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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس
 

 ايكٝاّ نتاب

 
 َطِٜ عٔ تعاٍ اهلل قاٍ نُا ، ٚايذلى ٚا٫َتٓاع ٚايهـ اٱَػاى ب٘ زٚإطا ، قٝاَا ٜكّٛ قاّ َكسض:  يػ١ ايكٝاّ

 :  إؿٗٛض ايبٝت َٚٓ٘ ، ايه٬ّ عٔ غتُتٓع أْٗا إطاز ، {إَِْغَِّْبً انٌَْْْوَ ؤُكَهِّىَ فَهٍَْ صٌَْيَبً نِهشَّحًٍَِْ ََزَسْدُ إَِِِّ}

ٌٷ ًُ تعًُو ٚأخط٣ ايعذأز ؼتٳ..… قا١ُ٥ غرل ٚخٌٝ قٝاّ خٝ  ذٴُااي

 .  اؿطن١ عٔ ٖػه١ أٟ:  قا١ُ٥

 غطٚب إٍ ايؿذط طًٛع َٔ إؿططات ٚغا٥ط ٚايؿطب ا٭نٌ عٔ باٱَػاى ٚدٌ عع هلل ايتعبس): ؾٗٛ اقط٬سا أَا
 .  (ككٛم ؾدل َٔ َعٌ ظَٔ ٗ ككٛق١ أؾٝا٤ عٔ ب١ٝٓ إَػاى):  ٜكٍٛ َٔ َِٚٓٗ ، تعاٍ هلل قطب١ ، (ايؿُؼ

 : َؿطٚعٝت٘ أزي١
 :  ٚاٱْاع ٚايػ١ٓ ايهتاب ايكٝاّ َؿطٚع١ٝ ع٢ً زٍ

 :  ايهتاب

 . { رَزَّقٌٌَُ نَعَهَّكُىْ قَجْهِكُىْ يٍِْ انَّزٍَِّ عَهََ كُزِتَ كًََب انصَِّْبوُ عَهَْْكُىُ كُزِتَ آَيَنٌُا انَّزٍَِّ ؤَُّّيَب َّب} ٚتعاٍ تباضى اهلل قٍٛ -

 :  ايػ١ٓ

 ٚإٔ ، اهلل إ٫ إي٘ ٫ ٕأ ؾٗاز٠ٹ:  ٔؼ ع٢ً اٱغ٬ّ بينط قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، إؿٗٛض عُط سسٜح -
 ، عًٝ٘ َتؿل صغب٬ٝ إيٝ٘ اغتطاع ٕٔ ايبٝت ٚسر ، ضَهإ ٚقّٛ ايعنا٠ ٚإٜتا٤ ايك٠٬ ٚإقاّ ، اهلل ضغٍٛ قُسا

 .  نجرل٠ ٚا٭سازٜح

 :  اٱْاع

 .  يعًِا أٌٖ َٔ نبرل٠ طا٥ؿ١ ضَهإ قٝاّ ؾطن١ٝ ع٢ً اٱْاع سه٢
 بٌ ايٓاؽ خرل ثِ ، عاؾٛضا٤ قٝاّ ؾطض ثِ ، َػتشبا بٌ ، ٚادبا ايكٝاّ ٜهٔ مل ا٭ٍٚ ٗ ، بأطٛاض َط ٚايكٝاّ
 ؾإشا ، إػطب إٍ ٜكَٕٛٛ ايٓاؽ ٚنإ ، بايكٝاّ ا٭َط دا٤ ثِ ، َٜٛا ٜكّٛ أٚ َػهٝٓا ٜطعِ ، ٚاٱطعاّ ايكٝاّ

 ايؿُؼ غطٚب إٍ ّػو ؾإْ٘ ، ٜؿطط ٚمل ايعؿا٤ عًٝ٘ أشٕ أٚ ، ٜأنٌ ٕأ قبٌ ْٚاّ ٜطعِ مل ٚإشا ، أؾطط اٱْػإ طعِ
 ، ايبداضٟ اٱَاّ قشٝض ٗ عاظب بٔ ايدلا٤ سسٜح ٗ نُا ، ايعؿا٤ ق٠٬ َٔ اٱَػاى ٜٚبسأ ، ايكابٌ ايّٝٛ َٔ

 ، اَطأت٘ إٍ دا٤ ، ا٭ْكاض َٔ ٚنإ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ قٹطٵ١َ بٔ قٝؼ إٔ ٚشيو ، ٚدٌ عع ايطب َٔ ايتدؿٝـ ؾذا٤
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 إشا دا٤ت ؾًُا ، شٖبت ثِ ، يو أطًب يهٔ ، ٫:  قايت ؟ طعاّ َٔ عٓسى ٌٖ:  ؾكاٍ ، نً٘ ْٗاضٳٙ ٜعٌُ ٚنإ
 ايٓيب ؾأخدل ، عًٝ٘ غؿٞ ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ نإ ؾًُا ، َٜٛ٘ بك١ٝ ايطدٌ ؾأَػو ، يو خٝب١ّ:  ؾكايت ، غًبتاٙ قس عٝٓاٙ
 ايطٛض ٖصا ، ايؿُؼ غطٚب إٍ ايؿذط طًٛع َٔ ٜكَٛٛا بإٔ ايٓاؽ َطٚأ ، ايتدؿٝـ ؾذا٤ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً

 سطاَا نإ َا ي٘ ٚسٌ ، ايكا٥ِ أؾطط ايؿُؼ غطبت ؾإشا ، نً٘ ْٗاضِٖ ّػهٕٛ ايٓاؽ أقبض ، أطٛاضٙ َٔ ايجايح
 .  ايؿُؼ غطٚب إٍ ّػو ثِ ، ايؿذط طًٛع إٍ عًٝ٘

 ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ٚباٱْاع ، ايجا١ْٝ ايػ١ٓ ٗ ؾطض قس ضَهإ قٝاّ إٔ ع٢ً اٱْاع ايعًُا٤ سه٢
 .  ضَهاْات تػع١ قاّ

ٍّٴ هبٴ:  اهلل ضٓ٘ إ٪يـ قا ٕٳ قٛ  .  ٬ٖي٘ بط١ٜ٩ ضَها
 :  بأَطٜٔ ٜجبت ضَهإ ؾٗطٚ ، سهُ٘ بٝإ ٫ هب َت٢ بٝإ ٖٓا إطاز(  هب) : قٛي٘ 

 .  اشل٬ٍ ض١ٜ٩:  ا٭ٍٚ ا٭َط

 .  َٜٛا ٚعؿطٜٔ تػع١ ؾعبإ نإ ٚيٛ ، ايؿٗط زخٌ ، ضَهإ ؾٗط ٬ٍٖ ايٓاؽ ضأ٣ ؾإشا
 .  اشل٬ٍ ٜط مل إشا َٜٛا ث٬ثٌ ؾعبإ إُاّ:  ايجاْٞ ا٭َط

 ث٬ثٌ ؾعبإ عس٠ ؾأنًُٛا عًٝهِ غِ ؾإٕ ، يط٩ٜت٘ ٚأؾططٚا يط٩ٜت٘ قَٛٛاط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب قاٍ ٚقس
 ص . َٜٛا

  : باؿػاب ايؿٗط إثبات
 ٚقت ٱثبات ايػُا٤ ٗ َٓاظي٘ ٗ ايكُط غرل سػاب ب٘ ٚإطاز ، ايؿًهٞ باؿػاب ٜجبت ٫ ضَهإ إٔ ٖصا َٔ ٜؿِٗ

 . ؟ ا٭ؾل ٗ اشل٬ٍ بكا٤ َكساض َٚا ؟ ٫ أّ اشل٬ٍ ض١ٜ٩ ُهٔ ٌٖٚ ، شلا َٚؿاضقت٘ بايؿُؼ ادتُاع٘
 :  قٛيٌ ع٢ً باؿػاب ايؿٗط إثبات ٗ ايعًُا٤ اختًـ 

 ا٭١ُ٥ َصٖب ؾٗٛ ايعًِ أٌٖ عا١َ شٖب ايكٍٛ ٖصا ٚإٍ ، ب٘ ٜعتس ٫ٚ باؿػاب ايعٌُ هٛظ ٫ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 إَا:  بأَطٜٔ إ٫ ايؿٗط ٜجبت ٫ ايعًِ أٌٖ عا١َ ٚعٓس ، ايعًِ أٌٖ َٔ احملككٕٛ ٚعًٝ٘ ، أقشابِٗ ٚعا١َ ، ا٭ضبع١
 . اشل٬ٍ ض١ٜ٩ أٚ َٜٛا ث٬ثٌ ايعس٠ إنُاٍ
 :  أزيتِٗ

 .{ ًَانْحَجِّ نِهنَّبطِ يٌََاقِْذُ ىَِِ قُمْ انْإَىِهَّخِ عٍَِ َّغْإَنٌََُكَ } تعاٍ قٛي٘ : ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 اييت تَِٗٚعا٬َ عبازاتِٗ ٗ يًٓاؽ َٛاقٝت يتهٕٛ خًكت إِا ا٭١ًٖ إٔ بٌ ٚدٌ عع اهلل إٔ:  ا٫غتس٫ٍ ٚد٘

 . ٚغرلٖا إسآٜات ٚآداٍ ٚاؿر ايكٝاّ َٔ بايعَٔ تتعًل

 { . فَهَْْصًُْوُ انشَّيْشَ يِنْكُىُ شَيِذَ فًٍََْ } تعاٍ قٛي٘:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 . ٖصٜٔ َٔ ؾ٤ٞ ؾٝ٘ يٝؼ ٚاؿػاب ، غرلٙ َٔ بط٩ٜت٘ ايعًِ أٚ ض٩ٜت٘ ايؿٗط ؾٗٛز إٔ:  ا٫غتس٫ٍ ٚد٘
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 عًٝهِ غِ ؾإٕ ، ؾأؾططٚا ضأٜتُٛٙ إشاط قاٍ   اهلل ضغٍٛ إٔ ،  عُٓٗا اهلل ضنٞ عُط ابٔ عٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 . ص ي٘ ؾاقسضٚا

 ض٩ٜت٘ اَتٓعت ؾإٕ ، اشل٬ٍ بط١ٜ٩ ٖٛ إِا ضَهإ َٔ اٱؾطاض إٔ بٌ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٓيبيا إٔ:  ا٫غتس٫ٍ ٚد٘
 ب٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٭َط َؿطٚعا نإ ٚيٛ اؿػاب أَط اؿسٜح ٗ ٜبٌ ٚمل ، بإنُاي٘ ٚشيو عًٝ٘ ٜهٝل ؾإْ٘ غبب ٭ٟ

. 
 ٖهصا ايؿٗط ، مػب ٫ٚ ْهتب ٫ أ١َٝ أ١َ إْاط قاٍ  ايٓيب إٔ ،  عُٓٗا اهلل ضنٞ عُط ابٔ عٔ:  ايطابع ايسيٌٝ
 . َٚػًِ ضٟايبدا اٱَاّ أخطد٘صٖٚهصا

 ا٭١َ قؿ١ ٖٚصٙ ، ٚاؿػاب ايهتاب١ عٔ ايٓٗٞ  صمػب ٫ٚ ْهتب ٫ أ١َٝ أ١َ إْاط  قٛي٘ إٔ:  ا٫غتس٫ٍ ٚد٘
 . عٓ٘ َٓٗٞ قطّ ٭َط ؾاعٌ ٖٚٛ أَت٘ ٚخايـ خايؿ٘ ؾكس باؿػاب ٚأخص خايـ َٚٔ ، تتبع٘ اييت

 ست٢ تؿططٚا ٫ٚ ، اشل٬ٍ تطٚا ست٢ تكَٛٛا ٫ط  قاٍ  ايٓيب إٔ ،  عُٓٗا اهلل ضنٞ عُط ٔاب عٔ:  اـاَؼ ايسيٌٝ
 . َٚػًِ ايبداضٟ  اٱَاّ أخطد٘ص  ي٘ ؾاقسضٚا عًٝهِ غِ ٕؾإ ، تطٚٙ
 ايصٟ ايؿٗط ٜتِ ؾإْ٘ اشل٬ٍ ٜط مل ؾإٕ ، ايؿطط ٚنصا ، اشل٬ٍ ٜط٣ ست٢ يكٝاّا عٔ ٢ْٗ  ايٓيب إٔ:  ا٫غتس٫ٍ ٚد٘
 . ؾٝ٘ ِٖ

 ٚابٔ ، اؾكام:  َِٓٗ ، باؿػاب ايعٌُ دٛاظ عسّ ع٢ً ايػًـ َٔ طا٥ؿ١ اٱْاع ْكٌ قس أْ٘:  ايػازؽ ايسيٌٝ
 . ٚغرلِٖ ٚايعٝين ، ٚايػبهٞ ، سذط ٚابٔ ، ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ٚؾٝذ ، ٚايكططيب ، إٓصض
 إٍ بعهِٗ ٚشٖب ، ٚدٛب٘ إٍ ب٘ ايكا٥ًٌ بعض ٚشٖب ،  ؾطعا ب٘ ايعٌُ ٜٚعتدل باؿػاب ٜعٌُ أْ٘ : ايجاْٞ ايكٍٛ
 ٗ ٕنا إشا ب٘ ٜعٌُ َٔ َِٚٓٗ ، ؾكط ايٓؿٞ ٗ ب٘ ٜعٌُ َٔ َِٚٓٗ ،  ٚايٓؿٞ اٱثبات ٗ ب٘ ٜعٌُ َٔ َِٚٓٗ ، دٛاظٙ
 إٍ ْٚػب ، ٚايػبهٞ ، نايعبازٟ ايؿاؾع١ٝ َتأخطٟ بعض ايكٍٛ ٖصا ٍإ شٖب ٖٚٔ ، َطًكا َِٚٓٗ ، ع١ً ايػُا٤
 ، ايطٝب أبٞ ٚايكانٞ ، ٚايكؿاٍ ، ايعٝس زقٝل ٚابٔ ، غطٜر ٚابٔ ، ايؿدرل بٔ عبساهلل بٔ َٚططف ، ايؿاؾعٞ اٱَاّ

 ْٚؿاٙ ، ايؿاؾعٞ اٱَاّ ٔٚع َططف عٔ ثبٛت٘ ايدل عبس ابٔ ْؿ٢ ٚقس.  ؾانط أٓس ٚايؿٝذ ، ضنا ضؾٝس قُس ٚايؿٝذ
 ع٢ً قٛي٘ ٚب٢ٓ ، ايؿاؾعٞ اٱَاّ عٔ ثبٛت٘ ع٢ً اعتُس غطٜر ٚابٔ ، ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ ايؿاؾعٞ اٱَاّ عٔ

 . اٱَاّ عٔ ٜجبت مل ٖٚٛ ، قٛي٘
 :  أزيتِٗ

 .{ فَهَْْصًُْوُ انشَّيْشَ يِنْكُىُ شَيِذَ فًٍََْ } تعاٍ قٛي٘:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 بأٟ ايؿٗط بسخٍٛ عًِ ؾُٔ إعا١ٜٓ َٔ أٚغع ٚايعًِ ، ٚايعًِ إعا١ٜٓ َعاْٝٗا َٔ {ؾٗس} قٛي٘ إٔ:  ا٫غتس٫ٍ ٚد٘

 .  ايؿًهٞ اؿػاب ايططم َٚٔ ايكّٛ يعَ٘ ططٜك١
 ص.يط٩ٜت٘ ٚأؾططٚا ، يط٩ٜت٘ قَٛٛاط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً قٛي٘ ٗ ايػ١ٓ ٗ بٝاْٗا دا٤ قس ف١ًُ اٯ١ٜ ٖصٙ بإٔ:  ْٛقـ
 ص .ي٘ ؾاقسضٚا عًٝهِ غِ ؾإٕط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً قٛي٘:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
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 بايٓعط باؿػاب ٚشيو ، ايكُط َٓاظٍ تكسٜط إطازص ي٘ ؾاقسضٚاط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً قٛي٘ إٔ:  ا٫غتس٫ٍ ٚد٘
 . اشل٬ٍ ٚقت ٜعطف ست٢ ٚايتكسٜط

 ؾعبإ عس٠ ؾأنًُٛا عًٝهِ غيب ؾإٕط ِٚغً عًٝ٘ اهلل ق٢ً قٛي٘ ٗ َؿػطا دا٤ قسص ي٘ ؾاقسضٚاط قٛي٘ بإٔ:  ْٛقـ
 ص. ث٬ثٌ
  ص .مػب ٫ٚ ْهتب ٫ أ١َٝ أ١َ إْاط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً قٛي٘:  ايجايح ايسيٌٝ

 اضتؿع ؾإشا ، تهتب ٫ٚ ؼػب ٫ ا٭١َ بإٔ َعًٌ اؿسٜح ٖصا َٔ إػتؿاز اؿػاب عٔ ايٓٗٞ إٔ : ا٫غتس٫ٍ ٚد٘
 .  ٚتهتب ؼػب إٔ يٮ١َ داظ ا٭١َٝ ٖٚٛ ا٭١َ عٔ ايٛقـ ٖصا

 ، َٓطٛم ٖٚٛ ، بأَطٜٔ إ٫ وكٌ ٫ ايؿٗط زخٍٛ إٔ ع٢ً ايٓل دا٤ ٚقس ، كايؿ١ َؿّٗٛ ب٘ اغتسيٛا َا بإٔ:  ْٛقـ
 عٔ اغتػٓت ا٭١َ ٭ٕ ؛ ٖسٚس١ أ١َٝ اؿسٜح ٗ اييت ا٭١َٝ إٕ ثِ ، إٓطٛم قسّ ٚإؿّٗٛ إٓطٛم ادتُع ٚإشا

 . َُٓٗا ٚأبٌ أظٗط ُٖٚا ايؿٗط ٚإُاّ ٬ٍاشل بط١ٜ٩ ٚايهتاب١ اؿػاب
 َب١ٝٓ ؾٗٞ ايك٠٬ أٚقات ع٢ً ٚخطٚد٘ ايؿٗط زخٍٛ إثبات ٗ باؿػاب ايعٌُ هٛظ بأْ٘ اغتسيٛا:  ايطابع ايسيٌٝ

 . اؿػاب ع٢ً
 .  ؾٝططح ايٓل َكابٌ ٗ قٝاؽ ٭ْ٘ ؛ ا٫عتباض ؾاغس قٝاؽ بأْ٘:  ْٛقـ

 : ايطادض
 ٚشيو ، ٫ أّ ع١ً ايػُا٤ ٗ نإ ٚغٛا٤ اٱثبات ٗ ٫ٚ ايٓؿٞ ٗ ٫ ، َطًكا باؿػاب يعٌُا هٛظ ٫ أْ٘ أعًِ ٚاهلل
 . ايؿٗط إُاّ أٚ ايط١ٜ٩ ُٖاٚ ، ايسخٍٛ إثبات ططم ٗ ايكطو١ ايكشٝش١ ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٭زي١

 : ايكٝاّ ؾطٚط

 :  ٜهٕٛ إٔ ، تعاٍ اهلل ضِٓٗ ايعًُا٤ شنطٖا عس٠ ؾطٚط يًكٝاّ

 .  َػًُا -1

 .  بايػا -2

 .  عاق٬ -3

  قازضا -4

 . َكُٝا -5

 .  إٛاْع َٔ خايٝا -6

 .  َػًُا ٜهٕٛ إٔ:  ا٭ٍٚ ايؿطط

 .  عًٝ٘ ايكّٛ هب ؾ٬ ، ايهاؾط ٚنسٙ

 .  بايػا ٜهٕٛ إٔ:  ايجاْٞ ايؿطط

 ٜؿعٌ نإ نُا ، ب٘ ٜأَطٙ إٔ ٛيٝ٘ي تشباغ ايكّٛ ٜػتطٝع نإ إٕ يهٔ ، ايكّٛ عًٝ٘ هب مل بايؼ غرل نإ ؾإٕ
 .  بكبٝاِْٗ ايكشاب١
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 .  عاق٬ ٜهٕٛ إٔ:  ايجايح ايؿطط

 إشا ػب إِا ايهؿاض٠ ٭ٕ ؛ ايكٝاّ بسٍ نؿاض٠ عًٝ٘ ػب ٫ٚ ، دطفإ ايؿٝذ ع٢ً ٫ٚ ، اجملٕٓٛ ع٢ً ايكّٛ هب ؾ٬
 .  عكً٘ بكا٤ َع ايكٝاّ ٜػتطٝع ٫ اٱْػإ نإ

 .  قازضا ٜهٕٛ إٔ : ايجايح ايؿطط

 بط٩ٙ ٜطد٢ ٫ نإ ٚإٕ ، أخط أٜاّ َٔ ؾعس٠ بط٩ٙ ٜطد٢ َطن٘ نإ ؾإٕ ، ٜكّٛ ٫ ، نإطٜض ، قازض غرل نإ ؾإٕ
 .  َػهٝٓا ّٜٛ نٌ عٔ ٜطعِ ، اٱطعاّ إٍ اْتكٌ

 .  َكُٝا ٜهٕٛ إٔ:  اـاَؼ ايؿطط

 . اهلل ضٓ٘ إ٪يـ ن٬ّ ٗ أتٞٚغت؟ ٜػتشب أٚ ي٘ ٜؿطع ٌٖٚ ، ايكٝاّ عًٝ٘ هب مل َػاؾطا نإ ؾإٕ ، إػاؾط ٚنسٙ

 .  إٛاْع َٔ ىًٛ إٔ:  ايػازؽ ايؿطط

 بٝإ ٚغٝأتٞ.  عًٝٗا هب مل ْؿػا٤ٳ أٚ سا٥ها ناْت ؾإٕ ، ٚايٓؿاؽ اؿٝض َاْعٞ َٔ إطأ٠ ؽًٛ ، بإطأ٠ خام ٖٚصا
 . اهلل ضٓ٘ إاتٔ ن٬ّ ٗ ايؿطٚط ٖصٙ

ٍٕٵ:  اهلل ضٓ٘ قا ٕٛ َعٳ ٜٴطٳ ملٵ َؾٔإ ٌٳ ي١ًَٝ قش ٔٳ أقبٳشٛا ايج٬ث  .  َٴِؿططٜ

 قذل ٫ٚ غِٝ ايػُا٤ ٗ يٝؼ ، ايكشٛ َع اشل٬ٍ ٜط مل ؾإٕ ، تكسّ نُا ايعس٠ إنُاٍ أٚ ، اشل٬ٍ بط١ٜ٩ ايؿٗط ٜسخٌ
 ٫ٚ ، اشل٬ٍ ٜطٚا مل ٭ِْٗ ؛ َؿططٜٔ ٜكبشٕٛ ؾإِْٗ ، ٜطٚٙ ٚمل اشل٬ٍ ايٓاؽ ٚتطا٣٤ ، ٜكٛيٕٛ نُا ع١ً ٫ٚ

 سسٜح ٗ قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٭ٕ ؛ هٛظ ٫ اؿاٍ ٖصٙ ٗ ايكّٛ إٔ ايطادض بٌ ، ٍاؿا ٖصٙ ٗ ٜكَٕٛٛ
 .  ايتشطِٜ ٜكتهٞ ٚايٓٗٞ صؾًٝكُ٘ قَٛا ٜكّٛ نإ ضدٌ إ٫ ، ٌَٜٛ ٫ٚ ّٜٛ بكّٛ ضَهإ تكسَٛا ٫ط ٖطٜط٠ أبٞ

ٍٕٵ: اهلل ضٓ٘ قا ٍٳ ٚإ ٘ٴ سا ِٷ زْٚٳ َٴ٘ هبٴ إصٖبٹ ؾعاٖطٴ َقتٳطٷ أٚ غٝ  .  قٛ

 .  أبسا َجًٗا ايهتاب ٗ ٜطز ٚمل ، ٚغرلٙ ؾٝدٓا شنط نُا اهلل ضٓ٘ إ٪يـ َٔ غطٜب١ ايعباض٠ ٖصٙ( إصٖب ظاٖط) : قٛي٘

 ٖصا ٜكاّ إٔ ؾٝذب ، قذل أٚ غِٝ اشل٬ٍ ض١ٜ٩ زٕٚ ساٍ قس ٕٜٛه إٔ بؿطط ، ايج٬ثٌ ّٜٛ ٖٛ شنطٙ ايصٟ ٚايّٝٛ
 .  ايّٝٛ

 : ايؿو ّٜٛ

 .  ؟ ايؿو ّٜٛ ٖٛ ؾُا نصيو ا٭َط نإ إشا

 .  يًعباز٠ استٝاطا قَٛ٘ هب ؾإْ٘ ساٍ إشا ٚأَا ، قذل أٚ غِٝ اشل٬ٍ ض١ٜ٩ زٕٚ وٌ مل إشا ايج٬ثٌ ّٜٛ ٖٛ:  إصٖب

 زٕٚ ساٍ إشا ؾٝ٘ ٜؿو ايصٟ إِا ؟ ؾٝ٘ ؾو ٫ ، ؾٝ٘ اشل٬ٍ ٜط مل ا٭ٍٚ ايّٝٛ ٭ٕ ؛ ايجاْٞ أْ٘ ؾو ٫ ايؿو ّٜٚٛ
ٌٻ قس ضَا اشل٬ٍ ٭ٕ ؛ قذل أٚ غِٝ ض٩ٜت٘ ٌٻ يهٓ٘ ، ٖ  .  ايكذل٠ أٚ ايػدل٠ أٚ ايػشاب ؼت ٖ

 يٲَاّ ، أنجط أٚ أقٛاٍ تػع١ ايعًُا٤ شنط ؟ َ٘قٝا سهِ َا قذل أٚ غِٝ اشل٬ٍ ض١ٜ٩ زٕٚ ساٍ إشا ايج٬ثٌ ّٜٛ:  إشٕ
 :  ا٭قٛاٍ َٔ فُٛع١ ْصنط ، ؾٝٗا ضٚاٜات غبع أٓس

 ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، قذل أٚ غِٝ اشل٬ٍ ض١ٜ٩ زٕٚ ساٍ إشا ايج٬ثٌ ّٜٛ قٝاّ وطّ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  قٍٛ

 



  المطيري فهد:  د.  أ الشيخ فضيلة                                                                                                                                                       الصيام كتاب - زادالمستقنع

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتمدمة العلمٌة الدورة
6 

 :  أزيتِٗ

 ٫ٚ ّٜٛ بكّٛ ضَهإ تكسَٛا ٫ط : قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ هللا ضنٞ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ :ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  عًٝ٘ َتؿل صؾًٝكُ٘ قَٛا ٜكّٛ نإ ضدٌ إ٫ ، ٌَٜٛ
 ايػِٝ ساٍ عاَا دا٤ ٚاؿسٜح ، ايتشطِٜ ايٓٗٞ ٗ ٚا٭قٌ ، ضَهإ تكسّ عٔ ٢ْٗ  ايٓيب إٔ:  اٱغتس٫ٍ ٚد٘

 . ٚعسَ٘
 ايعس٠ ؾأنًُٛا عًٝهِ غِ ؾإٕط : قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عُط ابٔ عٔ : ايجاْٞ ايسيٌٝ
 بإنُاٍ أَط  ايٓيب ٭ٕ ؛ ؾعبإ َٔ ٭ْ٘ ؛ ٜكاّ ٫ ايّٝٛ ٖصا إٔ ع٢ً ٜسٍ ٖٚصا ، ايبداضٟ اٱَاّ أخطد٘ صث٬ثٌ
  . يًٛدٛب ٚا٭َط ، ث٬ثٌ ايعس٠

 ث٬ثا نطضٖا ، صإتٓطعٕٛ ًٖوط : قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ َػعٛز ابٔ عٔ : ايجايح ايسيٌٝ
 كسؾ ،قً٘ غرل ٗ يًعباز٠ استٝاط ٭ْ٘ ؛ َتؿسز َتٓطع ّٜٛ بكّٛ ضَهإ ٜتكسّ ٚايصٟ:  قايٛا ، َػًِ اٱَاّ أخطد٘ ،
 .  ايّٝٛ ٖصا اٱْػإ ٜكّٛ إٔ هٛظ ٫ ٭ْ٘ ؛ ٚغًِ آي٘ ٚع٢ً عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب شنطٙ ايصٟ اشل٬ى ٗ كعٜ

 ، صايكاغِ أبا عك٢ ؾكس ؾٝ٘ ٜؿو ايصٟ ايّٝٛ قاّ َٔط : قاٍ ، ُاعٓٗ اهلل ضنٞ ٜاغط بٔ عُاض عٔ : ايطابع ايسيٌٝ
 .  غرلُٖا أٚ قذل أٚ غِٝ يًٝت٘ ٗ اشل٬ٍ ض١ٜ٩ زٕٚ وٍٛ ايصٟ ايّٝٛ ٗ إ٫ ٜكسم ٫ ٚايؿو ، َػًِ اٱَاّ أخطد٘

 اؿٓاب١ً شٖب إيٝ٘ ٚ ، َهطٚٙ قذل أٚ غِٝ اشل٬ٍ ض١ٜ٩ زٕٚ ساٍ إشا ؾعبإ َٔ ايج٬ثٌ ّٜٛ قٝاّ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  قٍٛ ٗ

 :  ًِٗٝزي

 .  ايتشطِٜ ع٢ً ٫ ايهطا١ٖ ع٢ً ايػابك١ ا٭سازٜح ٗ ايٓٗٞ ًٓٛا -

 َٔ قطؾ٘ َٔٚ ، يًتشطِٜ ٜهٕٛ إٔ ايٓٗٞ ٗ ا٭قٌ ٭ٕ ؛ زيٌٝ إٍ وتاز ايهطا١ٖ إٍ ايٓٗٞ قطف ٕبأ : ْٛقـ
 .  ايسيٌٝ ؾعًٝ٘ ايهطا١ٖ إٍ ايتشطِٜ

 ٚابٔ ، اهلل ضٓ٘ ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ ٙاضختا ايكٍٛ ٖٚصا ، ا٫ستٝاط غبٌٝ ع٢ً َباح قَٛ٘ إٔ:  ايجايح ايكٍٛ
 ٚدٛب عسّ ٗ أٓس اٱَاّ عٔ إط١ٜٚ ايطٚا١ٜ ع٢ً َبين ٖٚٛ ، سٓٝؿ١ أبٞ اٱَاّ إٍ ٬ّاٱغ ؾٝذ ْػب٘ ٚقس ، ايكِٝ
 : اٱغ٬ّ ؾٝذ قاٍ ، َباح:  قايٛا ؟ َاشا ّأ َباسا أٚ َهطٖٚا ٜهٕٛ ٌٖ قَٛ٘ هب ٫ قٌٝ ؾإشا ، ايّٝٛ ٖصا قّٛ

 ايؿطٜع١ ٚأقٍٛ ، أنجطِٖ أٚ ٚايتابعٌ ايكشاب١ َٔ نجرل َصٖب ٖٚٛ ، عٓ٘ ايكطٜض إٓكٛم أٓس َصٖب ٖصا)
 ٗ ٫ٚ أٓس اٱَاّ ن٬ّ ٗ يًٛدٛب أقٌ ٫ٚ) : ٚقاٍ ، ( قطّ ٫ٚ بٛادب يٝؼ ا٫ستٝاط إٔ ع٢ً َػتكط٠ نًٗا
 إناؾت٘ ٜتٛد٘ ؾ٬ ، ب٘ أَط ٫ٚ بايٛدٛب قطوا أٓس عٔ أدس مل)ايؿطٚع قاسب ٚقاٍ ، (ايكشاب١ َٔ أسس ن٬ّ
 .  ايعباز٠ ٫ ا٫ستٝاط باب َٔ َباح ايكٝاّ يهٔ ، قٝاَ٘ هب ٫ أْ٘ ٜطٕٚ ؾِٗ ، بٛدٛب٘ ايكٍٛ أٟ (إيٝ٘

 ؾٝذ أٟ ، ايعباؽ أبٛ اختاضٙ:  ايعضنؿٞ قاٍ ، ضٚا١ٜ ٗ اؿٓاب١ً شٖب إيٝ٘ ٚ ، َػتشب قَٛ٘ إٔ:  ايطابع ايكٍٛ
 .  اهلل ضٓ٘ يًؿٝذ آخط ضأٜا ٖصا ٜهٕٛ ٚقس ، اٱغ٬ّ
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 :  ًِٝٗزي

 أخطز نُا ، قا٥ُا أقبض قذل أٚ غِٝ زْٚ٘ ٚساٍ ايج٬ثٌ ّٜٛ نإ إشا ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عُط ابٔ ؾعٌ ٖصا إٔ -
 .  ايّٝٛ ٖصا ٜكّٛ نإ اهلل ضٓ٘ ٚاٱَاّ ، ا٭يباْٞ ٚقشش٘ ، ٚايساضقطين ، أٓس اٱَاّ

 .أٓس اٱَاّ ٔع ضٚا١ٜ ٖٚٞ ، أؾططٚا أؾطط ٚإشا ، قاَٛا اٱَاّ قاّ ؾإشا ، يٲَاّ تبع ايٓاؽ إٔ:  اـاَؼ ايكٍٛ
 :  زيًِٝٗ

 ٜهشٞ ّٜٛ ٚا٭نش٢ ، ايٓاؽ ٜؿطط ّٜٛ ايؿططط قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، اعٓٗ اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ -
 .  ايعًِ أٌٖ بعض ٚسػٓ٘ ، ا٭يباْٞ ٚقشش٘ ٚايساضقطين ، ايذلَصٟ أخطد٘ص ايٓاؽ

:  ٚقايٛا ، إتأخطٜٔ عٓس إصٖب َٔ إؿٗٛض ٗ اؿٓاب١ً شٖب إيٝ٘ ٚ ، ايّٝٛ ٖصا قٝاّ ٚدٛب:  ايػازؽ ايكٍٛ
 َصٖب َؿطزات َٔ ٖٚٛ ، ٚإثبات٘ يتأٜٝسٙ ضغا٥ٌ ؾٝ٘ ٚنتبٛا ، إ٪يؿات ؾٝ٘ ٚأيؿٛا ، عًٝ٘ تسٍ أٓس اٱَاّ ْكٛم
 .  اؿٓاب١ً

 :  أزيتِٗ

 َٜٛا ٚعؿطٕٚ تػع١ يؿٗطا إِاط : قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، ُاعٓٗ اهلل ضنٞ عُط ابٔ عٔ : ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
ٚٴا ست٢ تكَٛٛا ؾ٬ ،  ٚايكسض:  قايٛا ، عًٝ٘ َتؿلص ي٘ ؾاقسٴضٚا عًٝهِ ُغِ ؾإٕ ، تطٚٙ ست٢ تؿططٚا ٫ٚ ، اشل٬ٍ تط

ٕٳ لعٌ إٔ ٚايتهٝٝل ، ايتهٝٝل  عَهَْْوِ قُذِسَ فًٍََ} ، ايًػ١ ٗ ايكسض َعاْٞ َٔ ٖٚصا ، َٜٛا ٚعؿطٜٔ تػع١ ؾعبا

 .  عًٝ٘ ايتهٝٝل باب َٔ ؾعبإ َٔ ايج٬ثٌ اٱْػإ ؾٝكّٛ ، ضظق٘ عًٝ٘ نٝل َٔ أٟ{ سِصْقُوُ

 عًٝهِ غِ ؾإٕط : قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، َػًِ اٱَاّ عٓس ا٭خط٣ ايطٚا١ٜ ٗ دا٤ قس بأْ٘:  ْٚٛقـ
 سسٜح ٗ دا٤ ٚنصا ، يج٬ثٌا ايّٝٛ قٝاّ َعٓاٙ ٚيٝؼ ، َٜٛا ث٬ثٌ إُاّ َعٓاٙ ايكسض إٔ ؾبٌ ، صث٬ثٌ ي٘ ؾاقسضٚا

 تٓككٛا ٫:  ٚإع٢ٓ ، ضَهإ َٔ ٖصا ، َػًِ اٱَاّ أخطد٘ صث٬ثٌ ؾكَٛٛا عًٝهِ غِ ؾإٕط  قاٍ أْ٘ ، ؾٛاٍ
ٕٳ أٚ عبإؾ نإ غٛا٤ ، ؾٝ٘ ِٖ ايصٟ ايؿٗط إُاّ ايكسض ؾُع٢ٓ ، قبً٘ ايصٟ ايؿٗط أُٛا بٌ ، ٚتهٝكٛٙ ايؿٗط  .  ضَها

 ( قا٥ُا أقبض قذل أٚ غِٝ َٓعطٙ زٕٚ ٚساٍ ، ؾعبإ َٔ ايج٬ثٌ ّٜٛ نإ إشا نإ عُط ابٔ إٔ) : ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ا٭يباْٞ ٚقشش٘ ، ٚايساضقطين ، أٓس اٱَاّ أخطد٘

 :  َٓاقؿتٌ ْٚٛقـ

 أٚ ْكا ىايـ مل َا ، سذ١ ايكشابٞ قٍٛ:  تكسّ ٚنُا ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب يكٍٛ كايـ ٖصا إٔ : ا٭ٍٚ
 ٫ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ، ايٓل غ٬ف ، َعكّٛ غرل ايكشابٞ ٭ٕ ؛ ايٓل خايـ ٚقس ، آخط قشابٞ قٍٛ

 ايطدٛع ّهٔ ، اهلل ضٓ٘ ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ يؿٝذ ٌْٝ عح ؾٝٗا بٗا ٜتعًل َٚا ايعك١ُ َٚػأي١ ، اشل٣ٛ عٔ ٜٓطل
 ( . ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عك١ُ) ٟايؿتاٚ ٗ إيٝ٘

 ٫ٚ أسسا ب٘ ٜأَط ٫ نإ ٚيصا ؛ ا٫ستٝاط باب َٔ ايكٝاّ ٖصا إٔ ٜط٣ نإ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عُط ابٔ إٔ : ايجا١ْٝ
 .  إدايؿ١ ٚعسّ ايػ١ٓ بتتبع َؿٗٛض ٖٚٛ ، ب٘ ٭َط ايٛدٛب ٜط٣ نإ يٛ ، ايٛدٛب ٜط٣ ٫ أْ٘ ع٢ً ٜسٍ ٖا ، أًٖ٘

ٌٻ قس اشل٬ٍ إٔ وتٌُ أْ٘ : ايجايح ايسيٌٝ  .  ا٫ستٝاط باب َٔ ؾٝكاّ ، ٚايػباض ٚايػِٝ ٚايكذل ايػشاب ؼت ٖ
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 ٖبٵ:  ٜٚكاٍ ، اٱغ٬ّ ؾٝذ ن٬ّ ٗ نُا ، ايتشطِٜ ٗ ٚيٝؼ اٱهاب ٗ يٝؼ ا٫ستٝاط إٔ ، تكسّ َا ٜٚٓاقـ
ٌٻ قس اشل٬ٍ  ؟ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٖٛ صث٬ثٌ ي٘ اقسضٚاؾ عًٝهِ غِ ؾإٕط قاٍ ايصٟ أيٝؼ ، ايػشاب ؼت ٖ

 ٌٜٗ إٔ ٗ نبرل٠ استُاي١ٝ َع ، عًٝٓا غِ إشا ضَهإ ؾٗط بإُاّ ٚأَطت ، ؾعبإ ؾٗط بإُاّ أَطت قس ؾايؿطٜع١
 .  قُٓا ضأٜٓاٙ ٚإٕ ، أؾططْا ضأٜٓاٙ إٕ ، اشل٬ٍ بط١ٜ٩ َعًل ؾا٭َط ، ٚايػِٝ ايػشاب ؼت ٜهٕٛ ٚإٔ ، اشل٬ٍ

 : ادضايط

 اييت ا٭زي١ يكطاس١ ؛ قذل أٚ غِٝ اشل٬ٍ ض١ٜ٩ زٕٚ ساٍ إشا ؾعبإ َٔ ايج٬ثٌ ّٜٛ قٝاّ وطّ ٚأْ٘ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 تكسَٛا ٫) ٖطٜط٠ أبٞ سسٜح خاق١ ، ٚانش١ ب١ٓٝ ؾإْٗا ، إطاز ٗ ٚظٗٛضٖا ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ أقشاب بٗا اغتسٍ
 .  (ايكاغِ أبا عك٢ ؾكس ؾٝ٘ ٜؿو ايصٟ ايّٝٛ قاّ َٔ)ٜاغط ٔب عُاض ٚسسٜح ، (ٌَٜٛ ٫ٚ ّٜٛ بكّٛ ضَهإ

  : ايؿو ّٜٛ قٝاّ إدعا٤

 ؾٌٗ - غتشبابا٫ غبٌٝ ع٢ً أٚ ايٛدٛب غبٌٝ ع٢ً نإ غٛا٤ - ا٫ستٝاط باب َٔ ، ايّٝٛ ٖصا اٱْػإ قاّ إشا
 .  ؟ َٓ٘ أْ٘ ظٗط يٛ ، ٫ أٚ ضَهإ قٝاّ عٔ هع٥٘

 ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ َصٖب ؾٗٛ ، ايعًِ أٌٖ ْٗٛض شٖب إيٝ٘ ، ضَهإ قٝاّ عٔ هع٥٘ ٫ٚ هب ٫ أْ٘:  ا٭ٍٚ ٍايكٛ
 .  (ايعًِ أٌٖ َٔ ٚنجرل):  قسا١َ ابٔ قاٍ ، ٚايؿاؾع١ٝ ،

 :  أزيتِٗ

 عس٠ ؾأنًُٛا ِعًٝه غِ ؾإٕ ، يط٩ٜت٘ ٚأؾططٚا يط٩ٜت٘ قَٛٛا) قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ : ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ٫ َٜٛا قاّ قس اٱْػإ ٖٚصا ، ث٬ثٌ ايعس٠ بإنُاٍ ٚايػ٬ّ ايك٠٬ عًٝ٘ ٚأَط ، بايط١ٜ٩ ا٭َط ؾعًل( ث٬ثٌ ؾعبإ

 .  ايٛادب ايكٝاّ عٔ هع٨ ؾ٬ ، قٝاَ٘ هٛظ

 ٖٚصا ، (يكاغِا أبا عك٢ ؾكس ، ؾٝ٘ ٜؿو ايصٟ ايّٝٛ قاّ َٔ) : قاٍ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عُاض سسٜح :ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  عٓ٘ إٓٗٞ شات إٍ عاز ايٓٗٞ ٭ٕ ؛ باط٬ ؾاغسا ايكٝاّ ؾٝهٕٛ ، بكٝاَ٘ عام اٱْػإ

 ، اهلل ضٓ٘ اـطقٞ اختاضٖا ، إصٖب ٖٞ اؿٓاب١ً عٓس ضٚا١ٜ ٖٚصا ، ضَهإ قّٛ عٔ ٚهع٥٘ هب أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 ، ٚابٓ٘ ، عُط عٔ ، ايكشاب١ َٔ ْاع١ عٔ َٓكٍٛ ٖٚٛ ،(  ١ايطٚاٜ ٖصٙ ع٢ً أقشابٓا ؾٝٛر ٚأنجط):  قسا١َ ابٔ قاٍ

ُٕعٳْٞ بهط عٔ َٓكٍٛ ٖٚٛ ، ٚأزلا٤ ٚعا٥ؿ١ َٚعا١ٜٚ ، ٚأْؼ ، ٖطٜط٠ ٚأبٞ ، ايعام بٔ عُطٚ ٚعٔ  ، َٚططٸف ، ا
 .  ٚفاٖس ، ٚطاٚؽ ، َٳٗطإ بٔ َُٕٚٝٛ

 :  أزيتِٗ

 ٗ اغتُط ضَهإ أْ٘ تبٌ ؾإٕ ، ايّٝٛ ٖصا ٜكّٛ نإ ُطع ابٔ ؾإٕ ، ُاعٓٗ اهلل ضنٞ عُط ابٔ ؾعٌ : ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  قٝاَ٘

 ٗ ؾكبًٛا ، قٟٛ تعًٌٝ ٖٚٛ ، ايؿٗاز٠ ٗ نُا ، ايٛاسس خدل ؾٝ٘ ٜكبٌ ٚيصا ، ي٘ ٜٴشتاط ايكّٛ إٔ : ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ايعًِ أٌٖ عا١َ عٓس نُا اثٌٓ َٔ إ٫ ٜكبٌ ٫ ؾٛاٍ ٬ٍٖ ٗ إٔ َع ، ايٛاسس خدل ؾعبإ ٬ٍٖ
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 هس ٫ ٭ْ٘ ؛ ؾٝٗا ٜٚذلزز ايكب١ً ٗ ٜؿو ايصٟ نا٭غرل ، يًشاد١ تطزز ٖٛ إِا ٖٓا اؿاقٌ ايذلزز إٔ :ايجايح ايسيٌٝ
 إشا اٱْػإ ؾذلزز ، يًشاد١ ٖٛ إِا اؿاقٌ ايذلزز ، ؾٝٗا ٚتطزز ، ٔؼ َٔ ق٠٬ ؾاتت٘ إشا ٚنصا ، يًتشكل ططٜك١
 .  اؿاد١ بػبب ايج٬ثٌ قاّ

 : ايطادض

 أٓس اٱَاّ عٔ ضٚا١ٜ ٖٚصا ، قشٝشا فع٥ا ٜهٕٛ ؾإْ٘ ؾطن٘ ؾٗٛ ضَهإ َٔ نإ إٕ أْ٘ ٣ْٛٚ قاّ إٕ:  ٜكاٍ إٔ
 .  ؾٝ٘ َؿهٛنا َٜٛا قاّ قس ٭ْ٘ ؛ هع٥٘ ٫ أْ٘ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ؾا٭قطب ، ١ْٝ بسٕٚ ٖهصا قاَ٘ إٕ أَا ، اهلل ضٓ٘

 : ايػِٝ ّٜٛ ٗ ايذلاٜٚض

 .  ؟ ٫ ّأ اي١ًًٝ تًو ٗ تطاٜٚض ٜك٢ً ٌٖ ، قا٥ُا ٚغٝكبض ، ايج٬ثٌ ي١ًٝ ٗ غِٝ اشل٬ٍ زٕٚ ساٍ إشا

 .  أٓس اٱَاّ به٬ّ ا٭ؾب٘ ٖٚٛ:  قايٛا ، ايذلاٜٚض ق٠٬ ٜكًٞ أْ٘:  اؿٓاب١ً عٓس ايٛدٌٗ أقض

 .  اهلل ِٗضٓ ٟإطزاٚ ٚاغتعٗطٙ ، ايذلاٜٚض ؾٝ٘ تك٢ً ٫:  آخط ٚد٘ ٚٗ

 إعًك١ ا٭ّإ ، ايط٬م ٚقٛع ، ايعس٠ اْكها٤ ، ا٭دٌ سًٍٛ:  َجٌ ، تكع ٫ ؾإْٗا بطَهإ إعًك١ ا٭ؾٝا٤ بك١ٝ ٚأَا
 أٓس به٬ّ ا٭ؾب٘ ٜطٕٚ ، عٓسِٖ ٖصا:  ؾٝكاٍ!  ضَهإ َٔ ايذلاٜٚض ق٠٬:  قا٥ٌ قاٍ ؾإٕ ، تكع ٫ نًٗا ، بطَهإ

 ، ضَهإ َٔ أْ٘ ع٢ً يٝؼ ايكٝاّ ٭ٕ ؛ ايذلاٜٚض ق٠٬ عسّ اغتعٗط إطزاٟٚ ، ؾٝٗا إٚدٗ ٚعٓسِٖ ، تك٢ً أْٗا
 .  هع٨ ؾإْ٘ ضَهإ َٔ أْ٘ ثبت إشا أْ٘ ٜطٕٚ ناْٛا ٚإٕ ، ا٫ستٝاط باب َٔ ٚإِا

ٍٞٳ ٚإٕ: اهلل ضٓ٘ قا ٛٳ ْٗاضّا ضٴ٥  .  إكب١ًٹ ي١ًًٝٹ ؾٗ

 اشل٬ٍ ٚنإ ايؿُؼ تغطب ؾإشا ، ايؿُؼ َع ٜػرل اشل٬ٍ إٔ شيو ؛ ايؿُؼ غطٚب بعس ٜط٣ شل٬ٍا إٔ ا٭قٌ
 ؾإٕ ، إس٠ ٖصٙ خ٬ٍ بعسٖا ؾرل٣ ايؿُؼ تػطب ، زقا٥ل ث٬خ أٚ ، ْٚكـ زقٝك١ أٚ بسقٝكتٌ بعسٖا ، َٓٗا قطٜبا
 ايؿُؼ ؾإٕ نجرلا تأخط ٚإٕ ، ض٩ٜت٘ هإإَ قبٌ ؾٝػطب ، ايؿُؼ ؾعاع ٗ ٜهٕٛ ٭ْ٘ ؛ ٜٴط مل شيو َٔ أقٌ بكا٩ٙ نإ

 .  ض٩ٜت٘ ّهٔ ٫ٚ تػطب

 ؛ ض٩ٜت٘ ُهٔ مل ، دسا ايؿُؼ عٔ َتأخطا نإ ؾإٕ ، إػطب إٍ إؿطم َٔ ايؿُؼ َع ٜػرل اشل٬ٍ:  أخط٣ بعباض٠
 غطٚب بٌق غٝػطب ؾإْ٘ نجرلا ايؿُؼ ع٢ً َتكسَا نإ ٚإٕ ، اؿاٍ ٖصٙ ٗ ايط١ٜ٩ ُهٔ ٫ٚ ، غتػطب ايؿُؼ ٭ٕ

 إٔ ؾإَا ، َٓٗا قطٜبا ايؿُؼ َع ٜػرل نإ ٚإٕ ، ايؿُؼ غطٚب بعس إ٫ ٜط٣ ٫ ٭ْ٘ ؛ ض٩ٜت٘ هُٔ ٫ٚ ، ايؿُؼ
 ايؿُؼ أؾع١ تهٕٛ أٚ ، ايؿُؼ أؾع١ تػطب إٔ قبٌ غٝػطب ؾإْ٘ دسا قطٜبا نإ ؾإٕ ، َٓٗا دسا قطٜبا ٜهٕٛ

 ، ق٬ًٝ ايؿُؼ عٔ تأخط إشا ؟ ض٩ٜت٘ ُهٔ َت٢ إشٕ ، ٬ٍاشل ض١ٜ٩ هُٔ ؾ٬ ، إٓتؿط٠( اؿُط٠) ا٭ؾل ٗ َٛدٛز٠
 .  ايؿُؼ ٚغطبت ، نعؿت قس تهٕٛ ا٭ؾع١ ٭ٕ ؛ ض٩ٜت٘ ؾتُهٔ ، شيو ٚمٛ زقٝكتٌ أٚ زقٝك١ غايبا ٜبك٢ ٖٚٛ
 : ايؿُؼ عٔ َتأخطا اشل٬ٍ ض١ٜ٩

 ٜط٣ إ٪يـ ؟ إان١ٝ ي١ًًٝ أٚ إكب١ً ي١ًًٝ ٖٛ ٌٖ ؟ اؿهِ ؾُا شلا غابكا ٫ ايؿُؼ عٔ خطاأَت ْٗاضا اشل٬ٍ ض٥ٞ إٕ
 آخط ٗ أٚ ايؿٗط أٍٚ ٗ نإ ٚغٛا٤ ، بعسٙ أٚ ايعٚاٍ قبٌ ض٩ٜت٘ ناْت غٛا٤ ، إكب١ً ي١ًًٝ ؾٗٛ ْٗاضا ض٥ٞ إٕ أْ٘
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 ٖصا ، ايؿُؼ غطٚب بعس ايًٌٝ ٗ تهٕٛ إٔ ايط١ٜ٩ ٗ ايعدل٠ؾ ، عا١َ عباضت٘ ٭ٕ ؛ اهلل ضٓ٘ عٓسٙ ؾطم ؾ٬ ، ايؿٗط
 :  قٛيٌ ع٢ً خ٬ف ؾٝٗا إػأي١ٚ ،  اشل٬ٍ ض١ٜ٩ ٗ إعتدل

 ، آخطٙ ٗ أٚ ايؿٗط أٍٚ ٗ ، بعسٙ أٚ ايعٚاٍ قبٌ ض٥ٞ غٛا٤ ، إكب١ً ي١ًًٝ ؾٗٛ ْٗاضا ض٥ٞ إشا اشل٬ٍ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 ، ٚاؿٓؿ١ٝ ، ٚايًٝح ، ٚا٭ٚظاعٞ ، ٚأْؼ ، عُط ٚابٔ ، َػعٛز ٚابٔ ، عُط ضأٟ ٗٛؾ ، ايعًِ أٌٖ ْٗٛض شٖب إيٝ٘

 . ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ
 :  أزيتِٗ

 بعس تهٕٛ إعتدل٠ ٚايط١ٜ٩ صيط٩ٜت٘ ٚأؾططٚا ، يط٩ٜت٘ قَٛٛاط ٜكٍٛ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ : ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  ض٩ٜت٘ تعتدل ؾ٬ ْٗاضا ض٥ٞ قس  ٖٚٛ ، ايؿُؼ غطٚب

 ؾإشا ، بعض َٔ أقطب بعهٗا ا٭١ًٖ إٔ ، غاْكٌ ٚمٔ عُط نتاب دا٤ْا) : قاٍ ، ٚا٥ٌ أبٞ عٔ : ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ٚابٔ ، ايطظام عبس أخطد٘ ( عؿ١ٝ با٭َؼ ضأٜاٙ أُْٗا ضد٬ٕ ٜؿٗس أٚ ، ُػٛا ست٢ تؿططٚا ؾ٬ ْٗاضا اشل٬ٍ ضأٜتِ

 .  ؾ٦ٝا تعتدل ؾ٬ ْٗاضا ض٥ٞ إشا أَا ، ؾٗازتُٗا قبًت با٭َؼ ضد٬ٕ ضآٙ إشا:  أٟ ، ٚايبٝٗكٞ ، ؾٝب١ أبٞ

 .  شنطِٖ ايػابل ايكشاب١ أقٛاٍ :ايجايح ايسيٌٝ

 اشل٬ٍ ٭ٕ ؛ َعتدل٠ غرل ؾإْٗا ايٓٗاض ض١ٜ٩ ٚأَا ، ايؿُؼ طٚبغ بعس ناْت َا ٖٞ إعتدل٠ ايط١ٜ٩ إٔ : ايطابع ايسيٌٝ
 ّٜٛ َٔ ايٓٗاض آخط ٗ ٜذلا٤ْٚ٘ ٚايٓاؽ (ؾطأٜت٘ ٍاشل٬ ايٓاؽ تطا٣٤) ا٭ثط ٗ ٚشلصا ؛ ايؿُؼ غطٚب عكب ٜٴذلا٣٤ إِا

 ، ايٓٗاض ٗ ٜذلا٤ْٚ٘ ٫ٚ ، ايػطٚب بعس ضَهإ َٔ ٚايعؿطٜٔ ايتاغع ّٜٛ َٔ أٚ ، ؾعبإ َٔ ٚايعؿطٜٔ ايتاغع
 .  َعتدل٠ غرل ٖصٙ ايط١ٜ٩ ٭ٕ ؛ عكطا أٚ ظٗطا أٚ قباسا

 َطٟٚ ٖٚصا ، إكب١ً ي١ًًٝ ؾٗٛ ايعٚاٍ بعس ض٥ٞ ٚإٕ ، يػابك١ا ي١ًًٝ ؾٗٛ ايعٚاٍ قبٌ اشل٬ٍ ض٥ٞ إٕ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 َطاغٌٝ َٔ ؾٗٛ ، عُط عٔ ايٓدعٞ إبطاِٖٝ ، نعـ ٙغٓس ٗ يهٔ ، ايطظام عبس أخطد٘ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ عُط عٔ

 .  سعّ ٚابٔ ، ٜٛغـ أبٞ ٚ ، ايجٛضٟ ٚضأٟ ، اؿٓاب١ً عٓس ضٚا١ٜ ٖٚٛ ، عُط ًٜل مل ٚايٓدعٞ ، عُط عٔ ايٓدعٞ

 :  زيًِٝٗ

 .  ٜكاّ إٔ ؾٝذب ، ض٥ٞ قس ٖٚٛ ، صيط٩ٜت٘ ٚأؾططٚا يط٩ٜت٘ قَٛٛاط اؿسٜح -

 اييت إعتدل٠ ايط١ٜ٩ إٔ ضأ٣ عُط ؾإٕ ، عُط بأثط ْٚٛقـ ، ايؿُؼ غطٚب بعس تهٕٛ إِا إعتدل٠ ايط١ٜ٩ بإٔ:  ْٛقـ 
 .  ْٗاضا ٙضأٚ إشا قٝاَِٗ ٜهًُٛا إٔ ايٓاؽ أَط ٚيصا ، ايٓٗاض ٗ ٫ ايًٌٝ ٗ تهٕٛ

 : ايطادض

 ، عُط ابٔ عٔ ْكٌ نُا ، عٓ٘ اهلل ضنٞ عُط عٔ ا٭ثط ثبت قس ٭ْ٘ ؛ ايعًِ أٌٖ ْاٖرل قٍٛ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 .  أعًِ ٚاهلل.  ايهطاّ ايكشاب١ َٔ ٚغرلِٖ َػعٛز ٚابٔ ، ٚأْؼ

 . قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس
ٍٙٴ ٚٔإشٳا:  اهلل ضٓ٘ إ٪يـ قا ٌٴ ضآ ّٳ بًسٺ أٖ ِٴ ايٓاؽٳ يع ٗٴ ًٖ ّٴ ُن   .  ايكٛ

 ٖٚصا ، ٜطٚٙ مل أِْٗ َع ، إػطب أٚ إؿطم ٗ ناْٛا غٛا٤ ، إػًٌُ ؾُٝع ًَع١َ ايٓاؽ بعض ١ض٩ٜ دعٌ إ٪يـ
 ، بط٩ٜت٘ ٜؿططٚا إٔ إػًٌُ ْٝع يعّ اشل٬ٍ بًس أٌٖ ضأ٣ إشا ٚنصيو ، ناْت أٟ َٔ ايط١ٜ٩ ع٢ً َساضٙ ايكٍٛ
 .  يًذُٝع اؿهِ ؾٝهٕٛ

 : بًس بط١ٜ٩ اؾُٝع ع٢ً ايكّٛ يعّٚ
 :  أقٛاٍ ع٢ً خ٬ف ؾٝٗا إػأي١

 ضٚا١ٜ ٗ ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ أنجط شٖب إيٝ٘ ٚ ، ٜكَٛٛا إٔ ْٝعا ايٓاؽ يعّ بًس أٌٖ اشل٬ٍ ضأ٣ إشا أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  اؿٓاب١ً َصٖب َٔ ايكشٝض ٖٚٛ ، ٚد٘ ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ،

 :  أزيتِٗ

 { . فَهَْْصًُْوُ انشَّيْشَ يِنْكُىُ شَيِذَ فًٍََْ} تعاٍ اهلل قٍٛ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 .  إػًٌُ ؾُٝع َٛد٘ ٚاـطابص يط٩ٜت٘ ٚأؾططٚا يط٩ٜت٘ قَٛٛاط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب قٍٛ: ايجاْٞ ايسيٌٝ

 .  ق٠ٛ ٘ي تعًٌٝ ٖٚصا ، إػًٌُ ْٝع ع٢ً ٚادبا ايكٝاّ ٚأقبض ، ايؿٗط زخٌ ؾكس ض٥ٞ إشا اشل٬ٍ إٔ: ايجايح ايسيٌٝ

 .  ٜكَٛٛا إٔ ايٓاؽ ؾًٝعّ ، ض٥ٞ قس ٚاشل٬ٍ ، اشل٬يٌ بٌ َا ٖٛ ايؿٗط إٔ:  ايطابع ايسيٌٝ

 .  ايبًسإ تكاضبت يٛ نُا ايكّٛ ؾٛدب ، اشل٬ٍ بط١ٜ٩ ؾٗست قس ايب١ٓٝ إٔ:  اـاَؼ ايسيٌٝ
 ايعامل نإ إشا ؾُٝا ٜتكٛض ٖٚصا ، طٚاأؾط أؾطط ٚإشا ، قاَٛا اٱَاّ قاّ ؾإشا ، يٲَاّ تبع ايٓاؽ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ

 ضأٟ ٖٚصا ، إطايع ؽتًـ أٚ ؾٝٗا ايط١ٜ٩ تتعسز إٔ ّهٔ ، نبرل٠ بًس٠ ٗ شيو نإ أٚ ، ٚاسس إَاّ وهُ٘ اٱغ٬َٞ
 .  إايه١ٝ َٔ َادؿٕٛ ابٔ

