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 عٓد طاْس تٍ احلسني التُّ عثد اهلل تٍ طاْس
 ضسٔي انسقح ِ املأئٌٕال حني

 ()أ.د. غ٘كٕ غيٖ اىػةنٔب

ى

ىفيىِدواقىالموضوع:ى-
ػةٌوػح ٚػٰ ٦ٮًػٮ٫ٔ  أدثٲًّة ذا أ٧ٌ٬ٲٌػح ةن ٔؿىًٚخ ا٣سٌٞةٚحي ا٣ٕؿثٲٌحي اإلقت٦ٲٌحي ًص٪ك

أك « أدىبي قٲةقػًح ا٣ػػ٧ي٤ٮؾ»كدأزٲؿق كو٤ذ٫ ثة٣عٲةة ا٣ٕة٦ٌح كا٣ؼةٌوح، كذ١٣ػ٥ ٬ػٮ 

٤ٍُة٩ٲٌح» ٌْة٬ؿي أٌف دةرٱغى ٬ػؾق ا٣سٌٞةٚػح كىًرثى «. ٩ىٲعحي ا٣ػ٧ي٤ٮؾ»أك « اٳدابي ا٣ك  كا٣

٣٭ػة  ٧ٌ٦ة ٱذٌى٢ي ث٭ؾا ا٣ًض٪ٍف ٨٦ً ٦ٲؿاًث او٥٦ ا٣ٌكػةثٞح ا٣ذػٰ ٠ػةف ان ٦ى٪ٌٛةتو كآزةر

٢ى ٰٚ دٱ٨ اهلل أٚٮاص ٚػٰ ا٣ٕ٭ػٮد اوك٣ػٯ، ٧٠ػة ٬ػٰ ا٣عػةؿي ٚػٰ  ان كأٚؿاد ةن أف دىؽػي

ػ٫ « ٔىٍ٭ؽ أٍردىمٲؿ»٠ذةًب  ٞى ٌٞ ػًؽق، ا٣ػؾم ظ ٍٕ ٌٰ ٧٤٣ي٤ٮًؾ اٳدٲ٨ى ٦ًػ٨ ث ٰة ا٣ٌكةقة٩ ا٣ٛةرق

ٕىػ٢ى  ـو صٲٌػؽ ص ٫ ثة٬ذ٧ػة اوقذةذي ا٣ٌؽ٠ذٮر إظكةف ٔجٌةس، رًظ٧ى٫ اهللي، كأظةط إػؿاصى

، كأوػػؽرىد٫ٍ داري وػػةدر ٚػػٰ ثٲػػؿكت قػػ٪ح إَػػةرىقي ك٦ةدٌ دىػػ٫ ٚػػٰ ٦يذ٪ػػةكىؿ ا٣ٌؽارقػػٲ٨ى

6616٬/6911  ٰ ػ٪فى اودثػ ـ. كٝؽ أ٩ـ٣ًخ ا٣سٌٞةٚػحي ا٣ٕؿثٲٌػحي اإلقػت٦ٲٌح ٬ػؾا ا٣ضى

ـى،ن  ٮرًة دٲٌةرو كاًًط ا٧٣ٕة٥ًً٣ ٰٚ ٩ىٍ٭ًؿ ٬ػؾق ا٣سٌٞةٚػح. كٝػؽ  ٦ي٪ ٤ًٲًّة، إذ ٩ؿاقي ٱىجؿزي ٰٚ وي ٔى

٤ٍٕى٨ى ٬ػؾا ا٣ذٌٲٌػة ىػًح ث٧ٮًػٮ٫ٔ، كٚػٰ اقذى ةًت ا٧٣ذؼىة ري ٚػٰ َةاٛػحو ٦ًػ٨ ا٧٣ىػ٪ٛ 

                                                 

 ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ.  و
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ْي٭ػة أثىػةري ا٣ٌؽارقػٲ٨ى ٚػٰ ٠سٲػؿو ٦ًػ٨  ٦ٞجٮقةتو ٨٦ً أوٮؿو قػةثٞحو ٣إلقػتـ دى٤ٍع

ًٙ ا،ػذٲةرات. ، ا٣ذٰ د٪ذ٧ٰ إ٣ٯ ًو٪ ٌٰ  ٦ىةدر ا٣ذٌؿاًث اودث

ػةت ا٣ٕؿثٲٌػح ٚػٰ   ٛ ٤٧ًٍح ا٧٣ؤ٣ دىب أ»ك٨٦ً اٳزةر ا٣ذٰ دضذ٤ٲ٭ة ا٣جىةاؿي ٰٚ صي

ػٲ٨ وت « قٲةقًح ا٣ػ٧ي٤ٮؾ كى ٍ٭ػؽي ا٣ػؾم ٠ذجىػ٫ي َػة٬ًؿي ثػ٨ي ا٣عي ٕى ذ٣ٟ ا١٣ذةبي أك ا٣

ٌٰ 661٬  ،ث٪ًػػ٫ ٔجػػًؽ اهلل ثػػ٨ً َػػة٬ؿ وت 611٬   ظػػٲ٨ى كٌ،قي ا٣ؼ٤ٲٛػػحي ا٣ٕجٌةقػػ

ؿ، ٝةًوؽ661٬ - 611ا٧٣أ٦ٮفي و ٌى ٌٝحى كدٱةرى ٦ي ٓى ثػٲ٨ى ٱػؽىم اث٪ًػ٫  ان   ا٣ؿ  أف ٱٌػ

ؿ ان ديقذٮر ١ٍػ٥ كإدارًة مػؤكف ا٣ٕجػةًد كا٣ػجتد. ك٠ي٪ٌػة ٝػؽ  ٰٚ أوٮؿً  ان ٦يؼذىى ا٣عي

ٜو  ٍؿ٩ة ٰٚ ٔؽدو قةث ٩ىنى
 6و

٪ة ا١٣ؿٱ٥ ٬ػؾق ثعسػ  ًٕ  ةن ٦كذٛٲٌػ ةن ٨٦ً أٔؽاًد ٦ض٤ًٌح ٦ىٍض٧

ٰ  »ٔ٪ٮا٩ي٫و  ٍ٭ػًؽ  -ا٣ٞؿآفي ا١٣ؿٱ٥ي كأدىبي ا٣ٌكٲةقػًح ا٤٧٣ٮ٠ٲٌػح ا٣ٕؿثػ ٔى ٝػؿاءةه ٚػٰ 

ػٲ٨ٍ ،ث٪ًػ٫ ٔجػًؽ اهلل ثػ٨ً َػة٬ؿ كى ٣ٍ٪ػة ٚٲػ٫ ٦ٮًػٮعى ا٣ٕ٭ػٮًد «َة٬ًؿ ثػ٨ ا٣عي ، د٪ةكى

ٌؿٍٚ٪ة زى٧ٌػحى ثُػة٬ًؿ ثػ٨ً  ٔى ٌٰ ا٣ٞؽٱ٥، ك كا٣ٮوةٱة ك٩ىةاًط ا٤٧٣ٮؾ ٰٚ اودىب ا٣ٕؿث

ٲ٨ٍ، كثةث٪٫ً ٔجًؽ اهلل، كث٭ؾا ا٣ٕ٭ؽ ا٣ؾم ٠ذجىػ٫ َػة٬ًؿه ،ث٪ًػ٫ ٔجػًؽ اهلل. كوٌف  كى ا٣عي

ـى ٤٣ٞةرئ ا١٣ؿٱ٥ ٝػؿا ؽة ٰى ٬٪ة ثأف ٩ٞي ػٍؽ٩ة ٚػٰ او٦ؿى ٠ؾ٣ٟ، رأٱ٪ة أف ١٩ذٛ ءةن اصذ٭ى

عٲعحن، ًةثًُحن، ٦يُةثٞحن ٝػؽرى ا٣ػػ٧يكذُةًع وىٍوػ٢ً ا٣ٕ٭ػؽ ٧٠ػة ٠ذجىػ٫  أف دأدٰ وى

ٛي٫، كذ٣ٟ أذ٧ةد ٌ ٪ة ٤ٔٲ٭٧ػة ٚػٰ  ان ٦ؤ٣ ٍٕ ٤ٔٯ ًركاٱذٰى ا١٣ذةًب أك ا٣ٕ٭ؽ ا٤٣ٌذىٲ٨ًٍ كٝ

جؿٌم وصػ  ٌُ ٤ٍػؽكف  1/666دةرٱًغ ا٣ ٦ًح اث٨ً ػى ٩ىٍنؿة دار ا٥٤ٞ٣ ٰٚ ثٲؿكت  ك٦ٞؽة

 ـ .6114، ٩ىٍنؿة ٤ٰٔ ٔجؽ ا٣ٮاظؽ كاٰٚ، دار ٩٭ٌح ٦ىؿ، 6/164وصػ 

جح ذ٣ٟ، كدٕؿ ًؼ ٠ةدجًػ٫ ك٦ىػ٨  ٍ٭ؽ ك٦ي٪ةقى ٕى تعو ٤ٔٯ ٠ذةثًح ا٣
ٌَ كاثذ٘ةءى ٦ـٱًؽ ا

٠يذًتى ٫٣ كأٍقؿد٭٧ة ك٩نػأًة ٠ػ٢  ٦٪٭٧ػة ك٠ًٛةٱةدػ٫، ٚػٰ ٦ٞػؽكر ا٣ٞػةرئ ا١٣ػؿٱ٥ 

ا. ٚكػٲضؽي  ػٍؿ٩ة إ٣ٲػ٫ دىػٮًّ ق ٤ٔػٯ ا٣ٕٮدةي إ٣ٯ ثعس٪ة ا٣ػؾم أمى زى٧ٌػحى ٠ػ٢  ٦ػة ٱيكػةٔؽي

ٌٰ كا١ٛ٣ؿٌم ٣٭ؾا ا١٣ذةب أك ا٣ٕ٭ؽ، ا٣ػؾم  ٌٰ كا٣ٌكٲةق اإلظةَح ثة٣ٌكٲةًؽ ا٣ذةرٱؼ
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٤ٍؽكف ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪ٌعٮو  ٫ اث٨ي ػى ّي ٨ً ٦ة ٠يذتى ٰٚ ذ٣ػٟ ]ا٣ٌكٲةقػح »ٱٞؿة ك٨٦ً أظكى

ى٧ٌػ ٲ٨ٍ ،ث٪٫ً ٔجػًؽ اهلل ثػ٨ َػة٬ؿ ٣ كى يكًدعى، ٠ذةبي َة٬ًؿ ث٨ً ا٣عي ة كٌ،قي ا٤٧٣ٮ٠ٲٌح[ كأ

ً٭ػؽى إ٣ٲػ٫ ٚٲػ٫  ٔى ىػ٫ ا٧٣نػ٭ٮرى ا٣ػؾم  ا٧٣أ٦ٮفي ا٣ٌؿٌٝحى.. ١ٚذتى إ٣ٲ٫ أثػٮق َػة٬ؿه ٠ذةث

ٲٌػح  ٤ٞي ٤ٍُة٫ً٩ ٨٦ً اٳداًب ا٣ٌؽٱ٪ٲٌح كا٣ؼي ككٌوةقي ثض٧ٲٓ ٦ة ٱعذةجي إ٣ٲ٫ ٰٚ دك٣ذ٫ً كقي

