
 

 

 
 
 
 

 

(228-225) 
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اؿُد هلل ايذٟ ي٘ ًَو ايضُٛات ٚا٭رض ، ٖٚٛ ع٢ً نٌ ع٧ قدٜز 

يتبكـ٢ ٖـذٙ    (1) صفِيِاألََسضِِاََهََِْيح اا، ايذٟ تؿقٌ ع٢ً اٱْضإ ٚدعًـ٘ ط 

اـ٬ؾــ١ ْعُــ١ ععُــ٢ اات َؾــانٜل ٫ َتٓاٖٝــ١ نُــال ٚنٝؿــال يكٛيــ٘ تعــازي  
ااط ٚتؿقـٌ اهلل عـش ٚدـٌ ٚدعـٌ اؿٝـا٠ ايـدْٝا        (2) صنَكُيىضاألدضعٌَُِِاأَعضيرَِِةض

تٝإ ايؿـزا٥  ايعبانٜـ١ ٚعُـٌ    ايشَاْٞ ٚاغيهاْٞ ؾين اؿضٓات بإايٛعا٤ 
ايؾاؿات ، ٚايتٓشٙ عٔ ؾعٌ ايض٦ٝات ، بًشاظ قإْٛ اٱَتٓاع عٔ اغيعؾ١ٝ 

 أَز ٚدٛنٟ .
أٚ اؿُد هلل ايذٟ ٫ إي٘ غريٙ ؼي ايضُٛات ٚا٭رض ، ٫ٚ ٜعذشٙ ؾزن 

ــ١   ــ١ أٚ أَ ــٔ   طياع ــط أٚ اؾ ــٔ اٱْ ــبشاْ٘ ط َ ــٛ ص غَنِييِعاعَييٍضاا، ٖٚ

 .(3) صألنْعَانًَِنيَ

ايًِٗ يو اؿُـد ؼي ايضـزا٤ ٚايقـزا٤ ، ٚايز ـا٤ ٚايغـد٠ ، ٚايعاؾٝـ١       
 ٚا٭ا٣ عٓا . رٚٝو بؾزف ايغزإي ْٚتٛصٌ ْٚتقزعٚاغيزض ، 
هٌ ع٧ قدرا ، ٚيهٌ قدر أد٬ل ، ٚيهٌ أدٌ يهلل ايذٟ دعٌ  اؿُد

 بال .نتا

                                                           

 .30صٛر٠ ايبكز٠  (1)
 .60صٛر٠ غاؾز  (2)
 .97صٛر٠ آٍ عُزإ  (3)
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٘   (1) صًَّضحٌُألاألنهَّوُايَااَّشَياُُاًَُّْْثِيدُااٖٚٛ صبشاْ٘ ط ايتخؿٝــ ٚايٓؿـ     َٓـا سيـا ؾٝـ

 يًٓاظ طيٝعال .
ايًِٗ يو اؿُد إٔ دعًت ايدْٝا نار ايغهز ٚايجٓا٤ عًٝـو ، ؾاٖـدْا   

ألنْحًَضذُانِهَّوِاألنَّزُِاىَيذَألََاانِيَيزَألااايٲقا١َ ؼي َٓاسٍ ايغهز ٚاؿُد ، ٚؼي ايتٓشٌٜ ط

 .(2) صيَااكُنَّاانِنَيضرَذَُِانٌَضالَاأٌَضاىَذَألََااألنهَّوًَُ

ٖٚذا اؾش٤ ٖٛ ايٛاسد ٚا٭ربعٕٛ َٔ نتابٞ اغيٛصّٛ )َعامل اٱضيإ 
تقُٔ بع  آٜات ٜٚ ( 235-228ؼي تؿضري ايكزإٓ ( ٚؾٝ٘ تؿضري يٰٜات )

إ أسهاَــ٘ َدرصــ١ ٫  بًشــاظايطــ٬م َٚــا ؾٝٗــا َــٔ ايٓؿشــات ايكدصــ١ٝ 
كٍٛ ٚايكـٛاْري ايٛفـع١ٝ إ تـدرى َـداٖا ٚأبعانٖـا ٚؽـٝاغ١       تضتطٝ  ايع

 عطز َٔ ايتغزٜ  اغيتعًل بٗا.
ــازي ط    ــ٘ تعـ ــانٜل قٛيـ ــٔ َؾـ ــدام َـ ــإ َؾـ ًَيَيييااأَسضعَيييهْنَاََّاَِالَّاسَ ضًَيييح اايبٝـ

ٖٚــٛ قــإْٛ تٓعــِٝ ايكــزإٓ يغــطز َــٔ ا٭صــز٠ سيــا ٜٓؿــ  ؼي (3)صنِهْعَييانًَِنيَ

ــٞ     ــًِ ا تُع ــت ايض ــاٍ ، ٚتجبٝ ــ٬ا ا٭دٝ ــ نا٤   إؽ ــًُري ب ــ١ اغيض ، ٚعٓاٜ
ايؿزا٥  ٚايعبانات بضه١ٓٝ ٚإْتؿا٤ يًخؾ١َٛ ٚاـ٬ف نا ٌ ا٭صز٠ ، 

 .(4)صأَالَاتِزِكْشِاألنهَّوِاذَطًَْئٍُِّاألنْقُهٌُبُقاٍ تعازي ط

باؾش٤ ا٭ربعري بعد  1444ٚأنتب ٖذٙ ا٭ٜاّ َٔ عٗز ؽؿز اـري ص١ٓ 
يـذٟ ٜتقـُٔ تؿضـري ٖـذٙ     ، َٚ  صبل ت يٝؿٞ يًذـش٤ ا اغيا٥تري َٔ ايتؿضري 

اٯٜات قبٌ ٚاسد٠ ٚعغزٜٔ ص١ٓ ، ؾكد ردعـت إيٝـ٘ ٚا٭دـشا٤ ا٭ ـز٣     

                                                           

 .39صٛر٠ ايزعد  (1)
 .43صٛر٠ ا٭عزاف  (2)
 . 107صٛر٠ ا٭ْبٝا٤  (3)
 .28صٛر٠ ايزعد  (4)
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أنجز َٔ َز٠  إفـاؾ١ ٚتٓكٝشـال ، َـ  عـطز ا٭دـشا٤ ، ؾـاؾش٤ ايـذٟ نـإ         
ايضانظ عغز أؽبض اؾش٤ ا٭ربعري بًطـ ٚؾـٝ  َـٔ اهلل عـش ٚدـٌ ،     

 .(1)صهَّوَاكَاٌَاتِكُمِّاشَِضٍُاعَهًًِْاًَألعضأَنٌُألاألنهَّوَايٍِضافَضْهِوِاٌََِّاألنٚؼي ايتٓشٌٜ ط

                                                           

 .32صٛر٠ ايٓضا٤  (1)
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اقُشًٍُُاًَالَاطلٌٛٗ ذعاىل     اثَالَثَحَ اتِأَََُغِيٍَِّ اَّرَشَتَّصضٍَ ًَألنًُْطَهَّقَاخُ

أٌَضاَّكْيرًُضٍَايَيااََهَياَاألنهَّيوُافِيِاأَسض َيايِيٍَِّاٌَِضااااااااَّحِمُّانَيُيٍَّا

 كٍَُّ

 ٌنَرُيٍَُّاأَ َاُّاتِشَدِّىٍَِّافِِارَنِكَُّؤضيٍَِّاتِانهَّوِاًَألنٌَْْضوِاألَِٓشِاًَتُعُ
 ٌَِضاأَسَألدًُألاَِصضالَ ًااًَنَيٍَُّايِْْمُاألنَّزُِاعَهَْضيٍَِّاتِانًَْعضشًُفِ

 228اٯ١ٜ  صًَنِهشِّجَالِاعَهَْضيٍَِّادَسَجَحٌاًَألنهَّوُاعَضِّضٌا َكِْىٌا
 

 اإلعشاب ٚاٌٍغح
 ٚاغيطًكات: ايٛاٚ اصت٦ٓاؾ١ٝ، اغيطًكات: َبتدأ.

رتبؾٔ: ؾعٌ َقارع َبين ع٢ً ايضهٕٛ ٱتؾاي٘ بٕٓٛ ايٓض٠ٛ ٚايٕٓٛ ٜ
 ؾاعٌ، ٚطي١ً ٜرتبؾٔ  رب اغيطًكات.

ث٬ث١: َؿعٍٛ ب٘ ٚقٌٝ َٓؾٛب يًعزؾ١ٝ ايشَا١ْٝ ٚا٭ٍٚ اردض، ٖٚٛ 
 َقاف، قز٤ٚ: َقاف ايٝ٘.

بؾــٝػ١ اؾُــ  ٖٚــٛ ٖــٛ ايؿاعــٌ ٚٚرن ايقــُري )ايٓــٕٛ( ؼي ٜرتبؾــٔ 
أَصًَْألجٌاط بؾٝػ١ ا٫ؾزان ؼي قٛي٘ تعازي  نُا دا٤ ايػايب ؼي طي  ايعاق٬ت،

 .(1) صيُطَيَّشَجٌا

 ٫ٚ حيٌ: ايٛاٚ عاطؿ١، ٫: ْاؾ١ٝ، حيٌ: ؾعٌ َقارع.

                                                           

 .25( صٛر٠ ايبكز٠ 1)
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إ ٜهتُٔ: إ: سزف َؾدرٟ ٜٚد ٌ ع٢ً ايؿعٌ اغيافٞ ٚاغيقارع 
ٚا٭َز ٚت٪ٍٚ َٚا بعدٖا باغيؾدر ٖٚٛ ؾاعٌ حيٌ، ٚايتكدٜز ٫ حيٌ هلـٔ  

 نتُإ.
 ٍٛ ؼي قٌ ْؾب َؿعٍٛ ب٘.َٛؽاصِ َا: 

إ نــٔ: إ: عــزط١ٝ، نــٔ: ؾعــٌ َــاض ْــاقؿ، ؼي قــٌ دــشّ ؾعــٌ   
 ايغزط.

نإ، ٚدٛاب ايغزط قذٚف نٍ عًٝ٘ اصِ ْٕٚٛ ايٓض٠ٛ ؼي قٌ رؾ  
 َا قبً٘.

 َٛؽٍٛ َقاف ايٝ٘.اصِ َجٌ ايذٟ: َجٌ: َبتدأ َ٪ ز ايذٟ: 
 ايرتبؿ: اٱْتعار ٚاغيهح.

قٌٝ يؿع٘  رب، َٚعٓاٙ ا٭َز، قٛي٘ تعازي)ٚاغيطًكات ٜرتبؾٔ( 
أٟ يٝرتبؾٔ ٚقٝـٌ ٖـٛ عًـ٢ بابـ٘ ٚاغيعٓـ٢: ٚسهـِ اغيطًكـات إٔ        
ٜرتبؾٔ)ث٬ث١ قز٤ٚ( ٚإْتؾاب ث٬ث١ ٖٓا عًـ٢ ايعـزف، ٚنـذيو    

 نٌ عدن أفٝـ إزي سَإ أٚ َهإ.
ٚ)قز٤ٚ( طي  نجز٠، ٚاغيٛف  َٛف  ق١ً، ؾهإ ايٛد٘ ث٬ث١ 

طيـ  ايهجـز٠ ؼي َٛفـ     ، ٚإ تًـ ؼي ت ًٜٚ٘ ؾكٌٝ: ٚف  (1)أقزا٤
 طي  ايك١ً.

ٚقٌٝ غيا طي  ؼي اغيطًكات أت٢ بًؿـغ طيـ  ايهجـز٠، ٭ٕ نـٌ     
َطًك١ ترتبؿ ث٬ث١، ٚقٌٝ ايتكدٜز: ث٬ث١ أقـزا٤ َـٔ قـز٤ٚ ٚاسـد     

 ايكز٤ٚ قز٤، ٚقز٨ بايؿتض ٚايقِ.
 

                                                           

 .ايكز٤: اؿٝ  ٚايطٗز َٓ٘ (1)
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 حبث ٌغٛي
 : ٚؾٝ٘ عيض١ ٚدٛٙ قت١ًُ -بقِ ايكاف – ٤ايكز٤ٚ: طي  قز

 .زاْ٘ اٜاّ ايطٗ ا٭ٍٚ :
 .اٜاّ اؿٝ  ايجاْٞ :

 .َٔ اٱفدان ٜ٘ؾًض يًشٝ  ٚايطٗز أٟ اْ ايجايح :

 ٜطًل ع٢ً ايطٗز ع٢ً مٛ اؿكٝك١ ٚع٢ً اؿٝ  فاسال. ايزاب  :

 ايعهط، بإ ٜطًل ع٢ً اؿٝ  سكٝك١ ٚع٢ً ايطٗز فاسال. اـاَط :
 –ٚجيُ  ع٢ً ؾعٍٛ نشـزب ٚسـزٚب، ٚفـزب ٚفـزٚب، ٚايكـز٤      

ٚ  اؿٝ ، ٚجي٤ٞ -بايقِ تؿؾـٌٝ  ايعـاٖز اْـ٘   ع٢ً اقزا٤ نكؿٌ ٚاقؿـاٍ، 
تربعٞ يٝط ي٘ نيٝـٌ، ٚا٭قـ٣ٛ اْـ٘ ٚاسـد صـٛا٤ دـا٤ بكـزا٠٤ ٚاسـد٠ اٚ         

ٚا٭ق٣ٛ  ،قزا٤تري ٚاران٠ اسدُٖا اٚ نًُٝٗا باٱعرتاى ايًؿعٞ اٚ اغيعٟٓٛ
اْ٘ َٔ ايغب١ٗ اغيؿ١َٝٛٗ ٖٚٞ ايٓاػ١ عٔ اطياٍ َؿّٗٛ َٚع٢ٓ اغيٛفٛع اا 

 ٚيًخ٬ف اثز سيتعًل اؿهِ ايغزعٞ. ،عٓٝري َتبآٜريإ ايكز٤ حيتٌُ َ
ا تًـ ؼي اغيزان َٔ ايكز٤ ٌٖ ٖٛ ايطٗز ايٛاق  بري سٝقتري اّ اْـ٘  ٚ

عُز ٚسٜد ابٔ زٟٚ عٔ ٖٚٛ اغياؿٝ  ٚانجز ؾكٗا٤ اٱص٬ّ ع٢ً ا٭ٍٚ، 
 ،تارـٚعا٥غ١ َٚايو ٚربٝع١ ٚاظيـد، ٖٚـٛ َـذٖب ايغـاؾعٞ، ٖٚـٛ اغيخـ      

ؽشٝش١  اَٚجًٗ "،ايكز٤ َا بري اؿٝقتري" :ٝ٘ ايض٬ّٔ اٱَاّ ايباقز عًـٚع
 .قُد بٔ َضًِ

ٲَاّ ايؾانم عًٝ٘ ايض٬ّ مسعت ربٝع١ يقًت " :ٚؼي ؽشٝش١ سرار٠
ايزأٟ ٜكٍٛ: َٔ رأٜٞ إ اٱقزا٤ اييت مس٢ اهلل عش ٚدٌ ؼي ايكـزإٓ اصيـا   

صيا ٖٞ ايطٗز ؾُٝا بري اؿٝقتري، ؾكاٍ عًٝ٘ ايض٬ّ: مل ٜكٌ بزأٜ٘، ٚيهٓ٘ ا
بًػ٘ عٔ عًٞ عًٝ٘ ايض٬ّ ؾكًت: أنـإ عًـٞ عًٝـ٘ ايضـ٬ّ ٜكـٍٛ ايـو        
ؾكاٍ: ْعِ، اصيا ايكز٤ ايطٗز، ايذٟ ٜكزأ ؾٝ٘ ايدّ ؾٝذُع٘ ؾااا دا٤ احملٝ  

 ".نؾع٘
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ٚايكٍٛ بإ ايكز٤ ٖٛ   ،ٚٚرنت ْؾٛـ عٔ تؿٝد إ ايكز٤ ٖٛ اؿٝ 
 اٱَاّ اٍعبد اهلل بٔ َضعٛن، ٚب٘ ق عُز بٔ اـطاب ٚ اؿٝ  ْضب ازي

 .ابٛ سٓٝؿ١ ٚايجٛرٟ ٚا٭ٚساعٞ ْٚضب ٖذا ايكٍٛ ازي اٱَاّ عًٞ 
ٚؼي اؿدٜح اغيغٗٛر: "نعٞ ايؾ٠٬ اٜاّ اقزا٥و"، ٚقٝـٌ إ ا٭ؽـٌ   

 ث٬ث١ َٔ ايكز٤ٚ، ٚا٭ؽٌ ايٛقت.
ٌٖٚ ٜؾض ايط٬م ث٬خ َزات ؼي طٗز ٚاسد بإ ٜطًل ٜٚزاد  ثـِ  

ٚد١ اثٓـا٤ ٖـذا ايطٗـز، ٚقـ      ٜطًل ٜٚزاد ، ثِ ٜطًل عٝح مل ٜٛاق  ايش
اـ٬ف ؾٝ٘ ْٚضب ازي اغيغٗٛر ؽش١ ايطـ٬م ؾٝـ٘، ٖٚـذا ٫ خيتًــ عـٔ      

 ايط٬م ٤٫ٚ َٔ سٝح ايٛقـ بدقا٥ل ق١ًًٝ باٱَهإ ؼؾًٝ٘.
ألنطَّالَقُايَشَّذَاٌِافَإيضغَاٌَّاط تدٍ باط٬م قٛي٘ تعازي ــٛاس اصــٚايكا٥ٌ باؾ

 .ص ٌٍتًَِعضشًُفٍاأًَضاذَغضشِّحٌاتِإِ ضغَا

َؿعـٍٛ ٖٚـٞ ايشٚدـ١ ايـيت ٚقـ  عًٝٗـا       اصِ ٚاغيطًكات طي  َطًك١ 
يط٬م، ٚادز٣ سٚدٗا ؽٝػت٘ ٚأؽبشت َٓؿؾ١ً عٓ٘ ع٢ً مٛ َتشيـشٍ  ا

غري تاّ، ؾ٬ حيؾٌ شياّ اٱْؿؾاٍ ا٫ عٓد شياّ ايعد٠ ٖٚٞ ث٬ث١ قز٤ٚ ااا 
 مل ٜزد  ؾٝٗا ايشٚز اثٓا٤ تًو اغيد٠.
ٚػٓب اع٬ْ٘ ٚاظٗارٙ، ٚا٭رساّ:  ٚنتِ ا٭َز ٜهتُ٘: صرتٙ ٚا ؿاٙ

طي  رسِ ٖٚٛ ايعقٛ ا٭ْجٟٛ ايذٟ ٜضتكبٌ َا٤ ايزدـٌ ٜٚهـٕٛ ٚعـا٤    
ًَألذَّقُيٌألاألنهَّيوَاااط ٚت تٞ ا٭رسـاّ سيعٓـ٢ ايكزبـات نُـا ؼي قٛيـ٘ تعـازي        ،يًشٌُ

 .(1)ص ألنَّزُِاذَرَغَاَُنٌٌَُاتِوِاًَألََسض َاوَ

دٗان اغيزأ٠ "ؿدٜح: ٚؼي ا ،ٚايبعٍٛ: ا٭سٚاز طي  بعٌ، ٖٚٛ ايشٚز
 ٬َٚعب١ ايزدٌ اَزأت٘. ،اؾُاع :، ٚايبعاٍ"سضٔ ايتبعٌ

                                                           

 . 1ايٓضا٤  ( صٛر1٠)
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 يف عٍاق اٌَاخ
بعد انز اٱ٤٬ٜ ٚاسهاَ٘ ٚايط٬م ايتٛيٝدٟ اغيتعكب ي٘ بؾٝػ١ َضتك١ً 
ت تٞ ٖذٙ اٯ١ٜ يبٝإ ايٛقت ايغزعٞ ايذٟ جيب ع٢ً اغيطًك١ إ ٫ تتشٚز 

اسهـاّ   عٌ ؼي ساٍ ٚدـٛنٙ يتؿـز  َٔ ايػري اثٓا٤ٙ ٚيشّٚ ا٭ بار عٔ اؿُ
عزع١ٝ عدٜد٠ عًٝ٘، اْ٘ ايتٓاصل ٚايتدا ٌ بري َٛافٝ  اٯٜات ٚن ْٗا آ١ٜ 

 ٚاسد٠ َ  نجز٠ َٛفٛعاتٗا.

 عجاص اٌَحإ
تتقُٔ اٯ١ٜ اسهاَال َتعدن٠ تتعًل سيٛافٝ  كتًؿ١ تـبري نقـ١ اؿهـِ    

ٝب ايغزعٞ ؼي اٱص٬ّ ٚنٝـ إ بٝإ اسهاّ ايط٬م ٫ حيٍٛ نٕٚ ايرتغ
باٱؽ٬ا سح يًُ٪َٓري  ايزدٛع بزدٛع ايشٚز بشٚدت٘ اغيطًك١، ٚٚؽـ

 .ٚاٌٖ اغيز٤ٚات ع٢ً ايتد ٌ اٜاّ ايعد٠
إ ايعد٠ ٚاسهاَٗا ٚاؿام اغيطًك١ ايزدع١ٝ بايشٚدـ١ ؼي اؾًُـ١ ٜـدٍ    

ٚت١٦ٝٗ اصباب ايتدارى فـُٔ   ايضُاٟٚ، ع٢ً اٱعذاس ؼي اؽٌ ايتغزٜ 
ؾؾشٝض إ  ،ز ٚايتؿهز ٚتكًٝب ا٭َٛرَد٠ َع١ًَٛ ٚيٝضت بايك١ًًٝ يًتدب

ايعد٠ ٱصتبا١ْ اَز ايـزسِ ٚايت نـد َـٔ اؿُـٌ اٚ عدَـ٘ ا٫ إ تغـزٜعٗا       
ايزسِ  َٛفٛع اعِ، ٖٚٛ سهِ تعبدٟ ي٘ غاٜات صا١َٝ عدٜد٠ ٚا٫ ؾإ

ٚقد تطًل اغيزأ٠ ٖٚٞ َت ند٠ باْٗا سا٥ٌ  ،ؼي ايػايب ٜضتبري ؼي ايكز٤ ا٭ٍٚ
 .غري ساٌَ

ًػايب ٭ٕ غايب اغيطًكات َٔ ايٓضا٤ مل حيتذٔ ٖذٙ ؾايعد٠ مل تزن ي
ٚيهٔ ايعد٠ سه١ُ ٚرأؾ١ بايشٚدري َٚٔ ٜتؾٌ  ،ايؿرت٠ يًتجبت َٔ اؿٌُ

بُٗا ُٜٚٗ٘ َٛفٛع ايشٚاز ٚايط٬م َٔ ا٭رساّ ٚا٭٫ٚن ٚمـِٖٛ بـٌ   
ترتتب ع٢ً نـٌ َٓٗـا ٫ تٓشؾـز بـايشٚدري     ٚا٭َٛر اييت  ،ا تُ  باصزٙ

 ٚاٜاَُٗا ؼي ايدْٝا.
َٚٔ اٱعذاس بٝإ ايكاعد٠ ايه١ًٝ بزدشإ نؿـ١ ايـشٚز ؼي ايؾـ٬ت    
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ٚسك٘ ؼي ايزدٛع ؼي سٚدت٘ ٖٚٛ ؾزع ؿك٘ ؼي ايط٬م ٫ٚسل ب٘،  ايشٚد١ٝ
 .ٚؾٝ٘ ْٛع تدارى

اٌَح عالح 
تعترب اٯ١ٜ َدرصـ١ ع٬دٝـ١ ٚٚقا٥ٝـ١ ٚاؽـ٬س١ٝ ٚؾٝٗـا تٓعـِٝ يًشٝـا٠        

 اٱدتُاع١ٝ ٚبٝإ يٮسهاّ ايغزع١ٝ.
 انزاّ يهٌ َٔ: ٚؼي ايعد٠

ايشٚد١ بإ ٜبك٢ عٓٛإ ايشٚد١ٝ اغيتشيشٍ ٚا٭رخ ٚايعٛن٠  ا٭ٍٚ :    
ازي ايشٚز َدتٗا، ٚاٱْتعار ٚايرتبؿ رظي١ بٗا٤ باٱفاؾ١ ازي َا ًٜشك٘ 
َٔ ٚدٛب ايٓؿك١، ٚعدّ دٛاس ا زادٗا َـٔ بٝـت ايشٚدٝـ١ َـد٠ ايعـد٠      

 ٚهلا إ تتشئ  ٬هلا يشٚز ٚتعزض ْؿضٗا عًٝ٘.
سل ايشٚز ؼي عٛنت٘ يشٚدت٘ َد٠ ايعد٠، ؾًٝط هلا إ ت ب٢  يجاْٞ :ا    

ايعٛن٠، ٭ٕ ايزدٛع ٫ ٜتٛقـ ع٢ً ااْٗا بٌ ٖٛ اٜكاع َٔ طزف ايـشٚز  
ٚسدٙ نايط٬م ؾه ٕ ايغزٜع١ تكٍٛ ي٘: إ طًكـت سٚدتـو، ؾًـو ًَٗـ١     

 َد٠ ايعد٠ يًعٛن٠ بٗا ٚتدارى ا٭َز.

ب بٛت٘، ٚدعٌ أَـ٘ طـاٖز٠    اؿٌُ ؼي بطٔ ايشٚد١ عؿع٘ ايجايح :    
 ْك١ٝ، ٫ ٜؾٌ ايٝٗا اسد غري أبٝ٘ َد٠ اؿٌُ ٚازي سري ايٛف .

اٖـــٌ اغيعـــزٚف ٚاٱسضـــإ يًغـــؿاع١ ٚايتٛصـــ  ٚســـٌ  ايزابـــ  :    
 اـؾ١َٛ ٚاساي١ أصباب ايغكام ٌْٚٝ ايجٛاب.

ٕ طيٝعال، باؽ٬ا فتُعاتِٗ ٚتٓشٜ٘ ؽ٬تِٗ َٔ اغيضًُٛاـاَط :     
 .اـؾ١َٛ ٚايؿزق١

ؾٝ٘ نع٠ٛ يًٓاظ طيٝعال يٲط٬ع عٔ قزب ع٢ً ايغزٜع١  ايضانظ :    
 اٱص١َٝ٬ َٚا ؾٝٗا َٔ اؿضٔ ٚؽٝؼ ايتدارى.

ؼي قٛاعد ايط٬م ٚايعد٠ يطـ ٚتٗذٜب يًضًٛى َٚٓ  َٔ  ايضاب  :    
 اٱسباط ٚايٝ ظ يهٌ طزف َٔ أطزؾا ايط٬م َٚٔ ًٜشل بِٗ.
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ٚاز، ٚافؿا٤ قدص١ٝ ٚبزن١  اؽ١ انزاّ ايغزٜع١ يعكد ايش ايجأَ :    
 عًٝ٘.

إ تغزٜ  ايعد٠ ؼي ايطـ٬م نيٝـٌ عًـ٢ أؾقـ١ًٝ ايغـزٜع١ اٱصـ١َٝ٬،       
ٚعاٖد ع٢ً تهاًَٗا غيا ؾٝٗا َٔ اصباب ايتدارى، ٚؾزـ اٱؽ٬ا ٚؾـل  
قٛاْري مسا١ٜٚ ثابت١ ٫ ٜطزأ عًٝٗا ايتػـٝري ٚايتشزٜــ ٫ٚ ٜطاهلـا اهلـ٣ٛ     

 ٚايٛف .
د ٍٛ اٱص٬ّ غيا ؼي أسهاَ٘ َـٔ قٛاعـد   ٖٚٛ َٓاصب١ ؾذب ايٓاظ ي

 ايقُإ ٚؽٝؼ ايضع١ ٚاغيٓدٚس١.

 ِفَٙٛ اٌَح
َٔ اغيعزٚف ٚايجابـت ؼي ايعكـٛن اَقـا٩ٖا ٚالاسٖـا سـاٍ سؾـٛهلا       
داَعــ١ يًغــزا٥  نــايبٝ  ٚايــزٖٔ ٚاٱدــار٠ ٚايٓهــاا، ٚنــذا بايٓضــب١        

نايٛقـ ٚايط٬م ايذٟ ٫ ٜٓذش عًـ٢ مـٛ ناَـٌ َـٔ سـري       (1)يٲٜكاعات
ٛع٘ بٌ ٜبك٢ اَهإ تدارن٘ ناغيعًل ؼي سهُ٘ غيد٠ ث٬ث١ عـٗٛر اٚ اقـٌ   ٚق

 َٔ ايو عضب ساٍ اؿٝ  عٓد اغيزأ٠.
ٖٚــذٙ اغيــد٠ ؼي اَقــا٤ سهــِ ايطــ٬م تغــزٜ  مســاٟٚ عــاٌَ يهــٌ    
اغيضًُري ٫ َٓاـ َٓ٘ سيع٢ٓ اْ٘ ؼي ايط٬م ايزدعٞ يٝط يًشٚز اٚ ايشٚد١ 

ًـ٢ َٓٗـا اؿهُـ١ اٱهلٝـ١ ؾٗـذا      إ جيع٬ٙ ب٬ عد٠ ٚؾٝ٘ نرٚظ قزآْٝـ١ تتذ 
ــٛاْري      ــدر٠ اٱْضــإ ؼي صــٔ ايك ايتغــزٜ  ٜؿــٛم اٖٚــاّ ايبغــز ٜٚتعــد٣ ق

 ٚا٭سهاّ َٔ ٚدٛٙ:
 تعٝري َد٠ َع١ٓٝ يتشكٝل سهِ ايط٬م ايكطعٞ. ا٭ٍٚ :  
 اَهإ ايعٛن٠ بايشٚد١ بايعكد ا٭ٍٚ َد٠ ايعد٠. ايجاْٞ :  

                                                           

طيــ  اٜكــاع ٖٚــٛ يؿــغ َــٔ طــزف ٚاســد ٜرتتــب عًٝــ٘ اثــز عــزعٞ َجــٌ ايطــ٬م   ( 1)
ٜتِ ا٫ بري طزؾري ٚسؾٍٛ قبٍٛ ٚاجيـاب   ٚايعٗار ٚايعتل غ٬ف ايعكد ايذٟ ٫

 . ٚاسزاس رفاُٖا
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ط٬م اٚ ايعٛن٠ يًشٚد١ٝ َهح اغيزأ٠ ٚاْتعار الاس سهِ اي ايجايح :  
 َد٠ ايعد٠.

دعٌ اغيد٠ عضب اؿٝ  ػيا ٜعين اْٗا َتؿاٚت١ عٓد ايٓضـا٤  ايزاب  :   
ؾُٓٗٔ َٔ تهٕٛ عٓدٖا تضعري َٜٛالٶٶ، َٚٓٗٔ َٔ تهٕٛ صبعري اٚ صتري اٚ 
ــد      ــ٘ بايٛي ــاؾ١ ازي تعًك ــٝ تٞ ؼي ايتؿضــري، ٚباٱف ــا ص ــٌ نُ عيضــري اٚ اق

ُـ   ٌ نـٞ ٫ ؽـتً  ا٭ْضـاب، ؾاْـ٘ نعـ٠ٛ      ٚاغيتٝكٔ َٔ  ًٛ ايزسِ َـٔ اؿ
يًزدٌ اغيطًل باغيبانر٠ يًزدٛع بايشٚد١ َد٠ ايعـد٠ قبـٌ َباغتـ١ اؿـٝ      

 ايجايح ٚاـزٚز َٔ ايعد٠.

سح ايشٚز ايزدٛع بشٚدت٘ َد٠ ايعد٠، اَا يـٛ اْكقـت    اـاَط :  
ؾاْ٘ ٜؾبض  اطبال َٔ اـطاب هلا إ تزف٢ ب٘ ٚهلا إ ٫ تزف٢، ٚجيب 

 ايذٟ ؼدنٙ ٖٞ.عًٝ٘ اغيٗز 

تعطٞ اٯٜـ١ ؾزؽـ١ يًُـزأ٠ يًتـدارى ٚايضـعٞ ؼي اؽـ٬ا        ايضانظ :  
 اؿاٍ ٚطزن اصباب ايٓؿز٠ ٚاظٗار ايٛن ٚاحملب١ يًشٚز.

تعٗز اٯ١ٜ يًشٚز ٚايشٚد١ َضا٨ٚ ايعشٚبـ١ ٚاغيٓـاؾ  ايـيت    ايضاب  :   
ناْت ترتعض عٔ ايشٚاز ٚقاصٔ اؿٝا٠ ايشٚد١ٝ، ؾايط٬م ٜبري ع٢ً مٛ 

ــازي    اغي ــ٘ تع ــانٜل قٛي ــايـ َؾ ــّٛ اغيخ ََهَيياَانَكُييىضايِييٍضاأَََُغِييكُىضاأَصًَْألجًيياااااطؿٗ

 .ص نِرَغضكُنٌُألاَِنَْضيَااًَجَعَمَاتَْضنَكُىضايٌََدَّجًاًَسَ ضًَح 

َٔ َؾانٜل اٯ١ٜ اع٬ٙ إ ٜز٣ ايشٚدإ افـزار ايطـ٬م    ايجأَ :  
ٝدرنإ َٓاؾ  ٚا٭ا٣ ايذٟ ٜضبب٘ اٱؾرتام ٚاْؿؾاٍ أسدُٖا ازي اٯ ز، ؾ

 ايشٚد١ٝ، ٚحيزؽإ ع٢ً ايعٛن٠ ايٝٗا ٚعدّ ايتؿزٜ  بٗا.

مشٍٛ أسهاّ ايط٬م ايكزآ١ْٝ ٭سٛاٍ ايٓاظ اغيتبا١ٜٓ َهاْال  ايتاص  :  
 ٚسَاْال ٚإزي ّٜٛ ايكٝا١َ .

نجريال َا حيؾٌ ايطـ٬م ٭صـباب آْٝـ١ طار٥ـ١ اٚ اْـ٘ ْتٝذـ١        ايعاعز :  
   ٛ ٕ ْٗاٜـ١ هلـا ٚتٓتؿـٞ َعـ٘ اصـبابٗا       ٬ؾات َتؾاعد٠ ؾٝـ تٞ ايطـ٬م يٝهـ
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َٚكدَاتٗا ؾٝٓعز ايشٚدإ سيٓعار ايعكٌ ٚاؿه١ُ ازي ايشٚاز نخري ق  
 اٍ َٔ تًو ايهدٚرات نُا اْٗا تتبخز ٚتشٍٚ عـٔ ايـذانز٠ ؼي ايػايـب    
ٚتربس اصباب اي٥ٛاّ ٚاحملب١ ٚايٛن ايذٟ سرع٘ اهلل ؼي قًيب ايـشٚدري نـ٬ل   

 يؾاسب٘.

ايرتبؿ ٖٛ اغيهح ٚاٱْتعـار ؾـإ اٯٜـ١ ٚعـد      سيا إاؿانٟ عغز :   
نــزِٜ َٓــ٘ تعــازي يًتــدارى ٚاٱؽــ٬ا إ عــا٤، ٚقــد تهــٕٛ ا٭ؾقــ١ًٝ ؼي 

 اٱؾرتام.

إ ايج٬ث١ اقـٌ اؾُـ  سيعٓـ٢ إ َـد٠ اٱْتعـار يٝضـت        ايجاْٞ عغز :  
 ق١ًًٝ، ٚاْٗا َد٠ ناؾ١ٝ يًتدارى ٚا تٝار ا٭ؾقٌ ٚا٭سضٔ.

انزاّ ايكزإٓ يعكد ايشٚاز ٚسل ايـشٚز ؼي  تبري اٯ١ٜ  ايجايح عغز :  
اصتداَت٘ ٚعٛن٠ صٝانت٘ ٚسكٛقـ٘ ايـيت ٜقـُٓٗا يـ٘ ايـشٚاز، أٟ إ َـد٠       

 ايعد٠ رظي١ ٚؾزؽ١ ٚانزاّ يًشٚز َجًُا ٖٞ انزاّ يًشٚد١.

ْعت َد٠ ايعد٠ بايرتبؿ ٚاٱْتعارن٫ي١ ا١ُٖٝ اعدان  ايزاب  عغز :  
شٚد١ٝ  ؾٛؽال ٚاْٗا  ًكت ايزسِ يًشٌُ ٚعدّ تعطٌٝ اغيزأ٠ ؼي باب اي

ؾؿٞ اٯ١ٜ اعار٠ ازي ايت٧ٝٗ  صًَََهَاَايِنضيَااصًَضجَيَاطسٚد١ غيا ٚرن ؼي قٛي٘ تعازي 

 غيا بعد ايعد٠ ؾُٝا ٜتعًل عاٍ ايشٚد١ٝ ٚاٱلاب.

ٚايٓٗــٞ ايــٛارن ؼي اٯٜــ١ عــٔ نتُــإ ٚا ؿــا٤ اؿُــٌ نعــ٠ٛ يهغـــ   
ٚيهٞ ٜهٕٛ ايشٚز  اؿكا٥ل ٚاٱع٬ٕ عٔ اؿٌُ يه٬ٝ تتدا ٌ ا٭ْضاب

عاغيال باؿٌُ َٚا رسق٘ اهلل عش ٚدٌ سيع٢ٓ إ اٜكاع ايط٬م ٫ ًٜػٞ اٯثار 
اغيرتتبــ١ عًــ٢ ايــشٚاز بــٌ اْٗــا تبكــ٢ عًــ٢ ساهلــا ازي ســري اصــتبا١ْ ا٭َــز 
ٚسؾٍٛ ايؿؾٌ ايتاّ بري ايشٚدري ٖٚـٛ بايٓضـب١ يًشاَـٌ ٚفـ  اؿُـٌ      

يـشٚز بشٚدتـ٘ ْٚبـذ    ٚؾٝ٘ ْٛع رظي١ ؾكـد ٜهـٕٛ اؿُـٌ َٓاصـب١ يزدـٛع ا     
اـ٬ف ٚايؿزق١، نُا ت٪ند اٯ١ٜ انزاّ اٱص٬ّ يٲْضإ ٚإ نإ ظيـ٬ل  
مل ٜٛيد بعد بايٓٗٞ عٔ ا ؿا٤ اَزٙ َٚٓـ  سٚاز اغيـزأ٠ َـٔ غـري ابٝـ٘ َـد٠       



 15ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ41َعامل اٱضيإ/ز

  

اؿٌُ، باٱفاؾ١ ازي تعاٖدٙ ٚفُإ سكٛق٘ َٚٛفٛعٝت٘ ؼي ؼدٜد ٚاطاي١ 
ا٤ باٱضيـإ بـاهلل ٚرصـٛي٘    َد٠ ايعد٠ ازي اٚإ ايٛف  ٚتكٝٝد عـدّ اٱ ؿـ  

ن٫ي١ ا تؾاـ اغيضًُري بٓعاّ ايعد٠ ٚعـدّ ايهـذب ؾٝٗـا، ٚإ اصـتبا١ْ     
اؿٌُ ٚعدّ ا ت٬ط ا٭ْضاب َٔ َعامل اٱضيإ ٚي٘ اثز ؼي ؽ٬ا ايطؿٌ 
عٓــدَا ٜغــب ٜٚهــرب، ٚ٭ٕ اؿُــٌ ًَــو يٮَــ١ ٚيٲصــ٬ّ باٱفــاؾ١ ازي  

 ازي سري ايٛف .َٛفٛع ا٭ب٠ٛ ٚا٭١ََٛ ٚن ْ٘ اَا١ْ ؼي رظيٗا 
نُا تدٍ اٯ١ٜ ع٢ً ا١ًٖٝ اغيزأ٠ يتًكٞ اـطاب ايكزآْٞ ٚا٭َز ٚايشدز 
ٚؼًُٗا َض٪ٚي١ٝ آثار اؿهِ، ؾٗٞ تغارى ايزدٌ ؼي ا٭سهـاّ ايتهًٝؿٝـ١   
نايؾ٠٬ ٚايؾّٛ ٚؼي اسهاّ اغيعا٬َت ٚاغيضتشبات ا٫ َا  زز بايديٌٝ 

ايغخؾـ١ٝ ؾكـد ٫ ٜعًـِ    ا٫ اْٗـا ؼي ٖـذٙ اغيضـ ي١ تٓؿـزن عًـ٢ مـٛ ايكقـ١ٝ        
باؿٌُ ا٫ اغيـزأ٠ ْؿضـٗا، ؾذـا٤ت اٯٜـ١ يتشـذرٖا َـٔ ا ؿا٥ـ٘ َـا ناَـت          

.١َٓ٪َ 
َٚٔ َؿاِٖٝ اسك١ٝ ايـشٚز ؼي ايعـٛن٠ ازي سٚدتـ٘ اصتؾـشاب اؿٝـا٠      
ايشٚد١ٝ ٚانزاّ نٌ َٔ ايزدٌ ٚاغيزأ٠، اَـا ايزدـٌ ؾببكـا٤ سـل ايزدـٛع      

ايـشٚز ا٭ٍٚ ٚايضـعٞ    بايشٚد١ ؼي َد٠ ايعد٠ ٚاَا ايشٚد١ ؾبايزدٛع ازي
يتدارى اـط  ٚايشيٌ، ٚغايبال َا ٜهٕٛ ٖذا ايزدٛع ْاؾعال يٮ١َ َٚاْعال َٔ 
عــٝٛع ايؿاسغــ١ اٚ ايؿكــز ٚاـؾــ١َٛ، ٚقٝــد اران٠ اٱؽــ٬ا غيٓــ  ػــدن   
ــاى     ــ١، ٚتهــزار ســا٫ت ايطــ٬م ارب اـــ٬ف ٚسؾــٍٛ ايطــ٬م َــز٠ ثاْٝ

 عخؾٞ ْٚٛعٞ ٚتعطٌٝ يٮرساّ.
ٱؽ٬ا بؾٝػ١ اؾُ  إ ارانٚا اؽ٬سال سيعٓـ٢  ٚقد دا٤ قٝد اران٠ ا

اعرتاط ١ْٝ ايٛؾام ٚاي٥ٛاّ َٔ ايطزؾري، ؾـااا نـإ اسـد ايـشٚدري ٜٓـٟٛ      
اٱؽ٬ا ٚاٯ ز ٜكؾد  ٬ؾ٘ تتذدن اـؾ١َٛ ٚاصباب ايؿت١ٓ ، ٚإ نإ 
ظاٖز اٯ١ٜ حيٌُ ع٢ً ا٭سٚاز أٟ إ ٚاٚ اؾُاع١ ؼي )ارانٚا( تعٛن ازي 

إ اؽ٬ا اؿٝـا٠ ايشٚدٝـ١ بٝـد ايـشٚز ؼي ايػايـب ،       ايبعٛي١، ٖٚذا ٜعين
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باعتبار إ اغي٪١َٓ ت٪نٟ ٚظا٥ؿٗا اٚ إ ايشٚز عهِ قَُٝٛت٘ ٚصٝانت٘ ؼي 
ا٭صز٠ ٜضتطٝ  تدارى ا٭َٛر َٚعاؾ١ اـطـ  ٚاغيٓـ  َـٔ ايشيـٌ، ٚاغيـدار      
ع٢ً ْٝت٘ ٚعشَ٘ اؽ٬ا اؿاٍ ْٚغز ايٛن ٚاحملب١ ٚانزاّ ايشٚد١ ٚاعطا٤ٖا 

ٜٚهؿٞ ؼي اران٠ اٱؽ٬ا قؾدٙ َٚضـُاٙ ٚايعـشّ عًٝـ٘ ٚؽـزف     سكٛقٗا 
 ايطبٝع١ يذيو دا٤ بًؿغ اٱران٠.

ثـِ بٝٓـت اٯٜــ١ قاعـد٠ نًٝــ١ ٫ تٓشؾـز سيٛفــٛع ايطـ٬م اٚ ايزدــٛع      
بايشٚد١ بٌ ٖٞ تتػغ٢ اؿاي١ ايشٚد١ٝ ٚايؾ١ً بري ايشٚز ٚايشٚد١ ٚشيٓ  

 اغيزأ٠ َٔ ايػزٚر ٚايتعدٟ ع٢ً َكاّ ايشٚز.
كضِٝ يًٛاق  ٚؼدٜد يًُـ٬ى َٚٓـ  َـٔ ايتذـاٚس َـٔ غـري إ       ؾاٯ١ٜ ت

ٜهٕٛ ؾٝٗا غدي اٚ سٝـ ع٢ً اغيزأ٠ بديٌٝ اغيج١ًٝ ٚايتضاٟٚ ؾُٝا يًُزأ٠ َٚا 
عًٝٗا ٚدا٤ قٝد اغيعزٚف ٭ٕ اؿكٛم َٔ اٱْؾاف ٚايعدٍ، ٚيًُٓ  َـٔ  

  زٚدٗا عٔ َٛاسٜٔ ايغزٜع١.

اٌرفغري 
 صَّرَشَتَّصضٍَاتِأَََُغِيٍَِّاثَالَثَحَاقُشًٍُُااًَألنًُْطَهَّقَاخُط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

َــٔ اصــِ دن، ٖٚـٞ  تضـ٢ُ َــد٠ تـزبؿ اغيطًكــ١ "ايعــد٠" ٚاؾُـ  ايعٴــ   
ٚايعد٠  ،اٱعتدان ٚت تٞ َؾدرال نُا يٛ قًٓا اعتدت اغيطًك١ اعتدانال ٚعد٠

عد٠ َعدٚن٠ ترتبؿ ؾٝٗا اغيزأ٠ ٚشيتٓ  عٔ ايشٚاز َٔ اصِ ؼي اٱؽط٬ا 
عزعٞ ٚتعبدٟ نزِٜ ؿٝا٠  شعٚاٚن ْٗا  ،هلا بزا٠٤ رظيٗاايػري ٚتعًِ  ٬

ايشٚد١ٝ ٚؾزؽ١ ٱَهإ ايتدارى ٚايرتاد  ٚايتؿهز ٚادزا٤ نراص١ َكار١ْ 
 .ْعز١ٜ بري ساٍ ايشٚد١ٝ َٚا بعدٖا

ٚؼؾــري  ،َٚــٔ َٓــاؾ  ايعــد٠ ؽــٝا١ْ اٱْضــاب ٚاغيٓــ  َــٔ ا ت٬طٗــا 
ٚقـد تهـٕٛ ايعـد٠     ،ا٭رساّ ٚا٭سٚاز ٚادتٓاب اٱؾرتا٤ ٚايػٝب١ ٚمٖٛـا 

يًُؾٝب١ ٚايتؿذ  نعد٠ ايٛؾا٠، ٫ٚ عد٠ ع٢ً اييت مل ٜـد ٌ بٗـا ايـشٚز    
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ثُىَّاطَهَّقْرًُُيٌىٍَُّايِيٍضاااط صٛا٤ سؾٌ ايؿزام بط٬ق٘ اٚ ؾضخ يكٛي٘ تعازي 

َََيااااااااا ٍضاِعييذٍَّجاَذعضَرييذًُّ ٍَّاِييي ْضِي ًَييااَنُكييىضاَعَهيي ٍَّاَف ًَغُّييٌُى ٌضاَذ ٚيٓؾــٛـ  صَقثضييِماَأ

 .اعَضتؿٝق١ ٚيٲطي

سٖـز٠ بايعـد٠ عًـ٢ ايـيت مل ؼـ  ٚايـيت       ابـٔ  ٚقاٍ ايضٝد اغيزتق٢ ٚ
فـعٝؿ١ ايضـٓد   ْعتت ب ْٗا بًػت صٔ ايٝ ظ َٚجًٗا ٫ ؼٝ ، ٚيٓؾٛـ 

٫ٚ تؾًض غيكا١َٚ ايٓؾٛـ ايهجري٠ ايكا١ً٥ بعدّ اٱعتدان عًُٝٗا ؼي ساٍ 
ٚيهٓٗا َٛاؾكـ١ ٱط٬قـات ايكـزإٓ ، ٚاٱْتؿـاع ايعـاّ َـٔ ايعـد٠        ايط٬م، 

 نؿزؽ١ ي٥ًٛاّ . 
ًَألنالَّئِِاَّئِغضٍَايٍِضاألنًَْحِْضِايٍِضاَِغَائِكُىضاٌَِضاطلاي ذعاىلذفغري 

 صألسضذَثضرُىضافَعِذَّذُيٍَُّاثَالَثَحُاأَشضيُشٍ

اؿُد هلل ايذٟ أْعِ عًـٞ بايغـزٚع ٖـذٙ ا٭ٜـاّ بطباعـ١ اؾـش٤ اغيا٥ـ١        
آٍ عُـزإ،  َٔ)َعامل اٱضيإ ؼي تؿضري ايكزإٓ( ؼي آ١ٜ ٚاسد٠ َـٔ صـٛر٠   

 ٚطٛب٢ غئ إقت٢ٓ أٚ إطً  ع٢ً ْضخ١ َٓ٘.
ٚؼي صبب ْشٍٚ اٯٜـ١ أعـ٬ٙ ٚرن عـٔ أبـٞ بـٔ نعـب قـاٍ: قًـت: ٜـا          
ٕٸ ْاصال َٔ أٌٖ اغيد١ٜٓ غيا ْشيت اٯٜات اييت ؼي ايبكز٠ ؼي عد٠  ً ٸ٘ إ رصٍٛ اي
ايٓضا٤ قايٛا: يكد بكٞ َٔ عد٠ ايٓضا٤ عدن مل ٜـذنزٕ ؼي ايكـزإٓ ايؾـػار    

ً ٸــ٘:   ٚايهبــار اي٬ تــٞ قــد اْكطــ  عــٓٗٔ اؿــٝ  ٚاٚات اؿُــٌ، ؾــ ْشٍ اي
 }، {اي٥٬ٞ ٦ٜضٔ َٔ احملٝ  َٔ ْضا٥هِ إٕ ارتبتِ ؾعدتٗٔ ث٬ث١ أعٗز }

ٔٳ  ٜعين نذيو عدتٗٔ ث٬ث١ أعٗز(، ٚقٌٝ بقعـ  رب  {ٚاي٥٬ٞ مل ٜٳشٹقٵ
أبٞ ٚأْ٘ َٓكط ، ٚيهٔ َٛفٛع اـرب َتعدن ؼي دٗت٘ ٚؽشٝض، ٚقٌٝ غيـا  

عازي عد٠ اٚات ايكز٤ٚ ٚاٚات اؿٌُ ؼي صٛر٠ ايبكز٠، ٚبكٝـت  بٝٸٔ اهلل ت
ايٝا٥ط ٚاييت مل ؼ  إرتاب أؽشاب قُد ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصـًِ  
ؼي أَزُٖا ؾٓشيت ٖذٙ اٯ١ٜ، ٚاغيغـٗٛر ْـشٍٚ صـٛر٠ ايطـ٬م بعـد صـٛر٠       
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ايبكز٠، ٚانز قٍٛ ثإ ؼي اٯ١ٜ ٖٚٛ إؼان َٛفٛع ايٝ ظ ٚاٱرتٝاب ؾـإٕ  
تدي ٖٔ ٜهٕٛ اٱعتدان بج٬ث١ عٗٛر ، ْٚضـب صـكٛط ايعـد٠    إرتبتِ أٚ إر

 عٔ اٯٜط إزي ناٚن ايعاٖزٟ ٚمل تجبت ٖذٙ ايٓضب١.
ٚإاا ناْت اغيطًك١ آٜضا ؾإٕ اٯ١ٜ ايهزضي١ ٫ تٓؿٞ ايعد٠ عٓٗا، ٚؼتٌُ 
اٯ١ٜ سذؾال ٚتكدٜزٖا: اي٥٬ـٞ ٦ٜضـٔ ٚإٕ إرتبـتِ( ٱران٠ إٔ عـد٠ اغيزتابـ١      

ؿٝ  ايذٟ ٜػٝب َد٠ ايغٗزٜٔ ٚايج٬ث١ ٚغيـزات  بايغٗٛر ٚيٝط إْتعار ا
قبٌ إْكطاعـ٘ ْٗا٥ٝـال، يـذا مل تكـٌ اٯٜـ١ )إٕ إرتـبذي( بـٌ تعًـل اٱرتٝـاب          

 با٭سٚاز. 
َٚغــٗٛر اٱَاَٝــ١ ٖــٛ إٔ اٯٜــط ٫ عــد٠ عًٝٗــا، ٚإطيــاع اغيــذاٖب  
ا٭ربع١ إٔ عًٝٗا ايعد٠ ث٬ث١ أعٗز، ٚقاٍ ايغٝخ ايطٛصٞ: ٚعـد٠ اٯٜضـ١   

ًٗا ٫ ؼٝ ، ؾ٬ عد٠ عًٝٗا، عٓد أنجـز أؽـشابٓا، ٚقـاٍ    َٔ اؿٝ  َٚج
 قّٛ: عدتٗا با٭عٗز(.

ٚدا٤ ايتكٝٝد بإْتؿا٤ ايعد٠ ؽزحيال ؼي ايكـزإٓ غؾـٛـ غـري اغيـد ٍٛ     
َّاأَُّّيَااألنَّزٍَِّاآيَنٌُألاَِرَألاََكَحضرُىضاألنًُْؤضيِنَاخِاثُىَّاطَهَّقْرًٌُُىٍَُّايِيٍضاقَثضيمِااابٗا، قاٍ تعازيط

ٍَّافًََاانَكُىضاعَهَْضيٍَِّايٍِضاعِذَّجٍاذَعضرَذًََُّيَاأٌَضاذًََ ، يٝهٕٛ َدار ايعد٠ (1) صغٌُّىُ

ع٢ً ايد ٍٛ باغيزأ٠ ؾإاا ن ٌ بٗا ًٜشّ ط٬قٗا ايعد٠ إ٫ َا  زز بايديٌٝ 
 ، ٖٚٞ ع٢ً دٗات:

 عد٠ اييت مل تبًؼ اؿٝ ، َٚجًٗا ٫ ؼٝ . ا٭ٚزي :
زا٤ ع٢ً إ ت٬ف ؼي َعٓـ٢ ايكـز٤   اييت ؼٝ  ٚعدتٗا ث٬ث١ أق ايجا١ْٝ :

 ٚاغيختار ٚاغيغٗٛر أْ٘ ايطٗز اؿاؽٌ بري سٝقتري.  
 اييت إرتؿ  سٝقٗا َٚجًٗا ؼٝ  ٚعدتٗا ث٬ث١ أعٗز. ايجايج١ :

 اؿاٌَ، ٚعد٠ ط٬قٗا ٚف  ظيًٗا. ايزابع١ :
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اييت ٫ ؼٝ  َٚجًٗا ؼٝ ، ٚعدتٗا با٭عٗز ث٬ث١ أعٗز،  اـاَض١ :
 ٗا٤ عُزٖا ب ْ٘ أقٌ َٔ عيضري ص١ٓ.ٚسدن طي  َٔ ايؿك

 اغيزتاب١ اييت إْكط  سٝقٗا قبٌ صٔ ايٝ ظ. ايضانص١ :
 ط٬م اٯٜط اغيد ٍٛ بٗا. ايضابع١ :

ٚؼتٌُ اٯ١ٜ أع٬ٙ َٔ صٛر٠ ايط٬م بايد٫ي١ ايتقـ١ُٝٓ يـشّٚ ايعـد٠    
 ع٢ً اٯٜط.

ٚايٝ ظ ٖٛ إْكطاع ايزدا٤ باؿٝ ، ٚاغيزتابـ١ ٖـٞ ايـيت قاربـت صـٔ      
ٚتزدٛ اؿٝ  ٫ٚ جيتُ  اغيتقانإ أٟ ٚدٛن ايزدا٤ ٚإرتؿاعـ٘،  ايٝ ظ 

َٚٛفٛع ايٝ ظ ٚاٱرتٝاب ٚاسد ٖٚٛ ساٍ اغيطًك١ َٔ اؿٝ ، ٚدعـٌ  
اغيزتق٢ َتعًل اٱرتٝـاب ٖـٛ اؾٗـٌ ؼي أؽـٌ اؿهـِ، ٚقـاٍ بـ ٕ سهـِ         

عٗزآعٛب ابٔ مساع١ ٚابٔ ايٝا٥ض١ اٱعتدان ث٬ث١ أعٗز، ٚب٘ قاٍ أٜقا 
 ٖز٠.سابٔ ٚإستاط ؾٝ٘ 

ــ٢     ــ٘ ايضــ٬ّ ، ٖٚــٞ عً ــانم عًٝ ــاّ ايؾ ٚٚرنت ْؾــٛـ عــٔ اٱَ
قضُري، قضِ َٓٗا ٜبري يشّٚ ايعد٠ ع٢ً اٯٜط َٓٗا ، سض١ٓ اؿًـيب عـٔ   
أبٞ عبد اهلل عًٝ٘ ايض٬ّ قاٍ: ٫ ٜٓبػٞ يًُطًك١ إٔ ؽزز إزي ب إ سٚدٗا 
ست٢ شيقٞ عدتٗا ث٬ث١ قز٤ٚ أٚ ث٬ث١ أعٗز إٕ مل ؼ ( ٚدا٤ اؿـدٜح  

 ال ٚؽزز غري اغيد ٍٛ بٗا بايتخؾؿ.َطًك
ٚعٔ ناٚن بٔ صزسإ عٔ أبٞ عبد اهلل عًٝ٘ ايض٬ّ قاٍ: عد٠ اغيطًك١ 
ث٬ث١ قز٤ٚ أٚ ث٬ث١ أعٗز إٕ مل تهٔ ؼٝ (، ٚأصتدٍ ع٢ً إْتؿا٤ ايعـد٠  
عــٔ ايٝــا٥ط بٓؾــٛـ َٓٗــا سضــ١ٓ سرار٠ عــٔ ايؾــانم عًٝــ٘ ايضــ٬ّ ؼي 

٦ضت َٔ احملٝ  يٝط عًٝٗـا عـد٠   ايؾب١ٝ اييت ٫ ؼٝ  َجًٗا ٚاييت قد ٜ
 ٚإٕ ن ٌ بٗا(.

ٚؼي ؽشٝش١ ظيان بٔ عجُإ قاٍ: ص يت أبـا عبـد اهلل عًٝـ٘ ايضـ٬ّ     
عٔ ايـيت ٦ٜضـت َـٔ احملـٝ  ٜطًكٗـا سٚدٗـا قـاٍ: باْـت َٓـ٘، ٫ٚ عـد٠           



 41َعامل اٱضيإ/ز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ20

 عًٝٗا(.
ــ١       ــ١ ايكزآْٝ ــٛ اٯٜ ــٌ ٖٚ ــ  يٮؽ ــات ْزد ــري ايزٚاٜ ــارض ب ــ  ايتع َٚ

يتٓشٌٜ ٚايٓب٠ٛ ٚأٜاّ أَـري اغيـ٪َٓري   َٚٛفٛع اٯٜط عاّ ايب٣ًٛ َٔ أٜاّ ا
ٚاؿضٔ ٚاؿضري ٚسٜٔ ايعابـدٜٔ ٚايبـاقز عًٝـ٘ ايضـ٬ّ، ؾ٬بـد إٔ ٖٓـاى       
سهُال َتضاغيال َٚتعارؾال عًٝ٘ ٖٚٛ ع٢ً ايعاٖز اغي٬س١َ بري ايد ٍٛ ٚايعد٠ 
ؾُٔ ن ٌ بٗا سٚدٗا ثـِ ؾارقٗـا ؾ٬بـد َـٔ عـد٠ تعتـدٖا َـ  َٛفـٛع١ٝ         

 اّ اييت تتذ٢ً بايعد٠.اٱستٝاط ؼي ايؿزٚز ؼي اغيك
ٚقــد ٚرنت ايٓؾــٛـ بــايتٛارخ بــري ايــشٚز ٚايشٚدــ١ أثٓــا٤ ايعــد٠  
ــ١ تاَــ١      ــ ظ َــٔ اؿــٝ  يــٝط عً ــ١ ٭ْٗــا ًَشكــ١ بايشٚدــ١، ٚايٝ ايزدعٝ
يًشزَإ َٔ ٖذا اؿل َا ناّ قد سؾٌ ن ٍٛ ٚاام نـٌ َُٓٗـا عضـ١ًٝ    

ال ، اٯ ز، ٚيٝط ايٝ ظ َجٌ ايب١ْٛٓٝ ؼي ايط٬م نُـا ؼي ايـيت طًكـت ث٬ثـ    
  ؾٛؽال ٚإٕ اؿه١ُ َٔ عد٠ اغيطًك١ ع٢ً ٚدٛٙ:

 عدّ إ ت٬ط َا٤ أنجز َٔ ٚاط٧.  ا٭ٍٚ : 
  ايجاْٞ : ايعد٠ ؾزؽ١ ٚسل يًشٚز بايزدٛع باغيزأ٠ بايتدارى أٚ ايٓدّ.

 َٛفٛع١ٝ اغيٗز ٚاٱْؿام ٚايعغز٠ بري ايشٚدري.ايجايح :  
ٓٳ  ايزابـــ  : ــ ٝٵـ ٌٳ بٳ ــ ٚٳدٳعٳـ ــ٘ تعازيط ٛٳنٳٸ٠ل إطـــ٬م ٚإصتؾـــشاب قٛيـ ــ َٳـ ِٵ  ُه

ُٳ١لص  . (1) ٚٳرٳسٵ
 ع ٕ َٚٛفٛع١ٝ عكد ايشٚاز ٚايزابط١ اغيرتعش١ عٓ٘. اـاَط :  

إؽ٬ا ا تُعات ٚبح رٚا ا٭يؿ١ ٚاغيٛن٠ ؾٝٗا، ٚا٭صز٠  ايضانظ :
 ْٛا٠ ا تُ  ، ٚنؾ  أبػ  اؿ٬ٍ باٱْاب١ ٚاي٥ٛاّ.

َاناَـت   سل ايشٚد١ ؼي ايزدٛع َد٠ ايعد٠ ٚإ ناْت آٜضال ايضاب  :
َد ٫ٛل بٗا، ٚايتدارى ٚإساس١ أصباب ايٓؿز٠، يذا جيب إٔ تبك٢ اغيطًكـ١  

 ايزدع١ٝ َد٠ ايعد٠ ؼي بٝتٗا ٚتتشٜٔ يشٚدٗا.
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ســل ايٛيــد إٕ ٚدــد ٚا٭قــارب ؼي صــ١َ٬ ايعًكــ١ ايشٚدٝــ١   ايجــأَ :
  ؾٛؽال ؼي صٔ ايٝ ظ.

اف ػًٞ ايتهاٌَ ؼي قٛاْري ايغزٜع١ اٱص١َٝ٬ ٚؽٝؼ اٱْؾ ايتاص  :
ؾٝٗا ٚاغيختار ٚايعاٖز َٔ اٯ١ٜ ايكزآ١ْٝ ٚدٛب ايعد٠ ع٢ً ايٝا٥ط، ٖٚـٛ  
َٛاؾل يكاعد٠ ٫ فزر ٫ٚ فزار ؼي اٱص٬ّ ٚقاعد٠ ْؿٞ اؿزز ؼي ايدٜٔ 
ٚقٍٛ رصٍٛ اهلل ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ: ٜضزٚا ٫ٚ تعضزٚا ٚصـهٓٛا  

ا ٜؿـشعِٗ  ٫ٚ تٓؿزٚا( ٚقاٍ: إاا سدثتِ ايٓاظ عٔ ربِٗ، ؾ٬ ؼدثِٖٛ سي
 ٜٚغل عًِٝٗ(.

ُٳشٹِٝ   ٔٵ اْي َٹ ٔٳ  ٜٳ٦ٹضٵ ٚٳاي٬ ٸ٥ٹٞ  َٚٔ اٱعذاس اغيضتشدخ ؼي قٛي٘ تعازيط
ِٵص اٱرتكـا٤ ؼي عًـّٛ ايطـب ٚإَهـإ ظيـٌ اٯٜـط        ٕٵ ارٵتٳبٵتٴ ِٵ ِإ ٔٵ ْٹضٳا٥ٹُه َٹ
ايّٝٛ أٚ غدا، ؾٝهٕٛ َٔ ايزٜب ٚايغو إستُاٍ أ ذٖا يعـ٬ز اؿُـٌ،   

َـ    ١ يًُختــار ٖٚــٛ سهـِ بايعــد٠ بايغــٗٛر  ٚيهـٔ ٖــذا ا٭َـز يــٝط عًــ١ تا
 . يًُطًك١ اٯٜط

َضـ ي١ ايعـد٠ ٚاسهاَٗــا ٚدٗـال َغـزقال ؼي ايغـزٜع١ اٱصــ١َٝ٬       بكـ٢ ٚت
ٚن٫ي١ ع٢ً ػًٞ اٱعذاس ؼي اتكإ ا٭ْع١ُ ٚايكٛاْري ٚؽـ٬سٝتٗا يهـٌ   

َٚٔ اٱعذاس اٜقال عدّ ظٗٛر  ،سَإ َٚهإ َٚٓاصبتٗا يٮسٛاٍ اغيختًؿ١
با٭ا٣ َٓٗا ٖٚٞ َٔ اغيؿا ز اييت تطٌ ع٢ً ايعامل ٚاغيًٌ اصتٝا٤ اٚ ععٛر 

ٚاغي٪صضات ايتغزٜع١ٝ ٚاٱدتُاع١ٝ َٚؾانر ايتغزٜ  ٚتدعِٖٛ يٲص٬ّ 
ؼي ساٍ ايٛؾا٠ ػب ايعد٠ عًـ٢  ، ٚ ٚايزدٛع ازي اسهاَ٘ ٚاٱقتباظ َٓٗا

 ايشٚد١ َطًكال.
ٓكٝٗا ااا ؿٛظ اتباعٗا َٚعتـا ؼي ْـا ٚت ثريٖـَٚٔ ايغزا٥  َا تؿكد بزٜكٗ

باْت ٚاْهغؿت ْٚؿذ ايٝٗا ايقٝا٤، ٚن ًـت َعـرتى ايتٓـاؾط ٚ قـعت     
غيٛاسٜٔ ايعكٌ ٚايعزف ٚايب١٦ٝ ٚايتذزب١، اَا اٱص٬ّ ؾاْ٘ ٜشنان ت يكال عٓد 

َـ   ـٍٛ اؿـتدا ٌ اؿقارات ٚتكارب ا٭ؾهار ٚسؾ ز ـٛار بـري ا٭َـِ ا٭
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إ نؿـ١  ـك١ ٚردشـ١ ٚايجـش ٚايزؾعـعـاسٍ ايـ٬م َٔ َٓـتًشّ اٱْطـايذٟ ٜض
 .١َٝ٬ ٚاظٗار اٱيتشاّ ٚايتكٝد ايتاّ بٗاــزٜع١ اٱصــاّ ايغــاسه

َٚٔ اٱعذاس إ اسهاّ ايط٬م هلا سؾا١ْ اات١ٝ ؾٗٞ ؼـزظ ْؿضـٗا   
ؾُج٬  ،بٓؿضٗا بغٝٛع ايتغزٜ  ٚعدّ ايرتنن ٚتعدن اٱستُا٫ت ؼي اؿهِ

ٜٚعترب ايعكد ؾاصدال ٫ ٜؾض َطًكال يًُعتد٠ إ تتشٚز َٔ ايػري َد٠ ايعد٠ 
ٚبــاط٬ل باطيــاع عًُــا٤ اغيضــًُري ٖٚــذا اؿهــِ ٜعزؾــ٘ ايؾــػري ٚايهــبري،  

 .ٚايذنز ٚا٭ْج٢، ٚاغيتشٚز ٚغريٙ
ٚدا٤ت اٯ١ٜ بؾٝػ١ اـرب ٚيهٓٗا تتقُٔ اٱْغا٤ ٚا٭َـز ايتهًٝؿـٞ،   
ٖٚٛ َتٛد٘ ازي اغيطًكـ١ ػيـا ٜعـين ؼًُـٗا اغيضـ٪ٚي١ٝ ايغـزع١ٝ ؼي َٛفـٛع        

 ٛ فـٛع ايتهًٝــ َٚانتـ٘ ٖٚـٛ اَـز ٜـدٍ عًـ٢ اُٖٝـ١ اغيـزأ٠          ايعد٠ ٭ْٗـا َ
يتشٌُ اعبا٤ اؿهِ ٚتًكٞ ا٭ٚاَز ع٢ً مٛ َضتكٌ، ا٫ إ ٖذا اغيٓطٛم 
٫ ضيٓــ  َــٔ مشــٍٛ اٯ ــزٜٔ بــاؿهِ صــٛا٤ ايــشٚز اٚ ا٭ب اٚ اؿــانِ   
ايغزعٞ ٚايضًطإ ايكافٞ ٚعا١َ اؾزان ا تُ ، ٖٚذا َٔ اصزار سؿـغ  

 ٭َز باغيعزٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهز.ايغزٜع١ َٚٔ عَُٛات ا
ؼي ايٛقت ايذٟ جيـشٟ ؾٝـ٘    صتأَََُغِييٍَِّااط تز٣ غيااا ٚرن قٛي٘ تعازي 

 انز ايرتبؿ ؾٝ٘ ٚدٛٙ:
 يًتٛنٝد.ا٭ٍٚ : 

ؼي اٯٜـ١ اعـار٠ ازي ؼُـٌ اغيـزأ٠ يغـطز ٚقضـ  َـٔ َضـ٪ٚي١ٝ          ايجاْٞ :
ا ٖـٛ  ايتدارى ٚاجيان اؿٌ ا٭سضٔ َٔ اٱؽ٬ا اٚ اٱؾرتام ؾًٝط أَزٖ

ايضايب١ ايه١ًٝ، بٌ هلا ع ٕ ٚإ نإ قدٚنال ؼي َٛفٛع ايط٬م ٚضيهٔ إ 
 تٛصع٘ بًشاظ اغيؾاحل ٚاغيؿاصد.

ايبا٤ يٲيؾام ٚنبض طياا ايـٓؿط َٚٓعٗـا َـٔ ايتطًـ  ازي      ايجايح :
 ايزداٍ.

َٛفٛع١ٝ ايشٚاز ؼي سٝـا٠ اغيـزأ٠ ٭ٕ ايرتبـؿ بـايٓؿط ٜـدٍ       ايزاب  :
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 ع٢ً ايتطً  يًػد.
 تعًل ايرتبؿ بايٓؿط َدرص١ ا ٬ق١ٝ ٚادتُاع١ٝ. :اـاَط 

تدٍ اٯ١ٜ ع٢ً عدّ امؾار َٛفٛع ايرتبؿ بعدّ ايشٚاز  ايضانظ :
 َٔ ايػري بٌ إ ايعد٠ َٛفٛع ٜتعًل بهٝإ اغيزأ٠ َٚضتكبًٗا ٚسٝاتٗا.

اٯ١ٜ نع٠ٛ يًُطًكـ١ يًتـدبز ٚايتؿهـز َـد٠ ايعـد٠ ٖٚـٌ ؾٝٗـا         ايضاب  :
اهلـا َـ  ايـشٚز، اؾـٛاب: ْعـِ، ٖٚـٛ اَـز        اعار٠ ازي ايضعٞ ٱؽ٬ا س

َضتكزأ َٔ تغزٜ  ايعد٠ ٚؿٌُ ايرتبـؿ ٚاٱْتعـار عًـ٢ اغيعٓـ٢ ا٭عـِ،      
يذا ٫ جيٛس يًُطًك١  ،ؾُٔ ٚدٛٙ اٱْتعار ايتطً  ازي عٛن٠ ٚردٛع ايشٚز

ايزدع١ٝ اـزٚز َٔ بٝت ايشٚد١ٝ ٜٚضتشب هلا إ تتشٜٔ يشٚدٗا عضـ٢  
ذٍ ايٛصـ  َـٔ ادـٌ ايزدعـ١ ٚاؽـ٬ا      إ ٜزد  بٗا، َٚٔ ايٓضا٤ َٔ تبـ 

 اات ايبري.
ٚقـاٍ   ،٫ٚ ٜؾض ايط٬م ا٫ َٔ قبٌ ايـشٚز ؾٗـٛ اٜكـاع ٚيـٝط بعكـد     

ؾااا ناْت ادٓب١ٝ ؾااا اٚقـ  ايطـ٬م ؾٗـٞ َطًكـ١ عضـب ايًػـ١       "ايزاسٟ: 
ــا        ــ١ عًٝٗ ــري ٚادب ــد٠ غ ــزع، ٚايع ــزف ايغ ــب ع ــ١ عض ــري َطًك ــا غ ٚيهٓٗ

 .(1)"باٱطياع
يط٬م ع٢ً غري ايشٚدـ١ يػـٛ ٫ٚ ٜؾـدم    ٖٚذا تهًـ، اا إ ٚقٛع ا

عًٝ٘ اْ٘ ط٬م يػ١ ٚعزؾال ٚعزعال صٛا٤ ع٢ً ايكـٍٛ باؿكٝكـ١ ايغـزع١ٝ اٚ    
عدّ ايكٍٛ بٗا، ٖٚٛ  ارز عٔ ايطـ٬م ٚاسهاَـ٘ ؾـ٬ تؾـٌ ايٓٛبـ١ ازي      

٫ٚ تؾٌ ايٓٛب١ ازي سؾـٍٛ اٱطيـاع ؾاغيضـ ي١     ،ايكٍٛ بعدّ ايعد٠ عًٝٗا
طياع ع٢ً عدّ ايعـد٠ عًـ٢ ايشٚدـ١ غـري     صايب١ باْتؿا٤ اغيٛفٛع، ْعِ اٱ

 اغيد ٍٛ بٗا.
ٚع٢ً ايكـٍٛ اغيغـٗٛر بـإ ايكـز٤ ٖـٛ ايطٗـز أٟ اغيـد٠ اغيٓشؾـز٠ بـري          

ساغيا تز٣ ايدّ ؼي اؿٝق١ ايجايج١، ٚع٢ً  ؽزز اغيطًك١ َٔ ايعد٠ ،سٝقتري
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ٚؼي  ،ؾ٬ ؽزز ست٢ تػتضٌ اٚ تطٗز َٔ اؿٝق١ ايجايج١  ايكٍٛ باْ٘ اؿٝ
ضِ ايٓضا٤ ؼي َٛفـٛع اؿـٝ  تكضـُٝال عكًٝـال اصـتكزا٥ٝال ازي      باب ايؿك٘ تك

 قضُري:
    .اات ايعان٠ ا٭ٍٚ :
 غري اات ايعان٠. ايجاْٞ :

 ٚايكضِ ا٭ٍٚ ع٢ً ٚدٛٙ:
اات ايعان٠ ايٛقت١ٝ ايعدن١ٜ، ٖٚٞ اييت تز٣ ايدّ ؼي ّٜٛ  ا٭ٚزي :      

ايٛقـت   َعري َٔ نٌ عٗز ٜٚضتُز غيد٠ تتهزر ؼي نٌ عٗز ؾٝتُاثٌ عٓدٖا
ٚايعدن ؼي عٗزٜٔ اٚ انجز، نُا يٛ ناْـت تـز٣ ايـدّ ؼي ايٝـّٛ ا٭ٍٚ َـٔ      
ايغٗز ٜٚضتُز عٓدٖا ؼي نٌ َـز٠ صـبع١ اٜـاّ ؾٝهـٕٛ أٚإ اؿـٝ  َٚـد٠       

 أٜاَ٘ ثابتري.
اات ايعان٠ ايٛقت١ٝ ؾك : ٖٚٞ اييت اعتانت ر١ٜ٩ اؿٝ  ؼي  ايجا١ْٝ :    

عٗز ٚآ ز نُـا يـٛ    ّٜٛ َعري َٔ نٌ عٗز ٚيهٔ َد٠ اؿٝ  ؽتًـ بري
ٜضـتُز يضـت١ أٜـاّ    ٚناْت تز٣ ايدّ ؼي ايّٝٛ اـاَط َـٔ نـٌ عـٗز َـز٠     

ٚا ز٣ صبع١ اٜاّ اٚ عيض١ أٜاّ، ؾايتُاثٌ ٜٓشؾز عٓدٖا ؼي أٚإ بداٜـ١  
 اؿٝ  نٕٚ عدن أٜاَ٘.

اات ايعان٠ ايعدن١ٜ ؾك : أٟ إ ايتُاثٌ ٜهٕٛ ؼي عدن أٜاّ  ايجايج١ :  
ز أٚ اقٌ َٔ عـٗز تهـٕٛ َـد٠ سٝقـٗا     اؿٝ  نٕٚ ايٛقت، ؾؿٞ نٌ عٗ

َج٬ل عيض١ أٜاّ ٚيهٓ٘ َز٠ ٜ تٝٗا ؼي اٍٚ ايغٗز َٚز٠ ؼي ايّٝٛ ايزاب  َٓ٘ اٚ 
 ايضاب  َٓ٘ ٖٚهذا.

ٚبايٓضب١ يٮٚزي أٟ ايٛقت١ٝ ايعدن١ٜ ؾ ْٗا ؼٝ  بز٩ٜتٗا يًدّ بؾؿات 
اؿٝ  سيا ٜٛدب اٱط٦ُٓإ ايعزؼي، ٚقد قاٍ ايٓيب ؽ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘   

 ًِ يًيت تعزف أٜاَٗا: "أنٟ ايؾ٠٬ أٜاّ اقزا٥و".ٚص
ٚنذا بايٓضب١ يًجا١ْٝ ٖٚٞ ايٛقت١ٝ ؾك  ؾ ْٗا ترتى ايعبان٠ سيذـزن ر٩ٜـ١   
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ايدّ ؼي ايعان٠ ٚيٛ مل ٜهٔ ايـدّ داَعـال يًؾـؿات ٚترتتـب عًٝٗـا طيٝـ        
أسهاّ اؿا٥ ، ْعِ يٛ عًُت بعد ايو عدّ نْٛ٘ سٝقال نُا يٛ أْكط  

اّ ؾ ْٗا تكقٞ َا تزنت٘ َـٔ ايعبـانات يكاعـد٠ اٱعـتػاٍ     قبٌ شياّ ث٬ث١ اٜ
 ٚعدّ ثبٛت اؿٝ  ايذٟ ٫ ٜهٕٛ أقٌ َٔ ث٬ث١ اٜاّ.

 اَا بايٓضب١ يًكضِ ايجاْٞ اغيتعًل بػري اات ايعان٠ ؾع٢ً ٚدٛٙ:
ٖٚٞ اييت أبتدأ اؿٝ  عٓدٖا ٚرأت ايدّ أٍٚ َز٠  :ا٭ٍٚ : اغيبتد١٥ 

 عِ ؾٝغٌُ اغيقطزب١.ٚأسٝاْال ٜطًل ٖذا اٱؽط٬ا ع٢ً ا٭
ٖٚٞ اييت رأت ايدّ َهـزرال ٚيهـٔ مل تضـتكز هلـا      اغيقطزب١:ايجاْٞ : 

 عان٠ َٔ د١ٗ ايٛقت ٫ٚ بًشاظ عدن ا٭ٜاّ.
ٖٚٞ اييت ْضٝت اٚإ سٝقٗا ٚعدن أٜاَ٘ ٚتضـ٢ُ   ايٓاص١ٝ:ايجايح : 

 اٜقال اغيتشري٠.
يكضِ ٚبايٓضب١ يًؾٛر ايج٬ث١ أع٬ٙ ٚنذيو اات ايعان٠ ايعدن١ٜ َٔ ا

ا٭ٍٚ ؾ ْٗا ترتى ايعبان٠ ٚتزتب اسهاّ اؿٝ  سري ر١ٜ٩ ايـدّ ااا نـإ   
ــار٠      ــار إَ ــؿات ٚامؾ ــٛع ازي ايؾ ــ١ ايزد ــ٬م أني ــٝ  ٱط ــؿات اؿ بؾ

 ايتشٝ  بٗا.

 حبث تالغً
ؼي اٯ١ٜ اعذاس غيا ؼي ن٫يتٗا اٱيتشا١َٝ َٔ ا٫ بار عٔ عدّ اصتُزار 

اسٗٔ ؼي نجري َٔ فتُعات اب ٚدٛن اٱَا٤ ْٚهـا٤ ٚغٝـبكا٤ َٛفٛع اٱَ
 ٚاَؾار اغيضًُري ؾاْت تز٣ َٛفٛع اٱَا٤ عب٘ َٓعدّ ؼي ٖذا ايشَإ.

أٟ غـري اؿـز٠   ؼي باب ايعاّ ٚاـاـ انـزت ٖـذٙ اٯٜـ١ ٚإ ا٭ َـ١     ٚ
 ٚيهٔ ا٭ ١َ تٓهض باسد طزم ث٬خ ٖٚٞ: ، ؾت بايض١ٓ

 ًَو ايُٝري. ا٭ٍٚ :
 ايتشًٌٝ أٟ ٚط٪ٖا باإ َايهٗا. ايجاْٞ :

 .عكد ايٓهاا جايح :اي
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ــت َضــتك١ُٝ اؿــٝ     ــزا٤إ إ ناْ ــ١ ق ــ١ اغيطًك ــ١  ،ٚعــد٠ ا٭َ ٚعيض
ٚاربعٕٛ َٜٛال إ ناْت ٫ ؼٝ  ٖٚٞ ؼي صٔ َٔ ؼٝ ، ٚقزا٤إ َج٢ٓ 

ٚؽشٝض إ ا٭١َ  ؾت َٔ  ،قز٤ ٚاغيزان َٓ٘ ايطٗز ايٛاق  بري سٝقتري
٫ت عدٜد٠ ٖذا ايعُّٛ بايض١ٓ ا٫ إ عدّ انز سهِ ا٭١َ ؼي اٯ١ٜ ي٘ ن٫

 :َٓٗا
 إ اغيدار ع٢ً سهِ اؿز٠. ا٭ٚزي :    
انزاّ اؿز٠ بعـدّ انـز ا٭َـ١ ؼي سهُٗـا ٚبعـزض ٚاسـد       ايجا١ْٝ :     

 َعٗا.
ٌٝ، ٭ٕ ـٛ قًـإ ايط٬م اسد اؾزان اٱْؿؾاٍ عٔ ا٭١َ ٖٚ:  ايجايج١    

 .ايػايب ؼي ٚط٧ اٱَا٤ ٖٛ ًَو ايُٝري بُٝٓا ايط٬م ٖٛ ايػايب ؼي اؿز٠
نُا اعتربت ٖذٙ اٯ١ٜ َٔ ا ٌُ ٖٚٛ ايذٟ مل تتقض ن٫يت٘، َٚا َٔ 
فُــٌ ا٫ ٚقــد اصــتبإ ؼي ايكــزإٓ ٚدــا٤ت ايضــ١ٓ َؿضــز٠ يــ٘، ٚاٱطيــاٍ 
اغيذنٛر ؼي ٖذٙ اٯ١ٜ ٖٛ ايكز٤ ٚاْ٘ َٛفٛع َـزنن بـري اؿـٝ  ٚايطٗـز،     

 ،ٚا٭ق٣ٛ اْـ٘ يـٝط َـٔ ا ُـٌ اصيـا اٱ ـت٬ف ؼي تؿضـري ايهًُـ١ اغيؿـزن٠         
ــٌ      ٚ ــإ ٜشٜ ــٌ، ٚايبٝ ــٌ ايت ٜٚ ــب ٚاؽ ــٝط ؼي ايرتنٝ ــ١ ٚي ــب١ٗ اغيؿَٗٛٝ ايغ

٬ف ؼي َعٓـــ٢ ايهًُـــ١ بـــام ـبُٝٓـــا اٱ تـــ ،ً٘ـُاٍ ٚحيــــٛع اٱدــــَٛفـــ
 َٚعزٚف.

 حبث فمًٙ 
 َٛر: جيب اٱعتدان ب    

ايؿزام بري ايشٚز ٚايشٚد١ بط٬م اٚ ؾضخ اٚ اْؿضاخ ؼي  ا٭ٍٚ :      
 ايعكد ايدا٥ِ.

 ت ايشٚز.َٛ ايجاْٞ :     

 ٚط٧ ايغب١ٗ.:  ايجايح    
عد٠ اغيطًك١ اؿاٌَ ٚفعٗا ؿًُٗا ؾًٛ ٚفعت ظيًٗا بعد ايط٬م ب٬ 
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ؾؾٌ ؾكد  زدت َٔ ايعد٠ ٚإ نإ غري تاّ اـًك١ بـٌ ٚإ نـإ عًكـ١    
 بغزط ثبٛت نْٛ٘ ظيٌ.

 :ع٢ً ٚدٛٙ  ٜكدّ قٍٛ ايشٚد١ َ  ضيٝٓٗا  
 ٚفعت ؾاْكقت عدتٗا.ااا ناْت سا٬َل ٚانعت اْٗا  ا٭ٍٚ :     
 يٛ انع٢ ايشٚز ايٛف  نٞ ؽزز َٔ ايعد٠ ٚاْهزت ٖٞ. ايجاْٞ :      
 يٛ انعت اؿٌُ ٚاْهز. ايجايح :    
 يٛ انعت اؿٌُ ٚايٛف  َعال ٚاْهزُٖا. ايزاب  :   

ٚباٱَهإ ايزدٛع ازي ايتش٬ًٝت اغيخترب١ٜ اغيٛثٛق١ ؼي ايؾٛر ا٭ربع١ 
 اع٬ٙ َٚٔ غري سؾٍٛ قزّ.

عد٠ اغيطــًك١ ث٬ث١ قــز٤ٚ ااا ناْت ؼٝ  نـٌ عــٗز اٚ     اـاَط :   
اقٌ ق٬ًٝل اٚ انجز ػيا ٫ ٜؾٌ ازي ث٬ث١ اعٗز بري نٌ سٝ  ٚآ ز، ٖذا ااا 

 مل تهٔ سا٬َل.

ٜٚهؿٞ َٔ ايطٗز ا٭ٍٚ ايذٟ حيتضب َٔ ايعد٠ َضُاٙ ؾًٛ طًكٗا ثِ 
ٙ طٗـزٜٔ آ ـزٜٔ   دا٤ٖا اؿـٝ  بعـد نقٝكـ١ ٜعتـرب طٗـزال، ؾـااا رأت بعـد       

 .تتخًًُٗا سٝق١ بُٝٓٗا ؾإ عدتٗا تٓكقٞ بز١ٜ٩ ايدّ ايجايح
ٗز ععبإ، ٚبعد صاع١ َٔ ـؾُج٬ل يٛ قاّ بط٬قٗا ؼي ايّٝٛ ا٭ٍٚ َٔ ع

ًت َٔ اؿٝ  ؼي ايّٝٛ ايزابـ  َٓـ٘، ثـِ    ـايط٬م رأت نّ اؿٝ  ٚاغتض
        ٘  دا٤ٖا اؿٝ  َز٠ ثاْٝـ١ ؼي ايٝـّٛ اــاَط عغـز َـٔ عـٗز عـعبإ ْؿضـ

ٝـ  ٓـ  ـٚاغتضًت ايّٝٛ ايجأَ عغز َٓ٘، ٚدا٤ٖا اؿٝ  ؼي اي ٘ ـّٛ ا٭ ـري َ
ا تـز٣ نّ اؿـٝ  ٚإ مل ٜـتِ عـٗز ناَـٌ عًـ٢       ـعد٠ ساغيـ ـزز َٔ ايـؾتخ

بال َا ـايـز اييت غـطٗـا٤ ؼي َد٠ ايـٓد ايٓضـارف عـ٬ف اغيتعـٖٚٛ   ،ط٬قٗا
باب اغيجاٍ اغيُهٔ ٦ٓا ب٘ َٔ ـري ٚيهٓٓا دـّٛ اٚ َٜٛـٌ بٝـٕٛ عٗزال اٚ اقـهـت

 دارى َٔ ايشٚز بايزدٛع اثٓا٤ ايعد٠.ـيتؿات ٚايت٬ٚي

يٛ ا تًؿا ؼي اْكقا٤ ايعد٠ ٚعدَ٘ قدّ قٛهلـا َـ  ضيٝٓٗـا     ايضانظ :   



 41َعامل اٱضيإ/ز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ28

صٛا٤ انعت اٱْكقا٤ اٚ عدَ٘ ٚصٛا٤ ناْت عدتٗا باٱقزا٤ اٚ ا٭عٗز ا٫ 
 إ تهٕٛ ٖٓاى ب١ٓٝ ع٢ً اـ٬ف.

ا٤ ايعد٠ اٚ عدَ٘ ؾٝضتؾشب بكا٩ٖا يٛ سؾٌ عو ؼي بك ايضاب  :   
ْشٍ عًٝٗا نّ ٚعهت ٌٖ ٖٛ سٝ  ثايح ؽزز ب٘ َـٔ ايعـد٠ اّ   يٛ نُا 

اْ٘ غري داَ  يؾؿات اؿٝ  ٖٚٞ يٝضت ػئ ٜ تٝٗا اؿـٝ  بٝـّٛ َعـري    
 َٔ ايغٗز.

 حبث تالغً
يًبا٤ اغيؿزن٠ َعإ عدٜد٠ اعٗزٖا اٱيؾام، ايذٟ انتؿ٢ ب٘ صـٝبٜٛ٘،  

ٚايضبب١ٝ ٚاغيؾاسب١ ٚايعزؾٝـ١ ٚا ـاٚر٠ ٚايتبعـٝ      ٚتؿٝد َع٢ٓ اٱصتعا١ْ
ٚايػا١ٜ، نُا ت تٞ يًتٛنٝد ٖٚٞ ايبا٤ ايشا٥د٠ ٚقد تشان ؼي ايؿاعٌ ٚدٛبال اٚ 
دٛاسال، ٚتؿٝد تؿخِٝ اغيع٢ٓ ٚؼكٝك٘ اٚ َقاعؿ١ اغيع٢ٓ ٚقد تشان ؼي اغيؿعٍٛ 

َٚــٔ فــ٤ٞ ايبــا٤  (1)ص كَييحًَِالَاذُهْقُييٌألاتِأَّضييذِّكُىضاَِنَييَاألنرَّيضهُط نُــا ؼي قٛيــ٘ تعــازي 

 . ص َّرَشَتَّصضٍَاتِأَََُغِيٍَِّط ايشا٥د٠ يًتٛنٝد ٖذٙ اٯ١ٜ 
 

َََهيَااألنهَّيُواِفيِااااااااط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري  اَيياا ٍَ ًض َّْكيُر ا ٌض اَأ ٍَّ اَنُيي َِّحيمُّ ًَاَلا

 صأَسض َايِيٍَِّ
 اْذار ٚؽٜٛـ ٚتغزٜ  ثابت ازي ّٜٛ ايكٝا١َ ٚؾٝ٘ َضا٥ٌ:ا٭ٍٚ :    
اْ٘ تٛنٝد ع٢ً ا١ُٖٝ تجبٝـت ايٓضـب ٚايٓٗـٞ عـٔ ا ـت٬ط      ٞ : ايجاْ   

 ا٭ْضاب ٚسزَت٘.
ايؿـارم بـري اؿا٥ـٌ غـري اؿاَـٌ ٚبـري اؿاَـٌ ؼي اؿهـِ          ايجايح :   

 ٚا٭ثز.
َٔ ؽاؿٗا ا ؿا٤ اؿٌُ إ ٔ تعظاٖز اٯ١ٜ إ اغيطًك١ قد  ايزاب  :    

                                                           

 .195( صٛر٠ ايبكز٠ 1)
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 ظيًـٗا ؼي بطٓٗـا  نُا يٛ ارانت اْكقا٤ ايعـد٠ با٭عـٗز ايج٬ثـ١ ٫ٚ ٜـشاٍ     
 .ؾذا٤ت اٯ١ٜ يبٝإ امؾار ايٓؿ  باٱ بار عٔ اؿٌُ

إ سز١َ ايهتُإ تهًٝؿ١ٝ ٚٚفـع١ٝ، ٜٚـدٍ ايٓٗـٞ عًـ٢      اـاَط :   
دٛاس تد ٌ ايػري ؼي ساٍ ايهتُإ ٚقد جيب، ٚدٛاس اعتُان ايتش٬ًٝت 

 اغيخترب١ٜ اؿدٜج١ ٱثبات بزا٠٤ ايزسِ اٚ عدَٗا عٓد ايغو.
صـتبا١ْ اؿُـٌ ٚرؾـ  ايًـبط     ٫د٠ ايكز٤ٚ ايج٬ث١ ناؾٝـ١  َ ايضانظ :   

 ٚنؾ  ايِٖٛ.
ٌٖ َٔ ؽ١ً بري عدّ ايهتُإ ٚاستُاٍ ايزدٛع بايشٚد١،  ايضاب  :    

حيـدخ  اؿٌُ ٚاْعكان ايٓطؿ١ ٫ خيًٛ َٔ بزن١ ٚاؾٛاب ْعِ، ؾإ ٚدٛن 
٢ً اثزال ْؿضٝال َٚعٜٓٛال ٚساي١ افاؾ١ٝ َٔ ايٛن ٚايتكارب ؾكد ٜعشّ ايشٚز ع

عدّ ايزدٛع بشٚدت٘ اغيطًكـ١، ٚيهٓـ٘ سُٝٓـا ٜعًـِ باؿُـٌ حيؾـٌ عٓـدٙ        
ععٛر بًشّٚ ايتدارى اصتشكاقال اٚ سزؽال ع٢ً ايٛيد ٚتزبٝت٘ ٚاعـؿاقال اٚ  

 يًضعان٠ ٚايؿزا ب٘، ٖٚذا َٔ اغيٓاؾ  اٱبتدا١ٝ٥ يٮ٫ٚن.
تدٍ اٯٜـ١ عًـ٢ اًٖٝـ١ اغيـزأ٠ يٮَاْـ١ ايغـزع١ٝ َـٔ غـري إ          ايجأَ :   

 رض َ  ايدع٣ٛ غ٬ف َا تكٍٛ.ٜتعا
ٗري  اـ ــَٛؽٍٛ سيع٢ٓ ايذٟ ٚحيٌُ ع٢ً ٚداصِ ٚ)َا( ؼي اٯ١ٜ 

ــ ٚعاّ، اَا ا٭ٍٚ ؾٗٛ ا ؿا٤ اؿٌُ يتهـٕٛ ع  ــ د٠ اٱقـ زا٤ اقـٌ َـٔ عـد٠    ـ
ــ ب١ ايٛيـد يًُط ــاؿٌُ، اٚ يهزٖٗا يٓض ــ ًل ٚرغبتـ ٗا بـايشٚاز َـٔ آ ـز،    ـ

 أ٬.٠ط بدٕ اغيزـٔ ا ـُ  ؾٝ٘ َـتدّ ايذٟ جيـد نٕٚ ايـًل ٜتعًل بايٛيــٚاـ
اَا ايجاْٞ ٖٚٛ اغيع٢ٓ ا٭عِ ؾإ ايهتُإ ٜتعًل باؿٌُ ٚاؿٝ  َعال 
يٛســد٠ اغيٛفــٛع ؼي تٓكــٝض اغيٓــاط ؼي اؾًُــ١ ٚإ غاٜــ١ اغيــزأ٠ َــٔ ا ؿــا٤  

 اؿٝ  ت  ري ايعد٠ اٜقال.
ٚضيهٔ اٜزان ٚد٘ ثايح ٖٚٛ اران٠ اؿٌُ ع٢ً مٛ اٱؽاي١ ٚاؿٝ  

ــٛاٚ   بايتب ــ١ ٚاٱؿــام، ٚا٭قــ٣ٛ ٖــٛ ايٛدــ٘ ا٭ٍٚ ٚإ اي  ص ًَالَاَّحِييمُّط عٝ
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اصـت٦ٓاؾ١ٝ ٚيٝضـت عاطؿــ١، َٚـٔ اٱعذـاس ؼي ايتغــزٜ  اٱصـ٬َٞ ايتــشاّ      
 ايٓضا٤ باسهاّ ٖذٙ اٯ١ٜ ٚعدّ نتُإ اؿٌُ.

  
إ ٚرٚن اٯ١ٜ بؾٝػ١ اـرب تدٍ ع٢ً ا٭َز نُا تكدّ أٟ يٝط هلٔ إ 

اؾ١ ازي ايتخؿٝـ ؼي َٛفٛع اؿٝ  اؽـ٬ل َـٔ   خيؿري اَز اؿٝ ، باٱف
 ، ٬ٍ ايتكارب ايٓضيب بري ايٓضا٤  ؾٛؽال بري اغيزأ٠ ٚاقاربٗا َٔ ايٓضا٤

يذا ٚرن ؼي بع  ايٓؾٛـ ردٛع اييت مل تضتكز هلا عان٠ ازي اقاربٗا ؼي 
 .عدن ا٭ٜاّ ٫ٚ عرب٠ بايغاا َِٓٗ بٌ تزد  ازي ايػايب ؼي ساٍ ٚدٛنٙ

ٜعًــِ عًــ٢ مــٛ ايتكزٜــب اغيــد٠ اغيتعارؾــ١ ؿــٝ  ٚايػايــب إ ايــشٚز 
سٚدت٘ ثِ إ ا٫ثار اغيرتتب١ ع٢ً ا ؿا٤ اؿُـٌ اعـِ فـزرال ٚاثـزال ٚٚطـ ٠      

ؾكـد ٫ ٜٓؿـ  اغيـزأ٠ ا ؿـا٤ اؿـٝ  اَـ٬ل        ،ٚاعد عكٛب١ َٔ نتُإ اؿٝ 
بزدٛع ايشٚز ٚتٓتٗٞ اغيد٠ اٱفاؾ١ٝ ايشا٥ؿ١ ٫ٚ ٜزد  بٗا سٚدٗا، ٚست٢ 

هٔ ايتدارى بادزا٤ ؽٝػ١ عكد ددٜد ٚإ نإ ايعكد ٫ ؼي ساٍ ايزدٛع ضي
  .حيٍٛ نٕٚ اٱثِ ؼي ا ؿا٤ اؿٝ 

 

 ص ٌَِضاكٍَُّاُّؤضيٍَِّاتِانهَّوِاًَألنٌَْْضوِاألَِٓشِط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 
 ؼي اٯ١ٜ َضا٥ٌ:

قد تكدّ اعتبار )إ( سزف عـزط داسَـال ٚيهٓـ٘ ٫ ٜعـين      ا٭ٍٚ :    
ٛ اعِ بًشاظ َٛفٛع اٱضيإ اغيذنٛر ؼي اٯ١ٜ امؾار اؿهِ باغي٪َٓات ؾٗ

 يتٛسٝد ٚاٱقزار بايّٝٛ اٯ ز.غٗان٠ باياٚاغيتقُٔ 
اغيعان اسد اؽٍٛ ايدٜٔ عٓد اغيضًُري ؾكـد اطيعـٛا عًـ٢     ايجاْٞ :    

ٚدٛب٘ ٚعًٝ٘ َٓاط ايتؿا ز ٚاؿضاب ٚنٌ َ٪َٔ ٜتطً  ازي ايـو ايٝـّٛ   
 نٙ ٚانا٥٘ ايؿزا٥ .يٝتبا٢ٖ باضياْ٘ بايزصاي١ ٚجيين مثار دٗا

ــح :    ــذارات     ايجاي ــإ اٱْ ــ٘ ؾ ــٕٛ ؾٝ ــارات ته ــد ٚايبغ ــا إ ايٛع نُ
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 تعًل ب٘، يذا دا٤ انز اٯ١ٜ يتٛنٝد ثبٛت٘ ٚاثبات٘.تٚايٛعٝد 
َٔ اني١ اغيعان اَهإ سغز ا٭دضاّ ٚقـد ا ـرب بـ٘ ايـٓيب      ايزاب  :    

 قُد ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ.
ٕ بايّٝٛ اٯ ز ٬َسَال يًتٛسٝد ٚاٱقزار دا٤ انز اٱضيا اـاَط :    

بايعبٛن١ٜ هلل عش ٚدٌ ػيا ٜدٍ ع٢ً َٛفٛع١ٝ اسهـاّ ٖـذٙ اٯٜـ١ ٚتعًـل     
 ايٛعد ٚايٛعٝد بٗا.

ــبري ايؿــارم بــري اغيضــ١ًُ     ايضــانظ :     ــ١ عًــ٢ اٱضيــإ ٚت ؼــح اٯٜ
 ٚإ اٱص٬ّ ترتتب عًٝ٘ اسهاّ تهًٝؿ١ٝ ٚٚفع١ٝ. ،ٚغريٖا
١ ع٢ً ايٛظا٥ـ ايغزع١ٝ اغيًكا٠ ع٢ً عاتل اغيزأ٠ تدٍ اٯٜ ايضاب  :    

 اغيض١ًُ ٖٚٛ ْٛع تغزٜـ ٚانزاّ هلا.
 يٝط ؼي ايؾدم ٚعدّ ايهتُإ ا٫ اؿل ٚايؾٛاب. ايجأَ :    
يٛ ْعزت ازي ا٭ طار ايٓاطي١ عٔ ا ؿـا٤ اؿُـٌ يعٗـز     ايتاص  :    

 اْٗا نبري٠ ٚؾانس١ ٫ٚ تٓشؾز بغخؿ اٚ سَإ َعري.
ايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥ ٫ تتٛقـ ع٢ً ا بار اغيزأ٠ عٔ اؿٌُ اٚ : عاعز اي    

أٟ إ ٖٓــاى سؾــا١ْ  ،نتُاْــ٘ ٖٚــذا َــٔ اٱعذــاس ؼي ا٭سهــاّ ايغــزع١ٝ
 ٜٚضـتبري  ؾٝؿتقضاؿٌُ يًشهِ ايغزعٞ ؾكد ؽؿٞ اغيزأ٠  المساٜٚ الٚسزس
 اَزٙ.

اٯ١ٜ َٛفٛع١ٝ ايتكٝد بٗـذا اؿهـِ ؼي اٱضيـإ    تبري  اؿانٟ عغز :    
 َٔ عزا٥ط٘ َٚضتًشَات٘. ٖٚٛ

ٜــدٍ َؿٗــّٛ اٯٜــ١ عًــ٢ ا٭دــز ٚايجــٛاب ؼي ســاٍ    ايجــاْٞ عغــز :    
 اٱع٬ٕ ٚعدّ ايهتُإ.

َقاَري ٖذٙ اٯٜـ١ اْتكـاٍ ازي عـامل ددٜـد تضـٛنٙ       ايجايح عغز :    
فٛاب  عزع١ٝ نقٝك١ ؾ٬بد َٔ ايتٛنٝد  عًٝ٘ ٚتجبٝت٘ ؾذا٤ت ؽٝػ١ ايٛعٝد 

 ٚاٱْذار.
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َٔ اٯٜات إ ايٛعٝد ٜتقُٔ ايٛعد اؾشٌٜ ٚايجٓا٤  :ايزاب  عغز     
 سهاّ ؾإ عدّ ا ؿا٤ اؿٌُ َٔ َؾانٜل اٱضيإ.٭غئ تًتشّ با

تدٍ اٯ١ٜ ع٢ً اٱصتُاع ازي قـٍٛ اغيـزأ٠ ؼي ايطٗـز     اـاَط عغز :    
ٖٚذا ٫ ضيٓ  َٔ انعـا٤  ٬ؾـ٘ َـٔ     ،ٚاؿٝ  ٚاؿٌُ ٚتزتب ا٭ثز عًٝ٘

 قبٌ ايشٚز اٚ غريٙ.
تدٍ اٯ١ٜ ع٢ً َٛفٛع١ٝ ايـد ٍٛ ؼي ايشٚدـ١ اا    ايضانظ عغز :    

، ٚإ قًت إ غري اغيد ٍٛ بٗا  ارد١ عٔ َٛفٛع ايهتُإ بايتخؾؿ
إ اؿٌُ قد حيؾٌ اسٝاْا   ارز ايزسِ قًت اْ٘ ؾزن ْانر ًٜشل بايزسِ 

  اٜقال.
 

 :  ع٢ً ٚدٛٙ ص ًَتُعٌُنَرُيٍَُّاأَ َاُّاتِشَدِّىٍَِّط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

بعٛي١: طي  بعٌ، ٖٚٛ ايشٚز، ٚجيُـ  اٜقـال عًـ٢ بعـاٍ      ا٭ٍٚ :    
 ٚبعٍٛ.
ٚرن يؿغ )بعٛي١( ارب  َزات ؼي ايكزإٓ ٚايج٬ث١ ا٭ ـز٣  ايجاْٞ :     

ــ نًٗا ؼي ص ؾـ٬ غزابـ١ إ ٜـ تٞ اؿـدٜح بتعًـِٝ اغيـزأ٠ صـٛر٠         ،ٛر٠ ايٓـٛر ـ
 ايٓٛر.

ٛاس ؾ٘ صًطإ عًٝٗا ٚمسٞ ايشٚز بع٬ل ٭ْ٘ صٝد اغيزأ٠ ٚي ايجايح :    
ــ٘ هلــا ــ٘ صــٝدٖا     ٚط٦ ــزأ٠ بعــ٬ل ٭ْ ــاٍ ا٭سٖــزٟ: ٚاصيــا مســٞ سٚز اغي "ٚق

" ٜٚطًل يؿغ ايبعٌ ع٢ً ايذنز َٔ ايٓخٌ ٚيهٔ ا٭سٖزٟ قاٍ: (1)َٚايهٗا
 (.2)ٚبعٌ ايٓخٌ ايذٟ تًكض ؾتشٌُ

 ."اْٗا اٜاّ انٌ ٚعزب ٚبعاٍ"ؼي سدٜح اٜاّ ايتغزٜل:  ايزاب  :    
أ سٳلټ ص اؾعٌ تؿقـٌٝ ؾٗـٌ جيـٛس يػـري ايـشٚز ْهـاا        طاَط : اـ    

                                                           

 .11/58يضإ ايعزب  (1)
(2) ّ.ٕ. 
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 ،٫، ؾاثٓا٤ ايعد٠ ٚؾرت٠ ايرتبؿ ٖٛ قزّ ع٢ً غري ايشٚز :اغيطًك١، اؾٛاب
ٚبعــدٖا ٫ ٜؾــدم عًٝــ٘ اْــ٘ رن ا٫ سيعٓــ٢ ايــزن ازي اؿٝــا٠ ايشٚدٝــ١ ٚإ   

 ا تًـ عخؿ ايشٚز.
 ،هاا َٓٗا٭ٕ اغيزان بايزن ٖٓا اغيع٢ٓ ا٭عِ ٖٚٛ سل ايٓايضانظ :     

ٚرن ع٢ً مٛ ايػايب يٝط َـٔ دٗـ١ ايعـدن ٭ٕ ايـشٚز عـخؿ ٚاسـد،       
ــ١      ــز َــٔ عــخؿ ٖٚــٛ دٗــيت ٜتعًــل با٭ُٖٝ ــشٚاز انج ٚايــذٟ ٜتكــدّ يً

ػيا ٜدٍ ع٢ً ا١ُٖٝ ايزن ٚإ قٝاّ ايشٚز بزن سٚدت٘ ٜعانٍ ؼي  ،ٚا٭ٚي١ٜٛ
 اثزٙ َٚٓشيت٘ تٛد٘ اـطاب.

ري ع٢ً مٛ اٱط٬م، أٟ اسك١ٝ ايشٚز ٚاؾقًٝت٘ ع٢ً ايػ ايضاب  :    
ٚإ نإ ايشٚز ؾكريال ٚاـاطب غٓٝال، اٚ ٖٛ عبد ٚاـاطب سز، اٚ نـبري  

 ٚاـاطب عاب.
 ايزن ٖٓا حيتٌُ َعٓٝري َتبآٜري بًشاظ ايشَإ:ايجأَ :     
 َد٠ ايعد٠ نُا ٖٛ َعزٚف عٓد اغيضًُري طيٝعال. :ا٭ٚزي    
َٚـا بعـدٖا ؾـااا اْتٗـت َـد٠      اغيع٢ٓ ا٭عِ ٖٚٛ َد٠ ايعـد٠   :١ايجاْٝ    

 ايعد٠ ٜؾبض ايشٚز ادٓبٝال عٓٗا ٫ٚبد َٔ اـطب١ ٚاغيٗز ٚايعكد اؾدٜد.
ايضاب  : ايضاب  : ايضاب  : ايضاب  : ايضاب  : ايضاب  : ايضاب  ٚاغيعزٚؾ

 فِِارَنِكَط ؼي تؿضري اٯ١ٜ اْٗا تتعًل باغيع٢ٓ ا٭ٍٚ، ٜٚ٪ٜدٙ قٛي٘ تعازي  : 

ع٢ً اران٠ اٜاّ ايعد٠ ٚيهٔ ٖذا ٫ ضيٓ  َٔ ايٓعز ازي غيا ٜدٍ ؼي ظاٖزٙ  ص
اٯ١ٜ باغيع٢ٓ ا٭عِ َ  اٱقزار بايؿارم بري اؿايتري، بري َـد٠ ايعـد٠ َٚـا    
بعدٖا، ؾتعترب اغيطًك١ ايزدع١ٝ اثٓا٤ ايعد٠ نايشٚد١ اٚ ٖٞ ًَشك١ بٗا َد٠ 

ٛ أؾعٌ ٚت٪ٜدٙ قز١ٜٓ )أسل( ٖٚ ايعد٠، ٚادٓب١ٝ بعدٖا ٫ حيل ي٘ ايٓعز ايٝٗا
 .تؿقٌٝ ؾٝهٕٛ اغيع٢ٓ أسل ٜزنُٖا ازي سٝا٠ ايشٚد١ٝ ٚيٛ بعكد ددٜد

ٚا٭ٍٚ ايذٟ ٫  ،با٥ٔ ٚردعٞ ،ٜٓكضِ ايط٬م ازي قضُريا٭ٚزي :     
 جيٛس يًشٚز ايزدٛع ؾٝ٘ ازي ايشٚد١ صٛا٤ نإ هلا عد٠ أّ ٫، ٖٚٛ صبع١:
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 ايط٬م قبٌ ايد ٍٛ. ا٭ٍٚ:    
 ييت مل تبًؼ ايتض  ٚإ ن ٌ بٗا.ط٬م ايؾػري٠ ا ايجاْٞ:    
 ط٬م ايٝا٥ض١. ايجايح:    

ا٭ٍٚ عًٝ٘ ايهتاب ٚايضـ١ٓ ٚاٱطيـاع،    ،ٖٚذٙ ايج٬ث١ يٝط هلٔ عد٠
 ٚايجاْٞ ٚايجايح ٖٛ اغيغٗٛر.

ط٬م اـً  ٚاغيبارأ٠ َ  عدّ ردٛع ايشٚد١ ؾُٝا  ايزاب  ٚاـاَط:    
 بذيت ٚا٫ ناْت ي٘ ايزدع١.

 ايجايح.ايط٬م  ايضانظ:    
 ايط٬م ايتاص  ٚب٘ ؼزّ عًٝ٘ َ٪بدال. ايضاب :    

ٚؼُـٌ بعـد ايعـد٠     ،ؾتشٌُ اسك١ٝ ايزن ؼي اٜاّ ايعد٠ ع٢ً ايٛدـٛب 
اا  ص ٌَِضاأَسَألدًُألاَِصضيالَ ًااط ع٢ً اٱصتشباب ٚا٭ٚي١ٜٛ بديٌٝ قٛي٘ تعازي 

إ ســل ايــشٚز ؼي رن اغيطًكــ١ ايزدعٝــ١ َطًــل صــٛا٤ اران ٖــٛ اٚ ٖــٞ       
اٱؽ٬ا، ٚقد ؼؾٌ اران٠ اٱؽ٬ا  اٚ ُٖا َعال، اٚ مل ٜزٜداٱؽ٬ا ا

 . اٚ اْٗا تطًل ث٬خ َزات ؾتشزّ عًٝ٘ ،٫سكال
ــ١ :     ــايت  ايجاْٝـ ــزن( بـ ــغ )ايـ ــ٬م ٓٚرٚن يؿـ ــ٘ ن٫٫ت ٚهري ٚاٱطـ ؾٝـ

غيٛفٛع١ٝ ايشٚاز َٚا ؾٝ٘ َٔ اٱصتكزار ٚايضرت ٚايعش يًُزأ٠، ٚنإ اٱَاّ 
ا٬ٖل سئ "ز ا٭ ت اٚ ايبٓت انزَ٘ ٚقاٍ: ايضذان ااا دا٤ٙ ايٓضٝب نشٚ

 ."صرت ايعزض ٚ ؿـ اغي٪١ْٚ
 

 ص ٌَِضاأَسَألدًُألاَِصضالَ ًاط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

 حيتٌُ ٚدٖٛال: ص أَسَألدًُألط ايٛاٚ ؼي 

اْٗا تعٛن ازي بعٛيتٗٔ أٟ ا٭سٚاز ايذٜٔ طًكـٛا ْضـا٤ِٖ    ا٭ٍٚ :    
 ايذٟ صبكٗا.صِ ٱران٠ ايقُري ٚايٛاٚ ا٫

 يٮسٚاز نُٛفٛع اٯ١ٜ صٛا٤ ناْٛا َطًكري اٚ َطًكات. ايجاْٞ :    
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يًُع٢ٓ ا٭عِ ٚا٭مشٌ َـٔ ايـشٚدري ٜٚغـٌُ ا٭رسـاّ     ايجايح :     
ٚا٭َزٜٔ باغيعزٚف ٚايٓاٖري عٔ اغيٓهز، ؾـااا ظـٔ ٖـ٪٤٫ ظٓـال َعتـربال إ      

 ،هٕٛ ا٭سك١ٝ يًـشٚز تارداع اغيطًك١ ازي سٚدٗا ٖٛ ا٭ؾقٌ ٚا٭ْضب ؾ
ان٣ ايط٬م ازي فٝاع ا٭٫ٚن ٚتشيشٍ اٱصتكزار ٚسؾٍٛ اٯؾات  نُا يٛ

 .اٱدتُاع١ٝ

ٚقد حيؾٌ ايتدارى ٚايٓدّ عٓد ايشٚز اٚ ايشٚدري َعال ٚايعشّ عًـ٢  
اٱؽ٬ا ٚاٱصتكا١َ بعد َد٠ ايعد٠ نُا ؼي نزاٖٝـ١ ايـد ٍٛ عًـ٢ صـ٪ّ     
اغيــ٪َٔ، َــ  ؿــاظ ايكٝــد ٖٚــٛ اران٠ اٱؽــ٬ا ٚا٫ ؾًــٝط ٖٓــاى اسكٝــ١   

ًُطًل َ  بكا٤ اؿاٍ ٚا٭صباب اييت انت ازي ايؿزام، ٚقد تهٕٛ س٦ٓٝذ ي
ا٭ٚي١ٜٛ  ٬ف ايزن ٚتزى اغيطًك١ ؽتار اؿاٍ ايـيت تٓاصـبٗا ٚاهلل ٚاصـ     
نــزِٜ، ٖٚــذا ايكٝــد أٟ اران٠ اٱؽــ٬ا عــزط ؼي ا٭سكٝــ١ ٚا٭ؾقــ١ًٝ      

س ٚدا٤ ايٛؽـ )با٭سك١ٝ( ع٢ً مٛ اٱعذا ،ٚا٭ٚي١ٜٛ بعد اْكقا٤ ايعد٠
 ٚيهٓ٘ عزط غاييب ٚبٝاْٞ ٭ٕ اٱإ بايزن ٚدٛاسٙ اٜاّ ايعد٠ دا٤ َطًكال.