 : زيًٝ٘
 .   ٚاتؿاقِٗ ٚسستِٗ إٍ ٚأقطب إػًٌُ يكًٛب أْع ٖصا إٔ

 ، إطايع ٗ ٜٛاؾكِٗ مل ٖٚٔ ٜطٙ مل َٔ زٕٚ ، إطايع ٗ ٚاؾكِٗ َٔ أٚ اشل٬ٍ ضأ٣ َٔ ًٜعّ كّٛاي إٔ:  ايجايح ايكٍٛ
 اؾُٝع ًٜعّ ؾإْ٘ بعهِٗ ضآٙ إشا اشل٬ٍ َطايع عٓسِٖ اتؿكت ؾُٔ ، غطٚب أَانٔ ٚي٘ ، َطايع ي٘ اشل٬ٍ إٔ ٚشيو

 ٖٚٛ ، اؿٓؿ١ٝ بعض إيٝ٘ شٖب ايكٍٛ ٖٚصا ، ٜكّٛ ٕأ ًٜعَ٘ ٫ ؾإْ٘ ، اشل٬ٍ َطايع ٗ ىايؿِٗ َٔ ٚأَا ، ٜكَٛٛا إٔ
 ، ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ اختاضٙ قٍٛ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، عٓسِٖ ايكشٝض ايٛد٘ ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، ضٚا١ٜ ٗ إايه١ٝ ضأٟ
 َصٖب ايطأٟ ٖٚصا( ؾ٬ ٚإ٫ ، ايكّٛ يعّ اتؿكت ؾإٕ ، إعطؾ١ أٌٖ باتؿام إطايع ؽتًـ) اٱغ٬ّ ؾٝذ ٜكٍٛ

 . ضاٖٜٛ٘ بٔ ٚإغشل ، عُط بٔ اهلل عبس بٔ ٚغامل ، قُس بٔ كاغِاي
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 :  أزيتِٗ

 إطايع ٗ اشل٬ٍ ؾاٖسٚا َٔ ٜٛاؾكٕٛ ٫ ٚايصٜٔ{ فَهَْْصًُْوُ انشَّيْشَ يِنْكُىُ شَيِذَ فًٍََْ} تعاٍ اهلل قٍٛ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 َٔ ع٢ً هب ٚايكّٛ ، ضآٙ َٔ َطًع ؾكٛاٚا ٭ِْٗ ؛ سهُا ٫ٚ سكٝك١ ٫ ، ضأٚٙ أِْٗ عًِٝٗ ٜكسم ٫ ا٭خط٣

 .  َطًع٘ ٗ ٜٛاؾك٘ إٔ ٚسهُا ، عٝٓ٘ بأّ ٜطاٙ إٔ اؿكٝك١ ، سهُا أٚ سكٝك١ إَا اشل٬ٍ ضأ٣

 سادتٗا ؾكهٝت ايؿاّ ؾكسَت قاٍ ، بايؿاّ َعا١ٜٚ إٍ بعجت٘ اؿاضخ بٓت ايؿهٌ أّ إٔ: ) نطٜب عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 بٔ عبساهلل ؾػأيين ايؿٗط آخط ٗ إس١ٜٓ قسَت ثِ ، اؾُع١ ي١ًٝ اشل٬ٍ ؾطأٜت بايؿاّ ٚأْا ضَهإ ع٢ً ٚاغتٌٗ

 ْعِ ؾكًت ؟ ضأٜت٘ أْت ؾكاٍ اؾُع١ ي١ًٝ ضأٜٓاٙ ؾكًت ؟ اشل٬ٍ ضأٜتِ َت٢ ؾكاٍ اشل٬ٍ شنط ثِ عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ
 ؾكًت ، ْطاٙ أٚ ث٬ثٌ ْهٌُ ست٢ ْكّٛ تعاٍ ؾ٬ ايػبت ي١ًٝ ضأٜٓاٙ يهٓا ؾكاٍ ، َعا١ٜٚ ٚقاّ ٚقاَٛا ايٓاؽ ٚضآٙ

 ، َػًِ اٱَاّ أخطد٘(  ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ أَطْا ٖهصا ٫ ؾكاٍ ؟ ٚقٝاَ٘ َعا١ٜٚ بط١ٜ٩ تهتؿٞ ٫ أٚ
 إطايع إٔ ع٢ً ٜسٍ ٖٚصا ، اؾُع١ ي١ًٝ ضأٚٙ ايؿاّ ٚأٌٖ ، ايػبت ي١ًٝ إس١ٜٓ ٗ ضأٚٙ ِٖ ، ّٜٛ بِٝٓٗ ، ٫سغ

 ؾٝهٕٛ ، ايٓيب إٍ ا٭َط ؾطؾع ،  اهلل ضغٍٛ أَطْا ٖهصا:  ٜكٍٛ عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ ٚابٔ ،  ؽتًـ ٚإػاضب
 .  ُأَطْا:  ٜكٌ ٚمل أَطٳْا قاٍ ٭ْ٘ ؛ سهُا ٫ سكٝك١ ضؾع٘ ، ايػ١ٓ َٔ

 َٔ زٕٚ اشل٬ٍ َطايع ٗ ٚاؾكِٗ َٔ عَِٗ ٜٚكّٛ ،  اشل٬ٍ ضأٚا إشا ٜكَٕٛٛ ايٓاؽ إٔ ايػ١ٓ َٔ:  اـ٬ق١
 . ؾٝٗا خايؿِٗ
 . صيط٩ٜت٘ ٚأؾططٚا يط٩ٜت٘ قَٛٛاط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب قٍٛ:  ايجايح ايسيٌٝ

 قٝاَ٘ بًس ؾًهٌ ، َٚػطب٘ َؿطق٘ بًس ؾًهٌ ، ٚإػاضب إؿاضم اخت٬ف ع٢ً إطايع اخت٬ف قٝاؽ:  ايطابع ايسيٌٝ
 بػاعتٌ ٚضا٤ِٖ َٚٔ ، أسٝاْا بػاع١ قبًٓا ٜكَٕٛٛ اـًٝر ٚأٌٖ ، تكطٜبا بػاع١ بعسْا ٜكَٕٛٛ َكط أٌٖ ، ايَٝٛٞ

 إػطب أٌٖ ٫ًٜعّ ٚيصا ؛ إطايع اخت٬ف ٚإػاضب إؿاضم اخت٬ف ع٢ً ؾٝكاؽ ، غاعات بج٬خ ٚضا٤ِٖ َٚٔ ،
 اخت٬ف باعتباض ، بًس إٍ بًس َٔ ؽتًـ ، ايك٠٬ َٛاقٝت ٖٚهصا ، ٚاي١ًًٝ ايّٝٛ ٗ إؿطم أٌٖ َع ٜكَٛٛا إٔ

 ؾ٬ ، بًس إٍ بًس َٔ ايك٠٬ َٛاقٝت اختًؿت ، َٚػاضبٗا ايؿُؼ َؿاضم اختًؿت ؾًُا ، َٚػاضبٗا ايؿُؼ َطايع
 َٔ ًٜعّ ٫ ؾهصيو ، إؿطم أٌٖ َع ٜكَٛٛا إٔ إػطب أٌٖ ًٜعّ ٫ٚ ، إؿطم أٌٖ َع ٜكًٛا إٔ إػطب أٌٖ ًٜعّ

 .   ٚغرلٙ اٱغ٬ّ ؾٝذ شنطٙ ، ظاٖط دًٞ قٟٛ قٝاؽ ٖٚٛ ، َعِٗ ايؿٗط ٜكّٛ إٔ إطًع أٌٖ ٜٛاؾل مل

 إشا ٭ْ٘ ؛ ٜكَٛٛا إٔ إػطب أٌٖ ًٜعّ ؾإْ٘ إؿطم أٌٖ قاّ إشا:  ٜكٍٛ ، َطدٛح يهٓ٘ ضأٜا ٜط٣ ايعًِ أٌٖ بعض
 ايكٍٛ ٖٚصا ، ٜكَٛٛا ٕأ إؿطم أٌٖ ًٜعّ مل إػطب ٗ ٌٖ يٛ يهٔ ، إػطب ع٢ً ٌٖ قس أْ٘ ؾُعٓاٙ إؿطم ٗ ٌٖ

 ايؿٗط زخٍٛ ٜطٕٚ ٭ِْٗ ؛ ايكٝاّ اؾُٝع ًٜعّ ؾإْ٘ بًس ٗ ٌٖ إشا ٜطٕٚ اؿٓاب١ً ، اؿٓاب١ً قٍٛ َٔ دسا قطٜب
 عًِ َٔ تجبت إٍ وتاز ٖصا يهٔ ، إػطب ٗ ٌٖ قس ؾٝهٕٛ ، إؿطم ٗ ٌٖ إشا أْ٘ ْعط ٚد١ٗ عٓسِٖ ، باشل٬ٍ
 .  ايؿًو

 
 

 



  المطيري فهد:  د.  أ الشيخ فضيلة                                                                                                                                                       الصيام كتاب - زادالمستقنع

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتمدمة العلمٌة الدورة
13 

 : ايطادض

 بًس أٌٖ ضآٙ ؾإشا ، اشل٬ٍ َطايع اخت٬ف بػبب ، اٯخط ايبًس عٔ ايط١ٜ٩ ٗ ىتًـ بًس نٌ إٔ ، ايجايح ايكٍٛ ٖٛ
 .  إطايع ٗ ٚاؾكِٗ َٔ ًٜٚعّ ، ايكّٛ يعَِٗ

 : آخط بًس إٍ ٚغاؾط بًس ٗ قاّ

 :  نجرل ٚتطبٝكٗا ١َُٗ َػأي١ ٖصٙ
 : بّٝٛ بًسٙ بعس قاَٛا بًس إٍ غاؾط

 ، َكط إٍ غاؾط ثِ ، َٜٛا ث٬ثٌ ايػعٛز١ٜ ٗ قاّ أْ٘ ٚيٓؿطض ، ٜكَٕٛٛ بًس إٍ اْتكٌ ثِ ، َٜٛا ث٬ثٌ قاّ إشا
 ، ٜكّٛ أْ٘ اختاض ، اهلل ضٓ٘ ؾٝدٓا ؟ ٫ أٚ ايّٝٛ ٖصا ٜكّٛ ٌٖ ، ّٜٛ شلِ ؾبكٞ ، بّٝٛ بعسْا قاَٛا قس َكط ٚأٌٖ
 .  عٓسٙ ايٓٗاض طاٍ نُٔ ٖصا:  قاٍ ، ٚايٓٗاض ايًٌٝ طٍٛ ع٢ً ٚقاغ٘

 .  ٜؿطط ؾإْ٘ ، اشل٬ٍ ٜطٚا مل بًس أٌٖ إٍ اْتكٌ ثِ ث٬ثٌ قاّ إشا أْ٘:  ٚإصٖب

 : بّٝٛ بًسٙ قبٌ قاَٛا بًس إٍ غاؾط

 أْ٘ ٚيٓؿطض ، ٚعٝسٚا ، ٚأؾططٚا َٜٛا ٚعؿطٜٔ تػع١ قاَٛا بًس أٌٖ ع٢ً ٚقسّ ، َٜٛا ٚعؿطٜٔ مثا١ْٝ قاّ إشا
 اشل٬ٍ ٌٖٚ ، َٜٛا ٚعؿطٜٔ تػع١ قاَٛا قس ؾٛدسِٖ ، َكط إٍ شٖب ثِ ، ٚعؿطٜٔ مثا١ْٝ ز١ٜايػعٛ ٗ قاّ

 .  َٜٛا ٜٚكهٞ ، ٜكاّ ٫ ايعٝس ّٜٚٛ ، عٝس ّٜٛ ٭ْ٘ ؛ ٜؿطط إٔ عًٝ٘ هب ؟ ٜؿطط ؾٌٗ ، عٓسِٖ

 : ايعٝس ٗ ِٖٚ قا٥ُا بًس ع٢ً قسَٚ٘

 عؿط٠ اؿاز١ٜ ايػاع١ ايػعٛز١ٜ َٔ أقًعت طا٥طت٘ إٔ يٓؿطض ، ي٘ بايٓػب١ ٚايعؿطٜٔ ايتاغع ايّٝٛ أثٓا٤ ٗ قسّ إشا
 ، َٜٛا ٚعؿطٜٔ مثا١ْٝ قاّ ٭ْ٘ ؛ َٜٛا ٜٚكهٞ َعِٗ ٜؿطط ؾإْ٘ ، ايعٝس ٗ ايٓاؽ ٚدس َكط إٍ ٚقٌ ٕٚا ، قباسا

 .  ٚعؿطٜٔ تػع١ قاَٛا ِٖٚ

 :  ايؿاؾع١ٝ

 ٚإٕ ، سهُ٘ أخص ايج٬ثٌ ٗ إيٝ٘ إٓتكٌ ايبًس نإ ٕؾإ ، إيٝ٘ إٓتَكٌ ايبًس سهِ ايكا٥ِ سهِ إٔ:  عٓسِٖ ا٭قض ٗ
 قاّ أْ٘ يٓؿطض ، إيٝ٘ إٓتكٌ ايبًس سهِ ٜأخص ؾإْ٘ ، ٚعؿطٜٔ مثا١ْٝ قاّ قس ٖٚٛ ، ٚايعؿطٜٔ ايتاغع ٗ ناْٛا

 ، َِعٗ ٜؿطط ؾإْ٘ ، عٓسِٖ اشل٬ٍ ٌٖٚ ، ٚايعؿطٜٔ ايتاغع ٗ ؾٛدسِٖ َكط إٍ ٚاْتكٌ ، ايػعٛز١ٜ ٗ َٜٛا ث٬ثٌ
 .  ايّٝٛ ٖصا ٜهٌُ ٫ٚ

 : ايطادض

 ث٬ثٌ ع٢ً ٜعٜس إٔ ّهٔ ٫ اشل٬يٞ ايؿٗط ٭ٕ ؛ غطا أؾطط ٜؿططٚا مل بًس أٌٖ إٍ اْتكٌ ثِ ، َٜٛا ث٬ثٌ قاّ إشا أْ٘
 اَٜٛ ث٬ثٌ عٔ ٜعٜس ٫ اشل٬يٞ ايؿٗط ٭ٕ ، أعًِ ٚاهلل ، ْعط ؾٝ٘ قٝاؽ ؾٗٛ ايٓٗاض طٍٛ ع٢ً قاغ٘ ؾُٔ ٚشلصا ، َٜٛا

 ث٬ثٕٛ إَا أٟ صٚاسس٠ ٚقبض ٜسٜ٘ ٚبػط ٖهصا أٚ ، ث٬ثا ٜسٜ٘ ٚبػط ، ٖهصا ايؿٗطط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً قاٍ ،
 ٗ يٝؼ ٖٚصا ، َٜٛا ٚث٬ثٌ ٚاسسا ٜكّٛ أْ٘ ؾُعٓاٙ ايج٬ثٌ َعِٗ قِ قًٓا ٚإشا ، َٜٛا ٚعؿطٕٚ تػع١ ٚإَا

 .  ؾطٜعتٓا
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 ّٜٛ أثٓا٤ ٗ ٚقسّ ، بايط١ٜ٩ ٚأؾططٚا ، ٚعؿطٜٔ تػع١ قاَٛا ِٖٚ ، ٚعؿطٜٔ مثا١ْٝ قاّ ٚقس بًس إٍ اْتكٌ ٚإشا
 .  اشل٬ٍ بط١ٜ٩ اْت٢ٗ قس ايؿٗط ٭ٕ ؛ َٜٛا ٜٚكهٞ أؾطط ، ايعٝس

 ٚايبًس ، ؾٝ٘ سٌ ايصٟ ايبًس سهِ سهُ٘:  ٜكاٍ ؟ ا٭خرل ايّٝٛ ٗ ٜعايٕٛ ٫ َٓٗا اْتكٌ اييت ايسٚي١:  قا٥ٌ قاٍ ؾإٕ
 .  شيو بعس َٜٛا ٜٚكهٞ ، ي٘ بايٓػب١ ٚايعؿطٕٚ ايتاغع ٖٚٛ ، ايعٝس ّٜٛ ؾٝؿطط ، ؾٝ٘ طايؿٗ اْت٢ٗ قس ؾٝ٘ سٌ ايصٟ

 ٗ َه١ إٍ ٜأتٕٛ ثِ ، بًساِْٗ ٗ ايؿٗط أٍٚ ٜكَٕٛٛ إػًٌُ َٔ نجرلا ؾإٕ ، َه١ ٗ غايبا اٱْػإ إيٝ٘ وتاز ٖٚصا
 بعسٖا أٚ بّٝٛ َه١ قبٌ قاّ قس ٜهٕٛ ، طايؿٗ عًِٝٗ ؾٝدتًـ ، ايؿٗط أٍٚ ٗ ست٢ أٚ ، ضَهإ َٔ ا٭ٚاخط ايعؿط

 قَٛ٘ يٝؼ ٭ْ٘ ؛ ٜؿطط ايج٬ثٌ ّٜٛ ٗ ؾإْ٘ َٜٛا، ث٬ثٌ َه١ ٚقاَت بًسٙ ٗ قاّ ؾإشا ، ٜعٜس أٚ ٜٓكل ، بّٝٛ
 إٔ ّهٔ ٫ ٚايؿٗط ، ي٘ بايٓػب١ عٝس ّٜٛ يٝؼ ٭ْ٘ ؛ ب٘ بأؽ ؾ٬ تطٛعا قاَ٘ يٛ يهٔ ، ضَهإ َٔ باعتباضٙ ؾطعٝا

 تػع١ ٚقُٓا ، ٖٓا إٍ دا٤ ثِ ، بّٝٛ بعسْا ٚقاَٛا ، بّٝٛ بًسِٖ ع٢ً تكسَٓا أْا ٚيٓؿطض ، َٜٛا ٬ثٌث عٔ ٜعٜس
 .  َٜٛا ٚعؿطٜٔ تػع١ عٔ ٜٓكل إٔ ّهٔ ٫ ايؿٗط ٭ٕ ؛ َٜٛا ٜكهٞ إٔ ًٜعَ٘ ؾإْ٘ ، َٜٛا ٚعؿطٜٔ

ٍّٴ:  اهلل ضٓ٘ قا ٍٕ بط١ٜ٩ٹ ٜٚكٳا  .  ُأْج٢ ٛٵٚي عس

 .  اهلل ؾا٤ إٕ بعس اـ٬ف ٚغٝأتٞ ، خ٬ف إؾاض٠ ٖصٙ( يٛ)

ٍٷ اَطأ٠ْ ٖصٙ:  ٚا٭ْج٢ ايصنط ع٢ً ٜطًل ٚايعسٍ ، ايعسٍ اٱْػإ بط١ٜ٩ ٜكاّ أْ٘ أؾاز ، اهلل ضٓ٘ إ٪يـ  ٖٚصا ، عسٵ
 :   َايوٺ ابٔ قاٍ ٚيصا ، عسٍ ضدٌ

 تصنرلاٚاي اٱؾطازٳ ؾايتعَٛا ،،، نجرلا َكسٕض ْٚعتٛا

 قاٍ يٛ ٚشلصا ؛ عسٍ ضدٌ ٖٚصا ، عسي١ اَطأ٠ ٖصٙ:  تكٍٛ َا ، ٚايتصنرل اٱؾطاز تًتعّ ؾإْو بإكسض ٚقؿت إشا
 .  ايتأنٝس باب َٔ شنطٖا ٚيهٔ ، ٚا٭ْج٢ ايصنط ؾٝ٘ يسخٌ ، ا٭ْج٢ ٜصنط ٚمل ، عسٍ بط١ٜ٩ ٜٚكاّ:  إ٪يـ

 : ضَهإ ٬ٍٖ ٗ ايٛاسس خدل قبٍٛ

 :  أقٛاٍ ث٬ث١ ع٢ً ، خ٬ف قٌ إػأي١ ٖٚصٙ ، ضَهإ قٝاّ ٗ ٚاسس ٜكبٌ أْ٘ أؾاز إ٪يـ

 عٓس إصٖب ٖٚٛ ، ايكشٝض ٗ ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ٚاسس عسٍ خدل ضَهإ ٬ٍٖ ٗ ٜكبٌ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 عٔ ايً٪ي٪ٟ ظٜاز بٔ اؿػٔ ض٣ٚ ٚقس ، إباضى ابٔ ضأٟ ٖٚٛ ، ٚؾٝدٓا ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ ٚاختٝاض ، اؿٓاب١ً

 .   ايطٚا٠ بك١ٝ خايـ ٭ْ٘ ؛ ضٚاٜت٘ ا٭سٓاف ٚضز ، ٚاسس ؾاٖس قبٍٛ سٓٝؿ١ أبٞ

 :  أزيتِٗ

 ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾأخدلت ، اشل٬ٍ ايٓاؽ تطا٣٤) قاٍ أْ٘ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عُط ابٔ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 . ٚا٭يباْٞ ، سذط ابٔ ٚاؿاؾغ ، سعّ ابٔ ٚقشش٘ ، زاٚز أبٛ أخطد٘( بكٝاَ٘ ايٓاؽ أَطٚ ، ؾكاّ ، ضأٜت٘ أْٞ

 أْٞ:  ؾكاٍ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٍ أعطابٞ دا٤: ) قاٍ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ ابٔ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
:  قاٍ ، ْعِ:  قاٍ ؟ اهلل ضغٍٛ قُسا إٔ سأتؿٗ:  قاٍ ، ْعِ:  قاٍ ؟ اهلل إ٫ إي٘ ٫ إٔ أتؿٗس: طؾكاٍ ، اشل٬ٍ ضأٜت

 ٚنعؿ٘ ، ٚايٟٓٛٚ ، ٚاؿانِ ، سبإ ابٔ ٚقشش٘ ، ا٭ضبع١ أخطد٘ص( غسا ؾًٝكَٛٛا ايٓاؽ ٗ أشٕ ب٬ٍ ٜا
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 ، سذ١ ٜهٔ مل بأقٌ تؿطز إشا ٚزلاى ، زلاى ضٚا١ٜ َٔ ٭ْ٘ ؛ َطغٌ ٚأْ٘ ، تهعٝؿ٘ إٍ ٌّٝ سذط ٚابٔ ،ا٭يباْٞ
 .  لايتًدٝ ٗ قاٍ نُا

 ؾدل َٔ تكبٌ ؾايطٚا١ٜ ، نايطٚا١ٜ ، ايٛاسس ؾٝ٘ ؾكبٌ ، ٚإدبٳط إددل ؾٝ٘ ٜؿذلى ، زٜين خدل أْ٘:  ايجايح ايسيٌٝ
 . أْج٢ َٔ ٚتكبٌ ، ٚاسس

 ، ايك٠٬ ٚقت عٔ ناٱخباض ، ٚاسس خدل ؾٝ٘ ؾكبٌ ، إؿاٖس٠ ططٜك٘ ؾُٝا ايؿطٜه١ ٚقت عٔ إخباض أْ٘: ايطابع ايسيٌٝ
 .  إؿاٖس٠ ططٜكٗا ٭ٕ ؛ ٚاسس خدل ؾٝٗا ٜكبٌ ؾايك٠٬

 ، ايععٜع عبس بٔ ٚعُط ، عطا٤ ضأٟ ٖٚصا ، ؾأنجط عسيٌ إخباض ضَهإ زخٍٛ ٗ ٜؿذلط أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 ، ا٭قض خ٬ف ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ َٚصٖب ، ٚاغشام ، إادؿٕٛ ابٔ ضأٟ ٖٚٛ ، ٚايًٝح ، ٚا٭ٚظاعٞ

 .  ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً

 :  يتِٗأز

 يًط١ٜ٩ ْٓػٴو إٔ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إيٝٓا عٗس) قاٍ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ساطب بٔ اؿاضخ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  سعّ ٚابٔ ، ايساضقطين ٚقشش٘ ، زاٚز أبٛ أخطد٘( يط٩ٜتُٗا ْػهٓا ، ؾاٖسإ ٚؾٗس ، ْط مل ؾإٕ ،

 أخطد٘( با٭َؼ ضأٜاٙ أُْٗا ؾاٖسإ ٜؿٗس ست٢ تؿططٚا ؾ٬ ، اضاْٗ اشل٬ٍ ضأٜتِ إشا) ايػابل عُط أثط:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 . اثٌٓ ؾاؾذلط ، ايطظام ٚعبس ، ؾٝب١ أبٞ ٚابٔ ، ٚايساضقطين ، ايبٝٗكٞ
 .   ضَهإ ٗ ٚيٝؼ ؾٛاٍ ٗ ٖصا بإٔ:  ْٛقـ

 ٖٚصا ، اثٌٓ ز٠ؾٗا ؾٛاٍ ٗ ٜؿذلط أْ٘ ٚغٝأتٞ - ؾٛاٍ ٗ ايؿٗاز٠ ع٢ً ضَهإ ٗ ايؿٗاز٠ قٝاؽ:  ايجايح ايسيٌٝ
 ٬ٍٖ قٝاؽ ، اثٓإ ٜؿٗس إٔ ٜؿذلط ، ضَهإ ٬ٍٖ ٗ ؾهصيو:  قايٛا - ايٝػرل إ٫ ىايـ مل ، ايعًِ أٌٖ عا١َ عٓس

 .  ؾٛاٍ ٬ٍٖ ع٢ً ضَهإ

 اهلل ضٓ٘ اؿاؾغ قشش٘ ايصٟ ، قشٝض عُط ابٔ سسٜح ، ايٓل َكابٌ ٗ قٝاؽ ٭ْ٘ ؛ ا٫عتباض ؾاغس ايكٝاؽ ٖٚصا
 . ايٟٓٛٚ قشش٘ عباؽ ابٔ ٚسسٜح ، ايعًِ أٌٖ َٔ ٚطا٥ؿ١ ٚا٭يباْٞ ، سعّ ٚابٔ ،

 ٖٚٛ ، ٚاسس خدل ٜكبٌ ؾ٬ ، ع١ً ايػُا٤ ٗ ٜهٔ مل ٚإٕ ، ٚاسس خدل ٜكبٌ ع١ً ايػُا٤ ٗ نإ إشا أْ٘:  ايجايح ايكٍٛ
 َٔ بس ٫:  قٍٛ ِٚعٓسٖ ، نايكػا١َ ، ٔػٌ ؾٗاز٠ َٔ بس ٫ أْ٘ ٜٛغـ أبٛ شٖب ؟ ٜكبٌ نِ يهٔ ، اؿٓؿ١ٝ َصٖب

 .  ٚاسس أٚ اثٓإ َػذس نٌ َٔ بس ٫ أْ٘:  قٍٛ ٖٚٓاى ، ٔػُا١٥

 :  زيًِٝٗ

 ّٚهٔ ، ٖه١ٓ ؾايط١ٜ٩ ع١ً ايػُا٤ ٗ ٜهٔ مل إٕ ٚأَا ، قسٚز٠ تهٕٛ ايط١ٜ٩ ؾإَها١ْٝ ، ع١ً ايػُا٤ ٗ نإ إٕ قايٛا -
 . ٚاٱَها١ْٝ ايط١ٜ٩ ٗ ٜتػإٚٚ ٚايٓاؽ ، اشل٬ٍ ايٓاؽ ٜط٣ إٔ
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 ٗ ٫ ، ٜػتٕٛٚ ٫ ايٓاؽ إٕ:  ٜكاٍ ثِ ، ٫ أٚ ع١ً ايػُا٤ ٗ نإ إشا ٜصنط مل ، عاَا دا٤ قس ايٓل بإٔ:  ْٛقـ
 ٗ خاق١ ، ايٓاؽ َٔ ٜػرل ؾِٗ ، ايبكط سسٜس ٜطاٙ ٚإِا ، اشل٬ٍ ٜط٣ ٫ ايٓاؽ َٔ نجرل ، ايط١ٜ٩ ٗ ٫ٚ ، اٱَها١ْٝ

 َٔ إتكاعس٠ ٚا٭غط٠ ، بايسخإ ًَٛث١ اٯٕ ايػُا٤ ، ايػابل ٗ ايػُا٤ن يٝػت اٯٕ ايػُا٤ ٭ٕ ؛ إعاقط ايعَٔ
 َتعصض٠ بٌ ، ٫ بعهٗا ٚٗ ، ؾٝٗا ٖه١ٓ ايط١ٜ٩ إٓاطل بعض ، أٜها اٱَها١ْٝ ٗ ٜتػإٚٚ ٫ٚ ، ؾٝٗا ٚايكذل ، ا٭ضض

 ؾٝٗا َٓاطل ٖٚٓاى ، َتعصض٠ أٚ عب١ق ؾٝٗا ايط١ٜ٩ تهٕٛ ، ؾاٖك١ دباٍ ؾٝٗا نإ أٚ ، ْاظي١ ايبًس ناْت ؾإشا ، أسٝاْا
 .  َتٝػط٠ ؾايط١ٜ٩ ، َؿٔطؾ١ َطتؿع١ دباٍ

 أٚ ، باـطأ أٚ بايِٖٛ ٜتِٗ ؾإْ٘ ، ع١ً ؾٝٗا يٝؼ ، قاؾ١ٝ ٚايػُا٤ ، ؾدل ضآٙ إشا:  ٜكٛيٕٛ أخط٣ بعباض٠ تعًًِٝٗ
 سسٜح نصيو:  ؾٝكاٍ ؟ ٖٛ إ٫ ٜطٙ مل ٕاشا ، ٚاٱَها١ْٝ ايط١ٜ٩ ٗ َتػإٚٚ ، َع٘ َؿذلنٕٛ ايٓاؽ ٭ٕ ؛ ايط١ٜ٩ بعسّ
 ٚأَط ، ؾكاّ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾأخدلت ، اشل٬ٍ ؾطأٜت) ، اؿسٜح ظاٖط ٖصا ، ٖٛ إ٫ ٜطٙ مل ، عُط ابٔ

 ٗ ٜصنط ٚمل ، ٚاسس ٖٚٛ ، ضآٙ ا٭عطابٞ ؾإٕ - اؿسٜح ثبت إشا - عباؽ ابٔ سسٜح ٚنصيو( بكٝاَ٘ ايٓاؽ
 قاٍ ٭ْ٘ ؛ قاؾ١ٝ ناْت ايػُا٤ إٔ ع٢ً ٜسٍ َا عُط ابٔ سسٜح ٗ إٕ بٌ ، شيو ٚغرل ، ايكذل أٚ ايػِٝ اؿسٜح

 ؾًٔ ، غا١ُ٥ ايػُا٤ ناْت يٛ يهٔ ، اشل٬ٍ تطا٥ٞ ّهٔ قاؾ١ٝ ايػُا٤ إٔ ع٢ً ٜسٍ ٖٚصا ،( اشل٬ٍ ايٓاؽ تطا٣٤)
 .  ٜؿٝس ئ ٭ْ٘ ؛ ايٓاؽ ٜذلا٣٤

 : ايطادض

 ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قٍٛ َع ٭سس قٍٛ ٫ٚ ، ايسيٌٝ ثبت ؾكس ، ؾٝ٘ ايسيٌٝ يكطاس١ ؛ ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 .  ٚاسس عسٍ خدل ضَهإ ؾٗاز٠ ٗ ؾٝكبٌ

  : ؟ ؾٛاٍ ؾٗاز٠ ٗ ٜكبٌ نِ

 . ايٛاسس ؾٗاز٠ ٚدٛظ ، خايـ ؾكس ، ثٛض أبا إ٫ ، اثٓإ إ٫ ؾٛاٍ ؾٗاز٠ ٗ ٜكبٌ ٫ أْ٘:  ايعًِ أٌٖ عا١َ
 ْٓػو إٔ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إيٝٓا عٗس ) إتكسّ ساطب بٔ اؿاضخ بأثط ايعًِ أٌٖ عا١َ ٜٚػتسٍ

 بايٓػو إطاز نإ إٕ اؿذ١ شٟ ٗ أْ٘ اؿسٜح ٚظاٖط(  بؿٗازتُٗا ْػهٓا عسٍ ؾاٖسا ٚؾٗس ْطٙ مل ؾإٕ ، يًط١ٜ٩
 .  ايصبض
ّٴ) قٛي٘ ٍٕ بط١ٜ٩ٹ ٚٳٜكا ٛٵ عس  أت٢ ايصٟ ٖٛ ايعسٍ:  قايٛا ؟ ايعسٍ ٖٛ ؾُٔ ، عس٫ ٜهٕٛ إٔ إ٪يـ طاؾذل(  أْج٢ ٚي

 نٌ ٚغعت اييت بطٓت٘ ٜطٓٓا اهلل ؟ ايكؿ١ بٗصٙ ٜٛدس َٚٔ ، قػرل٠ ع٢ً ٜكط ٚمل ، نبرل٠ ٜطتهب ٚمل ، بايٛادبات
 يصا ؟ اجملايؼ ؾان١ٗ ايػٝب١ َٔ ٜػًِ َٓا َٔ ، اهلل ضسِ َٔ إ٫ ؟ ايكػا٥ط عٔ ؾه٬ ايهبا٥ط َٔ ٜػًِ َٓا َٔ ، ؾ٤ٞ
 ايصْٛب نبا٥ط َٔ نبرل٠ ٖٚٞ ، ايػٝب١ َٔ ٜػًُٕٛ ٫ ايٓاؽ ٭ٕ ؛ ٖصٙ بايكٛض٠ ايعساي١ ٖٛ ٜهٕٛ َا أقعب َٔ ؾإٕ

 ًَنَىْ} ٜكٍٛ تعاٍ اهلل ٭ٕ ؛ نبرل٠ ٜكرلٖا ايكػرل٠ ع٢ً اٱقطاض:  ٜكٛيٕٛ ٚايعًُا٤ ، ايٓاؽ ٗ نجرل ايكػا٥ط ٚؾعٌ ،

 { . َّعْهًٌٌََُ ًَىُىْ فَعَهٌُا يَب عَهََ ُّصِشًُّا

 



  المطيري فهد:  د.  أ الشيخ فضيلة                                                                                                                                                       الصيام كتاب - زادالمستقنع

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتمدمة العلمٌة الدورة
17 

 أٚ نصابا يهْٛ٘ غدلٙ ٜٛثل ٫ نإ ؾإٕ ، غدلٙ ٜٛثل أَٝٓا ٜهٕٛ إٔ ايعساي١ إٔ ايعاٖط:  قاٍ ايعًِ أٌٖ بعض يهٔ
 .   ٚد٘ ي٘ يهإ ايكٍٛ بٗصا قٌٝ ٚيٛ ، ؾٗازت٘ تكبٌ ؾ٬ ، َتػطعا

 عٓ٘ اهلل ضنٞ أْػا إٔ ٜط٣ٚ ٚشلصا ؛ قٛي٘ ٜكبٌ مل ايبكط نعٝـ نإ ؾإٕ ، ايبكط قٟٛ ٜهٕٛ إٔ ايعساي١ َع ٜٚؿذلط
ٚٴا ٕا ،  اشل٬ٍ ٜط ؾًِ ، سادبٳ٘ ٫َٛٙ ؾُػض ، اشل٬ٍ ٜطٚا مل َع٘ ٚايٓاؽ ، اشل٬ٍ ٖصا:  ؾكاٍ ، اشل٬ٍ ضأ٣ اشل٬ٍ تطا٤ٳ
 ؟ اشل٬ٍ ٔأٜ:  ايٓٗاض ٗ غأيٛٙ أسسِٖ ، ايبكط سساز ايعَٔ ٖصا ٗ ْاؽ ٖٚٓاى ، سادب٘ َٔ ؾعط٠ نإ اشل٬ٍ ،

 . قشٝض شنطٙ َا إٔ ٚضأٚا بايتًٝػهٛبات ؾذا٩ٚا ، إٛقع شلِ ؾشسز ، ب٘ ٜػتٗع٥ٕٛ

 عٔ إخباضٙ قبٍٛ عسّ ٗ خ٬ف ؾ٬ ٖٝع غرل نإ ؾإٕ ايبًٛؽ أَا ، ايعاقٌ ايبايؼ ٖٚٛ ، َهًؿا ٜهٕٛ إٔ ؾٝ٘ ٜٚؿذلط
 ٗ ٜتٛد٘) َؿًض ابٔ قاٍ ، َهًؿا ٜهٕٛ إٔ ؿذلطٕٜٛ ٭ِْٗ ؛ قٛي٘ ٜكبٌ ٫ أْ٘ ؾإصٖب ، ٖٝعا نإ إٕ ٚأَا ، اشل٬ٍ

 .  اشل٬ٍ عٔ إخباضٙ قبٍٛ ّهٔ إْ٘ أٟ(  اـ٬ف ٚإُِّع إػتٛض

 ، عًٝٗا قٝاغا ايعبس َٚجًٗا ، ي٬ًٍٗ ض٩ٜتٗا تكبٌ ؾإْ٘ ، أْج٢ ي٬ًٍٗ ايطا٥ٞ ايعسٍ نإ ٚيٛ:  أٟ (أْج٢ ٚيٛ) قٛي٘
 :  قٛيٌ ع٢ً خ٬ف ؾٝٗا َػأي١ ٖٚٞ

 ٖٛ ٚد٘ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٚد٘ ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، اشل٬ٍ ض١ٜ٩ ٗ ٚايعبس إطأ٠ إخباض قبٍٛ:  ا٭ٍٚ ٍايكٛ
 . اهلل ضٓ٘ إطزاٟٚ قاٍ نُا إصٖب قٝاؽ

 :زيًِٝٗ

 عٔ أسازٜجٓا َٔ ٚنجرل ، ايٛقت زخٍٛ ٚعٔ ايكب١ً عٔ ٚاـدل ايطٚا١ٜ أؾب٘ ، زٜين خدل ٭ْ٘ ؛ إطأ٠ قٍٛ ٜكبٌ قايٛا -
 . أٜها ايكب١ً عٔ ٚإخباضٖا ، ب٘ َٚعٍُٛ َكبٍٛ ايٛقت زخٍٛ عٔ إطأ٠ ٚإخباض ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١

 ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ا٭قض ايٛد٘ ٗ ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ٚايعبس إطأ٠ َٔ اشل٬ٍ عٔ اٱخباض ٜكبٌ ٫ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ٚد٘

 بؿاٖس ٜػ٢ُ َا ؾٝٗا هٛظ ايؿٗاز٠ ، ا٭قٌ ؾٗاز٠ إَهإ َع ايؿطع ؾٗاز٠ ؾٝٗا ٜكبٌ ٫ ٚشلصا ، ؾٗاز٠ ٭ْٗا : زيًِٝٗ
 ايؿطع َٔ تكبٌ ، آخط وًُٗا ثِ ، ؾدل ايؿٗاز٠ ٜتشٌُ ، ا٭قٌ ؾٗاز٠ ُهٔ أ٫ بؿطط يهٔ ، ا٭قٌ عٔ ايؿطع
 ؾدكا أخدل ثِ ، اشل٬ٍ ضأ٣ ؾدكا إٔ ؾًٛ ، َجًٗا ٖٚصٙ ، سهٛضٙ ٚعسّ ا٭قٌ ؾٗاز٠ قبٍٛ إَها١ْٝ عسّ بؿطط

 ؾ٬ عًٝ٘ ٚبٓا٤ ، إخباضا ٚيٝػت ، ؾٗاز٠ أْٗا ع٢ً زيٌٝ ٖٚصا ، ٜكبٌ ٫:  قايٛا ، اشل٬ٍ ضأٜت قس أْٞ أخبٹط:  ٚقاٍ ،
 .  إطأ٠ َٔ تكبٌ

 ؾٗاز٠ ناْت ٚإشا ، ؾٗاز٠ ٖٞ ايؿاؾع١ٝ قٍٛ ع٢ً ؟ ضٚا١ٜ أٚ ؾٗاز٠ اشل٬ٍ عٔ اٱخباض ٌٖ:  إٍ تطدع إػأي١ ٖٚصٙ
 ؾٝٗا ٜؿذلطٕٛ ٚيصا ؛ ايؿٗاز٠ سهِ ايط١ٜ٩ سهِ إٔ ن٬َِٗ ؾعاٖط ، إصٖب ٚنصيو ، إطأ٠ ؾٗاز٠ ؾٝ٘ ٜكبٌ ؾ٬

 .  ايعساي١
 . ؾٗاز٠ ٚيٝؼ إخباض ٭ْ٘ ؛ ٚايعبس إطأ٠ قٍٛ ٜكبٌ أْ٘ أعًِ ٚاهلل:  ٚايطادض
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 : ايط١ٜ٩ ٗ اؿانِ سهِ اؾذلاط

 ٚإدبٳط إددل ًٜعّ ؾإْ٘ اشل٬ٍ ضأ٣ قس أْ٘ ؾدكا ؾدل أخدل إشا أّ ؟ سانِ سهِ إٍ ايؿٗط تثبٛ وتاز ٌٖ
ّٴ  ؟ ايكٛ

 أْٗا ع٢ً بٓا٤ ٖصا ، إخباض أٚ ضٚا١ٜ ٭ْٗا ؛ بط٩ٜت٘ ىدل عس٫ زلع َٔ ايكّٛ ؾًٝعّ اؿانِ سهِ إٍ ثبٛت٘ وتاز ٫
 ضأٜت قس أْٞ أؾٗس:  ٜكٍٛ ؾ٬ ، ا٭خباض نػا٥ط اـدل بًؿغ تكبٌ بٌ ، ايؿٗاز٠ يؿغ ؾٝٗا ٜؿذلط ٫ ٚشلصا ، ضٚا١ٜ
 ٚأَا ، اشل٬ٍ ضأٜت قس أْٞ أؾٗس:  ٜكٍٛ إٔ بس ؾ٬ ؾٗاز٠ ناْت يٛ أَا ، ناؾٝا نإ اشل٬ٍ ضأٜت:  قاٍ يٛ بٌ ، اشل٬ٍ

 .  أعًِ ٚاهلل.  ؾ٬ ؾٗاز٠ ٖٞ:  قًٓا إشا

 .  أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس

ٍٕٵ:  هللا ضٓ٘ إ٪يـ قا َٴٛا ؾإ ٌٳ ٚاسسٺ بؿٗاز٠ٹ قا ٍٴ ٜٴطٳ ؾًِ َّٜٛا ث٬ث ٌٔ قاَٛا َأٚ ، اشل٬ ِٕ ٭د  .  ٜٴؿطٹطٚا مل غٝ

 غِٝ أدٌ َٔ قاَٛا أٚ ، ٜؿططٕٚ ٫ ؾإِْٗ اشل٬ٍ ٜط ٚمل ، ضَهإ أٍٚ ٗ ٚاسس بؿٗاز٠ َٜٛا ث٬ثٌ ايٓاؽ قاّ إشا
 . ٜؿططٚا مل اشل٬ٍ ٜط ٚمل َٜٛا ث٬ثٌ

 : اشل٬ٍ ٜطٚا ٚمل َٜٛا ث٬ثٌ قاَٛا إشا
 :  قٛيٌ ع٢ً خ٬ف ؾٝٗا إػأي١ ٖصٙ

ٚٴ ٚمل ، َٜٛا ث٬ثٌ ٚاسس بؿٗاز٠ قاَٛا إشا ايٓاؽ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ  شٖب إيٝ٘ ٚ ، ٜؿططٕٚ ٫ ؾإِْٗ ، اشل٬ٍ اٜط
 .  إصٖب َٔ ايكشٝض ع٢ً اؿٓاب١ً
 :  أزيتِٗ

 ْٓػو إٔ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إيٝٓا عٗس) : قاٍ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ساطب بٔ اؿاضخ عٔ:  ا٭ٍٚ ٌايسيٝ
 سعّ ٚابٔ ، ايساضقطين ٚقشش٘ ، زاٚز أبٛ أخطد٘( بؿٗازتُٗا ْػهٓا عسٍ ؾاٖسا ٚؾٗس ْطٙ مل ؾإٕ ، يًط١ٜ٩

 ٚاسس ؾدل َٔ ايؿٗاز٠ ٚقعت ٖٚٓا ، ٜؿططٚا مل ٚاسس ؾاٖس ؾٗس ؾإٕ ، ؾاٖسٜٔ اؾذلط اؿسٜح ؾؿٞ ، ٚغرلُٖا
 .  أٚي٘ ع٢ً تعتُس ايؿٗط ْٗا١ٜ ٭ٕ ؛ آخطٙ ٗ ٜؿططٕٚ ؾ٬ ، ايؿٗط أٍٚ ٗ

 ؾٗاز٠ ٖٚٛ ، ايؿطط ب٘ ٜجبت ٫ غبب ع٢ً َبين ايكّٛ ٭ٕ ؛ ؾاٖسٜٔ ؾٗاز٠ َٔ ؾٝ٘ بس ٫ ايؿطط إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ايٛاسس ايؿاٖس

 أبٞ اٱَاّ عٔ قهٞ ٖٚٛ ، ٜؿططٕٚ ؾإِْٗ اشل٬ٍ ٜٴط ٚمل َٜٛا ث٬ثٌ ٚاسس بؿٗاز٠ ؽايٓا قاّ إشا أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  اؿٓاب١ً عٓس ٚٚد٘ ، ايؿاؾع١ٝ عٓس إصٖب ٖٚٛ ، اهلل ضٓ٘ سٓٝؿ١

 :  أزيتِٗ

 عذ١ زخٛي٘ ثبت قس ؾٝهٕٛ ، سذ١ ٖٚٞ ، ايٛاسس ايطدٌ بؿٗاز٠ زخٛي٘ ثبت قس ضَهإ ؾٗط إٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  قٝاَِٗ أُٛا ؾكس ث٬ثٌ أُٛا ؾإشا ، بإنُاي٘ ايؿٗط خطٚز عًٝٗا ٜٓبين ، ؾطع١ٝ

 ٫ تبعا ثبت ايؿٗط خطٚز ؾٝهٕٛ ، بايؿٗاز٠ ٫ ايعس٠ ٫غتهُاٍ ايؿطط ٚدب ، ٚدب إشا ايكّٛ إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ؾًٛ ، تجبت ٫ ايٓػب ع٢ً ايٓػا٤ ؾٗاز٠ إٔ:  ي٘ َٚجًٛا ، اغتك٫٬ ٜجبت ٫ٚ تبعا ٜجبت قس ٚايؿ٤ٞ ، اغتك٫٬
 اي٫ٛز٠ ثبتت ؾإشا ، باي٫ٛز٠ ؾٗازتٗٔ تجبت ايٓػا٤ يهٔ ، بؿٗازتٗٔ ٜجبت ٫ ايٓػب ؾإٕ ْػب ع٢ً ْػا٤ ؾٗست

 ؾًُا ، ٚاسس ضدٌ بؿٗاز٠ أٚي٘ ٗ ثبت قس ايؿٗط يهٔ ، ٚاسس بطدٌ ٜجبت ٫ ؾٛاٍ ٬ٍٖ ٖٓا ، شلا تبعا ايٓػب ثبت
ِٴ تٹايجبٛ ٖصا ع٢ً اْب٢ٓ زخٛي٘ ثبت  .  ايعس٠ باغتهُاٍ خطٚد٘ ٖٚٛ ، ايؿطعٞ اؿه
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 : ايطادض

ٚٴا ٚمل َٜٛا ث٬ثٌ ايٓاؽ ٚقاّ ، ٚاسس بؿدل نإ ٚيٛ ، ؾطعٝا ثبٛتا ايؿٗط ثبت ؾإشا ، ايجاْٞ ايكٍٛ ٖٛ  ، اشل٬ٍ ٜط
 .  َٜٛا ث٬ثٌ عٔ ٜعٜس إٔ ّهٔ ٫ اشل٬يٞ ايؿٗط ٭ٕ ؛ ايعسز ٫غتهُاٍ ٜؿططٕٚ ؾإِْٗ

 : اشل٬ٍ ٚضأٚا َٜٛا ٚعؿطٜٔ مثا١ْٝ قاَٛا إشا

 ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً يكٛي٘ ؛ اؿٓاب١ً َصٖب َٔ ايكشٝض ٖٛ ٖٚصا ، ٚاسسا َٜٛا ٜٚكهٕٛ ، ٜؿططٕٚ اؿاٍ ٖصٙ ٗ
 اـطأ ٚسكٍٛ ، سسٚا ّٜٛ ٗ وكٌ قس يهٓ٘ ، ٌَٜٛ ٗ اـطأ وكٌ ٫ أْ٘ ايػايب ٚ٭ٕ ، صٚعؿطٕٚ تػع١ ايؿٗطط

 عًٞ ؾأَطِٖ ، َٜٛا ٚعؿطٜٔ مثا١ْٝ ايٓاؽ ٚقاّ اـطأ سكٌ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ عًٞ ظَٔ ٗ أْ٘ وه٢ ٚشلصا ، طبٝعٞ
 ٫ ّٜٛ ٗ اـطأ ؾشكٍٛ ، َٓهط عًٝ٘ ٜٓهط ٚمل ، ايكشاب١ َٔ َشهط ٖصا ٚنإ ، َٜٛا ٜكهٛا إٔ عٓ٘ اهلل ضنٞ

 اشل٬ٍ ٗ إػا٥ٌ ٖصٙ َجٌ ٜجرلٕٚ ، ٚايعًُإْٝٛ ايًٝدلايٕٝٛ خاق١ ٕٓاؾكٕٛا ٜجرل ٚزا٥ُا ، دسا طبٝعٞ ، ؾٝ٘ إؾهاٍ
 ، قكس سػٔ عٓسِٖ ايصٜٔ ، ايكازقٌ ايؿًهٌٝ بعض ٜجرلٖا ٚضَا ، ايؿٗط ٚبسا١ٜ ايؿٗط ْٗا١ٜ ٗ ، اشل٬ٍ ض١ٜ٩ ٚٗ

 ايٓاؽ ٜهٕٛ ٚإٔ ، شيو بهس دا٤ قس ٚاٱغ٬ّ ، ايؿكام ٜٚٛضخ ، ٚايبًب١ً ايؿٛن٢ ٜػبب ا٭ؾٝا٤ ٖصٙ إثاض٠ يهٔ
 .  عؿع٘ إػًٌُ ب٬ز وؿغ إٔ اهلل ْػأٍ ، َتشسٜٔ

َٴٛا أٚ: ) قٛي٘ ٌٔ قا ِٕ ٭د  ( .  غٝ

 ٖٚصا ، ٚدٛبا قا٥ٌُ ٜكبشٕٛ ؾإِْٗ ، قذل أٚ غِٝ ايج٬ثٌ ي١ًَٝ اشل٬ٍ ض١ٜ٩ زٕٚ ساٍ إشا إصٖب إٔ قبٌ َٔ تكسّ
 ايٓٗٞ دا٤ ايصٟ ايؿو ّٜٛ ٖٛ ٖٚصا ، ايؿو ّٜٛ قٝاّ هٛظ ٫ أْ٘ قبٌ َٔ تكسّ ٚ ، ا٫ستٝاط غبٌٝ ع٢ً ايٛدٛب

 (  . ايكاغِ أبا عك٢ ؾكس ؾٝ٘ ٜؿو ايصٟ ايّٝٛ قاّ َٔ)عُاض عٓ٘ قاٍ ايصٟ ، عٓ٘

 ٗ ٚاغتُطٚا ، ا٫ستٝاط غبٌٝ ع٢ً ؾعبإ َٔ ايج٬ثٌ ّٜٛ إصٖب ع٢ً قاَٛا أِْٗ ٚيٓؿطض ، ايٓاؽ قاّ إشا
 ا٭ٍٚ ايّٝٛ ٭ٕ ؛ ٜؿططٕٚ ٫:  ؟اؾٛاب ٫ أٚ ٜؿططٕٚ ؾٌٗ ، اشل٬ٍ ٜطٚا ٚمل ضَهإ َٔ ث٬ثٌ ٚقاَٛا ، قٝاَِٗ

 ايكٍٛ ع٢ً بٓا٤ نً٘ ٖٚصا ، يٮقشاب ٜػًِ ٖٚصا ، ا٫ستٝاط باب َٔ قاَٛٙ إِا ، ضَهإ َٔ يٝؼ قاَٛٙ ايصٟ
 ّٜٛ ٭ْ٘ ؛ هٛظ ٫ قذل أٚ غِٝ ٍاشل٬ ض١ٜ٩ زٕٚ ساٍ إشا ؾعبإ َٔ ايج٬ثٌ قٝاّ ؾإٕ ايطادض ع٢ً ٚأَا ، بإصٖب

 ٖطٜط٠ أبٞ سسٜح ٗ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٚيكٍٛ ، عُاض سسٜح ٗ ثبت نُا ، عٓ٘ ايٓٗٞ دا٤ ايصٟ ايؿو
  ص .ؾًٝكُ٘ قَٛا ٜكّٛ نإ ضدٌ إ٫ ، ٌَٜٛ ٫ٚ ّٜٛ بكّٛ ضَهإ تكسَٛا ٫ط

ٍٔٵ:  اهلل ضٓ٘ قا ٙٴ ضَأ٣ َٚ ٍٳ ٚسسٳ ٕٳ ٬ٖ ٍٳ ضَأ٣ أٚ ، قُٛي٘ ٚضٴز ضَها ٬ٖ ٍٕ ّٳ ؾٛا  .  قا

 : َػأيتإ ٖاتإ
 ، بإهإ ٚإَا بايط١ٜ٩ إَا ايٓاؽ عٔ اْؿطز ، ٚسسٙ ٚنإ ، قٛي٘ ٚضٴز ، ضَهإ ٬ٍٖ ضأ٣ إْػإ:  ا٭ٍٚ إػأي١
 ، اشل٬ٍ ؾطأ٣ ، يٛسسٙ َهإ ٗ نإ نإٔ:  إهإب ٚا٫ْؿطاز ، قٛي٘ ضز يهٔ ، ٖٛ إ٫ اشل٬ٍ ٜط مل ٜهٕٛ نإٔ:  بايط١ٜ٩

 اغِ اشل٬ٍ ٌٖ:  اـ٬ف ٚغبب ، خ٬ف قٌ إػأي١ ٖٚصٙ ، يٛسسٙ اؿاٍ ٖصٙ ٗ ٜكّٛ أْ٘ إ٪يـ أؾاز ، قٛي٘ ٚضز
 . ؟ ٚا٫ؾتٗاض بايعٗٛض إ٫ ٫٬ٖ ٜػ٢ُ ٫ اشل٬ٍ إٔ أٚ ؟ ٜعٗط مل ٚإٕ ايػُا٤ ٗ ٜطًع ٕا
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 : قٛي٘ ٚضز ضَهإ ٬ٍٖ ضأ٣ َٔ قٝاّ
 :  قٛيٌ ع٢ً إػأي١ ٖصٙ ٗ ايعًُا٤ اختًـ

 ٖٚٛ ، إٓصض ٚابٔ ، ايًٝح شٖب إيٝ٘ ٚ ، ٜكّٛ إٔ يعَ٘ ، قٛي٘ ٚضز ٚسسٙ ضَهإ ٬ٍٖ ضأ٣ َٔ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 . ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ َصٖب

 :  أزيتِٗ

 ايؿٗط ؾٗس قس أْ٘ عًٝ٘ ٜكسم اٱْػإ ٖٚصا ،{ فَهَْْصًُْوُ انشَّيْشَ يِنْكُىُ شَيِذَ فًٍََْ}: تعاٍ اهلل قٍٛ:  ٭ٍٚا ايسيٌٝ
 .  اؿهِ ٗ يًطا٥ٞ تبع ٭ْ٘ ؛ سهُا ايؿٗط ضأ٣ قس ٚغرلٙ ، سكٝك١

 إَا ٚايط١ٜ٩ ، بايط١ٜ٩ ايكّٛ ؾعًلص  يط٩ٜت٘ ٚأؾططٚا يط٩ٜت٘ قَٛٛاط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب قٍٛ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 اٱْػإ ٖصا ؾٝكّٛ ، اؾُع ٚاٚ بكٝػ١ ، يًذُٝع َٛدٗا دا٤ ؾاـطاب ، سه١ُٝ تهٕٛ إٔ ٚإَا ، سكٝك١ٝ تهٕٛ إٔ

 .  يعَ٘ قس ايكّٛ ٭ٕ ؛ قٛي٘ ضز إشا اشل٬ٍ ضأ٣ ايصٟ

 ؾٝذب ، بايط١ٜ٩ َعًل ٚاؿهِ ، ٍاشل٬ ضأ٣ قس ٭ْ٘ ؛ ايكّٛ ؾًعَ٘ ، ضَهإ َٔ ٜعتدل ايّٝٛ ٖصا إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 .  ٜكّٛ إٔ عًٝ٘

 ٗ اؿٓاب١ً شٖب إيٝ٘ ٚ ،( ايكّٛ ٫ًٜعَ٘)  ٜؿطط ؾإْ٘ ، قٛي٘ ٚضز ٚسسٙ ضَهإ ٬ٍٖ ضأ٣ َٔ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ اختاضٖا ضٚا١ٜ

 :  أزيتِٗ

 ، تؿططٕٚ ّٜٛ ٚايؿطط ، تكَٕٛٛ ّٜٛ ايكّٛط:  قاٍ ًِٚغ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، ٖطٜط٠ أبٞ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 بكٝاّ اؿهِ ٚدٛب ؾعًل ، اهلل ضٓ٘ ا٭يباْٞ ٚسػٓ٘ ، ٚايبٝٗكٞ ، ايساضقطين أخطد٘ صتهشٕٛ ّٜٛ ٚا٭نش٢

 ٚؾططنِ ، تكَٕٛٛ ّٜٛ قَٛهِط اٯخط ٖطٜط٠ أبٞ سسٜح ٗ دا٤ ٚشلصا ؛ ايٛاسس ايؿدل بكٝاّ ٚيٝؼ ، اجملُٛع
 . ٚا٭يباْٞ ، ايٟٓٛٚ ٚسػٓ٘ ، ٚايساضقطين ، ٚعبسايطظام ، زاٚز أبٛ أخطد٘ صتهشٕٛ ّٜٛ ٚأنشانِ ، تؿططٕٚ ّٜٛ

 ٫ اجملُٛع ٖٛ إعتدل ؾإٕ ضزت ؾإشا ، اؿذ١ شٟ ٬ٍٖ ٗ اٱْػإ ؾٗاز٠ ضزت إشا َا ع٢ً قٝاغا:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 إيٝ٘ شٖب َا ٖٛ عطؾ١ ؾّٝٛ ٚشلصا ، ٤ؾٞ ض٩ٜت٘ ع٢ً ٜذلتب ٫ٚ ، با٭غًب َعًل اؿهِ ٭ٕ ؛ ايٛاسس ايؿدل
 ٚإِا ، ي٬ًٍٗ بط٩ٜت٘ عدل٠ ؾ٬ ، قٛي٘ ٚضز ٚسسٙ اشل٬ٍ ضأ٣ إشا ، ضَهإ ؾُجً٘ ، ايٛاسس ايؿدل ٚيٝؼ اؾُاع١

 .  اؾُاع١ إعتدل

 : ايطادض

 بايط١ٜ٩ َعًل ؿهِا ٭ٕ ؛ ايّٝٛ ٖصا ٜكّٛ:  ؾٝكاٍ ، غبب ي٘ ٚا٫ستٝاط ، ٚانش١ ؾٝ٘ ا٭زي١ ٭ٕ ؛ ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ

 ،{ فَهَْْصًُْوُ انشَّيْشَ يِنْكُىُ شَيِذَ فًٍََْ} تعاٍ اهلل قٍٛ عُّٛ ٗ زاخٌ ؾٗٛ ، اشل٬ٍ ضأ٣ أْ٘ عًٝ٘ قسم اٱْػإ ٖٚصا ،
 ( . يط٩ٜت٘ ٚأؾططٚا يط٩ٜت٘ قَٛٛا) ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٚقٛي٘
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 : قٛي٘ ٚضز ؾٛاٍ ٬ٍٖ ضأ٣ َٔ إؾطاض

 إػأي١ ٖصٙ ٗ ايعًُا٤ اختًـ ؟ ٫ أّ ٜؿطط ؾٌٗ ، ا٭غباب َٔ غبب ٭ٟ قٛي٘ ٚضز ، ٚسسٙ ؾٛاٍ ٬ٍٖ ضأ٣ إشا
 :  قٛيٌ ع٢ً

 ٚإيٝ٘ ، ايٝح ضأٟ ٖٚٛ ، ايؿطط ي٘ هٛظ ٫ٚ ، ايكّٛ يعَ٘ ، قٛي٘ ٚضز ٚسسٙ ؾٛاٍ ٬ٍٖ ضأ٣ َٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 . اؿٓاب١ًٚ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب

 :  أزيتِٗ

 ٚقٛي٘ ، صتؿططٕٚ ّٜٛ ٚؾططنِط قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، ايػابل ٖطٜط٠ أبٞ سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  ايٛاسس بايؿدل ٫ باجملُٛع َعًل ؾاؿهِ صايٓاؽ ٜؿطط ّٜٛ ايؿططط

 عُط ؾأخدلا ، نش٢ إس١ٜٓ قسَا ست٢ ؾتعذ٬ ، غؿط ٗ ُٖٚا اشل٬ٍ ضأٜا ضدًٌ إٔ:)  ق٬ب١ أبٞ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ايٓاؽ ٜهٕٛ إٔ نطٖت ٭ْٞ:  قاٍ مل؟:  قاٍ ، ْعِ:  قاٍ ، أْت أقا٥ِ:  ٭سسُٖا عُط ؾكاٍ ، بصيو اـطاب بٔ

