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ٔ ايرَّحِِٝ
بِصِِ اَّيًِ٘ ايرَّ ِحَُ ِ
اظتقلٍخ

اذتُؿ هلل قب ايعانتؽت  ٢ًَٚاهلل عً ٢قنٛي٘ ا٭نكّ ستُؿ ٚآي٘ ايطٝبؽت
ايطاٖك ٜٔأ ١ُ٥اهلؿَٓٚ ٣اق ايتك.٢
يكؿ أَبشت انت ُـطًشات ايهكٗٝـ ١ءـفا ٤عًُٝـا ٚسادـ ١يهٗـِ َهـاٌ٥
ايكناي ١ايعًُٚ ١ٝنٓػ ١ٝا٭سهاّ اييت ٖـَ ٞـ٬ـ ٜكدـا ايٝـ٘ انتـ َٔ٪نتعكفـ١
ايٛظٝه ١ايًكع ،١ٝفَٗ ٞاسب نكٚ ِٜع ٕٛعً ٢إنتٓال ايُاذتات ٚادتٓاب
ارتطأ ٚارتًٌ َٚا ٜهتًمّ إعاؾ ٠ايعباؾ ٠أ ْ ٚكِ ثٛابٗاٚ ،قؿ ٜأت ٞوت ايكناي١
ايعًَُُ ١ٝطًض فكٗ ٞيا٥ا بًهع٘ َٚتؿا ٍٚعٓؿ اٌٖ ايعًِ ٚاٱغتُاّ،
ٚيهٔ َعٓا ْ٘ٛ َُٓٚ ٙءري َعكٚف عٓؿ نجري َٔ ايٓاى بُٓٝا تتٛقف َعكفـ١
انتهأيٚ ١ايعٌُ باذتهِ عًـ ٢فٗـِ ٖـفا اٱَـط٬ع ٚؾ٫٫تـٖ٘ٚ ،ـ ٛأَـك
تْٛا ايكناي ١يَ٘ٚ ،ا إ تهاع ؾا٥ك ٠ايعً ّٛايهكٗٚ ١ٝتٛد٘ ايٓاى يؿقانتٗا
َٚعكف ١أ سهاّ اذتٚ ٍ٬اذتكاّ ٚانتهـا ٌ٥ا٫بت ،١ٝ٥٬أَـبشت انتُـطًشات
ايهكٗ ١ٝعًُاً َهـتكَٚ ً٬كؿَ ١عًُٝـٚ ١يوٜٛـ ١يعًـ ّٛايهكـ٘ ٚا٭َـ ،ٍٛنُـا
تهاِٖ وت تُٓ ١ٝانتًهٚ ١تٛنٝا ؾا٥كَ ٠عاقف انتـ َٔ٪ايهكٗٝـٚ ١تهـاعؿ عًـ٢
ًْك آفام انتعكفٚ ١اظتاؾ ٚيا٥ر َباقن ١بؽت اذتٛل ٠ايعًُٚ ١ٝعُـ ّٛانتـَٓ٪ؽت
ٚانتَٓ٪ــات ٚتٝهــري تعًــِ ايهكــ٘ َٚهــاًْٚ ً٘٥ــك اسهــاّ ايــؿٚ ٜٔإعــ ٤٬يــٛا٤
اٱن.ّ٬
ٚعتتاز ٖفا ايهتاب نٌ َهًِ َٚهًُ ٖٛٚ ،١طكٜل يًهكاٖـٚ ١عًَٗٛـا
ٜتٓانب ٚايعٓا ١ٜايٓٛع ١ٝايعاَ ١انتتٓاَ ١ٝبعً ّٛايهك٘ ٚتٛد٘ ايًـباب نتباسجـ٘
ٚاٱقتكا ٤ايؿقانٚ ٞايعًُ ٞعٓؿ عاَ ١انتهًُؽت ٚتعؿؾ أقٛاٍ ايعًُاٖٛٚ ،٤
ؾيَٚ ٌٝؿغٌ يهِٗ َُطًشات قنايتٓا ايعًُ" ١ٝالحجت" بأدماٗ٥ا ارتُه ١وت
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ايعباؾات ٚانتع٬تٚ ،قنايتٓا (حجت الٌسبء) اييت تعترب أ ٍٚقنـاي ١عًُٝـ١
يًُكأٚ ٠ايعٗؿ شتتُك قنايتٓا َٓٚ ،انو اذتـر َٚباسـح تككٜكاتٓـا ٚنٛثٓـا
اٱ نتؿ٫ي ١ٝعً ٢ايًكا٥ا ٚايًُعٚ ،١ايكنا ٌ٥ايعًُ ١ٝيًعًُا ٤ا٭ع ّ٬قسِ
اهلل انتاْؽت َِٓٗ ٚسهغ اهلل ايباقؽت.
 ٖٛٚؾيٚ ٌٝعَُٚ ٕٛؿق َٚكؿَ ١عًُٚ ١ٝف ٘ٝختهٝف يًُٚ ١ْٚ٪اقتُاق
يهجري َٔ ادتٗؿ ٚأ دتٓاب يًعٓاٚ ٤نجك ٠ايه٪اٍ ٚؾف ا يًشكز ٚتٛفري يًٛقت
غَُٛاً َا َْٛٛعٝت٘ ٚأثك ٙوت ٖفا ايمَإ.
إ ٕ َْٛٛع َُـطًشات ايهك٘ دـؿٜك بـإٔ ٜـؿ قى وت اذتـٛلات ايعًُٝـ١
ٚايهًٝــات ـات اٱغتُــاّ ٚفٝــ٘ ســٌ يهــجري َــٔ َعاْــا ٠ايطًبــ ١وت فٗــِ
ايؿقٚىٚ ،تككٜب ا٭سهاّ يٮ ـٖإٚ ،انتٝعاب ٚقنٛؽ نتها ٌ٥ا٭سهاّ
غَُٛاً ٚإ انتهتٜٛات ايعًَُ ١ٝتبا ١ٜٓست ٢وت سًك ١ايؿقى ايٛاسؿ ،٠نُا
اْ٘ ٜهتض افام تٛيَٗ ٞاّ ايتؿقٜو وت انت٪نهات ايعًُ ١ٝاييت تتهـا ٚتتعؿؾ
ٚتٓتًك وت ا٭َُاقٜٚ ،م ٌٜسادم ايرتؾؾ ٚايًبو أثٓا ٤ايبشح ٚاٱيكا.٤
َٚعكف ١انتُطًشات ايهكٗٚ ١ٝؾ٫٫تٗا ن٬ع وت ادتؿٍ ٚإقاَ ١ايربٖإ،

ٚبكلؽ ؾ ٕٚايتشؿ ٟوت انتكاّ ٚسكل عًُ ،ٞقـاٍ تعـاؾتطقَدََِْضَّدًَِٓا اََٜدالِيِكَدِّٛ
َٜفِكََُٕٗٛص(.)1

ايجايح عًك َٔ ـ ٟاذتذٖ1423 ١ـ
ايٓذف ا٭يكف
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اىزقيٞل ٗاالعزٖبك

اإلعزٖبك  ٖٛ :حتُ ٌٝاذتذـ ١عًـ ٢ا٭سهـاّ ايًـكع ١ٝايهكعٝـ ١عـٔ
ًَهٚ ١إ نتٓباطٚ ،بفٍ ايٛنا ٱقاَ ١ايؿيٚ ،ٌٝقٝؿ ايهكع ١ٝٱغكاز أسهاّ
أ َ ٍٛايؿٚ ٜٔايٓكٚقٜات نٛدٛب ايتٛسٝؿ ٚاٱقكاق بايٓب ٠ٛفٗ ٞأسهاّ
أَٛيٚ ،١ٝنفا غتكز بٗفا ايكٝؿ َها ٌ٥أَ ٍٛايهك٘ نشذ ١ٝظٛاٖك ايهتاب
ٚسذٝــ ١غــرب ايٛاســؿٚ ،ايتعــاؾٍ ٚايرتادــٝضٚ ،ايتكٝٝــؿ با٭ؾيــ ١ايتهُــ١ًٝٝ
ٱغكاز فعٌ انتكًؿ ايفٜ ٟأغف تعبؿاً َٔ اجملتٗؿ ايفٜ ٟكًؿ.ٙ

اىفقٔ  ٖٛ :ايعًـِ با٭سهـاّ ايًـكع ١ٝايهكعٝـ ١ايٛاقعٝـٚ ١ايعاٖكٜـ،١

ايتهًٝهٚ ١ٝايْٛعَٚ ١ٝهـا ٌ٥اذتـٚ ٍ٬اذتـكاّ ٚحت ُـ ٌٝايٛظـا٥ف ايعًُٝـ١
يًُهًهؽت بايكدٛع إ ؾت ا٭ؾي ١ايُتهُـَ ١ًٝٝـٔ ُْـٚ ّٛظـٛاٖك ايهتـاب
ايعمٜم ٚايهٓ ١ايٓب ١ٜٛايًكٜهٚ ١ايُٓ ّٛايٛاقؾ َٔ ٠انتعَُٛؽت ٚاٱكتاع
ٚايعكٌ.

اظتزغيء يف اإلعزٖبك  ٖٛ :ايفٜ ٟهتطٝا حتُ ٌٝاذتذ ١عً ٢بعض

ا٭سهاّ ؾ ٕٚايبعض ٜهُ ٢زتتٗؿاً َتذم٥اً ٱ ضتُـاق انـتٓباط٘ وت بـاب اٚ
ابٛاب َع َٔ ١ٓٝايهك٘ٚ ،ايتبا ٜٔوت ايهُ ١ٝظاٖك ٚقـؿ ٜهـ ٕٛوت ايهٝهٝـ ١اٚ
اذتهِ ايف ٟي٘ اعتباق وت ايهٝفٚ ،انتتذم ٨آٜاً عًَ ٢كاتـب فكـؿ ٜهـٕٛ
ادتٗاؾ ٙوت يطك َٔ ابٛاب ايهك٘ٚ ،قؿ ٜه ٕٛوت َهـاٜ ٌ٥هريَٚ ،٠شٝض إ
اٱدتٗاؾ نٝهْ ١ٝههـاًَْٚ ١ٝه ١بهــٝط ٫ ١ته ٕٛست ً٬يًتذم٥ـ ١ا ٫اْٗـا ـات
َكاتب َتهاٚت ١وت ايٓكِ ٚايهُاٍ ،فـاـا نـإ عاقفـ ًا ؿتكـؿاق َعتـؿ بـ٘ َـٔ
ا٭سهاّ دال ي٘ ايعٌُ بهتْ ٣ٛهه٘ وت غُ ّٛتًو ا٭سهاّ ا ٫اـا عًِ
شتايه ١قأ ٜ٘يهت ٣ٛا٭عًِٚ ،اَا اـا نإ ادتٗاؾ ٙوت َهاٜ ٌ٥هري َٔ ٠ايهك٘
فا٭سٛط ي٘ تكًٝؿ ا٭عًِ.

ٍ٘٘ٙع اىزقيٞل ٖٛ :ا٭سهاّ ايهكع ١ٝايعًُ ١ٝهتا ي٘ اثك يكع ،ٞف٬

ظتك ٟايتكًٝؿ وت اَ ٍٛايؿَٚ ٜٔها ٌ٥اَ ٍٛايهك٘  ٫ٚوت عً ّٛايعكبَٔ ١ٝ

 6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َُطًشات فكٗ١ٝ
ايٓشٚ ٛايُكف ٚايب٬ءٚ ١ضتٖٛاٚ ،ا٭َٛق ايعكفٚ ،١ٝانتْٛٛعات ايُكف،١
فً ٛتكؾؾ انتكًؿ وت طٗاق ٠يـ ٤ٞنـايجٛب ا ٚإ صتانـ ١اَـابت٘ فًـٝو عًٝـ٘
تكًٝؿ َكدع٘ فْ ،٘ٝعِ ٜكبٌ ق ٍٛانتكدا عً ٢اْ٘ شترب ثك ١عاؾٍ.

ثني اىفقٗ ٔٞاجملزٖل ٗاىقب :ٜٙاذتانِ ٚانتهيت ٚاجملتٗـؿ ٚايهكٝـ٘

ٚايكاْــ ٞهلــا َعٓــٚ ٢اســؿ ٚيهــٔ ايهــكم بٗٓٝــا وت اٱعتبــاق ٚايعٓــأٜٚ
اٱْاف ،١ٝفاذتانِ يًم ّٚسهُ٘ ٚآَا ٤أَكٚ ،ٙانتهيت ٱغباق ٙعٔ اذتهِ
ايهًٚ ،ٞاجملتٗؿ يبفي٘ ايٛنـا وت قؾ ايهكٚع اؾت ا٭َٚ ٍٛانتٓباط٘ ا٭سهاّ
َٔ اؾيتٗا ايتهُٚ ،١ًٝٝايهك ٘ٝيعًُ٘ باذتهِ اٱهلٚ ٞايكاْ ٞيكٓاٚ ٘٥فًُ٘
وت ايٛقا٥ا ايًػُ.١ٝ

اىقواء :اسن أطًك٘ انتهًُ ٕٛوت فذك اٱن ّ٬عً ٢ايفٜ ٜٔهتػكدٕٛ

ا٭سهاّ هتا ٜؿٍ عً  ٢إ ٚظٝهتِٗ ناْت قكا ٠٤ايهتاب ٚتؿبك آٜات٘ ٜٚكاٍ:
قكأت :أَ ٟكت قاق٥اً ْانهاًٚ ،قاٍ بعِٓٗ :قكأت تهكٗتٜ ،كاٍ تككأ أٟ
تهك٘  ،ثِ إغتِ اٱَط٬ع بككا٤ات ايككإٓ

ٍزعيققا اىزقيٞققل ٜ :تعًــل ايتكًٝــؿ بهٝهٝــ ١اؾا ٤ايتهــايٝف ايعباؾٜــ١

ارتُو ٚغَُٝٛاتٗا  ٖٞٚايٛادبات ٚاحملكَات  ٚانتٓؿٚبات ٚانتهكٖٚات
ٚانتباساتٚ ،نفا انتعاَ٬ت اييت  ٫حتتاز وت تكَٗٛا اؾت قُؿ ايككب ١نشٝال٠
انتباســـات ٚا٭طعُـــٚ ١ا٭يـــكبٚ ،١ايعكـــٛؾ نـــايبٝا ٚاٱدـــاقٚ ٠ايٓهـــاع،
ٚاٱٜكاعات نايط٬م ٚاٱقكاق هتا ٜتِ باسؿ طكم ث٬خ اٱدتٗاؾ ا ٚايتكًٝؿ
ا ٚاٱستٝاط ٖٞٚ ،طكم فطك ١ٜيؿقى ايٛاقا.

اىْجٖخ اضتنَٞخ ٗاظت٘٘ٙعٞخ :ايًبٗات اذتهُٝـٚ ١ايـيت َتعًكٗـا

ايًو وت اذتهِ ايًكع ٞايهًَ ٞا عؿّ ايِٓ ا ٚاكتاي٘ ا ٚاْـ٘ َعـاق
بِٓ آغك ،اَا ايًبٗات انتْٛٛع ١ٝفٝذٛل بعؿ إ قًؿ اجملتٗؿ وت سذٝتٗـا،
ٚتتعًــل ايًــبٗات انتْٛــٛع ١ٝبانتْٛــٛع ارتــاقدٚ ،ٞقفــا ايًــبٗ ١هتهــٔ
با يهشِ عٓ٘ َٔ ءري َؿغً ١ٝيًًكع ،فاـا يو وت َا٥ا:
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ا٭ ٖٛ ٌٖ : ٍٚمتك اّ غٌ.
ايجاْ : ٞيو ٌٖ إ ارتُك صتو ا.٫ ٚ
فايًـو ا٭ ٍٚيبَْٗٛٛ ١ع ١ٝفٝذـٛل يًُهًف إ عتهـِ بايربا ،٠٤اَـا
ايجاْ ٞفٗ ٛيبٗ ١سهَُ ١ٝكتٓ ٢ا٭ٌَ قاعؿ ٠ايطٗاقٚ ٠يهٓـ٘ اَـك فتـٛاٞ٥
ٜهتًمّ ايؿي ٌٝفريدا اؾت اجملتٗؿ ايـفٜ ٟكًـؿ ٙفًعًـ٘ ٜكـ ٍٛبايٓذانـٖٚ ١ـٛ
انتػتاق ٚانتًٗٛق.

اىزقيٞل ٖٛ :قدٛع انتهًف وت عًُ٘ اؾت فت ٣ٛاجملتٗؿ َٚا ٜهتٓبط٘ َٔ

ا٭سهاّ ايًكع ١ٝعٔ طكٜل اٱنـتؿٚ ٍ٫ايعًـِٜ ٫ٚ ،ههـ ٞانتهًـف زتـكؾ
تعًُٗا  ١ْٝٚايتكًٝؿ ٚإ قتٓا ٤قنايت٘ ايعًُ ١ٝبٌ ٫بؿ َٔ ايعٌُ بٗا.

اإلؽزٞققبٖ :ٛــ ٛإ تٝــإ ايهعــٌ انتهًــف بــ٘ عًــ ٢ضتــ ٛعتــكل فٝــ٘ اؾقاى

ايٛاقا ٖٛٚ ،دا٥م ٚإ انـتًمّ ايتهكاق ٚتعـؿؾ ايٛدـ ٙٛاحملتًُـ ١يًتهًٝـف
نعً ٝا ٫فـكا ايفَـ ١بًـكط إ ٜ ٫هـْ ٕٛاعـ ًا عـٔ ايٛنــٛاىَٛ ٫ٚ ،دبـ ًا
يًشكز ،ا ٚإ غت ٍ٬ايٓعاّ ،يفا قؿ تهَ ٕٛعكفَٛ ١اقؾ اٱستٝاط َتعهك ً٠وت
ايوايب عً ٢عاَ ١ايٓاى.

اىٚققوٗهٝبد  :أ ٟاٱعتكــاؾات ادتالَــ ١نٛدــٛب ايُــٚ ٠٬اذتــر

ٚايُ ٫ٚ ،ّٛوت ايٝكٝٓٝات اـا سٌُ ي٘ ايٝكؽت ايف ٖٛ ٟعباق ٠عـٔ اعتكـاؾ
دالّ ثابت َطابل يًٛاقا ،ف ٬تٌُ ايٓٛب ١اؾت اٱدتٗاؾ ا ٚايتكًٝؿ ايفٖٛ ٟ
ْٛع طكٜل ٫تٝإ ايهعٌ ايعباؾ.ٟ

األعيٌ  ٖٛ :ايف ٟقتتال بتشُ ٌٝاذتذ ١عًـ ٢ا٭سهـاّ ايًـكع ١ٝعـٔ

ًَهٚ ١انتٓباط ٚفِٗ ايُٓٚ ّٛعً ّٛأٌٖ ايبٝت عً ِٗٝايهــَٚ ّ٬عكفـ١
ايكٛاعؿ ايهكٗٚ ١ٝاَٛ٫يٜٚ ١ٝه ٕٛانجك قـؿق َٔ ٠ءري ٙوت اٱنتؿٚ ٍ٫اؾم
انتٓباطاً ٚاسهٔ تعٓٝٝاً ٚاقكب يًٛاقاًٜ ٫ٚ ،رتط نْٛـ٘ انجـك انتشٓـاقاً
يًُها ٌ٥ايهكٗ ١ٝأ ٚأنجك أ ساط ١وت ايعًَٚ ّٛكؿَاتٗا.
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صج٘د األعيَٞخٜ :جبت اٱدتٗاؾ ٚا٭عًُ ١ٝبٛد:ٙٛ

ا٭ : ٍٚايب ١ٓٝايعاؾي َٔ ١ـ ٟٚارتربٚ ٠ا٫نتٓباط اـا

تهٔ َعاقْـ١

بب ١ٓٝاغكَ ٣جًٗا.
ايجاْ : ٞايًٝاع انتهٝؿ يٲطُٓ٦إ ٚانترتيض عٔ ايب.١ٓٝ
ايجايح  :ا ٚ ١ًٖٝ٫ايكؿق ٠وت ايتؿقٜو بًٗاؾ ٠طًبت٘.
ايكابــا َ :ــا ٜــؿٍ عًــ ٢قــ ٠ٛاٱنــتٓباط ٚايؿقــ ١وت اقدــاع ايهــكٚع اؾت
ا٭َ.ٍٛ
ارتاَو  :نجك ٠ايتأيٝف ايؿاٍ عً ٢ا٫دـتٗاؾ ٚا٭ثـك ايعًُـ ٞوت عًـّٛ
ايككإٓ ٚايهك٘ َٚا ٜتعًل بُٗا نعًِ ا٭َٚ ٍٛايهٚ ّ٬ايكدـاٍٖٚ ،ـَ ٛـٔ
أِٖ ٚدَ ٙٛعكف ١ا٭عًِ وت ٖـ فا ايمَــإ غَُٛـاً بعـؿ ا٫قتكـا ٤ايٓـٛعٞ
ايعـاّ وت أبــٛاب انتعكفــٚ ١إَهـإ انتكاقْــٚ ١تعــؿؾ ا٫عـ ّ٬انتتُــؿٚ ،ٜٔفٝــ٘
ختهٝف يكعٚ ٞإ غ٬ق ٞعٔ طًب ١ايعًِ ٚبكٖإ إكتايٚ ٞسذ ١يًُكًـؿٜٔ
ٚعًــ ٢أٖــٌ انتعكفــٚ ١ايبُــا٥ك َــِٓٗ ٖٚ ،ــ ٛبــكلؽ ؾ ٕٚتكتــب ا٭ثــك عًــ٢
اٱع ّ٬انتٛد٘ وت انتكاّ .
ٜ ٫ٚههــ ٞايعًــِ ا٫كتــايٚ ٞســؿ ٙيتعــٝؽت ا٭عًــِ يًتبــا ٜٔبًشــاظ
ا٫يػاّ ٚا٫سٛاٍ٫ٚ ،ستُاٍ ارتًٌ وت انتكؿَات ٚيعؿّ اذتاد ١يًكدٛع
إي ٘ٝ٭ٕ انتؿاق عً ٢أ نباب٘ َٚكؿَات٘ ٚيْٛٛع ايطكم ا٫غك.٣

ّققوا  ٜاجملزٖققل ًٜ :ــرتط وت اجملتٗــؿ انتكًإلــؿ اٱنــٚ ،ّ٬ايبًــ، ٛ

ٚايعكٌٚ ،اٱقتإ ٚايعؿايٚ ،١اذتٝا ٠ف ٬ظتـٛل تكًٝؿ انتٝت إبتؿاٚ ،٤ايفنٛق،٠
ٚاذتكٚ ،١ٜطٗاق ٠انتٛيؿٚ ،إ ٜ ٫كٌ ْـبط٘ عـٔ انتتعـاقفٚ ،إ ٜ ٫هــٕٛ
َكب ً٬عً ٢ايؿْٝـا َٛاظباً وت حتًُٗٝاٚ ،وت ارتـرب َٔ" :نإ َٔ ايهكٗاَ ٤آ٥ا
يٓهه٘ ،سافعـا يؿٜٓـ٘ ،شتايهـا عًـٖ ٢ـٛاَ ،ٙطٝعـا ٭َـك َـ ،ٙ٫ٛفًًعـٛاّ إٔ
ٜكًؿ.)1(".ٙٚ
()1ايبشاق .88/2
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ٖٚفا ارترب َٚا يابٗ٘ ٜؿٍ عً ٢إ ايتكًٝؿ يٝو دؿٜـؿاً بـٌ إ انـو
تًكٜع٘ َٛدٛؾَٓ ٠ف اٜاّ انتعُٚ ،ّٛعؿّ إ فكاؾ ٙبايفنك َٔ بعض ايهكٗا٤
انتتكؿَؽت ا ٚانتتأغكٜ ٫ ٜٔعين اِْٗ اًُٖ ٙٛاٚ

ٜكٛيٛا ب٘ اـ إ ايههٛت

اعِ َٔ ايهت ٣ٛبارت٬ف.

اىعلاىخ  :ايعؿاي ١يكط وت ايهتٝا ٚايكٓاًَ ٖٞٚ ٤ه ١إتٝإ ايٛادبات،

ٚتكى احملكَاتٚ ،اٱَكاق عً ٢ايُوا٥كَٓٚ ،افٝات انتكٜٚ ،٠٤ٚههـَٗٓ ٞـا
سهٔ ايعاٖك ٚايهـريٚ ،٠تجبت ايعؿاي ١بايعًـِٚ ،اٱغتباقٚ ،يـٗاؾ ٠عؿيؽت،
ٚايًٝاع انتهٝؿ يٲطُٓ٦إ ،بٌ ٜهه ٞفٗٝا َطًل ايجك ١٭ْٗا َٔ انتْٛـٛعات
ٜ ٫ٚعترب وت ايب ١ٓٝا ٚايجك ١إ ٜه َٔ ٕٛأٌٖ ارتربٚ ٠تكتهـا ايعؿايـ ١بٛقـٛع
انتعُٚ ١ٝتعٛؾ بايتٛبٚ ١ايٓؿّ ٚايتؿاقى.

اىنّ٘ة  :كتا ـْب  ٖٛٚاٱثـِ ٚادتـكّ ٚانتعُـٚ ،١ٝايـفْٛب عًـ٢

قهُؽت نبريَٚ ٠وري َٔٚ ،٠انرب ايهبا٥ك ايًكى باهلل قاٍ تعاؾتطإَِّٕ ايًََّ٘ الَ
َٜػِفِرُإَُِٜٔعِرَىَبِِ٘ َٜٚػِفِرََُا دُ َٕٚذَيِوَئََُِِٜعَاُ٤ص( ، )1ثِ قتٌ ايٓهو اذتـكاّ،
ٚعكٛم ايٛايؿٚ ،ٜٔانٌ ايكباٚ ،قفف احملُٓٚ ،١انٌ َاٍ ايٝتٚ ،ِٝايهـكاق
َٔ ايمسفَٗٓٚ ،ا اٱَكاق عًَ ٢وا٥ك ايفْٛبٚ ،وت غرب ابٔ نٓإ عـٔ
ابـــ ٞعبـــؿاهلل عًٝـــ٘ ايهـــَ ٫" :ّ٬ـــوريَ ٠ـــا اٱ َـــــكاق  ٫ٚنـــبريَ ٠ـــا
اٱنتوهاق"(.)2
ْٚهب اؾت ًَٗٛق ايكؿَا ٤إ ايفْٛب نًٗا نبا٥ك ٚاعتباق بعٓٗا اَوك
بًشــاظ َــا ٖــ ٛانــرب ٚانتكاقْــَ ١عــ٘ٚ ،يهــٔ انتهــتككأ َــٔ ظــاٖك ايُٓــّٛ
ٚايٛدؿإ ٖ ٛايتكهٚ ِٝأ ْٗا َٔ ايهًٝات انتًهه ١ـات انتكاتب انتتهاٚت.١

()1نٛق ٠ايٓها.48 ٤
( )2ايٛنا.332/15 ٌ٥
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اىَْٞبُ ٗاىَٖ٘ ٜ :أت  ٞايٓهٝإ ؿتعٓ ٢ءٝاب ايُٛق ٠عٔ انتؿقنـ١

ٚاذتافع ١بعؿ سُٛهلا نٝح ٜتعفق عً ٘ٝإنتشٓاقٖا إ ٫جبٗؿ يه ٞتعـٛؾ
َٔ دؿٜؿْ ٖٛٚ ،ؿ اذتهغ ٚأعِ َٔ ايهـٗ ٛايفٜ ٟعين ءٝاب ايُٛق ٠عٔ
انتــؿقى ؾ ٕٚاذتافعــ ١نٝــح ٜهــتطٝا إ نتشٓــاقٖا بــأؾْ ٢تههــك يبكاٗ٥ــا وت
اذتافع.١

اىجي٘غ ٖ :ـ ٛإؾقاى ايُـ

أ  ٚايُـب ١ٝنـٔ ايتهًٝـف ٚتٛدـ٘ ا٭َـك

اٱهل ٞي٘ باؾا ٤ايهكا٥ض َٚطًل ا٭سهاّ ايتهًٝه ١ٝارتُه.١

عالٍبد اىجي٘غ ٜ :عكف ايبً ٛوت ايفنك ٚا٭ْج ٢بأسؿ أَٛق ث٬ث:١

ا٭ ْ : ٍٚبات ايًـعك ارتًـٔ عًـ ٢ايعاْـ ٫ٚ ١إ عتبـاق بايمءـب ٚايًـعك
ايٓعٝف.
ايجاْ : ٞغكٚز انتين نٛا ٤نإ جبُاع أ ٚإستٚ ّ٬ضت.ٙٛ
ايجايح  :إ نُاٍ متـو عًـك ٠نـٓ٬ٖ ١يٝـ ١وت ايـفنكٚ ،تهـا نـٓؽت وت
ا٭ْجٜٚ ٢تشكل فٗٝا باذتٝض أً ٜٓا أ ٚأ ٕ اذتٝض نايف عٔ ايبً. ٛ
دتو ِٝاىٖجٜ : ٜهتشب إ نتشباباً َ٪نؿاً ـتك ٜٔايُ

انتُٝم عً٢

أ ؾا ٤ايهــكا٥ض بــٌ ٜهــتشب ـتكٜٓــ٘ عًــ ٢نــٌ عبــاؾٚ ،٠ا٭قــ ًَ ٣ٛـكٚع١ٝ
عباؾات٘ َٚش ١تكًٝؿ ٙيًُكدا.

اىَْخ  :ايهٓ ١وت اٱَط٬ع ايًكع ٖٞ ٞايهٓ ١اهل٬ي ١ٝأ ٟايكُك١ٜ

ٚزتُٛع أٜاَٗا ث٬مثاٚ ١٥أقبعٚ ١متهَٜٛ ٕٛاً ٚبعض  ،ّٜٛأَا ايهٓ١
انت٬ٝؾ ١ٜأ ٚايك ١َٝٚفٗ ٞمشهٚ ١ٝعؿؾ أٜاَٗا ث٬مثاٚ ١٥متهٚ ١نتَٜٛ ٕٛاً
ٚقبا  ،ّٜٛفٝه ٕٛنٔ ايبً ٛيًفنك عً ٢سهـاب ايهٓ ١انت٬ٝؾ ١ٜأقبا عًك٠
نَٓٚ ١ا٥يت  ّٜٛتككٜباًٚ ،يٮْج ٢مثإ نٓٛات َ٬ٝؾَٚ ١ٜا٥تؽت ٚمته١
ٚنتؽت َٜٛاً تككٜباًَ ،ا اٱيتهات إؾت إٔ يطكاً َٔ ا٭يٗك ايكٜ ١َٝٚهٕٛ
ٚاسؿاً ٚث٬ثؽت َٜٛاً ٚإٕ يــٗك يباط ْاقِ فكؿ ٜتهل زت ٙ٪ٝوت ا٭يٗك ايهت١
ا٭غري ٠هتا قبٌ ايبً. ٛ
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اى٘اعت  ٖٛٚ :نٌ فعٌ أ ٚتكى تعًل ب٘ ايبعح ا٭نٝؿ ٚقؿ قهِ

ايٛادب عؿ ٠تكهُٝات ٚنهب ايًشاظ َٓٗا:
ايتكه ِٝا٭ : ٍٚايٛادب ايتعبؿٚ ٟايٛادب ايت.ًَٞٝٛ
ايتكه ِٝايجاْ : ٞايٛادب ايعٝين ٚايٛادب ايهها.ٞ٥
ايتكه ِٝايجايح  :ايٛادب ا٭ًَٚ ٞايٛادب ايتبع.ٞ
ايتكه ِٝايكابا  :ايٛادب انت٪قت ٚايٛادب ءري انت٪قت ٜٓٚكهِ ءري
انت٪قت إؾت ايٛادب انتٓٝل ٚانتٛنا.
ايتكه ِٝارتاَو  :ايٛادب انتٓذم ٚانتعًل.
ايتكه ِٝايهاؾى  :ايٛادب ايٓههٚ ٞايوري.ٟ
ايتكه ِٝايهابا  :ايٛادب انتطًل ٚايٛادب انتًكٚط.
ٚقؿ أْهٓا تكهُٝاً آغك ٖ ٛايٛادب ايٓٛعٚ ٞايٛادب ايًػَُ٘ٓٚ ٞ
باب ا٭َك بانتعكٚف ٚايٓٗ ٞعٔ انتٓهك(.)1

اىْلة :

ٖ ٛايفٜ ٟهتشل انتؿع باتٝاْ٘ نتا قءب فٚ ٘ٝسح عً٘ٝ

ٚيهٔ اٱغ ٍ٬ب٘ ٜ ٫هتًمّ ايفّ ،أ ٟوت إتٝاْ٘ ثٛاب ٚيٝو وت تكن٘ عكاب
ٜٚهُ ٢وت ايًكع ْهٚ ً٬تطٛعاً فإ نإ ْهعاً اؾت ايوري ٜهُ ٢تهٓٚ ً٬إسهاْاً
ٜ ٫ٚهُْ ٢ؿباً إَ ٫ا اٱع ّ٬أ ٚايتُهؽت نُٜ ٞؿم عً ٘ٝإٔ ايًاقع ْؿب
ي٘ ٚقؿ ٜأت ٘ٝعكْاً عٓٛإ ايهكاٖ ١أ ٚاذتكَ ١بٓش َٔ ٛاٱعتباق نُا عتهِ
عً ٢اي ٤ْٛٛبانتا ٤انتوُٛب باذتكََ ١هاستٚ ،١ظاٖك قٛي٘ (ٚنٌ) ايٛا ٚف٘ٝ
إنتٓ٦اف ١ٝ٭ٕ ٖفا ايتكه ِٝأعِ َٔ إباس ١ايُ ٠٬فايوهٌ انتٓؿٚب ٜ ٫هٕٛ
َبٝشاً يًُ ٠٬٭ْ٘ عتتاز اؾت اي ٖٛٚ ٤ْٛٛانتػتاق َٔٚ ،اي ٤ْٛٛانتٓؿٚب
 ٤ْٛٚاذتا٥ض ٚادتٓب ايفٜ ٟكٜؿ ايٓ ّٛفٗ ٛءري قافا .
ٚبعض ايٜ ٤ْٛٛه ٕٛقافعاً ناي ٤ْٛٛيًُ ٠٬انتٓؿٚبٚ ،١قتهـٔ ايكـٍٛ
()1أْعك َعكاز ا٭َ 65/2 ٍٛتككٜكات نجٓا ارتاقز وت ا٭َ.ٍٛ
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بأ ٕ اي ٤ْٛٛيًُ ٠٬انتٓؿٚب َٔ ١قهِ ايٛادب ٚيٝو انتٓؿٚب ٭ٕ ايؿغٍٛ
وت ايُ ٠٬انتٓؿٚب ١عتتاز إؾت اي ٤ْٛٛفهُا أ ٕ ايكنٛع ٚادب قنين نـٛا٤

وت ايُــ ٠٬ايٛادبــ ١ا ٚانتٓؿٚبــ ١فهــفا ايطٗــاق ، ٠قــاٍ تعــاؾتطَٜاأََُّٜٗدداايَّدََِٜٔ
آََُٓٛاإِذَاقُُِتُِإِيَ ٢ايضَّالَََِ٠اغِصًُِٛا ُٚجَُٖٛهُِ َٚأَِٜدَِْٜهُِإِيَد٢ايَُِرَاَِد لِ َٚاَِصَدُُٛابِرُُٚ٤شِدهُِ
َٚأَرِجًَُهُِإِيَ٢ايِهَعِبَِِٔٝص(.)1
ٚقٝؿ اٱنتباس ١غتكز ايهانؿ فُٜ ٬ـؿم عًٝـ٘ طٗـاق ٠ا ٚإ ايتعكٜـف
ٜتعًل بايُشٝش ١نُكؿَ ١يًعباؾات.

اىفعو ٗاظتٖله ٗئشتٔ  :ايهكم بؽت ايهعٌ ٚانتُؿق إ انتُؿق ٜؿٍ

عً ٢اذتؿخ بايفات  َٔٚءري ذتاظ س ٝجَ ١ٝع ١ٓٝنٓهبت٘ يًهاعـٌ اَـا ايهعـٌ
فاْ٘ ٜؿٍ عً ٢اذتؿخ انتٓـاف إ ؾت دٗـات ٚبًشـاظ َعٓـ ٢ايهعـٌ ٚاْـافت٘
يًهاعٌ خب٬ف انتُؿق ٚقـؿ ٜهـ ٕٛايهـكم بإ عتبـاق ايمَـإ وت ؾ٫يـ ١ايهعـٌ
ٚانتعكٚف إ انتاًَْ ٞتل َٔ انتُؿقٚ ،انتٓاقع َٔ انتاْٚ ٞإنِ ايهاعٌ
ٚانتهع َٔ ٍٛانتٓاقعٚ ،ايتجٓٚ ١ٝادتُا َٔ انتهكؾ ٚيهٔ اذتـؿخ إـا يـٛسغ
نُٛدٛؾ َٔ انتٛدٛؾات ٚاهل ١٦ٝاذتاًَ ١بهبب انتُؿق أَ ٚطًكاً فٗ ٛانِ
انتُؿق نايتْٛأ ٖ ٛانتُؿقٚ ،اي ٖٛ ٤ْٛٛانِ انتُؿق.

اىعجبكاد اظتبىٞخ  ٖٞ :اييت ٜتعًل ٚدٛبٗا بانتاٍ نايمناٚ ٠ارتُو

ٚايههاقاتٚ ،يَ ٛات انتهًف ٚعً ٘ٝعباؾات َاي ١ٝفاْٗا ختكز َٔ ا٭ٌَ،
ٚنفا اذتر.

اىعجبكاد اىجلّٞخ ٜ ٖٞٚ :هٚ ٕٛدٛبٗا عًـ ٢ادتـٛاقع ٚاعٓـا٤

ايبؿٕ عباق ٠عٔ افعاٍ ٪ٜؾٜٗا انتهًف نايُٚ ٠٬ايُٝاّ ٚي ٛإيتوًت ـَـ١
انتٝــت بٗــا فــ ٬ختــكز َــٔ ا٭َــٌ بــٌ ختــكز َــٔ ايجًــح إٕ أَٚــ ٢بــ٘،
ٚبإغكادٗا َٓ٘ ٚإ ٫فُا عؿّ اي ١َٝٛف ٬ظتٛل إغكادٗا َٔ ايجًح بٌ عب
()1نٛق ٠انتا٥ؿ.6 ٠

َُطًشات فكٗ ١ٝــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13
عً ٢ايٛي.ٞ

اىعجققبكح اىجلّٞققخ اظتبىٞققخ ٖٚ :ــ ٞايــيت ٜتعًــل ٚدٛبٗــا بايبــؿٕ

ٚاعٓاٚ ٘٥بانتاٍ نـاذتر فاْـ٘ فٝـ٘ نـهكاً ٚقطعـاً يًُهــافٚ ١أؾا٤ٶ يًُٓانـو،
نايطٛاف ٚايٛقٛف بعكفٚ ١انتبٝت وت َٓٚ ٢ف ٘ٝإْهـام يًُـاٍٚ ،ختـكز ْهكـ١
اذتر َٔ اٌَ ايرتن ١إٕ إيـتو ًت ـَـ ١انتٝـت بـ٘ وت سٝاتـ٘ٚ ،عًـ ٢قٓـا٘٥
ايِٓ ٚإكتاع عًُا ٤انتهًُؽت .
ٚايْٛـ ٤ٛعباؾ ٠بؿْٚ ١ٝيهٓ٘ قؿ ٜه ٕٛعباؾ ٠بؿَْ ١ٝاي ١ٝعٓؿَا ًٜــرتٟ
انتهًف انتاٚ ،٤نفا بايٓهب ١يوهٌ ادتٓاب.١

األٕ٘ه اطتََخ  ٖٛٚ :وت اَط٬ع ايهك٘ ،ا٭َ ٍٛاييت اكتعت

عً ٘ٝايًكا٥ا ٚايعكٌ عتهِ بًمَٗٚا ٜٚتٛقف عًٗٝا ايٓعاّ ٚانتعا ٌٜايعاَ١
يًٓاى ٚتهبب تًف ٚفهاؾ ايٓهٛى ْٝٚاع ا٭َٛاٍ :ٖٞٚ
ا٭ : ٍٚحتك ِٜايمْا.
ايجاْ : ٞحتك ِٜايكتٌ.
ايجايح  :حتك ِٜايهكق.١
ايكابا  :تكى ايُٓاٜا.
ارتاَو :تكى ايعًِ.

آٝخ اهلل  :ؾقد ١اٱدتٗاؾ يًعا
ا٭سهاّ َٔ أؾيتٗا

ايف ٟقتتًو ايكؿق ٠عً ٢إنتػكاز

ايتهُ.١ًٝٝ

آٝققخ اهلل اىعىَقق : ٚايهكٝــ٘ اجملتٗــؿ ايــف ٟأ َــبض َكدعـاً يًتكًٝــؿ،

ٚايكــاؾق عًــ ٢حتُــ ٌٝايربٖــإ ٚايــؿي ٌٝعًــ ٢اذتهــِ ايًــكع ٞعــٔ ًَهــ١
ٚإنتٓباط.

األصو اىزنيٞفٗ ٜاى٘ٙع : ٜايتهًٝهـ ٞايجـٛاب وت سـاٍ اٱَتجـاٍ

ٚايعكاب وت ساٍ انتعُ ،١ٝأَا ايْ ٛع ٞفٗ ٛاذتهِ ايـٛاقع ٞانترتتـب عًـ٢
ايهعٌ َٔ ايُش ١أٚ

ايبط.ٕ٬
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األق٘ : ٙأ ٟايؿ قـٚ ٠ٛوت اٱَـط٬ع ءًبـ ١اذتهـِ ٚقدشـإ ؾيًٝـ٘

َٚتامتت٘ يًكطا ٚايٝكؽت ،فاـا ٚقؾ وت ايكناي ١ايعًُ ١ٝق ٍٛعً ٢ا٭ق ٣ٛفاْ٘
سهـِ ٚفتـ ٫ٚ ٣ٛظتـٛل َعـ٘ ايكدــٛع اؾت فتـ ٣ٛفكٝـ٘ آغـك ٜٚـؿٍ بايؿ٫يــ١
اٱيتماَ ١ٝعًٚ ٢دٛؾ ق ٍٛآغك أٚسهِ ٚيهٓ٘ ْعٝف ،نُا يٚ ٛقؾ ُّْٛ
َشٝش ١ايهٓؿ ٚعٌُ بٗا انتًٗٛق ٜٚكابًٗا غرب ْعٝف نٓؿاً فاْ٘  ٫قتٓا َٔ
اٱفتا ٤نهـب َٝٚغ ايرتدٝض َتعؿؾ ٠ا ٫اْٗا َٔ ايهًـ ٞانتًـهو َٚكتبـ١
نهب قٛتٗا:
ا٭ : ٍٚا٭ق.٣ٛ
ايجاْ : ٞا٭ظٗك.
ايجايح  :ايعاٖك.
ايكابا  :ا٭سٛط ٚدٛباً.
ارتاَو :

ا٭يب٘.

األؽقق٘ ٛاألقققٖ٘ٚ : ٙــ ٞايهتــ ٣ٛايــيت  ٫ظتــٛل قدــٛع انتهًــف وت

َْٛٛعٗا إ ؾت فك ٘ٝآغك ،٭ْ٘ دا ٤بعؿ حتكٝل ٚقدشإ ايؿي.ٌٝ

اإلٍزؾجبة اظتإمل  ٖٛٚ :اتٝإ انتهتشب عً ٢ضتـ ٛايتٛنٝـؿ يـٛقٚؾ

ا٭ؾي ١اييت ت٪نؿ إ تٝاْ٘ ٚحتح عًٚ ٘ٝيهٓٗا  ٫تكق ٢إؾت ايٛدٛب.

االؽزٞققب ٛاىققالىً ٖٚ :ــ ٛاٱ ستٝــاط ايٛادــبٜٚ ،عــرب عٓــ٘ أ ٜٓـاً

با٫ستٝاط ايًمٚ ،َٞٚقكٜب َٓ٘ اٱستٝاط بعؿ اٱيهاٍ ،إياق ٠إؾت ٚدٛب
اٱستٝاطٚ ،اٱستٝاط انت٪نؿ  ٖٛٚانتًاب٘ ٚايككٜب َٔ

ايٛدٛب.

اإلؽزٞب ٛاظتَزؾت  ٖٛٚ :ايفٜ ٟه ٕٛانتهًف ف ٘ٝشترياً بؽت ايعٌُ

ب٘ ا ٚتكن٘ ٚايكدٛع اؾت فك ٘ٝآغكٚ ،ايعٌُ ب٘ ٖ ٛا٭فٌٓ ٚقؿ ٜكؾ بعبـاق٠
اغك " ٣استٝاط ٜٓ ٫بو ٞتكن٘" َٚجً٘ عً ٢ا٭سٛط ا٭ٚؾت ايفٜ ٟعترب َـٔ
َكاتب اٱستٝاط انتهتشب ا ٫اْ٘ قدشإ اٱتٝإ ب٘ انجك

ظٗٛقاً.

َُطًشات فكٗ ١ٝــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15
اإلؽزٞب ٛاى٘ع٘ثٜٚ : ٜهَُ ٢طًكاً َ ٖٛٚا

تهٔ ف ٘ٝفت ٣ٛاييت

تكدض ايهعٌ ا ٚايرتى  ٚظتٛل بٗا يًُكًؿ ايكدٛع اؾت فك ٘ٝآغكٚ ،قؿ ٜهٕٛ
ٖــفا اٱَــط٬ع يًؿ٫يــ ١عًــ ٢انــتعٗاق ايهتــ ٣ٛعــٔ حتكٝــل ٚانــتؿٍ٫
ٚانتعٗاق َتاغِ يًكطاٜٚ ،ؿٍ عً ٢ايكدشإ انت٪نـؿ يًعُـٌ بـ٘ نُـا ٖـٛ
اذتاٍ وت َٛاْا ٚقٚؾ ٙوت قنايتٓا ايعًُ" ١ٝاذتذَ ".١ا قًت٘ فٗٝا .

ال ثأً  :يٝهـت بهتـَ ٫ٚ ٣ٛـٔ ايهاظٗـا ٚيهٓٗـا تهـتعٌُ يًُٛافكـ١

ٚعؿّ

اٱيهاٍ.

ثْققبء اىعقققالء َ :ــا ًٜتكــ ٞفٝــ٘ ايعكــ ٤٬عًــ ٢ضتــ ٛاٱقتهــال ايٓــٛعٞ

ٚايتهــاِٖ ٚاٱتهــام ٚايتهــا

ٚيــ ٛوت ادتًُــ ١نُــا وت ايٛقــا٥ا ٚا٭ســؿاخ

َُٚاؾٜل ايعؿٍ ٚايعًِ ٚايهكقٚ ١ضتٖٛا.

اإلَٝئْبُ  :ساي  ١وت ايـٓهو تبعـح عًـ ٢ايهـهٚ ،١ٓٝوت اٱَـط٬ع

ظٔ قاقب ايكطا ٚايعًِ نٝح ٜه ٕٛارت٬ف ْعٝهاً ْاؾقاًٚ ،قايٛا نذٝت٘،
ٚا٭ق ٣ٛأ ٕ اذتذ ١ٝتؿَ ّٚؿاق ايؿي ٌٝايف ٖٛ ٟعًٚ ١نبب ذتاٍ ايطُأْ١ٓٝ
ٚايههٚ ١ٓٝيٝو ذتاٍ

ايٓهو.

ئهرفبع اىزنيٞف  :عؿّ تٛد٘ ارتطاب ايتهًٝه ٞيًُهًف يعفق ٚضتٙٛ

فٝهكط عٓؿ

ايتهًٝف.

اىزعجلَ : ٛا ٜ ٫ؿقى نٓٗ٘ ٚعً ١تًـكٜع٘ٚ ،يهـٔ ٜـ٪ت ٢بـ٘ يتٛدـ٘

ارتطاب ايتهًٝه ٞباٱتٝإ ب٘ َجٌ اٚقات ايُٚ ٠٬عؿؾ قنعاتٗـاٚ ،فكٜٓـ١
ايُٝاّ.

األؽنبً اىْوعٞخ  ٖٛٚ :إ َط٬ع داَا ٜكاؾ َٓ٘ ا٭سهاّ ايتهًٝه١ٝ

ارتُهٚ ١ا٭سهاّ ايْٛع ١ٝنايُشٚ ١ايههاؾ

ٚايًكٚط.

اإلٍزلاٍخ اضتنَٞخ  ٖٞٚ :إ نتشٓاق ايهعٌ ساٍ ْ ١ٝايًكٚع فٝـ٘

ٚإ نتؿاَٖ ١فا اٱنتشٓاق ٚي ٛوت ادتًُ ١أثٓا ٤أ ؾا ٤ايهعـٌ فًـ ٛنـ ٌ٦اثٓـا٤
ءهٌ ادتٓابَ ١اـا تهعٌ يكاٍ اْ٘ ٜوتهٌ يًذٓاب.١
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هعبء اظتٞي٘ثٞخ  ٖٞٚ :إ تٝإ ايهعٌ ٱستُاٍ اْـ٘ َـأَٛق بـ٘ نُـا وت

بعض انت هـتشبات ٚقـؿ ٜـرتى ايهعـٌ قدـا ٤يًُطًٛبٝـ ١فٝهـ ٕٛس٦ٓٝـف َعٓـاٙ
اٱدتٓاب تٓمٖاً ٚٱستُاٍ ايٓٗٞ

عٓ٘.

اىرتك ثوعبء اظتٞي٘ثٞخ  :ظتتٓب انتهًف فعـ ً٬تٓمٖـاً ٱستُـاٍ اْـ٘

َأَٛق برتن٘ نُا وت بعض

انتهكٖٚات.

اىفز٘ : ٙسهِ ايهك ٘ٝعًَْٛٛ ٢ع نًَ ٞهتٓبطاً َٔ

ا٭ؾي.١

اىْٖوح اىفز٘ا ٞخ  :أ ٟيٗك ٠ايهت ٣ٛأ ٟنجك ٠ايهكٗا ٤ايف ٜٔقايٛا

بتًو ايهت ٣ٛست ٢أ َبشت ًَٗٛق ٠ب ِٗٓٝنٛا ٤نـإ هلـا َهـتٓؿ ْـعٝف
نارترب ايٓعٝف ايهٓؿ أ ٚيٝو هلا

َهتٓؿ.

اىزٕ٘يٞبد  ٖٞٚ :ا٭فعاٍ اييت ٪ٜت ٢بٗا بكُؿ اٱَتجاٍ اجملكؾ َٔ

ءــري سادــ ١إؾت إ قاؾ ٠قُــؿ ايككبــ ١نإلايــ ١ايٓذانــ ١عــٔ ا٭ق

َْٛٚــا

ايُ ٠٬أ ٚادتًٛى.

اصتُْ٘ األكٗاه ٖٛٚ : ٛادتٓ ٕٛانت٪قت ءري ايؿا ِ٥فٝأت ٞثـِ ٜـمٍٚ

ٜٚكدا َاسب٘ إ ؾت َٛاب٘ وت َكابٌ ادتٓ ٕٛاٱطباق ٞأ ٟانتطبل عً ٢كتٝا
أٚقات

ايًػِ.

اضتلٝش اىْبم  :ايفٜ ٟك ٜ٘ٚايجكٚ ١يهٓ٘ غتتًف عٔ قٚا ١ٜءرئَ ٙ

ايجكا ٠يهعاً

ٚؾ٫ي.١

اضتلٝش اىغوٝت  :ايفًٜ ٟتٌُ عً ٢يهغ ءاَض بعٝؿ عٔ اٱفٗاّ

ْعكاً يكً١

انتعُاي٘.

اإلرفققب  :انتُــاؾف ١أ ٟســؿخ ا٭َــك إتهاق ـاً َٚــؿفَٓٚ ،١ــ٘ ايكٓــ١ٝ

اٱتهاق ١ٝوت َكابٌ ايكٓ ١ٝانتتًُ ١ايًم ،١َٝٚأَا اٱتهاق ٞفٗ ٞايكْا ٞ٥أٟ
َــا إ تهــل عًٝــ٘ ايطكفــإ عــٔ تــكا

وت انتعــاَ٬ت  ٫ٚحتتــاز إؾت ايكٓــا٤

ٚاٱفتاٜٚ ،٤هه ٞإدكاٖ٩ا عًـٜ ٢ـؿ عـؿ ٍٚانتـَٓ٪ؽت ٚأٖـٌ اٱَـ٬ع ،أَـا
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إَط٬ع عً ٘ٝاٱتهام بؽت ايهكٗا ٤فٗ ٛأ ؾْ ٢ؾقدَٔ ١

اٱكتاع.

اإلميبُ  :بؽت اٱ نٚ ّ٬اٱقتإ عُٚ ّٛغَُ ّٛطًـل فهـٌ َـَٔ٪

َٖ ٛهًِ ٚيٝو ايعهوٚ ،وت ا ٱَط٬ع يٲقتإ َعٓٝإ عاّ ٚغاّ:

ا٭ : ٍٚاٱقتإ با هلل ٚاٱعتكاؾ بادتٛاقع ٚا٭قنـإ ٚوت ايتٓمٜـٌطقَايَدِْ
األَعِرَابُ آَََّٓاقٌُِيَِتُؤَُِِٓٛا ٚيَهِِٔقُٛيُٛاأَشًََُِِٓا َٚيََُّاَِْٜخٌُِ اإلِميَإَُِٞقًُُٛبِهُِص(.)1
ايجاْ : ٞاٱقتإ باٱَاَ.١

ثعٞل ْ :ؿ ايككٜبٚ ،إَ٬ساً بعٝؿ عٔ ايهتٜ ٫ ٣ٛهت ٢ب٘.

اىزقٞري اىعو : ٜٙإٔ غتتاق انتهًف أ سـؿ ايبـؿاَ ٌ٥ـٔ ءـري سُـك

بأسؿٖا.

عيٌ اىلهاٝقخ ٖٚ :ـَ ٛـ ٔ عًـ ّٛاذتـؿٜح ٚغتـتِ بـِٓ اذتـؿٜح أٚ

ايكٚا ١ٜاَا بايٓهب ١يًهٓؿ ٚتٛثٝك٘ اْ ٚعف قداي٘ فٝهُ ٢عًِ

ايكداٍ.

اىفؾقق٘ : ٙانتعٓــٚ ٢انتٓــُٜ ٕٛكــاٍ عكفــت ـيــو وت فشــ ٣ٛنَ٬ــ٘،

ٚايهش َ ٣ٛا ٜهتككأ َٔ ايكـ ٍٛأ ٚايتُـكف أ  ٚايعـاٖكٚ ،اٱـٕ بـايهش٣ٛ
ٖ ٞاٱـٕ ايت كؿٜكٚ ١ٜاييت تؿٍ عًٗٝا ا٭َاق ٠أ ٚايعٔ نُا وت ؾغ ٍٛانتـاق٠
إ ؾت انتهذؿ يًتْٛأ َٔ ءري َٓا َٔ أ سؿ هتا ٜهتهاؾ َٓ٘ دٛال ايْٛـ ٤ٛفٝـ٘
نتٔ  ًُٜٞوت َهإ آغك

ءري.ٙ

اظتبٕٞخ  :ادتٖٛك ،نٓ٘ ايًٚ ٤ٞسكٝكتْ٘ ،هب ١اؾت (َا ٖ.)ٛ

اظتقلٍخ اىعيَٞخ  ٖٛٚ :اتٝإ فعٌ لا٥ؿ َتٌُ َا ايٛادـب يٝتأنـؿ

َٔ اتٝإ انتأَٛق ب٘ ٚسُ ٍٛايهكا ايٝكٝين نُا وت ءهٌ دـم ٤فـٛم َكفـل
ايٝؿ ساٍ اي ٤ْٛٛيٝتأنؿ َٔ سُ ٍٛءهٌ انتكفل

ْهه٘.

**********

()1نٛق ٠اذتذكات .14
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مزبة اىٖٞبهح

اىٖٞبهح  ٖٞٚ :يو ١ايٓعافٚ ١ايٓماٖ ٚ ١اٱنِ ايطٗك  ٖٛٚاٱبتعاؾ عٔ
ايؿْو ٚايفْٛب قاٍ تعاؾت ط ِإََُّْاُٜرِ ُْٜايًَُّ٘يَُِِِٖٝبَ عَِٓهُِ ايرِّجِضَأٌََِٖايِبََُٜٚ ِِْٝطَِّٗرَنُِتَطِِٗريّا
ص(ٚ )1ايطٗاق ٠انِ ٜكَ ّٛكاّ ايتطٗك بانتا ،٤باٱنتٓذاٚ ٤ايٚ ٤ْٛٛايطٗاق:٠
ٚايطٗاق :٠فٌٓ َا تطٗكت ب٘.
ٚايطٗاقَُ ٠ؿ ق طٗك بِٓ ايعؽت ٚفتشٗا أ  ٟطٗك ٚاٱنِ ايطٗك.
َٚــِٓٗ َــٔ عــكف ايطٗــاق ٠ؿتعٓاٖــا ايًوــٚ ٟٛا٭نجــك دعًــٗا عٓٛاْـاً نتــا
تهتباع ب٘ ايعباؾٚ ٠يٝو فكط إ لاي ١ارتبح نُا عٔ ايٓٗاٜـ ١يًًـٝؼ ٚانتٓتٗـ٢
يًعَ٬ــَ ١ــا قٝــؿ ايًــكٜع ١أ ٟإ ايطٗــاق ٠وت ايًــكٜع ١انــِ نتــا ٜهــتباع بــ٘
ايؿغ ٍٛوت ايُٚ ٠ ٬ا٭َـك نـٌٗ فكـؿ يـاع إ نـتعُاهلا عٓـؿ ايهكٗـا ٤هلـفٙ
ا٭فعاٍ ايج٬ثَٚ ١ا هلا َٔ ا٭ثك ايًكع ٞأ  ٟايٓعافـ ١انتعٜٓٛـ ١ايـيت تٛدـب
انتباس ١ايُ ٠٬بٓا ٤عً ٢ثبٛت اذتكٝك ١ايًكعٚ ، ١ٝاذتكٝكٖ ١ـ ٞإنـتعُاٍ
ايًهغ فُٝا ْٚا ي٘.
ٚايطٗاق ٠انِ يًٚ ٤ْٛٛايوهٌ ٚايوهٌ ٚايتَٚ ُِٝـا تهـتباع ايُـ٠٬
ب٘.

اظتبء اظتٞيا  ٖٛٚ :ايف ٫ ٟغتايط٘ يـُٜٚ ٤ٞـؿم إطـ٬م يهـغ انتـا٤

عً ٘ٝيوٚ ١يكعاً ٚعكفاً نٛا ٤نإ قً ً٬ٝنُا ٤اٱ بكٜل ا ٚنجرياً نُا ٤ارتمإ
ايهبري  ٖٛٚقًـ ً٬ٝا ٚنـج رياً طـاٖك َطٗـك َـٔ اذتـؿخ ٚارتبـح إ ٫إٔ ت٬قٝـ٘
ايٓذان ١فه ٘ٝتهُ.ٌٝ

اظتبء اظتٚبف َ ٖٛٚ :ا ٜعتُك َٔ ا٭دهاّ أ ٚقتتمز بوري ٙنُا ٤ايٛقؾ

َٚا ٤ايكَإ ٚايعٓب ٚضتـٚ ٙٛأ طًـل عًٝـ٘ يهـغ انتـا ٤زتـال ًا بًشـاظ ايهـٕ٬ٝ
ٚانتا٥عٚ ،١ٝانتا ٤انتٓاف طاٖك ٚي هٓ٘ ءري َطٗك َـٔ اذتـؿخ ٚارتبـحٚ ،إـا
( )1نٛق ٠ا٫سماب .33
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٫ق ٢صتهاً تٓذو إ ٫إ ـا ناْت نجكت٘ َهكط ٫ٚ ١تُؿم عً ٘ٝايهكا ١ٜعكفاً.

اظتبء اىن ٛىٔ ٍبكح  :انتا ٤ايفٜ ٟتٌُ ؿتُؿق َا ٞ٥نُا ٤ايٓٗكٖٛٚ ،

ٜٓ ٫ذو ؿت٬قا ٠ايٓذان ١إ ٫إـا توري ٚسان ٢ايٓذان ١وت يْٗٛا ا ٚطعُٗا اٚ
قعتٗا فعًٝاً أ  ٚسهٝاً  ٫تكؿٜكاًَٚ .ا ٤اٱناي ١ؿتٓميَ ١ا ي٘ َاؾ.٠

اظتبء اىن ٛى ٌٞىٔ ٍبكح  ٖٛٚ :انتكؿاق َٔ انتـا ٤انتهـتكٌ بفاتـ٘ ٫ٚ

ٜتٌُ بوري ٙبهاق ١ٝأ ٚإ ْبٛب ٚضتُٖٛا  ٖٛٚعً ٢قهُؽت:
ا٭َ : ٍٚا ٜه ٕٛنجرياً نايهك ٚاذتٛ

ايهبري ٜٓ ٫ٚهعٌ ؿت٬قا ٠ايٓذو

ٚانتتــٓذو إَ ٫ــا توــري أ ســؿ ا٭َٚــاف ايج٬ثــ ١يًٓذانــ ١ايًــٚ ٕٛايطعــِ
ٚايكٜض.
ايجــاْ : ٞايكًٝــٌ ايــفٜ ٫ ٟبًــغ َكــؿاق ٙايهــك فٓٝهعــٌ ؿت٬قــا ٠ايــٓذو،
ٚانت تٓذو عً ٢ا٭قٚ ،٣ٛي ٛنإ انتا ٤أ قٌ َٔ ايهك ٚي ٛؿتجكاٍ ظتك ٟعًٝـ٘
سهِ اي كً ٌٝأٜ ٟتٓذو ؿت٬قا ٠ايٓذانٚ ١إٕ

ٜتوري أسؿ أَٚاف٘ ايج٬ث.١

اظتبء اىوامل  ٖٛٚ :انتا ٤احملُٛق وت بكعـ ١اَْٛ ٚـا ٜٚهـُ ٢يـ٘ َـاؾ٠

ٜتٌُ بٗا ،بٌ َ َ٘ٓٚا ٤ايوؿٜك ايُوري ٚايربن َٔ َِٗٓٚ ،١دعـٌ َٓـ٘ َـا٤
ايب٦ك ٚيهٔ َا ٤ايب٦ك َٔ

ايٓابا.

اظتبء اٟعِ  :انتا ٤ايف ٟتوري يٚ ْ٘ٛطعُٜ٘ ،كاٍ أ دٔ انتا ٤ا ٟتوري يْ٘ٛ

ٚطعُ٘  َ٘ٓٚسؿٜح عً ٞعًٝـ٘ ايهـ ّ٬فـٜ ٫ ُٔٝأغـف عًُـ٘ َـٔ اًٖـ٘ قـؿ
اقت َٔ ٣ٛآدٔ.

اىزغري اضتََ ٖٛٚ : ٜا ٜؿقى بايٛدؿإ ٚاذتو فً ٛايكٝـت قطـك٠

َٔ ؾّ وت َاٚ ٤توري انتا ٤بُبو ١ي ٕٛايؿّ فإ ٖفا ايتوري سه.ٞ

اىزغري اىزقلٝوَ ٖٛٚ : ٛا ٜ ٫ؿقى ظاٖكاً ٚيهٓ٘ انتككا ٞ٥ستتٌُ،

فًَ ٛب وت نك َٔ انتا ٤ب ٍٛقً ٫ ٌٝي ٕٛي٘ نٝح ي ٛنإ ي٘ ي ٕٛالتك َجً٬
يتوري ي ٕٛايهك فاْ٘ ٜبك ٢عً ٢ايطٗاقٚ ،٠مس ٞبايتكؿٜك ٟيعٔ ٚتكؿٜك َبغ
انتا ٤ب ايً ٕٛا٭لتك ي ٛقؿقْا اْ٘ ي ٕٛايؿّ.
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اىعي٘ اىزَْٗ َٜٞاىزَوحيٜ : ٜكاٍ ايتهٓ ِٝايكفا عٔ ا٭ق

،

ٚايعًــ ٛايتهــٓ ُٞٝأ ٟايــؿفع ٞنهــٓاّ ايــبعري ،اَــا ايتهـــكعت ٞفٗــ ٛايعًــٛ
ايتؿقظت ٞاٱَتؿاؾ ٟفذكٜإ انتـاَ ٤ـٔ ا٭عًـ ٢اؾت ا٭نـهٌ ٜ ٫ـٓذو فٝـ٘
ايعاي ٞؿت٬قا ٠ايهافٌ يًٓذان ١نٛا ٤نإ ايعً ٛتهُٓٝاً ا ٚتهكعتٝاً.

اىنو  ٖٛٚ :ايٛعا ٤انتًُ َٔ ٤ٛانتاَ ٤هعب ا٭ْ٬ع ط ٍٛنٌ َٓٗا ث٬ث١

ايباق عً ٢ا٭قٚ ٣ٛتهَ ٕٛهاست٘ نـبعٚ ١عًـك ٜٔيـربا ا ٚانجـك ٜٚهـٕٛ
بايه 393 ًٛٝن ًٛٝءكاّ تككٜباًٚ ،ظتٛل إ ٜه ٕٛؾا٥كٜاً ٚءـريٚ ٙايهـك اقـٌ
سذــِ يًُا ٤ايهجري ايفٜٓ ٫ ٟذو ؿت٬قا ٠ايٓذان ١إَ ٫ا توري أسؿ أَٚاف٘
ايج٬ث ١ايً ٚ ٕٛايطعِ ٚايكا٥شٚ ،١وت ايُــشٝض عٔ اَ٫اّ دعهـك ايُـاؾم
عً ٘ٝايه :ّ٬إـا نإ انتا ٤قؿق نك

ٜٓذه٘ ي.)1(٤ٞ

ٚايًرب َٔ َهت ٟٛارتًكٜ ١ه ٕٛاثٓؽت ٚعًك ٜٔنٓتُرتاً فعً ٢ايك ٍٛبإ
ايهك ث٬ث ١ايباق يهٌ بعؿ فٝهٖ ٕٛهفا:
َ0.287496=0.66×0.66×0.66رت َهعب.
ٚاَا عً ٢ايك ٍٛاٯغك باْ٘ ث٬ث ١ايباق ُْٚف يهٌ بعؿ فٝه ٕٛزتُٛع
َهاس ١ايهك َ 0.456533 =0.77×0.77×0.77رتٚ ،ق ٌٝاٱُْاف بـرتى
ا٭ُْاف.

اظتبء اظتعزٌٖ  ٖٛٚ :انتا ٤انتطًل ايفٜٓ ٫ ٟذو ؿت٬قا ٠ايٓذانـ ١إ٫

إـا توري أسؿ أَٚاف٘ ايج٬ث ،١فُٝبض بً ٕٛايٓذان ١أ ٚطعُٗا ا ٚقعتٗا٫ٚ ،
ٜتٓذو باجملاٚق ٠نُا اـا تهْٛـت بكعـَ ١ـٔ نـاَ ٌ٥ـا صتهـ ١جبـٛاقَٚ ٙـاق
طعُ٘ َكاقباً هلاٚ ،انتعتُِ مته ١اقهاّ:
ا٭ : ٍٚانتا ٤ادتاق ٟنُا ٤ايٓٗك.
ايجاْ : ٞايٓابا ءري ادتاق.ٟ
ايجايح  :ايب٦ك اـا نإ َا ٙ٩نجرياً.
( )1ايٛنا.17/15 ٌ٥
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ايكابا  :ايهك.
ارتاَو َ :ا ٤انتطك.
ٜٚعترب انتا ٤ايكً ٌٝنُا ٤اٯْٚ ١ٝاٱبكٜل َطًكاً ٚيهٓ٘ ءـري َعتُـِ ٭ْـ٘
اقٌ َٔ نك ٚيٝو ي٘ َاؾ ٠فٓٝذو عٓـؿ َ٬قـا ٠ايٓذ انـ ١يـ٘ ،نـٛاٚ ٤قؾت
عً ٘ٝايٓذان ١أ ٚ ٚقؾ عًٗٝا يعؿّ اٱعتُاّ ٚقاعؿ ٠اٱْهعاٍ.

اظتبء اىقيٞقو  :ايـفٜ ٫ ٟبًـغ َكـؿاق ٙايهـ ك فٓٝهعـٌ ؿت٬قـا ٠ايـٓذو،

ٚانتتٓذو عً ٢ا٭ق ٖٛٚ ،٣ٛهتا يٝو ي٘

َاؾ.٠

اظتبء اىقواػ  :انتا ٤انتطًل ارتايِ ايف ٫ ٟغتايط٘ ي َٔ ٤ٞنـافٛق اٚ

ءريٜٚ ،ٙكؾ ٖفا اٱَط٬ع وت ءهــٌ انتٝت فٝوهٌ ؿتاٚ ٤يَ ٤ٞـٔ ايهـؿق
ثِ ؿتاٚ ٤نافٛق ثِ ؿتا ٤قكاع.

ٍعوفخ اىْغبٍخ  :تعكف صتان ١انتاٚ ٤ضت ٙٛبٛد:ٙٛ

ا٭ : ٍٚايعًِ.
ايجاْ : ٞايب ٖٞٚ :١ٓٝياٖؿإ عؿٚ ٕ٫تعترب سذـ ١عكٝ٥٬ـٚ ١تعبؿٜـ١

ٜكؾع ايًـاقع عٓٗـا بـٌ أَٓـاٖا قـاٍ تعـاؾت ط َٚاشِتَعِدُِْٗٚا ظَدِِٗٔ َِْٜٝ
َِ ِٔ رِجَايِهُِص( ،)1طَٚأَظُِِْٗٚا ذَ ٣َٚعٍََِِِْٓهُِص(.)2
ايجايح  :إغباق ـ ٟايٝؿ  ٖٛٚايف ٟقتتًو ايعؽت نُا ي ٛنإ ٜههٔ ؾاقاً
نٛا ٤نإ َايهاً اَ ٚهتأدكاً ا ٚآَٝاً ب ٌ ٚإ نـإ ءاَـباً ،ا ٚعٓـؿ ٙثـٛب
ٚإ ؾع ٢اْ٘ صتو فإ قٛي٘ ٜعترب سذٚ ١إ
َا ؾاّ قٛي٘

ٜعاق

ٜهٔ عاؾ ً٫ٱفاؾت٘ اٱطُٓ٦إ

بب ١ٓٝتكــ ٍٛبايطٗـاق ٠٭ٕ ايبَ ١ٓٝكؿَ ١عً.٘ٝ

اىجئو َ :عكٚف  ٛ ٖٚزتُا َاْ ٤ابا َٔ ا٭ق

ٜ ٫ٚتعؿاٖا وت ايوايب

ٚاـا نإ َـاْ ٙ٩ابعـ ًا فٗـ ٛؿتٓميـ ١ادتـاق ٟ٭ٕ يـ٘ َـاؾُٜٚ ٠ـؿم عًٝـ٘ انـِ
( )1نٛق ٠ايبكك.282 ٠
( )2نٛق ٠ايط٬م .2
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انتعتُِٜٓ ٫ٚ ،ذو ا ٫بتوري ٙباسؿ ا٭َٚاف ايج٬ثـ ١نـٛا ٤نـإ َكـؿاقٙ
نكاً ا ٚاقٌ َٓ٘.
اـا

ٜهٔ ي ًب٦ك َاؾْ ٠ابع ،١فٓٝذو اـا نإ أقٌ َٔ نك ٚإ

تـتوري

أ َٚافٜ٘ٚ ،طٗك ؿت٬قا ٠ايهك.

اظتبء اظتَقزعَو ٖٚ :ـ ٛايـف ٟإنـتعًُ٘ اٱْهـإ وت ساداتـ٘ نايـفٟ

إ نتـػؿّ وت بعض ا٭فعاٍ َجٌ اي ٤ْٛٛا ٚايوهٌ ٚيٝو َٓ٘ ايباق ٞوت اٱْا٤
انتورتف َٓ٘ ،بٌ انتكُٛؾ ايف ٟظتتُا وت إْا ٤غاّ بعؿ إنتعُاي٘ نُـا يـٛ
ءهٌ انتهًف وت طهت ،فانتهتعٌُ ايفٜ ٟتذُا وت ايطهت ٚيٝو ايهٌٓ
ايباق ٞوت اٱْاٚ ٤

ٜهتعًُ٘ٚ ،انتا ٤انتهتعٌُ عً ٢قهُؽت:

ا٭ : ٍٚطاٖك َٚطٗك َٔ اذتؿخ ناذتٝض ٚادتٓابٚ ،١ارتبح نـايب،ٍٛ
نانتا ٤انتهتعٌُ وت ايٚ ٤ْٛٛعًـ ٢طٗاقتـ٘ اٱكتـاع ٚايـِٓ بًـكط عـؿّ
اْهعاي٘ بايٓذانًٜٚ ١شل ب٘ انتا ٤انتهتعٌُ وت ا٭ءهاٍ انتٓؿٚب.١
ايجاْ : ٞطـاٖك َٚطٗـك َـٔ ارتبـح نانتـا ٤انتهـتعٌُ وت اذتـؿخ ا٭نـرب
نادتٓابٚ ١اذتٝض ٚايٓهاى ٚاٱنتشاْ ١طاٖك اـا نإ ايبؿٕ طاٖكاً ٚظتٛل
قفا ارتبح ب٘ٚ ،ا٭سٛط انتشباباً عؿّ قفا اذتؿخ ناذتٝض ب٘ ٚايتْٛـأ
ا ٚاٱءتهاٍ َٔ ادتٓاب ١بْ٘ ،عِ  ٫ظتٛل ءهٌ انتٝت ب٘.

اإلٍزْغبء ٖٚ :ـ ٛتطٗـري شتـكز ايبـٚ ٍٛايوـا٥طٜ ،كـاٍ انـتٓذٝت أٟ

ءهًت َْٛا ايٓذ ٛاَ ٚهشت٘ ٚألا يت َا تعًل ؿتػكز ايٓذَ ٖٛٚ ٛأغٛـ
َٔ صتا ادتًؿ اـا قًك ٙا َٔ ٚايٓذ ٖٛٚ ٛايعفق ٠ا َٔ ٚايٓذَ ٖٛٚ ٠ٛا إقتها
َٔ ا٭ق

ٱنتتاق ٙب٘ ٚقؿ ٜكاؾ َٔ اٱنتٓذا ٤اي ٤ْٛٛنُا وت قٛي٘ عً٘ٝ

ايه :ّ٬ظتمٜو َٔ ايوهٌ ٚا٫نتٓذاَ ٤ا بًـت قتٓٝـو)( ،)1بككٜٓـ ١ايوهـٌ
ٚ٭ٕ اٱنتٓذا َٔ ٤ايوا٥ط ٜه ٕٛبايٝهاق ٜٚهتًمّ ـٖاب ا٭ثك ايفٜ ٫ ٟتِ
بايبً.١
( )1ايٛنا.1/46 ٌ٥
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ٚقؿ ٜكاؾ َٔ اٱنتٓذا ٤ءهٌ شتكز ايوا٥ط ؾ ٕٚايب ٍٛنُا وت َشٝش١
لقاقٚ ٠اٱكتاع عًٚ ٢دٛب اٱنتٓذاْ ،٤كً٘ وت ا رت٬ف ٚايتفنكٚ ٠ـٖب
اب ٛسٓٝه ١اؾت ايعه ٛعُا قٌ عٔ ايؿقِٖ ٚعٔ َايو قٚاٜتإ ،نُا عٔ ايهك٘
عًــ ٢انتــفاٖب ا٭قبعــٚ ،١سهــا ٙوت انتػتًــف ٚايــؿقٚى عــٔ ابــٔ ادتٓٝــؿ
اٱنهاوت ٚقٝـٌ يعًـ٘ ٜهـتجين ٖـفا نتهـإ اٱكتـاع ٚا ٟنـإ فاْـ٘ ٜٓ ٫ـك
اٱكتاع ٭ْ٘ نابل ي٘ َٚتأغك عً.٘ٝ
ٜٚــؿٍ عًــ ٚ ٢دٛبــ٘ ُْــَ ّٛهتهٓٝــْٚ ١كــٌ اٱكتــاع عًــ ٢تكٝٝــؿ
اٱنتٓذا َٔ ٤ايب ٍٛبانتا ٤ؾ ٕٚءري ٙوت ارت٬ف ٚايوٓٝـٚ ١ايتـفنكٚ ٠ايٓٗاٜـ١
ٚايكٚ

ٚانتؿاقى ٚايفغريٚ ٠ءريٖا ْٚهـب٘ وت انتٓتٗـ ٢اؾت عًُآ٥ـاٚ ،قـاٍ

ايهٝؿ انتكتٓ ٢جبٛال ءهٌ ا٭غباخ بوري انتا ٤فه ٞايؿقٚى ٚءري ٙسهـٞ
عٓ٘ اذتهِ بت طٗري انتهض يًهٝف ايٓذوٚ ،سهِ بـتطٗري انتٓـاف يًـٓذو
نُا وت ايٓاَكٜات ٚيهٓ٘ هتٔ قاٍ باٱكتاع عًٚ ٢دٛب ءهٌ ايب ٍٛبانتا٤
غاَ ١نُا وت اٱْتُاق.
ٖٚفا ايتكٝٝؿ بانتاٜ ٤عترب َطًكاً بايٓهب ١يتكٝٝؿ آغك فكؿ قٝـؿ ٙوت انتبهـٛط
نــاٍ اٱغتٝــاق ٚوت ايٓٗاٜــٚ ١ايٛنــ ١ًٝبٛدــٛؾٚ ٙقٝــؿ ٙانتــاتٔ بايكــؿق ،٠إ
اٱنتٓذا ٤فعٌ َكنب َٔ الاي ١ايعؽت ٚا٭ثك ٚإ آي ١اٱلاي ٖٞ ١انتـا ٤فـاـا
تعفق انتا ٤نطكٜل ٚآي ١ست ٢عً ٢ايك ٍٛباذتُك ب٘ فإ اٱلايـ ١باقٝـ ١عًـ٢
ٚدٛبٗا يعَُٛات نٌ َا ءًب اهلل عً ٘ٝفاهلل اٚؾت بايعفق ٚقاعؿ ٠انتٝهـٛق
يعَُٛات قٛهلِ عً ِٗٝايهٜ ٫ ّ٬هكط انتٝهٛق بانتعهٛق ٚاييت تًـٌُ َـا
نإ ـا َكاتب بٓعك ايعكف فاـا تعفقت انتك تب ١ايعايٚ ١ٝدب اٱتٝإ ؿتا ٖٛ
أؾَْٗٓ ٢ا ٚعؿ ّ نكٛط ايتهًٝف بتعفق انتكتب ١ا٭ عًٚ ٢ضتـَ ٙٛـٔ ايكٛاعـؿ
انتهتكًٚ ١ايُٓ.ّٛ

اىنْٞف  ٖٛٚ :انتْٛا انتعؿ يًػٚ ،٤٬ايهٓٝف :ايهاتك.

ٍِْ اطتي٘ح  :أ ٟانتٓؿٚبات عٓؿ إ قاؾ ٠ايتػًٚ ،ٞتتُٓٔ َٓـؿٚبات

نتوط  ١ٝايكأى ٚايتهـــُٚ ١ٝاٱنـتعاـ ٠إ ـا ؾغـٌ ايهٓٝـفٚ ،نـفا تهـتشب
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ايتهــُ ١ٝعٓــؿ ارتــكٚزٚ ،تكؿ ِٜايكدٌ ايٝهــك ٣عٓؿ ايؿغـٚ ٍٛاٱنتربا.٤

اظتيعِ ٖٚ :ـ ٛايـفٜ ٟتـأـ ٣ايٓـاى َـٔ ايتػًـ ٞفٝـٜ٘ٚ ،هـَٓ ٕٛانـب١

ٚنبباً يًعِٓٗ يًُتػً ،ٞنُذُا ايٓاى ٚأ بٛاب ايؿٚقٚ ،قاقعـ ١ايطكٜـل،
يفا فإ ايتػً ٞفَ ٘ٝهك.ٙٚ

اىغؾو  :بههك ادتٚ ِٝفتض اهلاٚ ٤ايكا ٤كتا دٴشك بايِٓ ٚايهه،ٕٛ

ٖٚــ ٛبٝــت اذتًــكاتٜٚ ،هــك ٙايبــ ٍٛفٝــ٘ ٱستُــاٍ ا٭ـ ٣بٓهــك ٠اذتًــكات
ٚاهلٛاّ وت ٚد٘ اٱْهإ ٚٚ ،قؾ عٔ ايٓ

أْ٘ قاٍ ٜ ٫ :بٛئ أسؿنِ وت دشك(.)1

ستُؿ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ

ٍققبء اإلٍققزْغبء ٖٚ :ــ ٛانتــا ٤انتهــتعٌُ وت قفــا ايبــٚ ٍٛايوــا٥ط ٚوت

إنتعُاي٘ تهُ:ٌٝ
ا٭ ٫ : ٍٚظتٛل اي ٤ْٛٛب٘ َطًكاً.
ايجاْ : ٞوت ايوهً ١ا٭ٚؾت  ٫ظتٛل قفا ارتبح ب٘.
ايجايح  :ظتٛل قفا ارتبح ب٘ وت ايوهـً ١ايجاْٝـ ١بًـكط عـؿّ توـري اسـؿ
اَٚاف٘ ايج٬ث ١بايٓذانٚ ١عؿّ  ٍَٛٚا يٓذان ١اي َٔ ٘ٝارتاقز ٚغًَٔ ٙٛ
أ دما ٤ايوا٥ط ايُوريٚ ٠أدما ٤ايٓذان.١
ايكابا  :انتا ٤انتهتعٌُ وت قفا اذتـؿخ ا٭نـرب ا ٚارتبـح ا ٚاٱنـتٓذا٤
ٚضت ،ٙٛاـا نإ انجك َٔ نك ٜبكـ ٢عًـ ٢طٗاقتـ٘ َـا

ٜـتوري اسـؿ اَٚـاف٘

ايج٬ث.١
ارتاَو َ :ا ٜبك ٢وت اٱْا ٤بعؿ اٖكام َـا ٤ءهـايت٘ ا ٚوت ايجـٛب بعـؿ
ايعُك ٜعترب طاٖكاًًٜ ٫ٚ ،شك٘ سهِ َا ٤ايوٴهاي ١ايفٜٓ ٟهٌُ عٔ احملٌ،
اَا َا بك ٞفٝتبا احملٌ بايطٗاق.٠

ٍبء اىغَبىخ  ٖٛٚ :انتا ٤ايـفٜٓ ٟهُـٌ عـٔ ايعـؽت انتوهـٛي ١نـايجٛب

ٚاٱْاٚ ٤اـا نإ انتاَ ٤م ً٬ٜيع ؽت ايٓذان ١فٗـ ٛصتـو ٭ْـ٘ َـٔ انتـا ٤ايكًٝـٌ
( )1انتهتؿقى عً ٢ايُشٝشؽت/يًشانِ .167/2
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ايفٜٓ ٟهعٌ ؿت٬قا ٠ايٓذان.١

اىْققجٖخ اوٖقق٘هح  :اـا ايــتب٘ صتــو اَ ٚوُــٛب وت عــؿؾ قًٝــٌ

ستُــٛق َــٔ ا٭ٚاْ ـ  ،ٞظتــب اٱدتٓــاب عــٔ ادتُٝــا يكًــ ١أطــكاف ايعًــِ
اٱكتايٚ ٞاضتُاق ايًبٗ ،١اَا ي ٛنإ اٱيتبا ٙوت ءري احملُٛق نٛاسؿ َٔ
أيف ف ٬ظتب اٱدتٓاب عٔ ي ،َ٘ٓ ٤ٞ٭ٕ احملتُ٬ت نجري ٫ ٠تكبٌ اذتُك
ٚيعؿّ ا٫عتٓا ٤بايعًِ ا٫كتاي ٞاـا نإ استُـاٍ ايٛقـٛع وت اسـؿ اطـكاف
ايعًِ ا٫كتـاي ٞبعٝـؿ ًا يهـري ٠ايعكـ ٤٬بعـؿّ ا٫عتٓـا ٤ؿتُـاؾف ١ايـٓذو اٚ
انتوُٛب وت ايًبٗ ١ءري احملُٛقٚ ٠يكاعؿْ ٠ه ٞاذتكز.

ٍإه اضتب ٘  ٖٛ ٚ :بك ١ٝيكابٗا ٚانتا ٤ايف ٟتبايك ٙبٝؿٖا ٚدهـؿٖا

ٚقتهٔ تكه ِٝاذتا٥ض إؾت ث٬ث ١أقهاّ:
ا٭ : ٍٚسا٥ض َ٪ـتٓ.١
ايجــاْ : ٞءــري َ٪ـتٓــٚ ،١اٱ٥تُــإ ٜتعًــل بــا ٱسرتال َــٔ ايــؿّ ٚنــكٜإ
ايٓذان ١إؾت ايبؿٕ أ ٚايجٝاب أ ٚا٭ٚاْ.ٞ
ايجايح َ :تُٗ.١
ٚايهكاٖ ١تتعًل بايكهُؽت ا٭غري.ٜٔ
إ ـا ناْــت اذتــا٥ض َأَـــًَٚ ١ْٛتهتــ ١اؾت يــم ّٚايتــٛق ٞوت تعــؿ ٟايــؿّ
ٚايتٓم َٔ ٙايٓذان ١ف ٬نكاٖ ١فُٝا بايكت٘ جبهـُٗا َـٔ انتـاٚ ٤انتا٥عـات اٚ
ايهًٓ ١اييت بكٝت هتا اءتهًت ا ٚيكبت َٓ٘.
ن٪ق اذتا٥ض ءري انتأَ ١ْٛايفٜ ٟهكٖ ٙـ ٛبكٝـ ١يـكابٗا ،نُـا ٜهـكَ ٙـا
بايكت جبهُٗا َطًكاً ا  ٚوت انتٛاقؾ اييت  ٫تتٓـم ٙفٗٝـا عـٔ ايٓذانـ ،١فـاـا
ناْت ءري سترتل ٠وت ساٍ ؾ ٕٚساٍ ،فايهكاٖ ١تٓشُك باذتاٍ اييت  ٫تتٓمٙ
فٗٝا عٔ ايٓذان ١نهجك ٠ايؿّ ،ا ٚاْٗا ناْت اـا غكدت اؾت َٝؿإ ايعُـٌ
 ٬اسرتلت ٚتٓمٖت عـٔ ايٓذانـٚ ١تعـؿٜٗا فـ ٬نكاٖـ ١س٦ٓٝـف وت فٓـً١
َج ً
يكابٗا ٚطع اَٗا َٚا تؿغٌ ب٘ ٜؿٖا َٚا ٫ق ٢دهُٗا.

 26ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َُطًشات فكٗ١ٝ

اظتَٚٚخ  :إؾاق ٠انتا ٤وت ايهِ ٚحتكٜه٘ با٭َابا أ ٚنكن ١ـاتٝـَ ١ـٔ

ق ٠ٛايهِ  ٖٞٚيٝهت َٔ أ دما ٤اي ٤ْٛٛبٌ َٔ نُا٫ت٘.

االٍزْْب ٜ :كاٍ ًْكت َٓ٘ قعتاً طٝباً أ ٟمشُتٗا َٓ٘ٚ ،اٱنتًٓام

دعٌ انتا ٤وت ا٭ْف ٚدفب٘ بايٓهو يٝمَ ٍٚـا وت ا٭ْـف َـٔ ايكـفٖٚ ،٣ـٛ
يٝو َٔ ٚادبات ايٚ ٤ْٛٛأ دما ٘٥اييت ٜ ٫تِ بٗا بٌ َٖ ٛهتشب.

اىَإه ٚ :ادتُـا أنـا قٖٚ ،ـ ٛبكٝـ ١ايًـٚ ٤ٞوت اذتـؿٜح :اـا يـكبتِ

فان٦كٚا أ ٟابكٛا ي٦ٝاً َٔ ايًكاب وت قعـك ا٭ْـاٚ ،٤ايهـ٪ق وت اٱَـط٬ع
عً ٢اقٛاٍ:
ا٭ : ٍٚايف ٟبايك ٙجبهُ٘ ٚاعٓا ٤بؿْ٘.
ايجاْ : ٞبك ١ٝايطعاّ ٚايًكاب.
ايجايح ٜ :ها انتا٥ا باْ٫اف ١اؾت ايًكاب.
ايكابا َ :ؿم ايه٪ق عً ٢ايهجري.
ارتاَو  :بك ١ٝانتا ٤ايف ٟيكب َْٓ٘ٚ ،هب إؾت ا٭نجك.
ٚقؿ ـنكتٴ وت تككٜكات اي بشح ارتاقز وت ايهك٘ "نٓٛل ايًكا٥ا" ايكاٌ٥
بهٌ َٓٗا ٚسذت٘ ٚايتٛد ٘ٝايعاّ هلف ٙا ٫قٛاٍٚ ،ايٓماع َوكٚ ٟٚا٫قدض
ارتاَو اع ٖٛٚ ٙ٬انتعٓ ٢ايًو ٟٛآٜاًَ ٫ٚ ،اْا َٔ اذتام َا بايك ٙدهِ

اذتٛٝإ ب٘ بؿيَ ٌٝهتكٌ(.)1

ٍإه اظتإٍِ  ٖٛٚ :بك ١ٝايًكاب وت اٱْا ٤ايـف ٟيـكب َٓـ٘ انتـ،َٔ٪

ٚايًكب َٓ٘ َهتشب ٚوت ايُشٝض عٔ أب ٞعبؿ اهلل عً ٘ٝايه :ّ٬وت ن٪ق

انت َٔ٪يها َٔ ٤نبعؽت ؾاٚ ، )2(٤وت آغك :اْ٘ ٜتربى ب٘.

اظتَ٘ؿ  :عًٚ ٢لٕ ؾقٚى ٚخبٛق ٚانتهكؾ َهؼ ٜكاٍ َهػ٘ اهلل قكؾاً

( )1اْعك نٓٛل ا يًكا٥ا .160 -144 /1
( )2ايٛنا.25/24 ٌ٥
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شدِ٦نَ ص(ٚ ،)1ايكــكؾ ٠كتــا قــكؾ ٖٚــٛ
 ٚقــاٍ تعــاؾت طقًَُِٓددايَُٗدِنُُْٛددٛاقِدرَدَ ّ٠خَا ِ
سٛٝإ َعكٚفٚ ،ارتهأ ؿتعٓ ٢ا٭بعاؾ ٚايطكؾ باٖاَْ ٌٖٚ ١هػٛا فع ً٬اؾت
قكؾ ٠اَا نإ نهب ايكًب ،ا٭قدض ٖ ٛا٭ٚ ٍٚنهب ايُٛق ٠نٝح إ
ـْٛبِٗ نببت اغفِٖ بايعكٛبٚ ١اقعاً باٱنتشاي ١اؾت َا ف ٘ٝايـفٍ َـٔ ءـري
اَٗاٍٚ ،يهٔ نٝف ُٜبش ٕٛآٚ ١ٜعـرب ٠يًٓـاى ف٬بـؿ َـٔ َعكفـ ١اكتايٝـ١
ب ِٗٓٝباٱْافَ ١ا  ٜكُ٘ ايككإٓ َٚا ٜهَُ ٢هٛغاً ف ٘ٝإستُا٫ت ث٬ث:١
ا٭ : ٍٚإْ٘ شتًٛم أ َ ً٬قبٌ إ قتهؼ بعض بين اٱْهإ فٝه.َ٘ٓ ٕٛ
ايجاْ : ٞإ

ٜهٔ شتًٛقاً ٚبؿأ َٓف إ َهؼ بعض ايههاق عكٛبٚ ١اْ٘

تهاثك ٚتٓانٌ َٓف انتهؼ.
ايجايح  :إ بعٓٗا نإ شتًٛقاً ٚبعٓٗا

ٜهٔ ا ٫بانتهؼ.

ا٭ق ٖٛ ٣ٛا٭ ٍٚ٭ٕ اهلل عمٚدٌ أقاؾ إٔ ٜعترب ا يٓـاى كتٝعـاً َـِٓٗ
ٚيًِٓ ٚوت بعض ا٭غبا ق انتُهٛؽ

ٜبل انجك َٔ ث٬ث ١أ ٜـاّٚ ،قـؿ اْٗـ٢

اجملًه )2(ٞانتهٛؽ اؾت ث٬ثؽت ٚيعٌ ايُٓ ّٛغاي َٔ ١ٝعٓٛإ صتان ١انتهٛؽ
ٚافتا َٖ ٛهـتككأ َٓٗـا عًـ ٢ضتـ ٛتتبـا انتُـاؾٜل ْٚهـب اؾت ايًـٝؼ ايكـٍٛ
بٓذانتٗا نُا وت نتاب ايبٝا َٔ عؿّ دٛال بٝا ا٭عٝإ ايٓذه ١نايهًـب
ٚارتٓمٜك ٚكتٝا انتهٛؽ.

اىعنهح ٚ :لٕ نًُ ٖٞٚ ١ارتـكٚ ،٩غُـٗا ابـٔ اؾقٜـو وت ايهـكا٥ك

بعفق ٠بين آؾّ ٚتبع٘ وت انتؿاقى ٚقاٍ باْٗا فًٓ ١اٱْهإ ٚٚقٚؾ يهغ بـين
آؾّ ٚاٱْهــإ ٚاٯؾَــٜ ٞــؿٍ عًــ ٢عــؿّ ايهــكم بــؽت انتهــًِ ٚايهــافك ٚوت
ايفنك ٣قاٍ :ايعاٖك إ ايعفق ٠فًٓ ١اٯؾَٚ ٞاطًكٗا ايًٝؼ وت ايتٗـفٜب
عً ٢ءريٚ ٙوت انتعترب اْٗا ٚارتكَ ٤رتاؾفإ  ٖٞٚفًٓ ١نٌ سٛٝإ ٚا٭قدض
إ انتكاؾ بايعفق ٠غُ ّٛءا٥ط اٱْهـإ ٚاَـًٗا َـٔ ايعـفقٖٚ ٠ـ ٞفٓـا٤
( )1نٛق ٠ايبكك.65 ٠
( )2ناق ا٭ْٛاق  787/14طبع ١سذك.١ٜ
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ايؿاق.
ٚوت سؿٜح عً ٞعً ٘ٝايه ّ٬اْ٘ عاتب قَٛاً فكاٍَ :ا يهـِ  ٫تٓعهـٕٛ
عفٜكاتهِ؟ أ ٟافٓٝتهِ يفا مسٝت ايعفق ٠بٗا ٚنأْ٘ نٓ ٢بانِ ايهٓـا ٤عـٔ
فًٓ ١اٱْهإ نُا نين عٓٗا بايوا٥ط ٖٚـ ٞا٭ق

انتطُٓ٦ـٚ ١قـاٍ اذتط٦ٝـ١

ٜٗذ ٛقٜٚ َ٘ٛفنك ا٭فٓ:١ٝ
يعُــك ٟيكــؿ دــكبتهِ فٛدــؿتهِ
قبــاع ايٛدــ ٙٛنــ ٞ٦ٝايعــفٜكات
اصتققال ه  :ادتّ٬يــَ ١ــٔ اذتٝــٛإ بتًــؿٜؿ ايــ ّ٬ا٭ٚؾت اي ـيت ٜهــٕٛ
ءفاٖ٩ا ايعفق ٠ستٓاًٚ ،ادتإلًإلٌ َٔ ا٭ْؿاؾ فٝهتعٌُ يٮَك ا يهبري نُـا
ٜهتعٌُ يًشكـري اهلـؽت ،أَـا ادتًٝـٌ فـٜ ٬ـأت ٞإ َٚ ٫ـهاً نتـا ٖـ ٛععـ،ِٝ
ٚمسٝت اٱبٌ بادت٬ي ١نفيو ٭ْٗا تأنٌ ايعٳفِقَ ٠أغٛـ َٔ ٠ادتًَّ ١بهتض
ادتٚ ِٝبههكٖا  ٖٞٚ -ايبعك.
َٚـِٓٗ َــٔ اٚقعٗــا عًـ ٢ايب عــك ٠ايٛاســؿ ٠فاْـ٘ انــتعري ْٚٚــا َْٛــا
ايعفق ٠ا ٚ٭ْ٘ َٔ افكاؾٖا انتتعاقفٜٚ ،١كاٍ :ادتٌ ادت ً٫٬ا ٟايتكط ادتً١
يًٛقٛؾٚ ،عٔ ابٔ َٓعٛق  َٔ ٖٛٚانتعاَك ٜٔٱبٔ اؾقٜو انتتٛف ٢نٓ598 ١
ٖذكْ ، ١ٜا ايتباعؿ بُٗٓٝا وت ايهـهٔ ٚ ،إغـتِ ابـٔ َٓعـٛق بايًوـ ١قـاٍ:
ٚادت٬ي ١ايبكك ٠اييت تتبا ايٓذانات  ٢ْٗٚ ،ايٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ

عٔ انٌ ادت٬يٚ ١قنٛبٗا(ٚ ،)1وت سؿٜح آغك ْٗ ٢عٔ يػت ادت٬يٚ ١قاٍ ابٔ

إؾقٜو  :مس ٞد ً٫٬ٱنً٘ ادتً ١ا ٫اْ٘ َاق وت ايعكف اْ٘ ٖ ٛايفٜ ٟأنٌ
عفق ٠بين آؾّ ؾ ٕٚءريٖا َٔ ا٭بعاق ٚا٭قٚاخ ٚايٓذانات(.)2

ٚأغتًف وت حتؿٜؿ انتؿٚ ٠ايهٝه ١ٝاييت ُٜؿم عً ٢اذتٛٝإ فٗٝـا اْـ٘
د ٍ٬بعؿ انً٘ ايعفق ٠عً ٢نبع ١أقٛاٍ َٓٗا تكؿٜك انتؿ ٠بٚ ّٛٝي.١ًٝ
( )1يهإ ايعكب . 119/11
( )2ايهكا٥ك .80/1
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ا٭ق ٣ٛنكاٖ ١ن٪ق ادتٚ ٍ ّ٬إ سكّ ذتُ٘ٚ ،قاٍ انتتكؿَ ٕٛبٓذان١
عكق ٘ ٚـٖب انتتأغك ٕٚاؾت طٗاقت٘ َٚهأي ١ادت ٍّ٬ءـري إبتٝ٥٬ـ ١وت ٖـفا
ايمَإ َٚباسج٘ عً ٢متهٚ ١د:ٙٛ
ا٭ : ٍٚحتؿٜؿ َهٗ ّٛادت.ٍ٬
ايجاْ : ٞصتانت٘ ا ٚطٗاقت٘.
ايجايح  :عؿّ انٌ ذتُ٘.
ايكابا  :عكق٘.
ارتاَو :ن٪ق.ٙ

ئٍزرباء اصتاله  :أ ٟاءتفا ٙ٩بايعًف ٚايوفا ٤ايطاٖك ٚلٚاٍ انِ
ادت ٍّ٬عٓ٘ ٚفل انتؿ ٠انتُٓ ١َٛيهٌ سٛٝإ ٚ ،ا٭سٛط خبَُ ّٛا
تــفنك يــ٘ َــؿ ٠انــتربا ٤شتَُٛــ ١ذتــاظ ا٭قــكب َــٔ ايواٜــات ايمَاْٝــ١
انتُٓ ١َٛاع.ٙ٬

اظتْلٗؽخ  :ايهعٚ ١ايههش ١وت اذتهِ ا ٚانتْٛٛع َٔ ايٓـؿع ٖٚـٛ

انتْٛا انتتها َٔ ا٭ق

.

اضتلس ٖٚ :ـ ٛانـِ يًشاؾثـ ١ايٓاق ٓـ ١يًطٗـاق ٠يـكعاً ٚلٕ نـبب

ٚأ نباب ٚوت اذتؿٜحٜ ٫ :ماٍ وت ََ ٠٬ا
َا

عتؿخ ا ٟوت ثٛاب َـ٠٬

ٜأت نؿخ) ٚ ،قؿ ٜطًل اذتؿخ عً ٢ا٭ثك اذتاَـٌ َـٔ ـيـو اٚ

عً ٢سؿٚخ ا٭يٝا ٤اييت ٜرتتـب عًٗٝـا فعـٌ ايطٗـاقٚ ٠اذتـؿخ ًٜـٌُ
ايٓاقض ٚانتٛدب.

ّ٘اق٘ اى٘٘ٙء ٍٗ٘عجبرٔ  :ايٓٛاقض كتا ْاقضٚ ،انتٛدبات

كتا َٛدب ٚقتهٔ ايك ٍٛاُْٗا إـا إ دتُعا إفرتقا ٚإـا إ فرتقـا إدتُعـا،
ٚق ٌٝبُٗٓٝا عُٚ ّٛغُـَ ّٛـٔ ٚدـ٘ فاذتـؿخ َـاؾ ٠اٱيتكـا ٤بُٗٓٝـا
َٚاؾ ٠اٱفـرتام إ ايٓـاقض سـؿخ دـا ٤بعـؿ طٗـاقْٚٚ ٠ـ ٤ٛا ٚءهـٌ
دٓابْٚ ١كٓ٘ ٚابطً٘ بُٓٝا انتٛدب سؿخ سٌُ عً ٢ساي ١ءري طٗك اٚ
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عً ٢طٗكٚ ،وت ٚقت ايُ ٠٬فكؿ ُٜؿم اٱمسإ عً ٢ـات اذتؿخ فٗٛ
ْاقض ذتاي ١ايطٗاق ٠ايهـابكَٛٚ ١دـب يًطٗـاق ٠نُكؿَـ ١يهعـٌ عبـاؾٟ
فا٭ظٗك إ ايٓهب ١بُٗٓٝا يٝهت ٖ ٞعُٚ ّٛغُٚ َٔ ّٛد٘ ؾاُ٥اً.
ٚقؿتا ٜكاٍ إ بُٗٓٝا عَُٛاً ٚغَُٛاً َطًكاً فهٌ ْـاقض يًطٗـاق٠
ايهابكَٛ ١دب يًطٗاق ٠اي٬سكـٚ ١انتٛدـب يًطٗـاق ٠اي٬سكـٜ ٫ ١هـٕٛ
يــفا قــؿ تهــُٖ ٢ــف ٙا٭يــٝا٤

ْاقٓ ـاً ؾا ُ٥ـاً نُــا وت ســاٍ بًــ ٛايُ ـ

بانتٛدبات ا ٟإ ايٛدٛب ٜرتتب عًٗٝا ٫ٚ ،أ ثك فعًـ ٞيؿقانـ ١ايٓهـب١
بُٗٓٝا ٭ُْٗا ٜتعًكإ بَٛف ٚساٍ ٚاسؿ.

اى٘ٙققبءح  :اذتهـــٜٔٚ ،ٴكاٍ :اَكأْٚ ٠ـ ١٦ٝأ ٟسهٓ ١كتًٝـ ،١قـاٍ

ايًاعك:
َكادٝض ايهعـاٍ ـ ٚٚاْـا٠

*

َهابٝض ٚأٚدِٗٗ ْٚـا٤

اطتَققو ٖ ٚ :ــَ ٞــاؾ ٠اٱنــهاق ٚأ َــٌ ارتُــك ايتوطٝــٚ ،١سُــكٖا
ايًو ٕٜٛٛؿتا أنهك َٔ عُري ايعٓبٚ ،نٴُٝت متك ٠٭ْٗا ختاَك ايعكـٌ
ٚختايط٘ ٚتوط ٘ٝا ٚ٭ْٗا تكنت فاغتُكتٚ ،ا٭يـٗك فٗٝـا ايتأْٝـح ٚقـؿ
تفنك ٖٞٚ ،سكاّ با٭ؾي ١ا٭قبعٚ ،١ا٭قـ ٣ٛاْٗـا صتهـٖٚ ١ـ ٛانتًـٗٛق،
ًٜٚشل بٗا وت ايٓذان ١نٌ َههك َا٥ا.

اىفق أع  :بِٓ ايهاٚ ٤تًؿٜؿ ايكاف  -يكاب ٜتػف َٔ ايًعري مسٞ

ب٘ نتا ٜعً َٔ ٙٛايمبؿ  ٖٛٚسكاّ ٭ٕ َا ٜههك نجري ٙفكً ً٘ٝسكاًّٜٚ ،شل
بارتُك َٔ دٗ ١ايٓذان ٖٛٚ ١انتًٗٛق اَا اـا نإ َتػفاً َٔ ءري ايًعري
فًٝو ؿتشكّ  ٫ٚصتو ا ٫إ ٜهَ ٕٛههكاً يًكٝاى اٱقرت اْ ٖٛٚ ٞإ نٌ
َههك متك ٚنٌ متك صتو ٚسكاّ.
ٖٓٚــاى ُْــَ ّٛهتهٓٝــ ١تــؿٍ عًــ ٢سكَــ ١ايهكّــاع :فهــَ ٞهاتبــ١
ايٛيا ٤عٔ ايكْا عً ٘ٝايه :ّ٬سـكاّ ٖٚـ ٛمتـكٚ ،وت غـرب ًٖـاّ بـٔ
اذتهــِ عــٔ ايُــاؾم عًٝــ٘ ايهــ ّ٬عــٔ ايهكــاع ٫ :تًــكب٘ فاْــ٘ متــك
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زتٗ.)1(ٍٛ

اى٘ى٘غ ٜ :كاٍ ٚيغ ايهًب وت اٱْا ٤نٖٛب ٚٚقخ ٚيٛءاً :اـا يكب

َٓ٘ بًهاْ٘ٚ ،قتهض اٱ ْا ٤عٓؿ ٚي ٛايهًب ف ٘ٝبايرتاب ثِ ٜوهٌ بانتاَ ٤كتؽت
ٚعً ٘ٝايِٓ ٚاٱكتاع ٚاذتل انتًٗٛق بايٛي ٛيطا اٱْا ٖٛٚ ٤ذته٘.

اصتَ٘ك ٗاظتٞعبُ ُٖ :ا سايتإ َتٓاؾتإ عً ٢ايعؽت ٚانتاؾٚ ٠هلُا

َكا تب َتهاٚتٚ ١قتهٔ َعكف ١ادتاَؿ بأْ٘ ي ٛأ غـف َٓـ٘ يـ ٤ٞبكـَ ٞهاْـ٘
غايٝاً ذتع ١ا٭غف ٚإٕ إ َتٮ ببط ٧فُٝا بعؿ ،أَا يٛ

ٜبل غايٝاً ٚإَتٮ

َْٛع٘ وت اذتاٍ فٗ َٔ ٛانتا٥عات.

اىنبفو  :ايههك ْكٝض اٱقتإٚ ،ايههك ًَتل َٔ ايهرت ٚايتوط ١ٝيفا

مس ٞايماقع نافكاً ٭ْ٘ اـا ايك ٢ايبفق وت ا٭ق

نهك ٙأ ٟنرتٚ ٙءطاٙ

بايرتابٚ ،ايههك عًٚ ٢د َ٘ٓ ٙٛنهك اْهاق بٛادب ايٛدٛؾ ٚعًَٓ ٘ٝف
َٔ ايؿٖكٚ ١ٜوت ايتٓمٜـٌ طَََٚداًُِِٜٗهَُٓداإِالَّ ايدِْٖرُ ص(َٓٚ ،)2ـ٘ نهـك دشـٛؾ،
ٚنهك َعاْؿٚ ،٠نهك ْهام ٚنهك تعُؿ تكى َا اَك ب٘ٚ ،نهك بايٓعُٚ ١عؿّ
يهكٖا.
ٚانتكاؾ َٔ ايههك وت اٱَط٬ع ٖـ ٛنهـك اٱْهـاق نـٛا ٤نـإ اْهـاق
ايتٛسٝؿ أ ٚإْهاق ايكنا٫ت ايهُا ١ٜٚأ ٚإْهاق ايٓب.٠ٛ
ٚايهافك ايٛثين َٖٓ ٛهـك ايتٛسٝـؿ َٚـٔ

ٜهـٔ َـٔ أٖـٌ ايهتـاب

ٜٚهُ ٢وت اٱَط٬ع نافك ءري نتاب.ٞ
 َٔٚدٗ ١ايطٗاقٚ ٠ايٓذان ١فإ اٱكتاع عً ٢صتان ١ايهافك ايٛثين
ٚتًشل ب٘ قطٛبات٘ ٚادماٚ ٙ٩إ ناْت هتا  ٫حتً٘ اذتٝاْ ،٠عِ ايههك عً٢
َكاتب ٚنفا ايٓذانٚ ،١اٱنتعُاٍ أ عِ َٔ اذتكٝكٚ ١اجملال.
أَا ايهتاب ٖٛٚ ٞايٛٗٝؾٚ ٟايُٓكاْ ٞفٗ ٛطاٖك عًـ ٢ا٭قـٚ ٣ٛفٝـ٘
( )1ايٛنا.86/8 ٌ٥
( )2نٛق ٠ادتاث.20 ١ٝ
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اغباق عؿٜؿٚ ،٠انتًٗٛق قاٍ بايٓذان ١يًطا٥ه ١ا٭غك َٔ ٣ا٭غباق ٚيهٔ
قت هٔ لتًٗا عً ٢ايتٓمٚ ٙاذتـح عًـ ٢إ دتٓـا بِٗ ٚايبْٛٓٝـ ١بـؽت انتهـًُؽت
ٚب.ِٗٓٝ

ٍْنقو اىٚققوٗهٜ :ٛٴًشــل بايهـافك َٓهــك ايٓـكٚقٖٚ ٟــ ٛاٱعتكــاؾ

ادتالّ  َٔ ٖٛٚإْتشٌ اٱنٚ ،ّ٬دشؿ عٔ عًِ ٚعُؿ ؿتا ْٖ ٛكٚق ٟوت
ايؿ ٜٔاٱن َٞ٬إٕ نإ َ٪ؾا ٙإْهاق ايتٛسٝؿ أ ٚايكناي.١
إ ـا نــإ َٓهــك ايٓــكٚق ٟ٭دــٌ ايًــبٗ ١أ ٚادتٗايــٚ ١ايوهًــ ٫ ١عتهــِ
بههكْ ،ٙعِ ظتب عً ٘ٝإ ٜعك

يبٗت٘ ع ً ٢ايهك ٘ٝادتاَا يًًكا٥ط ،فـاـا

أَك عً ٢اٱْهاق عٔ عُؿ ٚإ غتٝاق ٚنُاٍ ٚناْت ايًبٗ ١تعٛؾ اؾت ايًكى
ٚاْهاق ايكنايٜ ١عترب نافكاً َـا إْتهـا ٤اٱنـ ّ٬اذتهُـ ٞعٓـ٘ فًـ ٛنـإ َـا
إ َكاق ٙعً ٢ايًـبًَٗ ١تـمّ بـاؾا ٤فكآ٥ـ٘ َ٪ؾٜـاً يُـ٬ت٘ فـ ٬عتهـِ عًٝـ٘
بايههك.
 َٔٚا قك بايًٗاؾتؽت ٚ

ٜٓهك َا ٜعًِ أ ْ٘ ْكٚق ٟوت ايؿ ٜٔطاٖك.

ٜعترب طاٖكاً ٚنفا ايف ٟتًو وت ان.َ٘٬

مٗ اىْفٌ اىَب يخ  ٖٛٚ :اذتٛٝإ ايف ٟي٘ ؾّ ًٜػب عٓؿ ـنـ٘

نايًاٚ ٠ايؿداد.١

اضت٘ٞاُ اىن ٛى ٌٞىٔ ّفٌ ٍب يخ  ٖٛٚ :اذتٛٝإ ايف ٟيـٝو

ؾّ ًٜػ ب عٓؿ ـنٖ٘ٚ ،فا  ٫عتكّ ؾََ٘ٝٚ ،تت٘ طاٖك ٠اـا

ٜهٔ صتو

ايعؽت.

اىو٘ٝثخ اظتَوٝخ  ٖٞٚ :ايٛانط ١اييت تٓتكٌ بٛانـطتٗا ايٓذانـ١

باٱتُاٍ بؽت ايٓذو َٚا ٬ٜق ،٘ٝفاـا

تهٔ قطٛبَ ١هك ١ٜبُٗٓٝا فـ٬

تٓتكٌ ايٓذان ١اـا ٫ق ٢ادتهِ ايطاٖك ايعؽتٳ ايٓذهٚ ،١نإ نـٌ َُٓٗـا
ٜابهاً أ ْ ٚؿٜاً دافاً ٜ ٫تٓذو ايطاٖك بانت٬ق اٚ ٠يـ ٛناْـت ايكطٛبـ ١ايـيت
فُٗٝا أ ٚوت أ سؿُٖا ءري َهك ١ٜفٜ ٬تٓذو انت٬قٚ ٢عً ٘ٝاٱكتاع
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ٚيكاعؿْ ٠ه ٞاذتكز.
ْعِ وت َ٬قـَٝ ٞـت اٱْهـإ قبـٌ ايوهـٌ تٓتكـٌ ايٓذانـٚ ١إ ناْـا
دافؽت عً ٢ا٭ق.٣ٛ
اظتَبعل  :كتا َهذؿ ٖ ٛانتْٛا ايف  ٟاختف ٙانتهًُ ٕٛبٝتاً يًعبـاؾ٠
ٚاٱدتُــاع ٭ؾا ٤ايُــ ٠٬وت اٚقاتٗــا ٚة بُــٝو ١ايٛقــف ا ٚبانتعاطــاٚ ٠يــ٘
اسهـاّ غاَــٖٚ ١ــ ٞإ َْٛـٛع انتهــذؿ ١ٜبًشــاظ يـكف انتْٛــا ٚنْٛــ٘

شتُُاً يًعبـاؾ ، ٠قـاٍ تعـاؾتطَٚإََّٔايَُِصَداجَِْيًَِّدِ٘ص (ٚ ،)1عٓـٛإ انتهـذؿ١ٜ
با٭َاي ١اّ عًَ ٢عٓ ٢انت هذؿ ٚقٚســ٘ ٚس٦ٓٝف تهك ٟاسهاَ٘ اؾت نٌ َـا
عُع٘ َعـ٘ ٚسـؿ ٠ايهـٓػ ١ٝوت ايعبـاؾٚ ، ٠تًـرتى انتهـادؿ كتٝعٗـا نكَـ١
َهح ادتٓب فٗٝا.

اظتَغلاُ  ٖٛٚ :اَط٬ع ٜـكاؾ بـ٘ انتهـذؿ اذتـكاّ ٚانتهـذؿ ايٓبـٟٛ

ايًكٜف فاُْٗا قتتالإ عٔ انتهادؿ ا٭غك ٣نكََ ١كٚق ادتٓـب ٚادتٝـالٙ
هلــا ٚاؾعــ ٞعًٝــ٘ اٱكتــاعٚ ،بــؽت انتهــادؿ َطًكــاً ٚانتهــذؿ ٜٔعُــّٛ
ٚغَُ ّٛطًل فًٝتكٝإ َعٗا وت يم ّٚايتطٗري ٚعـؿّ دـٛال يبـح ادتٓـب
ٚاذتا٥ض ٜٚهرتقإ بانــتك ٍ٬انتهذؿ ٜٔبعؿّ دٛال َكٚق ادتٓب ٚاذتا٥ض
ٚاذتا٥ض بُٗا.

اظتْبٕل اظتْوفخ َ ٖٞٚ :كاقؿ ا٭ َٔ ١ُ٥أٌٖ ايبٝت عً ِٗٝايهّ٬

ٚأبٓا ٌٖٚ ِٗ٥تًشل ا نتًاٖؿ بانتهادؿ ،وت انتهأيَٛ ١ق:
ا٭ : ٍٚاذتاقٗا بانتهذؿ ٜٔف ٬ظتٛل َهح ادتٓب  ٫ٚإدتٝال.ٙ
ايجاْ : ٞاذتاقٗا بانتهادؿ ف ٬ظتٛل َهح ادتٓب ٚظتٛل إدتٝالَٗٓ ٙا.
ايجايح  :عؿّ اذتاقٗا بانتهادؿ.
ايكابا  :ايتهُ ٌٝبإٔ ًٜشل بعض انتًٗؿ ايًكٜف بانتهذؿ وت أسهاَ٘
ٚايبعض اٯغك ًٜ ٫شل.
( )1نٛق ٠ادتٔ . 18
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َٚـش ١ايهـًب ٚعـؿّ اٱطـكاؾ عَ٬ــ ١اجملـال ٚنـفا عـؿّ ايتبـاؾق عًــ٢
ا٭ق ،٣ٛفٌٗ أْكس ١أ ١ُ٥أٌٖ ايبٝت ُٜؿم عًٗٝـا أ ْٗـا َهـادؿ َـٔ بـاب
اذتكٝك ١ا َٔ ٚباب اجملال اُٜ ٫ ٚؿم عًٗٝا َٔ ا٭َك ٜٔي ، ٤ٞادتٛاب ٖٛ
ا٭.ٍٚ
باٱْاف ١اؾت أَاي ١اٱط٬م ٚا يعُ َٔ ٖٞٚ ّٛا٭َ ٍٛايعكٚ ١ٝ٥٬قٝـٌ
تكدا اؾت اَـاي ١عـؿّ ايككٜٓـ ١آٜـاً ٚ ،اختـاـ انتهـذؿ سهـِ ْٚـعٜ ٞعـكف
بايٛقف ا ٚبايهشٚ ٣ٛانتتعاقف فاـا تعاقف عًَ ٢هإ يًُٜ ٫ٚ ٠٬هـتعٌُ
يوريٖا عً ٢ضت ٛايؿٚاّ فَٗ ٛهذؿ.
فُــا انتــاْا َــٔ إ تُــاف قبــٛق ا٭ُ٥ــ ١بعٓــٛإ انتهــذؿ ١ٜسكٝكــٚ ١تهــٕٛ
َ ْٛٛعاً َكنباً َٔ انتهذؿ ٚقرب انتعُٖٚ ّٛف ٙارتُ ٫ ١َٝٛتٓك بـايعٓٛإ
بٌ ٖ ٞتًـكٜف إ ْاوت خبَُٛـ ١ٝوت َهـذؿٜتٗا  ٫نـُٝا ٚإٔ إدـكاَ ٤ـٝو١
ايٛقف وت انت هذؿ يٝهت ٚادبٚ ١يهٓٗا ا٭سـٛط إ ـ ٜهه ٞايبٓا ٤بكُـؿ نْٛـ٘
َهذؿاً َا َ ٠٬يــػِ ٚاسـؿ باـٕ ايباْٚ ،ٞإ دكا ٤ايُـٝوٖ ١ـ ٛانتًـٗٛق
ٚعك ٟانتعاطا ٠ف ٘ٝباٱْـاف ١اؾت ٚد ٙٛأغك ٣يٲذتام َٓٗا:
ا٭ : ٍٚسكَٖ ١تو انتًاٖؿ َٔٚ ،ـيو عؿّ َهح ادتٓب فٗٝـا ٚؾغٛيـ٘
هلا ْٛ ٖٛٚع تٓم ٜ٘هلا ٚف ٘ٝتعع ِٝيًعا٥ك اهلل ٚقؿ دا٤ت ايُٓ ّٛبادتٓاب
ٖتو قرب اٱَـاّ ٚعؿّ دٛال ايُ ٠٬اَاَ٘ فُٔ باب اٚؾت تكى ؾغ ٍٛادتٓب
باٱْـاف ١اؾت ايِٓ ايبٝاْ ٞعٔ ايُـاؾم عًٝـ٘ ايهـ ّ٬بعـؿّ ؾغـ ٍٛادتٓـب
بٛٝت ا٭ْبٝا.٤
ٚق :ٌٝقؿتا ٜه ٕٛؾغ ٍٛادتٓب انتًاٖؿ َُؿاقاً يًتععٚ ِٝاٱد ٍ٬نُـا
اـا نإ ايٛقت ْٝكاً ٚ

ٜتُهٔ انتهافك َٔ اٱءتهاٍ رتكٚز ايكافًٚ ١ضتـٙٛ

فؿغٌ يًمٜاق ٖٛٚ ٠دٓب فاْ٘ وت اذتكٝك ١تع عٚ ِٝيٝو َٔ اهلتو وت ي.٤ٞ
ًٜٚهٌ عًٝـ٘ إ ايٓٗـ ٞاـا تعًـل باذتـؿخ ا٭نـرب فاْـ٘ ٜهـ ٕٛعاَـ ًا ٫ٚ
ٜهتجٓ َ٘ٓ ٢اَ ٫ا غكز بايؿي ٌٝذتهِ ايٓكٚقٚ ٠انتتعاقف اْ٘ وت ٖف ٙايُٛق٠
ظتٛل ي٘ ايمٜاق َٔ ٠ارتاقز ٚي٘ اٱدك ناَ ً٬ا٬َ ٫ ٟلَ ١بؽت ايجٛاب ٚؾغٍٛ
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انتًٗؿ فايٓٗٚ ٞاذتكَ ١تتعًل بادتٓب َطًكاً نُا إ ساي ١ايٓكٚق ٫ ٠تُـًض
يٲنتؿ ٍ٫عً ٢ادتٛال.
ايجاْ : ٞإ ايٓٗ ٞايٛاقؾ عـٔ اختـاـ ايكـرب َهـذؿ ًا انتـكاؾ َٓـ٘ ـات ايكـرب
ٚيٝو َطًك ًا فُا سٛيـ٘ اعـِ َـٔ إ ٜهـَٓ ٕٛـ٘ ،باٱْـاف ١اؾت غـكٚز قبـٛق
ا٭ َ٘ٓ ١ُ٥بانتػُِ ٭ٕ وت بٓاٗ٥ا تععُٝاً يًـعا٥ك اهللٚٚ ،قؾ وت َٛثكـ ١ابـٔ
أب ٞعُري أ ٕ انتهادؿ تبٓ ٢عً ٢ايكبٛق اَ ٚا ًٜبٗٗا قاٍ :قًت ٭ب ٞعبـؿاهلل
عً ٘ٝايه ّ٬اْ ٞ٭نك ٙايُ ٠٬وت َهادؿِٖ فكاٍ ٫ :تهك ٙفُا َٔ َهذؿ بين
ا ٫عً ٢قرب ْ

أ ْ َٞٚ ٚ

قتٌ فاَاب تًو ايبكع ١قيَ ١ـٔ ؾَـ٘ فاسـب

اهلل إ ٜفنك فٗٝا ايهكٚ ١ٜٓايٓٛافٌ ٚاقض َا فاتوَٓٚ ،مي ١ا٭َٝٚاَ ٤عكٚف١
ٚأ ٕ انتهذؿ بين عً ٢دهؿ اي َٞٛعٔ َعكفٚ ١تعٝؽت ٚيٝو اتهاقاً.

ايجايح  :قاٍ تعاؾت طَِٞبُُٛٝلٍأَذَِٕ ايًَُّ٘إَِٔتُرََِعَ ََُِٜٚنَرَََِٗٝا اشُُُِٜ٘صَدبِّ ُيَدُ٘
ََِٗٝابِايِػَُُْٚ ِّٚاَصَاٍِ ص(ٚ)1وت ايكٚا ١ٜاْٗا قب ٛق ا٭ ١ُ٥عً ِٗٝايهٖٚ ّ٬ـ ٞظـاٖك٠
وت انتهادؿ آٜاً.

اضتغبٍخ  :بههك اذتـاَ ٤ـٔ اذتذـِ ؿتعٓـ ٢انتـِ ٭ٕ اذتذـاّ قتـِ فـِ

احملذُــٖٚ ١ــ ٞايكــاقٚق ٠ايــيت ظتُــا فٗٝــا ؾّ اذتذاَــٜٚ ١هــتعٌُ يــكط٘
ٱنتػكاز ايؿّ َٔ ايعٗك.

اىَ٘ٝا  :ؾقٝل َكًٜ ٛعٌُ َٔ اذتٓط ١ا ٚايًعري.

