ يٝهـٕٛ دـم٤ َـٔ بكنـ١         : ايجاْٞ
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 ا٭قض  ٚتًٝٓا َباقنا ٶع٢ً ا٭قض ـاتٗا ٚنهاْٗا.
ؼي اٯ١ٜ ؾع٠ٛ يٲضيإ  ٚسـح عًـ٢ ايتٛسٝـؿ  ٭ْٗـا يـاٖؿ       ايجايح:

ع٢ً ٚدٛؾ ايُاْع ٚاْـ٘ نـبشاْ٘ تغًـ٢ ا٭قض باي)نـ١ قبـٌ إ خيًـل       
اٱْهإ  ٖٚٛ دم٤ َٔ إنكاَ٘ تعازي يٲْهإ َٚٔ عَُٛات ايكؾ اٱ ٞ 

َقنٍَ إِْلٞ َأعًَِْم ع٢ً اغي٥٬ه١ سري نأيٛا عٔ دعٌ آؾّ غًٝف١ ؼي ا٭قض ط

َََٕن ال ََ ًَُمٛ   تُٔ عًُ٘ تعـازي ٚدـٛؾ ايبٝـت اؿـكاّ َباقنـًا ٚبابـًا       (1)صْع
يًٗؿا١ٜ ٚايكياؾ  ٚٚن١ًٝ نكضي١ غيٓع اٱنكاف ؼي نفو ايؿَا٤ ٚاٱتهاؾ 
ؼي ا٭قض  ٚاـا نإ ايبٝت َْٛٛعًا يًٓاى قبٌ غًل آؾّ ٚإ اغي٥٬ه١  

ؼي ناْت تطٛف ب٘ تًُاـا نأيٛا ن٪ا٫ً انتٓهاقًٜا عٔ دعـٌ آؾّ غًٝفـ١   
َٝٗن ََْٜٚطِروم ايدلََن٤َا٭قض بكٛ ِ ط ْٔ ٜمْرِطدم ِف َٝٗن ََ    تٝ٘ ٚدٛٙ:(2)صأَََْذَعٌم ِف

 بايبٝت يعًُِٗ بكؿنٝت٘ ٚطًبًا يكْاٙ تعازي. تطٛف اغي٥٬ه١ ا٭ٍٚ:
مل ؼتر اغي٥٬ه١ ع٢ً غًل اٱْهإ  بٌ ـنكت أَكًا ُٜـؿق   ايجاْٞ:

 ؿَا٤.َٔ اٱْهإ ٖٚٛ اٱتهاؾ ؼي ا٭قض ٚنفو اي
نأٍ اغي٥٬ه١ اهلل عم ٚدٌ إ ٜٓمٙ ايٓاى َٔ ايفهاؾ ٚايكتٌ  ايجايح:

ت٬ ُٜؿق عِٓٗ  ته٪ا ِ يٝو انتٓهاقًٜا  بٌ تٓـك، يتأٖٝـٌ اٱْهـإ    
َٕ    ـ٬ت١ ا٭قض تٝهٕٛ دٛاب٘ تعازي ط ًَُمثٛ ص بًـاق٠  إِْلثٞ َأعًَْثِم ََثن ال ََْع

جيعـٌ ايٓـاى     ِ ْٚٛ، انتذاب١ اطياي١ٝ بإ اهلل عم ٚدـٌ ٜعًـِ نٝـف   
 حياتظٕٛ ع٢ً اـ٬ت١ ٜٚتٓمٖٕٛ َٔ ٖاتري اـًُتري.

ايتفكٜل بري اـ٬ت١ ؼي ا٭قض  ْٚٚع ايبٝت اؿكاّ  تذا٤  ايكابع:
ايكؾ بعًُ٘ تعازي بعٛاقب ا٭َٛق  ٚإ ايبٝت ْٚع يًٓاى يٝهٕٛ ٚن١ًٝ 
يا١ٜٚ ٚعباؾ١ٜ َباقن١ يتػًِٝ ايٓاى َٔ ايفهاؾ ٚا٫قتتاٍ  ٚلاتِٗ 

َٚاْعَ قُِمٛا ِبَشْبٌِ ايًَِّ٘ دََُِٝعن َٚال ّ ْٚع١ُ ا٭غ٠ٛ اييت دا٤ ـنكٖا ؼي آ١ٜ طباٱن٬
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َٔ قمًمِٛبهمِْ َفَأْصثَبْش مِْ بِِٓعْ  َُِ ثِ٘ ِإخَْٛاَْثن   َََرسَّقمٛا َٚاْذنمسمٚا ِْع١ََُْ ايًَِّ٘ َعًَْٝهمِْ ِإْذ نمْٓ مِْ َأْعَدا٤َ َفَأيََّف بَْٝ

ٔم ايًَّث٘م َيهمثِْ آَٜنَِثِ٘ َيعًََّهمثِْ           َٚنمْٓ مِْ ع٢ًََ َغَرن سمْر َْٓٗثن َنثَرِيَو ٜمَبثٝل ْٔ ايَّٓثنِز َفأََْْكثَرنمِْ َِ َس٠ٍ َِث

 َٕ تكْ٘ َـٔ َُـاؾٜل    ٚٚأؾا٤ اؿر تك١ٜٓ ع٢ً ايٓاى   (2)(1)صَََْٗ دمٚ
 ا٬َع ايٓاى ٚتٓمِٖٗ عٔ ايفْٛ  ٚاغيعاَٞ ٚٚدٛٙ ايفهاؾ ا٭غك٣.

 ت بأْ٘ َباقى تٝ٘ ٚدٛٙ:َٚٚٚف ايبٝ
 أْ٘ َباقى ساٍ ْٚع٘. ا٭ٍٚ:
 انتؿا١َ اي)ن١  َُٚاسبتٗا يًبٝت اؿكاّ ؼي ْٚع٘ ٚاًْا٥٘. ايجاْٞ:
ٚدٛؾ اي)ن١ تٝ٘ ٚيهٔ يٝو ع٢ً مٛ َتٌُ بٌ اْٗا عهب  ايجايح:

 اؿاٍ ٚا٭ٚإ.
نُا يٛ ناْت اي)نات ترتيض ؼي َٛنِ اؿر  ٚايُشٝض ٖٛ ايجاْٞ 

٬َل١َ يًبٝت َٓف ْٚع٘ ٖٚٞ َتُـ١ً ؾا٥ُـ١ ٫ تٓفـو عٓـ٘       تإ اي)ن١
ٚانتؿا١َ اي)ن١ ْع١ُ أغـك٣  ٚبكنـ١ اْـات١ٝ غيـا تٝٗـا َـٔ َعـاْٞ اــت         
ٚايُــ٬ع ٚايفــٝا اغيتُــٌ ايــفٟ ٜرتيــض عًــ٢ أٖــٌ َهــ١ ٚاغيهــًُري    
ٚايٓاى طيٝعًا  يفا دا٤ ا٭َك باؿر يا٬ًَ يًٓاى نُا نـٝأتٞ ؼي اٯٜـ١   

 َها٥ٌ: ايتاي١ٝ  ٚؼي اٯ١ٜ
بٝإ َُاسب١ اي)نـ١ ٭ٍٚ بٝـت ْٚـع يًعبـاؾ٠  ٚتٝـ٘ بٝـإ        ا٭ٚزي:

 يفٌٓ اهلل تعازي ع٢ً ايٓاى.
 اٱغباق بإ اي)ن١ ئ تغاؾق ا٭قض. ايجا١ْٝ:
ايبٝـت اؿـكاّ َـٔ َُـاؾٜل اي)نـ١ ؼي ا٭قض  تٗـٛ ٜبعـح         ايجايج١:

 ْٝا٤ اـت ٚايفٝا.
 ّ َٚا تٝ٘ َٔ ايٓعِ.ؼي اٯ١ٜ ؾع٠ٛ يتعاٖؿ ايبٝت اؿكا ايكابع١:
تبري اٯٜـ١ ايٓفـع ايعظـِٝ يًعبـاؾ٠  تشـر ايبٝـت ٚايطـٛاف         اـاَه١:

 سٛي٘ با  يٓمٍٚ اي)ن١ ٚاـت ؼي ايؿْٝا  ٚايفٛل ؼي اٯغك٠.
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ؼح اٯ١ٜ ع٢ً ايتؿبك ؼي آٜات اي)ن١ ؼي ايبٝت اؿكاّ تكؿ  ايهاؾن١:
ٜـ       ات عًـ٢  دا٤ت اٯ١ٜ بُـٝغ١ اٱطيـاٍ ٚاٱطـ٬م )َباقنـًا( ٚتًـو اٯ

 أقهاّ:
 اي)ن١ اؿه١ٝ َٚا ٜظٗك َٔ اـت ٚايُٓا٤ ٚا٭َٔ.ا٭ٍٚ: 
اي)ن١ ايعك١ًٝ غيُاؾٜل اي)ن١ ٚاـت  نايًإٔ ايعظِٝ يًبٝت  ايجاْٞ:

عٓؿ ايٓاى  ٚانتؿا١َ اٯٜات  ٚتعاٖؿ تك١ٜٓ اؿر  َٚكف ايٓاى عٔ 
 اٱنا٠٤ ازي ٚتؿ اؿاز ٚاجملاٚقٜٔ.

ايعكٝؿ٠ ٚاٱضيإ  غيا ٜبعج٘ ايبٝت اؿكاّ  ٚدٛٙ اي)ن١ ؼي با  ايجايح:
َٔ ا٭ْٛا٤ ايكؿن١ٝ اييت تٓفف ازي يغاف ايكًٛ  يتذـف  ايٓـاى ازي   

 ا ؿ٣ ٚاٱضيإ.
َٔ اي)ن١ اؽاـ ايبٝت قب١ً  ٚعٓٛاًْا يًٛسؿ٠ بـري اغيهـًُري     ايكابع:

 ًػ٬ف.يٕ د١ٗ ايكب١ً َْٛٛ، يٲؼاؾ ٚطكؾ أ بًشار
ٚاغتٝاق ايٓاى ؼي تٛدِٗٗ يكب١ً ك١َُٛ  ٖٚفا اَتشإ  اـاَو:

 ايتٛد٘ عٓٛإ يٲَتجاٍ  َٚٔ اي)ن١ اعا١ْ ايٓاى ع٢ً ايتٛتٝل تٝ٘.

 حبث كاليٍ
ٚقؾت َـاؾ٠ اي)نــ١ ؼي ايكـكإٓ ثــ٬خ ٚث٬ثــري َـك٠  َٚــع إٔ نــٛق٠    
ايبكك٠ داَع١ يٮيفـار َٚٓـاَري قكآْٝـ١ عؿٜـؿ٠ ا٫ اْٗـا غايٝـ١ َـٔ يفـظ         

هابك١ ٖٞ أٍٚ آ١ٜ ٜأتٞ بٗا يفـظ اي)نـ١ ؼي ايكـكإٓ اـ    )اي)ن١(  ٚاٯ١ٜ اي
ابتؿأت بفنك ايبٝت اؿكاّ َٚا تٝ٘ َٔ أنبا  ايُٓا٤ ٚايمٜاؾ٠ ٚاي)ن١ ؼي 

 ايبٝت ـات١ٝ  ٚتؿٍ ع٢ً أَٛق:
 اي)ن١ ؼي ـات ايبٝت  ٖٚٞ ع٢ً ٚدٛٙ: ا٭ٍٚ:
يًبٓا٤ ٚاٱعُـاق   نْٛ٘ اٍٚ بٝت أ٤٢ًْ يًٓاى  تأقاؾ اهلل  ا٭ٍٚ:

 قض إ ٜبؿأ سيا ٖٛ َباقى ٜٓٓض باـت ٚايُٓا٤.ؼي ا٭
ٖٛ ايفٟ أَك بْٛع ايبٝت  ت٬بؿ إ ٜهٕٛ َباقنًا  إٕ اهلل  ايجاْٞ:

 ٚأًَٓا ٚغتًا.
 تتعًل اي)ن١ باغيْٛع نُا تتعًل بايبٓا٤. ايجايح:
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ايكؿن١ٝ اـا١َ يًبٝت  يفا ٚقؾ ا٭َك اٱ ـٞ ازي إبـكاِٖٝ    ايكابع:
طَٗلثَسا بَِْٝ ثٞ ِيًطَّثن٥ِِرنَي    ّ بـتطٗتٙ قـاٍ تعـازي ط   ٚإياعٌٝ عًُٝٗا ايه٬

  ٚاـطا  ازي إبكاِٖٝ ٚإياعٌٝ َٔ با  (1) صَٚاْيَعنِنِرنيَ َٚايسمنَِّع ايطمذمِٛد
ــًا ٚسهــاّ اغيهــًُري      ــا٤ طيٝع ــ٘ َٛدــ٘ ازي ا٭ْبٝ ــٌ  ٚإ٫ تاْ ــاٍ ا٭َج اغيج

 ٚايكا٥ُري ع٢ً غؿ١َ ايبٝت اؿكاّ.
 ٘ ع٢ً  تٙ  ٚتٝ٘ ٚدٛٙ:تكيض اي)ن١ َٓ ايجاْٞ:
 ٌْٝ فاٚقٟ ايبٝت اي)ن١  ٖٚٞ ع٢ً ٚدٛٙ: ا٭ٍٚ:
ا٭َٔ ٚايه١َ٬ ٚاؿفـظ َـٔ اٯتـات ٚايهـٛاقخ ايطبٝعٝـ١        ا٭ٍٚ:

 نايفٝٓاْات ٚايم٫لٍ ٚاي)انري.
اتها، سكن١ ايتذاق٠  ٍَٚٚٛ ايبٓا٥ع  ِ ؼي نـٌ لَـإ     ايجاْٞ:

 َٚٔ كتًف ا٭َُاق.
ٚايهع١ ؼي ايعٌٝ  ٚايُٓا٤ ؼي اغيـاٍ  ٚقـؿّٚ   ايكلم ايهكِٜ  ايجايح:

 ٚتؿ اؿاز ؼي نٌ ن١ٓ َٓانب١ ٱلؾٖاق ايتذاق٠ ٚتُكٜف ايبٓا٥ع.
اٱقتكا٤ ؼي اغيعاقف باٱغت٬ا َع اغيهًُري َٔ طيٝع أما٤  ايكابع:

 ايعامل.
تكيض أنبا  ا ؿا١ٜ َٔ ايبٝت ٚدٛاقٙ َٚـا ٜفـٝا َٓـ٘     اـاَو:

 تعازي.َٔ َعاْٞ اـًٛ، ٚاـٓٛ، هلل 
 اْتفا، اغيهًُري َطًكًا َٔ بكنت٘  ٖٚفا اٱْتفا، َٔ ٚدٛٙ: ايجاْٞ:
نــاع١ أؾا٤ ايُــ٠٬ ٚتٛدــ٘ اغيهــًِ يًُــ٠٬  َٚــٔ بكنتــ٘        ا٭ٍٚ:

انتكبا ِ ي٘ ؼي ٠٬َ اؾُاع١  اـ إ إؼاؾ ايكب١ً عٓٛإ يٮغ٠ٛ اٱضيا١ْٝ 
تٓظِٝ ؼي ٚاٱيتكا٤ ؼي اـٓٛ، ٚاـٓٛ، هلل تعازي  ٚياٖؿ ع٢ً ايؿق١ ٚاي

 أسهاّ ايًكٜع١ اٱن١َٝ٬.
سًــٍٛ َٛنــِ اؿــر  ٚســكّ اغيهــًُري عًــ٢ أؾا٤ تكٜٓــ١  ايجـاْٞ: 

اؿــر  ٚيــٛقِٗ يًبٝــت اؿــكاّ  ٚقٝــاّ اغيهــتطٝع َــِٓٗ بــايت٤ٞٗ يًهــفك 
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يًشر  َٚٔ اٯٜـات إ ايـفٟ ٜكٜـؿ ايـفٖا  يًشـر  ٜعًـِ بـأَكٙ اًٖـ٘         
يــفنك اهلل   ٚاَــؿقا٩ٙ ٚدتاْــ٘ ٚ تٖــِ  يتهــٕٛ ٖــفٙ اغيعكتــ١ ػؿٜــؿاً 

 ٚايعٓا١ٜ بايبٝت اؿكاّ.
اقرتإ ّٜٛ عٝؿ ا٭ْش٢ اغيباقى باؿر  ٖٚٛ عٓٛإ يًبٗذ١  ايجايح:

ٚايغبط١ ؼي طيٝع أما٤ ايب٬ؾ اٱن١َٝ٬ َع اؾقاى سكٝك١ ٖٚٞ اْـ٘ ٜـّٛ   
َّْٛ اْيَشثرل  ايطٛاف بايبٝت قاٍ تعازي ط ْٔ ايًَِّ٘ ََٚزضمٛيِِ٘ ِإَي٢ ايَّٓنِع َٜ َِ ُٕ ََٚأَذا

 .(1)صساَذْنَب
أؾا٤ َٓانو ايعُك٠ ؼي أٟ ٚقت َٔ ايه١ٓ  تانـتغكام أٜـاّ   ايكابع: 

ايه١ٓ نًٗا ٭ؾا٤ ايعُك٠ ياٖؿ ع٢ً إ بكن١ ايبٝت اؿكاّ ايمَا١ْٝ َطًك١ 
ٚيٝهت َكٝؿ٠ ٚقُٛق٠ بأٜاّ اؿر  تُت٢ َا أقاؾ اغيهـًِ إٔ ٜٓٗـٌ َـٔ    

ٕ ايعُك٠ تـكض  بكن١ ايبٝت  ٜكُؿٙ يًمٜاق٠ ٚأؾا٤ ايعُك٠  غًَُٛا ٚا
نُا ٖٛ اؿر  ٚػمٟ تٝٗا عُـك٠ ايتُتـع ايـيت تكـرتٕ بـاؿر ٚتهـبك٘ ؼي       

 اغيٓانو.
انــتفاؾ٠ ٚتــؿ اؿــاز َــٔ بكنــات ايبٝــت اؿــكاّ  بــايتمٚؾ   ايجايــح:

 بايتك٣ٛ ٚاي٬ُع  نُا أْ٘ با  يًكلم ٚاـت ٚايه١َ٬ َٔ ا٭ؾقإ.
ؿ دعًـ٘  تكيض بكن١ ايبٝت ع٢ً أَكا، ا٭قض اغيػتًفـ١ تكـ   ايكابع:

اهلل أٍٚ بٝت ؼي ا٭قض يتٓبهط َٔ ؼت٘ ٚتهـٕٛ بؿاٜـ١ تهـٜٛٔ ا٭قض    
َباقن١  ٚتٝ٘ انكاّ يٲْهإ بإ ٖبط َٔ ايهُا٤ ازي َههٔ َباقى نُـا  
اْ٘ َٔ َُاؾٜل اـ٬ت١ ؼي ا٭قض  ٚسذ١ ع٢ً اٱْهإ تًِ جيعً٘ اهلل 

عـازي  ا٫ ؼي َههٔ َباقى  ٜٚؿعٛٙ تٝ٘ يٲضيـإ  ٚإعُاقٖـا بايًـهك هلل ت   
 ٚانتؿا١َ ـنكٙ.
تكيض اي)ن١ ع٢ً ايٓاى طيٝعًا  ٖٚـٛ َـٔ أنـكاق ْٚـع      اـاَو:

ايبٝت يًٓاى نات١  تايبٝت جيف  ايٓاى يًٗؿا١ٜ  َٚٚف٘ باْ٘ بٝت ْٚع 
يًٓاى ٜبري سادـ١ ايٓـاى يبٝـت ًٜتكـٕٛ تٝـ٘  ٜٚهـٕٛ عٓٛاْـًا ٱؼـاؾِٖ         
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هإ تٝ٘ ٚإنتُكاق اي٬ُت بِٝٓٗ  تٗٛ َٔ ايهًٞ ايطبٝعٞ ايفٟ يهٌ اْ
س١ُ بإٔ ًٜذأ ايٝ٘ ٜٚطًب ا٭َٔ تٝ٘  ٚقٝؿ اٱن٬ّ ٫ ضيٓع َٔ اٱط٬م 

اتكاؾ اي)ن١ َتعؿؾ٠ َٚتهجـك٠   إـ إٔؼي مشٍٛ بكن١ ايبٝت يًٓاى طيٝعًا 
َٚٓٗا ظٛاقٙ   َٓٗا َا ٜأتٞ عر ايبٝت َٚٓٗا َا ٜأتٞ بانتكباي٘ ؼي اي٠٬ُ

١ٝ اـ ٜؿعٛٙ ايبٝت يًٗؿا١ٜ ٚاٱضيإ  َٚٓٗا َا ٜٓاٍ اٱْهإ بُف١ اٱْهاْ
ٜٚك ب٘ بمٜاقت٘ ٚخي)ٙ باْ٘ َْٛٛ، ي٘ ٜٚؿعٛ نٌ ّٜٛ يٲن٬ّ نٛادب 
عٝين ْٚفهٞ َٚٔ أنكاق ايْٛع يعُّٛ ايٓاى إٔ ػؿٙ َٓف أٜاّ أبٝٓا آؾّ 

 َفتٛسًا ع٢ً َؿاق ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ ٖٚٛ ٜغِ بايطا٥فري ٚاغيًُري.
تًاق اغيهادؿ ٚؾٚق ايعباؾ٠ ؼي َٔ بكنات ايبٝت اؿكاّ اْ ايهاؾى:

 طيٝع اما٤ أ٭قض.
يكؿ أؾ  اهلل ايٓاى بْٛع ايبٝـت اؿـكاّ يٝشكَـٛا عًـ٢ انكاَـ٘       
ٚاًْا٤ َهادؿ ًَاب١ٗ ي٘ ؼي طيٝع أَكا، ا٭قض تهٕٛ َـ٬ـًا يًٓـاى   
ٚق٬ً يًعباؾ٠ ٚطكٜكًا ؾًب َكْات٘ تعازي  َع اؾقاى اي١ًُ بٝٓـ٘ ٚبـري   

ايعباؾ١ٜ  ٚتٛد٘ اغيًُري َٔ نٌ َهـذؿ ؼي  عُّٛ اغيهادؿ ؼي ايٛرا٥ف 
 قبًتِٗ َٛ  ايبٝت اؿكاّ ع٢ً مٛ ايًكا ٚاؾم٤ ايٛادب َٔ اي٠٬ُ.

ٌْٝ ٚتؿ اؿاز ٚاغي٪َٓري ا٭دك ٚايجٛا  ّٜٛ ايكٝا١َ ٖٚٛ َٔ  ايهابع:
َُاؾٜل بكن١ ايبٝت ٖٚـٞ أعـِ َـٔ إٔ ؼُـ٢  تكـؿ ْٚـع اهلل ايبٝـت        

قا١َ ايؿا١ُ٥ ؼي اؾ١ٓ  ٚنُا تفٌٓ اؿكاّ يًٓاى نٞ ٜفٛلٚا بايههٔ ٚاٱ
ََٚيَكثثْد َدَعًَْٓثثن ِفثثٞ ايطَّثثَُن٤ِ بمسمَٚدثثن َٚشَََّّٜٓنَٖثثن      اهلل ٚلٜٸــٔ ايهــُا٤ قــاٍ تعــازي ط   

َٔ   تاْــ٘ نــبشاْ٘ تفٓــٌ ٚلٜــٔ ا٭قض بايبٝــت اؿــكاّ      (1) صِيًَّٓثثنِظِسٜ
ٚاغيهادؿ ا٭غك٣ ٭ٌٖ ا٭قض ٚايهُا٤ غيا تبعج٘ َٔ ْٝا٤ َباقى  يفا 

ك ازي ايهعب١ عباؾ٠ ٭ْٗا تهـك ايٓـارك  ٚتـفنك بـاهلل  ٚتبعـح ؼي      تإ ايٓظ
 ايٓفٛى اـٓٛ، ٚاـًٛ، هلل تعازي.

 عهى ادلُبسبت
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ٚقؾ يفظ )َباقى( ؼي ايككإٓ نإ َكات  أقبع َٓٗـا بُـٝغ١ ايكتـع     
َٚجًٗا بُٝغ١ ايُٓب  نُـا ٚقؾ بًفـظ ايتأْٝـح )َباقنـ١( أقبـع َـكات       

ُّٛ ايككإٓ  ٖٚفا ايتعؿؾ ؼي ايكقِ آًٜا  ٚاييت دا٤ت بايكتع نًٗا غ
أقبع١ َع اي)ن١ آ١ٜ اعذال١ٜ تؿٍ ع٢ً تًٓ٘ تعازي باٱيـاق٠ ازي تغًـٞ   
اي)ن١ يًذٗات ا٭قبع١ نٛا٤ دٗات ا٭قض اٚ دٗات اٱْهإ أٚ عًُ٘ 
باٱْــات١ ازي ؾ٫يــ١ أغــك٣ يٲيــاق٠ ازي عُــّٛ اي)نــ١ ٚسٓــٛقٖا َــع 

 اي)ن١ ؼي ٚدٛٙ:اٱْهإ  ٚ باٱْات١ ازي ايهتا  دا٤ت 
 ايبٝت اؿكاّ ٚاْ٘ َباقى ٚغت ٚقظي١. ا٭ٍٚ:
ؼي ؾعا٤ عٝهـ٢ ٚثٓا٥ـ٘ عًـ٢ اهلل تعـازي ٚبٝـإ َٓميـ١ ا٭ْبٝـا٤         ايجاْٞ:

َٔ ََثثن نمٓثثتمٚعظــِٝ ْفعٗــِ نُــا ٚقؾ ؼي ايتٓمٜــٌ ط  ََٚدَعًَِٓثثٞ َمَبنَزًنثثن أَْٜثث

 .(1)صََٚأَْٚصنِْٞ ِبنيقَّاَل٠ِ َٚايصََّنن٠ِ

ٌْ َز ل َأِْصيِْٓٞ  طؼي ؾعا٤ ْٛع نُا ؼي قٛي٘ تعازي  ٚقؾ ايًفظ ايجايح: َٚقم

   ٚايبٝت اؿكاّ َٚه١ َٓمٍ َبـاقى   (2) صَمَْٓصال َمَبنَزًنن َٚأََْْت خَْٝسم ايُْمِٓصِينَي 
ٚيعٌ ْٛسًا نأٍ ايٓذا٠ بايًذ٤ٛ ازي ايبٝت اؿكاّ  ٚؼي اــ) إ نـف١ٓٝ   

 ْٛع طاتت بايبٝت.
ا٤ اغيطك ايٓـالٍ َـٔ ايهـُا٤ قـاٍ تعـازي      ٚقؾت اي)ن١ َف١ غيايكابع: 

ْٔ ايطََُّن٤ِ ََن٤َ َمَبنَزًننط   ؼي بٝإ داْب َـٔ غُـا٥ِ اي)نـ١    (3) صََْٚصَّيَْٓن َِ
 ٚاْٗا با  نكِٜ يًكلم ٚايُٓا٤ ٚقظي١ يًٓاى.

ٚقاٍ ايكالٟ إ آؾّ ًَٛات اهلل عًٝ٘ ٚن٬َ٘ غيا أٖبط ازي ا٭قض 
اف بٗـا  ٚبكـ٢ ـيـو ازي    ايهعبـ١ ٚطـ  يها ايٛس١ً تأَكٙ اهلل تعازي ببٓا٤ 

لَإ ْٛع عًٝ٘ ايه٬ّ  تًُا أقنٌ اهلل تعازي ايطٛتإ  قتع ايبٝـت ازي  
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ايهــُا٤ ايهــابع١ سٝــاٍ ايهعبــ١  ٜتعبــؿ عٓــؿٙ اغي٥٬هــ١  ٜؿغًــ٘ نــٌ ٜــّٛ  
نبعٕٛ ايف ًَو ن٣ٛ َٔ ؾغٌ َٔ قبٌ تٝ٘  ثِ بعؿ ايطٛتإ إْؿقى 

تعـازي د)ٜـٌ َـًٛات اهلل     َْٛع ايهعب١ ٚبكٞ كتفًٝا ازي إ بعـح اهلل 
 عًٝ٘ ازي إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ  ٚؾي٘ ع٢ً َهإ ايبٝت  ٚأَكٙ بعُاقت٘  
ــِٝٗ     ــكاِٖٝ ٚاغيعــري إياعٝــٌ عً ــا٤ إب ــٌ ٚايبٓ تهــإ اغيٗٓــؿى د)ٜ

 .(1)ايه٬ّ
ٚيهٔ إْؿقاى َْٛع ايهعب١ حيتاز ازي ؾيٝـٌ ٚا٭َـٌ بكـا٩ٙ ٚقـؿ     

اْ٘ قايت:  كقت ايؿْٝا ا٫  ٚقؾ ؼي اـ) عٔ اٱَاّ ايُاؾم عًٝ٘ ايه٬ّ
َْٛع ايبٝت تهُٝت ايبٝت ايعتٝل ٭ْ٘ أعتل َٔ ايغكم  ٜتُف ايبٝت 
اؿكاّ باْ٘ ؾا٥ِ اي)ن١  َُٚؿق ثابت يًػت ع٢ً ايؿٚاّ  َٚـٔ ٚدـٛٙ   

 اي)ن١ ف٤ٞ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ باٱغباق عٔ ٚدٛؾ آٜات بٝٓات تٝ٘.

 حبث كاليٍ 
ٚث٬ثري َك٠  َٚٔ اٯٜات اْٗا ٚقؾت  َاؾ٠ )اي)ن١( ؼي ايككإٓ ث٬خ 

دا٤ت ؼي طيٝع اغيٛاقؾ ت٬ًٓ َٓ٘ تعازي  ٚتؿٍ ع٢ً إ اـت ٚاي)ن١ بٝؿ 
 اهلل ٚقظي١ َٓ٘ ٖٚٞ ع٢ً ٚدٛٙ:

اي)ن١ اغيها١ْٝ اييت تهٕٛ ؼي بكع١ َٔ ا٭قض نُا ؼي ايبٝـت   ا٭ٍٚ:
 اؿكاّ ٚبٝت اغيكؿى.

َ ثنُ  َأَْصيَْٓثنٙم ِإيَْٝثَو َمَبثنَزىص     نِ طاي)ن١ ٚاـت ؼي ايتٓمٜـٌ  قـاٍ تعـازي     ايجاْٞ:

َِِ٘  .(2)صيَِٝدَّبَّسمٚا آَٜن
اي)ن١ ايًػ١ُٝ  ٚتغًٞ اي)ن١ ا٭ْبٝا٤ َٚٔ ًٜا٤ اهلل َـٔ   ايجايح:

ِْٝ٘ َٚع٢ًََ ِإْضَشنَمعباؾٙ  نُا ؼي قٛي٘ تعازي ط   ٚقؿ ٚقؾ ؼي (3)صََٚبنَزنَْٓن عًََ
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َٔ ََن نمط عٝه٢   .(1)صٓتمََٚدَعًَِٓٞ َمَبنَزًنن أَْٜ
اي)ن١ ايمَا١ْٝ بإ تتذ٢ً اي)ن١ ؼي لَإ كُّٛ  يفات٘ اٚ  ايكابع:

 إَِّْن َأَْصيَْٓنٙم ِفٞ  ط٭ْ٘ ٚعا٤ يًتٓمٌٜ ٚايفٝا ٚايكظي١ اٱ ١ٝ  قاٍ تعازي 

 َٔ    ٚاغيكاؾ ي١ًٝ ايكؿق.(2)صَي١ًٍَْٝ َمَبنَزَن١ٍ إَِّْن نمَّٓن َمِٓرِزٜ
ٍ    اـاَو: ٤  نُـا ؼي ايهـشا    َـٔ ايهـُا   اي)ن١ ٖـٞ ايـكلم ايٓـال

ْٔ ايطََُّن٤ِ ََن٤َ َمَبنَزًننٖٚطٍٛ ا٭َطاق قاٍ تعازي ط  .(3)صََْٚصَّيَْٓن َِ
ــاقٟ       ــؿٜو يًب ــ٘ ٚتك ــٛإ تٓمٜ ــٛ عٓ ــاقى اهلل" تٗ ــازي "تب ــ٘ تع ــا قٛي أَ
نبشاْ٘  يتتغ٢ً اي)نات اييت ٜتفٌٓ بٗـا اهلل ايٓـاى طيٝعـًا  ٚتهـٕٛ     

 ١ٓ.اي)ن١ ساْك٠ ؼي نٌ ا٭ل١َٓ ٚا٭َه
ٚٚدٛٙ اي)ن١ ٖفٙ يٝهـت َٓفُـ١ً  بـٌ ٖـٞ َتؿاغًـ١ َـٔ  ـت إ        
ٜتعاقض تؿاغًٗا َع انـتك٬ٍ نـٌ َٓٗـا  ٚيهٓـ٘ ٜفٝـؿ ايهجـك٠ ؼي اــت        
ٚتعؿؾ ايٓعِ اييت تكؾ ع٢ً ايٓاى اٚ يطك َِٓٗ  ٚشيتـال بكنـات ايبٝـت    
اؿكاّ باْٗا تفٝا ع٢ً ايٓاى طيٝعًا  تهٌ اْهإ ٌٜٓٗ َٓٗا َع ايتبأٜ 

ٌٗ نًُا ٚنٝفًا يٝفٛل اغيهًُٕٛ عا١َ  ٚاجملاٚقٕٚ يًبٝـت ٚسذادـ٘   ؼي ايٓ
غا١َ بايُٓٝب ا٭ٚتك َٔ اـت ٚاي)ن١  ٚتتذ٢ً َعاْٞ اي)ن١ بتٛايٞ 

٭ٌٖ  ايٓعِ ٚا٭َٔ ٚايهه١ٓٝ  ٜٚؿٍ اتُاٍ ٚػؿؾ اي)ن١ ع٢ً تعاٖؿ 
ِِْْٝٗ َبَسَنا٭قض ْٚمٍٚ ايٓعِ ؼي نٌ ّٜٛ قاٍ تعازي ط ْٔ ايطََُّن٤ِ َيَرَ شَْٓن عًََ نٍت َِ

 .(4) صَٚاَذْزِه

 حبث بالغٍ
ــإ ظًُــ١ عكــب أغــك٣      ــفٌٜٝ" ٖٚــٛ اٱتٝ َــٔ ٚدــٛٙ ايب٬ ــ١ "ايت
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ٚتتٓـُٔ ايجاْٝــ١ َعٓــ٢ ا٭ٚزي نـٛا٤ بــاغيٓطٛم أٚ ايؿ٫يــ١ سيـا ٜفٝــؿ بٝاْــ٘    
 ٚتككٜكٙ ٱعا١ْ ايهاَع ع٢ً تُٗ٘.

٢ َٚــٔ اٯٜــات إ تــأتٞ ؼي ايكــكإٓ نًُــ١ ٚاســؿ٠ ٚتفٝــؿ تٛنٝــؿ َعٓــ
اؾ١ًُ اييت نبكتٗا باٱْات١ ازي ؾ٫يتٗـا ايفاتٝـ١  َٚٓـاَٝٓٗا اـاَـ١      

ص ٚتٝ٘ تٛنٝؿ غيفّٗٛ اؾ١ًُ اييت نبكتٗا اـ اْٗـا  َمَبنَزًنثن َٚٓ٘ قٛي٘ تعازي ط
َا ْٚع٘ يًٓاى  تبري اغيٓاَري ايكؿن١ٝ يْٛع ايبٝت يًٓاى  ٚإ اهلل 

ــ٘ ا٫ إٔ ٜهــٕٛ َْٛــٛعًا َٚفتاســًا يً)نــ١ ٚاـــت ااــا    ٚترتيــض عٓ
 َٓاَري ايكظي١ ٚايفٌٓ اٱ ٞ.

 ٚيٝهٕٛ َْٛٛ، اي)ن١ أعِ َٔ ايبٝت تًٌُٝ:
َز ل بًؿ٠ َه١  يفا ٚقؾ قٛي٘ تعازي سها١ٜ عٔ يهإ إبكاِٖٝ طا٭ٍٚ: 

ْٕ َْْعبمَد اَذصَْٓنَّ َّ َأ ََِٓن َٚادْٓمبِْٓٞ َٚبَِٓ  .(1) صاْدَعٌْ ََٖرا اْيبًَََد آ
١ تكٝؿ آٍ إبـكاِٖٝ بأسهـاّ ٚنـٓٔ ايتٛسٝـؿ     َٔ َفاِٖٝ اي)ن ايجاْٞ:

نُا ؼي اٯ١ٜ أعـ٬ٙ  تتًـٌُ بكنـ١ ايبٝـت ا٭يـػاّ َـٔ ـقٜـ١ ا٭ْبٝـا٤         
ايفٜٔ قاَٛا بتعاٖؿٙ  ٚتتفك، عٓ٘ ايه١َ٬ َٔ ؾْو ايًكى يًفٜٔ حيذٕٛ 

 ايبٝت اؿكاّ  باٱْات١ ازي تكيض ا٭ثك ع٢ً ـقٜتِٗ.
بٝـت اؿـكاّ نُـا ؼي    اٱتاْات ٚايـكلم ايهـكِٜ جملـاقٟٚ اي    ايجايح:
ِّْٛ اةِخثسِ      ايتٓمٌٜ ط ْٓٗمِْ ِبنيًَّثِ٘ َٚايَْٝث َٔ َِث ْٔ آََث ْٔ ايجَََُّساِت ََث ًَ٘م َِ   (2) صَٚاْزشمْم َأْٖ

ٚقٝؿ اٱضيإ ؼفٜك ٚتٓبٝ٘ ٚؾع٠ٛ ٭ٌٖ َه١ بتعاٖؿ اٱضيإ ٭ْ٘ دم٤ ع١ً 
 ٱنتُكاق ايٓعِ اٱ ١ٝ ع٢ً َٔ جياٚق ايبٝت.

٭َٔ ٚاـت ؼي اؿكّ اغيهٞ نً٘  ٖٚٛ أعِ تكيض اي)ن١ َٔ ا ايكابع:
ِْٝ٘ َأَٔ َه١ ازي ٖفا ايمَإ  قاٍ تعازي ط ََِٓن ٜمْذَب٢ ِإَي ْٔ يَٗمِْ َسسَََن آ ََٚيِْ ْمَُهِّ
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٤ٍْٞ  .(1) صثَََُساتم نمٌل َغ
٬َل١َ اي)ن١ يْٛع ايبٝت  تٗٛ بفات٘ َبـاقى َـٔ نـاع١     اـاَو:

     ٘ اٱْهـإ حيتـاز ؼي    إـ إٔ  ْٚع٘ ٚاًْـا٥٘  ٚاي)نـ١ ْـكٚق٠ ٬َلَـ١ يـ
سٝات٘ ؼي ا٭قض ازي َْٛع َبـاقى ُٜـاسب٘ ٜٚهـٕٛ ًَذـأ يـ٘ ٚعٓٛاْـًا       

 يًٛتٛؾ ع٢ً اهلل.
ػًٞ اي)ن١ ؼي انتؿا١َ ايبٝٛت  ٚرٗٛق آٜات٘ تُـٔ أدـٌ    ايهاؾى:

إ ٜبكـ٢ ايبٝــت ؼي ا٭قض ٫بــؿ إ ٜهـٕٛ َباقنًا ٖٚــفٙ اي)نــ١ سُــٔ   
 ٚٚاق١ٝ ي٘.

ايٓاى ي٘  ٚؼًُِٗ ٚعجا٤ ايهفك ٚبفٍ ا٭َٛاٍ َٔ  الفا  ايهابع:
أدٌ ايفٛل عذ٘ ٚلٜاقت٘ تايتفٌٜٝ ؼي ايكـكإٓ أعـِ َـٔ َعٓـاٙ ايب٬ ـٞ       
ٜٚتُٓٔ ايتعؿؾ ؼي اغيع٢ٓ  ٜٚظٗك َفاِٖٝ أغك٣ يًذ١ًُ ايهابك١  ٖٚـٛ  

 َؿقن١ ؼي اٱعذال.
 

 صَٖٚمَد٣ يًَِْعنيَُِنَيقٛي٘ تعازي ط
ًا يًبٝت اؿكاّ  ٚبٝٓ٘ ٚبري َٚـف٘ بأْـ٘   دا٤ت غاشي١ اٯ١ٜ َٚفًا ثابت

َباقى عُّٛ ٚغُّٛ َٔ ٚد٘  تاي)ن١ بايفات ٚايرتيض ع٢ً ايٓاى 
ٚاؿٝٛإ ٚايب٬ؾ ٚا٭قض  أَا ا ؿ٣ تٗـٛ عٓـٛإ عكا٥ـؿٟ ٚقٚسـٞ      
ٚايبٝت اؿكاّ قظي١ يهٌ اـ٥٬ل ٖٚٛ با  يًٗؿا١ٜ ٚايكيـاؾ  ٚاغيـكاؾ   

 بًفظ )ايعاغيري( ؼي اغيكاّ ٚدٛٙ:
  اٱْو ٚاؾٔ. ايجاْٞ: ايٓاى طيٝعًا. :ا٭ٍٚ

 اـ٥٬ل نًٗا. ايجايح:
 ٚايُشٝض ؼي اغيكاّ ٖٛ ايجاْٞ َٔ ٚدٛٙ:

ــ٘ ٚنــًِ     إ اهلل  ا٭ٍٚ: ــ٘ ٚآي ــٓ  قُــؿًا َــ٢ً اهلل عًٝ بعــح اي
 يٲْو ٚاؾٔ.
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ابـٔ  قـاٍ   (1) صاْيشَُْدم يًَِّثِ٘ َز ل اْيَعثنيَُِنَي    طؼي تفهت قٛي٘ تعازي ايجاْٞ: 
اى: ق  اؾٔ ٚاٱْو  َٚٔ اٯٜات إ ٜهـٕٛ ايبٝـت اؿـكاّ ٖـؿ٣     عب

يًعاغيري ٚتٝ٘ بٝإ ؾاْب َٔ أنـكاق ايْٛـع  ٚابتـؿا٤ ْٚـع ايبٝـٛت ؼي      
ا٭قض بايبٝــت اؿــكاّ يتهــٕٛ ا ؿاٜــ١ َُــاسب١ يٲْهــإ ؼي ٚدــٛٙ ؼي  
ا٭قض  ٚمل ؽ) اٯ١ٜ عٔ نٕٛ ايبٝت اؿكاّ نببًا أٚ َكؿ١َ يًٗؿا١ٜ بٌ 

 ـاتًا ٚعكًْا ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ:ٖٛ ٖؿا١ٜ 
 سر  اغيهًُري ي٘ َٔ نٌ سؿ . ا٭ٍٚ:
تٛدــ٘ اـطــا  ايتهًٝفــٞ بفكٜٓــ١ اؿــر ْفهــ٘ ْــٛ، ٖؿاٜــ١    ايجــاْٞ:

ٚطاعتـ٘  ٚتٝـ٘ ؾعـ٠ٛ يًٓـاى      يًٓاى  ٭ْ٘ تفنت بٛدٛ  عبـاؾ٠ اهلل  
يؿغٍٛ اٱن٬ّ  أَا اغيهًُٕٛ تإ اـطا  ؾع٠ٛ  ِ ٭ؾا٤ ايفكٜٓـ١   

 ؼٌُٝ اٱَتجاٍ ٚايفكاغ.ٚايهعٞ يٮؾا٤ ٚ
اْ٘ َاؾ٠ يٲستذاز َٚٓع اؾؿاٍ ٚاـ١َُٛ ٚاؾعا٤ ٚدٛؾ  ايجايح:

 بٝت آغك أتٌٓ أٚ أقؿّ َٓ٘.
يًٓـاى إ ٜتػـفٚا    اؽاـ ايبٝت اؿكاّ قبًـ١  اـ أقاؾ ايـ٘    ايكابع:

قب١ً َع١ٓٝ ؼي ٬َتِٗ ٜٚعكف اغيهـًُٕٛ بٗـا  ٚأعـاِْٗ عًـ٢ اٱؼـاؾ ؼي      
 ٝت اؿكاّ ٚدعً٘ قب١ً.د١ٗ ايعباؾ٠ بْٛع ايب

 ْٚع ايبٝت ياٖؿ ع٢ً ٚدٛؾ ايُاْع ٚقؿقت٘ تعازي ؼي  اـاَو:
اـًــل  ٚأْــ٘ نــبشاْ٘ دعــٌ بٝتــ٘ ياغُــًا نكضيــًا ؼي ا٭قض ٜٗــؿٟ  

 يًعباؾ٠ ٚايتك٣ٛ.
ايبٝت اؿكاّ با  ٚٚن١ًٝ يؿغٍٛ اؾ١ٓ  بٗؿاٜتـ٘ ايٓـاى    ايهاؾى:

 ازي أؾا٤ اي٠٬ُ ٚايٓهو.
ــاتع ايبٝــت اؿــ  ايهــابع: كاّ أعــِ َــٔ أؾا٤ اؿــر ٚاٱنــتكباٍ ؼي  َٓ

اي٠٬ُ  تٗٛ عٓٛإ يًٗؿا١ٜ بايٛانط١  تإ ٚسؿ٠ اغيهًُري ؼي تـٛدِٗٗ  
يًبٝت اؿكاّ با  يًٗؿا١ٜ ٚنبٌٝ يًكياؾ ٚٚن١ًٝ يًتفك٘ ؼي ايؿٜٔ ٚلٜاؾ٠ 

 اٱضيإ  ٚبكلؽ ؾٕٚ اي٬ٓي١ ٚايهفك.
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اغيري َٚع ٚقٚؾ يفظ ا ؿ٣ ؼي ايككإٓ تهع ٚنبعري َـك٠  ٚيفـظ ايعـ   
ث٬خ ٚنبعري َك٠  تاْ٘ مل ٜكؾ ؼي ايككإٓ يفظ "ٖؿ٣ يًعاغيري" ا٫ ؼي ٖفٙ 
اٯ١ٜ  ػيا ٜؿٍ ع٢ً َْٛٛع١ٝ ايبٝت اؿـكاّ ؼي َـ٬ع ٚإَـ٬ع ايٓـاى      
ٖٚؿاٜتِٗ ازي نـبٌ ايكيـاؾ  بُٝٓـا أغـ)ت اٯٜـات بـإ ايهتـا  ٖـؿ٣         

هتا  يًُتكري تاق٠  ٚيًُهًُري ٚأٚيٞ ا٭يبا  تاق٠ أغك٣  ٚإ آٜات اي
 ٖؿ٣ ٚقظي١ يًُشهٓري.

َٚــٔ َعــاْٞ ا ــؿ٣ ؼي ايبٝــت اؿــكاّ اْــ٘ َْٛــٛ، يٲضيــإ ٚنــبب  
ــاى يٲنــ٬ّ  نُــا إ أؾا٤ اغيهــًُري يًشــر ٚنــ١ًٝ اغــك٣     ؾــف  ايٓ
يًٗؿا١ٜ  ٚبكلؽ ؾٕٚ طغٝإ ايهفك ٚاي٬ٓي١  أٟ ٜكّٛ اغيهًُٕٛ بـاؾا٤  

يًُــ٬ع اؿــر تتاٖــِ  تٖــِ تٝــفنك اهلل  ٜٚهــٕٛ أؾا٤ ايفكٜٓــ١ بابــاي  
َٚٓانــب١ يٲتعــار ٚاٱعتبــاق  ٚاؾقاى سكٝكــ١ ٖٚــٞ ٚدــٛؾ بٝــت اهلل ؼي  
ا٭قض ٜؿعِٖٛ يًٗؿ٣  تهإٔ ايؿع٠ٛ َكنب١ ٚتأتٞ با٭َاي١ ٚبايٛانط١ 

 آًٜا.
ٚػيا ٜأتٞ بايٛانط١ َا ٜتعًل بُٝا١ْ اغيهـًُري يكٛاعـؿ ٚنـٓٔ اؿـر     

 اي٬ُع. ٚانكاّ ايبٝت اؿكاّ ٚأسهاّ اؿكّ اغيهٞ تٝتعًِ ايٓاى أنبا 
يًبٝــت إ ٜهــٕٛ قظيــ١ يًٓــاى طيٝعــًا ٜٓتفــع َٓــ٘  يكــؿ أقاؾ اهلل 

اغيهًِ ٚ ت اغيهًِ تٗٛ َؿقن١ يًٗؿا١ٜ  ٚطكٜل يٲضيإ  ٚنًِ يٲقتكا٤ 
ؼي اغيعاقف اٱ ١ٝ  ٚٚن١ًٝ ًَهٛت١ٝ غيعكت١ ايٛادبات  ٚلادك عٔ ايهفك 

ف اؿـكٚ   ٚايُؿٚؾ  نُا اْ٘ تفنت بإ اغيًو نًـ٘ هلل  ٚتٝـ٘ ؾعـ٠ٛ يٓبـ    
ٚاـَُٛات ٚاقاؾ٠ ايتٛنع ؼي اغيًو بغت سل  تُت٢ َا أؾقى اٱْهإ 

ٚسـؿٙ ٖـٛ ايبـاقٞ ؼي ا٭قض ٚابتـؿأ اٱًْـا٤ ٚايْٛــع       إ ًَـو اهلل  
ببٝت٘ اؿكاّ  ايفٟ رٌ ياغًُا َباقنًا بُٝٓا تٗاٚت ايعـكٍٚ ٚايبٝـٛت   
   ٛ  ٚتعاقبت ايؿٍٚ  تأْ٘ ضيٌٝ ازي ايهه١ٓٝ  ٚحيكّ عًـ٢ إدتٓـا  ايهـط
ع٢ً ًَو اٯغكٜٔ  ػيا ٜهاِٖ ؼي ًْك ا٭َٔ يٝو ؼي اؿكّ ٚسؿٙ  بـٌ  
ؼي قبٛ، ا٭قض نًٗا يفا دا٤ت اٯ١ٜ بُٝغ١ اٱط٬م ٚإ ايبٝت ٖؿ٣ 

 يًعاغيري.
ٖٚفا اٱط٬م َٔ عطا٤ اهلل  ٭ْ٘ تعازي ٜعطٞ با٭ٚت٢ ٚا٭مت  يـفا  
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َٔ دعٌ ايبٝت ٖؿ٣ يٲْو ٚاؾٔ  َٚاؾ٠ ي٬ًُع ؼي ا٭قض  َٚاْعًا 
١َُٝ ٚٚن١ًٝ ازي اؾ١ٓ ٚايٓعِٝ ايؿا٥ِ  ٚؼي اٯ١ٜ اياق٠ ازي ا٭غ٬م ايف

اْتفــا، اغيٛدــٛؾ ٚاغيعــؿّٚ َــٔ ايٓــاى َــٔ ايبٝــت اؿــكاّ  تُــا إٔ ٜٛيــؿ  
ٚيـمّٚ   اٱْهإ ا٫ ٚأنبا  ا ؿا١ٜ ػفبـ٘ ازي اٱضيـإ ٚتـفنكٙ بـاهلل     

 طاعت٘.
 ٚقؿ ـنكت غيه١ أيا٤ َتعؿؾ٠ َٓٗا:

 ايهعب١. -3  به١. -2  َه١. -1
 ايبٝت ايعتٝل. -6  اؿكّ. -5ايبٝت اؿكاّ.  -4
 اغيإَٔٛ. -9 ايبًؿ ا٭َري. -8 ايبًؿ. -7
 ٬َع. -12  أّ قسِٝ. -11 أّ ايكك٣. -10
 اغيكؿن١. -15  ايكاؾى. -14 ايعكٍ. -13
 اؿاط١ُ ٭ْٗا ؼطِ ايفْٛ . -17 ايٓان١. -16
 ب١ٝٓ.اي -21 ايبًؿ٠. -20 نٛثا٤. -19 ايكأى. -18
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 حبث بالغٍ عمبئدٌ
َٔ ٚدــٛٙ اٱطٓا  اٱٜغـــاٍ  ٖٚـــٛ اغــتتاّ ايه٬ّ سيا ٜفٝـؿ ْهتـ١   
ٜتِ اغيع٢ٓ بؿْٚٗا  ٚقٌٝ اْ٘ غاّ بايًـــعك  ٚيهٔ َُـاؾٜك٘ َٛدـٛؾ٠  

ْٔ ال َْٜطثثَأيمهمِْ َأْدثثَسا َٖٚمثثِْ        ط ؼي ايكــكإٓ َٓٗــا  ِّْٛ اََِّبعمثثٛا ايُْمْسَضثثًِنَي  اََِّبعمثثٛا ََثث َٜثثنَق

 َٕ  .(1)صَمَْٗ دمٚ
إٜغاٍ ٭ْ٘ ٜـتِ اغيعٓـ٢ بؿْٚـ٘  ٚيهـٔ      (ِٖٚ َٗتؿٕٚ)ٕ قٛي٘ تعازي أ

ايًفــظ ايككآْــٞ ٜتُــف غَُٛــ١ٝ ٖٚــٞ تعــؿؾ اغيعٓــ٢ تًٝــٌُ اـــاّ   
ٚاغيتٌُ  اَا اـاّ تٗٛ اغيع٢ٓ ايفٟ ٜعٓٝ٘ ايًفظ بفاتـ٘  ٚأَـا اغيتُـٌ    

  ٚقـؿ َٚـفت اٯٜـ١    تٗٛ َعٓاٙ َع  تٙ نٛا٤ َا نبك٘  اٚ َا ٜأتٞ بعؿٙ
 ايبٝت اؿكاّ بَٛفري:

 اْ٘ َباقى  تٗٛ غت قا  ٚتٝا إ ٞ ْٚع١ُ ؾا١ُ٥. ا٭ٍٚ:
 اْ٘ ٖؿ٣ يًعاغيري. ايجاْٞ:
ايَٛف ايجاْٞ تك، ا٭ٍٚ  ٚاْ٘ َٔ عطف اـاّ ع٢ً  ٜهٌٕٖٛٚ 

إ ا ؿا١ٜ َٔ َُاؾٜل اي)ن١  اؾٛا  ٖٛ ايعٓٛإ اؾاَع  بًشارايعاّ 
َكٜٔ  تا ؿا١ٜ تك، َٔ بكن١ ايبٝت  نُا اْٗا َْٛٛ، َهتكٌ ؼي َٔ ا٭

 ـات٘ َٔ ٚدٛٙ:
يًبٝت اؿكاّ أثك ٚتأثت ؼي ايٓاى ٖٚـٛ ٚنـ١ًٝ  ـؿاٜتِٗ ازي     ا٭ٍٚ:
 ايكياؾ.

ايعُــّٛ ؼي ٖؿاٜــ١ ايبٝــت اؿــكاّ يًٓــاى  تًــِ تهــٔ ٖؿاٜتــ٘  ايجــاْٞ:
بٝت يًٓاى قُٛق٠ باغيهًُري  بٌ تًٌُ ايٓاى طيٝعًا ٖٚٛ تك، ْٚع اي

ٚيٝو اغيهًُري ٚسؿِٖ  ٚتٛط١٦ ٚتهٌٗٝ يتًكٞ ايٓـاى ٚدـٛ  تـكض    
ص تٗؿا١ٜ َٚيًَِِّ٘ ع٢ًََ ايَّٓنِع ِسرم اْيبَِْٝتاؿر عًِٝٗ نُا ٜأتٞ ؼي اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ط

ايٓاى َكؿ١َ ٱنتذابتِٗ يٛدٛ  اؿر ٚتًكـٞ ا٭َـك اٱ ـٞ بـايكبٍٛ     
 ٚاٱَتجاٍ.
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اـ إ ايٓاى عًـ٢ قهـُري  َـِٓٗ    ؼي اٯ١ٜ عٕٛ يًُهًُري   ايجايح:
 َٔ حير ايبٝت ِٖٚ اغيهًُٕٛ  َِٚٓٗ َٔ جيشؿ ب٘ ٫ٚ حير.

 تذا٤ت اٯ١ٜ يتػ) عٔ اقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايٓاى طيٝعًا بـإ اهلل  
 أعاِْٗ ع٢ً سر ايبٝت.

ؼي اٯ١ٜ بٝإ يعظِٝ تٌٓ اهلل ع٢ً ايٓاى باْـات١ يـاغِ    ايكابع:
 َتعؿؾ٠ َٓٗا: أقْٞ نكِٜ  ؿاٜتِٗ  تأنبا  ا ؿا١ٜ

 بعج١ ا٭ْبٝا٤ َٚا دا٤ٚا ب٘ َٔ اغيعذمات. ا٭ٍٚ:
 ايهتب ايهُا١ٜٚ اغيٓمي١. ايجاْٞ:
 اٯٜات ايه١ْٝٛ ٚايؿ٫٫ت ؼي اٯتام. ايجايح:
 آٜات غًل اٱْهإ ـات٘. ايكابع:

آ١ٜ ايبٝت اؿكاّ  تاْ٘ آٜـ١ قا٥ُـ١ بـفاتٗا تـؿعٛ ايٓـاى ازي       اـاَو:
إ ؼي غًـــل ايهـــُاٚات ٚا٭قض ٚنـــت اٱضيـــإ  تهُـــا ٜتفهـــك اٱْهـــ

ايهٛانب  ٚتعاقب ايٓٗاق ٚايًٌٝ ٚآٜيت ايًُو ٚايكُك  تإ ٖفٙ اٯ١ٜ 
تؿعٛ يًتؿبك ؼي آ١ٜ ْٚع ايبٝت يًٓـاى  ٚنْٛـ٘ ٚنـ١ًٝ  ـؿاٜتِٗ ٚنـببًا      

 ؾفبِٗ يٲضيإ.
اغتُـاّ ٖـفٙ اٯٜـ١ بًفـظ "ٖـؿ٣ يًعـاغيري" ؾيٝـٌ عًـ٢          ايهاؾى:

ْهاْٞ ؼي ا٭قض  ٚاْ٘ َٔ أنبا  اعا١ْ َْٛٛع١ٝ ايبٝت ؼي ايٛدٛؾ اٱ
أَََْذَعثثٌم ط اٱْهــإ عًــ٢ غ٬تــ١ ا٭قض  تعٓــؿَا نــأيت اغي٥٬هــ١ اهلل  

َٝٗثن  ْٔ ٜمْرِطدم ِف َٝٗن ََ إِْلثٞ َأعًَْثِم ََثن ال    ص ٚدا٤ِٖ ايـكؾ َـٔ ايعمٜـم اؾبـاق ط    ِف

َٕ ًَُمٛ ص تفٌٓ نـبشاْ٘ ْٚٚـع ايبٝـت اؿـكاّ يٝهـٕٛ َـٔ َُـاؾٜل        ََْع
سٛاٍ اٱْهإ ؼي ا٭قض  ٚا٬َس٘ يٛرا٥ف اـ٬ت١ بإ عًُ٘ تعازي بأ

 دعٌ ايبٝت اؿكاّ ع١ً  ؿاٜت٘ ٚاقياؾٙ ٚتفكٗ٘ ؼي ايؿٜٔ.
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َٕ ط لىنه حعبىل ًَ٘م َنن ْٔ َدَخ َََٚ ِ٘ آَٜنُت بَٝلَٓنتُ َََكنّم إبساِٖٝ  ِفٝ

ْٔ اْضَ َطن ِ٘ ع٢ًََ ايَّٓنعِ ِسرم اْيبَِْٝت ََ ََِٓن َٚيًَِّ ْٔ َنَرَس آ َََٚ ِْٝ٘ َضِبٝاًل  عَ ِإَي

ْٔ اْيَعنيَُِنَي  ٌّ َع َّ ايًََّ٘ غَِٓ  .97اٯ١ٜ صَفِإ
 

 اإلعساة وانهغت
تٝ٘ آٜات: داق ٚفكٚق َتعًكإ سيشفٚف ؼي قـٌ قتـع غـ) َكـؿّ      

 بٝٓات: َف١ اٯٜات.آٜات: َبتؿأ َ٪غك  
 َكاّ: تٝ٘ ٚدٛٙ:

ــا     ا٭ٍٚ: ــٞ َك ــؿٜك: ٖ ــؿأ قــفٚف  ٚايتك ــٔ  غــ) َبت ــكاِٖٝ  ع ّ إب
 ا٭غفٌ.

 غ) غيبتؿأ قفٚف تكؿٜكٙ: أسؿٖا َكاّ.ايجاْٞ: 
 َبتؿأ غ)ٙ قفٚف. ايجايح:
 .(1)بؿٍ َٔ آٜات  عٔ أبٞ َهًِ ايكابع:

ٟ    اـاَو:   ٚايهـٝٛطٞ ؼي  (2)عطف بٝإ َٔ آٜـات  قايـ٘ ايمكًـك
 .(3)َايو ؼي يكع ايهات١ٝابٔ اٱتكإ دا٤ ب٘ نُجاٍ يعطف ايبٝإ  عٔ 

َكاّ إبكاِٖٝ ٚن١َ٬ َٔ ؾغًـ٘  ٚتـكض سذـ٘  عطـف     يهاؾى: ا
 بٝإ يكٛي٘ تعازي "آٜات".

ٚايُشٝض ٖٛ ايجايح  ٚايتكؿٜك: َٓٗا َكاّ إبكاِٖٝ َٚٔ ؾغً٘ نإ 
آًَٓا  ٚسر ايٓاى ي٘  ٚـنـك إٔ ايٓهـك٠ ٫ تـبري باغيعكتـ١ ٚطيـع اغي٪ْـح       

كٜري بعـؿّ  نامل ٫ ٜبري باغيفكؾ ٚاغيفنك  ٚأؾعٞ إطيا، ايهٛتٝري ٚايبُ
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 ايهًاف/ ايمكًكٟ. (2) 
 .3/211ا٫تكإ ؼي عًّٛ ايككإٓ (3) 
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ايتبأٜ بري طكؼي عطـف ايبٝـإ  تـ٬ ٜهـٕٛ أسـؿُٖا ْهـك٠ ٖٚـٛ آٜـات          
دين جيٛل غكم اٱطيا، ابٔ ٚاٯغك َعكت١ ٖٚٛ ؼي اغيكاّ )َكاّ( ٚقاٍ 

 ؼي ايفٕٓٛ ا٭ؾب١ٝ.
يـكا دـالّ ؼي قـٌ قتـع     انـِ  َٚٔ ؾغً٘: ايـٛاٚ انـت٦ٓات١ٝ  َـٔ:    

 َبتؿأ.
كا  ٚايفاعٌ ُْت َهـترت  ؾغً٘: تعٌ َاِض ؼي قٌ دمّ تعٌ ايً

 تكؿٜكٙ ٖٛ  ا ا٤ َفعٍٛ ب٘.
نإ: تعٌ َاِض ْاقِ ؼي قٌ دمّ دٛا  ايًكا  ٚأي٘ ْـُت  

 تكؿٜك )ٖٛ(.
آَٓا: غ) نإ َُٓٛ   ٚهلل: ايٛاٚ: انت٦ٓات١ٝ  هلل: دـاق ٚفـكٚق    

 َتعًكإ سيشفٚف غ) َكؿّ  ع٢ً ايٓاى: داق ٚفكٚق.
 ٘.سر: َبتؿأ َ٪غك  ايبٝت: َٓاف ايٝ

ٍََٛٛ ؼي قٌ دـك بـؿٍ َـٔ ايٓـاى  بـؿٍ      انِ َٔ إنتطا،: َٔ: 
اؾم٤ َٔ ايهٌ  ٚقٌٝ تاعٌ )سر( ٚقاٍ ايهها٥ٞ: "َٔ" يكط١ٝ ؼي قٌ 

ابـٔ  قتع َبتؿأ  ٚدٛابٗا قفٚف  ٚايتكؿٜك: َٔ انتطا، تًٝشر  ٚقاٍ 
ا٭ْبــاقٟ: جيــٛل إ ٜهــٕٛ )َــٔ( ؼي َْٛــع قتــع عًــ٢ َعٓــ٢ ايرتطيــ١  

 يًٓاى.
ا،: تعٌ َاِض  ٚايفاعٌ ُْت تكـؿٜكٙ ٖـٛ  ٚاؾًُـ١ ايفعًٝـ١     إنتط

 ١ًَ اغيٍَٛٛ  ايٝ٘: داق ٚفكٚق َتعًكإ سيشفٚف ساٍ.
يكا دـالّ ؼي قـٌ قتـع    انِ َٚٔ نفك: ايٛاٚ سكف عطف  َٔ: 

ََٛـٍٛ  نفـك: تعـٌ َـاِض ؼي قـٌ دـمّ تعـٌ ايًـكا          انِ َبتؿأ اٚ 
تعًٌٝ ؾٛا  ايًكا اغيكؿق  أٟ  ٚايفاعٌ ُْت َهترت تكؿٜكٙ ٖٛ  ايفا٤:

 َٚٔ نفك ٜٓك ْفه٘ تإ اهلل  ين.
ٚاؾ١ًُ ٫ قٌ  ا َٔ اٱعكا  ٭ْٗا ١ًَ اغيٍَٛٛ  ٚتعٌ ايًكا 

 ٚدٛاب٘ غ).
اؾ٬ي١: أيٗـا   ـين:   انِ إ اهلل  ين: إ: سكف ًَب٘ بايفعٌ  

 غ)ٖا  عٔ ايعاغيري: داق ٚفكٚق َتعًكإ بغين.
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عباى ٚفاٖؿ ٚابٞ دعفك اغيؿْٞ ؼي قٚا١ٜ قتٝب١ اِْٗ  ابٔٚقٟٚ عٔ 
قكأٚا "آ١ٜ ب١ٓٝ" ع٢ً اٱؼاؾ  ٖٚفٙ ايٓهب١ ؼتاز ازي ؾيٌٝ  ٚايُشٝض َا 
َكنّٛ ؼي اغيُاسف  غًَُٛا ٚإ اٯ١ٜ تٓـُٓت اغيتعـؿؾ َـٔ اٯٜـات     

 نُا ٜأتٞ ؼي َفَٗٛٗا ٚتفهتٖا.
ٚقــكأ ظيــم٠ ٚايههــا٥ٞ ٚسفــِ عــٔ عاَــِ )ســر ايبٝــت( بههــك  

  ٚ قـاٍ ايمدـاز: ٜكـكأ بفـتض اؿـا٤ ٚنهـكٖا        اؿا٤  ٚايبـاقٕٛ بفتشٗـا  )
 .(1) ٚايفتض ا٭ٌَ(

ٚ)بٝٓات( طيع ب١ٓٝ  ٜكاٍ: بإ اي٤ًٞ ٚأنـتبإ ٚتـبري ٚأبـإ ٚبـري     
ٚايـفٟ ٜـؿٍ    -بتًؿٜؿ ٚتـتض ايٝـا٤   -سيع٢ٓ ٚاسؿ  ٚمل تكٌ اٯ١ٜ َبٝٓات

ٔ ايفاتٞ ااا ٖٛ ايفٟ بٝٓٗا  ٚيهٔ ٖفا ٫ ٜعين ايتباٜ ع٢ً إ اهلل 
دعـٌ تٝٗـا سذـ١ ـاتٝـ١ ؼي رٗـٛق ايـ)اٖري ٚنًـف         بٌ ٜفٝـؿ إ اهلل  

ــ١ رــاٖك٠ َٓهًــف١ ٭ٚيــٞ     ــؿ اٱعذــال  يتهــٕٛ نــٌ آٜ ــ١ ايــيت تفٝ ايؿ٫ي
 ا٭يبا   ٚاْش١ اغيعامل.

ٚاغيكاّ: اغيْٛع ايفٟ ٜكِٝ تٝ٘ اٱْهإ  ٜٚأتٞ سيع٢ٓ قٌ اؾًٛى أٚ 
ِْ ال َمَكثنَّ يَ ايكٝاّ  ٚقٛيـ٘ تعـازي ط   ص أٟ ٫ َْٛـع يهـِ ٚقـك٤ بايٓـِ "٫     همث

 َكا١َ يهِ" أٟ ٫ إقا١َ يهِ.
يكؿ اقاؾ اهلل عم  ٚدٌ باغيكاّ سٓٛقًا غايؿًا ٱبكاِٖٝ ؼي اؿر ٚإٔ 
ٜهٕٛ ي٘ َْٛع كُـّٛ ٚتٝـ٘ آٜـ١ ٚعـ)٠  ٚعٓٛاْـًا يًـهكٙ ؼي ايـؿْٝا         
ٚؾع٠ٛ ايٓاى يٲقتؿا٤ ب٘ ؼي سر ايبٝت ٚبفٍ ايٛنع ؼي تعاٖـؿٙ ٚسـح   

 ى ع٢ً أؾا٤ ايفك١ٜٓ.ايٓا
ٚـنك إ ايٓ  قُؿًا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ سُٝٓا قؿّ َه١ نإ 

 ًُٜٞ ازي اغيكاّ ٖٚٛ ًَُل بايهعب١ ست٢ اْتكٌ ازي ايكتٝل ا٭ع٢ً.
ٚاؿر: ايكُؿ  ٜكاٍ سر ايٝٓٓا ت٬ٕ أٟ قـؿّ ٚسذـ٘ حيذـ٘ سذـًا:     

 قُؿٙ.

                                                 

 .2/227يهإ ايعك   (1) 
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 يف سُبق اَِبث
ٞ عٔ قؿن١ٝ ايبٝـت اؿـكاّ    دا٤ت اٯ١ٜ ايهابك١ ببٝإ ٚاْض ٚدً

َٚا ٜفٝؿ َْٛٛعٝت٘ ؼي ايعباؾات ٚاغيٓانو ٚنبٌ اي٬ُع ٚايتك٣ٛ ٚاْ٘ 
أٍٚ بٝت يًعباؾ٠ ؼي ا٭قض  ٚايٓاى نًِٗ تٝ٘ يك، نٛا٤ ا٫ َٔ سذب 
ايٓفــع عــٔ ْفهــ٘ باغتٝــاق ايهفــك ٚايٓــ٬ي١  ٚـنــكت إ اـــت ٚاي)نــ١  

 ٭قض طيٝعًا.ترتيض َٓ٘ ع٢ً مٛ ؾا٥ِ َٚتٌُ  ٖٚٛ ٖؿ٣ ٭ٌٖ ا
ٚدا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يتبري داْبًا آغك َـٔ ا٭نـكاق ايكؿنـ١ٝ ؼي ايبٝـت     
اؿكاّ  ٚاْ٘ ٜتُٓٔ ؾ٫٫ت ٚع٬َات اعذال١ٜ تعت) ياٖؿًا ع٢ً سكٝك١ 
ْٚع٘ َٔ عٓؿ اهلل ٚعًٛ قتبت٘ ٚيأْ٘  ٖٚٓاى ١ًَ بري اٯٜـات ايبٝٓـات   

 يهابك١ غُّٛ:اييت أياقت ايٝٗا ٚـنكتٗا ٖفٙ اٯ١ٜ ٚبري َا ؼي اٯ١ٜ ا
 َْٛٛع١ٝ اي)ن١ ؼي اٯٜات. ا٫ًٚ:
 اٯٜات تك، اي)ن١ اييت دعًٗا اهلل ؼي ايبٝت. ثاًْٝا:
 اٯٜات دم٤ َٔ اي)ن١. ثايجًا:
اٯٜات اييت ؼي ايبٝت َٔ أنبا  ٖؿا١ٜ ايٓاى  ٚتعؿؾ اٯٜات  قابعًا:

غُّٛ ايبٝت اؿكاّ ٜؿٍ ع٢ً أ١ُٖٝ َْٛـٛع٘  ٚتٝـ٘ ؾعـ٠ٛ يٲْتبـاٙ     
يتفات ازي َا ٜٓفكؾ ب٘ َـٔ اـُـا٥ِ ايهكضيـ١  ٚمل ٜـأتٹ ايتهًٝـف      ٚاٱ

ص اتتتـاع آٜـ١   َٚيًَِِّ٘ ع٢ًََ ايَّٓنِعباؿر ؼي أٍٚ اٯ١ٜ  تًِ ٜهٔ قٛي٘ تعازي ط
َٔ ايككإٓ َع أ١ُٖٝ َْٛٛ، اؿر ٚايتهًٝف ب٘  ٖٚٛ ـات٘ آ١ٜ اعذال١ٜ 

ّ ٚسكَـِٗ  يتٛنٝؿ اْكطا، اغيهًُري ازي اهلل تعازي ٚسـبِٗ يًبٝـت اؿـكا   
 ع٢ً سر ايبٝت نٛا٤ دا٤ ايتهًٝف ؼي آ١ٜ َهتك١ً اّ ؼي دم٤ آ١ٜ.

ٚؼي سري دا٤ت تك١ٜٓ ايُٝاّ ؼي عيو آٜات َٔ نٛق٠ ايبكك٠  تإ 
تك١ٜٓ اؿـر دـا٤ت ؼي يـطك َـٔ آٜـ١  ٚؼي ٚنـطٗا ٚيـٝو أٚ ـا  ْعـِ          
دا٤ت آٜات عؿٜؿ٠ اغك٣ تتُٓٔ ايبٝإ ٚايتفُـٌٝ ؼي َٓانـو اؿـر     

 ق٠ ايبكك٠.ٚقؾ بعٓٗا ؼي نٛ
إ َٓاَري اٯ١ٜ ايهابك١ تهفٞ يبٝإ عظ١ُ ايبٝت َٚا تٝ٘ َٔ ايٓفع 

تفٌٓ ٚبٝٸٔ ؼي ٖفٙ اٯ١ٜ يطكًا َٔ تًٓ٘ نبشاْ٘  ايعظِٝ  ٚيهٔ اهلل 
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ع٢ً ايٓاى ؼي ايبٝت َٚا تٝ٘ َٔ اٯٜات ٚايؿ٫٫ت اٱعذال١ٜ اييت تؿٍ 
 ع٢ً ٚدٛؾ ايُاْع ٚتعاٖؿٙ يًٓاى ٚايبٝت.