ػٲى٥،  ـً اوػتؽ ك٦ىعةًق٨ً ا٣نة س ٫ ٤ٔٯ ١٦ةر ٤ٮ٠ٲٌح، كظى كا٣ٌكٲةقًح ا٣ٌنٍؿٔٲٌح كا٣ػ٧ي

ٮٝحه ث ٟه ك، قي ٤ٍػؽكف صػػ « ٧ة ، ٱكذ٘٪ٰ ٔ٪٫ ٦ى٤ً  . ٬ػؾا 6/166و٦ٌٞؽ٦ح اث٨ ػى

ٍٛك ٧ٌة٣ػ٫ ٚػٰ ةن ا٣ٕ٭ؽي ا٣ؾم ٱجؽك أٌف ا٧٣أ٦ٮفى َةب ث٫ ٩ى ٔي ، ٚأ٦ؿ أف ٱي١ذتى ث٫ إ٣ػٯ 

ػ٤ٮؾ.  ٍى قي أوٞةع ا٣ٌؽك٣ح ا٧٣ؼذ٤ٛح؛ ٣ٲ١ٮفى ٦ً٪٭ةجى ٧ٔى٢، كديقذٮرى إدارةو، كًةثً

٤ٍؽكفو  ى٧ٌػة ّ٭ػؿى ك»كٰٚ ٬ؾا ٱٞٮؿي اث٨ ػى ٌؽثى اوػجةرٱٌٮفى أف  ٬ػؾا ا١٣ذػةبى ٣ ظى

٢ى ثة٧٣أ٦ٮف، ٤ٚى٧ٌة ٝيؿئ ٤ٔٲ٫ ٝةؿو ٦ة أثٞػٯ  ، كادٌىى ًضتى ث٫ ا٣٪ٌةسي ٔي قي أ كمةعى أ٦ؿي

ٲٌت، ٱٕ٪ػٰ َػة٬ؿ ٌُ ٦ًػ٨ أ٦ػٮًر ا٣ػٌؽ٩ٲة كا٣ػٌؽٱ٨، كا٣ذٌػؽثٲًؿ كا٣ػٌؿأم  ةن ، مػٲبان أثٮ ا٣

 ًِ ٍٛ ًٟ كا٣ٌؿٔٲٌح، كًظ ٍ٤ تًح ا٣ػ٧ي ةًء كدٞٮٱ٥ كا٣ٌكٲةقح، كوى ٤ٛى ٤ٍُةًف كَةًٔح ا٣ؼي ا٣ك 

ذًػتى ثػ٫ إ٣ػٯ ص٧ٲػٓ  ٫ي كأكوٯ ث٫. ز٥ٌ أ٦ؿى ا٧٣ػأ٦ٮفي ١ٚي ا٣ًؼتٚح، إٌ، كٝؽ أظ٧١ى

٤يٮا ث٧ة ٚٲ٫.  ٧ٌةًؿ ٰٚ ا٣٪ٌٮاظٰ؛ ٣ًٲٞذؽكا ث٫ كٱ٧ٕى ٕي َُ ٌػة وكْفػُخ غي٘ػّ ا٣ ْؾا أظَكػ

٤ى٥ي  ـٖ ْؾه اىّك٘ةقح. ٍٔ   .6/166وا٧٣ٌٞؽ٦ح « كاهللي أ

ىْؼد:َمْتُنىالَطى-
ٟى ٣ػ٫،  ؿٱ ق ، مى ٍظؽى ٍٞٮل اهللً كى ٟى ثًذى ٤ىٲٍ ٕى ؽي ٚ ٍٕ ى ثًٍك٥ً اهللً ا٣ٌؿظ٨ً٧ ا٣ٌؿظٲ٥. أ٦ٌة ث

ـٍ ٦ػة  ـى . كا٣ػ ٟى ٲٌذػ ًٔ ًِ رى ػ ٍٛ ٫، كًظ ًُ ػؼى ، ك٦يـاٱى٤ىػًح قى ػ٢  ـ  كصى ػ ٔى نٲذ٫ًً، ك٦يؿاٝىجذ٫ً  كػى

٠ًٍؿ ٧ً٣ىٕةًدؾى ك٦ة أ٩ػخى وػةاؿه إ٣ٲػ٫، ك٦ٮ ٟى اهللي ٨٦ً ا٣ٕةٚٲًح ثة٣ؾة ٝػٮؼه ٤ٔىٲػ٫، أ٣جكى

ٟى  ػ٢  كٱي٪ضٲػ ـ  كصى ٔى ٟى ٨٦ً اهلل  ًى٧ي ٍٕ ٢ً ٰٚ ذ٣ٟ ٠ي٤ة٫ ث٧ة ٱى ٧ى ٕى ك٦كؤكؿه ٔ٪٫، كا٣

، كأكصػتى  ٟى ىٲػ ٨ى إ٣ جعة٩ى٫ ٝؽ أظكى ٞةث٫ً؛ ٚإف  اهللى قي ًٔ ٣ٲ٥ً 
ى ٔىؾاث٫ً كأ ٱٮـى ا٣ٞٲة٦ًح ٨٦ً 

ػٍؽؿى  ٕى ٟى ا٣ ٦ىػ ـى ٥ٍ ٨٦ً ٔجةًدق، كأ٣ ٬ي ٨ً اقذىٍؿٔةؾى أ٦ٍؿى ٟى ا٣ؿأٚحى ث٧ًى ٚػٲ٭٥، كا٣ٞٲػةـى  ٤ٔٲ
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ػػذًً٭٥،  ٌى ػػًؿٱ٧ً٭٥ كثٲٍ ٓى ٔػػ٨ ظى ػػ٪ٍ٭٥، كا٣ػػٌؽٍٚ ٔى ػػؽكًدق ٤ٔػػٲ٭٥، كا٣ػػٌؾب   ػػ٫ً كظي ٞة ثًعى

ػجٲ٤ً٭٥، كإدػػةؿى  ٨ٍٞى ٣ًًؽ٦ةا٭٥، كاوى٨ٍ٦ى ٣ًكى ةٱًًنػ٭٥ كا٣عى ػًح ٤ٔىػٲ٭٥ ٚػٰ ٦ٕى ، ا٣ٌؿاظى

ٟى  ٟى ٔ٪ػ٫، ك٦يسٲجيػ ٟى ٤ٔىٲ٫، كقةا٤ي ٛي ٟى ٨٦ً ذ٣ٟ، ك٦يٮًٝ  ك٦يؤاًػؾيؾى ث٧ًة ٚؿىضى ٤ٔٲ

، ك،  ٟى ػؿىؾى كريؤٱذىػ ٟى كثىىى ٤ى ٍٞ ٔى ٟى ١ًٍٚؿىؾى ك ٍغ ٣ًؾ٣ ؿة ٛى ٚ . ٤ٔىٲ٫ ث٧ًة ٌٝؽ٦ٍخى كأٌػٍؿتى

 ، ٟى ، ك٦ًػتؾي مػأ٩ً ؛ ٚإ٫ٌ٩ي رأسي أ٦ًٍؿؾى ٟى ٔ٪٫ٍي مة٢ٗه ٍ٤ ٘ى ، ك، ٱن ٟى ٔ٪٫ ذا٢٬ًه ٱيٍؾ٤٬ًٍ

. ٍمًؽؾى ٟى اهللي ث٫ ٣ًؿي ٞي  كأٌكؿي ٦ة ٱيٮٚة

ٟى  - ػ ـًـي ثػ٫ ٩ٛكى ّىجحى ٤ٔػٯ ٦ػة  ك٣ٲ١ي٨ٍ أٌكؿي ٦ة دي٤ٍ ٟى ا٣ػػ٧يٮا ٤ىػ ٍٕ ػتي إ٣ٲػ٫ ًٚ كدى٪ٍكي

٧ٍػًف، كا٣ض٧ةٔػًح ٤ٔىٲ٭ػة ثة٣٪ٌػةس  ػ٤ىٮاًت ا٣ؼى ٟى ٦ًػ٨ ا٣ى  ٢  ٤ٔىٲ ـ  كصى ٔى اٚذؿضى اهللي 

ػ٢   ـ  كصى ٔى ٮًء ٣٭ة، كاٚذذةًح ًذ٠ًٍؿ اهلل  ًي ٪ى٪ً٭ة ٨٦ً إقجةًغ ا٣ٮى ، ٰٚ ٦ىٮاٝٲذ٭ة، ٤ٔٯ قي ٟى ًٝجى٤ى

، كد ٟى . ك٣ذىٍىػؽيٍؽ ٚٲ٭ة، كرىدة٢ٍ ٰٚ ٝؿاءدً ًؽؾى ػضٮًدؾى كدنػ٭  ٟى كقي ػ ًٔ ٧ى٨ٍ١ٌ ٚػٰ ري٠ٮ

ىٍب ٤ٔىٲ٭ػة؛  ، كادأ ٟى كدعخى ٱىًؽؾى ٕى ٧ةٔحى ٦ى٨ٍ ٦ ٍي ٤ٔىٲ٭ة صى ٌي ، كاظ ٟى ٟى ٩ًٲ ذي ة ٚٲ٭ة ٣ًؿث

ا٣ػ٧ي٪١ٍىًؿ. ةًء كى ٛىٍعنى ٍٕؿيكًؼ كد٪٭ٯ ٨ٔ ا٣ ٢  دىأ٦ٍيؿي ثًة٣ػ٧ى ـ  كصى ٔى  ٚإ٩ٌ٭ة ٧٠ة ٝةؿ اهلل 

ٟى ا - ٍٓ ذ٣ ىدٍجً ػ٪ى٨ً رىقػٮًؿ اهلل زي٥ٌ أ ًٞػ٫، ملسو هيلع هللا ىلصوٍػؾى ثكي ىؿةى ٤ٔػٯ ػتا سةث ، كا٣ػػ٧ي

ًؽق. ٍٕ ى ًٙ ا٣ٌىة٣ط ٨٦ً ث ٤ى  كاٝذٛةءى آزةًر ا٣ك 

ػٮاقي،  - ٍٞ ى ػ٢  كد ـ  كصى ػ ٔى ٨ٍ ٤ٔىٲػ٫ً ثةقػذؼةرًة اهلل  ًٕ ٟى أ٦ٍػؿه ٚةقػذ دى ٤ٔىٲ رى كإذا كى

ى٦ًٍؿًق ك٩ىٍ٭ٲ٫ًً كظى  ٢  ٰٚ ٠ذةث٫ً ٨٦ً أ ـ  كصى ٔى ـً ٦ة أ٩ـؿى اهللي  ك
ـي ـً ك٣ ؿا٫ً٦ً، كااذ٧ػة ت٫ًً٣ كظى

 ٌٰ ٜ  ملسو هيلع هللا ىلص٦ة صةءٍت ث٫ اٳزةري ٨ٔ ا٣٪ٌج   ٤ٔىٲٟ.هلًلً ، زي٥ٌ ٝي٥ٍ ٚٲ٫ ث٧ًة ٱىًع