اضت ٖٛٚ : ٘ٞيو ١ايهٚ ،ٌٝوت اٱ َط٬ع ٖ ٛن ٕ٬ٝايؿّ ايفٜ ٟكففـ٘
قسِ انتكأ ٠ؾٚقٜاً وت نٌ يٗك تككٜباً فُٝا بؽت ساٍ ايبً ٛا ٚبعؿ ٙؿتـؿ ٠قًًٝـ١
ٚبؽت نٔ ايٝأىٚ ،انتكاؾ َٔ اذتٝض ن ٕ٬ٝؾّ اذتا٥ض ٚيٝو اذتٝض ْهه٘،
ٚإقاؾ ٠ايؿّ َٓ٘ ْٛع َهاست ١أ ٚيًبٝإ ٚاٱَط٬عْ ،عِ ٖٓاى أغبـاق عؿٜـؿ٠
تبؽت إ ط٬م يهغ اذتٝض عً ٢ـات ايؿّ.
َه ١ؾّ اذت ٝض وت ايوايب َا ٌ٥اؾت ايهٛاؾ ا ٚألتك ءًـٝغ طـك ٟسـاق
( )1نٛق ٠ايٓٛق 26
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غتكز بكٚ ٠ٛسكق ،١أ َا ؾّ ا٫نتشاْ ١فبػ٬ف٘ أ ٫ ٟقتتًو تًو ايُهات.
يكــؿ غًــل اهلل ؾّ اذتــٝض وت انتــك أ ٠ذتهــِ عؿٜــؿَٗٓ ٠ــا توفٜــ ١ايٛيــؿ إـا
لتًت انتكأٚ ٠عٓؿ ايْٛا عتٌ َه ١ايًػت يٝه ٕ ٛءفا٤ٶ يًطهٌ َؿ ٠ايكْاع،١
أَا إ ـا ناْت انتكأ ٠غـاي َٔ ١ٝاذتٌُ ٚايكْاع ١غتكز ايؿّ ٚفل ؾٚقَٓ ٠تعُ١
وت ايوايب يٝه ٕٛتفنرياً ٚتكءٝباً بايٓهاع ٚاٱصتاب.
عتٌُ بًـ ٛايهتـا ٠عٓـؿ إ ـتـاّ تهـا نـٓؽت ٖ٬يٝـٚ ،١ايهـٓ ١اهل٬يٝـٖ ١ـٞ
ايكُكٚ ١ٜزتُٛع أٜاَٗا  354أً َٜٛ 355 ٚا  ،أ ٟأقٌ َٔ ايهٓ ١انت٬ٝؾٜـ ١بأسـؿ
عًك َٜٛاً تككٜباًٚ ،يهٔ ٬َ ٫لَ ١بؽت ايبًٚ ٛاذتٝض فوايباً َا ٜتأغك اذتٝض
عٔ أٚإ ايبً. ٛ

ٍققِ اىٞققأً  :قــاٍ تعــاؾت طَٚايالَِّ٥ددِ٦َٜٞصِددددََِٔدِٔايَُُِِٝددد َِِدِٔ

ِْصَاِ٥هُِص(ٚ ، )1ايٝـأى ٖـ ٛايكٓـٛط ٚقـؿ ٜـأى ايًـٜٝ ٤ٞـأى ٚقٝـٌ ٖـْ ٛكـٝض
ايكداٚ ٤وت اذتؿٜح :ايٝأى ع ُا وت أٜؿ ٟايٓاى عم انت َٔ٪يفا أًْـؿ اٱَـاّ
عً ٘ٝايه ّ٬ق ٍٛساة:
إ ـا َــــا عكفــــت ايٝــــأى ايهٝتــــ٘ ايوٓــــ٢
( )2
اـا عكفت٘ ايٓهو ٚايطُا ايهكك
ٚنٔ ايٝأى أٚإ إْكطاع اذتٝض عٔ انتكأ ٠قاٍ انتًٗٛق بإٔ نـٔ ايٝـأى
ٖ ٛبً ٛنتؽت نٓ ١وت ايككيٚ ١ٝمتهؽت وت ءريٖاٚ ،ارت٬ف َـوك ٟٚاـ إ
انتؿاق عً ٢ق ١ٜ٩ايؿّ ٚعؿَٗا ،فًـ ٛقأت انتكأ ٠بعؿ نٔ ايٝأى ؾَاً فٗ ٛيٝو
نٝض ٚإ نإ بُهات٘ٚ ،ا٭ق ٣ٛإٔ نٌ ؾّ وت ايهرت ٠اييت ًٜو اْٗا َٔ سؿ
اذتــٝض أ ٚأْٗــا بعــؿ نــٔ ايٝــأى إ ـا دــا ٤بُــهات اذتــٝض فٗــ ٛســٝض
ي٬نتُشاب ٚقاعؿ ٠اٱيتواٍٖ ٚ ،ـ ٛظـاٖك ادتُـا بـؽت ايُٓـ ّٛإ نـٔ
ايٝأى َٔ ايهً ٞانتًـهو ٖٚـ ٛايـفٜ ٟكـا عًـَُ ٢ـاؾٜل تًـرتى وت انتعٓـ٢
( )1نٛق ٠ايط٬م .4
( )2ايٛنا.237/7 ٌ٥
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ٚيهٓٗا تتبا ٜٔبايتكؿّ ٚايتأغك ٚايًؿٚ ٠ايٓعف ٚايطٚ ٍٛايكُك ٚيب٘ ـيو
قؿ ٜتبـا ٜٔنـٔ ايٝـأى وت ايٓهـــا ٤سهـــب انتـماز ٚايوـفاٚ ٤اذتايـ ١ايُـش١ٝ
ٚأسٛاٍ انتٓـاؽ ٚعٛاٌَ ايٛقاثــٚ ،١عتٌُ ايٝأى ببً ٛارتُهؽت أ ٚبعؿ ٙؿتؿ٠
ٚدٝم ٠نهب اَ٫مدٚ ١ايُـشٚ ١انتك

ٚايوفاٚ ،٤ايُٓ ّٛاييت سؿؾتٗا

حتٌُ عً ٢ايوايب ٚاٱقياؾ َا تكا ٙانتكأ َٔ ٠ايؿّ بعؿ حتكل ايٝأى ٚإْكطاع
ا٭ٌَ باذتٝض ٚ ،ايؿّ بعؿٜ ٫ ٙه ٕٛسٓٝاً  ٫ٚترتتب عً ٘ٝآثاق ٙب ٬غ٬ف
فٚ ٘ٝعً ٘ٝايِْٓٚ ،هب اؾت بعض نتب ايع ١َ٬اغتباقٚ ،ٙيهٔ أؾي ١ايٝأى
نرب ٣سانُْٚ ١اقً ١ف ٬تٌُ ايٓٛب ١اؾت اَٚ٫اف ٚا٭َاق ٠ايعٓ ١ٝانتعترب ٠فُٝا
قبٌ نٔ ايٝأى.
ي ٛانـتعُ ًت انتـكأ ٠ع٬دـاً بكـ ٢اذتـٝض بُـهات٘ َعـ٘ إؾت نـٔ ايهـبعؽت
أٚايجُاْؽت فإ نٔ ايٝأى ٜتوري ٚحتتهب انتكأ ٠هتـٔ حتـٝض ٚتًـًُٗا أسهـاّ
ايعؿ ٠ي ٛطًكت يتبع ١ٝاذتهِ يًُْٛٛع.

اىنوٍف  :ايكطٔ َٚـا تٓـع٘ انتـكأَ ٠ـٔ عـالٍ نتٓـا تهـكب ؾّ اذتـٝض

ٚاْتًاق.ٙ

اقَبً اضتٜ : ٘ٞكهِ سـاٍ انتـكأ ٠وت َْٛـٛع اذتـٝض تكهـُٝاً عكًٝـاً

إنتككاٝ٥اً اؾت قهُؽت:
ا٭ : ٍٚـات ايعاؾ.٠
ايجاْ : ٞءري ـات ايعاؾ.٠
ٚايكهِ ا٭ ٍٚعًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ : ٍٚـات ايعاؾ ٠ايٛقت ١ٝايعؿؾ ٖٞٚ ،١ٜاييت تك ٣ايـؿّ وت ٜـَ ّٛعـؽت
َٔ نٌ يٗك ٜٚهتُك نتؿ ٠تتهكق وت نٌ يٗك فٝتُاثٌ عٓؿٖا ايٛقت ٚايعؿؾ وت
يٗك ٜٔا ٚانجك ،نُا ي ٛناْت تك ٣ايؿّ وت اي ّٛٝا٭َ ٍٚـٔ ايًـٗك ٜٚهـتُك
عٓؿٖ ا وت نٌ َك ٠نبع ١اٜاّ فٝه ٕٛأٚإ اذتٝض َٚؿ ٠أٜاَ٘ ثابتؽت.
ايجاْ : ٞـا ت ايعاؾ ٠ايٛقت ١ٝفكط ٖٞٚ :اييت إ عتاؾت ق ١ٜ٩اذتٝض وت ّٜٛ
َعؽت َٔ نٌ يٗك ٚيهٔ َؿ ٠اذتٝض ختتًف بؽت يـٗك ٚآغـك نُـا يـ ٛناْـت
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تك ٣ايؿّ وت اي ّٛٝارتاَو َٔ نٌ يٗك َكٜ ٠هتُك يهت ١أٜاّ ٚأغك ٣نـبع١
أٜاّ أ  ٚمته ١أٜاّ ،فايتُاثٌ ٜٓشُك عٓؿٖا وت أٚإ بؿا ١ٜاذتٝض ؾ ٕٚعؿؾ
أٜاَ٘.
ايجايح  :ـات ايعاؾ ٠ايعؿؾ ١ٜفكـط :أ ٟأ ٕ ايتُاثـٌ ٜهـ ٕٛوت عـؿؾ أٜـاّ
اذتٝض ؾ ٕٚايٛقت ،فه ٞنٌ يٗك أ ٚأ قٌ َٔ يٗك تهَ ٕٛؿ ٠سٗٓٝا َـجً٬
مته ١أٜاّ ٚيهٓ٘ َكٜ ٠أتٗٝا وت أ ٍٚايًٗك َٚك ٠وت اي ّٛٝايكابا َٓ٘ أ ٚايهابا
َٓ٘ ٖٚهفا.
ٚبايٓهب ١يٮٚؾت أ ٟايٛقت ١ٝايعؿؾٜـ ١فأْٗـا حتـٝض بكٜ٩تٗـا يًـؿّ بُـهات
اذتٝض ؿتا ٜٛدب اٱطُٓ٦إ ايعكوتٚ ،قؿ قاٍ ايٓ

يًيت تعكف أٜاَٗا" :ؾع ٞايُ ٠٬أٜاّ اقكا٥و"(.)1

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ

ٚنفا بايٓهــب ١يًجاْ ٖٞٚ ١ٝايٛقت ١ٝفكط فأْٗا ترتى ايعباؾ ٠ؿتذكؾ ق ١ٜ٩ايؿّ
وت ايعاؾٚ ٠يٛ

ٜهـٔ ايـؿّ داَعـ ًا يًُـهات ٚترتتـب عًٗٝـا كتٝـا أسهـاّ

اذتا٥ضْ ،عِ ي ٛعًُت بعؿ ـيو عؿّ ن ْ٘ٛسٓٝاً نُا يـ ٛأْكطـا قبـٌ ـتـاّ
ث٬ث ١اٜاّ فأْٗا تكَٓ ٞا تكنت٘ َٔ ايعباؾات يكاعؿ ٠اٱيـتواٍ ٚعـؿّ ثبـٛت
ا ذتٝض ايفٜ ٫ ٟه ٕٛأقٌ َٔ ث٬ث ١أٜاّ.
اَا بايٓهب ١يًكهِ ايجاْ ٞانتتعًل بوري ـات ايعاؾ ٠فعًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ : ٍٚانتبتـؿأٖٚ :٠ـ ٞايـيت أبتـؿأ اذتـٝض عٓـؿٖا ٚقأت ايـؿّ أَ ٍٚـك٠
ٚأسٝاْاً ٜطًل ٖفا اٱَط٬ع عً ٢ا٭عِ ف ًٌُٝانتٓطكب.١
ايجاْ : ٞانتٓطكب ٖٞٚ :١اييت قأت ايؿّ َهكقاً ٚيهٔ

تهتكك هلا عاؾ٠

َٔ د ٗ ١ايٛقت  ٫ٚبًشاظ عؿؾ ا٭ٜاّ.
ايجايح  :ايٓانٖٚ :١ٝـ ٞايـيت ْهـٝت أٚإ سٓٝـٗا ٚعـؿؾ أٜاَـ٘ ٚتهـُ٢
أٜٓاً انتتشري.٠

اإلٍزىٖبه  ٖٛٚ :طًب اٱستٝاط بايً َ٘ٓٚ ، ٤ٞإنتعٗاق اذتا٥ض أٟ

( )1ايٛنا.48 /7 ٌ٥
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تكنٗا ايعباؾ ٠إ ستٝاطاً عٓؿ انتُكاق ايؿّ ٚعاٚل ٙاٜاّ ايعاؾٚ ٠قبٌ اـتاّ عًك٠
اٜاّ وت ساٍ استُاٍ اْ٘ سٝضٚ ،اغتًـف وت َؿ ٠ا٫نتعٗاق ٚ ٖٛ ٌٖٚادب
أّ ٚ ،٫ا٫ســٛط اْــ٘ ٜــٚ ّٛاســؿ اَٜٛ ٚــإ نه ـب ساهلــاٚ ،اْــ٘ َهــتشب
غَُٛاً عٓؿ ءًب ١إستُاٍ أْ٘ ؾّ إ نتشاْٚ ،١تعٌُ عً ٢ايعاٖك ٚي ٛعً٢
ضت ٛا٫ستٝـاط إـ إٔ ا٭َـٌ فٝـ٘ ٖـ ٛإ تٝـإ ايهعـٌ ايعبـاؾ ٟانتًـهٛى بكدـا٤
انتطًٛبٝـــٚ ١ا يجـــٛابٚ ،يهٓـــ٘ وت انتكـــاّ يًشكَـــ ١ايفاتٝـــ ١يًهعـــٌ ايعبـــاؾٟ
ٚٱ نتُشاب اذتٝض ٚنتكاعات٘ وت ْعك ايًاقع ٚ٭َاي ١ايرباٚ ٠٤قاعؿْ ٠هـٞ
اذتكز.
َؿ ٠اٱ نتعٗاق يٝهت ناذتٝض فكؿ ظتب قٓاَ ٤ا فٗٝـا َـٔ ايعبـاؾ ٠٭ٕ
تكى ايعباؾ ٠فٗٝا عً ٢ضت ٛاٱستٝاط ٖٓٚاى َٛق:
ا٭ٚؾت :إْكطاع ايؿّ وت اي ّٛٝايعايـك أ ٚقبًـ٘ ٚإْهًـاف أْٗـا سـا٥ض وت
زتُٛع انتؿ ٠ف ٬قٓا.٤
ايجاْ :١ٝعاٚل ايؿّ اي ّٛٝايعايك ٚتبؽت اْٗا ناْت َهتشاْٚ ١إ َا دا٤ت
ب٘ َٔ ايُٚ ٠٬ايُ ّٛبعؿ ا٫نتعٗاق َٛافل نتا عًٗٝا َٔ ايتهًٝف ايـٛاقعٞ
ُٜٚض َٓٗا ٚإ

تكطا بتٛد٘ ا٭َك هلا بايتهًٝف.

ايجايجٜ : ١عترب اي ّٛٝايف ٟظتب عً ٢انتكأ ٠فٗٝا اٱنتعٗاق َٔ َؿ ٠اذتٝض
إـا تأنؿت إٔ ؾَٗا سٝض.
ايكابع ٫ : ١ظتب عً ٢انتبتؿأ ٠اٱ نتعٗاق ،فاـا إْكطا ايـؿّ قبـٌ ايعًـك٠
فهًٗا سٝض ،أَا إـا تعؿ ٣عًك ٠أٜاّ فرتدا إؾت أقاقبٗا َٔ ايٓها.٤
ارتاَه : ١إـا نإ ايؿّ نابكاً وت أٚاْ٘ ٭ٜاّ ايعاؾ ٠ف ٬ظتٛل اٱنتعٗاق،
فبعؿ أٜاّ ايعاؾ ٠تًمَٗا عٌُ انتهتشاْ.١

اىْفققبً  :يٓهــاىَ :كسًــ٫ٚ ١ؾ ٠انتــكأ ٠اـا ْٚــعت فٗــْ ٞههــاٚ ;٤ؾّ

ايٓهــاى َــا ٜكففــ٘ ايــكسِ بهــبب ايــ ٫ٛؾٚ ٠بتٓكــٝض انتٓــاط تهــ ٕٛاسهاَٗــا
ن اذتا٥ض فترتى ايعباؾات عٓؿٚ ٙعًٗٝا ءهٌ ايٓهاى عٓؿ ْكاٗ٥ا َٓ٘.

اىَٞش  ٖٛٚ :اذتٝض ْٚم ٍٚايؿّٜٚ ،أت ٞؿتعٓ ٢ايٓهاع بايتؿَٜ ١ٝكاٍ:
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طُح ايكدٌ اَكأت٘ أ ٟافتٓٗا ٚٚقؾ عٔ اب ٞعبؿ اهلل ايُاؾم عً ٘ٝايه:ّ٬
"َٔ نعاؾ ٠انتك ٤إ  ٫تطُح ابٓت٘ وت بٝت٘"ٖٚ ،فا ا٫ط٬م َكٝـؿ ؿتهـتشبات
ا٫غتٝاق َٚهكٖٚات٘.

اىقوء  ٖٛ :ايطٗك اذتاَـٌ بـؽت سٓٝـتؽت ٚ ،قٝـٌ اْـ٘ عٓـؿ اٖـٌ ايعـكام

اذتٝض ٚ ،انتْٛٛع ٚاسؿ ٚايهاقم وت ايًشاظ ٚادتٗٚ ١ايطكف ،فٗ ٛعٓـٛإ
اْتكــاٍ انتــكأٚ ٠غكٚدٗــا َــٔ ايطٗــك اؾت اذتــٝض ا ٚبــايعهو  ،قــاٍ تعــاؾت
طَٚايُِطًََّكَالَُٜتَرَبَّضَِٔبِأَْفُصَِِّٗٔثَالَثََ١قُرٍُ٤ٚثَالَثََ١قُرُ ٍ٤ٚص(. )1
ٚوت اذتؿ ٜح :ؾع ٞايُ ٠٬اٜاّ اقكا٥و) ،أ َ ٟؿ ٠اذتٝض ٚاقًٗا ث٬ثـ١
اٜاّ ٚأنجكٖا عًك.٠

اىلْٝبه  :أ ٟايؿٜٓاق ايًكع ٖٛٚ ٞانتجكاٍ ايفٖ

ايًـكعٖٚ ٞـ66 ٛظ3

ءكاّ تككٜباً ٜٚه ٕٛث٬ث ١اقباع انتجكاٍ ايُريوت ايفٜ ٟبًغ 88ظ 4ءكاَاً تككٜباً،
ٚظتٛل إعطاَ ٤ا ٜعاؾ ٍ قُٝت٘ ٚقت ا٭ؾا ٤بعًُ ١ايبًؿ أ ٚبوريٖا.

اىلهٌٕ  ٖٛٚ :انِ يًٓكؿ انتٓكٚب َٔ ايهٓ ٖٛٚ ١نت ؾٚاْٝل ٚٚلٕ

نٌ ؾقِٖ 52ظ 2ءكاَاً َٔ ايهٓ.١

اىقققرياٖٚ : ٛــَ ٛــٔ نهــٛق ايــؿٜٓاق ٚايــؿقِٖٜٚ ،هــاُْ ٟٚــف ؾاْــل

ٚايؿاْل نؿى ايؿقِٖٚ ،بايوكاّ ٜها 18 ٟٚءكاَاً ٚ ،عٔ اذتهٔ ايبُك:ٟ
 ٫تؿْكٛا فٝؿْل عًـٝهِ " ٚنـإ ٜكـ " :ٍٛيعـٔ اهلل ايـؿاْل ٚأَ ٍٚـٔ أسـؿخ
ايؿاْل " ٚأقاؾ اذتذاز أ ٫ ٟتٓٝكٛا وت ايٓهك١

()2

.

اىوٝو  :بههك ايكاٚ ٤فتشٗا ٚايههك انجك َ ٖٛ -عٝاق يًٛلٕ ٚايهٝـٌ،

قاٍ ابٔ التك ايباًٖ:ٞ
هلـــــا قطـــــٌ تهٝـــــٌ ايمٜـــــت فٝـــــ٘

( )1نٛق ٠ايبكك.228 ٠
( )2أْعك ايمشتًك /ٟأناى ايب٬ء.141/1 ١
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ٚفــــــ٬ع ٜهــــــٛم بٗــــــا لتــــــاقاً
ٚايكطٌ عًـ ٢اْـٛاع نهـب ْهـبت٘ اؾت ايبًـ ؿ  ،ايكطـٌ ايعكاقـٚ ٞانتـؿْٞ
ٚانتهٚ ،ٞانتًٗٛق إ ايكطٌ ايعكاقٖ ٞـَ ٛا٥ـٚ ١ث٬ثـ ٕٛؾقُٖـاً ٚبـ٘ قـاٍ وت
نًف ايكَٛل ْٗٚا ١ٜا٭سهاّ ٚلنا ٠ايهطك َٔ ٠ايتشـكٜك ٚانتٓتٗٚ ٢يهٓ٘ ٚقؾ
وت لنا ٠ا٭َٛاٍ وت ايهتابؽت اع ٙ٬اْ٘ َا٥ـٚ ١مثاْٝـٚ ١عًـك ٕٚؾقُٖـاً ٚاقبعـ١
انباع ايؿقِٖ ثًجا انتؿْٚ ،ٞانتؿْ ٞثًجا انتهٚ ،ٞايؿقِٖ ُْف انتجكاٍ ٚعًـك
انتجكاٍ .
ٚا٭قدض اْ٘ ُْف متو َجكاٍ فهٌ عًك ٠ؾقاِٖ نبعَ ١جاق .ٌٝا ٟإ
انتجكاٍ ايُـريوت َج كاٍ ٚثًح يكعٜٚ ٞه ٕٛايؿقِٖ ضت52 ٛظ2ءكاَا ٚايكطٌ
انتهْ ٞعف ايكطٌ ايعكاق ٞنُا قاٍ ب٘ كتاعٚ ١كتعاً بؽت َشٝش ١ستُؿ بٔ
َهًِ َٚكنً ١ابٔ ابـ ٞعُـري فايُـشٝش ١حتُـٌ عًـ ٢انتهـٚ ٞانتكنـً ١عًـ٢
ايكطٌ ايعكاقٜٚ ،ٞه ٕٛايكطٌ ايعكاقٚ ٞاسؿاً ٚتهعؽت َجكا ً٫يكعٝاً ٚمثاْ١ٝ
ٚنتؽت ٚقبا انتجكاٍ ٚبانتجاق ٌٝايُريفٜ ١ٝبًغ ٚاسـؿاً ٚمثـاْؽت ايـف ٚتهـعُا١٥
َجكاٍٚ .انتجكاٍ ايُريوت ٜها ٟٚاقبعٚ ١عًك ٜٔسب ١لتِ ٚاذتُُٚ ١لْٗا
 َٔ 0.2ايوكاّ تككٜباً ا ٟنٌ متو سبـات تهـا ٟٚءكاَـاً فانتجكـاٍ ايُـريوت
 4.8ءكاَاتٚ ،ايهك ٜها 393.120 ٟٚن ًٛٝءكاّ تككٜباً ساًَْ َٔ ١ـكب
َ 81900جكاٍ َريوت وت  4.8ءكاَات ٚلٕ نٌ َجكاٍ.

اىلٍبء اىضالصخ  ٖٞٚ :ؾّ اذتٝض ٚايٓهاى ٚاٱنتشاْٜ ٫ٚ ١عه ٢هتا

ٜهَٗٓ ٕٛا عً ٢ايبؿٕ ٚايجٛب ٚإٕ نإ أقٌ َٔ نع ١ايؿقِٖ ايبوً ٞيوًعتٗا،
ٚٚقؾ ايِٓ بؿّ اذتٝض ٚاذتل ب٘ ؾّ ايٓهاى ٚاٱنتشاْ ١يٛسؿ ٠انتْٛٛع
وت تٓكٝض انتٓاط.

غَو اضت ٖٛٚ : ٘ٞءهٌ انتكأ ٠يبـؿْٗا عٓـؿ اْكطـاع ؾّ اذتـٝض ٖٚـٛ

َهتشب ْههٚٚ ٞادب ءـري ٟاـ اْـ٘ َكؿَـ ١يًعبـاؾات انتًـكٚط ١بايطٗـاق٠
نايُٚ ٠٬ايطٛاف ٚايَُٚ ،ّٛهتشب ي٬عُاٍ اييت تهتشب فٗٝا ايطٗاق.٠
نٝه ١ٝءهٌ اذتٝض نوهٌ ادتٓاب ١وت ايرتتٝب أ ٚاٱقـتاى.
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ءهٌ اذتٝض عتتاز َع٘ إ ؾت اي ٖٛٚ ٤ْٛٛانتًٗٛق خب٬ف ءهـٌ ادتٓابـ١
ف ٬عتتاز َعـ٘ اؾت ايْٛـ ،٤ٛأ ٟإ ايُـ ٫ ٠٬تهـتباع بوهـٌ اذتـٝضٚ ،وت

ايُش ٝض عٔ ايُاؾم عً ٘ٝايه" :ّ٬وت نٌ ءهٌ  ٤ْٛٚا ٫ادتٓاب.)1("١

اإلٍزؾبٙخ  ٖٛٚ :ؾّ ٜكفف٘ قسِ انتكأ ٠عٔ اغتْٛ ٍ٬عٜٚ ،ٞهـ ٕٛوت

ايوايب اَهك باقؾاً ققٝكاً بوري قٚ ٠ٛيفع ٚسكق ١أ ٟخب٬ف ؾّ اذتٝض ايفٟ
تكؿّ ـنــك َهات٘ ٭ْ٘  ٫غتكز َٔ ْهو َهإ اذتـٝضٚ ،قتهـٔ انتكاقْـ ١بـؽت
ايؿَا ٤ايج٬ث ١اذتٝض ٚا٫نتشاْٚ ١ايٓهاى َٔ سٝح ايكًٚ ١ايهجك ٠ؿتا ٜأت:ٞ
ا٭ : ٍٚؾّ اذتٝض ي٘ سـؿإ وت ايكًـٚ ١ايهجـك ،٠أقًـ٘ ث٬ثـ ١اٜـاّ ٚأنجـكٙ
عًك.٠
ايجاْ : ٞؾّ ايٓهاى يٝو ي٘ سؿ َٔ طكف ايكًٚ ١ي٘ سؿ َٔ طكف ايهجك.٠
ايجايح  :ؾّ ا٫نتشاْ ١يٝو ي٘ سؿ َ ٫ـٔ طـكف ايكًـَ ٫ٚ ١ـٔ طـكف
ايهجك.٠

اقَبً اإلٍزؾبٙخ ٚ :قتهٔ تكهُٗٝا تكهُٝاً تهٜٝٓٛاً ٚانتككاٝ٥اً بًشاظ

نجك ٠ايؿّ ٚقًت٘ ٚأسهاَٗا ٚفل ايُٓ ّٛإؾت ث٬ث ١أقهاّ:
ا٭ :ٍٚايكًٚ :١ًٝفٗٝا تتًٛخ ايكطٓ ١ايـيت تؿغًـٗا انتهتشاْـ ١وت ايهـكز
بايؿّ َٔ ءري ءُو فٗٝاٚ ،سهُٗا إ تتْٛأ يهٌ َ ٠٬فكٜٚ ،١ٜٓهتشب
عؿٜؿ ٙيًٓافً.١
ايجاْ :ٞانتتٛنط ٖٞٚ :١اييت توُو ايكطٓ ١ظـا ٖكاً ٚباطٓـاً ٚيـ ٛوت بعـض
أ طكافٗاٚ ،يهٔ ٖفا ايوُو ٜ ٫ه ٌٝبٓهه٘ ٜٚتعؿ ٣اؾت غاقز ايكطٌُٜٓٚ ١
اؾت ارتكقٜٚ ١بؿ ٚآْفاى إ انتـكأ ٠تٓـا وت سـاٍ اذتـٝض ٚاٱنتشاْـ ١قطٓـ١
حتً ٢بٗا ايهكز ثِ تْٛا غكق ١وت ارتاقزٚ ،نجك وت ٖـفا ايمَـإ انـتعُاٍ
اْٛاع َُٓٛع ١غُُٝاً َٔ ايـٛقم ٚضتـٚ ،ٙٛانتـؿاق عًـ ٢اذتـو ٚايٛدـؿإ
ٚانتتعاقفٚ ،سهُٗا عًٚ ٢د: ٙٛ
( )1ايٛنا.46/7 ٌ٥
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ا٭ : ٍٚاي ٤ْٛٛيهٌ َ.٠٬
ايجاْ : ٞايوهٌ قبٌ َ ٠٬ايُبض.
ايجايح  :تبؿ ٌٜايكطٓ ١ا ٚتطٗريٖا.
ايجايح :ايهجري ٖٞٚ :٠اييت ٜه ٌٝايؿّ فٗٝا اؾت غاقز ايكطٓٚ ١ظتب فٗٝا:
ا٭َ : ٍٚجٌ َا دا ٤وت اٱنتشاْ ١انتتٛنط.١
ايجاْ : ٞءهٌ آغك يًعٗك ٜٔعُا بُٗٓٝا.
ايجايح  :ءهٌ يًعًا٥ؽت عُا بُٗٓٝا.

غَو ٌٍ اظتٞذ ٚ ٖٛٚ :ادب عًَ َٔ ٢و اْهاْاً َٝتاً بعؿ بكؾ ٙقبٌ

اـتاّ ءهً٘ فٝذب عً ٘ٝايوهٌ.

اإلؽزٚبه  ٖٛٚ :نـٛم ايـك ٚع ٚاغكادٗـا َـٔ ايبـؿٕ اعآْـا اهلل عًٝـ٘،

ٚمس ٞباٱستٓاق يٛد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚسٓٛق انت٥٬ه ١عٓؿ٥٬َ ٙه ١ايكلت ١ا٥٬َ ٚه ١ايعفاب.
ايجاْ : ٞسٓٛق انتَٓ٪ؽت.
ُِْٖايَُِِٛلُص(.)1
ايجايح  :سٓٛق انتٛت نُا وت قٛي٘ تعاؾت طإِذَا حَضَرَأَحَ َ
ايكابا  :سٓٛق َا َك عً ٘ٝوت سٝات٘ يٲنتوهاق.
ارتاَو  :انتشٓاق ايعكٌ وت إعؿاؾ اي.١َٝٛ
ٚيٲستٓاق أ سهاّ فٝذب عً َٔ ٢عتٓك عٓؿ احملتٓك تٛد ٘ٗٝاؾت ايكبً١
َهتًكٝاً عً ٢ظٗكٜٚ ،ٙهتكبٌ بباطٔ قؿَ ٘ٝايكبًٜٚ ،١هتشب تًك ٘ٓٝايًٗاؾتؽت
ٚاٱَاَٚ ١نا٥ك اٱعتكاؾات اذتكٚ ١ءريٖا.

اىَقٜ : ٜكاٍ نكط ايً ٤ٞفٗ ٛناقط ٚنكٛط :أٚ ٟقاٚ ،ايهكط بهتض

ايهؽت ٚبُٓٗا ٚبههكٖا ٚايههك انجك ،ايٛيؿ ايفٜ ٟهـكط َٔ بطـٔ اَ٘ قبٌ
ـتاَ٘ٚ ،ظتب ءهٌ ايهكط إـا أنٌُ أقبع ١أ يٗك ٚنكط َٝتـاً ٚيـ ٛنـإ ؾٕٚ
أقبع ١أ يٗك ٜههٔ وت غكقٜٚ ١ؿفٔ بوري ءهٌ ٚعً ٘ٝاٱكتاع ٚايِٓ.
( )1نٛق ٠ايٓها.18 ٤
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اىنفِ  ٖٛٚ :يو ١ايتوطٚ ١ٝوت اٱَـط٬ع ايًبـاى ايـفًٜ ٟـف بـ٘ انتٝـت

مس ٞب٘ ٭ْ٘ ٜهرتٚ ٖٛٚ ٙادب نهاٜٚ ٞ٥ته َٔ ٕٛث٬خ قطا:
ا٭ : ٍٚانت٦مق:

ٖٚــَ ٛــٔ ايهــك ٠اؾت ايكنبــٚ ١ا٭فٓــٌ َــٔ ايُــؿق اؾت

ايكؿّ.
ايجاْ: ٞايكُ َٔ ٖٛٚ :ِٝانتٓهبؽت اؾت ُْف ايهام.
ايجايح  :ا٭لاقٚ :ظتب إ ٜوط ٞـتاّ ايبؿٕ.

اىَبعخ  ٖٞٚ :غًبَ ١كبع َٔ ١ايهاز  ٖٛٚغًب َعكٚف ظتًـب َـٔ
ب٬ؾ اهلٓؿ ْٜٛا عًٗٝا انتٝت عٓؿ توه ً٘ٝذتهغ دهؿ َٔ ٙايتًطؼٚ ،ظتٛل إ
ْٜٛا عً ٢ءريٖا هتا ٪ٜؾ ٟـات ايها٥ؿ ٠نايؿنٚ ،١ايب٬ط.

اىَْ ٖٛٚ : ٜيو ١ايجٛب َٔ ايُٛف ـ ٚيـَ ٕٛـٔ ا٭يـٛإ ٜ ٫ٚ ،هـاؾ

ٜكاٍ يٮبٝض فتط ٖٛٚ ،وت اٱَط٬ع قطع َٔ ١ايههٔ ستٝط ١بايكطا ا٭غك٣
ف ٘ٝغطٛط ختايف ي ْ٘ٛتًف ب٘ انتكأ ٠انتٝتٜٚ ١ه ٕٛياَ ً٬دتُٝا بؿْٗا.

اىرتق٘ح ٖٛ :ايععِ ايباقل بؽت ثوك ٠ايٓشك ٚايعاتل َٔ نٌ داْب ٚانتجٓ٢

تكقٛتإٚ ،ته ٕٛوت اٱْهإ ٚءريٚ ،ٙتْٛا ادتكٜؿَ ٠ا انتٝت َٔ عٓؿ ايرتق٠ٛ
اؾت َا بًوت٘.

اضتْققٖ٘ٚ : ٛــَ ٛهــض ايهــافٛق عًــ ٢بــؿٕ انتٝــت ٚظتــب َهــش٘ عًــ٢

انتهادؿ ايهبع ٖٞٚ ١ادتبٗــٚ ١ايٝؿإ ٚايك نبتإ ٚابٗاَا ايكدـًؽتٜٚ ،هتشب
إْاف ١طكف ا٭ْف إيٗٝاًٜٚ ،رتط إٔ ٜه ٕٛبعؿ ايوهٌ أ ٚايتـٚ ،ُِٝا٭ٚؾت
إ ٜه ٕٛقبٌ ايتههؽت ٚظتٛل إ ٜه ٕٛوت اثٓاٚ ٘٥بعؿ.ٙ

اىرتثٞع  :وت إَط٬ع ا يتًٝٝا ٖـ ٛلتـٌ انتًـٝا يًذٓـالَ ٠ـٔ دٛاْبٗـا

ا٭قبع ١بايتٛاي ٞبإ ٜبؿأ وت اذتٌُ جباْب ايهكٜك ا٭قتٔ ٖٛٚايف ٟعًٜ ٢هاق
انتٝت فٝشًُ٘ بهته٘ ا٭قتٔ ،ثِ ٜٓتكٌ اؾت َ٪غك ٠ا٭قتٔ فٝشًُ٘ باٱقتٔ آٜاً،
ثِ ٜٓتكٌ اؾت َ٪غك ٠ا٭ٜهك فٝشًُـ٘ بـايهتف ا٭ٜهـك ،ثـِ ٜٓتكـٌ اؾت َكؿَـ١
ا٭ ٜهك فٝشًُ٘ بايهتف ا٭ٜهك ،انتككاٚ ٤كتعاً بؽت ايُٓٚ ّٛفهك ايًٗٝؿ
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ايج اْ ٞوت ايك ١ْٚايرتبٝا باْ٘ لتٌ أ قبع ١قداٍ يًهكٜك َـٔ دٛاْبـ٘ ا٭قبعـ١
نٝف اتهلٚ ،ا٭قَ ٣ٛا ـنكْا.ٙ

اىزْٞٞع ٜ :كاٍ ياٜع٘ يٝاعاً ٚيٝعَ٘ :تابعٚ ،١ايتًٝٝا َتابع ١ادتٓـال٠

ٚانتً ٞغًهٗا َ ٖٛٚهتشب إنتشباباً َ٪نؿاً َٓ ٚانب ١يٲعتبـاق ٚاٱنـتوهاق
يًُٝت ٚف ٘ٝسهــٔ تٛؾٜا ٚإنكاّ ي٘ٚٚ ،قؾت ُْ ّٛنجري ٠وت فًٓ٘.

اصتوٝلربُ ٜ :هتشب إ نـتشباباً َ٪نـؿاً ْٚـا ادتكٜـؿتؽت َـا انتٝـت وت

ايكربٚ ،وت ارترب إ ادتكٜؿ ٠تٓها انتٚ َٔ٪ايهافك ٚاحملهٔ ٚانتهَٚ ،٧ٝا ؾاَت
قطبٜ ١كفا عٔ انتٝت عفاب ايكرب.

اىلفِ  :ؾفٔ انتٝت ٚادب نها ٞ٥ؿتعَٓٛ ٢اقات٘ وت ا٭ق

ؿتكؿاق َٔ٪ٜ

عً ٢دهؿ َٔ ٙايهباع  َٔٚاٜفا ٤قعت٘ يًٓاى ٫ٚ ،ظتٛل َا ايكؿقْٚ ٠ع٘ وت
بٓا ٤ا ٚوت تابٛت ٚي َٔ ٛسذك َٔ ءري َٛاقا ٠وت ا٭ق
اىيؾل  :يل داْب ايكرب وت ا٭ق

َشٝش ١اذتً

.

ايًُبٜ ١ؿى فٝـ٘ انتٝـت ؾنـاًٚ ،وت

عٔ اٱَاّ ايُاؾم عًٝـ٘ ايهـ :ّ٬إ قنـ ٍٛاهلل َـً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ ذتؿ ي٘ اب ٛطًش ١ا٭ُْاق.)1(ٟ

اىيؾٞبُ  - :بهتض اي -ّ٬ايععُإ ايًفإ تٓبت عًُٗٝا ا٭نٓإ ايههً٢

ٜٓٚبــت عًــ ٢بًــكتُٗا ايًشٝــٜٚ ١كــاٍ نتًتكاُٖــا ايــفقٔ  ،عــٔ اٱَــاّ دعهــك
ايُاؾم :ؾاٚٚا َ كْانِ بايُؿقٚ ،١اؾفعٛا ايب ٤٬بايؿعاٚ ٤انتٓميٛا ايكلم
بايُؿق ،١فإْٗا تهو َٔ بؽت ذت ٞٝنبعُا ١٥يٝطإ(.)2

رَققٞٞؼ اىقققرب ٗرَققْ : َٔٞتهــطٝض ايكــرب أ ٟدعــٌ أعــ ٙ٬نــطشاً

َٓبهطاً ٚوت ايتٓم ٌٜط َٚإِيَ ٢األَرِضِنَِٝفَ شُطَُِِْ ص( )3أ ٟبهطت.
ٜٚكاٍ :نُٓت ايكرب تهُٓٝاً إـا قفعت٘ عٔ ا٭ق
( )1ناق ا٭ْٛاق .538/22
( ٫ َٔ )2عتٓك ٙايهك. 123/1 ٘ٝ
( )3نٛق ٠ايواي.20 ١ٝ

نهٓاّ ايبعري أ ٟتهٕٛ
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ايفق ٠ٚايعاي ١ٝوت ٚنط٘ بإضتؿاق إؾت أطكاف٘.
ٜٚهتشب تهطٝض ايكرب ٚقفع٘ عٔ ا٭ق

ؿتكؿاق اقبا اَابا َهكدات

اؾت يرب  ٫ٚظتعٌ ي٘ وت ظٗك ٙنِٓ.

اإلٍرتعبع  ٖٛٚ :ق ٍٛط إَِّْايًَِِّ٘ َٚإَِّْاإِيَ ِِ٘ٝرَاجِعُد َٕ ٛص( )1عٓؿ انتُٝب١

ٖٚــَ ٛــٝو ١نكقتــ ١نتٛادٗتٗــا بــإع ٕ٬ايتهــً ِٝ٭َــك اهلل تعــاؾت ٚاٱقــكاق يــ٘
بايعبٛؾٚ ،١ٜعً ٢انـــتشباب٘ ايهتــاب ٚايهــٓٚ ١اٱكتــاع ٚايعكــــٌ ،فُـــٔ

ايهتـــــاب قٛيــ٘ تعــاؾت ط ايَّ دََِٔ ٜإِذَاأَصَددابَتَُُِٗضِددٝبَْ١قَايُٛاإَِّْددايًَِّ دِ٘ َٚإَِّْدداإِيَ ِٝدِ٘
رَاجِعُ َٕ ٛص( َٔٚ )2ايهَٓ ُّْٛ ١هتهَٗٓ ١ٓٝا َا ٚقؾ عٔ ايٓ

ًَ٢

اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ َٔ:انرتدا عٓؿ انتُٝب ١درب اهلل َُٝبت٘ ٚاسهٔ عكباٙ

ٚدعٌ ي٘ غًهاً َاذتاً ٜكْا.)3(ٙ

اإلٍزؾبىخ  ٖٞٚ :تبؿٍ سكٝك ١ايًَٛٚ ٤ٞقت٘ ايٓٛعٚ ١ٝتوٝري عتٌُ وت

َكٛيــ ١ايهٝــف ،فايهًــب صتــو ايعــؽت ٚيهــٔ اـ ا انــتشاٍ ًَشـاً ٜعتــرب انتًــض
طـــاٖكاًٚ ،ايعـــاٖك اْـــ٘

ٜـــكؾ وت قٚاٜـــات ايٛنـــا ٌ٥اَ ٚهـــتؿقنٗا يهـــغ

اٱنتشاي.١
ٜطٗـك ايــٓذو ٚانتتــٓذو اـا انــتشا ،٫فتطٗـك ارتًــبَ ١ــج ً٬اـا َــاقت
قَاؾاً يتبع ١ٝاذتهِ يًُْٛٛع ٚإْتها ٘٥باْتها ٤اٱنِ.
تبؿٍ ا٭َٚاف ٚسُ ٍٛايهكع َٔ ا٭ٌَ يٝو َٔ اٱنتشاي ١فًَ ٛاق
اذتًٝب ايٓذو ا ٚانتتٓذو دبٓاً ٜ ٫طٗكٚ ،نفا ي ٛعذٔ ايعذؽت ؿتا ٤صتو،
ٱنتُشاب ايٓذانٚ ١عؿّ َؿم اٱنتشاي.١
إ ـا تٓذو انتاٚ ٤توري بً ٕٛايٓذان ١ا ٚطعُٗا ا ٚقعتٗا توـرياً فعًٝـاًٚ ،ة
تهػٚ ٘ٓٝحت ًٜ٘ٛإؾت خباق ٜطٗـك إـا إنـتًٗو أ ٚإ تُـٌ بانتـا ٤انتعتُـِ نـايهك
( )1نٛق ٠ايبكك.156 ٠
( )2نٛق ٠ايبكك.156 ٠
( )3زتُا ايبٝإ .401/1
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ٚقٜ ٌٝطٗك َطًكاً َٔ ءري ساد ١إؾت إتُاي٘ بايهك.
تُؿم اٱنتشاي ١عً ٢ارتًب ايفُٜ ٟري فشُاً عً ٢ا٭ق.٣ٛ
ٜبك ٢عً ٢ايٓذانَ ١ا يو وت انتشايت٘ اؾت ي ٤ٞآغك.

اإلّقالة  :اٱْك٬ب ْٛع انـتشاي ١عكفـاً ٖٚـَ ٛـٔ َُـاؾٜكٗاٚ ،تتعًـل
اٱنتشاي ١ؿتـا يـٝو فٝـ٘ قطٛبـَ ١هـك ١ٜآٜـاً ،اَـا اٱْكـ٬ب فٝػـتِ ؿتـا٥ا
شتُ ّٛفًٝو ي٘ َٛقؾ َتؿا ٍٚوت ايهك٘ ا ٫اْك٬ب ارتُك غَ ٖٛٚ ،ً٬طٗك،
فارتُك اـا اْكًب غ ً٬طٗك نٛا ٤نإ اٱْك٬ب ـاتٝاً ا ٚبايٛانطٚ ١ايع٬ز.
تطٗك انتتٓذهات باٱنتـشايٚ ١ق ٫ ٌٝتطٗـك بـاٱْك٬ب ،أ ٟيـَٚ ٛـًت
٬
صتان ١غاقد ١ٝنكطـك ٠بـ ٍٛاؾت ارت ُـك ثـِ اْكًـب اؾت غـٌ فاْـ٘ ُٜـبض غـ ً
َتٓذهاً.

اإلّزقبه  ٖٛ :اْتكاٍ ايٓذو ا ٚانتتٓذو ٚسًٛي٘ وت ستٌ آغك ناْتكاٍ ؾّ

اٱْهإ ا ٚءري ٙهتا ي٘ ْهو نا ١ً٥اؾت دٛف َا ْ ٫هو ي٘ نايبل.

اىعٖري اىعْجٖٚ : ٜـ ٛعُـري ايعٓـب قبـٌ إ ٜـفٖب ثًجـاُٜٚ ٙـبض

ســٚ ،ً٫٬ا٭قــ ٣ٛطٗــاق ٠ايعُــري ايعــٓ
ٚايكؿَاَ ٤ـٔ ايهكٗـا٤

قبــٌ إ ٜــفٖب ثًجــا ٙوت ايوًٝــإ،

ٜـفنك ٙٚوت بـاب ايٓذانـات ٚ

ٜجبـت ايكـ ٍٛبـإ

انتًٗٛق ـٖب اؾت صتانت٘ ٚاذتاق٘ بارتُكْ ،عِ ٖ ٛسـكاّ َـا

ٜـفٖب ثًجـاٙ

نٛا ٤بايٓاق ،ا ٚبايًُو ،ا ٚبٓهه٘  ٖٛٚايفٜ ٟهُ ٢وت اٱَط٬ع بايًٌٓٝ
ٚاذتك٘ ايًٗٝؿ ا٭ ٍٚوت ايفنك ٣بايهكّاع َٔ سٝح ايٓذان.١
اظتزْغٌ  ٖٛٚ :ايف ٟاَابت٘ ايٓذانـ ١بـايعك

نايجٛب ايف ٟاَابت٘

ٖٚـ ٛبا٭َـٌ طـاٖك

ايٓذان.١

األعَبً اورتٍخ  :نٌ َا  ٫ظتـٛل تٓذٝهـ٘ ا ٚات٬فـ٘ ٚإ نـإ ًَهـاً

يًوريَ ،جٌ قءٝف ارتبم ٚايهٛان٘

ٚايجٝاب.

ٍب ال حتئ اضتٞبح  ٖٛٚ :ادـما ٤اذتٛٝإ ايف ٫ ٟظتك ٟفٗٝا ايؿّ نايًػت

ٚايًــعك ٚايكــكٕ ٚايعهــك ٚاذتافــك ٚايُــٛف ٚنٌ يــٜ ٤ٞهٌُ َٔ ايًــا٠
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ٚايؿابــ ١فٗــ ٛـنـٚ ٞطاٖك ٚإ نإ َــٔ انتٝت ١٭ْــ٘  ٫حتًـ٘ اذتٝــاٚ ٠يهــٔ ٫
ُٜـــً ٢فٗٝــا ا ٫بعؿ ءهًٗــاٜٚ ،ــؿٍ عًَ ٘ٝشٝش ١سكٜم.
اىٖج : ٜايُوري ُٜٓٚكف اؾت ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚايفٟ

ٜهطِ.

ايجاْ : ٞءري انتُٝم.
ايجايح  :ايفٟ

ٜبًغ اذتًِ ،ف ًٌُٝايكْٝا ٚانتُٝم ٚانتكاٖل ،يفا قاٍ

بعض ايًوٜٛؽت اْ٘ ايوٚ ،ّ٬كتا َ

َب– ١ٝبايههكَٚ -بٝإ.

ٚا٭ْجَ ٢بٚ ١ٝايُ َ ،طًكاً َهًٛب ايعباق ٫ٚ ٠ظتٛل يـ٘ ايتُـكف وت
َ اي٘ ا ٫باـٕ ايٛي ٞاَ ٫ا غـكز بايـؿي ٌٝنَٛـَ ١ٝـٔ لاؾ عُـك ٙعًـ ٢عًـك
نٓٛات وت ٚد ٙٛايرب  ١ًَٚايكسِ َا عؿّ ايٓكق ٚانتههؿ.٠

اىٖج ٜاظتَٞي  ٖٛٚ :ايفٜ ٟهتطٝا إ قتٝم بؽت َا ٜٓهعـ٘ َٚـا ٜٓـك،ٙ

ٜٚتُهٔ ببُـريت٘ احملؿٚؾ َٔ ٠ادتٓاب ايٓكق ٚا٭ـٜٚ ٣عكف ٚد ٙٛايعباؾ٠
وت ادتًُ ١نُا ي ٛنإ عُك ٙأنجك َٔ نت أ ٚنبا نٓٛات.

الُّ
اىَقققالً َ :ـــٔ أمســـا ٤اهلل تعـــاؾت ايهـــٚ ، ّ٬وت ايتٓمٜـــٌ طايصَّددد َ

ايُِؤَُِِٔص

()1

 ٖٛٚايهـا

َـٔ نـٌ عٝـب ٚآفـْٚ ١كـِ ٖٚـٚ ٛادـب ٚؾا٥ـِ

ايٛدٛؾ ٚوت اٱَط٬ع ٜكؾ يهغ ايهـ ّ٬ؿتعٓـ ٢ايتشٝـٚ ١فـل يهـغ شتُـّٛ
 ٖٞٚايه ّ٬عًٝهِ.

اإلٍالً  ٖٛٚ :يو ١اٱْكٝاؾٚ ،وت اٱَط٬ع ٖ ٛايتهً ِٝبايًهإ ٚايٓطل

بًٗاؾ ٠إ  ٫اي٘ ا ٫اهلل ٚإ ستُؿاً قن ٍٛاهلل ٚعً ٘ٝايُٓـٚ ّٛاٱكتـاع،
 ٖٛٚؾ ٜٔاهلل ٚب٘ سكٓت ايؿَاٚ ٤عً ٘ٝدكت انتٓانض ٚانتٛاقٜح ٚعً ٢ظاٖكٙ
عاَ ١ايٓاى  ،قاٍ تعاؾتطإَِّٕ ايدِّْ َٜٔعِِٓدَْ ايًَّدِ٘ اإلِشِدالَُّص (ٚ ، )2انتهـًِ طـاٖك

( )1نٛق ٠اذتًك .23
( )2نٛق ٠آٍ عُكإ .110
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ٚي ٛاَبض ايهافك َهًُاً طٗك بؿْ٘ ٚقطٛبات٘ نبُاق٘ ٚعكق٘ٚ ،نفا ثٝاب٘ اييت
٫قت قطٛب ١بؿْ٘ ساٍ ايههك فتطٗك آٜاً بايتبعٝـ ١عًـ ٢ا٭قـٚ ،٣ٛاٱنـّ٬
نابل يٲقتإ قتبٚ ١بُٗٓٝا عُٚ ّٛغَُ ّٛطًل فهٌ ََ َٔ٪هًِ ٚيـٝو
ايعهو.

اىْبٕققت  :ايُٓــب ٖــ ٛايتعــبٜٚ ،ــأت ٞؿتعٓــ ٢ايعــؿاٚ ، ٠ٚايٓاَــب

ٖٛايفٜ ٟتعاٖك بعؿا ٠ٚاٌٖ ايبٝت ٚقـؿ اَـك اهلل ؿتـٛؾتِٗ نُـا وت آٜـ ١انتـٛؾ٠
ٚاَك ايٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ باتباعِٗ نُا وت سؿٜح ايجكًؽت ٚءري.ٙ

اجملََخ  ِٖٚ :ايف ٜٔقايٛا إ اهلل دهِ ٚيبٗٛا ارتايل بانتػًٛم تعاؾت

اهلل عٔ ـيو عًٛاً نبرياًٚ ،قؿ اغتًهـٛا فُٝـا بٝـِٓٗ وت نٝهٝاتـ٘ ٚتكنٝبـ٘ ٚقـاٍ
ايهكاَ َِٗٓ ١ٝاْ٘ وت دٗ ١ثِ اغتًهٛا ،فاهل ١ُُٝٝاَشاب ستُؿ بـٔ ُٖٝـِ
قايٛا اْ٘ فٛم ايعكٍ وت دْٗٗ ٫ ١ا ١ٜهلا  ،بٚ ٘ٓٝبؽت ايعكٍ بعؿ ءري َتٓا.ٙ
ٚايعابؿ ١ٜقايٛا إ ايبعؿ َ تٓاٚ ، ٙايعاٖك اْ٘

ٜبل هلف ٙايهكم اثك بهبب

تُؿ ٟعًُا ٤اٱن ّ٬هلف ٙانتكا٫ت.
ٚوت غرب ابٔ اب ٞعُري عٔ ايُاؾم عً ٘ٝايه َٔ ّ٬يب٘ اهلل خبًكـ٘ فٗـٛ
ًَـكى َٚــٔ ْهــب ايٝــ٘ َــا ْٗــ ٢عٓــ٘ فٗــ ٛنــافكٚ ،قتهــٔ ايكــ ٍٛبــؽت ايتًــب٘ٝ
ٚايتذه ِٝعُٚ ّٛغَُ ّٛطًل ،فكؿ ٜكاٍ بايتذهٜ ٫ٚ ِٝكاؾ َٓ٘ ايتًب٘ٝ
ٜٚكاٍ اْ٘ دهِ  ٫نا ٭دهاّ أ ٟيـٝو ادتهـِ ارتـاقد ٞاحملهـٛى اذتـاؾخ
ايف ٖٛ ٟقابٌ يًتوري ٚستتاز يًُشٌ ٜٚه ٕٛست ً٬يًشٛاؾخٚ ،ا٭ق ٣ٛعـؿّ
صتانــ ١اجملهِ ـ ِ اـا نــإ ًَتمَ ـاً بأسهــاّ اٱنــٚ ّ٬اؾا ٤ايهــكا٥ض ٚ

ٜكــٌ

بادتهـُ ١ٝارتاقدٚ ١ٝاْ٘ ٜعٔ ايتباٖاً َٓ٘ ٚغطأ بادتهُ ١ٝاييت ٖ ٞأؾم َـٔ
ا٭دهاّ ايًطٝه ١ايكٚساْ.١ٝ

ٍيت اىٖ٘ٞهٝخ  ٖٛٚ :أ ٕ انتاٜ ٤هكؿ قابًٝت٘ عً ٢قفا اذتؿخ نُـا يـٛ

نإ َا ٤قًَ ً٬ٝهتعُ ً٬وت قفا سؿخ أنرب.

ّيػ اىجئو ٜ :كاٍ ْمست ايب٦ك ْمساً َٔ باب ْها إـا إنتكٝت َا ٙ٤نً٘،
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ٚانتكاؾٜك انتُٓــ ١َٛأ ٟاييت تٓمع عٓؿ ٚقٛع ايٓذانات وت ايب٦ك عً ٢ايكٍٛ
بٗا ايفًَٛٗ ٖٛ ٟق ايكؿَاٚ ،٤قؿ كتا وت ايٛنا ٌ٥ايُٓ ّٛارتاَ ١بايب٦ك
وت نتاب ايطٗاق ٠ابٛاب انتا ٤انتطًلٚ ،اـا َات فٗٝا ثٛق ا ٚنٓٛق ا ٚنًب اٚ
َ ب فٗٝا متك ْمع َا ٤ايب٦ك نً٘ٚ ،وت ب ٍٛايُ

ٚايكدٌ ْمع نبع ١ؾ،٤٫

ٚاـا ؾغٌ ايهًب ٚارتٓمٜك ٚضتُٖٛا ٚغكز نبع.١

اىجبى٘عخ  :ايبايٛعٚ ١ايبًٛع - ١بهتض ايبـاٚ ٤ايتًـؿٜؿ ٚ -ادتُـا ب٬يٝـا

سهك ٠ا ٚثكب وت ٚنط ايؿاق مسٝت بفيو يبًعٗا انتاَٚ ٤ا ٜكا فٗٝا ،فٗ ٞأعِ
َٔ ايكاَ ٤ا ٤ايٓمع فٗٝاٜٚ ،هتشب ايتباعؿ بؽت ايب٦ك ٚايبايٛع ١خبُه ١ا ٚنبع١
اـقع ايــيت ًٜكــ ٢فٗٝــا َــا ٤ايٓــمع ٚضتــٚ ٙٛيــٝو ايبايٛعــ ١ايــيت تهــ ٕٛزتُع ـاً
يًٓذانات فاذتهِ غتتًف وت ا٭ق

ايكغ ٠ٛا ٚتبؿٍ اسؿ ا٭َٚاف ايج٬ث١

نتا ٤ايب٦ك.

أٗاّقق ٜاىققنٕت ٗاىفٚققخ ٖٚ :ــ ٞانتُــٓٛعٚ ١انتُــٛءَ ١ــٔ ايــفٖب

ٚايهَٓ ١جٌ ايهـأى ٚايهٓذـإ ٚايُـشٔ ٚٚعـا ٤ايطـبؼ نايكـؿق ٚايهـُاٚق
ٚضتٖٛا  ٫ٚظتٛل َٝاء ١أٚاْ ٞايفٖب ٚايهٓـٚ ١اغـف ا٫دـك ٠عًٗٝـا إ ٫إـا
نإ ٖٓاى ءك

عكَ ٞ٥٬شٝض ٜ ٫ٚتعاق

َا اذتهِ ايًكع ٞنا٫ؾغاق

ا ٚعكْٗا ي٬عتباق ا ٚايم ١ٜٓانتٓانب ،١اـ ٬َ ٫لَ ١بـؽت ايُـٓا ٚا٫نـتعُاٍ
احملكّ  ٖٞٚيٝهت نآ٫ت ايًٗ ٫ٚ ،ٛظتٛل ايْٛـ ٤ٛفٗٝـا ظكفـاً ٚاءرتافـاً اَـا
اٱْا ٤انتطً ٞبايفٖب ٚايهٓ ١ا ٚانتُـ  ٙٛباسـؿُٖا ٚانتهٓـض ،فـا٭ٚؾت عٓـؿ
ايًكب ف ٘ٝعمٍ ايهِ عٔ َْٛا ايفٖب ا ٚايهٓ.١

ٍبء اىَجٞو  ٖٛٚ :انتا ٤ايفٜ ٟهبٌ يعاَ ١ايٓاى وت نب ٌٝاهلل َٔ ٖٛٚ

اعُاٍ ايرب ٚايُ٬ع.

اىْو ٛاى٘اقع : ٜأ ٟاْ٘ دم َٔ ٤ـات ايهعٌ ٜٚهُ ٢ادتم ٤ايٛاقع،ٞ

ٚي ٛفات انتهًف اٱتٝإ ب٘ فاْ٘ ٜهبب ايبطٚ ٕ٬إ نإ ايرتى دٗ ً٬ا ٚنٗٛاً
يًم ّٚإسكال اٱ دما ٤بعؿ تٓذم ايتهًٝف ٜٚكابً٘ ايًكط ايعاٖك.ٟ
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اإلٍزرباء ٜ :كاٍ بـكَٓ ٤ـ٘ أ ٟختًـِ ٚتٓـمٚ ٙتباعـؿ ٚاٱنـتربا ٤طكٜـل

ستض َٚكؿَ  ١عًُٚ ١ٝقؿ ٜهـٚ ٕٛادبـاً نُـا وت إ نـتربا ٤اٱَـاٚ ،٤قـؿ ٜهـٕٛ
َهتشباً.
إنتربأت ايً :٤ٞطًبت آغك ٙيكطا ايًبٗ ١عٓ٘  ،فٝكـاٍ :إنـترب ٤ارتـرب،
ٚاٱنتربا ٤عًٚ ٢د:ٙٛ

ا٭ : ٍٚإنتربا ٤اذتا٥ض :تًذأ اذتا٥ض اي ٘ٝإـا إستًُت بكا ٤اذتٝض وت

ايباطٔ فٝهٚ ٕٛادب ًا نُكؿَـ ١يتشكـل ايعًـِ بايٓكـا ،٤اَـا اـا عًُـت بايٓكـا٤
ٚعؿّ ٚدٛؾ بكاٜا اذتٝض وت ايباطٔ ف ٬ساد ١يٲنتربا ٤فتوتهٌ ٚتًُ.ٞ
ٚانتربا ٤اذتا٥ض بإ تؿغٌ قطٓٚ ١تُرب ٖٓ ١٦ٝثِ ختكدٗا ،فإ غكدت
ْك ١ٝإءتهًت ًَٚتٚ ،إ ٕ غكدت ًَطػٚ ١ي ٛبُهكَ ٠ربت ستـ ٢تٓكـ،٢
ٚي ٛتتِ انتؿ ٠ايكُ ٣ٛيًشٝض  ٖٞٚعًك ٠اٜـاّ باعتبـاق إ اذتـٝض ٜ ٫مٜـؿ
عً ٢عًك ٠اٜاّ.
ايجاْ : ٞاٱنتربا َٔ ٤ايب ٖٛٚ :ٍٛإ ٜهتهك بك ١ٝايبٜٓٚ ٍٛكـَْٛ ٞـع٘
ٚزتكاَ ٖٛٚ ٙهتشب ٚفا٥ؿت٘ اذتهِ بطٗاق ٠ايكطٛب ١انتًتٗب ١اييت ختكز بعؿٙ
ٚاذتهِ باْٗـا يٝهـت بـْ ٫ٚ ً٫ ٛاقٓـ ١يْٛـ ٤ٛا ٚايوهـٌ ،أَـا يـٛ

ٜهـتربأ

يًٚ ٤ْٛٛغكدت َٓ٘ قطٛبًَ ١تبٗ ١فٝشهِ بأ ْٗا بـًٜٚ ،ٍٛشـل باٱنـتربا٤
َٔ سٝح ايها٥ؿَ ٠كٚق َؿ ٠ط ١ًٜٛعً ٢ا يتب ٍٛنٝح ٜكطا بعؿّ بكا ٤ي ٤ٞوت
اجملك.٣
اٱنترب ا ٤غاّ بايكدٌ ٚيٝو عً ٢انتكأ ٠إ نترباٚ ،٤ايكطٛبـ ١ارتاقدـ١
َٓٗا سته ١َٛبايطٗاقٚ ٠عؿّ ْاقٓٝتٗا يًٚ ٤ْٛٛايوهٌ إَ ٫ا ايعًِ بٓذانتٗا
أ ٚأْٗا ب.ٍٛ
ٚا٭ٚؾت هلا أ ٕ تُرب ٚتتٓشٓض ٚتعُك فكدٗا عكْاً.
ٚنتأت ٞنٝه ١ٝانتربا ٤ايكدٌ َٔ ايب ٍٛبعؿ إْكطاع ؾقٜكت٘ .
ايجايح :اٱنتربا َٔ ٤ادتٓاب :١بعؿ غكٚز انتين ٜه ٕٛبايب ٍٛفاـا غكدت
قطٛبًَ ١تبٗ ١بعؿ ايب ٍٛفٜ ٬عٝؿ ايوهٌ ،خب٬ف َا ي ٛباؾق إؾت ءهٌ ادتٓاب١
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بعؿ غكٚز انتين قبٌ إ ٜب ٍٛفػكدت قطٛبًَ ١تبٗ ١فعً ٘ٝإعاؾ ٠ايوهٌ.
ايكابا  :انتربا ٤ا٭َ ٖٞٚ :١انتًُٛن ،١فتهتربأ ن ١ٓٝبعؿ َٛاقع ١نٝؿٖا
هلا ،نٜ ٫ ٞطأٖا ءري ٙبايًكا ٤ا ٚايتشً ٌٝست ٢سُـ ٍٛايعًـِ باْٗـا يٝهـت
ساَ.ً٬
ارتــاَو  :إنــتربا ٤اذتٝــٛإ ادتــٖٚ :ٍ٬ــَٓ ٛعــ٘ َــٔ انــٌ ايعــفقَ ٠ــؿ٠
َُٓ ١َٛيتم ٍٚاذتكَ١ايْٛع ١ٝوت انً٘ ٚنٝه ١ٝانتربا ٘٥بإ ٜكبط ٚعتبو عٔ
ايتوف ٟبايعفق ٠وت انتؿ ٠انتككقٜٚ ٠عًف وت تًو انتؿ ٠ءري ايعفقٚ ٠ا٭سٛط إ
ٜه ٕٛعًهاً طاٖكاً َٗٓٚ ،ا َا ٜهه ٞاٱنِ فانتربا ٤ايهُو ٜـٚ ّٛيًٝـٚ ،١وت
غرب ايهه : ْٞٛعٔ أب ٞعبؿ اهلل دعهك بٔ ستُؿ عً ٘ٝايه ّ٬قاٍ  :قاٍ اَري
انتَٓ٪ؽت عً ٘ٝايه :ّ٬ايؿداد ١ادت٬ي٪ٜ ٫ ١نٌ ذتُٗا ست ٢تكٝؿ ث٬ث ١اٜاّ ،
ٚايبط ١ادت٬ي ١خبُه ١اٜاّ ٚايًا ٠ادت٬ي ١عًك ٠اٜاّ ٚايبكك ٠ادت٬يـ ١عًـكٜٔ

َٜٛا ٚايٓاق ١ادت٬ي ١اقبعؽت َٜٛاً(.)1

اطتوٝبد اىزَعخ ٜ :كاٍ غكطت ايٛقم أ ٟستت٘ َٔ ا٭ءُإ ٖٚـٛ
إ تكبض عً ٢اع ٙ٬ثِ ـتـك ٜـؿى عًٝـ٘ اؾت انـهً٘ٚ ،ارتـكط ٚايـٓرت ٚايعُـك
ٚانتهــض بًــؿ ٠وت انتكــاّ ٚاســؿٚ ،ارتكطــات أ ٚايعُــكات ايتهــع ١اَــط٬ع
َهتككأ َـٔ ايُٓـٚ ّٛعبـاق ٠عـٔ ث٬ثـ ١اثـ٬خ ،ثـ٬خ َهـشات َٓٗـا َـٔ
انتكعــؿ ٠اؾت اَــٌ ايكٓــٝب ٚث٬ثــَ ١ــٔ اَــٌ ايكٓــٝب اؾت اذتًــهٚ ،١ث٬ثــ١
ختتِ باذتًهٚ ١عُـكٖا ْٚرتٖـا ٚفا٥ـؿ ٠ارتكطـات ايتهـعَ ١ـا غتـكز بعـؿٖا
عتهب َٔ اذتباٚ ٌ٥يٝو َٔ ايب.ٍٛ

اىع٘هح َ ٖٛٚ :ا ٜهتش َ٘ٓ ٞاٱْهإ ٜٚهَ ٤ٛاسب٘ إ ٜكا ٙءريٚ ،ٙوت
اٱَط٬ع عٛق ٠ايكدٌ وت ايتػً ٞايكبـٌ ٚايبٓٝـتإ ٚايـؿبك ٚعتـكّ نًـهٗا
ْٚعــك ايوــري هلــا ،هتــاث ً٬نــإ ا ٚءــري هتاثــٌٚ ،عــٛق ٠انتــكأ ٠وت ايتػًــ ٞايكبــٌ
ٚايؿبكٚ ،انتكأ ٠نًٗا عٛق.٠
اظتقلٍخ اىعيَٞخ  ٖٛٚ :فعٌ َتٌُ بايٛادب ٪ٜت ٢بـ٘ يًكطـا باتٝـإ

( )1ايٛنا.251/12 ٌ٥
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ايٛادــب ا٭َــً ٞفٗــفاايهعٌ ٜهــَ ٕٛكؿَــ ١عًُٝــ ١أ ٟيًعًــِ باٱَتجــاٍ وت
ايٛادب ،نُا وت ٚدٛب ءهٌ انتكفل َٔ ايٝؿ وت اي ٤ْٛٛفٝمٜؿ عً ٘ٝقًَٔ ً٬ٝ
ايعٓؿ يًعًِ بتُاّ ءهٌ انتكفل فٗف ٙايمٜاؾ ٠تهَُ ٢كؿَ ١عًُ.١ٝ

اورتٍبد  ٖٛٚ :إ َط٬ع ٜطًل عًَ ٢ا ٖ ٛسترتّ يكعاً نارتاة ايفٟ

ف ٘ٝانِ اهلل ا ٚآ ١ٜقكآْ ١ٝا ٚانِ َعُٜٚ ،ّٛهك ٙاٱنتٓذا ٤بايٝؿ ايـيت فٗٝـا
َجــٌ ٖــفا ارتــاةَٚ ،ــا استُــاٍ تٓذهــ٘ فــ ٬ظتــٛلَٚ ،ــٔ احملرتَــات ْهــػ١
انتُشف ايُوري ٚنتب ا٭ؾعٜٚ ١ٝهك ٙانتُـشابٗا وت ارتـ ٤٬ا ٫إ تهـٕٛ
َهتٛق ٠ا ٚغتً ٢عًٗٝا ايٓٝاع.

اىْغبٍخ اضتنَٞخ  ٖٛٚ :ايهعٌ ا ٚا٭ثك ايف ٟترتتب عً ٘ٝآثاق ْٚع١ٝ

ٚسهِ بايٓذان ١نشـؿخ ايبـٚ ٍٛادتٓابـ ١ستـ ٢بعـؿ ءهـٌ َْٛـا ايٓذانـ١
ٚالاي ١ايعؽت فادتٓاب ١تهتًمّ ءهٌ ادتٓاب ١نُكؿَ ١يًُٚ ٠٬ايُٚ ّٛايطٛاف
ٚيبٗ٘.

اىْغبٍخ اىعْٞٞخ ٚ ٖٞ ٚ :دٛؾ عؽت صتان ١وت بؿٕ ا ٚثـٛب انتهًـف

هتا ٜهتًمّ.

اىعيميخ  :ايهكٚ ١ٜٓا٭سهاّ ايجابت ١بايهتاب ٚايهٓٚ ١ا٭َك فٗٝـا عًـ٢

ضت ٛايٛدٛبٚ ،وت اذتؿٜح :ايمنا ٠عمَ َٔ ١عمَات اهلل تعاؾت) أ ٟسل َٔ
سكٛق٘ ٚٚادب َٔ ٚادبات٘.

اىوفٖخ  :ايتهٗ ٌٝوت ا٭َك ٚقفا ايتًؿٜؿ ٜكاٍ قغِ يٓـا ايًـاقع وت

نفا تكغُاً أٜ ٟهكٚ ٙنًٗ٘.

اىَْْٛ : ِٞت انتاٚ ٤ءري ٙإ ـا ءٚ ،٬وت اذتؿٜح :ايٓبٝف اـا ٌْ ف٬

ًٜكب) ٜٚطًل ايًٓ ٌٝعً ٢ءًٝإ ْٚكِ ايعُري ايف ٟـته٘ ايٓاق.

اإلٍزغَبه ٜ :كـاٍ انـتذُك اٱْهـإ وت اٱنـتٓذا ٤أ ٟـتهـض بادتُـاق

 ٖٞٚاٱسذاق ايُواق َ٘ٓٚ ،ارترب :إـا إنتذُكت فأ ٚتك أ ٟقف عً ٢ايهكؾ.

اظتْقٖٚ : ٜــ ٛايهـا ٌ٥ايوًـٝغ ايــؿا فل ايـف ٟغتـكز َــٔ إسًٝـٌ ايكدــٌ
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ٜٛٚدب ايوهٌ سـاٍ ايًـٗ ٠ٛنـٛا ٤سـاٍ ايٝكعـ ١ا ٚايٓـٜٛٚ ّٛدـب ءهـٌ
ادتٓاب َِٗٓٚ ١ناحملكل قٝؿ ٚدٛب٘ بايعًِ.

اظتنَ ٖٛٚ : ٛا غتكز عٓـؿ انت٬عبـٚ ١انتُال سـٚ ١ضتٖٛـا ٜٚتُـف بايكقـ١

بايكٝاى إؾت انتين ٚيٝو ف ٘ٝؾفل قٖٚ ٌٝـ ٛوت ايٓها ٤انجك ٜ ،كاٍ َف ٣ايكدٌ
قتـف َٔ ٟباب ْكب فٗ ٛعً ٢فعاٍ ا ٟنجري انتف. ٟ
ٚعٔ إنشام بٔ عُاق أْ٘ نأٍ أبا عبؿاهلل عً ٘ٝايه ّ٬عٔ انتف ،ٟفكاٍ:
إٕ عًٝا عً ٘ٝايه ّ٬نإ قدَ ٬فا ٤فانتش ٢ٝإ ٜهأٍ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ نتهإ فاطُ ١عًٗٝا ايه ّ٬فأَك انتكؿاؾ إٔ ٜهأي٘  ٖٛٚدايو فهأي٘
فكاٍ :ي٘ ايٓب ٢ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ يٝو بً.)1(٧

ٚف ٘ٝيوات :نه ٕٛايفاٍ ٚنهـكٖا َـا ا يتجكٝـٌ ٚايههــك َـا ايتػهٝـف
َفٚ ٟأ يٗك يوات٘ فتض انت ِٝثِ نهك ايفاٍ.

اى٘م : ٛنُا وت اذتؿٜح بايـفاٍ ايهـانٓٚ ١ايٝـا  ٤انتػههـٚ ١عـٔ ا٭َـٟٛ

بتًؿٜؿ ايٝا ٤فٗ ٛايها ٌ ٥ايـف ٟغتـكز َـٔ ا٭ؾٚا ٤كتـا ؾا ٤أ ٟانتـك

٫ٚ

ٜٓك وت ايطٗاق ٠اٜ ٫ ٟهْ ٕٛاقٓاً ٚقَ ٌٝا غتكز عكٝب إْـماٍ انتـين ٚنـجري
َٔ نتـب ايًوـ١

تـفنك ايـٛـٚ ٟيعًـ٘ ٱذتاقـ٘ بانتـف ٟغَُٛـ ًا َـا ٚقٚؾ

اذتؿٜح :انتفَ ٟا غتكز قبٌ انتـينٚ ،ـنـك ٙابـٔ َٓعـٛق عـٔ ابـٔ اٱعكابـ:ٞ
ايٛـٚ ٟايٛـٚ ٟقؿ اٚـٚٚ ٣ـ ٖٛٚ ،)2(ٟانتين ٚانتٓٚ ٢قـؿ ايـتًُت َكنـً١

ابٔ قباط عً ٢انِ ايٛـ.ٟ

اى٘ك : ٛبهه ٕٛايؿاٍ ٚنهكٖا ٚتًؿٜؿ ايٝاٚ ٤ق ٖٛ ٌٝاَض ٚافُض

َٔ ايهه ٕٛفٗ ٛايبًٌ ايف ٟغتكز بعؿ ايب َٔ ٍٛايفنك ٚقاٍ ا٭لٖك :ٟاْ٘
انتا ٤ا يف ٟغتكز أبٝض ققٝكاً عً ٢أ ثك ايب َٔ ٍٛاٱْهإ ٚقاٍ ابٔ نـٝؿ:ٙ
ايٛؾٚ ،ٟايٛؾٚ ٣ايتػهٝف اَض ٜٚكاٍ ٚؾٜ ٣ؿٚ ٣اٚؾٜٛ ٣ؾ.ٟ
( )1ا٭نتبُاق .59/1
( )2يهإ ايعكب .386/15
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ٚقاٍ ابٔ اٱْباقٚ :ٟانتفَ ٟا غتكز َٔ ـنك ايكدــٌ عٓؿ ايٓعــك ٜكاٍ:
َف ٣قتفٚ ٟاَف ٣قتفٚ ٟوت ايتٗفٜب قاٍ :انتفٚ ٟانتين ٚايٛؾًَ ٟؿؾات
ٚق ٌٝختهف ٚقاٍ ا ب ٛعبٝؿ :٠انتين ٚسؿًَ ٙؿؾ ٚاٯغكإ شتههإ.
ٚقتهٔ كتا ايج٬ث ١ؿتا ختتًف ب٘ عٔ انتين ايفٜ ٟتُف بادتُاع ايؿفل
ٚاٱْتُاب ٚايًٗ ٠ٛوت ايُٓٚ ّٛايهري ٠وت َكنً ١ابـٔ قبـاط عـٔ ابـٞ
عبؿاهلل عً ٘ٝايه ّ٬قاٍ :غتكز َٔ اٱسً ٌٝانتين ٚانتفٚ ٟايٛؾٚ ٟايٛـٟ
فاَا انتين فٗ ٛايفٜ ٟهرتغ ٞايععاّ ٜٚهرت َٓـ٘ ادتهـؿ ٚفٝـ٘ ايوهـٌ ٚاَـا
انتف ٟفٗ ٛايف ٟغتكز َٔ يٗ ٫ٚ ٠ٛي ٤ٞفٚ ٘ٝاَا ايٛؾ ٟفٗ ٛايف ٟغتكز
بعؿ ايبٚ ٍٛاَا ايٛـ ٟفٗـ ٛايـف ٟغتـكز َـٔ ا٭ؾٚا ٫ٚ ٤يـ ٤ٞفٝـ٘ أ٫ ٟ
اعتباق يٛسؿ ٠انتػكز.
ٚقاٍ ايهٝؿ انتكتٓ ٢بٓ ١ٝاٱنتباسٚ ١قاٍ ايًٝؼ بًم١ْٝ ّٚايكفا ٚ ،وت
انتبهٛط قاٍ باٱنتها ٤بٓٝـٚ ١اسـؿ ٠اَـا ايكفـا اٚاٱنـتباسٚ ١بـ٘ قـاٍ ابـٔ
اؾقٜو ٚابٔ لتمٚ ٠ابٔ لٖكٚ ٠ايع.١َ٬

اىَ٘اك  :ايهٛاى  -بههك ايهؽت َ ٖٛٚ -ا ٜؿيو ب٘ ايهِ ٚا٭نٓإ َٔ

ايعٛؾ ٚافًٓ٘ ايؤُ ا٭غٓك ٚانًُ٘ عٛؾ ا٭قاى انتتعاقف ٚظتٛل بايهكيا٠
ٚا٭َبا ٚوت اذتؿ ٜــح" :ايهٛاى َطٗك يًهِ"َ ٖٛٚ ،هتشبٚ ،قؿ تطكأ عً٘ٝ
ايهكاٖ ١بايعك

نُا وت ايهٛاى عً ٢ارت ٤٬فاْ٘ ٜٛقخ ايبػك نُا وت انتكنٌ

عٔ ايهاظِ عً ٘ٝايهٚ . ّ٬ايبٳػٳك  :ايكا٥ش ١ايٓتٓ ١وت ايهِ.

اى٘٘ٙء  :يو ٖٛ ١ايٓعافـٚ ١ايٓماٖـٖٚ ١ـ ٛبٓـِ ايـٛا :ٚانـِ يًُُـؿق،

فتْٛأ َُؿق ٙايتٚ ،٪ْٛاي -٤ْٛٛبايهتض -انِ انتا ٤ايفٜ ٟتْٛأ ب٘.

افعبه اى٘٘ٙء

ا٭ : ٍٚايٓ ٖٞ :١ٝيو ٖٞ ١اٱقاؾ ٠بايكًب ٚايعـمّ ٚايكُـؿ عًـ ٢اتٝـإ
ايهعٌ ٚوت ايعباؾات َٖ ٞكنب َٔ ١اٱقاؾٚ ٠قُؿ ايككبـٖٚ ١ـ ٞاتٝـإ افعـاٍ
اي ٤ْٛٛاَتجا ً٫٭َك اهلل ًٜ ٫ٚرتط ايتًهغ بٗا ا ٚانتعٗاق نًُاتٗا وت ايبـاٍ
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بٌ ٜههـٚ ٞدـٛؾ ايـؿاع ٞوت ايكًـبٜٚ ،هـًَ ٕٛتهتـ ًا وت ادتًُـ ١اؾت ايـتواي٘
باي.٤ْٛٛ
ٚايٓ ١ٝوت اي ٤ْٛٛعً ٢اقهاّ:
ا٭ ١ْٝ : ٍٚايٛدٛبَ :جٌ اٱتٝإ باي ٤ْٛٛايٛادب يُ ٠٬ايعٗك بعؿ
سُ ٍٛايمٚاٍ ٚؾغ ٍٛايٛقت.
ايجاْ ١ْٝ : ٞايٓؿب :أ ٟاي ٤ْٛٛانتهتشب نُا ي ٛنإ يككا ٠ ٤ايككإٓ اٚ
ايبكا ٤عً ٢ايطٗاق.٠
ايجايح  ١ْٝ :اٱنتباس :١أ ٟانتباس ١ايُ ٠٬ب٘ يعَُٛات ايُشٝض عٔ

أب ٞدعهك عً ٘ٝايه ّ٬قاٍ ٠٬َ ٫ :إ ٫بطٗٛق(.)1

ايكابا  ١ْٝ :ايكفا :أ ٟاي ٤ْٛٛيكفا اذتؿخ نُا ي ٛغكز َٔ ارت،٤٬
اْٗ ٚض َٔ ايٓٚ ّٛباؾق اؾت اي.٤ْٛٛ
ارتاَو  :ايَٛف :أ ٟقُؿ اي ٤ْٛٛايٛادب ا ٚانتٓـؿٚب فايَٛـف
َتعًل بايَٚ ٤ْٛٛاٖٝت٘ َْٛٛٚع٘.
ايهاؾى  :ايوا :١ٜأ ٟإ قاؾ ٠ءا ١ٜايٚ ٖٞ ٌٖٚ ٤ْٛٛادب آَ ٚؿٚبـ١
ٚا٭ق ٣ٛعؿّ ٚدٛب ايٛد ٙٛاع ٙ٬وت ايٜٓٚ ١ٝهه ٞقُؿ ايككبٚ ١اٱَتجاٍ
ٚايطاعــ ١وت ايْٛــ ٤ٛيُــشت٘ َٚــش ١ايُــٚ ،٠٬ايعــاٖك إ ْٝــ ١ايكفــا اٚ
اٱ نــتباس ١تٓطبــل قٗــكاً عًــ ٢ايْٛــ ٤ٛيههاٜــ ١ايــؿاع ٫ ٚ ٞقتهــٔ تُــٛق
ايٚ ٤ْٛٛتكتٝب٘ َٔ ءري انتشٓاق ٖف ٙايٓ ١ٝوت ادتًُ.١
ايجاْ : ٞءهٌ ايٛد٘ٚ :سؿ َٔ ٙقُاّ ايًـعك اؾت ايفقٔ طَٚ ً٫ٛـا
ايتًُت عً ٘ٝاٱبٗاّ ٚايٛنط ٢عكْاً.
ايجايح  :ءهٌ ايٝؿ َٔ :ٜٔانتكفكــؽت إؾت أ طــكاف ا٭َ ابا ٚتكؿ ِٜايٝؿ
اي ٢ُٓٝعً ٢ايٝهكٚ ٣عً ٘ٝاٱكتاع .
ايكابا َ :هض ايكأى :قتهض ايكأى ؿتا بك َٔ ٞبً ١ايْٛـ ٤ٛوت ايٝـؿ،
ٚا٭سٛط إ ٜهـ ٕٛعًـ ٢ايكبـا انتكـؿّ َـٔ ايـكأى ٚعًـ ٢ايٓاَـٖٚ ١ٝـٞ
( )1ايٛنا.33/ 12 ٌ٥
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قُاّ ايًعك فٛم ادتبٗ.١
ارتاَو َ :هض ايكدًؽت َٔ :قٚ٩ى ا٭َابا اؾت ايهعبؽت ُٖٚا قبتـا
ا يكؿَؽت.

ئٍجبغ اى٘٘ٙء  :إنبا ايَ ٤ْٛٛهتشب  ٖٛٚإب٬ء٘ َٛاْع٘ ٚإـتاَ٘

ٚإنُاي٘ ٚإ عطا ٤نٌ عٓ ٛسكٜ٘ٚ ،هتشب إ ٜهَ ٕٛا ٤اي ٤ْٛٛؿتكؿاق َؿ،
ٜٚهك ٙاٱنكاف وت َا ٤ايٚ ،٤ْٛٛوت ايُشٝض عٔ اب ٞعبؿاهلل عً ٘ٝايه:ّ٬
"قاٍ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ َٔ انبغ ٚ ،ٙ٤ْٛٚاسهٔ َ٬ت٘
ٚأؾ ٣لناَ ٠اي٘ٚ ،نف ءٓب٘ ٚنذٔ يهاْ٘ٚ ،إ نتوهك يفْب٘ٚ ،اؾ ٣ايُٓٝش١
٭ٌٖ بٝت ْب ٘ٝفكؿ انتهٌُ سكٝك ١اٱقتإ ٚابٛاب ادتٓإ َهتش ١ي٘".

اىرترٞت يف افعبه اى٘٘ٙء  ٖٛٚ :اٱتٝإ بٗا بايتعاقب َٔ ءري تكؿِٜ

ا ٚتأغري يبعض َٓٗا فٝذب إ ٜبؿأ بوهٌ ايٛد٘ ثِ ايٝؿ اي ٢ُٓٝثِ ايٝهـك٣
ثِ قتهض ايكأى ثِ ايكدًؽتٚ ،اٱغ ٍ٬ب٘ َبطٌ يً ٤ْٛٛنٛا ٤نإ عٔ عُؿ
ا ٚدٌٗ اْ ٚهٝإ ٭ْ٘ يكط ٚاقع.ٞ

اظت٘االح ثني افعبه اى٘٘ٙء ٚ :وت تعكٜهٗا ق:ٕ٫ٛ

ا٭ : ٍٚعؿّ دهاف ا٭عٓا ٤ايهابك ١قبٌ ايًكٚع وت ا٫سك.١
ايجاْ : ٞانتتابع ١ايعكفٚ ١ٝعؿّ ايهٌُ بؽت ا٭عٓاٚ ٤إ دف بعٓٗا.
ٚا٭ق ٣ٛايجاْٖٚ ٞـ ٛايتتـابا وت افعـاٍ ايْٛـٚ ،٤ٛدهـاف بعـض ادـما٤
ايٜٓ ٫ ٤ْٛٛك بُش ١اي ٤ْٛٛا ٫إ ٜه ٕٛادتهاف بهبب اٱْكطاع ٚايهٌُ
بؽت اعٓا ٤اي.٤ْٛٛ

ٍَؼ اىوعيني ٚ :ب٘ قاٍ ابٔ عباى ٚاْو بٔ َايو ٚعهكَٚ ١ايًع

َ ٖٛٚفٖب اٌٖ ايبٝت عً ِٗٝايه.ّ٬

ٍِْ اى٘ٙق٘ء ٖٚ :ـَ ٞهـتشبات ايْٛـ ٤ٛوت َكابـٌ افعـاٍ ايْٛـ٤ٛ

ايٛادبٜٚ ،١كاٍ ايٓافً ١نٓ ١أَ ٟهتشب َٔٚ ،١نٓٔ اي ٤ْٛٛاٱءرتاف بايُٝؽت
ٚايتهُٚ ١ٝايؿعا ٤اثٓا ٤افعاٍ اي.٤ْٛٛ
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اىْٞققخ ٖ :ــ ٞيوــــ ١اٱ قاؾٚ ٠ايعــــمّ ٚايكُــــؿَٚ ،عٓاٖــا اَ٫ــط٬سٞ

َطابل يًُعٓـ ٢ايًو ٖٞٚ ،ٟٛيكط وت ايعباؾاتٚ ،اغتًف فٗٝا عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ : ٍٚايٓٝــ ١ا٫غطاقٜــ :١فٝههــ ٞاغطاقٖــا ٚتُــٛقٖا وت ايبــاٍ ٚعًٝــ٘
انتًٗٛقًٜ ٫ٚ ،ـرتط بكاٖ٩ـا وت ايـفٖٔ اؾت آغـك ايعُـٌ ايعبـاؾ ٟبـٌ ٜههـٞ
بكاٖ٩ا سهُاً.
ايجاْ : ٞايتًهغ بايٓ ٫ٚ :١ٝظتب ايتًهغ بٗا َ ٖٛٚهتشب وت بعض َٓانو
اذتر.
ايجايح  :ايؿاع ٞاؾت ايهعٌ انتٛدٛؾ وت ايكًب  ٫وت ايفٖٔ نٝـح ٜهـٕٛ
ًَتهت ـاً وت ادتًُــ ١اؾت ايــتواي٘ بايهعــٌ ايعبــاؾ ٟنٝــح يــ ٛنــَ ٌ٦ــاـا ٜهعــٌ
٭داب.

قٖل اىقوثخ  ٖٛٚ :ا٫تٝإ بايهعٌ بكُؿ اَ٫تجـاٍ ٭َـك ٙتعـاؾت ٚاقاؾ٠

ايتككب اؾت قلتت٘  ٌْٝٚقْا ٙنبشاْ٘ ٭ٕ ايهعٌ ستبٛب يـ٘ ،ا ٚقدـاْٝ ٤ـٌ
ثٛاب ايهعٌ نايُ ٠٬وت اٯغك ٠ا ٚيًٓذا َٔ ٠عفاب ايٓاقٚ ،قؿ ٚقؾ عٔ أَري
انتَٓ٪ؽت عً ٘ٝايه ّ٬اْ٘ قاٍَ( :ا عبؿتو غٛفاً َٔ ْاقى  ٫ٚطُعاً وت دٓتو

ٚيهٔ ٚدؿتو أٖ ً٬يًعباؾ ٠فعبؿتو) (.)1

اظتٚٞأح  :انتْٛا ايفٜ ٟتْٛأ فٚ ،٘ٝقؿ ٜه ٕٛاْا ٤نـبرياً ٚوت اذتـؿٜح:

فؿعا بانتٓٝا.٠

اىََٞٚخ ٖٚ :ـَ ٞـا ٜٓـِ ٚظتُـا َـا ايكُـؿ ٚايهعـٌ وت ايعبـاؾ ٠اٚ

انتعاًَــ ،١فُــجٜٓ ً٬ــِ َــا قُــؿ ايككبــ ١اؾت اهلل وت ايْٛــ ٤ٛإقاؾ ٠اغــك،٣
ٚمسٝت ُْ ١ُٝ٭ْ٘ ٪ٜ ٫ت ٢بٗا عً ٢ضتَٛهتكٌ بٌ تابع ١نٛا ٤ناْت َباس١
نايتربؾ ٚايٓعاف ،١ا ١ُُْٝ ٚقادش ١نتعً ِٝايٚ ٤ْٛٛايَ ٤ْٛٛا ايٓـُ١ُٝ
َشٝض َا ؾاّ َهتك.ً٬

اىقٖبٓ  ٖٛٚ :قُاّ ايًـعك أٓ َ ٟتٗـَٓ ٢بتـ٘ عٓـؿ ايٓاَـٚ ١ٝإْتٗـا٤

( )1ناق ا٭ْٛاق .186/67
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اىعناه  :داْب ايًشَ ٖٛٚ ١ٝا ٜتٌُ أع ٙ٬بايُؿ ٚأنهً٘ بايعـاق

ٜٚه ٕٛستاـٜاً يٲـٕ تككٜباً ٚفٜٓ ٘ٝبت ايًعك عً ٢ايععِ ايٓات ٧ايـفٜ ٟـٓشط
اؾت ٚتؿ اٱـٕ.

األّيع  ٖٛٚ :ايف ٟاضتهك ايًعك عٔ داْ

دبٗت٘ َْٛٚع٘.

األغٌ ٜ :كاٍ ءِ ايًػِ ءُاً َٔ باب تعـب :نـاٍ يـعك قأنـ٘ ستـ٢
ْاقت دبٗت٘ ٚقها :َ٘ٓٚ ٙقدٌ أءِ ايٛد٘.
ٚا٭ْــمع ٚا٭ءــِ ٚضتُٖٛــا ٜكدعــ ٕٛاؾت َهــت ٟٛارتًكــٚ ١انتتعــاقف ٭ٕ
ا٭ْمع  ٫غتتًف عٔ َهت ٟٛارتً ك ١بط ٍٛايٛدـ٘ بـٌ ٭ٕ ْاَـٝت٘ غايٝـَ ١ـٔ
ايًعك ،أَا ا٭ءِ فإ ايًعك اتٌُ ست ٢ع ٬د بٗت٘ فٗفإ ءري ط ٌٜٛايٛد٘
ٚقُري ٙفايتبا ٜٔوت إْبات ايًعك أَك عكْٜٓ ٫ ٞك وت أٌَ اذتهِ ايتهًٝه.ٞ

اىوٝبء  ٖٛٚ :إقا ٠٤اٯغك ٔ ٜغ٬ف َا ٖ ٛعً ٘ٝقٜاٚ ٤مسعٚ ،١يًكٜا ٤وت

ايعباؾ ٠سكَ ١تهً ٝه ١ٝبٌ ْٚٚع ١ٝقؿ تهبب وت بط ٕ٬ايعباؾ ٠ا ٚسذبٗاٚ ،وت
ارترب إ اهلل تعاؾت ٜك :ٍٛأْا غري يكٜو َٔ أيكى َع ٞءري ٟوت عًُـ٘،

أقبً٘ إَ ٫ا نإ غايُا (.)1

ٜ ٫ ٚه ٕٛايكٜاَ ٤بط ً٬ي ٛنإ عكْاً لاٚ ً٬٥اغطاقاً وت ايكًب ٚ

ٜهٔ

دم َٔ ٤ايؿاعَ ٞهتك ً٬ا ٚتابعاً.
ي ٛي و سؽت ايعٌُ إ ؾاع ٘ٝستض ايككبـ ١اَ ٚكنـ ب َٓٗـا َٚـٔ ايكٜـا٤
فايعُـٌ َـشٝض ٭ َـاي ١ايُـشٚ ،١نـفا يــ ٛيـو بعـؿ اـتـاّ ايعُـٌ يكاعــؿ٠
ايهكا .

اصتَع ثني اى٘٘ٙء ٗاىز : ٌَٞوت َـٛاقؾ نـجري ٠قـاٍ ايهكٗـاٚ ٤قعـاً

َِٓٗ ٚاستٝاطاً بادتُا بؽت ايٚ ٤ْٛٛايت ُِٝأ ٟإ انتهًف ظتُا بُٗٓٝا وت إٓ
ٚاســؿ نُكؿَــ ١يًُــٚ ،٠٬يهــٔ ا نتكــاّ َكــاّ تهــٗٚ ٌٝختهٝــف ٚتًــًُ٘ أؾيــ١
( )1ناق ا٭ْٛاق .243/67
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ايكٛاعؿ اٱَتٓاْ ،١ٝفُا اٱْتكاٍ َج ً٬إؾت ايت ِ ُٝتٓته ٞاذتادـ ١اؾت ايْٛـ،٤ٛ
َٚا إدما ٤اي ٤ْٛٛنتهًٝف إ غتٝاقَ ٟهـتجَْٓٛ َ٘ٓ ٢ا ادتكع  ٖٛٚظاٖك
ايُٓ ّٛايُشٝشٚ ،١بعؿ بكا ٤انت٬ى ٚن ٕٛانتأت ٞب٘ َطابكاً يًُأَٛق بـ٘ اٚ
ًَشكاً ب٘  ٫ؾاع ٞيٲْتكاٍ إؾت ايت ُِٝنبؿٍ إ ْطكاقٚ ،ٟقؿ  ٫تٌُ ايٓٛبـ١
إي.٘ٝ

فبقل اىٖ٘ٞه ٖٛٚ : ِٝايفٜ ٟتعفق عًٝـ٘ ايْٛـٚ ٤ٛايتـ ُِٝيهكـؿ انتـا٤

يًٚ ٤ْٛٛايرت اب يًت ُِٝا ٚتعفقُٖاٜ ،هكط عٓ٘ أؾا ٤ايُ.٠٬

كا ٌ اضتلس  ٖٛٚ :ايف ٫ ٟقتهٓـ٘ َٓـا سـؿخ ايبـ ٍٛا ٚايـكٜض ٚضتـٙٛ

ٜٚأت  ٘ٝقٗكاً نتـك

اْ ٚـعف فٝذـب عًٝـ٘ أؾا ٤ايهـكا٥ض أٜٓـاً ٚفـل قاعـؿ٠

انتٝهٛق َٔ ايطٗاقٚ ٠ايتشهغ َٔ تعؿ ٟارتبح اؾت ايبؿٕ ا ٚايجٛب ؿتا ٜٓانب٘
َــٔ ايكطــٔ ا ٚايهــٝو ٚيـــبٗ٘ نانتهــًٛى أ ٟايــفٜ ٫ ٟهتُهــو ايبــ،ٍٛ
ٚانتبط ٕٛايف ٟب٘ إ نٗاٍ َهتُك ٚؾا ِ٥ايكٜض ،اـا نا ٕ هلُـا فـرت ٠انتُهـاى
ْٚكا ٤تها ايَُٚ ٠٬كؿَتٗا َٔ ايطٗاقٚ ٠ي ٛباٱقتُاق عً ٢ايٛادبات َُٓٗا
ؾ ٕٚانتهتشبات ف٪ٝؾٜإ ايُـ ٠٬وت تًو ايهرت ٠نٛا ٤ناْت وت أ ٍٚايٛقت أٚ
ٚنط٘ أ ٚآغك.ٙ

اىغَو  :بِٓ –ايوؽت -ءهٌ ـتاّ ادتهؿ ٚإ دـكا ٤انتـا ٤عًٝـ٘ٚ ،ايوهـٌ

انتُؿق َٔ ءهًتٚ ،ايو هٌ بايِٓ :اٱنـِ َـٔ اٱءتهـاٍ ٖٚـفا ايتهُـٌٝ

يا٥ا ًَٛٗٚق ا ٫إ ابٔ َٓعٛق ْهب٘ اؾت ايكٖٚ ،)1( ٌٝف ٙايٓهب ١تٓعٝف ي٘،
ٚيهٓ٘ ْكٌ عٔ ابٔ ا٭ثري إ ايوهٌ بـايهتض انتُـؿق ٚعـٔ ابـٔ ا٭ثـري آٜـاً:
ايوهٌ بايِٓ انتا ٤ايكً ٌٝايفٜ ٟوتهٌ ب٘ نا٭نٌ نتا ٪ٜنٌ ٚيعً٘ انتؿٍ ؿتـا
ٚقؾ وت اذتؿٜح ْٚعت ي٘ ءهً٘ َٔ ادتٓابٚ ١يهٓ٘ اعِ وت ؾ٫يت٘.
ٜٓٚكهِ ايوهٌ اؾت ٚادب َهتكٌ بٓهه٘ َٓٚـؿٚب ٚايٛادـب َٓـ٘ عًـ٢
ضت ٛاذتُك اٱنتككا ٞ٥نت:١
()1يهإ

ايعكب.494/12
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ا٭: ٍٚءهٌ ادتٓاب.١
ايجاَْ : ٞو انتٝت اٯؾَ.ٞ
ايجايح  :ءهٌ ا٭َٛات.
ايكابا  :ءهٌ اذتٝض.
ارتاَو  :ءهٌ ايٓهاى.
ايهاؾى  :ءهٌ اٱنتشاْ ١اييت تجكب ايهكنف أ ٟايكطٔ ٚضت.ٙٛ
٬ٜٚسغ وت ٖفا ايتكه ِٝاغتُاّ انتـكأ ٠بج٬ثـ ١اءهـاٍ ٚايـرتانٗا َـا
ايكدٌ بايج٬ث ١ايباق ،١ٝفادتٓابَ ١هاعً ١بؽت ايكدٌ ٚانتكأَٚ ،٠و انتٝت ًٜرتى
ف ٘ٝا٫ثٓإٚ ،أ سهاّ انتُاثٌ وت ءهٌ اَٛ٫ات تعٗـك ايتهـــا ٟٚبـؽت ايكدـٌ
ٚانتك أ ٠ف ،٘ٝهتا ٜؿٍ عً ٢تًكٜهٗا وت أسهاّ ايطٗاقٚ ٠عًِ اهلل تعاؾت بأًٖٝتٗا
يتعاٖؿٖا نٜ ٞه ٕٛباباً يٲ عتمال ٚايٛقاق ٚيٮدك ٚايجٛاب.
ٚا٭ءهاٍ انتٓؿٚب ١نـجريٚ ٠أسُـَٗٓ ٞـا أنجـك َـٔ مثـاْؽت ءهـٚ ،ً٬قتهـٔ
تكهُٗٝا تكهُٝاً إنتككاٝ٥اً إ ؾت لَاَْٚ ١ٝهاْٚ ١ٝفعً.١ٝ

اىغَو اى٘اعت  :نٌ ءهٌ ايمّ ايًاقع ب٘ انتهًف َجٌ ءهٌ ادتٓاب١

ٚءهٌ َو انتٝت َ٘ٓٚ ،ءهٌ اذتٝضٚ ،ايٓهاى بايٓهب١

يًُكأ.٠

األغَبه اىيٍبّٞخ  ٖٞٚ :اييت ٪ٜت ٢بٗا باٚقات شتَُٗٓٚ ١َٛا ءهٌ

ادتُعٚ ١ءهٌ يٝاي ٞيٗك قَٓإ ٚءهٌ ايعٝؿ ٚءهـٌ ٜـ ّٛايرتٜٚـٚ ١ءهـٌ
ايوؿٜك.

األغَبه اظتنبّٞخ  ٖٞٚ :اييت ٜرتيض انتشبابٗا بًشـاظ انتهـإ ٚاقاؾ٠
ؾغٛي٘:
َٗٓٚا ايوهٌ يؿغَ ٍٛه ١أ ٚانتهذؿ اذتكاّ.
َٗٓٚــا ؾغــ ٍٛانتؿٜٓــ ١انتٓــٛق ٠ا ٚانتهــذؿ ايٓبــٚ ،ٟٛنــفا ؾغــ ٍٛانتًــاٖؿ
انتًكف ١يٮ ١ُ٥عً ِٗٝايهٚ ّ٬أٚإ ايوهٌ قبٌ ايؿغ.ٍٛ
األغَبه اىفعيٞخ  ٖٞٚ :قهُإ قهِ ٜهَ ٕٛكؿَ ١يًهعٌ ٚقهِ ٜتعكب
ايهعٌ.
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غَو اصتَعخ َ ٖٛٚ :هـتشب َ٪نـؿ ٜٚهـك ٙتكنـ٘ٚ ،وت ارتـرب ايوهـٌ
ٚادب  ّٜٛادتُعٚ ١عتٌُ ايٛدٛب عً ٢تأنؿ اٱنتشباب يككاُّْٛٚ ٔ٥
اغك ٣تؿٍ عً ٢اْ٘ تطٛع ٚنٓٚٚ ١قت ءهٌ ادتُع َٔ ١طًٛع ايهذك ايجاْٞ
اؾت لٚاٍ ايعٗك َٔ  ّٜٛادتُع.١
غَو اصتْبثخ  :ادتٓابَُ ١ؿق د ٓب ٚادٓب ٚادتٓب ٜٚكاٍ ادٓب،

ٜ ٫ٚكــاٍ دٳٓٳ ـبٳ :٭ٕ َعٓــا ٙاَــابت٘ قٜــض ادتٓــٛب ٚادتٓــب يوــ ١ايبعــؿ ٚوت
اٱَط٬ع ٜعين ايبعؿ عٔ اسهاّ ايطٗاقٚ ،٠ايعاٖك إ ءهٌ ادتٓاب ٖٛ ١اِٖ
ا٭ءهاٍٚ ،اكتاع عًُا ٤انتهًُؽت عًٚ ٢دٛب٘ ٚعً ٘ٝايهتاب ٚايهٓٚ ١ايعكٌ

قــاٍ تعــاؾت ط َٜاأََُّٜٗددا ايَّدَِ َٜٔآََُٓددٛا الَتَِكرَبُددٛا ايضَّدالََٚ َ٠أَِْدتُِ شُدهَارَ ٣حَتَّدد٢تَعًَُِددٛاََددا
تَكُٛيَُٚ َٕٛالَ جُُٓبّاإِالَّ عَابِرِ ٟشَبِ ٌٝحَتَّ٢تَػِتَصًُِٛا ص(.)1
ٜٚتشٌُ ءهٌ ادتٓاب ١بٛدٗؽت:
ا٭ :ٍٚغكٚز انتين نـٛا ٤نـإ وت سـاٍ ايٝكعـ ١ا ٚايٓـٚ ،ّٛاٱغتٝـاق اٚ
اٱ ْطكاق ،بٛط ٤ٞا ٚبٚ ٬ط ،٤ٞنجرياً نإ انتين ا ٚقً.ً٬ٝ
ايجاْ :ٞادتُاع ٚإ

ٜٓـمٍ ايكدـٌ ٚعًٝـ٘ ايـِٓ ٚاٱكتـاعٜٚ ،تشكـل

ادتُاع ٚي ٛبؿغ ٍٛاذتًه ١وت قبٌ انتكأ.٠
ٚا٭قــ ٣ٛإ ءهــٌ ادتٓابــَ ١هــتشب ْههــٚٚ ٞادــب ءــري ٟيًواٜــات
ايٛادبَٚ ،١هتشب ءري ٟيًواٜات انتهتشب ٖٛٚ ١انتًٗٛق ٚـٖب ابٔ لتـم٠
َٔ انتتكؿَؽت ٚايع َٔ ١َ٬انتتأغك ٜٔاؾت ٚدٛب٘ ايٓهه.ٞ

اىزقبء اطتزبّني َ :جٓ ٢ارتتإ –بايههكَْٛ ٖٛٚ -ا ايكطا َٔ ايفنك

ٚقؿ ٜطًل عًَْٛ ٢ا ايكطا َٔ ايهكز ،فانتكاؾ َٔ ايتكاُٗ٥ا ايتكـاَْٛ ٤ـا
قطعُٗا ٚانتكاؾ َٓ٘ انتعٓ ٢اجملالٚ ٟا ٫فإ َْٛا غتإ انتكأ َٔ ٠اعً ٢ايهكز
فانتكاؾ َٓ٘ انتكاقب ٫ٚ ،١غتهَ ٢ا فـ َٔ ٘ٝايهٓاٚ ١ٜيهٔ َُْٛـاً اغـك ٣تبٓٝـ٘
غَُٛاً ٚاْ٘ َهأي ١ابت ١ٝ٥٬عاَ.١
( )1نٛق ٠ايٓها.43 ٤
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اضتْفخ  ٖٞٚ :وت اٱَط٬ع قأى ايفنك َٔ فٛم ارتتإ  َ٘ٓٚسؿٜح

عً ٞعً ٘ٝايه ّ٬وت اذتًه ١ايؿٜٚ ،١ٜطًل اذتإلًٳف  -بايتشكٜو -عً ٢اقؾ٨
ايت ُك ايف ٫ ٟذتا ٤فٚ ٘ٝايف ٣ْٛ ٫ ٟي٘ فٝهٜ ٕٛابهاً  ٫طعـِ يـ٘  ٫ٚسـ٠ٚ٬
ٚايٛاسؿ َ٘ٓ ٠سٳًٳه.١

اطتْض : ٚغٓح غٓجاً :اـا نإ ف ٘ٝيؽت ٚتههكٚ ،ارتٓج ٖٛ ٢ايف ٟي٘ فكز

ايكدٌ ٚفكز انتكأٚ ،٠هلا اسهاّ استٝاط ١ٝيهكؿ انتكدض يًفنٛق ١ٜا ٚا٭ْج١ٜٛ
 ٫ٚظتٛل إ ت ّ٪ارتٓج ٢قد ٫ٚ ً٬تَٗ٪ا اَكأ. ٠

اىغَو اىرترٞج ٖٛٚ : ٜاسؿ ٣نٝهٝتؽت يوهٌ ادتٓابٚ ١ضتٚ ٙٛانتكاؾ ب٘

ايرتتٝب بؽت اعٓا ٤ايبؿٕ بإٔ ٜوهٌ ايكأى ٚايكقب ١ا ،ً٫ٚثِ ادتاْـب ا٭قتـٔ
َٔ ايبؿٕ ،ثِ ادتاْب ا٭ٜهك.

اىغَو اإلهدتبٍ ٖٛٚ : ٜءُو ـتاّ ايبؿٕ وت انتا ٤ؾفع ١عكفٚ ١ٝاسؿ٠

ٚعً ٢اٱدما ٤ب٘ اٱكتاع.
ٚايوهٌ ايرتتٝ

افٌٓ َٔ اٱقـتان.ٞ

ٍ٘ه اىعيا ٌ  ٖٞٚ :ايهٛق ايـيت فـك

اهلل تعـاؾت ايهـذٛؾ فٗٝـا يـفا

تهُ ٢عما ِ٥ايهذٛؾ:ٖٞٚ ،
ا٭ : ٍٚسِ ايهذؿ( ٠نٛق ٠فًُت).
ايجاْ : ٞا

ايهذؿ( ٠نٛق ٠ايهذؿ.)٠

ايجايح  :نٛق ٠ايٓذِ.
ايكابا  :نٛق ٠ايعًل.

ٚانتًٗٛق قاٍ نكَ ١قكا ٠٤ادتٓب ٚاذتا٥ض يًهٛق ٠بهاًَٗا ٚاؾع ٞعً٘ٝ
احملكــل ٚايعَ٬ــٚ ١ايًــٗٝؿ اٱكتــاع ٚقــاٍ كتاعــَ ١ــٔ انتتــأغك ٜٔباذتكَــ١
خبُ ّٛآ ١ٜايهذؿ َٔ ٠نٛق ايعما ٖٛٚ ِ٥انتػتاق.
اىٖٞبهاد اىقضالس ٖٚ :ـ ٞايْٛـٚ ٤ٛءهـٌ ادتٓابـٚ ١ايتـٖٚ ،ُِٝـٞ
ٚادبات تعبؿ.١ٜ
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اضتلس األمرب  ٖٛٚ :ايفٜ ٟهتًمّ ايوهٌ نٓم ٍٚانتين.

اضتلس األٕقغو ٖٚ :ـ ٛايـفٜ ٟهـتًمّ ايْٛـ ٤ٛنـايٓٚ ،ّٛنـٛا ٤نـإ
اذتؿخ انرب ا ٚاَوك فاْ٘ َبطٌ يًُٚ ٠٬إ نإ نٗٛاً ا ٚاْطكاقاً عؿا َـا
انتجين بايؿي ٌٝنانتهًٛى ٚانتبطٚ ٕٛانتهتشاْ.١
اىققْنٌ يف اى٘ٙقق٘ء ٖٚ :ــ ٛايبؿاٜــَ ١ــٔ أنــهٌ ايعٓــ ٛوت ايوهــٌ اٚ

انتهضٚ ،ف ٘ٝأقهاّ:
ا٭ : ٍٚبايٓهب ١يًٛد٘ فٝذب اٱبتؿا َٔ ٤ا٭عًٚ ٢عًًَٛٗ ٘ٝق انتتكؿَؽت
ٚانتتأغكٚ ٜٔغايف ابٔ أؾقٜو ٚإ بـٔ نـعٝؿ ٚايًـٝؼ ايبٗـاٚ ٞ٥

ٜجبـت َـا

ـنك ٙاحملكل َٔ ق ٍٛايهٝؿ انتكتٓ ٢جبٛال.ٙ
ايجاْ ٫ : ٞظتٛل ايٓهو وت ايٝؿْ ،ٜٔعِ قاٍ ايهٝؿ جبٛال ٙعً ٢نكاٖ ١نُا
وت ايٓاَكٜات ٚانتًَٝٛات ٚتبع٘ ابٔ اؾقٜو.
ايجايح  :وت َهض ايكأى ظتٛل ايٓهو َٚهض ايكأى َؿبكاً  ٖٛٚانتًٗٛق
ٚقاٍ كتا بهكاٖت٘ َ َِٗٓٚـٔ فهـك ايهكاٖـ ١بـرتى ا٭ٚؾتٚ ،قـاٍ ايًـٝؼ وت
ارت٬ف ٚابٔ لتم ٠وت ايٛن ١ًٝبعؿّ دٛال. ٙ
ايكابا  :ظتٛل ايٓهو وت انتهض عً ٢ايكدًؽت أ ٟته ٕٛايبؿا َٔ ١ٜايهعبؽت
ٚاٱْتٗا ٤با٭َابا.

اىجْوح  :أ عً ٢دًؿ ٠ايٛد٘ ٚادتهؿ َٔ اٱْهإ ٚظـاٖك ادتًـؿ َٗٓٚـا

ايتكت َبايك ٠ايكدٌ ٱَكأت٘ يتٓاّ أبًاقُٖا.

اطتف َ :ا ًٜبو نايٓعٌٚ ،ادتُا أغهاف ٚغهاف  ٫ٚظتٛل انتهض عً٘ٝ

 َٔ َِٗٓٚإنتجٓ ٢ايتكٚ ١ٝايٓكٚق.٠

اىنهاع َ ٖٛٚ :ا بؽت انتكفل إؾت أطكاف أَابا ايٝؿ.

اىج٘ع ٗاىجبع َ :هافَ ١ا بؽت طكوت ايههؽت عٓؿ َؿ ايٝؿ ٜٔإؾت ادتاْبؽت،

ٚوت ارترب :عٔ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘  ٚنًِ قاٍ :إـا تككب ايعبؿ
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َين يربا تككبت َٓ٘ ـقاعا ٚإـا تككب َين ـقاعا تككبت َٓ٘ باعا أ ٚبٛعا(،)1
 ٖٛٚـت ج ٌٝيككب يطه٘ ٚقلتت٘ تعاؾت.

اىَبعل َ ٖٛٚ :ا بؽت ايمْـؿٚ ٜٔانتكفـلٚ ،بـؽت ايهـاعؿ ٚايـفقاع عُـّٛ

ٚغَُ ّٛطًل ،فايفقاع أعِ َٓ٘ٚ ،قؿ ٜطًل ايهاعؿ عً ٢ايعٓؿ.

اىيّل  ٌََٛ :ايفقاع َٔ ايهف ُٖٚا لْؿإ ايهٛع ٚايهكنٛع.
اىن٘ع  :بايِٓ -قأى ايمْؿ هتا  ًٜٞاٱبٗاّ.

اىنوٍققق٘ع  :بايٓـــِ -قأى ايمْـــؿ هتـــا ًٜـــ ٞارتُٓـــك ،أ ٟإ ايهـــٛع

ٚايهكنٛع َتذاٚقإ.

اىنف َ ٖٛٚ :عـكٚف فٗـ ٛطـكف ايٝـؿ ٜٚبـؿأ ســؿ ٙا٭عًـَ ٢ـٔ ايهـٛع

ٚايهكنٛع أ ٟقأى ايمْؿٚ ،إؾت أطكاف ا٭َابا.

أستٔ اىواؽخ َ ٖٛٚ :ا اطتهض َٔ بـاطٔ ايهـف ،نٝـح يـ ٛدعًـت

باطٔ ا٭ق

ََ٬ــك ١يٮق

٭قتها أمتُٗا ٚ

قتو ا٭ق

ٜٚ ،عه٢

عٔ ايــؿّ وت ايجٛب ٚايبـؿٕ َٔ ؾّ ادتكع ٚايككع َا ايهٚ ٕ٬ٝضتــ ٙٛؿتكؿاق
أمتِ ايكاس ١أ  ٚؾ ٕٚايــؿقِٖ ايبوــً ٞعــؿا ايؿَا ٤ايج٬ث.١
األمنيخ  :بهتض انت ٖٞٚ ِٝقأى اٱَبا ٚادتُا ا٭ْاٌَ.

اىعٚل  :قاٍ تعـاؾت طشََٓعُدُّْ عَضُدَْىَبِأَخِٝدوَص(ٚ )2ايعٓـؿ َـٔ انتكفـل اؾت
ايهتف ٚف ٘ٝمتو يواتٜ ،طًل عً ٘ٝآٜـاً ايهـاعؿ ٖٚـْ٪َ ٛـح عٓـؿ اٖـٌ
تٗاََٚ ،١فنك عٓؿ ـتٚ ِٝق ٌٝبوهٌ يـَٓ ٤ٞـ٘ وت ايْٛـَ ٤ٛـٔ بـاب انتكؿَـ١
ايعًُٚ ، ١ٝتكؿَت اٱياق ٠إي.٘ٝ

اىنعجبُ  :قاٍ تعاؾت ط َٚاَِصَُُٛابِرُُٚ٤شِهُِ َٚأَرِجًَُهُِإِيَ٢ايِهَعِبَ ِِٔٝص

(َ )1شٝض ايبػاق.418/24 ٟ
( )2نٛق ٠ايكُِ .35
( )3نٛق ٠انتا٥ؿ.6 ٠

( )3
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ٚوت ايهعب غ٬ف ٚأقٛاٍ:
ا٭ : ٍٚقب ١ايكؿّ.
ايجاْ : ٞانتهٌُ بؽت ايهام ٚايكؿّ.
ايجايح  :ايععُإ ايٓات٦إ عٔ قتؽت ايهام ٚمشاي٘.
ايكابا  :ععِ َا ٌ٥إؾت اٱنتؿاق ٠وت ًَتك ٢ايهام ٚايكؿّٚ ،ي٘ لا٥ؿتإ
وت أعٚ ٙ٬أنهً٘  ٖٛٚايفٜ ٟه ٕٛوت قدٌ ايوِٓ ًٜٚعب ب٘ ايُبٝإ ٚقؿ ٚقؾ
ايٓٗ ٞعٔ ايًعب ب٘.
ٚإغتــاق ايكــ ٍٛا٭غــري ايًـــٝؼ ايبٗــاٚ ،ٞ٥ا٭قدـــض ٖــ ٛا٭ ٍٚبايٓهــب١
يًُهض وت اي.٤ْٛٛ

اإلٍزْْب  :إنتًٓام ايكٜض :مشٗا بكٚ ،٠ٛاٱنتًٓام وت اٱَط٬ع:

دفب انتا ٤إ ؾت ؾاغٌ ا٭ْف بايٓهو يٝمَ ٍٚا با٭ْف َٔ ايكفٖٚ ،٣ـَ ٛـٔ
نٓٔ اي.٤ْٛٛ
مس ٞبا ٱنتربا ٤٭ْ٘ طًب بكا ٠٤احملٌ ٚاٱدتٗاؾ وت ْكا.٘٥

ختيٞققو اىيؾٞققخ  :أ ٟإ ؾغــاٍ انتــا ٤بــؽت يــعكٖا ٚتهكٜكــ٘ ٚإُٜــاي٘ إؾت

يــــعكٖا با٭َـــاباٚ ،ا٭قــ ٣ٛنهاٜــ ١ءهــٌ ظــاٖك ايًــعك ايــفٜ ٟكــا عًٝــ٘
ايبُــك ٫ٚ ،ظتب أ ٕ ٜبطــٔ ذتٝت٘ َ ٖٛٚهــتشبٚ ،قــاٍ ايًـافع ٞبٛدٛب٘.

اىعْفقخ  ٖٛٚ :ايًعك ايف ٟحتت ايًه ١ايههًَ ٢بايكٚ ،٠ق ٖٛ ٌٝايًعك

ايف ٟبٗٓٝا ٚبؽت ايفقٔٚ ،وت اذتؿٜح :اْ٘ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنـًِ نـإ وت

عٓهكت٘ يعكات بٝض(.)1

اظتوافا  :كتا َكفـل ،قـــاٍ تعـــاؾت وت آٜـ ١ايْٛـ ٤ ٛط َٚأَِٜدَِْٜهُِ إِيَد٢

ايَُِرَاَِلِ ص(ٚ )2انتكفل ٖ ٛانتهٌُ ٚزتُ ا ععُ ٞايفقاع ٚايعٓؿ.

( )1ناق ا٭ْٛاق .191/16
( )2نٛق ٠انتا٥ؿ.6 ٠
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اىي٘ا : ٛاٌَ ايًٛط يو ٖٛ ١ايًُٛم ٚنٌ ي ٤ٞيُل بً ٤ٞفكـؿ ٫ط

بٜ٘ٚ ،كاٍ ٖـفا يـكع ًٜ ٫تـاط بكًـ

أًٜ ٫ ٟتُـل بـٜ٘ٚ ،كـاٍ ٫ط ايكدـٌ

ٚ٫ٚط :اـا عٌُ ايكبٝض احملكّ عٌُ ق ّٛيٛط.

اصتجب و  ٖٞٚ :يو ١ايعٝؿإ اييت تًؿ عً ٢ايععِ يتكٛقت٘ ٚانتٛا ٘٥عٓؿ

نهك ٚ ٙانتهكؾ دبريٚ ٠دباقٚ ،٠وت سؿٜح عً ٞعً ٘ٝايهٚ" :ّ٬دباق ايكًٛب
عً ٢فطكاتٗا َٔ درب ايععِ انتههٛق نأْ٘ أ قاّ ايكًٛب ٚدعًٗا تهتكك عًَ ٢ا
فطكٖا عً َٔ ٘ٝايتٛسٝؿ".
ٚايعاٖك إٔ انتعٓ ٢اٱَط٬س ٞيًذبا٥ك أ عِ فَ ًٌُٝا ًٜؿ عً ٢ايككٚع
ٚادتكٚع َٔ ارتكم ٚا٭يٛاع يٛسؿ ٠ا نتْٛـٛع وت تٓكـٝض انتٓـاط ٚانتهـاٚا ٠وت
ا٭سهاّ.

اىز ٖٛٚ : ٌَٞإ ختاـ ايرتاب َاؾ ٠يًطٗـٛق ٚفـل فعـٌ شتُـٚ ّٛعًٝـ٘

ايُٓ ّٛانتتٛاتكٚ ٠اٱكتاعٚ ،أٌَ تًـكٜع٘ قٛيـ٘ تعـاؾت ط َتَُُُٝدٛا صَدعِّْٝا
طَِّٝبّاص(َٚ )1هٛء٘ تعفق انتاٚ ٤ايعذم عٔ إنتعُاي٘.

غي٘ح ٌٍٖ  :بهتض ايوؽت َ ٖٞٚكؿاق قَ ١ٝايكاََٚ ٞا ٜهتطٝا َتٛنط
ايك ٠ٛقَ ٘ٝبآيَ ١عتؿي ١قٛناً ٚنُٗاًٚ ،تكؿق بٓشَ ٛا٥يت َـرتٚ ،عـٔ ايًٝـح:
ايهكنؼ ايتاّ متو ٚعًـك ٕٚءًـٚ ،٠ٛايهكنـؼ ضتـ ٛمتهـ ١نًٝـَ ٛـرتات،
ٚظتب طًب انتا ٤يًٚ ٤ْٛٛايطٗٛق َا فكؿ ٙفٝطًب٘ انتهًف وت ادتٗات ا٭قبع١
َا بكاٚ ٤قت ايُٚ ٠٬إستُاٍ  ٚدٛؾَ ٙهاف ١نِٗ وت ا٭ق اذتمْٚ ،١ءً٠ٛ
نُٗؽت وت ايهًٗٚ ،١ي ٛعًِ عؿّ ٚدٛؾ ٙنكط ايطًب ٚاْتكًـت ٚظٝهتـ٘ اؾت
ايت.ُِٝ
األهٗ اضتيّققخ  :أ ٟايــٛعكَٚ ٠ــا ءًــغ َــٔ ا٭ق

ايهًٗ.١

مٞفٞخ اىز : ٌَٞظتب وت ايت:ُِٝ

( )1نٛق ٠انتا٥ؿ.6 ٠

ْٚــؿ ٙا٭ق
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اْ :ً٫ٚكب باطٔ ايههـؽت َعـاً ؾفعـ ١عًـ ٢ا٭ق

 ،فـٜ ٬ههـ ٞايْٛـا

بؿ ٕٚايٓـكب عًـ ٢انتًـٗٛق ٚوت سـاٍ اٱْـطكاق ٜههـْٚ ٞـعُٗا ٚظتـٛل
بعاٖكُٖا.
ثاْٝاًَ :هـض ادتبٗـ ١بتُاَٗـا ٚادتبٝـٓؽت بايٝـؿَٚ ٜٔـٔ قُـاّ ايًـعك اؾت
طكف ا٭ْف ا٭عًٚ ٢اذتادبؽتٚ ،ا٭سٛط ن ٕٛانتهض ؿتذُٛع ايههؽت عً٢
اجملُٛع.
ثايجاًَ :هض ـتاّ ظاٖك ايهف اي ٢ُٓٝبباطٔ ايٝهك  ٣ثِ َهـض ـتـاّ ظـاٖك
ايٝهك ٣ببـاطٔ ايُٓٝـَ ٢ـٔ ايمْـؿ اؾت اطـكاف ا٭َـاباٚ ،ايمْـؿ ٖـًَ ٛتكـ٢
ايهاعؿ َا ايهف.

اىٖٞقو ٜ :كاٍ يَ ٤ٞك ٌٝأًَ ٟو َُُت نايمداز.

اىٞالء  :بايهتض فايههٜ ٕٛكاٍ طًٝت٘ بايؿٖٔ طًٝـاً أ ٟيطػتـ٘ ٚادكٜتـ٘
عً ٖٛٚ ٘ٝوت اٱَط٬ع :انتعُاٍ ايٓٛقٚ ٠يبٗٗا ٱلا ي ١يـعك ايبـؿٕ ٜٚعتـرب
َٔ انتهتشبات ا٭نٝؿ ٠غَُٛاً بعؿ عًكَٜٛ ٜٔاً َٔ ايط ٤٬ا٭ٚ ،ٍٚآنؿ َٓ٘
بعؿ أ قبعؽت َٜٛاً ٚايؿعا ٤بانتأثٛق عٓؿ.ٙ
عــٛل اٱنــتٓاب ١بــايٓٛق ٠يًبــؿٕ ا ٫ايعــٛق ٠فٝذــب إ ٜبايــكٖا بٓههــ٘
ٜٚهتشب اٱنجاق َٔ ايتٜٓٛك وت ايُٝف ُٜٚؿم ايتٜٓٛك بانتعادؽت ٚانتكاِٖ
انتُٓٛع ١وت ٖف ٙا٭لَإ ٚظتم ٟعٓ٘ اذتًل.
 ٫فكم وت إ نتشباب ايتٜٓٛك بؽت ايكداٍ ٚايٓها ٖٛٚ ،٤وت ايٓها ٤آنؿ.

اطتٚبة  :إنتعُاٍ اذتٓا ٤أ  ٚايهتِ ٚضت ٙٛيتوٝري ي ٕٛايًٝب اؾت انـٛؾ
ا ٚالتك ا ٚاَهكَ ٖٛٚ ،هتشب ٚافًٓ٘ ايهٛاؾ َٚا ٜٓانب ساٍ ايًػِ.
اىٖبع  :وت اذتـؿٜح إ ايـٓ

َـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ نـإ ٜوتهـٌ

بايُاع ٜ ٚتْٛأ بانتؿٚ ،ايُاعَ :هٝاٍ ٜها أقبع ١أ َؿاؾٜٚ ،هـ ٕٛضتـ ٛث٬ثـ١
ن ًٛٝتككٜباًٜٚ .هتشب إ ٜهَ ٕٛا ٤ايوهٌ ايرتتٝ

ؿتكؿاق َاع.

اصتبٕو اىقبٕو  ٖٛ :ايـفٜ ٫ ٟعـكف ا٭َـك عـٔ قُـٛق ٚعـؿّ اؾقاى
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ٚيٝو عٔ تكُري ٚاُٖاٍ َتعُؿٚ ،ادتٌٗ غ٬ف ايعًِٚ ،نٌ َا عُ ٞاهلل
ب٘ فٗ ٛدٗايٚ ١نٌ َٔ عُ ٢اهلل فٗ ٛداٌٖ.

اصتبٕو اظتقٖو  ٖٛ :ايفٜ ٟرتتب دًٗـ٘ عـٔ تكُـري ٚإُٖـاٍ ٚتهـكٜط

ٚتكى نتكؿَات ايتشُٖٚ ،ٌٝفا ادتاٌٖ ٜ ٫هَ ٕٛعفٚقاً  ًًُٜ٘ ٫ٚسـؿٜح
ايكفا.

اصتٖو اىجَ ٖٛٚ : ٜٞساٍ ادتاٌٖ ايفٜ ٫ ٟعًِ ا٭َك ٜ ٫ٚعكف٘ ٫ٚ

ٜؿع ،٘ٝأ ٟاْ٘ ٜعرتف جبًٗ٘.