بــٌ ايهــابك١ سيػاطبــ١ اٖــٌ ايهتــا  بٛدــٛ  اتبــا، ٚدــا٤ت اٯٜــ١ ق
إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ ؼي ؾٜاْت٘ ٚانتكاَت٘ ٚدٗـاؾٙ ؼي نـبٌٝ اهلل ٚاع٬ْـ٘    
ْبف ايًكى ٚاي٬ٓي١  تذا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يتبري ْٗر إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايهـ٬ّ  

 ؼي سر ايبٝت اؿكاّ ٚتعظِٝ يعا٥ك اهلل.
ــاؾ٠ ٚتهــاعؿ اٯٜــ١ اغيهــًُري ٚأٖــٌ ايهتــا  عًــ٢ َعكتــ   ١ أتــكاؾ عب

إبكاِٖٝ  َُٚاؾٜل ايتٛسٝؿ ٚٚدٛٙ ايطاع١ اييت جيب ع٢ً ايٓاى اؾا٥ٗا 
َٚٔ اُٖٗا سر ايبٝت اؿـكاّ  َـع اٱقـكاق سيـا تٝـ٘ َـٔ اٯٜـات  ٖٚـفا         
اٱقكاق دم٤ َٔ اغيعاقف اٱ ١ٝ ا٭ٚي١ٝ اييت جيب ع٢ً ايٓاى ؼُـًٝٗا  

ٖـٞ َكؿَـ١   ٚاٱساط١ بٗا نُا أْٗا يٝهت َطًٛب١ بـفاتٗا تشهـب  بـٌ    
ٚعٕٛ ع٢ً ايعباؾ٠ ٚاي٬ُع  ٚسادم ؾٕٚ اؾؿاٍ ٚاـ١َُٛ  َٚـا ؼي  
اؾؿاٍ َٔ ا٭ـ٣ ٚايغًا٠ٚ اييت تهٕٛ نببًا يًُـؿٚؾ ٚعـؿّ ايتـؿبك ؼي    

 اٯٜات.
ٚتبري ٖفٙ اٯ١ٜ َُاؾٜل اي)ن١ ؼي ايبٝـت اؿـكاّ ٚنٝـف اْـ٘ ٖـؿ٣      

  ٚاـ يًعاغيري  ٚإ َـا تٝـ٘ َـٔ اٯٜـات عٓـٛإ َْٚٛـٛ، يً)نـ١ ٚاــت        
اغتتُت ٖفٙ اٯ١ٜ باْفاق ايفٟ ٜعكض عٔ اٯٜات ٜٚكابٌ ٚدٛ  اؿر 
باٱْهاق تكـؿ دـا٤ت اٯٜـ١ ايتايٝـ١ بـفّ أٖـٌ ايهتـا  يهفـكِٖ باٯٜـات          
ٚايع٬َات ايؿاي١ عًـ٢ ٚدـٛؾ ايُـاْع  ٚٚدـٛ  عباؾتـ٘ ٚيـمّٚ اتبـا،        
ايــٓ  قُــؿ َــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚنــًِ  ٚاـ اغتتُــت اٯٜــ١ ايهــابك١   

ق عٔ نٕٛ ايبٝت ٖؿ٣ يًعاغيري أغتتُت ٖفٙ اٯ١ٜ باٱغباق عٔ باٱغبا
  ٓاٙ تعازي عٔ ايعاغيري  ػيا ٜعين إ ا ؿا١ٜ ْفع قا ٚساد١.

ٚغيا ـنكت اٯ١ٜ ايهابك١ َـفتري يًبٝـت اؿـكاّ ٚاْـ٘ َبـاقى ٖٚـؿ٣       
يًعاغيري  دا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يتػ) عٔ َُـاؾٜل اي)نـ١ ٚأنـبا  ا ؿاٜـ١     

بٝت َـٔ اي)نـ١ ٖٚـٞ ٚنـ١ًٝ ؾـف  ايٓـاى يٲضيـإ         تاٯٜات اييت ؼي اي
باٱْات١ ازي نْٛٗا بٝٓات  تايبٝإ ٚايْٛٛع تٝٗا عٓٛإ إْاؼي يً)ن١  
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ٚعٕٛ ع٢ً ا ؿا١ٜ  ٚبكلؽ ؾٕٚ تفًٞ َعاْٞ ايهفـك ٚايٓـ٬ي١  اـ إ   
  تُكــاّ إبــكاِٖٝ ٚسفظــ٘ ٚا٭َــٔ آٜـات ايبٝــت عٓــٛإ يًتــفنت بـاهلل   

٤ اؿر ٚف٤ٞ ايٓاى ازي ايبٝـت َـٔ ا٭َُـاق    ٚايه١َ٬ غئ ؾغً٘  ٚاؾا
 ص.َمَبنَزًنناغيػتًف١  َٔ َُاؾٜل قٛي٘ تعازي ؼي اٯ١ٜ ايهابك١ ط

ٚغيا دا٤ ـّ اٱترتا٤ ٚايهف  ع٢ً اهلل ؼي اٯٜات ايهابك١ ـنكت ٖفٙ 
اٯ١ٜ ٚدٛؾ آٜات تبٗك ايعكٍٛ ؼي ايبٝت اؿكاّ ؼي إياق٠ ازي ايمدك عـٔ  

عــٔ اٱعــكاض عــٔ سذــ٘  ٚســح ايٓــاى اٱتــرتا٤ غَُٛــ٘  ٚايٓٗــٞ 
طيٝعًا ٱؽاـٙ قب١ً ؼي ٬َتِٗ يترتيـض اي)نـ١ َـٔ ايبٝـت عًـ٢ اٯٜـات       

 َٚٔ اٯٜات ع٢ً ايبٝت َُٚٓٗا َعًا ع٢ً اٱْهإ ؼي ن٬َت٘ ٚقلق٘.

 اعجبش اَِت
 ؼي اٯ١ٜ َها٥ٌ اعذال١ٜ َٓٗا:

اؿـكاّ   بــؿأت اٯ١ٜ باؾاق ٚاجملكٚق )تٝ٘( ٚاغيــــكاؾ ايبٝـت    ا٭ٚزي:
 ٚإقاؾ٠ ايًأ١ْٝ ٚبٝإ َا يًبٝت َٔ غ١َُٝٛ.

 َٚف اٯٜات اييت ؼي ايبٝت اؿكاّ باْٗا بٝٓات  تًٛ قايت  ايجا١ْٝ:
اٯٜـ١ "تٝــ٘ آٜـات َكــاّ إبـكاِٖٝ" يهــإ ناتٝـًا يًؿ٫يــ١ عًـ٢ ا٭نــكاق      
ايكؿن١ٝ اييت ؼي ايبٝت  َٚع ٖفا َٚفت اٯ١ٜ تًو اٯٜات باْٗا بٝٓات 

تهٕٛ ياٖؿًا ع٢ً عظِٝ تٌٓ اهلل تعـازي ؼي ايبٝـت   ٚٚاْشات ظ٤٬  ي
اؿكاّ  ٚاـا نإ ايبٝت َْٛـٛعًا يًٓـاى تٗـفٙ اٯٜـات ؼتُـٌ ٚدٖٛـًا       

 ث٬ث١:
 اْٗا ْٚعت يًٓاى آًٜا. ا٭ٍٚ:
اْٗا َْٛٛع١ يتهٕٛ سذ١ ع٢ً ايٓاى  ٚنببًا يٓمٍٚ ايعكا   ايجاْٞ:

 بأٌٖ اؾشٛؾ.
ــِٝٗ بــٌ أْٗــا  ايجايــح: ــفاتٗا   مل تْٛــع يًٓــاى أٚ عً آٜــات قا٥ُــ١ ب

 َْٛٛعًا ٚسهًُا.
 ٚايُشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ َٔ ٚدٛٙ:

تبع١ٝ اؾم٤ يًهٌ تاـا نإ ايبٝت َْٛٛعًا يًٓاى تهفا َا تٝ٘  ا٭ٍٚ:
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 َٔ اٯٜات.
 اٯٜات قظي١ اْات١ٝ يًٓاى. ايجاْٞ:
دا٤ت اٯ١ٜ يبٝإ َـا ؼي ايبٝـت اؿـكاّ َـٔ اي)نـ١ ٚاــت         ايجايح:

ٝعــًا ٖٚــفا ٫ ضيٓــع َــٔ إقاؾ٠ ايٛدــ٘ ايجــاْٞ ٚأنــبا  ا ؿاٜــ١ يًٓــاى طي
ٚايجايح  اَا ايجاْٞ تٝهٕٛ َطًٛبًا بايعكض ٚيٝو با٭ٌَ  اـ إ تًو 
اٯٜات سذ١ عًـ٢ َـٔ أعـكض عٓٗـا ٚنفـك بفكٜٓـ١ اؿـر ٚأَـك عًـ٢          
ايعٓاؾ  ٚاَا ايجايح تإ دم١ٝ٥ تًو اٯٜات َٔ ايبٝت اؿكاّ ٚع١ً ْٚع٘ 

إنتك٬ٍ نٌ آ١ٜ بفاتٗا ؼي ايؿع٠ٛ ازي َٚا تٝ٘ َٔ اؿه١ُ ٫ تتعاقض َع 
 اهلل تعازي.
ــ١: ــ١      ايجايج ــ٢ ايؿ٫ي ــكاِٖٝ  ٚتتذً ــاّ إب ــؿا٤ سيك ــات ٚاٱبت ــإ اٯٜ بٝ

اٱعذال١ٜ ؼي انتؿا١َ آ١ٜ اغيكاّ  َٚا تٝٗا َٔ ايؿع٠ٛ ازي اتبا، إبـكاِٖٝ  
 ٚتٛنٝؿ َٓميت٘ بري ًٌَ اغيٛسؿٜٔ.

 ف٤ٞ اٯ١ٜ بفك١ٜٓ اؿر. ايكابع١:
ؾ ايتهًٝف باؿر ع٢ً مٛ ايعُّٛ اٱنتغكاقٞ ايًاٌَ ٚقٚ اـاَه١:
 يًٓاى طيٝعًا.
تكٝٝؿ تك١ٜٓ اؿر باٱنتطاع١ ٚايكؿق٠  َٚا تٝ٘ َٔ َٓـع   ايهاؾن١:

 اؿكز ٚؾتع ا٭ـ٣.
 ٖٛ ايغين ايفٟ ٫ حيتاز ازي  تٙ. اغتتاّ اٯ١ٜ بإ اهلل  ايهابع١:

   َ ٓـ١  ت٬بـؿ إ   ٚاٯ١ٜ ايككآ١ْٝ غطا  يًٓـاى طيٝعـًا ؼي كتًـف ا٭ل
اٯٜات باق١ٝ َُٚاسب١ يٮدٝاٍ اغيتعاقب١  ٖٚفا ايبكا٤ ٚايؿضي١َٛ اعذـال  
اْاؼي ٭ْ٘ ياٖؿ ع٢ً عظِٝ قؿق٠ اهلل تعازي  َٚع إ اؿر ْفع يًعبؿ ؼي 
ؾْٝاٙ ٚآغكت٘  تإ اٯ١ٜ أغ)ت بإ اؿر سل اهلل ع٢ً ايٓاى ٫ٚبؿ يـ٘  

 َٔ ؾ٫٫ت عكا٥ؿ١ٜ.
ٚمل ٜثسد ٖثرا ايًرث  اال    "فُه آَنبث" آ١ٜ  ٚميهٔ إٔ ْطُٞ ٖرٙ اة١ٜ

   ٖرٙ اة١ٜ.
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 اَِت سالح
يًبٝت اؿكاّ إٔ ٜهٕٛ آ١ٜ يًٓاى ًٜٕٓٗٛ َٔ تٝٓ٘   يكؿ أقاؾ اهلل 

ًٜٚٛـٕٚ ب٘  ٜٚأتْٛ٘ َٔ نٌ َٛ  تتفٓـٌ ٚدعـٌ تٝـ٘ آٜـات بـاٖكات      
يتهٕٛ عًْٛا ع٢ً ا ؿا١ٜ  ٚنب٬ًٝ يًُـ٬ع  ٖٚـٞ نـ٬ع بٝـؿ اغيهـًُري      

ًفات ٚايغت  اَا ايفات تًُا تٝٗا َٔ أنبا  لٜاؾ٠ اٱضيـإ   حيتادْٛ٘ ي
ٚأَــا ايغــت تٮْــ٘ ؾعــ٠ٛ يًٓــاى يًٗؿاٜــ١ ٚبــكلؽ ؾٕٚ ايتعــؿٟ ٚاؾــؿاٍ  

 ٚاٱنتػفاف بايعباؾات.
دم٤ َٔ  بًشار أْٗااؿر َٚٓانو ٚتك٣ ايٓاى طيٝعًا ٜتًكٕٛ أٚإ 

ايت١٦ٓٗ ٚايت)ٜو غئ  اؿٝا٠ ايعا١َ ٚايٛاقع ايعًُٞ  ٜٚٛد٘ اغيهًِ ٚ تٙ
ٍِ َـٔ  سك  ع٢ً اٱقٖا    ٚٚإ اؿر ٜ٪ؾٟ ايفك١ٜٓ  غًَُٛا  غا

ــاٍ اٚ اؿــا٫ت    أا٭ْــكاق ب ــا  اؿهــِ ٚايهــًط١ٓ اٚ اغي ســؿ نــٛا٤ ؼي ب
 اٱدتُاع١ٝ تٗٛ عباؾ٠ ق١ٓ يٝو تٝٗا ا٫ اي٬ُع ٚايتكـك  ازي اهلل  

١ٜ اعذال١ٜ ٚتًو آ١ٜ أغك٣  أٟ إ غًٛ اؿر َٔ ا٭ْكاق باٯغكٜٔ آ
 ٚعٕٛ ع٢ً انتؿا١َ اؾا٤ اؿر ؼي نٌ لَإ.

يًبٝــت إٔ ٜهــٕٛ َــ٬ـا ٚتٝــ٘ قظيــ١ اْــات١ٝ بايٓــاى    ٚأقاؾ اهلل 
ٚباعح يٮَـٔ ٚايهـه١ٓٝ ؼي ايٓفـٛى  تهـٌ اْهـإ ٜـؿقى سكٝكـ١ ٖٚـٞ         
ٚدٛؾ َهإ آَٔ ٜهتطٝع إ ًٜذأ ايٝ٘ عٓؿ اـٛف ٚايفم،  ٜٚؿٍ اغباق 

ٚعباؾتِٗ بٌ ايٓاى ِٖ ايفٜٔ حيتادٕٛ اٯ١ٜ عٔ عؿّ ساد١ اهلل يًٓاى 
 يًعباؾ٠ ٚسر ايبٝت اؿكاّ.

ٜـ  بري ؼي َفَٗٛــ٘ سكٝكــ١ ٖٚــٞ إ ايبٝـت ْٚــع يًٓــاى أٟ يــٓفعِٗ  ٚ
ٚسٛا٥ذِٗ ايؿ١ْٜٛٝ ٚا٭غك١ٜٚ  ٚا٭َٔ اغيفنٛق ؼي اٯ١ٜ أعِ َٔ ايك١ٝٓ 
ايًػ١ُٝ نُا اْ٘ ٫ ٜٓشُك بايٓذا٠ َٔ ايعكا  ع٢ً اؾٓا١ٜ بٌ ًٜـٌُ  

ْب  ٚقؿ شيك ع٢ً ايٓاى ترتات ًٜعكٕٚ باـٛف ٚايفم، ؼي ايفٟ مل ٜف
 اَانٔ َتعؿؾ٠ ٚيهٔ اٌٖ اؿكّ ؼي أَٔ ٚن٬ّ.

ٚؼي اٯ١ٜ عم ٚتػك يًُهـًُري بـري ا٭َـِ  َٚـا تٝـ٘ َـٔ اٯٜـات قؾ        
ــاؾ ٚاؾشــٛؾ َٚــاْع َــٔ ايتعــؿٟ عًــ٢ ايًــعا٥ك     عًُــٞ عًــ٢ أٖــٌ ايعٓ
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سذ١ ٚؾع٠ٛ يًٓـاى   اٱن١َٝ٬  َٚا تٝٗا َٔ اٱْفاق ٚايٛعٝؿ يًهاتكٜٔ
٭ؾا٤ ايفك١ٜٓ  ٚانكاّ ٚتؿ اؿاز ٚدعٌ يإٔ ٖٚٝبـ١ غاَـ١ يًبٝـت ؼي    

 ايٓفٛى.
ًّ٘ تعازي ٚعؿ ٖفا ايبٝت إٔ حيذ٘ ؼي نٌ ن١ٓ نتُا١٥ أيف تإٕ  ٕٸ اي أ
ٕٸ ايهعب١ ؼًك نايعكٚى اغيمتٛف  ًّ٘ تعازي باغي٥٬ه١  ٚأ ْكُٛا نًُِٗ اي

ــ١  ٚنــٌ َــٔ سذٸٗــا َتعًــل بأنــتاقٖا ٜهــعٕٛ سٛ ــا   ستــ٢ تــؿغٌ اؾٓ
تٝؿغٕٛ َعٗا  ٚؼي اـ): إٔ اؿذك ٜاقٛت١ َٔ ٜٛاقٝت اؾ١ٓ  ٚأْ٘ ٜبعح 
ّٜٛ ايكٝا١َ  ٚي٘ عٝٓإ  ٚيهإ ٜٓطل ب٘ ًٜٗؿ غئ انتًُ٘ علٸ َٚؿم  
ًّ٘ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚنًِ ٜكًب٘ نجتًا  ٚقٜٚٓا أْ٘ نذؿ عًٝ٘  ٚنإ قنٍٛ اي

  ثِ ٜكبٌ طكف ااذٔ  ٚنإ ٜطٛف ع٢ً ايكاس١ً تٝذعٌ ااذٔ عًٝ٘
ٚقبً٘ عُك ثِ قاٍ: إْٞ ٭عًِ أْو سذـك ٫ تٓـكٸ ٫ٚ تٓفـع  ٚيـ٫ٛ أْـٞ      
ًّ٘ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚنًِ ٜكبًو غيا قبًتو  ثِ بهـ٢ ستـ٢    قأٜت قنٍٛ اي
ٞٸ  تكاٍ: ٜا أبا اؿهٔ ٖٗٓا تههب  ع٬ ًْٝذ٘ تايتفت إزي ٚقا٥٘ تإـا عً

ٞٸ: ٜا أَت اغي٪َٓري بٌ  ٖٛ ٜٓكٸ ٜٚٓفع  قـاٍ: ٚنٝـف؟   ايع)ات  تكاٍ عً
ٌٸ غيا أغف اغيٝجام ع٢ً ايفق١ٜ نتب عًِٝٗ نتابًا  ثـِ   ًّ٘ عمٸ ٚد ٕٸ اي قاٍ: إ
أيكُــ٘ ٖــفا اؿذــك تٗــٛ ًٜــٗؿ يًُــ٪َٔ بايٛتــا٤  ًٜٚــٗؿ عًــ٢ ايهــاتك    
ًِّٗ إضياْـًا بـو    باؾشٛؾ  قٌٝ: تفيو َع٢ٓ قٍٛ ايٓاى عٓؿ ا٫نت٬ّ: اي

ٖفا ايهتـا  ٚايعٗـؿ  ٚؼي اــ)    ٚتُؿٜكًا بهتابو ٚٚتا٤ بعٗؿى ٜعٕٓٛ 
عٔ ايٓ  ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚنًِ: أْا أٍٚ َٔ تًٓلٸ عٓـ٘ ا٭قض ثـِ آتـٞ    
ايبكٝع تٝشًكٕٚ َعٞ  ثِ آتٞ أٌٖ َه١ تأسًك بري اؿكَري  ٚؼي اـ): 
ٕٸ آؾّ غيــا قٓــ٢ َٓانــه٘ يكٝتــ٘ اغي٥٬هــ١ تكــايٛا: بكدشــو ٜــا آؾّ  يكــؿ   أ

ًّ٘ تعازي ٜٓظك سذذٓا ٖفا ايبٝت قبًو بأيفٞ عاّ  ٚدا ٕٸ اي ٤ ؼي اـ): أ
ؼي نٌ ي١ًٝ إزي أٌٖ ا٭قض  تأٍٚ َٔ ٜٓظك إيٝـ٘ أٖـٌ اؿـكّ ٚأٍٚ َـٔ     
ٜٓظك إيٝ٘ َٔ أٌٖ اؿكّ أٌٖ اغيهذؿ اؿـكاّ  تُـٔ قآٙ طا٥فـًا  فـك يـ٘       

  .(1) (َٚٔ قآٙ َِٓٗ ًًَُٝا  فك ي٘  َٚٔ قآٙ ْا٥ًُا َهتكبٌ ايكب١ً  فك ي٘
                                                 

 .2/48قٛت ايكًٛ  (1)
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 يفهىو اَِت
ٱغبـاق عـٔ سكٝكـ١  ٖٚـٞ َـع ايْٛـع اٱ ـٞ تـأتٞ         دا٤ت اٯ١ٜ با

اٯٜات ٚايـ)اٖري ايـيت تجبـت ٖـفا ايْٛـع ٚت٪نـؿ اْـ٘ ْعُـ١ بفاتـ٘ َٚـا           
يًبٝت إ ٜهٕٛ نببًا َٔ  ٜرتيض عٓ٘ َٔ اـت ٚاي)ن١  ٚيكؿ أقاؾ اهلل 

أنبا  تعاٖؿ ايٓاى ٚإنتؿا١َ اؿٝا٠ اٱْها١ْٝ ع٢ً ا٭قض  ٚتبري اٯ١ٜ 
تُٓٓٗا ْٚـع ايبٝـت  ٚتًـو ايـيت ترتيـض عٓـ٘ ٚعـٔ        ٜ تعؿؾ ايٓعِ اييت

انــتؿا١َ ٚدــٛؾٙ  ٚا٭ْــٛا٤ ايكؿنــ١ٝ ايــيت تٓبعــح َٓــ٘ َٚــٔ انكاَــ٘    
ٚتعاٖؿٙ  تُا إ أغتتُت اٯٜـ١ ايهـابك١ بـأْٛاق ا ؿاٜـ١ ايـيت تًـع َـٔ        
ايبٝت اؿكاّ ع٢ً ايٓفـٛى  ٚا٭ْـٛا٤ ايـيت تٓفـف ازي يـغاف ايكًـٛ        

ؾ ايٓاى ؼي نبٌ ا ؿا١ٜ  دا٤ت ٖفٙ ٚؽرتم  ًا٠ٚ ايؿْٝا ٚيفاتٗا يتكٛ
 اٯ١ٜ َٚا تٝٗا َٔ ايؿ٫٫ت ٚاغيٓاَري ايكؿن١ٝ ؼي ايْٛع ٚاغي٬ل١َ ي٘.

ٚاغ)ت اٯ١ٜ عٔ ٚدـٛؾ آٜـات بٝٓـات ؼي ـات ايبٝـت ؼي ؾعـ٠ٛ ازي      
ايتؿبك تٝٗا ٚاسُا٥ٗا  ٚايًهك ٚايجٓا٤ ع٢ً َا تٝٗا َٔ اغيٓاتع  ٚاٯٜات 

 سهب َٓطٛم اٯ١ٜ ٖٞ:
كــاّ إبــكاِٖٝ ؼي يــٗاؾ٠ عًــ٢ َهــا١ُٖ إبــكاِٖٝ ؼي عُــاق٠  َ ا٭ٚزي:

 ايبٝت ٚاعاؾ٠ بٓا٥٘  ٚتعاٖؿٙ  ٚأؾا٥٘ اؿر.
ا٭َٔ َٔ ايفم، غئ ؾأ ازي ايبٝت  بٌ َٔ ؾغً٘ َطًكًا نٛا٤  ايجا١ْٝ:

 دا٤ ًَتذأ اٚ َهتذتًا اٚ سادًا اٚ َعتُكًا.
و دعٌ عُاق٠ ايبٝت ٚاتٝاْ٘ ؼي ٚقت كُّٛ  ٚٚتل َٓان ايجايج١:

َع١ًَٛ تك١ٜٓ ٚسكًا هلل ع٢ً ايٓاى  ٖٚٛ آ١ٜ ٜٓفكؾ بٗا ايبٝـت اؿـكاّ    
ٚؾع٠ٛ يًٗؿا١ٜ ٚاٱضيإ  ٚدا٤ ـنك ٖفٙ اٯٜات ع٢ً مـٛ ايفـكؾ ا٭ٖـِ    
ٚايبٝإ ٚا٫ تإ آٜات ايبٝت اؿكاّ أنجك  نُا نٝأتٞ ؼي ايتفهت عٓؿ قٛي٘ 

ِٝ٘ آَٜنُت بَٝلَٓنُت طتعازي   ص.ِف
 َ ٗـا عًـ٢ إ ْٚـع ايبٝـت مل ٜـأتٹ فـكؾًا  بـٌ        ٚتؿٍ اٯٜـ١ ؼي َفٗٛ

٫لَت٘ اٯٜات ابتـؿا٤ ٚإنـتؿا١َ  ٖٚـفٙ اغي٬لَـ١ يـاٖؿ عًـ٢ إ ْٚـع        
ايبٝت َٔ عٓؿ اهلل  ٚيٝو َٔ عٓؿ ايٓاى  ٭ٕ ايْٛـع اٱ ـٞ خيتًـف    
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عُا ُٜٓع٘ ٜٚبٓٝ٘ ايه٬طري ٚاغيًٛى ٚايٓاى تِٗ ٜبٕٓٛ ايبٓا٤ ثِ ٫ ًٜبح 
ط٫ً٬ ٚعكٚيًا غاٜٚـ١  ٚآثـاقًا تـؿٍ عًـ٢     َع تكاؾّ ا٭ٜاّ ست٢ ُٜبض ا

اْككاض أَِ ٚأدٝاٍ َٔ ايٓاى  ٖٚفا اٱْككاض ؾيٌٝ ع٢ً عظِٝ قؿق٠ 
اهلل  نُا اْ٘ ٚتل ايؿقان١ اغيكاق١ْ ٜظٗك سكٝك١ ٖٚٞ إ بٝت اهلل ٜٓفـكؾ  
غ١َُٝٛ ٖٚٞ انتؿا١َ بٓا٥٘ ٚػؿؾ َعاغي٘ ؼي نٌ دٌٝ  تكُٛق اغيًٛى 

ٜبعـح بـاـت ٚاي)نـ١  ٜٚتٓـُٔ      هلل بـامِ تُبض غكا٥ب ٚآثاقًا  ٚبٝت ا
اٯٜات اييت تهٕٛ عًْٛا يًٓـاى ؼي عبـاؾاتِٗ  ٚٚنـ١ًٝ ًَهٛتٝـ١ يتعاٖـؿ      
ـات ايبٝت ٚسفظ٘  ٚدا٤ت اٯ١ٜ يتػ) عٔ سكٝكـ١ ٖٚـٞ إ بٝـت اهلل    
يٝو نباقٞ ايبٝٛت نٛا٤ بٝٛت ايعباؾ٠ اٚ ؾٚق ايهًط١  اٚ اغيهانٔ  َٚٔ 

تاق اهلل ي٘ َهاًْا يٝو تٝ٘ أْٗاق ٚر٬ٍ اٯٜات اْ٘ غاٍ َٔ ا٭يذاق ٚإغ
َٚع ٖفا ػؿٙ ٜمٖٛ باٱضيإ  ٚتٓبعح َٓ٘ أَٛات ايتًب١ٝ ٚايؿعا٤ يتهٕٛ 
أب٢ٗ َٔ ا٭يذاق  ٚأطيٌ َٔ ا٭ْٗاق  تُْٛع ايبٝت آ١ٜ اْات١ٝ َـٔ  
أنكاق ايعبـاؾ٠ ٚايتكـ٣ٛ  ٜٚتٓـُٔ ايجٓـا٤ عًـ٢ اغيهـًُري بتعاٖـؿِٖ يـ٘         

 ٚيكؿنٝت٘.
يٓـاى إ ًٜـهكٚٙ عًـ٢ ْعُـ١ ْٚـع ايبٝـت بـإ        َٔ ا ٚأقاؾ اهلل 

حيذٛا ي٘ ٜٚأتٛٙ غايعري َٓكاؾٜٔ  ٫ٚ ٜٓشُك َْٛٛ، اؿر بايًهك هلل 
تعازي بٌ ٖٛ ْع١ُ ؾ١ْٜٛٝ ٚأغك١ٜٚ  ٚتؿٍ غاشي١ اٯٜـ١ ؼي َفَٗٛٗـا عًـ٢    
قبٍٛ أعُاٍ اغيهًُري ٚايجٛا  ٚا٭دك ايفٟ ٜٓاي٘ َٔ حير ايبٝت اؿكاّ 

 َٔ أنكاق ايٛعٝؿ ايفٟ تتُٓٓ٘ غاشي١ اٯ١ٜ.ٜٚعظِ يعا٥ك اهلل  ٖٚفا 
  ٜؿٍ ع٢ً ايٛعؿ ٚايجٓا٤ ع٢ً اغي٪َٔ ايفٟ تايٛعٝؿ يًذاسؿ ٚايهاتك

ضيتجٌ يٮَك اٱ ٞ باؿر  َٚٔ اٯٜات إ دا٤ت ايفك١ٜٓ يا١ًَ يًٓاى 
طيٝعــًا  َٚكٝــؿ٠ بايكــؿق٠ ٚاٱنــتطاع١  ٚتٝــ٘  اٜــ١ ايتػفٝــف ٚايًطــف  

٫ ٜهتطٝعإ اؿـر  أسـؿُٖا َـ٪َٔ    اٱ ٞ  تكؿ ٜهٕٛ ٖٓاى يػُإ 
ٚاٯغــك نــاتك  تٝجــا  اغيــ٪َٔ غُــّٛ تكٜٓــ١ اؿــر ْٚٝتــ٘ أؾا٤ٙ َــع   
اٱنتطاع١  ٜٚ٪ثِ ايهاتك ؾشٛؾٙ باؿر ٚعؿّ ٚدٛؾ ايعمّ عٓؿٙ ع٢ً 

 أؾا٥٘ ست٢ ؼي ساٍ ايكؿق٠ ٚاٱنتطاع١.
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 ٚقؿ دا٤ت اٯ١ٜ سيها٥ٌ ٖٞ:
 كاّ.تٛنٝؿ ٚدٛؾ آٜات ٚؾ٫٫ت ؼي ايبٝت اؿ٭ٚزي: ا

َكاّ إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ َٔ اٯٜات  ٖٚـٛ َُـؿام ؿذـ٘     ايجا١ْٝ:
 ايبٝت ٚعُاقت٘ ي٘.

 ا٭َٔ َٔ اـٛف ٚايفم، غئ ؾغً٘. ايجايج١:
 ٚدٛ  سر ايبٝت ٖٚٛ َٔ ْكٚقات ايؿٜٔ. ايكابع١:
تكٝٝؿ ٚدٛ  اؿـر بايكـؿق٠ ٚاٱنـتطاع١  ٚايكـؿق٠ عًـ٢       اـاَه١:
 ايٍَٛٛ ايٝ٘.
 يتػٜٛف غئ أعكض عٔ اؿر.ايٛعٝؿ ٚا ايهاؾن١:
 ت قتاز ٭سـؿ ؼي ايـاق٠ ازي سادـ١     اٱغباق بإ اهلل  ايهابع١:
 ايٓاى يًشر.

ٚبؿأ ـنك اٯٜات سيكاّ إبكاِٖٝ ٚتٝ٘ ؾ٫ي١ ع٢ً َْٛٛعٝت٘  ٚسذـ١  
ع٢ً أٌٖ ايهتا  بإ إبـكاِٖٝ عًٝـ٘ ايهـ٬ّ قـؿ تعاٖـؿ عُـاق٠ ايبٝـت         

بٝا٤ اؿر  ٚدا٤ سكف ايعطف ٚاغيكاّ ياٖؿ َٜٛٞ َتذؿؾ ع٢ً أؾا٤ ا٭ْ
يتعؿؾ ؼي آٜات ايبٝـت اؿـكاّ    ايٛاٚ ؼي )َٚٔ ؾغً٘( يبٝإ سكٝك١ ٖٚٞ ا

ٚاْ٘ أَٔ ٚن١َ٬ غئ ؾغً٘ ؼي آ١ٜ أغك٣  ت آ١ٜ َكاّ إبكاِٖٝ  َع ايتبأٜ 
ؼي َا١ٖٝ نٌ آ١ٜ  تاغيكاّ آ١ٜ ثابت١ ٚياٖؿ تأقخيٞ  أَا ا٭َٔ تٗٛ آ١ٜ ١َٜٝٛ 

 فع َٓٗا ٚايكدٌ ٚاغيكأ٠  ٚايُغت ٚايهبت.َتذؿؾ٠ ٚقظي١ َمدا٠ ٜٓت
ٚدا٤ تكؿِٜ ا٭َٔ ع٢ً تكض اؿر يتٛنٝؿ َعاْٞ ايكظي١ ٚايكأت١ ؼي 
اؿر  ٚإ اؿر عٓٛإ يًًهك هلل تعازي  ٚتٝ٘ أَٔ يٛتؿ اؿاز ٚتكـؿِٜ  
َكاّ إبكاِٖٝ ؼي ايفنك ٚايًفظ ٫ ٜؿٍ ع٢ً ايتكـؿِٜ ؼي ايًـإٔ ٚايًـكف    

ؿ ايرتتٝـب ٚبٝـإ ايتعـؿؾ  اَـا ايتكـؿِٜ ؼي      ع٢ً اٯٜات ا٭غك٣  بٌ ٜفٝ
ايفٌٓ ٚايًإٔ بري اٯٜات تٝعكف َٔ أؾي١ أغـك٣ ٖٚـٌ َـٔ َـ١ً بـري      

 آٜات ايبٝت اؿكاّ.
اؾٛا  ْعِ  تُكاّ إبكاِٖٝ ؾع٠ٛ يًشـر ٚتـفنت بهـت٠ ا٭ْبٝـا٤ ؼي     
أؾا٤ اؿر  ١ًَٚ ؾا١ُ٥ بري اؿاز ٚايٓبـ٠ٛ  ٚسـح عًـ٢ اٱغـ٬ّ ؼي     
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بأؾا٤ اغيٓانو ع٢ً ايٛد٘ ا٭سهٔ  ٖٚٛ عٕٛ عًـ٢  طاع١ اهلل  ٚايتكٝؿ 
ا٭َٔ ٚايهه١ٓٝ ؼي ايبٝت ٭ْ٘ تفنت با٭غ٬م اؿُٝـؿ٠  ٚنـٓٔ ايٓبـ٠ٛ     
ٚايجبات ع٢ً ا ؿ٣ ٚاٱضيإ  نُا إ ا٭َٔ ٚايٓذا٠ غئ ايتذأ ازي ايبٝت 

 عٕٛ ع٢ً أؾا٤ َٓانو اؿر.
ٕ ؼي أؾا٤ ُْٔ يهِ ا٭َٔ ٚا٭َا تهإٔ اٯ١ٜ تكٍٛ يًٓاى إ اهلل 

تك١ٜٓ اؿر  ٚمل ٜبلٳ عًٝهِ ا٫ ايماؾ ٚايكاس١ً  ٚؼبب  ِ ايههٔ ؼي 
 َه١ ٚايتٛد٘ ايٝٗا يًمٜاق٠ ٚاؿر.

 ٚغيا دا٤ت اٯ١ٜ ايهابك١ باٱغباق عٔ أَكٜٔ:
 ايبٝت اؿكاّ أٍٚ بٝت ؼي ا٭قض. ا٭ٍٚ:
َّ َأٍََّٚ بَْٝثٍت  ْٚع ايبٝت اؿكاّ يًٓـاى يكٛيـ٘ تعـازيط    ايجاْٞ: ِوثَع  ٚمِإ

  دا٤ت ٖـفٙ اٯٜـ١ ببٝـإ ٚرٝفـ١ ايٓـاى ألا٤      (1)صِيًَّٓنِع يًََِّرٟ ِبَبه١ََّ َمَبنَزًنن
ــّٛ       ــت عُ ــري ْٚــع ٚســر ايبٝ ــت ٖٚــٞ ٚدــٛ  سذــ٘  يٝهــٕٛ ب ايبٝ

 ٚغُّٛ َطًل  تاغيْٛع أعِ َٚٔ َُاؾٜك٘ أَٛق:
 دعً٘ قب١ً يًُهًُري ؼي ٬َتِٗ   ا٭ٍٚ:

 افبضبث اَِت
 ايعبـؿ ٚاــايل ٜبتٓـ٢ عًـ٢ اؾقاى     اٱضيإ ١ًَ ٚاقتباا غـاّ بـري  

َفات ايهُاٍ ٚاؾ٬ٍ هلل تعازي  ٚاٱقكاق بًمّٚ عباؾت٘ نبشاْ٘ ٚدعٌ 
اهلل ايعامل َظٗكًا ؾ٬ي٘ ٚطياي٘ ٚايا٥٘ َٚفات٘  يٝهٕٛ عْٛـًا يًٓـاى   
ع٢ً ا ؿا١ٜ  يفا دعٌ اهلل ايبٝت اؿكاّ ياغًُا نكضيًا ٜؿٍ ع٢ً ًَه٘ 

اهلل بــأؾا٤ ايُــ٠٬ ٚايتٛدــ٘ ايٝــ٘ ؼي    يــٮقض  ٜٚــؿعٛ ايٓــاى يعبــاؾ٠    
اٱنـــتكباٍ يٝهـــٕٛ عٓٛاْـــًا يٛســـؿ٠ اغيهـــًُري  ٚبكلغـــًا ؾٕٚ اــــ٬ف  
ٚاـ١َُٛ ٚاٱتتتإ باٯٜات ايه١ْٝٛ  ٚضيٓع َٔ رٗٛق اؾبـاقٜٔ ايـفٜٔ   
ٜكٜؿٕٚ انكاٙ ايٓاى ع٢ً اٱْكٝاؾ  ِ  ٚنٝبك٢ ايبٝت اؿكاّ سكبًا ع٢ً 

عتٛ  ٭ْ٘ ٚانط١ ايفٝا اٱ ٞ عًـ٢  ايطٛا ٝت َٚاْعًا َٔ ايطغٝإ ٚاي
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ا١ٜ ٚاٱضيإ  ٚتًع َٓ٘ أْـٛاق ا٭َـٔ   نا٥ك اـ٥٬ل  َُٚؿق يٓٝا٤ ا ؿ
ٚايه١َ٬  ٜٚؿٍ ْٚع ايبٝت اؿكاّ يًٓاى ع٢ً سادتِٗ  َٚٔ ٚدـٛٙ  

 اؿاد١ آًٜا ٚدٛؾ اٯٜات ايباٖكات ؼي ايبٝت اؿكاّ.
  ٚ  ـؿاٜتِٗ  تهُا ْٚع ايبٝت يًٓاى تإ اٯٜات َْٛٛع١ تٝـ٘  ـِ 

يٝشظ٢ نٌ ٚاتؿ ع٢ً ايبٝـت  ٚنـٌ َتٛدـ٘ ايٝـ٘ ؼي َـ٬ت٘ بعطـا٤ اهلل        
ٚيٝهٕٛ ايبٝت ٚن١ًٝ ؿب ايعبؿ هلل تعازي  ٚسب ايعباؾ ي٘ نبشاْ٘  أَا 
سب ايعبؿ هلل تٮٕ ايبٝت ياٖؿ ع٢ً قبٛب١ٝ اهلل  ٚعٓٛإ ايًطف اٱ ٞ 

إ ٚاي٬ُع   ت اغيتٓاٖٞ  ٚتعؿؾ اٯٜات ايباٖكات تٝ٘ عٕٛ ٚنبٌٝ يٲضي
ٚاَا سب اهلل يًعبؿ غُّٛ ايًاغِ ايهكِٜ تٮٕ اٱَتجاٍ يٮٚاَـك  
اٱ ١ٝ بأؾا٤ اؿـر ٚعُـاق٠ اغيهـذؿ اؿـكاّ  ٚايتٛدـ٘ ايٝـ٘ ؼي ايُـ٠٬         
ٚتعظِٝ يعا٥ك اهلل َٔ أسهٔ أبٛا  ايفٛل بكْـاٙ تعـازي  ْٚٝـٌ ا٭دـك     

ؿب  ٚايجٛا  تذا٤ ْٚع ْع١ُ ٚقظي١ يًػ٥٬ل ٚايبٝت يٝهٕٛ َُؿاقًا
اهلل يًٓاى يفا ْـمٍ تـكض اؿـر بًفـظ ايٓـاى َـع أْـ٘ ٫ ٜكبـٌ ا٫ بكٝـؿ          
اٱن٬ّ  ٚيهٔ اٱط٬م ؼي ايتهًٝف يطف ا ٞ ٚياٖؿ ع٢ً سب اهلل 
يهٌ اْهإ  ٚؾع٠ٛ ي٘ يهٞ ٫ ٜفكا بٓعُـ١ ايبٝـت  ٚتـأتٞ نـٌ آٜـ١ َـٔ       
آٜات ايبٝت اؿكاّ ؾي٬ًٝ ع٢ً ايتٛسٝؿ  ٚياٖؿًا ع٢ً إ ايبٝت ٖٛ بٝت 

 اهلل  ْٚٚع قظي١ يًٓاى.

 اَِت نطف
ايبٝت اؿكاّ آ١ٜ أق١ْٝ ٚياٖؿ ع٢ً ٚدٛؾ ايُاْع  ٚعظِٝ قؿقت٘ 
تعازي  ٚيطف٘ ٚقظيت٘ بايٓاى طيٝعًا  تًِ ٜرتنِٗ ٜتٕٝٗٛ ؼي ا٭قض  اٚ 
ٜتُكتٕٛ سهب ا ٣ٛ ٚاغيٌٝ ٚاتبا، ايهًطإ  بٌ دعًِٗ ٜكدعٕٛ ايٝ٘ 

ــِ اهلل    ــؿ أْع ــاؾ٠  يك ــٛاطٔ ايعب ــ٢ ؼي َ ــٗا   عً ــايٓب٠ٛ ٚدعً ــإ ب اٱْه
َُاسب١ ي٘ ؼي سٝات٘ َع َا٥م ؼي اغيْٛٛ، ٫ ػؿ ي٘ أثكًا ؼي اؿهِ  اـ إ 
ايٓب٠ٛ اغتتُت بايٓ  قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ ٚيهـٔ ٚرا٥فٗـا      
َت١ًُ  ٚنٓٓٗا ساْـك٠ ؼي ايٛدـٛؾ ايـٛاقعٞ يًٓـاى  تًـِ ٜـ٪ثك عًٝٗـا        

اى َــك٠ اغــك٣ بايبٝــت  ٝــا  أيــػاّ ا٭ْبٝــا٤  ٚأْعــِ اهلل عًــ٢ ايٓــ 



 ص 180طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 65 زَعامل اٱضيإ/ 

اؿكاّ  يٝبك٢ بًػُ٘ َْٚٛع٘ ٚنٝاْ٘ ٫ ٜغاؾقِٖ  ٫ٚ ٜغٝب عِٓٗ  اـ 
اِْٗ ٜتٛدٕٗٛ ايٝ٘ عيو َكات ؼي ايّٝٛ  ٜٚعتـ)ٕٚ دٗتـ٘ ؼي ايـفبا٥ض    
ٚاسهاّ اٱستٓاق ٚؾتٔ اغيٛت٢  ٚػؿ نجتًا َٔ ايٓاى ٫ ٜعكف ا٫ د١ٗ 

ّ يطف قا با٭دٝـاٍ  ايكب١ً ٭ْٗا دم٤ َٔ ٚاقع ايَٝٛٞ  تايبٝت اؿكا
 ايبٝت أَٛق:اغيتعاقب١ َٔ أٌٖ ا٭قض  َٚٔ َُاؾٜل ايًطف ؼي 

 ايؿع٠ٛ ازي عباؾ٠ اهلل. ا٭ٍٚ:
 .ايتفنت باـايل  ايجاْٞ:
اٱقكاق بكؿقتـ٘ تعـازي ًَٚهٝتـ٘ اغيطًكـ١  ٭ٕ ايبٝـت اؿـكاّ        ايجايح:

 ٚاغتٝاق َْٛع٘ ٚإنتؿا١َ ٚدٛؾٙ عٓٛإ اغيًه١ٝ اغيطًك١.
 ٛد٘ اـطا  ايتهًٝفٞ يًٓاى طيٝعًا عر ايبٝت اؿكاّ.ت ايكابع:

َٛنِ اؿر آ١ٜ اْات١ٝ يًبٝت اؿكاّ  ٚنفا َا ٜرتيض عٔ  اـاَو:
 اؿر َٔ ايؿ٫٫ت ايعكا٥ؿ١ٜ.

نٕٛ اٯٜـات ٚنـ١ًٝ َباقنـ١ يتعاٖـؿ ايبٝـت اؿـكاّ ٚأؾا٤        ايهاؾى:
ت تك١ٜٓ اؿر  تهـٌ آٜـ١ َـٔ أٯٜـات ايـيت ؼي ايبٝـت اؿـكاّ  ـا ؾ٫٫        

)بٝٓـات( يتهـٕٛ    عكا٥ؿ١ٜ  َٚٓاتع ؼي أبٛا  َتعؿؾ٠  يفا دعًٗا اهلل 
سذ١ ٚاْش١  ٚنب٬ًٝ يًٗؿا١ٜ  ْٚٛقًا ٜكتبو َٓ٘ ايٓاى  تَٛف اٯٜات 

 باْٗا بٝٓات يطف اْاؼي  ٚقظي١ يًٓاى طيٝعًا.
بٝتًا ي٘ ؼي ا٭قض ٜهٕٛ َـأ٣ٚ   َٔ ايًطف إ دعٌ اهلل  ايهابع:

يـفٟ جيـت ٫ٚ جيـاق َٓـ٘  َٚـٔ أقاؾ اٱنـتغاث١       ٬َٚـًا يًػا٥فري  ٖٚٛ ا
 ٚايفم، ازي اهلل تعازي ٜهتطٝع إ ًٜذأ ازي بٝت اهلل.

ــأَ: يكــؿ تــكض اهلل عــم ٚدــٌ اؿــر عًــ٢ اغيهــًُري ؼي ايهــ١ٓ     ايج
ايهاؾن١ يًٗذك٠ يتبؿأ قس١ً ايُعٛؾ ؼي عامل اغيًهٛت ٚتتذؿؾ نٌ عاّ 

 باغيباؾ٨ اٱن٬ّ. يٝهٕٛ أؾا٤ اؿر عٗؿًا نًٜٓٛا ع٢ً ايتُهو ايعاّ

 انخفسري

ِٝ٘ آَٜنُت بَٝلَٓنُت طقٛي٘ تعازي   صِف
بعؿ اٱغباق عٔ ايبٝت اؿكاّ ٚتجبٝت سكا٥ل عكا٥ؿٜـ١ عٓـ٘  تهـٕٛ    
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نٌ ٚاسؿ٠ َٓٗا َؿقن١ يٮدٝاٍ ٖٚٞ اْـ٘ أٍٚ بٝـت ْٚـع ؼي ا٭قض     
َْٚٛٛ، ْٚع٘ ايعباؾ٠ ٚتًب١ٝ سادات ايٓاى ايؿ١ْٜٛٝ ٚا٭غك١ٜٚ ٚاْـ٘  

ن١  ٜٚرتيض عٓ٘ اــت ٚايُٓـا٤  ٚأنـبا  ايمٜـاؾ٠ ؼي ا٭َـٛق      ػي٤ًٛ باي)
اؿه١ٓ ٚااُٛؾ٠  ٚأْ٘ ٚنـ١ًٝ َٚـاؾ٠ َْٚٛـٛ، يًٗؿاٜـ١  َٚـٔ اٯٜـات       
عؿّ امُاق اٱٖتؿا٤ بايبٝت باغيهًُري  بٌ إ اٱْو ٚاؾـٔ ٜكتبهـٕٛ   
َٔ ايبٝـت َٓـاَري ا ؿاٜـ١ َٚـا ٜهـٕٛ عْٛـًا  ـِ عًـ٢ اؾا٤ ايعبـاؾات          

٥ه١ ٜطٛتٕٛ سٛي٘ ؾا٥بري  ٫ٚبؿ َـٔ ٚدـٛؾ أنـكاق ؼي    ٚايفكا٥ا ٚاغي٬
 طٛاتِٗ.

ٚبعــؿ إٔ ســؿؾت اٯٜــ١ ايهــابك١ َْٛــع ايبٝــت اؿــكاّ ٚأْــ٘ ببهــ١   
دا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يتػ) عـٔ آٜـ١ اعذالٜـ١ أغـك٣ غاققـ١ يًعـاؾ٠  ٖٚـٞ        

يــ٘ إٔ ٜهــٕٛ  ٚدــٛؾ آٜــات َتعــؿؾ٠ ؼي ايبٝــت اؿــكاّ  تكــؿ اقاؾ اهلل 
ٚا٭غ٬م تتُف بايًٍُٛ ٚايؿٚاّ  تهُا إٔ َؿقن١ ؼي ايعكٝؿ٠ ٚايفك٘ 

ايبٝت اؿكاّ ْٚع يًٓاى تهفا اٯٜات اييت تٝ٘ تاْٗا َٛعظ١ ٚع)٠ يهٌ 
 ايٓاى  ٚاٱتعار َٔ اٯٜات ع٢ً ٚدٛٙ ٖٞ:

 نٌ آ١ٜ َٛعظ١ َهتك١ً. ا٭ٍٚ:
 اٯٜات فتُع١ ع)٠ َٚؿقن١ داَع١. ايجاْٞ:
آٜـات َتعـؿؾ٠ نـٌ     نٌ آ١ٜ َٔ اٯٜـات ايبٝٓـات تتفـك، عٓٗـا     ايجايح:

 ٚاسؿ٠ َٓٗا َٛعظ١ ٚع)٠.
٫ٚ تعاقض بري ٖفٙ ايٛدٛٙ  تهٌ ٚاسؿ َٓٗا نك َٔ أنكاق آٜات 
ايبٝت اؿكاّ  َٚٓانب١ يًتؿبك  ٚبا  يًٗؿا١ٜ ٚاي٬ُع  ٚا ا٤ ؼي )تٝ٘( 

 تعٛؾ يًبٝت  ٖٚفا اغيع٢ٓ راٖك  ٚؼتٌُ ٚدًٖٛا:
 إ اٯٜات بفات ايب١ٓٝ. ا٭ٍٚ:
 ٜات بهْٛ٘ أٍٚ بٝت ؼي ا٭قض.تعًل اٯ ايجاْٞ:
 دا٤ت اٯٜات ٭ْ٘ ْٚع يًعباؾ٠. ايجايح:
 اقتباا اٯٜات سيْٛع ايبٝت اؿكاّ. ايكابع:

 اٯٜات تك، اي)ن١. اـاَو:
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َٔ أنبا  ٖؿا١ٜ ايٓاى بايبٝت اؿكاّ ٚدٛؾ اٯٜات تٝ٘   ايهاؾى:
إ ٫ٚ تعاقض بري ٖفٙ ايٛدٛٙ  ٚاغي٬ى تٝٗا اْٗا قظي١ يًٓاى  تهُـا  

 ايبٝت ْٚع يًٓاى تهفا اٯٜات  ٚؼي اٯ١ٜ ٚدٛٙ:
 اٯٜات دم٤ َٔ ْٚع ايبٝت يًٓاى. ا٭ٍٚ:
دا٤ت اٯٜات َهتك١ً عٔ ْٚع ايبٝت ٚإ ناْت دم٤ َٓ٘   ايجاْٞ:

 تْٛع ايبٝت أَك َهتكٌ عٔ اٯٜات.
 اٯٜات تٌٓ اْاؼي ٚعٓٛإ يً)ن١. ايجايح:

ُا  تُـٔ تٓـٌ اهلل   ٚايُشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ ٚايجايح  ٫ٚ تعاقض بٝٓٗ
تعازي إ تهٕٛ اٯٜات دم٤ َٔ ْٚع ايبٝت  ٚغتًا َرتيشًا َٓ٘  ٖٚفٙ 

ؼي ايبٝــت  اٯٜــ١ ؾعــ٠ٛ يــتًُو اٯٜــات ٚايــؿ٫٫ت ايــيت دعًــٗا اهلل  
 اؿكاّ  ٖٚٞ ع٢ً ٚدٛٙ:

 َا ـنكت٘ ٖفٙ اٯ١ٜ. ا٭ٍٚ:
 تتبع اٯٜات ايككآ١ْٝ  ٚانتككا٤ َعذمات ٚآٜات ايبٝت َٓ٘. ايجاْٞ:

ــح:اي ــات      جاي ــٛق اٯٜ ــ٢ رٗ ــؿٍ عً ــ١ ٜ ــٛاقؾ ؼي اٯٜ ــات" اي ــظ "بٝٓ يف
ٚاؾقانٗا َٔ  ايب١ٝ ايٓـاى  ٖٚـٞ ايـاق٠ غيعكتتٗـا َـٔ ايهتـا  ٚايهـ١ٓ        

 ٚايٛاقع ايَٝٛٞ.
ػًـٞ آٜـات َتعـؿؾ٠ ؼي الَٓـ١ َتبآٜـ١ عهـب اؿـاٍ  تُـج٬ً          ايكابع:

عات عٓؿَا أقاؾ أبك١ٖ ٖؿّ ايهعب١  أقنٌ اهلل عًٝ٘ طتًا أبابٌٝ أٟ طيا
َٔ ٖٓا ٚطياعات َٔ ٖٓاى ٜتبع بعٓٗا بعًٓا  َٚٔ اٯٜات ؽًٝؿ ٖـفٙ  
ايك١ُ ؼي ايككإٓ نُا ؼي نٛق٠ ايفٌٝ يتبك٢ س١ٝ  ١ٓ ؼي نٌ لَإ  ٚع)٠ 

 يٮدٝاٍ.
ٚايظكت١ٝ ؼي قٛي٘ تعازي طتٝ٘ص تفٝؿ ايجبـات ٚاٱنـتؿا١َ  تًـِ تـأتٹ     

ـ) ايؿاٍ اٯٜات بُٝغ١ اغياْٞ أٚ اغيهتكبٌ ٚسؿٙ  بٌ دا٤ت بُٝغ١ ا
ع٢ً ايٛدٛؾ ايكطعٞ ايفٟ ٫ ٜكبٌ ايًو أٚ ايرتؾؾ  َٚٔ اٯٜات ايـيت  

 ؼي ايبٝت اؿكاّ:
 َكاّ إبكاِٖٝ. ا٭ٚزي:
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 ا٭َٔ َٔ ايفم، غئ ؾغً٘. ايجا١ْٝ:
 ايهعب١ ايًكٜف١. ايجايج١:
 انتكباٍ ايٓاى ؼي ٬َتِٗ يًبٝت اؿكاّ. ايكابع١:
 انتًفا٤ اغيكٜا ب٘. اـاَه١:
 تعذٌٝ ايعكٛب١ غئ اْتٗو سكَت٘. ايهاؾن١:
 عؿّ عًٛ ايطت عًٝ٘. ايهابع١:
 ٝا  ّٚقٛ اؾُاق َع نجك٠ ايكَٞ  تإ قًت قؿ ٜهٕٛ ٖٓاى  ايجا١َٓ:

عُاٍ َتػُُٕٛ ٜكَٕٛٛ ظُع٘ ْٚكً٘ قًـت: إ آٜـ١  ٝابـ٘ َعكٚتـ١ ؼي     
ا٭ل١َٓ ايهابك١ ٚازي نٓري يٝهت بعٝؿ٠ اـ ٜأتٞ اؿاز ؼي ايه١ٓ ايتاي١ٝ ت٬ 

ؿٕٚ ي٦ًٝا َٔ طياق ايعاّ اغياْٞ َع اٱط٦ُٓـإ ايٓـٛعٞ ايعـاّ بعـؿّ     جي
ف٤ٞ طياع١ يٓكٌ اؾُاق  ٚاـ ٚدؿ ؼي ٖفٙ ا٭ل١َٓ َٔ ٜكّٛ بٓكًـٗا ؼي  
ايّٝٛ ايتايٞ تٗفا ٫ ٜتعاقض َع اٯ١ٜ  ٚتٝ٘ ْٛ، ؽفٝف ٚتٝهت  ٚا٫ تإ 

 أٌَ اٯ١ٜ بام.
 ٬ٖى َٔ ٜكٜؿ ايبٝت به٤ٛ. ايتانع١:
 اْ٘ َْٛع أؾا٤ َٓانو اؿر. ايعايك٠:

 دعٌ أت٦ؿ٠ اغيهًُري تًتام ايٝ٘. اؿاؾ١ٜ عًك٠:
انتكباي٘ يكطًا ؼي تفن١ٝ  ٚدعٌاؽاـٙ قب١ً ؼي اي٠٬ُ   ايجا١ْٝ عًك٠:

 ايفبا٥ض.
ؼٌٜٛ قب١ً اغيهـًُري َـٔ اغيهـذؿ ا٭قُـ٢ ازي ايبٝـت       ايجايج١ عًك٠:

 اؿكاّ  ٚثبٛت انتكباي٘ ازي ّٜٛ ايكٝا١َ.
َْٛٛع١ٝ تتض َهـ١ ٚؾغـٍٛ ايـٓ  قُـؿ َـ٢ً اهلل       كابع١ عًك٠:اي

ــكٌٜ      ــؿساق ق ــت اؿــكاّ ؼي اْتُــاق اٱنــ٬ّ ٚإْ ــ٘ ٚنــًِ ايبٝ ــ٘ ٚآي عًٝ
 ٚأقطا  ايهفك ٚيٞ ّٜٛ تتض َه١ "ّٜٛ ايفتض".

ايبٝت اؿكاّ َْٛع كُِ يعبـاؾ٠ اهلل  ٚتٝـ٘ آٜـ١    اـاَه١ عًك٠: 
  ٖٚفا ايبٓا٤ ٫ ٜتعاقض َع ٚؾع٠ٛ يًٓاى يبٓا٤ بٝٛت ايعباؾ٠ ؼي ا٭َُاق
 قؿن١ٝ ايبٝت اؿكاّ َٚا ي٘ َٔ اـ١َُٝٛ.
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اغتُاّ ايبٝت اؿكاّ بٛرا٥ف عباؾ١ٜ ٜٓفكؾ بٗا  ايهاؾن١ عًك٠:
ٚازي ّٜٛ ايكٝا١َ  ٫ ٜكق٢ ازي َٓميتٗا  تٙ ٫ٚ ٜٓاته٘ تٝٗا َْٛع أٚ بٝت 

 .ؼي ا٭قض  ٖٚفا اٱْفكاؾ آ١ٜ اْات١ٝ بايفات أٚ اغيكاق١ْ َع  تٙ
تعاٖؿ ايبٝت َـع تبـأٜ أْظُـ١ اؿهـِ  ٚ ًبـ١ أٖـٌ        ايهابع١ عًك٠:

 ايهفك اسٝاًْا.
ب٦ك لَمّ ْٚبع اغيا٤ َٓٗا  ٚايًفا٤ ٚقٓا٤ اؿادات ؼي  ايجا١َٓ عًك٠:

 َا٥ٗا.
 ٚبٝإ ٚرٗٛق آٜات ايبٝت حيتٌُ أَٛقًا:

 ٖٛ ايفٟ بٝٓٗا ٚدعًٗا راٖك٠ د١ًٝ. إ اهلل  ا٭ٍٚ:
 ٝت اؿكاّ بفاتٗا.تتذ٢ً آٜات ايب ايجاْٞ:
ايٓاى ِٖ ايفٜٔ ٜتًَٕٛٛ ازي اؾقاى آٜـات ايبٝـت بايتـؿبك     ايجايح:

ٚايتفهــك  ٫ٚ تعــاقض بــري ٖــفٙ ايٛدــٛٙ  ا٫ إ ايجــاْٞ ٚايجايــح تكعــا 
ــإ    ــٍٛ ايتبٝـ ــا٤ ٚايٛقـــٛ، ٚسُـ ــٝغ١ اٱَٓـ ــ١ بُـ ا٭ٍٚ  ٚدـــا٤ت اٯٜـ

 ٚايظٗٛق.
١ َٚٝغ١ ٚ)بٝٓات( طيع ب١ٓٝ ٖٚٞ اٯ١ٜ ايظاٖك٠  ٚايؿ٫ي١ ايٛاْش

اؾُع آ١ٜ اعذال١ٜ أغك٣ تفٝؿ ايتٛنٝـؿ عًـ٢ أُٖٝـ١ َْٚٛـٛع١ٝ ايبٝـت      
اؿكاّ  ٚتؿعٛ ايٓاى يًتٛد٘ ايٝ٘ ٚايتؿبك ؼي يأْ٘ َٚاي٘ َٔ اغيٓمي١  ٚتٝ٘ 

 ٚدٛٙ:
ــا       ا٭ٍٚ: ــا ٚسفظٗ ــازي ؼي إجياؾٖ ــؿق٠ اهلل تع ــِٝ ق ــات عظ ــبري اٯٜ ت
 ٚتعاٖؿٖا.
 ٍ بٝت ْٚع يًٓاى.اٯٜات ياٖؿ ع٢ً إ ايبٝت اؿكاّ أٚ ايجاْٞ:
 نٌ آ١ٜ َؿقن١ ؼي اغيعكت١ اٱ ١ٝ. ايجايح:
َــٔ اٯٜــات ؼي اٱقاؾ٠ ايتهٜٛٓٝــ١ ٚبــؿٜع َــٓع اهلل إ ػــؿ   ايكابــع:

 اٯٜات َتعؿؾ٠ ؼي أٍٚ بٝت دعً٘ اهلل يًعباؾ٠.
 دا٤ت آٜات ايبٝت بٝٓات قظي١ بايٓاى ٚيطفًا بِٗ. اـاَو:
ٛ    ايهــاؾى: ــ ــإ  ٚؾع ــا ٚنــ١ًٝ ؾــفبِٗ يٲضي ــات ازي أْٗ تِٗ يٲيتف
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 اٯٜات.
يًبٝت اؿكاّ إٔ ٜهٕٛ آٜـ١ يًػ٥٬ـل  ٚٚنـ١ًٝ     أقاؾ اهلل  ايهابع:

 يًتفنت بٛدٛ  عباؾت٘.
ؼي اٯ١ٜ ؽفٝف عٔ اغيهًُري ٚايٓاى طيٝعـًا بـإٔ دعـٌ اهلل     ايجأَ:

 آٜات ايبٝت راٖك٠ د١ًٝ  تؿعِٖٛ يًٗؿا١ٜ ٚاٱضيإ.
باؾ٠  ٚؾع٠ٛ يرتى ايهفك اٯٜات عٕٛ ٱغ٬ّ ايٓاى ؼي ايع ايتانع:
 ٚاؾشٛؾ.

 تتُٓٔ اٯ١ٜ ؾ٫٫ت: ايعايك:
 ٚدٛؾ آٜات ؼي ايبٝت اؿكاّ. ا٭ٚزي:
 ٖٛ ايفٟ ْٚع ٖفٙ اٯٜات. إ اهلل  ايجا١ْٝ:
 تتُف ٖفٙ اٯ١ٜ باْٗا راٖك٠ َهًٛت١ ب١ٓٝ. ايجايج١:

دا٤ َٚف ايبٝإ ٚايْٛٛع يـا٬ًَ َٚهـتغكقًا يهـٌ    اؿاؾٟ عًك: 
ًِ تًٓطك اٯٜات ازي قهُري  قهِ راٖك دًٞ  ٚآغك  ت آٜات ايبٝت  ت

 راٖك  بٌ نٌ آ١ٜ راٖك٠ د١ًٝ.
ؼي اٯ١ٜ ؼؿٹ يًهاتكٜٔ ٚاؾاسؿٜٔ  ٭ٕ اٯ١ٜ ؽـ) عـٔ    ايجاْٞ عًك:

ــات       ــا بٝٓ ــات بأْٗ ــات ٚتتُــف ٖــفٙ اٯٜ ــ١ ٖٚــٞ ٚدــٛؾ آٜ ــ١ َكنب سكٝك
  راٖكات  َٚٔ اٯٜات إ ٫ تك٣ دؿا٫ً َٔ ايهفاق ؼي ٖفا اـُّٛ

 ٚاْتفا٤ اؾؿاٍ ٜؿٍ ؼي َفَٗٛ٘ ع٢ً اٱقكاق ٚاٱَٓا٤.
 اٯٜات ؼي ايبٝت ع٢ً ٚدٛٙ: ايجايح عًك:

 نٌ آ١ٜ َهتك١ً ٚتؿٍ ع٢ً ـاتٗا بفًٓ٘ تعازي. ا٭ٍٚ:
 اؼاؾ اٯٜات ؼي ايظٗٛق ٚايهًف  ٖٚفا اٱؼاؾ آ١ٜ أغك٣. ايجاْٞ:

ٜــتكٔ  َــٔ ايكٛاعــؿ ايهًٝــ١ ؼي عــامل اـًــل إ اهلل  ايكابــع عًــك:
ا٭يٝا٤  ٚدا٤ ْٚع ايبٝت ع٢ً مٛ ايهُاٍ ٚاٱتكإ ٚداَعًا يًـكا٥ط  

ــإ ٚايظٗــٛق   اؿهٔ َٚٓٗا ٚدٛؾ آٜات تٝ٘  ٚاتُاف ٖف ــات بايبٝ ٙ اٯٜ
 ٚاٱْهًاف.

ــ١     اـــاَو عًــك: ــ١ فتُع ــات ايبٝٓ ــاتع آٜ ــؿبك سيٓ ــ١ ؾعــ٠ٛ يًت ؼي اٯٜ
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 َٚتفكق١  ٚاغيكاَؿ ايها١َٝ َٓٗا.
ٜـات ٚايبٝٓـات ؼي ايبٝـت اؿـكاّ  أّ إٔ     ٌٖٚ ايُـفا ٚاغيـك٠ٚ َـٔ اٯ   

 ايكؿقاغيتٝكٔ َا ٖٛ ؾاغٌ ايبٝت اؾٛا  ٖٛ ا٭ٍٚ َٔ ٚدٛٙ:
 تٛل دبٌ ايُفا ٚاغيك٠ٚ بإٔ نٌ ٚاسؿ َُٓٗا َٔ يعا٥ك اهلل. ا٭ٍٚ :
 اغيكاؾ َٔ اٯٜات عُّٛ اؿكّ َٚٓانو اؿر. ايجاْٞ :
 إؿام ايُفا ٚاغيك٠ٚ بايبٝت اؿكاّ. ايجايح :
 بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ تتابع ٚػؿؾ آٜات ايبٝت اؿكاّ. ايكابع :

 

 صإبساِٖٝ َََكنّمقٛي٘ تعازي ط
اغيكاّ ٖٛ اجملًو  ٚاغيْٛع ايفٟ ٜكّٛ تٝ٘ اٱْهإ  ٚيهٓ٘ دا٤ ٖٓـا  
باقاؾ٠ عٓٛإ يًعباؾ٠ ٚايتك٣ٛ ٚاي٬ُع  َٚكاّ إبكاِٖٝ ٖٓا ٖٛ َْٛع 

ــ٘ ايهــ٬    ــكاِٖٝ عًٝ ــ٘ ٚقــؿ تكــؿَت قُــ١ اغيكــاّ ٚنٝــف إ إب ّ لاق قؿَٝ
اياعٌٝ ٚمل ٜهٔ َٛدٛؾًا  ٚمل تعكت٘ لٚدت٘ ٚمل تكِ بانكاَ٘  تطًب 
َٓٗا إ ؽ) اياعٌٝ إ ٜغـت عتبـ١ ؾاقٙ  تعـكف َـا ٜكُـؿ غًٝـٌ اهلل       
تطًكٗا  ٚتمٚز  تٖا  تًُا عاؾ إبـكاِٖٝ عًٝـ٘ ايهـ٬ّ نـإ اياعٝـٌ      

ِٖٝ  ا٥بـًا عــٔ ايبٝــت ؼي ايُـٝؿ طًبــًا يًــكلم تكاَـت اغيــكأ٠ بــانكاّ إبــكا   
ٚدا٤ت ي٘ بايًشِ ٚايًدي ٚؾعا  ا باي)ن١ ٚمل ٜٓمٍ َٔ ظياقٙ  تذا٤ت 
باغيكاّ تْٛع قؿَ٘ ا٭ضئ عًٝ٘  ثِ سٛيت٘ ازي اؾ١ٗ ايٝهك٣  تبكـٞ أثـك   

 .(1)عباى ٚايُاؾم عًٝ٘ ايه٬ّابٔ قؿَ٘ عًٝ٘  ٚقؿ ٚقؾ اـ) عٔ 
  ٚتٝـ٘  نُا حيتٌُ اغيكاّ ٖٓا َْٛع قؿَٞ إبكاِٖٝ عٓؿ بٓـا٤ ايهعبـ١   

عُك عـٔ  ابٔ اياق٠ ازي عباؾ٠ ٠٬َٚ إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ  ٚق٣ٚ عٔ 
قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ قاٍ: ايـكنٔ ٚاغيكـاّ ٜاقٛتتـإ َـٔ     
ٜاقٛت اؾ١ٓ طُو اهلل ْٛقُٖا ٚي٫ٛ إ ْٛقُٖا طُو ٭ْـا٤ َـا بـري    

 .(2)اغيًكم ٚاغيغك 
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١ ايــيت دعًــٗا اهلل ؼي ٚاؿــؿٜح ٜــؿٍ عًــ٢ إ اغيكــاّ َــٔ نٓــٛل اؾٓــ
 ا٭قض  يٝهٕٛ َُؿاقًا َٔ َُاؾٜل اي)ن١.

ٚيكؿ إقرتْت اؿٓٝف١ٝ بإبكاِٖٝ ٚنفا اغيكاّ  َع ايتبأٜ بُٝٓٗا  اـ إ 
اؿٓٝف١ٝ ٖٞ ؾٜٔ ايتٛسٝؿ  ٚاٱنتكا١َ ع٢ً ا ؿ٣  ٖٚٞ َٓٗاز ا٭ْبٝا٤ 

 ٚاتباعِٗ  اَا اغيكاّ تٝشتٌُ أَٛقًا:
 ٝعًا.أْ٘ َكاّ ا٭ْبٝا٤ طي ا٭ٍٚ:
 َكاّ يطك َٔ ا٭ْبٝا٤. ايجاْٞ:
 .عًٝ٘ ايه٬ّاغيكاّ آ١ٜ غا١َ بإبكاِٖٝ  ايجايح:

ٚايُشٝض ٖٛ ايجايح  ٖٚٛ ايكؿق اغيتٝكٔ تًِ ٜكؾ َا ٜـؿٍ عًـ٢ أْـ٘    
تػكًا ٚعمًا ٱبكاِٖٝ  ٚثٝك١ ٚعٓٛإ ًٜتكٞ ب٘ طيٝع ا٭ْبٝا٤ تاقاؾٙ اهلل 
  ٚؾعٛتِٗ ٭ؾا٤ اغيٓانو ؼي دٗاؾٙ ؼي نبٌٝ اهلل ٚأـاْ٘ ؼي ايٓاى يًشر

ٚتعاٖؿٖا  ٚقؿ نتب اهلل يًُكاّ ايًإٔ ٚاؿفظ ببعج١ ايٓ  قُؿ ْٚمٍٚ 
ايككإٓ عًٝ٘  ت٫ًٛ ٖفٙ مل ٜعكف ايٓاى َا غيكاّ إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ َٔ 

 ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِاغيْٛٛع١ٝ ٚاٱعتباق ٖٚٛ َٔ بكن١ ايٓ  قُؿ 
)ن١ ايـيت دعًـٗا اهلل ؼي ايبٝـت اؿـكاّ     ٚسفظ٘ غيتاخ ايٓب٠ٛ  ٚبًشار اي

 تإ اغيكاّ ع٢ً ٚدٛٙ:
 اْ٘ دم٤ َٔ بكنات ايبٝت اؿكاّ. ا٭ٍٚ:
 ترتيض اي)ن١ َٔ اغيكاّ ع٢ً ايبٝت اؿكاّ. ايجاْٞ:
يًُكاّ بكن١ ٚغت قا٥ِ بفات٘  ٖٚٛ عٓٛإ اْاؼي غيا ؼي ايبٝت  ايجايح:

 اؿكاّ َٔ اي)ن١.
كاِٖٝ أَـك َبـاقى نُـا اْـ٘ ٜكتـبو      ٚايٛدٛٙ نًٗا َشٝش١ تُكـاّ إبـ  

اي)ن١ َٔ ايبٝت اؿكاّ  تإ قًت إ اٯ١ٜ ايهابك١ ـنكت اي)نـ١ َـف١   
٬َل١َ يًبٝت ٚيـٝو يًُكـاّ  قًـت: اغيكـاّ آٜـ١ َـٔ عٓـؿ اهلل  تٗـٛ اـٕ         

 َباقى ٚتل ايكٝاى اٱقرتاْٞ.
 ٚايه)٣: نٌ آ١ٜ ؼي ايبٝت َباقن١.

 غيكاّ َباقى.ٚايُغك٣: َكاّ إبكاِٖٝ آ١ٜ  ايٓتٝذ١: ا
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 ٖٚفٙ اي)ن١ تتذ٢ً ؼي ٚدٛٙ:
اؽاـٙ َْٛعًا يًُـ٠٬  تبعـؿ ايطـٛاف بايبٝـت تـأتٞ َـ٬ت٘        ا٭ٍٚ:

ايٛادب١ ٖٚٞ عٓـؿ اغيكـاّ َـع اٱَهـإ  ٚتٝـ٘ عٗـؿ َٚـ١ً بـري إبـكاِٖٝ          
يؿعا٤إبكاِٖٝ ؼي بعج١ ايٓ  قُؿ  ٚاغي٪َٓري  ٚياٖؿ ع٢ً انتذاب١ اهلل 

 .٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ
 انكاّ اغيهًُري يًُكاّ ٚتعاٖؿِٖ ي٘. اْٞ:ايج

ا٭ثـك اغيبـاقى يٓـؿا٤ إبـكاِٖٝ بـاؿر  ٚقٝـاّ اغيهـًُري بـأؾا٤          ايجايح:
 ايفك١ٜٓ ٚٚادباتٗا َٚٓٗا ٠٬َ ايطٛاف.

اؽاـ َكاّ إبكاِٖٝ َْٛعًا يًؿعا٤ ٚن٪اٍ اؿٛا٥ر ٚايتٓك،  ايكابع:
 ازي اهلل تعازي.

ك قـؿّ إبـكاِٖٝ ؼي َـػك٠    تك٣ َا ٖٛ َكـاّ إبـكاِٖٝ اؾـٛا  اْـ٘ أثـ     
َْٛٛع١ ؼي ايبٝت  ٚٚقؾت اٯ١ٜ بإٔ اغيكاّ آ١ٜ َٔ آٜات ايبٝت  ٚحيتٌُ 

 ٚدًٖٛا:
ايُػك٠ اييت قاّ عًٝٗا إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ دم٤ َٔ أقض  ا٭ٍٚ:

 ايبٝت اؿكاّ  ثِ ْٚعت ؼي َْٛعٗا اٯٕ.
د٤ٞ بايُػك٠ َٔ غاقز ايبٝت َـٔ دبـٌ أبـٞ قبـٝو اثٓـا٤       ايجاْٞ:

بكاِٖٝ ٚاياعٌٝ بكتع قٛاعـؿٙ يُٝـعؿ عًٝٗـا إبـكاِٖٝ اثٓـا٤ بٓـا٤       قٝاّ إ
 دؿاق ايهعب١ عٓؿ اقتفاع٘.