ٞىؿٱتو ٨٦ً ا٣٪ٌةًس أك ثٕٲؽ. - ً٣ ، ٕىٍؽًؿ، ٚٲ٧ة أظجىجٍخى أك ٠ًؿ٬ٍخى  كى،ى دى٢ٍ٧ً ٨ٔ ا٣

-   ٢ ـ  كصى ٔى ٤ىذى٫، ك٠ذةبى اهلل  ٫ى كأ٤٬ى٫، كا٣ٌؽٱ٨ى كظ٧ى ٍٞ ًٛ كا٣ٕة٤٦ًٲ٨ى ث٫؛  كآزًًؿ ا٣

ػر  ٤ٔىٲػ٫ً،  ىػ٫ي، كا٣عى ٤ىػتي ٣ ٌُ ٫ي ٰٚ ًدٱػ٨ً اهلل، كا٣ ٍٞ ًٛ ٍؿءي ا٣ ٱ ٨ى ث٫ ا٣ػ٧ى ٚإٌف أ٢ٌٚى ٦ة دـى

ٲٍػًؿ ٠ي٤ةػ٫،  ؛ ٚإ٩ٌػ٫ ا٣ػٌؽ٣ٲ٢ي ٤ٔػٯ ا٣ؼى  ٢ ـ  كصى ٔى كا٧٣ًٕؿٚحي ث٧ًة ٱيذٞؿ بي ث٫ ٦ً٪٫ إ٣ٯ اهلل 

ٓى كا٣ٞةاؽي إ٣ٲ٫ً كاٳ٦ًؿي ث٫، كا٣٪ٌة٬ٰ ٨ٔ ا٧٣ٕةوٰ كا٣ػػ٧ي  ٮثًٞةًت ٠ي٤ة٭ػة. كثً٭ػة، ٦ػ
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، كإصػت،ن  ػ٢  ـ  كصى ػ ٔى دادي ا٣ٕجةدي ٦ٕؿٚحن ثػةهلل  ـٍ ى ، د  ٢ ـ  كصى ٔى ًٜ اهلل  ىػ٫ي كدىرى٠ػ دٮٚٲ  ةن ٣

 ، ّي٭ػٮًرق ٤٣٪ٌػةًس ٦ًػ٨ ا٣ذٌػٮٝٲًؿ ًو٦ٍػًؿؾى ٓى ٦ة ٚػٰ  ٤ىٯ ٰٚ ا٣ػ٧ىٕةًد، ٦ ٕي رىصةًت ا٣ ٤٣ؽ 

، كا٣سًٌٞح ث ٟى ، كاو٩ىكًح ثً ٟى ٤ٍُة٩ً ٍؽ٣ًٟ.كا٣٭ٲجًح ٣ًكي  ٕى

- ٍٕٛ ى ٟى ثة،ٝذىةًد ٰٚ او٦ٮًر ٠ي٤ة٭ة، ٤ٚىٲٍفى مٰءه أثٲ٨ى ٩ ، ك، أظٌػؿى ةن ك٤ٔىٲ

ى٦ٍ٪ تن ةن أ ٌٍ ٓى ٚى ٍمػؽي دى٣ٲػ٢ه ، ك، أص٧ ٍمػًؽ، كا٣ؿ  ٲحه إ٣ٯ ا٣ؿ  ًٔ ٍىؽي دا ٞى ٞىٍىؽ. كا٣ ، ٨٦ً ا٣

ػ٪ى٨ً ا٣٭ة ٜي ٝةاػؽه إ٣ػٯ ا٣ٌكػٕةدة. كًٝػٮاـي ا٣ػٌؽٱ٨ً كا٣ك  دٱػًح ٤ٔٯ ا٣ذٌٮٚٲػٜ، كا٣ذٌٮٚٲػ

٤ىػًت اٳًػػؿًة، كاوٍصػًؿ،  َى ػٍؿ ٚػٰ  ىة ،ى دٞي ثة،ٝذىةد، ٚآزًٍؿقي ٚػٰ دي٩ٍٲػةؾى ٠ي٤ة٭ػة. كى

ٍمًؽ؛ ٚػت ٗةٱػحى ٣تقػذ١ًٍسةًر  ة٥ًً٣ ا٣ؿ  ٪ى٨ً ا٧٣ٕؿكٚح، ك٦ٕى كاو٧ٔةًؿ ا٣ٌىة٣عًح، كا٣ك 

ٍصػ٫ي اهلل دٕػة٣ٯ، ك٦ىٍؿًػةدي٫، ك ٤ىػتي ثػ٫ كى ٍُ ًٰ ٫٣، إذا ٠ةف ٱي ٍٕ ػحي ٨٦ً ا٣جًؿة كا٣ك  ٦يؿاٚٞى

ػ٨ي  ، كٱيعىة ـ  ًٕ ٍىؽى ٰٚ مأًف ا٣ٌؽ٩ٲة ٱيٮًرثي ا٣ ٞى أك٣ٲةا٫ ٰٚ داًر ٠ىؿا٦ذ٫ً. كا٤ٔى٥ٍ أٌف ا٣

ٟى ك، دكذىٍى٤ًطي أ٦ٮرىؾى ثأٌٚػ٢ى  ٟى ك٦ى٨ٍ ٱى٤ٲ ٮطى ٩ٛكى ى٨ٍ دىعي ٟى ٣ ٌ ٨٦ً ا٣ٌؾ٩ٮب، كإ٩

، كدى٤يٍط ػ ٟى ي ًؽرد ٍٞ دٍ ٦ى ـً ى .٦ً٪٫. ٚىأٍد٫ًً، كا٬ذًؽ ث٫، دىذ٥ً  أ٦ٮريؾى كد ٟى ٟى كٔة٦ٌذي  ةٌوذي

، كا٣ػذى٧ًًف ا٣ٮقػٲ٤حى  - ٟى ٟى رىٔٲٌذيػ ىػ ٥ًٍٞ ٣ ، ٱكذى  ٢ ـ  كصى ٔى ٨ٌْ  ثةهللً،  كأٍظًك٨ً ا٣

. ٟى  إ٣ٲ٫ ٰٚ او٦ٮًر ٠ي٤ة٭ة، دكذىًؽـٍ ث٫ ا٣٪٧ٌٕحى ٤ٔىٲ

،ى دىذ ً٭٧ى٨  أظؽ - ى٦ٍػًؿق  ان كى ًٙ أ ػ ٟى ٝجٍػ٢ى دى١ىن  ٤ًػ ٧ى ٔى ةٲ٫ً ٦ًػ٨  ٣ ٨٦ً ا٣٪ٌةًس ٚٲ٧ة ديٮى

ٟى ثة٣ذ   ٢ٍ ٦ًػ٨ مػأ٩ً ٕى ْ ٪ٮفى ا٣ٌكٲٌبحى ث٭٥ ٦أزى٥ه. ٚةٍص آًء كا٣ ٥ً ثة٣جيؿى ٧ح؛ ٚإٌف إٱٞةعى ا٣ذ ٭ى ٭ى

ٟى  ٪ٍػ ًٕ ػ٫ي ٔػ٪٭٥، ٱي ٌٍ ٨ٌ ث٭٥، كارٚي ٌْ ٮءى ا٣ ٟى قي دٍ ٔ٪ٍ ، كاَؿي ٟى ٨ٌ ثأوعةثً ٌْ ٍك٨ى ا٣ ظي

٭٥ كرٱةًذ٭٥. ًٔ ٪ة ًُ ٟى ٤ٔٯ اٍو  ذ٣

ٔىؽيك  اهللً ا٣ٌنٲُةفي ٰٚ أ٦ًٍؿؾى  - ٧ٍ٘ىـان؛ ٚإ٫ٌ٩ إ٧ٌ٩ة ٱى١ذٛػٰ ثة٤ٞ٣ٲػ٢ً ٦ًػ٨  كى،ى ٱىًضؽىف   ٦ى

. كا٤ٔىػ٥ٍ  ٟى ٔىٲًٍنػ ىػؾاذةى  ٟى ٣ ػ ٘ةىي ٨ٌٌْ ٦ػة ٱي٪ ٮًء ا٣ ٘ى٥ة ٰٚ قي ٟى ٨٦ً ا٣ ، ٚٲيؽًػ٢ي ٤ٔىٲ ٟى ً٪٬ٍ كى

ي٦ٮرًؾ، كدػؽٔٮ  ٛىٯ ث٫ ٦ة أظجىجٍخى ٠ًٛةٱذى٫ ٨٦ً أ ٨ٌْة ٌٝٮةن كراظحن، كدي١ ٍك٨ً ا٣ ٟى دىًضؽي ثعي ٌ أ٩

ٟى  ػ٨ٌ  ث٫ ا٣٪ٌةسى إ٣ٯ ٦ىعجٌذً ٌْ ٍكػ٨ي ا٣ ٟى ظي ػ ٍٕ . كى،ى ٱ٧٪ى ٟى ىػ كا،قذٞة٦ًح ٰٚ او٦ٮًر ٠ي٤ة٭ػة ٣
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 ، ، أف دكػػذ٢٧ًٕى ا٣ػػػ٧ىكأ٣حى، كا٣جٍعػػرى ٔػػ٨ أ٦ػػٮرًؾى ٟى ، كا٣ٌؿأٚػػحي ثؿٔٲٌذًػػ ٟى ثأوػػعةثً

٭ة، ثػ٢  ٲ٧ي٭ػة كٱيىػ٤ًعي ْىؿى ٚٲ٧ػة ٱٞي ؿةى ًو٦ٮًر اوك٣ٲةًء، كا٣ًعٲةَحى ٤٣ٌؿٔٲٌح، كا٣٪ٌ كا٣ػ٧يجةمى

ؿ ٧ٍػ٢ي ٣ًذ١ي٨ً ا٣ػ٧يجةمى ْىؿي ٚػٰ ظػٮااض٭٥، كظى ةي ًو٦ٮًر اوك٣ٲةًء، كا٣ًعٲةَحي ٤٣ٌؿٔٲٌحً، كا٣٪ٌ

ىٍػ٤ًػٍه  ػ٪ٌحً. كأ ىٍظٲػة ٤ً٣ك  ـي ٤٣ػٌؽٱ٨ً، كأ ٦ؤك٩ةدً٭٥، آزىؿى ٔ٪ٍؽىؾى ٧ٌ٦ًة قٮل ذ٣ٟ؛ ٚإ٩ٌػ٫ أٝػٮى

٤ٍٕىػ٥ي أ٩ٌػ٫ ٦ىكػؤكؿه ٧ٌٔػة وػ٪ى  ؿ دى ٦ى٨ ٱ ٟى دٛى ًٓ ٬ؾا، كدٛؿ دٍ ثذٞٮٱ٥ً ٩ًٛك ٧ٲ ٟى ٰٚ صى ، ٩ًٲ ذى ٓى

ًـّا،  ػ ًٔ ٕى٢ى ا٣ٌؽٱ٨ى ًظٍؿزان ك ٢  ص ـ  كصى ٔى ؾه ث٧ًة أقةء؛ ٚإٌف اهلل  ، ك٦يؤاػى ٨ى ـًم  ث٧ًة أظكى ك٦ىٍض