ٚاران٠ اٱؽ٬ا ٖٓا تؿٝد ايعشّ ٚاهلِ ب٘ ٚانزٙ نغزط ؼي اٯ١ٜ نع٠ٛ 
ٚقد ٚرنت ْؾٛـ  ،ظٗارٙ ٚاصتباْت٘ ٚايضعٞ ايٝ٘ ٚتًُط ان٢ْ َزاتب٘ٱ

تطًكٛا تشٚدٛا ٫ٚ "ٚؼي َزص١ً ايطربصٞ:  ،َضتؿٝق١ تبري نزا١ٖ ايط٬م
 ."ؾإ ايط٬م ٜٗتش َٓ٘ ايعزؼ

 

 ص ًَنَيٍَُّايِْْمُاألنَّزُِاعَهَْضيٍَِّط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 
آ١ٜ اعذاس١ٜ ؼي بٝإ سل ايشٚد١ ٚعدّ امؾار ٚظٝؿتٗـا بايٛادبـات   

اْٞ ٭تشٜٔ "عباظ اْ٘ قاٍ: ابٔ اسا٤ ايشٚز ٚايبٝت ٚا٭صز٠، ٚرٟٚ عٔ 
 ".ص نَيٍَُّايِْْمُاألنَّزُِاعَهَْضيًٍََِّط يكٛي٘ تعازي  تٞ نُا تتشٜٔ يٞأ٭َز

ٚيهٔ اٯ١ٜ اعِ ٚتغـٌُ سضـٔ ايتبعـٌ ٚايعغـز٠، ٚاٱنـزاّ اغيتبـانٍ       
ٚتدٍ ع٢ً يشّٚ اؾشا٤ اؾٌُٝ يًشٚد١ صٛا٤ بانا٥ٗا يٛادباتٗـا   ،ٚايٛؾا٤
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 .بايعؿ١ ٚايضرت اٚ باي٫ٛن٠ ٚتزب١ٝ ا٭٫ٚن
 

ٚدــ١ ٚعــدّ أٟ إ اٯٜــ١ ؼي ظاٖزٖــا تغــري ازي يــشّٚ رعاٜــ١ ســل ايش 
َٓاصب١ اٯ١ٜ ٚتعًكٗا ٚٚؼي َؿّٗٛ  ،ايتعذٌ بط٬قٗا ٚا زادٗا َٔ ايعؾ١ُ

ــ١ ايتقــ١ُٝٓ ســح عًــ٢ اردــ    ــ٘ بايد٫ي اع ايــشٚز ـبــايط٬م َٚــا تــدٍ عًٝ
ـــيشٚدت ٘ اغيطًكــ١ ٚابــدا٤ ايطــزف اٯ ــز ٱرانتــ٘ ؼي اؽــ٬ا اات ايــبري   ـ

يط٬م اٚ دّ ايهتُإ صٛا٤ ؼي اــٚع٢ً ايشٚز ع ،ٌــط  ٚايشيـٚتدارى اـ
 ز ٚط ٖا ااا َا ؼكل ايٛط٧.ـايعد٠ اٚ اؾُاع ٚاؿٌُ، ؾًٝط ي٘ إ ٜٓه

ٚؼي اٯ١ٜ ؼد َضتدِٜ ٭ٚي٦و ايذٜٔ حياٚيٕٛ ايٌٓٝ َٔ اٱص٬ّ ؾُٝـا  
خيؿ تغزٜعات٘ اييت تتعًل باغيزأ٠، ؾاغيج١ًٝ ؼي اؿكٛم بـري ايزدـٌ ٚاغيـزأ٠    

زٜات اؿدٜجـ١ اجيـان   َدرص١ عكا٥د١ٜ ٚا ٬ق١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٫ تضتطٝ  ايٓع
َكَٛاتٗا ٚعزا٥طٗا، ؾاٯ١ٜ َٝشإ عكًٞ ٚقاعد٠ مسا١ٜٚ يؾٝؼ انزاّ اغيزأ٠ 

 اغيكٝد بانا٥ٗا يٛادباتٗا َٔ غري غدي اٚ ظًِ.
إ ٚرٚن ٖذٙ ايكاعد٠ ايه١ًٝ ؼي اغيكاّ ي٘ ن٫٫ت عدٜد٠ ؾٗٞ ٚقا١ٜ َٔ 

١ً بٌٝ ازي سٌ ايٓشاعـات ٚؾـو اـؾـ١َٛ ٚٚصـٝ    ـــــٚص ،ٍٛ ايط٬مــسؾ
ــتدا١َ اؿٝ  ــ١ ٱص ـــنزضي ـــا٠ ايشٚدٝـ ــ١ـ ــ١   ١ ايهزضي ــزٜع١ ؼي ناؾ ــٛر يًغ ٚسق

ٚؾٝ٘ اْؾاف يًُزأ٠ ٚإ َا تعط٢ َٔ  ،فزار٫ًٝٗا نٕٚ ايتعدٟ ٚاــتؿاؽ
ايـشٚز بـٌ سـل صـٓ٘ اهلل عـش ٚدـٌ هلـا،        َـٔ  كٛم يٝط َٓش١ اٚ ٖب١ ـاؿ

 زٜع١ ٚاظٗار ايزفا بٗا.ــا٤ يًتُضو باسهاّ ايغــ١ نع٠ٛ يًٓضـٚاٯٜ
 

 ص تِانًَْعضشًُفِط  ذعاىل ذفغري
داَ  يهٌ َـا  اصِ قٝد غيا ع٢ً اغيزأ٠ َٚا هلا ع٢ً ايشٚز، ٚاغيعزٚف 

 ٘ ايـرب ٚايؾـ٬ا َٚـا سضـٓ٘      اٚاعُاهلـ  ،عزف َٔ طاع١ اهلل ٚايتكزب ايٝـ
ْٚدب ايٝ٘ ايغزع ٖٚذا ايكٝد خيزز سل ايط٬م، ؾًٝط يًُـزأ٠ إ تطًـل   

ٝـ   د َـٔ ا ـذ بايضـام، ْعـِ اٯٜـ١      سٚدٗا اٚإ تبانر بايزدع١، ؾـايط٬م ب
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ٚؼـح عًـ٢    تضاِٖ ؼي طزن ايٓعز ازي اغيزأ٠ بعري اٱستكار ٚاٱصـتخؿاف 
 .انزاَٗا ست٢ ؼي ساٍ ايؿزام

 ع٢ً ٚدٛٙ : ص ًَنِهشِّجَالِاعَهَْضيٍَِّادَسَجَحٌط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

ؽؾٝؿ ٱط٬م اٯ١ٜ َٚا ؾٝٗا َٔ اغيج١ًٝ ػيا ٜعين إ اٯ١ٜ  ا٭ٍٚ :    
ِ َٔ إ تتعًل بايط٬م ٚاسهاَ٘، ٖٚذا َٔ اعذاس ايكزإٓ َٚا ؾٝ٘ َٔ اع

َقاَري ايًطـ بإ ٜهٕٛ َتعًل اؿهِ  اؽال ٚيهـٔ اٯٜـ١ قاعـد٠ نًٝـ١     
 تتؾـ بايغٍُٛ.

١ ؼي ايتعاٌَ ٜهٕٛ َعٗا اردض ــشٚز َٓشيــ١ إ يًــري اٯٜـتب ايجاْٞ :    
 ع٢ً مٛ ايتهاؾ٧ ٚاغيج١.١ًٝ ايشٚد١ٝ ٫ تهٕٛ ـزأ٠ ٚإ ايع٬قــنؿ١ َٔ اغي

دا٤ت اٯ١ٜ بؾٝػ١ ايزداٍ ٚيٝط ا٭سٚاز ػيا ٜعين تعدن  ايجايح :    
َٛفٛعٗا، صٛا٤ ؼي ايعكٌ اٚ ايد١ٜ اٚ ايكقا٤ اٚ اغيـرياخ اٚ ايغـٗان٠ اٚ   

ط ايتضرت ٚاؿذاب اٚ تعدن ايشٚدات اٚ اغيرياخ ٚبايك١َُٛٝ قـاٍ تعـازي   
ٍضااااااااألنشِّجَالُاقٌََّأليٌٌَُاعَهََاألننِّ ََُقيٌألاِيي ًَيااَأَ ًَِت ًَااَفضََّماألنهَّيُواَتعضَضيُيىضاَعَهيَاَتعضيٍضا ُِاِت َغا

 .(1)صأَيضٌَألنِيِىضا
تعترب اٯ١ٜ تٓعُٝال يًشٝا٠ ايشٚدٝـ١ ٚايؾـ٬ت اٱدتُاعٝـ١    ايزاب  :     

َٚٓعال َٔ تعدٟ اغيزأ٠ ع٢ً ايزدٌ اٚ ايعهط ٚتعطٞ نـٌ اٟ سـل سكـ٘    
كٛاعد ا٭صاص١ٝ يًشٝـا٠ ا٭صـز١ٜ   ٚبذا ضيهٔ عدٖا َٔ آٜات اٱْؾاف ٚاي

 ٚاٱدتُاع١ٝ َطًكال.
 

 ص ًَألنهَّوُاعَضِّضٌا كِْىٌط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 
ب ٚايكاٖز ٚايذٟ يٝط ي٘ نؿ٪ ـش" ٖٚٛ ايػايــ٘ تعازي "ايعشٜــَٔ امسا٥

دٍ، َٚٔ امسا٥٘ صبشاْ٘ "اؿهِٝ" ؾعٌٝ سيع٢ٓ ؾاعٌ ٖٚٛ ايذٟ اتكٔ ـاٚ ع
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 .ٖٚٛ ايذٟ اساط بهٌ ع٤ٞ عًُال ،ٝا٤ـِ ا٭عــ ًك٘ ٚاسه ٤ٞــنٌ ع
ٚاٯ١ٜ ثٓا٤ ع٢ً ايبارٟ صبشاْ٘ يبدٜ  ؽٓع٘ ؼي تٓعِٝ اؿٝـا٠ ايشٚدٝـ١   
ٚاغي١ًٗ اييت دعًٗا ؼي ايعد٠ يًتدارى ٚاٱؽ٬ا ٚعدّ تؿٜٛت سل ايشٚز 

ٚتـز٣ اؿٝـا٠ ايشٚدٝـ١ عٓـد اغيضـًُري تتؾــ باٱرتكـا٤ ٚسضـٔ          ،اثٓا٤ٖا
 ٚعدّ ايػدي.ايتٓعِٝ ٚايضع١ ٚاَهإ ايتدارى 

************ 
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 لٌٛٗ ذعاىل   

األنطَّيييييالَقُايَشَّذَييييياٌِافَإيضغَييييياٌَّاتًَِعضيييييشًُفٍاأًَضاذَغضيييييشِّحٌاااط 

 تِإِ ضغَاٌٍ

ًَالَاَّحِيييمُّانَكُيييىضاأٌَضاذَأَُْيييزًُألايًَِّيييااآذَْضرًُُيييٌىٍَُّاشَيييْضئ ااَِالَّا

ُّقًَِْياا ُيذًُدااافَإٌِضاََِْيرُىضاأَالَّااأٌَضاَّخَافَااأَالَّاُّقًَِْاا ُذًُدَاألنهَّوِ

 ألنهَّوِ

َافَالَاجُنَاحَاعَهَْضيًَِاافًَِْااألفْرَذَخضاتِوِاذِهْكَا ُيذًُدُاألنهَّيوِافَيالَاذَعضرَيذًُىَاااااا

ص  ًَيَيييٍضاَّرَعَيييذَّا ُيييذًُدَاألنهَّيييوِافَأًُضنَئِيييكَاىُيييىضاألن َّييييانًٌٌَُِاااااا

 .229اٯ١ٜ
 
 

 اإلعشاب ٚاٌٍغح
 ش١. ايط٬م َزتإ: َبتدأ ٚ رب، ؾاَضاى: ايؿا٤: ؾؾٝ

اٚ تضزٜض باسضإ: اٚ: سزف عطـ، تضزٜض: عطـ عًـ٢ اَضـاى،   
٫ٚ: ايٛاٚ: اصت٦ٓاؾ١ٝ، ٫: ْاؾ١ٝ، إ ت  ذٚا: إ َٚا بعدٖا ؼي ت ٌٜٚ َؾدر 

 ؾاعٌ حيٌ.
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دٖا ــذٟ بعـعٌ ايـز يتكدّ ايٓؿٞ، ٚإ ٚايؿـاؾا: ا٫: انا٠ سؾـا٫ إ خي
 ْؾب َؿعٍٛ ب٘.ؼي ت ٌٜٚ َؾدر أٟ ا٫  ا٥ؿري، ٚايعاٖز اْ٘ ؼي قٌ 

ا٫ ٜكُٝا: إ َٚا ؼي سٝشٖا ؼي َٛف  ْؾب َؿعٍٛ خياؾا، ؾإ  ؿتِ: 
ــا٤: اصــت٦ٓاؾ١ٝ، إ: عــزط١ٝ،  ؿــتِ: ؾعــٌ َــاض ؼي قــٌ دــشّ ؾعــٌ     ايؿ

 ايغزط، ايتا٤: ؾاعٌ.
ا٫ ٜكُٝا سدٚن اهلل: إ َٚا بعدٖا: ؼي َٛف  ْؾب َؿعٍٛ ب٘ ـؿتِ، 

 زط، ٫: ْاؾ١ٝ.ؾ٬ دٓاا عًُٝٗا: ايؿا٤: رابط١ ؾٛاب ايغ
عزط داسّ َبتدأ، اصِ َٚٔ ٜتعد سدٚن اهلل: ايٛاٚ: اصت٦ٓاؾ١ٝ، َٔ: 

ٜتعد: ؾعٌ عزط فشّٚ ٚع١َ٬ دشَ٘ سـذف سـزف ايعًـ١، سـدٚن اهلل:     
 َؿعٍٛ ب٘.

ؾاٚي٦و ِٖ ايعاغيٕٛ: ايؿا٤ رابط١ ؾٛاب ايغزط، اٚي٦و: َبتدأ، ِٖ: 
 ـرب ا٭ٍٚ، ايتضـزٜض:    َبتدأ ثإ، ايعاغيٕٛ:  ربٙ، ٚاغيبتدأ ايجاْٞ ٚ ـربٙ 

اٱرصاٍ، ٚتضزٜض ايغعز ؾؾٌ بعقـ٘ عـٔ ايـبع  ا٫ ـز، ٚاصـتعري ؼي      
ٚقٌٝ َعٓاٙ اٱ زاز َٔ َٓشٍ ايشٚز يعدّ ٚدٛب  ،اغيكاّ ٱران٠ ايط٬م

 ايعد٠ عًٝٗا، ٚسدٚن اهلل: قارَ٘ َٚا ٢ْٗ عٓ٘.
قٛي٘ تعازي)ايط٬م َزتإ( تكدٜزٙ: عدن ايط٬م ايـذٟ جيـٛس   

 تإ.َع٘ ايزدع١ َز
 )ؾإَضاى( أٟ ؾعًٝهِ إَضاى.

)سيعــزٚف( جيــٛس إٔ ٜهــٕٛ ؽــؿ١ ٱَضــاى، ٚإٔ ٜهــٕٛ ؼي      
 َٛف  ْؾب بإَضاى.

)إٔ ت  ذٚا( َؿعٛي٘)ع٦ٝال( ٚ)ػيا( ٚؽـ ي٘ قدّ عًٝ٘ ؾؾـار  
ــتِ( تتعــد٣     ــذٟ )ٚآتٝ ــ٢ اي ســا٫ل ٚ)َــٔ( يًتبعــٝ ، ٚ)َــا( سيعٓ
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َؿعٛيري، ٚقد سٴـذف أسـدُٖا، ٖٚـٛ ايعا٥ـد عًـ٢ َـا، تكـدٜزٙ:        
 ٝتُٖٛٔ إٜاٙ.آت

)إ٫ إٔ خياؾــا( إٔ ٚايؿعــٌ ؼي َٛفــ  ْؾــب عًــ٢ اؿــاٍ،      
ٚايتكدٜز: إ٫  ا٥ؿري ٚؾٝ٘ سذف َقـاف تكـدٜزٙ: ٫ٚ حيـٌ يهـِ     
إٔ ت  ذٚا ع٢ً نٌ ساٍ، أٚ ؼي نٌ ساٍ، إ٫ ؼي ساٍ اــٛف،  

 أٟ ٜعًِ َُٓٗا  ايو أٚ خيغ٢. -بقِ ايٝا٤-ٚقد قز٨ خياؾا
تكـدٜزٙ: إ٫ إٔ خياؾـا    )إٔ ٫ ٜكُٝا( ؼي َٛف  ْؾـب بٝخاؾـا،  

 تزى سدٚن اهلل.
 )عًُٝٗا(  رب )٫(.

)ؾُٝــا( َتعًــل باٱصــتكزار َتعًــل باٱصــتكزار، ٫ٚ جيــٛس إٔ 
ٜهٕٛ عًُٝٗا ؼي َٛف  ْؾب ظٓاا، ٚ)ؾُٝا إؾتدت( اـرب، ٭ٕ 

 إصِ)٫( إا عٌُ ٜٕٓٛ.
 )تًو سدٚن اهلل( َبتدأ ٚ ربٙ.

 )تعتدُٖٚا( سيع٢ٓ تتعدٖٚا.

يف عٍاق اٌَاخ 
ٚيــشّٚ عــدّ بعـد بٝــإ اسهــاّ ايطــ٬م غؾـٛـ ايتطًٝكــ١ ايٛاســد٠   

٘  نتُإ  ٚاَهـإ ايؾـًض ٚايٛؾـام، دـا٤ت ٖـذٙ اٯٜـ١        ،اؿٌُ اغيـ٬سّ يـ
يتشدٜد عدن َزات ايط٬م ٚؾل اصط عزع١ٝ نقٝك١ َ  ايتشذٜز ٚاٱْذار 

، ٚاا دا٤ت اٯ١ٜ ايضابك١ سيٓ  اغيزأ٠ َٔ ٚايٛعٝد َٚٓ  ايتعدٟ ٚايعًِ ؾٝ٘
اؿٌُ إ ناْت سا٬َل عٓد ايعشّ ع٢ً ايط٬م، دا٤ت ٖذٙ اٯ١ٜ نتُإ 

 .يتُٓ  ا٭سٚاز َٔ اٱصت٤٬ٝ ع٢ً ع٤ٞ َٔ سكٛم ٚأَٛاٍ اغيزأ٠
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 عجاص اٌَحإ

ايذٟ اْؿـزن  ٜعترب ؼدٜد عدن ايطًكات بج٬خ َٔ اٱعذاس ايتغزٜعٞ 
اَري مل تضتط  ايكٛاْري ايٛفع١ٝ اٱرتكا٤ ازي َا ؾٝ٘ َٔ اغيقٚ ب٘ اٱص٬ّ،

ا٭ ٬ق١ٝ ٚاٱدتُاعٝـ١ ٚا٭نبٝـ١ نُـا قٝـدت اٯٜـ١ ايطـ٬م ايجايـح بكٝـد         
 اٱسضإ ٚايٛناع اؾٌُٝ ؼي بٝإ تؿؾًٝٞ.

ٚقد ٚرن يؿغ سدٚن اهلل عش ٚدٌ أرب  َـزات ؼي ٖـذٙ اٯٜـ١ ، َٚـٔ     
ايٓانر ؼي ْعِ ايكـزإٓ إٔ تـاتٞ نًُتـإ أربـ  َـزات ؼي آٜـ١ ٚاسـد٠ يبٝـإ         

م ٚعـدّ أ ـذ   ٚيشّٚ تعاٖد أسهاّ ايط٬ َٛفٛع١ٝ سدٚن اهلل عش ٚدٌ
   ع٤٢ َٔ سل ايشٚد١ .

 اٌَح عالح
يكد صاُٖت اٯ١ٜ ؼي اؿًٝٛي١ نٕٚ اْتغار ايط٬م ٚايؿزام ا٭بدٟ بري 

ــ هٗا، غغـز٠ َٓعت ٖذٙ اٯ١ٜ تؿهـ ـايشٚدري، ٚنِ َٔ اص ١ٝ ايـشٚز َـٔ   ـ
٬ا زأ٠ ؼي اؽـ ـتهزار ايط٬م ٚسؾـٍٛ ايؿزقـ١ ٚايبْٝٓٛـ١، اٚ بادتٗـان اغيـ     

ْؿضٗا ٚساهلـا يشٚدٗـا، ٚؼي اٯٜـ١ ت نٜـب يًُضـًُري سيٓـ  ايتعـدٟ عًـ٢         
 سكٛم اغيزأ٠ ٚيٛ ؼي ساٍ ايط٬م ٚايتذنري عدٚن اهلل ٚاسهاَ٘.

 عثاب إٌضٚيأ
مل ٜهٔ ايط٬م ؼي اؾا١ًٖٝ َكٝدال بعدن َعري اٚ عزٚط  اؽ١، ؾهإ 

ٗا، ايزدٌ ٜطًل اَزأت٘ عغـزات اغيـزات ٜٚزادعٗـا قبـٌ إ تٓكقـٞ عـدت      
ِ    اَزأ٠ ؾذا٤ت  ٚإ  ،ؾغهت ازي اسٚاز ايٓيب ؽـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚصـً

سٚدٗا ٜقارٖا بهجز٠ ايط٬م ٚايزدع١، ؾا رب ايٓيب ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
 .ص ألنطَّالَقُايَشَّذَاٌِٚصًِ ؾٓشٍ قٛي٘ تعازي ط 
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ٖٚذٙ ايٛاقع١ َٚا عابٗٗا تدٍ ع٢ً فزٚر٠ اٯٜات ايكزآ١ْٝ ٚاؿادـ١  
تٓعِٝ اؿٝا٠ اٱدتُاع١ٝ ٚتٗذٜب ايٓؿٛظ، ٚرٟٚ اْـ٘ غيـا   ايٝٗا ؼي فب  ٚ

ص قٌٝ يـ٘ ؽـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚصـًِ:       ألنطَّالَقُايَشَّذَياٌِاْشٍ قٛي٘ تعازي ط 

ــ٘ ط       ــٛ قٛي ــًِ: ٖ ــ٘ ٚص ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــاٍ ؽ ــ١  ؾك ــأٜ ايجايج أًَضاذَغضييشِّحٌاؾ

 ص. تِإِ ضغَاٌٍ

 ِفَٙٛ اٌَح
ن ايطًكات يتتذًـ٢ ؾٝٗـا ؽـٝػ١    آ١ٜ اعذاس١ٜ إ تبدأ اٯ١ٜ بتشدٜد عد

اؿهِ ايضُاٟٚ، ٚنٝؿ١ٝ ف٧ ايتغزٜ  اٱهلٞ ظٛاَ  ايهًِ، يٝهٕٛ قاْْٛال 
ثابتال ازي ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً مٛ ايٓؿ ايجابت ايذٟ ٫ ٜكبٌ اٱطياٍ ٚتعدن 
اٱستُا٫ت اٚ ايعاٖز َٚا ٜكابًـ٘، ؾاٯٜـ١ ْـؿ ٚبٝـإ ؽـزٜض ٚشيٓـ  َـٔ        

٬م ٚؼزّ تعـدنٙ ا٫ ٚؾـل قٝـٛن ايهتـاب     اٱؾزاط ٚاٱصزاف ؼي باب ايط
ايهزِٜ، ٚقد تكدّ ؼي اصباب ايٓشٍٚ إ ايعزب ؼي اؾا١ًٖٝ مل جيعًٛا سدال 
يعدن اغيطًكات ٚؾعـ٬ل إ ٖـذا اؿـد ٫ ضيهـٔ فـبط٘ ا٫ بتغـزٜ  مسـاٟٚ        
ؾبدْٚ٘ ضيهٔ يٮغٓٝا٤ ٚايز٩صا٤ ايتطاٍٚ ٚايتُانٟ ثِ ًٜشل بِٗ َـٔ ٖـٛ   

شدٜد بايكٛاْري ايٛفع١ٝ ـايؿ٘ َـٔ صـٓٗا ٚاَـز    ان٢ْ َِٓٗ أٟ يٛ نإ ايت
بايعٌُ بٗا، ؾ٬بد َٔ اَز مسـاٟٚ حيـدن عـدن َـزات ايطـ٬م اٚ عدَـ٘       
ــشٚدري       ــٛاٍ اي ــ٬ا اس ــ  ؼي اؽ ــا ٜٓؿ ــد َٚ ــاحل ٚاغيؿاص ــِ باغيؾ ٚاهلل اعً
ٚا تُعات عَُٛال يذا ؾإ ٖذٙ اٯ١ٜ نؿًت يًُزأ٠ سكٗا ٚٚفـعت سـدال   

يت نٕٚ ايقزر ايذٟ حيؾٌ يـٛ مل ٜٓـشٍ   يٲصا٠٤ هلا ٚاٱفزار بٗا ٚسا
 ايكزإٓ باسهاّ ايط٬م.

ٚؼي اٯٜــ١ ت نٜــب يًزدــاٍ ْٚٗــٞ َــٔ ا٫صــزاف ؼي ايطــ٬م ٚايتــدبز   
ٚايت ٌَ، ٚعدّ ايتعذٌ بايط٬م اٚ ايًذ٤ٛ ايٝ٘، يـذا دـا٤ ايتشـذٜز َـٔ     
ايط٬م ايجايح بايتٛؽ١ٝ ايكزآ١ْٝ باٱَضاى بايشٚدـ١ باؿضـ٢ٓ َٚعاًَتٗـا    
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ٕ ٜهٕٛ ٖادط ايؿزام ايٓٗا٥ٞ سا٬٥ل نٕٚ ايط٬م ايجايح بايزؾل عض٢ ا
 يذا دا٤ اٱَضاى ؼي اٯ١ٜ َكدَال ع٢ً ايتضزٜض.

َٚـــٔ اٱعذـــاس ٚايتهاَـــٌ ؼي ايغـــزٜع١ اٱصـــ١َٝ٬ إ ػـــد اؿهـــِ  
ايتغزٜعٞ َكرتْا بعًِ ا٭ ٬م ٚتٗذٜب ايٓؿٛظ يترتعض  ؾـا٥ؿ نـٌ   

يجايـح باْـ٘ تضـزٜض    ٚاسد َُٓٗا ع٢ً اٯ ز، ؾكد ٚؽؿت اٯ١ٜ ايطـ٬م ا 
باسضإ ؼي تٛنٝد عًـ٢ سضـٔ ايؿـزام ٚايـٛناع ايهـزِٜ ٚاغيٓـ  َـٔ غًبـ١         
ايٓؿط ايػقب١ٝ، ٚبُٝٓا دا٤ سهـِ ايطًكـتري عًـ٢ مـٛ اٱطـ٬م ٚبْٝٓٛـ١       
اغيزأ٠ عٔ سٚدٗا دا٤ت ايطًك١ ايجايج١ بايتخٝري ٚايرتنٜد بري اَزٜٔ نزضيري 

ـ  اؽــ١ يًتطًٝكــ١ ايجايجــ١ ٚايتٛؽــ١ٝ ايضــُا١ٜٚ، ٖٚــذا ايتخــٝري ٚا٭ُٖٝــ١ ا
َدرصــ١ عكا٥دٜــ١ ٚادتُاعٝــ١ ٚا ٬قٝــ١ تــدعٛ ايبــاسجري يكــزا٠٤ اغيعــارف  
اٱص١َٝ٬، ٚنٝـ اْٗا تكٛن ازي ايؾ٬ا ٚتعاجل اَزاض ايٓؿط ٚا تُ  
بؾٝؼ ايًطـ ٚاٱسضإ َٔ غري إ ٜهٕٛ ٖٓـاى غـدي ٭سـد ا٭طـزاف،     

هٓ٘ عٓٛإ  اـ ؾٗذا ايتخٝري ٫ ضيٓ  ايشٚز َٔ اٱْؿؾاٍ عٔ سٚدت٘ ٚي
ٱنزاّ اغيزأ٠ ٚاغيٓ  َٔ اٜذا٥ٗا، ٚيهٞ ٫ ٜهٕٛ ايط٬م بابال يًذي١ ٚا٭ا٣ 

 اغيتتاب .
ٜٚبدٚ إ ايتضزٜض ؼي اغيكاّ اعد َـٔ ايطـ٬م، ٭ٕ ايطـ٬م ؾٝـ٘ عـد٠      
يًشٚز اؿل بايزدٛع باَزأت٘ بعد ايطًك١ ا٭ٚزي ٚايجاْٝـ١ اَـا ايجايجـ١ ايـيت     

 ردع١ يًشٚز ؾٝٗا اثٓا٤ ايعد٠، ٚايتضـزٜض  ٚؽؿٗا ايكزإٓ بايتضزٜض ؾاْ٘ ٫
ٜعين ايتضٌٗٝ ٚاٱرصاٍ، ن ْٗـا تؾـبض َضـتعد٠ يًٓهـاا َـٔ ايػـري، ٭ٕ       
ايتضزٜض ٜتقُٔ َع٢ٓ اٱ زاز نُا ٜكاٍ: تضزا ؾ٬ٕ َٔ ٖذا اغيهإ ااا 

 اٖب ٚ زز قاٍ تعازي ط ؾُتعٖٛٔ ٚصزسٖٛٔ صزاسال طي٬ٝل ص
غيزأ٠ ست٢ ؼي ساٍ ايؿزام نرظ َٚا ؼي اٯ١ٜ َٔ اغيٓ  َٔ ايتعدٟ ع٣ًا

ا ٬قٞ ْٚٗٞ عٔ ايتذاٚس ع٢ً سكٛم اٯ زٜٔ ٚاَٛاهلِ با٭ٚي١ٜٛ، ٭ٕ 
ايشٚد١ ت  ذ اغيٗز َٔ ايشٚز ٖٚٛ سكٗا ٚمثٔ بقعٗا، ؾذا٤ت اٯ١ٜ يتُٓ  
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ايشٚز َٔ ايزدٛع ؾٝ٘ ٚا ربت بايد٫ي١ اٱيتشا١َٝ بإ ٖذا ايؿزن يٝط َٔ 
٫بــد َــٔ ؽــٝاْت٘ يتتذًــ٢ عٓاٜــ١  ايتضــزٜض باسضــإ بــٌ ٖــٛ ؾــزن َضــتكٌ

اٱص٬ّ باغيزأ٠ ٚسؿغ سكٛقٗا، ٚدا٤ اصتجٓا٤ ايؿد١ٜ ٚاـً  يتكدِٜ قاعد٠ 
٫ فزر ٫ٚ فزار، ٚ٭ٕ تٛظٝـ اغيـاٍ ؼي نؾـ  ايغـز َـٔ اسضـٔ ٚدـٛٙ       
اٱْؿام ٚغيٓ  ايؿت١ٓ ٚاصتُزار ا٭ا٣، ٚيٲؾرتام باؿض٢ٓ نُا إ ايؿدا٤ ؼي 

د ٜهـٕٛ صـب٬ٝل يـدٚاّ ايع٬قـ١ ايشٚدٝـ١      اٯ١ٜ اعِ َٔ َٛفـٛع اـًـ  ؾكـ   
ٚصببال يطزن ايٓؿز٠، َٚكدَات ايؿزام ،نُا يٛ تٓاسيت عٔ عطز َٔ َٗزٖا 

 اٚ ْؿكتٗا اٚ قضُتٗا.
ٚدــا٤ت  اشيــ١ اٯٜــ١ َزنبــ١ َــٔ اَــزٜٔ  ــاـ ٚعــاّ بُٝٓٗــا عُــّٛ  
ٚ ؾٛـ َطًل، ؾاَا اــاـ بؾـٝػ١ ايتغـدٜد ٚاٱْـذار يًتشـذٜز َـٔ       

اّ ايط٬م، ٚؾٝٗا ن٫ي١ ع٢ً َٛفٛعٝت٘ ؼي بٓا٤ ايتعدٟ ٚايتذاٚس ؼي اسه
اٱص٬ّ ٚسؿغ ا٭دٝاٍ ٚتعاٖد ا تُعات ٚص١َ٬ اؿٝا٠ ايشٚد١ٝ، ؾاَـا  
إ تهٕٛ سٝا٠ سٚد١ٝ نزضي١ تتٝض يًشٚدري انا٤ ايؿزا٥  ٚتععِٝ ايغعا٥ز 
ٚشيٓ  َٔ اٱْغػاٍ عٔ انزٙ تعازي ٚا٫ ؾإ ايط٬م باب َؿتـٛا، ٚيهٓـ٘   

 ٛ اعـد تغـزٜع١ٝ ٚا ٬قٝـ١ تشدـز عـٔ ايتعـدٟ ٚايقـزر        َغزٚط َٚكٝـد بك
ٚتعطٌٝ اغيزأ٠ ٚسذب سكٛقٗا، ٚاَا ايعاّ ؾٗٛ ْعت اغيتعدٟ ؿـدٚن اهلل  
ٚاسهاَ٘ َطًكال بايعًِ صٛا٤ نإ ؼي بـاب ايشٚدٝـ١ ٚايطـ٬م اٚ ؼي بـاب     
ايعبانات اٚ اغيعـا٬َت اٚ ا٭سهـاّ ٚباغيضـا٥ٌ ايعاَـ١ اٚ اـاؽـ١، َٚـٔ       

تغــزٜ  ايٛفــعٞ اغيخــايـ يًــٓؿ ايكزآْــٞ، ٚاسهــاّ  ايتعــدٟ ؼي اغيكــاّ اي
ايؾًض اييت ٜكّٛ بٗا ا٭ٚيٝا٤ اٚ اغيٮ اٚ ايٛدٗا٤ اغيتقـ١ُٓ يًتؿـزٜ  عـل    
اغيزأ٠ ٚاغيٌٝ عًٝٗا عٓد ايتدارى، َٚٔ غري اؿؾٍٛ ع٢ً رفاٖا ٫ٚ اعتبار 

 باٱنزاٙ ٚاٱدبار ٚاٱفطزار، ٭ْٗا كايؿ١ يًكٛاعد ايعا١َ يًعكٛن.
١ٜ اؽ٬ا ٚتجبٝت ٭سهاّ ايط٬م َٚطًل اسهاّ ايغـزٜع١  ؾخاشي١ اٯ

ٚؾقض يًـذٟ ٜتذاٚسٖـا ٜٚتعـد٣ عًٝٗـا ٭ٕ ؼي ايتعـدٟ ٚقاٚيـ١ ايتػـٝري        
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ٚايتبدٌٜ ظًِ ٚاا٣ ْٚعت ايتذاٚس ع٢ً ا٭سهاّ بايعًِ ٜعـين بايد٫يـ١   
ايتق١ُٝٓ ايٛعٝد ٚايتخٜٛــ بايعكـاب نُـا تٓٗـ٢ اٯٜـ١ عـٔ اٱدتٗـان ؼي        

اسهاّ ايط٬م ازي ّٜٛ ايكٝا١َ ٚتدعٛ ازي بٝإ َٓاؾعٗا َكابٌ ايٓؿ ٚتجبت 
ٚافزار اــزٚز عًٝٗـا، ٚؼي ٖـذٙ اٯٜـ١ ٜتهـزر يؿـغ )سـدٚن اهلل( اربـ          
َــزات َــٔ اؽــٌ فُٛعٗــا ؼي ايكــزإٓ ٚايبــايؼ ثــ٬خ عغــز٠ َــز٠، يبٝــإ   

 َٛفٛع١ٝ اسهاّ ايٓهاا ٚايط٬م ٚيشّٚ عدّ ايتعدٟ ايتؿزٜ  ؾٝٗا.

 اٌرفغري
 ص ألنطَّالَقُايَشَّذَاٌِط  ىللٌٛٗ ذعاذفغري  

ظاٖزٙ اٱبتدا٤ ٚعًٝ٘ ايؾٓاع١ ايٓش١ٜٛ ٚؾٝ٘ بٝإ يعدن َزات ايط٬م 
ع٢ً  ٬ف بري عًُا٤ اغيضًُري اؾا٥ش، ٜٚؿٝد اْؿزان ٚاصتك٬ٍ نٌ تطًٝك١ 

ٖٚٛ قٛي٘: اْت طايل ث٬ثال، اٚ اؾُ  نُا يـٛ قـاٍ: اْـت     صٛا٤ باٱرصاٍ
٫ ٜكـ  ا٫ تطًٝكــ١ ٚاســد٠ عًــ٢   اْــ٘أٚ طـايل، اْــت طــايل، اْـت طــايل،   

 ٚغريٙ.اغيختار ٱَهإ ايتؿهٝو بري اٱٜكاع 
َٚاٍ ايٝ٘ ايؿخز ايزاسٟ ْٚضب٘ ازي نجري َٔ عًُا٤ ايدٜٔ، ٚؼي َؿاتٝض 
ايػٝب: اؾُ  بري ايج٬خ سزاّ، ٚسعِ ابٛ سٜد ايدبٛصٞ ؼي ا٭صزار: إ 

ابٔ عبد اهلل ٖذا ٖٛ قٍٛ عُز، ٚعجُإ، ٚعًٞ، ٚعبد اهلل بٔ َضعٛن، ٚ
 عُز، ٚابٞ َٛص٢ ا٭ععزٟ ٚابٞ ايدرنا٤ ٚسذٜؿ١.

ٚقٌٝ إ ٖذا ايه٬ّ يٝط ابتدا٤ ٖٚٛ َتعًـل سيـا قبًـ٘ ٚبٗـذا ايتؿضـري      
جيٛس اؾُ  بري ايج٬خ، ٚب٘ قاٍ ايغاؾعٞ، ٚاٖب ابٛ سٓٝؿ١ ازي اؿز١َ 
ايتهًٝؿ١ٝ يًذُ  ؼي ايط٬م ٚيهٓ٘ ٜك  ع٢ً ايكٍٛ بإ ايٓٗٞ ٫ ٜدٍ ع٢ً 

 ضان.ايؿ
إ ٖذا ايتكٝٝد ٜدٍ ع٢ً َٛفٛع١ٝ ايعـدن ٚاْـ٘ ْـٛع رظيـ١ ٚؽؿٝــ      

 َٚٓدٚس١ يًٛؾام بعد ١ُ٥٬َ َد٠ ايعد٠ يًتدارى ٚايزدٛع بايشٚد١.
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ٚتعترب اٯ١ٜ َدرص١ ا ٬ق١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚسؾا١ْ يًشٝا٠ ايشٚد١ٝ َـٔ  
نٕٚ إ ػعٌ ايشٚاز قٝدال نا٥ُٝال غري قابٌ يًؿضخ اٚ اْ٘ ؽعب اغيٓاٍ ٚاٚ 

 عزٚط غري َتٝضز٠.
اْ٘ ؼدٜد َٚٓٗر ٚؽطٝ  مساٟٚ يتٓعـِٝ ا٭صـز٠ اغيضـ١ًُ ٚاٱرتكـا٤     
بايٛاق  اٱدتُاعٞ، ٚؾٝ٘ ؾزؽ١ يًـشٚدري يٲيت٦ـاّ اٚ اٱؾـرتام َـٔ غـري      
افزار َعتد ب٘ بـاغيزأ٠ ٚحيـٍٛ نٕٚ اٱدتٗـان ٚا٭ٖـٛا٤ ٚاغيٝـٍٛ ٚؼهـِٝ       

ب١ يًدراص١ ــك١ َٓاصايٓؿط ايغ١ٜٛٗ اٚ ايػقب١ٝ، ٜٚهٕٛ سل ايزدع١ باغيطً
ــ١ُ        ــاٍ ايعؾ ــ١، ٚس ــاؾ  ايشٚدٝ ــ١ َٚٓ ــزار ايعشٚب ــاٍ اف ــري س ــ١ ب اغيكارْ

 ٚاٱؾرتام.
ٚٚرنت اٯ١ٜ بؾٝػ١ اـرب ٚيهٓٗا تتقُٔ ايغزط ٚاؾشا٤ يبٝإ اؿهِ 

 اغيتعكب يًطًكتري.
 

اتِإِ ضغَياٌٍااااط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري  اذَغضيشِّحٌ اأًَض اتًَِعضيشًُفٍ عًـ٢  ص فَإيضغَياٌَّ

 :ٚدٗري
ــد     ا٭ٚزي :     ــذا ٚرن ايكٝ ــ٘ ي اٱَضــاى بايغــ٤ٞ سبضــ٘ ٚعــدّ اط٬ق

 "سيعزٚف" باعذاس ظاٖز يٝهٕٛ ادتُاعُٗا ساي١ ٚصطال.
 َٛفٛع ٖذا ايغطز َٔ اٯ١ٜ ٜتعًل باَزٜٔ: ايجا١ْٝ :    
 اؿٝا٠ ايشٚد١ٝ بعد ايزدع١ َٔ ايطًك١ ايجا١ْٝ. ا٭ٍٚ:   
 ايط٬م ايجايح. ايجاْٞ:   

 ٛؽ١ٝ يهٌ َٔ ا٭َزٜٔ اع٬ٙ.ـي١ ايتق١ُٝٓ ع٢ً  ؾٚتدٍ اٯ١ٜ بايد٫
ؼي اٯ١ٜ سح ع٢ً انزاّ اغيزأ٠ ٚاٱسضإ هلا ٚعدّ اٜذا٥ٗا  ا٭ٍٚ :    

بعد ايتطًٝك١ ايجا١ْٝ، َٓعال ؿؾٍٛ ايط٬م ايذٟ ٫ ردع١ ي٘، ست٢ تـٓهض  
غــريٙ ٚتــذٚم عضــًٝت٘ ٜٚــذٚم عضــًٝتٗا ؾــإ ؾارقٗــا، ؾًًــشٚز ا٭ٍٚ إ   

 خيطبٗا.
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ٖذا ايتبأٜ اغيٛفٛعٞ بري ايتطًٝكـتري ا٭ٚيٝـتري َـٔ دٗـ١     :  ايجاْٞ   
 ٚايتطًٝك١ ايجايج١ َٔ د١ٗ ا ز٣، ٜبري ا١ُٖٝ ٚشيٝش ٖذٙ ايتطًٝك١.

ؼي اـرب عٔ اٱَاّ ايزفا عًٝ٘ ايض٬ّ ؼي اٯٜـ١: اٱَضـاى    ايجايح :  
ٚاَا ايتضزٜض باسضإ ؾايط٬م ع٢ً  ،باغيعزٚف نـ ا٭ا٣ ٚاسبا٤ ايٓؿك١

 ب٘ ايهتاب.َا ْشٍ 
 أًَضاذَغضشِّحٌاتِإِ ضغَاٌٍط اٖب ايزاسٟ ازي إ اغيزان بكٛي٘ تعازي  ايزاب  :  

إ ايشٚز ٫ ٜزادعٗا بعد ايتطًٝك١ ايجا١ْٝ ست٢ تٓكقٞ ايعـد٠ ٚؼؾـٌ    ص
، ٚيهٓ٘ ؼؾٌٝ غيا ٖٛساؽٌ ؾإ ايتضزٜض حيؾٌ باٜكاع ايتطًٝك١ (1)ايب١ْٛٓٝ

 ايجا١ْٝ ااتٗا.
)ايتضـزٜض( اعـِ َـٔ ايطـ٬م ٚاْـ٘ بـزسخ بـري        يعـٌ يؿـغ    اـاَط :  

اٱَضاى ٚبري ايط٬م، نٗذزٖا اٚ تزنٗا ؽزز َٔ ايبٝت باإ ايشٚز ازي 
ٚاٱسضإ ٖٛ عـدّ ايطـزن    ،اًٖٗا يًت ْٞ ؼي اٱقداّ ع٢ً ايتطًٝك١ ايجايج١

ٚايقزب ٚاؾؿا٤ ٭ْٗا باق١ٝ بعؾ١ُ ايشٚز ٚتضتشل ايٓؿك١ ٖٚذا ايت ٌٜٚ 
ال َ  عدّ اغياْ  َٓ٘ يٝط عزطال اٚ َكد١َ ٚادب١ ع٢ً ؾزض ثبٛت٘  ؾٛؽ

يًتطًٝك١ ايجايج١ بٌ ٖٛ ْٛع ع٬ز ٚٚقا١ٜ ٚتدارى ٜٚدٍ عًٝـ٘ ظـاٖز قٛيـ٘    
ٚب٘ بٝـإ ٚرن عًـ٢ تٛقــ بعـ       ص فَإٌِضاطَهَّقَيَاط تعازي ؼي اٯ١ٜ ايتاي١ٝ 

نبار اغيؿضزٜٔ، ٚقاٍ اسدِٖ: ؾًٛ نإ اغيزان بايتضزٜض ٖٛ ايطًك١ ايجايج١، 
 ٕ قٛي٘: ؾإ طًكٗا طًك١ رابع١ ٚاْ٘ ٫ جيٛس.يها

قٝد اٱسضإ ؼي ايتضزٜض ٚايط٬م ٜتعًل بايشٚز ٚسـدٙ   ايضانظ :  
، اّ اْ٘ عاٌَ بٝدٙ أٟ ٖٛ اغي َٛر باٱسضإ باعتبار إ عكد٠ ايٓهاا ٚسً٘

يًُزأ٠ ٚإ عًٝٗا اٱسضإ عٓد اٱؾرتام، اؾٛاب: اْـ٘ عـاٌَ هلـا اٜقـال     
ايكٝد ْعِ ٚظٝؿ١ ايزدٌ َٚض٪ٚيٝت٘ ؼتِ عًٝ٘ تعدن ؾًٝط َٔ نيٌٝ حيؾز 

                                                           

 .5/111( َؿاتٝض ايػٝب 1)



 49ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ41َعامل اٱضيإ/ز

  

َؾانٜل اٱسضإ، يهـٞ ٜهـٕٛ ايؿـزام ٚؾـل ايؾـٝؼ ايغـزع١ٝ ٚاٯناب       
 اٱص١َٝ٬.

ٚتدٍ ع٢ً يشّٚ اسـرتاّ َـد٠    (َدرص١ ايط٬م)ٖذٙ اٯ١ٜ  ايضاب  :  
 ،ايؾــشب١ ٚاٜــاّ ايعغــز٠ َٚــا ؾٝٗــا َــٔ اغيــٛن٠ ٚاٱلــذاب بــري ايــشٚدري 

 يهزِٜ.بايؿزام ٚايٛناع ا
َٔ َؾانٜل اٱسضإ عـدّ ايػـدي ٚاٱفـزار اٚ اٱٜـذا٤،      ايجأَ :  

ٚإ ٫ ٜهٕٛ ايط٬م ا٭ ري يٲٜذا٤ ٚايتغؿٞ ٚاسداخ ايغُات١ بايشٚد١، 
 اٚ إ ايشٚد١ تزٜدٙ هلذٙ ا٭صباب ٚمٖٛا.

 

ًَالَاَّحِييمُّانَكُييىضاأٌَضاذَأَُْييزًُألايًَِّييااآذَْضرًُُييٌىٍَُّاط  لٌٛريريٗ ذعريرياىلذفغريريري 

 ص ئ اشَْض
 ع٢ً ٚدٛٙ :

ٖـذا ايغــطز َــٔ اٖـِ ٚدــٛٙ اٱسضــإ ٚن ْـ٘ تؿؾــٌٝ بعــد    ا٭ٍٚ :   
 اطياٍ.

ؼي اٯ١ٜ ْٗٞ عٔ ايزدٛع بغ٤ٞ ػيا اعطٞ يًشٚد١ َٔ اغيٗـز  :  ايجاْٞ  
 ٭ْ٘ عٛض يًد ٍٛ بٗا ٚاصتباس١ ؾزدٗا.

عدّ اؿ١ًٝ ٜدٍ ع٢ً إ اغيٗز ًَو يًشٚد١، يعَُٛات عدّ  : ايجايح  
 سياٍ ايػري َٔ نٕٚ ااْ٘.دٛاس ايتؾزف 

مل تبري اٯ١ٜ ا تؾاـ اؿهِ باغيد ٍٛ بٗا، ٚيهٓ٘ ظاٖز ايزاب  :   
 بايكز١ٜٓ ٚتعدن ايط٬م َٚبري بايض١ٓ ايٓب١ٜٛ ايغزٜؿ١.

تُٓٞ اٯ١ٜ ايٛاعش ا٭ ٬قٞ، ٚايزنع ايذاتٞ َٔ ايتعدٟ  اـاَط :  
 ع٢ً سكٛم اغيزأ٠.

 ١ ٚايغ١ٜٛٗ.اٯ١ٜ سزب ع٢ً ايٓؿط ايػقبٝيضانظ : ا  
اٯ١ٜ سارظ اَري ٬َسّ يًشٝا٠ ايشٚد١ٝ اٜقال ٜتعاٖد اغيٗز  ايضاب  :  
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ؼي غٝاب اصباب اٱسرتاس ايذاتٞ ٚاَهإ ايتعدٟ عًـ٢ َكَٛـات قاعـد٠    
ايضًط١ٓ، ؾايشٚد١ سيا عٓدٖا َٔ اغيٗز تزٜد إ تًبط سًٝٗا ٚتتُت  بجٝابٗا 

ٜٚ٘ َٓبض  ع٢ً آْات ٚعدتٗا ٚاثاثٗا، ٚاَهإ ايضطٛ عًٝٗا َٔ ايشٚز ٚا
ايًٌٝ ٚايٓٗار ٚسيختًـ ايؾٝؼ ايعاٖز٠ ٚاـؿ١ٝ، ٚقد ٜ تٞ اسٝاْال ع٢ً مٛ 
اٱصتدا١ْ ٚايكزض صٛا٤ َ  قؾد ايٛؾا٤ ٚايكقا٤ ثِ ايتٛاْٞ ٚاٱعتذار، 

 ؿكٗا. الاٚ َ  عدَ٘، ؾت تٞ ٖذٙ اٯ١ٜ تٓبٝٗال ٚؼؾٝٓال يًُزأ٠ ٚسؿع
ت١ٝ عٓد اغيزأ٠ َٔ اؿزـ ع٢ً َا تضتذٝب اٯ١ٜ يًٓشع١ ايذا ايجأَ :  

شيتًهــ٘ ٚتــد زٙ ٚتــز٣ ؾٝــ٘ عــشال هلــا ٚصــببال يًتؿــا ز بــري ايٓضــا٤، ٚهلــذٙ  
 اٱصتذاب١ آثار َبارن١ ع٢ً عبان٠ اغيزأ٠ ٚؽ٬سٗا.

شيٓــ  اٯٜــ١ َــٔ اصــباب ايؿضــان ٚاثــار٠ َكــدَات ايؿتٓــ١         ايتاصــ  :
 ال يًؿزق١.ٚاـؾ١َٛ بري ايشٚدري ؾكد ٜهٕٛ ايتعدٟ ع٢ً َٗز اغيزأ٠ صبب

اٯ١ٜ  طاب يًشهاّ ٚايكقا٠ ٚاٚيٝا٤ ا٭َٛر ٚاٌٖ ايـشٚز  ايعاعز : 
 بًشّٚ سؿغ سكٛم اغيزأ٠.

تُٓٞ اٯ١ٜ قدر٠ اغيزأ٠ ع٣ًاٱستؿاظ سياهلا ٚاٱستؿاظ  اؿانٟ عغز :
 سيٗزٖا ٚاْ٘ ًَو  اـ هلا ٫ جيٛس يًشٚز إ ٜ  ذٙ اٚ عطزال َٓ٘.

بـا٭عِ َـٔ اغيٗـز ؾٝغـٌُ اهلبـ١      ايعاٖز إ ايٓٗٞ ٜتعًل  عغز : جاْٞاي
ٚمٖٛا ٱؽـاي١ اٱطـ٬م ٚسذٝـ١ ايعـٛاٖز ٚايـٓؿ، ؾكـد ٚرن ؼي تؿضـري        
ايعٝاعٞ عٔ سرار٠ عٔ اٱَاّ ايباقز عًٝ٘ ايض٬ّ قاٍ: "٫ ٜٓبػٞ غئ اعط٢ 
اهلل ع٦ٝال إ ٜزدـ  ؾٝـ٘، َٚـا مل ٜعـ  هلل ٚؼي اهلل ؾًـ٘ إ ٜزدـ  ؾٝـ٘ مًـ١         

٫ٚ ٜزد  ايزدٌ ؾُٝا ٜٗب ٭َزأت٘ ٫ٚ ناْت اٚ ٖب١، دٝشت اٚ مل ػش، 
ًَالَاَّحِيمُّانَكُيىضاااط اغيزأ٠ ؾُٝا تٗب يشٚدٗا دٝشت اٚ مل ػش، أيٝط اهلل ٜكـٍٛ  

ــاٍ  ص أٌَضاذَأَُْييزًُألايًَِّييااآذَْضرًُُييٌىٍَُّاشَييْضئ اا فَييإٌِضاطِييثضٍَانَكُييىضاعَييٍضااط ٚق
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 .(2) "(1)ص شَِضٍُايِنضوُاَََْغًاافَكُهٌُهُاىَنِْئ اايَشِّئ ا

ٜٚغٌُ ايٓٗٞ اغيًو اـاـ َٚا دا٤ يًشٚدـ١ بـا٭رخ ٚاهلبـات َـٔ     
باب ا٭ٚي١ٜٛ، ؾااا نإ ايٓٗٞ عـا٬َل يًُٗـز َٚـا أعطـاٙ ايـشٚز يًشٚدـ١       

 ؾ٬بد اْ٘ ٜغٌُ َاهلا اـاـ َٚا أعطاٙ ايػري هلا.

حبث اعجاصي 
َٔ اعذـاس ايكـزإٓ َـا ؾٝـ٘ َـٔ ٚدـٛٙ اـطابـات ٚتعـدنٖا ٚتقـُٓٗا          

ٜهـٕٛ اـطـاب يًـٓيب ؽـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚصـًِ        غيٓطٛم َٚؿّٗٛ، ؾكـد  
ٚاغيزان ب٘ ا٭١َ، يتغرتى ايض١ٓ ايٓب١ٜٛ َ  ايتٓشٌٜ ؼي ايتغزٜ  نُا ؼي قٛي٘ 

ؾاٯٜــ١ دــا٤ت يتغــزٜ  ؽــ٠٬  (3)ص ًََِرَألاكُنييدَافِييْيِىضافَأَقًَضييدَانَيُييىضاألنصَّييالَجَاتعــازي ط 

 .اـٛف
 ؾـا٥ؿ   ٚقاٍ ابٛ ٜٛصـ ؽاسب ابٞ سٓٝؿ١ بإ ؽ٠٬ اـٛف َٔ

ايٓيب ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصـًِ ٚمل ٜٛاؾكـ٘ عًـ٢ قٛيـ٘ اسـد َـٔ عًُـا٤        
اغيضًُري طيٝعال ٭ٕ )ؾِٝٗ( يٝضت عـزطال بـٌ دـا٤ت سيٓشيـ١ اؿـاٍ ٚ٭ٕ      
ايكزإٓ ْشٍ بًػ١ اٜاى اعين ٚامسعٞ ٜا دار٠، ؾاـطاب يًـٓيب ؽـ٢ً اهلل   

 ٝا١َ.عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ ٖٚٛ ام٬يٞ ٜٓشٌ بعدن اغيضًُري ازي ّٜٛ ايك
ٚقد ا تًـ ؼي سؾٍٛ  طاب ايعـاّ ٚاغيـزان اـؾـٛـ ؼي ايكـزإٓ،     
َٚٓهزٙ قاٍ بإ اـؾٛـ ناٱصتجٓا٤ اغيتؾـٌ، َٚـِٓٗ َـٔ قـاٍ بٛقٛعـ٘      

ًَالَاَّحِمُّانَكُىضاأٌَضاٚاصتدٍ بآٜات َٓٗا ٖذٙ اٯ١ٜ ؾؿٞ اٍٚ اٯ١ٜ قاٍ تعازي ط 

 ايذٟ اعطاٖا ايشٚز، ثِ قـاٍ  ص ٚاْ٘  اـ ؼي ذَأَُْزًُألايًَِّااآذَْضرًٌُُىٍَُّاشَيْضئ اا

                                                           

 . 4( صٛر٠ ايٓضا٤ 1)
 . 1/117تؿضري ايعٝاعٞ ( 2)
 .  102( صٛر٠ ايٓضا٤ 3)
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ص ؾٗذا عاّ ؾُٝا اعطاٖا ايشٚز اٚ غريٙ  فَالَاجُنَاحَاعَهَْضيًَِاافًَِْااألفْرَذَخضاتِوِتعازي ط 

 ااا نإ ًَهال هلا.
ٚيهٔ َٛفٛع اـطاب كتًـ، ؾُٔ عزا٥   طاب ايعاّ ٚاغيزان  

اـؾٛـ اٚ ايعهط ٚسد٠ اغيٛفٛع، ٚظٗٛر ايكز١ٜٓ ع٢ً اران٠ ا٭ ؿ 
َا ٖذٙ اٯ١ٜ ؾاٱصتجٓا٤ ظاٖز ؾٝٗا، َٚٔ اعذاسٖا إ ؽـدر اٯٜـ١ تعًـل    ا

با٭ ذ َٔ َٗز اغيزأ٠ ٚسكٗا عدٚاْال ٚظًُـال ٚبػـري سكٗـا عـدٚاْال ٚظًُـال      
ٚبػري سل، اَا ؼي ايغطز اٯ ز ؾاغيٛفٛع ايؿدا٤ ٚيٝط ا٭ ـذ، نُـا اْـ٘    

ايكزار ؽزٜض باْٗا ٖٞ اييت تؿتدٟ ْؿضٗا ٖٚٛ اعِ َٔ ا ذ ايشٚز ٜٚعٛن 
 .عٓ٘ايٝٗا ٚجيٛس إ تزد  

 

 صَِالَّاأٌَضاَّخَافَااأَالَّاُّقًَِْاا ُذًُدَاألنهَّوِاط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 
ٖذا اصتجٓا٤ َٔ ايٓٗٞ ٚاغيٓ  عٔ ا ذ دش٤ َٔ َٗزٖا ٚسكٗا، ٚاغيزان 
َٓ٘ اـً  َٚا ٖٛ اعِ َٓ٘، ٚانز إ اٯ١ٜ ْشيت ؼي طي١ًٝ بٓـت عبـد اهلل   

بت بٔ قٝط بٔ مشاظ ٚناْت تبػق٘ اعد ايبػ ، بٔ ابٞ ٚؼي سٚدٗا ثا
ٚنإ حيبٗـا اعـد اؿـب، ؾ تـت رصـٍٛ اهلل ؽـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚصـًِ          
ٚقايت: ؾزم بٝين ٚبٝٓ٘ ؾاْٞ أبػق٘، ٚيكد رؾعت طزف اـبا٤ ؾزأٜت٘ جي٤ٞ 
ؼي اقٛاّ ؾهإ اقؾزِٖ، ٚاقبشِٗ ٚدٗال، ٚاعـدِٖ صـٛانال، ٚاْـٞ انـزٙ     

ٞٸ اؿدٜكـ١    ؾكاٍ ثا ،ايهؿز بعد اٱص٬ّ بت: ٜا رصٍٛ اهلل َزٖا ؾًـرتن عًـ
اييت اعطٝتٗا ؾكاٍ هلا: َا تكٛيري: قايت: ْعِ ٚاسٜدٙ، ؾكاٍ ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ 
ٚآي٘ ٚصًِ: ٫ سدٜكت٘ ؾك ، ثِ قاٍ يجابت:  ـذ َٓٗـا َـا اعطٝتٗـا ٚ ـٌ      

 صبًٝٗا ؾؿعٌ، ؾهإ ايو اٍٚ  ً  ؼي اٱص٬ّ.
"صـ يت٘ عـٔ اغيختًعـ١     عًٝ٘ ايضـ٬ّ قـاٍ:   ايؾانمٚعٔ ابٞ بؾري عٔ 

نٝـ ٜهٕٛ  ًعٗا  ؾكاٍ: ٫ حيٌ  ًعٗا ست٢ تكٍٛ ٚاهلل ٫ ابز يو قضُال 
٫ٚ اطٝ  يو اَزال ٫ٚٚطري ؾزاعو ٫ٚن ًٔ عًٝو بػري ااْو ؾااا ٖـٞ  
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    ٚ  ايـو قايت ايو سٌ  ًعٗا ٚسٌ ي٘ َا ا ذ َٓٗـا َـٔ َٗزٖـا َٚـا سان 
ص ٚااا ؾعـٌ ايـو ؾكـد باْـت َٓـ٘       ذَخضاتِيوِافَيالَاجُنَياحَاعَهَْضيًَِياافًَِْيااألفْرَياااااقٍٛ اهلل ط 

بتطًٝك١ ٖٚٞ اًَو بٓؿضٗا إ عا٤ت ْهشت٘ ٚإ عا٥ت ؾ٬، ؾإ ْهشتـ٘  
 .(1)"ؾٗٞ عٓدٙ ع٢ً ثٓتري

 ِغائً يف اخلٍع
َؾــدر َٔ اـًـ  بايؿتض ٖٚٛ ايٓشع اصِ  -بقِ اـا٤–اـً   أ٫ٚ :

ذا ايًباظ ٖـٛ  باعتبار إ ن٬ل َٔ ايشٚدري يباظ يٰ ز، ؾايؿزام  ً  هل
ايط٬م بؿد١ٜ َٔ ايشٚد١ ايهار١ٖ يشٚدٗا ؾٗٛ قضِ َٔ ايط٬م ٜٚعترب ؾٝ٘ 
طيٝ  عزٚط ايط٬م اغيتكد١َ ٜٚشٜد عًٝٗا بإ ٜعتـرب ؾٝـ٘ نزاٖـ١ ايشٚدـ١     
يشٚدٗا  اؽ١ ؾإ ناْت ايهزا١ٖ َٔ ايطـزؾري ناْـت َبـارأ٠، ٖٚـٛ ْـٛع      

اؽ١ مل ٜهٔ َؾاؿ١ ع٢ً ايؿزام، ٚإ ناْت ايهزا١ٖ َٔ طزف ايشٚز  
  ًعال ٫ٚ َبارا٠ ٭ٕ اهلل عش ٚدٌ دعٌ بٝدٙ ايط٬م.

ٜك  اـً  بًؿغ اـً  ٚايط٬م فزنال نٌ َُٓٗا عٔ اٯ ز اٚ   ثاْٝال :
َٓقُال ؾبعد َا تٓغ  ايشٚد١ بذٍ ايؿد١ٜ يٝخًعٗا ؾٝذٛس إ ٜكٍٛ  ًعتو 

ا اٚ ع٢ً نذا اٚ اْت كتًع١ ع٢ً نذا، اٚ ٜتبع٘ بكٛي٘ ؾاْت طايل ع٢ً نذ
 ٜتبع٘ بكٛي٘ ؾاْت كتًع١ ع٢ً نذا.

اـً  ٚإ نإ َـٔ اٱٜكاعـات َـٔ طـزف ٚاسـد ا٫ اْـ٘ ٜغـب٘         ثايجال :
ايعكٛن ؼي اٱستٝاز ازي طزؾري ٚاْغا٥ري، بذٍ عـ٤ٞ َـٔ طـزف ايشٚدـ١     

 يٝطًكٗا ايشٚز ٚاْغا٤ ايط٬م َٔ طزف ايشٚز سيا بذيت.
ٔ طزؾٗا ؾٝخًعٗا عًـ٢  ٜؾض اـً  يٛ ابتدأت اغيزأ٠ بايبذٍ َ  رابعال :

َا بذيت نُا ٜؾض بإ ٜبتد٨ ايشٚز بايط٬م َكدَال بذنز ايعٛض ؾتكبٌ 
 ايشٚد١ بعدٙ ٚا٭سٛط اصتشبابال ا٭ٍٚ.

                                                           

  طبع١  سذز222.١ٜ| 3ايٛصا٥ٌ(1)
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ٜغرتط ؼي اـً  إ تهٕٛ ايشٚد١ نار١ٖ يًشٚز َٔ نٕٚ إ    اَضال :
ٜهٕٛ ايشٚز نارٖال هلا، ٚا٭سٛط إ تهٕٛ ايهزا١ٖ بدرد١ عدٜد٠ عٝح 

نٜٓٗا اٚ ع٢ً ْؿضٗا اٚ اـزٚز عٔ ايطاع١ بػـ  ايٓعـز عـٔ    ؽغ٢ ع٢ً 
اصباب ايهزا١ٖ صٛا٤ ناْت بضبب ؾكـز ايـشٚز اٚ قـبض َٓعـزٙ اٚ ٚدـٛن      
ايقز٠ اغيتشد٠ اٚ اغيتعدن٠ اٚ اغيغانٌ اي١َٝٛٝ اغيتتاي١ٝ َع٘ اٚ نا ٌ اٱصز٠ 

 اٚ عدّ اٜؿا٥٘ يبع  اؿكٛم ايٛادب١ اٚ اغيضتشب١.
ٖـ  صانصال : ١ ٚصـبب اـًـ  اٜـذا٤ ايـشٚز هلـا بايضـب       يٛ ناْت ايهزا

ٚايغتِ ٚايقزب ٚمٖٛا ؾرتٜد ؽًٝؿ ْؿضٗا َٓ٘ ؾبذيت ع٦ٝال ؾطًكٗا حيزّ 
 عًٝ٘ َا ٜ  ذٙ َٓٗا ٚيهٔ ايط٬م ؽشٝض.

يٛ طًكٗا بعٛض َ  عدّ ايهزا١ٖ َٔ طزؾٗا مل ٜؾض اـً    صابعال :
 ٚمل ضيًو ايعٛض ٚنإ ايط٬م ردعٝال.

با٥ٔ ٫ ٜك  ؾٝ٘ ايزدٛع َـا مل تزدـ  اغيـزأ٠ ؾُٝـا     ط٬م اـً    ثآَال :
بذيتٵ، ٚهلا ايزدٛع ؾٝ٘ َا ناَت ؼي ايعد٠ ؾااا ردعت نإ يـ٘ ايزدـٛع   

 ايٝٗا.
يـٛ ردعـت اغيـزأ٠ عـٔ ايؿـدا٤ ؽـار ايطـ٬م ردعٝـال سيذـزن            تاصعال : 

ردٛعٗا ٜٚرتتب عًٝ٘ اثارٙ َٔ ٚدٛب ايٓؿكـ١ ٚايتـٛارخ ٚغريُٖـا َـد٠     
 بٗا ايشٚز ع٢ً ا٭ق٣ٛ.ايعد٠ ٚإ مل ٜزد  

ٚعــٔ ايشٖــزٟ ٚايٓخعــٞ ٚناٚن: ٫ ٜبــاا اـًــ  ا٫ عٓــد ايػقــب       
ٚاـٛف َٔ عدّ اقاَتُٗا سدٚن اهلل، باعتبار إ اٱصـتجٓا٤ َتؾـٌ ٚاْـ٘    

َِالَّاأٌَضاَّخَافَيااأَالَّاُّقًَِْياااادا٤ ؼي اٯ١ٜ سؾـزال عايـ١ كؾٛؽـ١ ؾكـاٍ تعـازي ط      

ص ٚيهٔ اـً  غري َكٝد عاٍ ايػقب  الَّاُّقًَِْاا ُذًُدَاألنهَّوِ ُذًُدَاألنهَّوِافَإٌِضاََِْرُىضاأَ

ٚاـٛف، ؾاغيعترب ؼي اـً  نزا١ٖ ايشٚد١ يًشٚز، ٚؼي اغيبارأ٠ تعترب نزا١ٖ 
نٌ َٔ ايشٚدري يٰ ز، ثِ إ اٱصتجٓا٤ ؼي اٯ١ٜ ٜؿٝد اط٬م اـٛف ٖٚٛ 

فـاؾ١ ازي  ا َز ٜتعًل باغيضتكبٌ، ٚظٔ بٓشٍٚ فـزر ٚؾـٛات ْؿـ  ؾٝـ٘، باٱ    
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فَيإٌِضاطِيثضٍَانَكُيىضااااعَُٛات قاعد٠ تؿضـري ايكـزإٓ بـايكزإٓ قـاٍ تعـازي ط      

ؾٝهـٕٛ اـًـ  ؼي سـاٍ ايهـزٙ      (1)ص عٍَضاشَيِضٍُايِنضيوُاَََْغًياافَكُهُيٌهُاىَنِْئ ياايَشِّئ يااااااا

 ٚايبػ  َٔ باب اٚزي َٔ ساٍ اي٥ٛاّ ٚايٛؾام ٚاتؾاٍ اٜاّ ايشٚد١ٝ.
 

 َٔ ٚدٛٙ : ص عَهْضيًَِاافًَِْااألفْرَذَخضاتِوِافَالَاجُنَاحَ ط لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

 اٯ١ٜ اإ ٚر ؾ١ ْٚؿٞ يًعكاب ٚاٱثِ. ا٭ٍٚ :
ؾٝٗا َٓ  يتٛدٝ٘ ايًّٛ يًشٚد١ باْٗا ؾزطت عكٗـا ْٚٗـٞ عـٔ     ايجاْٞ :

 ايشٚز باْ٘ رد  ؾُٝا اعطاٙ يشٚدت٘ َٔ اغيٗز ٚاهلب١.       تعٝري 
ٚايتعدٟ  ،  َٔ داْب ايشٚد١دا٤ ضيٓ  َٔ ايتؿزٜؿايتكٝٝد باي ايجايح :

 ايشٚز.                                 َٔ 
 تبري اٯ١ٜ ايضع١ ؼي ايغزٜع١ ٚايتخؿٝـ عٔ اغي٪َٓري. ايزاب  :

ؼي اٯ١ٜ دٛاس اؽاا ا٭َـٛاٍ ٚاقٝـ١ ٚعٛفـال ؿـٌ اغيغـانٌ       اـاَط :
ايؿت١ٓ ٚايبشح عٔ بع  اؿًـٍٛ يٲؽـ٬ا ٚايٓضـب١ بـري َكـدار         ٚنر٤ 

   ٚاغيٗز ع٢ً ث٬ث١ ٚدٛٙ:اـً
 اـً  اقٌ َٔ اغيٗز. أ٫ٚل :
 انجز َٔ اغيٗز. ثاْٝال :

 .ايتضاٟٚ : ثايجال

ٚا٭قـ٣ٛ دــٛاس نـٕٛ اـًــ  انجــز اٚ اقـٌ َــٔ اغيٗـز اٚ َضــاٜٚال ٖٚــٛ     
اغيغٗٛر، َ  يشّٚ اٱتؿام ع٢ً نْٛ٘ َعًَٛال َٚا٫ل َت٫ُٛل، ٜٚغرتط تعٝٝٓ٘ 

غـاٖد٠، ٚعًـ١ دـٛاس انجـز َـٔ اغيٗـز إٔ       اَا بايٛؽـ ايزاؾ  يًػزر اٚ باغي
ايهزا١ٖ َٓٗا ؾ٬ ٜكدر ايؿدا٤، ٚؼي ؽشٝش١ سرار٠ عٔ اٱَاّ ايباقز عًٝ٘ 

اغيبارأ٠ ٜ٪ ذ َٓٗا نٕٚ ايؾدام ٚاغيختًع١ ٜ٪ ذ َٓٗا َا عا٤ت "ايض٬ّ: 
                                                           

 . 4( صٛر٠ ايٓضا٤ 1)
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، ٚاٖب ايغعيب ٚايشٖزٟ ٚاؿضٔ "اٚ َا تزافٝا عًٝ٘ َٔ ؽدام اٚ انجز
 اس ا ذ اغيطًل انجز ػيا اعطاٖا.ايبؾزٟ ٚعطا٤ ازي عدّ دٛ

 

 ص ذِهْكَا ُذًُدُاألنهَّوِافَالَاذَعضرَذًُىَاط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 
 ؼي اٯ١ٜ ٚدٛٙ:

 تٛنٝد ٭سهاّ ايط٬م ٚاـً . ا٭ٍٚ :
 ا١ُٖٝ اسهاّ ايشٚاز ٚايط٬م. ايجاْٞ :

 ايٛعٝد ٚايتخٜٛـ َٔ ايتعدٟ ع٢ً اسهاّ ايط٬م. ايجايح :
ــ ًـ٢ اٱعذ تدٍ اٯ١ٜ ع ايزاب  : اس ْٚؿـاا اؿهـِ ايكزآْـٞ، يـذا تـز٣      ـ

ايعاّ َٔ اغيضًُري ٚسهَٛاتِٗ ٚقٛاِْٝٓٗ ايٛفع١ٝ باسهاّ اؿٝا٠  اٱيتشاّ 
 ايشٚد١ٝ.

  َٔ سدٚن اهلل ٚقارَ٘ ايط٬م باسضـإ َٚعـزٚف ٚعـدّ     اـاَط :
 اٱٜذا٤.

ؼذر اٯٜـ١ َـٔ اٜـذا٤ اغيـزأ٠ ٚفـزبٗا َـٔ ادـٌ إ تؿـدٟ         ايضانظ : 
شٜان٠ َكدار ايؿدا٤ ايذٟ تكدَ٘، نُا يٛ عزفـت ْؾــ اغيٗـز    ْؿضٗا اٚ ي

 ٚاران ايشٚز اغيٗز نً٘ عٛفال ؼي اـً .
ؼي اٯ١ٜ انزاّ يًُزأ٠، ٚا بار عٔ يطؿ٘ ٚرظيت٘ تعازي باغيزأ٠  ايضاب  :

 ٚاغيٓ  َٔ ظًُٗا ٚاصتقعاؾٗا ٚصًب سكٛقٗا.
ٛ          ايجأَ : ر تعٗـز اٯٜـ١ ؾقـً٘ تعـازي ظعـٌ اسهـاّ ايطـ٬م َـٔ ا٭َـ

 ا٭صاص١ٝ ؼي ايغزٜع١ ٚايضٓٔ.
ــ  : ــع١       ايتاص ــار ايض ــ٬م اظٗ ــاا ٚايط ــاّ ايٓه ــاؾ  اسه ــِ َٓ ــٔ اٖ َ

ٚايتخؿٝـ ؼي ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ ٚايٛفع١ٝ ٚاَهإ ايتدارى َٚٓـ  ايؿتٓـ١   
 ٚاتؾاٍ اـؾ١َٛ.
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 ص ًَيٍَضاَّرَعَذَّا ُذًُدَاألنهَّوِافَأًُضنَئِكَاىُىضاألن َّانًٌٌَُِط لٌٛٗ ذعاىل ذفغري 
 اٯ١ٜ َضا٥ٌ: ؼي

اٯ١ٜ اْذار ٚٚعٝد ْٚٗٞ عٔ ػاٚس اسهاّ ايكـزإٓ ؼي َضـا٥ٌ    ا٭ٍٚ :
 ايٓهاا ٚايط٬م.

َؿٗـّٛ اٯٜـ١ ٜـدٍ عًـ٢ َـدا اغيضـًُري يتكٝـدِٖ ٚايتـشاَِٗ          ايجاْٞ :
 باسهاّ ايكزإٓ.

َٔ اعد ٚدٛٙ ايعًِ ٚايتعدٟ ػاٚس اسهاّ ايكزإٓ ٚكايؿتٗا ايجايح : 
 ٚعدّ اٱيتشاّ بٗا.

عدّ اٱيتشاّ باسهاّ ايكزإٓ ٜ٪نٟ ازي صكٛط ايعداي١ ْٚعت  : ايزاب 
 اٱْضإ بايتعدٟ ٚايعًِ.

َٔ ؾًضؿ١ ا٭سهاّ اْٗا افـؿت عٓـاٜٚٔ عاَـ١ ٚادتُاعٝـ١      اـاَط :
ع٢ً َٛافٝعٗا، ؾُـٔ خيـايـ َقـاَٝٓٗا َٚـا ؾٝٗـا َـٔ ايكٛاعـد ٚايضـٓٔ         

 ٜتعزض يٮا٣ ٚ ٜٛادٗ٘ ايٓاظ بايذّ ٚايتٛبٝخ ٚايًّٛ.
تدٍ اٯ١ٜ بايد٫ي١ ايتق١ُٝٓ ع٢ً ايٛعٝد بايٓار نعاقب١ غيـٔ   :ايضانظ 

 ٜتعُد كايؿ١ اسهاّ ايكزإٓ ؼي ايط٬م ٚصٓٓ٘.
ؼي اٯ١ٜ َٛاصا٠ يًُزأ٠ ٚاظٗـار ٱنزاَٗـا ٚؽؿٝــ عٓٗـا غيـا       ايضاب  :

َٔ ا٭ا٣ ٚايعًِ، ٚاٯ١ٜ ا بار بإ اهلل عش ٚدٌ ٜٓـتكِ يًُـزأ٠    ٜؾٝبٗا 
 ؼي ايدْٝا ؾؿٞ اٯ ز٠.ٜٚضتٛؼي سكٗا إ مل ٜهٔ 

 ع٢ً اسهاَٗا. إ ايعًِ يًُزأ٠ ٖٛ ظًِ يًغزٜع١ ٚتعدٹ ايجأَ :
  ٫ ٜٓشؾز ايٛعٝد ؼي اٯ١ٜ بايشٚز اٚ ايزدٌ َطًكال بٌ ٜغٌُ  ايتاص  :

١ٝ ؼي اؿُــٌ ٚايعــد٠ ٚتضــ٤ٞ  اغيــزأ٠ اٜقــال ايــيت ؽــايـ ا٭سهــاّ ايغــزع  
 َ  ايشٚز نُكد١َ يط٬قٗا ٚسؾٍٛ ايؿزام.ايعغز٠

************ 
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 لٌٛٗ ذعاىل   
ْضيَشُهااااااااااط  ًضًجيااَغ ٍضاَتعضيُذاَ رَّيَاَذينِكَحاَص اَنيُواِيي ٌضاَطهََّقَيااَفياَلاَذِحيمُّ َفِإ

 فَإٌِضاطَهَّقَيَاافَالَاجُنَاحَاعَهَْضيًَِااأٌَضاَّرَشَألجَعَااٌَِضاظَنَّااأٌَضاُّقًَِْا
 .230اٯ١ٜ  ص ٌضوٍاَّعضهًٌٌََُ ُذًُدَاألنهَّوِاًَذِهْكَا ُذًُدُاألنهَّوِاُّثَِّْنُيَاانِقَ

 

 اإلعشاب ٚاٌٍغح
ؾإ طًكٗا: ايؿا٤ اصت٦ٓاؾ١ٝ، إ: عزط١ٝ، طًكٗا: ؾعـٌ َـاض ؼي قـٌ    

 دشّ ؾعٌ ايغزط، اهلا٤: فُري َؿعٍٛ ب٘.
ؾ٬ ؼٌ ي٘: ايؿا٤ رابط١ ؾٛاب ايغزط، ٫: ْاؾ١ٝ، ؼٌ: ؾعٌ َقارع، 

، ي٘: دار ٚفـزٚر  ايؿاعٌ فُري َضترت تكدٜزٙ ٖٞ ٜٚعٛن يًشٚد١ اغيطًك١
 ٚاؾ١ًُ ؼي قٌ دشّ دٛاب ايغزط.

ست٢ تٓهض سٚدال غريٙ: ست٢: سزف غا١ٜ ٚدز، تٓهض: ؾعٌ َقارع 
َٓؾٛب بإ َقُز٠ بعد ست٢، سٚدال: َؿعٍٛ ب٘، غريٙ: ؽؿ١، ؾ٬ دٓاا 

دٓاا: امسٗا َبين ع٢ً ايؿـتض،   -عًُٝٗا: ايؿا٤ رابط١، ٫: ْاؾ١ٝ يًذٓط
 تًو: َبتدأ.ٚتًو: ايٛاٚ: اصت٦ٓاؾ١ٝ، 

 ٚقزأ عاؽِ )ْبٝٓٗا( بايٕٓٛ، ٚايباقٕٛ بايٝا٤ أٟ اْ٘ تعازي ٜبري اٯٜات.
 قٛي٘ تعازي)ؾ٬ دٓاا عًُٝٗا إٔ ٜرتادعا( أٟ ؼي إٔ ٜرتادعا.

)ٜبٝٓٗــا( ٜكــزأ بايٝــا٤ ٚايٓــٕٛ، ٚاؾًُــ١ ؼي َٛفــ  ْؾــب َــٔ 
 اؿدٚن، ٚايعاٌَ ؾٝٗا َع٢ٓ اٱعار٠.

يف عٍاق اٌَاخ 
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اّ ايط٬م، ٚبعد انـز عـدن َـزات ايطـ٬م دـا٤ت      تتعًل اٯ١ٜ باسه
ٖذٙ اٯ١ٜ يٮ بار عٔ اسهاّ ايتطًٝك١ ايجايج١، َٚا ٜرتتب عًٝٗا َٔ اٯثار، 

 ٚانز ايتطًٝك١ ايجايج١ بعد اـً  يبٝإ اْكطاع صبٌٝ ايزدع١ ؾٝٗا.

 عجاص اٌَحإ
إ اؾزان ايتطًٝك١ ايجايج١ بآ١ٜ َٔ ايكزإٓ ْٛع اعذاس غيا ٜـدٍ عًٝـ٘ َـٔ    

٭١ُٖٝ ايغزع١ٝ ٚاٱدتُاع١ٝ ٚا٭ ٬قٝـ١ هلـا، ٚؾٝـ٘ ؼـذٜز َـٔ ٚقٛعٗـا       ا
 ٚبٝإ ٭سهاَٗا ع٢ً مٛ ايتؿؾٌٝ.

ٚقد ٚرن يؿغ سدٚن اهلل عش ٚدٌ ْٚبري ؼي آ١ٜ ايبشح نُا ٚرن أرب  
َـزات ؼي اٯٜـ١ ايضــابك١ يبٝـإ َٛفــٛع١ٝ سـدٚن اهلل عــش ٚدـٌ ٚأسهــاّ      

 ايغزٜع١ ؼي ايؾ٬ت ايشٚد١ٝ .
قاٍ : نٓـت   -ٚناْت ي٘ ؽشب١  -ش٠ ايزقاعٞ عٔ عُ٘ ٔ أبٞ ظيع )

     ٘ ٘  آ ذال بشَـاّ ْاقـ١ رصـٍٛ اهلل ؽـ٢ً اهلل عًٝـ ٚصـًِ ؼي أٚصـ  أٜـاّ     ٚآيـ
ٜا أٜٗا ايٓاظ ، ٌٖ تدرٕٚ ؼي أٟ عـٗز   : ايتغزٜل أاٚن ايٓاظ عٓ٘ ؾكاٍ 

 أْتِ ، ٚؼي أٟ ّٜٛ أْتِ ، ٚؼي أٟ بًد أْتِ 
د سزاّ ، قاٍ : ؾإٕ نَا٤نِ قايٛا : ؼي ّٜٛ سزاّ ، ٚعٗز سزاّ ، ٚبً 

ٚأَٛايهِ ٚاعزافهِ عًٝهِ سزاّ نشز١َ َٜٛهِ ٖذا ؼي عٗزنِ ٖذا ؼي 
بًدنِ ٖذا إزي ّٜٛ تًكْٛ٘ ، ثِ قاٍ : امسعٛا َين تعٝغٛا ، أ٫ ٫ تتعاغيٛا 
أ٫ ٫ تتعاغيٛا ، إْ٘ ٫ حيٌ َاٍ اَز٤٣ إ٫ بطٝب ْؿط َٓ٘ ، أ٫ إٔ نٌ نّ 

١ٝ ؼت قدَٞ ٖذٙ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ ، ٚإٕ أٍٚ َٚاٍ َٚ ثز٠ ناْت ؼي اؾاًٖ
نّ ٜٛف  نّ ربٝع١ بٔ اؿزخ بٔ عبد اغيطًب نإ َضرتفعال ؼي بين يٝح 
ؾكتً٘ ٖذٌٜ ، أ٫ ٚإٕ نٌ ربا نإ ؼي اؾا١ًٖٝ َٛفٛع ، ٚإٕ اهلل قق٢ إٔ 
أٍٚ ربا ٜٛف  ربا ايعبـاظ بـٔ عبـد اغيطًـب ، يهـِ ر٩ٚظ أَـٛايهِ ٫       

 إٕ ايشَـإ قـد اصـتدار ن٦ٝٗتـ٘ ٜـّٛ  ًـل اهلل       تعًُٕٛ ٫ٚ تعًُـٕٛ ، أ٫ 
ايضُٛات ٚا٭رض ، أ٫ ٚإٕ عـد٠ ايغـٗٛر عٓـد اهلل اثٓـا عغـز عـٗزال ؼي       
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نتاب اهلل ّٜٛ  ًل اهلل ايضُٛات ٚا٭رض ، َٓٗا أربع١ سزّ ايو ايدٜٔ 
ايكــِٝ ؾــ٬ تعًُــٛا ؾــٝٗٔ أْؿضــهِ ، أ٫ ٫ تزدعــٛا بعــدٟ نؿــارال ٜقــزب 

ايغــٝطإ قــد آٜــط إٔ ٜعبــدٙ اغيؾــًٕٛ ؼي بعقــهِ رقــاب بعــ  ، إ٫ إٕ 
دشٜز٠ ايعزب ٚيهٓ٘ ؼي ايتشزٜػ بِٝٓٗ ، ٚاتكٛا اهلل ؼي ايٓضا٤ ؾاْٗٔ عٛإ 
عٓدنِ ٫ ضيًهٔ ٭ْؿضٗٔ ع٦ٝال ، ٚإٕ هلٔ عًٝهِ سكال ٚيهِ عًٝٗٔ سكـال  
إٔ ٫ ٜٛط٦ٔ ؾزعهِ أسدال غرينِ ، ٫ٚ ٜ إ ؼي بٝٛتهِ ٭سد تهزْٖٛ٘ ، 

ٖٛٔ ٚاٖذزٖٚٔ ؼي اغيقاد  ٚافـزبٖٛٔ فـزبال   ؾإٕ  ؿتِ ْغٛسٖٔ ؾعع
غري َربا ، ٚهلٔ رسقٗٔ ٚنضٛتٗٔ باغيعزٚف ، ٚإصيا أ ذشيٖٛٔ ب َا١ْ اهلل 
ٚاصتشًًتِ ؾزٚدٗٔ به١ًُ اهلل ، أ٫ َٚٔ ناْت عٓدٙ أَا١ْ ؾًٝ٪نٖـا إزي  
ِٻ قد بًػت أ٫ ٌٖ بًػت ، ثـِ   َٔ ا٥تُٓ٘ عًٝٗا ٚبض  ٜدٜ٘ . ٚقاٍ : ايًٗ

  .(1) (اٖد ايػا٥ب ؾإْ٘ رٴبٻ َبًؼ أصعد َٔ صاَ قاٍ : يٝبًؼ ايغ
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 اٌَح عالح 
ؼي اٯ١ٜ ؼـزٜ  عًـ٢ ايتـ ْٞ ؼي ايتطًٝكـ١ ايجايجـ١ ٚتجبٝـت نا٥ـِ غيـا             

 ايتاّ بٗا.ٜرتتب عًٝٗا َٔ ا٭سهاّ ٚيشّٚ ايتكٝد 

 اٌَحِفَٙٛ 
بعد بٝإ سكٛم اغيـزأ٠ اغيطًكـ١ ٚايتشـذٜز َـٔ ايعًـِ ٚايتعـدٟ عًٝٗـا        

اٯ١ٜ يتبري سهُال آ ز ٜتعًل عل اٱص٬ّ ؼي َٛفٛع ايشٚاز دا٤ت ٖذٙ 
ٚايقٛاب  ايعا١َ اييت تٓعِ اسهاّ ايط٬م، ٚشيٓ  َٔ اٱصزاف ؾٝـ٘ َـٔ   
غري إ تػًك٘، اٚ ت٪ثز صًبال ؼي دٛاسٙ ٚاعتبارٙ َٔ اؾزان اؿ٬ٍ، ؾذا٤ت 
اٯٜــ١ بٓعــاّ )ايتشًٝــٌ( ٫ٚ ٜعــين إ ٚظٝؿتــ٘ تٓشؾــز بايتشًٝــٌ يًــشٚز   

، بٌ إ سٚاز اغيطًك١ ث٬ثال َـٔ عـخؿ آ ـز َطًـٛب بذاتـ٘ اٜقـال       ا٭ٍٚ
يبٝإ ععِٝ ؾقً٘ تعازي ع٢ً اغيزأ٠ ٚيًُٓ  َٔ ظًُٗا ٚػاٚسٖا، ٚاغيٓدٚس١ 

 ٚايضع١ ؼي اسهاّ ايٓهاا.
َٚٔ اٱعذاس إ ٖذٙ اٯ١ٜ َٚا ؾٝٗا َٔ اؿهِ دا٤ت بعد ايتخٜٛـ 

ٚايٓٗٞ َـٔ ايعًـِ   ٚايٛعٝد َٔ ايتعدٟ ع٣ًشدٚن اهلل ٚاسهاّ ايغزٜع١ 
ٚايتذاٚس ٚقد ٫ ٜ تٞ عخؿ آ ز يًشٚاز َٓٗا، ٚيهٔ سٚدٗا ا٭ٍٚ ٜزٜد 

 ْهاسٗا.
ؾُٓعت اٯ١ٜ سؾٍٛ ٖذٙ ايؾٛر٠ سدـزال ٚت نٜبـال، ٫ٚبـد َـٔ اغيـزٚر      
ــزام ٚسؾــٍٛ ايطــ٬م      ــشٚاز َــٔ ايػــري َــ  عــدّ فــُإ ايؿ ــ١ اي سيزسً

٠ ٫ حيـل يًػـري   باٱفاؾ١ ازي َد٠ ايعد٠ اغيزنب١، ؾـايط٬م ايجايـح ؾٝـ٘ عـد    
ايشٚاز ؾٝٗا َٔ اغيطًكـ١، ٚبعـد اْكقـا٤ ايعـد٠ ٜتشٚدٗـا عـخؿ آ ـز إ        
رفٝت ؾإ طًكٗا ؾ٬بد إ تكقٞ ايعد٠ نٞ ٜزد  بٗـا ا٭ٍٚ اٚ خيطبٗـا   
غريٙ، ٚست٢ َد٠ ايعد٠ ؾإ اغيزأ٠ تهٕٛ ؾٝٗا عزف١ ٭ٕ ٜزد  ؾٝٗا ايشٚز 

 ايجاْٞ بايكٍٛ اٚ ايؿعٌ.
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ٖٚــٛ اٜكــاع بٝــد ايــشٚز ا٫ إ اٯٜــ١  ٚدــا٤ت اٯٜــ١ باسهــاّ ايطــ٬م 
ايضابك١ ؼدثت عٔ ؾـدا٤ ايشٚدـ١ باغيـاٍ اَـا ٖـذٙ اٯٜـ١ ؾتتعًـل بـايط٬م         
ايجايح ٚاؾرتاؼ عخؿ آ ز يًُـزأ٠ سيـا ٜعطـٞ يًُـزأ٠ سكـال ؼي اٱ تٝـار       

فَييالَاجُنَيياحَاعَهَْضيًَِييااأٌَضاطَضــاٜٚال بعــزض ٚاســد ؿــل ايزدــٌ بكٛيــ٘ تعــازي  

دٌ ٖٛ ايذٟ خيطب ٜٚض ٍ ٚبعد َٛاؾكتٗا ع٢ً ايشٚاز أٟ إ ايز صَّرَشَألجَعَا

ٚاغيٗز ٜهٕٛ اَز ايط٬م بٝدٙ ٭ْـ٘ ايـذٟ ا ـذ بايضـام عًـ٢ مـٛ ايتعـدن        
يج٬خ َزات ٚي٘ سل ايزدٛع اثٓا٤ عد٠ ايط٬م ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ٚيٝط هلا 
ٖذا اؿل، اَا ؼي ٖذٙ اغيز٠ ؾايزدٛع ازي ايشٚاز ا٭ٍٚ هلا اـٝار ؾٝ٘ ع٢ً 

ايكزإٓ ؽزحيال، ٚيعٌ ؾٝ٘ تعزٜقال بايشٚز يتؿزٜط٘ عك٘ ٚاقداَ٘  مٛ ابزسٙ
ع٢ً نجز٠ ايط٬م، نُا إ اٯ١ٜ قٝدت ايرتاد  باقا١َ سدٚن اهلل عش ٚدٌ 
ؼي ايٛقت ايذٟ مل ٜهٔ ٖذا ايكٝد عزطال ؼي بدا١ٜ ايٓهاا بٌ نإ تزتٝبٝـال  

 ٚؾل ايتكضِٝ اٯتٞ:
ٕ  ا٫ٍٚ : ناْـت ايغـزٚط ايعاَـ١     يٝط مث١ عزط ؼي بدا١ٜ ايٓهـاا، ٚا

 يًعكٛن ٚا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ اغيرتتب١ ع٢ً عكد ايٓهاا َعزٚؾ١.
 صٌَِضاأَسَألدًُألاَِصضيالَ ًااطؼي ايزدـٛع بـذات ايعـد٠ دـا٤ عـزط       ايجاْٞ :

 ٜٚهؿٞ ؾٝ٘ اي١ٝٓ ٚايعشّ َٚض٢ُ اٱران٠.

ايؿدٜــ١ ؼي ســاٍ اـغــ١ٝ َــٔ ايتعــدٟ ٚاٱصــزاف ٚايتؿــزٜ    ايجايــح :
 باسهاّ ايشٚد١ٝ.

 بعد ايط٬م ايجايح ٫ حيل ايزدٛع ا٫ بعد: ايزاب  :

 ايٓهاا َٔ عخؿ آ ز.أ٫ٚل :
 قٝاَ٘ بايط٬م. ثاْٝال :

 اْتعار  زٚدٗا َٔ عدت٘ ٚعدّ ردٛع٘ ؾٝٗا َدتٗا. ثايجال :

 ١ْٝ ايزدٛع َٔ ايطزؾري ايشٚز ٚايشٚد١ ٚيٝط ايشٚز ٚسدٙ. رابعال :
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بـاٱيتشاّ باسهـاّ ايشٚدٝـ١،    تكٝٝد ١ْٝ ايزدٛع بايعٔ اغيعترب   اَضال :
 ٚعدّ ايتعدٟ اٚ ايتؿزٜ .

ٚ اشي١ اٯٜـ١ َـدا يًُضـًُري، ٖٚـذا اغيـدا ٜتذًـ٢ بًضـإ اـطـاب         
ٚتٛد٘ ا٭ٚاَز ٚايٓٛاٖٞ هلِ ن ١َ ٚاؾزان، ردا٫ل ْٚضا٤ ٚسهاَال ٚققا٠ 
ٚاٚيٝـا٤ اَــٛر، ٜٚتذًــ٢ سيٛاظبـ١ اغيضــًُري عًــ٢ سضـٔ اٱَتجــاٍ ؼي بــاب    

 ايٓهاا ٚايط٬م.
َٔ اعذاس ايكـزإٓ إ ٜـ َز بـاؿهِ ايغـزعٞ، ٚضيـدا اغيـ َٛر،        ٖٚذا

ٖٚذا اغيدا عٗان٠ َٚؾدام ع٢ً إ اغيضًُري صٝكُٕٝٛ سـدٚن اهلل  ٫ٚ  
ٜتذاٚسْٚٗا ؾٗٛ صبشاْ٘ غين غري قتاز ٭سد ، ٖٚذا اغيدا تٛنٝد يًطـ 
اٱهلــٞ ٚايتٛؾٝــل يًطاعــ١، ٚاٱْؾــٝاع ٭ٚاَــزٙ صــبشاْ٘ ٚبغــار٠ ايجــٛاب 

بار عٔ ؽ٬ا ا تُعات اٱص١َٝ٬، ٚيـٛ ادزٜـت نراصـات    اؾشٌٜ ٚا 
َكار١ْ َتعدن٠ ٚكتًؿ١ اؾٛاْـب ٚاؿٝجٝـات عًـ٢ اؿٝـا٠ ايشٚدٝـ١ ْٚعـاّ       
ايٓهاا ٚايط٬م ؼي اٱص٬ّ، ٚغريٙ َٔ اغيًٌ ٚايكٛاْري ايٛفع١ٝ، يزأٜت 
ايبٕٛ بٝٓٗا عاصعال، ٚإ اسهاّ اٱص٬ّ تتقُٔ ايتدارى ٚاٱؽ٬ا ٚاغيٓ  

داعٞ ٚايتؿزٜ  ٚؾٝٗا انزاّ يًُزأ٠ نُا تهغـ سٜـ انعا٤ ايكٛاْري َٔ ايت
ــز      ــُٔ ايكٗ ــاٖزٟ ٜتق ــزاّ ظ ــ٘ ان ــا، ؾاْ ــزأ٠ اٚ انزاَٗ ــ١ اغي ايٛفــع١ٝ عزٜ
ٚاقشاَٗا ؼي اَٛر تتعـد٣ قـدراتٗا َٚـا  ًكـت يـ٘ َـٔ اٱلـاب ٚسضـٔ         

 ايعغز٠ َ  ايشٚز ٚاطاعت٘ ٚان اٍ ايضزٚر ع٢ً قًب٘.
ب ع٣ًـاغيزأ٠ ثـِ بـدأت تعـزض عـٔ      ٚيكد ناْت اٚربا تقزب اؿذا

تكايٝدٖا َٓذ مٛ ث٬ثـ١ قـزٕٚ، ٚظٗـزت َغـانٌ ٚؽـعاب َضـتشدث١ يـٔ        
ٜضتطٝ  اٱع٬ّ ايتعتِٝ ٚايتػط١ٝ عًٝٗا، بٌ إ ايجٛر٠ اغيعًَٛات١ٝ ٚايعٛغي١ 
صٝهْٛإ صببال ؼي ؾقشٗا بغزط ايتشاّ اغيضًُري باؿدٚن ٚا٭سهاّ ايـيت  

ٚعْٛـــال عًـــ٢ بٓـــا٤ ا تُعـــات  دعًـــٗا اهلل فـــٛاب  يًؾـــ٬ت ايشٚدٝـــ١
 اٱص١َٝ٬.
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ٖٚٓا ٜربس اٱعذاس ايكزآْٞ باْ٘ اق٣ٛ ص٬ا ؼي ٚد٘ ايعانات ايذ١َُٝ 
اغيضتشدث١ ٚايتٗإٚ ٚاٱصتخؿاف ؼي قِٝ ايٓهاا، ٖٚٛ اؿزس ٚاغياْ  َـٔ  
ــدٚا٥ز      ــ٬ّ ٚاي ــش٠ اٱع ــ٘ ادٗ ــا تشٜٓ ــٝام ٚرا٤ َ ــاّ ٚاٱْض ــدا ٌ ا٭سه ت

ت ٚايد٫٫ت ايباٖزات ؾٝٗا اْو ػد يؿغ اـاؽ١، َٚٔ اصزار ٖذٙ اٯٜا
)سدٚن اهلل( ٜتهزر ؼي آٜتري َٓٗا صت َزات َٔ فُٛع عدنٖا ؼي ايكزإٓ 
ٚايبايؼ ث٬خ عغز٠ َز٠، َ  ععِٝ ا١ُٖٝ ٖذا ايًؿغ َٚٛفٛعٝت٘ ٚاعتبارٙ 

 ؼي ا٭سهاّ.
ؾؿٞ اٯ١ٜ تٓبٝ٘ ٚتٛنٝد ع٢ً قدص١ٝ اسهاّ ايط٬م ٚاؿادـ١ ازي ٖـذا   

ايكدص١ٝ تبدٚ د١ًٝ ؼي ٖذا ايشَإ انجز َٔ غريٙ، ٚنُا دا٤  ايتٛنٝد ٚبٝإ
يؿغ سدٚن اهلل ؼي اٯ١ٜ ايضابك١ ارب  َزات ؾاْ٘ دا٤ ؼي ٖذٙ اٯ١ٜ َزتري، 
ٚؼي َٛفٛع ايط٬م ٚيشّٚ اْؾاف اغيزأ٠ ٚعـدّ ايتعـدٟ عًـ٢ سكٛقٗـا،     
ٚؾٝ٘ تٛنٝد ع٢ً فـُإ سكٗـا ٚاسـرتاّ ًَهٝتٗـا اٚإ ايطـ٬م عًـ٢ مـٛ        

إ ا٭ؽٌ سؿغ سكٛقٗا ؼي نٌ اسٛاهلا َٚٓٗا َد٠ اؿٝـا٠   اـؾٛـ َ 
ايشٚدٝــ١ ايــيت ٖــٞ اطــٍٛ سَاْــال ٚانجــز ســٛانخ ٚتؿؾــ٬ٝل ؾاثٓــا٤ اؿٝــا٠   
ايشٚد١ٝ قد تتشٌُ اغيزأ٠ بع  ايتذاٚسات ع٢ً سكٛقٗا ٚقد تعؿٛ ٫سكال 
اٚ تٓعز يٮَز ٚؾل َٓعار ايتهاؾٌ ٚاغيض٪ٚي١ٝ اغيغرتن١ ٖٚٛ ايػايب، ؾتُد 

ٕ ازي ايشٚز اٚ تعترب ايتطـاٍٚ عًـ٢ سكٛقٗـا ٚن ْـ٘ َـٔ ايؿقـٍٛ       ٜد ايعٛ
ايذٟ ٜؾض باٱداس٠ اي٬سك١ ع٢ً ا ت٬ف ؼي ايؿك٘ ٌٖ اٱداس٠ ناعـؿ١  

 اّ اْٗا ْاق١ً.
اَا ؼي ساٍ ايط٬م ؾاْ٘ ٚسدٙ اا٣ يًُزأ٠ صٛا٤ يًؿزام اٚ يـد ٛهلا  

ؾض إ ؼي عامل ددٜد فٍٗٛ اٚ ٱصتػٓا٤ ايزدٌ عٓٗا ٚمٛٙ، ؾش٦ٓٝذ ٫ ٜ
تتشٌُ اا٣ افاؾٝال بايضطٛ ع٢ً سكٗا اـاـ َا٫ل نإ اٚ اعتبارال، ؾذا٤ 
ايكزإٓ يٝهٕٛ عقدال هلا نُضتقعؿ١ ٜٚكٟٛ َٔ عشضيتٗا ٚحيؿغ سكٛقٗا، 
ٜٚعٝٓٗا ع٢ً انا٤ عباناتٗا، ٚضيٓعٗا َٔ اٱْغػاٍ سيـا ًٜشكٗـا َـٔ اؿٝــ     
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٢ً ؾزض سؾٍٛ ٚايتعدٟ، ٚبذا تتذ٢ً عٓا١ٜ اٱص٬ّ ايؿا٥ك١ باغيزأ٠ ٚع
تعد هلا ؾإ ٖذٙ اٯٜات تؿقـش٘ ٚؾٝٗـا  ـري َٛاصـا٠ يًُـزأ٠ ٚنعـ٠ٛ هلـا        

 يًؾرب غيا تدٍ عًٝ٘ َٔ اٱْذار ٚايٛعٝد.
ٚقـد دـا٤ يؿـغ )٫ حيـٌ( ؼي ٖـذٙ اٯٜـات ايـج٬خ عًـ٢ مـٛ ايتهـزار           

 ايًؿعٞ َ  ايتبأٜ ؼي َٛفٛع٘ ع٢ً ٚدٛٙ:
َـٔ نتُـإ َـا ؼي     ؼي اٯ١ٜ قبـٌ ايضـابك١ دـا٤ بٓٗـٞ اغيطًكـات      ا٭ٍٚ :

 أرساَٗٔ َٔ اؿٌُ اٚ ساٍ اؿٝ .
ؼي اٯ١ٜ ايضابك١ ْٗٞ يٮسٚاز َٔ ا٭ ـذ َـٔ اغيٗـز عـ٦ٝال ٭ٕ      ايجاْٞ :

اغيزأ٠ تضتشك٘ بايد ٍٛ، ؾٝؾبض ًَهال هلا ؾٝهٕٛ ا٭ ذ َٓ٘ ظًُال ٚتعدٜال 
 َ  اصتجٓا٤ ساٍ اـً .

ٝط ؼي باب ؼي ٖذٙ اٯ١ٜ دا٤ت عدّ اؿ١ًٝ ب ؽٌ ايٓهاا ٚي ايجايح :
َكدَات ايط٬م اٚ ا٭َٛاٍ، باعتبار إ ايتطًٝك١ ايجايج١ تٓغز اؿز١َ ٚيهٔ 

 ٖذٙ اؿز١َ يٝضت ابد١ٜ بٌ َكٝد٠ بعدّ ايٓهاا َٔ عخؿ آ ز.

 اٌرفغري
 ص فَإٌِضاطَهَّقَيَاط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

أٟ ؾــإ طًكٗــا سٚدٗــا ايتطًٝكــ١ ايجايجــ١ ٚصــزسٗا ٚاْكطعــت عؾــ١ُ  
١ٜ بايد٫ي١ ايتق١ُٝٓ ع٢ً اران٠ ايؿؾٌ بري نٌ تطًٝك١ ايشٚد١ٝ، ٚتدٍ اٯ

 ٚا ز٣.
 

ع٢ً ٚدٛٙ  ص فالَاذَحِمُّانَوُايٍِضاتَعضذُا َرََّاذَنكِحَاصًَضجًااغَْضشَهُط  لٌٛٗ ذعاىل

: 
اٯ١ٜ سهِ عزعٞ ْٚـؿ ثابـت ٫ ٜكبـٌ ايت ٜٚـٌ ٚايتشزٜــ       ا٭ٍٚ :

 ٖٚٛ ْٛع اعذاس قزآْٞ.
 ٚنع٠ٛ يًرتٜح ؼي ايط٬م ع٢ً مٛ ؼي اٯ١ٜ ت نٜب يًُضًُري ايجاْٞ :
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اٱطــ٬م، ٫صــُٝا ايــذٜٔ حيتًُــٕٛ ايزدــٛع ؼي سٚدــاتِٗ صــٛا٤ يٛدــٛن 
ا٭٫ٚن َٚا ٜتعًل برتبٝتِٗ اٚ يغعٛر ايشٚز سيٌٝ ْضيب يًشٚد١ ٜتٛق  صيٛٙ 
ٚاسنٜانٙ ؼي ساٍ ايؿزام، ٚرسيا حيؾٌ هلُا ؼي ايط٬م ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ، يذا 

ــزٜعٞ ؼي ت   ــاس ايتغ ــٔ اٱعذ ــشٚز    ؾُ ــٞ يً ــار ايٓؿض ــ٬م  اٱ تٝ ــدن ايط ع
ٚايشٚد١ ؿاٍ ايؿزام عٓ٘ ؼي ساٍ ايشٚاز ٚاٱدتُـاع ٚايتـدرز ٚؾـزـ    

 ايتدارى ٚاٱقاي١، ٖٚٛ َٔ عَُٛات ايًطـ اٱهلٞ.
ــح : ــازي   ايجاي ــاٍ تع ــٛن٠   (1)ص ًَجَعَييمَاتَْضيينَكُىضايَييٌَدَّجًاًَسَ ضًَييح ااط ق ــذٙ اغي إ ٖ

ا٠ ايشٚد١ٝ ٚااا امؾزت بٗا ٜهٕٛ ٚايزظي١ اعِ َٔ إ تٓشؾز باٜاّ اؿٝ
َٔ ٚدٖٛٗا اٱدتٗان ؼي اٱَتٓاع عٔ ايؿزام ٚسؾٍٛ ايط٬م، يذا تز٣ 
ــ٬ف       ــا٫ت اـ ــاظ ازي س ــدال بايكٝ ــ١ د ــ٬م قًًٝ ــ٢ ايط ــداّ عً ــب١ اٱق ْض
ٚاـؾ١َٛ بري ايشٚدري، ٚقد ترتعض َٓٗا سا٫ت ٌَٝ ؾُٝا بعد ايط٬م، 

ْهاا َٔ ا٭ؾقٌ ٚا٭سضٔ ٚيهٔ  ؾرت٣ اغيطًل اٚ اغيطًك١ تتٗٝ  هلُا ؾزـ
 يًشٚاز ا٭ٍٚ َ  َعزؾ١ َا ؾٝ٘ َٔ اصباب ا٭ا٣. غايبال اغيٌٝ ٜبك٢

ايعاٖز إ اؿهِ باحملًٌ تكٝٝد عزعٞ ٚت نٜب ْٚـٛع سادـ١    ايزاب  :
ٚرانع، ٚاحملًٌ بعد ايتطًٝك١ ايجايج١ عًٝ٘ ايٓؿ ٚاٱطياع، ٚؼي اـرب: "إ 

ابٔ ؼت رؾاع١ بٔ ٖٚب بٔ عتٝو  شي١ُٝ بٓت عبد ايزظئ ايكزظٞ ناْت
عُٗا، ؾطًكٗا ث٬ثال، ؾتشٚدت بعبد ايزظئ بٔ ايشبري ايكزظٞ ؾ تت ايٓيب 
ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ ٚقايت: نٓت ؼت رؾاع١ ؾطًكين قبٌ إ ضيضين 

عُٞ  ؾتبضِ رصٍٛ اهلل ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ ؾكاٍ: ابٔ أؾ رد  ازي 
٫، ست٢ تذٚقٞ عضًٝت٘ ٜٚذٚم عضًٝتو"،  أتزٜدٜٔ إ تزدعٞ ازي رؾاع١،

ُـ  –بقِ ايعري  –ٚايعض١ًٝ  ع ٚايكـدر ايكًٝـٌ ٚاغيضـ٢ُ ٭ٕ    انٓا١ٜ عٔ اؾ
 .سٚدٗا ايجاْٞ مل تٓتغز آيت٘ يٲ٬ٜز

                                                           

 . 21( صٛر٠ ايزّٚ 1)
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ْٚكٌ عٔ صعٝد بٔ دبري ٚصعٝد بٔ اغيضـٝب اْٗـا ؼـٌ يـٮٍٚ سيذـزن      
  ز ايعكد، ٫ٚ عرب٠ بٗذا ايكٍٛ ع٢ً ؾزض ثبٛت٘ ٭ٕ اٱطياع صـبك٘ ٚتـ  

 عٓ٘ ٚيًٓؾٛـ، ْٚكٌ عٔ عبد اهلل بٔ بهري ٖٚٛ ؾطشٞ.
ا٫ إ ايغــٝخ ايطٛصــٞ ٚثكــ٘ ؼي ايؿٗزصــت بكٛيــ٘ عبــد اهلل بــٔ بهــري  
ؾطشــٞ ا٫ اْــ٘ ثكــ١، ٚايتٛثٝــل ادــٓيب عــٔ ايــزأٟ ٚقٛيــ٘ بؾــش١ ايطــ٬م  
ٚايزدٛع َٔ غري قًٌ يٛ سؾٌ ايزدٛع بعد  زٚدٗا َـٔ ايعـد٠ ٭ْٗـا    

ؼي ا ايكٍٛ، ؾاؿدٜح اغيغـٗٛر عٓـد اغيضـًُري    ٗذباًَو يٓؿضٗا، ٫ٚ عرب٠ 
قاعد٠ ن١ًٝ شيٓ  َٔ ايشٜؼ ٚؼٍٛ نٕٚ ا٭ٖٛا٤ ٚايرتؾ  ٚايػـري٠ َـٔ   اغيكاّ 

ٚط  عخؿ آ ز يًشٚد١ اغيطًك١ اغيٟٓٛ ايزدٛع ؾٝٗا غيا ؾٝ٘ َٔ ايػقاف١ 
ٚايتذزأ ٚاٱعرتاى ؼي اؾرتاؼ اات اغيـزأ٠ ٚيـٛ ؼي سَـإ آ ـز ٚعًـ٢ مـٛ       

 عٔ ايط٬م ٚتٛنٝد يغد٠ نزا١ٖ اتٝاْ٘. عزعٞ، اْ٘ ْٛع سدز
َِٚٓٗ َٔ اٖب ازي ايكٍٛ بٛدٛب عدّ قؾد ايتشًٝـٌ َـٔ ايـشٚاز    

 اايجاْٞ، أٟ يٝط يًشٚز ايجاْٞ إ ٜٟٓٛ بعكد ايٓهاا ايتشًٌٝ يٮٍٚ ساغي
اْ٘ ٫ ٜدٍ ٚقٌٝ ، "يعٔ اهلل احملًٌ ٚاحملًٌ ي٘"ٓبٟٛ: ايٜد ٌ بٗا ٚاصتدٍ ب

ٌ   ع٢ً سز١َ ؿٝـد ايٓٗـٞ ايتٓشٜٗـٞ ٚ٭ٕ ايٓٗـٞ ؼي غـري      بـٌ ٜ  قؾـد ايتشًٝـ
ٚايكـدر اغيتـٝكٔ َـٔ اؿـدٜح ايٓهـاا َـٔ غـري         ايعبان٠ ٫ ٜٛدـب ايؿضـان  

 .ان اٍ اٚ سيذزن ايعكد
 ٞ ؾـزض عـخؿ َعـري    عـٔ   ٚضيهٔ إ تهٕٛ ؼي اٯ١ٜ ن٫ي١ ع٢ً ايٓٗـ

 َرَّيَاذَينكِحَاااط ْضب١ ايٓهاا ازي ْؿضٗا بكٛيـ٘ تعـازي   ًشاظ احملًٌ بيٝهٕٛ 

أٟ اْٗا ٖٞ اييت ؽتار ايٓهاا َٔ غري إ ٜؿزض عًٝٗا احملًٌ  ،صْضشَهُاصًَضجًااغَ

هلا ساٍ ايد ٍٛ، َٚٔ غـري َزادعـ١    ت٘ايذٟ ٜقُٔ ايشٚز ا٭ٍٚ َؿارق
ٚتـزى اـٝـار    ،ٚن ٕ ؼي ا٭َز َٛاصا٠ ْٚؾز٠ هلـا  ،ايٛيٞ ٚاٱصت٦ذإ َٓ٘

 .هلا غيا ؿكٗا َٔ ا٭ا٣ بايط٬م، اْ٘ انزاّ افاؼي يًُزأ٠
ٌٖٚ اغيزان ايغخؾ١ٝ ا زن٠ اّ  ، ؼي غريٙ ٜعٛن يًشٚز ا٭ٍٚٚايقُري
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اغيع٢ٓ ا٭عِ يًػري١ٜ سيا ٜشٌٜ اصباب ايٓؿز٠ َٚكـدَات ايطـ٬م ٚسؾـٍٛ    
عخؿ آ ز ٚيهٔ بغزط جيب إ ٜٓهشٗا ا٭ق٣ٛ ٖٛ ا٭ٍٚ أٟ  ،ايؿزام

ا تٝارٖا ٚرفاٖا  ؾٛؽال ٚإ اَز ايجٝـب غـري ايبـانز بٝـدٖا ااا ناْـت      
 بايػ١ رعٝد٠.