 ٭ْٞ:  قاٍ مل؟:  قاٍ ، َؿططا أقبشت:  قاٍ ، ؾأْت:  يٰخط ؾكاٍ ، عًِٝٗ اـ٬ف ؾهطٖت ، َؿطط ٚأْا قٝاَا
 ضأغو ٚ٭ٚدعٓا ؾٗازتو يطززْا - قاّ ايصٟ ٜعين - ٖصا ي٫ٛ:  اؾطط يًصٟ ؾكاٍ ، أقّٛ إٔ ؾهطٖت اشل٬ٍ ضأٜت

 ِٖ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ عُط إٔ ع٢ً ز٫ي١ ا٭ثط ٖصٙ ؾؿٞ ، ايطظام عبس أخطد٘(  ٚخطز ؾأؾططٚا ايٓاؽ أَط ثِ ،
 ، ايٛاسس ايؿدل ض١ٜ٩ عتدلت ٫ أْ٘ ع٢ً ٜسٍ ٖٚصا ، اٯخط ايطدٌ ؾٗاز٠ ٖٚٛ ، ّٓع َا ٚدٛز ي٫ٛ نطبا بإهاع٘

 اهلل ضنٞ عُط ِٖ ٕٚاشا ، ايعٝس ق٠٬ إٍ ىطدٛا إٔ ايٓاؽ عُط ٚأَط ، ايؿطط بؿٗازتُٗا ؾتِ ، اثٌٓ َٔ بس ٫ بٌ
 بػبب ايعكاب ضؾع يهٓ٘ ، يٛسسٙ بط٩ٜت٘ ايؿطط ٗ اؿل ي٘ يٝؼ ايٛاسس ايؿدل إٔ ٜط٣ ٭ْ٘ ؟ ايطدٌ بهطب عٓ٘

 .   ْٝعا شلُا ايؿطط سهِ ثبت َع٘ اشل٬ٍ ضأ٣ ؾًُا ، َع٘ اشل٬ٍ ضأ٣ ايصٟ اٯخط ايؿدل ٚدٛز

 ؟ بط٩ٜت٘ ايؿطعٞ اؿهِ ٜجبت ؾ٬ ٚاسس ضدٌ ضآٙ ٚإشا ، اثٌٓ بؿٗاز٠ إ٫ ىطز ٫ ضَهإ ؾٗط إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 أبا إ٫ ، ايعًِ ٌٖأ عا١َ إيٝ٘ شٖب ٖٚصا ، اثٌٓ َٔ ؾٝ٘ بس ٫ ضَهإ خطٚز إٔ قبٌ َٔ ٚتكسّ ، إػأي١ أغاؽ ٖٚصا
 ؾُع٢ٓ ، ٚاسس ؾدل بط١ٜ٩ ايؿطط وكٌ ٫ نإ إشا ٚ ، ٚاسس ؾدل بط١ٜ٩ ايؿطط سكٍٛ إٍ شٖب ؾإْ٘ ، ثٛض

 بؿاٖسٜٔ ايؿٗط خطٚز عًل قس ايؿطع ٭ٕ ؛ اشل٬ٍ ضأ٣ قس أْ٘ َع ، ؾطعا َعتدل٠ غرل اٱْػإ ٖصا ض١ٜ٩ إٔ شيو
 .  ٚاسس ؾاٖس ٖٚصا ، اثٌٓ

 اٱغ٬ّ ؾٝذ اختاضٖا ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، غطا ٜؿطط ؾٛاٍ ٬ٍٖ ضأ٣ َٔ ٕأ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  سعّ ابٔ ضأٟ ٖٚٛ ، ت١ُٝٝ ابٔ

 :  أزيتِٗ

 ؾإشا ، اشل٬ٍ ضأ٣ قس اٱْػإ ٖٚصا ،ص يط٩ٜت٘ ٚأؾططٚا ، يط٩ٜت٘ قَٛٛاط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً قٛي٘:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 أْ٘ شيو ع٢ً تطتب قاّ إشا ٭ْ٘ ؛ ٜؿطط إٔ عًٝ٘ تٛدب ؾط٩ٜت٘ ، ايط١ٜ٩ ٖصٙ ع٢ً ٜذلتب هِاؿ ؾإٕ ضآٙ قس نإ

 .  ي٘ بايٓػب١ ايعٝس ّٜٛ غٝكّٛ
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 ؾاٖس ض١ٜ٩ ٫ ، اثٌٓ ض١ٜ٩ ٖٞ ، ايؿٗط بٗا ٚىطز ، ايعٝس بٗا ٜجبت اييت ايؿطع١ٝ ايط١ٜ٩ بإٔ:  ا٫غتس٫ٍ ْٛقـ
 .  ٚاسس ؾدل َٔ ايط١ٜ٩ سكًت ٖٚٓا ، ٚاسس

 ٚاٱْػإ ، ٚادتُاعِٗ بٛسستِٗ ىٌ عًٓا ٜؿطط ٚنْٛ٘ ، قا٥ُٕٛ ايٓاؽ ؾٮٕ غطا ٜؿطط نْٛ٘ أَا:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  إػًٌُ ْاع١ ع٢ً ىطز ٫ ست٢ قا٥ُا ٜعٗط بإٔ َأَٛض

 : ايطادض

 ٫ ، اثٌٓ ض١ٜ٩ ٖٞ دل٠إعت ايط١ٜ٩ ٭ٕ ؛ ٜكّٛ ؾإْ٘ ، ٚسسٙ ؾٛاٍ ٬ٍٖ ضأ٣ َٔ إٔ ، أعًِ ٚاهلل ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 .  ٚاسس ؾدل

 ٍّٴ: اهلل ضٓ٘ قا ّٴ ٜٚٳًع ٌٔ ايكٛ ِٕ يه  .   َػً

 ٌٖ ، ٚغرلٖا ايك٠٬ ٗ نجرلا ايه٬ّ تكسّ ٚقس ، ايكّٛ ًٜعَ٘ مل ناؾطا نإ ؾإٕ ، َػًُا ايكا٥ِ ٜهٕٛ إٔ بس ٫ أٟ
 ػب ٫ ؾايعبازات ، أزا٤ ٚخطاب تهًٝـ خطاب:  خطابإ إيٝ٘ ٜتٛد٘ ايهاؾط ٕأ ٚتكسّ ؟ ٫ أّ ايهاؾط ايعباز٠ تًعّ
 ػب ٫ يهٔ ، عٓٗا َػ٪ٍٚ ، تطنٗا ع٢ً َعاقب بٗا َهًـ ؾٗٛ ، تهًٝـ ٚدٛب ػب  يهٔ أزا٤ ٚدٛب عًٝ٘
 ، أ٫ٚ ٜ٪َٔ إٔ بس ؾ٬ ، َٓ٘ َؿكٛز ٚاٱّإ ، اٱّإ ٖٛ ايعٌُ قبٍٛ ؾطط ٭ٕ ؛ ناؾطا نْٛ٘ ساٍ أزا٤ ٚدٛب عًٝ٘
 .  قٝاَ٘ ٜٓؿع٘ مل قاّ ٚيٛ

 :  ا١ُٕٗ إػا٥ٌ َٔ فُٛع١ إػأي١ ٖصٙ ٚؼت

 : ضَهإ ٚقها٤ ايهاؾط إغ٬ّ

 ايّٝٛ ٖصا ٜكهٞ ٌٖٚ ؟ ٫ أّ َٜٛ٘ بك١ٝ ّػو ٌٖٚ ؟ ٫ أٚ ضَهإ ؾٗط َٔ ؾات٘ َا ٜكهٞ ؾٌٗ ايهاؾط أغًِ إشا
 .  َػا٥ٌ ث٬خ ٖصٙ ؟ ٫ أّ ؾٝ٘ أغًِ ايصٟ

 . ؟ ايكّٛ بكها٤ ًٜعّ ايهاؾط ٌٖ:  ا٭ٍٚ إػأي١

 َٔ 15 ايّٝٛ ٗ أغًِ أْ٘ ٚيٓؿطض ، ْٗاضا أغًِ إشا ، ضَهإ َٔ ؾات٘ َا بكها٤ ًٜعّ ٫ أْ٘ ع٢ً:  ايعًِ أٌٖ عا١َ
 .  ا٭ضبع١ ا٭١ُ٥ َِٓٗ ، يعًِا أٌٖ عا١َ شٖب إيٝ٘ ، ؾاتت٘ اييت ، ايػابك١ َٜٛا 14 ايـ بكٝاّ ًٜعّ ٫ ؾإْ٘ ، ضَهإ

 :  أزيتِٗ

 شلِ ٚٚنعت ، ضَهإ ٗ ٚأغًُٛا ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٍ دا٩ٚا أِْٗ ، ثكٝـ ٚؾس سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ٚيهٓ٘ ، َاد٘ ابٔ عٓس اؿسٜح ٖٚصا ، ؾاتِٗ َا بكها٤ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٜأَطِٖ ٚمل ، إػذس ٗ خ١ُٝ أٚ قب١

 .  عٓعٔ ٚقس ، َسيؼ ٖٚٛ ، إغشل بٔ قُس ضٚا١ٜ َٔ ٭ْ٘ ؛ بتٜج ٫ نعٝـ

 ؾإْ٘ ، ؾاتت٘ اييت ٚنايكًٛات ، ايػابل نطَهإ قها٩ٖا هب ؾًِ ، نؿطٙ ساٍ اْكهت عباز٠ أْٗا:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  بكها٥ٗا ٜ٪َط ٫ ايؿا٥ت١ ايكًٛات يهٔ ، ٚقتٗا ٗ أغًِ اييت ايك٠٬ بك٠٬ ٜ٪َط

 .  ضٚاٜتإ ؾً٘ ، ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿػٔ ، عطا٤ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ضَهإ َٔ ؾات٘ َا قها٤ ًٜعَ٘ أْ٘ : ايجاْٞ ايكٍٛ

 : ايطادض

 .  أزيتِٗ يك٠ٛ ٚشيو ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
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 . ؟ ٫ أٚ َٜٛ٘ بك١ٝ ّػو ٌٖ:  ايجا١ْٝ إػأي١

 ايؿطط ي٘ ٜبٝض عصض ي٘ نإ إشا أَا ؟ ايّٝٛ آخٔط ست٢ ايّٝٛ بك١ٝ ٗ باٱَػاى ًٜعّ ؾٌٗ ، ايعٗط بعس أغًِ أْ٘ يٓؿطض
 نإ أٚ ، َٜٛ٘ بك١ٝ ّػو إٔ ٜػتطٝع ٫ٚ ، ايكباح َٓص ؾ٦ٝا ٜأنٌ ٚمل أغًِ أْ٘ ؾطنٓا يٛ ، ٜؿطط أْ٘ ٗ إؾهاٍ ؾ٬

 ، ايٛدٛب ؾطٚط ؾٝ٘ تٛؾطت قازضا نإ إشا ؾُٝا ايه٬ّ يهٔ ، َػاؾطا نإ أٚ ، طعاّ أٚ أز١ٜٚ إٍ ٚوتاز ، َطٜها
 . ؟ ٫ أٚ ايّٝٛ ١بكٝ بإَػاى ًٜعّ ؾٌٗ

 : قٛيٌ ع٢ً إػأي١ ٖصٙ ٗ ايعًُا٤ اختًـ 

 ؾٝذ ٚاختٝاض ، ٚاؿٓاب١ً ، اؿٓؿ١ٝ َصٖب ٖٚٛ ، ٚا٭ٚظاعٞ ، ايجٛضٟ شٖب إيٝ٘ ، َٜٛ٘ بك١ٝ ّػو أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  اهلل ضِٓٗ ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ

 :  أزيتِٗ

 أضغٌ )َعٛش بٓت ٚايطٴبِّٝع ، ا٭نٛع بٔ غ١ًُ سسٜح ٗ دا٤ ؾكس ، عاؾٛضا٤ بكٝاّ ا٭َط سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ؾًٝتِ قا٥ُا أقبض نإ َٔ إس١ٜٓ سٍٛ اييت ا٭ْكاض قط٣ إٍ عاؾٛضا٤ غسا٠ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ
 أثٓا٤ اّبايكٝ أَطٚا ٚ ، ايٓٗاض أثٓا٤ َٔ دا٤ قس ٚا٭َط ، عًٝ٘ َتؿل(  َٜٛ٘ بك١ٝ ؾًٝتِ َؿططا أقبض نإ َٚٔ ، قَٛ٘
 بك١ٝ إػًُٕٛ أَػو نُا َٜٛ٘ بك١ٝ ؾُٝػو ، إغ٬َ٘ سٌ َٔ بايكٝاّ ٜ٪َط ؾإْ٘ ، أغًِ إشا ايهاؾط َجً٘ ، ايٓٗاض
 .  عاؾٛضا٤ ٗ َِٜٛٗ

 أْ٘ ؾًٛ ، اٱَػاى ب٘ يعّ ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ ٚدس ؾإشا ، اٱَػاى ب٘ يًعّ ايؿذط قبٌ ٚدس يٛ سسخ أْ٘:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ايٓٗاض أثٓا٤ أغًِ إشا ؾهصا ، ّػو إٔ يعّ طايؿذ قبٌ أغًِ

 .  ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، عًٝ٘ هب ٫ٚ ، اٱَػاى ي٘ ٜػتشب أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ

 :  أزيتِٗ

 أخطد٘ص آخطٙ ؾًٝأنٌ ايٓٗاض أٍٚ أنٌ َٔط:  قاٍ ، َػعٛز ابٔ أثط:  عٓ٘ اهلل ضنٞ َػعٛز ابٔ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .ًٜك٘ مل َػعٛز ابٔ عٔ ٚايطاٟٚ ، ٚايبٝٗكٞ ، ؾٝب١ أبٞ ٚابٔ ، ٓٓ٘غ ٗ غعٝس

 َا بكها٤ ٫ٚ ، أتًؿ٘ َا بهُإ ًٜعّ ؾ٬ ، نؿطٙ ساٍ ؾعٌ ؾُٝا نإعصٚض دعٌ أغًِ إشا ايهاؾط إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ؾات٘

 ايهاؾط أَا ، اؿطبٞ ايهاؾط ٗ ٜػًِ ٖصا ْعِ ، أتًؿ٘ َا بهُإ يطٛيب أغًِ يٛ ايصَٞ ٭ٕ ؛ ٜػًِٓ ٫ ايتعًٌٝ ٖٚصا
 ( . آخطٙ ؾًٝأنٌ ايٓٗاض أٍٚ أنٌ َٔ) ثبت إٕ َػعٛز ابٔ ن٬ّ ٖٛ ا٭ق٣ٛ زيًِٝٗ يهٔ ، ؾ٬ ايصَٞ

 : ايطادض

 ؾإشا ، تٛؾطت قس ايٛدٛب أغباب ٭ٕ ؛ َٜٛ٘ بك١ٝ ٜتِ إٔ يعَ٘ ، ايّٝٛ أثٓا٤ ٗ ايهاؾط أغًِ إشا أْ٘ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 نؿطٙ ساٍ ٗ أْ٘ نُا ، إٛاْع َٔ خايٝا قازضا َهًؿا َػًُا أقبض ٭ْ٘ ؛ بايكٝاّ أيعّ إٛاْع تؿتٚاْ ايؿطٚط تٛؾطت

 أقشبت ٭ْو ؛ اٯٕ قِ:  ي٘ ؾٝكاٍ ، ٚا٭زا٤ ايتهًٝـ ، اـطابإ إيٝ٘ ٚضز أغًِ ؾًُا ، تهًٝـ خطاب كاطبا نإ
 .  ايكٝاّ أٌٖ َٔ
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 . ؟ ؾٝ٘ أغًِ ٟايص ايّٝٛ بكها٤ ًٜعّ ٌٖ:  ايجايج١ إػأي١

 أغًِ يٛ نُا ، قاَ٘ ايصٟ ايّٝٛ بكها٤ ًٜعّ ٌٖ يهٔ ، ؾات٘ َا ٜكهٞ ٫ٚ ، َٜٛ٘ بك١ٝ ٜتِ ، ٚدٛبا ٜكّٛ أْ٘ تكسّ
 ايـ ايّٝٛ ٜكهٞ ٌٖ ، َٜٛ٘ بك١ٝ ؾأَػو ، ايّٝٛ بك١ٝ باٱَػاى ُٚأيعّ ، ايعٗط ق٠٬ بعس َٔ ، ضَهإ َٔ 15 ّٜٛ
 : أقٛاٍ ث٬ث١ ع٢ً ٕػأي١ا ٖصٙ ٗ ايعًُا٤ اختًـ ؟ ٫ أٚ 15

 ، ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٚد٘ ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ؾٝ٘ أغًِ ايصٟ ايّٝٛ قها٤ ًٜعَ٘ ٫ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ اختٝاض ٖٚٛ ، ٚايعاٖط١ٜ

 :  زيًِٝٗ

 ، تاَا ايٛقت أزضى َا ، ايٛقت ؾطاؽ بعس أغًِ يٛ َا ٘أؾب ، ؾٝ٘ بايعباز٠ ايتًبؼ ّهٓ٘ ٚقتا ٜسضى مل ٭ْ٘ ؟ ٜكهٞ ٫ 
 .  ٜٚهؿٝ٘ اؾع٤ بك١ٝ ؾٝكّٛ ، َٓ٘ دع٤ا أزضى بٌ

 ؾسخٌ ، َج٬ ايعؿا٤ ق٠٬ َٔ ا٭ٍٚ ايطنع١ ٗ ، ايػٛض٠ آخط ٗ ٜكطأ ٚاٱَاّ دا٤ اٱْػإ إٔ يٛ:  عًٝ٘ ٜكاؽ َجاٍ
 ٫ أٚ نا١ًَ ايؿاؼ١ قطا٠٤ ًٜعَ٘ ؾٌٗ - ايؿاؼ١ قطا٠٤ بٛدٛب ايكٍٛ ع٢ً - ايؿاؼ١ َٔ دع٤ قطا٠٤ ٚأزضى ، اٱَاّ َع
 َٔ دع٤ا أزضى قس اٱْػإ ٖٚصا ، اْت٢ٗ قس  ايكطا٠٤ ٚقت ٭ٕ ؛ نا١ًَ ايؿاؼ١ قطا٠٤ ًٜعَ٘ ٫ٚ ، ؾكط اؾع٤ ٖصا ؟

 .  ؾكط  ايٛقت ٗ اييت ايعباز٠ ؾعٌ ؾًٝعَ٘ ، ؾٝ٘ ايعباز٠ ؾعٌ أَهٓ٘ ، ايٛقت

 .  ٚإَهاْ٘ قسضت٘ ٖٚصٙ ، اغتطاع َا اهلل اتك٢ ؾكس َٜٛ٘ بك١ٝ ػوأَ إشا ايهاؾط ٚ٭ٕ

 ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ايٛدٛب ٫ ا٫غتشباب غبٌٝ ع٢ً ، ؾٝ٘ أغًِ ايصٟ ايّٝٛ ٜكهٞ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ٚد٘ ٗ ٚايؿاؾع١ٝ

 ايكٍٛ نسيٌٝ ، ايٛقت خطٚز عسب أغًِ يٛ َا ؾأؾب٘ ، ؾٝ٘ ايتًبؼ ّهٓ٘ َا ايعباز٠ ظَٔ َٔ ٜسضى مل أْ٘:  زيًِٝٗ
 .  ٚدٛبا ٫ ، استٝاطا ايكها٤ ي٘ ٜػتشب يهٔ ، ا٭ٍٚ

٘ٵ بٔ ٚإغشل ، اؿٓاب١ً شٖب إيٝ٘ ٚ ، ؾٝ٘ أغًِ ايصٟ ايّٝٛ ٜكهٞ إٔ ايهاؾط ع٢ً هب أْ٘:  ايجايح ايكٍٛ ٖٴٜٛ  .  ضا

 :  أزيتِٗ

 قها٤ ًٜعَ٘ ؾإْ٘ ، ايك٠٬ ٚقت بعض أزضى يٛ نُا ، ايكها٤ ؾًعَ٘ ، ايعباز٠ ٚقت بعض أزضى أْ٘:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  ايك٠٬ ع٢ً ايكٝاّ قاغٛا ، ايك٠٬

 ٗ ٫ ، َٓ٘ دع٤ ٗ ٜهٕٛ إِا ايك٠٬ ٚإٜكاع ، طٌٜٛ ٖتس ايك٠٬ ٚقت ٭ٕ ؛ ايؿاضم َع قٝاؽ ٖصا بإٔ:  ْٛقـ
 تٛقع إْٗا أّ ؟ آخطٙ إٍ ٚقتٗا أٍٚ َٔ ايعٗط إٜكاع ًٜعّ ؾٌٗ ، 3 إٍ 12 ايػاع١ َٔ َج٬ ايعٗط ؾٛقت ، نً٘ ايٛقت

 .  ايٛقت نٌ ٗ تٛقع ايعباز٠ ؾإٕ ايكّٛ أَا ، ايٛقت َٔ دع٤ ٗ ؟ ايٛقت ٖصا َٔ دع٤ ٗ
:  ٜكاٍ ؾهٝـ ، َؿططا أقبض ٖٚٛ ، ايؿُؼ غطٚب إٍ ايؿذط طًٛع َٔ ناٌَ ّٜٛ ايؿطعٞ ايّٝٛ إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 . ٟقٛ تعًٌٝ ٖٚٛ ؟ ايكٝاّ عٔ هع٥٘ ايّٝٛ ٖصا إٕ
 قاَٛا ، َِٜٛٗ أثٓا٤ ٗ بايكٝاّ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب أَطِٖ ايصٜٔ عاؾٛضا٤ أٌٖ إٔ نُا:  ٜكاٍ بإٔ: ْٛقـ

 . َجً٘ ٚادب ؾٗصا ، ٚادبا نإ عاؾٛضا٤ ٚقٝاّ ، ايّٝٛ شيو بكها٤ ٜ٪َطٚا ٚمل ايّٝٛ بك١ٝ
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 : ايطادض
 ، ب٘ إطايب ٖٛ ٖصا ، أغًِ سٌ َٔ إ٫ شَت٘ ٗ ػب مل ايعباز٠ ٭ٕ ؛ ؾٝ٘ أغًِ ايصٟ ايّٝٛ قها٤ ًٜعَ٘ ٫ أْ٘ 

 .  أعًِ ٚاهلل ، ْٗاضٙ بك١ٝ ٜكّٛ إٔ ؾٝذب

  . قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس

ٍـٺ:  اهلل ضٓ٘ إ٪يـ قا   .  قازٕض َهً

  ايهبرل ٚنصا ، ايكّٛ عًٝ٘ هب ٫ ؾاجملٕٓٛ ، ايعاقٌ ايبايؼ ٖٛ ٚإهًـ ، إهًـ غرل ب٘ ىطز( : إهًـ) : قٛي٘
 ٖٚٞ ، ايبايؼ غرل ع٢ً ايكّٛ هب ٫ٚ ،( ايعكٌ) ايتهًٝـ يؿطط ؾاقس ٭ْ٘ ؛ اٱطعاّ ٚيٝ٘ ع٢ً هب ٫ٚ ، إدطف

 :  ايعًِ ٭ٌٖ طٌٜٛ ن٬ّ ؾٝٗا اييت إػا٥ٌ َٔ
 : ايكيب قٝاّ سهِ
 .  اٱطاق١ سس ٗ ٚاختًؿٛا ، أطاق٘ إشا  إُٝع ايكػرل ع٢ً ٚادب ايكٝاّ إٔ ٜط٣:  ا٭قشاب بعض

 :  أزيتِٗ

 عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ:  قاٍ أْ٘ ، يبٝب١ أبٞ بٔ ايطٓٔ عبس بٔ قُس عٔ ، دطٜر ابٔ سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ٚأبٛ ، ايطظام عبس أخطد٘ ص ضَهإ ؾٗط قّٛ عًٝ٘ ٚدب ؾكس ، َتتابعات أٜاّ ث٬ث١ قٝاّ ايػ٬ّ أطام إشاط ٚغًِ
 : يعًتٌ ٜكض ٫ اؿسٜح ٖٚصا ، ْعِٝ
 .  َؿٗٛض َسيؼ ٖٚٛ ، عٓعٔ ٚقس ، دطٜر ابٔ ؾٝ٘ إٔ:  ٍٚا٭ ايع١ً
 .  أٜها َطغٌ اؿسٜح إٔ:  ايجا١ْٝ ايع١ً

 .  ايكػرل ع٢ً ؾتذب ، ايك٠٬ أؾبٗت ، بس١ْٝ عباز٠ أْٗا:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 .  ايطادض ع٢ً ايكػرل ع٢ً ػب ٫ أٜها ايك٠٬ ٭ٕ ؛ قشٝض غرل قٝاؽ ايكٝاؽ ٖصا بإٔ:  ْٛقـ
  ؟ ب٘ ٜ٪َط ٌٖ يهٔ ، ايكّٛ عًٝ٘ هب٫ ٚايكػرل

 .  سك٘ ٗ ٜؿطع ٫ٚ بايكّٛ ٜ٪َط ٫ ايكػرل إٔ ٜطٕٚ:  إايه١ٝ

 ضٚا١ّٜ عٓسٟ إصٖب:  ٜكٍٛ اهلل ضٓ٘ ايكانٞ ٚنإ ، ٜبًؼ ست٢ ايكّٛ عًٝ٘ هب ٫ أْ٘:  إصٖب َٔ ٚايكشٝض
 .  ٜبًؼ ست٢ عًٝ٘ هب ٫ أْ٘ ٚاسس٠ّ

 .  ايكّٛ ٜطٝل ٚنإ ، غ١ٓ عؿط٠ ثٓيت بًؼ إشا هب أْ٘:  اؿٓاب١ً عٓس أخط٣ ضٚا١ٜ

 . ٚأطاق٘ عؿطا بًؼ إشا ايكّٛ عًٝ٘ هب أْ٘:  أخط٣ ضٚا١ٜ ٚعٓسِٖ

 ٫ٚ ٜهعـ ٫ٚ ، أٜاّ ث٬ث١ ٜكّٛ بإٔ وسزٖا َٔ َِٚٓٗ ، َع١ٓٝ َعس٠ وسزٖٚا مل ، اٱطاق١ سس أطًكٛا ٚا٭قشاب
 .  ٜهطٙ

 ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، نايك٠٬ ، يعؿط عًٝ٘ ٜٚهطب ، يػبع ب٘ ٜ٪َط:  قاٍ َٔ ايعًِ أٌٖ َٚٔ
 ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٭ٕ) قاٍ ، يعؿط عًٝ٘ ٜهطب إٔ ا٭ٍٚ إٔ أٟ( أٍٚ بايعؿط ٚاعتباضٙ) قسا١َ ابٔ ٜكٍٛ ،
 ( . أسػٔ بايك٠٬ ايكّٛ ٚاعتباض ، يعؿط ايك٠٬ ٗ بايهطب أَط ،
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 اهلل ضِٓٗ ايؿاؾعٞ اٱَاّ ٚ ، ٚايعٖطٟ ، غرلٜٔ ابٔ شٖب إيٝ٘ ، بايكٝاّ ايكيب أَط ايعًِ أٌٖ َٔ ٥ؿ١طا ٚاغتشب
 ٜٚػتسيٕٛ ، أطاق٘ إشا بايكٝاّ ٜ٪َط أْ٘ إٍ ٚاؿٓاب١ً ، ٚقتاز٠ ، ٚايعٖطٟ ، غرلٜٔ ٚابٔ ، ٚاؿػٔ ، عطا٤ ٚشٖب ،

ٛٸَٕٛ ناْٛا ايكشاب١ ؾإٕ ، ايكشاب١ بؿعٌ  أضغٌ: ) عٓٗا اهلل ضنٞ َعٛش بٓت ايطٴبٝٸع سسٜح ٗ انُ ، قبٝاِْٗ ٜك
 قا٥ُا أقبض َٚٔ َٜٛ٘ بك١ٝ ؾًٝتِ َؿططا أقبض َٔ)  ا٭ْكاض قط٣ إٍ عاؾٛضا٤ غسا٠ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب

 أعطٝٓاٙ ايطعاّ ع٢ً أسسِٖ به٢ ؾإشا ايعٗٔ َٔ ايًعب١ شلِ ٚلعٌ قبٝآْا ْٚكّٛ بعس ْكَٛ٘ ؾهٓا قايت ( ؾًٝكِ
 ٗ يٓؿٛإ عٓ٘ اهلل ضنٞ عُط ٚقاٍ: )  قاٍ ايبداضٟ اٱَاّ ٚض٣ٚ ، عًٝ٘ َتؿل(  اٱؾطاض عٓس ٜهٕٛ ست٢ ىشا

 ، ايػهط َٓ٘ ٜتُهٔ مل ايصٟ ٖٛ ايٓؿٛإ:  ٜٚكٛيٕٛ ، ايػهطإ ٚايٓؿٛإ ،( ؾهطب٘ قٝاّ ٚقبٝآْا! ًٜٚو:  ضَهإ
 ، ايكٝاّ ٚتاضى غهطإ أْت:  ٜكٍٛ نأْ٘ ؟ قٝاّ ٚقبٝآْا وًٜٚ:  ؾكاٍ ، إيٝ٘ ب٘ ُأتٞ ، ْٗاٜت٘ أٚ ايػهط بسا١ٜ ؾٝ٘ بٌ

 ايٓاؽ عٓس َؿٗٛض٠ عباض٠ ٖٚصٙ ، ٚدٗو ع٢ً:  ؾكاٍ ، عجط أْ٘ ٚغرلٙ ايبػٳٟٛ ضٚا١ٜ ٚٗ ؟ ٜكَٕٛٛ عٓسْا ٚايكبٝإ
 إٔ ع٢ً ز٫ي١ ؾٝ٘ ٖٚصا ؟ قٝاّ ٚقبٝآْا!  ًٜٚو ، ٚدٗو ع٢ً:  ؾكاٍ ، ٚدٗ٘ ع٢ً:  قايٛا أسس غكط إشا ،
 . غهطإ نإ ٭ْ٘ ؛ دًسٙ أٟ ، ٚنطب٘:  قاٍ ، ٜكَٕٛٛ ناْٛا يكبٝإا

 : ايطادض

 بًؼ إشا يهٔ ، عًٝ٘ إهاب٘ ٗ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ثابت زيٌٝ مث١ ٚيٝؼ ، ايكيب ع٢ً هب ٫ ايكٝاّ إٔ
 ٚظاٖط ، قبٝاِْٗ ٗ ايهطاّ ب١ايكشا ؾعٌ ٭ْ٘ ؛ ي٘ َعتازا ٜٚكبض ٜكّٛ ست٢ ، ب٘ ٜ٪َط ؾإْ٘ ، ؾٝ٘ ايكّٛ ٜطٝل سسا

 .  ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٗس ٗ ؾعًِٗ ٖصا إٔ َعٛش بٓت ايطبٝع سسٜح

 ٚق٠٬ قّٛ َٔ ، تعاٍ اهلل إٍ بٗا ٜتكطب طاع١ نٌ ٚع٢ً عًٝ٘ ٜ٪دط ، ْعِ:  اؾٛاب ؟ عًٝ٘ ايكيب ٜ٪دط ٌٖٚ
 .  ٚغرلٖا ٚسر

 : ايكٝاّ ٚقها٤ ايكيب بًٛؽ

 .  ؟ إػتكبٌ ٗ ايؿٗط َٔ ؾات٘ َا بكها٤ ٜ٪َط ؾٌٗ ، ايؿٗط أثٓا٤ ٗ ايكيب بًؼ إشا

 ٚاٱَاّ ، َايو ٚاٱَاّ ، سٓٝؿ١ أبٛ اٱَاّ بصيو قاٍ ٖٚٔ ، ؾات٘ َا بكها٤ ٜ٪َط ٫ أْ٘ ع٢ً:  ايعًِ أٌٖ ْٗٛض
 .  أٓس ٚاٱَاّ ، ايؿاؾعٞ

 : َٜٛ٘ بك١ٝ ايبايؼ إَػاى

 : قٛيٌ ع٢ً ايعًِ أٌٖ بٌ خ٬ف ؾٝٗا إػأي١ ٖصٙ

 ، ٚايجٛضٟ ، ٚاؿٓاب١ً ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ؾٝ٘ بًؼ ايصٟ ايّٝٛ ٜٚكهٞ َٜٛ٘ بك١ٝ ّػو أْ٘ : ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  ٚا٭ٚظاعٞ

 :  أزيتِٗ

 .  ايهاؾط إغ٬ّ ٗ نأزيتِٗ ٖٓا أزيتِٗ -

 . ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ايكها٤ ٫ٚ اٱَػاى ًٜعَ٘ ٫ أْ٘ : ايجاْٞ ايكٍٛ
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 :  أزيتِٗ

 .  ايكها٤ ًٜعَ٘ ٫ٚ اٱَػاى ًٜعَ٘ ٫:  قايٛا ، ايهاؾط إغ٬ّ ٗ أزيتِٗ -

 : ايطادض

 .  ايهاؾط إغ٬ّ َػأي١ ٗ َط نُا ًٜعَ٘ ٫ أْ٘ ؾايطادض ايكها٤ ٚأَا - ٖٓاى تكسّ نُا - ّػو إٔ ًٜعَ٘ أْ٘
 نإ ؾإٕ ، ٜكّٛ ٫ ؾإْ٘ ، نإطٜض ، قازض غرل نإ ؾإٕ ، قازضا ٜهٕٛ إٔ ايكّٛ يٛدٛب ٜؿذلط(  قازض)  قٛي٘

 .  َػهٝٓا ّٜٛ نٌ عٔ ٜطعِ ، اٱطعاّ إٍ اْتكٌ بط٩ٙ ٜطد٢ ٫ نإ ٚإٕ ، أخط أٜاّ َٔ ؾعس٠ بط٩ٙ ٜطد٢ َطن٘

 عَفَشٍ عَهََ ؤًَْ يَشِّعًب يِنْكُىْ كَبٌَ فًٍََْ} قاٍ ٚتعاٍ ضىتبا اهلل ٭ٕ ؛ باٱْاع ٜؿطط إٔ يًُطٜض هٛظ أْ٘:  ٚيٝعًِ

:  نابط٘ يهٔ ، ايطبٝعٞ ا٫عتساٍ سس عٔ ايبسٕ خطٚز:  ٖٛ إطض ؟ إطض نابط َا يهٔ {ؤُخَشَ ؤََّّبوٍ يٍِْ فَعِذَّحٌ
 ،( إطض نابط ٗ) ايعًِ أٌٖ عا١َ ضأٟ ٖٚصا ، ايبٴط٤ تأخط أٚ ، إطض ظٜاز٠ أٚ ، اشل٬ى َٓ٘ ىؿ٢ ايصٟ إطض
 خؿٝؿا قساعا نإ يٛ ست٢ ، ٜػرلا إطض نإ ٚيٛ ، أقاب٘ َطض يهٌ ٜؿطط اٱْػإ إٔ ايعًِ أٌٖ بعض عٔ ٜٚٓكٌ

 ٚيٛ ايؿطط ي٘ هٛظ إػاؾط ٭ٕ ؛ إػاؾط ع٢ً ٚقاغٛٙ ، َطٜض أْ٘ عًٝ٘ ٜٚكسم ، اٯ١ٜ يعُّٛ ؛ ٜػرلا نطؽ أمل أٚ

 ؤََّّبوٍ يٍِْ فَعِذَّحٌ عَفَشٍ عَهََ ؤًَْ يَشِّعًب يِنْكُىْ كَبٌَ فًٍََْ} تعاٍ اهلل قٍٛ ٗ فُٛعإ ؿطٚايػ ٚإطض ، إيٝ٘ وتر مل

 ايؿطط ي٘ داظ إطض ٚقـ اٱْػإ ع٢ً قسم إشا ؾهصيو ، اؿاد١ عسّ َع ٜؿطط إٔ يًُػاؾط داظ ؾإشا ،{ ؤُخَشَ
 .  اؿاد١ عسّ َع

 ؾاٖس أْ٘ عًٝ٘ ٜكسم إطٜض ٖٚصا ،{ فَهَْْصًُْوُ انشَّيْشَ يِنْكُىُ شَيِذَ فًٍََْ} ٜكٍٛ تعاٍ اهلل ٭ٕ ؛ ٜكض ٫ ايكٝاؽ ٖٚصا
 َٔ غ٬ف ، ايؿطط ي٘ ؾذاظ ا٭ضض ٗ نطب قس إػاؾط ، إػاؾط ٚبٌ بٝٓ٘ ؾطم ؾج١ُ ، ايكٝاّ ع٢ً قازض ، يًؿٗط

 غًٝٗو إطض نإ إشا إ٫ ايؿطط هٛظ ٫ أْ٘ ع٢ً ايعًِ أٌٖ ؾعا١َ ٚيصا ؛ يًؿٗط ؾاٖس ؾإْ٘ ، َكُٝا سانطا نإ
 . عًٝ٘ ٜؿل أٚ ، بط٩ٙ ٜ٪خط أٚ ، إطض ٜعٜس ايكٝاّ إٔ أٚ اٱْػإ

 :  زضدات ث٬خ ع٢ً ؾإطض ٚيصا

 ، ايؿطط اؿاٍ ٖصٙ ٗ ي٘ هٛظ ؾ٬ ، ايٝػرل ٚايكساع ، ايٝػرل ايهطؽ نأمل ، بايكٝاّ َع٘ اٱْػإ ٜتأثط ٫ َا -1
 .  اهلل ضِٓٗ ايعًِ أٌٖ عا١َ عًٝ٘ ٖصاٚ ، ايكّٛ عًٝ٘ ٚهب

 .  ايؿطط ٜٚػٔ ، ايهطا١ٖ َع ايكٝاّ ؾٝذٛظ ، اٱْػإ ٜهط ٫ٚ ايكّٛ َع٘ ٜؿل َا -2

 .  اهلل ضٓ٘ سعّ ٫بٔ خ٬ؾا ايكٝاّ أدعأٙ قاّ ٚإٕ ، ٜؿطط إٔ عًٝ٘ ؾٝذب ، ٜٚهطٻٙ ايكّٛ عًٝ٘ ٜؿل إٔ -3

 :  ْٛعٌ ع٢ً إطٜض

 فَعِذَّحٌ عَفَشٍ عَهََ ؤًَْ يَشِّعًب كَبٌَ ًَيٍَْ} تعاٍ اهلل يكٍٛ ؛ ايؿطط ي٘ هٛظ ؾٗصا ، بط٩ٙ ٜطد٢ َطنا إطٜض -1

 اييت ا٭ٜاّ عسز تػاٟٚ ٫ أٜاَا ؾؿٞ ؾإٕ ، اهلل عاؾاٙ إشا أؾططٖا اييت ا٭ٜاّ ٜٚكهٞ ايؿطط ي٘ هٛظ {ؤُخَشَ ؤََّّبوٍ يٍِْ
 . غٛاٖا زٕٚ ، ؾٝٗا ؾؿٞ اييت ا٭ٜاّ عٔ اٱطعاّ ؾٝذب ، َات أٚ ، إيٝ٘ إطض ٚضدع ، ضَهإ ٗ أؾططٖا
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 ّٜٛ آخط ٗ ٚدٌ عع اهلل عاؾاٙ ثِ ، أٜاّ 11 ضَهإ َٔ ٚأؾطط ، بط٩ٙ ٜطد٢ َطنا َطض إْػاْا إٔ قسض يٛ:  َجاٍ
 ؾًِ ا٭خط٣ اـُػ١ أَا ، َاي٘ َٔ ، أٜاّ ٔػ١ عٔ عٓ٘ ٜٴطعِ إٔ ؾٝذب ، تٛٗ ثِ أٜاّ ٔػ١ ٚعاف ، ضَهإ َٔ

 اغتُط ، بط٩ٙ ٜطد٢ َطنا َطض نطدٌ ، ؾ٤ٞ عًٝ٘ هب مل َات ست٢ َطن٘ ب٘ اتكٌ ؾإٕ ، عًٝ٘ ؾ٬ػب سضنٗاٜ

 فَعِذَّحٌ} قاٍ ٚتعاٍ تباضى اهلل ٭ٕ ؛ اٱطعاّ عًٝ٘ هب ٫:  ؾٝكاٍ ، ايعاؾط ايّٝٛ ٗ َات ثِ ، أٜاّ عؿط٠ إطض ب٘

 .  أخط أٜاّ َٔ عس٠ ٜسضى مل ٖٚصا ، {ؤُخَشَ ؤََّّبوٍ يٍِْ

 هب ٌٖٚ ، إْاعا ايؿطط ي٘ ٚهٛظ ، ٜكّٛ إٔ ي٘ هع مل ايكٝاّ ٜهطٙ نإ ؾإشا ، بط٩ٙ ٜطد٢ ٫ َطنا إطٜض -2
 ٜؿس مل إٕ ، ايػابل ؾهاـ٬ف ، ٚعاؾاٙ اهلل ؾؿاٙ ؾإٕ ، هب أْ٘ ايطادض ، ايػابل اـ٬ف ع٢ً ؟ ٫ أٚ اٱطعاّ عًٝ٘
 .  ايطادض ٖٚٛ ، شَت٘ بط٥ت ؾس٣ ٚإٕ ، قاّ

ٍع٢ً ٚايكها٤ٴ اٱَػاُى ٚدٳب ايٓٗأض أثٓا٤ٹ ٗ ايب١ُٓٝ قاَتٹ إشا:  اهلل ضٓ٘ قا ٌٔ ٔٵ ُن  .  يٛدٛبٹ٘ أ٬ّٖ أثٓا٥ٹ٘ ٗ قاضٳ َ

 إ٫ ٬ٍاشل خدل ٜأت مل أْ٘ ٚيٓؿطض ، ايكّٛ يٛدٛب أ٬ٖ نإ َٔ نٌ اٱَػاى يعّ ، ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ ايب١ٓٝ قاَت إٕ
 ٚعٓسْا ، غٝأتٞ ؟ ٜكهٕٛ ٌٖٚ ، َِٜٛٗ بك١ٝ ايٓاؽ ّػو ، اٱَػاى ؾايٛادب ، قباسا عؿط٠ اؿاز١ٜ ايػاع١

  . ايكها٤ َػأي١ ٚ اٱَػاى َػأي١:  َػأيتإ

 .  اٱَػاى:  ا٭ٍٚ إػأي١
 اـ٬ف ٜٓكٌ ٚمل ، اـدل بًٛؽ سٌ ايكٝاّ يٛدٛب أٌٖ ٖٛ َٔ نٌ ع٢ً اٱَػاى هب أْ٘ ع٢ً:  ايعًِ أٌٖ عا١َ

 اـطاب أبٛ ْٚكٌ ، عطا٤ غرلٳ قاي٘ أسسا ْعًِ ٫:  ايدل عبس ابٔ قاٍ ، اٱَػاى ٚدٛب بعسّ قاٍ ؾإْ٘ ، عطا٤ عٔ إ٫
 ؾإْ٘ ، قسا١َ ابٔ َِٓٗ ، اهلل ضِٓٗ ا٭قشاب َٔ نجرل اْتكسٖا ٚقس ، اٱَػاى ًٜعَ٘ ٫ أْ٘ أٓس اٱَاّ عٔ ضٚا١ٜ

 ( . غًطا ٖصا ٚأظٔ ، - اـطاب أبا ٜعين – غرلٴٙ اشنطٖ أسسا ْعًِ مل)قاٍ

 :  أزيتِٗ

 .  عًٝ٘ ؾٝذب ، ؾٝ٘ ايؿطٚط ٚتٛؾط ، سك٘ ٗ ايٛدٛب غبب يكٝاّ:  قايٛا:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 أٌٖ إٔ نُا ، ٜكّٛ إٔ عًٝ٘ ؾٝذب ، ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ ا٭َط دا٤ قس ؾإْ٘ ، عاؾٛضا٤ قٝاّ ع٢ً قٝاغا:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  َِٜٛٗ بك١ٝ أَػهٛا ايّٝٛ شيو ٗ بايكٝاّ أَطٚا يصٜٔا عاؾٛضا٤

 .  ايكها٤:  ايجا١ْٝ إػأي١
 :  قٛيٌ ع٢ً إػأي١ ٖصٙ ٗ ايعًُا٤ اختًـ ؟ ٫ أّ أثٓا٥٘ ٗ اـدل بًػِٗ ايصٟ ايّٝٛ ٜكهٕٛ ٌٖ

 .  ٚاؿٓاب١ً ، ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ايكها٤ عًِٝٗ هب أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ

 :  أزيتِٗ

 َٚٔ ، ايكها٤ ؾًٝعَ٘ ٚعًٝ٘ ، ّٜٛ بعض قاّ قس ؾٝهٕٛ ، ايؿذط قبٌ ايكٝاّ ٜٓٛ مل ايكا٥ِ ٖصا إٔ:  ا٭ٍٚ يسيٌٝا
 .  ايًٌٝ َٔ ب١ٝٓ ايكٝاّ نٕٛ ًٜعّ أْ٘ إعطٚف

 .  ٜكهٝ٘ إٔ ؾٛدب بّٝٛ إ٫ ايكّٛ َٔ اؾع٤ شيو ؾعٌ ّهٔ ٫ٚ ، ايؿطض ٚقت َٔ دع٤ا أزضى أْ٘:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
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 . ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ اختٝاض ٖٚٛ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ايّٝٛ ٖصا قها٤ عًِٝٗ هب ٫ أْ٘:  ايجاْٞ ٍايكٛ

 :  أزيتِٗ

 ّٜٛ ايٓاؽ ٗ ٜٓازٟ ضد٬ بعح غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ:  عٓ٘ اهلل ضنٞ ا٭نٛع بٔ غ١ًُ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ، بايكّٛ أَطِٖ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾإٕ ، ص ٜأنٌ ؾ٬ ٜأنٌ مل َٚٔ ؾًٝكِ أٚ ؾًٝتِ أنٌ َٔ إٕط  عاؾٛضا٤

 .  أٚي٘ ٗ أؾططٚا إٔ بعس ، ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ دا٤ إِا ٚايٛدٛب ، بايكها٤ ٜأَطِٖ ٚمل

 ايكّٛ إٔ دا٬ٖ ؾطب أٚ أنٌ َٚٔ ، عًٝ٘ ايكّٛ بٛدٛب دا٬ٖ ايٓٗاض أٍٚ ٗ ٚؾطب أنٌ قس أْ٘:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ايطادض ع٢ً عًٝ٘ قها٤ ؾ٬ ، ايؿطط عًٝ٘ وطّ أْ٘ هٌٗ ، باؿاٍ دا٬ٖ أٚ ، عًٝ٘ ٚادب

 اغتكشب ٭ْ٘ ؛ قشٝض قَٛ٘ ؾإٕ ، بعسٴ ٚعًِ ٜطًع مل ايؿذط إٔ ظاْا أنٌ َٔ ع٢ً ايكٝاؽ:  ايجايح ايسيٌٝ
 .  ايًٌٝ بكا٤ ٚا٭قٌ ، ا٭قٌ

 .  ي٘ ١ْٝ ٫ ٖصا يهٔ ، ايكّٛ ٟٜٓٛ ، ١ْٝ عٓسٙ أنٌ َٔ ٭ٕ ؛ ايؿاضم َع قٝاؽ ٖصا بإٔ:  ْٚٛقـ

 : ايطادض

 ٭ٕ ؛ ؾٝ٘ أَػو ايصٟ ايّٝٛ ٖصا قها٤ ًٜعَ٘ مل ، ٚأَػو ايّٝٛ أثٓا٤ ٗ ٚايب١ٓٝ اـدل بًػ٘ َٔ إٔ ، ايجاْٞ ايكٍٛ ٖٛ
 ٜهٔ مل شيو ٚقبٌ ، عًُ٘ سٌ َٔ ايكٝاّ عًٝ٘ ؾٛدب ، ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ إ٫ ٜعًِ مل ٖٚصا ، ايعًِ ٜتبع ايٛدٛب

 ، ٚفع٥ا قشٝشا قَٛ٘ ؾٝهٕٛ ، باؿاٍ َٓ٘ ظٌٗ نإ ايٓٗاض أٍٚ ٗ ٚأنً٘ ، ٚاغتطاعت٘ قسضت٘ ؾٗصٙ ، عًٝ٘ دباٚا
 شلصا قٝاَ٘ ؾٝهٕٛ ٚإ٫ ، ايطًب بتٛد٘ تدلأ شَت٘ ؾإٕ ، إيٝ٘ ايطًب تٛد٘ قس أْ٘ زاّ َا ، ايّٝٛ ٖصا بكها٤ ٜطايب ٫ٚ

 ّػو:  قٌٝ إٕ ؟ أخط٣ َط٠ ٜٚكّٛ ّػو بإٔ ٜهًـ ٚإٔ ؟ ٗاضْٙ بك١ٝ ّػو إٔ ؾا٥س٠ َا ، َٓ٘ ؾا٥س٠ ٫ ايّٝٛ
 ٖصا ؾٝػتكشب ، ايٛدٛب ٜبًػ٘ مل ٭ْ٘ ؛ ؾطعٞ بإشٕ ايّٝٛ أٍٚ ٗ أؾطط قس ٖٛ:  ٜكاٍ ، ايّٝٛ اسذلاّ باعتباض
 .  ايعباز٠ بأزا٤ تدلأ شَت٘ ؾإٕ ، عًٝ٘ ايكٝاّ بٛدٛب قٌٝ إشا يهٔ ، ايٓٗا١ٜ ست٢ ا٭قٌ

ٍٗٴطتا ْٚؿػا٤ٴ سا٥ضٷ َٚنصا: اهلل ضٓ٘ قا  .  َط

 أغًِ إشا ايهاؾط َجٌ ، ْٗاضِٖ بك١ٝ ّػهٛا إٔ ًٜعَِٗ ٖ٪٤٫ ، َؿططا قسّ إشا ٚإػاؾط ، طٗطتا إشا ٚايٓؿػا٤ اؿا٥ض
 ٚدٛب أَا ، اٱَػاى بٚٚدٛ ايكها٤ ٚدٛب:  َػأيتإ ٚعٓسْا ، ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ ايب١ٓٝ عًٝ٘ قاَت َٔ َٚجٌ ،

( اتؿاقا) وهٝ٘ ٚبعهِٗ ،( إْاعا) وهٝ٘ ٚبعهِٗ ،( خ٬ف ب٬)بعهِٗ ٜكٍٛ ، ؾٝ٘ خ٬ف ٫ أَط ؾٗصا ايكها٤
 .  َؿططا قسّ إشا ٚإػاؾط ٚايٓؿػا٤ اؿا٥ض ع٢ً ايكها٤ هب أْ٘ ، ٖبرل٠ بٔ نايٛظٜط
 :  أزيتِٗ

 عس٠ ؾعًٝ٘ ؾأؾطط أٟ {ؤُخَشَ ؤََّّبوٍ يٍِْ فَعِذَّحٌ عَفَشٍ عَهََ ؤًَْ يَشِّعًب نْكُىْيِ كَبٌَ فًٍََْ} تعاٍ اهلل قٍٛ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  أخط أٜاّ َٔ

 بكها٤ ؾٓ٪َط شيو ٜكٝبٓا نإ) عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ دا٤ ؾكس ٚايٓؿػا٤ يًشا٥ض بايٓػب١ ٚأَا:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 . عًٝ٘ َتؿل( ايك٠٬ بكها٤ ْ٪َط ٫ٚ ، ايكّٛ

 .  أؾططٖٚا اييت ا٭ٜاّ ٜكهٛا إٔ إطٜض َٚعِٗ ٖ٪٤٫ ع٢ً ؾٝذب
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 :  قٛيٌ ع٢ً إػأي١ ٖصٙ ٗ ايعًُا٤ اختًـ ؟ ايٓٗاض بك١ٝ ّػهٛا إٔ ًٜعَِٗ ٌٖ

 .  ٚاؿٓاب١ً ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ٚ ، ْٗاضِٖ بك١ٝ ّػهٛا إٔ عًِٝٗ هب أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 :  أزيتِٗ

 ، ايٛقت َٔ دع٤ا أزضنٛا  ، ايٛدٛب غبب ؾِٝٗ ٚدس ٚقس ، ايٛقت َٔ دع٤ا أزضنٛا ٭ِْٗ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ٚقت َٔ دع٤ا أزضنٛا ٖٚ٪٤٫ ، ٜكًٞ إٔ ًٜعَ٘ ؾإْ٘ ، ايك٠٬ ٚقت َٔ دع٤ا أزضى نُٔ ، ؾطٚط٘ ؾِٝٗ ٚتٛؾطت

 .  ّػهٛا إٔ ؾًٝعَِٗ ، ايكٝاّ

 ايكٝاّ ٚقت َٔ دع٤ إزضاى ٚبٌ ، ايك٠٬ ٚقت َٔ دع٤ إزضاى بٌ ؾطم ؾٗٓاى ، ايؿاضم َع قٝاؽ ٖصا بإٔ:  ْٛقـ
 إٔ ًٜعّ ٫ٚ ، قشٝش١ عبازت٘ ٚتهٕٛ ، اؾع٤ ٖصا ٗ أٚقعٗا ، ايك٠٬ ٚقت َٔ دع٤ا أزضى إشا اٱْػإ ٭ٕ ؛

 ٗ ايكّٛ أٚقع ٚيٛ ، بايكّٛ ْٝعا ايٛقت اغتٝعاب ًٜعَ٘ ؾإْ٘ ، ايكٝاّ غ٬ف ، بايك٠٬ ايٛقت ْٝع ٜػتٛعب
 .   ايب١ٝٓ قاَت يٛ نُا ، ضيعص إ٫ ، ٜكض مل َٓ٘ دع٤

 ٗ ناْٛا أِْٗ َع ، بايكٝاّ ايٓاؽ أَط ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾإٕ ، عاؾٛضا٤ قٝاّ ع٢ً ايكٝاؽ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 إيِٝٗ ضدع ، ٚإاْع ايعصض ٚظاٍ ، ايّٝٛ أٍٚ َؿططٜٔ ٚإػاؾط ٚايٓؿػا٤ اؿا٥ض ناْت ؾإشا ، َؿططٜٔ ايّٝٛ أٍٚ

 .  ايٓٗاض بك١ٝ ٕؾٝكَٛٛ ، ايٛدٛب

 اؿا٥ض طٗطت يٛ ، ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ ٚدس إشا ؾهصيو ، ايكّٛ يًعَِٗ ايؿذط قبٌ ٚدس يٛ َع٢ٓ أْ٘:  ايجايح ايسيٌٝ
 ٖصا ؾِٝٗ ٚدس يٛ ؾُجً٘ ، ايّٝٛ ٖصا قّٛ يعَ٘ ايؿذط قبٌ إػاؾط قسّ ٚيٛ ، ايٓؿػا٤ ٚنصا ، ايكّٛ يعَٗا ايؿذط قبٌ

 .  ايٓٗاض أثٓا٤ إع٢ٓ

 ؾُٝٗا ٚدس ٚاؿا٥ض ٚايٓؿػا٤ ، ايكٝاّ ٚدٛب َٔ َاْع عٓسٙ إػاؾط ، سكِٗ ٗ ظاٍ قس إاْع إٔ:  ايطابع ٌٝايسي
 .  َِٜٛٗ بك١ٝ ّػهٛا إٔ ؾًٝعّ ، عًِٝٗ ٚادبا ايكٝاّ أقبض ، ايػبب ٚٚدس إاْع ظاٍ ؾإشا ، إاْع

 ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ٱَػاىا قسّ إشا ٚإػاؾط ٚايٓؿػا٤ اؿا٥ض ًٜعّ ٫ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ضٚا١ٜ ٗ

 :  أزيتِٗ

 إاْع ؾُا ايٓٗاض أٍٚ ٗ أنٌ( آخطٙ ؾًٝأنٌ ايٓٗاض أٍٚ أنٌ َٔ) قاٍ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ َػعٛز ابٔ أثط:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  ي٘ بايٓػب١ ؾطط ّٜٛ أقبض قس ايّٝٛ ٖصا ٭ٕ ؟ آخطٙ ٗ ٜأنٌ إٔ

 بك١ٝ إَػانِٗ َٔ ؾ٦ٝا ٜػتؿٝسٚا ئ ِٖٚ ، ٚباطٓا ظاٖطا ايٓٗاض أٍٚ ٗ ٜؿططٚا إٔ شلِ هٛظ أِْٗ:  اْٞايج ايسيٌٝ
 ايٓٗاض أٍٚ َٔ سكِٗ ٗ اؿط١َ ظايت قس بأْ٘ أدٝب ، ايّٝٛ سط١َ:  قٌٝ ؾإٕ ، عًِٝٗ ٚادب ايكها٤ ٫ٕ ؛ َِٜٛٗ

 .  زاع ب٬ ٚغرلٙ ٚايؿطاب ايطعاّ َٔ شلِ إسطَ فطز ٚإَػانِٗ ، ايٓٗا١ٜ ست٢ ا٫غتُطاض ؾًِٗ ، ؾطعٞ بإشٕ

 : ايطادض

 ايكٝاّ ٭ٕ ؛ َِٜٛٗ بك١ٝ ّػهٛا إٔ ًٜعَِٗ مل قسّ إشا ٚإػاؾط ، طٗطتا إشا ٚايٓؿػا٤ اؿا٥ض إٔ ، ايجاْٞ ايكٍٛ ٖٛ
 .  عًِٝٗ ٚادب غرل
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ِٴ ايهاؾط:  قٌٝ ؾإٕ  أغًِ إشا ايهاؾط ، ٖ٪٤٫ ٌٚب بِٝٓٗ ؾطم ٖٓاى:  ٜكاٍ ؟ عًِٝٗ هب ٕاشا ٜبًؼ ٚايكيب ٜػً
 َٛدٛز سكِٗ ٗ ايٛدٛب ؾػبب ، ٚإػاؾط ٚايٓؿػا٤ اؿا٥ض ٚأَا ، ايٛدٛب غبب سكِٗ ٗ قاّ ، بًؼ إشا ٚايكيب

 ايػبب نإ َٚٔ ، ايٛدٛب غبب ؾٝ٘ ٚدس َٔ بٌ ؾطم ٚمث١ ، عًِٝٗ ايكّٛ ٚدٛب ّٓع َا ٖٓاى يهٔ ، قبٌ َٔ
 ، ايكها٤ ٖ٪٤٫ ع٢ً إٔ ع٢ً قا٥ِ اٱْاع إٕ:  أٜها ٜٚكاٍ ، ايٛدٛب َٔ عّٓ َاْع ؾٝ٘ ٚدس يهٔ ، ؾٝ٘ َٛدٛزا

 . خ٬ف ؾٝٗا ؾإػأي١ بًؼ إشا ٚايكيب أغًِ إشا ايهاؾط ٚأَا

 : ايكازّ إػاؾط ْاع سهِ

 ؾع٢ً ، ايػابل اـ٬ف ع٢ً ؟ ْؿاغٗا َٔ أٚ ؟ سٝهٗا َٔ طٗطت إشا اَطأت٘ هاَع إٔ قسّ إشا يًُػاؾط هٛظ ٌٖ
 ايجاْٞ ايكٍٛ أقشاب قٍٛ ع٢ً ٚأَا ، ٚعًٝٗا عًٝ٘ ٚادب اٱَػاى ٭ٕ ؛ شيو ي٘ هٛظ ٫ ٚاؿٓاب١ً ، اؿٓؿ١ٝ قٍٛ

 بعض عٔ َٓكٍٛ ٖٚٛ ، ايؿعجا٤ أبٛ ؾعً٘ ٚقس ، اَطأت٘ هاَع إٔ ي٘ ؾٝذٛظ ، ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ
 ٚاهلل ، َٜٛ٘ بك١ٝ ٗ ايؿطط أْٛاع أٟ َٔ ْٛع بأٟ ؾًٝؿطط ايؿطط ٘ي داظ ؾإشا ، ي٘ ايؿطط دٛاظ ٜطٕٚ ٭ِْٗ ؛ ايػًـ

 . أعًِ

  . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس

ٍٔٵ:  اهلل ضٓ٘ إ٪يـ قا ٚٵ يهدٕل أِؾططٳ َٚ ِٳ بٴطٵ٩ٙٴ ٜٴطد٢ ٫ َطٕض أ ٌٔ أطع ّٕ يه  .  َٹػٵهّٝٓا ٜٛ
 ؟ اٱطعاّ عًُٝٗا هب ٌٖ أؾططا ٚإشا ؟ ايؿطط شلُا هٛظ ٌٖ ايهبرل٠ ٚايعذٛظ ايهبرل ايؿٝذ
 : يًُػٔ اٱؾطاض سهِ
 ، بِٝٓٗ ؾُٝا اختًؿٛا قس ناْٛا ٚإٕ ، ايؿطط ايهبرل٠ ٚايعذٛظ ايهبرل يًؿٝذ هٛظ أْ٘ عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ بإْاع