٫ كدىٍؿٔةقي ٩ىٍ٭شى ا٣ٌؽٱ٨ كَؿٱٞحى ا٣٭يؽل. ٍٟ ث٧ى٨ٍ دىكٮقي ـٌزىق. ٚةٍق٤ي ٕى٫ كٔ ٓى ٦ى٨ ادٌج  كرىٚى

ػؿاا٥ً ٤ٔػٯ ٝػؽًر ٦ى  - ػؽكدى اهللً دٕػة٣ٯ ٚػٰ أوػعةًب ا٣ضى ٥ًٍ ظي ٝى ٪ػةًز٣٭٥ ك٦ػة كأ

ٔيٞٮثحى أ٢ً٬ٍ ا٣ٕٞٮثًح؛ ٚإٌف ٚػٰ  ٍؿ  ٍف ث٫، ك، ديؤػة ، ك، دى٭ةكى ٟى ُة٢ٍ ذ٣ ٕي ٌٞٮق، ك، د اقذع

ٟى  ـًـٍ ٤ٔػٯ أ٦ٍػًؿؾى ٚػٰ ذ٣ػ ػ ٍٔ ، كا ٟى ٪ةػ ّى ٍكػ٨ى  ٟى ظي ًٍٛكؽي ٤ٔىٲ ى٧ة ٱي ٟى ٣ ٟى ٰٚ ذ٣ ًُ ؿٱ دٛى

ٟى دً  جى٫ى كا٣جًؽىٔةًت ٱىٍك٤ى٥ٍ ٣ ٪ى٨ً ا٧٣ٕؿكًٚح. كىصة٩ًًت ا٣ن  .ثًة٣ك  ٟى ي ٟى ٦يؿكءد ، كدىذ٥ً  ٣ ٟى  ٱ٪ي

ٍ٭ؽ كإذا ٔة٬ؽتى  - ٔى  ان ٔى ًٙ ث٫، كإذا كى ٪حى، ؽٍ ٚى قي. كاٍٝجى٢ً ا٣عكى ـٍ تى ا٣ؼٲٍؿى ٚأ٩ًض

ٟى ٔػ٨  ى دٍ ٣ًكػة٩ . كاٍمؽي ٟى ٲٍتو ٨٦ً رىٔٲٌذً ٔى ٲًٍت ٠ي٢ة ذم  ٔى ٧ًٍٍٗي ٨ٔ  ٍٓ ث٭ة. كا كادٚى

ٍػًه أ٬ٍػ٢ى ا٣ ٝى ً٘ػٍي أ٤٬ٍىػ٫. كأ ـ كًر، كأث ٪٧ٌٲ٧ػًح؛ ٚػإٌف أٌكؿى ٚىكػةًد ٝىٍٮًؿ ا١٣ىؾًب كا٣

ٍؿأةي ٤ٔٯ ا١٣ؾًب؛ ًوف   ، ٰٚ ٔةًص٢ً او٦يٮًر كآًص٤ً٭ة، دٞؿٱتي ا١٣ىؾكًب كا٣ضي أ٦ًٍؿؾى

ـ كرى كا٣٪٧ٌٲ٧ػػحى ػةد٧ًذي٭ػػة؛ وٌف ا٣٪ ٧ٲ٧ػػحى ، ٱىٍكػػ٤ى٥ي  ا١٣ػػؾبى رأسي ا٧٣ػػآز٥ًً، كا٣ػػ

ًٕ٭ة ، ك، ٱكذٞٲ٥ي ٧ً٣يُٲ  أ٦ٍؿه. وةًظجي٭ة، كٝةا٤ى٭ة ، ٱٍك٤ى٥ي ٫٣ وةًظته

. ككاًوػػ٢ً  - ٌٜ ـ  اومػػؿاؼى ثػة٣عى ػ ًٔ ى ػتًح. كأ ػػٍؽًؽ كا٣ى  ىًظػت  أ٬ٍػ٢ى ا٣ىة كأ

ةى أ٦ًٍؿق، كا٣ػذ٧ًٍف ٚٲػ٫  ـٌ ًٔ ٍص٫ى اهللً دٕة٣ٯ ك ٟى كى ًٖ ثًؾ٣ ًظ٥ى، كاثذى ٕٛةءى، كًو٢ً ا٣ؿ   ٌ ا٣

٧ة رأٱىػ ٍٮرى، كاٍوًؿٍؼ ٔ٪٭ي ٮءى او٬ٮاًء، كا٣ضى ى٫ كا٣ٌؽارى اٳًػؿةى. كاصذ٪ًٍت قي ، زىٮاث ٟى

ٜة ٚػٲ٭٥،  ٍؽًؿ ًقٲةقذى٭٥، كٝي٥ٍ ثًة٣عى ٕى ٥ٍ ثة٣ ًٕ . كأ٩ ٟى ٟى ٣ًؿىٔٲٌذً ٟى ٨٦ً ذ٣ ى ىؿاءد كأًّ٭ٍؿ ث

ٟى إ٣ٯ قجٲ٢ً ا٣٭يؽل.  كثة٧٣ٕؿًٚح ا٣ذٰ د٪ذ٭ٰ ثً
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ةى  - ٝػةرى كا٣ًع٤ٍػ٥ى، كإٱٌػةؾى كا٣ًعػؽ  ػت. كآزًػًؿ ا٣ٮى ٌى ٟى ٔ٪ػؽى ا٣٘ ٍٟ ٩ٛكى كا٤ًٍ٦

جٲ٤ً  ٘يؿكرى ٚٲ٧ة أ٩خى ثكى ٲٍلى كا٣  ُ ٕى٢ي ٦ػة أمػةءي؛ كا٣ ٍه أٚ  ٤ ٫. كإٱٌةؾى أف دٞٮؿى إ٩ٌٰ ٦يكى

ٟى ٣ػ٫.  ق ، مػؿٱ ٍظػؽى ًٍٞه ا٣ٌؿأًم ك٤ًًٌٝح ا٣ٲٞٲ٨ً ثػةهللً كى ى ٟى إ٣ٯ ٩ ٓه ًٚٲ ًؿٱ ٟى قى ٚإٌف ذ٣

قي ا٣٪ٌٲٌحى ٚٲ٫ كا٣ٲٞٲ٨ى ث٫.هلًلً كأػ٤ًٍه  ٍظؽى  كى

ٟى  - ٍ٤ ٫ي ٨٧ٌ٦ً ٱى هلًلً كا٤ٔى٥ٍ أٌف ا٣ػ٧ي ٔي ـً ى٨ٍ دًضؽى د٘ٲ ػؿى ٱيؤدًٲ٫ً ٦ى٨ ٱىنةءي كٱى٪ نةءي. ك٣

٤ػًح ا٣٪٧ٌٕػًح ٦ًػ٨ أوػعةًب  ٭ى عى ٦ً٪ػ٫ إ٣ػٯ صى ػؽو أٍقػؿى ٤ٮؿى ا٣٪٧ًٌٞح إ٣ٯ أظى ا٣٪٧ًٌٕح كظي

٥ً اهللً كإظكة٫ً٩، كاقػذُة٣ٮا  ٕى ٍك٣ًح، إذا ٠ٛؿكا ث٪ً ٮًط ٣٭٥ ٰٚ ا٣ؽ  جٍكي ٤ٍُةًف كا٣ػ٧ى ا٣ك 

.٫٤ً ٌٍ  ث٧ًة آدة٥٬ي اهللي ٨٦ً ٚى

- . ٟى قى ٩ًٛك ؿى ٟى مى و  كدىٍع ٔ٪ٍ ـي ؿي كد١٪ًػ ٨ٍ ذىػةاؿيؾى ك٠ي٪ػٮزيؾى ا٣ذػٰ دىػٍؾػى ك٣ذ١ي

ػؽى   ٞ ٧ػةرةى ثًتًد٬ػ٥، كا٣ذٌٛ ًٔ ٣حى، كاقذىػتحى ا٣ٌؿٔٲٌػًح، ك ؽى ٍٕ ، كا٣ذٌٞػٮل، كا٣ػػ٧ى ا٣جًؿ 

٤ٍ٭ػػٮًٚ٭٥. كا٤ٔىػػ٥ٍ أٌف او٦ػػٮاؿى إذا  ِى ٣ًػػًؽ٦ةا٭٥، كاإلٗةزػػحى ٧ً٣ى ػػ ٍٛ و٦ػػٮًر٥٬، كا٣ًع

، كإذا ٠ة٩ىٍخ ٰٚ إوػتًح ا٣ٌؿٔٲٌػًح كإُٔػةًء ٠سيؿىٍت كذيًػؿىٍت ٰٚ ا٣ؼـاا٨ً ، ديس٧ًٍ  ؿي

ٍخ ث٭ػة ا٣ٕة٦ٌػحي كدـٱٌ٪ػٍخ ث٭ػة  ىٍخ كوػ٤ىعى ث ٙة اوذٱًٌح ٔ٪٭٥ ٧٩ىٍخ كرى ٞٮًٝ٭٥ ك٠ى ظي

ٟى  ـي ػـاا٪ًػ ٨ٍ ٠ى٪ٍػ حي. ٚى٤ٍػٲ١ي ٪ٕى ـ  كا٣ػػ٧ى ػ ًٕ ًٞؽى ٚٲ٭ة ا٣ ، كأذي ـ٦ٌةفي ا٣ٮي،ةي، كَةبى ث٭ة ا٣

ـً كأ٬ٍ  ٧ةرًة اإلقت ًٔ ٜى او٦ٮاًؿ ٰٚ  ٚةٍؿ ٦ً٪٫ ٤ٔٯ أك٣ٲةًء أ٦ٲًؿ ا٧٣ػؤ٦٪ٲ٨ى دٛؿٱ ٫٤ً، ككى

٭٥، كدٌٕ٭ٍؽ ٦ة ٱيٍى٤ًطي أ٦ػٮرى٥٬  ىى ٟى ًظىى ٟى ٨٦ً ذ٣ ٟى ظٞٮٝى٭٥، كأكًؼ رٔٲٌذى ًٝجى٤ى

ـٱؽى ٨٦ً  جٍخى ا٣ػ٧ى ، كاقذٮصى ٟى ٟى ٝىٌؿًت ا٣٪٧ٌٕحي ٤ٔىٲ ٤ٍخى ذ٣ ٕى ٟى إذا ٚ ٌ ٭٥؛ ٚإ٩ ةٱنى ك٦ٕى

ؿاصً  ٟى ٤ٔٯ ًصجةٱًح ػى ٟى اهلل دٕة٣ٯ، ك٠٪خى ثًؾ٣ ٤ًػ ٟى ك٧ٔى ًٓ أ٦ػٮاًؿ رٔٲٌذًػ ٧ٍ ٟى كصى

 ، ٟى ٟى أٍقػ٤ىفى ٣ًُةٔذًػ ٟى كإظكػة٩ً ػٍؽ٣ً ٔى ػ٤٧ًى٭٥ ٦ًػ٨  ٓي ٧ً٣ػة مى رى، ك٠ةف ا٣ض٧ٲ أٝؽى