اصتٖو اظتومت ٖٚ :ـ ٛايـفٟ

عتُـٌ عًـ ٢ايعًـِ ٚانتعكفـٜٚ ١ـؿعٞ

ايعًِ ٚانتعكفٚ ١قاٍ أٌٖ اذتهُ ١أ ٕ ادتاٌٖ انتكنب  ٫ع٬ز ي٘.

اصتبٕيٞخ  ٖٞٚ :ساي ١ايعكب قبٌ اٱن َٔ ّ٬ادتٌٗ بٛدٛب ايتٛسٝؿ

ٚاسهاّ ايؿٚ ٜٔاقباهلِ عً ٢عباؾ ٠ا٭َٓاّ ٚانتهاغك ٠باٯباٚ ٤ا٭ْهاب.

اى٘اعت اظتبيل  ٖٛٚ :ايـفٜ ٟتعًـل ٚدٛبـ٘ بانتـاٍ نايمنـاٚ ٠ارتُـو،

ٚعٓؿ ايٛفا ٠غتكز َٔ اٌَ ايرتن.١

اى٘اعت اىجلّ ٖٛٚ : ٜايفٜ ٟتعًل ٚدٛبـ٘ بايبـؿٕ عًـ ٢ضتـ ٛا٭ؾا٤

ٚايهعٌ نايُٚ ٠٬ايُ.ّٛ

اى٘اعت اظتبيل ٗاىجلّ ٖٛٚ : ٜايٛادب انتكنب ايفٜ ٟهتًمّ اٱْهام

ٚايهعٌ ناذتر فاْ٘ نهك ٚافعاٍ بؿْ ١ٝباٱْاف ١اؾت َا ف َٔ ٘ٝاٱْهام.

اى٘اعت اظتٞيا  ٖٛٚ :ا٭َك ا٭نٝؿ ءري انتكٝؿ باَك ٚدٛؾ ٟا ٚعؿَٞ

ايف ٫ ٟظتٛل تكن٘ ناٍ ٚءري انتعًل عً ٢يكط ا ٚحتكل اَك ،نايُ ٠٬فاْٗا
ٚادب َطًل يفا تك ٣ايتػهٝف وت اؾاٗ٥ا وت ساٍ ايٓكٚق ٠نُـ ٠٬ارتـٛف
ٚانتطاقؾٚ ٠ايعاٖك اْ٘ َا َٔ ٚادب اَ ٖٛٚ ٫كٝؿ ٚي ٛبًشاظ دٗيت ،فايُ٠٬
َجَ ً٬كٝؿ ٠بؿغ ٍٛايٛقت فاٱط٬م ٚايتكٝٝـؿ اَـكإ إْـافٝإَٚ ،ـٔ ايهًـٞ
انتًهو ايفٜ ٟه ٕٛعًَ ٢كاتب َتهاٚت.١
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اى٘اعت اظتْوٗ ٖٛٚ : ٛايبعـح ا٭نٝـؿ ٭ؾا ٤ايهعـٌ ايعبـاؾٚ ٟانتكٝـؿ

باي ًكط ،فًٛ

ٜٛدؿ ايكٝؿ

ٜٛدؿ ايبعـح نـاذتر فاْـ٘ ٚادـب ًَـكٚط

باٱنتطاعَٚ ١ا عؿَ ٗا ٜ ٫تشٌُ عً ٢انتهًف ايٛدٛب  ،قاٍ تعـاؾتطَٚيًَِّدِ٘
عًََ ٢ايَّٓاطِ حِجُّايِبَ ََِِِْٔٝاشِتَطَاعَإِيَِ ِ٘ٝشَبِٝالّص(ٚ ،)1ايُٝاّ ًَكٚط بعؿّ انتك

ٚايههك ٚبايٓهـب ١يًُـكأٜٓ ٠ـاف اذتـٝض  ،قـاٍ تعـاؾتطَََُدِٔنَدإََِدِٓهُِ
ََرِٜضّاأَ ِٚعًََ ٢شَفَرََعََِِِّْْٔ٠أََّٜاّأُخَرص(.)2
*********

( )1نٛق ٠آٍ عُكإ.97
( )2نٛق ٠ايبكك.184 ٠
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مزبة اىٖالح

اىفوا ٘  :ايُ ٠٬ايٛادب ١عًْٛ ٢عؽت:
ا٭ :ٍٚايٛادب بايفات :ٖٞٚ

ا :ً٫ٚايُ ٠٬اي ٖٞٚ ١َٝٛٝاُٖٗا َٗٓٚا َ ٠٬ادتُع.١
ثاْٝاً ٠٬َ :ايعٝؿَ ٜٔا ادتُاع ايًكا٥ط.
ثايجاً ٠٬َ :ايطٛاف ايٛادب.
قابعاً ٠٬َ :اٯٜات.
ايجاْ :ٞايٛادب بايعك

ٚاِٖ َُاؾٜك٘:

ا :ً٫ٚانتًتمّ بٓفق ا ٚعٗؿ ا ٚقتؽت ا ٚاداق.٠
ثاْٝاً ٠٬َ :ايٛيؿ ا٭نرب قٓا ٤عٔ ٚايؿ.ٙ
ثايجاً ٠٬َ :ا٭َٛات ا ٟايُ ٠٬عً ٢ا٭َٛات قبٌ ناع ١ايؿفٔ.
اىفوا ٘ اىٍٞ٘ٞخ متو:

ا٭ ٠٬َ : ٍٚايعٗك اقبا قنعات.
ايجاْ ٠٬َ : ٞايعُك اقبا قنعات.
ايجايح  ٠٬َ :انتوكب ث٬خ قنعات.
ايكابا  ٠٬َ :ايعًا ٤اقبا قنعات.
ارتاَو  ٠٬َ :ايُبض قنعتإ.

اىزنجرياد اىَجعخ  ٖٞٚ :تهبري ٠اٱسكاّ َا نت تهبريات ٪ٜت ٢بٗا

انــتشباباً َا إفــكاؾ تهبري ٠اٱسكاّ َٔ بٗٓٝا بايٓٚ ١ٝايكُؿ ٚعؿّ ًَٗٚا ؿتا
نــبكٗا َٚا بعــ ؿٖاْ ،عِ ظتـــٛل اٱتٝـإ بٗـا وت أ ٍٚايتهـبريات أ ٚآغكٖـا أٚ
ٚنطــٗا بعؿ تعٗٓٝٝا بايٓٚ ،١ٝظتــٛل اٱقتُاق عً ٢ارتُو ٚعً ٢ايج٬خ.

اىٖالح يف اىَفو  َٔ :اٱعذال ٚنٓٔ ايتػهٝف وت ايًكٜع ١اٱن١َٝ٬

إٔ ايُ ٫ ٠٬ترتى ناٍ ٚيهٓٗا ت٪ؾ ٣بُٝغ وت ايههك بكُؿ ايُ ٠٬نتًكٜعٗا
قنعتؽت قنعتؽتٚ ،بأؾاٗ٥ا عٔ دًٛى أ ٚققٛؾ عٓؿ انتـك

ٚ ،عًـ ٢ايكاسًـ١
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عٓؿ ايٓكٚق ٠وت ايههك  ،قاٍ تعـاؾتطَٚإِذَا ضَدرَبِتَُِِد ٞاألَرِضًَََِدِٝضَ عًََدِٝهُِ جَُٓداْ
إَِٔتَكِضُرُٚأَِِ ايضَّالَِ٠إِِٕ خِفِتُِإََِٜٔفِتَِٓهُِائَََِّٜنَفَرُٚاص(.)1
تهكط وت ايههك قنعتـإ َـٔ نـٌ قباعٝـ ١اعـ ،ٙ٬فتـ٪ؾَ ٣ـ ٠٬ايعٗـك،
ٚايعُكٚ ،ايعًا ٤وت ايههك نٌ َٓٗا قنعتؽت ٚ ،باٱنٓاؾ عٔ لقاق : ٠قاٍ أبٛ
دعهك عً ٘ٝايه : ّ٬فك

اهلل ايُٚ ٠٬نٔ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚنًِ عً ٢عًك ٠أٚد٘  ٠٬َ :ايههك ٚاذتٓك  ٠٬َٚ ،ارتـٛف عًـ ٢ث٬ثـ١
أٚد٘  ٠٬َٚ ،نهٛف ايًُو ٚايكُك  ٠٬َٚ ،ايعٝؿ ٠٬َٚ ، ٜٔا٫نتهكا٤

ٚ ،ايُ ٠٬عً ٢انتٝت(.)2

اىْ٘افو  :كتا ْافــً ٖٞٚ ١يوــ ١ايهٓــٌ ٚايمٜــاؾٚ ٠ايعطٝــ ،١قاٍ تعاؾت

طَََٖٚٚبَِٓايَُ٘إِشَُِامَ َٜٚعِكُٛبََْاًََِّ١ص(ٚ ،)3ايٓٛافٌ وت اٱَـط٬ع ٖـ ٞا٭عُـاٍ ءـري
ايٛادب ١اييت ٪ٜت ٢بٗـا يٛدـ٘ اهلل نـبشاْ٘  ٫ٚتٓشُـك بايُـٚ ٠٬سـؿٖا بـٌ
تًٌُ افكاؾ ايُـٝاّ ٚاذتـر ٚايُـؿق ١انتهـتش ب ١فٗـ ٛبـاب َبـاقى َهتـٛع وت
كتٝا أ بٛاب ايهك٘ نٛا ٤وت ايعباؾات ا ٚانتعاَ٬ت ٚ ،وت اذتؿٜح ايكؿنـ:ٞ
َٚا ٜماٍ عبؿ ٟانتٜ َٔ٪تككب إي َّٞبايٓٛافٌ ست ٢أسب٘(.)4

ْٛافٌ ايُ ٖٞٚ ٠٬نجريٚ ٠عؿٜؿٚ ٠قتهٔ تكهـُٗٝا تكهـُٝاً انـتككاٝ٥اً اؾت
قهُؽت:
ا٭ :ٍٚايٓٛافٌ انتكتبـٖٚ :١ـ ٞايٓٛافـٌ ايَٝٛٝـٚ ١زتُٛعٗـا اقبـا ٚث٬ثـٕٛ
قنع:١
مثإ قنعات قبٌ ايعٗك.
مثإ قنعات قبٌ ايعُك.
( )1نٛق ٠ايٓها.101 ٤
( )2ايٛنا. 92/2 ٌ٥
( )3نٛق ٠ا٭ْبٝا.72 ٤
( )4ايؿق انتٓجٛق .71/9
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اقبا قنعات بعؿ انتوكب
ٚقنعتــإ بعــؿ ايعًــاَ ٤ــٔ دًــٛى تعــؿإ بكنعــٚ ،١ظتــٛل فُٗٝــا ايكٝــاّ
ٚتهُ ٠٬َ ٢ايٛتري.٠
اسؿ ٣عًك ٠قنعَ ١ـ ٠٬ايًٝـٌ ٖٚـ ٞمثـإ قنعـاتٚ ،ايًـها قنعتـإ،
ٚايٛتك قنعٚ ١اسؿ.٠
قنعتإ قبٌ َ ٠٬ايهذك ،فٝه ٕٛعؿؾ ايٓٛافـٌ وت ايٝـٚ ّٛايًًٝـْ ١ـعف
ايهكا٥ض اي ١َٝٛٝاييت  ٜبًغ عؿؾٖا نبا عًك ٠قنع.١

قٖل اصتي ٞخ  ٖٛ :اٱتٝإ بً ٤ٞباعتباق اْـ٘ دـمَ ٤ـٔ عُـٌ َكنـب،

فايككا ٠٤وت ايُ٪ٜ ٠٬ت ٢بٗا بًكط ادتم َٔ ١ ٝ٥ايُ ٠٬نـُٜ ٞـؿم انـتؿاَ١
ايٓ ١ ٝوت افعاٍ ايُٚ ٠٬اٱتٝإ

بادماٗ٥ا.

قٖل اى٘عٔ  ٫ :بؿ َٔ تعٝؽت ايهعٌ ايعباؾ ٟعٓؿ أؾا ٘٥إـا نإ َتعـؿؾاً

يتٛقهـ٘ عً ٢ايكُـؿ يٝه ٕٛانتأت ٞب٘ َطابكاً يًُأَـٛق ب٘ٚ ،تاق٪ٜ ٠ت ٢بايُ٠٬
ايٛادب ١٭ْٗا ٚادبٜٚ ١هُ ٢ايٛدٛب عًـ ٢ضتـ ٛايَٛـفٚ ،تـاقٜ ٠ـ٪ت ٢بٗـا
يٛدٛبٗا ٜٚهُ ٢يًوا.١ٜ

ٕالح اىغفٞيخ َ :هتشب ٞ ٖٚ ١قنعتإ بؽت انتوكب ٚايعًاٚ ٤ا٭قـ٣ٛ

دٛال دعًٗا َٔ ْافً ١انتوكب ٚإٕ نـإ اٱ ستٝـاط خب٬فـٜ٘ٚ ،كــكأ وت ايكنعـ١

ا٭ٚؾت بعؿ ايهاحتـ١ط َٚذَا ايُّٓدِٕٛإِذِ ذََٖدبََُػَاضِدباََََّدَّٔإَِٔيَدَِْٔكِدِْرَ عًََِٝدِ٘
َََٓادَ َِٞ٣ايًََُُُّّالِإَِٔ الَ إِيََ٘إِالَّأََِْْ شُبَُِاَْوَإِِّْٞنَُُِِْٓٔ ايََّّدايُِِنَ
ََاشِتَجَبَِٓايَُ٘  َْٚجََِّٓٝأَُِِٙايِػَِِّ َٚنَ َيِوَُِْٓجِٞايُِؤَِِِٓنَ ص(.)1

ٚوت ايكنع ١ايجاْ ١ٝبعؿ ايهاحت ١طَٚعَََُِِْٓٙفَاِت ُايِػَِٝبِ الََٜعًََُِٗاإِالَّ ََُٖٜٚٛعًَََُِِاَِٞايِبَرِّ
َٚايِبَُِرِ َََٚاتَصِكُطَُِِٔ َٚرَقَ ٍ١إِالََّٜعًََُِٗا ََٚال حَبَّدٍَِ١دًَُُُ ٞدالِ األَرِضِ َٚالَ رَطِدبٍ َٚالََٜدابِضإِالَّ

( )1نٛق ٠اْ٫بٝا.88 - 87 ٤
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َِٞنِتَابٍَُبِنص(.)1
٪ٜ ٚت ٢بايبهــًُ ١عٓؿ قــكا ٠٤نٌ َٔ اٯٜتؽتٚ ،عؿّ ـنكٖا بعؿ ايهاحت ١وت
ايف ٟتٓــُٔ نٝهٝـ ١اتٝإ َ ٠٬ايوه ١ًٝيًتها

غرب ابٔ نــا

عً ٢ا٫تٝــإ

بــٗا بعــؿ نــٛق ٠ايهاحتـ ــ ١نُا ٖــ ٛايعاٖــك ٚإ ناْــت آَ ١ٜهتكً.١

اىٖقققالح اىٍ٘ققق : ٚٞقـــاٍ تعــــاؾت ط حَددداََُِّٛا عًََددد ٢ايضَّددًََٛالِ َٚايضَّددالَِ٠

ايُِٛشِطَ ٢ص

()2

ٚايُ ٠٬ايٛنط ٖٞ ٢اييت ٜتأنـؿ احملافعـ ١عًٗٝـا ٖـَ ٞـ٠٬

ايعٗك  ٖٛٚانتًٗٛق َٔٚ ،فٛا٥ؿ تع ٘ٓٝٝوت ايوا ١ٜانتػُٚ ١َٛايٓفق ٚايُٝؽت،
فًْ ٛفق إ ٜأت ٞبايُ ٠٬ايٛنط ٢وت أٚ ٍٚقتٗا وت انتهذؿ أت ٢بُ ٠٬ايعٗك.
أٗقبد اىٍٞ٘ٞخ ٚ :انتـكاؾ َٓـ٘ حتؿٜـؿ ٚقـت نـٌ فكٜٓـَ ١ـَٜٝٛ ٠٬ـ،١

فٛقت َ ٠٬ايُبض َـا بـؽت طًـٛع ايهذـك اؾت طًـٛع ايًـُو ٚعًٝـ٘ ايـِٓ
ٚاٱكتاعٜٚ ،عكف طًٛع ايهذك باعرتا

ايبٝا

ا٭فك ٞاذتاؾخ انتتُاعؿ

وت ايهُا.٤
ٚٚقت ايعٗك ٜٔا ٠٬َ ٟايعٗك ٚايعُك َ ٖٛٚا بؽت ايمٚاٍ اؾت ءـكٚب
ايًُوٚ ،ختـتِ َـ ٠٬ايعٗـك بأٚيـ٘ ؿتكـؿاق أؾا ٤أقبـا قنعـات بٛادباتٗـا
ٚيكا٥طٗا عً ٢ا٭ قٚ ،٣ٛإ تهكق ق ٍٛايهكٗا" ٤نهب ساٍ انتُـً "ٞيهـٔ
َهأي ١ايٛقت نٚ ،١ْٝٛغتتِ ايعُك بآغك.ٙ
ٚاـا نكط ايككّ ٚـٖبـت اذتُـك ٠انتًـكق ١ٝؾغـٌ ٚقـت َـ ٠٬انتوـكب
ٚايعًاٚ ٤قتتؿ ٚقتُٗا اؾت ُْف ايًٚ ،ٌٝختتِ َ ٠٬انتوكب باٚي٘ ٚؿتكـؿاق
اؾاٗ٥ا ٠٬َٚ ،ايعًا ٤بآغك ٙؿتكؿاق اقبا قنعاتٖ ،فا يًُػتاق اَا انتٓـطك
يٓ ّٛاْ ٚهٝإ ا ٚسٝض ٚءريَ ٙـٔ سـا٫ت ا٭ْـطكاق فـإ ٚقتُٗـا قتتـؿ اؾت
طًٛع ايهذك.
ٚانتك ُٛؾ َٔ ايفقاع إ ٜبًغ فـ ٤ٞاٱْهــإ ـقاعـاًٚ ،قـؿ ٜهـَ ٕٛكـؿاق
( )1نٛق ٠اْ٫عاّ .59
( )2نٛق ٠ايبكك.238 ٠
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ايفقاع َٔ دٗ ١ايمَٔ نهب ايتٛقٝت ناع ١تككٜباً.

ٕالح األٗاثني ْ ٖٞٚ :افً ١ايعٗـك مثـإ قنعـات ٜـ٪ت ٢بٗـا قبـٌ َـ٠٬

ايعٗك ٚق ٟٚعٔ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايه ّ٬إ َ ٠٬ا٭ٚابؽت ٪ٜت ٢بٗا ُْف
ايٓٗاق ٚتًُ ٢نٌ قنعتؽت بتًٗؿ ٚتهً.ِٝ

ٕالح اطتبّعني ْ ٌٖٚ :افً ١ايعُك مثإ قنعات قبـٌ َـ ٠٬ايعُـك،

نٌ قنعتؽت بتًٗؿ ٚتهً.ِٝ

اىيٗاه ٜ :كـاٍ لاٍ ايًـ ٤ٞعـٔ َهاْـ٘ ٜـم ٍٚلٚا ،ً٫أ ٟاْـماع ٚتٓشـ٢

ٚاْتكــٌ عٓــ٘ٚ ،ايــمٚاٍ وت اٱَــط٬ع ٖــ ٛلٚاٍ ايًــُو عــٔ نبــؿ ايهــُا٤
َٓتُــف ايٓٗــاق ٚاعاٖٗــا اؾت دٗــ ١ايوــكٚب ٜٚعــكف ايــمٚاٍ نــؿٚخ ظــٌ
ايًاغِ انتُٓٛب َعتؿ ً٫وت اق

َهت ١ٜٛنُا وت َه ١وت بعض ا٭سٝـإ،

ا ٚلٜـاؾ ٠ايعــٌ بعــؿ ْكُــاْ٘ ،أ ٚسؿٚثــ٘ بعــؿ إُْــكافٜ٘ٚ ،عــكف أٜٓـاً ؿتٝــٌ
ايًُو إؾت اذتادب ا٭قتٔ.

ّٖف اىيٞو  :أ غتًف وت ُْف ايً ٖٛ ٌٖ ٌٝايُٓـف َـا بـؽت ءـكٚب

ايًُو ٚطًٛعٗا اّ بٚ ٘ٓٝبؽت طًٛع ايهذك  ٖٛٚقـ ٍٛا٭نجـك ،اَـا وت يهـإ
ايكٚاٜـات ايــفًْ ٟهــت ايٓعــك ايٝــ٘ فٝعــكف بــمٚاٍ ايٓذــ ّٛايــيت طًعــت اٍٚ
ايوكٚب عٔ ٚنط ايهُاٚ ٤اضتؿاقٖا اؾت طـكف انتوـكب هتـا ٜهـتًمّ دـؿً٫ٚ
غاَاً يًٝاي ٞايهٓ.١

اىَؾو  ٖٛٚ :ايجًح ا٭غري َٔ ايً ٌٝاؾت سؽت طًٛع ايهذكَٔ َِٗٓٚ ،

ٜطًك٘ عً ٢آغك ايً ٌٝقب ٌٝايهذك َ٘ٓٚ ،مس ٞنشٛق ايُاَ ٖٛٚ ِ٥ا ٜتٓاٚي٘
َٔ طعاّ ٚيكاب س٦ٓٝفٜٚ ،هتشب ايهـشٛق انـتشباباً َ٪نـؿاً ٖٚـ ٛقلتـ١
اغتِ بٗا انتهًُ ٕٛفه ٞا٭َِ ايهابك ١عتكّ ا٭نٌ ٚايًكب عًَ ٢ـٔ ٜٓـاّ
بعؿ َ ٠٬ايعًاٚ ،٤ايهشك اسهٔ اٚقات اؾا ٠٬َ ٤ايًٚ ٌٝنًُـا قـكب اؾت
ايهذك نإ افٌٓ.

افزٖبٓ أٗه اى٘ققذ ثبىٖقالح ٖٚ :ـ ٛعـؿّ دـٛال اتٝـإ ايُـ٠٬
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اي٬سك ١فَْٛٛٚ ،٘ٝع٘ وت ٚقتؽت ا٭ٚ :ٍٚقت ايمٚاٍ ،ايجاْٚ :ٞقت انتوكب،
فُ ٠٬ايعٗك ختتِ باٚ ٍٚقت ايعٗك  ٫ٚظتٛل اؾا ٠٬َ ٤ايعُك فٝـ٘ يعـؿّ
تٛد٘ ايتهًٝف بٗا َٔ دٗ ١ايٛقت ٚنفا بايٓهب ١يًُوكب فاْٗا ختـتِ بـاٍٚ
ايٛقت  ٫ٚظتٛل اٱتٝإ بُ ٠٬ايعًا ٤ا ٫بعـؿ َٓـَ ٞكـؿاق ثـ٬خ قنعـات
عً ٢ايوكٚب فٝؿغٌ سـ٦ٓٝف ٚقـت اي عًـا ٤باٱْــاف ١اؾت َـ ٠٬انتوـكب أَـا
إ غتُاّ َ ٠٬ايعُـك بـآغك ٙأ ٟعــؿّ دـٛال اتٝـإ َـ ٠٬ايعٗـك فٝـ٘ اـا
ناْت َ ٠٬ايعُك

ت٪ؾ بعؿٚ ،نفا بايٓهب ١ٱغتُاّ َا قبٌ ُْف ايًٌٝ

ؿتكؿاق اقبا قنعات بُ ٠٬ايعًا.٤

ٗقذ اىفٞٚيخ  :أ ٟأسهـٔ أ ٚقـات اؾاٗ٥ـا َٚـا ٜـؿقى فٝـ٘ ايمٜـاؾ ٠وت

ادتماٚ ٤عع ِٝايجٛاب عً ٢سهٔ اٱَتجاٍ ٚاٱُْٝاع ٚايتكٝؿ ايتاّ با٭سهاّ
ايًكعٚ ١ٝعؿّ ايهٗ ٛا ٚايتهكٜط ا ٚايتهٜٛف ا ٚايتأغريٚ ،بؽت ٚقت ايُ٠٬
ٚٚقت فٓ ًٝتٗا عُٚ ّٛغَُ ّٛطًل فايجاْ ٞدمَ ٤ـٔ ا٭ ،ٍٚفكـؿ ٜهـٕٛ
َكؿاق ٚقت ايهُْٓ ١ًٝف ناع ١بُٓٝا ٜه ٕٛايٛقت ايف ٟظتٛل إ ت٪ؾ ٣ف٘ٝ
ايُْ ٠٬ههٗا متو ناعات ا ٚنتٚ ،وت َ ٠٬ايُبض ٜهٚ ٕٛقت ايهٓ١ًٝ
سٛاي ٞثًح ٚقت ايُ ٠٬ايف ٟقتتؿ بؽت طًٛع ايهذك اؾت سؽت طًٛع ايًُو.

اضتَوح اٟفبقٞخ  :اذتُك ٠ايـيت تعٗـك وت ايهـُا ٤نـٌ ٜـٚ ّٛانتعتـرب ٠وت

اٚقات ايُ ٠٬سؿٚثاً ا ٚـٖاباً عً ٢اقهاّ:

ؽلٗس اضتَوح اظتْوقٞخ  ٖٛٚ :آغــك ٚقت فٓ ١ًٝايُــبضٚ ،حتـؿخ

بعؿ ُْــف نــاع ١تككٜبــاً َٔ طًٛع ايهذــك ايفٜ ٟعتـرب أٚ ٍٚقت ايهٓ.١ًٝ

مٕبة اضتَقوح اظتْقوقٞخ ٜٚ :عـكف بـفٖابٗا ٚقـت َـ ٠٬انتوـكب،

ٚته ٕٛبعؿ نكٛط قكّ ايًُو بٓش ٛعًك ؾقا٥ل.

اضتَوح اظتغوثٞخ  ٖٞٚ :اذتُك ٠اييت تك ٣وت ا٭فـل َـٔ دٗـ ١انتوـكب

نأثك يوٝاب قكّ ايًُو ٚبكاٜا ٚاَتؿاؾات ايعاعاتٗا ٜٚه ٕٛـٖابٗا بعـؿ
ءــكٚب ايًــُو ٜٚهــُ ٢نــكٛط ايًــهل ٚعــٔ ارتًٝــٌ :ايًــهل َــٔ ءــكٚب
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ايًُو اؾت ٚقت ايعًا ٤اٯغك.٠

اىغلاح  َٔ ٖٞٚ :طًٛع ايهذك اؾت طًٛع ايًُو ٠٬َٚ ،ايوـؿاٖ ٠ـٞ

َ ٠٬ايُبض.

ٗع٘ة اىٌَْ ٜ :كاٍ ٚدب ايًٚ ٤ٞدٛباً :يمّ ٚايٛدـٛب ايًـم:ّٚ

ٚٚدٛب ايًُو ءكٚبٗاٚ ،عٔ اٱَاّ َٛن ٢بٔ دعهك عً ٘ٝايه ّ٬قاٍ إـا
ٚدبت ايًُو فٌُ انتوكب )....اذتؿٜح (.)1

اىْبفيخ اظتورجخ  ٖٞٚ :ايٓٛافٌ اي ١َٝٛٝنٓافً ١ايعٗك  ٖٞٚاقبا قنعات

نٌ قنعتؽت بتًٗؿ ٚتهً.ِٝ

اىْبفيخ غري اظتورجخ  ٖٞٚ :عً ٢قهُؽت:

ا٭ : ٍٚـات نــبب نُــ ٠٬ايمٜــاقٚ ٠اذتادــٚ ١ا٫نــتػاقٚ ،٠ايُــًٛات
انتهتشب ١وت ا٭ٜاّ ٚايًٝاي ٞانتػُٚ ،١َٛظتـٛل اتٝاْٗـا وت أٚ ٟقـت َٓانـب
هلا.
ايجاْ : ٞءري ـات ايهبب ٚتهُ ٢بانتبتؿأٚ ٠تهك ٙوت متو اٚقات ،اسؿٖا
بعؿ َ ٠٬ايُبض ست ٢تطًا ايًُوٚ ،ايجاْ ٞبعؿ َ ٠٬ايعُك ست ٢توكب
ايًُوٚ ،ايجايح عٓؿ طًٛع ايًُو ست ٢تٓبهطٚ ،ايكابا عٓؿ قٝاّ ايًُو
ست ٢تمٚ ،ٍٚارتاَو عٓؿ ءكٚب ايًُو أ ٟعٓؿ ايهكٛط ايتؿقظت ٞيككّ
ايًُو  ٖٛٚانتًٗٛق دتًُ َٔ ١ا٭غباقٚ ،ي ٛيكع وت ٖف ٙايُـٚ ٠٬اثٓاٖ٤ـا
ؾغٌ أسؿ ٖف ٙاٚ٫قات  ٖٛٚفٗٝا ف ٬نكاٖ ١بٗا ا ٚباـتاَٗا ،اَا ايٓٛافٌ انتكتب١
فا٫ق ٣ٛعؿّ نكاٖ ١قٓاٗ٥ا وت ٖف ٙاٚ٫قات ارتُه.١

كف٘ه اى٘قذ  ٖٛٚ :اٚإ ٚدٛب فك ١ٜٓايُٜٚ ،٠٬عكف بايعَ٬ات

ايه ،١ْٝٛفُ ٠٬اي ُبض عٓؿ طًٛع ايهذك ٠٬َٚ ،ايعٗك عٓؿ ايمٚاٍ ٖٚهفا،
ٚظتــٛل اٱعتُــاؾ عًــ ٢اـإ ايعــاقف ٚايعــؿٍ ٚيــٗاؾ ٠ايعــؿيؽت ٚايهــاعات
اذتؿٜجٚ ١ضتٚ َٔ ٙٛد ٙٛايعٔ انتعترب  ٫ٚظتٛل أ ؾا ٤ايُ ٠٬قبٌ ؾغٚ ٍٛقتٗا.
(ٚ )1نا ٌ٥ايًٝع.96/3 ١
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اىفغو األٗه ٜٚ :هُ ٢ايهذك ايهاـب  ٖٛٚايٓ ٤ٛانتهتط ٌٝايفٜ ٟعٗك

وت ا٭فل آغك ايًُٜٚ ، ٌٝعؿ ط ً٫ٛنفْب ايهكسإ ٫ٚ ،سهِ ي٘ وت ايًـكع
أ ٫ ٟاعتباق ي٘ وت اَهاى ايُا ِ٥ا ٠٬َ ٚايُبض

.

اىفغو اىضبّٜٚ : ٜهـُ ٢ايهذـك ايُـاؾم ٖٚـ ٛايٓـٝا ٤انتٓتًـك وت افـل

ايهُاٚ ٤ايفٜ ٟأغف باٱتهاع ٚايْٛٛع ايتؿقظتٚ ،ٞايف ٟعتكّ عٓؿ ٙا٭نٌ
عً ٣ْٛ َٔ ٢ايُٝاّٜٚ ،ؿ غٌ َع٘ ٚقت َ ٠٬ايُبض  ٖٛٚابتؿا ٤ايٚ ّٛٝفل
ايًكع.

اىعلٗه يف اىٖالح ٖٚ :ـ ٛتوـٝري ايٓٝـٚ ١ايكُـؿ وت ٚدـ٘ ايُـ ،٠٬فًـٛ

يكع وت َ ٠٬ايعُك قبٌ ايعٗك ءاف ً٬ا ٚناٖٝاً اَ ٚعتكؿاً اتٝإ ايعٗك ٚتفنك
اثٓاٖ٤ا عؿٍ بٓٝت٘ اؾت َ ٠٬ايعٗك ٚإ نإ وت ايٛقت انتػتِ بُ ٠٬ايعٗـك،
أَا ي ٛنإ ايتفنك بعؿ ايهكا َٔ ايَُ ٠٬ض ٚبٓ ٢عً ٢اْٗا ايعٗك ،ثِ ٜأتٞ
بُ ٠٬ايعُك  ٜٚهكط ايرتتٝب عٓؿ ايهٗٚ ٛايٓهٝإ نٛا ٤عً ٢ايك ٍٛبٛدٛب٘
ا ٚانتشباب٘.
ٚقؿ ٜه ٕٛايعـؿ ٍٚآٜـ ًا َـٔ نـٛق ٠اؾت اغـك ٣اغتٝـاق ًا َـا

ٜتذــاٚل

ايُٓــف ا ٫وت نــٛق( ٠ايتٛسٝــؿ) أ ٟا٫غــ(ٚ ّ٬ا يهــافك ،)ٕٚفاٱكتــاع
ٚايِٓ عً ٢عؿّ دٛال ايعؿَُٗٓ ٍٚا اؾت ءريُٖا ا ٚاسـؿاُٖا اؾت ا٭غك٣
ؿتذكؾ ايًكٚع فٗٝا ٚي ٛبايبهًُ.١

اىٖقالح اىضْب ٞققخ ٖٚ :ـ ٞايــيت تتهـَ ٕٛـٔ قنعــتؽت بتًـٗؿ ٚتهــً،ِٝ

نُ ٠٬ايُبض  ٠٬َٚايٓافً ١نًٗا ثٓا ١ٝ٥اَ ٫ا غكز بايـؿي ،ٌٝنُـ ٠٬ايـٛتك
َٔ َ ٠٬ايً ٖٞٚ ٌ ٝقنعٚ ١اسؿ ٠٬َٚ ،٠ا٭عكاب ٖٞٚ ٞعًك قنعات ،نٌ
أقبا بتهًٚ ،١ُٝقنعتإ بتهً ١ُٝتٌُ عٓؿ إقتهاع ايًُو َـٔ ٜـ ّٛادتُعـ١
يٝهتب ثٛاب َ ٠٬ادتُع ١نتٔ ٜهٛت٘ سٓٛقٖا يعـفقٚ ،طكٜـل ٖـف ٙايُـ٠٬
ْعٝف.

اىٖالح اىضالصٞخ  ٖٞٚ :اييت تته َٔ ٕٛث٬خ قنعات نُ ٠٬انتوكب.
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اىٖالح اىوثبعٞخ  ٖٞٚ :ايُ ٠٬اييت تته َٔ ٕٛاقبا قنعات بتًٗؿٜٔ

اسؿُٖا ٚنطٚ ٞبتهًَ ِٝجٌ َ ٠٬ايعًا.٤

ٕالح اى٘رريح ْ ٠٬َ ٖٞٚ :افً ١ت٪ؾ ٣بعؿ َ ٠٬ايعًـا ٤تتهـَ ٕٛـٔ

قنعتؽت َٔ دًٛى تعؿإ قنعٚ ١اسـؿ ٠فتهـ ٕٛنايٛتك ،فإ سؿخ بانتًُٞ
َٔ دًٛى انتٛت قبٌ اؾقاى آغك ايًٚ ٌٝقؿ َ ُٖ٬ا ٜه ٕٛقؿ بات عًٚ ٢تك
ٚوت ارترب إ ايٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ

ٜهٔ  ًُٜٞبعؿ ايعًا٠٬َ ٤

ْافً ١ايعًا ٤٭ْ٘ ٜعًِ اْ٘ ئ قتٛت وت تًو ايً ١ًٝاـ اْ٘ َٔ َٓافا ٖف ٙايُ٠٬
أ ٠٬َ ٟايٛتري ٠إ قتٛت اٱْهإ عًٚ ٢تك إ اؾقنـ٘ انتـٛت وت تًـو ايًًٝـ١
فرتن٘ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ ٝآي٘ ٚنًِ هلف ٙايُ ٠٬اَـك غـاّ بـايٓبٚ ٠ٛانـكاقٖا
ٚتطبٝكات ايعًِ اذتٓٛق.ٟ
ٚبا٫نٓاؾ عٔ اب ٞبُري عٔ اٱَاّ ايُاؾم عً ٘ٝايه ّ٬قاٍَ :ـٔ نـإ
 َٔ٪ٜباهلل ٚاي ّٛٝاٯغك فٜ ٬بٝؼت ا ٫بٛتك .قاٍ اب ٛنعٝؿ قًتٜ :عين ايكنعتؽت
بعؿ ايعًا ٤اٯغك٠؟ قاٍْ :عِ اُْٗا بكنع ١فُٔ َُٖ٬ا ثِ سؿخ ب٘ سـؿخ
َات عًٚ ٢تك ،فإ

عتؿخ ب٘ سـؿخ انتـٛت ُٜـً ٞايـٛتك وت آغـك ايًٝـٌ،

فكًت ٢ًَ ٌٖ :قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ ٖاتؽت ايـكنعتؽت بعـؿ
ايعًا ٤اٯغك٠؟ قاٍ ،٫ :قًت ٚ :؟ قاٍ :٭ٕ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚنًِ نإ ٜأت ٘ٝايٛسٚ ٞنإ ٜعًِ ٌٖ قتٛت أّ ٚ ،٫ءريٜ ٫ ٙعًِ فُٔ أدٌ
ـيو

ًُُٜٗا ٚأَك بُٗا.

اىَرت ٗاىَبرو ٖٚ :ـَ ٛـا ٜوطـ ٞاٱْهـإ عٛقتـ٘ ـنـك ًا نـإ ا ٚاْجـ،٢

ٚقتهٔ تكه ِٝايهرت تكهُٝاً يكع ٝاً انتككاٝ٥اً اؾت ث٬ث ١اقهاّ:
ا٭ : ٍٚايهاتك ايعاّ ٖٛٚ :ايًباى ٚايهاتك ايٛادب وت ْهه٘ ٚي ٛغاقز
ايُــ ٠٬ايفٜٛ ٟاق ٟب٘ اٱْهــإ عٛقت٘ ٜٚهرت بؿْ٘ ٚقتٓا َٔ اٱفتتإ.
ايجاْ : ٞايهاتك ايُ٬ت ٖٛٚ :ٞايـف ٟظتـب عًـ ٢انتهًـف قدـ ً٬نـإ اٚ
اَكأ ٠اقتــؿا ٙ٤اثٓـا ٤ايُـــ ٠٬اـ ظتــب نـرت ايعـٛق ٠وت ايُـٚ ٠٬إ نـإ وت
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ظًُ ١ا ٚاْعؿاّ ايٓاظكٚ ،عٛق ٠ايكدٌ ايكٓٝب ٚايبٓٝتإ ٚسًك ١ايؿبك.
ٚاَا انتكأ ٠فٝذب عًٗٝا نــرت كتٝا بؿْٗا ست ٢ايكأى ٚايًعك ا ٫ايٛد٘
بانتكـؿاق ايفٜ ٟوهــٌ وت ايٚ ٤ْٛٛايٝؿ ٜٔاؾت ايمْؿٚ ،ٜٔايكؿَؽت اؾت ايهاقؽت

ٚباطُٓٗا ٚظاٖكُٖاٚ ،سؿُٖا َهٌُ ايهام(.)1

ايجايــح  :ايهــرت اٱْــطكاقٖٚ :ٟــ ٛفــكع اسهــاّ ايٓــكٚقَٚ ٠ــا ٜٓــطك
اٱْهإ اي ٘ٝعٓؿ تعفق ايهـاتك اٱغتٝاق ٟيًعٛقُٜ ٫ٚ ٠ض وت َْٛـا ايهـرت
ايُ٬ت ٞوت ساٍ اٱغتٝاق ف ٬ظتم ٨ايتهرت بايطً ٞبايطؽت َا اَهإ ايًباى
ايهاتك.

ىجبً اىْٖوح  :ايًباى ءري انتتعاقف ٚايفٜٓ ٫ ٟانب ايعكف ٚايًإٔ

ٚاذتــاٍ ٚايمَــإ ٜٚهــ ٕٛبهــبب٘ ًَــٗٛقاً بــؽت ايٓــاى ٚفٝــ٘ زتًبــ ١ٱط٬عٗــِ
ٚانتوكابِٗ ٖٛٚ

َهك.ٙٚ

اىلهع  ٖٛٚ :ايكُٚ ،ِٝوت سؿٜح عً ٞعً ٘ٝايه ٚ :ّ٬اهلل يكؿ ققعت

َؿقعيت ٖف ٙست ٢انتشٝٝت َٔ قاقعٗا(ٚ ، )2ؾقع انتـكأ ٠قُُٝـٗا فـ ٬ظتـٛل
يًُكأ ٠إ تًُ ٞا ٫وت ثٛبؽت ،ؾقع ٚمتاق ناتك ٠دتُٝا دهؿٖا عؿا ايٛد٘
ٚايههؽت ٚظاٖك ايكؿَؽتٚ ،ارتُاق َا ٜهرت ايكأى ٚظتٛل بجٛب ٚاسـؿ نـاتك
يهٌ ادتهؿ.

اىزؾبف اىَٖبء  ٖٛٚ :اؾغاٍ ايجـٛب َـٔ حتـت ادتٓـاع ٚدعًـ٘ عًـ٢

َٓهب ٚاسؿَ ٖٛٚ ،هك ٙٚوت ايُ.٠٬

اىزّ٘ؼ ٜ :كاٍ تٛيض ايكدٌ أ ٟاؾغٌ ثٛب٘ حتـت ٜـؿ ٙايُٓٝـًٜٚ ٢كٝـ٘

عًَٓ ٢هب٘ ا٭ٜهكٚ ،ايعاٖك اْـ٘ ْهـو ايتشـاف ايُـُاٚ ٤يهـٔ ا٭غـري اعـِ
فُٝض عًـ ٢اؾغـاٍ ايجـٛب حتـت ايٝـؿ ايُٓٝـ ٢أ ٚايٝهـكٖٚ ، ٣ـَ ٛهــك ٙٚوت
ايُـ ٠٬٭ْ٘ عٓٛإ ايهرب وت َْٛا اٱنتهاْٚ ١ايفٍ نُا ٚقؾ وت ايِٓ.
( )1أْعك نٓٛل ايًك ا٥ا تككٜكات نجٓا ارتاقز ايهكٗ ٞادتم ٤ايجايح.
( )2زتُا ايبٝإ . 123/9
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اىَْغبة  ٖٛٚ :سٛٝإ عً ٢سؿ ايريبٛع أنرب َٔ ايهأق ،٠يـعكْ ٙـاعِ

ٜٚٴتػف َٔ دًؿ ٙايهكا ٖٛٚ ٤يؿٜؿ ارتتـٌ إ ابُـك اْ٫هـإ َـعؿ ايًـذك٠
ايع ايٜٚ .١ٝهجك وت ب٬ؾ ايرتى ٚايُكايبٚ ١ق ٌٝإ أسهٔ أْٛاع دًٛؾ ٙا٭لقم
ا٭ًَوٚ ،عٛل ايُــ ٠٬وت فــك ٙٚعً ٢ا٭ق ٣ٛفٜٗ ٫ ٛأنٌ ايًشِ.

اىقوٍي  :بههكايكاف ٚانتَ ِٝبغ اقَين ٜه َٔ ٕٛعُاق ٠ؾٚؾ ٜه ٕٛوت

اداَِٗ.

اىقجيخ  - :بههك ايكاف ٖٞٚ -ادتٗ ١اييت ٜتٛد٘ ايٗٝا انتًُ ٞوت َ٬ت٘

عً ٢ضتٛايٛدٛب  ٖٞٚعؽت ايهعب ١يكفٗا اهلل تعاؾت نتٔ ياٖؿٖا اَ ٚـٔ ٖـٛ
نهُ٘ ٜٚتُهٔ َٔ ايتٛدـ٘ ايٗٝا ٚاؾت َْٛــعٗا َٔ ختـ ّٛا٭ق

اؾت عٓـإ

ايهُاٜٚ ،٤تٛد٘ اؾت ايكبً ١انتهــًُ ٕٛوت َــ٬تِٗ ايبعٝــؿ َِٓٗ ٚايككٜب٫ٚ ،
ٜؿغٌ فٗٝا يـَ ٤ٞـٔ سذـك امساعٝـٌ عًـ ٢ا٭قـٚ ٣ٛإ ٚدـب اؾغايـ٘ وت
ايطٛاف ،قاٍ تعاؾتطًََََُٓٛيََِّّٓٝوَقِبًَِّ١تَرِضَاَٖاَََٚ ٍَِّٛجَِٗوَ ظَطِرَايَُِصِجِِْايَُِرَاِّص(.)1
ٚانتهًــف ايــفٜ ٫ ٟكــؿق عًــ ٢ايتٛدــ٘ اؾت عــؽت ايهعبــٜ ١ههٝــ٘ دٗتٗــا،
ٚمستٗاٚ ،اقـكب نٝهٝـ ١ي٬نـتكباٍٜ ،ـكدض نْٗٛـا ا٭ْهـب ٚفـل ايـؿي ٌٝاٚ
اَ ٫اق ٠ايًكعٚ ١ٝظتب انـتكباٍ عؽت ايهعب ١عً ٢ا٫ق ٫ ٣ٛانتهذؿ اذتكاّ اٚ
اذتــكّ ٚيــ ٛيًبعٝــؿ ٚفٝــ٘ اغبــاق عؿٜــؿَٚ ٠ــشٝش ١ايهــٓؿ ٚ ،عــٔ ايًــٝػؽت
ٚكتاع ١إ ايهعب ١قبً ١نتٔ وت انتهذؿ ٚانتهذؿ قبً ١نتٔ وت اذتكّٚ ،اذتكّ
نتٔ ٖ ٛغاقز عٓ٘ٚ ،انتؿيٛا باغباق ْـعٝه ١ايهـٓؿ  ٫تُـًض يًُعاقْـ١
ٚقتهٔ اعتباقٖا اَتٓاْ ١ٝيتهٗ ٌٝدٗ ١ايكبًٚ ،١اتهاعٗا عٓؿ ايبعؿًَٚ ،ك١
ايتٛد٘ اؾت ايهعب.١

أٍبهاد اىقجيخ  ٖٞٚ :ايعَ٬ات اييت ٜكدا ا يٗٝا يتشؿٜـؿ دٗـ ١ايكبًـ١

عٓؿ عؿّ إ َهإ ايعًِ ٭ْٗا تهٝؿ ايعٔ  ٖٞٚعؿٜؿَٗٓ ٠ا:

( )1نٛق ٠ايبكك. 144 ٠

 82ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َُطًشات فكٗ١ٝ

ْ

اصتل : ٛبهتض ادتٚ ِٝنه ٕٛايؿاٍٚ ،قؿتا َوك ٙاٖ ٌ اهل ١٦ٝيًتُٝٝم ب٘ٓٝ

ٚبؽت ايربز انتعكٚف بٗفا اٱنِ ٖٛٚ ،صتـِ َُٓ ّٛعً ٘ٝوت ادتًُ ،١ظتعً٘
ايــف ٟوت اٚانــط ايعــكام نــايٓذف ٚبوــؿاؾ ٚاذتًــ ١غًــف انتٓهــب ا٭قتــٔ،
ٚا٭سٛط إ ٜه ٕٛـيو بًشاظ ءا ١ٜاقتهاع٘ ا ٚاطتهاْـ٘ٚ ،انتٓهب َـا بـؽت
ايهتف ٚايعٓل.
ٚوت ايبُكَٚ ٠ا ٚاٖ٫ا َٔ ايـب٬ؾ عٓـؿ اٱـٕ ايُٓٝـٚ ،٢وت انتَٛـٌ َٚـا
بٓاسٝتٗا بؽت ايهتهؽتٚ ،وت ايًاّ غًف ايهتف ا٭ٜهكٚ ،وت عؿٕ بؽت ايعٓٝــؽت،
ٚوت َــٓعا ٤عً ٢اٱـٕ ايُٝــٓٚ ،٢وت اذتبًــَ ١هش ١ارتؿ اٜ٫هك.

ٍٖٞو  ٖٛٚ :عهو ادتؿَٚ ٟطًعُٗا َتكابٌٚ ،ظتعً٘ أٌٖ ايًاّ بؽت

ايعٓٝؽت عٓؿ أ ٍٚطً ٛع٘ ٭ْ٘ ٜهَٓ ٕٛشكفاً عٔ ادتٓٛب اؾت انتًكم ،أَا أٌٖ
َ ٬ـٔ
اي ُٔٝفٝذعً ْ٘ٛطايع ًا بؽت ايهـتهؽتٜٚ ،هـ ٕٛنـٗ ٌٝعٓـؿ ايوـكٚب َـاً ٥
ادتٓٛب اؾت ايوكب.
 َٔٚأَاقات ايكبً ١ايًـُو ٚتهـ ٕٛ٭ٖـٌ ايعـكام َـج ً٬اـا لايـت عـٔ
ا٭ْف اؾت اذتادب ا٭قتٔ عٓؿ َٛادٗتِٗ ْكط ١ادتٓٛبَٗٓٚ ،ا دعٌ انتوكب
عً ٢ايُٝؽت ٚانتًكم عً ٢ايًـُاٍ ٭ٖـٌ ايعـكام آٜـ ًا فْٛٝـا ادتـؿ ٟبـؽت
ايهتهؽت نُا وت انتَٗٓٚ ،ٌَٛا ايجكٜا ٚايعٛٝم ٭ٌٖ انتوـكب ٜٓـع ٕٛا٭ٚؾت
عٓؿ طًٛعٗا عً ٢ا٭قتٔ ٚايجاْ ٞعً ٢ا٭ٜهك.

األٍبهاد  :بهتض اهلُم-٠كتا أ َاق ٖٞٚ ٠ايعٚ ١َ٬ايؿ٫يـٖٚ ١ـ ٞايـيت

تهٝؿ ايعٔ انتعترب يريدا ايٗٝا عٓؿ عؿّ حتُ ٌٝايعًِ جبٗ ١ايكبًَٗٓٚ ١ا ادتؿٟ
ٚنٗ ٌٝنُا تكؿّ َٗٓٚا ستكاب ًَ ٢فَ ٘ٝعُ ّٛاـا عًِ اْ٘ ًَ ٢ب٘ ٚعً٢
ضت ٛاذتهِ ايٛاقعَٗٓٚ ،ٞا قرب ٙاـا عًِ عؿّ توريٚ ٙإ ظاٖكَ ٙطابل يْٛا
ادتهؿ.

حتو ٛاىقجيخ  ٖٛٚ :انتكُا ٤انتهًف ٚنج٘ عٔ دٗ ١ايكبً ١فعٓؿ عـؿّ

اَهــإ حتُــ ٌٝايعًــِ بايكبًــ ،١ظتــب اٱدتٗــاؾ وت حتُــ ٌٝايعًــِ ٚإ تعــفق
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ٜتشك ٣ايعٔ ٚا٭َاقات ٫ٚ ،ظتـٛل اٱنتها ٤بايعـٔ ءري انتعترب ا ٚا٭ؾَْ ٢ا
اَهإ ا٭قٚ ،٣ٛانتؿاق عً ٢ايعٔ ا٭قٚ ٣ٛيٝو عً ٢نبب٘ ،فً ٛاغرب عـؿٍ
ٚ

عتٌُ ايعٔ بكٛي٘ نُا ي ٛنإ َٔ ءري اٌٖ ايبًؿٚ ،اغرب فانل ا ٚنافك

َا سُ ٍٛايعٔ بكٛي٘ نُا ي ٛنإ َٔ اٌٖ ارتربٜ ،٠عٌُ بك ٍٛا٭غري.

اىققلا وح اعتْلٝققخ ٖٚ :ــَ ٛــٔ ايعَ٬ــات انتهــتػكدَ ١ــٔ عًــِ اهل٦ٝــ١

يتشؿٜؿ دٗ ١ايكبًٚ ١عٌُ ايهكٗا ٤بٗا ٚيهٔ ايؿقانـات ٚايطـكم اذتؿٜجـ ١وت
ٖفا ايمَإ انجك ؾقٚ ١اقكب اؾت ايُٛاب ٚنتع ٗك َا ايعًِ اذتؿٜح ادٗم٠
ٚطكم انجك ؾقٚ ١اثبتٚ ،ايؿا٥ــكُٖٝٚ ٠ــ ١فكْ ٖٞٚ ١ٝعً ٢قهُؽت :اقْٞ
ٚمساٚ ،ٟٚنٌ ٚاسؿ ٠تٓكهِ اؾت  360ؾقد ،١نٌ متو عًك ٠ؾقدَٗٓ ١ا
تكطعٗا ايًُو بهــاعٚ ١اسؿ ٠باعتباق إ نٌ دم ٤امس٘ ؾقدـَٚ ،١تـَ ٢ـا
ٚقعت ايًُو عً ٢غط ا٭نتٛا ٤عُٛؾٜاً تها ٣ٚايًٚ ٌٝايٓٗاق.
اإلٍزقجبه  :ايتٛد٘ اؾت دٗ ١ايهعبَٚ ١ا ٜهتكبٌ ي٘:

ا٭ : ٍٚايًُٛات اي ١َٝٛٝاؾاٚ ٤قٓا.٤
ايجاْ : ٞتٛابا ايَُ َٔ ٠٬ـ ٠٬اٱستٝـاط يًًـهٛى ٚقٓـا ٤ا٭دـما٤
انتٓهٚ ١ٝنذؿت ٞايهٗ.ٛ
ايجايح  :نا٥ك ايًُٛات ايٛادب ١نُ ٠٬اٯٜات.
ايكابا  ٠٬َ :ايٓافً ١ساٍ اٱن تككاق ٚيٝو وت ساٍ انتً ٞا ٚايكنٛب.
ارتاَو  :ايفبض ٚايٓشك بإ ٜه ٕٛانتفبض ٚانتٓشك َٚكاؾ ِٜبؿٕ اذتٛٝإ
اؾت ايكبً ٫ٚ ،١ظتب إ ٜه ٕٛايفابض آٜاً َهتكبٚ ً٬يهٓ٘ ا٭ٚؾت  ٫ٚظتب
اٱنتكباٍ ٚاٱنتككاق وت َ ٠٬ايٓافًٚ ١إ َاقت ٚادب ١بايعك

نايٓفق

ٚضتٖٚ ،ٙٛفا  ٫قتٓ ا َٔ انت٬لَ ١بؽت اٱنتككاق فٗٝا ٚبؽت اٱنتكباٍ.

ٍنبُ اظتٖقيٖٚ : ٜـ ٛانتْٛـا ايـفٜ ٟهـتكك عًٝـ٘ انتُـًًٜٚ ٞشـل بـ٘

ايهٓا ٤ؿتكؿاق قٝاَ٘ ٚقعـٛؾٚ ٙقنٛعـ٘ ٚنـــذٛؾًٜٚ ،ٙـــرتط فٝـ٘ اٱبـــاس،١
فايُ ٫ ٠٬عٛل وت انتهإ انتوُٛب نــٛا ٤تعًل ايوُب بـايعؽت اّ بانتٓهعــ١
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 ٫ٚظتٛل ا ٕ  ًُٜٞوت ايعؽت انتهتأدك َٔ ٠ءري اـٕ انتهتأدك َجٚ ً٬إ قْـٞ
انتايو.
ٚإ ٜهَ ٕٛهاْـ٘ قـاق ًا فـ ٬عـٛل ايُـ ٠٬ايَٝٛٝـ ١عًـ ٢ايؿابـ ١ا ٚانتكنبـ١
ٚايهه ١ٓٝايُوريٚ ٠ضتٖٛا هتا ٜهٛت َع٘ إنتككاق انتًُ َٔ ٞءري ْكٚق ،٠اَا
ي ٛنإ باٱَهـإ َكاعـا ٠كتٝـا يــكٚط اٱنـتكباٍ ٚاٱنـتككاق ٚايطُأْٓٝـ١
ٚضتٖٛا فتذٛل ايُ ٠٬فٗٝا ٚإ ناْت نا٥ك.٠
ٚإ ٜ ٫ه ٕٛست ً٬يًمساّ ا ٚهتا عتــكّ ايبكا ٤ف ٘ٝنايه ٠٬اييت فٗٝا ٚسٍٛ
ا ٚحتـت نـكف َٓٗـؿّ اَْٛ ٚـا صتــو صتانـَ ١تعؿٜـ ١اؾت ايجـٛب ا ٚايبــؿٕ
ٚءريٖا.

اإلمُ  ٖٛٚ :ايكغُٚ ١اٱدـالٖٚ ٠ـ ٛعًـ ٢اقهـاّ ،فتـاقٜ ٠هـ ٕٛاـْـاً

غاَاً أ ٟيًػِ َعؽت ا ٚكتاعَ ١عٓٝؽت ،ا ٚستؿؾاً وت َْٛٛع٘ نُا ي ٛنإ
اـْاً بانتعُاٍ دمَ ٤عؽت َٔ انتمقع ،١ا٪َ ٚقتاً ؿتؿَ ٠ع ١ٓٝنُـا يـ ٛاـٕ يمٜـؿ
بايُ ٠٬وت َمقعت٘ٚ ،تاقٜ ٠ه ٕٛعاَاً نُا ي ٛاـٕ ايٛاقف يًٓاى ايتْٛأ َٔ
َآَٝٚ ٤أ ٠انتهـذؿٚ ،تـاقٜ ٠هـ ٕٛتكـؿٜكٜاً ٖٚـ  ٞنـايهش ٣ٛبايتكـؿٜك بكْـا
انتايو ي ٛعًِ بايتُكف وت ًَهْ٘ٚ ،عتٗا باٱـٕ  ٫غتًَ َٔ ٛهاست ١فا٭ْهب
هلا ٖ ٛاَط٬ع

ايهش.٣ٛ

اىرتثع يف اصتيً٘ ْ ٖٛٚ :كب َٔ ادتًـو ٚنٝهٝتـ٘ إ ظتًـو عًـ٢

ايُٜٓٚ ٘ٝٝب ناقٚ ٘ٝفػف.ٜ٘

قٚبء اىعجبكاد ٖٚ :ـ ٛاتٝـإ ايعبـاؾات ـات ايٛقـت احملـؿؾ َـٔ قبـٌ

انتهًف بعؿ غكٚز ٚقتٗا ٚ ،ايكـٓا ٤وت ايُٝاّ َجَٝ ٖٛ ً٬اّ ٜـ ّٛبـؿٍ ٜـّٛ
َٔ يٗك قَٓإ افطك ٙانتهًف يٝه ٕٛعْٛاً عُا فات٘ يجبٛت انتكتٓٚ ٞلٚاٍ
انتاْا ٚٚدٛؾ انت٬ى انتًمّ.

األٍنْخ اظتنوٕٗخ  ٖٞٚ :عً ٢قهُؽت:

ا٭َ :ٍٚا ٜهك ٙاؾا ٤ايُ ٠٬فٗٝا ،نُـا يـ ٛتعًكـت ايهكاٖـ ١بٗـا بايـفات

َُطًشات فكٗ ١ٝــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 85
ناذتُاّ ٚإ نإ ْعٝهاً ٚانتطبؼ ٚايبٝت ايف ٟف ٘ٝمتـك ا ٚتًـو ايـيت تهـٕٛ
ياء ً٬عٔ اٱْكطاع اؾت اهلل عم ٚدٌ نُا ي ٛنإ قؿاَ٘ نتاب َهتٛع.
ايجاْ :ٞايهكاَٖ ١طًك ١أ ٟاعِ َٔ ساٍ ايُـٜٚ ،٠٬تعًـل بايهـهٔ َجـٌ
ْٝل انتههٔ ٚايبٓا ٤با٭َٛاٍ انتًتبٗٚ ١زتاٚق ٠داق ايه.٤ٛ

ٍقبك ٌٝاىجلُ  ٖٞٚ :ايُؿق ٚايبطٔ ٚايكنبتإ ٚنفا ايٛد٘ اـ ًٜرتط

إ تهَ ٕٛكاؾ ِٜايبؿٕ َتٛدٗ ١اؾت ايكبً.١

اىواؽيخ َ ٖٞٚ :كنٛب اٱْهإ َٔ ايؿابٚ ١ايهٝاقٚ ٠ايطا٥كٚ ٠ايهه١ٓٝ

ٚضتٖٛا ف ٬ظتٛل َ ٠٬ايهكا٥ض عً ٢ايكاسً ١اـا ناْت ءري َهتكك ٠ا ٫عٓؿ
ايٓكٚق.٠

اىَجقخ  :بههك ايبا َٔ َِٗٓٚ -٤قكأٖا بهتض ايبا ٖٞٚ -٤ا٭ق

ايهباؽ  ٖٛٚايً ٤ٞايفٜ ٟعً ٛا٭ق

ـات

نانتًضٚ ،تهك ٙايُ ٠٬فٗٝا ٭ٕ ادتبٗ١

 ٫تكا َهت ١ٜٛعًٗٝا ،اَا اـا ناْت َهت ١ٜٛا ٚةَّ ايهذٛؾ عً ٢ايرتب ١اذته١ٝٓٝ
فٗٝا َا اٱنتٛا ٤ف ٬نكاٖ.١

اجمليهح  :أ ٟانتْٛا ايف ٟتفبض ف ٘ٝا٭ْعاّٚ ،تهك ٙايُ ٠٬فٗٝاٜٚ ،كاٍ

هلا آٜاً اجملمق.

ٍَققيـ اضتَققبً  :أ ٟانتْٛــا ايــفٜ ٟهــًػٜٓٚ ٕٛمعــ ٕٛفٝــ٘ ثٝــابِٗ

يًؿغ ٍٛاؾت اذتُاّ ٚايوهٌ.

اىعْيح  - :بايتشكٜو  -عًٚ ٢لٕ قُب ٖٞٚ ١اط َٔ ٍٛايعُا ٚاقُك

َٔ ايكَضٚ ،وت اذتؿٜح :نإ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ ظتعـٌ

ايعٓم ٠بؽت ٜؿ ٜ٘اـا ًَ.)1(٢

اضتب و  ٖٛٚ :يو ١اذتادم بؽت اثٓؽت أ ٟقتٓا اسؿُٖا عٔ اٯغكَ َ٘ٓٚ ،ا

ظتعً٘ انتًُٜ ٞهترت ب٘ عٔ انتاقٚ ،٠وت اي ٫ ٤ْٛٛظتـٛل انتهـض عًـ ٢اذتا٥ـٌ
( )1ايٛنا.122/6 ٌ٥
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نايعُاَٚ ١ايكٓاع ٚإ نإ ققٝكاً ٭ٕ انتؿاق عً ٍَٛٚ ٢ايكطٛب ١اؾت ايبًك،٠
ٚاذتا ٌ٥وت ايَ ٤ْٛٛا ٜهَ ٕٛاْعاً َٔ انتهض عً ٢ايبًكَ ٠بايكٚ ،٠عً ٢عؿّ
دٛال ٙايُٓٚ ّٛاٱكتاع.

األها ٜٙاظتزَعخ ٖٚ :ـ ٞا٭قاْـ ٞايٛانـع ١انتًُٛنـ ١ءـري احملـؿؾ٠

ٚيٝو هلا نٛق.

األماُ  ٖٛٚ :يعاق اٱن ّ٬ارتايؿ ٚاعَ َٜٞٛ ٕ٬باقى َتهكق يًًكٜع١

انتكؿنٚ ١ؾعَ ٠ٛتذؿؾ ٠يًتٛسٝؿ ٜهُعٗا ايٓاى طٛعاً ٚنكٖاً ٚخترتم ايكًٛب
يته ٕٛقلت ١هلِٚ ،سذ ١عًَٓٚ ،ِٗٝانب ١يًتؿبك وت ارتًل ٚتفنرياً بٛظا٥ف
ايعبؿ َٚا عً َٔ ٘ٝايتهايٝف ٚانتشٓاق ايؿقٚى ايعكا٥ؿ ١ٜوت نٌ فٌُ َٔ
فُــٛي٘ٚ ،تــؿاقى ايــفْٛب ٚانــتجُاق ايٛقــت ٱقتٓــا ٤ايُــاذتات ٭ٕ ايــؿْٝا
َمقعـ ١اٯغـكٚ ،٠وت تهـكا قٚ ٙتعـؿؾ فُـٛي٘ ٚاسهاَـ٘ آٜـَ ١ـٔ فٓـً٘ تعــاؾت
باعتباقَٓ ٙانب ١نكقت ١يٲنتوهاق ٚسجاً عً ٢ايطاع.١
ٖٚــ ٛقنــاي ١اٖــٌ ا٭ق

اٱعَٝ٬ــ ١اؾت نــهإ ايهــُا ٤بتعاٖــؿ نًُــ١

ايتٛسٝؿ َٚا دا٤ت ب٘ ايٓبٚ ،٠ٛعٌُ عباؾ ٟـ ٚفًهه ١عكا٥ؿٚ ١ٜنٓػ ١ٝتهٛم
وت ْعكٜتٗا َٚكاَؿٖا سـؿٚؾ ايعُـٌ اٱعَ٬ـ ٞانت٪نهـات ٞايـفٖ ٟـْ ٛتـاز
ايعكٌ ايبًك ٟادتُاع ،ٞاـ ٜتُٓٔ تًكٜعاً ٚفُٚ ً٫ٛنٝهٝـٚ ١ستـٚ ً٬تهـكاقاً
َهاِٖٝ

ٜتِ انتككاٖ٩ا ٚاٱْتهاع ا٭َجٌ َٓٗا وت بـاب بٓـاَ ٤ـكع ايعكٝـؿ٠

ٚايًػُ ١ٝانتهًُٚ ١تآيف افكاؾ اجملتُا وت َكْا ٠اهلل نؿع ٠ٛاؾت ايهُا٫ت،
ٚا٭ـإ سادم ـنكَ ٟبا قى عتـح بإذتـاع عًـ ٢ا٫بتعـاؾ عـٔ اٱْوُـاى وت
ًَفات ايؿْٝا.
ٚإكتاع انتهًُؽت عً ٢تًكٜا ا٭ـإ ٚاٱقاَ ١اٜاّ ايٓب ٠ٛا ٫اْ٘ أغتًف وت
َٓانبٚ ١نٝه ١ٝتًكٜع٘ ،فًُٗٛق ادتُٗٛق إ ايٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ

اغف َٔ ٙقٜ٩ا عبؿ اهلل بٔ لٜـؿ وت َٓاَـ٘ٚ ،وت قٚاٜـ ١بكٜ٩ـا أبـ ٞبـٔ نعـب،
ٚاكتاع اٱَاَ ١ٝعً ٢اْ٘ يكع ي ١ًٝاٱنكاٚ ٤وت َشٝش ١ابٔ نا

عٔ ابـٞ

عبؿ اهلل عً ٘ٝايه ّ٬قاٍ" :نتا أنك ٟبكن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ
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ٚسٓكت ايُ ٠٬أـٕ دربٚ ٌٝ٥أقاّ ايُ )1(... ٠٬اذتؿٜح.
ٚايهٌ عً ٢اغف ايٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ َا ععَ ِٝكاّ ايٓب٠ٛ

ٖفا اذتهِ ايعاّ ايب ً َٔ ٣ٛقٜ٩ا اسؿ اَشاب٘ ٚيـػِ َـٔ أَتـ٘ ٚ ،يهـٔ
انتؿاق يٝو عً ٢ـات ايكٜ٩ا بٌ عًـ ٢ا٭غـف بتأًٜٚـٗا اـا ة فٗـَ ٛـٔ ايهــٓ١
ايتككٜك ٖٞٚ ١ٜسذٚ ١ؾيَ ٌٝعتربٚ ،اعِ َٔ إ تٓشُك بعا

ايٝكعـ ١انتٓـاط

عًــ ٢ايُٓــَٚ ّٛــشتٗاٚ ،يــ ٛتٓميٓــا عــٔ َْٛــٛع ايهــٓؿ َٚــشت٘ فاْــ٘ ٫
تعاق
وت ا٭ق

بؽت ايكٛيؽت فُٝهٔ إ ٜه ٕٛايتاي ٞاٚاْاً ٚنبباً يتجبٝت تًكٜا ا٭ـإ
ٚبكٖاْاً ٚٚاق َٔ ١ٝأ ٌٖ اذتهؿ ٚايٓهام ٚايههك.

اإلقبٍخ  ٖٞٚ :تهكاق فُ ٍٛا٭ـإ َا لٜاؾ" ٠قؿ قاَت ايُ "٠٬برتتٝب

ٚعؿؾ شتَُ ٖٞٚ ّٛكؿَ ١يًُٚ ٠٬طكٜل يًؿغ ٍٛبٗـا ٚا٭ـإ ٚاٱقاَـ١
شتتُإ بهكا ٥ض ايُ ٠٬ايُٖٚ ،١َٝٛٝا َهتشبإ إنتشباباً َ٪نؿاً.

األماُ اإلعالٍققٖٚ : ٜــ ٛا٭ـإ ايعــاّ ايــف ٟغتــرب عــٔ ؾغــٚ ٍٛقــت

ايُ ٠٬نايف٪ٜ ٟت ٢ب٘ َٔ انتهادؿ عرب َهربات ايُٛت ٚوت انتفٜاع.

األماُ اىٖالر ٖٛٚ : ٜايفٜ ٟهـَ ٕٛكؿَـ ١يًُـ ٠٬كتاعـ ١ناْـت اٚ

فكاؾٚ ،٣ايع اٖك اْ٘  ٫ؾيٝـٌ عًـٖ ٢ـفا ايتكهـٖٚ ِٝـَ ٛـوك ٟٚاـ ظتـٛل إ
تهته ٠٬َ ٞادتُاع ١با٭ـإ اٱع.َٞ٬

اضتٞعالد ٖٚ :ـَ ٞـٔ فُـ ٍٛا٭ـإ ،سـ ٞعًـ ٢ايُـ ،٠٬سـ ٞعًـ٢

ايه٬ع ،س ٞعًـ ٢غـري ايعُـٌٚ ،قـاٍ ايًـٗٝؿ ايجـاْ ٞوت بـاب دـٛال تهـكاق
ا٭ـإ أ ٟسهاٜت٘ إ ـنك اهلل ًٜ ٫ـٌُ اذتٝع٬تٚ ،ي هٓ٘ ًٜــًُٗا عً ٢ضتٛ
َكنب بايفات نتا فٗٝا َٔ تعع ِٝيـعا٥كاهلل ٚاذتـح عًـ ٢ايطاعـاتٚ ،٭ْٗـا
دم َٔ ٤ا٭ـإ.

اىزض٘ٝت  ٖٛٚ :يو ١ايكدٛع َٔ ثاب اـا قدا يٮَك ا٭ٚ ،ٍٚقؿ ٚقؾ

ـنك ٙوت اذتؿٜح  ٖٛٚعً ٢قٛيؽت:
( )1ناق ا٭ْٛاق . 338/26
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ا٭ : ٍٚق ٍٛانت٪ـٕ بعؿ اـإ ايهذك ايُ ٠٬غري َٔ ايٓ ّٛبعؿ س ٞعً٢
ايه٬ع س ٞعً٢

ايه٬ع.

ايجاْ : ٞتهكاق ايًٗاؾتؽت ٚايتهبري نُا ـنك ٙابٔ اؾقٜو.

اضتله  :بهتض اذتا ٤سؿقت ايً :٤ٞاْميت٘ٚ ،اذتؿٚق ٚلٕ قن ٍٛاهلبٛط
ٚانتهإ ٜٓشؿق َٓ٘ ٚاذتؿق وت اٱَط٬ع اٱنكاع وت فُ ٍٛاٱقاَ ٫ ١ؿتعٓ٢
تكى ايٛقٛف عٓؿ نٌ فٌُ بٌ تكُري ٙوت َكابٌ اطاي ت٘ وت ا٭ـإ نتـا ٚقؾ وت
َشٝش ١لقاق ٠عٔ اٱَاّ ايباقك عً ٘ٝايهـ :ّ٬ا٭ـإ دـمّ بافُـاع ا٭يـف
ٚاهلاٚ ،٤اٱقاَ ١سؿق.

اى٘اعت اىومْ : ٜايكنٔ ٖ ٛادتاْبٚ ،تٓكهِ ٚادبات ايُ ٠٬تكهُٝاً

انتككاٝ٥اً اؾت ْٛعؽت:
ٚادب قنين  ٖٛٚايف ٟتكتٓ ٞلٜاؾت٘ عُؿاً أٚنـٗٛاً بطـ ٕ٬ايُـ،٠٬
 ٖٞٚمته:١
ا٭ : ٍٚايٓ.١ٝ
ايجاْ : ٞايكٝاّ.
ايجايح  :تهبري ٠اٱسكاّ.
ايكابا  :ايكنٛع.
ارتاَو  :ايهذؿتإ.
ٜ ٫تُــٛق وت ايٓٝــ ١لٜــاؾ ٠بٓــا ٤عًــ ٢ايــؿاع ٞأ ٟؾاعــ ٞا٭َــك ايهعًــٞ
انتتٛد٘ اي ٫ٚ ٘ٝته ٕٛايمٜاؾ ٠قاؾسٚ ١اٱنتكباٍ وت ايُٚ ٠٬ادب ٚقؿ تكؿّ
ايه ّ٬ف.٘ٝ
أَا ايجاْ ٞفٗ ٛايٛادب ءري ايكنين  ٖٛٚايف ٟتكتٓ ٞلٜاؾت٘ عُؿاً بطٕ٬
ايُ ،٠٬اَا نٗٛاً ف ٬تبطٌ َع٘ ايُٚ ٠٬وت ساٍ ايٓكُإ تهُ ٖٞٚ ٌٝنت:١
ا٭ : ٍٚايككا.٠٤
ايجاْ : ٞايفنك.
ايجايح  :ايتًٗؿ.
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ايكابا  :ايه.ّ٬
ارتاَو  :ايرتتٝب.
ايهاؾى  :انتٛا.٠٫

رنجريح اإلؽواً  ٖٞٚ :أ  ٍٚا٭دـما ٤ايهعًٝـ ١ايٛادبـ ١بعـؿ ايٓٝـٚ ١بٗـا
ًٜكع انتهًف وت ايُٚ ،٠٬وت غرب ابٔ ايكؿاع عٔ أب ٞعبؿ اهلل عً ٘ٝايه:ّ٬
"قاٍ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ :افتتاع ايُ ٠٬ايٚ ،٤ْٛٛحتكقتٗا
ايتهبريٚ ،حتًًٗٝا ايتهًٚ ،"ِٝبٗا عتكّ عً ٢انتُـً ٞاتٝـإ َـا ٜٓـاوت ايُـ،٠٬
ٚتهـُ ٢آٜاً تهبري ٠اٱفتتاع يًِٓ ٚٱفتتاع افعاٍ ايُ ٠٬بٗاَٚ ،ا

ٜتُٗا

ظتٛل قطعٗا.

اظتْنجققبُ َ :ــٔ َهــتشبات ايكٝــاّ انــؿاٍ انتٓهــبؽت ٚانتٓهــب ٖــ ٛزتُــا

ايعٓؿ ٚايهتف ٚق ٌٝاْ٘ َا بؽت ايهتف ٚايعٓل.

اإلٍققزعبمح ٖٚ :ـــ ٞيوــ ١اٱيتذـــاٚ ٤اٱعتُــاّ ٚايًذـــٚ ٤ٛتهـــتشب

ا٫نتعاـ ٠انت شباباً َ٪نؿاً قبٌ قكا ٠٤ايهاحتَٝٚ ،١وتٗا "أَعُدٛذُبِايًَّدِ٘ َِد َٔ
ايعَِّٝطَا ِٕ ايرَّجِٚ ،"ِٝظتٛل إ ٜك ٍٛانتًُ" ٞأَعُٛذُبِاهللِ ايصَُِّٝعِ ايِعًََِٔ َِِٝ
ايعَِّٝطَا ِٕ ايرَّجِٚ ،" ِٝنٌ َُٓٗا ْمٍ ب٘ ايككإٓ ٚدا ٤ب٘ ايِٓٚ ،ا٭ٚؾت ٖٞ
ا٭يٗك.
وت ا٫نتعاـ ْٛ ٠ع اقكاق ٚاعرتاف بٓعف ايٓهو ٚايتذا ٤اؾت ايباق ٟعـم
ٚدٌ ٚٚاقٚ ١ٝسكل َٔ اءٛا ٤ايًٝطإ ٚستا٫ٚت اْ٬ي٘ٚ،اقشاّ يًٓهو وت
ؾقٚب ايهُا٫ت اْ٫هاْٚ ١ٝقٗكٖا عً ٢ا٫بتعاؾ عٔ قـا ٌ٥ايًٝطإ ٚحتُؽت
هلا َٔ ايهؿٚقات ايعًُاْٚ ١ٝايعاٖك ٚدـٛؾ َ٬لَـ ١اكتايٝـٚ ١تـؿاغٌ بـؽت
ا٫نتعاـ ٠ايًهعٝـٚ ١ا٫نـتعاـ ٠انتعٜٓٛـ ،١فايًهعٝـَ ١كؿَـ ١يًُعٜٓٛـٚ ١ترتيـض
عٓٗا ،يته ٕٛايٓهو َ ١ًٖ٪نتٓالٍ ايهٓٚ ١ًٝايهُاٍ ٚايتُاى ايهعاؾ ٠ا٭بؿ١ٜ
باغ ّ٬ايعبٛؾ.١ٜ
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اىٖققالح اصتٖوٝققخ ٖٚ :ــ ٞايــيت ٜــأت ٞايكدــٌ بــايككا ٠٤وت ايــكنعتؽت

ا٭ٚيٝتؽت بُٛق ٠دٗك ٠٬َ ٖٞٚ ١ٜايُـبض ٚانتوكب ٚايعًاٚ ،٤تتػري انتكأ٠
فٗٝا بؽت ادتٗك ٚاٱغهات اـا

ٜهـُعٗا ا٭دٓ ٚ ،وت ساٍ ٚدٛؾ ا٭دٓ

فـا٭سٛط هلـا اٱغهــات ،اَـا وت ايُــ ٠٬اٱغهاتٝـ ١فٝذــب عًٗٝـا اٱغهــات
نايكدٌٚ ،تًرتى َع٘ وت َٛاطٔ ايعفق ٚايكغُ ١وت انتكاّ.

اىٖققالح اإلففبرٞققخ  :ظتــب اٱغهــات وت ايعٗــك ٚايعُــك إ ٫وت َــ٠٬

ادتُع ١ف ٝهتشب َ٪نؿاً ادتٗك فٗٝاٜٚ ،هتشب أٜٓاً ادتٗك بُ ٠٬ايعٗك يّٛٝ
ادتُع ١عً ٢ا٭ق.٣ٛ

اىجََيخ  ٖٛٚ :إَـط٬ع يكٛيـ٘ تعـاؾت ط بِصِدِ ايًَّدِ٘ ايدرَّحَُِِٔ ايدرَّحِ ِٝص

ٜٚهتشب َ٪نؿاً ادتٗك بايبهًُ ١وت ايعٗك ٜٔيًهاحتـٚ ١ايهـٛق ٠باٱْـاف ١اؾت
ٚدٛب٘ وت ايُ ٠٬ادتٗكٚ ١ٜسكٚف ايبهـًُ ١تهع ١عًك سكفاً فإٕ ٖفا ايعؿؾ
أَٓ ٚاعهات٘ دا٤ت وت تهكاق نًُاتٗا وت ايككإٓ ،فهًُ ١انِ تهـكقت تهـا
عًــكَ ٠ــكٚ ،٠نًُــ ١ايــكلتٔ تهــكقت نــبعاً ٚمتهــؽت َــك ٠أ ٟتهــع ١عًــك
َٓكٚباً بج٬ثٚ ،١نًُ ١ايكس ِٝتهـكقت َاٚ ١٥تها عًكَ ٠ك ٠أ ٟتهع ١عًك
َٓكٚباً بهت.١
ٚقؾتبِصِِ ايًَِّ٘ ايرَّحَُِِٔ ايرَّحِ ِٝفَ ٘ٝاٚ ١٥أقبـا عًـكَ ٠ـك ٠أ ٟتهـا عًـك٠
َٓــكٚباً بهــت٫ٚ ،١بــؿ إ يًعــؿؾ تهــع ١عًــك أنــكاق ًا ًَهٛتٝــ ١نُــا ٚقؾ وت
إسُا ١ٝ٥تًري اؾت إعذال ايككإٓ ٖٛٚ ،أَك ًَهت يًٓعك ٚنك قكآْ ٞتهُٔ وت
ثٓاٜا ٙسكا٥ل ًَهٛتَٚ ١ٝعاقف غه ١ٝقؿتا ت ٌَ ٛإؾت يطك َٓٗا أٚيٛا ا٭يباب
ٚأقباب ايعكٚ ٍٛانتٓبطٛا َٓٗا ايؿقٚى غاََ ١ا ايتطـٛق انتتُـٌ يًعًـّٛ
ٚاقتكاَ ٤هتًمَاتٗا.

اىقواءح يف اىٖالح  ٖٞٚ :قكا ٠٤نٛق ٠ايهاحتٚ ١نٛقَ ٠عٗا وت نٌ َٔ

ايكنع١ا٭ٚؾت ٚايجاْٚ ١ٝقكا ٠٤نٛق ٠ايهاحت ١وت ايكنعـ ١ايجايجـٚ ١ايكابعـ ١ختـٝرياً
ب ٗٓٝا ٚبؽت ايتهبٝض فُٗٝا.
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ٚايككاٚ ٠٤ادب ءري قنين أ ٟإ تكنٗا عُؿاً َبطٌ يًُ ٠٬ؾْ ٕٚهٝاْٗا
ٚتكنٗا نٗٛاً.

اى٘هك  :بهتض ايٛاٚ ٚنهكٖا َا فٛم ايهػف َْ٪جٚ ،١ايٛقى فٛم ايهػف

نايهتف فٛم ايعٓؿ.

اىعوق٘ة  :ايعُب ايوًٝغ انتٛتك فٛم ايعكب َٔ اٱْهإ ،أَا وت ايؿاب١

وت قد ًٗا ؿتٓمي ١ايكنب ١وت ٜؿٖا .

عقٔ اىْعو  :كتع٘  ٚدعًـ٘ وت ٚنـط ايـكأى ٚيـؿ ٙا ٚيٝـ٘ ٚإؾغـاٍ

أطكاف٘ وت أ َٛيَ٘ ٖٛٚ ،هك ٙٚوت ايُ ٠٬٭ْ٘ َٔ َُاؾٜل ايعبح.

اىزضب ت  :فرت ٠تعرت ٟاٱْهإ بإٔ ٜهـتض فُـ٘ نكنـ ١يـب٘ اقاؾٜـٖٚ ١ـٛ

َهك ٙٚوت ايُٜٚ ٠٬بعح عً ٢ايههٌ ٚارتُ.ٍٛ

اىز٘هك ْٚ :ا ايٝؿ ٜٔعً ٢ايٛقنؽت  ٖٛٚ ،عً ٢قهـُؽت ا٭ :ٍٚسـاٍ

ادتًٛى وت ايُ ٠٬نُا وت ايتًٗؿ ٚايتهًَ ٖٛٚ ِٝهتشب ،ايجاْ :ٞساٍ ايكٝاّ
وت ايَُ ٖٛٚ ٠٬هك.ٙٚ

اىزََٞذ  :ـنك انِ اهلل عً ٢ايًـٚ ،٤ٞتهـُٝت ايعـاطو إ تكـٍٛ

يًعاطو ٜكلتو اهلل ٖٛٚ ،ؾعا ٤يًوري ٚ،دا٥م اثٓا ٤ايُ ٠٬٭ْ٘ ْـٛع ؾعـا٤
 َِٗٓٚقاٍ باٱستٝاط برتن٘.

اىزَجٞؾبد األهثعقخ ٖٚ :ـ ٞنـبشإ اهلل ٚاذتُـؿ هلل  ٫ٚايـ٘ ا ٫اهلل

ٚاهلل انرب٪ٜٚ ،ت ٢بٗا وت ايكنع ١ايجايجٚ ١ايكابع َٔ ١ايُ.٠٬

اىزَجٞؾخ اىنرب ٖٞٚ : ٙعً ٢قهُؽتٚ :اسؿ ٠وت ساٍ ايكنٛع ٖٚـٞ

(نبشإ قب ٞايععٚ ِٝنُؿٚ )ٙعمَ ٟـكٚ ٠اسـ ؿٚ ،٠ا٭غـكٜ ٣ـ٪ت ٢بٗـا وت
ساٍ ايهذٛؾ ( ٖٞٚنبشإ قب ٞا٭عًٚ ٢نُؿ.)ٙ

اىزَجٞؾخ اىٖغو( ٖٞٚ : ٙنـبشإ اهلل) ٚظتـٛل اٱتٝـإ بٗـا ثـ٬خ

َكات وت ساٍ ايكنٛع ا ٚايهذٛؾ.
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َٕيح اىٕ٘و ٚ :اييت ظتب سففٗا َجٌ ُٖـم ٠انـِ ادت٬يـُٖٚ ١ـم٠

اٖؿْا.

َٕيح اىقٞع  ٖٞٚ :اييت ظتب اثباتٗا نُٗم ٠أْعُتٚ ،ي ٛغايف عٔ

نٗ ٛاْ ٚهٝإ ا ٚدٌٗ ا ٚعؿّ قؿقَ ٠شت َ٬ت٘.

اىزَزبً  ٖٛٚ :ايفٜ ٟكؾؾ ايتا ٤ثِ ٜأت ٞبٗاٚ ،ايتَُّٵتٳُـ ١قؾ ايهـ ّ٬إؾت

ايتاٚ ٤انتٚ ، )1(ِٝق ٖٛ ٌٝايفٜ ٟعذٌ به َ٘٬فٜ ٬هاؾ ٜهُٗو.

اىفأفأح  :ايفٜ ٟعهك عًٝـ٘ غـكٚز ايهـٚ ،ّ٬قٝـٌ ٖـ ٛايرتؾٜـؿ وت ايهـا٤

ُٜٚض اْطبام اٱَط٬ع عًُٗٝاٚ ،ايٓكِ وت ايتُتُٚ ١ايهأفأ ٠قتٓا َٔ اَاَ١
َاسبٗا يًهً ِٝوت ايٓطل.

اطتَوح  :بِٓ ارتـاٚ ٤فـتض ايـكاٖٚ -٤ـ ٞنـذاؾٚ ٠سُـري َـوري َـٔ

نعف ٚغ ّٛايٓػ ٌٝؿتكؿاق ايهذٛؾ عًٗٝا ٜٓٚا انتهًف دبٗت٘ عًٗٝا قٌٝ
مسٝت متك ٠٭ْٗا تهرت ايٛد٘ َٔ ا٭ق

ٚ ،وت اذتؿٜح :إ ايٓ

ًَ ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ قاٍْ :اٚيٝين ارتُك ٠أنذؿ عًٗٝا(ٚ ، )2عٓ٘ عً ٘ٝايه ّ٬نإ
اب ًُٜٞ ٞعً ٢ارتُكٜٓ ٠عٗا عً ٢ايطٓههٚ ،١وت اذتؿٜح عـٔ أبـ ٛعبـؿاهلل
عً ٘ٝايه :ّ٬ايهذٛؾ عً ٢ا٭ق

فكٚ ، ١ٜٓعً ٢ارتُك ٠نٓ.)3( ١

اإلكغبً  ٖٛٚ :يو ١اؾغـاٍ ايًـ ٤ٞبا يًـٖٚ ٤ٞـ ٛوت اٱَـط٬ع اؾغـاٍ

بعض اذتكٚف وت بعٓٗا اٯغك عٓؿ ايككاَ ٖٛٚ ٠٤هتشب اـا نإ بعؿ ايٕٓٛ
ايهانٓ ١ا ٚايتٓ ٜٔٛاسؿ سكٚف ٜكًَٚ ،ٕٛا٫ق ٣ٛعؿّ ٚدٛب٘ يُؿم ايهـّ٬
بؿٚ ْ٘ٚيٮدك ٚايجٛاب بككا ٠٤نٌ سكف َٔ ايككإَٓٚ ،تابع ١عًُـا ٤ايكـكا٠٤
ٚايتذٜٛؿ فَ ٘ٝهتشبٚ ،١نفا اي وٓ ١فُٝا عؿا ايٚ ّ٬ايكا.٤
( )1يهإ ايعكب .67/12
( )2ناق ا٭ْٛاق .108/78
( )3ايٛنا. 131/2 ٌ٥
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اىقواءاد اىَجع  ٖٛٚ :عًِ غتتِ بهٝه ١ٝأؾا ٤نًُات ايككإٓٚ ،نها١ٜ

سكٚف٘ ٚايككا٤ات ءري ايككإٓ ،٭ٕ ايككإٓ ٖ ٛايٛس ٞانتٓمٍ عً ٢ايٓ

ستُؿ

َــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚنــًِ ٚانتٛدــٛؾ بــؽت ايــؿفتؽت وت انتُــشف ايًــكٜف
ٚايككا٤ات ايهبا تكدا نٌ َٓٗا اؾت قاق:ِٖٚ ٨
ا٭ : ٍٚعبؿ اهلل بٔ عاَــك (ٖ)118-8ـ .
ايجاْ : ٞابٔ نجري انتهٖ)120-45( ٞـ.
ايجايح  :عاَِ بٔ بٗؿيٖ )127( ١ـ.
ايكابا  :اب ٛعُك ٚبٔ ايع ٤٬ايبُكٖ)154-68( ٟـ.
ارتاَو  :لتم ٠بٔ سبٝب ايمٜات (ٖ)156-80ـ .
ايهاؾى ْ :افا انتؿْٖ)117( ٞـ .
ايهابا  :عً ٞبٔ لتم ٠ايههاٖ )189( ٞ٥ـ.

()1

ٚيهٌ قاقٜ َٔ ٨ك ٟٚعٓ٘ َتشؿاً أَ ٚتعؿؾاً ٚقؿ بٓٝاَ ٙهُ. ً٬

اىومعبد األفقريح ٖٚ :ـ ٞايكنعـ ١ايجايجـَ ١ـٔ َـ ٠٬انتوـكب ٚايجايجـ١
ٚايكابع ٠٬َ َٔ ١ايعٗك ٚايعُك ٚايعًاٜ ،٤تػري وت نٌ قنعَٗٓ ١ا بؽت قكا٠٤
ايهاحت ١ا ٚايتهبٝـشات ا٭قبع" ٖٞٚ ١نـبشإ ا هلل ٚاذتُـؿ هلل  ٫ٚإيـ٘ ا ٫اهلل
ٚاهلل أنرب"ٚ ،ا٭قـ ٣ٛنها ١ٜاٱتٝإ بٗا َـكٚ ٠اسؿٜٚ ،٠هتشب ث٬خ َكات،
ٚظتٛل اْاف ١اٱنتوهاق ايٗٝا ٚاـا نإ قـاؾقاً عًـ ٢قـكا ٠٤نـٛق ٠ايهاحتـ٫ٚ ١
ٜعكف ايتهبٝشات تعٓٝت ايهاحت ١س٦ٓٝفٚ ،نفا ايعهـو يكاعـؿ ٠ايتعـٝؽت عٓـؿ
تعفق ايتػٝري.

اىوم٘ع  ٖٛٚ :يو ١اٱضتٓاٜ ٤كـاٍ قنـا ايًـٝؼ أ ٟاضتٓـَ ٢ـٔ ايهـرب ٚوت

اٱَط٬ع ٜعترب ايكنٛع عُٛؾ ايُ ٠٬نُا ٖ ٞعُٛؾ ايؿ ٜٔيفا تك ٣إ انِ
ايكنع ١بهاًَـٗا ًَـتل َـٔ ايكنـٛعٚ ،ظتـب قنـٛع ٚاسـؿ وت نـٌ قنعـَ ١ـٔ
ايُ ٠٬فك ١ٜٓناْت اْ ٚافً ١ا ٫وت َ ٠٬اٯٜات فه ٞنٌ قنع َٔ ١قنعتٗٝـا
( )1أْعك َعا

اٱقتإ وت تههري ايككإٓ . 6
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متو قنٛعات.
ٚايكنــٛع قنــٔ تبطــٌ ايُــ ٠٬برتنــ٘ عُــؿاً ا ٚنــٗٛاًٚ ،نــفا لٜاؾتــ٘ وت
ايهكٜٓــ ،١ا ٫وت َـ ٠٬ادتُاع ١ف ٬تٓك ايمٜاؾ ٠اـا ناْت َٔ انتأَ ّٛبكُــؿ
انتتابعــٚ ١ضتــٖٛــا ،أَا َــ ٠٬ايٓافًــ ١ف ٬تبطـٌ بمٜاؾ ٠ايكنٔ نٗٛاً.

اىَغ٘ك  ٖٛٚ :يو ١انتٚ ٌٝارتٓٛع  ٚايتطأَ ٚنٌ ي ٤ٞـٍ فكؿ نذؿ،

أَا وت اَ٫ط٬ع فٗ ٛعباق ٠عٔ ْٚا ادتبٗ ١عًـ ٢ا٭ق

بٗ٦ٝـ ١شتَُٛـ١

ٚقُؿ ايتععٚ ِٝايعباؾ ٠هلل تعاؾتٜٚ ،ه ٕٛتــاق ٠دم َٔ ٤ايًُٜٚ ،٠٬شل ب٘
ايهذٛؾ يًهٗٚ ٛيكٓا ٤ايهذؿ ٠انتٓهٚ ١ٝيًتٚ ٠ٚ٬يًًهك ٚيًتفيٌ ٚايتعع،ِٝ
ٚتاق ٠غًٛعاً ٚيهكاً هلل عم ٚدٌ.
ٚظتب وت َ ٠٬ايهكٚ ١ٜٓايٓافً ١وت نٌ قنع ١نذؿتإ ُٖٚـا َعـاً قنـٔ
ٚايهـذٛؾ عهٝؿ ٚبٝإ ٭ققَ ٢كاتب ارتًــٛع هلل عم ٚدٌ ٚفَ ٘ٝهتشبات
نجري ٠ته ٕٛا٫نـتهاَْ ١عٗا أبًغٖ َٔٚ ،ـف ٙانتهـتشبات َـا ٜهـــبك٘ ٜٚهـٕٛ
َكؿَ ١يَ٘ٗٓٚ ،ا َا ٜهَ ٕٛكاقْاً يَ٘ٗٓٚ ،ا َا ٜتعكب٘.
اىزق٘ ٖٛٚ : ٛعاوت ايبطٔ عٔ ا٭ق

َا قفعُٗا عٔ ا٭ق

وت ايهذٛؾ ٚادتٓـٛع بـانتكفكؽت

ٚ ،وت اذتؿٜح :نإ عًـ ٞعًٝـ٘ ايهـٜ ّ٬تػـ ٣ٛنُـا

ٜتػــ ٣ٛايــبعري ايٓــاَك عٓــؿ بكٚنــٖ٘ٚ ،ــ ٛغــاّ بايكدــٌ ؾ ٕٚانتــكأ ٠ايــيت
ٜهتشب هلا إ تًُل بطٓٗا با٭ق
اىزعفري  :ايعهك ٚد٘ ا٭ق

.

ٚ ،عهكت اٱْا  ٤وت ايرتاب َكءت٘ ٚؾيهت٘،

ٚايتعهري وت اٱَط٬ع عًٚ ٢دٗؽت:
ا٭ :ٍٚؾيو اٱْا ٤بايرتاب قبٌ ايوهٌ بانتا.٤
ايجاْ :ٞقٝاّ انتًُ ٞؿتهض دب ٘ٓٝوت ساٍ ايهذٛؾ عً ٢ايعهك  ٖٛٚايرتاب.

اظتَبعل اىَجعخ  :قاٍ تعاؾت ط َٚإََّٔايَُِصَداجَِْيًَِّدِ٘ ص(َٚ )1ـٔ ٚدـٙٛ

تههري اٯ ١ٜا ْٗا تتعًل باعٓا ٤انتهًف اييت ٜٓعٗا عً ٢ا٭ق
( )1نٛق ٠ادتٔ .18

ساٍ ايهذٛؾ
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ٖٚــ ٞادتبٗــٚ ١ايههــإ ٚايكنبتــإ ٚاٱبٗاَــإ َــٔ ايكــؿَؽتٚ ،تــؿٚق ايكنٓٝــ١
ٚايمٜاؾٚ ٠ايٓك ١ُٝوت ايهذٛؾ َؿاق ْٚا ادتبٗ ١عً ٢ا٭ق

ؾ ٕٚانتهادؿ

ا٫غك ،٣فًْٚ ٛا دبٗت٘ ؾ ٕٚنا٥ك انتهادؿ حتٌُ ايمٜاؾ ،٠اَـا يـْٚ ٛـا
نا٥ك ٖا ٚ

ٜٓا ادتبٗ ١فُٝؿم س٦ٓٝف تكى ايهذٛؾ.

اصتجٖخ  :ادتبَٗ ٖٞ ١ا بؽت قُاّ يعك ايكأى ٚطكف ا٭ْف ا٭عً٢

ٚاذتادبؽت طَٚ ً٫ٛا بؽت ادتبٓٝؽت عكْاًًٜ ٫ٚ ،رتط ْٚا ناٌَ ادتبٗ ١عً٢
ا٭ق

بٌ ٜههَ ٞؿم ايهذٛؾ عًَ ٢هُ ٢ادتبٜٗٚ ١تشكل بْٛـا َكـؿاق

ايؿقِٖ ا ٚا٭فتً ٖٞٚ ١ايطكف ا٭عً َٔ ٢اٱَبا.

ٍغ٘ك اىزالٗح  ٖٛٚ :ايهذٛؾ ايٛادب عٓـؿ قـكا( ٠٤اسـؿ )٣آٜـات

ايهذٛؾ ا٭قبع ١وت نٛق ايعما:ٖٞٚ ِ٥
نٛق ٠ايهذؿ ٠عٓؿ قٛي٘ تعاؾت ط َُِٖٚالََٜصِتَهِبِرَُٕٚص(.)1
نٛق ٠فًُت عٓؿ قٛي٘ تعاؾت طإَِّٜاُٙتَعِبُُْ َٕٚص(.)2
نٛق ٠ايٓذِ عٓؿ غتِ ايهٛق.٠
نٛق  ٠ايكًِ عٓؿ غتِ ايهٛق.٠
ظتب نذٛؾ ايت ٠ٚ٬آٜاً عً ٢انتهتُا يٰٜات وت ايهٛق ا٭قبعـٚ ١عًٝـ٘
ا٫كتاع ٚايِٓٚ ،ا٭ظٗك ٚدٛب٘ عً ٢ايهاَا آٜاًٚ ،ايهُاع ٜه ٕٛبكُؿ
ٚبؿ ،ْ٘ٚاَا ا٫نتُاع فَٗ ٛكنب َٔ ايهُاع  َٔٚايكُؿ.
ٜهـــتشب نـــذٛؾ ايت ٠ٚ٬وت أسؿ عًــك َْٛعاً َٔ ايككإٓ ٚـيو وت:
ا٭ : ٍٚنٛق ٠ا٭عكاف عٓؿ قٛي٘ تعاؾت ط ٚيََُٜ٘صِجُُْ َٕٚص(.)3
ايجاْ : ٞوت نٛق ٠ايكعؿ عٓؿ قٛي٘ تعاؾت ط َُِٚالَيُُِٗبِايِػَُُْٚ ِّٚاَصَاٍِ ص(.)4
( )1نٛق ٠ايهذؿ.15 ٠
( )2نٛق ٠فًُت .37
( )3نٛق ٠ا٫عكاف .206
( )4نٛق ٠ايكعؿ .15
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ايجايح  :وت نٛق ٠ايٓشٌ عٓؿ قٛي٘ تعاؾت ط َٜٚفِعًََََُٕٛاُٜؤََِرُ َٕٚص(.)1
ايكابا  :وت نــٛق ٠اٱنـــكا ٤عٓؿ قٛي٘ تعاؾت طَٜٚسِ ُِْٖٜخُعُٛعّاص(.)2
ارتاَو  :وت نٛقَ ٠ك ِٜعٓؿ قٛي٘ تعاؾت طخَرُّٚا شُجَّّْا َٚبُهِِّٝاص(.)3
ايهــاؾى  :وت نــٛق ٠اذتــر عٓــؿ قٛيــ٘ تعــاؾت طإَِّٕ ايًَّدََٜ٘فِعَدٌََُدداَٜعَددا ُ٤ص،
طَٚاَِعًَُٛاايِخَِٝرَيَعًََّهُِتُفًُُِِ َٕٛص.
ايهابا  :وت نٛق ٠ايهكقإ عٓؿ قٛي٘ تعاؾت طَٚزَادَُُِْٖفُٛرّاص.
ايجأَ  :وت نٛق ٠ايٌُٓ عٓؿ قٛي٘ تعاؾت طرَبُّايِعَرِشِايِعََِّ ِٝص.
ايتانا  :وت نٛق )ّ( ٠عٓؿ قٛي٘ تعاؾت طَٚخَرَّ رَانِعّا َٚأََْابَ ص.

ايعايك  :وت نٛق ٠اٱًْكام عٓؿ قٛي٘ تعاؾت طَٚإِذَاقُرِئَ عًََِِِٗٝايِكُرِإُٓ الَ
َٜصِجَُُْٕٚص.
ٍغلح اىْنو ٜ :هتشب ايهذٛؾ يًًهك عٓؿ عؿؾ ْعُ ١ا ٚقفا ْكُ ١اٚ
تفنك اسؿُٖا ا ٚاؾا ٤فك ١ٜٓاْ ٚافً ١ا ٚفعٌ عٌُ َاحلٜٚ ،هه ٞفٝـ٘ زتـكؾ
ْٚا ادتبَٗ ١ا ايًٜٓ ٫ٚ ،١ٝرتط ف ٘ٝايفنك ٚيهٔ ٜهتشب إ ٜك( :ٍٛيهكاً
هلل) ا( ٚيهكاً يه كاً) َكٚ ٠اسؿ ٠اَ ٚهكقٚ ٠تهه ٞوت نذٛؾ ايًهك ٚاسؿ٠
ٜٚهتشب ايتجٜٓٚ ،١ٝتشكل ايتعؿؾ ٚايهُـٌ بُٗٓٝـا بـتعهري ارتـؿٚ ٜٔادتبٝـٓؽت
َكؿَاً يًُٝؽتٜٚ ،هتشب وت نذؿ ٠ايًهك افرتاٍ ا يفقاعؽت ٚايُام ايُؿق
ٚايبطٔ با٭ ق

َٚ ،هض َْٛا ايهذٛؾ بايٝؿ ٚاَكاقٖا عً ٢ايٛد٘ َٚكاؾِٜ

ايبؿٕ ٚايؿعا.٤

ٝني اىققرب ٖٚ :ـ ٛتكبـ ١قـرب اذتهـؽت عًٝـ٘ ايهـٜٚ ّ٬هـتشب اختاـٖـا

( )1نٛق ٠ايٓشٌ .50
( )2نٛق ٠ا٫نكا.109 ٤
( )3نٛقَ ٠ك.58 ِٜ
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يًهذٛؾ ،نُا ٜهــتشب ْٚــعٗا َا انتٝت ســكلاًٚ ،وت تٛقٝـــا اذتُري ٟعٔ
اذتذـــ  ١عً ٘ٝايه :ّ٬نأيت٘ عٔ طـــؽت ايكــــرب ْٜٛـــا َـــا انتٝـت ،فادـاب
اٱَاّ عً ٘ٝايهـــْٜٛ :ّ٬ـــا َــا انتٝــت وت قــربٜٚ ٙــػًط نــٓٛط٘.

اىزْٖل  ٖٛٚ :اٱتٝإ بايًٗاؾتؽت عً ٢ضت ٛشتُ ّٛوت ايُٖٛٚ ،٠٬

ٚادب َكٚ ٠اسؿ ٠وت ايُــ ٠٬ايجٓا ١ٝ٥نُــ ٠٬ايُبض عٓؿ ادتًٛى بعؿ قفا
ايكأى َٔ ايهذؿ ٠ا٭غـريَ ٠ـٔ ايكنعـ ١ايجاْٝـَٚ ،١ـكتؽت وت ايُـ ٠٬ايج٬ثٝـ١
نُ ٠٬انتوكب ٚايكباع ١ٝنُ ٠٬ايعٗك َ ،ـك ٠بعـؿ قفـا ايـكأى َـٔ ايهـذؿ٠
ايجاْ َٔ ١ٝايكنع ١ايجاْ ١ٝنُا ـنك أ عَٚ ،ٙ٬ك ٠بعؿ قفا ايـكأى َـٔ ايهـذؿ٠
ايجاْ َٔ ١ٝايكنع ١ا٭غري.٠
ٜٚهُ ٢ايتًٗؿ ا٭ ٍٚس٦ٓٝف أ ٟوت ايج٬ثٚ ١ٝايكباعٝـ ١بايتًـٗؿ ايٛنـطٞ
َٛٚقت٘ "ايٗؿ إ  ٫إي٘ ا ٫اهلل ٚسؿ ٫ ٙيكٜو ي٘ٚ ،ايٗؿ إ ستُؿاً عبؿٙ
ٚقنٛي٘ ،ايًِٗ ٌَ عً ٢ستُؿ ٚآٍ ستُؿ" ٚظتب إ ٜأت ٞبايفنك  ٖٛٚدايو
َطُــ٪ٜٚ ،ٔ٦ؾٜــ٘ عًــ ٢ايٛدــ٘ ايعكبــ ٞايُــشٝض َــا انتــٛا ٠٫بــؽت ايهًُــات
ٚايهككات.
 ٚوت َ ٠٬ايُبض ٪ٜت ٢بايتًٗؿ بعؿ ايكنع ١ايجاْٚ ١ٝيهٓ٘ ٜ ٫هُٚ ٢نطٝاً.

اىزْٖل اطتفٞف ٖٚ :ـ" ٛايـٗؿ اْـ٘  ٫ايـ٘ ا ٫اهلل ٚايـٗؿ إ ستُـؿاً

قن ٍٛاهلل ،ايًِٗ ٌَ عً ٢ستُؿ ٚآٍ ستُؿ" ٫ٚ ،ظتب ف ٘ٝايتهبري يًًـكٚع
فٚ ٘ٝاهل ٟٛيًهذٛؾ ا ٫إ ٜه ٕٛإَاَاً.

اىزَي ٖٛٚ : ٌٞاٱتٝإ بُٝغ ايه ّ٬انتػُٚ ١َٛاغتتاّ ايُـ ٠٬بـ٘،

 ٖٛٚدم َٔ ٤ايُٚٚ ٠٬ادب عً ٢ا٭قٚ ،٣ٛيًهَٝ ّ٬وتإ:
ا٭ٚؾت  :ايه ّ٬ع ًٓٝا ٚعً ٢عباؾ اهلل ايُاذتؽت"
ايجاْ : ١ٝايه ّ٬عًٝهِ ٚقلت ١اهلل ٚبكناتـ٘"ٚ ،ايٛادـب اسـؿاُٖا فـإٕ
قؿّ ايُٝو ١ا٭ٚؾت ناْت ايجاَْ ١ٝهتشبَ ١ا اعتباقٖا دم َٔ ٤ايُ ،٠٬اَا يٛ
قؿّ ايُٝو ١ايجاْ ١ٝفٝكتُك عًٗٝا عً ٢ا٫قٚ ،٣ٛا٫سٛط ادتُا بؽت ايُٝوتؽت
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عًـ ٢ايرتتٝــب انتـفنٛق اعــٚ ٙ٬قــ" ٍٛايهـ ّ٬عًٝــو أٜٗـا ايــٓ

ٚقلتــ ١اهلل

ٚبكنات٘" َهـتشب َ٪نؿ ٚيهٓـ٘ يٝو َٔ َٝغ ايه ّ٬اييت غتكز بٗا انتًُٞ
َٔ ايُ.٠٬

اىزأٍني ٜ :كاٍ أَٓت عً ٢ايؿعا ٤تأَٓٝـا :قًـت عٓـؿ ٙآَـؽت َٓٚـ٘ فـٕ٬

 َٔ٪ٜعً ٢ؾعا ٤فٚ ،ٕ٬آَؽت :انِ فعٌ َبين عً ٢ايهـتض ٚفٝـ٘ اقبـا يوـات
انجكٖا انت عُا ً٫بانتؿ بعؿ اهلُم َٔ ٠ءري إ َايٚ ،١هتا ـنـك يـ٘ َـٔ انتعـاْ ٞاْـ٘
ٜعين :ايًِٗ انتذبٚ ،آَؽت يٝهت َٔ ايكـكإٓ ٚعًٝـ٘ اكتـاع انتهـًُؽت ٚ
تهتب وت أَُ ٟشف.

اىٖالح األكا ٞخ  ٖٞٚ :ايُ ٠٬اييت ت٪ؾ ٣وت ٚقتٗا احملؿؾ يكعاً ،فًٛ

ًَ ٠٬َ ٢ايُبض بؽت طًٛع ايهذـك ٚطًـٛع ايًـُو ،فتعتـرب َـ ٠٬أؾاٝ٥ـ١
ٜٚه ٕٛانتأت ٞب٘ َطابكاً يًُأَٛق ب٘ َٔ دٗ ١ايٛقت.

اىٖالح اىقٚب ٞخ  ٖٞٚ :ايُ ٠٬اييت ٪ٜت ٢بٗا بعؿ فٛات ٚقتٗا ،نُـا

يَ ٛـً ٠٬َ ٢ايُبض بعؿ طًٛع ايًُو ،ا ٚاْ٘ اؾاٖا وت  ّٜٛآغكٚ ،تًشل
بٗا ايُ ٠٬عٔ انتٝت ايف ٟفاتت٘ َ ٠٬فك ،١ٜٓاَا ي ٢ً َ ٛعٔ انتٝت َــ٠٬
َٓــؿٚب ١فٗ ٞيٝهــت َٔ ايكٓــاَ ١ٝ٥ا ؾاّ

تًتوٌ ـَ ١انتٝت بٗا.

اىرترٞت  ٖٛٚ :يو ١دعٌ نٌ ي ٤ٞوت َكتبتـ٘ َٓٚميتـ٘ انتُ٥٬ـٚ ١ستًـ٘،

ٚوت اٱَط٬ع دعٌ ا٭يٝا ٤انتتهجكَ ٠تشؿَ ٠تذاْهٜٚ ١هـ ٕٛيبعٓـٗا ْهـب١
اؾت بعض بايتكؿٚ ِٜايتأغري ٖٛٚ ،اغــِ َـٔ ايرت نٝــب ايـفْ ٫ ٟهـب ١بـؽت
ادما ٘٥بايتكؿّ ٚايتـأغكٚ ،ايرتتٝـب وت افعـاٍ ايُـٚ ٠٬ادـب فٝبـؿأ بتهـبري٠
اٱسكاّ بعؿ ايٓ ١ٝثِ ٜأت ٞبايككا ٠٤عٔ قٝاّ ثِ ايكنٛع ٖٚهـفاٚ ،يـ ٛغـايف
عُؿاً بطًت َ٬ت٘.
أ َا ي ٛغايف ايرتتٝب نٗٛاً فاـا أَهٔ تؿاقن٘ نُا ي ٛقؿّ ايهٛق ٠عًـ٢
ايهاحت ١نٗٛاً ف ٬تبطٌ ايُ ٠٬يًهٗٚ ٛعؿّ لٜاؾ ٠قنٔ بـٌ ٜكـكأ ايهاحتـ ١ثـِ
ٜعٝؿ ايهٛقٚ ،٠نفا ي ٛقؿّ ءري ايكنــٔ عً ٢ايكنـٔ نُا ي ٛقؿّ ايتًٗؿ عً٢
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ايهذؿتؽت فاْ٘ ٜأت ٞبايهذؿتؽت ثِ ٜعٝؿ ايتًٗؿ ،أ َا ي ٛقؿّ قنٓاً عً ٢قنـٔ
نُا ي ٛن ذؿ ايهـذؿتؽت نـٗٛاً قبـٌ إٔ ٜكنـا فـإٕ ايُـ ٠٬باطًـٚ ،١اٱتٝـإ
بهذؿت ٞايهٗ ٛف ٘ٝتهُ.ٌٝ

اىوارت  ٖٛٚ :يو ١ايجابت ٚايؿاٚ ،ِ٥اٱَاّ ايكاتب ٖ ٛايجابت ٚانتكِٝ

وت إ َاَت٘ وت انتهذؿ َٚجً٘ انت٪ـٕ ايكاتب.
ٚاٱَاّ ايكاتب وت انتهذؿ أٚؾت َٔ ءريٚ ٙإ نإ ءري ٙأفٌٓ َْٓ٘ ،عـِ
ٚا٭ٚؾت ي٘ تكؿ ِٜا٭فٌٓ.

اظت٘االح يف أفعبه اىٖقالح ٖٚ :ـ  ٞعبـاق ٠عـٔ عـؿّ ايهُـٌ نـٗٛاً اٚ

عُؿاً بؽت افعاٍ ايُ ٠٬عًٚ ٢د٘ قتشَٛ ٛق ٠ايُ ٠٬سهب َا َٖ ٛتعاقف
عٓؿ انتتًكع.١
ٚيٝو َٔ ستَٛ ٛق ٠ايُ ٠٬تط ٌٜٛايكنٛع ا ٚايهـذٛؾ ا ٚا٫نجـاق َـٔ
ا٫ـناق ا ٚقكا ٠٤ايهٛق ايطٛاٍ.

اىقْ٘د  :يو ١ايطاعـٚ ١ارتًـٛع ٚايُـُتٖٚ ،ـ ٛوت اَ٫ـط٬ع ؾعـا٤

بهٝهٝــ ١غاَــ ١وت ايُــٚ ،٠٬ايــِٓ ٚا٫كتــاع عًــ ٢انــتشباب٘ وت ايهــكا٥ض
ايْٛٚ ١َٝٛٝافًٗا بٌ وت ايٓٛافٌ كتٝعٗا اَ ٫ا غكز بايؿيٜٚ ،ٌٝتأنؿ وت ايُ٠٬
ادتٗك َٔ ١ٜايهكا٥ض غَُٛاً َ ٠٬ايُبض ٚادتُع ٖٛٚ ،١وت نٌ ََ ٠٬ك٠
قبٌ ايكنٛع َٔ ايكنع ١ايجاْ ١ٝا ٫وت بعض انتٛاقؾ نُ ٠٬ايعٝؿ.

ميَققبد اىفققوط ٖٚ :ــ ٞؾعــا ٤شتُــٖٚ ّٛــ ٫" ٛايــ٘ ا ٫اهلل اذتًــِٝ

ايهك ٫ ،ِٜاي٘ ا ٫اهلل ايعً ٞايعع ،ِٝنبشإ اهلل قب ايهُاٚات ايهبا ٚقب
ا٭قْؽت ايهباَٚ ،ا فَٚ ٔٗٝا بٚ ٔٗٓٝقب ايعـكٍ ايععـٚ ِٝاذتُـؿ هلل قب
ايعانتؽت" ٚقؿ ٚقؾ وت ُْ ّٛاغكَ ٣ا توٝري وت نًُـ ١ا ٚلٜـاؾ ٠نـ ّ٬عًـ٢
انتكنًؽت ،ا ٚاٱتٝإ ب ٬إ ي٘ ا ٫اهلل بؿٍ نـبشإ اهللٚ ،تًكـٔ نًُـات ايهـكز
يًُٝت عٓؿ ايٓمعٜٚ ،هتشب إ ٪ٜت ٢بٗا وت ايكٓٛت.

اىزعقٞققت ٜ :كــاٍ عكبــ٘ ٜعكبــ٘ أ ٟدــا ٤غًهــٖ٘ٚ ،ــ ٛوت اَ٫ــط٬ع
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اٱيتواٍ بايفنك ٚايؿعاٚ ٤ايتٚ ٠ٚ٬ضتٖٛا عكـب ايهـكا َـٔ ايُـٖٚ ،٠٬ـٛ

َهـ ـتشب َ٪نــؿ ٚقؿ ٚقؾت وت فٓــً٘ ُْ ّٛنجري ٠فه ٞقٛي٘ تعاؾت ط ََإِذَا
ََرَغَََِْاْضَبِ * َٚإِيَ ٢رَبِّوَََارِغَبِ ص

()1

أ ٟاـا فكءت َٔ ايُ ٠٬فادتٗؿ وت

ايؿعاٚ ٤اقءب اؾت قبو وت انتهأي.١
 ٖٛٚعكب َ ٠٬ايهك ١ٜٓأفٌٓ َٓ٘ بعؿ ايٓافًُٜٚ ١ؿم ايتعكٝـب عًـ٢
ايؿعاٚٚ ٤د ٙ ٛايفنك اييت ٪ٜت ٢بٗا بعؿ ايهكا َٔ ايَُ ٠٬بايك َٔ ٠ءري إ
ٜتػًٌ بُٗٓٝا فعٌ ٜٓاوت ايُـؿم ايعكوت يًتعكٝـبَ ،ـا اعتبـاق انتكـاّ ٚاذتـاٍ
نايههك ٚاذتٓك ٚتعًل َٓافع٘ ا ٚسادـات ايٓـاى بًػُـ٘ عكٝـب ايُـ،٠٬
ٚا٭ٚؾت وت ايتعكٝب ادتًٛى وت انتًَُ ٢هتكب ً٬ايكبً ٖٛٚ ١عً ٢طٗاقٚ ٠إ
ٜه ٕٛبايعكبٚ ،١ٝافـكاؾ ايت عكٝـب انتـأثٛق ٠نـجريٚ ٠وت اذتـؿٜح (َـٔ عكـب وت

َ ٠٬فٗ ٛوت ايُ ،)2( )٠٬أ ٟاْ٘ اقبٌ عً ٢ايفنك ٚايتهبٝض بعؿ ايهـكا َـٔ
ايُ.٠٬

اىزَققجٞؼ ٜ :كــاٍ انــبض اهلل تهــبٝشاً ٚنــبشاْ٘ ٖٚــ ٞنًُــ ١تٓمٜــ٘

ٚتكؿٜو هلل عم ٚدٌ ٚتتُٓٔ َعاْ ٞايتععٚ ِٝاٱقكاق بعع ِٝقؿقتـ٘ تعـاؾت
ٚايٛثٛم ب٘ ٚطكؾ َا ًٜٝ ٫ل ب٘ َٔ ايُهات ن ٌ٦اٱَـاّ عًـ ٞعًٝـ٘ ايهـّ٬
عٔ نًُ ١نبشإ اهلل فكاٍ :نًُ ١قْٗٝا اهلل يٓهه٘ فا ٢َٚبٗا ٚيكؿ اثٓ ٢اهلل

عم ٚدـٌ عًـ ٢انت٥٬هـ ١نتـٛاظبتِٗ عًـ ٢ايتهـبٝض بكٛيـ٘ تعـاؾت طُٜصَدبَُُِّٕٛ
ايًََّٚ ٌَِٝايََّٓٗارَ الََٜفِتُرَُٕٚص(.)3
رَجٞؼ اىيٕواء  َٔ ٖٛٚ :أ فٌٓ َٝغ ايتعكٝـب ٚقؾت فٝـ٘ ُْـّٛ
عؿٜؿٚ ،٠انتشباب٘ ٜٓ ٫شُك بايتعكٝب بٌ ٜهـتشب عٓـؿ إقاؾ ٠ايٓـ ّٛيـؿفا
( )1نٛق ٠ايًكع .8 - 7
( )2يهإ ايعكب . 611/1

( )3نٛق ٠اْ٫بٝا.20 ٤
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ايكٜ٩ا ايهَ ١٦ٝج ً٬بٌ َٖ ٛهـتشب وت ْهه٘ٚ ،ا٫قٚ ٣ٛانتًٗٛق وت نٝهٝت٘ ٖٛ
"اهلل أنرب" أقبع ًا ٚث٬ثؽت َك" ،٠اذتُـؿ هلل" ث٬ثـ ًا ٚث٬ثـؽت َـك" ،٠نـبشإ اهلل"
ث٬ث ًا ٚث٬ثؽت َك.٠
ٚقؿ عًّ ُ٘ ايٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ يًمٖكا ٤سُٓٝـا نـأيت٘ غاؾَـ١

تعٗٓٝا عً ٢ي ٕٚ٪انتٓمٍ بعؿ إ دكت بايكس ٢ست ٢زتًت ٜـؿاٖا ٚنهـشت
بايبٝت ست ٢اءربت ثٝابٗا ٚاٚقؿت حتت ايكؿق ست ٢ؾنٓت ثٝابٗا فعًُٗا ٖفا

ايتهبٝض بؿ ً٫عٔ ارتاؾَـ ١فكايـت :قْـٝت عـٔ اهلل ٚقنـٛي٘ ث٬ثـاً(ٚ ،)1عـٔ
ايُاؾم عً ٘ٝايه :ّ٬تهبٝض فاطُ ١ايمٖكا ٤عًٗٝا ايه ّ٬ايفنك ايهجري ايفٟ

قاٍ اهلل تعاؾت ط اذنرٚا اهلل ذنراّ نثرياّص(.)2
ٕالح اٟٝبد  ٖٞٚ :اييت ٪ٜت ٢بٗا عٓؿ سؿٚخ آ ١ٜنٚ ١ْٝٛفـل يـكا٥ط
شتَُٛــ ٚ ٖٞٚ ١ادب ١عً ٢ايكدــ ٌ ٚانتكأ ٠عٓؿ سُ ٍٛاسؿ أنبابٗا :ٖٞٚ
ا٭ :ٍٚنهٛف ايًُو ٚغهٛف ايكُك ٚي ٛنإ دمٝ٥اً ٚ

عتُـٌ َٓـ٘

غٛف يوايب ايٓاى.
ايجاْ :ٞايميمي ٖٞٚ ١قده ١ا٭ق

ٚإ

عتٌُ َٓٗا غٛف.

ايجايــح :نــٌ شتــٛف مســا ٟٚا ٚأقْــ ٞنــايكٜض ايهــٛؾا ٤ا ٚاذتُــكا٤
ٚارتهف ٚايعًُ ١ايًؿٜؿٚ ٠ءريٖا َٔ اٯٜات انتػٛف ١عٓؿ ءايب ايٓاى٫ٚ ،
عرب ٠بوري انتػٛف َٓٗا  ٫ٚخبٛف ايٓاؾق.

مٞفٞخ ٕالح اٟٝبد  ٖٞٚ :قنعتإ ،نٌ قنع ١فٗٝا متـو قنٛعـات

ٚنذؿتإ فبعؿ تهبري ٠اٱسكاّ ٜككأ ايهاحتٚ ١نٛقٜٚ ٠كنا ،ثـِ ٜكفـا قأنـ٘
ٜٚككأ ايهاحتٚ ١نٛقٖٚ ،٠هفا ستٜ ٢تِ متهاً فٝهذؿ بعؿ ايكنـٛع ارتـاَو
نذؿتؽت ،ثِ ٜك ّٛيًكنع ١ايجاْٜٚ ١ٝأت ٞبٗـا َجـٌ ايكنعـ ١ا٭ٚؾت ،ثـِ ٜتًـٗؿ
ٜٚهًِ.
( )1ناق ا٭ْٛاق .83/43

( )2نٛق ٠ا٫سماب .41
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ٕالح اإلٍزئغبه  ٖٞٚ :ايتعٗـؿ بعكـؿ ادـاق ٠بـاؾا ٤ايُـْٝ ٠٬ابـ ١عـٔ

انتٝتٚ ،ظتٛل ا٫نت٦ذاق يًُ ٠٬بٌ ٚيها٥ك ايعباؾات عٔ ا٭َٛات اـا فاتتِٗ
ٚنــفا ظتــــ ٛل ايتــربع عــِٓٗ ،اَــا ا٭سٝــا ٤فــ ٬ظتــــ ٛل اْابــ ١ءريٖــِ عــِٓٗ وت
ايعبــاؾات ايعٝٓٝــ ١نايهكا٥ــض ايَٚ ١َٝٛٝــ ٠٬اٯٜات ٚإ ناْٛا عادم ٜٔعٔ
انتبايــك ٠ا ٫اذتــر نتٔ نإ َهـ تطٝعاً ٚيهٓ٘ عادم عٔ انتبايك.٠

ٚقاٍ بعض ايهكٗا ٤بعؿّ اثاب ١اٱْهإ بعٌُ ءري ٙيكٛي٘ تعـاؾت طَٚإَِٔ
يَِٝضَيِإلِْصَإِإِالَََّا شَعَ ٢ص(ٚ )1انتؿٍ بٗا ايًافع ٞعً ٢عؿّ  ٍَٛٚثٛاب
ايككا ٠٤اؾت ا٭َٛاتٚ ،يهٔ ايٛيؿ ايُاحل َٔ نع ٞاٱْهإ ٚنفا َـا دعـٌ
اهلل َٔ سل وت اي ١َٝٛبجًج٘ وت اعُاٍ ايـرب ٚايُـ٬ع ٚدـا ٤ايُٓـ ّٛفهـٞ
قٓا ٤اذتر انتٓفٚق عٔ انتٝت قاٍ ايٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنـًِ فشـل اهلل

اسل بايكٓاٚ ،٤قاٍ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ :إـا َات ابٔ آؾّ
اْكطا عًُ٘ إ َٔ ٫ث٬خَ :ـؿق ١داقٜـ ،١أ ٚعًـِ ٜٓتهـا بـ٘ ،أٚ ٚيـؿ َـاحل

ٜؿع ٛي٘ (.)2

ٕالح اصتَبعخ ٖٚ :ـ ٞاتٝـإ ايُـ ٠٬كتاعـٚ ١فـل يـكا٥ط شتَُٛـ١

ٚتته َٔ ٕٛاَاّ ايُٚ ٠٬انتأََ ّٛتشؿاً اَ ٚتعـؿؾاً ٜٚتٓـاعف ايجـٛاب َـا
نجك ٠انتأََٛؽت َٔ ٖٞٚ ،انتهتشبات ا٭نٝؿ ٠وت كتٝا ايهكا٥ض غَُٛاً وت
ايًُٛات ايَٗٓ ١َٝٛٝا ٫نُٝا وت ايُبض ٚايعًاٚ ٜٔ٤غَُٛاً دتريإ انتهذؿ
اٜ َٔ ٚهُا ايٓؿاٚ ،٤قؿ ٚقؾت ايُٓ ّٛانتهته ١ٓٝوت فًٓٗا ٚـّ تاقنٗـا
ٚنأْٗا َـٔ ايٛادبـاتٚ ،وت ايُـشٝض اْٗـا افٓـٌ َـٔ َـ ٠٬ايكدـٌ ٚسـؿٙ
خبُو ٚعًك.٠٬َ ٜٔ
 ٖٞٚطكٜل نتعكف٬َ ١ع انتهًف ٚعؿايت٘ٚ ،نـَٓ ١باقنـ ١سـكّ ايـٓ
ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ عًـ ٢تعاٖـؿٖا ٚدعًـٗا دـمَ ٤ـٔ ايٛاقـا ايٝـَٞٛ
( )1نٛق ٠ايٓذِ .39
( )2زتُا ايبٝإ .78/2
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يًُهًُؽت وت ناف ١أ َُاقِٖ ٚوت سٓكِٖ ٚنهكِٖ َٔٚ ،اٯٜات إ اهلل عم
ٚدٌ لقع وت قًٛب انتهًُؽت ايًٛم هل ا ٚنأْٗا ءـفاٜ ٤ـ َٞٛقٚسـٚ ،ٞفٗٝـا
اقتباى َٔ اْٛاق اهلؿاٚ ١ٜتٛثٝل يًُـ٬ت ا٭غ ١ٜٛبؽت انتهًُؽت ٚباب َتذؿؾ
يٓمع ايوـٌ َـٔ ايُـؿٚق ٚطــكؾ ايبوٓـاٚ ٤اذتهـؿ َـٔ ايٓهـٛى نتـا فٗٝـا َـٔ
ارتٓٛع ادتُاع ٞانتتشؿ بؽت ٜؿ ٟايباق ٟعم ٚدٌ.