 فِذَّْخٌ ْقٌََُوُُّطِ انَّزٍَِّ ًَعَهََ} تعاٍ قٛي٘ ٗ اخت٬ؾِٗ ٖٛ بِٝٓٗ اـ٬ف ٚغبب ؟ ٫ ّأ اٱطعاّ عًُٝٗا هب ٌٖ

 ايهبرل٠ ٚايعذٛظ ايهبرل ايؿٝذ إٔ ضأ٣ اٯ١ٜ ٖصٙ ْػذ ضأ٣ ؾُٔ ؟ ٫ أّ َٓػٛخ١ اٯ١ٜ ٖصٙ ٌٖ ،{ يِغْكِنيٍ طَعَبوُ
 ؾإٕ ، ٚايعذٛظ ايهبرل ايؿٝذ تهًٝـ ٗ اخت٬ُؾِٗ اخت٬ؾِٗ أغباب َٚٔ ، يًعذع أؾططا إشا اٱطعاّ عًُٝٗا هب ٫

 :  أقٛاٍ ث٬ث١ ع٢ً اختًؿٛا عًٝ٘ ٚبٓا٤ ، هب مل َهًؿٌ غرل ناْا ٚإٕ ، طعاّاٱ عًُٝٗا ٚدب َهًؿٌ ناْا

 ابٔ ٚ ، عًٞ عٔ َطٟٚ ٖٚٛ ، أؾططا إشا اٱطعاّ عًُٝٗا هب ايهبرل٠ ٚايعذٛظ ايهبرل ايؿٝذ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 ، ٚعطا٤ ، ٚاؿػٔ ، ايجٛضٟ ٚضأٟ ، إػٝب ٚابٔ ، ٚطاٚؽ ، دبرل ابٔ ضأٟ ٖٚٛ ، أْؼ ٚ ، ٖطٜط٠ أبٞ ٚ ، عباؽ

 ٫ ايصٟ إطٜض بُٗا ًٜٚشل ، اؿٓاب١ً َصٖب ٖٚٛ ، ا٭قض ايكٍٛ ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ َٚصٖب ، ٚا٭ٚظاعٞ
 . بط٩ٙ ٜطد٢

 :  أزيتِٗ

 ، ٓػٛخ١َ يٝػت) عباؽ ابٔ قاٍ ،{ يِغْكِنيٍ طَعَبوُ فِذَّْخٌ ُّطِْقٌََُوُ انَّزٍَِّ ًَعَهََ} تعاٍ اهلل قٍٛ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 اٱَاّ أخطد٘( َػهٝٓا ّٜٛ نٌ عٔ ٜٚطعُإ ؾٝؿططإ ، ايكٝاّ ٜػتطٝعإ ٫ ايهبرل٠  ٚإطأ٠ ايهبرل ايؿٝذ ٖٛ

 . ايبداضٟ
 ، ٚأؾطط ٚؿُا خبعا ، َػهٝٓا ّٜٛ نٌ ، عاٌَ أٚ عاَا ندل بعسَا أطعِ أْ٘ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ أْؼ أثط:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ايكشٝض ٗ ٖٚصا

 اٱْػإ ؾإٕ ، نايكها٤ ، ايهؿاض٠ إٍ ٜٚٓتكٌ ايكّٛ ٜػُكط إٔ ؾذاظ ، ٚادب قّٛ ايكّٛ أزا٤ إٔ:  ايحايج ايسيٌٝ
 .  َػهٝٓا ّٜٛ نٌ عٔ ايكها٤ بسٍ ٜطعِ إٔ ي٘ ٜكهٞ إٔ ٜػتطع مل إشا

 .  ايؿاؾع١ٝ ٚبعض ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، عًُٝٗا هب ٫ٚ اٱطعاّ شلُا ٜػتشب أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ

 :  ِأزيتٗ

 .  َات ست٢ َطن٘ ٚاَتس إطٜض تطن٘ يٛ نُا ؾهإ ، عٓ٘ يعذعُٖا ايكٝاّ تطنا إِا أُْٗا:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
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 هس مل ؾٗصا ، َات ست٢ َطن٘ ٚاَتس بط٩ٙ ٜطد٢ َطنا إطٜض بٌ ؾطم مث١ ، ايؿاضم َع قٝاؽ ٖصا بإٔ:  ْٛقـ

 ٜػتطٝع ٫ ايصٟ ايهبرل غ٬ف ، أخط أٜاَا ٜسضى مل ٖٚصا ،{ ؤُخَشَ بوٍؤََّّ يٍِْ فَعِذَّحٌ} ٜكٍٛ تعاٍ ٚاهلل ، ؾٝ٘ ٜكهٞ ٚقتا
 ٭ِْٗ ؛ بايكٝاّ كاطبٌ ٚيٝػٛا ا٭ٍٚ َٔ بايهؿاض٠ كاطبٕٛ ٖ٪٤٫ ؾإٕ ، بط٩ٙ ٜطد٢ ٫ َطنا ٚإطٜض ، ايكٝاّ

 . عًٝ٘ قازضٜٔ غرل

 ٫ َطنا ٚإطٜض ٚايعذٛظ ايهبرل ٝذايؿ ع٢ً هب أْ٘ ٚاٱْاع ٚايػ١ٓ ايهتاب َٔ ايسيٌٝ عسّ: ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  َػهٝٓا ّٜٛ نٌ عٔ ٜطعُٛا إٔ بط٩ٙ ٜطد٢

 ، َٓػٛخ١ يٝػت اٯ١ٜ ٖصٙ إٔ شنط قس  بايتؿػرل ايعامل ، ايكطإٓ ٚتطْإ ا٭١َ سدل عباؽ ابٔ بإٔ:  ن٬َِٗ ٜٚٓاقـ
 مل َا سذ١ ايكشابٞ ٚقٍٛ ، أْؼٚ ، ٖطٜط٠ ٚأبٞ ، عًٞ قٍٛ ٖٚٛ ، عباؽ ابٔ قٍٛ ؾٝكسّ ، ايعادع ايهبرل ٗ ٚأْٗا

 .  ايكٍٛ شلصا َٛاؾك١ ا٭خط٣ ايكشاب١ ٚأقٛاٍ ، ي٘ َٛاؾل ٚايٓل ، ْكا ىايـ

 .  ايعاٖط١ٜ َصٖب ٖٚٛ ، قٍٛ ٗ ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، َطًكا ؾ٤ٞ عًُٝٗا هب ٫ أْ٘:  ايجايح ايكٍٛ

 :  زيًِٝٗ

 .  زيٌٝ ب٬ ؾ٧ٝ ُٗاعًٝ هب ؾ٬ ، عًُٝٗا اٱطعاّ ٚدٛب ع٢ً ايسيٌٝ عسّ -

 .  عًُٝٗا اٱطعاّ إهاب ع٢ً زيٌٝ ؾج١ُ ؛ قشٝض غرل شنطٚٙ َا بإٔ:  ْٛقـ

 : ايطادض

 َا عٓسُٖا ٜهٔ مل ؾإٕ ، بط٩ٙ ٜطد٢ ٫ ايصٟ إطٜض ٚنصا ، ٜطعُا إٔ عًُٝٗا هب أْ٘ ، أعًِ ٚاهلل ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 عا٥ٌ ٫ٚ ، عًُٝٗا ٜٓؿل َٔ شلُا ٜهٔ مل ؾإٕ ، كتُٗاْؿ َٔ ٖصا ٭ٕ ؛ عًُٝٗا ٜٓؿل َٔ ع٢ً ؾٝذب ، ب٘ ٜطعُإ
 ، ايعذع َع ٚادب ؾ٬ ، بايعذع تػكط اييت ايٛادبات نػا٥ط عُٓٗا ؾتػكط ب٘ ٜطعُإ َاٍ عٓسُٖا ٚيٝؼ ، ٜعٛشلُا

 ١إايٝ بايعباز٠ ؾهٝـ ، اٱْػإ عٔ ٚدٛبٗا ٜػكط ايبس١ْٝ ايعباز٠ ناْت ٚإشا ، ا٫غتطاع١ ع٢ً َطتب ايٛدٛب إِا
 .  أٍٚ باب َٔ ؾايبسٍ ٜػكط ا٭قٌ نإ ٚإشا ؟ ايبس١ْٝ ايعباز٠ عٔ بسٍ ٖٞ اييت

 : إدطز ايطعاّ ْٛع

 ، ا٭قٛات َٔ ٚغرلُٖا ُٚط أضظ َٔ ، إخطاد٘ هٛظ ؾإْ٘ طعاَا ٜػ٢ُ َا نٌ إٔ إٍ ، اهلل ضِٓٗ ايؿاؾع١ٝ شٖب
 . أعًِ ٚاهلل ا٭قطب ٖٛ ٖٚصا

 : إدطز َكساض

 ٚ ، ٚايجٛضٟ طاٚؽ ضأٟ ٖٚٛ ، اهلل ضِٓٗ ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، طعاّ َٔ َس إدطز َكساض إٔ : ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  ايعًِ أٌٖ َٔ ٚغرلِٖ ، دبرل ٚابٔ ، ا٭ٚظاعٞ

 . اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، قُض َٔ قاع ْكـ أٚ ، ُط َٔ قاعا ىطز إٔ هب أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ

 ، َٴسإ ايكاع ْٚكـ ، اؿٓاب١ً َصٖب ٖٚصا ، غرلٙ َٔ قاع ْكـ أٚ بط َٔ َسا ىطدإ أُْٗا:  ايجايح ايكٍٛ
 .  نجرلا تكسّ نُا أَساز أضبع١ ايكاع ٭ٕ ؛ ايطبع ٖٚٛ ، ٚاسس َس ْكؿ٘ ْٚكـ

 .  َسا ٜبًؼ مل ٚيٛ ، أخطد٘ طعاَا ايٓاؽ عسٙ ؾُا ، طعاّ أْ٘ ايعطف ٗ عًٝ٘ ٜكسم طعاّ أٟ ىطز أْ٘:  ايطابع ايكٍٛ
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 :  زيًِٝٗ

 قس ٖٚصا ٚأؾطط، ٚؿُا خبعا َػهٝٓا ّٜٛ نٌ عاٌَ أٚ عاَا ندل َا بعس أْؼ أطعِ ؾكس ، ايكشٝض ٗ أْؼ ثطأ -

 طَعَبوُ فِذَّْخٌ ُّطِْقٌََُوُ انَّزٍَِّ ًَعَهََ} ٜكٍٛ تعاٍ ٚاهلل ، شيو َٔ أقٌ ٜهٕٛ ٚقس ، َس ْكـ أٚ َسا ٜهٕٛ

 .  ايٛادب ٖٛ نإ نؿاٙ ؾُا ، ايٓاؽ عطف إٍ ؾٝ٘ ٜطدع إػهٌ ٚطعاّ ، َعٌ َكساض وسزٙ ٚمل ،{ يِغْكِنيٍ

 : ايطادض

 ا٭خرل أخطز ؾإٕ ، يًٛادب استٝاط ؾٝٗا ا٭خط٣ ا٭قٛاٍ ناْت ٚإٕ ، أعًِ ٚاهلل ا٭قطب ٖٛ ايطابع ايكٍٛ ٖصا يعٌ
 .   بأؽ ؾ٬ ا٭ٍٚ ٚأخطز استاط ٚإٕ ، بأؽ ؾ٬

 : إدطٳز ٗ ايتًُٝو
ُٳِٗ ايؿكطا٤ ٜسعٛ إٔ هٛظ أٚ ، إدطز ايؿكرل ًّو إٔ ٜؿذلط ٌٖ   .  ؟ ٜٚطع

 . ٚسسٙ أٚ ايٓاؽ َع ايؿكرل ٜطعِ إٔ هع٨ ٫ٚ ، اؿٓاب١ً َصٖب ٖٚٛ ، ايتًُٝو َٔ بس ٫ أْ٘ ٜط٣:  ايعًُا٤ بعض

 .  ٚغرلُٖا ٚؾٝدٓا اٱغ٬ّ ؾٝذ اختاضٖا ، ايتًُٝو ٜؿذلط ٫ٚ اٱطعاّ هع٨ أْ٘:  يًشٓاب١ً أخط٣ ضٚا١ٜ ٖٚٓاى

 :  يتِٗأز

 ث٬ثٌ هُع ؾهإ ، ٜكّٛ إٔ ٜػتطع ؾًِ ، ّٛت إٔ قبٌ َطض أْػا إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ أْؼ ؾعٌ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  بصيو ٚهتع٨ ، ٜعؿِٝٗ أٚ ٜٚػسِٜٗ ايؿكطا٤ هُع نإ ؾإْ٘ ، ٚاسس٠ أن١ً ٚؿُا خبعا ؾٝطعُِٗ ، َػهٝٓا

 .  ايسيٌٝ ؾعًٝ٘ قٝس َٚٔ ، ايتًُٝو ؾٝٗا ٜؿذلط ٚمل {ٌَػه طعاّ ؾس١ٜ} َطًك١ دا٤ت اٯ١ٜ إٔ: ايجاْٞ ايسيٌٝ

 : اٱطعاّ ٚقت

 ، َهت اييت يٮٜاّ ضَهإ بعس أٚ أثٓا٤ ٜطعِ أٚ ٜهؿط بٌ ، ضَهإ قبٌ ٜطعِ إٔ هٛظ ٫ أْ٘:  ٚاؿٓاب١ً ايؿاؾع١ٝ
 اٱطعاّ إٔ ع٢ً ايكٍٛ ٖصا أقشاب ٚأنجط ، ؾٝ٘ ٖٛ ايصٟ ايّٝٛ ٗ ايؿذط بعس ٜطعِ إٔ دٛاظ إٍ ايؿاؾع١ٝ ٚشٖب
 ايػٔ ٗ نبرل ٖٓاى ٜهٕٛ ؾكس ، ايؿذط بعس اٱطعاّ دٛاظ ٜطٕٚ ايؿاؾع١ٝ يهٔ ، عًٝ٘ ايٛادب ايّٝٛ اْتٗا٤ بعس ٜهٕٛ
 . اٱدعا٤ وكٌ ٚبٗصا ، ايػٔ ٗ نبرل ن٬ُٖا ، ٜأنً٘ طعاَا ؾٝعطٝ٘ آخطٴ

 بعس ٜهٕٛ إٔ بس ٫ بٌ ، بعس ٜكِ مل ٭ْ٘ ؛ ٫:  اؿٓاب١ً َصٖب ؟ بعس يصٟا ايّٝٛ عٔ ايؿذط قبٌ ىطز إٔ هٛظ ٌٖٚ
 ايؿذط طًٛع قبٌ ىطز إٔ بأؽ ٫ أْ٘ ، ايٟٓٛٚ قٛب٘ عٓسِٖ قٍٛ ٗ ايؿاؾع١ٝ شٖب يهٔ ، عٓسِٖ ايؿُؼ غطٚب

 .  بعس ٜسخٌ مل ايصٟ ايّٝٛ ، يًػس

 :زيًِٝٗ
 . ايعباؽ قه١ٝ ٗ نُا ، اؿٍٛ س٫ٕٛ قبٌ ايعنا٠ تكسِٜ دٛاظ ع٢ً قٝاغا -

 ، ضَهإ أٜاّ َٔ ّٜٛ آخط ٗ اٱطعاّ هعٌ أٚ ، اْت٢ٗ ايصٟ ايّٝٛ َٔ ايؿُؼ غطٚب بعس إ٫ ٜطعِ ٫ إٔ ٚا٭سٛط
 ٚزعا ثطٜس َٔ دؿ١ٓ ؾكٓع عاَا ايكّٛ عٔ نعـ أْ٘ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ أْؼ ٜؿعٌ نإ نُا ، َػهٝٓا ايج٬ثٌ ٜٚطعِ
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 أٚ ، َعِٗ ٜٚأنٌ َعِٗ ٜؿطط ، إػطب بعس ٜٚطعُ٘ َػهٌ أٚ بؿكرل ّٜٛ نٌ ٜأتٞ أْ٘ أٚ ، ؾأؾبعِٗ َػهٝٓا ث٬ثٌ
 .  شيو غرل أٚ ، إػطب بعس ايؿس١ٜ أٚ ايهؿاض٠ ٜعطٞ أْ٘

 : اٱطعاّ بعس ايكٝاّ ع٢ً ايهبرل قسض٠ 

 أقٛاٍ ث٬ث١ ع٢ً خ٬ف ؾٝٗا إػأي١ ٖصٙ ، ٙبط٩ ٜطد٢ ٫ َطنا إطٜض أٚ ، اٱطعاّ بعس ايكٝاّ ع٢ً ايهبرل قسض يٛ
 : 

 إيٝ٘ ٚ ، ايكٝاّ إ٫ ؾٝ٘ هع٥٘ مل ٜطعِ مل َٚا ، أدعأٙ أطعِ ؾُا ، ٜطعِ مل َٚا أطعِ َا بٌ ٜؿطم أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 . اؿٓاب١ً شٖب

 :  أزيتِٗ

ُٕٓٝبٴ ؾؿٞ إشا ؾإْ٘ ، ايساب١ ضنٛب ٜػتطٝع ٫ ايصٟ إعهٛب ع٢ً قٝاغا:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ  ٜ٪زٟ إٔ قبٌ إعهٛبٴ ا
 . أدعأٙ اؿر أز٣ ٚإشا ، هع٥٘ ٫ ؾإْ٘ اؿر ايٓا٥ب
 .  ايكٝاؽ ٜكض ؾ٬ ، ؾٝٗا كتًـ َػأي١ ع٢ً قاغٛا ؾكس ، خ٬ف ؾٝٗا إػأي١ ٖصٙ بإٔ:  ْٛقـ

 ٜتهطض ٫ يٛادبٚا ، عٓ٘ ايٛادب يػكٛط ؛ َٓ٘ شَت٘ بط٥ت ؾكس ٚقسَ٘ ؾساٙ َا بإٔ شلِ ٜػتسٍ ّهٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ٫ٚ ، ٚإبسٍ ايبسٍ بٌ اؾُع ّهٔ ٫ٚ ، بسٍ ٖٚصا ، ا٭قٌ إٍ ٜطدع ؾإْ٘ ىطد٘ مل َا ٚأَا ، ٚاسس ؾ٤ٞ ٗ َطتٌ
 .  ايبسٍ إٍ ٜكاض ؾ٬ ، اٯٕ َتعصض غرل ٚإبسٍ ، إبسٍ تعصض إشا إ٫ ايبسٍ إٍ ٜكاض

 .  ا٭قض ٗ اهلل ضِٓٗ ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ٜطعِ مل ٚؾُٝا عِأط ؾُٝا ، َطًكا اٱطعاّ  هع٨ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 : زيًِٝٗ

 ي٘ هٛظ ؾإْ٘ ٜطعِ إٔ ٚأضاز ٜطعِ مل َٚا ، َٓ٘ شَت٘ بط٥ت أطعِ ؾُا ، بايكٝاّ كاطبا ٚيٝؼ ، باٱطعاّ كاطب ٭ْ٘ -
ٌٴ عٛٗ ؾإٕ ، باؿر َأَٛض ْؿػ٘ إعهٛب ٭ٕ ؛ ٖصا ٚبٌ بٝٓ٘ ؾطم ؾج١ُ إعهٛب ٚأَا ، ؾٝ٘ اٱطعاّ  ؾاؿر قب
 إيٝ٘ َتٛد٘ ا٭َط ٭ٕ ؛ اؿايتٌ ٗ اؿر ٚدٛب ٜطٕٚ ؾِٗ ، أٜها عًٝ٘ ٚادب ؾاؿر بعس عٛٗ ٚإٕ ، عًٝ٘ ٚادب

 َػأي١ ٗ ٚغٝأتٞ ، َػًِ غرل ٖٚصا ، أْاب٘ ايصٟ بايٓا٥ب ٚيٝؼ ٖٛ ب٘ َطتبطا ا٭َط ٜعٍ مل اؿر بعس ؾؿٞ ؾإشا ، ٖٛ
 بط٥ت اؿر بعس ؾؿٞ ٚإشا ، شَت٘ بط٥ت أثٓا٥٘ ٗ ؾؿٞ ٚإشا ، إٓٝب ش١َ تدلأ مل قبٌ ؾؿٞ شاإ ايطادض إٔ إعهٛب

 .  أٜها شَت٘

 شٖب إيٝ٘ ٚ ، ٜؿسٜا مل أّ ؾسٜا غٛا٤ ، بايكها٤ ًٜعَإ ؾإُْٗا ايهبرل اغتطاع أٚ إطٜض ؾؿٞ إشا أْ٘:  ايجايح ايكٍٛ
  اهلل ضِٓٗ اؿٓؿ١ٝ
 ٚدٛب ٖٚٛ ، ا٭قٌ إٍ ا٭َط عاز إاْع ظاٍ ؾإشا ، َٓ٘ ّٓع َا ٚدس ايكٝاّ ُاعًٝٗ ايٛادب بإٔ:  شلِ ٜػتسٍ
 . ايكٝاّ
 أخطدت َا ٚأَا ، بام ٖٛ ؾُٝا ايٛدٛب إٍ ا٭َط عاز إاْع ظاٍ إشا ٚأْ٘ ، ايكٝاّ ٖٛ ايٛادب إٔ بايتػًِٝ ٜٓاقـ
 . عٓ٘ ايطًب ٚغكط َٓ٘ ايص١َ بط٥ت ؾكس نؿاضت٘
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 : ايطادض

 إٔ عًٝ٘ هب ؾإْ٘ ٜؿس مل َٚا ، ايص١َ ب٘ ٚبط٥ت عٓ٘ ايطًب غكط ؾساٙ ؾُا ، ٚغط قٍٛ ٖٚٛ ، ٍا٭ٚ ايكٍٛ ٖٛ
 ، ايؿطع إٍ ٜٓتكٌ ٫ٚ ، با٭قٌ ٜأتٞ إٔ عًٝ٘ ؾٝذب ، ايكّٛ ع٢ً قسض ٚقس ، ايكّٛ عٔ بسٍ ايؿس١ٜ ٭ٕ ؛ ٜكَٛ٘

 .  ايؿس١ٜ ٫ ايكّٛ بصَت٘ ٚإتعًل

 : َػاؾطا كٝاّاي عٔ ايعادع نإ إشا

 ؾإْ٘ ، ايػؿط أثٓا٤ َعتاز بعصض أؾطط إشا:  اؿٓاب١ً ؾعٓس ، َػاؾطا بط٩ٙ ٜطد٢ ٫ َطنا إطٜض أٚ ايعادع ايهبرل نإ إشا
 ع٢ً ايتعًٝل ٗ ايكٍٛ ٖصا اهلل ضٓ٘ ؾٝدٓا نعـ ٚقس ، أق٬ ٜػتطٝع٘ ٫ ايكٝاّ ٭ٕ ، قٝاّ ٫ٚ ؾس١ٜ عًٝ٘ ػب ٫
 إٔ بٌ كرل اٯٕ ٖٚٛ ، ٚاٱطعاّ ايكٝاّ بٌ ايتدٝرل ٚإِا ، ٚايكٝاّ اٱؾطاض بٌ يٝؼ ايتدٝرل إٕ:  ٚقاٍ( ايؿطٚع)

 إٔ:  آخط تعًٌٝ ٖٚٓاى ، اٱطعاّ عًٝ٘ هب يهٔ ايكٝاّ عًٝ٘ هب ؾ٬ ، نإكِٝ نإ غاؾط ؾإشا ، ٜطعِ أٚ ٜكّٛ
 .  اٱطعاّ ٖٛ شَت٘ ٗ ؾايٛادب ، َػاؾطا ٜهٕٛ إٔ أٚ َكُٝا ٜهٕٛ إٔ ؾطم ؾ٬ ، اٱطعاّ ٖٛ شَت٘ ٗ ايٛادب

 : ايعادع يًهبرل بايكٝاّ ايتدلع

 َٝت عٔ بايكٝاّ تدلع أٚ ، َعػطٕٚ ِٖٚ بط٩ٙ ٜطد٢ ٫ إطٜض أٚ ، ٚايعذٛظ ايهبرل عٔ بايكٝاّ سسأ تدلع إشا
 نعـ ٚقس ، إاٍ َٔ عًُٝٗا بايٛادب ٚأؾب٘ أقطب كٝاّاي:  ٚقاٍ ، بصيو بأؽ ٫ أْ٘ ٜط٣ اٱغ٬ّ ؾؿٝذ ، َعػط

 ؾًٛ ، ايٓٝاب١ تسخًٗا ٫ بس١ْٝ عباز٠ ايكٝاّ ٭ٕ ؛ اٱطعاّ ٖٛ عًِٝٗ ايٛادب إٕ:  ٚقاٍ ، اهلل ضٓ٘ ؾٝدٓا ايكٍٛ ٖصا
 . ايعذع َع تػكط اييت نايٛادبات قاض طعاَا هس مل ٚإٕ ، بأؽ ؾ٬ طعاَا عِٓٗ أخطز

ٍٔٸ: اهلل ضٓ٘ قا  .  ٜككٴط ٕٚػاؾٕط ، ٜهطٴٙ ٕطٜٕض ٚٳٜٴػ

 إٔ عًٝ٘ هب ٚ ، ٜكّٛ إٔ ي٘ هع مل ٜهطٙ نإ إشا بٌ ، ي٘ ٜػًِ ٫ أْ٘ ايطادض ع٢ً( : ٜهطٙ ٕطٜض ٜٚػٔ: ) قٛي٘
 ، ٜكّٛ إٔ عًٝ٘ ؾٝذب عًٝ٘ ٜؿل ٫ٚ ٜهطٙ ٫ نإ ٚإٕ ، ايؿطط ي٘ غٔ عًٝ٘ ؾل ؾإٕ ٜهطٙ ٫ نإ ؾإٕ ، ٜؿطط

 .  ايػابك١ ايج٬خ نايسضدات

 َػاؾط مث١ يهٔ ، ْعِ:  ؾٝكاٍ ، أق٬ ٜككط إػاؾط:  قا٥ٌ قاٍ ؾإٕ ، بايككط إ٪يـ قٝسٙ( : ٜككط ٕٚػاؾط: ) قٛي٘
 ذلخلٜ إٔ ي٘ هٛظ ٫ أْ٘ ٜطٕٚ ؾإِْٗ ، ا٭قشاب عٓس ايككط َػاؾ١ َٔ أقٌ ٜػاؾط ايصٟ ٖٚٛ ، ايككط ي٘ ول ٫

 هٛظ أْ٘ ٚباٱْاع ، ٜؿطط إٔ اؿاٍ ٖصٙ ٗ ي٘ داظ ، ايك٠٬ ؾٝ٘ تككط غؿطا َػاؾطا نإ إشا يهٔ ، ايػؿط بطخل
  . ٜؿطط إٔ يًُػاؾط

 : ا٭زي١

 ، ؾشػٔ بٗا أخص ؾُٔ ، اهلل َٔ ضخك١ ٖٞط َطؾٛعا عٓ٘ اهلل ضنٞ ا٭غًُٞ عُطٚ بٔ ٓع٠ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  َػًِ اٱَاّ أخطد٘ص عًٝ٘ احدٓ ؾ٬ ٜكّٛ إٔ أسب َٚٔ

 .  عًٝ٘ َتؿلص ؾأؾطط ؾ٦ت ٚإٕ ؾكِ ؾ٦ت إٕط أٜها عٓ٘ اهلل ضنٞ ا٭غًُٞ ٓع٠ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 .  ايعًِ أٌٖ َٔ ٚغرلٙ قساَ٘ ابٔ ْكً٘ ، ايؿطط يًُػاؾط هٛظ أْ٘ ع٢ً اٱْاع اْعكس ٚقس
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 أُْٗا عُٓٗا اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ أبٞ ٚ ، عُط عٔ ْكٌ ٚقس ، قشٝض قٝاَ٘ إٔ ع٢ً ايعًِ أٌٖ ؾأنجط إػاؾط قاّ إشا
 .  باٱعاز٠ أَطاٙ

 : يًُػاؾط ايؿطط سهِ

 ٚبعض ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ، عٛف بٔ ايطٓٔ عبس ٚشٖب ، عع١ّ ٚيٝؼ ضخك١ ايؿطط إٔ ع٢ً ايعًِ أٌٖ عا١َ
 أٚي٦وط قاٍ قاّ قس ايٓاؽ بعض إٔ أخدل ٕا ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٭ٕ ؛ عع١ّ ايؿطط إٔ إٍ ، ايعاٖط١ٜ
 قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عًٝ٘ إتؿل اؿسٜح ٗ ٚدا٤ ، َػًِ اٱَاّ أخطد٘ص ايعكا٠ أٚي٦و ، ايعكا٠

 .  أعًِ ٚاهلل ، قشٝض قٝاَ٘ ؾإٕ قاّ يٛ يهٔ ، صايػؿط ٗ ايكّٛ ايدل َٔ يٝؼط

  . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ُسق ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس

 :  ايػؿط ٗ ايكٝاّ َػا٥ٌ َٔ فُٛع١ ٖصٙ
 : ؟ ٜكّٛ إٔ أٚ إػاؾط ٜؿطط إٔ ؾهٌا٭ ٌٖ
 :  أسٛاٍ ي٘ ٖصا

 ؾُا ، غٛا٤ سس ع٢ً ٜهْٛإ أٟ ، ايكّٛ ع٢ً َع١ٜ يًؿطط ٫ٚ ، ايؿطط ع٢ً َع١ٜ يًكّٛ ٜهٕٛ أ٫:  ا٭ٍٚ اؿاٍ
 :  أقٛاٍ ث٬ث١ ع٢ً إػأي١ ٖصٙ ٗ ايعًُا٤ اختًـ ؟ ؾُٝٗا ا٭ؾهٌ

 ؾٗٛ ، ايػًـ َٔ طا٥ؿ١ شٖب إيٝ٘ ، ايكٝاّ ا٭ؾهٌ ؾإٕ ، اٯخط ع٢ً ٭سسُٖا َع١ٜ ٫ نإ إشا أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 ، اؿٓؿ١ٝ َصٖب ٖٚٛ ، دبرل ٚابٔ ، ٚايجٛضٟ ، إباضى ٚابٔ ، ٚعط٠ٚ ، ايعام أبٞ بٔ ٚعجُإ ، أْؼ عٔ َطٟٚ

 . ٚد٘ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ

 :  أزيتِٗ

 ضَهإ ؾٗط ٗ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ َع خطدٓا :) قاٍ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ زا٤ايسض أبٞ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إ٫ قا٥ِ ؾٝٓا َٚا ، اؿط ؾس٠ َٔ ضأغ٘ ع٢ً ٜسٙ يٝهع أسس نإ إٕ ست٢ ؾسٜس سط ٗ ،

 أشٕ ٕٚا  ايٓيب قاّ ٕا كٝاّاي ا٭ؾهٌ ٜهٔ مل ٚيٛ ، َٚػًِ ايبداضٟ اٱَاّ أخطد٘(.  ضٚاس١ بٔ ٚعبساهلل غًِ
 .  ٜكّٛ إٔ ضٚاس١ بٔ اهلل يعبس

 ٗ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ َع ْػعٚ نٓا : ) قاٍ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ اـسضٟ غعٝس أبٞ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ؾكاّ ق٠ٛ ٚدس َٔ إٔ ٜطٕٚ ، ايكا٥ِ ع٢ً إؿطط ٫ٚ إؿطط ع٢ً ايكا٥ِ هس ؾ٬ إؿطط َٚٓا ايكا٥ِ ؾُٓا ضَهإ

 .  َػًِ اٱَاّ أخطد٘(  سػٔ شيو ؾإٕ ؾأؾطط نعؿا ٚدس َٔ إٔ ٜٚطٕٚ سػٔ شيو ؾإٕ

 ٜكّٛ إٔ أسب َٚٔ ، ؾشػٔ بٗا أخص ؾُٔ ، ضخك١ ٖٞط َطؾٛعا ا٭غًُٞ عُطٚ بٔ ٓع٠ سسٜح:  ايجايح ايسيٌٝ
 .  ايكٝاّ إٍ ؾٝكرل ، ٖٓا قتادا يٝؼ ٖٚٛ ، إيٝٗا اؿاد١ عٓس إيٝٗا ٜكاض إِا ٚايطخك١ ، عًٝ٘ َتؿلص عًٝ٘ دٓاح ؾ٬

 ايكها٤ ٜسضى ٌٖ ، ضَهإ بعس ي٘ ٜعطض َا ٜسضٟ ٫ اٱْػإ ٭ٕ ؛ إهًـ ش١َ إبطا٤ ٗ أغطع أْ٘:  ايطابع ايسيٌٝ
 ٜبك٢ ثِ ؟ ٫ أٚ عٓ٘ ايطعاّ بإطعاّ غٝكّٛ ايٛاضخ ٌٖٚ ٫؟ أٚ َٓ٘ ٜٴطعِ َاٍ ي٘ ؾٌٗ ايكها٤ ٜسضى مل ٚإشا ؟ ٫ أٚ

 .  شَت٘ ٗ ايسٜٔ

 بعس ايكٝاّ إزضاى َٔ أؾهٌ ، ضَهإ ٗ ايكٝاّ إزضاى إٔ ؾو ٫ٚ ، ايؿانٌ ايعَإ ٜسضى أْ٘:  اـاَؼ ايسيٌٝ
 ظَاْٗا بعس أزا٥ٗا َٔ أؾهٌ ظَاْٗا ٗ ايعباز٠ ٚأزا٤ ، ايٛدٛب ظَٔ ، ايؿانٌ ايعَٔ ٜسضى ضَهإ ٗ ٭ْ٘ ؛ ضَهإ

 .  ٚقتٗا غرل إٍ ىطدٗا إٔ داظ ٛي ست٢ ،

 عًٝ٘ ٜؿل ؾإْ٘ يٛسسٙ قاّ إشا ٚأَا ، عًٝ٘ غٌٗ غرلٙ َع قاّ إشا اٱْػإ ؾإٕ ، يًُهًـ أٜػط أْ٘:  ايػازؽ ايسيٌٝ
 .دسا ايكٝاّ عًِٝٗ ٜػٌٗ ضَهإ ؾٗط ٗ ،ػسِٖ ايكٝاّ ع٢ً إعتازٜٔ غرل ايٓاؽ ػس ٚيصا ؛
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 بٔ اهلل عبس عٔ َطٟٚ ٖٚٛ ، ٚإغشل ، اؿٓاب١ً شٖب إيٝ٘ ، ايكٝاّ أدعأٙ قاّ ٚإٕ أؾهٌ ايؿطط إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ايدل عبس ٚابٔ ، ٚايؿعيب ، ٚا٭ٚظاعٞ ، إػٝب ابٔ ضأٟ ٖٚٛ ، عباؽ ٚابٔ ، عُطٚ

 :  أزيتِٗ

 ايٓاؽ ُعادت قس ضد٬ ؾطأ٣ غؿطٙ ٗ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ نإط عٓ٘ اهلل ضنٞ دابط عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ، عًٝ٘ َتؿل ،ص ايػؿط ٗ تكَٛٛا إٔ ايدل َٔ يٝؼ:  قاٍ ، قا٥ِ ضدٌ قايٛا ؟ (َاي٘):  ؾكاٍ ، عًٝ٘ ظًٌ ٚقس عًٝ٘
 ( . ايػؿط ٗ ايكّٛ ايدل َٔ يٝؼ) : ايبداضٟ اٱَاّ يؿغ ٚٗ

 َٚٓا ايكا٥ِ ؾُٓا ؿطايػ ٗ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب َع نٓا: )  قاٍ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ أْؼ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ٚقاّ ايكٛاّ ؾػكط قاٍ بٝسٙ ايؿُؼ ٜتكٞ َٔ َٚٓا ايهػا٤ قاسب ظ٬ أنجطْا ساض ّٜٛ ٗ َٓع٫ ؾٓعيٓا قاٍ إؿطط

 َتؿلص ( با٭دط ايّٝٛ إؿططٕٚ شٖبط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾكاٍ ، ايطناب ٚغكٛا ا٭ب١ٝٓ ؾهطبٛا إؿططٕٚ
 .  ايؿطط ؾهٌ ع٢ً ؾسٍ ، عًٝ٘

 أسب َٚٔ ، ؾشػٔ بٗا ٜأخص إٔ أسب ؾُٔ ، ضخك١ ٖٞ) ايػابل ا٭غًُٞ عُطٚ بٔ ٓع٠ سسٜح:  ايجايح يسيٌٝا
 بٗا ا٭خص إٔ ع٢ً زيٌٝ ٖٚٛ ،( عًٝ٘ دٓاح ٫: ) قاٍ ايجاْٞ ٚٗ( سػٔ) ا٭ٍٚ ٗ ؾكاٍ ،( عًٝ٘ دٓاح ؾ٬ ٜكّٛ إٔ
 .  ؾٝ٘ إثِ ٫ غ٬ؾٗا ا٭خص ٚإٔ ، ٚا٭ؾهٌ ا٭سػٔ ٖٛ

 ٚشلصا ؛ ٜهطٙ ٫ٚ اٱْػإ ع٢ً ٜؿل ايكّٛ نإ إشا َا ع٢ً قُٛي١ أْٗا:  بٗا ا٫غتس٫ٍ ٜٓاقـ ا٭سازٜح ٖٚصٙ
 ، ٚإؿطط ايكا٥ِ َِٓٗ نإ أْ٘ غعٝس أبٞ سسٜح ٚٗ ، ايسضزا٤ أبٞ سسٜح ٗ نُا ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب قاّ

 .  ٭سسُٖا َع١ٜ تهٔ مل إشا غٛا٤ سس ع٢ً ٭َطا إٔ ع٢ً ٜسٍ ٖٚصا ، أٜها أْؼ ٚسسٜح ، أسس ع٢ً أسس ٜعٝب ٫

 .  إٓصض ابٔ ضأٟ ٖٚٛ ، ٚفاٖس ، ٚقتاز٠ ، ايععٜع عبس بٔ عُط شٖب إيٝ٘ ٚ ، أٜػطُٖا أؾهًُٗا إٔ:  ايجايح ايكٍٛ

 :  أزيتِٗ

   { .نْعُغْشَا ثِكُىُ ُّشِّذُ ًَنَب انُْْغْشَ ثِكُىُ انهَّوُ ُّشِّذُ}:  ٚتعاٍ تباضى اهلل قٍٛ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 ؾأؾطط نعؿا ٚدس َٔ إٔ ٜٚطٕٚ ، سػٔ شيو ؾإٕ ؾكاّ ق٠ٛ ٚدس َٔ إٔ ٜطٕٚ) غعٝس أبٞ سسٜح:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ( . سػٔ ؾصيو

 : ايطادض

 ، ا٫غتشباب غبٌٝ ع٢ً ايؿطط إٍ ؾٝٓتكٌ ، َؿك١ مث١ نإ إشا إ٫ ، ايكٝاّ ا٭ؾهٌ إٔ ، أعًِ ٚاهلل ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 ايكٝاّ إٍ ٜكرل ؾإْ٘ ٭سسُٖا َع١ٜ تهٔ مل ٚإشا ، ايٛدٛب غبٌٝ ع٢ً ايؿطط إٍ ؾٝٓتكٌ نطض ٖٓاى نإ ٚإٕ

 .  ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾعٌ ٭ْ٘ ؛ اغتشبابا

 َٴؿعط ٭ْ٘ ؛ سك٘ ٗ َهطٖٚا قاض ايكّٛ ؾل ٚإٕ ، أؾهٌ ؾٗٛ ، ٚأٜػط ب٘ أضؾل ايؿطط ٜهٕٛ إٔ : ايجا١ْٝ اؿاٍ
 . ععا٥ُ٘ ت٪ت٢ إٔ وب نُا ضخك٘ ت٪ت٢ إٔ وب ٚدٌ عع ٚاهلل ، ؾٝٗا ضخل اييت اهلل ضخك١ عٔ بإعطان٘
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 ، ايعكا٠ أٚي٦وط دابط ؿسٜح ؛ عًٝ٘ سطاّ ؾايكّٛ ، قت١ًُ غرل ظا٥س٠ َؿك١ عًٝ٘ ايكّٛ ٜؿل إٔ:  ايجايج١ اؿاٍ
 إٔ إيٝ٘ ؾهٞ ٕٚا صايػؿط ٗ ايكّٛ ايدل َٔ يٝؼ....  ايػؿط ٗ تكَٛٛا إٔ ايدل َٔ يٝؼط ٚسسٜح صايعكا٠ أٚي٦و
 .  ايػُِٝ ُنطاعٳ بًػٛا سٌ ، دابط سسٜح ٗ نُا ، أؾطط ايكّٛ عًِٝٗ ؾل قس ايٓاؽ

ٍّٳ سانطٷ ْٳ٣ٛ ٚٳإٕ:  اهلل ضٓ٘ قا ّٕ قٛ ِٻ ، ٜٛ ٘ٴ أثٵٓا٥ٹ٘ ٗ غاؾطٳ ث  .  ايؿٹططٴ ؾً

 ؟ ٜؿطط إٔ ي٘ ؾٌٗ ، ايّٝٛ أثٓا٤ ٗ ؾطغا ثِ ، ؾٝ٘ ٚؾطع ، ايكّٛ بًسٙ ٗ إْػإ ٣ْٛ إشا
 ايّٝٛ أثٓا٤ ٗ غاؾط أْ٘ يٛ بٌ ، ايّٝٛ أٍٚ َٔ َػاؾطا ٜهٕٛ بإٔ َؿطٚطا ايؿطط دٛاظ ؾًٝؼ ، ايؿطط ي٘ إٔ ٜط٣ إ٪يـ

 . ايؿطط ؾً٘
 : غاؾط ثِ َكُٝا ايكّٛ ٗ ؾطع إشا اٱؾطاض سهِ

 :  قٛيٌ ع٢ً  خ٬ف إػأي١ ٗ 

 عٓس إصٖب ٖٚٛ ، قٍٛ ٗ ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ٚايكٝاّ ايؿطط بٌ كرل ايّٝٛ أثٓا٤ ٗ إػاؾط إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  إغشل ضأٟ ٚ ، اؿٓاب١ً

 :  أزيتِٗ

 ضَهإ ٗ َه١ إٍ خطز غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٔ: )  عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ ابٔ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 . عًٝ٘ َتؿل(  ايٓاؽ ؾأؾطط أؾطط ايهسٜس بًؼ ست٢ ؾكاّ

 َه١ إٍ ايؿتض عاّ خطز ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٔ: ) عُٓٗا اهلل ضنٞ عبساهلل بٔ دابط عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ، ؾطب ثِ إيٝ٘ ايٓاؽ ْعط ست٢ ؾطؾع٘ َا٤ َٔ بكسح زعا ثِ ، ايٓاؽ ؾكاّ ايػُِٝ نطاع بًؼ ست٢ ؾكاّ ، ضَهإ ٗ

 ؾٗٛ ، َػًِ اٱَاّ أخطد٘( ص ايعكا٠ أٚي٦و ، ايعكا٠ أٚي٦وط:  ؾكاٍ ، قاّ قس ايٓاؽ بعض إٕ شيو بعس ي٘ ؾكٌٝ
 بٌ ، ايٓٗاض أٍٚ َٔ ايؿطط ٜؿذلط ٫ أْ٘ ع٢ً زيٌٝ ٖٚصا ، ايّٝٛ أثٓا٤ ٗ أؾططٚا ثِ ، أٜها ٚايٓاؽ قا٥ُا أقبض
 .  ايٓٗاض أثٓا٤ َٔ ٜؿطط إٔ هٛظ

 ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ ٚعٓس ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ايٓٗاض أثٓا٤ َٔ ايؿطط ٛظه ٫ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 بأْ٘ ضٚا١ٜ اهلل ضٓ٘ أٓس اٱَاّ ٚعٔ ، عًٝ٘ نؿاض٠ ٫ٚ ٜكهٞ أْ٘ ٜطٕٚ ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚايهؿاض٠ ايكها٤ ؾعًٝ٘ أؾطط إشا
 نإ ، اهلل ضٓ٘ ايؿاؾعٞ ٚاٱَاّ ، ؾٝذٛظ شيو عسا َٚا باؾُاع طايؿط ي٘ هٛظ ٫ أْ٘ ضٚا١ٜ ٚعٓ٘ ، ايؿطط ي٘ هٛظ ٫

 ًٜٚعّ ، ٖصا ٜط٣ اهلل ضٓ٘ ايؿاؾعٞ ؾاٱَاّ ، عًٝ٘ إتؿل ٗ ٚاؿسٜح ،(بأغا ب٘ أض مل ايهسٜس سسٜح قض إٕ: ) ٜكٍٛ
 .  ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ ايؿطط هٛظ ٫ أْ٘ ايؿاؾع١ٝ َصٖب يهٔ ، بكٛي٘ ٜأخصٚا إٔ ا٭تباع

 :  ِٗأزيت

 قها٤ ٗ ؾطع إشا اٱْػإ ؾإٕ ، ايكها٤ ٗ نايؿطٚع ، اٱُاّ ؾًعَ٘ ، ايٛادب ايكّٛ ٗ ؾطع أْ٘:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ؾطع ؾإشا ، ضَهإ بعس قه٢ ثِ ، ضَهإ ٗ أؾطط اٱْػإ إٔ يٛ ، أثٓا٥٘ ٗ ايؿطط ي٘ ٚيٝؼ ، ٜتُ٘ إٔ يعَ٘ ايكٝاّ

 ايكٝاّ ٗ ؾطع قس نإ ؾإشا ، َجً٘ ٖٚصا ، ايؿطط ي٘ ٜبٝض ؾطعٞ بعصض إ٫ ها٤ايك أثٓا٤ ٗ ايؿطط ي٘ هٛظ ٫ ايكٝاّ ٗ
 .  ايكها٤ قٝاّ ٗ ؾطع َٔ ع٢ً قٝاغا ايؿطط ي٘ هٛظ ٫ ؾإْ٘ ، غاض ثِ ، إقاَت٘ قٌ ٗ اؿهط ٗ
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 ، يك٠٬نا ايػؿط داْب ع٢ً اؿهط داْب غًب ادتُعا ؾإشا ، ٚايػؿط باؿهط ؽتًـ عباز٠ أْٗا:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ؾإشا ، -ايؿاؾع١ٝ َصٖب عٔ تكسّ نُا ايكّٛ ٚا٭ؾهٌ - ايؿطط ي٘ هٛظ ايػؿط ٚٗ ، ايكّٛ هب اؿهط ؾؿٞ

 ٚايكاعس٠ ، ٚساظط َبٝض ادتُع نصيو ٖٚٓا ، ايكٝاّ ٚدٛب ؾٝ٘ ٚاؿهط ، اؿهط غًب ٚايػؿط اؿهط ادتُع
 .  ٚادبا ايكٝاّ ؾٝهٕٛ( باس١اٱ داْب ع٢ً اؿعط داْب غًب ٚساظط َبٝض ادتُع إشا) إؿٗٛض٠

 قشٝض ٗ دابط ٚسسٜح ، عًٝ٘ إتؿل عباؽ ابٔ سسٜح ، ايجابت١ ايٓكٛم َكابٌ ٗ ٚأقٝػ١ تع٬ًٝت نًٗا ٖٚصٙ
 .  ا٫عتباض ؾاغس ؾٗٛ ايٓل َكابٌ ايكٝاؽ نإ ٚإشا ، َػًِ اٱَاّ

 : ايطادض

 َع١ٜ ٫ نإ إٕ ، ايػابك١ ا٭سٛاٍ إٍ إػأي١ ٚتطدع ، ايؿطط ي٘ داظ ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ غاؾط َٔ إٔ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 عًٝ٘ ٜؿل ايكٝاّ نإ ٚإشا ، ايكٝاّ ي٘ نطٙ تهطٙ ٫ َؿك١ عًٝ٘ نإ ٚإشا ، ٜكّٛ إٔ سك٘ ٗ ا٭ؾهٌ ؾإٕ ٭سسُٖا

 .  عًٝ٘ ؾٝشطّ قت١ًُ غرل َؿك١

 : إػاؾط إؾطاض ٚقت

 ث٬ث١ ع٢ً إػأي١ ٖصٙ ٗ ايعًُا٤ اختًـ ؟ ٚغاض ضاسًت٘ أٚ غٝاضت٘ ضنب إشا أّ ؟ بًسٙ ٗ ٜؿطط إٔ يًُػاؾط هٛظ ٌٖ
 :  أقٛاٍ

 ايعًِ أٌٖ ْٗٛض َصٖب ٖٚصا ، قَٛ٘ خٝاّ َٔ أٚ قطٜت٘ عاَط َٔ ىطز ست٢ ٜؿطط إٔ يًُػاؾط يٝؼ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  اهلل ضِٓٗ

 :  زيًِٝٗ

 غرل َكِٝ ٖٚٛ ، يًؿٗط ؾاٖس أْ٘ عًٝ٘ ٜكسم اٱْػإ ٖٚصا ، {فَهَْْصًُْوُ انشَّيْشَ يِنْكُىُ شَيِذَ فًٍََْ} تعاٍ اهلل قٍٛ -

 ؤٌَْ خِفْزُىْ إٌِْ انصَّهَبحِ يٍَِ رَقْصُشًُا ؤٌَْ جُنَبحٌ عَهَْْكُىْ فَهَْْظَ انْإَسْضِ فِِ ظَشَثْزُىْ ًَإِرَا} تعاٍ قٛي٘ ٗ ٜسخٌ ؾ٬ ، َػاؾط

 .  َػاؾط أْ٘ عًٝ٘ ٜكسم ٫ ؾٗصا{  كَفَشًُا انَّزٍَِّ َّفْزِنَكُىُ

 ٖٚٛ ، ايػؿاضٟ بكط٠ أبٛ شٖب إيٝ٘ ٚ ٜؿطط، إٔ ضاسًت٘ ي٘ ٚضٴسٸًت ، زابت٘ ضنب إشا يًُػاؾط هٛظ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  اهلل ضِٓٗ ، ضاٖٜٛ٘ بٔ إغشل ضأٟ

 :  زيًِٝٗ

 ثِ ؾسؾع ، ضَهإ ؾٗط ٗ ايُؿػطاط ٗ غؿ١ٓٝ ٗ ايػؿاضٟ بكط٠ أبٞ َع ضنبت: ) قاٍ أْ٘ ، دبرل بٔ عبٝس عٔ -
:  بكط٠ أبٛ قاٍ ؟ ايبٝٛت تط٣ أيػت:  قًت ، اقذلب:  قاٍ ثِ ، بايػؿط٠ زعا ست٢ ايبٝٛت هاٚظ ؾًِ ، غساٙ قطب

 .  بؿٛاٖسٙ ا٭يباْٞ ٚقشش٘ ، ؾٛاٖس ٚي٘ ، زاٚز أبٛ أخطد٘( ؟ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ غ١ٓ عٔ أتطغب

 ٖٚٛ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ َايو بٔ أْؼ شٖب إيٝ٘ ، ٜػاؾط إٔ قبٌ ، بٝت٘ ٗ ٜؿطط إٔ يًُػاؾط ظهٛ أْ٘:  ايجايح ايكٍٛ
 .  ايبكطٟ اؿػٔ ضأٟ
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 :  زيًِٝٗ

 ، ضاسًت٘ ي٘ ضسًت ٚقس  غؿطا ٜطٜس ٖٚٛ ، ضَهإ ٗ َايو بٔ أْؼ أتٝت: ) قاٍ أْ٘ ، نعب بٔ قُس سسٜح -
 ا٭يباْٞ ٚقشش٘ ، ايذلَصٟ أخطد٘( ضنب ثِ ، غ١ٓ:  قاٍ ؟ غ١ٓ:  ؾكًت ، ؾأنٌ بطعاّ ؾسعا ، ايػؿط ثٝاب ٚيبؼ
 .  ضاسًت٘ ٜطنب إٔ قبٌ ؾأنٌ

 خاضز بٝت أٚ َٓعٍ ٗ ْاظ٫ ، ايبًس خاضز نإ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ أْػا إٔ وتٌُ أْ٘:  أْؼ أثط عٔ اؾُٗٛض أداب
 ٖصا ؾإٕ ، ايػؿاضٟ بكط٠ أبٞ حٚسسٜ ، بًسٙ ٗ بٝت٘ ٗ أنٌ ٚأْ٘ أْؼ أثط قض ٚإٕ ، ضنب ثِ أنٌ ٚشلصا ؛ ايبًس

 ٚقٛي٘ ، {انصَّهَبحِ يٍَِ رَقْصُشًُا ؤٌَْ جُنَبحٌ عَهَْْكُىْ فَهَْْظَ انْإَسْضِ فِِ ظَشَثْزُىْ ًَإِرَا} تعاٍ اهلل يكٍٛ كايـ قشابٞ ؾعٌ

 غ١ٓ عٔ أتطغب قاٍ:  ا٭ٍٚ ، ١ٓايػ إٍ ايؿعٌ أناؾٛا ٖٓا ايكشاب١ يهٔ ،{ فَهَْْصًُْوُ انشَّيْشَ يِنْكُىُ شَيِذَ فًٍََْ} تعاٍ
 ، ايٓكٛم ٖصٙ بٌ ايذلدٝض ٜطًب ٖٓا:  ٜكاٍ إٔ ٚاؾٛاب ، ايطؾع سهِ ي٘ ٖٚصا ، غ١ٓ:  قاٍ ٚايجاْٞ ؟ اهلل ضغٍٛ

 اٯ١ٜ ٭ٕ ، اٱقا١َ قٌ ٗ تككط إٔ هٛظ ٫ ٚايك٠٬ ،{ فهْصًو انشيش ينكى شيذ فًٍ} ايكطإٓ ٗ ايٓل دا٤ ٚقس
 يٝؼ شيو ٚقبٌ ، ا٭ضض ٗ ٜهطب ست٢ َػاؾطا ٜػ٢ُ ٫ اٱْػإ إٕ:  ٜٚكاٍ ، ا٭ضض ٗ بايهطب ايككط عًكت
 . ٚايك٠٬ ايكّٛ إُاّ ًٜعَ٘ ٚإكِٝ ، َكِٝ ٖٛ بٌ ، َػاؾط

 : ايطادض

 .  عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ ْاٖرل إيٝ٘ شٖب َا

ٌٍٷ ِؾططتٵأ ٚٳٔإٕ:  اهلل ضٓ٘ إ٪يـ قا ُٳا ع٢ً خٛؾّا َٴطنعٷ أٚ ساَ ٙٴ أْؿػٹٗ ُٳا ٚعٳ٢ً ، ؾكِط قهٳتا ٔٗ  َقهٳتٳا َٚيسٜ
ُٳتا ٌٔ ٚأِطع ّٕ يٹه  .  َٹػٵهّٝٓا ٜٛ

 . ؟ ٜؿططا إٔ شلُا هٛظ ؾٌٗ ، ٚيسُٜٗا ع٢ً أٚ عًُٝٗا ٜؿل ايكّٛ نإ إشا ٚإطنع اؿاٌَ
 :   َٓٗا ٭زي١ هٛظ

 اؿب٢ً عٔ ايكٝاّ ٚنع اهلل إٕط:  قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، ايهعيب َايو بٔ أْؼ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  اهلل ضٓ٘ ا٭يباْٞ إغٓازٙ ٚدٛز ، اـُػ١ أخطد٘ صٚإطنع

 ؾطط عسّ ع٢ً ٜذلتب ٭ْ٘ ؛ ٚإطنع اؿاٌَ ؾهصا ٜؿطط إٔ ي٘ هٛظ نإ ؾإشا ، إطٜض ع٢ً ايكٝاؽ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  َعا بُٗا ٜهط ٚقس ، بايٛيس ايهطض إطنع ؾطط عسّ ٢عً ٜٚذلتب ، ايهطض اؿاٌَ

 : ٚإطنع اؿاٌَ ع٢ً ايكها٤ ْٛع

 ث٬ث١ ع٢ً خ٬ف ؟ ؾكط ايكها٤ عًٝٗا هب أّ ؟ ؾكط اٱطعاّ عًٝٗا هب أّ ؟ اٱطعاّ َع ايكها٤ عًُٝٗا هب ٌٖ
 :  أقٛاٍ

 إيٝ٘ ، ٚيسُٜٗا ٕكًش١ أٚ ٕكًشتُٗا أؾططتا غٛا٤ اٱطعاّ زٕٚ ايكها٤ َُٗاًٜع ٚإطنع اؿاٌَ إٔ : ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .اهلل ضِٓٗ اؿٓؿ١ٝ َٖٚٛصٖب ، ثٛض ٚأبٛ ، ٚايجٛضٟ ، ٚا٭ٚظاعٞ ، ٚايٓدعٞ ، ٚايعٖطٟ ، ٚعطا٤ ، اؿػٔ شٖب
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 :  أزيتِٗ

 ق٢ً ٚايٓيب ،( ٚإطنع اؿاٌَ عٔ ايكٝاّ ٚنع قس اهلل إٕ) إتكسّ ايهعيب َايو بٔ أْؼ سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ؼتاز اييت إػا٥ٌ َٔ ٖصا ٭ٕ ، ب٘ ٭َط ٚادبا اٱطعاّ نإ ٚيٛ ، اؿسٜح ٖصا ٗ اٱطعاّ ٜصنط مل ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل
 ، دسا قٟٛ زيٌٝ ٖٚٛ ، عًُٝٗا ايٛادب ٜعطؾٕٛ ٫ ٚايٓاؽ ، هٛظ ٫ اؿاد١ ٚقت عٔ ايبٝإ ٚتأخرل ، بٝإ إٍ

 .  ز٫يت٘ ظاٖط٠

:  قاٍ عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ ابٔ عٔ ، عطا٤ عٔ ، دطٜر ٚابٔ ، ايجٛضٟ عٔ ، عبسايطظام عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 (. تطعُإ ٫ٚ قٝاَا ٚتكهٝإ ، ضَهإ ٗ ٚإطنع اؿاٌَ تؿطط)

ٌٕ ٗ ايعصض ظاَع ، إطٜض ع٢ً ٚإطنع اؿاٌَ قٝاؽ:  ايجايح ايسيٌٝ  ؾهصا اّاٱطع عًٝ٘ هب ٫ إطٜض ، ن
 .  ٚاؿاٌَ إطنع

 .  دبرل ٚابٔ ، عباؽ ٚابٔ ، عُط ابٔ عٔ َطٟٚ ٖٚصا ، تكهٝإ ٫ٚ ، ٚتطعُإ تؿططإ أُْٗا:  ايجاْٞ ايكٍٛ

 :  أزيتِٗ

 ّٜٛ نٌ عٔ ٚأطعُتا أؾططتا خاؾتا إشا ٚإطنع ٚاؿاٌَ: ).. قاٍ أْ٘ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ ابٔ أثط:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  ايكٝاّ ٜصنط ٚمل اٱطعاّ ؾصنط ، ا٭يباْٞ إغٓازٙ ٚدٛز ، ايٟٓٛٚ ٚسػٓ٘ ، اـُػ١ ٘أخطد( َػهٝٓا

 نٌ عٔ ٚأطعُٞ أؾططٟ: )  ؾكاٍ ، سب٢ً ٖٚٞ غأيت٘ اَطأت٘ إٔ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عُط ابٔ عٔ أثط:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ا٭يباْٞ إغٓازٙ ٚدٛز ايساضقطين أخطد٘ ٖٚصا ،( تكهٞ ٫ٚ َػهٝٓا ّٜٛ

 ضأٜ٘ تعاضض عباؽ ابٔ ، شلُا ضأٟ ؾٗصا عُط ٚابٔ عباؽ ابٔ ضأٟ أَا:  ا٭سازٜح بٗصٙ اغتس٫شلِ عٔ بٚها
 َكابٌ ٗ عُط ابٔ ٚضأٟ ، اٯخط ايطأٟ أغكط ايطأٟ ٖصا:  ٜكاٍ أٚ ، ايذلدٝض ؾٝطًب ، ايجاْٞ ايطأٟ َع ا٭ٍٚ

 َع ، اٱطعاّ ٜصنط مل ٚايػ٬ّ ايك٠٬ ًٝ٘ع ٚايٓيب ، عٓ٘ ايكٝاّ ٚنع ع٢ً ْل ؾكس ، ايهعيب َايو بٔ أْؼ سسٜح
 .  إيٝ٘ ايٓاؽ ساد١

 ٚمل أؾططتا ٚيسُٜٗا َع ْؿػُٝٗا ع٢ً أٚ ْؿػُٝٗا ع٢ً خاؾتا إشا ٚإطنع اؿاٌَ إٔ ، ايتؿكٌٝ:  ايجايح ايكٍٛ
 ٚايكها٤ ، اهلل ضِٓٗ اؿٓاب١ً َصٖب ٖٚصا ، ٚتطعُإ ٚتكهٝإ تؿططإ ؾإُْٗا ؾكط ٚيسُٜٗا ع٢ً خاؾتا ٚإشا تطعُا،
 . ا٭ضبع١ ا٭١ُ٥ إيٝ٘ شٖب

 اؿٓاب١ً ، ٚاٱطعاّ ايكها٤ بٌ اؾُع ٗ ا٫خت٬ف يهٔ ، ايكها٤ ٚدٛب تط٣ ْٝعا ا٭ضبع١ إصاٖب إٔ:  اؿاقٌ
 .  ٖصا بايتؿكٌٝ ٜأخصٕٚ