ٛيك ٌؽدتي  ةن كأَٲتى أ٩ ٟى ًٚٲ٧ة ظى ٍؽ ٩ٛكى . ٚةٍص٭ى ٟى ٰٚ ٬ػؾا ا٣جػةب،  ١ً٣ي٢ة ٦ة أردتى ى ٣

ٜى ٚػٰ ًٛ ي٩ ٟى ٚٲ٫؛ ٚإ٧ٌ٩ة ٱجٞٯ ٨٦ً ا٧٣ةؿ ٦ة أ ٥ٍ ًظٍكجذي ْي ٍٕ ػ٫. كأػًؿٍؼ  ك٣ذى ٞة قػجٲ٢ً ظى

٥ٍ ٤ٔىٲ٫. ىزًجٍ٭ي ١ٍؿى٥٬، كأ  ٤ً٣ٌنة٠ؿٱ٨ى مي
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-   ٜ ػٍٮؿى اٳًػػؿًة، ٚذذ٭ػةكفى ث٧ًػة ٱىًعػ ٗيؿكري٬ػة ٬ى ٟى ا٣ػٌؽ٩ٲة ك كإٱٌةؾى أف دي٪ًكٲى

ٟى  ٤ي ٨ٍ ٧ٔى ٍى ٱيٮًرثي ا٣جىٮارى. ك٣ٲ١ي ، كا٣ذٌٛؿٱ ٍى فى ٱيٮًرثي ا٣ذٌٛؿٱ ؛ ٚإٌف ا٣ذٌ٭ةكي ٟى هلًلً ٤ٔىٲ

٢  كٚٲ٫، ـ  كصى ٖى  ٔى ػجعة٩ى٫ ٝػؽ أقػج دجةرىؾى كدٕة٣ٯ. كاٍرجي ا٣سٌٮابى ٦ً٪ٍػ٫ي؛ ٚػإٌف اهلل قي

١ًٍؿ، ك٤ٔىٲ٫ً ٚةٔذ٧ًٍؽ،  ٤ى٫ي، ٚةٔذًى٥ٍ ثة٣ن  ٌٍ ٟى ٚ ٱٍ ؿى ٣ؽى ٟى ٧ٕ٩ذى٫ ٰٚ ا٣ٌؽ٩ٲة، كأّ٭ى ٤ٔىٲ

ٲٍػػؿ دٍؾى اهللي ػى ـً ، كإظكػػةًف ةن كإظكػػة٩ ان ٱىػػ ػػ١ًٍؿ ا٣ٌنػػة٠ًؿٱ٨ى ؛ ٚػػإٌف اهللى ٱيسٲػػتي ثًٞػػؽًر مي

ٍعًك٪ٲ ٥ً، كأ٣جفى ٨٦ً ا٣ٕةٚٲًح كا١٣ؿا٦ح.ا٣ػ٧ي ٕى ٧ ٢ى ٨٦ً ا٣٪ة ٜ  ٚٲ٧ة ظى ٯ ا٣عى ٌى ، كٝى  ٨ى

ًٞؿىف  ذى٩ٍج - ،ى دىٍع ،ى دي٧ة٣ًبى٨  ظةًقؽةن كى ٧ى٨  ٚػةًصؿان ، كى ،ى دىػٍؿظى ،ى دىًىػ٤ى٨  ان ، كى ، كى

ٝى٨  ٩ى٧ٌة٦ػان ٠ىٛٮر ا، ك،ى ديىؽة كًّ ؽي ٔى ،ى ديؽا٬ً٪٨   ٗىػةن ، كى ،ى دػأ٦٪ى٨   ،ى ديػٮا٣ًٲى٨  ان ٌؽار، كى ، كى

ٕى٨  ٗةكٱةن ٚةًقٞ ػؽىف  ٦يؿااٲػةن ، ك، دىذٌجً ًٞػؿىف  إ٩كػة٩ةن ، ك، دىٍع٧ى ،ى دىٍع دٌف  ةن ، كى ،ى دىػؿي ، كى

٪ى٨  ثةَتن ان ٚٞٲؿ قةاتن  كة ،ى ديعى ػًع١، كى ٌٍ ْىػ٨  ٦ي ،ى ديتًظ ػؽةن ، كى ٍٔ ٛىػ٨  كى ،ى ديٍؼ٤ً ، ان ، كى

ف  ٚىٍؼؿ ٮى ٬ي ـٍ ى ،ى ان ك، د ج ، كى ٌى ٗى ف   ً٭ؿى ٍْ ي ىٍؾػةن د ،ى دىأدًٲى٨  ث ،ى دى٧ًٍنػٲى٨  ٦ىؿىظػةن ، كى ،ى ةن ، كى ، كى

ٛى٭ ػ ٲٍ٪ػةن دؿ٠جى٨  قى ٔى ـً  ٕى٨  ٤٣٪ ٧ٌػة  دىػٍؿٚ
،ى ٤ىػًت اٳًػػؿة، كى َى َى٨  ٚػٰ  ػؿة ،ى دٛي ، ك، ةن ، كى

٤ى٨  زىٮابى اٳًػؿ ًُ ،ى ديج ٬ٍجحن ٦ً٪٫ أك ٦ىؼةٚحن، كى ة٥ًً٣ رى ٌْ ٨  ٨ٔ ا٣ ٌى ٧ً  ًة ثة٣ٌؽ٩ٲة.د٘ى

ػٍؾ ٔػ٨ أ٬ٍػ٢ً  - ٟى ثػة٣ًع٥ًٍ٤. كػي ػ ٞى٭ػةًء. كاقػذ٢ٍ٧ًٕ ٩ٛكى ٛي رةى ا٣ كأ٠سًٍؿ ٦ينػةكى

ٟى أ٬ٍػ٢ى  ،ى ديػٍؽًػ٤ى٨  ٚػٰ ٦ىنػٮردً ٢ً كا٣ػٌؿأًم كا٣ًع٧١ٍػح. كى ٍٞ ٕى ا٣ذٌضةًرًب كذىًكم ا٣

ٕى٨  ٣٭٥ ٝىٮ،ن  ًٌٝح كا٣جيٍؼ٢ً، ك، دىٍك٧ى رى٥٬ أ٠سىؿي ٨٦ً ٦ى٪ٕٛذً٭٥.ا٣ؽة ؿى ًى  ؛ ٚإٌف 

ىٲٍفى مٰءه أقؿعى ٚىكةد - ػٌط.  ان ك٣ ٟى ٦ًػ٨ ا٣ن  ٧ً٣ػة اقػذٞجى٤ٍخى ٚٲػ٫ أ٦ٍػؿى رىٔٲٌذًػ

ؿٱى ٟى إذا ٠ي٪ٍخى ظى ٌ ٤ى٥ٍ أ٩ ٍٔ ٟى  ةن كا ٠٪ٍخى ٠سٲؿى اوٍػًؾ، ٤ٝٲ٢ى ا٣ُٕٲٌح، كإذا ٠٪ٍخى ٠ؾ٣

ٟى أ٦ؿيؾى إٌ، ٤ٝٲتن  ى ٥ًٍٞ ٣ ٙة ٔػ٨ ٥٣ ٱكذ ٟى ثة١٣ى ًٞؽي ٤ٔٯ ٦ىعجٌذ ٕى ٟى إ٧ٌ٩ة د ؛ ٚإٌف رىٔٲٌذى

ٟى ثةإلٌٚػةًؿ ٤ٔىػٲ٭٥،  ىػ ٟى ٣ ٛةءي أك٣ٲةاػ ٍٮًر ٤ٔٲ٭٥، كٱىؽكـي وى أ٦ٮا٣ً٭٥، كدىٍؿًؾ ا٣ضى

ث ػ٫،  ٯ ث٫ اإل٩كػةفي رى ٔىىى ىٌكؿي ٦ة  ، كا٤ٔى٥ٍ أ٫ٌ٩ أ ط  ٍك٨ً ا٣ُٕٲًٌح ٣٭٥. ٚةصذى٪ًًت ا٣ن  كظي

ػ٢ٌو  ـ  كصى ػ ٔى ، ك٬ػٮ ٝىػٍٮؿي اهللً  ـٍمو ٣ًح ًػػ ـً ٍ٪ ٰى ث٧ًى  ڭ ڭ ڭ  ۓ ژكأٌف ا٣ٕةًو
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ػػ٢ٍ [61ا٣ذ٘ػػةث٨و ] ژ   ۇ ۇ ڭ ٕى ، كاٍص ٜة ػػٮًد ثػػة٣عى ٜى ا٣ضي ؿٱػػ َى  ٢ٍ ػػ٭ة ؛ ٚكى

ة ك٩ىٲج ًّْ ٟى ظى ػ٢ً أ٧ٔػةًؿ ةن ٧ٍ٤ً٣يٍك٧٤ٲ٨ى ٠ي٤ة٭٥ ٨٦ً ٚىٲٍبً ٌى ػٮدى ٦ًػ٨ أٚ ٨ًٍٞ أٌف ا٣ضي ىٱٍ ، كأ

٤ٞي ًؽدٍقي ٣٪ًٛكٟ ػي جةد، ٚأٔى ًٕ ٧ىتن ةن ا٣ ٔى ج ، كاٍرضى ث٫   .ةن ك٦ىٍؾ٬ى

٪ًٍؽ ٰٚ دىكاكٱػ٪ً٭٥  - ي٦ٮرى ا٣ضي ٍؽ أ ٌٞ ىدًٍرٍر ٤ٔىػٲ٭٥ أرزاٝى٭ػ٥، ك٦ى١ػةدًج٭كدٛ ٥، كأ

ٟى أ٦ٍػؿى٥٬، ك ـى ٣ػ ػٮة ٟى اهللي ٚػةٝذى٭٥، كٱٞي ً ةٱًن٭٥؛ ٣ٲيٍؾ٬ًتى ثًػؾ٣ ٍٓ ٤ٔىٲ٭٥ ٰٚ ٦ٕى كقة

٤ٮو ى٦ًٍؿؾى ػي ٟى كأ ى٭٥ ٰٚ َةٔذً ٱؽى ث٫ ٝي٤ٮث ػ٤ٍُةفو ةن كا٩نؿاظ ةن كٱـى ٍكػتي ذم قي . كظى

٪ًؽق كرىٔٲٌذ٫ً ذا رىٍظ٧ ٍؽ٫ًً٣ كًظٲُذًػ٫ كإ٩ىػة٫ًٚ ٨٦ً ا٣ٌكٕةدًة أف ٱ١ٮفى ٤ٔٯ صي ٔى حو ٰٚ 

ػ٢ً  ٌٍ ىٲ٨ًٍ، ثةقذنػٕةًر ٚى ػًؽ ا٣جػةث ىظى ق كدٮقٕذ٫ً. ٚـاٱ٢ًٍ ٦ى١ٍؿكقى أ ٞذ٫ً كثًؿة ٛى ٪ةٱذ٫ًً كمى ًٔ ك

ٜى إف مةء اهللي ٩ىضةظ ٢ً ث٫، دى٤ٍ ـً ا٧ٕ٣ى ك
ـي ًؿ ك٣ تظ ةن ا٣جةًب اٳػى  .ةن كٚىتظ ةن كوى