ئكهاك اىومعخ  ٖٛٚ :ؾغ ٍٛانتًُ ٞوت َ ٠٬ادتُاع ١نٝح حتتهب ي٘

قنع ١ناًَٚ ١إ فات٘ بعض ادماٗ٥ا ،نُا ي ٛاؾقى انتأَ ّٛاٱَـاّ وت قنٛعـ٘
ٚإ نإ بعؿ فكاء٘ َٔ ايفنك.

ِدُّ١
رْبػ األ َخ  :ايًض ٖ ٛايبػٌ انتكك ٕٚبـاذتكّ ،قـاٍ تعـاؾت طأَظ َّ

عًََ٢ايِخَِٝرِ ص(ٚ )1تًاع ا٭ ١ُ٥إ نٌ ٚاسؿ َِٓٗ ٜ ٫كْ ٢إ ٜرتى اٱَاَ١
يوري ٜٚ ٙتُهـو بٗا يٓهه٘ٚ ،س٦ٓٝف ٜكؿّ َٔ غتتاق ٙانتأَ َٕٛٛبكادض يكعٞ
ٚإ نإ َهٓ ً٫ٛباعتباق إ تكؿقتِٗ ي٘ اغتٝاق ٚاطُٓ٦إ ٜهــاِٖ وت اٱقبـاٍ
ٚايتٛد٘ وت ايُٚ ٠٬ق ٌٝا٭ٚؾت تكى اٱ٥تُاّ بِٗ كتٝعـاً اـ قًُـا ٜبكـَ ٢عـ٘
ايٛثٛم خبً ّٛاَاَتِٗ عٔ قُؿ ايكٜانٚ ١يٝو بتاّ ،غَُٛاً ٚإ طًـب
اٱَاَٜ ٫ ١عين بً ٛنـًطإ ايًـض ايكًـب ٚانـت ٙ٤٬ٝعًٝـ٘ٚ ،ذتُـٌ عُـٌ
انت َٔ٪عً ٢احملاٌَ اذتهـٓٚ ١طًبٗـا يتععـ ِٝيـعا٥ك اهلل ٚٱؾقاى نـٌ ٚاسـؿ
َِٓٗ ا ٚا٭نجك ا٭ًٖ ١ٝيٲَاَٚ ١حتٌُ اعبــاٖ٤اٚ ،ذتُـٌ عُـٌ انتهـًِ عًـ٢
ايُشٚ ،١ظاٖك ايتًاع وت ايوايب َكقا ٠وت اظت اؾ ا٭ًٖ ١ٝيٲَاَـٚ ١ايتٓـافو
ايهك ِٜوت ادتُاع يـكا٥طٗاٚٚ ،قٚؾ إ َـط٬ع (تًـاع) ٜ ٫عـين بايٓـكٚق٠
اْطبام عٓٛإ ايًض عً ٢انتْٛٛع ٚ ،يهٓ٘ يًبٝإ ٚايتٓب ٘ٝنتٓا أنباب ايهؿٚق٠
وت ايَُٚ ٠٬كؿَاتٗا.

اإلعبكح  :ايكؾ ٚوت اٱَط٬ع اٱتٝإ َـك ٠اغـك ٣بايهعـٌ ايعبـاؾَ ٟـٔ

قأى أَ ٟــٔ بؿاٜتــ٘ َــك ٠اغــك ٣يهكــؿ ٙيــكط ا ٚدــمٜٚ ٤طًــل عًٗٝــا ا ٜٓـاً
( )1نٛق ٠ا٫سماب .19
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اٱنتٓ٦اف ٜٚكابً٘ ايبٓا ٤ا ٚاـتاّ ايهعٌ َٔ سٝح

قطا.

اإلٍزئْبف ٜ :كـاٍ انـتٓ٦هت ايًـ  ٤ٞأ ٟابتؿأتـٖ٘ٚ ،ـ ٛوت اٱَـط٬ع

إعاؾ ٠ايعباؾ َٔ ٠دــؿٜؿ ،فً ٛأنٌُ َ٬ت٘ ٚايتهت اْ٘ تكى نٗٛاً ايكنٛع وت
إسؿ ٣قنعاتٗا فاْ٘ ٜهتأ ْهٗا َٔ دؿٜؿ يهكؿٖا يكنٔ.

اىجْبء  :ايبين ْكٝض اهلؿّٚ ،ايبٓا ٤وت اٱَط٬ع اـتاّ ايهعٌ ايعبـاؾٟ

َٔ سٝح ايكطا ،فً ٛتكى ايطٛاف بعـؿ إ دـا ٤بـانجك َـٔ ُْـه٘ فاْـ٘ ٜـبين
عًٜٚ ،٘ٝتِ َا بك َٔ َ٘ٓ ٞءري ساد ١اؾت اعاؾت٘ َٔ دؿٜؿ.

اىٖققالح اظتإقزققخ  :ايــيت ٜهــ ٕٛأ ؾاٖ٩ــا ستُــٛقاً بٛقـت َعــؽت بايٓهــب١

يًُػتاق نايُ ٠٬ايَٚ ،١َٝٛٝا فٛاتٗا فٝذب ايكٓا ٤يبكا ٤ارتطاب ايتهًٝهٞ
اَ ٫ا ايؿي ٌٝعً ٢ارت٬ف ،فُ ٠٬اٯٜات  ٫تكٓ ٢اـا نإ ايههٛف دمٝ٥اً
ٚانتهًف

ٜعًِ ب٘ إ ٫بعؿ

اٱْكٓا.٤

ٕالح اإلؽزٞب ٖٞٚ : ٛايُ ٠٬اييت ٪ٜت ٢بٗا تؿاقناً رتًٌ اْ ٚكِ وت

ايُ ٠٬ءري َبطٌ هلا ،إـ أ ْ٘ َا ايٓكِ ايعُؿ ٟيٛادب قنين ا ٚءري قنين
تبطٌ ايُ ،٠٬فً ٛيو وت َ ٠٬ايعٗك ٖ ٛوت ايكنع ١ايجايج ١ا ٚايكابع ١فٝـتِ
َ٬ت٘ باستهابٗا اقبا قنعات ٜٚتِ َ٬ت٘ ٚعتتاط بكنع َٔ ١قٝاّ ا ٚقنعتؽت
َٔ دًٛى ٚا٭سٛط اغتٝاق ايكنع َٔ ١قٝاّ.
ٜٚعترب وت َ ٠٬اٱستٝاط كتٝا َا ٜعترب وت نا٥ك ايًُٛات َٔ ايًكا٥ط،
ٚبعــؿ اســكالٜٓ ٙــٜٚ ٟٛهــرب يٲســكاّ ٜٚكــكأ فاحتــ ١ايهتــاب ٜٚكنــا ٜٚهــذؿ
نذؿتؽت ٜٚتًٗؿ ٜٚهًِٚ ،إ ناْت َ ٠٬اٱستٝاط قنعتؽت فٝتًٗؿ ٜٚهًِ
بعؿ ايكنع ١ايجاْ.١ٝ

اإلّزجبٓ يف اىزٞجٞا  ٖٛٚ :طك ٚايهٗٚ ٛاٱيتبا ٙعٓؿ اتٝـإ ايهعـٌ

انتهًف ب٘ ايعبؿ ا ٚانتهــتشب َا تكؿّ ايكُــؿ ٚايٓ ١ٝباقاؾت٘ بايفات ،فُجً٬
ي ٛدا ٤٭ؾا ٠٬َ ٤انتوكب ٚيهٓ٘ ايتب٘ ٚتًهغ بٓ ١ٝايعًا ٤ا ٚايعُك فَٗٔ ٛ
اٱيتبا ٙوت ايتطبٝل ٬َٚت٘ َشٝشٚ ١زتم ١ٜعٔ ايُ ٠٬اييت ْٛاٖا با٭ٌَ.

َُطًشات فكٗ ١ٝــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 105

ٍغ٘ك اىَٖ٘ ٚ :قؾ وت ايُشٝض وت نذؿ ت ٞايهُٖٗٚ :ٛـا انتكءُتـإ

أ ْف ايًٝطإ٪ٜٚ ،ت ٢بهذٛؾ ايهٗ ٛوت َٛاقؾ َٓٗا ايه ّ٬نٗٛاً بوري ايككإٓ
ٚايؿعاٚ ٤ايفنك ٚايه ّ٬وت ءري ستًْ٘ٚ ،هٝإ ايهـذؿ ٠ايٛاسـؿ ٠ا ٚايتًـٗؿ
ْٚهب اؾت كتا َٔ انتتأغك َِٗٓ ٜٔايع ١َ٬إ نذؿت ٞايهـٗ ٛيهـٌ لٜـاؾ٠
ْٚك١ُٝ

ٜفنكٖا وت ستٌ ايتؿاقى.

مٞفٞخ ٍغ٘ك اىَٖ٘  :إ ٜٓٚ ٟٜٛٓا دبٗت٘ عً ٢ا٭ق

ا ٚءريٖا

هتا ُٜض ايهذٛؾ عًٜٚ ٘ٝك" :ٍٛبهِ اهلل ٚباهلل  ٢ًَٚاهلل عً ٢ستُؿ ٚآي٘" اٚ
ٜك" :ٍٛبهِ اهلل ٚباهلل ايًـِٗ َـٌ عًـ ٢ستُـؿ ٚآٍ ستُـؿ" ،ثـِ ٜكفـا قأنـ٘
ٜٚهذؿ َك ٠اغكٜٚ ٣ك ٍٛنُا قاٍ وت ايهذؿ ٠ا٭ٚؾت ،ثِ ٜكفا قأن٘ ٜٚتًٗؿ
ٜٚهًِ ٖٛٚ ،شتري وت ايتًٗؿ بؽت ايتًٗؿ انتتعاقف ٚايتًٗؿ ارتهٝف.

اىَٖ٘ ٗاىَْٞبُ  :ايوهًٚ ١ءٝاب ايًـ ٤ٞعـٔ ارتـاطك ٚلٚاٍ انتعٓـ٢

عٔ ايفانكَ ٠ا بكا ٘٥وت اذتافعـ ١نٝـح قتهـٔ إنتشٓـاق ٙبـأؾْ ٢تأَـٌ ،أَـا
ايٓهــٝإ فٗــ ٛءٝــاب ايًــ ٤ٞعــٔ ايكــٛتؽت ايــفانكٚ ٠اذت افعــ ١فكــؿ ٜهــتطٝا
إ نتشٓاق ٙوت ايفٖٔ ٚي ٛادتٗؿ ،فـبؽت ايٓهـٝإ ٚايهـٗ ٛعُـٚ ّٛغُـّٛ
َطًل ،فهٌ ْهٝإ ٖ ٛنٗٚ ٛيٝو

ايعهو.

ٕالح اظتَبفو  ٖٞٚ :اييت يكعت يًُهافك ختهٝهاً عٓ٘ وت أؾا ٤ايهكا٥ض

اي ،١َٝٛٝاـ ظتب عً ٢انتهافك ايكُك وت ايَُ ٠٬ا إدتُاع ايًكا٥ط بانكاط
ايكنعتؽت ا٭غريتؽت َٔ َ ٠ ٬ايعٗك ٚايعُـك ٚايعًـاٚ ،٤أَـا َـ ٠٬ايُـبض
ٚانتوكب ف ٬قُـك فُٗٝـاٚ ،أٖـِ يـكٚط ايكُـك انتهـافٖٚ ١ـ ٞمثاْٝـ ١فكانـؼ
اَتؿاؾٜــ ١ـٖابـاً ٚاٜابـاً اؾت ايبًــؿ ،اًَ ٚهكــَ ١ــٔ ايــفٖاب ٚاٱٜــابٚ ،تهــٕٛ
انتهاف ١اقبعٚ ١اقبعؽت ن ًٛٝتككٜباً.

اىفوٍـ  - :بهتض ايهؽت َ -ـٔ َكـاٜٝو ايطـٚ ٍٛانتهـافٖٚ ١ـ ٛفاقنـٞ

َعكبٚ ،قؿق ٙث٬ثـ ١اَٝـاٍٚ ،انتٝـٌ اقبعـ ١آ٫ف ـقا ع بـفقاع ايٝـؿ ٖٚـَ ٛـٔ
انتكفل إؾت أ طـكاف ا٭َـاباٜٚ ،هـ ٕٛايهكنـؼ متـو نًٝـَ ٛـرتات تككٜبـاً،
ٚانت ٌٝايٛاسؿ انجك َٔ ايف ٚنتُا١٥

َرت.
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ق٘اٝع اىَفو  :أَ ٟا ٜبطٌ َعٗا اذتهِ انترتتب عًـ ٢ايهـهك ٜٚعتـرب

َعٗا انتهًف ن انتك ِٝوت انتهإ فٝتِ َ٬ت٘ َ ُّٜٛٚـا ؾاّ فٗٝـا ا ٚفُٝـا ؾٕٚ
سؿ ايرتغِ َٓٗاٚ ،عٓؿَا  ٌُٜايٗٝـا ٜ ٫كدـا اؾت ايكُـك ا ٫عٓـؿ قُـــؿ
َهــاف ١دؿٜؿَ ٠ا عاٚل سؿ ايرتغِ َٔ دــؿٜؿ وت

َواؾقتٗا.

ٕالح اطت٘ف  ٖٞٚ :نٝه ١ٝغاَ ١٭ؾا ٤ايهكا٥ض اي ١َٝٛٝعٓؿ سُـٍٛ

ارتــٛف ايــفٜ ٟه ـَ ٕٛك تٓــٝاً يتػهٝــف ايُــٚ ٠٬حتــ ٍٛأنــباب٘ ؾ ٕٚإـتاَٗــا

بايهٝه ١ٝاٱغت ٝاق ،١ٜنارتٛف َٔ عؿ ٚا ٚيِ ا ٚنبا ،فاـا نـإ ارتـٛف ٫
ٜكتٓــ ٞـيــو  ٫تٓتكــٌ ٚظٝهــ ١انتهًــف اؾت َــ ٠٬ارتــٛف َٚــ ٠٬ارتــٛف
َكُٛق ٠نهكاً ٚسٓكاً ،كتاعٚ ١فكاؾٚ ٣تبك ٠٬َ ٢ايُبض ٚانتوكب عًـ٢
ساهلُا.

ؽل اىرتفٔ  ٛ ٖٚ :انتهإ ايف ٟف ٘ٝتتٛاق ٣دؿقإ بٝـٛت ايبًـؿ عٓـ٘

فٝتعفق عً ٢انتهافك قٜ٩ت ٗا ٚغته ٢عٓ٘ اـاْٜ٘ٚ ،هه ٞحتكل أسـؿُٖا اـا نـإ
قاَؿاً َهاف ١يكعٚ ،١ٝوت ايعٛؾ َٔ ٠ايههك ٜٓكطا سهِ ايكُك اـا  ٌَٚاؾت
سؿ ايرتغِ يٛطٓ٘ أ ٚستٌ اقاَت٘.

اى٘ ٖٛ : ِٝايف ٟإختفَ ٙههٓاً َٚككاً ؾاُ٥اً ي٘ ،بًؿ ٠ناْـت ا ٚقكٜـ ١اٚ

ءريُٖا ،نٛا ٤نإ َهكط قأنـ٘ ا ٚءـري ٙهتـا انـتذؿٜ ٫ٚ ،ٙعتـرب وت َـؿم
عٓٛإ ايٛطٔ سًَُ ٍٛو ي٘ فٝـْ٘ ،عـِ ٜعتـرب ْٝـ ١اٱقاَـ ١فٝـ٘ ٚإ

ـتـض

عًٗٝا َؿَ ٠ع.١ٓٝ

األٍبمِ األهثعخ  ٖٞٚ :انتٛاْا ايًكٜه ١اييت ٜه ٕٛفٗٝا انتهافك شتـرياً

بؽت ايكُك ٚايتُاّ :ٖٞٚ

ا٭ : ٍٚانتهذؿ اذتكاّ.
ايجاْ : ٞانتهذؿ ايٓب ٟٛايًكٜف.
ايجايح َ :هذؿ ايهٛفٚ ١اذتا٥ك اذتهٝين.
ايكابا  :ايتُاّ ٖ ٛا٭فٌٓ ٚايكُك ٖـ ٛا٭سـٛطًٜ ٫ٚ ،شـل بٗـا نـا٥ك
انتًاٖؿ انتًكف.١
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 ٚانتهذؿ اذتكاّ ٚانتهذؿ ايٓبَٚ ٟٛهذؿ ايهٛف ١وت ٖفا ايمَإ ًٜـًُٗا
اذتهِ ٚإ دك ٣وت بعٓٗا تٛنع ١قًًٝـ ٫ٚ ،١فـكم بـؽت ايهـطٛع ٚايُـشٔ
ٚانتٛاْا انتٓػهَٓٗٓ ١ا هتا ُٜؿم عًٗٝا اْٗا دم َٔ ٤انتهذؿ.
ا٭ق ٣ٛوت اذتـا٥ك اذتهـٝين مشـ ٍٛايُـشٔ اذتـايَ ٞعـ٘ ٭ٕ ايُٓـّٛ
دا٤ت بًهغ سكّ اذتهؽتٚ ،وت بعٓٗا عٓؿ قرب اذتهؽت ٚباذتا٥ك أغـك ،٣اَـا
ايُشٝض ايٛاقؾ وت متهٚ ١عًك ٜٔـقاعاً َٔ كتٝا ْٛاس ٞايكرب انتكؿى فٗٛ
أ عِ َـٔ اٱـتـاّ وت ايُـٜٚ ٠٬تعًـل باذتكَـٚ ١اٱنـتذاقٚ ٠ضتٖٛـاٚ ،بًشـاظ
ايُـؿم ايعكوت آْفاى ٚوت تعؿؾ ايَٛف وت تًـو ا٭غبـاق ْـٛع اغبـاق ءـٝ
ٚختهٝف ٚاذتهِ تابا يًُْٛٛع.

اضتب و َ ٖٛٚ :ا سٛا ٙنٛق انتًٗؿ اذتهٝين  ٖٛٚوت اٱٌَ زتُا انتا.٤

ٕققالح اظتٞققبهكح ٚ :تهــَُ ٢ــ ٠٬انتكاَــاٚ ٠انتهــابك ،١أ ٟايتٓــاقب

بايهٝف  ٠٬َٚيؿ ٠ارتٛفُٜٚ ،ـً ٞبهـٌ ٚدـ٘ أَهـٔ ٚاقهـاً أَ ٚايـٝاً أٚ

قانباًٜٚ ،بؿٍ نٌ َا ٜ ٫كؿق عً ٘ٝدم٤اً أ  ٚيكطاً باٱبؿاٍ اٱْطكاقَٚ ١ٜا
عؿّ ايتُهٔ َٓٗا  ًُٜٞبايتهبٝض ٜٚهكط ايكنٛع ٚايهذٛؾٜٚ ،ك ٍٛبؿٍ نٌ
قنع" ١نبشإ اهلل ٚاذتُؿ هلل  ٫ٚإي٘ إ ٫اهلل ٚاهلل انرب.
ٚناْت َ ٠٬أَري انتَٓ٪ؽت عًٝـ٘ ايهـ ّ٬يًٝـ ١اهلكٜـك وت َـهؽت وت َـ٠٬
ايعٗــك ٚايعُــك ٚانتوــكب ٚايعًــا ٤عٓــؿ ٚقــت نــٌ َــ ٠٬ايتهــبري ٚايتًٗٝــٌ
ٚايتهبٝض ٚايتشُٝؿ ٚايؿعاٚ ٤

ٜأَك أَشاب٘ باعاؾ ٠ايُ.٠٬

اى٘ؽو ٜ :كاٍ ٚسٌِ ٜٛسٳٌ ٚس ً٬فٗٚ ٛسـٌ ،أٚ ٟقـا وت ايٛسـٌ ٖٚـٛ

ايطؽت ايكقٝل ايف ٟتكتطِ ف ٘ٝايـؿٚابٚ ،انتتٛسـٌ ٚايوكٜـل ُٜـًٝإ نهـب
اٱَهإ َٜٝٛٚإ يكنٛعُٗا ٚنذٛؾُٖا نٛا ٤باذتـام انتتٛسـٌ بارتـا٥ف اٚ
بانتكٜض ٚيكاعؿ ٠انتٝهٛق.
************
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مزبة اىًٖ٘

اىًٖ٘  :وت ايًوَ ١طً ل اٱَهاى عٔ ا٭نـٌ ٚايًـكب ٚوت اٱَـط٬ع
ايًكع ٞعباؾ ٠تعين ايهف عٔ انتهطكات َٔ انٌ ٚيكب ٚضت ٙٛوت ايٓٗاق َٔ
أ ٍٚايهذك إ ؾت ـتاّ ءٝاب قكّ ايًُو َككْٚاً بايٓ ١ٝايعباؾ.١ٜ
ٜٚههــ ٞقُــؿ ايككبــٚ ،١ايُــٝاّ فــك

وت ايهــٓ ١ايجاْٝــ ١يًــٗذك ٠ايٓبٜٛــ١

انتباقنٚ ١ايُٓ ّٛايٛاقؾ ٠وت فٌٓ ايُ ٫ ّٛحتُ ٢نجك.٠
ٚايُــ ّٛيــعاق إنــ َٞ٬ـتــٮ أ ْــٛاق ٙايكًــٛب ٚقبــٛع ا٭ق

وت يــٗك

قَٓإ َٔ نٌ نٓٚ ١نأْ٘ ايًٗاؾ ٠ايهعً ١ٝيجبات اقنإ ايتٛسٝؿ وت ا٭ق

،

ٚنٝبك ٢عٓٛإ ايتكٚ ٣ٛايؿقى انتتذؿؾ وت ارتًٛع ٚايُـرب ْٚـبط ايـٓهو
ٚحتكٜكٖا َٔ إتباع ايًٗٛات ٚانت ٌٝإؾت ايًفات بكؾا ٤ايعبٛؾٚ ١ٜانتههٓٚ ١قٚع
اٱغتٝاق ٖٚ ،ـَٓ ٛانـب ١نكقتـ ١ٱنتٓـال ايُـاذتات ٚٚاقٝـ ١اقتاْٝـَ ١ـٔ أٖـٛاٍ
ايربلؽ ٚسادم َٔ عفاب ايٓاق ،ف ٬ءكاب ١إ تهٝض عًْ ٢هٛى ايُـاُ٥ؽت
ف ٘ٝي آبٝب ايكلتٚ ١ايوبط .١اْ٘ َؿقن ١أغ٬قٚ ١ٝإدتُاعَٚ ١ٝشٚ ١ٝقٚس١ٝ
داَع ١٭بٛاب ايُ٬عٚ ،ايُٝاّ نٝاس ١وت قساب عـا

انتًهـٛت َٚهتـاع

يٲ قتكا ٤اؾت َٓالٍ انتػًُؽت.
ٚوت ظٌ ايتؿاغٌ اذتٓاقٚ ٟايتكـاقب اٱعَ٬ـٜ ٞعتـرب ايُـٝاّ ايـكاق١
نتٓاَؽت ايعباؾ ٠وت اٱنٚ ّ٬سٓٛق َباقى ٚتعاٌَ َـا ايعٛنتـٚ ١فـل َهٗـّٛ
نًُ ٞنً

بايهف عٔ انتهطكات طاع ١هلل ٚيٝهـ  ٕٛؾقنـاً يًذُٝـا يًتـؿبك

 َٔٚءري إنا ٠٤أ ٚأـ ٣يًوري.
ٚايُٝاّ عباؾ٬َ ٠نٗا ايُرب ْٚبط ايٓهو ٚحت كٜكٖا َٔ اتباع ايًٗٛات
ٚانت ٌٝإ ؾت انتًفات اؾت داْـب َـا فٝـ٘ َـٔ تكٜٛـ ١قٚع اٱقاؾٚ ٠وت ارتـرب عـٔ
اٱَاّ ايُاؾم عً ٘ٝايه ّ٬وت قٛي٘ تعاؾت طَٚاشِتَعُِٛٓٝابِايضَِّبرِ َٚايضَّالَِ٠ص قاٍ :ايُرب
ٖ ٛايُ.)1(ّٛ
( )1تههري ايعٝاي.47/1 ٞ
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ٚوت ايُٚ ّٛفٜ ٘ٝهـت ٟٛايوـين ٚايهكـري ٜٚهـَٓ ٕٛانـب ١يًـٛٝع ايكلتـ١
ٜٚتشهو ايوين اثك ادتٛع ٜٚعـكف إ يـ ٝو وت َكـؿٚق ٙاذتُـ ٍٛعًـ ٢نـٌ
ي ٤ٞإ  ٫باـٕ اهلل ٚفًٓ٘ ،فٝهَٓ ٕٛانب ١يًكأف ١بؽت ايٓاى ٜٚكسِ بعٓـِٗ
بعٓاً ،يٝهٖ ٕٛفا ايرتاسِ باباً ٚنبباً يٓم ٍٚايكلت ١اٱهل ١ٝيتتوً ٢ادتُٝا
ٚتهٝض ايربنات عًٚ ِٗٝعً ٢ءريٖـِ َـٔ أٖـٌ ا٭ق

ٚ ،عـٔ قنـ ٍٛاهلل

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ قاٍٜ :ؿفا اهلل ايعفاب ؿتٔ ٜٴًُّ ٞعُٔ ٜ ٫ٴًُّ،ٞ
ٚؿتٔ ٜٴمنّ ٞعُٔ ٜ ٫ٴمنّٚ ،ٞؿتٔ  ُّٜٛعُـٔ ُٜ ٫ـٚ ،ّٛؿتـٔ عتـر عُـٔ ٫
عترٚ ،ؿتٔ ظتاٖؿ عُٔ  ٫ظتاٖؿٚ .يـ ٛادتُعـٛا عًـ ٢تـكى ٖـف ٙا٭يـٝاَ ٤ـا

ْاظكِٖ اهلل طكف ١عؽت(.)1

ًٜٚرتى ايُٝاّ َا ءريٚ َٔ ٙدـ ٙٛايعبـاؾ ٠وت ءاٜـ ١غًـل اٱْهـإ قـاٍ
تعاؾت ط َََٚا خًََكُِْايِجَِّٔ َٚاإلِْدضَإِالَّيَِٝعِبُدُْ ِٕٚص(ٖٚ ، )2ـ ٛؾقى َتذـؿؾ وت
ارتًٛع ٚايفيٚ ١انتشٓاق فكك اٯغكٚ ٠باب َباقى ٱنتشكام ايجٛاب.
ٚايُٝاّ وت اٱَط٬ع اَ٫هاى عٔ انتهطـكات بكُـؿ ايككبـَ ١ـٔ طًـٛع
ايهذك اؾت َوٝب ايًـُوٜٓٚ ،كهـِ اؾت ايٛادـبٚ ،انتٓـؿٚبٚ ،انتهـك ٙٚأٟ
قً ٌٝايجٛابٚ ،احملعٛق.

اإلهدتبً  ٖٛٚ :اٱْوُاى وت انتاٚ ٤توطٝت٘ يًكأىٚ ،اٱقـتاى وت انتـا٤

يٝو ؿتهطك ٚإ نإ َهكٖٚا َٝٗٓٚاً عٓ٘ اقيـاؾاً ٚتٓمٜٗـاًٚ ،ـتهـو ايكـإًٛ٥
ؿتهطــكٜت٘ بعٗــٛق َـشٝش ١ستُـؿ بـٔ َهـًِ قـاٍ" :مسعـت ابـا دعهـك عًٝـ٘
ايهٜ ّ٬كٜٓ ٫" :ٍٛك ايُاَ ِ٥ـا َـٓا اـا ادتٓـب ثـ٬خ غُــاٍ ايطـــعاّ

ٚايًـكاب ٚايٓهاٚ ٤اٱقـتاى وت انتاٚ ، )3(٤ايٓكق أعِ َٔ اٱفطاقٚ ،يكك١ٜٓ
َٛثك ١انشام بٔ عُاق عٔ أب ٞعبؿ اهلل عً ٘ٝايهـ" :ّ٬قدٌ َا ِ٥اقـتـو

( )1ايهًف ٚايبٝإ .54/2
( )2نٛق ٠ايفاقٜات .56
( )3ناق ا٭ْٛاق .277/93
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وت انتــاَ ٤تعُــؿاً  ،عًٝــ٘ قٓــا ٤ـيــو ايٝــ ّٛ؟ قــاٍ  :يــٝو عًٝــ٘ قٓــا٫ٚ ٙ٩

ٜعٛؾٕ( ،)1باْ٫اف ١إؾت سُك أؾي ١انتهطكات.

ٚـٖــب كتاعــــَ ١ــِٓٗ ايًــــٝؼ ايطٛنــــٚ ٞايعَ٬ـــ ١اذتًــ ٞاؾت سكَــ١
اٱقـتاى تهًٝهاً ٚإ فعً٘ ٜ ٫هتٛدب ايكٓا ٫ٚ ٤ايههاقَٚ ،٠اٍ اي ٘ٝاحملكل
اذتً ٞوت يكا٥ا اٱنٚ ،ّ٬قاٍ ايهٝؿ انتكتٓٚ ٢ابٔ اؾقٜو بايهكاٖ ١فكط.

اطتاله  ٖٛٚ :تٓعٝف ايهكز بؽت ا٭نٓإ ٚالايَ ١ا بك ٞفٗٝا َـٔ ا٭نـٌ

ٚوت اذتؿٜحْ :مٍ ب٘ دربٝ٥ـٌ عًٝـ٘ ايهـٚ ّ٬ظتـٛل يًُـا ِ٥إ غتًـٌ َـا بـؽت
انٓاْ٘.

اىَعْ٘ : ٛـٛع ؾٚاٜ ٤هتًٓـل َـٔ ا٭ْـف ٖٚـَ ٛهـك ٙٚيًُـا ِ٥ؿتـا ٫

ٜتعؿ ٣اذتًل.

هفٖخ اإلفٞبه  :أ ٟدٛال اٱفطاق نتٔ ٜتعفق عً ٘ٝاؾا ٤فك ١ٜٓايُـٝاّ

فكؿ ٚقؾت قغُ ١افطاق يٗك قَٓإ ٭يػاّ ٚقؿ ظتب نايًٝؼ ٚايًٝػ١
اـا تعفق عًُٗٝا ايُ ّٛا ٚنإ ف ٘ٝسكز ًَٚك ١فٝذٛل هلُا ا٫فطاق ٚظتـب
عًُٗٝا ايهؿ ١ ٜوت َٛق ٠انتًكٚ ١وت َٛق ٠ايعذم عٓ٘ عً ٢ا٫سٛط ٚانتًٗٛق،
َ ٖٛٚؿ َٔ ايطعاّ أ ٟث٬ث ١اقباع ايه ًٛٝءكاّ تككٜباً َٔ طعاّ بؿٍ نٌ ،ّٜٛ
ٜٚهــ ٕٛزتُــٛع ايهؿٜــ ١يًًــٗك بتُاَــ٘ اثــٓؽت ٚعًــكُْٚ ٜٔــف نًٝــ ٛتككٜبـاً،
ٜٚهتشب يهٌ َ ّٜٛؿإ.

اعتوً  :بههك اهلا ٤ايًـٝؼ ايهـاْ ٞايـفٜ ٟتعـفق عًٝـ٘ اذتٓـٛق يُـ٠٬

ادتُعٚ ١فًَ ٘ٝك ١عكف ١ٝيؿٜؿًٜٚ ٠ل عً ٘ٝايُٝاّ.

ثني اىقَو ٗاعتاله  :ايكُك ٖ ٛايهٛنب انتعـكٚف ايـفٜ ٟـؿٚق سـٍٛ

ا٭ق

وت فًو اًٖٝذٚ ٞمس ٞقُكاً يبٝاْـ٘ ٜكـاٍ يًٝـ ١قُـكا :٤أَٓ ٟـ،١٦ٝ

ٚقاٍ اب ٛعًـ ٞايطربن ٞانِ ايكُك عٓؿ ايعكب ايمبكقإٚ ،انِ ؾا٥كت٘ اهلاي١

( )1ايٛنا.246/10 ٌ٥
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ٚانِ ْ ٘٥ٛايهػت(ٚ ، )1يهٓ٘ ٚقؾ وت ايككإٓ بانِ ايكُك ٚايككإٓ ْمٍ عكبٝاً
ٚبًو ١ايعكب فهإ ا٭ٚؾت إ ٜكاٍٜٚ :هُ ٢ايعكب ايكُك آٜاً بايمبكقـــإ،
ٜٚكاٍ يًهشــاب ايفًٜ ٟــتؿ ْـ ٙ٤ٛيهجكَ ٠ا :٘٥نشاب ايكُك.
ٜٚهُ ٢ايكُك يًًٝتؽت ا ٚث٬ث َٔ ١ا ٍٚايًٗك ايكُك ً٫٬ٖ ٟأ ٟإ ـيـو
ٜكرتٕ بوك ٠ايًٗك َٔ َِٗٓٚ ،غِ تهُ ١ٝاهل ٍ٬با ٍٚي ١ًٝقاٍ ايعٖٚ ١َ٬فا
ٖ ٛايُشٝض ،قاٍ اب ٛانشل ٚايف ٟعٓؿَٚ ٟا عً ٘ٝا٭نجك ٜهُ ً٫٬ٖ ٢ابٔ
يًٝتؽت فاْ٘ وت ايجايجٜ ١تبؽت ْٚ ،ٙ ٩ٛقٜ ٌٝهُ ً٫٬ٖ ٢ست ٢عتذكٚ ،حتذري ٙإ
ٜه تؿٜك خبط ١ؾقٝك ٖٛٚ ١ق ٍٛا٭َُع.ٞ
ٚكتا اهل ٍ٬أًٖٚ ، ١بًو ١ادتُا ٚقؾ ـنك ٙوت ايككإٓ ؾ ٕٚانتهكؾ ،قـاٍ
تعاؾت ط َٜصَِأيَُْٛوَ عَِٔ األًََِِّٖ١قٌُِ ََََِٖٛٞاقُِْٝيًَِّٓاطِ َٚايَُِجِّ ...ص(ٚ )2مسً٫٬ٖ ٞ
٭ٕ ايٓــاى ٜكفعــ ٕٛاَـــٛاتِٗ باٱغبــاق عٓــ٘ ٚـٖــب اؾت ـيــو ابــ ٛايعبــاى
ٚسهت٘ عٓ٘ نتب ايًو.١
ٚقته ٔ إ ٜه ٕٛنبب ايتهـُ ١ٝ٭ْ٘ ع ١َ٬بؿا ١ٜايًٗك ٚءكت٘ نُا ٜكـاٍ
انتًٗت ايهُاٚ ٤ـيو وت أ َ ٍٚطــكٖاٚ ،وت اذتـؿٜح " :ايُـ
ٜٴٛقٳخ ٚ

إـا ٚٴيِـؿ

ٜٳكخٵ ستٜ ٢ٳهٵتٳٌَّٗ َاقغاً( ،)3فهأ ٕ اٱنتٖٗٓ ٍ٬ا عٓٛإ ٫ٚؾ٠

ٚبؿا ١ٜغكٚد٘ اؾت ايـؿْٝا ٚايُـكاؽ اقتهـاع ايُـٛت َ ٫ٚـاْا َـٔ استُـاٍ
ادتُا بؽت ا٭َك ٜٔعً ٢تهُ ١ٝاهل.ٍ٬

كعبء اعتاله  ٖٛٚ :ايؿعا ٤عٓؿ ق ١ٜ٩اهل ٖٛٚ ٍ٬نَٓ ١أثٛق ٠عٔ ايٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ ٚإكتاع فكٗا ٤انتهًُؽت عً ٢إنتشباب٘ ٖٛٚ ،عً٢
قهُؽت:
ا٭ :ٍٚايؿعا ٤انتطًل  ٖٛٚايفٚ ٟقؾ يهٌ يٗك ا ٚـنك ف ٘ٝاهلَ ٍ٬طًكاً.
ايجاْ :ٞايؿعا ٤ارتاّ  ٖٛٚايٛاقؾ عٓؿ ق ١ٜ٩يٗك َعـؽت نًـٗك قَٓـإ
( )1زتُا ايبٝإ .21/2
( )2نٛق ٠ايبكك.189 ٠
( )3يهإ ايعكب . 701/11
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ايف ٟـنكت نتٓانبت٘ أ ؾع ١ٝنجريٚ ،٠انتكاؾ ب٘ ْكـٌ كتاعـ ١عـٔ كتاعـ ١قٜ٩ـ١
اهل ٍ٬هتا ٜ ٫عٔ َع٘ تٛاط ِٖ٪عً ٢ايهفب.

اىْٖو  ٖٛٚ :دم َٔ ٤اثين عًك دم٤اً َٔ ايهٓ ٖٛٚ ،١وت ايًكع انتـؿ٠

ايمَٓ ١ٝاحملُٛق ٠بؽت ٖ٬يؽتٚ ،ظتُا وت ايكً ١عًـ ٢أيـٗكٚ ،وت ايهجـك ٠عًـ٢
يٗٛقٚ ،مس ٞايًٗك يٗكاً ٱيتٗاقٚ ٙظٗٛق ٙباهلٚ ٍ٬إط٬ع أٌٖ ا٭ق
َٚعكفتِٗ بأٚاْ٘.
ٚيــــٗك قَٓــــإ ٖــ ٛايتانــــا َــٔ ايًــٗٛق ايعكبٝــٜٚ ١ــأت ٞبــؽت يــعبإ
ٚيــٛا ٍ ٖٛٚ ،ايًــٗك ايٛسٝؿ ايفٚ ٟقؾ أمس٘ وت ايكـكإٓ َـا بٝـإ قؿنـٝت٘

ايمَاْٚ ١ٝإقرتإ بؿاٜات ايتٓمٚ ٌٜفك ١ٜٓايُٝاّ ب٘ قاٍ تعاؾت طظَِٗرُ رَََضإَ
ايََِّٟأُْسٍََِِِ٘ٝايِكُرِإُٓ ُّْٖ٣يًَِّٓاطِ َٚبََِّٓٝالٍَِِٔايََُِْٗٚ ٣ايِفُرِقَإِص(.)1
اىجله  :غتكز ايكُك بؿقا ايً ١ًٝايكابع ١عًك ٚارتاَه ١عًك َٔ نٌ يٗك
قُكٚ ٟادتاْب انت هـتٓري َٓـ٘ َٛادـ٘ يٓـاٚ ،وت ايًٝـاي ٞايتايٝـٜ ١أغـف ايكُـك وت
ايتأغك وت ايطًٛع عٔ أ ٚإ انتوكب ي٦ٝاً فً٦ٝاً ٚتكٌ تؿقظتٝاً نعْٛ ١ق ٙاؾت إ
ٜه ٕٛادتاْب انتعًِ َٓ٘ َٛادٗاً يٓا  ٖٛٚايفٜ ٟهُ ٢احملام ٚحتت ايًـعاع،
ثِ بعؿ ـيو غتـكز اهل َٔ ٍ٬حتت ايًعاع ْعٝهاً َـٔ دٗـ ١انتوـكب ٜٚعتـرب
٫ٚؾ ٠ي٘ يتبؿأ اَهاْ ١ٝقٜ٩ت٘.

ئحتبك األفا  :إ يرتاى بًؿ ٜٔا ٚانجك وت أٚإ ًَـكم ايًـُو ٚءكٚبٗـا

ٚانتػتاق إ قٜ٩ت٘ وت اسؿُٖا ناف ٱثبات قٜ٩ت٘ وت اٯغك َا ؾاَا ظتتُعإ وت
يٌٝ

ٚاسؿ.

ٝو صج٘د اعتاله  ٖٞٚ :ا٭ؾي ١اييت تجبت ابتؿا ٤ايًٗك َٚا فَ ٘ٝـٔ

ايتهًٝفٜٚ ،ههـ ٞطكٜـل ٚؾيٝـٌ ٚاسـؿ ٱثباتـ٘ َٗٓٚـا قٜ٩ـ ١انتهًـف يًـٍٗ٬
َٗٓٚا :ايتٛاتك.

( )1نٛق ٠ايبكك.185 ٠
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ر٘ٞ

اعتاله  :اَـا ٜهـَ ٕٛطٛقـ ًا بـايٓٛق وت كتٝـا اطكافـ٘ ٚانـتؿاق٠

ؾا٥كت٘ ٜ ٫ٚجبت اهل ٍ٬ن ٕٛاهل ٍ٬يًًٝتؽت فانتؿاق عً ٢قٜ٩ـ ١اهلـ ٍ٬يًٝتـ٘،
أٖٓ ٟاى ْٛع َ٬لَ ١بؽت ق ١ٜ٩اهلٚ ٍ٬ايً ١ًٝا٭ٚؾت َ ٔ ايًـٗك ناـتاّ ايعـؿ٠
 ٫ٚعرب ٠بايُوك ا ٚايهرب ا ٚايتطٜٛل ٚاطــ٬م اعتباق ٚاغباق ايكٚ ١ٜ٩إ َاٍ
ايًٝؼ اؾت اعتباق ايتطٜٛل ٚاْ٘ يًًٝتؽت عٓؿَا توـِ ايًٗٛق انتٓاؾاً اؾت َا ٚقؾ
وت َشٝش ١بٔ َكالّ" :اـا تطٛم اهل ٍ٬فٗ ٛيًًٝتؽتٚ ،اـا قأٜت ظٌ قأنو
ف ٘ٝفٗ ٛيج٬خ"ٚ ،يهٔ ايكٚا ١ٜيبٝإ َهأي ١نَْٛٛٚ ١ْٝٛع٘ اعِ َـٔ ايكٜ٩ـ١
ايًكع ١ٝباٱْاف ١اؾت اعكا

ا٭َشاب عٓٗا.

اصتلٗه  ٖٛٚ :سهاب شتَُ ّٛهتككأ َٔ نري ايكُك َٓٚاليـٖ٘ٚ ،ـٛ

ب إ ٜأت ٞيٗك تاَاً ٚيٗــك ْاقُاً وت كتٝا ايهٓٚ ١ته ٕٛبؿا ١ٜايًٗك ايتاّ َٔ
احملكّٚ ،

ٜجبت ٖفا ذتهاب  ٖٛٚشتايف يًٛدؿإ.

إٔؾبة اىعلك  :أ ٟايف ٜٔقايٛا بإ يعبإ ْاقِ ٚقَٓإ تاّ ٚيهٔ

ايٛاقا

ٜبل يكٛهلِ أ ٟأ ثك وت ارتاقز ٚيعًو  ٫عؿ َٔ انتتأغكٜ َٔ ٜٔكٍٛ

ب٘ ٚا٭غباق خب٬ف٘ ف ًٗك قَٓإ نباق ٞايًٗٛق قؿ ُٜٝب٘ ايٓكِ ٚفٝـ٘ ْـِ
َشٝض ايهٓؿ.
ٚباٱنٓاؾ عٔ َعا ١ٜٚبٔ ٖٚب عٔ اٱ َاّ ايُاؾم عً ٘ٝايه ّ٬قاٍ:إٕ
ايًٗك ايفٜ ٟكاٍ  :إْ٘ ٜٓ ٫كِ ـ ٚايكعؿ ٠يٝو وت يٗٛق ايهٓ ١أنجك ْكُـاْا

َٓ٘(ٚ .)1ق ٌٝأ ٕ ايعؿؾ ٖ ٛعؿ مته ٍ٬ٖ َٔ ١انتاْ ٞأ َٔ ٟـات ايًٗك َٔ
ايهٓ ١انتاْٚ ١ٝدعٌ ارتاَو أ  ٍٚاذتاْك ٚيعً٘ ا٭ْهب ٭ٕ ايتعكٜف ا٭ٍٚ
قكٜب َٔ ادتؿ.ٍٚ

اىفلٝخ  :ايهؿ اٜ ٤كاٍ :فؿاٜ ٤هؿ ٜ٘فـؿاٚ ٤فـؿ :٣إـا أعطـ ٢يـ٦ٝاً ٱْكـاـٙ

ٚختً ُ٘ٝفايهؿ ٖٞ ١ٜايبؿٍ ٚوت انتكاّ بؿٍ َاي.ٞ

( )1ايٛنا. 249/10 ٌ٥
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قاٍ تعاؾت طَٚعًََ٢ائَََُِّٜٜطِٝكُ ْ١َََُِِْْٜ٘ٛطَعَاَُِّصِهِن ص(ٚ ،)1ايهؿ ١ٜنتـٔ
تعفق عً ٘ٝايَُ ّٛؿ َٔ ايطعاّ أ ٟث٬ث ١اقباع ايه ًٛٝتككٜباً.

افزجبه اىْٖ٘ك  ٖٛٚ :ايتأنؿ َٔ تهاَ ٌٝيٗاؾتُٗا ٚعؿّ ايتعاق

ب ِٗٓٝوت ٖٚ ١٦ٝلَإ ٚاقتهاع اهلٚ ٍ٬ضتٖٛا ،فانتعكٚف إ ايب ٫ ١ٓٝتجبت عً٢
اَك عٓؿ اغت٬ف ايًٗٛؾ ف ٘ٝـاتاً اَٚ ٚهاً ،ا ٫إ ٜه ٕٛاٱغت٬ف عا٥ؿاً اؾت
اَك غاقدٜٓ ٫ ٞك با٭ٌَ ٚثبٛت ايب.١ٓٝ
ٚهتا ًٜرتط وت َْٛٛع اهل ٍ٬تٛافل ايًاٖؿ ٜٔوت أَٚـاف اهلـَ ٍ٬ـٔ
س ٝح َٓمي٘ ٦ٖٝٚت٘ َٚٚه٘ ،فً ٛقاٍ أ سؿُٖا بـإ فتشـ ١اهلـ ٍ٬اؾت ا٭عًـ٢
ٚقاٍ اٯغك اْٗا ناْت اؾت دٗ ١ايًُاٍ فإ ايتٛافل ٚايتطابل وت ايؿ٫ي ١ءري
َٛدٛؾ ٚايؿ٫ي ١ايتُٓٓ ١ٝيهـٌ َـٔ ايًـٗاؾتؽت توـاٜك ا٭غـك ٣ا٭َـك ايـفٟ
ظت عٌ اٱطُٓ٦إ اؾت اغباقُٖا عٔ ٚدٛؾ غاقد ٞيًَٗٓ ٍ٬عؿَاً.

ئمَبه اىعلح  :قاٍ تعاؾت طَٚيِتُهًُُِٛاايِعَّْ َ٠ص(ٜ ،)2كاٍ :نٌُ ايً ٤ٞنًُ٫ٛ

ٚاٱنِ ايهُاٍ :ايتُاّ ٚاْعؿاّ ايٓكُإٚ ،انتكاؾ اـتاّ أٜاّ ايُٝاّ.

ًٕ٘ اىنفبهح  ٖٞٚ :فعاي َٔ ١ايتههري  ٖٞٚايتوطٚ ١ٝنأْٗا ـتش ٛايفْب

ٚتهرت ٙفٗ ٞباب يًتؿاقى ٚعٓـٛإ عًُـ ٞيٲنـتوهاقَٚ ،ـٔ ٚدـ ٙٛايههـاق٠
ايُ ّٛفتاق ٠تأت َٔ ٞغُاٍ َتعؿؾ ٠يًتػٝري بٗٓٝـا ،نُـا وت افطـاق ٜـَ ّٛـٔ
يٗك قَٓإ عُؿاًٚ ،تاق ٠أ غك ٣تأت ٞنهـاق ٠ايُـ ّٛتكتٝبٝـ ١نُـا وت نهـاق٠
ايُٝؽت  ٖٞٚعتل ققب ١ا ٚاطعاّ عًكَ ٠هانؽت ا ٚنهٛتِٗ ٚبعؿ ايعذم عٓٗا
فُٝاّ ث٬ث ١أٜاّ.

اىٖٞبً اظتْلٗة  ٖٛٚ :ايف٪ٜ ٟت ٢ب٘ انتشباباً ٚقدا ٤يًجٛاب ٜٚهُ٢

آٜاً َٝاّ ايتطٛع ٚايٓافًٚٚ ١دٚ ٖ٘ٛاقهاَ٘ نجري ٠يٮغباق ٚنتا ٚقؾ وت فًٓ٘
َٓٚافع٘ ايؿْٚ ١ٜٛٝا٭ غكَ َ٘ٓٚ ، ١ٜٚا  ٫غتتِ بهـبب شتُـ ٫ٚ ّٛلَـإ
( )1نٛق ٠ايبكك.184 ٠
( )2نٛق٠ايبكك.185 ٠
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َعؽت نُ ّٛاٜاّ َٔ ايه ٓ ١عؿا َا انتجين نايعٝؿٚ ٜٔباْاف ١اٜاّ ايتًكٜل نتٔ
نإ ؿتَٓ َ٘ٓٚ ،٢ا غتتِ بهبب شتُ ّٛنايُ ّٛيُ ٠٬ا٫نتوهاقَٓٚ ،ـ٘
َا غتتِ بٛقت َعؽت نُ ّٛاٜاّ ايبـٝض ٖٚـ ٞايجايـح عًـك ٚايكابـا عًـك
ٚارتاَو عًك َٔ نٌ يٗك ،ا َّٛ ٚث٬ث ١اٜاّ َٔ نٌ يٗك  ٖٛٚإ تُـّٛ
أ ٍٚمتٝو َٔ ايًٗك ٚ ،أ ٍٚاقبعا ٤وت ايعًـك ٠ايجاْٚ ،١ٝآغك متـٝو َٓـ٘،
 َّٛ َ٘ٓٚيٗك قدب.

األٝبً األهثعخ ٜ :هتشب َٝاّ ا٭ٜاّ ا٭قبع:ٖٞٚ ١

ا٭َٛ ّٜٛ : ٍٚيؿ ايكن ٍٛا٫نكّ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ  ٖٛٚايهابا
عًك َٔ قبٝا ا٭ ٍٚعً ٢ا٫ق.٣ٛ
ايجــاْٜ : ٞــَ ّٛبعــح ايــٓ

َــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚنــًِ ٖٚــ ٛايهــابا

ٚايعًك َٔ ٕٚقدب.
ايجايح  ّٜٛ :ايوؿٜك  ٖٛٚايجأَ عًــك َٔ ـ ٟاذتذــ ٖٛٚ ١اي ّٛٝايفٟ
ُْب ف ٘ٝقن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ عًٝاً عً ٘ٝايه ّ٬عًُاً فكاٍ:
فُــٔ نٓــت َــ ٙ٫ٛفٗـــفا عًــَ ٞــ ،ٙ٫ٛايًـــِٗ ٚاٍ َــٔ ٚاٚ ،ٙ٫عــاؾ َـــٔ
عاؾاٚ،ٙاُْك َٔ ُْكٚ ،ٙاغفٍ َٔ غفي٘(.)1
ايكابا  ّٜٛ :ؾس ٛا٭ ق

أ ٟاْبهاطٗا َٔ حتت ايهعب ١عًـ ٢انتـاٖٚ ٤ـٛ

ايٝــ ّٛارتــاَو ٚايعًــكَ ٕٚــٔ ـ ٟايكعــؿٚ ،٠ق ٟٚإ َــٝاَ٘ ٜعــؿٍ َــٝاّ
نبعؽت نٓ ٖٛٚ ،١نهاق ٠يفْٛب نبعؽت نٓٚ ،١يكٝاّ يًٝت٘ بايعباؾ ٠أدك عع،ِٝ
ٚـنك إ ابكاٖٚ ِٝعٝه ٢عًُٗٝا ايهٚ ّ٬يؿا فٗٝا.

 ً٘ٝاظتجبٕيخ  ٖٛٚ :اي ّٛٝايكابا ٚايعًك َٔ ٕٚـ ٟاذتذ ١اـ داٚ ٤فؿ

ُْاق ٣صتكإ اؾت انتؿ١ٜٓانتٓٛقْٚ ٠مٍ قٛيـ٘ تعـاؾت طََكُدٌِتَعدايَِٛاَْدِْعُأَبَِٓاََْ٤دا َٚأَبَِٓداَ٤نُِ
َِْٚصَاََْ٤ا َِْٚصَاَ٤نُِ َٚأَِْفُصََٓا َٚأَِْفُصَهُِثََُِّْبِتٌََََِِٗٓجِعٌَِيَعَِٓ َ١ايًَِّ٘ عًََ٢ايِهَاذِبِنَ ص(ٚ )2ءـؿا
( )1ناق ا٭ْٛاق .387/21
( )2نٛق ٠آٍ عُكإ .61
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ايٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنــًِ يًُباًٖ ١ستتٓٓاً اذتهـؽت آغـفاً بٝـؿ اذتهـٔ

ٚفاطُ ١ـتً ٞغًه٘ ٚعً ٞغًهٗـا ٖٚـٜ ٛكـ :ٍٛاـا اْـا ؾعـٛت فـأَٓٛا ،فكـاٍ
انـكف صتكإٜ :ا َعًك ايُٓاق ٣اْ ٞ٭قٚ ٣دٖٛــاً ي ٛنــأيـٛا اهلل إ ٜمٌٜ
دبَ َٔ ً٬هاْ٘ ٭ لاي٘ بٗا ف ٬تباًٖٛا فتًٗهٛاٜ ٫ٚ ،بكُْ ٢ـكاْ ٞعًـٚ ٢دـ٘
ا٭ق

اؾت  ّٜٛايكٝاَ.١
فكايٛاٜ :ا ابا ايكانِ قأٜٓا إ ْ ٫باًٖـو ٚإ ْكـكى عًـ ٢ؾٜٓـو ْٚتجبـت

عً ٢ؾٜٓٓا ثِ َاذتٛا ايٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ عً ٢إ ٪ٜؾٚا ي٘ ايهٞ

سًــ ،١نُــا َــبؽت وت نتــب ايتههــري( َٚ ،)1ـ ٝاّ ٖــفا ايٝــ ّٛيــهك هلل ٚتععــِٝ
ذتكَتَ٘ٚ ،ا فَٓ َٔ ٘ٝمي ١قفٝعـ ١٭ٖـٌ ايبٝت عً ِٗٝايهٚ ،ّ٬إ اٱَاّ عً٘ٝ
ايه ّ٬نٓهو ايٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ.

ًٕ٘ اىزأكٝت  ٖٛٚ :إ ٜأَك ايُـبٝإ بايُـ ّٛـتكٜٓـاً ٚتأؾٜبـاً ٚيـٝو

بهك

فَ٪ٝك ايُ

وت نٓ ١ايهابع ١ا ٚايتانع َٔ ١ا يعُـك بُـ ّٛيـطك َـٔ

ايٓٗاق ٚظتٛل اؾت ايمٚاٍ ا ٚبعؿ ٙأ ٚأقٌ ٚنفا تَ٪ك ايُب.١ٝ

اإلٍزَْبء  ٖٛٚ :طًب ْم ٍٚانتين ؿت َ٬ه ١ا ٚقبً ١ا ٚتهػٝـف ٚضتـٙٛ

َٔ ا٭ فعاٍ اييت ٜكُؿ بٗا سُٛي٘ فاْ٘ َبطٌ يًُ ّٛجبُٝا افكاؾ ٙإـا سٌُ
َع٘ ْم ٍٚانتين.

اإلؽزالً  :أْ ٟم ٍٚانتين اثٓا ٤ايٓ ّٛإـا سؿخ أ ثٓا ّْٛ ٤ايُاْٗ ِ٥اقاً ٫

ٜٓك َٝاَ٘ ٚادباً نإ آَ ٚؿٚباً.

اىٖٞبً اظتنوٗٓ  :أ ٟايفٜ ٟه ٕٛثٛابـ٘ قًـ ،ً٬ٝفُٓـ٘ َـٜ ّٛـ ّٛعكفـ١

ايتانــا َــٔ ـ ٟاذتذــ ١نتــٔ ًٜــتوٌ بايــؿعاَٜٗٛ ٤ــا ٚغتــاف إ ٜٓــعه٘ عــٔ
ايؿعا َّٛ َ٘ٓٚ ،٤ايٓٝف بؿ ٕٚاـٕ َٓٝه٘  َّٛٚايٛيؿ بؿ ٕٚإـٕ ٚايؿ.ٙ

اىٖٞبً اوى٘ه  َٜٞٛ َّٛ ٖٛٚ :ايعٝؿ ٜٔايهطك ٚا٭ْشَٚ ،٢ـّٛ

اٜاّ ايتًكٜل  ٖٞٚاذتاؾ ٟعًك ٚايجاْ ٞعًك َٔ ـ ٟاذتذ ١نتٔ نإ ؿتٓ٫ٚ ٢
( )1أْعك َعا

اٱقتإ وت تههري ايككإٓ ادتم ٤ايفٜ ٟتُٓٔ تههري اٯ ١ٜأع.ٙ٬
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فكم عً ٢ا٭ق ٣ٛبؽت ايٓانو ٚءري َّٛٚ ،ٙايمٚدَ ١ا انتمالت ١ذتل ايمٚز
ٚعؿّ اـْ٘.

ًٕ٘ اىٕ٘به  َّٛ :ايَٛاٍ ٖٚـَ ٛـٜ ّٛـَٛؽت َتتـابعؽت َـا ايًًٝـ١

اييت بُٗٓٝا ا ٚث٬ث ١اٜاّ َا ايًًٝتؽت ايًتؽت بُٗٓٝـا ا ٚانجـك َـٔ ـيـو فُ٬نـ٘
 ّٜٛ ٌَٚايُٝاّ باي ّٛٝاٯغكٜ ٚ ،عين آٜا دعٌ عًا ٤ايُا ِ٥نشٛق.ٙ
 َّٛٚايَٛاٍ َٔ شتتُات ايكنـ ٍٛاٱنكّ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ
ٚهتا يك ف٘ اهلل تعاؾت ب٘ ،اـ إ شتتُات٘ عً ٢قهُؽت :
ا٭َ : ٍٚا تهْ ٕٛعُ ١تهٛم َا ٪ٜـٕ بٗا يٰغــك ٜٔنُا وت تعؿؾ لٚدات٘
ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ ٝآي٘ ٚنًِ ٚلٜاؾتٗٔ عً ٢ا٭قبا.
ايجاْ : ٞاَا ته ٕٛعباؾ ١ٜتهًٝهَٗٓٚ ١ٝا َ ّٛايَٛاٍ.
فإ ايٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنـً ِ ُٜـٚ َ٘ٛيهٓـ٘ ْٗـ ٢عٓـ٘ ،يـفا فـإ

إكتاع عًُا ٤ا٫ن ّ٬عً ٢ايٓٗ ٞعٔ َ ّٛايَٛاٍ ٚإ اغتًهٛا ٌٖ ْٖٞٗ ٛ
حتك ِٜا ْٞٗ ٚتٓمٚ ٜ٘ا٭ ٍٚاقٚ ( ٣ٛباٱنٓاؾ اْ٘ ق ٌٝيًٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚنًِ وت ْٗ ٘ٝعٔ َ ّٛايَٛـاٍ ٜا قن ٍٛاهلل إْو تٛاٌَ  ،فكاٍ :إْ ٞيهت
َجًهِ  ،إْ ٞأبٝت ٜطعُين قبٜٚ ٞهكٝين(.)1

اىغجبه اىغيٞظ  :نوباق ؾقٝل اذتٓط ٚ ١ضتٖٛا ،ا ٚءباق ايرتاب ايفٜ ٟجاق

بهٓو ا ٚبعذً ١ايهٝاق.٠

ىٞيخ اىقله  َٔ :ا٫فاْات وت يٗك قَٓإ اْ٘  ِٜٓبؽت يٝاي ٘ٝأيـكف

ايًٝايٚ ٞتًو اييت ٜه ٕٛفٗٝا ايعبؿ أقكب اؾت عا

انتًهٛتٜٚ ،بتعؿ عٓ٘ قٗكاً

ٚاْطباقاً ايًٝطإٚ ،يكؿ ْايت ٖف ٙايً ١ًٝاععـِ ايًـكف ٚعٓـٛإ ا٭فٓـً،١ٝ
سٝح ٚقؾ ـنكٖا وت ايككإٓ ٚدـا٤ت نـٛقَ ٠ـٔ ايكـكإٓ وت غَُٛـٗا ٖٚـٞ
نٛق ٠ايكؿق.

(َ )1شٝض ابٔ سبإ .148/15

 118ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َُطًشات فكٗ١ٝ
ٔأَيِفِ ظَِٗرص(ٚ )1أ غتًف وت حتؿٜؿ ي ١ًٝايكؿق
قاٍ تعاؾت طيَُ١ًَِٝايِكَِْرِ خَِٝرَِْ ِ
وت عاَ ١يٝاي ٞقَٓإ وت آ ١ٜيًشـح عً ٢ابتوا ٗ٥ا ٚطًبٗا بايؿعاٚ ٤ايعباؾ ٠وت
أنجك َٔ يٚ ١ًٝا٭قدض أْٗا إ سؿ ٣ايًٝاي ٞايهكؾ َٔ ايعًك ٠ا٭غري َٔ ٠ايًٗك
ٚبارتُ ّٛي ١ًٝايجا يح ٚايعًك ،ٜٔنُا ـنـك اْٗـا يًٝـ ١إسـؿٚ ٣عًـك ٜٔاٚ
نبا ٚعًكٚ ٜٔوت تهُٝتٗا ي ١ًٝايكؿق ٚدَٗٓ ٙٛا:
ا٭ : ٍٚاْٗا ايً ١ًٝاييت تكؿق فٗٝا ا٭قلام.
ايجاْ : ٞاْٗا ايً ١ًٝاييت ٜكؿق فٗٝا اهلل ايكٓا.٤
ايجايح  :ي ١ًٝايتكؿٜك ٚاسهاّ ايتؿبري.
 ٫ٚتعاق

بؽت ٖف ٙايٛد ٙٛنًٗا َٔ فٌٓ اهلل.

ٚأغكز ابٔ َكؾ ٜ٘ٚعٔ ابٔ عباى إ ايٓ

َ ً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ

ن ٌ٦عٔ قٛي٘ تعاؾتطَُُُِٜٛا ايًَََُّ٘اَٜعَاَُٜٚ ُ٤ثِبُِْص( )2قاٍ :ـيو نٌ يًٝـ ١ايكـؿق ٜكفـا
ٚغتهــض ٜٚــكلم اهلل ءــري اذت ٝــاٚ ٠انتــٛت ٚايًــكاٚ ٠ٚايهــعاؾ ٠فــإ ـيــو ٫

ٜم.)3(ٍٚ

 ٫ٚبــؿ َــٔ ايتشكٝــل وت نــٓؿ اذتــؿٜح إـ  ٫ؾيٝــٌ عًــٖ ٢ــفا اٱنــتجٓا٤
غُُاً ٚإٔ اٯ ١ٜدا٤ت َطًكٚ ١اهلل ٚانا نكٚ ،ِٜدا٤ت أساؾٜح أغك٣
َعاقْ ١ي٘ َٓٗا َا أغكد٘ ابٔ َكؾ ٜ٘ٚأٜٓاإل عٔ عً ٞعً ٘ٝايه ّ٬أْـ٘ نـأٍ
قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ عٔ اٯ١ٜطَُُُِٜٛا ايًَََُّ٘اَٜعَاَُٜٚ ُ٤ثِبِدُْص فكـاٍ
ي٘ :٭قكٕ عٝٓٝو بتههريٖا ٚ ،٭قكٕ عؽت أَيت بعؿ ٟبتههريٖا  ،ايُؿق ١عً٢
ٚدٗٗا ٚ ،بك ايٛايؿٚ ، ٜٔاَطٓاع انتعكٚف; عت ٍٛايًـكا ٤نـعاؾٜٚ ٠مٜـؿ وت

ايعُك ٜٚكَُ ٞاقع ايهٚ ، )4(٤ٛوت اذتؿٜح ايٓب ٟٛب ٝإ يُكف َُٝب ١انتٛت
( )1نٛق ٠ايكؿق .3
( )2نٛق ٠ايكعؿ .39
( )3ايؿق انتٓجٛق .22/6
( )4ايؿق انتٓجٛق .22/6
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إؾت أدٌ آغك قاٍ تعاؾتطَٚأَجٌََُْصَُِّ ٢عَُِِْٓٙص(ٚ ، )1ف ٘ٝست ٛيًًكاٚ ٠ٚإبؿاهلا
بايهعاؾ ،٠يٝذتُا أَكإ ط ٍٛايعُك ٚبهعاؾ.٠
ٚأغكز ابٔ َكؾ ٜ٘ٚأٜٓاإل ٚإبٔ نعؿ ٚإبٔ سكٜك عٔ ايهً

وت اٯ ١ٜقاٍ :

قتش َٔ ٛايكلم ٜٚمٜـؿ فٝـ٘ ٚ ،قتشـَ ٛـٔ ا٭دـٌ ٜٚمٜـؿ فٝـ٘ ،فكٝـٌ يـ٘ َ :ـٔ
سؿثو بٗفا؟ قاٍ  :أبَ ٛاحل عٔ دابك بٔ عبؿ اهلل بـٔ قبـاب ا٭ُْـاق، ٟ
عٔ ايٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ(.)2

أٝبً اىيٞبيل اىج ٖٞٚ : ٘ٞا٭ٜاّ ايجايح عًك ٚايكابا عًك ٚارتاَو

عًك َٔ ايًٗك ايكُكٚ ،ٟمسٝت يٝايٗٝا بٓٝاً ٭ٕ ايكُك ٜطًا فٗٝا َٔ اٚهلا
اؾت آغكٖا.
***********

مزبة اإلعزنبف

االعزنبف  :يو ١اٱستباىٚ ،وت اٱَط٬ع ٖ ٛايًبح وت انتهذؿ بكُؿ
ايعباؾٚ ،٠نإ ا٫عتهاف عباؾَ ٠عكٚفٜٚ ١أت ٘ٝانتٚ َٕٛٓ٪ايٓهاىٚ ،إ قٌ وت
ٖفا ايمَإ ا٫يتهات ايٚ ٘ٝاختـاـٚ ٙنـ ١ًٝيًتكـكب ٚاعْ٬ـاً يُــؿم ايعبٛؾٜـ١
ٚا٫غ ّ٬فٗٝـا ٚاْ٫كطـاع اؾت اهللٚ .عـٔ ايُـاؾم عًٝـ٘ ايهـ ّ٬عـٔ آبا٥ـ٘
عً ِٗٝايه ّ٬قاٍ" :قاٍ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ :اعتهاف عًك

وت يٗك قَٓإ تعؿٍ سذتؽت ٚعُكتؽت"(.)3

ٚاٱعتهاف َهتشب ٚقؿ ٜأت ٘ٝايٛدٛب بايعك
عٗؿ ا ٚقتؽت ا ٚيكط وت ُْٔ عكؿ ا ٚاداقٚ ٠ضتٖٛا.
ّوا ٕ ٜؾخ اإلعزنبف ًٜ :رتط وت انتعتهف:

ا٭ : ٍٚاٱن.ّ٬
( )1نٛق ٠ا٭ْعاّ .2
( )2ايؿق انتٓجٛق . 22/6
( )3ايٛنا.519/10 ٌ٥

نُا يٚ ٛدب بٓفق اٚ
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ايجاْ : ٞايعكٌ.
ايجايح  ١ْٝ :ايككب.١
ايكابا  :ايُ ّٛفُٜ ٬ض بؿ.ْ٘ٚ
ارتاَو  :إ ٜ ٫ه ٕٛاٱعتهاف اقٌ َٔ ث٬ث ١اٜاّ.
ايهــاؾى  :إ ٜــ٪ت ٢وت انتهــذؿ ادتــاَاٚ ،ا٭ٚؾت إ ٜهــ ٕٛوت انتهــادؿ
ا٭قبع ١انتهذؿ اذتكاّ َٚهـذؿ ايـٓ

َـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ َٚهـذؿ

ايهٛفَٚ ١هذؿ ايبُك.٠
***********

مزبة اىيمبح

اىيمبح ٚٚ :دٛبٗـا َـٔ ْــكٚقٜات ايـؿٚ ،ٜٔيكـؿ قكْٗـا اهلل عـم ٚدـٌ
بايُ ٠٬وت ضت ٛث٬ثؽت َْٛعاً َٔ ايككإٓٚ ،نإ فكْٗا وت يٗك قَٓإ َـٔ
ايهٓ ١ايجاْٝـ ١يًـٗذك ٠أ ٟاقـرتٕ بهـك

ا يُـٝاّ هتـا ٜـؿٍ عًـ ٢انت٬لَـــ ١بـؽت

ايعباؾ ٠ايبؿْٝــٚ ١انتايَٚ ١ٝا فٗٝا َٔ ايج ٛاب ايععٚٚ ،ِٝقؾ وت بعض ا٫غباق
إٔ َاْا ايمنا ٠نافك.
ٚقؿ دا٤ت ايهٓ ١ايكٛيٚ ١ٝايهعًٚ ١ٝايتككٜك ١ٜباذتح عًٗٝا ٚبٝإ َٓافعٗا،
بٌ إ امسٗا ٜؿٍ عً ٢اْٗا ْٛع تطٗري يًٓهو ٚانتاٍ ٚفتاٚ ٤الؾٜاؾ وت ايكلم
٭ٕ ايمنا ٠يوَُ ١ؿق لن ٢أ ٟفتٚ ٢تعين ايطٗـاقٚ ٠ايُٓـاٜٚ ،٤ـؿقى ايعكـٌ
سهٔ اعاْ ١ا٭ءٓٝا ٤يًهككا.٤
ٚايمنا ٠باب يًٗؿا ١ٜيعاَ ١ايٓاى نٛا ٤نإ انتعط ٞا ٚاٯغف ا ٚءريُٖا،
ٚاؾغاق نـك ِٜي ّٛٝتتطاٜك ف ٘ٝايُـشف ٜٚهتكؿ ايٓاَك ٜٚتربأ ايككٖٞٚ ،ٜٔ
وت اٱَط ٬ع ُْٝب ستؿٚؾ وت أَٛاٍ غاَٚ ١بًكا٥ط َع.١ٓٝ

اضتوٝخ  َٔ ٖٞٚ :يكٚط ٚدٛب ايمنا ٠عٓؿ ادتُاع ايًكا٥طٚ ،تعـين

إ انتهًف سك ٚيٝو عبؿاً ،اـ  ٫عب ايمنا ٠عً ٢ايعبؿ.
اظتبه اىيم٘ : ٛايف ٟعب ف ٘ٝايمنا٠

َُطًشات فكٗ ١ٝــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 121

األعٞبُ اىيم٘ٝخ  :أ ٟايـيت تجبـت ايمنـا ٠فٗٝـا َـٔ ا٭ْعـاّ ايـج٬خ اٚ

ايو ٬ت ا٭قبع ١ا ٚايفٖب

ٚايهٓ.١

األعٞبُ اظتَّ٘ٚخ  ٖٞٚ :اييت ٜجبت فٗٝا ايُٓإ نانتوُٛبٚ ،١انتٓتكً١

بايعكؿ ايباطٌ ايفٜ ٫ ٟرتتب عً ٘ٝايٓكٌ ٚاٱْتكاٍ فٝبك ٢عًًَ ٢و َاسب٘،
 ُٜٔٓٚي٘ ٚإ اْتكٌ اؾت ايوري ٚتعاقبت عً٘ٝ

ا٭ٜؿ.ٟ

اضت٘ه  ٖٛٚ :ايهٓ ١مسٝت س ً٫ٛباعتباق ايؿ ٚقإ ٚعٛؾ ٠ايتـأقٜؼ ـاتـ٘

 َٞٓٚسـ ٍٛيـكط وت ٚدـٛب ايمنـا ٠وت ا٭ْعـاّ ٚايٓكـؿٜٚ ٜٔههـ ٞؾغـٍٛ
ايًٗك ايجاْ ٞعًك َٓ٘.

ثني اىعبً ٗاىَْخ  :بؽت ايعاّ ٚايهٓ ١عُـٚ ّٛغُـَ ّٛطًـل فهـٌ

عاّ ٖ ٛنٓٚ ١يٝو ايعهو ،ـيو إ ايهٓ ١تبؿأ َٔ  ّٜٛاؾت َجً٘ َٔ قابٌ فكؿ
تبؿأ َٔ ُْف ايًتا ٤اُْ ٚف ا يُٝفٚ ،يهٔ ايعاّ ٜطًل عً ٢ايهـٓ ١ايـيت
تهتٛوت يتَٝٚ ٠ٛهٖٚ ١فا ايهاقم ٜ ٫عٗـك ا ٫وت سـا٫ت ْـاؾقَ ٠جـٌ ايٓـفق
ٚايتأد ٌٝعاَاً ناَ ً٬يًُُاب بايعٓٔ.

اىْٖبة  ٖٛٚ :ايكؿق َٔ انتاٍ ايف ٟعب ف ٘ٝايمنا ،٠فاقٌ ُْب ايوِٓ

اقبع ٕٛياٚ ٠لناتٗا ياَ ٠ا ادتُاع ايًكا٥ط ا٭غك.٣

ىم بح األّعقبً اىضالصقخ  :أ ٟايمنـا ٠ايٛادبـ ١وت ا٭ْعـاّ ايج٬ثـٖٚ ١ـٞ

اٱبٌ ،ايبكك ،ايوِٓ اـ  ٫عب ايمنا ٠وت ء ريٖا َٔ ا٭ْعاَّ ٖٞٚ ،هتشب ١وت
أْاخ ارت ٌٝايها.١ُ٥

اىَب َخ  ٖٞٚ :ايكاع َٔ ١ٝا٭ْعاّ ٜ،كاٍ ناَت انتاي ١ٝتهـ ّٛنـَٛاً:

قعت سٝح يا٤ت فٗ ٞناٚ ١ُ٥وت اذتؿٜح ايها ١ُ٥دٴبٳـاق( ،)1أ ٟإ ايؿابـ١
انتكنً ١وت َكعاٖا اـا اَـابت اْهاْاً فإ دٓاٜتٗا ٖؿق فعً ٢اٱْهإ ـات٘ إ
عترتل َٓٗا.
( )1يهإ ايعكب .113/4
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ىمبح اىْقلِٝ

ٜكاٍْ :كؿت٘ ايؿقاِٖ أ ٟاعطٝتٗا اٜا ،ٙفاْتكؿٖا أ ٟقبٓٗاٚ ،ايٓكؿ غ٬ف
ايٓهٚ ١٦ٝيعٌ اَط٬ع ايٓكؿ ٜٔيكعٚ ٞ

ٜكؾ وت بعض نتب ايًوٚ ،١انتكاؾ

َــٔ ايٓكــؿ ٜٔانتهــهٛنإ َــٔ ايــفٖب ٚايهٓــٚ ١فُٗٝــا ايمنــا ٠اـ ادتُعــت
ايًكا٥ط.

اظتبه اىٖبٍذ ٗاىْبٝا  :ايُاَت ٖ ٛايٓكؿإ َـٔ ايـفٖب ٚايهٓـ١

ٚتًشل ب٘ ا٭ٚقام ايٓكؿ ١ٜانتتؿاٚي ١وت ٖفا ايمَإ عً ٢ا٭قٚ ٣ٛا٭سٛط(،)1
ٚانتاٍ ايٓاطل انتٛاي.ٞ

اىغالد األهثعقخ ٖٚ :ـ ٞاذتٓطـٚ ١ايًـعري ٚايتُـك ٚايمبٝـب ٫ٚ ،عـب

ايمنا ٠وت ءريٖا ٚإ انتشب اغكادٗا َٔ نٌ َا تٓبت ا٭ق

هتا ٜهـاٍ اٚ

ٜٛلٕ َٔ اذتبٛب نانتاٍ ٚايفقٚ ٠ا٫قل ٚضتٖٛا ا ٫ارتٓك ٚايبكٜٚ ،ٍٛعترب
وت ٚدٛب ايمنا ٠وت ايو٬ت أَكإ:
ا٭ :ٍٚبً ٛايُٓاب  ٖٛٚمته ١اٚنلٚ ،ايٛنل نتَ ٕٛـاعاً فٝهـٕٛ
ث٬مثاَ ١٥اعٚ ،نٌ َـاع ٜهـَ 614 ٕٛجكـاَ ً٫ـريفٝاًٚ ،انتجكـاٍ 88ظ 4ءـكاّ،
فٝه ٕٛايُٓاب مثافتاٚ ١٥نبعٚ ١اقبعؽت ن ًٛٝءكاّ تككٜباً.
ايجاْ :ٞايتًُو بايمقاع ١فُٝا ٜمقع  ،ا ٚاْتكاٍ ايـمقع اؾت ًَه٘ قبٌ ٚقت
تعًل ايمناٚ ،٠نفا وت ايجُك ٠ن ٕٛايًذك ًَهاً ي٘ اؾت ٚقت ايتعًل ،ا ٚاْتكًت
اؾت ًَه٘ َٓهكؾ ٠اَ ٚا ايًذك قبٌ ٚقت٘.

اىعيٌ  :بهتشتؽت سب ١نٛؾا ٤إـا أ دؿب ايٓـاى طشٖٓٛـا ٚانًٖٛـا أٟ

ٜتػفْٗٚا طعاَاً بؿٍ اذتٓطٚ ١ايًعري.

اىَيذ  :بِٓ ايهؽتْ -كب َٔ ايًعري يٝو ي٘ قًك نأْ٘ اذتٓطٚ ،١قؿ

اغتًف وت ايعًو ٚايهًت ٌٖ ُٖا َٔ ايو٬ت اييت تتعًل بُٗا ايمنا ٠اّ ،٫
ا٭ق ٣ٛايجاْ ٖٛٚ ٞانتًٗٛق ٭ُْٗا غاقدإ عكفاً عٔ سكٝك ١اذتٓطٚ ١ايًعري.
( )1اْعك قنايتٓا ايعًُ ١ٝاذتذ.2 ١
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اىَقبه  :كتا نػً ٖٞٚ ١ا٫ٚؾ ايوِٓ َٔ ايٓإٔ ٚانتعم كتٝعاً ـنـكاً

ا ٚاْجٜٚ ،٢كؾ آٜاً وت باب ايمنا ٠عٓٛاْاً ٭٫ٚؾ ا٭ْعاّ ا٭قبع ١توًٝباً فعًٗٝا
ايمنا ٠عٓؿ َكٚق اذت ٍٛإ ناْت ايهػاٍ ُْاباً َهتك.ً٬

ؽ٘اه ٚ ٖٛٚ :يؿ ايٓاق َٔ ١سؽت ْٜٛا اؾت إ ٜهطِ ٜٚهٌُ.
اثِ ٍققبٗ ٚ ٖٛٚ :يؿ ايٓاق ١وت ايهٓ ١ايجاْ.١ٝ

اثِ ىجُ٘ ٚ ٖٛٚ :يؿ ايٓاق ١وت ايهٓ ١ايجايج.١

اضتقخ  ٖٞٚ :ايٓاق ١وت ايهٓ ١ايكابعٜٚ ١هُ ٢ايفنك سكاً.
اصتنعخ  ٖٞٚ :ايٓاق ١وت ايهٓ ١ارت اَهٚ ١ا٭ْج ٢دفع.١
اىضْٞخ  ٖٞٚ :ايٓاق ١وت ايهٓ ١ايهاؾنٚ ١ايفنك ايجين.

عققيه اىيمققبح  :أ ٟافكالٖــا وت عــؽت اَ ٚــاٍ َعًــ ّٛيُٝــبض ًَهــاً

يًُهتشكؽت ٚإ بك ٞبٝؿ انتايو أَاْٚ ،١ظتٛل يً ُايو عــمٍ َـاٍ ايمنـا٫ٚ ٠
 ُٜ٘ٓٓإ َ ٫ا ايتعؿ ٟا ٚايتهكٜط.

أ ٕقققْبف اظتَقققزؾقني  :أَُ ٟـــاقف ايمنـــا٠طإََُِّْدددا ايضَّد دَْقَالُيًِِفُكَد درَاِ٤

َٚايَُِصَانِنِ َٚايِعَاًَِِنَ عًَََِٗٝا َٚاِيُؤَيَّفَِ١قًُُٛبُُِٗ  ََِٞٚايرِّقَابِ َٚايِػَارَِِنَ  ََِٞٚشَبٌِِٝ
ايًَِّ٘ َٚاِبِِٔ ايصَّبٌََِِٝرِٜضَ َِِّٔ١ايًَّدِ٘ َٚايًَّدُ٘ عًَِد ِْٝحَهِدِْٝص(َٚ ،)1هـتشكٛا ايمنـا ٠مثاْٝـ١
أَٓاف:
ا٭ٚ ٍٚايجاْ :ٞايهكري ٚانتههؽت ٚ ،ايهكري ايًكع ٫ َٔ ٞقتًو َ ١ْٚ٪ايهٓ١
ي٘ ٚيعٝاي٘ فُٔ نإ عٓؿ ٙعكاق اَٛ ٚاي ٞا ٚبهـتإ ا ٚءريٖـا ٜههٝـ٘ ٚعٝايـ٘
يط ٍٛايهٓ َٔ ١ءري إنــكاف  ٫ظتٛل ي٘ أغف ايمناٚ ،٠نفا إـا نإ عٓؿَ ٙاٍ
أ ٚدٓو ٜهه ،٘ٝأَا اـا نإ ٚاق ؾ ٙاقٌ َٔ نها ١ٜنٓت٘ فٝذٛل ي٘ اغفٖا.
ايجايح :ايعاًَ ٕٛعًٗٝا  ٖٛٚانتُٓٛب َٔ ٕٛقبٌ اٱَاّ اْ ٚا٥ب٘ ا ٚاذتانِ
( )1نٛق ٠ايتٛب.60 ١
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ايًكع ٞ٭غف ايمنٛات ْٚبطٗا ٚسهابٗا ٚاُٜاهلا اي ٘ٝا ٚاؾت ايهككا ٤عً٢
سهب اـْ٘ ،فاِْٗ ٜهتشكَٗٓ ٕٛا نُٗاً وت َكابٌ عًُـِٗ ٚإ نـاْٛا اءٓٝـا٤
ٚظتٛل انت٦ذاقِٖ ا ٚتعٝؽت َكؿا ق هلِ عًٚ ٢د٘ ادتعاي ،١ا ٚإ ٜعطَ ِٗٝـا
ٜكا ٙفُٝا بعؿ َٔ ءري تعٝؽت.
ايكابا :انت٪يه ١قًٛبِٗ َٔ انتٮ ٚايٛدٗـا ٤ايفٜ ٜٔكاؾ َٔ إعطا ِٗ٥إيهتِٗ
ٚدفبِٗ اؾت اٱنٚ ّ٬اؾت َعـا ١ْٚانتهًُؽت وت ايؿفاع ا ٚادتٗاؾ ْؿ ايههاق
ٚيُكف لٜغ قًٛبِٗ  ،فٝعط ٖ َٔ ٕٛفا ايهِٗٚ ،ايعاٖك اِْٗ َـٔ انتهـًُؽت
ٚهتٔ ْعف اقتاْ٘ ٚبؿا ايٓهام ٚايرتؾؾ عً ٘ٝفٝعط ٢يتكٜٛـ ١اقتاْـ٘ ٚيـؿفا اـاٙ
ٚإَايت٘ اؾت انتعاٚ ١ْٚايُٓـكٚ ٠سهـٔ انـٚ ،َ٘٬قٝـٌ إ انت٪يهـ ١قًـٛبِٗ َـٔ
ايههاق ٚيهٔ

ٜعٗؿ إ ايٓ

ًَ ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ اعطـ ٢انتًـكنؽت

ٚايههاق َٔ ايُؿقاتٚ ،اهلل عم ٚدٌ سُٓٝـا ـنـك وت آٜـ ١ايُـؿقات ٚدـٙٛ

ايكهُٚ ١انتهتشكؽت قاٍ نبشاْ٘ ط ََرِٜضَ َِِّٔ١ايًَِّ٘ ص(.)1
ارتاَو :ايكقاب  ِٖٚعً ٢ث٬ث ١آَاف:
أ :ً٫ٚانتهاتب ايعادم عٔ أؾاَ ٤اٍ ايهتابَ ١طًكاً اًَ ٚكٚطاً ٚا٭سٛط
إ ٜه ٕٛعٓؿ سً ٍٛايٓذِ أ ٟقهط ايتهـؿٜؿ يهٝؿٚ ٙظتٛل اٱعطا ٤اؾت ايهٝؿ
أ ٚاؾت ايعبؿ.
ثاْٝاً :ايعبؿ حتت ايًؿًٜ ٠رتٜٚ ٣عتل ،غَُٛاً إـا نإ ََٓ٪ـاً وت ٜـؿ
ءري انتٚ ،َٔ٪انتكدا فَ ٘ٝؿم ايًؿ ٠عكفاً.
ثايجاًَ :طًل عتل ايعبؿ َا عؿّ ٚدٛؾ انتهتشل يًمنا.٠
ايهاؾى :ايوـاقَ :ٕٛكتـا ءـاقّ ٖٚـ ٛايـف ٟايـتوًت ـَتـ٘ بايـؿ،ٕٜٛ
اْهك ٗا وت طاع ١اهلل تعاؾت َٔ ءري انكافٚ ،عً ٢اٱَاّ إ ٜكٓ ٞعِٓٗ َٔ
َاٍ ايُؿقات.
ايهابا :وت نب ٌٝاهلل  ٖٛٚادتٗاؾ ٚاعاْ ١اجملاٖؿٚ ٜٔاذتر ٖٚـ ٛانتًـٗٛق
( )1نٛق ٠ايٓها.11 ٤
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ٜٚؿغٌ ف ٘ٝانتُاحل نبٓا ٤انتهادؿ ٚايكٓاطكٚ ،اعاْ ١طًب ١ايعً ّٛايؿٚ ١ٜٝٓطبا
ايهتب اٱنٚ ،١َٝ٬ؾفا ايبٚ ٤٬اي هؼت عٔ انتهًُؽت ٚاَ٬ع ـات بٚ ِٗٓٝقٌٝ
جبٛال ؾفا ٖفا ايهِٗ وت نٌ قكب.١
ايجأَ :ابٔ ايهب ٖٛٚ ٌٝانتهافك ايـفْ ٟهـؿت ْهكتـ٘ ا ٚتًهـت قاسًتـ٘ اٚ
إ ْههكت نٝاقت٘ ا ٚنهٓٝت٘ ٚتعفق َعٗا َٛٚي٘ اؾت بًؿ ،ٙفٝعطَ ٢ـٔ ايمنـا٠
ٚإ نإ ءٓٝاً وت بًؿَ ٙا ؾاّ ُٜعب عً ٘ٝإسٓاق َاي٘ وت َْٛـا سادتـ٘ وت
ايههك.

ٍز٘يل ئفواط اىيمبح  :أ ٟايف ٟغتكدٗا عًٚ ٢د٘ ايككبٚ ١ؾفعٗا اؾت

َهتشكٗٝا  ِٖٚث٬ث ١انتايو ،اٱَاّ ،ايعاٌَ.

اظت : ٌَٞبههك انت -ِٝانِ اٯي ١اييت تهِ بٗا ابٌ ٚءِٓ ايُؿق ١فته٣ٛ

بٗا يتعًِ ٚـتٝم عٔ ءريٖا.

ٗقذ اىزعيا ٚ :قت تعًل ايمنا ٠وت ايو٬ت َٔ اذتٓطـٚ ١ايًـعري عٓـؿ

اْعكاؾ سبُٗاٚ ،وت ايتُـك سـؽت اَـهكاق ٙا ٚالتـكاقٚ ،ٙوت مثـك ٠ايهـكّ عٓـؿ
اْعكاؾُٖا سُكَاً  ٖٛٚانتًـٗٛق ،انتٓاط وت اعتباق ايُٓـاب ٖـ ٛايٝـابو َـٔ
انتفنٛقات أ ٟإ ايٛدٛب ٜتشكل سؽت اْعكـاؾ اذتـب ،اَـا ايُٓـاب فٝعتـرب
سؽت ادتهاف فً ٛنإ ايكطب َٓٗا بكؿق ايُٓاب يهٓ٘ ٜٓكِ عٓ٘ بعؿ ادتهاف
ف ٬لنا ٠عً ٢ا٭ق.٣ٛ

ٗقذ اإلفواط  ٖٛٚ :ايٛقت ايف ٟظتٛل يًهاعَ ٞطايب ١انتايو فٚ ٘ٝاـا

أغكٖا عٓ٘ ُْٜٔ ٚ ،ه ٕٛعٓؿ تُه ١ٝايوًٚ ١ادتفاـ ايتُك ٚاقتطاف ايمبٝب
فٛقت ٚدٛب ا٭ؾاَ ٤تأغك عٔ ٚقت ايتعًل.

اىعْو َ ٖٛٚ :كؿاق ايمنا ٠ايٛادب إغ كاد٘ وت ايو٬ت فُٝا ٜهك ٢بانتا٤

ادتاق ٟا ٚؿتا ٤ايهُا ٤ا ٚؿتِ عكٚق٘ َٔ ا٭ق
ٜعين  َٔ %10زتُٛع ايُٓاب.

نايٓػٚ ٌٝايًذكٚ ،ايعًك

ّٖف اىعْو  ٖٛٚ :انتكؿاق ايٛادب اغكاد٘ نمنا ٠فُٝا نـك ٞبايـؿيٛ
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ٚايكيا ٚايٓٛاْض ٚايؿٚايٚ ٞانتٓػات ٚضتٖٛاُْٚ ،ف ايعًك ٜعين َٔ %5
اجملُٛع.

اىلٗايل  ٖٞٚ :اٯي ١اييت ٜهتك ٢بٗا ٚتته َٔ ٕٛدفع طٚ ٌٜٛوت قأن٘

َوكف ١نبري.٠

اىْ٘اٙؼ  :أ ٌَ ايٓٓٛع ايكٍٚ ،ايٓٛاْض كتا ْاْـض ٖٚـ ٛايـبعري

ٚضت ٙٛعتٌُ انتا َٔ ٤ايٓٗك ٚايب٦ك يهك ٞايمقع مسـ ٞبـ٘ ٭ْـ٘ ٜٓٓـض انتـا ٤أٟ
ُٜب٘ ٚا٭ْجْ ٢اْش.١

اظتياثْخ  :ايمبٔ ٖ ٛايؿفا ،مسٝت انتمابٓ ١ب٘ ٭ٕ نٌ ٚاسؿ َٔ انتتباٜعؽت

ٜؿفا َاسب٘ عٔ سك٘ ؿتا ف َٔ ٘ٝايمٜاؾ ٠احملتًُٚ ،١انتمابٓ ٖٞ ١بٝا ايتُك عً٢
ايٓػٌ بايتُك ا ٚايكطب  ٖٛٚأَك َٓٗ ٞعٓ٘ ،فُشٝض اْ٘ ظتٛل بٝا ايجُك ٠عً٢
ايٓػٌ ٚايًذك بهـٌ يـُٜ ٤ٞـض إٔ ظتعـٌ مثٓـ ًا وت نـا٥ك ايبٝـٛع َـٔ ايٓكـٛؾ
ٚا٭َتع ٚ ١ايطعاّ ٚاذتبٛب ٚاذتٛٝإ ٚءريٖاٚ ،نفا انتٓـافاٚ ،يهٓـ٘  ٫ظتـٛل
بٝا ايتُك عً ٢ايٓػٌ بايتُك أ ٟب انتمابٓ ،١نٛا ٤نإ َكؿاقاً َٔ ـتكٖا أ ٚـتك ًا
آغك عً ٢ايٓػ ٌٝأَْٛٛ ٚعاً عً ٢ا٭ق

ٚ ،ا٭ٚؾت ٚانتًٗٛق اذتام مثكَ ٠ا

عؿا ايٓػ َٔ ٌٝايهٛان٘ بٗا ف ٬تباع جبٓهٗاٚ ،بٝا ايطًا بايتُك ًٜشل بانتمابٓ.١
اعتبمش َٔ ٖٛٚ : ٜاْتهب اؾت ٖايِ با٭ب ٠ٛفاـا اْتهب اي ٘ٝبا٭ّ

عتٌ ي٘ ارتُوْ ،عِ حتٌ ي٘ ايمناٚ ٠إ ناْت َٔ ءري اهلامش ٫ٚ ٞفكم بؽت
إ ٜه ٕٛاهلامش ٞعًٜٛاً ا ٚعكً ًٝٝا ا ٚعبانٝاً ا ٚدعهكٜـاً اْٛ ٚفًٝـاً ا ٚهلبٝـاً،
ٚإ بؿا ا٭غري َٓكطع اً وت ٖف ٙا٭لََٓٛ ٛ ٖٚ ١دٛؾ ٚاقعاً  ٖٛٚآٜـ ١اعذالٜـ١
أ غك ٣يهٛق ٠ايًٗبٚ ،ا٭ٚؾت تكؿ ِٜا٭ة ٚا٫قـكب عًكـ ١بـايٓ

َـً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ نايهاطُ ٞثِ ايعً ٟٛعً ٢ءريٜ ٫ٚ ٙٴُؿم َٔ اؾع ٢ايٓهـب
ا ٫بايب ١ٓٝا ٚايًٝاع انتهٝؿ يًعًِ ٚاٱطُٓ٦إ ٚاٱيتٗاق انتتٛاتك وت بًؿ.ٙ
ٜ ٫ٚأغــف اهلــامش ٞايمنــا ٠اـا ناْــت َــٔ ءــري اهلــامشَ ٞــا عــؿّ
اٱْطكاق َٚع٘ ٜأغف َكؿاق ايٓكٚقَٜٛ ٠اً فَٛٝاً َا اٱَهإ ٫ٚ ،فكم بؽت
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نِٗ ايهككاٚ ٤ءري َٔ ٙنا٥ك ايهٗاّ ست ٢نِٗ ايواقَؽت ٚنب ٌٝاهللْ ،عِ ٫
بأى بتُكف اهلامش ٞوت انتؿاقى ٚا٭ ٚقاف انتتػفَ ٠ـٔ نـِٗ نـب ٌٝاهلل،
أَا لنا ٠اهلامش ٞفٝذٛل ي٘ أغفٖا َٔ ءري فكم بؽت ايهٗاّ آٜاً ست ٢نِٗ
ايعــاًَؽت ،فٝذــٛل انــتعُاٍ اهلــامش ٝؽت عًــ ٢دباٜــَ ١ــؿقات بــين ٖايــِ
ٚإعطا.ِٗ٥
احملــكّ َــٔ َــؿقات ءــري اهلــامش ٞعًــ ٢اهلــامش ٞافتــا ٖــ ٛلنــا ٠انتــاٍ
ايٛادبٚ ١لنا ٠ايهطكٚ ،٠أ َا نا٥ك ايُؿقات انتٓؿٚب ١فًٝهت ستكَ ١عً ٘ٝعً٢
ا٭قــٚ ،٣ٛنــفا ايُــؿقات ايٛادبــَ ١ــا عــؿا ايمنــاتؽت نايُــؿقات انتٓــفٚق٠
ٚانت ٢َٛبٗا يًهككاٚ ،٤ايههاقات ٚانتعا ٚ ،ا٭سٛط إنتشباباً عؿّ ايـؿفا
هلِ وت ايٛادب.١
ي ٛتٝهك يًٗامش ٞارتُو ٚلنا ٠قب ً٘ٝاهلامش ،ٞفا٭ٚؾت ي٘ إ ٜأغف َٔ
ارتُو ،٭ٕ ايمنا ٠اٚناؽ ايٓاى وت ادتًُ.١

ٍإّٗخ اىغيخ  ٖٞٚ :نٌ َا عتتاز اي ٘ٝايمقع ٚايًذك َٔ ادك ٠ايه٬ع

ٚاذتاقخ ٚايهاقٚ ٞادك ٠ا٭ق

إ ناْت َهتأدكٚ ٠ادك ٠اذتهغ ٚاذتُاؾ

ٚعهٝف ايجُكٚ ٠اؾاَ ١اٯي.١

اطتوٓ  :أ ٌَ ارتكّ :ايتعين ٚغكّ َا عً ٢ايٓػٌ َٔ ايكطب ٖٛ

سكل ٙـتكاً ٭ْ٘ تكؿٜك بعٔ  ٫إساطٚ ١إسُا ٤بؿقٚ ،١وت ارتكّ ْـٛع إقفـام
باَشاب ايجُك ٚدٛال تُكفِٗ بًـطك َٓـ٘ٚ ،فٝـ٘ آٜـ ًا اسـرتال ذتهـغ سـل
ايهككا.٤
ظتٛل يًهاع َٔ ٞقبٌ اذتانِ غكّ ـتك ايٓػٌ ٚايهكّ بٌ ٚايمقع عً٢
انتايو عً ٢ا٭ق ٣ٛبًكط قب ٍٛانتايـوٚٚ ،قـت ارتـكّ بعـؿ بـؿ ٤ايُـ٬ع
ٚتعًل ايٛدٛبٚ ،ا٭ق ٣ٛدٛال ارتكّ َٔ انتايو آٜاً إـا نإ َـٔ أٖـٌ
ارترب ٠٭ٕ ي٘  ١ٜ ٫ٚاغكاز ايمناٚ ،٠إ

ٜهٔ َٔ أٖـٌ ارتـرب ٠فٝذـٛل َـٔ

عؿٍ ا ٚعؿيؽت بٌ  َٔٚنٌ ثك َٔ ١اٖـٌ ارتـرب ،٠ا ٚايكدـٛع اؾت اذتـانِ اٚ
ٚنَ ً٘ٝا ايتُهٔ ًٜ ٫ٚرتط ف ٘ٝايُٝو.١
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اىَبع ٖٛٚ : ٜعاَـٌ ايُـؿقاتٚ ،ادتُـا نـعاٖٚ ،٠ـٚ ٛيـ ٞايُـؿق١

ٚانتبعٛخ يكبض ايمناٚ ٠ايُؿقات ٜكاٍ :نع ٢ايكدٌ عً ٢ايُـؿقٜ ١هـع٢
نعٝاً :عٌُ وت اغفٖا َٔ اقبابٗا.

اضتٖوً  :بههك اذتاٚ ٤ايكاٖٚ -٤ـ ٛايعٓـب َـا ؾاّ اغٓـكٚ ،قٝـٌ ٖـٛ

ايجُك قبٌ ايٓٓرٚ ،اـا اْعكؿ اذتُكّ تعًكت ايمنا ٠وت ايعٓب  ٖٛٚانتًٗٛق.
ٍواؽو ذتو اىْقو :ٖٞٚ :
ا٭ : ٍٚطًا.
ايجاْ : ٞغ.ٍ٬
ايجايح  :بهك.
ايكابا  :قطب.
ارتاَو  :ـتك.
ٚايبهك – بِٓ ايباٚ ٤نه ٕٛايهؽت  -مثك ايٓػٌ قبٌ إ ٜكطبٚ ،ابهك
ايٓػٌ َاق َا عً ٘ٝبهكاً.

اىيثٞققت ٖٚ :ــ ٛانــِ كتــا ٜــفنك ْ٪ٜٚــح ٚايٛاســؿ ٠لبٝبــٚ ،١لببــت

ايعٓب ،دعًت٘ لبٝباً أ ٟاَبض عٓب ًا ٜابهاً.

اىَقٍ ٜقٞؾب ٗثعقال ٗعقنٝب  :ايهـٝض ٖـ ٛانتـا ٤ادتـاق ٟعًـٚ ٢دـ٘

ا٭ق

َٔ ا٭ْٗاق ٚايهٛاقٚ ٞضتٖٛا.
ٚايبعٌ :بهتض ايباٚ ٤نه ٕٛايعؽت ،يـكب ايمقع يًُـا ٤بعكٚق٘ ايككٜبَ٘ٓ ١

ٚقؿ ٜه ٕٛوت ايٓػٌ ٚايًذك ٚنأْٗا انتوٓت عٔ نك ٞايهُاٚ ٤عٔ ايٓٛاْض
َٚا ٤ايٓٗكٚ ،ايبعٌ ايمٚزٚ ،ا يبعٌ ،ا٭ق

انتكتهع ١اييت ُٜٝ ٫بٗا انتطك إ٫

َك ٠وت ايهٓٚ( ، ١ايبعٌ َٔ ايٓػٌَ :ا يكب بعكٚق٘ َـٔ ءـري نـكَ ٞـا٫ٚ ٤

ءريٖا)(.)1

ٚايعف -ٟبههك ايعؽت -ايهك ٞبانتطك.
( )1ايعؽت .116/1
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ٚايمنــا ٠وت ايج٬ثــ ١ايعًك أ % 10 ٟٱْعؿاّ ادتٗؿ ٚايهع ٞوت ايهك.ٞ

ىمبح اىفٞوح  :تهُ ٢لنا ٠ا٫بـؿإ ٚلنـا ٠ارتًكـٚ ١ايـؿٚ ٜٔفٗٝـا اـتـاّ
ايُٚٚ .ّٛقؾت ُْ ّٛنجري ٠وت فًٓٗا ٚاُٖٝتٗا ٚعـٔ عًـ ٞعًٝـ٘ ايهـّ٬
"اؾٚا فطــكتهِ فاْٗــا نــْٓ ١بــٝهِ ٚفكٜٓــٚ ١ادبــَ ١ــٔ قبهــِ " ٖٚــٚ ٞادبــ١
باكتاع عًُا ٤انتهًُؽت.

عٌْ ىمبح اىفٞوح  ٖٛ :قٛت ءايب ايٓاى َٚا ٪ٜنٌ يُٝهو ايكَل

َٔ اذتٓطـٚ ١ايًــعري ٚايتُك ٚايمبٝب ٚا٫قل ٚايًػت ٚايفقٚ ٠ءريٖاٜٚ ،ههٞ
ايؿقٝل ٚارتبم ٚانتاٍ ٚايعؿىٚ ،ا٭فٌٓ ايتُك ٭ْ٘ أ ؾاّ ٚيًِٓ وت تهٓ.ً٘ٝ
**********

مزبة اضتظ

اضتظ  :يو ٖٛ ١ايكُؿ ٚايهع ٞاؾت ايًٚ ،٤ٞوت اٱَـط٬ع ٖـ ٛايكُـؿ
اؾت بٝت اهلل اذتكاّ وت لَإ شتُ َٔ ّٛنٌ نٓٚ ١فل اذتهاب ايكُكَ ٟا
اتٝإ اعُاٍ شتَُٚ ١َٛهٓ.١ْٛ

اىعَققوح  :أ َــٌ ايعُــك ٠وت ايًوــ ١ايمٜــاقٚ ٠ادتُــا ايعٴُٳــكٖٚ ،ــ ٞوت

اٱَــط٬ع َٓهــو َعــكٚف ٜتٓــُٔ ايطــٛاف بايبٝــت اذتــكاّ بعــؿ اٱســكاّ
ٚايهــع ٞبؽت ايُـها ٚانتكٚ ٠ٚضتٖٛا َٔ ا٫فعاٍ ٚايًكا٥ط انتػُ ،١َٛفٗٞ
َأغٛـ َٔ ٠اٱعتُاق  ٖٛٚايمٜاقٚ ،٠يعٌ عً ١ايتهُ ١ٝنتا فٗٝا َٔ قُؿ ايبٝت
ٚاعُــاق ٙفهــُٝت بانتُــؿق  ،قــاٍ تعــاؾتطَٚأَتُُِّددٛاايَُِددجَّ َٚايِعُُِ درََ٠يًَِّ دِ٘ص(ٚ ،)1اذتــر
ٚايعُك ٠عًل ظتهؿ َٓاَؽت ايعبٛؾ.١ٜ

افعبه اضتظ  ٖٞٚ :اييت ٜأت ٞبٗا اذتاز َكتب ٖٞٚ ١ث٬ث ١عًك:

ا٭ : ٍٚا٫سكاّ.
ايجاْ : ٞايٛقٛف بعكفات.
( )1نٛق ٠ايبكك.196٠
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ايجايح  :ايٛقٛف بانتًعك.
ايكابا  :قَ ٞكتك ٠ايعكب ١وت َٓ.٢
ارتاَو  :اهلؿ.ٟ
ايهاؾى  :ايتكُري.
ايهابا  :قَ ٞادتُكات ايج٬خ َٗٓٚا كتك ٠ايعكب.١
ايجأَ  :طٛاف اذتر.
ايتانا  ٠٬َ :ايطٛاف.
ايعايك  :ايهع ٞبؽت ايُها ٚانتك.٠ٚ
اذتاؾ ٟعًك  :طٛاف ايٓها.٤
ايجاْ ٞعًك  ٠٬َ :طٛاف ايٓها.٤
ايجايح عًك  :ايبٝتٛت ١وت َٓ.٢

أهمبُ اضتظ  :أقنإ اذتر نبع:١
ا٭ : ٍٚايٓ.١ٝ
ايجاْ : ٞا٫سكاّ.
ايجايح  :ايٛقٛف بعكفات.
ايكابا  :ايٛقٛف بانتًعك.
ارتاَو  :ايطٛاف.
ايهاؾى  :ايهع ٞبؽت ايُها ٚانتك.٠ٚ
ايهابا  :ايتكُري ا ٚاذتًل.

أهمبُ اىعَوح :
ا٭ : ٍٚايٓ.١ٝ
ايجاْ : ٞا٫سكاّ.

ايجايح  :ايطٛاف.
ايكابا  :ايهع ٞبؽت ايُها ٚانتك.٠ٚ
ارتاَو  :ايتكُري.
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اضتظ اىجنيل  ٖٛٚ :إ ٜبفٍ يو يـػِ َْٚ٪ـْٚ ١هكـ ١اذتـر فٝتشكـل

ٚدٛب اذتر عًٝو يُؿم اٱنتطاعٚ ،١ف ُّْٛ ٘ٝعؿٜؿٚ ٠عً ٘ٝاٱكتاع
نٛا ٤نإ ايبفٍ بٓ ١ٝايتًُٝو ا ، ٫ ٚداْ ٤فقاً ا ٚتطٛعاً.

ؽغخ اإلٍالً  ٖٞٚ :اذتذ ١ايٛادب ١عً ٢انتهًف قدـ ً٬نـإ ا ٚاَـكأ٠

عٓؿ ادتُاع ايًــكا٥ط  ٫ٚعب اَ ٫كٚ ٠اسؿ ٠وت ـتاّ ايعُكٚ ،مسٝت سذ١
اٱن ّ٬ٱبتٓا ٤اٱن ّ٬عًٗٝا فٗ ٞنايُٚ ٠٬ايُٝاّ ٚارتُو ٚايمنا.٠

ّوا  ٜؽغخ اإلٍالً ٜ :عترب اٱط٬م  ٚايتكٝٝؿ اَك ٜٔاْافٝؽتٚ ،اذتر

ٚادب َكٝؿ بًكا٥ط٘ فُتَ ٢ا سُـًت يـكا٥ط٘ ٚدـب اؾا ٤سذـ ١اٱنـّ٬
ٚيكا٥ط سذ ١اٱن:ّ٬
ا٭: ٍٚايبً. ٛ
ايجاْ : ٞايعكٌ.
ايجايح  :اٱنتطاع.١
ايكابا  :اٱن.ّ٬
ٚتكٝٝــؿ اذتــــر بايًــــكٚط َــا اْــــ٘ َــٔ ْــــكٚقٜات ايــؿٜ ٜٔــــؿٍ عًـــ٢
ايتػهٝف ٚايتٝهـري ٜٚؿٍ بايؿ٫ي ١اي تُٓٓ ١ٝعً ٢ايٛعؿ اٱهل ٞبتٗ ١٦ٝأنباب
ا٭ؾا.٤

ف٘هٝخ اضتظ ٚ :تعين أ ؾا ٤انتهًـف يًشـر وت نـٓ ١اٱنـتطاع ،١فايبعـح

ا٭نٝؿ ٭ؾا ٤اذتر َٓٛط باٱنتطاع ١باٱْاف ١اؾت يكا٥ط ايتهًٝف ايعأََ ١
ايبًٚ ٛايعكٌ ٚايكؿق َٔٚ ،٠عُ ٢خبُ ّٛايهٛق ١ٜوت أؾا ٤اذتر ٚ

٪ٜؾٙ

وت نٓ ١اٱنتطاع َٔ ١ءري عفق فاْ٘ آثِ ٚعً ٘ٝايتؿاقى وت ايعاّ ايجـاْٚ ،ٞإ
قُك ف ٘ٝا ٚسٌُ َاْا فه ٞايعاّ ايفٖٚ ًٜ٘ٝ ٟهفا.

أقَبً اضتظ

ا٭ : ٍٚسر ـتتا :مس ٞبـ٘ نتـا ٜتػًـٌ بـؽت عُكتـ٘ ٚسذتـ٘ َـٔ ايتشًـٌ
انتٛدب دتٛال ايتًفـ أ ٟقبٌ اٱسكاّ ذتذ٘ ٖٛٚ ،فك

َٔ نإ بعٝؿاً عـٔ
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َه ١فٗٚ ٛظٝه ١ايكاؾّ يًشر َٔ ا٭َُاق ٚايبًؿإ ا٫ن ١َٝ٬كتٝعاً بانتجٓا٤
ايفٜ ٟههٔ اٜ ٚك ِٝوت َهٚ ١قكٜباً َٓٗا.
ايجاْ : ٞسر ايكِكإ  :٭ٕ اذتاز ٜككٕ بؽت اسكاَ٘ ٚنٛق٘ هلؿ ٜ٘أ ٟظتُا
بؽت اذتر ٚايعُك ٠وت اٱسكاّ.
ايجايح  :سر اٱفكاؾ :ٱْهكاؾ اذتر عٔ ايعُكٚ ٠عؿّ اعتباقٖا ف.٘ٝ
ٚسر اٱفكاؾ ٚايكِكإ :فك

َٔ نإ بؽت َٓمي٘ ٚبؽت َه ١مثاْٚ ١ٝاقبعؽت

َ ً٬ٝا ٚاقٌ ٖٛٚ ،قــ ٍٛا٫نجكٚ ،ؿتا إ انت ٌٝايٛاسـؿ ٜها85 ٟٚظ 1نَ ًٛٝـرت
فهٌ َٔ نإ َههٓ٘ 8ظ 88نَ ًٛٝرت تككٜباً ٜه ٕٛفكْ٘ ايكِكإ ا ٚاٱفكاؾ.

اىٖوٗهح  ٖٛٚ :ايف ٟعتـر ٭ َ ٍٚك ٠نٛا ٤نإ ـنكاً ا ٚاْجٜٚ ،٢كاٍ ي٘

َاقٚقَٚ ٠اقٚقٚ ،اًَ٘ َٔ اذتبو ٚانتٓاٜٚ ،طًل عً ٢ايفٟ

ٜتمٚز.

ؽظ اإلٍزئغبه  ٖٛٚ :انت٦ذاق يػِ ٭ؾا ٤اذتر ْٝاب ١عـٔ انتٝـت اٚ

عُٔ ٚدــب عً ٘ٝاذتـر ٚتعفق عً ٘ٝا٭ؾاَٚ ،٤ش١اٱداق ٠عٔ انتٝت ٭ؾا٤
اذتر عً ٘ٝايُٓٚ ّٛاكتاع انت هًُؽت ٖٚـَ ٛـٔ افاْـات اذتـر نتـا فٝـ٘ َـٔ
ايجٛاب انتكنب ٚانتتعؿؾ اـ اْ٘  ٌُٜاؾت انتٝت ٚايهاعٚ ٞايباـٍ ٚا٭دري.

قٚبء ؽغخ اإلٍالً  :اـا َات انتهًف ٚقؿ تعًكت بفَت٘ سذ ١اٱنّ٬

ؿتعٓ ٢حتككت عٓؿ ٙاٱنتطاعٚ ١ايكؿق ٠عً ٢ا٭ؾا ٤وت سٝات٘ ا ٫اْ٘

٪ٜؾٖا

 ٫عً ٢ضت ٛايهٛق  ٫ٚ ١ٜوت ايهٓؽت ايتاي ١ٝتكٓ ٢عٓ٘ سذ ١اٱن َٔ ّ٬اَـٌ
ايرتنــ ١اـا

ٜــ ّٛبٗــا َــٔ ايجًــح نــٛا ٤ناْــت ســر ايتُتــا ا ٚايكِــكإ اٚ

اٱفكاؾ.

شهََٓا ص(ٚ )1انتٓهو َْٛا ايعباؾٜ ،٠كاٍ
اظتْبٍل  :وت ايتٓم ٌٜط َٚأَرَِْآَََا ِ

ٜكاٍ قدٌ ْانو :عابؿٚ ،ايٓهو :ايعباؾٚ ٠ايطاعَٓٚ ،١هو ٚقدٌ ْانو:
أ ٟعابؿ ٚادتُا ْهاى.
ٚانتٓانو ا٭فعاٍ ايعباؾٚ ١ٜانتًاعكانتػُ ١َٛنايطٛاف بايبٝت اذتـكاّ
( )1نٛق ٠ايبكك.128 ٠
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ٚايٛقٛف بعكفٚ ١ايهع ٞبؽت ايُها ٚانتك.٠ٚ

اإلٍزٞبعخ ٖٚ :ـ ٞتـٛفك انتـاٍ ايهـاوت ٭ؾا ٤ايهكٜٓـَٚ ،١ـش ١ايبـؿٕ،

ٚن ١َ٬ايطكٜلٚ ،نع ١ايٛقت ًٜٚشـل بٗـا وت ٖـفا ايمَـإ اٱـٕ ٚاٱدـكا٤
اذتهــٖٚ ،َٞٛــ ٞوت اٱَــط٬ع ٚا٭ غبــاق ايــماؾ ٚايكاسًــٖٚ ١ــ ٛعٓــٛإ فٝــ٘
ختهٝـف ٚنـع ١بًشاظ ايًإٔ ٚاذتاٍ ٚايمَإ َٚا عؿّ اٱنتطاعٜ ٫ ١تٛدـ٘
ارتطــاب ايتهًٝــه ٞباذتـر اؾت انتهًف ٱْتها ٤انتًكٚط باْتها ٤يكط٘.

اىواؽيخ  ٖٞٚ :اسـؿ اٖـِ افـكاؾ اٱنـتطاعٚ ١انتـكاؾ بايكاسًـ ١ايـٛاقؾ٠

بايُٓــ ّٛوت ٖــفاايمَإ ايهــٝاق ٠ا ٚايطــا٥ك ٠ا ٚايهــه ١ٓٝايــيت ٜتػــفٖا آيــ١
يً ٍَٛٛاؾت ايبٝت اذتكاّ ؿتا ٜٓانب ساي٘ ٚيأْ٘ٚ ،إ

ٜتٝهـك اَ ٫ـا ٖـٛ

اؾْ َٔ ٢يأْ٘ فا٭ٚؾت ي٘ ايتٛاْا ٚاسكال اؾا ٤ايهكٜٓـ ،١نُـا يـ ٛنـإ َـٔ
يأْ٘ قنٛب ايطا٥كٚ ٠

ٜتٝهك ي٘ ا ٫نٝاق ٠ايٓكٌ (ايباّ).

ٍنخ  :مسٝت َه ١٭ْٗا ـتو َٔ ظًِ ٚأذتؿ فٗٝا :أ ٟتًٗه٘ ٖٞٚ ،نا٥ك

ايبًؿ ٚايعُكإ احملٝط بايبٝتٚ ،قَ ٌٝه ١اذتكّ نً٘ ٚا٭ ٍٚاَض.

ثنخ  :قاٍ تعاؾت ط إَِّٕأٍَََّٚبَُِٚ ٍْٝضِعَيًَِّٓاطِيًَََِّٟبِبَهَََُّ١بَارَنّدا ص(ٚ ،)1به١

َْٖٛ ٞا ايبٝت ٚمسٝت به ١يٛد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚ٭ْٗا تبو اعٓام ادتبابك ٠أ ٟتؿقٗا.
ايجــاْ : ٞ٭ٕ ايٓــاى ٜبــو بعٓــِٗ بعٓ ـاً وت ايطــٛاف فتشُــٌ َمالتــ١
ٚتؿافا ب ِٗٓٝيفا ٚقؾ وت اذتؿٜح :افتا مسٝـت بهـ ١٭ْٗـا تبـو فٗٝـا ايكدـاٍ
ٚايٓها.٤
ايجايح  :بها ٤ايٓاى سٛهلا ٚفٗٝا.
ايكابا  :ق ٌٝإ بهَ ٖٞ ١ه ١أ ٟاُْٗا امسإ يًبًؿ.

األّٖو اضتوً  ٖٞٚ :أقبع ،١ث٬ثَٗٓ ١ا نكؾ َتٛاي ٖٞ ١ٝـ ٚايكعؿٚ ٠ـٚ
اذتذٚ ١احملكّٚٚ ،اسؿ فكؾ ٖ ٛقدبَٚ ،عٓ ٢سكّ تععـ ِٝيـأْٗا ٚادتٓـاب
( )1نٛق ٠آٍ عُكإ .96
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احملاقّ فٗٝا انجك َٔ ءريٖا ٚناْت ايعكب حتـكّ فٗٝـا ايكتـٌ ستـ ٢يـ ٛتٗٝـأت
فكَ ١ايجأق َٔ ايكاتٌ فٗٝا فاْ٘ ٜ ٫جأق ذتكَ ١ت ًو ايًٗٛقٚ ،ايعاٖك اْ٘ دم٤
َٔ بكاٜا اذتٓٝه ٖٛٚ ١ٝهتا ـتههت ب٘ ايعكب َٔ ًَ ١ابكاٖٚ ِٝامساع.ٌٝ
ٚوت باب ادتٗاؾ عتكّ ايوم ٚوت ا٭يٗك اذتكّ ا ٫إ ٜبؿأ ايعؿ ٚهتٔ ٜ ٫ك٣
هلف ٙا٭يٗك سكَ.١

اىعلٗه يف اضتظ  :أ ٟايعؿ َٔ ٍٚاسؿ اقهاّ اذتر اؾت اٯغك نُـا وت

ايعؿ َٔ ٍٚسر ايتُتا اؾت سر ا٭فكاؾ عٓؿ غًـ ١ٝعـؿّ اؾقاى انتٓانـو اٚ
استُاٍ فٛات٘.

اىَْئ  ٖٛٚ :يو ١تأغري ايًٚ ٤ٞوت اٯ ١ٜايهكقت ١تأغري حتك ِٜاحملكّ فكؿ

نإ ايعكب اٌٖ ءاقات ٚءمٚات ٚاَكاق عً ٢ايجأق فكؿتـا انـتجكٌ كتاعـ١
ايُرب ٚانتهح ث٬ث ١ايٗك سكّ َتتاي َٔ ١ٝءري ْكب ا ٚســكب  ،فٝعُـؿٕٚ
اؾت تأغري حتك ِٜاحملكّ اؾت َهك أ ٟعتكَ ٕٛيٗك َهك بؿٍ ستكّ نٜ ٞهتشًٛا
ستكّٜ ،هعً ٕٛـيو وت يٗك ـ ٟاذتذ َٔٚ ١قبٌ قٝ٥و انتٛنِ وت لَاْ٘ٚ ،قؿ
ـنك ايتأقٜؼ بعض َٔ أ مسا ٤ايف ٜٔتُؿٚا يًٓه.٤٢
ٚأ غتًف وت أ َٔ ٍٚنٔ ايٓه ٤٢ق ٌٝعُك ٚبٔ ذت ٞبٔ قُع ١بٔ غٓؿف،
ٚقاٍ اب َ ٛهًِ بٔ انًِ :بٌ قدٌ َـٔ بـين نٓاْـٜ ١كـاٍ يـ٘ ايكًُـوٚ ،يكـؿ
ـَِٗ اهلل عً ٢ايٓهٚ ٤ٞعؿ ٙلٜاؾ ٠وت ايههك يًتًكٜا انتػايف يًشهِ اٱهلٞ
ٚنتـا ٜعًُـ ٕٛبهــٓ٘ َـٔ ايكبـا٥ض (ٚعــٔ ابـٔ عبـاى قــاٍَٚ :عٓـ ٢قٛيـ٘ تعــاؾت
طزَِٜادََِْٞ٠ايِهُفِرِص( ،)1اِْٗ ناْٛا اسًٛا هتا عتكّ اهلل ٚسكَٛا َا اسٌ اهلل.
حتك ِٜايٓهَ ٧كؿَ ١يتجبٝت اؾا ٤فك ١ٜٓايُٝاّ وت اٚاْٗا ٚانتٓا َٔ ْٝاع
ي ١ًٝايكؿق ٚسكَإ انتهًُؽت هتا فٗٝا َٔ افاْات ًَهٛتٚ ١ٝانتعؿاؾات ـات١ٝ
ٚعكْ ١ٝيًعباؾٚ ٠ايتك.٣ٛ

اىوع٘ع اىل مفبٝخ  :أٚ ٟدٛؾ ْهكـ ١نافٝـ ١نتْٚ٪تـ٘ ْٚ٪َٚـ ١عٝايـ٘ عٓـؿ

( )1نٛق ٠ايتٛب.37 ١
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ايكدٛع َٔ اذتر  ،ف ٬ظتب عًٝـ٘ إ ٜبٝـا آيـ ١عًُـ٘ ٭ؾا ٤فكٜٓـ ١اذتـر ثـِ
ٜكدا ب ٬عٌُ.

اىجبمه  ٖٛ :ايفٜ ٟتربع بٓهك ١اذتر يوري.ٙ

اظتجنٗه ىٔ  :ايف٪ٜ ٟؾ ٟاذتر عًْ ٢هك ١ءري.ٙ

اىجنه َ ٖٛ :كؿاق انتاٍ انتؿفٛع َٔ ايباـٍ نتْٚ ١ْٚ٪هك ١اذتر.