 ص فَإٌِضاطَهَّقَيَاط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 
أٟ إ طًكٗا ايشٚز ايجاْٞ ٚ زدت َٔ عدتٗا، ٚظاٖز اٯٜـ١ ؽـش١   
ايط٬م َطًكال أٟ ٚإ نإ باتؿام صابل بٝٓٗا ٚبري ايـشٚز ايجـاْٞ اٚ َـ     
اعرتاى ايشٚز ا٭ٍٚ َٚ  ايغزط بايط٬م بعد ايتشًٝـٌ ٖـٌ ٜؾـض ٖـذا     

م ٚيبط٬ٕ ايغزط ٚؽش١ ايعكد، بٌ ايٓهاا اؾٛاب ْعِ، ٱؽاي١ اٱط٬
إ ايغزط ٫ اعتبار ي٘ اؽ٬ل ؾاْ٘ ٜٛيد َٝتال يعَُٛات ايط٬م بٝد َٔ ا ذ 

 .بايضام، ؾباَهإ احملًٌ اٱَتٓاع عٔ ايط٬م
ٖٚٓاى عٛاٖد نجري٠ ؼي ايت رٜخ اٱص٬َٞ ايكزٜب ٚايبعٝد، ٖٚٓاى َٔ 

ا ٚعـزف َـا   سٚز عبدٙ َطًكت٘ ٚيهٔ ايعبـد سُٝٓـا رأ٣ سضـٓٗا ٚطياهلـ    
دعٌ ي٘ اٱص٬ّ َٔ سل ؼي اٱَضاى بٗا ٚعدّ ايط٬م اَتٓ  عٔ ايط٬م 
ٚالبت يـ٘ ا٭٫ٚن، باٱفـاؾ١ ازي قاعـد٠ ْؿـٞ اؿـزز ٚعَُٛـات اؽـاي١        
ايؾش١ ٚيؾدم ايتشًٌٝ ٚايد ٍٛ ٚسؾٍٛ ايكدر اغيتٝكٔ ٖٚـٛ ايطـ٬م   

 بغزا٥ط٘، َٚٓٗا اٱ تٝار ٚأٚإ اٜكاع ؽٝػت٘.
زي ايتعًٝل ع٢ً ايط٬م ٚعدّ اٜكاع٘ ا٫ َـٔ قبًـ٘   ٚظاٖز اٯ١ٜ ٜغري ا

 ٚبارانت٘.
 

 ص فَالَاجُنَاحَاعَهَْضيًَِااأٌَضاَّرَشَألجَعَاط لٌٛٗ ذعاىل ذفغري 
ايقُري )ُٖا( ؼي عًُٝٗا ٜعٛن يًُزأ٠ ٚسٚدٗا ا٭ٍٚ ايذٟ طًكٗا، ؾ٬ 
سزز ٫ٚ اثِ ؼي عشَٗا ع٢ً ايٓهاا َٔ ددٜد َ  ٚدٛن اغيكتقـٞ ٚؾكـد   

 اغياْ .
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دا٤ت اٯ١ٜ بًؿغ ايزدٛع ٚايعٛن٠ ازي اؿٝا٠ ايشٚد١ٝ َ  اْ٘ ْهـاا  ٚ
ددٜد ٫ٚ حيؾٌ ا٫ بعد  زٚدٗا َٔ عد٠ ا٭ٍٚ، ٚاط٬م ايرتاد  عًٝ٘ 

ٚؾٝ٘ اعار٠ يبٝإ اٱعذاس ؼي تٓعِٝ سٝا٠ ا٭صز٠ ٚايزأؾ١  ،اعِ َٔ ايًػٟٛ
 اٱهل١ٝ باغيضًُري ٚاغيضًُات بؿتض باب ايتدارى ٚرأب ايؾدع  ؾٛؽـال 

ٚاْ٘ قد ترتتب َؾاحل ع٢ً ايزدٛع ازي ايٓهـاا ا٭ٍٚ ٚسؾـٍٛ َؿاصـد    
ع٢ً عدَ٘ ٚيهٓ٘ مل ٜ ت ا٫ بعد ت نٜب ٚا ت٬ف ؼي صٓخ١ٝ ايكزٜٔ ٚيٛ 

 .غري احملدن٠ صًؿالع٢ً مٛ ا٭ٜاّ اٚ ايضاعات 
 

 ص ٌَِضاظَنَّااأٌَضاُّقًَِْاا ُذًُدَاألنهَّوِط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 
ُٝا ٜعٛن يًشٚدـ١ ٚسٚدٗـا ا٭ٍٚ ٚايغـزط ؼي    ايـ اٱثٓري ؼي ظٓا ٜٚك

اٯٜـ١ دـا٤ عًـ٢ مـٛ ايكٝـد ايػـاييب ٚيًتشـذٜز َـٔ استُـاٍ تهـزر ا٭ا٣           
ٚاغيغام ؼي سؾٍٛ ايط٬م َٚكدَات٘ َز٠ ا ز٣، ٚؾٝ٘ ن٫ي١ ع٢ً ايضعٞ 
ٱؽ٬ا اات ايبري ٚتٗذٜب ايٓؿٛظ ٚاساي١ ايهدٚرات ايعايك١، ٚدا٤ت 

كط  ٚؾٝ٘ ْٛع اعذاس ٚؽؿٝـ ٚتغذٝ ، اٯ١ٜ بؾؿ١ ايعٔ ٚيٝط ايعًِ ٚاي
ؾايعٔ تػًٝب ٚردشإ يطزف اقا١َ اؿدٚن َٔ غري َاْ  َٔ ايٓكٝ  ؼي 

 ايذٖٔ ٚايٛاق  ايعًُٞ.
َٚٔ اٱعذاس َٛفٛع١ٝ اقا١َ اسهاّ اهلل عش ٚدـٌ، ٚاتٝـإ اٚاَـزٙ    
ــ٘ ؼي ايزدــٛع ازي ايٓهــاا َــ  إ ا٭ؽــٌ ٖــٛ اٱباســ١،     ــاب ْٛاٖٝ ٚادتٓ

رص١ قزآْٝـ١ ؼي بـاب عًـِ اٱدتُـاع ٚسٝـا٠ ا٭صـز٠       ٚصٝبك٢ ٖذا ايكٝد َد
تعري ايكا٥ُري ع٢ً تٓعِٝ اسٛاٍ ايٓاظ ٚتًُط َٓاٖر اؽ٬س١ٝ عدٜـد٠  

 تتؿزع عٓٗا.
َٚٔ اغيؿضزٜٔ َٔ ظيٌ )ايعٔ( ؼي اٯ١ٜ ع٢ً ايعًِ ٚايـٝكري، ٚيهٓـ٘   
 ـ٬ف ايعـاٖز ٚتغــدٜد ؼي ايـدٜٔ ٫ نيٝـٌ عًٝــ٘، ٫ٚ تعـين اٯٜـ١ سزَــ١       

اــ٬ف َـٔ ايٓغـٛس ٚا٭فـزار ٚػـدن ْؿـط َكـدَات        اغيزادع١ َ  ظٔ 
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ايط٬م يٛدٛن اصبابٗا ايعك١ًٝ ٚيٛ ع٢ً مٛ اٱصتكزا٤ ٭ٕ اٯ١ٜ ؼي َكاّ 
اؿح ع٢ً ايتكٝد باسهاّ ايغزٜع١ ايضُشا٤ ٚاقاي١ ايعجز٠، ٚباب يًزظي١ 

 ٚايزأؾ١.
 

 ٚدٛٙ : ٚؾٝ٘ ص ًَذِهْكَا ُذًُدُاألنهَّوِط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

ــ ا٫ٍٚ : زان اسهــاّ ايطــ٬م ٚعــدن ايتطًٝكــات ٚنٝؿٝــ١ ايزدــٛع     اغي
 بايشٚد١.

ؼي اٯ١ٜ بٝإ يًـٓؿ ٚايكطـ  ؼي اؿهـِ ايغـزعٞ ٚ ًـٛٙ َـٔ        ايجاْٞ :
 ايت ٌٜٚ بايعٔ ٚاٱدتٗان اغيرتعض عٔ ايزأٟ ٚايعٔ ٚتعدن احملت٬ُت.

َٔ اٱعذاس ايكزآْٞ بٝإ ا٭سهاّ ايغزع١ٝ ؼي اِٖ اغيضـا٥ٌ  ايجايح : 
 آٜات ق١ًًٝ ٚيتبك٢ ثابت١ ازي ّٜٛ ايكٝا١َ.اٱبت١ٝ٥٬ ب

نُا إ يًه٬ّ َٓطٛقال َٚؿَٗٛال ؾإ ي١ٰٜ َعإ ا ز٣ ضيهـٔ   ايزاب  :
ايٓعز ايٝٗا بًشاظ َا يـٛ مل تٓـشٍ اٯٜـ١ ايهزضيـ١ ٚتـ تٞ بـاؿهِ عًـ٢ مـٛ         

 ايتؿؾٌٝ ٚايٛفٛا.
َــٔ اٱعذــاس اقــرتإ ايبٝــإ بــايتخؿٝـ ٚايتٝضــري، ٚدعــٌ  اــاَط : 

قزٜب١ َٚدرنـ١ َـٔ نـٌ ؾـزن َـٔ اؾـزان اغيضـًُري، اْٗـا َدرصـ١          ا٭سهاّ 
ٖا ازي طيٝ  اغيضتٜٛات ٚا٭ؾزان نٌ ٜ  ذ َٓٗـا  فٝا٩غ  ٜاٱص٬ّ اييت 

ت  اشي١ دناسادت٘ ٜٚبك٢ َٓٗا َشٜد حيح ع٢ً ايٌٓٗ ٚاٱغرتاف َٓٗا يذا 
 .ع٢ً ايبٝإ اٯ١ٜ

 حبث تالغً
      ٞ ٜـ  ؼي باب ا اس اعتـربت اٯٜـ١ َـٔ بـاب تضـ١ُٝ ايغـ ٍٚ ايٝـ٘،  ٪٤ سيـا 

ؾاطًكت اٯ١ٜ عًٝ٘ ؽؿ١ ايشٚد١ٝ اييت ترتتـب ع٣ًايعكـد ٚشياَـ٘، ٚيهـٔ     
 اٯ١ٜ اعِ ٚؼٌُ اٜقال ع٢ً َعاْٞ سكٝك١ٝ َٓٗا:

اٱصتد٫ٍ بٗا ع٢ً اران٠ ايٛط٧ ٚعدّ نؿاٜـ١ ايعكـد، ٚقـاٍ     ا٫ٍٚ :
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ا٭سٖزٟ: اؽٌ ايٓهاا ؼي ن٬ّ ايعزب ايٛط٧، ٚقاٍ اؾٖٛزٟ: ايٓهاا 
 د ٜهٕٛ ايعكد.ايٛط٧ ٚق
ٜكاٍ ْهشت ٖٞ: أٟ تشٚدت ٖٚٞ ْـانض ؼي بـين ؾـ٬ٕ أٟ      : ايجاْٞ

ؾاٯ١ٜ تدٍ ع٢ً ا تٝارٖا ٚيشّٚ صعٝٗا يًشٚاز َٔ آ ز  ،اات سٚز َِٓٗ
 قبٌ ايزدٛع ازي سٚدٗا ا٭ٍٚ.

ت٢ٗٓ اٯ١ٜ عٔ اعتبار غري ايشٚاز ايغزعٞ، ؾ٬ عـرب٠ بايشْـا    ايجايح :
بٝ٘، ٚيهٓ٘  رب ٚط٤ٶ قرتَال ٚايٛيد ؾٝ٘ ًٜشل بٚمٛٙ، ؾٛط٧ ايغب١ٗ َج٬ل ٜعت

جيشٟ ٭ٕ اٯ١ٜ قٝدت ايٓهاا بايشٚز ا٫َز ايذٟ  ٫ ٜرتعض ا٫  ؼي اغيكاّ ٫
 عٔ ايعكد ايغزعٞ.

اغيغتل ٚؾل اٱؽط٬ا ا٭ؽٛيٞ ٖٚٛ نـٌ يؿـغ اطًـل عًـ٢      ايزاب  :
ٍ ايذات باعتبار اتؾاؾٗا سيبدأ َعري ٖٚٛ ع٢ً ث٬ث١ ٚدٛٙ: اسدٖا اصتعُا

ايًؿغ يذات مل تتًـبط ؼي سـاٍ ايٓضـب١ باغيبـدأ عًـ٢ مـٛ اؿكٝكـ١ ٚيهٓٗـا         
صتتًبط ب٘ ؾُٝا بعد، نُا تكٍٛ غئ ٜدرظ ايطب اْ٘ طبٝب، ؾشَإ ايٓضب١ 

 ٖٛ اٜاّ ايدراص١ ٚايذات ٖٛ ايدارظ، ٚاغيبدأ ٖٛ ؽؿ١ ايطبٝب.
٘ ٝـ ٖٚذٙ ايؾٛر٠ أٟ اط٬م ايؾـؿ١ عًٝـ٘ ٚاْـ٘ طبٝـب َـٔ ا ـاس ٚعً      

٭ْ٘ يٝط طبٝبال بايؿعٌ، ٚنـذا بايٓضـب١ غيـٔ ٜزٜـد ايٓهـاا اٚ ٜزٜـد       اٱتؿام 
 ايذٖاب يًشر.

ٚيهٔ اغيكاّ خيتًـ ؾاٯ١ٜ يٝضت ا بارال عٔ اات مل تتًبط بعد باغيبدأ 
اصيا دا٤ت يبٝإ ايؾؿ١ ٚايهٝؿ١ٝ ٚايغزط ايذٟ تؾبض ب٘ َ٪١ًٖ يًزدـٛع  

ــدَال ع     ــٕٛ ْهاسٗــا يًػــري َتك ــا ا٭ٍٚ ؾ٬بــد إ ٜه ًــ٢ سَــإ  ازي سٚدٗ
 ردٛعٗا.

ٚايشٚز ٚايشٚد١ ؼي اؽط٬ا اٌٖ ا٭نب َٔ اؾٛاَـد ٚغـري اغيغـتل    
٭ٕ اغيغتل باؽط٬سِٗ ٖٛ ايًؿغ اغي  ٛا َٔ يؿغ آ ز َ  اعتُاي٘ ع٢ً 

 سزٚؾ٘ ٚايتكا٥٘ َع٘ ؼي ايرتتٝب ٚمٛٙ.
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اات ايؿعٌ يٝدٍ ع٢ً ايذٟ قاّ بايؿعٌ، َٔ غتل َايؿاعٌ َج٬ل اصِ ؾ
ٔ ايؿعٌ يٝدٍ ع٢ً اٱعرتاى بري اثٓري ؼي ؽؿ١ َ  ايتؿقٌٝ ٜغتل َاصِ ٚ

 ردشإ ٚسٜان٠ ٭سدُٖا.
 

  : ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ ص ُّثَِّْنُيَاانِقٌَضوٍاَّعضهًٌٌََُط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

اٯ١ٜ َدا يًُضًُري ٚثٓا٤ عًِٝٗ، ؾاِْٗ ٜعًُـٕٛ بـإ ايـٓيب     ا٭ٍٚ :
ٓكانٕٚ غيا ٓدٙ تعازي، ِٖٚ َؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ َزصٌ َٔ ع القُد
 ب٘ َٔ ايٛسٞ. ٜٓشٍ

 (.قٌٝ )اصيا  ؿ ايعًُا٤ بٗذا ايبٝإ يٛدٛٙ ايجاْٞ :
ؾـٛـ َطًـل، ؾايـذٜٔ     ٚيهٔ بري ايذٜٔ ٜعًُٕٛ ٚايعًُا٤ عُّٛ ٚ

 ٜعًُٕٛ اعِ، ٚاٯ١ٜ ٫ ؽؿ ايعًُا٤ نٕٚ غريِٖ بٌ ٖٞ أعِ.
 اشيــ١ نزضيــ١ يٰٜــ١ ٚســح يًُضــًُري عًــ٢ تًكــٞ ا٭سهــاّ  ايجايــح : 

 ايغزع١ٝ.
ــ  :ا ــذٙ       يزاب ــد بٗ ــٔ مل ٜتكٝ ــًُري ػي ــري اغيض ــزٜ  بػ ــٛبٝخ ٚتع ــا ت ؾٝٗ

 ا٭سهاّ.
تــدٍ اٯٜــ١ بايد٫يــ١ ايتقــ١ُٝٓ عًــ٢ اُٖٝــ١ ٖــذٙ ا٭سهــاّ  اـــاَط :
 ٚععِٝ ْؿعٗا.
ٚنـٌ آٜـ١ َـٔ ايكـزإٓ      ،إ ايبٝإ اٱهلـٞ ٫ ٜـذٖب صـد٣    ايضانظ :

 سه١ُ ٚنٓش َٚدرص١.
ٔ   ايضاب  : ٜعُـٌ بٗـا ٖٚـِ ايـذٜٔ      ايبٝإ ايكزآْٞ ٚاظٗار ا٭سهـاّ غيـ

رسقِٗ اهلل تٛظٝـ ايعكٌ غيعزؾ١ ا٭سهاّ ٖٚٛ َٔ ارق٢ اْٛاع ايعًـِ، اا  
َا ؾا٥د٠ ؼؾٌٝ ايعًّٛ ايٓعز١ٜ ااا مل تضتشقز ؼي ايٛاق  ايعًُٞ َٚٝانٜٔ 

 اؿٝا٠.
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ًََِرَألاطَهَّقْييييرُىضاألننِّغَيييياَُافَييييثَهٍََُْاأَجَهَيُييييٍَّااط لٌٛريريريريٗ ذعريريريرياىل

ًفٍاأًَضاعَيييشِّ ٌُىٍَُّاتًَِعضيييشًُفٍاًَالَاذًُضغِيييكٌُىٍَُّاافَأَيضغِيييكٌُىٍَُّاتًَِعضيييشُ

ًًألااااااااا َّياِخاألنهَّيِواُىيُض ًَاَلاَذرَِّخيُزًألاآ ََْغيُوا ََ ََْعْماَرِنيَكاَفَقيذضاَظَهيَىا َّ ٍضا ًََي ِضَشألًسألاِنَرعضَرُذًألا

ًَيحِاَّعِ ُكُيىضاتِيوِااااعَهَيْضكُىضايِيٍضاألنْكِرَيابِاًَألنْحِكْااااًَألرْكُشًُألاَِعضًَحَاألنهَّوِاعَهَْضكُىضاًَيَااأََيضَلَا

ا.132شَِضٍُاعَهِْىٌا[ااألّٓحااًَألذَّقٌُألاألنهَّوَاًَألعضهًٌَُألاأٌََّاألنهَّوَاتِكُمِّ

 

 اإلعشاب ٚاٌٍغح
ٚااا: ايٛاٚ اصـت٦ٓاؾ١ٝ، ااا: ظـزف سَـإ ٚتتقـُٔ َعٓـ٢ ايغـزط ٫ٚ       

 ػشّ ا٫ ؼي ايغعز  اؽ١.
ٕٛ، ؾبًػٔ ادًٗٔ: ايؿا٤: عاطؿ١، بًػٔ: ؾعٌ َاض َبين ع٢ً ايضـه 

ْـــٕٛ ايٓضـــ٠ٛ: ؾاعـــٌ، ٚادًـــٗٔ: َؿعـــٍٛ بـــ٘ ٚايقـــُري َقـــاف ايٝـــ٘،  
ؾاَضهٖٛٔ: ايؿا٤: رابط١ ؾٛاب ايغـزط، اَضـهٖٛٔ: ؾعـٌ اَـز ٚؾاعـٌ      

 َٚؿعٍٛ ب٘.
يتعتدٚا: اي٬ّ: يًعاقب١ ٚايتعًٌٝ، تعتدٚا: ؾعٌ َقارع َٓؾـٛب بـإ   

 .َقُز٠ بعد اي٬ّ
ٜؿعٌ: ؾعٌ  عزط داسّ،اصِ َٚٔ ٜؿعٌ ايو: ايٛاٚ: اصت٦ٓاؾ١ٝ، َٔ: 

 عزط، ايؿاعٌ فُريتكدٜزٙ ٖٛ، ايو: َؿعٍٛ ب٘.
 ؾكد: ايؿا٤ رابط١ ؾٛاب ايغزط، قد: سزف ؼكٝل.

٫ٚ تتخذٚا: ايٛاٚ اصت٦ٓاؾ١ٝ، ٫: ْا١ٖٝ، تتخذٚا: ؾعٌ َقارع فشّٚ 
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 ب٬، ايٛاٚ: ؾاعٌ.
ــ١ يــ٘، ٚؼي    ٚادــٌ ايغــ٤ٞ: َدتــ٘ ٚٚقتــ٘ ٚايٛعــد احملــدن نٓٗاٜــ١ ٚغاٜ

ْال ٫ ادٌ ي٘ نٕٚ يكا٥و، أٟ ٫ َٓت٢ٗ ي٘ ٫ٚ امزاف ايدعا٤: اص يو اضيا
 ٚسٜؼ عٓ٘ ست٢ اغيٛت.

ــذدال     ــذٜٔ اؽــذٚا َض ــٌ: اي ــذا٤ ٚؼي ايتٓشٜ ٚايقــزار: اٱفــزار ٚاٱٜ
فزارال، أٟ يٲفزار باغي٪َٓري، ٚاهلش٤: ايضخز١ٜ ٚاٱصتخؿاف ٚقد ٜ تٞ 

 اٱستكار ٚاْشاٍ اهلٛإ ٚايذٍ باغيضتٗش٤ ب٘.
ــزارال  ــ٘ تعازي)ف ــٕٛ    قٛي ــٛس إٔ ٜه ــ٘، ٚجي ــٔ أدً ــٍٛ َ ( َؿع

 َؾدرال ؼي َٛف  اؿاٍ، أٟ َقارٜٔ نكٛيو: دا٤ سٜد رنقال.
)يتعتدٚا( اي٬ّ َتعًك١ بايقزار، ٚجيـٛس إٔ تهـٕٛ ايـ٬ّ ٫ّ    

 ايعاقب١.
)ْع١ُ اهلل عًٝهِ( جيٛس إٔ ٜهٕٛ)عًٝهِ( ؼي َٛفـ  ْؾـب   
بٓع١ُ ٭ْٗـا َؾـدر، أٟ إٔ أْعـِ اهلل عًـٝهِ( ٚجيـٛس إٔ ٜهـٕٛ       

 ا٫ل َٓٗا، ؾٝتعًل سيشذٚف.س
)َٚا أْشٍ( جيٛس إٔ ٜهٕٛ)َا( ؼي َٛف  ْؾـب عطؿـال عًـ٢    
ــا،      ــٔ َ ــ٦ت َ ــا٫ل  إٕ ع ــٕٛ)ٜعطٝهِ( س ــذا ٜه ــ٢ ٖ ــ١، ؾعً ايٓعُ
ٚايعا٥ـد إيٝٗـا اهلـا٤ ؼي بــ٘، ٚإٕ عـ٦ت َـٔ إصـِ اهلل، ٚجيــٛس إٔ       

 تهٕٛ)َا( َبتدأ ٜٚععهِ  ربٙ.
ا أْشيــ٘ )َــٔ ايهتــاب( ســاٍ َــٔ اهلــا٤ احملذٚؾــ١ تكــدٜزٙ: َٚــ 

 عًٝهِ.
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يف عٍاق اٌَاخ 
تتعًل اٯٜات سيٛفٛع ايط٬م، ٚتعدنٖا ٜدٍ ع٢ً ا١ُٖٝ ٖـذا ا٭َـز   
ؼي ايغزٜع١ ٚايٓغ ٠ ايدْٝا، ٚتعٗز ا٭سهاّ اييت ؼي اٯٜـ١ اصـباب ايٛقاٜـ١    
ٚاٱنـزاّ يًُـزأ٠، ٚيـٛ تؿشؾـت آٜـات ايطـ٬م يٛدـدت ٖـذا اغيقــُٕٛ         

 ايغزٜـ ؼي نٌ آ١ٜ َٓٗا.
٢ً ٖذٙ اٯٜات )آٜات ايط٬م( غيا ؾٝٗا َـٔ اغيٓـاٖر   ٚضيهٔ إ ْطًل ع

 ايتغزٜع١ٝ ايدقٝك١ اـاؽ١ بايط٬م.

 عجاص اٌَحإ
َ  بٝإ ا٭سهاّ ؾإ اٯ١ٜ تتقُٔ ايتخٜٛـ ٚايٛعٝد ٚايتشذٜز ؾُٔ 
ــ١      ــ١ ٚاغيٓع ــا١ْ ايذاتٝ ــزإٓ اَت٬نــ٘ اؿؾ ــٝات ٚاعذــاس ايك ــات ٚ ؾٛؽ آٜ

ٗا ػيا ٜـدٍ عًـ٢ إ َدرصـ١    اـاؽ١، ٚؾٝ٘ اغيدن يتطبٝل اسهاَ٘ ٚايعٌُ ب
ايٛعٝد ٫ تٓشؾز باٌٖ ايٓار، باٱفاؾ١ ازي َا يًُٓطٛم َٔ َؿّٗٛ، ٖٚذا 
اغيؿّٗٛ عاّ ٜٚغري ازي ايذٜٔ ٜتكٝدٕٚ با٭سهاّ ٚجيتٓبٕٛ ايتعدٟ ٚايشيٌ 
ؾٝٗا ٚخيغٕٛ آٜات ايٛعٝد ٚايتخٜٛـ ٚؼي اٯ١ٜ تزغٝب بايعٌُ با٭سهاّ 

 ٘.باعتبار اْٗا ْع١ُ ٚؾقٌ َٓ٘ صبشاْ

 اٌَح عالح
تٝضــز اٯٜــ١ ايعُــٌ بضــٓٔ ايغــزٜع١ ٚآنابٗــا، ٚشيٓــ  ايؿزقــ١ ٚاٱربــاى  
ٚتؾٕٛ اغيزأ٠ ٚؼؿغ عطزال َٔ سكٛقٗا ٚؼح ايزداٍ ع٢ً اٱَتٓاع عـٔ  
اٜــذا٤ ايٓضــا٤ بــايط٬م، اٚ باٱَتٓــاع عٓــ٘ عٓــد ادتُــاع اصــباب٘ ٚابكا٥ٗــا   

 ناغيعًك١.
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 ِفَٙٛ اٌَح
م ٚإ ايتػًٝغ ؼي سؿغ سكٛم اغيطًك١ ؼي اٯ١ٜ ا بار عٔ دٛاس ايط٬

ٚعدّ ايتعدٟ عًٝٗا ٫ضيٓ  َٔ سؾٍٛ ٚدٛاس ايط٬م ٚقد ٜهٕٛ ايط٬م 
 ٖٛ اؿٌ ا٭ؾقٌ ٚا٭سضٔ.

اعــار٠ ازي َـد٠ ايعــد٠ ٚاستُــاٍ  ص فَيثَهٍََُْاأَجَهَيُيٍَّااٚقٛيـ٘ تعــازي ط 

ايزدــٛع باغيطًكــ١ اثٓا٤ٖــا ٚعــدّ بًــٛؽ ا٭دــٌ بغــزط إ ٫ ٜهــٕٛ ٖــذا    
 ا٥ٗا.ايزدٛع ٱٜذ

ٚؼح اٯ١ٜ ع٢ً اٱْؾاف ٚاظٗار ا٭سٚاز ايغؿك١ ٚايزأؾ١، ؾؾشٝض 
إ اَز ايط٬م بٝد ايشٚز ٚيهٔ ٖذا ا٭َز َكٝد بعَُٛات سضٔ ايعغـز٠  
ٚاـًل ٚعدّ اٜذا٤ اٯ زٜٔ ٚقاعد٠ ٫ فزر ٫ٚ فزار ؼي اٱص٬ّ ٚتًو 
آ١ٜ ؼي ايتغزٜ  اٱص٬َٞ ؾإ دعٌ اؿل ازي طـزف اٚ ؾ٦ـ١ اٚ عـخؿ ٫    
ٜعين ايتؿٜٛ  اغيطًل بٌ ٖٛ َكٝـد بٓـٛاَٝط ٚاسهـاّ ايغـزٜع١ ٜٚتػغـاٙ      
ــار٠      ــزف ٚايبغ ــ٤ٛ ايتؾ ــدٟ ٚص ــٔ ايتع ــذار َ ـــ ٚاٱْ ــذٜز ٚايتخٜٛ ايتش
بايجٛاب ٚاؾشا٤ اؿضٔ َ  سضٔ ا٭نا٤ ؾايتؿٜٛ  اغيكٝد اَاْـ١ ٚا تبـار   
ٚاَتشإ، ٚاٯ١ٜ اؽ٬ا يًشاي١ ايٓؿض١ٝ يًشٚد١ ٚطزن يػقبٗا ٚ زٚدٗا 

يٛف بايبها٤ اٚ ايؾزاخ اٚ اـؾ١َٛ ؾُت٢ َا انرنـت إ اهلل عـش   عٔ اغي 
ٚدٌ ٜ َز باعطا٥ٗا سكٛقٗا ؾاْٗا تتذ٘ مٛ ايطُ ١ْٓٝ ٚتٓشٍ عًٝٗا ايضه١ٓٝ 

ٌََِّاألنهَّيوَاُّيذَألفِ ُاعَيٍضاألنَّيزٍَِّاااااطٖٚذٙ اٯٜات َـٔ عَُٛـات قٛيـ٘ تعـازي     

ٚشيٓ  ايزدـٌ َـٔ   غيا ؾٝٗا َٔ ا٭سهاّ اييت تقُٔ سكٛم اغيزأ٠  (1) صآيَنُيٌألا

 ايتعدٟ ٖٚذا اغيٓ  اٜقال نؾاع عٓ٘.

                                                           

 .38اؿر صٛر٠ ( 1)
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ٚتعٗز اٯ١ٜ قضُري َٔ اٱَضـاى، ٚاٱ ـت٬ف ؼي احملُـٍٛ ٚيـٝط ؼي     
اغيٛفٛع، ؾاٱَضاى تار٠ ٜهٕٛ يٲٜـذا٤ ٚاٱفـزار بايشٚدـ١ َٚٓعٗـا َـٔ      
سكٗا ؼي ا تٝار سٚز ددٜد، َٚٔ ايعٝػ سيا ٥٬ُٜٗا ٜٚٓاصب ساهلا فُٔ 

كضِ اٯ ز َٔ اٱَضاى حيٌُ عٓـٛإ اٱعتـدا٤ ؼي   َزفا٠ اهلل تعازي، ٚاي
اّ ٚيّٛ ْٚٗـٞ   صنِرَعضرَيذًُألاطاات٘ اٚ سيا ٜٓتر ٜٚتؿزع عٓ٘ يذا ؾإ قٛي٘ تعازي 

عٔ َجٌ ٖذا اٱَضاى ٚا بار برتتب ايعكاب عًٝ٘ َٚـ  اْـ٘ ظًـِ يًُـزأ٠     
ــ٘ تعــازي     ــ٘ َــٔ اؾــزان ظًــِ ايــٓؿط بكٛي ٚافــزار بٗــا ا٫ إ ايكــزإٓ دعً

اََّْعَط افَقَذضاظَهَيىَاَََْغَيوُااًَيٍَض ٖٚـذا اٱْـذار ٚايتـٛبٝخ ٚايتخٜٛــ َـٔ       صمْارَنِكَ

اٱفزار باغيطًك١ ٚنع٠ٛ يًتخؿٝـ عٓٗا ٚعدّ سٜان٠ ا٭ا٣ ٚاؿٝـ عًٝٗا 
ٚؾٝ٘ ن٫ي١ ع٢ً انزاَ٘ تعازي يًُزأ٠ ؼي اقض٢ اسٛاهلا ٚاعدٖا ع٣ًايٓؿط 

إ نــإ  ا٫ ٖٚــٛ ســاٍ ايطــ٬م َٚــا ٜضــبب٘ َــٔ ارتبــاى ؼي سٝاتٗــا، ٚبعــد
َٓطٛم اٯ١ٜ بؾٝػ١ اؾُ ، دا٤ ايذّ ٚايتكبٝض بؾٝػ١ اغيؿزن ٚع٢ً صبٌٝ 

ص ػيا ٜعين إ ايتعـدٟ ٚاٱفـزار ؼي   ًَيٍَضاََّْعَمْارَنِكَطايغزط ٚاٱستُاٍ 

ٖذا اغيٛرن قًٌٝ صٛا٤ باسرتاس اغيضًُري َٔ اٱصا٠٤ ازي اغيطًك١ ٚسبضٗا اٚ 
ّ ايطــ٬م ٚسزؽــِٗ عًــ٢ بتعاٖــد اؿهــاّ ٠٫ٚٚ اَــٛر اغيضــًُري ٭سهــا

 اْؾاف اغيزأ٠.
 طاب ؼذٜز ٚؽٜٛـ ي٘ َعٓٝإ  صًَالَاذَرَّخِزًُألاآَّاخِاألنهَّوِاىُضًًُألطٚقٛي٘ تعازي 

عاّ ٚ اـ، اَا ايعاّ ؾٗٛ  طاب يًٓاظ طيٝعال ٜٚتعًل بهاؾ١ ا٭سهاّ 
ٚا٭ٚاَز ٚايٓٛاٖٞ، ٚاَا اـاـ ؾٗٛ َا ٜٓاصـب قزٜٓـ١ اغيكـاّ ٚاغيٛفـٛع     

اّ ايطــ٬م ٚعــدّ اٱفــزار باغيطًكــ١ ػيــا ٜــدٍ عًــ٢ اُٖٝــ١  ٜٚتعًــل باسهــ
اغيٛفٛع ؼي َٛاسٜٔ ايغزٜع١ اا دعٌ َٔ اٯٜات ٚاٱفزار ؾٝ٘ َٔ ايتعدٟ 

 َٚٔ ظًِ ايٓؿط.
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ٚشيٓ  اٯ١ٜ َٔ ايتٗإٚ ؼي ا٭سهاّ، ٚاعتـربت ايتعـدٟ عًـ٢ سكـٛم     
اغيزأ٠ َٔ اٱصتخؿاف ٚاٱصتٗشا٤ بآٜات اهلل ؾهٌ سهِ قزآْٞ ٖٛ آ١ٜ َٔ 
عٓدٙ تعازي، ٚجيب إ ٜعٌُ ب٘ ٫ٚ ٜضتخـ اٚ ٜضتٗإٚ ب٘، ٖٚذٙ اٯٜات 
ٚا٭سهاّ َٔ اععِ ايٓعِ ٚادًٗا ٚؾٝٗا شياّ ايضعان٠ ؼي ايٓغـ تري، ٖٚـٞ   
تؿٛم ايٓعِ اييت اْعِ اهلل عش ٚدٌ بٗـا عًـ٢ بـين اصـزا٥ٌٝ ؾتًـو ايـٓعِ       

ِ اهلل عش ناْت سض١ٝ ن١ْٜٛٝ، دا٤ت اَتشاْال ٚا تبارال، اَا ايٓعِ اييت اْع
ٚدــٌ بٗــا عًــ٢ اغيضــًُري ؾٗــٞ ؽــ٬ا ٚرعــان ٚصــعان٠ ٚغٓــ٢ ٚتٓعــِٝ    
٭سٛاٍ ا تُ  َٚعاٜػ ايٓاظ َٚٓاصب١ ٱنتٓاس ايؾـاؿات، ٚيكـد اْعـِ    
اهلل عــش ٚدــٌ ع٣ًاغيضــًُري بزصــٛي٘ ايهــزِٜ ٚايكــزإٓ ايععــِٝ ٚدــا٤ت  
 اٯٜات ايكزآ١ْٝ ٚايض١ٓ ايٓب١ٜٛ ايغزٜؿ١ باٱْؾاف ٚادتٓاب ايعًِ ٚاؾٛر

ٚاٱفزار باٯ زٜٔ ٚتؿقـٌ صـبشاْ٘ ٚدعـٌ اغيضـًُري اعـش٠ ٚاؽـشاب       
ٚع ٕ ٚاؾتا٤ ٚسهِ ٚؾؾٌ بري ايٓاظ باٱفاؾ١ ازي اٱصتك٬ٍ ؼي اؿهِ 

 ٚاْؿزانِٖ بكٛاْري ٚصٓٔ ْاسي١ َٔ ايضُا٤.
ٚاا دعٌ اهلل عـش ٚدـٌ يًزدـٌ سـل ايطـ٬م ؾٝذـب عًٝـ٘ ادتٓـاب         

اٚ سيا ٜتؿزع عٓ٘ َٔ ا٭سهاّ ايتعدٟ ٚايعًِ صٛا٤ باٜكاع ايط٬م ٚاصباب٘ 
ٚاؿكٛم، يذا دا٤ت  اشي١ اٯ١ٜ بتٛنٝـد اغيٛععـ١ ٚاْٗـا ٚدـ٘ َـٔ ٚدـٛٙ       

يتٛنٝد ايعٓا١ٜ باغيزأ٠  صًَألذَّقٌُألاألنهَّوَطاٱؽ٬ا َ  ا٭َز بايتك٣ٛ بكٛي٘ تعازي 

ٚايزأؾ١ بٗا، ٚاٱَتٓاع َٔ اٱفزار بٗا ٭ٕ  غٝت٘ تعازي ٚاق١ٝ َٔ ايعًِ 
 ايغ١ٜٛٗ ٚايػقب١ٝ.َٚٔ غًب١ ايٓؿط 

َٚت٢ َا انرى اٱْضإ عًُ٘ تعازي باؾعايـ٘ ٚعـدّ  ؿا٥ٗـا عًٝـ٘ ؾاْـ٘      
 حيرتس ٚحيزـ ع٢ً ايتكٝد باسهاّ ايغزٜع١.

ٖٚذٙ اٯٜات نع٠ٛ يًٓضا٤ يًتُضو سيبان٨ ٚآناب اٱص٬ّ ٚاٱيتشاّ 
ب سهاَ٘ ٚصٓٓ٘ َٚا ؾٝٗا َٔ ايؿزا٥  ٚاغيٓدٚبات ٖٚٞ اٜقال سذ١ عًٝٗٔ 

هز ي٘ تعازي بايكٍٛ ٚايعٌُ، ٖٚذٙ اٯ١ٜ ْٛع َٛاصا٠ عٓد تًكٞ تضتًشّ ايغ
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ا٭ا٣ ٚايػدي ٚاٱفزار بعد َعزؾ١ سهـِ اهلل ٚاْؾـاف ايغـزٜع١ يًُـزأ٠     
ْٚٗٝٗا عٔ اٱفزار بٗا، ٖٚٞ ٖدا١ٜ يٲيتذا٤ ازي ايدعا٤ ص٬سال ٚٚاقٝـ١  
ــال عًــ٢ ايؾــرب، ٚصــب٬ٝل يًخــ٬ـ َــٔ ا٭ا٣ ٭ٕ اٱفــزار     ــال ٚعْٛ ٚآَ

َٔ ايهًٞ اغيغـهو ؼي َكـدارٙ َٚدتـ٘، ؾاٯٜـ١ ؼـذر َٓـ٘، ٖٚـذا        ٚا٭ا٣ 
ايتشذٜز قط  ٚتقٝٝل ي٘ يٝ تٞ ايدعا٤ ؾٝضاِٖ ؼي اساس١ َا ٜتبك٢ َٓ٘، ٚنِ 
َٔ َطًك١ تعزفت يًتعضـ ٚاؿزَإ َٔ سكٛقٗا ؾـابتًٞ ايـذٟ ٜ٪اٜٗـا    

 اعد ابت٤٬.
َجًُا ٚؼي ٖذٙ اٯٜات رن ع٢ً َٔ ٜزٜد إ ظعٌ اَز ايط٬م بٝد اغيزأ٠ 

ٖٛ بٝد ايزدٌ، غيا ؾٝٗا َٔ ايتٛنٝد ع٢ً سكٛم اغيزأ٠ ٚايٛعٝد َٔ اٜذا٥ٗا 
 َٚا تٓاي٘ َٔ ا٭دز ٚايؾرب ع٢ً ايتشٌُ ٚتًكٞ ا٭ا٣.

٬ٜٚسغ نجز٠ اٯٜات اييت تتعًل سيٛفٛع ايط٬م ٚايعد٠ ٚعٓد ادزا٤ 
نراص١ َكار١ْ تزاٖا انجز عدنال ٚتؿؾ٬ٝل ٚاسهاَال َٔ َضا٥ٌ اعِ ابـت٤٬  

ا ٜعين ا١ُٖٝ ايط٬م ؼي ايغزٜع١ ٚيشّٚ عدّ اٱفزار باغيزأ٠ ٚايعاٖز إ ػي
نجز٠ اٯٜات اغيتعًك١ بايط٬م َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭سهاّ ٚايؿزٚع ٚايبٝإ ٚرا٤ 
ق١ً ٚقٛع ايط٬م ؼي ا تُعات اٱص١َٝ٬، ؾآٜات ايط٬م هلا عد٠ ٚظا٥ـ 

 َٓٗا:
 ًٞ اٱص٬َٞ.تعاٖد ايهٝاْات ا٭صز١ٜ ٚايبٓا٤ ايعا٥ ا٭ٍٚ :
تٗذٜب ا٭ ٬م ٚادتٓاب اٱفزار باٯ زٜٔ، ٚايتعدٟ ع٢ً  ايجاْٞ :

سكٛقِٗ، ؾااا سزـ اٱْضإ ع٢ً عدّ اٱصتشٛاا ع٢ً سل اغيزأ٠ ؾُٔ 
باب ا٭ٚي١ٜٛ إ ٫ ٜتعد٣ ع٢ً سكٛم اٯ زٜٔ غيا ؾٝٗا َٔ ؽبػ١ ايع١ْٝ٬ 

 ٚايتباعد.
 اسرتاّ اغيزأ٠ ٚسؿغ سكٛقٗا. ايجايح :

تٛنٝد سكٗا ؼي ايشٚاز بعد اْكقا٤ ايعد٠ صٛا٤ ناْت َطًك١  :ايزاب  
 اٚ َتٛؾ٢ عٓٗا سٚدٗا.
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اٯٜات عاٖد اْؿزان اٱص٬ّ قبٌ انجز َٔ ايـ ٚاربعُا١٥  اـاَط :
ص١ٓ بانزاّ اغيزأ٠ ٚؽٝا١ْ سكٛقٗا، ٚازي اٯٕ مل ٜؾٌ نصتٛر اٚ قإْٛ ازي 

ًُزأ٠ ع٦ٝال ٜذنز، بٌ َا ؼي ايغزٜع١ اٱص١َٝ٬ َٔ ايتهاٌَ، ٚمل ٜكدَٛا ي
 عزفٖٛا يًقٝاع ٚايتٝ٘.

 اٌرفغري
ًََِرَألاطَهَّقْييرُىضاألننِّغَيياَُافَييثَهٍََُْاأَجَهَيُييٍَّاااط  لٌٛريريٗ ذعريرياىلذفغغريريري 

 صفَأَيضغِكٌُىٍَُّاتًَِعضشًُفٍا
تبري اٯ١ٜ دٛاس ايطـ٬م ٚيهٓٗـا تقـ  َكَٛـات ا ٬قٝـ١ ؼـٍٛ نٕٚ       

قَُٝٛـ١ ايزدـٌ ٚسكـ٘ ؼي    اٱصزاف ؾٝ٘ ٚاٱنجار َٓ٘ ٚنُـا تعٗـز اٯٜـات    
ايط٬م ؾاْٗا تقـ  ايكٛاعـد ٚايقـٛاب  ايعكا٥دٜـ١ ٚاٱدتُاعٝـ١ ٚاغيٛاْـ        
ا٭نب١ٝ ٚا٭ ٬ق١ٝ ٚايعزؾٝـ١ نٕٚ اٱٷقـداّ عًـ٢ ايطـ٬م ٚايتعذٝـٌ ؾٝـ٘،       
ٖٚذٙ اٯ١ٜ يٝضت تهزارال ي١ٰٜ ايضابك١ ٚإ نإ ايتهزار ؼي ايكـزإٓ عًُـال   

 َضتك٬ل.
ٍٛ َجٌ ردعت بـشٚديت اٚ ردعتـو اٚ   ٚايزدٛع باغيطًك١ ٜؾض بايك

ارػعتو اٚ رادعتو اٚ اَضهتو يٛرٚنٙ ؼي ايكـزإٓ، ٚنـذا ٜؾـض بهـٌ     
اْغا٤ ٚعًٝ٘ اطياع عًُا٤ اغيضًُري نُا تؾض ايزدع١ بـايٛط٤، ؾايزدعـ١   
تهٕٛ بايكٍٛ ٚتهٕٛ بايؿعٌ، بٌ إ ايؿعٌ انجز ت ثريال ٚقد عزف باْ٘ اجيان 

 .ايغ٤ٞ
عٔ اٱَاّ دعؿز ايؾانم عًٝ٘ ايض٬ّ: اصِ ٚؼي ؽشٝش١ قُد بٔ ايك

َٔ غغٞ اَزأت٘ بعد اْكقا٤ ايعد٠ دًد اؿـد، ٚإ غغـٝٗا قبـٌ اْكقـا٤     "
، ٚؾٝـ٘ تعٗـز مساسـ١ ايغـزٜع١ ٖٚـٛ      "ايعد٠ نإ غغٝاْ٘ اٜاٖـا ردعـ١ هلـا   

َطابل يًعَُٛات ٭ٕ اغيطًك١ ايزدع١ٝ ًَشك١ بايشٚد١ ٚيكاعد٠ ْؿٞ اؿزز 
ايشْـا ؾؾـار اغيـدار عًـ٢ اٚإ ا٭دـٌ      ٚعدّ ٚدٛن بزس ١ٝ بري ايزدع١ ٚ
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 ٚ زٚدٗا َٔ ايعد٠ اٚ عدَ٘.
َِٚٓٗ َٔ قٝد ايؿعٌ نايٛط٤ بكؾد ايزدٛع بٗا يٝخزز َا نإ صٗٛال 
اٚ غؿًــ١ اٚ بعــدّ قؾــد غــري ايزدــٛع باعتبــار إ ايزدــٛع اَــز ٚدــٛنٟ  
اعتبارٟ ٜرتتب عًٝ٘ رؾ  اثز ايط٬م ؾ٬بد َٔ قؾدٙ، ٚيهٔ ايٓؿ اع٬ٙ 

با٫فـاؾ١ ازي ْؿـٞ اؿـزز ٚاٱْطبـام ايكٗـزٟ ٚاٱسـرتاس ؼي       ٚرن َطًكال، 
ايؿزٚز ٚظيٌ عٌُ اغيضًِ ع٢ً ايؾش١ َ  اَهاْٗا، ؾًٛ نإ ٜكؾد غري 
ايزدع١ ؾ٬ ٜؾض ا٫ ردع١، نُا ؼي ساٍ ايؾٝاّ ؼي عٗز رَقإ ٚقؾـد  

ٜك  ا٫ يؿزٜق١ ايغٗز ْؿضـ٘ قٗـزال ٚاْطباقـال،     غريٙ ايكقا٤ اٚ ايٓذر ؾاْ٘ ٫
َاّ َايـو ايزدعـ١ بـايٛط٤ بٓٝـ١ ايزدعـ١ أٟ اْـ٘ يـٛ ٚطـ  اغيطًكـ١          ٚقٝد اٱ

 ايزدع١ٝ َ  عدّ ْٝت٘ ايزدٛع بٗا ؾ٬ ٜؾض ردع١.
ٚقاٍ ابٛ سٓٝؿ١ بؾش١ ايزدع١ بايٛط٤، ٚاعرتط ايغاؾعٞ ايه٬ّ ٚاْ٘ 
٫ تهٕٛ ايزدعـ١ ا٫ بـايه٬ّ، ْعـِ ٜضـتشب اٱعـٗان عًـ٢ ايزدعـ١ غيٓـ          

 اـؾ١َٛ.
٭دٌ ٫ ٜعين اْتٗا٤ َد٠ ايعد٠، ؾعٓـد اٱْتٗـا٤   ٚظاٖز اٯ١ٜ إ بًٛؽ ا

تتشكل ايزدع١ ا٫ بعكد ْهاا ددٜـد ٭ْٗـا ؽـزز عـٔ ايشٚدٝـ١ باْكقـا٤       
ايعد٠، ؾاغيزان ٖٛ َد٠ ايعد٠ ٚاْبضاط اؿل ؼي اَضانٗٔ عًـ٢ طًٝـ١ اغيـد٠    
َٚٓ٘ آ ز ّٜٛ ٚآ ز صاع١ َٔ صاعات ايعد٠ ايـيت ٖـٞ ث٬ثـ١ قـز٤ٚ، ْعـِ      

غيع٢ٓ ا٭عِ بًشاظ ايؿارم ٖٚذا َٔ اعذاس ايكزإٓ ضيهٔ ظيٌ اٯ١ٜ ع٢ً ا
أٟ سل اٱرداع قبـٌ ايعـد٠ َـٔ غـري عكـد ددٜـد، ٚسـل اٱردـاع بعـد          

 إْكقا٥ٗا بعكد ددٜد إ رفٝت بذيو.
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 فَأَيضغِكٌُىٍَُّاتًَِعضشًُفٍاأًَضاعَشِّ ٌُىٍَّاتًَِعضيشًُفٍاط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

 ص
 اغيزأ٠.  طاب ٚاَز يًُضًُري بزعا١ٜ سل ا٭ٍٚ :
اٯ١ٜ فابط١ ن١ًٝ ثابت١ عٓد سؾٍٛ ايط٬م ٚتٓؿـٞ ايربس ٝـ١    ايجاْٞ :

 بري اؿايتري ساي١ ايشٚاز ٚساي١ ايط٬م.
ٚ ايتٛد٘ ازي سٝا٠ ااٯ١ٜ نع٠ٛ يٲؽ٬ا ايذاتٞ بري ايشٚدري ايجايح : 

اٚص  ٚاعِ ٚانجـز صـعان٠ ٚاقـٌ ابـت٤٬ ٚاا٣ بـرتى اغيـزأ٠ ٚساهلـا ؽتـار         
تبشح عٔ سٝا٠ ١َٜٝٛ  اي١ٝ َٔ ا٭ا٣ صٛا٤ بايشٚاز َٔ صبًٝٗا بٓؿضٗا ٚ

 ايػري اٚ بايرتٜح.
َٔ ايًطـ اٱهلٞ ٬َس١َ قٝد )باغيعزٚف( ؿـاييت اٱَضـاى    ايزاب  :

 بايشٚد١ ٚط٬قٗا.
 

 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ : ص ًَالَاذًُضغِكٌُىٍَُّاضِشَألسًأل طلٌٛٗ ذعاىل ذفغري 

بكا٥ٗـا ؼي عؾـ١ُ   اٯ١ٜ ْٗٞ عٔ اٱفـزار بايشٚدـ١ بٛاصـط١ ا    ا٭ٍٚ :
 ايشٚد١ٝ.

ؼي اٯ١ٜ اعذاس ؾُ  نزا١ٖ ايط٬م ٚاصتشباب اؿٝا٠ ايشٚد١ٝ  ايجاْٞ :
ؾإ ٖذٙ ايؾٛر٠ ؽـزز بايتخؾـٝؿ عُٓٗـا ؿهَٛـ١ قاعـد٠ ٫ فـزر ٫ٚ       
ــذا٤       ــزار ٚاٱٜ ــل اٱف ــٔ طزٜ ــزن ع ــتشب ٫ ٜ ــ٬ّ، ؾاغيض ــزار ؼي اٱص ف

ــ١ تتكــّٛ بــاغيٛن٠ ٚسضــٔ اي  ــا٠ ايشٚدٝ عغــز٠ ٚايزؾــل ٚاؿــبط، اا إ اؿٝ
 .ٚاغيعا١ًَ اي١َٝٛٝ ايهزضي١ اغيب١ٝٓ ع٢ً قٛاعد ايغزٜع١

 ٚاٱفزار ؼي اغيكاّ حيٌُ ع٢ً ٚدٛٙ:
 ق١ً اغيٓؿع١ ٚايتكتري. ا٭ٍٚ :
 ايتغدٜد ؼي اغيعا١ًَ ٚايػًع١. ايجاْٞ :

عدّ اغيبٝت َعٗا ؼي ؾزاؼ ٚاسد اٚ عدّ ايٛط٧ غيا ٜكٌ عٔ  ايجايح :
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 اربع١ اعٗز ق٬ًٝل.
 اثار٠ اصباب اـؾ١َٛ ٚايٓشاع. ايزاب  :

 اٱٖا١ْ ٚاٱا٫ٍ. اـاَط :
تؿقٌٝ ايقز٠ عًٝٗا صٛا٤ ؼي اغيبٝت اٚ ؼي ايٓؿك١ اٚ ايًباظ  ايضانظ :

 اٚ اغيعا١ًَ ٚ ٬ف ايكٛاعد ايغزع١ٝ ٚايعزؾ١ٝ.
اظٗار ايٓؿـز٠ َٓٗـا صـٛا٤ َباعـز٠ اٚ بايٛاصـط١ َٚٓعٗـا َـٔ        ايضاب  : 

 تعارف بكؾد ا٭فزار.اـزٚز يشٜار٠ اًٖٗا اٚ ٚؾل اغي
ا٭فزار اعِ َٔ إ ٜٓشؾـز بايشٚدـ١ ؾكـد ٜـزان َٓـ٘ اٜـذا٤        ايجأَ :

 اًٖٗا ٚاٜٚٗا يذا ؾإ اٯ١ٜ دا٤ت ع٢ً مٛ اٱط٬م ٚايتٓهري.
قد ٜزان باٱفزار اٜذا٤ اؾزان ا٭صز٠ اٯ زٜٔ نُا يٛ ناْت  ايتاص  :

٫ يـذاتٗا   اات يضإ بذ٤ٟ اٚ تتؾـ باؾعاٍ َضتٗذ١ٓ عزؾال ؾُٝضو بٗـا 
 بٌ ٱٜذا٤ غريٖا، اٚ ٱٜذا٤ٖا َع٘.

 

 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ : ص نِرَعضرَذًُألط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

 بٝإ غيٛفٛع اٱفزار ٚغاٜات٘.ا٭ٍٚ : 
ػُ  اٯ١ٜ بري اٱفزار بايػري ٚا٫عتدا٤، ٚاٱعتدا٤ اعِ َٔ  ايجاْٞ :

ًـ    ٢ إ ٜٓشؾز ظ١ٗ اٱفزار، ؾكد ٜتٛد٘ اٱفزار يًشٚدـ١ ٚاٱعتـدا٤ ع
 اٜٚٗا اٚ بايعهط اٚ ُٖا َعال.

اٯ١ٜ ؼذٜز َٔ اٱَضـاى بايشٚدـ١ يٲفـزار ٚاْـ٘ ٜزقـ٢ ازي       ايجايح :
 اٱعتدا٤ ؼي غاٜات٘.

ؼي اٯٜـ١ تٓبٝـ٘ غيـا ؼي اٱَضـاى بايشٚدـ١ بكؾـد اٱفـزار َـٔ          ايزاب  :
 اٱثِ، ٚؽٜٛـ َٔ عكٛبت٘ َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ اغيؿضد٠.

ــا ٫ّ ايعاقبــ  اـــاَط : ــ٬ّ ٖٓ ١ ٚتضــ٢ُ ٫ّ ايؾــريٚر٠ ؾا٭فــزار  اي
يٲعتدا٤ ٚايعًِ ٚاٱٜذا٤، نُـا تهـٕٛ يًتعًٝـٌ ؾٝهـٕٛ اٱفـزار َكدَـ١       
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 ٚصببال يٲعتدا٤.
اٯ١ٜ ؾقٌ ععِٝ َٓ٘ تعازي ؼي بٝإ ايقزر ٚا٭ا٣ فـُٔ   ايضانظ :

اغيباا ٚاغيضتشب ٚسـح عًـ٢ اصتشقـار اؿهـِ ايغـزعٞ نا ـٌ ايبٝـت        
ـ َٔ اؿزاّ ؼي َعا٬َت٘ َ  اٯ زٜٔ ٚايؾ١ً ايشٚد١ٝ، ؾكد ٜتشزس اغيهً

ؼي ا٭صٛام ٚمٖٛا، ٚيهٓ٘ ٜػؿٌ عـٔ ايتكٝـد باسهـاّ ايغـزٜع١ ؼي ايبٝـت      
 ٚاؾزان اصزت٘، ؾذا٤ت ٖذٙ اٯ١ٜ ٫ يًتٓبٝ٘ ؾك  بٌ يًتخٜٛـ ٚايتشذٜز.

ٚرٚن آ١ٜ  اؽ١ بايٓٗٞ عٔ اٱَضاى بايشٚد١ يٲفزار ٜدٍ  ايضاب  :
 ًُري.ع٢ً ا١ُٖٝ اغيٛفٛع ؼي سٝا٠ اغيض

اٯ١ٜ َٛاصـا٠ يًُـزأ٠ ٚؽؿٝــ عـٔ اغيعًَٛـ١ ٚاغيٗتقـ١ُ َـٔ         ايجأَ :
 ايٓضا٤ بٛدٛٙ ا٭فزار ٖذٙ ْٚؾز٠ هلا.

ضيهٔ إ تتؿزع اسهاّ ٚفع١ٝ عدٜد٠ عٔ ٖذٙ اٯٜـ١ عضـب    ايتاص  :
ايٓؾــٛـ تعهــط انــزاّ ايغــزٜع١ اٱصــ١َٝ٬ يًُــزأ٠ ٚشيٓــ  َــٔ تعــزض  

 اٯ زٜٔ هلا اٚ رَٝٗا باصتقعاف اغيزأ٠.
ــ١ بؾــٝػ١ اؾُــ ، ٚؽــشٝض اْٗــا تٓشــٌ بعــدن     ايعاعــز : دــا٤ت اٯٜ

ا٭سٚاز ا٫ إ ؾٝٗا ْهت١ َٚٛفٛعال افاؾٝال ٖٚٛ ْٗٞ أب ايشٚز ٚاٜٚ٘ عٔ 
اٱَضاى بايشٚد١ يٲفزار بٗا ٚيـٛ بتـ ثريِٖ ٚػيارصـتِٗ ايقـػٛط عًـ٢      
ايشٚز َٚٓع٘ َٔ ايزأؾ١ ٚايزؾل بٗا َٚٔ ط٬قٗا ٚتضزحيٗا، ٚاؾٓا١ٜ تـار٠  

ٕ بايتضبٝب ٚتار٠ باغيباعز٠ ٚقد ٜغـرتى اٱثٓـإ ؾٝٗـا ؾـرت٣ ا٭ّ َـج٬ل      تهٛ
ؼزض ابٓٗا ع٢ً اٱَضاى بايشٚد١ ٱٜذا٥ٗا ٚايتؾزف َعٗا سيا ٜتٛيد عٓ٘ 
ايقزر ٜٚعتـرب اعتـدا٤ ؾتغـرتى َعـ٘ بـاٱثِ، ؾذـا٤ت اٯٜـ١ ؼـذر اؾُٝـ           

ٚز ٚت٢ٗٓ عٔ اٱفزار بايشٚد١ صٛا٤ َٔ ايشٚز اٚ َٔ غريٙ بٛاصط١ ايش
اٚ َباعــز٠، نُــا يــٛ نــإ اٱْؿــام اٚ ايضــهٔ ٚايهضــ٠ٛ بٝــد غــري ايــشٚز  

 نشٚدت٘ ا٭ ز٣ اٚ بٝد أبٝ٘ اٚ أَ٘.
شيٓ  اٯ١ٜ َٔ اٱَضاى بايشٚد١ يًشؾـٍٛ عًـ٢ اغيـاٍ     اؿانٟ عغز :
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 بشٜان٠ عٛض اـً  اٚ سيا تدؾع٘ يتخًٝؿ يٓؿضٗا.
 قٛيـ٘  ؼي تؿضـري ايعٝاعـٞ عـٔ ايؾـانم عًٝـ٘ ايضـ٬ّ ؼي       ايجاْٞ عغز :

قاٍ: ايزدٌ ٜطًل ست٢ ااا نان إ  ص ًَالَاذًُضغِكٌُىٍَُّاضِشَألسًألانِرَعضرَذًُألط تعازي 

خيًٛ ادًٗا رادعٗا، ثِ طًكٗا ثِ رادعٗا ٜؿعٌ ايو ث٬خ َـزات ؾٓٗـ٢   
 اهلل عٓ٘.

ٚؼي ايؿكٝ٘ عٔ اؿضٔ بٔ سٜان عٔ ايؾـانم عًٝـ٘ ايضـ٬ّ: "٫ ٜٓبػـٞ     
ٚيٝط ي٘ ؾٝٗا ساد١ ثِ ٜطًكٗا، ؾٗذا يًزدٌ إ ٜطًل اَزأت٘ ثِ ٜزادعٗا 

 ايقزار ايذٟ ٢ْٗ اهلل عٓ٘، ا٫ إ ٜطًل ثِ ٜزاد  ٖٚٛ ٜٟٓٛ اٱَضاى".
فــزار بؾــؿت٘ ا ــزن٠ اعتــدا٤ ٭ْــ٘  ــ٬ف اغيــ َٛر بــ٘       إ اٱ ٚؾٝــ٘

 َٚبػٛض عك٬ل ٚعزؾال.
 

 ص ًَيٍَضاََّْعَمْارَنِكَافَقَذضاظَهَىَاَََْغَوُط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 
و بايشٚد١ يٲفزار بٗا ٜهٕٛ قد ظًِ ْؿض٘ ٚاصا٤ ايٝٗا، أٟ إ ضيض

 ٚؼي ٖذا ايعًِ ٚدٛٙ:
 بتعزٜ  ْؿض٘ يًعكاب اٱهلٞ. ا٭ٍٚ :

اْــ٘ ٜــز٣ اْــ٘ ٜــ٪اٟ ٜٚقــز اغيــزأ٠ ٚيهٓــ٘ ٫ ٜقــز ا٫ ْؿضــ٘،    ايجــاْٞ :
 ٚاٱَضاى باغيزأ٠ ست٢ َ  قؾد اٱفزار بٗا قد ٜهٕٛ ْاؾعال هلا.

صباب ايٛن ٚاحملب١ َ  ايشٚد١ َٚا ؾٝٗا اْ٘ ٜقٝ  ع٢ً ْؿض٘ ا ايجايح :
َٔ اغيٓاؾ  ايعع١ُٝ ؼي ايدارٜٔ، ؾؿٞ ايٓغ ٠ ايدْٝا ايضعان٠ ٚايػبط١ ٚتزب١ٝ 

 ا٭٫ٚن ٚؽ٬ا ا٭صز٠، ٚؼي اٯ ز٠ ا٭دز ٚايجٛاب.
ٚرن ؼي اؿدٜح: "إ عٝاٍ اغيز٤ اصزا٩ٙ"، ػيا ٜعين يشّٚ ايزؾل  ايزاب  :

بايشٚد١ ص٤ٛ تؾزف ؾُٝـا َهٓـ٘ اهلل   بِٗ ٚعدّ اٜذا٥ِٗ ؾٝهٕٛ اٱفزار 
 َٓ٘ ٚدعٌ ي٘ ؾٝ٘ اي١ٜ٫ٛ ٚا٭َز٠.

ٜت ت٢ ايعًِ َٔ كايؿ١ اٚاَزٙ تعازي، ؾكـد ْٗـ٢ صـبشاْ٘ ؼي     اـاَط :
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١ باٱَضـاى بٗـا ٚدـا٤ ايٛعٝـد بايعكـاب      ـزار بايشٚدــٖذٙ اٯ١ٜ عٔ اٱف
 َتعكبال ي٘.

ايشٚد١ َٔ ٚدٛٙ ايعًِ سؾٍٛ ايضُع١ ايض١٦ٝ غئ ٜ٪اٟ  ايضانظ :
ــٕٛ تشٚجيــ٘     ــذٟ جيعــٌ اٯ ــزٜٔ جيتٓب ٜٚقــزٖا باٱَضــاى بٗــا، ا٭َــز اي

 ٚحيذرٕٚ َٔ اقرتاب٘ َٔ ا٭صز٠ ٚيعً٘ َٔ ايعكاب ايعادٌ.
اٯ١ٜ ت نٜب يًُضًُري ٚرنع هلِ َـٔ ايتعـدٟ عًـ٢ ايٓضـا٤      ايضاب  :

 ٚؾٝٗا ن٫ي١ ع٢ً يشّٚ ايتكٝد باٱسهاّ ايغزع١ٝ اـاؽ١.
 

 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ :ص اذَرَّخِزًُألاآَّاخِاألنهَّوِاىُضًًُألًَالَط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

 اٯ١ٜ قاعد٠ ن١ًٝ ثابت١. ا٭ٍٚ :
٫ ٜٓشؾز َٛفٛع اٯ١ٜ ايهزضي١ بباب ايطـ٬م ٚاسهاَـ٘ بـٌ     ايجاْٞ :

 ٖٞ َطًك١ ٚعا١ًَ.
اٯ١ٜ ؽٜٛـ ٚٚعٝد ٱقرتاْٗا سيٛفٛع ايط٬م ٚظًِ ايشٚد١  ايجايح :

 باٱَضاى ايقزرٟ.
ــ  : ــا٤ت ا ايزاب ــٛم    د ــاٍ ؿك ــٜٛـ ٚاٱُٖ ــزٜ  ٚايتض ــ  ايتؿ ــ١ غيٓ ٯٜ

ايشٚد١، ٖٚٓا ٜبدٚ اعذاس ايكزإٓ سيٓاصب١ اؿاٍ ٚاغيكاّ  ؾٛؽال ٚإ اٯ١ٜ 
دا٤ت بًػ١ اـطاب ٚمل ٜزن ايتخٜٛـ بؾٝػ١ ايػا٥ب، ٖٚذا اٱْتكاٍ َٔ 
ايػا٥ــب ازي اغيخاطــب ٜضــ٢ُ ؼي ايب٬غــ١ باٱيتؿــات، ٚن٫٫تــ٘ اعــِ َــٔ  

 ٚتتعًل بعًِ ايه٬ّ ٚا٫ ٬م ٚآٜات ا٫ْذار ٚايٛعٝد.اغيعاْٞ ايب٬غ١ٝ، 
تدعٛ اٯ١ٜ غيزاقب١ ايٓؿط ٚرنعٗا عٔ ايتعدٟ ع٢ً اؿزَات  اـاَط :

 ٚشيٓعٗا َٔ اٱصتخؿاف باؿكٛم ٚايٛادبات.
ؼي اٯ١ٜ بٝإ ٭١ُٖٝ ايؾ١ً ايشٚدٝـ١ ٚتعاٖـد هلـا ٚتٛنٝـد      ايضانظ :

يــرباٖري ايدايــ١ عًــ٢ يــشّٚ ٭ُٖٝتٗــا اا ػعــٌ اسهاَٗــا َــٔ آٜــات اهلل ٚا
 ايعبان٠ ٚايتك٣ٛ.
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إ ايعكٌ ايبغزٟ عادش عٔ اجيان اْع١ُ اؿٝا٠ ايشٚد١ٝ َٚٔ  ايضاب  :
 سل اغيضًُري إ ٜتؿا زٚا بايتٓشٌٜ ٚاْ٘ َؾدر اسهاَِٗ.

اٯ١ٜ تٗدٜد ٚؼذٜز ٫ٚ ٜعين تٛبٝخ اغيضًُري بٌ يبٝـإ اران٠   ايجأَ :
 ته١ٜٝٓٛ ٚتغزٜع١ٝ ثابت١.

ٚرن عٔ ابٞ ايدرنا٤: "نإ ايزدٌ ٜطًل ؼي اؾا١ًٖٝ ٜٚكٍٛ:  ايتاص  :
طًكت ٚاْا ٫عب، ٜٚعتل ٜٚكٍٛ َجٌ ايو، ؾاْشٍ اهلل تعـازي ٖـذٙ اٯٜـ١    
ؾكزأٖا رصٍٛ اهلل ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ ٚقاٍ: َٔ طًـل اٚ سـزر اٚ   

 ْهض ؾشعِ اْ٘ ٫عب ؾٗٛ دد".
ٕ  ايعاعز : اسهـاّ ايطـ٬م ْعُـ١     تدٍ اٯ١ٜ بايد٫ي١ اٱيتشا١َٝ عًـ٢ ا

 ٚرظي١ يًُضًُري ٚؾٝٗا اعذاس، ا٭َز ايذٟ ٜضتًشّ تعاٖدٖا.
شيٓــ  اٯٜــ١ َــٔ اٱؽــزار عًــ٢ اـطــ  ٚاٱصــتهبار ؼي  اؿـانٟ عغــز : 

 اٱفزار باغيزأ٠ ٚعدّ اٱيتؿات ازي اسهاّ ايكزإٓ.
َـــٔ اٱعذـــاس إ ٜكـــرتٕ اؿهـــِ باٱْـــذار ٜٚتعكبـــ٘   ايجـــاْٞ عغـــز :

ْ٘ ؽٝػ١ ٜزان َٓٗا تكٝد اغيهًؿـري بـاؿهِ، بـٌ اْٗـا     ايتخٜٛـ، ٫ٚ ٜعين ا
ا٭ بار عٔ اٖٛاٍ ّٜٛ اؿضاب،  بٝإ ٭سهاّ تغزٜع١ٝ ٚسذ١ ٚتؿقٌ ؼي

ػيا ٜرتعض عٓ٘ تكٝد ٚاَتجاٍ ايعك٤٬ باؿهِ طاع١ هلل اٚ طُعال ؼي اؾ١ٓ اٚ 
  ٛؾال َٔ ايٓار.

ّ: "َـٔ  ؼي تؿضري ايعٝاعٞ عٔ اَري اغي٪َٓري عًٝ٘ ايضـ٬ ايجايح عغز : 
قزأ ايكزإٓ َٔ ٖذٙ ا٭َـ١ ثـِ ن ـٌ ايٓـار ؾٗـٛ ػيـٔ نـإ ٜتخـذ آٜـات اهلل          
ٖشٚال"، ٚاؿدٜح ٜدٍ ع٢ً يشّٚ اقرتإ ايعًِ بايعٌُ، ٚإ ايكزا٠٤ سذ١ 

 ع٢ً اٱْضإ.
 
 

 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ : ص ًَألرْكُشًُألاَِعضًَحَاألنهَّوِاعَهَْضكُىضط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 
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قار ؾقً٘ تعـازي ْٚعُـ٘ عًٝٓـا    يطـ اهلٞ باؿح ع٢ً اصتش ا٭ٍٚ :
 نُضًُري.

إ اسهاّ ايط٬م ْع١ُ َٓ٘ صبشاْ٘، ٚادتٓاب اٱفزار باغيزأ٠  ايجاْٞ :
 ٜؿتض آؾاقال ؼي ايٓغ ٠ ايدْٝا ٜٚ٪نٟ ازي ايجٛاب ؼي اٯ ز٠.

َٔ ا٭َِ َٔ تغدن ؼي ايط٬م ٚشيٓ  َٔ ايٓهاا َـٔ سٚدـ١    ايجايح :
ؾـِٝٗ ايٝٗـٛن ٚايٓؾـار٣، ٚؼي    ثا١ْٝ ٚيعً٘ ايػايـب عٓـد اٖـٌ ا٭رض سيـا     
٠ إ تهٕٛ سٚد١ ثا١ْٝ اٚ ثايج١ أاٱص٬ّ دٛاس ايٓهاا َٔ ارب  ٚا تٝار اغيز

اٚ رابع١ ٜدٍ ع٢ً ١ُ٥٬َ اؿهِ يًُٛفٛع ٚسادات ا٭ؾزان، ٚنِ َـٔ  
سٚاز ثإ نإ رظي١ يًشٚد١ ا٭ٚزي اٚ اْ٘ سؾٌ ؾٝ٘ الاب ْؿ  ا٭صـز٠  

 ا. ازي ادٝاٍ ٚنإ بابال يًؾ٬ا ٚاٱؽ٬
ايذنز ؼي اٯ١ٜ ٜٓشٌ ازي ٚدٛٙ عدٜد٠ ؾٝعين ايتكٝـد باسهـاّ    ايزاب  :

ايهتاب ٚاصتشقارٖا ؼي اغيعا٬َت ٚاٱتعاظ باٯٜات ٚايزدٛع ازي ايض١ٓ 
ايغــزٜؿ١ يتؿضــري ايكــزإٓ ٚبٝــإ ا٭سهــاّ ٚآنابٗــا ٚتعاٖــد ايكــزإٓ ٚعــدّ  

 ايتؿزٜ  سيا دا٤ ؾٝ٘.
ا٭َٛر اٱدتُاع١ٝ ٚاسهاّ ْعُ٘ تعازي اعِ َٔ إ تٓشؾز ب اـاَط :

ايشٚد١ٝ ٚاصباب ايط٬م ٚايؿضـخ، بـٌ اْٗـا تغـٌُ اَـٛر ايـدٜٔ ٚصـبٌ        
 ايٛؽٍٛ ازي اؾ١ٓ اييت ٚعد اهلل بٗا اغيتكري.

 

ٚؾٝـ٘   ص ًَيَااأََضَلَاعَهَْضكُىضايٍِضاألنْكِرَيابِاًَألنْحِكًَْيحِااط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

 : ٚدٛٙ
اٱْضإ ٚتٓشٖ٘ َٔ ؾعٌ  َٔ اِٖ ؽٝؼ ايتعاٖد ٚاؿه١ُ تزؾ  ا٫ٍٚ :

 ايكبٝض.
 تطزن اٯ١ٜ اؾٌٗ ٚتٓؿٞ ايق٬ي١. ايجاْٞ :

 .، ٚاؿه١ُ طاع١ اهلل َٚعزؾ١ اؿلقٌٝ اؿه١ُ ايكزإٓ ٚايؿك٘ ايجايح :
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انز إ اؿهُـ١   (1)ص تِانْحِكًَْحِاًَألنًٌَْضعِ َحِاألنْحَغَينَحِاط ؼي قٛي٘ تعازي  :يزاب  ا

ٕ، ٚاٯ١ٜ بٝإ ٱرتكـا٤ اسهـاّ ايطـ٬م    ٚاغيٛعع١ اؿض١ٓ ايكزآ ،ٖٞ ايٓب٠ٛ
 َٚدا ٚثٓا٤ ٚتٓشٜ٘ غئ ٜتكٝد ٜٚعٌُ بٗا.

آٜات ايط٬م َٛعع١ ٚرظي١ ٚاَتشإ ؼي يشّٚ ايتكٝـد بٗـا    :اـاَط 
 ٚإ َٓاؾع٘ عع١ُٝ، ٚضيهٔ تًُط آثار تزى ٖذٙ ا٭سهاّ.

 ؼح اٯ١ٜ ع٢ً سضٔ اي١ٝٓ ٚاٱ ٬ـ ؼي اغيعا١ًَ. :ايضانظ 
ايط٬م َٛعع١ ٚصبٌٝ يًٗدا١ٜ ٚايزعان بٌ إ ايكزإٓ اسهاّ  :ايضاب  

 نً٘ َٛعع١.

 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ : ص ًَألذَّقٌُألاألنهَّوَط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري  

 اٯ١ٜ نع٠ٛ ٱدتٓاب طيٝ  احملزَات. ا٫ٍٚ :
 ،اْٗا اَز َٛيٟٛ يًعٌُ باسهاّ ايط٬م َٚا ٜ٪نٟ ازي ايطاع١ ايجاْٞ :

 ٚعدّ اُٖاٍ ا٭ٚاَز ٚايٓٛاٖٞ اٱهل١ٝ.
 ؼي اٯ١ٜ رأؾ١ باغيضًُري يؾٝا١ْ ايٓؿط عُا تضتشل ب٘ ايعكٛب١.ايجايح : 
 اٯ١ٜ نع٠ٛ يًؿٛس باؾ١ٓ باٱسرتاس َٔ احملزَات. ايزاب  :

اسهاّ ايط٬م َٓاصب١ يت١ُٝٓ ًَه١ ايتك٣ٛ ؼي ايٓؿط بايتكٝد  اـاَط :
 ايتاّ با٭سهاّ ايغزع١ٝ ؼي نٌ ا٭سٛاٍ.

ٚاؿادـ١   ،ا٭َز بايتك٣ٛ ٱعتبـارٙ  ٬ٜسغ ؼي اٯ١ٜ اط٬م ايضانظ :
 غيا ؾٝٗا َٔ نُاٍ ايٓؿط ٚتٗذٜبٗا. ٝٗااي

اـغ١ٝ َٓ٘ تعازي ٚايتؿات ايعبد ازي يشّٚ طاعت٘ باب ؾًب  ايضاب  :
 ايتٛؾٝل َٚٓاصب١ يًزعان ٚاهلدا١ٜ.

بٝإ َٛفٛع١ٝ ايتك٣ٛ ؼي ا٭سهاّ ايٛفع١ٝ ٚاؿٝا٠ ايَٝٛٝـ١   ايجأَ :
 َطًكال.

                                                           

 . 125( صٛر٠ ايٓشٌ 1)



 41َعامل اٱضيإ/ز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ90

ااااااط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري  اعَهِيْىٌ اتِكُيمِّاشَيِضٍُ األنهَّيوَ ٚؾٝـ٘   صًَألعضهًَُيٌألاأٌََّ

 ٚدٛٙ :
 إ طيٝ  ا٭عٝا٤ سافز٠ عٓدٙ تعازي ٫ٚ ؽؿ٢ عًٝ٘  اؾ١ٝ. ا٭ٍٚ :
 اٯ١ٜ ؽٜٛـ َٔ ظًِ اغيزأ٠ ٚايتعدٟ عًٝٗا. ايجاْٞ :

 شيٓ  اٯ١ٜ َٔ عدّ ايتكٝد باسهاّ ايط٬م ٚايًبط ؾٝ٘. ايجايح :
١ٜ ٚاق١ٝ ٚعْٛال قزآْٝال يًعٌُ اٱصـتػزاقٞ ٚا ُـٛعٞ   تعترب اٯ ايزاب  :

باسهــاّ ايغــزٜع١ ٚادتٓــاب ايٓــٛاٖٞ َٚٓٗــا اٱفــزار بايشٚدــ١ ٚاعتُــان 
 اٱستٝاٍ ؼي ؽٝؼ ايط٬م.

اٯ١ٜ اؽ٬ا يًٓؿٛظ ٚتهٌُٝ هلا ٖٚٞ َدرص١ ؼي اغيعارف  اـاَط :
 اٱهل١ٝ.

ٗ  ايضانظ : ٓـاى َـٔ اسهـاّ    ؽًل اٯ١ٜ ساي١ اغيزاقب١ ايذات١ٝ يًـٓؿط ؾ
ايٓهاا ٚايط٬م َا مل ٜعًِ بـ٘ ا٫ ايشٚدـإ اٚ اسـدُٖا، ؾذـا٤ت اٯٜـ١      
يٲ بار بإ اهلل ع٢ً نٌ ع٤ٞ عٗٝد ٚاْ٘ ٜ َز ٢ٜٗٓٚ ٚحياصب ٚيهٔ قبٌ 

 اؿضاب ٜزن ايتشذٜز ٚايتٓبٝ٘.
يًٛعد ٚايٛعٝد َٓاؾ  ا ٬ق١ٝ ٚادتُاعٝـ١ ٚبـذا تبـدٚ دًٝـ١      ايضاب  :

 ٓاظ يغزٜع١ مسا١ٜٚ ْاؾذ٠.اؿاد١ ايٓٛع١ٝ يعُّٛ اي
************ 
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 لٌٛٗ ذعاىل
 ًََِرَألاطَهَّقْرُىضاألننِّغَاَُافَثَهٍََُْاأَجَهَيٍَُّافَالَاذَعضضُهٌُىٍَُّاأٌَضط 

َِيِشاَرِنُكيىضاَأْصَكيَاَنُكيىضااااااااا ٌضِواألٓ َْي ًَألْن ٍُاِتانهَّيِوا ُّيؤضِي ٌَاِيينضُكىضا ٍضاَكا َي

 ًَأَطْيَشُ
 ذَشَألضٌَضألاتَْضنَيُىضاتِانًَْعضشًُفِارَنِكَاٌُّعَظُاتِوِاًَألنهَّوُاَّنكِحضٍَاأَصًَْألجَيٍَُّاَِرَأل

 .232 اٯ١ٜ ص َّعضهَىُاًَأََْرُىضاالَاذَعضهًٌٌََُ
 

 اإلعشاب ٚاٌٍغح
ؾ٬ تعقًٖٛٔ: ايؿا٤ رابط١ ؾٛاب ايغزط ٖٚٛ سزف عاطٌ ٫ عٌُ 
ي٘، ٫: ْا١ٖٝ، تعقًٖٛٔ: ؾعٌ َقارع فشّٚ ب٬، ايـٛاٚ: ؾاعـٌ، اهلـا٤:    

ؿعٍٛ ب٘، إ ٜـٓهشٔ اسٚادٗـٔ: إ سـزف َؾـدرٟ ٖٚـٞ َٚـا بعـدٖا        َ
َ٪ٚي١ باغيؾـدر ٚايتكـدٜز ْهـاا اسٚادٗـٔ، اسٚادٗـٔ: َؿعـٍٛ بـ٘، ااا:        

 ظزف َضتكبٌ َتقُٔ َع٢ٓ ايغزط َتعًل برتافٛا.
اعار٠ َبتدأ، ٜٛعغ: ؾعٌ َقارع َبين يًُذٗـٍٛ، َـٔ:   اصِ ايو: 

 َٛؽٍٛ ؼي قٌ رؾ  ْا٥ب ؾاعٌ ٜٛعغ.اصِ 
ؾعٌ َاض ْاقؿ، ٚامسٗا فُري َضـترت تكـدٜزٙ ٖـٛ، ٚاؾًُـ١     نإ: 

 ايؿع١ًٝ ٜ٪َٔ باهلل ؼي قٌ ْؾب  رب نإ.
ــت٦ٓاؾ١ٝ،     ــٛاٚ: اص ــِ، اي ــربٙ، ٚاهلل ٜعً ــ٢:   ــدأ، اسن ــِ: َبت ــِ ايه اص

 اؾ٬ي١: َبتدأ، ٚاؾ١ًُ ايؿع١ًٝ  ربٙ.
سبضٗا َٚٓعٗا، ٚعقٌ عًٝ٘ ؼي اَزٙ تعق٬ٝل:  :عقٌ اغيزأ٠ عٔ ايشٚز

٘ ٚساٍ بٝٓ٘ ٚبري َا ٜزٜد ظًُال، ٚايعقٌ: ايقٝل، ٚنا٤ عقاٍ: فٝل عًٝ
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ايٛؽــ١ٝ بايؾــ٬ا ٚاٱصــتكا١َ ٚاؿــح عًــ٢   :عــدٜد غايــب، ٚاغيٛععــ١ 

ايطاعات ٬َٚسَـ١ ايتكـ٣ٛ ٚادتٓـاب ايـذْٛب ٚاغيعاؽـٞ ٚايتشـذٜز َـٔ        
 اٱغرتار بايدْٝا ٚسٜٓتٗا.

عٌ، ٜكاٍ ايٛعغ: ايٓؾض ٚايتذنري بايعٛاقب ٚاٯثار اغيرتتب١ ع٢ً ايؿٚ
ٚععت٘ ٚععال ٚعع١ ؾاتعغ أٟ قبٌ اغيٛععـ١، ٚ٭دعًٓـو ععـ١ يػـريى أٟ     

 َٛعع١ ٚعرب٠ يػريى.
 ٚانز إ ايعقٌ بًػ١ اسن ع٠٤ٛٓ ٖٛ اؿبط.

 ٚايتشن١ٝ: ايتطٗري، ٚتشن١ٝ ايٓؿط: تطٗريٖا عٔ ا٭ ٬م ايذ١َُٝ.

يف عٍاق اٌَاخ 
َٓـ   ؼي فُٔ اسهاّ ايطـ٬م تـ تٞ ٖـذٙ اٯٜـ١ يتشـذر َـٔ قـا٫ٚت        

اغيطًك١ ايزدٛع ازي سٚدٗا بعـد اْكقـا٤ ايعـد٠ بعكـد ددٜـد، ؾٗـٞ يطــ        
  اـ فُٔ ا٭سهاّ ايعا١َ اييت ؼؿغ يًشٚز سك٘ ؼي ايط٬م.

عجاص اٌَحإ 
مشٍٛ اـطاب يعا١َ اغيضًُري ٚام٬ي٘ ع٢ً مـٛ ايكقـ١ٝ ايغخؾـ١ٝ    

ٝـ   ازي ا٭سٚاز ٚازي اٌٖ اغيزأ٠ اييت تبتًـ٢ بـايط٬م ٚايعشٚبـ١    ١ يٝهـٕٛ ٚاق
، اْـ٘ ْٗـٞ قزآْـٞ يًشًٝٛيـ١ نٕٚ اٜـذا٤ اغيـزأ٠ َٚٓعٗـا َـٔ         ٚاسرتاسال نا٥ُـال 

 ا تٝار سكٗا ؼي ايشٚاز ٚايزدٛع اي٣ايشٚز ا٭ٍٚ.
ٚمل تٓط اٯ١ٜ اٱيتؿات ازي قٝد ايؾ٬ا ٚاٱؽ٬ا ٚػاٚس ا٭صباب 
اييت انت ازي ايؿزام ا٭ٍٚ ٚؾٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ إ ٭ٌٖ ايشٚد١ سكال ْضبٝال ؼي 

ٛعٗا ٜتعًل بعدّ ػدن َكدَات ايؿزام َز٠ ا ز٣، يذا دا٤ َٛفٛع رد
ايكٝد بايرتافٞ بِٝٓٗ باغيعزٚف نُا إ ايٛعٝد ٚايتخٜٛـ ؼي اٯ١ٜ يتجبٝت 
ا٭سهــاّ ايؿزعٝــ١ ٚاٱَقــا٤ ايٓــٛعٞ ايعــاّ غيضــا٥ٌ ايطــ٬م، َــ  ايٛعــد 

 .ٚاغيدا
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ٚؼي اٯ١ٜ تكًٝؿ ٚتبدٜد ٱصـتبدان ايزدـاٍ َـٔ ا٭ب ٚا٭ ـ٠ٛ بـ َز      
أ٠ ايجٝب، ٚيعٌ َٔ ؾًضؿ١ اصتك٬ٍ ايجٝب باَزٖا إ ا٭ٌٖ ٚا٭ٚيٝـا٤  اغيز

ٚيهٔ  ،ٜٓعزٕٚ يًشٚاز َٔ ايبانز ٚايجٝب َٔ د١ٗ ايهؿا٠٤ بعزض ٚاسد
ايجٝب هلا ساهلا اـاؽ١ ٖٚـٞ ؼي ايٛاقـ  انْـ٢ رتبـ١ َـٔ دٗـ١ ايزغبـ١ ؼي        

 .ازي داْب عٛقٗا يًشٝا٠ ايشٚد١ٝ ٚاصتؾشابٗا ـؾا٥ؾٗا سٚادٗا

حاٌَح عال 
تعترب اٯ١ٜ َدرص١ ؼي اٱؽ٬ا اٱدتُاعٞ ٚصب٬ٝل يدر٤ ايؿذي ٚعْٛال 
ــال يتؿــاقِ اـــ٬ف ٚتغــزن ا٭٫ٚن ٚسؾــٍٛ     ــام َٚٓع ــاّ ٚايٛؾ عًــ٢ اي٥ٛ

 ايتغتت ٫ٚٚن٠ اغيغانٌ ا٭ ٬ق١ٝ.

عثاب إٌضٚيأ 
ــازي     ــٍٛ تع ــار إ ق ــٔ ٜض ــٌ ب ــٔ َعك فَييالَاذَعضضُييهٌُىٍَُّاأٌَضااط رٟٚ ع

ــت    ص ٍَّاَِرَألاذَشَألضَييٌضألاتَْضيينَيُىضاتِييانًَْعضشًُفِاَّيينكِحضٍَاأَصًَْألجَيُييا ــاٍ: نٓ ــ٘ ٚق ــت ؾٝ ْشي

سٚدت ا تال يٞ َٔ ردٌ ؾطًكٗا ستـ٢ ااا اْكقـت عـدتٗا دـا٤ خيطبٗـا      
بٗا ٫ ٚاهلل ـ٦ت ؽطـو ؾطًكتٗا ثِ دـتو ٚانزَتـؾكًت ي٘: سٚدتو ٚاؾزع

تزٜـد إ   ٘، ٚناْت اغيـزأ٠ ـ٬ل ٫ ب ظ بـا ابدال، قاٍ: ٚنإ ردـتعٛن ايٝٗ ٫
كًت: اٯٕ اؾعٌ ٜـا رصـٍٛ   ـ١ ؾـٌ ٖذٙ اٯٜـشٍ اهلل عش ٚدـؾاْ ،  ايٝ٘ـتزد
 سٚدتٗا اٜاٙ، ٚؼي رٚا١ٜ إ ايشٚز ٖٛ طيٌٝ بٔ عبد اهلل بٔ عاؽِ. اهلل

ٚؼي ايدر اغيٓجٛر إ اٯ١ٜ ْشيت ؼي دابز بٔ عبد اهلل ا٭ْؾارٟ ناْـت  
  ٜزٜد ردعتٗـا  ي٘ بٓت عِ ؾطًكٗا سٚدٗا تطًٝك١ ؾاْكقت عدتٗا ثِ رد

ؾاب٢ دابز، ٚقاٍ: طًكت اب١ٓ عُٓا ثِ تزٜد إ تٓهشٗا ثا١ْٝ، ٚناْت اغيزأ٠ 
تزٜد سٚدٗا ٚقد رفٝت ب٘ ؾٓشيت اٯ١ٜ، ٫ٚ َاْ  َٔ تعدن صبب ايٓشٍٚ 

 ع٢ً ؾزض ؽش١ ايٛقٛع ٚايؾدٚر ٚايضٓد.
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 ِفَٙٛ اٌَح  
١ٝ َض ي١ ابتدا٤ اٯ١ٜ بٓؿط ايبدا١ٜ ايغزط١ٝ ي١ٰٜ ايضابك١ ٜدٍ ع٢ً اُٖ

سكــٛم اغيــزأ٠ اغيطًكــ١ اٱعتبارٜــ١ ٚا٭ ٬قٝــ١ ٚاغيايٝــ١، ٖٚــذٙ ا٭ُٖٝــ١ ٫   
تٓشؾز بذات اغيزأ٠ بٌ تتعًل با تُ  ٚا٭١َ ٚيشّٚ عدّ تعطٌٝ ا٭رساّ 
َٚٓ  اٱلاب ٚسذش ايٓضا٤ َٚٓعٗٔ َـٔ ايتُتـ  بًـذات ايـشٚاز، ٚشيتـ       

ٚاصباب ايؾـ٬ا  ا٭سٚاز بٗٔ، َٚا ؼي ٖذٙ ايٛدٛٙ َٔ ايربنات ايٓاسي١ 
ْٚغز ايٛن بري َعاعز اغيضًُري، ؾاٯ١ٜ شيٓ  َٔ ٚدٛن بزسخ ؼي ايؾ١ً َ  

ًَنَيٍَُّاطاغيزأ٠ ؾاَا سٚد١ هلا سكٛم ٚعًٝٗا ٚادبات، نُا ؼي قٛي٘ تعازي 

 اٚ ترتى  ١ًٝ ؽتار َا ٜٓاصبٗا. ص يِْْمُاألنَّزُِاعَهَْضيٍَِّاتِانًَْعضشًُفِ

جٝب اغيتشٚدـ١ صـابكال بٝـدٖا ؾٗـٞ ايـيت      َٚٔ اٯٜات ؼي اغيكاّ إ أَز اي
ؽتار ايشٚز يٝط يـٮب اٚ ا٭خ اٚ غريُٖـا ايتـد ٌ ؼي ا تٝارٖـا، ٚؾٝـ٘      
ؽؿٝـ ٚرظي١ ٚتٝضري ٭َز سٚادٗا َٚٓ  َٔ ايتغدٜد ٚن ٍٛ ا٭عزاف 
ٚايعــانات ٚايٓعــزات ٚايعؾــب١ٝ ٚتعــدن اٯرا٤ ؾٝــ٘، ٚانــز اات ا٭سٚاز  

زن ا٭ِٖ ٚا٭َجـٌ ٚا٫ ؾـإ ايٓٗـٞ    ٚعٛن٠ اغيطًك١ ازي سٚدٗا َٔ باب ايؿ
عٔ سبضٗٔ َٚٓعٗٔ َٔ ايشٚاز َطًل، سيع٢ٓ ٫ جيٛس عقـًٗٔ َٚـٓعٗٔ   
َٔ ايشٚاز صٛا٤ نـإ بـايزدٛع ازي ايـشٚز ا٭ٍٚ اثٓـا٤ ايعـد٠، اٚ بعكـد       
ددٜد اٚ بايشٚاز َٔ آ ز، ؾُٛفـٛع اٯٜـ١ ايٓٗـٞ ٚايتشـذٜز َـٔ سـبط       

١ ٜغٌُ ايبانز َـٔ بـاب   ايٓضا٤ َٚٓعٗٔ َٔ ايشٚاز، نُا إ َقُٕٛ اٯٜ
ا٭ٚي١ٜٛ، ؾاغي٬ى ؼي تٝضري اَز ايشٚاز ٚتزى اؿل يًُزأ٠ باٱ تٝار ٚؾل َا 

 ااْت هلا ايغزٜع١ ب٘.
غيٓـ  ايضـؿ٘ ٚاغيهـز     صَِرَألاذَشَألضَيٌضألاتَْضينَيُىضاتِيانًَْعضشًُفِاااط ٚقٝد ايرتافٞ ؼي اٯ١ٜ 

 ٚاـداع ٖٚٛ َزنب َٔ:
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يشٚد١ ساٍ ايطـ٬م، ٚاٱتؿـام   ايرتافٞ بري ايطزؾري ايشٚز ٚا ا٫ٚل:
 ع٢ً ؽٝػ١ ٚنٝؿ١ٝ اؿٝا٠ ايشٚد١ٝ َٔ ددٜد.

تكٝٝد ايرتافٞ بإ ٜهٕٛ باغيعزٚف ٚايؾ٬ا ٚاران٠ ايرب ٚاـري،  ثاْٝال:
ؾًٝط نٌ تزاض صبب غيٓ  عٛن٠ اغيـزأ٠ ازي سٚدٗـا، ؾكـد ٜهـٕٛ تزافـٝال      

ل اغيـزأ٠  ع٢ً اغيٓهز ٚايكبٝض اٚ ؼي غري َزفا٠ اهلل اٚ ؾٝ٘ غدي ٚسٝـ ًٜشـ 
بايعادٌ اٚ اٯدٌ اٚ اْٗا تزف٢ ب٘ ع٢ً مٛ اٱنزاٙ ٚاٱفطزار ٚاٖٕٛ 
ايغزٜٔ، ؾذا٤ ايكٝد يؾاحل اغيزأ٠ ٚتدارنال َٚٓعال َٔ ايتعدٟ عًٝٗا، ٚيهٓ٘ 
يٝط عزطال ٫سَال ؾ٬ ٬َس١َ بري ايرتافٞ باغيعزٚف ٚعدّ ايعقٌ، ٚاصيا 

عـدّ َٓـ  اغيـزأ٠ َـٔ     دا٤ ايكٝد يًُٓ  َٔ ايعقـٌ عٓـد تـٛؾزٙ، ؾًًزدـاٍ     
ايعٛن٠ ازي سٚدٗا ٚإ مل ٜهٔ ٖٓاى تزاض باغيعزٚف، ْعِ اٯٜـ١ ٖداٜـ١   

ــازي      ــ٘ تع ــاغيعزٚف بــديٌٝ قٛي ــٞ ب ــان ازي ايرتاف ًَتُعُييٌنَرُيٍَُّاأَ َيياُّااطٚارع

ٚؾٝٗا َٔ تهزار اصـباب ايطـ٬م    صتِشَدِّىٍَِّافِِارَنِكَاٌَِضاأَسَألدًُألاَِصضالَ ًا

 ب قإْٛ ا٭صباب ٚاغيضببات.ٱستُاٍ سؾٛي٘ َٔ ددٜد سض
َٚ  إ اؿهِ ؼي اٯ١ٜ بؾٝػ١ ايٓٗٞ ٚايشدـز ؾـإ ا٫ٜـ١ ٚؽـؿت٘ باْـ٘      
َٛعع١ ػيا ٜدٍ ع٢ً ٚدٛن َعٓـ٢ اؽـط٬سٞ يًُٛععـ١ ٜتقـُٔ ايؾـبػ١      
ايعكا٥د١ٜ ٜٚهٕٛ ارق٢ َٔ اغيع٢ٓ ايًػـٟٛ غيـا ؾٝـ٘ َـٔ َقـاَري ايٛدـٛب       

ؽؿ١ اغيٛسدٜٔ ايذٜٔ  ٚاؿز١َ، ٚاران٠ اؽ٬ا ا٭ؾزان ٚا٭١َ، ٚبٝإ اْ٘
 ٜ٪َٕٓٛ بايٓغ ٠ اٯ ز٠ ٚايٛقٛف بري ٜدٟ اهلل عش ٚدٌ يًشضاب.

إ عدّ ايعقـٌ ٚاؿٝــ َـٔ مسـات اغيـ٪َٓري ٚاصـباب اـغـ١ٝ َٓـ٘         
تعازي، ٖٚذا ايٛؽـ ٜدٍ عًـ٢ ايقـزر ايؿـانا ٚايتبعـات ايضـًب١ٝ عًـ٢       

ٝـار  اغيزأ٠ ٚع٢ً ا تُ  ٚع٢ً ا٭ٚيٝا٤ ؼي ايعقٌ ٚسزَـإ اغيـزأ٠ َـٔ ا ت   
 سل ايزدٛع ازي ايشٚز.
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َٚٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ نع٠ٛ اغي٪َٓري ٚا٭ٚيٝا٤ ازي ايتكزٜب بري ايشٚدري  

ٚاٱؽــ٬ا بٝــِٓٗ بغــزط إ ٜهــٕٛ اٱؽــ٬ا ٚايرتافــٞ بــاغيعزٚف ٚسيــا  
 ٜٗدف ازي اصتدا١َ اؿٝا٠ ايشٚد١ٝ َٚٓؿع١ ايشٚدري ٚا٭١َ.

ــ٘ ؼي ا     ــ٬ّ ٚفتُعات ــٌ اٱص ــيت تتهؿ ــزإٓ اي ــ١ ايك ــا َدرص ــ٪ٕٚ اْٗ يغ
ايغخؾ١ٝ ٚا٭سٛاٍ اٱدتُاع١ٝ، ٖٚـذٙ اغيعـاْٞ تبـدٚ ٚافـش١ ؼي  اشيـ١      

إ ايتـدارى ٚعـٛن٠ اغيـزأ٠ ازي     صرَنِكُىضاأَصْكََانَكُىضاًَأَطْيَشُطاٯ١ٜ بكٛي٘ تعازي 

سٚدٗا َٓاصب١ يٲلـاب ٚرعاٜـ١ ا٭٫ٚن َٚٓـ  اْتغـار ايؿاسغـ١ ٚظٗـٛر       
ػاٜـات اؿُٝـد٠ عًـ٢    اغيعاؽٞ ٚاٱؾتتـإ، ٚيهـٔ جيـب أ٫ تهـٕٛ ٖـذٙ اي     

سضاب اغيزأ٠ اٚ ع٢ً سضاب ايشٚز، ؾكد تعقٌ اغيزأ٠ يٛف  قٝٛن قضز١ٜ 
تتقُٔ ا٭فزار بايشٚز، ؾريف٢ بٗا َقطزال أٚ َهزٖال ْتٝذ١ ايتؿات٘ ازي 
تزب١ٝ ا٫ٚنٙ اٚ ؿب٘ يشٚدت٘، ٚاظٗارٙ ايٓدّ ع٢ً ايط٬م، ٚا١ٜ٫ انزت 

ايزدٌ اٜقال سيعٓـ٢ اْـ٘ قـد    عقٌ ايٓضا٤ يهٔ ايضبب عاّ ٜتعًل باغيزأ٠ ٚب
ٜكدّ ايشٚز ؽٝػ١ يًرتافٞ َكبٛي١ عٓد اغيزأ٠ ٚايعزف ٚايغارع ٫ٚ ؽزز 
عٔ ٚدٛٙ اغيعزٚف ٚيهٔ أًٖـٗا ٜغـدنٕٚ عًٝـ٘ ؾٝشؾـٌ عقـٌ ٚسـبط       
يًُزأ٠ بضبب ٖذا ايتغدٜد، ؾذا٤ت اٯ١ٜ يًٓٗٞ ٚايشدز عٓ٘ َ  بٝإ ع١ً 

ا٭صــز ٚا تُعــات ايٓٗــٞ ٚافــزار ايعقــٌ، ٚاْــ٘ َٓــاف يٲضيــإ، ٚصيــا٤  
 ْٚكا٥ٗا َٔ ا٭نرإ ا٭ ٬ق١ٝ ٚاٱدتُاع١ٝ.

اٚ ابعان ْعز١ٜ  صًَألنهَّوُاَّعضهَىُاًَأََْرُىضاالَاذَعضهًٌٌََُطٚا تتاّ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعازي   

ٚع١ًُٝ ٚمسا١ٜٚ ٚارف١ٝ تؿٛم ايتؾـٛر، ؾـ٬ تضـتطٝ  ايعكـٍٛ إ ؼـٝ       
ايعقـٌ ٚبـذٍ ايٛصـ     سيٓاؾ  يشّٚ تٝضري سٚاز اغيطًك١ َٔ سٚدٗا ٚعـدّ  

ــا٤     ــاغيعزٚف، ٚإ اصــتًشّ ا٭َــز اٱْؿــام َــٔ ا٭ٚيٝ ؿؾــٍٛ ايرتافــٞ ب
ٚاحملضٓري ٚبٝت َاٍ اغيضًُري، اْٗا آٜـ١ بايزأؾـ١ اٱهلٝـ١ ٚاصـباب اؽـ٬ا      
ا تُعات يتعاٖد ايعبـانات، أٟ إ َٓـ  ايعقـٌ َٓاصـب١ ٚصـبب يـدٚاّ       



 97ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ41َعامل اٱضيإ/ز

  

ثـتِٗ يًُٓاصـو   عبانت٘ تعازي ٚانا٤ ايؿزا٥  ٚسضـٔ تزبٝـ١ ا٭٫ٚن ٚٚرا  
 ٚايؿزا٥ .

ٚتبري اٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا قؾٛر ايكٛاْري ايٛفع١ٝ اييت ٜضٓٗا ايبغز عٔ 
اٱساط١ باغيٛفٛعات ٚاٯثار ايكزٜب١ ٚايبعٝد٠ يٮؾعاٍ، ؾذا٤ت با٭ بار 
عؾز ايعًِ ب٘ تعازي، ٖٚٛ نع٠ٛ يًذ٤ٛ ازي ايكزإٓ ٚاٱْكٝـان غيـا ؾٝـ٘ َـٔ     

 ا٭سهاّ ؼي باب ايط٬م ٚغريٙ.

فغرياٌر 
ٚؾٝـ٘   ص ًََِرَألاطَهَّقْيرُىضاألننِّغَياَُافَيثَهٍََُْاأَجَهَيُيٍَّااااط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

 ٚدٛٙ :
ٖــذا ايغــطز َــٔ اٯٜــ١ ٖــٛ ْؿضــ٘ دــا٤ اؾتتاســال ٚبداٜــ١ يٰٜــ١   ا٭ٍٚ :

 ايضابك١، ٚايعاٖز ٚدٛن تبأٜ ؼي اغيٛفٛع بًشاظ ايكزا٥ٔ.
كٞ ٚ زٚز اغيطًك١ ا٭دٌ ؼي ٖذٙ اٯ١ٜ حيٌُ ع٢ً اغيع٢ٓ اؿكٝايجاْٞ : 

َٔ ايعد٠ بديٌٝ اْٗا قبٌ اْكقـا٤ ايعـد٠ تًشـل بايشٚدـ١ ااا نـإ ط٬قٗـا       
ردعٝــال، ْعــِ ضيهــٔ ظيــٌ ٖــذٙ اٯٜــ١ عًــ٢ اغيعٓــ٢ ا٭عــِ ؾتغــٌُ بعــ   
َؾانٜل ايط٬م ايبا٥ٔ ايذٟ تبري ؾٝ٘ اغيطًك١ َٔ ايـشٚز سيذـزن سؾـٍٛ    

 ايط٬م يٛسد٠ اغيٛفٛع ؼي تٓكٝض اغيٓاط.
ٝد ٖذٙ اٯٜات ع٢ً بًٛؽ ا٭دٌ ٜدٍ ع٢ً َٛفٛعٝت٘ إ تٛن ايجايح :

ٚاُٖٝت٘ ٚيشّٚ اٱيتؿات ايٝ٘ ٚفب  أٚاْ٘ غيٓ  اـط  ٚايشيٌ ايذٟ ترتتب 
عًٝ٘ آثار عزع١ٝ  طري٠ ؾإ اٱ ٬ٍ ب٘ ٚعدّ اٱيتؿات ايٝ٘ قد ٜ٪نٟ ازي 

 اْكقا٤ اٜاّ ايعد٠ ٚؾٛات ؾزؽ١ ايزدٛع.
اْكقا٥ٗا اٚ عدَ٘ ٜكدّ قٛهلا، يٛ ا تًـ اغيطًل ٚاغيطًك١ ؼي  ايزاب  :

َ  ضيٝٓٗا صٛا٤ انعت اٱْكقا٤ اٚ عدَ٘ ٚصٛا٤ ناْت عدتٗا باٱقزا٤ اٚ 
 ا٭عٗز ا٫ إ تهٕٛ ٖٓاى ب١ٓٝ ع٢ً اـ٬ف.
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يـــٛ سؾـــٌ عـــو ؼي بكـــا٤ ايعـــد٠ اٚ عدَـــ٘ ؾا٭ؽـــٌ      اــــاَط : 

ا٭صتؾشاب أٟ ٜضتؾشب بكا٤ ايعد٠ نُـا يـٛ عـهت عؾـٍٛ اٱقـزا٤      
اؿٝ  ايٓاسٍ ااا مل تهٔ ػئ مل ٜ تٝٗا اؿٝ  ؼي ّٜٛ ا٭ ري ٚؽؿات نّ 

 قدن َٚعًّٛ َٔ ايغٗز ٖٚٞ اييت تض٢ُ ؼي اٱؽط٬ا "ٚقت١ٝ".
 

فَيييالَاذَعضضُيييهٌُىٍَُّاأٌَضاَّييينكِحضٍَااط  لٌٛريريريٗ ذعريريرياىلذفغريريريري 

 صأَصًَْألجَيٍَُّ
 ا تًـ عًُا٤ ايتؿضري ؼي اـطاب ؼي اٯ١ٜ ع٢ً قٛيري: 

 غيطًكات ٖٚٛ قٍٛ ا٭نجز.اْ٘  طاب ٭ٚيٝا٤ ا ا٭ٍٚ :
 اْ٘  طاب يٮسٚاز. ايجاْٞ :

ٚيعٌ ا٭ْضب ٖٛ ايٓعز ي١ٰٜ باغيع٢ٓ ا٭عِ ٚام٬ٍ اـطاب ٚتعدنٙ 
 ؾٝغٌُ ا٭ٚيٝا٤ ٚا٭سٚاز َعال باٱفاؾ١ ازي:

 اغيزأ٠ ؼي قزارٖا. ع٢ً هلِ ايت ثريايذٜٔ  ا٭ٍٚ :
 ايذٜٔ تًذ  ايِٝٗ بطًب ايٓؾٝش١ ٚاغيغٛر٠. ايجاْٞ :

صٛا٤ ناْٛا َٔ  ،ااا نإ يًُزأ٠ ا٫ٚن هلِ رأٟ ٚقٍٛ ا٭بٓا٤ جايح :اي
 اغيطًل ْؿض٘ اٚ َٔ سٚز غريٙ.