 :  أزيتِٗ

 .  ايعُّٛ ٖصا ٗ زاخ١ً ٖٚٞ ، {ؤُخَشَ ؤََّّبوٍ يٍِْ فَعِذَّحٌ}تعاٍ اهلل قٍٛ ايكٝاّ عًُٝٗا هب أْ٘ زيٌٝ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 عًُٝٗا هب ٚإطنع اؿاٌَ ؾهصيو ، ايكها٤ عًُٝٗا هب ؾإُْٗا ، ٚإػاؾط إطٜض ع٢ً ايكٝاؽ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ؾٝٛدبٕٛ ، عِٓٗ اهلل ضنٞ ايكشاب١ عٔ إٓكٛي١ اٯثاض إٍ ٜطدعٕٛ ؟ اٱطعاّ هب ٌٖ يهٔ ، َطًكا ايكها٤
 .  ايٛيس ع٢ً اـٛف ساي١ ع٢ً ٚوًُْٛ٘ اٱطعاّ
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 : ايطادض

 أَا ، زيٌٝ إٍ ؾٝشتاز شيو ع٢ً ظاز َا ٚأَا ، ؾكط ايكها٤ إ٫ ًٜعَُٗا ٫ ٚإطنع اؿاٌَ إٔ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 ضنٞ ايهعيب َايو بٔ أْؼ سسٜح ظاٖط خايؿت قس:  ٚثاّْٝا ، أ٫ّٚ ٖصا ، بٝٓٗا ؾُٝا تعاضنت ؾكس ايكشاب١ أقٛاٍ

 ، ايتهًٝـ ٚعسّ ايص١َ بطا٠٤ ا٭قٌ إٕ ثِ ، عًٝ٘ َكسّ ايٓل ؾإٕ ايٓل ايكشابٞ قٍٛ خايـ إشاٚ ، عٓ٘ اهلل
 .  زيٌٝ إٍ ؾٝشتاز ، اٱطعاّ إهًـ غٝػطّ ٖٚٓا ، ايػٴطّ عسّ ٚا٭قٌ

 : ؟ إطنع َػأي١ ٗ اٱطعاّ هب َٔ ع٢ً

 .  عًٝ٘ ٜٓؿل َٔ ع٢ً هب:  قٌٝ

 .  ا٭ّ ع٢ً به:  ٚقٌٝ

 .  بايٛدٛب قٌٝ إشا ٖصا ، ا٭ّ ٚبٌ عًٝ٘ ٜٓؿل َٔ بٌ َٓاقؿ١ هب:  ٚقٌٝ

 ، ايٛيس ع٢ً اـٛف ٖٛ ا٭ّ ؾطط غبب ٭ٕ ؛ عًٝ٘ ٜٓؿل َٔ ع٢ً اٱطعاّ هب ؾإْ٘ بايٛدٛب قٌٝ إشا أْ٘ ٚا٭قطب
 َٔ ع٢ً ؾٝذب ؾكط ايٛيس ع٢ً ؾتخا ٚإشا ، َٓاقؿ١ ؾٝهٕٛ ٚيسٖا َع ْؿػٗا ع٢ً خاؾت إشا ، بايتؿكٌٝ ٜكاٍ أٚ

 .  عًٝ٘ ٜٓؿل

 : أخط٣ َطنع ٚدست إشا إطنع إؾطاض سهِ

 بعض شٖب ؟ اؿاٍ ٖصٙ ٗ ايؿطط شلا هٛظ ٫ٚ ي٘ ٜػتأدط إٔ ٚيٝ٘ ع٢ً هب ؾٌٗ ، أَ٘ غرل ثسٟ ايطؿٌ قبٌ يٛ
 ٚاختاض ، ايؿطط شلا هٛظ ٫ ؾإْ٘ ، إطنع ْؿك١ ع٢ً سٳضٚاٚق ، غرلٖا قبٌ إشا أْ٘ إٍ َؿًض ٚابٔ ناجملس ا٭قشاب

ٛٸ ٚ٭ٕ ، غرلٖا نشًٝب يٝؼ ا٭ّ سًٝب ٭ٕ ؛ أَ٘ غرل إٍ ٜٴصٖب ٫ ٚأْ٘ ، ايؿطط شلا هٛظ أْ٘ اهلل ضٓ٘ ؾٝدٓا  سٴٓ
 . ٚسًٝبٗا أَ٘ سٓإ إٍ وتاز ٚايطؿٌ ، غرلٖا نشٓٛ يٝؼ ا٭ّ

 .  إػأي١ ٖصٙ ٗ ُاَا ا٭ّ أسهاّ تأخص ايع٦ط:  يؿكٗا٤ا قاٍ ،( إػتأدط٠ إطنع) ايعٹ٦ٵط
 : ايؿطط ي٘ أبٝض ٕٔ ضَهإ ٗ ضَهإ غرل قٝاّ

 يهٓ٘ ، ايػؿط أدٌ َٔ أؾطط َػاؾط ؟ ضَهإ غرل ٚادبا ٜكّٛ إٔ ي٘ هٛظ ؾٌٗ ، ضَهإ ٗ ايؿطط يٲْػإ داظ إشا
 :  ضَهإ ٗ عًٝ٘ ٚادبا ْصضا قاّ

 ٚ٭ْ٘ ، ايٛادب يػرل ٜتػع ٫ ضَهإ ؾٗط ٭ٕ ؛ ضَهإ ٗ ضَهإ غرل ٜكّٛ إٔ ي٘ هٛظ ٫:  ايعًِ أٌٖ ْاٖرل
 .  ؟ عًٝ٘ ايٛادب بػرل ٜٴؿػً٘ ؾهٝـ ، ؽؿٝؿا عٓ٘ غكط إِا

 .  عًٝ٘ ادبٚ عٔ قَٛ٘ ي٘ ؾذاظ ، ؾٝ٘ ايؿطط ي٘ أبٝض ظَإ ٭ْ٘ ؛ آخط ٚادبا ٜكّٛ إٔ هٛظ أْ٘ إٍ:  اؿٓؿ١ٝ ٚشٖب

ٚٳ:  شيو؟ؾكاٍ أهع٥٘ ، غرلٙ ب١ٝٓ ضَهإ ٜكّٛ إٔ يٲْػإ هٛظ ٌٖ:  اهلل ضٓ٘ أٓس اٱَاّ غ٦ٌ ٌٴ أ  ؟ َػًِ ٖصا ٜؿع
 ؾاٖس إْػإ ع٢ً وٌُ قس اٱَاّ ن٬ّ إٔ َع ، دسا ٌْٝ اٱَاّ ن٬ّ ، ضَهإ ٗ ضَهإ غرل ٜكّٛ نٝـ:  أٟ

 ٚادب١ ا٭خط٣ ٚا٭ؾٝا٤ ، ضنٔ ٖصا ٭ٕ ؛ غرلٖا أٚ نؿاض٠ أٚ ْصضا ، عًٝ٘ اٚادب قاّ ٚإِا ، ضَهإ قاّ َا ، سانط
 .  وتٌُ ٖٚٛ ، عاّ اٱَاّ ن٬ّ بإٔ ٜكاٍ ٚقس ،
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 : ايطادض

 .  أعًِ ٚاهلل ، ا٭ضدض ٖٛ اؾُاٖرل قٍٛ إٔ ؾو ٫

  .قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس

ٍَٳٔ:  اهلل ضٓ٘ إ٪يـ قا ّٳ ْٳ٣ٛ ٚٳ ِٸ ايكٻٛ ٔٻ ث ٞٳ أٚ دٴ ٘ٹ ُأغُ ٘ٴ دٴع٤ٶا ٜٴؿٹلٵ ٚملٵ ايٓٗأض ْٝعٳ عًٝ ٘ٴ ٜٳكٹضٻ ملٵ َٓ َٴ  .  قٳٛ

 ايتهًٝـ ايكٝاّ ؾطٚط ٗ يٓا تكسّ ٚقس ، عًٝ٘ أغُٞ أٚ ايكا٥ِ دٔ إشا عُا ايؿكط٠ ٖصٙ ٗ اهلل ضٓ٘ إ٪يـ غٝتهًِ
 .  إػا٥ٌ َٔ نبرل٠ فُٛع١ ؼتٗا إػأي١ ٖصٙ ؟ ايكّٛ سهِ ؾُا باؾٕٓٛ عكً٘ ظاٍ ؾإشا ، بايػا عاق٬ ٜهٕٛ إٔ ٖٚٛ ،

ّٔ سهِ  : دٴٔ إشا ايكٝا
 .  ٜؿٝل أ٫ ٚإَا ، ايٓٗاض َٔ دع٤ا ٜؿٝل إٔ إَا ىًٛ ٫ ٖصا

 . ايٓٗاض ْٝع هٔ ايكا٥ِ -أ

 :  قٛيٌ ع٢ً شيو ٗ ايعًُا٤ اختًـ ؾكس ، ٜؿل ٚمل ايٓٗاض ْٝع دٔ إشا أَا

 . ٚاؿٓاب١ً ، ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ، قشٝض غرل قَٛ٘ ؾإٕ ايٓٗاض ْٝع ٜؿل ٚمل دٔ إشا ايكا٥ِ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 :  أزيتِٗ

 .   ي٘ ١ْٝ ٫ ٚاجملٕٓٛ ، ص٣ْٛ َا اَط٨ يهٌ ٚإِا ، بايٓٝات ا٭عُاٍ إِاط إؿٗٛض عُط سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 ٚؾٗٛت٘ ٚؾطاب٘ َ٘طعا ٜسعط ايكسغٞ اؿسٜح ٗ تعاٍ اهلل يكٍٛ ؛ اي١ٝٓ َع اٱَػاى ٖٛ ايكٝاّ ٭ٕ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ٖصا ٗ َؿكٛز٠ ؾاي١ٝٓ ، ٚدٌ عع اهلل أدٌ َٔ ٚؾٗٛت٘ ٚؾطاب٘ طعاَ٘ ٜسع ست٢ ١ْٝ عٓسٙ يٝؼ ٚاجملٕٓٛ ، صأدًٞ َٔ

 . قٝاَ٘ ٜكض ؾ٬ ، ايعٌُ
 ٚدست ؾإشا ، ضنٓٝ٘ ٚدٛز َٔ بس ٫ٚ ، ١ْٝٚ إَػاى َٔ ٜتهٕٛ ؾايكّٛ ، ايكّٛ ضنين أسس اي١ٝٓ إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ

ُٵ١ّٝ ّػو نإٔ ، ٜٓٛ ٚمل أَػو ٚيٛ ، إؿططات بأسس ٜأتٞ ٚيهٔ ٜٟٓٛ ، ايكّٛ ٜكض مل إَػاى ٕٚبس اي١ٝٓ ّٳ أٚ سٹ  عس
 .  ايكٝاّ أضنإ َٔ ضنٔ نًُٝٗا ٭ٕ اٱَػاى ع٢ً اي١ٝٓ قاغٛا ، قَٛ٘ ٜكض ٫ ؾإْ٘ ، ضغب١

 . اهلل ضِٓٗ اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، قشٝض قَٛ٘ ؾإٕ دٴٔ ثِ ايؿذط قبٌ ٣ْٛ إشا ايكا٥ِ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 :  زيًِٝٗ

 .  ايّٓٛ ع٢ً اؾٕٓٛ قاغٛا ، نايّٓٛ ، ايكش١ َٔ ّٓع ٫ ا٫غتؿعاض ٚظٚاٍ ، قشت قس اي١ٝٓ ٭ٕ -

 ٜهٕٛ ايصٟ ايّٓٛ ع٢ً ، بايه١ًٝ يًعكٌ ؾكس ؾٝ٘ ٜهٕٛ ايصٟ اؾٕٓٛ ٜكاؽ نٝـ ، ايؿاضم َع قٝاؽ ٖصا بإٔ:  ْٛقـ 
 .  تٓب٘ ْ٘ب ٚإشا ، يٲسػاؽ ظٚاٍ ؾٝ٘

 : ايطادض

 ، ايعٌُ يكش١ ؾطط ٖٚٞ ، اي١ٝٓ ؾكس ٭ْ٘ ؛ قشٝض غرل قَٛ٘ ؾإٕ نً٘ ايٓٗاضٳ دٔ إشا ايكا٥ِ إٔ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 . َهًـ غرل ؾاجملٕٓٛ ، ايتهًٝـ ٖٚٛ آخط ؾططا ؾكس ٚقس

 : ايٓٗاض َٔ دع٤ا أؾام إشا اجملٕٓٛ -ب

 .  قشٝض قَٛ٘ ؾإٕ ، ايًٌٝ ٗ ٣ْٛ ٚقس ايٓٗاض َٔ دع٤ا أؾام إشا أْ٘ إٍ ، ايعًِ أٌٖ َٔ نجرل شٖب
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 : أؾام إشا اجملٕٓٛ ٚقها٤ قٝاّ سهِ

 :  يًُػأي١ ايعكًٞ ايتكػِٝ

 .  يًتهًٝـ أ٬ٖ أقبض ٭ْ٘ ؛ ضَهإ ٜكّٛ إٔ ًٜعَ٘ باٱْاع ٖصا.  ضَهإ زخٍٛ قبٌ اجملٕٓٛ ٜؿٝل إٔ -1

 . ٕضَها اْتٗا٤ بعس ٜؿٝل إٔ -2
 : ضَهإ بعس أؾام إشا اجملٕٓٛ قها٤

 :  أقٛاٍ ث٬ث١ ع٢ً إػأي١ ٖصٙ ٗ عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ اختًـ ؟ ايكها٤ ًٜعَ٘ ٌٖ 

 . ثٛض أبٞ ضأٟ ٖٚٛ ، ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ضَهإ قها٤ ًٜعَ٘ ٫ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 : زيًِٝٗ

 ، قها٤ ٫ٚ قّٛ عًٝ٘ هب ؾ٬ ، عاقٌ غرل ٖٚصا ، ٚايعكٌ ايبًٛؽ ٖٛ ٚايتهًٝـ ، ايتهًٝـ يؿطط ؾاقس أْ٘ -
 .  َهًـ غرل ٖٚٛ ؾات٘ ايصٟ ضَهإ قها٤ ًٜعَ٘ ٫ ؾإْ٘ ، ضَهإ بعس بًؼ إشا نايكيب

 .  ضٚا١ٜ ٗ اؿٓاب١ً شٖب إيٝ٘ ٚ ، ؾكط ايؿٗط شيو قها٤ ًٜعَ٘ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ

 ٚ ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، فٕٓٛ ٖٚٛ عًٝ٘ َطت اييت ، نًٗا ايػابك١ ايػٌٓ ٗ ضَهإ قها٤ ًٜعَ٘:  ايجايح ايكٍٛ
 .  ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ايكسِٜ ٗ ايؿاؾعٞ اٱَاّ
 : زيًِٝٗ

 ضأٟ ٖٚٛ ، ك١ايػاب ايطَهاْات ٜكهٞ إٔ ًٜعَ٘ إغُا٥٘ َٔ أؾام إشا عًٝ٘ إػ٢ُ ؾإٕ ، عًٝ٘ إػ٢ُ ع٢ً قٝاغا -
 .  ْٝعا ا٭ضبع١ ا٭١ُ٥

 قس ؾاجملٕٓٛ ، عًٝ٘ ٚإػ٢ُ اجملٕٓٛ بٌ ايؿطم ًٜشغ أسس نٌ ؾإٕ ، تكسّ نُا ايؿاضم َع قٝاؽ بأْ٘:  ايكٝاؽ ْٛقـ 
 .  بام عكً٘ يهٔ ، يًؿعٛض ؾاقس ؾإْ٘ عًٝ٘ إػ٢ُ ٚأَا ، بايه١ًٝ عكً٘ ظاٍ

 : ايطادض

 .  أثٓا٤ٖا َهًـ غرل ٭ْ٘ ؛ ا٭خرل ايطَهإ ٫ٚ ، ايػابك١ ايطَهاْات قها٤ ًٜعَ٘ مل ضَهإ بعس أؾام إشا اجملٕٓٛ إٔ

 . ؟ ؾات٘ َا قها٤ ًٜعَ٘ ؾٌٗ ، أثٓا٥٘ ٗ أؾام ثِ ، ضَهإ قبٌ دٴٔ ، ْؿػ٘ ايؿٗط ٗ أؾام إشا -3
 : أثٓا٤ٙ ٚأؾام ضَهإ قبٌ دٔ إشا اجملٕٓٛ قها٤

 :  قٛيٌ ع٢ً إػأي١ ٖصٙ ٗ ايعًِ أٌٖ اختًـ 

 ، اؾسٜس ٗ ايؿاؾعٞ اٱَاّ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ؾات٘ َا قها٤ ًٜعَ٘ مل ضَهإ ؾٗط ٗ أؾام إشا اجملٕٓٛ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  اؿٓاب١ً َصٖب َٔ ايكشٝض ٖٚٛ

 : زيًِٝٗ

 َٔ ؾات٘ َا بكها٤ ًٜعّ ٫ ٗطايؿ أثٓا٤ ٗ بًؼ إشا ٚايكيب ، عًٝ٘ َطت اييت ا٭ٜاّ ٗ ايتهًٝـ يؿطط ؾاقس ٭ْ٘ -
 .  َهًـ غرل ٭ْ٘ ؛ ايؿٗط
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 ، ايكسِٜ ٗ ايؿاؾعٞ اٱَاّ ٚ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ؾٝ٘ أؾام ايصٟ ايؿٗط قها٤ ًٜعَ٘ أْ٘ : ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً

 : أزيتِٗ

 َٔ ؾٝكٝػٕٛ ، ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ أؾام يٛ نُا ، كّٛاي ؾًعَ٘ ، عاقٌ ٖٚٛ ضَهإ َٔ دع٤ا أزضى ٭ْ٘:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  ؟ ٫ أٚ ايّٝٛ ٗ أؾام إشا ّػو إٔ ًٜعَ٘ ٌٖ ٚغٝأتٞ ، ايّٝٛ ٗ أؾام َٔ ع٢ً ايؿٗط ٗ أؾام

 :  ٚدٌٗ َٔ َطزٚز ايكٝاؽ ٖٚصا

 عًٝ٘ إكٝؼ ا٭قٌ ؾطٚط َٚٔ ، غٝأتٞ نُا ؾٝٗا كتًـ( ايّٝٛ ٗ اٱؾاق١) عًٝٗا إكٝؼ إػأي١ إٔ:  ا٭ٍٚ ايٛد٘
 .  عًٝ٘ َتؿكا ٜهٕٛ إٔ

 ؾإٕ ، ايؿٗط غ٬ف ، آخطٙ بؿػاز أٚي٘ ٜؿػس ، ٚاسس٠ نت١ً ايّٝٛ ، ٚايّٝٛ ايؿٗط بٌ ؾطقا مث١ إٔ:  ايجاْٞ ايٛد٘
 .  بعسٙ ايصٟ ايّٝٛ أٚ قبً٘ ايصٟ ايّٝٛ بؿػاز ّٜٛ ٜؿػس ٫ ، َتعسز٠ أٜاّ ايؿٗط

 . ناٱغُا٤ ايكها٤ ٚدب ايؿٗط بعض ٗ ٚدس ؾإشا ، قَٛ٘ ٜؿػس مل ايّٝٛ أثٓا٤ ٗ دٔ يٛ أْ٘:  ايجايح ايسيٌٝ
 .  ايؿاضم َع قٝاؽ اٱغُا٤ ع٢ً ايكٝاؽ بإٔ:  ْٛقـ 

 : ايطادض

 .  ايؿٗط َٔ ؾات٘ َا قها٤ ًٜعَ٘ مل ايؿٗط أثٓا٤ ٗ أؾام إشا أْ٘

 : ؾٝ٘ أؾام ايصٟ ايّٝٛ قها٤

 :  قٛيٌ ع٢ً ؾٝ٘ ايعًُا٤ اختًـ

 ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ؾٝ٘ أؾام ايصٟ ايّٝٛ قها٤ عًٝ٘ هب ٫ ؾإْ٘ ايّٝٛ أثٓا٤ ٗ أؾام إشا اجملٕٓٛ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  اهلل ضِٓٗ
 : أزيتِٗ

 . عًٝ٘ ايكها٤ ٚدٛب ع٢ً ٜسٍ زيٌٝ مث١ يٝؼ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 ٗ ايؿطط ي٘ سٌ ٚقس ، ايبس٤ ٗ قَٛ٘ عًٝ٘ هب مل ّٜٛ بكها٤ ٜٴهًـ ٕاشا ، ؾٝ٘ ؾا٥س٠ ٫ تهًٝـ أْ٘:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ايسيٌٝ ؾعًٝ٘ نًـ َٚٔ ، ايص١َ بطا٠٤ ٚا٭قٌ ، ايطًب ٚعسّ ايتهًٝـ عسّ ٚا٭قٌ ؟ بكها٥٘ ًٜعّ ؾهٝـ ، أٚي٘

 .   ٚاؿٓاب١ً ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ؾٝ٘ أؾام ايصٟ ايّٝٛ قها٤ عًٝ٘ هب أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 : زيًِٝٗ

 .  َهًـ ٖٚٛ أزضن٘ ايصٟ ايّٝٛ قها٤ ؾًعَ٘ ايتهًٝـ أٌٖ َٔ ٖٚٛ ايٓٗاض َٔ دع٤ا أزضى ٭ْ٘ -

 ؾًُٗا ايجاْٞ ايكٍٛ أقشاب تعًٌٝ إٍ ْعطت ٚإٕ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ أقشاب تعًٌٝ إٍ ْعطت إشا ، ؼتٌُ إػأي١ ٖٚصٙ
 .  ٚد٘

 : قٛيٌ ع٢ً ايعًُا٤ اختًـ ؟ ٫ أٚ َٜٛ٘ بك١ٝ ّػو إٔ ًٜعَ٘ ٌٖ:  ٖٚٞ ، أخط٣ َػأي١ ع٢ً َب١ٝٓ إػأي١ ٖٚصٙ

 . اهلل ضِٓٗ إايه١ٝ َصٖب ظاٖط ٖٚصا ، َٜٛ٘ بك١ٝ إَػاى اجملٕٓٛ ًٜعّ ٫ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
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 .  زيٌٝ إٍ وتاز ٚايتهًٝـ ، اٱَػاى ٚدٛب ع٢ً ايسيٌٝ بعسّ شلِ ٜػتسٍ ٚقس 

 إصٖب ٖٚٛ ، اؿٓؿ١ٝ َصٖب ظاٖط ٖٚصا ، َٜٛ٘ بك١ٝ ّػو إٔ ًٜعَ٘ ايٓٗاض ثٓا٤أ أؾام إشا اجملٕٓٛ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 . ايعًِ أٌٖ َٔ ٚطا٥ؿ١ ، ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ ٚاختٝاض ، اؿٓاب١ً عٓس

 : أزيتِٗ

 ايعٛايٞ أٌٖ إٍ بعح ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾإٕ ، عاؾٛضا٤ قك١ ٗ ا٭نٛع بٔ غ١ًُ سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 أثٓا٤ َٔ دا٤ ؾايتهًٝـ ، عًٝ٘ َتؿل ص ؾًٝكِ قا٥ُا أقبض َٚٔ ، َٜٛ٘ بك١ٝ ؾًٝتِ َؿططا أقبض َٔ ط ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ

 .  َجً٘ ٖٚصا ، ايٓٗاض

 . اٱَػاى ؾًٝعَ٘ ، ي٘ بايٓػب١ قذلّ ّٜٛ ايّٝٛ ٖصا ٭ٕ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 : ايطادض

 ٫ٚ َٜٛ٘ بك١ٝ ّػو:  ٜكاٍ ، ايكها٤ ًٜعَ٘ ٫ أْ٘ ، ايػابك١ ػأي١إ ْبين عًٝ٘ ٚبٓا٤ ، َٜٛ٘ بك١ٝ ّػو إٔ ًٜعَ٘ أْ٘
 .  ايتهًٝـ أضنإ سك٘ ٗ قاَت قس ؾٮْ٘ بايكٝاّ أَطٙ ٚأَا ، ايّٝٛ أٍٚ ٗ ايؿطط ي٘ أبٝض قس ٭ْ٘ ؛ ٜكهٝ٘ إٔ ًٜعَ٘
 ( عًٝ٘ أغُٞ أٚ) قٛي٘

 : عًٝ٘ إػ٢ُ قّٛ قش١
 ، آخطٙ إٍ أٚي٘ َٔ ، نً٘ ايٓٗاضٳ عًٝ٘ أغُٞ يٛ يهٔ ، ناجملٕٓٛ ، قَٛ٘ قض ايٓٗاض َٔ دع٤ا أؾام شاإ عًٝ٘ إػ٢ُ 

 :   قٛيٌ ع٢ً إػأي١ ٖصٙ ٗ ايعًُا٤ اختًـ ؟ ٫ أٚ قَٛ٘ ٜكض ؾٌٗ

 ٖٚٛ ، ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ، قَٛ٘ ٜكض مل ايٓٗاض َٔ دع٤ا ٜؿل مل إشا عًٝ٘ إػ٢ُ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  اؿٓاب١ً عٓس إصٖب
 : زيًِٝٗ

 .  ٖٓا َؿكٛز٠ ٚاي١ٝٓ ، اي١ٝٓ َع اٱَػاى ٖٛ ايكّٛ ٭ٕ -

 .  اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، قشٝض قَٛ٘ ؾإٕ ايؿذط قبٌ ٣ْٛ قس نإ إشا عًٝ٘ إػ٢ُ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 : زيًِٝٗ

 .  تكسّ نُا ناجملٕٓٛ ٚ ، نايّٓٛ ايكش١ َٔ ّٓع ٫ ا٫غتؿعاض ٚظٚاٍ ، قشت قس اي١ٝٓ ٭ٕ -

 طًٛع قبٌ قشت قس اي١ٝٓ ْعِ:  ٜكاٍ ، دسا بعٝس ؾٗٛ يًُذٕٓٛ بايٓػب١ يهٔ ، عًٝ٘ إػ٢ُ ٗ شلِ ٜػًِ قس ٖٚصا
 بٌ ؾطقا ٖٓاى بإٔ ، ايّٓٛ ع٢ً قٝاغِٗ ٜٓاقـ يهٔ ، باق١ٝ ؾٗٞ سهُٗا ٜػتكشب ٚاي١ٝٓ ، اغتؿعاضٙ ٚظاٍ ، ايؿذط
 .  ايٓا٥ِ غ٬ف ، ٜتٓب٘ مل ْب٘ ٚيٛ ، ٜػتٝكغ مل أٚقغ يٛ عًٝ٘ ػ٢ُؾإ ، عًٝ٘ ٚإػ٢ُ ايٓا٥ِ

 : ايطادض

 َػتكشب ، ْٝت٘ ع٢ً ٜعٍ مل ؾٗٛ ، ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ اٱؾاق١ ٚسكًت ، قبٌ َٔ ٣ْٛ قس أْ٘ زاّ َا ، اؾُٗٛض قٍٛ ٖٛ
 . قَٛ٘ ؾٝكض شلا
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 ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، قَٛ٘ قض اضايٓٗ َٔ دع٤ا أؾام إشا أْ٘ َؿَٗٛ٘:  (َٓ٘ دع٤ا ٜؿل ٚمل)  قٛي٘ 
 . ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ

 : زيًِٝٗ

 . إيٝ٘ ايذلى إناؾ١ ٚيكش١ ، اي١ٝٓ ٚدٛز َع ايٓٗاض َٔ دع٤ا أَػو قس ؾإْ٘ ، اؾ١ًُ ٗ اٱَػاى يٛدٛز -

. ٜػرل٠ ناْت ٚيٛ ، ٘ٚغط أٚ آخطٙ أٚ أٚي٘ ٗ ناْت غٛا٤ ، ايّٝٛ َٔ ٚقت أٟ ٗ:  قايٛا ؟ اٱؾاق١ تعتدل َٚت٢
 .  قَٛ٘ ٜكض مل ايٓٗاض أنجط ٜؿل مل ؾإٕ ، ايٓٗاض أنجط ٜؿٝل إٔ ٜؿذلط:  ؾكايٛا ، اهلل ضِٓٗ إايه١ٝ ٚخايـ

ٍّٳ ٔإٕ ٫: اهلل ضٓ٘ قا  .  ايٓٗأض ْٝعٳ ْا

 ي٫ٛ ، إْاعا ايعًِ أٌٖ بعض سهاٙ بٌ ، ايعًِ أٌٖ عا١َ شٖب إيٝ٘ ٚ ، قشٝض قَٛ٘ ؾإٕ ايٓٗاض ْٝع ْاّ إشا
 بكش١ قايٛا ٚايصٜٔ ، قَٛ٘ ٜكض مل نً٘ ايٓٗاض ْاّ إشا ٚقايٛا ، ايؿاؾع١ٝ ٚبعض ايؿاؾع١ٝ َٔ ا٫قطدطٟ خ٬ف
 . تٓب٘ ْب٘ ٚإشا ، اغتٝكغ أٚقغ إشا ؾايٓا٥ِ ، بايهاٌَ اٱسػاؽ ب٘ ٜعٍٚ ٫ٚ ، عاز٠ ايّٓٛ إٔب عًًٛا قَٛ٘

 َٔ ؾايٓا٥ِ ، قشٝض اؾُٗٛض قٍٛ ع٢ً قَٛ٘ ؾإٕ ؿع١ ٚيٛ أؾام إشا اجملٕٓٛ أٚ عًٝ٘ إػ٢ُ نإ شاإ ٖصا َع يهٔ
 . ٜػرل٠ ؿع١ ٚيٛ اغتٝكغ إشا أٍٚ باب

ٍّٴ: اهلل ضٓ٘ قا ُٳ٢ ًٜٚع ٘ٹ إػ   ؾكِط ايكها٤ٴ عًٝ

 إشا إ٪يـ أضازٙ ٚايصٟ ، تكسّ نُا اتؿام قٌ يٝػت اجملٕٓٛ ػأي١َٚ ، اجملٕٓٛ غ٬ف ، ايكها٤ ًٜعَ٘ عًٝ٘ إػ٢ُ
 .   ؟ أثٓا٤ٙ أؾام يٛ ٚنصا ، ايػابك١ ٚايؿٗٛض إانٞ ايؿٗط قها٤ ًٜعَ٘ ؾٌٗ ايؿٗط بعس أؾام

 بعس أٚ ، ايؿٗط أثٓا٤ ٗ أٚ ، ايّٝٛ َهٞ بعس أؾام إشا ٚأَا ، ايكها٤ ًٜعَ٘ مل ايّٝٛ أثٓا٤ ٗ أؾام إشا عًٝ٘ إػ٢ُ
 ضٓ٘ قسا١َ ابٔ قاٍ.  ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ إيٝ٘ شٖب ٖٚصا ، ايكٝاّ قها٤ ًٜعَ٘ ؾإْ٘ اْكها٥٘

 : يعًٌ ٚشيو( خ٬ؾا ؾٝ٘ ْعًِ ٫) اهلل
 . ايتهًٝـ ب٘ ٜعٍ ؾًِ غايبا ٫تطٍٛ اٱغُا٤ َس٠ إٔ:  ا٭ٍٚ ايع١ً
 . كٌيًع َػط ٖٚٛ َطض ْٛع أْ٘ : ايجا١ْٝ ايع١ً

 ٌٍٴ ٜٚٳذبٴ: اهلل ضٓ٘ قا ٌٔ َٔ اي١ٝٓٹ تعٝ  .  ايًٝ

 .  إػا٥ٌ َٔ فُٛع١ ٚؼتٗا ، اي١ٝٓ تعٌٝ َػأي١ ٖصٙ

 ، ضَهإ َٔ ٜكّٛ أْ٘ ٜعتكس إٔ ٚايتعٌٝ ، ؾطنا أّ ْؿ٬ نإ غٛا٤ ، ب١ٝٓ إ٫ ايكّٛ ٜكض ٫ أْ٘ ايعًِ أٌٖ أْع
 .  نؿاض٠ أٚ ، ْصض ٚأ ، أٚقها٥٘

 : أزيتِٗ

 .  ١ْٝ إٍ ؾاؾتكط ؛ قه١ عباز٠ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 ق٢ً ٚايٓيب ، ايعبازات نػا٥ط ، اي١ٝٓ َٔ ؾٝ٘ بس ٫ ايكّٛ إٔ ع٢ً اٱْاع ٚغرلٙ قسا١َ ابٔ ْكٌ ٚقس:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ص٣ْٛ َا اَط٨ يهٌ ٚإِا ، بايٓٝات ا٭عُاٍ إِاط:  ٜكٍٛ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل
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 ٍّٔكٳيٹ:  اهلل ضٓ٘ قا ٛ ِّ ّٕ ن  . ٚادبٺ ٜٛ

 .  شيو ٚغرل ، ايهؿاض٠ ٚقٝاّ ، ايٓصض ٚقٝاّ ، ضَهإ ؾٗط ؾٝ٘ ٜسخٌ ايٛادب ايكّٛ

 اي١ٝٓ ٌٝتع هب أْ٘ إ٪يـ ؾرل٣ ايؿطض أَا ، ْؿ٬ أٚ ؾطنا ٜهٕٛ إٔ إَا إٟٓٛ ؟ ايكّٛ قبٌ اي١ٝٓ تبٝٝت هب ؾٌٗ
 . ايؿذط طًٛع قبٌ ، ايًٌٝ َٔ ؾٝ٘

 : ايؿذط طًٛع قبٌ اي١ٝٓ تبٝٝت سهِ
 :  قٛيٌ ع٢ً خ٬ف ؾٝٗا َػأي١ ٖٚٞ 

 ، عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ ْٗٛض شٖب إيٝ٘ ٚ ، ايٛادب يًكٝاّ ايؿذط طًٛع قبٌ اي١ٝٓ ػب أْ٘ : ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  ٚاؿٓاب١ً ، ع١ٝٚايؿاؾ ، إايه١ٝ
 :  أزيتِٗ

 ؾ٬ ايًٌٝ َٔ ايكٝاّ ٜبٝت مل َٔط قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓٗا اهلل ضنٞ سؿك١ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ، ٚايبٝٗكٞ ، ايساضقطين َطؾٛعا ؾكشش٘ ، ٚٚقؿ٘ ضؾع٘ ٗ ايعًُا٤ اختًـ ٚقس ، اـُػ١ أخطد٘ ،ص ي٘ قٝاّ

 .  ٚقؿ٘ إٍ ٚايذلَصٟ ايٓػا٥ٞ َٚاٍ ، سبإ ٚابٔ ، خع١ّ ٚابٔ ، سعّ ٔٚاب ، اؾٛظٟ ٚابٔ ، ٚاـطابٞ

 أخطد٘ ،ص ي٘ قٝاّ ؾ٬ ايؿذط طًٛع قبٌ ايكٝاّ ٜبٝت مل َٔط َطؾٛعا عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ثابتٌ عسٜجٌ ؾاغتسيٛا ، ْٝعا اهلل ضِٓٗ ، ا٭يباْٞ ايؿٝذ ٚقشش٘ ، ثكات نًِٗ ضٚات٘:  ٚقاٍ ، ايساضقطين

 دع٤ا ؾإٕ ايٓٗاض أثٓا٤ َٔ ٣ْٛٚ ، ايؿذط طًٛع قبٌ ايكٝاّ اٱْػإ ٜبٝت مل إشا أْ٘ ٚايٓعط ايعكٌ َٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
ٕٚ غرل ٖٚٛ عًٝ٘ َط قس َٜٛ٘ َٔ  .  ايّٝٛ بعض قاّ بٌ ، نً٘ ايّٝٛ قاّ أْ٘ عًٝ٘ ٜكسم ؾ٬ ، ْا

 إيٝ٘ ٚ ، ايعٚاٍ قبٌ يهٔ ، ايٓٗاض أثٓا٤ َٔ ٜٟٓٛ إٔ هٛظ بٌ ، يًؿطض ايًٌٝ َٔ اي١ٝٓ تبٝٝت ًٜعّ ٫ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  اهلل ضِٓٗ اؿٓؿ١ٝ شٖب

 :  أزيتِٗ

 ايٓاؽ ٗ ٜٓازٟ ضد٬ بعح غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ: ) ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ا٭نٛع بٔ غ١ًُ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ٗ عاؾٛضا٤ ٚقٝاّ ، عًٝ٘ ؾٝكاؽ ، عًٝ٘ َتؿل(  ٜأنٌ ؾ٬ ٜأنٌ مل َٚٔ ؾًٝكِ أٚ ؾًٝتِ أنٌ َٔ إٕ)  عاؾٛضا٤ ّٜٛ

 .  ايٛادبات ْٝع ؾُجً٘ ، ٚادبا نإ ايٛقت شيو

 ؾطم ٚمث١ ، باٱَػاى ايٓاؽ ؾأَط ، ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ ايكٝاّ ُأٚدب ، َٴبتسأ ايٛدٛب بإٔ:  باؿسٜح ا٫غتس٫ٍ ْٚٛقـ
 ٖصٙ ، ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ إ٫ ايب١ٓٝ ي٘ تكِ مل ، ابتسا٤ قاّ قس اٱْػإ ٕنا يٛ ْعِ ، َبتسأ ٚدٛب ٚبٌ ثابت ٚدٛب بٌ

 .  قبٌ ايكٝاّ بٛدٛب ٜعًِ اٱْػإ ٖصا ٖٓا يهٔ ، أخط٣ َػأي١

 ٌٖ: ؾكاٍ ّٜٛ شات غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ع٢ً زخٌط:  قايت ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 أْا ايٛقت ٖصا َٔ:  أٟ( إشا) قٛي٘ ، ايبداضٟ إ٫ اؾُاع١ أخطد٘ ، صقا٥ِ إشٕ ؾإْٞ: قاٍ ، ٫: ؾكًٓا ؟ ؾ٤ٞ عٓسنِ
 ايٓيب عُط ابٔ ضأ٣ ٕا ٚيصا ، بسيٌٝ إ٫ ٚايٓؿٌ ايؿطض بٌ ايتػاٟٚ ٚا٭قٌ ، ايٓؿٌ ع٢ً ٜكاؽ ٚايؿطض ، قا٥ِ
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 إٔ ع٢ً شيو ؾسٍ ،(  ٕهتٛب١ا عًٝٗا ٜكًٞ ٫ أْ٘ غرل) قاٍ ، ايطاس١ً ع٢ً ايٓاؾ١ً ٜكًٞ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً
 .  بُٝٓٗا بايتؿطٜل ايسيٌٝ دا٤ إشا إ٫ ، بُٝٓٗا ؾطم ٫ ٚايٓؿٌ ايؿطض

 ٫ إٔ بٌ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾإٕ ، ٚعا٥ؿ١ سؿك١ سسٜجا ٖٚٛ ، ٚضز قس ايتؿطٜل بإٔ:  ا٫غتس٫ٍ ْٚٛقـ
 .  ايؿذط طًٛع قبٌ ٚشيو ، ايًٌٝ َٔ ايكٝاّ ٜبٝت مل ٕٔ قٝاّ

 : طادضاي

 ٗ ا٭دط سكٍٛ َٚجً٘ ، ٚادب قّٛ يهٌ اي١ٝٓ تبٝٝت ؾٝذب ، قطوإ قشٝشإ سسٜجإ زيًٝ٘ ٭ٕ ؛ ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 ّٜٛ ٚقٝاّ ، ؾٗط نٌ َٔ أٜاّ ٚث٬ث١ ، ٚاـُٝؼ ا٫ثٌٓ نكٝاّ ، اي١ٝٓ بتبٝٝت إ٫ وكٌ ٫ ؾا٭دط ، إعٌ ايؿٌ
 نا١ًَ أٜاّ ع٢ً ضتب قس ا٭دط ٭ٕ ؛ ايؿذط طًٛع قبٌ باي١ٝٓ إ٫ ا٭دط وكٌ ؾ٬ ، ؾٛاٍ ٚغت ، ٚعاؾٛضا٤ ، عطؾ١

 َٔ ٣ْٛ ٚيٛ ، نا٬َ َٜٛا ٫ ّٜٛ بعض قاّ أْ٘ عًٝ٘ ٜكسم ٭ْ٘ ؛ ايٓٗاض أثٓا٤ َٔ ٣ْٛ َٔ ع٢ً ٜكسم ٫ ٖٚصا ،
 ، إطًل ايٓؿٌ قٝاّ أدط ع٢ً وكٌ يهٔ ، ظًُت٘ ايّٝٛ ٖصا قٝاّ ع٢ً إطتب ا٭دط ع٢ً وكٌ مل ايٓٗاض أثٓا٤
 .  أعًِ ٚاهلل
ٍايَؿطٵنٹٝٻ١ٹ ْٹٝٻ١ٹ ٫:  اهلل ضٓ٘ قا. 

 : ايؿطض ١ْٝ تعٌٝ ٚدٛب

 ٖصٙ ؟ ايتعٌٝ ١ْٝ( ؾكط ايكٝاّ ١ْٝ) إطًك١ اي١ٝٓ تهؿٞ أّ ، ؾطنا ايكٝاّ نٕٛ ٜٟٓٛ بإٔ ، ايؿطض ١ْٝ تعٌٝ هب ٌٖ
 ؟ ايك٠٬ ١ْٝ فطز ٜهؿٞ أّ ؟ اخل..  عكط ، ظٗط ، ايؿطض ١ْٝ تعٌٝ ٜؿذلط ٌٖ ، تكسَت اييت ايك٠٬ نُػأي١
 :  قٛيٌ ع٢ً ايؿطض ١ْٝ تعٌٝ ٗ ايعًُا٤ اختًـ

 ٣ْٛ ؾإشا ، اؿٓاب١ً َصٖب َٔ ايكشٝض ٖٚٛ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ايؿطض ١ْٝ تعٌٝ هب ٫ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  أدعأٙ عًٝ٘ ايصٟ ادبايٛ أزا٤

 : أزيتِٗ

 . ايؿطض ١ْٝ عٔ أدعأ ، عًٝ٘ ايٛادب ايّٝٛ غٝكّٛ أْ٘ ٣ْٛ ؾإشا ، ايؿطض ١ْٝ عٔ هع٨ ايتعٌٝ إٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 ٚادب ٭ْ٘ ضَهإ أٜاّ َٔ ّٜٛ أٍٚ غٝكّٛ أْ٘ ايعبس ٣ْٛ ؾإشا ، ؾطنا إ٫ ٜهٕٛ ٫ ايٛادب إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  عًٝ٘ ؾطٜه١ أْ٘ ١ْٝ عٔ نؿاٙ ، عًٝ٘

 ٫ٚ ، ٜٚكًٞ يًُػذس ٜأتٞ ايعبس ؾإٕ ، دسا عًِٝٗ ؾاقا يهإ ٖصا يٓاؽ قًت ؾًٛ عع١ُٝ َؿك١ ؾٝ٘ ب٘ ايكٍٛ إٔ
 . ايؿطٜه١ ٫ٜٟٚٓٛ ٜكّٛ ؾٗٛ ايكٝاّ َٚجً٘ ، ايؿطٜه١ ٖصٙ تعٌٝ ٜككس

 .  اؿٓاب١ً ٚبعض ، ١ٚايؿاؾعٝ ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ايؿطض ١ْٝ تعٌٝ هب أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 : زيًِٝٗ

 مل إشا ٚاٱْػإ ،ص٣ْٛ َا اَط٨ يهٌ ٚإِا ، بايٓٝات ا٭عُاٍ إِاط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب بكٍٛ شلِ ٜػتسٍ ضَا -
 .  تتعٌ مل ايعباز٠ ٜعٌ
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 ٗ ايٓاؽ َٚع ١ًٓ َع اٱْػإ ٜصٖب ، أٜها اؿر ٗ شيو ٚوكٌ ، ا٭ؾٝا٤ ٖصٙ ٜؿك٘ ٫ إػًٌُ عا١َ َٔ ٚنجرل
 ، ا٭عُاٍ ٖصٙ َا ٫ٜٚسضٟ ، اؾُاض ٜٚطَٞ ، اؿر غعٞ ٜٚػع٢ ، ايٛزاع ٚطٛاف ، اٱؾان١ طٛاف ؾٝطٛف ، اؿر
 .  ؾكط ٜ٪زٜ٘ إٔ ُٜٗ٘ ايصٟ ؟ غ١ٓ أٚ ضنٔ أٚ ٚادب١ ٖٞ ٌٖ

ٌٍٴ ٜٚٳكٹضټ:  اهلل ضٓ٘ قا ٔٳ ب١ٝٓٺ ايٓؿ  . ٚبعسٙ يعٚاٍا قبٌ ايٓٗأض َ
 : ايٓؿٌ ٗ اي١ٝٓ اؾذلاط

 :  قٛيٌ ع٢ً إػأي١ ٖصٙ ٗ ايعًُا٤ اختًـ ؟ ايٓؿٌ ٗ اي١ٝٓ تبٝٝت ٜؿذلط ٌٖ ، ايجا١ْٝ اؿاٍ ٖصٙ

 ايعًِ أٌٖ ْٗٛض شٖب إيٝ٘ ٚ ، قشٝض قَٛ٘ ؾإٕ قاّ َا َت٢ بٌ ، يًٓؿٌ اي١ٝٓ تبٝٝت ٜؿذلط ٫ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 ، َػعٛز ٚابٔ ، طًش١ ٚأبٞ ، ايسضزا٤ أبٞ ، ايكشاب١ بعض عٔ َطٟٚ ٖٚٛ ، ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ ،

 .  ٚايٓدعٞ ، دبرل ٚابٔ ، إػٝب ابٔ ضأٟ ٖٚٛ ، عِٓٗ اهلل ضنٞ ، ٚسصٜؿ١

 :  أزيتِٗ

 ، ٫:  ؾكًٓا ؟ ؾ٤ٞ َٔ عٓسنِ ٌٖ:  ؾكاٍ ، ّٜٛ شات اهلل ضغٍٛ عًٞ زخٌ)إتكسّ عا٥ؿ١ سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  ايٓٗاض أثٓا٤ َٔ ؾكاّ(.قا٥ِ إشّا ؾإْٞ:  قاٍ

 غبٌٝ ع٢ً يٝؼ عاؾٛضا٤ سسٜح ٗ بايكٝاّ ا٭َط إٔ ٜٚطٕٚ ، عاؾٛضا٤ عسٜح بعهِٗ ٜػتسٍ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ا٭َط ؾإٕ ، ٚادبا نإ يٛ ٚست٢ ، ب٘ أَطِٖ قس ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٚايٓيب ، ا٫غتشباب غبٌٝ ع٢ً بٌ ، ايٛدٛب

 .  ايٓٗاض أثٓا٤ ايكٝاّ ؾٝذٛظ ، ايٓٗاض أثٓا٤ سكًت ٚاي١ٝٓ ، ايٓٗاض أثٓا٤ َٔ دا٤ قس

 .  ٚايعاٖط١ٜ ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، غٛا٤ ؾُٗا ، نايؿطض ، اي١ٝٓ تبٝٝت ايٓؿٌ ٗ ٜؿذلط أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 : زيًِٝٗ

 ٚايٓؿٌ ايؿطض بٌ ؾطم ٫ٚ ، صي٘ قٝاّ ؾ٬ ايؿذط طًٛع قبٌ كٝاّاي ٜبٝت مل َٔط ايػابكٌ ٚسؿك١ عا٥ؿ١ سسٜجا -
 .  عَُُٛٗا ع٢ً ؾٝبكٝإ ، عاَإ اؿسٜجٌ ٭ٕ ؛

 اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، ايبداضٟ اٱَاّ إ٫ ٚاؾُاع١ َػًِ اٱَاّ  عٓس عا٥ؿ١ عسٜح اؿسٜح خكل قس بأْ٘:  ْٚٛقـ
 ، ايٓٗاض أثٓا٤ ؾٝ٘ اي١ٝٓ ػٛظ ؾايٓؿٌ ، ٚايٓؿٌ ايؿطض بٌ ايتؿطٜل ٢عً زيٌٝ ٖٚصا ، ايٓٗاض أثٓا٤ َٔ ٣ْٛ ، ٚغًِ عًٝ٘
 .  أعًِ ٚاهلل ، ي٬ٝ اي١ٝٓ َٔ ؾٝ٘ بس ؾ٬ ايؿطض ٚأَا

  . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس

 : ايٓؿٌ قٝاّ ١ْٝ ٚقت

 :  قٛيٌ ع٢ً ايعًُا٤ اختًـ ؟ ايٓٗاض َٔ قسز ٚقت شلا ؾٌٗ ، ايٓٗاض أثٓا٤ َٔ ايٓؿٌ ١ْٝ ػٛظ:  قٌٝ إشا

 َطٟٚ ٖٚصا ، بعسٙ أٚ ايعٚاٍ قبٌ نإ غٛا٤ ، قشٝش١ ْٝت٘ ؾإٕ ٣ْٛ َا ؾُت٢ ، قسز غرل اٚقتٗ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 أٌٖ َٔ طا٥ؿ١ َصٖب ٚ ، إػٝب ابٔ ضأٟ ٖٚٛ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ َػعٛز ٚابٔ ، نشصٜؿ١ ، ايكشاب١ بعض عٔ

 .  اهلل ضِٓٗ اؿٓاب١ً َِٓٗ ، ايعًِ

 :  أزيتِٗ

 ص . قا٥ِ إشا ؾإْٞط قاٍ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾإٕ ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 ٚايبٝٗكٞ ، ايؿاؾعٞ اٱَاّ أخطد٘(  ؾكاّ ايؿُؼ ظايت َا بعس ، ايكّٛ ي٘ بسا ؾإْ٘)  سصٜؿ١ سسٜح:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 . ايٟٓٛٚ ٚقشش٘ ،

 . ٚبعسٙ ايعٚاٍ قبٌ ٜٟٓٛ إٔ ٛظؾٝذ ، ايٓؿٌ ي١ٝٓ ٚقت ؾايٓٗاض ، ايؿطض ي١ٝٓ ٚقت ايًٌٝ إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ

 إشا ؾُٝا َٛدٛز٠ ٖٚصٙ ، ايكٝاّ َٔ ايتهجرل ٖٞ ايٓٗاض أثٓا٤ َٔ ايٓؿٌ ١ْٝ داظت أدًٗا َٔ اييت ايع١ً: ايطابع ايسيٌٝ
 .  قبً٘ أٚ ايعٚاٍ بعس ٣ْٛ

 .  ايعٚاٍ قبٌ اي١ٝٓ تعٌٝ ٚدٛب ع٢ً زيٌٝ ايجاْٞ ايكٍٛ أقشاب عٓس يٝؼ:  اـاَؼ ايسيٌٝ

 ٚأٜٔ ، ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ايعٚاٍ قبٌ تهٕٛ إٔ بس ٫ ايٓؿٌ اي١ٝٓ إٔ:  يجاْٞا ايكٍٛ
 . نايؿطض ، ايؿذط طًٛع قبٌ ايٓؿٌ ١ْٝ تهٕٛ إٔ بس ٫ بٌ ، ايٓٗاض أثٓا٤ اي١ٝٓ دٛاظ أق٬ ٜطٕٚ ٫ إايه١ٝ ؟ إايه١ٝ

 :  أزيتِٗ

 .  ايٓٗاض َععِ ٜسضى مل ايعٚاٍ بعس ٣ْٛ َٚٔ ، ايٓٗاض َععِ أزضى قس ايعٚاٍ ٌقب ٣ْٛ َٔ إٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 ؾٝكتكط ، بصيو ايسيٌٝ يجبٛت ايعٚاٍ قبٌ اي١ٝٓ ٗ تٴػَٛض ، ايًٌٝ ٗ تهٕٛ إٔ اي١ٝٓ ٗ ا٭قٌ إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ايٓل َٛضز ع٢ً

 : ايطادض

 أٚي٘ ٗ نإ غٛا٤ ، ايٓٗاض َٔ ٚقت أٟ ٗ ايٓؿٌ ١ْٝ ػٛظ أْ٘ ، اؿٓاب١ً َصٖب َؿطزات َٔ ٖٚٛ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 َٚا ، َطًكا دا٤ قس ايٓل ؾإٕ ، شيو ع٢ً ايسيٌٝ يعسّ ؛ ايعٚاٍ قبٌ نْٛٗا ٜؿذلط ٫ٚ ، آخطٙ ٗ أّ ٚغط٘ ٗ أّ

ٛٔ مل ايعٚاٍ بعس سسخ أْ٘ يٛ ٜسضٜٓا  . ؟ ٜٓ

 : ؟ ايكا٥ِ ٜجاب َت٢ َٔ

 َٔ ايكٝاّ ٣ْٛ ثِ ، ؾ٦ٝا ٜطعِ مل يهٓ٘ ، َؿططا أقبض اٱْػإ إٔ يٛ ؟ ْٝت٘ سٌ َٔ أٚ ؟ ايٓٗاض أٍٚ َٔ ٜجاب ٌٖ
 :  ايعًِ ٭ٌٖ ق٫ٕٛ ٖٓا ، ايعٚاٍ
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 ٖٚٛ ، اؿٓاب١ً َصٖب َٔ ايكشٝض ٖٛ ٖٚصا ، ٣ْٛ سٌ َٔ ٜجاب ؾإْ٘ ايٓٗاض أثٓا٤ َٔ ٣ْٛ إشا أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 . عجٌُٝ ابٔ ؾٝدٓا اختٝاض ٚ ، اهلل ضٓ٘ أٓس اٱَاّ َٓكٛم

 :  أزيتِٗ

 .  ؟ ٜٓٛٙ مل أَط ع٢ً ٜجاب ؾهٝـ ، ٜٓٛ مل ٖٚصا ، صبايٓٝات ا٭عُاٍ إِاط سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 .  ا٭دط تبعٗا اي١ٝٓ ٚدست ؾإشا ، ايعبازات نػا٥ط ، ب١ٝٓ إ٫ تكض ؾ٬ ، قه١ عباز٠ ايكّٛ إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 ٚاجملس ، اـطاب ٚأبٞ ، ٜع٢ً أبٞ ٚايكانٞ ، ايؿاؾع١ٝ بعض ضأٟ ٖٚصا ، ناٌَ ّٜٛ ثٛاب ٜجاب ْ٘أ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 . اؿٓاب١ً َٔ ت١ُٝٝ بٔ

 :  زيًِٝٗ

 ٜ٪دط ؾإْ٘ ٜتبعض ٫ نإ ؾإشا ، قَٛ٘ يؿػس اي١ٝٓ قبٌ ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ طعِ يٛ أْ٘ بسيٌٝ ، ٜتبعض ٫ ايكّٛ إٔ -
 .  نا٬َ أدطا

 ؾإْ٘ ، ايٓٗاض أٍٚ َٔ ٚايؿطب ا٭نٌ عسّ ايكّٛ قش١ ؾطط َٚٔ ، ايٓعاع قٌ ٗ زع٣ٛ صاٖ بإٔ:  ْٛقـ ٚقس
 طًٛع بعس ؾ٦ٝا أنٌ قس نإ ؾإٕ ، ايٓٗاض أٍٚ َٔ ٜطعِ مل ٜهٕٛ إٔ ايٓٗاض أثٓا٤ َٔ ْؿ٬ ٜٟٓٛ إٔ أضاز ٕٔ ٜؿذلط
 .  ؟ أنٌ ٚقس ٜٟٓٛ نٝـ ، قَٛ٘ ٜكض مل ايؿذط

 ٚشلصا ؛ ؾطعٝا قٝاّ ّٜٛ ي٘ بايٓػب١ ايّٝٛ ٖصا اعتٴدل قاّ إشا أْ٘ إٍ ْعطٚا ٖ٪٤٫ ، ٠ٛق شلا ؾهًٗا ا٭قٛاٍ ٫سعت ٚيٛ
 عًٝ٘ ٚتسٍ ، قٟٛ قٛشلِ ْٝت٘ سٌ َٔ إ٫ ايجٛاب ي٘ وكٌ ٫ إْ٘ قايٛا ٚايصٜٔ ، ايّٝٛ أٍٚ ٗ ٖػها ٜهٕٛ إٔ ٜؿذلط

 .  ٜٟٓٛ سُٝٓا ٜجاب اٱْػإ ؾإٕ ، ْكٛم

ٌٳ)  قٛي٘ ٍٔ قب ٙٴ ايعٚا  (.  ٚبعسٳ

 إ٪يـ وسز ٚمل ، ايٓٗاض أثٓا٤ َٔ ب١ٝٓ ؾٝكض ايٓؿٌ ٚأَا ، ايؿذط طًٛع قبٌ ١ْٝ َٔ ؾٝ٘ بس ٫ ايٛادب إٔ ٜط٣ إ٪يـ
 ٜكٍٛ َٔ قٍٛ يسؾع ايعٚاٍ بعس َا شنط ٚإِا ، إؾهاٍ ؾ٬ بعسٙ أّ ايعٚاٍ قبٌ غٛا٤ ، وسز ٫ إصٖب ٭ٕ ؛ ايٛقت

 .  اهلل ضِٓٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ َصٖب ٖٚٛ ، اٍايعٚ قبٌ ايٓؿٌ ١ْٝ تهٕٛ إٔ باؾذلاط

 : ّٜٛ نٌ ١ْٝ اؾذلاط

 يٛ ؾُٝا ٜعٗط ٖٚصا ؟ ايؿٗط أٍٚ َٔ ٚاسس٠ ١ْٝ تهؿٞ أّ ؟ ايًٌٝ ٗ ّٜٛ نٌ ضَهإ ٗ اٱْػإ ٜٟٓٛ إٔ ٜؿذلط ٌٖ
 ، ؾٝ٘ اغتٝكغ ايصٟ ايّٝٛ قٝاّ ٜٓٛ مل اٯٕ ؾٗٛ ، ايؿذط طًٛع بعس إ٫ ٜػتٝكغ ٚمل ، ايؿُؼ غطٚب قبٌ اٱْػإ ْاّ

 أْ٘ يٛ ، ١ْٝ نإ ايًٌٝ آخط ٗ ُطا أنٌ يٛ ، ١ْٝ ؾٗٛ ايًٌٝ آخط ٗ َا٤ ٚؾطب قاّ أْ٘ يٛ ، ؾ٤ٞ بأٟ تهٕٛ ٚاي١ٝٓ
 آخط ٗ ٜتػشط ئ ٭ْ٘ ؛ ايكا٥ِ َٔ أنجط ٜأنٌ ايكا٥ِ غرل ٭ٕ ؛ اهلل ضٓ٘ اٱغ٬ّ ؾٝذ قاي٘ ، ١ْٝ نإ ايعؿا٤ خؿـ
 :  قٛيٌ ع٢ً اي١ٝٓ ٗ ايعًُا٤ اختًـ ، ايًٌٝ

 ، ايهؿاض٠ َجٌ ، ايتتابع ؾٝ٘ ٜؿذلط قّٛ نٌ َٚجً٘ ، ايؿٗط يهٌ ايؿٗط أٍٚ َٔ ٚاسس٠ ١ْٝ تهؿٞ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 أضاز إشا ٖٓا ، شيو ٚمٛ ، ٕطض ٚايؿطط ، يًُطأ٠ ٚاؿٝض ، ايػؿط َجٌ ، َٓاف ٜأت مل َا ، َتتابعا ْصضٙ إشا ٚايٓصض
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 ضأٟ ٖٚٛ ، ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، إايه١ٝ ايكٍٛ ٖصا إٍ ٚشٖب ، َٜٛ٘ ٗ ّٜٛ يهٌ دسٜس٠ ١ْٝ ٜٟٓٛ ؾإْ٘ ٜػتأْـ إٔ
 .  اهلل ضِٓٗ ، ٚؾٝدٓا اٱغ٬ّ ؾٝذ ٚاختٝاض ، إغشل
 : أزيتِٗ

 ايؿٗط قٝاّ ١ْٝ شهطاغت ؾكس ، نا٬َ ضَهإ ؾٗط غٝكّٛ إػًِ إٔ ؾا٭قٌ ، ا٭قٌ ٖٛ ٖصا إٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  نً٘

 أٍٚ ٗ ٣ْٛ ٕا ؾٗٛ ، يًٝت٘ ٗ ّٜٛ نٌ ٣ْٛ يٛ نُا ، ؾذاظ ايكّٛ ي١ٝٓ دٓػ٘ ٜكًض ظَٔ ٗ ٣ْٛ أْ٘:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ايباق١ٝ ايًٝايٞ دٓؼ دٓػٗا اي١ًًٝ ٖصٙ ، ي١ًٝ

 إصٖب ٖٚٛ ، ايكشٝض ع٢ً اؾع١ٝٚايؿ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، يًٝت٘ ٗ ّٜٛ نٌ ٜٟٓٛ إٔ بس ٫ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  اؿٓاب١ً عٓس

 : أزيتِٗ

 .  بعسٙ أٚ قبً٘ ايصٟ ايّٝٛ بؿػاز ّٜٛ قّٛ ٜؿػس ٫ ٚشلصا ؛ َػتك١ً عباز٠ ٜعتدل ّٜٛ نٌ إٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 ٜٓاٗ اَ ؾٝ٘ ٜهٕٛ ايًٌٝ ، ايًٌٝ ٗ ٜهٕٛ ٚايتدًٌ ، ايكها٤ أؾبٗت ٜٓاؾٝٗا َا ٜتدًًٗا عباز٠ أْ٘:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ٚايػؿط إطض بػبب ايؿطط أٜها ٜٚتدًًٗا ، إؿططات َٔ شيو ٚغرل ٚسذا١َ ْٚاع ٚؾطب أنٌ ، ايكٝاّ

 يهٌ اي١ٝٓ ؾٝ٘ ٜؿذلط ؾايكها٤ ، ايكها٤ أؾبٗت ، اي١ٝٓ ؾٝٗا اؾذلط ٜٓاؾٝٗا َا ٜتدًًٗا نإ ؾًُا ، شيو ٚغرل ٚاؿٝض
ّٜٛ  . 