ــ٘ ؼي     ايجايــح: ايُــػك٠ َــٔ ؾاغــٌ ايبٝــت اؿــكاّ  ٖٚــ٤ٞ دــم٤ َٓ
ا٭ٌَ  َٚعؿ عًٝٗا إبـكاِٖٝ يٝـتُهٔ َـٔ قتـع اؿذـاق٠ ٚبٓـا٤ دـؿاق        

 ايهعب١.
ٍٛ ْميت ايُػك٠ َـٔ ايهـُا٤  يـفا انـتكبًت قـؿَٞ ايكنـ       ايكابع:

 ٚا٭ثك ايباقٞ تٝٗا يتهٕٛ آ١ٜ َباقن١ ؼي نٌ لَإ.
ٚؼي اؿؿٜح: إ َْٛـع بٝـت اهلل نـإ سًـف١  تـؿسا اهلل ا٭قض      
عٓٗــا  ٚاؿًــف١ َــػك٠ قغــ٠ٛ  ٚيعــٌ ٖٓــاى ٚدٖٛــًا يًُــ١ً بــري ٖــفا  

اْ٘ َـػك٠ ٫ْـت تغـاّ بٗـا      بًشاراؿؿٜح َٚعٓاٙ ٚبري َكاّ إبكاِٖٝ 
٢ غَُٛــ١ٝ أقض ايبٝــت  يٝبكــ٢ اغيكــاّ قؿَــ٘  تٗــفٙ ايًْٝٛــ١ ؾيٝــٌ عًــ
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ياٖؿًا ع٢ً أٌَ ا٭قض  َٚا شيتال ب٘ أقض ايبٝت ؾٕٚ  تٖا  ٖٚفا 
ايَٛف يعا١َ أقض ايبٝت ٫ ضيٓع َٔ غ١َُٝٛ غيكـاّ إبـكاِٖٝ بًشـار    

 قابًٝتٗا يٲستفار بأثك قؿّ إبكاِٖٝ.
اياعٌٝ يتٓع٘ ؼت قؿّ إبكاِٖٝ يتغهٌ اَكأ٠ دا٤ت ب٘  اـاَو:

ن٘  ٭ْ٘ أب٢ ايٓمٍٚ َـٔ ظيـاقٙ ٭ٕ نـاق٠ اَكأتـ٘ بعـؿ إ أـْـت يـ٘        قأ
بمٜاق٠ ٖادك ٚاياعٌٝ ؼي َه١ ايرتطت عًٝ٘ إ ٫ ٜٓمٍ َٔ ايؿاب١ اييت 
طٜٛـت  ــا ا٭قض  ثـِ ْكــٌ ازي ايبٝــت غيـا تٝــ٘ َــٔ اٯٜـ١ ٖٚــٞ إ٫ْــت     

 ايُػك ؼي َْٛع قؿَ٘.
ر قاٍ تعازي ٖٛ اؿذك ايفٟ قاّ عًٝ٘ إبكاِٖٝ يًٓؿا٤ باؿ ايهاؾى:

ْٕ ِفٞ ايَّٓنِع ِبنْيَشرلط  ص.ََٚأذل
اياعٌٝ ؼت قؿّ اَكأ٠ ا٭َك اؾاَع تاغيكاّ ايفٟ ْٚعت٘  ايهابع:

إبكاِٖٝ ٖٛ ـات٘ ايفٟ َعؿ عًٝ٘ إبكاِٖٝ ؼي بٓا٤ ايبٝت ٚنإ اياعٝـٌ  
ٜٓاٚي٘ اؿذك َٚاؾ٠ ايبٓا٤  ٚضيهٔ َعٗا إٔ ٜهٕٛ ْال٫ً َٔ ايهُا٤  ٚعٔ 

عباى قاٍ: يٝو ؼي ا٭قض ي٤ٞ َٔ اؾ١ٓ ا٫ ايكنٔ ٚاغيكاّ  ٚأُْٗا ٔ اب
دٖٛكتإ َٔ دٖٛك اؾ١ٓ  ٚي٫ٛ َا َهُٗا َٔ أٌٖ ايًكى َا َهُٗا ـٚ 

 .(1) عا١ٖ ا٫ يفاٙ اهلل
ــأَ: ــاّ ؼي ٖــفٙ     ايج ــ٘ ق ــ١ ٚاغيمؾيفــ١ ٚاؾُــاق ٭ْ ــكاِٖٝ عكت َكــاّ إب

   ٖٚٛ بعٝؿ.(2)اغيٛاْع ٚؾعا تٝٗا  عٔ عطا٤
 اؿكّ نً٘ َكاّ إبكاِٖٝ  عٔ ايٓػعٞ. نع:ايتا

ٚيهٔ ايه١ٓ ايٓب١ٜٛ بٝإ يًككإٓ  ٚقؿ ٚقؾ عٔ دابك بٔ عبؿ اهلل إ 
ا٫نـٛؾ ثـِ قَـٌ    انـتًِ اؿذـك   ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ   قنٍٛ اهلل 

ث٬ث١  ٢ًَٚ أقبع١ ست٢ إـا تكغ عُؿ إزي َكـاّ إبـكاِٖٝ  تُـ٢ً غًفـ٘     
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ْٔطقنعتري ثِ قكأ    ػيا ٜؿٍ عًـ٢ إ  (1)صَََكنِّ إبساِٖٝ َمق٢ًَِّ َٚاََِّخرمٚا َِ
اغيكاّ ٖٛ ايُػك٠ اغيع١ًَٛ اغيطبـٛ، عًٝٗـا أثـك قـؿَٞ إبـكاِٖٝ ٚقـؿ تغـت        
ا٭ثك بعا اي٤ًٞ عٔ ٦ٖٝت٘ َٔ نجك َهـض ايٓـاى يـ٘ باٜـؿِٜٗ  تـفٖب      

 تفٌُٝ ا٭َابع  قبٌ إٔ ْٜٛع ؼي َكُٛق٠ لداد١ٝ.
ٜـات ايبٝـت اؿـكاّ  ٚتٝـ٘     ٚدا٤ت اٯ١ٜ باٱغباق بإ اغيكاّ آ١ٜ َٔ آ

 ٚدٛٙ:
 اغيكاّ دم٤ َٔ َْٛع ايبٝت ٚأقْ٘ ا٭١ًَٝ. ا٭ٍٚ:
ِٝ٘ آَٜنُت بَٝلَٓثنتُ دا٤ سكف اؾك )ؼي( ؼي قٛي٘ تعازي طايجاْٞ:  ص يًظكتٝـ١  ِف

ٖٚٞ أعِ َٔ نٕٛ َػك٠ ايكؿّ دم٤ َٔ أقض ايبٝت ا٭َـ١ًٝ  ٖٚـٌ   
ٔ أٜاّ ابٝٓا آؾّ ٜتعاقض ٖفا ايٛد٘ َع ايكٍٛ بإ ايبٝت اؿكاّ َٛدٛؾ َ

ــ٘ ٜــؿٍ عًــ٢ سكٝكــ١ ٖٚــٞ سفــظ ايبٝــت     بــٌ ٚقبًــ٘  اؾــٛا  ٫  بــٌ أْ
َٚكَٛات٘ ٚآٜات٘ ؼي ا٭ل١َٓ اغيتعاقب١ َٚٔ قبٌ ا٭دٝاٍ اغيتعاقب١  ٚإ ايفرت٠ 
ايم١َٝٓ اغيُتؿ٠ بري آؾّ ٚإبـكاِٖٝ عًُٝٗـا ايهـ٬ّ يـٗؿت ٖـٞ ا٭غـك٣       

 تعاٖؿ ا٭دٝاٍ يًبٝت اؿكاّ ٚعؿّ ايتعؿٟ عًٝ٘.
ٚدٛؾ اغيكاّ بًشار أٜـاّ ْـمٍٚ ايكـكإٓ  ٚأٜـاّ ايـٓ  قُـؿ        يجايح:ا

 ٚاستُاٍ نٕٛ اغيكاّ غاقز ايبٝت قبٌ ايٓمٍٚ.٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ 
ايُػك٠ َٔ أقض اؿكّ  ٖٚٛ أعِ َٔ ايبٝت نُا ؼي س٢ُ  ايكابع:

 اؾُاق تاْٗا ت٪غف َٔ اؿكّ  ٢َٓٚ دم٤ َٔ اؿكّ.
ِٝ٘ آَٜنُت بَٝلَٓنُت َََكنّم إبساِٖٝٛي٘ تعازي طَٚٔ ا٭نكاق اٱعذال١ٜ ؼي ق ص اْ٘ ِف

نكم اؿذك ا٭نٛؾ  ؼي تت١ٓ ايككاَط١ ٚأغفٚٙ َعِٗ ٚأقاؾٚا نكق١ اغيكاّ 
 ٚيهٓ٘  ٝٸب عِٓٗ  ٚمل ٜهتطٝعٛا أغفٙ تبك٢ ؼي ايبٝت مل ٜفاقق٘.

ٚؼي اغيكاّ آ١ٜ ٖٚٞ ي١ْٛٝ َػك اؿـكّ يكـؿّ إبـكاِٖٝ ٚاْطباعٗـا تٝـ٘      
ًٓاى ؽ) عٔ تأثك اؿـكّ بكـؿّ ايكنـٍٛ  ٚنأْـ٘ ٜعكتـ٘ ٚتٝـ٘       يتبك٢ آ١ٜ ي

اياق٠ ازي تٛثٝل عُاق٠ ٚسر ايبٝت ٚاْ٘ ًٜٗؿ غئ ٜعُكٙ ٜٚمٚقٙ ٜٚكّٛ 
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باؾا٤ تك١ٜٓ اؿـر  تُـٔ غُـا٥ِ اغيكـاّ ؼي ايبٝـت اْـ٘ عٓـٛإ يتٛثٝـل         
اؿر  ٚؾع٠ٛ يًٓاى ٭ؾا٤ ايفك١ٜٓ تايبٝت ايفٟ طبع ع٢ً َػك٠ قؿّ 

 إبكاِٖٝ.
ثكٖا آ٫ف ايهٓري  ًٜٚٗؿ ؿذاد٘ ٜٚٛثل  ِ سهٔ طاعتِٗ ٚبك٢ أ

هلل تعازي  تذا٤ َكاّ إبكاِٖٝ َٔ با  اغيجاٍ ا٭َجٌ يًٓاى يٲغباق عـٔ  
ايتٛثٝــل ايهــُاٟٚ  ٚايًــٗاؾ٠ ا٭قْــ١ٝ ؼي أيــكف بكعــ١ ٭ٖــٌ اٱضيــإ   

 ٚاي٬ُع ايفٜٔ ٜهْٕٛٛ ْٝٛتًا ع٢ً ايكظئ ؼي بٝت٘ اؿكاّ.
غيباقن١ ؼي َػك٠ َُا٤ ازي ايهعبري ؼي آ١ٜ تكؿ  اَت قؿّ إبكاِٖٝ ا

مل ًٜٗؿٖا ايتأقٜؼ يتهٕٛ َؿقن١ تهـتككأ َٓٗـا ايـؿقٚى ٚايعـ) ٚتٝٗـا      
 َها٥ٌ:

 َا ٱبكاِٖٝ َٔ اغيٓمي١ ايكتٝع١. ا٭ٚزي:
 ؾقد١ ايٓب٠ٛ ٚأثكٖا ؼي اؾُاؾات. ايجا١ْٝ:
ي١ْٛٝ ٚتأثك اقض اؿكّ بكؿّ ايكنٍٛ َٚا  ا َٔ غ١َُٝٛ   ايجايج١:

 ا دم٤ َٔ ايبٝت ايفٟ اْمٍ َٔ ايهُا٤.ٚاْٗ
اغيكاّ عٓٛإ يْٛع أقض اؿكّ يًٓاى عٓؿ اؿر ٚايمٜـاق٠   ايكابع١:

ص أٟ إ أقض ايبٝـت  ٚمِوثَع ِيًَّٓثنعِ  ٖٚٛ دم٤ َـٔ عَُٛـات قٛيـ٘ تعـازي ط    
ؽتًف عٔ  تٖا ؼي ايتأثك بمٜاق٠ ٚعُاق٠ ايٓاى يًُهذؿ  تٗٞ يٝهـت  

ــٛ ؾاق ا٭َــك   ــ٢  نكطــع ا٭قض ا٭غــك٣  ٚي ــ٢ ا٭عــِ اٚ اغيعٓ بــري اغيعٓ
ا٭غِ يًفـظ ايككآْـٞ  تا٭َـٌ ٖـٛ ا٭ٍٚ ٱَـاي١ اٱطـ٬م ٚيعظـِٝ        

 تٌٓ اهلل تعازي  تهٕٛ اغيكاّ آ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ:
 بايفات  ٚإ اغيكاّ ٖٛ ـات٘ آ١ٜ. ا٭ٍٚ:
 َا ٜرتيض َٓٗا َٔ ايؿ٫٫ت ٚايع). ايجاْٞ:
ٓفـٛى  ٚايٛاقــع  ا٭ثـك ٚايٓفــع ايـفٟ ترتنـ٘ آٜــ١ اغيكـاّ ؼي اي     ايجايـح: 

 ايَٝٛٞ ٭ٌٖ اٱضيإ.
 ايجٛا  ا٭غكٟٚ غئ ٜ٪َٔ بآ١ٜ اغيكاّ. ايكابع:

)ٚقاٍ اغي)ؾ: )َكاّ( َُؿق تًـِ جيُـع نُـا قـاٍ )ٚعًـ٢ يعٗـِ(       
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ٚاغيكاؾ َكاَات إبكاِٖٝ  ٖٚٞ َا أقاَ٘ إبكاِٖٝ عًٝـ٘ ايهـ٬ّ َـٔ أَـٛق     
باٯٜـات   اؿر ٚأعُاٍ اغيٓانو ٫ٚ يو اْٗا نجت٠  ٚعًـ٢ ٖـفا تـاغيكاؾ   

ْٔ ٜمَعظِِّْ َغَعن٥َِس ايًَِّ٘يعا٥ك اؿر نُا قاٍ ط  .(1)صَََٚ
ٔ اغيكاؾ َٔ اغيكـاّ ؼي اٯٜـ١ ٖـٛ اٯٜـ١ اؿهـ١ٝ اغيتجًُـ١ ؼي  ـّٛ        ٚيه

قؿَٞ إبكاِٖٝ ؼي ايُػك  ٖٚٛ ايظاٖك ٚاغيتباؾق ٚايكؿق اغيتٝكٔ َٔ اٯ١ٜ  
ٱْـات١ ازي  َٚٚف٘ باْ٘ آ١ٜ ب١ٓٝ ٚع٢ً تعٝري اغيكاّ ٚسُكٙ اٱطيـا،  با 

َٚاََِّخرمٚا قإْٛ ايتفهت ايفاتٞ ٚايه١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚنت٠ اغيهًُري  قاٍ تعازي ط

ْٔ َََكنِّ إبساِٖٝ َمق٢ًَِّ ص  تفٝٗا ؾ٫ي١ إ َكاّ إبـكاِٖٝ َهـإ َعٗـٛؾ    َِ
 َٚتعاقف ٜٚتػف َْٛعًا ي٠٬ُ ايطٛاف ؼي اؿر.

ه٬ّ َٔ إ ـنك اغيكاّ ؼي ٖفٙ اٯ١ٜ تًكٜف اْاؼي ٱبكاِٖٝ عًٝ٘ اي
 بري ا٭ْبٝا٤  َٔ ٚدٛٙ:

ـنــكٙ ؼي ايكــكإٓ  اـ إ ايتعــؿؾ ؼي ايــفنك آٜــ١ ٚيــاٖؿ عًــ٢   ا٭ٍٚ:
 اٱنكاّ.

 بٝإ عظِٝ َٓمي١ إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ بري ا٭َِ. ايجاْٞ:
تتُٓٔ اٯ١ٜ ؼي َفَٗٛٗا لدك أٌٖ ايهتـا  عـٔ اؾعـا٤ إ    ايجايح: 

يًبٝت اؿـكاّ يـاٖؿ عًـ٢     إبكاِٖٝ نإ ٜٗٛؾًٜا اٚ ُْكاًْٝا اـ إ عُاقت٘
 نْٛ٘ َهًًُا سٓٝفًا.

ؼي اٯ١ٜ سذ١ عًـ٢ أٖـٌ ايهتـا  بًـمّٚ اٱقتـؿا٤ بـإبكاِٖٝ        ايكابع:
 ٚإتبا، ًَت٘  َٚٓٗا اْ٘ نإ ٜتػف ايبٝت اؿكاّ َكاًَا َْٚٛعًا يًعباؾ٠.

تعاٖؿ َكاّ إبكاِٖٝ ع٢ً تعاقب ٦َات ايهٓري  ٚتٝ٘ انكاّ  اـاَو:
آ١ٜ اْات١ٝ غا١َ باغيكاّ  تكؿ َكت عُـٛق   ٚتًكٜف ي٘  ٖٚفا ايتعاٖؿ

كتًف١ ٚأدٝاٍ َتعاقب١ َٔ ايٓـاى  ٚأْظُـ١ َتبآٜـ١ ٚسٓـاقات َتعـؿؾ٠      
ٚدـكت ســكٚ  َٚعــاقى عؿٜــؿ٠ عًــ٢ َــك ا٭ٜــاّ ٚتعاقــب ايهــٓري بــري  
ايكبا٥ٌ ٚايكاطٓري ؼي َه١ َٚـا سٛ ـا ٚرٗـٛق ايًـكى ٚايهفـك ٚايٛثٓٝـ١       
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 أسٝاًْا.
ثِ دـا٤ ـنـكٙ ؼي ايكـكإٓ     فٌٓ اهلل َٚع ٖفا بكٞ اغيكاّ قفٛرًا ب

 يٝهٕٛ آ١ٜ ؼي ـات٘ ٚسفظ٘.
ؾع٠ٛ ٱنكاّ إبكاِٖٝ  ٭ثكٙ ؼي ايبٝت اؿـكاّ ايـفٟ   اٯ١ٜ ايهاؾى: 

 ٜؿٍ ع٢ً عظِٝ يأْ٘ بري ايٓاى عا١َ  ٚا٭ْبٝا٤ غا١َ.
َٔ َكاّ إبكاِٖٝ َٚـع إ اغيـكاؾ   تعار يًُهًُري اٱ يكؿ أقاؾ اهلل 
١ ٖٛ اغيكاّ اؿهٞ  ٚقؿّ إبكاِٖٝ اغيٓطبع١ ؼي ايُػك ؿؿ َٔ اغيكاّ ؼي اٯٜ

  ايهعب  تإ اٯ١ٜ تًت ازي اغيكاّ اغيعٟٓٛ  ٚقك  إبـكاِٖٝ َـٔ اهلل   
ٚاي١ًُ بري ايٓ  ٚايبٝت اؿكاّ  تا٭ٍٚ غًٝف١ اهلل ؼي ا٭قض  ٚايجاْٞ 
بٝت٘ ايفٟ دعً٘ َأ٣ٚ ٬َٚـا ٚق٬ً يًٓهو ٚايعباؾ٠  ٜٚؿٍ اغيكاّ عًـ٢  

 كطا، إبكاِٖٝ ٚتفاْٝ٘ ؼي َكْا٠ اهلل  ٚعمَ٘ ٚثبات٘.اْ
ٜٚبري اغيكاّ َٓمي١ إبكاِٖٝ ٚا٭ْبٝا٤ ٚسذاز ايبٝـت اؿـكاّ عٓـؿ اهلل    

 َٚا  ِ َٔ ايًإٔ ٚاغيٓمي١ بري اـ٥٬ل  ٭ٕ إ٫ْت ايُػك٠ ايُُا٤  
ٚاُْٗاقٖا ؼت قؿّ إبكاِٖٝ إَاق٠ عًـ٢ انـكاّ اـ٥٬ـل يٮْبٝـا٤ ٚٚتـؿ      

كــاّ ايظــاٖكٟ اغيــاؾٟ ايفــكؾٟ ؼي ايــؿْٝا  يــاٖؿ عًــ٢ اغيكــاّ اؿــاز  تاغي
 اغيعٟٓٛ ايٓٛعٞ ؼي ايؿْٝا ٚاٯغك٠.

ٚدــا٤ ـنــك َكــاّ إبــكاِٖٝ َــكتري ؼي ايكــكإٓ  اـ ٚقؾ ا٭َــك اٱ ــٞ  
ــاٍ تعـــازي ط  ــاّ إبـــكاِٖٝ  قـ ْٔ َََكثثثنِّ إبثثثساِٖٝ   بايُـــ٠٬ ؼي َكـ َٚاََِّخثثثرمٚا َِثثث

 ايج٬ث١:  ٫ٚبؿ َٔ ١ًَ بري ا٭طكاف (1)صَمق٢ًَِّ
 َكاّ إبكاِٖٝ. ا٭ٍٚ:
 اْ٘ آ١ٜ ب١ٓٝ بًٗاؾ٠ اٯ١ٜ قٌ ايبشح. ايجاْٞ:
 اؽاـ اغيكاّ َْٛعًا ي٠٬ًُ  ٖٚفٙ اي١ًُ ع٢ً ٚدٛٙ: ايجايح:
 بٝإ يإٔ إبكاِٖٝ ٚؾقدت٘ بري ا٭ْبٝا٤. ا٭ٍٚ:
تٛنٝؿ نـعٞ إبـكاِٖٝ عًٝـ٘ ايهـ٬ّ ؼي عُـاق٠ ايبٝـت اؿـكاّ        ايجاْٞ: 
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 اؿر.ٚؾعٛت٘ ايٓاى ٭ؾا٤ 
دٗاؾ إبكاِٖٝ يًكّٛ ايظاغيري  ٚؼؿٟ نًطإ اؾٛق ؼي لَإ  ايجايح:

صيكٚؾ  َٚا ٜؿٍ عًٝ٘ ٖفا ايتشؿٟ ؼي َفَٗٛ٘ َٔ ؾع٠ٛ ايٓاى يًتٛسٝؿ  
 ٚبٝإ بط٬ٕ ٚقبض ايًكى ٚاي٬ٓي١.

ٚدٛ  تعاٖؿ ايُـ١ً بـري اغيهـًُري ٚإبـكاِٖٝ عًٝـ٘ ايهـ٬ّ        ايكابع:
كاّ  تُـع إ اغيكـاّ ٫ ٜتهـع ا٫ يفـكؾ     ٚتتذ٢ً ٖفٙ اي١ًُ باي٠٬ُ ؼي اغي

ٚاسؿ  دا٤ ا٭َك اٱ ٞ يًُهًُري بُٝغ١ اؾُع بأؾا٤ اي٠٬ُ ؼي اغيكاّ 
 ػيا ٜؿٍ ع٢ً يمّٚ تعاٖؿ اغيكاّ.

ٚتٝ٘ بٝإ غيا تٝ٘ َٔ ا٭نكاق ايكؿن١ٝ ٚايٓفع ؼي ايؿاقٜٔ َٚٓٗا يٗاؾ٠ 
كاّ ٚقكٜبًا اغيكاّ يًُهًِ ايفٟ ًُٜٞ تٝ٘ ٚسٛي٘  تتذمٟ اي٠٬ُ سٍٛ اغي

َٓ٘ ٚعًٝ٘ اٱطيا،  ٚيكاعؿ٠ ْفٞ ايعهك ٚاؿكز  ٫ٚ ْكق ٫ٚ ْكاق  
 ٚعَُٛات قاعؿ٠ ا٭قك  تا٭قك .

اغيكــاّ َــٔ َظــإ اٱنــتذاب١ ٚايبكــع اغيباقنــ١ اغيػُُــ١    اـــاَو:
 يًعباؾ٠.

إؽــاـ اغيكــاّ َُــ٢ً تٓمٜــ٘ ٚتطٗــت يــ٘ َــٔ ؾْــو ايًــكى   ايهــاؾى:
 ٚا٭قفاق اغيع١ٜٛٓ ٚاغياؾ١ٜ.

تؿعٛ اٯ١ٜ اغيهًُري ازي ا٤٬ٜ اؿر ٚاي٠٬ُ ؼي ايبٝت عٓا١ٜ  هابع:اي
غا١َ  ٚػعٌ اغيهًِ ًٜتام يًبٝت اؿكاّ  َٚٔ ٚدٛٙ ايًٛم إٔ ٜفٛل 

 باي٠٬ُ ؼي َكاّ إبكاِٖٝ.
٫بؿ َٔ ثٛا  غاّ ي٠٬ًُ ؼي اغيكاّ  غًَُٛا َع ٚقٚؾ  ايجأَ:

ٓٗا اغيكاّ  ٚياٖؿ ا٭َك اٱ ٞ اـاّ بٗا  ٖٚٛ َٔ اٯٜات اييت ٜتُٓ
ع٢ً إ آ١ٜ َكاّ إبكاِٖٝ ام٬ي١ٝ َٚتعؿؾ٠  ٚتتفك، عٓٗا آٜـات عؿٜـؿ٠    

 نٌ ٚاسؿ٠ َٓٗا َؿقن١ ن١َٝ٬ ٚعكا٥ؿ١ٜ ٚتك١ٝٗ.
٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚؼي اٯ١ٜ سح يًُهًُري ع٢ً سفظ ن١ٓ ايٓ  قُؿ 

ايكٛي١ٝ ٚايفع١ًٝ َٔ با  ا٭ٚي١ٜٛ  تكؿ تفٌٓ اهلل عفظ َكاّ ٚآي٘ ٚنًِ 
بـكاِٖٝ ٖٚــٛ عٓــٛإ ؾٗـاؾ إبــكاِٖٝ ؼي بٓــا٤ ٚعُـاق٠ ايبٝــت تُــٔ بــا     إ

ا٭ٚي١ٜٛ إ حيفظ اغيهًُٕٛ ن١ٓ ايـٓ  ؼي أؾا٥ـ٘ َٓانـو اؿـر ٚانكاَـ٘      
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َـ٢ً اهلل عًٝـ٘   يًبٝت  تذا٤ َكاّ إبكاِٖٝ آ١ٜ ٚؾع٠ٛ ٱتبا، ايٓ  قُؿ 
 ٚاٱقتؿا٤ ب٘  ٚسفظ نتت٘ ٚنٓت٘.ٚآي٘ ٚنًِ 

َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘    قلم ايـٓ  قُـؿًا    ٚقؿ ٜكـٍٛ قا٥ـٌ إ اهلل   
جيعــٌ يــ٘ َكاَــًا ؼي ايبٝــت َــا قلم ا٭ْبٝــا٤ اٯغــكٜٔ  تًُــاـا مل ٚنــًِ 

ٚجيعٌ بعا ايُػك ؼي اؿكّ تًري ي٘ ٚيتغّٛ قؿَ٘ تٝ٘  ٜٚهٕٛ ياٖؿًا 
 ع٢ً َؿم ْبٛت٘  ٚعٓٛاًْا يتٛثٝل ْبٛت٘ ٚدٗاؾٙ  اؾٛا  َٔ ٚدٛٙ:

٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ آ١ٜ ايٓ  قُؿ إ آٜات ا٭ْبٝا٤ سه١ٝ  ٚ ا٭ٍٚ:
 عك١ًٝ ٖٚٞ ايككإٓ ايهكِٜ.ٚنًِ 

دا٤ تٛثٝل اغيكاّ ٚاٱغباق باْ٘ آ١ٜ َٔ عٓؿ اهلل بايككإٓ ايفٟ  ايجاْٞ:
 .٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِٖٛ َعذم٠ ايٓ  قُؿ 

بايبٝـت  ٢ًَ اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ    إ َكاَات ايٓ  قُؿ  ايجايح:
 عًٝ٘ بفتض َه١  ٚؾسك ايهفك ٚايًكى تٝٗا  تآ١ٜ َعكٚت١  ٚقؿ أْعِ اهلل

نـٛا٤  َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ     اغيكاّ ياٖؿ ع٢ً تفٌٓٝ ايٓ  قُؿ 
 عفظٗا أٚاجمل٤ٞ باٯٜات سيا ٖٛ أتٌٓ َٓٗا.

٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘  تتعاٖؿ أدٝاٍ اغيهًُري أؾا٤ ايٓ  قُؿ  ايكابع:
تًك٢ ايعًُا٤ طبك١ عٔ غيٓانو اؿر  ٚؼكّ ع٢ً سفظ نٓت٘  ٜٚٚنًِ 

 طبك١ أساؾٜج٘ ٚأتعاي٘ ؼي اؿر ٚنٝف١ٝ أؾا٥٘.
٢ًَ َٔ اٯٜات ؼي اغيكاّ َا سؿخ عٓؿ ٖذك٠ ايٓ  قُؿ  اـاَو:

ٚغكٚد٘ َٔ َه١ تاقًا َٔ قكٌٜ سُٝٓا تٛاط٪ا ع٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ 
 قتً٘ ق١ٜ٩ ايؿيٌٝ قؿَ٘  ٖفٙ ايكؿّ اييت ؼي اغيكاّ أٚ قؿّ ٚيؿٙ  ٚقاٍ عٔ
قؿّ أبٞ بهك ٖفٙ قؿّ ابٞ قشات١ اٚ ٚيؿٙ  يتهٕٛ تٝٗا ؾ٫ي١ ع٢ً سفظ 

غيعـامل اؿٓٝفٝـ١ ٚتعاٖـؿٙ ٚتجبٝتـ٘      ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنـًِ  ايٓ  قُؿ 
 .عًٝ٘ ايه٬ّيهٓٔ إبكاِٖٝ 

 بني ادلمبو واحلجس األسىد
ـنك ايككإٓ َكاّ إبكاِٖٝ ؼي َْٛعري ٚمل ٜفنك اؿذك ا٭نـٛؾ َـع   

بفًٓ٘  ٚعؿّ ـنكٙ ؼي ايككإٓ ٫ٜؿٍ ع٢ً عـؿّ أُٖٝتـ٘    ٚقٚؾ ا٭غباق 
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ِ    بٌ اْٗا َهتككأ٠ َٔ تكبٌٝ ايٓ  قُـؿ   ٚيـ٘   َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـً
ايُّٓٛ ايٛاقؾ٠ تٝ٘ ٚيهٓـ٘ ؼي قنـٔ َـٔ ايهعبـ١  بُٝٓـا َكـاّ إبـكاِٖٝ        
غاقز ايهعب١ ٚفاٚق  ا  باٱْات١ ازي ٚقٚؾ ايككإٓ باؽاـ اغيكاّ ٢ًَُ 

ْٔ َََكنِّ إبثساِٖٝ َمَقث٢ًِّ  َٚقاٍ تعازي ط   ٖٚـفا ٫ ٜعـين عـؿّ    (1)صاََِّخرمٚا َِ
َـ٢ً  َْٛٛع١ٝ اؿذك  بٌ ي٘ قؿن١ٝ غا١َ تتذ٢ً بتكبٌٝ ايٓ  قُـؿ  

ي٘ عٓؿ ايطٛاف  ٚعًٝ٘ نت٠ اغيهـًُري اـ ٜهـتشب   اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ 
انت٬ّ ٚتكبٌٝ اؿذك ا٭نٛؾ  َٚع تعفق ايتكبٌٝ بهبب ايمساّ ٜهتشب 

َٚع تعفقٙ ًٜاق ايٝ٘ بايٝؿ  ٚؼي ا٭غباق اْـ٘ ْـمٍ َـٔ اؾٓـ١ ٚعـٔ      غيه٘  
اْـ٘ نـإ أيـؿ بٝاْـًا َـٔ ايـجًر       ٢ًَ اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ    ايٓ  قُؿ 

ابـٔ  تهٛؾت٘ غطاٜا أٌٖ ايًكى  ٚـنك اْ٘ ٖبط َع آؾّ َٔ اؾ١ٓ  ٚعٔ 
 عباى: يٝأتري ٖفا اؿذك ّٜٛ ايكٝا١َ ي٘ عٝٓإ ٜبُك بُٗا ٚيهإ ٜٓطل ب٘

 .(2)ًٜٗؿ ع٢ً َٔ إنتًُ٘ عل
ٚسفـظ نـٌ   ٚنٌ َٔ اغيكاّ ٚاؿذك َػك٠ قابًـ١ يًٓكـٌ ٚاٱْتكـاٍ     

َُٓٗــا ؼي َْٛــع٘ آٜــ١ بٝٓــ١ أغــك٣ ٚيــاٖؿ عًــ٢ ايعٓاٜــ١ اٱ ٝــ١ بايبٝــت 
اؿكاّ  ٚؾع٠ٛ يًُهًُري ؿفظُٗا ٜٚكع اؿذك ؼي ايكنٔ اـاّ بـ٘ ؼي  

ًـ     كٜٔ ـقاعـاي بًشـار   دؿاق ايهعب١  اَا اغيكاّ تٝبعؿ عـٔ ايبٝـت نـت١ ٚع
َْٛع٘ ايفٟ ٖٛ عًٝ٘  ٚنإ ًَُكًا بايبٝت ٚدا٤ت ايه١ٓ ايٓب١ٜٛ ايكٛي١ٝ 
ٚايفع١ًٝ ببٝإ قؿن١ٝ اؿذك  ٚيمّٚ تعاٖؿٙ ٚايت)ى ب٘  ٚتٓفٞ اٯٜات 
ايــيت ؼي ايبٝــت اؿــكاّ عًٝــ٘ آٜــات اْــات١ٝ ٚتهــٕٛ دــم٤ عًــ١ ؼي سفظــ٘ 

ٝـت ٚق٩ٜـ١ آٜاتـ٘  ٚؼي    ٚايعٓا١ٜ بـ٘ ٚباعجـًا يًًـٛم ؼي ايٓفـٛى يمٜـاق٠ ايب     
 اؿؿٜح: اؿذك ا٭نٛؾ ضيري اهلل ؼي ا٭قض.

 لبَىٌ اخلالفت وانبُج
يكؿ تفٌٓ اهلل نبشاْ٘ ٚدعٌ اٱْهـإ غًٝفـ١ ؼي ا٭قض  ٚأيـٗؿ    
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 .9/26سٝإ ابٔ َشٝض  (2) 
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اغي٥٬ه١ ع٢ً غ٬تت٘  ٖٚفٙ ايًٗاؾ٠ َكؿ١َ نكضي١ ـًل ٚإنكاّ اٱْهـإ  
ًـ   ٢ عظـِٝ يـأْ٘   ٚتٛنٝؿ ع٢ً َٓميت٘ ايكتٝع١  ٚيٝهٕٛ اغي٥٬ه١ يـٗٛؾًا ع

َٚٓميت٘  َٚـع ٖبـٛا آؾّ عًٝـ٘ ايهـ٬ّ ٫لَتـ٘ ايٓبـ٠ٛ َٚـاسب٘ ٚـقٜتـ٘         
ــكلم ايهــكِٜ  ٚنــػك اهلل   ــ٘    اي ــاِٖ يعباؾت ــا ؼي ا٭قض ٚؾع  ــِ َ

ٚطاعتــ٘  ٖٚــفٙ ايــؿع٠ٛ ػًــت بآٜــات ٚبــكاٖري ٚؾ٫٫ت عًــ٢ ٚدــٛؾ  
َْٛـعًا   ايُاْع ٚيمّٚ عباؾت٘  َٓٗا ايبٝـت اؿـكاّ ايـفٟ دعًـ٘ اهلل     

٠  ٚارٗاق ايطاع١ ٚايًذ٤ٛ ازي اهلل تعازي  َٚـٔ َٓـاتع ايبٝـت اْـ٘     يًعباؾ
َُاسب أقْٞ نكِٜ يٲْهإ ؼي اؿٝا٠ ايؿْٝا  ٚيكؿ َاسبت اٱْهـإ  

 ؼي سٝات٘ ؼي ا٭قض أَٛق:
ايٓب٠ٛ ٚايٛسٞ ازي ا٭ْبٝا٤  ٖٚٛ أَك غاّ  ٚيهٔ ايٓفع َٓ٘  ا٭ٍٚ:

بايٓب٠ٛ ٚدعًـِٗ    عاّ  تتفٌٓ اهلل ع٢ً ْفك َٔ ايبًك اـ أنكَِٗ اهلل
أ١ُ٥ ايٓاى ؼي ايًٓأتري يٌٝٓٗ ايٓاى طيٝعًا َٔ تٝا ايٓبـ٠ٛ َٚٓـاَٝٓٗا   

 ايكؿن١ٝ.
سذ١ ـات١ٝ  ٚؾاعًٝا باطًٓٝا ازي ا ؿ٣  ايعكٌ اـ دعً٘ اهلل  ايجاْٞ:
 ٚاٱضيإ.

اٯٜات ايه١ْٝٛ  ٚايًٛاٖؿ ايهـُا١ٜٚ ٚا٭قْـ١ٝ ايـيت تـؿٍ      ايجايح:
 ع٢ً عظِٝ قؿق٠ اهلل.

  ٚاييت ٜؿقى َعٗا اٱْهإ ْكٚق٠ َٛاقؾ اؿاد١ ازي اهلل  ايكابع:
 ايًذ٤ٛ ايٝ٘ نبشاْ٘.

َْٛعًا يفنكٙ تعازي  ٚا٬ًَ يًُهادؿ  نْٛ٘ايبٝت اؿكاّ  اـاَو:
ٚبٝٛت ايعباؾ٠  َع اغيـا٥م بـري ايبٝـت اؿـكاّ ٚ ـتٙ َـٔ اغيهـادؿ ٚؾٚق        

 ايعباؾ٠  َٔ ٚدٛٙ:
 ْع يًٓاى ؼي ا٭قض.ايبٝت اؿكاّ أٍٚ بٝت ٚ ا٭ٍٚ:
 حير ايٓاى ازي ايبٝت اؿكاّ ع٢ً مٛ ايٛدٛ  ٚايفكض. ايجاْٞ:
ٜهتكبٌ اغيهًُٕٛ ايبٝت اؿكاّ ؼي ٬َتِٗ ٚـبا٥شِٗ ٚؾتٔ  ايجايح:

 َٛتاِٖ.
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 ٚدٛؾ آٜات بٝٓات ؼي ايبٝت اؿكاّ. ايكابع:
 َْٛع ايهعب١ قب١ً َٔ ؽّٛ ا٭قض ازي عٓإ ايهُا٤.اـاَو: 
 ١َ سفظ ايبٝت ٚن٬َت٘ َٔ ا٭ـ٣ ٚايتعؿٟ عًٝ٘.انتؿا ايهاؾى:
ٚدٛؾٙ ؼي أقض غاي١ٝ َٔ ايم٫لٍ ٚاـهف َع أْ٘ ٚنـط   ايهابع:
 دباٍ عاي١ٝ.
ايبٝت اؿكاّ أٍٚ بٝت ْٚع يًٓاى تاْ٘  ٚنُا دعٌ اهلل  ايجأَ:

ٚتٝ٘   ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِٚبًؿ٠ َه١ يٗؿا بعج١ غامت ايٓبٝري قُؿ 
 يبٝت ؼي اغيًٌ ايهُا١ٜٚ.تٛنٝؿ غيْٛٛع١ٝ ا
يًبٝــت إٔ ٜهــٕٛ يــاٖؿًا عًــ٢ اٱْهــإ ؼي عًُــ٘   يكــؿ أقاؾ اهلل 

ٖٚفٙ ايًٗاؾ٠ ٫ تٓشُك بفك١ٜٓ اؿر بٌ ٖٞ أعِ  ٭ٕ اٱْهإ حيتاز 
ازي انتكباي٘ عيو َكات  َٚٔ اٯٜات إ انتكباٍ ايبٝت يكا ٚادب 

اٱْهــإ ؼي ؼي ايُــ٠٬  ٚيــٝو اَــكًا َهــتشبًا  ٬َٚلَــ١ ايبٝــت يٛدــٛؾ 
ا٭قض قإْٛ ثابت  ٚسكٝك١ ؾا١ُ٥ ٚتٝٗا تػك ٚعم يبين آؾّ  َٚٓانـب١  
 يًتكك  ازي اهلل  ٚؾع٠ٛ يًعباؾ٠ ٖٚٛ سذ١ ع٢ً اؾاسؿٜٔ ٚايهاتكٜٔ.

َٚٔ غُا٥ِ اٱستذاز بايبٝت اؿكاّ اْ٘ آ١ٜ ؾا١ُ٥  تتذًـ٢ تٝٗـا   
ٝــإ آٜــات ٚنــٌ آٜــ١ ؾعــ٠ٛ يًٗؿاٜــ١ ٚاٱضيــإ باٱْــات١ ازي اتُــاتٗا بايب 

ٚايْٛــٛع ٚاٱْهًــاف يٝهــٌٗ عًــ٢ ايٓــاى اؾقاى َعاْٝٗــا عًــ٢ مــٛ   
اغيٛدبـــ١ ايهًٝـــ١ اٚاؾم٥ٝـــ١  ٖٚـــفا اٱؾقاى ٚنـــ١ًٝ ؿفـــظ ٚتعاٖـــؿ       

آي١ يا١ٜٚ يًكبط بري أتكاؾ ايمَإ ايطٛي١ٝ  نْٛ٘ايبٝت ٚانتؿا١َ ٚدٛؾٙ 
 ايج٬ث١ اغياْٞ ٚاؿاْك ٚاغيهتكبٌ.
بٝت اؾٛا  ٖٛ ايعُّٛ ٚاـُـّٛ  َٚا ٖٞ ايٓهب١ بري اـ٬ت١ ٚاي

َٔ ٚد٘ تُاؾ٠ اٱيتكا٤ ايفٝا ٚايفٌٓ اٱ ٞ ع٢ً اٱْهإ  ٚانكاَـ٘  
ٚاعاْت٘ ع٢ً ا ؿا١ٜ  باٱْات١ ازي عُّٛ ايٓفع تهٌ َٔ اـ٬ت١ ٚايبٝت 

 ي٘ َٓاتع عا١َ تتغ٢ً ايٓاى طيٝعًا.
ٚأَا َاؾ٠ اٱترتام تاـ٬ت١ دا٤ت ٯؾّ  ٚأغتًف ٌٖ ٖـٞ غاَـ١   

تًٌُ ا٭ْبٝا٤ ؾٕٚ  تِٖ  اّ عا١َ ؾٓو اٱْهإ  ٚا٭َض ٖـٛ  ب٘ أّ 
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اْٗا غـت قـا ترتيـض     بًشارايجايح ٚإ ْاٍ َكاتبٗا ايها١َٝ ا٭ْبٝا٤  
 َٓاتع٘ ٚبكنات٘ ع٢ً ايٓاى طيٝعًا.

َٚٔ َاؾ٠ اٱترتام إ ايبٝت عٓٛإ يًتهًٝف بـاؿر ٚاٱنـتكباٍ ؼي   
ايبٝت اؿكاّ ياٖؿًا ع٢ً انتشكام إ ٜهٕٛ  اي٠٬ُ  يكؿ أقاؾ اهلل 

 اٱْهإ ـ٬ت١ ا٭قض بتعاٖؿٙ ي٘ ٚانكاَ٘  ٚأؾا٤ اؿر.
إ قٛي٘ تعازي "ْٚـع يًٓـاى" يـاٖؿ عًـ٢ عُـّٛ ايٓفـع َـٔ ايبٝـت         

ٖـِ ٚدـٛٙ   أاؿكاّ  تهٌ اْهإ حيتاز ايبٝت ؼي عباؾتـ٘ َٚـ٬ت٘  َٚـٔ    
ا ٜهـٕٛ ايبٝـت عْٛـًا    اْٗا ع١ً غًل اٱْهـإ  تًـف   بًشاراـ٬ت١ ايعباؾ٠ 

عًــ٢ أؾا٤ ٚرــا٥ف اـ٬تــ١ ًْٚــك ا٭غــ٬م اؿُٝــؿ٠  ٖٚــٛ لادــك عــٔ  
ايكـا٥ٌ َٚاْع َٔ  ًب١ ايـٓفو ايًـ١ٜٛٗ ٚايغٓـب١ٝ نـٛا٤ يهْٛـ٘ َعًُـًا       
يًعباؾ٠  اٚ آًَٓا ٚسادمًا ؾٕٚ ايظًِ ٚايتعـؿٟ  اٚ ٭ْـ٘ َـكع ثابـت ؼي     

يٝـ٘  ا٭قض ٜؿٍ ع٢ً ٚدـٛؾ ايُـاْع ٚيـمّٚ طاعتـ٘  ٚسهـٔ ايتميـف ا      
 بعُاق٠ بٝت٘. 

 

ََِٓنقٛي٘ تعازي ط َٕ آ ًَ٘م َنن ْٔ َدَخ  صَََٚ
بعؿ ـنك آ١ٜ َكاّ إبكاِٖٝ دا٤ت آ١ٜ ا٭َـٔ ٚا٭َـإ  ٚنـٌ ٚاسـؿ٠     
َُٓٗا آ١ٜ ب١ٓٝ َٔ آٜات ايبٝت اؿكاّ  َٚٔ اغيفهكٜٔ َـٔ سُـك اٯٜـات    
ايبٝٓات ٖٓا سيكاّ إبكاِٖٝ ْٚاقٌ عًـ١ بٝـإ اؾُاعـ١ بايٛاسـؿ  أٟ بٝـإ      

ص بآٜـ١ ٚاسـؿ٠ ٖٚـٞ َكـاّ     آَٜثنٍت بَٝلَٓثنتٍ  اغيتعؿؾات ؼي قٛيـ٘ تعـازي ط   اٯٜات
إبكاِٖٝ  ٚيهٔ اٯ١ٜ أعِ  َٚكاّ إبكاِٖٝ أسؿ ٖفٙ اٯٜات  ٚيٛ أمُك 
ا٭َك بري اغيتعؿؾ ٚاغيتشؿ تظاٖك اٯ١ٜ ٖٛ ا٭ٍٚ ٚاٯ١ٜ ايجا١ْٝ ٖٞ ا٭َٔ 

 ٚايه١َ٬ غئ ٜؿغً٘ ٖٚفا ا٭َٔ حيتٌُ ٚدًٖٛا:
 ٔ َٔ ايفم، ٚاـٛف.ا٭َ ا٭ٍٚ:
 ايه١َ٬ َٔ دٛق ايه٬طري  ٖٚٛ ع٢ً يعبتري: ايجاْٞ:
 إ ًٜذأ اـا٥ف َٔ ايهًطإ ازي ايبٝت. ا٭ٚزي:
 َؿ اؾبابك٠ عٔ ايبٝت َٚٔ تٝ٘.ايجا١ْٝ: 
لا٠ اٱْهإ َٔ ايعكا  ٚايكُاّ  َـا ؾاّ ؼي اؿـكّ تـ٬     ايجايح:
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 تكاّ اؿؿٚؾ ع٢ً َٔ ايتذأ ايٝ٘.
 َٔ تبعات ايفْٛ  َٚا أقرتت٘ اٱْهإ َٔ اـطاٜا. ا٭َٔ ايكابع:

ايتٛقٞ َٔ ايه٦ٝات ٚايع١ُُ َٔ اقتها  ايفٛاسٌ ٭ٕ  اـاَو:
 ؾغٍٛ ايبٝت طٗاق٠ يًٓفو  ٚاقتكا٤ عٔ َٓالٍ ايٓفو ايب١ُٝٝٗ.

ا٭َٔ َٔ آت١ ايفكك  ٚأـ٣ ايعًٌ ٚا٭َكاض  تـإ قًـت    ايهاؾى:
ــ      ا ضيشــ٢ َــٔ اٯتــات    إ اؿــاز ضيــكض ٜٚعــاْٞ َــٔ اٯ٫ّ  قًــت: َ

ٚا٭َكاض أنجك  ٫ٚ ٜعًُ٘ ٫ٚ ٜكؿق ع٢ً اسُا٥٘ ا٫ اهلل  ٚاؿر نبب 
 َٔ أنبا  ايعات١ٝ ٚايُش١.

 ايه١َ٬ َٔ اٱبت٤٬ ٚايفذي ٚأنبا  اٱتتتإ.ايهابع: 
ا٭َٔ َٔ ايفم، ا٭ن) ّٜٛ ايكٝا١َ يفا ػؿ َٓانو اؿر َٚا  ايجأَ:

بعكتــ١ ٚاغيبٝـت سيمؾيفــ١ ٚايطــٛاف   تٝٗـا َــٔ اٱســكاّ ٚايتًبٝـ١ ٚايٛقــٛف  
ْٔ َدثن٤َ ِبنْيَشَطث١َِٓ فًََث٘م     طٚمٖٛا تفنت بّٝٛ ااًك ٚاؿها   قاٍ تعازي  ََ

 َٕ َِٓمٛ ٦ٍََِْٛر آ ْٔ َفَصٍع َٜ َِ ِْ َْٓٗن َٖٚم   ٚؾغٍٛ ايبٝت سه١ٓ ٚطاع١ هلل (1)صخَْٝسُ َِ
 تعازي.

ؿكاّ طاع١ هلل تعازي ؾغٍٛ ايبٝت ا إـ إٔايٓذا٠ َٔ ايٓاق   ايتانع:
 ٚاَتجاٍ ٭ٚاَكٙ  ٚٚاق١ٝ َٔ عفا  اؾشِٝ.

 ا٭َٔ َٔ ايكشط ٚايفكك. ايعايك:
 عؿّ ٚقٛ، ايم٫لٍ ؼي اؿكّ. اؿاؾٟ عًك:
 ا٭َٔ َٔ اؿكٚ  ٚايفتو. ايجاْٞ عًك:

٫ٚ تعاقض بـري ٖـفٙ ايٛدـٛٙ  ٚنًـٗا َـٔ َُـاؾٜل اٯٜـ١ ايهكضيـ١         
ٗا  ٚيـاٖؿ عًـ٢ تعـؿؾ آٜـات ايبٝـت      ٜٚعت) نٌ تكؾ َٓٗا آ١ٜ ؾا١ُ٥ بـفات 

اؿكاّ  ٖٚفا ايتعؿؾ ًٌُٜ اغيٛاْٝع ٚا٭سهاّ ٚاغيٝاؾٜٔ اغيػتًف١  أَـا  
َأال ا٭ٍٚ أع٬ٙ تإٕ ؾغٍٛ ايبٝت ٜبعح ايهه١ٓٝ ؼي ايـٓفو قـاٍ تعـازي ط   

                                                 

 .89نٛق٠ ايٓشٌ  (1) 
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ٔم اْيكمًمٛ م   ٚؾغٍٛ ايبٝت اؿكاّ بفات٘ ـنـك هلل ٚاقـكاق   (1)صِبِرْنِس ايًَِّ٘ ََط٦َُِْ

َأَيثَْٝظ ايًَّث٘م     ٚاْكطا، عٔ ايٓاى  ٚؾ٤ٛ ايٝ٘ نـبشاْ٘ قـاٍ تعـازي ط   بكبٛبٝت٘

  أَا ايجاْٞ تإ اهلل يـ٘ ًَـو ايهـُاٚات ٚا٭قض  ٖٚـٛ     (2) صِبَهنٍف َعْبدَٙم
ايكٗــاق  ٚايٓــاى نًــِٗ عبٝــؿٙ ٚايــفٟ ٜــؿغٌ بٝتــ٘ ًٜذــأ ايٝــ٘ َــٔ دــٛق 

٘ غا١َ إ تهٕٛ نٝاؾت ايظاغيري ايفٜٔ ٫ أَك  ِ َع أَكٙ تأقاؾ اهلل 
يٝو ٭سؿ َٔ ايٓاى نًطإ عًٝ٘  َٚٔ تعؿ٣ عًـ٢ سكَاتـ٘     باهلل 

 ٜبطٌ ب٘  ٚجيعً٘ ع)٠ يًٓاى. ٚأتم، َٔ ؾأ ايٝ٘ تإ اهلل 
إ اؽاـ ايبٝت ًَذأ تٓبٝ٘ ٚؼفٜك يًًُٛى ٚايك٩نا٤ ٚاغباق  ِ بإ 

عًـِٝٗ تـ٬    ًَهِٗ َكٝؿ ٚقؿٚؾ  ٚؾعـ٠ٛ  ـِ يٲقـكاق بهـًطإ اهلل     
يًبٝـت اؿـكاّ إ    ًـو َطًـل ا٫ هلل تعـازي  يكـؿ أقاؾ اهلل     نًطإ َٚ

ٜهٕٛ آ١ٜ َهتؿضي١ ؼي ايعاغيري تتعًل بأَك اغيًو ٚايهًطإ ٚايًإٔ  تبعح 
ايهــه١ٓٝ ؼي قًــٛ  اغيهتٓــعفري ٚاـــا٥فري  ٚاـــٛف ٚايفــم، ؼي قًــٛ   
ايظاغيري  تُت٢ َا أؾقى ايهًطإ إ سهُ٘ يٝو َطًكًا ٚإ ٖٓاى بكع ؼي 

 ٜهتطٝع إ ٜفـكض نـًطاْ٘ ًَٚهـ٘ عًٝٗـا  ٭ْٗـا غايُـ١ هلل       ا٭قض ٫
تعازي  تاْ٘ ٜؿقى ْعف٘  ٚايبٝت ياٖؿ ع٢ً ساد١ اٱْهإ ٚاْـ٘ ػيهـٔ   
كًٛم  تا٭َٔ َٔ اـٛف ساد١ يهٌ اْهإ ٫ ٜهـتج٢ٓ َٓـ٘ أسـؿ  يـفا     
تإ ْع١ُ ا٭َٔ ؼي ايبٝت اؿكاّ قظي١ بايٓاى طيٝعًا  ٚايتماّ ايهًطإ 

 ٚايًذ٤ٛ ايٝ٘ أَك سهٔ َٔ ٚدٛٙ:بأسهاّ ايبٝت 
تكٝؿ ايه٬طري بكٛاعؿ ا٭َٔ ؼي ايبٝت ؾ٫ي١ عًـ٢ اقـكاقِٖ    ا٭ٍٚ:

 بايكبٛب١ٝ هلل تعازي.
تكى ايهًطإ غئ ًٜذأ ازي ايبٝت اؿكاّ َٔ أعؿا٥ـ٘ أٚ اٖـٌ   ايجاْٞ: 

  ٚيٛ ع٢ً مٛ اؾٓاٜات ياٖؿ ع٢ً تعظِٝ يعا٥ك اهلل  ٚغٛت٘ َٔ اهلل 
 اغيٛدب١ اؾم١ٝ٥.
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ا٭دك ٚايجٛا  يًًُٛى ٚايه٬طري ايفٜٔ جيتٓبٕٛ ايتعكض  ايجايح:
 غئ ًٜذأ ازي ايبٝت.

قؿ حيتاز ايهًطإ ْفهـ٘ ايًذـ٤ٛ ازي ايبٝـت ٚطًـب ا٭َـإ       ايكابع:
 ٚايه١َ٬ تٝ٘.

ٌٖٚ حيـل  ـِ ْٚـع عٝـٕٛ ٚقدـاٍ سـٍٛ ايبٝـت ضيٓعـٕٛ عـؿِٖٚ          
ايهكضي١ ٜؿٍ  َٚاسب اؾٓا١ٜ َٔ ايؿغٍٛ ايٝ٘  اؾٛا  ٫  تظاٖك اٯ١ٜ

ع٢ً ايتػ١ًٝ بري اٱْهإ ٚايـؿغٍٛ ازي ايبٝـت اؿـكاّ ٚإ نـإ بكُـؿ      
ايفكاق َٔ ايعكٛب١ ٚاؿؿ  ٚت٢ٗٓ ؼي ؾ٫يتٗا ايت١ُٝٓٓ ٚاٱيتما١َٝ عٔ َٓع 
أٟ َهًِ َٔ ايٍَٛٛ ازي ايبٝت ـنكًا نـإ اٚ أْجـ٢  ٭ٕ ايبٝـت ْٚـع     

ْٔ َََكثنِّ إبثساِٖٝ    َٚاََِّخثرم يًٓاى ناتـ١  ٖٚـٛ اغيهـتككأ َـٔ قٛيـ٘ تعـازي ط       ٚا َِث

ص تٗـفا ا٭َـك َٛدـ٘ يهـٌ اغيهـًُري  اــا٥ف ٚ ـت اــا٥ف          َمق٢ًَِّ
ٚاؿانِ ٚااهّٛ  تاـطا  ايتهًٝفٞ دا٤ َطًكًا يًٓـاى طيٝعـًا ٚيهٓـ٘    

َؿٙ عٔ ايبٝت ا٫ َكٝؿ باٱن٬ّ  تًٌُٝ اغيهًِ اـا٥ف ت٬ حيل ٭سؿ 
غـاقز ايبٝـت بفـكض     إ تهٕٛ اؿك  نـذا٫ً اٚ اغيطـاقؾ٠ يـ٘ َهـتُك٠    

أغفٙ ظكٜكت٘ ٚيٝو بكُؿ َٓع٘ َـٔ ؾغـٍٛ ايبٝـت ٚايًذـ٤ٛ ايٝـ٘ َٚـٔ       
 اـ١ًٝ َٔ اهلل ٚانكاّ بٝت٘ اؿكاّ ايتػ١ًٝ بري اؾاْٞ ٚؾغٍٛ اؿكّ.

ــ٢ ؾغــٍٛ ايبٝــت يًٓذــا٠ َــٔ اؿــؿ      ــٛ أعــإ يــػِ اؾــاْٞ عً ٚي
ٚايكُــاّ  تٗــٌ ٜ٪اغــف عًــ٢ اعاْتــ٘ يــ٘ ٚعــؿّ تهــًُٝ٘ ازي ايكٓــا٤   

٫  ا٫ َع ايؿيٌٝ عهب اؿاٍ ٚاغيْٛٛ، ٚايكُـؿ ٚايٓٝـ١  ٫ٚ   اؾٛا  
ُْإ عًٝ٘ ٭ٕ ايبٝت اؿكاّ قظي١ يًٓاى ٚبا  يٮَٔ  ٚاٱيتذا٤ ايٝ٘ 
٫ ٜهكط ايعكٛب١ ٚاؿؿ  بٌ تبك٢ َعًك١ ؿري غكٚد٘ َع ايتٓٝٝل عًٝ٘ 

 ؼي اغيأنٌ ٚاغيًك  ست٢ خيكز َٔ ايبٝت.
طري عٔ ايتعؿٟ عٔ سكَـات  ٚتتُٓٔ اٯ١ٜ ؼي َفَٗٛٗا لدك ايه٬

ايبٝت نٛا٤ بايٓهب١ يٛتؿ اؿاز  اٚ اي٬د٦ري ايٝ٘ اٚ ايب١ٝٓ َْٚٛع ايبٝت 
نُا تبعح ايهه١ٓٝ ٚا٭ٌَ ؼي ايٓفـٛى  ٚتـؿعٛ ازي ا٭يفـ١ بـري ايٓـاى       

 ْٚبف ايفكق١ ٚايٓماعات ٚاٱقتتاٍ.
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ٚأَا ايجايح ٖٚٛ ايٓذا٠ َٔ ايعكا  ٚاؿؿ ٚايكُاّ  تإ ايًذ٤ٛ 
ت اؿكاّ با  يًتٛب١ ٚاٱْاب١  ٚنبٌٝ يٲنتغاث١ باهلل  ٚاٱنتغاث١ ازي ايبٝ

ٖٓا ٫ تٓشُك بايٓذا٠ َٔ ايعكٛب١ بٌ تًٌُ ن٪اٍ ايتٓـمٙ عـٔ اغيعاَـٞ    
ٚايتػًِ َٔ ايهؿٚقات ايظًُا١ْٝ  ٚتٝ٘ تأؾٜب يًٓاى ٚؾعـ٠ٛ يًُـ)   
ع٢ً سكٛقِٗ ؼي ايكُاّ ٚاؿؿ عٓؿ ؾ٤ٛ اؾاْٞ يًبٝت اؿـكاّ  ٚقـؿ   

ْهإ ازي قبًٝت٘ اٚ ايؿٚي١ اييت ٜٓتهب ايٝٗا  اٚ  تٖا  ت٬ جيتٙ ًٜذأ اٱ
 أسؿ  ٚيهٔ ايبٝت اؿكاّ ٜعًٔ اداقت٘ غئ ًٜذأ ايٝ٘  ٚايف  عٓ٘.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ ع٢ً مٛ اٱط٬م ٚمل تكٝؿ ايًذ٤ٛ بٓٛ، كُّٛ َٔ 
ٔٳ اؾٓاٜات اٚ بعًٓا َٓٗا  تُٔ تٌٓ اهلل تعازي  سا٫ت اـٛف  ٚمل تهتج

 ٞ اٯ١ٜ با٭َٔ تهٌ َٔ ؾغً٘ ٫د٦ًا َهتذتًا ٜفٖب قٚع٘ ٚتمع٘.إ تأت
أَا ايكابع تإ أعبا٤ ايفْٛ  َٔ أيؿ َا حيًُ٘ اٱْهإ َٔ ا٭ٚلاق  
ًٜٚــعك بٛطأتٗــا ٜٚــ٦ٔ َــٔ ثكًــٗا ٜٚــؿقى إ عاقبتٗــا ٚغُٝــ١  ٚعكابٗــا  

ايبٝت اؿكاّ ٚن١ًٝ يًتػًِ َٔ ايفْٛ  ٚٚاق١ٝ  يؿٜؿ  تذعٌ اهلل 
 نُا اْ٘ ؼي ـات٘ َُؿام َٔ َُاؾٜل ايتٛب١ ٚاٱْاب١.َٔ ايعكا   

أَا اـاَو تإ ؾغٍٛ ايبٝت اؿكاّ ٚاق١ٝ ـات١ٝ َٔ ايه٦ٝات َٚاؾ٠ 
ي٬ًُع  ٚاْكطا، ازي اهلل تعـازي  ٚانتشٓـاق يـفنكٙ يـفا تـك٣ اسـكاّ       
 اؿر ٜبؿأ بايتًبٝات ا٭قبع١: "يبٝو ايًِٗ يبٝو  يبٝو ٫ يكٜو يبٝو".

دعٌ ايبٝـت اؿـكاّ َـٔ َظـإ اٱنـتذاب١        أَا ايهاؾى تإ اهلل
ٚتتغًاٙ اي)ن١ َٚٓٗا َا ٜرتيض ع٢ً اؿاز ٚلا٥ك ايبٝت ؼي بؿْ٘ َٚشت٘ 

 ٚن٬َت٘  ٖٚٛ با  يًًفا٤ َٔ ا٭َكاض.
أَا ايهابع تإ ايًذ٤ٛ ازي ايبٝت اؿكاّ سُا١ْ َٔ ايفذي غيا تٝ٘ َٔ 

ٚاغيٓـاتع َٚٓـالٍ   اٱعكاض عٔ أٌٖ ايؿْٝا  ٚايٓما، بِٝٓٗ ع٢ً اغيُاحل 
ايكٜان١  باٱْات١ ازي ادتٓابِٗ ايتعـكض غيـٔ ًٜذـأ ازي ايبٝـت اؿـكاّ       

عٔ ايتعؿٟ ع٢ً اغيهتذت بايبٝت اؿكاّ ٚاي٬د٧   فٙ اٯ١ٜ اييت تمدك
 ايٝ٘.

ٚأَا ايجأَ ٚايتانـع تُٓـاتع ايبٝـت اؿـكاّ ؼي اٯغـك٠ أنجـك َـٔ إٔ        
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ٌ يًفــٛل باؾٓــ١  ؼُــ٢  ٖٚــٛ بــا  يًكظيــ١ ٚايعفــٛ ٚاغيغفــك٠  َٚــؿغ 
ٚٚقؾت أغباق َهتف١ٓٝ عٔ ثٛا  اؿر َٚا ي٘ َٔ ا٭دك ايعظِٝ  ٚعٔ 

ِ قنٍٛ اهلل  َـٔ سـر ٚمل ٜكتـح ٚمل ٜفهـل      :٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنـً
 غكز َٔ ـْٛب٘ نّٝٛ ٚيؿت٘ أَ٘.

ٚأَا ايعايك تٗٛ راٖك ؼي نٌ لَإ  ٚادتُا، اغيهًُري ؼي نٌ عـاّ  
ايتذـاقات بـري أٖـٌ اغيًـكم ٚاغيغـك       ؼي اؿر َٚا ٜتفك، عٓ٘ َٔ تباؾٍ 

ٚا٭َُاق اغيػتًف١  ٜٚتذ٢ً ؼي ٖفا ايمَإ بظٗٛق نٓٛل ا٭قض ٭ٖـٌ  
 َه١ َٚا سٛ ا.

ــم٫لٍ       ــاطل اي ــٔ َٓ ــؿ٠ ع ــإ أقض اؿــكّ بعٝ ــك ت ــا اؿــاؾٟ عً أَ
 ٚاـهف ٚاي)انري بفٌٓ اهلل تعازي.

ٚأَا ايجاْٞ عًك تإ أقض اؿكّ ؼي سُا١ْ َٔ اؿكٚ  ٚاٱقتتـاٍ  
 ايؿٍٚ  ٚأًٖ٘ ًَٓغًٕٛ بايعبـاؾ٠ ٚانـكاّ ْـٝٛف ايـكظئ ٚدًـب      بري

 ايتذاقات.
ٚاـ ٚعــؿ اهلل اغيــ٪َٓري ايـــفٜٔ ٜعًُــٕٛ ايُـــاؿات باؾٓــ١ ٚاْـــفق     
ايهاتكٜٔ بعفا  ايٓاق  تاْ٘ نبشاْ٘ دعٌ اؿٝا٠ ايؿْٝا لاٖـك٠ سيكـؿَات   
ؾغٍٛ اؾ١ٓ  ٚأنبا  ادتٓا  ايٓاق  َٚٓٗا ايعباؾات ٚتعٌ ايُـاؿات  

٠ ايبٝت اؿكاّ ٚايٛتاؾ٠ ايٝ٘ طاع١ هلل تعازي  تهإٔ ايبٝت اؿـكاّ  ٚعُاق
تك، ؾا٥ِ ؼي ا٭قض يعامل اغيًهٛت  َٚؿغٌ يًهٝاس١ ؼي عامل اٯغـك٠  

 بأَٔ ٚنه١ٓٝ.
تهٌ اْهإ ٜهتشٓك أٖٛاٍ َا بعؿ اغيٛت ّٜٚٛ ااًك  ٚيهٔ ٖٓاى 

ري َٔ تكم ؼي نٝف١ٝ َْٚٛٛ، ٚأثك ٖفا اٱنتشٓاق بري اغيهًِ ٚايهاتك ب
حير ايبٝت اؿكاّ ٚحيكّ ع٢ً عُاقت٘  ٚبري َٔ ٫ ٜكٍٛ عـر ايبٝـت   
ٚٚدٛب٘  تايفٟ حير ايبٝت ٜؿقى اْ٘ سٌُ ع٢ً ن٬ع َبـاقى ٚٚاقٝـ١   
َٔ ايعفا  ّٜٛ ايكٝا١َ  ٚنفا َٔ أؽف َكاّ إبكاِٖٝ ٢ًَُ  َٚٔ ؾغٌ 

َـٔ تبعـات ايـفْٛ      ايبٝت اؿـكاّ َهـتذتًا َـٔ ايٓـاق  عا٥ـفًا بـاهلل       
 ١ ايك) ٚعفا  اي)لؽ.ٚٚسً

ٚيٛ دا٤ اْهإ َهتذتًا َٔ يػِ اٚ نـًطإ تٗـٌ ٜهـٕٛ ايبٝـت     
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 بًشـار ٚاق١ٝ ي٘ ؼي اٯغك٠ اّ إ ايكؿق اغيتٝكٔ َٔ ا٭َٔ ٖٛ َتعًل ْٝت٘  
ــت    أ ــأتٞ يًبٝ ــإ اٱْهــإ ٜ ــات  اؾــٛا  ٖــٛ ا٭ٍٚ  ت ٕ ا٭عُــاٍ بايٓٝ

ٱداق٠ بايبٝت َٔ ي٘ ا َهتذتًا غُّٛ ق١ٝٓ يػ١ُٝ تٝهتب اهلل 
ايفْٛ  ٚاغيعاَٞ ت٬ًٓ َٔ عٓؿ اهلل  ٖٚٛ َـٔ َُـاؾٜل اٯٜـ١ ايهكضيـ١     

ََِٓنتإ قٛي٘ تعازي ط َٕ آ ًَ٘م َنن ْٔ َدَخ ص ًٜـٌُ َْٛـٛ، اٱنـتذاق٠     َََٚ
ــؿْٝا ٚاٯغــك٠  ٭َــاي١     ــب٤٬ ؼي اي َٚــا ٫ ٜعًُــ٘ اغيهــتذت َــٔ ٚدــٛٙ اي

ــ٘ نــبشاْ٘ ا   ـا اعطــ٢ ٜعطــٞ اٱطــ٬م  ٚعظــِٝ تٓــٌ اهلل تعــازي  ٚ٭ْ
"َٔ َ) ع٢ً ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ با٭ٚت٢ ٚا٭مت  قاٍ ايٓ  قُؿ 

سك َه١ ناع١ َٔ ْٗاق تباعؿت عٓ٘ دِٗٓ َهت٠ َا٥يت عاّ"  ٚاؿؿٜح 
أٚاجملاٚقٜٔ  ٚايؿاغٌ يًشكّ ‘ٜفٝؿ اٱط٬م ؼي ايُ) نٛا٤ ٭ٌٖ َه١ 

 سادًا اٚ َعتُكًا اٚ َهتذتًا ٚعا٥فًا.
ؼي ايهُا٤  ٚأْ٘ غًل اٱْهإ ٚتكى ؼي  هإ إ اهلل تكؿ ٜظٔ اٱْ

ــاقًا  ٚإ اؿهــا      ــت٤٬ ٚاغتب ــؿْٝا ٜتعــكض يــٮـ٣ ٚايظًــِ اب ــا٠ اي اؿٝ
 ٚاٱْتكاّ َٔ ايظاغيري ٫ ٜهٕٛ ا٫ ؼي اٯغك٠.

ؼي نـٌ َهـإ َٚـع     تذا٤ت اٯٜات يتٛنٝـؿ سكٝكـ١ ٖٚـٞ إ اهلل    
ٝا٤ ساْك٠ عٓـؿٙ   ايٓاى ٚيٝو ؼي د١ٗ اٚ َْٛع حيؿٙ ٚإ طيٝع ا٭ي

َهتذٝب١ ي٘  ٚتفٌٓ ٚدعٌ َْٛعًا آَٓـًا  ٚبٝتـًا يـ٘ ؼي ايـؿْٝا ًٜذـأ ايٝـ٘       
 اـا٥ف  تٝبعح ايهه١ٓٝ ؼي ْفه٘ ٜٚٓتكِ ي٘.
ساْك  ـت  ا٥ـب  ٖٚـٛ     ٚتٝ٘ سح ع٢ً ايُ) ٚاغباق بإ اهلل 

 ُْت اغيهتٓعفري َٚٔ انتذاق ب٘.
يعٓـٛإ اؾـاَع   َٚع إ اٯ١ٜ دا٤ت بُـٝغ١ اــ) ا٫ اْٗـا تتٓـُٔ ا    

يًػ) ٚاٱًْا٤ بًشار اغيْٛٛ، نُا تتُٓٔ ايٛعؿ ٚايٛعٝـؿ  أَـا اــ)    
تاٯ١ٜ قظي١ بايٓاى ٚبٝإ غيٓمي١ ايبٝت ٚساٍ َٔ ٜؿغً٘ سادًا اٚ ٫د٦ًا 
اٚ َهتغٝجًا  ٚاَا اٱًْا٤ تاٯ١ٜ تؿعٛ اٱْهإ يًذـ٤ٛ ازي ايبٝـت اؿـكاّ    

 ٚاٱ رتاف َٔ بكنات٘.
ََِٓثن  فعٌ اغياْٞ طٚدا٤ت اٯ١ٜ بُٝغ١ اي َٕ آ ًَ٘م َنثن ْٔ َدَخ ص ٚمل َََٚ
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تكٌ َٚٔ ٜؿغً٘ ٜهٕٛ آَٓـًا ؼي ؾ٫يـ١ عًـ٢ ثبـٛت ٚآَـا٤ ا٭َـإ يهـٌ        
اْهإ ؾغٌ ايبٝت ٚايتذأ ايٝ٘  نُا إ اٯ١ٜ ٚثٝك١ ؼهٞ اْتفا، ايٓاى ؼي 
ا٭ل١َٓ ايغابك٠ ٚقبٌ ْمٍٚ ايككإٓ َٔ ايبٝت اؿـكاّ َٚـا تٝـ٘ َـٔ ا٭َـٔ      

ًُري يتعاٖــؿ أنــبا  ا٭َــٔ ؼي ايبٝــت اؿــكاّ  تاٯٜــ١ ٚتٝــ٘ ؾعــ٠ٛ يًُهــ
نايعٗؿ ٚاغيٝجام ٚإ دا٤ت بُٝغ١ اؾ١ًُ اـ)١ٜ  ٚتبري َـٝغ١ اغياْـٞ   
دم٤ َٔ أنكاق ٚأنـبا  اغتٝـاق إبـكاِٖٝ ايبٝـت اؿـكاّ يهـهٔ لٚدتـ٘        

َزبََّٓثن  ٖادك ٚإبٓ٘ اياعٝـٌ بعـؿ إٔ ْـاقت لٚدتـ٘ نـاق٠ بُٗـا ـقعـًا ط       

ْٔ ٞ بَِٛادٍ غَْٝسِ ِذٟ َشْزٍع عَِْٓد بَِْٝ َو ايُْمَشسَِّّ إِْلٞ َأْضَهٓتم َِ   ٚاٯ١ٜ (1) صذمزلَِّٜ 
 ياٖؿ ع٢ً غ٬ت١ اغيهًُري يٰٜات ا٭ق١ْٝ ٚتعاٖؿِٖ يًهٓٔ ايهُا١ٜٚ.