م ٣ػٲفى ٚىٍٮٝىػ٫ مػٰءه ٦ًػ٨ كا٤ٔى٥ٍ أٌف ا٣ٌٞةءى ٨٦ً اهلل دٕة٣ٯ ثة١٧٣ةًف ا٣ػؾ -

ػٍؽًؿ  ٕى او٦ٮًر؛ ًو٫ٌ٩ ٦ًٲـافي اهللً ا٣ؾم ٱٕذًؽؿي ٤ٔىٲ٫ اوظٮاؿي ٰٚ اورض، كثإٝة٦ًح ا٣

ٙي ا٤ْ٧٣ٮـي، كٱأػػؾي  ، كٱى٪ذًى جي٢ي ٢ً دىى٤يطي ا٣ٌؿٔٲٌحي، كديؤ٦ى٨ي ا٣ك  ٰٚ ا٣ٌٞةًء كا٧ٕ٣ى

ٌُةٔػًح، ٜ  ا٣ ػ ٨ي ا٧٣ٕٲنحي، كٱيؤد ل ظى كٱىػؿزيؽي اهللي ا٣ٕةٚٲػحى  ا٣٪ٌةسي ظٞٮٝى٭٥، كدىعكي

ـي  ، ك٤ٔػٯ ٦ىضةرٱ٭ػة ٱ٪ذًضػ ٓي ػ٪ى٨ي كا٣ٌنػؿاا ، كديٍضػؿىل ا٣ك  كا٣ٌكت٦حى، كٱٞٮـي ا٣ٌؽٱ٨ي

ٍؽؿي ٰٚ ا٣ٌٞةء. ٕى ٜ  كا٣  ا٣عى

-  ًٙ ػ ٍُ ٍع ٔػ٨ ا٣٪  . كدىػٮر  ػ٢  ـ  كصى ػ ٔى كامذؽ  ٰٚ أ٦ًٍؿ اهلل 
 6و

كا٦ٍػًي إلٝة٦ػًح  

ٍؽ ٨٦ً ا ٕي ٤حى، كاث ٕىضى ؽكد. كأ٢ً٤ًٍٝ ا٣ ٨ٍ ا٣عي ػ٥ً، ك٣ذكػ١ي ًٞكى ٍٓ ثة٣ . كاٝ٪ىػ ٤ٜى ٞى ًؿ كا٣ ضى ٌٌ ٣

دٍ ٚػػٰ  ، كاقػػؽي ٟى ػػ٧ٍذً . كا٩ذجًػػ٫ٍ ٚػػٰ وى ٟى ٍٓ ثذضؿثذًػػ ًٛػػ . كا٩ذ ػػؿ  ًصػػؽ ؾى ٞى ، كٱى ٟى ػػ ًرٱعي

ٌضح. ٍٖ ٰٚ ا٣عي جٍ٭ًح. كاث٤ي ٍٙ ٔ٪ؽى ا٣ن  ٍى٥ى. كًٝ ًٙ ا٣ؼى . كأ٩ًى ٟى ًٞ ًُ ٍ  ٦ى٪

،ى ٦يع - ٟى ٦يعةثػةةه، كى ؽو ٨٦ً رىٔٲٌذً ٍؾؾى ٰٚ أظى ىػٍٮـي ،اػ٥و. ك، ٱأػي ة٦ػةةه، ك، ٣

 . ٟى ةػ ٍٓ ٣ًؿث ػ ًى ػٍؿ، كأذجًػٍؿ، كدىٮا ػٍؿ، كدػؽث ٍؿ، كد١ٛ  ْي ، كراًٝػٍت، كا٩ كدسجٌٍخ، كدػأف 

                                                 

ٛيضٮر.  6و ٞىٍؾؼي ثة٣  ا٣
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؛  ـو ًٟ دى ٍٛ ػ ٔى٨  إ٣ػٯ قى  ديٍكًؿ
،ى . كى ٟى ٜ  ٤ٔٯ ٩ًٛك ًٍ ا٣عى ٤ة ًٓ ا٣ٌؿٔٲٌح. كقى ٧ٲ ٍؼ ثضى

ى كارأ

ٔىْٲ٥و ا٩ذ ٢  ث٧ى١ةفو  ـ  كصى ٔى ٞة٭ة. ةن ٭ة٠ٚإٌف ا٣ؽة٦ةءى ٨٦ً اهللً  ٘ىٲًؿ ظى  ٣٭ة ث

٤ىػػ٫ي اهللي  - ٕى ػػؿاجى ا٣ػػؾم ٝػػؽ اقػػذٞة٦ىٍخ ٤ٔىٲػػ٫ ا٣ؿ ٔٲٌػػحي، كص ػػٍؿ ٬ػػؾا ا٣ؼى ْي كا٩

٥٬ ٠ىجٍذػ كة ػؽي ٔى ًق ك كة ػؽي ٕى ً ػحن، ك٣ ػٕحن ك٦ى٪ٕى ى٤ً٬ٍػ٫ً قى ا كًرٍٕٚحن، كًو ًـّ ًٔ ـً  ٗىٲْػ ةن ٣إلقت ، ةن ك

٘ةر ةدٱ٭٥ ذي،ًّ كوى ًؿ ٨٦ً ٦ٕي ٍٛ ٫ي ثٲ٨ى ان كًو٢ً٬ ا١٣ي ٍٔ ػٍؽًؿ  ، ٚٮزة ٕى ٜة كا٣ أوػعةث٫ً ثػة٣ع

ٕى٨  ٦ً٪٫ مٲب ـً ٚٲ٫، ك، دؿٚى ٕي٧ٮ ٰ   ةن كا٣ذٌكٮٱًح كا٣ ٗى٪ػ ٫ًٚ، ك، ٔػ٨  ؿى ٙو ٣ًنى ؿٱ ٨ٔ مى

ػؾىف  ٦ً٪ػ٫ ٚػٮؽى  ،ى دأػي ، كى ٟى ؽو ٦ًػ٨ ػةٌوػذً ،ى ٨ٔ أظى ، كى ٟى ى ،ى ٨ٔ ٠ةدًتو ٣ ٪ةقي، كى ً٘ ً ٣

ى٦ٍؿ ٛى٨  أ ،ى دي٤١ة . كاظٍ  ان ا،ظذ٧ةًؿ ٫٣. كى ٍه ُى ؛ ٚٲ٫ مى ٌٜ ى٦ًٍؿ ا٣عى ٢ً٧ً ا٣٪ٌةسى ٠ي٤ ٭٥ ٤ٔٯ أ

ـي ٣ًؿًةًء ا٣ٕة٦ًٌح. ـى ي٣ٛذً٭٥، كأ٣ ٓي ًو ٟى أٍص٧ى  ٚإٌف ذ٣

ٟى ػةًز٩ - ٤ٍخى ثًٮ،ٱذً ًٕ ٟى صي ٌ ٲ ةن كظةًْٚ ةن كا٤ٔى٥ٍ أ٩ ًٔ ٰى أ٬ٍػ٢ي ةن كرا ػ٧ة ، كإ٧ٌ٩ة قي

ػٍٮؾى ٦ًػ٨  ُى ؾي ٦ًػ٪٭٥ ٦ػة أٔ ٲ٭٥ كٝىٲة٧ي٭٥و دأػي ًٔ ٟى را ٌ ؛ ًو٩ ٟى ٟى رىٔٲٌذى ٤ً ػًٮ٥٬ ٧ٔى ٍٛ ٔى

 ٢ٍ٧ً ٍٕ ًد٬ػ٥. ٚةقػذى ىكى ٍٞػٮٱ٥ً أ ى ػتًظ٭٥ كد ـً أ٦ٍػًؿ٥٬ كوى ٞي٫ ٰٚ ًٝػٮا ًٛ ًؽردً٭٥، كدي٪ ٍٞ ك٦ى

رً  ٤ٔىٲ٭٥ ٰٚ ٠يٮى
 6و

ػ٢ً،   ٧ى ٕى ٟى ذىًكم ا٣ػٌؿأًم كا٣ذٌػؽثٲًؿ كا٣ذٌضؿثػًح كا٣ًؼجٍػؿًة ثة٣ ٤ًػ ٧ى ٔى

ٟى ٦ًػ٨ ا ٍٓ ٤ٔىٲ٭٥ ٰٚ ا٣ٌؿزًؽ؛ ٚإٌف ذ٣ قة ٕىٛةًؼ. ككى ٥ًٍ٤ ثة٣ٌكٲةقًح، كا٣ ًٕ ٞػٮًؽ كا٣ ٣عي

ٟى  ،ى ٱىٍىػًؿٍٚ ، كى ٢ه ًٗ ٟى ٔ٪٫ مػة ٘ى٤ٍ . ك، ٱىٍن ٟى ىٲٍ يٍق٪ًؽى إ٣ ٟى ٚٲ٧ة د٤ٌٞؽتى كأ ى ا٣ٌتز٦ح ٣

٧ٍٕػًح  ٲٍخى ثػ٫ زٱػةدةى ا٣٪ة ٔى ٟى ٦ذٯ آزىٍؿدى٫ي كٝي٧ٍخى ٚٲ٫ ثة٣ٮاصًت اقذؽ ٌ ، ٚإ٩ ٔ٪٫ وةًرؼه

، كاقذىٍضؿىٍرتى ث٫ ا٣ػ٧ىعجٌحى  ٟى ٤ً ٍظؽكزًح ٰٚ ٧ٔى
ٍك٨ى اوي ، كظي ٟى ة ، ٨٦ً رث ٟى ٨٦ً رىٔٲٌذًػ

 ، ٟى ػًخ ا٧ٕ٣ػةرةي ثً٪ةظٲذًػ ، كٚىنى ٲٍػؿاتي ثًجى٤ىػًؽؾى ر ًت ا٣ؼى تح؛ ٚؽى ٪ٍخى ٤ٔٯ ا٣ى  ًٔ ي كأ

ٟى  ، كٝىًٮٱػخى ثًػؾ٣ ٟى ي ، كدٮٌٚؿىٍت أ٦ٮا٣ ٟى ؿاصي سيؿى ػى ، ١ٚى ًرؾى ؿى ا٣ًؼٍىتي ٰٚ ٠يٮى كّ٭ى

ٟى  ًكػ ٍٛ ى ٕىُةًء ٚٲ٭٥ ٨٦ً ٩ ، كإرًةًء ا٣ٕة٦ًٌح ثإٚةًًح ا٣ ٪ًٍؽؾى ، ك٠ي٪ٍػخى ٤ٔٯ اردٲةًض صي

ي٦ٮًرؾى ٠ي٤ة٭ػة  ، ك٠ي٪ٍخى ٰٚ أ ؾى كة ٔىؽي ٍؽًؿ ٰٚ ذ٣ٟ ٔ٪ٍؽى  ٕى ٰ  ا٣ ًً ٦ع٧ٮدى ا٣ٌكٲةقًح، ٦ىٍؿ

                                                 

.  6و ٓي ٍٞ ٓي ٠يٮرةو ا٧٣ؽٱ٪حي كا٣ى  ٧  صى
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ـٍ ٤ٔىٲ٫ مٲب ؽة ،ى دٞي ٌؽة. ٚى٪ةًٍٚف ٰٚ ٬ؾا، كى ٔي ٍؽؿو كٌٝٮةو كآ٣حو ك ٔى ج ػحي ةن ذا  ٍؽ ٦٘ى ، ديٍع٧ى
 4و