 ايكها٤ بٌ ؾطم مث١:  أٜها ٜٚكاٍ ، آخط ؾ٤ٞ ٚاي١ٝٓ ، ؾ٤ٞ ا٭َط ؾؿػاز ، ٚاي١ٝٓ ايؿػاز بٌ ؾطقا مث١ بإٔ:  ْٚٛقـ
 ؾطط٘ َٔ ؾإٕ ، ايؿٗط غ٬ف ، ّٜٛ بعس َٜٛا ٜهٕٛ ٚإٔ ، ايتتابع ؾٝ٘ هب ٫ ؾايكها٤ ، ْؿػ٘ ضَهإ ؾٗط ٚبٌ

 .  ايتتابعٳ

 : ايطادض

 إػًِ إٔ ؾا٭قٌ ، ا٭قٌ ٖٛ ٖصا ٕ٭ ؛ نؿت٘ ٚاسس٠ ١ْٝ ايؿٗط أٍٚ ٗ ٣ْٛ يٛ بٌ ، ّٜٛ نٌ ١ْٝ ٜؿذلط ٫ أْ٘
 ؾإٕ ايػس َٔ إ٫ ٜػتٝكغ ٚمل ْاّ اٱْػإ إٔ يٛ ٚشلصا ، ايسيٌٝ ؾعًٝ٘ ّٜٛ نٌ ١ْٝ اؾذلط َٚٔ ، نً٘ ايؿٗط غٝكّٛ
 .  قشٝض قَٛ٘
ٍٛٵ:  اهلل ضٓ٘ إ٪يـ قا ٛٳ٣ ٚٳي ٕٵ ْ ٕٳ إ ٕٳ َٔ غسّا نا ٛٳ ضَهٳا ٘ٴ مل َؾطٵنٞ ؾٗ  .  ٜٴذع٥ٵ

 ؾٗٛ ضَهإ َٔ غسا نإ إٕ:  ؾكاٍ ، ٜٓاّ إٔ ٜطٜس ٖٚٛ ، عًٝ٘ اـدل تأخط ؾعبإ َٔ ايج٬ثٌ ي١ًٝ اٱْػإ إٔ يٛ
 شنط َٔ ٫بس اـ٬ف شنط قبٌ ، هع٥٘ ٫ أْ٘ ٜط٣ إ٪يـ ؟ ٜكض ٌٖ ، قا٥ِ ؾأْا ضَهإ َٔ ٜهٔ مل ٚإٕ ، ؾطنٞ
 :  ايٓعاع قٌ ٚؼطٜط اـ٬ف غبب

 ايٛادب ا٫ثٌٓ ّٜٛ غأقّٛ:  ٜكٍٛ ؾ٬ ، ٚايهؿاض٠ ايكها٤ ٗ ايكٝاّ ١ْٝ تعٌٝ ٚدٛب ع٢ً اهلل ضِٓٗ ايؿكٗا٤ ؿلات
 . نؿاض٠ أٚ قها٤ أْ٘ ٜعٌ إٔ بس ٫ بٌ ، هع٥٘ ٫ ، ايهؿاض٠ أٚ ، عًٞ
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 نإ ٚإٕ ، قا٥ِ أْاؾ ضَهإ َٔ غسا نإ إٕ:  قاٍ ؾًٛ ، ضَهإ َٔ ي١ًٝ آخط ٗ تطزز َٔ قٝاّ قش١ ع٢ً ٚاتؿكٛا 
 . ايؿٗط بكا٤ ا٭قٌ ٭ٕ ؛ قَٛ٘ قش١ ٗ بِٝٓٗ خ٬ف ٫ ، قا٥ِ غرل ؾأْا ؾٛاٍ َٔ

 ٜهٔ مل ٚإٕ ، قا٥ِ ؾأْا ضَهإ َٔ غسا نإ إٕ:  قاٍ ؾًٛ ، ايكٝاّ أقٌ ٗ تطزز َٔ قٝاّ قش١ عسّ ع٢ً ٚاتؿكٛا 
 بٌ َذلزز ؾٗٛ ، ايكٝاّ ٜٓٛ مل ٭ْ٘ ؛ اؿاٍ ٖصٙ ٗ ْٝت٘ ػع٥٘ ٫ أْ٘ خ٬ف ٫ ، قا٥ُا يػت ؾأْا ضَهإ َٔ غسا

 . ؾ٦ٌٝ
 ايٛادب ؾػأقّٛ ضَهإ َٔ ٜهٔ مل ٚإٕ ، قا٥ِ ؾأْا ضَهإ َٔ غسا نإ إٕ:  ٜكٍٛ إٔ ٖٛ اـ٬ف ؾُشٌ 

 ثبٛت عسّ بػبب ٚتطززٙ ، َذلزز يهٓ٘ َٛدٛز٠ ؾاي١ٝٓ ، ْؿ٬ غأقّٛ أٚ ، عًٞ ايصٟ ايكٝاّ أقهٞ أٚ ، ايؿ٬ْٞ
 .  ايذلزز وكٌ مل ثابتا ايؿٗط نإ ٚيٛ ، ٙعٓس ايؿٗط

 : اـ٬ف غبب
 اٱْػإ ٣ْٛ يٛ ، ايطٗاض٠:  َجٌ ؟ ؾدكٗا تعٌٝ َٔ بس ٫ أٚ ، ايعباز٠ دٓؼ تعٌٝ اي١ٝٓ تعٌٝ ٗ ٜهؿٞ ٌٖ 

 إشا ، ايكطإٓ يكطا٠٤ أٚ ايؿ١ْٝ٬ يًك٠٬ ايٛن٤ٛ ١ْٝ ؾٝ٘ ٜؿذلط ٫ٚ ، ايٛن٤ٛ دٓؼ ١ْٝ ؾٝ٘ ٜهؿٞ ايٛن٤ٛ ، ايٛن٤ٛ
 إٔ يٛ ، هع٨ ٫ ؟ ٫ أٚ هع٨ ؾٌٗ ، بعٝٓٗا ق٠٬ ٜٓٛ ٚمل ، دٓػٗا ٣ْٛ يٛ ايك٠٬ يهٔ ، نؿاٙ ايٛن٤ٛ دٓؼ ٣ْٛ
 تعٌٝ َٔ بس ٫ ، َج٬ ايعٗط قها٤ أْ٘ ٜٟٓٛ إٔ بس ٫ ، هع٥٘ ٫ ٖٓا ، ايك٠٬ دٓؼ ٣ْٛٚ ، ٜكهٞ ؾكاّ ، قها٤ عًٝ٘

 .  اـ٬ف أغباب َٔ ٖصا ، ؾدكٗا

 بٓؿػٗا تٓكًب ٫ أْٗا ايعبازات ٗ ايػايب ؟ ٫ أٚ بٓؿػٗا تٓكًب اييت ايعبازات َٔ ايكٝاّ ٌٖ:  اـ٬ف بأغبا َٚٔ
 ور إٔ قبٌ غرلٙ عٔ سر يٛ اٱْػإ ؾإٕ ، اؿر َجٌ ، بٓؿػٗا تٓكًب عبازات مث١ يهٔ ، بٓؿػٗا تٓكًب ٫ ايك٠٬ ،

 ، ايؿطض إٍ ٜٓكًب ؾإْ٘ ، ؾطنا ور إٔ قبٌ ْؿ٬ سر اٱْػإ إٔ ٚيٛ ، ٖٛ ْؿػ٘ عٔ ٜٓكًب اؿر ؾإٕ ، ْؿػ٘ عٔ
 أْ٘( اجملتٗس بسا١ٜ) ٗ اهلل ضٓ٘ ضؾس ابٔ شنط ؟ ٫ أٚ بٓؿػ٘ ٜٓكًب ايكٝاّ ؾٌٗ ، ْؿ٬ ٜهٕٛ ٫ٚ ايؿطض عٔ ٚهع٥٘

 . غرلٙ ٚشنطٙ ، اـ٬ف أغباب َٔ
 : ايػس قٝاّ ١ْٝ ٗ ايذلزز

 :  قٛيٌ ع٢ً خ٬ف ؾٝٗا إػأي١  

 ، قا٥ِ ؾإْٞ ٜهٔ مل ٚإٕ ، ؾطنٞ ؾٗٛ ضَهإ َٔ ايػس نإ إٕ:  قاٍ ؾإٕ ، ايكّٛ ١ْٝ تعٌٝ هب أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  اؿٓاب١ً عٓس إصٖب ٖٚٛ ، ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ٜكض ؾ٬

 :  أزيتِٗ

 قبٌ ايكٝاّ ٜبٝت مل َٔ) عا٥ؿ١ ٚؿسٜح ، صايًٌٝ َٔ ايكٝاّ ٜبٝت مل ٕٔ قٝاّ ٫ط سؿك١ سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 مل ٖٚصا ، بايٓٝات ا٭عُاٍ سسٜح ٚنصا ، ايؿذط طًٛع قبٌ اي١ٝٓ ٚدٛب ع٢ً ز٫ ؾكس(  ي٘ قٝاّ ؾ٬ ايؿذط طًٛع

 .  َعٝٓا ؾ٦ٝا ٜٓٛ
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 باعتباض ايذلزز اٚإِ ، دعَ٘ عسّ ع٢ً بٓا٤ يٝؼ اؿاقٌ ٚايذلزز ، اثٌٓ َٔ ٚاسسا ٣ْٛ قس بأْ٘:  ا٫غتس٫ٍ ْٚٛقـ
 ٚيٝؼ ، ٜكّٛ إٔ ٜطٜس بٌ ، ٜكّٛ إٔ ٜطٜس ٫ ٭ْ٘ يٝؼ ، خاضدٞ بػبب ؾايذلزز ، ايؿٗط بجبٛت ٜعًِ مل ٭ْ٘ ؛ اؿاٍ

 .  ايؿٗط ثبٛت عسّ ٖٚٛ ، خاضدٞ بأَط سكٌ ايذلزز يهٔ ، ايكٝاّ ٗ َذلززا

 .  عٌٝايت ٜػتٛدبإ ؾإُْٗا ، ٚايكها٤ ايهؿاض٠ ع٢ً ايكٝاؽ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 ٗ ٚأَا ، ٖٛ ْٝت٘ بػبب ٚتطززٙ ، َذلزز ؾٗٛ ٚايٓصض ايهؿاض٠ ٗ ٖصا قاٍ َٔ ٭ٕ ، بُٝٓٗا ؾطقا مث١ بإٔ:  ْٚٛقـ
 ٚيٝؼ خاضز أَط ٖٚٛ ، ايؿٗط ثبٛت باعتباض ايذلزز إِا ، اؾعّ ٚعسّ اي١ٝٓ بػبب يٝؼ اؿاقٌ ؾايذلزز ضَهإ

 .  اي١ٝٓ يصات

 أٚ قها٤ ؾػأقّٛ ٜهٔ مل ٚإٕ ، ؾطنٞ ؾٗٛ ضَهإ َٔ غسا نإ إٕ:  قاٍ ؾًٛ ، ي١ٝٓا تعٌٝ هب ٫:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، َعًك١ أٚ َكٝس٠ اي١ٝٓ ناْت غٛا٤ ، ٜكض ؾإْ٘ ، شيو غرل أٚ ٚادبا أٚ نؿاض٠

 . ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ اختاضٖا

 :  أزيتِٗ

 اـُػ١ أخطد٘ صضَهإ ه٤ٞ ست٢ تكَٛٛا ؾ٬ ؾعبإ اْتكـ إشاط إؿٗٛض ٠ٖطٜط أبٞ سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 غسا نإ إٕ:  قاٍ ؾإشا ، ٚٚنشت٘ ايؿطٜع١ عٝٓت٘ قس ، َعٌ قسز ؾٗط ؾطَهإ ، عٛا١ْ ٚأبٛ ، سبإ ابٔ ٚقشش٘

 .  تعٝٝٓ٘ مت ؾ٦ٝا ٣ْٛ ؾكس ، ؾػأقّٛ ضَهإ

 ؾان١ٝ ٖٚٞ سذت سٌ ايعبرل بٓت يهباع١ قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عا٥ؿ١ سسٜح:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ؾٗٛ ضَهإ َٔ ايػس نإ إٕ ؾٝؿذلط ، ايكٝاّ ٗ داظ اؿر ٗ ا٫ؾذلاط داظ ؾإشا ، عًٝ٘ َتؿل صٚاؾذلطٞ سذٞط

 .  آخط ٭َط ٜكّٛ ؾإْ٘ ٜهٔ مل ٚإٕ ؾطن٘

 .  اؿر َجٌ ، ؾطنا اْكًب ٚقتٗا ٗ ٓؿٌاي ٚقع إشا غرلٖا ٜػع ٫ بٛقت إ٪قت١ ايٛادب١ ايعباز٠:  ايجايح ايسيٌٝ

 ٜسضٟ ٫ ٖٛ ؟ ٖهٔ غرل ٚايتعٌٝ ٜعٌ نٝـ ، ايهسٜٔ بٌ اؾُع أٚدب ؾكس ايتعٌٝ أٚدب َٔ:  ايطابع ايسيٌٝ
 ؟ ٫ أّ ثبت ايؿٗط

 َهإض َٔ غسا نإ إٕ: قاٍ إشا أْ٘ ٜطٕٚ اؾُٝع ؾإٕ ، ضَهإ َٔ ّٜٛ آخط ٗ ايذلزز ع٢ً ايكٝاؽ:  اـاَؼ ايسيٌٝ
 .  ايؿٗط أٍٚ ٗ نإ َا عًٝ٘ ؾًٝكؼ ، قشٝض قَٛ٘ إٔ ْٝعا عٓسِٖ ، بكا٥ِ ؾًػت ٜهٔ مل ٚإٕ ، قا٥ِ ؾأْا

 ، ايكٝاّ عسّ ؾا٭قٌ ، ايؿٗط أٍٚ غ٬ف ، ايكٝاّ بكا٤ ا٭قٌ ٭ٕ ؛ ٚآخطٙ ايؿٗط أٍٚ بٌ ؾطقا مث١ بإٔ:  ْٛقـ
 .  ؾعبإ ُاّ ا٭قٌ

 ٚدٛز ع٢ً ايكٝاؽ ، ٚعسَ٘ ايجبٛت ع٢ً يٝؼ ٚايكٝاؽ ، ايذلزز سكٌ قس ؾإْ٘ ، بٗصا قٌٝ يٛ ست٢:  قايٛا:  ضز
ٍّ ٗ ايذلزز  .  ٚد٘ ي٘ ٖٚصا ، َٛدٛز ؾايذلزز ، ايؿٗط أٍٚ ٗ تطزز قس شاى إٔ نُا ايؿٗط آخط ٗ تطزز ٖٛ ، ن

 : ايطادض

 هع٥٘ ؾإْ٘ ضَهإ َٔ أقبض ثِ ، نصا ؾػأقّٛ ٚإ٫ ؾطنٞ ؾٗٛ ضَهإ َٔ غسا نإ إٕ:  قاٍ إشا ، ايجاْٞ ايكٍٛ ٖٛ
 ٗ إ٫ أسٝاْا ايؿٗط زخٍٛ ٜبًػِٗ ٫ ايٓاؽ ٭ٕ ؛ ب٘ ايعٌُ إ٫ ايٓاؽ ٜػع ٫ ايصٟ ٖٛ ٖصا نإ َه٢ ظَٔ ٚٗ ،

 



  المطيري فهد:  د.  أ الشيخ فضيلة                                                                                                                                                       الصيام كتاب - زادالمستقنع

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتمدمة العلمٌة الدورة
61 

 إشا بٌ ، ايػٗط ع٢ً ٜتعٛزٕٚ اٯٕ نايٓاؽ ٜهْٛٛا مل إانٞ ايعَٔ ٗ ٚايٓاؽ ، ْا٥ُا ٜهٕٛ قس ٚاٱْػإ ، ايًٌٝ آخط
:  ي٘ قٌٝ ؾإشا ، ايعؿا٤ ق٠٬ َِٓٗ اٱْػإ ٜسضى إٔ َهإ ايكعٛب١ َٔ ، ايعؿا٤ ٜكًٕٛ ازٕٜٚه ٫ ايعؿا٤ دا٤

 .  عًٝ٘ ٜهٕٛ َا أؾل َٔ ؾٗصا ، اـدل ٜأتٞ ست٢ ؾذطا 1 أٚ 12 ايػاع١ ست٢ اقدل

ٍٔٵ:  اهلل ضٓ٘ قا  .  أؾططٳ اٱِؾطاضٳ ْٳ٣ٛ ٚٳَ
 : اٱؾطاض ب١ٝٓ ايكّٛ قطع

 سهُا أٚ شنطا َٛدٛز٠ تهٕٛ إٔ إَا ، بكا٩ٖا ا٭قٌ اي١ٝٓ ٚإٔ - ايك٠٬ ٗ تكسّ ٚقس - اْكطعت ْٝت٘ قطع ٣ْٛ َٔ
 قس يهٔ ، آخطٖا إٍ ايك٠٬ أٍٚ َٔ تكٛضٖا ّهٔ ، ايك٠٬ ٗ خاق١ ؛ ٜهٕٛ َا أٌْ َٚٔ ، َػتشػٔ ٚايصنط ،

 إٍ ايعباز٠ أٍٚ َٔ ْٝت٘ سهِ اٱْػإ اغتكشب ؾإشا ، ايصنط ٫ اؿهِ بكا٤ اؾتٴطط ٚشلصا ، َؿك١ َٔ ْٛع ؾٝ٘ ٜهٕٛ
 ْٝت٘ بكا٤ ؾا٭قٌ ، غؿا أٚ شلا أٚ ، دًؼ أٚ ْٚاّ ، ايؿذط طًٛع قبٌ ٣ْٛ إشا ايكٝاّ ٚٗ ضَهإ ٚٗ ، نؿت٘ آخطٖا
 اٱَػاى ، ٚإَػاى ١ْٝ ايكّٛ ٭ٕ ؛ ٝاّايك ضنين أسس غكط اْكطعت ٚإشا ، اي١ٝٓ اْكطعت ايكطع ٣ْٛ إشا ، سهُا

 قطع ٭ْ٘ ؛ اْكطعت ايك٠٬ قطع ايك٠٬ ٗ ٣ْٛ َٔ إٔ نُا ، ايكّٛ بطٌ قطعت ؾإشا ، قطعت اي١ٝٓ يهٔ َٛدٛز
 ايك٠٬ ؾإٕ ، أخط٣ ؾطٜه١ ٗ أْ٘ ع٢ً بٓا٤ َٓٗا ؾػًِ ، ؾطٜه١ ق٢ً إشا اٱْػإ إٔ ايؿكٗا٤ شنط ٚيصا ، اي١ٝٓ

 ايعباز٠ ٜػتأْـ إٔ بس ؾ٬ ، اؿهِ اغتكشاب قطع ٭ْ٘ ؛ ا٭ٍٚ ايؿطٜه١ عًٝٗا ٜبين ٫ يهٔ ، ْؿ٬ ٚتكع ، قشٝش١
 ؾٌٗ ، ٚشٴنط ، ايؿذط ق٠٬ ٗ أْ٘ ع٢ً بٓا٤ غًِ ثِ ، ايعٗط ق٠٬ َٔ ضنعتٌ ق٠٬ ق٢ً أْ٘ قسض ؾًٛ ، دسٜس َٔ

 َٔ ؾتؿطع ، اؿهِ اغتكشاب قطعت ٭ْو ؛ دسٜس َٔ ق٬تو اغتأْـ:  ٜكاٍ ، ٫ ؟ ضنعتٌ ٚأنٌُ قِ:  ي٘ ٜكاٍ
 ٣ْٛ ثِ قا٥ُا اٱْػإ نإ إشا:  ٜكاٍ ، ْؿػ٘ ايه٬ّ ايكٝاّ ٚٗ ، ايػٗٛ غذٛز ٗ عٓ٘ ايه٬ّ ٚتكسّ ، دسٜس

 .  ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ، قَٛ٘ ٜؿػس ؾإْ٘ اٱؾطاض
 : أزيتِٗ

 .  نايك٠٬ َٓٗا اـطٚز ب١ٝٓ ستؾؿػ ، اي١ٝٓ ؾططٗا َٔ عباز٠ أْٗا:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 .  قطعٗا ٜٟٓٛ أ٫:  سهُا ، سهُا ٚإَا شنطا إَا ، ايعباز٠ أدعا٤ ْٝع ٗ ٚدٛزٖا ٜعتدل اي١ٝٓ إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 . اؿٓاب١ً َٔ ساَس ابٔ شٖب إيٝ٘ ٚ ، إؿطط بتٓاٍٚ إ٫ ٜٓكطع ٫ ايكّٛ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 : زيًِٝٗ

 .  نايك٠٬ ، َٓٗا اـطٚز ب١ٝٓ تؿػس ؾًِ ، ؾاغسٖا ٗ هٞإ ًٜعّ عباز٠ ٭ْٗا -

 .  اْكطعت ايك٠٬ قطع ٣ْٛ إشا أْ٘ اؾُٗٛض قٍٛ تكسّ قس ٭ْ٘ ، اهلل ضٓ٘ ي٘ َػًِٖ غرل ٖٚصا

 : ايطادض

 .  أؾطط ايؿطط ٣ْٛ ؾإشا ، قٝاَا أٚ ق٠٬ ناْت غٛا٤ ، تٓكطع ؾإْٗا ايعباز٠ قطع ٣ْٛ َا َت٢ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ

 : اي١ٝٓ قطع تعًٝل

 أْ٘ اهلل ضٓ٘ ؾٝدٓا ضدض ، إؿطط تٓاٍٚ إشا إ٫ ٜؿطط ٫ ؾإْ٘ ، نصا غآنٌ:  قاٍ يٛ ، َؿطط ؾعٌ ع٢ً ايكطع عًل يٛ
 .   بصيو إ٫ ٜؿطط ٫
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 : اي١ٝٓ قطع ٗ ايذلزز

 ٚقس ، ايكطع ٚعسّ اؾعّ ؾٝٗا ٜؿذلط اي١ٝٓ ٭ٕ ؛ ٜبطًٗا اي١ٝٓ ٗ ايذلزز إٔ ٕٜطٚ ايعًُا٤ ، ٫ أٚ ٜؿطط ٌٖ تطزز يٛ
 تعٍٚ ست٢ اي١ٝٓ بكا٤ ا٭قٌ ٭ٕ ؛ ٜهط ٫ بٗا اؾعّ بعس اي١ٝٓ ٗ تطزز إشا أْ٘ ايكشٝض:  ؾكاٍ اهلل ضٓ٘ ؾٝدٓا ضدض
 ٜهطٙ ٫ بٗا اؾعّ بعس اي١ٝٓ ٗ تطزز إشا أْ٘ ايكشٝض ،  غرلٖا ٗ أٚ ايك٠٬ ٗ ، يًٓاؽ غع١ ؾٝ٘ ٖٚصا ، داظّ بأَط
 َكُٝا نإ إشا ، ٫ ؟ ٚايؿطب با٭نٌ شيو بعس ايؿطط ي٘ هٛظ ٌٖٚ ، ضَهإ ْٗاض ٗ ست٢ ، دعَا بكطعٗا هعّ ست٢

 نإ يٛ يهٔ ، ْٝت٘ بكطع آمثا ٜٚهٕٛ ، ايّٝٛ ٖصا ٜٚكهٞ ، ايّٝٛ بك١ٝ إَػاى ًٜعَ٘ بٌ ، ٚايؿطب ا٭نٌ ي٘ هٛظ ٫
 ،  اؿٓاب١ً َصٖب ٖٛ نُا ، ايٓٗاض أثٓا٤ َٔ ايؿطط دٛاظ ايطادض إٔ تكسّ ، ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ ْٝت٘ ٜكطع إٔ أضازٚ ، َػاؾطا

 ٜأنٌ إٔ ي٘ ٚداظ ، أؾطط َػاؾط ٖٚٛ ، ضَهإ ْٗاض أثٓا٤ اٱؾطاض ٣ْٛ ؾإشا ، هٝعْٚ٘ ؾ٬ اؾُٗٛض أَا ، ٚإغشل
 ٚضدض ، أؾططت ؾ٬ٕ قسّ إشا ٜكٍٛ نإٔ ، أؾطط إعًل ٚقع إشا أْ٘ ايؿكٗا٤ َٔ نجرل قٍٛ ؾع٢ً عًل إشا أَا ، ٜٚؿطب

 َٔ أدعا٤ ٚهعٌ ، اي١ٝٓ ٜبطٌ أْ٘ ٜط٣ ايؿكٗا٤ َٔ ؾهجرل ايذلزز أَا ، إؿطط تٓاٍٚ إشا إ٫ ٜؿطط ٫ أْ٘ اهلل ضٓ٘ ؾٝدٓا
: )  - اهلل ضٓ٘ - قاٍ ي١ٝٓا بكا٤ ا٭قٌ ٭ٕ ، ٜبطًٗا ٫ عَُٛا ايعباز٠ ٗ ايذلزز إٔ ٜط٣ ٚؾٝدٓا ، ١َٜٛٓ غرل ايعٌُ

 .  أعًِ ٚاهلل ،(  داظّ بأَط تعٍٚ ست٢ اي١ٝٓ بكا٤ ا٭قٌ ٭ٕ ؛ ٜهط ٫ أْ٘ بٗا اؾعّ بعس اي١ٝٓ ٗ تطزز إشا أْ٘ ايكشٝض

  . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس
 

  ايهؿاض٠ ٜٚٛدب ايكّٛ ٜؿػس َا باب
 

 .  ايهؿاض٠ ٜٚٛدب ، ايكّٛ ٜؿػس َا شنط ٗ بسأ ، ايكٝاّ بؿطٚط تتعًل َكس١َ اهلل ضٓ٘ إ٪يـ قسّ ٕا

 {ًَاشْشَثٌُا ًَكُهٌُا نَكُىْ انهَّوُ كَزَتَ يَب ًَاثْزَغٌُا ثَبشِشًُىٍَُّ فَبنْأٌََ} قٛي٘ ٗ تعاٍ اهلل شنطٖا ، ث٬ث١ إؿططات أقٍٛ إٔ ٚيٝعًِ
 .  ٚاؾُاع ٚايؿطب ا٭نٌ ، ايج٬خ ٖصٙ

 ( . ْاع أٚ ، خاضز خطٚز أٚ زاخٌ زخٍٛ: )بكٛي٘ بعهِٗ ٚعطؾٗا ، ايؿطط ٘ب ٜٛدس َا:  بإؿططات ٚإطاز

 :  ْٛعٌ ع٢ً ٚإؿططات

 .  عًٝٗا فُع َؿططات -1

 .  ؾٝٗا كتًـ َؿططات -2

 ٗ اختًؿٛا قس ناْٛا ٚإٕ ، اؾ١ًُ ٗ ، ٚايٓؿاؽ ٚاؿٝض ، ٚاؾُاع ٚايؿطب ا٭نٌ ؾٗٞ:  عًٝٗا اجملُع إؿططات أَا
 . إػا٥ٌ ٖصٙ تؿاقٌٝ

 . اخل....  ٚا٫نتشاٍ ٚاؿذا١َ نايك٤ٞ ، اهلل ؾا٤ إٕ إ٪يـ ن٬ّ ٗ غتأتٞ ؾٝٗا إدتًـ ٚإؿططات

 :  أٜها ْٛعٌ ع٢ً ايهؿاض٠ ٜٛدب ٚايصٟ

 .  عًٝ٘ َتؿل ْٛع -1

 .  ؾٝ٘ كتًـ ْٛع -2

 .  ايهؿاض٠ عًٝ٘ ٚدبت إطأ٠ داَع إشا ايطدٌ إٔ ع٢ً اتؿكٛا ، اؾُاع:  عًٝ٘ إتؿل

 .  اهلل ؾا٤ إٕ َٛانع٘ ٗ عٓ٘ ايه٬ّ غٝأتٞ ؾٝ٘ ٚإدتًـ

ٍٔٵ: اهلل ضٓ٘ قا ٌٳ َٳ ٚٵ أن  .  ؾٳٔطبٳ أ

 .  ٚاٱْاع ٚايػ١ٓ ايهتاب ب٘ ايؿطط ع٢ً زٍ ٚقس ، ا٭ٍٚ إؿطط ٖصا

  . {ًَاشْشَثٌُا ًَكُهٌُا نَكُىْ انهَّوُ كَزَتَ يَب ًَاثْزَغٌُا ثَبشِشًُىٍَُّ فَبنْأٌََ} تعاٍ اهلل ؾكٍٛ:  ايهتاب أَا

 ٜسعط ايكسغٞ اؿسٜح ٗ قاٍ تعاٍ اهلل إٕ قاٍ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ : ايػ١ٓ َٚٔ
 .  ايبداضٟ اٱَاّ أخطد٘ صأدًٞ َٔ ٚؾٗٛت٘ ٚؾطاب٘ طعاَ٘

 . ٚغرلٙ قسا١َ ابٔ ْكً٘ ، َؿططإ أُْٗا ع٢ً اٱْاع ايعًِ أٌٖ َٔ طا٥ؿ١ ْكٌ قس : اٱْاع
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 أنٌ ؾًٛ ، إعتاز ٚغرل ٚإعتاز ، ٚايٓاؾع ٚايهاض ، ٚايهجرل ايكًٌٝ بٌ ؾٝ٘ ؾطم ٫( ؾطب أٚ أنٌ َٔ) ٕ٪يـا ٚقٍٛ
 ٜتػص٣ ٫ٚ ، إعس٠ ٗ ُٜٓاع ٫ ؾُٝا ايعًُا٤ اختًـ ٚقس ، اهلل ضٓ٘ ن٬َ٘ عُّٛ ٗ ٜسخٌ سذطا أنٌ أٚ غٴُا

 أٚ ا٫بت٬ع ٖٛ ٌٖ ، ايؿطط ٜٛدب ايصٟ إع٢ٓ ٗ فا٫خت٬ ٖٛ اـ٬ف ٚغبب ، ٚاـطظ ناؿك٢ ، ب٘ اٱْػإ
 َٔ َِٚٓٗ ، َؿطط ؾإْ٘ ٚايؿطب ا٭نٌ قٛض٠ ع٢ً سكٌ َا نٌ:  ؾكاٍ ، ايكٛض٠ إٍ ْعط ايبعض ، ٚايًص٠ ايتػص١ٜ

 ًؿٛااخت إع٢ٓ إٍ ْعطٚا ٚايصٜٔ ، إؿطط ؾٗٛ ْٝعا ُٖا أٚ ايًص٠ أٚ ايتػص١ٜ ب٘ سكًت َا نٌ:  ؾكاٍ ، إع٢ٓ إٍ ْعط
 ؼسخ إٔ ّهٔ ٫ ، ايػايب ٗ ّهٔ ٫ ٖٚصا ؟ بُٝٓٗا اؾُع أٚ ، ايًص٠ أٚ ايتػص١ٜ ٖٛ إعتدل إع٢ٓ ٌٖ ، بِٝٓٗ ؾُٝا
 .  ايؿطط٠ عٔ خطز ؾُٝا إ٫ ، تػص١ٜ ب٘ ؼكٌ ٫ٚ إؿطٚب أٚ بإأنٍٛ يص٠

 : ٜػصٟ ٫ٚ ُٜٓاع ٫ َا اٱؾطاض

 :  قٛيٌ ع٢ً ، ايتػص١ٜ ب٘ ؼكٌ ٫ٚ ُٜٓاع ٫ ؾُٝا ا٤ايعًُ اختًـ

 ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، أؾطط ب٘ اٱْػإ ٜتػص٣ ٫ٚ ُٜٓاع ٫ َا ابتًع َٔ إٔ : ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 ٖٓا ، إؿططات ٗ ايهؿاض٠ إهاب ٗ إصاٖب أٚغع ٖٛ إايه١ٝ َٚصٖب ، ايهؿاض٠ عًٝ٘ إٔ إايه١ٝ ظاز بٌ ، ٚاؿٓاب١ً

 ب٘ ؼكٌ َا أنٌ ٚإشا ، ايهؿاض٠ ٚعًٝ٘ ٜؿطط ؾإْ٘ ُٜٓاع ٫ٚ ايتػص١ٜ ب٘ ؼكٌ ٫ َا ؾطب أٚ أنٌ إشا ، شلِ َػأي١ أٍٚ
 .  أٍٚ باب َٔ ايهؿاض٠ عًٝ٘ ٚػب ٜؿطط ؾإْ٘ ٚايًص٠ ايتػص١ٜ

 :  أزيتِٗ

 { .ًَاشْشَثٌُا ًَكُهٌُا نَكُىْ انهَّوُ كَزَتَ يَب ثْزَغٌُاًَا ثَبشِشًُىٍَُّ فَبنْأٌََ}:  تعاٍ اهلل قٍٛ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ، بطْٛهِ ٗ ُٜٓاع َا نًٛا أٚ ، ْاؾعا نًٛا:  ٜكٌ مل ، بكٝس َكٝس غرل َطًكا دا٤ ٚايؿطب ا٭نٌ إٔ:  ا٫غتس٫ٍ ٚد٘

 .  إؿٝس ٚغرل ٚإؿٝس ٚايٓاؾع ايهاض ؾٝ٘ ؾٝسخٌ

 ٖا ايٛن٤ٛ إِا:) قاٍ أْ٘ ، عباؽ ابٔ أثط ٖٚٛ ، ايػابك١ اٯ١ٜ َٔ ٫ٍا٫غتس بٛد٘ ًٜشل إٔ ّٚهٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 سػٔ:  اشلٝجُٞ ٚقاٍ ، ايٟٓٛٚ ٚسػٓ٘ ، ايبٝٗكٞ أخطد٘( خطز ٖا ٚيٝؼ زخٌ ٖا ٚايؿطط ، ٜسخٌ ٖا ٚيٝؼ ىطز

 .  َعتاز غرل أّ َعتازا ، ناضا أّ نإ ْاؾعا ، زاخٌ نٌ ؾٝ٘ ٜسخٌ ، عاَا دا٤ ٚقس ، قشٝض أٚ

 ٫ ؾإْ٘ ، طبٝعٞ أَط ٖٚصا ، ضٜك٘ ابتًع إشا اٱْػإ ع٢ً ايعًُا٤ أْع ؾكس ، باٱْاع خٴل قس عَُٛ٘ بإٔ:  ْٛقـ 
   ٜؿطط

 قس أْ٘ عًٝ٘ ٜكسم ٫ ٭ْ٘ ؛ ٜؿطط ؾإْ٘ َٓ٘ ا٫سذلاظ ّهٔ ؾ٦ٝا بًع ؾإشا ، اٱَػاى ٖٛ ايكٝاّ إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 . ٚايؿطاب ايطعاّ عٔ أَػو

 بسٕٚ ، ٜابػا أٚ ضطبا اـبع بًع اٱْػإ إٔ يٛ ٚيصا ؛ َعتدل٠ غرل ا٭نٌ قؿ١ ٗ ٚايعاز٠ ايعطف إٔ:  ابعايط ايسيٌٝ
 .  ٫ أٚ َػص ٖٛ ٌٖ ، إأنٍٛ ٗ َعتدلٜٔ غرل ؾُٗا ، ا٭نٌ قؿ١ ٗ َعتدلٜٔ غرل ناْا ؾإشا ، ٜؿطط ؾإْ٘ ، َهؼ

 ٖصٙ ٗ َٛدٛز٠ غرل ٚايتػص١ٜ ، ايتػص١ٜ ٖٞ ايكا٥ِ ططٜؿ أدًٗا َٔ اييت ايع١ً بإٔ:  اغتس٫شلِ ٜٓاقـ إٔ ّٚهٔ
 . اؿاٍ ٖصٙ ٗ َؿكٛز٠ ٚايتػص١ٜ ، ايتػص١ٜ ٖٛ ٚايؿطب با٭نٌ ،ٚإطاز تػص١ٜ مث١ يٝؼ يهٔ ، أنٌ مث١ ْعِ ، ايكٛض٠
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 ضنٞ ًش١ط أبٞ ضأٟ ٖٚٛ ، ٚمٛٙ ناـطظ ، ٜؿطط ٫ ب٘ اٱْػإ ٜتػص٣ ٫ٚ ُٜٓاع ٫ َا بًع َٔ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ 
 . اٱغ٬ّ ؾٝذ اختٝاض ٖٚٛ ، سعّ ابٔ ضأٟ ٚ ، قاحل بٔ ٚاؿػٔ ، إايه١ٝ بعض شٖب إيٝ٘ ٚ ، عٓ٘ اهلل

 :  أزيتِٗ

 ٚشنط ، اشلٝجُٞ شنط نُا ٜع٢ً ٚأبٛ ايبعاض أخطد٘ ، ايبٳطٳز ٜأنٌ نإ أْ٘ ، طًش١ أبٞ عٔ َٓكٍٛ أثط:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  عٓ٘ ثابت رلغ أْ٘ قسا١َ نابٔ ايعًِ أٌٖ َٔ طا٥ؿ١

 َٚا ، ايٓازض بايؿ٤ٞ ٫ إعتاز بايؿ٤ٞ ٜعًل إِا ٚاؿهِ ، إعتاز ا٭نٌ َٔ َٓعا إِا ٚايػ١ٓ ايهتاب إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ا٭قٌ ع٢ً ٜبك٢ غٛاٙ

 ايطٜل ًعٚب ، ٜؿطط ٫ ٜٓؿع ٫ َا بًع نصيو - تكسّ نُا - باٱْاع ٜؿطط مل ضٜك٘ بًع يٛ اٱْػإ إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 . ايعطـ ٫ٚ اؾٛع ٜسؾع ٫ ، ٜٓؿع ٫

 .  ايكٛض٠ ٖصٙ ٗ َٓعس١َ ٚايتػص١ٜ ، ايتػص١ٜ ٚايؿطب ا٭نٌ َٔ إككٛز إع٢ٓ إٔ:  ايطابع ايسيٌٝ

 : ايطادض

 ، ايتػص١ٜ ٖٚٛ إع٢ٓ إٍ ْعطْا ٚإشا ، ايطادض ٖٛ ا٭ٍٚ ؾايكٍٛ ٚايؿطب ا٭نٌ بكٛض٠ َعًل اؿهِ إٔ إٍ ْعطْا إشا
 ع٢ً إؿططات ٗ ِؿٞ إٔ بس ٫ٚ ، َػص١ٜ غرل ٭ْٗا ؛ ٜؿطط ٫ ٚمٖٛا اـطظ بًع ٚإٔ ، ايجاْٞ ايكٍٛ َٔ بس ٫ إْ٘ؾ

 َٔ عًٝٗا اؿهِ ٜٓبين َػا٥ٌ ٚغتأتٞ ، ايكاز١َ إػا٥ٌ تتٓاقض ٫ ست٢ عًٝٗا ِؿٞ اييت ا٭قٍٛ ْعطف ، ثابت١ ططٜل
 .  إعاقط٠ ؿططاتإ ع٢ً مهِ إٔ ا٭قٍٛ بٗصٙ ْٚػتطٝع ، ٖٓا

 اؿهِ ٜب٢ٓ َػا٥ٌ ٚغتأتٞ ، ٜؿطط ٫ ب٘ ٜتػص٣ ٫ٚ ُٜٓاع ٫ َا أنٌ َٔ إٔ ، ايجاْٞ ايكٍٛ ٖٛ أعًِ ٚاهلل ٚايطادض
 ؾإٕ ٚايؿطب ا٭نٌ بكٛض٠ َعًكا اؿهِ نإ يٛ:  َجا٫ ْٚعطٞ ، ايتػص١ٜ ٖٚٛ ٚايؿطب ا٭نٌ َع٢ٓ ٚدٛز ع٢ً ؾٝٗا

 اٱبط ؾإٕ ٖٚٛايتػص١ٜ إع٢ٓ إٍ ْعطْا ٚإشا ، ٚايؿطب ا٭نٌ قٛض٠ ؾٝٗا وكٌ ٫ ٭ْ٘ ؛ ايكا٥ِ تؿطط ٫ إػص١ٜ اٱبط
 .  إع٢ٓ ؿكٍٛ ؛ َؿطط٠ إػص١ٜ

ٍاهلل ضٓ٘ قا  :ٔٚ  .  اغٵتٳعٳَط َأ

 ايٓاؽ ٚنإ ، اؾٛف سس ع٢ً اؾٝٗ هِاؿ ٜٓبين إػأي١ ٖٚصٙ ، ا٭ْـ ٗ ٜٛنع زٚا٤ ٖٚٛ ، ايػٻعٴٛط اغتدسّ أٟ
 اٯٕ بسي٘ ٜأخصٕٚ ايٓاؽ نإ ٚإٕ ، نٝل ْطام ع٢ً اٯٕ ٜػتدسّ ٚضَا ، قطٜب ٚقت إٍ ايػعٛط ٜػتدسَٕٛ

 :  َػأيتإ ايػعٛط َػأي١ ٚؼت ، غرلٙ أّ ايعناّ بػبب غٛا٤ ، بٗا ايتساٟٚ أدٌ َٔ ا٭ْـ ٗ تٛنع قططات

 . ؟ ٫ أٚ َٓ٘ إؿطط بسخٍٛ اٱْػإ ٜؿطط طبٝعٞ َٓؿص ا٭ْـ ٌٖ:  ا٭ٍٚ إػأي١
 ، اؾٛف إٍ ٜكٌ َٓؿص ٚأْ٘ ، اٱْػإ أؾطط ططٜك٘ عٓ٘ إؿطط زخٌ إشا ، طبٝعٞ َٓؿص ا٭ْـ إٔ:  ايعًِ أٌٖ ْٗٛض

 . ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘

 :  زيًِٝٗ

 تهٕٛ إٔ إ٫ ا٫غتٓؿام ٗ ٚبايؼط قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ قبٹط٠ بٔ يكٝط سسٜح -
 ، ٚا٭يباْٞ ، ٚاؿانِ ، ايكطإ ٚابٔ ، ٚايبػٟٛ ، نايذلَصٟ ايعًِ أٌٖ َٔ طا٥ؿ١ ٚقشش٘ ، اـُػ١ أخطد٘ص قا٥ُا
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 إا٤ ٭ٕ ؛ ؾٝ٘ بايؼ إشا اٱْػإ قٝاّ ع٢ً ٜ٪ثط ا٫غتٓؿام إٔ ٚايػبب ، ا٫غتٓؿام ٗ تبايؼ ؾ٬ قا٥ُا نٓت ؾإٕ أٟ
 .  قٝاَ٘ ع٢ً ؾٝ٪ثط ، دٛؾ٘ إٍ ٜسخٌ

 َٓؿص ٭ْ٘ ؛ ٜؿطط ٫ ؾإْ٘ سًك٘ إٍ ؾ٤ٞ أْؿ٘ عدل زخٌ اٱْػإ إٔ ؾًٛ ، َٓؿص غرل أْ٘ إٍ:  اهلل ضٓ٘ سعّ ابٔ ٚشٖب
 .  سًك٘ ٗ طعُا ٚدس ٚإٕ َؿططا َٓؿصا يٝؼ ، طبٝعٞ غرل

 : قٛضتإ ؼت٘ ٖٚصا ، ا٭ْـ َع ؾ٤ٞ بسخٍٛ ايكا٥ِ ٜؿطط ٌٖ : ايجا١ْٝ إػأي١

 .  سًك٘ إٍ ايساخٌ ٜكٌ إٔ : ا٭ٍٚ ايكٛض٠

 .  ٚخٝاؾُٝ٘ أْؿ٘ ٗ ٜبك٢ بٌ ، سًك٘ إٍ ايساخٌ ٜكٌ أ٫ : ايجا١ْٝ ايكٛض٠

 :  قٛيٌ ع٢ً ايعًُا٤ اختًـ ؾكس ، سًك٘ إٍ ؾٛقٌ ، أْؿ٘ َع ايػعٛط أزخٌ إشا أَا

 .  ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ،  اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ٜؿطط ؾإْ٘ ، ك٘سً إٍ ايػعٛط ٚقٌ إشا أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ

 :  أزيتِٗ

 إٔ إ٫ ا٫غتٓؿام ٗ ٚبايؼ) قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ قدل٠ بٔ يكٝط عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ٗ اٱْػإ بايؼ إشا:  ايؿكٗا٤ َٔ نجرل قاٍ قسٚ ، ايكٝاّ ع٢ً ا٭ْـ عدل إا٤ زخٍٛ تأثرل ع٢ً ٜسٍ ٖا( قا٥ُا تهٕٛ

 ٜصٖب ٫ ايػايب ٗ ايساخٌ ٭ٕ ؛ ْعط ؾٝ٘ ٖٚصا ، قٝاَ٘ ع٢ً ٜ٪ثط ٖٚصا ، زَاغ٘ إٍ ٜسخٌ إا٤ ؾإٕ ، ا٫غتٓؿام
 إيٝ٘ إؿطط بٛقٍٛ وسخ ايصٟ اؾٛف سس ٗ ٜسخٌ ٫ ٚايسَاؽ ، اـٝاؾِٝ ٚ اؿًل إٍ ٜصٖب ٚإِا ، ايسَاؽ إٍ
 .  ططايؿ

 ٔضٟ ْٛع ي٘ وكٌ ٚ ايطعاّ طبذ ايسخٍٛ بٗصا ٚوكٌ ، دٛؾ٘ إٍ زخٌ سًك٘ إٍ إا٤ زخٌ إشا أْ٘:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 . ايعطـ َٔ

 إٔ إٍ إؾاض٠ ٖصا ٚنإٔ ، ٚايؿطب ا٭نٌ قٛض٠ ع٢ً ٜكع مل ٚإٕ ، ٚايؿطب ا٭نٌ َع٢ٓ ؾٝ٘ ٚ٭ٕ:  ايجايح ايسيٌٝ
 ، ايؿطب أٚ ا٭نٌ قٛض َٔ ا٭ْـ عدل ايسخٍٛ ؾًٝؼ ، ٚايؿطب ا٭نٌ قٛض٠َ ايتػص١ٜ ٚيٝػت ، ايتػص١ٜ ٖٞ ايع١ً
 .  َعٓاُٖا ؾٝ٘ يهٔ

 ٭ْ٘ ؛ ا٭ٍٚ نكٛي٘ ، اهلل ضٓ٘ سعّ ابٔ شٖب إيٝ٘ ، ٜؿطط مل سًك٘ إٍ ايػعٛط ؾٛقٌ اغتعط إشا أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 ٗ ٜبايؼ إٔ ايكا٥ِ غرل ع٢ً أٚدب ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ؾايٓيب:  قاٍ ، قدل٠ بٔ يكٝط ؿسٜح ، َٓؿص أْ٘ ٜط٣ ٫

 ، بايكٝاّ َتعًكا يٝؼ ٚاؿهِ ، ؾٝ٘ إبايػ١ ٚعسّ ا٫غتٓؿام ٗ إبايػ١ بٌ باـٝاض ؾٗٛ ايكا٥ِ ٚأَا ، ا٫غتٓؿام
 ٖٚصا ، ايكٝاّ ٕػأي١ تعطض اؿسٜح ٗ ٚيٝؼ ، إبايػ١ إٍ ايكٝاّ َٔ ايس٫ي١ قطف ؾٗٛ ، بإبايػ١ َتعًل ٖٛ ٚإِا

 ٗ بايؼ) ٜكٍٛ نٝـ ، َٚطازٙ غٝاق٘ عٔ يًه٬ّ ٚقطف ، ظاٖطٙ عٔ يًؿغ قطف بأْ٘ ْٛقـ سعّ ابٔ شنطٙ ايصٟ
 ٖٚٓا ؟ باـٝاض ؾٗٛ ايكا٥ِ ٚأَا ايكا٥ِ يػرل ٚادب١ إبايػ١ إٔ إٍ ايس٫ي١ تكطف ثِ( قا٥ُا تهٕٛ إٔ إ٫ ا٫غتٓؿام

 ايكا٥ِ َبايػ١ َٔ َٓعت ٚع١ً غببا مث١ إٔ ع٢ً ٜسٍ ٖصا ؟ ا٫غتٓؿام ٗ بإبايػ١ ٜ٪َط ٫ ايكا٥ِ ٕاشا:  غ٪اٍ ٜجٛض
 .  عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ عا١َ إيٝٗا إككٛز٠،ٚشٖب ٖٞ ايع١ً ،ٖٚصٙ دٛؾ٘ إٍ إا٤ زخٍٛ ٖٚٞ ، ا٫غتٓؿام ٗ
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 ٫ أٚ ٜؿطط ؾٌٗ ، ا٭ْـ ٗ اغتكط ، خٝاؾُٝ٘ إٍ ٚقٌ بٌ ، سًك٘ إٍ ٜكٌ ؾًِ اٱْػإ اغتعط إشا : ايجا١ْٝ إػأي١
 .؟
 :   قٛيٌ ع٬ً إػأي١ ٖصٙ ٗ ايعًُا٤ اختًـ 

 بعض ٭ٕ ؛ إؾهاٍ ٖٓاى نإ ٚإٕ ، اؿٓاب١ً عٓس إصٖب ٖٚٛ ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ٜؿطط ٫ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 ، قَٛ٘ ؾػس زَاغ٘ أٚ سًك٘ إٍ ؾٛقٌ اغتعط يٛ: ) قاٍ إطزاٟٚ يهٔ ، بايتؿطرل ايكٍٛ اؿٓاب١ً إٍ ٜٓػب ايعًُا٤

 ٫ سًك٘ إٍ ٜكٌ مل إشا أْ٘ َؿَٗٛ٘ ، اٱقٓاع ٗ ايصٟ ٖٚٛ ، إصٖب ٖٛ أْ٘ ع٢ً ْل إطزاٟٚ ؾإٕ ،( إصٖب ٖصا
 .عجٌُٝ ابٔ ؾٝدٓا ٚاختٝاض( ايؿطط عسّ) اٱغ٬ّ ؾٝذ اختٝاض ٖٚٛ ، ب٘ اٱْػإ ٜؿطط

 : زيًِٝٗ

 ثِ اؿًل إٍ ٜكٌ أ٫ أدٌ َٔ إٓع ٭ٕ ؛ َٛدٛز غرل ا٫غتٓؿام ٗ بايػ١إ َٓعت أدً٘ َٔ ايصٟ إع٢ٓ إٔ -
 َا بصيو ؾٝشكٌ ، ٚدٛؾ٘ سًك٘ إٍ إا٤ ٜٓعٍ َٓدطٜ٘ إا٤ ْؿل َٔ) اٱغ٬ّ ؾٝذ ٜكٍٛ ، ٜكٌ مل ٖٚٓا ، اؾٛف
 بؿطب وكٌ نُا ، َ٘عست ٗ ايطعاّ ب٘ ٜٚطبذ ، ايعطـ ب٘ ٜٚعٍٚ ، إا٤ بصيو بسْ٘ ٜٚتػص٣ ، بؿُ٘ يًؿاضب وكٌ

 .  َٛدٛز٠ غرل إبايػ١ َٓعت أدًٗا َٔ اييت ؾايع١ً ،( إا٤

 ، ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ٜؿطط ؾإْ٘ سًك٘ إٍ ٜكٌ ٚمل ، خٝاؾُٝ٘ إٍ ايػعٛط ٚقٌ إشا:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ٚغرلٙ قسا١َ نابٔ اؿٓاب١ً ٚبعض

 :  أزيتِٗ

 َجٌ ؾٗٛ أْؿ٘ ٗ ايػعٛط ٚنع إشا ٚاٱْػإ ،( قا٥ُا تهٕٛ إٔ إ٫ ا٫غتٓؿام ٗ ٚبايؼ) اؿسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ٖٞ ايع١ً ع٢ً زيٌٝ اؿسٜح ٗ ٜأت ٚمل ، يًكا٥ِ ٖٓٛع١ ا٫غتٓؿام ٗ ٚإبايػ١ ، ا٫غتٓؿام ٗ بايؼ ايصٟ ايؿدل
 يٛ ؾُٝا ؾا٬َ إبايػ١ ٔع ايٓٗٞ ؾٝهٕٛ ، سًكو إٍ إا٤ ٜكٌ ٫ ست٢:  اؿسٜح ٗ ٜأت مل ، اؿًل إٍ ايٛقٍٛ

 .  اؿًل زٕٚ اـٝؿّٛ أٚ اؿًل إٍ ٚقٌ

 إٔ ع٢ً َبين ٖٚصا ، ايبسٕ نذٛف ، ؾٝؿطط ٜػصٜ٘ ايسَاؽ إٍ ايٛاقٌ  ، اؾٛف َع٢ٓ ٗ ايسَاؽ إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ؾها٫تإ عًٝٗا سكًت اييت ، أٜها إؿه١ً إػا٥ٌ َٔ ٖٚٞ ، اؾٛف سس ٗ ايه٬ّ ٚغٝأتٞ ، دٛف ايسَاؽ
 . ٚإعاقط٠ ايكس١ّ إػا٥ٌ ي٘ غتٓهبط ؾإْ٘ ، ٚانشا ؼسٜسا ٚسسزٙ اؾٛف نبط َٔ أَا ، َذلتب١

 : ايطادض

 ٭ٕ ؛ ٜؿطط ٫ ؾإْ٘ ، سًك٘ إٍ ٜٓعٍ ٚمل ، خٝاؾُٝ٘ إٍ ايػعٛط ؾٛقٌ اغتعط إشا اٱْػإ ٚإٔ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 ٖصٙ تتشكل مل ؾإشا ، اؾٛف إٍ ثِ اؿًل إٍ إا٤ ٚقٍٛ خؿ١ٝ ٖٞ ا٫غتٓؿام ٗ إبايػ١ َٓعت أدًٗا َٔ اييت ايع١ً
ـٺ أخط٣ َػأي١ ع٢ً َب١ٝٓ إػأي١ ٚ٭ٕ ، ايكا٥ِ تؿطط ٫ ا٭ْـ ٚقططات ٚإا٤ ايػعٛط ؾإٕ ايع١ً  ٖٚٞ ، ؾٝٗا كتً

 .  اؾٛف ؼسٜس َػأي١
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ٍاهلل ضٓ٘ قا  :ٔٚ ٔٳ َأ ٚٵ ، سًك٘ إٍ ٜكٌ َا انتشٌ ٚأ اسٵتٳَك ٌٳ َأ ٘ٹ إٍ َأزٵخ ٛٵؾٹ ِّ َٹٔ ؾ٦ّٝا دٳ ٛٵنٹٕع أ ٕٳ َٳ ٌٕ غرلٳ ، نا   إسًٝ

ّٳ أٟ  اٱْػإ اغتدسّ ؾإشا ، ؾطدٗا ططٜل عٔ ٚإطأ٠ ، ايسبط ططٜل عٔ ايسٚا٤ ٜٴسخٌ إٔ:  بٗا ٚإطاز ، اُؿِك١ٓ اغتدس
 ؟ ٫ أٚ ٜؿطط ؾٌٗ َٛنع أٟ َٔ ؾ٦ٝا دٛؾ٘ ٍإ أزخٌ أٚ انتشٌ يٛ نصيو ؟ ٫ أٚ ٜؿطط ؾٌٗ اؿك١ٓ

 . باؾٛف إطاز ع٢ً سهُٗا ٜٓبين إػا٥ٌ ٖصٙ نٌ
 . إصاٖب ٖصٙ َٔ ا٭قطب ٗ ْٓعط ثِ ، َصٖبّا َصٖبا ايعًُا٤ َصاٖب ٚغأشنط

 : اؾٛف سس

 ططٜل عٔ َؿطط ايج٬ث١ ا٭ؾٝا٤ ٖصٙ إٍ ٚقٌ اإش ٚأْ٘ ، ٚايبطٔ ٚإعس٠ يًسَاؽ ؾاٌَ اؾٛف إٔ ٜطٕٚ:  ؿٓؿ١ٝا
 .   ظٚاٜاٙ َٔ ظا١ٜٚ َٓعي١ ؾهإ ، يًذٛف َٓؿص ٭ْ٘ ؛ ٜؿطط ؾإْ٘ ٚايسبط ٚا٭شٕ ٚايؿِ ا٭ْـ

 ؾٝؿطط اؿًل ٚأَا ، ٜٓكٕٛ ٖهصا ، ٚايعٗط ايبطٔ ٖٛ اؾٛف إٔ ٚعٓسِٖ ، إعٹس٠ غرل اؾٛف إٔ ٜطٕٚ:  إايه١ٝ
 ؾهأْ٘ ؾ٤ٞ إيٝ٘ ٚقٌ إشا ، طبٝعٝا َٓؿصا ٜعتدل اؿًل إٔ ٚايػبب ، اؾٛف إٍ ٜٓعٍ مل ٚإٕ ، إيٝ٘ ايؿ٤ٞ ٚقٍٛ َذطز
 .  اؾٛف إٍ ٚقٌ

 ايسَاؽ يباطٔ ؾاٌَ أْ٘ ؾرلٕٚ ، ايباب ٖصا ٗ إصاٖب أٚغع ِٖٚ ، إعس٠ َٔ أعِ عٓسِٖ اؾٛف:  ايؿاؾع١ٝ
 قٟٛ آخط ٚد٘ ٚعٓسِٖ ، َعست٘ إٍ ٜكٌ مل ٚإٕ ا٭ؾٝا٤ ٖٙص إٍ ٚقٌ إشا ؾٝؿطط ، ٚاؿًل ٚإجا١ْ ٚا٭َعا٤ ٚايبطٔ

 بٗا ٜٓتؿع َٛاز إٍ ايؿ٤ٞ ؼٍٛ ، ٚايسٚا٤ ٚايؿطاب ايطعاّ تٴشٌٝ ق٠ْٛ ؾٝ٘ دٛؾا ٜهٕٛ إٔ ٜؿذلط أْ٘:  إصٖب ٗ
 .  عٓسِٖ ايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ ايٛد٘ يهٔ ، دٛؾا ٜعتدل مل تٴشٌٝ ق٠ٛ ؾٝ٘ تهٔ مل ؾإٕ ، اؾػس

 نٌ اؾٛف إٔ:  َج٬ عٓسِٖ ، اؾٛف َع٢ٓ يتشسٜس اػاٙ َٔ أنجط عٓسِٖ إٔ ٜٴط٣ ن٬َِٗ، تتبع ٬ٍخ َٔ:  اؿٓاب١ً
ٛٸف  نٌ ٖٛ:  ٚقٌٝ. ٚغرلٙ( إػين) ٗ اهلل ضٓ٘ قسا١َ ابٔ شنطٙ ، دٛف ٚإعس٠ ، إعس٠ إٍ ٜٛقٌ طبٝعٞ َٓؿص ي٘ ف
ٛٸف  ّٚٓع ، إعس٠ بٗا ًٜشل ايباسجٌ َٔ ٚنجرل ، ا٭َعا٤ ٖٞ طبٝا وًٝٗا ٚايصٟ ، ٚايػصا٤ ايسٚا٤ ؼٌٝ ق٠ٛ ؾٝ٘ ف

 يًُعس٠ ؾا١ًَ أْٗا ٜطٕٚ ايعًُا٤ يهٔ ، ايسقٝك١ ا٭َعا٤ ٗ تهٕٛ إِا ٚايسٚا٤ ايطعاّ إساي١:  ٜٚكٛيٕٛ ، آخطٕٚ
 . ايسقٝك١ ٚا٭َعا٤

 اتػاع عٓسِٖ ايصٜٔ اؾع١ٝايؿ َصٖب ًٜشكِٗ قس ٖٚصا ، ٚاغع١ إػأي١ هعٌ ٖٚصا ، ايبسٕ ٗ فٛف نٌ ٖٛ:  ٚقٌٝ 
 َٓؿص ي٘ ، فٛف ٭ْ٘ ؛ اؾٛف سس ٗ زاخٌ عٓسِٖ ٚايسَاؽ ، ايبسٕ باطٔ ب٘ إطاز:  ٚقٌٝ ، اؾٛف تعطٜـ ٗ نبرل

 .  ايبسٕ إٍ طبٝعٞ

 : ايطادض

 ٗ زاخٌ ٚاؿًل ، ٚا٭َعا٤ إعس٠ ٖٛ اؾٛف إٔ:  أعًِ ٚاهلل ا٭قطب ، بعس غٝأتٞ ؾُٝا ْٓهبط يهٞ ٖٓا غرلدض
 ايسا٥ط٠ ٜٛغع قس ٖٚصا ، إعس٠ إٍ إٔط٤ٟ َع ٜسخٌ ؾإْ٘ إيٝ٘ ايؿ٤ٞ ٚقٌ إشا ، طبٝعٝا َٓؿصا ٜعتدل اؿًل ٭ٕ ؛ شيو
 بعهِٗ نإ ٚإٕ ، ٚد٘ ي٘ ٖٚصا ؟ ؾكط اشلهُٞ اؾٗاظ اؾٛف سس ٜهٕٛ ٫ مل:  قاٍ إعاقطٜٔ بعض ٭ٕ ؛ ق٬ًٝ

 ٚا٭َعا٤ ٚإعس٠ ٚإط٤ٟ ٚاؿًل ايؿِ ٜؿٌُ اشلهُٞ اؾٗاظ ؾإٕ كٍٛاي ٖصا إٍ ْعطت ٚإشا ، ايه٬ّ ٖصا اْتكس قس
 شام يٛ ٚنصا ، َؿططا ٜعتدل مل ف٘ ثِ بإا٤ ُهُض يٛ ، ٜؿطط مل يؿع٘ ثِ ؾُ٘ إٍ ٚقٌ إشا يهٔ ، ٚايػًٝع١ ايسقٝك١
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 ثِ ، إعس٠ إٍ ٜكٌ ثِ ، إط٤ٟ بعسٙ ثِ ، قدل٠ بٔ يكٝط ؿسٜح ؛ اؿًل إٍ ٜكٌ إٔ إؿطط إِا ، يؿع٘ ثِ ايطعاّ
 ؛ أعًِ ٚاهلل ، دٛؾا ؾًٝؼ شيو عسا َا ، َؿٓططا نإ إيٝٗا ٚقٌ إشا ، اؾٛف ٖٛ ٖصا ، ٚايػًٝع١ ايسقٝك١ ا٭َعا٤ إٍ

 ا٫عتباض بٗصا ، اؾٛف إٍ طبٝعٝا َٓؿصا تعتدل ٫ أْٗا ايعٌ ٗ غٝأتٞ ٚيصا ، ٚايؿطب يٮنٌ طبٝعٝا َٓؿصا يٝؼ ٭ْ٘
 .  نجرل٠ َػا٥ٌ ٗ غٝأتٞ نُا ايسيٌٝ ع٢ً بٓا٤ ايتهٝٝل ٖٚصا ، إؿططات زا٥ط٠ تهٝل

 ؾشكًت ، ب٘ ايبسٕ تػص٣ ايسقٝك١ ٚا٭َعا٤ إعس٠ إٍ ٚقٌ إشا ٚايؿطاب ايطعاّ:  ؾٝكاٍ ؟ ٚايتػص١ٜ:  قا٥ٌ قاٍ ؾإٕ
 ؾٝكبض ؾٝٗا ٚايؿطاب عاّايط ٜٴشاٍ اييت ؾٗٞ ، ايبطٔ إٍ ايػصا٤ ٚقٍٛ ٚغ١ًٝ ٖٞ ٖصٙ ٭ٕ ؛ ايتػص١ٜ ٖٚٞ ، ايع١ً
 ، ايتػص١ٜ ٖٞ ايع١ً ٭ٕ ؟ مل ، ٜؿطط ؾأْ٘ َػص١ٜ إبطا اٱْػإ اغتدسّ ؾإشا عًٝ٘ ٚبٓا٤ ، غرلٳٙ أٚ زَا ، ايبسٕ تكِٝ َاز٠

 إٍ ٚغٝتشٍٛ ، دٛؾ٘ إٍ ٚقٌ قس ٚايؿطاب ايطعاّ ٭ٕ ؛ ٜؿطط ؾإْ٘ َػصٜا ؾطب أٚ أنٌ إشا اٱْػإ:  عًتإ ؾعٓسْا
 ، ٚايؿطاب ايطعاّ َٔ إككٛز ؿكٍٛ ؛ ٜؿطط ؾإْ٘ ، عطٚق٘ إٍ ايػصا٤ ٚقٌ إشا ٚنصا ، بسْ٘ ب٘ ٜتػص٣ غصا٤

 َككٛز وكٌ اٱبط ؾؿٞ ، ٚا٭َعا٤ إعس٠ إٍ ايؿ٤ٞ ٚقٍٛ ، ٚايؿطب ا٭نٌ ع٢ً تٓبين ايطبٝع١ٝ اؿاٍ ٗ ٚايتػص١ٜ
 نايكػطط٠ ، ا٭خط٣ ايططم أٚ ، اؿًل ٖٛ ايطبٝعٞ ايططٜل يهٔ ، ططٜل أٟ أٚ اؿًل ططٜل عٔ ، ٚايؿطب ا٭نٌ

 . ٚغرلٖا ٚإػصٜات

 : َػأي١
 ، (عٓ٘ ايه٬ّ تكسّ ايصٟ) ُٜٓاع ٫ َٚا ، اؾا٥ؿ١ َٚساٚا٠ اؿك١ٓ ٖٚٞ ، ١َُٗ أخط٣ َػأي١ ٗ ايعًُا٤ اختًـ 

 ٚاؾطبٛا ٚنًٛا} ٚايؿطب ا٭نٌ ٗ ، إػصٟ ٗ دا٤ ايٓل ٭ٕ ، إػصٟ ع٢ً إػصٟ غرل قٝاؽ ٖٛ اـ٬ف ٚغبب
 ٖصٙ إٔ ضأ٣ َٔ ؟ ٜػصٟ عُا اٱَػاى ٖٚٞ ، َعكٛي١ ع١ً يًكّٛ ٌٖ ، بايكّٛ إطاز ٗ اختًؿٛا ٚايعًُا٤ ، {...