 حبث فمهٍ
ٜعت) ٖـفا ايًـطك َـٔ اٯٜـ١ َؿقنـ١ تكٗٝـ١ ٚقاعـؿ٠ اَـٛي١ٝ ٚؾيـ٬ًٝ          

٥ٌ ايًـكع١ٝ ٚؼُـٌ اٯٜـ١    تفًًُٝٝا تكتبو َٓ٘ ا٭سهاّ ٚتتفك، عٓ٘ اغيهـا 
ع٢ً اٱط٬م  تُٔ أسؿخ َا ٜٛدب سؿًا اٚ تعمٜكًا أٚ قُاًَا  ٚؾـأ  
ازي اؿكّ ٜٓٝل عًٝ٘ ؼي اغيأنٌ ٚاغيًك  ٚأنبا  اغيعايك٠ ست٢ خيـكز   
ٚدا٤ت اٯ١ٜ غُّٛ ايبٝت اؿكاّ  ٚيهٔ ا٭غباق ٚايفتـا٣ٚ ٚقؾت  

َٕ    َٚبًٍُٛ اؿكّ سيٓاَري اٯ١ٜ  ٚؼي قٍٛ اهلل تعازي ط ْٔ َدخًََث٘م َنثن ََث

ََِٓن : إـا أسـؿخ ايعبـؿ ؼي  ـت اؿـكّ     ص قاٍ اٱَاّ ايُاؾم عًٝ٘ ايه٬ّآ
إزي اؿكّ مل ٜهع ٫سؿ إٔ ٜأغفٙ ؼي اؿكّ  ٚيهٔ ضيٓع َٔ  دٓا١ٜ ثِ تكٸ

ايهــٛم ٫ٚ ٜبــاٜع ٫ٚ ٜطعــِ ٫ٚ ٜهــك٢ ٫ٚ ٜهًــِ  تإْــ٘ إـا تعــٌ ـيــو   
اٜـ١ اقـِٝ عًٝـ٘ اؿـؿ ؼي     ٜٛيو إٔ خيكز تٝ٪غف  ٚإـا د٢ٓ ؼي اؿـكّ دٓ 

 .(2)اؿكّ ٫ْ٘ مل ٜك، يًشكّ سك١َ
عُك ٚايٝـ٘ ـٖـب اٱَـاّ ابـٛ     ابٔ عباى ٚابٔ ٖٚٛ ايفٟ ـٖب ايٝ٘ 
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سٓٝف١ اـ قاٍ: ٫ ٜهتٛت٢ ايكُـاّ ػيـٔ ؾغـٌ اؿـكّ  ٚيهـٔ ضيٓـع َـٔ        
ايطعاّ ٚايًكا  ٚايبٝع ٚايًكا٤ ٚايه٬ّ ستـ٢ خيـكز  ثـِ ٜهـتٛؼي َٓـ٘      

َاّ ايًاتعٞ تفٖب ازي ْفو اؿهِ ا٫ اْ٘ قاٍ: تـإ  ايكُاّ  أَا اٱ
مل خيكز اؾاْٞ ست٢ قتٌ ؼي اؿكّ دـال  "ٚأسـتر ايًـاتعٞ بـإ ايـٓ       

أَـك عٓـؿَا ُقتـٌ عاَـِ بـٔ ثابـت بـٔ        ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ قُؿًا 
  (1)ا٭تًــض ٚغبٝــب بكتــٌ ابــٞ نــفٝإ بــؿاقٙ سيهــ١  ًٝــ١ إ قــؿق عًٝــ٘" 

٢ًَ ٚنٞ ايفٟ يٗؿ بؿقًا َع قنٍٛ اهلل ٚغبٝب بٔ عؿٟ بٔ َايو ا٭
َـ٢ً اهلل  ٖٛ أسؿ ايعًك٠ ايفٜٔ بعجِٗ قنٍٛ اهلل اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ 

عًٝٓا تكتٌ ايهفاق طياع١ َِٓٗ  ٚأنكٚا غبٝب ٚباعٛٙ   عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ
سيه١ ثِ اغكدٛٙ َٔ اؿكّ ٚقتًٛٙ اـ أب٢ ايكدٛ، عٔ اٱن٬ّ  ٚـنك إ 

ٔٸ ايـكنعتري عٓـؿ      غبٝب قاٍ: ؾعْٛٞ أًَٞ قنع تري  ٚنـإ أٍٚ َـٔ نـ
 ايكتٌ.

ٚتٝ٘ إ اٯ١ٜ دا٤ت َطًك١  باٱْات١ ازي إ ايكتٌ مل ٜتِ  نُا اْ٘ 
َٚال َمَكثنًَِمٖٛمِْ  ٜتعًل بعَُٛات ايتعؿٟ ع٢ً اغيهًُري ؼي اؿكّ قـاٍ تعـازي ط  

ْٕ َقنًََمٛنمِْ ِٝ٘ َفِإ  .(2)صَفنْق مًمٖٛمِْ عَِْٓد ايَُْْطِذِد اْيَشَساِّ َس ٢َّ ٜمَكنًَِمٛنمِْ ِف
اْـ٘ قـاٍ: إ اهلل   َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ     ٚٚقؾ عٔ ايٓ  قُؿ 

سكّ َه١  ٚاْٗا مل ؼٌ ٭سؿ قبًٞ ٫ٚ ؼٌ ٭سؿ بعؿٟ  ٚاصيـا أسًـت   
 يٞ ناع١ َٔ ْٗاق(.

ٚأْعِ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚسُٝٓا أسًت َه١ يًٓ  قُؿ 
غيهًُري َٔ ا٭ـ٣ ٚايكتٌ ٚاٱقتتـاٍ  عًٝ٘ بفتشٗا َٚع َا تعًت٘ قكٌٜ با
َٔ أـاِٖ  ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ باٱْات١ ازي َا ؼًُ٘ ايٓ  قُؿ 

طيع قداٍ قـكٌٜ َـٔ  ـت    ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ تإ ايٓ  قُؿا 
أنكّ َه١ ٘ اغيهًُري ّٜٛ ايفتض  ٚقاٍ  ِ: "أـٖبٛا تاْتِ ايطًكا٤" أٟ اْ
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ا يٝهٕٛ ٖـفا اٱنـكاّ سذـ١ عًـ٢ ايٓـاى      ٚسكَتٗا ست٢ ؼي ناع١ سًٝتٗ
طيٝعــًا ؼي يــمّٚ تعاٖــؿ سكَتٗــا ٚعــؿّ ايتعــؿٟ تٝٗــا  ٚادتٓــا  ُْــب 

 اؿك  عًٝٗا.
َٚٔ اٯٜات ؼي ايبٝت اؿكاّ إ َٔ أْتٗو تٝ٘ سكَـ١ تأتٝـ٘ ايعكٛبـ١    
عاد٬ً  يٝهـٕٛ عـ)٠ َٚٛعظـ١ ٖٚـٛ َـٔ عَُٛـات ا٭َـٔ ٚايهـ١َ٬ ؼي         

٢ إقا١َ اؿؿ ع٢ً َٔ دٓـ٢ ؼي اؿـكّ   ايبٝت اؿكاّ يفا دا٤ اٱطيا، عً
 ٭ْ٘ مل جيعٌ ي٘ سك١َ.

ٌٖٚ ؼي اٯ١ٜ ؾع٠ٛ يًتػفٝف عٔ اؾاْٞ ايفٟ ٜؿغٌ اؿكّ  نُا يٛ 
قتٌ لٜؿ أبا عُك  ٚأقاؾ ا٭غت ايكُاّ تًذأ اؾاْٞ ازي اؿكّ تتـأتٞ  
ٖفٙ اٯ١ٜ ؾع٠ٛ يًتػفٝف عٔ اؾاْٞ انكاَـًا يًبٝـت اؿـكاّ ٚيعَُٛـات     

  ازي اهلل  اؾٛا  ْعِ  ٖٚٛ َٔ َُاؾٜل اؾُع بري ٖفٙ اٯ١ٜ  ٚايتكك
ْٕ ََْعرمٛا َأْقَس م ِيً َّك٣َْٛاٯ١ٜ ٚقٛي٘ تعازي ط ٚتبري اٯ١ٜ انتذاب١ اهلل  (1)صََٚأ

 ََِٓثن    يؿعا٤ إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ ط   ٚتٝٗـا ؾ٫يـ١   (2)صَز ل اْدَعثٌْ َٖثَرا بًََثَدا آ
ِ َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ   ع٢ً تفٓـٌٝ ايـٓ  قُـؿ     تبايبعجـ١ ايٓبٜٛـ١     ٘ ٚنـً

ٚايتًكٜع اٱن٬َٞ أَبشت يًبٝت أسهاّ غاَـ١ تتعًـل بإداقتـ٘ غيـٔ     
ؾغً٘  ٚعؿّ دـٛال أغـفٙ ظٓاٜتـ٘ َـا ؾاّ ؼي اؿـكّ  ٚقـؿ ٚقؾت اٯٜـ١        
غُّٛ ايبٝت اؿكاّ  ٚيهٔ اسهاّ ا٭َٔ يا١ًَ يًشكّ يكٛي٘ تعـازي  

ََِٓثن ط َز ل   ٚؼي ؾعـا٤ إبـكاِٖٝ ٚقؾ ؼي ايتٓمٜـٌ ط   (3)صَأََٚيِْ ََٜسْٚا أََّْن َدَعًَْٓن َسسَََن آ

ََِٓن  .(4)صاْدَعٌْ ََٖرا بًَََدا آ

 لبَىٌ األيٍ
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ْٚع١ُ ـات يكري ا٭ٍٚ راٖك  ٚايجاْٞ غفٞ  ا٭َٔ ْكٝا اـٛف 
تٝأتٞ ّٜٛ ع٢ً اٱْهإ ٜؿقى َع٘ اؿاد١ ازي ْع١ُ ا٭َٔ  ٜٚكك ٜٚعرتف 

ايًـهك هلل تعـازي عًٝٗـا     باْ٘ مل ٜهٔ ٜعًِ قؿق ٖفٙ ايٓع١ُ  ٚتكُـتٙ ؼي 
ابتؿا٤ ٚانتؿا١َ اـ إ ا٭َٔ ْع١ُ ام٬ي١ٝ تًٓـطك بعـؿؾ آْـات ايمَـإ      
ٚأَه١ٓ ٚدٛؾ اٱْهإ  تُٔ ٜهٕٛ آًَٓا ؼي بٝت٘ قؿ ٫ ٜهٕٛ آًَٓا غاقد٘  
اٚ ايعهو  ٚنفا بايٓهـب١ يًشٓـك ٚايهـفك  ٚايًٝـٌ ٚايٓٗـاق  ٚايهـهٔ       

ٙ َـٔ ا٭َُـاق  ٚايُـغك    َٚهإ ايعٌُ  ٚايكك١ٜ ٚايبًؿ  ٚايٛطٔ ٚ ت
ٚايه)  ٚايغ٢ٓ ٚايفكك  ٚايعم ٚايفٍ  ٚايُش١ ٚاغيكض  َٚع اؾُاع١ 
اٚ ســاٍ اٱْفــكاؾ َٚــع اؾــاٙ ٚايًــإٔ أٚ بــؿُْٚٗا  ٚا٭َــٔ َــٔ ايهًــٞ  
اغيًهو ايفٟ ٜهٕٛ ع٢ً َكاتب َتفاٚت١ قـ٠ٛ ْٚـعفًا  ٚنـع١ ْٚـٝكًا      

  ٫ ٜهتطٝع ٖٚٛ ساد١ يٲْهإ ٚعٓؿَا ٜفكؿٖا ٜؿقى اْ٘ ْعٝف قتاز
ايؿتع عٔ ْفه٘  ٚي٘ َْٛٛع١ٝ ؼي نجت َٔ اغتٝاقات اٱْهإ  ٚٚقؾ ؼي 

 ٚؼي قٚا١ٜ فٗٛيتإ بؿٍ (1)اؿؿٜح: "ْعُتإ َهفٛقتإ ا٭َٔ ٚايعات١ٝ"
 َهفٛقتري.

َٚٔ قظي١ اهلل تعازي بايٓاى إ دعٌ ايبٝت آًَٓا ٚتٝ٘ َٓع َٔ  ًب١ 
 ٭قض  َٔ ٚدٛٙ:اـٛف ٚانتشٛاـٙ ع٢ً ايٓفٛى ٚاْتًاقٙ ؼي ا

ا٭َٔ ؼي ايبٝت دم٤ َٔ اٱقاؾ٠ ايته١ٜٝٓٛ  ت٬ ٜتٛقف ع٢ً  ا٭ٍٚ:
 ادتُا، أنباب٘ ٚيكا٥ط٘  بٌ ٖٛ تٌٓ قا َٔ عٓؿ اهلل.

 ؾع٠ٛ ايٓاى يبفٍ ايٛنع ؼي ؼكٝل ا٭َٔ ؼي ايبٝت اؿكاّ. ايجاْٞ:
إؾقاى نٌ اْهإ بإٔ سيكؿٚقٙ اؿٍُٛ ع٢ً ا٭َٔ  ٚاْ٘ أَك  ايجايح:

 ٚؾا٥ِ ؼي بكع١ َباقن١ َٔ ا٭قض.ثابت 
ثبٛت سكٝك١ َت١ًُ ؼي نٌ لَإ  ٖٚٞ عؿّ َغاؾق٠ ا٭َـٔ   ايكابع:

 ا٭قض ازي ّٜٛ ايكٝا١َ.
َٔ َٓاتع ايبٝت اؿكاّ ثبٛت  ًب١ ا٭َٔ ع٢ً اـٛف  تكؿ  اـاَو:

ٜٓعؿّ اـٛف ؼي ا٭قض  ٚيهٔ ا٭َٔ ٫ ٜٓعؿّ تٝٗا  ٚنـٌ بكعـ١ ٚبًـؿ    
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 ٍ تٝـ٘ سـاٍ ا٭َـٔ ٚاــٛف اٚ ٜتـؿاغ٬ٕ  اَـا        َٔ بًؿإ ا٭قض ٜتبـاؾ
اؿكّ اغيهٞ تاْ٘ أَٔ قا  ٫ ٜطكأ عًٝ٘ اـٛف ٚست٢ ؼي أٜاّ اؾا١ًٖٝ 
ــ٘  ٫ٚ عــ)٠     ــ٘  ٫ٚ ٜفمعــٕٛ َــٔ ًٜذــأ ايٝ ــمَري عكَت نــإ ايعــك  ًَت
باؿٛاؾخ ايٓاؾق٠  ٜٚعت) ايبٝت اؿكاّ عٓٛاْاًٶ يكإْٛ ا٭َٔ ٚإنـتؿاَت٘  

ٜل قظي١ اهلل تعازي بايٓاى طيٝعـًا غَُٛـًا   ؼي ا٭قض ٖٚٛ َٔ َُاؾ
 ٚإ اٯ١ٜ دا٤ت َطًك١ َٔ ٚدٛٙ:

تًٌُ اٯ١ٜ اغيتشؿ ٚاغيتعؿؾ َٔ ايٓاى  تًِ ٜٓشُك َْٛٛ،  ا٭ٍٚ:
 ا٭َٔ ؼي ايبٝت اؿكاّ با٭يػاّ بٌ ًٌُٜ اؾُاعات.

اغيٍَٛٛ )َـٔ( ٚعـؿّ تكٝٝـؿٙ باٱنـ٬ّ     نِ ٚقٚؾ اٯ١ٜ با٫ ايجاْٞ:
َٕ هتككأ َٔ اؾُع بري اٯٜات  قاٍ تعازي طٚإ نإ ٖٛ اغي إََُِّْن ايُْمْػِسنمٛ

َِِِْٗ ََٖرا  .(1)صََْذُظ َفاَل َْٜكَسبمٛا ايَُْْطِذَد اْيَشَساَّ َبْعَد َعن
ا٭َٔ ؼي ايبٝت تك، ْٚع٘ يًٓاى  تٗٛ قظي١ َمدا٠ يًٓاى ايجايح: 

ٓفو  ٚدم٤ ع١ً َٔ ْٚع٘ بإ ٜهٕٛ ق٬ً يًه١َ٬ ٚبعح ايهه١ٓٝ ؼي اي
 ٖٚٓاى َها٥ٌ:

ٚدٛؾ ١ًَ بري غ٬ت١ اٱْهإ يٮقض ٚدعـٌ ايبٝـت آَٓـًا     ا٭ٚزي:
يٲْهإ ايعم ؼي ايـؿْٝا  َٚـٔ َكـؿَات     ٚقإْٛ ا٭َٔ  تكؿ أقاؾ اهلل 

َُٚاؾٜل ايعم إ ٜهٕٛ اٱْهإ آًَٓا تْٛـع اهلل ايبٝـت اؿـكاّ يٝهـٕٛ     
 َْٛعًا يٮَٔ ٚايه١َ٬.

ؿفظ دٓو اٱْهإ  َٚاْع ؾٕٚ ايفٓا٤ ايبٝت اؿكاّ ٚن١ًٝ  ايجا١ْٝ:
 باؿكٚ   ٚا ٬ى باٱقتتاٍ.

حيتاز ايٓـاى ؼي نـٌ لَـإ ا٭َـٔ ٚا٭َـإ  ٫ٚ ضيهـٔ  ـِ         ايجايج١:
اٱنتغٓا٤ عٓ٘  تذا٤ ْٚع ايبٝـت اؿـكاّ يكٓـا٤ سادـ١ ايٓـاى ٚبعـح       

 ايهه١ٓٝ ؼي ْفٛنِٗ.
ا٭َـٔ   تؿٍ اٯ١ٜ ؼي َفَٗٛٗا ع٢ً يمّٚ تعاٖؿ ايٓاى ؿفظ ايكابع١:
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ؼي ايبٝت اؿكاّ  ٚاٱيتفـات ازي َْٛـٛعٝت٘  ٚا٭َـٔ ؼي ايبٝـت اؿـكاّ      
أعــِ َــٔ َْٛــع٘  تكــؿ دعــٌ اهلل ايبٝــت اؿــكاّ ؼي َهــ١ ا٫ إ أْــٛاقٙ 
ايكؿن١ٝ تًـع ؼي أقنـإ ا٭قض ٚتـؿعٛ ايٓفـٛى ازي اي٥ٛـاّ ٚايُـ٬ع       

 ٚعؿّ ايتعؿٟ.

 حبث أخاللٍ
هـإ  ٚنٝفٝـ١ تُـكت٘    يٮَٔ ٚاـٛف أثك عظِٝ ؼي إغتٝاق ٚتعٌ اٱْ

َٚعاؾت٘ يٮَٛق  ٚقؿ ٜرتى ْفعًا ًَُٚش١ بهبب تكدٝض ا٭َٔ  يًتهامل 
ايعكًٞ بأٚيٜٛت٘ ٚيمّٚ اٱيتفات ايٝ٘  نُا حيٍٛ اـٛف ؾٕٚ ؼكٝل نجت 
َٔ ايك ا٥ـب  ٚتفـٛت عًـ٢ اٱْهـإ  َٓـاتع عؿٜـؿ٠ بهـبب اــٛف اـ         

ا٭َــاْٞ ٜتذٓــب ايهــعٞ يًشُــٍٛ عًٝٗــا  ٭ٕ اـــٛف َــاْع َــٔ بًــٛغ 
 ٚؼكٝل اغيكاَؿ.
اٯ١ٜ يتمٜض ٖفا اغياْع ٚيـٛ عًـ٢ مـٛ اغيٛدبـ١ اؾم٥ٝـ١       تذا٤ت ٖفٙ 

ٚؽ) عٔ طكؾ اـٛف عـٔ بكعـ١ ؼي ا٭قض ٖـٞ ايبٝـت اؿـكاّ  ٖٚـفا       
ايطكؾ دم٤ َٔ بكنات ايبٝت  َٚكؿ١َ ٭ؾا٤ اغيٓانو بهه١ٓٝ ٚاط٦ُٓإ 

اْ٘ ٜتٛدـ٘ ازي اهلل  ٚثك١ با٭َٔ ٚايه٬ّ  تُت٢ َا يعك اٱْهإ با٭َٔ ت
تعازي باْكطا،  تإ قًت إ اـٛف آًٜا جيعـٌ اٱْهـإ ٜفـم، ازي اهلل     
قًت: ٖفا َشٝض ٚيهٔ ساٍ ا٭َٔ ٜبعح ؼي ايٓفو ايهه١ٓٝ اثٓا٤ اؾا٤ 
اغيٓانو ٚا٭َٔ أتٌٓ َٔ اـٛف  باٱْات١ ازي نْٛ٘ ْع١ُ تأتٞ َٔ عٓؿ 

ى  ٚاتًـا٤ سـاٍ ايـٛؾ    اهلل ابتؿا٤  ٚا٭َـٔ باعـح عًـ٢ اابـ١ بـري ايٓـا      
 ٚايُفا٤  ٖٚٛ َٓانب١ يتعظِٝ يعا٥ك اهلل باؿه١ُ ٚاغيٛعظ١ اؿه١ٓ.

ٚا٭َٔ ٚن١ًٝ ٱقباٍ ايٓاى ع٢ً اؿر  ٖٚٛ دم٤ َٔ اٱنـتطاع١   
ع٢ً ايٓاى  اـ إ اٱنتطاع١  ا  ٚايكؿق٠ ع٢ً أؾا٤ اؿر تفٌٓ اهلل 

ًـ١  ٜٚهـتطٝع   أطكاف أُٖٗا اثٓإ أسؿُٖا ا٭َٔ ٚايجـاْٞ ايـماؾ ٚايكاس  
اٱْهإ إ ٤ٜٞٗ ايجاْٞ ٚيهٓ٘ ٫ ٜهتطٝع إ ٜٛتك يٓفه٘ اٚ يغـتٙ ا٭ٍٚ  
ٖٚٛ ا٭َٔ  ٚقؿ ٜبفٍ اغياٍ ٚاؾٗؿ َٔ أدٌ ت١٦ٝٗ دم١ٝ٥ أٚ دٗت١ٝ ي٘  ػيا 
جيعً٘ أسٝاًْا عادمًا عٔ أؾا٤ اؿر  تذا٤ ا٭َٔ ؼي اٯ١ٜ عًْٛا يًٓاى ع٢ً 
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 أؾا٤ اؿر  ٚؽفٝفًا عِٓٗ.
ٔم اْيكمًمٛ معَُٛات قٛي٘ تعازي طٚاٯ١ٜ َٔ    تإ (1) صَأال ِبِرْنِس ايًَِّ٘ ََط٦َُِْ

ــفنك اهلل تعــازي  ٚػًــب َعٗــا ايهــه١ٓٝ     ــاق٠ ايبٝــت اؿــكاّ َٓانــب١ ي لٜ
ٚا٭َٔ  ٚا٭َٔ ؼي ايبٝت اؿكاّ بًاق٠ يٮَٔ ّٜٛ ايفم، ا٭ن)  ٚؾع٠ٛ 

 ايبٝت اؿكاّ يًتؿبك ؼي عامل اٯغك٠ ٚاؿاد١ ازي ا٭َٔ تٝ٘  ٚدعٌ اهلل
َٛانا٠ يًٓـاى ؼي ايٛدـٛؾ ايـفٖين ٚايـٛاقعٞ  تـاـا طـكأ اــٛف عًـ٢         

كاّ  يٝهٕٛ ٚن١ًٝ ازي ـنك اهلل تعازي ايٓفو ٜتباؾق ازي ايفٖٔ ايبٝت اؿ
َٚٓانب١ يًؿعا٤ يؿتع اـٛف ٚأنباب٘  ٚتتذ٢ً ؼي ايبٝت ْع١ُ ا٭َٔ بري 

غـٌ ايظـ  اؿـكّ    اؿٝٛاْات  تِٝٗ ايهًب بايظ  غاقز اؿكّ  تاـا ؾ
 نف عٓ٘ ايهًب يٝهٕٛ ع)٠ َٚٛعظ١.

يتتذ٢ً اط٬قات ْع١ُ ا٭َٔ ؼي ايبٝـت اؿـكاّ  ٚعَُٛـات بكنـات     
 ايبٝت  ٚمشٛ ا يٲْهإ ٚاؿٝٛإ.

ٚا٭َٔ ؼي ايبٝت َؿقن١ يًف١ًٝٓ ؼي أَكا، ا٭قض اغيػتًف١  تهُا 
ؾسٝــت ا٭قض َــٔ ؼــت ايهعبــ١  تهــفا ا٭َــٔ ؼي ايبٝــت تًــع أْــٛاقٙ  

تهع ؾا٥كت٘ ؼي قبٛ، ا٭قض اغيػتًف١  ٖٚٛ َٔ َُاؾٜل اي)ن١ ٚاـت ٚت
 ؼي ايبٝت. ايفٟ دعً٘ اهلل 

ــت     ــ١ ٚتطٗـ ــو اؾاًٖٝـ ــٔ ؾْـ ــٛى َـ ــ١ يًٓفـ ــكاّ تمنٝـ ــت اؿـ إ ايبٝـ
يًُذتُعات َٔ ايهؿٚقات ايظًُا١ْٝ ٚسُا١ْ ٭ٌٖ اٱضيإ  ٚٚاق١ٝ َٔ 

إ  ٌْٚٝ َٔ  ًب١ ايٓفو اي١ًٜٛٗ ٚايغٓب١ٝ ٚسادم ؾٕٚ ايغكٚق ٚايطغٝ
ايتذأ ازي ايبٝت ا٭َٔ ؾيٌٝ ع٢ً قؿق٠ اهلل تعازي ٚنـًطاْ٘ عًـ٢ قًـٛ     

ٱن٬ّ َٚٓطـٛم ٖـفٙ اٯٜـ١  ٜٚبعـح     ايٓاى  ٜٚتكٝؿ اغيهًُٕٛ بأسهاّ ا
ايكظيــ١ ٚايعطــف ؼي قًــٛ  ايٓــاى ٚجيعًــِٗ ٜٓكــاؾٕٚ ٭سهــاّ   اهلل 

 ا٭َٔ ؼي ايبٝت اؿكاّ.
ابتعاؾ عٔ سٓٝا ايٓفو  إ ايًذ٤ٛ ايكٗكٟ ٚاٱغتٝاقٟ ازي ايبٝت

ايب١ُٝٝٗ  ٚأنبا  اي٠ًٛٗ  ٚانتغٓا٤ عٔ اغيباع َٔ ايًـفات  يٲًْـغاٍ   
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بفنك اهلل ٚانت٥٬ٝ٘ عًـ٢ اؾـٛاْض ٚاؾـٛاقع  ٚاـا ـنـك ايبٝـت اؿـكاّ       
 تتباؾق ازي ايفٖٔ َعامل ايطاع١ ٚأنبا  ا٭َٔ ٚايه١َ٬.

١ٓٝ ؼي يٝهــٕٛ ايبٝــت ؾاعٝــ١ ازي اهلل  ٚياغُــًا َباقنــًا ٜبعــح ايهــه
 ايٓفٛى.

 عهى ادلُبسبت
ََِٓنٚقؾ يفظ ط ص ؼي ايككإٓ نت َكات عيو َٓٗا ؼي ايبٝت اؿكاّ آ

 دا٤ت ع٢ً أقهاّ:
َز ل اْدَعثٌْ َٖثَرا   دا٤ت آٜتإ غُّٛ ايبًؿ ؼي ؾعا٤ إبكاِٖٝ ط ا٭ٍٚ:

ََِٓن ََِٓنٚاٯ١ٜ ا٭غك٣ ط (1) صبًَََدا آ  .(2)صَز ل اْدَعٌْ ََٖرا اْيبًَََد آ
ٚقٚؾ آٜتري با٭َٔ ؼي اؿكّ َطًكًا ٖٚـٛ أعـِ َـٔ َهـ١ قـاٍ       ايجاْٞ:
ََِٓنتعازي ط   ٚاغيكاؾ َٔ ايبًؿ ٖٛ َه١ قاٍ تعـازي  (3)صَأََٚيِْ ََٜسْٚا أََّْن َدَعًَْٓن َسسَََن آ

  ٚبري ايبٝت اؿـكاّ ٚايهعبـ١ عُـّٛ ٚغُـّٛ     (4)صَََٖٚرا اْيبًََِد اذََِنِي 
هب١ بـري نـٌ َـٔ َهـ١ ٚايبٝـت      َطًل تايهعب١ دم٤ َٔ ايبٝت  ٚـات ايٓ

تُه١ أعِ َٔ ايبٝت  ٚنفا بري اؿكّ َٚه١  اـ إ َه١ دم٤ َٔ اؿكّ  
ٖٚٛ أٚنع ٚأن) َٓٗا  ٌٖٚ حيتٌُ إ تتهع َهـ١ يتًـٌُ اؿـكّ نًـ٘      
اؾٛا  إ اتها، ايعُكإ ٚاَتؿاؾٙ ٭طـكاف اؿـكّ أَـك ػيهـٔ بـٌ ٖـٛ       

انِ أؾ٢ْ اؿٌ  ًًُٜٚ٘  ربًشاساٌَ ؼي ٖفا ايمَإ َٔ د١ٗ ايتٓعِٝ 
ايبًؿ ا٭َري ٚاْ٘ دم٤ َٔ َه١  ٚٚقؾ ؼي غُّٛ قطع ايتًب١ٝ ؼي عُك٠ 
ايتُتع ٚمٛٙ عٓؿ ًَاٖؿ٠ بٝٛت َه١  ٚا٭ٚزي إ اغيكاؾ َٓٗا َا نإ قبٌ 

 ايتٛنعات اؾؿٜؿ٠ ٚإٕ َؿم عًٝٗا أْٗا َٔ َه١.
ٙ اٯ١ٜ ف٤ٞ ا٭َٔ غُّٛ ايبٝت اؿكاّ نُا ؼي َٓطٛم ٖفايجايح: 

                                                 

 .126نٛق٠ ايبكك٠  (1) 
 .35نٛق٠ إبكاِٖٝ  (2) 
 .67يعٓهبٛت نٛق٠ ا (3) 
 .3نٛق٠ ايتري  (4) 
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ٚاؾُع بري ا٭قهـاّ ايج٬ثـ١ ٜعتـ) اقاؾ٠ اؿـكّ ؼي ا٭َـٔ ٚايهـ١َ٬ َـٔ        
 اٯتات.

ْٔ ٜمًَْك٢ ف٤ٞ آ١ٜ تتعًل با٭َٔ ؼي اٯغك٠ قاٍ تعازي ط ايكابع: َأفََُ

َّْٛ اْيكَِٝن١ََِ ََِٓن َٜ ْٔ َٜأَِْٞ آ   ٚتظٗك اٯٜات إ عيه١ (1) صِفٞ ايَّٓنِز خَُْٝس أَّْ ََ
 ٝت اؿكاّ  ٚٚاسؿ٠ ؼي عامل اٯغك٠.َٓٗا غُّٛ ايب

ٚتٝ٘ اياق٠ ازي ا٭َٔ ّٜٛ اؿها  غئ سـر ايبٝـت اؿـكاّ  ٚأؽـفٙ     
 فاق غئ ٜهفك باؿر  ُٜٚؿ عٔ ايبٝت ٚاغيٓانو.قب١ً ؼي ٬َت٘  ٚإْ
ايبٝت اؿكاّ "آًَٓا" بفات٘  تاْ٘ نبشاْ٘ دعً٘ أًَٓا  ٚنُا دعٌ اهلل 
ََْٓنَِٚإْذ َدَعًَْٓيًٓاى  قاٍ تعازي ط   ػيا ٜؿٍ ع٢ً عُّٛ (2)صن اْيبََْٝت َََجنَب١ً ِيًَّٓنِع ََٚأ

َٓـاتع ايبٝـت اؿـكاّ  ٚاْـ٘ ٜبعـح ا٭َـٔ  َٚـع ٚقٚؾ َـاؾ٠ )ؾغـٌ( ؼي          
ايككإٓ مٛ َا١٥ ٚعيو ٚعًكٜٔ َك٠  تاْ٘ مل ٜكؾ يفـظ )ؾغًـ٘( ا٫ ؼي   
ــ٘ َــٔ       ــؿ يفظــٞ غيْٛــٛع١ٝ ايبٝــت اؿــكاّ َٚــا ي ــ١  ٖٚــٛ تٛنٝ ٖــفٙ اٯٜ

 اـ١َُٝٛ.
ؼي اٯ١ٜ ؾع٠ٛ يًٓاى يؿغٍٛ اٱن٬ّ ٚايتُاى ا٭َٔ تٝ٘ ؼي ايؿْٝا ٚ

َـٔ ا٭َـٔ ؼي ايبٝـت اؿـكاّ       ٚاٯغك٠  أَا ؼي ايؿْٝا تًُا دعـٌ اهلل  
ٚأَا ؼي اٯغك٠ تًًٛعؿ ايهكِٜ باؾ١ٓ ٭ٌٖ اٱضيإ  ٚؼي ا٭َٔ ٚايه١َ٬ 

 غئ ٜؿغٌ ايبٝت اؿكاّ ٚدٛٙ:
 ٝت اؿكاّ.أٚإ ؾغٛي٘ ايبا٭ٍٚ: 
 ا٭َإ ؼي أيٗك اؿر. ايجاْٞ:
 ايه١َ٬ ٚا٭َٔ ؼي ن١ٓ ايؿغٍٛ. ايجايح:
 ا٭َٔ َٔ سري ؾغٛي٘ ايبٝت اؿكاّ ٚازي ّٜٛ ٚتات٘. ايكابع:

تكؿ أسـاا  ا٭َٔ ٚايه١َ٬ َؿ٠ سٝات٘ قبٌ ؾغٛي٘ ٚبعؿٙ   اـاَو:
ًـ    اهلل تعازي ِ إ ٖـفا ايعبـؿ نـٝؿغٌ    بهٌ ي٤ٞ عًًُا  ٚأْـ٘ نـبشاْ٘ ٜع

                                                 

 .40نٛق٠ تًُت  (1) 
 .125نٛق٠ ايبكك٠  (2) 
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 ايبٝت.
 ايكؿق اغيتٝكٔ َٔ اٯ١ٜ ا٭َٔ َٔ اؾٓا١ٜ ٚعكٛبتٗا. ايهاؾى:
 ا٭َٔ ؼي اٯغك٠ َٔ أٖٛاٍ ااًك  ٚعفا  ايٓاق. ايهابع:
ايه١َ٬ َٔ تذي اؿٝـا٠ ايـؿْٝا ٚايٓذـا٠ َـٔ عـفا  ايـ)لؽ         ايجأَ:

 ٚا٭َٔ َٔ ايفم، ّٜٛ ايكٝا١َ.
ٚاٯٜـ١ تٓبهـط عًٝٗـا طيٝعـًا ٚيهـٔ      ٫ٚ تعاقض بري ٖـفٙ ايٛدـٛٙ    

اْتفـا، ايٓـاى َـٔ اٯٜـ١ عًـ٢ َكاتـب َتفاٚتـ١  تُـِٓٗ َـٔ ٜٓـاٍ ا٭َـٔ            
غُّٛ دٓاٜت٘  َِٚٓٗ َٔ حيـكلٙ ؼي نـٓت٘  َٚـِٓٗ َـٔ ٜفـٛل بـاغيع٢ٓ       

 ا٭عِ َٓ٘ نُا ؼي ايٛد٘ ايجأَ أع٬ٙ ٚاهلل ٚانع نكِٜ.
 

 صِتَٚيًَِِّ٘ ع٢ًََ ايَّٓنِع ِسرم اْيبَْٝقٛي٘ تعازي ط
ٜأتٞ اؿر سيع٢ٓ نجك٠ ايـفٖا  ٚاٱٜـا   ٚاٱغـت٬ف ازي ايًـ٤ٞ      

 ٜكاٍ سذٛا ازي ايعامل أٟ أنجكٚا اٱغت٬ف ايٝ٘.
ٚاؿر ؼي اٱَط٬ع لٜاق٠ ايبٝت اؿـكاّ ؼي ٚقـت كُـّٛ ٭ؾا٤    
اؿر َٚٓانه٘  اَا اـا ناْـت ايمٜـاق٠ ؼي  ـت اؿـر تٗـٞ عُـك٠  َٚـٔ        

بري ايٓاى َٔ َعٓـ٢ يفـظ اؿـر ٖـٛ      اٯٜات إ ٜهٕٛ اغيتعاقف ٚايًا٥ع
قُؿ ٚلٜاق٠ بٝت اهلل اؿكاّ ؼي أٜاّ اؿر اغيباقن١  تُع اْ٘ َٔ اغيٓكٍٛ  
ٚاغيتباؾق ازي ايفٖٔ َٔ ايًفظ ٖٛ اغيع٢ٓ اؿكٝكٞ  تـإ اغيتبـاؾق ٖٓـا ٖـٛ     
أؾا٤ اؿر  تك١ٜٓ أٚ ْؿبًا  ٖٚٛ ياٖؿ ع٢ً َْٛٛع١ٝ اغيعاْٞ ايًـكع١ٝ  

 ا ؼي اٱنتعُاٍ.ؼي ايًغ١ ٚايعكف  ٚ ًبتٗ
دا٤ت اٯ١ٜ ايهابك١ باٱغباق عٔ ْٚع ايبٝت يًٓاى ت٬ًٓ َٔ عٓؿ 
اهلل  ثِ دا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ بفكض اؿر ع٢ً ايٓاى ؼي ؾ٫ي١ ع٢ً ايٓهـب١  
بري ايفٌٓ اٱ ٞ ٚٚدـٛ  ايًـهك َـٔ ايعبـاؾ  ٚإٕ نـإ ٖـفا ايًـهك        

 ت٬ًٓ اْاتًٝا ٚبابًا يٮدك ٚايجٛا   َع ايتبأٜ َٔ ٚدٛٙ:
 ْٚع ايبٝت يًٓاى َطًكًا. ٍٚ:ا٭

دا٤ ايْٛع َٔ  ت تكٝٝؿ بُف١ اٚ ساٍ اٚ اْتُا٤ ٭ٕ قظي١  ايجاْٞ:
 اهلل تتغ٢ً ايٓاى طيٝعًا  ٚا٭يف ٚاي٬ّ تٝ٘ يًذٓو ٚاٱنتغكام.
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دا٤ ايْٛع يًٓاى ع٢ً مٛ اٱط٬م اؾٗيت ٚايمَاْٞ َٔ   ايجايح:
بُٝٓـا دـا٤ ايٛادـب      ت تكٝٝؿ ظ١ٗ َعٝٓـ١  اٚ بٛقـت قـؿؾ ؾٕٚ  ـتٙ     

 غُّٛ أؾا٤ اؿر َك٠ ؼي ايعُك.
تكٝٝؿ اؿر باٱنتطاع١  ٚاغيعًّٛ إ يٝو نٌ اْهـإ ٜهـٕٛ    ايكابع:

َهتطٝعًا ٚؼي َكؿٚقٙ أؾا٤ اؿر  ػيا ٜعين إ ايْٛع أعِ َـٔ ايتهًٝـف   
باؿر ٭ٕ ْٚع ايبٝت غئ ٜهتطٝع اؿر َٚٔ ٫ ٜهتطٝع٘ ٚغيـا ٖـٛ أعـِ    

 َٔ اؿر.
ٍ اؿر ًَكٚا باٱن٬ّ  اَا ْٚع ايبٝت تًِ ًٜرتا قبٛ اـاَو:

تٝ٘ اٱن٬ّ  بٌ دا٤ يًٓاى نات١  ٌٖٚ ٜعين ٖفا إ يفظ ايٓاى ايٛاقؾ 
ؼي اٯ١ٜ ٫ ٜفٝؿ اٱنتغكام ٚايعُّٛ  ٚأْـ٘ َكٝـؿ ٜٚتعًـل َْٛـٛ، اٯٜـ١      
باغيهًُري اؾٛا  ٫  ٭ٕ اـطا  ايتهًٝفٞ بـاؿر عـاّ ًٜـٌُ ايٓـاى     

جٓا٤  ٚيهٔ ايهفاق سذبـٛا عـٔ أْفهـِٗ ْعُـ١ ا٭ؾا٤     طيٝعًا َٔ  ت انت
ٚايكبٍٛ ٱيرتاطٗا باٱن٬ّ  ٖٚفا ايًطك َٔ ايكـكإٓ آٜـ١ اعذالٜـ١ غيـا     
ٜتُٓٓ٘ َٔ تكض سذ١ اٱن٬ّ ع٢ً ايٓاى ٚاغيتباؾق ازي ايفٖٔ إ ٜكٝؿ 
ايفكض باٱن٬ّ  ٚيهٔ اٯ١ٜ قٝؿت٘ باٱنتطاع١ ٚاغيكؿق٠  ٖٚـفا ايكٝـؿ   

تٓـٌ اهلل تعـازي عًـ٢ ايٓـاى ٚايتػفٝـف عـِٓٗ ؼي        آ١ٜ أغك٣ تؿٍ عًـ٢ 
ا٭سهاّ ايتهًٝف١ٝ  َٚع إ اي٠٬ُ عُـٛؾ ايـؿٜٔ ٖٚـٞ ٚادـب تعبـؿٟ      
عٝين َطًل ع٢ً نٌ َهًِ َٔ  ت تكٝٝؿ بايكؿق٠ ٚاٱنتطاع١  تاْٗا مل 

َٚيًَِّثِ٘ عًََث٢   تأتٹ بٓهبتٗا ازي اهلل ؼي ايتهًٝف نُا ؼي اؿر ٚقٛي٘ تعازي ط

 ص.ْيبَِْٝتايَّٓنِع ِسرم ا

ََٓمٛا نمِ َب َعًَْٝهمِْ ايقلَٝنّمٚدا٤ ؼي تكض ايُٝاّ َج٬ً ط َٔ آ ص أٟ َٜنأَٜمَٗن ايَِّرٜ
إ غطا  ايُٝاّ غاّ باغيهًُري  ٚٚقؾ يفظ ايٓاى ؼي ايككإٓ َا٥تري 

ص إ٫ ؼي ٖفٙ َٚيًَِِّ٘ ع٢ًََ ايَّٓنِعٚإسؿ٣ ٚأقبعري َك٠  ٚمل ٜكؾ قٛي٘ تعازي ط
 ٘ َها٥ٌ:اٯ١ٜ ايهكضي١  ٚتٝ

 َْٛٛع١ٝ اؿر ؼي ايعباؾات ٚاؿٝا٠ ايعا١َ يًٓاى.ا٭ٚزي: 
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 اؿر عٓٛإ يًًهك ٚايجٓا٤ ع٢ً اهلل يتفًٓ٘ بٓع١ُ ايبٝت. ايجا١ْٝ:
 اغي٬ل١َ بري ا٭َٔ ؼي ايبٝت ٚأؾا٤ اؿر. ايجايج١:
اؿر آ١ٜ َٔ آٜات ايبٝت اؿكاّ  ٚاييت ـنكت ؼي اٍٚ ٖفٙ  ايكابع١:

ِٝ٘ آَٜنُتاٯ١ٜ ط  ص.بَٝلَٓنُت ِف
 اؿر تهًٝف  ٚدا٤ت اٯ١ٜ يٲغباق عٔ تكْ٘  تـاهلل  اـاَه١: 

 إَتشٔ ايٓاى بايبٝت ٚسذ٘.
ٜكّٛ ايٓاى عـر بٝـت اهلل  يـفا    َٔ اٱقاؾ٠ ايته١ٜٝٓٛ إ  ايهاؾن١:

تفٌٓ نبشاْ٘ تْٛع  ِ ايبٝت  ٚأَكِٖ باؿر  ٚأغ) عٔ ٚدٛب٘ ؼي 
 ايككإٓ  تٗفٙ اٯ١ٜ تًكٜف يٲْهإ.

ا٤ت اٯ١ٜ بُٝغ١ اؾ١ًُ اـ)١ٜ  ٚيهٓٗا تتُٓٔ ؼي ؾ٫يتٗا ا٭َك ٚد
 باؿر ٚتٝ٘ ٚدٛٙ:

 اٯ١ٜ ام٬ي١ٝ  تهٌ اْهإ جيب عًٝ٘ إ حير ايبٝت اؿكاّ. ا٭ٍٚ:
اـطا  باؿر عاّ ًٌُٜ ايُغت ٚايهبت  ٚايفنك ٚا٭ْج٢   ايجاْٞ:

 ٚاؿك ٚايعبؿ  ٚايككٜب َٔ ايبٝت ٚايبعٝؿ عٓ٘.
 اـطا  ايتهًٝفٞ غاّ باغيهًُري. ايجايح:
 ٜتٛد٘ اـطا  اٱ ٞ باؿر ازي نٌ َهًف. ايكابع:

ٚايُشٝض ٖٛ ا٭غت  تاـطا  عاّ ًٌُٜ اغيهًُري ٚ تِٖ بًكا 
ايتهًٝف  نُا ًٌُٜ ايكداٍ ٚايٓهـا٤ بعـكض ٚاسـؿ  ٚاغيًـٗٛق يـٗك٠      
عظ١ُٝ عٓؿ ا٭َٛيٝري ٖٛ تهًٝف ايهفاق بـايفكٚ، نتهًـٝفِٗ با٭َـٍٛ    

ٛ اغيػتاق  ٚأستر بعا ايكا٥ًري ب٘ بٗفٙ اٯٜـ١  تـاؿر يـٝو غاَـًا     ٖٚ
باغيهًُري بٌ أقاؾٙ اهلل َٔ ايٓاى طيٝعًا َجًُا دعٌ ايبٝت  ِ طيٝعًا  
ٚيهٔ يٛ دا٤ ايهاتك باؿر ٫ ٜكبٌ َٓـ٘  تـإ قًـت نٝـف ٜفـكض عًٝـ٘       
اؿر ٫ٚ ٜكبٌ َٓ٘  تاَا إ ٫ ٜفكض عًٝ٘ أ٬ًَ  ٚأَا إ ٜفكض عًٝـ٘  

كبٌ َٓ٘  ٚاؾٛا  اْ٘ ٫ ٬َل١َ بري ايفكض ٚايكبٍٛ  تايفكض بًشار ٜٚ
ايٛادــب ايتهًٝفــٞ  اَــا ايكبــٍٛ تٗــٛ َتعًــل بايعُــٌ ٚايٓٝــ١ ٚايكُــؿ    
ٚايُبغ١ ت٬بـؿ َـٔ اٱنـ٬ّ ٚاٱْكٝـاؾ ٭َـك اهلل نًـكا يُـش١ ايفعـٌ         



 ص 218طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 65 زَعامل اٱضيإ/ 

ايعباؾٟ ٚقبٛي٘  ٚتبري اٯ١ٜ إ ا٭ٌَ ٖٛ اٱنـ٬ّ  ٚاْـ٘ ؾٜـٔ ايفطـك٠     
ٞ ٜٚؿبك ٜتشٌُ أٚلاق إؾباقٙ  ٚتكض اؿر ع٢ً ايٓاى ْع١ُ  َٚٔ ٜٛي

 تايهاتك حيكّ ْفه٘ َٔ ايٓع١ُ  ٚؼي اٯ١ٜ بًشار اٱؼاؾ ٚايتعؿؾ ٚدٛٙ:
 نٌ َهًِ جيب عًٝ٘ اؿر. ا٭ٍٚ:
 اؿر غيك٠ ٚاسؿ٠ ؼي ايعُك. ايجاْٞ:
 ٜ٪ؾٟ اغيهًف اؿر نًُا ػؿؾت اٱنتطاع١. ايجايح:
  ايعُك َع اٱنتطاع١.اؿر َك٠ ٚاسؿ٠ ؼي ايكابع:

ٚايُشٝض ٖٛ ا٭غت ٚعًٝ٘ ايِٓ ٚاٱطيا،  ٚقٟٚ إ ايٓ  قُؿًا 
  تـأعًُِٗ إٔ اهلل قـؿ تـكض    غطـب ايٓـاى  ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ   

عًِٝٗ اؿر  تكاّ قدٌ َٔ بين أنؿ تكاٍ : ٜا قنٍٛ اهلل  أؼي نٌ عاّ؟ 
       ٌ ثاْٝـ١    تأعكض عٓـ٘ قنـٍٛ اهلل  َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚنـًِ  تعـاؾ ايكدـ

َـا ٜ٪َٓـو إٔ    ٬ّ:هـ تأعكض عٓ٘  ثِ عاؾ ثايج١  تكاٍ عًٝ٘ اي٠٬ُ ٚاي
أقٍٛ ْعـِ  تتذـب  تـ٬ تكَٛـٕٛ بٗـا تتهفـكٕٚ ؟ أٟ تـؿتعٕٛ ٚدٛبٗـا         

 .(1)يجكًٗا تتهفكٕٚ
ٚؼي اؿؿٜح بٝإ يكظي١ اهلل ؼي تكض اؿر ٚدعًـ٘ غيـك٠ ٚاسـؿ٠ ؼي    

 ايعُك  أٟ إ تًٓ٘ تعازي َكنب َٔ أَٛق:
 اؿر يٝٓاٍ ايعبؿ ايجٛا  ٚا٭دك اؾمٌٜ.تكض  ا٭ٍٚ:
ايتػفٝف ظعٌ اؿر َـك٠ ٚاسـؿ٠ ؼي ايعُـك عًـ٢ اغيهـًُري        ايجاْٞ:

 ٚتٝهت اٱَتجاٍ يٮٚاَك اٱ ١ٝ  َٚٓع ايتًؿٜؿ ع٢ً اغيهًُري.
تك ٝب ايٓاى باٱن٬ّ  ٚعؿّ ْفكتِٗ ػيا تٝ٘ َٔ ايتهايٝف   ايجايح:

تٝ٘ اؿر بأْ٘ يٗك ـٟ اؿذ١  َٚٔ اٯٜات إ يٶت ايعك  ايًٗك ايفٟ
ٚاؾُع ـٚات اؿذ١  نُا ته٢ُ ايه١ٓ بهاًَٗا اؿذ١  ٚٚقؾ ؼي ايتٓمٌٜ 

ْٕ ََْأدمسَِْٞ ثََُن١ََِْٝ ِسَذثرٍ ؼي يعٝب َٚٛن٢ عًُٝٗا ايه٬ّ ط ص ع٢ًََ َأ
 أٟ نإ نٓري.

ٚقاٍ ايكالٟ "استر ايعًُا٤ بٗفا اـ) ع٢ً إ ا٭َك ٫ ٜفٝؿ ايتهكاق 
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 َٔ ٚدٗري:
 إ ا٭َك ٚقؾ باؿر ٚمل ٜفؿ ايتهكاق. ٭ٍٚ:ا

إ ايُشاب١ انتفُٗٛا اْـ٘ ٖـٌ ٜٛدـب ايتهـكاق اّ ٫؟ ٚيـٛ       ايجاْٞ:
ناْت ٖفٙ ايُٝغ١ تفٝؿ ايتهكاق غيـا استـادٛا ازي اٱنـتفٗاّ َـع نـِْٛٗ      

 .(1)عاغيري بايًغ١"
أَا ا٭ٍٚ تاْ٘ َعاقض بايفكا٥ا اييت تفٝؿ ايتهكاق ناي٠٬ُ  ٚاَا 

يــ٘: ٚيــٛ ناْــت ٖــفٙ ايُــٝغ١ تفٝــؿ ايتهــكاق غيــا أستــادٛا ازي   ايجــاْٞ تكٛ
اٱنتفٗاّ تُٝهٔ إ ٜكاٍ غ٬ت٘ ٖٚٛ يٛ مل ؼتٌُ ايُٝغ١ اٱيرتاى بري 

سؿ٠  ٚايتهكاق ؼي اؿر غيا انتفُٗٛا  نُا إ دٛا  ايٓ  اؿر َك٠ ٚا
َٚا تُٓٓ٘ َـٔ ايبٝـإ ٜـؿٍ ؼي َفَٗٛـ٘     ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ قُؿ 

ايه٪اٍ ٚايكؾ ٚإ اٱيرتاى بـري اغيـك٠ ٚايتهـكاق أَـك حيتًُـ٘       ع٢ً قبٍٛ
 َٓطٛم اٯ١ٜ.

يــٛ قًــت ْعــِ َــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚنــًِ ٜٚــؿٍ قــٍٛ ايــٓ  قُــؿ 
يٛدبت  ع٢ً إَٓا٤ اٱطـ٬م اٚ ايتكٝٝـؿ  ٚبٝـإ ايتعـؿؾ اٚ اٱؼـاؾ ؼي      

ٜع  ايفعٌ بايه١ٓ ايٓب١ٜٛ ايًكٜف١  ٚايه١ٓ ايٓب١ٜٛ ٖٞ اغيُؿق ايجاْٞ يًتًك
 ٖٚٞ تفهت قٛيٞ ٚعًُٞ يًككإٓ ٚتؿٍ ع٢ً إقاؾ٠ اؿر َك٠ ٚاسؿ٠.

ٚاٯٜــ١ َطًكــ١ تتٓــُٔ اٱعذــال ؼي اغيكــاّ بعــؿّ سُــك اؿــر بــاغيك٠ 
ايٛاسؿ٠ يفا يك، اؿر اغيهتشب  ْٚؿ  ايٝ٘ ايًاق، ٚٚقؾت ا٭غبـاق  
ٚايُّٓٛ بانتشباب٘  ٖٚٛ َٔ ايًٛاٖؿ ع٢ً إَهإ ايتعؿؾ ؼي اؿر َع 

ايٛادب ؼي اغيك٠ ا٭ٚزي ٚاغيهتشب ؼي  تٖا  ٚخيتًف اؿـر  ايتبأٜ بري 
 ؼي ٖفٙ اغيهأي١ آًٜا عٔ  تٙ َٔ ايفكا٥ا ٚايعباؾات.

تاي٠٬ُ اي١َٝٛٝ ايٛاسؿ٠ ٫ تعاؾ َع اتها، ٚقتٗا  أٟ يٛ ٢ًَ ايظٗك 
ت٬ تعاؾ اي٠٬ُ َا ؾاَت َشٝش١  ٭ْ٘ ؼٌُٝ غيا ٖٛ ساٌَ  ٚيفكاغ 

سؿ٠  اَـا بايٓهـب١ يًشـر  تـإ ايفكٜٓـ١ َـك٠       ايف١َ بأؾا٤ اي٠٬ُ َك٠ ٚا
ٚاسؿ٠  ٚيهٔ عٓؿَا ٜأتٞ َٛنِ اؿر اٯغك تإ اؿر َهتشب  نُـا  
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أْ٘ خيتًف عٔ تك١ٜٓ ايُٝاّ تُع إ ٚدٛ  ايُٝاّ ؼي أٜاّ َعؿٚؾات 
ٖـٞ َـؿ٠ يـٗك قَٓـإ  تـإ ا٭ٜـاّ ا٭غـك٣ َـٔ ايهـ١ٓ ٜهـتشب تٝٗـا            

ايعٝؿٜٔ ٚايتًكٜل  اـ تتهكق  ايُٝاّ ا٫ َا دا٤ ايؿيٌٝ بايٓٗٞ عٓ٘ نأٜاّ
تك١ٜٓ ايُٝاّ نٌ ن١ٓ  أَا اؿر تاْ٘ حيٌ ع٢ً ايٓاى نٌ ن١ٓ  ا٫ إ 
 ٜهٕٛ تكًْا ع٢ً اغيهتطٝع ػئ مل ٜ٪ؾ اؿر  ْٚات١ً يًفٟ نبل إ أؾاٙ.
ــ٪ؾٟ ٖــِ      ــفٟ ٜ ــاى  ٚيهــٔ اي ــايتهًٝف ايعــاّ يًٓ ــ١ ب ٚدــا٤ت اٯٜ

 اغيهًُٕٛ ؾٕٚ  تِٖ  ٚتٝ٘ َها٥ٌ:
 ايٓاى.انِ م اغيهًُري يَٛف ٚانتشكا ا٭ٚزي:
 َؿم أؾا٤ ايٓاى يًشر عٓؿ قٝاّ اغيهًُري ب٘  ٚتٝ٘ ٚدٗإ: ايجا١ْٝ:
 إدما٤ أؾا٤ اغيهًُري عٔ ايٓاى طيٝعًا. ا٭ٍٚ:

أؾا٤ اغيهـــًُري ٫ ٜهـــكط ايٛادـــب عُـــٔ مل ٜـــ٪ؾ اؿـــر  ايجـــاْٞ: 
 ٚايُشٝض ٖٛ ايجاْٞ  يفا دا٤ت غاشي١ اٯ١ٜ بفّ ايهاتكٜٔ.

أؾا٤ اغيهًُري يًشر سذ١ ؼي انتشكاقِٗ ايٓعِٝ ا٭غـكٟٚ    ايجايج١:
تاـا قاٍ أٖـٌ ايٓـاق مل ؾغـٌ اغيهـًُٕٛ اؾٓـ١  تـاؾٛا  ٖـٛ تعاٖـؿِٖ         

 يًشر  ٚقاتظتِٗ ع٢ً َٓانه٘.
ٚبؿأ ٖفا ايًطك َٔ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعازي طٚهللص تًِ تكٌ اٯ١ٜ "ٚع٢ً 

ا٤ت اٯ١ٜ ايٓاى سر ايبٝت" ٚايفٟ ُٜٓكف ازي اؿهِ ايتهًٝفٞ  بٌ د
 بأَكٜٔ:

 ع٢ً ايعباؾ. إ اؿر سل هلل  ا٭ٍٚ:
اهلل تعــازي  ٚتٝـ٘ ؾ٫يــ١ عًـ٢ ايتٛنٝــؿ عًــ٢   انـِ  ابتــؿا٩ٖا ب ايجـاْٞ: 

   ٚضيهٔ انتككا٤ َها٥ٌ َٓ٘ ٖٞ:اؿر  ٚاْ٘ تكض ٜ٪ؾ٣ هلل 
 اؿر عٓٛإ ايتٛسٝؿ  ٚياٖؿ ع٢ً اٱقكاق بايعبٛؾ١ٜ هلل ا٭ٚزي: 

 ٚتكى ايًكى ٚاي٬ٓي١.
  ايكٜا٤ ٫ ٜٓك باؿر  ايفٟ ٖٛ تعٌ عباؾٟ غـايِ هلل   ايجا١ْٝ:

تإ قًت: َكا٤ا٠ اٯغكٜٔ أَك ػيهٔ  ٖٚٛ كٌ بايعباؾ٠ ايـيت ًٜـرتا ؼي   
ػيا ٜعين  َشتٗا قُؿ ايككب١  قًت: ؼي اٯ١ٜ اغباق عٔ نٕٛ اؿر هلل 

ٚاغيًك١  ي٘ تٝ٘  ٖٚٛ أَك ٜتذ٢ً بايعٓا٤ َْٛٛع١ٝإ ايكٜا٤ أَك عكْٞ ٫ 
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اييت ٜتشًُٗا اؿاز نٛا٤ ؼي قطع اغيهات١ اٚ تكى ا٭ٌٖ ٚا٭سب١ ٚايؿع١ 
ٚؼٌُ ٚعجا٤ ايهفك  ٚكاطك ايطكٜل اٚ سيا ٜٓفك٘ َٔ َايـ٘  اٚ َـا ٜبفيـ٘    
َٔ دٗؿ  باٱْات١ ازي تكٝؿٙ بأسهاّ اؿر ٚبفي٘ اؾٗؿ ٚايٛنع ؼي أؾا٤ 

 اغيٓانو.
ؿ٠ َٛاْع َٔ ايككإٓ تبري ًَهٝت٘ ص ؼي عيًَِِّ٘ٚقؾ قٛي٘ تعازي ط ايجايج١:

ََُٛاِت َٚاَذْزهِ اغيطًك١ يًُػًٛقات مٛ ط   ٚغٓٛ، ٚغًٛ، (1)صَٚيًَِِّ٘ َمًْوم ايطَّث

ًُْمََِِّٓنَيطيٝع اـ٥٬ل ٚايها٥ٓات ي٘  مٛ ط   ٚمل (2)صَٚيًَِِّ٘ اْيِعص٠َّم َِٚيَسضمٛيِِ٘ َِٚي

 ٖـفٙ اٯٜـ١ ٚؼي َْٛـٛ،    ص ؼي ايكـكإٓ إ٫ ؼي َٚيًَِّثِ٘ عًََث٢ ايَّٓثنعِ   ٜكؾ يفـظ ط 
اؿر  ػيا ٜؿٍ ع٢ً إط٬م سهِ ايفكٜٓـ١  ٚيعـٌ تٝـ٘ ايـاق٠ ازي ؾسـٛ      
ٚاْبهاا ا٭قض َٔ ؼت ايهعب١  تهٌ إْهـإ ٚؼي نـٌ بكعـ١ ؼي ايعـامل     

 ٜتٛد٘ ايٝ٘ اـطا  باؿر ازي به١.
مل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ تؿٍ اٯ١ٜ ع٢ً إ ايٓ  قُؿًا  ايكابع١:

يعٓف  بٌ دا٤ با٭سهاّ ايًكع١ٝ اييت تٗـف  ايٓفـٛى   ٜأتٹ بايهٝف ٚا
ٚتٓكض اجملتُعات  ٚتبعح َفاِٖٝ اغيٛؾ٠ ٚااب١ بـري ايٓـاى  َٚـٔ قٝـٛؾ     
أؾا٤ َٓانو اؿر ادتٓـا  ايفـاسٌ َـٔ ايًفـظ  باٱنـتكا١َ ؼي ايكـٍٛ       
ٚايفعٌ  ٚاـكٚز عٔ ايطاع١  ٚاجملاؾي١ ٚاغيٓالع١ ٚاـ١َُٛ قاٍ تعازي 

َّ اْيَشرَّ َفاَل َزَفَح َٚال فمطمَٛم َٚال ِدَداٍَ ِفٞ  اْيَشرم َأغْٗمُسط ِٗٝ ْٔ َفَسَه ِف ََٛنُت فََُ ََعًْم

 .(3)صاْيَشرل
ؿر ٖٚٞ يٛاٍ ٚـٚ ايكعـؿ٠ ٚ  ٚتكى ايكبٝض ٚاؿفق َٓ٘ َؿ٠ أيٗك ا

ـٚاؿذــ١ ٚنــ١ًٝ يتُٓٝــ١ ًَهــ١ ايُــ٬ع ؼي ايــٓفو  ٚايتــٛقٞ ؼي ايًهــإ 
ع بــري ا٭َــِ ٚمل تــكؾ نًُــ١  ٚايفعــٌ  تــاؿر َــٔ أٖــِ أنــبا  ايُــ٬ 
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)دؿاٍ( ا٫ ؼي ٖفٙ اٯ١ٜ  ٚبُٝغ١ ايٓٗٞ ٚايمدك  ٚتٝ٘ بٝإ غيٓاتع اؿر 
نب٬ًٝ يًتٗفٜب ٚاٱقتكا٤ ؼي اغيعـاقف  َٚؿقنـ١ داَعـ١     نْٛ٘ا٭غ٬ق١ٝ 

ؼي اٱْفام ؼي نبٌٝ اهلل  َٚٓانب١ نـ١ٜٛٓ َتهـكق٠ يًذٗـاؾ ؼي نـبٌٝ اهلل     
ب١ ازي اهلل تعازي ٚاَتجا٫ً ٭ٚاَكٙ  ٚطًبًا يكْاٙ بتشٌُ ايعٓا٤ ٚاغيًك١ قك

 نبشاْ٘.
ايبٝت غتًا قًٓا  ٚقظي١ يًٓاى  ٌٖٚ ٖٛ ْع١ُ  يكؿ دعٌ اهلل 

ــٛق   ــ٘ َــكع يــاٟٚ ؼي   بًشــارٚقظيــ١ ٭ٖــٌ ا٭قض ٚنــهإ ايكب اْ
ــفٜٔ عًــ٢ نــطض     ــ٘ ٚايٓــاى اي ــ٘ قظيــ١ ؿذادــ٘ ٚلا٥كٜ ا٭قض  أّ اْ

 ا  اؾٛا  ٖٛ ا٭ٍٚ  َٔ ٚدٛٙ:ا٭قض ؾٕٚ ايفٜٔ ؼي ؾاغًٗ
ايبٝت اؿكاّ قظي١ غئ لاقٙ ٚطاف سٛي٘ ٚتٛد٘ ايٝ٘  ايٛد٘ ا٭ٍٚ:

ايـيت ؼي   ؼي ٬َت٘ ؼي ايؿْٝا ٚأٯغك٠  ٖٚٛ ياٖؿ ع٢ً إ ايـٓعِ اٱ ٝـ١  
ايؿْٝا تٓفع ايعبؿ ؼي ايؿْٝا ٚاٯغك٠  ٚتٝ٘ سح عًـ٢ اٱْتفـا، َـٔ ايـٓعِ     

  يفا تإ تكض اؿر ع٢ً ايٓـاى  ايؿ١ْٜٛٝ  ٚانتجُاقٖا ٚعؿّ تٓٝٝعٗا
تٌٓ ا ٞ يٲْتفا، َٔ ْع١ُ ايبٝت ؼي ايؿْٝا ٚؼي عامل ايك) ّٜٚٛ ايكٝا١َ  

َٚيَْٝطََّّٛفمثٛا ِبنْيبَْٝثِت   ٚيٝهٕٛ ايطٛاف بايبٝت اؿكاّ ايفٟ ٚقؾ ؼي قٛي٘ تعازي ط

  َكؿ١َ ٚنببًا يٌٓٝ اؾما٤ ؼي اٯغك٠ بطٛاف ايغًُإ اغيػًؿٜٔ  (1)صاْيَعِ ِٝل
 .(2)ٚايطٛاف عًِٝٗ بهأى َٔ َعرياغيػًؿٜٔ  

َٓمي١ ايبٝت بري اغيػًٛقات ٚاٯٜات ايه١ْٝٛ  تا٭قض  ا٭َك ايجايح:
 آ١ٜ َٔ عٓؿ اهلل ٚايبٝت آ١ٜ أغك٣ قا١ُ٥ بفاتٗا.

 ؾع٠ٛ ايٓاى ٱؽاـ ايبٝت ٬َـًا ٚٚن١ًٝ يٌٓٝ اي)ن١ ٚاـت.ايكابع: 
ٌ اٱْهإ ؼي تعؿؾ ٚدٛٙ اي)ن١ ٚايفٝا اٱ ٞ اييت تهتكب اـاَو:

 سٝات٘ ايؿْٝا  ٚتُاسب٘ َٓاتعٗا ؼي اٯغك٠.
 إـترتيض اي)ن١ ٚاـت ؼي ايؿْٝا ع٢ً عـامل اٯغـك٠     ايٛد٘ ايجاْٞ:
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ٕ ايؿْٝا َمقع١ اٯغك٠  تاـا ناْت اغيمقع١ ٚاؿكخ تٝٗا َباقى  تٗـفٙ  أ
 اي)ن١ تتذ٢ً ؼي عامل اؿها  ٚاؾما٤.

ٜعطٞ با٭ٚت٢ ٚا٭مت  ٚإ اي)ن١ اييت اـا أعط٢  إ اهلل  ايجايح:
ؼي ايبٝت ْع١ُ َت١ًُ ازي ّٜٛ ايكٝا١َ  ٚاقاؾٖا اهلل إ تهٕٛ ٚن١ًٝ يٓذا٠ 
اٱْهإ َٔ ايفم، ٚاـٛف  ٚايفـم، ؼي ا٫غـك٠ أيـؿ ػيـا ؼي ايـؿْٝا  يـفا       
دعٌ اهلل ايبٝت اؿكاّ يٝتمٚؾ ايٓاى بأنبا  ا٭َٔ ٚايٛقا١ٜ َٔ تم، ّٜٛ 

 ايكٝا١َ.
 هأيتإ ؼي ؾ٫٫ت َٝغ١ اٯ١ٜ ايهكضي١:ٖٚٓاى َ
مل تكٌ اٯ١ٜ ٜا اٜٗا ايٓاى عًٝو هلل سر ايبٝت  بـٌ قايـت    ا٭ٚزي:

 هلل ع٢ً ايٓاى ٚتٝ٘ ٚدٛٙ:
ص يٮدٝاٍ اغيعاَك٠ يًكـكإٓ ٚايـيت   َٜنأَٜمَٗن ايَّٓثنعم إُْكاف يفظ ط ا٭ٍٚ:

 تأتٞ تُٝا بعؿ  بُٝٓا سهِ اؿر عاّ ٚياٌَ يٮدٝاٍ ايهابك١.
دا٤ت اٯٜـ١ بُـٝغ١ اــ) ٚيـٝو اٱًْـا٤  ٚتفٝـؿ اٱَٓـا٤         ْٞ:ايجا

 ٚايجبٛت.
ؼي يغ١ اـطا  يا٥ب١ اٱَتجاٍ  تٝأَك اهلل عـم ٚدـٌ ايعبـاؾ     ايجايح:

ٚعًِٝٗ إ ضيتجًٛا يًشهِ  اَا يغ١ اٯ١ٜ تذا٤ت بايكطع ٚاؿهِ ٚإقاؾ٠ 
 ا٭ؾا٤ َٔ َٓالٍ ايعبٛؾ١ٜ ٚايكم.

سل غايِ هلل تعازي يٝو يًعباؾ  إتاؾ٠ سكٝك١ ٖٚٞ إ اؿر ايكابع:
 تٝ٘ يإٔ  ٫ٚ جيٛل إ حير بٝت  ت بٝت٘ ازي ّٜٛ ايكٝا١َ.

مل تكٌ اٯ١ٜ "ٚهلل ع٢ً بين آؾّ سر ايبٝت" بٌ دا٤ت بًفظ  ايجا١ْٝ:
 ايٓاى ٚتٝ٘ َها٥ٌ:

ايٓهب١ بري ايٓاى ٚبين آؾّ عُّٛ ٚغُّٛ َطًـل  تهـٌ    ا٭ٚزي:
ِ بين آؾّ  ـكٚز آؾّ ٚسٛا٤ بين آؾّ ِٖ َٔ ايٓاى  ٚيٝو ايٓاى نًٗ

 َٔ يفظ بين آؾّ.
دــا٤ت اٯٜــ١ بايتٛنٝــؿ عًــ٢ مشــٍٛ ا٭دٝــاٍ ايهــابك١ َــٔ    ايجاْٝــ١:

 ايٓاى  ٚمشٛي٘ ٯؾّ ٚسٛا٤ ٚع٢ً مٛ ايٛدٛ   ٚيٝو اٱنتشبا .
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ََٓمٛا نمِ َب َعًَْٝهمِْ دا٤ ؼي تكض ايُٝاّ قٛي٘ تعازي ط ايجايج١: َٔ آ َٜنأَٜمَٗن ايَِّرٜ

ْٔ َقبًِْهمِْايقلَٝنّم  َِ َٔ   تذا٤ت اٯ١ٜ باـطا  ازي (1) صنََُن نمِ بَ ع٢ًََ ايَِّرٜ
َـ٢ً اهلل  اغيهًُري نات١ بُف١ ايٓطل بايًٗاؾتري ٚايتُؿٜل بٓب٠ٛ قُـؿ  

 َع اٱياق٠ ازي تكض ايُٝاّ ع٢ً ا٭َِ ايهابك١.عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ 
ٕ ؼي يفا دا٤ ؼي بعا ا٭غباق اْ٘ تكض عٔ ا٭ْبٝا٤  ٚضيهٔ إ ٜهٛ

 اٯ١ٜ تكؿٜك ٖٚٛ "نُا نتب ع٢ً ايفٜٔ َٔ قبًهِ َٔ اغي٪َٓري".
ــًا َــٔ     أَــا آٜــ١ تــكض اؿــر تذــا٤ ُْــًا يــا٬ًَ يًٓــاى طيٝعــًا غايٝ

 اٱطياٍ ٚايرتؾٜؿ ؼي ايتأٌٜٚ.
 لبعدة جدَدة

َٔ اٯٜات سٍُٛ ايٓهؼ ؼي ايًكا٥ع  ٚف٤ٞ ايعباؾ٠ ؼي يكٜع١ ثـِ  
أغـك٣  ٜٚبـؿٚ إ ٖـفا ايٓهـؼ ٫      إشياَٗا ؼي ايهٝف١ٝ ٚاٱدما٤ ؼي يكٜع١

ٜتغ٢ً نٌ ايعباؾات  تُٔ ايعباؾات َا ٫ ٜطكأ عًٝـ٘ ايٓهـؼ ابـؿًا ٖٚـٛ     
 اؿر َٔ ٚدٛٙ:

 ٚدٛب٘ ع٢ً ايٓاى طيٝعًا. ا٭ٍٚ:
إؼاؾ اغيٓانو  ٚتًـابٗٗا ؼي نـٌ لَـإ  تُـا أؾاٙ أبْٛـا آؾّ       ايجاْٞ:

اٙ قنـٍٛ اهلل  عًٝ٘ ايه٬ّ ثِ ابكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ ٚا٭ْبٝا٤ اٯغكٕٚ أؾ
٢ًَ اهلل عًٝـ٘  ٚأ٢َٚ أَت٘ بإ ت٪ؾٜ٘ يكٛي٘ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ 

 "غفٚ عين َٓانههِ".ٚآي٘ ٚنًِ 
تاؿر ياٖؿ بإ ايٓهؼ ٫ ٌُٜ ازي نٌ َٓانـو ٚأسهـاّ ايًـكٜع١    
ايهابك١ بٌ ٖٓاى أبٛا  تبك٢ ع٢ً سا ا ٚثبٛتٗا ؼي ايًٛع اافٛر  ٚؼي 

" تك ٝب باؿر ٚلدك عـٔ ايتفـكٜط تٝـ٘     نِع ِسرم اْيبَِْٝت َٚيًَِِّ٘ ع٢ًََ ايَّٓ يفظ "
 ٚؾع٠ٛ يًشهاّ يت١٦ٝٗ أنبا  أؾا٤ طيٝع اؿذاز غيٓانهِٗ.

 لبَىٌ احلج
                                                 

 .183ايبكك٠ نٛق٠  (1) 
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اقرتٕ اؿر باؿٝا٠ ايؿْٝا  ٫ٚلّ اٱْهإ َٓف أٍٚ غًكـ٘  ٚقـاّ آؾّ   
  ٚتٛدٝ٘ ٚايكاف ببٓا٤ ايبٝت ْٚٚع اـ١ُٝ ؼي َْٛع٘ بأَك َٔ اهلل 

ًاقن١ َٔ د)٥ٌٝ  ٚـات ا٭َك سٌُ َع إبكاِٖٝ َع تبأٜ ٖٚٓؿن١ َٚ
 دٗيت  ٚبُٝٓٗا عُّٛ ٚغُّٛ َٔ ٚد٘  تُاؾ٠ اٱيتكا٤ َٔ ٚدٛٙ:

 ّ ببٓا٤ ايبٝت.قاّ نٌ َٔ آؾّ ٚإبكاِٖٝ عًُٝٗا ايه٬ا٫ٍٚ: 
 .مت ايبٓا٤ بأَك َٔ اهلل  ايجاْٞ:
كاتًا إيرتى د)٥ٝـٌ عًٝـ٘ ايهـ٬ّ ببٓـا٤ ايبٝـت تٛدٝٗـًا ٚإيـ        ايجايح:
 ٖٚٓؿن١.

 نٌ َٔ آؾّ ٚإبكاِٖٝ قؿ٠ٚ ٚأن٠ٛ يًٓاى بأؾا٤ اؿر. ايكابع:
 اَا ٚدٛٙ اٱترتام تٗٞ:

إ آؾّ عًٝ٘ ايهـ٬ّ أٍٚ َـٔ بٓـ٢ ايبٝـت  اَـا إبـكاِٖٝ تكـؿ         ا٭ٍٚ:
 دا٤ت اٯٜات باٱغباق عٔ قتع٘ يكٛاعؿ ايبٝت.

ياقنت َع آؾّ لٚدت٘ سٛا٤  اَا إبكاِٖٝ تكؿ ايـرتى َعـ٘    ايجاْٞ:
 بٓ٘ اياعٌٝ  ٚضيهٔ انتككا٤ َها٥ٌ ؼي اغيكاّ ٖٚٞ:ا

نكٛا ٚدٛ  ايعٌُ غاقز ايبٝت عٔ اغيكأ٠ ؼي ساٍ نفا١ٜ  ا٭ٚزي:
ايكداٍ با٭َك  ٚقٝاَٗا ب٘ ع٢ً مٛ ايتعٓـٝؿ ٚاغيهـا١ُٖ ؼي سـاٍ تعـفق     
قٝاّ ايكداٍ ب٘ أٚ  ٝابِٗ  اٚ عؿّ ايهفا١ٜ ؼي إلالٙ  اٚ يٮدك ٚايجٛا  

يـكعٞ نُـا ٖـٛ اؿـاٍ ؼي ًَـاقن١ سـٛا٤ ؼي بٓـا٤        َع عؿّ ٚدـٛؾ َـاْع   
 ايبٝت.