 

، إف مةء اهلل.  أ٦ًٍؿؾى

ٟى  - ٤ً ٢ٍ ٰٚ ٠ي٢ة ٠يٮرةو ٨٦ً ٧ٔى ٕى ى٦ٲ٪كاص ، كٱ١ذيػتي  ةن أ ٟى ٧ٌة٣ًػ ٔي ٱيؼجًؿيؾى أػجةرى 

ى٦ٍػًؿق  ػةٱ٨ًه ًو ٤ًػ٫ ٦ٕي ٓى ٠ي٢ة ٔة٦ًػ٢و ٚػٰ ٧ٔى ٟى ٦ ٌ ٟى ثًكٲؿدً٭٥ كأ٧ٔة٣ً٭٥، ظذٌٯ ٠أ٩ إ٣ٲ

و ٚإٍف رأٱخى  ٟى ٔىٮاًًٝت ٦ة أردت  ٨٦ً ذ٣ ٍؿ ٰٚ  ْي ق ثأ٦ٍؿو ٚة٩ ٤٠ة٫. كإف أردت  أف دأ٦يؿى

ٍٮتى ٚٲ٫ ظي  ٫ً، كإٌ، ا٣ٌكت٦حى ٚٲ٫ كا٣ٕةٚٲحى كرىصى ًٌ ًٓ ٚأى٦ٍ ٍ٪ ٍك٨ى ا٣ٌؽٚةًع كا٣٪ ٍىًط كا٣ى 

ػؿى  ْى ث٧ٌػة ٩ ٌؽدىػ٫؛ ٚإ٩ٌػ٫ ري ٔي ٍؾ ٚٲ٫  ٥ًٍ٤ ث٫، زي٥ٌ ػي ًٕ ًؿ كا٣ ٍٓ أ٢٬ٍى ا٣جىى ٍٙ ٔ٪٫، كراًص ٚذىٮٝ 

ٟى كأٔضجىػ٫، كإف ٣ػ٥  ٌٮاقي ذ٣ ٞى ل ٚ ٢ي ٰٚ أ٦ٍؿو ٨٦ً أ٦ًٍؿًق كٝؽ كادةقي ٤ٔٯ ٦ة ٱ٭ٮى ا٣ٌؿصي

٫ي  ٔىٮاًٝج٫ً أ١٤٬ى ٍؿ ٰٚ  ْي ق.ٱ٪  ، ك٩ٞيى ٤ٔىٲ٫ أ٦ٍؿى

ػ٢   - ـ  كصى ػ ٔى ػٍٮًف اهلل  ٔى ػؽى  ٍٕ ، كثةًمػٍؿقي ث ـى ٰٚ ٠ي٢ة ٦ػة أردت  ـٍ ٢ً٧ً ا٣عى ٍٕ ٚةقذى

،ى  ، كى ٟى ػ٢ً ٱٮ٦ًػ ٧ى ٔى ٍغ ٦ًػ٨  . كاٚؿي ٦ٮًرؾى
ي ًٓ أ ٧ٲ ٟى ٰٚ صى ة  رث

ثة٣ٌٞٮًة. كأ٠سًًؿ اقذؼةرةى

٘ىؽو  ً ؛ ٚإٌف ٣ ٟى ًك ٍٛ ؿدى٫ ث٪ى ، كأ٠سًٍؿ ٦يجةمى ٘ىًؽؾى ً ٍؿقي ٣ ي٦ػٮر ديؤػة ٟى ٔػ٨  ان أ ػٮاًدثى دي٤ٍ٭ٲػ كظى

. كا٤ٔىػ٥ٍ أٌف ا٣ٲىػٍٮـى إذا ٦ٌػٯ ذ٬ىػتى ث٧ًػة ٚٲػ٫، ٚػإذا  ٟى ا٣ؾم أٌػػؿتى ٢ً ٱٮ٦ً ٧ٔى

ًٍٕؿض ٔ٪٫. ٚػإذا  ٟى ظذٌٯ دي ٟى ذ٣ ٤ى ٘ى ٧ى٢ي ٱٮ٦ىٲ٨ًٍ، ٚن ٔى ٟى  ٓى ٤ٔىٲ ٤ى٫ اصذ٧ى أٌػٍؿتى ٧ٔى

، كأظ١ى٧ٍخى  ٟى ى ٩ ٟى كثؽى ٍٛكى ٤ى٫ أرىٍظخى ٩ ـو ٧ٔى ٲٍخى ١ً٣ي٢ة ٱٮ ٌى .أ٦ ٟى ٤ٍُة٩ً ي٦ٮرى قي  أ

ػٮٱٌذً٭٥  - َى ػٛةءى  ٨ًٍٞ وى ًؼ ٦ً٪٭٥، ز٥ٌ اقػذىٲٍ ٍؿ أظؿارى ا٣٪ٌةًس، كذىًكم ا٣ٌنؿى ْي كا٩

ؿدى٭٥ ثة٣٪ ٍىػػًط كا٣ػػػ٧يؼة٣ىىًح ٤ٔػػٯ أ٦ٍػػًؿؾ،  ٟى ك٦يْػػة٬ى كد٭ػػؾٱتى ٦ىػػٮدٌدً٭٥ ٣ػػ

ىٲ٭٥.  ٚةقذىٍؼ٤ًٍى٭٥ كأظًك٨ٍ إ٣

ػػ٨ٍ ٝػػؽ دػ٤ىػػٍخ ٤ٔىػػٲ٭٥ ا - ػػٍؽ أ٬ٍػػ٢ى ا٣جيٲٮدػػةًت ٧٦ً  ٣عةصػػحي، ٚةظذى٧ًػػ٢ٍ كدٕة٬ى

٤ٌذ٭٥ ىٍو٤ًٍط ظة٣ى٭٥ ظذٌٯ ، ٱضؽكا ٣ًؼى ٦ىؤك٩ذى٭٥، كأ
 6و

 .ان ٦ي٪ةًٚؿ 

                                                 

 ٔةٝجذي٫ ك٩ذٲضذي٫.  4و

.  6و ؿي ٍٞ ٤ٌحيو ا٣عةصحي كا٣ٛ  ا٣ؼى
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ػًؽري ٤ٔػٯ  - ٍٞ ؿاًء كا٣ػ٧ىكة٠ٲ٨ً، ك٦ىػ٨ ، ٱ ٞى ٛي ي٦ٮًر ا٣ ًؿ ٰٚ أ ْى ٟى ٤٣٪ٌ كأًٍٚؿدٍ ٩ٛكى

ٛىػٯ ٞة٫، ٚةقأىٍؿ ٔ٪ػ٫ أٍظ ٤ىًت ظى ُى ٥ٍ٤ى ٫٣ ث ًٔ ًؿ ا٣ؾم ،  ٞى ، كا٣ػ٧يعذى ٟى ٧٤ًحو إ٣ٲ ٍْ ًٓ ٦ى
ٍٚ  رى

ػٮااًض٭٥  ًٓ ظى ٍٚػ ، ك٦يػٍؿ٬ي٥ ثؿى ٟى ػتًح ٦ًػ٨ رىٔٲٌذًػ ٢ٍ ثأ٦سة٣ًػ٫ً أ٬ٍػ٢ى ا٣ى 
٦ىٍكأ٣حو، كك٠ة

ؿى ٚٲ٭ة ث٧ًة ٱيٍى٤ًطي اهللي أ٦ٍؿى٥٬. ْي ؛ ٣ذ٪ ٟى ىٲ  كًػت٣ً٭٥ إ٣

ىٲٍػًخ  - ػ٢ٍ ٣٭ػ٥ أرزاٝػةن ٦ًػ٨ ث ٕى كدٕة٬ىٍؽ ذىكم ا٣جأقةًء كٱىذة٦ة٥٬ كأرا٤٦ًى٭٥، كاص

، ػ٤ح ٣٭ػ٥؛  ا٧٣ةؿ اٝذؽاءن ثأ٦ٲًؿ ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨ى ًٙ ٤ٔىػٲ٭٥ كا٣ىة ػ ٍُ ٕى قي اهلل دٕة٣ٯ، ٚػٰ ا٣ ـ  أٔ

ػٌؿاءً  ًً ى ىٍصًؿ ٣أًٍل ىؿى٠حن كزٱةدةن. كأ ٟى ث٫ ث ٭٥، كٱىؿزيٝى ٔىٲٍنى ٟى  ٣ًٲيٍى٤ًطى اهللي ثؾ٣
 1و

ىٲٍػًخ   ٦ًػ٨ ث

ٗىٲًٍؿ٥٬. ٧ى٤حى ا٣ٞؿآًف ٦ً٪٭٥ كا٣عةًْٚٲ٨ى ًو٠سىًؿق، ٰٚ ا٣ًضؿاٱًح، ٤ٔٯ   ا٧٣ةؿ. كٝىؽةـٍ ظى

ٍك٧٤ًٲ٨ى ديكركا٩ًىػػٍت ٧ً٣ى  - ػػٮفى ث٭ػػ٥،  ةن ديػػؤكٱ٭٥، كٝيٌٮا٦ػػ ان ٍؿًػػٯ ا٣ػػػ٧ي ٱىٍؿٚٞي

ؿىؼو ٰٚ  ٟى إ٣ٯ قى ٭ٮادً٭٥ ٦ة ٥٣ ٱيؤدة ذ٣ ٍٛ٭٥ ثًنى ًٕ كأَجٌةءى ٱٕة٣ضٮفى أقٞة٦ى٭٥، كأق

ىٲًٍخ ا٧٣ةؿ.  ث

-  ، ٟى ٭٥ ذ٣ػ ًً ى٦ة٩ًٲة٭٥ ٥٣ ٱيٍؿ ٞٮٝى٭٥ كأ٢ٌٚى أ ُيٮا ظي ٔي كا٤ٔى٥ٍ أٌف ا٣٪ٌةسى إذا أ

٭٥ ٍت أ٩ٛكي ًُ ٧ىٕػ ك٥٣ دى َى ٮااًض٭٥ إ٣ػٯ كي،دً٭ػ٥،  ًٓ ظى
ٍٚ ٱػةدًة  ةن دكفى رى ـٌ ٚػٰ ٩ىٲٍػ٢ً ا٣

ىًؿـى  ث٧ٌة ث ًٜ ٦ً٪٭٥. كري ٍٚ ٢ً ا٣ؿة ٌٍ كٚى
 1و

سٍؿًة ٦ة ٱىًؿدي ٤ٔىٲػ٫،   ٛةطي ًو٦ٮًر ا٣٪ٌةًس ١ً٣ى ا٣ػ٧يذىى

ٗىػتي ٚػٰ  حه. ك٣ػٲفى ٦ىػ٨ٍ ٱؿ ٌٞ ي٫ ثػ٫ ٦ىؤك٩ػحه ك٦ىنػ ق كذ٬٪ى٫ ٦ً٪٭ة ٦ة ٱى٪ة٣ ٘ى٢ي ١ٍٚؿى كٱن