 َٔ ٖٚٓاى ، َؿططا اٱْػإ نإ بٗا ايتػص١ٜ سكًت ؾإشا ٚغرلٖا، اؿك١ٓ ، بعس غتأتٞ اييت إػا٥ٌ عًٝٗا قاؽ ايع١ً
 إككٛز إٕ:  قٌٝ إٕ ، َاز٠ زَاغ٘ ٗ ٚنع إشا ، ٚاؾا٥ؿ١ إأ١ََٛ أي١َػ ٗ:  ؾُج٬ ، ايع١ً ٖٞ ٖصٙ إٔ ٜط٣ ٫

 عُا اٱَػاى ٖٚٞ ، تعبس١ٜ ٚايع١ً ، َعكٛي١ ع١ً يًكٝاّ يٝؼ:  قٌٝ ٚإٕ ، اٱْػإ ٜؿطط ٫ ايكٛض ٖصٙ ؾؿٞ ايتػص١ٜ
 ، ايػابل اـ٬ف سػب ع٢ً ؟ اؾٛف ٖٛ َٚا ، إػصٟ ٚغرل إػصٟ بٌ ٜػ٣ٛ اؿاٍ ٖصٙ ؾؿٞ ، اؾٛف إٍ ٜطز

 ، ايتػص١ٜ ايع١ً:  قٌٝ إٕ ، غبل َا ع٢ً ؾطدٗا َٔ اؿك١ٓ إطأ٠ أزخًت أٚ ، ايسبط َٔ اؿك١ٓ أزخًت إشا:  عًٝ٘ ٚبٓا٤
:  قايٛا ٚايصٜٔ ، َعكٛي١ ايع١ً إٔ ضأٚا ٭ِْٗ ؛ ؾ٬ ٚإ٫ ، ٚأؾطط أؾططت تػص١ٜ ٖٓاى نإ إٕ ؟ تػص١ٜ ٖٓا ٌٖ ، ؾٝٴٓعط
 إزخاٍ عٔ ّػو مل ٭ْ٘ ؛ ٜٚؿطط تؿطط:  قايٛا ، اؾٛف إٍ ؾ٤ٞ أٟ زخٍٛ عٔ اٱَػاى ٖٚٞ ، َعكٛي١ غرل ايع١ً
 . أعًِ ٚاهلل ، دٛؾ٘ إٍ ؾ٤ٞ

 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس
ٚٔ)  قٛي٘ ٔٳ َأ  (   اسٵتَك

 : ايكا٥ِ استكإ
 أي١إػ ٖٚصٙ. دٛؾ٘ إٍ إؿطط أزخٌ ٭ْ٘ ؛ أؾطط شيو ؾعٌ ؾإشا ، ايسبط ططٜل عٔ ايسٚا٤ ايكا٥ِ إزخاٍ ٖٛ ا٫ستكإ

 ع٢ً شيو ٗ ايعًُا٤ اختًـ ؟ ٫ أٚ ٜؿطط ٌٖ ، ايسبط ططٜل عٔ زٚا٤ ايكا٥ِ أزخٌ إشا أٟ ايعًُا٤ ؾٝٗا اختًـ
 :  قٛيٌ

 .  ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، أؾطط استكٔ إشا ايكا٥ِ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ

 :  أزيتِٗ

 ٖا ٚيٝؼ زخٌ ٖا اٱؾطاض إِاط:  قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  اهلل ضٓ٘ سذط ابٔ شنط نُا فٍٗٛ ضاٚ ٚؾٝ٘ ، أٓس اٱَاّ أخطد٘ص خطز

 ايطعاّ ٭ٕ ؛ ايػصا٤ ي٘ سكٌ استكٔ ؾإشا ، با٫ستكإ ساق١ً ٖٚٞ ، ايتػص١ٜ ٖٞ ايتؿطرل ع١ً إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ا٭َعا٤ ٗ وا٫ٕ ٚايسٚا٤

 .  ؾٝؿطط ايكا٥ِ دٛف إٍ ٚقٌ ن٬ إٔ ظاَع ، اؿًل إٍ ٚقٌ َا ع٢ً اؿك١ٓ قٝاؽ:  ايجايح ايسيٌٝ

 عًٝ٘ بٓا٤ ، اؿًل بٗا ًٜٚشل ، ٚا٭َعا٤ إعس٠ ٖٛ اؾٛف إٔ تكسّ ٚقس ، باؾٛف إطاز ع٢ً َبين ٖصا بإٔ:  ْٛقـ
 .  ؾ٬ ٚإ٫ ، أؾطط َٓ٘ ٚاْتؿع دٛؾ٘ إٍ ٚٚقٌ استكٔ إشا اٱْػإ ؾإٕ

 .  اهلل ضِٓٗ إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ؾ٬ داَس٠ ناْت ٚإٕ ، بٗا أؾطط َا٥ع١ اؿك١ٓ ناْت إشا:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 . إا٥ع١ زٕٚ ايسقٝك١ ا٭َعا٤ ُتكٗا ٫ اؾاَس٠ اؿك١ٓ إٔ شلِ ٜػتسٍ إٔ ّهٔ:  زيًِٝٗ
 . ٚاؾاَس٠ إا٥ع١ بٌ ؾطم ٫ بأْ٘:  ٜٓاقـ

 .  اهلل ضُٓٗا ٚؾٝدٓا اٱغ٬ّ ؾٝذ اختاضٙ ، َطًكا تؿطط ٫ اؿك١ٓ إٔ : ايجايح ايكٍٛ

 :  َٓٗا( ايكٝاّ سكٝك١) ٗ ا٭زي١ اٱغ٬ّ ؾٝذ ٚشنط

 اهلل ق٢ً ايٓيب يبٝٓٗا َؿطط٠ اؿك١ٓ ناْت ٚيٛ ، ْٝعا إػًُٕٛ ٚوتاد٘ ، اٱغ٬ّ زٜٔ َٔ ايكٝاّ إٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  ايٓاؽ إٍ ايكشاب١ ٚيٓكًٗا ، ٚغًِ عًٝ٘

 ا٭نٌ ٜؿٓطط اييت ايع١ً إٔ ايعًُا٤ ٚاغتٓبط ، َؿطط ٚايؿطب ا٭نٌ إٔ ببٝإ دا٤ت قس ايؿطٜع١ بإٔ:  ْٛقـ ٚقس
 .  َؿطط٠ تهٕٛ ؾإْٗا اؿك١ٓ ٗ َٛدٛز٠ ناْت إشا ٚايتػص١ٜ ، ايتػص١ٜ ٖٞ أدًٗا َٔ ٚايؿطب

 ططٜل عٔ ايسَاؽ إٍ ٜٚكٌ ٜتكاعس ايبدٛضؾ ، ٚايسٖٔ ٚايبدٛض ايطٝب ع٢ً اؿك١ٓ قٝاؽ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 إٔ ايؿطٜع١ ٗ ٜأت مل شيو َٚع ، زاخً٘ إٍ ٜٚسخٌ اؾػس ٜتؿطب٘ ٚايسٖٔ ، أدػاَا ٜٚٓعكس ، ا٭ْـ عدل ا٫غتٓؿام
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 شيو َٚع ، دسا ْاؾع١ ق٠ٛ ايبسٕ ب٘ ٜتك٣ٛ ايطٝب إٔ ٚشنط ، اٱغ٬ّ ؾٝذ قاي٘ ، اؿك١ٓ ؾُجًٗا ، َؿطط٠ ا٭ؾٝا٤ ٖصٙ
 .  يًكا٥ِ َؿطط أْ٘ تٜأ مل

 ايكٓا٠ ٗ ناْت يٛ نُا تؿطط ٫ تكٌ ٫ ناْت ٚإٕ ، ايتؿطرل بٗا وكٌ ا٭َعا٤ إٍ تكٌ ناْت إشا اؿك١ٓ بإٔ:  ٜٓاقـ
 . ايؿطد١ٝ

 ٚاؿك١ٓ ، يًبسٕ ٚاْتؿاع ق٠ٛ ب٘ وكٌ ٭ْ٘ إ٫ عٓ٘ ٜٓ٘ مل ٚايؿطاب ايطعاّ إٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ أزي١ َٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 ايػايب ٗ اؿك١ٓ إٕ بٌ ، بٗا ٜؿطط ٫ ايكا٥ِ ؾإٕ عًٝ٘ ٚبٓا٤ ، يًبسٕ اْتؿاع بٗا وكٌ ٫ ، إع٢ٓ ٖصا بٗا ٌوك ٫

 . ؟ َؿطط٠ تهٕٛ ؾهٝـ ، اؾػس َٔ إهط٠ إٛاز ٫غتؿطاؽ تهٕٛ

 : ايطادض

 ٚ٭ٕ ، إعس٠ إٍ ثِ ، إط٤ٟ إٍ ٜكٌ اؿًل ٚقٌ َا ٭ٕ ؛ ٚاؿًل ٚا٭َعا٤ إعس٠ ٖٛ اؾٛف سس:  ٜكاٍ إٔ
 إٍ ٚتتشٍٛ ، اؾػس َٓٗا ٜٓتؿع اؿك١ٓ ناْت إٕ:  ؾٝكاٍ ، اؿًل إٍ ٚقٌ َا ايتؿطرل إٍ ؾٝ٘ اٱؾاض٠ دا٤ت اؿسٜح

 ؾ٬، ا٭َعا٤ إٍ تكٌ ٫ ناْت إشا ٚأَا ، َؿططا اٱْػإ ٜهٕٛ ؾٗٓا ، ا٭َعا٤ إٍ ٚٚقًت ، يًذػس ْاؾع١ َٛاز
 ، أز١ٜٚ فطز تهٕٛ إٔ ٚإَا ، بايتػص١ٜ بٗا ؼكٌ إٔ إَا ؽًٛ ٫ ٚاؿكٔ ، َٓٗا اؾػس ٓتؿعٜ ٚيصا ، تكٌ أْٗا ٚايػايب

:  إِٗ يهٔ - شنطٙ غٝأتٞ آخط ؾ٤ٞ ٖٚصا - ايٛيس َػًو عدل إطأ٠ تػتدسَٗا اييت اؿ١ٜٛٝ ٚإهازات ، نإػهٓات
 غرل اٱبط اغتدسّ إشا أْ٘ عًُا٩ْا أؾت٢ ٚقس ، فاؾٛ إٍ َسخٌ ؾإْٗا ، َٓٗا ايبسٕ ٜٚٓتؿع ، تػص١ٜ بٗا وكٌ نإ إشا

 ٚزخًت ، ايٛضٜس ططٜل عٔ ناْت يٛ ست٢ ، بٗا ٜؿطط ٫ اٱْػإ ؾإٕ ، ٚإػهٓات اؿ١ٜٛٝ إهازات نإبط ، إػص١ٜ
 .  تػص١ٜ ٫ تساٜٚا َٓٗا ٚاْتؿع ، اؾػس ٗ

ٚٔ)  قٛي٘ ٌٳ َأ  ، ٖصا ٜصنط ايٓاؽ ٚبعض ، ٜؿطط ؾٌٗ ، سًك٘ ٗ طعُ٘ ٚٚدس ، عٝٓ٘ ٗ ايهشٌ ٚنع إشا أٟ: (  اِنتٳشٳ
 . سًك٘ ٗ طعُ٘ هس أْ٘

 : ايهشٌ طعِ ٚدٛز َع ايكّٛ سهِ
 :  قٛيٌ ع٢ً إػأي١ ٗ ايعًُا٤ اختًـ 

 .  ٚاؿٓاب١ً ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، سًك٘ ٗ ايهشٌ طعِ ٚدس إشا ٜؿطط ؾإْ٘ ايكا٥ِ انتشٌ إشا أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ

 :  أزيتِٗ

 .  ؾٝؿطط ، بؿٝ٘ تٓاٚي٘ يٛ ٖٓٛع ٖٛ َا سًك٘ إٍ أٚقٌ ٭ْ٘:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

ُٕط٠ ا٭ز١ٜٚ َٔ ؾ٦ٝا شام نُٔ ، ايهشٌ أثط ٖٛ ٚإِا ، ايهشٌ يٝؼ سًك٘ إٍ ٚقٌ َا بإٔ:  ْٛقـ ٚقس  هس ؾإْ٘ ، ا
 نُا ؾٗٛ ، إػايو ٫ إػاّ ططٜل عٔ ٜكٌ ٚإِا ، ًلاؿ إٍ طبٝعٝا َٓؿصا يٝػت ايعٌ إٔ ٚشيو ، سًك٘ ٗ طعُٗا

 إٔ شنطٚا إتكسَٕٛ ايؿكٗا٤ ، إػايو ٫ إػاّ ططٜل عٔ ٚقًت ؾايدلٚز٠ ، دٛؾ٘ ٗ إا٤ بطز أثط ايكا٥ِ ٚدس يٛ
 .  إػاّ ططٜل عٔ ٖٛ إِا اؿًل إٍ ٜكٌ َٚا ، َٓؿصا يٝػت ايعٌ

 َا ٜسؾع اؾػِ ؾإٕ ؾ٦ٝا ٚنع ؾإشا ، ؾكط ايًػإ ٗ ايصٚم ساغ١ إٔ ًلاؿ ٗ ايطعِ ٚدٛز غبب إٔ ٜصنط ٚبعهِٗ
 .  ؾكط ايطعِ ٖٛ إِا ، أثط ي٘ ٚيٝؼ ، ايًػإ ٗ طعُ٘ ؾٝذس ، يػاْ٘ إٍ ٜٴتصٚم
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 .  َؿططا ٜهٕٛ عًٝ٘ ٚبٓا٤ ، َعتازا ٜهٔ مل ٚإٕ ، طبٝعٞ َٓؿص ايعٌ إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 .  إػايو ٫ اّإػ ططٜل عٔ ايٛقٍٛ بإٔ:  ْٛقـ 

 .  اؿًل ٖٚٛ اٱْػإ َٔ فٛف ؾ٤ٞ إٍ ٚقٌ قس ايهشٌ إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ

 ططٜل عٔ( ايًػإ) ايطعِ ساغ١ إٍ طعُ٘ ٚقٌ ٚإِا ، ْؿػ٘ ايهشٌ ٜكٌ مل بأْ٘ ٜٓاقؿٕٛ ايجاْٞ ايكٍٛ ٚأقشاب
 .  َٛدٛز غرل ؾا٭ثط ٚإ٫ ، ايعطٚم

 ابٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ اختٝاض ٖٚٛ ، ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، َطًكا يكا٥ِا ب٘ ٜؿطط ٫ ايهشٌ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ؾٝدٓا ٚاختٝاض ، ت١ُٝٝ

 :  أزيتِٗ

 ، َاد٘ ابٔ أخطد٘ ،( قا٥ِ ٖٚٛ ضَهإ ٗ انتشٌ) ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عا٥ؿ١ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 سسٜح َٔ أٜها ٜٚط٣ٚ ، ؾ٤ٞ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٓيباي عٔ ٜكض ٫:  ايذلَصٟ ٚقاٍ ، سذط ابٔ اؿاؾغ ٚنعؿ٘

 .  ؾ٤ٞ ايباب ٖصا ٗ ٜكض ؾ٬ ، تجبت ٫ أغاْٝسٖا يهٔ ، عُط ٚابٔ ضاؾع أبٞ

 . إػايو ٫ إػاّ ططٜل عٔ ٚقٌ إِا ٚقٌ َٚا ، َعتازا طبٝعٝا َٓؿصا يٝػت ايعٌ إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 .  ٚايؿطب ا٭نٌ َع٢ٓ ب٘ وكٌ ٫ٚ ، باؾط ٫ٚ أن٬ يٝؼ ايهشٌ إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ

 ٗ ايهشٌ ٚ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب يبٝٓ٘ َؿططا نإ ٚيٛ ، ايٓاؽ عا١َ تِٗ اييت ا٭َٛض َٔ أْ٘: ايطابع ايسيٌٝ
 .  اٯثاض ٗ نُا غٹبا ٜهتشٌ ايطغٍٛ ٚنإ ، باٱمثس ٜهتشًٕٛ ، نجرلا َػتعٌُ  ظَِٓٗ

 إٍ ٜٛقٌ ايسبط ٭ٕ ؛ ايكا٥ِ ٜؿطط ا٫ستكإ بإٔ ايكٍٛ ع٢ً ٚايسبط نايكبٌ يٝػت ايعٌ إٔ:  اـاَؼ ايسيٌٝ
 .  اؾٛف إٍ تٛقٌ ٫ ، بعٝس٠ ؾٗٞ ايعٌ أَا ، ٚاؾٛف ا٭َعا٤

 ٜػتؿٝس ٫ ، َجًٗا ؾايهشٌ ، طٝبا ؾِ إشا ٚنصا ، ٜؿطط ٫ ؾإْ٘ ضأغ٘ زٖٔ إشا ، ايسٖٔ ع٢ً ايكٝاؽ:  ايػازؽ ايسيٌٝ
 .  ؾ٦ٝا َٓ٘ اٱْػإ

 ٚٚدس انتشٌ إشا ، ٜؿطط أْ٘ تكسّ ، سًك٘ ٗ طعُ٘ ؾٛدس أْؿ٘ ٗ قطط أٚ اغتعط إشا اٱْػإ إٔ تكسّ:  قا٥ٌ قاٍ ؾإٕ
  ؟ بُٝٓٗا ايؿطم َا ؟ ٜؿطط ٫ ٕاشا سًك٘ ٗ ايطعِ

 َا إٔ:  ٖٚٛ ، ايجاْٞ با٭َط ٜكاٍ أٚ ، إػاّ ططٜل عٔ ايٛقٍٛ بٌ ، َعتازا طبٝعٝا َٓؿصا يٝػت ايعٌ إٔ:  اؾٛاب
 ٜهٕٛ ٫ٚ ، ايؿ٤ٞ ٖصا ؾٝتصٚم ، ايًػإ إٍ بايطعِ تسؾع ؾايعطٚم ، ايًػإ ططٜل عٔ ٖٛ إِا طعِ َٔ اٱْػإ هس
 .  اهلل ضِٓٗ شنطٚا ٖهصا ، ا٭ثط ٖٛ إِا ، سكٝك١ ٚقٌ قس

 : ايطادض

 إٔ تكسّ ٚقس ، ٫ أّ سًك٘ ٗ ِايطع ٚدس غٛا٤ ، َطًكا ايكا٥ِ ٜؿطط ٫ ايهشٌ إٔ ، أعًِ ٚاهلل ايجاْٞ ايكٍٛ ٖٛ
 َٓؿص اؿًل ٭ٕ ، قدل٠ بٔ يكٝط عسٜح َػتج٢ٓ إْ٘ ٜكاٍ إٔ إَا:  ؾاؾٛاب ، اؿًل ٗ:  قٌٝ ؾإٕ ، ايتػص١ٜ ٖٞ ايع١ً
 .  َعتازا َٓؿصا ؾًٝػت ايعٌ أَا ، َعتاز
ٚٵ) قٛي٘ ٌٳ َأ ٘ٹ إٍ أزٵخ ٔٵ ؾ٦ّٝا دٳٛؾٹ ِّ َٹ ٕٳ َٛنٕع أ ٘ٹ غرلٳ ، نا ًٹ  (.  إسًٝ
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 ايسَاؽ أٚ ايعٌ أٚ ا٭ْـ أٚ ايؿِ ططٜل عٔ ، نإ َٛنع أٟ َٔ ؾ٦ٝا دٛؾ٘ إٍ أزخٌ إشا أْ٘ ٜط٣ اهلل ضٓ٘ إ٪يـ
 .  َؿططا ٜهٕٛ ؾإْ٘ ، ايسبط أٚ ايعٗط أٚ

 : اٱسًٌٝ ٗ بايتكطرل ايؿطط

 َع ؾ٦ٝا أزخٌ إشا ٭ْ٘ ؛ ٜؿطط ٫ ؾإْ٘ ، ؾ٦ٝا شنطٙ ٗ قطط يٛ اٱْػإ ؾإٕ ، ايصنط غرل أٟ( : إسًًٝ٘ غرل: ) قٛي٘
 ىطز نٝـ يهٔ ، ايساخٌ َٔ باؾٛف َتك١ً يٝػت ٚإجا١ْ ، بإجا١ْ ٜتكٌ ايصنط ٭ٕ ؛ اؾٛف إٍ ٜكٌ ٫ ايصنط
 ، ايساخٌ َٔ عطٚم ي٘ يٝؼ ، شيو ٜكٛيٕٛ إعاقطٕٚ ا٭طبا٤ ٚست٢ ، ضؾٵشا ٜطٵؾٴض ايبٍٛ:  قايٛا ؟ ايبٍٛ َٓٗا

 .  اؾٛف إٍ ؾ٤ٞ َٓٗا ٜسخٌ ٫ ، َػًك١ َٴكٵُت١ ؾإجا١ْ

 ٚؾٝذ ، اؿٓؿ١ٝ َٔ اؿػٔ بٔ ٚقُس ، اؿٓاب١ً عٓس إصٖب ٖٚٛ ، قٍٛ ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب ٚيصا
 .  اؾٛف إٍ ٜكٌ ٫ ٭ْ٘ ؛ شنطٙ ٗ إكطط بٗصا ٜؿطط مل اٱسًٌٝ ٗ ُقطط إشا أْ٘ إٍ ، ٚؾٝدٓا ، اٱغ٬ّ
 .  ٜؿطط أْ٘ إٍ قٍٛ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٜٛغـ ٚأبٛ ايؿاؾع١ٝ ٚشٖب
 :زيًِٝٗ

 ؾإْ٘ شنطٙ َٔ إين ؾدطز اٱْػإ اغت٢ُٓ يٛ ، نايؿِ إيٝ٘ بايٛاقٌ ؾتعًل ، َٓ٘ باـاضز ايؿطط ٜتعًل َٓؿص ٭ْ٘ -
 ايسخٍٛ ؾكاغٛا ، ٜؿطط ؾإْ٘ ؾ٦ٝا زخٌأ ٚإشا ، ٜؿطط َتعُسا اغتكا٤ إشا اٱْػإ ، نايؿِ ؾٝ٘ بايساخٌ ؾٝؿطط ، ٜؿطط

 ايؿ٤ٞ خطٚز إٔ نُا ، أسٛاٍ ٗ ايكا٥ِ ٜؿطط ايصنط َٔ ايؿ٤ٞ خطٚز إٔ ظاَع ، ايؿِ َٔ ايسخٍٛ ع٢ً ايصنط َٔ
 .  أسٛاٍ ٗ ايكا٥ِ ٜؿطط ايؿِ َٔ

 َع ايساخٌ فغ٬ ، َٓ٘ ايبسٕ ٜٚتػص٣ اؾٛف إٍ ٜكٌ ايبسٕ إٍ ايساخٌ ٭ٕ ؛ ٜكض ٫ ايكٝاؽ ٖصا بإٔ:  ْٛقـ
 ، ٖٓا ساق١ً غرل ٖٚٞ ، ايتػص١ٜ ايتؿطرل ٗ ايع١ً إٔ ٚتكسّ ، َٓ٘ ايبسٕ ٜتػص٣ ٫ٚ ، اؾٛف إٍ ٜكٌ ٫ ؾإْ٘ ، ايصنط
 .  ٜؿطط ؾ٬ عًٝ٘ ٚبٓا٤

 : إطأ٠ باستكإ ايتؿطرل

 ، بإجا١ْ َتكٌ ٭ْ٘ ، ايصنط سهِ ؾشهُ٘ يبٍٛا َػًو أَا ، ايبٍٛ َٚػًو ، ايٛيس َػًو ، َػًهإ ي٘ إطأ٠ ؾطز
 :  قٛيٌ ع٢ً خ٬ف ؾؿٝ٘ ، بايطسِ َتكٌ ؾإْ٘ ايٛيس َػًو ٚأَا ، نايطدٌ ؾٗٞ

 ٚظاٖط ، إايه١ٝ َٚصٖب ، اؿٓؿ١ٝ َصٖب َٔ ا٭قض ٖٚصا ، أؾططت ؾطدٗا ٗ استكٓت إشا إطأ٠ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  بايبك١ٝ ايتؿطرل ٜطٕٚ أِْٗ ع٢ً ٜسٍ ٖا( إسًًٝ٘ غرل) ؾكايٛا اغتجٓٛا اؿٓاب١ً ، ٚاؿٓاب١ً ، ايؿاؾع١ٝ َصٖب
 :أزيتِٗ

 . إعس٠ إٍ َٓؿص ٭ْ٘:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  ؟ إعس٠ إٍ َٓؿصا ايطسِ ٜهٕٛ نٝـ ، قشٝض غرل ٖصا بإٔ: ْٛقـ

 ٗ فٛف نٌ اؾٛف إٔ عتباضبا ٖٚصا ، ب٘ إطأ٠ ؾتؿطط ، ايكا٥ِ ب٘ ٜؿطط َا إيٝ٘ ٚقٌ اؾٛف إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ايبسٕ
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 ٖٚٛ ، إايه١ٝ ٚبعض ، ا٭قض خ٬ف ٗ اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، تؿطط ٫ ؾطدٗا ٗ استكٓت إشا إطأ٠ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  اٱغ٬ّ ؾٝذ ن٬ّ َكته٢
 :أزيتِٗ

 .  ايتؿطرل ع٢ً ايسيٌٝ عسّ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 . ايتػص١ٜ ٖٞ ايع١ً إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ٫ ؟ ضٓٗا إٍ ؾ٤ٞ زخٌ إشا تتػص٣ إطأ٠ ٌٖ:  ْٛقـ

 سس ٗ زاخ٬ ؾًٝؼ ايطسِ أَا ، تكسّ نُا بُٗا ًٜشل ٚاؿًل ٚا٭َعا٤ إعس٠ ب٘ إطاز اؾٛف إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 .  اؾٛف

 : ايطادض

 . ٚبكا٩ٙ ايكّٛ قش١ ا٭قٌٚ ، اؿكٔ نٌ ٗ عاّ ٖٚصا ، ايؿطط ع٢ً ايسيٌٝ يعسّ ؛ تؿطط ٫ استكٓت إشا إطأ٠ إٔ

 ٍاهلل ضٓ٘ إ٪يـ قا :ٔٚ  .  اغٵتكا٤ٳ َأ

 .  يًطًب ٚايتا٤ ٚايػٌ ا٭يـ ، ايك٤ٞ خطٚز اغتسع٢ أٟ( : اغتكا٤: ) قٛي٘

 َٔ طا٥ؿ١ اٱْاع سه٢ ، باٱْاع ٜؿطط ؾ٬ ايك٤ٞ شضع٘ ؾإٕ ، شضٵعا اٱْػإ ٜصضٳع أٚ ، باغتسعا٤ ٜهٕٛ إٔ إَا ايك٤ٞ
 نإ غٛا٤ ، ا٫غتسعا٤ أغباب َٔ غبب بأٟ اغتكا٤ إشا ٚأَا ، ٚغرلُٖا ايدل عبس ٚابٔ ، قسا١َ ابٔ ، ايعًِ أٌٖ

 . ٜؿطط ؾإْ٘ ، ؾُ٘ ٗ إقبع٘ بإزخاٍ أٚ ، بطٓ٘ بعكط أٚ ، بايتصٚم أٚ ، بايؿِ أٚ ، بايٓعط أٚ ، بايتؿهرل
 : ؟ اغتكا٤ إشا ٜؿطط ٌٖ
 :  ق٫ٕٛ ؾٝٗا إػأي١ ٖصٙ

 ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ ، ايعًِ أٌٖ ْٗٛض شٖب إيٝ٘ ٚ ، ٜؿطط ؾإْ٘ ايكا٥ِ اغتكا٤ إشا أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  ٖطٜط٠ ٚأبٞ ، عُط ٚابٔ ، ٚعًٞ ، عُط ضأٟ ٖٚٛ ، ٚاؿٓاب١ً

 :  أزيتِٗ

 ؾ٬ ايك٤ٞ شضع٘ َٚٔ ، ؾًٝكض عُسا اغتكا٤ َٔط: قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٓيباي إٔ ، ٖطٜط٠ أبٞ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ضٚات٘ ٚٚثل ، زاٚز أبٛ عٓ٘ ٚغهت ، ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ٚؾٝذ ، ايٟٓٛٚ ٚقشش٘ ، اـُػ١ أخطد٘ صعًٝ٘ قها٤

( ؾ٤ٞ ٖصا َٔ يٝؼ:  أٓس اٱَاّ قاٍ: ) زاٚز أبٛ ٚقاٍ ،(قؿٛظا أضاٙ ٫: ) اهلل ضٓ٘ ايبداضٟ اٱَاّ ٚقاٍ ، ايبٝٗكٞ
 .  ضؾع٘ ٗ ِٖٚ سػإ بٔ ٖؿاّ إٔ ايبكط٠ أٌٖ ظعِ ٕا اٱَاّ ٚقاي٘ ،

 . ٚغرلُٖا قسا١َ ٚابٔ ، ايدل عبس ابٔ ْكً٘ ، أؾطط اغتكا٤ َٔ إٔ ع٢ً اٱْاع ْكٌ ؾكس ، اٱْاع:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ( . ايكها٤ عًٝ٘ إٔ عاَسا اغتكا٤ َٔ ٗ ٫ٚ.. ايعًِ أٌٖ بٌ خ٬ؾا أعًِ ٫: ) اـطابٞ قاٍ

 ٚابٔ عباؽ ابٔ عٔ ْكٌ ٚؾٝ٘ ، اهلل ضٓ٘ َايو اٱَاّ َٔ خ٬ف ٚدٛز باعتباض ، ؾٝ٘ ٜٓاقـ قس اٱْاع نإ ٚإٕ
 .  َػعٛز
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 ابٔ عٔ َٓكٍٛ ٖٚٛ ، ضٚا١ٜ ٗ اهلل ضٓ٘ َايو اٱَاّ شٖب إيٝ٘ ، عًٝ٘ قها٤ ؾ٬ عُسا اغتكا٤ َٔ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  َػعٛز ٚابٔ ، عباؽ

 :  أزيتِٗ

 ، ٚايك٤ٞ ، اؿذا١َ:  ايكا٥ِ ٜؿططٕ ٫ ث٬خط:  قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، غعٝس أبٞ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 عبس إغٓازٙ ٚٗ ، غطٜب:  قاٍ ، اهلل ضٓ٘ ايذلَصٟ نعؿ٘ ، نعٝـ اؿسٜح ٖصا يهٔ ، ايذلَصٟ أخطد٘ ص ٚا٫ست٬ّ

 .  نعٝـ ٖٚٛ ، أغًِ بٔ ظٜس بٔ ايطٓٔ

 زخٌ ٖا ٚايؿطط ، ٜسخٌ ٖا ٚيٝؼ ىطز ٖا ايٛن٤ٛ إِا: )  قاٍ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ ابٔ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 . قشٝض أٚ سػٔ:  اشلٝجُٞ عٓ٘ ٚقاٍ ، ايٟٓٛٚ سػٓ٘ بإغٓاز ايبٝٗكٞ أخطد٘ ،( خطز ٖا ٚيٝؼ

 عُط ، ايػابكٌ ايكشاب١ ٭قٛاٍ َعاضض ٖٚٛ ، ؾٝٴٓططح ، ايجابت يًشسٜح َعاضض ٖصا عباؽ ابٔ قٍٛ بإٔ:  ْٛقـ
 .  ايذلدٝض ؾٝطًب ، ٖطٜط٠ ٚأبٞ ، عُط ٚابٔ ، ٚعًٞ ،

 : ايطادض

 ؾإشا ، اٱْػإ َعس٠ ٗ ٜهٕٛ ايصٟ ٚايؿطاب بايطعاّ ايبسٕ قٛاّ ٭ٕ ؛ ٜ٪ٜسٙ ٚايعكٌ ، أعًِ ٚاهلل ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 يٛ نُا ، ب٘ ايهطض إٍ ايكٝاّ إنُاٍ ٚغٝ٪زٟ ، قٝاَ٘ ٜهٌُ إٔ ٜػتطع ٚمل ، قٛاٙ ٚخاضت ، بسْ٘ نعـ اغتكا٤

 ٜػتؿطؽ اٱْػإ ٭ٕ ؛ َؿطط٠ بأْٗا ايكٍٛ ع٢ً اؿذا١َ ٗ ٚنصا ، قٛت٘ غتهعـ ؾإْ٘ ، اَطأت٘ داَع أٚ ، اغت٢ُٓ
 .  ايبسٕ قٛاّ ٖٛ ٚايسّ ، ايسّ

 :إؿطط ايك٤ٞ نابط

 .  ب٘ أؾطط ق٤ٞ أْ٘ عًٝ٘ قسم ؾُا ، ْعِ بإصٖ ظاٖط ؟ نجرلا أّ ق٬ًٝ ب٘ اٱْػإ ٜؿطط ق٤ٞ نٌ ٌٖ
 :  أزيتِٗ

 .  اؿسٜح ظاٖط:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 َٔ ٚنصا ، أؾطط إا٤ َٔ ٜػرلا ؾ٦ٝا ؾطب ؾُٔ ، ٚايهجرل بايكًٌٝ تؿطط أْٗا ؾٝٗا ا٭قٌ إؿططات إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ٜػرلا ؾ٦ٝا أنٌ

ِٳ ُٮ زٳغٵع١ْ ٚيهٔ) سسٜجا ٜٚصنطٕٚ ، ايؿِ ٮَ إشا إ٫ ٜؿطط ٫ أْ٘:  إصٖب ٗ ضٚا١ٜ ٖٚٛ ٚقٌٝ  أقٌ ٫ ٖٚصا( ايؿ
 .  ي٘

 .  ايٛن٤ٛ ع٢ً قٝاغا ، أٜها اؿٓاب١ً عٓس ضٚا١ٜ ٖٚٛ ، ايؿِ بٓكـ:  ٚقٌٝ

 : ايطادض

 .  ٚنجرلٙ ايك٤ٞ بكًٌٝ ٜؿطط اٱْػإ إٔ

 ٗ أقبع٘ ٚنع أْ٘ يٛ ؟ أؾطط ؾ٤ٞ ٟٳأ قا٤ إشا إْ٘ أّ ؟ ؾطابا أٚ طعاَا ٜػتك٤ٞ بإٔ َعًل ايؿطط ؾٌٗ ، اغتكا٤ إشا
 ( .ٚايؿطاب ايطعاّ غرل) ٖٞ َا ٜعطف ٫ عكاض٠ أٚ ، بًػِ ؾدطز ، ؾاغتكا٤ ، ؾُ٘
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 اغتكا٤ إشا إ٫ ٜؿطط أ٫ ٜكتهٞ إع٢ٓ ؾإٕ ٚإ٫ ، َكٝس غرل َطًكا دا٤ اؿسٜح ٭ٕ ؛ ٜؿطط أْ٘ ايعاٖط:  اؾٛاب
 ، ٚايهجرل ايكًٌٝ ٗ ايٓل بإط٬م أخص أْ٘ نُا ، إط٬ق٘ ع٢ً ك٢ؾٝب ، َكسّ ايٓل اسذلاّ يهٔ ، ٚايؿطاب ايطعاّ

 بأٟ ؾٝؿطط عًٝ٘ ٚبٓا٤ ، ق٤ٞ أْ٘ عًٝ٘ ٜكسم ٭ْ٘ ؛ شيو غرل أّ ؾطابا أّ طعاَا نإ غٛا٤ ، اـاضز َع ٜبك٢ ؾهصا
 .  أعًِ ٚاهلل ، نجرلٙ أٚ قًًٝ٘ ، خاضز

  . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس

ٍُٵٓٳ٢ أٚ:  هللا ضٓ٘ إ٪يـ قا  .  ؾأ٢َٓ باؾٳطٳ أٚ اغٵتٳ

 .  إين خطٚز اغتسع٢:  أٟ ، يًطًب ٚايتا٤ ٚايػٌ ا٭يـ(  اغت٢ُٓ : ) قٛي٘ 
 .  ٜؿطط ؾإْ٘ أٚغرلٙ بٝسٙ أٚ ْعط عٔ نإ غٛا٤ ، إين خطٚز بٗا سكٌ ططٜك١ نٌ ٜؿٌُ ، عاّ إ٪يـ ٚن٬ّ

 : ؟ ٚأْعٍ اغت٢ُٓ إشا ٜؿطط ٌٖ

 :  قٛيٌ ع٢ً إػأي١ ٖصٙ ٗ ايعًِ أٌٖ اختًـ

 ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب يٝ٘ٚإ ، ٜٚؿطط ، ٜؿػس قَٛ٘ ؾإْ٘ إين َٓ٘ ٚخطز اغت٢ُٓ َٔ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 ايهؿاض٠ ٗ ٚاغع عٓسِٖ ايباب إايه١ٝ ٚ ، ٚدٛبا ، با٫غتُٓا٤ ايهؿاض٠ عًٝ٘ إٔ شيو ع٢ً إايه١ٝ ٚظاز ، ٚاؿٓاب١ً ،
 .  اؾُاع ع٢ً َكتكط٠ ؾًٝػت ،

 :  أزيتِٗ

 ٖٚصا ،ص أدًٞ َٔ ٚؾٗٛت٘ ٚؾطاب٘ طعاَ٘ ٜسعط ٚتعاٍ تباضى ٜكٍٛ ٚؾٝ٘ ، إؿٗٛض ايكسغٞ اؿسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 تًصش ٚإشا ، ايًص٠ غبٌٝ ع٢ً إين بإخطاز ٜؿطط أْ٘ ع٢ً زيٌٝ ٖٚصا ، باؾطٖا بٌ ، ؾٗٛت٘ ٜسع مل اغت٢ُٓ ايصٟ

 .  ٚدٌ عع هلل ؾٗٛت٘ ٜسع مل ؾٗٛ ؾٗٛت٘ بإخطاز

 قبٌ يٛ اٱْػإ ؾإٕ ، نٌ ٗ ايػبب١ٝ ظاَع ، ايكب١ً بػبب خطٚد٘ ع٢ً با٫غتُٓا٤ إين خطٚز قٝاؽ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  أؾطط شيو بػبب َٓٝ٘ ؾدطز ، اَطأت٘

 ع٢ً قٝاغا ؛ ايهؿاض٠ عًٝ٘ ؾٛدبت ، إؿطط ٖصا بؿعٌ ٗطايؿ سط١َ اْتٗو ؾٮْ٘ ؛ ايهؿاض٠ إهاب ٗ إايه١ٝ زيٌٝ أَا
 .  ضَهإ ْٗاض ٗ اؾُاع ٗ ايهؿاض٠ ٚدٛب

 ؟ ٫ أٚ ايهؿاضات ٗ ايكٝاؽ هطٟ ٌٖ:  َػأي١ ٖٚٞ ، ؾٝٗا كتًـ َػأي١ ٜتعًل قٝاؽ ٭ْ٘ ؛ ٜكض ٫ ايكٝاؽ ٖٚصا
 ايع١ً ٖٞ َا ٜسضٟ ٫ اٱْػإ ٭ٕ ؛ يهؿاضاتا ٗ ايكٝاؽ هطٟ ٫ أْ٘ قٛيِٝٗ َٔ ٚايطادض ، أقٛي١ٝ َػأي١ ٖٚٞ

 .  أقٛشلا َٔ ٖٚصا ، يًتهؿرل تهٕٛ ٚقس ، ٚايعدط يًطزع تهٕٛ قس ٚايهؿاض٠ ، ايهؿاض٠ أٚدبت أدًٗا َٔ اييت ايؿطع١ٝ

 .  اهلل ضٓ٘ سعّ ابٔ َصٖب ٖٚٛ ، اؿٓؿ١ٝ بعض شٖب إيٝ٘ ، ٜؿطط مل َٓٝا ٚأْعٍ اغت٢ُٓ َٔ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ

 :  ِأزيتٗ

 .  زيٌٝ بسٕٚ ايكا٥ِ قٝاّ ٜبطٌ إٔ ٭سس ٚيٝؼ ، با٫غتُٓا٤ ايؿطط ع٢ً ايسيٌٝ عسّ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 ؾٝ٘ إٔ إ٫ ، ا٫غتُٓا٤ يؿغ ؾٝ٘ ٜهٔ مل ٚإٕ ، ٖطٜط٠ أبٞ سسٜح ٖٚٛ ، ايبط٬ٕ ع٢ً ايسيٌٝ دا٤ قس بأْ٘:  ْٛقـ 
 .  ٚدٌ عع هلل ؾٗٛت٘ ٜذلى مل ؾإْ٘ اغت٢ُٓ َٚٔ ، نٌ ٗ ايؿ٠ٛٗ تطى ٖٚٛ ، ايعاّ ٚاؾاَع ايع١ً

 .  ايكا٥ِ ٜؿطط مل ادتُعا ؾإشا ، ٜؿطط ٫ ؾعٌ غرل َٔ اٱْعاٍ ٚنصا ، ٜؿطط ٫ َذطزٙ ايصنط َؼ إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
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 غبٌٝ ع٢ً ايؿعًٌ ٚبٌ ، ا٫ْؿطاز غبٌٝ ع٢ً ايؿعًٌ بٌ ؾطم ؾج١ُ ؛ قشٝض غرل ايتعًٌٝ ٖصا بإٔ:  ْٛقـ
 ٗ َٛدٛز ٖٚصا ، آخط سهُا أخص غرلٙ إٍ اْهِ إشا يهٔ ، َٓؿطزا نإ إشا سهِ يًؿعٌ هٕٜٛ ؾكس ، ا٫دتُاع
 . ايؿطٜع١

 : ايطادض

 .  ايكٍٛ ٖصا أقشاب أزي١ يكطاس١ ، ٜؿطط ؾإْ٘ َٓٝا ٚأْعٍ اٱْػإ اغت٢ُٓ إشا أْ٘ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ

 : إْعاٍ بسٕٚ اغت٢ُٓ

 .  سطاّ ؾعً٘ إٔ َع ، ٜؿطط ٫ ؟ ٫ أٚ ٜؿطط ٌٖ

 : ؾ٠ٛٗ ب٬ إين خطٚز

 .  ايبٍٛ خطٚز ع٢ً قٝاغا ، ٜؿطط ٫ ؾإْ٘:  ايعًِ أٌٖ قاٍ ، َٓ٘ اختٝاض ٫ٚ ؾ٠ٛٗ بسٕٚ إين خطز إشا

 ٫ ؟ ٫ أٚ ٜؿطط ٌٖ ، ايؿذط طًٛع بعس إين َٓ٘ ٚخطز ، ايًٌٝ ٗ اَطأت٘ داَع أٚ ، ايًٌٝ ٗ استًِ اٱْػإ إٔ ؾًٛ
 .  ٜؿطط

 (. باؾٳطٳ أٚ) قٛي٘

 .؟ ؾعً٘ سهِ ٜؿطط؟َٚا ؾٌٗ قبٸٌ إشا ٚنصا ، ْاع وكٌ ٚمل ، بؿطتٗا بؿطت٘ َػت ، اَطأت٘ اٱْػإ باؾط إشا
 : ٚسهُٗا بإباؾط٠ اٱؾطاض

 :  أقٛاٍ ع٢ً خ٬ف ؾٝٗا إػأي١ ٖصٙ 

 .  اهلل ضِٓٗ إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ، َطًكا يًكا٥ِ ٚايكب١ً إباؾط٠ تهطٙ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ

 :  أزيتِٗ

 ٚنإ ، قا٥ِ ٖٚٛ ٜٚباؾط ٜكبٌ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب نإ: )  قاٍ ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ٫ ٭ْ٘ ؛ قا٥ِ ٖٚٛ ٜباؾط ٫ غرلٙ إٔ ع٢ً ٜسٍ ٖا ، ٔٱضٵبٹ٘ أًَهٓا نإ أْ٘ ؾصنطت ، عًٝ٘ َتؿل ،( ٱضب٘ أًَههِ

 .  إضب٘ ًّو

 داظت إِا ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ع٢ً ٜسٍ اؿسٜح ظاٖط ٭ٕ ؛ قشٝض غرل ا٫غتس٫ٍ ٖصا بإٔ:  ْٚٛقـ
 .  ٚايتكبٌٝ إباؾط٠ ي٘ داظت إضب٘ ًَو ؾُٔ ، إضب٘ ًّو نإ ٭ْ٘ ٚايتكبٌٝ إباؾط٠ ي٘

 .  قشٝض بػٓس ؾٝب١ أبٞ ابٔ أخطد٘(. يًكا٥ِ ٚإباؾط٠ ايكب١ً نطٙ عُط ابٔ إٔ) أثط: ايجاْٞ ايسيٌٝ

 .  ايعًِ أٌٖ بعض شٖب ٚإيٝ٘ ، ٜكبٌ ٚإٔ ٜباؾط إٔ ايكا٥ِ ع٢ً وطّ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ

 :  زيًِٝٗ

ٕٳ} ٚتعاٍ تباضى اهلل قٍٛ - ٔٻ َؾاِيَآ ٖٴ ٘ٴ َنتٳبٳ َٳا ٚٳابٵتٳػٴٛا بٳاؾٹطٴٚ ًٖ  إ٫ ػٛظ ٫ ٚايتكبٌٝ إباؾط٠ إٔ ع٢ً زيٌٝ ؾٗصا {ِٵَيُه اي
 .  ايًٌٝ إٍ ايكٝاّ بإُاّ تعاٍ أَط ٚيصا ، ايٓٗاض ٗ ػٛظ ٫ٚ ، ايًٌٝ ٗ

 ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، غ١ًُ ٚأّ ٚسؿك١ عا٥ؿ١ عسٜح َعاضض ٭ْ٘ ؛ قشٝض غرل اٯ١ٜ بٗصٙ ٚاغتس٫شلِ
 .  قا٥ِ ٖٚٛ ٜٚباؾط ٜكبٌ نإ ،
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 إباؾط٠ ي٘ ؾتهطٙ ، ايكّٛ ٚؾػاز اٱْعاٍ ىؿ٢ ايكا٥ِ نإ إٕ:  قػُإ ٚايتكبٌٝ إباؾط٠ إٔ:  ايجايح ايكٍٛ
 َصٖب ٖٚٛ ، ايػًـ َٔ ٚطا٥ؿ١ ٖطٜط٠ أبٞ ضأٟ ٖٚٛ ، ي٘ ٜٴهطٖا مل ايكٝاّ ؾػاز ىؿ٢ ٫ نإ ٚإٕ ، ٚايتكبٌٝ
 .  اؾُٗٛض

 :  زيًِٝٗ

( ٱضب٘ أًَههِ ٚنإ ، قا٥ِ ٖٚٛ ٜٚباؾط ٜكبٌ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٕنا)  عٓٗا اهلل ضنٞ ، عا٥ؿ١ سسٜح -
 ضنٞ غ١ًُ أّ سسٜح ٚنصا ، قا٥ِ ٖٚٛ ٜٚباؾط ٜكبٌ نإ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، سؿك١ سسٜح ٚنصا ،

 ؾٝهطٙ ىؿ٢ نإ إٕ ٚأَا ، ٚإباؾط٠ ايتكبٌٝ ي٘ داظ ايؿػاز قٝاَ٘ ع٢ً ىؿ٢ ٫ اٱْػإ نإ ؾإشا:  قايٛا ، عٓٗٔ اهلل
 .  ي٘

 :  ٜجبتإ ٫ عسٜجٌ ، ٜٚػتسيٕٛ ، ي٘ هٛظ ٚايؿٝذ ، ي٘ ٜهطٙ ايؿاب ، ٚايؿاب ايؿٝذ بٌ ايتؿطٜل:  ايطابع ايكٍٛ

 ٚأتاٙ ، ي٘ ؾطخل يًكا٥ِ إباؾط٠ عٔ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب غأٍ ضد٬ إٔ: )  ٖطٜط٠ أبٞ عٔ: ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  ٜجبت ٫ يهٓ٘ أبٛزاٚز، أخطد٘(. ؾاب ْٗاٙ ٚايصٟ ؾٝذ ي٘ ضخل ايصٟ ؾإشا ، ؾٓٗاٙ ؾػأي٘ آخط

 . أٜها ٜجبت ٫ ٖٚٛ ، عباؽ ابٔ ططٜل َٔ ضٟٚ ٚقس: ايجاْٞ ايسيٌٝ

 َا قذٛد١ ايطٚا١ٜ ٖصٙ يهٔ ، ٚايؿٝذ ايؿاب بٌ ٜؿطم نإ أْ٘ ، عباؽ ابٔ عٔ قشٝض أثط ٚمث١: ايجايح ايسيٌٝ
 .  بُٝٓٗا ايؿطم ٚايػ٬ّ ايك٠٬ عًٝ٘ ٜبٌ ٚمل ، ٚإباؾط٠ ايتكبٌٝ َٔ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ثبت

 .  داظ ىـ مل ٚإٕ ، وطّ قٝاَ٘ ع٢ً خؿٞ إٕ:  اـاَؼ ايكٍٛ

 :  ايطادض

 يٲؾػاز عبازت٘ أٚ قٝاَ٘ ٜعطض إٔ يٲْػإ هٛظ ٫ ٭ْ٘ ؛ ا٭قطب ٖٛ ا٭خرل ايكٍٛ ٖصا ؾإٕ ايكٛاعس َكته٢
 .  هٛظ أْ٘ ايؿعٌ ٗ ؾا٭قٌ ىؿ٢ ٫ نإ إشا ٚأَا ، ٚاٱبطاٍ

 ٫ٚ ، قَٛ٘ ٜؿػس مل أْعٍ يٛ ٚأْ٘ ، أْعٍ يٛ ست٢ ، ٜباؾط ٚإٔ ٜكبٌ إٔ يًكا٥ِ ٜػتشب أْ٘ ٜط٣ اهلل ضٓ٘ سعّ ابٔ
 ٖصا ٜؿعٌ نإ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٭ٕ ؟ شيو ي٘ ٜػتشب ٕاشا ، ا٭قٛاٍ غطا٥ب َٔ ٖٚصا ، نؿاض٠ عًٝ٘ ػب

 .  ٜؿعً٘ إٔ يًكا٥ِ اغتشب ٜؿعً٘ نإ ؾًُا ،

 : ٜٓعٍ ٚمل بؿ٠ٛٗ باؾط أٚ قبٌ إشا

 ٚايٟٓٛٚ ، قسا١َ ابٔ شيو ع٢ً ا٫تؿام ْكٌ ، اتؿاقا قشٝض قَٛ٘ ؾإٕ ، ٜٓعٍ ؾًِ بؿ٠ٛٗ باؾط أٚ ايكا٥ِ قبٌ إشا
 اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، إتكس١َ غ١ًُ ٚأّ ، ٚعا٥ؿ١ ، سؿك١ حعسٜ ٜٚػتسيٕٛ ، َؿػس َٓ٘ وكٌ مل ٭ْ٘ ، ٚغرلُٖا

 .  ٚغرلٖا بؿ٠ٛٗ ٜكٝسْ٘ ؾًِ ، اٱط٬م اؿسٜح ٚظاٖط ، قا٥ِ ٖٚٛ ٜكبٌ نإ ، ٚغًِ عًٝ٘

 : ٚايتكبٌٝ بإباؾط٠ قَٛ٘ أؾػس َٔ ع٢ً ايكها٤

 َٓ٘ سكٌ ٭ْ٘ ؛ - تكسّ نُا - سعّ ابٔ إ٫ ايتكبٌٝ أٚ باؾط٠بإ قَٛ٘ أؾػس ٕٔ ايكها٤ ٚدٛب ع٢ً ايؿكٗا٤ اتؿل
 ،  بايكها٤ ٜطايب ، غرلُٖا أٚ غؿط أٚ َطض إعصٚض ٚ٭ٕ ، بايطًب َؿػٛي١ تعٍ مل شَت٘ ٚإٔ ، ٚاٱؾػاز اٱبطاٍ
 .  أٍٚ باب ؾُٔ ؟ تكبٌٝ أٚ َباؾط٠ ، باختٝاضٙ قَٛ٘ أؾػس َٔ ؾهٝـ
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 : بإباؾط٠ قَٛ٘ ؾػسأ َٔ ع٢ً ايهؿاض٠

 :  قٛيٌ ع٢ً إػأي١ ٗ اختًؿٛا ايعًِ أٌٖ ْاٖرل يهٔ ، أق٬ ايكٝاّ ٗ ؾػاز ٫ٚ ، نؿاض٠ ٫ سعّ ابٔ ضأٟ ع٢ً

 ٖٚٛ ، ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ايهؿاض٠ عًٝ٘ ػب ٫ ٚمٖٛا َباؾط٠ قَٛ٘ أؾػس َٔ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  ايعاٖط١ٜ ضأٟ ٚ ، ٓاب١ًاؿ عٓس إصٖب

 :  أزيتِٗ

 .  ايهؿاض٠ ٚدٛب ع٢ً ايسيٌٝ عسّ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 ٗ ػب إِا ايهؿاض٠ ٭ٕ ، ايهؿاض٠ عًٝ٘ ػب ؾًِ ، تاّ ْاع بػرل أؾطط أْ٘ ظاَع ، ايكب١ً ع٢ً ايكٝاؽ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ؾشػب َباؾط٠ ٖٚصٙ ، اؾُاع

 ب٘ ػب اؾُاع ؾإٕ ، سهُا ٫ٚ سكٝك١ ٫ ، عًٝ٘ إٓكٛم َع٢ٓ ٗ ٫ٚ عًٝ٘ َٓكٛقا يٝؼ أْ٘:  ايجايح ايسيٌٝ
 ، ٖصا ع٢ً ٖصا ٜكاؽ ؾهٝـ ، قَٛ٘ ٜؿػس ٫ ٜٓعٍ ٚمل اَطأت٘ باؾط إشا ٚايطدٌ ، اٱْػإ ٜٓعٍ مل يٛ ست٢ ، ايهؿاض٠
 ، عًُٝٗا إذلتب ا٭ثط ٗ صاٚن ، آخط ؾ٤ٞ ٚإباؾط٠ ، ؾ٤ٞ ؾاؾُاع ، َُٓٗا نٌ سكٝك١ ٗ بِّٔ نبرل اخت٬ف ٖٚٓاى
 .  شيو ٗ ٚانض ؾطم ؾٗٓاى ، شلُا ايٓؿؼ ٚطًب

 ، اهلل ضِٓٗ إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ايهؿاض٠ عًٝ٘ ػب باٱْعاٍ قَٛ٘ ؾأؾػس قبٌ أٚ باؾط َٔ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 اٱَاّ عٔ ايطٚاٜتٌ َٔ ٗٛض٠إؿ ٖٚٞ: )  ايعضنؿٞ ٚقاٍ ، ٚايكانٞ ، ناـطقٞ ، ا٭نجط اختاضٖا ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً

 .  ٚإغشل ، إباضى ٚابٔ ، ٚعطا٤ ، ناؿػٔ ايػًـ َٔ طا٥ؿ١ ضأٟ ٖٚٛ ،( اهلل ضٓ٘ أٓس

 :  أزيتِٗ

 دا٤ٙ إش غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٓس دًٛؽ مٔ بُٝٓا: ط  قاٍ عٓ٘ اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ق٢ً اهلل ضغٍٛ ؾكاٍ ، قا٥ِ ٚأْا اَطأتٞ ع٢ً ٚقعت: قاٍ ، (؟ َايو)  قاٍ ، ًٖهت اهلل ضغٍٛ ٜا:  ؾكاٍ ضدٌ