 ا٭ ٛإ ٚا٭ ٛات، اا إ ا٭خ يٝط ٚيٝال. ايزاب  :
 ا٭َٗات. اـاَط :

 ايكٛاْري ايٛفع١ٝ ٚاحملانِ ٚنٚا٥ز ايكقا٤. ايضانظ :
 اٌٖ اؿٌ ٚايعكد ٚايٛصطا٤ ٚاغيؾًشٕٛ. ايضاب  :

 ايذٜٔ ٜزغبٕٛ بايٓهاا َٔ اغيطًكات.جأَ : اي
ايذٜٔ هلِ َآرب أ ز٣ ؼي اٱصتؿان٠ َٔ ساٍ ايط٬م صٛا٤  ايتاص  :

 ع٢ً مٛ ايكق١ٝ ايغخؾ١ٝ اٚ ايٓٛع١ٝ.
اٌٖ ايشٚز ٚا ٛتـ٘ نُـا يـٛ نـإ ؼي ردـٛع ايشٚدـ١ فـٝل         ايعاعز :
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ٚاإ هلِ ٚاْـ٘ ٜضـبب َتاعـب هلـِ اٚ ٜعٓـٕٛ سـدٚخ ايـو، ٚايزدـٛع         
  تٛد٘ ايشٚز يٲْؿام ع٢ً سٚدت٘.ٜ٪نٟ ازي

َٔ ٜتقزر َٔ ردٛع ايشٚز بشٚدت٘ َطًكـال، ؾٝغـٌُ    اؿانٟ عغز :
َج٬ل ايقز٠، ٚاغيزأ٠ اييت تزغب إ ٜتشٚز َٓٗا ايزدٌ َٚٔ ُٜٗ٘ ٜٚزغب 

 عؾٍٛ ٖذا ا٭َز، ٚإ عٛن٠ ايشٚز سيطًكت٘ حيٍٛ نٕٚ ايو.
ٔ تػًب عًٝ٘ َٚ ،اٌٖ اؿضد ٚايذٜٔ ؼي قًٛبِٗ َزض ايجاْٞ عغز :

 ايٓؿط ايغٗٛا١ْٝ ٚايػقب١ٝ.
رٚان ايعانات اغيذ١ََٛ ٚا٭ؾعاٍ ايكبٝش١، ؾكد ٜؿـرت٣  ايجايح عغز : 

ع٢ً ايشٚد١ اٚ ايشٚز ٚتٓتغز اعاعات ص١٦ٝ ؼي ٚص  ٜتعاط٢ ايػٝب١ ق٫ٛل 
ــا٫ل    ــد س ــا ٜٛد ــتُاعال ػي ــال ٚاص ــاّ    ،اٚ مساع ــداخ اي٥ٛ ــا اس ــعب َعٗ ٜؾ

 َٚٓعال بايٛاصط١ ٚايتضبٝب، ٖٚـذا  ٚاٱؽ٬ا بري ايشٚدري ؾٝهٕٛ عق٬ل
اَز ٜدٍ ع٢ً َٓاؾ  ايٓعزٜات ا٭ ٬ق١ٝ اٱص١َٝ٬ ٚإ قاربـ١ ا٭ ـ٬م   
اغيذََٛــ١ ٜــ٪نٟ ازي صــٝان٠ قــِٝ اٱصــ٬ّ ٜٚضــاِٖ ؼي ايعُــٌ با٭سهــاّ   

 ايغزع١ٝ.
ايعقٌ ٖٛ اغيٓ  َٔ ايتشٜٚر بايهؿ٧ ااا طًبت٘ اغيزأ٠ اٚ  ايزاب  عغز :

ٜضك  اعتبار ايٛيٞ يعَُٛات ْؿٞ اؿزز ٚقاعد٠ ٫  َٚ  اغيٓ  ،َايت ايٝ٘
فزر، ؾش٦ٓٝذ تضتكٌ اغيزأ٠ بٓؿضٗا ٚعٔ بعقِٗ ٜشٚدٗا اؿانِ، اَـا يـٛ   
َٓعٗا َٔ غري ايهؿ٧ نغارب اـُز ٚتارى ايؾ٠٬ ؾًٝط عقـ٬ل، ٚيهـٔ   
ٖذٙ اٯ١ٜ ٚرنت غؾٛـ ايشٚز اغيطًل ٚن ْ٘ ْاٍ ايهؿا٠٤ بايشٚاز ا٭ٍٚ 

 ١ رظي١ بايشٚدري.ٚؼي اٯٜ ،ٚاٱص٬ّ
يٝط َٔ َاْ  َٔ مشـٍٛ ا٭سٚاز باـطـاب عضـب     اـاَط عغز :

  ِ نُـا يـٛ نـإ اغيطًـل ٜضـ٤ٞ ايتعاَـٌ َـ          ،ايٓعِ ٚايد٫ي١ ٚاغيعٓـ٢ ا٭عـ
ػيا ٜضبب عٓدٖا ايٓؿز٠ ٚايٛدٌ ٚاـٛف َٔ ايزدٛع ايٝ٘ ٚإ عان  اغيطًك١

ــ  هلا ايعــٚص ٌ ـٛن٠ ٚسـاٍٚ تزغٝبٗـا بٗـا بايكـ    ـ ٚتـدرى اغيـزأ٠    ،ٍٛ اٚ ايؿعـ
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دٛاْب َٔ سٝاتٗا ايشٚد١ٝ ٫ ٜدرنٗا غريٖا ٫ٚ ًٜتؿت ايٝٗا ايشٚز ْؿض٘، 

ٔ اْٗا مل تعًِ بتؾزؾات٘ ٚتعاًَ٘ ــط ايػري٠ ٖٚٛ ٜعــؾكد ٜجري عٓدٖا ٖاد
اا إ َٛفـٛع ايؾـ١ً    ،َ  غريٖا َٚا ٚرا٤ٙ َٔ ايػاٜات اـاؽـ١ اـؿٝـ١  

 ٖا اغيزتب١ ا٭ٚزي ؼي ا٭١ُٖٝ ا١ٝٚ ٚاؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ؼي ايبٝت ؼتٌ عٓدــايشٚد
 .اْٗا َٔ اِٖ َا تٗتِ ب٘ ٚتًشع٘ بدق١

قٝـــد خيـــزز ا٭سٚاز  صَِرَألاذَشَألضَييٌضألاتَْضييينَيُىضااط ؾــإ قًـــت إ قٛيـــ٘ تعـــازي  

بايتخؾؿ، أٟ إ ايشٚز طزف ؼي ايرتافٞ ػيا ٜعين إ اـطاب ؼي اٯ١ٜ 
ؼي اغيكاّ ٚايكاب١ًٝ  اـطاب ٚاٱث١ٝٓٝٓ ام٬ٍ يػريٙ، قًت: اْ٘ بعٝد، ٱَهإ

ؾٝهـٕٛ اغيعٓـ٢    ،ٚاغيٛفٛع عٓد اـزٚز يتًكٞ اـطـاب َـ  ٚدـٛن ايكٝـد    
بايٓضب١ يًـشٚز ٫ تعقـٌ ايشٚدـ١ ٚتغـدن عًٝٗـا بعـد إ تزافـٝت َعٗـا         
ٚقطعت هلا ايعٗٛن ٚاغيٛاثٝل اٚ اظٗزت ايزفا ٚايكبٍٛ بايعٛن٠ ازي ساٍ 

 ايشٚد١ٝ.
سٚدٗـا ٚتعـزض عـٔ     قـد تزغـب اغيـزأ٠ بـايعٛن٠ ازي     ايضانظ عغز :

ايزداٍ اٯ زٜٔ اعزافال تاَال، ٚايشٚز ضيٓ  َٔ اي٥ٛاّ ٚايزدٛع َٔ غري 
 صبب ٚدٝ٘.

ٜبدٚ ايعقٌ بٛدٛٙ كتًؿ١ َٚتبا١ٜٓ ؼي ايعٗٛر ٚاـؿا٤  ايضاب  عغز :
ٚايغد٠ ٚايقعـ، ٚايكٍٛ ٚايؿعٌ ؾتار٠ ٜهٕٛ ؼت ارا٥  ايػري٠ ٚا٭ْؿ١، 

باٱَضاى ٚق١ً اغيٗز ٚا٭صباب اغياي١ٝ ٚا٭ ز٣ بايعؾب١ٝ ٚاؿ١ُٝ، ٚثايج١ 
ؾذــا٤ت اٯٜــ١ يتعــاجل اؽــٌ اغيٛفــٛع ٚعًــ٢ مــٛ  ،ٚغريٖــا َــٔ ايٛدــٛٙ

 اٱط٬م ٚايتٓهري.
تعترب اٯٜـ١ اْك٬بـال ؼي بـاب ايع٬قـات ايشٚدٝـ١ ٚاؿٝـا٠       ايجأَ عغز : 

اٱدتُاع١ٝ اا اْٗا شيٓ  َٔ اصـتُزار بعـ  عـانات اؾاًٖٝـ١ ٚاصـتشٛاا      
ع٢ً اَز اغيزأ٠ ٚسًٝٛيتِٗ نٕٚ ا تٝارٖا ؿٝاتٗا ايشٚد١ٝ ا٭ ٠ٛ ٚا٭ٌٖ 

 ٚاـاؽ١.
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 حبث تالغً
ؼي عًّٛ ايكزإٓ ٚدٛٙ يٲطياٍ َٓٗا غزاب١ ايًؿغ ٚاصتدٍ عًٝ٘  تانز

 ص فَالَاذَعضضُهٌُىٍَُّبكٛي٘ تعازي ط 

ٚيهــٔ ا٭َــز يــٝط اطيــا٫ل اصيــا ٖــٛ صــع١ ؼي ايبٝــإ ٚبــاب ٱصــتٓباط  
ايؿكٗا٤ ع٢ً بٝإ اغيضا٥ٌ اغيتؿزع١ عٔ ٖذا  ا٭سهاّ ٚبزٖإ ٚسذ١ تضاعد

ايًؿغ ؼي ايٛاق  اـاردٞ يتعدن اعهاٍ ايعقٌ ٚؽٝػ٘ اغيختًؿ١ ؼي ايغد٠ 
 ٚايقعـ ٚايعٗٛر ٚاٱفُار.

 

 حبث اصٛيل
ؼي باب ا اس انزت ٖذٙ اٯ١ٜ ؼي باب تض١ُٝ ايغ٤ٞ سيا نإ عًٝ٘ أٟ 

 ايذات ٖٓاى ؽٛر دال، ٚؼي باب اغيغتل ٚسًٍٛ ايؾؿ١ ؼيااِْٗ ناْٛا اسٚ
ٚقد ا تًـ ا٭ع٬ّ ؼي ؽٛر٠ َٓٗا ٌٖ ٖـٞ َـٔ اؿكٝكـ١ اٚ ا ـاس      ،ث٬ث١

ايذات باغيبدأ قبٌ سًٍٛ ايٓضب١، نُا تكٍٛ غئ تزى ًبط ت ٖٚٞ َا ااا نإ
ايكقا٤ قاض، ٚاغيزان َٔ ايذات ٖٛ ايغخؿ ْؿضـ٘، ٚاغيبـدأ ٖـٛ ٚظٝؿـ١     

 ٚايٓضب١ ٖٞ سَٔ ايٛؽـ ٚساٍ ايه٬ّ. ،ايكقا٤
ِٓٗ َـٔ اعتـرب ؽـدم ايكافـٞ عًٝـ٘ سكٝكـ١ ٚإ تـزى ايكقـا٤،         ؾُ 

َِٚٓٗ َٔ قاٍ اْـ٘ فـاس ٭ْـ٘ مل ٜعـد قافـٝال ٚا٭ردـض ٖـٛ ايجـاْٞ ؾًؿـغ          
ا٭سٚاز ٖٓا ٚرن ع٢ً مٛ ا اس، يذا تعترب اٯ١ٜ ؼي باب ا اس ايب٬غٞ َٔ 
قضِ تض١ُٝ ايغ٤ٞ سيا نإ عًٝ٘، ٚتدٍ ع٢ً ا ـاس ايكزٜٓـ١ ايؾـارؾ١ عـٔ     

 كٝك١ ٖٚٞ )ٜٓهشٔ(سيع٢ٓ ايعكد ٚايشٚاز َٔ ددٜد.اؿ
 

 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ : ص َِرَألاذَشَألضٌَضألاتَْضنَيُىضاتِانًَْعضشًُفِط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

اٯ١ٜ قٝد اسرتاسٟ ٚيٝط ع٢ً مٛ ايغزط اي٬سّ ايذٟ ٜٓتؿٞ  ا٭ٍٚ :
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 اؿهِ باْتؿا٥٘ ع٢ً قاعد٠ اْتؿا٤ اغيغزٚط ٱْتؿا٤ عزط٘.

رتافــٞ بــري ايــشٚدري سيضــُاٙ ٚانْــ٢ تًــبط يــ٘ ؼي ٜتشكــل اي ايجــاْٞ :
اـارز ؾذا٤ ٚؽؿ٘ ٚنْٛ٘ باغيعزٚف ٱ زاز ايرتافٞ ايكا٥ِ ع٢ً اصباب 

 عزف١ٝ صزٜع١ ايشٚاٍ اٚ غاٜات ن١ْٜٛٝ َذ١ََٛ.
 ت٢ٗٓ اٯ١ٜ عٔ ١ْٝ ايض٤ٛ عٓد اسد ايطزؾري اٚ نًُٝٗا.:  ايجايح

ٱإ بايتـد ٌ ااا  ٖذا ايكٝد ٜعطٞ ٭ٌٖ ايشٚد١ ٚاحملضٓري اايزاب  : 
نإ ايزدٛع َبٓٝال ع٢ً ايعًِ ٚايتعدٟ اـاـ اٚ ايعاّ، أٟ صـٛا٤ عًـ٢   

 ايشٚد١ اٚ ع٢ً غريٖا.
ؼح اٯ١ٜ ٚبايد٫ي١ اٱيتشا١َٝ ع٢ً ايرتافٞ ٚايتؾاحل بري  اـاَط :

 ٚٚؾل ايكٛاعد ايغزع١ٝ ٚا٭ ٬ق١ٝ. ،ايشٚدري سيا ؾٝ٘ رفا اهلل عش ٚدٌ
سكٝكـ١ ا ٬قٝـ١ ٚادتُاعٝـ١ ٖٚـٞ اَهـإ       ت٪ند اٯ١ٜ ع٢ً ايضانظ :

ايتؾاحل بري ايشٚدري ٚعٛن٠ اؿٝا٠ ايشٚد١ٝ ٖٚٛ اَز ٜبعح عًـ٢ ا٭َـٌ   
 ؼي ايٓؿٛظ ٚحيٍٛ نٕٚ ايكٓٛط ٚايٝ ٺظ ٚاٱنت٦اب.

إ اَهــإ ايتؾــاحل بــري ايــشٚدري َٓاصــب١ يبٝــإ ايزغا٥ــب  ايضــاب  : 
ري اٚ َـٔ  اـاؽ١ صٛا٤ َٔ اٌٖ اٱسضإ ٚايضاعري ؼي اؽـ٬ا اات ايـب  

اٚي٦و ايذٜٔ ٜزٜدٕٚ ايد ٍٛ ؼي ا٭َز ع٢ً مٛ اٱقرتإ باغيزأ٠ اغيطًكـ١،  
ٚاي٥٬ٞ ٜزغدي بايشٚاز َـٔ اغيطًـل ْؿضـ٘ بعـد ايؿـزاؽ اؿاؽـٌ ؼي سٝاتـ٘        

 ايشٚد١ٝ.
تضاِٖ اٯ١ٜ ؼي ؼضري اؿٝـا٠ اٱدتُاعٝـ١ ٚتٓعـِٝ ايع٬قـات      ايجأَ :

 ٝٗا ايعكٛن.ايشٚد١ٝ ٚتق  ايقٛاب  ٚا٭صط اييت تبت٢ٓ عً
تدٍ اٯٜات ع٢ً اٖتُاّ ايغزٜع١ بايط٬م َٛفٛعال ٚسهُا  ايتاص  :

 ٶٚٚاقعال اْٗا َدرص١ داَع١ يغ٪ٕٚ ايط٬م ٚتتؿزع عٓٗا عد٠ اسهاّ.
ؼي اٯٜــ١ سؿــغ ؿكــٛم اغيــزأ٠ ٚؽــٝا١ْ يغخؾــٗا َٚٓــ  َــٔ   ايعاعــز :

ٛم ايتُانٟ ؼي اٜذا٥ٗا بعد ؼًُٗا غيزار٠ ايط٬م، ٚؾٝٗـا اٜقـال سؿـغ ؿكـ    
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ايشٚز ؾ٬ تٓشؾز افزار ايط٬م بايشٚد١ نٕٚ ايـشٚز، ؾكـد ٜقـز بُٗـا     
َعال ٚقد تٓشؾز افزارٙ بايشٚز ٚيهٔ ايػايـب َٓـ٘ ٜـ٪نٟ ازي ا٭فـزار     

 باغيزأ٠.
اٖب بعقِٗ ازي ايكٍٛ بـإ ايرتافـٞ بـاغيعزٚف ٖـٛ      اؿانٟ عغز :

 َٗز اغيجٌ، ٚيهٔ اٯ١ٜ اعِ َٛفٛعال ٚن٫ي١.
عِ َٔ إ ٜٓشؾز بايشٚدري ؾكد ٜزان َٓ٘ بري ايرتافٞ ا ايجاْٞ عغز :

ا٭صز ٚايعٛا٥ٌ اٚ بري أٌٖ ايشٚز ٚايشٚد١ ؾتار٠ تهٕٛ اصباب ايطـ٬م  
َٔ غري ايشٚز اٚ ايشٚدـ١ اٚ َـٔ غريُٖـا، ٚنـذا بايٓضـب١ يًرتافـٞ ؾكـد        
ــ١     ٜهــٕٛ ايشٚدــإ ُٖــا ايضــبب عؾــٍٛ ايطــ٬م ٚيهــٔ ايرتافــٞ ٚت٦ٝٗ

َــٔ ا٭ٖــٌ اٚ ا٭قــارب اٚ  َكــدَات ايزدــٛع ٜهــٕٛ َــٔ غريُٖــا صــٛا٤ 
 احملضٓري َطًكال.

 

رَنِكَاٌُّعَظُاتِوِايَيٍضاكَياٌَايِينضكُىضاُّيؤضيٍُِاتِانهَّيوِااااااط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ :      صًَألنٌَْْضوِاألَِٓشِا

 اٯ١ٜ تٓبٝ٘ ٚؼذٜز ٚسح ع٢ً ايتكٝد باسهاّ ايط٬م ٚصٓٓ٘. ا٭ٍٚ :
 ببٝإ ا٭سهاّ.تذنري بٓعُت٘ ٚؾقً٘ تعازي  ايجاْٞ :

ــ  ايتعــدٟ ٚسؾــٍٛ    ايجايــح : نعــ٠ٛ ٱصــتجُار َٓاصــب١ اٯٜــات َٚٓ
 اٱرباى ؼي اؿٝا٠ اٱدتُاع١ٝ ٚاي١َٝٛٝ.

قاٍ ايـزاسٟ: مل ٚسـد ايهـاف ؼي قٛيـ٘ تعـازي "ايـو"َ  اْـ٘         ايزاب  :
رَنِكَاٌُّعَظُاتِوِاط  ، نُا اصتغٗد ؼي ايبشز احملٝ  بكٛي٘ تعازي(1)خياطب طياع١

بإ ايـو  طـاب يًـٓيب ؽـ٢ً      صيِنضكُىضاُّؤضيٍُِاتِانهَّوِاًَألنٌَْْضوِاألَِٓشِاايٍَضاكَاٌَ

                                                           

 .5/123( َؿاتٝض ايػٝب 1)
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، ٚا٭ق٣ٛ إ ايهاف ٖٓا يًبعـد،  (1)اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ ٚقٌٝ يهٌ صاَ 

ٚدٗتـ٘ ٚاؼـانٙ اٚ    ٚاٱعار٠ ازي اسهاّ ايط٬م ؾٗٞ فزن٠ عٔ اـطـاب 
َا بعدٖا ايذٟ  بعد بديٌٝٱعار٠ ازي ايأٟ ٜكتؾز ؼي َعٓاٖا ع٢ً ا تعدنٙ،

 دا٤ بؾٝػ١ ايػا٥ب.
ؽؾـٝؿ اغيٛععـ١ بـاغي٪َٓري َدرصـ١ عكا٥دٜـ١ تتؿـزع عٓٗـا         اـاَط :

نرٚظ عدٜد٠، ؾاغيضًُٕٛ ٖـِ اغيٓتؿعـٕٛ َـٔ ا٭سهـاّ، ٚاهلل عـش ٚدـٌ       
 ٜزأف بِٗ ٜٚؾًض اسٛاهلِ ٚاِْٗ ايذٜٔ ٜضتشكٕٛ اغيٛعع١.

ضًُري سيا ؼي ٜ٪ند ايٛاق  ايعًُٞ ٚا٭ْع١ُ ايعا١َ اْتؿاع اغيايضانظ : 
 ايكزإٓ َٔ اغيٛعع١ ٚايعرب ٚؽٝؼ اؿه١ُ.

َِٓٗ َٔ استر بٗذٙ اٯٜـ١ بـإ ايهؿـار غـري َهًؿـري بؿـزٚع        ايضاب  :
عٓـد عًُـا٤    عٗز٠ ععُٝـ١  ايدٜٔ، َٚ  قٛيٓا بٗذٙ ايكاعد٠ ٖٚٞ اغيغٗٛر٠

ٚاغيٛععـ١ اعـِ َـٔ ايتهًٝــ      ،ا٫ إ اٯ١ٜ ٫ تدٍ ع٢ً اغيدع٢ ،اغيضًُري
 ٚ ٬َس١َ ي٘ اٚ َت  ز٠ عٓ٘.ٚصابك١ عًٝ٘ ا

اٯ١ٜ َدا ٚثٓا٤ يًُضًُري دا٤ بؾٝػ١ اـرب ٚاـطاب اا إ  ايجأَ :
 نٌ َضًِ ٜ٪َٔ باهلل ٜٚعترب اٱضيإ باغيعان َٔ اؽٍٛ ايدٜٔ.

ؾايرتغٝب  ،اٯ١ٜ تزغٝب ٚؽٜٛـ ع٢ً طزٜك١ ايضرب ٚايتكضِٝ ايتاص  :
 ٕ اٯٜـ١ تشنٝـ١ هلـِ     اـ باغيضًُري اا اِْٗ شيضهٛا باسهاّ ايط٬م ٚنـ 

ــٞ ٖٚــٛ      ــدٜٔ ٚؾــل ايربٖــإ اٱْ ــ١ عًــ٢ اضيــاِْٗ باؽــٍٛ اي ٚعــٗان٠ قزآْٝ
 اٱصتد٫ٍ َٔ اغيعًٍٛ ازي ايع١ً.

 
 
 

 

                                                           

 .2/210( ايبشز احملٝ  1)
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 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ : ص رَنِكُىضاأَصْكََانَكُىضاًَأَطْيَشُط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

اٱعار٠ عًـ٢ مـٛ اغيطابكـ١ بعـد اٱؾـزان "ايـو" ؼي       اصِ دا٤  ا٭ٍٚ :
اٱعـار٠ يبٝـإ ؾقـً٘    اصـِ  د٠ ٚدا٤ ايتعدن ٚاغيطابك١ ؼي َع٢ٓ اٯ١ٜ ايٛاس

تعازي أٟ إ نـٌ سهـِ َـٔ اسهـاّ ايٓهـاا ٚايطـ٬م ٜهـٕٛ عًـ١ ٚصـببال          
 يًجٛاب ٚععِٝ ا٭دز ٚسضٔ اؾشا٤.

 اٯ١ٜ سح ع٢ً اتباع اسهاّ ايٓهاا ٚايط٬م. ايجاْٞ :
َٓاؾ  تؿتض اٯ١ٜ ايباب اَاّ نراصات ادتُاع١ٝ عدٜد٠ يبٝإ  ايجايح :

اسهاّ ايط٬م ؼي ايغزٜع١ اٱص١َٝ٬ ٫ٚ ب ظ ؼي ادزا٤ نراصات َكار١ْ 
ــد اغيًــٝري ٚا٭َــِ ا٭ ــز٣ ٚايكــٛاْري     غؾٛؽــ٘ َــ  اسهــاّ ايطــ٬م عٓ

 ايٛفع١ٝ.
ؼح اٯ١ٜ ع٢ً عدّ اغيٌٝ ؼي ايكٛاْري ايٛفع١ٝ عـٔ ايغـزٜع١    ايزاب  :

ا عـٔ ايغـزٜع١   قا٫ٚت اٱبتعان باسهاّ ايٓها َٔ َٓ ؾٝٗا ٚ ،اٱص١َٝ٬
ــ١       ــ١ ايبدًٜ ــٛاْري ٚا٭ْعُ ــٌ ؼي ايك ــا٫ٚت ٚاـً ــو احمل ــا٨ٚ تً ــإ َض ٚبٝ

 يًغزٜع١.
ؼي اٯٜــ١ اعــار٠ ازي اٱلــاب ٚا٭٫ٚن ٚؽــ٬سِٗ ٚيــشّٚ  اـــاَط :

 تٛيدِٖ بؾٝؼ ؽشٝش١ ٚص١ًُٝ ٚعزع١ٝ ٚنذا َض ي١ اعدانِٖ ٚتزبٝتِٗ.
ٚنٚاّ ايبكـا٤  اغيزان َٔ ايتشنٝـ١ ٖٓـا ايُٓـا٤ ٚنجـز٠ ا٭٫ٚن      ايضانظ :

ٚسضٔ ايتٓعِٝ َٚٓ  اـؾـ١َٛ ٚايؿزقـ١ ٚاٱقتتـاٍ ايٓـادِ عـٔ اٱ ـ٬ٍ       
باْع١ُ ايط٬م، ؾهجري٠ ٖٞ ٚدـٛٙ ايتعـدٟ ؼي ٖـذا ايبـاب ا٫ إ ايطـزف      
اٯ ز ٫ ٜزن ؼي ا٭عِ ايػايب صٛا٤ نـإ ايـشٚز اٚ ايشٚدـ١ َٚـٔ ٜكــ      

  ًؿُٗا يكٓاعت٘ بإ ايغزٜع١ اٱص١َٝ٬ تقُٔ ي٘ سكٛق٘.
 تجبٝت ٚتعاٖد اسهاّ ايط٬م صبٌٝ ازي ايز ا٤ ٚايضعان٠. ب  :ايضا

 اٯ١ٜ ٚعد بايجٛاب ٚاصتشكاق٘ بايتكٝد باسهاّ ايكزإٓ.ا :ايجأَ 
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ٚإ  ،ٜعين َػؿز٠ ايذْٛب ٚايضـ٦ٝات  ص ًَأَطْيَشُط قٛي٘ تعازي  :ايتاص  

ــذ ايهــدٚرات     اسهــاّ ايطــ٬م تضــاِٖ ؼي طٗــار٠ ايٓؿــٛظ ٚتٗــذٜبٗا ْٚب
 ٖٛا َٔ ا٭ ٬م ايذ١َُٝ.ٚا٭ْا١ْٝ ٚم

 

 :  ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ ص ًَألنهَّوُاَّعضهَىُاًَأََْرُىضاالَاذَعضهًٌٌََُط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

 َدا ٚثٓا٤ يًبارٟ عش ٚدٌ. ا٭ٍٚ :   
 تٛنٝد ٭سهاّ ايط٬م. ايجاْٞ :   
شيٓــ  اٯٜــ١ َـٔ اٱدتٗــان ؼي اسهــاّ ايطـ٬م ٚسيــا خيــايـ    ايجايـح :    

 ايهتاب ٚايض١ٓ.
اٯٜــ١ رانع قزآْــٞ غيــٔ ٜتذــزأ ؼي نعــ٣ٛ اؽــ٬ا اسهــاّ   يزابــ  :ا    

 ايٓهاا ٚايط٬م ؿز١َ ايتغزٜ  احملزّ َٚكدَات٘.
ٖٓاى ابٛاب َٔ ايعًِ ؼي باب ايٓهاا ٚايط٬م ٫ ٜعًُٗا  اـاَط :    

اسد ا٫ اهلل عش ٚدٌ، ٚايتكٝد با٭سهاّ ٜؾًض طزٜكال يًُعزؾ١ ٚؼؾـٌٝ  
 ايعًّٛ بؿقً٘ تعازي.

اغيضــًُري إ ًٜتشَــٛا با٭سهــاّ ٜٚعٗــزٚا سضــٔ   ٢عًــضــانظ : اي   
 اٱَتجاٍ.

************ 
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ًَألنٌَْألنِييذَألخُاُّشضضِييعضٍَاأًَضالَدَىُييٍَّا َييٌضنَْضٍِااط   لٌٛريريٗ ذعريرياىل
انَوُاسِصْقُيٍَُّا اُّرِىَّاألنشَّضَاعَحَاًَعَهََاألنًٌَْضنٌُدِ كَايِهَْضٍِانًٍَِضاأَسَألدَاأٌَض

تِانًَْعضشًُفِاالَاذُكَهَّفُاَََْظٌاَِالَّاًُعضعَيَااالَاذُضَاسَّاًَألنِذَجٌاتٌَِنَذِىَااًَالَايٌَضنٌُدٌااًَكِغضٌَذُيٍَُّ

نَوُاتٌَِنَذِهِاًَعَهََاألنٌَْألسِزِايِْْمُارَنِكَافَإٌِضاأَسَألدَألافِصَياال اعَيٍضاذَيشَألٍِايِنضيًَُياااااا

ىضاأٌَضاذَغضرَشضضِييعٌُألاأًَضالَدَكُييىضافَييالَاااًَذَشَيياًُسٍافَييالَاجُنَيياحَاعَهَْضيًَِييااًٌََِضاأَسَدضذُيياااا

ًَياااااااااا ٌَّاألنهَّيَواِت ًُيٌألاَأ ًَألعضَه ًَألذَُّقيٌألاألنهَّيَوا ًَعضُشًِفا ْضيُرىضاِتياْن ًضُرىضاَييااآَذ ََِرألاَعهَّ ْضُكىضا ُجَناَحاَعَه

 233اٯ١ٜ ص ذَعضًَهٌٌَُاتَصِريٌا
 

 اإلعشاب ٚاٌٍغح
َبتـدأ، ٜزفـعٔ:    ٚايٛايدات: ايٛاٚ اصت٦ٓاؾ١ٝ، اٚ عاطؿ١، ايٛايدات:

ؾعٌ َقارع َـبين عًـ٢ ايضـهٕٛ، ايٓـٕٛ: ؾاعـٌ، سـٛيري: ظـزف سَـإ         
َٛؽـٍٛ  اصـِ  َتعًل بريفعٔ، نـاًَري: ؽـؿ١، غيـٔ: سـزف دـز ٚ)َـٔ(       

 فزٚر.
اران إ ٜتِ: اران: ؾعٌ َاض، ٚطي١ً اران ؽ١ً )َٔ( ٫ قٌ هلـا،  

 شياّ.إران أٚ)إ( َٚا ؼي سٝشٖا ؼي ت ٌٜٚ َؾدر َؿعٍٛ ب٘ ٚتكدٜزٙ 
ــ٘، ٫ تهًـــ ْؿــط ا٫   ر ــدأ َــ٪ ز، ٚايقــُري َقــاف ايٝ سقٗــٔ: َبت

ٚصـعٗا: ٫: ْاؾٝـ١، تهًــ: ؾعـٌ َقـارع َـبين يًُذٗـٍٛ، ْؿـط: ْا٥ـب          
ؾاعٌ، ا٫: انا٠ سؾز، ٫ تقـار: ٫، ْاٖٝـ١، تقـار: ؾعـٌ َقـارع َـبين       

 يًُذٍٗٛ فشّٚ ب٬.
 ؾإ ارانا ؾؾا٫ل: ايؿا٤: اصت٦ٓاؾ١ٝ، إ: عزط١ٝ، ارانا: ؾعٌ َاض ؼي
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 قٌ دشّ ؾعٌ ايغزط، ا٭يـ: ؾاعٌ، ؾؾا٫ل: َؿعٍٛ ب٘.

ؾ٬ دٓاا عًُٝٗا: ايؿـا٤: رابطـ١ ؾـٛاب ايغـزط، ٫: ْاؾٝـ١ يًذـٓط،       
 دٓاا: امسٗا، عًُٝٗا: دار ٚفزٚر ؼي قٌ  ربٖا.

ااا صًُتِ َا آتٝتِ باغيعزٚف: ااا: ظزف غيا ٜضتكبٌ َٔ ايشَـإ، َـا:   
 َٛؽٍٛ ؼي قٌ ْؾب َؿعٍٛ ب٘.اصِ 

ــ ــت٦ ٚاتك ــٛاٚ: اص ــٌ    ٓٛا اهلل: اي ــٌ ٚؾاع ــٔ ؾع ــ١ َ ــٛا اهلل: طيً اؾ١ٝ، اتك
 َٚؿعٍٛ ب٘.

ايزفاع َعزٚف ٖٚٛ َؿ ايؾيب ايًدي َٔ ثدٟ اغيزأ٠ اَال ناْت ي٘ اٚ 
َزفـ  بـ٬ ٖـا٤، ااا ارٜـد     اَـزأ٠  ٫، ٜكاٍ رف  ايؾـيب رفـاع١ ٜٚكـاٍ    

ايؾؿ١ ٚتًبضٗا بايزفاع١ ؾع٬ل َجٌ سا٥  ٚساٌَ، ٜٚكاٍ َزفع١ باهلا٤ 
٘      ، ٚا ارٜد ايؿعٌاا ٘  عٔ دـابز قـاٍ : قـاٍ رصـٍٛ اهلل ؽـ٢ً اهلل عًٝـ  ٚآيـ

 .(1)٫ رفاع بعد ؾؾاٍ ، ٫ٚ ٜتِ بعد است٬ّ :ٚصًِ
ٚنـ ٕ ا٭ٜـاّ طاؾـت     ،ٚاؿٍٛ: ايعاّ مسٞ س٫ٛل يدٚرإ اٜـاّ ايضـ١ٓ  

تعازي ايٛاصـ  ٖٚـٛ    أمسا٤ اهللَٚٔ  ،ٚايٛص : ايطاق١ ٚاغيكدر٠ ،ٚعانت
ضتعؾٞ عًٝ٘ َض ي١ ٚمشٌ رسق٘ طيٝ  اـ٥٬ل ايذٟ ٜض  َا ٜض٦ٌ ٫ٚ ت

ٚنًـ بايغ٤ٞ نًؿال ٚنًؿ١ َٚهًـ: هلر ب٘، ٚنًؿت با٭َز ااا اٚيعت ب٘ 
 ٚاسببت٘، ٚايتهًٝـ: ؼٌُ ايغ٤ٞ ٚػغُ٘ ع٢ً َغك١.

ٚايؿؾاٍ: اٱْكطاع، ٜكاٍ ؾاؽًت عزٜهٞ أٟ اْكطعت ايؾ١ً اغياي١ٝ 
 .َع٘، ٚاغيزان ب٘ ؼي اغيكاّ ايؿطاّ قبٌ اؿٛيري
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يف عٍاق اٌَاخ 
ٚقد ٚرن يؿغ)ٚاص ( عغز َزات ؼي ايكـزآ، نًـٗا هلل عـش ٚدـٌ قـاٍ      

 .(1)صًَألنهَّوُاُّضَاعِفُانًٍَِضاَّشَاُُاًَألنهَّوُاًَألعِ ٌاعَهِْىٌتعازيط

بعد آٜات َدرص١ ايط٬م ٚآناب٘ ٚصٓٓ٘، دا٤ت آ١ٜ ايزفاع ٚاسهاَ٘، 
 ايزأؾ١ باغيزأ٠. ٝام بايتكا٤ اٯٜات ؼي َقاَريــد٠ ايضــدٚ ٚسـٚتب

عجاص اٌَحإ 
ــابك١ بــ   ــ١ ايض ــا٤ت اٯٜ ــٗا  د ــزأ٠ ؼي ْؿض ــد  انزاّ اغي ــاٍ اسٚاز ٚعٓ ٚس

ٚؽؿ١ ايشٚد١ٝ ٖٞ عٓٛإ اعتبارٟ ٚتغزٜؿٞ يًُزأ٠ اٚ ت ثري نبري ايط٬م، 
ع٢ً عخؾٝتٗا َٚٓشيتٗا ؼي ا تُ ، يذا تز٣ نجريال َٔ ايٓضا٤ ٜتشًُٔ عٓا٤ 

َٔ ادٌ تعاٖد ٚسؿغ ٖذا ايعٓٛإ  ايشٚد١ٝ ُّٖٚٛ ٚاٜذا٤ ايشٚز ٚاًٖ٘
إنزاَٗـا ؼي ا٫ٚنٖـا ٚعـدّ    ؾتقُٓت ٖذٙ اٯ١ٜ  اَا اٱفاؼي اٱعتبارٟ، 

َٔ غري إ تٓض٢ اٯ١ٜ ايكزآ١ْٝ سل ا٭ب ؼي ابٓ٘  سزَاْٗا َٔ ارفاع ابٓٗا
 .ػيا ٜدٍ ع٢ً اَهإ ادتُاع اغيؾًشتري ٚعدّ ايتعارض بُٝٓٗا

شٛاا ايزدٌ ع٢ً اَٛر ا٭صز٠ ٚاٯ١ٜ ثٛر٠ ع٢ً عانات اؾا١ًٖٝ ٚاصت
  ّ  ،باٱفاؾ١ ازي اغيٓاؾ  ايعع١ُٝ اييت اندٖا ايطب اؿـدٜح ؼي سًٝـب ا٭

ٚتؿتض  ،ٚتبري اٯ١ٜ ا٭١ُٖٝ اـاؽ١ غيزس١ً ايزفاع١ بايٓضب١ يٮّ ٚيًزفٝ 
 ايباب يًدراصات ؼي ٖذا ايباب.

وملتآند تفظناتةفلةفن ة ت تتتتتوميكن تسمنة هتهناآلتة آنهت آنهتتتتت )ٚاٌٛاٌريذاخ 
تد نتإالت تهاآلتة آهتوجاءت تأوهلا.ةفق
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اٌَح عالح 
تضاِٖ اٯٜـ١ ؼي سؿـغ سكـٛم ا٭ؾـزان ٚاغيضتقـعؿري َـِٓٗ  ؾٛؽـال        

 اغيزأ٠، ؾكد ناْٛا ٜعتربٕٚ اغيزأ٠ ٚعا٤ٶ ٚإ ايٛيد ٭بٝ٘ ْٚضب٘ ٚعغريت٘،
 .(1)بْٓٛا بٓٛ أبٓا٥ٓا ٚبٓاتٴٓا ... بٖٓٛٔ أبٓا٤ ايزداٍ ا٭باعد

 ٍ ٜهْٛــٕٛ ؼي ايػايــب ؼي نار بــٔ ، ٚأبٓــا٤ ا٫ٚقٝــٌ ٖــذا ايبٝــت فٗــٛ
 أبِٝٗ، ْٚعتِٗ ي٘.

ؾذا٤ت اٯ١ٜ يتعطٞ يٮّ اؿل بارفاع ابٓٗـا، ٚؾٝـ٘ اعـار٠ ازي يـشّٚ     
ــإ     ــار ٚايبٝ ــ١ سكــٛم ا٭ََٛــ١ أٟ إ َٛفــٛع ايزفــاع دــا٤ يٲعتب رعاٜ
ٚاٱتعاظ، ٚؼي اٯ١ٜ تٓعِٝ يًشٝا٠ اغيعاع١ٝ ٚا بار بايد٫ي١ ايتقـ١ُٝٓ بـإ   

 ٭ّ ٱبٓٗا ٫ ٜضك  عٔ ا٭ب ٚدٛب ايٓؿك١.ارفاع ا

 ِفَٙٛ اٌَح
اٯ١ٜ قاعد٠ ن١ًٝ تتقُٔ َؿاِٖٝ َتعدن٠ ؾكـد بـدأت بـذنز ايٛايـدات     
ٚارفاعٗٔ ٭٫ٚنٖٔ، َٚٔ اغيؿضزٜٔ َٔ اعتـرب اٯٜـ١  اؽـ١ باغيطًكـات     

اقٞ، ؾـإ  ايضٝعضب ايضٝام، ٚقبٌ إ تؾٌ ايٓٛب١ ازي ْؿٞ ن٫ي١ اغيع٢ٓ 
ايدات ٖٚٔ أعِ َـٔ اغيطًكـات، ٚيـٝط َـٔ كؾـؿ اٚ      اٯ١ٜ ظاٖز٠ بايٛ

قز١ٜٓ ع٢ً إران٠  ٬ف ايعاٖز ٚايعُّٛ، ْعِ تٓتؿ  اغيطًك١ َٔ ٖذٙ اٯ١ٜ 
أنجز َٔ غريٖا، ٭ٕ اييت ؼي عؾ١ُ ايشٚد١ٝ تهزّ بارفاع ٚيدٖا، ٖٚـٛ  
َٔ َضتًشَات سقا١ْ اغيٛيٛن ٚايعٓا١ٜ ب٘، ٚيهٔ اغيطًك١ قد تضًب سكٗـا  

ــا٤ت ا  ــدٖا، ؾذ ــ١،     ؼي ٚي ــٛإ ا٫ََٛ ــا بعٓ ــز هل ــا ٚايٓع ــت سكٗ ــ١ يتجبٝ ٯٜ
 ؾٛؽال ٚإ ايط٬م اْؿؾاٍ ٚاؾرتام ٚؾضخ ٚابطاٍ يعكد ايشٚد١ٝ، ٫ٚ 
اثـز يــ٘ ؼي ا٭ََٛـ١ ٚســل ا٭ّ ؼي ٚيــدٖا، ٜٚرتعـض عــٔ ٖـذا اؿــل دزٜــال     
ٚاْطباقالٶ سل ايزفاع١، ؾاٯ١ٜ َٛاصا٠ يًُطًك١ ٚسؿـغ ؿكٛقٗـا ٚسكـٛم    
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ٔ ايتعدٟ ٚايعًِ، ٚايزفاع١ باب ي٬ؽـ٬ا  ايٛيد ٚسؾا١ْ يًُضًُري َ
ٚايرتافٞ، ٖٚٞ َٔ ٚدٛٙ اغيعزٚف، غيا ؾٝٗا َـٔ ا٫سضـإ عًـ٢ ايـذات     

 ٚايزفٝ  َٚٓ  يًؿت١ٓ ٚايتغتت.
يٝهٕٛ َٔ بدٜ  صٓٔ ٚأسهاّ ايغزٜع١ اٱص١َٝ٬ تهزار ؾزـ عٛن٠ 
ايزدٌ بشٚدت٘ اغيطًك١، إا حيل ي٘ ايعٛن٠ بٗا َد٠ ايعد٠ ايزدع١ٝ، ٚعًٝٗا 

 ٕ تتشٜٔ ي٘، ٫ٚ حيل هلا اثٓا٤ ايعد٠ اـزٚز َٔ اغيٓشٍ.أ
يٝهٕٛ ايطؿٌ ايزفٝ  َد٠ رفاعت٘ َٓاصب١ َتذدن٠ يتذدن ايؾ١ً بري 
ايزدٌ َٚطًكت٘ ٚصببال يٲلذاب بُٝٓٗا ٚتزعض بك١ٝ َٔ ايٛن ايذٟ ٜتذ٢ً 

اانِرَغضكُنٌُألاَِنَْضيَااًَجَعَمَاًَيٍِضاآَّاذِوِاأٌَضاََهَاَانَكُىضايٍِضاأَََُغِكُىضاأَصًَْألجًؼي قٛي٘ تعازيط

 .(1)صتَْضنَكُىضايٌََدَّجًاًَسَ ضًَح 

َزتري ؼي ايكزإٓ بؾٝػ١ اؾُ ، ٚمل ٜ ت  صَألنًُْطَهَّقَاخُطٚبُٝٓا دا٤ يؿغ 

بؾٝػ١ اؾُ  مل ٜ ت ؼي ايكزإٓ ا٫ ؼي  صَألنٌَْألنِذَألخُطبؾٝػ١ اغيؿزن، ؾإ يؿغ 

اغيؿزن ؼي ٖذٙ اٯ١ٜ اٜقـال  ٖذٙ اٯ١ٜ، أٟ غؾٛـ ايزفاع١ ٚدا٤ بؾٝػ١ 
ػيا ٜدٍ ع٢ً َٛفٛع١ٝ ايٛايد٠ ؼي ارفاع ايؾيب ٚتعاٖدٙ، نُا إ اٯٜـ١  
نع٠ٛ يًٓضا٤ ؿقا١ْ ا٫ٚنٖٔ ٚتٛيٞ َض٪ٚي١ٝ ارفـاعِٗ ٚعـدّ تـزنِٗ    
عٓد ايػري ٚازي اٯٕ مل تضتكزأ َٓاؾ  قٝاّ ا٫ّ بارفاع ابٓٗا ا٫ إ تٛد٘ 

ٚاٱنتؿـا٤ بـ٘ ؼي ارفـاع ايؾـيب     ايٓاظ ؼي ٖـذا ايشَـإ يًشًٝـب ا ؿــ     
صٝعٗز سيؿَٗٛ٘ َٚا ٜرتعض عٓ٘ َٓاؾ  ارفاع ا٭ّ ٫بٓٗا ٚصتٓعِ ظي٬ت 
عاغيٝــ١ نٜٓٝــ١ ٚطبٝــ١ ٚادتُاعٝــ١ ٚاْضــا١ْٝ ٚا ٬قٝــ١ ؼــح ا٫َٗــات عًــ٢  
ارفاع ابٓا٥ٗٔ ٚتبري افزار ايبدا٥ٌ ايؾٓاع١ٝ، ٚيهٔ ايكزإٓ ٖٛ ايٛاقٝـ١  

داٍ ٚايٓضـا٤ نـٌ ٜـّٛ يتـٛيٞ ا٭ّ     يًُذتُعات ا٫ص١َٝ٬، ؾٗٛ ٜدعٛ ايز
إرفــاع إبٓٗــا، ٚيتتذًــ٢ اغيؿــاِٖٝ ا٫عذاسٜــ١ بآٜــات ايكــزإٓ، ؾاٯٜــ١ ٚإ 

                                                           

 .21صٛر٠ ايزّٚ (1)



 41زــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱضيإ /  112
دا٤ت بًػ١ اـرب إ٫ أْٗا ؼٌُ اٱْغا٤ ٚا٭َز اغيٛيٟٛ ٚايتٓبٝ٘ ٚايتشـذٜز  
َٔ ايتؿزٜ  ؼي ٖذٙ ايٓع١ُ اغيزنب١، ايٓع١ُ ؼي اـًك١ ايته١ٜٝٓٛ بإ دعٌ اهلل 

ؼي سًٝب اَ٘ َٚٔ دضدٖا ٚ ايؿ غذا٥ٗا، ٖٚٛ  عشٚدٌ غذا٤ ايؾيب
نع٠ٛ ي٘ يًرب بٗا ؼي سٝاتٗا ٚبعد َٛتٗا، ؾًذا ٚرن عٔ ايٓيب ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ 

 ٚآي٘ ٚصًِ اْ٘ اٚؽ٢ با٫ّ ث٬ثال.
قـاٍ: قـاٍ َٛصـ٢ بـٔ عُـزإ عًٝـ٘        ٚعٔ اٱَاّ ايباقز عًٝـ٘ ايضـ٬ّ:  

ين، قاٍ: أٚؽٝو ب َو، قاٍ: ٜا رب أٚؽ  ايض٬ّ: ٜا رب أٚؽين قاٍ:
أٚؽٝو ب بٝو قاٍ: ؾهإ ٜكاٍ ٭دٌ  أٚؽٝو ب َو، قاٍ: أٚؽين قاٍ:

 .(1)ايو إٔ يٮّ ث٬ثا ايرب، ٚ يٮب ايجًح
ٚبعد ٚرٚن ايكاعد٠ ايتغزٜع١ٝ اغيبارن١ با تؾاـ ايٛايدات بارفاع 
ابٓا٥ٗٔ، دا٤ ا٫ بار عٔ َد٠ ا٫رفاع ٚانزٖا ع٢ً مٛ ايتكٝٝد ايشَاْٞ، 

 اٯ١ٜ ٚايٓعز هلا َٔ دٗات ٖٚٞ:أٟ ٫بد َٔ تؿهٝو 
 ارفاع ا٫َٗات ٫ٚ٫نٖٔ. ا٭ٍٚ :
 َد٠ ايزفاع١ س٫ٕٛ نا٬َٕ غئ اران اشياّ ايزفاع١. ايجاْٞ :

ارفاع ا٫َٗات ٫ٚ٫نٖٔ َد٠ سٛيري ناًَري يهـٌ َٛيـٛن    ايجايح :
 َٔ سري ٫ٚنت٘.

ٚانز اغيد٠ يٝط ع٢ً مـٛ ايكطـ  ٚا٫صـتػزام، يـذا ٚرن قٝـد ا٫شيـاّ       
 ايهُاٍ، ٖٚذٙ اٯ١ٜ َٔ دٛاَ  ايهًِ ؾٗٞ تجبت:ٚ

 سل ا٫ّ. ا٭ٍٚ :
 سل ايٛايد. ايجاْٞ :

 سل ايزفٝ . ايجايح :
 سل ا تُ . ايزاب  :

 سل ا٫ص٬ّ. اـاَط :
                                                           

 .8/422َزأ٠ ايعكٍٛ (1)
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ٚشيٓ  َٔ ا٫رباى ا٫ دتُاعٞ ٚفٝاع ايؾيب ابتدا٤ َٔ اٜاَ٘ ا٫ٚزي، 
ػري٠، ٚست٢ ايؾػري٠ اْٗا َدرص١ ايكزإٓ اييت تعاجل اغيضا٥ٌ ايهبري٠ ٚايؾ

تبدٚ نبري٠ بًشاظ اثزٖا، َٚا ٜرتتب عًٝٗا ؼي َضتكبٌ ا٫ٜاّ ٚايٓعز ايٝٗـا  
بادتُاع اؾزانٖـا ٚيـٝط عًـ٢ مـٛ ايكقـ١ٝ ايغخؾـ١ٝ، ؾـااا نـإ اـًـٌ          

 ْ٘ ٜ٪ثز صًبالٶ ع٢ً ا١َ٫ ٚاغي١ً.َتهزرال ٚاؾزانٙ نجري٠ ؾا
ُ  يؾذا٤ت ٖذٙ اٯ١ٜ   ري َـ٪ًٖري  تعاٖد اسهاّ ا٫ص٬ّ ٚؾعـٌ اغيضـً

ي٬صتُزار بٛراث١ ا٭رض ٚعدّ تضزب ايتبدٌٜ ٚايتػري ٭سهاّ ايغزٜع١ 
ٚعدّ دعًٗا َٓض١ٝ اَٚرتٚن١ نُا اْٗا ؽؿـ َٔ اـؾ١َٛ ٚتطزن اـ٬ف 
ٚشيٓ  َٔ ا٫دتٗان ٚتػين عٔ صٔ ايكٛاْري ايٛفع١ٝ َٚا ؾٝٗا َٔ ايٓكؿ 

عضـب ايعـاٖز   ٚعدّ ا٫ساط١ با٫َٛر، اا إ ايكإْٛ ٜٓعز ازي ا٫عـٝا٤  
ٜٚبري ايعكٌ سهُ٘ ضيا ٜبدٚ ي٘، ٚقد تهٕٛ اـؿاٜا ٚاحملت٬ُت انجز َٔ إ 
حيٝ  بٗا، يذا دا٤ت ٖذٙ اٯ١ٜ غيعاؾ١ َض ي١ اؿٌُ َٓذ صاع١ ٚقٛع٘ ٚمل 
ترتى يٲ ت٬ف ٚنجز٠ اٯرا٤ ٚتعدن اغيذاٖب َٛفٛع١ٝ ؼي ا٫َز بٌ اْٗـا  

 شيٓ  َٓٗا َٚٔ أفزارٖا.
حيتقـٔ ايٛيـد َٓـذ صـاع١  زٚدـ٘ يًـدْٝا بـايشاّ        ؾايكإْٛ ايضُاٟٚ  

ا٭بٜٛٔ بإرفاع٘ َٚدٙ سيان٠ اؿٝا٠، ٖٚٛ ٫ ضيٓ  َٔ ٚف  أسهاّ تؿؾ١ًٝٝ 
 تتؿزع عٔ اٯٜات ٫ٚ ؽزز عٔ َقاَٝٓٗا، َٚا ؾٝٗا َٔ ايكٛاعد ايه١ًٝ.

ٚتتذ٢ً ؼي اٯ١ٜ َقاَري انزاّ اغيزأ٠، ؾشُٝٓا ايشَتٗا اٯ١ٜ باٱرفاع  
ايؾيب ْؿكتٗـا َٚ٪ْٚتٗـا ٚسجتـ٘ عًـ٢ اْؾـاؾٗا ٚعـدّ        ٚفعت ع٢ً ٚايد

 تقٝٝ  سكٛقٗا.
ٚنُــا شيٓــ  اٯٜــات ايضــابك١ َــٔ ا٭فــزار بايشٚدــ١ َطًكــال، ٚاغيطًكــ١ 
 اؽ١، ؾإ ٖذٙ اٯ١ٜ شيٓ  َٔ ا٭فزار بايشٚز ٚعـدّ ارٖاقـ٘ ؼي َضـ ي١    
ايزفاع١  ؾٛؽال ٚاْٗا يٝضت َٔ ايٓؿك١ ايعاٖز٠ اٚ اغيعتـان٠، سيعٓـ٢ إ   

صز٠ َعتان ع٢ً تٛؾري ا٭نٌ ٚايغزب يٮصز٠، ٚاجيان ايقزٚرٜات رب ا٭
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ٚاؿادات عضب اؿاٍ ٚايغ ٕ، ؾت تٞ َض ي١ ايزفـاع١ أَـزال طار٥ـال قـد     
حيتاز ازي ْؿك١ افـاؾ١ٝ ؾُٓعـت اٯٜـ١ َـٔ اٱصـزاف ٚا٭فـزار ٚتهًٝــ        

 ايشٚز َا ٫ ٜطٝل.
ــازي  ــ٘ تعـ ــانات  قا صالَاذُكَهَّيييفُاَََْيييظٌاَِالَّاًُعضيييعَيَااطٚقٛيـ ــ١ ؼي ايعبـ ــد٠ نًٝـ عـ

ــا٤ ٚايعًُــا٤ ؼي كتًـــ ايعًــّٛ        ــا٬َت ٚا٭سهــاّ يــذا تــز٣ ايؿكٗ ٚاغيع
ٜضتغٗدٕٚ بٗا يًتٛنٝد ع٢ً عدّ تهًٝـ اٱْضإ ب نجز ػيا ٜضـتطٝ ، ٚؼي  
عًــِ ايهــ٬ّ قــبض ايتهًٝـــ سيــا ٫ ٜطــام، ٚاهلل تعــازي َٓــشٙ عــٔ ايكبــٝض، 

ُٸًت اٯ١ٜ ايٛايد ْؿك١ رفاع١ ابٓ٘ ٚيهٓٗا َٓ عـت َـٔ ارٖاقـ٘ ٚاٜذا٥ـ٘     ؾش
 ٚٚفع٘ ؼي سزز بضبب ْؿك١ ايزفاع١.

ٖٚذا اغيٓ  صبٌٝ يشٜان٠ ايٓضٌ ٚنجز٠ ايٛيد ٚسا٥ٌ نٕٚ ؼدٜد ايٓضٌ 
٫ اقٌ بضبب نًؿ١ ايزفاع١، اٚ إ ٖذٙ ايهًؿ١ صبب يًتغا٩ّ ٚايٓؿز٠ َٔ 
ايٛيد، ٭ٕ ابتدا٤ سٝات٘ بايعضز ٚاؿزز ٜٓذر باتؾاٍ ٖذا اؿزز ٚاسنٜان 

، ٚباؾُ  بري ٖذا ايغطز َٔ اٯ١ٜ ٚايغـطز ايـذٟ ًٜٝـ٘ ٖٚـٛ عـدّ      َزاتب٘
اغيقار٠ يًطزؾري ايٛايد ٚايٛايد٠ صٛا٤ نإ ؼي عؾ١ُ ايشٚد١ٝ اٚ َؿرتقري 
تتذ٢ً اؿه١ُ اٱهل١ٝ ٚعع١ُ ايتغزٜ  ايكزآْٞ ٚساد١ ايٓاظ ايٝ٘، ٖٚذٙ 

 اٯٜات َٔ اٱعذاس ايػريٟ يًكزإٓ.
٫ تعًـِ اغيـزأ٠ ٚتقـٝ  سكٛقٗـا     ٚانزت اٯ١ٜ ايٛارخ ٚايـٛيٞ يهـٞ    

٭ْٗا تضتشل ا٭دز٠ باٱرفاع صٛا٤ نإ ا٭ب َٛدٛنال اٚ ايٛيٞ غريٙ، 
ٚاٯ١ٜ ٚإٕ أعارت ازي َض٪ٚي١ٝ َٔ ٜتهؿٌ ايزفٝ  ؾ ْٗا اٜقال ؼـذر َـٔ   
ــ٢(        ــز )عً ــزف اؾ ــ٤ٞ س ــز٠، ٚف ــ٘ ؼي اٱد ــدٜد عًٝ ــ٘ ٚايتغ ــزار ب ا٭ف

اعار٠ ازي إ ا٭فزار احملت١ًُ ؼي)ٚع٢ً اغيٛيٛن ي٘( َٚا ؾٝ٘ َٔ اٱصتع٤٬ 
 ع٢ً اغيزأ٠ ؼي باب ايزفاع١ انجز َٓٗا ع٢ً ايزدٌ ٚٚارث٘.

ــ٘     ــاب ايزفــاع ٚيهــٔ ؼي اٜاَ ــ١ اغيٓدٚســ١ ٚايضــع١ ؼي ب ٚاظٗــزت اٯٜ
ٚاعٗزٙ ا٭ ري٠ يًتخؿٝـ ٚايتٝضري ٚبايتغاٚر بـري ا٭ب ٚا٭ّ ٚسؾـٍٛ   
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١ َٔ اؾٗايـ١  ايرتافٞ، ٚا٭ؽٌ إ ٜهٕٛ تغاٚر قبٌ ايرتافٞ ٚشيٓ  اٯٜ
ٚايػزر ٚيهٓٗا انزت ايرتافٞ قبٌ ايتغاٚر ػيا ٜدٍ ع٢ً اران٠ َع٢ٓ اعِ 

 ؼي ايتغاٚر ٚإ َٛفٛع٘ ٜتعد٣ َض ي١ ايزفاع، ٚؾٝ٘ َضا٥ٌ:
مشٛي٘ ًَشكات َٚضا٥ٌ ايزفـاع ٚايرتافـٞ عًـ٢ سؾـٍٛ      ا٭ٚزي :

ايؿؾاٍ، نُا يٛ اتؿكا ع٢ً ايؿؾاٍ ؼي ايغٗز ايٛاسد ٚايعغزٜٔ َٔ َـد٠  
 ري، ؾإ ايتغاٚر ٜضتُز بعدٖا ؾكد ٫ ٥٬ِٜ ايزفٝ  ٖذا ايؿؾاٍ.اؿٛي

قد ٜضبب ي٘ َقـاعؿات ٚاا٣ ٚاعـزاض ٜٚكـ  ٖـٛ ٚاَـ٘ ؼي       ايجا١ْٝ :
 سزز ٚعضز اٚ إ ايقزر ًٜشل ايٛايد ْؿض٘.

 ٖذا ايتغاٚر نع٠ٛ مسا١ٜٚ يًعٛن٠ إزي ايشٚد١ٝ. ايجايج١ :
 كؾ١ٝ ؾٝٗا.ايتغاٚر ؼي أدز٠ ايزفاع ٚايشٜان٠ ٚايٓ ايزابع١ :

َٛفٛع ايتغاٚر أعِ َٔ ايزفاع١ يتعدن اؿادات يًؾيب  اـاَض١ :
 ٚاغيضا٥ٌ ايطار١٥.

ٚايتكدِٜ ٚايت  ري بري ايرتافٞ ٚايتغاٚر )عٔ تزاض َُٓٗا ٚتغاٚر( 
َٔ اعذاس ايكزإٓ ٚبٝإ ايزأؾ١ بايؾيب ٚإ اٱتؿـام عًـ٢ ايؿؾـاٍ يـٝط     

غاٚر ٜضتُز ازي َـد٠ اؿقـا١ْ   قطعٝال َضتكزال بٌ ٜبك٢ َتشيش٫ل، نُا إ ايت
٫ٚ ٜتعًل سيد٠ ايزفاع١ ؾك ، ٚيٛ نإ ٖذا ايتغاٚر بايٛاصط١، ٚقد ٚرن 

ًَالَاطانز ايرتافٞ سيا ٜؿٝد تزعض سؾٍٛ ايغ٤ٞ عًٝ٘، نُا ؼي قٛي٘ تعازي 

ــ٘ تعــازي  (1)ص جُنَيياحَاعَهَييْضكُىضافًَِْييااذَشَألضَييْضرُىضاتِييوِايِييٍضاتَعضييذِاألنََْشِّضَييحِااا أٌَضاَِالَّاطٚقٛي

 .(2)صذَكٌٌَُاذَِِاسَجًاعٍَضاذَشَألٍِ
يكد تهزر يؿغ )٫ دٓاا عًٝهِ ( ؼي اٯ١ٜ، ٖٚٞ اٯ١ٜ ايٛسٝد٠ ايـيت  
ٜــزن ؾٝٗــا ٖــذا ايتهــزار ػيــا ٜــدٍ عًــ٢ يــشّٚ عــدّ ايتغــدٜد عًــ٢ ايــٓؿط  

                                                           

 . 24( صٛر٠ ايٓضا٤ 1)
 . 29( صٛر٠ ايٓضا٤ 2)
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ٚاٱستٝاط اغيخايـ يٲستٝاط ؼي باب ايزفاع١ ٭ْٗا َٔ اغيٛافٝ  اييت ٫ 

يؿـانا ؾٝٗـا ترتتـب عًٝـ٘ افـزار نـجري٠ عادًـ١        تكبٌ ايت  ري ٚإ اـًـٌ ا 
 ٚآد١ً.

ٚقد ٚرن يؿغ )٫ دٓاا عًٝهِ( اٚ سيا ٜغابٗ٘ َجٌ يٝط عًٝهِ دٓاا، 
ــانات       ــت ؼي ايعب ــر ٚص ــزتري ؼي اؿ ــزإٓ، َ ــز٠ ؼي ايك ــزٜٔ َ ــال ٚعغ عيض
ٚاغيعا٬َت، ٚصب  عغز٠ َز٠ ؾُٝا ٜتعًل بغـ٪ٕٚ اغيـزأ٠ ٚاسهـاّ ايٓهـاا     

ايعٓا١ٜ ايعا١َ ب سهاّ ايٓضا٤ ٚعدّ ايتؿزٜ  اٚ ٚايط٬م ػيا ٜدٍ ع٢ً يشّٚ 
ايتٗإٚ بٗا ٭ْٗا اصاظ بٓا٤ ا تُ  ايعكا٥دٟ َٚد ٌ اٱؽ٬ا ٚاـًٌ 
ٚاٱرباى ٚايتؿـزٜ  ؼي بـاب ايٓهـاا ٜـ٪نٟ ازي ارتهـاب اغيعاؽـٞ، ؾًـذا        
دا٤ت ٖذٙ اٯٜات يقب  اغيعا١ًَ ؼي ايٓهاا ٚا بار اغيزأ٠ بإ ايكزإٓ حيؿغ 

مل تًٓٗا ؼي ايدْٝا ؾٗٞ هلا ؼي اٯ ز٠ ٚتهٕٛ اْذارال ٚسدزال  هلا سكٛقٗا إ
 عٔ ايتعدٟ عًٝٗا.

نُا حيٌُ ْؿٞ اؾٓاا ٚاٱثِ ع٢ً اغيعٓـ٢ اٱجيـابٞ ٖٚـٛ اؿـح عًـ٢      
نؾ  ادٛر ايزفاع١ عضب ايغزط ٚايعكد ٚاغيبانر٠ ٱٜؾاي٘ ازي اغيزفع١ 

  ٚ اْعهـاظ  غيا ؾٝ٘ َٔ ْغز اٱسضإ ٚؽ٬ا ا تُ  ٚصد سادـ١ اغيزفـع١ 
 ا٭َز ع٢ً ايزفٝ .

 ٚدا٤ت  اشي١ اٯ١ٜ َزنب١ َٔ أَٛر:
ايتٛنٝد ع٢ً تك٣ٛ اهلل ٚا٭َز بٗا ؽزاس١ بـري ثٓاٜـا اسهـاّ     ا٭ٍٚ :

 ايزفاع١.
َٓ  سذـب سـل اغيزفـع١ ٚاغتؾـاب ادزتٗـا، َٚـا ؾٝـ٘ َـٔ          ايجاْٞ :

 اٱفزار بٗا.
ٚتزبٝت٘ اؿٝط١ ٚاؿذر َٔ اٱفزار بايزفٝ  اٜقال ؼي اعدانٙ  ايجايح :

ٚعـدن ايزفـعات، اٚ ؼي سؾـٍٛ تػـٝري طـار٨ عًـ٢ اؿًٝـب اثـز عــعٛر         
 اغيزفع١ بايػدي ٚاؿٝـ اٚ تزتب ا٭ثز ؼي َضتكبٌ أٜاَ٘.
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اٱ بار عٔ عًِ اهلل تعازي سيا ٜؿعٌ ايٓـاظ، يتهـٕٛ اسهـاّ     ايزاب  :
ايزفاع١ ا تبـارال ٚاَتشاْـال ٚعـاٖدال عًـ٢ تكـ٣ٛ اهلل، ٚسضـٔ اغيعاًَـ١،        

زا٤ ٚاغيضتقـعؿري ٚايعٝـاٍ َطًكـال ايؾـػري ٚايهـبري ٚايـذنز       ٚإْؾاف ايؿكـ 
 ٚا٭ْج٢. 

 حبث فمًٙ
ٌٴ ايٹـو       َٹجٵـ ً ـ٢ اْيـٛاِرخٹ  ٚعٔ عًٞ ع أْ٘ قاٍ ؼي قٍٛ اهلل عش ٚدٌ ٚعٳ
اٯ١ٜ قاٍ ٢ْٗ اهلل عش ٚدٌ إٔ ٜقـار بايؾـيب أٚ ٜقـار ب َـ٘ ؼي رفـاع٘      

ؾـا٫ عـٔ   ٚيٝط هلا إٔ ت  ذ ؼي رفاع٘ ؾٛم سٛيري ناًَري ؾـإٕ أرانا ؾ 
تزاض َُٓٗا نُا قاٍ اهلل عش ٚدٌ نإ ايو إيُٝٗا ٚايؿؾاٍ ايؿطاّ ٫ٚ 
ٜٓبػٞ يًٛارخ إٔ ٜقار اغيزأ٠ ؾٝكٍٛ ٫ أنع ٚيدٖا ٜ تٝٗا قاٍ أبٛ دعؿز ؼي 

ٌٴ ايٹو  قاٍ ٖٛ ؼي ايٓؿك١ َٹجٵ ً ٢ اْيٛاِرخٹ   .قٍٛ اهلل عش ٚدٌ ٚعٳ
٫ ٜٓشع َٓٗـا إ٫  ٫ٚ ػرب اغيزأ٠ ع٢ً رفاع ٚيدٖا ٚ ًٝ٘ ايض٬ّٚعٓ٘ ع

أ ز٣ ٚيٝط هلا إٔ ت  ذ اَزأ٠ بزفاٖا ٖٚٞ أسل ب٘ تزفع٘ سيا تكبً٘ ب٘ 
 .ؼي رفاع٘ ؾٛم سٛيري

ب عًــ٢ ا٭ب إصرتفـاع ٚيــدٙ ٚإرفــاع  قـاٍ ايغــاؾع١ٝ ٚاؿٓابًـ١: جيــ  
ايطؿٌ يٝط ٚادبال ع٢ً ا٭ّ، ٫ٚ جيٛس يًشٚز إدبارٖـا عـزٜؿ١ ناْـت أٚ    

 ، إ٫ إاا إمؾزت ايزفاع١ بٗا.عٓ٘ ١١ٓ٥، ٚؼي عؾ١ُ ا٭ب أّ با٦نْٝ
، ٚاغيزان َٔ  قاٍ اؿٓؿ١ٝ: جيب ع٢ً ا٭ّ رفاع١ ايؾيب نٜا١ْ ٫ ققا٤

 .، ٚيٝط إيشاَال نٜا١ْ أٟ بٝٓٗا ٚبري اهلل ٚبكؾد ايكزب١ 
قاٍ اغيايه١ٝ: جيب ايزفاع ع٢ً ا٭ّ بـ٬ إدـز٠ إٕ ناْـت ػيـٔ ٜزفـ       

أَا ايبا٥ٔ ٚايغزٜؿ١  َجًٗا ٚناْت ؼي عؾ١ُ ايشٚز، أٚ عهُٗا نايزدع١ٝ،
 اييت ٫ ٜزف  َجًٗا ؾ٬ جيب عًٝٗا ايزفاع إ٫ إاا إمؾز بٗا ايزفاع.
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 اٌرفغري
ٚؾٝــ٘  صًَألنٌَْألنِييذَألخُاُّشضضِييعضٍَاأًَضالَدَىُييٍَّاط   لٌٛريريٗ ذعريرياىلذفغريريري 

 ٚدٛٙ :
دا٤ انز ايٛايدات ع٢ً مٛ اٱط٬م يٝغٌُ اغيتشٚد١ ٚاييت  ا٭ٍٚ :

 يط٬م اٚ ايؿضخ ٚاٱؾرتام.اْكطعت عؾ١ُ سٚدٝتٗا با
حيُـٌ ايهـ٬ّ عًـ٢ اط٬قـ٘ باٱفـاؾ١ ازي سذٝـ١ ايعـٛاٖز،          ايجاْٞ :

 ؾعاٖز ايًؿغ ايعُّٛ.
َا دا٤ ؼي اٯ١ٜ َٔ اٱعار٠ ازي َ٪ْٚـ١ ْٚؿكـ١ ايٛايـدات ؼي      ايجايح :

َاألنًٌَْضنٌُدِانَوُاسِصْقُيٍَُّاًَكِغضٌَذُيٍَُّطقٛي٘ تعازي  :اٚدد قٛيري َتبآٜري ص ًَعَهَ

إ اٯ١ٜ  اؽـ١ باغيطًكـات يضـٝام اٯٜـات ٚؿؾـٍٛ ايـبػ         ا٭ٍٚ:
بضبب ايط٬م، ٚ٭ٕ ايشٚد١ تهٕٛ ْؿكتٗا ع٢ً ايشٚز َا ناَت ؼي سباٍ 

 ايشٚد١ٝ.
٭ٕ اغيطًكـ١ تضـتشل عًـ٢ ايزفـاع      ايشٚد١،ظيٌ اٯ١ٜ ع٢ً  ايجاْٞ:

١ اٱدز٠ ٚاؾٛاب ع٢ً ا٭ٍٚ عدّ سذ١ٝ اغيع٢ٓ ايضٝاقٞ ي١ٰٜ، ٚ٭ٕ اٯٜ
دا٤ت عهِ عزعٞ ؾٗٛ اعِ َٔ ايبػ  ٚاحملب١ يتعًك٘ باي٫ٛن٠ ع٢ً مٛ 
ــات        ــ١ ٚايهٝؿٝ ــ١ٝ ايطار٥ ــ١ اٚ ايعزف ــاؾ١ٝ ايجابت ــاٜٚٔ اٱف ــٔ ايعٓ ــزن َ ف
ايٓؿضا١ْٝ، اَا ايجاْٞ ؾإ ايشٚدـ١ تضـتشل ايٓؿكـ١ ٚايهضـ٠ٛ بعكـد ايٓهـاا       

 ٚايتُهري ٫ٚ تؾٌ ايٓٛب١ ازي ايتعًٝل ع٢ً ايزفاع.
َٔ َاْ  َٔ اٱط٬م ؼي اٯ١ٜ َ  ام٬ي٘ عضب ايضبب  يٝط  ايزاب  :

ٚاؾ١ٗ ٚاؿٝج١ٝ اا ٫ ٬َس١َ ؼي اٯ١ٜ بري ايزفاع ٚايهض٠ٛ بايٓضب١ يًشٚد١ 
 ،ٚيهٓ٘ تٛنٝد ؿكٗا ٚاثبات يؿقًٗا ٚدٗدٖا َٚا تكدَ٘ يًشٚز ٚا٭صـز٠ 

ؾه ٕ اٯ١ٜ تٓبٝ٘ ازي يشّٚ عهز ايشٚد١ ع٢ً ايزفاع ٚاـدَات اٱفاؾ١ٝ 
 تكدَٗا ٱصتُزار قٛاّ ا٭صز٠ ٚلاسٗا ٚؽ٬سٗا ؾذنز ْؿك١ َٚ٪١ْٚ اييت
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اَا بايٓضب١ يًُطًك١ ؾاْ٘ عًـ٢ مـٛ    ،ٚرسم ايشٚد١ دا٤ ع٢ً مٛ ايتٛنٝد
ايت صٝط ٚايضبب١ٝ أٟ بضبب قٝاّ اغيطًك١ بارفاع ايٛيد ؾاْٗا تضتشل ايٓؿك١ 

 ٚايهض٠ٛ صٛا٤ نادز٠ اٚ ن َز يشَٚٞ ٜؾاسب ايزفاع١.
َٔ اعذاس اٯٜات ايكزآ١ْٝ إ اـطاب ؾٝٗـا ٜٓشـٌ عضـب     اـاَط :

ايًشاظ ٚاغيٛفٛع َ  إ ايٓؿ ٚاسد، باٱفاؾ١ ازي اٱم٬ٍ ٚاٱْغطار 
بعدن اغيهًؿري اغيٛدٛن َِٓٗ ٚاغيعدّٚ، يذا ؾإ ايكزإٓ َ  قدٚن١ٜ نًُات٘ 

 حيٝ  باي٬قدٚن َٔ ايٛقا٥  ٚا٭سداخ.
ٚاسد٠ ٭ٕ َٛفٛعٗا ارفـاع   اٯ١ٜ اعِ َٔ إ تكٝد ظ١ٗ ايضانظ :

عؾـ١ُ ايشٚدٝـ١ اٚ َطًكـ١ ٖٚـٌ تغـٌُ اٯٜـ١        ؼيا٭ّ ٭بٓٗا صٛا٤ ناْت 
اغيطًكــ١ ايــيت تشٚدــت سٚدــال آ ــز  ٫ َــاْ  َــٔ ايــو ااا مل ٜــزن َــاْ    

 بايعٓٛإ ايجاْٟٛ.
يعٌ ؼي اٯ١ٜ نع٠ٛ يًشٚز ايجـاْٞ بايزفـا ٚايكبـٍٛ بزفـاع١      ايضاب  :

ٚنـِ َـٔ ٚيـد تعًـل بـايشٚز ايجـاْٞ ٭َـ٘        ا٭ّ يٛيدٖا َٔ ايشٚز ا٭ٍٚ، 
 ٚا ذ خياطب٘ ٜا ابتٹ، نٌ ٖذا َٔ اغيدارظ اٱدتُاع١ٝ ؼي اٱص٬ّ.

ــأَ : ٜــ تٞ ايــزسم ٚايهضــ٠ٛ بايٓضــب١ هلــا ٱصــتشكاقٗا ا٭دــز٠       ايج
ٚيًتخؿٝـــ عــٔ ايــشٚز ايجــاْٞ ٚيتٛنٝــد عــدّ ٚدــٛب اٱرفــاع عًٝٗــا،  

 ؾٛؽـال ٚإ يبٓٗـا    ٚيبعح ايزأؾ١ عٓـدٙ ٚعٓـد ا٭ّ عًـ٢ ايٛيـد ايزفـٝ      
اؾقٌ يدي ي٘ ٖٚٞ انجز عؿك١ عًٝ٘ َٔ غريٖا ست٢ َـ  ايطـ٬م ٚايـشٚاز    
َٔ آ ز ٭ْ٘ ابٓٗا ٚقد اْعهضت آثار ايط٬م عًٝ٘ صـًبال ٫ٚ عـرب٠ باؿايـ١    
ايٓانر٠ ايغاا٠ اٚ َا قد تعٗزٙ اغيزأ٠ َٔ ايعٓان ٚايػًع١ َع٘ بضبب بعـ   

طًـل غيـا اٚؽـًٗا ايٝـ٘ َـٔ      ايقػٛط ايٓؿض١ٝ اٚ ؼي صاعات ايتغـؿٞ َـٔ اغي  
 ساٍ.

٫ تدٍ اٯ١ٜ ع٢ً ايٛدٛب ٚإ دا٤ت بؾـٝػ١ اــرب ايـذٟ     ايتاص  :
َٚٓ  اٱفزار با٭ّ ؼي َٛفٛع ٚيدٖا صٛا٤ ناْت باق١ٝ  اٜقال ٜؿٝد اٱْغا٤
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عؾ١ُ ايشٚد١ٝ اٚ َطًك١ َ  قٝد ايضـع١ ٚاٱَهـإ َٚـ  عـدّ ٚدـٛن       ؼي

 َٛاْ  عزف١ٝ.
آ١ْٝ ٜـدٍ عًـ٢ ايٛدـٛب اٚ اٱْتكـاٍ ازي     ظاٖز اٯٜات ايكز  ايعاعز :

قـاٍ   ،ايػري َ  عدّ اٱتؿام ٚاٱْؾاف، باٱفاؾ١ ازي قاعد٠ ْؿٞ اؿـزز 
ط ٚقٛيــ٘ تعــازي  ص ٍَّيفَييإٌِضاأَسضضَييعضٍَانَكُييىضافَيي ذٌُىٍَُّاأُجٌُسَىُيياط تعــازي 

اّ ، ٚؼي  رب صًُٝإ بٔ ناٚن عٔ اٱَص ًٌََِضاذَعَاعَشضذُىضافَغَرُشضضِ ُانَوُاأَُضشٍَ

دعؿز ايؾانم عًٝ٘ ايض٬ّ: "٫ ػرب اؿـز٠ عًـ٢ ارفـاع ايٛيـد ٚػـرب اّ      
ايٛيد"، ْعِ ػرب ا٭ّ ع٢ً ارفـاع ٚيـدٖا ؼي سـاٍ عـدّ ٚدـٛن َزفـع١       

ٚنذا يٛ ٚددت ، غريٖا ؾٝهٕٛ اٱرفاع عًٝٗا ع٢ً مٛ ايٛدٛب ايعٝين
 ،ربعـاغيزفع١ ا٭ ز٣ ٚيهٔ ا٭ب َعضز ٫ٚ َـاٍ يًٛيـد، ٚيـٝط َـٔ َتـ     

يٛ ؾكد ا٭ب يٛدٛب ْؿك١ ايٛيد عًٝٗا، ٖٚذا ايٛدٛب بايعزض َا ٚنذا 
ناَٝال أٟ ؼي ساٍ سٚاٍ اصباب٘ ايكٗز١ٜ ٜشٍٚ ٜٚزد  ازي ا٭ؽٌ ٖٚٛ عدّ 

 .ايٛدٛب

َٚٔ ايؿكٗـا٤   ،ٚا٭ق٣ٛ اصتشكام ا٭دز٠ ؼي ٖذٙ ايؾٛر َ  اَهاْٗا
 ٖٚٛ اٍٚ َا حيًب ازي -بهضز اي٬ّ  -َٔ اٚدب ع٢ً ا٭ّ ارفاع ايًبا٤ 

ث٬ث١ اٜاّ ٚب٘ قاٍ ايع١َ٬ ٚايغٗٝد ا٭ٍٚ، ٚعٔ ايؿافـٌ اغيكـدان اْٗـا ٫    
تضتشل ا٭دز٠ عًٝـ٘ ٭ْـ٘ ٚادـب، ٚا٭قـ٣ٛ اْـ٘ ٫ جيـب عًٝٗـا ارفـاع         
ايؾيب ايًبا٤ ٚاْٗا تضتشل ا٭دز٠ عًٝ٘ َٚا قٌٝ إ ايٛيد ٫ ٜعٝػ بدٕٚ 

٠ ٚااا تعًكـت سٝاتـ٘ بـ٘ اؽـبض فـزٚر      ايًبا٤ ٚيٛ رفع١ ٚاسد٠ مل ٜجبـت 
 .ٚٚادبال

ط دٍ ع٢ً ايٛدٛب بديٌٝ قٛي٘ تعـازي  ـ١ ٫ تــَِٚٓٗ َٔ قاٍ بإ اٯٜ
ــا   ص فَييإٌِضاأَسضضَييعضٍَانَكُييىضافَيي ذٌُىٍَُّاأُجُييٌسَىٍَُّا ٚيــٛ ٚدــب ايزفــاع، غي

ٔ اصتشكت ا٭دز٠ ٫ٚ تعـارض بـري ٚدـٛب     ، ٖٚٛ اصتد٫ٍ سضٔ ٚيهـ
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بت٥٬ٝـ١  اٱرفاع ٚا٭دز٠، ؾٗٛ ٚدٛب َكٝد بـاٱدز٠ ٭ْـ٘ يـٝط َضـ ي١ ا    
عبان١ٜ ػـب ٚدٛبـال عٝٓٝـال عًٝٗـا، ْعـِ ٖـذا ايٛدـٛب َتٛدـ٘ ازي اٯبـا٤          

 ٚا٭َٗات َٚكٝد باٱتؿام ٚاٱَهإ ٚعدّ اؿزز.
اٯ١ٜ نع٠ٛ يزعا١ٜ ايشٚد١ ٚتعاٖدٖا ٚإ ناْت َطًك١   اؿانٟ عغز :

يتهٕٛ َ٪١ًٖ ٱرفاع ايٛيد ٚايعٓا١ٜ ب٘، ٚنذا ايٛيـد ساغيـا ٜهـرب ٜٚؾـٌ     
اْ٘ َـ َٛر بـاؾشا٤ ٚانـزاّ ا٭ّ ٚبـذا تتذًـ٢ ْعزٜـ١ اٱنـزاّ        ؽ ؾًٛبصٔ اي

 اٱص١َٝ٬.
دا٤ت اٯ١ٜ بًؿغ ايٛايد٠ يبٝإ اٱصتشكام َٚٛفٛع١ٝ  ايجاْٞ عغز :

 ايزؾل ٚاُٖٝت٘ ؼي ايٓغ ٠ ٚاٱعدان ٚايرتب١ٝ.
َؿّٗٛ اٯ١ٜ ٜـدٍ عًـ٢ ايٓٗـٞ عـٔ تكـدِٜ غـري ا٭ّ ؼي        ايجايح عغز :

 ايزفاع١.
رب ايتٛنٝد ايكزآْٞ ع٢ً ا٭َٗات ؼي ايزفاع١ ت صٝضال ٜعت ايزاب  عغز :

يكٛاعد عزع١ٝ ٚا ٬ق١ٝ سايت نٕٚ ايهجري َٔ اغيآصٞ ٚاٯ٫ّ َٚغه٬ت 
ا٭َٛر ٚاؿٛانخ ٚاغيؿاصد، َٚٓعت َـٔ اٱمـزاف ٚاـًـٌ ؼي ايؾـ٬ت     

 اٱدتُاع١ٝ ٚاصباب ايرتب١ٝ.
ٕ ٚ اٯ١ٜ ت١ُٝٓ غيًه١ ايزأؾـ١ ؼي ْؿـٛظ اغيضـًُري    اـاَط عغز : ؼي  عـٛ

 .َٚد ٜد اغيضاعد٠ ايبذٍ ٚاظٗار اؿٓإ ٚايزؾل
ؼي اٯ١ٜ سؿغ ؿكـٛم ا٭ّ ؼي َزسًـ١ ايزفـاع١ ٚقـد      ايضانظ عغز :

دان ايٛيد ْٚغ ت٘ ــل باعــز٣ اييت تتعًــ١ ا٭ ـٌ ايتايٝـٜرتعض ع٢ً اغيزاس
 ٚتزبٝت٘.

اٯٜـ١ ت صـٝط يؾـ٬ت نزضيـ١ بـري ا٭ّ ٚابٓٗـا ٚتجبٝـت         ايضاب  عغز :
 َات بز ايٛايدٜٔ.غيكد

شيٓ  اٯ١ٜ ١َٓ اٯ زٜٔ ع٢ً ايٛيد بكٝـاّ ا٭ّ بارفـاع٘    ايجأَ عغز :
 ؾ٬ ١َٓ ٚؾقٌ بٝٓ٘ ٚبري اَ٘.
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ؼٍٛ اٯ١ٜ نٕٚ اغي٬بضات اييت قد ؼدخ َٔ رفـاع١   ايتاص  عغز :

َٚا تٓغزٙ َـٔ اصـباب اؿزَـ١ بايزفـاع١ بـري ايزفـٝ  ٚبٓـات         ،غري ا٭ّ
 .اغيزفع١ ٚؾزٚعٗٔ ٚغري ايو

زٙ ـاغيزان َٔ ايٛيد اغيع٢ٓ ا٭عِ يًذنز ٚا٭ْج٢، ٚدا٤ انـ  ايعغزٕٚ :
ط ٜٚدٍ عًـ٢ اطـ٬م ايًؿـغ آٜـات عدٜـد٠ َٓٗـا        ،بايتذنري يًؿزن ايػايب

انِهزَّكَشِايِْْمُا َظِّاألنْأَََُْْْضٍِ األنهَّوُافِِاأًَضالَدِكُىض ًَالَاذَقْرُهٌُألاأًَضالَدَكُىضايِيٍضااط  (1)ص ٌُّصِْكُىض

 .(2)ص َِيضالَقٍ

اـطــاب اعــِ َــٔ إ ٜٓشؾــز بٛايــد ايزفــٝ    اؿــانٟ ٚايعغــزٕٚ :
ؾٝغٌُ اٌٖ ايشٚز ٚاٌٖ ا٭ّ ٚاٜٚٗا ٚاحملضٓري ٚايضاعري ؼي اؽ٬ا اات 

٭ٕ اٯ١ٜ قإْٛ ٚفعٞ َٚدرص١  ،ايبري ٚا٭َز باغيعزٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهز
ادتُاعٝــ١ ٚنٝــإ تزبــٟٛ َضــتكٌ، ٚقاعــد٠ ثابتــ١ تــٓري ايــدرب ٚشيٓــ  َــٔ 
اٱدتٗان ؼي َكابٌ ايٓؿ، َٚٔ اتباع اهل٣ٛ ٚايتؾزف اي٬َض٪ٍٚ ٚغًب١ 
ــب      ــ١ عذ ــ٬م اغيذََٛ ــزار ٚا٭  ــذاٜا اٱؽ ــان ٚص ــب ٚرٚا ايعٓ ايػق

 ايٛايد٠ عٔ ٚيدٖا ٚبايعهط.
ؼح اٯ١ٜ ع٢ً تعاٖد ايزفٝ  بٌ ايٛيد ؼي َزاسٌ  ايجاْٞ ٚايعغزٕٚ :

ٚاٖتُاّ ايغزٜع١ بهٌ ؾزن  سٝات٘ َطًكال ٚتبري اٱعذاس ؼي ايرتب١ٝ اٱص١َٝ٬
 َٔ اغيضًُري َٔ سري ٫ٚنت٘ َٚزس١ً ايزفاع١.

مـٔ عادــ١ ازي نراصــات تـبري اٯثــار اٱجيابٝــ١    ايجايـح ٚايعغــزٕٚ : 
 ؿًٝب ا٭ّ ؼي ا ٬م ايؾيب ٚصذاٜاٙ عٓد اٱنراى ٚايبًٛؽ.

ؼي اٯ١ٜ سح ٭ٌٖ ايشٚد١ ع٢ً ايعٓا١ٜ با٫ٚنٖا  ايزاب  ٚايعغزٕٚ :
ايبٓـت ٚادـب   ابـٔ  اْتِٗ ٭ِْٗ ابٓا٤ِٖ بايٛاصط١ يـذا ؾـإ   ٚسؿعِٗ ٚاع

                                                           

 . 11( صٛر٠ ايٓضا٤ 1)
 . 151( صٛر٠ ا٭ْعاّ 2)
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 ايٓؿك١. 
ٚيكد اٖب ْؿز قًٌٝ َٔ ايؿكٗا٤ ٚ ٬ؾال يًُغـٗٛر ازي سًٝـ١ اـُـط    
غئ اْتضب ازي ايشٖزا٤ عًٝٗا ايض٬ّ ٚبين ٖاعِ َطًكال َـٔ طـزف ا٭ّ،   

 َٚٔ اغيتكدَري اٖب ازي ايو ايضٝد اغيزتق٢.
اؿهِ ٜجبت غئ اْتضب ازي ٖاعـِ   ٚيهٔ ايًػ١ ٚايعزف جيع٬ٕ َدار

ايٛيد ٚاْطباقـ٘  اصِ با٭ب ٚايٝ٘ اٖب اغيغٗٛر، ٚايو ٫ ضيٓ  َٔ ؽدم 
 سكٝك١ ع٢ً ايذٟ ٜٓتُٞ هلاعِ َٔ طزف ا٭ّ َباعز٠.

ٚسهٞ إ ايزعٝد أَز ٚسٜزٙ عًٞ بـٔ ٜكطـري إ ٜٗـ٤ٞ ٭٫ٚنٙ ثٝابـال     
ٖـٌ ايبٝـت   ددٜد٠ يّٝٛ ايعٝد، ٚنإ عًٞ بـٔ ٜكطـري َغـٗٛرال بـاي٤٫ٛ ٭    

ايشٖزا٤ عًٝٗا ا٫ٚن عًِٝٗ ايض٬ّ ٜضُ  َٔ ايزعٝد ٚساعٝت٘ رنِٖ يٓضب١ 
ايض٬ّ ازي ددِٖ رصٍٛ اهلل ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ، ٚإ أ٫ٚن ايبٓت 

 يٝضٛا با٫ٚن اصتد٫٫ل بكٍٛ ايغاعز:
 

 بْٓٛـــــــــا بٓـــــــــٛ ابٓا٥ٓـــــــــا ٚبٓاتٓـــــــــا   
 بٓــــــــــــــــــٖٛٔ ابٓــــــــــــــــــا٤ ايزدــــــــــــــــــاٍ ا٭باعــــــــــــــــــد 
  

 ثٝابــال ددٜــد٠ ٭٫ٚن ايزعــٝد ٚتــزى ا٫ٚنال ٚاسقــز عًــٞ بــٔ ٜكطــري
ؽػارال يبٓت ايزعـٝد ناْـت قـد ردعـت ازي نارٙ بعـد إ َـات سٚدٗـا،        
ؾد ٌ ٖ٪٤٫ ايؾػار ع٢ً ددِٖ ٖارٕٚ ايزعٝد بانري قشْٚري، ؾػقب 
ايزعٝد ع٢ً عًٞ بٔ ٜكطري ٚقاٍ: مل تزنـت ٖـ٪٤٫ ايؾـػار ٚمل ؼقـز     

اٍ: َـا أَـزتين، قـاٍ: أمل اَـزى     هلِ ثٝابال ددٜـد٠ َجـٌ صـا٥ز ا٫ٚنٟ  قـ    
٫ٚن  بتذدٜد ثٝاب ا٫ٚنٟ  قاٍ: ٚيهٓهِ تكٛيٕٛ إ ا٫ٚن ايبٓت يٝط ب

 ؾتٓب٘ ايزعٝد.
ٚقٌٝ إ بٝت ايغعز اع٬ٙ فعٍٛ، ٚع٢ً ؾزض عدّ اؾعٌ ٚايؿـزم  
بُٝٓٗا يٝط نبريال ٚاصعال ايـو اْـ٘ قـٍٛ عـاعز ٫ٚ ٜؾـًض يٲرتكـا٤ غيكـاّ        
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سكٝك١ ايٓضب، ؾاْ٘ قٍُٛ ع٢ً اغيبايػ١ ٚطبٝع١ اؿذ١ ؼي ا٭َٛر ايغزع١ٝ ٚ

ايعزف ؼي سَإ قدن، ٚقـد ٜتعًـل ظاْـب َـٔ دٛاْـب اؿٝـا٠  اؽـ١ ؼي        
ؾٝٗا ازي ايزداٍ ٚإ ا٫ٚن ايبٓت ٜكُٕٝٛ ؼي نار  ٚاؿاد١ ا تُعات ايكب١ًٝ

 ابِٝٗ ْٚؿعِٗ ي٘ نُا ٖٛ ايػايب.
 :ًخًٝؿ١ اغي َٕٛٚاْغد ي

 

 ٚاصيــــــــا اَٗــــــــات ايٓــــــــاظ اٚعٝــــــــ١
 َضـــــــــــــــــــــــــتٛنعات ٚيٰبـــــــــــــــــــــــــا٤ ابٓـــــــــــــــــــــــــا٤   
  

ٚقد سؾًت َٓاظزات يًُ َٕٛ َ  ايزفا عًٝ٘ ايض٬ّ ؼي ايٓضب١ ازي 
 ايٓيب ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ.

ٚقد انزّ ايكزإٓ اٱَٗات صٛا٤ باٱنزاّ يًٛايدٜٔ بعـزض ٚاسـد اٚ   
اأًَضالَدَىُيٍَّااااط يذنزٖٔ باـؾٛـ نُا ؼي قٛي٘ تعـازي   اُّشضضِيعضٍَ ًَألنٌَْألنِيذَألخُ

ٚغريٖا َٔ اٯٜـات نُـا إ ايضـ١ٓ ايغـزٜؿ١ دـا٤ت       صٌضنَْضٍِاكَيايِهَْضٍِاا َ

ــ١ ٚتكــدضيٗا عًــ٢ ا٭ب،    ــ٘ ا٭ٚيٜٛ ــا٤ ظاْبٗــا ٚاعطا٥ ــانزاّ ا٭ّ ٚاٱعتٓ ب
بـاب اغيـرياخ ٖٚـٛ عـطز ايعًـِ ٚقـد        ،ٚايٓضب١ يٮب بٛاصط١ ا٭ّ ٜ٪ندٙ

سح ايٓيب ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ ع٢ً تعًُـ٘ ٚقـد ٜهـٕٛ َـٔ ٚدـٛٙ      
ٚادتٓاب ظًِ اغيزأ٠  ايبٓت َٔ اغيٓشي١ ٚؽش١ ايٓضببٔ عًُ٘ َا ٜعط٢ ٫ت

 ٚؾٝ٘ ٚدٗري : بٓتال ناْت اٚ ا تال اٚ سٚد١
دا٤ت اٯ١ٜ بًؿغ ايٛايـدات ٫ ا٭َٗـات، ٱثـار٠ ايغـؿك١      ا٭ٍٚ :    

 ٚبٝإ اصتشكاقٗٔ يٲرفاع ٚا٭ٚي١ٜٛ ؼي ايزعا١ٜ ٚإ اغيٛيٛن ؾزع هلا.
ز ٚاٱْغا٤ ـ٢ٓ ا٭َـُٔ َعـ١ٜ، ٚيهٓٗا تتق رب ١ـٜؽٝػ١ اٯ ايجاْٞ :    

ــ  ايتعــدٟ اٚ     ــدات ا٫ٚنٖــٔ، ٚغيٓ ٚاـطــاب ايتهًٝؿــٞ أٟ يريفــ  ايٛاي
 ايتؿزٜ .
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 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ : ص  ٌَضنَْضٍِاكَايِهَْضٍِط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

اؿٍٛ ٖٛ ايعاّ ٚايضـ١ٓ ٱْكـ٬ب ٚؼـٍٛ ا٭ٜـاّ ٚعـٛن٠      ا٭ٍٚ :       
 اات ا٭عٗز.

ــ      ــزار    اْٞ :ايج ــ١ ازي ا٭ص ــ١ ٚايطبٝ ــات اٱدتُاعٝ ــل ايدراص مل تزت
ايضُا١ٜٚ ايها١َٓ ؼي ٖذا ايتشدٜد َٚؿاُٖٝ٘ َٚٓاؾع٘ ايطبٝـ١ ٚاٱدتُاعٝـ١   

تعًل باثز اؿًٝب ؼي صيٛ ايؾيب ؼي تًـو اغيـد٠   ت اييتٚا٭ ٬ق١ٝ ٚايؾش١ٝ 
 ٛاـ سًٝـب ا٭ّ ؼي تًـو اغيـد٠ بايـذات      با٫فاؾ١ ازي ،نٕٚ َا بعدٖا

 اصباب اغيٓاع١.ؼي باب ايتػذ١ٜ اٚ اغيهْٛات اٚ  صٛا٤
ايتشدٜد بهُاٍ اؿٛيري َٓ  يٲ ت٬ف ٚاٱفزار با٭ّ  ايجايح :     

 اٚ ايزفٝ  اٚ ا٭ب.
دا٤ ايتشدٜد يبٝإ اٱران٠ ايته١ٜٝٓٛ ٚايتغزٜع١ٝ ؼي بـاب   ايزاب  :     

 ايزفاع١ ٚانزاّ اٱْضإ ؼي اٜاَ٘ ا٭ٚزي َٔ اؿٝا٠ ايدْٝا.
َزسًــ١ ايزفــاع١ ٫ ٜٓشؾــز َٛفــٛعٗا بايزفــٝ  بــٌ  اـــاَط :     

تغٌُ نٌ اْضإ يـٝعًِ ايهبـار ردـا٫ل ْٚضـا٤ تعاٖـد اٱصـ٬ّ هلـِ ٖٚـِ         
 ؽػار ؾٝتٛدٗٛا بايغهز ٚايجٓا٤ ي٘ تعازي.

تقــ  اٯٜــ١ قٛاعــد نًٝــ١ يًؿكٗــا٤ ٚايكقــا٠ ٚايكــا٥ُري  ايضــانظ :     
اسع ٚاـؾ١َٛ اٚ اٱعرتاض بغ٪ٕٚ اؿهِ ٚؾٝٗا ؽٝا١ْ هلِ َٚٓ  َٔ ايتٓ

عًِٝٗ ٚبذا تتذ٢ً آٜات َٔ اعذاس ايكزإٓ سيا ي٘ َٔ ايٛظا٥ـ ؼي ايتغزٜ  
 ٚسؿغ ايٓضٌ اٱْضاْٞ ٚاؿًٝٛي١ نٕٚ ايؿذي.

ٜغرتط ؼي باب سنا٠ ا٭ْعاّ َج٬ل إ حيٍٛ عًٝٗـا اؿـٍٛ    ايضاب  :     
غـز  ٚحيؾٌ سيقٞ اسد عغز عٗزال ٬ٖي١ٝ ؾٝذب بد ٍٛ ايغٗز ايجاْٞ ع

َٔ ايض١ٓ ٚإ مل ٜهٌُ ٚعًٝ٘ ْؾٛـ، ٚؼي ؽشٝش١ ايؿق٤٬ عٔ سنـا٠  
ايٓكدٜٔ: ااا ن ٌ ايغٗز ايجاْٞ عغز ؾكد ساٍ عًٝ٘ اؿٍٛ، ٚٚدبت عًٝ٘ 

 ؾٝٗا ايشنا٠.
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ٚا تًـ ؼي اصتكزار ايٛدٛب بتُاّ ايغٗز اؿانٟ عغـز، اّ اْـ٘        

ايغٗز ايجاْٞ ٜبك٢ َتشيش٫ل ست٢ ٜتِ ايغٗز ٚا٭ردض ٖٛ ا٭ٍٚ َ  اعتبار 
عغــز َــٔ اات ايضــ١ٓ، ٚنــذا ؼي بــاب ؽــٝاّ ايهؿــار٠ عــٗزٜٔ َتتــابعري،  
ٚؽٝاّ ّٜٛ َـٔ ايغـٗز ايجـاْٞ َتؾـ٬ل َـ  ايغـٗز ا٭ٍٚ جيـشٟ ؼي ؽـدم         
اتؾاٍ ايغٗزٜٔ ٚجيٛس َع٘ انا٤ تت١ُ ايغٗز ايجاْٞ َتكطعال باؾزان ؼي اٜـاّ  

يعزف ؾٝكاٍ اقاّ ايؾٝاّ باعتبار اْٗا غري ارتباط١ٝ، ٚنذا ؼي يػ١ ايعزب ٚا
سٛيري ٜٚكؾدٕٚ س٫ٛل ٚبع  اؿٍٛ اٚ عٗزٜٔ ٜٚزٜدٕٚ عٗزال ٚبع  

 يؾدم اْطبام ايهٌ ع٢ً اؾش٤ عٓد ايتًبط ب٘. ،ايغٗز
ؾًذا دا٤ت آ١ٜ ايزفاع١ بايتٛنٝد ع٢ً نُاٍ اؿٛيري ٚعدّ ايؿؾٌ بُٝٓٗا 

 ٖٚٛ ظاٖز اٯ١ٜ ٚعًٝ٘ اٱطياع ٚايٓؾٛـ ٚايؿتا٣ٚ.
 

 حبث اصٛيل
 عٓٛإ ي٘ ث٬ث١ َعإ:اغيؿّٗٛ 
 اْ٘ اغيديٍٛ ٚاغيع٢ٓ ايًػٟٛ يًه١ًُ. ا٭ٍٚ:
اغيع٢ٓ اٱفاؼي ايذٟ ٜؿِٗ ؼي َكابٌ َؾدام ايه١ًُ اٚ اؾ١ًُ ٖٚٛ  ايجاْٞ:

 اعِ َٔ اغيع٢ٓ ا٭ٍٚ.
ٚخيتؿ  ،َا ٜكابٌ اغيٓطٛم ٖٚٛ اغيع٢ٓ اٱؽط٬سٞ يًؿغ اغيؿّٗٛ ايجايح:

ؾـاغيٓطٛم ٜعـين    ،ٕٚ ايه١ًُ اغيؿـزن٠ بايد٫ي١ اٱيتشا١َٝ يًذٌُ ايرتنٝب١ٝ ن
ايد٫ي١ اغيطابك١ٝ صٛا٤ نإ سكٝك١ اٚ فاسال ٖٚـٛ اغيتبـانر ازي ايـذٖٔ عٓـد     
ــ١ ؾكٛيــو: ااا سايــت     ــ١ اٱيتشاَٝ ــ٘ اغيؿٗــّٛ بايد٫ي ــ١، ٜٚكابً مســاع اؾًُ
ايغُط ؾؾٌ ايعٗز ٖٚٛ اغيٓطٛم َٚؿَٗٛ٘: ااا مل تشٍ ايغُط ٚتهـٕٛ  

 ؽـ٠٬ ايعٗـز ٭ْٗـا تكـ  س٦ٓٝـذ قبـٌ ٚقتٗـا       ؼي نبد ايضُا٤ ؾـ٬ جيـٛس انا٤   
ٚسُٝٓا ص٦ٌ اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ايض٬ّ عٔ ايعامل ؾاداب ٚبري ؽؿات٘ ص٦ٌ 

 .عٔ اؾاٌٖ ؾكاٍ: قد ؾعًت
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ٚا تًـ ؼي سذ١ٝ اغيؿّٗٛ يذا ان ً٘ بعقِٗ ؼي َباسح اؿذ١، ؾاغيؿّٗٛ 
ْ٘ بٗذا اغيع٢ٓ  ارز عٔ َديٍٛ ايًؿغ ٚيهٓ٘ ٫سّ ي٘، يذا عزف اغيؿّٗٛ با

سهِ غري َذنٛر َٚا نٍ عًٝ٘ ايًؿغ ٫ ؼي قٌ ايٓطل، نٛدٛب اغيكدَـ١  
ٚن٫ي١ ٚدٛب ايغ٤ٞ ع٢ً سز١َ  ،ايعك١ًٝ ٚٚدٛب َكد١َ ايغ٤ٞ يٛدٛب٘

فدٙ، َٔ ٚدٛٙ ايد٫ي١ اييت ٜهٕٛ ٫سَٗا بٝٓا باغيع٢ٓ ا٭عِ ٚإ انران٘ 
  ؿ.حيتاز يتٛصٝ  َكد١َ عك١ًٝ اٚ ا تؾاؽ٘ باي٬سّ ايبري باغيع٢ٓ ا٭

 ٜٚٓكضِ اغيؿّٗٛ ازي قضُري:
ٜٚتعًل با٭ؾزان ايطٛي١ٝ يًشهِ ٚاييت مل تذنز ؼي  ا٭ٍٚ: َؿّٗٛ اغيٛاؾك١:

اغيٓطــٛم نُــا ؼي ؽــدم يؿــغ ايبٓــت ٚمشٛيــ٘ ايبٓــات ٚإ ْشيــت أٟ َــٔ  
 ٚبٓات ايبٓت.بٔ ايؾًبٝات ٚبٓات ا٫

ٓطـٛم  ٖٚٛ ايذٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ اؿهِ كايؿال ؿهِ اغي ايجاْٞ: َؿّٗٛ اغيخايؿ١:
 ٖٚٛ ع٢ً صت١ ٚدٛٙ:

 َؿّٗٛ ايغزط. : ا٭ٍٚ
 َؿّٗٛ ايٛؽـ. :ايجاْٞ 

 َؿّٗٛ ايػا١ٜ. :ايجايح 
 َؿّٗٛ اؿؾز.ايزاب  

 َؿّٗٛ ايعدن. :اـاَط 
 َؿّٗٛ ايًكب.  :ايضانظ 

َٚؿّٗٛ اؿؾز ٜؿٝد اْتؿا٤ طبٝعٞ اؿهِ عٔ غري َٛفـٛع اؿؾـز صـٛا٤    
ــانا٠    ــز، اٚ ب ــٛ ايكؾ ــٞ ٖٚ ــط٬ا ايب٬غ ــإ باٱؽ ــٌ انا٠   ن ــتجٓا٤ َج اٱص

، ٚٚق  اـ٬ف (1)ص ًَيَاايُحًََّذٌاَِالَّاسَعٌُلٌط اٱصتجٓا٤ )ا٫( نُا ؼي قٛي٘ تعازي 

 .اؿؾز اٚ عدَ٘ ؼي ن٫ي١ اؾ١ًُ ع٢ً

                                                           

 . 144( صٛر٠ آٍ عُزإ 1)
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٫ٚ ب ظ بايزدٛع ازي ايكزا٥ٔ ٚاٱَارات ؾٗذٙ اٯ١ٜ تدٍ ع٢ً اؿؾز 

تقٞ ٚؾكـد  ٚا٭ٚي١ٜٛ، صٛا٤ نإ سل ايزفاع١ بايٛايدات َ  ٚدٛن اغيك
اغيــاْ  ٫ عًــ٢ مــٛ اٱطــ٬م، اَــا اؿؾــز بــاؿٛيري ؾعًٝــ٘ ايٓؾــٛـ         
ٚاٱطياع،ٚقد ٚرن عٔ عًٞ عًٝ٘ ايض٬ّ إ ايٓيب ؽـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘    
ٚصًِ قاٍ: "٫ رفاع بعد ؾؾاٍ"، ٚايؿطاّ حيؾٌ بعد عاَري يكٛي٘ تعازي 

 عًٝ٘ ٚآي٘ عباظ إ ايٓيب ؽ٢ً اهللابٔ ، ٚعٔ ص ًَفِصَانُوُافِِاعَايَْضٍِط 

 ."٫ حيزّ َٔ ايزفاع ا٫ َا نإ ؼي اؿٛيري"ٚصًِ قاٍ: 

 حبث فمًٙ
 ايؾٛر احملت١ًُ ؼي ايزفاع ث٬ث١:

 .س٫ٕٛ نا٬َٕ ا٭ٍٚ :
 .انجز َٔ سٛيري ايجاْٞ :

 .اقٌ َٔ سٛيري ايجايح :
ٚا٭ٍٚ عًٝ٘ ظاٖز اٯ١ٜ ٖٚٛ ْؿ غري فٌُ، اَا ايجاْٞ ؾُكتق٢ اٯ١ٜ 

اْ٘ يٝط َٔ ايزفاع١ ايغزع١ٝ ٖٚٛ اغيزٟٚ عٔ اٱَاّ ايهزضي١ ٚايٓؾٛـ 
عًٞ عًٝ٘ ايض٬ّ ٚعبد اهلل بٔ َضعٛن ٚعبد اهلل بٔ عباظ ٚعبد اهلل بـٔ  
عُز، ٚؼي ؽشٝش١ صعد ا٭ععزٟ اْ٘ ص ٍ اٱَاّ عًٞ بٔ َٛص٢ ايزفا 
عًٝ٘ ايض٬ّ: "عٔ ايؾيب ٌٖ ٜزف  انجز َٔ صٓتري  ؾكاٍ عًٝ٘ ايض٬ّ: 

ن ع٢ً صٓتري ٌٖ ع٢ً ابٜٛ٘ َٔ ايو ع٤ٞ، قاٍ عًٝ٘ عاَري، قاٍ: ؾإ سا
 ايض٬ّ: ٫".

ٚؼي ؽشٝش١ اؿًيب عٔ ايؾانم عًٝ٘ ايض٬ّ يٝط يًُـزأ٠ إ ت  ـذ   
ؼي رفاع ٚيدٖا انجز َٔ سٛيري ناًَري، ٚاغيزان إ ا٭ّ ٫ تضتشل ادز٠ 

 .ع٢ً َا سان ع٢ً اؿٛيري
عٗزٜٔ، ٚقاٍ ٚعٔ طياع١ َِٓٗ احملكل اؿًٞ ظٛاس ايشٜان٠ عٗز اٚ 
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 .ابٛ سٓٝؿ١ بإ َد٠ ايزفاع ث٬ثٕٛ عٗزالاٱَاّ 
اَا بايٓضب١ يًٓكؿ ؾٗٛ دا٥ش بغزط إ ٫ تكٌ َد٠ ايزفاع١ عٔ ٚاسد 

 (1) صًَ ًَضهُيوُاًَفِصَيانُوُاثَالَثُيٌٌَاشَييضشًألااااط ٚعغزٜٔ عٗزال يعَُٛـات قٛيـ٘ تعـازي    
         ٛ ٕ ؾُد٠ اؿُـٌ تضـع١ اعـٗز َٚـد٠ ايزفـاع ٚاسـد ٚعغـزٕٚ عـٗزال ؾٝهـ

فُٛعٗا ث٬ثري عٗزال، ٖٚذا اٱصتد٫ٍ ٫ ٜتعارض َـ  استُـاٍ ارتكـا٤    
ايعًِ ؼي ٖذٙ ا٭س١َٓ ٚسؾٍٛ اي٫ٛن٠ سيد٠ ظيٌ تبًؼ صت١ اعٗز اٚ انجز 
ق٬ًٝل َٔ غري َقاعؿات داْب١ٝ نبري٠  ؾٛؽال ٚإ ايٓؾٛـ نايـ١ عًـ٢   

ؾٝتذ٢ً اٱعذاس ايكزآْٞ عؾز ٚؼدٜد َد٠ ايزفـاع   ايو َٔ غري ع٬ز
 . اؽ١ ٚن ْ٘ ا بار غٝيب عُا صٝشدخ ؼي باب اي٫ٛن٠

ٚيـدت  اَزأ٠ رٟٚ إ رد٬ل دا٤ يٲَاّ عًـٞ عًٝـ٘ ايضـ٬ّ ٚا ـربٙ بـ     
ًَ ًَضهُوُاًَفِصَانُوُاط  بكٛي٘ تعازي اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ايض٬ّيضت١ اعٗز، ؾاصتغٗد 

ــش ٚدــٌ   (2)ص ثَالَثُييٌٌَاشَيييضشًألا الَدَىُييٍَّاًَألنٌَْألنِييذَألخُاُّشضضِييعضٍَاأًَضاط ٜٚكــٍٛ ع

ؾااا اشيت اغيزأ٠ ايزفاع١  ص  ٌَضنَْضٍِاكَايِهَْضٍِانًٍَِضاأَسَألدَاأٌَضاُّرِىَّاألنشَّضَاعَحَ

 .صٓتري ٚنإ ظيً٘ ٚؾؾاي٘ ث٬ثري عٗزال نإ اؿٌُ َٓٗا صت١ اعٗز
ٚيدت اَزأ٠ بٔ اـطاب باْ٘ أتٞ يعُز ر٣ٚ اغيؿٝد ؼي اٱرعان ٚغريٙ ٚ  

اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ايض٬ّ باٯ١ٜ ايهزضيـ١   يضت١ اعٗز بعد سٚادٗا ؾاصتغٗد
ٚنـإ عًـٞ عًٝـ٘ ايضـ٬ّ ٜتـٛزي ايكقـا٤ اٜـاّ         ،ايٛيد ٚيدى ٚقاٍ يًشٚز:

نُا ناْت ٫ٚن٠ حي٢ٝ  ،عُز، ٚؼي  رب إ َد٠ اؿٌُ باؿضري صت١ اعٗز
 بٔ سنزٜا.

ــٔ ٚ ــانمع ــاٍ   ايؾ ــ٬ّ ق ــ٘ ايض ًَألنٌَْألنِييذَألخُاُّشضضِييعضٍَاأًَضالَدَىُييٍَّااط عًٝ

                                                           

 . 15( صٛر٠ ا٭سكاف 1)
 . 15( صٛر٠ ا٭سكاف 2)
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قاٍ َا ناّ ؼي ايزفاع ؾٗٛ بري ا٭بٜٛٔ بايض١ٜٛ ؾااا  ص كَايِهَْضٍِا ٌَضنَْضٍِ

ؾطِ ؾايٛايـد اسـل بـ٘ َـٔ ايعؾـب١، ٚإ ٚدـد ا٭ب َـٔ ٜزفـع٘ باربعـ١          
نراِٖ ٚقايت ا٭ّ ٫ ارفع٘ ا٫ غُض١ نراِٖ ؾإ ي٘ إ ٜٓشع٘ َٓٗـا ا٫  

 .(1)إ ايو ادرب ي٘ ٚاقّٛ ٚارؾل ب٘ إ ٜرتى َ  اَ٘
يؾانم عًٝ٘ ايض٬ّ ٫ ػرب اؿز٠ ع٢ً ارفاع ايٛيد ٚؼي ايهاؼي عٔ ا

ٚػرب اّ ايٛيد، ٚاّ ايٛيد ٖٞ ا٭١َ اييت ؽار عٓدٖا ٚيد َٔ صٝدٖا ؾٗٞ 
ًَو يضٝدٖا َٚٔ َاي٘ ؾًٝط هلا اٱَتٓاع، اَا اؿز٠ ؾ٬ ػرب ٚإ ناْت ؼي 
 عؾ١ُ ايشٚد١ٝ ا٫ َ  امؾار ايزفـاع١ بٗـا ؾتغـًُٗا اسهـاّ ايقـزٚر٠     

 ٚا٭ٚزي إ ٜهٕٛ ٖذا اٱدبار باَز اؿانِ ايغزعٞ. عٝين،ٚايٛدٛب اي
 

 ص نًٍَِضاأَسَألدَاأٌَضاُّرِىَّاألنشَّضَاعَحَط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 
اغيٛؽٍٛ )َٔ( عا٥د ازي ا٭ب ااا اران إ ٜتِ رفاع١ ابٓ٘ ٫ٚ صِ ا٫

ضيٓ  َٔ مشٛي٘ يٮّ ٚايٛيٞ َ  ؾكد ا٭ب، نُا ٜغٌُ ايطبٝب ااا ارت ٣ 
يؾــيب رفــاعت٘ َــٔ ثــدٟ اَــ٘ شيــاّ اؿــٛيري ٚٚدــٛن فــزر إ َؾــًش١ ا

 باٱْتكاـ َٓٗا.
 ٖٚذا ايكٝد غاييب ٜٚدٍ ؼي َؿَٗٛ٘ ع٢ً اَٛر:

إ اؿٛيري شياّ ايزفاع١، ٚاغيـزان َـٔ اؿـٍٛ ٖـٛ ايضـ١ٓ      :  ا٭ٍٚ     
ايكُز١ٜ نُا يٛ بدأت با٭ٍٚ َٔ قزّ ؾاْٗا تٓتٗٞ بايّٝٛ ا٭ ـري َـٔ اٟ   

ض١ٝ ٚاغي٬ٝن١ٜ اييت تشٜد ع٢ً ايكُزٜـ١ مـٛ اسـد    اؿذ١ ٚيٝط ايض١ٓ ايغُ
 عغز َٜٛال.