اووً ىيَوأح  ٖٛٚ :ايف ٟعتكّ ْهاس٘ هلا َ٪بؿاً بٓهب ا ٚقْـاع اٚ

َُاٖك ٠نا٭ب ٚا٭ؽ ٚابٔ ايمٚز َٚا استُاٍ عؿّ ا٭َٔ ٜهتشب يًُكأ٠
انتشباباً َ٪نؿاً انتُشاب احملكّ ٚي ٛباٱدكَ ٠ا اٱَهإ ،نُـا يـ ٛتأغـف
اغاٖا َعٗا اؾت اذتر عًْ ٢هكتٗا َا ايكؿقٚ ٠انتٝهك.٠

اٟفبق ٖٛٚ : ٜايـفٜ ٟبتعـؿ َهـهٓ٘ عـٔ َهـ ١اـا َـاق َكُٝـ ًا وت َهـ،١

ٚناْت اقاَتـ٘ وت َه ١بعؿ انتطاعت٘ فٝذب عً ٘ٝسر ايتُتاٚ ،اَا اـا ناْت
انتطاعت٘ بعؿ اقاَت٘ وت َه ١فإ فكْ٘ ٜٓكًب اؾت فك

انته َٔ ٞسر ايكِكإ

ٚاٱفكاؾ بعؿ َٓ ٞنٓتؽت عً ٢اقاَت٘ ٚنهٓ٘ وت َه.١

اظت٘اقٞذ  ٖٞٚ :ا٭َانٔ احملؿؾ ٠يٲسكاّْٚ ،عتٗا بانتٛاقٝت ايـاق ٠اؾت

ايٛدــٛب نُــا وت قٛيــــ٘ تعــاؾت طإَِّٕ ايضَّ دالََ٠نَاَْ دِْ عًََدد٢ايُِ دؤَِِِٓنَنِتَاب داّ
ََِٛقُٛتاّص(.)1
 ٖٛٚايتٛقٝت يًًٚ ٤ٞايتشـؿٜؿ ٭ٚاْٜ٘ ،كاٍ ٚقتـ٘ فٗـَٛ ٛقـٛت اـا بـؽت

يًهعٌ ٚقتاً ٜهعـٌ فٝـ٘ ٚلَاْـاً ذتؿٚثـ٘ .قـاٍ تعـاؾت ط إََِّٕٜدَِّٛايِفَضِدٌِ ندإَ
َِٝكَاتداّص(ٚ ،)2انتعري يًُهإ َٛ َ٘ٓٚاقٝت اذتر نتٛاْا اٱسكاّٚ ،يبٝـإ َـا
هلا َٔ انتْٛٛعٚ ١ٝا٫عتباق.
ٚانتٛاقٝت نتٚ ،١وت بعض ا٭غباق إٔ انتٛاقٝـت متهـٜ ٫ٚ ،١عـين ٖـفا
( )1نٛق ٠ايٓها.103 ٤
( )2نٛق ٠ايٓبأ .17

 136ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َُطًشات فكٗ١ٝ
اذتُك بٌ ٖ ٛايوايب ٚانتتعاقف وت طكم ايكٛافٌ َٚهري اذتازٚ .ادتُا بؽت
ا٫غباق ٜهٝؿ اْٗا عًكَٛ ٠اْاٚ ،ا٭َ ك نٌٗ وت ٖفا ايمَإ نتْٛٛع ١ٝطكم
ايتبًٝط َٚهاقٖا ٚانتٛاقٝت ٖ:ٞ
ا٭ : ٍٚـ ٚاذتًٝهَٝ ٖٛٚ : ١كات أٌٖ انتؿٜٓـَٚ ،١ـٔ قتـك عًـ ٢طـكٜكِٗ،
ْ ٖٛٚهه٘ َهذؿ ايًذكٚ ٠ب٘ ايتٗك ،نُا قتك عً ٘ٝوت ٖفا ايمَإ اٌٖ ايعكام
ٚايًاّٚ ،مس ٞـا اذتًٝه ١٭ٕ أْاناً ادتُعٛا ف ٘ٝقبٌ اٱنٚ ّ٬حتايهٛاٚ .عٔ
ايكاَٛى اْ٘ َا ٤يبين دًـِٚ ،قؿ أسكّ َٓ٘ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘
ٚنًِ ٭ْ٘ نتا انك ٟب٘ إؾت ايهـُاَٚ ٤اق نـــفا ٤ايًذكْٛ ٠ؾٜ ٟا ستُؿ فكاٍ
ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ :يبٝو ،قاٍ :أ
ْا ً٫فٗؿٜتـو ،فكاٍ ايـٓ

أدؿى ٜتُٝاً فآٜٚتوٚ ،أ

أدؿى

َـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ :إٔ اذتُـؿ ٚايٓعُـ١

ٚانتًو يو  ٫يكٜو يو ،فًفيو اسكّ َٔ ايًذك ٠ؾ ٕٚانتٛاْا نًٗا.
ايجاْ : ٞادتشهَٝ ٖٞٚ : ١كات اٌٖ ايًاّ َُٚك ٚانتوكب  َٔٚقتك عًٗٝا
َٔ ءريِٖ اـا

عتكّ َٔ ـ ٟاذتًٝهٚ ١

قتك عًٚ ،٘ٝأمسٗا َٗٝعــٚ ١مسٝت

دٴشه – ١بِٓ ادتٚ ِٝنـه ٕٛاذتـا -٤٭ٕ ايهـ ٌٝأدشـف بأًٖـٗا ،وت أٚهلـا
َهذؿ ايٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ ؿتْٛا ٜكاٍ ي٘ عٳمٳٚقٚ ،وت آغكٖا عٓؿ

ايعًُؽت َهذؿ ا٭ٚ ،١ُ٥تكا بـؽت َهــٚ ١انتؿٜٓـ ١قكٜبـ ًا َـٔ قابــغ ٖٚـ ٞبًـؿ٠
َعكٚفٚ ،١بؽت ادتشهٚ ١ايبشك ضت ٛنت ١اَٝاٍ.
ايجايح  :ايعكٝل  ٖٛٚ :وت ايًو ١نٌ ٚاؾ عك٘ ايه ٌٝأ ٟيك٘ فاْٗكٖٚ ،ٙفا
انتٝكات ٚاؾ ٜتؿفل ن ً٘ٝوت ءٛق ٟتٗاَ.١
َٝ ٖٛٚكات أٌٖ صتؿ ٚايعكامٚ ،ءريِٖ هتٔ قتك عًٚ ،٘ٝقؿ دعً٘ قنـٍٛ
اهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنـًِ َٝكاتـاً ٭ٖـٌ ايعـكام ٚعًٝـ٘ ايُٓـٚ ،ّٛ
ٜهتض ايعكام ا ٫بعؿ اْتكاي٘ ًَ ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ اؾت ايكفٝـل ا٭عًـ،٢
ٚف ٘ٝآٚ ١ٜسذٚ ١اغباق عٔ ان ّ٬اٌٖ ايعكام َٚا غًه٘ٚ ،قٝـاّ ايٓـاى َـٔ
ا َُ٫اق انتػتًه ١باؾا ٤فك ١ٜٓاذتر َٝٚ ،كات ايعكٝل عًَ ٢كاتب:
ا٭ :ٍٚانتهًؼ  ،مس ٞبفيو اَا ٫عتباقَْٛ ٙا ايٓمع ،أ ٟإ اذتاز ٜٓمع

َُطًشات فكٗ ١ٝــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 137
ف ٘ٝثٝاب٘ يٲسكاّ ،ا َٔ ٚانتهًؼ  ٖٛٚانتْٛا ايعاي َٔٚ، ٞأسكّ َٔ انتهـًؼ
فٗ ٛأنٌُ.
ايجاْ : ٞاٚ٫نط :ءإلُٵكَٓ ٖٛٚ ، ٠مٍ َٔ َٓاٌٖ طكٜل َهٚ ،١فٌُ َا بؽت
صتؿ ٚتٗاَٜ ،١كاٍ ءُك ٙانتا ٤اـا عٚ ٙ٬ءطا.ٙ
ايجايح  :آغك :ٙـات عكم  ٖٛٚ ،اقكبٗا اؾت َه.١
ٚا٫سٛط انتشباباً عـؿّ تـأغري ا٫سـكاّ ايٝـ٘ ا ٫يٓـكٚق ٠اَ ٚـك

اٚ

ضتُٖٛا ٚ ،افٌٓ انتٓالٍ ايج٬ث ١أٚهلا  ٖٛٚانتهًؼ.
ايكابا َٝ ٖٛٚ :ًًُِٜ :كات أٌٖ ايٚ ُٔٝعًٝـ٘ ايـِٓ ٚا٫كتـاعٖٚ ،ـٛ
دبٌ وت دٓٛب َهٜ ١هُ ٢ايهــعؿٚ ،١ٜنإ اذتــاز ٜكطــا َا بٚ ٘ٓٝبؽت َهـ١
بًًٝتؽت.
ارتاَو  :قكٕ انتٓالٍ َٝ ٖٛٚ :كات اٌٖ ايطا٥ف ٜٚكاٍ ي٘ آٜاً قكٕ ب٬
اْــافٚ .١وت بعــض ايُٓــ ّٛاْــ٘ ٚقــت ٭ٖــٌ صتــؿ آٜـاً قؿتــا ٭ٕ صتــؿ هلــا
طكٜكإ ،ا ٚ٭ْ٘ اَبض َٝكاتٗا وت ٖـفا ايمَـإٖٚ ،ـَٝ ٛكـات اٖـٌ ايكطٝـف
ٚا٫سهاٚ ٤ايبشك َٔٚ ٜٔدا ٤عٔ طكٜكٗاٜٚ ،بعؿ عٔ َه ١لاؾٖا اهلل يـكفاً
ضت ٛمثاْؽت نًَٛٝرتاً عً ٢طكٜل ايطا٥ف.
ايهاؾى  :ستاـا ٠أسؿ انتٛاقٝت ارتُهَٝ ٖٞٚ : ١كـات َـٔ

قتـك عًـ٢

انتٛاقٝت انتتكؿَٚ ١عً ٘ٝايِٓ ٚا٫كتاعٚ ،قاعؿْ ٠ه ٞاذتكزٚ ،انتـؿاق عًـ٢
َؿم احملاـا ٠عكفاً ٭قكب انتٛاقٝت َٔ انتْٛـا ايفٖ ٟـ ٛفٜٚ ،٘ٝهه ٞايعٔ
اذتاٌَ َٔ اٌٖ ارترب.٠
ايهابا  :أؾْ ٢اذتـٌ ٖٚ :ـَٝ ٛكـات ايعُـك ٠انتهـكؾ ٠بعـؿ سـر ايكِـكإ اٚ
اٱ فكاؾ ،بٌ نٌ عُكَ ٠هكؾ ٠نتٔ غكز َٔ َهٜٓ ٫ٚ ١عكؿ اٱسكاّ يًعُك ٠إ٫
َٔ انتٝكات ٚا٫فٌٓ إ ٜه:َٔ ٕٛ
ا٭ : ٍٚاذتؿٜب ٖٛٚ ١ٝب٦ك بككب َه ١عً ٢طكٜل دـؿ ٠ؾَ ٕٚكسًـ ،١ثـِ
اطًل عً ٢انتْٛا ٜٚكاٍ ُْه٘ وت اذتٌ ُْٚه٘ وت اذتكّٚ ،نإ نجري ايًذك
ٚانتـا ٤عٓـؿَا ْـمٍ بـ٘ ايـٓ

َـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ ٜكٜـؿ اذتـر ،فُــؿٙ
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ٚاَشاب٘ انتًكن ٕٛعٔ ؾغ ٍٛايبٝت فأقاّ يٗكاً ثِ َاذت ٙٛعً ٢إ ٜكدـا
ـيو ايعاّ ٜٚعٛؾ وت قابٌ ٜٚرتنـ ٕٛيـ٘ َهـ ١ث٬ثـ ١أٜـاّ ستـٜ ٢طـٛف ٜٓٚشـك
اهلؿٜٚ ٟهعٌ َا ًٜاٚ ،٤قؿ بٓٝا ٙتهُ ً٬ٝوت ادتـم ٤ايجـاْ ٞعًـك َـٔ ايتههـري
اٯ َٔ 190 ١ٜنٛق ٠ايبكك.٠
ايجاْ : ٞادتعكاْ – ١بههك ادتٚ ِٝايعؽت ٚتًؿٜؿ ايكا ،٤ا - ٚبههك ادتـِٝ
ٚنه ٕٛايعؽت ٚختهٝف ايكاَْٛ ٖٛٚ ،٤ا بؽت َهٚ ١ايطا٥ف.
ايجايح  :ايتٓعَْٛ ٖٛٚ ِٝا قكٜـب َـٔ َهـٚ ١اقـكب اطـكاف اذتـٌ اؾت
َهٜٚ ،١عكف ؿتهذؿ عاٚ ١ً٥فَ ٘ٝهذؿ أَري انتَٓ٪ؽتٚ ،مسـ ٞبـايتٓع ِٝ٭ٕ
عٔ قت  ٘ٓٝدب ً٬امس٘ ْعٚ ِٝعٔ مشاي٘ دب ً٬امس٘ ْاعِ ٚانِ ايٛاؾْ ٟعُإ،
 ٖٛٚاقكب اطكاف اذتٌ اؾت َه ٖٛٚ ،١ؾاغٌ بٛٝت َه ١وت ٖفا ايمَإ.
ايجأَ  :ؾٜٚك ٠ا٭ٌٖ  :فُٔ نإ َٓمي٘ وت َه ١ا ٚاقكب ايٗٝا َٔ انتٝكات
فُٝكات٘ َٔ َٓمي٘ عً ٢ا٫قٚ ،٣ٛظتٛل ي٘ ا٫سكاّ َٔ أسؿ انتٛاقٝت.
ايتانا َٝ :كات ايُبٝإ  َٔ :فؼ  ٖٛٚنٌٗ َعـكٚف عًـ ٢فكنـؼ َـٔ
َه ١عً ٢طكٜل انتؿٚ ،١ٜٓايهكنؼ ث٬ث ١أَٝاٍٚ ،انت609 ٌٝظ 1نَ ًٛٝرت فتهٕٛ
انتهاف827 ١ظ 4نَ ًٛٝرت تككٜباً.
ٚق ٌٝباسكاَِٗ َٔ انتٝكات يهـٔ  ٫ظتـكؾ ٕٚا ٫وت فـؼ ختهٝهـاً ٚيٓـعف
ابؿاِْٗ عٔ حتٌُ اذتك ٚايربؾ ٚ ،يـ ٛنـًو ايُـبٝإ طكٜكـاً ُٜ ٫ـٌ اؾت فـؼ
فا٫ق ٣ٛإ اسكاَِٗ َٔ َٝكات ايبايوؽتَٝٚ ،كات ايُبٝإ وت سر ايتُتا َٔ
َه ١نانتهًهؽت.
ايعايك  :ايف ٟعتر عٔ طكٜل ق ،ّٛعتكّ َـٔ َٝكـاتِٗ ٚ ،يـٝو َٝكـات
بًؿ.ٙ

ٕفب ؼ اىوٗؽبء  :قٚسا ٤نشُكا ٤بًؿ عً ٢ضت ٛاقبعؽت َ ً٬ٝعٔ انتؿ١ٜٓ

انت ٓٛقَٚ ،٠ها٥ض ايكٚسا ٤دٛاْبٗـا ٖٚـ ٞهتـك ا٭ْبٝـا ٤سـؽت ٜكُـؿ ٕٚايبٝـت
يًشرٚ ،يكؿ َك ْٜٛو بٔ َت ٢بُها٥ض ايكٚسـاٖٚ ٤ـٜ ٛكـ :ٍٛيبٝـو نًـاف
ايهكب ايععاّ يبٝوَٚ ،ك عٝه ٢بٔ َك ِٜبُها٥ض ايكٚساٜ ٖٛٚ ٤ك" :ٍٛيبٝو
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عبؿى ٚابٔ أَتو يبٝو."...

اظتعوً  :بِٓ انتٚ ِٝفتض ايعؽت ٚتًؿٜؿ ايكاَْٛ ٖٛٚ ،٤ـا ٜكـا عًـ٢

فكنؼ َٔ انتؿ ١ٜٓانتٓٛق ٠بككب َهذؿ ايًـذك ٠بالا ٘٥هتا  ًٜٞايكبًٜٚ ،١هُ٢
آٜاً َعكى ايٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ َٚعكى ـ ٟاذتًٝه ١٭ٕ ايـٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ نإ عكى ف ٢ًَٚ ٘ٝايُـبضٚ ،ايتعـكٜوْ :ـمٍٚ
انتهافك آغك ايً ٌٝيًٓٚ ّٛاٱنرت اسٚ ،١وت سؿٜح عً ٞعًٝـ٘ ايهـ ّ٬وت اٖـٌ
ايؿْٝا :افتا اْتِ فٗٝا نكنب عكنٛا ٚاْاغٛا ثِ انتكبًٛا ٚءؿٚا ٚقاسٛا.
ٚوت سهَٓ ١عا ١ٜٚبٔ عُاق عٔ ايُاؾم عً ٘ٝايه :ّ٬إـا اُْكفت َـٔ
َه ١عً ٢انتؿٜٓـ ١فاْتٗٝــت إؾت ٚاؾ ٟاذتًٝهٚ ١أْت قادا إؾت انتؿٜٓـَ َٔ ١ه١
فا٥ت َعـكى ايـٓ

َـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ فـإٕ نٓـت وت ٚقـت َـ٠٬

َهتٛب ١أْ ٚافً ١فٌُ فٚ ٘ٝإٕ نإ وت ءري ٚقت ََ ٠٬هتٛب ١فاْمٍ ف ٘ٝقً،ً٬ٝ
فإٕ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ نإ ٜعكى ف.ًُٜٞٚ ٘ٝ

ٍقققلٍبد اإلؽققواً ٖٚ :ــ ٞا٭فعــاٍ ايــيت تهــتشب قبــٌ ايًــكٚع وت

اٱســكاّ نكــِ ا٭ظهــاق  ٚا٭غــف َــٔ ايًــاقب ٚالايــ ١يــعك ا٭بــط ٚايعاْــ١
بايطً ٞا ٚاذتًل ا ٚايٓتفٚ ،ا٭فٌٓ ايطً ٞثِ اذتًل َا ايوهٌ ٚتٛفري يعك
ايكأى يٲسكاّ ،نُا ٜهتشب إلاي ١اٚ٫ناؽ َٔ ادتهؿ ٚا٫نتٝاى يعَُٛات
قٛي٘ تعـاؾت ط َٜدابَِٓد ٞآدَّ خُدددَُٚا زَِٜٓدتَهُِ عِددِٓدددَْنُدٌََِّصِدجِدددددٍْ ص(ٚ ،)1فٝـ٘ تععـِٝ
يًعا٥ك اهلل ٚاظٗاق يٮؾب وت ايٛفٛؾ عً ٢بٝت اهلل.

غَو اإلؽواً َ ٖٛٚ :هتشب ٪ٜٚت ٢ب٘ وت انتٝكات َٚـا ايعـفق ظتـمٟ

ايت ،ُِٝنُا ظتٛل تكؿ ِٜايوهٌ عً ٢انتٝكـات َـا غـٛف اعـٛال انتـاٚ ٤ايـربؾ
ٚضت ،ٙٛبٌ ا٫ق ٣ٛدٛال ٙستَ ٢ا عؿّ ارتٛف فٝذمَ ٜ٘ج ً٬ايوهٌ وت انتؿ١ٜٓ
انتٓٛق ٠عٔ ايوهٌ وت انتٝكات.

ص٘ثب اإلؽواً ٚ َٔ :ادبات اٱسكاّ يبو ايجٛبؽت بعؿ ايتذكؾ عُا ظتب

( )1نٛق ٠ا٫عكاف .31
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عً ٢احملكّ ادتٓاب٘ َٔ انتػٝط ٚايكُٚ ِٝضت ٙٛبإ ٜتمق باسؿ ايجٛبؽت ٜٚكتؿٟ
اٯغكٚ ،ا٭ق ٣ٛاْ٘ ٚادب تعبؿٚ ٟيـٝو يـكطاً وت حتكـل اٱسـكاّٚ ،يـبو
ا٫سكاّ َٓانب ١يًت فنري باٯغكٚ ٠نأْ٘ بًاق ٠ا٭َٔ عٓؿ انتٛت ٚناع ١ايبعح
با٫نهإ.

اىزيجٞبد األهثعخ ٚ َٔ ٖٞٚ :ادبات اٱسكاّ فٜٓ ٬عكؿ اٱسـكاّ ا٫

بٗا  ٖٞٚعً ٢ا٫ق( :٣ٛلبيك اللهم لبيك ،لبيك ال شريك لك لبيك)،

ٜٚهتشب إ ٜك ٍٛبعؿٖا( :ان احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك).
ٖٓٚاى َٛق أغك.٣
(يبٝو) اْ ٞأْا َك ِٝعً ٢طاعتوٜٚ ،جٓ ٢عًَ ٢عٓ ٢ايتأنٝؿ أ ٟإيباباً يو
بعؿ إيباب ٚاقاَ ١بعؿ اقاَٚ ،١انتذابٚ ١اَتجا ً٫بعـؿ اَتجـاٍٚ ،يبٝـو َُـؿق
َُٓٛب بهعٌ َكؿق أ ٟأيب يو إيباباً بعؿ إيباب ،نكٛيو لتؿاً هللٚ ،يهكاً
هلل ،يفا تك ٣اذتاز ٚانتعتُـك ًٜـعك اثٓـا ٤ايتًبٝـ ١اْـ٘ ظتـؿؾ ا٫قـكاق بايعبٛؾٜـ١
ٚتعاٖؿ َٛاثٝل اْ٫بٝاٚ ،٤وت اذتؿٜح :نٴُٝت ايتًب ١ٝاداب ١٭ٕ َٛن ٢أداب
قب٘ ٚقاٍ (يبٝو).
روٗك اإلؽواً  ٖٞٚ :اييت ترتى عٓؿ ا٫سكاّ ٚعؿؾٖا اثٓإ ٚعًكٕٚ

َٗٓٚا َا ًَٖ ٛرتى بؽت ايكدٌ ٚانتكأ ٠ا ٚشتتِ بأسؿُٖا.
َٓٗا َٝؿ اذتٛٝإ اي ربٚ ،ٟاٱنـتُتاع بايٓهـاٚ ٤عكـؿ ايٓهـاع ٚايطٝـب،
ٚيــبو انتػــٝط يًكدــاٍ ٚايههــٛم ٖٚــ ٛايهــفب عًــ ٢اهلل ٚقنــٛي٘  ،قــاٍ

ضََِِّٔٗٝايَُِجَََّالَ رَََثَ َٚالََُصُٛمَ َٚالَ جَِْاٍََِٞ
تعاؾتطايَُِجُّأَظُِٗرََْعًََُِٛالَََََُِْٔرَ َ
ايَُِجِّص (.)1
مفبهاد روٗك اإلؽواً  :اي ههاق ٠يو ١فعاي َٔ ١ايتههري ٖٚـ ٛايتوطٝـ،١
ٚوت اَ٫ط٬ع عباق ٠عٔ فؿا ٤اَٝ ٚاّ اَ ٚؿق ١اْ ٚهو ٜـأت ٞبـ٘ اْ٫هـإ
تؿاقناً رتطأ ا ٚتكُري وت فعٌ عباؾ ٟيٝهـَ ٕٛاسٝاً ٚناتكاً يًػطأ ا ٚايفْب
( )1نٛق ٠ايبكك. 197 ٠
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ا ٚايٓكِ وت اؾاٚ ،٘٥ايههاق ٠قلتٚ ١باب ٫ـتاّ ايجٛاب ٚقب ٍٛايعٌُ ،فُجً٬
َٔ انت عٌُ ايطٝب عانتاً عاَؿاً عً ٘ٝيا.٠

٘ٝاف اىقلًٗ  ٖٛٚ :ايف٪ٜ ٟؾٜ َٔ ٜ٘ؿغٌ َه َٔ ٖٛٚ ١ءري اًٖٗا،

نٛا ٤نإ قاؾَاً يًشر ا ٚايعُك ٠ا ٚذتاد ١اغكَ ٖٛٚ ،٣هتشب.
اىْ٘ : ٛايعؿَ ٚك ٠اؾت ءاٚ ١ٜوت اٱَط٬ع ي٘ َعٓٝإ:

ا٭ ٖٛٚ :ٍٚا٭يٗك ايؿٚق ٠س ٍٛايهعبٚ ١تبؿأ َٔ اذتذك

ا٭نٛؾ.

ايجاْ :ٞقطا انتهاف ١بؽت ايُها ٚانتكٚ ٠ٚايبايو ١اقبعُاَ ١٥رتاً ٚته ٕٛبؿا١ٜ
ايًٛط ا٭ َٔ ٍٚايُها ٚ ،تعترب ايعٛؾ َٔ ٠انتك ٠ٚإؾت ايُها يٛطاً

آغك.،

اى٘ٞاف  ٖٛٚ :يو ١ايؿٚقإ س ٍٛايًٚ ٤ٞاٱنتؿاق ٠عًْٛ َٔ ٘ٝاس،٘ٝ

ٖٚـ ٛوت اٱَطــ٬ع ايـؿٚقإ سـ ٍٛايهعــب ١انتً كفـ ١عباؾٚ ٠طاعٚ ١اَتجا،ً٫

ٚانتطافَْٛ :ا ايطٛاف س ٍٛايهعب ١قاٍ تعاؾت ط َٚيِٝطََُّٛٛابِايِبَِِْٝايِعَتِٝلِ ص

()1

أ ٟإ ايطٛاف س ٍٛايهعب ّٜٛ ١ايٓشك ٚادبٚ ،ف ٘ٝعتان ٞانت َٕٛٓ٪انت٥٬ه١
بطــٛافِٗ ســ ٍٛايعــكٍٖٚ ،ــَٓ ٛانــب ١رتًــ ّٛايكًــب ٚتعًكــ٘ بــانتعبٛؾ،
ٚا٫لؾساّ وت انتطاف َٛ ٚاْا اذتـر ٜـفنك بعكَـات ايكٝاَـ ١اؾغـاق نـكِٜ
٭ٖٛاٍ ـيو اي.ّٛٝ

جتبٗى اىْٖف ٚ :انتكاؾ َٓ٘ وت ايطٛاف ٖـ ٛسُـ ٍٛاقبعـ ١ايـٛاط أٟ

ايتذاٚل بًشاظ عؿؾ ا٭يٛاط ٚيٝو زتُٛع ايطٛاف.

اضتغو األٍ٘ك  ٖٛٚ :انتٛدٛؾ وت ايهعب ١ايًكٜهٚ ١عتتٌ َٓميـٚ ١قؿنـ١ٝ

غاَ ١عٓؿ انتهـًُؽت نتـا ٜتٓـُٓ٘ َـٔ اٱنـكاق انتًهٛتٝـٚ ، ١وت اذتـؿٜح عـٔ
قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ ْ :مٍ اذتذك ا٭نٛؾ َٔ ادتٓ ٖٛٚ ١أيؿ
بٝاْاً َٔ ايًػت  ،فهٛؾت٘ غطاٜا بين آؾّ(ٚ َٔٚ ، )2ادبات ايطٛاف اٱبتؿا٤
باذتذك ا٭نٛؾ ٚارتتِ ب٘ َٓ َٔٚؿٚبات٘ تكب ٌٝاذتذـك ا٭نـٛؾ ٚانـت َ٘٬إ
( )1نٛق ٠اذتر .29
( )2نٛق ٠ايؿق انتٓجٛق . 258/1
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اَهَٔٚ ،ا عؿّ اٱَهإ فاٱياق ٠ايٚ ٘ٝايؿعا ٤بانتأثٛق.

ؽغو اشتبعٞو  :دؿاق هتتؿ ٜبعؿ عٔ ايهعب ١انتًكفَ ١رتَ ٖٛٚ ،ٜٔؿفٔ

إمساعٚ ٌٝأَ٘ ٖادك ٚعؿؾ َٔ ا٭ْبٝاٜٚ ٤كا َا بؽت ايـكنٔ ايًـاَٚ ٞايـكنٔ
ايعكاقٚ ٞاقتهاع٘ َرت ٚث٬ث ٕٛنٓتُرتاً ٚعكْ٘ ـقاعإ ٚ ،وت قٚاَ ١ٜشٝش١
ايهـٓؿ اْ٘ يٝو َٔ ايبٝت ٚيهٔ انتًٗٛق اْ٘ َـٔ ايبٝـت ٖٚـ ٛانتػتـاقٚ ،يعـٌ
انتكاؾ وت ايكٚا ١ٜاْ٘ يٝو َٔ ايهعبـَٚ ،١ـٔ ٚادبـات ا يطـٛاف اؾغـاٍ سذـك
امساع ٌٝوت ايطٛافٚ ،ي ٛطاف بٚ ٘ٓٝبؽت ايهعب١

ُٜض ـيو ايًٛط ست٢

ٜتؿاقى َٔ ستٌ انتػايه.١

اىْبمهٗاُ  – :بهتض ايفاٍ ٖٛٚ -بٓاٜ ٤كتها متهـٚ ١عًـك ٜٔنـٓتُرتاً

ستٝطاً جبؿاق ايهعب ٖٛٚ ١ايف ٟتكى َٔ عك

اناى ايهعب ١غاقداً ٜٚهُ٢

تالٜكا باعتباق اْ٘ نا٭لاق يًبٝت.

اىَققعٖ : ٜــ ٛايعــؿٚ ٚانتًــٚ ،ٞقٝــٌ اَــٌ ايهــع ٞوت نــ ّ٬ايعــكب

ايتُكف وت نٌ عٌُٚ ،قؿ يــ كف اهلل ايُــها ٚانتك ٠ٚبفنكُٖــا باٱنـِ وت
ايككإٓ طإَِّٕ ايضَّفَا َٚايَُِرِ ََِِٔ٠َٚظَعَاِ٥رِ ايًَِّ٘ص(ٚ ، )1فٗٝا سذٚ ١يـٗاؾ ٠مساٜٚـ١
عً ٢اعتباقٖـا وت ايعبـاؾٚ ٠تًـكٜف هلـ فا انتْٛـا انتبـاقى ْٚـكٚق ٠تكؿٜهـ٘
ٚتعاٖؿ َٔ ٙقبٌ أدٝاٍ انتهًُؽت انتتعاقبٚ ،١تٓه ٞاٯْٛ ١ٜع انكاّ عً ٢ايفٟ
ٜهع ٢بُٗٓٝا فك ١ٜٓاْ ٚؿباً.
ٚقؿ ـنكت وت َباسح ايتههري إٔ قكًٜاً نأيٛا ايٓ

ستُؿاً ًَ ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚنـًِ إٔ ظتعـٌ هلـِ دبـٌ ايُـها ـٖبـاًٚ ،يـ ٛنـإ يـفٖب ٖـفا انتعًـِ
ايعباؾٚ ٟدتآٜ َٔ ٤هك ٖف ٙانتعذم ٠اذتهٚ ،١ٝيهٔ اهلل تهٌٓ ٚدعٌ ايُها
َعذم ٠عكًٜٚ ،١ٝؿق عً ٢أٌٖ َه ١ـٖباً نٌ عاّٚ ،نأْ٘ َٔ قيشات آٜـات
ايككإٓ ٚياٖؿ عً ٢عؿؾ َعذمات ايٓ
نٌ لَإ.
( )1نٛق ٠ايبكك.158 ٠

ستُؿ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ وت
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ٚايهع ٞبؽت ايُها ٚانتك ٖٛ ٠ٚايكابا َٔ ا فعاٍ ايعُكٖٚ ٠ـ ٛقنـٔ فٗٝـا،
ٚقنٔ وت اذترٚ ،تكن٘ عُؿ ًا ٜبطًـُٗا ،اَـا تكنـ٘ نـًٗ ٛا فـٜ ٬بطًـُٗا ٚظتـب
ا٫تٝإ ب٘ فُٝا بعؿ ،فإ غكز َٔ َه ١عاؾ بٓههـ٘ ٚأتـ ٢بـ٘ ا ٫إ ٜتعـفق اٚ
ًٜل عً ٘ٝفٝهتٓٝب فٚ ،٘ٝانتهاف ١بؽت ايُها ٚانتكَ )375( ٠ٚرتاً أ ٚضت.ٙٛ

اىنعجخ  :يكؿ ٚقؾ ـنك اي هعبَ ١ـكتؽت وت ايكـكإٓ  ،قـاٍ تعـاؾت طجَعَدٌَ ايًَّدُ٘

ايِهَعِبََ١ايِبََْٝايَُِرَاَّقَِٝاَّايًَِّٓاطِ ص(ٜٚ ،)1هتشب ايٓعك اؾت ايهعبٚ ١يتهُٝتٗا ايهعبـ١
ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚيعًٖٛا ٚاقتهاعٗا فهٌ ي ٤ٞعٚ ٬اقتها ٖ ٛنعب.
ايجاْٚ : ٞقٛعٗا ٚنط ايؿْٝا.
ايجايح  :٭ْٗا َكبع.١

اضت ٖٛٚ : ٌٞٞدـمَ ٤ـٔ دـؿاق ايهعبـٜ ١كـا بـؽت بـاب ايهعبـ ١انتكؿنـ١
ٚايكنٔ ايف ٟف ٘ٝاذتذك ا٭نٛؾ ٚمس ٞسطُٝاً ٭ٕ ف ٘ٝحتطِ ايفْٛب ايععاّ
باٱنتوهاق عٓؿٚ ٙوت بعض ا٭غباق اْ٘ انتهإ ايف ٟتاب اهلل تعاؾت فٝـ٘ عًـ٢
آؾّ.

أهمبُ اىنعجخ

ا٭ :ٍٚقنٔ اذتذك ا٫نٛؾ ٖٛٚ :ايكنٔ ايفْٚ ٟا فٝـ٘ اذتذـك ا٫نـٛؾ
ٚب٘ ٜبؿأ ايطٛاف ٚب٘ ٜٓتٗٚ ، ٞقؿ ٜهُ ٢ايكنٔ ايبُك.ٟ
ايجاْ : ٞايكنٔ ايُٝاْ ٖٞٚ :ٞايماٚ ١ٜٚايكنٔ ايفٜ ٟهبل اذتذـك ا٭نـٛؾ
 ٫ٚأغت٬ف وت إمس٘ ٚعٔ ايٓ

ستُؿ ًَ ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ َـا اتٝـت

ايكنٔ ايُٝاْ ٞاٚ ٫دؿت درب ٌٝ٥قؿ نبكين ايًٜ ٘ٝتمَ٘(.)2
ايجايح  :ايكنٔ ايعكاق ٖٛٚ :ٞايكنٔ ايف ًٜٞ ٟقنٔ اذتذك ا٫نٛؾ.
( )1نٛق ٠انتا٥ؿ.97 ٠
( )2ايٛنا.335/13 ٌ٥
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ايكابا  :ايكنٔ ايًاَٜٚ :ٞهُ ٢ايكنٔ ايوكب َٔ َِٗٓٚ ،ٞقاٍ إٔ ايكنٔ
ايًاَ ٖٛ ٞايف ًٜٞ ٟايكنٔ اذتذك ا٭نٛؾ ٚايًاَ ٞبعؿٚ ٙتهُ ٢ا٭قنـإ
بًشاظ ادتٗات ايكنٔ ايًكق ٚ ،ٞايكنٔ ايًُايٚ ،ٞايـكنٔ ايوكبـٚ ٞايـكنٔ
ايُٝاْٚ ،ٞقؿ ٜطًل انِ ايكنٔ ايعكاق ٞعً ٢ايكنٔ ايـف ٟفٝـ٘ اذتذـكٚ ،قـؿ
تهُ ٢أقنإ ايبٝت قنٓؽت قتاْٝؽتٚ ،قنٓؽت ياَٝؽت.
٫ٚبــؿ َــٔ تــأيٝف دتٓــَ ١ــٔ ايهكٗــاٚ ٤انتػتُــؽت يٓــبط ٚتعــٝؽت ا٭مســا٤
ٚانتهُٝات ايتعبؿ ١ٜوت ا٭َانٔ انتكؿنَ ١ا ْبف ٠شتتُك ٠عٔ نٌ َٓٗا يتهـٕٛ
ؾيَٚ ٬ٝا ٜه ٕٛن انتٛنٛع ١ايعًُ ١ٝاٱن. ١َٝ٬
ٜٚهتشب انت ّ٬ا٫قنإ نًٗا غَُٛاً ايكنٔ ايُٝاْٚ ٞايكنٔ ايف ٟف٘ٝ
اذتر ا٫نٛؾ ٚعً ٘ٝايِٓ ٚاٱكتاعٚ ،قؿ نـإ قنـ ٍٛاهلل َـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚنًِ ٜٛاظب وت طٛاف٘ عً ٢انتَٗ٬ا.

اظتَزغبه  ٖٛٚ :دم َٔ ٤دؿاق ايهعب ١قبٌ اي ٍَٛٛاي٣ايكنٔ ايُٝاْٞ

ٜٚهَ ٕٛكاب ً٬يباب ايهعبٜٚ ١هُ ٢آٜاً انتًتمّ ٚانتتعٛـٜٚ ،هتشب إ ٜبهط
ايطا٥ف ٜؿ ٙعً ٘ٝوت ايطٛاف ايهابا ًُٜٚل ب٘ بطٓ٘ ٚغؿٜٚ ٙكـك بفْٛبـ٘ َـا
ايؿعا.٤

ٍبء ىٍيً  ٖٛٚ :ب٦ـك َبـاقى ؿتهـٜٚ ١كـا ؾاغـٌ ايبٝـت اذتـكاّ وت ٖـفا

ايمَإ َٔٚ ،ا٫عذال اْٗا  ٫لايـت ظـاٖكٚ ٠اف اْـاتٗا َتُـًٚ ،١تبعـؿ عـٔ
ايهعب ١مته ١عًك َرتاًٚ ،وت تهُٝتٗا لَمّ ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚيهجكَ ٠اٗ٥ا.
ايجاْ : ٞ٭ٕ ٖادك أّ امساع ٌٝلَت َاٖ٤ا ست ٢اْهذكت.
ايجايح  :يمَمَت دربٚ ٌٝ٥ن ٖٛٚ َ٘٬أ َٔ ٍٚاظٗكٖا نًٜ ٞكب َٓٗا
امساع.ٌٝ
يمَمّ عؿ ٠امسا ٤اغك ٣هلا ؾ٫٫ت عكا٥ؿٚ ١ٜتأقغت:ٖٞٚ ١ٝ
ا٭ : ٍٚقنٓ ١درب.ٌٝ٥
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ايجاْ : ٞنكٝا امساع.ٌٝ
ايجايح  :سهري ٠عبؿ انتطًب.
ايكابا  :انتُ.١ْٛ
ارتاَو  :بك.٠
ايهاؾى  :يبع.١
ايهابا  :طعاّ طعِ.
ايجأَ  :يها ٤نكِ.
ٚنإ اذتذاز غتكد ٕٛانتاَٗٓ ٤ـا بايـؿي ،ٛاءًكـت وت ٖـفا ايمَـإ ٜٚـتِ
نشب انتاَٗٓ ٤ا بٛانـط ١انتٓـػا ت يتـٛلع بٛانـط ١ا٭ْابٝـب عًـ ٢فٖٛـات
ٜتشهِ بٗا َٛلع ١عً ٢اقٚق ١انتهذؿ اذتكاّ.

عجو اىوزتخ  ٖٛٚ :دبٌ وت عكفٚ ١انتًٗٛق قاٍ بهكاٖ ١ايٛقٛف عً٘ٝ

ا ٫يٓكٚقٚ ،٠إ ايٛقٛف ٜه ٕٛوت أنـهً٘ بايههضٚ ،ا٭ق ٣ٛعؿّ ايهكاٖ١

وت ايُعٛؾ فٛق٘ ٚقؿ بٓٝا ٙبايؿي ٌٝوت قنايَٓ ١انو اذتر(.)1

 ً٘ٝاىرتٗٝخ  ٖٛٚ :اي ّٛٝايجـأَ َـٔ ـ ٟاذتذـٚ ١مسـ ٞبٝـ ّٛايرتٜٚـ١

يٛد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإ درب ٌٝ٥عً ٘ٝايهـ ّ٬اتـ ٢ابـكاٖ ِٝعًٝـ٘ ايهـٚ ّ٬قـاٍ يـ٘ ٜـا
ابكاٖ ِٝاقت َٔ ٛانتا ٤يو ٚ٭ًٖوٚ ،

ٜهٔ بؽت َهٚ ١عكفات َا.٤

ايجاْ : ٞ٭ِْٗ ناْٛا ٜهتكَ َٔ ٕٛه ١انتا ٤عٓؿ ارتكٚز اؾت عكف ١اييت يٝو
فٗٝا َاٚ ٤نُا عٔ ايُاؾم عً ٘ٝايه ّ٬نإ بعِٓٗ ٜك ٍٛيبعض :تكٜٚتِ َٔ
انتا ٤فهُٝت ايرت.١ٜٚ
ايجايح  :إ ابكاٖ ِٝعً ٘ٝايه ّ٬قأ ٣وت تًـو ايًًٝـ ١قٜ٩ـا ـبـض ٚيـؿ،ٙ
فاَبض ٜك ٟٚوت ْهه٘ اٖ ٛسًِ اّ َٔ اهلل تعاؾت؟ فهُ ّٜٛ ٞايرت.١ٜٚ

 ً٘ٝعوفخ  :مس ٞب٘ ْهب ١اؾت انتْٛا انتباقى انتعكٚف بـ (عكفٜٚ )١بعؿ

( )1اْعك َٓانو اذتر يًُ٪يف . 173
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عٔ ايبٝـت اذتـكاّ ضتـ ٛاقبعـٚ ١عًـك ٜٔنًٝـَ ٛـرت ًا ت ككٜبـاً ٚمسـ ٞبـ٘ يٛدـٙٛ
آًَٚاٖا اؾت ث٬ثٚ ١نبعؽت ٚدٗاً وت قنايتٓا (َٓانو اذتر) َٓٗا:
ا٭ : ٍٚ٭ٕ آؾّ اعرتف عً ٢عكفات بفْب٘ نتا أَـك ٙب٘ درب ٌٝ٥عً ٘ٝايهّ٬
فُاق ا٫عرتاف بايفْ ٛب عً ٢عكف ١نٓ ١وت ٚيؿ آؾّ.
ايجاْ : ٞإ درب ٌٝ٥عُـؿ بـابكاٖ ِٝعًٝـ٘ ايهـ ّ٬اؾت عكفـات فكـاٍ ٖـفٙ
عكفات فاعكف بٗا َٓانهو ٚاعرتف بفْبو فهُٝت عكفات.
ايجايح ٜ :عكف انتهًَُٓ ٕٛانو سذِٗ ٜٓٚكطع ٕٛف ٘ٝاؾت باق.ِٜٗ
ايكابــا ٜ :تعــاقف انتهــًُ ٕٛفُٝــا بٝــِٓٗ َــا تباعــؿ اَُ٫ــاق ٚاغــت٬ف
ا٭يهٔ ٚا٭يٛإ.
ارتاَو ٜ :عكف ايٓاى نٓ٘ سكٝكٚ ١سؿ ٠انتهًُؽت ٚإ َا قؿ ٜعٗك عً٢
ايهطض َٔ ا٫غت٬ف انتفٖ

افتا ٖ ٛأَك َوك ٫ ٟٚأثك عًُ ٞنً

ي٘.

ايهاؾى  :اذتر َٓانب ١يًتعاقف بؽت انتهًُؽت ٚيعٌ اٱدتُـاع وت عكفـ١
اْٝكٗا فايطٛاف بايبٝت سكنَ ١تًُٚ ١تًبٚ ١ٝاْ كطــاع اؾت احملبٛبَٚ ،مؾيه١
انرب َهاسٚ ١اْتًاقاً َٔ عكف.١
ايهابا  ّٜٛ :عكف ١عباق ٠عٔ ستًك َوري ٜعكف َٔ غ٬ي٘ اٱْهإ اٖٛاٍ
 ّٜٛاحملًك.
ايجأَ  :وت ايٛقٛف عً ٢عكفات نهٚ ١ٓٝقلت ١فٝعكف اذتاز َٔ غ٬ي٘
َٓميت٘ عٓؿ اهلل َٚا ٜٓتعك َٔ ٙايجٛاب ايعع.ِٝ
ايتانا  :يكؿ دعٌ اهلل عم ٚدٌ ٖف ٙاٯٜـ ١عٓـؿ انتهـًُؽت ٚبٗـا ٜعكفـٕٛ
فٗ ٞع ١َ٬اٱقتإ ٚايهك انتعًٔ ب ِٗٓٝفُٔ يا ٤إ ٜعكف َاٖ ١ٝاٱنٜ ّ٬عكف٘
َٔ غ ٍ٬فكاَٗٓٚ ٘ٓ٥ا أ ؾآَ ٤انو اذتر ٚايٛقٛف عً ٢عكف.١
ايعايــك ٜ :عــكف انتهــًَُ ٕٛــٔ غ٬يــ٘ أغبــاق ايبًــؿإ ٚأســٛاٍ ا٭َــِ
ٚي ٕٚ٪انتَٓ٪ؽت عٔ قكب.
اذتاؾ ٟعًك ٜ :عكف انت٥٬ه ١انتشكام انتهًُؽت يٛقاث ١ا٭ق
اٱْهإ يًػ٬ف ١وت ا٭ق

ٚ ،اًٖ١ٝ

فـايٛقٛف عًـ ٢عكفـ ١عُـٌ َتذـؿؾ ٪ٜنـؿ قٛيـ٘
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تعاؾت طإِِّْ ٞجَاعٌَِِْ ٞاألَرِضِ خًَِٝفَ ّ١ص(.)1
ايجاْ ٞعًك َ :عكف ١ادتٗؿ ٚايعٓا ٤ايف٫ ٟقا ٙايٓ

ستُؿ ًَ ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚنًِ وت تجبٝـت اسهـاّ ايًـكٜعَٚ ١عكفـَ ١ـا بفيـ٘ ابـكاٖٚ ِٝامساعٝـٌ
عًُٗٝا ايه ّ٬وت بٓا ٤ايبٝت ٚتعاٖؿ فك ١ٜٓاذتر.
ايجايح عًك َ :عكف ١انتٛاْــا ايـيت ٚقـف عٓـؿٖا قنـ ٍٛاهلل َـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنـًِ ٚا٭ُ٥ـٚ ١ايُـشابٚ ١نـإٔ فٝـ٘ عٗـؿ ًا عًـ ٢ايتُهـو بايهـٓ١
ايٓب ١ٜٛايًكٜه.١
ايكابا عًك  :اْ٘ َٓانب ١نتعكف ١ايف٪ٜ ٟؾَ ٟا ظتب عً َٔ ٘ٝايهكا٥ض َٔ
ايف ٟقت ٌٝاؾت ايؿْٝا ،فه ٞـيو انتًٗؿ ايععٜ ِٝتفنك انت َٔ٪اقكاْ٘ ٚاَشاب٘
َٔ اٌٖ بًؿ ٙهتٔ ٜهتطٝا اؾا ٤ايهكٚ ١ٜٓختًف عٓٗا.
ارتاَو عًك  :اْ٘ قناي ١اؾت ا٭دٝـاٍ اي٬سكـ ١يٝتعاٖـؿٚا ٖـفا انتٓهـو
ايهاَ ٚ ٞنٌ دٜ ٌٝهتًِ ٖف ٙايكنايٚ ١ايتبًٝغ.
ايهاؾى عًك ٜ :عكف أعؿا ٤اٱن ّ٬ق ٠ٛانتهًُؽت ٚإحتاؾِٖ ٚادتُاعِٗ
فُا ٜك َٔ ْ٘ٚتعؿؾ انتفاٖب َٚا قتهٔ إ ٜطُعٛا ف َٔ ٘ٝانباب ايهكقٜ ١تبؿؾ
 ّٜٛعكفٚ ١ختٝب آَاٍ أ عؿا ٤اٱنُٜٚ ّ٬ـٝبِٗ ايهـمع ٚايكعـب َـٔ ٚسـؿ٠
انتهًُؽت ٜٚعٗك عً ِٗٝايٝأى َٔ اَهإ انـتو ٍ٬اغت٬فِٗ وت ايهتٖٚ ،٣ٛفا
نك َٔ أ نكاق اذتر  ٫حتو بًطك نبري َٓـ٘ ٭ٕ َتعًكـ٘ ءريْـاَٚ ،ـٔ غ٬يـ٘
قتهٔ انتككا ٤انتٓافا ايعع ١ُٝوت يم ّٚاحتاؾ افعاٍ اذتر لَاْاً َٚهاْاً.
ايهابا عًك  :ايتٛنٝؿ ايككآْ ٞعً ٢ععَٓ ِٝمي ١اذتر ٚايٛقٛف عً ٢دبٌ
عكف.١
ايجأَ عًك  :اي تهُ ١ٝؾعٚ ٠ٛسح يًٓاى عًَ ٢عكف ١ا٭نكاق ايوٝب ١ٝوت
دبٌ عكف ١بايفات ٚاختاـَ ٙعًُاً يًعباؾٚ ٠ايٓهو.
ايتانا عًـك  :اْـ٘ َٓانـب ١نكقتـ ١نـٜ ٞطًـا ايٓـاى عًـ ٢نـٓٔ اٱنـّ٬
( )1نٛق ٠ايبكك.30 ٠
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ٚاسهاَ٘ نُـا إ ايُـٝاّ َٓانـبٜ ١عـكف ايٓـاى بـ٘ وت ساْـكتِٗ ٚبًـؿاِْٗ
اسهاّ اٱن.ّ٬
ايعًــكٜ : ٕٚعــكف عاَــ ١ا نتهــًُؽت اذتــاز ٚءريٖــِ إ َٓانــو ٚأسهــاّ
اٱن ّ٬باق ١ٝاؾت  ّٜٛايكٝاَٚ ١اْٗا ايًكٜع ١ايٓانػ ١يًًكا٥ا.

اإلفبٙققخ ٍققِ عوفققبد  :أ ٟاٱْــؿفاع بهجــك ٠ضتــ ٛانتًــعك اذتــكاّ عٓــؿ

ايوكٚب ايًكع َٔ ٞاي ّٛٝايتانا َٔ يٗك ـ ٟاذتذٜٚ ١هتشب عٓؿ اٱفاْ١
ٚاٱُْكاف َٔ عكف ١إ ٜهَ ٕٛكتُؿاً وت ًَٜ ٫ ٘ٝطْ ٤٢عٝهاً ٜ ٫ٚـماسِ
ءري.ٙ

اظتْعو اضتواً ٍٗيكىفخ  :انتًعك –بههك انتٚ -ِٝتككأ بايهتضٚ ،مسٞ

بانتًعك اذتكاّ يٛد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚ٭ْ٘ َعًِ يًعباؾ.٠
ايجاَْٚ : ٞف باذتكاّ ذتكَت٘.
ايجايح  :٭ْ٘ دم َٔ ٤اذتكّ.
ايكابا  :مسٝت كتا ٭َٛق:
ا٭ : ٍٚادتُاع آؾّ ٚسٛا ٤فٗٝا.
ايجاْ : ٞادتُاع ايٓاى فٗٝا.
ايجايح  :٭ٕ آؾّ عً ٘ٝايه ّ٬نتا اْتٗـ ٢اؾت كتـا كتـا فٗٝـا بـؽت َـ٠٬
انتوكب  ٠٬َٚايعًا ٤اٯغك ٠فهُٝت كتعاً.
ايكابا  :إٔ آؾّ اعرتف وت كتا نبا َكات بفْٛب٘ ٚف ٘ٝؾع ٠ٛيًُهًُؽت
ي٬دتٗاؾ با٫نتوهاق ٚايتٛب ١وت َٓ.٢
ارتاَو  :مسٝت َمؾيه ١بًشاظ:
ا٭ : ٍٚالؾ٫ف ايٓاى أ ٟاقرتابِٗ هلا.
ايجاْ : ٞزت ِٖ ٪ٝوت ليف َٔ ايً ،ٌٝأ ٟناع ١بعؿ ناع.١
ايجايح  :إٔ درب ٌٝ٥عً ٘ٝايه ّ٬الؾيف اؾت انتًعك اذتكاّ.
ايكابا  :الؾيهٛا ايٗٝا َٔ عكفات.
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َٚمؾيه ١نًٗا َٛقفٚ ،ق ٌٝانتًعك اذتكاّ بٛنطٗا.

ٍىن ٖٚ :ـ ٛانـِ َْٛـا َبـاقى ٜبعـؿ ضتـ ٛنـت ١نًٝـَ ٛـرت ًا عـٔ ايبٝـت
اذتكاّٚ ،ايوايب عً ٘ٝايتفنريٚ ،سؿ َٔ ٙايعكب ١اؾت ٚاؾ ٟستهكٚ ،مسٴ٢َٓ ٞ
يٛد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚنتا اقاؾ دربَ ٌٝ٥هاقق ١آؾّ عً ٘ٝايه ّ٬قاٍ ي٘ ـتٔ قـاٍ :اـتٓـ٢
ادتٓ.١
ايجاْ : ٞقاٍ درب ٌٝ٥ٱبكاٖ ِٝعً ٘ٝايه ّ٬عٓؿ انتواؾق : ٠ـتٔ عً ٢قبو
َا ي٦ت ،فتُٓ ٢إ ظتعٌ اهلل َهإ ٚيؿ ٙامساع ٌٝنبًاً ٜأَك ٙبفن٘ فؿا ٤ي٘،
فاعطا ٙاهلل َٓا.ٙ
ايجايح  :مس ٢َٓ ٞيًؿَا ٤اييت ـتٓ ٢ب٘ أ ٟتكام  ّٜٛايٓشك.
ايكابا  :ايتهُ ١ٝؾع ٠ٛيًتُين ٚايكداٚ ٤انتهأي ١ف.٘ٝ
 ٫ٚتعاق

بؽت ٖفٚ ٙدٚ ٙٛانباب ٖف ٙايته ُ ١ٝاـ اْٗا تتُٓٔ ايبًاق٠

ٚايٛعؿ ايهك ِٜباٱنتذاب ١بادتٓٚ ١ؾفا ايبٚ ،٤٬فٗٝا اغباق عٔ اتُاٍ ٚؾٚاّ
عطاٚ ٘٥فًٓ٘ تعاؾت.

ٗاعجبد ٍىن  ٖٞٚ :ث٬ث ١وت اي ّٛٝايعايك:

ا٭ :ٍٚقَ ٞكتك ٠ايعكب. ١
ايجاْ :ٞاهلؿ.ٟ
ايجايح :ايتكُري.

هٍ ٜاصتَبه  :ظتب إ ٜكَ ٞاذتاز وت:
ا٭ : ٍٚاي ّٛٝايعايك كتك ٠ايعكبٚ ١سؿٖا.
ايجاْ : ٞاي ّٛٝاذتاؾ ٟعًك ٚايجاْ ٞعًك ادتُاق ايج٬خ ،نٌ كتك ٠بهبا
سُٝات.
ايجايح  :اـا بات ي ١ًٝايجايح عًك وت َٓ ٢فعً ٘ٝايكَـ ٞوت ايٝـ ّٛايجايـح
عًك ٚإ

ظتب عً ٘ٝانتبٝت فٗٝا.
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اطتنف  :تك :ٍٛغففت اذتُا ٠غففاً أ ٟقَٝتٗا بطكوت اٱبٗاّ ٚايهباب١

بإٔ تٓعٗا عً ٢اٱبٗـاّ ٚتـؿفعٗا بعهـك ايهـبابٖٚ ،١ـَ ٛـٔ َهـتشبات قَـٞ
ادتُكات.

اىرترٞت يف اىوٍٚ ٖٛٚ : ٜادب بإ ٜبؿأ ايكَ ٞبــ:

ا٭ : ٍٚا٭ٚؾت  ٖٞٚايُوك.٣
ايجاْ : ٞايٛنط.٢
ايجايح  :ايعكب ٖٞٚ ١ايهرب.٣
فً ٛقَاٖا بايعهو ٚغ٬ف ايرتتٝب أعاؾ عً ٢ايٛنط ٢ثِ كتك ٠ايعكب١
نٛا ٤نإ عٔ عُؿ ا ٚنٗ ٛاْ ٚهٝإ ا ٚدٌٗ.

ٍَغل اطتٞف  :ارتٝف َا اضتؿق َـٔ ءًـغ ادتبـٌ ٚاقتهـا عـٔ َهـٌٝ

انتا.٤
ٚا ٌَ٫ايتهَُ( ٖٛ ١ٝهـذؿ غٝف َٓ )٢٭ْ٘ بـين وت غٝـف ادتبـٌ ٚوت
َكتها عٔ ايٛاؾ ،ٟثِ غهف باذتفف ٚمسَ ٞهـذؿ ارتٝفٚ ،وت ايُشٝض:
"اْ٘ ًَ ٢ف ٘ٝأيف ْ "ٚ ،نإ َهذؿ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنـًِ
عً ٢عٗؿ ٙعٓؿ انتٓاق ٠اييت وت ٚنط انتهذؿٚ ،فٛقٗا اؾت ايكبً ١ضتٛاً َٔ ث٬ثؽت
ـقاعاًٚ ،نفا عٔ قتٗٓٝا ٚعٔ ٜهـاقٖا ٚغًهٗاٚ ،ق ٌٝإ ستكاب٘ َْٛا غُٝـ١
ايكن ٍٛا٭نـكّ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ وت سذـ ١ايٛؾاع.

 ً٘ٝاىْؾو  ٖٛٚ :اي ّٛٝايعايك َٔ ـ ٟاذتذ ،١مس ٞب٘ نتا ف َٔ ٘ٝـبض

اهلؿٚ ٟا٭ْاس.ٞ

 ً٘ٝاىقو  ّٜٛ ٖٛٚ :اذتاؾ ٟعًك َٔ ـ ٟاذتذٚ ،١مسـ ٞبـ٘ ٭ٕ ٚفـؿ

اذتاز ٜككٜٚ ٕٚهرتعت ٕٛف ٘ٝؿتٓـ ٢بعـؿ تعـب ٜـ ّٛايرتٜٚـٜٚ ١ـ ّٛعكفـٜٚ ١ـّٛ
ايٓشكٚ ،ست ٢اٌٖ اَُ٫ـاق بعؿ  ّٜٛايٓشك  ّٜٛ ٖٛٚايعٝؿ ٜككٜٚ ٕٚههٕٓٛ
وت َٓالهلِ  ّٜٛاذتاؾ ٟعًـك َٓـ٘ وت آٜـ ١اعذالٜـ ١يًتًـاب٘ ٚتكيـض َٓانـو
انتٛنِ ٚثٛابٗا عً ٢اٌٖ اَُ٫اقٚ .وت اذتـؿٜح عـٔ قنـ ٍٛاهلل َـً ٢اهلل
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عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ افٌٓ اٜ٫اّ عٓؿ اهلل  ّٜٛايٓشك ثِ  ّٜٛايكك(.)1

اإلّعبه  َٔ ٖٛٚ :ايًعاق ايع ٖٛٚ ،١َ٬إ ٜطعٔ ايبؿْ ١وت نٓاَٗا ا٭قتٔ

ستٜ ٢عٗك ايؿّ ٜٚعكف اْ٘ ٖـؿٜ ،ٟكاٍ أيـعك ايبؿْ :١أعًُٗاٚ ،تكًٝؿ ايبؿٕ
ٚءريٖا َٔ أْٛاع اهلؿ ٟإ ظتعٌ وت عٓكٗا عَ٬ـ ١تعـكف باْٗـا ٖـؿ ٟنٓعـٌ
ًَ ٢ف ٘ٝاؾت ايُ ٠٬ا ٚءري ،ٙقاٍ ايًاعك:
سًهــــــت بــــــكب َهــــــٚ ١انتُــــــً٢
ٚاعٓــــــــــام اهلــــــــــؿَ ٟٴكًَّــــــــــؿات

()2

ٝققً٘ اىْفققو األٗه ٖٚ :ــ ٛايٝــ ّٛايجــاْ ٞعًــك َــٔ ـ ٟاذتذــ ١اـ ٜٓهــك
اذتذــاز فٝــ٘ َــٔ َٓــ ٢اؾت َهــ ١يًطـــٛاف ٚاـتــاّ اذتــر ٚظتـــب إ ٜهٕٛ
بعؿ لٚاٍ ايًـــُو ٫ٚ ،ظتـــٛل قبًــ٘ إ ٫عٓــؿ ايٓكٚقٚ ٠اْ٫طكاقٚ ،غً١ٝ
ايمساّ ٚضتٖٛا.

 ً٘ٝاىْفو اىضبّ ٖٛٚ : ٜاي ّٛٝايجايح عًك َٔ ـ ٟاذتذٜٚ ١هُّٜٛ ٢

ايٓهك ايجاْ ٞنتٔ

ٜٓهك وت  ّٜٛايٓهك ا٭ٚ ٍٚعً ٘ٝايكَ٦َٜٛ ٞف ٜٚهتشب ايٓهك

قبٌ ايمٚاٍ.

ىٞيخ اىْفو  ٖٞٚ :ي ١ًٝايجاْ ٞعًك اييت ته ٕٛبؽت ايٝـ ّٛاذتـاؾ ٟعًـك

 ّٜٛ ٖٛٚايكإلك ٚاي ّٛٝايجاْ ٞعًك.

اىْفو ٍِ ٍىن  :ايٓٳهْك :ايتهـكمٚ ،وت اٱَط٬ع ٖ ٛتهـكم اذتـاز َـٔ

َٓٚ ٢قدٛعِٗ اؾت َه ١يًشـرٚ ،ف ٘ٝؾ٫٫ت ْ ٌٝاذتـاز يجــٛاب ايوـما ٠قاٍ
تعاؾت طًَََِٛالََْفَرََِِٔنٌَُِِّرِقَ ٍَُِِِٗٓ١طَاَِ٥فْ١يَِٝتَفَكَُّٗٛاَِ ٞايِّْ ..ِٜٔص( ،)3مسْ ٞهكاً
نتا ف َٔ ٘ٝايهــكعٚ ١اجملاْبٚ ١ايمسف ادتُـاع ٞيٛفـؿ اذتـاز ٚايوًبـٚ ١ايهـهك
( )1ايهٓٔ ايهرب.237/5 ٣
( )2يهإ ايعكب .365/3

( )3نٛق ٠ايتٛب.122 ١
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باؾا ٤انتٓانو.

اىزؾٖٞت  ٖٛٚ :ايٓم ٍٚبٛاؾ ٟسُبٚ ١اٱنرتاس ١قًـ ،ً٬ٝثـِ ؾغـٍٛ

َهٖٚ ،١ـَ ٛهــتشب ٚشتتِ ؿتــٔ ْهــك وت  ّٜٛايٓهــك ايجــاْ ٞعً ٢ا٭قــ.٣ٛ

اٝبً اىزْوٝا  :انتكاؾ وت قٛي٘ تعاؾت ط َٚاذُِنرُٚا ايًَََِّ٘ٞأََّٜاََّعُِْٚدَالٍص

( )1

أٜـــاّ ايتًـــكٜل ٚ ،نـــفا بايٓهـــب ١يكــــٛي٘ تعـــاؾت ط ََٜٚددَِنُرُٚا اشدددِ ايًَّددَِِ٘دددٞأََّٜددداّ
ََعًََُِٛالٍص( ،)2فٝذب ا٫دتٗـاؾ وت ـنـك اهلل عـم ٚدـٌٚ ،ا٫نجـاق َـٔ ايتهـبري
ٚايتهبــٝض ٚايتًٗٝــٌ اٜاَٗا وت انتٛنِ ٚاَُ٫اقٚ ،اٜاّ ايتًكٜل ٖ ٞاذتاؾٟ
عًك ٚايجاْ ٞعًك ٚايجايح عًك َٔ ـ ٟاذتذٚ ١تهُ ٢آٜاً (اٜاّ َٓ.)٢

اجملبٗهح  :أ ٟايهـهٔ وت َهـ ١زتـاٚق ٠يًبٝـت اذتـكاّٚ ،دـا ٤وت بعـض

ايُٓ" ّٛإ انتكاّ ؿتهٜ ١كه ٞايكًب ،يفا قايٛا بهكاٖ ١اجملاٚق ٠ؿتهٚٚ ،١قؾ
وت ايُشٝض َا ٜؿٍ عً ٢افًٓ ١ٝانتكاّ عٓؿ بٝت اهلل ،هتا ٜؿٍ عًـ ٢اغـت٬ف
اذتاٍ َٔ يػِ اؾت آغك ٚأُٖ ١ٝايتـماّ ايـ ٛقع ٚايتكـ ٣ٛعٓـؿ اجملـاٚقَ ٠ـا
ايؿعا ٤بادتٓاب قه ٠ٛايكًب ٫ٚ ،نكاٖ ١س٦ٓٝف وت اجملاٚق ٠بٌ تهتشب ٚنفا
عٓؿ ٚدٛؾ بكدشإ يكع ١ٝأ ٚعكً.١ٝ

ىقٞخ اضتوً  ٖٞٚ :ايًكط ١اييت ٜعجك عًٗٝا وت اذتكّ ٚ ،اـا ناْت بك١ُٝ

ؾقِٖ َٔ ايهٓ ١ا ٚانجك ٜتػري انتًتكط بعؿ ايهشِ ٚايٝأى عٔ َاسبٗا بؽت
أَك ،ٜٔايتُؿم بٗـا ا ٚابكاٗ٥ـا عٓـؿٚ ٙسهعٗــا يُـاسبٗاٚ ،ظتـٛل اعطاٖ٩ـا
يًشانِ ايًكع ٖٛٚ ٞا٭ٚؾت َا اغباق ٙباْٗا يكط ١وت اذتكّ.

٘ٝاف اى٘كاع َ ٖٛٚ :هتشب نتٔ اقاؾ ايكدٛع اؾت اًٖ٘ فٝطٛف بايبٝت

نُا فعٌ سؽت ؾغٌ َه ١نبع ١ايٛاط.

اظتٖلٗك ٗاوٖق٘ه  :بـؽت انتُـؿٚؾ ٚاحمل ُـٛق عُـٚ ّٛغُـَ ّٛـٔ

( )1نٛق ٠ايبكك.203 ٠
( )2نٛق ٠اذتر .28
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ٚد٘ ،فُاؾ ٠ا٫يتكا ٖٞ ٤عؿّ ايتُهٔ َٔ اـتاّ انتٓانوَٚ ،ــاؾ ٠ا٫فرتام إ
انتُؿٚؾ ٖ ٛايف ٟقتٓع٘ ايعؿٚ ،ٚاحملُٛق ٖ ٛايف ٟقتٓع٘ انتك

ٚ ،ي ٛادتُعا

عً ٢يػِ ٚاسؿ فٝذٛل ا٫غف با٭غف.

ٍعبمل اظتلْٝخ اظتْ٘هح

ٍَغل قجب  ٖٛٚ :أَ ٍٚهذؿ يكن ٍٛاهلل َـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ

ْ ،ٙ٬َُٚمٍ ب٘ عٓؿ ٖذكت٘ اؾت انتؿٚ ١ٜٓأقاّ ف ٘ٝبٓعاً ٚعًـك ٜٔيًٝـٚ ،١قـؿ
قاٍ ايٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ ٭ٌٖ قبا" :قؿ أسهٔ اهلل تعـاؾت عًـٝهِ

ايجٓاٚ ٤اْمٍ فٝهِ ط َٚايًَُُُِّٜ٘بُّايُُِطَِّّٗدرِ َٜٔص(ٖٚ ،)1ـ ٛانتهـذؿ ايـف ٟأنـو
عً ٢ايتك ٚ ،٣ٛوت ارترب عٔ ايُاؾم عً ٘ٝايه" :ّ٬قاٍ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل
عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚنــًَِ :ــٔ أتــَ ٢هــذؿَ ٟهــذؿ قبــا فُــً ٢فٝــ٘ قنعــتؽت قدــا

بعُك.)2(٠

ٍَغل اىقجيزني ٜٚ :كا عً ٢سافٚ ١اؾ ٟايعكٝل ٚعًٖٓ ٢بَ ١كتهع١

عُا سٛهلاٜٚ ،بعؿ عٔ انتهذؿ ايٓبـ ٟٛضتـ ٛاقبـا نًٝـَ ٛـرتات ٖٚـ ٛوت ٖـفا
ايمَإ ؾاغٌ اسٝا ٤انتؿٚ ،١ٜٓوت غرب أب ٞبُري عٔ أب ٞعبؿ اهلل عً ٘ٝايه:ّ٬
( إ بين عبؿ ا٭يٌٗ أتٖٚ ِٖٛـِ وت ايُــٚ ٠٬قـؿ َــ ًٛا قنعـتؽت اؾت بٝـت
انتكؿى ،فكٝـٌ هلـِ :إ ْبـٝهِ قـؿ َـكف إ ؾت ايهعبـ ١فتشـ ٍٛايٓهـاَ ٤هـإ
ايكداٍ ٚايكداٍ َهإ ايٓهـ اًَٛٚ ٤ا ايكنعتؽت ايباقٝتؽت اؾت ايهعب ،١فًُٛا
َــٚ ٠٬اســؿ ٠اؾت قبًتؽتٚ ،يفيــ و مسَ ٞهذؿِٖ َهذؿ ايكبًتؽت.

ٍَغل األؽياة َ ٖٛٚ :هذؿ ايهتضٜٚ ،كا فٛم ادتبٌ ،مس ٞؿتهذؿ

ايهتض ٭ٕ اهلل تعاؾت فتض يًُهـًُؽت َٜٗٛـا ٚقتـٌ عًـ ٞبـٔ أبـ ٞطايـب عًٝـ٘
ايه ّ٬عُك ٚبٔ ٚؾ ايعاَكٚ ٟاْٗمّ ا٫سماب.

( )1نٛق ٠ايتٛب.108 ١
( )2ناق ا٭ْٛاق .215
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ٍِ عبٝو اىل ٗعري  ُٖٚ :ا دبٜ ٕ٬هتٓهـإ انتؿٜٓـ ١انتٓـٛقَ ٠ـٔ انتًـكم

ٚانتوكب ٜٚ،عكفإ بفات اٱ نِ اؾت اٯٕ ٚ ،وت قٚا ١ٜإ ايربٜؿ َـا بـؽت ظـٌ
عري اؾت وتٚ ٤عريٚ ،ـنك ايه ٤ٞيٛقٛع٘ وت ادتاْب ايًكقٚ ٞظٌ عـري ٜكـا وت
ادتاْب ايوكب َٔ ٞانتؿٚ ،١ٜٓـقع َا بُٗٓٝا فهإ اثٓ ٢عًك َ ً٬ٝنٌ َ ٌٝايف
ٚمتها ١٥ـقاع  ٖٛٚبكٜؿ ٚايربٜؿ أ قبع ١فكانؼَٚ ،ا بؽت ادتبًؽت سكّ انتؿ.١ٜٓ
ٚقؿ ٚقؾ وت َشٝشَ ١عا ١ٜٚعٔ ايُاؾم عً ٘ٝايهـ :ّ٬قـاٍ قنـ ٍٛاهلل
ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ :إٕ َه ١سكّ اهلل عم ٚدٌ يأْ٘ سكَٗـا إبـكاِٖٝ
عً ٘ٝايهٚ ّ٬إٕ انتؿ ١ٜٓسكََ ٞا بؽت ٭بؿٜٗا سكَٜ ٫ ،ٞعٓؿ يذكٖاٖٛٚ ،
َا بؽت ظٌ عا٥ك إؾت ظـٌ ٚعـري ٚيـٝو َـٝؿٖا نُـٝؿ َهـ٪ٜ ،١نـٌ ٖـفا ٫ٚ
٪ٜنٌ ـيو ٖٛٚ ،بكٜؿ ٚ ،ق ٌٝإؾت ثٛق ٚيهٔ ٜ ٫عكف دبٌ ثٛق إ ٫وت َهـ،١
ٚق ٌٝثٛق دبٌ َوري غًف أسؿٚ ،ق ٌٝإؾت أسؿ بؿٍ ثٛق.

ئ ٍ٘ٞاّخ اىز٘ثخ  ٖٞٚ :انطٛاْ ١اب ٞيباب ١وت انتهذؿ ايٓب ٟٛايًكٜف

اييت قبط ْهه٘ ايٗٝا سؽت ْمٍ عفق َٔ ٙايهُاٚ ،٤اب ٛيباب ٖٛ ١بًك بـٔ عبـؿ
انتٓفق ا٭ُْاق ٟيٗؿ بؿقاً.

أ َخ اىجقٞع  ِٖٚ :ا٭ :١ُ٥اٱَاّ اذتهٔ بٔ عًٚ ،ٞاٱَـاّ عًـ ٞبـٔ

اذتهؽتٚ ،اٱَاّ ستُؿ ايباقك ٚاٱَاّ دعهك ايُاؾم عً ِٗٝايهٚ .ّ٬قبٛقِٖ
وت ايبكٝا.

ٍْوثخ أً اثوإ ٖٞٚ : ٌٞءكفتٗا ٚقؿ ٚيؿت ابكاٖ ِٝفٗٝأَ ٖٞٚ ،

أَٛاٍ شتريٜل نابل ايٛٗٝؾ وت اٱن ّ٬ايف ٟقاٍ  ّٜٛأسؿ :إٕ أَبت فأَٛايٞ
حملُؿ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ ٜٓعٗا سٝح ًٜاٚ ،٤انتًكب ١بهتض انتٚ ِٝفتض
ايكاؾ ُْٗٚا ايوكف.١
**********
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مزبة اصتٖبك

اصتٖققبك  :يوــَ ١ــٔ ادتٗــؿ  -بهــتض ادتــٖ ٚ -ِٝــ ٛايتعــب ٚانتًــكٚ ١قٝــٌ
بايِٓ ٖٛٚ ،ايٛنا ٚايطاقٚ ١ا٭ ٍٚاقكب ٚ ،اٱنٚ ّ٬اع ٤٬يهًُت٘ ٚاقاَ١
يعا٥ك ٖٛٚ ،ٙافٌٓ ا٭عُاٍ بعؿ ايهكا٥ض ٚنٝاس ١اَ ١ستُؿ ًَ ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚنــًِ ٚٚ ،قؾ وت ايككإٓ ايجٓـ ـا ٤عً ٢اٖــً٘ ٚععـَٓ ِٝميتــِٗ ،قاٍ تعاؾت

طإَِّٕ ايًََّ٘ اظِتَرَ َِِٔ٣ايُُِدؤَِِِٓنَأَْفُصَدُِٗ َٚأََِدَٛايَُِٗبِدإََّٔيَُٗدِايِجََّٓدَُٜ١كَداتًَُِٕٛ
َِددد ٞشَدددبِ ٌِٝايًَّد دَََِ٘ٝكِتًُُدددَُٜٚ َٕٛكِتًَُدددَٚ َٕٛعِد دّْا عًََِٝدددِ٘ حَكِّددداَِددد ٞايتَّدددِٛرَاَٚ ِ٠اإلِ ِٝدددٌِ
َٚايِكُرِإِٓص(.)1
 َٔ ٖٛٚأقنإ اٱنٚ ّ٬دا ٤ت ُْ ّٛنجري ٠وت فًٓ٘ َٓٗا ق ٍٛايـٓ
ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ يًذٓ ١باب ٜكاٍ ي٘ بـاب اجملاٖـؿ ،ٜٔعتٓـ ٕٛايٝـ٘
فاـا َٖ ٛهتٛع َ ِٖٚتكًؿ ٕٚنٛٝفِٗٚ ،ادتُا وت انتٛقف ٚانت٥٬هـ ١تكسـب
بِٗ.

اىنٍبً ٖٚ :ـ ٛايعٗـؿ ٚا٭َـإ ٚايٓـُإ ٚاذتكَـٚ ١اذتـل ٖٚـ ٛدعـٌ

غاّ ظتعً٘ انتهًِ يًفَ ٞيٝهَ ٕٛأَْٛاً وت َؿ ٠نت ًُشٚ ١نبب قادض يكعاً

ا ٚعك ـٜٚ ً٬هــ ٕٛا يــفَاّ َــشٝشاً ٫ٚلَ ـاً قــاٍ تعــاؾت طَٚإِِٕأَحَ د َِْ دِٔ
ايُِعِرِنِنَ اشِتَجَارَىَََأَجِرِ ُٙحَتََّٜ٢صَُِعَنَالََّ ايًَِّ٘ثَُِّأَبًِِػََُِ٘أَََِٓدُ٘ص(ٚ )2اٱكتـاع عًـ٢
ًَكٚعٝت٘ عٓؿ انتهًُؽت ٚعً ُّْٛ ٘ٝعؿٜؿ.٠

اىْٖٞل  ٛ ٖٚ :انتهًِ ايفٜ ٟكتٌ وت نب ٌٝاهلل وت َعكن ١قتـاٍ اَـك بٗـا

ايـٓ

َـً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيـ٘ ٚنــًِ ا ٚاٱَـاّ اْ ٚا٥بُٗـا ا ٚؾفاعـاً عـٔ بٓٝــ١

اٱنٚ ّ٬قتٌ وت دٗاؾ نا٥غ قد ً٬نإ ا ٚاَكأ ٠سكاً ا ٚعبؿاً ،قتٌ عُؿاً اٚ
( )1نٛق ٠ايتٛب.111 ١
( )2نٛق ٠ايتٛب.6 ١
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غطأ ٚـنكت وت نبب تهُٝت٘ ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚ٭ٕ َ٥٬ه ١ايكلت ١تًٗ ؿ ٙفٗ ٛيٗٝؿ ؿتعًَٓٛٗ ٢ؾ.
ايجاْ : ٞ٭ٕ اهلل ٥٬َٚهت٘ يٗٛؾ ي٘ وت ادتٓ.١
ايجايح  :٭ْ٘ هتٔ ٜهٴ تًٗؿ  ّٜٛايكٝاََ ١ا ايٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ

عً ٢ا٭َِ ارتاي.١ٝ
ايكابا  :٭ْ٘

قتت نأْ٘ ياٖؿ أ ٟساْك.

ارتاَو  :يكٝاَ٘ بًٗاؾ ٠اذتل وت اهلل ست ٢قتٌ.
ايهاؾى  :٭ْ٘ ًٜٗؿ َا أعؿ اهلل.
ايهابا  :٭ْ٘ ًٜٗؿ ؾغ ٍٛايُاذتؽت ادتٓ ١اـ إٔ ايًٗؿاٜ ٤ؿغً ٕٛادتٓـ١
قبٌ ءريِٖ خبُهُا ١٥عاّ.
ايجأَ  :يًًٗٝؿ نكآََٚ ١مي ١قفٝعًٜٗ ٫ ١ؿٖا إ ّٜٛ ٫ايكٝاَ ١فٗ ٛفعٌٝ
ؿتعٓ ٢فاعٌ َٔٚ ،أمسا ٤اهلل تعاؾت "اي ًٗٝؿ" فٗ ٛايفٜ ٫ ٟوٝب عٓ٘ ي.٤ٞ

اظتواثٞخ  ٖٛٚ :اٱقَاؾ ذتهغ ايجوك ٚ ،ايجوك ٖٓا انتْٛا ايـفٜ ٟهـٕٛ

باطكاف ب٬ؾ اٱن ّ٬هتا ٜكابٌ ب٬ؾ انتًكنؽت ٚغتًــٖ ٢ذٚ َِٗٛاعتؿاِٖ٤
عــٔ طكٜكــ٘ يكدشاْٗــا نتاب ـاً ٚنــٓٚ ،١يهٓٗــا  ٫تكقــ ٢اؾت ايٛدــٛب ايعــٝين

يفنكِٖ بايككإٓ بانتؿع قاٍ تعاؾت طَٜاأََُّٜٗاايََِّ َٜٔآََُٓٛا اصِِبرُٚا َٚصَاِبرُٚا َٚرَابِطُٛاص(.)1
َٚرَابِطُٛاص(.)1
 َٔٚايهٓ ُّْٛ ١نجريَٗٓ ٠ا ق ٍٛايٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ َـٔ

قابط وت نـب ٌٝاهلل َٜٛاً ٚي ١ًٝناْت ي٘ نُــٝاّ يٗك ٚقٝاَــ٘ فإ َات دك٣
عً ٘ٝعًُ٘ ايف ٟنإ ٜعٌُ ٚادك ٣عً ٘ٝقلق٘ ٚأَ ايهتـإٚ ،اقـٌ انتكابطـ١
ث٬ثــ ١اٜــاّ ٚانجــك ٙاقبعــــَٜٛ ٕٛــا ،فــإ لاؾ نــــإ َجــٌ ادتـــٗاؾ وت ا٭دــك
ٚايجٛابٚ ،وت اؾع ١ٝايُشٝه ١ايهذاؾ ١ٜؾعـا ٙ٩عًٝـ٘ ايهـ ّ٬٭ٖـٌ ايجوـٛق
( )1نٛق ٠آٍ عُكإ .200
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( ايًِٗ ٌَ عً ٢ستُؿ ٚآي٘ ٚ ،سُٔ ثوـٛق انتهـًُؽت بعمتـو ٚأٜـؿ لتاتٗـا
بكٛتو ٚ ،أنبغ عطاٜاِٖ َٔ دؿتو) (.)1

اظتضيخ ٜ :كاٍ َجٌ بايكدٌ قتجٌ َجَٚ ً٬جًْ : ١هٌ ب٘ َ٘ٓٚ ،قطا ا٭ْف اٚ

اٱـٕ َـجٚ ً٬عتـكّ ايتُجٝــٌ بـايكتً ٢انتًــكنؽتٚٚ ،قؾ عـٔ اٱَــاّ عًـ ٞعًٝــ٘
ايه ّ٬إ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ قـاٍ  ٫" :عـٛل انتجًـٚ ١يـٛ
بايهًب ايعكٛق".

اطتلعققخ ٗاىغققله  :ارتؿعـــ ١وت اذتــكب دــا٥م ٠اكتاعـاً ٚتعــين اغهــا٤

ٚنــرت ايكُؿ ع ٔ ايعـؿٚ ٚايتًبو عً ٘ٝبانتهــك ٚاٱستٝاٍٚ ،عٔ اٱَاّ عًٞ
عًٝـ٘ ايهـ ّ٬قـاٍ" :مســـعت قنـــ ٍٛاهلل َـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنــًِ ٜـّٛ

ارتٓؿم ٜك :ٍٛاذتكب غؿعـٜٚ ،١ك :ٍٛتهـًُٛا ؿتا اقؾة"( ، )2اَا ايوـؿق فٗـٛ
ستــكّ َٗٓٚـ ٞعٓ٘ ستــ ٢وت اذتكب ٜٚعين ْكــض ايعٗــؿ ٚتــكى ايٛفــا.٤

عوقجخ اىلاثخ  :قطا عكقٛبٗاٚ ،ايعكقٛب َـٔ ايؿابـ ١وت قدًـٗا ؿتٓميـ١

ايكنب ١وت ٜـؿٖا أ ٟاْـ٘ عبـاق ٠عـٔ ايـٛتك غًـف ايهعـبؽت بـؽت َهُـٌ ايهـام
ٚايكــؿّٜٚ ،هــك ٙيًُذاٖــؿ إ ٜعكقــب ايؿابــٚ ١إ ٚثبــت بــ٘ يًٓٗــ ٞارتــاّ
ٚذتكَ ١تعفٜبٗا ٚ٭ْ٘  ٍٚ٪ٜاؾت ٖ٬نٗا َٔ ءري اٱْتـهاع َٓٗا ا ٫تهٖٓ ٕٛاى
ًَُش ١قادشٚ ١ا َٔ ٍٚعكقب فكن٘ بايـهٝف عٓؿ يكا ٤ايعؿ ٚدعهك بٔ ابٞ
طايب.

اىَجٖ : ٜـَ ٛـٔ ٜـتِ انـتشٛاـٚ ٙاٱنـت ٤٬ٝعًٝـ٘ ٚاغـف ٙعبـؿ ًا ٚاَـ١

ٚادتُا نباٜاٚ ،ايهبا :٤انِ َٔ نبٝت ايعؿ ٚنـبٝاً أ ٟانـكت٘ ٚايهـ

َـٔ

ايٓهاٚ ٤ايفقاق ٟفاِْٗ َٔ كتً ١ايوٓاٚ ِ٥غتتِ بِٗ اجملاٖؿ ٕٚايوافت ٕٛبعؿ
اغكاز متو اٱَاّ َٓ٘ نبك ١ٝايوٓا ِ٥انتٓكٛي َٔ ١ؾاق اذتكب.
اىَٞا  :ايٛظٝه َٔ ١غكاز ا٭ق

( )1ايُشٝه ١ايهذاؾ.39 ١ٜ
( )2ايٛنا.251/4 ٌ٥

انتككق ٠عًٗٝا فاقنَ ٞعكب ،قاٍ
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ادتٖٛك َ٘ٓٚ ٟقٛهلِ وت سؿٜح ايًٝع ِٖ ،١فٗٝا أ ٟوت ا٭ق

ستًً ٕٛست٢

ٜك ّٛقآُ٥ا فٝذب ِٗٝطهل َا نإ وت اٜؿ.ِٜٗ

اىوٙققـ  :ايعطـا ٤ايٝهــري ٜكـاٍ قْــػت٘ قْــػاً أ ٟاعطٝتـ٘ يــ٦ٝاً يــٝو

بايهجري  َ٘ٓٚارترب :اَكت ي٘ بكْؼ.

اىقؾٌ  :ايكشِ -بهتض ايكاف ٚنه ٕٛاذتا ٖٛٚ - ٤ايهكى ايهبري اهلكّ

يعؿّ حتكل ايٓها َٓ٘ وت ايكتاٍ.

اىواىػ  ٖٛٚ :ايهكى اهلم ٌٜايف ٟيٝو ي٘ سكن ١تٓها وت ايكتاٍ.

اىٚققوع  :بهــتض ايٓــاؾ ٚايــكاٖٚ ،٤ــ ٛايهــكى ايُــوري ايــفُٜ ٫ ٟــًض
يًكنٛب ٚوت ايُشاع :ايٓعٝف.

اصتيٝخ  ٖٞٚ :ايٛظٝهٚ ١انتكؿاق اييت ٪ٜغف َٔ أٌٖ ايهتاب انتكُٝؽت وت

ؾاق اٱن ّ٬٭ِْٗ وت ـَ ١اٱ نٚ ، ّ٬ق ٌٝ٭ْٗا ظتتم ٨بٗا ٜٚهته ٢بٗا َِٓٗ
ٜٚهف عٔ قتاهلِٜٚ ،ؿٍ عً ٘ٝايهتاب ٚايهٓٚ ١اٱكت اع ٚايعكٌ ،قاٍ تعاؾت

ط حَتَُّٜ٢عِطُٛاايِجِسِ َ١َٜعَِٔ َُِٖٚ ٍَْٜصَاغِرُ َٕٚص(.)1
ٚيكا٥ط ١ايفَ ١نتَٗٓ ١ا قب ٍٛؾفا ادتـمٚ ١ٜإٜ ٫هعًٛا َا ٜٓاوت ا٭َإ ٚإ
ٜ ٫عٛٓٝا عً ٢انتهًُؽت.
***********

( )1نٛق ٠ايتٛب.29 ١
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مزبة اطتٌَ

اطتٌَ  َٔ :ايهكا٥ض ٚقؿ دعً٘ اهلل عم ٚدٌ يًـٓ

ستُـؿ َـً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآ ي٘ ٚنًِ ٚـقٜت٘ عْٛاً عٔ ايمنا ٠أ ؾا ٤ذتكِٗ ٚتٓمٜٗاً ٚتًكٜهاً هلـِ،

 ٫ٚظتٛل َٓع٘ ن ً٬ا ٚبعٓاً قاٍ تعاؾت ط َٚاعًَُُِٛاأَََُّْا غُِِٓتَُِِِٔ ظٍَََ٤ِٞإََّٔ
يًَِِّ٘ خُُصَُ٘ َٚيًِرَّشَُٚ ٍِٛيَِِٟايِكُرِبَ ٢ص(ٚ ،)1عٔ أب ٞعبؿ اهلل عً ٘ٝايه ّ٬قاٍ إٕ
اهلل تعاؾت نتا سكّ عًٓٝا ايُؿق ١أْمٍ يٓا ارتُو فايُؿق ١عًٓٝا سكاّ ٚارتُو

يٓا سٚ ٍ٬ايهكاَ ١يٓا س.)2(ٍ٬

اظتعبكُ  ٖٞٚ :اسؿ ا٭َٓاف اييت ظتب فٗٝـا ارتُـو اـا بًـغ ُْـابٗا

عًك ٜٔؾٜٓاقاً ـٖباً ٜٚعترب ايُٓاب بعؿ استهاب َ ١ْٚ٪اٱغكاز  َٔٚانتعاؾٕ
ايــفٖب ٚايهٓــٚ ١ايكَــاّ ٚاذتؿٜــؿ ٚايٝــاقٛت ٚايهربٜــت ٚايكــري ٚانتًــض
ٚضتٖٛاٚ ،انتؿاق عًَ ٢ؿم نَ ْ٘ٛعؿْاً عكفاً.
اىنْي ٖٚ :ـ ٛانتـاٍ انتـفغٛق وت ا٫ق

ا ٚادتبـٌ ا ٚادتـؿاق ا ٚايًـذك

ٚانتؿاق عً ٢ايُؿم ايعـكوت َـٔ ايـفٖب نـإ ا ٚايهٓـ ١انتهـهٛنؽت ا ٚءـري
انتههٛنؽت ا ٚءريُٖا َٔ ادتٛاٖك نٛا ٤ن إ وت ب٬ؾ اٱن ّ٬ا ٚب٬ؾ ايههك،
وت ا٭ق

انتٛات ا ٚا٭ق

ارتكب ١اييت

ٜهٔ هلا َايو ،ا ٚاق

هتًٛن١

با٭سٝا ٤ا ٚباٱبتٝاع َا ايعًِ بعؿّ ن ٕٛايهٓ م ًَهاً يًبا٥اٚ ،نٛا ٤نإ عً٘ٝ
أ ثك اٱن ّ٬اّ  ،٫فٗ ٛوت ٖف ٙايُٛق ٜهًَ ٕٛهاً يٛادؿٚ ٙعً ٘ٝارتُوٚ ،يٛ
ٚدؿ ٙانتًـرت ٟعك فـ٘ يًبـا٥ا ٚانتايـو َـٔ قبًـ٘ ٖٚهـفا ،فـإ

ٜعكفـ ٙٛفٗـٛ

يًٛادؿ ٚعً ٘ٝارتُو.

ٍإّٗخ اىَْخ َ :ا ٜٓهك٘ انتهًف غ ٍ٬ايهٓ ١ذتادات٘ ٚسادات عٝايـ٘

َٚا ًٜٝل بًأْ٘ نانكاّ ْٛٝف٘ ٖٚؿاٜا ٖٞٚ ،ٙءري غاْع ١ذتهاب ارتُو افتا
( )1نٛق ٠اْ٫هاٍ .41
( )2زتُا ايبٝإ .418/4
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غتُو َا لاؾ عًٗٝا.

فبٙو اظتإّٗخ  ٖٛٚ :ايما٥ؿ ع ٓؿ انتهًـف هتـا ٜـكؾ ٙوت نـٓت٘ َـٔ أقبـاع

ايتذاقات  َٔٚنا٥ك انتهانب َـٔ ايُـٓاعات ٚايمقاعـات ٚاٱدـاقات وت
انت٪نهــات اذتهَٝٛــٚ ١اًٖٝ٫ــٚ ١ايُــٝؿ ٚاذتِــكف ٚايُــٓاعات ٚءريٖــا َــٔ
ا٫عُــاٍ ٚٚدــ ٙٛانتٗــٔ ٚانــباب ايــكلمٚ ،ا٫قــ ٣ٛثبٛتــ٘ وت َطًــل ايها٥ــؿ٠
ناهلبٚ ١اهلؿٚ ١ٜادتا٥مٚ ٠انتاٍ ا نت ٢َٛبـ٘ َـا ايًـكا٥ط ،نُـا يـ ٛسـٌ قأى
نٓت٘ ايًكعٚ ١ٝناْت لا٥ؿ ٠عٔ انت.١ْٚ٪

هأً اىَْخ اىْوعٞخ  ٖٛٚ :ا٭دٌ ايفٜ ٟع ٘ٓٝانتهًف َٛعؿاً غتُو

فٗٝا ايما٥ؿ عً ٢انتٚ ١ْٚ٪ايفٟ

غتُو وت ايعاّ انتاْٚ ،ٞي٘ إ غتتاقٚ ٙفل

اذتهـــاب اهلذــكَٓٚ ٟــالٍ ايكُــك ا ٚايهــٓ ١انت٬ٝؾٜــ ١ا ٚا يهاقنــ ١ٝا ٚءريٖــا
نهب انتتعاقف وت بًؿ.ٙ

اىغْ ٜثبىق٘ح  :ايف ٫ ٟقتًو َ ١ْٚ٪نٓت٘ فعٚ ً٬يهٓ٘ ٜهتطٝا إ ٜعٌُ

ًٜٚتوٌ ٚظتًب ايكلم ٚانت ١ْٚ٪٭ًٖ٘ ،نايعاٌَ ٚايٓذاق ٚارتبال هتٔ يٝو ي٘
َاٍ ٜؿغك ٙا ١ْٚ٪َٚعتتهغ بٗا

اىغْ ٜثبىفعو  :ايف ٟقتًو َ ١ْٚ٪نٓ ١ي٘ ٚيعٝاي٘

َج.ً٬

ٍإّٗخ اىزؾٖٞو ٖٚ :ـ ٞانتْٚ٪ـ ١ايـيت تٓهـل َـٔ أدـٌ حتكٝـل ايـكبض

نايبفق بايٓهب ١يًمقع ٚأدك ٠ايؿنإ

ٚضتٖٛا.

************
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مزبة األٍو ثبظتعوٗف ٗاىْٖ ٜعِ اظتْنو

يكؿ ٚقؾت آٜات قكآْ ١ٝنجري ٠حتح عً ٢ا٭َك بانتعكٚف ٚايٓٗ ٞعٔ انتٓهك
ٚتبؽت َعا

َؿقنتُٗا ادتٗاؾٚ ١ٜايعكا٥ؿ ٚ ،١ٜوت نٛق ٠يكُــإ طَٜابََُّٓٞأَقِِ

ايضَّالََٚ َ٠أَُِرِبِايَُِعِرُٚفِ َٚاَِْ٘ عَِٔايُُِٓهَرِ ص

()1

فذـا٤ا َعـاً َ٬لَـؽت ٭ٖـِ فكٜٓـ ١وت

اٱنُٖٚ ّ٬ا ٜتؿاغٚ ٕ٬نٌ َُٓٗا َكؿَ ١يٰغكٚ .وت َكنٌ ايطٛن ٞعٔ
قنـ ٍٛاهلل َـً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيـ٘ ٚنــًِ قـاٍ ٫" :تــماٍ أَـيت خبــري َـا أَــكٚا
بانتعكٚف ْٛٗٚ ،ا عٔ انتٓهك ٚ ،تعاْٛٚا عً ٢ايرب ٚايتكـ ، ٣ٛفـاـا ٜهعًـٛا
ـيو ْمعت َِٓٗ ايربنات ٚ ،نًط بعِٓٗ عً ٢بعض ٜ ٚ ،هٔ هلِ ْاَك
وت ا٫ق  ٫ٚوت ايهُا.)2(٤
ٚا٭َك بانتعكٚف ٚايٓٗ ٞعٔ انتٓهـك ٚادبـإ نهاٝ٥ـإٚ ،انتعـكٚف ًٜـٌُ
ايٛادب ٚانتٓؿٚب به ٌ َا ٖ ٛسهٔ عك ً٬فٝذب بايٓهب ١اؾت ايٛادب ٜٓٚؿب
بايٓهب ١اؾت انتٓؿٚب ٚعتهٔ وت ءريُٖا.
اظتعوٗف  :اسن داَا يهٌ َا عـكف َـٔ طاعـ ١اهلل ٚاٱَتجـاٍ ٭ٚاَـكٙ

ٚاٱسهإ اؾت ايٓاى َٚا عكف سهٓ٘ نهب َـٛال ٜٔايًـكع ٚايعكـٌٖٚ ،ـْ ٛـؿ

انتٓهك ٚانتعُٚ ١ٝقؿ ٜهٝؿ انتعكٚف َعَُٓٚ ٢ؿاقاً غاَاً َٔ ٚد ٙٛايرب ٚايُـ٬ع

ٜعكف نهب قكا ٔ٥اذتـاٍ ٚانتكـاٍ َجـٌ قٛيـ٘ تعـاؾتطَٚعَاظِدرَُُّٖٔٚبِدايَُِعِرُٚفِ
ص( ، )3أ ٟوت ايبٝت ٚانتههٔ نهٔ انتعايك ٠ايٚ ١َٝٛٝفـاقق ٖٔٛبـانتعكٚف أٟ

بايٓهكٚ ١ايههٚ ٠ٛتكنٗٔ غتكدٔ َٔ ايعؿٚ ،٠وت اذتؿٜح :نٌ َعكٚف

َؿق.١

ٕققيخ اىققوؽٌ  :اٱس هــإ اؾت ـ ٟٚايككبــٚ ٢عــؿّ ادتهــاَ ٤عٗــِٚ ،وت
()4

اذتؿٜحًَٛ :ا اقساَهِ ٚي ٛبايهّ٬
************
( )1نٛق ٠يكُإ .17
( )2ايٛنا.250/13 ٌ٥
( )3نٛق ٠ايٓها.19 ٤
( )4ناق ا٭ْٛاق .92/10

.
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اظتعبٍالد

اىزغققبهح ٜ :كــاٍ عــك ٜتذــك عـكاً ٚعــاق :٠تعــاط ٢ايبٝــا ٚايًــكاٚ ٤غــري
ايتذاقَ ٠ا نإ ًٜرت ٣ب٘ ايجٛاب ٜٚههب ف ٘ٝا٭دكٚ ،بؽت ايههب ٚايتذاق٠
عُٚ ّٛغَُ ّٛطًل ،فهٌ ع اقٖ ٠ـ ٞنهـب ٚيـٝو ايعهـوٚ ،ايههـب
َطًل ايكلم ٚايتذاقٚ ٠ايتشُٚ ،ٌٝافٌٓ انتهانب ايتذاقٚ ٠بعـؿٖا تـأتٞ
ايمقاعٚ ١ايوكى ٚاختاـ ايوِٓ ثِ اختاـ ايبكـك ،أَـا اذتـكف ٚانتٗـٔ ايُـٓاع١ٝ
فُٓٗا َا ٜه ٕٛافٓـٌ َـٔ ايمقاعـَٗٓٚ ١ـا َـا ٜهـ ٕٛأؾْـ ٢نهـب انتْٛـٛع
ٚاذتاد ١ايٓٛعَٚ ١ٝكؿاق ادتٗؿ ٚضتٖٛا.
ٚايهعٚ ٞايتشُ ٌٝستبٛب عٓـؿ اهلل تعـاؾت ْٚـؿب ايٝـ٘ ايًـكع ٚدـا٤ت
ايُٓـــ ّٛباذتـــح عًٝـــ٘ ٫نـــُٝا اـا نـــإ يًتٛنـــع ١عًـــ ٢ايعٝـــاٍ ٚاتٝـــإ
ايُاذتاتٚ ،قـؿ تٓطبـل عًٝـ٘ ا٫سهـاّ ايتهًٝهٝـ ١ا٫غـكَ ٣ـٔ ايٛدـٛب اٚ
اذتكَ ١ا ٚايهكاٖ ١نهب ايعٛاق

ارتاقد.١ٝ

ٚعٔ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايه :ّ٬اعكٚا باقى اهلل يهِ فاْ ٞمسعت قنٍٛ
اهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٜك :ٍٛايكلم عًك ٠أدما ٤تهع ١وت ايتذاقٚٚ ٠اسـؿ
وت ءريٖا(.)1

اإلٍزؾٞب : ٛسط ايًـ ٤ٞعتطـ٘ :اـا اْميـ٘ ٚايكـاٚ ،ٙاٱنـتشطاط َـٔ

ايجُٔ ٖ ٛطًب انتًرت َٔ ٟايبا٥ا إ عتط َٔ مثٔ ايبٝا ٚايُهكٚ ١هتا ٜهك ٙوت
ايتذاق  ٠اٱنتشطاط َٔ ايجُٔ بعؿ ايعكؿ.

اإلؽزنبه  ٖٛٚ :سبو ايطعاّ اْتعاقاً ب٘ ايوٚ ٤٬إقتهاع ايهعك َا ساد١

ايٓاى ي٘ ٖٛٚ ،سكاّ ٜٚتشكل اٱستهاق وت اذتٓطٚ ١ايًعري ٚايتُك ٚايمبٝـب
ٚايؿٖٔ َٚا عتتاز اي ٘ٝايٓاى َٔ ايطعاّ نهـب ايب٬ؾ ٚايمَإ.
ي ٛنإ ٖٓاى طعاّ ءري ٖف ٙارتُه ١عتتاز إي ٘ٝايٓاى عكفاً فتًًُ٘ أؾيـ١
اٱستهاق ،نُا وت بعض ايبًؿإ ٜه ٕٛايوـفا ٤ايكٝ٥هـ ٞفٗٝـا ايـكل ا ٚايـفق٠
()1ناق ا٭ْٛاق . 100/13
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ٚضتٖٛا.
احملتهك ظترب َٔ قبٌ اذتانِ عً ٢ايب ٝـاٜ ٫ٚ ،عـؽت يـ٘ ايهـعك ،بـٌ ٜههـٞ
إغكاز بٓاعت٘ اؾت ايه ٛم ٚي٘ إ ٜبٝا ؿتا يـاْ ،٤عـِ يـ ٛأدشـف ظتـرب عًـ٢
ختهٝض ايهعك َٔ ؾ ٕٚتهعري عً.٘ٝ
ُٜؿم عٓٛإ اٱستهاق وت ارتُب ؿتكٚق اقبعؽت َٜٛاً عً ٢ساد ١ايطعاّ
يًٓاى َا ٚدٛؾ ٙعٓؿ ،ٙاَا وت ايًــؿٚ ٠ايو ٤٬فج٬ثـ ١اٜاّٚ ،قؿ ختتًف انتؿ٠
نهــب اذتادــٚ ١قؿتــا تهــ ٕٛوت بعــض َكاتــب ايكشــط ٚا٫بــت ٤٬نــاعات
َعؿٚؾات.
يــ ٛإ ؾغــك طعاَــاً سُــٌ عًٝــ٘ باذتُــاؾ ا ٚايًــكا ٤ا ٚاٱقخ ا ٚاهلبــ١
ٚضتُٖٛا هتا ٜمٜؿ عٔ سادت٘ ٚنإ وت ايهٛم طعاّ َعكٚ

يًبٝا َجٌ ايطعاّ

انتؿغك فُٜ ٬ؿم عًٖ ٢فا ا٫ؾغاق عٓٛإ اٱستهاق.

اىْغٌ ٜ :كاٍ صتِ ايًٜٓ ٤ٞذِ -بايِٓ -صتَٛاً اـا ظٗك ٚطًاٚ ،ايٓذِ

ايهٛنب ،نُا اْ٘ انِ يًجكٜاٚ ،ايٓذٚ ّٛايتٓذ ِٝوت اٱَـط٬ع ٖـ ٛايٛقـت
ايــف ٟعتــٌ فٝــ٘ ا٭ؾا ،٤٭ٕ ايعــكب نــاْٛا عتهــب ٕٛأ ٚقــاتِٗ بطًــٛع ايــٓذِ
ٚاهل ،ٍ٬فايٓذِ ٚقت شتُــ ّٛعتٌ باْتٗـا ٘٥ا ٚابتؿا ٘٥ؾفا قؿق َعؽت َٔ
َاٍ ايهتاب ١يًعبؿ ا ٚكتٝا انتاٍ ،يفا ٚقؾ وت اذتؿٜح :إ عذـم انتهاتب إ
٪ٜغك ايٓذِ اؾت ايٓذِ اٯغك ،نُا  ٜهتعٌُ وت عً ّٛايهًو ،ثِ انــتعٌُ وت
ايؿ ٕٜٛا٭قهــاط ،قاٍ ابٔ فاقى :ايٓذـِ ٚظٝه ١نٌ

ي.٤ٞ

ريق ٜاىومجبُ  :غكٚز ايتذاق ٚايٛنطا َٔ ٤انتؿ ١ٜٓيتًك ٞاٌٖ ايكك٣

ٚايبٛاؾ ٟايكاؾَؽت يبٝــا ا ٚيــكا ٤سٛا٥ذِٗ بوــ ١ٝادـكا ٤ايُهكَ ١عِٗ قبٌ
ؾغٛهلِ انتؿَٓٚ ١ٜٓافهــ ١ايتذاق اٯغـكَ ٖٛٚ ،ٜٔهكٚ ٙٚعً ٘ٝانتًٗٛق.
ٚقاٍ ابٔ اؾقٜو ٚابٔ ايرباز نكَت٘ ٚسؿ ٙاقبع ١فكانؼ أ ٟضتـ ٛاثـٓؽت
ٚعًك ٜٔنَ ًٛٝرتاً ُْٚـف ،اَا ي ٛدك ٣تًك ِٗٝؿتهــاف ١ابعؿ ف ٬نكاٖ٫ٚ ١
ُٜؿم عً ٘ٝاْ٘ َٔ تًك ٞايكنبــإ ُٜ ْ٘٫بض س٦ٓٝف نــهكاً يًتذاقٚ( ،٠وت غرب

 164ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َُطًشات فكٗ١ٝ
عك ٠ٚعٔ اب ٞدعهك عً ٘ٝايهٜ ٫ :ّ٬تًك ٢اسؿنِ عاق ٠غاقداً َٔ انتُك

()1

.

ٙواة اىفؾو ْ :م ٚيكاع ـنك اذتٛٝإ عً ٢ا٭ْجٚ ،٢فشٌ ايٓكاب ٖٛ

ـنك اذتٛٝاْات ايفٜ ٟهتػؿّ يتًكٝض

اْاثٗا.

اىزْجٞت ثبظتوأح  :أ ٟايومٍ بٗا ٚـنك ستانٓٗا بايًعك ٚايٓجك ٚاٱًْا٤

ٚضتــَٚ ٙٛــا ٜهــتًمّ اٜــفاٖ٤ا ا ٚفٓــٝشتٗا ٚاءــكا ٤ايٓــاى بٗــا ٖٚــ ٛســكاّ،
ٚا٭سٛط ايرتى َطًكا بايٓهب ١ي ًُكأ ٠ءري انتعكٚف ١آٜاً ٚايتًبٝب عًـ ٢ضتـٛ
ايتٓهري إـا نإ فَ ٘ٝههؿٚ ٠إءكا ٤بايكبٝض ،أَا ايتًبٝب بايو ّ٬فٗ ٛستكّ عً٢
نٌ ساٍ.

اىزٞفف ْ :كُإ انتهٝاٍ ٚعؿّ ًَ ٖٛٚ ،٘٦سكاّ نٛا ٤نإ وت انته ٌٝاٚ

انتٛل ٕ ٚا ٚانتمقٚع ا ٚانتعؿٚؾ ا ٚءريٖا َٔ طكم تعٝؽت انتاٍ.

اىزْغققٖٚ :ٌٞــ ٛايٓعــك وت ايٓذــٚ ّٛقبــط ايٛقــا٥ا ٚا٭ســؿاخ نهــاب

اٚقات ٚنري ايٓذٚ ّٛقَؿ ايهٛانب ْٚبط اذتكنات وت قؿق ا٫دكاّ نٛا٤
بآ٫ت ايكَؿ ا ٚبك ١ٜ٩ايعؽت اجملكؾٚ ،٠عتـكّ ايتٓذـ ِٝإـا نـإ إغبـاقاً بٓشـٛ
ادتمّ عٔ سٛاؾخ ايعا

َٔ ايٓها ٚايٓـكق ٚارتري ٚايًك ٚايًُض ٚاذتكب

َعتكؿاً بتأثري ا٭ف٬ى عً ٢اٌٖ ا٭ق

عً ٢ضت ٛايعًٚ ١ٝايهببٚ ١ٝيهٔ  ٫بأى

باٱغبـاق عـٔ ايههـٛف ٚارتهـٛف ٚؾقدـات ايهٛانـب ٚبكٚدٗـا ٚاقـرتإ
بعٓٗا َا بعض َٓٚالٍ نريٖا ٚطًٛعٗا ٚافٛهلا.

اىَت  ٖٛٚ :ايًتِ ٚايطعٔ  ٚعتكّ نب انتٚ َٔ٪انت ٫ٚ ،١َٓ٪فـكم فٝـ٘

بؽت سٓٛقُٖا ٚءٝبتُٗاٚ ،نٌ َـا يـو ٖـٌ ٖـَ ٛـٔ ايهـب ا ٫ ٚفا٭َـٌ
ايربا ٫ٚ ،٠٤تٓشُك سكَ ١ايهب بايٓطل ب٘ بًوٜ ١هُٗٗا انتهبٛب فً ٛنب٘ بًو١
أ غكَ ٣هٗ ١َٛيؿ ٣ايهاَا سكّ آٜاً ٚ ،تتشكل اذتكَ ١عٓؿ نـب أ ٟفـكؾ
َٔ انتهًُؽت إ ٫اـا أنكط ايًاقع إسرتاّ انتهبٛب نُا ي ٛأظٗك ايبؿع ١احملكَ١
ايٓاق.٠
( )1ايٛنا.433/17 ٌ٥
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اىوّقق٘ح  :وت اذتــؿٜح :يعــٔ قنــ ٍٛاهلل َــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚنــًِ

ايكايٚ ٞانتكتً َٔٚ ٞبُٗٓٝا قتًٚ ،)1(ٞاًَٗا َـٔ ايكيـا ٖٚـ ٛسبـٌ ايـؿيٛ
ايفٜ ٟت ٌَٛب٘ اؾت انتاٚ ،٤ايكؿق انتتٝكٔ َٔ ايكي ٠ٛاحملكَ ٖٛ ١اسكام ايباطٌ
ٚابطاٍ اذتل باٚ ٟد٘ نـإٚ ،عتـكّ اغـف ايعـٛ

عًٝـ٘ َٓٚـ٘ َـا ٜبـفٍ فٝـ٘

َٚكؿَ ١ي٘ ٚيًشهِ ف َٔ ٘ٝايكيٚ ٠ٛضتٖٛا ٫ٚ ،عتـ ٍٛؾ ٕٚاذتكَـ ١ايعٓـٛإ
ايعاٖك ٟنٓعتٗا باهلؿَٚ ١ٜا ًٜبٗٗا َا ؾاَت بًو ١يًشكاّ.
 ٫بأى ببفٍ انتاٍ يكٓا ٤اذتاد ١نٛا ٤ناْت يٓهه٘ ا ٚيوريَ ،ٙا

تهٔ

َٔ حتً ٌٝاذتكاّ ٚحتك ِٜاذت ،ٍ٬ا ٚته ٕٛوت ايبؽت َههؿ ٠اغكٚ ، ٣قؿ حتكّ
عً ٢ايفٜ ٟأغفٖا نُا وت انتٛظف ايفًٜٛ ٟف وت إنُـاٍ انتعاًَـ ١ايكاْْٝٛـ١
ستٜ ٢عط ٢ايكيٚ ٠ٛاهلؿ.١ٜ

اىَؾو  :أ ٌَ ايهشك َكف ايً ٤ٞعٔ ٚدٗ٘ ٚسكٝكت٘ ٚايهشك ايههاؾ

ٚارتؿٜعــٚ ١اقا ٠٤ءــري ايٛاقــا ٚعتــكّ ايهـ شك عُـٚ ً٬تعًُٝـاً ٚتعًُـاً ٚتههــباً
ٚنٛا ٤نإ ـيو بهتاب ١ا ٚتهًِ اْ ٚهح ا ٚعكؿ ا ٚؾغٓ ١ا ٚتُـٜٛك ،نـٛا٤
نـإ تـأثري ٙوت انتهـشٛق  ،عكًٝـاً ا ٚبـؿْٝاً اْ ٚههـٝاً اَ ٚايٝـاًٚ ،سبـاً ا ٚبوٓـاً،
ًٜٚشل ب٘ تهػري ادتٔٚ ،اذتل ب٘ وت بعض ايكنا ٌ٥ايعًُ ١ٝإنتػؿاّ انت٥٬ه١
 ٖٛٚأَك  ٫أٌَ ي٘ ٚإ سٓاق ا٭قٚاع  ٖٛٚأَــك عتتـاز ثبٛتـ٘ اؾت ؾيٝـٌ ٚإ
نجك اؾعاٜٚ ٙ٩هتجٓ َٔ ٢سكَ ١ايهشك َا ٪ٜت ٢ب٘ ذتـٌ ايهـشك ٚابطايـ٘ َٚـا
ٜه ٕٛيًع٬ز ٚؾفا اٱفتتإ .
ٚعٔ عٝه ٢بٔ نكهٚ - ٞنـإ نـاسكا ٜأتٝـ٘ ايٓـاى فٝأغـف عًـ ٢ـيـو
ا٫دك – قاٍ  :فشذذت فًكٝـت أبـا عبـؿاهلل عًٝـ٘ اي هـ ّ٬ؿتٓـ ،٢فكًـت يـ٘:
دعًت فؿاى ،أْا قدٌ ناْـت َـٓاعيت ايهـشكٚ ،نٓـت آغـف عًٝـ٘ ا٫دـك،
ٚنإ َعايٚ .ٞقؿ سذذتٚ ،قؿ َٔ اهلل عًـ ٞبًكا٥ـوٚ ،قـؿ تبـت إؾت اهلل
تباقى ٚتعاؾت ،فٌٗ ي ٞوت ي َ٘ٓ ٧شتكز ؟ فكاٍ ابٛعبؿاهللْ " :عِ ،سـٌ ٫ٚ
(َ )1هتؿقى ايٛنا.284/17 ٌ٥
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تعكؿ) (.)1
ٚقؿ دـا٤ت َـاؾ( ٠نـشك) وت ايكـكإٓ نـتؽت َـكٖٚ ،٠ـَ ٞؿقنـ ١عًُٝـ١
َهتكً ١وت َْٛٛع ايهشك ٚتأقغت٘ قاٍ تعاؾتطَٚالَُٜفًِِ ُ ايصَّاحِرُ حَِٝثُأَتَ٢ص(.)2
اىْعجنح  ٖٞٚ :عباق ٠عٔ غطهٚ ١نكعٚ ١شتاقٜل ٚاقا ٠٤ءـري ايٛاقـا
ٚاقعاً ٖٞٚ ،سكاّ عُٚ ً٬تعًُٝاً ٚتعًُاً ٚنهباً ٚقؿ تًشل بايهـشك غَُٛاً
اـا

ٜهٔ فٗٝا ءك

يكعَ ٞشٝض  ٫ٚتًٌُ ايًـعبفَ ٠ـا تهـبب٘ اٯ٫ت

ايهٗكبا َٔ ١ٝ٥فعٌ ٜتُف بههكع ١غاقق ١ا ٚضتٖٛا اَ ٫ا قُؿٖا.

اىغِ ْ ٖٛٚ :ؿ ايُٓض ٚايكياؾٚ ،وت ارترب َٔ :ءًٓا فًـٝو َٓـا(،)3

أ ٟيٝو َٔ ايهذاٜا اٱنٚ ١َٝ٬نٓٔ ايكناي ٚ ،١عتـكّ ايوـٌ ؿتـا غتهـَ ٢ـٔ
ايبٝا ٚايًكا ٤نبٝا ايكؾَ ٤ٟا لعِ أْ٘ ايٓٛع ادتٝؿ أ ٚغًط٘ َع٘ عً ٢ضت٫ ٛ
ٜبؿ ٚظاٖكاً ٚ

ٜتِ اٱغباق عٓ٘ ،نُا ُٜـؿم ايوٌ عً ٢نٌ عٝب قُؿ ب٘

ايًبو ٚايتؿيٝو عًـ ٢انتًـرتٚ ،ٟيـٝو َـٔ ايوـٌ عـؿّ ايتهـات ايبـا٥ا إؾت
ا يعٝب وت ايعؽت انتباعٚ ،١نفا ي ٛإعتكؿ بأ ْ٘ يٝو بعٝبْ ،عِ يًًُرت ٟس٦ٓٝف
غٝاق ايعٝب.

اىغْبء  ٖٛٚ :نٝه ١ٝهل ٛبـايًشٔ ٚايًهـغ تـجري ايطـكب ٚايًـٗ ٠ٛاحملكَـ١

ُٜٚؿم عً ٘ٝعكفاً اْ٘ ءٓاٜٚ ،٤هتجٓ َ٘ٓ ٢ءٓا ٤ايٓها ٤وت ا٭عـكاى ؿتـا يـٝو
بباطٌ ٚعؿّ انتعُاٍ آ٫ت انت ٖٞ٬ا ٚمساع ايكداٍ ٚؾغٛهلِ عً ٢ايٓها٤
 ٖٛٚسكاّ.

اىغٞجخ  :اءتاب٘ اءتٝاباً :إـا ٚقا فْٚ ٘ٝاٍ َٓـ٘ٚ ،ا٫نـِ ايوٝبـ ١بايههـك

 ٖٛٚإ ٜتهًِ يػِ غًف إْهإ َهتٛق ؿتا ٪ٜـٜٚ ٜ٘وُ٘ ي ٛمسع٘ َا اْـ٘
َؿم ،أَا ي ٛنإ نفباً فاْ٘ بٗتاْاً ،فبؽت ايوٝبٚ ١ايبٗتإ عُٚ ّٛغَُٔ ّٛ
( )1قكب ا٭نٓاؾ .23/4
( )2نٛق ٠ط٘.69
( )3ايهًاف .287/3
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ٚدَ٘ ،اؾ ٠اٱيتكا ٖٞ ٤ـنك يػِ بهـٚ ٤ٛؿتا ٪ٜـَٚ ،ٜ٘اؾ ٠اٱفرتام إ وت
ايوٝبَ ١ؿم بفنك ساي ١أ ٚن ٝه ١ٝءـري نــً ١ُٝعٓـؿ انتوتـابٚ ،وت اٱفـرتا ٤إ
ـنك ٙنفب ،فه ٞاٱفرتا ٤اثِ َكنب ٚيهٔ ايوٝبٚ ١اٱفرتاًٜ ٤تكٝإ وت ايكـبض
ُٖٚا َعاً َٔ ا٭غ٬م ايفَ ١ُٝاييت ٖ َٔ ٞايهًٝات انتًهه ،١فايوٝب ١أؾْ٢
َكتب َٔ ١اٱفرتاٚ ٤يهٔ ايتٛنٝؿ دـا ٤عًٗٝـا وت ايُٓـٖٚ ّٛـفا ٜ ٫عـين إ
َ ٬ـٔ
ايوٝب ١أغطك ٚأ نجك ْكق ًا بـٌ ٭سهـاّ ا٭ٚيٜٛـٚ ١يتٓمٜـ٘ انتهـًُؽت اَـ ً
اٱفرتاٚ ٤ايهفب.

تفنك وت ايككإٓ اَ ٫كٚ ٠اسؿ ٠قـاٍ تعـاؾت طَٚالَ

 َٔٚاٯٜات إ ايوٝب١

تَجَصَّصُٛا َٚالََٜػِتَبِبَعِضُهُِبَعِضّاص( ، )1ي٪ٝنو بٗا قـاْٜ ٕٛتوًـ ٢اذتٝـا ٠ايَٝٛٝـ١
يًُهًِ ٚانتهًُٜٚ ١هاِٖ وت تٗفٜب ا٭غ٬م ٚإَ٬ع اجملتُعات.

اظتغزبة  :بههك انت ٖٛٚ -ِٝايفٜ ٟفنك ءـري ٙبهـ ٤ٛاَـا ايـفٜ ٟكـا فٝـ٘

ٜٚهَْٛٛ ٕٛع ايوٝبٚ ١

ٜعًِ ؿتا ـنك ف ٘ٝفٗ ٛانتوتاب –بهتض انت.ِٝ

اىجٖزبُ  :بٗت٘ بٗتا :أ ٟاغف ٙبوت ٖٛٚ ،١وت اٱَط٬ع ـنك ايوري به٤ٛ

ٜهعً٘ ٚيٝو فٚ ٘ٝايبٗتإ أيؿ سكَ َٔ ١ايوٝب.١

اظتزغبٕو ثبىفَا  ٖٛٚ :ايـف ٟغتـرب عـٔ إ قتهابـ٘ ايهـٛاسٌ ٚاقرتافـ٘

يًفْٛب عٔ عُؿ ٚبكُؿ اٱعٚ ٕ٬اٱ غباق ٚعاٖك ٙبايههـل ٜهـكط سكَتـ٘
فتذٛل ءٝبت٘ نــٛا ٤قُؿ بوٝبت٘ اقتؿاع٘ عٔ فهك٘ آَ ٚا ايٓاى َٔ ايتأثك ب٘
ٚضتٚ ،ٙٛا٭سٛط اٱقتُاق وت انــت وابت٘ عًَ ٢ا عـاٖك بـ٘ َـٔ ايههـلٚ ،يـٛ
ابؿ ٣انتتذاٖك عفقاً َكب ً٫ٛيــكعاً نتا ٜتذاٖك ب٘  ٫عٛل ءٝبت٘ٚ ،نفا ي ٛتاب
عٔ ايفْب ٚايتذاٖك ب٘.

اىقَبه  ٖٛٚ :يعب ايكُاق باٯت٘ ارتاَـ ١بـكٖٔ ٚءًبـ ١اسـؿ انتتكـاَكٜٔ

 ٖٛٚسكاّ نٛا ٤نإ َا ايعٛ
( )1نٛق ٠اذتذكات .12

اّ بؿ ْ٘ٚبوض ايٓعك عٔ آيت٘ َا ؾاّ ُٜؿم
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عً ٘ٝيوٚ ١عكفاً اْ٘ قُاقٚ ،عتكّ اٱعاْ ١عًٝـ٘ وت ايبٝـت ا ٚءـريٚ ٙانتكدـا وت
اٯ٫ت انتعؿ ٠يًكُاق اٌٖ ارترب ٠بٗفا ايعٌُ ٖٞٚ ،ختتًف باغت٬ف ا٭عُاق
ٚا٭َُاقٚ ،اذتهِ تابا يًُْٛٛع.
 ٚايكُاق اغِ َٔ َطًل ايًعب ٚايًٗ ،ٛبايًعب بـاٯ٫ت انتعـؿ ٠يـ٘ ٫ٚ
ٜتك ّٛا ٫بطكفؽت َا ايكُؿ ،فً ٛفعً٘ يػِ بٚ ٘ٓٝبؽت ْهه٘ ُٜ ٫ؿم عً٘ٝ
اْ٘ قُاق ٚيهٓ٘ عتكّ َٔ دٗ ١اغك ٣باعتباق ٙيعباً.

اىز٘هٝخ ٜ :كـاٍٚ :قٜـت ارتـرب تٛقٜـ :١اـا نـرتت٘ ٚاظٗـكت ءـريٚ ،ٙوت

اٱَط٬ع إ ٜٓطل بهٜ ّ٬كٜؿ َٓ٘ َعَٓ ٢طابكاً يًٛاقا آٜاً ٚيهٓ٘ ءري ايفٟ
ٜهُٗ٘ انتػاطإلب ٚانتتباؾق عكفاً ،نك ٍٛابكاٖ ِٝارتً ٌٝعًٝـ٘ ايهـ ّ٬نتـا نـأي٘
ادتباق عٔ لٚدت٘ فكاٍٖ" :ف ٙاغيت" اقاؾ اغ ٠ٛاٱقتإ ٚايؿ ٜٔغً ١ٝايكتـٌ
ي ٛاغرب ٙباْٗا لٚدت٘.

اىنٖبّخ  ٖٞٚ :اؾعاَ ٤عكف ١ا٭نكاق ٚاٱغباق عٓٗا َٚا عتؿخ ؿتهتكبٌ

ا٭ٜاّ بمعِ تًكٗٝا َٔ ادتٔ ٚضت ٛـيو.

اىيٖ٘ َ ٖٛٚ :ا ًٜوٌ عٔ ـنك اهلل ُٜٚؿ عٓ٘ نايوٓاْٚ ٤كب ا٭ٚتاق،

ٚي٘ َكاتب نجريٚٚ ٠دـَ ٙٛتعؿؾٜٚ ،٠هــتجٓ َٔ ٢ايًٗ ٛاذتكاّ َ٬عب ١ايكدٌ
٭َكأت٘ َٚماٚيت٘ نتا ف ٘ٝانتٗاقٚ ٠انتٓعٚ ،١قاٍ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚنـًِ :نـٌ هلـ ٛانتـ َٔ٪باطـٌ إ ٫وت ثـ٬خ :وت تأؾٜبـ٘ ايهـكىٚ ،قَٝـ٘ عـٔ
قٛن٘٬َٚ ،عبت٘ اَكأت٘ فاْٗٔ سل(.)1

آالد اىيٖ٘  :ا٭ؾٚات ايـيت تهـتعٌُ وت ايوٓـاٚ ٤ايكُـاق ٚضتُٖٛـا َـٔ

انباب ايًٗٚ ٛايهذٛق نانتمَاق ٚايعٛؾ ٚءريُٖا ٚسكَتٗا بايفات ٚبايعك
نتا فٗٝا َٔ إيواٍ عٔ ـنك اهلل.

( )1ناق ا٭ْٛاق .216/61
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اىقٞبفخ  :قاٍ تعاؾت طَٚالَتَكِفََُايَِٝضَيَوَبِِ٘ عًِِِْص(ٜ ،)1كاٍ قهت ٚقهٛت أثكٙ

اـا تبعت٘ٚ ،ايكٝاف ١إذتام ايٛيؿ بايٛا يؿ ٚا٭ؽ بأغ ٘ٝبتتبـا اٯثـاق ٚا٭َـاقات
ٚا٭ َٚاف ايبؿْ ١ٝايؿاي ١عً ٢ا٫حتاؾ وت ايٓهــبٚ ،ايفٜ ٟعكف تًو اٯثاق
ٜهُ ٢قا٥ف ٚادتُا قافٚ ،١ا٫ق ٣ٛسكَـ ١ايكٝافـ ١يعـؿّ اعتباقٖـا يـكعاً وت
ا٫ذتام ايفٜ ٟه ٕٛعُؿت ٘ ايٓهب ٚيعَُٛات ايٛيؿ يًهكاٍ.

اىْغِ  :ا ٌَ٫وت ايٓذٌ تٓهري ايٛسٌ ٚايُٝؿ َـٔ َهـإ اؾت آغـك

يتُك عً ٢ايُٝاؾ  ٖٛٚوت اٱَط٬ع إ ٜمٜؿ وت مثٔ ايهًعَ ١ـا ايعـمّ عًـ٢
عؿّ يكاٗ٥ا ٚيهٔ يٝهــُع٘ ءري ٙفٝمٜؿ بمٜـاؾت٘ ،اَ ٚؿسٗا وت ايبٝا يرتٚظتٗا
ٚيٝكا ءري ٙوت يكاٗ٥اٚ ،اذتكَ ١يًتؿيٝو ٚارتٝاْٚ ١يكاعؿْ ٫ ٠كق ْ ٫ٚكاق.

اىََْٞخ ْ ٖٞٚ :كٌ ايه َٔ ّ٬يػِ اؾت يػِ عًٚ ٢د٘ ايهعا١ٜ

ٚاٱفهاؾ  ٖٛٚسكاّْ ،عِ قؿ تباع ا ٚعب َا ٚدٛؾ ًَُش ١ءايبٚ ١قادض
يكع ٞناٜكاع ايهتٓ ١بؽت انتًكنؽت ذتهغ اٱنٚ ّ٬انتهًُؽت َٔ اـاِٖ.