ًَاقن١ سٛا٤ ؼي بٓـا٤ ايبٝـت  ؾعـ٠ٛ يًٓهـا٤ طيٝعـًا بتعظـِٝ        ايجا١ْٝ:
 يعا٥ك اهلل  ٚاغيها١ُٖ ؼي بٓا٤ َكع اٱن٬ّ.

اغيها١ْ اـا١َ ؿـٛا٤ ؼي اؿٝـا٠ اٱْهـا١ْٝ ٚاْٗـا مل تهـٔ أَـًا        ايجايج١:
 تكط  بٌ ناْت إَاًَا ؼي اـتات.

أثك نهٔ سٛا٤ ؼي اؾ١ٓ بمٜاؾ٠ إضياْٗا  ًَٚاقنتٗا ٯؾّ تُٝا  ابع١:ايك
 أَكٙ اهلل ب٘ َٔ ايٛادبات.

إ اغيكأ٠ ٖٞ أٍٚ َٔ َؿم بايٓب٠ٛ  ٚتٝ٘ انكاّ  ا ٚسح  اـاَه١:
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ٚايتكٝؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ يًٓها٤ ع٢ً ايتُؿٜل بٓب٠ٛ ايٓ  قُؿ 
كاّ إٔ غؿجي١ قْٞ اهلل عٓٗا بايفكا٥ا ٚايٛادبات  َٚٔ اٯٜات ؼي اغي

ٚؾعٛتـ٘ ازي اهلل  َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ     أٍٚ َٔ آَٔ بـايٓ  قُـؿ   
 عٓؿَا اغ)ٖا بٓمٍٚ ايٛسٞ عًٝ٘.

َِٚإْذ َْٜسَفثعم إبثساِٖٝ   بٓا٤ إبكاِٖٝ يًبٝت بكٛيـ٘ تعـازي ط  ـنك ايككإٓ  ايجايح:

ْٔ اْيبَِْٝت أَا بٓا٤ آؾّ يًبٝت ُْٚب اـ١ُٝ ؼي َْٛع٘ تًِ   (1) صاْيكََٛاِعدَ َِ
ٜفنك تأقخيـ٘  ٖٚـٛ َهـتككأ َـٔ َفٗـّٛ ٖـفٙ اٯٜـ١ ايـيت ؽـ) عـٔ قتـع            
ايكٛاعؿ ؾٕٚ اٱياق٠ ازي أنو ايبٓا٤ باٱْات١ ازي ا٭غباق ايٛاقؾ٠ عٔ 
قٝاّ آؾّ ببٓا٤ ايبٝت  ٚعَُٛات اٯ١ٜ ايهـابك١ ايـيت ؽـ) بـإٔ أٍٚ بٝـت      

 .ْٚع يًٓاى يًفٟ ببه١
ــؿ إنــتعبؿ اهلل  ــًا    يك ــت اؿــكاّ  ٚدعــٌ اؿــر عٓٛاْ ــاى بايبٝ ايٓ

ــٌ ْٚــع اهلل     ــت  ب ــكٙ  ٚمل ٜٓشُــك اغيْٛــع بايبٝ  ٱنــتذابتِٗ ٭َ
َٓانو اؿر يتهٕٛ قًكًا َُغكًا  ٚياٖؿًا ع٢ً ّٜٛ ايكٝا١َ  ٚأَاًْا َٔ 

 ايفم، ٚاـٛف تٝ٘.
تعاٖؿًا َٚا طٛاف اغي٥٬ه١ بايبٝت قبٌ غًل آؾّ ا٫ َكؿ١َ يًشر  ٚ

يًطــٛاف ٚاعُــاقًا يًبٝــت ستــ٢ ٖــبط آؾّ عًٝــ٘ ايهــ٬ّ ا٭قض  تتــٛزي 
دم٤ َـٔ ٚرـا٥ف اـ٬تـ١  ت٬بـؿ      إـ أْٗاٚـقٜت٘ َه٪ٚي١ٝ عُاق٠ ايبٝت 

ازي بٝت اهلل ٚأؾا٤ اؿر  ٚارٗاق اـًٛ، ٚاـٓٛ، يًػًٝف١ َٔ اجمل٤ٞ 
ٱْكطا، ازي اهلل ايفٜٔ ٜتذًٝإ بايتًبٝات ا٭قبع١ ٚيبو ثٛبٞ اٱسكاّ ٚا

 تعازي.
ٜٚبؿأ اٱْكٝاؾ ٚاٱَتجاٍ ٭ٚاَك اهلل َٔ اٱنتعؿاؾ ٭ؾا٤ اؿر ٚت١٦ٝٗ 
َكؿَات٘  ١ْٝٚ َفاقق١ ا٭ٌٖ ٚا٭سب١ ٚايٛطٔ ٚاغياٍ  ٚايتٛد٘ ؼي قس١ً 
يــاق١ بًــٛم ٚق بــ١ ٚ فــ١  يٝشــانٞ اغيهــًِ ا٭ْبٝــا٤ ؼي عُــاق٠ ايبٝــت   

اٖـؿٚا ٚأَـشابِٗ ايفكٜٓـ١    َٚٓانه٘  ٚتٛاقخ ا٭ْبٝا٤ سر ايبٝـت ٚتع 
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ع٢ً ايٓاى  ٚدعًٗا ٬َل١َ  ِ ؼي اؿٝا٠ ايؿْٝا  ٖٚٛ  اييت نتبٗا اهلل 
ياٖؿ ع٢ً اقتكا٤ اٱْهإ ؼي اغيعاقف اٱ ١ٝ  َٚٓانب١ يعكٚز ايكٚع ؼي 
طكم ايهُاٚات  ٚدا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يتجبت قإْٛ اؿر ؼي ا٭قض  َٔ 

 ٚدٛٙ:
 ايِٓ ايُكٜض بفكض اؿر. ا٭ٍٚ:

 عُّٛ اؿهِ ٚمشٛي٘ يًٓاى طيٝعًا.يجاْٞ: ا
 ػؿؾ اؿهِ ؼي نٌ لَإ. ايجايح:
ف٤ٞ ايه١ٓ ايٓب١ٜٛ ايكٛيٝـ١ ٚايفعًٝـ١ ٚايتككٜكٜـ١ بـأؾا٤ اؿـر       ايكابع:

 ٚيمّٚ تعاٖؿٙ.
اغيٓاتع ايًػ١ُٝ ٚايٓٛع١ٝ يًشر  ٚاؾقاى تٛا٥ؿٙ ايعظ١ُٝ  اـاَو:
 يٓاق.سكلًا ٚٚاق١ٝ َٔ عفا  ا نْٛ٘ؼي اٯغك٠ 

ــ٘     ــٌ بأسهاَ ــإْٛ اؿــر قظيــ١ ؾا٥ُــ١ ؼي ا٭قض تكــٛؾ َــٔ ضيتج ٚق
َٚٓانه٘ ازي اؾ١ٓ  يفا دا٤ت اٯ١ٜ بُف١ ايٓاى  ٚإ ايتهًٝف بـاؿر  

ٜؿعٛ ايٓاى طيٝعـًا   عاّ ٚياٌَ يبٝإ ٚانع قظيت٘ تعازي  ٚإ اهلل 
ازي اؾ١ٓ بأؾا٤ اؿر  ٚيهٔ ايهاتكٜٔ سذبٛا عٔ أْفهِٗ ٖـفٙ ايٓعُـ١    

اؿذب مل ٜ٪ثك ع٢ً قإْٛ اؿر ٚانتؿاَت٘  يتعاٖؿ اغيهًُري ي٘  ٖٚفا 
اـا تكض سهًُا ٚتهًٝفًا ت٬بؿ َٔ ٚدٛؾ أ١َ  ٚتٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ إ اهلل 

 تعٌُ ب٘ ازي ّٜٛ ايكٝا١َ.
نٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ تكـاٍ : إٕ اهلل    غطب قٚقٌٝ: 

اق١ بٔ َايو   نتب عًٝهِ اؿر   تكاّ عهاي١ بٔ قُٔ   ٚقٌٝ : نك
تكاٍ : أؼي نٌ عاّ ٜا قنٍٛ اهلل ؟ تأعكض عٓ٘ ست٢ عاؾ َكتري أٚ ث٬ثا 
  تكاٍ قنٍٛ اهلل : ٚحيو َٚا ٜ٪َٓو إٔ أقٍٛ ْعِ   ٚاهلل يٛ قًت ْعِ 
يٛدبت   ٚيٛ ٚدبت َا انتطعتِ   ٚيٛ تكنتِ يهفكمت   تاتكنْٛٞ نُـا  

٬تِٗ عًـ٢  تكنتهِ   تإصيا ًٖـو َـٔ نـإ قـبًهِ بهجـك٠ نـ٪ا ِ ٚاغـت       
أْبٝا٥ِٗ   تإـا أَكتهِ ب٧ً تأتٛا َٓ٘ َا انتطعتِ   ٚإـا ْٗٝتهِ عٔ ي٧ 
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  .(1)تادتٓبٛٙ   عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب عًٝ٘ ايه٬ّ   ٚأبٞ أَا١َ ايباًٖٞ

 حبث كاليٍ 
ٚقؾت َاؾ٠ اؿـر اثـٓيت عًـك٠ َـك٠ ؼي ايكـكإٓ  ٚنًـٗا ؼي َْٛـٛ،        

ايه٬َـٞ ٚايًغـٟٛ ؼي   ٚأسهاّ سر ايبٝت اؿكاّ  ٖٚٛ آ١ٜ ؼي اٱعذـال  
ايككإٓ  تبري َْٛٛع١ٝ اؿر ؼي اؿٝا٠ ايعا١َ  ٚاْتكاٍ ايًفـظ َـٔ َعٓـاٙ    
اؿكٝكٞ ايفٟ ْٚع ي٘  ازي اغيع٢ٓ ايعكا٥ؿٟ عٝح ٜتباؾق ازي ايفٖٔ سر 
ايبٝت عٓؿ يا، َـاؾ٠ اؿـر ٖٚـٛ تـك، قاعـؿ٠ ثابتـ١ ؼي تـأقٜؼ اٱنـ٬ّ         

ّ  ٖٚــفٙ ايكاعــؿ٠ ٚاٱْهــا١ْٝ ٖٚــٞ عــؿّ ٚدــٛؾ ســر ا٫ يًبٝــت اؿــكا  
 ٚامُاق يفظ اؿر بايبٝت اؿكاّ تك، ْٚع ايبٝت اؿكاّ يًٓاى.

تايكاعؿ٠ ايته١ٜٝٓٛ ؼي دعً٘ أٍٚ بٝت ْٚع يًٓاى َتكؿ١َ ؼي اغيكـاّ  
ع٢ً ْٚع اٱيفار يًُعاْٞ  تٮٕ ْٚع ايبٝت نابل ـًل اٱْهإ تإ 

هٕٛ َـكآ٠  يفظ اؿر ُٜٓكف ايٝ٘  سيا ٜتذاٚل قٛاعؿ اؿكٝك١ ٚاجملال  ٜٚ
يتكؿّ ْٚع٘ ٚيمّٚ ايتكٝؿ بأسهاّ سذ٘  ٜٚهًف ٖفا اغيع٢ٓ داْبًا َٔ 

 ا٭نكاق ايكؿن١ٝ يْٛع ايبٝت يًٓاى.
قاٍ تعـازي  ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚؼي غطا  َٛد٘ يًٓ  قُؿ 

َََٛاِقٝثثتم ِيًَّٓثثنِع َٚاْيَشثثرل ط  َٞ ًَِّٖثث١ِ قمثثٌْ ِٖثث ْٔ اَذ    يٝهــٕٛ ا ــ٬ٍ(2)صَْٜطثثَأيمََْٛو َعثث
ٚايمٜاؾ٠ تٝ٘ ست٢ ٜهٕٛ بؿقًا ثِ أغفٙ بايٓك١ُٝ عًْٛا يًٓاى ع٢ً ايت٤ٞٗ 
يًشر ٚإعؿاؾ َكؿَات٘ ٚأؾا٥٘ ؼي أٚاْ٘ َـٔ  ـت اغـت٬ف اٚ تبـأٜ  تـ٬      
حير أٌٖ َه١ بّٝٛ ٚاٌٖ اغيغك  بّٝٛ  ٚأٌٖ اغيًكم بآغك  بٌ ٜ٪ؾٕٚ 
ــ٘ ايهــُا٤        ــ٢ ْــبط٘ ٚتعٝٝٓ ــؿ تهــاعؿِٖ عً ــّٛ ٚاس ــًا ؼي ٜ اؿــر طيٝع

انب ؼي ؾيٌٝ ع٢ً ا٭١ُٖٝ ايه١ْٝٛ ٭ؾا٤ تك١ٜٓ اؿـر اـ دعًـت   ٚايهٛ
ــ١ ؼي       ــ٘ ا٭ًٖ ــاى تٝ ــاز ايٓ ــا حيت ــع فُــٛ، اغيُــاحل َٚ بعــكض ٚاســؿ َ

 اغيعا٬َت َٚٓٗا ايعكٛؾ ٚايؿٜٕٛ ٚاٯداٍ.
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َٚٔ اٯٜات اييت تؿٍ عًـ٢ ْٚـع ايبٝـت يًٓـاى َـا ٚقؾ ؼي ايٓـؿا٤       
ــاٍ تعــازي ط   ــاى  ق ــري ايٓ ــاؿر ب ْٕ ِفثثٞ ايَّٓثث ب نِع ِبثثنْيَشرل َٜثثأَْمَٛى ِزَدثثنال  ََٚأذل

  ٚتٝ٘ ؾ٫ي١ ع٢ً تفٌٓ اهلل بٗؿاٜـ١ ايٓـاى يًشـر     (1)صَٚع٢ًََ نمٌل َونٍَِس
سيذكؾ َؿٚق ايٓؿا٤ ٚايـؿع٠ٛ ازي ايـٓ   ٖٚـفٙ ايـؿع٠ٛ آٜـًا أَـك َٓـ٘        
تعازي بايٛانط١  يتهٕٛ عًْٛا  ِ ع٢ً أؾا٤ ايفك١ٜٓ  ٚاٱَتجاٍ ٭َك اهلل 

سُٝٓـــا تـــكض اؿـــر أَـــًض ايٓفـــٛى  ر  تـــاهلل تعـــازي ؼي أؾا٤ اؿـــ
يٲنتذاب١ ٚأؾا٤ ايفك١ٜٓ  َٚٔ اٯٜات إ ايفٟ ٜأتٞ ازي اؿر ٫ ًٜبح 
إ ًٜتام ايٝ٘ سـري سًـٍٛ اغيٛنـِ  ٚق٩ٜـ١ ٚتـؿ اؿـاز ٜت٦ٝٗـٕٛ يًهـفك         

 ٚقطع اغيهات١ يٮؾا٤.
ٚقـؿ دـا٤ت اٯٜـ١ بُـٝغ١ )ســر( باٱْـات١ ازي ايبٝـت يتهـٕٛ ٖــفٙ        

يتعٝري ايفك١ٜٓ  ٚاغيٓع َٔ ايرتؾٜؿ  ٖٚفا ايتعٝري مل ٜأتٹ  اٱْات١ عٓٛاًْا
َهتك٬ً بٌ ٜهٕٛ بإنتشٓاق ٖفٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايهابك١ َٚا تٝٗا َٔ قٛي٘ 

َّ َأٍََّٚ بٍَْٝت ٚمِوَع ِيًَّٓنِعتعازي ط  ص.ِإ
ٜٚتذ٢ً ايتفهت ايعًُٞ ايٛاقعٞ اغيتٛاتك ٚاغيتٛاقخ ي١ٰٜ عر ايبٝت  

ع٢ً مٛ اؿُك  ٚدا٤ت بفنك تك١ٜٓ اؿـر نُـا    ٚإُْكاف ايًفظ ايٝ٘
ْٕ ِفٞ ايَّٓنِع ِبنْيَشرل َٜأَْمَٛى ِزَدنال َٚع٢ًََ نمٌل َونَِسؼي قٛي٘ تعازي ط   (2)صََٚأذل

َٔ  ت ؾ٫ي١ يفظ١ٝ َكحي١ عٔ َْٛع ايبٝت ٚأْ٘ ببه١ أٚ اْ٘ اٍٚ بٝـت  
ايعاّ  ْٚع يًٓاى  بٌ دا٤ت بفنك اؿر تكط يتػ) عٔ ايتباؾق ايٓٛعٞ

 عٓؿ ايٓاى بإ اؿر ٫ ٜهٕٛ ا٫ يًبٝت اؿكاّ.
ــ٠ٛ     ــري ايٓبـ ــؿاغٌ بـ ــ١ ٚايتـ ــاق٠ ازي اغي٬لَـ ــأتٛى( إيـ ــظ )ٜـ ٚؼي يفـ
ٚايفك١ٜٓ  ٚإ اجمل٤ٞ يًبٝت ٜعين ا ؿا١ٜ ٚاٱضيإ ٚايكدـٛ، ازي ايـٓ    
غًَُٛا ٚإ سر ايبٝت َُاسب يٲْهإ ط١ًٝ أٜاّ اؿٝا٠ ايؿْٝا  تاؾا٤ 

 و بٌ ٖٛ َؿقن١ عكا٥ؿ١ٜ ٚعباؾ١ٜ.اؿر يٝو تكط َٓان
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 ٚتبري اٯٜات مشٍٛ َعاْٞ اؿر يًمَإ ٚاغيهإ  َٔ ٚدٛٙ:
اغيهإ ؼي أؾا٤ اؿر بكٛي٘  َْٛٛع١ٝت٪نؿ اٯ١ٜ قٌ ايبشح  ا٭ٍٚ:

ْٔ اْضثَ َطنَع ِإيَْٝثِ٘ َضثِبٝالً   طتعازي  ُـؿم  تـ٬ ٜ   (1)صَٚيًَِِّ٘ ع٢ًََ ايَّٓنِع ِسرم اْيبَِْٝت ََ
 ايبٝت اؿكاّ. بكطع اغيهات١ إزييفظ اؿر ا٫ 
اْيَشرم ؼؿٜؿ أٚإ اؿر ع٢ً مٛ إطيايٞ نُا ؼي قٛي٘ تعازي ط ايجاْٞ:

ََٛثنتُ    َع ف٤ٞ ايه١ٓ ايٓب١ٜٛ بتعٝري أٜاَـ٘ عًـ٢ مـٛ اؿُـك     (2) صَأغْٗمُس ََعًْم
ر ٚعؿّ ايرتؾٜؿ  ٚاٱطياٍ ٖٓا يٲغباق عٔ يمّٚ إعـؿاؾ َكـؿَات اؿـ   
 ٚايت٤ٞٗ ي٘  ٚتغًٞ ايجٛا  ٚا٭دك يًهعٞ تٝٗا ٚقطع اغيهات١ ٚمٛٙ.

ايفٌُ بري اؿر ٚايعُك٠  ٚبٝإ ايتعؿؾ ؼي ايعباؾ٠  ٚإٔ نٌ  ايجايح:
ٚاسؿ َُٓٗا طاع١ ك١َُٛ  ٖٚٛ يـاٖؿ عًـ٢ قؿنـ١ٝ ٚأُٖٝـ١ ايبٝـت       

ْٔ َسرَّٚعؿّ تعطٌٝ َٓانه٘ ناع١ َٔ ْٗاق اٚ يٌٝ قاٍ تعازي ط َت اْيبَْٝ فََُ

 .(3)صَأْٚ اْع َََُس
ــا        ــك٠ تاْٗ ــفا ايعُ ــت اؿــكاّ  ٚن ــكؾ اؿــر ا٫ غُــّٛ ايبٝ ٚمل ٜ
غا١َ ب٘  ٖٚٛ عٓٛإ تًكٜف ٚتفٌٓٝ اْاؼي يًبٝت اؿكاّ  باٱْات١ 
ازي انتكباي٘ ؼي نـٌ َـ٠٬ َـٔ اغيهـًُري اغيٓتًـكٜٔ ؼي أَـكا، ا٭قض        

ؾـٛا   ٌٖٚ ع٢ً ايٓاى أؾا٤ اؿر ٚسؿٙ َٔ بري ايفكا٥ا ا٭غـك٣  ا 
يٛقٚؾ ا٭ؾي١ ايكطع١ٝ ٚسٍُٛ ايٝكري بأؾا٤ اي٠٬ُ ٚايُٝاّ ٚايمنا٠   ٫ 

ٚنٌ ٚاسؿ َٓٗا َٔ ْكٚقات ايؿٜٔ  ٚيهٔ ٖفٙ اٯ١ٜ دا٤ت غُّٛ 
اؿر ٚاْ٘ سل هلل ع٢ً ايٓاى  ٚاثبات أَك كُّٛ ٫ ٜؿٍ ع٢ً عـؿّ  
ثبٛت  ـتٙ  ٖٚـٌ َـٔ َـ١ً بـري ْفـؼ ايـكٚع ؼي آؾّ ٚبـري دعـٌ اؿـر           

 ٢ً ايٓاى ا٭قدض ْعِ  َٔ ٚدٛٙ:ٚادبًا ع
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 بكا٤ اٱْهإ َٓذفبًا ازي اغيعبٛؾ بأؾا٤ َٓانو اؿر. ا٭ٍٚ:
 ارٗاق ايعبؿ ايًهك هلل تعازي عر ايبٝت اؿكاّ. ايجاْٞ:
ْفؼ ايكٚع  إـ إٔاْكٝاؾ ايعباؾ يطاع١ اهلل ٚاَتجا ِ ٭ٚاَكٙ  ايجايح:

 اؾ٠.ؼي اٱْهإ ٚن١ًٝ ٱ٬َس٘ ٖٚؿاٜت٘ يًعب
ٚيٝو ٖٓاى َا ٜٓفٞ َْٛـٛع١ٝ ْفـٞ ايـكٚع ؼي اٱْهـإ ؼي ٚدـٛ       
اؿر بًشار اْ٘ يهك هلل تعازي ع٢ً ْع١ُ اـًل  ٚػؿٜـؿ طيـاعٞ عـاّ    
غيُاؾٜل ايعبٛؾ١ٜ ٚاـٓٛ، هلل  تُُا ٜتُف ب٘ اؿر اْ٘ ٚتٛؾ طياعٞ 
عظِٝ ؼي أٚإ كُّٛ يًبٝت اغيعًّٛ  تٗٛ خيتًف عٔ اي٠٬ُ ايَٝٛٝـ١  

تـكاؾ٣ ٚطياعـات ٚجيـمٟ ؼي اؾُاعـ١ يػُـإ  أسـؿُٖا        اْٗا ت٪ؾ٣
اٱَاّ ٚاٯغك اغيأَّٛ  بُٝٓا ٜأتٞ ايٓاى يًشـر أتٛادـًا ٚنًـِٗ بعـكض     
ٚاسؿ يٝو بِٝٓٗ تبأٜ ؼي ايتهايٝف  تايهـٌ ًَـمّ بـأؾا٤ ـات اغيٓانـو     
ًٜٚرتى بأؾا٥ٗا دٓبًا ازي دٓب اؿانِ ٚااهّٛ  ٚايهٝؿ ٚايعبؿ ٚايكدٌ 

ٚايفكت ايفٟ ٜهتطٝع اؿـر بايهـعٞ ٚايههـب اٚ عًـ٢     ٚاغيكأ٠  ٚايغين 
ْفك١  تٙ  تُٝك ايغين َٚاسب ايًـإٔ ؼي َٛنبـ٘ ٚسايـٝت٘ ٚسفؿتـ٘ ؼي     
ايطكٜل ازي َه١ ع٢ً ايفكت ايفٟ ٜهت ع٢ً قؿَٝ٘  يًٝتكٝإ َعًا ؼي ـات 
اغيٓانو ٚايًباى جيُعُٗا يعاق يبٝو ايًِٗ يبٝو  ؼي آ١ٜ ؾ١ْٜٛٝ َٚٛق٠ 

 ٯغك٠.ؾاْب َٔ عامل ا
ٚتك٣ بعا ايٓاى ًٜعك بايفػك ٚايعم ٖٚٛ ٜك٣ ًٜٚتكٞ َـع نـاؾ٠   
قَِٛٗ َا نإ ٜكاِٖ بغت ٖفا اغيْٛع اغيباقى  تكؿ ٜكف ع٢ً با  اغيًو 
ٚايك٥ٝو ٚايٛلٜك أٜاًَا ؾٕٚ ايتُهٔ َٔ يكا٥٘  بُٝٓا ٜكاٙ َع٘ فكؾًا َـٔ  
 ٚدا١ٖ ايؿْٝا َـٔ  ـت إ ٜهـٕٛ تٝـ٘ ْكـِ عًـ٢ اغيًـو ٚمـٛٙ إ َـاق         
بعكض ٚاسؿ ؼي أؾا٤ اغيٓانو َع َاسب اغي١ٓٗ ايبهٝط١  بٌ ٜمؾاؾ عمًا 
ٚتػكًا ٜٚهٕٛ أؾا٩ٙ اؿر عٓٛاًْا يًٗٝب١ اٱْات١ٝ ٭ْـ٘ ارٗـاق يًػٓـٛ،    
ٚاـًٛ، هلل تعازي  َٚٔ أرٗك اـًٛ، هلل لاؾٙ عمًا ٚٚقـاقًا  يكـؿ اقاؾ   

 َٓٗا:يًٓاى إ حيٓكٚا َٛنِ اؿر ٫ٚبؿ تٝ٘ َٔ ع) ٚؾ٫٫ت  اهلل 
اٱرٗاق ايٓٛعٞ ايعاّ غيُاؾٜل ايطاع١ هلل تعازي  ٚاٱَتجاٍ  ا٭ٚزي:
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٭ٚاَكٙ نبشاْ٘  تكؿ ٫ ٜعًِ يػِ ب٠٬ُ  تٙ  ٫ٚ ٜعكف اٌٖ َُك 
َــؿ٣ عبــاؾ٠  تٖــِ َــٔ أٖــٌ ا٭َُــاق ا٭غــك٣  ٫ٚ نٝفٝــ١ قــكا٤تِٗ   
ٚت٬ٚتِٗ تذا٤ اؿر يٝبري طاع١ ايٓاى هلل تعازي  ٜٚعًِ نٌ َٔ نانٔ 

 ٓك ٚايكٜف عاٍ َاسب٘  َٔ اٱضيإ ٚاي٬ُع.اؿ
ؼي اؿــر ٚاٱيــرتاى بــأؾا٤ اغيٓانــو ٚنــ١ًٝ َباقنــ١ يمٜــاؾ٠   ايجاْٝــ١:

اٱضيإ  تُت٢ َا قأ٣ ايعبؿ ايٓاى َكبًري ع٢ً ايطاع١ ٚأؾا٤ اغيٓانو تاْ٘ 
 حيكّ ع٢ً اٱْكطا، ازي اهلل تعازي.

 عهى ادلُبسبت
غَُٛـٝتٗا ٚأسهاَٗـا َـٔ     اؿر عباؾ٠ َهتك١ً قا١ُ٥ بفاتٗا  ٚ ا

بري ايعباؾات نُا أْٗا طكٜل نكِٜ يتٝهت أؾا٤ ايفكا٥ا ا٭غك٣ ٚايتكٝؿ 
بأسهاَٗا  ٖٚفا َٔ َُاؾٜل َٚف ايبٝت اؿكاّ ؼي ٖفٙ اٯ١ٜ )َباقنًا( 
َٚٔ بكنات ايبٝت إ ٜهٕٛ عًْٛا ع٢ً أؾا٤ ايفـكا٥ا ٚتكَـ١ يتعـاقف    

ؼي ايـؿٜٔ  ٚاٱدتُـا، ؼي   اغيهًُري  ٚتعًُِٗ ا٭سهاّ ايًكع١ٝ ٚايتفك٘ 
أٜاّ َعؿٚؾات غيعكت١ أسـٛاٍ بعٓـِٗ بعٓـًا  ٚاقتبـاى ايعًـِ ٚايتـمٚؾ       
باغيعكت١ ٚايعمّ ع٢ً ايجبات ع٢ً اٱضيإ تباؿر ٜؿقى اغيهًُٕٛ إ طكٜل 

 اٱضيإ يٝو َٛسًًا  ٚاِْٗ أ١َ عظ١ُٝ.
ٚٚقؾ يفظ ـنك يفظ )اؿر( بفتض اؿا٤ ؼي ايككإٓ عًك َـكات نـبع   

ٛق٠ ايبكــك٠ ٚســؿٖا  ٚٚاســؿ٠ ؼي نــٛق٠ آٍ عُــكإ  ايتٛبــ١  َٓٗــا ؼي نــ
اؿر  َٚع إ نٛق٠ اغيا٥ؿ٠ آغك نـٛق ايكـكإٓ ْـم٫ًٚ ٚتتٓـُٔ أسهاَـًا      
تًكٜع١ٝ مل ٜكؾ تٝٗا ـنك يًشر ػيا ٜؿٍ ع٢ً شيـاّ بٝـإ أسهـاّ اؿـر ؼي     
ايككإٓ قبٌ نٛق٠ اغيا٥ؿ٠ ٖٚٛ ؾيٌٝ عًـ٢ أُٖٝـ١ اؿـر ْٚـبط أسهاَـ٘       

٢ًَ اهلل عًٝـ٘  ٘ ٚتفكِٗٗ تٝ٘  باٱْات١ ازي بٝإ ايٓ  ٚتكٝؿ اغيهًُري ب
٭سهاّ اؿر ؼي سذ١ ايٛؾا،  ٚمل ٜكؾ تكض اؿر سيجٌ َا ٚآي٘ ٚنًِ 

ٜتذ٢ً ؼي ٖفٙ اٯ١ٜ تُع بٝإ أسهاَٗا اغتُت بتًكٜع ٚدٛ  اؿـر   
 ٚٚقؾت تٝٗا ايفار مل تكؾ ؼي ايككإٓ ا٫ بٗا ٖٚٞ:

 هلل ع٢ً ايٓاى. ا٭ٍٚ:
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 يبٝت.سر ا ايجاْٞ:
 َٔ أنتطا، ايٝ٘ نب٬ًٝ. ايجايح:

ِ٘  ٚبعؿ تكض اؿر دا٤ قٛي٘ تعازي ط َُِمٛا اْيَشرَّ َٚاْيعمُْثَس٠َ يًَِّث   يتٛنٝـؿ  (1)صََٚأ
ٚدٛ  أؾا٤ َٓانو اؿر نا١ًَ ٚعؿّ اٱغ٬ٍ بٗـا اٚ تبعٝٓـٗا  ٚتٝـ٘    

 ٖٚٛ ايفٟ ٜجٝب عًٝ٘. اغباق بإ اؿر هلل 
اْيَشرم َأغْٗمُس ٛ اٱطياٍ قاٍ تعازي طنُا بٝٓت اٯٜات اٚإ اؿر ع٢ً م

ََٛثنتُ  ُٕ   ٚدا٤ ع٢ً مـٛ ايؿقـ١ ٚايبٝـإ ـنـك ٜـّٛ اؿـر ط      (2) صََعًْم ََٚأَذا

َّْٛ اْيَشرل اَذْنَبِس ِ٘ ِإَي٢ ايَّٓنِع َٜ ِ٘ ََٚزضمِٛي ْٔ ايًَّ   ٚبٝٓت ٚدٛ  اٱتا١ْ َٔ (3)صَِ
ٚايعكًٝــ١  عكتــات ازي اغيًــعك اؿــكاّ  ْٚٚــعت ايهــ١ٓ ايٓبٜٛــ١ ايكٛيٝــ١ 

ٚايكٛاعؿ ٚا٭سهاّ ايًكع١ٝ ايؿقٝك١ يًشر سيا ضيٓع َٔ ايًبو تجبتت ٚازي 
ّٜٛ ايكٝا١َ أٚإ ايٛقٛف ؼي عكت١ ٖٚٛ ّٜٛ ايتانع َٔ يٗك ـٟ اؿذ١  

 ٚأغ)ت عٔ إ ّٜٛ اؿر ا٭ن) ٖٛ ايعايك َٔ ـٟ اؿذ١.
يتــبري اٯٜــات فتُعــ١ إ ســر ايبٝــت أعــِ َــٔ إٔ ٜٓشُــك سيٓهــو   

ْ٘ ًٌُٜ ايٛقٛف بعكت١ َع اْ٘ غاقز اؿكّ )ٚعٔ ايٓ  قُؿ ٚاسؿ  ٚا
 قاٍ: اؿر عكت١(. ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ

ــٌ       ــ٢ُ ايكًٝـ ــ٢ اغيهـ ــات ستـ ــٛف بعكتـ ــؿ ايٛقـ ــكى ايعبـ ــإ تـ ــفا تـ يـ
ايبٝـت  انـِ  ٚاٱْطكاقٟ َٓ٘ عٔ قُؿ ٚعُؿ بطٌ سذ٘ تهُٞ اؿر ب

ٟ   يهْٛ٘اؿكاّ  ؼي ايبٝـت ٚسٛيـ٘ َٚٓٗا    ٚتٛؾًا يًبٝت ٚإ اغيٓانـو تـ٪ؾ
 .ايهعٞ بري ايُفا ٚاغيك٠ٚ

 حبث كاليٍ
َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘    غيا دا٤ت اٯٜـات ايككآْٝـ١ بتٛدـ٘ ايـٓ  قُـؿ      

                                                 

 .196نٛق٠ ايبكك٠  (1) 
 .197نٛق٠ ايبكك٠  (2) 
 .3نٛق٠ ايتٛب١  (3) 
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ٚاغيهًُري ازي ايبٝت اؿكاّ ٚاؽاـٙ قب١ً ؼي ٬َتِٗ ٚاْهاق ايٝٗٛؾ ٚنًِ 
يًٓهؼ  ٚاْهاق تغٝت ايكب١ً َٔ بٝت اغيكؿى ازي َه١ تذا٤ت ٖفٙ اٯٜـ١  

  عٔ أَكٜٔ:يتػ)
 ٬َل١َ اي٠٬ُ يٲْهإ ؼي ٚدٛؾٙ ؼي ا٭قض. ا٭ٍٚ:
ٚدٛؾ قب١ً ٜتٛد٘  ا ا٭ْبٝـا٤ ٚايٓـاى طيٝعـًا َٓـف أٜـاّ آؾّ       ايجاْٞ:

عًٝ٘ ايه٬ّ  ٚأْٗا َٛدٛؾ٠ قبٌ ٚدٛؾ اٱْهإ ٚيٛ ناْـت ايكبًـ١ بٝـت    
اغيكؿى ايفٟ بٓاٙ نًُٝإ يطكست يب١ٗ ٖٚٞ ٌٖ نإ ا٭ْبٝا٤ ايهابكٕٛ 

ــا عِٗ ُٜــًٕٛ ازي دٗــ١ كَُٛــ١ ٚاـا مل تجبــت تًــو اؾٗــ١ تكــؿ   ٚأتب
ٜؿعٕٛ عؿّ ايتُهو بٗا  نُا ؼي َهأي١ ؿِ اؾـمٚق ٚإؾعـا٥ِٗ سكَتـ٘    

 َع أْ٘ َهأي١ يػ١ُٝ تتعًل بايٓ  ٜعكٛ  عًٝ٘ ايه٬ّ.
تذا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يت٪نؿ إ ايكب١ً قؿضي١ قؿّ اٱْهـإ  ٚتهـٕٛ قؾًا   

عـٔ ايبٝـت ببٝـإ َْٛـٛعٝت٘ ؼي اؿٝـا٠      انتباقًٝا ْؿ ايًـبٗات  ٚؾتاعـًا   
 اٱْها١ْٝ ٚٚدٛٙ ايعباؾ٠  ٚؼي ْٚع ايبٝت بٗفا اـُّٛ أَٛق:

َّ ايقَّثاَل٠َ َننَْثْت   تكض ايُـ٠٬ عًـ٢ اٱْهـإ قـاٍ تعـازي ط      ا٭ٍٚ: ِإ

ََْٛقمََٛن  َِِٓنَي ِنَ نَبن   .(1)صع٢ًََ ايُْمَّ
 اقــرتإ ايكبًــ١ بفــكض ايُــ٠٬  تٗــٞ يــكا َُــاسب  ــا   ايجــاْٞ:

ــ٘ ٚتهــٕٛ َُــؿاقًا َــٔ      ٚيًٛدــٛؾ اٱْهــاْٞ  نــٞ ٜعــكف اٱْهــإ قبًت
 َُاؾٜل ايُكاا اغيهتكِٝ ٚعٓٛاًْا يًهعٞ مٛ ؾاق اـًؿ.

دا٤ تعٝري ايكب١ً بأَك َٔ عٓؿ اهلل  ٖٚفا ا٭َك َكنـب َـٔ    ايجايح:
 ٚدٛٙ:

 ْٚع ايبٝت اؿكاّ. ا٭ٍٚ:
قيـاؾ  تعٝري َْٛع ايبٝت ٚإقيـاؾِٖ ايٝـ٘  َٚـٔ ٚدـٛٙ اٱ     ايجاْٞ:

تكض أؾا٤ اؿر يٝهٕٛ ٖفا ايفكض ٚن١ًٝ عباؾ١ٜ يتجبٝت دٗـ١ ايكبًـ١    
ٚتعاٖؿًا ي٠٬ًُ  ٚؾع٠ٛ ؿفظ ٚسؿ٠ اغيهًُري ؼي طيٝـع امـا٤ ا٭قض   

                                                 

 .٠103 ايٓها٤ نٛق (1) 
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 ٚؼي نٌ لَإ َٔ غ٬ٍ أَكٜٔ:
أؾا٤ اؿر ٚتٛد٘ ٚتؿ اؿاز َٔ نٌ َُك َٔ أقطاق ا٭قض  ا٭ٍٚ:

 ازي ايبٝت اؿكاّ.
اؿـكاّ ؼي ايُـ٠٬ ايَٝٛٝـ١  يٝهـٕٛ عُـٌ       ايتٛد٘ ازي ايبٝـت  ايجاْٞ:

اغيهًُري َتشؿًا ًَٚابًٗا يعٌُ َٔ نبكِٗ َٔ إغٛاِْٗ اغيهًُري  ٚاؿر 
 ٚانتكباٍ ايبٝت ؼي اي٠٬ُ عٓٛإ ٚقاثتِٗ ا٭قض.

 لبَىٌ حىسعت انبُج
قايت اٯ١ٜ بإ اؿر ٚادب عًـ٢ ايٓـاى  ٚسـل هلل عًـ٢ أدٝـا ِ      

٘ يهٌ َٔ ٜبًة ايكيؿ َٔ ايكداٍ اغيتعاقب١ ٚغطا  تهًٝفٞ َتذؿؾ ٜتٛد
ٚايٓها٤ نُا إ ايمٚاز ٚػياْع١ ايمٚز ٫ شيٓع َٔ إنتؿا١َ ٚبكا٤ تهًٝـف  
اغيكأ٠ باؿر  ت٬ ع)٠ ٱـْ٘ اٚ عؿَ٘ ؼي سذ١ اٱنـ٬ّ غاَـ١  ٚاغيـؿاق    

 ع٢ً اٱنتطاع١ ٚايهك .
ٚيٛ إنتذا  ايٓاى طيٝعًا ٚسٓكٚا ازي ايبٝت تٌٗ ضيهٔ أؾا٩ٖـِ  

 اسؿ  اؾٛا  َٔ ٚدٛٙ:اؿر ؼي َٛنِ ٚ
ٚقؾ اـطا  ايتهًٝفٞ عاًَا ٚيهٓ٘ َكٝـؿ باٱنـتطاع١  ٖٚـٛ     ا٭ٍٚ:

 عٓٛإ ٫ ٜتشكل يًٓاى طيٝعًا.
تكض اهلل ع٢ً اغيهًف اؿر َك٠ ٚاسؿ٠ ؼي ايعُك  ٚيٝو نٌ  ايجاْٞ:

عاّ  ت٬ غطا  تهًٝفٞ غئ أؾ٣ اؿر  ْعـِ ٖـٛ َهـتشب  ٚقـؿ ٜـأتٞ      
ؼي ب٬ؾٙ ٫ ٜتٛد٘ ٭ؾا٤ اؿر اغيهـتشب    عٓٛإ ثاْٟٛ آغك جيعً٘ َكًُٝا

ٚيٛ قًٓا إ َعؿٍ عُك اٱْهإ ايفٟ ٜهتطٝع َع٘ أؾا٤ اؿر ٖـٛ نـتٕٛ   
اؿر َك٠  إـٕ إٔن١ٓ  تإ ايفٜٔ جيب عًِٝٗ اؿر ٖٛ ٚاسؿ َٔ نتري  

قؾْا أٚاسؿ٠ ؼي ايعُك  ٜٚؿغٌ ؼي اجملُٛ، ايفٜٔ مل ٜبًغٛا ايكيؿ  ٚاـا 
  ٜٚكٌ عؿؾ ايفٜٔ جيـب  ؼي اجملُٛ، ت٬بؿ إ ايٓهب١ تتغتعؿّ اؾغا ِ 
ٚدٛ  اؿر ع٢ً ايفنك  إـ إٔٚتهٕٛ مٛ ٚاسؿ َٔ ناْري  عًِٝٗ اؿر

عٓؿ إشياَ٘ عيو عًـك٠ نـ١ٓ ٬ٖيٝـ١  ٚا٭ْجـ٢ عٓـؿ اشياَٗـا تهـع نـٓري         
ٜٚٓاف  ا َْٛٛ، اٱنتطاع١  ٖٚٞ َـٔ ايهًـٞ اغيًـهو تكـؿ تهـٕٛ      
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اغيهًُري ٚقؿ تهٕٛ َتعفق٠ عًِٝٗ  ٚنكٛا ايتهًٝف َتٝهك٠ يًهجت َٔ 
عٔ اغيهكٙ ٚ ت ايعاقٌ ػيا جيعٌ عؿؾ ايفٜٔ جيب عًِٝٗ اؿر نـٌ عـاّ   
مٛ َعًاق ايٓاى ؼي ساٍ إن٬َِٗ طيٝعًا  ٖٚٛ عؿؾ نبت أٜٓـًا  ٚاهلل  
ايعــامل بهــٌ يــ٤ٞ  ٫ٚبــؿ إ ايبٝــت ٜهــعِٗ  َٚٓانــو اؿــر َٓانــب١  

 كق.يعؿؾِٖ َٔ  ت سكز ٚعهك ْٚ
َشٝض إ اـطا  ايتهًٝفٞ باؿر َتٛد٘ يًٓاى طيٝعـًا    ايجايح:

 ا٫ اْ٘ ٫ ٜتكّٛ ا٫ بًكا اٱن٬ّ ٚايٓطل بايًٗاؾتري.
اٱنــتطاع١ عٓــٛإ عــاّ تــؿغٌ ؼتــ٘ ا٭نــبا  ايًػُــ١ٝ    ايكابــع:

ٚاغيكؿَات ايغت١ٜ  ٚقاعؿ٠ ٫ ْكق ٫ٚ ْكاق  ٚقاعـؿ٠ ْفـٞ اؿـكز ؼي    
تشؿ٠ ٫ تُض إ تهٕٛ ؾي٬ًٝ ع٢ً تكٝٝـؿ سهـِ   ايؿٜٔ ا٫ اْٗا َٓفكؾ٠ َٚ

اٯ١ٜ  ٚإَهإ اٱَتجـاٍ ايتـاّ َـٔ ايٓـاى ٭ؾا٤ اؿـر  تًـٛ دـا٤ ايـفٜٔ         
ٜهتطٝعٕٛ اؿر تإ ايبٝت ٜهعِٗ  ٚبإَهاِْٗ أؾا٤ اغيٓانـو ٖٚـفا َـٔ    
اٱعذال ؼي اٯ١ٜ َُٚاؾٜكٗا ايع١ًُٝ  تاـطا  َٛدـ٘ يًٓـاى طيٝعـًا     

عًِٝٗ اؿر ازي ايبٝت اؿكاّ تاْ٘ ٜهعِٗ  ٚاـا أنًُٛا ٚدا٤ ايفٜٔ جيب
ٜٚهفِٝٗ  ٌٖٚ تهٕٛ نجك٠ ايٓاى نببًا يهكٛا ا٫نتطاع١  اؾٛا : ٫  
ــإ ايتػفٝــف ؼي أؾا٤    ٭ٕ ايٛرٝفــ١ ايًــكع١ٝ تكتٓــٞ تٛنــع١ ايبٝــت ٚبٝ
اغيٓانو ٚايتٓظِٝ سيا ضيٓع ايمساّ ايٓاق  أَـا ايتـؿاتع تٗـٛ أَـك َتذـؿؾ      

يفـار آٜـات ايكـكإٓ َجـٌ قٛيـ٘ تعـازي طتـاـا        بهـ١ ٚا انـِ  راٖك ست٢ َٔ 
أتٓتِ َٔ عكتاتص  نُا اْ٘ راٖك ؼي ٖفٙ اٯ١ٜ  ٚتكض اؿر ٚتكٝٝؿٙ 

 با٫نتطاع١ َع عؿّ ايتًؿٜؿ سيُاؾٜكٗا.
 َٚٔ اٯٜات تٝ٘ إ أؾا٤ اؿر ٜتُٓٔ ؼي أسهاَ٘ أقناًْا ٚاتعا٫ً ٖٞ:

١ ٚؼي ٜبؿأ اؿر باٱسكاّ َع اي١ٝٓ َٔ اغيٛاقٝـت ٖٚـٞ عيهـ    ا٭ٍٚ:
بعا ا٭غباق أْٗا عًك٠ ؼٝط باؿكّ اغيهٞ  ْٚعتٗا باغيٛاقٝت إياق٠ ازي 

َّ ايقَّثاَل٠َ َننَْثْت   ايٛدٛ  باٱسكاّ َٓٗا  نُا ؼي ايُـ٠٬ قـاٍ تعـازي ط    ِإ
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ََْٛقمََٛن َِِٓنَي ِنَ نَبن   .(1)صع٢ًََ ايُْمَّ
يٮَــانٔ ااــؿٚؾ٠ ٚدــا٤ت َٛاقٝــت اؿــر يتهــٕٛ تٛقٝتــًا ٚؼؿٜــؿًا  

ّ  ٚايتٛقٝت تٝٗا ٫ ٜعين ايتعٝري اغيهاْٞ ااا بٌ ًٌُٜ ايتعٝري يٲسكا
ايمَاْٞ ٚيهٔ ع٢ً مٛ اٱطياٍ  ٚتكع ٖفٙ اغيٛاقٝت ع٢ً طكم ايكٛاتٌ 
َٚهت اؿاز  ٖٚٞ بعٝؿ٠ عٔ َهـ١ ٚيهٓٗـا تهـتٛعب اؾٗـات ا٭قبعـ١      
يٝهٕٛ بإَهإ ايكاؾّ َٔ أٟ َهإ َـٔ ايعـامل اغيـكٚق عًٝٗـا ٚاٱسـكاّ      

ُا إ تعٝري اغيٛاقٝت ٫ ٜفٝؿ اؿُك  تٝذٛل اٱسكاّ َٔ قـاـا٠  َٓٗا  ن
أسؿٖا غئ مل ضيك عًٝٗا  يُؿم اااـا٠ عكتًا ٚقاعؿ٠ ْفٞ اؿكز  ٚا٭َك 
نٌٗ ؼي ٖفا ايمَإ بايٓهب١ يًكاؾَري عٔ طكٜل اي)  ٭ٕ طكم ايتبًـٝط  
شيك  ع٢ً اغيٛاقٝت  نُـا ناْـت شيـك عًٝٗـا طـكم ايكٛاتـٌ َـٔ قبـٌ  أَـا          
بايٓهب١ يًكاؾّ عٔ طكٜـل اؾـٛ تٝذـٛل إ ًٜـبو ٬َبـو اٱسـكاّ قبـٌ        
قنٛ  ايطا٥ك٠  ٚيهٓ٘ ٜٟٓٛ اٱسكاّ ٜٚأتٞ بايتًب١ٝ سري اغبـاقٙ بهْٛـ٘   
ع٢ً اغيٝكات اٚ سيشاـات٘  ًُٜٚٞ قنعيت اٱسكاّ تُٝا بعؿ  ٚقؿ بٝٓاٙ ؼي 

 ( َٔ َٓانو اؿر.232َهأي١ )
ضيٓـع َـٔ ايمسـاّ ٚأنـباب٘      ٚاغيٛاقٝت بعٝـؿ٠ عـٔ ايبٝـت اؿـكاّ سيـا      

تأسؿٖا ٖٚٛ ـٚ اؿًٝفـ١ ٜبعـؿ عـٔ َهـ١ مـٛ أقبعُا٥ـ١ نًٝـٛ َـرت  ٖٚـٛ          
َٝكات أٌٖ اغيؿ١ٜٓ َٚٔ ضيك ع٢ً طكٜكِٗ  ت٬ سكز ٫ٚ لساّ ؼي َٛاقٝت 

 اٱسكاّ  ٚطكم ايهت ٫ًَٛٚ ازي َه١ اغيهك١َ.
تُٔ اٯٜات ؼي ايتػفٝف ؼي اؿر اْ٘ مل خيُِ َٝكات ٚاسـؿ َـٔ   

 سؿ٠ يتٛد٘ اؿاز ازي َه١ َع َا تٝ٘ َٔ ايكؿن١ٝ ٚاـًٛ، هلل د١ٗ ٚا
ٚغفـف   ٚايبؿ٤ بأؾا٤ َٓانو اؿر ع٢ً مٛ اٱؼاؾ  بٌ تفٓـٌ اهلل  

عٔ ايٓـاى  َٚٓـع اؿـكز ؼي اٱسـكاّ ٚايَٛـٍٛ ازي َهـ١  نُـا دعـٌ         
ايؿغٍٛ ايٝٗا َٔ أٟ د١ٗ ناْت  ٚنـفا بايٓهـب١ يـؿغٍٛ ايبٝـت اؿـكاّ      

 ٔ با  ايه٬ّ عٓؿ ايكؿّٚ.ٚإ أنتشب ايؿغٍٛ َ
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اغيٓؿٚس١ ؼي أٚإ اٱسكاّ  اـ اْ٘ ٜهتُك يًٗكٟ يٛاٍ ٚـٟ  ايجاْٞ:
ايكعؿ٠  ازي داْب بٓع١ أٜاّ َٔ يٗك ـٟ اؿذـ١  ٚتٝـ٘ ؽفٝـف َٚٓـع     
يًشكز ٚعؿّ اْطكاق يٲقا١َ ؼي اغيٝكات باْتظاق أٚإ اٱسـكاّ ٚايـٓفت   

ــٌ ؼي ايهــت ٚقطــع ا   غيهــات١ يًَٛــٍٛ ازي  ٚايتٛدــ٘ ازي َهــ١  اٚ ايتعذٝ
اغيٝكات عٓؿ ايٛقت ااؿٚؾ بٌ دـا٤ أٚإ اٱسـكاّ َهـتٛعبًا ٭نجـك َـٔ      
يٗكٜٔ  َٚت٢ َا دا٤ اؿاز تباَهاْ٘ اٱسكاّ ٚايتٛد٘ ازي ايبٝت اؿكاّ 

 َٔ ناعت٘.
اٱسكاّ َٔ اغيٝكات ٚاٱس٬ٍ ٱتٝإ عُك٠ ايتُتع  ٚسيا إ  ايجايح:

ٕ ٚتؿ اؿاز ٜهتطٝعٕٛ أؾا٤ َٓانو أٜاّ اٱسكاّ َتعؿؾ٠ ٚتٝٗا نع١  تإ
ايعُك٠ بٝهـك َٚـٔ  ـت ًَـك١ نـبت٠ ٚإ نـإ عـؿؾِٖ نـبتًا غَُٛـًا          
بًشــار إ اٱنــتعؿاؾات أغــفت ٱنــتٝعا  ٚتــؿ اؿــاز ؼي أٜــاّ اؿــر  
ا٭ن)  ٚأقنإ ايعُك٠ بعؿ اٱسـكاّ ٖـٞ ايطـٛاف ٚايهـعٞ بـري ايُـفا       

 ٚاغيك٠ٚ.
عتُـك يـعكٙ  ٚحيـٌ إسكاَـ٘     بعؿ  ايهعٞ ؼي ايعُك٠ ٜكُك اغي ايكابع:

ٜٚبك٢ ؼي َه١ باْتظاق أٜاّ اؿـر ٚاٱسـكاّ ازي اؿـر  ٚٚقـت اٱسـكاّ      
يًشر ٫ ٜٓشُك بهاع١ ك١َُٛ تٝذٛل إتٝاْ٘ ؼي أيٗك اؿر ٚضيتؿ ست٢ 

 ٜتٓٝل ٚقت ايٛقٛف بعكت١.
دٛال اٱسكاّ يًشر َٔ ؾاغٌ َه١ َطًكًا  ٚعؿّ سُكٙ  اـاَو:

ًا تٝذٛل إ حيكّ اٱْهإ َٔ َهإ نهٓاٙ بايبٝت اؿكاّ ٚإ نإ َهتشب
 ؼي َه١ ٚايتٛد٘ َبايك٠ ازي ٢َٓ ثِ ازي أقض عكت١.

 ايهع١ ؼي ايطكٜل ازي عكت١ ٚعؿّ ايٓٝل تٝ٘. ايهاؾى:
بعــؿ اٱســكاّ ٜــأتٞ ايــكنٔ ايجــاْٞ ؼي اؿــر ٖٚــٛ ايٛقــٛف  ايهــابع: 
اجملاٚق يًشكّ َٔ دٗـ١ اؾٓـٛ     اغيْٛع اغيباقى اغيعكٚف  بعكتات ٖٚٛ

 .(1)قؿ تكؿّ ـنك نبعري ٚدًٗا يتهُٝت٘ عكت١ٚ

نع١ َٛقف عكت١  ٚإَهإ انتٝعاب٘ يًشاز ٜٚبعؿ عٔ َهـ١  ايجأَ: 
                                                 

 .198اْظك اؾم٤ ايهاؾى عًك/تفهت اٯ١ٜ  (1) 
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( نًٝٛ َرتًا تككٜبـًا  َٚـٔ اٯٜـات إ أقْـ٘ َهـت١ٜٛ ٚؼـٝط بٗـا        21مٛ )
دباٍ ع٢ً يهٌ قٛى  ٚتبًة َهاس١ عكت١ مٛ عًـك٠ نًٝـٛ َـرت َكبـع     

غا١َ  ٖٚفٙ اغيهـاس١ تهفـٞ    ُْٚف ايهًٝٛ  ٚسؿٚؾٖا َب١ٓٝ بع٬َات
يٛقــٛف ٚتــؿ اؿــاز ٚإ نجــكٚا  َــع اٱيتفــات ازي أَــٛق تهــاعؿ عًــ٢   

 ايتػفٝف ٖٞ:
ضيتؿ ايٛقٛف اٱغتٝاقٟ ؼي عكت١ َٔ لٚاٍ مشو ّٜٛ ايتانع  ا٭ٍٚ:

 َٔ ـٟ اؿذ١  أٟ َٔ أـإ ايظٗك ٜٚهتُك ازي ٚقت ايغكٚ .
اؾ٠ ٚنــ٪اٍ اًْــغاٍ اؿــاز بايــؿعا٤ ٚايتٓــك، ٭ْــ٘ ٜــّٛ عبــ ايجــاْٞ:
 اؿادات.

اَهـإ ت٦ٝٗـ١ اغيْٛـع اغيبـاقى َٚٓـع ؾغـٍٛ اغيكنبـات ايٝـ٘           ايجايح:
 ٱنتٝعا  ٚتؿ اؿاز.

ٚقٚؾ ٚدٛؾ اـ) بِٓ اؿاز سادات٘ ايٝ٘  يٝفهـض اغيهـإ    ايكابع:
 يغتٙ ٚضيٓع َٔ ايمساّ  ٜٚتذٓب اٱًْغاٍ بٗا.

ـٟ بعؿ عكت١ ٜتٛدـ٘ اؿـاز عٓـؿ  ـكٚ  يًٝـ١ ايعايـك َـٔ         ايتانع:
ْٔ َعَسَفنٍت َفنْذنمسمٚا ايًََّ٘ عَِْٓد اؿذ١ ازي اغيًعك اؿكاّ  قاٍ تعازي ط َفِإَذا َأَفْض مِْ َِ

  ٚايٛقـٛف اٱغتٝـاقٟ َـٔ طًـٛ، تذـك ٜـّٛ ايٓشـك ازي        (1)صايَُْْػَعِس اْيَشَساِّ
طًٛ، ايًُو َٓ٘  َٚهاس١ َمؾيف١ أٟ اغيًعك اؿكاّ أن) َـٔ َهـاس١   

 نِ َكبع. 12.25عكت١ اـ تبًة مٛ 
ايٛقــٛف باغيًــعك اؿــكاّ عبــاؾ٠ َــٔ يًٝــ١ ايٓشــك ازي طًــٛ،  ايعايــك:

ايًُو ٚػٛل اٱتا١ْ قبٌ ايفذك غَُٛـًا يـفٟٚ ا٭عـفاق ٚايٓهـا٤      
ٚاٱتا١ْ َٔ اغيًعك قبٌ ايفذك بعؿ ايٛقٛف تٝ٘ َع اي١ٝٓ ؼي ي١ًٝ ايٓشك  
٫ٚ نفاق٠ عًِٝٗ  ٚا٭ٚزي إ تهـٕٛ إتاْـتِٗ بعـؿ َٓتُـف ايًٝـٌ َـع       

ٛال َكاتك١ اغيػتاق يفٟٚ ايعفق ؼفظًا عًٝ٘ ْٚهب ازي نجت َٔ ايفكٗا٤ د
 .٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِٚدٛ  اغيبٝت ؼي اغيًعك تأنًٝا بايٓ  قُؿ 

                                                 

 .198نٛق٠ ايبكك٠  (1) 
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 َش١ ايٛقٛف ؼي َمؾيف١ عٔ قٝاّ اٚ قعٛؾ اٚ قنٛ . اؿاؾٟ عًك:
جيـٛل عٓـؿ ايٓـكٚق٠ ٚايمسـاّ اٱقتفـا، ازي اغيـألَري         ايجاْٞ عًك:

 دب٬ٕ َتكاب٬ٕ بُٝٓٗا طكٜل  ٚاغيألّ نٌ طكٜل ْٝل بري دبًري.ُٖٚا 
َـع نجـك٠ ٚتـؿ اؿـاز ٚعًـ٢ تـكض بًـٛ ِٗ عًـكٜٔ          ايجايح عًك:

ًًَْٝٛا اٚ أنجك ٌٖ جيـٛل ايتٛنـع١ ؼي َمؾيفـ١ ٚالاسـ١ بعـا اؾبـٌ َـٔ        
سٛ ا ٚاؿاقٗا باغيًعك  اؾٛا  ْعِ ٚيهٔ ٫بؿ َـٔ ٚقـٛف نـٌ سـاز     

ًعك اؿكاّ اؿاي١ٝ اغيب١ٓٝ سؿٚؾٖا بع٬َات ٚساد١ ؼي اقض َمؾيف١ ٚاغي
غاَــ١  ٚيــٛ َهــ٢ُ ايٛقــٛف ٭ْــ٘ عبــاؾ٠ ٚيٲستٝــاا ٚاٱَتجــاٍ ٚأؾا٤  

 ايٛادب ايعباؾٟ بايٛقٛف ؼي َمؾيف١.
ٚيٛ ؾاق ا٭َك بري تٛنع١ أقض عكت١ ٚبري بٓا٤ طابل أع٢ً تٝٗا عٓؿ 

  َع ايٓكٚق٠ تا٭ٚزي ٖٛ بٓا٤ طابل آغك ع٢ً دم٤ َٔ أقْٗا ٚإ تعؿؾ
تٓبٝ٘ اؿاز ازي ا٫ستٝاا بتشكل َؿم ايٛقٛف ع٢ً ا٭قض آًْا َـا َـٔ   

 ايٛقٛف ا٫غتٝاقٟ ايفٟ ضيتؿ َٔ لٚاٍ ايًُو ازي  كٚبٗا.
نع١ ايطكم اييت ٜفٝا ٜٚٓتكٌ اؿاز بٗا َٔ عكت١ ازي  ايكابع عًك:

اغيًعك اؿكاّ َٚٓ٘ ازي ٢َٓ باٱْات١ ازي نع١ايٛقت  ٚاَهإ َؿ دهٛق 
١ٜ ٚتٛرٝف ايتك١ٝٓ اؿؿٜج١ ٱقا١َ ٚتٓكٌ اؿاز سيا ٫ ٜٓك ٚنهو سؿٜؿ

 بايكٛاعؿ ا٭نان١ٝ يًشر.
ٜهــتشب ايتكــاا سُــ٢ قَــٞ اؾُــاقَٔ َمؾيفــ١   اـــاَو عًــك: 

 ٚجيٛل َٔ ٢َٓ  ٚجيمٟ َٔ اؿكّ َطًكًا ٚيٛ َٔ ٚاؾٟ قهك.
جيــب عًــ٢ اؿــاز اغيبٝــت سيٓــ٢ يًٝــ١ اؿــاؾٟ عًــك  ايهــاؾى عًــك:
اؿذ١  ٚايٛادب اغيبٝت تٝٗا َٔ أٍٚ ايًٌٝ ازي إ ٚايجاْٞ عًك َٔ ـٟ 

ضيٓٞ ايُٓف َٓ٘  ٚجيٛل ايبكا٤ ؼي َه١ يًعباؾ٠  ٫ٚ تعـين ايعبـاؾ٠ ٖٓـا    
ــاّ ازي ايُــ٠٬ ٚايــؿعا٤ ٚقــكا٠٤ ايكــكإٓ  بــٌ جيــٛل قٓــا٤     اٱْكطــا، ايت
سٛا٥ذ٘ اغيتعاقت١ سيا ٫ خيٌ بُبغ١ ايعباؾ٠  ٚدٛالايبكا٤ ٖٓا ؽفٝف عٔ 

 يًؿعا٤ ٚؾتع يًٓكق َٚٓع يًشكز ٚيؿ٠ ايمساّ. اؿاز َٚٓانب١
بعؿ اٱتا١ْ ازي ٢َٓ ٜكّٛ اؿـاز بكَـٞ اؾُـاق  ٫ٚ     ايهابع عًك:
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تك٢َ ّٜٛ ايٓشك ا٫ طيك٠ ايعكب١ ٖٚٞ تًٞ َه١  ٚؼي ايّٝٛ اؿاؾٟ عًك 
ٚايجاْٞ عًك ٜكَٞ اؾُاق ايج٬خ  نٌ طيك٠ بهبع سُٝات َٚا حيٌُ 

اقنـ٘ ببٓـا٤ اؾهـٛق ٚا٭ْفـام ٚايطـكم      َٔ ايمساّ ؼي اؾُكات ضيهـٔ تؿ 
 ايهكٜع١ ازي داْب اٱْتفا، َٔ ايتػفٝف ؼي اغيكاّ ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ:

أٚإ ايكَٞ يًذُاق َا بري طًٛ، ايًُو ازي  كٚبٗا  ٖٚٛ  ا٭ٍٚ:
 ٚقت َتهع.
جيٛل ايكَٞ يـ٬ًٝ يُـاسب ايعـفق ٚاــا٥ف ٚاغيـكٜا  نُـا        ايجاْٞ:

ّ غًَُٛا ؼي ٖفٙ ا٭ل١َٓ  ٚقـؿ  جيٛل يًُكأ٠ ٚايهبت َٚٔ خي٢ً ايمسا
يًٓها٤ ٚايٓعفا٤ إ ٜكَٛا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ قغِ قنٍٛ اهلل 

 اؾُك٠ ي٬ًٝ.
جيــٛل إ ٜٓــٛ  يــػِ ٚاســؿ عــٔ أيــػاّ نــجتٜٔ ؼي  ايجايــح: 

 ايكَٞ.
٫ ًٜرتا ؼي ايٓا٥ب ؼي قَٞ اؾُاق إ ٜهٕٛ قكَـًا  ٖٚـفٙ    ايكابع:

اٱْاب١ تٝ٘ تٝهت ٚؽفٝف ٚٚنـ١ًٝ   ايهع١ ؼي ٚقت ٚنٝف١ٝ ايكَٞ  ٚدٛال
 يؿتع ا٭ـ٣ ٚأْكاق ايمساّ.

٫ جيـٛل ايبٓـا٤ ٚاًْـا٤ اغي٪نهـات ٚاغيبـاْٞ ايـيت تٓـك         ايجأَ عًك:
بأؾا٤ اغيٓانو ٚتهبب سكدًا ٚلساًَا يًشاز ؼي عكت١ َٚمؾيف١ ٢َٓٚ ا٫ 

 َع ايٓكٚق٠ ٚٚتل أسهاَٗا ٚبكؿقٖا.
كدٛ، ازي َه١  اـ اْ٘ ع٢ً اغيٓؿٚس١ ٚايهع١ ؼي ٢َٓ ٚاي ايتانع عًك:

 قهُري:
ٖٚٛ ايٓفك ٚايكدٛ، ازي َهـ١ ؼي ايٝـّٛ ايجـاْٞ عًـك َـٔ ـٟ       ا٭ٍٚ:

اؿذ١ ٜٚهٕٛ بعؿ لٚاٍ ايًُو ٚجيٛل قبً٘ يًٓكٚق٠ ٚاؿكز َٚٔ ٜٓفك 
تٝ٘ ٜهكط عٓ٘ ايكَٞ ؼي ايّٝٛ ايجايح عًك  ٜٚه٢ُ ّٜٛ ايجاْٞ عًك ّٜٛ 

 ايٓفك ا٭ٍٚ.
يّٝٛ ايجايح عًك  ٜٚهتشب قبٌ ايمٚاٍ يفا ايٓفك ايجاْٞ ؼي ا ايجاْٞ:

 ٜه٢ُ ٖفا ايّٝٛ ّٜٛ ايٓفك ايجاْٞ.
ٖٚفا ايتعؿؾ ؼي أٚإ ايٓفك َكنب ٚتٝ٘ نع١ غًَُٛا بًشـار قـك    
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٢َٓ عٔ َه١ اـ اْٗا ٫ تبعؿ عٓٗا أنجك َٔ نت١ نًٝـٛ َـرتًا ٚقـؿ أتُـًت     
بٝٛت َه١ َع ٢َٓ ؼي ٖفا ايمَإ  َٚع ٖفا ايكك  ٚايتؿاغٌ تإ ٚقت 
ايٓفك ٚايكدٛ، ازي َه١ ٜهتغكم َٜٛري  ٚتٝ٘ َٓع يًمساّ ٚا٭ـ٣  نُـا  
أْ٘ ٜٓفع ؼي انتٝعا  َه١ يٛتؿ اؿاز َٔ دؿٜؿ  غًَُٛا ٚإ ؾغٛ ِ 
ٖفا خيتًف عٔ ؾغٛ ِ ايٝٗا اٍٚ اؿر  اـ اِْٗ ناْٛا ٜتٛاتؿٕٚ غ٬ٍ 
أٜاّ ٚأنابٝع عؿٜؿ٠  أَا ؼي ايكدٛ، َٔ ٢َٓ تأِْٗ ٜٓفكٕٚ ؾتع١ ٚاسؿ٠  
َٚٔ َهإ قكٜب تذا٤ ايتػفٝف ؼي نـع١ ايٛقـت باٱْـات١ ازي ؽفٝـف     
آغــك ٖٚــٛ انــتككاقِٖ ؼي أَــانٔ نــهٓاِٖ ؼي َهــ١ تــأِْٗ ؼي ٖــفا ايٓفــك 
ٜكدعٕٛ ازي إقا١َ َٚههٔ َعـكٚف َـع انـتعؿاؾ يًكسٝـٌ عٓـؿ إنُـاٍ       

 ايطٛاف.
َٔ أقنإ اؿر ايطٛاف  ٖٚـٛ ـق٠ٚ أعُـاٍ اؿـر ٚتٝـ٘      ايعًكٕٚ:

   ٚالفا  يًًاغِ اغيباقى ايفٟ دعًـ٘ اهلل  عًل يٛادب ايٛدٛؾ
أًَٓا ٚبكن١ ٚقظي١  ٚايطٛاف أنجك أَانٔ ايمساّ  تكَٞ اؾُكات ضيهٔ 
إ ٜٓظِ ٚػٛل تٝ٘ اٱْاب١  اَا ايطٛاف تًٝٗؿ لساًَا يؿٜؿًا ّٜٛ ايٓشك 
ٖٚٛ ايعايك َٔ ـٟ اؿذ١  َٚٔ اٯٜات اييت تٓفٞ ايمساّ ٚأنـباب٘ إ  

اغيطاف ب٘ ٖٚٛ ايبٝت اؿكاّ  اَا أقض اغيطاف  ايطٛاف َعًّٛ َٔ د١ٗ
تُٝهٔ تٛنعتٗا  ٚدؿقإ اغيهـذؿ يٝهـت سـا٬ً٥ ؾْٚٗـا غَُٛـًا ٚإ      
اقض اغيطاف ا٭َـ١ًٝ ناْـت بـري ايبٝـت َٚكـاّ إبـكاِٖٝ  ٚيهـٔ جيـٛل         
ايطٛاف غًف اغيكاّ عٓؿ ايمساّ يكاعؿ٠ ٫ ْكق ٫ٚ ْكاق ٚقاعؿ٠ ْفٞ 

ا ٫ ٜتعـؿ٣ نـكف ايهعبـ١ ُٜٚـض     اؿكز  نُا جيٛل بٓا٤ عؿ٠ طٛابـل سيـ  
 ايطٛاف ؼي ايطٛابل ايع١ًٜٛ عٓؿ عؿّ ايتُهٔ َٓ٘ ؼي ايطابل ا٭قْٞ.

تٓهو ايطٛاف ٚتعٝري اغيطاف ب٘ ؾٕٚ أقض ايطـٛاف آٜـ١ اعذالٜـ١    
َُٚــؿام َــٔ َُــاؾٜل ٖــفٙ اٯٜــ١ ٚنتابــ١ ٚتــكض اؿــر عًــ٢ ايٓــاى  

سؿٜٔ  ٚاَهإ انتٝعا  ٚتؿ اؿاز ٚإ نجكٚا يعؿّ سُك اغيطاف بري 
بٌ سؿٙ ا٭ٍٚ َعًّٛ  ٚسؿٙ اٯغك َفتٛع ٚجيٛل تعؿؾ طٛابل ايطٛاف 
ٚؽُِٝ طابل يعكبات آي١ٝ سؿٜج١ تهع نٌ ٚاسؿ٠ يهجتٜٔ ٜطاف بٗـا  
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اغيك٢ْ ٚايفٜٔ ٜتعفق اٚ ًٜل عًِٝٗ ايطٛاف ؼي ْظـاّ بٗـٝر ٜـؿٍ عًـ٢     
ايٝهـك ؼي أسهـاّ ايًـكٜع١ َٚـا بـري ؽـّٛ ا٭قض ٚعٓـإ ايهـُا٤ قبًــ١          

يٓظك ازي طٛابـل ايطـٛاف بعـري ايهـع١ ٚايتػفٝـف عٓـؿ اؿادـ١        تٝذٛل ا
 ٚايٓكٚق٠.

ٜهـ٢ُ ٜـّٛ ايعايـك َـٔ ـٟ اؿذـ١ ٜـّٛ اؿـر        اؿاؾٟ ٚايعًـكٕٚ:  
ا٭نــ) ٚتٝــ٘ ٜــ٪ؾٟ اؿــاز َٓانــه٘ بكَــٞ طيــك٠ ايعكبــ١ ٚـبــض ا ــؿٟ   
ٚتكُت اٚ سًل ايًعك يٝتٛد٘ ازي َهـ١  ٚا٭تٓـٌ إ ٜتٛدـ٘ ازي َهـ١     

ٚجيٛل إ ٜ٪غك ايطٛاف يًّٝٛ ايتايٞ أٚ ايٝـّٛ   يًطٛاف ٚايهعٞ يَٝٛ٘ 
ايجاْٞ عًك َٔ ـٟ اؿذ١ ُٖٚا َٔ أٜاّ ايتًـكٜل  ٚا٭ٍٚ أٚزي ٚيهـٔ   
يؿ٠ ايمساّ ؼي ساٍ ٚدٛؾٖا  ا أسهاَٗا ُٜٚـض اتٝـإ ايطـٛاف يًٝـ١     
اؿاؾٟ عًـك ٚايجـاْٞ عًـك ٚايجايـح عًـك  نُـا جيـٛل اتٝاْـ٘ بعـؿ أٜـاّ           

  ع٢ً نكا١ٖ  ٚبًكا إ ٫ ٜكـك   ايتًكٜل ُْٔ أٜاّ يٗك ـٟ اؿذ١
اؿاز ايٓها٤ ٚايطٝب  تايهع١ ؼي ايطـٛاف ٚعـؿّ تكٝٝـؿ اغيطـاف بـؿا٥ك٠      
ٚسؿٚؾ َعًَٛـ١ ٚنـ١ًٝ ٚنـبب يٝهـٕٛ قـاب٬ً يًتٛنـع١  ٖٚـٛ دـم٤ َـٔ          

ص تُـٔ  َمَبنَزًنناي)ن١ ؼي ايبٝت اييت دا٤ت ؼي اٯ١ٜ ايهابك١ بكٛي٘ تعازي ط
   َ هـإ انـتٝعا  اؿـاز  ٚتٝهـت     ٚدٛٙ اي)نـ١ ايتػفٝـف ؼي ا٭سهـاّ ٚا

أؾا٥ِٗ اغيٓانو نٛا٤ باغيٓؿٚس١ ؼي ايكٛاعؿ ٚا٭سهـاّ ايفكٗٝـ١ اـاَـ١    
 باؿر اٚ بأقض ايٛاقع.
ايجايح َٔ أتعاٍ ايعُك٠ ٚايتانع َٔ أتعاٍ اؿر ايجاْٞ ٚايعًكٕٚ: 

ٖٛ ٠٬َ ايطٛاف  ٖٚٞ ٚادب ؼي ايطٛاف ايٛادب نٛا٤ نإ يًشـر  
ايتُتع اٚ ايعُك٠ اغيفكؾ٠  ٚا٭ٚزي اٱتٝإ  ايٛادب اٚ اغيٓؿٚ   ٚيعُك٠

بٗا ساٍ ايفكاغ َٔ ايطٛاف ٚتتهٕٛ َٔ قنعتري ن٠٬ُ ايُبض ٜٚـتػت  
 تٝٗا اغيًُٞ بري اؾٗك ٚاٱغفات.

ٚجيب اتٝاْٗا غًف َكـاّ إبـكاِٖٝ َـع اٱَهـإ ٚـنكْـا ؼي قنـايتٓا       
 ايع١ًُٝ اغيٛن١َٛ َٓانو اؿر اغيهأي١ اٯت١ٝ:

ٛاف ايفكٜٓــ١ غًــف َكــاّ إبــكاِٖٝ عًٝــ٘  جيــب اتٝــإ قنعــيت طــ -
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ايه٬ّ َع اٱَهإ  ٫ٚ ٜتباعؿ عٓ٘ عٝح ٫ ُٜؿم عًٝ٘ اْ٘ عٓؿٙ ا٫ َع 
 ايمساّ ٚايعفق.