دٛاس ايٓكؿ ؼي َد٠ ايزفاع١ بغٗز اٚ عـٗزٜٔ اٚ ث٬ثـ١    ايجاْٞ :     
بديٌٝ اٯٜات ايكزآ١ْٝ ٚايٓؾٛـ باٱفاؾ١ ازي قاعد٠ ْؿٞ اؿزز ٚيًتبأٜ 

                                                           

 . 1/225( ايربٖإ ؼي تؿضري ايكزإٓ 1)
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 ؼي اسٛاٍ ايؾبٝإ ٚا٭عخاـ.
اع١ سٛيري ناًَري، يًكاعد٠ تبري اٯ١ٜ اؾق١ًٝ اشياّ ايزف ايجايح :      

 ايه١ًٝ باؾق١ًٝ ايتُاّ ٚتكدضي٘ ع٢ً ايٓاقؿ.
ف٤ٞ اٯ١ٜ بًػ١ ايتذنري ٫ ٜعين اؿؾـز بـا٭ب بـٌ ٭ْـ٘      ايزاب  :      

ايػايب ؼي ؽٝؼ اـطاب، ٚنٕٛ اي١ٜ٫ٛ يٮب ٫ ضيٓ  َٔ اعتبار قٍٛ ٚسل 
يـزسِ ٚبـري   ا٭ّ ؼي ٚيدٖا ٚارفاع٘، ٚيعٌ ٖٓاى ٬َس١َ بري ايػذا٤ ؼي ا

ْٛع اؿًٝب ٥٬َُٚت٘ ؿاٍ ايزفٝ ، ٚؼي  رب طًش١ بٔ سٜد عٔ ايؾانم 
عًٝ٘ ايض٬ّ: قاٍ اَري اغي٪َٓري عًٝ٘ ايض٬ّ: َا َٔ يدي ٜزف  بـ٘ ايؾـيب   

 اععِ عًٝ٘ بزن١ َٔ يدي اَ٘.
َٚٔ اٱعذاس ؼي اٯ١ٜ إ )َٔ( دا٤ عًـ٢ مـٛ ايتـٓهري     اـاَط :     

 ١.ٚيبٝإ اؿد ا٭ع٢ً يًزفاع
شيٓ  اٯٜـ١ ايتضـٜٛـ ؼي ايزفـاع١ ٚايتعـدٟ عًـ٢ سـل        ايضانظ :     

 ٚؼٍٛ نٕٚ اٱفزار بايزفٝ . ،ايٛايد اٚ ايٛايد٠
ايتشدٜد ايضـُاٟٚ غيـد٠ ايزفـاع١ َـد ٌ نـزِٜ يتٓعـِٝ        ايضاب  :     

اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ٚا٭صز١ٜ ٚايٓعز ؼي تٓعِٝ ايٓضـٌ ٚتعـدن ايـ٫ٛنات ٚعـدّ     
فاع١ اٚ رفاع١ انجز َٔ ٚيد سيا ٜ٪نٟ ازي عدّ ايتعارض بري اؿٌُ ٚايز

اٱربـاى ٚا٭فـزار بــا٭ّ أٚ بايزفـٝ  اٚ بـا٭ب َــٔ  ـ٬ٍ نجـز٠ ايٓؿكــ١       
 ٚا٭دز٠.

اران٠ اشياّ ايزفاع١ ٫ تعين ايزغب١ ا زن٠ ؾكد تهٕٛ عٔ  ايجأَ :      
 ساد١ ٚفزٚر٠ ؾاٯ١ٜ داَع١ َاْع١.

ايؾـانم   اٱَاّ: مسعت ؼي َٛثك١ ظيان بٔ عجُإ قاٍ ايتاص  :     
عًٝ٘ ايض٬ّ ٜكٍٛ: ٫ رفاع بعد ؾطاّ قًت: دعًت ؾـداى َٚـا ايؿطـاّ     

 قاٍ: اؿٛيري ايذٟ قاٍ اهلل عش ٚدٌ.
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اًَكِغضيٌَذُيٍَُّاااااط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري  اسِصْقُيُيٍَّ انَيوُ  ص ًَعَهَيَاألنًٌَْضنُيٌدِ
 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ :

بع  اغيؿضزٜٔ ؾـزع  انز إ اغيزان باغيٛيٛن ي٘ ٖٛ ايٛايد ٚ ا٭ٍٚ :     
عًٝ٘ َضا٥ٌ ٚإ ايٛايدات ًٜدٕ يٰبا٤ ٚإ ايٛيد ًٜشل بايٛايد ٚاصتديٛا 

 بكاعد٠ ايؿزاؼ يكٛي٘ عًٝ٘ ايض٬ّ: "ايٛيد يًؿزاؼ ٚيًعاٖز اؿذز".
ٚايكاعد٠ يبٝـإ ايٓضـب َٚٓـ  اٱؾـرتا٤ ٚايتعـدٟ بًشـاظ اًٜـٗا، ٚآٜـ١         

ايزفـاع١، َـ  إ   ايزفاع١ ٖذٙ تدٍ ع٢ً اٚي١ٜٛ تكدِٜ ا٭ّ ؼي َٛفٛع 
ٚعدّ ايٛدٛب ؼي اَز ايزفاع١ ٫ ٜعـين اْعـداّ    ،سل ا٭ّ ؼي ايٛيد انرب

  ٚ قاعـد٠ ٫ فـزر ٚعـدّ    سكٗا ؼي ايٛيد بٌ يًضع١ ؼي اؿهِ ٚغيٓـ  اؿـزز 
ؼٌُٝ ا٭ب ْؿكـات نـجري٠ ؼي ارفـاع ٚيـدٙ، ٚا٫ ؾهـِ َـٔ اّ ؼي عؾـ١ُ        
ايشٚد١ٝ ػعٌ غريٖـا تزفـ  ابٓٗـا اٚ اْٗـا ػعـٌ غـذا٤ٙ اؿًٝـب ا ؿــ         
ٚمٛٙ َٔ غري إ ٜٓكؿ ٖذا ؼي اََٛتٗا ٚسبٗا ٱبٓٗا ٚيشّٚ بزٙ بٗا، قاٍ 

 .(1)ص نَذضََيُىضٌَِضاأُيَّيَاذُيُىضاَِالَّاألنالَّئِِاًَط تعازي 

اـطاب ؼي اٯ١ٜ دا٤ت بؾٝػ١ اـرب ايذٟ حيٌُ َع٢ٓ يػ١  ايجاْٞ :      
 اٱْغا٤ ٚع٢ً مٛ ايتٓهري.

ٚيهٓـ٘ اعـِ    ،ٖٛ ا٭ب نُا قـايٛا  ص ألنًٌَْضنٌُدِانَوُط اغيزان َٔ ايجايح :     

٫ ٜهؿــٞ ؿؾــز  ص ًَعَهَييَاألنْييٌَألسِزِط ٜٚغــٌُ ٚيــٞ ايؾــيب َطًكــال ٚقٝــد 

ا٭ب ؾكد ٜهٕٛ ايؾيب رفٝعالٴٚابٛٙ غا٥بال اٚ َٝتال ؾٝكّٛ ابٛٙ أٟ اـطاب ب
دد ايؾيب قً٘ ؼي ايٓؿك١ ع٢ً ايؾيب ٭ْٗا ٚادب١ عًٝ٘، ٚقد تهٕٛ ْؿكـ١  
ايؾيب َٔ بٝت اغياٍ اٚ َٔ اٟٚ قزب٢ اٚ ع٢ً ايعاقًـ١ يـذا دـا٤ت اٯٜـ١     

 ع٢ً مٛ ايتٓهري.

                                                           

 . 2ر٠ ا اني١ ( ص1ٛ)
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ــ  :      ّ     ايزاب ــ٢ عــدّ غــط ا٭ سكٗــا ؼي  دــا٤ت اٯٜــ١ يًشــح عً
ارفاعٗا يًٛيد ؾبعقِٗ حيزـ ع٢ً ايٛؾا٤ عكٛم ايٓاظ ٚققا٤ ايـدٜٔ  
ٚسؿــغ ا٭َاْــ١ ٜٚضــع٢ ؼي اْؾــاؾِٗ ٚيهٓــ٘ ٜكؾــز َــ  عٝايــ٘ ٚاٖــٌ بٝتــ٘  
ٜٚتخًـ عٔ ايٛؾا٤ عكٛقِٗ ٚٚادبات٘ اسا٤ِٖ، ؾذا٤ت ٖذٙ اٯ١ٜ ؽزحي١ 

 ٓٗا.َٚب١ٓٝ غيا تضتشك٘ ا٭ّ ؼي ارفاع اب اؿٝـعا١ًَ َاْع١ َٔ ايػدي ٚ
ايتٛنٝـد عًـ٢ سـل ا٭ّ ؼي ادـز٠ ايزفـاع١ ٫ تٓشؾـز        اـاَط :     

َٓاؾع٘ با٭ّ ٚفُإ سكٛقٗا بٌ تغٌُ ايزفٝ  ْؿض٘ غيـا ؾٝـ٘ َـٔ تعاٖـدٙ     
َٚٓ  اٱدشاف ايذٟ ٜ٪ثز صًبال ع٢ً ايع٬قات  ،ٚسؿع٘ ٚسضٔ َعاًَت٘

 ايشٚد١ٝ ٚاٱدتُاع١ٝ َطًكال.
٦ذ تدؾ  ادز٠ رفاعت٘ َٔ ٚسٝٓ ،قد ٜهٕٛ يًزفٝ  َاٍ ايضانظ :      

 َاي٘ ٖٚٛ َكدّ ع٢ً َاٍ ا٭ب ٚإ نإ ا٭ب اا ٜضار.
اعطا٤ ا٭ّ ادز٠ ايزفاع١ ٚنضٛتٗا ٜ٪ًٖٗا يتشٌُ اعبا٤ ايضاب  :    

، ٚاؿٓإ ايزفاع١ ٜٚٛؾز يًزفٝ  َان٠ غذا١ٝ٥ ٚعدنال انجز َٔ ايزفعات
فـٝ   ٚيٛ ا ٌ ايٛايد بادزتٗا ٚاطعاَٗا ؾـإ ايقـزر صـٝٓعهط عًـ٢ ايز    

 َباعز٠.
إ اهلل عش ٚدٌ نزِٜ مل ٜذنز َكدار ا٭دز٠ ٫ٚ امسٗا  ايجأَ :    

ايؾزٜض ؾكـد انـز صـبشاْ٘ ايـزسم ٚايهضـ٠ٛ يًتٛصـع١ ؼي ا٭َـز ٚعضـب         
ٚيًتٝضــري  ،ايغــ ٕ ٚاؿــاٍ َــٔ غــري اؿؾــز بتكــدٜز قــدٚن ٚغيٓــ  اؿــزز  

 ٚايتخؿٝـ ٚايزدٛع ازي ايعزف.
زاسم ٚايـزسام ؾٗـٛ صـبشاْ٘  ًـل     َٔ امسا٥ـ٘ تعـازي ايـ    : ايتاص      

ا٭رسام ٜٚعطٞ اـ٥٬ل طيٝعٗا رسقٗا ٚيهٔ ايزسم ٜؿٝد ايعطا٤ ٚاغي٪١ْٚ 
ٜكاٍ: ارتشم اؾٓد أٟ ا ذٚا ارساقِٗ َٚ٪ْٚتِٗ يذا ؾـإ اغيـزان ؼي اٯٜـ١    

 اغي٪١ْٚ اي١َٝٛٝ ٚايطعاّ ايذٟ تتػذ٣ ب٘.
ٝد ػيا ٜـدٍ  انز ايزسم ٚؾٝ٘ ْٛع اط٬م ٚتٓهري ٚعدّ تكٝ  ايعاعز :    
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ع٢ً اٱعذاس غيا ؾٝ٘ َٔ اٱعار٠ ازي َا ٖٛ اعِ َٔ ايطعاّ، ؾكد تضتشدخ 

 ْؿك١ ٚسادات بضبب ايزفاع اٚ اْٗا تهٕٛ َكد١َ يًزفاع ٚشياَ٘.
ــز :     ــانٟ عغ ــ١      اؿ ــٌُ ايشٚد ــع١ يٝغ ــٛع ص ــايزسم ْ ـــ ب ؼي ايٛؽ

ٚاغيطًك١، ٚنـٌ َُٓٗـا ؽتًــ عـٔ ا٭ ـز٣ َـٔ دٗـ١ اٱْؿـام ٚنٝؿٝتـ٘،          
تهٕٛ َ  ايشٚز غايبال بُٝٓا اغيطًك١ َضتك١ً ؼي ع ْٗا ٚاْؿاقٗا ٫ٚ  ؾايشٚد١

تزبطٗا َ  ٚايد ايؾيب ؽ١ً سٚدٝـ١ تضـاِٖ ؼي ايتخؿٝــ ٚتـدؾعٗا عًـ٢      
 اغيغارن١ ٚايتعإٚ ٚايتهاؾٌ ؼي اصباب اغيعٝغ١ ٚاٱْؿام.

ن ٕ اٯ١ٜ َٔ ايًـ ٚايٓغز سضب اٱؽط٬ا ايب٬غٞ  ايجاْٞ عغز :    
ا٭ٚزي ايشٚد١ ٚهلا  ،سقٗٔ ٚنضٛتٗٔ ٜٓشٌ ازي ععبتريؾإ ايقُري ؼي ر

سل ايزفاع١ ايذٟ قد ٜتدا ٌ َ  سل ايشٚد١ٝ ٚٚدٛب اٱْؿام اؽـ٬ل  
ع٢ً ايشٚز، ٚايجا١ْٝ سل رفاع١ ا٭ّ اغيطًك١ َٔ سٚدٗا ٖٚٛ بـام عًـ٢   

 اصتك٬ي٘.
ؼي اٯ١ٜ َٓدٚس١ يًؿكٗـا٤ ٚاؿهـاّ ٚايكقـا٠ ٱدبـار      ايجايح عغز :   

ِ َٔ ا٭ب ع٢ً نؾ  ادز٠ ايزفاع١ يعاٖز ايتٓهري ايٛارن ؼي ايٛيٞ ٚا٭ع
اٯ١ٜ ٚيًتخؿٝـ عٔ ايؾيب ٚرأؾ١ باغيزأ٠ ٚاؽ٬سال يًشاٍ َٚٓعال يًُؿاصد 

 ٚايقزر.
ٜٓشٌ اـطاب ؼي اٯ١ٜ عضب اؿاٍ ٚايغ ٕ ٚايعزف ايزاب  عغز :     

 اات عـ ٕ بـادز٠ قًًٝـ١   اَزأ٠ ٚايضع١ ٚايقٝل َٚكدار احملب١، ؾكد تزف٢ 
٭ٕ ا٭ِٖ عٓدٖا سبٗا ٱبٓٗا ايزفٝ  ٚعدّ تزن٘ عٓـد ايٓضـا٤ اٚ ايقـز٠    
يعًُٗا سيا ٜؾٝب٘ َٔ اؾٛع ٚايعطػ ااا ابتعد عٓٗـا، اٚ يغـد٠ تعًكٗـا بـ٘     

 ٚسٓاْٗا عًٝ٘.
ــا٤    اـــاَط عغــز :    ــ٘ ٚاٱنتؿ ــد َكــدار اٱدــز٠ ٚاط٬ق عــدّ ؼدٜ

 ايٛايدٜٔ.بٛؽـ ايزسم ٚايهض٠ٛ باب يًٛن َٚكد١َ ٫ؽ٬ا اؿاٍ بري 
قــد ٜتؿــل سٚاز ا٭ّ بعــد ط٬قٗــا ؾتؾــبض سٚدــ١  ايضــانظ عغــز :   
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ؾـدؾ  ادزتٗـا ٚاعاْتٗـا ٜضـاعد ؼي      ،ٚجيتُ  َع٘ رفاع ابٓٗا ،آ ز زدٌي
اعدان ايٛيد ٚاإ ايشٚز بتؿزؽ ا٭ّ ي٘ ؼي بعـ  ا٭سٝـإ  ؾٛؽـال ٚإ    

 يدي ا٭ّ اٚؾل غيشاد٘ ٚساي٘.
بٌ ا٭ب ٚايٛيٞ َطًكال ؾًـٗا  يٛ اصت دزت ا٭ّ َٔ ق ايضاب  عغز :   

اٚ إ تكّٛ غريٖا بارفاع٘ َ  عدّ اعـرتاط ارفـاع٘    اإ تزفع٘ بٓؿضٗ
بٓؿضـٗا اٚ ابتٓــا٤ ايعكــد عًــ٢ ٖــذا ايغــزط، ٭ٕ َكتقــ٢ اٱدــار٠ دــٛاس  

ا٫  ؼؾٌٝ اغيٓؿع١ باغيباعز٠ اٚ ايتضبٝب أٟ بايٓؿط اٚ قٝاّ ايػري باٱرفاع
 .َ  ايغزط

يٛدـٛب ايٓؿكـ١    ص ًَعَهَيَاألنًٌَْضنُيٌدِانَيوُاااط ٜـ١  دا٤ت اٯايجأَ عغز :    

عًٝ٘ ٖٚٛ اعِ َٔ ايٛايد، ٚعٓدْا َٔ اسهاّ ايزفاع١ إ ايؾيب ااا نإ 
عٓدٙ َاٍ ٜ٪ ذ َٔ َايـ٘ ٫ٚ جيـب عًـ٢ ا٭ب س٦ٓٝـذ، ؾًُـااا ٫ تـذنزٙ       
اٯ١ٜ  اؾٛاب: ٭ٕ ٚدٛن َاٍ عٓد ايؾيب نا٭رخ َ  ٚدٛن ا٭ّ ؾـزن  

 نٙ ؾإ ا٭ب ٜتٛزي ايدؾ  ٚاعطا٤ ا٭دز.ْانر، ٚست٢ ؼي ساٍ ٚدٛ

 حبث فمًٙ
  أ ز٣اَزأ٠ ؼي ْكٌ ظيٌ َٔ رسِ ا٭ّ ازي رسِ 

يٓهاا رنا٤ عزعٞ يؾش١ ايـ٫ٛن٠ ٚايٓضـب، ٚيكـد تؿقـٌ صـبشاْ٘      ا
ؾذعٌ نٝؿ١ٝ اْعكان ايٓطؿ١ َٚد٠ اؿٌُ ٚؾل قٛاعد ْٚعاّ ثابت ٜدٍ ع٢ً 

ٝـ    ١ ٚايتغـزٜع١ٝ. ٚايٝـّٛ   بدٜ  ؽٓع٘ ٚقٝاّ اؿذ١ َٚٓاصـب١ يًٗداٜـ١ ايتهٜٛٓ
ٚسٝح ٚؽًت ايؾٓاعات ٚاٱبتهارات ايع١ًُٝ َٝدإ ايـ٫ٛن٠ ٚا٭٫ٚن  
ــ١      ــا٥ٌ اٱبت٥٬ٝـ ــًُري ؼي اغيضـ ــا٤ اغيضـ ــا٤ ٚعًُـ ــاظ ازي ايؿكٗـ ــ٘ ايٓـ ٚتٛدـ
اغيضتشدث١، ظٗز بع  ايتبأٜ ٚاٱ ت٬ف ؼي ايزأٟ ٚايؿت٣ٛ، ٚتًو ساي١ 

ش١ ٚتـدٍ عًـ٢   ؽش١ٝ إ دا٤ت ٚؾل اٱصتٓباط ٚأصـط اإلٱؾتـا٤ ايؾـشٝ   
ٜزٜدٕٚ سهُال  ،صع١ ايغزٜع١ ٚيهٔ ايٓاظ قد ٫ ٜزفٕٛ بٗذا َٔ ايؿكٗا٤
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 .بٝٓال ؾايغزٜع١ ٚاسد٠ ٫ٚ ٜبتعد َذٖبِٗ ٖذا َ  بضاطت٘ عٔ ايؾٛاب

ٚؾكٗا٤ اغيضًُري ناؾ١ ٜزدعٕٛ ازي ايكزإٓ ٖٚـٛ اغيٛدـٛن بـري أٜـدِٜٗ     
      ٚ ٖـٛ َٓبـ    ٚمل تطاي٘ ٜد ايتشزٜــ ٖٚـٛ اؿذـ١ ٚايـديٌٝ ٚؾٝـ٘ ايربٖـإ، 

َٚؾدر أسهاّ ايغزٜع١ ٚؾٝ٘ تبٝإ نٌ ع٤ٞ ٚإ مل ٜهٔ قطعـٞ ايد٫يـ١   
ٚظاٖزال ٜدٍ بايد٫ي١ ايتق١ُٝٓ عًـ٢   ،اسٝاْال ؾهُا إ ؾٝ٘ َتغابٗال ٚف٬ُل

استُاٍ فعٝـ يًخ٬ف َٚٓضٛ ال ؾ ٕ ؾٝ٘ اٜقال قهُال َٚبٝٓال ْٚاصخال ػيا 
 ٜعترب ْؾال ٚقطعٞ ايد٫ي١.
ا ز٣ َٔ اٚيٝات ايعًِ اؿدٜح ٜٚهان اَزأ٠  َٚض ي١ ْكٌ اؿٌُ ازي

ٜهٕٛ سهُٗا قزٜبـال نيًٝـ٘ ظـاٖزال اصـتٓباط٘ ٚنٝــ ٜهـٕٛ ايتؾـزف اسا٤        
اغيضا٥ٌ ا٭نجز ابت٤٬ ٚاييت بإ بعقٗا ٚتتٓاصـب أطـزانال َـ  ايتطـٛرات     
ايع١ًُٝ ايضزٜع١ ؼي ٖذا ايشَإ ػيا ٜتعًل ب بٛاب ايؿك٘ اغيختًؿ١ َٔ ايطٗار٠ 

 ازي ايدٜات.
٫ أنعٛ ازي إؽ٬ا ٚإجيان ا١ًٖٝ عاي١ٝ ؼي َؾانر ايؿت٣ٛ اٱص١َٝ٬ ٚ

ؾــ ٕ ايــو َٛدــٛن ٚاؿُــد هلل ٚيهــٔ ٫بــد َــٔ بــزاَر ٚاْعُــ١ ٚتعــإٚ  
ــإ     ــ٢ اؿهــِ ٫صــُٝا ٚإ باٱَه ــديٌٝ َٚبٓ ــزأٟ ٚاي ــانٍ يً ٚتغــاٚر ٚتب
اصـتجُار ايٛصـا٥ٌ ايٓكًٝـ١ ٚايضـُع١ٝ ايضــزٜع١ بـٌ باٱَهـإ إقاَـ١ َــ٪شيز        

ٛاسد٠ أٚ انجز َٔ اغيضا٥ٌ اٱبت١ٝ٥٬ اؿدٜج١ ٜضاعد عًـ٢  عزعٞ  اـ ب
بًٛر٠ سهِ ٚاسد أٚ أنجز ٚيهٔ َ  بٝإ ايديٌٝ ٚؾِٗ ٚرأٟ نـٌ طـزف   
عهِ اٯ ـز ٚسذتـ٘ يٝهـٕٛ صــب٬ٝل ٫رتكـا٤ اهلٝهـٌ ايؿكٗـٞ اٱصـ٬َٞ         
َٚعٗزال يٛسدت٘ ايع١ًُٝ ٚعاٖدال ٚني٬ٝل َرتعشال َٔ ٚسد٠ َؾانر اؿهِ 

 .ٚإ اغيضــ ي١ أدٓب١ٝ عٔ اـ٬ؾات اغيذٖـب١ٝ ؼي اؾ١ًُ ايغزعٞ ٫صُٝا
ٚؼي ايو عٕٛ ْٚٗر ٚؾعايٝات نـــزضي١ ؼـٍٛ نٕٚ ايتـــبأٜ ؼي ايـزأٟ    
بري ايؿكٗا٤ نُا ظٗز ؼي َض ي١ ايتٓاصخ ايبغزٟ ٚيعـٌ بعقـِٗ تعذـٌ ؼي    
ؾتٛاٙ ٚمل ٜ  ذ ايعٓٛإ ايجاْٟٛ باٱعتبار َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ آثار ٚانتؿ٢ 



 137ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ41َعامل اٱضيإ/ز

  

درنــ٘ ايٓعــز يًشهــِ ا٭ٚيــٞ ٚا٫بتــدا٥ٞ ٚنر٤ ايغــب١ٗ ايبدٜٚــ١، إ   ؼي َ
ايتعــإٚ ايؿتــٛا٥ٞ ؼي اغيضــا٥ٌ اغيضــتشدث١ َٓعــ١ ٚعــش يًُــ٪َٓري ٚيٲصــ٬ّ 
ٚطزٜل يدر٤ ايؿزق١، ٚصـبٌٝ َبـارى ٱْكٝـان ٚايٓـاظ يٮسهـاّ ايغـزع١ٝ       
ــا٥ٌ       ــ١ اغيض ــد َٛادٗ ــا عٓ ــٛع ايٝٗ ــا ٚايزد ــٔ ٜٓابٝعٗ ــٛا َ ــٛدِٗٗ يًٝٓٗ ٚت

١. ٚا تًـ ؼي ٖذٙ اغيض ي١ أٟ ْكٌ اؿٌُ اٚ ايبٜٛق١ بعد تًكٝشٗا اٱبت٥٬ٝ
 َٔ رسِ ا٭ّ ازي رسِ آ ز ع٢ً ث٬ث١ اقٛاٍ:

 اْ٘ يٮٚزي. ا٭ٍٚ :
 اْ٘ هلا يٛ سؾٌ ايٓكٌ بعد ٚيٛز ايزٚا.ايجاْٞ : 

ىضاَِالَّاألنالَّئِيِااييُيياذُيييَيٌَِضاأُيَّط ١ يعَُٛات قٛي٘ تعازي ـاْ٘ يًجاْٝايجايح : 

 .(1)ص ىضينَذضََيًَُ

ٚيهٔ اٯ١ٜ ٚرنت يبٝإ سهِ ايعٗـار ٖٚـٛ قـٍٛ ايزدـٌ ٭َزأتـ٘       
ٞٸ نعٗــز أَــٞ، أٟ عــب٘ ايشٚدــ١ بــا٭ّ، ٚإ ايشٚدــ١ ٫ تهــٕٛ    اْــت عًــ
يشٚدٗا اَال سيذزن ْطك٘ بذيو، اٚ إ ٜرتتب عًٝ٘ أثز ْؿضٞ ٜهٕٛ سـا٬٥ل  

نإ ط٬قال  بُٝٓٗا بٌ بإَهاْ٘ ارداعٗا ٚؾل ايطزم ايغزع١ٝ اا إ ايعٗار
 ،ؼي اؾا١ًٖٝ ٜٚٓغز اؿز١َ ا٭بد١ٜ بري ايشٚز اغيعـاٖز ٚايشٚدـ١ اغيعـاٖز٠   

ٚدا٤ اٱص٬ّ يٝذعً٘ َٛدبال يًشزَـ١ اغي٪قتـ١، ٖٚـٞ اٜقـال تـدٍ عًـ٢ إ       
اي٫ٛن٠ صبب ٚع١ً يٮ١ََٛ ٚثبٛتٗا ٫صُٝا ٚإ ايكزإٓ اطًل ؽــؿ١ ا٭ّ 

، ٚؼي (2)ص يَاذُكُىضاألنالَّذِِاأَسضضَعضنَكُىضًَأُيَّط ع٢ً غـري ايٛايد٠ نُا ؼي قٛي٘ تعازي 

، (3)صًَأَصًَْألجُوُاأُيَّيَياذُيُىضاط اسٚاز ايٓيب ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصـًِ قاٍ تعازي 

ــات اعذــاسال سيــا ؾٝٗــا َــٔ ا٫عــار٠ ازي اَهــإ تعــدن      ٚيعــٌ ؼي ٖــذٙ اٯٜ
                                                           

 .2( صٛر٠ ا اني١ 1)
 .23( صٛر٠ ايٓضا٤ 2)
 .6( صٛر٠ ا٭سشاب 3)
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 ا٫َٗات.

ع٢ً مـٛ   ؾ٬ ضيهٓٓا إٔ ْٓؿٞ ا٭١ََٛ عٔ ايجا١ْٝ صٛا٤ ب  ذ ٖذٙ اٯ١ٜ
ايعُّٛ ٚاٱط٬م اٚ باٱصتٓان ازي تػذٟ اؾٓري ٚأ ذٙ َـٔ ؽـؿات ا٭ّ   
ايٛراث١ٝ قٗزال اٚ ع٬ُل باٱستٝاط، أَا ا٭ٚزي ؾٗٞ ؽاسب١ ايبٜٛقـ١ ٚا٭ّ  
ايغزع١ٝ تهٜٛٓال ٚايبٜٛق١ تهْٛت ؼي رظيٗا ٚيٮؽٌ ٚ٭ٕ ايؿزاؼ عًـ١  

ًِ: "ايٛيد يًؿزاؼ"، تا١َ ٱؿام ايٛيد يكٍٛ ايٓيب ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚص
 .ٚيًتُضو بإؽاي١ ايًشٛم ا٫ َا  زز بايديٌٝ

ٓٗـا  عؾٝتشؾٌ َٔ ٖذا إ ٖـذٙ اغيضـ ي١ اٱبت٥٬ٝـ١ اغيضـتشدث١ ٜرتعـض      
سهِ ددٜد ٖٚٛ اعرتاى اَزأتري ؼي أ١ََٛ ايٛيد ٚنٌ َُٓٗا تهٕٛ اَال ي٘ 

٫ٚ َع٢ٓ يًتقٝٝل ٚاؿؾز ب ّ ٚاسد٠  ،َٔ غري إ تؾٌ ايٓٛب١ يٲستٝاط
ٚيهـٔ ٖـٌ ن٬ُٖـا     ،ٝط َٔ نيٌٝ ع٢ً إ ا٭ّ ٫بد إ تهٕٛ ٚاسـد٠ ؾً

بزتب١ سكٝك١ٝ ٚاسد٠ أّ ٖٓاى تبأٜ ٚتؿاٚت بُٝٓٗا ٚإ ا٭ّ ٖٓا َٔ ا٭َٛر 
ٚيٛ َات ايٛيد ؾٌٗ تزث٘ إسـداُٖا أّ ٜهـٕٛ ا٭رخ َغـرتنال     ،ايتغهٝه١ٝ

ٕ ا٭ّ بُٝٓٗا بايتضاٟٚ أٚ بٓضب١ َع١ٓٝ اٚ باغيؾاؿ١ اٚ ايكزع١، اؾٛاب: ا
 ،ؽاسب١ ايبٜٛق١ اغيًكش١ عزعال ٖٞ ا٭ّ اؿكٝكٝـ١ ٚايـيت تضـتشل اٱرخ   

ٚايجا١ْٝ اؽبشت أَال بايعزض ٚيذا ٖٛ ٜزخ َـٔ ا٭ٚزي ٚتـزخ َٓـ٘ نٕٚ    
ا٭ّ ايجا١ْٝ اا ٫ ٬َس١َ بري ا٭١ََٛ ٚاي٫ٛن٠ َٔ دٗـ١ ٚبـري اٱرخ َـٔ    

 د١ٗ ا ز٣ ؼي ٖذٙ اؿاي١ ع٢ً ا٭قٌ ٚايعًِ عٓد اهلل.
 

 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ : ص تِانًَْعضشًُفِط  لٌٛٗ ذعاىل ذفغري

داَ  يهٌ  ري ٚاسضإ َٚا دا٤ ع٢ً مـٛ  اصِ اغيعزٚف ا٭ٍٚ :    
ٜٚعــزف اغيــزان َٓــ٘ بًشــاظ ايكــزا٥ٔ  ،ايتكــزب ازي اهلل َــٔ ٚدــٛٙ ايطاعــ١

 ٚاٱَارات.
٫ ٜٓشؾز بايشٚز ٚايذٟ ٜعطٞ ا٭دـز٠   ص تِانًَْعضشًُفِط قٝد  ايجاْٞ :   
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ًطزؾري َعـال بـديٌٝ تتُـ١ اٯٜـ١ ٚايتشـذٜز َـٔ ا٭فـزار ؾُـٔ         ؾٗٛ عاٌَ ي
اغيعزٚف بايٓضب١ يـٮّ إ ٫ تطًـب ادـز٠ باٖعـ١ عًـ٢ ارفـاع ابٓٗـا ٚإ        
ناْت َطًك١ اٚ إ ا٭ب َقطز يدؾع٘ ايٝٗا ٱرفاع٘  ؾٛؽال ٚإ بع  
 ايؾبٝإ ٫ ٜكبٌ ا٫ ثدٟ اَ٘ ٚتًو ايؿطز٠ يطـ َٓ٘ تعازي ٚنرظ ٚعرب٠.

ٚدٛن ايكٝد نيٌٝ ع٢ً إ ايكزإٓ َؾًض َٚاْ  َٔ سؾٍٛ  ايجايح :    
 ٚاصباب اـؾ١َٛ ٖٚذا َٔ اعذاسٙ. ،ايؿذي

َٔ اٱعذاس اٜقال إ اٯ١ٜ تبعح ايزأؾ١ ؼي ايٓؿٛظ ٚتًـري   ايزاب  :   
ايكًٛب ٚتطزن اصباب اـؾ١َٛ ٚايعٓان ٚتٝضز اَـز ايزفـاع١  ؾٛؽـال    

ــ٘ اٚ يًزعاٜــ١ اٚ ٚاْٗــا قــد تضــتًشّ ايتعذٝــٌ باٱرفــاع ؿادــ١ ايؾــيب    ي
 ٭صباب ا ز٣.

تعترب اٯ١ٜ َدرص١ ادتُاع١ٝ ٚا ٬ق١ٝ ؾإ ايٛيد ٜؾـًض   اـاَط :   
ساٍ ا٭بٜٛٔ ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ بُٝٓٗا ٚبذا ٜبري يٓا ايكزإٓ نٝــ إ اغيٛيـٛن   
ٜضاِٖ ؼي ْغز َقاَري ايٛن ٚايزأؾ١ ٚايزؾل بـري ٚايدٜـ٘ صـٛا٤ عًـ٢ مـٛ      

 َباعز اٚ بايٛاصط١.
َٛفٛع ايزسم ٚايهض٠ٛ ٫ ٜٓشؾـز بٝـّٛ اٚ اصـبٛع اٚ     ظ :ايضان   

 عٗز ؾاْ٘ ٜضتُز غيد٠ صٓتري ٚقد تشنان ايزأؾ١  ٬هلا بُٝٓٗا.
ٜهٕٛ ايٛيد صببال يًؾـ١ً ٚاٱتؾـاٍ بـري ٚايدٜـ٘ ٚإ ناْـا      ايضاب  :    

َتباعدٜٔ ٜٚشٌٜ َا ؼي ؽدرُٜٗا َٔ ايػـٌ اٚ ايٓؿـز٠ ٚاصـباب اٱْؿعـاٍ،     
 إ ٚتدرى بايٛددإ.ٖٚذٙ اَٛر ظاٖز٠ يًعٝ

قٌٝ: ٚايـو ٜـدٍ عًـ٢ إ سـل ا٭ّ انجـز َـٔ سـل ا٭ب         ايجأَ :   
، ٚيهٔ اٯ١ٜ ٫ تدٍ ع٢ً (1)ٚا٭ بار اغيطابك١ هلذا اغيع٢ٓ نجري٠ َٚغٗٛر٠

اغيدع٢ ٚاؿل اعِ َٔ إ ٜٓشؾز بايزفاع١  ؾٛؽال ٚإ ا٭َز بٝد ا٭ب 
اف يـٮّ ٚاؽـ٬ا   ْعـِ ؾٝـ٘ انـزاّ يًُـزأ٠ ٚاْؾـ      َٚكٝد باصباب اٱدـار٠ 
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 .يًُذتُ 

ي١ٰٜ اعذاس َضتشدخ عضب اسٛاٍ ٖذا ايشَإ ٚظٗٛر  ايتاص  :    
اؿًٝب اؾاٖش َٚا جيعٌ ايؾيب ٜضتػين عٔ سًٝب اَ٘ ؼي اؾًُـ١ اا إ  
ــ١ ا٭ّ    اٯٜــ١ تجبــت قاعــد٠ عــزع١ٝ ٚا ٬قٝــ١ ازي ٜــّٛ ايكٝاَــ١ ٖٚــٞ اسكٝ

ّ َٔ َٓـاؾ  ٚؾٛا٥ـد   بايزفاع١ َ  ٚدٛن اؿًٝب ايبدٌٜ غيا ؼي رفاع١ ا٭
تتعد٣ َٛفٛع ايزفاع١ اات٘ ٚتغـٌُ دٛاْـب ايزأؾـ١ ٚايزؾـل ٚاؽـ٬ا      

ــا   ــدٜٔ ٚاقاربُٗ ــري ايٛاي ــؿك١ ب ــبري ٚايغ ــال    ،اات اي ــِ طيٝع ــش هل ــا ع ٚؾٝٗ
 ٚيًُٛيٛن  اؽ١.

ٓاع١ٝ قاؽز٠ ـٌ ايؾــٕٛ اٱهلٞ إ ايبدا٥ـَٔ اٱعذاس ٚايع ايعاعز :    
ط ً٘ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي عٔ بًٛؽ َٓاؾ  ٚ ؾا٥ؿ سًٝب ا٭ّ، ٚيع

اآَّاذِنَياافِيِاألٓفَياقِاًَفِيِاأَََُْغِييِىضااااا ٚ٭ْـ٘ صـبشاْ٘ اران بايزفـاع١     (1)ص عَنُشِّيِىض

 ؼكٝل َٓاؾ  َتعدن٠ ٚادتٓاب َؿاصد نجري٠.
 

 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ : ص الَاذُكَهَّفُاَََْظٌاَِالَّاًُعضعَيَاط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

١ ؼي ايكــزإٓ صــت َــزات بؾــٝؼ ٚرن ٖــذا ايغــطز َــٔ اٯٜــ ا٭ٍٚ :   
َتكارب١ ؼي ايًؿغ ٚيهـٌ َٓٗـا ن٫يتـ٘ اـاؽـ١ ؼي اغيعٓـ٢ ٚعضـب ايًشـاظ        

 ٚايضٝام.
ضيهٔ اعتبار ٖذٙ اٯ١ٜ َٔ آٜات )اٱرؾام ٚايغـؿك١( ٖٚـذا    ايجاْٞ :   

 ،ايغطز َٔ اٯ١ٜ ارؾام عاّ َٚٛفـٛع٘  ـاـ ٜتعًـل بايكـدر٠ ٚاغيٝضـز٠     
 ْٚؿٞ اؿزز.

١ٜ ازي ْبذ اٱؽزار ٚايعٓان ٚايتغدٜد ؼي ايغزٚط تدعٛ اٯ ايجايح :   
صٛا٤ َٔ طزف ايٛايد اٚ ايٛايد٠، تعًل بايزفـاع١ اٚ ا٭دـز٠ اٚ اغيهـإ    
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 ٚايهٝؿ١ٝ ٚمٖٛا.
َ  إ اٯ١ٜ دا٤ت بؾٝػ١ ا٭ بـار ؾاْٗـا تتقـُٔ اٱْغـا٤      ايزاب  :   

ا ٚتٓشٌ ازي  طابري ا٭ٍٚ َتٛد٘ ازي ٚايد ايزفٝ  ٚاٯ ز ازي ايٛايد٠ ا
اْٗا تدعٛ ن٬ل َُٓٗا ازي ٬َسعـ١ اؿـاٍ ٚقـدر٠ ايطـزف اٯ ـز ٚاسٛايـ٘       

 أٚإ ايزفاع١.
ؼي اٯ١ٜ ْهت١ ٖٚٞ اصكاط اغيكارْـ١ َـ  ايػـري ؾـ٬ تطًـب       اـاَط :   

ايٛايد٠ ادز٠ انجز ػيا ٜتشٌُ ايٛايد َٚا ٫ ٜشٜد ع٢ً َكدرتـ٘ ٚعـ ْ٘ ٭ٕ   
٫ تطٝكٗا ايٛايد٠ ٭ٕ  غريٖا طًبت اات اغيكدار، ٫ٚ ٜطًب ايٛايد عزٚطال

 غريٙ اعرتط٘ ع٢ً اّ ايزفٝ .
يعٌ ؼي اٯ١ٜنع٠ٛ ازي ايتضاَض عٓد طزٚ اصباب تـ٪نٟ   ايضانظ :   

 ازي عدّ ايٛؾا٤ بهاٌَ ايغزٚط َٚؿزنات ايعكد.
اٱتٝإ بٗذٙ اٯ١ٜ ؼي اغيكاّ ٚيؿت ا٭ْعار ازي قاعد٠ اغيٝضٛر  ايضاب  :    

ع٢ً ا١ُٖٝ ايتؾاحل ٚايٛؾام ٚايتقش١ٝ  ْٚؿٞ اؿزز اغيرتعشتري َٓٗا ٜدٍ
 ببع  اؿكٛم َٔ ادٌ اغيض ي١ ا٭ِٖ ٖٚٞ ارفاع ا٭ّ يٛيدٖا.

جيب إ ٫ تهٕٛ ق١ً اات ايٝد ْٚكـؿ َـٛارن ا٭ب صـببال     ايجأَ :   
يًضخز١ٜ ٚاٱصتٗشا٤ اٚقًـ١ رعاٜـ١ ايزفـٝ  ؾًـٝط يـٮّ إ تكـٍٛ اْـٞ ٫        

ًٜـشّ، اٚ ٭ٕ ايـٓذِ أٟ    ارفع٘ سضب اغيتعارف ٭ٕ ابـاٙ مل ٜعطـين َـا   
 ايكض  قد ت  ز ٖذا ايغٗز.

تبري اٯ١ٜ اٱطياٍ ٚايضع١ ؼي اؿهِ ايكزآْٞ ٚعدّ ايتكٝٝد  ايتاص  :    
عد َعري ػيا ساٍ نٕٚ ايتغدٜد َٔ ايؿكٗا٤ ٚٚف  ادٛر ثابت١ يًزفاع١، 
٭ٕ ايٛص  ؾزع ايكدر٠ ٚبُٝٓٗا عُّٛ ٚ ؾٛـ َطًل، ؾايٛص  دش٤ َٔ 

در٠ نًٗا سيع٢ٓ اْ٘ ٫ جيب ع٢ً ا٭ب إ ٜعطـٞ َـٛرنٙ   ايكدر٠ ٚيٝط ايك
نً٘ يٲرفاع ٚجيًط  اٜٚال ٫ ٜكدر ع٢ً ققـا٤ سٛا٥ذـ٘  ؾٛؽـال ٚإ    

 ا٭ٚي١ٜٛ ٱْؿاق٘ ع٢ً ْؿض٘ َٚا حيتاد٘ َٔ ايقزٚرٟ.
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اٯٜـ١ رظيـ١ ٚرأؾـ١ بايٛايـدٜٔ ٚايزفـٝ  ٚايكـا٥ُري عًـ٢         ايعاعز :   

 .يٓؿٛظ ٚتقٝٝل يًخ٬فَٚدرص١ ؼي تٗذٜب ا ع٪ٕٚ اؿهِ ٚايتغزٜ 
 

اتٌَِنَيذِهِااااااط  لٌٛٗ ذعرياىلذفغري  انَيوُ ايٌَضنُيٌدٌ اتٌَِنَيذِىَااًَالَ اًَألنِيذَجٌ اذُضَياسَّ ٚؾٝـ٘   ص الَ

 ٚدٛٙ :
ؼي امسا٥٘ تعازي ايٓاؾ  ايقار ؾٗٛ ايذٟ ٜٓؿ  اـ٥٬ل ٜٚ إ  ا٭ٍٚ :    

 بايقزر ؾٗٛ  ايل ا٭عٝا٤ نًٗا، ْاؾعٗا ٚفارٖا.
١ يًٓٗٞ عٔ ا٭فزار بؾٝػ١ اـرب ٚيعً٘ اعد اثزال دا٤ت اٯٜ ايجاْٞ :    

 ٚتٓبٝٗال.
ؼٌُ اٯ١ٜ ؽؿ١ ايعُّٛ ٚاٱط٬م، ؾكد ٫ ٜ تٞ اٱفزار  ايجايح :    

عـدّ  ٜهـٕٛ صـببال ؼي   يًٛايد٠ َٔ ايٛايد بـٌ َـٔ ابٝٗـا ٚاَٗـا ٚا ٝٗـا بـإ       
قبٍٛ ايعزٚض اـاؽ١  ٚاٱنزاٙ اٚ ايتشزٜ  ع٢ً اٱَتٓاع عٔاٱرفاع 

 عزٚطال ٜؾعب انا٩ٖا. ٕٜقعٛ قدع١ ٚادزتٗا ٚبايزفا
ؼي سدٜح ايٓيب ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصـًِ: "٫ فـزر ٫ٚ    ايزاب  :   

فزار ؼي اٱص٬ّ"، ٚاغيزان َٔ ايقزر أٟ ٫ ٜقز ايزدٌ ا اٙ اغيضًِ، اَا 
ايقزار أٟ ٫ ٜتبان٫ٕ ايقزر ٫ٚ ٜزن اسدُٖا ايقزر عًـ٢ ؽـاسب٘ بـٌ    

ر اؾشا٤ ع٢ً ايقزر ٚقٌٝ: اغيزان َٔ ايقزر إ ؾه ٕ ايقزا ،ٜعؿٛ ٜٚػؿز
ٚقٌٝ  ، ٚايقزار إ تقزٙ َٔ غري إ تٓتؿ ٚتٓتؿ  اْت ب٘ت٪اٟ ؽاسبو 

 .ُٖا سيع٢ٓ، ٚإ ايتهزار دا٤ يًت نٝد ٖٚٛ بعٝد
 ضيهٔ ظيٌ اغيقار٠ ٖٓا ع٢ً ث٬ث١ َعإ:  اـاَط :   
ايزفـٝ  ؾـ٬   ٫ تقار ٚايد٠ أٟ ٫ تقز ٚت٪اٟ ايٛايد٠ ٚايد  أ٫ٚل :   

 تزفع٘ اٚ تطًب ادز٠ باٖع١ ع٢ً ايزفاع١.
 اٱفزار بٗا نُا يٛ ْشع ايٛيد َٓٗا ٚنؾع٘ ازي َزفع١ ا ز٣.ثاْٝال :    
افزار ايٛايد٠ يًزفٝ  بإ تتًه  ٚتبط٧ ؼي ايكبٍٛ اٚ تـٓكؿ   ثايجال :  
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عدن ايزفعات اٚ تٛنٌ اَز ايزفاع١ ازي غريٖا سيا حيدخ بع  ايقـزر  
 ٚا٭ا٣.

اَتٓاع ايٛايد عٔ نؾـ  ادـز٠ ا٭ّ ٚاعطا٩ٖـا ا٭قـٌ َـٔ      ضانظ :اي   
اغي٪١ْٚ ٚايهض٠ٛ  ٬ف ايغ ٕ ٚاؿاٍ اٚ ْكقـال يًعكـٛن َٚـا دـز٣ عًٝـ٘      

 ا٫تؿام اٚ بايتقٝٝل عًٝٗا ٚاصا٠٤ ايعغز٠ َعٗا.
اٯ١ٜ تٗذٜب يًٓؿٛظ ٚتٓكٝض يًؾ٬ت اٱدتُاع١ٝ َٚٓ  َٔ ايضاب  :    

 ٯ زٜٔ.ايتعدٟ ٚايتؿزٜ  ٚاُٖاٍ سكٛم ا
ؼي اٯ١ٜ نع٠ٛ يٲْؾاف ؾًٝط َٔ ايعدٍ إ تضبب اي٫ٛن٠  ايجأَ :    

 ٚاسهاّ ايزفاع١ فزرال يًٛايد اٚ ايٛايد٠. 
 اٯ١ٜ ؽٜٛـ ٚؼذٜز َٔ ايعًِ ٚاٱٜذا٤. : ايتاص    
تعهط اٯٜـ١ اغيٓاعـ١ ايذاتٝـ١ ٭سهـاّ ايكـزإٓ غيـا ؾٝٗـا َـٔ          ايعاعز :   

 ّ اٱَتجــاٍ ٭ٚاَــزٙ ْٚٛاٖٝــ٘، ؾاسهــاّ  َؿــاِٖٝ اٱْــذار ٚايٓٗــٞ عــٔ عــد
ايزفاع١ دا٤ت رأؾ١ ٚرظي١ ٚؽؿٝؿـال ٚتٓعُٝـال يغـ٪ٕٚ ا٭صـز٠ ٚا تُـ       

 ٚيٝط َقار٠ ٚاا٣.
قد ٜ٪نٟ اٱفزار بايػري ازي ق١ً ايتٛد٘ ازي ايبارٟ  اؿانٟ عغز :   

عش ٚدٌ َٔ ايطزؾري اَا َضبب ايقزر ؾاْ٘ ٜزتهب سزاَال ٚكايؿ١ عزع١ٝ 
 ؼي َقاَري ايتعدٟ ٚاٱٜذا٤.ٚرسيا ػزأ 

 اٯ١ٜ سؿغ ٚتعاٖد يًؾيب ؼي اٍٚ اٜاّ سٝات٘.ايجاْٞ عغز :   
تضتًشّ اٯ١ٜ ايغهز َٔ نـٌ ٚاسـد َٓـا غيـا ؾٝٗـا َـٔ        ايجايح عغز :   

انزآَا ٚسؿعٓا ؼي اٍٚ اٜاّ سٝاتٓا، َٚٔ اغيٓاصب تـ يٝـ نتـب ٚرصـا٥ٌ    
ا ؾٝ٘ ازي اسهاّ ايٓهاا تتٓاٍٚ انزاّ ايكزإٓ يٲْضإ ابتدا٤ َٔ ْؿخ ايزٚ

ؼي سٝات٘ باؾزانٙ ايطٛي١ٝ ٚايعزف١ٝ،  ايعٓا١ٜ ب٘ٚايط٬م َٚضا٥ٌ اؿٌُ ازي 
ؾايزدٌ قد ٜبًؼ َزس١ً ا٭ب٠ٛ ٚاغيزأ٠ تبًؼ ا٭١ََٛ ا٫ إ ساٍ ايزفاع١ َز 
بٗا نٌ ٚاسد َٓا انزال اٚ اْج٢، سزال اٚ عبدا، ؽػريال اٚ نبريال، ػيـا ٜعـين   
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بايعبان٠ ٚايغهز ٚايجٓا٤ ٚتعاٖد تعازي يٓا نٞ ْتٛد٘ ي٘  ايتدبز بآٜات٘ ٚسؿع٘

 اسهاّ ايزفاع١ ٚعدّ اٱصا٠٤ ازي ايطزف اٯ ز.
َٔ اعذاس ايكزإٓ إ آ١ٜ ٚاسد٠ ت تٞ باسهاّ اطياي١ٝ  ايزاب  عغز :    

يتجبــت ايكٛاعــد ايغــزع١ٝ ازي ٜــّٛ ايكٝاَــ١ َــٔ غــري  ــ٬ف بــري ايؿكٗــا٤   
ترب فٝا٤ مساٜٚال َبارنال ٜق٤ٞ ايدرب ٚاؿهاّ، َٚا ؾٝٗا َٔ اٱطياٍ ٜع

ــرتى      ــِ ٜٚ ــٓؿ ٚاؿه ــايـ يً ــٌ ٚاغيخ ــان اغيخ ــٔ اٱدتٗ ــ  َ ــا٤ ٚضيٓ يًعًُ
يًُٛفٛع ٚقزا٥ٔ اغيكاٍ ٚاؿاٍ َتضـعال ؼي ا تٝـار ا٭ْضـب َـٔ ايغـزٚط      
ٚايكٝٛن َٔ غري  زٚز عٔ اؽٌ ايتغزٜ ، ؾُا ٜعترب عٓد ايعزف افزارال 

 ت٢ٗٓ عٓ٘ اٯ١ٜ.
ٜات ايكزإٓ ٚاق١ٝ غري١ٜ تتُجٌ بايٓاظ ٚا تُعات ٯاـاَط عغز :     

ٚايكٛاْري ايٛفع١ٝ اغيٓاصب١ ؼي اؾًُـ١ ٖٚـٞ سذـ١ ٚسضـِ يٮَـٛر، ؾُـٔ       
ٜقز غريٙ ٚخيايـ اسهاّ ايكزإٓ ٜتٛد٘ ي٘ ايًّٛ َٔ ايٓاظ ٜٚؿكد ثكـتِٗ  
ٚيذا ٜتطًـب ا٭َـز ايضـعٞ اغيتٛاؽـٌ ٚاؾٗـان َـٔ ادـٌ دعـٌ ايكـٛاْري          

 ت ايكزإٓ ٚاسهاَ٘.ايٛفع١ٝ َٓبجك١ َٔ آٜا
قاعد٠ ٫ فزر ٫ٚ فزار عا١َ ٚعا١ًَ يهٌ اسٛاٍ ايضانظ عغز :     

اغيضًُري ٚكتًـ ع٪ِْٚٗ ٚيهٔ ايٓٗٞ عٔ ايقزر ٚرن ٖٓا باـؾٛـ ػيا 
ٜــدٍ عًــ٢ اُٖٝتــ٘ ٚيــشّٚ ادتٓــاب اٱٜــذا٤ ؾٝــ٘ ٚإ اٱفــزار بايٛايــد اٚ 

  ٞ ايتـٛقٞ َـٔ    ايٛايد٠ اَز ترتتب عًٝ٘ َؿاصد عدٜد٠ ٚإ اغيؾـًش١ تكتقـ
 اٱفزار بايػري ٚتعُدٙ.

اغيقـار٠ بايؾـيب ٚايتغـدٜد ٚايتقـٝٝل ؼي َكـدَات       ايضاب  عغـز :    
ايزفاع١ قد ٜغٌُ اَٛرال ا ز٣ باغي٬س١َ اٚ ايرتعض ٚا٭صـباب نُـا يـٛ    
قؾز ايشٚز ؼي ٚظا٥ؿ٘ اسا٤ ايشٚد١، اٚ سؾـٌ ايعهـط بضـبب ايزفـاع     

دبات ايغزع١ٝ اسا٤ ايشٚز، ٚاؽااٙ ٚص١ًٝ ٚعذرال َٚان٠ يًتخًـ عٔ ايٛا
ٚؼي ايؾشٝض عٔ ايؾانم عًٝ٘ ايض٬ّ قاٍ: "٫ ٜٓبػٞ يًزدٌ إ ضيتٓ  َٔ 
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طياع اغيزأ٠ ؾٝقارٖا ااا نإ هلا ٚيد َزف  ٜٚكـٍٛ هلـا ٫ اقزبـو ؾـاْٞ     
ا اف عًٝو اؿبٌ ؾتكتٌ ٚيدٟ، ٚنذيو اغيزأ٠ ٫ حيٌ هلا إ شيتٓ  عًـ٢  

ٚيدٟ ؾٗـذٙ اغيقـار٠ ؼي اؾُـاع    ايزدٌ ؾتكٍٛ اْٞ ا اف إ اسبٌ ؾاقتٌ 
 ع٢ً ايزدٌ ٚاغيزأ٠"، َٚجً٘ ْؾٛـ عدٜد٠.

دا٤ت اٯ١ٜ غيٓ  سؾٍٛ اـؾـ١َٛ ٚاــ٬ف بضـبب    ايجأَ عغز :    
ايزفــاع١ ٚتٓٗــ٢ عــٔ تعطٝــٌ ا٭سهــاّ بضــببٗا  ؾٛؽــال ٚإ اؾُــاع ٫  

 ٜطًب يذات٘ ؾٗٛ َكد١َ يًٛيد ٚنجز٠ ايٓضٌ.
ايطــزؾري ؼي اصــباب ايزفــاع١  ايتكؾــري اسا٤ اســد  ايتاصــ  عغــز :   

َٚكدار اٱدز٠ ٚايهض٠ٛ ٚمٖٛا قد ٜهٕٛ صببال يًرتنن ؼي ايضـعٞ غيٛيـٛن   
ددٜــد، ا٭َــز ايــذٟ ٜعــٛن بايقــزر عًــ٢ ايــشٚدري ٚعًــ٢ اغيٛيــٛن ْؿضــ٘ 

 عزَإ َٔ اخ قتٌُ ٚع٢ً ا٭١َ عا١َ.
اٜذا٤ ا٭ب بعدّ ايزفا بزفـاع١ ايٛيـد، اٚ اٜـذا٤ ا٭ّ     ايعغزٕٚ :   
 بدؾ  ابٓٗا ازي غريٖا ٱرفاع٘ ٚسزَاْٗا َٔ ٖذٙ ايٓع١ُ. اغيطًك١
ــزٕٚ :      ــدّ   اؿــانٟ ٚايعغ ــاع١ ٚع ــٛيري ؼي ايزف ــد٠ اؿ ــا٤ سي اٱنتؿ

 ايتعدٟ ؾٝٗا.
َٛفٛع اٯ١ٜ ٜغٌُ َزس١ً ايزفاع١ َٚا بعدٖا  ايجاْٞ ٚايعغزٕٚ :    

 ٫ٚ ٜٓشؾز باٜاَٗا.

 حبث تالغً
بايؿعٌ يغ٦ٝري بُٝٓـا ٫  ٚدٛٙ اؿذف انزت ٖذٙ اٯ١ٜ يٲصتد٫ٍ  ؼي

ٜؾًض ا٫ ٭سدُٖا، ؾايؿعٌ تقار دا٤ بتا٤ اغيقارع١ يعطـ َٛيٛن ٭ْ٘ 
َذنز، ٖٚـٛ ؽـشٝض ٚيهـٔ ا٭ٚزي إ ْٓعـز باَهـإ ظيـٌ ايهـ٬ّ عًـ٢         
ظاٖزٙ َٚا ؾٝ٘ َٔ اٱعذـاس باٱفـاؾ١ ازي ؽـش١ ايكـٍٛ باؿـذف يٝهـٕٛ       

ٚاسـد َٚـٔ   اعذاس ايكزإٓ َزنبال َٔ ؽش١ ايعاٖز ٚؽش١ اؿـذف ؼي إٓ  
 غري تعارض بُٝٓٗا ٚيٝبك٢ ايباب َؿتٛسال يًدراصات ٚاٱصتٓباط.
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ؾشٌُ ايه٬ّ ع٢ً ظاٖزٙ َـٔ غـري سـذف ٜعٗـز إ ايٛايـد٠ تتقـزر       
ٚتت ا٣ ػيا ًٜشل ا٭ب َٔ ايقزر بابٓ٘ ٚرفاعت٘ ٚسقاْت٘ ٚتزبٝت٘ صٛا٤ 
نإ فزرٖا بايٛاصط١ أٟ ٭ٕ ايقزر ٜعِ ٚقد ًٜشـل اغيٛيـٛن َٓـ٘ عـ٤ٞ     

ايب اٚ غيا دعٌ اهلل عش ٚدٌ عٓدٖا َٔ ايعاطؿ١ ٚاؿط ايهزِٜ ٖٚٛ ايػ
َا دعٌ اهلل بري ايشٚدري َٔ ايزظي١ ٚاغيٛن٠، ؾهإ ايعطـ  ٯثارٚايزق١ ٚ

ٖٛ ا٭ٚزي ٚصٝام ايه٬ّ ٚايبٝإ ٚاٱعارات اـؿ١ٝ ؼي ا٭سهاّ ايغزع١ٝ 
 ٚاثبات اعذاس ايكزإٓ.

 

 ع٢ً ٚدٛٙ : ص مُارَنِكًََعَهََاألنٌَْألسِزِايِْْط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

اغيج١ًٝ تؿٝد ايعُّٛ ؼي اغيع٢ٓ ٚايد٫ي١ ٚايغٍُٛ، ٖٚـٛ ْـٛع   ا٭ٍٚ :    
اعذاس َزنب ؾكد ٚرن انـز ايـٛارخ عًـ٢ مـٛ اٱطـ٬م  ؾٛؽـا ٚإ       

 اٱعار٠ )ايو( يًبعٝد حيتٌُ ٚدٖٛال ث٬ث١ نٌ َٓٗا دا٥ش.اصِ 
  .ٚارخ ا٭ب أ٫ٚل :
  ٚارخ ا٭ّ ثاْٝال :
 خ ايزفٝ .ٚار ثايجال :

ؾإ قًت: إ ا٭ّ ؼي أٜاّ ايزفـاع١ تتـٛزي اَٛرٖـا بٓؿضـٗا، قًٓـا: إ      
ايٓٗٞ عٔ اغيقار٠ ؼي اٯ١ٜ اعِ َٔ اٜاّ ايزفاع١ نُا إ اؿكـٛم اغيرتتبـ١   
ع٢ً ايزفاع١ قد ٫ تضتٛؾ٢ ؼي اٜاَٗا بـٌ تـزن ؼي سَـٔ ٫سـل، ٚاغي٪ْٚـ١      

    ٗ ا ايـٛارخ،  ٚايهض٠ٛ اعِ َٔ ايتؾزف ايؿـٛرٟ بُٗـا ؾٝذـٛس إ ٜضـتٛؾٝ
ــٛارخ    ــٛس إ ٜكـــّٛ ايـ ــاع١ ااا مل تغـــرتط َباعـــز٠ ا٭ّ جيـ ٚنـــذا ايزفـ

 باٱعزاف عًٝٗا ٚتٛدٝٗٗا.
ًَعَهَيَااط ٘ تعازي ــ٬ّ ؼي قٛيــٚرن عٔ ايؾانم عًٝ٘ ايضايجاْٞ :    

قاٍ عًٝ٘ ايض٬ّ: ٫ ٜٓبػٞ يًٛارخ اٜقـال إ ٜقـار اغيـزأ٠     صألنٌَْألسِزِايِْْمُارَنِيكَاا

ٖا ٜ تٝٗا ٜٚقار ٚيدٖا إ نإ هلِ عٓدٙ ع٤ٞ ٫ٚ ٜٓبػٞ ؾٝكٍٛ ٫ انع ٚيد
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 ي٘ إ ٜكرت عًٝ٘.
عباظ ٚإ ابٔ ٖٚٛ اغيزٟٚ عٔ اٱَاّ ايباقز عًٝ٘ ايض٬ّ اٜقال ٚعٔ 

َاألنٌَْألسِزِايِْْمُارَنِكَاط قٛي٘ تعازي  ًَعَهََاألنًٌَْضنٌُدِاط َعطٛف ع٢ً قٛي٘  صًَعَهَ

ٚاعهٌ ابٛ َضًِ ا٭ؽؿٗاْٞ ع٢ً قٍٛ  صًَعضشًُفِانَوُاسِصْقُيٍَُّاًَكِغضٌَذُيٍَُّاتِانْ

عباظ ٭ٕ ايًؿغ ااا ظيٌ ع٢ً ٚارخ ايٛايد ٚايٛيد اٜقال ٚارث٘ ان٣ ابٔ 
ازي ٚدٛب ْؿكت٘ ع٢ً غريٙ، َٚ  ظيًٓا اٯ١ٜ ع٢ً اغيع٢ٓ ا٭عـِ ؾـ٬ اثـز    
يٲعــهاٍ ٚااا ظيًٓاٖــا عًــ٢ اغيعٓــ٢ ا٭ ــؿ ٖٚــٛ ا٭نجــز قزبــال ٚعًٝــ٘   

عهاٍ عًٝ٘ اٜقال ٭ٕ اغيزان َـٔ ايـٛارخ اعـِ َـٔ     ايٓؾٛـ، ؾ٬ ٜزن اٱ
ٚارخ اغياٍ ٚسؾٍٛ اٱْؿام َٓ٘ بٌ اي١ٜ٫ٛ ٚايٛؽا١ٜ، ؾكد ضيـٛت ا٭ب  
ــ ٕ       ــ١ ٚايغ ــ٪ٚيٝات اٱعتبارٜ ــٛرخ باغيض ــٛرخ، ٜٚ ــاٍ ٜ ــٔ َ ــ٘ َ ــٝط ي ٚي
ٚايتبعات، ٚقـد ٜهـٕٛ ٚارثـ٘ ٖـٛ ْؿضـ٘ ٚيـٞ ايؾـيب ٚاغيتؾـزف باَٛايـ٘          

 باغيعزٚف.
١ٜ ع٢ً بكا٤ اؽٌ ايٓؿك١ ٚايهض٠ٛ ٚعدّ اـؾ١َٛ ت٪ند اٯ ايجايح :    

ٚاٱفزار ٚإ نإ ؼي ايبري ٚرث١ يٮب، اٚ إ ع٪ٕٚ ا٭ّ ٜت٫ٖٛا غريٖا، 
يؿغ ايٛارخ يًػًب١ ٚايبٝإ ٚاْ٘ ٜغٌُ نٌ َٔ ٜتٛزي ع٪ٕٚ  ف٤ٞؾٝشتٌُ 

اسد ايشٚدري ٚقد ٜتؿـل إ آبـا٤ ٚاَٗـات ٚا ـٛإ ايـشٚدري ٖـِ ايـذٜٔ        
 ع٪ٕٚ ايزفاع١.ٜتٛيٕٛ نٝؿ١ٝ تؾزٜـ 

إ ايتٓعُٝات اٱدتُاع١ٝ ٚاٱقتؾان١ٜ اغيعاؽـز٠ اظٗـزت    ايزاب  :   
اٱعذاس ؼي اط٬م اٯ١ٜ، ؾكد ٜهٕٛ ايـٛارخ عـزن١ ايتـ َري اٚ ؽـٓدٚم     
ايقُإ ٚمُٖٛا، ؾاـطاب ؼي اٯ١ٜ ٜتٛد٘ اٜقال ازي اؾٗات ٚاغي٪صضات 

ز يٓـا اٱعذـاس   اييت تتٛزي ع٪ٕٚ ايزفاع١ َباعز٠ اٚ بايٛاصط١ ٚبذا ٜعٗ
ــتٝعاب       ــٍُٛ ٚاص ــاع ٚايغ ــ٢ اٱتض ــٞ عً ــغ ايكزآْ ــ١ ايًؿ ــٞ ؼي قابًٝ ايكزآْ
ايتطــٛرات اؾدٜــد٠ ٚايــتػريات ٚايكــٛاْري،  ؾٛؽــال ٚاْــا ْكــٍٛ بؾــش١ 

بـ٘ أسـد ايطـزؾري بتـدارى نـٌ ْكـؿ أٚ تًــ أٚ         ٜتعٗدٖٚٛ عكد ايت َري 
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ايتــشاّ  ً٘شــل بــايطزف اٯ ــز، ٜٚعــزف عًــ٢ اغيعٓــ٢ ا٭عــِ ب ْــت ضــار٠ 

 بتدارى ايٓكؿ أٚ ايتًـ ؼي ع٤ٞ بعٛض َعري.
َٔ ايٛارخ ايزفٝ  ْؿض٘ ؾكد ٜٓؿل عًٝ٘ َٔ َاي٘، ؾاٯ١ٜ   اـاَط :    

 طاب يًٛيٞ ٚايٛؽٞ ع٢ً اَٛاٍ ايزفٝ  ْؿض٘ بإ عًٝ٘ إ ٫ ٜرتنن ؼي 
 اٱْؿام ع٢ً ا٭ّ َٔ َاٍ ايؾيب ٱرفاع٘.

ٓؿكـ١ ٚايهضـ٠ٛ ٚعـدّ    ٜغـٌُ اي  ص يِْْمُارَنِكَط قٛي٘ تعازي  ايضانظ :   

اٱفزار ٚاغيقار٠ عٌُ اٯ١ٜ ع٢ً اغيع٢ٓ ا٭عِ ايذٟ ٜبعـح عًـ٢ احملبـ١    
ــٔ ا٭ا٣      ــ  َ ــإ ٚضيٓ ــرب ٚاٱسض ــٛٙ اي ــا٥ـ ٚٚد ــاّ ايٛظ ــؿا٤، ٚاشي ٚايؾ
ٚايغـكا٤ ٚظٗـٛر اَـارات ايؿزقـ١ ٚايٓـشاع  ؾٛؽـال ٚإ قؾـد اٱفـزار         

ٗـ    ز عًـ٢  ٚاصباب اـؾ١َٛ قد ت٪ثز ع٢ً صذاٜا ايؾيب عٓـدَا ٜهـرب ٚتع
ٖٚٛ اؽ٬ا  ،اصياط صًٛن٘، يٝبدٚ يٓا ٚد٘ نزِٜ َٔ اسهاّ ايكزإٓ ٚصٓٓ٘

ايٓؿط اٱْضا١ْٝ ٚتعاٖدٖا َٔ ايؾػز َٚٓ  َا ٜض٤ٞ ايٝٗا َٚا ُٜٓٞ عٓدٖا 
 اؿط ايضبعٞ ٚايػقيب.

 

ٚؾٝـ٘   صفَإٌِضاأَسَألدَألافِصَاال اعَيٍضاذَيشَألٍِايِنضيًَُياااااط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

 ٚدٛٙ :
زان َٔ ايؿؾاٍ ٖٛ ايؿطاّ مسٞ بـ٘ ٭ٕ ايٛيـد ٜٓؿؾـٌ    اغي ا٭ٍٚ :    

عٔ يدي اَ٘ ٜٚضتكٌ بٓؿض٘ بايػذا٤ َٔ ايكٛت َٚشاٚي١ ا٭نـٌ ٚايغـزب،   
ٜٚكاٍ ؾؾٌ اغيٛيٛن عٔ ايزفاع ٜؿؾً٘ ؾؾ٬ل ٚؾؾـا٫ل ٚاؾتؾـً٘: ؾطُـ٘،    

ايؿؾـاٍ: ٚؼي اؿـدٜح: "٫ رفـاع بعـد ؾؾـاٍ"، ٚايكـزإٓ ٜؿضـز        صِ ٚا٫
ؾايؿؾاٍ اْتٗا٤  (1)ص ًَ ًَضهُوُاًَفِصَانُوُاثَالَثٌٌَُاشَيضشًألط  بعق٘ بعقالٶ، قاٍ تعازي

 َد٠ ايزفاع١.
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ظاٖز اٯ١ٜ اْ٘ جيٛس ايؿطاّ قبٌ اْكقا٤ اؿـٛيري، َٚـِٓٗ     ايجاْٞ :    
َٔ قاٍ إ اٯ١ٜ تدٍ ع٢ً دٛاس ت  ز ايؿطاّ ازي َـا بعـد اؿـٛيري اا قـد     

ٚيهـٔ اٯٜـ١ ٫ تـدٍ     ٜهٕٛ ايؾيب فعٝؿال ؾٝقز ب٘ ايؿطاّ عٓـد اؿـٛيري،  
عًٝ٘ ٚضيهٔ إ ٜضتؿان َٔ نيٌٝ آ ز ااا ثبت نُا اْ٘ ٫ ٜرتتـب عًٝـ٘ اثـز    

 عزعٞ غيا تتقُٓ٘ اٯ١ٜ َٔ ايتشدٜد اٱعذاسٟ ؼي صٓتري.
ٌٖ حيتٌُ اران٠ َع٢ٓ آ ز يًؿؾاٍ ٖٚٛ ؾؾـٌ ايزفـٝ      ايجايح :   

ز٣، ٫ عٔ اَ٘ اثٓا٤ َد٠ ايزفاع١ نُا يٛ اتؿكا ع٢ً ْكً٘ ازي َزفع١ ا ـ 
 َاْ  َٔ ٖذا اٱستُاٍ يهٓ٘ ؼي عزض ايتؿضري ا٭ٍٚ ٚيٝط بد٬ٜل عٓ٘.

تدٍ اٯ١ٜ بايد٫ي١ اٱيتشا١َٝ ع٢ً سل نٌ َٔ ا٭بٜٛٔ ع٢ً  ايزاب  :    
تكًٝؿ َد٠ ايزفاع١ عٗزال اٚ عٗزٜٔ ٚيشّٚ اٱإ َٓـ٘، ؾكـد ٫ ٜزفـ٢    

 ا٭ب اٚ ا٭ّ بايتكًٝؿ.
نزاٙ ؼي تكًٝؿ َد٠ ايزفاع١ غيا ؼح اٯ١ٜ ع٢ً عدّ اٱ اـاَط :   

ٚرن ؾٝٗا َٔ قٝد ايرتاض ػيا ٜدٍ عًـ٢ ايعٓاٜـ١ ايكزآْٝـ١ بايزفـٝ  ٚانـزاّ      
 ٚايدٜ٘ ٚقٛهلُا ؾُٝا ٜٓؿع٘ ٜٚضاعد ؼي نُاٍ بدْ٘ ٚعدّ ايقزر ب٘.

اسهاّ اٯ١ٜ ؾزع قاعد٠ ْؿٞ اؿزز ٚدـا٤ت يًتخؿٝــ    ايضانظ :    
رتافٞ ايذٟ ٜبتٓـ٢ فـُٓال عًـ٢    ٚيهٓٗا مل تػؿٌ عٔ ايتكٝٝد باي ،ٚايتٝضري

 اغيؾًش١.
تدٍ اٯ١ٜ بايد٫ي١ اٱيتشا١َٝ ع٢ً يشّٚ اسرتاّ اغيد٠ اييت  ايضاب  :    

ــزادض      ــا ا٫ َــ  ٚدــٛن اي ــزإٓ يًزفــاع١ ٚعــدّ اـؾــِ َٓٗ ســدنٖا ايك
ٚايرتافٞ عًٝ٘، ؾٗذٙ اٯ١ٜ ٚإ ناْـت ااْـال بايؿؾـاٍ قبـٌ اٚاْـ٘ ا٫ اْٗـا       

 .تجبت سكٝك١ َٚٛفٛع١ٝ اؿٛيري
ٖذا ايتكدِٜ اٚإ ايؿؾاٍ يٝط َطًكال عٝـح ٜـ تٞ عًـ٢      ايجأَ :    

انجز اؿٛيري اٚ ع٢ً ا٭قٌ َطًكال باعتبـار إ اغيضـتج٢ٓ اقـٌ َـٔ اغيضـتج٢ٓ      
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ؾااا  (1)ص ًَ ًَضهُوُاًَفِصَانُوُاثَالَثٌٌَُاشَيضشًألط َٓ٘، ؾكد ٚرن ؼدٜد ؼي قٛي٘ تعازي 

ع١ تؾبض ٚاسدال ٚعغزٜٔ عٗزال ناْت َد٠ اؿٌُ تضع١ اعٗز ؾإ ايزفا
 ؾٝهٕٛ ايتكدِٜ يغٗز اٚ عٗزٜٔ اٚ ث٬ث١ ٫ انجز َٓٗا.

ٜعٛن ازي  ص يِنضيًَُاط ٚايقُري ؼي  ص أَسَألدَألط ايـ اٱثٓري ؼي  ايتاص  :    

ٚايدٟ ايزفٝ ، نُا ٜغٌُ ايٛارخ نبدٌٜ يٮب ؼي سـاٍ عـدّ ٚدـٛنٙ    
   ٔ اٯٜـ١ ازي عـدّ   ٚتـدعٛ   ،ٖٚٛ ٜدٍ ع٢ً َٛفٛع١ٝ قٍٛ نـٌ َـٔ ا٭بـٜٛ

 انزاُٖٗا ؾُٝا خيؿ ايزفاع١.
ِ  ايعاعز :      ،ضيهٔ إ ٜهٕٛ َٛفٛع ايزفاع١ َٔ باب ايؿزن ا٭ٖـ

ٚإ سكٛم ايزفٝ  ٚع٪ْٚ٘ َٚؾاؿ٘ بٝد ابٜٛ٘ ع٢ً مٛ ا٭عرتاى ٜٚتِ 
 ا تٝار اغي٥٬ِ َٓٗا ٚؾل ؽٝؼ ايتؿاِٖ ٚايرتافٞ.

ــد ايرتافــٞ حيــٍٛ نٕٚ اٱفــزار   اؿــانٟ عغــز :     بايؾــيب ؼي  قٝ
اؾ١ًُ، ؾكد خيتار اسدُٖا َا ٜ٪نٟ عزفال ازي اٱفزار بايؾيب نُا يـٛ  
اَتٓ  ا٭ب عٔ اغيكدار اغيتؿل عًٝ٘ َٔ اٱدز٠ اٚ إ ا٭ّ طًبت سٜانتٗا، 
اٚ إ ن٬ل َُٓٗا اؽز ع٢ً قٛي٘، ؾكٝد ايرتافٞ خيزز اٱفزار ٚايتعضـ 

 ٚاٱْؿزان بتعذٌٝ اٱْؿؾاٍ ٚتكًٝؿ اغيد٠.
 

 ٚحيتٌُ ع٢ً ٚدٛٙ : ص ًَذَشَاًُسٍط  لٌٛٗ ذعاىل ذفغري

ٜكاٍ عاٚرت٘ ؼي ا٭َز ٚاصتغزت٘ سيع٢ٓ، ٚايتغاٚر ٖٓا يٝط  ا٭ٍٚ :    
ــار ا٭ؽــًض     ــانٍ ايــزأٟ ٚا تٝ طًــب اغيغــٛر٠ بــٌ ايتؿــاِٖ ٚاغيباسجــ١ ٚتب

 ٚا٭سضٔ.
     ٞ ؼي اٯٜـ١ اعذـاس ٖٚـٛ تقـُٓٗا غيعٓـ٢ ايغـٛر٣ ٚاغيغــاٚر٠        : ايجـاْ

ايتغاٚر بري ا٭بٜٛٔ ؾك  بٌ إ ايتغاٚر ٜٓشٌ ازي ؾزنٜٔ ٚعدّ اؿؾز ب
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 َضتكًري، ؾهٌ َُٓٗا ي٘ اغيغاٚر٠ َ  غريٙ.
ايتغــاٚر قٝــد افــاؼي َضــتكٌ عــٔ ايــرتاض ٖٚــٛ تٛنٝــد  ا ايجايــح :   

 ٚتجبٝت يكاعد٠ ٫ فزر ٫ٚ فزار، ٚقاعد٠ َٓ  اؾٗاي١ ٚايػزر.
ٱٖتُاّ ايغزٜع١  ؼي ٖذٜٔ ايكٝدٜٔ ايرتاض ٚايتغاٚر بٝإ ايزاب  :   

 اغيكدص١ بايزفٝ  ايزفاع١.
 اؽاا ايكزار عٔ َغٛر٠ ٚتؿاِٖ. اـاَط :    
ٜغـٌُ ايتغـاٚر اؽـشاب اــرب٠ ٚاغيعزؾـ١ َـٔ اؾٓضـري        ايضانظ :    

ٚا٭ٌٖ ٚا٭قـارب ؾكـد تهـٕٛ ؼي ايزفـاع اَـٛر عزفـ١ٝ ٚداْبٝـ١ تتعًـل         
ت٪نٟ اغيغٛر٠  ٚقد ،باؿاي١ اٱدتُاع١ٝ ٚاغيعاع١ٝ ٚؽ٬ت ايكز٢ٜ ايكزب٢

 ازي اؽ٬ا اٚ سؾٍٛ تربع ٚتدارى.
َٔ ٚدٛٙ اغيغٛر٠ ايزدٛع ازي ايطب ٚاٌٖ اٱ تؾـاـ   ايضاب  :   

ٚاؿذم ؾٝ٘ ٫ٚ ٜٓشؾز باؿاي١ ايؾش١ٝ يًزفٝ  بٌ ٜغٌُ اؿاي١ ايؾش١ٝ 
ــ ثري تكــدِٜ ايؿؾــاٍ عًــ٢ نــٌ َُٓٗــا  ؾٛؽــال ٚإ ايطــب     ــٜٛٔ ٚت يٮب

 اي١ ايٓؿض١ٝ َٛفٛع١ٝ  اؽ١.ٚا تُ  ؼي ٖذا ايشَإ اٚزي يًش
تعٗز اٯ١ٜ تعاٖد اٱص٬ّ ٚايكزإٓ يًزفٝ  ٚت١٦ٝٗ اسضٔ  ايجأَ :    

ــٛ تؾــؿشت ايكٛاعــد     ــٛيٞ عــ٪ْٚ٘، ٚي ــ٘ ٚت ا٭صــباب ٚاغيكــدَات يزعاٜت
ايغزع١ٝ يٛددتٗا تعاجل اسٛاٍ نٌ فعٝـ اٚ َضتقعـ ٚتزعـ٢ داْبـ٘   

 ايكٝٛن َٚا حيٍٛ نٕٚ اٱفزار ب٘.ٚتق  اؿؾا١ْ ٚ
تُٓــٞ اٯٜــ١ ًَهــ١ ايتغــاٚر ٚايتؿــاِٖ عٓــد اؾــزان ا٭صــز٠  يتاصـ  : ا   

 اغيض١ًُ ٚتبعح ع٢ً ايٛن ٚتدعٛ ٱظٗار ايًطـ ٚاٱْؾات ازي ايػري.
ــز :    ــٌ    ايعاعـ ــزأٟ ا٭ؾقـ ــب ا٫ ازي ايـ ــاٚر ؼي ايػايـ ــٛن ايتغـ ٫ ٜكـ

ٚا٭سضٔ، نُا اْ٘ ضيٓ  َٔ اظٗار ايكٍٛ ايذٟ ٜتقُٔ اٱفزار ٚاٱٜذا٤ 
ٜ٪نٟ ازي ؾقـش٘ ٚابطايـ٘ ؾٗـذٙ اغيغـاٚر٠ تضـاِٖ ؼي اؽـ٬ا       ٫ٚ اقٌ اْ٘ 

ــال       ــاع١ َٓكش ــٛع ايزف ــاّ ؼي َٛف ــزف ايع ــٌ ايع ــذٜبٗا ٚػع ــٛظ ٚتٗ ايٓؿ
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 ٚسادشال نٕٚ عٝٛع سا٫ت اٱفزار ٚا٭ا٣.

إ تعاٖـد ايؾـيب ؼي َزسًـ١ ايزفـاع١ ٚانـزاّ اَـ٘        اؿانٟ عغز :   
ٚعدّ اــٛف عًـ٢    ٚعدّ اٜذا٥ٗا ٜبعح ايزغب١ ؼي اٱلاب ٚنجز٠ اٱبٓا٤

 َضتكبًِٗ، ؾؿٝ٘ ق٠ٛ َٚٓع١ يٲص٬ّ.
ايرتافٞ ٚايتغاٚر بغ ٕ ايزفٝ  ٜٗـ٤ٞ سـا٫ل َٓاصـب١     ايجاْٞ عغز :  

 يًتٛد٘ ازي ايؿزا٥  ٚانا٥ٗا ٚاتٝإ اغيٓدٚبات ٚؾعٌ اـريات.
تضـاِٖ اغيغـاٚر٠ باظٗـار َؾـانٜل ا٭َـز بـاغيعزٚف        ايجايح عغز :   

ايطٛصـٞ عـٔ رصـٍٛ اهلل ؽـ٢ً اهلل عًٝـ٘       ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهز، ٚؼي َزصٌ
ٚآي٘ ٚصًِ قاٍ: "٫ تشاٍ اَيت غري َا اَزٚا بـاغيعزٚف ْٚٗـٛا عـٔ اغيٓهـز     
ٚتعاْٚٛا ع٢ً ايـرب، ؾـااا مل ٜؿعًـٛا ايـو ْشعـت عـِٓٗ ايربنـات ٚصـً          

 بعقِٗ ع٢ً بع  ٚمل ٜهٔ هلِ ْاؽز ؼي ا٭رض ٫ٚ ؼي ايضُا٤".
 

 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ : ص هَْيًَِافَالَاجُنَاحَاعَط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

اٱثِ ٚاؾٓا١ٜ ٚاؾزّ، ٜٚ تٞ سيع٢ٓ  -بقِ اؾِٝ  -اؾٓاا   ا٭ٍٚ :    
 اهلِ ٚا٭ا٣ ٚايتقٝٝل.

ــاْٞ :     ــد    صالَاجُنَيياحَاط يؿــغ   ايج ــد ٜؿٝ ــِ ٚاصــباب٘ ٚق ٜعــين ْؿــٞ اٱث

جَاٌََِّاألنصَّيََااًَألنًَْيشضًَااط ايٛدٛب َ  ايكز١ٜٓ ايداي١ عًٝ٘ نُـا ؼي قٛيـ٘ تعـازي    

 .(1)صيٍِضاشَعَائِشِاألنهَّوِا

ْؿٞ اٱثِ بعد ايرتافٞ ٚايتغاٚر ٜعـين اُٖٝـ١ َٛفـٛع     ايجايح :     
ايزفاع١ ٚيشّٚ ا٥٬ٜ٘ عٓا١ٜ  اؽ١ ٚاعرتاى ايٛايدٜٔ ٚغريُٖا ؼي اجيـان  

 اؾقٌ ايضبٌ يًزفاع١.
تدٍ اٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا ع٢ً ايٓٗٞ ٚايتشذٜز َٔ اٱصتبدان ايزاب  :       
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اع١ صــٛا٤ َــٔ قبــٌ ا٭ب اٚ َــٔ قبــٌ ا٭ّ ٚايتغــبح بــايزأٟ  بــاَز ايزفــ
اـاـ ايذٟ قد ٜكٛن ازي ا٭فزار بايزفٝ  اٚ اٱفزار باغيع٢ٓ ا٭عـِ،  

 ؾكد تهٕٛ آثار ا٭فزار تٛيٝد١ٜ.
ايعاٖز إ اٯ١ٜ تؿٝد عضب َؿّٗٛ اغيخايؿ١ اؿح ع٢ً  اـاَط :    

ــ٘ ا٭ٚزي   ــاًَري ٚاْ ــيب ســٛيري ن ــٌ، ٚإ اشيــاّ ارفــاع ا٭ّ يًؾ  ٚا٭ؾق
اصكاط عٗز اٚ عٗزٜٔ َٓٗا اصيا ٖٛ ع٢ً مٛ ايز ؾ١ ٚعٓد تٛؾز ايضبب 

 اٚ ايعذر.
٫ ب ظ بادزا٤ نراصات طب١ٝ َكار١ْ نقٝك١ تبري َٓـاؾ   ضانظ : اي    

سًٝب ا٭ّ نٕٚ غريٖا، ٚتبري ايؿزم ؼي ايٓتا٥ر بري اشياّ ايزفاع١ سٛيري 
ــذٙ     ــٗا ٖٚ ــارٖا ْٚكؾ ــري اقتؾ ــدٟ ا٭ّ ٚب ــٔ ث ــز   َ ــات ٫ تٓشؾ ايدراص

باؾٛاْب ايبد١ْٝ ع٢ً ايزفٝ  بٌ تغٌُ كتًـ اسٛاي٘،نُا تغٌُ اٯثار 
ايؾش١ٝ ٚايٓؿض١ٝ ٚاٱدتُاع١ٝ ٚاغيعاع١ٝ ع٢ً ا٭بٜٛٔ ٚغريُٖا َٔ اٟٚ 

 ٚباٱفاؾ١ ازي َٓاؾعٗا ؼي ايبٓا٤ اٱدتُاعٞ ٚايعكا٥دٟ يًُذتُ  ،ايع٬ق١
ٛنٝد ع٢ً ٖذٙ اغيض ي١ ٚنٝـ إ اٱص٬َٞ يٝتذ٢ً اٱعذاس ايكزآْٞ ؼي ايت

 اهلل عش ٚدٌ اسهِ آٜات٘ ٚدعٌ ايغزٜع١ ٖٞ ايضا٥د٠ ٚايزا٥د٠ ٚاهلان١ٜ.
 

ًٌََِضاأَسَدضذُىضاأٌَضاذَغضرَشضضِيعٌُألاأًَضالَدَكُيىضافَيالَاجُنَياحَاااااط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

 : ٚحيتٌُ ع٢ً ٚدٛٙ ص عَهَْضكُىضاَِرَألاعَهًَّضرُىضايَااآذَْضرُىضاتِانًَْعضشًُفِ

اـطاب َٛد٘ ازي اٯبا٤ ٚازي أٚيٝـا٤ ايؾـيب ٚقـد ٜغـٌُ      ا٭ٍٚ :    
ا٭َٗات اٜقال ؼي ساٍ عدّ اَهإ ارفاع ا٭ّ ٭بٓٗا، ٚاٯ١ٜ اْتكًت ازي 

 يػ١ اـطاب ٚبؾٝػ١ اؾُاع١ ٖٚٛ اغيض٢ُ ؼي ايب٬غ١ باٱيتؿات.
اران٠ ارفاع ا٭٫ٚن يٝط ع٢ً صبٌٝ اٱ تٝار بـٌ يبٝـإ    ايجاْٞ :    

 اؿهِ عٓد ايغزٚع بايؿعٌ.
ــح :      ــٔ     ايجاي ــتػٓا٤ ع ــٌ ازي اٱص ــ١ اغيٝ ــٌ اٱران٠ ؼي اٯٜ ــٌ ؼتُ ٖ
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اٱرفاع بايجدٟ  ؾٛؽال َ  ايتطـٛر ايعًُـٞ ٚاْتـاز اْـٛاع عدٜـد٠ َـٔ       
اؿًٝب ا ؿـ ايذٟ ٜـ٪نٟ ٚظـا٥ـ تػذٜـ١ ايزفـٝ   اؾـٛاب: ٫، ٭ٕ      

إ اهلل عـش ٚدـٌ   أسك١ٝ ا٭ّ َطًك١ ؼي نٌ سَإ َٚهإ، َٚٔ اٱعذـاس  
دعٌ ا٭صباب ايته١ٜٝٓٛ ٚاٱدتُاع١ٝ ٚا٭ ٬ق١ٝ ٚايؾش١ٝ تعقٝدال هلذٙ 

 ا٭سك١ٝ.
اٱرفاع اعِ َٔ اغيباعز٠ ؾٝغٌُ ايتضبٝب اٜقال أٟ ست٢  ايزاب  :    

َــ  اغتــذا٤ ايؾــيب باؿًٝــب ا ؿـــ ؾــإ ســل ا٭ّ بــام  ؾٛؽــال ٚإ   
 رصايتٓا ايع١ًُٝ اْـ٘ ٫  اٱرفاع ٜعين اؿقا١ْ َد٠ اٱرفاع يذا انزْا ؼي

تعارض بري سل اؿقا١ْ يٮّ ٚبري ارفاع ايػـري يـ٘ اا تكـّٛ ا٭ّ عُـٌ     
ايٛيد يًُزفع١ يرتفع٘ عٓد اٱستٝاز اٚ ؼقز اغيزأ٠ ٱرفاع٘ ازي بٝتٗـا  
أٟ بٝت ا٭ّ، ؾتهٕٛ َض ي١ اؿًٝب َٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ ٚغيٛفٛع١ٝ ٚاعتبار 

 تٓؿزن بٗا ا٭ّ.ايزؾل ٚايزأؾ١، ٚ ؾا٥ؿ ايغؿك١ اييت 
اسك١ٝ ا٭ّ بايزفاع١ ٫ شيٓ  َٔ اٱْتكاٍ ازي غريٖا َـ    اـاَط :    

ايعذر اٚ ايقزٚر٠ اٚ ٚدٛن ايزادض ايغزعٞ اٚ ايعكًٞ ٚضيهٔ إ تهٕٛ 
 :ايؾٛر اربع١

 تتٛزي ا٭ّ رفاعت٘ بٓؿضٗا َباعز٠. أ٫ٚل :   
عـزاف ا٭ّ  ناْـت اٚ باٯيـ١ َـ  ا   اَـزأ٠  ارفاع٘ َـٔ ايػـري   ب ثاْٝال :   

 ٚسقاْتٗا ي٘.
 ارفاع ٚسقا١ْ ايػري َ  اٱعزاف اغيباعز َٔ ا٭ّ. ثايجال :    
ارفاع ٚسقا١ْ ايػري َٔ غري اعزاف َـٔ ا٭ّ ٫ٚ ٜٓتكـٌ    رابعال :    

ازي اغيزس١ً ايتاي١ٝ ا٫ بعد ايعذش عٔ اغيزس١ً ايضابك١ ؾكد جيـ يـدي ا٭ّ،  
ٚتز٣ ٌَٝ ايزداٍ ازي ْهاسٗا ٚقد تٓكط  ازي ايعبان٠، ٚقد تهٕٛ َطًك١، 

ؼي ساٍ عدّ ايزفاع١ انجـز َٓـ٘ عٓـد اْغـػاهلا بزفـاع١ ٚيـدٖا، اٚ اْٗـا        
َتشٚد١ َٔ ايػري ٜٚهزٙ سٚدٗا ايزفاع١ ست٢ َ  بدٍ اٱدز٠ ٚايٓؿكـ١،  
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ٚاغيدار ٖٛ رعا١ٜ ايؾيب ٚسؿع٘ ؾكد تز٣ ا٭ّ ْؿضٗا ؼي سا٫ت َع١ٓٝ إ 
َٔ تٛيٝٗا ارفاع٘ َٔ ثدٜٗا، يـذا  قٝاّ ايػري بارفاع ابٓٗا اؾقٌ ي٘ ٚهلا 

اٜقال ٚيشّٚ عدّ ػيـاْعتٗٔ ؼي نؾعـ٘ يًػـري َـ      ؾإ اٯ١ٜ  طاب يٮَٗات 
ايــزادض ٚاغيؾــًش١ ٚاْتؿــا٤ اغيؿضــد٠، نُــا ٜغــًُٗا إ ناْــت َــ    ٚدــٛن

اغيزفع١ بايٛؾا٤ بايغزٚط ٚارفاع٘ عًـ٢ ايٛدـ٘ ايـذٟ ٜٓاصـب ا٭ََٛـ١      
 ٚا٭سك١ٝ ٚا٭ٚي١ٜٛ.

ؽؿٝـ ٚرظي١ ْٚؿٞ يًشزز ٚتٝضـري ؼي ا٭سهـاّ   اٯ١ٜ :  ايضانظ    
ؾبعد ايتٛنٝد ع٢ً أسكٝـ١ ا٭ّ ٚتجبٝتٗـا ازي ٜـّٛ ايكٝاَـ١ دـا٤ت ايز ؾـ١       

 اغيكٝد٠ باغيعزٚف ٚايؾ٬ا.
تدعٛ اٯ١ٜ اٯبـا٤ ازي اٱْؾـاف ٚيـشّٚ نؾـ  ا٭دـز٠ ازي       ايضاب  :    

 ا٭ّ ٚازي غريٖا.
ٱدز٠ ؼي نؾ  ايٛيد يػـري  ٪ند اٯ١ٜ ع٢ً ايتكٝد ب سهاّ ات ايجأَ :    

اَ٘، يعَُٛات اني١ "اغي٪َٕٓٛ عٓد عـزٚطِٗ" ٚايٛؾـا٤ بـايعكٛن ٚاسـرتاّ     
 عٌُ اغيضًِ ٚاغيض١ًُ.

تٓب٘ اٯ١ٜ ازي عدّ ادشاف غري ا٭ّ ؼي ارفاع ايٛيد، ؾكد  ايتاص  :  
٫ ٜ٪ثز غدي ا٭ّ سكٛقٗا ٚايتكؾري ؼي نؾ  ادزتٗا ع٢ً رعاٜتٗا يٛيدٖا، 

ٗا ؼي ْؿط ايٛقت ايذٟ تضتُز ؾٝ٘ بارفاع ابٓٗا، اَا غري ؾتبك٢ تطايب عك
ا٭ّ ؾكد تتًه  ٚتتباط٧ ؼي ارفاع٘ ساغيا ٜعٗز ايتكؾري َٔ ايطزف اٯ ز 
ٚعدّ ٚؽٍٛ اٱدز٠ ٚإ نإ عٔ عذر ٚفزٚر٠ ٚقد تكّٛ بـزن ايؾـيب   
ــ١ يٲْؾــاف ٚٱنــزاّ ايؾــيب     ازي اًٖــ٘ ؼي اؿــاٍ ؾًــذا دــا٤ت ٖــذٙ اٯٜ

  ٕ ايؾيب  ؾٛؽال ٚاْ٘ ٚادب ايٓؿك١ ع٢ً ا٭ب.ٚاغيزفع١ ٚسؿعال يغ
ايتضًِٝ ٚاٱٜتا٤ سيع٢ٓ ٚاسد ؼي اؾ١ًُ ؾكد دا٤ نٌ َُٓٗا ايعاعز :     

بؾــٝػ١ ؾعــٌ ايؿاعــٌ ٚؾٝــ٘ ســح عًــ٢ ايٛؾــا٤ بايعكــد َٚضــتًشَات ْؿكــ١   
اٱرفاع ٚعدّ ايتضٜٛـ ؾٝٗا، ٚقد رٟٚ عـٔ عاؽـِ ٖٚـٛ اسـد ايكـزا٤      
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 ِ ٚرسقهِ اهلل َٔ ؾقً٘.ايضبع١ )َا اٚتٝتِ( أٟ َا آتان

ؼح اٯ١ٜ ع٢ً ايزأؾ١ ٚسضٔ اغيعا١ًَ ٚاٱْؾاف غيا  اؿانٟ عغز :   
ي٘ َٔ َٛفٛع١ٝ ٚاعتبار ؼي تزصٝخ ا٭ ٬م اؿُٝد٠ ٚايًطــ بايزفـٝ    
ــإ    ــ٘ َــٔ ســد ايهؿاٜــ١ ؼي ايزفــاع١ ٚاؿٓ ٚاؿًٝٛيــ١ نٕٚ اٜذا٥ــ٘ ٚسزَاْ

 ٚايغؿك١.
خاطـب ؾٝٗـا اعـار٠ ازي َضـ٪ٚي١ٝ     ْضب١ ا٭٫ٚن ازي اغي ايجاْٞ عغز :   

اٯبــا٤ ايغــزع١ٝ ٚا٭ ٬قٝــ١ ٚايتــذنري بًــشّٚ رعاٜتــ٘ ٚتــٛيٞ َضــتًشَات   
رفاعت٘ ٚسقاْت٘، ٚؾٝٗا تذنري سيا ؼي ا٭٫ٚن َٔ ايٓؿ  ٚايزظي١ ٚايجٛاب 

 ؼي ايدارٜٔ.
ؼـذٜز َـٔ اٱدشـاف َٚٓـ  َـٔ       ص تِيانًَْعضشًُفِاط قٝد  ايجايح عغز :   

يغزٚط ٚنع٠ٛ ٱ٤٬ٜ َض ي١ اٱرفاع ا١ُٖٝ  اؽ١ ايزٜا٤ ٚعدّ ايٛؾا٤ با
 ع٢ً انا٤ سكٛم اغيزفع١ َٔ غري تعد اٚ دٛر. ٢َٚتابع١ تبتٓ

 
ؼي اٯ١ٜ َزتري، ٚنذا ؼي آٜتري  ص تِانًَْعضشًُفِط تهزر قٝد  ايزاب  عغز :    

 َٔ ايج٬ث١ بايٓهاا ٚايجايج١ بايزفاع١، نُا ريآٜتٜتعًل َٛفٛع أ زٜري، ٚ
زٚف( ٚرن ؼي ايكزإٓ صتال ٚعغزٜٔ َـز٠، اربـ  عغـز٠ َٓٗـا     إ يؿغ )باغيع

ؽؿ ايٓهاا ٚاسٛاٍ اغيزأ٠ ػيا ٜدٍ ع٢ً اؿـح عًـ٢ انزاَٗـا ٚادتٓـاب     
 اٜذا٥ٗا.

 

 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ : ص ًَألذَّقٌُألاألنهَّوَط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

ــ١       أ٫ٚل :      ــاٍ ايطاع ــإ اؾع ــشّٚ اتٝ ــٔ اهلل ٚي ــ١ٝ َ ــ٢ اـغ ــح عً س
 ٚادتٓاب اغيعؾ١ٝ.

٘   ثاْٝال :       ،ا٭َز بايتك٣ٛ ؼي اغيكاّ نيٌٝ ع٢ً ا١ُٖٝ ايزفـاع ٚادزتـ
ٚيشّٚ عدّ ايتذاٚس ٚغط سكٛم ايٓضا٤ ؾٝ٘ صٛا٤ مت ايزفاع َٔ ا٭ّ اّ 
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 َٔ غريٖا.
اؿــح عًـ٢ ايتكــ٣ٛ ٜـدٍ عًــ٢ تعـدن ٚدــٛٙ اٱؽــ٬ا ؼي     ثايجـال :      

اعطا٤  ايزفاع١ ٚتؿاقِ اصباب ايؿضان ؼي ايغض ٚايبخٌ ٚايتكؾري ؼي عدّ
 ا٭ّ سكٛقٗا.

 اٯ١ٜ سؿغ ؿكٛم اغيزأ٠ ٚايؾيب َعال. رابعال :    
 ايتك٣ٛ ٚقا٤ ٚسادش ضيٓ  َٔ ايعًِ.  اَضال :    
ايكـزإٓ َـ٪نب يًُضـًُري َٚعًـِ هلـِ ؼي طـزم ايزعـان         صانصال :    

 ٚايضدان ٚاصباب ايتٛؾٝل.
زأ٠ اَٛر اعطا٤ ادز٠ ايزفاع١ ٚايتكٝد باسهاَٗا ٚانزاّ اغي صابعال :    

افاؾ١ٝ، اَا اغيًه١ اغيطًٛب ٚدٛنٖا عٓد اغيضًِ ؾٗٞ  غ١ٝ اهلل ٚاؿزـ 
 ع٢ً اتٝإ اٚاَزٙ ٚاٱبتعان عٔ ْٛاٖٝ٘.

َٚٔ َؿاِٖٝ ايتك٣ٛ ؼي اغيكاّ ادتٓاب نجز٠ ايطـ٬م ٚاْؾـاف ا٭ّ ؼي   
ايزفــاع١ ٚإ ناْــت َطًكــ١ ردعٝــ١ اٚ با٥ٓــ١ ٚسيــا إ ايطــ٬م اؾــزان غــري 

ٞ عٔ تعدن اجيـان طبٝعتـ٘ َٚضـُاٙ، ٚعـٔ اران٠ تعـدن      ارتباط١ٝ، ؾإ ايٓٗ
اغيطًٛب قؾدال ٚعشضي١ ٚؾع٬ل سيع٢ٓ إ ٫ ٜعتان ا٫قداّ ع٢ً ايط٬م، ؾهُا 
إ ايكؾاـ ؾٝ٘ رنع عٔ ايكتٌ ٚسؿغ غئ ِٜٗ  بايكتٌ ٚاغيكتٍٛ  نُا ٖٛ 

ــ٘ تعــازي   نَعَهَّكُييىضااًَنَكُييىضافِييِاألنْقِصَيياَِا ََْيياجٌاَّيياأًُضنِِاألََنْثَييابِااط ظــاٖز ؼي قٛي

ؾهذا ؼي ْغز ايط٬م ايجايح يًشز١َ سدز عٔ تعدن ايط٬م  (1)ص ذَرَّقٌٌَُ

بٌ ٚعٔ َض٢ُ ٚدـٛنٙ، ٚاغيٓـ  َـٔ طـزٚ ايعـدّ ايـذٟ ٜتشكـل  سيضـ٢ُ         
ايط٬م بـ٘ بايـذات بـٌ    ٖايٛدٛن ناٜكاع َبػٛض، ٫ٚ تٓشؾز َبػٛف١ٝ 

تشدث١ اْٗا تتعد٣ يتغٌُ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ يٮؾزان ٚسدٚخ َتاعب َضـ 
 ٭نجز اطزاؾ٘ َٚٓٗا َٛفٛع ايزفاع١ ٚاؿقا١ْ.

 
                                                           

 .179صٛر٠ ايبكز٠ (  1)



 41زــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱضيإ /  158

 ص ًَألعضهًٌَُألاأٌََّاألنهَّوَاتًَِااذَعضًَهٌٌَُاتَصِريٌط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 
اطي  اغيًٕٝٛ ع٢ً اْ٘ تعازي بؾري ٚيهٓ٘ بؾري َٔ غري آي١ ؾٗٛ صبشاْ٘ 

١ٜ ٫ ٜؿتكز ازي اٯي١ ٚناؾ١ ا٭عٝا٤ سافز٠ عٓدٙ َضتذٝب١ ٭َزٙ تعازي، ٚاٯ
ا٤ ع٢ً اهلل تعـازي ٚبـذا ٜعٗـز    ــؼذٜز ٚتٓبٝ٘ ٚٚعغ ٚتذنري ٚؾٝٗا َدا ٚثٓ

ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ اٱعذاس ايكزآْٞ ٖٚٛ إ َدس٘ تعازي ؾٝ٘ َٛعع١ ٚؽٜٛـ 
   ٔ  ،ٚاؽ٬ا يًٓؿٛظ ٚت نٜب َٚٓ  َٔ ايتعدٟ ٚايتذـاٚس ٚظًـِ اٯ ـزٜ

يٓٝـٌ  ؾُت٢ َا انرى اٱْضإ اساطت٘ تعازي باؾعايـ٘ ؾاْـ٘ جيتٗـد ؼي ايضـعٞ     
 رفاٙ صبشاْ٘ بؿعٌ ايؾاؿات ٚحيذر َٔ بطغ٘ ٚعكاب٘.

************* 
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ًَألنَّييزٍَِّاُّرٌََفَّييٌضٌَايِيينضكُىضاًََّييزَسًٌَُاأَصًَْألجًييااَّرَشَتَّصضييٍَاااطلٌٛريريٗ ذعريرياىل

ًَياافَعَهْيٍَافِيِااااًَعَشضشًألافَإِرَألاتَهٍََُْاأَجَهَيٍَُّافَالَاجُنَاحَاعَهَْضكُىضافِْاتِأَََُغِيٍَِّاأَسضتَعَحَاأَشضيُشٍ

ا.234ص اٯ١ٜ اتِانًَْعضشًُفِاًَألنهَّوُاتًَِااذَعضًَهٌٌَُاََثِريٌاأَََُغِيٍَِّ
 

 اٌمشاءج
انز إ اٱَـاّ عًـٞ عًٝـ٘ ايضـ٬ّ قـزأ )ٜتٛؾـٕٛ( بؿـتض ايٝـا٤ َٚعٓـاٙ          

 ٜضتٛؾٕٛ ا٭دٌ.
 اٌٍغح ٚاإلعشاب

َبتدأ  ربٙ قذٚف، ٚقـاٍ صـٝبٜٛ٘ إ    ايذٜٔ: ٚايذٜٔ: ايٛاٚ عاطؿ١،
ـرب قذٚف أٟ ؾُٝا ٜت٢ً سهُ٘، ٚانزت ؼي اعزاب اٯ١ٜ اقٛاٍ ا ز٣ ا

 .َٓٗا قٍٛ ا٭ ؿػ: ٜرتبؾٔ بعدتِٗ ا٫ اْ٘ اصك  يعٗٛرٙ
ٚقاٍ ايهضا٥ٞ بعدّ ٚدٛن  رب ظاٖز اٚ َقُز يعدّ ٚدٛن غـزض  
يبٝإ سهِ عا٥د هلِ بٌ ٖٛ راد  يٮسٚاز، ٚاْهزٙ اغيربن ٚقاٍ ٫بد َٔ 

 ٚدٛن  رب يًُبتدأ.
ايشكغزٟ اْ٘ َبتدأ ع٢ً تكدٜز سذف اغيقاف قـاٍ ابـٛ دعؿـز:     ٚقاٍ

د بٔ ٜشٜد قاٍ: ايتكدٜز ط ــٍٛ ابٞ ايعباظ قُــٔ َا قٌٝ ؾٝٗا قــَٚٔ اسض
ص ًَألنَّزٍَِّاُّرٌََفٌَّضٌَايِنضكُىضاًََّزَسًٌَُاأَصًَْألجًااَّرَشَتَّصضٍَاتِأَََُغِيٍَِّاأَسضتَعَحَاأَشضيُشٍاًَعَشضيشًألاا

 ايغاعز:ثِ سذف، قاٍ 
ــا   ــإ ؾُُٓٗــ ــدٖز ا٫ تارتــ ــا ايــ  َٚــ
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ــٝػ انــــــــــداٴ    ــٞ ايعــــــــ ــز٣ ابتػــــــــ ــٛت ٚا ــــــــ  (1)اَــــــــ

  
 ٚبٝت ايغعز يتُِٝ بٔ َكبٌ.

ٜرتبؾٔ: ؾعٌ ٚؾاعـٌ، ٚاؾًُـ١ تؿضـري١ٜ ٫ قـٌ هلـا، اربعـ١: ظـزف        
 .سَإ َتعًل بٝرتبؾٔ، ٖٚٛ َقاف، ٚاعٗز َقاف ايٝ٘

 عغزال: َعطٛؾ١ ع٢ً اربع١.، ٚعغزال: ايٛاٚ سزف عطـ
 بًػٔ: ايؿا٤: اصت٦ٓاؾ١ٝ، ااا: ظزف َضتكبٌ. ؾااا

 بًػٔ: ؾعٌ ٚؾاعٌ، ادًٗٔ: َؿعٍٛ ب٘.
ؾ٬ دٓاا عًٝهِ: ايؿـا٤ رابطـ١ يًذـٛاب، ٫: ْاؾٝـ١ يًذـٓط، دٓـاا:       

 امسٗا.
 ٚاهلل سيا تعًُٕٛ  بري: ايٛاٚ: اصت٦ٓاؾ١ٝ، اهلل، َبتدأ.

ايدْٝا،  تٛؾ٢ اغيٝت: ااا اصتٛؾ٢ َدت٘ ٚاٜاّ سٝات٘ ٚعدن اٜاَ٘ ؼي اؿٝا٠
ٚايعاٖز إ بـري ايٛؾـا٠ اغيـٛت عَُٛـال ٚ ؾٛؽـال       ،ٚايٛؾا٠: اغي١ٝٓ ٚاغيٛت

ألنهَّيوُااقـاٍ تعـازي ط   ، َطًكال، ؾهٌ َٛت ٖٛ ٚؾا٠ ٚيٝط نٌ ٚؾا٠ ٖـٞ َـٛت  

 .(2) ص َّرٌََفََّاألََََُْظَا ِنيَايٌَضذِيَااًَألنَّرِِانَىضاذًَُدضافِِايَنَايِيَا

ٚانــز إ ابــا "يٓــّٛ ؾه ْــ٘ َٝــت قٝـٌ تــٛؼي ايٓــا٥ِ غٝــاب عكًــ٘ اثٓــا٤ ا 
ضيغٞ  ًـ دٓاس٠، ؾكاٍ ي٘ ردٌ: َٔ اغيتٛؼي  بهضز نإ ا٭صٛن ايد٩يٞ 

ٚنـإ   ،أٟ ٖٛ صبشاْ٘ ايذٟ تـٛؾ٢ اغيٝـت   "ا٤: ؾكاٍ: اهلل تعازيــايؿا٤ ٚايٝ
َٔ بري ا٭صباب ايذٟ نعـت اٱَـاّ عًـٞ عًٝـ٘ ايضـ٬ّ ازي ٚفـ  عًـِ        

 ايٓشٛ.
بايغ٤ٞ ربؾال ٚتزبؿ ب٘: اْتعز ب٘ ايرتبؿ: اغيهح ٚاٱْتعار، ربؿ 
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  ريال اٚ عزال.
يف عٍاق اٌَاخ 

بعد آٜات ايط٬م ٚاسهاّ ايزفاع١ دـا٤ت ٖـذٙ يٰٜـ١ يتـبري اسهـاّ      
اغيزأ٠ اييت ضيـٛت سٚدٗـا ؾٗـٞ َـٔ فـُٔ اٯٜـات ايـيت تتعًـل بـا٭سٛاٍ          
ايعزف١ٝ ايطار٥ـ١ عًـ٢ ايٓهـاا ٚايـيت َٓٗـا َـا ٜهـٕٛ ا تٝارٜـال نـايط٬م          

ٓٗا َا ٜهـٕٛ قٗزٜـال نايٛؾـا٠ اا ترتتـب عًٝـ٘ اسهـاّ  اؽـ١        ٚايزفاع١ َٚ
 بايشٚد١.

 اعجاص اٌَح
تٓؿذ اٯ١ٜ ازي ا٭سٛاٍ ايغخؾ١ٝ ايتؿؾ١ًٝٝ يتٓعِٝ اؿٝا٠ اٱدتُاع١ٝ 

 َٚعزؾ١ اؿٌُ ٚتجبٝت ايٓضب، ٚؾٝٗا َضا٥ٌ:
يًشٚز عز١َ ْهاا سٚدت٘ َٔ ٚانزاّ يًؾ٬ت ايشٚد١ٝ : اْٗا  ا٭ٚزي

 .بعدٙ َد٠ َع١ًَٛ
اٱيتؿات ازي اؿٝا٠ اٱدتُاع١ٝ يًُزأ٠ ؼي َزاسٌ سٝاتٗا ببٝإ :  ايجا١ْٝ

، ٚي٫ٛ ٖذٙ اٯ١ٜ ايهزضي١ غيا تكٝ  يهجري ٚؾا٠ ايشٚز سكٗا ؼي ايشٚاز بعد
َٔ اي٥٬ٞ ٜتٛؾ٢ اسٚادٗٔ ايشٚاز ثا١ْٝ عؾب١ٝ َٚبايػ١ ؼي انـزاّ ايـشٚز   

 ا٭ٍٚ.
 ٚؾا٠ سٚدٗا. َٓ  ايتعدٟ عًٝٗا ٚاصتقعاؾٗا عٓد:  ايجايج١

 ايزأؾ١ اٱهل١ٝ ٚايتخؿٝـ عٓٗا بعد َؾٝب١ َٛت سٚدٗا.: ايزابع١ 
نق١ اؿهِ ٚ ًٛٙ َـٔ تعـدن ايتؿضـري ٚايت ٜٚـٌ، ٚت٪صـط      : اـاَض١ 

ٚإ ايعد٠ ٚاٱإ يًُزأ٠ أاٯ١ٜ اْع١ُ ادتُاع١ٝ ٚا ٬ق١ٝ ٚتزب١ٜٛ بتشدٜد 
 بايشٚاز بعدٖا.