اىْٞبؽخ ٜ :كاٍ ْاست انتكأ ٠تٓٛع ْٛساً ْٝٚاساً أ ٟتبؿ ٟنذعاً ْٚعٝاً وت

انتُــٝبٜ ١بهٗٝــا ٜٚبهــ ٞءريٖــاٚ ،حتــكّ ايٓٝاســ ١عًــ ٢انتٝــت بايباطــٌ نُــا يــٛ
ايتًُت عً ٢ايهفب َٚا ٖ ٛءـري يـكعٚ ٞعتـكّ اغـف اٱدـك ٠عًٗٝـا ،اَـا
ايٓٝاس ١عً ٢اذتهؽت عً ٘ٝايه ّ٬فٗ ٞدا٥مٚ ٠غاقد ١بايتػُِ ٚايِٓ عٔ
ايٓٗ.ٞ

اىجٞع ْٛ :ع َهاعًَٚ ١عاًَ ١عتتاز إيٗٝا ايٓاى وت نٌ لَإ َٚهإ ٚ

تٓشُك بأٜاّ اٱنْ ٖٛٚ ،ّ٬ؿ ايًكاٚ ،٤قؿ ٜأت ٞبعٓـٛإ ايًـكا ٤فٗـَ ٛـٔ
ا٭ْؿاؾ َٚعٓا ٙوت ايًوٚ ١اٱَط٬ع اْتكاٍ عؽت َٔ يػِ إؾت آغك بعٛ
َكؿق عًٚ ٢د٘ ايرت اْٚ ٞايكبـٚ ،ٍٛعـكف آٜـاً باْـ٘ إعطـا ٤انتـجُٔ ٚأغـف
ايجُٔ.
ٚقتهٔ تكه ِٝايبٝا بًشاظ يكا٥ط٘ اؾت:
( )1نٛق ٠ا٫نكا.36 ٤
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ا٭ : ٍٚبٝا بهتاب ٚياٖؿ ٜٔبًكط ايعؿاي.١
ايجاْ : ٞبٝا بهتاب ٚياٖؿ ٚاَكأتؽت.
ايجايح  :انكاط ايهتاب ١وت ايتذاق ٠اذتاْك.٠
ايكابا  :ايبٝا بكٖإ َكب.١ْٛ

ارتــاَو  :ايبٝــا بايجكــٚ ١ا٭َاْــ ١طَٚإِِٕنُٓدتُِ عًََدد ٢شَ دفَر ٚيَدِ دِ دُْٚانَاتِّبددا
ََرَِٖإََْكِبُٛضَََْ١إِِٕأَََِٔبَعِضُهُِبَعِضّاًََُِٝؤَدِّايََِّ ٟاؤِتَُُِٔأَََاَْتَُ٘ص (.)2()1
اىيؾِ ٜ :كـاٍ ذتـٔ ًٜشـٔ ذتٓـ ًا ٚقدـٌ ٫سـٔ ٚذتـإ :غتطـ ٧وت ايٓطـل
ٚايككاٜٚ ٠٤رتى ايُٛابٚ ،ي٘ َعإ اغك ٣نهب ايككاُٜٚ ،ٔ٥ض ايبٝا ٚإ
دا ٤ايًهغ ٚف ٘ٝذتٔ ٚغطأ وت اهلٚ ١٦ٝاٱعكاب بعؿ ايعٗٛق ايعكوت وت انتعٓـ٢
انتكُٛؾ غَُٛاً ايًٗذات ايؿاقدٚ ١احملً ١ٝنُا ي ٛقاٍ بعت بهتض ايتـا ٤أٚ
نهك ايعؽت أ ٚنه ٕٛايتا.٤

اظتعبٝبح  ٖٞٚ :عباق ٠عٔ تهً ِٝايعؽت بكُؿ نْٗٛا ًَهاً يًوري بايعٛ

ٚتهً ِٝي ٤ٞآغك َٔ انتً ـرت ٟبعٓٛإ ايعٚ ١ْٝٛايجُٔ ،فٗ ٞبٝا وت ايكُؿ
ٚايهعٌ ٚيهٓ٘ فاقؿ يُٝو ١ايكبٚ ٍٛاٱظتابٚ ،ـتًٝو بعـٛ

ٚيهـٔ بايهعـٌ

ٚيٝو بايًهغ ايفُٜ ٟض َع٘ ايبٝا ايعكؿ.ٟ
ٚ

ٜكؾ انـِ انتعاطـا ٠وت ْـِ ا ٚقٚاٜـٚ ١يهٓـ٘ اَـط٬ع َهـتككأ ٖٚـٞ

ايها٥ؿ ٠وت ٖفا ايمَإ وت أفكاؾ ايبٝا ٚسًت عً ٢ضتـ ٛاْطبـاق ٞيـا٥ا بـؿً٬ٜ
يًعكؿ ايًهع ،ٞفُٝهٔ إٔ ٜكـاٍ أْٗـا بٝـا عـكوت

ٜجبـت ْٗـ ٞايًـاقع عٓـ٘،

ٚانتًٗٛق غَُٛاً بؽت انتتكؿَؽت عؿّ اعتباقٖا بٝعاً  َٔ َِٗٓٚقـاٍ بافاؾتٗـا
انتًه ١ٝانتتميمي ١ا ٚا٫باسٚ ١وت ٖفا ايك ٍٛسكز يؿٜؿ ٚ ،ا٭ٚؾت سح ايٓاى
عًــ ٢ايتهكــ٘ وت ايبٝــا ٚأسها َــ٘ ٚاٱقتكــا ٤إؾت دعــٌ إدــكاَ ٤ــٝو ١اٱظتــاب
ٚايكبَ ٍٛتعاقف ١عٓؿِٖ.
()1نٛق ٠ايبكك.283 ٠
()2اْعك تههريْا َعا

اٱقتإ.20/28
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اجملبىفخ  :ارتطٛق ،٠أ َا وت اٱَط٬ع َا ٚلٕ َعؽت ي٘ نايبٝا

اىًَ٘ ٜ :كاٍ ناّ ايبا٥ا ايهًع ٖٛٚ ،١عك

زتالف.١

ايهًعٚ ١ايٓؿاٚ ٤اجملاـبـ١

بؽت ايبا٥ا ٚانتًرت ٟعًٗٝـاٚ ،أ نـاَٗا انتًـرت :ٟطًـب بٝعٗـاٚ ،وت ارتـرب ْٗـ٢
قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚنـًِ عـٔ ايهـَ ّٛـا بـؽت طًـٛع ايهذـك إؾت

طًٛع ايًُو( ،)1فٗ ٞناع ١ـنك ٚتهبٝض ٚـنك هلل َٓ٘ ،اَا ايهـ ّٛوت بـاب
ايمنا ٠فٝعين ايكعٚ ،ٞقؿ تكؿّ ـنك.ٙ

اطتٞبه  ٖٛٚ :يو ١اٱغتٝاقٚ ،ارتري :٠انِ َٔ اٱغتٝاق َجٌ ادتمٜـَ ١ـٔ

اٱدتماٚ ،٤وت اٱ َط٬ع سل سٌ عكؿ ايبٝا يًبـا٥ا ٚانتًـرت ٟا ٚ٭سـؿُٖا
سهب ايًكط َٔ دَٗ ١ؿ ٠ارتٝاق ٚضتٖٛا َٔ َِٗٓٚ ،عكف٘ بأْ٘ (ًَو إقكاق
ايعكؿ ٚالايت٘) ٚيهٓ٘ أغِ ٜٚتعًل نل اٱلاي ١فكط ،٭ٕ إقكاقَ ٙهتُشب
بأٌَ ا يعكؿ ٚارتٝاق ْٛع تؿاقى ٚختهٝـف ٚإ قايـ ١نـا٥و ١يـكعاً ٚوت َـشٝش١
ستُؿ بٔ َ هًِ عٔ اٱَاّ ايُاؾم عً ٘ٝايه ّ٬عٔ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚنًِ ايبٝعإ بارتٝاق ستٜ ٢هرتقا(.)2

فٞبه اجمليٌ  ٖٛٚ :سل يهٌ َٔ انتتعاقؿ  ٜٔوت ايبٝا َا

ٜهرتقا ،فاـا

إ فرتقا نكط ٖفا ارتٝاق َٔ ايطـكفؽت ٚيـمّ ايبٝـا َـٔ دٗتـ٘ َْٛ ٚـٛع غٝـاق
اجملًو ٖ ٛايبٝا جبُٝا أ قهاَ٘ ؿتا ف ٘ٝبٝا ايُكف ٚايهًِٜ ٫ٚ ،جبت وت ءريٙ
ناٱداقٚ ٠ايٛنايٚ ١ايًُض..

فٞبه اضت٘ٞاُ  ٖٛٚ :سل قؾ اذتٛٝإ نتٔ ايرتا ٙنتؿ ٠ث٬ث ١اٜاّٜٚ ،هكط

بانكاط٘ وت ايعكؿ ا ٚتُـكف انتًـرت ٟبـاذتٛٝإ تُـكف ًا نايـه ًا عـٔ اٱيتـماّ
بايبٝا.

فٞبه اىْو ٖٛٚ : ٛايجابت باٱيرتاط وت ُْٔ ايعكـؿٚ ،وت ايُـشٝض

عٔ اَ٫اّ دعهك ايُاؾم عً ٘ٝايه ّ٬قاٍ  :انتهًُ ٕٛعٓؿ يكٚطِٗ إ ٫نٌ
( )1ايهاوت .225/5
( )2ايٛنا.245/1 ٌ٥
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يكط غايف نتاب اهلل عم ٚدٌ ف ٬ظتٛل ٚ ،ظتٛل دعٌ يكط ارتٝاق يًبا٥ا
ٚانتًرت ٟا ٚ٭سؿُٖا ا ٚ٭دٓ

عٔ ايعكؿ ءريُٖا.

فٞققبه ختيققف اىْققوٜٚ : ٛهــُ ٢ا ٜٓـاً غٝــاق ا٫يــرتاطٖٚ ،ــ ٛســل

انت ًــكٚط ي٘ بههــؼ ايعكـؿ ٚايتكا ٌٜعٓؿ ختًف ايًكط ٚاَتٓاع انتًكٚط عًٝـ٘
عـٔ ايٛفـــا ٤بايًـكط ٚتعـفق ادبـاق ٙبايطــكم ايًــكعٝــ ١عـًـ ٢ا٭ؾا.٤

فٞبه اىغنب ٜ :كاٍ ءبٓ٘ وت ايبٝا ءبٓاً :غؿع٘ ،فايبا٥ا ٜعتـرب َوبْٛـاً اـا

باع باقٌ َٔ مثٔ انتجٌٚ ،انتًرتٜ ٟعترب َوب ْٛاً اـا ايرت ٣بانجك َٜٓ٘ٚ ،عترب وت
ثبٛت ٖفا ارتٝاق يكطإ:
ا٭ :ٍٚدٌٗ انتوب ٕٛبايك ١ُٝفً ٛعًِ انتًرت ٟباْ٘ ًٜرت ٟبأنجك َٔ ايك١ُٝ
ا ٚإ ايبا٥ا عًِ باْ٘ ٜبٝا باقٌ َٔ ايك ١ُٝف ٬غٝاق ي٘ َا ظٗٛق ايوػت.
ايجاْ :ٞإ ٜه ٕٛايتـهـاٚت ؿتا ٜ ٫تهــاَض ب٘ ايٓاى وت َجٌ ٖف ٙانتعاًَ.١

فٞبه اىزأفري  ٖٛٚ :فُٝا اـا باع ي٦ٝاً ٚ

ٜكبض انتبٝا  ٫ٚـتاّ ايجُٔ

فاْ٘ ًٜمّ ايبٝا ث٬ث ١اٜاّ فإ ات ٢انتًرت ٟبايجُٔ فٗ ٛاسل بايهًعٚ ١ا ٫فًًبا٥ا
فهؼ انتعاًَٜ ٫ٚ ،١عؿ قبض انتًرت ٟيبعض انتبٝا ا ٚقبض ايبا٥ا يبعض ايجُٔ
قبٓاً عً ٢ا٭ق ،٣ٛإ ٫إـ ا إتهكا عً ٢دعٌ باق ٞايجُٔ ؾٜٓاً وت ايفَ.١

فٞبه اىوؤٝخ  ٖٛٚ :فُٝا إـا إيرت ٣أ  ٚباع ي٦ٝاً ََٛٛفاً ءري ًَاٖؿ ثِ

ٚدؿ ٙعً ٢غ ٬ف ـيو ايَٛف ٜجبت ارتٝاقٚ ،نفا إـا ٚدؿ غ٬ف ايك١ٜ٩
ايهابك ١اييت إ قتهم عًٗٝا ايبٝا.

فٞبه اىعٞت َْٛٛٚ :ع٘ ٚدـٛؾ عٝـب وت انتبٝـا فٝـتػري انتًـرت ٟبـؽت

فهؼ ايعكؿ ٚاٱَٓا ٤با٭قٍ.
نُا ٜجبت ٖفا ارتٝاق يًًُرت ٟاـا ٚدؿ وت انتبٝا عٝباً ٜجبت يًبـا٥ا أٜٓـاً
اـا ٚدؿ وت ايجُٔ عٝباً.

األعْج ٜيف اىعقل  ٖٛٚ :ايف ٟيٝو طكفاً وت ايعكؿ ،فعكؿ ايبٝـا َـجً٬

ٜكا بؽت ايبا٥ا انتًرتٚ ٟهلُا سل ارتٝاق ٚفل ايًكٚط ٚ٭سؿُٖا إ ًٜرتط
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اإلفجبه  ٖٛٚ :اٱبٚ ٬اَط٬ساً ايه ّ٬ايفٜ ٫ ٟرتتب عً ٘ٝاثك يكعٞ

٭ْ٘ يٝو بعكؿ  ٫ٚاٜكاع ،نُا ي ٛقاٍ يػِ اقٜؿ إ اطًل لٚديت ا ٚاقٜؿ
إ اٚقف ؾاقٜٚ ، ٟكابً٘ اٱًْا٤

ٚاٱٜكاع.

اىزعققلٖٚ : ٛــ ٛايعًــِ ٚعــاٚل اذتــؿ ٚايتُــكف َــٔ ءــري اـٕٚ ،وت

ا َ٫ط٬ع ايتُكف وت َاٍ ايوري أنجك َٔ انتأـ ٕٚي٘ ب٘ ٚارتٝاْٚ ١ا٫تٝـإ ؿتـا
ٜٓاوت ا٭َاْٚ ١انتتعاقف وت سهعٗا ،نُا ي ٛناْت عٓـؿ ٙسًـٚ ٞؾٜعـ ١ا ٚقٖٓـاً
فأعطاٖا اؾت عٝاي٘ يًبهٗا َٔ ءري اـٕ انتايو ٚتعكْت يًتًف فٗ َٔ ٛايتعؿٟ
ٚف ٘ٝايُٓإ َٔٚ ،ايتعؿ ٟتأغري ايمناٚ ٠عؿّ اغكادٗا ٚؾفعٗا اؾت اًٖٗا َا
ٚدٛؾ انتهتشل اؾت إ تعك

انتاٍ اؾت ايتًف.

اىزفوٖٚ : ٜٝـ ٛايـرتى ٚايتٓـٝٝا ٚا٫ءهـاٍ ٚا٫نـكاف ٚايتكُـري عـٔ

اذتؿٚ ،وت اَ٫ط٬ع اُٖاٍ ايعؽت نهبـب َٚكؿَ ١يتًهٗاٚ ،ايتهكٜط ٜهتًمّ
ايُٓإ وت ايٛؾٜعٚ ١ا٭َاْٚ ١ايعؽت انتهـتأدكٚ ٠ضتٖٛا َٔٚ ،ايتهكٜط اُٖ٫اٍ
انت٪ؾ ٟيًتًف ٚعؿّ ا٫سرتال عً ٢ايعؽت ٚتكى انباب سهعٗا ٚفل انتتعاقف
ٚعؿّ َكاقبتٗا ٚتكى اؾاَتٗا اـا ناْـت حتتاز اٱؾاَ ،١فًـ ٛآدـك نـٝاق ٠نتـؿ٠
يـٗك ٚتـكى اؾاَتٗــا ٚفـل ايًــكٚط ٚانتتعـاقف ٚتًهـت بهــبب اُٖ٫ـاٍ فٗــٛ
ْأَٚ ،قؿ ٜطًل ايتهكٜط عً ٢ايتعؿ ٟآٜاً زتالاً.

اىٚوٗهح ٖٚ :ـ ٞوت ايًوـ ١اٱدتـاٚ ،٤وت اٱَـط٬ع اذتُـٌ عًـ ٢فعـٌ

ايًٚ ٤ٞتعفق ايتػًِ َٓ٘ ستـَ ٢ـا انـتهكا ادتٗـؿ ٖٚـ ٞءـري ايٓـكٚقٟ
ٚايٓكٚقٜات اييت تعين اٱعتكاؾات ادتالَ ١انتطابك ١يًٛاقا َٚباؾ ٨ايرباٖؽت
انتهٝؿ ٠يًٝكؽت.

اوبقيخ  ٖٞٚ :بٝا ايمقع نب َٓ٘ ا َٔ ٚءريٚ ،ٙاًَٗا َٔ اذتكٌ ٖٞٚ

انتهاس ١اييت تـمقعٚ ،قـؿ ًٜشـل بٗـا بٝـا ايمبٝـب بايعٓـب ٚايتُـك بايكطـب،
ٚاحملاقً ٫ ١عٛل يًِٓ ٚنتا فٗٝا َٔ ادتٗايٚ ١ايوكق.
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اٟفخ َ :ا ُٜٝب ايًٜٚ ٤ٞعكْ٘ يًتًف اٚ

اهل٬ى.

اٟفخ اىََبٗٝخ  :ايب ٤٬ايٓالٍ َٔ ايهُا ٤نايُاعكٚ ١ايكٜض ايعات ١ٝهتا

 ُٜٝب ايعؽت ٜٚعكْٗا يًتًف.

اىقٖبه  ٖٛٚ :ايف ٟظتعٌ ايجٝاب بٓٝاً ا ٚعتٛقٜٚ ٙؿقٜ٘ٚ ،كاٍ قُـكت

ايجٛب قُكاً :بٓٝت٘ٚ ،ايكُاق ٠بايههك ايُٓاع.١

اىقفٞي  ٖٛٚ :آي ١يًهٚ ٌٝناْت تعين عٓؿ أ ٖـٌ ايعـكام مثاْٝـَ ١هانٝـو

ٚق ٌٝاْ٘ ؿتكؿاق انتؿ أ ٟضتـ ٛث٬ث ١اقباع ايهٝـًٚ ،ٛوت اذتؿٜح عٔ أب ٞعبؿ اهلل
عً ٘ٝايه ّ٬قاٍ  :دا ٤قدٌ إؾت أَـري انتـَٓ٪ؽت عًٝـ٘ ايهـ ّ٬فكـاٍ ٜ :ـا أَـري
انتَٓ٪ؽت  ،إٕ اَكأت ٞسًبت َٔ يبٓٗا وت َهٛى فأنكت٘ داقٜيت فكاٍ  :أٚدا

اَكأتو ٚعًٝو جباقٜتو (.)1

األٍني او٘  ٖٛٚ :ايفٜ ٟك ّٛنهغ انتاٍ ْٝابـ ١عـٔ انتايـو ،نايـفٟ

عٓؿ ٙايٛؾٜعٚ ١ا٭َاْ٪ٜ ٫ٚ ،١غف ا٭دك ٠عً ٢سهعٗا ٚتعاٖؿٖاْ ،عِ ُٜٔٓ
َا ايتعؿٚ ٟايتهكٜط.

اىوٙققب ٖٚ :ــ ٛيوــ ١ايكبــٚ ٍٛاٱنتشهــإٚ ،وت اٱَــط٬ع اٱَٓــا٤

ٚاٱدال ٠بعؿ سُ ٍٛايهعٌ يفا ٜطًل ايكْا عًَٛ ٢افك ١انتايو عً ٢تُكف
ايهٓٛي ٞوت

َاي٘.

ثني اىْوٗ ٛاىٖقفخ  :ايًـكط وت ايعكـؿ ٖـ ٛست تُـٌ اذتُـٚ ٍٛظتـٛل

حتكك٘ وت اذتاٍ ا ٚوت انته تكبٌ نشٌُ ايًاٚ ٠قؿ ّٚانتهافك ،أَـا ايُـه ١فٗـٞ
َتشكك ١ايٛقٛع وت انتهتكبٌ نٗ ٍ٬ايًٗك ٚطًٛع ايًُو.
فبُٗٓٝا عُٚ ّٛغُٚ َٔ ّٛد٘ ،فُاؾ ٠اٱيتكـا ٤اٱْعـؿاّ أٚإ ايعكـؿ
ٚاذتُ ٍٛوت انتهتكبٌَٚ ،اؾ ٠اٱفرتام إ ايًـكط ستتُـٌ اذتُـٚ ٍٛايُـه١
ستُ ١ٝايٛقٛع وت انتهـتكبٌ ُٖٚـا َٓافٝـإ يًتٓذٝـم ايـفٖ ٟـ ٛيـكط وت ايعكـؿ
( )1ايٛنا.392/20 ٌ٥
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ٚاٱٜكاع.

اىف٘ٚيل  :أ ٟايف ٟظتكَٝ ٟو ١ايعكؿ ٚضت ٙٛوت ًَو ايوـريٚ ،تتٛقـف

َش ١عكؿ ٙعً ٢إدال٠

انتايو.

ئعبىح فعو اىف٘ٚيل  ٖٛٚ :إ َٓاٚ ٤قْا انتايو ؿتا قاّ ايهٓٛيَ ٞـٔ

تُكف وت َاي٘ نايبٝا ٚضتٚ ،ٙٛقؿ إغتًف ايهكٗا ٤وت أٚإ ْهاـٖا ٚأثكٖا عً٢
قٛيؽت:
ا٭ :ٍٚاٱدــال ٠نايــه ١أ ٟإ إ دــال ٠انتايــو تهًــف عــٔ َــش ١عكــؿ
ايهٓٛي َٔ ٞسؽت ٚقٛع٘ ٖٛٚ ،انتػتاق ٚيٝو َٔ سؽت اٱدال ٠اييت دا٤ت
٫سك ١يعكؿ

ايهٓٛي.ٞ

ايجاْ :ٞاٱدالْ ٠اقً ١أ ٟإ عكؿ ايه ٓـٛيٜ ٫ ٞهـْ ٕٛافـفاً إَ ٫ـٔ سـؽت
إ دال ٠انتايو ٚقْاٜٚ ،ٙه ٕٛقبًٗا نايًو ٛا ٚايه ّ٬انتعًل ايف ٫ ٟعرب ٠ب٘،
ٚتعٗك مثك ٠ارت٬ف اْ٘ ي ٛسٌُ فتا ٤يًُبٝا بؽت َـؿ ٠بٝـا ايهٓـٛيٚ ٞادـال٠
انتايو ،فعً ٢ايك ٍٛا٭ٜ ٍٚه ٕٛيًًُرتٚ ،ٟعً ٢ايجاْٜ ٞه ٕٛايُٓا ٤يًبا٥ا
 ٖٛٚانتايوٚ ،نفا ا٭َك بايٓهب ١يًجُٔ.

اىعقل اىف٘ٚيل  ٖٛٚ :نٌ عكؿ ُٜؿق َٔ ءري انتايو ٜٓ َٔٚـٛب عٓـ٘

نايٛنٚ ٌٝايٛي ،ٞفً ٛباع لٜـؿ ؾاق دـاقَ ٙـٔ ءـري اـْـ٘ فٗـفا ايبٝـا فٓـٛيٞ
ٚمس ٢لٜؿ س٦ٓٝف فٓٛيٝاً ٭ْ٘ ادكَ ٣ـٝو ١ايعكـؿ وت ًَـو ءـريٜٚ ،ٙتٛقـف
ايعكؿ وت َشت٘ ٚآَا ٘٥عً ٢ادال ٠انتايو اٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘.

اظتبه اظتزَ٘ه  :أ ٟايف ٟي٘ قَٚ ١ُٝاي ،١ٝفشب ١اذتٓطَ ١ج ً٬يٝهـت َـٔ

انتاٍ انتتُ.ٍٛ

اظتضي ٖٛٚ : ٜادتٓو ايف ٟتتُاثٌ افكاؾَُٚ ٙاؾٜك٘ ٚتتها ٣ٚقُٝتٗا وت

ادتًُ ١ناذتٓطٚ ١ايًعري ٚنجري هتا تٓتذ٘ انتعاَـٌ اذتؿٜجـ ١بهٝهٝـٚ ١غَُٛـ١ٝ
ٚاسؿ ٠فً ٛافرت

َاَ ً٫جًٝاً ثبت وت ـَ ١انتكرت

َجٌ َا اقرت

.

اىق ٖٛٚ : َٜٞادتٓو ايـف ٫ ٟتتًـاب٘ افـكاؾٚ ٙختتًـف قُٝتٗـا بًشـاظ
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ارتُٚ ١َٝٛادتٗٚ ١ايكءب ١نايًـٝاٚ ٤اٱبـٌ ٚايُـٓاعات ايٝؿٜٚـٚ ١ادتـٛاٖك
فُٔ ٜكرت

قُٝٝاً ٜجبت وت ـَت٘ قُٝت٘.

اىني ٜيف اظتعني  ٖٛٚ :اقاؾ ٠دم ٞ٥اكتاي ٞءري َعؽت َٔ نًَ ٞعؽت،

َجٌ يكا ٤ن َٔ ًٛٝنٝو ايههك ،فهٝو ايههك َعـؽت َٚعًـ ٫ٚ ّٛءـكق ٫ٚ
دٗاي ١فٚ ،٘ٝايهًَ ٖٛ ٞكؿاق ايهًٛٝ

انتًرت.٣

األهُ َ ٖٛٚ :كؿاق ايٓكِ وت مثٔ ايعؽت بهـبب َا فٗٝا َٔ ايعٝبَ٘ٓٚ ،

اق ٍٚادتٓاٜات ٭ْٗا دابك ٠يًٓكِٚ ،نٝه ١ٝاغـف ا٭قٍ بـإ ٜكـ ّٛايًـ٤ٞ
َشٝشاً ثِ ٜكَ ّٛعٝباً ٚت٬سغ ايٓهب ١ب ُٗٓٝـا ثـِ ٜـٓكِ َـٔ ايـجُٔ انتهـُ٢
بتًو ايٓهب ،١نُا ي ٛناْت قُٝت٘ عًك ٠ؾْاْري ٚقُٝت٘ َ ٖٛٚعٝب نهب تكِٜٛ
اٌٖ ارترب ٠مثاْ ١ٝؾْاْري ،فا٭قٍ ؾٜٓاقإ.

اىزلى ٖٛٚ : ٌٞنتُإ عٝب ايهًع ١انتًرتاٚ ٠اغهاٚ ٙ٩اظٗـاق غـ٬ف

ايٛاقا بُٛق ٠ايٛاقا َا ايكُؿ ايٚ ،٘ٝايتؿيٝو ٜٛدب غٝاق ايعٝب ًٜٚشل
ب٘ فٛات َه ١نُاٍ ًَرتط ١نٛا ٤نإ َٔ ايبا٥ا ا ٚانتًـرت ،ٟنُـا يـ ٛنـإ
انتًرت ٟقؿ ايرتط ْٛع نكف ايبٝت اْٛ ٚع ـتك ايٓػٚ ٌٝظٗك ارت٬فٚ ،نُا
ي ٛايرت ٣دٗالاً ثِ تبؽت اْ٘ نإ تكًٝؿاً ا ٚف ٘ٝقطع ١ءٝاق قؾ ،١٦ٜا ٚتكى ايًا٠
ٚايبكك َٔ ٠ءري سًب يبٓع ١اٜاّ فٝكؿ ّ ادتاٌٖ عً ٢يـكاٗ٥اٖٚ ،ـ ٛتـؿيٝو
ستكّ  ٫ٚاقٍ وت ايتؿيٝو ٜٛٚدب ايههؼ ا ٚاٱَهاى َٔ ؾ ٕٚأقٍ.

اىزٖوٝخ  ٖٛٚ :تكى ايًػت وت ايٓكع بإ تكبط اغ٬فٗا  ٫ٚحتًب ايّٛٝ

ٚايَٛٝؽت ٚايج٬ث ١يٝتٛفك يبٓٗا يريا ٙانتًرت ٟنجرياً فٝمٜؿ وت مثٓٗـا ٖٚـ ٛتـؿيٝو
ٜٚجبت ب٘ ارتٝاق بؽت ايكؾ ٚاٱَهاى.

اىزْغي يف اىعقل  ٖٛٚ :آَاٚ ٙ٩ادتمّ باًْاٚ ٘٥عؿّ تأغري ايعٌُ ب٘

َا عكٜؿ َٔ ٙايًكط ٚايُه ١انتعًكؽت فُجُٜ ٫ ً٬ض ٜٓٚهف ايبٝا عٓؿَا ٜكٍٛ
ايبا٥ا يًًُرت :ٟبعتو ٖف ٙايؿاق اـا اؾٜت فك ١ٜٓاذترٚ ،ايتٓذـم يـكط وت
ايعكؿ ٚاٱٜكاع.
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اىزعيٞا  ٖٛٚ :ابكا ٤ايعكؿ ا ٚايًكط َعًكاً عً ٢سؿخ

ٜكا ا ٚادٌ

عتٔ نُا ي ٛباع٘ وت ا٭ٜاّ ا٭ٚؾت َٔ ايًٗك ٚايرتاط آَاَٚ ٤ـشت٘ اؾت
سؽت اٖ ٍ٬ٖ ٍ٬ايًٗك ايكاؾّ  ٫ ٚبـأى بـايتعًٝل عًـ ٢يـ ٤ٞساَـٌ سـؽت
ايبٝا نُا اـا قاٍ :بعت إ نإ اي ّٜٛ ّٛٝادتُعَ ١ا عًُ٘ به ّٜٛ ْ٘ٛادتُع١
بٌ ٚيٛ

ٜعًِ ب٘ ٚاتهل أْ٘  ّٜٛادتُع.١

اظتواحبخ  ٖٛٚ :ايبٝا بكأى انتـاٍ َـا ايمٜـاؾ ،٠نُـا يـ ٛقـاٍ بعتـو ٖـفٙ

ايهٝاق ٠بكأى َاهلا ٚقؿق ٙأيف ؾٜٓاق َا لٜاؾَ ٠كؿاقٖا نفا.

اظتَبٍٗخ  ٖٛٚ :بٝا يَ ٧عً ّٛبجُٔ َعًَ ّٛا تكاُْٗٝا نُا يـ ٛقـاٍ

بعتــو ٖــفا ايهتــاب بــؿٜٓاق ،فــٜ ٬ــفنك قأى انتــاٍ ٚنــعك ايهًهــٚ ١ايــكبض
ٚارتهكإ وت ايعكؿ.

اظت٘اٙعخ  ٖٛٚ :ايبٝا بكأى انتاٍ َا ايٓك ،١ُٝنُا ي ٛايرت ٣طٓـاً َـٔ

اذتٓط ١ؿتا ١٥ؾٜٓاق ثِ باع٘ خبُهٚ ١تهعؽت ؾٜٓاقاً ،أ ٟبٓك ١ُٝمته ١ؾْاْري.

اىز٘ىٞخ  ٖٛٚ :ايبٝـا بـكأى انتـاٍ َـٔ ؾ ٕٚلٜـاؾْ ٫ٚ ٠كُٝـ ،١نُـا يـٛ

ايرت ٣انتتاع بؿٜٓاق ٚباع٘ بؿٜٓاق أٜٓاً.

ثٞع اىَْٞئخ  ٖٛٚ :يو ١ايتأغري ٚوت اذتؿٜح ًَ ١ايكسِ َجكا ٠يًُاٍ

َٓٚهأ ٠وت ا٭دٌ(ٚ ، )1بٝا ايٓه ٖٛ ١٦ٝبٝا عؽت سا ً٫بجُٔ َ٪دـٌ٫ٚ ،بـؿ وت
بٝــا ايٓهــ ١٦ٝإ تهــ ٕٛانتــؿَ ٠عٓٝــٚ ١ستــؿؾٜ ٫ ٠تطــكم ايٗٝــا استُــاٍ ايمٜــاؾ٠
ٚايٓكُإ بانت كؿاق ايف٪ٜ ٟؾ ٟاؾت ادتٗايٚ ١ايوكق ٚايٓكق.

اىَْبء  :ايمٜاؾٚ ٠ايهجكٚ ٠اٱقتهاعٚ ،ايُٓا ٤وت ايعؽت ايمٜاؾٚ ٠ايُٖٓٛٚ ٛ

عً ٢قهُؽت:
ا٭ :ٍٚايٓ ُا ٤انتتٌُ نُٓ ٛايًذكٚ ٠اَتـؿاؾ أءُـاْ٘ نايهـُٔ وت ايًـا٠
ٚاذتٛٝإ َطًكاً.
( )1ايٛنا.285/16 ٌ٥
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ايجــاْ : ٞايُٓــا ٤انتٓهُــٌ ٖٚــ ٛايمٜــاؾ ٠انتٓهُــً ١نــايجُك عًــ ٢ايًــذك،٠
ٚايُٛف ٚايًعك ٚايٛبك وت اذتٛٝإ.

اىَْبء اضتنَ : ٜلٜاؾ ٠ق ١ُٝايً ٤ٞايهٛق َٔ ١ٝءري اسؿاخ توٝري ف،٘ٝ

نُا ي ٛناْت ق ١ُٝايعؽت ؾٜٓاقاً ٚاسؿاً فاَبشت

ؾٜٓاق.ٜٔ

اىوثب  ٖٛٚ :يو ١ايهجكٚ ٠ايمٜاؾٚ ،٠وت اٱَط٬ع يكط َههؿ يًعكؿ َبين

عً ٢اغف لٜاؾ ٠ءري يكع ٫ ٚ ،١ٝتٓشُك سكَ ١ايكبا بآغف ٙبٌ تًٌُ ؾافعـ٘
ٜ َٔٚك ّٛبهتاب ١عكؿٚ ٙايًٗاؾ ٠عً ٫ٚ ،٘ٝفكم وت اذتكَٚ ١ايههاؾ بؽت ساٍ
اٱغتٝاق ٚاٱْطكاقْ ،عِ ْكٚق ٠دٛال انٌ َاٍ ايوري تٛدب ايُٓإ.
ٚايكبا قهُإ :
ا٭َ : ٍٚعاًَ ٖٛٚ ٞبٝا اسؿ انتجًؽت باٯغك َا لٜاؾ ٠ع ١ٝٓٝنبٝا نَٔ ًٛٝ
ايتُك به ،َ٘ٓ ًٜٔٛٝا ٚبهٚ ًٛٝيهٔ بمٜاؾ ٠ؾقِٖ ،ا ٚلٜاؾ ٠سهُ. ١ٝ
ايكهِ ايجاْ : ٞايكبا ايككْٚ ،ٞوت غرب ابٔ اذتذاز :دا ٤ايكبا َٔ قبٌ

ايًكٚط افتا ٜههؿ ٙايًكٚط(.)1

اىيٝبكح اىعْٞٞخ يف اىوثب  :نبٝا ن َٔ ًٛٝايتُك به َ٘ٓ ًٜٔٛٝا ٚبهًٛٝ

ٚيهٔ بمٜاؾ ٠ؾقِٖ  ٖٞٚلٜا ؾ ٠سكٝك ١ٝ٭ٕ ايمٜاؾ ٠عؽت َٚاٍ غاقد ٞلا٥ـؿ
عً٢

ا٭ٌَ.

اىيٝبكح اضتنَٞخ  ٖٞٚ :ايٓها ايمٜاؾ ٠اٱعتباق ١ٜعً ٢ايكك

نايعٌُ

ٚايُـه ١نُا ي ٛاقكْ٘ َبًواً بًكط إ ٜعٌُ عٓؿ ٙزتاْاً نتؿ ٠يٗك ،اٜ ٚههٔ
ؾاق انتكرت

َؿ ٠ايكك

ٚتهُ ٢ايمٜاؾ ٠انتعٓ َ٘ٓٚ ١ٜٛي ٛباع٘ طٓاً َٔ اذتٓط١

ؿتجً٘ ْه ١٦ٝأ ٟبتأد ٌٝايجُٔ بكُؿ ايكبض فٝه ٕٛتأد ٌٝايجُٔ لٜاؾ ٠سهُٝـ١
عً٢

انتبٝا.

اىيٗاُ  :بههك ايماَ ٟا غتايط ايبٴك ٜ ٫ٚه َٔ ٕٛايبٝـا ايكبـ ٟٛدتـٛال

ٖفا ارتًٝط ٚعؿّ َؿم ايمٜاؾ ٠عً.٘ٝ
( )1ايٛنا.253/14 ٌ٥

َُطًشات فكٗ ١ٝــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 179
اىع٘ٙققبُ  :ايعــٛ

ٚانتعا
هلا.

 :نأٍ ايعٛ

ٖــ ٛايبــؿٍ ٜٚكــاٍ اعتــا

ا ٟاغــف ايعــٛ

ٚ ،ايعْٛإ ُٖا ايعؽت انتباعٚ ١ايبؿٍ انتؿفٛع مثٓاً

اظتنٞو ٗاظت٘ىُٗ  :قاٍ تعاؾت ط ََأَِٚفِيََٓاايِهَ ٌَِٝص(ٚ ، )1وت ايٓب :ٟٛانتهٝاٍ

َهٝاٍ اٌٖ انتؿٚ ،١ٜٓانتٝمإ َٝمإ اٌٖ َهٚ ،١نإ ايتُك وت انتؿٜ ١ٜٓهاٍ نً٬ٝ
ٜٚعكف ايه ٌٝؿتكاؾٜك تتعًل بايهعٚ ١اٱنتٝعاب نٌ َٓٗا اْا ٤بهـعَ ١عًَٛـ١
نايُاعٜٚ ،هٚ ٕٛلْ٘ ث٬ث ١نًٛٝات تككٜباًٚ ،انتؿ  ٖٛٚضت ٛث٬ث ١اقباع ايه،ًٛٝ
َٗٓٚا انتػتٚ ّٛايكهٝم ٚانتهٛى ،اَا ايٛلٕ فٗ ٛعًُ ١ٝهلا ث٬ث ١اطكاف :انتٝمإ
ٚنهتاٖٛٚ ٙعٓٛإ ايعؿٍ ٚاٱُْافٚ ،ايبٝا ٜعاؾٍ بايعٛ

 ،اٜ ٚعاؾٍ بٛلٕ

َعؽت  َٔٚا٭ عٝإ َـا ٜ ٫هـ ٕٛا ٫بـايٛلٕ نايـؿقاِٖ ٚاذتؿٜـؿ ٚايكَـاّ
ٚايٓشاى ٚوت ٖفا ايمَإ طكأ ايعؿؾ ٚانتكؿاق.

اىزأثري  :تًكٝض ايٓػٌ ٚاَ٬س٘ ٜكاٍ :ابـك ايٓػًـ ١ابـكاً ،أ ٟيكـض بـفق

طًا ايهشٌ وت طًا ا٭ْاخ َٔ ايٓػٌ ٚي ٛباع طت ً٬قؿ ابك مثكٖا فٗـ ٞيـ٘ أٟ
يًبا٥ا يًِٓ ٚ٭ٕ انِ ايٓػً  ًًُٜ٘ ٫ ١ا ٫إ ًٜرتط٘ انتًرت ٟاٜ ٚكتهم عً٘ٝ
ايعكؿ.

اضتواً اىزنيٞفٗ ٜاىجٞالُ اى٘ٙقع : ٜأ ٟإ ايهعـٌ ستـكّ عًـ٢

انتهًف تهًٝهاً ٭ْ٘ َٓٗ ٞعٓ٘ يكعاً ،اَا ايـبط ٕ٬ايْٛـع ٞفٗـ ٛعـؿّ تكتـب
ا٫ثك عً ٢انتعاًَ ١نُا وت ايبٝا ايهانؿ فإٔ انتاٍ ٜبك ٢عًًَ ٢و َـاسب٘ ٫ٚ
ٜٓتكٌ بٗفا ايبٝا.

ثٞع اىٖوف  ٖٛٚ :بٝا ايفٖب بايفٖب أ ٚايهٓ ١بايهٓ ١ب ٬فكم بؽت

انتههٛى َُٓٗا ٚءري ٫ٚ ،ٙفكم ف ٘ٝبؽت ارتايِ ٚانتوًٚ ٍٛانتكنب َٔ
أسؿُٖا َا يـ ٧آغـكًٜ ٚ .ـرتط وت َـش ١بٝـا ايُـ كف ايتكـابض وت زتًـو
ايعكؿ ،فً ٛتهكقا ٚ
( )1نٛقٜٛ ٠نف .88

ٜتكابٓا بطٌ ايبٝا.
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ثٞع اىَيف ٜٚ :هُ ٢أ ٜٓاً ايهًِ  ٖٛٚابتٝاع نً٪َ ٞدـٌ بـجُٔ سـاٍ

أ ٟعهو ايٓه ،١٦ٝنُا ي ٛؾفا وت اذتاٍ َبًغ َا ١٥ؾٜٓاق ق ١ُٝطٔ َٔ اذتٓط١
ٜهًِ بعؿ يٗكَ ٖٛٚ ٜٔشٝض بًكا٥ط ايبٝاٜٚ ،كاٍ يًًُرت( ٟانتهًِِ) بههك
ايهؽتٚ ،يًجُٔ (انتهًإلِ) بهتشٗاٚ ،يًبا٥ا (انتهًِ إيٚ ،)٘ٝيًُبٝا (انتهًِ ف.)٘ٝ

اىعقل اىالىً ٜ :كاٍ يـمّ ايًـًٜ ٤ٞـمّ يمَٚـاً :اـا ثبـت ٚؾاّٚ ،ايعكـؿ

ايــ٬لّ ايــفٜٓ ٫ ٟههــؼ بطًــب اٱقايــ ١ا ٚايههــؼ ،فٗــ ٛثابــت اَ ٫ــا قْــا
ايطكفؽت عً ٢فهـػ٘ ٚا٭ٌَ وت ايعكٛؾ ٖـ ٛايًم ّٚفايبٝا ٚاٱداقَ ٠جَٔ ً٬
ايعكٛؾ اي٬لَٚ ١قؿ ٜه ٕٛايًم َٔ ّٚطكف نُا وت عكؿ انتهاتب.١

اىعقل اصتقب ي ٖٚ :ـ ٛايـف ٟظتـٛل يهـٌ َـٔ ايطـكفؽت فهـػ٘  ٫ٚظتـب

انتؿاَ ١ايبكا ٤عً ٘ٝنعكؿ ايٛؾٜعٚ ١ايعاقٜٚ ، ١ٜعٌُ بايًكط اجملع ٍٛوت ايعكؿ
ادتا٥م َا

ٜتِ فهػ٘ فاـا إعاق ٙنتاباً نتؿ ٠أنبٛع ٚإيـرتط عًٝـ٘ ايُـ ٠٬وت
()1

انتهذؿ َؿتٗا ،يمّ ايًـكط يعَُٛـات (انتَٓ٪ـ ٕٛعٓـؿ يـكٚطِٗ)  ،إ ٫إـا
قدا عٔ ايعاقًٜٚ ،١ٜمّ وت ايًكط ٚٚفا ٘٥إٔ ٜ ٫ه ٕٛشتايهاً يًهتاب ٚايهٓ.١

األٍبّخ اظتبىنٞخ  ٖٞٚ :اييت تبك ٢عٓؿ ا٭َؽت عًًَ ٢و َاسبٗا نٛا٤

َٚــًت اؾت ا٭َــؽت بــاـٕ انتايــو نايٛؾٜعــ ،١اَ ٚــٔ ءــري اـْــ٘ نايًكطــ ١اثٓــا٤
ايتعكٜف بٗا ٫ٚ ،تُٓٔ ي ٛتًهت اَ ٫ا ايت عـؿ ٟا ٚايتهـكٜط نُـا يـْ ٛـاع
ايجٛب  ٖٛٚعٓؿ ارتٝاط َا تٛثك٘ عً ٘ٝفُْ ٬إ.

اىفَـ  :فهؼ ايًْ ٤ٞكٓ٘ٚ ،اٱْههاؽ تاقٜ ٠ه ٕٛبههؼ اسؿ ايطكفؽت

ٚتاقٜ ٠تشكل قٗكاً ٚاْطباقاً ٚيٝو اغتٝاقاً فُٝهٔ ايك ٍٛبؽت اٱْههاؽ ٚايههؼ
عُــٚ ّٛغُــَ ّٛطًــل فهــٌ فهــؼ اْههــاؽ ؾ ٕٚايعهــو ٚتــاق ٠بُٗٓٝــا
ايتهاٚ ٟٚاٱْههاؽ عتٌُ بهبب طك ٚايعاق
نٌ عٛ

اؾت َاسب٘.

ٚايهببٚ ،وت ايههؼ ٜكدا

اضتٞبىح  :سال ٙعتـٛل ٙسٝـالْ :٠ـُ٘ اؾت ْههـ٘ َٚعٓاٖـا وت اٱَـط٬ع

( )1ناق ا٭ْٛاق . 96/72
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ْهو َعٓاٖا ايًوـٖٚ ٟٛـ ٞاَـك قُـؿٚ ٟاعتبـاقَٚ ٟكؿَـ ١يًًُهٝـٚ ١ظتـٛل
اٱنت٦ذاق يًُباسات ناٱنتكاٚ ٤اٱستطاب ٚكتا اذتً ،ٌٝفً ٛانتأدكٙ
ذتٌُ انتا َٔ ٤ايٓٗك َجًَ ً٬و َكؿاق انتـا ٤ايـف ٟعتـٛل ٙايهـكاٚ ،٤يـ ٛاتًهـ٘
َتًف قبٌ إ ُٜاي٘ اؾت انتهتأدك ُْٔ قُٝت٘.

 ٬يعـؿّ ٚدـٛؾ
اظتجبؽبد األٕيٞخ  :ا٭يـٝا ٤ايـيت عـٛل سٝالتٗـا اَـ ً

َايو هلاٚ ،وت ايٓب : ٟٛايٓاىٴ يٴكٳنا ٤وت ث٬خ ايهإلـٲ ٚانتـاٚ ٤ايٓـاق(ٖٚ ،)1ـٛ
ستُ ٍٛعً ٢انتباع ؾ ٕٚانتًُٛى َٓٗا.

اظتجبؽبد اىعوٞٙخ  :ا٭يٝا ٤اييت قتهٔ سٝالتٗا بعؿ إ ناْت ًَهاً ثِ

اعك

اَشابٗا عٓٗـا فتهـ ٕٛنانتباسـات ا٭َـً ،١ٝنـا٫ق

انتـٛات ايـيت

ناْت ستٝا ٠أ ٚباؾ أًٖٗا نٝح ٜ ٫عكف.ٕٛ

األعري او٘  ٖٛٚ :ايفٜ ٟهت٪دك يعُـٌ ًٜ ٫ٚـرتط عًٝـ٘ ايٓـُإ،

ٜٚعترب آَٝاً  ُٜٔٓ ٫ٚاَ ٫ا ايتعؿ ٟاٚايتهكٜط.

األعري اظتْرتك  :ايفًٜ ٟرتى ف ٘ٝانجك َٔ ٚاسؿ نٛا َٔ ٤دٗ ١ايعٌُ

ا ٚايٛقت ٚضتُٖٛا.

األعري اطتبٓ  ٖٛ :ايفٜ ٟهـتأدك ٙيـػِ ا ٚدٗـٚ ١اسـؿٜٚ ،٠هـٕٛ

عًُ٘ ٚفعً٘ هلا نهب ايًكٚط ايها٥و ١يكعاً.

اضتغبٍخ - :بههك اذتا -٤اغكاز ايؿّ يًتؿاٚ ٟٚايعـ٬زٚ ،.عٓـ٘ عًٝـ٘

ايهٚ ّ٬وت ارترب عٔ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝاي٘ قاٍ :إْ ٞأعطٝت غاييت
ءَ٬ا ْٝٗٚتٗا إٔ ععً٘ قُابا أ ٚسذاَا أَ ٚا٥وا( ، ،)2يًتٓمٚ ٙاٱسرتال َـٔ

ايؿّ ٚصتانت٘ َٚا ٜهبب٘ َٔ ايوًع.١

اإلقبىققخ ٖٚ :ــ ٞنــ٪اٍ أســؿ طــكوت ايبٝــا ٚضت ـ  ٙٛاٯغــك يــرتى ايُــهك١

ٚايكغُٚ ١اٱـٕ بههػٗاٜ ،كاٍ :انتكايين :طًب إي ٞإ أقٚ ،ً٘ٝوت غرب ابٔ
( )1يهإ ايعكب .448/10
( )2ايهاوت . 170/5
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لتم ٠عٔ ايُاؾم عً ٘ٝايه" :ّ٬أقتا عبؿ أقاٍ َهًُاً وت بٝا أقاٍ اهلل عجكت٘

 ّٜٛايكٝاَ.)1(١

َٝٚو ١اٱقاي ١إ ٜك ٍٛنٌ َُٓٗا تكآًٜا ا ٚتكامسٓا ،اٜ ٚك ٍٛأسـؿُٖا:
أقًتو ف ٝكبـٌ اٯغك ،اٜ ٚهأٍ أسؿُٖا اٯغك اٱقاي ١فٝذٝب٘ ايٗٝاٚ ،نفا إ
تهٔ بايتُاى ،نُـا تُـض بانتعاطـاَٚ ٠ـا ٜهٝـؿ َعٓاٖـا يوـٚ ١عكفـاًٚ ،اٱقايـ١
َهتشب ٖٞٚ ١فهؼ ٚيٝهت بٝعاً ٫ٚ ،عم ٟاٱقاي ١وت ايٓهاع.

اىْفعخ  :يًًكٜو َا ادتُاع ايًكٚط سل ـتًو ايعؽت أ ٚاْتماعٗا َٔ

انتً رت ٟؿتا بفي٘ َٔ ايجُٔ اـا باع٘ ايًكٜو اٯغكٜٚ ،هـُٖ ٢ـفا اذتـل سـل
ايًهعَٚ ١اسب٘ بايًهٝا ٚيٝهت ايًهع ١بٝعاً أَ ٚعا ١ْٚبٌ ٖ ٞسل إٜكاع.ٞ
تجبت ايًهع ١وت نٌ َا ٜٓ ٫كٌ إـا نإ قاب ً٬يًكهُ ١نا٭قاْٚ ٞايبهاتؽت
ٚضتٖٛا ٚعً ٘ٝا٫كتـاعٚ ،ا٫ق ٣ٛثبٛتٗا فُٝا ٜٓكٌ نايجٝاب ٚايهتب ٚايجُاق
عً ٢ايٓػٚ ٌٝا٫يذاقٚ ،ب٘ قاٍ انجك انتتكؿَؽت ٚكتاع َٔ ١انتتأغك.ٜٔ
َْٛٚــــٛع ثبــٛت ايًــــهع ١إفتــا ٖــــ ٛبٝــا اذتُــــ ١انتًاع ــَ ١ــٔ ايعــؽت
انتًرتن ،١ف ٬يهع  ١بادتٛاق فً ٛباع يػِ ؾاق ٙأ ٚعكاق ٙيٝو دتاق ٙا٭غف
بايًهع.١

اظتْبع  ٖٛٚ :ايهِٗ ٚانتكؿاق ءري انتكه ّٛبؽت انت٬ى.

اىٖيؼ  ٖٛٚ :ايرتاْٚ ٞايٛفـام عًـ ٢أَـكٚ ،عًـًَ ٢ـكٚعٝت٘ ايهتـاب

ٚايهـٓٚ ١ا٫كتاع ٚايعكٌ ،قاٍ تعاؾت طَٚايضًُِّ ُ خَِٝرْص(ٚ ،)2عٔ ايٓ

ًَ ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ " :ايًُض دا٥م بؽت انتهًُؽت إًَ ٫شا سكّ س ، ٫٬أ ٚأسٌ

سكاَا"( ،)3نُا عتهِ ايعكٌ نهٓ٘ ٭ْ٘ َبعـح يً٥ٛـ اّ ٚبـاب يًُـ٬ع ٚؾق٤
ايههاؾ.
( )1ايٛنا.371/17 ٌ٥
( )2نٛق ٠ايٓها.128 ٤
( )3ايٛنا. 255/9 ٌ٥
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 ًٌُٜٚايًُض ايعكٛؾ َٔ ـتًٝو عؽت أَٓ ٚهعـ ١أ ٚانـكاط ؾٜـٔ أ ٚسـل
ٚضتًٜ ٫ٚ ،ٙٛرتط نَ ْ٘ٛهـبٛقاً بايٓماع ٚارت٬فٚ ،ا٭قـ ٣ٛإٔ ايًُض عكؿ
َهتكٌ بٓهه٘ ٚيٝو تابع ًا يًعكٛؾ ا٭غكٚ ٣إ تهكع عٓٗا فٝهٝؿ فا٥ؿ ٠ايبٝا إـا
نإ عٔ عؽت بعٛ
نإ عٔ َٓهعـ ١بعـٛ

ٚ ،فا٥ؿ ٠اهلب ١إـا نإ ب ٬عـٛ

ٚ ،فا٥ـؿ ٠ا٫دـاق ٠إـا

ٚ ،بانـتك٬ي٘  ٫تًشكـ٘ ا٭سهـاّ ٚايًـكٚط ارتاَـ١

بايب ٝا نػٝاق اجملًو ٚاذتٛٝإ ٚسل ايًهع.١
اصتعبىخ  ٖٞ :اٱ يتماّ بعـٛ

َعًـ ّٛعًـ ٢عُـٌ ءـري َعًـ ّٛبايؿقـ،١

ٜٚـؿٍ عً ٢تًــكٜعٗا قٛيـ٘ تعـــاؾت وت نـــٛقٜٛ ٠نـف ط َٚيَُِدِٔ جَداَ٤بِدِ٘ حُِِدٌُ
بَعِدريص(ٚ ،)1عًٗٝا ُْ ّٛنجريٚ .٠تتكـ ّٛادتع ايـ ١بوـك

ادتاعـٌ ٚسُـٍٛ

ثٛاب ْٚها يًعاٌَ.
ٚأغتًف وت ادتعايـٖ ١ـٌ ٖـَ ٞـٔ ايعكـٛؾ نُـا ٖـ ٛانتًـٗٛق أّ أْٗـا َـٔ
اٜ٫كاعاتٚ ،ايعاٖك أْٗا قؿ ته ٕٛعكؿاً نُا يـ ٛناْـت ادتعايـَ ١ـا يـػِ
بع ٘ٓٝفٝك ٍٛي٘ :إ ع جكت عًـ ٢سكٝـبيت ٚقؾؾتٗـا يـ ٞفًـو نـفا ٚقبـٌ ـيـو
ٚاضتُـك ادتعٌ ب٘ٚ ،قؿ تهــ ٕٛبكلغاً بؽت ايعكؿ ٚاٜ٫كاعٚ ،قؿ ته ٕٛاٜكاعا
نُا ي ٛعمٍ َكؿاق ًا َٔ انتاٍ نذعٌ.

اىزأٍني  ٖٛٚ :عكؿ ٜتعٗؿ ب٘ أسؿ ايطكفؽت بتؿاقى نٌ ْكِ أ ٚتًف أٚ

غهاق ٠ت ًشل بايطكف اٯغكٜٚ ،عكف عً ٢انتعٓ ٢ا٭عِ بأْ٘ ايتـماّ بتـؿاقى
ايٓكِ أ ٚايتًف وت ي ٤ٞبعٛ

َعؽت ٚ ،وت عكـؿ ايتـأَؽت طايـب يـ٘ ٜهـُ٢

انتهتأَٔٚ ،ايفٜ ٟتٛؾت ايتأَؽت ٜهُ ٢انت ٖٞٚ ،َٔ٪وت ٖفا ايمَـإ يـكنات
َتعؿؾَ ٠هتكً ١وت ادتًُ.١

اىعبهٝخ  ٖٞ :اعاقٚ ٠تهـًٝط عً ٢ايعؽت يْ٬تهاع بٗا عً ٢دٗ ١ايتـربع،

ٚبٗٓٝا ٚبؽت اٱداق ٠عُٚ ّٛغُــٚ َٔ ّٛد٘ فُاؾ ٠ا٫يتكا ٤انتٝها ٤انتٓهع١
َٚاؾ ٠ا٫فرتام ايعٛ
( )1نٛقٜٛ ٠نف .72

وت اٱداقٚ ٠عؿَ٘ وت ايعاقٚ ،١ٜامسٗا ًَتل َٔ عاق
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ايهكى إـا غكز َٔ ٜؿ َاسب٘.
ٚقاٍ كتاع َٔ ١ايًوـٜٛؽت مسٴٝت عاقْٗ٫ ١ٜا عاق عً ٢طايبٗاٚ ،يهٓٗـا
تربع ترتيض عٓ٘ اٱيهٚ ١ايجٛاب ٚقٓا ٤اذتٛا٥ر.

اى٘كٝعخ  ٖٞ :انـتٓاب ١وت سهغ انتاٍ أْٚ ٟـع٘ عٓـؿ ايوـري يٲنـتُ٦إ

عًٚ ٘ٝسهع٘ نتايه٘ ٚتهاؾ ته٬َ ٕٛلَ ١يٛدٛؾ اٱْهإ عً ٢ا٭ق

ٚ ،يهٔ

اٱنــ ّ٬اغٓعــٗا يًكٛاعــؿ ايًــكعٚ ١ٝب ٔٝاسهــاَٗا يتهــَ ٕٛعًُاً أغ٬قٝاً
سته ٛنـاً َٓٚانــب ١يٮَــٔ ٚاي جكــٚ ١ا٭دــك ٚايجــٛاب ٫نــُٝا ٚإ َْٛــــٛعٗا
ٜتعؿ ٣وت ايعــكف اٱنــ َٞ٬انتاٍٚ ،اٱكتاع عًًَ ٢ــكٚعٝتـٗا قاٍ تعـاؾت
طإَِّٕ ايًَََّٜ٘ددِأَُددرُنُدِإَِٔتُددؤَدُّٚا األَََدداَْددالِإِيَ٢أَِٖددًَِٗدداص(ٜٚ ،)1كاٍ يُـاسب انتاٍ
انتاٍ انتٛؾع ٚيًف ٟحتهغ عٓؿ ٙايٛؾٜع ١ايٛؾعٚ ٞانتهتٛؾع.

اىزفو ٜٝيف ؽفقظ اى٘كٝعقخ ٖٚ :ـْ ٛـٛع إُٖـاٍٚ ،نـفا ايتهـاَض وت

اٱسرتال عًٗٝا ٚتكى أ نباب سهعٗـا ٚفـل انتتعـاقف ٚانتعٗـٛؾ َـٔ َجًـ٘ فُـا
ٜه ٕٛسكلاً عٓؿ ايبعض قؿ ٜه ٕٛاُٖا ً٫عٓؿ ءري َٔٚ ،ٙنـإ عٓـؿ ٙغمٜٓـ١
سؿٜؿ ١ٜستهُ ١ا٭قهاٍ ٜعترب َهكطاً يٛ

عتهغ ايٛؾٜع ١فٗٝا ٚفكؿت َـا إ

ارتمٜٓـَ ١ـاذت ١ذتهعٗـا ،خبــ٬ف ايـف ٫ ٟقتًـو ا ٫غماْـ ًا غًـبً ٝا عتهـغ فٝــ٘
َؿغكات٘ َٔٚ ،ايتهكٜط تـكى اؾاَتٗـا ا ٚعـؿّ تعاٖـؿٖا َٚكاقبتٗـا إ ناْـت
حتتاز اؾت اٱؾاَ.١

اىزعل ٛيف ؽفظ اإلٍبّخ  ٖٛٚ :ارتكٚز عٔ اـٕ انتايـو وت ايتُـكف

فٗٝا ا ٚارتٝاْٚ ١اٱتٝإ ؿت ا ٜٓاوت ا٭َاْٚ ١انتتعـاقف وت سهعٗا ،نُا ي ٛتُكف
بٗا ناعطا ٤ايٛؾٜع َٔ ١اذتًـ ٞاؾت عٝايـ٘ يًبهـٗا ٚيـَ ٛـكٚ ٠اسـؿ ،٠ا ٚاٱـٕ
يوري ٙباي ٍَٛٛايٗٝا ،ا ٚتكنٗا وت َْٛا ٜههؿٖا ،ا ٚغًطٗا ؿتاٍ ٜعـٛؾ يوري
انتٛؾع ٚإ نإ َٔ دٓهــٗا ،بـٌ يـ ٛنـإ يًُـٛؾع نٝهــإ فا٭ســٛط عــؿّ
دع ًُٗا نٝهاً ٚاسؿاً اَ ٫ا اٱـٕ ا ٚايهش ٣ٛا ٚايككا ٔ٥ا ٚايٓكٚق ٠نـٛا٤
( )1نٛق ٠ايٓها.58 ٤
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ناْا شتتَٛؽت ا ٚءري شتتَٛؽت.

اإلعبهح  :عكؿ عً ٢ـتًٝو انتٓهع ١ارتاَ ١بعٛ

َعً.ّٛ

ٚأطكف اٱدـاق ٠ث٬ثـ :١انتـ٪دك ٖٚـ ٛايـف ٟقتتًـو ايعـؽت ٪ٜٚدكٖـا اؾت
ايوريٚ ،انتهتأدك  ٖٛٚايفٜ ٟؿفا ايعٛ

يُٝتًو انت ٓهعـٚ ١ايعـؽت انتهـتأدك٠

نايؿاق ت٪دك يًههٓٚ ٢اٱْتهاعٚ ،قؿ تكا اٱداق ٠عًـ ٢ايعُـٌ فٝهـ ٕٛفٗٝـا
طكفــإ ا٭دــري ايــفٜ ٟــ٪دك ْههــ٘ يًعُــٌ نايهــا٥ل ٚايعاَــٌ ٚايــف ٟغتــٝط
ايج ٛبٚ ،انتهتأدِك ايفٜ ٟؿفا ايعٛ

ألا ٤ايعٌُ.

ٍْفعخ اىعقني ٖٚ :ـ ٞايها٥ـؿٚ ٠اٱنـتعُاٍ ايًػُـ ٞيًعـؽت ناظتـاق

ايؿ اق ،فاـا انتأدك ايؿاق ًَو انت٪دـك َٓهعتٗا ٚي٘ انتٝهاٖ٩ا بايههٔ ٚضتٙٛ
ٚإ ظٌ ًَهٗا عً ٢ساي٘.

اإلعوح اظتََبح  ٖٞٚ :انتـفنٛق ٠وت عكـؿ اٱدـاقٚ ٠ضتـ ،ٙٛفًـ ٛانُـٌ

ُْف ايعٌُ ٚتعفق انُاٍ ايباقٜ ٞكدا ع ً ٘ٝبُٓف اٱدك ٠انتهُا ٠بايعكـؿ
إ َ ٫ا ايؿي ٌٝعً ٢ارت٬ف.

ئعوح اظتضو  ٖٛٚ :انتتعاقف عً َٔ ٘ٝإ دك ٠يًعُـٌ ا ٚايـؿاقٚ ،إ نـإ

انتهُ ٢وت ايعكؿ انجك أ ٚأقٌ.

اظتْبفع اظتَز٘فبح  :أ  ٟاييت سٌُ اٱْتهاع َٓٗا فع ٫ ً٬تكؿٜكاًٖٞٚ ،

اييت تهـتٛفَ ٢ـٔ ايعـؽتٚ ،تعٗـك وت َـٛاقؾ ايوُـب أ ٚايعكـؿ ايهٓـٛي ٞأٚ
ايههؼ ،فُج ً٬ي ٛقؾ ايواَب ايعؽت فعً ٘ٝإعاؾ ٠انتٓافا انتهتٛفا ٠أ ٚبؿهلا ،٭ٕ
انتٓافا انتهتٛفاٚ ،١َُْٛٓ ٠يًُايو ايكدٛع فٗٝا عً ٢ايف ٟإنـتٛفاٖا ٚنـفا
ايكدٛع وت ايمٜاؾات ايع ١ٝٓٝنايًػت ٚايُٛف ٚايٛيؿ .خب٬ف انتٓافا ايـيت
ٜهتٛفٗا ا يواَبٚ ،ق ٌٝبايتهُ ٌٝوت انتٓافا انتهٛت٘ أ ٟاييت تهبب ايوُـب
بٓٝاعٗا ٚفكؿٖا نههٔ ايـؿاق ايـيت بكٝـت

تهـت٪دك َـؿ ٠ايوُـب فهٗٝـا

ايُٓإ أٜٓـاإل ،خبـ٬ف انتٓـافا ايها٥تـَ ١جـٌ اٱْتهـاع َـٔ اٯيـ ١ايـيت
يٲن٦تذاق.

تعـؿ
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اىقَٞخ اظتََبح  ٖٞٚ :ق ١ُٝايعؽت انتهُا ٠وت عكؿ ايبٝا ٚضت.ٙٛ

قَٞخ اظتضو  ٖٞٚ :ايك ١ُٝاييت ٜتعاقف عًٗٝا يًعؽت ٚإٕ ناْت أقـٌ أٚ
أنجك َٔ ايك ١ُٝانتهُا.٠

اظتإعو  :بههك ادت - ِٝانتايو ايف٪ٜ ٟدك ايعؽت نُاسب ايؿاق.

األعققري ٖٚ :ــ ٛايــفٜ ٟــ٪دك عًُــ٘ ٚفعًــ٘ نايعاَــٌ ٚايٓذــاق ٚارتٝــاط،

ٚاٱَط٬سات ٚا٭مسا ٤وت ٖفا ايبـاب نادـ ١اؾت تٛسٝـؿ ٚتٓكـٝض ؿتـا قتٓـا
اٱقباى ٚاٱْطكاب.

اظتٚبهثخ  َٔ :ايٓكب ،يٓكب ايعاٌَ وت ا٭ق

يتشُـ ٌٝايـكبض اٚ

يٓكب انتاٍ ٚتكًب٘ٚ ،انتهاعً ١ايـاق ٠اؾت تكَٗٛا بطكفؽت ٭ٕ انتاٍ َٔ انتايو
ٜٚبايك ايعاٌَ ايعٌُٚ ،أٌٖ اذتذال ٜهُ ْ٘ٛقكاْاً َٔ ايكك
ايف َ٘ٓ ٟانتككا

ؿتعٓ ٢ايكطا

 ،٭ٕ انتايو ٜكطا سَُ َٔ ١اي٘ ٜٚؿفع٘ اؾت ايعاٌَ يٝتذك

ب٘ عً ٢إ ٜه ٕٛايكبض بُٗٓٝاٜ ٫ٚ ،ه ٕٛـتاّ ايكبض وت انتٓاقب ١يًُايو ٫ٚ
يًعاٌَ.

اىْومخ  - :بههك ايًؽت ٚنه ٕٛايكا ،٤ا ٚبهتض ايًـؽت ٚنهـك ايـكا،٤

تعين يو ١اٱغت٬طٚ .وت اٱَط٬ع ٖ ٞا دتُاع سكٛم ٱثٓؽت َـٔ انتـ٬ى أٚ
أنجكٚ ،عٓؿ انتًٗٛق إَتماز انتايؽت.

ّ٘ اظتبه  :حت ٍٛادتٓو ٚانتتاع وت َاٍ انتٓاقب ١اؾت َـاٍ بعـؿ َـا نـإ

َتاعاً ،نُا ي ٛايرت ٣ايعاٌَ ؿتاٍ انتٓاقب ١سبٛباً ثِ باعٗا ٚانتًِ ايٓكٛؾ.
أٝواف اظتٚبهثخ  ِٖٚ :ث٬ث:١

ا٭ : ٍٚانتايوَ ٖٛ :اسب انتاٍ ٚايفٜ ٟعط ٞقأى انتاٍ.
ايجاْ : ٞايعاٌَ بايبٝا ٚايًكاٜٚ ٤تٛؾت تُكٜف ي ٕٚ٪انتٓـاقبٜٚ ١هـُ٢
آٜاً انتٓاقب-بههك ايكا -٤٭ْ٘ ٜٓكب وت ا٭ق

 َ٘ٓٚاغف انِ انتٓاقب١

فٜٗ ٛهع ٢وت ايههب ٜٚك ّٛبتكًٝب انتاٍٚ ،اٖـٌ اذتذـال ٜهـُ ٕٛانتٓـاقب١
قكاْاً اَا َٔ ايكك

ٖٛٚايكطا ،ا َٔ ٚانتكاقْ ٖٞٚ ١انتهاٚاٚ ٠انتٛالْ ١نُا

َُطًشات فكٗ ١ٝــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 187
ٜكاٍ تكاق

ايًـاعكإ اـا ٚالٕ نـٌ َُٓٗـا اٯغـك بًـعك ٙ٭ٕ َايـو انتـاٍ

ايعاٌَ ٜتهاٜٚإ وت انتشكام ايكبض ٚإ اغتًها وت َكؿاق.ٙ
ايجايح َ :اٍ انتٓاقب ١ايفٜ ٟؿفع٘ انتايو.

اىْومخ  -بهتض ايًؽت ٚنهكٖا ٖٞٚ ،وت اٱَط٬ع ادتُـا ٚارتًـط وت
انتاٍ ٚانتهانب يطكفؽت أ ٚأنجك.
ا٭ : ٍٚايًكن ١ايٛاقع ١ٝايكٗك :١ٜنُا وت انتاٍ ٚاذتل انتٛقٚخ انتًرتى بؽت
ايٛقث.١
ايجـــاْ : ٞايًـــكن ١ايٛاقعٝـــ ١اٱغتٝاقٜـــ :١نُـــا وت إسٝـــا ٤أق

َـــٛات

باٱيرتاى ،ا ٚسهك ب٦ك َٔ ،ءري إ دكاَٝ ٤و ١عكؿ بؽت ايعاًَؽت.
ايجايح  :ايًكن ١ايعاٖك ١ٜايكٗك :١ٜناَتماز َاٍ إثٓؽت ا ٚانجـك قٗـكاً َـٔ
ؾ ٕٚاغتٝاق َُٓٗا ٚي ٛبهعٌ ادٓ

نػًط اذتٓط ١باذتٓط ١ا ٚارتٌ بايؿبو،

ٚقؿ ٜٓاقٌ وت اعتباقٖا ٚاقعٝـ ٫ ١ظاٖكٜـ ١يـ بط ٕ٬اٱغتُـاّ عكفـاًٚ ،قـؿ
تهُ ٢أٜٓاً ظاٖك ١ٜسهُ.١ٝ
ايكابــا  :ايًــكن ١ايعاٖكٜــ ١اٱغتٝاقٜــ :١نُــا يــَ ٛــمز إثٓــإ َاهلُــا
باغتٝاقُٖا َٔ ءري قُؿٚ ،اعتباق ايًكن ١ظاٖكٚ ١ٜيـٝو ٚاقعٝـ ،١٭ٕ َـاٍ
نٌ َُٓٗا هتتال ٚاقعاً عٔ اٯغك.
ارتاَو  :ايًكن ١ايٛاقعٝـ ١اي٬سكـ :١نُـا اـا ايـرت ٣يـ٦ٝاً ،ا ٚاقاؾ إ
ًٜرتٚ ٟطًب َٓـ٘ آغـك إ ًٜـكن٘ فٝـٜ٘ٚ ،هـُ ٢بايتًـكٜو ،فهـَ ٞـشٝش١
اذتً

عٔ اب ٞدعهك عً ٘ٝايهـ ّ٬قـاٍ" :نـأيت٘ عـٔ ايكدـٌ ًٜـرت ٟايؿابـ١

ٚيٝو عٓؿْ ٙكؿٖا ،فات ٢ايكدٌ َٔ أَـشاب٘ فكـاٍ ٜـا فـ ٕ٬أْكـؿ عـين ٖـفٙ
ايؿابٚ ١ايكبض بٝين ٚبٓٝو ،فٓكؿ عٓ٘ فٓهكت ايؿاب ،١قاٍ عًٝـ٘ ايهـ :ّ٬مثٓٗـا

عًُٗٝا ٭ْ٘ ي ٛنإ قبض فٗٝا يهإ بُٗٓٝا(.)1

ايهاؾى  :ايًكن ١ايكُؿٚ :١ٜتًٓأ َٔ تًكٜو إثٓؽت َـج ً٬نـٌ َُٓٗـا وت
( )1ايٛنا.246/1 ٌ٥
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َاٍ اٯغكٚ ،تٴ عـؿ َـٔ ايعكـٛؾٚ ،قـؿ تهـ ٕٛوت عـؽت أَٓ ٚهعـ ١ا ٚسـل بٓشـٛ
اٱياع ١أ ٚضت ٛايهً ٞوت انتعؽت ،أ ٚأ ٕ ايًكٜو َهتكٌ وت ايتُـكف نُـا وت
يكن ١ايهككا ٤وت ايمناٚ ،٠ايهاؾ ٠وت ارتُوٚ ،انتٛقـٛف عًـ ِٗٝوت ا٭ٚقـاف
ايعاَٚ ،١تُض ايًكن ١ايكُؿ ١ٜوت ا٭َٛاٍ ٚا٭عٝإ ٫ٚ ،تُض وت ايؿ،ٕٜٛ
ٚاْهك بعِٓٗ ايًكن ١ايكُؿ ١ٜغ٬فاً يًًُٗٛق.
ايهابا  :ايًكن ١انتاي ١ٝارتاقد ٖٞٚ :١ٝإ دكا ٤عكؿ خبًط انتـاٍٚ ،تهـُ٢
يــكن ١ا٭َــٛاٍٚ ،تهــُ ٢يــكن ١ايعٓــإ َــٔ عٓــإ ايؿابــ ١أ ٟنــري ايًذــاّ،
٫نتٛا ٤ايًكٜهؽت وت سـل ايههـؼ ٚايتُـكفٚ ،٭ٕ ايـكبض عًـ ٢قـؿق قأى
انتاٍٚ ،ي ٛتها ٣ٚانتاٜ ٕ٫تها ٣ٚايًكٜهإ وت ايكبض ٚارتهاق ،٠ا( َٔ ٚعٔ)
اـا اظٗــك أ ٟيعٗــٛق ٚانــتباَْ ١ــاٍ نــٌ َُٓٗــا يٰغــك ا ٚ٭ْٗــا أظٗــك اْــٛاع
ايًكن ،١ا َٔ ٚانتعاْ ١ؿتعٓ ٢انتعاقْ ١نتعاقْ ١نٌ َُٓٗا ؿتا أغكد٘ اٯغك.
ٚقاٍ ادتٖٛك ٟوت ايُشاعٚ :يكن ١ايعٓإ إ ًٜرتنا وت ي ٤ٞغاّ
ؾ ٕٚنا٥ك اَٛاهلُا ،نإٔ عٔ هلُا ي ٤ٞفايرتٜا ٙفًٝرتنا ف ،٘ٝقاٍ ايٓابو١
ادتعؿ:ٟ
ٚيـــــاقنٓا قكًٜـــــاً وت تكاٖـــــا
ٚوت اسهـــــــابٗا يـــــــكى ايعٓـــــــإ

()1

ايجأَ  :يكن ١ا٭عُاٍ ٖٞٚ :إ ٜتعاقؿ إثٓإ ا ٚانجك عًـ ٢إ تهـٕٛ
ادك ٠عٌُ نٌ َُٓٗا ًَرتن ١بُٗٓٝا ،نٛا ٤اتهل عًُُٗا نُا ي ٛنإ نٌ
َُٓٗا صتاقاً أ ٚاغتًفٚ .نٛا ٤نإ عًُُٗا وت ستٌ  ٚاسؿ اَ ٚتعؿؾٖٚ ،فا

ايتعكٜف ـنك ٙوت انتبهٛط(ٚ ، )2تهُ ٢آٜاً يكن ١ا٭بؿإ ٚاٱكتاع عً٢
بطْٗ٬ا ٫غتُاّ نٌ ٚاسؿ َُٓٗا ؿتا سالٚ ،ٙيعؿّ ايؿي ٌٝعً ٢ادتٛال،
ٚقاٍ ابٔ ادتٓٝؿ بُشتٗا.
( )1يهإ ايعكب .448/10
( )2انتبهٛط .438/2
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ايتانا  :يكن ١ايٛد :ٙٛنإٔ ًٜرتى إثٓإ َـٔ ـ ٟٚايٛداٖـَ ٫ ١ـاٍ
عٓؿُٖا بعكؿ ايًكن ،١عً  ٢إ ًٜرت ٟنٌ َٓٗا وت ـَت٘ اؾت أدٌ ٜٚهَ ٕٛا
ًٜرت ٜ٘بُٗٓٝا ،أ ٟإ عكؿ ايًكنَ ١بين عً ٢تُكف نٌ َُٓٗا جباٖ٘ وت

ـَتــٖ٘ٚ ،ــ ٛايتههــري ايــف ٟـنــك ٙايًــٝؼ وت انتبهــٛط(ٖٚ )1ــ ٛانتًــٗٛق وت
تعكٜهٗاٚ ،فهكت بإٔ ًٜرتٚ ٟدٝـ٘ وت ايفَـٜٚ ١هـٛ

اؾت غاَـٌ ايبٝـا،

ٚبعؿ ايبٝا ٪ٜؾ ٣ايجُٔ ٜ ٚه ٕٛايكبض ًَرتناً بُٗٓٝاٚ ،اٱكتاع عً ٢عؿّ
َشتٗاْ ،عِ قتهٔ تُشٝشٗا بإٔ ٜٛنٌ اسؿُٖا اٯغك فًٝرت ٟهلُا َعاً
ٚوت ـَتُٗا.
ايعايك  :يكن ١انتها ٖٞٚ :١ْٚإ ًٜرتى إثٓإ بعكؿ يهع ٞفٝه ٕٛنٌ
َا عتٌُ ٭سؿُٖا َٔ قبض عاق ٠ا ٚلقاع ١ا ٚعٌُ ا ٚإقخ َٚا ظتؿَٔ ٙ
يكطَٚ ١ـٔ قنـ ال أَ ٟـاٍ َـؿفٚ ٕٛضتـ ٛـيـو ًَـرتناً بُٗٓٝـاٚ ،نـفا نـٌ
غهاقٜ ٫ٚ ،٠هتجٓٝإ ا ٫قٛت ايٝـٚ ّٛانتْٚ٪ـ ١اي٬لَـ ١ـنـكٜ ٙعكـٛب بـٔ
ايهــهٝتٚ ،اٱكتــاع عًــ ٢فهــاؾ ٖــف ٙايًــكنٚ .١انــتؿٍ عًــ ٢ايــبطٕ٬
باْعؿاّ ؾي ٌٝايُشٚ ،١٭ٕ اٱْعكاؾ سهِ يكعٚ ،ٞيعَُٛات قاعؿَٓ ٠ا
ايوكق ٚ٭ٕ ٖف ٙايًكن ٫ ١تٛدب اَتماز انتايؽت.
نُا ٚأ نتؿٍ عً ٢بطْٗ٬ا بإٔ ايكبض تـابا يًُـاٍٚ ،إ ايوكاَـ ١عًـ٢
ايوك ِٜؾ ٕٚءريٚ ،ٙقتهٔ إ تُشض بايًُض ٚايرتاْ ،ٞباٱْاف ١اؾت َا
فٗٝا َٔ اٱسهإ ٚختهٝف انت.١ْٚ٪
ٖٚفا ايتهُ ٫ ٌٝقتٓا َٔ ايرتاى عؿ ٠عٓاَ ٜٔٚـٔ ايتكهـ ِٝأعـ ٙ٬وت
يكنٚ ١اسؿ.٠
اذتاؾ ٟعًك  :يكن ١ايؿ :ٕٜٛإ ٜه ٕٛيهٌ َُٓٗا ؾ ٜٔعً ٢يػِ،
فٝتعاقؿإ عً ٢دعٌ زتُٛع ؾُٜٗٓا ًَرتناً بُٗٓٝا ٖٞٚ ،يكن ١باطً ١يعؿّ
انتــمز ،ايكافــا يًتُٝٝــم بُٗٓٝــاٚ ،قٝــٌ إ عــؿّ اٱَتــماز ٚســؿٜ ٫ ٙههــٞ
يٲنتؿ ٍ٫عً ٢ايبط.ٕ٬
( )1انتبهٛط .348/2

 190ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َُطًشات فكٗ١ٝ

اظتٖبٝبح  ٖٞٚ :ايكهُ ١نهب ايمَإ ٚٚفل َا ٜرتاْ ٢عً ٘ٝايًكنا،٤

نُا ي ٛنإ يكٜهإ وت نٝاق ،٠فٝتهكإ عً ٢قٝاّ نٌ َُٓٗا بايعٌُ بٗا ٚاغف
أقباسٗا نتؿ ٠أنبٛع ٚبايتٓاٚب.

األهٗ اطتواعٞخ َ ٖٞٚ :ا ناْت ستٝا ٠سؽت ايهتض ٚانت ٤٬ٝانتهـًُؽت

عًٗٝا ًَ ٖٞٚو يًُهًُؽت نتٔ نإ َٛدٛؾاً َِٓٗ سؽت ايهتض َٚـٔ نـٛٝدؿ
اؾت  ّٜٛايؿ.ٜٔ

اطتققواط  :ءًــ ١ا٭ق

ٚقــؿ ٜكــا انــِ ارتــكاز عًــ ٢ايٓــكٜبٚ ١ايهــ٤ٞ

ٚادتمٚ ١ٜايوً.١

اىقوعخ  ٖٞٚ :ايهُٗٚ ١اٱقتهـاّ ٚاٱغتٝـاقٜٚ ،كـاٍ قاقعـ٘ فككعـ٘ أٟ

اَابت٘ ايككع ١ؾٚ ْ٘ٚايككع ١يهٌ اَك ًَهٌٚ ،ق ٟٚإ ايٓ

ًَ ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚنًِ قفا اي ٘ٝإ قد ً٬اعتل نت ١هتايٝو ي٘ عٓ ؿ َٛت٘ َ ٫اٍ ي٘ ءريِٖ،
فاقكع بٚ ِٗٓٝاعتل اثٓؽت ٚاقم اقبع.١

اىزؾبٓ ٜ :كاٍ حتاّ ايكٜ ّٛتشاَ :ٕٛاـا اقتهُٛا سُُاًٚ ،اذتُ:١

ايُٓٝب.

اىقََخ  ٖٞٚ :تعٝؽت سُِ نٌ ايًكنا ٤بعٓٗا عٔ بعض ٫ٚ ،تعترب

بٝعاً ًَ ٫ٚشاً َ ٫ٚعاٚ ١ْٚإ نإ فٗٝا قؾ ٭ٕ ايـكؾ ءـري َكُـٛؾ بفاتـ٘،
ٚيٝو وت ايكهُ ١يهع ٫ٚ ١غٝاق اجملًـو  ٫ٚغٝـاق اذتٝـٛإ ٜ ٫ٚـؿغٌ فٗٝـا
ايكبا ٭ْٗا يٝهت َعا.١ْٚ

قََخ اإلفقواى ٚ :تهـ ٕٛنهـب ا٭دـما ٤نـ ً٬ٝاٚ ٚلْـاً ا ٚعـؿؾاً اٚ

َهــاسٚ ،١عــك ٟوت انتجًٝــات َطًكــاً نــاذتبٛب ٚا٭ؾٖــإ ٚضتٖٛــاٚ ،وت
ايكُٝٝات انتتها ١ٜٚا٭دـما ٤نذًُـَ ١ـٔ انتمق ٚعـاتَٚ ،ـا تٓتذـ٘ انتعاَـٌ
اذتؿٜج َٔ ١ايكُاٍ ٚانتُٓٛعات انتتًابٗ.١

قََخ اىزعلٝو ٚ :ته ٕٛنهب ايكٚ ١ُٝانتاي ١ٝيبعض ايكُٝٝات اـا

تعؿؾت َجٌ ادتٛاٖك ٚا٭ْعاّ  ،نُا إـا إ يرتى إثٓإ وت ث٬ثـ ١أ عٝـإ قُٝـ١
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إثٓؽت َٓٗا تعاؾٍ ٚاسؿ ،٠فٝٴذعٌ ايٛاسؿ نُٗاً ٚا٫ثٓإ نُٗاً.

قََخ اىوك  ٖٞٚ :ايكهُ ١اييت حتتاز إ ؾت ِْ َكؿاق َـٔ انتـاٍ اؾت

أسؿ ايهُٗؽت يٝعاؾٍ ايهِٗ اٯغك ،نُا اـا نإ بؽت يكٜهؽت ي٦ٝإ ق١ُٝ
اسؿُٖا عًك ٠ؾْاْري ٚق ١ُٝاٯغك مثاْ ١ٝؾْاْري ،فاـا ْـِ اسـؿ ايًـكٜهؽت
ؾٜٓاقاً اؾت ايجاْ ٞتها ٣ٚ٭ٕ نٌ ٚاسؿ َُٓٗا ٜه ٕٛي٘ تهع ١فانت٬ى ف ٘ٝإٔ
ٜكؾ ايفٜ ٟأغف ايهِٗ ا٭نجك َبًواً ؿتا ُٜبض ـتاثٌ بُٗٓٝا َا ايرتاْ.ٞ

قََخ اإلعجبه  ٖٞٚ :إ ظترب بعض ايًكنا ٤عً ٢ايكهُٚ ،١اٱدباق

ٜتعًل بأٌَ ايكهُ ١ؾ ٕٚاٱنتشكام ايف ٖٛ ٟثابت َا اٱدباق ا ٚبؿ.ْ٘ٚ

قََخ اىرتاٖٚ : ٜٙـ ٞايـيت تًـتٌُ عًـْ ٢ـكق يـبعض ايًـكنا٤

فٝرت اْــ ٕٛعً ٢ايكهــُٚ ١ايٓـكق اـا تعفقت ايكهُ ١ارتاي َٔ ١ٝايٓكق.
ٚتعؿ ٌٜايهٗاّ َٔ َكَٛـات ايكهـُٚ ١عًٝـ٘ ا٫كتـاعٚ ،تـاقٜ ٠هـ ٕٛوت
انتجًٝـاتٚ ،تــاق ٠بايكُٝٝـاتٚ ،أ غــك ٣بانتهٝـٌ ا ٚانتــٛل ٕٚا ٚانتعـؿٚؾ ،ستــ٢
تتها ٣ٚايهٗاّ.

اظتياهعخ  :يوـَ ١هاعً َٔ ١ايمقعٚ ،وت اَ٫ط٬ع انتعاًَ ١عً ٢ا٭ق

بايمقاع ١نُ َٔ ١ساًَٗا ،نُا َٖ ٛتعاقف يكعاً ٚعكفاًٚ ،قـؿ تهـُ٢
بانتػابك َٔ ٠ارترب ٠ؿتعٓ ٢ايُٓٝب ،ا َٔ ٚارتباق ٖٞٚ ٠ا٭ق
ٚتؿٍ عًٗٝا َعاًَ ١ايٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ ٭ٌٖ غٝرب.

ٚقتهـٔ ايكــ ٍٛإ ايمقاعـ ١قؿقتــ ١وت ا٭ق
نطشٗا إ

بكـؿّ ٚدــٛؾ اٱْهـإ عًــ٢

تتكؿّ عًٚ ،٘ٝإ ا َٔ ٍٚلقع َٔ ايٓاى ٖ ٛآؾّ عً ٘ٝايه.ّ٬

فًُا اٖـبط اؾت ا٭ق
َبايك ٠ا٭ق

ايكغ،٠ٛ

استـاز اؾت َـا ٜكتاتـ٘ ،هتـا ٜـؿٍ عًـ ٢يـكف ٚسهـٔ

بايمقاع ،١يفا ٚقؾت وت انتشبابٗا َُْ ّٛهته.١ٓٝ

انتماقع ١تتك ّٛباقبع:١
ا٭ : ٍٚا٭ق
ايجاْٚ : ٞايبفق.

.
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ايجايح ٚ :ايعٌُ.
ايكابا ٚ :ايعٛاٌَ.
٫ٚبؿ إ ٜهٚ ٕٛاســؿ َٓٗا ا ٚانجك َٔ نٌ َـٔ انتايـو ا ٚايعاَـٌ ،اٟ
ُٜض إ ٜه ٕٛاسؿٖا َٔ اسؿُٖا ٚايبك َٔ ١ٝاٯغك ،ا ٚاثٓإ َٔ نٌ ٚاسؿ
َُٓٗا ،اٜ ٚه َٔ ٕٛاسؿُٖا بعض اسؿٖا  َٔٚاٯغك ايبك.١ٝ

اظتَبقبح َ ٖٞٚ :عاًَ ١عً ٢اَ ٍٛثابت ١ن ُ َٔ ١مثكتٗا ٚاٱكتاع عً٢

َــشتٗا ٚدٛالٖــا ٚ

ٜــكؾ انــِ انتهــاقا ٠وت ايُٓــ ّٛايــيت تــؿٍ عًــ٢

ًَكٚعٝتٗا ٚيهٓ٘ اَبض اَط٬ساً فكٗٝاً َتعاقفاً.

اىَٚبُ  :يوًَ ١تل َٔ ايُٓٔ ا ٟاٱيماّ ،٭ٕ ـَ ١ايٓأَ تتُٓٔ

اذتلٚ ،ايٓ ٕٛف ٘ٝاًَٚ .١ٝق َٔ ٌٝايِٓ ٭ٕ ف ِْ ٘ٝـَ ١اؾت اغكٚ ،٣قؾ
عًٖ ٢فا ايك ٍٛبإ ٫لَ٘ ن ٕٛانتًَ ِٝؿؾٚ ،٠اٜ ٫ه ٕٛايهعٌ ثٓاٝ٥اً ٖٛٚ

باطٌ يوٜٛاًٚ .وت اذتؿٜح" :ايمع ِٝءاقّ"(.)1

ٚيًُٓإ إط٬قإ ،إ ط٬م بانتعٓ ٢ا٭عِ ايًاٌَ يًشٛايٚ ١ايههاي ١آٜاً،
أًٜ ٟــٌُ اؾت داْــب ايتعٗــؿ بــايٓهو ايتعٗــؿ بانتــاٍ هتــٔ يــٝو عًٝــ٘ َــاٍ
يًُُٓ ٕٛعٓ٘ٚ .اط٬م بانتعٓ ٢ا٭غِ  ٖٛٚايتعٗؿ بانتاٍ عٓٝـاً آَ ٚهعـ ١اٚ
عُ ،ً٬نإٔ ٪ٜدك يػِ ْهه٘ ٯغك وت عٌُ ف ُ٘ٓٓٝاٯغك ؿتـا يًعُـٌ َـٔ
َايَ ١ٝعترب ،٠ا ٚايتعٗؿ باٜها ٤ايوك

ٚضت ٖٛٚ ٙٛعكؿ يـكع يًتعٗـؿ ؿتـاٍ اٚ

ْهو.

أهمبُ اىَٚبُ :
ا٭ :ٍٚايٓأَ ٖٛٚ :ايف ُٜٔٓ ٟانتاٍ ايف ٟوت ـَ ١ءري.ٙ
ايجاْ :ٞانتُٓ ٕٛي٘ ٖٛٚ :ايف ٟي٘ َاٍ عً ٢ءري ٙف ُ٘ٓٓٝايٓأَ.
ايجايح :انتُٓ ٕٛعٓ٘ ٖٛٚ :ايف ٟوت ـَت٘ َاٍ يوري ٙفٝأت ٞايٓأَ يٝتعٗؿ

بانتاٍ ،فً ٛنإ يمٜؿ َا ١٥ؾٜٓاق عً ٢عُكُْٗٓٚ ٚا ف ٕ٬فٗ ٛايٓأَ ٚلٜـؿ
(َ )1هاتٝض ايوٝب .82/9
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انتُٓ ٕٛي٘ ٚعُك ٚانتُٓ ٕٛعٓ٘.

اضت٘اىخ  :بهتض اذت ا ٤ـ نهشاب ،١انِ ٜؿٍ عً ٢ايتوٝري ٚتُٝري ايً٤ٞ

عً ٢غ٬ف َا نإ ٖٞٚ ،وت اٱَط٬ع ايًكع ٞعكؿ يكع يتش ٌٜٛانتاٍ
َٔ ـَ ١اؾت ـًََ ١وٛي ١ؿتجً٘ ا ٚءري ًَوٛي ،١أ ٟإساي ١انتؿ ٕٜٛؾآ٥ـ٘ وت
َكؿاق ؾ ٜ٘ٓإؾت ءري.ٙ
أطكاف اذتٛاي ١ث٬خ:
ا٭ : ٍٚاحمل ٖٛ :ٌٝايف ٟايتوًت ـَت٘  ٜٚكٜؿ حت ٌٜٛايؿ ٜٔاؾت ـَ ١ءري.ٙ
ايجاْ : ٞاحملاٍ عً ٖٛ :٘ٝايفٜ ٟكاؾ حت ٌٜٛانتاٍ اؾت ـَت٘ انتًوٛي ١ؿتجً٘.
ايجايح  :احملتاٍٜٚ :هُ ٢آٜاً احملاٍ أَ ٟاسب ايؿ ٜٔايفٜ ٟكاؾ حتٌٜٛ
َاي٘ َٔ ـَ ١احمل ٌٝاؾت ـَ ١احملاٍ عً.٘ٝ

اىنفبىخ  :يو ١ايتعٗؿ َطًكاً ٚوت اٱَط٬ع تعٗؿ باسٓاق ايٓهو وت عكؿ

َشٝض ،فايههًٜ ٌٝتمّ باسٓاق انتههَ ٍٛت ٢طًب٘ انتهه ٍٛي٘ ٚايههاي ١عكؿ
ٚاقا بؽت ايههٚ ٌٝبؽت َـاسب اذتل  ٖٛٚانتهه ٍٛي٘ ًٜٚرتط ف ٘ٝاٱظتاب َٔ
ايههٚ ٌٝايكب َٔ ٍٛانتهه ٍٛي٘.

رواٍ ٜاىنفبىخ  ٖٛٚ :ايتعاقب وت ايههاي ١بإ ٜههٌ ايهه ٌٝنه ٌٝآغك

ثِ ٜه هٌ ٖفا نه ٌٝءريٖٚ ٙهفاٚ ،ي ٛقاّ ايهه ٌٝا٭ ٍٚباسٓاق انتهه ٍٛبك٤
ادتُٝا ٭ٕ نها٫تِٗ فكع ايههاي ١ا٭ٚؾت ٚذتُ ٍٛايوك

ٚ ،ي ٛأبك ٤انتههٍٛ

ي٘ ايهه ٌٝا٭ ٍٚبك ٤ادتُٝاٚ ،ي ٛأبك َٔ ٤تٛنط َِٓٗ بـكٖ ٨ـَٚ ٛـٔ بعـؿٙ
ؾ َٔ ٕٚقبً٘ٚ ،نفا يَ ٛات بك َٔ ٨نإ فكعاً ي٘  ٖٛٚدا٥مٖٚ ،هفا ايرتاَٞ
وت ايٛنايٚ ١ضتٖٛا.

اىغو : ٌٝايوكّ ايؿٚ ،ٜٔايوك ِٜي٘ َعَٓ ٢كنب ًَٚرتى فٝعين:
ا٭ : ٍٚانتؿ ٜٔايف ٟعً ٘ٝايؿ.ٜٔ

ايجاْ : ٞايؿاَ ٔ٥اسب ايؿ ٜٔأ ٟايف ٟي٘ ايؿٜٚ ،ٜٔعكف انتعٓ ٢بًشــاظ
ايكــكأ٥
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ٚانتعٓ ٢ا٭ ٖٛ ٍٚا٭نجك وت اٱنــتعُاٍ يهعـاً ٚٚاقعاًٚ ،قؿ ٚقؾ وت ايككإٓ

َــكٚ ٠اســؿ ٠بٗفا انتعـٓٚ ٢بُٝـو ١ادتُا وت آ ١ٜايُؿقات ط  َِٞٚايرِّقَدددددابِ
ٔ ايصَّددبٌََِِٝرِٜضَ َِِّٔ١ايًَِّ٘ َٚايًَُّ٘ عًَِ ِْٝحَهِ ِْٝص(.)1
َٚايِػَدددارَِِنَ  ََِٞٚشَبِ ٌِٝايًَِّ٘ َٚاِبِ ِ
اىل ٖٛ : ِٝثبٛت َاٍ نً ٞوت ـَ ١يػِ ٯغك ٜٚ ،كاٍ نتـٔ ايـتوًت
ـَت٘ (انتؿٜـٚ )ٕٛانتـؿٚ ،ٜٔيٰغــك (ايؿاٚ )ٔ٥ايوـكٚ ،ِٜنبب ايؿ ٜٔاَكإ:
ا٭ : ٍٚاغتٝاق ٟناٱقرتا

ا ٚادك ٠وت عكؿ اداق ٠اَ ٚؿام وت ْهاع

ا ٚمثٔ وت بٝا ْه.١٦ٝ
ايجاْ : ٞقٗك ٟنُٛاقؾ ايُٓإ ْٚهك ١ايمٚد ١ايؿاٜٚ ،١ُ٥عترب ايؿًَ ٜٔهاً
ْاقُاً.

ٍَزضْٞبد اىل ٖٞٚ : ِٝانتٚ ٕٚ٪اذتادات اييت قتًهٗا انتـؿ٫ٚ ،ٜٔ

ظترب عً ٢بٝعٗا ٭دٌ قٓا ٤ؾ ،ٜ٘ٓأَا ي ٛإ غتاق انتؿ ٜٔبٝا ايؿاق يكٓا ٤ايؿٜٔ
ٚإ بكا ٤ـَت٘ دال يًؿا ٔ٥قبٓ٘ َٓ٘ٚ ،ا٭ٚؾت يًؿا ٔ٥إ ٜ ٫ه ٕٛنبباً وت بٝعٗا.
َ َٔٚهتجٓٝات ايؿ ٜٔؾاق ايهـهٔ ٚايهٝاق ٠ارتاَٚ ١ثٝاب٘ ٚأثاخ بٝت٘ هتا
َٖٓ ٞانب ١ي٘ عكفاً ٥٫ٚك ١بًأْ٘.

اىقوٗ  ٖٛٚ :عكؿ ظتك ٟف ٘ٝإعطا ٤أسـؿ ايطكفؽت يٰغك َاَ ً٫ا ُْإ

إ عاؾت٘ ؿتجً٘ ا ٚبكُٝت٘ ٜٚكاٍ يًفٜ ٟعط ٞانتكك
انتهتكك
اقكا

ٚ ،يًف ٟقتتًه٘ انتكرت

اٚ

ٚ ،قؿ ٚقؾت َُْ ّٛهته ١ٓٝعً ٢فًٓ٘ ٚاذتح عً ٫ ٘ٝنُٝا وت
انتَٗٓ َٔ٪ا ( غرب دـابك عـٔ ابـ ٞعبـؿ اهلل عًٝـ٘ ايهـ ّ٬قـاٍ" :قـاٍ

قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ َٔ أقك

ََٓ٪ا قكْا ٜٓتعك ب٘ َٝهٛقٙ

نإ َاي٘ وت لناٚ ٠نإ ٖ ٛوت َ َٔ ٠٬انت٥٬ه ١ست٪ٜ ٢ؾ ٜ٘إي.)2(٘ٝ
ٚبؽت ايؿٚ ٜٔايكك

عُٚ ّٛغَُ ّٛطًل فهٌ قك

ٖ ٛؾٚ ٜٔيٝو

ايعهو ،فايؿَ ٜٔاٍ نً ٞثابت وت ـَ ١يػِ ٯغك بهبب َٔ ا٭نباب.
( )1نٛق ٠ايتٛب.60 ١
( )2ناق ا٭ْٛاق .193/100
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اىوثب اىقو ٖٛٚ : ٜٙاٱقرتا

َا يكط ايمٜاؾ ٠يًُكك

 ٖٛٚسكاّ

نتاباً ٚنٓٚ ١اكتاعاً ٚ ،سكَ ١ايكبا َطًك ١وت ساٍ اٱغتٝاق ا ٚاٱْطكاق.

ٍبىجخ ثبّزفبء اظت٘٘ٙع  ٖٛٚ :قَٓ ٍٛطكَ ٞعٓا ٙاْتها ٤اذتهِ ٱْتها٤

َْٛٛع٘ يمَٚاً.

اىٖربح  ٖٞٚ :ايه َٔ ١َٛايطعاّ ٚانتكؿاق ايكًٝـٌ اجملتُـا َٓـٜ٘ ،كـاٍ:

ايرتٜت ايًَ ٤ٞرب ٠أ ٟبٚ ٬لٕ  ٫ٚن.ٌٝ

اىزَٚني اإلؽزٞبٖٚ : ٜٝـ ٛتٓـُ ؽت ا٭دـري نايُـا٥غ ٚضتـ ٙٛعًـ٢

أ َٛاٍ ايٓاى ٚـنك إ عًٝاً عً ٘ٝايه ّ٬نإ ٜهعً٘.

اعتجقخ َ :ـٔ أمسـا ٤اهلل تعـاؾت "ايٖٛـاب" ٜٚكـاٍ ٖٚبـت يـ٘ يـ٦ٝاً ٖٚبـاً

ٖٚٚباً :أَٓ ٟشت٘ ٚاعطٝت٘ بؿ ٕٚعٛ

 ٖٞٚ ،ءري ايُؿقٚ ١اعِ َٓٗا ،فاهلب١

تعط ٢يًُها ٟٚا٭عًـ ٚ ٢ا٭ؾْـ ،٢يًوـين ٚايهكـريًٜ ٫ٚ ،ـرتط فٗٝـا قُـؿ
ايككب ٫ٚ ١ايعٛ

ايـؿْٚ ٟٛٝا٭غـكٚ ٟٚإ ناْـت ءـري زتـكؾ ٠عٓـ٘ نهـب

ايًشاظ ٚاذتاٍ ٚايكُــؿٚ ،بؽت اهلبٚ ١ايبٝا عُٚ ّٛغُٚ َٔ ّٛد٘ فُاؾ٠
اٱ يتكا ٤ـتًٝو ايعؽت َ َٔٚاؾ ٠اٱفرتام ايعٛ

وت ايبٝا ٚعؿَ٘ وت اهلب.١

اعتجخ اظتع٘ٙخ َ ٖٞ :ا يكط فٗٝا ايجٛاب ٚايعـٛ

ٖب ١ستض بٌ فٗٝا يا٥ب ١ايبؿيٚ ١ٝايعٛ
فًٝو َـٔ ايعـٛ

 ،أ ٟاْٗـا يٝهـت

ا ٫بايٓهب ١يكدـا ٤ايجـٛاب اٱهلـٞ

ايبـفي ٞاٱَـط٬س ٞ٭ْـ٘ نـٛق دـاَا يهـٌ افعـاٍ ايـرب

ٚايُ٬ع.

اى٘إت  ٖٛٚ :ايفٜ ٟك ّٛباعطا ٤اهلب ١يًوري.

اظتٕ٘٘ة  :ايعؽت انتٖٛٛب ١نايهتاب ٚايطٝب.

اظتزٖت  :أ ٟايفٖٜٛ ٟب ي٘ ٜٚتًك ٢اهلبٚ ١ايعط.١ٝ

اضتبفو  ٖٛٚ :يًؿاب ١نايكؿّ يٲْهإٚ ،ـٚات اذتافك ٖ ٞارتٚ ٌٝايبواٍ

ٚاذتُري ب ٬غ٬ف فٚ ،٘ٝقاٍ بع ٓـِٗ إ ايبوـاٍ ٚاذتُـري ُٜ ٫ـًشإ يًهـك
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ٚايهكٜ ٫ٚ ،كاتٌ عًُٗٝا وت ايوايب.
ٚيهٔ قاتٌ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايه ّ٬عً ٢بوً ١قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚنًِٚ ،ايهك ٚايهك َٔ ايهًٝات انتًهه ١فهٌ سٛٝإ ٜه ٕٛنكٚ ٙفــكٙ
نهــب٘ٚ ،انتؿاق يٝو فكــط عً ٢اٖـًٝت٘ يًكــتاٍ بٌ عً ٢اَهــإ ايتؿقب عً٘ٝ
غُــــَٛاً َــا ذتــــاظ انتكـــؿقٚ ٠انتٝهــــٛق ٚتعــؿؾافــــكاؾ اذتــــٛٝإ يًهــــبام
ٚقاعــؿ ٠انتٝهـــٛق ٚايهبام ْٛع ـتكَٚ ٜٔماٚي ٖٛٚ ١أعِ َٔ ايكتاٍ.
اىْٖو  ٖٛٚ :سؿٜؿ ٠ايهِٗ ٚايكَض ٚايههؽت ٚايهٝف َـا

ٜهـٔ يـ٘

َكبض ٚادتُا ُْ.ٍٛ

اطتف  :بِٓ ارتا ٖٛٚ ،٤نٓا ١ٜعٔ اٱبٌ ٚايه ١ًٝأَ ٟا سفف َٓـاف

ٚا٭ٌَ ـ ٚغف ٚـٚ ٌُْ ٚـ ٚسافك ،فارتف يًبعري ناذتافك يًهكى ٚق٫ ٌٝ
ٜه ٕٛارتف َٔ اذتٛٝإ ا ٫يًبعري ٚايٓعاَ ،١٭ٕ ايعـكب ناْـت تكاتـٌ عًـ٢
اٱبٌ ،أ َا ايه ١ًٝفٮٕ اهلٓؿ ٚاذتبً ١ناْٛا ٜكاتً ٕٛ٭ْٗا َـٔ ـٚات ارتـف ،
(ٚوت غرب اذتهؽت بٔ عًٛإ عٔ ايُاؾم عً ٘ٝايه ّ٬قاٍ قنـ ٍٛاهلل َـً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ  ٫نبل ا ٫وت سافك ا ٌُْ ٚا ٚغف(.)1

اىغَْٞخ  ٖٞٚ :وت باب ادتٗـاؾٖٚ :ـ ٞانتـأغٛـَ ٠ـٔ ايههـاق َـٔ اٖـٌ

اذتكب قٗكاً بانتكاتًَ ١عِٗ بًـكط إ ٜه ٕٛباـٕ اٱَاّ َٔ ،ءري فكم بؽت َا
سٛا ٙايعههك َٚا

عتـ ،ٙٛانتٓكٚ ٍٛءري ٙنا٭قاْٚ ٞا٭يذاق ٚضتٖٛا ،بعؿ

اغكاز انتـ ٕ٪ايـيت اْهكـت عًـ ٢ايوُٓٝـ ١بعـؿ حتُـًٗٝا بٓكـٌ ٚغـمٕ ٚسهـغ
ٚضتٖٛاٚ ،بعؿ اغكاز َا ع ٘ٓٝاٱَاّ دعـَ ً٬ـٔ ايوُٓٝـ ١٭ءـكا

ايُٓـك اٚ

ًَُش َٔ ١انتُاحلٚ ،بعؿ انتجٓاَ ٤هاٜا ايوٓ ١ُٝنايه٬ع ايًػُ ٞانتتُٝم

 ٚانتكنب ايهاقٚ ٙادتاق ١ٜايٛققٚ ١ضتٖٛا فاْٗا يٲَاّ ،قاٍ تعاؾت طَٚاعًَُُِدٛاأَََُّْدا
غَُِِٓتَُِِِٔ ظٍَََ٤ِٞإََّٔيًَِِّ٘ خُُصَُ٘ َٚيًِرَّشُ...ٍِٛص( ، )2اَا َا ٪ٜغف َِٓٗ بعؿ إ
( )1ايٛنا.249/19 ٌ٥
( )2نٛق ٠اْ٫هاٍ .41
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تٓا اذتكب اٚلاقٖا ا٪ٜ ٚغف َٔ ءري قتاٍ فٗ ٛوتٚ ،٤ايه ٤ٞغاّ باٱَاّ
عً ٘ٝايه ٚ ّ٬ايوٜٓ ١ُٝأغف َٓٗا ارتُو ٚايباق ٞبعؿ انتٜ َٔ٪ه ٕٛيًُكاتًؽت،
اَا وت باب ايعباؾات ٚارتُو فايوٓ ١ُٝاعِ  ٖٞٚايما٥ؿ عٔ َ ١ْٚ٪ايهَٓٔ ١
كتٝا َا ٜهتهاؾ َٔ اقبـاع ايتذـاقات ٚايمقاعـات ٚايُـٓاعات ٚانتهانـب
ٚايٛظا٥ف اؾت داْب انتعاؾٕ ٚايهٓٛل ٚايوٚ ّٛانتاٍ انتػتًط باذتكاّ.
 ٚاقتهاع ايوٓٚ ١ُٝايوًٚ :١اقؾٖا ٚقٜعٗا.

اى٘مبىخ  ٖٞ :تٛي ١ٝايوري وت آَا ٤اَك ا ٚانتٓابت٘ وت ايتُكف فُٝا عتل

يًُٛنٌ ْهه٘.

أقَبً اى٘مبىخ
ا٭ٚؾتٚ :ناي ١غاَ ٖٞٚ ١اييت تتعًل بتُكف ستؿؾ بًػِ َعؽت نُـا

اـا ٚنً٘ وت يكا ٤ؾاق شتَُٚ ١َٛعً ١َٛعٓؿ انتٛنٌ ٚايٛن.ٌٝ
ايجاْٚ :١ٝناي ١عاَ ٖٞٚ ،١عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ : ٍٚعاَ َٔ ١دٗ ١ايتُكف ٚغاَ َٔ ١دٗ ١انتتعًل نُا ي ٛنإ عٓؿٙ
عؿ ٠ست٬ت فٛنً٘ وت ٚاسؿ َٓٗا ٚاـٕ ي٘ وت اداقت٘ ا ٚبٝع٘ َٚطًـل اٱْتهـاع
َٓ٘.
ايجاْ : ٞته ٕٛغاَٚ ١دٗت َٔ ١ٝسٝح ايتُكفٚ ،عاَ َٔ ١دٗ ١انتتعًل
نُا اـا ٚنً٘ وت اداق ٠كتٝـا تًـو احملـ٬ت ٚ

ٜـأـٕ يـ٘ وت بٝعٗـا اٖ ٚبتٗـا

ٚضتٖٛا.
ايجايح  :عاَ َٔ ١نًتا ادتٗتؽت ايتُـكف ٚادتٗ ١نُا اـا نإ عٓـؿ ٙعـؿ٠
بٛٝت ٚٚنً٘ وت بٝعٗا ا ٚاداقتٗا ٚضت ٙٛن ً٬ا ٚبعٓاً.
ايجايجٚ :١نايـَ ١طًكــٚ ١ختتًف عٔ ايعاَ ١بإ ٜه ٕٛيًٛنْٛ ٌٝع تهٜٛض
ٚتعٝؽت بٓعك ٙنهب ايو بطٚ ١انتُـًشٚ ،١آٜـــ ًا قـؿ تهـَ ٕٛطًكـَ ١ـٔ دٗـ١
ٚاسؿ ،٠ايتُكف ا ٚادتٗ ،١اُٖ ٚا َعاً نُا اـا ٚنًـ٘ ٚغٛيـ٘ وت اٜكـاع اسـؿ
ايعكٛؾ انتعا َٔ ١ْٝٚايبٝا ا ٚايًُض ا ٚاٱداق ٠عً ٢ؾٚق ي٘ ٚاٚنٌ ايتعٝؽت
وت ْٛع انتعا ١ْٚا ٚانتٛنٌ ف ٘ٝاُٖ ٚا َعاً اؾت ْعك ٙبًشاظ انتُـًشٚ ١ايوبطـ١
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ٚعؿّ ادتٗايٚ ١ساٍ ايرتؾٜؿ.

اإلقواه  ٖٛ :اٱغباق ادتالّ ٚا٫عرتاف ٜكـاٍ :أقـك ايكدـٌ بايًـ ٤ٞأٟ

اعرتف ب٘ ٖٛٚ ،عًْٛ ٢عؽت:
ا٭ : ٍٚا٭قكاق نل ٫لّ عً ٢انتػرب نكٛي٘ :يو عً ٞنفا ،ا ٚاْا ايـفٟ
فعًــت ادتٓاٜــ ١ايهْٝ٬ــٚ ،١قتهــٔ إ ْطًــل عًٝــ٘ اٱقــكاق ايٛدــٛؾَٚ ٟتعًكــ٘
اٱثبات ٚايتككٜك.
ايجاْْ : ٞه ٞسـل يـ٘ نكٛيـ٘ يـٝو يـ ٞسـل عًـ ٢فـٚ ٕ٬قتهـٔ إ ْهـُ٘ٝ
اٱقكاق ايعؿَ ٞا ٚايهً

َٚتعًك٘ ايٓه.ٞ

اىوِٕ  :يو ١ايجبات ٚايؿٚاّ ٚوت عكف ايهكٗاٚ ٤ثٝكٜ ١ؿفعٗا انتـؿ ٜٔاؾت

انتــكتٗٔ يٲنــتٝجام عًــ ٢ايــؿٜٚ ٜٔكــاٍ يًعــؽت انتكْٖٛــ( ١ايــكٖٔ ٚانتكٖــ)ٕٛ
ٚيؿافعٗا  ٖٛ ٚانتؿ( ٜٔايكأٖ) ٚٯغفٖا  ٖٛٚايؿا( ٔ٥انتكتٗٔ).

اضتغو  :يو ٖٛ ١انتٓاٜ ،ٴكاٍ سذك عً ٘ٝسذكاً َٔ باب قتٌ ،أَٓ ٟع٘ َٔ

ايتُــكفٚ ،قــؿ ٚقؾ وت ايتٓمٜــٌ َــاؾ ٠سذــك ،قــاٍ تعــاؾت طَٜٚكُٛيُدد َٕٛحِجِ درّا
ََُِجُٛرّاص(ٚ ،)1قاٍ تعاؾت طٌََِِٖ ٞذَيِوَقَصَِْيَِِ ٟحِجِرص( ،)2فهـُ ٞايعكـٌ
سذكاً ٭ْ٘ قتٓا َاسب٘ ٚعتذب٘ عٔ اتٝإ ايكبٝض  َٔ َِٗٓٚقٝؿ اذتذك بانتـاٍ
أ ٟانتٓا َٔ ايتُكف وت انتاٍٚ ،قتهٔ إ ٜهٖ ٕٛفا ٖ ٛانتعٓ ٢اَ٫ط٬س ٞي٘
نُا وت انتؼتٚ ،بوض ايٓعك عٔ أنباب انتٓا وت ادتًُ ١فإْ٘ أغِ َـٔ انتعٓـ٢
ايًوٚ ٟٛايعكوت.
ٚأِٖ َٛدبات اذتذك نت ٖٞٚ ١ايُوك ٚادتٓٚ ٕٛايكم ٚانتك
ٚايهه٘.

ٚايهًو

اىوّل  ٖٛٚ :إَاب ١اذتل َٚعكف ١ايُ٬ع ْٚؿ ٙايهه٘ ٚايٓ٬يٚ ،١قؿ

( )1نٛق ٠ايهكقإ .22
( )2نٛق ٠ايهذك .5
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ن ٌ٦اٱَاّ ايُاؾم عً ٘ٝايه ّ٬عٔ قٛي٘ تعاؾت طَٚابِتًَُٛاايَِٝتَاََ ٢حَتَّ٢إِذَا
بًََػُٛا ايِّٓهَاَََإِِٕآَْصِتَُُِِِِٓٗ رُظِّْاََادََِعُٛاإِيَِِِٗٝأََِدَٛايَُِٗص( )1فكاٍ :آٜـاى ايكيـؿ ٖـٛ
سهغ انتاٍ ،أ ٟإ ايُوري ايفٟ

ٜبًغ سؿ ايبً ٛستذٛق عً ٘ٝيكعاً٫ٚ ،

تُــض تُــكفات٘ وت أ َٛايــ٘ ببٝــا ا ٚقــك

اٖ ٚبــ ١ا ٚاٜــؿاع اَ ٚــًض ٚضتــ،ٙٛ

ٚنفيو َا ٜتعًل بايفَ ١فُٜ ٬ض َٓ٘ اٱقرتا

 ٫ٚايبٝا  ٫ٚايًكا ٤بايهًِ

ٚايٓهٚ ١٦ٝإ اتهل أ ٚإ ا٭ؾاٚ ٤تأقٜؼ بًٛء٘.
ٜٓ ٫ٚهف َٓ٘ ايتمٜٚر ٚانتٓاقبٚ ١انتماقعٚ ١انتهاقاٚ ٠ءريٖا ،يعؿّ ٚدٛؾ
ايكُؿ عٓؿ ٙعً ٢ايعكٛؾ ٚاٱٜكاعاتٚ ،ظتٛل ي٘ سٝال ٠انتباسات ٭ْٗـا بـاب
ذتُ ٍٛانتًو ٚ ٖٞٚانـباب تٛيٝؿ ١ٜيُٓاٜ ٫ٚ ،٘٥هه ٞايبً ٛوت لٚاٍ اذتذك
عٔ ايُ

ف٬بؿ َع٘ َٔ ايكيؿ ٚعؿّ ايهه٘.

اىَفٔ  ٖٛٚ :غه ١اذتًِ ْٚعف ايكأْٚٚ ٟا ايًـ ٤ٞوت ءـري َْٛـع٘

ٚعؿّ ٚقٛع ايهعٌ َٛافكاً يٮٚاَك ايًكعْٚ ،١ٝؿ ٙاذتهَُ ٖٛٚ ١ا دا ٤عً٢
قُؿ فاعً٘ ٚءكْ٘ ايهًٚ ،ِٝايهه ٘ٝايفٜ ٟهعٌ ايكبٝض َٚا فْ ٘ٝكق عًٝـ٘،
ٚوت انتكـاّ ٖ ٛايفٜ ٟهتكـك اؾت اذتايـٚ ١ايهٝه ١ٝاييت عتهغ بٗا َاي٘ ٚفل نـري٠
ايعك ،٤٬نُا ي ٛنإ ُٜكف أَٛاي٘ وت ءري َٛاقعٗا أ ٜ ٚتًهٗـا وت ءـري ستًـٗا،
َٚعاَ٬ت٘ ءري َبٓ ١ٝعً ٢انتهاٜهٚ ١ايتشهغ عٔ انتوابٓ.١
ٚوت حتؿٜؿ َهٗ ّٛايههَُٚ ٘ٝؿاق٘ قٜ ٌٝعكف٘ أٌٖ ايعكفَٚ ،شٝض أْـ٘
َٔ انتْٛٛعات إ ٫إ اٱع تُاؾ عً ٢ايعكف ٚسـؿ ٙءـري نـاف ا ٫إ ٜهـٕٛ
ايعكف َكيشاً عٔ َعٓ ٢ايهه ٘ٝيوٚ ١اَط٬ساً ٜٚعتُؿ َٝغ ايعكٌ َٔ ءري
َبايوٚ ١سهِ بًشاظ قٓ ١ٝوت ٚاقعـٚ ١ضتٖٛـا ،فـاـا نـإ ايهـه٘ بٓٝـاً ظـاٖكاً،
بايٓهب ١يتُكف ايًػِ وت أ َٛاي٘ حتَُٚ ً٬ٝكفاً عتذك عً َٔ ٘ٝءري ساد١
اؾت سهِ اذتانِ عًـ ٢ا٭قـَٚ ،٣ٛـا إغـت٬ف ا٭ ْعـاق وت ايهـه٘ ٚوت ثبٛتـ٘
٫ٚنُٝا ٚاْ٘ اَك غه ٞوت ادتًُ ١ف٬بؿ َٔ ايكدٛع اؾت ظاٖك ا٭ؾيٚ ١اذتانِ
( )1نٛق ٠ايٓها.6 ٤
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ايًكعٚ ٞتٛقف اذتذك س٦ٓٝف عً ٢سهُـ٘ ٚنـفيو وت َْٛـٛع قفعـ٘ ،نُـا
أ طًل انتًٗٛق تٛقف اذتذك قفعاً ٚثبٛتاً عً ٢سهِ اذتانِ ٭ْ٘ سهِ يكعٞ
ٜ ٫جبت ا ٫بؿي ٌٝيكع.ٞ

اىَف : ٔٞايهه ٖٛ ٘ٝايف ٟيٝو عٓؿ ٙسايَ ١هتكك ٠باعج ١عً ٢سهغ َاي٘

ٚاٱعتٓــا ٤نايــٜ٘ٚ ،تًهــ٘ وت ءــري ستًــ٘ اُٜ ٚــكف٘ وت ءــري َْٛــع٘ ٫ٚ ،تكــّٛ
َعاَ٬ت٘ عً ٢انتهاٜهٚ ١ايتشهغ َـٔ انتوابٓـٜ ٫ٚ ،١تشـكل َـٔ اٱطتـؿاع فٗٝـا
ٜعكف٘ ايعك ٤٬بهـري ت٘ اْـ٘ غـاقز عـٔ َهـًهِٗ وت غُـ ّٛأَٛايـ٘ حتُـً٬ٝ
َٚكفاً ،بايتهكٜط وت ا٭ٚ ٍٚايتبفٜك وت ايجاْ.ٞ

اظتفيٌ  َٔ ٖٛٚ :سذك عً ٘ٝعٔ َاي٘ يكُٛق ٙعٔ ؾ.ْٜ٘ٛ
٬َ ٫ٚلَ ١بؽت نجك ٠ايؿٚ ٕٜٛايهًو ا ٚاذتذـك ،فٝذٛل نتٔ قنبت٘ ايؿٕٜٛ

إ ٜتُكف وت اَٛاي٘ ٜٚه ٕٛاَك ٙبٗا ْاففاً يعَُٛات قاعؿ ٠ايهًطٓٚ ١ايكيؿ
ا ٫إ عتذك عً ٘ٝاذتانِ ايًكعْ ،ٞعِ ي ٛقاّ بٗبتٗا ا ٚايًُض عٓٗـا ٭دـٌ
ايهكاق َٔ ايؿٚ ٕٜٛتٓٝٝا سل ايوري ٚاٱْـكاق بـ٘ فًٝـهٌ اذتهـِ بايُـش١
ٚتكتب ا٭ثك  ٫نُٝا َا عؿّ قداٚ ٤سَُ ٍٛاٍ آغك بانتهاب ٚضت.ٙٛ
٫ٚظتٛل اذتذك عً ٢انتهًو ا ٫بًكٚط اقبع:١
ا٭ : ٍٚإ ته ٕٛؾ ْٜ٘ٛثابت ١يكعاً.
ايجاْ : ٞإ ته ٕٛأ َٛاي٘ َٔ عكٚ

ْٚكٛؾ َٓٚافا ٚؾ ٕٜٛعً ٢ايٓـاى،

َا عؿا َهتجٓٝات ايؿ ،ٜٔقاَك ٠عٔ ؾ ٕٜٛايٓاى عً.٘ٝ
ايجايح :إ ته ٕٛايؿ ٕٜٛساي ١ف ٬سذك عً ٘ٝ٭دٌ ايؿ ٕٜٛانت٪دًٚ ١إ
ٜف َاي٘ بٗا ي ٛسًت ،اَا ي ٛناْت ؾ ْٜ٘ٛبعٓٗا ساٚ ً٫بعٓٗا َ٪د ً٬فإ
قُك َاي٘ عٔ اذتاي ١عتذك عًٚ ٘ٝا ٫ف.٬
ايكابــا :إ ٜكدــا ايوكَــا ٤نًــِٗ ا ٚبعٓــِٗ اؾت اذتــانِ ًٜٚتُهــٛا َٓــ٘
اذتذك عً.٘ٝ

اىْقققٔ ٖٚ :ــ ٛيوــ ١ايطا٥هــَ ١ــٔ ايًــٚ ،٤ٞوت اٱَــط٬ع ٖــ ٛايهــِٗ
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ٚاذتُ ١وت ايعؽت ٚانتاٍ انتًرتى.

ٍْغياد اظتوٖ ٖٞٚ : ٘ٝبتـ٘ َٚـؿقت٘ َٚـا قتٓـَ ٘ٝـٔ ٚقـف ٚقٝاَـ٘

بانكاط َا ي٘ َٔ ايؿٜــ ٕٛعً ٢اٯغــكٚ ،ٜٔايُــًض بوــري عٛ
ايتُـكفات ايتربع ١ٝهتا ٜ ٫كابٌ بايعٛ

ٚضتَٔ ٙٛ

ٜٚه ٕٛف ٘ٝتهٜٛت ذتل ايٛقث.١

ٌٖ َٓذمات انتكٜض اع ٙ٬تٓهـف َـٔ ا٭َـٌ ٚتُـض َطًكـاً ٚإ لاؾت
عً ٢ثًح َاي٘ ٚتعًكت جبُٝا َاي٘ ٚ

ٜبل يًٛقث َ٘ٓ ١ي ،٤ٞا ٚاْٗا  ٫تٓهف

ا ٫ؿتكؿاق ايجًـح َٚـا لاؾ عًـ ٢ايجًـح تتٛقـف َـشت٘ ْٚهـٛـ ٙعًـ ٢آَـا٤
ايٛقث ،١ا٭ق ٣ٛايجاْ ٞأ ٟإ انتٓذمات تًاقى اي ١َٝٛوت ارتكٚز َٔ ايجًح.
ْٚهب اؾت انجك ايهكٗاٚ ٤ايُٓ ّٛايٛاقؾ ٠برتدٝش٘ أَض نـٓؿاً ٚانجـك
ْهب اؾت انتًٗٛق ْهاـ اي َٔ ١َٝٛا٭ٌَ ،نُا ْهب اؾت

عؿؾاًٚ ،وت ايكٜا

انجك ايكؿَـاٚ ،٤وت اٱْتُـاق أؾعــ ٢اٱكتـاع عًٝـ٘ٚ ،أنـتؿٍ عًٝـ٘ بكاعـؿ٠
ايهًطٓٚ ١أ َاي ١ايُشٚ ١اط٬قات ايعكٛؾ ٚاٱٜكاعات َٓٗا َشٝشَ ١هٛإ
عٔ ايُاؾم عً ٘ٝايه" :ّ٬وت ايكدٌ ٜعط ٞيـَ َٔ ٤ٞاي٘ وت َكْـ٘ ،فكـاٍ

عً ٘ٝايه :ّ٬إٕ أبإ ب٘ فٗ ٛدا ٥م ٚ ،إٕ أ ٢َٚب٘ فٗـَ ٛـٔ ايجًـح(ٖٚ ،)1ـٛ
أعِ َٔ لتٌ يـطك ٙا٭ ٍٚعًـ ٢ايجًـح بككٜٓـ ١قٛيـ٘ عًٝـ٘ ايهـ ّ٬فٗـَ ٛـٔ
ايجًحٚ ،ايُٓري ٖٜ ٛعٛؾ نتا اباْ٘ ٚفًُ٘ عٔ َاي٘ ٚ ،سكف ادتك (َـٔ) ٜهٝـؿ
ايتبعٝض  ٌٖٚ ،ظاٖك اذتؿٜح ٜؿٍ عً ٢نكاٖ ١ادتُا بـؽت إعطـا ٤يـَ ٧ـٔ
َاي٘ عٓؿ َك

انتٛت َا اي ١ٝ َٛبايجًح ادتٛاب  ٫ؾي ٌٝعً.٘ٝ

اوبثبح ٜ :كاٍ سبٛت ايكدٌ سبـا -٤بايههـك -أ ٟاعطٝتـ٘ ايًـ ٤ٞبوـري

عٛ

 ،فايكدـٌ اـا باع يــ٦ٝاً وت َك

انتٛت ستاباٚ ٠بجُٔ قً ٌٝفٗ ٛناهلب.١

اىَجا ٗاىوٍبٝخ  ٖٛٚ :قكاق َعاًَ ْٞٚكٚع يوـك

ايتُـك ٜٔعًـ٢

نٝه ١ٝايكتاٍ ٚاٱنتعؿاؾ ي٘ٚ ،ف ْٛ ٘ٝع طكٜل نتبايـك ٠ايٓٓـاٍ ٚبعـح ايـٓهو
َٚعكف ١ا٭دـٛؾ ٚا٭سهـٔ وت ايهبل ٚايكَ ٞيًذٗاؾ وت نب ٌٝاهلل تعاؾتٚ ،وت
( )1ايٛنا.249/19 ٌ٥
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َكفٛع ١ايُـؿٚم عٔ ايُـاؾم عً ٘ٝايه:ّ٬نابل قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚنًِ أناَ ١بٔ لٜؿ ٚادك ٣ارت.)1(ٌٝ

ٚا٭ق ٣ٛإ انتهـابك ١عكـؿ ٫لّ َهـتكٌ بكأنـ٘ ٚإ نـ إ ًٜـب٘ اٱدـاق٠
ٚعتتــاز اؾت اظتــاب ٚقبــ ٍٛنوــريَ ٙــٔ ايعكــٛؾٚ ،ظتــٛل إ تهــ ٕٛوت بعــض
ا٭سٝإ نادتعايٚ ،١قتهٔ ايك ٍٛإ بؽت انتهابكٚ ١نٌ َـٔ اٱدـاقٚ ٠ادتعايـ١
عًُ َٛا ٚغًُ َٛا َـٔ ٚدـ٘ ،فُـاؾ ٠ا٫فـرتام إ ايعـٛ

وت اٱدـاق ٠قتًـو

بايعكؿ ٚوت ادتعاي ١بتُاّ ايعٌُ ،أَا وت ايهبل قت ًو بتشكل اٱَـابٚ ١إ
ٜهٌُ عؿؾ ايكيل.