ؾا٤ اي٠٬ُ غًف اغيكاّ َع ايطٛاف ٚنجـك٠ ايطـا٥فري   أيٛ تعاقض  -
تا٭ٚي١ٜٛ يًطٛاف ٜٚهٕٛ اغيْٛع س٦ٓٝف  َٔ اغيطاف ٜٚكدع اغيًُٕٛ ازي 

 اـًف.

ــٛ ؼي    جيــٛل إ ُٜــ  - ــ١ نــاع١ ٚي ًٞ قنعــيت طــٛاف ايفكٜٓــ١ ؼي أٜ
 .ٚقات اييت تهكٙ تٝٗا ايٓٛاتٌ اغيبتؿ١٥ا٭

يٛ تعفق عًٝ٘ اي٠٬ُ غًف اغيكاّ اٚ تعهك بهبب ايمساّ اٚ مـٛٙ   -
ٚقؿ ْام عًٝ٘ ايٛقت ٬َُٖا سٝح َا شيهـٔ َـٔ اغيهـذؿ َـع َكاعـا٠      

 ا٭قك  تا٭قك .
ايُفا ٚاغيك٠ٚ ايًفٜٔ َٔ أقنإ اؿر ايهعٞ بري ايجايح ٚايعًكٕٚ: 

َّ ايقَّثَرن َٚايَُْثْس٠ََٚ   ؼي ايكـكإٓ قـاٍ تعـازي ط   نِ يكتُٗا اهلل بفنكُٖا با٫ ِإ

ْٔ َغَعن٥ِِس ايًَِّ٘    ٚايهعٞ بُٝٓٗا ٖٛ ايعايك َٔ أتعاٍ اؿر.(1)صَِ
ٚايُفا دبٌ ٜكع ع٢ً ضيري ايؿاغٌ ازي اغيهع٢ َـٔ ايبٝـت اؿـكاّ     

ُـا  هاقٙ  ٚؼي ٖفا ايمَإ ٜبؿٚ ٚنأْٗٚاغيك٠ٚ دبٌ َٓػفا ٜهٕٛ ع٢ً ٜ
 دم٤إ َٔ اغيهذؿ اؿكاّ.

ــ٘  ٚاغيــك٠ٚ ٭ٕ ســٛا٤    ٚيــٞ ايُــفا ٭ٕ آؾّ َــف٠ٛ اهلل ٖــبط عًٝ
( َـرتًا   400اغيـكأ٠  ٚاغيهـات١ بُٝٓٗـا )   انِ ٖبطت عًٝ٘ تاقتبو إي٘ َٔ 

ٚعؿؾ أيٛاا ايهعٞ بُٝٓٗا نـبع١ أيـٛاا أقبعـ١ َـٔ ايُـفا ازي اغيـك٠ٚ       
ث١ َٔ اغيك٠ٚ ازي ايُفا إٜابًا  تاغيبؿأ ٜهٕٛ بايُفا ٚاـتِ باغيك٠ٚ ـٖابًا ٚث٬

 ٚضيهٔ تٛنع١ اغيهع٢ عٓؿ اؿاد١.
جيٛل بٓا٤ طٛابل َتعؿؾ٠ بُٝٓٗا ٚادتٓا  اٱقتفا،  ايكابع ٚايعًكٕٚ:

ٚايفــاقم ايهــبت بــري ايطــابكري  ٚاغيــؿاق عًــ٢ نفاٜتٗــا ٚانــتٝعابٗا يٛتــؿ 
ت ا٭قْٞ عٓـؿ ايمسـاّ ٚايٓـكٚق٠     اؿاز  ٚجيٛل ايهعٞ ؼي ايطابل  

َـ٢ً  ٚا٭ٚزي ايهعٞ ؼي ا٭قْٞ اغيتعاقف ٖٚٛ ايفٟ نع٢ قنٍٛ اهلل 
                                                 

 .158نٛق٠ ايبكك٠  (1) 
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 .اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ
جيٛل ايهعٞ بري ايُفا ٚاغيك٠ٚ قانبًا ٚضيهٔ َع٘  اـاَو ٚايعًكٕٚ:

 انتػؿاّ ايتك١ٝٓ ؼي اغيكنبات ْٚظاّ نتٖا.
ا٫ اْ٘ ٜـأتٞ   يٝو َٔ ٚقت كُّٛ يًهعٞ  ايهاؾى ٚايعًكٕٚ:

بعؿ انُاٍ ايطـٛاف ٚقنعتٝـ٘  ٜٚتعًـل بإشياَـ٘ اٱسـ٬ٍ َـٔ ايعُـك٠ اٚ        
 اؿر.

إ اٱعُــاق ٚايتٛنــع١ اغيهــتُك٠ ؼي ايبٝــت اؿــكاّ سادــ١ ْٚــكٚق٠  
اَهإ ايتٛنع١ اٱْـات١ٝ  يكع١ٝ ٚعك١ًٝ ٚعكت١ٝ  ٚجيب إ ٜ٪غف َعٗا 

٦َٚـات ايهـٓري  ٚنـفا     ٚاٱَتؿاؾ ا٭تكٞ ٚايؿا٥كٟ اي٬سل ؼي عًـكات 
بايٓهب١ يًُهذؿ ايٓبٟٛ  ٚإ ناْت اؿاد١ تٝ٘ أقٌ ؾقد١  ٚا٭ٚزي إ 

 .(1)ٜهٕٛ بٝت َاٍ غاّ بايبٝت اؿكاّ ٚإعُاقٙ
ايبٝت اؿكاّ يًٓاى ٫ٚلّ اٱْهإ ؼي ٚدـٛؾٙ ؼي   يكؿ ْٚع اهلل 

ا٭قض  ٫ٚبؿ إٔ حيتٌ اغيكتب١ ا٭ٚزي ؼي ايعٓا١ٜ ٚاــؿَات ٚايتٛنـع١    
تبعح عُاقت٘ ايبٗذ١ ٚايغبط١ ؼي ايٓفٛى  ٚتبري قؿنٝت٘ ٚيأْ٘  َٔ  ٚإ

  ت إ تهٕٛ بابًا يٲًْغاٍ عٔ ـنكٙ تعازي اثٓا٤ ايطٛاف ٚأؾا٤ اغيٓانو.
تْٛع ايبٝت يًٓاى ؾع٠ٛ  ِ يتعاٖؿٙ ٚإد٬ي٘ ٚإنكاَ٘ ٚإرٗاقٙ سيا 

ِٗثدَْْن  ََٚعًٜٝل بًأْ٘  ٚيعٌ ايتٛنع١ ٚايعٓا١ٜ ب٘ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي ط

ْٕ طَٗلَسا بَِْٝ ٞ ِيًطَّن٥ِِرنَي َٚاْيَعنِنِرنَي   تذا٤ (2)صِإَي٢ إبساِٖٝ َِٚإضَُْنِعٌَٝ َأ
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ِحيمِ  (2)  ْحَمِن الره ِ الره  25بٝإ:   نعـي واقتراح  بِْسِم َّللاه

ْٔ بَْٝ ِِ٘ َمَٗنِدَسا ط  ْٔ َْٜخسمْز َِ َُْٛتم َفَكْد ََٚقَع َأْدسمٙم ع٢ًََ ايًََََِّ٘ٚ  ص ِإَي٢ ايًَِّ٘ ََٚزضمٛيِِ٘ ثمَِّ ٜمْدِزنْ٘م اْي
اؿُؿ هلل ايفٟ دعـٌ ايـؿْٝا ؾاق ابـت٤٬ ٚاَتشـإ ٚاغتبـاق  ٚأقيـؿ ايٓـاى ازي        
طكم اـًٛؾ ؼي ايٓعِٝ َٚٓٗا سـر بٝتـ٘ اؿـكاّ  ٚدـا٤ت آٜـات اؿـر َتعكبـ١ ٯٜـات         

ٚأيبهت ايه١ٓ ايٓب١ٜٛ ايًكٜف١ بأقهاَٗا ايج٬ث١ ايكٛي١ٝ ٚايفع١ًٝ اؾٗاؾؼي نٛق٠ ايبكك٠  
ٚايتككٜك١ٜ اؿر قؾا٤ اؾٗاؾ  ٖٚٛ نٝاس١ ؼي عامل اغيًهٛت ؽرتم تٝ٘ ايٓفو سذب 
ايهُاٚات غيا تٝ٘ َٔ آٜات ايُ) ٚايعكتإ ٚاْكطا، عٔ ايؿْٝا ٚؼكٜك يًفات ٚتفنت 

 بّٝٛ اؿًك.
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ا٭َك َتعؿؾاي ؼي دٗت٘ يًٌُٝ إبكاِٖٝ ٚإياعٌٝ  ٚايتطٗت َٔ ايكفاق٠ 

                                                                                                                       

ٛاقخ ٚا ـ٬ى دٛعـًا ٚعطًـًا  ٚقسيـا ٚادٗـت      ٚنإ اؿاز ٜتعكض اسٝاًْا يًه
بعا قٛاتٌ اؿذٝر سٛاؾخ ايهًب ٚايٓٗب  ٖٚفا ا٭ـ٣ ٚايعٓـا٤ عٓـٛإ اْـاؼي    
َُٚؿام تًكٜفٞ ؿذاز بٝت اهلل اؿكاّ َٚع تٛتك ا٭َٔ ٚايهه١ٓٝ تكؿ سٌُ ٖفا 
ايّٝٛ اْتكاٍ أنجك َٔ َا٥تري َٔ ْٝٛف ايكظئ ازي دٛاق قبٗـِ بهـبب ايتـؿاتع ؼي    

 طيك٠ ايعكب١.قَٞ 
ْعمٟ ايعامل ا٫ن٬َٞ بٗفٙ ايٛاقع١ اغي٪غي١ ٚقسٌٝ قنب َـٔ عًـام ايًـاغِ    
ايهكِٜ ايفٟ دعً٘ اهلل أٍٚ بٝت ْٚع يًٓـاى  ْٚـؿعٛ ازي تأنـٝو َٓظُـات عًـ٢      
َهت٣ٛ ايعامل ا٫ن٬َٞ غا١َ بً٪ٕٚ اؿر نُٓظ١ُ يًُكيؿٜٔ ٚاغك٣ يًُتعٗؿٜٔ 

اغيٓانو  ٚا٫ٚزي إ ٜهٕٛ َككٖا ؼي َه١  ٚ تٖا ػيا ٜهاِٖ ؼي تأٌٖٝ اؿذاز ٱؾا٤
اغيهك١َ  ٚطبع ايًٓكات اييت تبري َٛاقؾ ايتػفٝف ٚايكغ١ُ ؼي َٓانو اؿر َٔ  ت 
اـــكٚز عــٔ ايهتــا  ٚايهــ١ٓ ايٓبٜٛــ١  تتــفنك َــج٬ً ا٫قــٛاٍ ظــٛال ايكَــٞ ؼي ايًٝــٌ  

)يٛ  َٔ قناييت اغيٛن١َٛ َٓانو اؿر: 783ٚا٫نتٓاب١ تٝ٘  ٚقؿ ـنكت ؼي َهأي١ 
سٌُ ايمساّ ؼي ايكَٞ ط١ًٝ ايٓٗاق دال يًُكأ٠ ٚايهبت َٚٔ خيًـ٢ ايمسـاّ ايكَـٞ    
ي٬ًٝ  ٚقؿ ٜهتشب  ِ غًَُٛا ؼي ٖفا ايمَإ  يكاعؿ٠ ٫ ْكق ٫ٚ ْـكاق ٚيٓفـٞ   
اؿكز ٫ٚتُاٍ ايًٌٝ بٓٗاقٙ ٚيظاٖك ايُّٓٛ  ٚقؿ قغِ قنـٍٛ اهلل َـ٢ً اهلل   

ٛا اؾُـك٠ يـ٬ًٝ(  ٚايظـاٖك إ ـنـك ايٓهـا٤      عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ يًٓها٤ ٚايٓعفا٤ إ ٜكَ
ٚايٓعفا٤ َٔ با  اغيجاٍ ٚيٝو اؿُك  ٚقاٍ اؿٓاب١ً ٚاؿٓف١ٝ ٚايًـاتع١ٝ بـإٔ عـؿّ    

 .تأغت ايكَٞ ازي ايًٌٝ ن١ٓ ٚيٝو ٚادبًا
ٚع٢ً ايفكٗا٤ بٝإ َٛاقؾ ايكغ١ُ ؼي اغيٓانو ا٫غـك٣ يًٛقاٜـ١ ٚأغـف اؿا٥طـ١     

 ايما٥ـؿ عًـ٢ َكـاّ ابـكاِٖٝ عًٝـ٘ ايهـ٬ّ ٚؼي       يًكاؾّ َٔ ايهٓري نذـٛال ايطـٛاف ؼي  
ايطابل ايعًٟٛ عٓؿ اؿكز ٚايمساّ  ٚدٛال تأغت طٛاف اٱتا١ْ بعؿ ّٜٛ ايٓشك بٌ 
ٚدٛال تكؿِٜ ايطٛاف يفٟٚ ا٭عـفاق  ٚـنـك ٚدـٛٙ ايتٝهـت ؼي ايهـعٞ بـري ايُـفا        

 ٚاغيك٠ٚ.
ٌ ازي نُا أقدٛ ؾقان١ تأنٝو َٓؿٚم ان٬َٞ يتعٜٛا ْشاٜا اؿر ػئ ٜٓتك

دٛاق قب٘ أثٓا٤ ايتًبو بتأؾٜـ١ اغيٓانـو تًـاقى تٝـ٘ ايـؿٍٚ ا٫نــ١َٝ٬ ٚاغي٪نــهات        
ٚااهــٕٓٛ غُـَٛـًا ٚاْ٘ ٚقؾ ؼي بـا  َٔ قتـٌ ؼي ايمساّ ٚايتؿاتع ؼي ٠٬َ اؾُع١ 
ٚمٖٛا إ ؾٜت٘ َٔ بٝت َاٍ اغيهًُري  ٚعٔ اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ايه٬ّ: " َٔ َات ؼي 

ع١ ّٜٚٛ عكت١ اٚ ع٢ً دهك ٫ ٜعًُٕٛ َٔ قتً٘ تؿٜت٘ َٔ بٝت لساّ ايٓاى ّٜٛ اؾُ
اغياٍ" ٚيعٌ ؼي اؿؿٜح اياق٠ ازي يمّٚ ا٫سرتال ٚبـفٍ ايٛنـع ؼي ايتٓظـِٝ ٚايٓـبط     

 ّٜٛ عكت١ ٚاثٓا٤ اٱتا١ْ َٓٗا آًٜا  ٚايعًِ عٓؿ اهلل.
 .َهـــ١ اغيـهــكَــ١/  ٖـ 1424ســكق ؼي ايعـايـــك َٔ ـٟ اؿـذــ١ 
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ٜـــأتٞ بعـــؿ ت٦ٝٗـــ١ ايبٝـــت ٚدعًـــ٘ ٜهـــتٛعب ايـــفٜٔ ٜكٜـــؿٕٚ ايطـــٛاف  
ا، َٔ ايتك١ٝٓ اؿؿٜج١ ؼي تٛنع١ ٚاٱعتهاف ٚاي٠٬ُ  ٫ٚ بأى ؼي اٱْتف

ايبٝت ٚتٝهت اؾا٤ اؿذاز ٚاغيعتُكٜٔ َٓانـهِٗ بًـكا عـؿّ اٱغـ٬ٍ     
بايكٛاعؿ ٚايهٓٔ ايًكع١ٝ ٚاغيتٛاقث١ ؼي اؿر  ٚيٛ تعاقْت ايتك١ٝٓ َعٗا 

 تاٱغتٝاق يًكٛاعؿ ايًكع١ٝ  اـ ٫ جيٛل ايتبؿٌٜ ٚايتغٝت تٝٗا.
يت انخظهُم يف فخىي: عدو مشىل انطبئسة وانسُبزة حبس

 إحساو احلج وانعًسة
اؿُــؿ هلل ايــفٟ دعــٌ اؿــر نــفكًا َــٔ اـًــل ازي اؿــل  ٚتكٜٓــ١ 
عباؾ١ٜ ٚنٝاس١ ًَهٛت١ٝ ؼي أيـكف بكـا، ا٭قض  َٚـا عًٝـ٘ ايُٓـّٛ      
ٚاٱطيا، إ ايتظًٌٝ َٔ تكٚى اٱسكاّ  ٚدكت ايعاؾ٠ ؼي ٖفا ايمَإ 

ــؿ اٱســكاّ يًكنــٛ      ــ٪َٓري عٓ ــٌ اغي ــٌ بعــا قٛات ؼي اســٛاض  إ تٓتك
ٌ ايبٓــا٥ع نــٝاقات َهًــٛت١ بط٦ٝــ١ ٚقؿضيــ١ ؼي اؾًُــ١  ٚنــٝاقات ظيــ 

سكًَا ع٢ً اٱَتجاٍ ا٭سهٔ  ٚيهـٔ ايًـكٜع١ يشـا٤ ٚتتٓـُٔ أؾيـ١      
 ايتػفٝف اغيطًك١ ٚاـا١َ ؼي اؿر.

اؿك١َ  ٖٚٛ اغيًٗٛق نُا  -1ٚؼي تظًٌٝ ااكّ نـــا٥كًا أقــٛاٍ ٖٚٞ: 
٫ بــأى بايتظًٝـــٌ   -2اقى ٚاؿــؿا٥ل   قــاٍ ؼي اغيــؿاقى ٚداَـــــع اغيـــؿ   

اؾٓٝـؿ  ابـٔ  ؼي اغيٓتٗـ٢ إ   -3ٜٚتُؿم عٔ نٌ ّٜٛ سيؿ  عـٔ ايُـؿٚم   
ٖذك١ٜ( دعٌ تكى ايتظًٌٝ َهتشبًا ٚيٝو ٚادبًا  نُا قاٍ  385 – 297)

 بانتشبا  ايفؿ١ٜ.
ٚاغيػتاق عٓؿْا ٖٛ اؿك١َ   ٚتٝ٘ ُّْٛ نـجت٠ ٚإ رٗـكت بعـا    

ايبأى  َٓٗا َشٝش١ اؿً  قاٍ: "نـأيت ابـا   ا٭غباق بايهكا١ٖ ٚ عؿّ 
عبؿ اهلل عًٝ٘ ايه٬ّ عٔ ااكّ ٜكنب ؼي ايكب١؟ قاٍ: َا ٜعذبين ـيو ا٫ 

 إ ٜهٕٛ َكًٜٓا".
 ٫ٚ تؿغٌ ايهٝاق٠ ٚايطا٥ك٠ ؼي سك١َ ايتظًٌٝ يٛدٛٙ: 

إ ايكؿق اغيتٝكٔ َٔ ايُّٓٛ ٚتتا٣ٚ ايفكٗا٤ اغيتكؿَري ٚاغيتأغكٜٔ  -1
ٚايعُاق١ٜ اغيظ١ًً ع٢ً ايبعت نُجـاٍ يًُُـؿام    ٖٛ ااٌُ ٚا ٛؾز
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 َٚتعًل ا٭َك ٚايٓٗٞ.
اٱغتٝاق ٚقُؿ ايتظًٌٝ قٝؿ ؼي ًْك اؿك١َ  بـؿيٌٝ إ اغيًـٞ ؼـت     -2

ايظ٬ٍ ٚا٭يذاق دا٥م  تًٝو سيكؿٚق اٱْهإ قتع نكف ايطـا٥ك٠  
أٚ ايهٝاق٠ اييت دا٤ بٗا َٔ اٯتام ٚايبًؿإ ايبعٝؿ٠  ٚايتهًٝف سيا ٫ 

قبٝض  ٚاسهاّ ايًكٜع١ اٱن١َٝ٬ َٓم١ٖ ٚغايٝـ١ ػيـا ٫ ٜطـام    ٜطام 
 َٚا تٝ٘ ًَك١ ٚعهك.

سه١َٛ قاعؿ٠ ْفٞ اؿكز  ٫ٚ ْكق ٫ٚ ْكاق ؼي اغيكاّ  ٫ٚبؿ إ  -3
اٱسرتال ٚايتٛقٞ َٛاتل يٮٚاَـك ٚايٓـٛاٖٞ نُـا ٖـٛ رـاٖك ا٭ؾيـ١       
ــ١ يًُُــاحل ٚاغيفانــؿ ؼي       ــاّ تابع ــإٔ ا٫سه ــٍٛ ب ــع ايك غَُٛــًا َ

 ا.َتعًكاتٗ

أؾيــ١ ْفــٞ ايتًــؿٜؿ عًــ٢ ايــٓفو  باٱْــات١ ازي تًهــف١ ايٛنــط ؼي    -4
 اٱن٬ّ.

أٚي١ٜٛ ٚسـؿ٠ اغيهـًُري ٚتٛنٝـؿ ا٭٥ُـ١ ٚايعًُـا٤ عًٝٗـا ؼي َٓانـو         -5
 اؿر.

اط٬قات أسهاّ إؼـاؾ ايعُـٌ ايعبـاؾٟ  َٚـٔ ٚدـٛٙ اؿهُـ١ تٝٗـا         -6
 ؼٌُٝ ا٥٫ت٬ف  ٚقتع ا٫غت٬ف  ٚؾتع اغيٓاتك٠.

 ٌ اغيتشؿ ٚاغيتعؿؾ   ٚايًػُٞ ٚايٓٛعٞ.يمّٚ ؾتع ا٭ـ٣ ااتُ -7

 َٝا١ْ اغيهًُري َٚٓع ايغٝب١ ٚاٱنا٠٤  ِ. -8

ايتبأٜ اغيْٛٛعٞ بري ااٌُ ٚايؿاب١  ٚبري ايهٝاقات ٚايطـا٥كات    -9
 ٚتعؿؾ ايعٓٛإ َٛدب يتعؿؾ اغيعٕٓٛ.

اـا أْعِ اهلل ْع١ُ ع٢ً أٌٖ ا٭قض  تاغي٪َٔ أٚزي بٗا  ٚايطا٥كات  -10
ع٢ً اٱْهإ ؼي ٖفا ايمَإ  ٚمل  ْعِ اهلل  ٚايهٝاقات اغيهٝف١ َٔ

ــٔ انــتػؿاَٗا بايتػُــِٝ اٚ      ــت غــكٚز َْٛــٛ، اٱســكاّ َ ٜجب
 ايتػُِ.

ــؿ     -11 ــاؾ٠ عًــ٢ ايت)ٜ يكــؿ اَــبشت أبــؿإ ايٓــاى ؼي ٖــفا ايمَــإ َعت
ٚايتؿت١٦ ٚتهٕٛ انجك عكْـ١ يٮَـكاض سـري اٱْهًـاف بهـٝاقات      
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ْـات١ ازي  َهًٛت١ ناعات عؿٜؿ٠  ٚقاعؿ٠ ْفـٞ اؿـكز غ٬تـ٘ باٱ   
ايُّٓٛ ؼي اغيٓع َٔ تعكٜا ايٓفو يٮـ٣  َٚٔ ا٭ؾي١ ؼي اغيكاّ َا 
ٚقؾ ؼي ايُــشٝض عــٔ نــعؿ بــٔ نــعؿ ا٭يــعكٟ عــٔ ايكْــا عًٝــ٘   
ايه٬ّ نأيت٘ عٔ ااكّ: ٜظًٌ ع٢ً ْفه٘  تكاٍ: َٔ عًـ١؟ تكًـت:   
ٜ٪ـٜ٘ سـك ايًـُو ٖٚـٛ قـكّ  تكـاٍ: )ٖـٞ عًـ١ ٜظًـٌ ٜٚفـؿٟ(           

ب نافٹ يًتظًٌٝ  ٚيٝو َٔ أسـؿ ؼي  تُذكؾ ا٭ـ٣ َٔ ايًُو نب
ٖفا ايمَإ ا٫ ٜٚ٪ـٜ٘ سك ايًُو ٚيؿ٠ اي)ؾ ا٫ ايٓاؾق  ٚاؿهـِ  

 ٫ ٜهٕٛ ع٢ً ايكًٌٝ ايٓاؾق.

اؿادــ١ ازي ايهــ١َ٬ َــٔ ا٭َــكاض يٲْكطــا، ازي ايــؿعا٤ ٚايعبــاؾ٠  -12
ٚاؾا٤ اغيٓانو  ا٫ تك٣ ف٤ٞ ايٓٗٞ عٔ َٝاّ ّٜٛ عكت١ غئ ٜٓعف٘ 

 عٔ ايؿعا٤.

ايكغ١ُ ظٛال ايتظًٌٝ يًُكٜا  ٚاغيكض أعِ َٔ ايتًبو ٚقؾت    -13
ب٘  تُٔ َُاؾٜك٘ ٚدٛؾ ايظٔ اغيعت) يٲَاب١ ٚايتعـكض يٮغطـاق   
بايهٝاقات ايكؿضي١ اغيهًٛت١ ؼي ٖفا ايمَإ  غَُٛـًا َـع استُـاٍ    
نكع١ اْتًاق ا٭َكاض ٚا٭ٚب٦ـ١ ؼي َٛنـِ اؿـر ٚإ ناْـت تـؿق٤      

 بفًٓ٘ ٚعٓاٜت٘ تعازي بٛتؿ اؿاز.

ــ -14 ــِ  ق ــإ قق ــا ؼي ايبٝ ٖـــ إًْــا٤ 1424يــٛاٍ  4ايُــاؾق ؼي  12ؿ اقرتسٓ
نه١سؿٜؿ عاغي١ٝ تكبط عٛاَِ ايعامل اٱن٬َٞ نًٗا سيهـ١ اغيهكَـ١   
ٚاغيؿ١ٜٓ اغيٓٛق٠  ٚنٝأتٞ ّٜٛ ٜٓتفع اغيهًُٕٛ ٚايعامل بأنكٙ َٔ ٖفا 
اغيًكٚ، اؿٟٝٛ غيا تٝ٘ َٔ اغيٓاتع ايعكا٥ؿ١ٜ ٚا٭غ٬ق١ٝ ٚاٱدتُاع١ٝ 

ــ٘     ٚاٱقتُــ ــ٢ طكٜك ــؿ٠ تكــع عً اؾ١ٜ  ٚرٗــِٛق ٚالؾٖــاق َــؿٕ عؿٜ
ٚتك ٝبٺ باؿر ٚايعُك٠  ٚجيٛل إ ٜهٕٛ اٱسكاّ ؾاغـٌ ايكطـاق    
ٚا٭ؾي١ َُٓـكت١ عـٔ اغيكنبـات ايهـبت٠ اؿؿٜجـ١ ايـيت تًـٗؿ تطـٛقًا         

 َت٬ًُ اَهًا ٚايّٝٛ ٚ ؿًا.

٢ ؼي با  ايطٗاق٠ ٚايٓذان١ قايٛا إ اغيا٤ اغيٓاف اـا نإ نجتًا ٫ٚق -15
قطك٠ َٔ ايٓذان١ تاْ٘ ٜٓذو ٚاطًكـٛا اؿهـِ أٟ اْـ٘ ًٜـٌُ ْاقًـ١      
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ايٓفط ٚمٖٛا  ٚقؿ بٝٸٓا ؼي اؾم٤ ا٭ٍٚ َٔ قنايتٓا ايع١ًُٝ "اؿذ١" 
ٚقنايتٓا )سذ١ ايٓهـا٤( ٖٚـٞ اٍٚ قنـاي١ عًُٝـ١ يًُـكأ٠ إ ايكـؿق       
اغيتٝكٔ ٖٛ اؿٛض ٚاـاب١ٝ ٚاٯ١ْٝ ايُغت٠  ٚنفيو بايٓهب١ يكاس١ً 

ؿ ناْت تكؾ١ٜ نايبعت ٚايٓاق١ ٚضيهٔ ايتُكف بٗا اغتٝاقًا  اؿاز تك
 اَا اٯٕ تاْٗا طياع١ٝ عا١َ َُٓٛع١ َٔ اؿؿٜؿ ٚاغيعاؾٕ ايًُب١.

ٖٓاى قاعؿ٠ ن١ًٝ اَٛي١ٝ ٖٚٞ اـا تغت اغيْٛـٛ، تبـؿٍ اؿهـِ ٭ٕ      -16
ــابع يًُْٛــٛ،  ٚاغيكتهــم ؼي أـٖــإ اغيتًــكع١ ؼي ا٭لَــإ    اؿهــِ ت

ُــٌ ٚايكبــ١ ٖٚــٞ ايبٓــا٤ َــٔ ايًــعك عًــ٢ ايهــايف١ ٖــٛ ا ــٛؾز ٚاا
ــا٥كات َْٛــٛعًا       ــٝاقات ٚايط ــٔ ايه ــ١ َُٓــكت١ ع ا ــٛؾز  تا٭ؾي

 ٚسهًُا  ٖٚفا ايؿيٌٝ سذ١ يكع١ٝ ٚعك١ًٝ.

َٔ سر َايًٝا اٚ قانبًا ع٢ً ؾاب١ تإ ايتظًٌٝ قكّ عًٝ٘  ٚنفاقت٘   -17
 ؾّ يا٠ ا٫ إ ٜهٕٛ َكًٜٓا.

ٓا٤ اٱسكاّ ٚعؿّ ٚدٛؾ ٜهفٞ ؼي ايهٝاق٠ ٚايطا٥ك٠ نًف ايكأى اث  -18
 ايظٌ اٱغتٝاقٟ.

اؿر عٝؿ عباؾٟ تطًّع يعٛ  ايعامل نات١ عًـ٢ َعظـِ َٓانـه٘ ؼي     -19
ــ١ بٛانــط١ ايفٓــا٥ٝات ٚمٖٛــا  َٚــٔ ا٭ٚزي إ ٜظٗــك     لَــٔ ايعٛغي
ــأب٢ٗ َــٛق٠ تبعــح ايًــٛم ؼي ْفــٛى اٯغــكٜٔ يًشــر      ــٕٛ ب اغي٪َٓ

٘ ؼي اؿك  ٚايعًّٛ ايعكا٥ؿ١ٜ  تُج٬ً َع سك١َ يبو اؿكٜك جيٛل يبه
ٚناس١ اغيعكن١ نٞ ٜبؿٚ اغيهًُٕٛ أ ٓٝا٤ ٚؼي َٓؿٚس١ ٚنع١ ٚيؿع٠ٛ 
ايهاتكٜٔ يؿغٍٛ ا٫ن٬ّ  ٚنفا بايٓهب١ يٛنا٥ط ايٓكٌ ؼي اٱسكاّ  
ــأسٛاض نــٝاقات اؿُــٌ ٚعًــ٢ نــطض     غَُٛــًا ٚإ ايكنــٛ  ب
ايهٝاق٠ ٜتٓات٢ ٚعَُٛات إنكاّ اغي٪َٔ ٚمل ٜجبت ؾيًٝ٘ ٫ٚ خيًٛ َٔ 

 ا٫غطاق.

هأي١ َٔ َغكٜات ايًب١ٗ ايتشكضي١ٝ اغيْٛـٛع١ٝ  ٚاٱطيـا، عًـ٢    اغي -20
دكٜإ اَاي١ اي)ا٠٤ ٚاؿـٌ تٝٗـا غَُٛـًا اـا ناْـت يـب١ٗ بؿٜٚـ١       

 ٚابتؿا١ٝ٥.
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َا ـنكْاٙ اع٬ٙ بفًٓ٘ ٚقأتت٘ تعازي أؾي١ يكع١ٝ ٚيـٝو انتشهـاًْا    
ٚتٝ٘ تٝهت ُْٔ اسهاّ ايًكٜع١  ٚؽفٝف عٔ اغيـ٪َٓري ٚالاسـ١ يًعٓـا٤    

٬قٝ٘ بعا اؿذاز نٌ عاّ ٚيمّٚ ؾتع ايعهك ٚاغيًك١  ٚنٝٓتفع ايفٟ ٜ
 ٔ  َٓٗا اغي٬ٜري َٔ اؿذاز ٚاغيعتُكٜٔ  ٚتهٕٛ نببًا غيٓع عمٚف ايهـجتٜ
عٔ اؿـر اغيهـتشب ٚتهـكاق ايعُـك٠ بهـبب اغيًـك١ ؼي ٚانـط١ اٱسـكاّ         
ٚاغيٛاْع اغيُاسب١  ا ـاتًا ٚتكٝٝؿُا  ٚؼي ٖفٙ ايفتـ٣ٛ عـمٴٸ ٚؾتـع يـٮـ٣      

ًُْمََِِّٓنَيتعازي ط  قاٍ  ص.َٚيًَِِّ٘ اْيِعص٠َّم َِٚيَسضمٛيِِ٘ َِٚي

 لبَىٌ )هلل عهً انُبض(
 يكؿ غًل اهلل اٱْهإ ٖٚٛ  ت قتاز ايٝ٘  َٚٔ َفات ايبـاقٟ  

اْ٘  ين  ٚ ٓاٙ َطًل  ت َٓشُك ظ١ٗ ؾٕٚ د١ٗ أغك٣  َٚٓ٘  ٓاٙ عٔ 
  ٚايتكـك  ايٝـ٘    ايعاغيري ٚاـ٥٬ل  ٚع١ً غًل اٱْهـإ ٖـٞ عبـاؾ٠ اهلل   

ٚارٗــاق اـًــٛ، ٚاـٓــٛ، يــ٘  يٝشــانٞ اٱْهــإ اغي٥٬هــ١ ؼي ايهــذاٜا  
ٚاغيًهات  نُا اْ٘ خيتًف عٓٗا بأْ٘ عكٌ ٚي٠ٛٗ  ٚاغي٥٬ه١ عكٌ قا  
يتهٕٛ ايعبـاؾ٠ ٚايُـ٬ع َـع ٖـفا اٱغـت٬ف تػـكًا يٲْهـإ  ٚعُـاق٠         

عًـ٢  يٮقض  تا٭قض تمٖٛ بايعٌُ ايُاحل ًٜٚع َٓٗا ْٝا٤ ايتكـ٣ٛ  
 ايها٥ٓات ٚايهٛانب ا٭غك٣.

تبعح ايًُو ْٝا٤ٖا ٚايكُك ْٛقٙ يٮقض يٝهْٛـا عْٛـًا يٲْهـإ    ٚ
ع٢ً ايعباؾ٠  أَا ا٭قض تتبعح بايعباؾ٠ ٚاي٬ُع أْٛاق ايتك٣ٛ ايكؿن١ٝ 

 يتُٮ ايها٥ٓات ايبٗذ١ بعُاق٠ اٱْهإ يٮقض بايٓهو ٚايعباؾ٠.
يًٓـٝا٤ َـع اْٗـا    تـ٬  كابـ١ إ ٜجبـت ايعًـِ اؿـؿٜح بعـح ا٭قض       
 دكؾا٤ يتتبا٢ٖ ٚتفتػك ع٢ً ايها٥ٓات ا٭غك٣ بأَٛق:

 اْٗا َٗبط َٚههٔ اٱْهإ ايفٟ ْفؼ اهلل تٝ٘ َٔ قٚس٘. ا٭ٚزي:
اٱْهإ غًٝفت٘  ٚمل ٜكؾ َا ٜؿٍ عًـ٢ ٚدـٛؾ    دعٌ اهلل  ايجاْٞ:

غًفــا٤ هلل ؼي ايهٛانــب ا٭غــك٣  اٚ إٔ اغي٥٬هــ١ غًفــا٤ هلل ؼي ايهــُا٤   
 ٘   أٟ عـؿّ غ٬تـتِٗ هلل ؼي ايهـُا٤  َـع عظـِٝ َٓـميتِٗ       ٚا٭ٌَ عؿَـ

 ٚيأِْٗ.
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عُاق٠ اٱْهإ يٮقض بايعبـاؾ٠ ٚايتكـ٣ٛ ٚايُـ٬ع  تـإ      ايجايح:
قًت: أنجك ايٓـاى ٫ ٜـ٪ؾٕٚ ايفـكا٥ا ايعباؾٜـ١  قًـت: إ ٚدـٛؾ أَـ١        
َه١ًُ ؼي نٌ لَإ عٓٛإ يعُاق٠ ا٭قض  باٱْات١ ازي انتُكاقؾع٠ٛ 

 ٚايكياؾ.اٯغكٜٔ ازي ا ؿا١ٜ 
ٚدــٛؾ بٝـت اهلل ؼي ا٭قض  ٚؼي اـــ) إ ا٭قض ؾسٝــت   ايكابـع: 

ٚاْبهطت َٔ ؼت٘  يٝهٕٛ بؿا١ٜ َباقن١ ـًل ا٭قض  ٚانتؿاَت٘ عًـ١  
أٚ دم٤ ع١ً يؿٚاّ ٚدٛؾ ا٭قض  ٚسفظٗا يتبك٢ َْٛعًا يعباؾت٘ تعازي  

 ٚبًشار ايعباؾ٠ تٓكهِ ا٭قض ازي قهُري:
 عا١َ ا٭قض. ايجاْٞ: يًعباؾ٠.اؾم٤ اـاّ ٚاغيعري  ا٭ٍٚ:

 أَا ا٭ٍٚ تٝشتٌُ أَكٜٔ:
اٱؼاؾ  ٚاْ٘ يٝو َٔ أقض ك١َُٛ ْٚعت يتهـٕٛ بٝتـًا    ا٭ٍٚ:

 هلل ؼي اٌَ غًل ا٭قض ا٫ َْٛعًا ٚاسؿًا.
اغيتعؿؾ  ٚايفٟ ٜعين ٚدٛؾ أَانٔ َتعؿؾ٠ ْٚعت يًعباؾ٠   ايجاْٞ:

 قبٌ غًل اٱْهإ.
كاّ ٖٛ ايبٝت ايٛسٝؿ ايفٟ ْٚع ٚايُشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ تإ ايبٝت اؿ

يًٓاى طيٝعًا يًعباؾ٠  قبٌ إ خيًل آؾّ عًٝ٘ ايه٬ّ  ٚتٝ٘ تًكٜف يًبٝت 
ٚيٮقض ٚيٲْهإ َطًكًا  ٚإ ناْت اغيهادؿ َٚٛاْع ايعباؾ٠ َع١ًَٛ 

 عٓؿ اهلل َٓف ا٭لٍ.
ٚيكف ايًاغِ ايهكِٜ ٚايهعب١ اغيباقن١ ٜرتيض ع٢ً طيٝع أدما٤ 

ٖـفٙ ايبكعـ١ اغيباقنـ١  ٚعًـ٢ اٱْهـإ إ َـاق        ا٭قض اـ اْٗـا أستـٛت  
 َاسبًا ٚنانًٓا يٮقض اييت أستٛت ايبٝت.

ٖٚٛ َٔ أِٖ ايكٚانٞ ٚايجٛابت اييت دعًٗا ؼي ا٭قض يتُٓع عـٔ  
ايمٚاٍ ٚيهٞ ٫ تهٝؼ باًٖٗا ٚنهاْٗا  ٚيعظِٝ يإٔ َٚٓميـ١ ايبٝـت مل   

ٌ أٚدب اهلل يٲْهإ إ خيتاق لٜاقت٘ ٚعُاقت٘ اٚ عؿَٗا  ب ٜرتى اهلل 
سذ٘ ؼي ٚقت كُّٛ ْٚؿ  ايٝ٘  ٚٚعؿ ايجٛا  ٚا٭دك ع٢ً اتٝاْ٘  
َٚٔ اٯٜات إ ايٛدٛ  مل ٜٓشُـك بأٖـٌ اٱضيـإ ٚايعبـاؾ٠  بـٌ دـا٤       
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 اـطا  ايتهًٝفٞ يًٓاى نات١.
يٝهٕٛ اؿر سكًا هلل ع٢ً طيٝـع ايعبـاؾ  ٚقٝـؿٙ باٱنـتطاع١ ؽفٝفـًا      

بـا  يًتٛبـ١ ٚاٱْابـ١ ٚؾعـ٠ٛ     ٚقظي١  ٚعُّٛ اؿل اٱ ٞ ع٢ً ايٓاى 
ّ ايبٝت  ١ًَٚ بٝٓ٘ ٚبري نٌ اْهإ  تهٌ يػِ َهًًُا اٚ نتابًٝا ٱنكا

اٚ ناتكًا  ـنكًا اٚ اْج٢ ٜؿقى ًَت٘ َع ايبٝت  ٜٚعًِ َهاْتـ٘ ٚيـٛ عًـ٢    
مٛ اٱطياٍ  ٚتك٣ ٚتؿ اؿاز ٜمسفٕٛ ؼي نٌ ن١ٓ يًطٛاف سٛي٘  َٚا 

 ٚايعٓا١ٜ ٚاٱنكاّ.ٜعٓٝ٘ ٖفا ايطٛاف َٔ ايتكؿٜو ٚايتًكٜف 
٫ٚ تٓشُــك َٛاْــٝع )هلل عًــ٢ ايٓــاى( بــاؿر ٚســؿٙ  بــٌ تًــٌُ 
اسهاّ ايفكا٥ا ا٭غك٣  تاي٠٬ُ ٚايمنا٠ سل هلل ع٢ً ايٓاى نُـا ؼي  

ُٝمثٛا ايقَّثاَل٠َ َٚآَمثٛا ايصََّنثن٠َ    قٛيـ٘ تعـازي ط     بًغـ١ ا٭َـك ايـفٟ حيُـٌ عًــ٢     (1)صََٚأِق
١ٝ ٚايفع١ًٝ ٚايتككٜك١ٜ ؼي تٛنٝؿ ايٛدٛ  باٱْات١ ازي ايه١ٓايٓب١ٜٛ ايكٛي

ٚدٛبُٗا  ٚبٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إ اي٠٬ُ عُٛؾ ايؿٜٔ نُا دا٤ ٚدـٛ   
ْٔ ايُــٝاّ بكٛيــ٘ تعــازي ط َٔ َِثث  نمِ ثثَب عًََثثْٝهمِْ ايقلثثَٝنّم نََُثثن نمِ ثثَب عًََثث٢ ايَّثثِرٜ

  ٚايفكا٥ا ايعباؾ١ٜ قظي١ َتذؿؾ٠ بايعبـؿ  ٚبـا  يًُغفـك٠     (2)صَقبًِْهمِْ
يٌٓٝ ايؿقدات ايع٬ ؼي اٯغـك٠  تشُٝٓـا تمٖـٛ ا٭قض    ٚٚن١ًٝ َباقن١ 

دف٫ً بتٛدٗو ازي ايبٝت اؿكاّ ٭ؾا٤ اؿر اٚ ايعُك٠  تإ ايجٛا  ٜرت٣ 
عًٝو  ٚتتٓـمٍ يـآبٝب ايكظيـ١ ٚايفـٝا اٱ ـٞ يتبكـ٢ َٓـاَري ٖـفا         
ايكإْٛ ٬َل١َ يٮقض تٛدٛؾ ايبٝت نابل يٛدٛؾ اٱْهإ  ٌٖٚ ٜمٍٚ 

ًٛق اّ اْ٘ ٜبكـ٢  ؿاّ اؿٝا٠ اٱْها١ْٝ نُكؿ١َ يًَٓع ايُٝش١ ا٭ٚزي ٚاْع
 بعؿٖا.

ا٭َض ٖٛ ايجاْٞ نُا اْ٘ حيٓك ّٜٛ ايكٝا١َ يٝهٕٛ ياٖؿًا غئ سذ٘ 
 ٚلاقٙ  ٚيفٝعًا  ُا  ٚسذ١ ع٢ً َٔ أعكض عٓ٘.

 وجىة احلج
                                                 

 .43ق٠ ايبكك٠ نٛ (1) 
 .183نٛق٠ ايبكك٠  (2) 
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 عٓؿ ؼكل يكا٥ط٘اَكأ٠ اؿر ٚادب ع٢ً نٌ َهًف قد٬ً نإ اٚ 
ع٢ً نٌ َهًف قد٬ً ذب ٝطيا، ٚايعكٌ  تٚعًٝ٘ ايهتا  ٚايه١ٓ ٚاٱ

ٚ اَكأ٠ نإ اٚ  اغيبـاؾق٠ ايٝـ٘ ؼي عـاّ اٱنـتطاع١ ٫ٚ     عٓؿ ؼكل يـكا٥ط٘  
 جيٛل تأغتٙ عٓ٘  ٚتٝ٘ طي١ً َٔ ايُّٓٛ.

زي إْهـاقٙ  إْكٚق٠ َٔ ْكٚقات ايؿٜٔ َٚٓهكٙ ناتك اـا قدع ٖٚٛ 
 ْهاق ايكناي١.إ

  ٚتـكى اغيهًـف يفكٜٓـ١    حيكّ اٱنتػفاف بفك١ٜٓ اؿـر ٚاؾا٥ٗـا  ٚ
 اؿر عٓؿ ؼكل يكا٥طٗا َٔ ايهبا٥ك ٚعًٝ٘ طي١ً َٔ ايُّٓٛ.

جيــب اؿــر َــك٠ ٚاســؿ٠ ؼي شيــاّ ايعُــك ٚتهــ٢ُ )سذــ١ اٱنــ٬ّ( ٚ
 اي٠٬ُ ٚايُٝاّ ٚاـُو ٚايمنا٠.نٱبتٓا٤ اٱن٬ّ عًٝٗا تٗٞ 

َــٔ عُــ٢ غُــّٛ ايفٛقٜــ١ ؼي اؾا٤ اؿــر ٚمل ٜــ٪ؾٙ ؼي نــ١ٓ       ٚ
عفق تاْـ٘ آثـِ ٚعًٝـ٘ ايتـؿاقى ؼي ايعـاّ ايجـاْٞ  ٚإ       اٱنتطاع١ َٔ  ت 

 قُك تٝ٘ اٚ سٌُ َاْع تفٞ ايعاّ ايفٟ ًٜٝ٘ ٖٚهفا.
ؾقاى اؿر ايٛادب عاّ اٱنتطاع١ ع٢ً ت١ٝ٦ٗ َكؿَات إ يٛ تٛقفٚ

ب اغيباؾق٠ ايٝٗا عٝح ٜؿقى اؿر ػايهفك نُعا١ًَ دٛال ايهفك ٚمٖٛا 
ٚايعكـٌ حيهـِ     دًـٗا أسـٌ  ؼي ْفو ايه١ٓ  ٚنفا ؼٌُٝ ايـؿٜٕٛ ايـيت   

 بٛدٛ  َكؿ١َ ايٛادب.

 احلج وانصحت
ًٜرتا ؼي اؿر ا٭١ًٖٝ ايبؿ١ْٝ ٚعؿّ اغيـكض اغيـاْع َـٔ اؾا٤ اؿـر      
ٚيٛ قاٍ ي٘ ايطبٝب اؿـاـم ايعـاقف سيٓانـو اؿـر َٚـا تٝـ٘ َـٔ اؾٗـؿ         
ٚايتعب ؼي اؾ١ًُ ٫ تهتطٝع اؿـر ٚرـٔ ٖـٛ ايكـؿق٠ عًٝـ٘  ٜكـؿّ قـٍٛ        

ٖـــفا ايمَـــإ قـــا٥ِ عًـــ٢ ايؿقانـــات ايعًُٝـــ١  ايطبٝـــب ٭ٕ ايطـــب ؼي
 ايتف١ًُٝٝ.

َكًٜٓا ٚيهٔ ايطبٝب قاٍ باَهإ اؾا٥ـ٘ اؿـر َـٔ    اغيهًف يٛ نإ ٚ
 ت اْكاق اٚ َٓاعفات داْب١ٝ غًَُٛا َع تٛتك ٚنا٥ط ايٓكٌ اغيٓانب١ 

ٕ ٚدب عًٝ٘ اؿر َع ادتُا، ايًكا٥ط ا٭غك٣ ا٫ اٚمٖٛا ؼي ٖفا ايمَ
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 ف.إ ٜؿٍ ؾيٌٝ ع٢ً اـ٬
ًا َٓؿٚبًا ت٬ حيتاز  ازي اـٕ ا٭بٜٛٔ  ا٫ ـاـا اقاؾ ايباية إ حير سذٚ

اـا نإ ؼي ايهفك غ١ًٝ ٚغٛف قتٌُ عًٝ٘ ًٜٚشكُٗا اٚ اسؿُٖا بهبب٘ 
 اـ٣ ٚسمٕ.
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 حج انصبٍ
ٜهتشب يًُ  اغيُٝم إ حير بًكا اـٕ ايٛيٞ ٚيهٓٗا ٫ ػمٜ٘ عٔ 

 اؿر َع اٱنتطاع١.سذ١ اٱن٬ّ  تاـا اؾقى اؿًِ عًٝ٘ اؾا٤ 
ايٛقــٛف ؼي يــٛ اؾقى ايُــ  اؿًــِ اثٓــا٤ اؾا٤ َٓانــو اؿــر ٚيــٛ   

اغيًعك اؿكاّ تاْ٘ جيمٜ٘ عٔ سذ١ اٱن٬ّ ع٢ً ا٭قـ٣ٛ  اَـا يـٛ اؾقى    
ٚاَبض بايغًا عٓؿ ايًكٚ، ؼي اٱسكاّ ٚبؿاٜات٘ ت٬ ايهاٍ ؼي اٱدما٤ عٔ 

 .ا٫ اـا دا٤ سيا ٜفهؿ سذ٘ سذ١ اٱن٬ّ
 َْٛــٛع١ٝؿــر ايٛادــب يًبــاية عًــ٢ اـٕ ا٭بــٜٛٔ ٫ٚ ٫ ٜتٛقــف ا

ــٛم ؼي َعُــ١ٝ اـــايل  ي ــف  ُٓٗٝٗــا يعَُٛــات ٫ طاعــ١ غيػً ــٛ اغتً   ٚي
ؼي ا٫نتطاع١ ايهكب١ٝ ٚايطكٜل ٜكؿّ قٍٛ بٔ ايٛايؿإ أٚ أسؿُٖا َع ا٫

 .إ مل تهٔ عٓؿ ايٛايؿ اٚ ايٛايؿ٠ ب١ٓٝبٔ ا٫
ت اغيُٝـم تًٝبهـ٘ ثـٛبٞ اٱسـكاّ     ٜهتشب يًٛيٞ إ حيـكّ بايُـ   ـ   

 )ايًِٗ اْٞ أسكَت ٖفا ايُ ( ٜٚكٍٛ:
ًٜٚكٓ٘ ايتًب١ٝ  ٚاـا ناْت ايتًب١ٝ َتعفق٠ ع٢ً ايُ  اٚ ايُب١ٝ يب٢ 

ٜٚهـع٢ بـ٘     ٜٚطٛف  ٜٚأَكٙ باغيٓانو  ايٛيٞ اٚ َٔ ٜٓٝب٘ عٓ٘ بؿ٫ً عٓ٘
كَـٞ  بري ايُفا ٚاغيك٠ٚ  ٜٚكف ب٘  ؼي عكتات ٢َٓٚ ٜٚـأَكٙ بـايكَٞ اٚ ٜ  

ايٛيٞ يًُ  اغيُٝم ا٭     ٚبايٓهب١ يًُب١ٝ ت اي٤ًٖٞٚهفا  ٚـا  عٓ٘
ــٌ عــٔ      ــ٘ اٚ ايٛنٝ ــٮ  اٚ ايَٛــٞ ٭ســؿُٖا اٚ اؿــانِ ٚاَٝٓ ٚاؾــؿ ي

 اسؿِٖ.
َا ٜهتًمَ٘ سر ايُ  َٔ ْفك١ لا٥ؿ٠ ع٢ً ْفكت٘ ؼي اؿٓك تهٕٛ َٔ 
 َاٍ ايٛيٞ ٚيٝو َٔ َاٍ ايُ  ا٫ اـا نإ سفظ ايُ  َتٛقفـًا عًـ٢  
ايهــفك بــ٘  اٚ يٛدــٛؾ قادــض يــكعٞ اٚ عكًــٞ ؼي سذــ٘  اٚ إ اؿــر   

 َٓانب١ نكضي١ يتأؾٜب٘ ٚتٓاَٞ َٝة اٱضيإ ؼي ْفه٘.

 حج انصوجت
عٓـؿٖا   ت٫ ًٜرتا اـٕ ايمٚز يًمٚدـ١ ؼي سذـ١ ا٫نـ٬ّ اـا ؼككـ    

ــ٘ اٱطيــا،     ــ٘ َٓعٗــا َــٔ اؾا٤ تكٜٓــ١ اؿــر ٚعًٝ ــٝو ي اٱنــتطاع١  ٚي
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 ٚإ مل ٜأـٕ  ا".: "ؼر )ٚايُّٓٛ  ٚؼي اـ
ًٜرتا اـٕ ايمٚز ؼي اؿر اغيٓؿٚ   ٚاغيطًك١ ايكدع١ٝ اييت مل ؽكز 
ــيت      ــ١ اي ــمٚز غــ٬ف ايبا٥ٓ َــٔ ايعــؿ٠ بعــؿ نايمٚدــ١ ؼي ايــرتاا اـٕ اي

 اْكطعت عُُتٗا عٓ٘.
٫ تكم ؼي ايرتاا إـٕ ايـمٚز إ ٜهـٕٛ ػيٓٛعـًا َـٔ اٱنـتُتا، بٗـا       

ِ يـٛ نـإ اغيـاْع َتغًـًٝا  ٭ٜـاّ      بهبب اغيكض اٚ ايهفك اٚ  ت ػيٓٛ،  ْع
اؿر ٚايعٛؾ٠ َٓ٘ تا٭ق٣ٛ عؿّ اٱـٕ  نُا يٛ نإ َهاتكًا غيـؿ٠ َؿٜـؿ٠   

ٜاّ َعؿٚؾات عٝح تعٛؾ قبٌ عٛؾت٘ أٚايهفك ازي اؿر ٚايعٛؾ٠ َٓ٘ تتِ ب
ازي ايبًؿ  ا٫ إ ٜؿٍ ؾيٌٝ آغك اٚ قادض يكعٞ اٚ عكًٞ ع٢ً ايرتاا 

 اـْ٘ ؼي ٖفٙ ايُٛق٠.
قاؾت اؾا٤ اؿر ايٛادب تاؾع٢ عؿّ ا٭َـٔ  أت بعٌ ٚيٛ ناْت ـا

ــٛ     ــ١  ٚي ــؿٙ بٝٓ ــاْهكت ٜكــؿّ قٛ ــا اـا مل تهــٔ عٓ ؾا٤ أمُــك أعًٝٗــا ت
ايفك١ٜٓ اٚ ا٭َٔ ٚايه١َ٬ بكتك١ قكّ  ا تٌٗ يًمٚز َٓعٗا َٔ ؼُـٌ  

 ْفكت٘ َٔ َا ا اـاّ اؾٛا : ٫.
ا يٛ دعٌ َ٪دٌ َٗك لٚدت٘ ؼٌُ ْفكات سذٗا  ٚدب عًٝ٘ سذٗ

ــؿ يــكٚطِٗ(  ٚإ مل     ــٕٛ عٓ ــا٤ يعَُٛــات )اغي٪َٓ  ؼي تًــو ايهــ١ٓ  ايٛت
    حيؿؾٙ تٝذـب ؼي نـ١ٓ ايـؿغٍٛ بٗـا  ٭ٕ اغي٪دـٌ جيـب عٓـؿ ايـؿغٍٛ          

ــري    ــٌ َع ــ٢ أد ــع ايرتاْــٞ عً ــٛل  ــا      ٚا٫ َ ــا٠ جي ــؿ٠ ايٛت ــؿ٠ ع         اغيعت
 ّ  اؿر اثٓا٤ ايعؿ٠ نٛا٤ نإ سذٗا ٚادبًا اٚ َٓؿٚبًا َع ايتماَٗا باسهـا

 ايعؿ٠.
ًَٚـكٚطًا تٝـ٘   ًَٚشكًا بايؿا٥ِ عكتـًا  عًٓٝاي  اغي٪قت ٓهاعاي اـا نإ  

َع انتُتاع٘ بٗا تٝذب اٱـٕ اغيٓؿٚ  اغيعايك٠ اي١َٝٛٝ ٜٚتعاقض اؿر 
 .َطًكًاسذ١ اٱن٬ّ  ؼي ٫ َْٛٛع١ٝ ٱـْ٘. ٚس٦ٓٝف

 احملسو نهًسأة
شا  َع استُاٍ عؿّ ا٭َٔ ٜهتشب يًُكأ٠ انتشبابًا َ٪نؿًا انتُ  

ااكّ ٚيٛ باٱدك٠ َع اٱَهإ  نُا يٛ تأغف اغاٖا َعٗا ازي اؿر ع٢ً 
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ْفكتٗا َع  ايكؿق٠ ٚاغيٝهك٠  ٚااكّ ٖٛ ايفٟ حيكّ ْهاسـ٘ عًٝٗـا َ٪بـؿًا    
بٓهب اٚ قْا، اٚ َُاٖك٠  تمٚز ا٫غت يٝو سيشكّ  ٫ٚ جيب ع٢ً 

كّ  ٚيـٛ  ااكّ ادابتٗا ازي ايهفك  ٫ٚ جيب عًٝٗا ايمٚاز ؼ٬ًُٝ يًُش
 سذت ب٬ قكّ َع عؿّ ا٭َٔ َض سذٗا.

ــت     ــكأ٠ اـا ناْـ ــر اغيـ ــكّ ؼي سـ ــٛؾ ااـ ــرتاا ٚدـ ــؿّ ايـ ــ٣ٛ عـ        ا٭قـ
َأ١َْٛ ع٢ً ْفهٗا ٚبٓـعٗا نـٛا٤ ناْـت ـات بعـٌ اٚ ٫  ٜٚهفـٞ رـٔ       

 ايه١َ٬.
ــ٘      ــل اؿــر ٚاؾا٥ ــٔ ٚايهــ١َ٬ ؼي طكٜ ــٛت اؿــر ٚامُــك ا٭َ اـا ْ

انتُـشاب٘ ٚإ مل ٜهـٔ اؿـر    بانتُشا  ااكّ ٚيٛ بـاٱدك٠ ٚدـب   
 ٚادبًا عًٝٗا.

٫ جيب ع٢ً اغيكأ٠ ؼٌُٝ ااكّ ٭ؾا٤ اؿـر اٚ ايعُـك٠ تُـع عـؿّ      
أنبا  ا٠ تهٕٛ  ت َهتطٝع١ يعؿّ ٚدٛ  ؼٌُٝ ـ١ ايجكـٔ ٚايكتكــا٭َ
 كز ٚعَُٛات عؿّ ا٫نتطاع١.ـؿ٠ ْفٞ اؿــكاعيَكؿ١َ ايٛادب ٚٚ

 اإلسخئجبز نهحج
يبًؿ ٚنإ عًٝ٘ ؾٜٔ يًٓاى اٚ سكٛم يـكع١ٝ  اـا ا٢َٚ باؿر َٔ ا

تٛعبٗا ايرتن١  تإ لاؾ بعؿ اؾا٥ٗا َا ـَٔ ايمنا٠ ٚاـُو ٚمُٖٛا ٫ ته
ٜهفٞ يًشر َٔ اغيٝكات ٚدب ٚنفا يٛ اتفل  ٤٬ ا٭نعاق ٚلٜاؾ٠ ْفك١ 

 اؿر ٚاَبض ايجًح ٫ ٜهفٞ يًشر ايبًؿٟ.
ٔ حير عٓـ٘  جيٛل غئ ٖٛ َعفٚق ٫ٚ ٜكدٛ لٚاٍ عفقٙ إ ٜهتأدك َ

 َٔ اغيٝكات ٚا٭سٛا انتشبابًا إ ٜهٕٛ اٱنت٦ذاق َٔ ايبًؿ.
ا٭ق٣ٛ ٚدٛ  اغيباؾق٠ ازي اٱنت٦ذاق ؼي نـ١ٓ اغيـٛت غَُٛـًا اـا    
نإ ايفٛت عٔ تكُت َٔ اغيٝـت ا٫ َـع ايـكادض ايًـكعٞ يًتـأغت ازي      

 ايه١ٓ ايتاي١ٝ.
ُـ      ت اـا اٌُٖ ايَٛٞ اٚ ايـٛاقخ اٱنـت٦ذاق تتًفـت ايرتنـ١ اٚ ْك

قُٝتٗا  ٚاَبشت ٫ تهفٞ يٲنت٦ذاق ُْٔ َجًُا ُٜٓٔ يٛ نإ عًـ٢  
 اغيٝت ؾٜٔ.
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اؿــر َــٔ ايبًــؿ اٚ َــٔ نــٕٛ غتًـف تكًٝــؿ اغيٝــت ٚايــٛاقخ ؼي  ااـا 
 اغيٝكات تُٝض َٔ اغيٝكات.

ــك َــٔ يــػِ ٜكْــ٢ باٱ   ــٛ ٚدــؿ أنج ــا٭ٚزي  ي دــاق٠ عــٔ اغيٝــت ت
     ُ ًـ١ غَُٛـًا َـع    انت٦ذاق اقًِٗ ادـك٠ َـع اسـكال َـش١ عًُـ٘ ؼي اؾ

ٚدٛؾ قاَـك ؼي ايٛقثـ١  ٚجيـٛل َـع اَهـإ غـكٚز طيٝـع اٱدـك٠ َـٔ          
ايفٓـٌ ٚايٛثاقـ١  ٚإ    َْٛـٛع١ٝ ايجًح انت٦ذاق اغيٓانب ؿاٍ اغيٝت ٚ

نإ ٫ ٜك٢ْ باٱدك٠ ا٭قٌ  ٫ٚ ػـب اغيبايغـ١ ؼي ايفشـِ عـٔ ا٭قـٌ      
 ادك٠.

غـك٣ مل  انتطاع١ اغيٝت َٔ د١ٗ اغياٍ ٚيهـٔ ايًـكا٥ط ا٭  باـا عًِ 
 تتشكل تٝ٘ تا٫ق٣ٛ عؿّ ٚدٛ  اؿر عٓ٘ ٚيهٓ٘ ا٫سٛا انتشبابًا.

فكؾ اٱنت٦ذاق ٚؾتع َبًة اٱدـاق٠ يًشـر ٫ ٜهفـٞ ؼي بـكا٠٤ ـَـ١      
اغيٝت ٚايٛاقخ  ت٬بؿ َٔ قٝاّ ا٭دت با٭ؾا٤  ٚيـٛ عًـِ إ ا٭دـت مل    

١ٝ  ٜ٪ؾ اؿر اٚ أؾاٙ ْٝاب١ عٔ  تٙ اٚ اؾ٣ عٔ ْفه٘ ٚدب اٱنت٦ذاق ثاْ
َع انرتؾاؾ اٱدك٠ اٚ ايُٓإ َٔ ا٭دت اٚ َٔ ايٛاقخ اٚ َٔ ايَٛٞ 

 اٚ ٚنٌٝ اسؿِٖ.
اـا نإ ايٛادب اؿر َٔ اغيٝكات ٚيهٔ ايَٛٞ اٚ ايٛاقخ انتأدك 

 َٔ ايبًؿ عٔ  ف١ً ٚتكُت ُْٔ َا لاؾ عٔ ادك٠ اؿر اغيٝكاتٞ.
 اـا مل ٜهٔ يًُٝت تكن١ ٚنإ عًٝـ٘ سـر نُـا يـٛ نـإ َهـتطٝعًا ؼي      
سٝات٘ ٚيهٓ٘ قُك ٚمل حير ست٢ تًف اغياٍ  ت٬ جيب ع٢ً ايٛقث١ ي٤ٞ  

 ٚإ نإ ٜهتشب ع٢ً ٚيٝ٘ انتشبابًا َ٪نؿًا.
  َٔ انتكك عًٝ٘ اؿر ٚشيهٔ َـٔ اؾا٥ـ٘ يـٝو يـ٘ إ حيـر عـٔ  ـتٙ        

ت)عًا اٚ اداق٠ ٚمٖٛا  ٚيٝو ي٘ إ حير عٔ ْفه٘ تطٛعًا  بٌ عًٝ٘ إ 
١ اٱن٬ّ  ٚيٛ غايف َض اؿـر عـٔ   حير عٔ ْفه٘ ؼي تًو ايه١ٓ سذ

ايغت يعؿّ ثبٛت اط٬م ايكاعؿ٠ بإ ا٭َك باي٤ًٞ ْٗٞ عٔ ْؿٙ ٚيتعًل 
  ٚ٭ٕ ايٓٗٞ غاقز َٓانـو اؿـر ٚإ تـكى    باتعاي٘ َٚٓانه٘ سل ايغت

٫َٚهإ ايتفهٝو بري ايفعٌ ايعباؾٟ اغيككٕٚ باي١ٝٓ ٚبري اغيعُـ١ٝ   ا٭ِٖ
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بعا ا٭غباق بايُش١  ٚيهٓ٘ ٜ٪ثِ  ٚقؾتقؿ   ٚاغيتعًك١ بايتغاٍ ـَت٘
 يًُع١ُٝ ؼي تكى ا٫َك ايفعًٞ اغيٛد٘ ايٝ٘  ْٚهب ازي اغيًٗٛق ايبط٬ٕ.

يٛ انتككت عًٝ٘ سذ١ ا٫ن٬ّ ٚيهٓ٘ سـر تطٛعـًا  تـإ نـإ عـٔ       
دٌٗ اٚ نٗٛ َض سذ٘ ٚأدمأٙ  ٚإ نإ عٔ عُؿ أٚ تكُت تا٫ق٣ٛ 

ّ ؼي قابٌ اٚ ؼي نـ١ٓ  َشت٘ تطٛعًا ٚإ أثِ  ٚٚدب أؾا٩ٙ ؿذ١ ا٫ن٬
 ا٫نتطاع١.

اـا َات ايٓا٥ب قبٌ اٱتٝإ باغيٓانو تإ نإ قبٌ اٱسكاّ مل جيم  
عٔ اغيٓٛ  عٓ٘  ٚإ َات بعؿ اٱسكاّ ٚؾغٍٛ اؿكّ ادمأ عـٔ اغيٝـت   

اـا َات ا٫دت بعؿ اٱسكاّ ٚؾغـٍٛ اؿـكّ     ٚٚعًٝ٘ اٱطيا، ٚايِٓ
 تفٞ ا٫دك٠ تفٌُٝ:
اؿر َٚٓانه٘ انتشل َٓٗا سيكؿاق ْهب١ َا دا٤  تٝا٫ٕاـا نإ ادتًا 

إ َات قبٌ ؾغٍٛ اؿكّ ت٬ ٜهتشل ي٦ًٝا ا٫ اـا نإ   ٚب٘ َٔ ا٭عُاٍ
قطع اغيهات١ ٚادك٠ ايهٝاق٠ ؾاغ١ً ؼي َْٛٛ، اٱدك٠  ٚاغيؿاق س٦ٓٝف ؼي 

 ا٭ٌَ ع٢ً َكؿاق ْفع اغيهتأدك َٓ٘ ٚيٝو ع٢ً اسرتاّ عًُ٘.
اؿـر َـٔ شيتـع اٚ قـكإ اٚ اتـكاؾ  ٫ٚ       جيب ؼي اٱداق٠ تعٝري ْٛ،ٚ

  ٌ  تٝٗـا ٫ ًٜـرتا   جيٛل يٮدت ايعؿٍٚ عُا عري ي٘ ٚإ نـإ ازي ا٭تٓـ
تعٝري ايطكٜـل ٚإ نـإ ؼي اؿـر َـٔ ايبًـؿ  ٚيهـٔ يـٛ ايـرتا ؼي عكـؿ          

 اٱداق٠ يمّ.
اـا ادك ْفه٘ يه١ٓ َع١ٓٝ ت٬ جيٛل ي٘ ايتأغت  اٚ ايتكؿِٜ ا٫ َع قْا 

ًًُهتأدك غٝـاق  ت  َٔ  ت عفق َع ايًكا ٚايتكٝٝؿ ٚيٛ أغك  اغيهتأدك
 ايفهؼ يتػًف ايًكا.

اـا ات٢ ايٓا٥ب سيا ٜٛدب ايهفاق٠ تٗٛ َٔ َاي٘ اـاّ  ٚايهفاق٠ ٚ
عكٛب١ ع٢ً اغيبايك ا٭دت يفعٌ َـؿق َٓـ٘ ٖٚـٛ غـاقز عـٔ َْٛــــٛ،       

داق٠  ٫ٚ ١ًَ يًُهتأدك بـ٘  نُـا يـٛ اتًـف َـا٫ً اٚ سُـٌ َطًـل        اٱ
 ا٫سكاّ ٚا ؿٟ ٚمٖٛا َٔ َٛدبات ايهفاق٠.اؾٓا١ٜ ؼي 

يٛ اطًكت اٱداق٠ ٚمل ٜعري  ا ن١ٓ باـُّٛ تٝكتٓٞ ايتعذٝـٌ  
ٚاغيبــاؾق٠ ايٝٗــا عٓــؿ اغيطايبــ١  ا٫ إ ٜهــٕٛ اغيتعــاقف ؼي ســاٍ اٱطــ٬م 
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 ٚاغيُٓكف ٖٛ ايفٛق١ٜ ت٬ تتٛقف ع٢ً اغيطايب١.
ــا يٮدــ    ــ٢ اغيهــتأدك اشياَٗ ــِ اـا قُــكت اٱدــك٠ ٫ جيــب عً ت  ْع

ٜهـتشب اٱشيـاّ ٭ْـ٘ َـٔ اٱسهـإ ٚايـ)  نُـا اْـ٘ اـا لاؾت يـٝو يـ٘           
ٜهـكٙ    ٚانرتؾاؾ ايما٥ؿ  ٚقٝـٌ إ ايـكؾ َٛدـب يٲغـ٬ّ ؼي ايعبـاؾ٠     

يٮدت نكا١ٖ يؿٜؿ٠ اٱْفام ايهجت  ت اغيٓانب نٞ ٜؿعٞ ق١ً اٱدـك٠  
 ٜٚطًب ايمٜاؾ٠.

ب تهًُٝٗا ي٘ ضيًو ا٭دت اٱدك٠ سيذكؾ سٍُٛ ايعكؿ  ٚيهٔ ٫ جي
ا٫ بعؿ ايعٌُ ا٫ اـا ايرتا ايتعذٌٝ اٚ ناْت قكٜٓـ١ عًٝـ٘ نُـا ؼي ٖـفا     
ايمَإ تإ ايتعذٌٝ بؿتع ا٫دك٠ ٖٛ اغيتعاقف اـا مل ٜهٔ ؼي ايبري يكا 

 بتأغتٖا.
اط٬م اٱداق٠ ٜكتٓٞ َبايك٠ ا٭دت ٭عُاٍ اؿر ٫ٚ جيٛل ي٘ إ 

 كًا.ٜهتأدك  تٙ  ا٫ َع اٱـٕ َكحيًا اٚ راٖ

 احلج ببنُرز وانًُني
ايبًٛغ ٚايعكٌ ٚايكُـؿ ٚاٱغتٝـاق  تـ٬     ْفق اؿر ًٜرتا ؼي اْعكاؾ

ٜٓعكؿ َٔ ايُ  ٚإ بًة عًكًا ٚقًٓا بُش١ عباؾات٘ ٚيكعٝتٗا  ٚنفا ٫ 
ُٜض َٔ اجملٕٓٛ ٚايغاتٌ ٚايهاٖٞ ٚايههكإ ٚاغيهكٙ  اَا ايهاتك تُٝض 

ذــٛ  عٓــ٘ أؾا٩ٙ  ٚقــاٍ َٓــ٘ ؼي ايٓــفق ٚايــُٝري عًــ٢ ا٭قــ٣ٛ ٚيهٓــ٘ ق 
اغيًٗٛق باْعكاؾٙ ؼي ايـُٝري ٚإ مل ُٜـض َٓـ٘  ْٚهـب عـؿّ اْعكـاؾٙ ؼي       

 ايٓفق ازي اغيًٗٛق ايفٟ قاٍ بايرتاا قُؿ ايككب١ ؼي ايٓفق.
تايظـاٖك عـؿّ ٚدـٛ  ايفٛقٜـ١      اـا ْفق إ حير ٚمل ٜكٝـؿٙ بمَـإ   

يٛ َات قبٌ ٚجيٛل ايتأغت سيا ٫ ٜعؿ تفكٜطًا  ٚ  ٚاغيباؾق٠ ؼي ـات ايه١ٓ
ا٫تٝإ ب٘ تا٭سٛا انتشبابًا ايكٓا٤ عٓ٘ َع اٱَهإ  ٚعؿّ اٱْـكاق  

 بايٛقث١.
اـا ْفق اؿر ؼي ن١ٓ َع١ٓٝ مل جيم ايتـأغت َـع اٱنـتطاع١ ٚايكـؿق٠     

ا٭ؾا٤ ؼي تًو ايه١ٓ ٚيٛ قُك ع٢ُ ٚعًٝ٘ ايكٓا٤ ٚايهفاق٠  ٚيٛ  ع٢ً
اؿــر  َــات ٚدــب ايكٓــا٤ عٓــ٘ ٚاؾعــٞ اٱطيــا، عًــ٢ ٚدــٛ  قٓــا٤
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ايٓفقٟ عٓ٘ بعؿ َٛت٘ ٚتٝ٘ ُّْٛ َشٝش١ ايهـٓؿ  ٚا٭قـ٣ٛ غكٚدـ٘    
َٔ ايجًح ا٫ إ ٜت)، ب٘ َت)، ٜٚهفٞ تٝ٘ اؿر َٔ اغيٝكات ا٫ إ ٜهٕٛ 
قؿ ْفق اؿر َٔ ايبًؿ تعًٝٝٓا ٜٚهتٛعب٘  ايجًح اَا اـا مل ٜهتٛعب٘ ايجًح 

 تا٭ق٣ٛ اٱدما٤ باؿر اغيٝكاتٞ.
َكٝؿًا به١ٓ َع١ٓٝ ٚمل ٜتُهٔ َـٔ اٱتٝـإ بـ٘     اـا ْفق اؿر َطًكًا اٚ

 ست٢ َات مل جيب ايكٓا٤ عٓ٘ يعؿّ ٚدٛ  ا٭ؾا٤ عًٝ٘.
اـا ْفق اؿر َعًكًا ع٢ً اَك نًفا٤ َكٜا  تُات قبٌ ؼكل اغيعًل 

 عًٝ٘  تا٭ق٣ٛ عؿّ ٚدٛ  اؿر عًٝ٘.
اـا ْفق اؿر ٖٚٛ َتُهٔ َٓ٘  ٚانتكك عًٝـ٘ ثـِ َـاق َعٓـٛبًا أٟ     

هتطٝع قنٛ  ايهٝاق٠ ٚؼٌُ ٚعجا٤ ايهفك  اٚ َُؿٚؾًا بعؿٚ ْعٝفًا ٫ ٜ
اٚ  تٙ  تا٭ق٣ٛ عؿّ ٚدٛ  اٱنتٓاب١ عٓ٘ اـا سٌُ اغيٓـع قبـٌ اٚإ   
ايٛادب نُا يٛ ْفق اؿر ؼي ايه١ٓ ايتاي١ٝ تعًٝٝٓا ٚقبٌ َٛنِ اؿر اَٝب 

 سيكض اقعؿٙ عٔ اؿر.
ا٭قـ٣ٛ   اـا نإ َهتطٝعًا ْٚفق إ حير سذ١ اٱن٬ّ اْعكـؿ عًـ٢   

ست٢ َات ٚدب ايكٓا٤ ٚايهفاق٠ َٔ اؿر ٚنفاٙ سر ٚاسؿ  ٚاـا تكى 
 تكنت٘.