 ا١ُٖٝ ايشٚاز ؼي سٝا٠ اغيزأ٠.:  ايضانص١
 َعاؾ١ ايكزإٓ غيضا٥ٌ اغيزأ٠ ايطار١٥ ٚاـاؽ١.: يضابع١ ا

تعكب ايؿرت٠ اييت ايتٛنٝد ع٢ً ا١ُٖٝ ايشٚاز ؼي سٝا٠ اغيزأ٠ ٚ: ايجا١َٓ 
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 .بؿكد ايشٚز ساٍ اغيؾٝب١
 ٓ  ايتعدٟ َٓٗا.ٜؿٝد َص اعذاس  اـ  تِانًَْعضشًُفِيكٝد ط :  ايتاصع١

٠ ؿٌ َض ي١ ادتُاعٝـ١  بعد آ١ٜ ايزفاع١ ت تٞ آ١ٜ عد٠ ايٛؾا: ايعاعز٠ 
ْٚؿٞ اؿزز ؾٝٗا، ٖٚٞ َض ي١ ايزفاع١ بايٓضب١ غيـٔ ٜتـٛؾ٢ عٓٗـا سٚدٗـا     

 ٖٚٞ تزف  ابٓٗا يتبري اٯ١ٜ عدّ ايتعارض بُٝٓٗا.
 اٌَح عالح

ؾٝٗــا تعتــرب اٯٜــ١ َدرصــ١ تغــزٜع١ٝ َتهاًَــ١ ؼي اســد ؾــزٚع ايٓهــاا، ٚ
ٚ   َٛعع١ ٘ َٓايًُزأ٠ غيعزؾـ١ اسٛاهلـا  ٓـا٤ َضـتكبًٗا   داٚا٠ دزاسٗـا ٚب غيـ  صـب

ا هلا َٔ اؿكٛم َٚٓ  ايتعدٟ عًٝٗا، أٟ اْٗـا رظيـ١ باٚيٝـا٤    ػي ا٫ْتؿاعٚ
 .اغيزأ٠ ٚا ٛتٗا ٚاًٖٗا غيٓعِٗ َٔ اؾٛر عًٝٗا

ٚتضاِٖ اٯ١ٜ ؼي تٓعِٝ اؿٝا٠ اٱدتُاع١ٝ ٚتعاجل َض ي١  اؽ١ طار١٥ 
ًٝٛي١ تتعًل بعدن غري قًٌٝ َٔ ايٓض٠ٛ، ٚشيٓ  اغيضًُري َٔ اٜذا٤ اغيزأ٠ ٚاؿ

ا دعٌ اهلل هلا َٔ سل ؼي ايشٚاز بعد ٚؾا٠ سٚدٗـا بغـزٚط   شيتعٗا سينٕٚ 
 ٚقٝٛن، ٖٚٞ عٕٛ ع٢ً اَقا٤ ا٭سهاّ ايغزع١ٝ.

 ِفَٙٛ اٌَح
بري عـد٠ ايطـ٬م ٚعـد٠ ايٛؾـا٠ عُـّٛ ٚ ؾـٛـ َـٔ ٚدـ٘، ؾُـان٠          
اٱيتكا٤ تزبؿ ٚاْتعار ايشٚد١، َٚان٠ اٱؾـرتام ؼي عـد٠ ايطـ٬م حيتُـٌ     

 دت٘ باصتجٓا٤ اؿز١َ اغي٪بد٠.عٛن٠ ايزدٌ بشٚ
َٚد٠ ايعد٠ ث٬ث١ قز٤ٚ اَا ؼي عد٠ ايٛؾا٠ ؾاْـ٘ ٫ عـٛن٠، ؾهاْـت َـد٠     
ايعد٠ اربع١ اعٗز ٚعغز٠ اٜاّ أٟ اطٍٛ َد٠ ٚأنم سضـابال ٚأبـري سـا٫ل،    
ؾاؿا٥  ٜعزف عٓٗا سٚدٗا اْتعاّ نٚرتٗا اٚ عدَ٘ ؼي ايػايب ٌٖٚ ٖٞ 

 عدن١ٜ ٫ٚ ٚقت١ٝ، أَا اغيتـٛؼي عٓٗـا   عدنب١ أّ ٚقت١ٝ أّ عدن١ٜ ٚقت١ٝ، اٚ ٫
سٚدٗــا ؾكــد ٫ ٜعــزف أســد نٝؿٝــ١ ٚأٚإ نٚرتٗــا ؾذــا٤ تعٝٝٓٗــا با٭عــٗز 

 ٚا٭ٜاّ، ٖٚذا ايؿزم بري ايعدتري َٔ ا٫عذاس ؼي ايتغزٜ  ايكزآْٞ.
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ٚدا٤ت عد٠ ايٛؾا٠ عد٠ ثابت١ َٚع١ًَٛ ٭ٕ ا٭َز ٜتعًل بٓكا٤ ا٭رساّ 
ٛٸٖا َٔ اؿٌُ سيا ٜهٕٛ ظاٖزال ؼي اؾ١ًُ، ؾااا بًؼ اؾٓري أربع١  ٚثبٛت  ً

أعٗز نضٞ ايًشِ ٚصيت  ًكت٘، ٚااا مت عيض١ أعٗز ٚؾت٘ ايزٚا، ٚيٝط 
ؾٝٗانع٠ٛ ايشٚز يًعـٛن٠ بشٚدتـ٘ َـد٠ ايعـد٠، بـٌ ؾٝٗـا انـزاّ يًُٝـت ؼي         
سٚدت٘ ٚت ٌٖٝ ايشٚد١ يبشح َٛفٛع ايشٚاز َٔ ددٜد ٚبعد اٱؾاق١ َٔ 

 م.آثار َؾٝب١ اغيٛت ٚأمل ايؿزا
ٚؽٝػ١ اـطاب اييت تتقُٓٗا بدا١ٜ اٯ١ٜ َٛد١ٗ ازي اغيضًُري عا١َ، 
اَا َٛفٛع ايرتبؿ ؾاْ٘ دا٤ بًػ١ اـرب ا٫ اْ٘ ٜتقُٔ اٱْغا٤ ٚا٭َز ازي 
ايٓضا٤ اي٥٬ٞ ٜتٛؾ٢ اسٚادٗٔ، ػيا ٜدٍ ع٢ً ا١ًٖٝ اغيزأ٠ يتًكـٞ  طابـات   

ايٓهاا َد٠ ايعد٠، ايٓهاا اَزال ٚسدزال، ؾا٭َز بايرتبؿ ٜعين اٱَتٓاع عٔ 
ا٫ إ ٖذا ٫ ضيٓ  َٔ قٝاّ اٚيٝا٤ ا٭َٛر ٚا٭ٌٖ ٚعاَـ١ اغيضـًُري بزؽـد    
اغيد٠ ٚؼزٜ  اغيزأ٠ ع٢ً فبطٗا ٚايتكٝد باسهاَٗا ٖٚٛ َٔ اصزار اؾتتاا 
اٯ١ٜ ايهزضي١ سيخاطب١ اغيضًُري عَُٛال، ؾاؿهِ ايغخؾٞ يًُزأ٠ ٫ ٜـرتى  

     ِ اؾُٝـ  ؼي اَقـا٥٘ ٚالـــاسٙ،     هلا ع٢ً مـٛ ايتؿـٜٛ  ايتـاّ، بـٌ ٜضـاٖ
 َِٚٓٗ ايذٟ ٜــزّٚ ايشٚاز َٓٗا ؾعــًٝ٘ إ ٜتكــٝد باسهاّ ايعد٠.

ٚتبري اٯ١ٜ اصتك٬ٍ اغيزأ٠ ؼي قزار ايٓهـاا ٚمـٛٙ عٓـد اْكقـا٤ ايعـد٠      
أ٠ َٔ ايتعدٟ ٚاٱصزاف ٚايتؿزٜ  بعد ٚيهٓ٘ َكٝد باغيعزٚف سيع٢ٓ َٓ  اغيز

ا ع٢ً عدّ اـزٚز عٔ ايعانات ٚايكٝٸِ اٱص١َٝ٬ ٖٚذا اغيٓ  ايعد٠، ٚسجٗ
َض٪ٚي١ٝ اؾُٝـ  نُـا ٖـٛ ظـاٖز اٯٜـ١ ٭ٕ اـطـاب ؾٝٗـا دـا٤ عًـ٢ مـٛ           
اٱط٬م، ٚيعَُٛات ا٭َز باغيعزٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهز، ؾاغيزأ٠ جيـب إ  
تهٕٛ عْٛال ٚآي١ َبارن١ ٫ؽ٬ا ا تُ  ٚتجبٝت ا٭سهاّ ايغزع١ٝ ٚسؿغ 

 ٍ ٚصرت ايعزض.ا٭َٛا
ٚ اشي١ اٯ١ٜ ايتكت َ  بداٜتٗا ؼي يػ١ اـطاب ٖٚٛ َٛد٘ يًُضـًُري  
عَُٛال اَا َقُٕٛ اٯ١ٜ ٚٚصطٗا ؾذا٤ بًػ١ ايػا٥ب ٜٚتعًل باسهاّ اغيزأ٠ 
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اييت َات سٚدٗا يًُٓـ  َـٔ فـٝاع سكٛقٗـا، ٚاصـتشٛاا اٯ ـزٜٔ عًـ٢        

ا ؼي سٝاتٗـا  اَزٖا، ٚاؿًٝٛي١ نٕٚ اؽااٖا ايكزار ايذٟ تـزاٙ ا٭سضـٔ هلـ   
 َٚضتكبًٗا.

ص ٚؾٝـ٘ سـح عًـ٢ ايتكـ٣ٛ      ًَألنهَّيوُاتًَِيااذَعضًَهُيٌٌَاََيثِريٌاااايذا قـاٍ صـبشاْ٘ ط   

ٚايؾ٬ا، ٚا بار بإ نجز٠ ٚتعدن آٜات ايط٬م ٚايعد٠ غيٓ  غًب١ ايٓؿط 
ايغ١ٜٛٗ ٚايػقب١ٝ، ٚاؽ٬ا اسـٛاٍ ا تُعـات اٱصـ١َٝ٬ َٚٓـ  اْتغـار      

ٚت١٦ٝٗ َكـدَات اؾٗـان ٚتـٛارخ اغيًـ١     ايؿٛف٢ ٚايؿضل ٚايؿشغا٤ ؾٝٗا، 
َٚٛاؽ١ً ظيٌ يٛا٤ ايتٛسٝد، إ اغيض٪ٚيٝات اغيًكا٠ ع٢ً اغيضًُري نـبري٠  
ٚنجري٠ باعتبارِٖ  ًؿا٤ ا٭رض ٚٚرث١ ا٭ْبٝا٤ ؾتؿقٌ صـبشاْ٘ ٚاؽـًض   
هلِ اسٛاهلِ اٱدتُاع١ٝ ٚؾتض هلِ َعا٬َتِٗ ٖٚذٸب ْؿٛصِٗ، َٚا ضيتاس 

 ب٘
ًٌ ايضابك١ اييت عذشت عٔ ؼُـٌ اعبـا٤   اغيضًُٕٛ عٔ غريِٖ َٔ اغي

ٚٚراث١ ا٭رض إ اغيضًُري دا٤تِٗ اٯٜات ؾبانرٚا ازي ايعٌُ بٗا، ٚمل 
 خيزدٛا عٔ اسهاَٗا ايتؿؾ١ًٝٝ ؾق٬ل عٔ اٱطياي١ٝ ٚابٛاب ا٫ستٝاط.

 اٌرفغري
 ص ًَألنَّزٍَِّاُّرٌََفٌَّضٌَايِنضكُىضاًََّزَسًٌَُاأَصًَْألجًاط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

ت اٯ١ٜ بذنز ايذٟ ضيٛت َ  اْٗا تتعًل بايٓضا٤ ٚت َزٖٔ بايعد٠ اا بدأ
اْٗا طي١ً  رب١ٜ تقُٓت ا٭َز ٚاٱْغا٤، ٚايٛؾا٠ اغيٛت ٚسٖـٛم ايـزٚا   

 .ٚقبقٗا
ص أٟ ٜرتنـٕٛ ٫ٚ ٜضـتعٌُ يـ٘ ؾعـٌ َـاض ٫ٚ َؾـدر        َّيزَسًٌَُاٚط 

إ ٚنذا ايؿعٌ ٜدع، ٫ٚبد َٔ صز ٚع١ً هلذا اٱبتدا٤ ؼي ايكزإٓ، ؾعًٝٓـا  
ٚاهلل عــش ٚدــٌ ٫  ،ْبشــح عــٔ ٚدــٛٙ اؿهُــ١ ؾٝــ٘ ٭ْــ٘ مل ٜــ ت اتؿاقــال  

تضتعؾٞ عًٝ٘ َض ي١ نُا إ ايؿؾاس١ ٚايب٬غ١ ادتُعتا ؼي ايكـزإٓ َٚـٔ   
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اٱعذاس اُْٗا اقرتْا باغيعاْٞ ايضا١َٝ ٚاغيقاَري ايكدص١ٝ ايـيت ٫ ٜضـتطٝ    
 .ايٓاظ صرب اغٛارٖا

 :ٚؼي يػ١ اـطاب ؼي اٯ١ٜ ٚدٛٙ
ــ إ اـطاب يًزد:  ا٭ٍٚ ٗ ـ ــ اٍ اٜقـال ٭ْ ِ ؼي ا٭سـٛاٍ اٱدتُاعٝـ١   ـ

اٌٖ اؿٌ ٚايعكـد ؼي اؾًُـ١، ٖٚـِ ايـذٜٔ ٜتٛدٗـٕٛ ازي ايٓضـا٤ طـايبري        
 ايشٚاز.

اْ٘  طاب ازي اغيضًُري ٚبٝإ ؿهِ عـزعٞ ٚفـعٞ َرتتـب    :  ايجاْٞ
ؾُٔ ٚظا٥ـ اغيضًُري ناؾ١  ،ع٢ً ساي١ قٗز١ٜ ٚؾضخ قٗزٟ يًشٚاز باغيٛت

 ايشٚاز اثٓا٤ ايعد٠.َٔ تد٠ َٓ  اغيع
َـٔ اٱعذـاس ؼي اٯٜـ١ إ اـطـاب َتٛدـ٘ ازي ا٭سٝـا٤ َـٔ        :  ايجايح

اغيضًُري ؼي َٛفٛع ٜتعًل سئ ضيٛت ٚتكب  رٚس٘ َِٓٗ، اا إ ايتهًٝـ 
 ٚايعٌُ با٭سهاّ ٫ ٜهٕٛ ا٫ بعٗد٠ ا٭سٝا٤.

 اٌٖ اؿٌ ٚايعكد ٚاؿهاّ اغيضًُٕٛ.:  ايزاب 
زأ٠ ٚا٭ق٣ٛ إ اـطاب دـا٤ عًـ٢ اغيعٓـ٢ ا٭عـِ     اٚيٝا٤ اغي: اـاَط 

ــ٘ تغــزٜ  ٚسهــِ ثابــت ٚإ تعًــل َٛفــٛع٘ ظــاٖزال     هلــذٙ ايٛدــٛٙ اا اْ
 باغيؾانٜل ايغخؾ١ٝ اغيتهجز٠ ؼي اـارز.

 اـطاب ؼي اٯ١ٜ ام٬يٞ ٜتٛد٘ اٜقال ازي ا٫ٚن ايشٚد١.: ايضانظ 
١ ؾاغيزان دا٤ت اٯ١ٜ بؾٝػ١ اؾُ  ؼي اغيخاطب َٚٛفٛع اٯٜ: ايضاب  

 :ث٬ث١ اقضأَّ ا٭سٚاز ٖٓا ايشٚدات ٖٚٔ ع٢ً 
 ايتعدن ؼي اسٚاز اغيٝت ايٛاسد.:  أ٫ٚل
 اٱْؿزان ؼي سٚد١ اغيٝت ايٛاسد.:  ثاْٝال

اٱؼــان ٚايتعــدن عاَــ١، أٟ إ بعــ  ا٭َــٛات ٜــرتى سٚدــ١  :  ثايجــال
 ث٬خ اٚ ارب . ٚاسد٠ ٚبعقِٗ اثٓتري اٚ

ٌ ٜٚغٌُ ايكتـٌ باْٛاعـ٘ َٚٓـ٘ ايكتـٌ ؼي     اَــٛإ عـايٛؾا٠ عٓ:  ايجأَ
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صبٌٝ اهلل عش ٚدٌ، ٚاغيٛت عٔ َزض اٚ ؾذـ ٠ اٚ عـٔ نـرب ٚعـٝخٛ ١     

 ٚمٛٙ.
تبري اٯ١ٜ نٝؿ١ٝ ايتؾزف َ  اغيزأ٠ صٛا٤ َٔ قبٌ اٚيٝا٥ٗا اٚ :  ايتاص 

 َٔ قبٌ ايذٜٔ ٜزَٕٚٛ ايشٚاز َٓٗا.
ْغـا٤  دا٤ت اؾ١ًُ بؾٝػ١ اــرب ٚيهٓٗـا تتقـُٔ َعـاْٞ اٱ    :  ايعاعز

 ٚايتغزٜ  ايدا٥ِ ازي ّٜٛ ايكٝا١َ.
تٛد٘ اـطاب ايتهًٝؿٞ ازي ا٭سٝا٤ ؼي َض ي١ تتعًل ؼي :  اؿانٟ عغز

 إ اٯ١ٜ َٔ آٜات ا٭سهاّ.ٜ٪ند عطز َٓٗا با٭َٛات 
اٯثار اغيرتتب١ ع٢ً اٯ١ٜ ايهزضي١ ٫ تٓشؾز سيا بعد َٛت :  ايجاْٞ عغز

ذٙ اٱْضـإ يٓؿضـ٘ ٚعٝايـ٘ َـٔ     ا٭سٚاز بٌ تغٌُ َا قبـٌ ايٛؾـا٠ سيـا ٜتخـ    
اصباب اٱسرتاس ٚاٱستٝاط ٚتٓعِٝ ع٪ٕٚ ا٭صـز٠ ٚاغيـرياخ عًـ٢ فـ٤ٛ     
 ٖذٙ اؿكٝك١ ايغزع١ٝ ايجابت١ ٖٚٞ سل سٚدت٘ بايشٚاز َٔ ايػري بعد ٚؾات٘.

تضاعد اٯ١ٜ ؼي بعح ا٭ٌَ ؼي ْؿط اغيزأ٠ بؿـتض ؾـزـ   :  ايجايح عغز
ٚد١ٝ عٓد ايؿـزام ايكٗـزٟ بعـد    اؿٝا٠ هلا ٚاصع١ ٚباَهإ اعان٠ ؽؿ١ ايش

 اغيٛت.
تضاِٖ اٯ١ٜ ؼي ايتخؿٝـ عٔ اغيزأ٠ ٚعدّ اؿًٝٛي١ نٕٚ :  ايزاب  عغز

رفاٖا بايشٚاز سئ ٜهربٖا بايضٔ بؿارم غري قًٌٝ، ٚبذا تعٗز يٓا ؽٛر٠ 
نزضيـ١ ؼي اسهــاّ ايغــزٜع١ اٱصـ١َٝ٬ ؾٗــٞ ٚإ قايــت ظـٛاس ايــشٚاز َــ     

يتٝضـري َجـٌ ٖـذا ايـشٚاز غيـا ؾٝٗـا َـٔ         ايؿارم ؼي ايضٔ، ؾٗذٙ اٯٜـ١ بـاب  
ايقُإ ٚسل اٱ تٝار ؼي ساٍ ٚؾـا٠ ايـشٚز، ٚإ نـإ اغيـٛت قزٜبـال َـٔ       
ايشٚز ٚايشٚد١ ٚايهـبري ٚايؾـػري ٚعًـ٢ مـٛ ايـدٚاّ ٚايتذـدن ايشَـاْٞ        

 ٚاغيهاْٞ.
اٯ١ٜ عٕٛ ٚصبب َبارى يشٜان٠ ايٓضـٌ بـري اغيضـًُري    :  اـاَط عغز

 ٚاز ايجاْٞ.صٛا٤ بايشٚاز ا٭ٍٚ اٚ بايش
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تضـاِٖ اٯٜـ١ ؼي تـدا ٌ ا٭رسـاّ ٚتعـدن ايكزابـات       :  ايضانظ عغـز 
َٚـٔ ا٭ّ ٚسـدٖا َٚـا ٜتؿـزع عٓٗـا َـٔ ؽـ٬ت         ،ٚنجز٠ ا٭ ٠ٛ ؼي ا٭ب

 ايزسِ ٚايزأؾ١ ٚنرأ ايؿذي.
ت٪نــد اٯٜــ١ صــبل اٱصــ٬ّ ؼي تٓعــِٝ اؿٝــا٠ ايشٚدٝــ١ :  ايضــاب  عغــز

ا يًشٚاز َٚا ٜعٓٝ٘ عٓدٖا َٔ ٚتٛؾري اصباب اٱ تٝار يًُزأ٠ ٚت َري سادتٗ
 ايعش ٚايضرت ٚاٱْط ٚا٭َإ.

ىٌَُا اٯ١ٜ َؾدام تغزٜعٞ ٚتؿضري ٚاقعٞ يكٛي٘ تعازي ط: ايجأَ عغز 

 تٖـذٙ اٯٜـ١ ايـيت اعطـ     (1)ص ألنَّزُِاََهَقَكُىضايٍِضاَََْيظٍاًَأل ِيذَجٍاًَجَعَيمَايِنضيَيااصًَضجَيَياااااا

 ضتكز.يًشٚد١ ؽؿ١ ايشٚد١ٝ ع٢ً مٛ ايٛؽـ ايذاتٞ اغي
 اٯ١ٜ تعاٖد يًُزأ٠ ٚؽٝا١ْ هلا.:  ايتاص  عغز

ؼي اٯ١ٜ ت صٝط يكٛاعد ا ٬ق١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚسؿغ يًكـِٝ  :  ايعغزٕٚ
 ٚا٭عزاف َٚٓ  َٔ تداعٝٗا.

تكًــٌ اٯٜــ١ َــٔ سؾــٍٛ ايؿــٛاسػ ؼي ا تُــ  : اؿــانٟ ٚايعغــزٕٚ 
 ٚتضاعد ؼي شياصو ا٭صز.

ا٭رًَــ١ ايــيت َــات  اٯٜــ١ تزغٝــب بــايشٚاز َــٔ:  ايجــاْٞ ٚايعغــزٕٚ
 سٚدٗا.

شيٓ  اٯ١ٜ َٔ اؿٝا٤ ٚاؿزز َٔ ايشٚاز َٔ اييت :  ايجايح ٚايعغزٕٚ
   ع٢ً َٛت سٚدٗا ص١ٓ اٚ صت١ اعٗز ٚمٖٛا.شيمل 

تتعًــل اٯٜــ١ بايــذٜٔ ضيٛتــٕٛ ٚتجبــت ٚؾــاتِٗ ٚيــٛ  :  ايزابــ  ايعغــزٕٚ
  ربٙ.ؾ٬ تغٌُ اغيؿكٛن ٚايػا٥ب ايذٟ اْكط   ٠باٱَارات ايع١ٝٓ اغيعترب
ــ قٛيـ٘ تع :  اـاَط ٚايعغزٕٚ أٟ إ اٯٜـ١   ،صًََّيزَسًٌَُاأَصًَْألجًياااازي طـ

تتعًل بايذٜٔ ٜرتنٕٛ اسٚادال َٔ بعدِٖ ٭ٕ ايذٜٔ ضيٛتٕٛ َـٔ اغيضـًُري   

                                                           

 .189صٛر٠ ا٫عزاف ( 1)
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 ع٢ً ث٬ث١ اقضاّ:

 ايؾيب.:  أ٫ٚل
 ايزدٌ ايذٟ ٜرتى سٚد١ اٚ انجز.:  ثاْٝال
شٚز بعد اٚ تشٚز ٚطًل ايذٟ مل ٜرتى سٚد١ صٛا٤ مل ٜت بايؼاي:  ثايجال

 اٚ َاتت سٚدت٘.
ٖٓـاى   :ؾإ قًـت ؾتتعًل اٯ١ٜ بايكضِ ايجاْٞ َٔ ٖذٙ ا٭قضاّ ايج٬ث١، 

رداٍ ضيٛتٕٛ ثِ ٫ تًبح سٚداتِٗ إ ٜتٛؾري بعدِٖ قبٌ اْكقا٤ َد٠ عد٠ 
إ  :قًـت  ،ايٛؾا٠ ؼي ايٛقت ايذٟ دا٤ت ؾٝ٘ اٯ١ٜ َطًك١ ٚعا١ًَ يًذُٝ 

٫ٚ ٜغًُ٘ َٓطٛم اٯ١ٜ ٭ْ٘ ظاٖز سئ تبك٢ ٖذا ايؿزن  ارز بايتخؾٝؿ 
تزى اغيٝت اَزأتري اسداُٖا تٛؾت اثٓا٤ ايعد٠  ؾًٛ ،س١ٝ بعد اْكقا٤ ايعد٠

ْعِ ٜغًُٗا عطز َٔ ايرتبؿ ٚاٱْتعار سيكدار  ،ؾُٛفٛع اٯ١ٜ ٫ ٜغًُٗا
آْات ٚاٜاّ ايعد٠ اييت تبك٢ ؾٝٗا س١ٝ ٭ٕ اغيزان َٔ ايرتبؿ اعِ َٔ ايهًٞ 

 كقا٤ ايعد٠.ايغاٌَ ٱْ
اٯ١ٜ ا بار يًزدٌ بإ سٚدت٘ َعزف١ يًشٚاز : ايضانظ ٚايعغزٕٚ 

َٔ غريٙ عٓد ٚؾات٘، ٖٚذا اٱ بار يـ٘ َٓـاؾ  عدٜـد٠ َٓٗـا ايتضـًِٝ عهـِ       
ايغزٜع١، ٚايتدبري ٚاٱستٝاط سيا بعد اغيٛت ؼي ا٭رخ ٚايرتنـ١ ٚايٛؽـا١ٜ   

 ع٢ً ايؾػار ٚمٖٛا.
ايػري٠ عٓد ايزدـٌ َٚٓـ  يٛفـع٘    ابطاٍ يًػًٛ ؼي :  ايضاب  ٚايعغزٕٚ

 قٝٛن عدٜد٠ ع٢ً اغيزأ٠ غيٓعٗا َٔ ايشٚاز بعد ٚؾات٘ ٚاٱْكٝان ٚايزفا.
إ اؿهِ رظي١ يًزداٍ اٜقال ٚتغزٜ  تٓتؿ  َٓ٘ :  ايجأَ ٚايعغزٕٚ

 ا٭١َ.
يٓٗـٞ عـٔ   اتقـُٔ  ٜبٝـإ سـل َـٔ سكـٛم اغيـزأ٠      :  ايتاص  ٚايعغزٕٚ

 .ت١ٝ ٫َقا٥٘، أٟ اْ٘ ضيتًو اؿؾا١ْ ايذاسذب٘ عٓٗا
ٖذا اٱبتدا٤ َٓاصب١ نزضي١ يتؾزف ايزدـٌ ؼي َايـ٘ بًشـاظ    :  ايج٬ثٕٛ
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ٖذٙ اؿكٝك١ ايجابت١ ٚفُٔ ايغزٜع١ نُا يٛ اٚؽ٢ ٭٫ٚنٙ بجًج٘ اٚ ٖٚب 
 يبعقِٗ ؼي سٝات٘ َا حيٍٛ نٕٚ تعزف٘ يٮا٣ َٔ سٚز اَزأت٘ عٓد ٚؾات٘.

ا٭بٓا٤ ٚتزبٝتِٗ  ػعٌ اٯ١ٜ اٯبا٤ ٜٗتُٕٛ بغ٪ٕٚ:  اؿانٟ ٚايج٬ثٕٛ
 ٚاؽ٬سِٗ ٚاجيان ايضبٌ اييت تتكّٛ بٗا اؿٝا٠.

اٯ١ٜ ٫ تعين سٚاز نٌ اَـزأ٠ بعـد ٚؾـا٠ سٚدٗـا،     :   ايجاْٞ ٚايج٬ثٕٛ
 يهٓ٘ سل ٚر ؾ١ ٚرظي١.

تدعٛ اٯ١ٜ ازي نتاب١ ايٛؽ١ٝ ٚتعٗـز دـٛاس تعـٝري    :  ايجايح ٚايج٬ثٕٛ
 ًٓاظز ع٢ً ا٫ٚنٙ َٔ بعد َٛت٘.يا٭ب يًٛؽٞ اٚ 

اٯ١ٜ تذنز باغيٛت ٚتدعٛ يٲصتعدان ي٘ ٚاصتشقار  : ايزاب  ٚايج٬ثٕٛ
ايهٝؿٝــ١ اغيٓاصــب١ يتًكــٞ ا٭َــز اٱهلــٞ ٚاصــتكباٍ ًَــو اغيــٛت، ٚسيــا ٜؿٝــد 

 ايضعان٠ ٚايػبط١ ٚعدّ اٱفزار بايػري.
تبري اٯ١ٜ إ اغيٛت ٫ ٜٓشؾز اَزٙ ٚع ْ٘ بايذٟ :  اـاَط ٚايج٬ثٕٛ

ا بٌ إ اؾعا٫ل ٚاَٛرال ٚآثارال عدٜد٠ ترتتب ع٢ً تشٖل رٚس٘ ٜٚػانر ايدْٝ
 اؿٞ اٜقا.

استُاٍ سٚاز اغيزأ٠ َٔ آ ز بعد َٛت ايشٚز ٫  : ايضانظ ٚايج٬ثٕٛ
ٚسؾتٗا َٓ٘ مثٔ ايرتن١ َ  ايٛيد، ٚايزب  َـ    ،ٜعين سزَاْٗا َٔ ا٫رخ

 عدَ٘، ْعِ يًُٝت إ ٜٛؽٞ بايجًح َٔ َاي٘.
اغيتشٚز ٚغريٙ، ؾكد ضيٛت ايغـخؿ   ايٛؾا٠ تغٌُ:  ايضاب  ٚايج٬ثٕٛ

 ٚيٝط ي٘ سٚد١ صٛا٤ تشٚز ؼي سٝات٘ ٚؾارم سٚدت٘ اٚ مل ٜتشٚز.
اٯ١ٜ ت نٜب ٭ٚيٝا٤ اغيٝت ٚاًٖ٘ ٚنعـ٠ٛ هلـِ بعـد     : ايجأَ ٚايج٬ثٕٛ

 اصتٓهار قٝاّ اَزأ٠ اغيٝت بايشٚاز َٔ بعدٙ ٭ْ٘ سل هلا.
ٛاٍ اغيزأ٠ سٝال َٛفٛع١ٝ ٚاعتبار عًِ ايشٚز باس:   ايتاص  ٚايج٬ثٕٛ

 َٚٝتال.
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 حبث تالغً
ًَألنَّزٍَِّاُّرٌََفٌَّضٌَاا زز ايبخارٟ عٔ ابٔ ايشبري قاٍ: قًت يعجُإ ط 

ص ٚقد ْضختٗا اٯ١ٜ ا٭ ز٣، ؾًِ تهتبٗا اٚ تدعٗا  ًََّزَسًٌَُاأَصًَْألجًيااايِنضكُىضا

 .(1)قاٍ: ٜا ابٔ ا ٞ ٫ اغري ع٦ٝال َٓ٘ َٔ َهاْ٘
ضٛ ١ نُا إ ظاٖز قٛي٘ ؾًِ تهتبٗا اٚ تدعٗا ٚا٭ق٣ٛ إ اٯ١ٜ غري َٓ

َز  ، ٖٚذا ٫ ضيٓ  َٔ اٱصتد٫ٍ ؾإ تزتٝب اٯٜات تٛقٝؿٞ مت بمل تضتدي
ٚؼي سـدٜح   ،َٔ ايٓيب ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ ٚعًٝ٘ اطياع اغيضًُري

 سٜد نٓا عٓد ايٓيب ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ ْ٪يـ ايكزإٓ ؼي ايزقاع.
 حبث تالغً آخش

رب ٖذٙ اٯ١ٜ ؼي باب ا اس َٔ تض١ُٝ ايغ٤ٞ سيا نإ عًٝ٘ ٚايكزٜٓـ١  تعت
ٕٳ ص ٭ٕ ايرتى ابدٟ.  ايؾارؾ١ عٔ اؿكٝك١ قٛي٘ تعازي ط ٜٳذٳرٴٚ

 ٚيهٔ ٚرٚنٖا بؾؿ١ ايشٚد١ٝ ي٘ َقاَري قدص١ٝ ٚتغزٜع١ٝ َٓٗا:
 َٓ  ايًبط.:  أ٫ٚل
 ْٗٞ ا٭ٌٖ عٔ سذب سكٛم ايشٚد١ ٚايتٓهز هلا.:  ثاْٝال
 انزاّ ايشٚز بعد ٚؾات٘ باٱقزار بشٚدٝت٘.:  ثايجال

 ايشٚد١ٝ عٓٛإ اعتبارٟ افاؼي ؾٝ٘ تغزٜـ يًطزؾري.:  رابعال
 ٚؾٝٗا ٚدٛٙ : ص َّرَشَتَّصضٍَاتِأَََُغِيٍَِّط  لٌٛٗ ذعاىل

َز ازي ايٓضا٤ بًـشّٚ ايعـد٠ عٓـد ٚؾـا٠     أٚتغزٜ  ٚسهِ اٯ١ٜ :  ا٭ٚزي
 ايشٚز.

بؿ َٚا ٜعٓٝ٘ َـٔ اغيهـح ٚاٱْتعـار يـ٘     ٚرٚن اٯ١ٜ بًؿغ ايرت: ايجا١ْٝ 
ؾه ٕ ٖذٙ ايؿرت٠ َٓاصب١ يًرتٜـح ٚتعطٝـٌ اؿٝـا٠ ايشٚدٝـ١      ،ن٫٫ت نزضي١

ٚؽرب يٲْتكـاٍ ازي ؽـٝػ١ ددٜـد٠ َٓٗـا َـٔ غـري َٓـ  يًـتؿهري اثٓا٤ٖـا ؼي          
                                                           

 .1/173تكإ ؼي عًّٛ ايكزإٓ ٫( ا1)
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 َٛفٛع اٱ تٝار بعدٖا.
تدٍ اٯ١ٜ بايد٫ي١ ايتق١ُٝٓ ع٢ً َٛفٛع١ٝ ٚاعتبار ايشٚاز ؼي : ايجايج١ 

 ٝا٠ اغيزأ٠.س
ٚؾا٠ ايشٚز ٫ تعين سزَإ اغيزأ٠ َـٔ ايؾـ١ً ايشٚدٝـ١ عًـ٢     :  ايزابع١

مٛ نا٥ِ ؾايزدٌ حيل ي٘ ايشٚاز َـٔ اربعـ١ ؼي سٝاتـ٘ ٚاغيـزأ٠ ٫ حيـل هلـا       
ايشٚاز ا٫ َٔ ٚاسد ؿز١َ ا ت٬ط اغيٝاٙ ٚيًػاٜات ايضا١َٝ ؼي ايتغزٜعات 

، بُٝٓا تتضـا٣ٚ اغيـزأ٠ َـ     ايضُا١ٜٚ ٚايجٛابت ؼي اؿٝا٠ اٱدتُاع١ٝ َطًكال
ايزدٌ ؼي سل ايٓهاا بعد ايؿزام ايطٛعٞ اٚ ايكٗزٟ، يذا دـا٤ت اٯٜـ١   
يٲ بار عٔ سل اغيزأ٠ اييت ضيٛت عٓٗا سٚدٗا بـايشٚاز َـٔ ايػـري ٚيهـٔ     

 بعد اغيهح َد٠ ايعد٠.
ايٛؽـ ايهزِٜ )بايرتبؿ( َٚا ٜعٓٝ٘ َٔ َقاَري اٱْتعار : اـاَض١ 

 د٠ َٓٗا:اعذاس١ٜ عدٜ ي٘ ن٫٫ت
 اْ٘ رظي١ يًُزأ٠.: أ٫ٚل 
 بٝإ ؿكٗا ؼي ايتطً  ازي اغيضتكبٌ بعري ا٭ٌَ.:  ثاْٝال

 اَت٬نٗا ؿل اٱ تٝار.: ثايجال 
اٯ١ٜ نع٠ٛ يعدّ شيضو اغيزأ٠ باؿشٕ ايتاّ ع٢ً ايشٚز بعد :  ايضانص١

اٚ اْٗا تؿهو بـري اؿـشٕ ٚاغيؾـٝب١     ،ايعد٠ باٱَتٓاع عٔ ايشٚاز َٔ غريٙ
  سكٛم اغيزأ٠ ايغزع١ٝ بري َافٞ ا٭ٜاّ َٚا تضتكبً٘ َٓٗا ؼي سٝاتٗا.ٚبري

ايغزٜع١ َ٪نب ؾُٝ  ا٭طـزاف ؼي اسهـاّ ايـشٚاز ؾتكـٛن     :  ايضابع١
ايذٟ ي٘ اغيؾًش١ ٚاغيٓؿع١ ازي َا حيل ي٘ ؼي ظ٬ٍ ا٭َٔ ٚايض١َ٬ َٔ يّٛ 

 اٯ زٜٔ اٚ تٗدٜدِٖ.
غيٓاسع١ بري ايٓاظ، ؾ٬ حيل شيٓ  اٯ١ٜ َٔ ايؿت١ٓ ٚاـؾ١َٛ ٚا:  ايجا١َٓ

 ٭سد إ ٜكـ بٛد٘ اغيزأ٠ اييت تزٜد ايشٚاز بعد اْكقا٤ ايعد٠.
ؼح اٯ١ٜ ع٢ً ايٓضـٌ ٚاٱنجـار َـٔ ا٭٫ٚن بعـدّ تعطٝـٌ      : ايتاصع١ 
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 اغيزأ٠ ٚرظيٗا.

اٯ١ٜ َدرص١ ؼي اٱؽ٬ا اٱدتُاعٞ ٚسا٥ٌ نٕٚ اٱؾتتإ : ايعاعز٠ 
ي١ ابت١ٝ٥٬ عا١َ ٚؾٝٗا تدارى يهجري َـٔ  ٚٚقٛع اغيؿاصد، اا اْٗا تعاجل َض 

 اغيغانٌ اٱدتُاع١ٝ ٚا٭ ٬ق١ٝ ٚاغيعاع١ٝ.
اٯ١ٜ نع٠ٛ يًُزأ٠ يٲَتٓاع عٔ ايش١ٜٓ َد٠ ايعد٠، ؾ٬ :  اؿان١ٜ عغز٠

 تًبط اٚ تضتعٌُ اؾزان ايش١ٜٓ نُا ناْت تؿعٌ يشٚدٗا.
ٜـذا٤  ؼي اٯ١ٜ سؿغ يًشٚد١ ٚتٛبٝخ يٮَِ اييت تكـّٛ با :  ايجا١ْٝ عغز٠

اغيزأ٠ ٚٚف  ايكٝٛن عًٝٗـا  ؾٛؽـال بعـد ٚؾـا٠ سٚدٗـا، ٖٚٓـاى عـٛاٖد        
 ت رخي١ٝ نجري٠.

 ،دا٤ت اٯ١ٜ بؾٝػ١ اـرب ٚاغيزان َٓـ٘ ا٭َـز ٚاٱْغـا٤   :  ايجايج١ عغز٠
 ؾايرتبؿ ٖٓا ع٢ً مٛ اـطاب ايتهًٝؿٞ.

اٯ١ٜ اعِ َٔ سبط ايٓؿط عٔ ايـشٚاز اؾدٜـد ؾٗـٞ    :  ايزابع١ عغز٠
ٚيهـٔ اغيٛفـٛع ا٭صاصـٞ يٰٜـ١ ٖـٛ اؿـل        ،دان ٚمـٛٙ   اؿتغزٜتغٌُ 

 .بعد اْكقا٤ ايعد٠ بايشٚاز

ؽٝػ١ ايرتبؿ تٓبٝ٘ ؿل اغيزأ٠ بايشٚاز اؾدٜد ٚن ٍٛ : اـاَض١عغز٠ 
 َٛفٛع٘ ازي عامل تؿهريٖا ٚآَاهلا ٚتدبريٖا يغ٪ٕٚ سٝاتٗا اغيضتكب١ًٝ.

عد٠ ٚاؿزـ تدعٛ اٯ١ٜ اغيزأ٠ ازي اٱٖتُاّ باٜاّ اي:  ايضانص١ عغز٠
 ع٢ً فبطٗا ٚسضاب اٜاَٗا.

تعترب اٯ١ٜ ؽؿٝؿال عٔ اغيزأ٠ ؼي َؾٝبتٗا بؿكـد سٚدٗـا   :  ايضابع١ عغز٠
يًد ٍٛ ؼي ساٍ تضُض هلا با تٝار سٚز ددٜد،  ٧ٚؾزاق٘ باٱْغػاٍ بايتٗٝ

٫ٚ تعارض بري ا٭َزٜٔ بري اؿشٕ ع٢ً ايـشٚز اغيتـٛؼي ٚانرانٗـا ؿكٗـا     
 باٱقرتإ بػريٙ.

نـ ٕ اٜـاّ ايعـد٠ بـزسخ بـري ايـشٚاز ايضـابل ٚايـشٚاز         :  ١ عغز٠ايجآَ
اي٬سل احملتٌُ، تػانر بٗا اغيزأ٠ سٝاتٗـا ايضـابك١ ٚتضـًِ بكقـا٥٘ تعـازي،      
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ٚتتطً  ازي َغ٦ٝت٘ ٚرسق٘ ٚاسضاْ٘ صبشاْ٘ ؼي َضتكبٌ ا٭ٜاّ ٚنٝؿ١ٝ اؿٝا٠ 
 اي١َٝٛٝ ايتاي١ٝ غيا بعد اٜاّ ايعد٠.

نٝاْـال عـزعٝال َضـتك٬ل ؾٗـٔ اي٥٬ـٞ       ٓضا٤ًػعٌ اٯ١ٜ ي:  ايتاصع١ عغز٠
ٜرتبؾٔ باْؿضٗٔ ٜٚٓتعزٕ  زٚز ايعد٠ ٚؾل سضاب َٜٛٞ ٚعٗزٟ نقٝل 

 ٫ ٜكبٌ ايًبط ٚايتشزٜـ ٚايتبدٌٜ.

ت٢ٗٓ اٯ١ٜ ا٭ٌٖ ٚا٭ٚيٝا٤ ٚا٭قارب عٔ َٓ  اغيتٛؼي عٓٗا : ايعغزٕٚ 
 سٚدٗا َٔ اؽاا ايكزار اغيٓاصب ؼي ايشٚاز بعد اْتٗا٤ ايعد٠.

١ سيكاّ ــ١ ايكزآْٝـــاٯٜؽــزٜض ٌ تٓاف بري ـيٛ سؾؿان١ٜ ٚايعغزٕٚ : ا
ا٤ ايعـد٠ ٚبـري ايعـزف ٚاغيٓشيـ١ اٱدتُاعٝـ١      ــا٭ر١ًَ ؼي ايشٚاز بعد اْكق

ــ يًـشٚز اٚ يًشٚد  دّ ٖــٛ ـز٠ اسـدُٖا اٚ نًُٝٗـا، ؾاغيكـ   ــــ١ اٚ ٭ٖـٌ ٚاص ــ
غٞ اصباب٘ ؼي اؿهِ ايكزآْٞ ٫ٚ اعتبار غيجٌ ٖذا ايعزف بٌ إ سؾٛي٘ ٚتؿ

 ا تُعات اٱص١َٝ٬ َعٗز َٔ َعاٖز اٱبتعان عٔ اسهاّ ايغزٜع١.
 حبث فمًٙ

ٜٓكضِ اؿهِ باي١ٜ٫ٛ ع٢ً اغيزأ٠ ؼي ايٓهاا ازي عد٠ اقضـاّ، َٓٗـا َـا    
ٚا٭ق٣ٛ اٱإ اغيغـرتى   ،ٜتعًل بايبهز ايزعٝد٠ ٚقد تعدنت ا٭قٛاٍ ؾٝٗا

 ،ٚا ١ْٛٓ ٚايبايػ١ ايضؿ١ٗٝ ٚثبٛت اي١ٜ٫ٛ ع٢ً ايؾػري٠ ،َٓٗا َٚٔ ٚيٝٗا
ٚتهٕٛ اي١ٜ٫ٛ ؼي ايٓهاا يٮب ٚاؾد يٮب، اَا بايٓضب١ يًجٝب ايزعـٝد٠  
اييت صبل ٚإ تشٚدت ٚ زدت َـٔ عؾـ١ُ ايشٚدٝـ١ ؾـ٬ ٫ٜٚـ١ ٭سـد       

 ٕ َٔ ا٭ب اٚ ا٭خ اٚ غريُٖا.اعًٝٗا ٫ٚ ٜضتًشّ عكد ايٓهاا سؾٍٛ اٱ
ؼي اغيزأ٠ ايجٝب ؽطب ": ٚؼي ؽشٝش١ اؿًيب عٔ ايؾانم عًٝ٘ ايض٬ّ

ًَو بٓؿضٗا تٛيٞ اَزٖا َٔ عا٤ت ااا أقاٍ عًٝ٘ ايض٬ّ: ٖٞ  ،ازي ْؿضٗا
 ."نإ نؿ٪ال بعد إ ناْت قد ْهشت رد٬ل غريٙ

َٚٓ٘ ايجٛاب ٭ْ٘ دشا٤ ايعكد  ،ٚايجٝب اؽًٗا َٔ ايجٛب ٖٚٛ ايزدٛع
بـٌ  ٚردٛع ايؿعٌ ٚادـزٙ ازي ايعبـد، ٚايجٝـب ٖـٞ اغيـزأ٠ اغيٛطـ٠٤ٛ ؼي َكا      
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 ايبانز

ٚايعـد٠ عًـ٢    ،اييت مل تٛط٧ بعد، ٚاغيزان َٔ اؿبط ٖٓـا ٖـٛ ايعـد٠   
 قضُري:

 عد٠ اغيطًك١.:  ا٭ٚزي
 أٟ عد٠ اييت ٜتٛؾ٢ عٓٗا سٚدٗا. ،عد٠ ايٛؾا٠: ايجا١ْٝ 

ــشٚاز    ــزأ٠ حيــل هلــا بعــدٖا اي َــٔ ايعــد  ؾٗــٞ ،ٚمسٝــت عــد٠ ٭ٕ اغي
َرتتب ع٢ً  ٗا اثزأٟ اْ ،٘يٚاٜقال َٔ ا٭عدان يٮَز ٚايت٧ٝٗ  ،ٚاؿضاب

 .اؿاي١ ايشٚد١ٝ ايضابك١ ٚايرتبؿ ٚا٫ْتعار
 حبث تالغً

ؼي ايب٬غ١ قد ٜتذٛس عذف ايقُري يًعًِ ب٘ ٚاصتغٗد بٗذٙ اٯ١ٜ ٚإ 
ا٭ؽٌ ٜرتبؾٔ اسٚادٗٔ ؾٛف  ايقُري َٛف  ا٭سٚاز يتكدِٜ انزٖٔ 

 .(1)ؾاغ٢ٓ عٔ ايقُري(
قز١ٜٓ ؽارؾ١ بـٌ   ٚيهٔ ايرتبؿ حيٌُ ع٢ً ظاٖزٙ ؼي اٯ١ٜ ٚيٝط َٔ

إ اغيع٢ٓ ايعاٖزٟ ٜعطٞ ن٫٫ت قزآ١ْٝ ٚايتهًٝـ ؼي ايرتبؿ َتٛد٘ ازي 
َٚد٠ اٱْتعار تتعًل بٗا ْؿضـٗا ٖٚـٛ ْـٛع َٛاصـا٠ هلـا ٚنعـ٠ٛ ازي       ، اغيزأ٠

 ايؾرب ٚايتشٌُ.
  ِغائً فمٍٙح
 ٚفٍٙا ٚجٖٛ :عذج اٌٛفاج 

ا ناْـت  عد٠ اغيتٛؼي عٓٗـا سٚدٗـا اربعـ١ اعـٗز ٚعغـز٠ اٜـاّ اا      :  أ٫ٚل
سا٬٥ل، ؽػري٠ ناْت، اٚ نبري٠ ٜا٥ض١ عٔ احملٝ ، ٚصٛا٤ نإ سٚدٗا قد 
ن ٌ بٗا قبٌ ٚؾات٘ اّ مل ٜد ٌ بٗا، نا١ُ٥ اٚ َٓكطع١، َٔ اٚات اٱقزا٤ 
اٚ غريٖا، اَا يٛ ناْت سا٬َل ؾعـدتٗا أبعـد ا٭دًـري َـٔ ٚفـ  اؿُـٌ،       

                                                           

 .1/41( ايربٖإ ؼي عًّٛ ايكزإٓ 1)
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غيتـٛؼي عٓٗـا   َٚد٠ ايعد٠ ٖٚٞ اربع١ اعٗز ٚعغزال، ٚبٗذا ؽتًـ اؿاٌَ ا
 .سٚدٗا عٔ اؿاٌَ اغيطًك١ اييت تهٕٛ عدتٗا ٚف  اؿٌُ

ــٛ   ؾًــــــــــ
ناْت اَزأتإ نٌ َُٓٗا ساٌَ اسداُٖا طًكت ٚا٭ ز٣ َات سٚدٗا ؼي 
ْؿط ايّٝٛ ؾكد تٓكقٞ عد٠ اغيطًك١ قبٌ ا٭ ز٣ ٚقد ٜهٕٛ ايعهط، ٚقد 

ط تت  ز نٌ َُٓٗا نُا يٛ ناْتا ؼي بدا١ٜ اؿٌُ ٚيٛ ٚفعتا اؿُـٌ ؼي ْؿـ  
ايّٝٛ ايذٟ سؾٌ ؾٝ٘ ايط٬م ٚايٛؾا٠ ؾإ اغيطًك١ ؽزز َٔ عدتٗا بايٛف  

 ٚيهٔ اغيتٛؼي عٓٗا سٚدٗا ٫بد إ تعتد اربع١ اعٗز ٚعغزال.
اغيــزان با٭عــٗز ٖــٞ اهل٬يٝــ١ ٚتــبري اغيــزأ٠ بعــد انُــاٍ اربعــ١ اعــٗز  ٚ

يٛ طًكٗا ثـِ َـات قبـٌ    ، ٚٚعغز٠ اٜاّ، ٚايو عٓد غزٚب ايّٝٛ ايعاعز
يعد٠ ؾإ نإ ردعٝال بطًت عد٠ ايط٬م ٚاعتدت عد٠ ٚؾـا٠ َـٔ   اْكقا٤ ا

سري َٛت٘ ٭ٕ ايزدع١ٝ سيٓشي١ ايشٚد١ اٚ ًَشك١ بٗا اٟ تعتد اربع١ اعـٗز  
٬ٖي١ٝ ٚعغز٠ اٜاّ َٔ ت رٜخ ٚؾا٠ سٚدٗا ايذٟ صبل ٚإ طًكٗا ٭ْٗا ؼي 

 .ايعد٠ ايزدع١ٝ، ٚإ ناْت سا٬َل اعتدت بابعد ا٭دًري َٔ سري ايٛؾا٠
ٛ ناْــت َطًكــ١ ردعٝــ١ قبــٌ عــٗزٜٔ َٚــات سٚدٗــا ؾتعتــد بابعــد  ؾًــ

ا٭دًري ٚسهُٗا نشهِ غري اغيطًك١، ؾإ ٚفعت ظيًٗا قبٌ َزٚر اربع١ 
ٓد ـزز َٔ ايعد٠ ا٫ عــز٠ اٜاّ ع٢ً تارٜخ ٚؾات٘ ؾ٬ ؽـ١ ٚعغـٝـٗز ٬ٖيــاع

ذٙ اغيد٠، ٚإ اْكقت ٖذٙ اغيد٠ ٚمل تقـ  ظيًٗا ؾ٬ ؽزز َٔ ــانُاٍ ٖ
 عد٠ ا٫ سُٝٓا تق  ظيًٗا.اي

يٛ نإ ايط٬م با٥ٓال َٚات ايشٚز بعد ايط٬م ؾاْٗا تعتـد عـد٠   :  ثاْٝال
ايط٬م ٫ٚ عـد٠ عًٝٗـا بضـبب ايٛؾـا٠، ٚعًٝـ٘ ا٫طيـاع ٫ْكطـاع عؾـ١ُ         

 ايشٚد١ٝ بايط٬م ايبا٥ٔ.
ٜضتشب يًُطًك١ ايزدع١ٝ ايتشٜري ٚتغٜٛل ايشٚز بايًباظ ٚمٛٙ :  ثايجال

 ١ اغيهزٚٙ.ٚبايضعٞ ٱساي
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ؽتًـ عد٠ ايٛؾا٠ عٔ عد٠ ايط٬م غيـا ؾٝـ٘ َـٔ ايتػًـٝغ ؾعـد٠      :  رابعال

، ؾًٛ َات سٚدٗا ٚمل ٜبًػٗا  رب ايٛؾا٠ يًشٚد١ َٔ سري بًٛؽ اـرب يٛؾا٠ا
ــ ا٫ بعد ص١ٓ ؾإ عد٠ ايٛؾا٠ تبدأ َٔ سري بًٛؽ ايشٚدـ١ اــرب،٭ٕ ق   ٛي٘ ـ

ٌ ــار ٫ٚ حيؾــعـاران٠ اغيهح ٚاٱْتص ٜؿٝد  َّرَشَتَّصضٍَاتِأَََُغِييٍَِّاتعازي ط 

ز ع٢ً ا٭ق٣ٛ ااا مل ـدٙ ا٫ بعد ايعًِ بايٛؾا٠ ًٜٚشل بايػا٥ب اؿافــقؾ
اَا ؼي ايط٬م ؾإ ايرتبؿ بكٝـد بكـزار ايـشٚز     ٜبًؼ ايشٚد١ َٛت٘ ؼي سٝٓ٘

 .بايزدٛع اٚ عدَ٘
ٜهؿٞ ؼي اٱعتدان ٚؽٍٛ  رب ٚؾاتـ٘ ٚإ مل ٜهـٔ َـٔ بٝٓـ١     :   اَضال

َـا مل تكـِ سذـ١ عـزع١ٝ عًـ٢       ايشٚاز َٔ ايػـري ْعِ ٫ جيٛس هلا عاني١، 
َٛت٘ اٟ ٫ تهتؿٞ باـرب، ْعِ يٛ دا٤ت ايب١ٓٝ َٚا ٜؿٝد ايكطـ  ؾُٝـا بعـد    

 ؾاْٗا ٫ ؼتاز ازي اٱعتدان َز٠ ا ز٣.
 احلذاد 

ٖٚٛ ؾٹعاٍ َٔ اؿد َٚعٓاٙ يػ١ اغيٓ ، ٚعزعال تزى اغيـزأ٠ اغيتـٛؼي عٓٗـا      
بدٕ سيجٌ ايتهشٌٝ ٚايتطٝب ٚاـقـاب ٚؼُـري ايغـؿ١    سٚدٗا ايش١ٜٓ ؼي اي

ٚاـطاط، ٚنذا ايًباظ ا٭ظيز ٚا٭ؽؿز ٚاؿًٞ ػيا ٜؾدم عًٝ٘ اْ٘ س١ٜٓ 
اٚناْت تتشٜٔ ب٘ يًشٚز، ٚجيب ع٢ً اغيزأ٠ اغيتٛؼي عٓٗا سٚدٗا اؿدان َا 
ناَت ؼي ايعد٠ أٟ إ اؿدان غري ايعد٠ ؼي ايهٝؿ١ٝ ٚيهٓ٘ عزض ٬َسّ هلا 

، ٚجيٛس هلا إ تػتضٌ ٚشيتغ  ٚتكًِ ا٫ظؿار ٚتضـهٔ اغيضـانٔ   ؼي َدتٗا
 ايعاي١ٝ ٚتضتعٌُ ايؿزاؼ ايؿا ز ٚمٛٙ ػيا ٫ ٜعد س١ٜٓ.

٫ حيٌ ٫َزأ٠ ت٪َٔ  :عٔ ايٓيب ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ" :ٚؼي اـرب
ا٫ ع٢ً سٚز اربع١  ،باهلل ٚايّٝٛ اٯ ز إ ؼد ع٢ً َٝت ؾٛم ث٬خ يٝاٍ

اْـ٘ ادتٓـاب ايشٜٓـ١ ٚايهشـٌ      :عٔ ابٔ عباظ ٚايشٖزٟ، ٚ"اعٗز ٚعغزال
إ ايعــد٠ ٖــٞ  :با٭مثــد ٚتــزى ايٓكًــ١ عــٔ اغيٓــشٍ، ٚعــٔ اؿضــٔ ايبؾــزٟ

ْٚضب ازي ابٔ عبـاظ   ،أٟ ٫ ٜزاؾكٗا سدان ،اٱَتٓاع عٔ ايتشٚز ٫ غري
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 .ع٢ً قٍٛ
ــدان  ــ١   إنب ٚأإ اؿ ــا٠ ايشٚدٝ ــ  يًشٝ ــزاّ ٚتٛنٜ ــدام   ،ن ــٛ َؾ ٖٚ

ٚيًشــدان تــ ثري ْؿضــٞ ؼي َٓــ   ،عــد ٚاؿضــاب ــاردٞ يًرتبــؿ سيعٓــ٢ اي
 طػٝإ ايٓؿط ايغ١ٜٛٗ.

ٛؼي عٓٗا سٚدٗا اؿدان َا ناَت ؼي ايعـد٠ اٟ  ــزأ٠ اغيتـجيب ع٢ً اغيٚ
 ؿدان غري ايعد٠ ؼي ايهٝؿ١ٝ ٚيهٓ٘ عزض ٬َسّ هلا ؼي َدتٗا.ا إ

جيٛس ؼي َد٠ اؿدان تٓعٝـ ايبـدٕ ٚتضـزٜض ايغـعز ٚتكًـِٝ ا٭ظـاؾز      ٚ
ّ ٚاٱؾرتاؼ بايؿزاؼ ايؿا ز ٚايضهٔ ؼي اغيضهٔ اي٥٬ل اٟ ٚن ٍٛ اؿُا

 اٱْار٠ ٚايتشٜري اغيٓاصب نُا جيٛس هلا تشٜري ا٫ٚنٖا ٚ دَٗا.
اؿدان يٝط عزطال ؼي ؽش١ ايعد٠، ؾًـٛ تزنتـ٘ عؾـٝاْال اٚ دٗـ٬ل اٚ     ٚ

ْضٝاْال ؼي شياّ ايعد٠ اٚ بعقٗا مل جيب عًٝٗا اصت٦ٓاؾ٘ اٚ تدارى َكدار َا 
ٚا ٓــٕٛ  ،٫ ؾــزم ؼي ايــشٚز اغيتــٛؼي بــري ايبــايؼ ٚغــريٙ ، ْٚــ٘اعتــدت بدٚ

 ٚايعاقٌ ٚنذا بايٓضب١ ؿاٍ ايشٚد١.
جيــٛس يًُعتــد٠ بعــد٠ ايٛؾــا٠ إ ؽــزز َــٔ بٝتٗــا ؼي سَــإ عــدتٗا ؼي  ٚ

سٛا٥ذٗا  ؾٛؽـال َـ  اؿادـ١ ٚايزدشـإ ايغـزعٞ ٚايعكًـٞ ٚاسهـاّ        
زز يشٜـار٠ ٚايدٜٗا ايقزٚر٠ ٚعًٝٗا صُٝا٤ اؿشٕ ٚايٛقار ؾٝذٛس هلا إ ؽ

ٚيعٝان٠ اغيزف٢ ٚانا٤ اغيزاصِ ايعزؾ١ٝ نايتعش١ٜ ٚاغيٛاصا٠، نُا جيٛس هلا إ 
تزاد  ايدٚا٥ز ايزمس١ٝ إ اصتًشّ ا٭َز، ْعِ ا٭سٛط إ ٫ تبٝت ا٫ ؼي 

ز بعد ٚزتضتطٝ  اـبٝتٗا ايذٟ ناْت تضهٓ٘ ؼي سٝا٠ سٚدٗا نُا يٛ ناْت 
٫ سدان ع٢ً اغيطًكـ١ با٥ٓـ١ ناْـت اٚ    ، ٚسٚاٍ ايعٗز ٚتعٛن عٓد ايػزٚب

 ردع١ٝ.
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 : ٚفٍٙا ٚجٗ ادلفمٛد عٕٙا صٚجٙا
ااا ؾكد ايشٚز ٚغاب غٝب١ َٓكطع١، ٚمل ٜعًِ َٛت٘ ٚمل ٜـزن  :  ا٭ٍٚ

َا ٜدٍ ع٢ً اْ٘ سٞ، ؾإ بكٞ ي٘ َاٍ ٜٓؿل ع٢ً سٚدت٘ َٓ٘ اٚ نإ ي٘ ٚيٞ 
ار ؿـري اصـتبا١ْ   اٚ َتربع ٜكّٛ باٱْؿام عًٝٗا ٚدب عًٝٗا ايؾرب ٚاٱْتع

 .اَزٙ، ٫ٚ جيٛس هلا إ تتشٚز ابدال ست٢ تعًِ بٛؾا٠ ايشٚز اٚ ط٬ق٘
اَا يٛ مل ٜهٔ ي٘ َاٍ ٫ٚ َٔ ٜٓؿل عًٝٗا ؾإ ؽربت ؾًٗا ايو، ٚإ 
مل تؾرب ٚارانت ايشٚاز رؾعت اَزٖا ازي اؿانِ ايغزعٞ ؾٝ٪دًٗا ارب  

د٠ ؾـإ مل ٜتـبري   صٓري َٔ سري رؾ  ا٭َز ايٝ٘ ثِ ٜتؿشؿ عٓ٘ ؼي تًو اغيـ 
َٛت٘ أٚسٝات٘، ؾإ نإ يًػا٥ب ٚيٞ اٚ ٚنٌٝ َؿٛض ظُٝ  ع٪ْٚ٘ َٚٓٗا 
ايط٬م ٜ َزٙ اؿانِ بط٬م اَزأت٘، ٚإ مل ٜكدّ ع٢ً ايط٬م ٚمل ضيهٔ 
ادبارٙ عًٝ٘ طًكٗا اؿانِ ثِ تعتد اربع١ اعٗز ٚعغزال عد٠ ايٛؾـا٠، ؾـااا   

 اْكقت داس هلا ايتشٜٚر ب٬ اعهاٍ.
ز ايض٪اٍ باؿانِ بٌ ٜهؿٞ تؾدٟ ايشٚد١ ٚغريٖا يًض٪اٍ ٫ ٜٓشؾٚ

ــل ٚايٓتٝذــ١  ــإ ازي ايطزٜ ــدا٥ِ ؼي  ، ٚبغــزط اٱط٦ُٓ ــرب اٱتؾــاٍ اي ٫ ٜعت
ايض٪اٍ ط١ًٝ ايضٓٛات ا٭ربع١، بٌ ٜهؿٞ اغيتعارف سَاْال َٚهاْال ٚطزٜك١ 
ٚيـٛ استُــٌ صـذٓ٘ اٚ اْتكايــ٘ ازي بًـد آ ــز صـ٦ٌ عٓــ٘ ؼي تًـو اؾٗــات،      

خرب ٚاغيض٪ٍٚ إ ٜضـاعد ؼي اٱدابـ١ ٚؽـدقٗا يرتتـب آثـار      ٜٚٓبػٞ يًُضت
 عزع١ٝ ٚا ٬ق١ٝ ٚاْضا١ْٝ ٚادتُاع١ٝ ع٢ً ؽدم دٛاب٘ اٚ عدَ٘.

 سيٛت٘ ايعًِ اٱَارات ٚتزانِ ايكزا٥ٔ بضبب ايػا٥ب يشٚد١ سؾٌ اااٚ

ٔ  ايعـد٠  بعـد  تتشٚز إ اهلل ٚبري بٝٓٗا هلا داس  َزادعـ١  ازي اؿادـ١  نٕٚ َـ

ِ  مل َـا  اٱعـرتاض  ٭سد ٚيٝط اؿانِ ِ  ايعًـِ،  نعـ٣ٛ  ؼي نـذبٗا  ٜعًـ  ْعـ

 ٚظٓٗا. بكٛهلا اٱنتؿا٤ عدّ ٚيٛنًٝٗا َٓٗا ايشٚاز ٜزٜد يًذٟ
ابٔ عباظ ٫ عد٠ ع٢ً ايشٚد١ اغيتٛؼي عٓٗا سٚدٗا ااا مل ٜهـٔ  عٔ ٚ

ٚعـدّ   ،قد ن ٌ بٗا، ٚمل ٜ  ذ ب٘ ؾكٗـا٤ اٱصـ٬ّ يعُـّٛ اٯٜـ١ ايهزضيـ١     
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عد٠ اؿاٌَ تٓكقٞ بٛف  اؿٌُ ٚيٛ  ثبٛت اغيخؾؿ، َِٚٓٗ َٔ قاٍ إ
 .بعد ٚؾا٠ ايشٚز بضاع١

ٚيهٔ اؾُـ  بـري ٖـذٙ اٯٜـ١ ٚآٜـ١ ا٫ٚت ا٭ظيـاٍ ٜكتقـٞ ايرتبـؿ         
ٚاٱَتٓاع عٔ ايشٚاز ب بعد ا٭دًري، نُـا إ ايٓؾـٛـ ٚرنت باؿـدان    

 َطًكال َد٠ اربع١ اعٗز ٚعغزال.ب٘ بًشّٚ تًبط اغيزأ٠ 

 وحتتمل وجىه : ص شضيُشٍاًَعَشضشًألأَسضتَعَحَاأَ ط لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

ٚعٗـد ًَكـ٢ ازي    غيـد٠ ايعـد٠   قزآْـٞ   ٚفـب   مسـاٟٚ   ؼدٜـد :  ا٭ٍٚ
 .اغيضًُري ردا٫ل ْٚضا٤ٴ

ٚاغيـزان ٖـٛ ايغـٗز ايكُـزٟ ايـذٟ       ،ا٭عٗز طيـ  قًـ١ يغـٗز   : ايجاْٞ 
 ٬ٍٖ ايغٗز ايتايٞ. اط٬ي١ ٚي٘ باهل٬ٍ ٜٚٓتٗٞ عٓدأٜعزف 

ٚا٭ؽٌ ٖـٛ عغـز٠    دا٤ بًؿغ ايتذنري ص شًألعَشضقٛي٘ تعازي ط :  ايجايح

 :ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ ،اٜاّ
 تػًٝب ايًٝايٞ ع٢ً ا٭ٜاّ ٭ٕ ايغٗز ٜبدأ َٔ ايًٌٝ.:  أ٫ٚل 

ــال  ــٛ      : ثاْٝ ــ٢ م ــايٞ عً ــؿٗا بايًٝ ــب ٚؽ ــدان ؾػً ــشٕ ٚس ــاّ س ــا اٜ اْٗ
 اٱصتعار٠.

 اغيزان عغز يٝاٍ يٝهٕٛ َػاٜزال ؾٓط اغيعدٚن.:  ثايجال
 ٚعغز٠ اٜاّ.أٟ عغز يٝاٍ : رابعال 

ٛ       :   اَضال فـزن   إ تذنري ايعـدن ٖـٛ ايػايـب عٓـد ايعـزب ٚعًـ٢ مـ
 ٚسيعشٍ عٔ َٛفٛع٘ صٛا٤ نإ َذنزال اٚ َ٪ْجال.

 تػًٝب ايًٝايٞ ع٢ً ا٭ٜاّ باعتبار إ ي١ًٝ نٌ ّٜٛ قبً٘.: صانصال 
ٜكاٍ: ؽُت عغزال، َ  إ ايؾٝاّ ٫ ٜهٕٛ ا٫ بايّٝٛ ٚيٝط بايًٌٝ، 

ــذا ؾــإ ايٛدــ٘ ايجايــح ٖــٛ ا٭ردــض    ،َــٔ ايغــٗزٜٚكــاٍ يــج٬خ بكــري   ي
 ٚا٭ْضب.
 ؽتًـ عد٠ ايٛؾا٠ عٔ عد٠ ايط٬م بٛدٛٙ::  ايزاب 
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 ؾعد٠ ايٛؾا٠ انجز َد٠ َٔ عد٠ ايط٬م. ،َد٠ ايعد٠:  ا٭ٚزي
 ،ؾعد٠ ايط٬م باؿٝ  ٚايطٗز َٓ٘ ،نٝؿ١ٝ استضاب نٌ َُٓٗا:  ايجا١ْٝ

ٗـ      كـ ٚقد تتش ز ٚسـٝ  اغيـزأ٠ ٭قـٌ    ل ايعـد٠ بغـٗز ٚاسـد عٓـدَا ٜهـٕٛ ط
َدتُٗا، نُا يٛ نإ نٌ طٗز هلا عغز٠ اٜاّ، ٚسٝقٗا ث٬ث١ اٜاّ ٖٚٛ ؾزن 

ؾايػايب َا ٜهٕٛ ايطٗز قزٜبال َٔ ايغٗز، َٚ  ٖذا ؾـإ   ،ْانر بري ايٓضا٤
 .يَٝٛري ٚايج٬ث١ٚاايٓضا٤ تتبأٜ ؼي عد٠ ايط٬م َٚدتٗا ٚيٛ ع٢ً مٛ ايّٝٛ 

ؾٝٗا يًعٛارض اـاؽ١ باغيزأ٠ ٚساهلا َٔ ار ـا٠ ؾ٬ اعتبــد٠ ايٛؾـاَا ع
 ،اٚ ٚقت١ٝ عدن١ٜ ،١ٝ اٚ عدن١ٜـتـن٠ ٚقاٞ اات عـٌٖٚ ٖ ،ايطٗز ٚاؿٝ 

ٚتتعًـل   ،اٚ اْٗا ٫ ٚقت١ٝ ٫ٚ عدن١ٜ، بٌ إ سهُٗا ٚاسد بايٓضب١ يًٓضا٤
ــ اب ٚؾـباؿض ل ايعـٛاٖز ايهْٛٝـ١ ايـيت دعًـٗا اهلل عاَـ١ ٚؼي نـٌ سَـإ        ـ

ْعـِ ا تًــ بايٓضـب١ يػـري      ،ٚايتػاٜز ٚايؿٛارم َٚهإ ٚ اي١ٝ َٔ ايًبط
 اؿز٠ ٖٚٞ ا٭١َ ع٢ً اقٛاٍ ث٬ث١:

اغيضاٚا٠ َ  اؿز٠ َطًكال، ٚب٘ قاٍ طي  َٔ ايعًُا٤ َِٚٓٗ ابٔ  ا٭ٍٚ:
 انرٜط ٚايع١َ٬.

ؾـ عد٠ اؿز٠، ٚب٘ قاٍ ْإ عدتٗا عٗزإ ٚعيض١ اٜاّ ٖٚٞ  :ايجاْٞ
 طياع١ نايغٝخ اغيؿٝد ٚاغيزتق٢ ٚا٭ؽِ.

ٌ  ايجايح: ؾـااا ناْـت ا٭َـ١ اات ٚيـد ؾعـدتٗا اربعـ١ اعـٗز         ،ايتؿؾـٝ
 ٚااا ناْت سا٬٥ل يٝط عاٌَ ؾعدتٗا ْؾـ عد٠ اؿز٠. ،ٚعغز٠ اٜاّ

 نُا ا تًـ ؼي عد٠ اؿاٌَ اييت ضيٛت سٚدٗا ع٢ً قٛيري:
اْٗا ؽزز َٔ ايعد٠ عٓد ٚف  ظيًـٗا ٚإ نـإ ايـشٚز عًـ٢      ا٭ٍٚ:

 ٚابٞ ٖزٜز٠. نطاب ٚابٞ َضعٛٚرٟٚ عٔ عُز بٔ اـ ،اغيػتضٌ
بعـد ا٭دًـري، اَـا ا٭ربعـ١ اعـٗز      أاْٗا ناؿا٥ٌ ؾعد٠ اؿاٌَ  ايجاْٞ:

عًٝـ٘   ٚعغزال اٚ ٚف  اؿٌُ، ٚؼي ؽشٝش١ اؿًيب عـٔ ا٭َـاّ ايؾـانم   
 ."اؿاٌَ اغيتٛؼي عٓٗا سٚدٗا تٓكقٞ عدتٗا آ ز ا٭دًريايض٬ّ: "
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 ،ٚغري اغيد ٍٛ بٗا ٭ق٣ٛ إ عد٠ ايٛؾا٠ َطًك١ تغٌُ اغيد ٍٛ بٗااٚ
 ٚاغيض١ًُ ٚايذ١َٝ. ،ٚايهبري٠ ٚايؾػري٠

ــ٢    :  اـــاَط ــ١ عً اٖــب بعــ  ايؿكٗــا٤ نــا٭ٚساعٞ ازي ظيــٌ اٯٜ
ٚؼٌ س٦ٓٝذ يـٮسٚاز ٚيهـٔ    ،ظاٖزٖا ٚإ اغيزان اربع١ اعٗز ٚعغز يٝاٍ

 اغيزان ٖٛ ا٭ٜاّ.
يعً٘ يػ١ ؾٝٗا، أٟ ااا دا٤ ايًؿغ َـ  سـذف اغيقـاف ايٝـ٘     :  ايضانظ

إ ٜـ تٞ بًؿعـ٘ أٟ يؿـغ اغيقـاف ايٝـ٘ نُـا ٜكٛيـٕٛ ؽـُٓال صـبعُا،           ؾٝذٛس
ٜٚعزف اغيزان بايكز١ٜٓ ٚرسيا ناْت ٖـذٙ ايؾـٝػ١ ْـٛع قزٜٓـ١ ٫ٚ ؽًـٛ َـٔ       
ب٬غــ١ َٚٓاصــب١ يًٛؽـــ ٚاؿــاٍ، ٚيػــ١ ايكــزإٓ اعــِ َــٔ ايكٛاعــد ايــيت 
ٚفعٗا ايٓشٜٕٛٛ ؾِٗ ٚإ ناْٛا اصتُدٚا قٛاعدِٖ َٔ ايكزإٓ ؼي ا٭عِ 

ــاقٞ ايعًُــا٤ ٚاٖــٌ اٱ تؾاؽــات عــادشٜٔ عــٔ    ايػايــب ا ٫ اْٗــِ ٚنب
 اٱساط١ بعًَٛ٘.

ايرتبؿ اعِ َٔ إ ٜٓشؾز بايشٚاز َٔ ايػري ؾٝغٌُ اؿدان :  ايضاب 
ٔ ايدار اييت ناْت تضهٓٗا َ  سٚدٗا قبٌ ٚؾات٘ ـزٚز َـاع عٔ اــٚاٱَتٓ

ــ اع عٔ ايتــتٓـ١ ٚايقزٚر٠ ٚاٱَــادــا٫ َ  اؿ ٝـاب ايـيت   شٜري ٚيـبط ايج ـ
ناْت تتذٌُ بٗا يشٚدٗا، ٚؼي اـرب عٔ ايٓيب ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ: 
"٫ حيٌ ٫َزأ٠ ت٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯ ز إ ؼد ع٢ً َٝت ؾٛم ث٬خ يٝاٍ 

 ا٫ ع٢ً سٚز اربع١ اعٗز ٚعغزال".
ايكا٥ًٕٛ بإ ايهؿار غري َهًؿري بايؿزٚع ِٖٚ ق١ً َٔ ايؿكٗا٤ : ايجأَ 

ًَألنَّزٍَِّاُّرٌََفٌَّضٌَاٯ١ٜ ٭ٕ اـطاب ؾٝٗا َٛد٘ يًُضًُري ط استذٛا بٗذٙ ا

ص ٚيهــٔ اٱفــاؾ١ دــا٤ت يًبٝــإ ٚٱظٗــار إ اغيضــًُري ٖــِ ايــذٜٔ  يِيينضكُىض

ٜتكٝدٕٚ باؿهِ ايغزعٞ ٜٚعًُٕٛ ب٘، ثِ إ )َٔ( يًتبعٝ  ٚقد حيتٌُ 
اران٠ اغيتشٚز َٔ ايزداٍ، أٟ إ اـطاب يًُضًُري ناؾ١ َٚٛفٛعٗا سئ 
ٜتٛؾ٢ ٚع٢ً مٛ اـؾٛـ ايذٜٔ ٜرتنٕٛ ٚرا٤ِٖ اسٚادـال، ٚ٭ٕ ايـذٟ   
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ضيٛت بعقِٗ، ٚؾٝٗا بغار٠ ؿؿغ انجز اغيضًُري ٚن ٕ ايشٚاز ٚاق١ٝ ٚسؿغ 

 .هلِ، ٚإ اغيٛت ئ ٜك  ا٫ ؼي ا٭قٌ َِٓٗ

يذا يٛ ادزٜت اسؾا١ٝ٥ يعدن اغيـٛت٢ َـٔ اغيضـًُري اغيتـشٚدري  ـ٬ٍ      
٬ل بايٓضب١  ُٛع اغيتشٚدري ؼي اات ايؿرت٠ عغز صٓٛات َتتاي١ٝ يٛددت٘ قًٝ

 َٔ ايذٜٔ ٜتشٚدٕٛ  ٬هلا.بهجري ٚاقٌ 
ــ  ــازي ط  :  ايتاص ــ٘ تع ــ٢    َّرَشَتَّصضييٍَاتِأَََُغِيييٍَِّاقٛي ــزأ٠ عً ــح يًُ ص س

ز ؼي َؾًشتٗا َٚا ٜٓؿعٗا بعداْكقـا٤  ـتكبًٗا ٚايٓعــ ْٗا َٚضــاٱٖتُاّ بغ
ٗ ٚتدٍ اٯ١ٜ بايد٫ي١ ايتق١ُٝٓ ع٢ً  ،ايعد٠ ــ اؾان٠ اًٖٝتٗا غيعزؾ١ َـا ٜٓؿع ا ـ
 ١ اٱ تٝار ؾه ٕ َد٠ ايعد٠ ْٛع اعدان ْعزٟ غيا بعدٖا.ـٚنٝؿٝ

اٯ١ٜ رظي١ يًُزأ٠ َٚزاعا٠ ؿاهلا َٚضت٣ٛ َدارنٗا ايعك١ًٝ :  ايعاعز
َٚا تعٝغ٘ َٔ اؿدٚن ٚايكٝـٛن اٱدتُاعٝـ١ ٚايعزؾٝـ١ ؾخـ٬ٍ َـد٠ ايعـد٠       

 .تضتطٝ  إ تتدبز ع ْٗا ٚتت ٌَ اسٛاهلا
ؼي اغيؿاد٧ ؾرت٠ ايعد٠ بزسخ قٗزٟ حيٍٛ نٕٚ ايد ٍٛ : اؿانٟ عغز 

ٜ٪نٟ ازي سؾـٍٛ اربـاى ْؿضـٞ ٚسـزز ٚفـٝل      َٚا سٝا٠ سٚد١ٝ ددٜد٠ 
 .ٚؾٝٗا عرب٠ َٚٛعع١ ٚاصتعدان ؿٝا٠ ددٜد٠ٚعدّ ؾِٗ 

ٚسد٠ اؿهِ ؼي َد٠ ايعد٠ ؾُٝ  اغيضًُات آ١ٜ تدٍ ع٢ً :  ايجاْٞ عغز
ص٬ّ، ٖٚـٞ سـزب عًـ٢ ايتبـأٜ ٚاٱ ـت٬ف      ص١َ٬ ايتغزٜ  ٚعداي١ اٱ

 ٚايتعدن ؾٝٗا.
ن ٕ ايعـد٠ عًـ٢ اغيٝـت تٓشـٌ ازي عـدتري ا٭ٚزي ث٬ثـ١       :  ايجايح عغز

باٱفاؾ١  ،اعٗز عد٠ ايط٬م ؼي ايػايب غئ ناْت عانتٗا نٌ عٗز تكزٜبال
 ازي اربعري َٜٛال اؿشٕ ع٢ً اغيٝت ٚانزاَ٘ بؿزن  اـ.

د٠ عًـ٢ اغيٝـت َٓاصـب١ يًتـدبز ؼي اؿٝـا٠      ايشٜـان٠ ؼي ايعـ  ايزاب  عغـز :  
ٚاغيٛت ٚيشّٚ ؾعٌ ايؾاؿات ٚإ ايدْٝا َشرع١ اٯ ز٠ َٚـد ٌ يتٛدـ٘   

 اغيزأ٠ يٲصتػؿار.
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 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ : ص فَإِرَألاتَهٍََُْاأَجَهَيٍَُّط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

ايؿا٤ يًتعكٝب أٟ إ ايذٟ بعدٖا ٚاق  عكب ايذٟ قبًٗا بػـري  :  أ٫ٚل
ٛا٤ نإ ايٛقـت قؾـريال اٚ طـ٬ٜٛل، ٚظـاٖز اٯٜـ١ إ َـد٠       ؾاؽٌ بُٝٓٗا ص

ايعد٠ يٝضت باغيد٠ ايط١ًٜٛ ع٢ً اغيزأ٠، َٚٔ آثار اؿه١ُ اٱهل١ٝ ؼي تٝضـري  
اسهاّ ايكزإٓ اْو مل ػد اَزأ٠ اٚ د١ٗ تغهٛ َٔ طٍٛ َد٠ ايعد٠ قـدضيال  

 ٚسدٜجال.
ْٕٛ ايٓض٠ٛ تعٛن اي٣ـاي٥٬ٞ اْكطعـت عؾـ١ُ سٚادٗـٔ سيـٛت      : ثاْٝال 

 ايشٚز.
 اغيزان َٔ ا٭دٌ ؼي اغيكاّ ٖٛ اْكقا٤ عد٠ ايٛؾا٠.ثايجال : 
اٯٜــ١ ســح عًــ٢ َــد٠ ايعــد٠ ٚبــداٜتٗا ٚاْتٗا٥ٗــا غيٓــ  ايًــبط  : رابعــال 

ٚاٱعهاٍ ٚاؿزز  ؾٛؽال ٚإ اسهاَال ترتتب ع٢ً سٚادٗا قبٌ اْكقا٤ 
 ايعد٠ تؿٝد بط٬ٕ ايعكد ٚاؿز١َ نُا صٝ تٞ.

ا ؾٝٗا َٔ ايغـزط ا٫ اْٗـا تؿٝـد اٜقـال َعٓـ٢      اؾ١ًُ إْغا١ٝ٥ غي:   اَضال
 اـرب ٚاثبات سكٝك١ تعبد١ٜ.

تدٍ اٯ١ٜ ع٣ًاٱرتكـا٤ ايتغـزٜعٞ ؼي ا تُعـات اٱصـ١َٝ٬     :  صانصال
ٚإ ا٭سهاّ ايغزع١ٝ ع٢ً مٛ ايكق١ٝ أباعتُان اؿضاب ايدقٝل يتشدٜد 

ٕ ٚإ ايؾـٝاّ ؼي عـٗز رَقـا   أؾُـٔ ايٓٛعٝـ١ ؼدٜـد     ،ايٓٛع١ٝ ٚايغخؾ١ٝ
دـٌ اغيطًكـ١   أٚإ اٱؾطار ّٜٚٛ اؿـر ا٭نـرب ٚغـريٙ، َٚـٔ ايغخؾـ١ٝ      أٚ

ٚاغيتٛؼي عٓٗا سٚدٗا، ٚنذا ايكقاٜا ايغخؾ١ٝ اٱ تٝار١ٜ نايٓذر ٚؽٝاّ 
 ايتطٛع ٚمٖٛا.

انا٠ ايغزط ٚايتعًٝـل ايـٛارن ؼي اٯٜـ١ ٜـدٍ ؼي َؿَٗٛـ٘ عًـ٢       :  صابعال
ٱستُاٍ باعتبار إ تعزض اغيزأ٠ يًُٛت اٜقال قبٌ بًٛؽ ا٭دٌ ع٢ً مٛ ا

 أٟ ؿع١.ؼي نٌ اْضإ َعزض يًُٛت 
٠ اغيٛت ايكٗز١ٜ يغخؿ ػعٌ رؼي اٯ١ٜ اعتبار ٚاتعاظ ؾإ سٜا: ثآَال 
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ايكزٜب َٓ٘ ٜدرى سكٝك١ اغيٛت ٚخياف َٓ٘ اٚ ٜتٛقع٘  ؾٛؽال ٚاْ٘ يٝط 

 سد َٓ٘.أَٔ َاْ  اٚسؾا١ْ عخؾ١ٝ عٓد 
َــٔ ن٫٫ت ا ٬قٝــ١  يــ٘بــد ْعــت اْكقــا٤ ايعــد٠ با٭دــٌ ٫:  تاصــعال

اا إ اغيزأ٠ اثٓا٤ ايعد٠ تهٕٛ ؼي  ،ٚادتُاع١ٝ بعد ثبٛت ايٛد٘ ايعبانٟ ي٘
ساٍ َٔ اؿشٕ ٚاٱصتك٬ٍ اغيغٛب باٱؿام عٝاتٗا ايضابك١ ٚن ْٗا تزن١ 

َـ ادتُاع١ٝ يًُٝت تضتشل اغيٛاصا٠ ٚاغيدارا٠ ٚايزأؾ١ َـٔ اٖـٌ اغيٝـت     ٚ ٔ
عـهاٍ ايشٜٓـ١ َٚػـانر٠ اغيٓـشٍ ا٫     يذا تز٣ َٔ اسهاَٗا ادتٓاب ا ،اًٖٗا

 يقزٚر٠ ٚمٖٛا.
ْضب١ ا٭دٌ ازي ايٓضا٤ اغيتٛؾ٢ عٓٗٔ اسٚادٗٔ ٜدٍ ع٢ً إ : عاعزال 

ا٭َز َٔ كتؾاتٗٔ ٚع٪ْٚٗٔ ايغخؾ١ٝ ٚيٝط ٖٛ سكال َغرتنال يٮصـز٠  
 ٚاٯبا٤ ٚا٭َٗات.

بًشاظ اغيع٢ٓ ا٭عِ يًرتبؿ ٚقؾد اٱْتعار ٚايتطً  غيا :  سانٟ عغز
 ايعد٠ َٔ ا٭ٜاّ ت٪ند ٖذٙ ايٓضب١ ٚاٱفاؾ١ سكٗا ؼي اٱ تٝار.بعد 

تٓٗـ٢ اٯٜـ١ اٖـٌ اغيٝـت اٚ اٖـٌ ايشٚدـ١ عـٔ َٓعٗـا َـٔ          :  ثاْٞ عغـز 
 ايشٚاز.

٫ تعارض بري ٚدٛن ا٭٫ٚن ٚايـشٚاز اؾدٜـد بعـد إ    : ثايح عغز 
اسهُت اٯ١ٜ ايضابك١ َض ي١ ايزفاع١، ؾاٚي١ٜٛ رفاع١ ا٭ّ ٱبٓٗا ٫ شيٓ  

 سٚادٗا بعد اْكقا٤ ايعد٠ ٭ْ٘ سل َطًل هلا.َٔ 
اٯ١ٜ نع٠ٛ يقب  ا٭دٌ ٚاؿضاب ٚاْ٘ ٫ ٜٓشؾز باغيزأ٠ :  راب  عغز

اعٗز ٚاٜاّ ايعد٠ ٖٚـٛ َـٔ   ٚسضاب ٚسدٖا، ؾٝذٛس يًػري اٱٖتُاّ بعد 
 َؾانٜل ا٭َز باغيعزٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهز ٚٚدٛٙ اٱسضإ.

ٟ  ًٛ بطٓٗا َٔ اؿُـٌ اٚ  اغيزان َٔ اْكقا٤ ا٭دٌ أ:   اَط عغز
 ٚفع٘.
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افًَِْاافَعَهٍَْافِِاأَََُغِيٍَِّط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري  ٚؾٝٗا  ص فَالَاجُنَاحَاعَهَْضكُىض

 ٚدٛٙ :
 ٚدٖٛال: بًشاظ دٗت٘ َٚكؾدٙحيتٌُ اـطاب ؼي اٯ١ٜ َٔ :  ا٭ٍٚ

 اْ٘ يٮٚيٝا٤.:  ٫ٚلأ
 يًخطاب.:  ثاْٝال
 اغيزأ٠ ٚعكدٖا. يٮٚيٝا٤ ايذٜٔ ٜتٛيٕٛ ع٪ٕٚ:  ثايجال

 يًشهاّ ٚاٌٖ اؿٌ ٚايعكد.:  رابعال
ٚايعاٖز اْ٘ عاّ ٜغٌُ طيٝ  ٖ٪٤٫ نُا ٜغٌُ غريِٖ ػئ ي٘ ت ثري ؼي 

 َٛفٛع سٚادٗا صٛا٤ ناْٛا ردا٫ل اٚ ْضا٤ٶ.
ؼح اٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا ع٢ً عـدّ ايتـد ٌ ايضـًيب اٚ اظٗـار     :  ايجاْٞ

 اغيُاْع١ يشٚاز اغيزأ٠ بعد اْكقا٤ ايعد٠.
ِ َٔ إ ٜٓشؾز َٛفٛعٗا بايٓهاا ؾتغٌُ سكٗا ؼي ـاٯ١ٜ اع:  يجايحا

 ايتشٜري ٚاـزٚز َٔ ايبٝت ٚؾل ايكٛاعد ايغزع١ٝ ٚاسهاّ ايضرت ٚايضاتز.
تُٓٞ اٯ١ٜ ًَه١ ؼي ايٓؿٛظ َب١ٝٓ عًـ٢ عـدّ اصـتٓهار تكـدّ     :  ايزاب 

 اـطاب ازي اغيزأ٠ ٚص٪اهلِ ايشٚاز َٓٗا بعد ايعد٠.
١ بايد٫ي١ ايتقـ١ُٝٓ عًـ٢ سـل ايشٚدـ١ ؼي ا تٝـار      تدٍ اٯٜ:  اـاَط
ٛاس قٝاَٗا سيكـدَات ٖـذا اٱ تٝـار    ـد٠، ٚع٢ً دـب بعد ايعـايشٚز اغيٓاص

 ٭ٕ ايؿعٌ بايٓؿط اعِ َٔ اْتعار اـطاب ؾًٗا إ ؽتار ٚؾل ايكٛاعد.
ــا إ    الَاجُنَيياحَاعَهَييْضكُىضااط :  ايضــانظ ــِ عًٝٗ ــ٬ اث ــا ؾ ــزأ٠ ااتٗ ص ٜغــٌُ اغي

ٚاز بعد انُاٍ ايعد٠ ٚتهٕٛ اٯ١ٜ بايٓضب١ هلا َٔ اٱيتؿات ؼي ا تارت ايش
ص ٜٓشـٌ ازي  طـابري اسـدُٖا     الَاجُنَاحَاعَهَْضكُىضايب٬غ١، أٟ إ قٛي٘ تعازي ط 

 ٚاٯ ز  اـ يًٓضا٤ اغيتٛؾ٢ عٓٗٔ اسٚادٗٔ. ،يًُضًُري عَُٛال
اٯ١ٜ ْٛع َٛاصا٠ هلٔ ٚنع٠ٛ يًؾرب ٚاٱْتعـار َـد٠ ايعـد٠،    :  ايضاب 

أٌَ باْكقا٥ٗا ٚايد ٍٛ ؼي عامل آ ز  اٍ َٔ اٯثار ايغـزع١ٝ يًـشٚاز   ٚ
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 ايضابل.

ايجٝب اييت سايت بهارتٗا ؾاٱطياع عًـ٢ إ اَزٖـا بٝـدٖا،    :  ايجأَ
َٚــٔ اؾــزان ايجٝــب ايــيت تــٛؾ٢ عٓٗــا سٚدٗــا، ٚيهــٔ ٖــذٙ اٯٜــ١ انزتٗــا  
ــ١       ــا ٚاساس ــ٢ ْهاسٗ ــرتاض عً ــ  اٱع ــ١ َٚٓ ــٞ ايػقاف ــٛـ يٓؿ باـؾ

 ٓؿض١ٝ اغيرتعش١ عٔ ايشٚاز ا٭ٍٚ.اؿٛادش اي
تعترب اٯ١ٜ َدرص١ ؼي تٗـذٜب ايٓؿـٛظ ٚاؽـ٬ا ا تُعـات     :  ايتاص 

ْٚبذ ايعانات اؾا١ًٖٝ ؼي سزَإ اغيزأ٠ َٔ ايٓهاا بعد َٛت سٚدٗا ؼت 
عٓاٜٚٔ اٱنزاّ يًشٚز ٚا٭صز٠ ؾٗٞ نع٠ٛ ؽـزحي١ يٮقـارب بـرتى اغيـزأ٠     

 ؽتار ايشٚز اغيٓاصب.
 ٚحيتٌُ ٚدٖٛال : صتِانًَْعضشًُفِاط  اىللٌٛٗ ذعذفغري 

قٝد يٝخزز ايتؾزف غري اغيٓاصب َجٌ اران٠ ايشٚاز َٔ غري :  ا٭ٚزي
 ايهؿ٤ٛ اٚ َا ؾٝ٘ ا٭فزار با٭صز٠.

تهزر انز ٖذا ايكٝد غيٓ  سؾٍٛ َا ٫ ؼُد عاقبت٘ غؾٛـ :  ايجا١ْٝ
 اٱ تٝار َٚٛفٛع٘.

ًُـزأ٠ َـٔ صـ٤ٛ ايؿعـٌ     ي الٜتقـُٔ ؼـذٜز   ت نٜيب ٖٚذا ايكٝد :  ايجايج١
 ٚاٱ تٝار.
ظاٖز اٯ١ٜ َٚؿّٗٛ اغيخايؿ١ تد ٌ ا٭ٚيٝا٤ ااا قدَت اغيزأ٠ :  ايزابع١

ع٢ً ايشٚاز بػري ايهؿ٤ٛ َٚا ؾٝ٘ َؿضد٠ نايشٚاز ػئ ٜ٪اٜٗا اٚ ٜقزٖا ؼي 
 نٜٓٗا ٚبدْٗا نايؿاصل ٚايتارى يًؿزا٥ .

ٝـ :  اـاَض١ ُـا ناّ  ؾا٤، ٖذا ايكٝد ٜتقُٔ سذ١ ع٢ً ا٭قارب ٚا٭ٚي
 عٌُ اغيزأ٠ َٛاؾكال يًهتاب ٚايض١ٓ ؾًٝط يهِ اٱعرتاض ٚايعقٌ ٚاغيٓ .

هلــذا ايكٝــد اثــار عــزع١ٝ َبارنــ١ َتغــعب١ َٓٗــا َــا ٜغــٌُ   : ايضانصــ١
ا٭ٚيٝا٤ ٚا٭قارب ٚايشٚد١ َٚٓٗا َا ٜتعًل ببعقِٗ نٕٚ ايبع  اٯ ز، 

 ػريٖا اغيٓ .ؾُا ناّ ايكزار بٝد ايشٚد١ ؾعًٝٗا إ ؽتار ايهؿ٧ ٚيٝط ي
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ٜغٌُ اـطاب ايـذٟ ٜطًـب ايٓهـاا بزؾـ  سـٛادش اؿٝـا٤       :  ايضابع١
ا ٛٙ ٚؽدٜك٘ ٚايعزف ؾ٫ًٛ ٖذٙ اٯ١ٜ ٭َتٓ  عٔ ايشٚاز َٔ اَزأ٠ اغيٝت 

 َج٬ل.
تدٍ اٯ١ٜ بايد٫ي١ اٱيتشا١َٝ ع٢ً ا١ًٖٝ اغيزا٠ ٱ تٝار ايؿعـٌ  :  ايجا١َٓ

 اغيٓاصب َٚا ؾٝ٘ ايؾ٬ا.
 : ٝد ٚؽـ ٜؿٝد تكضِٝ ايؿعٌ ازي قضُريٖذا ايك:  ايتاصع١

 اتٝإ اغيزأ٠ غيا ؾٝ٘ ايؾ٬ا ٚاؿضٔ ايغزعٞ ٚايعكًٞ :  ا٭ٍٚ
ؾٝـ٘ اٱفـزار ٚا٭ا٣ ٚاغيهـزٚٙ، ٚيهـٔ ٖـذا ايكضـِ        : ؾعٌ َـا  ايجاْٞ

خيزز بايتخؾؿ، ؾاغيطًٛب ٖٛ اٱَتجاٍ ايٓٛعٞ ايعاّ بادتٓاب َٓعٗا ػيا 
٠ نُا إ ٖذا ايكٝد ٜدٍ ؼي َؿَٗٛ٘ ااْت ايغزٜع١ هلا ب٘ عٓد اْكقا٤ ايعد

ع٢ً اٱإ بايتد ٌ ٚاؿًٝٛي١ َٔ اتٝاْٗا َا خيـايـ ايهتـاب ٚايضـ١ٓ َـٔ     
 ا٭ؾعاٍ.

قـد ٜهـٕٛ ايؿعـٌ ايـذٟ تـ تٞ بـ٘ اغيـزأ٠ َزنبـال َـٔ اؿضـٔ           :   ايعاعز٠
ٚايكبٝض نُا يٛ تشٚدت بعد اْكقا٤ ايعد٠ ٚيهٓٗـا ا ـذت ابٓٗـا ايؾـػري     

ٚسيا ٜ٪نٟ ازي اٱفزار ب٘ اٚ فٝاع٘ َٚٔ  ٜد،َعٗا ازي بٝت ايشٚد١ٝ اؾد
غري فزٚر٠ اٚ سادـ١، اٚ اْٗـا دـا٤ت بـايشٚز اؾدٜـد ازي بٝـت سٚدٗـا        

رخ ٚاسهاَ٘، ؾٝتعًل َٛفٛع اٯ١ٜ س٦ٓٝذ سيـا  ٱايضابل ٚ ٬ؾال يكٛاعد ا
ٖٛ َعزٚف ٚؾٝـ٘ ايـرب ٚايؾـ٬ا نٕٚ اؾاْـب ايـذٟ ؾٝـ٘ افـزار ٚايـذٟ         

 ٚ ــاغيعزٚف  ــ١   تغــًُ٘ عَُٛــات ا٭َــز ب ايٓٗــٞ عــٔ اغيٓهــز ٚاسهــاّ اي٫ٜٛ
 ٚاؿضب١.

نُـا ٚرن  انز إ َع٢ٓ اغيعزٚف ٖٛ ايٓهاا اؿـ٬ٍ،  : اؿان١ٜ عغز٠ 
عٔ فاٖد ٚيهٓ٘ اعِ، َٚ  مشٛيـ٘ يًذـٛاس ؾاْـ٘ ٜـدٍ عًـ٢ اؿـح عًـ٢        

 ايؾاؿات.
َـٔ اعذـاس اٯٜـ١ اْٗـا ت نٜـب يًُـزأ٠ ؾُـ  اٱإ هلـا         :  ايجا١ْٝ عغـز٠ 
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َٔ اِٖ َؾانٜل ٚيش١ٜٓ ؾاْٗا قٝدت٘ باغيعزٚف، با تٝار ايشٚز ٚاصتعُاٍ ا

 ٖذا ايكٝد ٚايت نٜب ا تٝار ايشٚز ايهؿ٪.
ؼذر اٯ١ٜ َٔ سؾٍٛ َؾـٝب١ ددٜـد٠ عٓـد اٱإ هلـا     ايجايج١ عغز٠ : 

 رتعض عٓ٘ افزار داْب١ٝ.تبايتؾزف باغي٥٬ِ ؾكد ت تٞ باغيباا ايذٟ 
باٱصـتك٬ٍ   قد تهٕٛ اغيزأ٠ بعـد اغيؾـٝب١ سدٜجـ١ عٗـد    :  ايزابع١ عغز٠

بايتؾزف ٚاٱ تٝار بٌ قد تـ٪ثز اغيؾـٝب١ صـًبال عًـ٢ صـًٛنٗا ٚا تٝارٖـا       
ص قٝدال اسرتاسٜال، ٚؼـذٜزال ٚتٓبٝٗـال هلـا بًـشّٚ     تِيانًَْعضشًُفِااؾذا٤ قٛي٘ تعازي ط 

 عدّ اـزٚز عٔ اسهاّ ايغزٜع١ ٚصٓٓٗا.
ــبري اٯٜــ١ قاعــد٠ نًٝــ١ ٖٚــٞ ايز ؾــ١ اغيغــزٚط١   :  اـاَضــ١ عغــز٠ ت

اّ با٭سهـاّ ايغـزع١ٝ يتتذًــ٢ ٚدـٛٙ اي٫ٜٛـ١ ٚايعٓاٜـ١ اٱصــ١َٝ٬      بـاٱيتش 
 باغيزأ٠ ٚتٛدٝٗٗا ؼي َضايو اـري ٚايزؾع١.

تٓؿٞ اٯ١ٜ عٔ ايغزٜع١ اٱص١َٝ٬ اٱؾرتا٤ات ايكا١ً٥ :  ايضانص١ عغز٠
باْٗا ٫ تعطٞ اغيزأ٠ سكٛقٗا، ٖٚذا ايكٝد ٫ ٜتعارض َ  سكٗا ؼي اٱ تٝار 

اؿـاٍ اغيٓاصـب    اران٠ٚٚاعا١ْ هلـا يتٓعـِٝ عـ٪ْٚٗا    ؾٗٛ ْٛع انزاّ افاؼي 
 يغ ْٗا.

َٔ ٚدٛٙ قٝد اغيعزٚف اٱقرتإ باغي٪َٔ ايذٟ ٜ٪نٟ  ايضابع١ عغز٠ :
 ايؿزا٥  ٚحيزـ ع٢ً اغيضتشبات.

يٛ نإ يًُزأ٠ ا٫ٚن ؽػار َٔ اغيٝت ؾٌٗ قٝد اغيعزٚف  ايجا١َٓ عغز٠ :
ص ا٫  فِِاأَََُغِيٍَِّ ٜغًُِٗ، اؾٛاب اْ٘ دا٤ سؾزال بٗا يكٛي٘ تعازي ط

اْ٘ ٫ ضيٓ  َٔ مشٛي٘ ٭سٛاٍ ايؾب١ٝ ايؾـػار عهـِ اََٛتٗـا ٚسقـاْتٗا     
 ٚٚظا٥ؿٗا ا٭ ٬ق١ٝ.

َٔ َقاَري اٯٜـ١ ْؿـٞ اٱثـِ ٚا٭ا٣ ايٓـٛعٞ ايعـاّ      : ايتاصع١ عغز٠ 
 بضبب ا تٝار اغيزأ٠ ايشٚاز عٓد  زٚدٗا َٔ ايعد٠.

ٯٜــ١ نــذيو ٜتذــدن نُــا تتعــدن ٚدــٛٙ اـطــاب ؼي اٍٚ ا: ايعغــزٕٚ 
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ٚايقـزر َٓبضـ  عًـ٢     بؾٓؿـٞ اٱثـِ ٚايـذْ    ،َٓٗـا  ايتعدن ؼي ٖذا ايغـطز 
 اؾُٝ .

ؼح اٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا ع٢ً عدّ َٓ  اغيـزأ٠ بعـد   :  اؿان١ٜ ٚايعغزٕٚ
  زٚدٗا َٔ عد٠ ايٛؾا٠ َٔ ا تٝار ايشٚاز.

اٯ١ٜ اعِ َٔ إ تٓشؾز سيٛفٛع ايشٚاز ؾتهـٕٛ  :  ايجا١ْٝ ٚايعغزٕٚ
 عد ايعد٠ ؼي َعزض اـطب١ ٚايض٪اٍ.اغيزأ٠ ب

تدٍ اٯٜـ١ بايد٫يـ١ اٱيتشاَٝـ١ عًـ٢ اٱإ يًُـزأ٠      : ايجايج١ ٚايعغزٕٚ 
با تٝار َا ٜٓاصبٗا َٔ اٱقرتإ بشٚز اٚ تًكٞ طًـب ايـشٚاز َـٔ اغيتشـد     

 ٚاغيتعدن ٚنراص١ تًو ايطًبات.
شيٓ  اٯ١ٜ َٔ سؾـٍٛ ايؿتٓـ١ عٓـد اْكطـاع ايعـد٠      :  ايزابع١ ٚايعغزٕٚ

 اؽاا اغيزأ٠ َا ٜٓاصبٗا ٥٬ِٜٚ اسٛاهلا ٚرغبتٗا ؼي ايشٚاز اٚ عدَٗا.ٚ
َٔ اٱعذـاس ؼي اٯٜـ١ إ اـطـاب ازي ا٭ٚيٝـا٤     : اـاَض١ ٚايعغزٕٚ 

ؾًٛ نإ يًُزأ٠ ٚسدٖا ٫ٚ ٜتقُٔ ا٫ ا بارٖا عٔ سكٗا  ،ٚاغيضًُري ناؾ١
ار ؼي ايــشٚاز، ؾًزسيــا غًبــت عًــ٢ اَزٖــا ؼي اؾًُــ١ ٚؼي نــجري َــٔ ا٭َؾــ

 ٚا٭س١َٓ.
 ٕ ــزٚ ــ١ ٚايعغ ــزٜع١     :  ايضانص ــاّ ايغ ــٌ باسه ــ٢ ايعُ ــٕٛ عً ــ١ ع اٯٜ

ؾتضـاعد اٯٜـ١ ايزدـاٍ ٚاغيضـًُري عًـ٢       ،اٱص١َٝ٬ ٖٚـذا ايعـٕٛ َزنـب   
ٚتضـاِٖ ؼي صـعٞ اغيـزأ٠ يٓٝـٌ سكٛقٗـا       ،عدّ ظًُٗاٚايتكٝد عكٛم اغيزأ٠ 

ب اييت فُٓتٗا هلا ايغزٜع١ بعد ايتشاَٗا باسهاّ ٚصٓٔ ايعـد٠ َـٔ ادتٓـا   
 .ٚمٛٙ ايشٚاز ٚايش١ٜٓ ٚايهشٌ

اٯ١ٜ ْٗٞ عٔ ايعؾب١ٝ ٚاؿ١ُٝ اؾا١ًٖٝ ٚايػـري٠  :  ايضابع١ ٚايعغزٕٚ
 اـارد١ عٔ ايدٜٔ.

عٓٗـا  تزؾ  اٯٜـ١ اؿٝـا٤ ايشا٥ـد عٓـد اغيـزأ٠ اغيتـٛؼي       :  ايجا١َٓ ٚايعغزٕٚ
 سٚدٗا.
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تق  اٯ١ٜ عزؾـال اصـ٬َٝال ؼي ٖـذا اغيٛفـٛع َٚـا      :  ايتاصع١ ٚايعغزٕٚ

 ب ع٢ً َؾٝب١ اغيٛت َٔ اا٣ ٚاصـ.ٜرتت
اٯٜــ١ ســزس يًُــزأ٠ ٚؼؾــري هلــا َــٔ ا٭قاٜٚــٌ ٚايــذّ       :  ايج٬ثــٕٛ

ايعــاّ ا تــارت ايــشٚاز بعــد ايعــد٠، اا إ ايعــزف  إاٱدتُــاعٞ ايعــاّ 
ؾكد ٜهٕٛ ؼي فتُعات َع١ٓٝ سٚاز اغيزأ٠ بعد ٚؾا٠ سٚدٗا  ،ٜٔاكتًـ َٚتب

٠ تهـٕٛ انـرب ؼي ا٭صـز اات ايغـ ٕ     بض١ٓ نا١ًَ اَزال َعٝبال، ٫ٚبد إ اغيـد 
٢ ٜٚتشاٜد َ  َزٚر ا٭ٜاّ َٖٚذا ايعزف ٜتٓا ،ٚاغيٓشي١ اٱدتُاع١ٝ ٚايد١ٜٝٓ

ٜٚهٕٛ عٓٛإ ايؿخز ٚاٱعتـشاس بـاغيزأ٠ ايـيت تؾـرب ٫ٚ تتـشٚز بعـد ٚؾـا٠        
 سٚدٗا، ٜٚتٛد٘ ايًّٛ ايغدٜد اي٣اي٥٬ٞ خيرتٕ ايشٚاز.

ٌ ٖذا ايعزف ٚٚفعت ي٘ سدال دا٤ت اٯ١ٜ غيٓ  َج:  اؿان١ٜ ٚايج٬ثٕٛ
ٖٚذا َٔ اِٖ ٚدٛٙ اٱعذاس اٱدتُاعٞ ٚا٭ ٬قٞ ٚايرتبـٟٛ ؼي اٯٜـ١   

 ؾٗٞ َدرص١ َضتك١ً ؼي اٱؽ٬ا َٚٓ  تؿغٞ ايؿضان. ،ايهزضي١
تبري اٯ١ٜ تؿقً٘ تعازي ع٢ً اغيـزأ٠ بٛفـ  اؿًـٍٛ    :  ايجا١ْٝ ٚايج٬ثٕٛ 

َاْٗا َٔ ايشٚاز َٚا ؾٝ٘ َٔ اغيٓاصب١ غيعاؾ١ اسٛاهلا اغيختًؿ١ ٚشيٓ  َٔ سز
 ايعٝػ ايهزِٜ.ٚٓإ اؿا٭يؿ١ ٚايضه١ٓٝ ٚ

اغيـزأ٠ يًـشّٚ اؿؾـا١ْ ا٭ ٬قٝـ١      اٯ١ٜ سذـ١ عًـ٢  :  ٚايج٬ثٕٛ ايجايج١
 ٚايتعؿـ ٚادتٓاب ايؿٛاسػ.

رخ َـٔ  ٱَٔ ايضطٛ ع٢ً سل اغيـزأ٠ بـا  اٯ١ٜ شيٓ  : ٚايج٬ثٕٛ  ايزابع١
ْـ     ت سؾـتٗا ايـجُٔ َـ  ايٛيـد     ايشٚز بضبب ايشٚاز بعـد َٛتـ٘، صـٛا٤ نا

يًُٝت، اٚ ايزب  َ  عدَ٘، اٚ اٱعرتاى َ  غريٖا ؼي ايجُٔ َ  ايتعدن ؼي 
 ايشٚدات.

اٜٚٗا ٚا٫ٚنٖا عٓد ٚتزؾ  اٯ١ٜ اؿزز ع٢ً اغيزأ٠ :  ٚايج٬ثٕٛاـاَض١ 
 ارانتٗا ايشٚاز.

ػعٌ اٯ١ٜ اٱ تٝار يًُزأ٠، ؾكد ٜهٕٛ َؿَٗٛٗا :  ٚايج٬ثٕٛايضانص١ 
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ٗا ع٢ً ايشٚاز عٓد اْكقا٤ ايعـد٠ بـٌ اْـ٘ اَـز َـرتٚى      جشباب سعدّ اصت
هلا، ؾاٯ١ٜ ؽرب عٔ سكٗا ؼي ايشٚاز ٚتبري ايتٓشٙ اٱجيـابٞ يٰ ـزٜٔ عـٔ    

 َٛفٛع سٚادٗا.
اط٬م ٜد اغيزأ٠ ؾُٝا خيؾٗا فُٔ ايكٝد ايٛارن ؼي : ٚايج٬ثٕٛ ايضابع١ 

 اٯ١ٜ.
ٛإ داَ  تًتكٞ ؾٝ٘ عد٠ ٚدٛٙ ص عٓ تِانًَْعضشًُفِقٝد ط :  ٚايج٬ثٕٛايجا١َٓ 

ؾٗٛ َٔ ايهًٞ اغيغهو ايذٟ جيُ  َزاتب َتعدن٠ عضب اؿاٍ ٚايغـ ٕ  
ٚايعزف بٌ قد ٜهٕٛ َٔ اغيتقانات اا اْ٘ خيتًــ َـٔ اَـزأ٠ ازي ا ـز٣     

ْٗا ٚساهلا  َٚٔ بًد ازي آ ز، ؾكد ٜهٕٛ ا تٝارٖا ا٭سضٔ ٚا٭ْضب يغ
مٛ َ٪قت ؿري ايؿزؽ١  ٖٛ عدّ ايشٚاز ٚصٛا٤ ع٢ً مٛ َضتدِٜ اٚ ع٢ً

 اؿُٝد٠ اٚ ازي إ ٜهرب ايؾػار.
ٌٖ ٜعترب ايعُـٌ َٚشاٚيـ١ ايتذـار٠ اٚ اٱيتشـام     : ٚايج٬ثٕٛ ايتاصع١ 

بايٛظٝؿ١ َٔ عَُٛات اٯ١ٜ  ا٭ق٣ٛ: ْعِ، ؾؿٝ٘ َا ٖٛ سضٔ َٚا ٖٛ قبٝض 
ٚإ نإ ظاٖزٖـا ؼي ايـشٚاز اؾدٜـد اا إ اغيـزأ٠ نًـٗا عـٛر٠ ٫ٚبـد َـٔ         

صرتٖا ٚمسعتٗا، ٚقد تتؿل اؿاد١ َـ  ؾكـد ايـشٚز َٚٛتـ٘     اؿزـ ع٢ً 
ــُٔ     ــ  ٜٚتقـ ــٛ ٚاصـ ــاٍ ٖٚـ ــدإ ا٭عُـ ــا٤ ازي َٝـ ــزأ٠ باٱيتذـ ــز اغيـ ٚتؿهـ

 .اغيتقانات

ؾُٔ ايعٌُ َا ٜهٕٛ ْاؾعال ٫ٚ ٜتعارض َ  ايكِٝ اغيتعارؾـ١، َٚٓـ٘ َـا    
ٜ٪نٟ ازي تـزى اغيٓـشٍ يضـاعات َـٔ ايٓٗـار ٚرسيـا َـٔ ايًٝـٌ ٚاٱ ـت٬ط          

ٖذا ايٓٛع َٔ ايعٌُ  ٖ٘ٛ اؿاٍ ؼي ٖذا ايشَإ َٚا قد ٜضبببايزداٍ نُا 
َٔ اغيتاعب ٚاغيقاعؿات ٚؽٝؼ اٱبت٤٬، اٚ اْ٘ حيٍٛ نٕٚ انا٤ ايٛظا٥ـ 
ايغزع١ٝ ٚانا٤ ايؿزا٥  عضب قٛاعد ا٭نا٤، ؾذا٤ت اٯ١ٜ يتعاٖد ساٍ 

 اغيزأ٠ ٚاؽ٬سٗا ٚعدّ تزنٗا طع١ُ.
ؼي ايتهاؾــٌ اٱدتُــاعٞ  ١ َضــتك١ً ــــتعتــرب اٯٜــ١ َدرص :  ا٭ربعــٕٛ
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٬ّ ٫ ٜٓشؾـــز باٱعاْـــ١ اغيانٜـــ١ ـــــٌ ؼي اٱصـــــاٱصـــ٬َٞ، أٟ إ ايتهاؾ

ٚاغيضاعد٠ ع٢ً  ،دٖا بٌ ٜغٌُ ايتٛدٝ٘ ٚاٱرعان ٚايتٛقٞ َٔ اغيشايلــٚس
 ادتٓاب اغيٗايو ٚاصباب ايٛقٛع ؼي اهلا١ٜٚ.