اىْبٙو ٖٚ :ـ ٛايـفٜ ٟبـاق ٟوت ايكَـٜٚ ٞكـاٍ ْٓـًت٘ ْٓـ :ً٬نـبكت٘ وت

ايكَِّا.١ٜ

اويو  ٖٛٚ :ايفٜ ٟؿغٌ بؽت انترتآٖؽت نا٭َــؽت فٝتهابل َعُٗا َٔ ءري

عٛ

ٜبفي٘ يٝعًِ ايهـابل َُٓٗاٚ ،إ نبل احملًٌ فاْ٘ ٜأغف ايعٛ

يكط عؿّ ا٭غف ا ٚاْ٘ انتتعاقف ٚإ

ٜهبل

اَ ٫ا

ٜوكّ ٚٚدٛؾ ٙيٝو يكطاً

وت عكؿ ايهبل ٚتعٝؽت ايهابل َُٓٗا ،فُٝض ايعكؿ َٔ ءري ستًٌ.

اىغوٗ َ ٖٛٚ :ا ٜٴكُـؿ اَـابت٘ َْٛٚـع٘ َـٔ اهلـؿف أ ٟإ اهلـؿف

أعِٚ ،قؿ ٜه ٕٛدؿاقاً ا ٚتكاباً ا ٚءري ـيو ٚايوك

ٜه ٕٛفٚ ٘ٝقـؿ ٜهـٕٛ

قكطاناً ا ٚدًؿاً ا ٚءري.ٙ

اىغٖت  ٖٛ :اٱنت ٤٬ٝعًَ ٢ا يًوري َٔ َاٍ ٚضت ٙٛعـؿٚاْاًٚ ،ايعـاٖك

إ بٓٝـ٘ ٚبـؽت ايهـكق ١عَُٛـ إلا ٚغَُٛـ ًا َطًكـ ًا فهــٌ نـكق ١ءُـب ٚيهٓٗــا
بارتهاٚ ،٤ايوُب سكاّ نتاباً ٚنٓ ١فُٔ ايهتاب ايهك ِٜآٜات نجريَٗٓ ٠ا قٛي٘
تعاؾت طَٚالَتَأِنًُُٛاأَََِٛايَهُِبََِٓٝهُِبِايِبَاطٌِِص(.)2
 َٔٚايهٓ ١ايًكٜهَ ُّْٛ ١هتهَٗٓ ١ٓٝا َا َٖ ٛطًل َٗٓٚـا َـا تعًـل
( )1ايٛنا.402/27 ٌ٥
( )2نٛق ٠ايٓها.29 ٤
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ؿتْٛــٛع شتُــَٗٓٚ ،ّٛا َا نإ داَعاً نُا وت َٛثك ١مساع ١عٔ اب ٞعبؿ
اهلل عً ٘ٝايهـ ّ٬عٔ قنــ ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ َٔ" :ناْت عٓؿٙ
اَــاْ ١فً٪ٝؾٖا اؾت َٔ ا٥تُٓ٘ عً ٗٝا ،فاْ٘  ٫عتٌ ؾّ اَكَ ٤ٟهــًِ َ ٫ٚاي٘ ا٫

بطٝبْ ١هه٘(ٚ ، )1اكتاع انتهًُؽت عً ٢سكَت٘ ،نُا إ ايعكــٌ ٜؿقى اذتهـــِ
ب كبض ايعــًِ ٚايعؿٚإ ٚايوُب ظًِ ٚعؿٚإ.
ٚايُٓإ أعِ َٔ ايوُب ،فُٔ تكتبت ٜؿ ٙعًٜ ٢ؿ ايواَـب دٗـ ً٬اٚ
نهٔ ؾاق ءري ٙا ٚيبو ثٛبـ٘ نـٗٛاً ا ٚغطـأ ٜهـ ْ ٕٛـآَاً ُٜ ٫ٚـؿم عًٝـ٘
ايوُب ٜ ٫ٚه ٕٛآمثاً يتعًل اٱثِ با نت٬لَ ١بؽت فعٌ اذتكاّ ٚايعًـِ بـ٘ ٚ٭ٕ
ايوُب َٓشُك بايعؿٚإ.

اظتَزؾا  :ايعؽت انتهتشك ١أ ٟهتا ُٜ ٫ـض بٝعـ٘ ٚإ ايعكـؿ عًٝـ٘ فانـؿ

نانتوُٛب ٜٚكاٍ آٜاً :انتشل انتبٝا عً ٢انتًرت ٟأًَ ٟه٘.

رعبقت األٝل ٛاىغبٕجخ  ٖٛٚ :تٛاي ٞايوُب عً ٢ايعؽت ٚانتاٍ ،نُا

ي ٛءُبٗا َٔ ايواَب ءاَب آغـك ثـِ ءُـبٗا يـػِ ثايـح ٖٚهـفا ثـِ
تًهت ايعؽت ُْٔ ادتُٝا فًًُايو إ ٜكدا ببؿٍ َاي٘ َٔ انتجٌ ا ٚايك ١ُٝاؾت
نٌ ٚاسؿ َِٓٗ ٚاؾت انجك َٔ ٚاسؿ بايتٛلٜا َتهـاٜٚاً اَ ٚتهاٚتـاً فًـ ٛنـاْٛا
ث٬ثَ ١ج ً٬ي٘ إ ٜكدا عًٚ ٢اسؿ بايُٓف َٔ ايكٚ ١ُٝعً ٢اٱثٓؽت اٯغكٜٔ
نٌ َُٓٗا بايكبا.

اى٘قف  ٖٛ :حتبٝو ايعؽت ٚتهب ٌٝانتٓهع ١أ ٟعؿّ دٛال ْكٌ ًَهٝت٘ َا

اباس ١انتٓهعـ ١يًذٗـ ١انتٛقـٛف عًٗٝـا نُـا يـ ٛناْـت ؾاق ًا فتبكـٚ ٢قهـ ًا ٚيهـٔ
َٓهعتٗا نهٓاً ٚاظتاقاً ته ٕٛيًُٛقٛف عً.ِٗٝ
ٚعٔ ايٓ

ستُؿ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ :اـا َات اْ٫هإ اْكطا عٓ٘

عًُ٘ ا َٔ ٫ث٬ث ١اَ َٔ ٫ؿق ١داق ١ٜا ٚعًِ ٜٓتهـا ب٘ اٚ ٚيـؿ َاحل ٜؿعٛ

( )1ايٛنا.121/15 ٌ٥
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ي٘(ٚ ، )1ايٛقف أسؿ أِٖ َُاؾٜل ايُؿق ١ادتاق.١ٜ

اى٘قف ٗاضتجٌ  :بُٗٓٝـا عُـٚ ّٛغُـَ ّٛـٔ ٚدـ٘ فُـاؾ ٠اٱيتكـا٤

تهب ٌٝانتٓهعَٚ ١اؾ ٠اٱفرتا م إ ايٛقف ٜٛدـب لٚاٍ ًَـو ايٛاقـف عٓـ٘ اٚ
هتٓٛعٝت٘ َٔ كتٝـا ايتُـكفات ٚنـًب ٚدـ ٙٛايهـًطَٓٓ ١ـ٘ ٜ ٫ٚهـ ٕٛتكنـ١
يٛقث ١ايٛاقف ،اَا اذتبو فاْ٘ بام عًًَ ٢و اذتابو ٜٛٚقخ ٚظتٛل يًشابو
كتٝا ايتُكفات ءري انتٓهعـٚ ١وت سـاٍ َـٛت اذتـابو ُٜـبض َٓٚهعتـ٘ ًَهـ ًا
يًٛقث.١

اى٘قف اظتْقٞع اٟفو َ ٖٛٚ :ا نإ ايٛقف َبٓٝـاً عًـ ٢ايـؿٚاّ ٚٚقهـاً

عًُٜ َٔ ٢ض ايٛقف عً ٘ٝوت اٚي٘ ؾ ٕٚآغك ٙنُا اـا ٚقف عً ٢لٜؿ ٚأ٫ٚؾٙ
ٚبعؿ إْككاِْٗ ٜه ٕٛعً ٢أ َك ستكّٚ ،عً ٢انتػتاق َٔ َش ١ايٛقـف عًـ٢
َٔ ٜٓكك

فاْ٘ ُٜض وت ا٭ٜٚ ٍٚبطٌ وت اٯغك ٜٚهَ ٕٛـٔ ايٛقـف انتٓكطـا

اٯغك.

اى٘قف اظتْقٞع األٗه  ٖٛٚ :اَا جبعـٌ ايٛاقـف نُـا اـا عًـل ايٛقـف

عً ٢اَك ٚإ نإ قطع ٞاذتُ ٍٛنشً ٍٛيٗك قَٓإ اٚ ٚقف عً ٢انتعؿّٚ
ثِ عً ٢انتٛدـٛؾ ،نُا يٚ ٛقف عً ٢ابٔ ابٓ٘ ٚيـٝو يـ٘ َـٔ ٚيـؿ بعـؿٚ ،اَـا
نهِ ايًكع نُا ي ٛنإ انتٛقٛف عً ٘ٝا ً٫ٚهتا ُٜ ٫ض ايٛقف عً ٘ٝفاْ٘ باطٌ
٫عتباق اًٖ ١ٝانتٛقٛف عً ٘ٝيًكبض ٚايتهًط عً ٢انتًو َٔ ءري تأغري.

اى٘قف اظتْقٞع اىٍ٘ ٖٛٚ : ٜاـا نإ انتٛقٛف عًٝـ٘ وت اٜاَـ٘ ا٭ٚؾت

َشٝشاً ٚوت آغكَ ٙشٝشاً  ٚيهٓ٘ وت ايٛنـط ءري َشٝض نُا ي ٛأٚقف عً٢
لٜــؿ ثِ عً ٢اب ٘ٝثِ عً ٢ابٓ٘ ٚنإ ابـَٝ ٙٛتاً فُٝـض ٚقهاً بايٓهب ١٭ٚي٘ ٚيهٓ٘
ٜبطٌ بايٓهب ١إؾت ٚنط٘ ٚآغك.ٙ

اى٘قف اطتبٓ  ٖٛٚ :ايفٜ ٟهـ ٕٛعًـ ٢يـػِ أ ٚأيـػاّ َعٝـٓؽت

نايٛقف عً ٢ا٭٫ٚؾ ٚايفق ١ٜنٛا ٤ناْت ـق ١ٜايٛاقف أ ٚءري.ٙ
( )1زتُا ايبٝإ .78/2
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اى٘قف اىعبً ٜٓٚ :كهِ اؾت قهُؽت:

ا٭ : ٍٚادتٗيت  ٖٛٚايفٜ ٟه ٕٛبعٓٛإ انتهذؿ ١ٜا ٚادتٗ ١ايعاَ ١انتع١ٓٝ
نانتؿاقى ٚا ذتهٝٓٝات ٚايؿٚق ارتري.١ٜ
ايجاْ : ٞايٛقف ايفٜ ٟتعًل بعٓٛإ عاّ ٚقتهٔ إ ْطًل عً ٘ٝاٱنتوكاقٞ
نايٛقف عً ٢طًب ١ايعًِ ا ٚايهكٗا ٤ا ٚايهككا ٤ا ٚا٭ٜتاّ.

اظتيل اىٞيا ٖٚ :ـ ٛايـفٜ ٟـتُهٔ َـاسب٘ فٝـ٘ َـٔ كتٝـا ايتُـكفات

ٜٚكاٍ :اعطٝت َٔ طًل َاي ٞأ َٔ ٟسً٘ ٚزتُـٛع َـا ٖـ ٛعا٥ـؿ يـٖٚ ٞـفا
اٱَط٬ع أغِ َٔ َْٛٛع َا ٚقؾ عٔ اَ٫اّ ايُاؾم عً ٘ٝايهـ ّ٬نـٌ
يَ ٧طًل ستٜ ٢كؾ ف ، )1(ْٞٗ ٘ٝ٭ٕ ٖفا اذتؿٜح ٜتعًل باٱباسٜٚ ١تُٓٔ َا
ٖ ٛنابل يًشٝالٚ ،٠انتًو ايطًل انتهتكك وت َكابٌ ايٛقف.

ٗقف اظتْفعخ َ ٖٛٚ :ا اـا اطًل ايٛاقف ايٛقف نُا ي ٛاٚقـف َمقعـ١

عً ٢ا٫ٚؾ ٙفًِٗ انتُٓاٖ٩ا ٚاظتاقٖا ٚضتٜٚ ٙٛكهَُ ٕٛا عتًُ ٕٛعًَٗٓ ٘ٝا
بايه ١ٜٛا ٚنهب نٝه ١ٝايٛقف اييت قكقٖا ايٛاقف.

ٗقذ اإلّزفبع ٜٚ :عـين اٱنـتهاؾ ٠ؿتبايـك ٠ايٛقـف نُـا يـٚ ٛقـف ؾاق ًا

يههٔ ا٫ٚؾ ٙفًـٝو هلـِ س٦ٓٝـف اداقتٗـاَٚ ،ـا انـتٝعابٗا يًذُٝـا هلـِ إ
ٜههٓ ٖٛا ٚيٝو يبعِٓٗ إ ٜهتكٌ بٗا ٚقتٓا ءري.ٙ

اضتجٌ  ٖٛٚ :سبو انتًو عً ٢نٌ َا ُٜـض ايٛقـف عًٝـ٘ نـٛا ٤نـإ

َطًكاً اَ ٚكٝؿاً بمَإ َعؽت  ٖٛٚدا٥م ٚعً ٘ٝاٱكتاع.

اىزؾج ٌٞعي ٚاٟكٍٜٚ : ٜهُ ٢ايههٓ ٢نُـا يـ ٛدعًـت يًـػِ

نهٓ ٢ؾاقى َا بكاٗ٥ا عًًَ ٢هو نٛا ٤اطًكت ٚ

تعؽت َؿ ٠نُا ي ٛقًت:

انهٓتو ؾاق ،ٟا ٚيو نهٓاٖا ؿتـا ٜهٗـِ َٓـ٘ انتعٓـ ٢اٱَـط٬س ٞايًـكعٞ
يًشبو ،ا ٚقؿقت٘ بادٌٚ ،انتكؿق عً ٢قهُؽت:
ا٭ : ٍٚايعُك ٖٛٚ :ٟاٱنهإ َؿ ٠عُك اذتابو ا ٚاحملبٛى عًٖٛٚ ،٘ٝ
( )1ناق ا٭ْٛاق .274/2
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عً ٢قهُؽت:
ا٭َ :ٍٚؿٚ ٠اٜاّ ايهانٔ وت ايؿْٝا نُا ي ٛانهٓت ءريى ؾاقى َؿ ٠سٝات٘
فت ك ٍٛي٘ انهٓتو ؾاقَ ٟؿ ٠سٝاتو.
ايجاْ :ٞنهٓ٘ َؿ ٠سٝاتو فتك ٍٛي٘ :انهٓتو ؾاقَ ٟؿ ٠سٝات.ٞ
ايجاْ : ٞايكقب ٖٛٚ :٢اذتبو انتكٝؿ ؿتؿَ ٠ع ١ٓٝنايهٓٚ ١ايهٓتؽت.

ٗقف رورٞت  ٖٞٚ :ايٛقف ايفٜٓ ٟبهط عً ٢انتٛقٛف عً ِٗٝبايرتتٝب
ٚايتعاقب نُا ي ٛقاٍ ٚقهت عً ٢ا٫ٚؾ ٟبطٓاً بعـؿ بطـ ٔ فايعـاٖك اْـ٘ ٚقـف
تكتٝب ٫ ،تأغف بطٔ ا ٫بعؿ اْكٓا ٤ا٭٫ٚؾ َٔ ايـبطٔ ا٭عًـ ،٢فـٜ ٬أغـف
ايٛيؿ َا ٚدٛؾ

اب.٘ٝ

ٗقف اىْوٝل  ٖٛٚ :ايـرتاى انتٛقٛف عً ِٗٝوت ايٛقف ٚنٌ َِٓٗ ٜٓاٍ

سُت٘ نايٛقف ايعاّ عً ٢ايهككا ٤ا ٚايٛقف عً ٢ايفق َٔ ١ٜءري

تكٝٝؿ.

هك اظتىققبمل  :عبــاق ٠عــٔ َــا ٍ ايوــري ايــف ٟاَــبض وت ايفَــ ١ا ٚسكــ٘

 ٫لا٥ـؿ ًا بايًـكط عًـ ٢ايكـك
اٱعتباق ٟا ٚايًـكع ،ٞنُـا يـ ٛاغـف َـا ً

اٚ

اْــتكِ َــٔ ايهٝــٌ ،فعًٝــ٘ قؾ ٙنــٛا ٤يُــاسب٘ َــا ٚدــٛؾ ٙا ٚاؾت اذتــانِ
ايًكع ٞاٜٚتُؿم ب٘ باـْ٘ عً ٢ايهككا ٤عٔ َاسب٘ عٓؿ تعؿؾ َعكفت٘ ٚايٝأى
ٚايعهك ب٘

.

اىٖلقخ  :يكؿ دا ٤ت آٜات ايككإٓ ٚايُٓـ ّٛانتتـٛاتك ٠بايتٛنٝـؿ عًـ٢

ايُــؿقٚ ١اذتــح عًٗٝــا ٚععــَٓ ِٝافعٗــا وت ايــؿاقٚ ٜٔاَــبشت ايُــؿق ١وت
ا٫نَ ّ٬ؿقنَ ١هتكً ١ـات فًهه ١تكبٜٛـٚ ١اَـ٬س ١ٝعاَـٚ ،١ايُـؿقَ ١ـا
تعطٝــ٘ يًهكــري ٚانتهــهؽت بكُــؿ ايككبــٚ ،١بــؽت ايُــؿقٚ ١انتعــكٚف عُــّٛ
ٚغُـَ ّٛطًل ،فهٌ َؿقَ ١عك ٚف ٚيٝو نٌ َعكٚف َؿقًٜٚ ،١ـرتط
وت ايُــؿقٚ ١تكتب ايجٛاب عًٗٝا قُــؿ ايككب ٖٞٚ ،١عً ٢قهُؽت:

اىٖلقخ اى٘اعجخ  ٖٞٚ :ايُؿق ١ايـيت تُـٌ ستتادـاً فكـرياً اَ ٚهـهٓٝاً

عٓؿ ايتواٍ ايفَ ١بٗا نايمناٚ ٠ايههاقٚ ٠انتٓفٚق.٠
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اىٖققلقخ اظتْلٗثققخ  :ءــري انتهكْٚــ ١أ ٟانتتــربع بٗــا َــٔ ءــري ُْــاب

نايُؿق ١اييت تعطٗٝا يًهكري عٓؿ ايًـكٚع وت ايهـهك يؿفا ايًكٚق ًٜ ٫ٚرتط
وت ايف ٟتعط ٢ي٘ ايُـؿق ١انتٓؿٚب ١ايهكـك ا ٚايعـؿاي ١ا ٚاٱقتإ فٝذٛل ايتُؿم
عً ٢ايوين ٚانتهًِ َطًكاً ٚا٭ق ٣ٛدٛالٖا عً ٢ايفَٚ ٞإ نإ ادٓبٝاً يٝو
بف ٟقسِ ٚبًشاظ ايٓابط ١ايهً ٖٞٚ ١ٝعؿّ دعً٘ هلا وت اذتكاّ َٚكؿَات٘.

اىٕ٘ٞخ  ٖٞ :ايعٗؿ بايًٚ ٤ٞطًب اتٝاْٜ٘ ،كاٍ ا ٢َٚايكدـٌ َٚٚـاٙ

أ ٟعٗؿ ايٖٚ ،٘ٝـ ٞانـِ َُـؿق ؿتعٓـ ٢ايعٗـؿ َٚـأغٛـَ ٠ـٔ ايهعـٌ ايكبـاعٞ
انتٓــاعفَٚ :ــَٜٛ ٢ــ ٞاُٜــا ،٤اَ ٚــٔ ايكبــاع ٞانتُٗــٛل :اَٚــَٜٛ ٢ــٞ
ٍُِٜٛ١ٝصِٞبَِٗاأَ ِٚدَ ِٜٔص(.)1
ت ،١َٝٛقاٍ تعاؾت ط َِِٔبَعِِْ َٚصَّ
ٚعٔ ايًٝؼ وت انتبهٛط ٚايع ١َ٬وت ايتفنكٚ ٠احملكل وت داَا انتكاَؿ اْٗا
َٔ ايج٬ثَٚ :ٞـَٜٛ ٢ـَٚ ٞـٝاًٚ ،عـٔ ايًـٗٝؿ ايجـاْ ٞوت ايكْٚـ ١ايبٗٝـ ١إ
أًَٗا اي ،ٌَٛنتا فٚ َٔ ٘ٝٴًَ ١ايتُكف وت ساٍ اذتٝا ٠بعؿ ايٛفا ،٠اَٚ ٚــً١
ايككب ١وت تًو اذتاٍ بٗا وت اذتايـ ١ا٭غـكٚ ،٣ايعـاٖك اْٗـا اَـ ً٬تتعًـل بعٗـؿ
اٱْهإ َٚا ٜكٜؿ آَاٚ ،ٙ٤اي ٌَٛيطك َٔ ايَْٛٛٚ ١َٝٛعٗا.

اىٕ٘ٞخ اىزَيٞنٞخ  ٖٞٚ :إ  َٜٞٛاٱْهإ بًَ َٔ ٤ٞاي٘ يٝهـٕٛ

بعؿ ٚفات٘ يًػِ ا ٚدٗ ١ا ٚعٓٛإ عاّ.

اىٕ٘ٞخ اىعٖلٝخ  ٖٞٚ :اي ١َٝٛبًٜ ٤ٞتعًل ببؿْ٘ اَ ٚاي٘ نايَٛـ١ٝ

باْتهاع يػِ َٔ ؾاق ،ٙا ٚتهًٝط عًـ ٢سـل غـاّ نشـل ايكَُٛٝـ ١عًـ٢
َواق ٙا ٚفو ًَو نإٔ  َٜٞٛبعتل هتًٛن٘ ،ا ٚاي ١َٝٛؿتـا ٜتعًـل بتذٗٝـمٙ
عٓؿ َٛت٘.

اىٕ٘ٞخ اى٘اعجخ  ٖٞ ٚ :اي ١َٝٛبتهكٜغ ايفَ َٔ ١ايٛادبات.

اىٕ٘ٞخ اظتْلٗثخ  ٖٞٚ :اي ١َٝٛبايككبـات ٚانتـرياخ ٚايُـ٬ت عًـ٢
( )1نٛق ٠ايٓها.11 ٤
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ضت ٛاٱنتشباب ٚقُؿ ايككب.١

اىٕ٘ٞخ اظتجبؽخ  :ناي ١َٝٛبانتباع بإ ُٜـري ابٓـ٘ َٗٓؿنـاً ،ا ٚسٝـال٠

ي.٤ٞ

اىٕ٘ٞخ اظتنوٕٗخ  ٖٞٚ :اي ١َٝٛبانتكدٛع ٚانتهك ٙٚناي ١َٝٛؿتـا فٝـ٘

تهٓ ٌٝيبعض ايٛقث ١عً ٢ايبعض اٯغك بؿَ ٕٚكدض يكع.ٞ

اىٕ٘ٞخ ثبووً  :أ ٟاي ١َٝٛؿتا َٓٗ ٞعٓ٘ يـكعاً َجـٌ ايَٛـ ١ٝبكطـا

ايكسِ.

اىٕ٘ٞخ اىزربعٞخ  :ناي ١َٝٛباعطا ٤يػِ َبًواً َٔ انتاٍ فإ نـإ

ايجًح ٜهتٛعب ايٛادب ايبؿْٜٚ ٞهـتٛعبٗا عب ايَٛـ ١ٝس٦ٓٝف ،اَا اـا
ٜهتٛعبُٗا ايجًح َعاً ٚ

ظتم ايٛقث ١ايما٥ؿ فريؾ ايٓكِ عً ٢ايتربعـ ٞؾٕٚ

ايٛادب ايبؿْ ٞإ ٫إ ٜه ٕٛقؿ دعٌ يهٌ َُٓٗ ا ْهبَ ١ـٔ ايجًـح عًـ ٢ضتـٛ
ايتػُٚ ِٝيٝو ايرتتٝب.

اى٘اعت اىجلّ : ٜناي ١َٝٛبكٓـا ٤ايُـٚ ٠٬ايُـٝاّ فاْـ٘ غتـكز َـٔ

ثًح ايباق ٞبعؿ اغكاز ايٛادبات انتاي ١ٝاـا ٚف ٢بٗا ايجًح اٚ

ٜف ٚيهـٔ

ايٛقث ١أ دالٚا َا لاؾ عً ٢ايجًح.

اىق ٖٛٚ : ٌٞايف َٜٞٛ ٟي٘ ا٭ب ا ٚادتؿ يٮب باي ١ٜ٫ٛعً ٢ا٭طهاٍ

ءري ايبايوــؽت َٔ ابٓا ٫ٚ ،٘٥تُض ٖـف ٙايَٛـَ ١ٝـا ٚدـٛؾ أسـؿُٖا أ٫ ٟ
ُٜض يٮب إ ٜٴَ َٞٛا ٚدٛؾ ادتؿ سٝاً  ٫ٚادتؿ َا ٚدٛؾ ا٭ب.

اىْبظو  :ظتٛل يًُ َٞٛإ ظتعٌ ْـاظكاً عًـ ٢ايَٛـٚ ٞتهـٚ ٕٛظٝهتـ٘

نهــب تعــٝؽت انتَٛــ ٞيهٝهٝتٗــا فتــاق ٠يٲنــتٝجام ع ًــٚ ٢قــٛع َــا اَٚــ ٢بــ٘
نهــب ايَٛـ ١ٝفتهــ ٕٛاعُــاٍ ايَٛـ ٞباطـ٬ع ايٓاظــك فٝعرت

عُا ٜكاٙ

شتايهاً نتا قكق ٙانتٚ ،َٞٛأ غك َٔ ٣دٗ ١عؿّ اٱطُٓ٦إ باْعاق اي.َٞٛ

مالة اعتواُ ٖٚ :ـ ٞايـيت تتكاتـٌ ٚتتػـايط ٚايـيت  ٫ظتـٛل اقتٓاٖ٩ـا

ٚيٝو هلا َاي.١ٝ
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اىنققالة األهثعققخ ٖٚ :ــ ٞنًـ ب ايُــٝؿ ٚانتايــٚ ١ٝاذتــا٥ط أ ٟايبهــتإ

ٚايمقع ُٜٚض ـتًهٗا ٚظتٛل بٝعٗا ٚاي ١َٝٛبٗا عً ٢ا٭ق.٣ٛ

اىيفظ اظتْرتك ٖٚ :ـ ٛايًهـغ ايـفٜ ٟكـا عًـ ٢عـؿَ ٠عـاْْٚٚ ٞـا اٚ

تعاقف اْ٘ َْٛٛع يًُتعؿؾ ناذتا٥ط َجٜ ً٬ه ٕٛؿتعٓ ٢ادتؿاق ٚؿتعٓ ٢ايبهتإ
فُا ٚدٛؾ ايككُٜ ١ٜٓكف نهبٗا نُـا يـ ٛنـ إ بانتؿٜٓـٚ ١يـٝو عٓـؿ ٙبهـتإ
َْٛٛٚع اي ١َٝٛظاٖك وت ادتؿاق ا ٚاْ٘ وت ايككٜـٚ ١عٓـؿ ٙبهـاتؽت َْٛٚـٛع
ايَٛـٜ ١ٝتعًـل بايمقاعــٚ ١ا٭يـذاق غَُٛـاً ٚإ ايتبـاؾق ا ٟاٱْهـــبام وت
ايفٖٔ إؾت َعَٓ ٢عؽت يًهغ عٓؿ إط٬ق٘  َٔٚءري قك ٖٛ ١ٜٓأسؿ طكم َعكفـ١
انتعٓ.٢

اىٕ٘ٞخ ثبظتز٘اٝئ  ٛ ٖٚ :ايهً ٞايف ٟي٘ عؿَُ ٠اؾٜل ٜٓطبل عًٗٝـا

بايتهاَ ٟٚجٌ ايهكري ،ايٝت ،ِٝايجٛب فـإ ناْـت وت ايـبؽت قكٜٓـ ١تهٝـؿ ايتكٝٝـؿ
ٚايتعـٝؽت ٜعٌُ بٗا ٚاٜ ٫تػري ايٛاقخ يُــؿم ايعٓٛإ َٚتعًل اي ١َٝٛعً٢
نٌ ٚاسؿ َٓٗا.

اصتبه  :قاٍ تعاؾت طَٚايِجَارِ ذِٟايِكُرِبَدَٚ ٢ايِجَدارِايِجُُٓدبِص( )1ادتـاق ايـفٟ

ظتاٚقى وت ايههٔ عً ٢ضت ٛانتَ٬ــكٚ ١انتكاقبٚ ١قت ٌٝظٌ بٝت٘ اؾت بٝتؤَ ،

ادتٛق  ٖٛٚانتٚ ،ٌٝوت اذتـؿٜح" :سهٔ ادتٛاق ٜعُك ايـؿٜاق(ٚ ،)2ا٭قـ ٣ٛإ
ادتاق ٭قبعؽت ؾاق ًا َٔ نٌ داْب ٚفٝـ٘ ُْـ ّٛنـجريَٗٓ ٠ـا َـا ٖـَ ٛـشٝض
ايهٓؿ.
ْٚهب اؾت انتًٗٛق اْ٘ ٭قب عـؽت ـقاعـ ًا َـٔ نـٌ داْـبٚ ،قـؿ تهـتٛعب
ايؿاق ايٛاســؿ ٠انجك َٔ ٖفا ايبعؿ غاَــ ١وت ٖفا ايمَإ َٔٚ ،ايهكٗاَ ٤ـٔ
اقدـــا حتؿٜـــؿ ادتـــريإ اؾت ايعـــكفَْٛ ٫ٚ ،ـــٛع ١ٝيـــ٘ بعـــؿ ٚقٚؾ ايـــِٓ
ٚعَُٛات سهٔ ادتٛاق ٚافًا ٤ايكأفٚ ١انتٛؾٚ ٠ايعاٖك اْ٘  ًٌُٜايهانٔ وت
( )1نٛق ٠ايٓها.36 ٤
( )2ايٛنا.249/21 ٌ٥
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ايؿاق اجملاٚق ٠ءُـباً بًشـ اظ ايهـهٓ ٢عكفـاًٚ ،يـ ٛاَٚـ ٢اؾت درياْـ٘ بَٛـ١ٝ
فٝكــؿّ َايــو ايــؿاق عًــ  ٢ءاَــبٗا ا ٫إ ٜــؿٍ ايــؿي ٌٝعًــ ٢إقاؾ ٠إعطــا٤
ايواَب.

اىَٞني ٜ :طًل وت ايًو ١عًـ ٢ادتاقسـٚ ١ادت اْـب ٚادتٗـ ١انتػَُٛـ،١

ٚأ طًل عً ٢اذتًف ٭ْ٘ عٓٛإ ايكؿقٚ ٠اٱَٓاٚ ٤٭ِْٗ ناْٛا ٜتُافك ٕٛبايٝؿ
اي ٢ُٓٝاـا حت ايهٛا  ٖٛٚوت اٱَط٬ع اذتًف باهلل عم ٚدٌ.
ٚقتهٔ تكه ِٝايُٝؽت تكهُٝاً انتككاٝ٥اً اؾت:
ا٭ :ٍٚقتؽت ايعكؿ ٖٞٚ :اييت تكا تأنٝؿاً ٚحتكٝكاً نتا بٓ ٢عًٚ ٘ٝايتمّ ب٘ َٔ
اٜكاع اَك ا ٚتكن٘ وت انتهتكبٌ نكٛيوٚ :اهلل ٭سذٔ ،ا ٚ٭تكنٔ انتماع ٖٚفا
ايكهِ ٖ ٛايعُؿ ٠وت انتك اّ فٗ ٛايفٜٓ ٟعكؿ عٓؿ إ دتُاع ايًـكا٥ط ٚظتب بـكٙ
ٚايٛفا ٤ب٘ ٚنُا إ سٓج٘  ٫ظتٛل فإ ايههاق ٠تكا ف ٘ٝعٓؿ حتكك٘ ٚف ٘ٝايههاق.٠
ايجاْ :ٞقتؽت انتٓايؿ ٖٞٚ :٠انتتٛدٗ ١اؾت ايوري ذتجـ٘ عًـ ٢اصتـاع انتكُـٛؾ
نُا ي ٛقًت ٭غٝو انأيو باهلل إ تٌُ قلتوٚ ،قؿ ٜه ٕٛن٪اٍ ايرتى وت
انتهتكبٌ نُا ي ٛقًت ي٘ :انأيو باهلل إ ترتى ايتؿغؽتٜٚ ،هُ ٢ايهآٖ ٌ٥ـا
اذتايف ٚانتكهِ اَا ايفٜ ٟه ٌ٦فٝهُ ٢احملًٛف عًٖٚ ،٘ٝف ٙايُٝؽت  ٫تٓعكـؿ
ٜ ٫ٚرتتب عً ٢عـؿّ اٱَتجاٍ ٚاٱيتماّ بٗا اثِ ا ٚنهاق ٫ ٠عً ٢اذتـايف وت
اس٬ف٘  ٫ٚعً ٢احملًٛف عً ٘ٝوت عؿّ اصتاع َهٚ٪ي٘ ٚعً ٘ٝاٱكتاع ٚبعض
ا٭غباق ٜٚهك ٙقؾ ايهاٚ ٌ٥اذتايف َا ايكؿقٚ ٠ي ٛعً ٢ضت ٛانتٛدبـ ١ادتمٝ٥ـ١
ٚايً ٤ٞايٝهري غَُٛاً إ نإ َتٛن ً٬باهلل عم ٚدٌ ٚأمسا ٘٥اذتهٓٚ ٢ؿتا
َٖ ٛكؿى وت ايًـكٜعٚ ١نتب ا٭ؾعٝـ ١هتً ٠٤ٛبٗفا ايكهِ َٔ ايُٝؽت نُـٝو١
َباقنَٝ َٔ ١غ ايؿعا.٤
ايجايح :قتؽت ايًو ٖٞٚ :ٛاييت يٝو َعٗا قُؿ ٚءا َ٘ٓ ١ٜنبل ايًهإ اؾت
ايُٝؽت ٚدكٜإ ايعاؾ ٠هتا ٜ ٫ه ٕٛطكٜكاً يتجبٝت أَك أْ ٚه ٘ٝنكٛي٘ أثٓا ٤نَ٘٬
ٚ ٫اهلل.
ايكابا :ايُٝؽت ايُاؾق ٖٞٚ :١اذتًف عً ٢انتاْٚ ٞاذتاٍ بُؿم ٚسـل
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نٛا ٤نإ عً ٢ضت ٛاٱ قكاق ا ٚايًٗاؾ ٠ا ٚيهو غُٚ ١َٛضتٖٛا ٚيـٝو فٗٝـا
نهاق.٠
ارتاَو :قتؽت ايوُٛى ٖٞٚ :اذتًـف عًـ ٢انتاْـ ٞا ٚاذتـاٍ َـا تعُـؿ
ايهفب ٚتٓٝٝا سل اَكَ ٨هًِ ،نٴُٝت بايوُٛى ٭ْٗا توُو َاسبٗا وت
ايٓاق ٚوت بعض ا٭غباق اْٗا َٔ ايهبا٥ك ٚاْٗا تؿع ايؿٜاق ب٬قا.

مفبهح اىَٞني  :نهاق ٠ايـُٝؽت عتـل ققبـ ١ا ٚاطعـاّ عًـكَ ٠هـانؽت اٚ

نهٛتِٗ ،فإ

تكــؿق فُـٝاّ ث٬ث ١أٜــاّ ٚعً ٘ٝايهتاب ٚايهٓٚ ١اٱكتاع.

اىَٞني اىْوعٞخ  ٖٞٚ :اييت ٜرتتب عً ٢اؾاٗ٥ا اثك يكع ٖٞٚ ٞاعِ

هتا ـٖب اي ٘ٝاٌٖ ايًو ١باغتُاّ ايتا َٔ ٤سكٚف ايكهِ تـاهلل ،بايـؿغٍٛ
عً ٢يهغ ادت٬يٚ ١ايٛا ٚعً ٢ا٭مسا ٤ايعا ٖك ٠كتٝعٗاٚ ،ايبا ٖٞٚ ٤ا٭ٌَ
فتؿغٌ عً ٢ايعاٖك ٚانتُٓكٚ ،ي ٛأًْأ ايُٝؽت بُٝو ١ايكهِ ٚاذتًف أقهُت
باهلل ا ٚسًهت باهلل َضْ ،عِ ٜ ٫هه ٞيهغ أقهـُت ا ٚسًهـت بـؿ ٕٚيهـغ
ادت٬يَٚ ١ا ٖ ٛؿتٓميت٘.

اىَٞني اظتجبػ  ٖٛٚ :ايفٜ ٟتهـا ٣ٚطكفـا ٙوت ايًـكٜعْٚ ١عـك ايعكـ٤٬

تٓعكــؿ فٝــ٘ ا يــُٝؽت اـا تعًكــت بطكفــ٘ ايــكادض  ٫ٚتٓعكــؿ اـا تعًكــت بطكفــ٘
انتكدٛع نُا ي ٛاقهـِ إ ًٜ ٫كب انتا ،٤اَا ي ٛتها ٣ٚطكفا ٙنهـب أَـٛق
ايؿْٝا ٚيٝو َٔ قادض فا٭ق ٣ٛاْٗا تٓعكؿ.

ميني اىرتك  ٖٞٚ :ايُٝؽت عً ٢تكى يٚ ٤ٞترتتب ايههاق ٠عً ٢اتٝاْ٘

نــٛا ٤نإ َكٝــؿاً َطًكــاً ،فإ قٝــؿ ٙبمَـٔ َعـؽت عً ٘ٝايٛفاٚ ٤اٱيتماّ تًو
انتؿ ٠بايُٝؽت نُا ي ٛسًـف إ ٜ ٫هافـك نهـكاً يكعٝاً اثٓـا ٤يـٗك قَٓـإ وت
تًو ايهٓ ،١فإ سٓح ٚغايـف عُـ ؿاً ٚنـافك ٚدبت ايههاق ٠أَـا يـ ٛأطًــل
ٚ

ٜكٝـؿ ايُٝؽت بمَإ ستؿؾ نُا ي ٛقاٍ ٚاهلل  ٫اؾغٔ ،فً ٛاتـ ٢ب٘ ٚيَ ٛـك٠

وت ايعُـك وت أ ٟلَإ حتكـل اذتٓح ٚيمَت ايههـ اقٚ ،٠تعترب ايُٝؽت َٓشً ١اٟ
ي ٛأت ٢بايهعٌ َك ٠أ غك ٫ ٣تتهكق ايههاق ٠عً ٢ا٭ق.٣ٛ
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اىْنه  ٖٛ :اٱيتماّ بعٌُ هلل تعاؾت عً ٢ضت ٛشتُ ٖٛٚ ّٛباب يكٓا٤

اذتٛا٥ر نتا ف َٔ ٘ٝسهٔ ايتٛنٌ ٚايًهك ي٘ تعـاؾتٜٓ ٫ٚ ،عكـؿ ايٓـفق ؿتذـكؾ
ايٓ ١ٝعً ٢ا٭ق ٣ٛبٌ ٫بؿ َٔ ايُٝو ١اييت تهٝؿ اًْا ٤اٱيتماّ بهعٌ ا ٚتـكى
هلل تعاؾت بٛانط ١ايًكط نُا ي ٛقاٍ إ قلقين اهلل ٚيـؿاً فًًَّـ٘ عًـ ٞنـفا اٟ
بتكؿ ِٜايًكط ،أ ٚإ أنًُت ؾقانيت أ  ٚصتشت وت ا٫غتباق فًً٘ عً ٞنفا.
أقَبً اىْنه  :قتهٔ تكه ِٝايٓفق تكهُٝاً انتككاٝ٥اً:

ا٭ :ٍٚايٓــفق انتعًــل عًــ ٢يــكط  ٫ٚإ يــهاٍ وت اْعكــاؾٚ ،ٙعًــَ ٢ــش١
َٝوت٘ اٱكتاع ،إ نإ نفا فًً٘ عً ٞنفا ٜٓٚكهِ اؾت قهُؽت:
ا٭ْ : ٍٚفق اجملالاَ ٖٛٚ : ٠ا نإ يهكاً عًْ ٢عُ ١نُا ي ٛقاٍ :إ أؾٜت
فك ١ٜٓاذتر ٖف ٙايهٓ ١فًًّ٘ عً ٞنفاٚ ،قؿ ٜهـ ٕٛيـهكاً ٚتٛنـٚ ً٬ايتُانـاً
يؿفا ب ٤٬نكٛي٘ :إ صتٛت َٔ ٖفا اذتاؾخ فًًّ٘ عً ٞنفا.
ايجاْْ : ٞفق ايمدك ٜٚ :ه ٕٛنتٓا ايـٓهو عُـا َٓٗـ ٞعٓـ٘ يـكعاً ٚاْـاف١
ايٓفق إؾت أ نباب اْمداقٖا نُا ي ٛقاٍ إ يكبت ايؿغإ فًً٘ عً ٞنفا.
ايجاْْ :ٞــفق ايتـربع ٖٚــ ٛايـفٜ ٟبتــؿأ ب٘ َـٔ ءـري إ ٜهـَ ٕٛعًكـاً عً٢

يكط نُا ي ٛقاٍ :هلل عً ٞنـفا ٚانـتؿٍ بكٛيـ٘ تعـاؾت ط إِِّْدَْٞد َرِلُيَدوَََدا
َِٞبَطََُُِِٓٞرَّرّا ص

( )1

بإٔ ْفقٖا َطًل

ٜعًل عًـ ٢يـكطَٚ ،ـا قٛيٓـا

باْعكاؾ ايًكط انتطًل فإٔ اٯ ١ٜايهكقت ١اعِ َٔ انتؿعٚ ٢ناْت تكد٫ٚ ٛؾت٘
ـنكاً نًُٝاً َباقناً.

هعؾبُ اىْنه  ٖٛٚ :انته ٛايًكع ٞيًٓفق ٚافًَْٓٛٛ ١ٝع٘ ٚايتكٝـؿ

ب٘ ،فٝعترب وت َتعًل ايٓفق َٚا ٜكُؿ ٙوت اٱيتماّ ب٘ إ ٜهـَ ٕٛعٓـ ٢قادشـاً
ٚ

ٜطكأ عًَ ٘ٝا ٜٛدب َكدٛسٝت٘ ،بٌ ي ٛبك َٔ ٞانتباع انتتها ٟٚايطكفؽت

فا٭سٛط اْعكاؾ ايٓفق ب٘  ٫نُٝا ٚإ ايتُهٔ َٔ انتباع وت ايٛاقا ْعُ ،١فًٛ
َاق َتعًل ايٓفق بهبب طك ٚعاق
( )1نٛق ٠آٍ عُكإ .35

َكدٛساً ٚي ٛؾْٜٛٝاً ٜٓ ٫عكؿ ايٓفق ٚيٛ
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نـإ ٖفا ايعـاق

باغتٝاق ٙفٌٗ ٜٓعكؿ ايٓفق اّ  ،٫ا٭ق ٖٛ ٣ٛايجاْ.ٞ

اىرتاٍ ٜيف اىنفبهح  ٖٛٚ :اغف ايهكري َكؿاق ايههاق ٠ثِ ٜك ّٛبؿفعٗا

نهاق ٠عـٔ ْههـ٘ اؾت فكـري آغـك ٖٚهـفاٖٚ ،ـ ٛدـا٥م يتشكـل انتًهٝـٚ ١قاعـؿ٠
اٱيتواٍ.

اىعٖل  ٖٛ :انتٝجـام ايـف ٟقطعـ٘ انتهًـف عًـْ ٢ههـ٘ ٚعاٖـؿ اهلل تعـاؾت

عًٜٓ ٫ٚ ،٘ٝعكؿ ؿتذكؾ ايٓ ١ٝبٌ عتتاز اؾت ايُٝو ١عً ٢ا٭قَٛٚ ٣ٛقتٗا إ
ٜك :ٍٛعاٖؿت اهلل ا ٚعً ٢عٗؿ اهلل.
ٚايعٗؿ نايٓفق فكؿ ٜهَ ٕٛعًكاً عً ٢يكط نايٓفق نُا ٜكا َطًكاً ٚتربعاً،
ٜٚعتـرب وت انتعًــل َٓــ٘ َــا ٜعتــرب وت انتعًــل َــٔ ايٓــفق انتًــكٚط ٚحتكــل َتعًكــ٘
َْٛٚــٛع٘ ٜٚعترب فُٝا عاٖؿ عً ٘ٝإ ٜ ٫هَ ٕٛكدٛساً ؾٜٓاً ا ٚؾْٝاٚ ،عب
ايههاق ٠عٓؿ شتايـه ١ايعٗـؿٚ ،ا٭قـ ٣ٛاْٗـا نهـاقَ ٠ـٔ افطـك َٜٛـ ًا َـٔ يـــٗك
قَٓــإ عتل ققبــ ١اَٝ ٚاّ يٗك َ ٜٔتتابعؽت ا ٚاطعاّ نتؽت َههٓٝاً.

اىنفبهح  :اسن يًتههري ايف ٖٛ ٟوت ايًوـ ١ؿتعٓـ ٢ايهـرتٚ ،مسـ ٞايهـ٬ع

نافكاً ٭ْ٘ ٜهرت اذتب وت ا٭ق

ٚ ،ايهافك مس ٞب٘ ٭ْ٘ ٜهرت اذتلٚ ،ايههاق٠

وت ايًـكع تهرت ايفْب  ٖٞٚعباؾ ٠شتَُٛـ ١هلـا اسهاَٗـا ٚنٝهٝتٗـا نهـب
َٛدبٗاٚ ،ايههاق َٔ ٠ا يٛادبات ايتعبؿ ١ٜيكعت يتؿاقى اتٝإ فعٌ ا ٚفٛات٘.

اىنفبهح اظتورجخ  ٖٞٚ :اييت هلا عؿ ٠افكاؾ َكتبٜ ٫ ١ـ٪ت ٢باسـؿٖا فـ٬

عم ٟايتاي ١ٝا ٫بعؿ ايعذم عٔ ايهابك ٖٞٚ ،١ث٬خ نهاقات:
ا٭ : ٍٚنهاق ٠ايعٗاق.
ايجاْ : ٞنهاق ٠قتٌ ارتطأ.
ايجايح ٚ :نهاقتُٗا َٔ سٝح اذتهِ ؾ ٕٚا يرتتٝب نههاق ٠افطاق َٔ ّٜٛ
يٗك قَٓإ فٝذب فُٗٝا ايعتل ،فـإ عذـم فُـٝاّ يـٗكَ ٜٔتتـابعؽت ،فـإ
عذم فاطعاّ نتؽت َههٓٝاً.
ايكابا  :نهاق َٔ ٠افطك َٜٛاً َٔ قٓا ٤يٗك قَٓـإ بعـؿ ايـمٚاٍ ٖٚـٞ
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اطعاّ عًكَ ٠هانؽت ،فإ عذم فُٝاّ ث٬ث ١اٜاّ َتتابعات.

اىنفبهح اظتقريح  ٖٞٚ :اييت ٜتػري َٔ ٚدبت عً ٘ٝبـؽت افكاؾٖـا ٚنـٌ

ٚاسؿ َٓٗا ٜه ٕٛزتمٜاً َرب٥اً يًفَ ٖٞٚ ١ث٬ث:١
ا٭ : ٍٚنهاق ٠افطاق  َٔ ّٜٛيٗك قَٓإ نُا تكؿّ وت نتاب ايُ.ّٛ
ايجاْ : ٞنهاق ٠سٓح ايعٗؿ.
ايجايح  :نهاق ٠دم انتكأ ٠يعكٖا وت انتُاب  ٖٞٚايعتل اَٝ ٚاّ يٗكٜٔ
َتتــابعؽت ا ٚاطعــاّ نــتؽت َهــهً ٓٝا عًــ ٢ا٭ســٛط انــتشباباً َــا ا٫نــتوهاق
ٚايتٛبَٚ ،١هـتٓؿ ايك ٍٛبٛدــٛب ٖف ٙايههـاق ٠غرب غايؿ بٔ نؿٜك ٖٛٚ
ٜٴٛثل ْٚٴعت باْ٘ زتٗ ٍٛاذتاٍ.

مفبهح األٍو ٖٞٚ : ِٝاييت تتُٓٔ ايتػٝري ٚايرتتٝب :ٖٞٚ

ا٭ : ٍٚنهاق ٠سٓح ايُٝؽت.
ايجاْ : ٞنهاق ٠سٓح ايٓفق عً ٢ا٭ظٗك.
ايجايح  :نهاقْ ٠تف انتكأ ٠يعكٖا ٚغؿٍ ٚدٗٗا َا اٱؾَا ٤وت انتُاب
ٚيل ايكدٌ ثٛب٘ وت َٛت ٚيؿ ٙا ٚلٚدت٘ عً ٢ا٫سٛط انتشباباً
 ٖٞٚنهاق ٠قتؽت ٚته ٕٛشتري ٠ا ً٫ٚبؽت عتل ققب ١ا ٚاطعاّ عًكَ ٠هانؽت
ا ٚنهٛتِٗ فإ عذم عٔ ادتُٝا فُٝاّ ث٬ث ١اٜـاّ ،ا ٟتهـ ٕٛباٱْتكـاٍ اؾت
ايُٝاّ تكتٝب.١ٝ

مفبهح اصتَع  ٖٞٚ :أ ءًغ ايههاقات ٚعتُا فٗٝا غُاٍ ايههاقٖٞٚ ٠

نهاق ٠قتٌ انت َٔ٪عُؿ ًا ٚظًُـ ًا ٚظتُـا فٗٝـا بـؽت عتـل ققبـَٚ ١ـٝاّ يـٗكٜٔ
َتتابعؽت ٚاطعاّ نتؽت َههٓٝاً.

مفبهح عرباُ  ٖٞٚ :ايههاق ٠اييت ٜتؿاقى بٗا ْكِ وت ايهعٌ ايعبـاؾٟ

نُا ي ًٌْ ٛاحملكّ عً ٢قأن٘ وت اذتر ٚإ نإ عٔ ْكٚق ٠اَ ٚك

 ،فًٝو

َٔ اثِ ذتؿٜح ايكفا ٚيهـٔ ايههـاق ٠باقٝـ ١هتـا ٜـؿٍ عًـ ٢عـؿّ انت٬لَـ ١بـؽت
ايههاقٚ ٠اٱثِ ٚ ،انتػتاق إٔ ايهٝاقٚ ٠ايكطاق ٚايطا٥ك ٠غاقدـ ١بايتػُـِ
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َٔ اذتهِ نكَ ١ايتعًٚ ٌٝايههاق.)1(٠

اىزنمٞخ ٚ ٖٞٚ :قٛع ايفبض عً ٢ايتُاّ ٚف ل ايكٛاعؿ ايًكعٚ ١ٝتفن١ٝ

اذتٛٝإ يكط وت دٛال ٚسً ١ٝانٌ ذتُ٘.

اىٖٖٞققٞخ  – :بههــك ايُــاؾٚ ٜٔايتػهٝــف  -ايًــٛن ١ايــيت وت قدــٌ

ايطــري ،وت َْٛــا ايعكــب ٚاَــًٗا يــٛن ١اذتا٥ــو ايــيت ٜهــ ٣ٛبٗــا ايهــؿا٤
ٚايًشُٚ ،١ادتُا ايُٝاَ.ٞ

آىخ اىٖٞل اضت٘ٞاّٞخ  ٖٞٚ :اييت ٜتِ َٝؿ اذتٛٝإ بٗا نايهًب انتعًِ

نٝح ٜٓعكك اذتٛٝإ انتُتٓا با٭ َايٜٚ ١ه ٕٛعككَ ٙمٖكاً يكٚس٘.

آىققخ رتبكٝققخ ٖٚ :ــ ٞانتُــٓٛعٚ ١انتهــتعًُ ١وت َــٝؿ اذتٝــٛإ نايهــِٗ

ٚايكَض ٚقَاَ ١بٓؿق ١ٝايُٝؿ.
ا٭ق ٣ٛنها ١ٜن ٕٛآي ١ايُٝؿ ادتُاؾ ١ٜساؾ ٠قاطع ١ا ٚيا٥هٚ ١إ

تهٔ

َٔ اذتؿٜؿ فتُض َٔ ا ٟفًم نإ س ت ٢ايُهك ٚايفٖب ٚايهٓـٜ ٫ٚ ،١عتـرب
انتعُاهلا نهـ٬ع وت ايعاؾ ،٠يفا ظتٛل ايُٝؿ بانتػٝط ٚايًٛن ١ناييت ًٜٛى
بٗا اذتا٥و ايهؿاٚ ٤ايًشَُ ١ا ايًكا٥ط ا٭غك.٣

أهمبُ اىنثبؽخ  ٖٞٚ :اييت تتعًل بٗا يكا٥ط ايتفن:ٖٞٚ ١ٝ

ا٭ : ٍٚايفابض.
ايجاْ : ٞآي ١ايفبض.
ايجايح  :نٝه ١ٝايفبض.

األٗكاط األهثعخ  ٖٞ :ا٭عٓا ٤اييت ظتب قطعٗا عٓؿ ايفبض عًـ ٢ضتـٛ

ايتُاّ :ٖٞٚ
ا٭ :ٍٚاذتًك ٖٛٚ ّٛزتك ٣ايتٓهو ؾغٚ ً٫ٛغكٚداً.
ايجاْ :ٞانتك ٖٛٚ ٤ٟزتك ٣ايطعاّ ٚايًكاب ٚستً٘ حتت اذتًك.ّٛ
ايجايح ٚايكابا :ايٛؾدإ ٜٚطًل عًُٗٝا آٜاً ايٛقٜـؿإ ُٖٚـا ايعكقـإ
( )1اْعك نتابٓا انتٛنَٓ ّٛانو اذتر/باب فت ٣ٛايعُك .
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ايوًٝعا ٕ احملٝطإ باذتًك ّٛا ٚانتك.٤ٟ
ٜٚطًل عً ٢ا٭قبع ١وت إ َط٬ع انتتًكع ١ا٭ٚؾاز ا٭قبعًٜٚ ١مّ قطعٗـا
َٔ قأى فٜ ٬هه ٞيكٗا َٔ ؾ ٕٚقطعٗا ٚفًُٗا.

اىْؾققو ٖٚ :ــَ ٛــٝو ١شتَُٛــ ١يتفنٝــ ١اٱبــٌ فــ ٬ظتــٛل ـنٗــا بكطــا

ا٭ٚؾاز ا٭قبعـَ ١ا اٱغتٝـاقٚ ،نٝه ١ٝايٓشـك ٚستً٘ إ ٜؿغٌ نهٓٝاً ا ٚقستاً
ٚضتُٖٛـا َـٔ اٯ٫ت اذتـــاؾ ٠اذتؿٜـــؿَٚ ١ٜــا يـــابٗٗا وت يبتــ٘  -بهـتض ايــّ٬
ٚتًؿٜؿ ايبا ٖٛٚ - ٤احملٌ انتٓػهض ايٛاقا بـؽت اَـٌ ايعٓـل ٚايُـؿق ستـ٢
تكطا ٚتهك ٟا ٫ ٟسؿ يًطعٓ ١طٚ ً٫ٛعكْاً بٌ انتعترب َٛت٘ بٗا غاَ.١
ٚظتٛل ضتك اٱبٌ قاٚ ١ُ٥باقنَ ١كبً ١إؾت ايكبً ١بٌ ظتٛل ضتكٖا ناقط ١عً٢
دٓبٗا َا تٛدَٓ ٘ٝشكٖا َٚكاؾ ِٜبؿْٗا اؾت ايكبًـٚ ١إ نـإ ا٭فٓـٌ نْٗٛـا
قا.١ُ٥

ئثبّخ اىوأً  ٖٛٚ :قطا ايكأى ٚفًُ٘ عٔ بؿٕ ايؿابَ ٖٛٚ ١هك ٙٚقبٌ

غكٚز ايكٚع َٓٗا ٚعً ٘ٝق ٍٛا٭نجك.

خنع اىنثٞؾخ  ٖٞٚ :وت اٱَط٬ع اَاب ١ايههؽت طتـاع ايفبٝشـٖٚ ١ـٛ

ارتٝط ا٭بٝض ٚنط ايهكاق انتُتؿ َٔ ايكقب ١اؾت عذب ايفْب.

رنمٞخ اىََل ٜ :فن ٢ايهُو ُٜٚبض انً٘ يكعٝاً بعؿ َٛت٘ بطكٜكؽت:
ا٭ :ٍٚإغكاد٘ َٔ انتا ٤سٝاً.
ايجاْ :ٞاغف ٙبعؿ غكٚد٘ َٔ انتا ٤قبٌ َٛت٘ نٛا٪ٜ ٤غف بايٝـؿ ا ٚباٯيـ١

نايًبهٜ ٚ ،١هه ٞغكٚد٘ َٔ انتـاْٚ ٤عك انت هـًِ يـ٘ قبـٌ إ قتـٛت ٚانتًـٗٛق
عؿّ نهاْ ١ٜعك انتهًِ ي٘ عٓؿ غكٚد٘ َٔ انتا.٤

اىفيٌ  ٖٛٚ :ايكًـك ٠عً ٢ظٗك ايهُو ع ١َ٬سًٝت٘ ف٪ٜ ٬نٌ َٓـ٘ ا٫

َا نإ ي٘ فًو ٚقًٛق با٭ٌَ ٜٓ ٫ٚـك لٚاهلـا بايعـاق

نايهٓعـت ايـيت

تتُف ب هجك ٠اٱستهاى بايكٌَ ،فًْ ٛعكت إيٗٝا يٛدؿت ايهًو َٛدٛؾاً وت
أ ٌَ اـْٗا نُا اْ٘ ٜفٖب عٓٗا ثِ ٜعٛؾ.
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ػتوٍبد اىنثٞؾخ  ٖٞٚ :ا٭عٓاٚ ٤ا ٭دما ٤ايـيت حتـكّ بايـفات َـٔ

ايفب ٝشٚ ١إ ناْت َفنا ٠يكعاً ٚعؿؾٖا أقبع ١عًك :ٖٞٚ
ا٭ : ٍٚايؿّ.
ايجاْ : ٞايكٚخ ٚايكدٝا.
ايجايح  :ايطشاٍ.
ايكابا  :ايكٓٝب.
ارتاَو  :اٱْجٝإ ،أ ٟارتُٝتإ.
ايهاؾى  :انتكاق.٠
ايهابا  :انتجاْ.١
ايجأَ  :اذتٝا  ٖٛٚايكسِ.
ايتانا  :ايٓػاع  ٖٛٚغٝط أبٝض نانتؼ وت ٚنط فكاق ايعٗك.
ايعايك  :ايوؿؾ  ٖٞٚنٌ عكؿ ٠وت ادتهؿ َؿٚق ٠تًب٘ ايبٓؿق ١وت ايوايب.
اذتاؾ ٟعًك  :انتًَْٛ ٖٞٚ ١ُٝا ايٛيؿ ا ٚقك ٜ٘ٓايف ٟغتكز َع٘.
ايجاْ ٞعًك  :ايعًباٚإ ُٖٚا عُبتإ عكٜٓتإ َهكاٚإ هتتؿتإ عًـ٢
ايعٗك َٔ ايكقب ١اؾت ايفْب.
ايجايح عًك  :غكل ٠ايؿَا  ٖٞٚسبـ ١وت ٚنـط ايـؿَا بكـؿق اذتُُـ١
ـت ٌٝاؾت ايورب ٠وت ادتًُ ١غتايف يْٗٛا ي ٕٛانتؼ ايف ٟوت ادتُذُ.١
ايكابا عًك  :اذتؿق ٖٞٚ ١اذتب ١ايٓاظك َٔ ٠ايعؽت ا ٟيٝهت زتُٛع ايعؽت.

اظت٘اد  :قاٍ تعاؾت طَٚآْ١ٜيَُِٗ األَرِضُايَُِِٝتَُ١أَحََِِٓٝٝاَٖاص(ٚ )1انتٛات ٖ ٞا٭ق
اييت

ٜهتجُكٖا اسؿ اَا ٭نباب ـات ١ٝناْكطاع انتا ٤عٓٗا ا٫ ٚنت ٘٥٬ٝعًٗٝا

ا ٚبهــــبب توطٝتٗــا با٭سذـــاق ا ٚايكُـــب ا ٚانتًــض ٚضتــ ٙٛهتــا ٜتعــفق َعــ٘
اٱْته اع َٓٗا ا ٚبانباب ءري ١ٜنانتوٓا ٤اٱْهإ عٓٗا  ٖٞٚعً ٢قهُؽت:
ا٭ :ٍٚانتٛات با٭ٌََ ٖٛٚ :ـا
( )1نٛقٜ ٠و .33

ٜعًـِ َهـبٛقٝت٘ بانتًـو ٚا٭سٝـا ٤اٚ
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عـًِ عـؿّ َهبٛقٝت٘ بُٗـا نأنجك انتهــاٚل ٚايـرباقٚ ٟايبـٛاؾٚ ٟايٛؾٜإ.
ايجاْ :ٞانتٛات بايعاق

عً ٘ٝارتكاب ٚانتٛتإ بعؿ اذتٝا٠

َ ٖٛٚ :ا عك

ٚايعُكإ ،نايكك ٣ارتكبٚ ١ا٭قاْ ٞايؿاقن ١اييت تعٗك عًٗٝا آثاق ايعُكإ
ٚايمقاع ١نا٭ْٗاق ٚايًـطٛط ادتاق ١ٜا ٚانتٓكطعٚ ١ضتـَ ٙٛـٔ قنـ ّٛايعُـاق٠
ٚاٱقاَٚ ١ايمقاع.١

ؽو ٌٝاىلاه ٗاظتيهعخ َ ٖٛ :كؿاق َٔ ا٭ق

انتـٛات ستـٝط بـا٭ق

احملٝا ٠نايؿاق ٚانتمقع ١هتا عتتاز اي ٘ٝفٝهـَ ٕٛكؿَ ١يتُاّ اٱْتهاع َٔ اعُاقٙ
َٚا اسٝا.ٙ
غتتًف َكؿاق اذتك ِٜلٜاؾْٚ ٠ك ١ُٝباغت٬ف ـ ٟاذتكْٚ ِٜـٛع اٱعُـاق
نعْٝٚ ١كاً ٚنهب انتُاحل ٚانتكافل اييت عتتاز ايٗٝا فُا عتتاز اي ٘ٝايب٦ك ءري
َا حتتاد٘ ايؿاق بٌ إ اسٛاٍ ايب٬ؾ ٚعاؾات٘ َعترب ،٠فايؿاق وت انتؿٜ ١ٜٓهٕٛ
سكَ٘ اقٌ َٔ سكّ ايؿاق وت ايكك ١ٜبٌ قؿ ٜه ٕٛايعكف وت بًؿ َا عؿّ ٚدٛؾ
سك ِٜوت دٗات ايههٔ احملٝط ١بايؿاق نُا ٖ ٛظاٖك وت اءًب ايبًؿإ وت ٖفا
ايمَإ.
سك ِٜايؿاق َطكع نٓانتٗا َُٚب َاٗ٥ا َٚهًو ايؿغٚ ٍٛارتكٚز َٓٗا
وت ادتٗ ١اييت ٜهتض ايٗٝا ايباب فً ٛب ٓ ٢ؾاقاً وت اق

َٛات تبع٘ ٖفا انتكؿاق

َٔ انتٛات َٔ سٛايٗٝا ا َٔ ٚدٗ ١ا ٚادتٗات انتتعاقف ١فًٝو ٭سؿ إ عتٞٝ
ٖفا انتكؿاق بؿ ٕٚقْا َاسب ايؿاق.

ئؽٞبء األهٗ  ٖٛٚ :اعُاق ا٭ق

انتعطً ١فتُبض ًَهاً نتـٔ ٜعُكٖـا

ٚعً ٘ٝايِٓ ٚاٱكتاع ٚايعكٌ ٚايعكفٚ ،قـؿ ٚقؾ عٔ ايٓ
ٚآي٘ ٚنًِ َٔ " :ءكى يذكاً أ ٚسهك ٚاؾٜاً بؿٜاً
أقْا َٝت ١فٗ ٞي٘ قٓا َٔ ٤اهلل ٚقنٛي٘ (.)1

اىزؾغري  ٖٛٚ :اذتذك عًَ ٢كؿاق َٔ ا٭ق

( )1ايٛنا.409/25 ٌ٥

ًَ ٢اهلل عً٘ٝ

ٜهبك٘ إي ٘ٝأسؿ ٚ ،أس٢ٝ
يٜ ٬٦تُكف بٗا ايوري.
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ًٜرتط وت ايتًُو باٱسٝا ٤إ ٜ ٫هبل اي ٘ٝنابل بايتشذري فإ ايتشذري
ٜهٝؿ أٚي ١ٜٛيًُشذك فٗ ٛأٚؾت باٱسٝاٚ ٤ايتًُو َٔ ءريُٜٚ ،ٙؿم ايتشذري
بْٛا سا٥ط بٌ اسذاق ا ٚكتا تكاب ا ٚسهك اناى ا ٚءكى يـكٜط َـٔ
ارتًـب ا ٚايكُـب ٚضت ٙٛوت اطكاف٘ ٚدٛاْب٘ٚ ،نفا ُٜؿم عً ٢قطـا انتـا٤
عٔ اكت ١فٗٝا قُب ٜكاؾ اسٝاٖ٩ا.
٫ٚبؿ إ ٜه ٕٛايتشذري َعًَٛاً َٔ دٗاتـ٘ ا٭قبعـًٜٚ ،١ـرتط وت َاْعٝـ١
ايتشذري إ ٜه ٕٛاحملذك َتُهٓاً َٔ ايكٝاّ بتعُري ،ٙفً ٛسذـك َـٔ

ٜكـؿق

عً ٢اسٝاَ ٤ـا سذـك ٙاَـا يهكـك ٙا ٚيعذـم ٙعـٔ تٗ٦ٝـ ١انـباب٘ ٚضتـ ٙٛفـ ٬اثـك
يتشذريٚ ٙظتٛل يوري ٙاسٝا ٙ٩بانتجٓا ٤انتكؿاق ايفٜ ٟتُهٔ ا٭ َٔ ٍٚتعُري.ٙ

اظتْرتمبد  ٖٞٚ :ا٭عٝإ انتباس ١اييت يٝو هلـا َايـو  ٫ٚغتـتِ بٗـا

اسؿ.
 َٔٚانتًرتنات انتهذؿ َ ٖٛٚهإ ايعباؾ ٠يًُهـًُؽت ٚاحملـٌ انتػُـِ
يًُٚ ٠٬انتهًُ ٕٛوت اٱْتهاع َٓ٘ يكع نٛا ٤فًٝرتى ف ٘ٝعاَتِٗ اَ ٫ا غكز
بهبب عاق

نكٜا ايـمٚاٍ نادتٓـب ٚاذتـا٥ض ٚايٓههـا ٤اـ  ٫ظتـٛل هلـِ

انتهح ف.٘ٝ
 َٔٚانتًرتنات انتؿاقى بايٓهب ١اؾت طايب ايعًِ ا ٚدتُاع َِٗٓ ١غاَ،١
اَا ايكبـط فٗ ٞاييت تبٓـ ٢يًهكــكاٚ ٤ايٛاسـؿَٗٓ ٠ا ٜكاٍ هلا ايكباط ٚنفا ؾاق
ايعذــم ٠اَ ٫ا ٚدـٛؾ قٛاعؿ ٚيكٚط تتعًل بايٛقهٚ ١ٝاٱًْاٚ ٤ايتٛي.١ٝ
َٔ انتًرتنات َٝا ٙا٭ْٗاق ايهباق نؿدًٚ ١ايهكا ت ٚايٓٚ ،ٌٝايُواق اييت
دكت وت ا٭ق

بٓههـٗا ٚايع ٕٛٝانتتهذك َٔ ٠ادتباٍ ا ٚوت ا٭قاْ ٞانتٛات

َٝٚا ٙا٭َطاق فايٓاى فٗٝا يكع نٛا َٔٚ ،٤سال َٓٗا ي٦ٝاً بآْ ١ٝا ٚسٛ

اٚ

َٓػٚ ١ضتٖٛـا ًَهـ٘ ٚدـك ٣عًٝـ٘ اسهـاّ انتًـو َـٔ ءـري فـكم بـؽت انتهـًِ
ٚايهافكٚ ،ايهٮ ايٓابت وت ا٭ق
فُا ٚدٛؾ َايو فعً ٞيٮق

فاْ٘ تابا يٮق

عٓٝاً آَ ٚهع ١اُٖ ٚا َعاً

يٝو ٭سؿ سـل قعٝـ٘ ٚإ

تهـٔ ا٭ق

ًَهاً ٭سؿ َطًكاً فايٓاى يـكع نـٛاٚ ٤يـكنا ٤وت ايهـٮ ٚايٓباتـات ايطبٝعٝـ١
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ايٓابت ١فٗٝا ٚـتًو باذتٝال ٠نُا ـتًو نا٥ك انتباسات.
َٗٓٚا ايٓاق فٝذٛل إ ٜـٛق ٟسطبـ٘ َـٔ ْـاق ءـريَ ٙـا عـؿّ ايتُـكف وت
ًَهَ٘ٗٓٚ ،ا انتعاؾٕ  ٖٞٚاَا ظاٖك ٫ ٠حتتاز وت انتػكادٗا ٚاي ٍَٛٛايٗٝا
اؾت عٌُ  ١ْٚ٪َٚنانتًض ٚايكري ٚايهربٜتٚ ،اَا باطٓـٖٚ ١ـَ ٞـا  ٫تعٗـك ا٫
بايعٌُ ٚايع٬ز نايفٖب ٚايهٓٚ ١ايكَاّ.

األٍجقٞخ  ٖٞٚ :ايهبل اؾت َهإ َباع نانتكعـؿ وت َكنبـ ١ا ٚستـٌ عـاّ

ٚايهابل ٜه ٕٛاٚؾت ب٘.

اىقٞققب ع  :كتــا قطٝع ـٖٚ ١ــ ٞايطا٥هــَ ١ــٔ أق

ارتــكاز ايــيت ٜٗبٗــا

ٚقتٓشٗا اٱ َاّ َ ٖٞٚـٔ نـٓؼ اهلؿٜـٚ ١ايعطٝـٚ ١تهـَ ٕٛـٔ سٝـح َكـؿاقٖا
ٚنٝهٝتٗا نهب ْعك ٫ٚ ٙتهٝؿ انتًهٚ ١ٝإفتا تهٝؿ سـل اٱغتُـاّ ٜٚعتـرب وت
انتكطا ي٘ أ ٕ ٜه ٕٛقاؾقاً عً ٢اٱسٝا.٤

اىيقٞخ  - :بهتض ايكاف  ٖٞ -ايعؽت انتعجٛق عًٗٝا َٔ ءري طًب ٚانتـاٍ

ايٓا٥ا ايف ٟيٝو عًٜ ٘ٝؿ ٚعؿ ٙعً ٢ءري طًب ٖٞٚ ،أَا سٝـٛإ ٚتهـُ٢
ايٓاي ،١أَ ٚاٍ َاَت أ ٚإْهإ.

اىزعوٝققف ٖٚ :ــ ٛاٱعــ ٕ٬اٱكتــايٚ ٞاٱغبــاق عــٔ ايًكطــ ١بــبعض

غَُٝٛاتٗا نجاً عٔ َايهٗا ٚ ٖٛٚادب اـا ناْت ق ١ُٝايًكط ١ؾقُٖاً فٓ١
ا ٚانجكَٚ ،ؿت٘ نٓ ١ناًَٚ ١إ

تهٔ َتٛايٚ ،١ٝظتب ايتعكٜف ساٍ اٱيتكاط

 ٫ٚظتٛل تأغريٚ ٙي ٛاغك ايتعكٜف يعفق ا ٚيوري عفق

ٜهكط.

 ٚا٭قٚ ٣ٛدٛب ايتعكٜف بايًكط ١نٛا ٤نإ انتًتكط ْاٜٚاً ايتًُو اْ ٚاٜٚاً
ايتُؿم بٗا ا ٚسهعٗا يًُايو اٚ

 ٜٛٓي٦ٝاًٚ ،ايتعكٜف يكط دتٛال ايتًُو

ا ٚايتُؿم.
َؿ ٠ايتعكٜف نٓ ١ناًَٚ ١إ

تهٔ َتٛاي ١ٝفإ عكفٗـا اقبعـ ١ايـٗك وت

نٓ ١ثِ تكى ايتعكٜف عكفٗا وت نٓ ١اغكٚ ٣نفا وت نٓ ١ثايج ١ستٜ ٢تشكل ـتاّ
ايتعكٜف عاَاً ناَ.ً٬
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اىيق ٖٛٚ : ٜٞايُ

ايٓا٥ا ايفٜ ٫ ٟهتطٝا اٱنتكٚ ٍ٬ايهع ٞبٓهه٘

 ٫ٚنافٌ ي٘  ٫ٚقتتًو ايكؿق ٠عً ٢ؾفا َا ٜٓكٜٚ ٙكاٍ ي٘ آٜاً انتٓبٛـ بًشاظ
قَٚ ٘ٝساٍ طكس٘ قبٌ ايتكاط٘ يٓبف ايوري ي٘ ٚتًو سايٚ ١ابت ٫ ٤٬تٓشُك ببًؿ
ا ٚلَإ ؾ ٕٚآغك ٚيهٓ٘ ٜمؾاؾ وت اٚقات ايبٜ٬ا ايعاَـٚ ١اذتـٛاؾخ ادتهـ١ُٝ
نايكشط ٚيؿ ٠ايو.٤٬

غتٖ٘ه اظتبىل  :ايعؽت ا ٚانتاٍ ايف ٖٛ ٟوت َْٛا َعؽتٚ ،يهٔ َايه٘

زتٗ ٍٛءري

َعكٚف.

اىْنبػ ٜ :كاٍ ْهض ف ٕ٬اَكأٜٓ ٠هشٗا ْهاساً :اـا تمٚدٗاٚ ،بؽت ايٛط٧

ٚايٓهاع عُٚ ّٛغَُ ّٛطًل فهٌ ْهاع ٖٚ ٛطٚ ٧يٝو ايعهو فايمٚاز
ْهاع َباع بعكؿ يكعٚ ٞقؿ ٜهُ ٢عكؿ ايمٚاز ْهاساًٚ ،قايٛا :فكقت ايعكب
باٱنتعُ اٍ فاـا قايٛاْ :هض ف ٕ٬ف ،١ْ٬أقاؾٚا أ ْ٘ عكـؿ عًٗٝـاٚ ،اـا قـايٛا:
ْهض اَكأت٘ ا ٚلٚدت٘ اقاؾٚا ب٘ اجملاَع.١
 ٚايٓهاع َهتشب ٚعً ٘ٝايهتاب ٚايهٓٚ ١اٱكتاع ٚايعكـٌ ٖٚـَ ٛـ٬لّ
يٛدٛؾ اٱْهإ وت ا٭ق
عً ٢نـطض ا٭ق

نُا َٖ ٛعكٚف عٓؿ ايٓاى كتٝعاً فاذتٝا٠

تبؿأ

ا ٫بـآؾّ عًٝـ٘ ايهــٚ ّ٬لٚدــت٘ آَـا سـٛا ،٤عًـ ٢ضتـٛ

اٱقرتإ ابتؿاٚ ٤انتؿاَ ١قاٍ تعاؾت طأَْهُُِٛا األََٜآَََِِ٢هُِ َٚايضَّايُِنََِِٔ
عِبَادِنُِ َٚإََِاِ٥هُِإَِِٕٜهُُْٛٛاَُكَرَاَُٜ٤ػِِِِٓٗ اَّيًَُِ٘دََِٔضِدًِِ٘..ص(ٚ )1قـؿ ٚقؾت وت اذتـح
عًُْ ٘ٝـَ ّٛهتهَٗٓ ١ٓٝا ايٓب ٟٛايٓهاع نٓيت فُٔ قءب عٔ نٓيت فًٝو
َين.
ٚنٓ ١ايٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ اَا ٚادب ١آَ ٚؿٚب ٫ٚ ١تطًل عً٢

انتباع ٚانتهكْ ٙٚعِ ايٓهاع بًشاظ ايعٛاق

اي٬سكٚ ١ايطاق ١٥عًٜٓ ٘ٝكهِ اؾت

ا٭سهاّ ارتُه ١فكؿ ٜهٚ ٕٛادباً نُا وت َٛق ٠ا رتٛف هتا وت سـاٍ ايعمٚبـ١
َ ٖٛٚكؿَ ١ي٫ٛؾ ٠اٱبٓا ٤انتهًُؽت ٚنجكٜ َٔ ٠كـ ٫ ٍٛايـ٘ ا ٫اهلل ٚعتـكّ اـا
( )1نٛق ٠ايٓٛق .32
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أ ؾ ٣اؾت اٱغــ ٍ٬بٛادـــب َٚــٔ ءــري قادـــض نُــا عتــكّ عٓــؿ ايمٜــاؾ ٠عًــ٢
ا٭قباٜٚ ،هك ٙوت بعض ايمٚدات نٓهاع ايكابً ١انتكبَ ٖٛٚ ،١ٝباع فُٝـا اـا
تعاق

َا ًَُش ١أغك ٣نشهغ َ اٍ َعتؿ ب٘ غتً ٢تًه٘ بهبب ايمٚاز.

اىعبىة  ٖٛٚ :ايكدٌ ايف ٫ ٟلٚد ١ي٘ ٜكاٍ :تعمب ايكدـٌ :أ ٟتـكى

ايٓهاعٜ ،كاٍ قدٌ عٳمٳب َٚعماب ٫ :١اٌٖ ي٘ ٚاَكأ ٠عمبـٚ ١عـمب ٫ :لٚز
هلا  ٚتهك ٙايعمٚب ١نتا ٜرتتب عًٗٝا َٔ اٯثـاق وت ايـؿْٝا بـٌ ٚوت اٯغـكٚ ٠عـٔ
ايٓ

ستُؿ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ قاٍ "قـاٍ َٛتانِ ايعماب"(.)1

فٞجققخ اىْنققبػ ٖٚ :ــ ٞعبــاق ٠عــٔ غطــاب ٚنــ٪اٍ ايٓهــاع ٚاعــٕ٬

ايطًــبٚ ،تهــبل ايعكــؿ ٚوت غطبــ ١اٱَــاّ عًــَ ٞــٔ ايمٖــكاٚ ٤بعــؿ إ دــا٤
درب ٌٝ٥بايبًـاقٚ ٠اٱـٕ قـاٍ ايـٓ

َـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚنـًِ يعًـ ٞعًٝـ٘

ايه" :ّ٬قِ ٜا ابا اذتهٔ فاغطب اْت يٓههو اؾت َا ًُٜشهُا".

األٝبً اىن٘اٍو  ٖٞٚ :ايجايح ٚارتاَو ٚايجايح عًك ٚايهاؾى عًك

ٚاذتــاؾٚ ٟايعًــكٚ ٕٚايكابــا ٚايعًــكٚ ٕٚارتــاَو ٚايعًــكَ ٕٚــٔ ايًــٗك
ايكُك ٟا ٟنبع ١اٜاّ َٔ ايًـٗك ايكـُكٚ ٟقؿ ـنكٖا اجملًه ٞوت ايبشاقٚ ،
تجبت ايهكاٖٚ ١ا٭ق ٣ٛعؿَٗاٚ ،ايٓشٛن ١اعِ َٔ ايهكاٖ.١

اىقَو يف اىعقوة  :ايعككب بـكز َـٔ ابـكاز ايهـُآَٚ ،٤ـالٍ ايكُـك

ٚايًُو ٚايهٛانب  ٖٞٚاثٓا عًك بكداً ٜهري ايكُك وت نٌ بكز َٓٗا َٜٛؽت
ٚث٬خ ٚتهـري ايًُو وت نٌ بكز َٓٗا يٗكاًٚ ،يًكُك مثاْٚ ١ٝعًكَٓ ٕٚـمً٫

ٚقٜ ٌٝهك ٙايعكؿ ٚايكُك وت ايعككب ٚ ،انتػتاق عؿّ ايهكاٖٚ ،)2(١عُؿ ٠ؾيٌٝ

ايهكاَٖ( ١اٚقؾ وت احملانٔ يًربق ٞقاٍ  :عـٔ بعـض أَـشابٓا عـٔ عًـ ٞبـٔ
أنباط عٔ إبكاٖ ِٝبٔ ستُؿ لتكإ عٔ أب ٘ٝعٔ اٱَاّ ايُاؾم عً ٘ٝايهّ٬
قاٍ َٔ :نافك أ ٚتمٚز ٚايكُك وت ايعككب

ٜك اذتهٓ )٢أ ٟايعاقب ١اذتهٓ،٢

( )1ايٛنا.245/8 ٌ٥
( )2أْعك ايهت ٣ٛايتهُ ١ًٝٝخبُٖ ّٛفا انتْٛٛع ٚانتًٓٛق ٠وت آغك ادتم َٔ )92(٤ايتههري.
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ٚاذتؿٜح ْعٝف نٓؿاً باٱقناٍٚ ،نف ا قٚا ٙانتهٝؿ وت انتكٓعَ ١كن.ً٬

ٚٚقؾت أغباق خب٬ف٘ ( ٜٚكاٍ َٔ ٚيؿ وت ايكُك وت ايعككب فٗ ٛضتو)(،)1

ٚوت تٗفٜب ايًو ١فٗ ّٚ٪ًَ ٛبؿٍ ضتو ٚ ،ايٓشٛن ١أعـِ َـٔ ايهكاٖـ٫ٚ ١
ؾي ٌٝعً ٘ٝأٜٓـ ًا ٚنتْٛـٛع ١ٝايتهـُٚ ١ٝايفنكعٓـؿ انتَ٬هـ ١بـؽت ايـمٚدؽت وت
دًب ايربنَٚ ١كف أنباب ايٓشٛنٚ ١ايً.ّ٪

ػتب

اىْٖو  :بٓـِ انتـٚ ِٝايههـكٚ -احملـل ـٖـاب ايًـ ٤ٞنًـ٘ٚ ،وت

اٱَط٬ع ايًًٝتإ ا ٚايـج٬خ وت آغـك ايًـٗك ايكُـكٚ ٟقتهـٔ طـكؾ أنـباب
ايٓشان ١بايؿعاٚ ٤ايُؿقٚ ١قٗكٖا نهٔ ايتٛنٌ.

اظتٖققبٕوح  :قــاٍ تعــاؾت طََجََعًَدَُْ٘صَدبّا َٚصِدِٗرّاص(ٚ )2أَــٌ ايُــٗك اٱـابــ١

ٚايت ؿاغٌ فه ٞايٓهاع ختتـًط اْ٫هاب ٚحتُـٌ ايككب ٢ايهـبب ،١ٝفايُٗك ٖٛ
قكاب ١ايٓهاع ٚب٘ حتٌُ َ٬ت ٚآثاق يـكعٚ ١ٝعكفٝـ ١ترتتـب عًـ ٢ايمٚدٝـ١
ٚتًٓك بؽت نٌ طـكف َـٔ طـكوت ايـمٚاز َـا اقكبـا ٤اٯغـكٚ ،ايُـٗك :قكابـ١
ايٓهاع أ ٟإ ايككاب ١عً ٢قهُؽت:
ا٭ : ٍٚقكابْ ١هب بايفات ٚا٭ٌَ ٚاٱْطبام.
ايجاْ : ٞقكابْ ١هاع بايعك

ٚاٱغتٝاق ٚايكُؿ.

ٚعٔ ارتً :ٌٝاَ٫ــٗاق اٖـٌ بٝت انتكأ َٔٚ ، ٠ايعـكب َٔ ظتعـٌ ايُٗك
َٔ ا٭لتـاٚ ٤ا٭غتإ ٖٚفا ٖ ٛانتعٓ ٢ا٭عِ ٚا٭ٚؾت َٔٚ ،تٛابا انتُاٖك٠
حتك ِٜاغت ايمٚد ١كتعاً  ٫عٓٝاً ٚعً ٘ٝايهتاب ٚايهٓٚ ١اٱكتاع.

ؽَِ اىزجعو  :بعٌ انتكأ ٠لٚدٗا ٚايتبعٌ نٝه ١ٝايتُكف ٚعٔ ايـٓ

ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ دٗاؾ انتكأ ٠سهٔ ايتبعٌ(.)3

اىعيه  ٖٛٚ :افكا انتين غاقز ايهكز نٛا ٤باغكاز اٯي ١سؽت اْ٫ماٍ

()1تاز ايعكٚى .8056/1
( )2نٛق ٠ايهكقإ .54
( )3ناق ا٭ْٛاق .107/18
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ا ٚبُٛق ٠اغكٚ ٣قؿ ُٜؿم عٌ انتعُاٍ سبٛب َٓا اذتٌُ ٚضتٚ ،ٙٛايعمٍ
دا٥م ٚقؿ ٜهَ ٕٛهكٖٚاً أ ٚستكَاً َا ٚدٛؾ ايكادض يرتن٘ ٚ ،وت ايعـمٍ قـاٍ
اٱَاّ ايباقك عً ٘ٝايه :ّ٬انتا ٤يًكدٌ ُٜكف٘ سٝح ًٜا.)1(٤

 ٫ٚظتٛل اغف ب ١ٜٓٛاَكأ ٠اغك ٣ءري ايمٚدٚ ١تًكٝشٗا نـٛا ٤اعٝـؿت
يفات انتكأ ٠اْٚ ٚعت وت قسِ ايمٚدٚ ،١إ

ٜهـٔ لْـا ،نُـا عتـكّ اغـف

ايب َٔ ١ٜٓٛايمٚدٚ ١ختُ ٝبٗا نٝـأَ قدـٌ آغـك ءـري لٚدٗـا ٚإ اعٝـؿت
ايب ١ٜٓٛانتًكش ١اؾت قلتٗا.

اوبهً ٜ :هُ ٢ايف ٫ ٟعتـٌ هلـِ ايـمٚاز َـٔ انتـكأ ٠ستاقَٗـا ،نـا٭ب

ٚا٭ؽ ٚاٱبٔ ٚايعِ ٚارتاٍ ٚادتؿ يٮب ٚا٭ّ.

اىوؽٌ ٗاووً  - :بِٓ انتٚ ِٝنه ٕٛاذتاٚ - ٤بُٗٓٝا بايٓهـب ١يًُـكأ٠

عُٚ ّٛغُـٚ َٔ ّٛد ــ٘ ،فُاؾ ٠اٱيتكا ٤ا٭ؽ ٚا٭ب ٚايعِ ٚارتاٍ فهٌ
َِٓٗ قسِ ٚستكَّٚ ،اؾ ٠اٱفرتام ابٔ ايعِ َج ً٬قسِ ٚيٝو ؿتشكّ ف٬بؿ إ
تتشــذب َٓ٘ انتـكأٚ ،٠ايمٚز ًَشل باحملاقّ بايهبب ٚيٝو بـكسِْ ،عـِ قـؿ
ظتتُا ا٭َكإ ب٘ نُا ي ٛنإ ايمٚز ابٔ عِ ا ٚابٔ غاٍ ايمٚد.١

األعْج ٖٛ ٚ : ٜيو ١ايوكٜب ٚايبعٝؿ ٜٚكاٍ ي٘ آٜاً قدٌ داْب ٚدٓب

ٚادٓٝب َٚعٓا ٙاٱَط٬سَ ٞتعؿؾ نهب انتْٛٛع ٜٚعـكف بكـكا ٔ٥اذتـاٍ
ٚانتكاٍ ،فا٭دٓ

وت باب ايٓهب ٖ ٛايبعٝؿ وت ايككاب ١بايككٚ ،١ٜٓا٭دٓ

ايعكؿ ايف ٟيٝو َٔ انتتعاقؿٜ ٫ٚ ٜٔه ٕٛطكفاً وت ايعكؿٚ ،ا٭دٓ
َٔ

ٜهٔ لٚداً هلا أَٔ ٚ

عٔ

عٔ انتكأ٠

أقساَٗا.

أٗىٞبء اىعقل ٖٚ :ـِ ايـفٜ ٜٔتٛيـ ٕٛأ دـكاَ ٤ـٝو ١ايعكـؿ عًـ ٢ايُـ

ٚايُبٚ ١ٝاجملٓٚ ٕٛاعطا ٤اٱـٕ وت لٚاز ايبهـك ٚايكيٝؿ ِٖٚ ،٠ا٭ب ٚادتؿ
َٔ طكف ا٭ب ؿتعٓ ٢أب ا٭ب فُاعؿاً ا ٚاي َٔ َٞٛأسـؿُٖا ٚاذتـانِ،
 ١ٜ٫ٚ ٫ٚيٮّ  ٫ٚيًذؿ َٔ طكف ا٭ّ ٫ٚ ،يٮؽ ٚايعِ ٚارتاٍ ٚا٫ٚؾِٖ.
(٫ َٔ )1عتٓك ٙايهك.234/31 ٘ٝ
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اىعٚو َٓ ٖٛٚ :ا انتكأ َٔ ٠ايـمٚاز قـاٍ تعـاؾت طَٚالَتَعضُدًَُُّٖٔٛص(،)1

ٚي ٛعٌٓ ايٛي ٞايبٓت َٔ ايتمٜٚر بايههَ ٤ٛا ًَٗٝا يًـمٚاز نـكط اعتبـاق
اـْ٘ٚ ،نفا ي ٛنإ ءا٥باً ٜتعفق ا٫نت٦فإ َٓ٘ َا سادتٗا ٚقءبتٗا وت ايمٚاز،
ٚي٘ إ قتٓعٗا َٔ ءري ايهه َٔٚ ٤ٛايفٜ ٟه ٕٛوت ايمٚاز َٓ٘ ءٓاْٚ ١اـ٣
ا ٚعاق ًٜشل با٫نكٚ ٠يًبانك إ تـمٚز ْههـٗا وت سـاٍ ايعٓـٌ َـٔ ايٓهـاع
ايؿاٚ ِ٥قاٍ احملكل وت ايًكا٥ا عً ٘ٝاٱكتاع.

اىضٞت  :اٌَ ايجٛب ايكدٛع  َ٘ٓٚايجٛاب ٭ْـ٘ دـما ٤ايهعـٌ ٚقدـٛع

ايهعٌ ٚادك ٙاؾت ايعبؿٚ ،ا يجٝب ٖ ٞانتكأ ٠انتٛط ٠٤ٛوت َكابٌ ايبانك ايـيت
تٛط ٧بعؿ.

اىْنبػ اظتْقٞع ٜٚ :كاٍ يـ٘ انتتعـٚ ١ايٓهـاع انت٪دـٌٚ ،اتهـل انتهـًُٕٛ

عً ٢أٌَ تًكٜع٘ ثِ قاٍ يطك َِٓٗ اْ٘ ْهؼٚ ،ايُٓ ّٛعٔ ا٭ُ٥ـ ١عًـ٢
بكا ٤تًكٜع٘.
ٚعتتاز انتٓكطا نايؿا ِ٥اؾت عكؿ ًَتٌُ عً ٢ا٫ظتاب ٚايكب ٍٛايًهعٝؽت،
فٜ ٬هه ٞايكْا ايكً

َٔ ايطـكفؽت ٫ٚ ،انتعاطا ٫ٚ ٠ايهتابٚ ١ا٫ياق ٠عً٢

ا٫ق٫ٚ ، ٣ٛبؿ َٔ انتٗك ٚايعؿ ٠سٓٝتؽت تاَتؽت ٚتعٝؽت انتؿٚ ٠ا٭دٌ.
اىعِْ َ ٖٛٚ :ك

تٓعف َع٘ آي ١ايفنك عٔ اْ٫تًاق نٝح ٜعذم عٔ

ا٬ٜ٫ز ٖٛٚ ،عٝب ٜٛدب ارتٝاق يًمٚدـ ١وت فهـؼ عكـؿ ا يـمٚاز ٚيهـٔ يـٛ
عؿؾ بعؿ ايعكؿ ٚايٛطٚ ٧يَ ٛك٠

ٜٛدب ارتٝاق.

اطتٖبء  ٖٛٚ :نٌ ا٭ْجٝؽت ا ٚقُْٗا اـا نبل ايعكؿ َا تؿيٝو ايمٚز

ٚدٌٗ ايمٚد ١ب٘.

اصتت  ٖٛٚ :قطا ايفنك اـا نبل ايعكؿ َ ٖٛٚـٔ ايعٝـٛب ايـيت تٛدـب

ارتٝاق يًُكأ.٠
( )1نٛق ٠ايٓها.19 ٤
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اىزلى ٖٛٚ : ٌٞيو  ١ارتؿٜعٚ ١نتُإ ايعٝبٖٚ ،ـ ٛوت إَـط٬ع بـاب

ايٓهاع إ غها ٤انتكأ ٠عٝبٗاٚ ،ي ٛاغهت انتكأ ٠عٝبٗا انتٛدب يًههـؼ ٚتبؽت بعؿ
ايؿغ ٍٛفإ اغتاق ايمٚز ايبكا ٤عً ٘ٝفعً ٘ٝـتاّ انتٗكٚ ،إ اغتـاق ايههـؼ
تهتشل انتٗك ٭ٕ ايٓكق دا ٤بهبب اغهاٗ٥ا ايعٝـبٚ ،إ نـإ انتـؿيو ءـري
ايمٚد ١نُا ي ٛنإ اغاٖا ٚأغها ٙعٔ ايمٚز فًًمٚز بعؿ إ ٜـؿفا انتٗـك إ
ٜكدا عً َٔ ٢ؾيو عًٜٚ ٘ٝأغف.َ٘ٓ ٙ
ٜٚتشكل ايتؿيٝو وت ايكدٌ آٜــاً نُا ي ٛنـإ ايبٓـا ٤وت ايعكـؿ عًـ ٢إ
ايــمٚز يــاب سهــٔ ايٛدــ٘ ،ا ٚدٝــ ٧بُــٛق ٠يــ٘ َٓــ ٢عًٗٝــا لَــإ يــٝو
بايكً ،ٌٝا ٚاؾع ٞباْ٘ ثـك ٟاَ ٚـٔ ايبٛٝتـات ايًـكٜهَ ١ـاسب َٗٓـ ١يـكٜه١
ٚابتٓ ٢ايعكؿ ٚايكْا بايمٚاز عًٖ ٢فا ،فعٗك ارت٬ف ٚايتهاٚت ءري احملتٌُ
عكف اً فٝذك ٟعً ٘ٝسهِ ايتؿيٝو آٜاً ،قفٝع ١أ ٚخبُ ّٛايٓهب ٚاٱْتُا٤
يبًؿ أ ٚدٓهٚ ١ٝا٭ٚؾت إعتباق ايهها ٠٤باٱقتإ ٚ ،وت انتكنٌ عٔ اٱَاّ دعهك
ايُاؾم عً ٘ٝايه ّ٬قاٍ ( :إٕ اهلل عمٚدٌ

ٜرتى ي٦ٝا هتا عتتـاز إيٝـ٘ إ٫

عًُ٘ ْب ٢ًَ ٘ٝاهلل عًٚ ٘ٝآي٘ فهإ َٔ تعً ُ٘ٝإٜا ٙأْـ٘ َـعؿ انتٓـرب ـات ٜـّٛ
فشُؿاهلل ٚأثٓ ٢عً ،٘ٝثِ قاٍ :أٜٗا ايٓاى إٕ درب ٌٝ٥أتاْ ٞعٔ ايًطٝف ارتبري
فكاٍ :إٕ ا٫بهاق ؿتٓمي ١ايجُك عً ٢ايًذك إـا أؾقى مثـك ٙفًـِ ظتتٓـ ٢أفهـؿت٘
ايًُو ْٚجكت ٘ ايكٜاع ٚنفيو ا٫بهاق أـا أؾقنٔ َا ٜؿقى ايٓها ٤فًٝو هلٔ
ؾٚا ٤إ ٫ايبعٛيٚ ١إ٫

 َٔ٪ٜعً ٔٗٝايههاؾ  ْٔٗ٫بًك ،قاٍ :فكاّ إي ٘ٝقدٌ

فكاٍٜ :ا قن ٍٛاهلل فُٔ ْمٚز؟ فكاٍ :ا ٫نهـا ،٤فكـاٍٜ :ـا قنـ ٍٛاهلل َٚـٔ

ا٫نها٤؟ فكاٍ :انت َٕٛٓ٪بعِٓٗ أنها ٤بعض)(،)1
اصتناً  ٖٛٚ :ؾاَٚ ٤ك

دًؿٜ ٟعٗك َع٘ ٜبو ا٭عٓاٚ ٤تٓاثك ادتًؿ

 َٔ ٖٛٚعٛٝب انتكأ ٠اييت تٛدب يًمٚز ارتٝاق وت فهؼ ايعكؿ اـا نإ ايؿا٤
نابكاً ي٘.
( )1ايهاوت .479/5
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اىربٓ  ٖٛٚ :اغت٬ط ي ٕٛايبًك ٠لتكٚ ٠بٝاْاً نُـك

ٚؾا ٤بهـبب

فهاؾ انتماز ٚغًٌ وت ايطبٝع.١

اىقوُ  :أ ٟايعهٌ  ٖٛٚذتِ ٜٓبت وت فِ ايكسِ قتٓا َٔ ايٛط.٧

اإلفٚبء  :أًَ٘ اٱتهاع ٚوت اٱَط٬ع ٜعين أ ٟاغت٬ط زتك ٣ايبـٍٛ

َا زتك ٣اذتٝض أَ ٚهًو اذتٝض ٚايوـا٥طٚ ،إ ؾغـٌ بٗـا ٖٚـٞ

تبًـغ

تها نٓؽت فافتٓٗا انتًٗٛق عً ٘ٝؾٜٗٓا ٚيهٔ انتْٛٛع إغتًف وت ٖفا ايمَإ
سٝح قتهٔ ع٬دٗا ٚتؿاقى ا٭َك.

اإلقعبك  :ايفٜ ٫ ٟهتطٝا اذتكن ١يًًُ َ٘ٓٚ ٞعذٛل َكعؿ.٠
اىيٍبّخ  ٖٞٚ :ايعاٖ ١انتهتؿقتٚ ،١ايمَٔ أ ٟانتك

ايفٜ ٟؿ ّٚطـً٬ٜٛ

 ًٌٜٚسكن ١اٱْهإ ٜٚكعؿ ٚ ،ٙبؽت ايمَٔ ٚاٱقعاؾ عُٚ ّٛغَُ ّٛطًل،
فاٱقعاؾ لَٔ ٚيٝو ايعهو.

اظتٖققو ٜ ٚ :هــُ ٢ايُــؿام ،بهــتض ايُــاؾ ٚنهــكٖاٚ ،ايٓشًــٚ ١ا٭دــك

ٚايهكٚ ١ٜٓايعكك ٚايُؿق ،١بهتض ايُاؾ َا ِْ ايـؿاٍ ٚإنـهاْٗاٚ ،اذتبـا٤
بانتؿ ٚنهك اذتاٚ ،٤ايطٚ ٍٛيعً٘ يعؿّ ن َٔ ْ٘ٛانتعاقْ ١احملٓٚ ١وت ايتٓمٌٜ

طَٚآتُدٛا ايِّٓصَدا َ٤صَدُْقَاتًََُِِِّْٗٔد ّ١ص

()1

ٜ ،كـاٍ َٗــكت انتـكأَٗ ٠ـكا :اعطٝتٗـا بــؿٍ

ايمٚاز فَٗ ٛؿام انتكأٚ ٠سكٗا ايفٜ ٟجبت عً ٢ايمٚز بعكؿ ايٓهاع عْٛـاً
يبٓعٗا.

رف٘ ٘ٝاىجٚع  :أ َـٌ ايتهــٜٛض :اٱٜهــاٍ اؾت ايوــريٚ ،وت ايتٓمٜـٌ

طَٚأََُِّٛضُأََِرِٟإِيَ ٢ايًَِّ٘ ص( ٖٛٚ )2إ ٜكاع عكؿ ايٓهاع َٔ ءري ـنك يًُٗك ف٘ٝ
ٚتهُ ٢انتكأَ ٠اسب ١ايعكؿ اييت

ٜفنك فَٗ ٘ٝكٖاَ" ،ه ١ْٛايبٓا" نـٛا٤

نإ عؿّ ـ نك انتٗك عٔ تـكى ٚاُٖـاٍ ا ٚاقدـا ٤ا ٚعـٔ عُـؿ ٚقُـؿ ٚقْـا
( )1نٛق ٠ايٓها.4 ٤
( )2نٛق ٠ءافك .44
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ٚتُكٜض َٓٗا برتن٘ ٚعؿّ تعُٜٚ ،٘ٓٝٝض ايعكؿ َا قْاٖا ٚس٦ٓٝف  ٫تهتشل
انتكأ ٠ي٦ٝاً قبٌ ايؿغٚ ٍٛيهٔ إ طًكٗا فاْٗا تهتشل إ ٜعطٗٝا ي٦ٝاً نهب
ساي٘ ٚيأْ٘ َٔ ايوٓٚ ٢ايهكك ٜٚهُ" ٢انتتع."١
ٍٖواىَققْخ ٖٚ :ــ ٛايــف ٟأ َــؿق٘ ايــٓ

َــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚنــًِ

٭لٚاد٘  ٖٛٚمتهُا ١٥ؾقِٖ فٓٚ ١ايؿقِٖ 52ظ 2ءكاّ َٔ ايهٓ ١تككٜبـاً،
ٚحتتهب قُٝت٘ انتتؿاٚي ١فاـا نإ نعك ءكاّ ايهٓ ١ؾٜٓـاقاً ٚاسـؿاً فـإٔ قُٝـ١
ايؿقِٖ 520ظ 2ؾٜٓاقاًٚ ،ق ١ُٝارتُهـُا 1260 = 500 × 2.52 ١٥أيـف َٚا٥تـإ
ٚنت ٕٛؾٜٓاقاً ٜٚ ،هتشب يًُكأ ٠إ ٜ ٫مٜؿ َٗكٖا َٔ داْب ايهجك ٠عًَٗ ٢ك
ايهٓ.١

ٍٖو اظتضو َ ٖٛٚ :كؿاق انتٗك نتج٬ٝت ايمٚد َٔ ،١ايبهاق ٠ا ٚعـؿَٗا،

ٚايًإٔ ٚايهٔ ٚضتٖٛا ٜٚكدا اي ٘ٝعٓؿ انتٗك ٚبعض ٚد ٙٛارتُ.١َٛ

األٍ٘ه اإلّزياعٞخ  :اييت ترتيض قٗكاً يٮيٝا ٤بًشاظ ًَٓأ ٚدٛؾٖا أٟ

يٝو هلـ ا ٚدـٛؾ َتأَـٌ فـ ٬حتتـاز ٚنـا٥ط ٱعتباقٖـا ٚاظتاؾٖـا نايهًٝـات
انتٓتمع َٔ ١ا٭عٝإ ارتاقد ١ٝنايؿغ ٍٛبايٓهب ١يعكؿ

ايمٚاز.

ّنبػ اىْقغبه  :بههـك ايًـؽتٜ -كـاٍ يـوك ايبًـؿ أ ٟغـَ ٬ـٔ ايٓـاى،

ٚمسٖ ٞفا ايٓهاع ب٘ رتً َٔ ٙٛانتٗك ْ ٖٛٚهاع َعكٚف أٜاّ ادتاًٖٚ ١ٝدـا٤
اٱن ّ٬بتشكقت٘  ٖٛٚإٔ ٜك ٍٛايكدٌ يٰغك لٚدين أغتو عً ٢إٔ ألٚدو
أغيت أ ٚابٓيت فٝه ٕٛنٌ َُٓٗا َٗكاً يٰغك.

اصتٖققبى ٜ :كــاٍ دٗــمت ايعــكٚى عٗٝــماً :لٚؾتٗــا ؿتــا حتتــاز ايٝــ٘ َــٔ

َهتًمَات ايمٚاز ف ً ٛدٗمت انتكأْ ٠ههٗا َٔ َاهلا فًَٗ ٛهٗا  ٫عتل يوريٖا
ايتُـكف ف ٘ٝا ٫باـْٗـاٚ ،ي ٛاسٓـكت َٗكٖا َعـٗا اؾت بٝت ايمٚد ١ٝفٗ ٛبام
عًًَ ٢هٗا  ٫عتل ٭سؿ ست ٢لٚدٗا ايتُكف ف ٘ٝا ٫باـْٗا.

اىقٌَ  ٖٛٚ :يو ١ايُٓٝب ٚوت إ َط٬ع ايٓهاع ،انتبٝـت ايٛادـب عٓـؿ

ايمٚدَ ١تشؿ ٠اَ ٚتعؿؾ ،٠فُٔ نإ عٓـؿ ٙاقبـا ْهـٚ ٠ٛبـات عٓـؿ إسـؿأٖ

َُطًشات فكٗ ١ٝــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 229
فعً ٘ٝإ ٜطٛف عً ٔٗٝوت أقبا يٝاي ٞيهٌ َٓ ٗٔ يٜ ٫ٚ ١ًٝهٌٓ بعٓٗٔ عً٢
بعض ٚاـا ناْت عٓـؿ ٙثـ٬خ فـاـا بـات عٓـؿ اسـؿأٖ ظتـب إ ٜبٝـت عٓـؿ
اٯغكٜؽتٚ ،اـا نإ عٓؿ ٙلٚدتإ ٚبات عٓؿ اسـؿاُٖا بـات وت يًٝـ ١اغـك٣
عٓؿ ايجاْ َٔ ١ٝبؽت اقبـا يٝاي ٖٛٚ ٞسك وت ايًًٝتؽت ا٭غكٜؽتٚ ،غتتِ ٚدٛب
انتبٝت ٚانتٓادـع ١بايمٚاز ايؿاٚ ،ِ٥وت نـٌ ي ١ًٝنإ يًُكأ ٠سـل انتبٝت ظتٛل
هلا إ تكفــا ايٝؿ عٓ٘ ٚتٗب٘ يًمٚز يُٝكف ي ً٘ٝفُٝا ًٜاٚ ٤إ تٗبـ٘ يٓـكتٗا
فٝه ٕٛاذتل س٦ٓٝف يًٓكٚ ٠ظتٛل إ تًرتٜٗا َٓٗا.

افزٖبٓ اظتجٞقذ ٖٚ :ـ ٛاغتُـاّ ايبهـك ا ٍٚعكنـٗا بهـبا يٝـاٍ

ٚايجٝب بج٬خ ف ٬قهُ ١غ٬هلٔ يوري ايعكٚى.

اىزَنني  ٖٛٚ :يو ١ايتٝهري ٚالاس ١انتٛاْا عـٔ ايهعـٌ ٚوت اٱَـط٬ع

إ نتعؿاؾ ايمٚد ١ٱنتُتاع لٚدٗا ٚٚط.٘٦

اىْْ٘ى ٚ :أًَ٘ يو ١ا٫قتهاعٖٓ ٖٛٚ ،ا غكٚز أسؿ ايمٚدؽت عٔ طاع١

ايمٚد ١ٝايٛادب ١عًٜٚ ٘ٝتشكل ًْٛل ايمٚد ١باَٛق َجٌ:
ا٭ : ٍٚعؿّ ـتهؽت ْههٗا.
ايجاْ : ٞعؿّ الاي ١ا٫نباب انتٓاؾ ٠يًتُتا بٗا.
ايجايح  :تكى ايتٓعٝف ٚايتمٜؽت ٚفل انتتعاقف َا قءب ١ايمٚز ب٘.
ايكابا  :ارتكٚز َٔ بٝتٗا َٔ ؾ ٕٚاـْ٘.
ارتاَو  :ا٫غ٬م انتفَٚ ١َٛن ٤ٛايطبا هتا ٪ٜـ ٟايمٚز.
ٜ ٫ٚعترب َٔ ايًٓٛل اَتٓاعٗا عٔ غؿَات ايبٝت ٚسٛا٥ذ٘ ٚنٓه٘ ٚنكٞ
انتمقٚعات ٚسً ب انتٛاي ٞبـٌ ٚـتٗٝـؿ ايهـكاٍ ٚإ ايـرتط ـيـو عًٗٝـا وت
ايعكؿ عً ٢ا٭ق.٣ٛ

اٍبهاد اىْْق٘ى ٖٚ :ـ ٞا٭نـباب ايعـاٖك ٠ايـيت تـؿٍ عًـ ٢سُـٛي٘

ناظٗاق انتكأ ٠ايعبٛى وت ٚد٘ ايمٚز ٚايتجاقٌ عٔ ٚظا٥هٗا ايًكعَ َٔ ١ٝاي٘.

اىْقب ٖٛٚ :سُ ٍٛايهكاٖٚ ١ايبوض ا ٚايتعؿَ ٟـٔ نـٌ طـكف َـٔ
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ايمٚدؽت اؾت ايطكف اٯغكٚ ،مس ٞيكاقاً  ٕ٫نٌ ٚاسؿ َُٓٗا َاق وت يل
أ ٟوت داْب ءري يـل اٯغكٚ ،بؽت ايًـكام ٚايًٓٛل عُٚ ّٛغَُ ّٛطًل
٭ٕ ايًٓٛل ٜتعًل باسؿ ايمٚدؽت ٚبوٓ٘ يٰغك بُٓٝـا ايًـكام دـاَا هلُـا،
ٚإـا ٚقا ًْٛل بؽت ايمٚدؽت ٚغُْٚ ١َٛماع ٚقفعا أَكُٖا اؾت اذتانِ بعح
سه ُؽت اسؿُٖا َٔ طكف ايمٚدٚ ١آغك َـٔ طـكف ايـمٚز يكفـا ارتُـ١َٛ
ٚايًكام ٚٱَ٬ع ـات ايبؽت أ ٚاذتهِ بايهكام.

أٝبً اإلّعقبك  ٖٞٚ :انتؿ ٠اييت ٜهٚ ٕٛط ٤ايمٚد ١يمٚدت٘ فٗٝا ٜهٕٛ

ايٛيؿ يكعٝاً ،يك ٍٛايٓ

ستُؿ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ:ايٛيؿ يًهكاٍ،)1(..

يًهكاٍ ،)1(..فاـا نإ بؽت ايٛطٚ ٧بؽت اي٫ٛؾَ ٠ـؿَ ٠ـا بـؽت نـت ١ايـٗك اؾت
تهع ١أيٗك ٚاييت أ مسٝتٗا اَط٬ساً (اٜـاّ اٱْعكـاؾ) ٭ٕ عُـك اذتُـٌ عٓـؿ
ايْٛا ٜ ٫كٌ عٔ نت ١ايٗك ٜ ٫ٚمٜؿ عً ٢تهع ١ايٗك ،فًـٛ
ٚ

ٜـؿغٌ بٗـا

َ ٌُٜا ٙ٩إ ؾت قلتٗا غ ٍ٬تًو انتؿًٜ ٫ ٠شل ب٘ ايٛيؿ.

اصتْني  ٖٛٚ :اذتٌُ وت بطٔ أ َ٘ ٚمس ٞب٘ ٱنتتاق ٙوت بطٓٗـا ٚعـؿّ

قٜ٩ت٘ َٔ اٱدتٓإ  ٖٛٚايهرت  ٖٛٚعً َ ٢كاسٌ َكتب ١وت ارتًل ٚايؿٜـ ١عٓـؿ
إنكاط٘.

ا٭ : ٍٚايٓطه :١أَ ٟا ٤ايكدٌ اـا انتكك وت ايكسِ ٚانتعؿ يًًٓٚ ٤ٛؾ١ٜ
انكاط٘ عًك ٕٚؾٜٓاقاً ـٖباً نٌ ؾٜٓاق َجكاٍ عٝاق  18سبَٚ ،١ـؿتٗا اقبعـٕٛ
َٜٛاً َٔ بؿ ٤اْماهلا وت

ايهكز.

ايجاْ : ٞايعًك ٖٞٚ :١ايكطع َٔ ١ايؿّ تتش ٍٛايٓطه ١ايٗٝاَٚ ،ؿتٗا اقبعٕٛ
َٜٛاً اغكٚ ٣ؾٜتٗا عٓؿ اٱنكاط اقبع ٕٛؾٜٓاقاً

ـٖباً.

ايجايح  :انتٓو ٖٞٚ :١ايكطع َٔ ١ايًشِ بكؿق َا قتٓغ َٚؿتٗا اقبعٕٛ
َٜٛاًٚ .ؾ ١ٜانكاطٗا نت ٕٛؾٜٓاقاً ـٖباً.
ايكابا  :ايععِ ٖٛٚ :ابتؿا ٤فت ٛايععِ بعؿ َكسً ١انتٓوٚ ١قبـٌ انتهـا٘٥
( )1ايٛنا. 253/3 ٌ٥
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بايًشَِٚ ،ؿت٘ اقبعَٜٛ ٕٛاً ٚؾ ١ٜانكاط٘ مثاْ ٕٛؾٜٓاقاً

ـٖباً.

ارتاَو  :تاّ ارتًكٚ :١انتها ٘٥ايًشِ قبـٌ ٚيـٛز ايـكٚع فٝـ٘ ٖٚـ ٛـتـاّ
اقبع ١ايٗك َٔ سؽت ايتًكٝض ٚؾٜت٘ َا ١٥ؾٜٓاق ـنكاً نإ ادتـٓؽت ا ٚاْجـ٫ٚ ،٢
فكم وت انتكاتب اع ٙ٬بؽت ايفنك

ٚا٭ْج.٢

ايهاؾى ٚ :يٛز ايكٚع وت ادتٓؽتٜٚ :ه ٕٛعٓؿ اـتاّ مته ١ايٗك َٔ بؿ٤
ايتًكٝض ٚؾٜت٘ ناًَ ١ايف ؾٜٓاق ـٖباً ا ٚاسؿ ا٭َ ٍٛارتُه ١ا٭غك.٣
اىوٙبع  ٖٛٚ :اْتهاع ايٛيـؿ َـٔ يـػت انتـكأٚ ٠إ

ٜهـٔ هلـا فعـٌ فٝـ٘،

ٚسُ ٍٛايكْاع ،اَا اٱ قْاع فٝعين قٝاَٗا بايكْاع.١

اإلهرٚبع  :قٝاّ ايٛيؿ بايكْاع  َِٚايجؿَُ ٟؿق اذتًٝب.

ٍِ ّوا  ٜاىوٙبع  :تًٓك اذتكَ ١بايكْاع َا سُٛي٘ ايهُٖٚ ١ٝـٞ

بًٛء٘ سؿاً َعٓٝاً ٚحتؿٜؿ ٙعً ٢ث٬ثٚ ١دٜ ٙٛهه ٞسُ ٍٛاسؿٖا :ٖٞٚ
أ :ً٫ٚا٭ثـك ٖٚـ ٛإ ٜكْـا ؿتكـؿاق ْبـت ايًشـِ ٚيـؿ ايععـًِٜ ٫ٚ ،ــمّ
سُٛهلُا بايؿق ١ايعكًٜ ٫ ٚ ١ٝهه ٞفكؾ ايطبٝع ١بٌ ٫بؿ َٔ سُٛهلُا عكفاً
ؿتا ٜعتؿ ب٘.
ثاْٝاً :ايمَإ  ٖٛٚإ ٜكتٓا َٔ انتكأَٜٛ ٠اً ٚيَ ١ًٝا اتُاهلُا بإٔ ٜهٕٛ
ءفا ٙ٩وت ٖف ٙانتؿَٓ ٠شُكاً بًػت انتكأ.٠
ثايجا :ايعؿؾ ٖٚـ ٛإ ٜكتٓــا َٓٗا متـو عًــك ٠قْــع ١ناًََ ١تٛاي.١ٝ

اضت٘الُ  :اذتـٖ ٍٛـ ٛايعـاّ ٚاذتـ ٕ٫ٛوت بـاب ايكْـاع ١يـكط وت ًْـك
اذتكَ ١أًٜ ٟرتط اٱقتٓاع اثٓاُٖ٤ا ٚزتُٛعٗا أقبعٚ ١عًك ٕٚيٗكاً ٖ٬يٝاً
َٔ سؽت اي٫ٛؾٚ ،٠يٚ ٛيؿ ؿتٓتُف ايًٗك فإْ٘ ٜهٌُ اذتٛيؽت بُٓف ايًـٗك
ارتاَو ٚايعًك ،ٜٔأَا ي ٛة ايكْـاع وت َـؿ ٠يـو أ ْٗـا وت ـتـاّ اذتـٛيؽت أٚ
بعؿُٖا فًٜٓ ٬ك اذتكَ ١٭ٕ ايًو وت ايًكط يو وت انتًكٚط إ ٫عً ٢ايكٍٛ
بأَاي ١عؿّ ـتاَ ١ٝاذتٛيؽت.

ئحتبك اىفؾو  ٖٛٚ :يكط وت ًْك اذتكَ ١بؽت انتكتٓعؽت ،فإـا أقْـعت
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َُٗٓ ٬ـا بًـػت فشـٌ أ ٟأْٗـا أقْـعت ا٭ ٍٚفطًكٗـا لٚدٗـا
انتكأَ ٠بٝؽت نـ ً
ٚأقْعت َب  ١ٝقْاعاً نـاَ،ً٬

تًٓـك اذتكَـ ١بـؽت انتكتٓـعؽت  ٫ٚتتشكـل

ا٭غ ٠ٛايكْاع ١ٝبُٗٓٝا ٭ٕ َٔ يكا٥ط ايكْاع احتاؾ ايهشٌ بؽت انتكتٓعؽت.
اإلعٖبٗ  ٖٛٚ :انكاط انتكأ ٠يٛيؿٖا ْاقِ ارتًك ٖٛٚ ،١سكاّ.

اطتزبُ  ٖٛٚ :قطا اذتًه َٔ ١اٱسًٚ ٌٝقؿ ٜطًل عًـَْٛ ٢ـا ايكطـا
ٚٚدٛب٘ بايهٓ ١ايٓبٜٚ ١ٜٛهتشب اٜكاع ارتتإ وت اي ّٛٝايهابا يً٫ٛؾٚ ،٠ظتٛل
ايتأغري عٓ٘ بأيٗك ا ٚنٓ ١ا ٚنٓتؽت ا ٚبٓا نٓؽت ٚيهٓ٘ غ٬ف ا٭ٚؾت.

اىعقٞقخ  :أ ٌَ ايعل ٖـ ٛايًـل ٚايكطـاٚ ،ايعكٝكـٖ ١ـ ٞايفبٝشـ ١ايـيت

تفبض عٔ ايٛيؿ  َٔ ٖٞٚانتهتشبات ا٭نٝؿ ٠يًفنك ٚا٭ْجٜٚ ٢هتشب إ ٜعل
عٔ ا يفنك ـنكاً ٚعٔ ا٭ْج ٢اْجـٚ ٢إ ٜهـ ٕٛوت ايٝـ ّٛايهـابا يًـ٫ٛؾٚ ٠إ
تأغك ـبض ايعكٝك ١عٔ اي٫ٛؾ ٠يعفق ا ٚيوري عفق
ايُ

ٜهكط ٚيـٛ

ٜعـل عـٔ

ا ٚايُب ١ٝست ٢بًوا ٚنربا عكا عٔ ْههُٗٝا.

اضتٚبّخ  ٖٞٚ :تٛي ٞي ٕٚ٪ايطهـٌ َـٔ سـؽت ٫ٚؾتـ٘ ذتهعـ٘ ٚقعاٜتـ٘

ْٚٚع٘ وت َٗؿٚ ٙنـكٜك ٚ ٙقفعـ٘ عٓـ٘ ٚءهـٌ ثٝابـ٘ ٚبؿْـ٘ ٚتعاٖـؿ َٚبايـك٠
سادت٘.
أ سهاّ ايكْاعٚ ١اذتٓاَْ ١ؿقن ١اغ٬ق ١ٝتعٗك عٓا ١ٜاٱن ّ٬باٱْهإ
َٓف ًْأت٘ ٚاْٗـا  ٫تٓشُـك بـاذتهِ ايًـكع ٞبـٌ تًـٌُ تعاٖـؿ انتٛيـٛؾ َٓـف
٫ٚؾت٘ ٚذتؽت بًٛء٘  َٔٚـيو َؿ ٠اذتٓاْ ١اييت ٖ ٞسل ًَـرتى بـؽت ا٭ب
ٚا٭ّ وت ادتًُ.١
ا٭ّ أ سل نٓاْ ١ايٛيؿ ٚتكبٝت٘ ٚتٛي ٞقعاٜتـ٘ ٚسهعـ٘ َـؿ ٠ايكْـاع أٟ
اذتــٛيؽت ايهــاًَؽت نــٛا ٤نــإ ـنــكاً ا ٚاْجــٚ ،٢نــٛا ٤أ قْــعت٘ ٖــ ٞبٓههــٗا
اٚءريٖا ف ٬ظتٛل يٮب إ ٜأغف ٙوت ٖف ٙانتؿ.٠

ّفقخ اىيٗعخ ٖٚ :ـَ ٞـا حتتـاز إيٝـ٘ َـٔ طعـاّ ٚأؾاّ ٚنهـٚ ٠ٛفـكاٍ

ٚءطاٚ ٤انهإ ٚآ٫ت حتتـاز ايٗٝـا وت ايطـبؼ ٚايًـكب ٚايتٓعٝـف ٚايتؿف٦ـ١

َُطًشات فكٗ ١ٝــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 233
ٚايتربٜؿ نهب ساهلاٚ ،ا٫غـؿاّ إ نإ َتعـاقفاً بايٓهب ١هلا .فأَا ا٫طعاّ
فهُٝت٘ ؿتكؿاق َا ٜههٗٝا يًبعٗا ٜٚكدا ف ٘ٝاؾت َا ٖ ٛانتٓانب ذتاهلا ٚيأْٗا
َٚا اعتاؾت عً ٘ٝنٝح تتٓكق برتن٘.
ٚأَا ا٭ؾاّ فرياع ٢انتتعاقف ٭َجاهلا ٚوت زتتُعٗا ٚبًؿتٗا نُاً ٚدٓهاً ٫ٚ
ٜٓشُك با٭ؾاّ اي٬لّ بٌ  ًٌُٜاي ًاٚ ٟايكٗٚ ٠ٛايهانٗـ ١وت َٛمسٗـا أ ٚوت
ءري ٙنهب اذتاٍ ٚايًإٔ ،اَا وت ايهه ٠ٛف٬ٝسغ وت قؿقٖا ٚدٓهـٗا عـاؾ٠
اَجاهلا ٚبًؿ نـهٓاٖا َٚـا حتتادـ٘ وت ايًـتاٚ ٤ايُـٝف َـٔ ايًبـاى انتٓانـب
ٚاي٥٬ـل ب ًأْٗا ٚيـإٔ لٚدٗا َٚهاْتٗا اٱدتُاعٖٚ ١ٝهفا بايٓهب ١يًهكاٍ،
ٚايههٔ َٚكافك٘.

اىٞال ٜ :كاٍ أطًك٘ ٚطًكّ٘ أ ٟتكن٘ٚ ،ايط٬م سٌ عكؿ ٠ايٓهاع ٚإلاي١

عُُ ١ايمٚد ١ٝعٔ انتكأ ٠بُٝو ١ايطـ٬م فٝكـاٍ ٖـ ٞطـايل ٚإ نـإ ايٓعـت
غاَاً با٭ْج ،٢ف٪ٜ ٬ت ٢باهلاٜ ٫ٚ ٤كاٍ ٖ ٞطايكـ ١ا ٚسآ٥ـ ١ا ٚطاَجـ ١إ٫
عً ٢نب ٌٝايتأٚ ٌٜٚايبٝإ ايما٥ؿ.
ٚايط٬م إٜكاع َٔ طـكف ايـمٚز ٖٚـ ٛأ بوـض اذتـ ٍ٬اؾت اهلل ٚيـكا٥ط٘
تتعًل وت:
ا٭ :ٍٚوت ايمٚز انتطًل.
ايجاْ :ٞوت انتطًك.١
ايجايحَٝ :و ١ايط٬م.
ايكابا :وت اٱيٗاؾ
ٚيهٌ َٓٗا أسهاَ٘.

ٕٞغخ اىٞال

 ٖٞٚ :ايهاظ شتَُٛـ ١تعتـرب يـكطاً وت َـش ١ايطـ٬م

نك ٍٛايمٚز أ ْت طايل ا ٚف ١ْ٬اٖ ٚفٚ ٙضتٖٛا َٔ ا٭يهاظ ايؿاي ١عً ٢تعٝؽت
انتطًك ١فا٭ق ٣ٛاْ٘ ٜ ٫كا بكـٛي٘ أْت َطًك ،١أ  ٚطًكت فٜ ٫ٚ ،١ْ٬كا ببعض
ايهٓاٜات نكٛي٘ أْت غً ،١ٝأ  ٚسبًوِ عً ٢ءاقبو ،ا ٚاذتك ٞبأًٖو ،فاْ٘ ٫
ٜكا ب٘ ايط٬م ٚإٕ ْٛا.ٙ
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ٝال اىَْخ ٗاىجلعخ ٗاىعلح  :فٝكا اذتهـِ عًـ ٢نـٌ َُٓٗـا نـٛا٤

عً ٢ايك ٍٛبانتعٓ ٢ا٭عِ ايف ًٌُٜ ٟايُشٝض ٚايهانؿ ا ٚيًوًبٚ ١اٱذتـام
ٚايبٝإ ،ا ٚاْ٘ ُٜؿم عً ٢ايبؿع ١زتالاً ٚط٬م ايهٖٓ ١ـ ٛادتـاَا يًًـكا٥ط
ٚفل ايهتاب ٚايهٓ ٖٛٚ ١ط٬م قدعَ ٞكٚ ٠أغك ٣باٜ ٫ٚ ٔ٥عترب ف ٘ٝانتٛاقع١
بعؿ ايكدٛع.