ٖـ  ٚنـإ   ااـا ْفق اؿر ٚاطًل َٔ  ت تكٝٝؿ عذ١ اٱن٬ّ ٫ٚ بغت
 َهتطٝعًا اٚ انتطا، بعؿٖا  تفٝ٘ َٛق:

اـا نإ ْاًٜٚا بايٓفق سذ١ اٱن٬ّ تتذمٜ٘ سذ١ ٚاسؿ٠ ٖٚٞ سذ١ 
 اٱن٬ّ.

ٛ بايٓـفق سذـ١ اٱنـ٬ّ اٚ سذـ١ َهـتك١ً ادمأتـ٘       اـا اطًل ٚمل ٜٓ 
 آًٜا سذ١ اٱن٬ّ.

اـا نإ ْاًٜٚا بايٓفق سذ١ اغك٣  ت سذ١ اٱن٬ّ ت٬ ػمٜ٘ ٫ٚبؿ 
َٔ سذ١ اٱن٬ّ ٚسذ١ ايٓفق يعؿّ ايتؿاغٌ ؼي ٖفٙ ايُـٛق٠ ٚيتعـؿؾ   
اغيهبب بتعؿؾ ايهبب  ٚيهٔ تكـؿّ سذـ١ اٱنـ٬ّ ٭ْٗـا ٚادـب عـٝين       

 ر ايٓفقٟ ٭ْ٘ ٚادب عكْٞ اغتٝاقٟ.ٚبا٭ٌَ ع٢ً اؿ
َٔ عًٝ٘ اؿر ايٛادب بايٓفق اغيٛنع جيٛل ي٘ اٱتٝإ باؿر اغيٓؿٚ  
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 قبً٘.
اـا ْفق اغيًٞ ؼي اؿر ايٛادب اٚ اغيهتشب اْعكؿ َطًكًا  ٚإ نإ  

ايكنٛ  اتٌٓ بًكا ايتُهٔ َٔ اغيًٞ ٚعؿّ استُاٍ ايٓـكق ٚاغيًـك١   
 ٤ عٓؿ ايًكٚ، ؼي اغيًٞ اٚ اثٓا٤ٙ.ايما٥ؿ٠ اييت ٫ ؼتٌُ عاؾ٠ نٛا

ــُٝري     ــؿٙ ؼي اْعكــاؾ اي ــؿ يٛي ــ٘ ٚايٛاي ٖــٌ ًٜــرتا اـٕ ايــمٚز يمٚدت
بايعُك٠ اٚ اؿر  أّ ٜٓعكؿ َٔ قأى ٚيهٔ يًمٚز ٚا٭  سً٘  ا٭ق٣ٛ 
ٖٛ ايجاْٞ ٚعًٝ٘ اغيًٗٛق  ٚا٭قـ٣ٛ اؿـام ايٓـفق بـايُٝري ٫ٚ تـكم بـري       

يٝو يٮّ إ ؼٌ ضيري اٚ ْفق ايفنك ٚا٭ْج٢  ٫ٚ تًشل ا٭ّ با٭   أٟ 
 ٚيؿٖا.

ػب ايعُك٠ ٚاؿـر بايٓـفق ٚايـُٝري  ٫ٚ جيـٛل اؿٓـح َٚعـ٘ ػـب        
ايهفاق٠ ٖٚٞ عتل ققب١ اٚ اطعـاّ عًـك٠ َهـانري اٚ نهـٛتِٗ  تـإ مل      

 ٜكؿق تُٝاّ ث٬ث١ اٜاّ.
يٛ ْفق ايعُك٠ ٚمل ٜعري عـؿؾ اغيـكات تهفٝـ٘ َـك٠ ٚاسـؿ٠  ٚنـفا ؼي       

 اؿر.
ٝٓ٘ بآَـا٤  ـتٙ نُـا يـٛ قـاٍ "ٚاهلل ٭عتُـكٕ ٖـفا        يٛ قكٕ اْعكاؾ ضي

ايًٗك إ قْٞ أبـٞ" تـإ قْـ٢ ابـٛٙ اْعكـؿ ضيٝٓـ٘ ٚؼكـل اؿٓـح بـرتى          
ايعُك٠ ؼي ـيو ايًٗك  ٚإ قاٍ ا٭  ٫ أق٢ْ مل تٓعكؿ ضيٝٓ٘  ٚنفا يٛ 
مل ٜعًِ ٌٖ إ ا٭  قْٞ أّ ٫ ست٢ اْك٢ٓ ايًٗك  ٫ٚ ٜٓتكٌ َتعًل 

ل َـا ؾاّ قـؿ قٝـؿٙ بـفيو ايًـٗك  ٚنـفا اؿهـِ        ايُٝري ازي ايًٗك اي٬س
 بايٓهب١ يًشر نُا يٛ قاٍ: "ٚاهلل ٭سذٔ ٖفٙ ايه١ٓ إ قْٞ أبٞ".

٫ ػكٟ ايفٓٛي١ٝ ؼي ضيري اٚ ْفق اؿر ٚايعُك٠  تًـٛ ْـفق لٜـؿ عـٔ     
  تٙ ٫ ُٜض ايٓفق ٚإ أَٓاٙ  بٌ ٫بؿ َٔ ١ْٝ ٚتًفظ ايٓاـق ْفه٘.

 يف انُُببت
 :جيٛل ايٓٝاب١ ؼي اؿر

 عٔ اغيٝت ؼي اؿر ايٛادب.
 عٓ٘ ؼي اؿر اغيٓؿٚ .
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 عٔ اؿٞ ؼي اؿر اغيٓؿٚ .
ــؿٙ       ــٛ سُــًت عٓ ــا ي عــٔ اؿــٞ ؼي ايٛادــب ؼي بعــا ايُــٛق نُ

 اٱنتطاع١ ٚيهٓ٘ عذم عٔ اؿر سيكض عٓاٍ ٚمٛٙ.
 ًٜرتا ؼي ايٓا٥ب اَٛق:

 ايبًٛغ ٖٚٛ اغيًٗٛق ت٬ تُض ْٝاب١ ايُ  ٚإ نإ ػيٝمًا. ا٭ٍٚ:
  ت٬ تُض ْٝابـ١ اجملٓـٕٛ ايـفٟ ٫ ٜتشكـل َٓـ٘ ايكُـؿ       : ايعكٌايجاْٞ

نٛا٤ نإ دْٓٛ٘ َطبكًا اٚ اؾٚاقًٜا ٜتفل َع َٓانو اؿر  ٚتُـض ْٝابـ١   
 ايهفٝ٘.

 يٝأتٞ باغيٓانو عٔ َعكت١ َٚطابك١ يًتهًٝف. ايجايح: اٱضيإ
ٜٚهفٞ سهٔ ايظـاٖك ٚايٛثـٛم بُـش١ عًُـ٘  ٚيـٛ       ايكابع: ايعؿاي١
 ياٖؿًا ع٢ً اتعاي٘ ادمأ. قاتك٘ َ٪َٔ ٜهٕٛ

ٚإ نـإ باٱنـتعا١ْ سيـٔ    اـاَو: َعكتتـ٘ باتعـاٍ اؿـر ٚاسهاَـ٘     
 ٜكيؿٙ  ا.

عر ٚادب ؼي ْفو ايعاّ ٚنإ ايهاؾى: عؿّ ايتغاٍ ـ١َ ايٓا٥ب 
َهتطٝعًا َٚتُهًٓا  تايفٟ عًٝ٘ سذ١ اٱن٬ّ ٜٚهتطٝع اؾا٩ٖـا ٫ جيـٛل   

 إ ٜفٖب يًشر ْا٥بًا عٔ  تٙ.
ّ ؼي اغيٓٛ  عٓ٘  ٚإ نإ َٝتـًا ٚاؿـر َهـتشبًا  تـ٬     ًٜرتا اٱن٬

 تُض ايٓٝاب١ عٔ ايهاتك ٚعًٝ٘ اٱطيا،.
ػٛل ايٓٝاب١ عٔ اجملٕٓٛ  ٚيٛ انتكك عًٝ٘ اؿر ساٍ اتاقت٘ ثـِ َـات   
فًْٓٛا ٚدب ايكٓا٤ عٓ٘  اَا يٛ اَٝب باؾٕٓٛ َع قدا٤ يفا٥٘ تٝٓتظك 

 ب٘.
عٓ٘ ؼي ايفنٛق٠ ٚا٭ْٛث١ تتُض  ٫ تًرتا اغيُاث١ً بري ايٓا٥ب ٚاغيٓٛ 

ْٝاب١ ايكدٌ عٔ اغيكأ٠  ٚا٭ق٣ٛ َش١ ْٝابـ١ اغيـكأ٠ عـٔ ايكدـٌ  ٚتهـكٙ      
 ْٝاب١ اغيكأ٠ ايُكٚق٠ اـا نإ اغيٓٛ  عٓ٘ قد٬ً  ٚا٭ٚزي اغيُاث١ً.

ايُكٚق٠ اَط٬ع ٜطًل ع٢ً ايـفٟ مل حيـر سذـ١ اٱنـ٬ّ نـٛا٤      
 نإ قد٬ً اٚ اَكأ٠.
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ُؿ ٚتعٝري اغيٓٛ  عٓ٘ ؼي اي١ٝٓ ٚيـٛ عًـ٢   ًٜرتا ؼي َش١ ايٓٝاب١ ايك
مٛ اٱطياٍ َٚٔ  ت ـنك اٱنِ  ٚإ نإ ٜهتشب ؼي طيٝع َٛاقف 

 اؿر.
 تُض ايٓٝاب١ بايت)، ٚاٱداق٠ نُا تُض باؾعاي١.

٫ جيٛل انت٦ذاق اغيعفٚق ؼي تكى بعا ا٭عُاٍ ٭ٕ تهًٝف اغيٓٛ  
ٱنتفـا٤ بـ٘  َٚـٔ    عٓ٘ ٚاقعٞ ٚيٝو عفقًٜا  ٚيـٛ تـ)، اغيعـفٚق ًٜـهٌ ا    

اٚايهعٞ اغيعفٚق َج٬ً ايفٟ ٫ ٜهتطٝع قَٞ اؾُاق ٜٚتعفق عًٝ٘ ايطٛاف 
 ا٫ إ حيًُ٘  تٙ.بري ايُفا ٚاغيك٠ٚ 

جيٛل ايتـ)، عـٔ اغيٝـت ؼي اؿـر ايٛادـب َطًكـًا نـٛا٤ نـإ سذـ١          
اٱنــ٬ّ اٚ ســر ايٓــفق اٚ  تٖــا  ٚجيــٛل ؼي اغيٓــؿٚ  آٜــًا عــٔ اؿــٞ 

دب عٔ اؿٞ اـا نإ َعفٚقًا ٚعادمًا عٔ اغيبايك٠ ٚاغيٝت ٚنفا ؼي ايٛا
 نُا تكؿّ.

ؼي اؿر ايٛادب ٫ جيٛل إ ٜٓٛ  ٚاسؿ عٔ اثٓري اٚ الٜؿ ؼي عاّ  
 اٱطيا،.ٚ ٚاسؿ ٚعًٝ٘ ايِٓ

يٛ نإ اؿر  ْفقًا ًَرتنًا بري اثٓري اٚ انجك  بإ ٜٓفق اٱثٓإ َعـًا   
 تٝذٛل ايٓٝاب١ عُٓٗا. ؼٌُٝ سذ١ يػ١ُٝ ٚاسؿ٠ باٱيرتاى اغيايٞ َج٬ً

ػٛل ايٓٝاب١ ؼي اؿر اغيٓؿٚ  عٔ طياع١ َتعؿؾٜٔ اسٝـا٤ اٚ اَٛاتـًا   
 ٚجيٛل ب١ٝٓ اٖؿا٤ ايجٛا   ِ.

جيٛل إ ٜكّٛ اثٓإ بايٓٝاب١ عٔ اغيٝت اٚ اؿـٞ ؼي اؿـر اغيٓـؿٚ  ؼي    
ن١ٓ ٚاسؿ٠  ٚجيٛل ؼي ايٛادب عٔ اغيٝت آًٜا نُا يٛ نإ عًٝـ٘ سذـ١   

 ٟ.اٱن٬ّ ٚسر ْفق
يٛ أؾ٣ ايٓا٥ب اؿر عٔ  تٙ انت٦ذاقًا اٚ ت)عًا  ٚأقاؾ بعؿ اْكٓا٤ 

ٌٖ َض  َٚٓانو اؿر إ ٜ٪ؾٟ ايعُك٠ اغيفكؾ٠ عٔ ْفه٘ اٚ عٔ  تٙ 
خيكز يٝشكّ َٔ اغيٝكات نككٕ اغيٓالٍ اٚ َهذؿ ايًـذك٠  أّ أْـ٘ خيـكز    

ٞ  ازي أؾ٢ْ اؿٌ ايفٟ أَبض اٯٕ قكٜبًا َٔ بٝٛت َه١  ا٫ق٣ٛ ٖٛ ايجاْ
 ٚا٭سٛا ا٭ٍٚ.
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 احلج ادلُدوة
ٜهتشب غئ اؾ٣ سذ١ اٱن٬ّ اتٝإ اؿر نٌ ن١ٓ َع اٱنـتطاع١  

 اٚ عٓؿ ػؿؾٖا.
جيٛل اٱتٝإ بانجك َٔ عُك٠ ؼي ّٜٛ ٚاسؿ عـٔ ْفهـ٘ اٚ عـٔ  ـتٙ      
ٚنٛا٤ ناْت ٚادب١ اٚ َٓؿٚب١  َٚا ٚقؾ َـٔ ايُٓـّٛ ؼي عُـك٠ يهـٌ     

ار اغيًك١ ؼي تًو ا٭ل١َٓ ٚقطع يٗك َٔ با  ايبٝإ ٚتعؿؾ اغيطًٛ  ٚؿ
 اغيهات١  نُا ٚقؾت بعا ايُّٓٛ بانتشبا  ايعُك٠ ؼي نٌ انبٛ،.

ا٭ق٣ٛ عؿّ دـٛال تغطٝـ١ ايـكأى عٓـؿ اقاؾ٠ ايـفٖا  ازي اغيهـذؿ       
 اؿكاّ ٭ؾا٤ ايطٛاف ٚايهعٞ اٚ ؼي ٢َٓ عٓؿ ايتٛد٘ ازي اغيك٢َ ٚاؾُاق

 .َا ؾاّ ؼي إسكاَ٘
ٜهتشب ١ْٝ ايعٛؾ ازي اؿـر    ٚي١ٜٝهكٙ تكى اؿر عيو نٓري َتٛا

 عٓؿ اـكٚز َٔ َه١  ٜٚهكٙ عؿّ ايعٛؾ.
ٜهـتشب ايتـ)، بـاؿر عــٔ ايٛايـؿٜٔ  ٚا٭قـاق   ٚ تٖـِ اسٝــا٤       
ٚاَٛاتــًا  ٚنــفا عــٔ ا٭٥ُــ١ اغيعُــَٛري ٚايمٖــكا٤ عًــِٝٗ ايهــ٬ّ  نُــا 

 ٜهتشب ايطٛاف عٔ ايغت َتشؿًا اٚ َتعؿؾًا.
ٜهتككض ٚحير اـا نـإ ٚاثكـًا   ٜهتشب غئ يٝو ي٘ لاؾ ٚقاس١ً إ 

 َٔ ايٛتا٤ تُٝا بعؿ.
جيٛل اعطا٤ ايمنا٠ غئ ٚ ٜهتشب ايت)، سي٪١ْٚ سر َٔ ٫ انتطاع١ ي٘

  ٚقٝاّ ٫ ٜهتطٝع يٝشر بٗا ا٫ َع ٚدٛؾ َٔ ٖٛ قتاز ؼي َ٪ْٚت٘ اي١َٝٛٝ
 اؿر اتٌٓ َٔ ايُؿق١ بٓفك١ اؿر.اغيهًف ب

 تعت) َٔ اٱنكاف. ٜهتشب نجك٠ اٱْفام ؼي اؿر ٚايعُك٠ ٫ٚ
جيٛل اؿر باغياٍ اغيًتب٘ َع عؿّ ايعًِ عكَت٘  ٫ٚ جيٛل اؿر باغياٍ 
اؿكاّ  يعؿّ دٛال ايتكك  باغيبغٛض اـا نإ دم٤ َٔ ايعباؾ٠ ٫ٚ ٜبطٌ 

اٖؿا٤ ثـٛا     اؿر اـا نإ يباى اسكاَ٘ ٚطٛات٘ ٚنٔ ٖؿٜ٘ َٔ س٬ٍ
ر ٚيهٔ يٛ تات٘ تاْ٘ ٜأتٞ اؿر ازي اغيٓا  عٓ٘ َٔ بؿا١ٜ اؾا٤ َٓانو اؿ

 ب١ٝٓ اٱٖؿا٤ تُٝا بعؿ ٚيٛ بعؿ ايفكاغ َٔ اغيٓانو.ب٘ 
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داق٠ ْفه٘ عٔ  تٙ  إٜهتشب غئ مل تهٔ عٓؿٙ انتطاع١ إ حير ب
 ."إ يٮدت َٔ ايجٛا  تهعًا ٚيًُٓٛ  عٓ٘ ٚاسؿًا" :ٚؼي اـ)

جيٛل إٔ ٜبؿأ اؿاز َٔ َه١ ثِ ٜمٚق اغيؿ١ٜٓ ٚجيٛل ايعهـو عهـب   
اٍ ٚايكتك١  َٚع ايتػٝت تا٭تٌٓ ايبؿ٤ سيه١  ٚاٱقا١َ ؼي َه١ أنجـك  اؿ

 ثٛابًا َٓٗا بعؿ اؿر.

 يف احكبو ادلىالُج
٫ جيــٛل اٱســكاّ قبــٌ اغيٛاقٝــت ٫ٚ ٜٓعكــؿ ٫ٚ ٜهفــٞ اغيــكٚق عًٝٗــا 

اـا ْفق ا٫سكاّ قبٌ اغيٝكات  تاْ٘  ا٫ قكًَا  بٌ ٫بؿ َٔ اًْا٥٘ دؿٜؿًا 
ٖٚٛ اغيًٗٛق ٚعًٝ٘ ايُّٓٛ  ٚا٫سٛا  ٕ ايٓفقجيٛل ُٜٚض َع قدشا

 انتشبابًا ػؿٜؿ اي١ٝٓ عٓؿ اغيكٚق ع٢ً اغيٝكات.
ؼي ٖفا ايمَإ َٔ يبو ثٛبٞ اٱسكاّ ؼي اغيؿٜٓـ١   ٜكّٛ ب٘ بعَِٓٗا 

ّٛ ـك ايُٓــت٠ ٚراٖــ٬ف ايهــاغيٓٛق٠ ٚانتشؿاخ ْفق يٲسكاّ َٓٗا غ
يبهـُٗا ٚعكـؿ ايٓٝـ١ ؼي    َع عؿّ ٚدٛؾ قادـض غيجـٌ ٖـفا ايٓـفق تـا٭ٚزي      

  .اغيٝكات
جيٛل غئ ضيـك عًـ٢ اغيٝكـات قانبـًا ايطـا٥ك٠ يـبو ثـٛبٞ اٱسـكاّ قبـٌ          
قنٛبٗا  ٚيهٓ٘ ٜٟٓٛ اٱسكاّ ٜٚكّٛ بايتًب١ٝ عٓؿَا ٜهـٕٛ تـٛم اغيٝكـات    
ًُٜٚٞ قنعيت اٱسكاّ تُٝا بعؿ يكاعؿ٠ ْفٞ اؿكز ٚيُؿم اغيكٚق ع٢ً 

  َٓانو اؿر.اغيٝكات  ٚيطكؾ ايٓفك٠ بري اغيهًُري ؼي

٫ جيٛل تأغت اٱسكاّ عٔ اغيٝكات تُٔ أقاؾ اؿر اٚ ايعُك٠ ٫ جيٛل 
 ي٘ ػاٚل اغيٝكات اغتٝاقًا ا٫ قكًَا.

َٔ قنب ايطا٥ك٠ ازي دؿ٠ ٚنإ ْاًٜٚا إ ٜكدع ازي اغيٝكـات يٝشـكّ   
َٓ٘  ٚيهٔ سُٝٓا ٌَٚ ازي دؿ٠ تعفق عًٝ٘ ايكدٛ،  تٝذٛل اسكاَ٘ َٔ 

غيًك١ ؼي ايٓكٌ ازي اغيٝكات ٚا٭دك٠ ايما٥ؿ٠ ٚمٖٛا َٔ دؿ٠  اَا َهأي١ ا
 ا٭نبا  اييت ضيهٔ إ ٜتشًُٗا اؿاز ت٬ تًشل بأسهاّ ايٓكٚق٠.

يٛ ٢ْٗ ايمٚز لٚدت٘ عٔ ا٫تٝإ باؿر اغيٓؿٚ  اٚ ايعُك٠ اغيٓؿٚب١ ٚ
٪ثِ  ٚايظاٖك دٛال تٚيهٓٗا عُت٘ ٚدا٤ت ٫ؾا٤ اؿر اٚ ايعُك٠ تاْٗا 
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دال٠ اي٬سك١  ٚقٌٝ بإٔ ا٫سكاّ دم٤ َع استُاٍ اٱاسكاَٗا غًَُٛا 
 غيا ٖٛ َشٝض َٔ اعُاٍ اؿر.

يٛ أغك ا٫سكاّ َٔ اغيٝكات عاغيًا عاَؿًا تعًٝ٘ ايعٛؾ٠ ازي اغيٝكـات   ٚ
ٚيٛ تعـفق عًٝـ٘ ـيـو اٚ نـإ ايٛقـت ْـٝكًا ٚيـٝو أَاَـ٘  َٝكـات آغـك           

ّ باغيكٚق سكاتا٫ق٣ٛ دٛال اسكاَ٘ َٔ َهاْ٘ َٚشت٘  ٚإ أثِ برتى اٱ
ع٢ً اغيٝكات يعَُٛات اْكـ٬  ايتهًٝـف ا٫غتٝـاقٟ ازي ا٫ْـطكاقٟ      
ٚقاعؿ٠ ْفٞ اؿكز ٚقاعـؿ٠ اغيٝهـٛق بًشـار سـاٍ ايتـؿاقى  ٚا٫ٚزي يـ٘       

 سكاَ٘ ٚسذ٘.ٚقٌٝ بط٬ٕ إاتٝإ اؿر َٔ قابٌ َع ا٫نتطاع١ عكٛب١  
ايٓانٞ اٚ اؾاٌٖ عهِ اٚ َْٛٛ، ا٫سكاّ عٓؿ اغيٝكات جيب عًٝ٘ ٚ

ايعٛؾ ازي اغيٝكات َع اٱَهإ يعؿّ نْٛ٘ َهتشٓكًا يكُؿ ايٓهو  َٚع 
 تعفق ايعٛؾ٠ اٚ قدشإ سٍُٛ اغيًك١ تٝٗا ت٬ ػب.

نإ َكًٜٓا ٚمل ٜتُهٔ َٔ ايٓم، ٚيـبو ايجـٛبري عٓـؿ اغيٝكـات      َٚٔ
أدمأٙ اي١ٝٓ ٚايتًب١ٝ  َٚت٢ َا بك٤ َٔ اغيكض ٚانتطا، يبو ايجٛبري ْـم،  

٫ٚ جيب عًٝ٘ س٦ٓٝف ايكدـٛ،  ٖٚٛ  ؼي إسكاَ٘ ٚيبهُٗا َٔ سٝح ٌَٚ 
 ازي اغيٝكات.

اـا تكى ا٫سكاّ َٔ اغيٝكات ْانـًٝا اٚ دـا٬ًٖ بـاؿهِ اٚ اغيْٛـٛ،     ٚ
ٚدب ايعٛؾ ايٝ٘ َع ا٫َهإ  َٚـع تعـفقٙ تـإزي َـا أَهـٔ ا٫ اـا نـإ       
أَاَ٘ َٝكات آغك  ٚنفا اـا مل ٜهٔ قاَؿًا ايٓهو ٚػاٚل اغيٝكات ق٬ً 

بعؿ٥ف ؾغٍٛ َه١ ٚا٫سكاّ تأْ٘ ٜكدع ازي اغيٝكات َع ايتُهٔ ثِ بؿا ي٘ 
َٔ نإ َكًُٝا ؼي َه١ ٚأقاؾ   ٚٚازي َا اَهٔ َع عؿَ٘  ٚا٫ تُٔ َهاْ٘

سكاّ يعُكت٘ َٔ اغيٝكـات اـا شيهـٔ ٚا٫ تُـٔ    سر ايتُتع ٚدب عًٝ٘ اٱ
 سٝح اَهٔ اٚ َٔ َههٓ٘.

٘ يٛ ْه٢ اغيتُتع اٱ ايعـٛؾ ازي   سكاّ يًشر سيه١  ثِ ـنك ٚدب عًٝـ
َه١ ي٬سكاّ َع ا٫َهإ  نُا يـٛ ايتفـت ٖٚـٛ ؼي طكٜكـ٘ ازي عكتـات       
َٚع ايتعفق تٝشكّ ؼي َهاْ٘  ٚيٛ نإ ؼي عكتات اٚ اغيًعك َض سذ٘  
ٚنفا يٛ نإ دا٬ًٖ باؿهِ  ٫ٚ جيٛل إ حيكّ ؿر ايتُتع َٔ  ت َه١ 

 َٔ  ت عفق.
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ُـ     ٚ ر ـاٍ َـٔ اؿـ  يٛ ْهٞ ا٫سكاّ ٚمل ٜـفنك ستـ٢ اتـ٢ ظُٝـع ا٫ع
٣ٛ َش١ عًُ٘ ٖٚٛ اغيًٗٛق  ٚنفا يٛ تكن٘ د٬ًٗ ست٢ ــك٠ تا٫قــٚايعُ

 أت٢ باؾُٝع.

 يمديبث االحساو
 سكاّ أَٛق:ٜهتشب قبٌ ايًكٚ، ؼي اٱ

سكاّ اؿر بأقهاَ٘ ٚعؿّ سًك٘ َٔ أٍٚ تٛتت يعك ايكأى ٱ ا٭ٍٚ:
 ـٟ ايكعؿ٠  ٜٚهتشب ايتٛتت يًعُك٠ اغيفكؾ٠ يٗكًا.

رفاق ٚا٭غف َٔ ايًاق  ٚإلاي١ يعك اٱبط ٚايعا١ْ ِ ا٭: قايجاْٞ
بايطًٞ اٚ اؿًل اٚ ايٓتف  ٚا٭تٌٓ ايطًٞ ثِ اؿًل َع ايغهٌ ٚتٛتت 

نتٝاى ٚناؽ َٔ اؾهؿ ٚاٱيعك ايكأى يٲسكاّ  نُا ٜهتشب إلاي١ ا٭
  ٚتٝـ٘  (1) ص ِذثٍدَٜن بَِٓٞ آدََّ خمثرمٚا شََِٜٓ همِْ ِعثثٓثَد نٌل ََْطثيعَُٛات قٛي٘ تعازي ط  

 تعظِٝ يًعا٥ك اهلل ٚارٗاق يٮؾ  ؼي ايٛتٛؾ ع٢ً بٝت اهلل.
: ايغهٌ يٲسكاّ ؼي اغيٝكات َٚع ايعـفق جيـمٟ ايتـُِٝ  نُـا     ايجايح

جيٛل تكؿِٜ ايغهٌ ع٢ً اغيٝكات َع غٛف اعٛال اغيا٤ ٚاي)ؾ ٚمٛٙ  بٌ 
١ اغيٓٛق٠ ا٫ق٣ٛ دٛالٙ ست٢ َع عؿّ اـٛف تٝذمٜ٘ َج٬ً ايغهٌ ؼي اغيؿٜٓ

عٔ ايغهٌ ؼي اغيٝكات  ٜٚهفٞ ايغهٌ َـٔ أٍٚ ايٓٗـاق ازي ايًٝـٌ  َٚـٔ     
ــاّ     ــٛ ْ أٍٚ ايًٝــٌ ازي ايٓٗــاق  ٚاـا أســؿخ بعــؿٖا قبــٌ اٱســكاّ نُــا ي
تٝهتشب ي٘ اعاؾت٘  ٚنفا يٛ يبو أٚ أنٌ َـا ٫ جيـٛل يبهـ٘ اٚ أنًـ٘ اٚ     

 تطٝب.

 هالل ذٌ احلجت
 ٜجبت ا ٬ٍ بأَكٜٔ:

١ٝ ٖٚـٞ غـ) عـؿيري بأُْٗـا قأٜـا ا ـ٬ٍ نـٛا٤        ايب١ٓٝ ايًـكع  ا٭ٍٚ:
يٗؿا عٓؿ اؿانِ ٚقبٌ يـــٗاؾتُٗا أٚ مل ًٜـٗؿا عٓـؿٙ  اٚ يـٗؿا ٚقؾ     
يٗاؾتُٗا تهٌ َٔ يٗؿ عٓؿٙ عؿ٫ٕ جيٛل بٌ جيب عًٝـ٘ تكتٝـب ا٭ثـك    
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َٔ ايُّٛ اٚ اٱتطـاق  ٫ٚ تـكم بـري إ تهـٕٛ ايبٝٓـ١ َـٔ ايبًـؿ اٚ َـٔ         
 ا٤ ٚعؿَٗا.غاقد٘  ٚبري ٚدٛؾ ايع١ً ؼي ايهُ

َٓـٞ ث٬ثـري َٜٛـًا َـٔ ٖـ٬ٍ ايًـٗك اغياْـٞ تـاـا اْكٓــت          ايجـاْٞ: 
ث٬ثٕٛ ًَٜٛا َٔ ٬ٍٖ ـٟ ايكعؿ٠ َج٬ً َٚٔ  ت إ تجبت ق١ٜ٩ ا ٬ٍ ي١ًٝ 

ٜٚهـٕٛ ايٝـّٛ ايتـايٞ يتُـاّ ايعـؿ٠ َـٔ يـٗك ـٟ          عؿت٘ب٘ ايج٬ثري شيت 
 اؿذ١.

٦ٓـإ ٚيهٓـ٘   ٚـنكت طكم اغك٣ يك١ٜ٩ ا ٬ٍ نايًٝا، اغيفٝؿ يٮطُ
 تك، ايب١ٓٝ.

قذــكًا ايتطٜٛــل ٫ ٜجبــت إ ا ــ٬ٍ يًًٝــتري تًــٛ مل ٜــك ا ــ٬ٍ ا٫   
َطٛقًا بايٓٛق ؼي طيٝع اطكاتـ٘ ٫ ٜعـين اْـ٘ يًًٝـتري تاغيـؿاق عًـ٢ ق٩ٜـ١        ٚ

ا ٬ٍ يًٝت٘  أٟ ٖٓاى ْٛ، ٬َل١َ بري ق١ٜ٩ ا ـ٬ٍ ٚايًًٝـ١ ا٭ٚزي َـٔ    
 ُغك اٚ ايه) اٚ ايتطٜٛل.ايًٗك ا٫ َا غكز بايؿيٌٝ ٫ٚ ع)٠ باي

بعؿ إ ٜغٝـب ايًـفل ٖٚـٛ بكٝـ١      ٫٢ ٜجبت ا ٬ٍ اْ٘ يًًٝتري يٛ بك 
 ْٝا٤ ايًُو ٚظيكتٗا ؼي اٍٚ ايًٌٝ.

٫ ٜجبت ا ٬ٍ بايعؿؾ ٚاؿها  ٚمُٖٛا ػيا ٜفٝؿ ايظٔ ا٫ يٮنت  
ٚاابٛى َٚٔ ايعؿؾ عؿ يعبإ ْاقًُا ابؿًا ٚيٗك قَٓإ تاًَا ابؿًا َٚٓ٘ 

ُـ عؿ  ّ ايٝـّٛ اــاَو   اعيه١ اٜاّ ع٢ً ٬ٍٖ يٗك قَٓإ اغياْٞ ٜٚ
 ٚنٓؿٙ ْعٝف  ت َٓذ) ٚقؿ ٫ ٜٛاتل ايٛدؿإ.

ــك       ــٔ نــت ايكُ ــٛ سهــا  َهــتككأ َ ــت ا ــ٬ٍ باؾــؿٍٚ ٖٚ ٫ ٜجب
ـٟ ٚادتُاع٘ َـع ايًـُو  َٚبٓـاٙ اـا نـإ يـٗك قـكّ تاَـًا عـؿ يـٗك          

 ْاقًُا. ـٟ اؿذ١تاًَا ٚ ايكعؿ٠
ًٗاؾ٠ ايٓها٤ ع٢ً ا٫ق٣ٛ ا٫ ؼي ٬ٍٖ يٗك قَٓإ ٫ ٜجبت ا ٬ٍ ب

 تٝذٛل بعٓٛإ ايكدا٤ ٚا٫نتشبا   أٟ ٫ ب١ٝٓ اْ٘ َٔ يٗك قَٓإ.
 .ا٭ق٣ٛ عؿّ ثبٛت ا ٬ٍ بًٗاؾ٠ عؿٍ ٚاسؿ  ٚيٛ َع ِْ ايُٝري  
 

ِْٝ٘ َضِبٝاًلقٛي٘ تعازي ط ْٔ اْضَ َطنَع ِإَي  صََ
ٚايؿقـ١  ٜـأتٞ ٖـفٙ     غ٬تًا يًُتعـاقف َـٔ ايكٝـٛؾ ٚإتاؾتٗـا ايتٛنٝـؿ     
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ايًطك َٔ اٯ١ٜ يٝهٕٛ قظي١ إْات١ٝ َمدا٠ يًٓاى طيٝعًا غيا ٜتُٓٓ٘ َٔ 
ايتػفٝف ٚايعفٛ  تًِ تأتٹ بتبعٝا ايفك١ٜٓ اٚ إنـكاا يـطك َٓٗـا بـٌ     
دا٤ت بانكاطٗا عٔ  ت اغيهتطٝع  ٚعؿّ تٛد٘ اـطا  ايتًُٝفـٞ يـ٘    

 تُفّٗٛ اٯ١ٜ ٖٛ: يٝو ع٢ً  ت اغيهتطٝع سر ايبٝت.
ٌ خيكز  ت اغيهتطٝع َٔ عَُٛات ْٚع ايبٝت يًٓاى  اؾٛا  ٖٚ

٫  ٭ٕ ايبٝت ْٚع يًٓاى طيٝعًا  ػيا ٜؿٍ ع٢ً إ َٓاتع ْٚع ايبٝـت  
أعِ َٔ إ تٓشُك باؿر  ٭ْ٘ ْٚع يًٓاى أٟ  ِ ٚيـٓفعِٗ ٚبكـا٥ِٗ   
ٚاتُــاٍ اقلاقٗــِ ثــِ دــا٤ تــكض اؿــر عًــ٢ ايٓــاى  ٚتعكبــ٘ قٝــؿ         

 ّ قٝٛؾ نٌ ٚاسؿ َُٓٗا ٜفٝؿ ايتػفٝف ٖٚٞ:اٱنتطاع١  ٖٚٓاى ؼي اغيكا
سُك اؿر بأيٗك َعًَٛات  ٚأٜاّ ك١َُٛ يًٝٓغٌ ايٓاى  ا٭ٍٚ:

بطًــب ايــكلم أٜــاّ ايهــ١ٓ  ٜٚهــٕٛ إؼــاؾ أٚإ اؿــر َٓانــب١ ٱدتُــا،  
 اغيهًُري ؼي اغيْٛع اغيباقى.

تعٝري َٓانو ايعباؾ٠ ع٢ً مٛ ايؿقـ١ اغيهاْٝـ١ ٚايمَاْٝـ١ ٚسيـا      ايجاْٞ:
 ٱغت٬ف اٚ ايتًتت.ضيٓع ا

 سذب ايهاتك عٔ أؾا٤ اؿر  ٚعؿّ قبٛي٘ َٓ٘. ايجايح:
سُك ٚدٛ  اؿر باغيهتطٝع ايكاؾق ع٢ً اؾا٥٘ ٚع٢ً تكض ايكابع: 

عؿّ تًكٜع ٖفٙ ايكٝٛؾ  تاْ٘ حيٌُ اٱقباى ٚاؿكز ٚايٓكق  تذا٤ت 
ٖفٙ ايكٝٛؾ يٓبط َٓانو اؿر  ٚسكّ اغيهًُري عًـ٢ أؾا٤ سيـا حيكـل    

 ١َ ٭ٕ اٱيتغاٍ ايٝكٝين ٜهتًمّ ايفكاغ ايٝكٝين.بكا٠٤ ايف
َٚٔ اٱعذـال إ ٜـاتٞ قٝـؿ اٱنـتطاع١ ؼي ايكـكإٓ  ٚمل ٜـرتى بٝاْـ٘        
يًه١ٓ ايٓبٜٛـ١ َـع أْٗـا اغيُـؿق ايجـاْٞ يًتًـكٜع  َٚكٝـؿ٠ ٱطـ٬م اٯٜـ١          
ايككآ١ْٝ  ٚتٝ٘ يـاٖؿ عًـ٢ َْٛـٛع١ٝ اٱنـتطاع١ ٚعـؿّ ايتًـؿٜؿ عًـ٢        

اؿر َع عؿّ ايكؿق٠ ٚاٱنتطاع١  تٗٛ كايف ايٓفو بكطع اغيهات١ ٚأؾا٤ 
يكاعؿ٠ ٫ ْكق ٫ٚ ْكاق ؼي اٱن٬ّ  نُا إ تعؿؾ أؾا٤  ـت اغيهـتطٝع   
يًشر ٜ٪ؾٟ ازي أْكاق باؿذاز اٯغكٜٔ َٔ د١ٗ اغي٪١ْٚ ٚايٓفك١ ٚعؿّ 
نفاٜتٗا يٛتؿ اؿاز  ٜاٱْات١ ازي ا٭ـ٣ ايـفٟ ًٜشـل بايًـػِ ْفهـ٘     

 ٚأنكت٘ اييت غًفٗا ٚقا٤ٙ.
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ٚقؿ تكض اهلل اي٠٬ُ ع٢ً ايٓاى ٚمل ٜكٝؿ أؾا٤ٖا عاٍ ؾٕٚ ساٍ  
ٚدا٤ت ا٭سهاّ ايًكع١ٝ بٛدٛ  اؾا٥ٗـا ؼي سـاٍ اٱغتٝـاق اٚ عؿَـ٘      
نــٌ عهــب٘  تايُــشٝض ٜ٪ؾٜٗــا بأدما٥ٗــا ايكنٓٝــ١ ٚ ــت ايكنٓٝــ١  تٝــأتٞ 

 بايتهبت٠ ٚايككا٠٤ عٔ قٝاّ ٚايكنٛ، ٚايهذٛؾ.
ــا اغيــكٜا تٝ٪ؾٜٗــا عهــب ســاٍ اٱ     نــتطاع١  عــٔ دًــٛى أٚ   اَ

اْطذا،  ٚتهفٞ اغيعفٚق اٱياق٠ بإ ُـاض ايعـري يًكنـٛ، ٚايهـذٛؾ     
ٖٚٓاى ٚدٛٙ أغك٣ َٔ ايتػفٝـف َجـٌ َـ٠٬ اــٛف  ٖٚـٞ َكُـٛق٠       
سٓكًا ٚنفكًا  طياعـ١ ٚتـكاؾ٣  ٚتبكـ٢ َـ٠٬ ايُـبض ٚاغيغـك  عًـ٢        

غُــّٛ اـــٛف ايــفٟ ٜهــٕٛ َكتٓــًٝا  سا ُــا  ٚاغيــكاؾ َــٔ اـــٛف  
اق١ٜ  ناـٛف ٝٚؼٍٛ انباب٘ ؾٕٚ اشياَٗا بايهٝف١ٝ اٱغت يتػفٝف اي٠٬ُ

َٔ عؿٚ اٚ يـِ اٚ نـبع  تـاـا نـإ اــٛف ٫ ٜكتٓـٞ ـيـو ٫ تٓتكـٌ         
 ٚرٝف١ اغيهًف ازي ٠٬َ اـٛف.

ٜٚهتشب إٔ ت٪ؾ٣ طياعـ١ ٚ ـا نٝفٝـات َعٝٓـ١  َٚـ٠٬ اغيطـاقؾ٠       
ٚتهــ٢ُ َــ٠٬ اغيكاَــا٠  ٚاغيهــابك١ أٟ ايتٓــاق  بايهــٝف َٚــ٠٬ يــؿ٠ 

ٚاقفًا اٚ َايًٝا اٚ قانبًا  ٜٚبؿٍ ـٛف  ًُٜٚٞ اغيهًف بهٌ ٚد٘ أَهٔ ا
بـؿاٍ اٱْـطكاق١ٜ َٚـع عـؿّ     نٌ َا ٫ ٜكـؿق عًٝـ٘ دـم٤ًا اٚ يـكطًا با٭    

ايتُهٔ َٓٗا ًُٜٞ بايتهبٝض ٜٚهكط ايكنٛ، ٚايهذٛؾ  ٜٚكٍٛ بؿٍ نٌ 
 قنع١ "نبشإ اهلل ٚاؿُؿ هلل ٫ٚ اي٘ ا٫ اهلل ٚاهلل ان)".

اي٠٬ُ ٚيمّٚ ايتكٝؿ بٗا ٚعؿّ تكنٗـا بـاٟ سـاٍ تاْٗـا      تُع ْكٚق٠
تتُٓٔ ايتػفٝف عٓؿ ايٓٝل ٚاؿكز ٚاغيكض  ٚنفا بايٓهب١ يًُٝاّ تاْ٘ 
٫ جيب ع٢ً اغيكٜا ٚايًـٝؼ ٚايًـٝػ١ ايًـفٜٔ جيـؿإ ًَـك١ ٚعٓـا٤ ؼي       

 ايُّٛ.
ٚدا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يتبري ايكٝؿ غُّٛ َٔ ٜ٪ؾٟ اؿر ؽفٝفـًا عـٔ   

تطاع١ ٬َل١َ يٛدٛ  اؿر َع ايتبأٜ ؼي اؿهِ  ايٓاى  ٚدا٤ت اٱن
تاؿر ٚادب ع٢ً ايٓاى طيٝعًا ٚيهٔ اـطا  ايتهًٝفٞ مل ٜتٛدـ٘ ا٫  
ازي اغيهتطٝع ايكاؾق ع٢ً أؾا٤ اؿر  ؼي ؾ٫ي١ ع٢ً َؿم اٱَتجاٍ بأؾا٤ 

 أٌٖ ايكؿق٠ ٚاٱنتطاع١.
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َٚع أ١ُٖٝ َْٚٛٛع١ٝ اؿر ٚتعٝري ايفٜٔ  ًًُِٜٗ سهِ ايٛدٛ   
يفٜٔ ٜهتجٕٓٛ َٓ٘  دا٤ ايككإٓ به١ًُ ٚاسـؿ٠ يًفُـٌ بـري ايفـكٜكري      ٚا

ــ٘ ٖٚــٞ نًُــ١      ــفٟ ٜعفــ٢ َــٔ أؾا٥ ــت  ٚاي ــفٟ جيــب إ إ حيــر ايبٝ اي
اٱنتطاع١ اييت سايت ؾٕٚ سٍُٛ ايًبو اٚ ايرتؾٜؿ  ٖٚٛ َٔ أنكاق 

قظي١ ٚتًٝٓا ٚبكن١  ت٬ ػؿ غ٬تًا بري  يهْْٛ٘ٚع ايبٝت اؿكاّ يًٓاى 
ٕ اغيهًُري غُّٛ اٱنتطاع١ َٚـٔ   عًُا٤ َهـتطٝعًا قـاؾقًا عًـ٢     ٜهـٛ

اؿر  َٚٔ ٜعتـ)  ـت َهـتطٝع  ٚنـفا بايٓهـب١ ٭سهـاّ اؿـر تـ٬ ػـؿ          
اغت٬تًا تٝٗا ق٬ًًٝ اٚ نـجتًا ؼي يـٗاؾ٠ َْٛـٛع١ٝ ٚسهُٝـ١ عًـ٢ بكنـات       
ايبٝت  َُٚؿام عًُٞ يْٛع٘ يًٓـاى  ٚيٝهـٕٛ َـٔ َٓـاَري ايْٛـع      

اغت٬ف ؼي أسهاَ٘  تإ قًت إ اغيهًُري خيتًفـٕٛ  يًٓاى عؿّ ٚدٛؾ 
ؼي ٬ٍٖ يٗك ـٟ اؿذ١  ػيا ٜهٕٛ َع٘ ّٜٛ ايتانع َٔ يٗك ـٟ اؿذ١ 

 ٖٚٛ ّٜٛ ايٛقٛف ؼي عكت١ َتبآًٜا  ٚاؾٛا  َٔ ٚدٛٙ:
 اٱغت٬ف ؼي ٬ٍٖ ـٟ اؿذ١ ادتٗاؾٟ. ا٭ٍٚ:
اؿـر أَـك َٓفُـٌ َٚهـتكٌ عـٔ َْٛـٛ، ا ـ٬ٍ  تتهـٕٛ          ايجـاْٞ: 

 اد١ ي٬ًٍٗ يتعٝري أٚإ اغيٓانو.اؿ
اـ٬ف ؼي ا ٬ٍ أَك دم٥ٞ لَاًْا َٚهاًْا تفٞ نٓري نجت٠ ٫  ايجايح:

 ػؿ اغت٬تًا بري اغيهًُري ؼي تعٝري أٚإ ٬ٍٖ يٗك ـٟ اؿذ١.
يــٛ سُــٌ اـــ٬ف تاغيــؿاق عًــ٢ ثبــٛت ق٩ٜتــ٘ ؼي اؿذــال   ايكابــع: 

كاعؿ٠ تكؿِٜ ا٭ِٖ ع٢ً ٚا٭َُاق اجملاٚق٠ ي٘  ٚحير اغيهًُري عذِٗ ي
اغيِٗ ٖٚـٛ ٚسـؿ٠ اغيهـًُري ٚٚدـٛ  أؾا٤ ايٓهـو ؼي ٜـّٛ ٚاسـؿ نـٛا٤         
ايٛقٛف ؼي عكت١ اٚ ّٜٛ اؿر ا٭ن)  ٚيٛدٛؾ نـجت َـٔ ايفكٗـا٤ ايـفٜٔ     

 ٜكٛيٕٛ بٛسؿ٠ سهِ ا ٬ٍ َع تعؿؾ اٯتام  ٖٚٛ اغيػتاق.
ــؿق٠    ــٌ ايكـ ــر بأٖـ ــك ٚدـــٛ  اؿـ ــبشاْ٘ ٚسُـ يكـــؿ تفٓـــٌ اهلل نـ

 ٚؼي اٱنتطاع١ ٚدٛٙ: ٚاٱنتطاع١ 
ايماؾ ٚايكاس١ً  ٖٚٛ اغيًٗٛق ٚقاٍ ايكالٟ "ق٣ٚ طياع١ َٔ  ا٭ٍٚ:

أْ٘ تهك انـتطاع١ ايهـبٌٝ   ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ايُشاب١ عٔ ايٓ  
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ٚ ابـٔ    نُـا قٟٚ عـٔ   (1)ازي اؿر بٛدٛؾ ٚايماؾ ٚايكاس١ً" ابـٔ  عبـاى 
 عُك.

 ٘ ضيهٔ  عٔ اؿهٔ.َا ضيهٓ٘ َع٘ بًٛغ َه١ باٟ ٚد ايجاْٞ:
ايهع١ ؼي اؿاٍ بإ حير ببعا اغياٍ ٜٚبك٢ بعًٓا ٜكٛت بـ٘   ايجايح:

 عٝاي٘ عٔ اٱَاّ ايُاؾم عًٝ٘ ايه٬ّ. 
 ايهع١ ؼي اغياٍ ٚايك٠ٛ ؼي ايبؿٕ. ايكابع:

َـش١ ايبـؿٕ  ٚاَهـإ اغيًـٞ اـا مل جيـؿ َـا ٜكنبـ٘  عـٔ          اـاَو:
 عهك١َ.

ٚا٭َٔ ؼي طكٜـل اؿـر    ايماؾ ٚايكاس١ً  َٚش١ ايبؿٕ   ايهاؾى:
 .ايط)ٟٚب٘ قاٍ قُؿ بٔ دكٜك 

ا٭غباق ايٛاقؾ٠ ؼي ايبا  أغباق آساؾ ت٬ ٜرتى ٭دًٗا راٖك  ٚدعٌ
  ٚيهٔ ٫ تعاقض بري راٖك ايهتا  ٖٚفٙ ا٭غباق  نُا إ (2)ايهتا "

َْٛٛع١ٝ َش١ ايبؿٕ ٚعؿّ اـٛف ؼي ايطكٜـل َهـتككأ٠ َـٔ ايكٛاعـؿ     
ٚقبض ايتهًٝف بـ٬ عكـا  سيـا ٫ ٜطـام  باٱْـات١ ازي       ايه١ًٝ يًتهًٝف 

قاعؿ٠ ْفٞ اؿكز ؼي ايـؿٜٔ  ٚقاعـؿ٠ ٫ ْـكق ٫ٚ ْـكاق  ٚ تٖـا َـٔ       
ايكٛاعؿ اٱَتٓا١ْٝ باٱْات١ ازي إ قٝؿ اٱنتطاع١ ٖٛ ْفه٘ تٌٓ ٚقظي١ 
ٚؽفٝف  ٚؾع٠ٛ ازي ايتػفٝف عٔ ايٓفو ٚعؿّ ايتًؿٜؿ عًٝٗا ؼي أؾا٤ 

 ايٛادبات ٚايفكا٥ا.
ٚاغيكاؾ َٔ ايماؾ َ٪١ْٚ ايهفك ٚاٱقا١َ ؼي َه١ ٚاغيؿ١ٜٓ ٚايكاس١ً ٖٞ 
ايهٝاق٠ اٚ ايباغك٠ اٚ ايطا٥ك٠ عهب اؿـاٍ ٚايًـإٔ  ٚإ نـإ قنـٛ      
ٚانط١ ايٓكٌ ا٭ؾْـ٢ ٭ؾا٤ اؿـر عٓـٛإ اـٓـٛ، ٚاـًـٛ، هلل تعـازي        
ا٤ تُٔ نإ َٔ يأْ٘ قنٛ  ايطا٥ك٠ ؼي أنفاقٙ  ٚيهٓ٘ ٫ ٜهتطٝع َايًٝا أؾ

 اؿر ا٫ بكنٛ  ايهٝاق٠  تٝذب عًٝ٘ أؾا٤ٙ.
ــاٍ: اـا نــإ يــابًا      ــ٘ ق ــاٍ عــٔ دــٜٛ) عــٔ ايٓــشاى اْ ٚق٣ٚ ايكف
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َشٝشًا يٝو ي٘ َاٍ تعًٝ٘ إٔ ٜ٪ادك ْفه٘ ستـ٢ ٜكٓـٞ سذـ٘ تكـاٍ يـ٘      
قا٥ٌ: أنًـف اهلل ايٓـاى إ ضيًـٛا ازي ايبٝـت؟ تكـاٍ: يـٛ نـإ يبعٓـِٗ         

ًل ايٝ٘ ٚيٛ سبًٛا  قاٍ: تهفيو َتاخ سيه١ انإ ٜرتن٘؟ قاٍ: ٫ بٌ ٜٓط
 .(1)جيب عًٝ٘ سر ايبٝت
فاقم  تطًب اغياٍ ٚا٭قخ َٔ ايكلم ٚاؿل ايفٟ ٚيهٓ٘ قٝاى َع اي

عـٔ   ٜهع٢ اٱْهإ يًٓٝ٘ ٚاؿٍُٛ عًٝ٘  اَـا اؿـر تكـؿ غفـف اهلل     
 ايٓاى ٚدعً٘ َكًْٖٛا باٱنتطاع١  تُع عؿّ اٱنتطاع١  ت٬ ٚدٛ .

ا٭قؿاّ َع ايكؿق٠ عًٝع اَك سهٔ  ٚيهٓ٘  ْعِ أؾا٤ اؿر ًًَٝا ع٢ً
٫ ٜؿٍ ع٢ً ايٛدٛ  يكاعؿ٠ ْفٞ اؿكز ؼي ايـؿٜٔ  ٚاستُـاٍ ايٓـكق     
ٚقؿ ٚقؾ عٔ اٱَاّ ايُاؾم عًٝ٘ ايه٬ّ: "تإ نـإ ٜهـتطٝع إ ضيًـٞ    

 بعًٓا ٜٚكنب بعًٓا تًٝفعٌ".
ــت٤٬ ؼي ٖــفا ايمَــإ سيهــاي١ اؿادــ١ ازي اغيًــٞ  ٚتًــٌُ     ٚقــٌ اٱب

اؿر بايبـفٍ ٚايتـ)،  نُـا يـٛ تـ)، يـػِ ٯغـك بٓفكـات         اٱنتطاع١ 
سذ٘  تًٝو ي٘ إٔ ٜهتشٞ َٔ قبـٍٛ ايتـ)، اـا نـإ اؿـر عًٝـ٘ ٚادبـًا       

 با٭ٌَ  أٟ اْ٘ مل حير سر ايفك١ٜٓ.
َٚٔ اٱعذال ايككآْٞ إ ٜأتٞ ايٛدٛ  به١ًُ اٱنتطاع١ َـٔ  ـت   

ٚتعـــؿؾ     اْــاتات بٝاْٝـــ١  ٚتْٛـــٝض ضيٓـــع ايرتؾٜـــؿ اٚ ادتٗـــاؾ ايفكٗـــا٤  
ا٭قـٛاٍ ٚاٱغــت٬ف ايهــبت ؼي اٱنــتطاع١ سيـا ٜــ٪ؾٟ ؼي طــكف َٓــ٘ ازي   
ايتًؿٜؿ ٚاؿـكز  ٚؼي ايطـكف اٯغـك ازي ايتفـكٜط ٚايتٗـإٚ  يٝٓانـب       
سهِ ايٛدٛ  ايٓاى طيٝعًا ع٢ً اغت٬ف يأِْٗ ٚأسٛا ِ اغيعايـ١ٝ   
ٚأَٓاف أعُا ِ ٚيٝتذؿؾ ؼي نٌ عاّ ٚعٓؿ أٚإ اؿر ٚاٱنتعؿاؾ ي٘ 

 ازي َْٛٛ، اٱنتطاع١  ٌٖٚ ٖٞ َتشكك١ عٓؿٙ أّ ٫.ظك اغيهًف ْ

 يسبئم فمهُت يف اإلسخطبعت
اؿر ٚادب ًَكٚا سيع٢ٓ اْ٘ بعح انٝـؿ َكٝـؿ باٱنـتطاع١  تُـع     

 تعفق اٱنتطاع١ ٫ جيب ع٢ً اغيهًف اؿر.
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ـــاٱن -1 ـــتطاع١ تٛتـ ـــك اغيــاٍ ايهــاؼي ٭ؾا٤ ايفكٜٓــ١  َٚش ـ ١ ايبــؿٕ  ـ
ٜـل  ٚنـع١ ايٛقـت ًٜٚشـل بٗـا ؼي ٖـفا ايمَـإ اٱـٕ        ٚن١َ٬ ايطك

ــماؾ   ا٫نــتطاع١ٚاٱدــكا٤ اؿهــَٛٞ  ٚ ــاق اي ؼي اٱَــط٬ع ٚا٫غب
ٖٚــٛ عٓــٛإ تٝــ٘ ؽفٝــف ٚنــع١ بًشــار ايًــإٔ ٚاؿــاٍ     ٚايكاسًــ١
 ٚايمَإ.

َع عؿّ اٱنتطاع١ ٫ ٜتٛد٘ اـطا  ايتهًٝفـٞ بـاؿر ازي اغيهًـف     -2
 ٱْتفا٤ اغيًكٚا باْتفا٤ يكط٘.

ق٣ٛ ٚدٛ  اؿر ع٢ً ايفٟ ؼٌُ عٓؿٙ اٱنتطاع١ َٔ اؿكٛم ا٭ -3
 ايًكع١ٝ ناـُو ٚايمنا٠ ا٫ إ ٜهٕٛ َٔ نِٗ ايفككا٤.

يٛ نإ ايهاتك َهتطٝعًا اٜاّ نفكٙ ٚلايت انتطاعت٘ ثِ أنًِ مل جيب  -4
 عًٝ٘ اؿر.

اـا َاحل ع٢ً ؾاقٙ َج٬ً ٚيكا عًٝ٘ إ حيـر عٓـ٘ بعـؿ َٛتـ٘ َـض       -5
 ٚيمّ بًكطري:

 َٔ ايجًح.إ تهٕٛ  -1
ايههٔ  إ ٫ تهٕٛ ؾاق نهٔ ايٛقث١ ٫ٚ ضيهٔ يًٛقث١ اٱنتغٓا٤ عٔ -2

ٗا   ت٬ جيٛل س٦ٓٝف ٚإ نإ ايجًح ٜهتٛعبٗا ٚنٛا٤ نإ ايٛقثـ١  تٝ
َغاقًا اٚ نباقًا  َٔ اغيكتبـ١ ا٭ٚزي نـا٭٫ٚؾ اٚ ايجاْٝـ١ نـا٭غٛإ      
ّ ٚايًكطإ ٫لَإ نٛا٤ ناْت اغيُاؿ١ ؼي َكض اغيـٛت أّ ؼي أٜـا  
ؾا٤ أايُش١  ٚاـا ادتُع ايًكطإ ٚيهٔ اغيًكٚا عًٝ٘ ؽًف عٔ 

 اؿر اٚ تهؼ قدعت ايؿاق يًٛاقخ.
يٛ آدك ْفه٘ يًػؿ١َ ؼي طكٜل اؿر بادك٠ َاق َهتطٝعًا  ٚٚدـب   -6

١ عكًٝعًٝ٘ اؿر  ٭ٕ اؿر عباق٠ عٔ اؾا٤ اغيٓانو ٚايطكٜل َكؿ١َ 
تعـاقض َـع   بٌ ُٜٚض اؿر يـٛ ناْـت اـؿَـ١ اثٓـا٤ اغيٓانـو ٫ٚ ت     

اؾا٥ٗا  نُا يٛ نإ ٜكّٛ غؿ١َ يػِ َكعؿ ٚؾتع عكبت٘ اٚ قٝـاؾ٠  
ٚاغيًـعك  اع٢ُ ٚمُٖٛا ٜٟٚٓٛ ا٭ؾا٤ عـٔ ْفهـ٘ ؼي ايٛقـٛف بعكتـ١     

 ٚايطٛاف ٚمٛٙ.
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َٔ مل ٜهٔ َهتطٝعًا جيٛل ي٘ إ ٜ٪دك ْفه٘ يًٓٝاب١ عـٔ ايغـت  ٚإ    -7
 سيعٓــ٢ إ َــا دــا٤ٙ َــٔ َبًــة   سُــًت اٱنــتطاع١ سيــاٍ اٱدــاق٠ 

ٚإ  ٘ـر عٔ ْفهـ ـ١ ٚاؿـر ْٝابـاؾقًا ع٢ً اؿـاٱداق٠ يًشر دعً٘ ق
ؼي ٖـفٙ   نإ بِٓ َـا عٓـؿٙ اَـ٬ً ايٝـ٘  تٝذـب تكـؿِٜ سـر ايٓٝابـ١        

 ٚإ بكٝت اٱنتطاع١ ازي ايعاّ ايكابٌ ٚدب عًٝ٘ يٓفه٘. ايُٛق٠
اؿر عٔ ايغت ٫ ٜهفٞ عٔ سذ١ اٱن٬ّ تٝذب عًٝ٘ اؿر َا ؾاّ  -8

 َهتطٝعًا.
تًٌُ ايماؾ ٚايكاس١ً ْٚفك١ ايفٖا  ٚاٱٜا  َٔ اؿر ١ ازي باٱْات -9

ٚدٛؾ َ٪١ْٚ عٝاي٘ ست٢ ٜكدع ٚيٛ باقٌ ايٓفكـ١ َٚـا ٖـٛ     ا٫نتطاع١
اؾْــ٢ َــٔ ايٓفكــ١ ايــيت اعتــاؾٚا عًٝٗــا عكتــًا بًــكا عــؿّ اٱغــ٬ٍ   

 ٚايٓكِ.
ايكدٛ، ازي نفاٜت٘ َٔ ػاق٠ اٚ لقاع١ اٚ َٓاع١  َْٛٛع١ٝا٭ق٣ٛ   -10

 عؿّ ايٛقٛ، بايًؿ٠ ٚاؿكز.اٚ َٓفع١ ٚ
جيب اؿر َع اٱنتطاع١ ٚإ مل ٜهٔ عٓؿٙ َا ٜهفٞ يًكا٤ ا ؿاٜا  -11

يًعٝاٍ ٚا٭قساّ ٚا٭َؿقا٤ ٚيٛ َكاب١ً باغيجٌ  ٫ٚ َـا ٜٓفكـ٘ اؿـاز    
 عاؾ٠ بعؿ عٛؾت٘ َٔ اؿر ؼي آؾا  ايٓٝات١ ٚاقا١َ ايـ٥٫ِٛ  ٚعًـ٢  

ٖـٛ َٓانـب عكتـًا    اغي٪َٓري إ خيففٛا عٔ اؿـاز ؼي ٖـفا اغيـٛقؾ سيـا     
 ٚسهب اٱَهإ.

ًٜرتا ؼي اٱنتطاع١ ا٫َٔ ؼي ايطكٜل ٚايٍَٛٛ ازي اغيٝكات ٚؾغٍٛ  -12
َه١ ٚعؿّ اـٛف  ٚته٢ُ اٱنتطاع١ ايهكب١ٝ  ٚيٛ نإ ي٘ طكٜكإ 
اسؿُٖا آَٔ ؾٕٚ اٯغك  ٚدب اؿـر بهـًٛى ايطكٜـل اٯَـٔ ٚإ     

 نإ ا٭بعؿ ٚا٭نجك نًف١. 
كــ١ عٓــؿٙ بــٌ ٜهفــٞ ٚدــٛؾ ايٓكــؿ ٫ ًٜــرتا ٚدــٛؾ ايهــٝاق٠ ٚايٓف -13

ٚا٭عٝإ اييت ضيهٓ٘ اٱنـتغٓا٤ عٓٗـا بـايبٝع ٚمـٛٙ َٚـكتٗا ؼي اؾا٤      
 ايفك١ٜٓ.

ضيهٔ تكهـِٝ اٱنـتطاع١ بًشـار ايُٓـّٛ ٚاٱنـتككا٤ ايعكًـٞ ازي        -14
 ث٬ث١ اقهاّ:
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ــ١       ا٭ٍٚ: ــماؾ ٚادــك٠ اٱقاَ ــٔ اي ــل اؿــر َ ــ٘ ؼي طكٜ ــاز ايٝ ــا حيت َ
اي٘ َٔ ايك٠ٛ ٚايٓعف  ٚايًـإٔ  ٚايٓفكات ايٓكٚق١ٜ ا٭غك٣ عهب س

 ٚايكتع١.
ؽ١ًٝ ايهك  ٚعؿّ اغيٓع ٚايُؿ َٔ نًطإ اٚ  تٙ  ٚنع١  ايجاْٞ:

 ايٛقت يكطع اغيهات١.
َش١ ايبؿٕ ٚعؿّ اٱَـاب١ سيـكض َـاْع َـٔ اؾا٤ َٓانـو       ايجايح:

 اؿر.
اغيكاؾ بايكاس١ً ايٛاقؾ٠ بايُّٓٛ ؼي ٖفاايمَإ ايهٝاق٠ اٚ ايطا٥ك٠  -15

 ٜتػفٖا آي١ يًَٛـٍٛ ازي ايبٝـت اؿـكاّ سيـا ٜٓانـب      اٚ ايهف١ٓٝ اييت
سايـ٘ ٚيـأْ٘  ٚإ مل ٜتٝهــك ا٫ َـا ٖــٛ اؾْـ٢ َـٔ يــأْ٘ تـا٭ٚزي يــ٘       
ايتٛاْع ٚاسكال اؾا٤ ايفك١ٜٓ  نُا يٛ نإ َٔ يأْ٘ قنٛ  ايطا٥ك٠ 

 ٚمل ٜتٝهك ي٘ ا٫ نٝاق٠ ايٓكٌ )ايباّ(.
16-    َ ــ٘ نهــٛ  ٚبا ــماؾ اٚ ادــك٠ ايٓكــٌ ٚيهٓ ــؿٙ اي ــ٘ اـا مل ٜهــٔ عٓ هاْ

ايفٖا  يًشر ادتًا نطباؽ اٚ سـ٬م اٚ نـا٥ل نـٝاق٠ ٚمٖٛـا ػيـا      
ٜهٕٛ َٓانبًا غيٗٓت٘ ؼي اؿٓك ٫ٚ ٜعؿ اْتكاًَا َٔ يأْ٘ ٚدـب عًٝـ٘   

 اؾا٤ ايفك١ٜٓ بٗفٙ ايطكٜك١.
ــع َــٔ     -17  ــ٤٬ ا٭نــعاق ٚاقتفــا، ايكنــّٛ ؼي نــ١ٓ اٱنــتطاع١ ٫ ضيٓ

ٕ قـاؾقًا عًـ٢   ٚدٛ  ايفك١ٜٓ ٫ٚ ٜعت) ع١ً تا١َ يتأغتٖـا اـا نـا  
ا٭ؾا٤  ٚنفا يٛ تٛقف اؿر ع٢ً بٝع بعا ا٬َن٘ باقـٌ َـٔ نـٔ    
اغيجٌ  نُا يٛ ناْت عٓؿٙ ؾاق لا٥ؿ٠ عـٔ اؿادـ١ ٚاغي٪ْٚـ١ ٚقُٝتٗـا     

بعــؿ َٛنــِ اؿــر باعٗــا بــايف      ايــف ؾٜٓــاق ٚيــٛ اْتظــك ازي َــا    
 ٚعيهُا١٥ ؾٜٓاق.

 ا٭ٚزي  ١ُ٥٬َ ٚانط١ ايٓكـٌ يًُكـاّ ا٫دتُـاعٞ  ٚنـفا بايٓهـب١      -18
يًشاٍ ٚايكك  ٚايبعؿ نايهٝاق٠ ٚايباغك٠ ٚايطا٥ك٠  عٝح ٫ تهٕٛ 
تٝٗا ًَك١ عًٝ٘ اٚ َٓاتا٠ يًأْ٘  ٚإ ناْت ا٫غباق َطًك١ ٚايتٛاْع 
ؼي طكٜل اؿر ٜمٜؿ اٱْهإ قتع١ ٜٚكتع٘ ؾقدـ١ بـٌ ٚقؾ ؼي بعـا    
ــفْب"     ــ٢ ظيــاق أدــؿ، َكطــٛ، اي ــٛ عً ــاق ٚدــٛ  اؿــر "ٚي   اغب
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 .ٚا٭دؿ، َكطٛ، ا٭ـٕ

اؿهَٛات ا٫ن١َٝ٬ تٝهت  َكف دٛالات اؿر ٚادـكا٤ات   ع٢ً -19
ــاّ    ــتعؿاؾات نـــٌ عـ ــ١ ا٫نـ ــكاّ َٚكادعـ ايَٛـــٍٛ ازي ايبٝـــت اؿـ

 ٚؾقانتٗا  ٚعؿّ تأغت اؿاز ؼي اغيطاقات ٚاغيٓاتف اي)١ٜ.
يكؿ سر ايٓ  ٢ًَ اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ عًـ٢ قسـٌ قخ ٚقطٝفـ١        -20

ايًِٗ سذ١ ٫ قٜا٤  غًك١ تهاٟٚ اقبع١ ؾقاِٖ اٚ ٫ تهاٟٚ ثِ قاٍ:
 تٝٗا ٫ٚ يع١.

ٚايتهٌٗٝ ع٢ً ايـٓفو    ٜهتشب اٱقتُاق ع٢ً ايًٛالّ ٚاؿادات -21
ؼي اؿر ٚنإ اٱَاّ عًٞ عًٝـ٘ ايهـ٬ّ اـا اْكطـع قنابـ٘ ؼي طكٜـل      

 َه١ ًٜؿٙ غ١َٛ يٕٝٗٛ اؿر ع٢ً ْفه٘.

 انخفمه
ــٌ سُــٍٛ       -22 ــٌ ٚقب ــ٘ ب ــٌ اؾا٥ ــاّ اؿــر قب ــ٘ ؼي اسه ٜهــتشب ايتفك

 غطبت٘ ّٜٛ ايغؿٜك قاٍ ايٓ  َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘    اٱنتطاع١  ٚؼي
 ."ايؿٜٔ ٚايتفك٘ ٫ٚ تُٓكتٛا عٔ اغيًاٖؿ ا٫ بتٛب١ ٚ اق٬،"ٚنًِ : 

ٜهتشب ايكـا٤ اااْـكات عًـ٢ اؿذـاز ٚاغيتعٗـؿٜٔ قبـٌ ايتٛدـ٘         -23
 ٱؾا٤ اغيٓانو يبٝإ نٝف١ٝ أؾا٤ اغيٓانو ٚأسهاّ ايتٝهت.

 احلج واندَىٌ
َهتجٓٝات ايؿٜٔ ْٚكٚقٜات َعًٝت٘ ٜهكط عٓ٘  يٛ مل ٜهٔ عٓؿٙ ا٫   -24

اؿر ٫ٚ جيب عًٝ٘ بٝع ؾاقٙ اي٥٬ك١ عاي٘ ٚنٝاقت٘ ٚاثاثـ٘ اغيٓانـب١   
 يًأْ٘  ٚآ٫ت َٓعت٘ ٚبٓاعت٘ ٚمٖٛا.

اـا نإ عٓؿٙ َكؿاق َا ٜهفٝ٘ يًشر ٚيهٓ٘ ٜكٜؿ إ ٜتـمٚز ٚجيعًـ٘    -25
 َٗكًا ْٚفكـ١ يمٚادـ٘  تـإ يـل عًٝـ٘ تـكى ايـمٚاز قؿَـ٘  ٚا٭ٚزي        
ايتعذٌٝ بايمٚاز َٚكؿَات٘ قبٌ َٛنـِ اؿـر َـع ا٫َهـإ ٚعـؿّ      

 اؿكز.

يٛ ؾاق ا٭َك بري أؾا٤ اؿر ٚلٚاز ابٓ٘ ٜكؿّ اؿر يٛدٛب٘ ايعٝين   -26
 ٚنفا بايٓهب١ يٮّ.



 ص 280طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 65 زَعامل اٱضيإ/ 

اـا ناْت انتطاعت٘ اغياي١ٝ عباق٠ عٔ ؾٜٔ ؼي ـ١َ  تٙ تٝذب عًٝـ٘   -27
ٜٔ َـ٪د٬ً  إ ٜهع٢ ؼي ؼًُٝ٘ اـا نـإ سـا٫ً  ٚنـفا اـا نـإ ايـؿ     

 ٚيهٔ اغيؿٜٕٛ باـٍ.
٫ جيب اٱقرتاض يًشر ٚإ نإ قاؾقًا ع٢ً ٚتا٥٘ بعؿ٥ف  ْعِ يٛ  -28

نإ ي٘ ؾٜٔ ع٢ً آغك ٚقْٞ باساي١ ايؿا٥ٔ عًٝ٘ ٚدب  ٚنفا يـٛ  
 نإ عٓؿٙ َاٍ  ا٥ب َتهامل عكتًا سٓٛقٙ.

يٛ نإ قاؾقًا عًـ٢ اؾا٤ اؿـر َايٝـًا  ٚيهٓـ٘ َـؿٜٕٛ يًغـت سيـا ٜفكـؿ          -29
يٛ اؾ٣ ايؿٜٔ  تٝكؿّ ايؿٜٔ ٭ٚي١ٜٛ تكـؿِٜ سـل ايٓـاى    اٱنتطاع١ 

ٚإ نإ اؿر قؿ ٚدب عًٝ٘ ؼي ن١ٓ نابك١ ا٫ اـا نإ ايؿٜٔ َ٪د٬ً 
 .عٓؿ عٛؾت٘ َٔ اؿر اٚ إٔ ايؿا٥ٔ قْٞ بتأدًٝ٘سيا ٜكؿق عًٝ٘ 

يٛ ناْت عًٝ٘ سكٛم يكع١ٝ َٔ ايمنا٠ ٚاـُـو اـا اؾاٖـا تٓعـؿّ     -30
َتعًكـ١ بعـري اغيـاٍ ا٫ إ جيعًـٗا      اٱنتطاع١  تتكؿّ اؿكٛم ٭ْٗـا 

اؿانِ عًٝ٘ لًَٛا ٚاقهاطًا ٚسيا ٫ ٜٓـك سيُـًش١ اغيهـتشكري ٖٚـٛ     
ــكادض    ــع ٚدــٛؾ اي ــ٢ مــٛ ايكٓــ١ٝ   ٭ؾا٤ اؿــر  ا٭ٚزي َ ــٛ عً ٚي

 ايًػ١ُٝ.
يٛ يو ؼي اغياٍ ايفٟ عٛلت٘ ٌٖ بًة اٱنتطاع١ أّ ٫  ت٬بؿ َـٔ   -31

ــاق ا٭ْهــب ٚا٭قغــِ ؼي اؾا٤ اغي    ــا ٫  ايفشــِ ٚاغتٝ ٓانــو ٚسي
 ٜتعاقض تعاقًْا بًٝٓا َع يأْ٘.

اـا سُــٌ عٓــؿٙ َبًــة اٱنــتطاع١ قبــٌ اٚإ ايٛادــب تٝذــٛل يــ٘   -32
ايتُكف تٝ٘ ٚتٛرٝف٘ ؼي َ٪ْٚت٘ َٚا ًٜٝل بًأْ٘  َـٔ  ـت انـكاف    

 ٚقُؿ ايفكاق َٔ اؿر.
اـا ٌَٚ َاي٘ ازي سؿ اٱنتطاع١ ٚمل ًٜتفت ا٫ بعؿ تٛات َٛنِ  -33

ٕ تًف اغياٍ تُٝا بعؿ اـا ناْت ايًـكا٥ط  اؿر انتكك عًٝ٘ اؿر ٚا
ا٭غك٣ يًشر فتُع١  تاـا َات ٚدب اٱنت٦ذاق يًٓٝابـ١ عٓـ٘ ؼي   
اؿر ٭ٕ ٚدٛ  اؿر يٝو ـنكًٜا بٌ ٖٛ سهِ تهًٝفٞ ٚاقعٞ ت٬ 

 ٜٓاتٝ٘ ايٓهٝإ ٚايغف١ً.