تتعًــل اٯٜــ١ بٛدــٛٙ اغيعــزٚف ؼي ســاٍ ايؿــزز   :  اؿانٜــ١ ٚا٭ربعــٕٛ
شٚز باعـح عًـ٢ اؿـشٕ ٚا٭صـ٢     تتـ د٠، ؾُـٛت اي ــشٕ ٚايز ا٤ ٚايغٚاؿ

شٚاز ػيا ــب١ يًؿزز، ٚغري ايـــٚا٭مل، ٚيهٔ ايشٚاز بعد اْكقا٤ ايعد٠ َٓاص
شٕ َعـال ؾًـذا دـا٤ ايكٝـد     تـ زا ٚاؿـــباب ايؿــٌ ؾٝ٘ اصــٜتعكب ايعد٠ حيتُ

ـــا٠ اهلل اٚ ايًذــــ  اٱْــدؾاع ؼي غــري َزفـــــغيٓ ايؾــٝؼ غــري ٤ٛ ازي بعــ  ــ
 زز ٚايطُ  ٚايغزٙ.ــد اؿاد١ ٚاؿــزع١ٝ عٓــايغ

 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ : ص ًَألنهَّوُاتًَِااذَعضًَهٌٌَُاََثِريٌط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

اـطاب ؼي اٯ١ٜ عاّ ٜٚغٌُ ايٓضا٤ َطًكال أٟ اي٥٬ـٞ تـٛؾ٢   :  ا٭ٍٚ
اسٚادٗٔ صٛا٤ نٔ ؼي ايعد٠ اٚ  ـزدٔ َٓٗـا، ٚغريٖـٔ ػيـٔ ناْـت اات      

 ١ًٝ.بعٌ اٚ  
ؽــٝػ١ اـطــاب عــا١ًَ يٛدــٛٙ ايٛعــد ٚايٛعٝــد ٚتعتــرب آٜــ١   :  ايجــاْٞ

اعذاس١ٜ ؼي ايكزإٓ، أٟ اْٗا َٔ اـطاب اغيزنب ايـذٟ ٜٓشـٌ ازي ٚدـٛٙ    
 َتعدن٠ َجًُا اْ٘ ٜتٛد٘ ازي اغيتبأٜ َٔ د١ٗ اؿٝج١ٝ ٚايؿعٌ.

ؼي اٯٜــ١ ٚعــد بــايجٛاب غيــٔ حيضــٔ ايتؾــزف ٜٚهــزّ اغيــزأ٠   :  ايجايــح
باب شيتعٗا سيا ااْت هلا ايغزٜع١ ب٘، ٚا تٝار اؿاي١ ايشٚد١ٝ ٜٚكٝ  هلا اص

 اغيٓاصب١ هلا عٓد ؾكد ايشٚز ٚاْكطاع عؾ١ُ ايشٚد١ٝ سيٛت٘.
 اشي١ اٯ١ٜ اعذاس ٜـبري إ اسهـاّ ٖـذٙ اٯٜـ١ َٚـا ؾٝٗـا َـٔ        :  ايزاب 

 ايكٝٛن ساد١ عكا٥د١ٜ يًُضًُري ٚؾٝ٘ اؽ٬ا يغ ِْٗ.
بعـد٠ اغيتـٛؾ٢ عٓٗـا سٚدٗـا ٚيهـٔ      ظاٖز اٯٜـ١ اْٗـا تتعًـل    :  اـاَط

َٛفٛعٗا اعِ ٜٚغٌُ تٓعِٝ ع٪ٕٚ اٱصز٠ اغيضـ١ًُ ٚايرتبٝـ١ ا٭ ٬قٝـ١    
 يًُذتُعات ا٭ص١َٝ٬ َٚٓ  اْتغار ايؿشغا٤.
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ؼي اٯ١ٜ سح ع٢ً ايتكٝد باسهاَٗا ٚبآناب اٱص٬ّ َطًكال :  ايضانظ
َـ  ؾٝغيا تتقُٓ٘ َٔ ايتذنري ٚايتشـذٜز ٚايـدع٠ٛ ازي اٱيتـشاّ سيـا ٚرن      ٔ ٗـا 

 اسهاّ.
اٯ١ٜ نيٌٝ ع٢ً سؿغ ايكزإٓ ٚتعاٖدٙ يٮسهاّ ايٛارن٠ ؾٝ٘، :  ايضاب 

ــب       ــٔ ايرتغٝ ــٓؿط َ ــ٘ ؼي اي ــا ٜبعج ــزإٓ غي ــا ايك ــزن بٗ ــ١ٝ ٜٓؿ ــو  ؾٛؽ ٚتً
ٚايرتٖٝب، باٱفاؾ١ ازي ص١َ٬ اؿهِ ٚاْهغاف ؽشت٘ ٚظٗـٛر َٓاؾعـ٘   
 ٚػًــٞ بزناتــ٘، أٟ إ ؽــٝؼ سؿــغ ايكــزإٓ يذاتــ٘ ٚاسهاَــ٘ ٫ تتعًــل       
 بايرتغٝب ٚايرتٖٝب فزنٜٔ اٚ ـؾٛؽٝتُٗا ٚاُٖٝتُٗا ؼي عامل اٯ ز٠.

ص ؾٗٛ صبشاْ٘ ايعًِٝ سيـا نـإ َٚـا     ألخلَثِرئٌَ امسا٥٘ تعازي ط :  ايجأَ

ٜهٕٛ أٟ ٜعًِ ا٭َٛر ٚايٛقا٥  ع٢ً سكا٥كٗا، ٚاغيزان ؼي اٯ١ٜ اْـ٘ تعـازي   
عٓــد َــٛت ٚايهٝؿٝــ١ ايٓؿضــا١ْٝ يًشٚدــ١  ِٜٗعًــِ اســٛاٍ ايٓــاظ ٚطبــا٥ع 

ايشٚز، ؾذا٤ت اٯ١ٜ غيٓ  ايتـداعٞ ؼي ايكـِٝ ٚا٭عـزاف ٚيتهـٕٛ َٓٗادـال      
 ٖانؾال. الا ٬قٝال ٚادتُاعٝ

اغيعاْٞ اغيتعدن٠ ـاشيـ١ اٯٜـ١ تضـتًشّ َٓـا ايغـهز يـ٘ صـبشاْ٘        :  ايعاعز
يتؿقً٘ بٛف  ا٭سهاّ ٚاٯناب ٚايغزٚط ٚايقٛاب  ايغـزع١ٝ يًٛقـا٥    

ٖـ   ا ٚبٝـإ اؿكـٛم ٚايٛادبـات يهـٌ َٓـا      ايغخؾ١ٝ ٚنٝؿ١ٝ ايتؾـزف اثٓا٤
٠، ٚسـاٍ  أعضب ٚظٝؿت٘ َٚكاَ٘ ٚسايـ٘ َـٔ غـري ؾـزم بـري ايزدـٌ ٚاغيـز       

 ايز ا٤ ٚايغد٠، ٚايؿزا ٚاغيؾٝب١.
قــاٍ ايطربصــٞ: ٖٚــذٙ اٯٜــ١ ْاصــخ١ يكٛيــ٘ تعــازي ط  : اؿــانٟ عغــز 

اُّرٌََفٌَّضٌَايِنضكُىضاًََّزَسًٌَُاأَصًَْألجًااًَصَِّْح انِأَصْ ًَألجِيِىضايَرَاعًااَِنََاألنْحٌَضلِاغَْضشَاََِضيشَألجٍااًَألنَّزٍَِّ

 .(2)ٚإ ناْت َتكد١َ ؼي ايت٠ٚ٬ عًٝٗا (1)ص
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٫ٚ تؾٌ ايٓٛب١ ازي ايٓضخ ٱَهإ اؾُـ  بـري اٯٜـتري بـٌ إ اؾُـ       
بُٝٓٗا آ١ٜ اعذاس١ٜ ؼي ايغزٜع١ اٱص١َٝ٬ نُا صٝ تٞ بٝاْ٘ بعد تؿضري صت 

ٔ اٱَاّ ايباقز عًٝ٘ ايض٬ّ قاٍ: ص يت٘ آٜات، ْعِ ٚرن ؼي  رب ابٞ بؾري ع
ص قـاٍ: َٓضـٛ ١ ْضـختٗا ط     يَرَاعًيااَِنَيَاألنْحَيٌضلِاغَْضيشَاََِضيشَألجٍاااااعٔ قٛي٘ تعازي ط 

 .(1)ص ْٚضختٗا آ١ٜ اغيرياخ َّرَشَتَّصضٍَاتِأَََُغِيٍَِّاأَسضتَعَحَاأَشضيُشٍاًَعَشضشًأل

 
 حبث سٚائً

 عًٝ٘ ايض٬ّ عٔ اغيزأ٠ ص يت ابا عبد اهلل"ؼي ؽشٝش١ ابٞ بؾري قاٍ: 
بع  ْضـا٤  إ  :قاٍ  ٜتٛؾ٢ عٓٗا سٚدٗا ٚتهٕٛ ؼي عدتٗا اؽزز ؼي سل

إ ؾ١ْ٬ تٛؾ٢ عٓٗا سٚدٗا  :يت٘ ؾكايت ايٓيب ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ ص
ؾتخزز ؼي سل ٜٓٛبٗا، ؾكاٍ هلا رصٍٛ اهلل ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ: اف 

زأ٠ َٓهٔ ااا تٛؾ٢ عٓٗـا سٚدٗـا   يهٔ قد نٓذي قبٌ إ ابعح ؾٝهٔ ٚإ اغي
ا ذت بعز٠ ؾزَت بٗا  ًـ ظٗزٖا ثِ قايت ٫ اَتغـ  ٫ٚ انتشـٌ ٫ٚ   

٫ٚ  ٕٚاصيا اَزتهٔ باربع١ اعٗز ٚعغزال ثِ ٫ تؾرب ،ا تقب س٫ٛل نا٬َل
شيتغ  ٫ٚ تهتشٌ ٫ٚ ؽتقب ٫ٚ ؽزز َٔ بٝتٗـا ْٗـار اٚ ٫ تبٝـت عـٔ     

  إ عزض هلا سل  ؾكاٍ ؽزز ٜا رصٍٛ اهلل ؾهٝـ تؾٓ :بٝتٗا، ؾكايت
٘  ،بعد سٚاٍ ايغُط ٚتزد  عٓد اغيضا٤ ؾتهٕٛ مل تبت عٔ بٝتٗا  :قًت يـ

 .(2)"ؾتشر  قاٍ: ْعِ
عًٝ٘ ايض٬ّ قاٍ: قًت ي٘:  اٱَاّ اؾٛانعٔ قُد بٔ صًُٝإ، عٔ ٚ

دعًـت ؾـداى نٝــ ؽـارت عــد٠ اغيطًكـ١ ثـ٬خ سـٝ  أٚ ث٬ثـ١ أعــٗز،         
أربع١ أعٗز ٚعغزا   ؾكـاٍ: أَـا عـد٠    ٚؽارت عد٠ اغيتٛؾ٢ عٓٗا سٚدٗا 

                                                           

 .1/226( تؿضري ايربٖإ 1)
 .22/244ايٛصا٥ٌ ( 2)
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اغيطًك١ ث٬ث١ قز٤ٚ ؾ٬صتربا٤ ايـزسِ َـٔ ايٛيـد، ٚأَـا عـد٠ اغيتـٛؾ٢ عٓٗـا        
سٚدٗا ؾـإ اهلل تعـازي عـزط يًٓضـا٤ عـزطا، ٚعـزط عًـٝٗٔ عـزطا ؾًـِ          
جيابٗٔ ؾُٝا عزط هلٔ ٚمل جيز ؾُٝا اعرتط عًٝٗٔ، أَا َا عـزط هلـٔ ؼي   

ٚدـٌ: " يًـذٜٔ ٜ٪يـٕٛ َـٔ ْضـا٥ِٗ       ا٤٬ٜ٫ أربع١ أعٗز إا ٜكـٍٛ اهلل عـش  
تزبؿ أربع١ أعٗز " ؾًِ جيٛس ٫سد أنجز َٔ أربع١ أعٗز ؼي ا٤٬ٜ٫ يعًُ٘ 
تبارى امس٘ أْ٘ غا١ٜ ؽرب اغيزأ٠ عٔ ايزدـٌ، ٚأَـا َـا عـزط عًـٝٗٔ ؾاْـ٘       
أَزٖا إٔ تعتد إاا َات سٚدٗا أربع١ أعٗز ٚعغزا ؾ  ذ َٓٗا ي٘ عٓد َٛت٘ 

ا٫ٜــ٤٬، قــاٍ اهلل عــش ٚدــٌ: " ٜرتبؾــٔ  َــا أ ــذ هلــا َٓــ٘ ؼي سٝاتــ٘ عٓــد
ب ْؿضٗٔ أربع١ أعٗز ٚعغزا " ٚمل ٜذنز ايعغـز٠ ا٫ٜـاّ ؼي ايعـد٠ إ٫ َـ      
ا٫ربع١ أعٗز ٚعًِ إٔ غا١ٜ اغيزأ٠ ا٫ربع١ أعٗز ؼي تزى اؾُاع، ؾُٔ ثـِ  

 .(1)أٚدب٘ عًٝٗا ٚهلا
************* 

                                                           

 .51/452ايٛصا٥ٌ ( 1)
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ضْرُىضاتِوِايٍِضاَِطْثَحِاألننِّغَاُِاأًَضاأَكْنَنرُىضافِِاًَالَاجُنَاحَاعَهَْضكُىضافًَِْااعَشَّط لٌٛٗ ذعاىل

شًُف ااأَََُغِكُىضاعَهِىَاألنهَّوُاأَََّكُىضاعَرَزْكُشًََُيٍَُّاًَنَكٍِضاالَاذٌَُألعِذًُىٍَُّاعِشًّألاَِالَّاأٌَضاذَقٌُنٌُألاقٌَضال ايَعض

جَهَييوُاًَألعضهًَُييٌألاأٌََّاألنهَّييوَاَّعضهَييىُايَيياافِييِاأَََُغِييكُىضاًَالَاذَعضضِيُييٌألاعُقْييذَجَاألننِّكَيياحِا َرَّييَاَّثضهُيياَاألنْكِرَييابُاأَ

 .235اٯ١ٜ  صفَا ضزَسًُهُاًَألعضهًٌَُألاأٌََّاألنهَّوَاغٌََُسٌا َهِْىٌ
 

 اإلعشاب ٚاٌٍغح
٫ٚ دٓاا عًٝهِ: ايٛاٚ اصت٦ٓاؾ١ٝ، ٚجيٛس إ تهٕٛ عاطؿ١، اٚ انٓٓتِ: 

 اٚ: سزف عطـ، ٚؾعٌ ؾاعٌ.
دٖٚٔ: ؾعٌ َقارع فشّٚ ب٬ ــ: ْا١ٖٝ، تٛاعيهٔ: كؿؿ١ ١ًَُٗ، ٫ 

سـاٍ اٚ َؿعـٍٛ َطًـل أٟ َٛاعـد٠      ايٓا١ٖٝ، اهلا٤: َؿعٍٛ ب٘ اٍٚ، صزال:
 .ٝال ع٢ً ايكٍٛ باران٠ َع٢ٓ اؾُاعب٘ ثاْ َؿع٫ٛل صزال ٚجيٛس إ ٜعزب

ا٫ إ تكٛيٛا ق٫ٛل َعزٚؾال: ا٫: انا٠ اصتجٓا٤، إ: َؾـدر١ٜ، تكٛيـٛا:   
 بإ.ؾعٌ َقارع َٓؾٛب 

٫ٚ تعشَٛا عكد٠ ايٓهاا: ايـٛاٚ: سـزف عطــ، ٫: ْاٖٝـ١، تعشَـٛا:      
ؾعٌ َقارع فشّٚ ب٬، عكد٠ ايٓهاا: َٓؾٛب بٓـشع اــاؾ  أٟ عًـ٢    

 عكد٠ ايٓهاا.
 ؾاسذرٚٙ: ايؿا٤ ؾؾٝش١ أٟ: ااا عًُتِ ايو ؾاسذرٚٙ، 

ٚاعًُٛا: ايٛاٚ عاطؿ١، اعًُٛا: ؾعٌ اَز َـبين عًـ٢ سـذف ايٓـٕٛ،     
 ايٛاٚ: ؾاعٌ.

 ٕ اهلل غؿٛر رسِٝ: إ ٚامسٗا ٚ رباٖا.إ
 ٜكاٍ: انٓٓت ايغ٤ٞ: ااا صرتت٘ ٚؽٓت٘ ٚسزؽت ع٢ً ا ؿا٥٘.
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 حبث تالغً
ايتعزٜ : ٖٛ اٱضيا٤ ٚايتًٜٛض ٚاٱعار٠ ٖٚٛ  ٬ف ايتؾزٜض ـًٛٙ 

ٗٛرٙ، ٚبري ايهٓا١ٜ ٚايتعزٜ  عُّٛ ٚ ؾٛـ ـَٔ بٝإ َع٢ٓ ايًؿغ ٚظ
ط، ٚقٝـٌ إ ايتعـزٜ  غـري    َطًل ؾهٌ تعـزٜ  ٖـٛ نٓاٜـ١ ٚيـٝط ايعهـ     

ايهٓا١ٜ، ؾايهٓا١ٜ يػ١ ايتًؿغ به٬ّ ٜؿٝد َع٢ٓ ٚف  ي٘ ايًؿغ ٚيهٔ اغيتهًِ 
 ٜزٜد غريٙ ٖٚٞ َؾدر نٓٝت اٚنٓٛت بهذا: ااا تزنت ايتؾزٜض ب٘.

ٚؼي اٱؽط٬ا ٖٛ يؿغ ارٜد ب٘ غري َعٓاٙ ايذٟ ٚف  ي٘ اٚ اغيتعارف 
ٱْعـداّ ايعـاٖزٟ يًكزٜٓـ١    اصتعُاي٘ ؾٝ٘ صٛا٤ نـإ سكٝكـ١ اٚ فـاسال َـ  ا    

ايؾارؾ١ عٔ َعٓاٙ ا٭ؽًٞ ايذٟ ٚف  ي٘ اٚ اغيع٢ٓ ا اسٟ ايذٟ ْكٌ ي٘ 
ذاس باعتبار إ ا اس ـٝـ يًتعزٜـ انز اغيــتعُاي٘ ؾٝ٘، اا آْا ْقـاع اصـٚع

خيتًـ عٔ اغيع٢ٓ ا٭ؽًٞ َـٔ دٗـ١ ايٛفـ ، ؾـايًؿغ مل ٜٛفـ  يًُعٓـ٢       
 ا اسٟ.

أٟ ٜهـٕٛ اٱْتكـاٍ ؾٝٗـا ازي اغيطًـٛب بػـري      َٚٔ ايهٓا١ٜ َا ٖٞ قزٜبـ١  
 ٚاصط١ بري اغيع٢ٓ اغيٓتكٌ عٓ٘، ٚاغيع٢ٓ اغيٓتكٌ ايٝ٘.

َٚٓٗا َا ٖٞ نٓا١ٜ بعٝد٠، ٖٚٞ اييت ٜهٕٛ اٱْتكاٍ ؾٝٗا ازي اغيطًٛب 
بٛاصط١ اٚ بٛصا٥  نُا ؼي ْعت ايضارم باْ٘ "طٌٜٛ ايٝد" ؾٝٓتكٌ َٔ طٍٛ 

ايضزق١ ٚٚظٝؿ١ ايٝد ؾٝٗا ٚتطاٚهلا ازي ايٝد ازي اَهإ ايتعدٟ َعٗا ثِ ازي 
 ًَو ايػري.

ٚايتعزٜ  ٖٛ اط٬م ايه٬ّ َ  اران٠ َع٢ٓ آ ـز ٜؿٗـِ َـٔ ايضـٝام     
تـذنريال   (1)ص َّذُاألنهَّوِافٌَضقَاأَّضيذِّيِىضاَٚٓاصب١ اؿاٍ ٚاغيكاٍ نكزا٤تو يكٛي٘ تعازي ط 

 يًذا٥ز ٚايكاٖز ٚايعامل.
بكؾد ايتبًٝـؼ ٚاٱ بـار،    ٚاـطب١ فزب َٔ ايت يٝـ ٚايه٬ّ اغيٛد٘

                                                           

 . 10( صٛر٠ ايؿتض 1)
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٘ ؾٝكاٍ: ــبٓؿض ايؿعٌ ؽتؿ باغيٛعع١ ٚايه٬ّ ٜٚتعد٣ -بايقِ  -ٚاـطب١

 طب١ ايزدـٌ يًُـزأ٠ بكؾـد     -بهضز اـا٤  - طبٓا رصٍٛ اهلل، ٚاـطب١ 
ايشٚاز، ٚايعشّ اران٠ داس١َ ٱتٝإ ايؿعٌ بعد ايرتنن ؾٝـ٘، ٚقـد حيؾـٌ    

 ٚؾٝ٘ تٛطري يًٓؿط ع٢ً ايؿعٌ. ،ابتدا٤
 عٍاق اٌَاخيف 

زف ؾبعد بٝإ اسهاّ ايط٬م، ٚساٍ اغيتٛؾ٢ عٓٗا سٚدٗا ٚنٝؿ١ٝ ايت
اسا٤ٖا دا٤ت ٖذٙ اٯ١ٜ يتبري داْبال آ ز ؼي اات اغيٛفٛع ٜتعًل سيكدَات 
 طب١ اغيـزأ٠ ٚايتًُـٝض هلـا اثٓـا٤ ايعـد٠ ٚا٭ٚاَـز ٚايٓـٛاٖٞ اغيتعًكـ١ بٗـذا          

 ايباب.
 عجاص اٌَحإ

رتكـا٤ ا ٬قـٞ ٚاْقـباط عـزؼي ؼي ايٛاقـ       ؼي اٯ١ٜ تٓعِٝ ادتُاعٞ ٚا
ٚؽًٌ ايؿزا ٚايتخطٝ  اهلانف ؼي ساٍ اغيؾٝب١ ٚعد٠ اؿشٕ َٔ  ،ايَٝٛٞ

 غري تعارض بُٝٓٗا.
 اٌَح عالح

اٯ١ٜ ت نٜب يًُضـًُري ٚتٛدٝـ٘ عـزعٞ ٭عُـاهلِ ٚؾٝٗـا َٓـ  يًؿتٓـ١        
صٛا٤ سيـا ٜـدٍ عًٝـ٘ َؿٗـّٛ اٯٜـ١ َـٔ ايٓٗـٞ عـٔ ايتعـدٟ اٚ ؼي اٱإ ؼي          

 عزٜ .ايت
 ِفَٙٛ اٌَح

تعترب  طب١ ايٓضا٤ َٔ َكدَات ايشٚاز ٖٚٞ يٝط عكدال اٚ اٜكاعال بٌ 
ص٪ا٫ل ٚطًبال ؾ٬ ٜرتتب عًٝٗا اثز عزعٞ، اصيا ا٭ثز ع٢ً عكد ايٓهاا بعد 
سؾٍٛ رفا ايطـزؾري ؾكـد خيطـب اٱْضـإ ٚيهـٔ عـد٠ ايغـزٚط ػعًـ٘         

ز ٚيهٓـ٘ مل  ٜزد  عٔ  طبت٘، اٚ بـايعهط ٜكـّٛ باـطبـ١ ٚصـ٪اٍ ايـشٚا     
ٜعزض َٔ اغيٗز َا تزف٢ ب٘ ايشٚدـ١، َٚ  ٖذا ؾإ اٯ١ٜ ايهزضي١ تتعزض 
ــ١    ــ١ ٚ ؾــٛـ َكــدَاتٗا ٚاٱعــار٠ ايٝٗــا، ٚؽــٝؼ ايهٓاٜ غيٛفــٛع اـطب
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ٚايتعزٜ  اييت تدٍ عًٝٗا يٓؿٞ اؿــزز ٚٱنرتاّ اغيزأ٠ َٚٛاصاتٗا ٚاغيٓ  
 .َٔ اٱفزار بٗا اٚ ادشاؾٗا سكٗا اٚ تقٝٝ  ايؿزـ عًٝٗا

اْٗا َدرص١ ايكزإٓ اييت تتٓاٍٚ ايتؿاؽٌٝ ٚا٭سهـاّ ايؿزعٝـ١ يتجبٝـت    
 ايكٛاعد ايه١ًٝ ٚاغيٓ  َٔ اْٗٝار ايكِٝ ٚاغيعارف ٚا٭ ٬م اؿُٝد٠.

ٚؽشٝض إ صٝام اٯٜات ٜتعًل باي٥٬ٞ ٜتٛؾ٢ عٓٗٔ اسٚادٗٔ ا٫ إ 
اقٞ يتكٝٝد ص ٫ٚ ٜهؿٞ اغيع٢ٓ ايضِٝاألننِّغَاُِايػ١ اٯ١ٜ دا٤ت بؾٝػ١ اٱط٬م ط

 ٖذا اٱط٬م،  ؾٛؽال ٚإ َٛفٛع اـطب١ عٓٛإ ٜتػغ٢ دٓط ايٓضا٤.
ص َعٓٝـإ َتػـاٜزإ بـاغيؿّٗٛ،     ًَالَاجُنَاحَٚضيهٔ إ ٜهٕٛ يكٛي٘ تعازي ط 

 ؾا٭ٍٚ ٖٛ ايذٟ عًٝ٘ ظاٖز اٯ١ٜ ٚعًِ ايتؿضري ٖٚٛ ْؿٞ اٱثِ ٚاؿزز.
عكٌ، اٚ اغيبانر٠ اَا اٯ ز ؾٗٛ اؿح ع٢ً  طب١ ايٓضا٤ ٚؾل ايغزع ٚاي

ٚدعًٗا َٛفٛعال َتعارؾال صٛا٤ سؾٌ ايشٚاز اّ مل حيؾٌ، ٚيهٔ بغزط 
عدّ ٖتو اغيزأ٠ اٚ اٜذا٥ٗا اٚ اغيضاظ بضُعتٗا ٚاًٖٗا، ؾٓؿٞ اؾٓـاا ٖٓـا   
ٜؿٝد اصتشباب اـطب١ نُكد١َ غيا ٖٛ َضتشب با٭ؽٌ، ٖٚذا اغيع٢ٓ يٓؿٞ 

ألنْثَْضدَا ًَألنًَْشضًَجَايٍِضاشَعَائِشِاألنهَّوِافًٍََضا َجٌَََِّّاألنصَََّااااااؾٓاا ٚرن ؼي قٛي٘ تعازي ط

ؾكد ٜرتنن اٱْضإ غطب١ اَزأ٠ ٚخيغ٢  (1)صأًَضاألعضرًََشَافَالَاجُنَاحَاعَهَْضوِاأٌَضاَّطٌََّّفَاتِيًَِا

اْٗا ٫ تٛاؾل بضبب ٚفاع١ ْضب٘ اٚ رنا٠٤ ؽٓعت٘ ٚعدّ سضٔ ؽٛرت٘، اٚ 
 َاهلا َٚا تطًب٘ َٔ اغيٗز.يعًٛ ع ْٗا ٚسضبٗا اٚ ؾُاهلا ٚ

ؾذا٤ت اٯٜـ١ يتشـح اغيـ٪َٓري عًـ٢ اـطبـ١ ٚإ َـدار ايهؿـا٠٤ عًـ٢         
اٱضيإ ٚإ اهلل عش ٚدٌ ٜٗدٟ ايكًٛب ٚجيُ  ايتؿزم، ٜٚؿزم ا تُ  سيا 
ٜٓؿ  ايٓاظ ؼي نْٝاِٖ ٚآ زتِٗ، ٚبذا تتذًـ٢ يٓـا َعـإ ؼي َٓطـٛم اٯٜـ١      

ري يًُبانر٠ ازي اـطبـ١ ٚعـدّ   َٚؿَٗٛٗا انجز ا١ُٖٝ، ؾاٯ١ٜ نع٠ٛ يًُ٪َٓ
ايرتنن ٚايغو ٚاـغ١ٝ َٔ اٱسباط ٚايؾد، ٚنِ َٔ اَزأ٠ خيغ٢ ايٓاظ 

                                                           

 .158( صٛر٠ ايبكز٠  1)
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 طبتٗا يتٛق  رنٖا يًخطب١ ٚيهٓٗا تٓتعز بؿارؽ ايؾرب َٔ ٜكدّ عًٝٗا َٔ 
ٖ٪٤٫، ٚتضتػزب اعزافِٗ عٓٗا، ٚنِ َٔ اْضإ  طب اَزأ٠ اٚ عذع٘ 

       ٖ ا ٜٚعتـربٙ َـٔ اغيُتٓـ     اٯ زٕٚ عًـ٢  طبتٗـا ٖٚـٛ عـب٘ آٜـط َـٔ رفـا
 بايذات اٚ بايعزض، ٚيهٓ٘ ٜؿاد٧ بايزفا ٚايكبٍٛ.

نُا إ اغيـ٬ى ؼي ايكقـ١ٝ ايٓٛعٝـ١ ٚيـٝط ايغخؾـ١ٝ سيعٓـ٢ إ ايتًهـ         
ٚاٱبطا٤ ٚايؿتٛر ؼي  طب١ ايٓضا٤ ٜقـز اٱصـ٬ّ عكٝـد٠ ٚنٝاْـال ٚاسهاَـال      
ٚؾزا٥ ، ؾذا٤ت ٖذٙ اٯ١ٜ يتُٓ  سؾٍٛ ٖذا ايقزر ٚايتكؾري، ٚؼح 

ًــ٢ َكــدَات ايٛادــب اٱدتُاعٝــ١ ٚا٭ ٬قٝــ١ ٚاٱْضــا١ْٝ، ٖٚــذا َــٔ ع
سؿع٘ تعـازي يًكـزإٓ بـإ ٜكـٝ  يـ٘ دٓـٛنال ٚظيًـ١ َـ  تعاٖـدٙ صـبشاْ٘           
يًُضــًُري ؼي سٝــاتِٗ ايَٝٛٝــ١ ٚت٦ٝٗــ١ اصــباب اٱصــتكزار ٚا٭َــٔ ٚايعــش  
ٚايضعان٠ ٚايٛن  ؾٛؽال ٚإ ايشٚاز باب يٓشٍٚ ايزظي١، ْٚغز اغيٛن٠، 

 ٠ اعِ َٔ إ تٓشؾز بري ايشٚدري بٌ تغٌُ ا٭ٌٖ ٚا٭قارب.ٖٚذٙ اغيٛن
ؾاٯ١ٜ َدرص١ ؼي اٱؽـ٬ا ٚاٱْؾـاف ٚاٱْؿتـاا اٱدتُـاعٞ ٚؾٝٗـا      
ؼزٜ  ٚعٓا١ٜ سيض ي١ايشٚاز ابتدا٤ َٔ اغيكدَات ايبعٝد٠ ٚايكزٜبـ١ ٚايٓٝـ١   
ٚاـطٛر ؼي ايكًب ٚايض٪اٍ ٚاٱ تبار ٚاٱصـتبٝإ ٚنغــ ا٭َـز، ٚقـد     

ايب عٓد ايشٚز اٚ ايشٚد١ ٚيهٔ عزفٗا ٚاع٬ْٗا ٜضاِٖ تهٕٛ ٖٓاى َط
 ؼي تبدٜدٖا ٚاصكاطٗا ٚاُٖاهلا.

َٚٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ اْٗـا ؼـح عًـ٢ ايـتؿهري بـايشٚاز ٚاغيـزأ٠ ايؾـاؿ١        
ٚاغيٓاصب١ يٲقـرتإ صـٛا٤ عًـ٢ مـٛ اصـتعزاض ايؾـؿات اغي٥٬ُـ١ ايـ٬سّ         

 تٛؾزٖا ؼي ايشٚد١، اٚ ؼي انز َزأ٠ كؾٛؽ١ ٚؽؿاتٗا.
ا ٖٛ َتضـــامل ؼي ايغـــزٜع١ عدّ اغي٪ا ــذ٠ ع٢ً َا خيـطز ؼي ايباٍ، ٚػي

ص ؾٝ٘  ِاأًَضاأَكْنَنرُىضافِِاأَََُغِكُىضاؾًُااا دا٤ت اٯ١ٜ بذنزٙ ع٢ً مٛ اـؾٛـ ط

 ٚدٛٙ:
 : ْؿٞ اؿزز عٔ ايتؿهري بايٓضا٤ َٔ د١ٗ ا تٝار ايشٚد١. أ٫ٚل
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 ا١ًٖٝ اَزأ٠ َع١ٓٝ يٲ تٝار : اٱ بار عٔ دٛاس ايت ٌَ ٚايتدبز ؼي ثاْٝال
 نشٚد١.

ــال ــذٖين    ثايج ــشٚاز اا إ ايٛدــٛن اي ــدؾاع مــٛ اي ــ١ اؿــط ٚاٱْ : تُٓٝ
 اصتشقار يٮَز َٚٓاصب١ يًضعٞ.

: اعطــا٤ ؽــبػ١ اؾــٛاس ٚاغيغــزٚع١ٝ غيجــٌ ٖــذا ايــتؿهري ٚايتــدبز  رابعــال
ــٛر      ــشٚاز ٚتؾ ــزاض اي ــذٖٔ ٭غ ــزأ٠ ؼي اي ــار اَ ــإ اصتشق ــار ب ٚا٭ ب

 ٥ُتٗا يٝط عزاّ.اٚؽاؾٗا ٬َٚ

: ١ْٝ ٚا طار ايشٚاز َٔ اَـزأ٠ كؾٛؽـ١ قـد جيعـٌ اٱْضـإ        اَضال
ٜتٛؽٌ ازي ْتٝذـ١ ٖٚـٞ عـدّ اًٖٝتٗـا ٥٬َُٚتٗـا ؿايـ٘ ٚعـ ْ٘ َٚشادـ٘،         
ؾٝؾزف ايٓعز عٔ  طبتٗا بٗذا اٱ طار َٚا ٜتؿزع عٓ٘، ؾٝٛؾز ع٢ً ْؿض٘ 

 ٚغريٙ اغيتاعب ٚا٭ا٣ ٚاٱؾتتإ.

تعازي غؿاٜا ا٭َٛر ٚ ًذات ايٓؿط َٚا خيطـز  ٚؽرب اٯ١ٜ عٔ عًُ٘ 
ع٢ً ايكًب، ٚتبري إ انز ا٭َز اغيِٗ ع٢ً ايباٍ ٜ٪نٟ ازي ظٗٛرٙ عًـ٢  
ايًضإ ٚاؾٛارا، ؾذا٤ت اٯ١ٜ يتٛدٝ٘ اٯثار ايع١ًُٝ هلذا ايذنز ٚتٛظٝؿ٘ 
ؼي َزفا٠ اهلل ٚسيـا ٜٓؿـ  ايـذات ٚايػـري بـايكٍٛ اغيعـزٚف ٚاران٠ ايٓهـاا        

شّ ع٢ً اٱيتشاّ بايضٓٔ، ٚايقُري ؼي )٫ تٛاعدٖٚٔ( اعِ ٚاٱؽ٬ا ٚايع
َٔ إ ٜٓشؾز باغيتٛؾ٢ عٓٗا سٚدٗا ؾكد ٜغٌُ ايٓضا٤ َطًكال ؾإ اغيٛاعد٠ 
قد تّؿٛت ع٢ً اغيزأ٠ ايٓهاا َٔ ايػري  ؾٛؽال ٚإ ايٛعد اعِ َٔ ايعٗد 

 ٫ٚ ٜدٍ ع٢ً ايتٓذش ؼي اـارز.
 ـ٬م ٚعـدّ ايتعـدٟ ؼي    ٚتضاِٖ اٯ١ٜ ؼي تٗذٜب ايٓؿٛظ ٚتٓكٝـ١ ا٭ 

ايض٪اٍ، ٚؼح ع٢ً انزاّ اغيزأ٠ عٓد اران٠ ايشٚاز َٓٗا ٚايتكٝد باسهـاّ  
ايغزٜع١ ؼي ايتعاٌَ َعٗا ابتدا٤ ٚاصتدا١َ، نُا إ ايكٍٛ اؿضٔ ٚايض٪اٍ 
بًؿغ ٚٚن ٚبؾٝػ١ ايتك٣ٛ ٜضــاِٖ ؼي ْغز ايزظي١ ٚتًكٞ ا٭َز، ٚاؾٛاب 
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يتغـٌُ   (1)ص جَعَيمَاتَْضينَكُىضايَيٌَدَّجًاًَسَ ضًَيح ااااًَبٛن ٚيعً٘ َـٔ اؾافـات قٛيـ٘ تعـازي ط     

عَُٛاتٗا َكدَات ايشٚاز ٚاصباب٘، أٟ إ اٯ١ٜ هلا اصتؾشاب قٗكـزٟ  
ؾايتؿهري بايشٚاز ٚ طب١ اغيـزأ٠ ٚتبـانٍ ايـزأٟ ؾٝـ٘ ٚتًكـٞ ايغـزٚط اَـٛر        
تتػغاٖا ايزظي١ ٚػزٟ سيؿاِٖٝ اغيٛن٠، ٖٚٛ اَز ظاٖز بايٛددإ ٚؽـٝؼ  

 اّ ٚايتٗذٜب عٓد سؾٍٛ اـطب١.اٱنزاّ ٚاٱسرت
يٝتذ٢ً يٓا اعذاس قزآْٞ ٖٚٛ ايتكدّ اغيٛفٛعٞ غيٓاؾ  اٯٜـات ٚعـدّ   
سؾزٖا بذات اغيٛفٛع ٚسَاْ٘، باٱفــاؾ١ ازي ظٗتٛرٖا ؼي اؿاٍ اغيت  ز٠ 
ٚبعد ايتًبط سيٛفٛع اٯ١ٜ ٖٚٛ ؼي اغيكاّ سا٫ت ايط٬م ٚاٱؾرتام، ٚاثز 

ن بري ايشٚدري ؼي سـاٍ ايطـ٬م يٝعٗـز ؼي    ٚبزن١ اٯ١ٜ ٚبكا٤ ايزظي١ ٚايٛ
 نٝؿ١ٝ اٱؾرتام ٚعدّ اٱفزارباغيزأ٠ نُا ٜعٗز باسهاّ ايزفاع ٚادزت٘.

ٚايٓٗٞ عٔ اغيٛاعد٠ صزال َٔ َؾانٜل قاعد٠ ٫ فزر ٫ٚ فـزار َـٔ   
 ٚدٛٙ:

 : ؼي اغيٛاعد٠ صزال غقاف١ َٚٓكؾ١ ع٢ً ايشٚد١ ٚا٭ٌٖ  ا٭ٍٚ

١ ايزصٍٛ ا٭نزّ ؽ٢ً اهلل عًٝـ٘  : إ ايٓهاا سل َغزٚع ٚصٓ ايجاْٞ
 ٚآي٘ ٚصًِ ٖٚٛ اَز َبارى ؾًُااا ٖذٙ اغيٛاعد٠ اـؿ١ٝ.

: استُاٍ ٚدـٛن اا٣ عًـ٢ اغيـزأ٠ بتؿاؽـــٌٝ ٚسٝجٝـات ٖـــذٙ        ايجايح
اغيٛاعد٠ ؾًٛ نـــاْت ع١ًٝٓ ٭َهـٔ َعزؾـــ١ عٝٛبٗا ٬َٚسعتٗــــا َـٔ قبـٌ    

  ػٛس تًو اغيٛاعد٠.ا٭ٌٖ ٚا٭سبا٤، ٚؼي عد٠ اغيتٛؾ٢ عٓٗا سٚدٗا ٫

: اغيٛاعــد٠ صـــــزال اقــزب يعــدّ ايٛؾــا٤ يضــٗٛي١ ؽًــٞ اٱْضــإ  ايزابــ 
 ٚػزنٙ عٓٗا.

: ؼي اٱ بار عٔ يشّٚ تٓشٜ٘ َكاّ اغيـزأ٠ عـٔ اغيٛاعـد٠ صـزال،      اـاَط
ؾايزدٌ حيتاز اغيزأ٠ يًشٚاز ٚاٱلاب ٚاسزاس ايٓؾـ ايجـاْٞ َـٔ نٜٓـ٘،    

 انزاَٗا.ؾعًٝ٘ إ ٜض هلا سيا ؾٝ٘ عشٖا ٚ

                                                           

 .21يزّٚ صٛر٠ ا(  1)
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: َٔ افزار اغيٛاعد٠ صزال ايزفا بغزٚط غري َٓاصب١ ٚعدّ  ايضانظ
 ٚدٛن فُإ يتٓؿٝذ تؿاؽٌٝ اغيٛاعد٠ ٭ْٗا دا٤ت بايضز ٚاـؿا٤.

ـــزال      ايضــاب  ــا صـ ــا سٚدٗ ــٛؾ٢ عٓٗ ــزأ٠ اغيت ـــد٠ اغي ــٔ َٛاعـ ـــٞ ع : ايٓٗــ
ري ٚع٬ْٝــ١ ٚايٛعد بايشٚاز َٓٗا ؿزَت٘، ٚعًٝ٘ ايٓؿ نُا صٝ تٞ ؼي تؿض

 اٯ١ٜ.

: اغيٓ  َٔ اغيٛاعد٠ صزال ْٛع انزاّ يًُزأ٠ ٚؽٝا١ْ يغ ْٗا سضب  ايجأَ
ايغــزع ٚايعــزف ٚاغيــٛاسٜٔ ا٫دتُاعٝــ١، ٚسدــز عــٔ َؾــانر٠ سكٛقٗــا،  
ٚايتديٝط عًٝٗا، ٚا ؿـا٤ ايعٝـٛب ٚسكـا٥ل ا٭َـٛر عٓٗـا، ٚسا٥ـٌ نٕٚ       

ٚف صٛر اغيغاٚر٠ ٚايتدبز ٚايت ٌَ ؼي َٛافٝ  تًو اغيٛاعد٠، ٚايكٍٛ اغيعز
ا ٬قٞ عاّ ٜضاعد ؼي تٝضـري ا٭َـٛر، ٚاٱٖتـدا٤ غيـا ٖـٛ اقـّٛ، َٚكدَـ١        
َبارن١ يًشٚاز ٚاٱؽ٬ا، ٚتتقُٔ اٯٜـ١ ا٭سهـاّ ايعاَـ١ ٚاـاؽـ١ ؼي     
َٛفٛع  طب١ اغيزأ٠ ٚنٝؿٝتٗا ٚايبدٌٜ عٓٗا ٚاٱنتؿـا٤ بـايتًُٝض ٚايهٓاٜـ١    

اـاؽ١  ٚايتعزٜ  ؼي َٛفٛع  طب١ اغيتٛؾ٢ عٓٗا سٚدٗا، َٚٔ ا٭سهاّ
عدّ ادزا٤ ؽٝػ١ ايٓهاا ا٫ بعد اْكقا٤ ايعد٠، يبٝإ عدّ امؾار اؿز١َ 
بايٛط٧ بٌ تغـٌُ ايعكـد ٚايتٛنٝـد عًـ٢ اُٖٝتـ٘ َٚٛفـٛع١ٝ ؾٗـٛ ْهـاا         
عزعال ٚايٛط٧ ؾزع٘ ٚمثزت٘، ٚ اشي١ اٯ١ٜ ؼذٜز َٔ ايتعدٟ ع٢ً اؿزَات 

 ٚاٜذا٤ اغيزأ٠ ٚاٱفزار بٗا.
 اٌرفغري
ٚؾٝ٘  ص ًَالَاجُنَاحَاعَهَْضكُىضافًَِْااعَشَّضْرُىضاتِوِايٍِضاَِطْثَحِاألننِّغَاُِ ط لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

 ٚدٛٙ :
بدأت اٯ١ٜ ايهزضي١ بٓؿٞ اٱثِ ٖٚٛ ْٛع يطـ اهلٞ َٚٓاصـب١  :  ا٭ٍٚ

يًتطً  بغٛم ازي َقُٕٛ اٯ١ٜ اـايٞ َٔ اٱثِ ٚاؿزز َٚا ٜٓعدّ َعـ٘  
٢ َع٢ٓ اجيابٞ آ ز نُا تكدّ ْٚؿٞ اؾٓاا حيٌُ عً تزتب ايعكٛب١ ٚا٭ا٣

 ؼي َؿّٗٛ اٯ١ٜ.
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 اـطاب ؼي اٯ١ٜ َٛد٘ ازي::  ايجاْٞ

 يزداٍ ؼي صعِٝٗ ـطب١ اغيزأ٠ ٚص٪اٍ ايشٚاز َٓٗا.: ا أ٫ٚل
٭ٌٖ اغيزأ٠ بايتًُٝض هلا اثٓا٤ عد٠ ايٛؾا٠ بايشٚاز ٚعدّ ايبكـا٤  :  ثاْٝال

 ع٢ً ساٍ ايعشٚب١.
 ٚاٌٖ اٱؽ٬ا ايذٜٔ ٜضعٕٛ ؼي ٭ٌٖ اؿٌ ٚايعكد ٚاحملضٓري:  ثايجال

 تعاٖد ايٓعاّ ا٭ ٬قٞ ٚاغيعاعٞ ؼي ا تُ .
٭ٖــٌ ايزدــٌ ايــذٟ ٜــزّٚ ايــشٚاز ٚارساَــ٘ ن َــ٘ ٚا ٛاتــ٘ :  رابعــال

ٚمٖٛٔ ػئ تضتطٝ  ايٛؽٍٛ ازي اغيزأ٠ اثٓا٤ عدتٗا ٚتتبانٍ َعٗا اطزاف 
ا، نُا يٛ ؾتًُض هلا ٚتٛد٘ ن٬َٗا بٓشٛ تؿِٗ َٓ٘ اغيزأ٠ َكاؽدٖ ،اؿدٜح

تكّٛ سيدا اـاطب ٚانز ؽؿات٘ اؿُٝد٠ ٚاْ٘ ٜزّٚ ايشٚاز ٚاِْٗ ٜبشجٕٛ 
 ي٘ عٔ سٚد١.

ا٫ق٣ٛ تٛد٘ اـطاب يٮٍٚ باٱؽاي١ ٚمشٛي٘ يًٛدٛٙ ا٭ ز٣ صٛا٤ 
 نؿزٚع ٚٚاصط١ يٮٍٚ، اٚ بعٓاٜٚٓٗا اغيضتك١ً.

َٛفٛع ٖذٙ اٯ١ٜ خيزز بايتخؾٝؿ ػيا ٚرن ؼي اٯ١ٜ ايضابك١ :  ايجايح
ٔ اسهاّ عد٠ ايٛؾـا٠ ٚعـدّ دـٛاس ايـشٚاز اثٓا٤ٖـا َٚـا ٜكـرتٕ بٗـا َـٔ          َ

اؿدان، ؾ٫ًٛ ٖذٙ اٯ١ٜ ٭ؾت٢ ايعًُا٤ اٚ عطز َِٓٗ عز١َ ايتًُٝض يًُزأ٠ 
غطبتٗا اثٓا٤ ايعد٠ ٚ٭صـتدٍ عًٝـ٘ با٭ٚيٜٛـ١ َٚؿٗـّٛ اغيٛاؾكـ١ ؾـااا نـإ        

ٕٛ ايتعزٜ  ؾُٔ باب اٚزي إ ٜه َال،ايتشٜٔ ٚاـزٚز َٔ اغيٓشٍ عًٝٗا سز
 باـطب١ اٜقال سزاَال.

ٖــذٙ  أثــز ٚ٭ٕ اهلل عــش ٚدــٌ ااا ســزّ عــ٦ٝال ســزّ َكدَتــ٘ ٚإ نــإ
باٜـاّ َـا بعـد ايعـد٠، نـايتعزٜ  غطبـ١        ٜتعًـل  اغيكد١َ َٚا ٜرتتب عًٝٗـا 

 احملز١َ اٜاّ اؿر ٚادزا٤ ايعكد بعد اؿٌ َٔ اٱسزاّ.
ٚ :  ايزابــ  دٝــ١ ؼي اٍٚ نُــا إ ايكــزإٓ دــا٤ بٛؽـــ اغيــزأ٠ بؾــؿ١ ايش

َّاأَُّّيَااألننَّاطُاألذَّقٌُألاسَتَّكُىضاألنَّزُِاََهَقَكُىضايٍِضاَََْظٍاًَأل ِذَجٍاًَََهَياَايِنضيَياااا ًكٗا قاٍ تعازي ط 
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ٚتزتٝب اؿهِ ع٢ً ايٛؽـ َغعز بهٕٛ ايٛؽـ ع١ً يـذيو   (1)صصًَضجَيَيااا

ــ ٜتذًـ٢ ايًطــ اٱهلـٞ ؼي ت٦ٝٗـ١ ٚتٛط٦ـ١ اتؾ      اٯٜـ١  اؿهِ، ٚؼي ٖذٙ اٍ ـ
١ بايٓضب١ يًُزأ٠، ٚايًطـ ٖـٛ َـا ٜكـزب ازي ايطاعـ١     ــتُزار ايشٚدٝــصٚا

 ٜٚبعد عٔ اغيعؾ١ٝ َٔ غري إ ٜؾٌ ازي سد اٱؾا٤.
: تبري اٯ١ٜ عطزال َـٔ آناب  طبـ١ ايٓضـا٤، ؾُـج٬ل ٚرن عـٔ       اـاَط

ايٓيب ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ: "٫ خيطـدي أسـدنِ عًـ٢  طبـ١ أ ٝـ٘"،      
يهزا١ٖ يعَُٛات اؾٛاس بايٓضب١ يًُزأ٠ اـاي١ٝ َٔ ؾٝ٘ ع٢ً اايٓٗٞ ٚحيٌُ 

 ايشٚز اٚ اييت  زدت َٔ عدتٗا.

 دا٤ت اٯ١ٜ اصتجٓا٤ ٚرظي١ ٚبٝاْال َٚٓعال يًشزز.:  ايضانظ
اٯ١ٜ اصتجٓا٤ نزِٜ ٚؽؿٝـ ٜدٍ ع٢ً اعذاس تغزٜعٞ غيا ؾٝٗا :  ايضاب 

 َٔ ع٬ز يًٓؿٛظ ٚايكٓٛط.
ساٍ اغيؾٝب١ ٚاحملٓـ١ ٚطـزن يٲربـاى    ؼي اٯ١ٜ رظي١ باغيزأ٠ ؼي :  ايجأَ

ٚعبض ايعشٚب١ ٚٚسغ١ ايعشي١ ٚاـًٛ َٔ ايشٚز ؼي َضتكبٌ ا٭ٜاّ غيا ؾٝٗا 
 َٔ ايتطُري ٚايضه١ٓٝ ؼي َد٠ ايعد٠.

 َٓطٛم اٯ١ٜ ٜتعًل بايزداٍ اَا َؿَٗٛٗا ؾٝغٌُ::  ايتاص 
 ايٓضا٤ اي٥٬ٞ ٜتٛؾ٢ اسٚادٗٔ.:  أ٫ٚل
 : ايٓضا٤ َطًكال. ثاْٝال
 : ايعاسبات اي٥٬ٞ ؼي َعزض اـطب١ ٚص٪اٍ ايشٚاز. ثايجال

 اٌٖ اغيٝت ٚاٜٚ٘.:  رابعال
ا٭بٓا٤ صٛا٤ ابٓا٤ اغيٝت َٔ سٚدات عت٢ اٚ ابٓا٤ اغيزأ٠ َـٔ  :   اَضال

 اغيٝت ْؿض٘ اٚ َٔ غريٙ.
 اٚيٝا٤ اغيزأ٠ ٚاًٖٗا.:  صانصال

 اؿهاّ اغيضًُري ٚاٌٖ اؿٌ ٚايعكد.:  صابعال
                                                           

 . 1( صٛر٠ ايٓضا٤ 1)
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ــال ــ:  ثآَ ــذٜٔ ٜتٛي ٕٛ صــٔ ايكــٛاْري ايٛفــع١ٝ ٚايقــٛاب  ايغــزع١ٝ   اي

 ايتؿؾ١ًٝٝ َٚؾانر ايؿت٣ٛ.
ــعال ــٔ      :  تاص ــ  َ ــ١ شيٓ ــ١ ايهزضي ــاّ، اا إ اٯٜ ــاعٞ ايع ــزف اٱدتُ ايع

 ايتعزض يًُزأ٠ باـطب١ ٖٚٞ ؼي ا٭ٜاّ ا٭ٚزي غيؾٝبتٗا.
عُّٛ ايٓض٠ٛ ٚعدّ اّ اغيزأ٠ اييت تتًك٢ َجٌ ٖذا ايتعـزٜ   :  عاعزال

 ٓ٘ ٫ٚ تزنع قا٥ً٘.ٚتؿِٗ اغيكؾٛن َ
تزؾ  اٯ١ٜ اؿزز عٔ ا ٠ٛ اغيٝت ٚاقارب٘ ؼي ايتعـزٜ  َـد٠   ايعاعز : 

 ايعد٠ بايشٚاز َٓٗا.
غيزأ٠ َ  ؾكدٖا يشٚدٗا باترتعض عٔ اٯ١ٜ عٓا١ٜ افاؾ١ٝ : اؿانٟ عغز 

 ٭ْٗا ؼي َعزض اـطب١ ٚايشٚاز.
اٯ١ٜ  مٔ عاد١ ازي اصتعٗار اغيضا٥ٌ ا٭ ٬ق١ٝ ؼي ٖذٙ: ايجاْٞ عغز 

َٚٓاؾعٗا ع٢ً اغيزأ٠ ٚع٢ً ا تُ  ٚع٢ً ا٫ٚن اغيٝت  ؾٛؽال ايكاؽزٜٔ 
.َِٗٓ 

إ ايتعزٜ  َٓاصب١ نزضي١ َٚكد١َ َ إٚ بٗا عزعال قبٌ :  ايجايح عغز
 اْكقا٤ ايعد٠ ٚ زٚز اغيزأ٠ َٓٗا.

ايػـدي ٚشيٓـ  َـٔ اؾٗايـ١ ٚايػـزر ؾكـد       بزسخ نٕٚ اٯ١ٜ :  ايزاب  عغز
غري نؿ٧ ٜ تٝٗا ساٍ اْكقا٤ ايعد٠ ٖٚٞ َتعذًـ١   تزف٢ اغيزأ٠ بعزض َٔ

َٔ اَزٖا اٚ ؼي ساي١ ٜ ظ اٚ ارباى اٚ اْٗا ؼت ٚطـ ٠ ايقـٝل ٚاغيغـانٌ    
 ٚاٱبت٤٬.

اٯ١ٜ سح يًشٚد١ ع٢ً طاع١ سٚدٗا ٚانا٤ ٚادبات :  اـاَط عغز
ايشٚد١ٝ ٚايتكٝد با٭ ٬م اؿُٝد٠ ٚايضذاٜا اؿض١ٓ َا ناّ سٚدٗا سٝال، 

جيعًٗا َٛف  رغب١ ا٭سٚاز ؼي ساٍ  ايشٚد١ ؼي سٝا٠ سٚدٗا ؾايجٓا٤ ع٢ً
ــا       ــ٢ اٚاْٗ ــ١ عً ــد٠ َتكدَ ــاؾ  عدٜ ــ١ َٓ ــٕٛ يٰٜ ــذا ته ــٛت ٚب ــ٘ يًُ تعزف
َٚٛفٛعٗا نُا ؼي ساٍ اٱصتؾشاب ايكٗكزٟ ايذٟ ٫ ْكٍٛ ب٘ ؼي عًِ 
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ا٭ؽٍٛ، ٚيهٔ تزاٙ ػيهٓال ٚؾل قٛاعـد ايكـزإٓ اٱعذاسٜـ١ ٚيـٛ َـٔ دٗـ١       
 ايهُا٫ت ايٓؿض١ٝ.

ايتعـزٜ  غطبـ١ اغيـزأ٠ اعـِ َـٔ سؾـٛهلا اٚ ٚقـٛع        :  ضانظ عغزاي
ايٓهاا ؾ٬ ٜعدٚ إ ٜهٕٛ َكد١َ ٚعزفال ٚعشَـال عًـ٢ صـ٪اٍ ايٓهـاا ٫     

ؾذا٤ت اٯ١ٜ بايز ؾ١  ،ترتتب عًٝ٘ آثار عزع١ٝ تتعارض َ  اسهاّ ايعد٠
 ؾٝ٘ َ  تكٝٝدٖا باسهاّ ايعد٠.

ت يٲ تٝار ٚايت َـٌ  ػعٌ اٯ١ٜ يًُزأ٠ َتضعال َٔ ايٛق:  ايضاب  عغز
 قبٌ اْكقا٤ ايعد٠.

تؿتض اٯ١ٜ ايباب اَاّ ايزداٍ يًتؿهري بايٓهاا َٔ اغيزأ٠ : ايجأَ عغز 
 ،اييت تٛؾ٢ سٚدٗا قبٌ اْكقا٤ ايعد٠ ٚتتٝض هلِ اصباب اٱ تٝار اٚ عدَ٘

اغيزأ٠ ٚؼٍٛ نٕٚ اٱرباى ٚايتعذٌ باٱ تٝار ؾاْٗا تٓؿ   اٯ١ٜ ا تٓؿ َٚجًُ
 يدراص١ اؿاٍ ٚايغ ٕ َٚعزؾ١ َٓاصب١ ايٓهاا َٓٗا ا٫ٚل. ايزداٍ اٜقال

تدٍ اٯ١ٜ بايد٫ي١ اٱيتشا١َٝ ع٢ً ايرتغٝب بايٓهاا َٔ :  ايتاص  عغز
 عٓٗا سٚدٗا ْٚؿٞ ايب ظ عٓ٘. غيتٛؼياغيزأ٠ ا

تعترب اٯ١ٜ صببال َبارنال ؿؾٍٛ ايتٓاؾط ٚايتضابل ؼي ابدا٤ :  ايعغزٕٚ
 غيتٛؾ٢ عٓٗا سٚدٗا.ايزغب١ بايٓهاا َٔ اغيزأ٠ ا

 ٕ اٯٜـ١ َٛاصـا٠ ؾعًٝـ١ ٚعًُٝـ١ يًُـزأ٠ بـايتعزٜ        :  اؿانٟ ٚايعغـزٚ
 بايٓهاا َٓٗا.

يٝط نٌ اَزأ٠ تزغب بايٓهـاا بعـد ٚؾـا٠ سٚدٗـا     :  ايجاْٞ ٚايعغزٕٚ
ؾغطز َٔ ايٓضا٤ تزأٖ ٜعشبٔ عٔ ايـتؿهري   ،ٚيٛ ع٢ً مٛ ايضايب١ اؾش١ٝ٥

 عد٠.بايزداٍ ٚايٓهاا ؼي ا٭عٗز اغيتعكب١ يً
ايتعزٜ  اعِ َٔ اظٗار ايزغب١ ؾٗٛ عٓٛإ عاٌَ :  ايجايح ٚايعغزٕٚ

ٚسد ان٢ْ تًتكٞ ؾٝ٘ غايب ايٓضا٤ ست٢ اي٥٬ٞ ٫ ٜزنٕ ايٓهاا ٭ْ٘ فزن 
 نٓا١ٜ ٚاعار٠ ٚتًُٝض.
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اٯ١ٜ ت نٜـب يًزدـاٍ ٚرانع قزآْـٞ عـٔ ايتعـدٟ      :  ايزاب  ٚايعغزٕٚ

ايٓهاا َٓٗا ؾُٝهٔ إ  ع٢ً سزَات اغيٝت ٚاصزت٘ بعدّ اظٗار ايزغب١ ؼي
  ّ  "سزَـ١ اغيضـًِ َٝتـال نشزَتـ٘ سٝـال     " :تكٍٛ إ عَُٛات قٛي٘ عًٝـ٘ ايضـ٬

تؾًض تؿضريال هلذٙ اٯ١ٜ ايهزضي١ ٚإ َد٠ عد٠ ايشٚد١ َٔ َؾانٜل ٖـذٙ  
 اؿز١َ.

اٯ١ٜ انزاّ يًُزأ٠ ٚاعشاس هلا اثٓا٤ ايعد٠، ؾـإ  : اـاَط ٚايعغزٕٚ 
 عد٠ َ  عدّ سكٗا بايشٚاز اثٓا٤ ايعد٠.اعتبارٖا ٚع ْٗا ٫ ٜقُشٌ َد٠ اي

تعترب اٯ١ٜ ؾزؽ١ نزضي١ ٭ ٠ٛ اغيٝت ٚاٜٚ٘ ػئ : ايضانظ ٚايعغزٕٚ 
ٜزغب بايٓهاا َٔ اَزأت٘ صٛا٤ ٭صباب عخؾ١ٝ اٚ ٭ًٖٝتٗا يٲقرتإ اٚ 

 سزؽال ع٢ً ا٫ٚن اغيٝت ٚتعاٖد تزبٝتِٗ اٚ غيٓ  تغتت ايجز٠ٚ ٚايرتن١.
١ٜ بايد٫ي١ ايتق١ُٝٓ ع٢ً اَهـإ اتؾـاٍ   تدٍ اٯ:  ايضاب  ٚايعغزٕٚ

ايزداٍ باغيزأ٠ اثٓا٤ عدتٗا ٚيـٛ بايٛاصـط١، ػيـا ٜٗـ٤ٞ ايكٛاعـد ٚا٭ؽـٍٛ       
ٱصتٓباط اسهاّ عزع١ٝ تتعًل بايعد٠ ٚتضاِٖ ؼي َغارن١ اغيزأ٠ ؼي احملاؾٌ 
اٱدتُاع١ٝ اثٓـا٤ ايعـد٠ عٓـد ايقـزٚر٠ ٚمٖٛـا، ٚا٫ ؾهٝــ تـ إ اٯٜـ١         

 ١ ايٓضا٤ ٚايكٍٛ باغيعزٚف.يًزداٍ بايتعزٜ  غطب
تٓؿٞ اٯٜـ١ ا٭قاٜٚـٌ ٚا٭باطٝـٌ بـإ اٱصـ٬ّ ٫      ايجأَ ٚايعغزٕٚ : 

ًتعزٜ  غطبتٗـا ٖٚـٛ   يٜعطٞ اغيزأ٠ سكٛقٗا، ٚتبعح ايزغب١ عٓد ايزداٍ 
 هلا.ٚاعتبار َٛفٛع ؾٝ٘ عش 

تدعٛ اٯ١ٜ بايد٫ي١ اٱيتشا١َٝ اغيـزأ٠ ازي احملاؾعـ١   : ايتاص  ٚايعغزٕٚ 
 ٚاسهاّ ايعد٠ بادتٓاب تًكٞ ايتؾزٜض باـطب١ ٚص٪اهلا. ع٢ً آناب

قــد ٜــ تٞ ايتعــزٜ  عًــ٢ مــٛ ايكقــ١ٝ اغيًُٗــ١ َٚــٔ غــري   :  ايج٬ثــٕٛ
اغيخاطب، نُا يٛ اعارت اسد٣ ايٓضا٤ اٚ اسد اٯبا٤ بايشٚاز َٔ اغيعتد٠ 

 ـ ب٘ اغيعتد٠ َٔ ؽؿات ظيٝد٠.ـ١ ازي ا٫ٚنٖا غيا تتؾــ٠ٛ عاَــبدع
ت٤ٞٗ اٯ١ٜ يًُزأ٠ عد٠  ٝارات تضتكبٌ بٗا َا بعد :  اؿانٟ ٚايج٬ثٕٛ
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ايعد٠ َ  سكٗا ؼي اٱَتٓاع عٔ ايٓهـاا اٚ ت دٝـٌ ايبـت باغيٛاؾكـ١ ٚتعـٝري      
 ايكبٍٛ.

اٯ١ٜ َؾدام يعُّٛ إْطبام ؽؿ١ ايشٚد١ ع٢ً اغيزأ٠ :  ايجاْٞ ٚايج٬ثٕٛ
ؾشت٢ ؼي اٜاّ عد٠ ايٛؾا٠ ٖٚٞ اعل سـا٫ت ايعـد٠ تهـٕٛ اغيـزأ٠ َضـتعد٠      

 ًكٞ طًب ايٓهاا ٚيهٔ بايتعزٜ  ٚايتًُٝض.يت
تعٗز اٯ١ٜ ؽـٝؼ اٱعذـاس ؼي ايغـزٜع١ اٱصـ١َٝ٬     :  ايجايح ٚايج٬ثٕٛ

 بايتؿهٝو بري ايتًُٝض باـطب١ ٚاـطب١ ااتٗا ٚؼكل ايٓهاا.
٫ ٜٓشؾز َٛفٛع اٯ١ٜ بايتٛد٘ ازي اغيزأ٠ باـطب١ :  ايزاب  ٚايج٬ثٕٛ

فٗا ع٢ً ا٭ٌٖ صٛا٤ ٚؽٌ ا٭َـز ازي  بٌ ٜغٌُ ايتغاٚر ؼي اغيض ي١ ٚعز
 اغيزأ٠ اٚ ٫، ٖٚذا ايكٍٛ تتؿزع عٓ٘ عد٠ ٚدٛٙ، ؾكد ٜؾدر َٔ:

 اٌٖ ايشٚز اغيٝت.:  ا٭ٍٚ
 اٌٖ ايشٚد١.:  ايجاْٞ

 طايب ايٓهاا ْؿض٘.:  ايجايح
 اٌٖ طايب ايٓهاا.:  ايزاب 

َٚجٌ ٖذٙ ايٛدٛٙ ا٭ربع١ تتعًل باغيعـارف ٚا٭ؽـدقا٤، ٖٚٓـا حيُـٌ     
َع٢ٓ آ ز ٖٚٛ طزا اغيٛفٛع يٲصتغار٠ ٚاٱصتؿٗاّ ٚإ نإ ؼي ايعزض 

 اٜاّ ايعد٠.
ظاٖز اٯ١ٜ عدّ اٱمؾار باغيعتد٠ عـد٠ ايٛؾـا٠،   : اـاَط ٚايج٬ثٕٛ 

بٌ ٜغٌُ نٌ اَزأ٠  ١ًٝ غري َتشٚد١ ٫صُٝا ٚإ )ايٛاٚ( ؼي ايبدا١ٜ ٚاٚ 
ص  اَاألنْكِرَابُاأَجَهَوُ َرََّاَّثضهُاصت٦ٓاؾ١ٝ ع٢ً ا٭ردض، ٚع٢ً ٖذا ٜهٕٛ َع٢ٓ ط 

غري اغيتعارف ؼي نتب ايتؿضري، ٚعُّٛ اؿهِ اَز ػيهٔ ٚظـاٖز ٚاطـ٬م   
اٯ١ٜ ٫ ضيٓع٘، ْعِ ٖٛ  ٬ف ايد٫ي١ ايضٝاق١ٝ ي١ٰٜ ايهزضي١ ٚيهٔ ٫ سذ١ 

٬م ايذٟ مل ٜجبت طهلذٙ ايد٫ي١  ؾٛؽال ااا تعارفت َ  ايعاٖز ٚا٭
 تكٝٝدٙ اٚ ؽؾٝؾ٘.
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ٚعًـ٢ ٖـذا اغيعٓـ٢ ٜهـٕٛ ايبشـح عـٔ سٚدـ١،        :  ايضانظ ٚايج٬ثٕٛ

ٚايض٪اٍ عٔ اٚؽاف اَزأ٠ َع١ٓٝ، اٚ عُٔ تٓطبل عًٝٗا اٚؽاف  اؽـ١  
َزتض١ُ ؼي أٖ اغيخاطب َٔ عَُٛات ٖذٙ اٯ١ٜ، إ رٚاز ايض٪اٍ عٔ 
اغيزأ٠ يػزض ايشٚاز ٚتعدنٙ َٔ غـري رٜبـ١ ٚغٝبـ١ ٚاؾـرتا٤ اَـز ٜضـاِٖ ؼي       

أ٠ ٚاًٖـٗا َتـ٢ َـا عًُـٛا بايضـ٪اٍ عٓٗـا       ايضُٛ ا٭ ٬قٞ ؼي ا تُ  ؾاغيز
يػــزض ايــشٚاز ؾــاِْٗ ٜضــتعدٕٚ يــ٘ بــاٱسرتاس ٚايضــرت، ٚنــذا ٜتذٓبــٕٛ  
اٱصا٠٤ ٚايؿشغا٤ غيا ؾٝٗا َٔ ايت ثري صًبال عًـ٢ اؿؾـ١ًٝ اٱطيايٝـ١ ايـيت     

 ٜضتٓتذٗا اـاطب ٚاًٖ٘.
 انزت ؼي اٯ١ٜ اقٛاٍ::  ايضاب  ٚايج٬ثٕٛ

ايزدٌ يًُعتد٠ اْٞ ارٜد ايٓهاا ٚاْٞ  ايتعزٜ  ٖٛ إ ٜكٍٛ:  ا٭ٚزي
اسب اغيزأ٠ َٔ ؽؿتٗا نذا ٚنذا ؾٝذنز بع  ايؾؿات اييت ٖـٞ عًٝٗـا،   

 عٔ ابٔ عباظ.
إ ٜكٍٛ اْو يٓاؾع١ ٚاْو غيٛاؾك١ يٞ ٚاْو طي١ًٝ ؾإ ققـ٢  :  ايجا١ْٝ

 اهلل ع٦ٝال، عٔ ايكاصِ عٔ قُد ٚايغعيب.
 ا، عٔ ابٔ سٜد.نٌ َا نإ َٔ ايه٬ّ نٕٚ عكد ايٓها:  ايجايج١

اٯ١ٜ َٓ  يٲْغػاٍ ايتاّ سيؾٝب١ اغيٛت ٚتٓبٝ٘ يًضعٞ :  ايجأَ ٚايج٬ثٕٛ
 ؼي آؾام اغيضتكبٌ، َٚعاؾ١ ٭سٛاٍ ّٜٛ غد.

شيٓ  اٯ١ٜ َٔ ايؿت١ٓ ٚاٱؾتتإ بعد اْكقا٤ ايعـد٠،  :  ايتاص  ٚايج٬ثٕٛ
 ؾكد ٜتكدّ عخؿ ساٍ اْكقا٤ ايعد٠، ٚغريٙ ٜٓتعز َزٚر اٜاّ اٚ صاعات

 ع٢ً اْكقا٥ٗا.
تكط  اٯ١ٜ ايطزٜل ع٢ً اٚي٦و ايذٜٔ ٫ ٜتكٝدٕٚ با٭سهاّ : ا٭ربعٕٛ     

ايغزع١ٝ، ؾًٛ مل تع  اٯ١ٜ اٱإ ايعاّ بايتعزٜ  ٭ْتعـز اغيـ٪َٔ اغيًتـشّ    
با٭سهاّ ايغزع١ٝ ٚقد ٜتذزأ غريٙ ؼي ايتعزٜ  ٚغريٙ َد٠ ايعد٠ ٚاغيزأ٠ ٫ 

 تعًِ بزغب١ اغي٪َٔ.
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ؼي اٯ١ٜ سذف ؿزف اؾز أٟ ٫ٚ تعشَـٛا عًـ٢   : ٕٛ اؿانٟ ٚا٭ربع
 عكد٠ ايٓهاا.

 حبث تالغً
ٛس عٔ ا اس با اس أٟ ــ١ َٔ ايتذــزت ٖذٙ اٯٜــ١ اعتبــؼي عًِ ايب٬غ

ل َٔ اؿكٝك١، ٜؾبض سكٝك١  ـاس آ ـز َضـتشدخ يع٬قـ١     ــإ ا اس اغيغت
ايٛط٧، ٚػٛس بايضز  ٚنٓا١ٜ عٔ ،١ بُٝٓٗا، ٭ٕ يؿغ ايضز دا٥ش فاسالـْٚضب

 (.1ايٓهاا) ٫٠ تٛاعدٖٚٔ عكد ٚاغيع٢ٓ ،عٔ ايعكد ٭ْ٘ َضبب عٓ٘
ٚٱؽاي١ اؿكٝك١ ٚعدّ ايتذٛس ازي ا اس ا٭ٍٚ ْؿض٘ ا٫ بعـد ايكزٜٓـ١   
ايؾارؾ١ عٔ اؿكٝك١ ٚيعدّ ثبٛتٗا ؼي اغيكاّ ؾإ َـان٠ )صـزال( ؼُـٌ عًـ٢     

اسٜال آ ز ٜدٍ ايديٌٝ عًٝـ٘  سكٝكتٗا ا٫ٚل ثِ ٜٓعز إ ناْت ؼتٌُ َع٢ٓ ف
يٝهٕٛ ايًؿـغ َـٔ اؾـاَ  يًشكٝكـ١ ٚا ـاس ايـذٟ اصضـٓاٙ نكضـِٝ يطـزؼي          
اؿكٝك١ ٚا اس ٚايكٍٛ بإ اغيع٢ٓ )٫ تٛاعدٖٚٔ ع١ْٝ٬( دـش٤ ٚؾـزع َـٔ    
اغيع٢ٓ، اا دا٤ت اٯ١ٜ بذنز قٝد ايضز١ٜ ؼي اغيٛاعد٠ يتهٕٛ اغيٛاعد٠ ايع١ًٝٓ 

 َٓٗٝال عٓٗا با٭ٚي١ٜٛ.
اب ايهٓا١ٜ انزت ٖذٙ اٯ١ٜ باْ٘ تعازي ن٢ٓ عٔ اؾُـاع بايضـز،   ٚؼي ب

ٚا٭ٚزي ظيٌ ايه٬ّ ع٢ً سكٝكت٘ ٖٚٛ َٛفٛع ايٛعد بايٓهاا ٚتؿاؽًٝ٘ 
ٚا٫ ؾإ اؾُاع َؿاع١ً تهٕٛ بُٝٓٗـا، اَـا اغيٛاعـد٠ ؾٗـٞ ْـٛع اٜكـاع َـٔ        

 طزف ٚاسد.
 ٚدٛٙ : ٚؾٝ٘  ص أًَضاأَكْنَنرُىضافِِاأَََُغِكُىضط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

 أٟ َا ا ؿٝتِ ؼي اْؿضهِ َٔ اهلِ بايشٚاز َٔ اغيعتد٠.:  ا٭ٍٚ
اٯ١ٜ ع٬ز ؿا٫ت ايٓؿط ٚؾٝٗا تٛدٝ٘ يهٝؿ١ٝ ايتؿهري ٚاهلِ :  ايجاْٞ
 با٭ؾعاٍ.

                                                           

 .2/298( ايربٖإ ؼي تؿضري ايكزإٓ 1)
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تٓؿذ اٯ١ٜ ازي اعُام ايٓؿط اٱْضـا١ْٝ ؾتكضـِ َُٖٛٗـا َٚـا     :  ايجايح

 ٥دٟ.ٜطزأ عًٝٗا َٔ اؾهار ٚآَاٍ ٚ ط  ع٢ً اصاظ اضياْٞ عكا
ؼي اٯ١ٜ اإ بٓٛع كؾٛـ ػيا تٓطٟٛ عًٝـ٘ ايـٓؿط ؼي سـاٍ    :  ايزاب 

َعٝٓــ١ ٖٚــٞ ٚؾــا٠ عــخؿ ٚتــزى سٚدــ١ ؼي عــدتٗا، ٖٚــذا ا٭إ ٫ ٜؿٝــد  
 اؿؾز اصيا ٖٛ َٔ باب اغيجاٍ ٚؽزف ايطبٝع١ يًذٛاس.

قـد ٜغــعز اٱْضـإ بايقـٝل ٚاؿٝــا٤ َـٔ ايـتؿهري سيٛفــٛع      :  اــاَط 
٤٬ اغيٛفٛع عًـ٢ تؿهـريٙ بزٖـ١ َـٔ ايٛقـت      ايٓهاا َٔ اات ايعد٠ ٚاصتٝ

 ؾٛؽال ااا نإ ا ال يًُٝت اٚ ؽدٜكال ي٘ اٚ َٔ اقارب٘ بٌ ٚإ نإ َٔ 
اقارب ايشٚد١، ؾذا٤ت ٖذٙ اٯ١ٜ يدؾ  ايقٝل ٚاؿزز ٚاعطا٤ َجٌ ٖذا 

 اٱْغػاٍ ايذٖين يباصال عزعٝال.
ان٠ ايهٓا١ٜ ص ع٢ً ارأًَضاأَكْنَنرُىضاظيٌ ايشرنغٞ قٛي٘ تعازي ط :  ايضانظ

ٚقاٍ بعد إ دا٤ باٯ١ٜ َج٬ل ؼي باب ايهٓاٜات ٚايتعزٜ ، ٚايهٓاٜـ١ عـٔ   
 .(1)ايغ٤ٞ ايد٫ي١ عًٝ٘ َٔ غري تؾزٜض بامس٘

ٚا٭ق٣ٛ إ اغيـزان بـايًؿغ َعٓـاٙ اؿكٝكـٞ ٚاٱران٠ ايٓؿضـ١ٝ َـٔ غـري        
تزدًٗا بؿعٌ  اردٞ َٔ قٍٛ اٚ ؾعـٌ ٚيـٝط ٖـٛ َـٔ ايهٓاٜـ١ يكزٜٓـ١ ط       

ص اييت تدٍ ع٢ً ا ؿا٤ ا٭َز، بُٝٓا ايهٓا١ٜ تعين اتٝإ يؿـغ   ىضفِِاأَََُغِكُ

 ٚاران٠ َع٢ٓ ي٘ غري اغيع٢ٓ اغيٛفٛع ي٘ ؼي ايًػ١.
َٛفٛع اٯ١ٜ ٫ ٜتعًل باٱإ ؾك  بٌ ٜتقـُٔ َـا ٖـٛ أٖـِ     :  ايضاب 

ؾكد ٜضتكزأ اٱإ َٔ آٜات ا ـز٣ ْٚؾـٛـ تـدٍ عًـ٢ عـدّ َ٪ا ذتـ٘       
دٌ ازي اـارز بؿعٌ اٚ قٍٛ نُا ٚرن تعازي يًعبد ع٢ً َا ِٜٗ ب٘ ست٢ ٜرت

ؼي سدٜح ا٭صزا٤، ؾاٯ١ٜ تٓب٘ ازي اصتجُار ايؿزؽ١ ٚاٱصتبام ؼي َٛفٛع 
 ايٓهاا سيزادع١ ايٓؿط ٚؿاظ اغيٓاؾ  ٚغريٖا.

                                                           

 .2/301( ايشرنغٞ/ ايربٖإ ؼي عًّٛ ايكزإٓ 1)
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ا٫ق٣ٛ إ اغيزأ٠ ٫ ت٪ا ذ ؾُٝا ا ؿت ؼي ْؿضٗا اثٓـا٤ ايعـد٠   :  ايجأَ
٫ إ َؿّٗٛ اٯٜـ١  َٔ َغزٚع ايشٚاز، ٚاْٗا  ارد١ َٔ ؽٝػ١ اـطاب ا

ٜغًُٗا ؾًٝط َٔ عدّ ايٛؾا٤ اٚ ايتٓهز يًشٝا٠ ايشٚد١ٝ ايضابك١ إ تؿهـز  
 .اغيزأ٠ بغزٜو اغيضتكبٌ اٚ إ تت٢ُٓ ٖٚٞ ؼي ايعد٠ عخؾال َعٝٓال

 : ٚؾٝ٘ ٚدٖٛال ص عَهِىَاألنهَّوُاأَََّكُىضاعَرَزْكُشًََُيٍَُّط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

 تعازي ع٢ً َا ؼي ايكًٛب. آ١ٜ اعذاس١ٜ ت٪ند اط٬ع٘:  أ٫ٚل
إ اصتشقار ايزدـٌ غيٛفـٛع ايـشٚاز َـٔ اغيعتـد٠ سكٝكـ١ هلـا        :  ثاْٝال

ٚدٛن اٖين عاّ أٟ غري َت ؽٌ ٫ٚ ترتتب عًٝ٘ آثارٙ ٚيٛاسَ٘ َ  نْٛـ٘  
 َضتشقزال ؼي ايذٖٔ ؾذا٤ت اٯ١ٜ ٱيباص٘ رنا٤ٶ عزعٝال.

 اــارز  اصـزار اران٠ ؾعـٌ قـد ٜزتكـٞ عٓـد اٱْضـإ ؾٝـربس ازي       :  ثايجال
بضًٛى ٜتؾـ بايطُ  ٚايغزٙ ٚسب ايدْٝا  ؾٛؽال ااا نإ ا٭َز َتعًكال 
بايٓؿط ايغٗٛا١ْٝ نُا ٖٛ ايػايب ؼي اسٛاٍ ايٓهاا، ؾذا٤ اٱإ ؼي اٯ١ٜ 
يٝدٍ ؼي َؿَٗٛ٘ ع٢ً اغيٓ  َٔ تعدٜ٘ غيا ٖٛ  ـ٬ف اسهـاّ ايغـزٜع١ اثٓـا٤     

 ايعد٠ ٚؾرت٠ َا قبٌ ايشٚاز.
ٱْضإ بٛدٛن رؽد َٚزاقب١ ٭ؾعاي٘ ؾاْ٘ ٜؾبض َت٢ َا اسط ا:  رابعال

ع٢ً سذر  غ١ٝ ؾعٌ َا ؾٝ٘ ايٓدا١َ ٚايؿقٝش١ ٚايعكـاب، ؾهٝــ ااا َـا    
عًِ َٔ  ٬ٍ ٖذٙ اٯ١ٜ بإ َا خيطز ع٢ً باي٘ َٔ ا٭ؾهار ي٘ َٛفـٛع١ٝ  

 ٚاعتبار.
اٯ١ٜ نعـ٠ٛ يٲضيـإ ٚايتًـبط بـايٛرع ٚايتكـ٣ٛ غيـا ؾٝٗـا َـٔ         :   اَضال

ع٢ً  ؿاٜا ايٓؿط َٚا ٜعشّ عًٝ٘ اٱْضإ َٔ  ٘ صبشاْ٘عا٭ بار عٔ اط٬
 ايؿعٌ.

اٯ١ٜ نع٠ٛ ؾعٌ ايتؿهري ؼي اغيضتكبٌ َٚغارٜع٘ ٚؾل اسهاّ :  صانصال
ايهتـــاب ٚايضـــ١ٓ، ؾاٯٜـــ١ ٫ شيٓـــ  َـــٔ ايطُـــٛا ٚايتخطـــٝ  ايغخؾـــٞ 
ٚاؾُاعٞ ٚطزا اغيغارٜ  ٚنراصتٗا ٚايتدبز ؼي تؿاؽًٝٗا ا٫ اْٗا ؽرب عٔ 
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 اَزٜٔ:

 عًُ٘ تعازي بٗا. ٭ٍٚ:ا
َٚا ؾٝ٘  ،يشّٚ تٛدٝٗٗا ؼي َزفا٠ اهلل ؼي ايٛادب ٚاغيضتشب ايجاْٞ:

 رفاٙ تعازي.
 ؼي اٯ١ٜ اإ باٱْغػاٍ ايذٖين باغيباا ٚتدبزٙ ٚتٛظٝؿ٘.:  صابعال

افُار ايشٚاز َٔ اغيعتد٠ اَز ٫ ٜٓشؾز ايٓؿـ  ؾٝـ٘ بايغـخؿ    :  ثآَال
ُاع١ٝ، نُا اْ٘ ٜتعد٣ ازي اؿاي١ ْؿض٘ َٔ د١ٗ ا٭ ٬م ٚايؾ٬ت اٱدت

عد ايعد٠ يًشٚاز َٚا ٜضتًشَ٘ باغيعاع١ٝ ٚاٱقتؾان١ٜ ؾكد ٜٓغ  ؼي ايعٌُ ٚ
 َٔ ايتهايٝـ.

اٱفــزار ؼي ايــٓؿط انْــ٢ رتبــ١ َــٔ ايتعــزٜ  باـطبــ١ ٭ٕ   :  تاصــعال
ايتعزٜ  اظٗار يًعشّ ٚيٛ ع٢ً مٛ اغيٛدب١ اؾش١ٝ٥، ؾًُااا قدَت اٯٜـ١  

  ؾٝ٘ ٚدٛٙ قت١ًُ:
٭ٕ اٱظٗار انجز ابت٤٬ ٚترتتب عًٝـ٘ آثـار ٚاسهـاّ عـزع١ٝ     :  ا٭ٚزي

 ؾذا٤ اٱإ ؽؿٝؿال ٚرظي١.
يبٝإ ؾقً٘ ٚنزَ٘ تعازي ؾاْ٘ ٜبدأ باٱإ سيا ٖٛ اٖـِ ٱظٗـار   :  ايجا١ْٝ

اؿهِ ٚاع٬ْ٘ َٚا ؼي ٖـذا اٱظٗـار َـٔ َٓـ  ايؿتٓـ١ ٚاـؾـ١َٛ ٚايتعـٝري        
 ٚاغي٪ا ذ٠.

 اـاـ ع٢ً ايعاّ.اْ٘ َٔ عطـ :  ايجايج١
قد ٜتذ٘ اٱْضإ ازي ايتعزٜ   غ١ٝ إ ٜضبك٘ غريٙ ازي اغيزأ٠ :  ايزابع١

اات ايعد٠ ؾًُٝض هلا بزغبت٘ ؾٝٗا ؾُٛفٛع٘ انجز ا١ُٖٝ ٚاثزال ؼي اــارز  
 َٔ ايذنز احمل .

تًؿت اٯ١ٜ اٱْعار ازي دٛاس ايتعزٜ  ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً اَهـإ  :  عاعزال
 أ٠ َٔ اصتػزاب ٚاصتٗذإ ايتعزٜ  عٓد تًكٝ٘.ا٭ ذ بايز ؾ١ َٚٓ  اغيز

ػعٌ اٯ١ٜ َٛفٛع١ٝ غيا ٜقُزٙ اٱْضإ ؼي ْؿض٘ بغ ٕ :  سانٟ عغز
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 ايشٚاز.
اؾزان اٱنٓإ ؼي ايٓؿط بذنز  اـ ي٘ َٛفٛع١ٝ ٚتـ ثري  :  ثاْٞ عغز

 ٚيٛ ع٢ً ايغخؿ ْؿض٘.
تـدٍ اٯٜـ١ بايد٫يـ١ ايتقـ١ُٝٓ عًـ٢ يـشّٚ عـدّ افـُار         :  ثايح عغز

 اٚ اغيٓهز.ايض٤ٛ 
َــا ٚرن ؼي اٯٜــ١ َــٔ انــز ايٓضــا٤ اعــِ َــٔ إ ٜٓشؾــز :  رابــ  عغــز

باسقار اَز ايشٚاز عًـ٢ ايبـاٍ ؾٝغـٌُ انـزٖٔ بايًضـإ اٚ ؼي ا ـايط       
ٚيهٔ يٝط ؼي سقـز٠ اغيـزأ٠    ،اـاؽ١ ٚع٢ً مٛ اغيغاٚر٠ ٚاؾٗز بايزغب١

 ْؿضٗا ٚيٛ بايٛاصط١.
ُا تٓطٟٛ عًٝ٘ ايكًٛب ؼي اٯ١ٜ اعذاس ٚؼد باٱ بار ع:  اَط عغز 

َٔ ايٓٛاٜا ٚاعخاـ ايتؿهري َٚا ٜضتعزف٘ ايذٖٔ َٔ ايٛقا٥  ٚا٭س٬ّ 
 ٚا٭ٖٚاّ.

ن ٕ ؼي اٯ١ٜ اَقا٤ غيجٌ ٖذا اٱ طار َ  تٛنٝد اٯٜات :  صانظ عغز
 ا٭ ز٣ ع٢ً انزٙ تعازي ٚايذٟ ب٘ تط٦ُٔ ايكًٛب.

ــد ايزدــاٍ    :  صــاب  عغــز ــ١ عــٔ سؾــٍٛ انــز ايٓضــا٤ عٓ ــار اٯٜ ا ب
ٚاَقا٩ٖا ي٘ ٜعين إ اهلل عش ٚدٌ سرع ؼي قًٛب ايزدـاٍ سـب ايٓضـا٤    
ٚاٚيٜٛــ١ اؿايــ١ ايشٚدٝــ١ بايٓضــب١ يًزدــٌ ٚاغيــزأ٠، أٟ اٚيٜٛــ١ ايــشٚاز مل 

تــٌ َٓشيــ١ ؼي تؿهــري ايزدــٌ ؼ اتٓشؾــز بــاغيزأ٠ اٖتُاَــال ٚاعتبــارال بــٌ اْٗــ
ً     ،ٚتتذ٢ً ٖذٙ ايزغب١ اسٝاْال باٱقرتإ ٚايشٚاز ٛى ٚتـار٠ تعٗـز عًـ٢ صـ

ا٭قزبري، ؾكـد ٜزغـب ا٭ب اٚ ا٭ّ اٚ ا٭ ـت اٚ ا٭خ ؼي اقـرتإ ايٛيـد      
 باَزأ٠ َع١ٓٝ.

 حبث ذأسٌريخً
ٜعترب ايٓهاا َٔ ايتغزٜعات اغي٬س١َ يًٛدٛن اٱْضـاْٞ عًـ٢ ا٭رض   
َٚٔ آٜات٘ تعازي إ ا٭َـِ طيٝعـال ٚع٣ًـا ت٬ف َـذاٖبٗا ًًَٚـٗا تًتكـٞ       
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اٱدتُاعٝـ١ ٚاغيعاعـ١ٝ ؾٝٗـا،     سيٛفٛع ايشٚاز نض١ٓ ٚتغزٜ  حيهِ اؿٝـا٠ 

ؾكّٛ ؾزعٕٛ َج٬ل ع٢ً نؿزِٖ تز٣ ايٓضا٤ َِٓٗ ٜضتػزبٔ ايضًٛى اـاط٧ 
٫َزأ٠ ايعشٜش َ  ٜٛصـ َٚا ٜتقـُٓ٘ َـٔ تعـدٜٗا عًـ٢ سٚدٗـا ٚسكـٛم       

قَيذضااًَقَالَاَِغضٌَجٌافِِاألنًَْذِّنَحِاألييشأجاألنْعَضِّيضِاذُيشَألًِدُافَرَاىَيااعَيٍضاَََْغِيوِاااااااايشٚد١ٝ قاٍ تعازي ط 

ٚتــدٍ اٯٜــ١ با٭ٚيٜٛــ١ َٚؿٗــّٛ  (1)ص شَييَََُيَاا ُثًّييااَََِّيياانَنَشَألىَيياافِييِاضَييالَلٍايُييثِنيٍا

 اغيٛاؾك١ ع٢ً إ اٱصتٗذإ َٔ ايزداٍ َضاٚ ي٘ اٚ انجز َٓ٘.
ٚقــد اقــز ٚاَقــ٢ اٱصــ٬ّ عكــٛن ايٓهــاا ايــيت شيــت ؼي ســاٍ ايهؿــز 

ٜع١ َجــٌ ٚايغــزى قبــٌ ن ــٍٛ اؽــشابٗا اٱصــ٬ّ ٚقٝــدٖا باسهــاّ ايغــز
 ايتخًٞ عُا سان عٔ اربع١ َٔ ايٓضا٤.

ٜٚعترب ايشٚاز ايع١ً اغيان١ٜ يهجز٠ ايٓضٌ ٚاْتغار بين آنّ ع٢ً ا٭رض 
ٚسؿغ ٚدٛن اٱْضإ ٚنٝاْ٘ ٚؾل ايؾٝؼ ايغـزع١ٝ َٚـا تعٓٝـ٘ َـٔ ايربنـ١      
ٚايعٕٛ ٚص١َ٬ ايٓضب، نُا اْ٘ صبب يـدٚاّ انـزٙ تعـازي عًـ٢ ا٭رض     

 يؿزا٥ .ٚعُارتٗا بايؾ٠٬ ٚانا٤ ا
ٜعـين بايٛاصـط١ اْـ٘ صـٝهٕٛ      ص عَهِىَاألنهَّوُاأَََّكُىضاعَيرَزْكُشًََُيٍَُّاؾكٛي٘ تعازي ط 

٭ٕ انز ايٓضا٤ ؼي َٛفٛع ايٓهاا ٚؼكك٘ بايٛاق   ،صببال يدٚاّ انزٙ تعازي
ا٫ٚن اغيضًُري ٚبكا٤ ا٭١ًٖٝ عٓد اغيضـًُري  سٜان٠ ٜ٪نٟ ازي نجز٠ ايٓضٌ ٚ

 ـ٬ؾ١ ا٭رض.
 احاٌغٕح ٚإٌى

 تٓكضِ ص١ٓ ايٓيب ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ ازي قضُري:
 ايٛادب١. ا٭ٍٚ: 

 اغيٓدٚب١. ايجاْٞ:
ٚنٌ قضِ َٓٗا ٜٓكضِ ازي ث٬ث١ اقضـاّ، قٛيٝـ١ ٚؾعًٝـ١ ٚتكزٜزٜـ١، ٫ٚ     
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تطًل ايض١ٓ ع٢ً اغيباا ٚاغيهـزٚٙ ا٫ بـاغيع٢ٓ ا٭عـِ، ٚإ نـإ َـٔ اؾـزان       
يض١ٓ باؿح عًٝٗا ٖٛ ايشٚاز ٚقد َٚٔ انجز اغيٛافٝ  اييت دا٤ت ا ،اؾا٥ش

عزف اهلل عش ٚدٌ اغيضًُري ْٚبٝ٘  اؽ١ بإ ٜهٕٛ عدن اسٚادـ٘ ؽـ٢ً   
 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ انجز َٔ اربع١ ٖٚٛ َٔ  ؾا٥ؾ٘.
َٔ بعـدٙ   اغيضًُري ٚقد ادتٗد ايٓيب ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ ٚأ١ُ٥

ؼـٍٛ نٕٚ  بايرتغٝب بايشٚاز ٚاؿح عًٝ٘ ٚايتخؿٝـ َـٔ ايعٛا٥ـل ايـيت    
سؾٛي٘، ٫ٚبد إ ٜهٕٛ ٖذا ايرتغٝب يؿق١ًٝ ايٓهاا ٚردشاْ٘ ايـذاتٞ  
ؾق٬ل عُا ٜرتعض عٓ٘ َٔ َٓـاؾ   اؽـ١ ٚعاَـ١ ٫ٚ تٓشؾـز سيٝـدإ نٕٚ      
آ ز َٔ َٝانٜٔ اؿٝا٠ اغيختًؿ١، ؾك٠ٛ اٱصـ٬ّ تهُـٔ ؼي تعاٖـد ايـشٚاز،     

 .ٚاٱنجار َٓ٘ ْٚبذ ايعشٚب١ ٚقاربتٗا
ؿهِ عٔ ايبـاقز عًٝـ٘ ايضـ٬ّ قـاٍ رصـٍٛ اهلل      ٚؼي  رب عبد اهلل بٔ ا

ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚصـًِ: "َـا بـين بٓـا٤ ؼي اٱصـ٬ّ اسـب ازي اهلل عـش         
 ٚدٌ َٔ ايتشٜٚر".

ٚؼي  رب ؽؿٛإ بٔ َٗزإ عٔ ايؾانم عًٝ٘ ايضـ٬ّ َٚـا َـٔ عـ٤ٞ     
 اسب ازي اهلل عش ٚدٌ َٔ بٝت ٜعُز ؼي اٱص٬ّ بايٓهاا.

١ ٚاعـ٬ٕ اؾٗـان ؼي صـبًٝ٘ تعـازي ٚ ـزٚز      َٚ  ايبعج١ ايٓب١ٜٛ ايغـزٜؿ 
صزاٜا ايػشٚ َـٔ اغيدٜٓـ١ ٚتطـاٍٚ اعـدا٤ اٱصـ٬ّ ٚعـِٓٗ اؿـزٚب عًـ٢         
اغيضــًُري ٚصــكٛط ايعغــزات بــٌ اغي٦ــات َــٔ ايغــٗدا٤ ٚايكتًــ٢ ؼي صــٛا  
اغيعارى نؾاعال عٔ اٍٱص٬ّ، ظٗزت اؿاد١ يشٚاز ا٭راٌَ ٚنجز٠ ا٭٫ٚن 

ايٛظا٥ـ ا٭صاص١ٝ يًُضـًُري ايـيت    ٚعدّ تعطٌٝ ايؿزٚز، باٱفاؾ١ ازي
 تتٛقـ ؼي اؾ١ًُ ع٢ً نجز٠ اٱلاب.

إ ابكا٤ اغيزأ٠ َعط١ً َ  ؾكدٖا يشٚدٗا ٜغهٌ عب٦ال ادتُاعٝال ثك٬ٝل ٚقد 
تٓتر عٓ٘ ابت٤٬ات ٜؾعب تدارنٗا ٚايضـٝطز٠ عًٝٗـا، ؾكـد ٜٓتغـز ايتـذَز      

ٚإ  ٚايض ّ ٜٚعٗز ايكٓٛط ٚعـدّ اٱصـتعدان غيٛاؽـ١ً اؾٗـان  ؾٛؽـال     
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اغيزأ٠ تضتطٝ  إ ت٪ثز عًـ٢ ا٫ٚنٖـا ٚا ٛتٗـا، بـٌ اْٗـِ ٜتـ ثزٕٚ عاهلـا        
ٚخياؾٕٛ َٔ نجز٠ ا٭راَـٌ ؼي بٝـٛتِٗ عٓـد تعزفـِٗ يًُـٛت ٚايغـٗان٠،       
ٚاٱْضإ سزٜؿ ع٣ًاٱط٦ُٓإ ع٢ً ايذٜٔ ٜرتنِٗ َٔ  ًؿـ٘، ٜٚغـػً٘   

 ت َري َعٝغتِٗ ٚأَِٓٗ.
ًـ٢ فـعـ ايدٚيـ١    إ اسنٜان عـدن ا٭راَـٌ ٚنجـز٠ ايعـشاب اَـار٠ ع     

ٚا٭١َ ٚاؾُاع١ عضهزٜال ٚؽًؿٗا ؼي َٝانٜٔ ايكتاٍ ْٚٛاسٞ اؿٝا٠ اغيختًؿ١ 
ا٭ ز٣ ؾتعٗز عٓدِٖ قًـ١ ايشراعـ١ ٚاؿاؽـٌ ْٚكـؿ ا٭ٜـدٟ ايعاًَـ١،       

ٚتؿغـٞ ا٭نرإ ٚا٭ ـ٬م    ٚفعـ ا٭َز بـاغيعزٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ اغيٓهـز    
ػاٍ ٚا٭عُاٍ ، ٜٚضع٢ ايزداٍ يكًتِٗ ع٢ً اٱْهباب ع٢ً ا٭عايذ١َُٝ

 يتٛؾري يك١ُ ايعٝػ ؾٝتعطٌ تبًٝؼ ا٭سهاّ ايغزع١ٝ اٚ ٜؾٝب٘ ايؿتٛر.
 اٌَح ٚاٌغٕح اٌششٌفح

اَا  ،قد ٚرنت ْؾٛـ عدٜد٠ ؼي اصتشباب ايشٚاز ٚنزا١ٖ ايعشٚب١
 بايٓضب١ ٱ تٝار اغيزأ٠ َٔ د١ٗ ؽؿاتٗا ؾايٓؾٛـ ع٢ً اقضاّ َٓٗا:

َ  ،ايبانز:  ا٭ٍٚ ضتؿٝقـ١ ٚتـزدٝض ٖـذا    ٚايٓؾٛـ ايٛارن٠ بغـ ْٗا 
اٱ تٝار ظاٖز يًعكٌ ٚايٛددإ، يهٓ٘ ٫ ٜعين نزا١ٖ ايشٚاز َٔ ايجٝـب  
يعَُٛات اصتشباب ايٓهاا َطًكال ٭ٕ اثبات ع٤ٞ يغ٤ٞ ٫ ٜدٍ ع٢ً ْؿٝ٘ 

 عٔ غريٙ.
ْهاا اغيزأ٠ يدٜٓٗا ٚؽ٬سٗا ٚنزا١ٖ تشٚدٗا ؾُاهلا اٚ َاهلا :  ايجاْٞ

 تٝار ٖٞ اؾُاٍ ؾك  اٚ اغياٍ ؾك ، ع٢ً مٛ َضتكٌ أٟ إ تهٕٛ ع١ً اٱ
ؾا٭ٚي١ٜٛ يًتك٣ٛ ٚايؾ٬ا ٚبُٗـا ٜـ تٞ اغيـاٍ ٚتتشضـٔ ايؾـٛر٠ ٚتطٗـز       

 ايضزٜز٠ ٚتبك٢ ايضُع١ نزضي١ ٚايؾٝت طي٬ٝل.
 ا تٝار اؾ١ًُٝ ايقشٛى اؿضٓا٤ ايٛد٘ ايط١ًٜٛ ايغعز.:  ايجايح
 ا تٝار ايهزضي١ ا٭ؽٌ احملُٛن٠ ايؾؿات ٚايهؿ٧.:  ايزاب 

 ايشٚد١ ايؾاؿ١ اغيطٝع١ اؿاؾع١ يٓؿضٗا َٚاهلا ٚاصزتٗا.:  َطاـا
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 اصتشباب ايشٚاز َٔ اغيزأ٠ ايطٝب١ ايزٜض ايدرَا٤ ايهعب.:  ايضانظ
اصــتشباب ايــشٚاز َــٔ ايبٝقــا٤ ٚايشرقــا٤، ٚنــذا ايضــُزا٤ :  ايضــاب 

 ايعذشا٤ اغيزبٛع١.
٬م ٚباصتجٓا٤ ايكضِ ا٭ٍٚ ؾإ ا٭قضاّ ايباق١ٝ دا٤ت ع٢ً مٛ اٱطـ 

ؾتغٌُ ايبانز ٚايجٝب َعال، ْعِ ضيهٔ إ ٜهٕٛ اصتشباب ْهاا ايبانز اييت 
تتٛؾز ؾٝٗا ايؾؿات اؿُٝد٠ ايٛارن٠ ؼي ا٭قضاّ اع٬ٙ َزنبال َٚ٪نـدال َـٔ   

ايؾؿات  عطزال َٔغري إ ٜتعارض َ  اصتشباب ْهاا ايجٝب اييت شيتًو 
 اغيذنٛر٠ اع٬ٙ.

ٝكات ايعًِ اؿدٜح ا٫ ٖٚٓاى ؽؿات ظيٝد٠ مل تهٔ تعزف قبٌ ؼك
َـٔ  ـ٬ٍ ايٓهـاا ايضــابل َجـٌ اصـتشباب ْهــاا ايٛيـٛن ٚنزاٖـ١ ْهــاا        
ايعكِٝ، ٚنذا بايٓضب١ ٱصتشباب ْهاا اغيطٝع١ يشٚدٗا ٚنزا١ٖ ْهاا اييت 
٫ تطٝــ  سٚدٗــا ؾٗــٞ ســا٫ت ٫ تعــزف ا٫ َــٔ  ــ٬ٍ ايٓهــاا ايضــابل    

ٌ إ ايبهــز  ؾٛؽــال قبــٌ ظٗــٛر ايتشًــ٬ٝت اغيختربٜــ١ اؿدٜجــ١، ٚإ قٝــ
تعزف باْٗا ٚيٛن بايزدٛع ازي ْضا٥ٗا ٚاقاربٗا ٚإ اغيكؾٛن إ ٫ تهـٕٛ  

 ؽػري٠ ٫ٚ ٜا٥ض١.
 حبث اصٛيل

ٜعترب ايٓهاا ؼي اات٘ اَزال َضتشبال ٜٚدٍ ع٢ً اصتشباب٘ ايهتاب ٚايض١ٓ 
ًَأََكِحُيٌألاألَََّيايََايِينضكُىضاًَألنصَّيانِحِنيَايِيٍضااااااٚاٱطياع ٚايعكٌ، قاٍ تعازي ط 

ٚا٭ٜاّ طي  اٜـِ ٖٚـٛ ايـذٟ ٫ سٚز يـ٘ انـزال اٚ اْجـ٢        (1)ص ثَادِكُىضاًََِيَائِكُىضعِ

ؾٝغٌُ اغيتٛؾ٢ عٓٗا سٚدٗا ٚاغيطًك١ ٚغريٖا، ٚايرتغٝب ؼي ايٓهـاا ٜـدٍ   
ع٢ً ردشاْ٘ ايذاتٞ باٱفاؾ١ ازي َٛفٛعٝت٘ نع١ً َان١ٜ يٲلاب ٚنجز٠ 

٥ـ٘  ـارز رسـِ    اغيضًُري، َٚـ  ثبـٛت دـٛاس ايعـشٍ أٟ ايكـا٤ ايزدـٌ غيا      
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سٚدت٘، ٚاقٍٛ بهزاٖتـ٘ ؼي سَـإ ايعٛغيـ١ ٚنجـز٠ ايتشـدٜات ايـيت تٛادـ٘        

 اغيضًُري ؼي كتًـ ْٛاسٞ اؿٝا٠.
ٚعٔ ايٓيب ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚصًِ: "ايٓهاا صٓيت ؾُٔ رغب عٔ 
صٓيت ؾًٝط َين"، ٚايض١ٓ ٖٓا ؼٌُ ع٢ً اغيضتشب، ٚب٘ ٜقعـ قٍٛ َٔ 

ٚتعًل سل اٱصتشباب سئ تاقت ْؿض٘  اٖب ازي اباس١ ايٓهاا ؼي ا٭ؽٌ
يًشٚاز ٚنإ قانرال عًٝ٘، ٚع٢ً ٖذا ايكٍٛ ٜهٕٛ ايشٚاز بايٓضب١ غيـٔ مل  

 .تتل ْؿض٘ يًشٚاز ٚمل ٜهٔ قانرال عًٝ٘ َباسال اٚ َهزٖٚال
ازي ط ــ٘ تعــٛيــٛر، ٚبكــ٬ّ باْ٘ سؾــ٘ ايضــ٢ عًٝـتدٍ سيدا حيٝــٚاص

بتكزٜـــب إ اصــتشباب ايٓهـــاا   (1)ص َِِّييذًٌَُاَِكَا ًييااااًَنَْْغضييرَعضَِفضاألنَّييزٍَِّاالَاا

 َغزٚط بٛؽؿري ُٖا:
  ٌَٝ ايٓؿط.:  أ٫ٚل
 ايكدر٠.:  ثاْٝال

ٚؾاقد ايٛؽؿري ٜهٕٛ ايٓهاا يـ٘ َهزٖٚـال، ٚايٛادـد ٭سـدُٖا نٕٚ     
اٯ ز ٜهٕٛ قد طي  د١ٗ سضٔ ايٓهاا ٚا ز٣ سضٔ تزن٘ ؾٝتعارفإ 

 ٟ اٱباس١.ٜٚجبت سهِ ا٭ؽٌ ايضامل عٔ اغيعارض أ
ٚا٫ق٣ٛ اصتشباب ايٓهاا َطًكال صٛا٤ تاقت ْؿط ايزدٌ يـ٘ أٚ ٫،  
بٌ بايعهط إ ايٓؾٛـ ايٛارن٠ ؼي اصتشباب ايـشٚاز ٚاغيٓـاؾ  ايٓٛعٝـ١    
ٚايغخؾ١ٝ ايعع١ُٝ ي٘ ػعٌ ايٓؿط تتٛم ٚتغتام ايٝ٘، نُا إ ايٓؾٛـ 

ز َـٔ  ؾايشٚا ،ٚا٫ بار دا٤ت َطًك١ َٔ غري تكٝٝد بايزغب١ ٌَٚٝ ايٓؿط
ايضًٛى ايغخؾٞ ايذٟ ترتتب عًٝ٘ آثار ْٛع١ٝ عع١ُٝ ؼي َٝانٜٔ ايعكٝد٠ 

 ٚا٫دتُاع ٚا٫ ٬م ٚايضٝاص١. 
َٚ  إ ايٓهاا َضتشب ؼي ْؿضـ٘ ا٫ إ ا٭سهـاّ ايتهًٝؿٝـ١ ا٭ربعـ١     
ا٭ ز٣ تٓطبل عًٝـ٘ بـايعٓٛإ ايجـاْٟٛ ٚسضـب ايعـٛارض اي٬سكـ١ يـ٘،        
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ؼي ايشْا، ٚحيزّ ااا ان٣ ازي تزى  ؾٝهٕٛ ايٓهاا ٚادبال عٓد  غ١ٝ ايٛقٛع
ٚادب نؿزٜق١ اؿر ايٛادب١ با٭ؽٌ ٚعٓد ايشٜان٠ ع٢ً ا٭رب ، ٜٚهزٙ 

ًشاظ اغيٓهٛس١ نٓهاا ايكاب١ً اغيزٜب١ ْٚهاا اغيتٛيد اٚ بؼي بع  ا٭سٛاٍ ٚ
اغيتٛيد٠ َٔ ايشْا، ٜٚؿٝد اٱباس١ ااا ناْت ٖٓاى َؾًش١ ؼي عدَ٘ تضاٟٚ 

ٕ ايـشٚاز ٜـ٪نٟ ازي فـٝاع عٝـاٍ يـ٘، اٚ خيغـ٢       َٓاؾ  ايٓهاا نُا ااا نا
 ؾٛات َاٍ َعتد ب٘ بضبب ايشٚاز.

 ٚحيتٌُ ٚدٛٙ : ص ًَنَكٍِضاالَاذٌَُألعِذًُىٍَُّاعِشًّألط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

 اٯ١ٜ ت نٜب يًُضًُري ٚبٝإ يًشؾ١ اـارد١ عٔ اٱإ.:  ا٫ٍٚ
 ال.شيٓ  اٯ١ٜ َٔ ايتُانٟ ؼي ايتعزٜ  َؿَٗٛال َٚؾداق:  ايجاْٞ

ت٢ٗٓ اٯ١ٜ عٔ اصباب ايؿت١ٓ ٚايتعدٟ ؼي اٱعـار٠ ٚايتًُـٝض   :  ايجايح
 ٚاي١ٝٓ غطب١ اغيعتد٠.

ؼٍٛ اٯ١ٜ نٕٚ اٱؾتتإ ٚٚدٛٙ اٱبت٤٬ سيا ٖـٛ غـري عـزعٞ    :  ايزاب 
 َٔ ايؾ٬ت ؼت غطا٤ اي١ٝٓ بايشٚاز.

شيٓ  اٯ١ٜ َٔ سؾٍٛ َا ٜ٪اٟ اٌٖ اغيٝت ٚاصزت٘ باْغػاٍ :  اـاَط
ٖٞ ؼي عدتٗا ٚؼي بٝت ايشٚد١ٝ بكٝاّ َٔ ٜزٜد  طبتٗا اٱتؾـاٍ  سٚدت٘ ٚ

 بٗا، اٚ صعٝ٘ يز٩ٜتٗا.
 دا٤ت اٯ١ٜ بؾٝػ١ اؾُ  ٚايتعدن ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ::  ايضانظ

 رداٍ َتعدنٕٚ ٜزٜدٕٚ  طب١ اَزأ٠ َعتد٠.:  ا٫ٚزي
ردٌ ٚاسد ٜزٜد  طب١ انجز َٔ اَزأ٠ ٜتؿل نـْٛٗٔ ؼي ايعـد٠   :  ايجا١ْٝ

 َٝت اٚ َٔ اسٚاز َتعدنٜٔ. صٛا٤ َٔ سٚز ٚاسد
 رداٍ َتعدنٕٚ ٜزَٕٚٛ ايشٚاز َٔ ْضا٤ َتعدنات اٜقال.:  ايجايج١

اٌٖ ايزدٌ ردا٫ل ٚاْاثال ٜعشَٕٛ ٜٚتؿكٕٛ ع٢ً ا تٝار سٚد١ :  ايزابع١
 يٛيدِٖ اٚ قزٜبِٗ.

اٯ١ٜ عا١ًَ ٭خ اغيٝت ٚاقارب اغيزأ٠ ْؿضٗا، ؾكد تتبأٜ ؽ١ً :  ايضاب 



 41زــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱضيإ /  222
ــ ايزد ٓـ  ـ ـَـ ٟٛ ـٌ ايـذٟ ٜ ٗـ ـايـشٚاز باٱ ٗـ ـِ ايكـ ـزأ٠، ؾُٓ ِ اؾــار ـزٜب َٚٓ

َِٚٓٗ اغيٛظـ َعٗا ؼي ايعٌُ، َِٚٓٗ ا٭دٓيب ٚاٯ١ٜ عا١ًَ هلِ طيٝعال، 
ؾؿزؽ١ ايًكا٤ باغيزأ٠ ٚايضهٔ ؼي بٝـت ٚاسـد َعٗـا ٫ خيـزز اٱْضـإ َـٔ       

 عَُٛات اٯ١ٜ صٛا٤ نإ  اطبال اٚ ٚصٝطال ـاطب. 
ــأَ ــد٠ اي  :  ايج كٛيٝــ١ اٚ باصــتعُاٍ اهلــاتـ اٚ   اٯٜــ١ عــا١ًَ يًُٛاع

ا٭ْرتْٝت ٚمٖٛا، ؾهٌ َا ٜؾًض إ ٜهٕٛ آي١ ٚٚص١ًٝ يٲتؾاٍ ٫ جيٛس 
 اصتعُاي٘ يًُٛاعد٠.