ٝققال اىجلعققخ ٖٚ :ــ ٛايطــ٬م ايــف ٫ ٟعتُــا فٝــ٘ ايًــكا٥ط نطــ٬م

اذتا٥ض بعؿ ايؿغَ ٍٛـا سٓـٛق ايـمٚز َٓٗـا يهكـؿ يـكط ايطٗـك ايـفٟ
ظتاَعٗا فٚ ،٘ٝايط٬م وت طٗك قكبٗا ف.٘ٝ

ٝققال اىعققلح ٜ :تكــ ّٛب ـأ َك ٜٔف٬بــؿ َــٔ انتٛاقعــ ١بعــؿ نــٌ قدــٛع،

ٚايكدٛع قبٌ اْكٓا ٤ايعؿ ٠ا َٔ ٟءري عكؿ فاـا قدا ايٗٝا بعكؿ نإ ط٬م
نٓٚ ١يٝو ط٬م عؿ َٔٚ ،٠ايهكٗا َٔ ٤أطًل.

اىٞال اىوععٖٚ : ٜـ ٛايطـ٬م ادتـاَا يًًـكا٥ط ٚايـف ٟظتـٛل فٝـ٘

يًمٚز ايكدٛع بانتطًك ١اثٓـا ٤ايعـؿ ٠نُـا يـ ٛطًكٗـا ٭َ ٍٚـكٚ ٠قدـا بٗـا وت
ايعؿ َٔ َِٗٓٚ ،٠دعٌ ط٬م ايعؿ ٠ق هـُاً َٔ ايط٬م ايكدعٚ ٞيٝو قهُٝاً،
ٚيهٔ ٚقؾ وت َـشٝش ١لقاق ٠بٝإ ٚتهُ ٌٝاـ اْـ٘ نـأٍ اٱَـاّ ايبـاقك عًٝـ٘
ايه ّ٬فـهك ي ٞط٬م ايهــٓٚ ١طـ٬م ايكدعـ ١نُـا إ طـ٬م ايعـؿ ٠قدعـٞ
ٚيٝو بآ٥اً.

اإلٝقبع  :كتا اٜكاع  ٖٞٚيهغ َٔ طكف ٚاسؿ ٜرتتب عً ٘ٝأثـك يـكعٞ

َجــٌ ايطــ٬م ٚايعٗ ـاق ٚايعتــل خبــ٬ف ايعكــؿ ايــفٜ ٫ ٟــتِ إ ٫بــؽت طــكفؽت
ٚسُ ٍٛقبٚ ٍٛإظتاب ٚإسكال

اىٞال

قْاُٖا.

اىجب ِ َ ٖٛٚ :ا يٝو يًمٚز ايكدٛع بعـؿ ٙاؾت ايمٚدـ ١نـٛا٤

نإ هلا عؿ ٠أّ  ٖٛٚ ،٫نبع:١
ا٭ :ٍٚايط٬م قبٌ ايؿغ.ٍٛ
ايجاْ :ٞايُوري ٠اييت

تبًغ ايتها ٚإ ؾغٌ بٗا.
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ايجايح :ط٬م ايٝا٥ه.١
ٖٚف ٙايج٬ث ١يٝو هلا عؿ.٠
ايكابا ٚارتاَو :ط٬م ارتًا ٚانتباقأَ ٠ا عؿّ قدٛع ايمٚد ١فُٝا بفيت
ٚإ  ٫ناْت ي٘ ايكدع.١
ايهاؾى :ايط٬م ايجايح ،اـا ٚقا َٓ٘ قدٛعـإ وت ايـبؽت ،بـؽت ايطـ٬م
ا٭ٚ ٍٚايجاْٚ ،ٞبؽت ايجاْٚ ٞايجايح.
ايهابا :ايط٬م ايتانا ٚب٘ حتكّ عً٪َ ٘ٝبؿاً.
ُٜٚض ايعكؿ َٔ دؿٜؿ عً ٢ايبا ٔ٥فُٝض ايعكؿ عً ٢ايٝا٥هَ ١ج ً٬اـا
تهٔ ستكَ٪َ ١بؿاً أ ٚحتتاز اؾت ستًٌ.

اىعلح  ٖٞٚ :ا٭ٜاّ اييت تعؿٖ ا انتكأ ٠اـا ناْـت َطًكـ ١اَ ٚتـٛف ٢عٓٗـا

لٚدٗا يٝشل هلا بعؿٖا ايمٚاز فٗ َٔ ٞايعؿ ٚاذتهاب ٫ٚ ،قتٓـا إ تهـٕٛ
آٜاً َٔ اٱعؿاؾ يٮَك ٚايتٗ ٪ٝي٘ ،أ ٟاْٗا أثك َرتتـب عـٔ اذتايـ ١ايمٚدٝـ١

ايهابكٚ ١ايرتبِ ٚاٱْتعاق ،قاٍ تعاؾت طَٚائَََُِّٜٜتََََََِِّٕٛٛدِٓهُِ ََٜٚد َرَُٕٚ
أَزَِٚاجّاَٜتَرَبَّضَِٔبِأَْفُصَِِّٗٔأَرِبَعََ١أَظُِٗر َٚعَعِرّاص(.)1
ٚظتب اٱعتؿاؾ بأَٛق اقبع:١
ا٭ : ٍٚا يهكام بؽت ايمٚز ٚايمٚد ١بط٬م ا ٚفهؼ ا ٚاْههاؽ وت ايعكـؿ
ايؿا.ِ٥
ايجاْ : ٞاْكٓا ٤انتؿ ٠ا ٚبفهلا وت ايمٚاز انتٓكطا.
ايجايح َٛ :ت ايمٚز.
ايكابا ٚ :ط ٧ايًبٗ.١

علح اى٘فبح  ٖٞٚ :انتؿ ٠اييت حتبو انتكأ ٠فٗٝا ْههـٗا عـٔ ايـمٚاز بعـؿ

ٚفا ٠لٚدٗا َٚؿتٗا أقبع ١أيٗـك ٚعًك ٠اٜاّ إ ـا ناْت سا ً٬٥ءري ساٌَ ،اَا
ي ٛناْـت ساَــ ً٬فعؿتٗـا أبعـؿ ا٭دـًؽت َٔ ْٚـا اذتُـٌَٚ ،ـؿ ٠ايعؿ.٠
( )1نٛق ٠ايبكك.234 ٠
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أّٖو اىعلح  :أ ٟعؿؾ ا٭يٗك اييت ته ٕٛزتُٛع أٜـاّ عـؿ ٠ايطـ٬م،

ٚ ٖٞٚفل سهاب ايكُك ٚا٭يٗك اهل٬ي.١ٝ

اإلٍزرباء ٍِ اى٘ٝئ  :أ ٟايرتبِ بانتكأ ٠إؾت إ حتـٝض يًتأنـؿ َـٔ

أ ْٗا يٝهت ساَ ،ً٬فا٭َ ١تهتربأ ن ١ٓٝبعؿ َٛاقعـ ١نـٝؿٖا هلـا فـٝعًِ باْٗـا
يٝهت ساَ ً٬يه ٞتباع ٜٚطأٖا ءري.ٙ

اىٞال

ٗالء  ٖٛٚ :إٔ ٜك ٍٛانتطًل أٚ ٚن ً٘ٝأْـت طـايل ،أْـت طـايل،

أْت طايل.

اىٞال ٍوٍال  :إٔ ٜك ٍٛايمٚز :أْت طايل ث٬ثاً.

اضتلاك  :عًٚ ٢لٕ فِعاٍ َٔ اذتؿ َٚعٓا ٙيو ١انتٓـاٚ ،يـكعاً تـكى انتـكأ٠

انتتٛف ٢عٓٗا لٚدٗا ايم ١ٜٓوت ايبؿٕ ؿتجٌ ايتهشٚ ٌٝايتطٝب ٚارتٓاب ٚحتُري
ايًهٚ ١ارتطاطٚ ،نفا ايًباى ا٭لتك ٚا٭َهك ٚاذتً ٞهتا ُٜؿم عً ٘ٝعكفاً
اْ٘ ل ١ٜٓاٚناْت تتـم ٜٔبـ٘ يًـمٚزٚ ،ظتـب عًـ ٢انتـكأ ٠انتتـٛف ٢عٓٗـا لٚدٗـا
اذتؿاؾ َا ؾاَت وت ايعؿ ٠أ ٟإ اذتؿاؾ ءري ايعـؿ ٠وت ايهٝهٝـٚ ١يهٓـ٘ عـك
َ٬لّ هلا وت َؿتٗاٚ ،ظت ٛل هلا إ توتهـٌ ٚـتتًـط ٚتكًـِ ا٭ظهـاق ٚتهـهٔ
انتهانٔ ايعايٚ ١ٝتهتعٌُ ايهكاٍ ايهاغك ٚضت ٙٛهتا ٜ ٫عؿ ل.١ٜٓ

اظتفق٘ك عْٖب ىٗعٖب  ٖٞٚ :اييت فكؿ لٚدٗا ٚءاب ءٝبَٓ ١كطعٚ ،١

ٜعًِ َٛت٘ ٚ
ٚ

ٜكؾ َا ٜؿٍ عً ٢اْ٘ س ،ٞاـا فكؿ ايمٚز ٚءاب ءٝبَٓ ١كطع،١

ٜعًِ َٛت٘ ٚ

ٜكؾ َا ٜـؿٍ عً ٢اْ٘ سـ ،ٞفـإ بكـ ٞيـ٘ َـاٍ ٜٓهـل عًـ٢

لٚدت٘ َٓ٘ ا ٚنإ ي٘ ٚي ٞأ َ ٚتربع ٜك ّٛباٱْهام عًٗٝا ٚدب عًٗٝـا ايُـرب
ٚاٱْتعاق ذتؽت إنــتباْ ١أَك ٫ٚ ،ٙظتـٛل هلا إٔ تتمٚز ست ٢تعًِ بٛفا ٠ايمٚز
ا ٚط٬ق٘.
أ َا يٛ

ٜهٔ ي٘ َاٍ ٜٓ َٔ ٫ٚهل عًٗٝا فإ َربت فًٗا ـيوٚ ،إ

تُرب ٚاقاؾت ايمٚاز قفعت اَكٖا اؾت اذتانِ ايًـكع ٞف٪ٝدًٗا اقبا نٓؽت
َٔ سؽت قفا ا٭َـك ايٝـ٘ ثـِ ٜـتهشِ عٓـ٘ وت تًـو انتـؿ ٠فـإ

ٜتـبؽت َٛتـ٘
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أٚسٝات٘ ،فإ نإ يًوا٥ب ٚي ٞاٚ ٚنَ ٌٝهٛ
ٜأَك ٙاذتانِ بط٬م اَكأت٘ ٚ ،إ

جبُٝا يَٗٓٚ ْ٘ٚ٪ا ايط٬م

ٜكؿّ عً ٢ايط٬م ٚ

قتهٔ إدباق ٙعً٘ٝ

طًكٗا اذتانِ ثِ تعتؿ أقبع ١ايٗك ٚعًكاً عؿ ٠ايٛفاٚ ٠قٖ ٌٝـ ٞعـؿ ٠طـ٬م
بفات َؿ ٠عؿ ٠ايٛفا ،٠فاـا إ ْكٓت دال هلا ايتمٜٚر ب ٬إيهاٍ.

اىوععخ يف اىيٗعخ  ٖٞٚ :عباق ٠عٔ اعاؾ ٠ايمٚد ١انتطًك ١قدعٝاً اؾت

عُُ ١ايمٚد ١ٝاثٓاَ ٤ــؿ ٠ايعؿٖٚ ٠ـ ٞاَـا بـايكٖٚ ٍٛـ ٛنـٌ يهـغ ؾاٍ عًـ٢
اًْــا ٤ايكدــٛع نكٛيــ٘ "قادعت ـوِ" ا" ٚقدعــت وت ْهــاس "ٞا" ٚقدعــت عــٔ
ايطــ٬م" ا" ٚقدعتــو" ،ا ٚؾٍ عًــ ٢اٱَهــاى بمٚدتــ٘ نكٛيــ٘ "قؾؾتــو اؾت
ْهاسٜ ٫ٚ ،"ٞعترب ف ٘ٝايعكب ١ ٝبٌ ٜكا بهٌ يوٚ ،١اَا بايهعٌ بإ ٜهعٌ بٗا َا
عتٌ فعً٘ يًمٚز نًًٝتـ٘ نايٛطـٚ ٧ايتكبٝـٌ ٚايًُـو بًـٗ ٠ٛا ٚبـؿْٗٚاٚ ،وت
ا٭غكى باٱياق ٠انتهُُٜٗٚ ،١ض ايكدٛع بايهتابٚ ١انتطًك ١ايكدع ١ٝلٚد١
ا ٚنهِ ايمٚدْ ،١عِ  ٫عرب ٠بهعٌ ايوافـٌ ٚايهاٖٚ ٞايٓا ِ٥هتا

ٜكُؿ ف٘ٝ

ايهعٌ.

اطتيع ٜ :كاٍ غًا ايجٛب غًعاً :اـا ْمع٘ ،فانتعري وت باب ايطـ٬م ٭ٕ

ايمٚدْٛ ١ٝع يباى ٖٛٚ ،ايط٬م بهؿ َٔ ١ٜايمٚد ١ايهاقٖ ١يمٚدٗا فٗ ٛقهِ
َٔ ايط٬م ٜٚعترب ف ٘ٝكتٝا يكٚط ايط٬م انتتكؿَٜٚ ١مٜؿ عًٗٝا بإ ٜعترب ف٘ٝ
نكاٖ ١ايمٚد ١يمٚدٗا غاَ ١فإ ناْت ايهكاٖ َٔ ١ايطكفؽت ناْت َبـاقأ،٠
ْٛ ٖٛٚع َُاذت ١عً ٢ايهكامٚ ،إ ناْت ايهكاٖ َٔ ١طكف ايـمٚز غاَـ١
ٜهٔ غًعاً َ ٫ٚباقأ  ٠٭ٕ اهلل عمٚدٌ دعٌ بٝؿ ٙايط٬م.
ٚارتًا ٚإ نإ َٔ اٱٜكاعات َٔ طكف ٚاسؿ ا ٫اْـ٘ ًٜـب٘ ايعكـٛؾ وت
اٱستٝاز اؾت طكفؽت ٚاًْــا٥ؽت ،بفٍ ي َٔ ٤ٞطكف ايمٚد ١يٝطًكٗا ايمٚز
ٚإ ًْا ٤ايط٬م َٔ طكف ايمٚز ؿتا بفيت.

اظتجبهأح  :أًَٗا ا نتهاققٜ ١كاٍ باقأ ايكدٌ اَكأت٘ إ ـا فاققٗـا ٖٚـ ٞقهـِ

َٔ ايط٬مٜٚ ،عترب فٗٝا َا ًٜرتط وت ارتًا َٔ ايهؿٚ ١ٜايهكاٖ ١فٗـ ٞطـ٬م
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َا تبفي٘ انتكأٚ ٠تكا بًهغ ايطـ٬م ٚزتـكؾاً ،بـإ ٜكـ ٍٛايـمٚز بعـؿَا

بعٛ

بفيت انتكأ ٠ي٘ ي٦ٝاً يٝطًكٗا أْت طايل عًَ ٢ا بـفيت أ  ٚباق٥تـو عًـَ ٢بًـغ
نفا تؿفع ٘ٓٝي ٞفاْت طايل.
بؽت ارتًا ٚانتباقأ ٠عُٚ ّٛغُٚ َٔ ّٛد٘ فُاؾ ٠اٱيتكا ٤إ نَُٗٓ ً٬ا
ط٬م باٚ ٔ٥ظتٛل يًُـكأ ٠ايكدٛع وت ايبفٍ فُٝــبض َٔ ايكدعٚ َٔٚ ٞدٙٛ
اٱفرتام إ انتباقأ ٠ترت تب عً ٞنكاٖ ١نٌ َٔ ايمٚدؽت يُاسب٘ خب٬ف ارتًا
فاْ٘ ٜرتتب عً ٢نكاٖ ١ايمٚد ١غاَ.١

اىىٖبه َُ :ؿق ظاٖك ٚقؿ دا ٤ـنك ٙوت ايككإٓ بكٛي٘ تعـاؾت طايَّدََِٜٔ

ََُّٜاِٖرََُِِٕٓٚهَُِِِِْٔصَاََِِِٗ٥ا َُّٖٔأَََُّٗداتِِِٗ..ص(ٚ )1نـإ ايعٗـاق وت ادتاًٖٝـ١
َٛدباً يًشكَ ١ا٭ بؿ ١ٜفذا ٤اٱنٚ ّ٬دعٌ ي٘ سهُـاً غاَـاً اـا ٚدـب فٝـ٘
حتك ِٜايمٚد ١انتعاٖك َٓٗا ٚيم ّٚايههاق ٠بايعٛؾٚ ،ا٫بت ٤٬ب٘ وت ٖفا ايمَإ
قًْٚ ٌٝاؾق ٚاذتُؿ هلل.

ٕٞغخ اىىٖبه  :إ ٜك ٍٛايمٚز شتاطباً ايمٚد ١اْت عً ٞنعٗك اَ،ٞ

اٜ ٚك :ٍٛلٚديت فٚ ،... ١ْ٬ظتـٛل تبؿ ٌٜعً ٞبك ٛي٘ َين ا ٚعٓؿ ٟا ٟاْت
عٓؿ.ٟ

مفبهح اىىٖبه  ٖٞٚ :عٓٛإ تؿاقى َاي ٞا ٚبؿْ ٞيتوطٝـٚ ١نـرت اقـؿاّ

ايمٚز عً ٢ايعٗاق ،اـ إ ايعٗاق سكاّ ٚتهكط ايههاق ٠سكَٚ ١ط ٧ايمٚد١
 ٖٞٚاسؿ اَـٛق ث٬ثــَ ١كتب ١عتل ققبٚ ١اـا عذم عٓ٘ فُٝاّ يٗكَ ٜٔتتابعؽت
ٚاـا عذم عٓ٘ فاطعاّ نتؽت َههٓٝاً.

اىىٖبه اظتٞيا  ٖٛٚ :ايعٗاق انتٓذم ءري انتعًل عً ٢يكط فٝكـ ٍٛأْـت

عً ٞنعٗك أَ.ٞ

اىىٖبه اظتعيا  ٖٛٚ :ايفٜ ٟعًـل عًـ ٢يـكط نُـا يـ ٛقـاٍ اْـت عًـٞ

( )1نٛق ٠اجملاؾي.2 ١
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نعٗك أ َ ٞي ٛغكدت َٔ ايبٝتُٜٚ ،ــض ف ٘ٝايٛطَ ٤ا

عتٌُ ايًكط ٚإ

نإ ايًكط ٖ ٛايٛط.٤

اإلٝققالء ٖ :ــ ٛاذتًــف عًــ ٢تــكى ٚطــ ٧ايمٚدــ ١ايؿاُ٥ــ ١انتــؿغ ٍٛبٗــا

يٲْكاق بٗا نــٛا ٤نإ ايُٝؽت عً ٢عؿّ ايؿغ ٍٛبٗا أبؿاً اَ ٚؿ ٠تمٜؿ عً٢
أقبع ١أ يٗك ،فٜ ٬تشكل اٱ ٤٬ٜبوـري انتـؿغ ٍٛبٗـا  ٫ٚانتتُتـا بٗـا ٜ ٫ٚـرتى
ايٛطَ ٧ؿ ٠اقٌ َٔ أ قبع ١ايٗكًٜٚ ،رتط إ ٜ ٫هـ ٕٛايـُٝؽت بعـؿّ ايـٛط٧
نت٬سعــًَُ ١ش ١ناَ ٬ع يبٓٗا ا ٚنْٗٛا َكٜٓـ ١ا ٚءـري ،ٙفـاـا اْعكـؿ قتـؽت
اٱ ٤٬ٜبًكٚط٘ ترتتب عً ٘ٝاثاق.ٙ

اىيعققبُ ٖ :ــ ٛيوــ ١ايطــكؾٚ ،وت اٱَــط٬ع َباًٖــ ١يــكع ١ٝغاَــ ١بــؽت

ايمٚدؽت ٜرتتب عًٗٝا ؾفا سؿ اْ ٚهٚ ٞيؿ.
ًٜٚكع ايًعإ وت َكاَؽت:
ا٭ :ٍٚفُٝا إ ـا قَ ٢ايمٚز لٚدت٘ بايمْا.
ايجاْ :ٞفُٝا اـ ا ْهٚ ٞيؿٚ َٔ ١ٜيؿ وت فكاي٘ َا إَهإ ذتٛق٘ ب٘.
فايًعإ عً ٢قهُؽت:
ا٭َ :ٍٚا ٜؿع ٞف ٘ٝايمٚز ًَاٖؿ ٠قٝاّ لٚدت٘ بايهاسً.١
ايجاْْ :ٞه ٞاْتهاب ايٛيؿ ي٘  ٖٛٚاعِ َٔ ا٭.ٍٚ

اىزجْ ٖٛٚ : ٜسكاّ َٚعكٚف يوٚ ١يكعاً ٚتأقغتٝاً بإ ايٛيؿ ٜٓهب اؾت
يػِ يـٝو بابٝـ٘ ٚقـؿ دـا ٤اٱنـ ّ٬بتشكقتـ٘ ،اَـا نتابـ ١انـِ ٚيـؿ بانـِ
يػِ آغك وت ؾٚا٥ك ا٭سٛاٍ انتؿْ ١ٝفٝذٛل َا ٚدٛؾ ايكادض ٚبًكط عؿّ
تكتب اٯثاق ايًكع َٔ ١ٝايتٛاقخ اًْ ٚك اذتكَ ١فٝعترب ايٛيؿ ادٓبٝاً عٔ بٓت
ايف ٟنذٌ بامس٘ ْٚهب اي.٘ٝ

اىزفوٝا ثني اىيٗعني ٜٚ :عين حتـك ِٜايـٛطٚ ٧يـٝو بههـؼ يًعكـؿ،

ٚقؿ ٜعين حتك ِٜاَهانٗا لٚدٚ ،١قؿ ٚقؾ ِْ فٝـ٘ ايـاق ٠اؾت ايتهكٜـل فهـٞ
ارترب عٓ٘ عً ٘ٝايه ّ٬قاٍ :اـا غطب ايكدٌ انتكأ ٠فـؿغٌ بٗـا قبـٌ إ تبًـغ
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تها نٓؽت فكم بُٗٓٝـا  ٫ٚحتـٌ يـ٘ ابـؿاً(ٚ ، )1ايعـاٖك إ انتـكاؾ بـايتهكٜل ٖـٛ
ايط٬مٚ ،نتا ٫عٔ ايٓ

ستُؿ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ بـؽت ٖـٚ ٍ٬اَكأتـ٘

فكم بُٗٓٝا( ، )2يفا ٚقؾ وت َعترب ٠اب ٞبُري عٔ ايُاؾم عًٝـ٘ ايهـ ّ٬انتـكأ٠
٬ٜعٓٗا لٚدٗا ٜٚهكم بُٗٓٝا اؾت َٔ ٜٓهب ٚيؿٖا؟ فكـاٍ عًٝـ٘ ايهـ :ّ٬اؾت
اَ٘ ،أ ٟايتها

بؽت ا٭َشاب بإ انتكُٛؾ َٔ ايتهكٜل ٖ ٛايط٬م ايبا.ٔ٥

اويو ٚ :انتكاؾ َٓ٘ وت باب ايٓهاع ايفٜ ٟتمٚز انتطًك ١ث٬ثاًٚ ،ي ٛطًكٗا

احملًٌ فاْٗا حتٌ يمٚدٗا ا٭.ٍٚ

اضتيٞيخ  ٖٞٚ :ايمٚدٚ ،١اي مٚز سًًٗٝا ،٭ٕ نـَُٗٓ ً٬ـا عتـٌ يٰغـك،

ٚقاٍ ابٔ َٓعٛق ٚـيو ٭ْ٘ يٝو بانِ يكعٚ ٞافتا ٖ َٔ ٛقؿ ِٜاٱمسا،)3(٤
ٚيهٔ قؿَ٘ ٜ ٫تعاق

َا َبوت٘ ايًكع ٘ٝبٌ اْ٘ ٜؿٍ ع ًٗٝا ٚإ

ٜهٔ ي٘

سكٝك ١يكع.١ٝ

اضتب و  ٖٛٚ :يو ١انتتوري َٔ ساٍ اؾت ساٍ ،ا َٔ ٚي ٕٛاؾت آغكٜٚ ،كاٍ:

ْاق ١سا ٌ٥أ ٟلتٌ عًٗٝا فًِ تًكض ،ثِ انتعٌُ وت نٌ ساٌَ ٜٓكطـا عٓٗـا
اذتٌُ نٓ ١ا ٚنٓٛات ست ٢حتٌُٚ ،وت اَط٬ع باب ايٓهاع ٖ ٞانتكأ ٠ءـري
اذتاٌَ ،فعؿتٗا عٓؿ ط٬قٗا ث٬ث ١قك.٤ٚ

فَـ اىْنبػ  ٖٛٚ :ءري ايط٬م ٚيهٓ٘ ْكض يعكؿ ايٓهـاع آٜـاً ،نُـا

عتُـٌ بــايعٛٝب انتهـٛء ١يــ٘ يـكعاً َجــٌ ادتٓـٚ ٕٛاٱْههــاؽٖٚ :ـ ٛسُــٍٛ
ايههؼ قٗكاً ٚاْطباقاً ،نُا وت إن ّ٬أسؿ ايمٚدؽت ،ا ٚايكْاع ايفٜ ٟهـبب
اٱْههاؽ نُا ي ٛاقتٓا ابٔ ايمٚد َٔ ١اَٗا بًكا٥ط ايكْـاع فـإ ايمٚدـ١
حتكّ عً ٢لٚدٗا.

اىَقققققفبػ ٖٚ :ـــ ٛايمْـــــا ٚايهذـــــٛق قـــاٍ تعـــاؾت طَُُِضِددِٓنَ غَِٝد درَ

( )1ايٛنا.491/20 ٌ٥
( )2اْعك ايتب ٝإ وت تههري ايككإٓ . 405/7
( )3يهإ ايعكب . 163/11
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َُصَاَُِِنَ ص(ٚ )1مس ٞايمْا نهاساً نتا ف َٔ ٘ٝاٖكام َا ٤ايكدٌ بايباطٌ
ٚبوري عكؿ لٚاز  ٫ٚسكَْ ١هاع ،اعاـ اهلل انتهـًُؽت ٚانتهـًُات َٓـْ٘ٚ ،ـمٙ
ا٭ق

َٓ٘.

اىقٚبء  :اٌَ ايكطا ٚايهٌُ ٜٚكاٍ :قٜٓ ٢كٓ ٞقٓا ٤فٗـ ٛقـا

:

اـا سهِ ٚفٌُٚ ،قٓا ٤ايً :٤ٞـتاَ٘ ٚآَاٚ ٙ٩اسهـاَ٘ ٚايهكا َٓ٘ ،قاٍ

ايمٖك :ٟايكٓا ٤وت ايًو ١عًٚ ٢دَ ٙٛكدعٗا اؾت اْكطـاع ايًـٚ ٤ٞـتاَـ٘(،)2

ٚايعاٖك إ انتعـٓ ٢ايًوــ ٟٛاغِ َٓ٘ ،نُا إ انتعٓ ٢اٱَط٬س ٞاعِ اـ إ
ايكٓــا ٤يــٝو ايهُــٌ ٚايكطــا بــٌ ٜتطًــب ايتشكٝــل ٚادتُــا ٚاٱنــتٓباط
ٚايكدٛع اؾت ايؿيٚ ٌٝايبشح عٔ َؿاقى اذتهِ بعؿ اٱساط ١بايؿع.٣ٛ
ٚايكٓا ٤أَاق ٠ا٭سهـاّ َٚـٔ أ ٖـِ ا٭َـٛق ايٓعاَٝـ ١ايـيت ٜكتهـم عًٗٝـا
ٚدٛؾ اٱْهإ وت ا٭ق
ٚا٭عــكا

 ٖٛٚنـًط ١يـكعٚ ١ٝبكـ ٠ٛايكـاْ ٕٛعًـ ٢ايٓهـٛى

 ٚا٭َــٛاٍ َُٓٚــب دًٝــٌ َٚــٔ فــكٚع ايٓبــٚ ٠ٛوت ايتٓبٝــ٘ عًــ٢

َْٛٛعَُٓ ١ٝب٘ ٚقؾت َُْ ّٛهتهٓٝـ ١عـٔ ايـٓ

َـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘

ٚنًِ٪ٜ " :ت ٢بايكاْ ٞايعؿٍ  ّٜٛايكٝاَ ١فًٝك َٔ ٢يؿ ٠اذتهاب َا ٜتُٓـ٢
اْ٘

ٜكض بؽت اثٓؽت وت ـتك ٠قط"(.)3

اظتققلع : ٜإ ؾعٝــت ايًــ :٤ٞلعُتــ٘ يــ ٞسك ـاً نــإ ا ٚبــاطٚ ،ً٬انتــؿعٞ

َاسب ايًهٚ ٣ٛطايب اذتل.

اظتلع ٚعي ٖٛٚ : ٔٞايفًٜ ٟته ٞعً ٘ٝانتؿعٜٚ ٞؿع ٞإ ي٘ سكاً عٓؿ.ٙ

اىزلاع ٖٛٚ : ٜإ ن َٔ ً٬ايطكفؽت ٜؿع ٞءري ايفٜ ٟؿع ٘ٝاٯغك ،فهٌ
َُٓٗا عٓؿ ٙؾع ٣ٛعً٢

ءكقت٘.

اىَٞني  ٖٛٚ :اذتًف ٚايكهِ اْجٚ ٢ادتُا اقتٔ ٚاقتإ.

( )1نٛق ٠ايٓها.24 ٤
( )2يهإ ايعكب . 163/11
( )3ايهٓٔ ايهرب ٣يًبٗٝك.96/10 ٞ
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ٚايُٝؽت انتعترب وت قطا ارتَُٛات ٫بؿ ٚإ ٜه ٕٛباهلل ٚأمسا ٘٥اذتهٓ،٢
ٚنفا َا نإ ظاٖكاً ف ٘ٝإٔ انتكاؾ ٖ ٛاهلل تباقى ٚتعـاؾت ٚيـ ٛبايككٜٓـ ١ايًهعٝـ١
ٚا٫سٛط ا٫قتُاق عً ٢يهغ ادت٬ي.١
 ٫ظتــم ٟاذتًــف بوــري اهلل تعــاؾت نا٭ْبٝـــاٚ ٤ا٭َٚـــٝاٚ ٤نـــا٥ك ايٓهــٛى
انتكؿنــٚ ١ايهتــب انتٓمي ـ  ١عًــ ٢ا٭ْبٝــاٚ ٤ا٭َــانٔ ايًــكٜه ١نايهعبــ ١انتًــكف١
ٚءريٖا.

هك اىَٞني  ٖٛٚ :قٝاّ انتٓهك بكؾ ايُٝؽت عً ٢انتؿع ٞفاـا سًف باـٕ

اذتانِ ثبت ؾع ٣ٛانتؿعٚ ٞسهِ اذتانِ بٗا ٚاـا اَتٓا ٖـ ٛاٯغـك نـكطت
ؾعٛاٚ ٙيٝو ي٘ طكسٗا َك ٠اغكٚ ٣ي ٛعٓؿ سانِ آغك.

اىَٞني اإلٍزىٖبهَ ٖٛٚ : ٛعترب وت ايؿع ٣ٛعً ٢انتٝت.

رغيٞظ اىَٞني  :أ ٟايتًـؿٜؿ فٝـ٘ عًـ ٢ايًـاٖؿ آَ ٚهـك ايـؿع ٣ٛاٚ
انتؿع ٞنتا ف َٔ ٘ٝاستُاٍ قدـٛع اذتـايف اؾت اذتـل بانتشٓـاق ٙيععُـ ١اهلل
تعــاؾت ٚتــؿبك ٙوت د٬يــ٘ ٚغًــٝت٘ َــٔ ايعكٛبــٚ ،١تعكْــ٘ يًوٓــب اٱهلــ،ٞ
ٚايتوًٝغ عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ : ٍٚايتوًٝغ بايك :ٍٛنُـا وت ٚاهلل ايكـ ،ٟٛايكٗـاق ،انتـؿقى انتًٗـو،
عا

ايوٝب

ٚايًٗاؾ.٠

ايجاْ : ٞايتوًٝغ بايمَإ :ناغتٝاق  ّٜٛادتُع ١٭ؾا ٤ايُٝؽت ا ٚايعٝـؿ ،اٚ
أٚإ ايعُك يعَُٛات قٛي٘ تعاؾت طتَُِبِصََُُُْٗٛأَِِبَعِِْ ايضَّالَِ٠ص(.)1
ايجايح  :ايتوًٝغ بانتهإ :باؾا ٤ايـُٝؽت وت ا٭َـانٔ انتععُـ ١ـات اذتكَـ١
عٓؿ انتهًُؽت ،نانتهذؿ اذتكاَّٚ ،هذؿ ايٓ

ّ َٓٚربٚ ،ٙانتًاٖؿ انتًكف١

ٚستكاب انتهذؿ َطًكاًٚ ،وت ايٓب َٔ :ٟٛسًف عًَٓ ٢ربٖ ٣فا بُٝؽت آمث ١تبٛأ
َكعؿ َٔ ٙايٓاق

()2

.

( )1نٛق ٠انتا٥ؿ.106 ٠

( )2ايهٓٔ ايهرب ٣يًبٗٝك176/10 ٞ
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ٚايتوًٝغ َهتشب وت اذتكٛم نًٗا ا ٫إ ٜه ٕٛاذتل أقٌ َٔ قبا ؾٜٓاق
ـ ٖب ٫ٚ ،ظتب عً ٢اذتايف اٱدــاب ١اؾت ايتوًـٝغٚ ،يـ ٛاَتٓـا  ٫ظتـرب ٜـٌ
ٜهته ٞب ُ٘ٓٝٝباهلل َٔ ؾ ٕٚتوًٝغ نُا ي ٛقاٍ ٚاهلل يٝو ي٘ عٓؿٟ
ايكابا  :ايتوًٝغ بايربا ٖٛٚ :٠٤طًب قتؽت ايعا

سل.

يًتًؿٜؿ عًٝـ٘ ٚتعذٝـٌ

ايعكٛبٚ ،١ا٭ٚؾت تكن٘ٚ ،وت ايٓٗر عـٔ اَـري انتـَٓ٪ؽت عًٝـ٘ ايهـ :ّ٬اسًهـٛا
ايعا

اـا اقؾة قت ٘ٓٝباْ٘ بك َٔ ٨س ٍٛاهلل ٚقٛت٘ ،فاْ٘ اـا سًف بٗا ناـبـاً

عٛدٌٚ ،اـا سًف بـاهلل ايـف ٫ ٟايـ٘ اٖ ٫ـٛ
نبشاْ٘

()1

ٜعادـٌ ٭ْـ٘ قـؿ ٚسـؿ اهلل

.

اظتقبٕخ  ٖٞٚ :اٱقتهاٚ ٤ا٭غف ٚاْتـماع اذتـل ٖٚـ ٞدـا٥م ٠قـاٍ تعـاؾت

طَََُِٔ اعِتََْ ٣عًََِٝهََُِ اعِتَُْٚا عًََِِ٘ٝبُِِثٌََِِا اعِتََْ ٣عًََِٝهُِص(.)2
ٜعترب وت انتكاَ:١
ا٭ : ٍٚثبٛت أٌَ اذتل يكعاً.
ايجاْ : ٞحتكل انتطايبَ َٔ ١اسب٘.
ايجايح  :دشٛؾ َٔ عً ٘ٝاذتل ا ٚهتاطًت٘.
ايكابا  :إ ٜ ٫ه ٕٛانتاٍ انتكتِ َٓ٘ َٛقؾ سل يػِ آغك.
ارتاَو  :ايعًِ باذتل ٚايؿٚ ٜٔعؿّ إستُاٍ ا٭ؾا.٤

اىزٖبرو ٜ :كاٍ فٜٗ ٕ٬اتك فْ٬اً أٜ ٟهاب٘ بايباطٌ َـٔ ايكـٚ ٍٛانتٗـاتك٠
ايك ٍٛايفٜٓ ٟكض بعٓ٘ بعٓاًٚ ،وت باب ايكٓا ٤تكاْ ٞطكوت ايؿع ٠ٛنـٌ
َٔ اٯغك.

اىْن٘ه  ٖٛٚ :يو ١اٱَتٓاعٚ ،ايٓهـ ٍٛوت ايـُٝؽت :اٱَتٓـاع عٓٗـا ٚتـكى

اٱقؿاّ عًٗٝا.

اىقَبٍخ  ٖٞٚ :اٱقتإ تكهِ عً ٢ا٭ٚيٝا ٤ايؿّ ٚقتؽت كتاعٜ ١كهُٕٛ

( )1ناق ا٭ْٛاق .285/101
( )2نٛق ٠ايبكك.194 ٠
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عً ٢ايً ٤ٞاًٜٗ ٚؿ ٕ ٚنُا ي ٛقــتٌ قدٌ ٚيٝو َٔ ب ١ٓٝعاؾي ١عً ٢حتؿٜـؿ
ٖ ١ٜٛايكاتٌ ،فٝـأت ٞاٚيٝـا ٤انتكتـ ٍٛفٝتُٗـ ٕٛيػُـ ًا بكتًـ٘ َهـتؿيؽت باَـاق٠
ٚيٛخ عً ٢قٝاَ٘ بايكتٌ غُت وت اٱَط٬ع بأقتإ أٚيٝا ٤ايؿّ َا ايًٛخ.

اىيق٘س ٖٚ :ـ ٛؿتعٓــ ٢ايـتًطؼ ٚوت اَ٫ـط٬ع اٱَــاق ٠ايعٓٝـ ١وت حتؿٜــؿ

ادتاْٜٚ ٞعٔ بٗا َؿم انتؿع ٞفُٝا اؾعا َٔ ٙايكتٌ نٛدٛؾ قدٌ بٝؿ ٙن٬ع
ًَطؼ بايؿّ عٓؿ قتٝــٌ وت ؾَ٘ٚ ،نُا يٚ ٛدؿ ايكت ٌٝوت غكبٜ ٫ ١ؿغًٗا ءري
اًٖٗاٚ ،ايًٛخ يـٝو ؾيـٚ ً٬ٝاقعٝـ ًا ٜهٝـؿ ايكطـا  ٫ٚظاٖكٜـاً ؿتكتبـ ١ايبٓٝـ٫ٚ ١
اٱقكاق ،بٌ ٖ ٛأ َاق ٠ظٓ ١ٝتهٝؿ قدشإ

ايعٔ.

اإلّٖبك  ٖٛٚ :سٓـٛق ايًـٗٛؾ أ ٚؾعـٛتِٗ ٚإمسـاعِٗ يتجبٝـت حتكـل

ايب.١ٓٝ

اىْٖبكح عي ٚاىْٖبكح  ٖٞٚ :يٗاؾ َٔ ٠مسا َٔ ايًاٖؿ ا٭َـٌ

ٚقتهٔ إ ْهُٗٝا اَط٬ساً ايًٗاؾ ٠بايٛانطٚ ١ايف٪ٜ ٟؾٜٗا ايًاٖؿ ايهكع،
 ٫ٚتك بٌ ايًٗاؾ ٠عً ٢ايًٗاؾ ٠وت اذتؿٚؾ  ٫ٚوت ايتعمٜكات نٛا ٤ناْت سكاً
هلل ستٓاً نُا وت يكب ارتُك ،اًَ ٚرتناً ٚف ٘ٝسل يٰؾَ ٞنايهكق ١ف ٬تكطا
ايٝؿ بايًٗاؾ ٠عً ٢ايًٗاؾْ ،٠عِ ٪ٜغف سل اٯؾَ ٞبٗا.

اإلحيبُ  :يو ١ايٓهكٚ ٠ايبعؿ ايتباعؿٚ ،وت اَط٬ع ايكٓا ٤ايًعٛق بـإ

ايك آْٜ ٞشال ا ٚقت ٌٝاؾت أ سؿ انتتػاَُؽت ٚي ٛباٱياقٚ ٠اٱعتاٚ ٤يـ ٛنـإ
ايكاْ ٞوت قكاقْ ٠هه٘ عت ب إ ٜه ٕٛيُاحل اسؿُٖا فاْ٘ يٝو َٔ اٱعتاٍ،
٭ٕ انتؿاق عً ٢انتربل ارتاقد ٞوت ايكٚ ٍٛايهعٌ.

رعْٞذ اىْبٕل  :ايعٓت ٖ ٛانتًك ١فٝهك ٙيًشانِ ايتًؿٜؿ عً ٘ٝاثٓـا٤

ايه٪اٍ ؿتا ٜهًه٘ َٔ ايجكٌ ٚطًب ايتهُ ٌٝوت ايكٓٚ ١ٝايٛاقعٚ ١ؿتا ٪ٜؾ ٟاؾت
ايوٓاْ ١ا ٚاٱَتشإ ٚاذتمال ،٠غَُٛاً بايٓهب ١٭ٌٖ ايهٓـٌ ٚانتكاَـات
اٱدتُاعٚ ١ٝاَشاب

ايبُا٥ك.

رعزعخ اىْبٕل  :أٌَ ايتعتع ١وت ايه ّ٬ايرتؾؾ ف ،٘ٝأَا وت اٱَط٬ع
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فَٗ ٛؿاغً ١ايكاْ ٞأثٓا ٤ايًٗاؾ ٠بهًُات ٚأ ن ١ً٦عكْ ١ٝتٛقع٘ وت ايرتؾؾ اٚ
ايوًط ٚاٱقباى اٚفٛات بعض اذتكا٥ل ،نُا دا ٤ايًاٖؿ به ّ٬فاـت٘ ايكاْٞ
ؿتا ي ٛنـهت دتـا ٤ايًـاٖؿ بوـري ٙا ٚيهـهت عٓـ٘ ،ا ٚإ ايًـاٖؿ ٜتٛقـف وت
ايًٗاؾ ٠فريءب٘ ايكاْ ٞفٗ ٝا ،ا ٚايعهو عمّ عً ٢ايًٗاؾ ٠فمٖـؿ ٙايكاْـٞ
ي٘ نتٓعـ٘ َـٔ

بٗا،ا ٫وت سل اهلل فٝذ ٛل يًشانِ تمٖٝؿ انتكك باقكاقٚ ٙايتعك

اـتاّ اقكاق ٙنُا وت قَٓ ١ٝاعم بٔ َايو ايف ٟاقك بايمْا اقبـا َـكات ٚايـٓ
َ ً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ ٜٛٚقف عمَ٘ عه ٢إ ٜكداٚ ،نتا ثبت ايمْـا أَـك
بككت٘.

اإلٍزفبٙققخ ٖٚ :ــ ٞانــتهعاٍ َــٔ ايهــٝض ٖٚــ ٛايهجــكٚ ٠ايتعــؿؾ ٚوت

اَط٬ع ايكٓا ٤تعـين تـٛاي ٞا٭غبـاق َـٔ كتاعـَ ١ـٔ ءـري اتهـام ٚتٓهـٝل
ب ،ِٗٓٝفُٝبض ارترب يا ٥عاً ؿتا ٜهٝؿ ايعٔ انتعتـرب ٖٚـ ٛأسـؿ طـكوت ايتُـؿٜل،
 َٔ َِٗٓٚـٖب اؾت نها ١ٜايًٝاع ٚإٕ

٪ٜؾ إؾت ايعٔ ٖٛٚ

بعٝؿ.

ًٜ ٫ٚرتط وت اٱنتهاْ ١عؿؾ َعؽت يًُػربٚ ٜٔيهٔ ٜعترب ف ِٗٝايمٜـاؾ٠
عً ٢ع ؿؾ ايًٗٛؾ ايعؿٚ ،ٍٚانتًٗٛق اْ٘ ٜجبت باٱنتهاْ ،١ايٓهبٚ ،انتٛت،
ٚانتًو انتطًلٚ ،ايٛقفٚ ،ايٓهاع ٚايعتل.
ٚفا٥ؿ ٠اٱنتهاْ ١ايعٌُ ٚفل َا َٛدٛؾ َٔ قاعؿ ٠ايٝؿ ٚاٱنتُشاب
ٚايٓهب ٚايتُـكف ٚضتٖٛـا يُـعٛب ١اقاَـ ١ايبٓٝـ ١وت ٖـف ٙا٭سـٛاٍ ا ٚعـؿّ
اذتاد ١يًكدٛع ايٗٝا ،أَا َا اقاَ ١ايؿعــٚ ٣ٛإ ثباتٗا بايب ١ٓٝفإ ايبَ ١ٓٝكؿَ١
عً ٢اٱنتهاْٚ ١نفا ي ٛسٌُ ايكطا خب٬ف اٱنتهاْٚ ،١

ٜتعاق

َا

ايــؿي ٌٝايًــكع ،ٞفًــ ٛإ نتهاْــت ا٭غبــاق بــإ فْ٬ــَ ١طًكــٚ ١تٛدــ٘ هلــا
ارتاطب ،ٕٛثِ قاَت ايب ١ٓٝباْٗا

تطًل  ٫ٚلايت بعُـُ ١ايمٚدٝـ ،١ا ٚإ

ط٬قٗا باطٌ ٜ ٫عتؿ ب٘ ،س٦ٓٝف تكؿّ ايبٚ ١ٓٝتبك ٢عً ٢عُُ ١لٚدٗا

ا٭.ٍٚ

اضتلٗك  :وت اذتؿٜح" :إ اهلل دعٌ يهٌ يـ ٤ٞسـؿاً ٚدعـٌ عًـَ ٢ـٔ

تعؿ ٣اذتؿ سؿاً" أ ٟعكٛبٚ ١عفاباًٚ ،اذتؿ وت اَـط٬ع ايكٓاٚ ٤اذتهِ ٖٛ
ايعكٛب ١انتكؿق ٠وت اٌَ ايًكع فشؿ ايهاقم نتا قُٝت٘ قبا ؾٜٓاق ـٖ

ا ٚانجك،
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ٖ  ٛقطا ٜؿٚ ،ٙسؿ ياقب ارتُك مثاْ ٕٛدًؿٚ ،٠اذتؿٚؾ قلتٚٚ ١اق ١ٝيًتكٝؿ
با٭سهاّ ٚسهغ ايٓٛع ٚا٭َٛاٍ ٚا٭عكا
إستذــت انت٥٬هــ ١عًــ ٢غ٬فــ ١ا٭ق

ٚلادك عٔ إياع ١ايههـاؾ ٚنتـا

طأَتَجِعَ دٌََُِٗٝدداََددُِٜٔفِصِ دََُِْٗٝددا َٜٚصِددفِوُ

ايدََِّْاَ٤ص( ، )1دا ٤ايـكؾ َـٔ عٓـؿ اهلل طإِِّْدٞأَعًَِدََُِدا الَتَعًَُُِدَٕٛص هتـا دعًـِٗ
ًٜذأ ٕٚإؾت ايتهبٝض ٚايتكؿٜو إؾت َكاّ ايكبٛب َٔٚ ١ٝعًِ اهلل عم ٚدٌ ْمٍٚ
آٜات ا٭سهاّ وت ايككإٓ ايها

َٔ ايتشكٜف إؾت  ّٜٛايكٝاَٚ ،١تهٌٓ اهلل عم

ٚدــٌ عًــ ٢انتهــًُؽت بايعُــٌ ؿتٓــاَؽت ايهتــابٚ ،ايهــٓ ١ايٓبٜٛــٖٚ ١ــَ ٛــٔ
خرِجَِْيًَِّٓاطِص(.)2
عَُٛات قٛي٘ تعاؾتطنُِٓتُِ خَِٝرَأٍََُّ١أُ ِ
اىيّب  ٖٛٚ :سُ ٍٛايٛط َٔ ٧ءري عكؿ َٚه ٛيكع ٞفٗ ٛا٬ٜز فكز
ايبايغ ايعاقٌ وت فكز اَكأ َٔ ٠ءري عكؿ ًَ ٫ٚو  ٫ٚيبٗ ١قؿق اذتًه ١عانتاً
شتتاقاًٜٚ ،طًل عً ٢فاعٌ ايمْا "ايماْٚ ،"ٞتعكٜف ايمْـا وت عًـِ ايهـٖ ّ٬ـٛ
إ٬ٜز فكز وت فكز ستكّ يكعاً ًَتٗ ٢طبعاً.

صجقق٘د اىيّققب ٫ :ظتــٛل قــفف بعــض ايٓهــا ٤ا ٚايكدــاٍ بايمْــا يــبعض

ايعـٛاٖك اذتهـٚ ١ٝاَــاقات ايكٜبـَٚ ١كــؿَات ايهاسًـٚ ١ايكــفف سـكاّ ٚفٝــ٘
َعُٚ ١ٝنبريٚ ٠اْكاق ادتُاعٚ ١ٝاغ٬ق ،١ٝفٜ ٬جبت ايمْا ا ٫بأسؿ طكٜكؽت:
ا٭ :ٍٚا٫قكاق.
ايجاْ :ٞايب.١ٓٝ

ثْٞخ اىيّب  :ـتتال اي ًٗاؾ ٠عً ٢ايمْا باْٗا تتهـَ ٕٛـٔ أقبعـ ١قدـاٍ اٚ

ث٬ث ١قداٍ ٚاَكأتؽت ٜ ٫ٚجبت ايمْا بًٗاؾ ٠قدًؽت ٚأ قبا ْهْ ،٠ٛعـِ ٜجبـت
بٗا ادتًؿ.

اإلؽٖبُ  :أٌَ اٱسُإ انتٓاٜٚ ،كاٍ أسُٔ ايكدـٌ إـا تـمٚز فٗـٛ

( )1نٛق ٠ايبكك.30 ٠
( )2نٛق ٠آٍ عُكإ .110
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ستُٔٚ ،احملُٓ ١تطًل عً ٢اذتكٚ ٠ايعهٝهٚ ١انتهـًُ ١٭ٕ اٱنـ ّ٬عتُـٓٗا،
نُا حتُٓٗا ايعهٚ ١اذتكٜـٚ ١ايـمٚازٚ ،انتـكاؾ باٱسُـإ وت اٱَـط٬ع ٖـٛ
ايمٚاز.

ٍَزييٍبد اإلؽٖقبُ ٜ ٫ :كـاّ اذتـؿ عًـ ٢احملُـٓ ١إَ ٫ـا إدتُـاع

يكا٥ط٘ ٚأ نباب٘  َٔ ٖٞٚإ ٜه ٕٛيًُكأ ٠لٚز ساْك ٜبٝـت َعٗـا وت ايبًـؿ
ءري ءا٥ب  ٫ٚستبٛىٚ ،نفيو بايٓهب ١يًكدٌ احملُٔ.

اىقٞبكح  ٖٞٚ :ادتُا بؽت ايكدٌ ٚا٭ْج ٢يًمْا ا ٚايهاسً ١ا ٚبؽت ايفنك

ٚايفنك يًٛاط عً ٢سكَتٗا ايهتـاب ٚايهـٓٚ ١اٱكتـاعَٚ ،ـا ثبٛتٗـا يـكعاً
بًٗاؾ ٠عؿيؽت ا ٚاٱقكاق ٚايعكٌ َكتؽت فإ سؿٖا ث٬ث ١اقباع ايماْ ،ٞمته١
ٚنبع ٕ ٛنٛطاً ٜٓٚه َٔ ٢ايبًؿ اؾت ءري ٙوت ايجاْ.١ٝ

اضتَجخ  :بههك اذتا ٖٛٚ – ٤يو ١ا٭دك ،تكـ :ٍٛفعًتـ٘ سهـب ١أ ٟطًبـاً

يٮدك ٚايجٛاب َٔ عٓؿ اهلل تعاؾتٚ ،وت اَ٫ــط٬ع ايتُؿ ٟيٮسهاّ قكبـ١
اؾت اهلل تعــاؾت ٚقدــا ٤ايجــٛاب ٚا٭دــكٚ ،اتٝــإ َُــاؾٜل ا٭َــك بــانتعكٚف
ٚايٓٗــ ٞعــٔ انتٓهــك قدــا ٤ايجــٛاب ٚاستهــــاباً ع ٓــؿ ٙتعــاؾتٚ ،انتبــاؾق ٠اؾت
ايُاذتات ٚافعاٍ ايرب طًباً يٲَ٬ع ٚايه٬ع ٚتععُٝاً يًعا٥ك اهللٚ ،أغتًف
وت ٚدٛب اذتهـب ٖٛ ٌٖ ١عٝين اّ نهــاٚ ،١ٜايُٛاب ٖ ٛانتٝعاب٘ هلُا فكؿ
ٜه ٕٛعٝٓٝاً ا ٚنهاٝ٥اً نهب انتْٛٛع ٚايككاٚ ٔ٥ايًإٔ َٓٚانب ١اذتاٍ.

اظت٘ثقبد  :انتٛبل :انتًٗ وٚ :وت اذتؿٜح :اعٛـ بو َٔ َٛبكات ايفْٛب

أًَٗ ٟهاتٗا ،باْاف ١ايُه ١اؾت انتَٛٛف أ ٟايفْٛب انتًٗهٚ ١انتٛبكات ٖٞ
ايهبا٥ك ٖٞٚ ،نبع:١
ا٭ : ٍٚايًكى باهلل تعاؾت.
ايجاْ : ٞايهشك.
ايجايح  :قتٌ ايٓهو احملرتَ.١
ايكابا  :أنٌ ايكبا.
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ارتاَو  :أنٌ َاٍ ايٝت.ِٝ
ايهاؾى  :ايتٛي ٞعٔ ايمسف.
ايهابا  :قفف احملُٓات.

اىعزا  ٖٛٚ :إ لاي ١قٝؿ ايكق ١ٝعٔ انتًُٛى َٔ دٓو اٱْهإ ٚغً،َ٘ٛ
ٚايعتٝل َٔ نٌ ي ٤ٞايكؿ ،ِٜفهإٔ ايعتل عٛؾ ٠اٱْهإ اؾت أٌَ اذتكٚ ١ٜإ
ايكق ١ٝأ َك عكْ ٞلا٥ـٌ ،يـفا تـكَْٛ ٣ـٛع ايـكم وت اٱْهــإ َـٔ ايٛدـٙٛ
انتًكق ١ايؿاي ١عً ٢ن ١َ٬تًكٜع٘ ٚمسا ٜٚت٘ يمٚاٍ َْٛٛع ايكم وت ارتاقز
ف اَبض َٔ ايرتاخ ايعكا٥ؿٚ ٟايهٝانٚ ٞاٱدتُاع ٞيٮَ ٖٛٚ ،١آٜاً ٜبك٢
باباً يًتًكٜا عٓؿ طك ٚأنباب٘.

اىَوقخ  :ايهكق :١ا٭غف غًه َٔ ١يَ ٧هترت ٚبوري سل ،أَا يـ ٛأغـف

َٔ ءري سكل فٗ ٛإغت٬ى ٚ ،ي ٛأغف ٙدٗك ٠فٗ ٛإنـت٬بٚ ،يـ ٛأغـف ٙقٗـكاً
ٚعٓ ٠ٛفٗ ٛءُب.
ٚتجبت ايهـكق ١بايبٓٝـ ١ايًـــكع ١ٝأ ٟبًـــٗاؾ ٠عـؿيؽت ا ٚبـإقكاق ايهـاقم
َكتؽت ،فإ أقك َكٚ ٠اسؿ ٠ف ٬قطا ٚإ ُْٔ انتاٍٜٚ ،جبت سؿ ايكطا بهكق١
َا قُٝت٘ قبا ؾٜٓاق ا ٚأنجكٚ ،ايؿٜٓاق َجكاٍ ـٖب عٝاق مثإ عًك ٠سبٚ ١عٔ
قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ قاٍ :ايكطا وت قبا ؾٜٓاق فُاعؿا.

اضتوى  ٖٛ :احملٌ ايف ٫ ٟعتل يوري َاسب٘ ايؿغ ٍٛا ٚايتُكف فٝـ٘ إ٫

بإـْ٘.

اىعفبف  :ايعهـاف  -بهـتض ايعـؽت  -نـف ايـٓهو عـٔ احملكَـات ٚايتٓـم ٙعـٔ
ايكبا٥ضٚ ،عٔ أب ٞعبؿ اهلل عً ٘ٝايه ّ٬قاٍ :نإ أَري انتـَٓ٪ؽت َـًٛات اهلل
عًٜ ٘ٝك :ٍٛأفٌٓ ايعباؾ ٠ايعهاف(.)1

األٕ٘ه اىَزخ  ٖٞٚ :افكاؾ ايؿ ١ٜاييت غتري بؿفا أسؿٖا ايكاتٌ غطأ،

( )1ناق ا٭ْٛاق .269/68
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أ  ٚعُؿاً ٜكَْ ٢ع٘ ٚقث ١انتكت ٍٛبايؿَ ١ٜا ثبٛتٗا ٚتعٗٓٝا :ٖٞٚ
ا٭َ : ٍٚا َٔ ١٥اٱبٌ.
ايجاَْ : ٞا٥تا بكك.٠
ايجايح  :أيف يا.٠
ايكابا َ :ا٥تا سً َٔ ٖٞٚ ١ثٛبؽت أسؿُٖا ألاق ٚاٯغك قؾا.٤
ارتاَو  :أيف ؾٜٓاق نٌ ٚاسؿ َٓٗا َجكاٍ ـٖب يكع( ٞعٝاق 18سب.)١
ايهاؾى  :عًك ٠آ٫ف ؾقِٖ فٓ ١ا ٚق ١ُٝانتههٛى َُٓٗا.
ٚادتاْ ٞشتري وت ايؿفا بؽت ا٭َ ٍٛايهتٚ ١عً ٘ٝاٱكتاع ،فًـٝو يًـٛيٞ
اٱَتٓاع عٔ قبَ ٍٛا بفي٘.

ٍجت اصتْبٝخ َٛ َٔ ٖٛٚ :دبات ايُٓإ بعؿ انتبايـكٚ ،ايهـبب وت

عًِ ايهَ ّ٬ا ظتب ايً ٤ٞبٛدٛؾٚ ٙقتتٓا بعؿَـ٘ٚ ،وت انتكـاّ ايهـبب ايـفٟ
ي ٙ٫ٛنتا سًُت ادتٓا ،١ٜنُا يْٚ ٛا سذكاً ٚعجك ب٘ أسؿ انتاق ٠فهٝـ٘ ايؿٜـ١
ٚقؿ ًٜرتى وت ادتٓا ١ٜنبب َٚبايك.

اىعبقيخ  ِٖٚ :ايفٜ ٜٔعط ٕٛؾ ١ٜايكت ٌٝغطأً ِٖ ،أقاقب ايكاتٌ ايفنٛق

َٔ قبٌ ا٭ب ٭ِْٗ ٜـأت ٕٛبايؿٜـَ ١ـٔ اٱبـٌ فٝعكًْٗٛـا بهٓـا ٤أٚيٝـا ٤انتكتـٍٛ
يٝكبٖٓٛا َِٓٗ ،ا َٔ ٚايعكٌ  ٖٛٚانتٓـاٖٚ ،ـِ َـٔ تكـكب بـا٭ب نـا٫غ٠ٛ
ٚا٫ٚؾِٖ ٚإ ْميٛا ٚا٫عُاّ ًٜ ٫ٚ ،اقنِٗ ايكاتـٌ وت ايؿٜـٚ ١أؾعـ ٞعًٝـ٘
ا٫كتــاع ،أَــا انتتككبــ ٕٛبــا٭ّ نــا٭غَ ٠ٛــٔ ا٭ّ فكـ ط ٚا٫غــٛاٍ ٚابٓــاِٗ٥
فًٝهٛا َٔ ايعاقً.١

مفبهح اىقزو  :تًمّ ايههاق ٠وت ساٍ قتٌ انتهًِ عُؿاً ٚظًُاً ٚإ عهـا

ٚي ٞانتكت ٍٛفَٗ ٞهتكً ١عٔ سهِ ايؿٚ ١ٜعتُا فٗٝا ارتُـاٍ ايـج٬خ عتـل
ققبَ ١ا َٝاّ يٗكَ ٜٔتتابعؽت ٚاطعاّ نتؽت َههٓٝاً ،نٛا ٤نإ انتكت ٍٛبايواً
اَ ٚبٝاً ،ـنكاً أ ٚأ ْج ،٢سكاً ا ٚعبؿاً ،عاق ً٬ا ٚزتْٓٛاًَ ،ا ؾاّ ايُ
ستهَٛؽت باٱن ٫ٚ ،ّ٬عب ايههاق ٠بكتٌ ايهافك.

ٚاجملٕٓٛ
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اىزعيٝو  ٖٛٚ :عكٛبْٚ ١كق أ قٌ َٔ اذتؿ نتٓا ادتـاَْ ٞـٔ ايعـٛؾ ٠اؾت

انتعُ ،١ٝقاٍ ايًاعك:
ٚيـــٝو بتعمٜـــك ا٭َـــري إيـــ ٞغماٜـــ١
عًــ ،ٞإ ـا َــا نٓــت ءــري َكٜــب

()1

ٚأ ٌَ ايتعمٜك وت ايًو :١انتٓا ٚايكؾ ،فهإٔ ْكب ادتاْ ٞقتٓع٘ عٔ اٱثـِ
ٚايفْب ٜٚكؾ ٙعٔ اتٝاْ٘ َك ٠أغك ،٣نُا ي ٛفعٌ َ ٓهكاً يٝو ي٘ سؿ يكع،ٞ
فًْ ٛا ٍٚأ سؿ يػُاً ارتُك فًكبٗا عٔ عُؿ ٚاغتٝاق َٔ نٌ َُٓٗا ،فٝذًؿ
ايجاْ ٞمثاْؽت دًؿ ٠يًكب٘ ارتُك.
أَا ا٭ ٍٚفٝعمق ؿت ا ٜكا ٙاذتانِ بًكط إ ٜه ٕٛاقٌ َٔ مثاْؽت دًؿٚ ٠وت
اسهاّ يٗك قَٓإ َٔ ،داَا لٚدت٘ ٚطاٚعت٘ ُٖٚا َاُ٥إ فًًشانِ إ
ٜعمق نٌ َُٓٗا متهٚ ١عًك ٜٔنٛطاًٚ ،ي ٛانكٖٗا ايمٚز فعً ٘ٝايههاقتـإ
متهؽت نٛطاً.

اىقٚبء ٗاىقله َ ٖٛٚ :ا قؿق ٙاهلل عم ٚدٌ َٔ اذتٛاؾخ ٚايٛقا٥ا هتـا

 ٫قتًو اٱْهإ َكف٘ ٚؾفع٘ ١ًَ ٫ٚ ،ي٘ باٱنكاٚ ٙاٱدباق ا ٚفكم ايكؿق١ٜ
ْهب ١اؾت ايكؿق فِٗ ٜمعُ ٕٛإ ايعبؿ غايل يهعً٘ ٜ ٫ٚك ٕٚايههك ٚانتعاَٞ
بتكؿٜك ٙتعـاؾت ٫ٚ ،ادتربٜـٖٚ ١ـِ غـ٬ف ايكؿقٜـٜٚ ١هـُ ٕٛاجملـربٚ ٠انتكد٦ـ١
ٚقايٛا يٝو يٓا َٓا ٚفعٌ ٚإ ا٭فعاٍ َٓهٛب ١اي٣ا يٓاى زتالاًٚ ،يٝو بتاّ،
فايكٓاٚ ٤ايكؿق اَط٬ع ًَ ٞنـابل يٲنـٜٚ ّ٬ـؿٍ عًٝـ٘ ظـاٖك ايٛدـؿإ
ٜٚتعًل ؿتا يٝو يٲْهإ ف ٘ٝسٜٓ ٫ٚ ١ًٝها َع٘ ايتؿبري ٜ ٫ٚتهكع عٔ ايتعؿٟ
ا ٚايتهكٜط.

اىزلثري َ ٖٛٚ :أغٛـ َٔ يهغ ايؿبك ٭ْ٘ اٜكاع ٜرتتـب عًٝـ٘ ا٭ثـك ؾبـك

اذتٝا ،٠ا ٚنتا ف َٔ ٘ٝايجٛاب وت اٯغـك ،٠نُـا يـ ٛقـاٍ يعبـؿ :ٙاْـت سـك ؾبـك
سٝات ،ٞفعٓؿ َٛت انتٛؾت ُٜبض ايعبؿ سكاً َا ادتُاع ايًكا٥ط.
()1يهإ ايعكب .561/4
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اإلثب  :ابل ايعبؿ اباقاً :اـا ٖكب َٔ نٝؿ َٔ ٙءري غٛف  ٫ٚنؿ عٌُ

ٜٚكاٍ ي٘ آبل.

اىنزبثققخ ٚ :اَــًٗا َــٔ ايهتــب ٖٚــ ٛادتُــا ٱْٓــُاّ بعــض ايٓذــّٛ

ٚا٭قهاط اؾت ا يبعض اٯغكٚ ،ايهتاب ١وت باب ايكم َهاتب ١ايكدٌ عبؿ ٙعً٢
َاٍ ٪ٜؾ ٜ٘عً ٢صتٚ ّٛاقهاّ فاـا أ ؾا ٙفٗـ ٛسـكٖٚ ،ـَ ٞهـتشبَ ١ـا ا٭َاْـ١
ٚاٱنتهـاب أ ٟأ َاْ ١ايعبؿ ٚانتكاؾ َٓ٘ تؿَ ٜ٘ٓا قؿقت٘ عً ٢ايههب.

اظتنبرت  :بههك ايتا -٤انِ فاعٌ ٚانتكاؾ َٓ٘ ايهٝؿ ايفٜ ٟهاتب عبؿ،ٙ

٭ْ٘ ناتب بايهعٌ َ ٖٛٚاسب ايككاق.

اظتنبرت  :بهتض ايتاٖٛٚ -٤ايعبـؿ ايـفٜ ٟهاتبـ٘ َـ ٙ٫ٛعًـَ ٢بًـغ ٜهـٕٛ

صتَٛاً ٚاقهاَاً يعتك٘ عٓؿ اؾاٗ٥ا.

اىققْغٌ ٜ :كــاٍ صتــِ ايًــٜ ٤ٞــٓذِ بايٓــِ صت َٛـاً :ظٗــك ٚاطًــاٚ ،وت

اٱَط٬ع ٖ ٛايمَٔ ايف ٟعتٌ فٝـ٘ ادـٌ ايـؿ ،ٜٔاٜ ٚهـ ٕٛعٓـؿ ابتؿا٥ـ٘ اٚ
اْتٗا  ٘٥قؿق َعؽت َٚعًَ َٔ ّٛاٍ ايهتابـٚ ،١ناْـت ايعـكب  ٫تٛثـل سهـاب
اٱقتإ ٚا٭يٗك فهاْٛا ٜٛقٓ ٕٛبطًٛع ايٓذٚ ّٛاهل ،ٍ٬فهُٛا ايٛقت ايفٟ
ٜـشٌ ف ٘ٝا٭ؾا ٤صتُاًٚ ،عٔ ايٓ
اَْ ٫ ١ٝهتـب  ٫ٚضتهـب"(.)1

ستُؿ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ" :اْـا أَــ١

اظتنبرت اظتٞيا  ٖٛٚ :ا يفٜ ٟهاتب٘ نٝؿ ٙعً ٢عتك٘ إ اؾَ ٣اٍ انتهاتب١

فٝكتُك ايعكؿ عً ٢ا٭دٌ ٚايعٛ

ٚبٝإ ايٓذٚ ّٛنٌ َا اؾ ٣ايعبؿ َكؿاقاً

ٚصتُــاً إ ْعتل َٓ٘ بــكؿق ،ٙفاـا اؾُْ ٣ـف َاٍ ايهتاب ١اْعتل ُْه٘.
ٚمسٝت َطًك ١٭ْٗا غاي َٔ ١ٝقٝؿ قؾ ايعبؿ اؾت ايكم عٓؿ عذم ٙعٔ ؾفا
ـتاّ انتاٍ ا نتهاتبٚ ،١تهَُ ٢هاتبت٘ انتهاتب ١انتطًك ١ا ٚايهتاب ١انتطًك.١

اظتنبرت اظتْوٗ ٖٛٚ : ٛايـفًٜ ٟـرتط عًٝـ٘ نـٝؿ ٙوت ايعكـؿ بـكؾ ٙاؾت

( )1ايؿق انتٓجٛق .499/9
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ايكم إ عذم عٔ ؾفا ـتاّ َبًغ انتهاتب ١وت صتَٗٛا َـا قْا ايعبؿ بٗفا ايكٝؿ
نُا ي ٛقاٍ ي٘ :فإ عذمت فاْـت قؾ وت ايـكم ،باٱْـاف ١اؾت ـنـك ايًـكٚط
ا٭غكَ َٔ ٣كؿاق ايعٛ

ٚا٭دـٌ ٚايٓذ ،ّٛفاـا يــكط عً ٘ٝإ ٜؿفا يـ٘

نٌ نٓ ١متهُا ١٥ؾٜٓاق نتؿ ٠متو نٓٛاتٚ ،ؾفـا ث٬مثا٥ـ ١ؾٜٓـاق وت ثـ٬خ
نٓؽت ٚوت ايكابع ١سإ ادٌ ايٓذِ نتؿ ٠نـٓ ١ناًَٚ ١سٌ اٚإ ايٓذِ ٚايكهــط
ارتاَو ٚ

ٜؿفا فاْ٘ ٜكؾ اؾت ايــكم خب٬ف ايٓهاتب انتطـًل فاْ٘ ٜ ٫كؾ.

اىقِ  ٖٛ :ايعبؿ انتًُٛى بتبعٝت٘ يٛايؿ ٜ٘انتًُٛنؽت ،يفا ٜهـكم بٓٝـ٘ ٚبـؽت

عبؿ انتًُه ١أ ٟايف ٟانتعبؿ بايتًُو ٚايًكا ٤ا ٚايكم.

اىزؾيٞو ٚ ٖٛٚ :طأ ا٭َ ١باـٕ َٔ َايهٗا ،اـ اْٗا تٓهض يكعاً بطـكم

ا٭ًَ :ٍٚو ايُٝؽت ،ايجاْ :ٞايتشً ،ٌٝايجايح :عكؿ ايٓهاع.

اظتَي٘ك  ٖٛٚ :ايعبؿ نٛا ٤نإ ـنكاً ا ٚاْجٚ ،٢قؿ ٜه ٕٛعكؿ هتًه ١أٟ

اَبض عبؿ ٙـتًهاً ٜكاًٍَ :هت٘ اًَه٘ ًَهاً :أ ٟاَبض وت سٝالتٚ ٞسكاً عا٥ؿاً
ي.ٞ

اظت٘اهٝش  َٔ :أمسا ٤اهلل تعاؾت ايٛاقخ فٗ ٛايباق ،ٞانتُاسب دتُٝـا

ا٭لَٓ ١ايهعًٚ ١ٝانتكؿق ،٠ايؿا ِ٥ايفٜ ٟكخ ارتــ٥٬ل بعؿ فٓاٜ ،ِٗ٥كدـا اي٘ٝ
طٛعاً ٚقٗكاً ٚاْطباقاً كتٝا َ ا ًَه٘ ايٓاى َٚا عذمٚا عٔ ـتًه٘.
ٚانتٛاقٜح عً ٢قهُؽت ؾْٚ ١ٜٛٝاغكٚ ،١ٜٚايعٌُ ٚفـل نـٓٔ ايًـكٜع ١وت

ايكهِ ا٭َٗٓ ٍٚا طكٜل يًجاْ ،ٞقاٍ تعاؾت طأُِٚيَِ٦دوَ ُٖدِايَِٛارِثُد* َٕٛايَّدََِٜٔ
َٜرِثَُٕٛايِفِرِدَِٚطَ ََِِٖٗٝا خَاِيُْ َٕٚص(ٜٚ ، )1هُ ٢عًِ ايهكا٥ض ٚقؿ سح ايٓ
ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ عً ٢تعًُ٘ ٚتعاٖؿٚ ،ٙعٔ ايٓ

ستُـؿ َـً ٢اهلل

ف ا ْي ِعًْـِ ٳٖٚٴـ ٳٛ
ى فإلإَّْـ ٴ٘ ُِْٵـ ٴ
ع مًُٴـ ٛٴ ٙايَّٓـا ٳ
ض ٳ ٚٳ
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚنًِ " :ٳت ٳع ًَُّٴٛا ا ْيهإلـكٳا ِ ٥ٳ

( )1نٛق ٠انت.11 - 10 َٕٛٓ٪
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ٜٴٓٵهٳٚ ٢ٳٖٴٛٳ أإلٍَّٚٴ يٳـ٢ٵٜ ٤ٴٓٵتٳـمٳعٴ َِـٔٵ أََّتِـٚ ، )1("٢وت نـبب تهـُٝت٘ ُْـف ايعًـِ
ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚ٭ْ٘ ٜبشح وت انتاٍ بعؿ ايٛفا.٠
ايجاْ : ٞ٭ْ٘ شتتِ بايتًُٝـو بـا٭قخ نهـبب قٗـك ٟاْطبـاق ٞوت َكابـٌ
ايهبب اٱغتٝاقٚ ٟايههب.
ايجايح  :٭ْ٘ َكُٛؾ بايفات وت ايتعًِٚ ،اٯغك َكؿَ ١٭ؾا ٤ايٛادبات
ٚانتٓؿٚبات.
ايكابا  :نتـا فٝـ٘ َـٔ ًَـك ١غاَـَٚ ١عكفـ ١يًشهـاب ٚايهـٗاّ ٚانتكـاؾٜك
ٚضتٖٛا.
ارتاَو  :نتا فٝـ٘ َـٔ ايجـٛاب ٚقـؿ ق ٟٚإ ثـٛاب َهـأيَ ١ـٔ ايهـكا٥ض
نجٛاب عًك ٠وت ءري.ٙ
ايهاؾى  :نتا ف َٔ ٘ٝا ٱُْاف ٚؾق ٤ايهتَٓٓٚ ١ا َٔ أنٌ أَٛاٍ ايٝتـاَ٢
ظًُاً.

ٍ٘عجبد اإلهس  ٖٞٚ :ا٭نباب ايًكع ١ٝيٲ قخ ٚانتشكام ايـٛاقخ

يٮغف َٔ ايرتنُٖٚ ١ا اثٓإ:
ا٭ :ٍٚايٓهب.
ايجاْ :ٞايهبب  ٖٛٚا٫تُاٍ بايمٚاز فبهبــب عكؿ ايٓهاع أَبض قهُٝاً
يًٓهبًٜٚ ،شل ب٘  ٤٫ٚايعتل ايف ٟاَبض يب٘ َعؿ ّٚوت ٖفا ايمَإ نُا اْ٘
 ٫ظتتُا َا ايٓهب.

ٍوارت اىَْت ٖٚ :ـ ٞايـيت ٜتكـؿّ بعٓـٗا عًـ ٢اٯغـك ٚنـٌ َكتبـ١

حتذب اييت تًٗٝـا ،أَٛ ٟدـٛؾ ٚاسـؿ َـٔ انتكتبـ ١ا٭ٚؾت ـنـكاً ا ٚاْجـ ٢فاْـ٘
عتذب أ فكاؾ انتكتب ١ايجاْٚ ١ٝايجايج َٔ ١باب أٚؾت ٚانتكاتب ٖ:ٞ
ا٭ٚؾت :ا٭ب ٚا٭ّ ٚا٭٫ٚؾ ٚإ ْميٛا.
( )1نٓٔ ايبٗٝك. 218/2 ٞ

 254ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َُطًشات فكٗ١ٝ
ايجاْ :١ٝا٭غٚ ٠ٛا٭غٛات يٮب ٜٔٛا ٚيٮب فكط ا ٚيٮّ فكط ٚا٫ٚؾِٖ
ٚإ ْميٛا ٚا٭دؿاؾ ٚإ عًٛا.
ايجايج :١ا٭غٛاٍ ٚارتا٫ت ٚا٭عُاّ ٚايعُات ٚإ عًٛا ٚا٫ٚؾِٖ ٚإ
نهًٛاٖٚ ،فا ايتكه ِٝعً ٘ٝايهتاب ٚايهٓٚ ١اٱكتاع.

اظتبه اىٞبهف ٗاىٞوٝف  :ايف ٟسٌُ عً ٘ٝايًػِ بعؿ ٚفات٘ٚ ،قؿ

ٜكاؾ َٓ٘ انتاٍ انتهتشؿخ َطًكاً وت َكابٌ ايتايؿ  ٚايتًٝؿ.

ٍ٘اّع اإلهس  ٖٞٚ :ا٭نباب ايعكْ ١ٝاييت حت ٍٛؾ ٕٚأغـف ايـٛاقخ

َــٔ ا٭قخ ٚإٕ إ نــتشك٘ با٭َــٌ بٛانــط ١ايٓهــب ا ٚايهــبب ،فُــٔ َٛاْــا
ا٭قخ:
ا٭ :ٍٚايههك أًَٝاً نإ أ ٚعٔ إ قتؿاؾ فٜ ٬كخ ايهافكٴ انتهًِٚ ،انتهـًِ
ٜكخ ايهافك.
ايجاْ :ٞايكتٌ فٜ ٬كخ ايكاتٌ َٔ انت كت ٍٛاـا نإ ايكتٌ عُؿاً ٚظًُاً ٚيٛ
نإ ايكتٌ نل قُاَاً ا ٚؾفاعاً عٔ ْهه٘ ٜكث٘ٚ ،ي ٛنإ غطأ ستٓاً ٜكث٘ ٫ٚ
ٜكخ َٔ ؾٜت٘ اييت تتشًُٗا ايعاقً.١

اضتغت ٖٚ :ـ ٛإ عتـ ٍٛبعـض ايٛقثـ ١ؾ ٕٚايـبعض اٯغـك وت اٱقخ،

ٚقتهٔ تهُ ١ٝا٭ ٍٚباذتادب ٚايجاْ ٞاحملذٛب.

اىَققٖبً  :كتــا نــِٗ ٖٚــ ٛايُٓــٝب ٚاذتــغٚ ،وت اٱَــط٬ع ســل

ايٛاقخ َٔ ايرتن.١

اإلهس ثبىفوٗ  :أ ٟإ ايٛاقخ ي٘ فك

ٚنِٗ َكـؿق وت نتـاب اهلل،

فايمٚدَ ١ج ً٬هلا ايجُٔ إ نإ يًُٝت ٚيؿ  ،قاٍ تعاؾتطََإِِٕنَإَيَهُِ ٚيَ ْ
ًََََُّٗٔ ايثََُُُُِّّٔاتَرَنِتُِ...ص(.)1
ٚيٮب ايهؿى اـا نإ يًُٝت ٚيؿ ،اَا ايـٛاقخ ايـف ٟيـٝو يـ٘ فـك
( )1نٛق ٠ايٓها.12٤
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َكؿق فه ُا ي ٛنإ يًُٝت ا٫ٚؾ ـنـٛقاً ٚأ ْاثــاً فٝهـ ٕٛيهـــٌ ـنـك نـــُٗإ
ٚيهٌ اْج ٢نِٗ ٚاسؿ َٔ ايرتن.١

اىعَ٘كاُ ٚ :وت اٱَط٬ع ا٭دؿاؾ َٔ دٗ ١ا٭ب ٚا٭دؿاؾ َٔ دٗ١

ا٭ّ َٔ ِٖٚ ،انتكتب ١ايجاْ ١ٝوت ا٭قخ اييت تًٌُ ا٭دؿاؾ

ٚاٱغٛإ.

اىع٘ه ٜٚ :عين إ ايرتن ١أ قٌ َٔ ايهٗاّ انتهكٚ ١ْٚنٴُٝت ع ً٫ٛنتًٗٝا

ب ادتٛق عً ٢ايٛقث َٔ ١أٌٖ ايهٗاّ إـ تٓكِ عٔ نٗاَِٗ ٜ ٫ ٖٛٚتشكل إ٫
وت ايُٛق ايتاي:١ٝ
نُا ي ٛناْـت ايهكٜٓـ ،6/6 ١فتهـ ٕٛايهـٗاّ َ ،6/7جـٌ لٚز ٚأغـتؽت
٭ب ،ٜٔٛفايمٚز ي٘ ايُٓف  ٖٛٚث ٬ث َٔ ١نتٚ ،١يٮغتؽت ايجًجإ ُٖٚا أقبع١
َٔ نت ١فته ٕٛايهٗاّ أنجك بهِٗ.

اضتجقق٘ح ٖٚ :ــ ٞإ ٜعطــ ٢ايٛيــؿ ا٭نــرب يًُٝــت بعــض َــٔ انتػتُــات

ايًػُ ١ٝيًُٝت عً ٢نـب ٌٝانتٓشـٚ ١اٱنـكاّٖٚ ،ـَ ٛـٔ َهـكؾات اٱَاَٝـ١
يَُٓ ّٛتٛاتك ٠عٔ أ ١ُ٥اٌٖ ايبٝتٚ ،ا٭نجك أْٗا عً ٢ضت ٛايٛدٛب ٚـنك
أْٗا َهتشب ١٭ْٗا غ٬ف ا٭َـٌ نُـا ـٖـب ايٝـ٘ ايهـٝؿ انتكتٓـٚ ٢ايعَ٬ـ١
ٚءريُٖا ٫ٚ ،تُض اذتب ٠ٛإـا نإ فٗٝا إدشاف بايٛقث.١

اىزْبٍـ  :ايتتابا ٚايتٛايٚ ، ٞوت اٱَط٬ع ايهكٖٗ ٞـَ ٛـٛت بعـض

ايٛقث ١قبٌ قهـُ ١ايرتنـٚ ١ؾغـٚ ٍٛقثتـ٘ وت ايكهـُ ،١نُـا يـَ ٛـات يـػِ
ٚغًـف ٚيـؿاً ٚبٓتـاًَٚ ،اتـت ايبٓــت قبـٌ تكهــ ِٝايرتنـ ١بُٗٓٝــا ،فـإ ٚقثتٗــا
ًٜرتن ٕٛوت ايكهُٜٚ ١أغفَ ٕٚاهلا َٔ ايرتن ١نٌ نهب
************

سُت٘.
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هكٗك موميخ عي ٚثع٘ األعياء األفريح ٍِ ٕنا اىَفو اظتجبهك

 -1اإلٍبً ػتَل ٍٞل ْٞٝبّٗٞ ٛـ األىٕو.

 -2شتبؽخ اىعالٍخ اىْٞـ أ.ك ٍفز ٜرتٖ٘هٝخ ٍٖو اىعوثٞخ.
 -3ه بٍخ ٍْىَخ اىزعبُٗ اإلٍالٍ.ٜ

ٍ -4عبكح أ.ك ٍلٝو عبٍعخ اظتيل فٖٞو.

ٍ -5عبكح أ.كٍ .لٝو عبٍعخ موكفبُ /اىَ٘كاُ.

ٍ -6عبكح أ.كٍ .لٝو عبٍعخ األٍري عجلاىقبكه  /اصتيا و.
ٍ -7عبكح أ.ك .ه  ٌٞعبٍعخ علاها.

ٍ -8عبكح أ.ك ه  ٌٞغتيٌ أٍْبء ميٞخ اإلٍبً األٗىاع /ٜثريٗد.
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اىَٞل ٕبؽت اىفٞٚيخ اظتوعع اىل ْٜٝاىْٞـٕ/بحل اىٞب ٜ

أٍزبم اىفقٔ ٗاألٕ٘ه ٗاىزفَري ٗاألفال

اىَالً عيٞنٌ ٗهزتخ اهلل ٗثومبرٔ

ٗثعل.....،

فيقققل ريقٞققذ حبَققل اهلل هٍققبىزنٌ اىوقٞقققخ ٗثٖققب اصتققيء اضتققبكٛ

ٗاطتََُ٘ يف رفَري آٝخ ٗاؽلح ٍِ ٍ٘هح آه عَواُ ٍِ اىقوآُ اىنو.ٌٝ

ّزٚوع اىل اهلل اىعي ٜاىقلٝو أُ ٝيَٖنٌ اىعيٌ اىْبفع ٗاُ جيعئ يف

ٍٞياُ ؽَْبرنٌ.

ّٗنو اهلل ىنٌ ؽَِ عَينٌ

ٗاىَالً عيٞنٌ ٗهزتخ اهلل ٗثومبرٔ

يفٕ ٍِ 13 :فو ٕ1429ق

اظت٘افا ٍِ 22:فرباٝو ً2228
َُطه ٢عباى
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اظتوعع اىل ْٜٝاىْٞـٕ/بحل اىٞب ٜ

ٕبؽت أؽَِ رفَري ىيقوآُ ٗأٍزبم اىفقٔ ٗاألٕ٘ه ٗاىزفَري ٗاألفال
ايه ّ٬عًٝهِ ٚقلت ١اهلل ٚبكنات٘ٚ...بعؿ،
فإْ٘ يٝهعؿْ ٞإٔ أتكؿّ يهٝاؾتهِ خبايِ ايًهك ٚايتكؿٜك ٚاٱسرتاّ عً٢

تهًٓهِ بإٖؿآ٥ا ْهػ َٔ َٔ ١ادتم ٤ايجاْٚ ٞايجُاْؽت.
ٚأـتٓ َٔ ٢اهلل إٔ ٜؿ ِٜعًٝهِ ْعُـ ١ايُـشٚ ١ايعافٝـٚ ١إٔ ٜهـبغ عًـٝهِ
ْعُ٘ ظاٖكٚ ٠باطٓ٘ ٚإ ٜٛفكٓا نتا عتب٘ ٜٚكْا.ٙ

يانك ٜٔيهِٚ ،يهِ حتٝاتٞ
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مساس ١انتكدا ايؿٜين ايًٝؼ َاحل ايطاٞ٥

سهع٘ اهلل ٚقعاٙ

َاسب أسهٔ تههري يًككإٓ ايهكِٜ
أنتاـ ايهك٘ ٚا٭َٚ ٍٛايتههري ٚا٭غ٬م
ايه ّ٬عًٝهِ ٚقلت ١اهلل ٚبكنات٘ٚ...بعؿ،
فكؿ تهًُٓا بٝؿ ايًهك ٚايتكؿٜك ْهػ َٔ ١نتاب"َعا

اٱقتإ وت تههري ايككإٓ"

ادتم ٤ايتهع-ٕٛاٯ َٔ 134 ١ٜنٛق ٠آٍ عُكإٚ ،ايـف ٟتهٓـًتِ بإٖؿا٥ـ٘ إؾت
َعاي ٞايربٚفهٛق أنٌُ ايؿ ٜٔإسهإ أٚءًـ ،ٞا٭َـؽت ايعـاّ نتٓعُـ ١ايتعـإٚ
اٱنًٜٚ ،َٞ٬كفٓا إٔ ْتكؿّ إيٝهِ جبمٜـ ٌ يـهكْا عًـ ٢دٗـٛؾنِ انتتٛاَـً١
يتههري أ ٟايفنك اذتهـ ،ِٝفذـمانِ اهلل عٓـا غـري ادتـماٚ ٤بـاقى فـٝهِ ٚفُٝـا
تك َٕٛٛب٘ َٔ دٗؿ َباقى غؿَ ١يٲنٚ ّ٬انتهًُؽت.
ٚتهًٓٛا بكبٚ ٍٛافك ايًهك ٚايتكؿٜك.
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فٞٚيخ اىْٞـٕ /بحل اىٞب ٜ

اظت٘قو

َهتب انتكدا ايؿٜين َٚاسب أسهٔ تههري يًككإٓ ٚأنتاـ ايهك٘ ٚا٭َٚ ٍٛايتههري ٚا٭غ٬م

ص.ب  81112-مملكة البحرين
السالم عليكن ورمحة اهلل تعاىل وبركاته وبعد
تلقٍتتتتل التتتت التٌتتتتبء ّالضقتتتت ٌق تتتتبة تتتتٍلضلن تتتتن  949اضتتتت ٌ
3102/7/8م اش ى الضٌِئت اوٌبسبت حلْل شِق ه بى الوبب ك ،الوق ق
طٍتتَ ًستتنت هتتي عضتتبة ااٌْاىإلهاتتبلن افٌوتتبى تتً تلستتٍق القتتق ىإل الج ت ء
النبهس ّالضساْى.
علٍَ أشلق ٍلضلن ج ٌ الشلق على إُضوتبهلن اض ٌّت إرا ة الجبهاتت
اِتتتاٍ الٌستتتنت القٍوتتتتٌّ ،ستتتقًً افعتتتقاة عتتتي تقتتت ٌق الجبهاتتتت للجِتتتْر
الوباّلتتتت تتتً ا عتتت ارّ ،ستتتضحبل اوشتتتٍئت ه تاتتتبلى إلتتتى هلضبتتتت الجبهاتتتت
لٍسضلٍ هٌِب ّارُب ،سبئالً الوْلى ع ّج للجوٍع الضْ ٍق ّالس ار.
ّتل لْا بلص تحٍبتً ّتق ٌقي،،،
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ايهاؾَ /٠هتب انتكدا ايؿٜين
ايًٝؼ َاحل ايطاٞ٥
َاسب أسهٔ تههري يًككإٓ

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
تٗؿٜهِ داَع ١نكؾفإ أطٝب ايتشاٜاٚ ،ضتٔ دؿاً نعؿا ٤بإٖؿا٥هِ يٓا
إَؿاق ٠ادتم )108(٤وت(َعا

اٱقتإ وت تههري ايككإٓ ايكهِ ايجأَْ ٞ

تههري اٯ َٔ )140(١ٜنٛق ٠آٍ عُكإ ،اييت ًَٚتٓا ؿتٛدب غطابهِ ققِ
 14/274ايُاؾق بتاقٜؼ ٚ 2014/10/2سك ٟبٓا وت داَع ١نكؾفإ إٔ ْفنك
بأْ٘ ظًًٓا ْتابا بهٌ فػك ٚإعمال ادتٗؿ انتباقى ايفٜ ٟك ّٛب٘ َهتب انتكدا
ايؿٜين وت زتاٍ تههري ايككإٓ ايهكٚ ِٜإٖتُاَ٘ بتمٜٚؿْا بإَؿاقات٘ ايك ١ُٝاييت
ضتٔ وت أَو اذتاد ١إيٗٝا وت َ٪نهاتٓا ايعًُٚ ١ٝا٭ناؾقت ١ٝيٲنتماؾ ٠بٗا َٔ
ايعًِ ٚانتعكفٚ ١رتؿَ ١قٓاٜا ايبشح وت أَٛق ايتؿٚ ٜٔايتأَٜ ٫ٚ ،ٌٝهعٓا إ٫
إٔ ْؿع ٛاهلل يهِ بايتٛفٝل ٚايهؿاؾ وت حتكٝل قناي ١انتهتب يبً ٛايواٜات
ٚحتكٝل انتكاَؿ ٚإٔ ظتعٌ ٖفا ادتٗؿ انتباقى وت َٝمإ سهٓاتهِ.
ٚتهًٓٛا بكبٚ ٍٛافك ايًهك ٚايتكؿٜك

 262ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َُطًشات فكٗ١ٝ

إلى السيد المحترم /األستاذ الشيخ صالح الطائي
صاحب أحسن تفسير للقرآن
وأستاذ الفقه واألصول والتفسير واألخالق-مملكة البحرين

حتية طيبة وبعد:

ّنو ٗرقلٝو

تًكٓٝا ضتٔ أ.ؾ /عبؿاهلل ب ٛغًػاٍ َؿٜك داَع ١ا٭َري عبؿ ايكاؾق
يًعًــ ّٛاٱنــ ١َٝ٬قهــٓطٖ ،١ٓٝــؿٜتهِ ايكُٝــ ١انتتُجًــ ١وت ْ:هــػَ ١ــٔ
ادتم ٤ايجايح ٚايتهعؽت ايكهِ ايجايح َٔ تههري اٯٜـ 135 ١نـٛق ٠آٍ
عُكإ.
ٚإـ ْعرب يهِ عٔ يهكْا عًٖ ٢ف ٙاٱيتهات ١ايهكقتْٗ ،١ؿٜهِ ضتٔ
بؿٚقْا ْهػًْ َٔ ١ك ١ٜأغبـاق ادتاَعـ ١ايعـؿؾْٚ 23:هـػَ ١ـٔ زتًـ١
ادتاَع ١ايعؿؾ.31ٚ30 ٜٔ
َا ـتٓٝاتٓا يهِ بانتمٜؿ َٔ ايبفٍ ٚايعطا.٤
ٚيهكاً
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ديادة األخ الذيخ صالح الطائي المحترم
صاحب أحدن تفدير للقرآن الكريم
وأدتاذ الفقه واألصول واألخالق
بهٌ فػك ٚإعتمال تًكٝت قنايتهِ انتٛقك ٠اييت حتٌُ ايعؿؾ ( )532تأقٜؼ
َٚ ،ّ 2012/5/26كفكٗا ادتم ٤ايتهع َٔ ٕٛايتههري وت اٯ َٔ )133(١ٜنـٛق٠
آٍ عُكإ.
ٚاْين إـ أيهكنِ دم ٌٜايًهك ٚعع ِٝاٱَتٓإ عً ٢اٖؿا٥هِ ٖفا ،ناً٬٥
انتٛؾت عم ٚدـٌ إٔ ٜـؿ ِٜعًـٝهِ ْعُـ ١ايُـشٚ ١ايعافٝـٚ ،١إٔ ظتعًهـِ نـٓؿ ًا
ٚـغكاً يٮَ ١ا٭نَ ١َٝ٬تُٓٝاً يهِ نٌ ايتكؿّ ٚاٱلؾٖاق.
ٚايه ّ٬عًٝهِ ٚقلت ١اهلل ٚبكنات٘.
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وت /9كتاؾ ٟا٭ٚؾتٖ1435/ــ
انتٛافل وت ّ2014/03/10

داْب انتكدا ايؿٜين ايًٝؼ َاحل ايطا ٞ٥احملرتّ
َهتب انتكدا ايؿٜين ايًٝؼ َاحل ايطاٞ٥
ّ.ب 21168:
انتٓاَ -١هتًه ١ايبشكٜٔ
ايه ّ٬عًٝهِ ٚقلت ١اهلل ٚبكنات٘
تتكؿّ نً ١ٝاٱَاّ ا٭ٚلاع ٞيًؿقانا ت اٱن ١َٝ٬بأطٝب ـتٓٝاتٗـاٚ ،تأَـٌ

َهاعؿتٗا وت انتهُاٍ أدما  ٤تههري آٜات ايككإٓ ايهكٍ " : ِٜعبمل اإلميقبُ يف

رفَري اىقوآُ" اييت  ٫تماٍ تٓكُٓا  ٖٞٚايتاي:١ٝ

َــٔ ادتــم )14(٤إؾت ادتــمٚ )89( ٤ادتــم 91 ٤باٱْــاف ١إؾت ا٭دــما ٤ايــيت
َــؿقت َٓٗــا بعــؿ ادتــمَ )93(٤ــٔ ايعــاّٚ ّ 2012ـيــو ٭ُٖٝتٗــا يطــ٬ب
ايؿقانات ايعًٝـا وت نًٝتٓـا ٚستـٜ ٢تهـٓ ٢يٓـا إٔ ْٓـعٗا وت غؿَـ ١ايبـاسجؽت
ٚتُبض إْاف ١دؿٜؿ ٠نتكتٓٝات َهتبتٓا.
ٖفا ْٚكفل يهِ طًْ ٘ٝك ٠عٔ انتهتب ١ايعاَ ١وت ايهً ،١ٝيانك ٜٔيهِ سهٔ
تعــاْٚهِ َعٓــا ٚؾاعــؽت اهلل تعــاؾت إٔ ٜٛفكٓــا ٚإٜــانِ نتــا فٝــ٘ غــري اٱنــّ٬
ٚانتهًُؽت.
ٚايه ّ٬عًٝهِ ٚقلت ١اهلل ٚبكنات٘.
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3

ايعباؾات ايبؿْ١ٝ
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اٱتهام

16

ايتكًٝؿ ٚا٫دتٗاؾ

5

ايعباؾ ٠ايبؿْ ١ٝانتاي١ٝ

13

اٱقتإ

17

اٱدتٗاؾ

5

ا٭َ ٍٛارتُه١

13

بعٝؿ

17

ايهك٘

5

آ ١ٜاهلل

13

ايتػٝري ايعكْٞ

17

انتتذم ٤وت اٱدتٗاؾ

5

آ ١ٜاهلل ايععُ٢

عًِ ايؿقا١ٜ
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5

ا٭ثك ايتهًٝهٞ

ايهش٣ٛ

17
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6
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6

ا٭سٛط ا٭ق٣ٛ

14

انتكؿَ ١ايعًُ١ٝ
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6

اٱنتشباب انت٪نؿ
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نتاب ايطٗاق٠

18

6

ا٫ستٝاط اي٬لّ

14

ايطٗاق٠

18

ايتكًٝؿ

7

اٱستٝاط انتهتشب

14

انتا ٤انتطًل

18

اٱستٝاط

7

اٱستٝاط ايٛدٛبٞ

15

انتا ٤انتٓاف

18

ايٓكٚقٜات

7

 ٫بأى

15

انتا ٤ايف ٟي٘ َاؾ٠

19

ا٭عًِ

7

بٓا ٤ايعك٤٬

15

انتا ٤ايف ٟيٝو ي٘ َاؾ٠

19

ثبٛت ا٭عًُ١ٝ

8

اٱطُٓ٦إ

15

انتا ٤ايكانؿ

19

يكا٥ط اجملتٗؿ

8

اقتهاع ايتهًٝف

15

انتا ٤اٯدٔ

19

ايعؿاي١

9

ايتعبؿٟ

15

ايتوري اذتهٞ

19

ايفْٛب

9

ا٭سهاّ ايًكع١ٝ

15

ايتوري ايتكؿٜكٟ

19

ايٓهٝإ ٚايهٗٛ

10

اٱنتؿاَ ١اذتهُ١ٝ

15

قدا ٤انتطًٛب١ٝ

ايعً ٛايتهُٓٞٝ

20

ٚايتهكعتٞ
ايبًٛ

10

ايرتى بكدا ٤انتطًٛب١ٝ

16

ايهك

20

16

انتا ٤انتعتُِ

20

16

انتا ٤ايكًٌٝ

21

انتا ٤ايككاع

21
21

عَ٬ات ايبًٛ
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ـتك ٜٔايُ
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ايهت٣ٛ

ايهٓ١

10

ايًٗك ٠ايهتٛا١ٝ٥

16

ايٛادب

11

ايتًَٝٛات

16

َعكف ١ايٓذان١

ايٓؿب

11

ادتٓ ٕٛا٭ؾٚاقٟ

16

ايب٦ك

21

ايهعٌ ٚانتُؿق ٚامس٘

12

اذتؿٜح ايًاـ

16

انتا ٤انتهتعٌُ

22

ايعباؾات انتاي١ٝ
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اذتؿٜح ايككٜب

16

اٱنتٓذا٤

22
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اذتٝض
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58

ايفقاع

64

ادتٌٗ انتكنب

69

ايكُاّ

58

ايبٛع ٚايباع

64

ادتاًٖ١ٝ

69

ايعفاق

59

ايهاعؿ

65

ايٛادب انتايٞ

69

ا٭ْمع

59

ايمْؿ

65

ايٛادب ايبؿْٞ

69

ا٭ءِ

59

ايهٛع

65

ايٛادب انتايٞ

69

ٚايبؿْٞ
ايكٜا٤

59

ايهكنٛع

65

ايٛادب انتطًل

69

ادتُا بؽت اي٤ْٛٛ

59

ايهف

65

ايٛادب انتًكٚط

70

ٚايتُِٝ
فاقؿ ايطٗٛقٜٔ

60

امتِ ايكاس١

65

نتاب ايُ٠٬

71

ؾا ِ٥اذتؿخ

60

ا٭فتً١

65

ايهكا٥ض

71
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انتْٛٛع

َهش١

انتْٛٛع

َهش١

انتْٛٛع

َهش١

ايهكا٥ض اي١َٝٛٝ

71

َ ٠٬ايٛتري٠

79

ا٭ـإ اٱعَٞ٬

87

ايتهبريات ايهبع١

71

ايهرت ٚايهاتك

79

ا٭ـإ ايُ٬تٞ

87

ايُ ٠٬وت ايههك

71

يباى ايًٗك٠

80

اذتٝع٬ت

87

ايٓٛافٌ

72

ايؿقع

80

ايتجٜٛب

87

قُؿ ادتم١ٝ٥

73

ايتشاف ايُُا٤

80

اذتؿق

88

قُؿ ايٛد٘

73

ايتٛيض

80

ايٛادب ايكنين

88

َ ٠٬ايوه١ًٝ

73

ايهٓذاب

81

تهبري ٠اٱسكاّ

89

ايُ ٠٬ايٛنط٢

74

ايككَم

81

انتٓهبإ

89

اٚقات اي١َٝٛٝ

74

ايكبً١

81

اٱنتعاـ٠

89

َ ٠٬ا٭ٚابؽت

75

اَاقات ايكبً١

82

ايُ ٠٬ادتٗك١ٜ

90

َ ٠٬ارتايعؽت

75

ادتإلؿٵٟ

82

ايُ ٠٬اٱغهات١ٝ

90

ايمٚاٍ

75

نٴٗٳٌٝ

82

ايبهًُ١

90

ُْف ايًٌٝ

75

ا٭َاقات

82

ايككا ٠٤وت ايُ٠٬

90

ايهٳشك

75

حتك ٟايكبً١

82

ايٛقى

91

75

ايؿا٥ك ٠اهلٓؿ١ٜ

83

ايعكقٛب

91

اغتُاّ أ ٍٚايٛقت
بايُ٠٬
ٚقت ايهٓ١ًٝ

76

اٱنتكباٍ

83

عكِ ايًعك

91

اذتُك ٠اٯفاق١ٝ

76

َهإ انتًُٞ

83

ايتجا٥ب

91

سؿٚخ اذتُك ٠انتًكق١ٝ

76

اٱـٕ

84

ايتٛقى

91

ـٖاب اذتُك ٠انتًكق١ٝ

76

ايرتبا وت ادتًٛى

84

ايتهُٝت

86

اذتُك ٠انتوكب١ٝ

76

قٓا ٤ايعباؾات

84

ايتهبٝشات ا٭قبع١

91

ايوؿا٠

77

ا٭َهٓ ١انتهك١ٖٚ

84

ايتهبٝش ١ايهرب٣

91

ٚدٛب ايًُو

77

َكاؾ ِٜايبؿٕ

85

ايتهبٝش ١ايُوك٣

91

ايٓافً ١انتكتب١

77

ايكاسً١

85

ُٖم ٠ايٌَٛ

92

ايٓافً ١ءري انتكتب١

77

ايهبػ١

85

ُٖم ٠ايكطا

92

ؾغ ٍٛايٛقت

77

اجملمق٠

85

ايتُتاّ

92

ايهذك ا٭ٍٚ

78

َهًؼ اذتُاّ

85

ايهأفأ٠

92

ايهذك ايجاْٞ

78

ايعٳٓٳم٠

85

ارتُك٠

92

ايعؿ ٍٚوت ايُ٠٬

78

اذتاٌ٥

85

اٱؾءاّ

92

ايُ ٠٬ايجٓا١ٝ٥

78

ا٭قاْ ٞانتتهع١

86

ايككا٤ات ايهبا

93

ايُ ٠٬ايج٬ث١ٝ

78

ا٭ـإ

86

ايكنعات ا٭غري٠

93

ايُ ٠٬ايكباع١ٝ

79

اٱقاَ١

87

ايتههري

93
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انتْٛٛع

َهش١

انتْٛٛع

َهش١

انتْٛٛع

َهش١

ايكنٛع

93

ايبٓا٤

104

اَشاب ايعؿؾ

113

ايهذٛؾ

94

ايُ ٠٬انت٪قت١

104

ايهؿ١ٜ

113

ايتػٟٛ

94

َ ٠٬اٱستٝاط

104

اغتباق ايًٗٛؾ

114

ايتعهري

94

اٱيتبا ٙوت ايتطبٝل

104

انُاٍ ايعؿ٠

114

انتهادؿ ايهبع١

94

نذٛؾ ايهٗٛ

105

َ ّٛايههاق٠

114

ادتبٗ١

95

نٝه ١ٝنذٛؾ ايهٗٛ

105

ايُٝاّ انتٓؿٚب

114

نذٛؾ ايت٠ٚ٬

95

ايهٗٚ ٛايٓهٝإ

105

ا٭ٜاّ ا٭قبع١

115

نذؿ ٠ايًهك

96

َ ٠٬انتهافك

105

 ّٜٛانتباًٖ١

115

طؽت ايكرب

96

ايهكنؼ

105

َ ّٛايتأؾٜب

116

ايتًٗؿ

97

قٛاطا ايههك

106

اٱنتُٓا٤

116

ايتًٗؿ ايٛنطٞ

97

َ ٠٬ارتٛف

106

اٱستّ٬

116

ايتًٗؿ ارتهٝف

97

سؿ ايرتغِ

106

ايُٝاّ انتهكٙٚ

116

ايتهًِٝ

97

ايٛطٔ

106

ايُٝاّ احملعٛق

116

ايتأَؽت

98

ا٭َانٔ ا٭قبع١

106

َ ّٛايَٛاٍ

117

ايُ ٠٬ا٭ؾا١ٝ٥

98

اذتا٥ك

107

ايوباق ايوًٝغ

117

ايُ ٠٬ايكٓا١ٝ٥

98

َ ٠٬انتطاقؾ٠

107

ي ١ًٝايكؿق

117

ايرتتٝب

98

ايٛسٌ

107

اٜاّ ايًٝاي ٞايبٝض

119

ايكاتب

99

نتاب ايُّٛ

108

نتاب اٱعتهاف

119

انتٛا ٠٫وت افعاٍ ايُ٠٬

99

ايُّٛ

108

ا٫عتهاف

119

ايكٓٛت

99

اٱقـتاى

109

يكا٥ط َش ١اٱعتهاف

119

نًُات ايهكز

99

ارتٍ٬

110

نتاب ايمنا٠

120

ايتعكٝب

99

ايهعٛط

110

ايمنا٠

120

ايتهبٝض

100

قغُ ١اٱفطاق

110

اذتك١ٜ

120

تهبٝض ايمٖكا٤

100

اهلكّ

110

انتاٍ ايمنٟٛ

120

َ ٠٬اٯٜات

101

بؽت ايكُك ٚاهلٍ٬

110

ا٭عٝإ ايمن١ٜٛ

121

نٝه ٠٬َ ١ٝاٯٜات

101

ؾعا ٤اهلٍ٬

111

ا٭عٝإ انتُٓ١ْٛ

121

َ ٠٬اٱنت٦ذاق

102

ايًٗك

112

اذتٍٛ

121

َ ٠٬ادتُاع١

102

ايبؿق

112

بؽت ايعاّ ٚايهٓ١

121

اؾقاى ايكنع١

103

احتاؾ ا٭فل

112

ايُٓاب

121

تًاع ا٭١ُ٥

103

طكم ثبٛت اهلٍ٬

112

لنا ٠ا٭ْعاّ ايج٬ث١

121

اٱعاؾ٠

103

تطٛم اهلٍ٬

112

ايها١ُ٥

121

اٱنتٓ٦اف

104

ادتؿٍٚ

112

لنا ٠ايٓكؿٜٔ

122

 270ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َُطًشات فكٗ١ٝ
انتْٛٛع

َهش١

انتْٛٛع

َهش١

انتْٛٛع

َهش١

ايو٬ت ا٭قبع١

122

نتاب اذتر

129

َكؿَات اٱسكاّ

139

ايعًو

122

اذتر

129

ءهٌ اٱسكاّ

139

ايهًت

122

ايعُك٠

129

ثٛبا اٱسكاّ

139

ايهػاٍ

123

افعاٍ اذتر

129

ايتًبٝات ا٭قبع١

140

سٛاق

123

اقنإ اذتر

130

تكٚى اٱسكاّ

140

ابٔ َـػا

123

اقنإ ايعُك٠

130

نهاقات تكٚى اٱسكاّ

140

ابٔ يبٕٛ

123

اذتر ايبفيٞ

131

طٛاف ايكؿّٚ

141

اذتك١

123

سذ ١اٱنّ٬

131

ايًٛط

141

ادتفع١

123

131

ايطٛاف

141

ايجٓ١ٝ

123

فٛق ١ٜاذتر

131

عاٚل ايُٓف

141

عمٍ ايمنا٠

123

اقهاّ اذتر

131

اذتذك ا٭نٛؾ

141

آَاف انتهتشكؽت

123

ايُكٚق٠

132

سذك امساعٌٝ

142

َتٛي ٞاغكاز ايمنا٠

125

سر اٱنت٦ذاق

132

ايًاـقٚإ

142

انتٝهِ

125

قٓا ٤سذ ١اٱنّ٬

132

ايهعٞ

142

ٚقت ايتعًل

125

انتٓانو

132

ايهعب١

143

ٚقت اٱغكاز

125

اٱنتطاع١

133

اذتطِٝ

143

ايعًك

125

ايكاسً١

133

اقنإ ايهعب١

143

ُْف ايعًك

125

َه١

133

انتهتذاق

144

ايؿٚايٞ

126

به١

133

َا ٤لَمّ

144

ايٓٛاْض

126

ا٭يٗك اذتكّ

133

دبٌ ايكلت١

145

انتمابٓ١

126

ايعؿ ٍٚوت اذتر

134

 ّٜٛايرت١ٜٚ

145

اهلامشٞ

126

ايٓه٧

134

 ّٜٛعكف١

145

َ ١ْٚ٪ايوً١

127

ايكدٛع اؾت نها١ٜ

134

اٱفاْ َٔ ١عكفات

148

ارتكّ

127

ايباـٍ

134

انتًعك اذتكاّ َٚمؾيه١

148

ايهاعٞ

128

انتبف ٍٚي٘

135

َٓ٢

149

اذتُكّ

128

ايبفٍ

135

ٚادبات َٓ٢

149

َكاسٌ مثك ايٓػٌ

128

احملكّ يًُكأ٠

135

قَ ٞادتُاق

150

ايمبٝب

128

اٯفاقٞ

135

ارتفف

150

128

انتٛاقٝت

135

ايرتتٝب وت ايكَٞ

150

لنا ٠ايهطك٠

129

َها٥ض ايكٚسا٤

138

َهذؿ ارتٝف

دٓو لنا ٠ايهطك٠

129

انتعكى

139

 ّٜٛايٓشك

ايهك ٞنٝشاً ٚبعٚ ً٬عِفٜاً

يكا٥ط سذ ١اٱنّ٬

150
150
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انتْٛٛع

َهش١

ايوٌ

166

اٱيعاق

151

ايكالع

158

ايوٓا٤

166

 ّٜٛايٓهك ا٭ٍٚ

151

ايٓكع

158

ايوٝب١

166

 ّٜٛايٓهك ايجاْٞ

151

ادتم١ٜ

158

انتوتاب

167

ي ١ًٝايٓهك

151

نتاب ارتُو

159

ايبٗتإ

167

ايٓهك َٔ َٓ٢

151

ارتُو

159

انتتذاٖك بايههل

167

ايتشُٝب

152

انتعاؾٕ

159

ايكُاق

167

اٜاّ ايتًكٜل

152

ايهٓم

159

ايتٛق١ٜ

168

اجملاٚق٠

152

َ ١ْٚ٪ايهٓ١

159

ايهٗاْ١

168

يكط ١اذتكّ

152

فاٌْ انت١ْٚ٪

160

ايًٗٛ

168

طٛاف ايٛؾاع

152

160

آ٫ت ايًٗٛ

168

انتُؿٚؾ ٚاحملُٛق

152

ايوين بايك٠ٛ

160

ايكٝاف١

169

انتؿ ١ٜٓانتٓٛق٠

153

ايوين بايهعٌ

160

ايٓذٌ

169

َهذؿ قبا

153

َ ١ْٚ٪ايتشٌُٝ

160

ايُٓ١ُٝ

169

َهذؿ ايكبًتؽت

153

161

ايٓٝاس١

169

َعا

انتْٛٛع

َهش١

انتْٛٛع

 ّٜٛايكك

150

ايكشِ

قأى ايهٓ ١ايًكع١ٝ

نتاب ا٭َك بانتعكٚف

َهش١
158

ٚايٓٗ ٞعٔ انتٓهك
َهذؿ ا٭سماب

153

انتعكٚف

161

ايبٝا

169

َٔ عاٜك اؾت ٚعري

154

ًَ ١ايكسِ

161

ايًشٔ

170

انطٛاْ ١ايتٛب١

154

انتعاَ٬ت

162

انتعاطا٠

170

ا ١ُ٥ايبكٝا

154

ايتذاق٠

162

اجملالف١

171

ًَكب ١اّ ابكاِٖٝ

154

اٱنتشطاط

162

ايهّٛ

171

نتاب ادتٗاؾ

155

اٱستهاق

162

ارتٝاق

171

ادتٗاؾ

155

ايٓذِ

163

غٝاق اجملًو

171

ايفَاّ

155

تًك ٞايكنبإ

163

غٝاق اذتٛٝإ

171

ايًٗٝؿ

155

ْكاب ايهشٌ

164

غٝاق ايًكط

171

انتكابط١

156

ايتًبٝب بانتكأ٠

164

غٝاق ختًف ايًكط

172

انتجً١

157

ايتطهف

164

غٝاق ايوػت

172

ارتؿعٚ ١ايوؿق

157

ايتٓذِٝ

164

غٝاق ايتأغري

172

عكقب ١ايؿاب١

157

ايهب

164

غٝاق ايك١ٜ٩

172

ايه

157

ايكي٠ٛ

165

غٝاق ايعٝب

172

ايطهل

157

ايهِشك

165

ايكْؼ

158

ايًعبف٠

166

ا٭دٓ

وت ايعكؿ

اٱغباق

172
173
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انتْٛٛع

َهش١

انتْٛٛع

َهش١

انتْٛٛع

َهش١

ايتعؿٟ

173

ايمٜاؾ ٠ايع ١ٝٓٝوت ايكبا

178

َٓهع ١ايعؽت

185

ايتهكٜط

173

ايمٜاؾ ٠اذتهُ١ٝ

178

انتًه ١ٝانتٓهكؾ٠

185

ايٓكٚق٠

173

ايمٚإ

178

اٱدك ٠انتهُا٠

185

احملاقً١

173

ايعْٛإ

179

ادك ٠انتجٌ

185

اٯف١

174

انتهٚ ٌٝانتٛلٕٚ

179

انتٓافا انتهتٛفا٠

185

اٯف ١ايهُا١ٜٚ

174

ايتأبري

179

ايك ١ُٝانتهُا٠

186

ايكُاق

174

179

ق ١ُٝانتجٌ

186

اذتكاّ ايتهًٝهٞ
ٚايبط ٕ٬ايْٛعٞ

ايكهٝم

174

بٝا ايُكف

179

انت٪دك

186

ا٭َؽت احملض

174

بٝا ايهًف

180

ا٭دري

186

ايكْا

174

ايعكؿ اي٬لّ

180

انتٓاقب١

186

بؽت ايًكط ٚايُه١

174

ايعكؿ ادتا٥م

180

اي ًِكن١

186

ايهٓٛيٞ

175

ا٭َاْ ١انتايه١ٝ

180

ْض انتاٍ

186

ادال ٠فعٌ ايهٓٛيٞ

175

ايههؼ

180

اطكاف انتٓاقب١

186

ايعكؿ ايهٓٛيٞ

175

اذتٝال٠

180

ايًكن ١ايٛاقع ١ٝايكٗك١ٜ

187

انتاٍ انتتٍُٛ

175

انتباسات ا٭ًَ١ٝ

181

انتٗاٜا٠

190

انتجًٞ

175

انتباسات ايعكْ١ٝ

181

ا٭ق

ارتكاد١ٝ

190

ايكُٞٝ

175

ا٭دري احملض

181

ارتكاز

190

ايهً ٞوت انتعؽت

176

ا٭دري انتًرتى

181

ايككع١

190

ا٭قٍ

176

ا٭دري ارتاّ

181

ايتشاّ

190

ايتؿيٝو

176

اذتذاَ١

181

ايكهُ١

190

ايتُك١ٜ

176

اٱقاي١

181

قهُ ١اٱفكال

190

ايتٓذم وت ايعكؿ
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ايًهع١

182

قهُ ١ايتعؿٌٜ

190

ايتعًٝل

177

انتًاع

182

قهُ ١ايكؾ

191

انتكان١

177

ايًُض

182

قهُ ١اٱدباق

191

انتها١َٚ

177

ادتعاي١

183

قهُ ١ايرتاْٞ

191

انتٛاْع١

177

ايتأَؽت

183

انتماقع١

191

ايتٛي١ٝ

177

ايعاق١ٜ

183

انتهاقا٠
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بٝا ايٓه١٦ٝ

177

ايٛؾٜع١

184

ايُٓإ
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ايُٓا٤

177

ايتهكٜط وت سهغ ايٛؾٜع١

ايُٓا ٤اذتهُٞ

178

ايكبا
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ايتعؿ ٟوت سهغ اٱَاْ١

اٱداق٠

184

اقنإ ايُٓإ
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انتْٛٛع

َهش١

تكاَ ٞايههاي١

193

ايوك

ايوكِٜ

193

ايوُب

202

ايؿٜٔ

194

انتهتشل

203

ايه٬ب ا٭قبع١

َهتجٓٝات ايؿٜٔ

194

203

ايًهغ انتًرتى

209

194

ايٛقف

203

اي ١َٝٛبانتتٛاط٧

209

ايكبا ايككْٞ

195

ايٛقف ٚاذتبو

204

ادتاق

209

نايب ١باْتها ٤انتْٛٛع

195

ايٛقف انتٓكطا اٯغك

204

ايُٝؽت

210

ايٛقف انتٓكطا ا٭ٍٚ

204

نهاق ٠ايُٝؽت

211

ايكك

ايُرب٠

195

ايتُٓؽت اٱستٝاطٞ

195

انتْٛٛع

تعاقب ا٭ٜؿ ٟايواَب١

َهش١

انتْٛٛع

فش١

202

ايٓاظك

208

ن٬ب اهلكاٍ

208
209

ايٛقف انتٓكطا ايٛنط

204

ايُٝؽت ايًكع١ٝ

211

اهلب١

195

ايٛقف ارتاّ

204

ايُٝؽت انتباع

211

اهلب ١انتع١ْٛ

195

ايٛقف ايعاّ

205

قتؽت ايرتى

211

ايٛاٖب

195

انتًو ايطًل

205

ايٓفق

212

انتٖٛٛب

195

ٚقف انتٓهع١

205

اقهاّ ايٓفق

212

انتتٗب

195

ٚقت اٱْتهاع

205

قدشإ ايٓفق

212

اذتافك

195

اذتبو

205

ايرتاَ ٞوت ايههاق٠

213

ايٌُٓ

196

ايتشبٝو عً ٢اٯؾَٞ

205

ايعٗؿ

213

ارتف

196

ٚقف تكتٝب

206

ايههاق٠

213

ايوٓ١ُٝ

196

ٚقف ايًكٜو

206

ايههاق ٠انتكتب١

213

ايٛناي١

197

206

ايههاق ٠انتػري٠

213

اقهاّ ايٛناي١

197

ايُؿق١

206

نهاق ٠ا٭َكٜٔ

214

اٱقكاق

198

ايُؿق ١ايٛادب١

206

نهاق ٠ادتُا

214

ايكٖٔ

198

ايُؿق ١انتٓؿٚب١

207

نهاق ٠دربإ

214

اذتذك

198

اي١َٝٛ

207

ايتفن١ٝ

215

ايكيؿ

198

اي ١َٝٛايتًُٝه١ٝ

207

ايُ١ُٝٝ

215

ايهه٘

199

اي ١َٝٛايعٗؿ١ٜ

207

آي ١ايُٝؿ اذتٛٝاْ١ٝ

215

ايهه٘ٝ

200

اي ١َٝٛايٛادب١

207

آي ١كتاؾ١ٜ

215

انتهًو

200

اي ١َٝٛانتٓؿٚب١

207

أقنإ ايفباس١

215

ايًكِ

200

اي ١َٝٛانتباس١

208

ا٭ٚؾاز ا٭قبع١

215

َٓذمات انتكٜض

201

اي ١َٝٛانتهك١ٖٚ

208

ايٓشك

216

احملابا٠

201

اي ١َٝٛباحملكّ

208

إباْ ١ايكأى

216

اي ١َٝٛايتربع١ٝ

208

طتا ايفبٝش١

216

ايٛادب ايبؿْٞ

208

تفن ١ٝايهُو
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ايهبل ٚايكَا١ٜ
ايٓاٌْ

201
202

قؾ انتعا
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احملًٌ
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ايكِٝ

208

ايهًو

انتْٛٛع

َهش١

انتْٛٛع

َهش١

انتْٛٛع

ستكَات ايفبٝش١

217

ادتفاّ

226

َٝو ١ايط٬م

233

انتٛات

217

ايربّ

227

ط٬م ايهٓٚ ١ايبؿعٚ ١ايعؿ٠

234

سك ِٜايؿاق ٚانتمقع١

218

ايككٕ

227

ط٬م ايبؿع١

234

اسٝا ٤ا٭ق

218

اٱفٓا٤

227

ط٬م ايعؿ٠

234

ايتشذري

218

اٱقعاؾ

227

ايط٬م ايكدعٞ

234

انتًرتنات

219

ايمَاْ١

227

اٱٜكاع

234

ا٭نبك١ٝ

220

انتٗك

227

ايط٬م ايبأ٥

234

تهٜٛض ايبٓا

227

ايعؿ٠

235

ايًكط١

220

َٗكايهٴٓ١

228

عؿ ٠ايٛفا٠

235

ايتعكٜف

220

َٗك انتجٌ

228

ايٗك ايعؿ٠

236

ايًكٝط

221

ا٭َٛق اٱْتماع١ٝ

228

ايكطا٥ا

220

اٱنتربا َٔ ٤ايٛط٧

216
َهش١

236

زتٗ ٍٛانتايو

221

ْهاع ايًواق

228

ايط٬م ٤٫ٚ

236

ايٓهاع

221

ادتٗال

228

ايط٬م َكنً٬

236

ايعالب

222

ايكهِ

228

اذتؿاؾ

236

غطب ١ايٓهاع

222

اغتُاّ انتبٝت

229

انتهكٛؾ عٓٗا لٚدٗا

236

ا٭ٜاّ ايهٛاٌَ

222

ايتُهؽت

229

ايكدع ١وت ايمٚد١

237

ايكُك وت ايعككب

222

ايًٓٛل

229

ارتًا

237

ستام ايًٗك

223

اَاقات ايًٓٛل

229

انتباقأ٠

237

انتُاٖك٠

223

ايًكام

229

ايعٗاق

238

سهٔ ايتبعٌ

223

اٜاّ اٱْعكاؾ

230

َٝو ١ايعٗاق

238

ايعمٍ

223

ادتٓؽت

230

نهاق ٠ايعٗاق

238

احملاقّ

224

ايكْاع

231

ايعٗاق انتطًل

238

ايكسِ ٚاحملكّ

224

اٱقتٓاع

231

ايعٗاق انتعًل

238

224

َٔ يكا٥ط ايكْاع

231

اٱ٤٬ٜ

239

اٚيٝا ٤ايعكؿ

224

اذتٕ٫ٛ

231

ايًعإ

239

ايعٌٓ

225

احتاؾ ايهشٌ

231

ايتبين

239

ايجٝب

225

ا٭دٓ

اٱدٗا

232

ايتهكٜل بؽت ايمٚدؽت

239

ايٓهاع انتٓكطا

225

ارتتإ

232

احملًٌ

240

ايعٓٔ

225

ايعكٝك١

232

اذتً١ًٝ

240

ارتُا٤

225

اذتٓاْ١

232

اذتاٌ٥

240

ادتب

225

ْهك ١ايمٚد١

232

فهؼ ايٓهاع

240

ايتؿيٝو

226

ايط٬م
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ايهــهاع
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انتْٛٛع

َهش١

انتْٛٛع

َهش١
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َهش١

ايكٓا٤

241

ثبٛت ايمْا

246

انتهاتٳب

251

انتؿعٞ

241

ب ١ٓٝايمْا

246

ايٓذِ

251

انتؿع ٢عً٘ٝ

241

اٱسُإ

246

انتهاتٳب انتطًل

251

ايتؿاعٞ

241

انتهاتٳب انتًكٚط

251

ايُٝؽت

241

ايكٝاؾ٠

247

ايكٔ

252

قؾ ايُٝؽت

242

اذتهب١

247

ايتشًٌٝ

ايُٝؽت اٱنتعٗاقٟ

242

انتٛبكات

247

انتًُٛى

252

توًٝغ ايُٝؽت

242

ايعتل

248

انتٛاقٜح

252

انتكاَ١

243

ايهكق١

248

َٛدبات اٱقخ

253

ايتٗاتك

243

اذتكل

248

َكاتب ايٓهب

253

ايٓهٍٛ

243

ايعهاف

248

َهتًمَات اٱسُإ

247

انتاٍ ايطاقف ٚايطكٜف

252

254

ايكهاَ١

243

ا ٍَٛ٫ايهت١

248

َٛاْا اٱقخ

254

ايًٛخ

244

نبب ادتٓا١ٜ

249

اذتذب

254

اٱيٗاؾ

244

ايعاقً١

249

ايهٗاّ

254

ايًٗاؾ ٠عً ٢ايًٗاؾ٠

244

نهاق ٠ايكتٌ

249

اٱقخ بايهك

254

اٱعتاٍ

244

ايتعمٜك

250

ايعُٛؾإ

242

تعٓٝت ايًاٖؿ

244

ايكٓاٚ ٤ايكؿق

250

ايعٍٛ

255

ايتؿبري

250

اذتب٠ٛ

255

اٱنتهاْ١

245

اٱبام

251

ايتٓانؼ

255

اذتؿٚؾ

245

ايهتاب١

251

قؾٚؾ نكقت١

256

ايمْا

246

انتهاتِب

251

ايهٗكى
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تعتع ١ايًاٖؿ
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