اـا نإ َهتطٝعًا ٚيهٔ ا٫دكا٤ات ايكا١ْْٝٛ ٚايككع١ ٚمٖٛا سايت  -34
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ــ ٘ اقنـب ع٢ً ٚقثتـ٘  جيـسٝات ؾٕٚ أؾا٥٘ اؿر ؼي ٓـ ـاٍ ْا٥ـ ـ ٘ ـب ع
 ٭ؾا٤ اؿر.

يـٛ نــإ َهــتطٝعًا ٚانــتًمّ اؿـر بــفٍ َبًــة لا٥ــؿ ٭ؾا٤ ايفكٜٓــ١    -35
ٚاْات١ اي٘ يٛتؿ اؿاز  ٚدب اؿر بًكا عؿّ َماظي١ آغكٜٔ 
ٚاؿًٝٛيــ١ ؾٕٚ أؾا٤  ــتٙ يًشــر  تُــج٬ً يــٛ نــإ عٓــٛإ َهــاعؿ   

َُٛات ا٫نتطاع١  اَا يٛ نإ اغيتعٗؿ ًٜرت٣ باغياٍ ٚدب اؿر يع
سـاز آغـك تـ٬ جيـٛل س٦ٓٝــف     انـِ  ايًـكا٤ ٚايكيـ٠ٛ تهـبب سـفف     

 يكاعؿ٠ ٫ ْكق ٫ٚ ْكاق.
ًٜرتا انتٝعا  اٱنتطاع١ ؾُٝع اعُاٍ اؿر تًٛ تًف َاي٘ اثٓا٤   -36

 ايطكٜل َاق  ت َهتطٝع ؼي ايٛاقع.
ؼكـل   ٫ تًرتا ًَه١ٝ ايماؾ ٚايكاس١ً  تًٛ س٬ُ با ب١ ٚاٱباس١ -37

 ايٛدٛ  ٚنفا يٛ ناْا َؿق١ اـا نإ ٫ ٜتعاقض ٚيأْ٘.
يٛ ا٢َٚ ي٘ يػِ سي٪١ْٚ اؿـر تٝذـب عًٝـ٘ س٦ٓٝـف اؿـر ستـ٢        -38

ٚ رٗــٛق َٓــ١ ؼي ايــبري أايكبــٍٛ ؼي ايَٛــ١ٝ  سيْٛــٛع١ٝعًــ٢ ايكــٍٛ 
 غًَُٛا َع َا تٝ٘ َٔ ايجٛا  ايعظِٝ يًَُٛٞ.

غتٝـاق  ٚيـٛ رٗـك    ؼي ٖفا ايمَإ ٜتِ اؿر عٔ طكٜـل ايككعـ١ ٚا٫   -39
ايــ٘ ْــُٔ ٚتــؿ اؿــاز ٚمل ٜهــٔ َهــتطٝعًا  ٚانــتًمّ ا٭َــك        
ا٫نــتؿا١ْ ٜهــتشب يــ٘ ا٫نــتؿا١ْ ٚا٫قــرتاض َــع أؾْــ٢ استُــاٍ   
٫َهإ ايٛتا٤ ؼي ا٭دٌ  ٭ٕ غكٚز اي٘ ؼي ٚتؿ اؿاز بايككعـ١  
ٚمٖٛا قؿ ٫ ٜتشٌُ عٓؿَا تهٕٛ عٓؿٙ انتطاع١  ٚ٭ْـ٘ نـبشاْ٘   

 اؾ٠ تعظِٝ يعا٥ك اهلل.ايٛانع ايهكِٜ  ٫ٚق

 احلج انبريل
ٖٚٛ إ ٜبفٍ يو يػِ َ٪١ْٚ ْٚفك١ اؿر تٝتشكل ٚدٛ  اؿر    -40

عًٝو يُؿم اٱنـتطاع١  ٚتٝـ٘ ُْـّٛ عؿٜـؿ٠ ٚعًٝـ٘ اٱطيـا،       
 نٛا٤ نإ ايبفٍ ب١ٝٓ ايتًُٝو اٚ ٫  دا٤ عٔ ْفق اٚ تطٛعًا.

ٍ ُٜؿم ايبفٍ اـا قاٍ "سر ٚعًٞ ْفكتو ْٚفك١ عٝايو" بٌ ٚيٛ قا     -41
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"عًٞ اشياّ ْفك١ سذو" نُا يٛ نـإ عٓـؿٙ َـا ٜهفـٞ يُٓـف ْفكـ١       
اؿر  اٚ اعطاٙ َبًغًا جيعً٘ َهتطٝعًا يًشر باْاتت٘ ازي َـا عٓـؿٙ    

اٚ نإ   اٚا عطاٙ ْفك١ اؿر ٚنإ عٓؿ عٝاي٘ َا ٜهفِٝٗ ٚيٛ بايك٠ٛ
 بعا ابٓا٥٘ ٜعٌُ سيا ٜهفٞ يًٓفك١ اي١َٝٛٝ.اٚ ابٛٙ 

ْفكات اؿر ٚنإ اغيبفٍٚ ي٘ قاؾقًا عًٝٗا اـا قُك ايباـٍ ؼي بعا    -42
ٚدب عًٝ٘ اؿر  نُا يٛ مل ٜؿتع ا ؿٟ اٚ ادك٠ اغيٓاّ  ٚباَهإ 

اَا ايهفـاقات تـا٭ق٣ٛ     اغيبفٍٚ ي٘ ايُٝاّ ٚايّٓٛ ؼي ايهٝاق٠ َج٬ً
 اْٗا ٚادب١ ع٢ً اغيبفٍٚ ي٘ ٚيٝو ع٢ً ايباـٍ.

تادـًا يـبعا   يٛ نإ ايفٟ بٴفيت ي٘ ْفك١ اؿر َـؿًْٜٛا يًٓـاى اٚ ق   -43
اغي٪ٕ  تاْ٘ ٫ ضيٓع َٔ ؼكل اٱنتطاع١ ٚٚدٛ  ايكبٍٛ ٚاؿر ا٫ 
اـا نإ ايؿٜٔ سا٫ً ٚايؿا٥ٔ َطايبًا  ٚاغيؿٜٕٛ َتُهًٓا َٔ ا٭ؾا٤ َؿ٠ 

 اؿر يٛ مل ٜفٖب ٭ؾا٤ اؿر َٚع ٖفا تا٭ٚزي يًؿا٥ٔ اَٗاي٘.
يٞ ٫ ًٜرتا ايكدٛ، ازي نفا١ٜ عٓـؿ ؼكـل اٱنـتطاع١ بـاؿر ايبـف        -44

 ٚاغيكاؾ َٔ ايهفا١ٜ ٚدٛؾ ْفك١ نات١ٝ غي٪ْٚت٘ َٚ٪١ْ عٝاي٘.
اؿر ايبفيٞ فم عٔ سذ١ اٱن٬ّ ت٬ جيب عًٝ٘ َـك٠ اغـك٣ اـا      -45

 انتطا، َا٫ً.
جيٛل يًباـٍ ايكدٛ، عٔ بفي٘ قبٌ ايؿغٍٛ ؼي اٱسكاّ ا٫ إ ٜهٕٛ  -46

اغيبفٍٚ ي٘ قؿ تُكف ب٘ ٚؾتع٘ ؼي ْفكات اؿر ًٜٚـل انـرتداع٘    
اغيٖٛٛ  ي٘ ـٚ قسِ ٚقؿ قبا ايبفٍ  نُا ٜهكٙ ايكدٛ، ؼي اٚ إ 

 ايبفٍ غًَُٛا َع ٚدٛؾ ايكادض ايًكعٞ اٚ ايعكًٞ.
٫ جيب ع٢ً ايٛيؿ إ ٜبفٍ يٛايؿٜ٘ َـا حيذـإ بـ٘  ٚنـفا ٫ جيـب       -47

عًُٝٗـا ايبـفٍ يًٛيـؿ  ٫ٚ جيـٛل ٭ســؿِٖ ا٭غـف َـٔ َـاٍ اٯغــك        
بٔ عًٞ عٔ آبا٥٘   اَا َا ٚقؾ ؼي اـ) عٔ لٜؿ َٔ  ت إـْ٘ يًشر

عٔ عًٞ عًٝ٘ ايه٬ّ: "إ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ    
قاٍ ؼي سؿٜح يكدٌ: اْت َٚايو َٔ ٖب١ اهلل ٭بٝو  اْـت نـِٗ   

اغيٓـاَري   ُع ْعف نٓؿ اؿـؿٜح تأْـ٘ حيُـٌ عًـ٢    تَٔ نٓاْت٘ "  
عًـ٢ ا٭  إ  بـٔ  اٱغ٬ق١ٝ ٚاي) بايٛايؿٜٔ  اٚ ٚدٛ  اْفـام ا٫ 
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 .نإ تكتًا
بــٔ ٜهــتشب يًٛيــؿ إ ٜبــفٍ ْفكــ١ اؿــر يٛايؿٜــ٘  ٚنــفا ا٭   ي٬ -48

 غًَُٛا اـا نإ ؼي سذ٘ انتككاق ٱضياْ٘ َٚكؿ١َ  ؿاٜت٘.
تعطٌ بعا اعُاي٘ ايتذاق١ٜ ؼي بًؿٙ عٓؿ  ٝاب٘ ٭ؾا٤ تك١ٜٓ اؿر  -49

 يٝو َاْعًا عٔ اؾا٥ٗا.
يٛ تٛقف اؿر ع٢ً قتاٍ ايعؿٚ مل جيب ست٢ َع رٔ ايغًبـ١ عًٝـ٘    -50

ٚايه١َ٬  ٚاـا نـإ ٜٓـؿتع باغيـاٍ ٚدـب بفيـ٘ ا٫ اـا نـإ ْـاقًا        
 .ايباـٍب

اغيهًف اؾا٤ تك١ٜٓ اؿر بٓفهـ٘  ٫ٚ تهفٝـ٘ ْٝابـ١  ـتٙ      جيب ع٢ً   -51
 عٓ٘ َا ؾاّ َتُهًٓا َٔ ا٭ؾا٤.

اـا انتكك عًٝ٘ اؿر ٚمل ٜتُهٔ َٔ اغيبايك٠ بهبب ايعذم ٚاغيكض  -52
٘ إنتٓاب١  تٙ ٚػمٜ٘ َا ايفٟ ٫ ٜكدٛ يفا٤ٙ اٚ ا كّ  تٝذب عًٝ

 ؾاّ ايعفق باقًٝا  ٫ٚ جيب ع٢ً ٚقثت٘ س٦ٓٝف ايكٓا٤ عٓ٘.
يٛ نإ َٝهٛقًا َٚهتطٝعًا َٔ د١ٗ اغياٍ ٚنعت٘ ٚيهٓ٘ مل ٜتُهٔ َٔ  -53

ًـ       ــ كا ايهـَبايك٠ اؾا٤ اؿـر  نُـا يـٛ نـإ تاقـؿًا ي ٔ ٚمـٛٙ َـٔ   ـ
ايًكٚا ٚتل ايكٛاْري  اٚ يًشُـك بـاؿر َـك٠ ٚاسـؿ٠  ٚقـؿ اؾ٣      

ت٘ ا٭ٚزي ْٝاب١ عٔ  تٙ ت٬ جيب عًٝ٘ اقناٍ  تٙ يًشر ْٝاب١ سذ
عٓ٘ َا ؾاّ ٜكدٛ لٚاٍ اغياْع ع٢ً ا٫ق٣ٛ  نُا يٛ نإ ٜٓتظك بًٛغ 

اٚ غكٚز اي٘ ؼي ايككع١ ايعُك اغيأـٕٚ ب٘ اٚ اْكٓا٤ نٓٛات اغيٓع  
ٚإ تكؿ ا٫نتطاع١  ٚإ َات ٜك٢ٓ عٓ٘ َٔ اٌَ تكنت٘ٚمٖٛا  

 .ت٠ؼي نين عُكٙ ا٫غ

ٚتعًل قٝؿ اٱنتطاع١ بايهبٌٝ ٚايهبٌٝ ٖٛ ايطكٜل َٚا ْٚض َٓـ٘   
ٜفنك ٜٚ٪ْح  تًِ تكٌ اٯ١ٜ "ٚهلل ع٢ً ايٓاى سر ايبٝت غئ انتطاع٘"  
بٌ قايت َٔ أنتطا، ايٝ٘ نب٬ًٝ  ػيا ٜؿٍ ع٢ً َْٛٛع١ٝ َكؿَات اؿر 
 ٚقطع اغيهات١ ٚايطكٜل ازي اؿر ؼي أؾا٥٘  تٛدٛ  اؿر اَك َكنب َٔ:

َكؿَات اؿر ٚت٦ٝٗـ١ أنـبا  ايَٛـٍٛ ازي ايبٝـت اؿـكاّ        ا٭ٍٚ:
 ٚقطع اغيهات١ ٚايكؿق٠ ع٢ً ؼٌُ ًَام ايهفك.
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أؾا٤ َٓانو اؿر َٔ ايٛقٛف ؼي عكت١ ٚاغيبٝت ؼي َمؾيفـ١    ايجاْٞ:
 ٚايطٛاف بايبٝت  ٚايهعٞ بري ايُفا ٚاغيك٠ٚ  ٚمٖٛا َٔ ايٛادبات.

تعًكــت بايهــبٌٝ ازي اؿــر  َٚــٔ اٱعذــال ؼي اٯٜــ١ إ اٱنــتطاع١ 
ٚيٝو اؿر ْفه٘ ع٢ً مـٛ اؿُـك تًـِ تكـٌ "َـٔ أنـتطا، اؿـر"  بـٌ         
ـنكت اٱنتطاع١ غُّٛ ايطكٜل ٚا٭ؾا٤ َٚا ٜهـٕٛ طكٜكـًا َٚكؿَـ١    
ت١ًَٝٛ يًشر  نٛا٤ ناْت َكؿ١َ عك١ًٝ اٚ يكع١ٝ ٚتٝ٘ اياق٠ ازي ٜهك 

 ٚنٗٛي١ أؾا٤ َٓانو اؿر  ٚؼتٌُ اٯ١ٜ اَكٜٔ:
ــ ا٭ٍٚ: ــتطاع١  تـــاغيكاؾ َـــٔ يفـــظ     مشـ ٍٛ َٓانـــو اؿـــر باٱنـ

اٱنتطاع١  اغيع٢ٓ ا٭عِ ايًاٌَ يًشر َٚكؿَات٘  تكؿ ٜهتطٝع اٱْهإ 
 ايٍَٛٛ ازي ايبٝت  ٚيهٔ ٜتعفق عًٝ٘ أؾا٤ اغيٓانو.

تعًل اٱنتطاع١ غُّٛ ايطكٜل ازي اؿر  ٚت١٦ٝٗ َكؿَات٘  ايجاْٞ:
  ٚ ٍ  ٖٚـٛ يـاٖؿ عًـ٢    ٚأنبا  ايٍَٛٛ ازي ايبٝت  ٚايُـشٝض ٖـٛ ا٭

ايؿق١ ؼي اؿهاّ ايًكع١ٝ  ٚاٱعذال ؼي أيفار ايككإٓ  ٚإ نٌ ن١ًُ َٓ٘ 
تفتض أبٛابًا َٔ ايعًِ تإ قًت َـٔ ايٓـاى َـٔ ٫ ٜهـتطٝع أؾا٤ َٓانـو      
اؿر يه)ٙ اٚ َكْ٘  قًت: إ اغياْع َٔ أؾا٤ اؿر ٜهٕٛ َاْعًا َٔ قطع 

  ِ قـؿ تٗـ٤ٞ عٓاٜـ١ ٚقتكـ١      اغيهات١ ٚباقٞ اغيكؿَات َٔ با  ا٭ٚيٜٛـ١  ْعـ
يًُكٜا ٚايهبت ؼي ايٍَٛٛ ازي ايبٝت  تٝبك٢ عًٝ٘ اؾا٤ اغيٓانـو  يـفا   
دا٤ت ايًكٜع١ بايتػفٝف ٚايتهٌٗٝ ٚايكٛاعؿ اٱَتٓاْٝـ١ بٛدـٛٙ اٱْابـ١    

 عٔ ايعادم ؼي ايطٛاف ٚمٛٙ  ٚايطٛاف ٚايهعٞ ب٘  ٚظيً٘ تُٝٗا.
  ٛ بــ١ ازي َٚــش١ ايبــؿٕ ٚدــ٘ َــٔ ٚدــٛٙ اٱنــتطاع١  تــ٬ تُــٌ ايٓ

 . ايتػفٝف ؼي اغيٓانو ٭ْ٘ قا٥ِ ؼي أٌَ ايتهًٝف باؿر
ٍٳ ٞ عًٝ٘ ايه٬ّ قاٍ : ٚٚقؾ سؿٜح ْعٝف اٱنٓاؾ عٔ اٱَاّ عً    قيا

٘ٹ  َّ ٝٵتٹ اي ٘ٴ ِإيي٢ بٳ ًِّغٴ ًي١ً تٴبٳ ٚٳقٳاسٹ ًيوي لٳاؾٶا  َٳ ٔٵ  َٳ ٘ٹ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚنًِ  َّ ٍٴ اي قٳنٴٛ
ٍٴ تٹـ٢     ٜٳُكـٛ ٘ٳ  َّـ ٕٻ اي ـٳيٹوي أي ٚٳ ٝٽا  ُٵكٳاْٹ ٚٵ ْٳ ٜٽا أي ٗٴٛؾٹ ٜٳ ُٴٛتٳ  ٜٳ ٕٵ  ٘ٹ أي ٝٵ ًي ِٵ ٜٳشٴرٻ تي٬ي عٳ ٚٳيي

٘ٹ عٳ َّ ٚٳيٹ ٘ٹ ) ٍٳ أيبٴٛ عٹٝهٳ٢ نٹتٳابٹ ٘ٹ نٳبٹ٬ًٝ( قيا ٝٵ ِٔ انٵتٳطيا،ٳ ِإيي َٳ ٝٵتٹ  ًي٢ ايٓٻاِى سٹرټ اْيبٳ
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ٍٴ  ٖٹ٬ي ٚٳ ٍٷ.  َٳكيا ٙٹ  ٓٳاؾٹ ٚٳتٹ٢ ِإنٵ ٘ٹ  ٛٳدٵ ٖٳفٳا اْي ٔٵ  َٹ ٘ٴ ِإ٫َّ  ٖٳفٳا سٳؿٹٜحٷ  يِكٜبٷ ٫ي ْٳعٵِكُت
ٓٳعٻفٴ تٹ٢ اْيشٳؿٹٜحٹ ٜٴ ٚٳاْيشٳاِقخٴ  ٍٷ  ٗٴٛ َٳذٵ ٘ٹ  َّ ٔٴ عٳبٵؿٹ اي  .(1) بٵ

قـاٍ قنـٍٛ اهلل َـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚنـًِ : َـٔ        :عٔ أبٞ أَا١َ قاٍ ٚ)
َات ٚمل حير سذ١ اٱن٬ّ   مل ضيٓع٘ َكض سابو   أٚ نًطإ دا٥ك   

 .(2)(أٚ ساد١ راٖك٠   تًُٝت ع٢ً أٟ ساٍ يا٤ ٜٗٛؾًٜا أٚ ُْكاًْٝا
ٚـنــكٙ ابــٔ اؾــٛلٟ ؼي اغيْٛــٛعات   ٚقــاٍ ايعكًٝــٞ ٚايــؿاققطين 

ٜٚتهاَض ايعًُا٤ ؼي قٚا١ٜ اؿؿٜح ؼي بـا  ايفٓـا٥ٌ    ٫ُٜض تٝ٘ ي٧  
 ٚاغيهتشبات ٚؼي ايرت ٝب ٚايرتٖٝب .

ٚنٝأتٞ َمٜؿ بٝإ ؼي اؾم٤ ايجأَ بعؿ اغيـا٥تري َـٔ ٖـفا ايتفهـت ؼي     
ٚنفا٥ٞ إـ إٔ سر ايبٝت اؿـكاّ ٚادـب   با  تكهِٝ ايٛادب إزي عٝين 

 أٚ اَكأ٠.عٝين ع٢ً نٌ َهًف عٓؿٙ انتطاع١ يًشر نٛا٤ نإ قد٬ً 
ٚيٛ ؾاق ا٭َك عٓؿ اغيهًف بري سٍُٛ اٱنتطاع١ عٓؿٙ اٚ عؿَٗا  
 نُا يٛ نإ ٫ ٜعًِ ٌٖ تهفٝ٘ َ٪ْٚت٘ ٭ؾا٤ اؿر أّ ٫  تا٭ٌَ اي)ا٠٤.

ْٔ اْضثَ َطنَع ِإيَْٝثِ٘ َضثِبٝاًل      َٚيًَِّثِ٘ عًََث٢ ايَّٓثنِع ِسثرم ايْ     طقٛي٘ تعازي  ٚأنؿ بَْٝثِت ََث

ْٔ اْيَعثنيَُِنيَ     ٌّ َعث َّ ايًَّثَ٘ غَِٓث ْٔ َنَرَس َفِإ ايكـؿق٠  َْٛـٛع١ٝ    (3)صَََٚ
ع٢ً ايٍَٛٛ ازي ايبٝت اؿكاّ نًكا ؼي تكض اؿر ٚتٝ٘ َٓع يًشكز  

 تع يًٓكق ٚا٭ـ٣ ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ ٚؾ
  ٚعـؿّ ايتهًٝـف سيـا ٫    (4) صٜمِسٜدم ايًَّ٘م ِبهمِْ ايْٝمْطَس َٚال ٜمِسٜثدم ِبهمثِْ اْيعمْطثسَ   تعازي ط

 ٜطام.
ٌ عـاّ ازي ايتشكـل ؼي اَهـإ ايَٛـٍٛ ازي     ٚؼح اٯ١ٜ اغيهًِ ؼي نـ 
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ّ  بـٌ  ايبٝت اؿكاّ ٚأؾا٤ اؿر  ٚمل تكٝؿ اؿر اٚ اٱنـتطاع١ باٱنـ٬  
ػيا ٜؿٍ ع٢ً ايتٛد٘ اـطا  ايتهًٝفٞ باؿر يهٌ َهتطٝع َٚهتطٝع١ َٔ 
اغيهًفــري  ٚأنــتؿٍ بعٓــِٗ بٗــفٙ اٯٜــ١ عًــ٢ تهًٝــف ايهفــاق بــايفكٚ،   
نتهًٝفِٗ بأٍَٛ ايؿٜٔ  ا٫ إ ٜكاٍ إ ايكؿق اغيتٝكٔ ٖٛ تكٜٓـ١ اؿـر   

 غًَُٛا ٚيٝو تكٚ، ايؿٜٔ َطًكًا.
 حيتٌُ ؼي عا٥ؿٜت٘ ٚدٗري: ٚايُٓت ا ا٤ ؼي )إنتطا، ايٝ٘(

 ايبٝت اؿكاّ أٟ َٔ انتطا، ازي ايبٝت نب٬ًٝ. ا٭ٍٚ:
 اؿر أٟ َٔ إنتطا، ازي اؿر نب٬ًٝ. ايجاْٞ:

ٚا٭َض ٖٛ ايجاْٞ ٭ٕ َْٛٛ، اٯ١ٜ ٖٛ سر ايبٝت  ٚبري إنتطاع١ 
اؿر ٚايٍَٛٛ ازي ايبٝت عُّٛ ٚغُّٛ َطًل  تاؾا٤ اؿر ٍَٚٛ 

 ٚ أيـٗك اؿـر  اَـا ايَٛـٍٛ ازي ايبٝـت تٗـٛ أعـِ        ايبٝت اؿكاّ ؼي أٜـاّ 
 ًٌُٜٚ أٜاّ ايه١ٓ نًٗا ٚأؾا٤ َٓانو ايعُك٠.

 لبَىٌ اإلسخطبعت
اٱنتطاع١ ٖٞ ايطاق١  ٚقؿق٠ اٱْهإ ع٢ً ايفعٌ ٚقؿ ؼفف ايتـا٤  
تٝكاٍ: أنطا، ٜهتطٝع  ٭ٕ ايتا٤ ٚايطا٤ َٔ ككز ٚاسؿ  تتشفف ايتا٤ 

ٚٙمََثثن اْضثثٚؽفٝفــًا يًفــظ ٚؼي ايتٓمٜــٌ ط  ْٕ َٜظَْٗثثسم ــكؾ يفــظ  (1)صَطنعمٛا َأ ٚمل ٜ
)إنتطا،( بُٝغ١ اغيفكؾ ايغا٥ب ؼي ايككإٓ ا٫ ؼي ٖفٙ اٯ١ٜ ؼي ؾ٫ي١ ع٢ً 

 َْٛٛع١ٝ ايبٝت  ٚؼي ٖفا اٱْفكاؾ َها٥ٌ:
اغتُاّ ايبٝت بفعٌ عباؾٟ َٔ ايٓاى قا٥ِ ع٢ً ايكـؿق٠   ا٭ٚزي:
 ٚاٱنتطاع١.
 ايبٝت اؿكاّ. تٛنٝؿ َْٛٛع١ٝ اٱنتطاع١ ؼي سر ايجا١ْٝ:
 تٓبٝ٘ اغيهتطٝع ٚايكاؾق ع٢ً اؿر بًمّٚ أؾا٤ تك١ٜٓ اؿر. ايجايج١:
ٌٖٚ ؼي اٯ١ٜ ؾع٠ٛ يتشٌُٝ اٱنتطاع١  سيعٓـ٢ إ اغيهـًِ    ايكابع١:

ــماؾ ٚايكاسًــ١      ــ١ أنــبا  َٚكــؿَات اؿــر َــٔ اي ــ٘ إٔ ٜهــع٢ يت٦ٝٗ عًٝ
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 اؾٛا  يـٝو َـٔ إَـاق٠ ؼي اٯٜـ١ تـؿٍ عًٝـ٘  ٫عًـ٢ مـٛ ايٛدـٛ  ٫ٚ         
اٱنـــتشبا   ٚؼي عًـــِ ا٭َـــٍٛ إ ؼُـــٌٝ َكؿَـــ١ ايٛادـــب يـــٝو  

 بٛادب.
ٚمل ٜكؾ يفظ َْٚٛٛ، اٱنتطاع١ ؼي أٟ َٔ ايفكا٥ا ايعباؾ١ٜ  ْعِ 

َٔ ٜمِطٝكمَْٛ٘م ِفد١َْٜص َطَعنّم َِْطِهنٍيٚقؾ ؼي ايُٝاّ ط  .(1) صَٚع٢ًََ ايَِّرٜ
نُا اْٗا َاؾ٠  اٱنتطاع١ يكطًا يٛدٛ  اؿر أَا ٖفٙ اٯ١ٜ تذا٤ت 

ٚطكٜل ٭ؾا٥٘  ٚتؿٍ اٯ١ٜ ع٢ً إ اٱنتطاع١ عٓؿ اغيهًُري قإْٛ ثابت 
 ٚؾا٥ِ ؼي نٌ لَإ غيكؿَتري:

 ٫بؿ َٔ قٝاّ اغيهًُري عر ايبٝت ؼي نٌ عاّ. ا٭ٚزي:
 اٱنتطاع١ يكا ؼي أؾا٤ اؿر. ايجا١ْٝ:

ػيا ٜعين تٛتك اٱنتطاع١ عٓؿ اغيهًُري  ٖٚـٞ ْعُـ١ ٚقلم ٚعٓـٛإ    
ًهع١ ٚايغ٢ٓ عٓؿ اغيهًُري غَُٛـًا ٚاْٗـا َـٔ ايهًـٞ اغيًـهو ايـفٟ       ي

 ٜهٕٛ ع٢ً َكاتب َتفاٚت١ بًشار أَٛق:
 ايًإٔ ٚاؿاٍ ٚايتفاٚت تٝ٘. ا٭ٍٚ:
قك  اٚ بعؿ اغيهات١ تُٔ ٜهٕٛ قكٜبًا َٔ ايبٝت تهٕٛ َ٪ْٚت٘  ايجاْٞ:

 أغف ػئ ٜهٕٛ بعٝؿًا عٓ٘.
 ٦ًا  ٚنع١ ْٚٝكًا.ايتبأٜ ؼي ٚنا٥ط ايٓكٌ نكع١ ٚبط ايجايح:
اؿاي١ اغيعاي١ٝ يًٓاى  ٚايغ٤٬ اٚ ايكغِ ؼي اغيٛنِ ٚايب٬ؾ  ايكابع:
 ا٭غك٣.

ــاَو: ــام    اــ ــٛؾ ًَـ ــل  اٚ ٚدـ ــٗٛي١ ايطكٜـ ــك  ٚنـ ــ١َ٬ ايهـ نـ
 َٚعٛبات تٝٗا.
ساٍ ايعٝاٍ َٚٔ خيًف٘ اؿاز غًف٘  َٚا حيتادٕٛ ايٝ٘ َٔ  ايهاؾى:
 اغي٪١ْٚ ٚايٓفك١.

ٖــفٙ ايعٓــاٜٚٔ باٱعتبــاق  ؼي ؽفٝــف َٚٓــاَري اٱنــتطاع١ تأغــفٙ 
ٚتٌٓ َٔ عٓؿ اهلل َٔ  ت إ ٜـ٪ثك ٖـفا ايتػفٝـف عًـ٢ تٛدـ٘ أتـٛاز       
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ْٕ ِفثٞ ايَّٓثنِع   اغيهًُري ٭ؾا٤ اؿر ٚؼكٝل َُاؾٜل قٛي٘ تعـازي ط  ََٚأذل

 .(1) صِبنْيَشرل َٜأَْمَٛى ِزَدنال َٚع٢ًََ نمٌل َونٍَِس
ٖٚٞ إ اؿر ساد١ يًٓاى باٱْات١ ازي انتشٓاق اغيهًفري ؿكٝك١ 

ٚاهلل  ين عٔ ايعاغيري تُٔ حير ايبٝت جيًب ايُٝت اؿهٔ ٜٚٓاٍ اـت 
ٌٜٚٓٗ َٔ بكنات ايبٝت اؿكاّ  ٜٚفٛل با٭دك ٚايجٛا   َٚٔ ايًٛاٖؿ 

ر ٜٓفٞ ع٢ً َٔ أؾاٙ قؾا٤ َٔ ا ٝب١ ٚايًإٔ  ٜٚهٕٛ نببًا إ تك٣ اؿ
ا عًِ ايٓاى إ ٖفا ايًػِ ابتؿا٥ًٝا يبعح ايجك١ ؼي ايٓفٛى ب٘  تُت٢ َ

قؿ سر ايبٝت اؿكاّ تاِْٗ ضيًٕٝٛ ٜٚط٦ُٕٓٛ ايٝ٘ ا٫ إ ٜظٗك اــ٬ف   
ٖٚٛ قًٌٝ ْـاؾق ٫ٚ عـ)٠ بايكًٝـٌ ايٓـاؾق  نُـا إ سـر ايبٝـت َْٛـٛ،         
ٚسهــِ ًٜــض عًــ٢ اٱْهــإ بًــمّٚ تكٝــؿٙ بــايفكا٥ا  ٚؼًٝــ٘ بــا٭غ٬م 

 اؿُٝؿ٠.
 ــت ثابتــ١ بــٌ َــتغت٠       َٚــٔ اٯٜــات إٔ َُــاؾٜل قــإْٛ اٱنــتطاع١

ــمؾاؾ ٚأغــك٣ تهــٕٛ          ــاق٠ ت ــؿ  َٚــٔ لَــإ ازي آغــك  تت ــؿ ازي بً َــٔ بً
ــإ اغيهــًُري حيكَــٕٛ ؼي نــٌ لَــإ عًــ٢ ايتٛدــ٘              قًًٝــ١  َٚــع ٖــفا ت

ازي ايبٝـــت اؿـــكاّ عًـــكًا يٛادـــب ايٛدـــٛؾ  تـــ٬  كابـــ١ إ تـــك٣                  
ع ٦َـات ا٭َٝـاٍ ًَـًٝا      بعا اؿذاز ٚؿؿ اٚا٥ـٌ ايكـكٕ ايعًـكٜٔ ٜكطـ    

ــٔ         ــ٢ َـ ــؿ ا٭ؾْـ ــ٢ اؿـ ــاٖؿًا عًـ ــٕٛ يـ ــر يٝهـ ــؿاّ ٭ؾا٤ اؿـ ــ٢ ا٭قـ عًـ
اٱنــتطاع١ ايــفٟ ضيهــٔ َعــ٘ أؾا٤ ايٛادــب  ْٚٝــٌ ايفــٛل بايهــعاؾ٠        

 ا٭غك١ٜٚ.

 حبث بالغٍ
ــاْٞ اغيْٛــٛ،      ــؿٜع )اٱنتكُــا٤( ٖٚــٛ انــتٝفا٤ َع َــٔ ٚدــٛٙ ايب

٘ ٚيٛالَـ٘ ٚعٛاقْـ٘   ٚاجمل٤ٞ ظُٝع غُاي٘ َٚفات٘ ايفات١ٝ  َُٚـاؾٜك 
ٚآٜات ايككإٓ َؿقن١ ؼي عًّٛ ايب٬ ١ ٚاٱطٓا  ٚاٱجيـال  ٚتٓفـكؾ سيـا    
ٜتفــك، عٓٗــا َــٔ َعــاْٞ اؿهُــ١ ٚاٱعذــال  ٚقــؿ ٜــأتٞ اٱنتكُــا٤         
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اغيْٛٛعٞ اٚ اؿهُٞ اٚ ن٬ُٖا َعًا ؼي آ١ٜ ٚاسؿ٠ أٚ آٜتري أٚ أنجك  ٚقؿ 
ٖفٙ اٯٜـ١ ٚاٯٜـ١    دا٤ انتكُا٤ ايعٓاٜٚٔ ٚايهًٝات ايه)٣ ؼي ايبٝت ؼي

 ايهابك١ ٚاؾُع بري اٯٜتري ٜفٝؿ اَٛقًا:
 ٖٛ ايفٟ ْٚع ايبٝت. إ اهلل  ا٭ٍٚ:
نبل قؿّ اًْا٤ ايبٝـت ٚاْـ٘ اٍٚ بٝـت  ٚمل ْٜٛـع يفـكؾ اٚ       ايجاْٞ:
أ١َ اٚ دٌٝ بٌ يًٓاى طيٝعًا  َع عًِ اهلل تعازي بإ ايٓـاى   طياع١ اٚ

ازي سٍُٛ ايٓكٌ ٚاٱْتكـاٍ  ئ جيتُعٛا ؼي َُك ٚبًؿ ٚاسؿ  ؼي اياق٠ 
بري أَُاق ا٭قض  تايفٟ ٜأتٞ يًشر َٔ بًؿ بعٝؿ ٫بؿ ٚإ ضيـك سيـؿٕ   
ٚقك٣ َتعؿؾ٠ تٝهٕٛ َكٚقٙ َٓانب١ يًتعاقف ٚاي١ًُ َع ايفٜٔ ضيك بٗـِ  

  ٚايبٝت ٚن١ًٝ يٮغ٠ٛ ٚااب١  ٚـنكت (1)صََٚدَعًَْٓننمِْ غمعمَٛبن ََٚقَبن٥ٌَِ ِيَ َعنَزفمٛاط
 اْ٘ سيه١ سيا ٜهاعؿ ايٓاى ع٢ً اٱٖتؿا٤ ايٝ٘.اٯ١ٜ َْٛع٘ ٚ
ايرتيض ايؿا٥ِ ٚاغيتٌُ يً)ن١ َٔ ايبٝت ٭ٕ َا ٜٓـع٘ اهلل   ايجايح:

 .ٜرتيض َٓ٘ اـت ٚايفٝا ٚايٓعِ اغيت١ًُ 
 ٖٛ با  ٖؿا١ٜ يًٓاى  ٚٚن١ًٝ ا٬َع  ِ. ايبٝتايكابع: 
ٖٚـٞ   إبتؿأت ٖفٙ اٯ١ٜ بفنك سكٝك١ َٔ اٱقاؾ٠ ايته١ٜٝٓٛ اـاَو:

 ٚدٛؾ آٜات باٖكات ؼي ايبٝت يتهٕٛ داَع١ يعامل ايًٗٛؾ ٚعامل ايغٝب.
دعٌ َكاّ إبـكاِٖٝ آٜـ١ رـاٖك٠  ٚعٓٛاْـًا يً)نـ١  ٚيفـت        ايهاؾى:

 ا٭ْظاق غيا تٝ٘ َٔ اغيعاْٞ ايكؿن١ٝ ٚبٝإ عظِٝ َٓمي١ إبكاِٖٝ ؼي تأقٜـــؼ 
 اؿر  ٚؽًٝؿ اي٘ ٚتعً٘ ؼي ايككإٓ ٚؼي ايٛاقع ا٭قْٞ.

َٔ ٚدٛٙ اي)ن١ ٚاٯٜات إ ٜتغ٢ً ا٭َٔ َٔ ٜؿغٌ ايبٝت  ابع:ايه
 ٖٚٛ َٔ كتُات ايبٝت اؿكاّ ٚياٖؿ ع٢ً تفٌٓٝ ٖفٙ ايبكع١ اغيباقن١.

بٝإ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ اي)ن١ ٖٚٛ سر ايبٝـت َٚـا تٝـ٘ تٛنٝـؿ      ايجأَ:
تعبؿ ايٓـاى عذـ٘ َـع عظـِٝ ا٭دـك       يٛرا٥ف ايبٝت اؿكاّ ٚإ اهلل 

ٙ  ٚبٝإ اي١ًُ بري ْٚع ايبٝت ٚأؾا٤ اؿر اييت تعـين  ٚايجٛا  غئ لاق
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 اي١ًُ بري ايؿْٝا ٖٚٞ عامل ا٭تعاٍ ٚبري ا٫غك٠ ٖٚٞ عامل اؾما٤.
ايَٛـٍٛ ازي  تكٝٝؿ تك١ٜٓ اؿر باٱنتطاع١ ٚايكـؿق٠ عًـ٢   ايتانع: 

 ايبٝت.
 غتِ ٖفٙ اٯ١ٜ بأَكٜٔ: ايعايك:
نــته) عــٔ يغــ١ اٱْــفاق ٚايٛعٝــؿ غيــٔ ســر تكٜٓــ١ اؿــر ٚإ ا٭ٍٚ:

 أؾا٥ٗا.
يًػ٥٬ل  ٚتٝـ٘ ايـاق٠ ازي إ  سـر     بٝإ عؿّ ساد١ اهلل  ايجاْٞ:

ايبٝت قظي١ بايٓاى ٚتٌٓ إ ٞ قا  ٚإ َٔ جيشـؿ بـ٘ ٫ ٜٓـك ا٫    
 ْفه٘.
 

ْٔ اْيَعنيَُِنَيقٛي٘ تعازي  ط ٌّ َع َّ ايًََّ٘ غَِٓ ْٔ َنَرَس َفِإ  صَََٚ
ع ٚقاؾق عًٝ٘ َٔ بعؿ تٛنٝؿ اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛ  اؿر ع٢ً نٌ َهتطٝ

ايٓاى َطًكًا  َٚا تٝ٘ َٔ بٝإ َْٛٛع١ٝ اؿر ؼي ْٚع ايبٝـت  ٚغًـل   
اٱْهإ  تايبٝت ْٚع يٝشذ٘ ايٓاى  َٚٔ ٚرا٥ف ايٓاى ايعباؾ١ٜ سر 

 ايبٝت اؿكاّ  ٚنإ اغي٥٬ه١ ٜطٛتٕٛ سٛي٘ قبٌ غًل آؾّ.
ٚدا٤ت غاشي١ اٯ١ٜ بُٝغ١ اٱْفاق ٚايتٛبٝؼ ٭ٌٖ ايهفك ٚاؾشٛؾ  

 هفك ؼي اغيكاّ ع٢ً ٚدٛٙ:ٚاي
 نفك دشٛؾ بفك١ٜٓ اؿر. ا٭ٍٚ:
ْٔ َْٜػهمْس عؿّ يهك ْع١ُ ايبٝـــت اؿـــكاّ  قاٍ تعازي ط ايجاْٞ: َََٚ 

ٌّ سَُِٝد َّ ايًََّ٘ غَِٓ ْٔ َنَرَس َفِإ َََٚ  .(1) صَفإََُِّْن َْٜػهمسم يَِْٓرطِِ٘ 
 ٠ ٚاي٬ُع.عؿّ اٱْتفا، َٔ ايبٝت اؿكاّ ؼي َٓانو ايعباؾ ايجايح:
 ايًكى ٚاي٬ٓي١  ٚدشٛؾ ايكبٛب١ٝ. ايكابع:

ايُؿٚؾ عٔ ايٓبـ٠ٛ ٚاسهاَٗـا  ٚعـؿّ اتبـا، ايـٓ  قُـؿ        اـاَو:
 تُٝا دا٤ ب٘ َٔ عٓؿ اهلل.٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ 

                                                 

 .12نٛق٠ يكُإ  (1) 
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تكى َا أَك اهلل ب٘ َٔ ايفكا٥ا ٚايٛادبات  َٚٓٗـا سـر    ايهاؾى:
 ايبٝت اؿكاّ.

 َٛق:٫ٚ تعاقض بري ٖفٙ ايٛدٛٙ ٭
 َؿم َف١ ايهفك ع٢ً نٌ ٚد٘ َٓٗا. ا٭ٍٚ:
 ف٤ٞ اٯ١ٜ بُٝغ١ اٱط٬م ايًا١ًَ ٭تكاؾ ايهفك. ايجاْٞ:
غاشي١ اٯ١ٜ قاعؿ٠ ن١ًٝ تبري  ٓاٙ تعازي عٔ ايٓاى ٚاـ٥٬ل  ايجايح:

 َطًكًا.
ْٔ َنَرَسٚ)َٔ( ؼي قٛي٘ تعازي ط يـكا دـالّ  ٚيـٝو َـٔ     انِ ص َََٚ
قفٚف ٚتكؿٜكٙ: تًٔ ٜٓك اهلل تإ اهلل  ين دٛا  يكا ؼي اٯ١ٜ  ٖٚٛ 

عٔ ايعاغيري  ٚيهٔ نٝام اٯ١ٜ دـا٤ ٚنـإٔ اؾًُـ١ اـ)ٜـ١ غـ) يًُبتـؿأ       
 ٚدٛا  يًًكا ؼي إٓ ٚاسؿ  ٚتٝ٘ ٚدٛٙ:

ٔ ٚبٝــإ قــبض تعًــِٗ باغتٝــاقِٖ اؾشــٛؾ     تــٛبٝؼ ايهــاتكٜ  ا٭ٍٚ:
 ٚايُؿٚؾ.
٘ ا٫ إغباقِٖ بإٔ َؿٚؾِٖ عٔ ايبٝت ٚسذ٘ ئ ٜٓـكٚا بـ   ايجاْٞ:
 اْفهِٗ.

َٚٔ َفات اهلل تعازي اْ٘ يٝو قتادًا ازي  ـتٙ  ٭ْـ٘ تعـازي ٜٓفـكؾ     
بٛدٛ  ايٛدٛؾ  ٚاٱستٝاز َف١ ٬َل١َ يٲَهإ  ٚنٌ ػيهٔ قتاز  
 ٚنٌ ي٤ٞ قتاز ازي اهلل تعازي ٚنٌ كًٛم تٌٓ َٔ عٓؿ اهلل ٚتٝا َٔ 

 يطف٘  ٚياٖؿ ع٢ً عظِٝ قؿقت٘ ٚ ٓاٙ عٔ  تٙ.
اشي١ اٯٜـ١ ؼي َفَٗٛٗـا اغيهـًُري عًـ٢ تعاٖـؿ ايبٝـت       ؼح غ ايجايح:

 اؿكاّ  ٚاٱَتجاٍ يٮٚاَك اٱ ١ٝ بأؾا٤ اؿر.
دــا٤ت اٯٜــ١ بُــٝغ١ اٱْــفاق ٚايٛعٝــؿ غيــٔ جيشــؿ بــاؿر     ايكابــع:

ٚاٱياق٠ غيا ٜٓتظكٙ َٔ ايعكا   يٲقاَـ١ عًـ٢ ايهفـك  ٚاٱَـكاق عًـ٢      
 .عؿّ طاع١ اهلل 
يٓاى اْ٘ نبشاْ٘ حيفظ ايبٝـت اؿـكاّ   َٔ  ٓاٙ تعازي عٔ ا اـاَو:

ٜٚتعاٖؿٙ ؼي َْٛع٘ ٚبٓا٥٘ َٚا تٝ٘ َٔ اغيعذمات ايباٖكات  ٚايؿ٫٫ت 
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 ايٛاْشات.
ْٔ َذا ايَّثِرٟ ٜمْكثِسهم ايًَّثَ٘ َقْسَوثثن     سُٝٓـا ْـمٍ قٛيـ٘ تعــازي ط    ايهـاؾى:  ََث

قاٍ ْفك َٔ ايٝٗٛؾ إ اهلل تكت ٜهتككض َٓا ٚمـٔ ا٭ ٓٝـا٤     (1) صَسَطثَٓن 

َٔ إ اهلل  ًٓٝا غيا انتككْٓا اَٛايٓا  تاْمٍ اهلل طٚيٛ ن َيَكْد ضََُِع ايًَّ٘م قٍََْٛ ايَِّرٜ

َِٓٝن٤م ٔم َأْغ َّ ايًََّ٘ َفِكرُي ََْْٚش   ٚدا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يتػـ) بـإ سـر    (2)صَقنيمٛا ِإ
 ايبٝت ساد١ ْٚفع قا يًعبؿ ْفه٘ ٚإ اهلل  ين عٔ سر ايٓاى يبٝت٘.

ــابع: ــا دــا٤ت اٯٜــ   ايه ــ٘ مل ْٜٛــع    غي ــت ٚاْ ــابك١ بْٛــع ايبٝ ١ ايه
يًُهًُري تكط  بٌ ْٚع يًٓاى طيٝعًا  ٚأْ٘ ٖؿ٣ يًعاغيري  ـنكت ٖفٙ 
اٯ١ٜ  ٢ٓ اهلل تعازي  ٚعؿّ سادت٘ يًٓاى ٚايعـاغيري  ٚإ ْٚـع ايبٝـت    
ٚاغيكاَؿ ايكؿن١ٝ َٓ٘ ٚقيشات اي)ن١ اييت تفٝا َٓـ٘ ٖـٞ تٓـٌ َـٔ     

 عٓؿ اهلل ٫ عٔ ساد١ َٓ٘.
ت اٯ١ٜ عٔ سكٝك١ ثابت١ ٚبٝإ َف١ َٔ َفات اؾ٬ٍ  أغ) ايجأَ:

 ٚتٛنٝؿ  ٓاٙ تعازي إغباق عٔ نًب اؿاد١ عٓ٘.
 ٚبٝإ يعؿّ سادت٘ يغتٙ. اٯ١ٜ َؿع ٚثٓا٤ ع٢ً اهلل  ايتانع:
عؿ ايٓفٞ اغيطًل ؿاد١ اهلل يغتٙ تإ ١ًَ ايٓـاى َـع اهلل   بايعايك: 

  ٚايُشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ  ٭ٕ  اَا إ تهٕٛ َب١ٝٓ ع٢ً سادتِٗ ي٘ اٚ ٫
  ٚدا٤ت اٯ١ٜ بايتـفنت عادـ١ اـ٥٬ـل هلل    نٌ كًٛم ٖٛ قتاز هلل 

تعازي  يفا ٚقؾت بُٝغ١ )ايعاغيري( يتـؿٍ ؼي َفَٗٛٗـا عًـ٢ إ اغي٥٬هـ١     
 ـين عـٔ    ٚايٓاى ٚاؾٔ ٚاـ٥٬ل نًـِٗ قتـادٕٛ هلل تعـازي  تـاهلل     

ــِٝٗ  ٚتتذًــ٢ اؿادــ١    ــاز اي بإطاعــ١ أٚاَــك اهلل ؼي ايعــاغيري  ٚ ــتٙ قت
 ايفكا٥ا ٚايعباؾات  ٚإتٝإ ايبٝت اؿكاّ ٚتعاٖؿٙ.

ؼي اٯٜـ١ تٛنٝـؿ عًـ٢ انـتؿا١َ ْٚـع ايبٝـت  ٚؾٚاّ        اؿاؾٟ عًـك: 
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اق ٚلدك عٔ َؿ َٚٓع اؿـاز عـٔ   َٓاتع٘ ٚتٝهت ايٛتٛؾ ايٝ٘  ٚتٝٗا اْف
 ايٍَٛٛ ازي بٝت٘ اؿكاّ.

ٜكِ ايٓاى عر ايبٝت  ٌٖ ؼي اٯ١ٜ اياق٠ ازي اْ٘ يٛ مل ايجاْٞ عًك:
تإ اغي٥٬ه١ ٜكَٕٛٛ عذ٘ ٚايطٛاف سٛي٘  اؾٛا  ٫ ؾيٝـٌ عًـ٢ ٖـفا    
اغيفّٗٛ ٚإ نإ طٛاف اغي٥٬ه١ َهـتُكًا  نُـا إ ٚرـا٥ف ايٓـاى ألا٤     
ايبٝت أعِ َٔ اؿر اـ اْٗا تًٌُ ايعُك٠ ٚايمٜاق٠  ٚانتكباي٘ ؼي اي٠٬ُ 

  ٚ دٗتـ٘ ؼي ايـفبا٥ض ٚؾتـٔ    ١ٝ َْٛـٛع اي١َٝٛٝ َٔ طيٝـع امـا٤ ا٭قض  
 اغيٛت٢.

٫ ٜٓشُك َْٛٛ، اٱغباق عٔ  ٓاٙ تعـازي غُـّٛ    ايجايح عًك:
تٛبٝؼ ٚتبهٝـت ايهـاتكٜٔ  بـٌ اْـ٘ ٜـأتٞ يـؿع٠ٛ اغيهـًُري يًهـعٞ ٭ؾا٤         
َٓانو اؿر  ٚاؿكّ عًـ٢ اٱَتجـاٍ ٭ٚاَـك اهلل تعـازي قـاٍ نـبشاْ٘       

ْٔ َدنََٖد َفإََُِّْن ٜمَذنِٖدم يَِْٓرطِِ٘ط ْٔ اْيَعنيَُِنَي  َََٚ ٌّ َع َّ ايًََّ٘ َيػَِٓ  .(1) صِإ
تتُٓٔ اٯ١ٜ سح أٌٖ اٱنتطاع١ ٚاغيكؿق٠ ع٢ً اؿر ايكابع عًك: 

َٔ اغيهًُري إ ٜباؾقٚا ازي اؾا٤ ايفك١ٜٓ غيا تٝ٘ َـٔ ايٓفـع ايعظـِٝ  ـِ     
ٚيًٓاى نات١ ؼي ايًٓـأتري  أٟ إ سـر ٚتعاٖـؿ اغيهـًُري يًبٝـت اؿـكاّ       

ٚٚدٛ   ض ع٢ً اٌٖ ا٭قض طيٝعا  ٚتفنت باهلل تٝا ٚبكن١ ترتي
عباؾت٘  ٚؾع٠ٛ يتٗفٜب ايٓفٛى ٚا٬َع اجملتُعات  ٚؾع٠ٛ تع١ًٝ ـات١ٝ 
ازي اٱن٬ّ  أٟ ٜ٪ؾٟ اغيهًُٕٛ اؿر  تٝهٕٛ اؼاؾِٖ ٚإدتُاعِٗ ؼي 
سًك عباؾٟ َٗٝب نببًا يبعح اـًـٛ، هلل ؼي ايٓفـٛى  ٚؾعـ٠ٛ يًٓـاى     

 ٜل َٚف اؿر باْ٘ دٗاؾ.يؿغٍٛ اٱن٬ّ ٖٚٛ َٔ َُاؾ

 حبث أصىيل
ٜكهِ ايٛادب ازي عؿ٠ تكهُٝات عهب ايًشار ٚاؾ١ٗ ٚاغيُٕٓٛ 

 َٓٗا:
ٚا٭ٍٚ ٖٛ ايٛادب ايفٟ ٫ ٜتٛقف  ا٭ٍٚ: ايٛادب اغيطًل ٚاغيكٝؿ 

                                                 

 .6نٛق٠ ايعٓهبٛت  (1) 
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ٚدٛب٘ ع٢ً يـ٤ٞ آغـك نايُـ٠٬ تاْٗـا ٚادـب َطًـل ٫ٚ تـرتى عـاٍ          
كُـّٛ ٜهـٕٛ    ٚايجاْٞ أٟ اغيًكٚا ايفٟ ٜتٛقف ٚدٛبـ٘ عًـ٢ يـ٤ٞ   

َأغٛـًا ؼي ـات ايٛادب ع٢ً مٛ ايًكط١ٝ  ت٬ ٜتٛد٘ اـطا  ايتهًٝفٞ 
ٚتًٓغٌ ايف١َ بايٛادب ا٫ بتٛتك ايًكا  ٱْتفا٤ اغيًكٚا باْتفا٤ يكط٘ 
َٚٓ٘ اؿر تٗٛ ٚادب ًَكٚا باٱنتطاع١  ٚتٝ٘ ؽفٝف ٚقظي١ يًتبأٜ 

ههٔ اٚ ؼي أٟ بري ايٛدٛبري  تاي٠٬ُ ٚادب بؿْٞ ٜ٪ؾ٣ باغيهذؿ اٚ اغي
َْٛع ٫ٚ ت٪غف َٔ اٱْهإ ؼي نٌ تك١ٜٓ ا٫ بٓع ؾقا٥ل  اَـا اؿـر   
تٗٛ ٚادب بؿْٞ َٚايٞ ٜٚهتًمّ قطـع اغيهـات١ ٚؼُـٌ اغيًـام َٚفاققـ١      
ا٭ٌٖ ٚا٭سب١  تًـفا قٝـؿٙ اهلل تعـازي باٱنـتطاع١  ٚدعـٌ اٱنـتطاع١       

اؿر  ٬َل١َ يفكض اؿر ؼي ايككإٓ ٚؼي ْفو اٯ١ٜ اييت تكٍٛ بٛدٛ  
ــٌ ٚاٱدتٗــاؾ        ــكز ٚيًتعــؿؾ ؼي ايتأٜٚ ــًا يًش ــ١ يــ٘  َٓع ــ١ ٬َٚلَ َٚتعكب

 ٚايتفهت.
ٚا٭ٍٚ ٖـٛ ايفعـٌ ايـفٟ ٜتعًـل      ايجاْٞ: ايٛادب ايعٝين ٚايهفا٥ٞ 

بهٌ َهًف  ٚاـا أؾاٙ َهًف تاْـ٘ ٫ ٜهـكط عـٔ  ـتٙ ٭ٕ نـٌ ٚاسـؿ       
َهًف عًٝٓا بأؾا٥٘ ٜٚكابًـ٘ ايٛادـب ايهفـا٥ٞ  ٖٚـٛ اغيطًـٛ  َـٔ دٗـ١        

غيهًف ب٘  أٟ طبٝعٞ اغيهًف بٓشٛ َكف ايٛدٛؾ  ٜٚتٛد٘ اـطا  تٝ٘ ا
ازي طيٝع اغيهًفري ا٫ اْ٘ ٜهتف٢ باؾا٤ تعٌ ٚاسؿ عٔ اغيهًفري اٯغكٜٔ  
اَا اـا تكنٛٙ طيٝعًا ٚمل ٜكِ اسؿ ب٘ تاْ٘ ٜ٪ثِ اؾُٝع  َٚٓ٘ قؾ ايه٬ّ 

 ٚتغهٌٝ اغيٝت.
ًـ     ف ٚأؾا٤ ٚاؿر ٚادب عٝين ٚغطا  تهًٝفـٞ َٛدـ٘ ازي نـٌ َه

٫ ٜهكط ايفك١ٜٓ عٔ ا٭  إ بٔ بعِٓٗ ٫ ٜهكط٘ عٔ اٯغك  تأؾا٤ ا٫
 نإ َهتطٝعًا ٚنفا ؼي أؾا٤ ايمٚز تاْ٘ ٫ ٜهكط ايفك١ٜٓ عٔ ايمٚد١.

ــل   ــح: ايٛادــب اغيٓذــم ٚاغيعً ــإ   ايجاي ــٝعين اؼــاؾ لَ ــا ا٭ٍٚ ت   اَ
ايٛدٛ  ٚايٛادب نايُٝاّ سـري ق٩ٜـ١ ا ـ٬ٍ  تمَـإ ايٛدـٛ  ٖـٛ       

١ٜ ا ٬ٍ ٜٚتشكل ايٛادب ؼي ْفـو ايٝـّٛ  ٚنايُـ٠٬ سـري ؾغـٍٛ      ق٩
ٚقتٗا  اـ ٜتٛد٘ بٗا اـطا  ايتهًٝفٞ ازي اغيهًفري  اَا ايٛادب اغيعًل 
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 ايٛادب. تٝعين إ تع١ًٝ ايٛدٛ  َتكؿ١َ لَاًْا ع٢ً تع١ًٝ
ٚاؿر َٔ ايٛادب اغيعًل ٭ٕ أؾا٤ٙ َتعًـل بمَـإ كُـّٛ ٖٚـٛ     

نتطاع١ قبٌ ا٭ٚإ تٛدٛب٘ ايفعًٞ ًَكٚا َٛنِ اؿر ٚإ ؼككت اٱ
باٱنتطاع١  ٚعٓؿ ؼككٗا قبٌ لَإ ايٛادـب ٖٚـٛ أيـٗك اؿـر بهْٛـ٘      
َعًكًا ؿـري َٚـٍٛ لَـإ ايٛادـب  ٚقـاٍ اغيعتميـ١ إ اٱنـتطاع١ قبـٌ         

ْٗا َتكؿ١َ لَاًْا ع٢ً ايفعٌ  ٚقٌٝ بانـتشاي١ ايٛادـب اغيعًـل    ٚأ ايفعٌ
ٚإ ايؿاعٞ ازي ايفعٌ  ٚاـ٬ف َغكٟٚ ٚأَـٛيٞ  أَْٛٛع١ٝ ٚيمّٚ 

 ٚا٫ تإ اٱطيا، ع٢ً تٛد٘ ايتهًٝف ازي اغيهتطٝع اٚإ اؿر.
ٚا٭ٍٚ َـا تعًـل ايٛدـٛ  بـ٘       ايكابع: ايٛادب ا٭ًَٞ ٚايتبعـٞ  

ــ٘ تعــازيط   ُٝمثثٛا ايقَّثثاَل٠َٚعًــ٢ مــٛ اٱنــتك٬ٍ نايُــ٠٬  ؼي قٛي ــا ََٚأِق ص  أَ
أتٹ اـطا  بٛدٛب٘  ٚيهٓ٘ أَك عكْـٞ  ايٛادب ايتبعٞ تٗٛ ايفٟ مل ٜ

َٚكؿ١َ اٚ تابع يًٛادب ا٭ًَٞ نُا ؼي اغيًٞ ٚقطع اغيهـات١ ازي اؿـر   
تاْ٘ يٝو بٛادب ٚمل ٜكُؿ بفات٘ ٚيهٓ٘ أَـك تـابع يًشـر  َٚكؿَـ١ يـ٘      

 ٚاؿر ٚادب أًَٞ  دا٤ اـطا  بأؾا٥٘.
اـا تعًــل ا٭َــك بفعــٌ    اـــاَو: ايٛادــب ايتعٝــٝين ٚايتػــٝتٟ    

٫ ضيهٔ اٱتٝإ ببؿٍ عٓـ٘  تٗـٛ ٚادـب تعٝـٝين  نايُـٝاّ ؼي      كُّٛ 
يٗك قَٓإ تاْ٘ ٚادب ٫ جيمٟ عٓ٘ ٚادب آغك ؼي عكْ٘  اصيـا دـا٤   
اـطا  اغيٛيٟٛ باؾا٤ ايُّٛ بايـفات َـع ادتُـا، يـكا٥ط٘ َـٔ ايبًـٛغ       
ٚايعكــٌ ٚاٱغتٝــاق ٚايُــش١ ٚمٖٛــا  اَــا أؾا٤ ايفؿٜــ١ بايٓهــب١ يًًــٝؼ   

ع٢ً ايُّٛ تٗٛ ٚادب ؼي طٍٛ ايُـّٛ ٚغـاّ   ٚايًٝػ١ ػئ ٫ ٜكؿق 
 عاٍ تعفقٙ ٚيٝو ؼي عكْ٘.

ٚنفا اي٤ْٛٛ تاْ٘ ٚادب تعٝٝين ٚإ ناْت ٚرٝف١ اغيهًف تٓتكٌ ازي 
ايتـُِٝ عٓــؿ تعـفق اغيــا٤  ٭ٕ ايتـُِٝ ٚادــب ؼي طـٍٛ ٚدــٛ  ايْٛــ٤ٛ     

 ٚيٝو ؼي عكْ٘.
ِٚ يـ٘ ؼي اغيكتبـ١ ٚمل      اَا ايٛادب ايتػٝتٟ تٗٛ َا نإ ي٘ بـؿٌٜ َهـا
ٜتعًل ب٘ ايطًب ع٢ً مٛ اـُـّٛ  ٚيًُهًـف إ خيتـاق أسـؿ أتـكاؾ      
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ايٛادب نُا ؼي نفاق٠ اتطاق يٗك قَٓإ عُؿًا تـإ اغيهًـف كـت بـري     
 َٝاّ يٗكٜٔ َتتابعري اٚ عتل ققب١ اٚ اطعاّ نتري َههًٝٓا.

ٚاؿر ٚادب تعٝٝين  تعًل ب٘  ـكض اغيـٛزي عًـ٢ مـٛ اـُـّٛ      
عكْ٘ ٚطٛي٘ ت٬ ي٤ٞ جيمٟ عـٔ اؿـر    ٖٚٛ ناي٠٬ُ يٝو ي٘ بؿٌٜ ؼي

ا٫ اؿر  تايٓاى بايٓهب١ يٛدٛ  اؿر ع٢ً قهُري  اَا َهتطٝع ٚجيب 
عًٝ٘ اؿر  ٫ٚ ٜكبٌ َٓ٘ بـؿٌٜ عٓـ٘  ٚاَـا  ـت َهـتطٝع تـ٬ ٜتٛدـ٘ يـ٘         
تهًٝف بـاؿر  ٚنـفا بايٓهـب١ ٱنـتكباٍ ايبٝـت ؼي ايُـ٠٬ تاْـ٘ ٚادـب         

خيتاق بري اؾٗات ؼي دٗات ايكب١ً  تعٝٝين ٚيٝو ؽٝتًا  تًٝو يٲْهإ إ
 بٌ ٫بؿ ٚإ ٜتٛد٘ ازي د١ٗ ايبٝت اؿكاّ.
ٖٚـفا ايتكهـِٝ بًشـار ايٛقـت      ايهاؾى: ايٛادب اغيٛنع ٚاغيٓٝل:

ٚأٚإ ا٭ؾا٤  تاـا نإ ايٛقت ٜتهع يٮؾا٤ ؼي آْات َتعؿؾ٠ تٗٛ َٛنع  
نُــ٠٬ ايُــبض تــإ ٚقــت أؾا٥ٗــا ٜهــتُك َــٔ طًــٛ، ايفذــك ازي طًــٛ،   

  َٚتــ٢ َــا أٚؾٜــت ناْــت فمٜــ١  ٚيهــٔ ٫ جيــٛل تكنٗــا طًٝــ١ ايًــُو
ايٛقت  ٚايتبأٜ ؼي ايف١ًٝٓ ؼي ٚقت ا٭ؾا٤ ٫ ٜٓك بأٌَ ٖفٙ ايكه١ُ  
اَــا اغيٓــٝل تٗــٛ ايــفٟ ٜهــتٛعب ٚقتــ٘ أؾا٤ ايٛادــب َــٔ  ــت لٜــاؾ٠   

 نفكض ايُٝاّ  
 تأْ٘ َٓٝل َٚ٪قت غُّٛ يٗك قَٓإ ؾٕٚ  تٙ َٔ ا٭ٜاّ.

ٚاغيٓٝل تكؾا ايٛادب اغي٪قت ايفٟ ٜهٕٛ ٭ؾا٥٘ ٚايٛادب اغيٛنع 
ٚقت كُّٛ ناي٠٬ُ اي١َٝٛٝ  ؼي َكابٌ ايٛادب  ت اغي٪قـت ايـفٟ   
يٝو ٭ؾا٥٘ ٚقت كُّٛ ع٢ً مـٛ ايتعـٝري نـؿتع ايهفـاق٠ ٚقٝـٌ َٓـ٘       
ا٭َك باغيعكٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهك  ٚيهٓ٘ ع٢ً َكاتب  تكؿ تهٕٛ اؿاد١ 

 ي٘ تٛق١ٜ.
ٓٝل ايـفٟ جيـب إ ٜـ٪ت٢ بأٜـاّ كَُٛـ١       ٚاؿر َٔ ايٛادب اغي

تــايٛقٛف ؼي عكتــ١ َــج٬ً ٫ ٜهــٕٛ ا٫ ؼي ايٝــّٛ ايتانــع َــٔ ـٟ اؿذــ١   
 ٚؼؿٜؿًا بعؿ ايمٚاٍ.

  ٚا٭ٍٚ َا أقٜؿ ب٘ بايفات ٖٚٛ ايهابع: ايٛادب ايٓفهٞ ٚايغتٟ
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اغيكُٛؾ با٭َك اٱ ٞ ناي٠٬ُ ٚايُـّٛ  اَـا ايٛادـب ايغـتٟ تٝـ٪ت٢      
ب آغك  ناي٤ْٛٛ ي٠٬ًُ تاْ٘ ٚادـب ٚيهـٔ ٚدٛبـ٘    يًتٌَٛ ازي ٚاد

 ا٭ؾا٤ اي٠٬ُ ٚاؿر ٚادب ْفهٞ.
ٚا٭ٍٚ ٖٛ ايفٟ ٜ٪ت٢ ب٘ تككبًا ايجأَ: ايٛادب ايتعبؿٟ ٚايتًَٛٞ: 

ازي اهلل تعازي ٚطاع١ ٭َكٙ ٚغيا تٝ٘ َٔ اغيًُش١ ٚاغيٓفع١ ٚؿهٓ٘ ايفاتٞ  
  عٓـؿ اغيعُـ١ٝ   ٚقدا٤ ايجٛا  ع٢ً اٱَتجاٍ تٝـ٘  ٚايهـ١َ٬ َـٔ ايعـفا    

ٚايتػًف عٔ أؾا٥٘ نُا ؼي نا٥ك ايعباؾات  أَا ايتًَٛٞ تٗٛ ايفٟ ٜ٪ت٢ 
ب٘ جملـكؾ سُـٛي٘ ؼي اــاقز َـٔ  ـت قُـؿ ايككبـ١ ٚاٱَتجـاٍ ٭َـك اهلل          
تعازي  نُا ؼي  هٌ ايجٛ  ٚسٍُٛ طٗاقت٘ َٔ  ت قُؿ ايطاعـ١  ا٫  

 اـا قُؿ تٝ٘ ايطاع١ ٚدعً٘ َكؿ١َ.
دبــًا ًَــكٚطًا باٱنــتطاع١ ٚيــٝو َطًكــًا  ٜعتــ) اؿــر ٚا ـ٬َـ١: ا

ٚٚادبًا عًٝٓٝا ت٬ جيمٟ أؾا٤ َهًف عٔ  تٙ  ٚايٓٝاب١ تٝ٘ سهـِ غـاّ   
 عٓؿ تعؿؾ أؾا٤ اغيهًف ـات٘.

ٚاؿــر ٚادــب َعًــل عًــ٢ اٱنــتطاع١ ٚلَــإ ايٛادــب  ٚعٓــؿٖا 
هٕٛ َٓذمًا  ٖٚٛ ٚادب أًَٞ َطًٛ  با٭ٌَ ٚيٝو بايتبع١ٝ ي٠٬ًُ ٜ

 اؾ.اٚ ايُّٛ اٚ اؾٗ
ٖٚٛ ٚادب تعٝٝين دا٤ اـطا  اٱ ٞ با٭َك ب٘ ع٢ً مـٛ ايتعـٝري   

 ٚيٝو ٖٓاى ٚادب آغك بؿٌٜ عٓ٘ بعكض اٚ قتب١ ٚاسؿ٠ َع٘.
ٚاؿــر ٚادــب َٓــٝل ؼي لَــإ كُــّٛ ٫ ٜكبــٌ ايرتؾٜــؿ  اٚ       
ايتأدٌٝ  ترت٣ ٬َٜري اؿذٝر ٜكفٕٛ ؼي عكت١ ؼي ّٜٛ ٚاسؿ َٔ ايهـ١ٓ   

غايًٝا َٔ ايٓاى ؼي آ١ٜ يٝو  ا َجٝـٌ ؼي   ٚعٓؿ ايغكٚ  تك٣ اغيهإ عاؾ
أٟ بكع١ ؼي ايعامل  ٚاؿـر ٚادـب ْفهـٞ َطًـٛ  يٓفهـ٘ ٚـاتـ٘ ٚيـٝو        

 يٛادب آغك.
ٖٚٛ ٚادب تعبؿٟ ًٜرتا تٝ٘ قُؿ ايككب١ ٚغيـا تٝـ٘ َـٔ اغيٓـاتع قـاٍ      



 ص 298طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 65 زَعامل اٱضيإ/ 

َََٓنِفَع يَٗمِْ ََْٜٚرنمسمٚا تعازي ط   ٚؼي أؾا٤ اؿر (1) صََٛنٍتايًَِّ٘ ِفٞ أََّٜنٍّ ََعًْماضِ يَِٝػَْٗدمٚا 
ثٛا  عظِٝ  باٱْات١ ازي سهٓ٘ ايـفاتٞ ٚنْٛـ٘ يـاٖؿًا عًـ٢ إنـتؿا١َ      
عباؾ٠ اهلل ؼي ا٭قض ايـيت ٖـٞ عًـ١ غًـل اٱْهـإ  َٚـاؾ٠ بكـا٤ اؿٝـا٠         

 ايؿْٝا.
ــ١    َٚــٔ ا٭َــٛيٝري اغيعاَــكٜٔ َــٔ قهــِ ايكــؿق٠ ازي يــكع١ٝ ٚعكًٝ

َْٛٛعٝتٗا ؼي َـ٬ى   ٚا٭ٚزي اييت ت٪غف ؼي َْٛٛ، اـطا   ٚتهتككأ
ايتهًٝف نـٛا٤ دـا٤ت َـكحي١ ؼي َْٛـٛ، اـطـا  اٚ دـا٤ت ايؿ٫يـ١        

 عًٝٗا بايتُٓٔ.
اَا اـا مل ت٪غف ايكؿق٠ ؼي َْٛٛ، اـطا   بٌ ٜؿٍ عًٝ٘ َُٕٓٛ 
نُا ؼي إقاؾ٠ ايبعح ٚايتشكٜو مٛ اغيكؿٚق اٚ يعـؿّ قـؿق٠ ايعـادم عـٔ     

 تًكٞ اـطا  ايُكٜض.
َٚيًَِِّ٘ ع٢ًََ ايَّٓنِع ِسرم ٚزي تكٛي٘ تعازي طٚتك١ٜٓ اؿر ع٢ً ٖفا َٔ ا٭

 ص ٜفٝؿ ايكؿق٠ ايًكع١ٝ اـ دا٤ اـطا  َكحيًا بايتهًٝف.اْيبَِْٝت
 

                                                 

 .28نٛق٠ اؿر  (1) 



 65زَعامل اٱضيإ/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ص 299ط

  احملخىَبثاحملخىَبث
 اغيْٛٛ، َفش١ اغيْٛٛ، َفش١

 قإْٛ اؿٓٝف١ٝ 81 اغيكؿ١َ 3

 عح ب٬ ٞ 88 94آ١ٜ  5

 عح أَٛيٞ 90 ؼي نٝام اٯٜات 6

 96آ١ٜ  92 اٯ١ٜ ن٬ع 10

 عح عكا٥ؿٟ 93 َفّٗٛ اٯ١ٜ 11

 اعذال ا١ٜ٫ 98 ايتفهت 18

 اٯ١ٜ يطف 100 عًِ اغيٓانب١ 22

 اتاْات اٯ١ٜ 104 قإْٛ ادتٓا  اٱترتا٤ 22

 ايتفهت 601 قإْٛ تكابٌ ايتعٓٝؿ 25

 قإْٛ ايهبل 661 عًِ اغيٓانب١ 30

 قإْٛ أٍٚ بٝت 116 قإْٛ اٱترتا٤ رًِ 39

 قإْٛ آٜات ايبٝت 119 95آ١ٜ  42

 قإْٛ سفظ ايبٝت 122 اعذال اٯ١ٜ 45

 عح يغٟٛ تكٗٞ 621 قإْٛ قٌ 52

 عح قٚا٥ٞ 632 اتاْات ا١ٜ٫ 55

بري ايبٝت اؿكاّ ٚبٝت  134 ايتفهت 57
 اغيكؿى

 عًِ اغيٓانب١ 631 قإْٛ قٍٛ اهلل َؿم 62

 عح ن٬َٞ 148 قإْٛ ايُؿم اٱ ٞ 65

 عح ن٬َٞ آغك 153 عًِ اغيٓانب١ 67

 عح ب٬ ٞ 154 قإْٛ ١ًَ ابكاِٖٝ 78
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 اغيْٛٛ، َفش١ اغيْٛٛ، َفش١

 قإْٛ تٛنع١ ايبٝت 226 عح ب٬ ٞ عكا٥ؿٟ 159
 عح ن٬َٞ 228 97آ١ٜ  161
 تت٣ٛ 238 ؼي نٝام اٯٜات 164

قإْٛ هلل ع٢ً  242 اعذال اٯ١ٜ 166
 ايٓاى

 قإْٛ ٚدٛ  244 اتاْات اٯ١ٜ 172
 اؿر

 سر ايُ  246 ايتفهت 174
 ؼي ايٓٝاب١ 253 قإْٛ آٜات ايبٝت 175
بري اغيكاّ ٚاؿذك  189

 ا٭نٛؾ
 اؿر اغيٓؿٚ  256

َها٥ٌ ؼي  265 قإْٛ اـ٬ت١ ٚايبٝت 190
 ا٫نتطاع١

 ؼي اسهاّ اغيٛاقٝت 257 عح تكٗٞ 199
 ايتفك٘ 269 قإْٛ ا٭َٔ 202
 بفيٞاؿر اي 271 عح اغ٬قٞ 204
 قإْٛ اٱنتطاع١ 275 عًِ اغيٓانب١ 206
 عح ب٬ ٞ 278 قإْٛ اؿر 216
 عح اَٛيٞ 283 عح ن٬َٞ 219
   عًِ اغيٓانب١ 223
   عح ن٬َٞ 225

 