 انزت ؼي اٯ١ٜ اقٛاٍ::  ايتاص 
َعٓاٙ ايشْا، عٔ اؿضٔ ٚابزاِٖٝ ٚقتان٠، ٚقايٛا: نـإ ايزدـٌ   :  أ٫ٚل

، (1)ٛا عٔ ايوٜد ٌ ع٢ً اغيزأ٠ َٔ ادٌ ايش١ْٝ ٖٚٛ َعزض يًٓهاا ؾٓٗ
ٚيهٔ اٯ١ٜ اعِ َٔ ايشْا ٚتتعًل سيا ٖٛ نْٚـ٘ بهـجري، ؾٗـٞ بٝـإ ٚت نٜـب      

 .ٚارعان يًُضًُري
ٚضيهــٔ اعتبارٖــا َــٔ آٜــات ايتغــزٜ  ْٚشيــت اٜــاّ اصــتكزار اٱصــ٬ّ  
ٚتجبٝت اسهاَ٘، ٚمل ٜٓكٌ ايت رٜخ ٚا٭ بار عٝٛع َجـٌ ٖـذٙ اؿـا٫ت،    

ؽشابٞ عٗد اٜاّ ايتٓشٌٜ،  نُا إ ٖذا ايكٍٛ مل ٜزن عٔ َعؾّٛ اٚ عٔ
ص  الَاذٌَُألعِيذًُىٍَُّاٚؽشٝض إ اؾُاع ؼي ايؿزز ٜضـ٢ُ صـزال ا٫ إ قٝـد ط    

ص قٝـد هلـا ٚيـٝط     عِيشًّألاخيزز اؾُاع ٚجيعٌ اٯ١ٜ تتعًل باغيٛاعد٠، ٭ٕ ط 

 َٛفٛعال َضتك٬ل.
اْ٘ ايعٗد ع٢ً اٱَتٓاع َٔ تشٜٚر غريى، عٔ ابٔ عباظ ٚصعٝد :  ثاْٝال

 بٔ دبري.
ٚيهـٔ اغيٛاعـد٠ اعـِ َـٔ ايعٗـد، ٚقـد حيـٍٛ ايتؿضـري نٕٚ َعزؾــ١           

اغيقاَري اٱعذاس١ٜ ؼي اٯ١ٜ ايهزضي١، ؾاغيٛاعد٠ ٫ ٜرتتب عًٝٗا اثز عزعٞ 
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بعهط ايعٗد َٚا ؾٝ٘ َٔ اٱيتشاّ ٚايكط ، ٚاٯ١ٜ تغٌُ ايعٗد ٚت٢ٗٓ عٓ٘ 
 با٭ٚي١ٜٛ ٚؾش٣ٛ اـطاب.

تؾؿٛا اْؿضهِ بهجز٠ اؾُاع ٫ٚ إ ايضز ٖٛ اؾُاع، ؾُعٓاٙ ٫ :  ثايجال
 تذنزٚٙ، ْضب٘ ايطربصٞ ازي طياع١، ٚيعً٘ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ اٯ١ٜ اغيتعدن٠.

َِٓٗ َٔ اعترب يؿغ )ايضز( ٖٓـا َـٔ ايهٓاٜـ١ ٖٚـٛ َـٔ اقضـاّ       :  رابعال
نُجاٍ ٭سد اقضاّ ايهٓاٜـ١ ؾكـاٍ: إ ٜهـٕٛ     (1)ايب٬غ١، ٚانزٙ ايضٝٛطٞ

هلل عـٔ اؾُـاع باغي٬َضـ١ ٚاغيباعـز٠     ايتؾزٜض ػيا ٜضتكبض انـزٙ، نهٓاٜـ١ ا  
ًَنَكٍِضاالَاذٌَُألعِذًُىٍَُّاٚاٱؾقا٤ ٚايزؾح ٚايد ٍٛ ٚايضز ؼي قٛي٘ تعازي ط

ص ٚا٭ق٣ٛ ٖٛ اران٠ يؿـغ ايضـز عًـ٢ مـٛ اـؾـٛـ ٚايتعـزٜ  بـ٘        عِشًّأل

ٱران٠ غريٙ ا٫ إ ٜهٕٛ اغيع٢ٓ ا٫ إ تٛاعدٖٚٔ اؾُاع، ٖٚٛ بعٝد ٭ْ٘ 
 ؾزع ايٓهاا.
اْــ٘ اصــزار عكــد٠ ايٓهــاا ؼي ايضــز، عــٔ عبــد ايــزظئ بــٔ :   اَضــال

، ٖٚٛ بعٝد ٭ٕ اغيٛاعد٠ غري ادـزا٤ ؽـٝػ١ ايعكـد ٫ٚ تزقـ٢ ايٝـ٘،      (2)ٜشٜد
ٚقد بٝٓت اٯ١ٜ ايضابك١ يشّٚ ايرتبؿ نُا إ ايض١ٓ ايغزٜؿ١ انـدت عًـ٢   
سز١َ ايعكد ع٢ً اغيعتد٠ عد٠ ايط٬م اٚ عد٠ ٚؾا٠، ٚ ادزا٤ عكد ايٓهاا 

 ٘ اٯ١ٜ ايهزضي١ با٭ٚي١ٜٛ ٚتدٍ عًٝ٘ اٯٜات ا٭ ز٣ ٚايٓؾٛـ.ت٢ٗٓ عٓ
ايــدع٠ٛ ازي ايضــز تؿقــٞ ازي َــا ٫ ؼُــد عكبــاٙ اٚ يٛقــٛع  :  ايعاعــز

 احملزّ.
ايٓٗٞ عٔ اغيٛاعد٠ صزال قد تغًُ٘ ايعَُٛات ٭ٕ اغيزأ٠ :  اؿانٟ عغز

رؾ١ ادٓب١ٝ عٔ ايزدٌ ٚإ اـطب١ ٚايعكد ٫ ٜتُإ ا٫ ٚؾل ا٭ؽٍٛ اغيتعا
 ٚبعد اْكقا٤ ايعد٠.
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 .1/339( فُ  ايبٝإ 2)
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ؼي اغيٛاعد٠ صزال ْٛع تعًٝل يًُد٠ ٚايؿـرت٠ بـري اغيٛاعـد٠    : ايجاْٞ عغز 

 ٚاْكقا٤ ايعد٠ باعتبارٙ ابتدا٤ اٚإ اـطب١ ٚايعكد.
اغيٛاعـد٠ َـٔ بـاب اغيؿاعًـ١ ٖٚـٞ َؾـدر َـ  ٛا َـٔ         : ايجايح عغـز  

ٜتكّٛ  ايج٬ثٞ ا زن، ٚا٭ق٣ٛ إ اغيؿاع١ً َٛفٛع بايٛف  ايٓٛعٞ يؿعٌ
بطزؾري أٟ ْضب١ ٜغارى ؾٝٗا اثٓإ ٚإ ناْت َٔ ايهًٞ اغيغهو ؾٗٞ ع٢ً 

 قضُري:
إ ٜهٕٛ اسد ايطزؾري اؽ٬ٝل، ٚاٯ ز تابعـال اٚ َتًكٝـال ؾٝعتـرب     ا٭ٍٚ:

ا٭ٍٚ ؾاع٬ل ٚاٯ ز َؿع٫ٛل َٔ غري اْتؿا٤ غيٛفٛع اغيؿاع١ً نُـا يـٛ قًـت    
 عاب٘ ايٛيد اباٙ.

اسد أٟ إ ايطٛي١ٝ َٓتؿ١ٝ بُٝٓٗا اٚ يٝط إ ٜهٕٛ ؼي عزض ٚ ايجاْٞ:
هلا اعتبـار َٚٛفـٛع١ٝ، ؾٝٓطبـل عًُٝٗـا َكٛيـ١ ايؿاعـٌ ٚاغيؿعـٍٛ، ٚنـٌ         

 َُٓٗا ٜهٕٛ سيٓشي١ ايؿاعٌ نُا يٛ قًت تغارى سٜد ٚعُز.
ٚاغيٛاعــد٠ اغيٓٗــٞ عٓٗــا ؼي اٯٜــ١ َــٔ ايكضــِ ا٭ٍٚ ٭ٕ ايؿاعــٌ ؾٝٗــا   

ًك٢ ٖذٙ اغيٛاعد٠، ْعـِ قـد   ايزدٌ اـاطب اٚ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘، ٚاغيزأ٠ تت
تهٕٛ اغيٛاعد٠ َٔ ايكضِ ايجاْٞ نُا يٛ عارنت اغيزأ٠ ؼي ؼدٜدٖا ٚتعٝٝٓٗا 

 ٚاظٗار ايزفا بٗا ؾش٦ٓٝذ ٜهٕٛ اٱثِ عا٬َل يًطزؾري.
تؾدم اغيٛاعد٠ َٔ ايؿقٛيٞ رد٬ل نـإ اٚ اَـزأ٠ ٚإ   :  ايزاب  عغز

ناْــت اَــزأ٠ مل حيـدن ايزدــٌ ايــذٟ خيطــب يــ٘ ٚمل ٜعٝٓـ٘ بعــد، نُــا يــٛ   
يـ٘ ا٫ٚن ٜزغبـٕٛ ؼي ايـشٚاز اٚ     َعزٚؾ١ ؼي َٝدإ  طب١ ايٓضا٤، اٚ رد٬ل

 ٜطٝعْٛ٘ ؼي ايٓهاا ٜٚؿٛفٕٛ ي٘ ا تٝار ايشٚد١.
٫ ؽًٛ اغيٛاعد٠ صزال َٔ ايػدي ٚايػزر ٚاؾٗايـ١ ؾكـد   :  اـاَط عغز

 تهٕٛ اغيٛاعد٠ ايغخؾ١ٝ صببال ؼي فٝاع ؾزـ عدٜد٠ ع٢ً اغيزأ٠.
تز٣ مل قٝد ايٓٗٞ باغيٛاعد٠ بايضـز ٖٚـٌ تعـين اٯٜـ١      : ايضانظ عغز

دٛاس اغيٛاعد٠ ايع١ًٝٓ، اؾٛاب: إ اٯ١ٜ ت٢ٗٓ عٔ اغيٛاعد٠ ايع١ًٝٓ بؿش٣ٛ 
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 اـطاب ٚسيؿّٗٛ اغيٛاؾك١ ٚا٭ٚي١ٜٛ ٜٚدٍ عًٝ٘ صٝام اٯ١ٜ َٚقُْٛٗا.
ن ٕ اغيٛاعد٠ صزال بزسخ بـري انـزٖٔ ٚايتعـزٜ  بٗـٔ     :  ايضاب  عغز

٠ ايع١ًٝٓ ٚاغيؿاؼ١ بايشٚاز، ؾذا٤ت اٯ١ٜ يت٢ٗٓ عٔ ٖذا ا٭َز ٚبري اغيٛاعد
 ايربس ٞ ٚايٛصطٞ ػيا ٜدٍ ع٢ً ايٓٗٞ عُا ٖٛ أرق٢ ٚأبري َٓ٘.

يعٌ ساٍ اغيزأ٠ عٓد اغيؾٝب١ ٚاثٓا٤ ايعد٠ ٫ تتشٌُ تًكٞ :  ايجأَ عغز
 ٖذٙ اغيٛاعد٠ َٚا ٜرتتب عًٝٗا َٔ ا٭ثز.

زأ٠ تضتؿٝل بعدٖا َٔ ٚق  اغيؾٝب١ َٔ َٓاؾ  ايعد٠ إ اغي:  ايتاص  عغز
ًؿ٘ ؾزام ايشٚز َٔ اٯ٫ّ ٚا٭سشإ ٚاغيتاعب ٖٚٞ خيٚاثارٖا ايٓؿض١ٝ َٚا 

 اَٛر قد ؼٍٛ نٕٚ ٚسٕ ا٭َٛر عه١ُ ٚاتشإ.
دا٤ت اغيٛاعد٠ صزال ع٢ً مٛ اٱط٬م يذا ؾٗٞ اعـِ َـٔ   :  ايعغزٕٚ

 : إ تٓشؾز باغيٛاعد٠ ع٢ً اؽٌ ايشٚاز ؾكد تغٌُ
 ايٛعٛن ٚا٭َاْٞ ٚاصباب ايرتغٝب. : أ٫ٚل
 ايتخٜٛـ ٚايرتٖٝب ٚايتٗدٜد ٚؽٝؼ ايتقٝٝل.:  ثاْٝال
 ايتًٜٛض سيا ٜٓؿ  اغيزأ٠ ؼي ساٍ سؾٍٛ ايٓهاا.:  ثايجال

ت٢ٗٓ اٯ١ٜ عٔ اٱتؿام ايضزٟ اثٓا٤ ايعـد٠ عًـ٢   :  اؿانٟ ٚايعغزٕٚ
بػـري   ايشٚاز بعد اْكقا٥ٗا، أٟ إ يعد٠ ايٛؾا٠  ؾا٥ؿ ٚاسهاَال تتعًل

 اغيزأ٠ اغيعتد٠ َٓٗا عدّ َٛاعدتٗا صزال ع٢ً ايشٚاز.
ايعــاٖز إ اـطــاب ؼي اٯٜــ١ ٜغــٌُ ايزدــاٍ     : ايجــاْٞ ٚايعغــزٕٚ  

ٚٚصا٥  ايٓهـاا َـٔ ايزدـاٍ ٚايٓضـا٤ يـٛرٚنٙ بؾـٝػ١ اؾُـ ، ٚيكـد اّ         
ايكزإٓ ايذٜٔ ْٗٛا عٔ ايؾٝد ّٜٛ ايضبت َٔ بين اصزا٥ٌٝ عذش اٱمساى 

، يذا ٫ تؾض َٛاعد٠ اغيزأ٠ َٔ ايزاغب ؼي ْهاسٗا ٱؽطٝانٖا ّٜٛ ا٭سد
 ٚنذا َٔ غريٙ انزال نإ اٚ اْج٢.

ٜغـٌُ ايٓٗـٞ ايٓضـا٤  ؾٛؽـال ٚإ اغيـزأ٠ انجـز       : ايجايـح ٚايعغـزٕٚ   
اٖتُاَال سيٛفٛع ايٓهاا َٚٮ ايؿزاؽ اؿاؽٌ ؼي سٝـا٠ ايشٚدـ١ بعـد ؾكـد     
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١ عاهلـا  ايشٚز، َٚٓٗٔ َٔ تهٕٛ انجز سزؽال عًٝٗـا َـٔ ايزدـاٍ َٚعزؾـ    

ٚٯثارٖا ايضًب١ٝ اغيرتتب١ ع٢ً تزنٗا عط٤٬ َـٔ غـري سٚز، ؾذـا٤ت اٯٜـ١     
 غيٓعٗٔ َٔ ايتُانٟ ؼي ايضعٞ اثٓا٤ ايعد٠ ٚبًٛغ٘ َزتب١ اغيٛاعد٠.

يٛ دا٤ت اٯ١ٜ بايٓٗٞ عٔ اغيٛاعد٠ ايع١ًٝٓ ٚسدٖا : ايزاب  ٚايعغزٕٚ 
د٠ َٔ انجز َٔ ؿؾٌ اٱرباى ٚاٱؾتتإ ٚرسيا ايؿت١ٓ ٚا٭ا٣ ٚشيت اغيٛاع

د١ٗ ٚعخؿ، ٚسدخ اٜاّ ايعد٠ َا ؾٝ٘ ايزٜب١ ٚايع١ٓ َٚاٜضـبب ايـِٖٛ   
 ٚاٱعتباٙ ٚحيدخ اـًٌ ٚاـًـ ؼي ايٛعد اٚ اصتذابت٘.

ظاٖز اٯ١ٜ اعِ َٔ إ ٜتعًل باغيزأ٠ اغيعتد٠ عد٠ :  اـاَط ٚايعغزٕٚ
 ٚؾا٠ ؾٝغٌُ اغيطًك١ ؼي عدتٗا يٛسد٠ اغيٛفٛع ؼي تٓكٝض اغيكاٍ.

ٚرنت ْؾٛـ باصتشباب ايضعٞ ٚايتٛص  ؼي :  ٚايعغزٕٚ ايضانظ
ايشٚاز ٖٚذا ايضعٞ ي٘ َزاتب َتعدن٠ َٚتبا١ٜٓ، ٚيهٔ َٛفٛع اٯ١ٜ ٖٚٛ 
َد٠ ايعد٠  ارز بايتخؾٝؿ عٔ اصتشباب ايضعٞ َٔ طزف اغيزأ٠ ؾك ، 
أٟ إ اغيعتد٠ ٫ ٜؾٌ ايٝٗا ايضاعٞ ٜٚؾزا هلا اثٓا٤ ايعد٠ بايشٚاز ْعـِ  

تعزٜ  ٚايتًُٝض صٛا٤ نإ ايضاعٞ رد٬ل اٚ اَزأ٠ اا تغًُ٘ عَُٛات اي
اعِ َٔ إ ٜهٕٛ َباعزال ؾٝذـٛس إ ٜهـٕٛ بايٛاصـط١،     إ اٱإ ؼي اٯ١ٜ

ٚيًضــاعٞ إ ٜعــزض ًُٜٚــض يًشٚدــ١ ؼي ايــشٚاز َــٔ عــخؿ َعــري اٚ   
 ع٣ًٓشٛ ايكق١ٝ اغي١ًُٗ َٚٔ غري تعٝري.

عتـد٠ ٚاغيـزان   ٖـٌ تتعًـل اغيٛاعـد٠ صـزال بـاغيزأ٠ اغي     :  ايضاب  ٚايعغزٕٚ
ايــشٚاز َٓٗــا اٚ ٜغــٌُ ارساَٗــا ٚايكزٜبــات َٓٗــا طيٝعــال ن َٗــا ٚا تٗــا 
ٚايكا٥ُــ١ بغــ٪ْٚٗا ٚؽــدٜكتٗا، ا٭قــ٣ٛ إ ايٓٗــٞ ٜٓشؾــز باغيعتــد٠ نٕٚ  
غريٖا، ٚضيهٔ إ ٜهٕٛ ايه٬ّ ؽزحيال َٔ ايزاغب ؾٝٗا َ  بع  ايٓضا٤ 

 ٖذٙ اٯ١ٜ.ٚيهٔ اييت تتؾٌ باغيزأ٠ اغيعتد٠ عًٝٗا إ تًتشّ باسهاّ 
َٛفــٛع اٯٜــ١ َضــتكٌ عُــا قبًــ٘ ٫ٚ ٜؾــًض إ : ايجــأَ ٚايعغــزٕٚ 

ٜهٕٛ اصتجٓا٤ َٓ٘  ؾٛؽـال ٚإ اغيٛاعـد٠ اَـز ٚدـٛنٟ ٚإ نـإ َكٝـدال       
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 بايضز١ٜ ٖٚٛ خيتًـ عٔ اٱنٓإ بايٓؿط َٔ ٚدٗري:
 تقُٔ اغيٛاعد٠ يًه٬ّ ٚاـطاب ٚا٭ بار ٚيٛ بًػ١ اـؿا٤.:  ٫ٚلأ

 عد٠ ْٛع َؿاع١ً ٫ ػزٟ ا٫ بري عخؾري اٚ انجز.إ اغيٛا:  ثاْٝال
ٚرن ؼي ؽشٝش١ اؿًيب عٔ اٱَاّ ايؾانم عًٝ٘ :  ايتاص  ٚايعغزٕٚ

ًَنَكِيٍضاالَاذٌَُألعِيذًُىٍَُّاعِيشًّألاَِالَّااااايض٬ّ قاٍ: ص يت٘ عٔ قٍٛ اهلل عش ٚدـٌ ط  

اذَقٌُنٌُألاقٌَضال ايَعضشًُف ا تٓكقٞ عدتٗا  ص قاٍ: ٖٛ ايزدٌ ٜكٍٛ يًُزأ٠ قبٌ إ أٌَض

 َِالَّاأٌَضاذَقٌُنٌُألاقٌَضال ايَعضشًُف ااٚاعدى بٝت آٍ ؾ٬ٕ يٝعزض هلا باـطب١، ٜٚعين ط 

 ص.ًَالَاذَعضضِيٌُألاعُقْذَجَاألننِّكَاحِا َرََّاَّثضهُاَاألنْكِرَابُاأَجَهَوُاص، ايتعزٜ  باـطب١، ط 

 ٚٚرنت ْؾٛـ عدٜد٠ َغاب١ٗ ٚتتقُٔ اات اغيع٢ٓ.
ازي ابٔ عباظ اْ٘ اصتغٗد ع٢ً إ َع٢ٓ ايضز اؾُاع ْضب :  ايج٬ثٕٛ

 بكٍٛ اَز٨ ايكٝط:
 

ــين   ــّٛ اْــــ ــباب٘ ايٝــــ ــت بضــــ  ا٫ سعُــــ
  ٞ ــاي ــز اَجـــــــــــــــ  نـــــــــــــــــربت ٚا٫ حيضـــــــــــــــــٔ ايضـــــــــــــــ
  

ٚيهٔ اٯ١ٜ اعِ يػ١ ٚن٫ي١ ٚعزؾال ٚعك٬ل  ؾٛؽال ٚإ َقُٕٛ اٯ١ٜ 
 ٫ ٜتعًل بايضز ٚسدٙ بٌ ٖٛ َزنب َٔ اَزٜٔ:

 : اغيٛاعد٠.ا٭ٍٚ
 ضز.: ايايجاْٞ
 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ : ص َِالَّاأٌَضاذَقٌُنٌُألاقٌَضال ايَعضشًُف اط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

)ا٫( انا٠ اصــتجٓا٤ ٚتــ تٞ ؼي اٱصــتجٓا٤ اغيتؾــٌ ايــذٟ ٜهــٕٛ  :  ا٭ٍٚ
اغيضتج٢ٓ َٔ دٓط اغيضتج٢ٓ َٓ٘، ٚاغيٓكط  ايذٟ ٫ ٜهٕٛ ؾٝ٘ اغيضتج٢ٓ َٓـ٘  

عـ١ يٝضـت َـٔ دـٓط     نُا ؼي قٛيو مت ت يٝـ ايهتـاب ا٫ طباعتـ٘، ؾايطبا  
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 ايت يٝـ.

ٜٚ تٞ ايه٬ّ ؼي طي١ً اٱصـتجٓا٤ تـار٠ تاَـال َجبتـال أٟ ٫ ٜغـتٌُ عًـ٢       
سزف ْؿٞ اٚ ن١ًُ تدٍ عًـ٢ ايٓؿـٞ ناٱصـتؿٗاّ ٚايٓٗـٞ ٜٚـ تٞ َغـت٬ُل       
ع٢ً سزف ْؿٞ ٚمٖٛا صٛا٤ نإ َتؾ٬ل اٚ َٓكطعـال، نُـا يـٛ قًـت: َـا      

تجٓا٤ اغيٓؿٞ اغيٓؿؾٌ ٚرسيا ٚؽٌ اؿذاز ا٫ اَتعتِٗ، ٚاٯ١ٜ تدٍ ع٢ً اٱص
ٜغٌُ بع  ايٛدٛٙ ايـيت تؿٝـد اْـ٘ اصـتجٓا٤ َتؾـٌ اٜقـال. ٚ)ا٫( سيعٓـ٢        

 يهٔ.
بعد ايٓٗٞ عٔ َٛاعد٠ ايٓضا٤ صزال دا٤ اٱإ بايكٍٛ اغيعزٚف :  ايجاْٞ

 غيٓ  اؿزز ٚايرتنن، ٚٱ زاز ٖذٙ اؿؾ١ َٔ ايٓٗٞ ٚاغيٓ  بايتخؾٝؿ.
ٚي٦و ايذٜٔ خيغٕٛ صـبل غريٖـِ   ؼي اٯ١ٜ ؽؿٝـ ٚرظي١ ٭:  ايجايح

 يًُزأ٠ عٓد  زٚدٗا َٔ ايعد٠ بايضُاا ي٘ بايكٍٛ ق٫ٛل سضٓال.
تعترب اٯ١ٜ َد ٬ل يتٗذٜب ايٓؿٛظ ٚايضُٛ ا٭ ٬قٞ با تٝار :  ايزاب 

 ايه٬ّ اؿضٔ ٚاؾٌُٝ ٚاغيتقُٔ يًٓؿ .
ؼح اٯ١ٜ ع٢ً ايٓٛاٜا اؿض١ٓ ٚايػاٜات اؿُٝد٠ ؼي َٛفٛع :  اـاَط

 زأ٠ ٚايشٚاز َٓٗا.اغي
ــانظ ــا     :  ايض ــا ٚظًُٗ ــز بٗ ــٔ ايتػزٜ ــ  َ ــزأ٠ َٚٓ ــزاّ يًُ ــ١ ان ؼي اٯٜ

 ٚاصتػ٬ٍ سادتٗا اٚ َؾٝبتٗا.
 ؼي اٯ١ٜ ابعان ث٬ث١::  ايضاب 
 ٜتعًل باغيزأ٠ ْؿضٗا ٚيشّٚ اْؾاؾٗا. ا٭ٍٚ:
باـاطب ٚاٯٌَ بايشٚاز َٓٗا اا دا٤ت اٯ١ٜ يت نٜب٘ ٚتعًُٝ٘  ايجاْٞ:

 َعٗا ٚؾل اسهاّ ايغزٜع١ َٚٔ غري اؾزاط ٫ٚ تؿزٜ .فٛاب  ايتؾزف 
 با تُ  ٚا٭١َ ْٚغز ايؿق١ًٝ باعاع١ اٱسضإ ٚاغيعزٚف. ايجايح:

تـدٍ اٯٜـ١ بايد٫يـ١ اٱيتشاَٝـ١ عًـ٢ عـدّ انـزاٙ اغيـزأ٠ عًـ٢          ايجأَ : 
 ايٓهاا.
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تضاِٖ اٯ١ٜ ؼي ت١٦ٝٗ اصباب اٱصتكزار ٚايضه١ٓٝ يًُزأ٠ اٜاّ :  ايتاص 
 تتٝض هلا اظٗار اؿشٕ ٚا٭ص٢ يؿكد سٚدٗا.ايعد٠ ٚ

 ًٛ اٜاّ ايعد٠ ػيا ٜغػٌ اٌٖ اغيٝت عٔ اٱصتػؿار ٚايدعا٤ :  ايعاعز
 ي٘.

ٚرن ؼي اؿدٜح: "ايدٜٔ ايٓؾٝش١"، ٚاٯ١ٜ ارعان ازي :  اؿانٟ عغز
ايضــعٞ بــاغيعزٚف َــ  اغيــزأ٠ ٚغريٖــا اا إ اٱَتجــاٍ يًشهــِ ايكزآْــٞ ؼي   

ــاردٞ    ــزن   ــري ٚؾ ــدام َع ــ٘ ؼي   َؾ ــ١ ازي تطبٝك ــا٠ ٚاغيٛاؾك ــ٪نٟ باحملان ٜ
 َؾانٜل ا ز٣.
إ ر١ٜ٩ اغيٓاؾ  ايعع١ُٝ يكٍٛ اغيعزٚف ٚعدّ ارباى اغيزأ٠ : ايجاْٞ عغز 

ًُري ٜضتخًؾٕٛ ايدرٚظ ٚايعرب، ٜٚهٕٛ قٍٛ اغيعزٚف صذ١ٝ ــجيعٌ اغيض
 ثابت١ ٚع٢ً مٛ ايعُّٛ اٱصتػزاقٞ اغيٓبض  ع٣ًا٭ؾزان ٚايٛقا٥ .

باعتبار إ ايكٍٛ باغيعزٚف اصـتجٓا٤ َـٔ اغيٛاعـد٠ صـزال     :  ايجايح عغز
، ٚيهٔ ٖذا (1)ظيً٘ بع  اغيؿضزٜٔ ع٢ً ايتعزٜ  ايٛارن ؼي ؽدر اٯ١ٜ

اٱمؾار جيعً٘ َٔ ؼؾٌٝ َا ٖٛ ساؽـٌ، ؾايعـاٖز إ ايكـٍٛ اغيعـزٚف     
اعِ َٔ اٱإ ايٛارن ؼي ؽدرٖا، ٌٖٚ ٜتعًل َٛفٛع٘ بايٓهاا اّ ٜغٌُ 

 ٛ ــ ــ٣ٛ ٖ ــِ، ا٭ق ــرب      ا٭ع ــٛٙ اي ــٔ ٚد ــريٙ َ ــزٜ  ٚغ ــٌُ ايتع ــاْٞ ؾٝغ ايج
ــ ٚاٱسضإ ٚايؾ٬ا، ٭ٕ اغيعـزٚف عٓـٛإ دـاَ  ٚيـ٘ ٚد     ٛٙ َٚزاتـب  ـ

قاٍ  ،َتؿاٚت١، ٚٚرن ايكٍٛ باغيعزٚف يًعٝاٍ ٚؼي غري باب ايٓهاا ٚص٪اي٘
 . (2)ص ًَألسضصُقٌُىُىضافِْيَااًَألكْغٌُىُىضاًَقٌُنٌُألانَيُىضاقٌَضال ايَعضشًُف اتعازي ط 

َــٔ عًــّٛ ايكــزإٓ َٚٓــاؾ  اسهاَــ٘ إ جيعــٌ اغيٓاصــب١  :  ابــ  عغــزايز
 اـاؽ١ صببال يًؾ٬ا ٚاٱؽ٬ا ايعاّ.

قـد ٜـ٪نٟ ايكـٍٛ اغيعـزٚف ٚاٱسضـإ ؼي غـري بـاب        :  اـاَط عغـز 
                                                           

 1/339ُ  ايبٝإ ( اْعز ف1)
 .5( صٛر٠ ايٓضا٤ 2)
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 ايٓهاا ازي ٌَٝ اغيزأ٠ ٚرفاٖا بؾاسب اغيعزٚف نشٚز تط٦ُٔ ي٘ ايٓؿط.

ؼي تعاًَـ٘ َـ    تزؾ  اٯ١ٜ اؿـزز عـٔ طايـب ايٓهـاا     :  ايضانظ عغز
اغيزأ٠ ؼي غري َٛفٛع ايٓهاا، ؾكد ٜتشـزز ايزاغـب بضـ٪اٍ ايٓهـاا َٓٗـا      
ٚايتكزب هلا ٚاٱسضإ ايٝٗا ٚتٛدٝ٘ ايٓؾض ٚاٱرعان هلا ٚاعاْتٗا ع٢ً 
ع٪ٕٚ نٜٓٗا ٚنْٝاٖا، ؾذا٤ت ٖذٙ اٯ١ٜ يتبري امؾار ايٓٗٞ عٔ اغيٛاعد٠ 

ٓاؾ٢ َ  اسهاّ صزال غؾٛـ اَز ايٓهاا ٚاسداخ َا ٖٛ غري عزعٞ ٜٚت
 ٚآناب ايعد٠.

باعتبار إ اٱصتجٓا٤ َٓؿؾٌ ت٪ند اٯ١ٜ ع٢ً عدّ غًل :  ايضاب  عغز
ــ٢ ؼي ســاٍ ٚدــٛن     ــ١ بــري اغيضــًُري ست بــاب اغيعــزٚف ٚاٱسضــإ ٚايزأؾ

 زع١ٝ َاْع١ يًؾ١ً ٚايه٬ّ ؿٝج١ٝ َع١ٓٝ نض٪اٍ ايٓهاا.ــش عــٛادــس
زأ٠ شيٝـٌ ٚتزغـب   عـٌ اغيـ  جيايكٍٛ اغيعـزٚف ٚاٱسضـإ   : ايجأَ عغز 

َٔ اغيٛاعد٠ صزال ٚايعٗد بايٓهاا َٓٗا بعد اْكقا٤  ٖٚٛ أؾقٌ خؿــبايغ
 ايعد٠.

 ٚحيتٌُ ٚدٖٛال :ص ًَالَاذَعضضِيٌُألاعُقْذَجَاألننِّكَاحِط لٌٛٗ ذعاىل ذفغري 

 اٯ١ٜ ْٗٞ عٔ ادزا٤ عكد ايٓهاا اثٓا٤ ايعد٠.:  أ٫ٚل
اـاط٧ أٟ اْٗا يٝضت  اٯ١ٜ ْؿ ٜطزن ايًبط ٚايغو ٚايت ٌٜٚ:  ثاْٝال

ظاٖز٠ ؾك  باغيٓ  عٔ ايعكد َد٠ ايعد٠ بٌ دا٤ت ب٘ ؽزحيال ػيا ٜدٍ عًـ٢  
 ا١ُٖٝ اؿهِ ٚيشّٚ ايتكٝد ب٘.

تبري اٯ١ٜ ف٤ٞ ايكزإٓ بدقٝل ا٭سهاّ ٚمشٛي٘ يًتؿاؽٌٝ اييت :  ثايجال
 تضاعد اغيضًُري ع٢ً ايتطبٝل ايضًِٝ يٮسهاّ ايغزع١ٝ.

 ٔ ايكٛاعد ايؿك١ٝٗ ايجابت١ اييت دا٤ بٗا ايكزإٓ.تعترب اٯ١ٜ َ:  رابعال
ٞ ايٛارن ؼي اٯ١ٜ ٚمشٛهلا يًُٝـانٜٔ  ـد َٔ ن٫٫ت يًٓٗـ٫ب:   اَضال

 اغيختًؿ١.
اٯ١ٜ عٕٛ ع٢ً انزاّ اغيٝـت ٚاؿؿـاظ عًـ٢ َقـاَري ايعـد٠      :  صانصال
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 ٚصٓٓٗا.
اذَعضضِيُيٌألاادا٤ اـطاب بؾٝػ١ اؾُ  ط :  صابعال د٠ ص بُٝٓـا انـزت عكـ   ًَالَ

ايٓهاا بؾٝػ١ اغيؿزن، ػيا ٜدٍ ع٢ً تٛد٘ اـطـاب ازي انجـز َـٔ عـخؿ     
 ٚد١ٗ ٚيٛ ؼي ايكق١ٝ ايغخؾ١ٝ، ٚاغيتٛد٘ هلِ اـطاب:

 ايكا٥ُٕٛ ع٢ً ادزا٤ ؽٝؼ ايعكٛن.:  ا٭ٍٚ
 اـاطب ْؿض٘.:  ايجاْٞ

 ا٭ٌٖ ٚا٭قارب يهٌ َٔ ايزدٌ ٚاغيزأ٠ اغيعتد٠.:  ايجايح
 اغيزأ٠ ْؿضٗا.:  ايزاب 
اغيضًُٕٛ ناؾـ١ ٭ٕ ايٛادـب نؿـا٥ٞ ؾـااا قـاّ بـ٘ عـخؿ        :  طاـاَ

 صك  عٔ اٯ زٜٔ ٚإ مل ٜكِ ب٘ اسد اثِ اؾُٝ .
تبري اٯ١ٜ َٛفٛع١ٝ ٚاعتبار ادزا٤ ؽٝػ١ عكد ايٓهاا باعتبارٙ :  ثآَال

 ؼ٫ٛل عزعٝال ؼي سٝا٠ اغيزأ٠.
تعـد٣  اٯ١ٜ عا١ًَ غئ ٜتكٝد با٭سهاّ اغيتكد١َ ؾٝٗا اٚ ايذٟ ٜ:  تاصعال

عًٝٗا َتعُدال اٚ صاٖٝال اٚ دا٬ٖل يًشهِ اٚ اغيٛفٛع، أٟ اْـ٘ قـد ٜٛاعـد    
اٱْضإ اغيزأ٠ اغيعتد٠ صزال  ط  ٚتكؾـريال، ٚيهـٔ جيـب عًٝـ٘ إ ٫ جيـزٟ      

 ؽٝػ١ ايٓهاا ا٫ بعد اْكقا٤ ايعد٠.
تــبري اٯٜــ١ اؿهُــ١ اٱهلٝــ١ ؼي ايقــب  ايــذاتٞ يٮسهــاّ       :  عاعــزال

 زاصتٗا ٚؽٝاْتٗا ٚاغيٓ  َٔ ايتعدٟ عًٝٗا.ؿ١ًٖٝ ايكزإٓ أٚ ،ايغزع١ٝ
ؼي اؿدٜح: "عزؾت اهلل بؿضخ ايعشا٥ِ ٚسٌ ايعكٛن"، :  سانٟ عغز

أٟ ْعزت ؼي اسٛاٍ ْؿضٞ ٚرأٜت اْٞ اعكـد ايعـشّ عًـ٢ اتٝـإ ؾعـٌ ثـِ       
ٜٓشٌ ٚؼٍٛ نْٚ٘ اغيٛاْ  ايكٗز١ٜ اٚ اػ٘ ازي تزن٘ ٚابطايـ٘ َـٔ غـري عًـ١     

دٙ تعازي ٖٚٛ َكًب ايكًٛب ٚا٭بؾار ٚصبب َضتشدخ ؾاعًِ اْ٘ َٔ عٓ
 ٚإ ا٭عٝا٤ طيٝعٗا َضتذٝب١ يكدرت٘ َطٝع١ ٭ٚاَزٙ صبشاْ٘.

ايعـشّ ايـٛارن ؼي اٯٜـ١ اعـِ َـٔ اٱدـزا٤ ايؿعًـٞ يًعكـد         :  ثاْٞ عغز
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ؾٝغٌُ ايكط  ٚاٱثبات اٜاّ ايعد٠ باران٠ ايٓهاا ٚادزا٤ ؽٝػ١ ايعكد ساٍ 

تبار اْ٘ َكد١َ عك١ًٝ ْٚٛع َٛعد٠ اْكقا٤ ايعد٠، ؾٗذا ا٭َز َٓٗٞ عٓ٘ باع
 يٛدٛٙ:

 قد ؼٍٛ اصباب َٚٛاْ  نٕٚ سؾٛي٘ عٓد اْكقا٤ ايعد٠.:  ا٭ٚزي
اْــ٘  ــ٬ف ا٭سهــاّ ايغــزع١ٝ ٚيــشّٚ  ًــٛ َــد٠ ايعــد٠ َــٔ  :  ايجاْٝــ١

 اغيٛعد٠ ٚايكط  بادزا٤ ايعكد عٓد اْكقا٤ ايعد٠.
ــ١ ايٛقــا٥  ٚا٭ســداخ ؼي اغيزاســٌ ايضــا  : ثايــح عغــز  بك١ تعــاجل اٯٜ

ؿدٚثٗا، ٖٚذا اَز مل تؾٌ ايٝ٘ اغيدارظ اٱدتُاع١ٝ ٚايضٝاص١ٝ اؿدٜج١ 
 ؾٝهٕٛ اغيٓ  َٔ ادزا٤ ايٓهاا اثٓا٤ ايعد٠ َٓٗٝال عٓ٘ با٭ٚي١ٜٛ.

َٔ اغيؾانٜل اييت ت٢ٗٓ عٓٗـا اٯٜـ١ اٱتؿـام اثٓـا٤ ايعـد٠      :  راب  عغز
بعـد  ع٢ً اٚإ عكد ايٓهاا بعد اْكقا٥ٗا عذـ١ إ ايعكـد يـٔ حيؾـٌ ا٫     

اٱْكقا٤، ؾٗذا اٱتؿام ْٛع تعد ع٢ً سز١َ اغيٝت ٚسك٘ ؼي ايعـد٠، ٚبـذا   
ٜعٗز يو تعاٖد اٱص٬ّ يًُضًِ ست٢ ؼي ساٍ َٛت٘، ٚانزاَـ٘ ؼي سٚدـ٘   

 ٚعٝاي٘ َد٠ ايعد٠ ع٢ً مٛ اؿكٝك١ ٚاٱعتبار.
 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ :  ص  َرََّاَّثضهُاَاألنْكِرَابُاأَجَهَوُط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

 ازي إ تٓكقٞ ايعد٠. أٟ:  ا٭ٍٚ
 اٯ١ٜ قاعد٠ ن١ًٝ ٚؼدٜد سَاْٞ ٫ ٜكبٌ ايرتنٜد.:  ايجاْٞ

 ؾٝٗا نع٠ٛ يقب  ايتٛارٜخ ٚاؿضاب ٚرؽد اهل٬ٍ.:  ايجايح
ؼي اٯ١ٜ اصتشداخ يًؾ١ً بري اٱْضـإ ٚاؾـ٬ى ايضـُا٤ ؾـإ     :  ايزاب 

تـدبز ؼي  ايتطً  ازي صري ايكُز ٚسزنت٘ تدعٛ اٱْضإ قٗزال ٚاْطباقـال ازي اي 
 ٚات ٚا٭رض.ا ًل ايضُ

اعطا٤ اصِ ايهتاب ٱْتٗا٤ ا٭دـٌ عٓـٛإ تػًـٝغ ٚتٛنٝـد     :  اـاَط
ٚؽٜٛـ َٔ ايتعدٟ عًٝ٘، ؾه ٕ اغيـزأ٠ ؼي عؾـ١ُ اثٓـا٤ ايعـد٠ َـٔ ايعكـد       
ٚايعشّ عًٝ٘ ٚاَزٖا َعًل َٚ٪دٌ نايدٜٔ ايذٟ سدن يكقا٥٘ ادٌ َعًّٛ 



 233ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ41َعامل اٱضيإ/ز

  

دـٌ ايـدٜٔ باٱ تٝـار ٚادـٌ     ٫ ػٛس اغيطايب١ قبً٘، َ  ايؿـارم ٖٚـٛ إ ا  
 ايعد٠ ٚاسهاَٗا باٱْطبام ايكٗزٟ.

ــانظ ــٔ إ ٜٓشؾــز      :  ايض ــ١ اعــِ َ ــ١ ايهزضي ــا إ اـطــاب ؼي اٯٜ سي
باـاطب ؾإ َؿّٗٛ اٯ١ٜ ٜتعًل بهٌ اغيضًُري ٚاغيضًُات بًشّٚ رنع نٌ 
َٔ ٜتذزأ ع٢ً سز١َ اٜاّ ايعد٠ باظٗارٙ ايعشّ ع٢ً ادزا٤ ايعكد ٚإ نإ 

 ٚاْ٘ غزٚز ايعد٠.َ  ؼدٜد ا
 حبث اعجاصي

ؼي اٯ١ٜ اعذاس ٜتُجٌ بٛفٛا ا٭سهاّ ٚؼدٜـد اٚإ ايؿعـٌ ٚتٝضـري    
ايعُـٌ بــ٘ ازي ٜـّٛ ايكٝاَــ١، ؾاـطـاب ايتهًٝؿــٞ اغيتٛدـ٘ يًُضــًُري اٜــاّ     
ــب١        ــذا بايٓض ــإ ٚن ــز ايشَ ــًُري ؼي آ  ــ٘ اي٣اغيض ــ٘ اغيتٛد ــٛ اات ــٌ ٖ ايتٓشٜ

 .يٲسكاب اغيتتاي١ٝ ؾُٝا بُٝٓٗا
ايبٝـإ ٜعتـرب ؽؿٝؿـال ٚتضـ٬ٝٗل ٚاعاْـ١ عًـ٢ سؿـغ ايغـزٜع١          َٚجٌ ٖـذا 

ٚايعُــٌ باسهاَٗــا، ؾــُٝهٔ إ ْكــٍٛ بــإ اغيضــًُري ٜتٛارثــٕٛ ا٭سهــاّ  
ٚايكِٝ اٱص١َٝ٬، ؾهُا ٜهٕٛ ايتٛارخ ؼي ا٭َٛاٍ ٚاغيكتٓٝات اـاؽ١ بري 
ا٭قارب ؾهذا ٜهٕٛ ايتٛارخ ْٛعٝال عاَال بري اغيضًُري ٚيهٔ ؼي ا٭سهاّ 

 ز ايذٟ تضتٓتر َٓ٘ عد٠ ٚدٛٙ َٓٗا:ا٭َ
 إ سؿغ ايغزٜع١ تٝضري ٚعٕٛ ع٢ً ايتكٝد باسهاَٗا.:  أ٫ٚل
إ عٌُ اٯبا٤ باؿهِ ايغزعٞ ٚتكٝدِٖ ب٘ ٜضاعد ا٭بٓا٤ ع٢ً :  ثاْٝال

 اٱَتجاٍ سيا ٚرن ؾٝ٘.
إ اٱَتجاٍ ٜؾبض تًكا٥ٝال ٭ْ٘ ٜ تٞ ع٢ً مٛ تـدرجيٞ َتعاقـب   :  ثايجال

 ٚيٝط نؾعٝال.
 ِغائً فمٍٙح

٫ جيٛس ايتشٜٚر ؼي عد٠ ايػري صٛا٤ ناْت عد٠ ايط٬م با١ٓ٥ :  ا٭ٚزي
اٚ ردع١ٝ اٚ عد٠ ٚؾا٠، ٚيٛ تشٚدٗا سزَت عًٝ٘ ابدال َ  عًُُٗا باؿهِ 
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ُا َطًكال صٛا٤ ن ٌ بٗـا اٚ ٫، ٚيـٛ   ـٌ عاغيال بٗــٚاغيٛفٛع، اٚ نإ ايزد

ٗـا ؼي ايعـد٠ ؾـ٬ ؼـزّ     ٛع أٟ بـايتشزِٜ ٚاْ ـناْا دـاًٖري بـاؿهِ ٚاغيٛفـ   
 .َ٪بدال ا٫ ؼي ساٍ ايد ٍٛ بٗا

٫ اعــهاٍ ؼي دــٛاس سٚاز ايــشٚز َــٔ سٚدتــ٘ اغيطًكــ١ نػــري :  ايجاْٝــ١
اغيد ٍٛ بٗا اٚ ايٝا٥ض١ ؼي ايعد٠ ٭ٕ اؿز١َ تتعًل بػري ايشٚز ٚيًُٓ  َٔ 
ا ت٬ط اغيٝاٙ ٚؿؿغ ا٫ْضاب، ٚنذا جيٛس يٛ نإ ؾضخال ب سد اغيٛدبـات  

 : ات ي٘ ٜٚضتج٢ٓ َٔ ايواٚ ا ٛس
 . ايعد٠ ايزدع١ٝ ؾ٬ ساد١ يًتشٜٚر ٭ْٗا سيٓشي١ ايشٚد١ أ٫ٚل:
ايط٬م ايجايح ؾاْ٘ حيتاز ازي قًـٌ ٚبدْٚـ٘ ٜهـٕٛ ايـشٚاز َـٔ       ثاْٝال:

 ددٜد باط٬ل ٚسزاَال، ٚيهٔ ٫ ٜٛدب اؿز١َ ا٫بد١ٜ.
 ؼي عد٠ ايط٬م ايتاص  ٚؼزضيٗا َ٪بدال. ثايجال:
بايتشٜٚر ؼي ايعد٠ ؼي اجياب اؿز١َ ا٫بد١ٜ ايشٚاز َـٔ   ًٜشل:  رابعال

اات ايبعٌ، ؾًٛ تشٚدٗا َ  ايعًِ باْٗا اات بعٌ سزَت عًٝ٘ ابدال َطًكال 
صٛا٤ ن ٌ بٗا أّ ٫، ٚيٛ تشٚدٗا َ  اؾٗـٌ ؾـ٬ ؼـزّ ا٫ َـ  ايـد ٍٛ      

 بٗا.
ااا تشٚز اَزأ٠ عًٝٗا عد٠ ٚؾا٠ ٚمل تغـزع ؾٝٗـا َـ  اْكقـا٤     :   اَضال

ا ٚاقعال، نُا ااا َات سٚدٗا ٚمل ٜبًػٗا اـرب ؾإ عـدتٗا َـٔ سـري    َدتٗ
بًٛؽ اـرب، ؾٌٗ ٜٛدب اؿز١َ ا٫بد١ٜ أّ ٫، ق٫ٕٛ، ا٫ق٣ٛ ٖٛ ايجاْٞ، 

 ٚيهٓ٘ ٜ٪ثِ يًتذزأ، ٚا٫سٛط ا٭ٍٚ.
ااا تشٚز اَزأ٠ ؼي عدتٗا ٚن ٌ بٗا َ  اؾٌٗ ؾشًُت َـ   :  صانصال

بٛيـد ؾاغيـدار عًـ٢ "اغيـد٠ احملتًُـ١       اْٗا َد ٍٛ بٗا يًشٚز ا٭ٍٚ ٚدـا٤ت 
يًشٌُ"، ٖٚٞ َا قبٌ صت١ اعٗز ازي تضع١ اعٗز َٔ سؾٍٛ اي٫ٛن٠، ؾًٛ 
دا٤ ايٛيد ؼي ايغٗز ايتاص  َٔ ايض١ٓ ؾايٛيد غئ ٚط ٖا بري ايغـٗز ا٭ٍٚ  
ٚايجاْٞ ٚايجايح َٓٗا، ٚط  عزعٝال ٚيٓضـُٝٗا اؽـط٬سال "اٜـاّ ا٫ْعكـان"،     
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 ٚؾٝ٘ ؽٛر:
إ ا٭ٍٚ ٖٛ ايذٟ ٚط ٖا اٜاّ ا٫ْعكان ؿل ايٛيد با٭ٍٚ ااا ن ا٭ٚزي:

 ٚعًٝ٘ ايٓؿ ٚا٫طياع ٚقاعد٠ ايؿزاؼ.
ااا َق٢ َٔ ٚط٧ ا٭ٍٚ اقؾ٢ اغيـد٠ نُـا يـٛ مل ٜط ٖـا َٓـذ       ايجا١ْٝ:

انجز َٔ عغز٠ اعٗز، بُٝٓا ايجاْٞ ٖٛ ايذٟ ٚط ٖـا اٜـاّ ا٫ْعكـان ؾايٛيـد     
 ًٜشل بايجاْٞ.

اقؾ٢ اغيد٠ َٚٔ ايجاْٞ أقٌ َٔ صت١ اعٗز  ااا َق٢ َٔ ا٭ٍٚ ايجايج١:
 ؾ٬ ًٜشل بٛاسد َُٓٗا يعدّ ٚط٧ اسدُٖا هلا ؼي اٜاّ ا٫ْعكان.

إ نـإ نـٌ َُٓٗـا قـد ٚط ٖـا ؼي اٜـاّ ا٫ْعكـان ؾٗـٌ ًٜشـل           ايزابع١:
با٭ٍٚ أّ ايجاْٞ أّ ٜكزع بُٝٓٗا، ظاٖز بع  ا٫ بار اْ٘ ًٜشـل بايجـاْٞ،   

١ٝ اؿدٜج١ ؼي اغيكاّ ٭ٕ نٌ ٚطـ٧ َُٓٗـا   ٫ٚ ب ظ باعتبار ايتش٬ًٝت ايطب
 عزعٞ، ٚيعدّ ايتدا ٌ ايشَاْٞ بُٝٓٗا ٫َٚهإ ايكزع١. 

يٛ مت  شٕ َين ايشٚز بايطزم اؿدٜج١ ؾا٭ق٣ٛ سز١َ تًكٝض :  صابعال    
سٚدتـ٘ َٓـ٘ بعـد ٚؾاتـ٘ اا إ ايٛؾــا٠ نـايط٬م ايكٗـزٟ ٚٱْكطـاع عؾــ١ُ        

 ايشٚد١ٝ باغيٛت.
ايهتــاب ٚٚؽـــ اْكقــا٥ٗا با٭دــٌ َــ  اْٗــا  ْعــت ايعــد٠ ب:  ثآَــال  

سٛانخ تتعًل عاي١  اؽ١ اَز ٜدٍ ع٢ً اعتبـار اسهـاّ ايعـد٠ َـٔ قبـٌ      
 ا٭١َ ٚا٭ؾزان ٚيشّٚ تعاٖدٖا نتغزٜ  مساٟٚ.

 ٫ ب ظ بت يٝـ فًدات  اؽ١ تتعًل سيٛفٛع::  تاصعال   
 ايشٚاز ؼي ايكزإٓ.:  ا٭ٍٚ
 ايط٬م ؼي ايكزإٓ.:  ايجاْٞ

 زاّ ايكزإٓ يًُزأ٠ اغيطًك١ ٚسؿع٘ ؿكٛقٗا ٚايتخؿٝـ عٓٗا.: ان ايجايح
 ايعد٠ ٚاسهاَٗا ؼي ايكزإٓ.:  ايزاب 

 اغيزأ٠ ؼي ايكزإٓ َ  ايتغعب ٚايتعدن ؼي ٖذا ايباب.:  اـاَط
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ؼح اٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا ع٢ً ْهاا اغيتٛؾ٢ عٓٗـا سٚدٗـا عٓـد    :  عاعزال

 اْكقا٤ ايعد٠ ٚعدّ تزنٗا  ١ًٝ.
بايهتاب ٜدٍ ع٢ً َقاَري ايؿزض ٚايجبـٛت   ايٛؽـ:  سانٟ عغز

 ٚايٓٗٞ ؼي ايعد٠.
ِاأَََُغِكُىضط  ٌٛٗ ذعاىلذفغري ل  ٚؾٝٗا ٚدٛٙ :  ص ًَألعضهًٌَُألاأٌََّاألنهَّوَاَّعضهَىُايَاافِ

َٚا  ،اٯ١ٜ اْذار ٚؽٜٛـ ٚؼذٜز َٔ ايتعدٟ ع٢ً اسهاّ ايعد٠:  أ٫ٚل
 تكتقٝ٘ َٔ يشّٚ ؽٝا١ْ سز١َ اغيٝت ٚاغيعتد٠ َعال.

١ قاعد٠ ن١ًٝ ٚا بارال عٔ عًُ٘ تعازي بضزا٥ز ايٓؿٛظ ــز اٯٜـتعتب:  ثاْٝال
 َٚا ٜقُزٙ اٱْضإ ؼي قزار٠ ْؿض٘ ٖٚٛ صبشاْ٘ ٫ ؽؿ٢ عًٝ٘  اؾ١ٝ.

 اـطاب َٛد٘ ؾُٝ  اغيضًُري ػئ ٜٟٓٛ عكد ايٓهاا ٚغريٙ.:  ثايجال
اسٛاٍ ٫ ٜٓشؾز َٛفٛع اٯ١ٜ بايٓهاا َٔ اغيعتد٠ بٌ ٜغٌُ :  رابعال

 اٱْضإ َطًكال انزال نإ اٚ اْج٢، بايػال اٚ غري بايؼ.
سيا إ عًُ٘ تعازي عري اات٘ ؾاْ٘ ٜعًِ  طزات قًٛبٓا قبٌ إ :   اَضال

خيًل آنّ عًٝ٘ ايض٬ّ، ػيا ٜدٍ بايد٫ي١ اٱيتشا١َٝ ع٢ً إ اٯ١ٜ َٚا ؾٝٗـا  
٫ َٔ ا٭سهاّ ساد١ يٓـا ٚاؽـ٬ا يٓؿٛصـٓا ٜٚتقـُٔ ايعُـٌ بٗـا َٓـاؾ         

 ٜعًُٗا ا٫ اهلل عش ٚدٌ.
ٚرٚن ٖذا ايتخٜٛـ ٚاٱْذار غؾٛـ َٛفٛع ايعد٠ ٜدٍ :  صانصال

 ع٢ً اُٖٝت٘ ؼي سٝا٠ اغيضًُري.
ٜعترب ٖذا ايغطز َٔ اٯ١ٜ َٔ )آٜات ايتعاٖـد( ٖٚـٞ اٯٜـات    :  صابعال

ايــيت ؼؿــغ ايعُــٌ باسهــاّ اٯٜــات َٚقــاَٝٓٗا اا إ ؽــٝػ١ ايتخٜٛـــ   
ق٢ ؽٝؼ ايت نٜـب غيـا اصـتكز ؼي ْؿـط اغيـ٪َٔ َـٔ       ٚايتشذٜز اٱهلٞ َٔ ار

 ست١ُٝ ايًكا٤ َع٘ تعازي ٚايٛقٛف بري ٜدٜ٘ يًشضاب.
َٔ ؽؿات٘ صبشاْ٘ ايجبٛتٝـ١ ايٛدٛنٜـ١ اْـ٘ عـامل، ٭ٕ ا٭عـٝا٤      :  ثآَال

طيٝعٗــا سافــز٠ يدٜــ٘ غــري غا٥بــ١ عٓــ٘ باٱفــاؾ١ ازي ػــزنٙ ٚا تٝــارٙ ؼي  
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 ار عامل.كًٛقات٘ ؾٗٛ صبشاْ٘ ؾاعٌ كتار ٚنٌ كت

 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ : ص فَا ضزَسًُهُط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

 اٯ١ٜ ؽٜٛـ ٚٚعٝد ٚاْذار.:  ا٭ٍٚ
 تدعٛ اٯ١ٜ يًٝكع١ ٚاؿذر ٚا ذ اؿا٥ط١ يًدٜٔ. :  ايجاْٞ

اٯ١ٜ ت نٜب يٲسرتاس َٔ اغيعؾ١ٝ ٚص٤ٛ ايؿعٌ ٚاـٛف َٔ :  ايجايح
 اٱثِ ٚايعكٛب١.

صخط٘ تعازي بادتٓاب ادزا٤ عكد اغيزان ٖٛ اؿذر َٔ غقب٘ ٚ:  ايزاب 
َعؾ١ٝ ٚتعد ع٢ً اسهـاّ ايغـزٜع١ ؼي    ايشدز عٔ نٌايٓهاا اٜاّ ايعد٠ ٚ

 ٖذا اغيٛفٛع.
ٚتدعٛ  ،ؽرب اٯ١ٜ عٔ اط٬ع٘ صبشاْ٘ ع٢ً  ؿاٜا ايٓؿٛظ:  اـاَط

 يطزن ايزٜب ٚايغو ٚافُار كايؿ١ ا٭سهاّ.
٠ عًٝ٘ بضبب اؿذر ٖٛ اٱَتٓاع َٔ اتٝإ ايؿعٌ َ  ايكدر:  ايضانظ

َا ؾٝ٘ َٔ ايقـزر، ؾًـذا دـا٤ت اٯٜـ١ يًتٓبٝـ٘ ٚايٓٗـٞ عـٔ اغيٛاعـد٠ صـزال          
 ٚايعشّ ع٢ً عكد ايٓهاا َ  ايكدر٠ عًٝ٘.

ٚرن ؼي ايدعا٤: )ٚ اعٛا بو ػيا ا اف ٚاساار(، ؾا٭ٚزي إ :  ايضاب 
ٜتٛد٘ اغيضًِ بايدعا٤ ؼي اغيٛاطٔ اييت تضتًشّ اؿذر ٚايؿطٓـ١ يًٓذـا٠ َـٔ    

 ؿط ايغٗٛا١ْٝ.صٝطز٠ ايٓ
٘ َٔ ٢ قًبإ اهلل عش ٚدٌ ٫ ٜ٪ا ذ اغيضًِ ع٢ً َا ٜطزأ عً:  ايجأَ

 : ا٭ٖٚاّ ؾًُااا ٖذا ايتشذٜز
 ايتشذٜز اعِ َٔ ايعكٛب١.:  أ٫ٚل
 قد ٜهٕٛ سدٜح ٚٚصٛص١ ايٓؿط َكد١َ يًذْب ٚاٱثِ.:  ثاْٝال
زي ظٗٛر نجز٠ اْغػاٍ ايٓؿط ٚاٖتُاَٗا باغيزأ٠ اغيعتد٠ قد ٜ٪نٟ ا:  ثايجال

 ايزغب١ ؼي ايعكد ٚسؾٍٛ اغيٛاعد٠.
ٔ اٯ١ٜ ايهزضي١ َٔ )اٯٜات ايٛقا١ٝ٥( اييت ـز َـٜعترب ٖذا ايغط:  ايتاص 
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ٝـ ـتضتبل اؿدخ ٚشيٓ  َـٔ سؾـ   ٖـ ـٍٛ اغيعؾ ــ ِ ؼي ادتٓـاب ك ـ١ ٚتضا ايؿ١ ـ

ــ اي١ ايٓؿضاْٝــ٘، اا اْٗا تتؾد٣ يًشــزٙ صبشاْــاٚاَ ــ ١ َٚـا ٜٗـِ اٱْض  ـ إ ـ
ٌ ي٘ ايٓؿط َٔ ايٓـٛاٖٞ، ٚبـذا ٜهـٕٛ ايكـزإٓ َ٪نبـال ٚع٬دـال       ٘ ٚشيٝـبؿعً

ٚٚص١ًٝ يًؾ٬ا ٚايتخًؿ َٔ ايهدٚرات ايعًُا١ْٝ ٚايتعدٟ ع٢ً سكٛم 
كط  بت٬ؾٝٗا سيذزن بًٛؽ ادٌ َعري نُا ٖٛ ٜاٯ زٜٔ ٚيٛ ناْت اعتبار١ٜ 

 اؿاٍ ؼي اٚإ اْكقا٤ ايعد٠.
ٖـ  :  ايعاعز ٞ َـا ٭دًـ٘ ٜهـٕٛ    يكد اران اهلل عش ٚدٌ ؼكٝل ايػاٜـ١ ٚ

ٚؾل ايكٛاعـد ايغـزع١ٝ، ؾـ٬ ٜتٛؽـٌ اي٣ايٓهـاا بايتعـدٟ عًـ٢         ،ايغ٤ٞ
سزَات اغيضًُري اٚ اٜذا٥ِٗ اسٝا٤ ٚاَٛاتال، ؾذا٤ ايقب  ايشَاْٞ ؼي اٯ١ٜ 

 سهُال عزعٝال َ٪بدال.
اٯ١ٜ عاٖد ع٢ً اؿه١ُ ٚايدقـ١ ٚايضـ١َ٬ ؼي اسهـاّ    : اؿانٟ عغز 

 ايغزٜع١.
ٙ اٯٜات ساي١ َٔ ايتباْٞ ايٓؿضاْٞ عٓد عُـّٛ  ؽًل ٖذ:  ايجاْٞ عغز

اغيضًُري ع٢ً اصتشقار اسهاّ ايغزٜع١ ؼي ايؿزعٝات ٚايتؿؾ٬ٝت ٚتٓؿٞ 
 ايػؿ١ً عٔ ا٭١َ ؼي َعا٬َتٗا.

 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ :  ص ًَألعضهًٌَُألاأٌََّاألنهَّوَاغٌََُسٌا َهِْىٌط  لٌٛٗ ذعاىلذفغري 

ٕ عغز َزات، صت َٓٗا )اؿًِٝ( ٚرن ؽؿ١ ي٘ تعازي ؼي ايكزآ:   ا٭ٍٚ
 َٓٗا دا٤ت ؽؿ١ سًِٝ َتكد١َ عًـ٢ ايػؿـٛر   ريَكرت١ْ بؾؿ١ ايػؿٛر ٚاثٓت

 .(1)ص إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًاٚبًؿغ ٚاسد ٖٚٛ ط 

إ تكدِٜ ؽؿ١ ايػؿٛر عًـ٢ اؿًـِٝ ؼي ٖـذٙ اٯٜـ١ ٜـدٍ عًـ٢       :  ايجاْٞ
د٠ صزال َ  عؿٛٙ َٚػؿزت٘ يًتعدٟ ٚايتذزأ ايذٟ قد حيؾٌ ؼي َض ي١ اغيٛاع

اغيعتد٠ ٚاؿدٜح عٔ ايشٚاز َٓٗا ٚاٱتؿام ع٢ً ادزا٤ ايعكد بعد اـزٚز 

                                                           

 .41، ؾاطز 24( اْعز صٛر٠ ا٭صزا٤ 1)
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َٔ ايعد٠، ٚاقرتاْٗا بؾؿ١ اؿًِٝ نيٌٝ ع٢ً رصٛخ ٖذا اؿهِ ست٢ ّٜٛ 
ايكٝا١َ، ٚإ ا٭ طا٤ ايغخؾ١ٝ ٫ تقزٙ ؾتتٛد٘ اغيػؿز٠ هلا باعتبـار اْٗـا   

 عخؾ١ٝ.
 تعازي اٱهلٞ ٚصع١ رظيت٘ٚؽؿ١ اؿًِٝ ؼي اغيكاّ تدٍ ع٢ً ايًطـ   

عٓد غًبت اهل٣ٛ ٚايغ٠ٛٗ ٚايغزٙ ٚظٗٛر ايتٓاؾط اٚ  غ١ٝ اصتبام ايػري 
 يًشٚاز َٔ اغيعتد٠.

 اٯ١ٜ َدا ٚثٓا٤ يًبارٟ عش ٚدٌ يؾؿات٘ اؿض٢ٓ.:  ايجايح
 ؼي اٯ١ٜ ؽؿٝـ دا٤ بعد ايتشذٜز ٚايتخٜٛـ.:  ايزاب 

اغي٪َٔ ٚد٬ل  ا٥ؿـال   يٛ مل ت ت ٖذٙ اـاشي١ ايهزضي١ ٭ؽبض:  اـاَط
َٔ نٌ َا خيطز ع٢ً قًب٘ َٔ ْٛاٜا ايض٤ٛ اٚ اؾزان ايغو ٚايباطٌ يعًُـ٘  

 بإ اهلل عش ٚدٌ ٜعًُ٘.
اٯ١ٜ نع٠ٛ يٲصتػؿار ٚاٱنجار َٓ٘ ٚايًذ٤ٛ ايٝ٘ تعازي يدر٤ :  ايضانظ

 ا٭فزار اغيرتتب١ ع٢ً ْٛاٜا ايض٤ٛ.
 حبث اصٛيل

اّ ايعـد٠ عًـ٢ عكـد ايٓهـاا َـٔ      ٫بد ؼي اي٢ٗٓ عٔ اغيٛاعد٠ ٚايعشّ اٜ
افزار، ٚتار٠ ٜهٕٛ ايقزر ٚاقعٝال سكٝكٝـال نايـذٟ ٜؾـاب ببدْـ٘، ٚتـار٠      
ٜهٕٛ اعتبارٜال نُـا يـٛ ؾكـد عـخؿ داٖـ٘ ٚتقـزر بضـُعت٘، ٚنـذا ؾـإ          
ايشٜان٠ ؼي اؾاٙ ٚايضُع١ تعترب َٓؿع١، ٚقد ٜهٕٛ ايقزر اٱعتبـارٟ انـرب   

اا إ ايـٓكؿ َكـّٛ غيؿٗـّٛ    ٚقعال ٚاعد ع٢ً ايٓؿط َٔ ايقزر اؿكٝكٞ، 
ايقزر، ؾااا  ضز اٱْضإ ؽٝت٘ ٚنزاَت٘ ٖاْت عًٝ٘ ْؿض٘ غيا ٜرتتب عًٝ٘ 

 .َٔ آثار
ٚايتعدٟ ع٢ً اسهاّ ايعد٠ تغًُ٘ عَُٛات قاعد٠ ٫ فزر ٫ٚ فزار 
سيعٓاٖا ا٭عِ ؾًكد دعٌ اهلل ايعد٠ سكال َعٜٓٛال يًُٝت ٚسقٛرال  اردٝال 

 اٚس اـاطب ٚعٓانٙ.ي٘ بعد ٚؾات٘ ٜٓغ  ايقزر َٔ ػ
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ٚايقـزر اٱعتبـارٟ ٫ ٜٓشؾـز باغيٝـت بـٌ ٜغـٌُ ايبٓـا٤ اٱدتُـاعٞ         
ٚنٝإ ا٭صز٠ نُا إ ايقزر ؼي ٖذا ايتعدٟ ي٘ دٛاْب ٚاقع١ٝ َٔ  ٬ٍ 
اٱرباى ٚايؿذي اييت ؼدخ بضـبب ٖـذا ايتطـاٍٚ، ؾذـا٤ت اٯٜـ١ يتعاٖـد       

ٕ ٚتـزى ا٭ؾـزان   ايتٓعِٝ اٱدتُاعٞ ٚنٝإ ا٭صز٠ ؼي اٜاّ اغيؾـٝب١ ٚاؿـش  
ٚاؾُاعات ٜعاؾٕٛ اَٛرِٖ ٜٚتدارنٕٛ َا ٜطـزأ َـٔ اٱبـت٤٬ ٚايـٓكؿ     
بضـبب اغيؾـٝب١ َـد٠ ايعـد٠، ٚيٝهـٕٛ ايٓهـاا اؾدٜـد افـاؾ١ طٛيٝـ١ يبٓـا٤           

 ا٭صز٠ ٭ْ٘ ٚؾل ايؾٝؼ ايغزع١ٝ.
************* 
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 سدٚد وشميح عٍى تعض األجضاء األخريج ِٓ ٘زا اٌغِفش ادلثاسن 
 شٍخ األص٘ش. مساحح اإلِاَ -1

مساحريريح اٌعالِريريح اٌشريريٍخ أ.د. ِفرريريً صٙٛسٌريريح ِ ريريش  -2
 اٌعشتٍح.

 األِني اٌعاَ دلٕظّح اٌرعاْٚ اإلعالًِ. -3

 عٍادج سئٍظ رلٍظ اٌمضاء األعٍى/ اٌعشاق -4

 عٍادج سئٍظ احملىّح االحتادٌح اٌعٍٍا . -5

 األِني اٌعاَ إلحتاد ادلؤسخني اٌعشب. -6

 ععادج أ.د .سئٍظ جاِعح دٌاىل . -7

 االٚصاعً ٌٍذساعاخ اإلعالٍِح/ تريٚخ.وٍٍح اإلِاَ  -8

عريريعادج أ.د. ِريريذٌش جاِعريريح ادلٍريريه فٍ ريريً/ ادلٍّىريريح اٌعشتٍريريح  -9
 اٌغعٛدٌح

 ععادج أ.د. ِذٌش جاِعح وشدفاْ/ اجلّٙٛسٌح اٌغٛدأٍح. -11

 ععادج أ.د. ِذٌش اجلاِعح اإلعالٍِح/ ادلذٌٕح ادلٕٛسج. -11

 ععادج أ.د. سئٍظ اجلاِعح اٌعشالٍح. -12

 لاس /  اٌعشاق. ععادج أ.د. سئٍظ جاِعح ري -13

عريريعادج أ.د. سئريريٍظ جاِعريريح جريريذاسا/ ادلٍّىريريح األسدٍٔريريح  -14
 اذلامشٍح.

عريريعادج أ.د. ِريريذٌش جاِعريريح األِريريري عثريريذ اٌمريريادس/ اجلّٙٛسٌريريح  -15
 اجلضائشٌح.

 ععادج أ.د سئٍظ جاِعح عِٛش . -16
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 اٌغٍذ صاحة اٌفضٍٍح ادلشجع اٌذًٌٕ اٌشٍخ/صاحل اٌطائً
 خالقأعرار اٌفمٗ ٚاألصٛي ٚاٌرفغري ٚاأل   
 اٌغالَ عٍٍىُ ٚسمحح اهلل ٚتشواذٗ 
 ٚتعذ،..... 
فٍمذ ذٍمٍريد حبّريذ اهلل سعرياٌرىُ اٌشلٍمريح ٚتٙريا اجلريضء احلريادي  

ٚاخلّغْٛ يف ذفغريري آٌريح ٚاحريذج ِريٓ عريٛسج آي عّريشاْ ِريٓ اٌمريشآْ 
 اٌىشٌُ.
ٔرضريريشإ إىل اهلل اٌعٍريريً اٌمريريذٌش أْ ٌٍّٙىريريُ اٌعٍريريُ إٌريريافع ٚاْ  

 جيعٍٗ يف ٍِضاْ حغٕاذىُ.
 هلل ٌىُ حغٓ عٍّىُٚشىش ا

 ٚاٌغالَ عٍٍىُ ٚسمحح اهلل ٚتشواذٗ                               
 

 

 ٘ري1429ِٓ صفش  13يف: 
 2118َِٓ فرباٌش  21ادلٛافك:

 َؾطؿ٢ عباظ
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 ادلشجع اٌذًٌٕ اٌشٍخ/صاحل اٌطائً

صاحة أحغٓ ذفغري ٌٍمشآْ ٚأعرار اٌفمريٗ ٚاألصريٛي ٚاٌرفغريري   
 ٚاألخالق

 ايض٬ّ عًٝهِ ٚرظي١ اهلل ٚبزنات٘...ٚبعد،
  ِ ــ٘ يٝضــعدْٞ  إٔ أتكــدّ يضــٝانته ــدٜز   ؾإْ غــايؿ  ايغــهز ٚايتك

ــاْٞ      ٚاٱســرتاّ  عًــ٢ تؿقــًهِ  بإٖــدا٥ٓا ْضــخ١ َــٔ َــٔ اؾــش٤ ايج
 ٚايجُاْري.

ٚأشي٢ٓ  َٔ اهلل إٔ  ٜدِٜ  عًٝهِ ْع١ُ ايؾش١ ٚايعاؾ١ٝ ٚإٔ ٜضبؼ  
 عًٝهِ ْعُ٘ ظاٖز٠ ٚباطٓ٘  ٚإ ٜٛؾكٓا غيا حيب٘ ٜٚزفاٙ.

 عانزٜٔ يهِ، ٚيهِ ؼٝاتٞ
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ت
 ين ايغٝخ  ؽاحل ايطا٥ٞ       سؿع٘ اهلل ٚرعاٙمساس١ اغيزد  ايدٜ

 ؽاسب أسضٔ تؿضري يًكزإٓ ايهزِٜ
 أصتاا ايؿك٘ ٚا٭ؽٍٛ ٚايتؿضري ٚا٭ ٬م

 
 ايض٬ّ عًٝهِ ٚرظي١ اهلل ٚبزنات٘...ٚبعد، 

ؾكد تضًُٓا بٝـد ايغـهز ٚايتكـدٜز ْضـخ١ َـٔ نتاب"َعـامل اٱضيـإ ؼي        
ٛر٠ آٍ عُـزإ، ٚايـذٟ   َـٔ صـ   134اٯٜـ١  -تؿضري ايكزإٓ" اؾش٤ ايتضعٕٛ

تؿقًتِ بإٖدا٥٘ إزي َعايٞ ايربٚؾضٛر أنٌُ ايدٜٔ إسضإ أٚغًٞ، ا٭َري 
ايعاّ غيٓع١ُ ايتعإٚ اٱص٬َٞ، ٜٚغزؾٓا إٔ ْتكـدّ إيـٝهِ ظشٜـٌ عـهزْا     
ع٢ً دٗٛننِ اغيتٛاؽ١ً يتؿضري أٟ ايذنز اؿهِٝ، ؾذشانِ اهلل عٓا  ـري  

ٗـ       د َبـارى  دَـ١ يٲصـ٬ّ    اؾشا٤ ٚبارى ؾـٝهِ ٚؾُٝـا تكَٛـٕٛ بـ٘ َـٔ د
 ٚاغيضًُري.

 
 ٚتؿقًٛا بكبٍٛ ٚاؾز ايغهز ٚايتكدٜز.   
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 مساحة الشيخ صاحل الطائي "احملرتم"
 

 تحية طيبة
(  ت اااافل   اااا  75/;582إشااااإلى إتاااا  لتااااإبل   ت اااال   

75/78/8175. 
تلقيناااااإ بباااااإتإ  ائتاااااة ة إكااااا   ل  ن ااااا ة  ااااا  لتاااااإبل  

تقاال( (  تءااةت  تتإ اا   ت و ااو   لإت   اي ااإ   اا  ت  اايل  
و ت   ي  بل   ت إ ة، نق   شللنإ وتق يلنإ  ت ناي  تلا   و   

  ت و قية.
     تتق يل   
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 مساحة الشيخ صاحل الطائي "احملرتم"

 أستار الفقه واألصول والتفشري واألخالق

 تحية طيبة...
 8/7/8172(  ت ااافل  5:59/75إشاااإلى إتااا  لتاااإبل   ت ااال   

إ ببااإتإ  ائتااة ة إكاا  تل  ن اا ة  اا  لتااإبل   ت و ااو   لإت  ت اال ن
  اي إ     ت  يل  تقل( ،  تءةت  ت تو  بل   ت إ ة(.
 نق   شللنإ وتق يلنإ  ت ني  تل   و    ت و قية.

     إ ق  تتق يل                    
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 حتل إت /   إحة  ت لء   ت ين  تل  ل ي   تشيخ صإتح  تطإ    ت 

 صإحب أح   ت  يل تلقل( 
 أ تإذ  ت قه و ألصول و تت  يل و أل الق

  /شلل وتق يل
 ايض٬ّ عًٝهِ ٚرظي١ اهلل ٚبزنات٘ :

 ٚأص ٍ اهلل تعازي إ ٜٛؾكهِ ٚحيؿعهِ ٜٚزعانِ اْ٘ مسٝ ٸ فٝب ايدعا٤.
 عشٜشٟ مساس١ ايغٝخ احملرتّ :

ِ ايكُٝـ١ ٚاغيتُجًـ١ ؼي   تضًُت َ  بـايؼ ايغـهز ٚععـِٝ ايتكـدٜز ٚاٱَتٓـإ ٖـدٜته      
( َٔ )َعامل اٱضيإ ؼي تؿضـري ايكـزإٓ(  إ ٚيـٛدهِ ؼي ٖـذا     164-161-160ا٭دشا٤ )

اغيٝدإ ايعًُٞ َٔ ايت يٝـ ؼي تؿضري ايكزإٓ ايععِٝ ٜعٴٝد ازي ا٭اٖإ انزٜـات أ٩ي٦ـو   
٠ ، اغيؿضزٜٔ ايععُا٤ ايهزَا٤ ايذٜٔ  ًدِٖ ايت رٜخ بإلاساتِٗ ايع١ًُٝ ايٛؾري٠ ٚايٓانر

ٚإ ٖذا اغي٪يـ ايهبري ٖٛ َٔ اغي٪يؿات ايٓانر٠ سكال ؼي ٖذا ايشَٔ ايغشٝض ؼي عًُـا٤  
ايتؿضري عٝح اعان ا٭ٌَ ازي ْؿٛظ ايعًُا٤ ٚط٬ب ايعًـِ ، بـإ َٝـدإ ايتـ يٝـ ؼي     
ٖذا ايؿٔ ايعًُٞ اصيا ٖٛ راؾدٸ ععِٝ َٔ رٚاؾد ايؿهز ا٫ص٬َٞ اـايد ٚايذٟ ْؿتخـز  

 تعازي إ ٜضبؼ عًـٝهِ بـٛاؾز ايؾـش١ ْٚعُـ١ ايعاؾٝـ١ َـٔ ادـٌ        ْٚعتش ب٘ ، ٚأصاٍ اهلل
انُاٍ ٖذا اغيغزٚع ايعًُٞ اـايد نٞ ْباٖٞ ب٘ ا٭دٝاٍ ٚنٞ ْ٪ند يهاؾ١ اغيضًُري إ 

 ٖذا ا٫ص٬ّ ٜعٌ َٓب  يًعًِ ٚايعًُا٤ َٔ ادٌ نضي١َٛ ٖذا ايعًِ اـايد .
شا٤ يٓا ، ٚأص ي٘ انزر عهزٟ ٚتكدٜزٟ ع٢ً نزَهِ ا٭ؽٌٝ باٖدا٥هِ ٖذٙ ا٫د

 . تعازي إ ٜضتُز عطا٥هِ ٚت يٝؿهِ بالاس ٖذا اغيغزٚع ايت رخيٞ اـايد
 ٚايض٬ّ عًٝهِ ٚرظي١ اهلل ٚبزنات٘
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 السالم علٍكن ورحوة هللا وبركاته ...

 

ًشكككر هدككامرتكن ال ٍدككة بم ككاانكن لٌككا ًسكك ة هككي ك ككابكن الوى ككىم 

( هعككالن ا ٌوككاى فككً تلسككٍر ال ككررى /  )ال ضككام بككٍي ال ككررى وا ر ككا 

الجزء الحامي وال سعىى بعا الوانة ، ً ضرع إلى هللا العلكً ال كاٌر اى 

 ٌلهوكن العلن الٌافع واى ٌجعله فً هٍزاى حسٌاتكن .

 

 وهي هللا ال ىفٍق 
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 ٖــ1440/ربٝ  ا٭ٍٚ/9بريٚت ؼي 

 24/11/2018ّاغيٛاؾل                                       
 

 مساس١ اغيزد  ايدٜين ايغٝخ ؽاحل ايطا٥ٞ احملرتّ
 ؽاسب أسضٔ تؿضري يًكزإٓ

 َهتب اغيزد  ايدٜين ايغٝخ ؽاحل ايطا٥ٞ
 

 ايض٬ّ عًٝهِ ٚرظي١ اهلل ٚبزنات٘
تتكدّ ن١ًٝ اٱَاّ ا٭ٚساعٞ يًدراصـات اٱصـ١َٝ٬ ب طٝـب شيٓٝاتٗـا،     

نتـاب: "َعـامل   ( ايذٟ ٚؽًٓا َٔ داْبهِ َٔ 171ٚتغهزنِ ع٢ً اؾش٤)
اٱضيإ ؼي تؿضري ايكزإٓ" ٚايذٟ ٜتقُٔ قزا٠٤ ؼي آٜتري َٔ ايكزإٓ سيا ٜدٍ 

 ع٢ً إٔ ايٓيب)ـ( نإ ٫ ٜضع٢ إزي ايػشٚ ٚمل ٜكؾدٙ ٚمل ٜدع إيٝ٘.
آًَــري اٱصــتُزار ؼي إرصــاٍ ا٭دــشا٤ ايــيت صتؾــدر َٓٗــا َضــتكب٬، 

إٔ ٜٛؾكٓـا  عانزٜٔ يهِ سضـٔ تعـاْٚهِ ايـدا٥ِ َعٓـا ٚناعـري اهلل تعـازي       
 ٚإٜانِ غيا ؾٝ٘  ري اٱص٬ّ ٚاغيضًُري.

 ٚايض٬ّ عًٝهِ ٚرظي١ اهلل ٚبزنات٘.
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  ضيلة  تشيخ/ صإتح  تطإ                                 ت و ل

  لتب  ت لء   ت ين  وصإحب أح   ت  يل تلقل( 
 وأ تإذ  ت قه و ألصول و تت  يل و أل الق

   للة  تبحلي  2>877-ص.ب 
 

  ت ال  ئليل  ولح ة هللا تلإت  وبللإته وبل 

 >7/7>72تلقياااك بلااال  تاناااإت و تتقااا يل  طاااإب  ضااايلتل  ل ااا  
 ت ل ق طيه ن  ة    لتاإب بلناو   ع لاإت    >817/;/81تأليخ و

  اي إ     ت  يل  تقل(  ع  تءةت  تاإن  و تاالاي  بل   ت إ ة.
كت اإ ل  إ أشالل  ضايلتل  ءةيال  تشالل ئلا يطيب تا  وي ال ن  

إتا   لتباة  و اتحإل   ت تو صل بتةوي  إ  لى  تءإ لة بهذه  تن ا ة ،
تلء يا   تتو يااق ءلااك   لتاه   اإ ال   ت اوت  تءإ لاة تططاالع ئليهااإ، 

 و ت    .
 لو   إتص تحيإت  وتق يلي،،،قبوت
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 الشادة/ مكتب املرجع الذيين

 الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحشن تفشري للقرآن 

 الم عليكن ورمحة اهلل وبركاتهالس
تٗدٜهِ داَع١ نزنؾإ أطٝب ايتشاٜا ، ٚتػُزْا ايضعان٠ باٱؽدارات 
اييت تتٛازي إيٝٓا بإْتعاّ َٔ َهتـب اغيزدـ  ايـدٜين ؼي )َعـامل اٱضيـإ ؼي      
ــانظ       ــش٤ ايض ــدارات )اؾ ــذٙ اٱؽ ــز ٖ ــإ آ  ــذٟ ن ــزإٓ( ٚاي ــري ايك تؿض

ــ١( ٚايــذٟ تغــزؾٓا بإصــت٬   َ٘ سيٛدــب  طــابهِ رقــِ  ٚايــج٬ثري بعــد اغيا٥
ّ، ٚايو إثزا٤ال يًُعزؾ١ ؼي فاٍ تؿضري 13/7/2016ايؾانر ؼي  1535/16

آٜــات ايكــزإٓ،  دَــ١ يًبــاسجري ٚاغيٗــتُري بــ َز ايتؿضــري ايكزآْــٞ، ٚايــيت  
أفــشت َتاســ١ ؼي ا٭قضــاّ اغيختؾــ١ باغيهتبــات ا٭نانضيٝــ١ ؼي اؾاَعــات  

ؾـز٠ َٓٗـا ؼي َهتبٗـا    َٚزانش ايبشـٛخ ٚداَعـ١ نزنؾـإ ؼعـ٢ ب عـدان ٚا     
 اغيزنش١ٜ.

 تاَال يهِ ايغهز ٚايعزؾإ ع٢ً ٖذا ايؾٓٝ ، ْؿعٓا اهلل ب٘، ٚأثابهِ 
 عًٝ٘  ري اؾشا٤ .

                          وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واإلحرتام
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 ِعايل اٌشٍخ/ صاحل اٌطائً                     عٍّٗ اهلل

 ٚسمحح اهلل ٚتشواذٗ،،، ٚتعذاٌغالَ عٍٍىُ 
 

ؾ صاٍ اهلل غيعايٝهِ ايعٕٛ ٚايتٛؾٝـل، ٜٚضـزْٞ إؾـانتهِ بـ ْٞ تًكٝـت      
بهٌ تكدٜز ٚإَتٓإ إٖدا٤نِ يًذاَع١ ْضخ١ َٔ اؾش٤ ايتاصـ  بعـد اغيا٥ـ١    

 َٔ)َعامل اٱضيإ ؼي تؿضري ايكزإٓ(.
ٚإْين إا أتكدّ غيعايٝهِ غايؿ ايغهز ٚايعزؾإ ع٢ً ٖـذا اٱٖـدا٤،   

عـٛ اهلل ايعًـٞ ايكـدٜز إٔ ضيــدنِ بعْٛـ٘ ٚتٛؾٝكـ٘، ٚإٔ ٜضـدن  طــانِ       ٭ن
 ٜٚهًٌ أعُايهِ بايٓذاا إْ٘ مسٝ  فٝب حيؿعهِ اهلل ٜٚزعانِ.

 ٌٚىُ حتٍاذً ٚذمذٌشي
 ٚاٌغالَ عٍٍىُ ٚسمحح اهلل ٚتشواذٗ
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 اغيزد  ايدٜين ايغٝخ ؽاحل ايطا٥ٞ احملرتّ
 ؽاسب أسضٔ تؿضري يًكزإٓ

 طٝب١... ؼ١ٝ
ْغهز َبانرتهِ ايطٝب١ بإٖدا٥هِ يٓا ْضخ١ َٔ نتابهِ اغيٛصّٛ اؾش٤ 
ايج٬ثٕٛ بعد اغيا١٥ َٔ)َعامل اٱضيإ ؼي تؿضري ايكزإٓ( صا٥ًري ايبارٟ عش 

 ٚدٌ إٔ ٜٛؾكهِ ؼي َضريتهِ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ  د١َ يبًدْا ايعشٜش.
 َٚٔ اهلل ايتٛؾٝل...                        
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 إىل/ مكتب املرجع الذيين الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحشن تفشري للقرآن

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته ...
باعتشاس بايؼ ٚاعذاب عدٜد باؾٗٛن ايهبري٠ يضُاس١ آ١ٜ اهلل 
ايععُــ٢ ايغــٝخ ؽــاحل ايطــا٥ٞ )ناّ ظًــ٘( ؼي تؿضــري نتــاب اهلل  

، 133، 132رى يًذـش٤ ) ايععِٝ َٔ  ـ٬ٍ تًكٝٓـا اٖـدا٤نِ اغيبـا    
( َٔ َعامل اٱضيإ ؼي اصتعٗار نٓٛس َـٔ نتـاب اهلل ا ٝـد،    134

صا٥ًري اغيٛزي عش ٚدٌ إ ٜٛؾل ايغٝخ اؾًٌٝ غيا ؾٝ٘  ـري ايـدْٝا   
 ٚاٯ ز٠ ٚ د١َ اٱص٬ّ ٚاغيضًُري .

 

 واهلل ويل التوفيق     
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 ديادة األخ الذيخ صالح الطائي المحترم

 تفدير للقرآن الكريمصاحب أحدن 
 وأدتاذ الفقه واألصول واألخالق

بهـٌ ؾخـز ٚإعتـشاس تًكٝـت رصــايتهِ اغيـٛقز٠ ايـيت ؼُـٌ ايعــدن        
ّ، َٚزؾكٗا اؾش٤ ايتضعٕٛ َٔ ايتؿضري ؼي 26/5/2012( ت رٜخ 532)

 ( َٔ صٛر٠ آٍ عُزإ.133اٯ١ٜ)
ٚاْين إا أعهزنِ دشٌٜ ايغهز ٚععِٝ اٱَتٓإ عًـ٢ اٖـدا٥هِ   

 اغيٛزي عش ٚدٌ إٔ ٜدِٜ عًٝهِ ْع١ُ ايؾـش١ ٚايعاؾٝـ١،   ٖذا، صا٬٥ل
ٚإٔ جيعًهِ صٓدال ٚا ـزال يٮَـ١ ا٭صـ١َٝ٬ َتُٓٝـال يهـِ نـٌ ايتكـدّ        

 ٚاٱسنٖار.
 ٚايض٬ّ عًٝهِ ٚرظي١ اهلل ٚبزنات٘.       
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 إزي ايضٝد احملرتّ/ َهتب اغيزد  ايدٜين
 ري يًكزإٓايغٝخ ؽاحل ايطا٥ٞ ؽاسب أسضٔ تؿض

 حتٍح طٍثح ٚتعذ :
هذيش جاهعة األهري عبذ القادس للعلوم  أ. / ئب هللا بو  ل إلتلقينا حنن 

 لاإت   اي اإ   ا  اإلسالهية قسننيينة  دنذيم ن القيونة اثمو لنة ا )منا       

 ( اجلزء ال الث عشش بعذ اثائة.ت  يل  تقل( 

ذي ن حنن بذوسنا وإر نعرب ل ن عن ش شنا على دزه اإللمفاتة ال شمية  هن

 ونسخة هن نششية أخباس اجلاهعة. 33نسخة هن جملة اجلاهعة العذد 
 

 تقبلوا فائق اإلحرتام والتقدير.
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 مكتب املرجع الذيين الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحشن تفشري للقرآن

  ت ال  ئليل  ولح ة هللا وبللإته

بعيذ   اجلزء اخلامص واخلنشي  تلقينإ إك  تل  تنإ ن  ة  ا  

ال ي النإ إال أ  ع معامل اإلمييان   تفشيري القيرآن   ع  ا املائة 

نتقااا   تش صااال   تلااالي  بإتشااالل  تءةيااال  ت ناااي  تلااا   و   
 تصااحة و تلإ يااة، وأ  يءلللاا   اان    وذ اال   تة ااة  ا ااال ية 

  ت نيإ  تل  لل  تتق يل و اة كإل.
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 اٌفٙشط

 

 ادلٛضٛإ اٌ فحح ادلٛضٛإ اٌ فحح
ايِيييٍضاَّئِغضيييٍَاًَألنالَّئِيييِ اطتؿضـــري  17 اغيكد١َ 3

األسضذَثضييييييرُىضاٌَِضاَِغَييييييائِكُىضايِييييييٍضاألنًَْحِييييييْضِ

 صأَشضيُشٍااثَالَثَحُافَعِذَّذُيٍَُّ
ــازيط 5 ــ٘ تعــ ــاتٴ  قٛيــ َّك ــ ُٴط  ٚٳاْي

ٔٻ ثٳ٬ ثٳــ١   ِٗ ٔٳ بٹ  ُْؿضٹــ ٘ٴ  ...ٜٳتٳزٳبٻؾٵــ ــ ًَّ ٚٳاي
ِٷ   صعٳِشٜشٷ سٳهٹٝ

 عح ب٬غٞ 25

 كٗٞعح ؾ 26 عح يػٟٛ 7
 عح ب٬غٞ 28 ؼي صٝام اٯٜات 9

ًَالَاَّحِمُّانَيٍَُّاأٌَضااتؿضري ط 28 إعذاس اٯ١ٜ 9

َّكْييييرًُضٍَايَييييااََهَيييياَاألنهَّييييوُافِييييِااااا

 صأَسض َايِيٍَِّ

ٔٻ   تؿضري قٛيـ٘ تعـازيط   30 اٯ١ٜ ص٬ا 10 ٕٵ ُنـ ِإ
ِّ اٯ ٹِز  ٛٵ ٝٳ ٚٳاْي ٘ٹ  َّ ٔٻ بٹاي َٹ  صٜٴ٪ٵ

٘  32 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 11 ــ ــري قٛيــــ ــازيط تؿضــــ ااتعــــ
 صًَتُعٌُنَرُيٍَُّاأَ َاُّاتِشَدِّىٍَِّا

ــري ط 16 ــاتٴ  تؿضـــ َّك ـــ ُٴط  ٚٳاْي
ٔٻ ثٳ٬ ثٳ١  ُقزٴ٤ٚٺ ِٗ ٔٳ بٹ  ُْؿضٹ  صٜٳتٳزٳبٻؾٵ

ــري ط 34 ٌَِضاأَسَألدًُألاااتؿضــــــــــــ

 صَِصضالَ ًا
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 اٌفٙشط

 

 ادلٛضٛإ اٌ فحح ادلٛضٛإ اٌ فحح
ــازيط  35 ــ٘ تعـــ ــري قٛيـــ اااتؿضـــ

 صهَْضيٍَِّاًَنَيٍَُّايِْْمُاألنَّزُِاعَ
 أصباب ايٓشٍٚ 42

ــازيط  36 ــ٘ تعـــ ــري قٛيـــ اتؿضـــ
 ص تِانًَْعضشًُفِ

 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 43

ًَنِهشِّجَالِااتؿضري قٛي٘ تعازيط 37

 صعَهَْضيٍَِّادَسَجَحٌا

ايطَّـ٬ مٴ   تؿضري قٛي٘ تعازيط 46
ِٕ  صَٳزٻتٳا

ــازيط  37 ــ٘ تع ــري قٛي ًَألنهَّييوُااتؿض

 صعَضِّضٌا َكِْىٌا

َٵضٳاىإل  تؿضري قٛي٘ تعازيط 47 ؾ إ
ٍٕ ٚٵ تٳضٵِزٜضٷ بٹِإسٵضٳا ُٳعٵزٴٚفٺ أ   ص بٹ

ــازيط 39 ــ٘ تعــ ــ٬ مٴ  قٛيــ ايطَّــ
 ِٕ ــا ِٵ    ...َٳزٻتٳ ــ ٖٴ ــو   ٚٵي ٦ٹ ٘ٹ ؾ ُ  ــ َّ اي

ٕٳ ُٴٛ  صايعَّايٹ

ِٵ   قٛي٘ تعازيط 49 ٌټ ي ُه ٚٳ٫  ٜٳشٹ
ٝٵ٦ٶا   ٔٻ عٳـ ٖٴ ُٴـٛ ٝٵتٴ ُٻا آتٳ َٹ ٕٵ تٳْ  ٴذٴٚا   أ 

 ص
 عح إعذاسٟ 51 اٱعزاب ٚايًػ١ 39
ــ٘ تعــازيط  52 ؼي صٝام اٯٜات 41 ٕٵ  تؿضــري قٛي ِإ٫َّ أ 

٘ٹ َّ ُٳا سٴدٴٚنٳ اي ٜٴكٹٝ  ص ٜٳخٳاؾ ا أ ٫َّ 
 َضا٥ٌ ؼي اـً  53 إعذاس اٯ١ٜ 42
فَييييالَااتؿضــــري قٛيــــ٘ تعــــازيط 55 اٯ١ٜ ص٬ا 42

 صجُنَاحَاعَهَْضيًَِاافًَِْااألفْرَذَخضاتِوِ
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 اٌفٙشط

 

 ادلٛضٛإ اٌ فحح ادلٛضٛإ اٌ فحح
ــازيط  56 ــ٘ تع ــري قٛي ذِهْييكَاااتؿض

 ص  ُذًُدُاألنهَّوِافَالَاذَعضرَذًُىَا

 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 62

ــازيط  57 ــ٘ تعـــ ــري قٛيـــ اتؿضـــ
اىُيىضاااا افَأًُضنَئِيكَ األنهَّيوِ اَّرَعَذَّا ُذًُدَ ًَيٍَض

 ألن َّانًٌٌَُِا

ٕٵ  تؿضـــري قٛيـــ٘ تعـــازيط 66 ؾ ـــِإ
ٗٳا َّك   صط 

ٗٳــا  قٛيــ٘ تعــازيط 59 َّك  ٕٵ ط  ؾ ــِإ
ٌټ ي ــ  ــ ــ٬  تٳشٹ ــ٢  ؾ  ــدٴ سٳتٻ ٔٵ بٳعٵ ــ َٹ ٘ٴ 

ٗٳـا    َّك  ٕٵ ط  ٙٴ ؾ ـِإ ٝٵزٳ ٚٵدٶا غ  تٳٓهٹضٳ سٳ
ٜٳتٳزٳادٳعٳـا   ٕٵ  ُٳا أ  ِٗ ٝٵ  ً ؾ ٬  دٴٓٳااٳ عٳ
٘ٹ  ــ َّ ــا سٴــدٴٚنٳ اي ُٳ ٜٴكٹٝ ٕٵ  ــا أ  ٓٻ ٕٵ ظ  ِإ
   ٍّ ٛٵ ٗٳـا يٹك ـ ٓٴ ٜٴبٳِّ ٘ٹ  َّ ًْو  سٴدٴٚنٴ اي ٚٳتٹ

ٕٳ ُٴٛ  ً  صٜٳعٵ

ؾ ـــ٬    تؿضـــري قٛيـــ٘ تعـــازيط 67
ٔٵ  ــ َٹ ٘ٴ  ــ ٌټ ي  ــ ــٓهٹضٳ   تٳشٹ ــ٢ تٳ ــدٴ سٳتٻ بٳعٵ

ٙٴ  ٝٵزٳ ٚٵدٶا غ   صسٳ

ؾ ـــ٬    تؿضـــري قٛيـــ٘ تعـــازيط 70 اٱعزاب ٚايًػ١ 59
ٜٳتٳزٳادٳعٳا ٕٵ  ُٳا أ  ِٗ ٝٵ  ً  ص دٴٓٳااٳ عٳ

ٓٻـا   تؿضري قٛي٘ تعـازيط  70 ؼي صٝام اٯٜات 60 ٕٵ ظ  ِإ
٘ٹ  َّ ُٳا سٴدٴٚنٳ اي ٜٴكٹٝ ٕٵ   صأ 

ًْــو  تؿضــري قٛيــ٘ تعازيط  71 إعذاس اٯ١ٜ 60  ٚٳتٹ
٘ٹ َّ  صسٴدٴٚنٴ اي

 عح ب٬غٞ 72 اٯ١ٜ ص٬ا 62
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 اٌفٙشط
 ادلٛضٛإ اٌ فحح ادلٛضٛإ اٌ فحح

ُّثَِّْنُيَاانِقٌَضوٍااتؿضري قٛي٘ تعازيط 73

 صَّعضهًٌٌََُ

ٔٻ تؿضـــــري ط 83 ٖٴ ــُهٛ ُٵضٹـــ ٚٳ٫  تٴ
  فٹزٳارٶا

ــ٘ تعــازيط 74 ِٵ قٛي ــتٴ َّْك ٚٳِإاٳا ط 
ــ  ....  ..ايِّضٳــا٤ٳ ٘ٳ بٹُه َّــ ٕٻ اي ِّ أ 

ِٷ ًٹٝ ٞٵ٤ٺ عٳ  صعٳ

 يٹتٳعٵتٳـدٴٚا  تؿضري قٛي٘ تعازيط 84
 ص

ــازيط   86 اٱعزاب ٚايًػ١ 74 ــ٘ تع ــري قٛي ٔٵ  تؿض ــ َٳ ٚٳ
٘ٴ ِٳ ْٳْؿضٳ  ً ٌٵ اٳيٹو  ؾ ك دٵ ظ   ص ٜٳْؿعٳ

ٚٳ٫   تؿضــــري قٛيــــ٘ تعــــازيط 87 ؼي صٝام اٯٜات 76
ٚٶا ٖٴشٴ ٘ٹ  َّ ٜٳاتٹ اي  ص تٳتٻخٹذٴٚا آ

ٚٳااٵُنزٴٚا ٘ تعازيطتؿضري قٛي  89 إعذاس اٯ١ٜ 76
ِٵ ٝٵُه  ً ٘ٹ عٳ َّ ُٳ١  اي  صْٹعٵ

ٍٳ  تؿضري قٛي٘ تعازيط 89 اٯ١ٜ ص٬ا 76 َٳا أ ْشٳ ٚٳ
ُٳ١ٹ ٚٳاْيشٹْه ٔٵ اْيهٹتٳابٹ  َٹ ِٵ  ٝٵُه  ً  صعٳ

 صًَألذَّقٌُألاألنهَّوَا تؿضري قٛي٘ تعازيط 90 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 77

ــري ط 81 ِٵ تؿضــــ ــتٴ َّْكــــ ٚٳِإاٳا ط 
ٔٳ أ دٳ  ً ػٵ ٔٻ ايِّضٳــــــا٤ٳ ؾ ــــــبٳ ٗٴــــــ  ً

ُٳعٵزٴٚفٺ ٔٻ بٹ ٖٴ َٵضٹُهٛ  صؾ   

ًَألعضهًَُيٌألااا تؿضري قٛيـ٘ تعـازيط   91

 صأٌََّاألنهَّوَاتِكُمِّاشَِضٍُاعَهِْىٌا

ــازيط  83 ــ٘ تعـــ ــري قٛيـــ  تؿضـــ
ٚٵ  ــزٴٚفٺ أ  ُٳعٵــــ ٔٻ بٹ ٖٴ ــُهٛ َٵضٹــــ ؾ   

ُٳعٵزٴٚفٺ ٔٻ بٹ ٖٴ  صصٳزِّسٴٛ

ِٵ  قٛيـــ٘ تعـــازيط 92 َّْكـــتٴ ٚٳِإاٳا ط 
ٜٳ ....ايِّضٳا٤ٳ ٘ٴ  َّ ِٵ ٫    ٚٳاي ْٵـتٴ ٚٳأ  ِٴ  ً ـ عٵ

ٕٳ ُٴٛ  ً  صتٳعٵ
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 اٌفٙشط
 ادلٛضٛإ اٌ فحح ادلٛضٛإ اٌ فحح

َِرَألاذَشَألضَيٌضألاااتؿضريقٛي٘ تعـازيط  103 اٱعزاب ٚايًػ١ 92

 صتَْضنَيُىضاتِانًَْعضشًُفِ

اُّيٌعَظُااااتؿضريقٛي٘ تعازيط 104 ؼي صٝام اٯٜات 93 رَنِيكَ

تِوِايٍَضاكَاٌَايِنضكُىضاُّؤضيٍُِاتِانهَّيوِاا

 صًَألنٌَْْضوِاألَِٓشِا

ــازيط  106 إعذاس اٯ١ٜ 93 ــريقٛي٘ تعــ رَنِكُييييىضااتؿضــ

 ص أَصْكََانَكُىضاًَأَطْيَشُ

ــري٣ط 107 اٯ١ٜ ص٬ا 94 ًَألنهَّيييوُاَّعضهَيييىُاًَأََْيييرُىضاالَااااتؿضـ

 ذَعضهًٌٌََُا

ٛٳايٹـــــــــدٳاتٴ  قٛيـــــــــ٘ تعـــــــــازيط 108 أصباب ايٓشٍٚ 94 ٚٳاْي
ٔٳ ٕٳ..ٜٴزٵفٹعٵ ًُٛ ُٳ ُٳا تٳعٵ ٘ٳ بٹ َّ  صبٳؾٹريٷ اي

 اٱعزاب ٚايًػ١ 108 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 95
ٚٳِإاٳا  تؿضــري قٛيــ٘ تعــازيط 98

ٔٻ ٗٴ  ً ٔٳ أ دٳ ً ػٵ ِٵ ايِّضٳا٤ٳ ؾ بٳ َّْكتٴ  صط 
 ؼي صٝام اٯٜات 110

ــازيط  99 ــ٘ تعـ ــري قٛيـ ؾ ٬  تؿضـ
ٔٳ   ٜٳــــــــٓهٹشٵ ٕٵ  ٔٻ أ  ٖٴ ًُٛ تٳعٵقٴــــــــ

ٔٻ  ٗٴ ٚٳادٳ  صأ سٵ

110 
 

 إعذاس اٯ١ٜ

 ص٬ا اٯ١ٜ 111 عح ب٬غٞ 102
 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 111 عح أؽٛيٞ 102
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 اٌفٙشط
 ادلٛضٛإ اٌ فحح ادلٛضٛإ اٌ فحح

 تِيانًَْعضشًُفِااتؿضري قٛي٘ تعازيط 140 عح ؾكٗٞ 118

 ص
ــازيط  119 ــ٘ تعـــ ــري قٛيـــ اتؿضـــ

ًَألنٌَْألنِييييييييييييييييذَألخُاُّشضضِييييييييييييييييعضٍَاا

 صأًَضالَدَىٍَُّ

الَاذُكَهَّييفُاتؿضــري قٛيــ٘ تعــازيط 142

 صَََْظٌاَِالَّاًُعضعَيَاا

ــازيط  126 ــ٘ تعـــ ــري قٛيـــ اتؿضـــ
 ص ٌَضنَْضٍِاكَايِهَْضٍِا

الَاذُضَيياسَّاااتؿضــري قٛيــ٘ تعــازيط 143

 صًَألنِذَجٌاتٌَِنَذِىَااًَالَايٌَضنٌُدٌانَوُاتٌَِنَذِهِا

 عح ب٬غٞ 147 عح أؽٛيٞ 128
ًَعَهََااااتؿضري قٛي٘ تعازيط 147 عح ؾكٗٞ 129

 صألنٌَْألسِزِايِْْمُارَنِكَا

نًٍَِضااتعازيط تؿضري قٛي٘ 132

 صأَسَألدَاأٌَضاُّرِىَّاألنشَّضَاعَحَ

ــازيط  150 ــريقٛي٘ تع فَييإٌِضااتؿض

 صأَسَألدَألافِصَاال اعٍَضاذَشَألٍِايِنضيًَُا

ــازيط  133 ــ٘ تعـــ ــري قٛيـــ ااتؿضـــ
ًَعَهَييييَاألنًٌَْضنُييييٌدِانَييييوُاسِصْقُيُييييٍَّاا

 ص ًَكِغضٌَذُيٍَُّ

 ص ًَذَشَاًُسٍااتؿضريقٛي٘ تعازيط 152

ــازيط تؿ 153 عح ؾكٗٞ 137 ــريقٛي٘ تعـــ فَيييييالَاااضـــ

 جُنَاحَاعَهَْضيًَِاا
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 اٌفٙشط

 

 ادلٛضٛإ اٌ فحح ادلٛضٛإ اٌ فحح
ًٌََِضااتؿضريقٛي٘ تعازيط 155

افَيالَاااا اذَغضرَشضضِيعٌُألاأًَضالَدَكُيىض أَسَدضذُىضاأٌَض

جُنَييياحَاعَهَيييْضكُىضاَِرَألاعَيييهًَّضرُىضايَيييااآذَْضييييرُىضااااا

 صتِانًَْعضشًُفِ

 اٯٜاتؼي صٝام  162

ذَّقٌُألاألنهَّوَاًَألااتؿضريقٛي٘ تعازيط 158
 ص

 إعذاس اٯ١ٜ 162

ًَألعضهًَُيٌألاااااتؿضريقٛي٘ تعازيط 159

 صأٌََّاألنهَّوَاتًَِااذَعضًَهٌٌَُاتَصِريٌا

 َضا٥ٌ ؾك١ٝٗ 176
 عد٠ ايٛؾا٠ ٚؾٝٗا ٚدٛٙ

ــ٘ تعازيط 160 ٕٳ  قٛي ٛٵ ــ ٛٳؾَّ ٜٴتٳ ٔٳ  ــذٹٜ ٚٳايَّ
ٔٳ    ــ ٜٳتٳزٳبٻؾٵ ــا  ٚٳادٶ ٕٳ أ سٵ ــذٳرٴٚ ٜٳ ٚٳ ِٵ  ٓٵُه ــ َٹ
ٚٳعٳغٵـزٶا ؾ ـِإاٳا     ٗٴٍز  ٔٻ أ رٵبٳعٳ١  أ عٵـ ِٗ بٹ  ُْؿضٹ

 ً ٔٳ أ دٳ ً ػٵ ُٳا بٳ ِٵ ؾٹٝ ٝٵُه  ً ٔٻ ؾ ٬  دٴٓٳااٳ عٳ ٗٴ
٘ٴ   َّـ ٚٳاي ُٳعٵزٴٚفٹ  ٔٻ بٹاْي ِٗ ٔٳ ؾٹٞ أ ُْؿضٹ ًْ ؾ عٳ

ٕٳ  ٳبٹريٷ ًُٛ ُٳ ُٳا تٳعٵ  صبٹ

 اؿدان 178

اغيؿكٛن عٓٗـا سٚدٗـا ٚؾٝٗـا     179 ايكزا٠٤ 160
 ٚد٘

أَسضتَعَييحَاا تؿضــري قٛيــ٘ تعــازيط   180 ايًػ١ ٚاٱعزاب  160

 صأَشضيُشٍاًَعَشضشًألا
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 اٌفٙشط

 

 ادلٛضٛإ اٌ فحح ادلٛضٛإ اٌ فحح
فَييإِرَألاا تعــازيطتؿضــري قٛيــ٘  184

 صتَهٍََُْاأَجَهَيٍَُّا

 اٯ١ٜ ص٬ا 201

ــري ط 187 فَيييالَاجُنَييياحَاعَهَيييْضكُىضاااتؿضـ

 صفًَِْاافَعَهٍَْافِِاأَََُغِيٍَِّ

 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 201

تؿضـــــــــــــــري قٛيـــــــــــــــ٘  188
 صِألنًَْعضشًُفِتعازيط

ــازيط  206 ــ٘ تعــ ــري قٛيــ ٚٳ٫  تؿضــ
٘ٹ     ِٵ بٹــ ُٳــا عٳزٻفٵـتٴ ِٵ ؾٹٝ ٝٵُه ً ـ دٴٓٳـااٳ عٳ

ٔٵ  ٹْطبٳ١ٹ ايِّضٳا٤ٹ  صَٹ
اتًَِاااتؿضري قٛي٘ تعازيط 195 ًَألنهَّوُ

 صذَعضًَهٌٌَُاََثِريٌا

 عح ب٬غٞ 214

ــري ط 215 عح رٚا٥ٞ 197 ــٞ   تؿضــ ِٵ ؾٹــ ــتٴ ٚٵ أ ْنٓٳٓــ أ 
ِٵ  صأ ُْؿضٹُه

ٓٳــااٳ  قٛيــ٘ تعــازيط  198 ٚٳ٫  دٴ
٘ٹ  ِٵ بٹ ُٳا عٳزٻفٵتٴ ِٵ ؾٹٝ ٝٵُه  ً ٘ٳ  ..عٳ َّـ اي

ِٷ ًٹٝ  صغ ُؿٛرٷ سٳ

عَهِييييييىَاألنهَّييييييوُاأَََّكُييييييىضااااتؿضــــــريط 216

 صعَرَزْكُشًََُيٍَُّ

 عح ت رخيٞ 219 اٱعزاب ٚايًػ١ 198
 ايض١ٓ ٚايٓهاا 220 عح ب٬غٞ 199
 اٯ١ٜ ٚايض١ٓ ايغزٜؿ١ 221 ٝام اٯٜاتؼي ص 200
 عح أؽٛيٞ 223 إعذاس اٯ١ٜ 200
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 طاٌفٙش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلٛضٛإ اٌ فحح ادلٛضٛإ اٌ فحح
ــازيط   224 ــ٘ تعــ ــري قٛيــ اتؿضــ

 صًَنَكٍِضاالَاذٌَُألعِذًُىٍَُّاعِشًّأل
ًَألعضهًَُيٌألااااتؿضري قٛي٘ تعـازيط  240

 صيَاافِِاأَََُغِكُىضااأٌََّاألنهَّوَاَّعضهَىُ

َِالَّاااتؿضـــري قٛيـــ٘ تعـــازيط 231

 صأٌَضاذَقٌُنٌُألاقٌَضال ايَعضشًُف اا

فَا ضزَسًُهُااتؿضري قٛي٘ تعازيط 241
 ص

ًَالَاذَعضضِيٌُألاعُقْذَجَااقٛي٘ تعازيط 234

 ألننِّكَاحِا

ًَألعضهًَُيٌألاااتؿضري قٛي٘ تعـازيط  243

 صأٌََّاألنهَّوَاغٌََُسٌا َهِْىٌا

ــازيط   236 ــ٘ تعــ ــري قٛيــ ااتؿضــ
 ص  َرََّاَّثضهُاَاألنْكِرَابُاأَجَهَوُ

 عح أؽٛيٞ 244

 نزضي١ رنٚن  241 عح إعذاسٟ 237
 ايؿٗزظ 259 َضا٥ٌ ؾك١ٝٗ 238