ٍؽًؿ،  ٕى ػ٢ى زػٮاًب اٳًصػ٢ً، ٠ة٣ػؾم ا٣ ٌٍ ي٦ػٮًرق ٚػٰ ا٣ٕةًصػ٢ً كٚى ًؿؼي ٦ىعةًق٨ى أ ٍٕ كٱ

ي٫ي إ٣ٯ اهلل دٕة٣ٯ كٱ٤ذ٧ًفي رظ٧ذى٫ ث٫. ث ؿة ٢ًٞ  ٦ة ٱٞي  ٱىٍكذ

-  ، ٟى ىٍظؿاقى ٨ٍ ٣٭٥ أ ١ة ، كقى ٟى ٍص٭ى ، كأثًؿٍز ٣٭٥ كى ٟى كأ٠سًًؿ اإًلذٍفى ٤٣٪ٌةًس ٤ٔىٲ

، ك٣ً  ، كأًّ٭ٍؿ ٣٭٥ ثًٍنؿىؾى ٟى ٪ةظى ًٍٛي ٣٭٥ صى ٜ، كاػ ًُ ٍ٪ ٥ٍ ٚػٰ ا٧٣كػأ٣ًح كا٣ػػ٧ى ٨ٍ ٣٭ي

. ٟى ٤ً ٌٍ ٮًدؾى كٚى ٍٙ ٤ٔىٲ٭٥ ثضي ًُ  كأ

                                                 

ؿ.  1و ؿٱؿو ا٣ٌؾا٬تي ا٣جىى ًى ٓي  ٧  صى

.  1و ب٥ى ك٦ى٢   قى
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٪ٲًٕح كاوٍصًؿ،  - ، كا٣ذ٧ةسو ٤ً٣ى  ٍٛفو ٲًت ٩ى ًَ ٧ىةظحو، ك ًٍ ثكى ٍٔ ى ٲٍخى ٚأ ُى ٔى كإذا أ

ثٌعحه، إف مةء اهلل دٕة٣ٯ. ٟى دًضةرةه ٦يؿى ٲٌحى ٤ٔٯ ذ٣ ًُ ٕى رو ك، ٦ى٪ٌةف؛ ٚإٌف ا٣ ؽة  ٗٲؿى ٦ي١ى

ػ٤ٍُةًف كأذىجًٍؿ ث٧ً - ٟى ٦ًػ٨ أ٬ٍػ٢ً ا٣ك  ٯ ٨٦ً ٝىج٤ًٍ ٌى ة دىؿىل ٨٦ً أ٦ٮًر ا٣ٌؽ٩ٲة، ك٦ى٨ ٦ى

ٟى ٠ي٤ة٭ة ثػأى٦ًٍؿ اهللً  ً ىٍظٮا٣ ٞيؿكًف ا٣ؼة٣ٲًح كاوي٦ى٥ً ا٣جةاؽة، ز٥ٌ أذًى٥ٍ ٰٚ أ كا٣ٌؿٱةقًح ٰٚ ا٣

ػ٪ٌذ٫ً، كثإٝة٦ػًح ًدٱ٪ًػ ػؿٱٕذ٫ً كقي ػ٢ً ثنى ٕى٧ى جٌذًػ٫ كا٣ جعة٩ى٫ كدٕة٣ٯ كا٣ٮٝػٮًؼ ٔ٪ػؽى ٦ىعى ٫ قي

.  ٢ ـ  كصى ٔى ًٍ اهلل  ؼى ة إ٣ٯ قى ٛى٫ كدٔى ى ٟى كػة٣  ك٠ذةث٫ً. كاصذى٪ًٍت ٦ة ٚةرؽى ذ٣

-  ٍٓ ػ ٞيػٮفى ٦ً٪٭ػة، ك، دض٧ى ًٛ ٟى ٨٦ً او٦ػٮاًؿ ك٦ػة ٱي٪ ي ٧ٌة٣ ٔي ٓي  ًؿٍؼ ٦ة ٱٍض٧ى ٍٔ كا

ؿا٦ ٍٜ إقؿاٚةن ظى ًٛ ي٪  .ةن ، ك، د

دى٭٥ ك٦يؼة٣ُذى٭٥. - ٤ى٧ةًء ك٦ينةكرى ٕي  كأ٠سًٍؿ ٦يضة٣ىكحى ا٣

٨ٍ ٬ى  - ة٣ٲ٭ػة. ك٣ٲ١ي ـً اوػػتًؽ ك٦ٕى ٪ى٨ً كإٝة٦ذى٭ة كإٱسػةرى ٦ى١ػةًر ٮاؾى ادٌجةعى ا٣ك 

ٲٍج ٔى ٟى ٦ى٨ إذا رأل  ٟى ٤ٔىٲ ٟى كػةٌوذً ـي ديػتاً ٨ٍ أ٠ٍؿى ٟى  ةن ك٣ٲ١ي ٲجذي ٫ي ٬ى ٍٕ ٟى ٥٣ د٧٪ى ٚٲ

ػطي  ٟى أ٩ىى ٍٞه؛ ٚإٌف أك٣ب ٟى ث٧ة ٚٲ٫ ٨٦ً ا٣٪  ، كإٔت٦ً ٟى ٰٚ ًقؿ  ٟى إ٣ٲ ٨٦ً إ٩٭ةًء ذ٣

ٟى ك٦ي  .أك٣ٲةاً ٟى  ْة٬ًؿٱ

ػ٢و ٦ًػ٪٭٥ ٚػٰ  - ٝةٍخ ١ً٣ي٢ة رىصي ، ٚىٮى ٟى ى ٟى ك٠يذٌةث ؿدً ٌٍ ٟى ا٣ؾٱ٨ى ثعى ى ٧ٌة٣ ٔي ٍؿ  ْي كا٩

ـو كٝذ ٟى  ةن ٠ي٢ة ٱٮ ٧ٌة٣ًػ ٔي ػٮااًش  ق ٦ًػ٨ ظى ذيج٫ً ك٦يؤا٦ىؿد٫ً ك٦ة ٔ٪ٍػؽى ٟى ٚٲ٫ ث١ي ٢ي ٤ٔىٲ ٱؽػي

ػ ٟى قى ٟى ٦ًػ٨ ذ٣ػ ٍغ ٧ً٣ة ٱيػٮًرديق ٤ٔىٲػ ، زي٥ٌ ٚىؿة ٟى ًرؾى كرىٔٲٌذً ٦ًٍؿ ٠يٮى
ى ػؿىؾى كأ ٟى كثىى ٕى ٧ٍ

ث ؿى ٫٣، ٧ٚة ٠ةف ٦يٮاًٚٞ ؿى إ٣ٲ٫ كا٣ذٌؽى ْى ًر ا٣٪ٌ ، ك٠ؿة ٟى ٤ى ٍٞ ٔى ٟى ك ٜة  ةن كٚىٍ٭٧ى ػ ـً كا٣عى ـٍ ػ ٤ً٣ٍعى

٢  ٚٲ٫، ك٦ة ٠ةف ٦يؼة٣ًٛ ـ  كصى ٔى ٫، كاقذىًؼًؿ اهللى  ًٌ ٍ٦
ٟى ٚةٍوًؿ٫ٍٚي إ٣ٯ ا٣ذٌسج ػًخ  ةن ٚأى ٣ًؾ٣

ٍكأ٣ًح ٔ٪٫.  ٦ً٪٫ كا٣ػ٧ى

،ى دى٧ٍ٪ي٨ٍ ٤ٔٯ رى  - ٍٕػؿكؼو ديؤدٲػ٫ً إ٣ػٲ٭٥ٍ، ك، كى ٗىٲًٍؿ٥٬، ث٧ًى ،ى ٤ٔٯ  ، كى ٟى ٔٲٌذً

، ك،  ي٦ٮًر أ٦ٲًؿ ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨ى ٍٮفى ٰٚ أ ٕى ؽو ٦ً٪٭٥ إٌ، ا٣ٮٚةءى كا،قذٞة٦حى كا٣ جى٢ٍ ٨٦ً أظى ٍٞ ى د

. ٟى ٕى٨  ا٧٣ٕؿكؼى إٌ، ٤ٔٯ ذ٣ ٌى ى  د
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ؿى ٚٲ٫ كا٧ٕ٣ى٢ى ث٫. - ْى ، كأ٠سًًؿ ا٣٪ٌ ٟى ٥ٍ ٠ًذةثٰ إ٣ٲ  كدٛ٭ 

-  ٨ٍ ًٕ ٓى كاقذى ػ٢  ٦ػ ـ  كصى ػ ٔى ، كاقػذىًؼٍؿق؛ ٚػإٌف اهللى  ٦ػٮًرؾى
ي ًٓ أ ٧ٲػ  ٤ٔٯ صى

ثةهللً

تًح كأ٫٤ً٬ٍ.  ا٣ى 

ػ٢  ًرًػ - ـ  كصى ػ ٔى  ً ى ٟى ٦ػة ٠ػةف هللة ٍٗجذًػ ػ٢ي رى ٌى ٟى كأٚ ْى٥ي ًقػٲؿدً ٨ٍ أٔ ، ةن ك٣ٲ١ي

ا كد١٧ٲ٪ةن ك٣ًؽٱ٪٫ً ٩ًْة٦ ًـّ ًٔ ٍؽ،ن ةن ، كو٫ً٤ً٬ٍ  ٔى تظ ، ك٤٣ٌؾ٦ًٌح كا٤٧ً٣ًٌح   .ةن كوى

ٟى كريٍمػػؽىؾى كأ٩ػػة  - ػػ ٞى ٟى كدٮٚٲ ٍٮ٩ىػػ ٔى ، أف ٱيٍعًكػػ٨ى  ػػ٢  ـ  كصى ػػ ٔى أقػػأؿي اهللى، 

 ، ٟى ٟى ك٠ؿا٦ذًػ٫ ٣ػ ػ٫ً٤ً ٤ٔىٲػ ٌٍ ـً ٚى ٫ي كرىٍظ٧ذى٫ ثذى٧ػة
٤ى ٌٍ ٟى ٚ ـًؿى ٤ٔٲ ، كأف ٱي٪ ك٠ىتءىؾى

ٟى ٩ىىٲج ً ٢ى أ٦سة٣ ٌى ٟى أٚ ٤ى ٕى ىٍق٪ة٥٬ ًذ٠ٍؿةن ظذٌٯ ٱض ة، كأ ًّْ ى٦ٍؿ ان ، كأكٚؿى٥٬ ظى ، كأف ان كأ

ك   ؽي ٔى ٟى  ـى ٱي٭٤ً ػ ٟى ا٣ٕةٚٲػحى، كٱىٍعضي ٟى ٨٦ً رىٔٲٌذً ، كٱؿزٝى ٟى ٘ىٯ ٤ٔٲ ى ؾى ك٦ى٨ ٩ةكاؾى كث

ـة كا٣ٞػٌٮًة كا٣ذٌٮٚٲػٜ، إ٩ٌػ٫  ٰى أ٦ٍػؿيؾى ثػة٣ٕ ٤ً ٍٕ ٫، ظذٌٯ ٱىكػذى ٟى ككىقةًكقى ا٣ٌنٲُةفى ٔ٪

 ٝىؿٱته ٦يضٲت.

*   *   * 