 ، ٫: قاٍ ، ( َتتابعٌ ؾٗطٜٔ تكّٛ إٔ تػتطٝع ؾٌٗ) :  قاٍ ، ٫: قاٍ ، ( تعتكٗا ضقب١ ػس ٌٖ)  غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل
 شيو ع٢ً مٔ ؾبٝٓا ، ًِغ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾُهح:  قاٍ ، ٫:  قاٍ ، ( َػهٝٓا غتٌ إطعاّ ػس ؾٌٗ) :  ؾكاٍ
 ٖصا خص) :  قاٍ ، أْا:  ؾكاٍ ، ( ايػا٥ٌ؟ أٜٔ) :  قاٍ ، إهتٌ ٚايعطم ُط ؾٝ٘ بعطم غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب أتٞ

 أؾكط بٝت أٌٖ -اؿطتٌ ٜطٜس - ٫بتٝٗا بٌ َا ؾٛاهلل ، ؟ اهلل ضغٍٛ ٜا َين أؾكط أع٢ً:  ايطدٌ ؾكاٍ ، ( ب٘ ؾتكسم
.   عًٝ٘ َتؿلص  ( أًٖو أطعُ٘) :  قاٍ ثِ ، أْٝاب٘ بست ست٢ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾهشو ، بٝيت أٌٖ َٔ

 ٖصا ؾعٌ عُا ٜػتؿكٌ ٚمل ، اؿسٜح ٖصا ٗ ايهؿاض٠ عًٝ٘ أٚدب ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ:  ا٫غتس٫ٍ ٚد٘
 .اؾُاع سهِ شلا إباؾط٠ إٔ ع٢ً ٜسٍ ٖا ، ايطدٌ

 عًٝ٘ ايٓيب ٫غتؿكٌ ، ؾ٤ٞ َٔ أنجط ع٢ً ٜطًل ايٛقاع نإ ٚيٛ ، اؾُاع ع٢ً ٜطًل عٓسِٖ ايٛقاع بإٔ:  ْٚٛقـ
 عسّ ، ٫:  ٜكٛيٕٛ ِٖ ، ٚاسس َع٢ٓ ي٘ ايٛقاع إٔ ع٢ً ٜسٍ اغتؿكاي٘ ٚعسّ ، ايطدٌ ؾعٌ عُا ٚايػ٬ّ ايك٠٬

 ، إع٢ٓ إٍ ٜٓعطٕٚ ٍا٭ٚ ايكٍٛ ٚأقشاب ، ايٓتٝذ١ إٍ ٜٓعطٕٚ ؾِٗ ، ٚاسس اؿهِ إٔ ع٢ً ٜسٍ اغتؿكاي٘
 . اؾُاع ٖٛ ، ٚاسس إع٢ٓ: ؾٝكٛيٕٛ
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 ( . اؾُاع ع٢ً إباؾط٠ قٝاؽ) ، نٌ ٗ اٱْعاٍ ظاَع ، ايؿطز ٗ ايٛط٤ ع٢ً إباؾط٠ قٝاؽ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 ُٝٓٗاب نإ إشا إ٫ بأقٌ ؾطعا تًشل ٫ ٚايؿطٜع١ ، ٚاؿهِ اؿكٝك١ ٗ ، ايؿاغع ايؿاضم َع قٝاؽ بأْ٘:  ْٛقـ
 . اتؿام

 : ايطادض

 ، إباؾط٠ قه١ٝ ٗ ٖصا ، زيٌٝ إٍ ؼتاز ايهؿاض٠ ٭ٕ ؛ ايهؿاض٠ ٚدٛب عسّ ٖٚٛ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ أعًِ ٚاهلل ايطادض
 .  ايص١َ بطا٠٤ ٚا٭قٌ

 : إباؾط ع٢ً ايهؿاض٠

  ؟ اض٠ايهؿ عًٝ٘ ػب ؾٌٗ ، ؾأْعٍ تكبٌٝ أٚ ٕؼ ايكا٥ِ َٔ سكٌ إشا
 ٗ ايعًِ أٌٖ اختًـ ؟ ايهؿاض٠ ػب ٌٖ يهٔ ، باختٝاضٙ سكٌ ؾعٌ ٭ْ٘ ؛ باٱْعاٍ قَٛ٘ ٜؿػس أْ٘ ٗ إؾهاٍ ٫

 :   قٛيٌ ع٢ً إػأي١ ٖصٙ

 .  ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ايهؿاض٠ ٚدٛب:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 : زيًِٝٗ

 .  نٌ ٗ اٱْعاٍ ظاَع ، ايٛط٤ ع٢ً ٚايًُؼ بايكب١ً يٲْعاٍ قٝاغا -

 .اٱْعاٍ ايهؿاض٠ ٚدٛب غبب ؾًٝؼ ، ٜٓعٍ مل ٚإٕ بايٛط٤ ػب ايهؿاض٠ ٭ٕ ؛ قشٝض غرل ايكٝاؽ ٖصا بإٔ:  ْٛقـ

 ، اؿٓؿ١ٝ َصٖب ؾٗٛ ، ايعًِ أٌٖ ْٗٛض َصٖب ٖٚٛ ، ايهؿاض٠ عًٝ٘ ػب مل ؾأْعٍ ٕؼ أٚ قبٌ َٔ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ايّٝٛ ٖصا قها٤ عًٝ٘ ٚهب ، ايعًِ أٌٖ َٔ نبرل٠ طا٥ؿ١ ٚعًٝ٘ ، ايكشٝض ٢ًع ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ

 :زيًِٝٗ

 عًٝ٘ ػب مل ٚنطض ْعط إشا اٱْػإ ؾإٕ ، ايٓعط تهطاض سهِ ؾشهُ٘ ، ايهؿاض٠ ؾٝ٘ ػب ؾًِ ، ٚط٤ بػرل إْعاٍ ٭ْ٘ -
 .  غرلٙ أٚ باست٬ّ إْعاٍ َٓ٘ سكٌ يٛ َا ًٜٚشكْٛ٘ ، ايهؿاض٠

 : ايطادض

 .  ؾكط اؾُاع ٗ ػب إِا ، ؾأْعٍ قبٌ أٚ ٕؼ إشا ايهؿاض٠ ٚدٛب عسّ

ٍَٵصٳ٣ أٚ:  اهلل ضٓ٘ قا  .  َأ

 ٚاختًؿٛا ، ايًُؼ أٚ ايتكبٌٝ عٓس اٱَصا٤ ٗ ايهؿاض٠ ٚدٛب عسّ ع٢ً ايؿكٗا٤ اتؿل ؾكس ، إصٟ َٓ٘ ؾدطز باؾط إشا
 . ٛيٌق ع٢ً ، قَٛ٘ ؾػاز ٗ

 : باٱَصا٤ ايكّٛ ؾػاز

 َصٖب َٔ ايكشٝض ٖٚٛ ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ايكها٤ ٚعًٝ٘ ، قَٛ٘ ؾػس ؾأَص٣ اَطأت٘ باؾط َٔ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  ٚايهؿاض٠ ٚايكها٤ ٚاٱؾػاز اٱبطاٍ ْاس١ٝ َٔ ، إصاٖب أٚغع ِٖ ايباب ٖصا ٗ إايه١ٝ ، اؿٓاب١ً
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 :يًِٝٗز
 .  ايؿ٠ٛٗ بػبب خطز ٭ْ٘ يًُين ؾإؾباٖ٘ ، ايبٍٛ ٚؾاضم ، إين أؾب٘ ، بإباؾط٠ خاضز ٭ْ٘ -

 غ٬ف ، زؾكا بًص٠ ىطز إين ؾإٕ ، ٚإين إصٟ خطٚز بٌ ٚاغعا ؾاضقا مث١ ؾإٕ ، بعٝس ايكٝاؽ ٖصا بإٔ:  ْٛقـ
 ا٭ثط ْاس١ٝ َٔ نصا ، غطٚد٘ اٱْػإ ٜتًصش ٫ يهٔ ، ٠ٛايؿٗ أثٓا٤ ىطز أٚ ، ايؿ٠ٛٗ ؾتٛض بعس ىطز ؾإْ٘ ، إصٟ
 .  ؟ بٗصا ٖصا ًٜشل ؾهٝـ ، إصٟ خطٚز غ٬ف ، اؾػس ٗ ؾتٛض أعكب٘ خطز إشا إين ؾإٕ ، ايبسٕ ع٢ً

 ٖٚٛ ، ٚا٭ٚظاعٞ ، ٚايؿعيب ، اؿػٔ شٖب إيٝ٘ ، قَٛ٘ ٜؿػس مل ؾأَص٣ ٕؼ أٚ قبٌ أٚ باؾط َٔ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 ، َؿًض ابٔ ٚاغتعٗطٖا ، اهلل ضٓ٘ ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ اختاضٖا ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ بَصٖ

 . اهلل ضٓ٘ ؾٝدٓا ٚضدشٗا ، إطزاٟٚ ٚقٛبٗا

 :  أزيتِٗ

 ، ؾكط ايصنط غػٌ ٖٛ ايٛادب يهٔ ، اؾػس غػٌ عًٝ٘ هب ؾ٬ ، إين ٜؿب٘ ؾًِ ، ايػػٌ ٜٛدب ٫ خاضز أْ٘ -
 .  إػأي١ تكسَت ٚقس

 .  نٌ ٗ ايؿ٠ٛٗ ع٢ً ايكٝاؽ إِا ، ٚعسَ٘ ايػػٌ ع٢ً يٝؼ ايكٝاؽ إٕ:   ٚقايٛا ا٭ٍٚ ايكٍٛ أقشاب أداب

 غرل بٗصا ٖصا ؾإؿام ، إين خطٚز ٗ ايؿ٠ٛٗ إِا ، إصٟ خطٚز ٗ ؾ٠ٛٗ ٫:  ٚقايٛا ، ايجاْٞ ايكٍٛ أقشاب ضز
 . قشٝض

 : ايطادض

 .  ايسيٌٝ يعسّ ، ٚإباؾط٠ ايتكبٌٝ بعس إصٟ غطٚز ّٛايك ٜؿػس ٫ أْ٘
ٍٍٳ ايَٓعطٳ َنطٻضٳ أٚ:  اهلل ضٓ٘ قا ْٵعٳ  .  ؾَأ

:  ازلا عؿط غت١ إ٫  ايتا٤ َؿتٛس١ أْٗا تؿعاٍ قٝػ١ ٗ ٚايػايب ، ايتا٤ بؿتض ٚايتهطاض  ، ايٓعط تهطاض َػأي١ ٖصٙ
 .  ٚايتًكا٤ ايتبٝإ ُٖٚا ، كسضإ َع٢ٓ اثٓإ

 : ايٓعط تهطاض قٛض

 . َصٟ ٫ٚ َين ٫ ، ؾ٤ٞ ْعٍٚ ايٓعط تٳهطاض ٜكاضٕ أ٫ : ا٭ٍٚ ايكٛض٠
 وكٌ مل ٭ْ٘ ، إيٝٗا ايٓعط وٌ ٫ َٔ أٚ ، إيٝٗا ايٓعط ي٘ وٌ َٔ إٍ ْعط غٛا٤ ، اتؿاقا  عًٝ٘ ٜذلتب ؾ٤ٞ ٫ ؾٗصا 

 .  ايكّٛ َؿػسات َٔ َؿػس أٟ

 . ؾأَص٣ ايٓعط نطض إشا  :ايجا١ْٝ يكٛض٠ا
 .  ٚإصٟ إين بٌ ٚيًؿطم ، ايكٛض٠ بٗصٙ ايتؿطرل ع٢ً ايسيٌٝ يعسّ ، عًٝ٘ ؾ٤ٞ ٫ أْ٘:  ؾإصٖب

 ع٢ً ؾكاغٛٙ ، إين أؾب٘ ، ايؿ٠ٛٗ بػبب خاضز ٭ْ٘ ؛ أؾطط ؾأَص٣ ايٓعط نطض إشا أْ٘ إٍ قٍٛ ٗ ا٭قشاب ٚشٖب
 ؾب٘ ايكتٌ َجٌ ، ايكٟٛ ايػبب َٓعي١ تٓعٍ تهطض إشا ايهعٝـ ايػبب ٭ٕ ٚ ، ايؿاضم َع ؽايكٝا إٔ ٚتكسّ ، إين

 َٓ٘ ٜٚكتل ايعُس َٓعي١ ٜٓعٍ ؾإْ٘ تهطض ايػبب ٖصا إٔ يٛ يهٔ ، عُس ؾب٘ نإ غايبا ٜكتٌ ٫ بػبب قتٌ إشا ، ايعُس
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 ، َات ست٢ بتهطاض بايػٛط نطب٘ أٚ ، ١ُايًه بٗصٙ قتً٘ ست٢ أضبعا أٚ ث٬ثا أٚ َطتٌ يهُ٘ أْ٘ يٛ ، ايًه١ُ َجٌ ،
 .  ايعُس َٓعي١ ٜهٕٛ بايتهطاض يهٔ ، عُس ؾب٘ ؾٗٛ با٭ٍٚ َات إشا ، ايعاَس سهِ ٗ ٜعتدل ؾإْ٘

 .   بصاى ٖصا ًٜشل ؾ٬ ، ٚإين إصٟ بٌ ايؿاغع يًؿطم ؛ قشٝض غرل ايكٍٛ ٖٚصا
 . إين َٓ٘ ؾٝدطز ايٓعط ٜهطض إٔ : ايجايج١ ايكٛض٠

 :  قٛيٌ ع٢ً خ٬ف ؾٝٗا إػاي١ ٖصٙ

 اؿٓاب١ً ٚعٓس ، ٚاؿٓاب١ً ، ٚإايه١ٝ ، ٚاؿػٔ ، عطا٤ شٖب إيٝ٘ ، قَٛ٘ ؾػس ؾأْعٍ ايٓعط نطض إشا أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 . إايه١ٝ َصٖب ع٢ً إتػل ٖٚصا ، ايهؿاض٠ ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، إايه١ٝ ٚأٚدب ، ٜؿطط مل ايٓعط ٜهطض مل إٕ

 :  زيًِٝٗ

 .  بايًُؼ اٱْعاٍ أؾب٘ ، ب٘ ؾٝؿطط ، َٓ٘ ا٫سذلاظ ّهٔ ، ب٘ ٜتًصش بؿعٌ إْعاٍ أْ٘ -

 ايٓعط٠ أَا ، قَٛ٘ ؾػس أْعٍ ثِ ، ٕؼ ثِ ، ٕؼ ؾًٛ ، ايًُؼ ؾأؾب٘ ، َٓ٘ ا٫سذلاظ ّٚهٓ٘ ، ايؿعٌ بٗصا ٜتًصش ايٓاظط
 ايؿٗط سط١َ اْتٗو ؾٮْ٘ ؛ إايه١ٝ َصٖب ع٢ً هؿاض٠اي ٚدٛب ٚأَا ، بٗا ٜؿطط ؾ٬ ، َٓٗا ا٫سذلاظ ّهٔ ؾ٬ ا٭ٍٚ

 .  قشٝض غرل ايتعًٌٝ ٖصا إٔ ٚتكسّ ،

 ٖٚٛ ، ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، قَٛ٘ ٜؿػس مل ؾأْعٍ ايٓعط نطض َٔ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  إٓصض ٚابٔ ، ايجٛضٟ ٚ ، ظٜس بٔ دابط ضأٟ

 :  أزيتِٗ

 ، اؾعّ بكٝػ١ َعًكا ايبداضٟ اٱَاّ أخطد٘( قَٛ٘ ٜتِ ؾأ٢َٓ ْعط إشا: ) قاٍ ، ظٜس بٔ دابط عٔ:  ٍٚا٭ ايسيٌٝ
 .  ايكّٛ بإُاّ عٓ٘ اهلل ضنٞ ؾشهِ

 .  ؾٝٗا اٱْػإ عٔ َعؿٛ ا٭ٍٚ ٚايٓعط٠ ، ا٭ٍٚ ايٓعط٠ ع٢ً ٖصا قٛي٘ وٌُ ٚقس

 أٚ استًِ ؾًٛ ، ٚايتؿهرل نا٫ست٬ّ قَٛ٘ ٜؿػس ٚمل ، ب٘ ٱْػإا ٜؿطط مل ، َباؾط٠ غرل عٔ إْعاٍ أْ٘:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  َباؾط٠ بػرل إْعاٍ ن٬ّ إٔ ظاَع ، ٜؿطط مل ؾهط

 ٚغ٬ف ، َٓ٘ ؾعٌ بػرل ؾإْ٘ استًِ َٔ أَا ، َٓ٘ بؿعٌ ايٓعط تهطاض ، ايؿاضم َع قٝاؽ ا٫ست٬ّ ع٢ً ايكٝاؽ ٖٚصا
 .  عٓ٘ َعؿٛ ؾإْ٘ ، ايتؿهرل

 : ايطادض

 ٚيٝػت ا٭ٍٚ ؾً٘ ، ْؿػٗا ايٓعط٠ عٔ َٓٗٞ ٭ْ٘ ؛ قَٛ٘ ؾػس ؾأْعٍ ايٓعط نطض إشا أْ٘ ، أعًِ ٚاهلل ا٭ٍٚ ٍٛايك ٖٛ
 ايٓعط٠ ع٢ً ٜذلتب أْ٘ ؾ٫ًٛ ، عًُٝٗا ٜذلتب َٚا اؿهِ ٗ بُٝٓٗا يًؿطم ايٓعطتٌ بٌ ايتؿطٜل دا٤ ٚإِا ، ايجا١ْٝ ي٘

 ايٓعط٠ ْعط يٛ يهٔ ، ايجا١ْٝ غ٬ف ، َٓٗا ا٫َتٓاع اٱْػإ َكسٚض ٗ ٝؼي ا٭ٍٚ ، ٚايجا١ْٝ ا٭ٍٚ بٌ ؾطم ٕا ؾ٤ٞ
 ، ايعٌ إغُاض ٜػتًعّ ٫ ايتهطاض ٭ٕ ، ايتهطاض سهِ شلا إٔ ايعاٖط ؟ ايتهطاض سهِ شلا ؾٌٗ ، ايٓعط ٚأزاّ ا٭ٍٚ
 .  ؾو ٫ٚ ، اؿهِ ٗ ا٭ٍٚ غرل ايجا١ْٝ إٔ ع٢ً ٜسٍ ٖٚصا
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 : بايتؿهرل ٍاٱْعا سهِ

 ٚقس ، تهًِ أٚ تعٌُ مل َا أْؿػٗا ب٘ سسثت َا قُس ٭١َ عؿا تعاٍ اهلل ٭ٕ ؛ ؾٝ٘ ؾ٤ٞ ؾ٬ ، أْعٍ ست٢ ٚؾهط ؾهط يٛ
 ٚعٓس ، ٚغرلٙ ايهبرل اؿاٟٚ قاسب إاٚضزٟ ْكً٘ ، اؿاٍ ٖصٙ ٗ عًٝ٘ ؾ٤ٞ ٫ أْ٘ ع٢ً اٱْاع بعهِٗ ْكٌ

 . أعًِ ٚاهلل نعٝـ ايكٍٛ ٖٚصا ، أؾطط نطض ؾإشا ، َٓ٘ ا٫سذلاظ ّهٔ ؾعٌ ٭ْ٘ ؛ نطض إشا ٜؿطط أْ٘ قٍٛ اؿٓاب١ً

 : ايطادض
 َا أْؿػٗا ب٘ سسثت َا شلا عؿٞ قس ا٭١َ ٭ٕ ؛ عًٝ٘ ؾ٤ٞ ؾ٬ أْعٍ ثِ ايتؿهرل ٚنطض ، ؾهط إشا أْ٘ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ 
 .  أعًِ ٚاهلل ، تهًِ أٚ تعٌُ مل

 .  قُس ٝٓاْب ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚايػ٬ّ ٚايك٠٬ ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس

ٍِٳ أٚ:  اهلل ضٓ٘ إ٪يـ قا ِٳاسٵ أٚ سٳذٳ ٗٳطٳ تٳذٳ ّٷ َٚظ  .  ز

 ٚغبب ، ٚاي٬سل ايػابل اـ٬ف شات ، ايؿك٘ ٗ إؿه١ً ٚإػا٥ٌ ، ايصٍٜٛ شات إػا٥ٌ َٔ اؿذا١َ َػأي١
 ٜط مل َٓػٛخ١ ا٭سازٜح إٔ ضأ٣ ؾُٔ ؟ َٓػٛخ١ أٚ ثابت١ باؿذا١َ ايتؿطرل ٗ دا٤ت اييت ا٭سازٜح ٌٖ:  اـ٬ف

 .  ٚاحملذّٛ اؿادِ تؿطرل ع٢ً ا٭سازٜح ز٫ي١ بكا٤ ضأ٣ قه١ُ ضآٖا َٚٔ ، باؿذا١َ ايؿطط

 .  ْؿػ٘ سذِ( : استذِ أٚ: ) ٚقٛي٘ ، غرلٙ سذِ أٟ( : سذِ: ) قٛي٘

 اٱط٬م غبٌٝ ع٢ً دا٤ ٖٚصا ، ٜؿطط ٫ ؾإْ٘ ايسّ ٜعٗط مل ؾإٕ ، ايسّ ظٗٛض َٔ بس ؾ٬ خطز أٟ( : زّ ٚظٗط: ) قٛي٘
 ايسّ نإ غٛا٤ ، ٜؿطط ايكا٥ِ ؾإٕ اؿذا١َ سكًت إشا:  شيو َع٢ٓ ، نجرل٠ ّأ ق١ًًٝ ٖٞ ٌٖ ، ايسّ ن١ُٝ ٜكٝس مل ،

 .  ق٬ًٝ أّ نجرلا

 َٔ َٛنع أٟ ٗ استذِ إشا:  شيو َٚع٢ٓ ، ايعٗط أٚ ايهتؿٌ أٚ ايطأؽ سذا١َ ٖٞ ٌٖ ، إٛنع إ٪يـ ٜكٝس ٚمل
 .  قٝاَ٘ ع٢ً ٜ٪ثط ؾإْ٘ ، دػسٙ
 : باؿذا١َ ايتؿطرل

 :  قٛيٌ ع٢ً خ٬ف قٌ إػأي١ ٖٚصٙ

 ، عًٞ ضأٟ ؾٗٛ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب أقشاب َٔ عسز شٖب إيٝ٘ ، ايكا٥ِ تؿطط اؿذا١َ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 ، َٗسٟ ٚابٔ ، َٚػطٚم ، عطا٤ ضأٟ ٖٚٛ ، عِٓٗ اهلل ضنٞ ، ٚعا٥ؿ١ ، ٖطٜط٠ ٚأبٞ ، عُط ٚابٔ ، َٛغ٢ ٚأبٞ

 ؾٝذ ٚاختٝاض  اؿٓاب١ً، َصٖب َؿطزات َٔ ٖٚٛ ، إٓصض ٚابٔ ، خع١ّ ٚابٔ ، ٚا٭ٚظاعٞ ، ٚإغشل ، ٚاؿػٔ
 .  عجٌُٝ ابٔ ٚؾٝدٓا ، ايكِٝ ٚابٔ ، ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ

 :  أزيتِٗ

 ،ص ّٚاحملذٛ اؿادِ أؾططط:  قاٍ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ  عٓ٘، اهلل ضنٞ خسٜر بٔ ضاؾع عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ، إسٜين ٚابٔ ، ايبداضٟ ٚاٱَاّ ، أٓس اٱَاّ ٚقشش٘ ، َكٓؿ٘ ٗ ايطظام ٚعبس ، ٚايذلَصٟ ، أٓس اٱَاّ أخطد٘

 (. ايباب ٗ ؾ٤ٞ أقض: ) أٓس ٚاٱَاّ ايبداضٟ اٱَاّ ٚقاٍ

 أخطد٘ ، (احملذّٛٚ اؿادِ أؾطط):  قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ثٛبإ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ايٟٓٛٚ ٚقشش٘ ، ايذلَصٟ إ٫ اـُػ١

 ٖٚٛ بايبكٝع ضدٌ ع٢ً َط ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ أٚؽ بٔ ؾساز عٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
ٞٳ ، وتذِ  ٚقشش٘ ، ايذلَصٟ إ٫ اـُػ١ أخطد٘ ، (ٚاحملذّٛ اؿادِ أؾطط):  ؾكاٍ ، ضَهإ َٔ خًت عؿط٠ يجُاْ

 .  ٚايٟٓٛٚ ، ايبداضٟ َاّاٱ
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 عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، ايبداضٟ اٱَاّ قشٝض ٗ ايجابت ، عباؽ ابٔ عسٜح َٓػٛخ١ بأْٗا:  ا٭سازٜح ْٛقؿت
 ٚايبٝٗكٞ ، ٚاـطابٞ ، سعّ ٚابٔ ، اهلل ضٓ٘ ايؿاؾعٞ اٱَاّ ب٘ ايٓػذ شنط ٚقس ،(قا٥ِ قطّ ٖٚٛ استذِ) ، ٚغًِ

 . 

 ٚيصا ، ٚغرلُٖا اٱغ٬ّ ٚؾٝذ ، اهلل ضٓ٘ أٓس اٱَاّ شنط نُا ، ؾاش٠ يؿع١( قا٥ِ ٖٚٛ) يؿع١ بإٔ:  ٚأدٝب
 .  ٚاسسا ضاٚ ٜصنطٖٚا،إ٫ مل عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ ابٔ عٔ ايطٚا٠ ؛٭ٕ إخطادٗا عٔ اهلل ضٓ٘ َػًِ اٱَاّ أعطض

 ٗ ا٭خط٣ ٚا٭سازٜح ، ايبداضٟ اٱَاّ قشٝض ٗ ؾٗٛ ، ٜعهسٙ ٚايكٝاؽ ، أقض عباؽ ابٔ سسٜح بإٔ:  ضز
 بٓا٤ ٖٚصا ، ا٭خط٣ ا٭سازٜح ع٢ً َكسّ عباؽ ابٔ ؾشسٜح ، أٓس اٱَاّ َٚػٓس ، ايطظام عبس َكٓـ أٚ ايػٓٔ
 .  ؾٝٗا ز٫ي١ ؾ٬ بؿصٚشٖا قٌٝ إشا أَا ،( قا٥ِ ٖٚٛ) يؿع١ قش١ ع٢ً

:  َجٌ ايساخٌ ، ٚخاضز زاخٌ:  قػٌُ إٍ تٓكػِ إؿططات ؾإٕ ، إؿططات أقٍٛ ع٢ً ايكٝاؽ: ايطابع ايسيٌٝ
 ٜؿطط أْ٘ َع ، ٚمٛٙ ظُاع إين ٚخطٚز ، ٚا٫غتُٓا٤ ، ايك٤ٞ:  َجٌ ٚاـاضز ، َكاَُٗا ٜكّٛ َٚا ، ٚايؿطاب ايطعاّ

 ىطز َا ع٢ً ؾتكاؽ ، خاضز ٚاؿذا١َ ، إؿططات أقٍٛ ع٢ً قاغٛا يهِٓٗ ، اؾُاع ساٍ َين َٓ٘ ىطز مل يٛ ست٢
 نصيو ، نعؿ٘ إٍ ٜ٪زٟ ؾإْ٘ ، عُسا اٱْػإ اغتكا٤ ؾإشا ، ايبسٕ ٜهعـ يهْٛ٘ اـاضز َٓعت إِا ايؿطٜع١ إٕ ثِ ،

 إشا ٚنصا ، ايسّ خ٬ق١ ٖٛ ايصٟ إين غطٚز ٚؾتٛضٙ اؾػس نعـ إٍ ٜ٪زٟ ؾإْ٘ ، داَع أٚ َٓ٘ إين خطز إشا
 .  ؾٝؿطط ايسّ ٖٚٞ ، ٚايؿطاب ايطعاّ خ٬ق١ خطدت ؾكس ، استذِ

 ابٔ ضأٟ ٖٚٛ ، غبل نُا ايعهؼ عٓ٘ ْٚكٌ ، عُط ابٔ عٔ ْكٌ ، َطًكا ايكا٥ِ تؿطط ٫ اؿذا١َ إٔ:  جاْٞاي ايكٍٛ
 ابٔ:  َجٌ ، ايػًـ َٔ طا٥ؿ١ ضأٟ ٖٚٛ ، عِٓٗ اهلل ضنٞ غ١ًُ ٚأّ ، غعٝس ٚأبٞ ، ٚأْؼ ، عباؽ ٚابٔ ، َػعٛز
 ، ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، ١اؿٓؿٝ َصٖب ٖٚٛ ، ٚايؿعيب ، ٚايجٛضٟ ، ٚايٓدعٞ ، ٚعط٠ٚ ، إػٝب

 .  ٚايعاٖط١ٜ

 :  أزيتِٗ

 ٗ ٖٚٛ ،( قا٥ِ قطّ ٖٚٛ استذِ) ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، ايػابل عباؽ ابٔ سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  ايبداضٟ اٱَاّ قشٝض

 أدٌ َٔ إ٫ ، ٫:  قاٍ ؟ يًكا٥ِ ذا١َاؿ تهطٖٕٛ أنٓتِ: ) غ٦ٌ أْ٘ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ أْؼ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ، ايطؾع إٍ إؾاض٠ ٚؾٝٗا ، عِٓٗ اهلل ضنٞ ايكشاب١ َٔ ايهطا١ٖ بإٔ ٜؿعط ٖٚصا ، ايبداضٟ اٱَاّ أخطد٘( ايهعـ

 ٜهطْٖٛٗا ؾهأِْٗ ، ايهعـ أدٌ َٔ إ٫ ٫:  ؾكاٍ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ظَٔ ٗ تهطْٖٛٗا أنٓتِ:  قاٍ نأْ٘
 .  َٜٛ٘ إنُاٍ عسّ إٍ أز٣ نعـ ٚإشا ، ايهعـ ببػب استٝاطا

 اهلل ضنٞ طايب أبٞ بٔ دعؿط إٔ يًكا٥ِ اؿذا١َ نطٖت َا أٍٚ: ) قاٍ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ أْؼ عٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ضخل ثِ ،( ٖصإ أؾطط: ) ؾكاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾُط ، قا٥ِ ٖٚٛ استذِ عٓ٘
 ع١ً ي٘ أعًِ ٫ٚ ، ثكات ضٚات٘:  ٚقاٍ ، ايساضقطين أخطد٘(  قا٥ِ ٖٚٛ وتذِ أْؼ ٚنإ ، يًكا٥ِ اؿذا١َ ٗ بعسٴ

 ، ؾٝٗا ٚضخل أشٕ ثِ ، أ٫ٚ اؿذا١َ َٔ َٓع ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، بايٓػذ ٜؿعط اؿسٜح ٖٚصا ،
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 أزي١ َٔ اؿسٜح ٖصا إٔ ع٢ً ، ايٟٓٛٚ ٚتبع٘ ، هللا ضٓ٘ ايبٝٗكٞ ب٘ اغتسٍ ٚيصا ، َٓع بعس إ٫ ٜهٕٛ ٫ ٚايذلخٝل
 َا َكته٢ ٜٚعٌُ ، قا٥ِ ٖٚٛ وتذِ نإ ٚأْؼ ، ايػابكٌ عباؽ ٚابٔ أْؼ سسٜح ٗ نُا باؿذا١َ ايتؿطرل ْػذ
 .  ضٚاٙ

 ، ٚإً أٱغٓاز ؾاش ٭ْ٘ ، ب٘ ا٫ستذاز ٜكض ٫ ، َٓهط سسٜح ٖصا) : ايتٓكٝض ٗ اشلازٟ عبس ابٔ قاٍ : ْٛقـ
 ٖٛ ٫ٚ ، ايػت١ ايهتب أقشاب َٔ أسس ىطد٘ ٚمل ، ٚايع١ً ، ايؿصٚش َٔ غإّا قشٝشّا اؿسٜح ٖصا ٜهٕٛ ٚنٝـ

 ْعطف ٫ٚ ، استٝاز أؾس إيٝ٘ وتادٕٛ ِٖٚ ، إعطٚؾ١ إػاْٝس ٗ ٫ٚ ، إأثٛض٠ ايػٓٔ ٗ ٫ٚ ، إؿٗٛض٠ إكٓؿات ٗ
 ضنٞ طايب أبٞ بٔ دعؿط ٭ٕ ؛ سذ١ ؾٝ٘ ٜهٔ مل اؿسٜح ٖصا قش١ غًِ يٛ ثِ .. ايساضقطين إ٫ ايسْٝا ٗ ضٚاٙ أسسّا

 أبٞ بٔ دعؿط قتٌ بعس ايؿتض عاّ نإ ٚاحملذّٛ اؿادِ أؾطط:  ٚسسٜح ايؿتض قبٌ ٖٚٞ َ٪ت١ غع٠ٚ ٗ قتٌ عٓ٘ اهلل
 (.طايب

 ساي١ ٗ إ٫ ، خطز ؾُٝا ٫ ، زخٌ ؾُٝا أْٗا إؿططات ٗ ا٭قٌ ؾإٕ ، إؿططات أقٍٛ ع٢ً ايكٝاؽ:  ايطابع ايسيٌٝ
 ع٢ً ايػ١ٓ زيت يهٔ ، خطٚز ؾؿٝ٘ ، ا٭ضبع١ ا٭١ُ٥ ضأٟ ٖٚٛ ، ؾٝ٘ اؿسٜح ثبٛت ع٢ً بٓا٤ ، ايك٤ٞ:  ٖٚٞ ، ٚاسس٠

 .  ؾكط ٜؿطط ايصٟ ٖٛ اـاضز ٖصا إٔ

 أخطد٘ ايصٟ عباؽ ابٔ أثط ع٢ً َبين نً٘ ٖٚصا ، خاضدا بٌ زاخ٬ يٝؼ ٖٚٛ ، ٜؿطط إين خطٚز بإٔ:  ٜٓاقـ ٚ
 َكابٌ ٗ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ ايكشابٞ َٔ ادتٗاز ٖٚصا( خطز ٖا ٚيٝؼ زخٌ ٖا ٚايؿطط: ) قاٍ ، ٚغرلٙ ايبٝٗكٞ
 .  أؾطط استذِ إشا ايكا٥ِ إٔ ضأٚا ايصٜٔ ، اٯخطٜٔ ايكشاب١ ادتٗاز

 يهٔ ، ايٓعاع ٌق ٗ ؾٝك٬ يهاْت( قا٥ِ ٖٚٛ) يؿع١ قشت ٚيٛ ، ق١ٜٛ ٚا٭زي١ ، َؿه١ً إػأي١ ، تطٕٚ ٚنُا
 .  ٜهعؿْٛٗا ا٭١ُ٥

 : ايطادض

 ثٛبإ سسٜح ٗ دا٤ت اييت ، ثابت١ ايتؿطرل أزي١ زاَت َٚا ، ايكا٥ِ تؿطط اؿذا١َ إٔ ٜط٣ نإ ، اهلل ضٓ٘ ؾٝدٓا
 تٓٗض بأزي١ ايجاْٞ ايكٍٛ أقشاب دا٤ ؾإشا ، بكتهاٖا ايعٌُ ٚدب ٚقا١ُ٥ ، خسٜر بٔ ٚضاؾع ، أٚؽ بٔ ٚؾساز
 تهٕٛ إٔ إٍ تطق٢ ٫ ايجاْٞ ايكٍٛ أقشاب  أزي١ إٔ ، أعًِ ٚاهلل يٞ ٜبسٚ يهٔ ، بكٛشلِ أخص ا٭زي١ ٖصٙ ٕكا١َٚ
 ، أٜها ا٭١ُ٥ َٔ طا٥ؿ١ بطأٟ أخص ؾكس ، ايجاْٞ ايكٍٛ إٍ شٖب َٚٔ ، ا٭١ُ٥ َٔ طا٥ؿ١ ضأٟ ٖٚصا ، تكسّ ٕا ْاغد١

 .  أعًِ ٚاهلل َؿطط٠ ؾاؿذا١َ

 : اؿذا١َب ايتؿطرل ع١ً

 اغتدسّ غٛا٤ ، ساٍ نٌ ع٢ً ٚاحملذّٛ اؿادِ ؾٝؿطط ، إع٢ٓ َعكٛي١ غرل ، تعبس١ٜ ايع١ً إٔ عٓسِٖ ا٭قشاب
 .  بايٝس بٌ بايؿِ ُل ٫ قٛاضٜط أٚ ، بؿُ٘ ّٳكٗا قٛاضٜط

 إٔ إٍ ٚشٖبٛا ، طا٥ؿ١ َع٘ٚ ، ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ اختاضٙ ، إع٢ٓ َعكٛي١ ايع١ً إٔ إٍ ا٭قشاب بعض ٚشٖب
 احملذّٛ أَا ، ؾٝؿطط دٛؾ٘ إٍ ؾٝكٌ سًك٘ إٍ ايسّ ٜصٖب ٚقس ، ايسّ قٛاضٜط ّل ؾٮْ٘ اؿادِ أَا ، َعكٛي١ ايع١ً

 ٜػتطٝع ٫ َتٗايها نعٝؿا ؾٝبك٢ ، خطز( ايسّ) طعاَ٘ خ٬ق١ ٭ٕ ، بسْ٘ نعـ استذِ إشا ٭ْ٘ ؛ ظاٖط٠ ؾٝ٘ ؾايع١ً
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 نُا ، بايٝس بٌ ، بايؿِ ايسّ َل ؾٝٗا وكٌ ٫ َشادِ وذِ اٱْػإ نإ ؾإشا ، ايع١ً ٖصٙ ٢عً ٚبٓا٤ ، َٜٛ٘ قّٛ
 .  ايسّ ّل مل ٭ْ٘ ؛ َع٘ َٚٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ قٍٛ ع٢ً ٜؿطط ٫ٚ ، ا٭قشاب قٍٛ ع٢ً ؾٝؿطط ، اٯٕ ٖٛ

 : ٚايؿطط ايؿكس

 .  غابكتٗا ع٢ً َذلتب١ إػأي١ ٖصٙ

 .  عطنا ايعطم ؾل:  يؿكسا

 .  ط٫ٛ ايعطم ؾل:  ايؿطط

 :  إصٖب ٗ  ٚدٌٗ ع٢ً خ٬ف إػأي١ ؾؿٞ  ، غرلٙ أٚ ْؿػ٘ اٱْػإ ؾكس ؾإشا

 ضٓ٘ اٱغ٬ّ ؾٝذ اختٝاض ٖٚٛ ، َٓ٘ غٝدطز ايسّ ٭ٕ ؛ َعكٛي١ ايع١ً إٔ ع٢ً بٓا٤ ٖٚصا ، ٜؿطط أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  ايكا٥ِ ؾػٝهعـ ايطعاّ ق١خ٬ ٖٚٛ ايسّ خطز ؾإشا ، اهلل

 إ٫ ٜؿطط ؾ٬ عًٝ٘ بٓا٤ ، إع٢ٓ َعكٛي١ غرل ايع١ً ٭ٕ ؛ إصٖب ٖٚٛ ، ٚايؿطط بايؿكس ٜؿطط ٫ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  عًٝٗا ايٓل دا٤ اييت باؿذا١َ

 إشا ٚنصا ، طاَؿط نبرل٠ بهُٝات ايسّ غشب نإ ، َعكٛي١ ايع١ً إٕ:  قٌٝ ؾإٕ ، ايسّ غشب َػأي١ عًٝٗا ٜٚذلتب
 .  ايسّ بإخطاز اٱْػإ بسٕ نعـ ٖٚٞ ، َعكٛي١ ايع١ً ٭ٕ ؛ أؾطط بايسّ تدلع

 غًٝٗو نإ ٚإٕ ، ايؿطط ٚقت إٍ ٜ٪خط إٔ إَا:  ٜكاٍ ؟ زّ إٍ وتاز َطٜض ٖٓاى نإ إشا ايعٌُ َا:  قا٥ٌ ٜكٍٛ قس
 إشا ايػطٜل ٱْكاش ايؿطط هٛظ أْ٘ ع٢ً يعًُا٤ا ْل نُا ، ايّٝٛ بسٍ َٜٛا ٜٚكهٞ ، ايسّ ٚأعط٢ ٚأؾطط، اٱْػإ بازض

 .  ٚيسُٜٗا أدٌ َٔ تؿططا إٔ ٚإطنع يًشاٌَ داظ نُا ، اؿطٜل إطؿا٤ ٗ ٚنصا ، ايؿطط إٍ استاز

ٍَٹ٘ شانطٶا عاَسٶا: اهلل ضٓ٘ قا  .  َؾػٳسٳ يكٛ
 : بإؿططات ايتؿطرل ؾطٚط

 :  ؾطٚط بٗا ايتؿطرل ٗ ٜؿذلط ايػابك١ إؿططات

:  باؿاٍ اؾٌٗ ، باؿهِ اؾٌٗ أّ باؿاٍ اؾٌٗ نإ غٛا٤ ، ٜؿطط ٫ ؾإْ٘ دا٬ٖ نإ ؾإٕ ، عإا اٱْػإ ٜهٕٛ إٔ -أ
 .  َؿطط غرل أْ٘ وػب َؿططا ٜتٓاٍٚ إٔ:  باؿهِ ٚاؾٌٗ ، ؾٝٗا ٜؿطط إٔ ي٘ هٛظ ساٍ ٗ أْ٘ ٜعٔ إٔ

 :  أزي١ ٚشلِ

 { . ؤَخْطَإََْب ؤًَْ ََّغِْنَب إٌِ رُؤَاخِزََْب نَب سَثَّنَب} تعاٍ قٛي٘:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 حَزََّ} اٯ١ٜ َع قكت٘ ٗ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ عُاض ؾشسٜح ، باؿهِ اؾٌٗ ع٢ً ايسيٌٝ ٚأَا:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 ؼت ؾذعًتُٗا أبٝض عكاٍ ٚإٍ أغٛز عكاٍ إٍ عُست ، {انْفَجْشِ يٍَِ انْإَعٌَْدِ خَْْطِانْ يٍَِ انْإَثَْْطُ انْخَْْطُ نَكُىُ َّزَجٍَََّْ
: ؾكاٍ شيو ي٘ ؾصنطت غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ع٢ً ؾػسٚت يٞ ٜػتبٌ ؾ٬ ايًٌٝ ٗ أْعط ؾذعًت ٚغازتٞ

 .  هِباؿ دٌٗ ٖصا ، ايبداضٟ اٱَاّ أخطد٘ ( ايٓٗاض ٚبٝاض ايًٌٝ غٛاز شيو إِا) 
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 ايٓيب عٗس ع٢ً ، غِٝ ّٜٛ ٗ أؾططٚا أِْٗ) ، عٓٗا اهلل ضنٞ أزلا٤ سسٜح باؿاٍ اؾٌٗ ٚزيٌٝ:  ايجايح ايسيٌٝ
 ؾٝٗا ٚإػأي١ ،( بايكها٤ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٜأَطِٖ ٚمل ، شيو بعس ايؿُؼ طًعت ثِ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً

 .  اٍاؿ ٖصٙ ٗ قها٤ ٫ أْ٘ ٚايطادض ، ايػًـ بٌ خ٬ف

 .  ٜؿطط مل ْاغٝا نإ ؾإٕ ، شانطا ٜهٕٛ إٔ -ب

 ؾإِا ، قَٛ٘ ؾًٝتِ ْاغٝا ؾطب أٚ أنٌ َٔط: قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ أبٞ ؿسٜح -
 .  عًٝ٘ َتؿل صٚغكاٙ اهلل أطعُ٘

 .  كتاضا ٜهٕٛ إٔ -ز

 أخطد٘ص عًٝ٘ اغتهطٖٛا َٚا ٚايٓػٝإ اـطأ ٭َيت عؿٞط ، ٜؿطط مل اٱؾطاض ع٢ً اٱْػإ أنطٙ ؾًٛ ، إهطٙ ب٘ ىطز
 .  ٚا٭يباْٞ ، سبإ ابٔ ٚقشش٘ ، ٚايبٝٗكٞ ، َاد٘ ابٔ

 .  عاَسا ٜهٕٛ إٔ -ز

 قس:  قاٍ ٚدٌ عع ٚايطب ، {أخطأْا أٚ ْػٝٓا إٕ ت٪اخصْا ٫ ضبٓا} تعاٍ اهلل قاٍ ٜؿطط مل إؿطط ؾعٌ ٗ كط٦ا نإ ؾإٕ
 .   ؾعًت

 : ْاغٝا ايؿطط سهِ

 :  قٛيٌ ع٢ً إػأي١ ٖصٙ ٗ ايعًُا٤ اختًـ ؟ ٜؿطط ؾٌٗ ْاغٝا استذِ أٚ باؾط أٚ ؾطب أٚ ايكا٥ِ أنٌ إشا

 نابٔ ، ايػًـ َٔ طا٥ؿ١ شٖب إيٝ٘ ، قشٝض ؾكَٛ٘ دا٬ٖ أٚ َهطٖا أٚ ْاغٝا َؿططا ؾعٌ َٔ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 َصٖب ٖٚٛ ، ٚإغشل ، ٚايجٛضٟ ، ٚا٭ٚظاعٞ ، ش٥ب أبٞ ٚابٔ ، ٚطاٚؽ ، عطا٤ ضأٟ ٖٚٛ ، ٖطٜط٠ ٚأبٞ ، عُط

 .  آخط سهِ عٓسِٖ ؾً٘ اؾُاع إ٫ نًٗا يًُؿططات عاّ اؿهِ ٖٚصا ، ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ

 :   أزيتِٗ

 .  ؾعًت قس:  قاٍ ،( أخطأْا أٚ ْػٝٓا إٕ ت٪اخصْا ٫ ضبٓا) تعاٍ اهلل قٍٛ عُّٛ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 ؾًٝتِ ْاغٝا ؾطب أٚ أنٌ َٔط :قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ، قٝاَ٘ قش١ ع٢ً ؾسٍ باٱُاّ أَط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٚايٓيب ، عًٝ٘ َتؿل صٚغكاٙ اهلل أطعُ٘ ؾإِا ، قَٛ٘

 .  بايؿعٌ َ٪اخص غرل إهًـ إٔ ع٢ً تسٍ اهلل إٍ ايؿعٌ ٚإناؾ١ ، اهلل إٍ ٚاٱغكا٤ اٱطعاّ ٚأناف

 ، َاد٘ ابٔ أخطد٘ صعًٝ٘ اغتهطٖٛا َٚا ٚايٓػٝإ اـطأ أَيت عٔ يٞ ػاٚظ اهلل إٕط ايػابل اؿسٜح:  ايجايح ايسيٌٝ
 .  ٚا٭يباْٞ ، سبإ ابٔ ٚقشش٘ ، ٚايبٝٗكٞ

 ؾايك٠٬ ، ٚاؿر نايك٠٬ ٚغٗٛٙ عُسٙ ىتًـ َا قعٛضاتٗا ٗ ؾهإ ، ٚؼًٌٝ ؼطِٜ شات عباز٠ أْٗا:  ايطابع ايسيٌٝ
 عًٝ٘ تسٍ يهٔ ، بعٝس قٝاؽ ، َجً٘ ايكٝاّ ؾهصيو ، ٜبطً٘ ٫ ٚايػٗٛ اـطأ ، اؿر ٚنصيو ، غٖٗٛا ٜبطًٗا ٫

 .  ايعا١َ ايٓكٛم

 ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ، قشٝض غرل ٘قَٛ ؾإٕ ، دا٬ٖ أٚ َهطٖا أٚ ْاغٝا ؾطب أٚ ايكا٥ِ أنٌ إشا أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  َايو اٱَاّ ؾٝذ ضبٝع١ ضأٟ ٖٚٛ
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 : زيًِٝٗ

 ْاغٝا داَع إشا ؾاٱْػإ ، ناؾُاع ، ايٓػٝإ ساٍ ٗ ؾهصيو ، ايعُس ساٍ ٗ إؿططات َع ٜكض ٫ ايكّٛ ٭ٕ -
 .  اي١ٝٓ تطى َٚجٌ ، قشٝض غرل قَٛ٘ ؾإٕ

 :  ٚدٌٗ َٔ َٓاقـ ايكٝاؽ ٖٚصا

 .  ايٓل َكابٌ ٗ قٝاؽ أْ٘:  ٍا٭ٚ ايٛد٘

 .  عًٝ٘ َتؿكا عًٝ٘ إكٝؼ ا٭قٌ ٜهٕٛ إٔ بس ٫ٚ ، غٝأتٞ نُا ؾٝٗا كتًـ َػأي١ ع٢ً قٝاؽ أْ٘:  ايجاْٞ ايٛد٘

 : ايطادض

 زلعٓا ، َباؾط٠ ْػًِ ْكا زلعٓا إشا ، ايٓل مذلّ إٔ يٓا ٜٚٓبػٞ ، ايٓل يٛدٛز ، أعًِ ٚاهلل ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 إٔ ، ايٛادب ٖصا ، ٚطاع١ زلعا:  أَطٙ إشا يػٝسٙ ٜكٍٛ ٚايعبس ، ٚدٌ عع ٫ْٕٛا عبٝس ٭ْا ؛ َباؾط٠ كازْٓ ، ٚأطعٓا
 أْا َٛا٫ٟ ٜا:  تكٍٛ ، ٜهٕٛ َا أٌْ َٔ ٖصا ، بايطاع١ ٜتًصش إٔ يػٝسٙ طاعت٘ ساٍ ٗ يًعبس ٜٚٓبػٞ ، َطٛاعا ٜهٕٛ
 َا ٜعطٝو ٚإٔ ، ايػٝس عٓو ٜطن٢ ٭ٕ أزع٢ ٖصا ؾإٕ ، غسَت٘ ٜٚتًصش ، يو عبسا أنٕٛ إٔ ايؿطف ٚيٞ ، عبسى
 ٚإػًٌُ ضنٛاْ٘ عًٝٓا وٌ إٔ اهلل ْػأٍ ، َطًٛب أععِ ٖٛ ٖصا ايطنا عًٝو وٌ ايػٝس ٚنٕٛ ، تطًب َٚا تطٜس

 إٔ ايعع٢ُ إكٝب١ ، بايعكٌ ايٓل ٜعاضض ٫ ، َٓكازا ٜهٕٛ إٔ ايػ١ٓ أٚ ايهتاب َٔ ايٓل دا٤ إشا يًُػًِ ؾٝٓبػٞ ،
 ايٓكٛم سًش١ً ٗ ٜٚبسأ ، بعهِٗ ٜؿعٌ نُا ، اخل .... يعٌ ؟ ايػبب َا ؟ ٕاشا ، ْل نٌ ٗ عكً٘ اٱْػإ ٜسخٌ

 ٗ ايعك١ًٝ ا٫ستُا٫ت إزخاٍ إٔ ، ٚغرلٙ ايكِٝ ابٔ شنط نُا ، ز٫يتٗا ؾٝبطٌ ، ؾٝٗا ايعك١ًٝ ا٫ستُا٫ت ٚإزخاٍ
 ٖصٙ إٜطاز ،، نٝـ ،، يعٌ ،، ضَا ،، يٛ ، استُاٍ عًٝ٘ ٜطز إ٫ ؾ٤ٞ َٔ َا ٭ْ٘ ؛ ز٫يتٗا ٜبطٌ ايؿطع١ٝ ايٓكٛم

 َٔ ٚأؾ٢ٗ أيص ٫ إخٛإ ٜا ٚاهلل ، ايتعبس َٔ ايك٠ٛ تًو عٓسٙ يٝؼ اٱْػإ ٚهعٌ ، ايٓل ز٫ي١ ٜبطٌ ا٫ستُا٫ت

 ًَؤَطَعْنَب عًَِعْنَب َّقٌُنٌُا ؤٌَْ ثَْْنَيُىْ نَِْحْكُىَ ًَسَعٌُنِوِ انهَّوِ إِنََ دُعٌُا إِرَا انًُْؤْيِنِنيَ قٌَْلَ كَبٌَ إًَََِّب} ، يػٝسٙ َٓكازا ايعبس ٜهٕٛ إٔ

 اْكٝاز ، َهاْتِٗ ضؾع أغباب َٔ ٖٚصا ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً قُس أقشاب نإ ٖهصا ،{ انًُْفْهِحٌٌَُ ىُىُ ًَؤًُنَئِكَ

 ٚايعٝاش ايًع١ٓ عًِٝٗ سًت ٚيصا{ قَبعِذًٌَُ ىَبىُنَب إََِّب بفَقَبرِهَ ًَسَثُّكَ ؤََْذَ فَبرْىَتْ} إغطا٥ٌٝ نبين ٚيٝػٛا ، تاّ ٚتػًِٝ تاّ
 .  باهلل

 ٍٖٶا أٚ ْاغٝٶا ٫: اهلل ضٓ٘ قا  .  َٴِهطٳ
 : ْاغٝا اؾُاع

 :  قٛيٌ ع٢ً خ٬ف ؾؿٝ٘ ، ْاغٝا اَطأت٘ داَع إشا

 ٖٚصا ، قشٝض قَٛ٘ ؾإٕ اؾُاع َٓ٘ ؾشكٌ دا٬ٖ نإ أٚ ، أنطٙ أٚ ، اَطأت٘ ؾذاَع ْػٞ َٔ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚاؿٓؿ١ٝ ، ٚايجٛضٟ ، ٚفاٖس ، اؿػٔ ضأٟ
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 :  زيًِٝٗ

 اهلل طعُ٘أ ؾإِا ، قَٛ٘ ؾًٝتِط قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾإٕ ، ٚايؿطب ا٭نٌ ٗ ايٓػٝإ ع٢ً ايكٝاؽ -
 ايٓػٝإ عٔ ػاٚظ اهلل ٭ٕ ، عًٝ٘ ٜذلتب َا عٓ٘ ضؾع ْػٞ ٕا ، ايٓػٝإ ٖٞ ٚايؿطب ا٭نٌ َػأي١ ٗ ٚايع١ً ،ص ٚغكاٙ

 .  ظاٖط بٌ قشٝض قٝاؽ ٖٚٛ ،

 ، ا٭ٚظاعٞ شٖب إيٝ٘ ، ايهؿاض٠ زٕٚ ايكها٤ ٚعًٝ٘ قَٛ٘ ؾػس دٌٗ أٚ أنطٙ أٚ ؾذاَع ْػٞ َٔ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٚإايه١ٝ ، ٚايًٝح
 : أزيتِٗ

 ؾإْ٘ ايكّٛ ٚأَا ، ايٓاغٞ عٔ قطٛط ٚاٱثِ ، اٱثِ يطؾع ايهؿاض٠ ؾٮٕ ايهؿاض٠ ٚدٛب عسّ أَا:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 عًٝ٘ شْب ٫ اٱْػإ ٖٚصا ، ٚتػطٝت٘ ايصْب يػذل تأتٞ ٭ْٗا ؛ ٜهؿط ؾ٬ ايهؿاض٠ ٚأَا ، َؿػسا ؾعٌ ٭ْ٘ ؛ ؾاغس
 .  داٌٖ أٚ َهطٙ أٚ ْاؽ ٭ْ٘ ؛ أق٬

 .  اٯتٞ ايجايح ايكٍٛ أقشاب بأزي١ ايكّٛ ؾػاز ع٢ً شلِ ٜٚػتسٍ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 ٚابٔ ، عطا٤ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ٚايهؿاض٠ ايكها٤ ؾعًٝ٘ ، دٌٗ أٚ أنطٙ أٚ ؾذاَع ايكا٥ِ ْػٞ إشا أْ٘:  ايجايح ايكٍٛ
 .  اؿٓاب١ً عٓس إصٖب ٖٚٛ ، إادؿٕٛ

 :أزيتِٗ

 عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٍ دا٤ ؾإْ٘ ، أًٖ٘ اجملاَع ايطدٌ قك١ ٗ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ أبٞ سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ؾأَطٙ ، قا٥ِ ٚأْا اَطأتٞ ع٢ً ٚقعت:  ؾكاٍ ؟ َايو:  ؾكاٍ ، اسذلقت:  ضٚا١ٜ ٚٗ ، ًٖهت:  ؾكاٍ ، ٚغًِ

 ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ؾهأْ٘ ، اؾٛاب ٗ َعاز ايػ٪اٍ ٚ٭ٕ ، ْاؽ غرل أٚ ْاؽ ٖٛ ٌٖ ، ٜػتؿكٌ ٚمل ، بايهؿاض٠
 .  ايهؿاض٠ ؾعًٝ٘ قا٥ِ ٖٚٛ اَطأت٘ ع٢ً ٚقع َٔ نٌ:  ٜكٍٛ

 َؿعٚعا دا٤ ايطدٌ ، اسذلقت ، ًٖهت:  قاٍ ٭ْ٘ ؛ َتعُسا نإ ايطدٌ بإٔ ٜؿعط اؿسٜح ظاٖط بإٔ:  ْٚٛقـ
 ايعًِ أٌٖ َٔ نبرل٠ طا٥ؿ١ شٖب ٚيصا ؟ بعٝس ٘ٚد إٍ اؿسٜح ز٫ي١ ٚتكطف ؟ ْاغٝا نإ:  ٜكاٍ ؾهٝـ ، ٚد٬

 .  ؾٝ٘ ٚقع ايصٟ ايصْب َٔ ايدلا٠٤ ؾٝطًب ، َتعُسا نإ ايطدٌ إٔ ع٢ً ٜسٍ أْ٘ إٍ اؿسٜح ٚؾطاح

 ، بإغ٬ّ عٗس سسٜح نإ نُٔ اؾاٌٖ ، ٖهٔ ٚاؾٌٗ اٱنطاٙ يهٔ ، اؾُاع ٗ ايٓػٝإ ّهٔ ٫ أْ٘:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  إطأ٠ غتصنطٙ ٖٛ ْػٞ ٚإشا ، دسا بعٝس تكٛضٙ ايٓػٝإ:  قايٛا يهٔ ، ٠بعٝس باز١ٜ َٔ أٚ

 نًُا ، ٚعُاَت٘ ٚايٓعٌ بإؿاتٝض ي٘ ٜأتٞ َٔ زا٥ُا وتاز ايٓاؽ بعض ، اٱْػإ ٜٓػ٢ إٔ ّهٔ:  ٜكاٍ شيو َع يهٔ
 إطأ٠ تهٕٛ ضَا ، تكٛضَ ٖٛ بٌ ، قشٝض غرل ٖصا َتكٛض غرل إْ٘:  ؾكٛشلِ ، َٛدٛز ٖصا ، ؾ٦ٝا نٝع َهإ ٗ ْعٍ

 تعٔ ، عٓسٖا ْٚعٍ ، غؿط َٔ دا٤ نإٔ ، ا٭غباب َٔ يػبب َؿطط ايطدٌ إٔ ٚتعٔ ، َطٜه١ أٚ ، سٝض َٔ طاٖطا
 أْا ، ٜكع إٔ ّهٔ ؾ٤ٞ نٌ ، غطا٥ب ؾِٝٗ ٚايٓاؽ ، ٜٚتكٛض ٖهٔ ايٛقٛع ، اَطأت٘ ٚداَع ْػٞ ٖٚٛ ، َؿطط أْ٘

 . تكع إٔ ّهٔ ٫ إػأي١ ٖصٙ:  تكٌ ٫ ، ٜكع إٔ ّهٔ ؾ٤ٞ نٌ:  أقٍٛ
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ٛٳٙ اؿسخ عُس إٔ:  أزيتِٗ أق٣ٛ َٔ ٖٚٛ:  ايجايح ايسيٌٝ  ساٍ ٗ إؿطط ؾُجً٘ ، ايٛن٤ٛ ْكض ٗ غٛا٤ ٚغٗ
 باٍ ، أخدل أٚ ، بعس تصنط ثِ ، ْاغٝا ٚق٢ً أسسخ إشا ،  قٟٛ زيٌٝ ٖٚٛ ، غٛا٤ سس ع٢ً ٚعُسٙ ؾػٗٛٙ ، ايكٝاّ
 ٫ط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب يكٍٛ ق٬ت٘ تكض ؾ٬ ، أسسثت قس أْت:  ق٬ت٘ بعس ؾدل ي٘ قاٍ ثِ ، ْٚػٞ
 باٱْاع قشٝش١ غرل ؾك٬ت٘ص طٗٛض بػرل ق٠٬ اهلل ٜكبٌ ٫ط ٚقٛي٘ص ٜتٛنأ ست٢ أسسخ إشا أسسنِ ق٠٬ اهلل ٜكبٌ

 إشا ، ا٭خطٜات تًشل ٕأ بؿطط يهٔ ، ب٢ً ؟ ْػٝاْ٘ ساٍ اَطأت٘ ايطدٌ داَع أٚ إؿطط تٓاٍٚ إشا شيو َجٌ أيٝؼ ،
 ايكا٥ِ إٔ ع٢ً دا٤ قس ايٓل ؾإٕ ، ايٓل يٛدٛز ، ٜػتطٝعٕٛ ٫ ، ٫ ؟ غًٝتعَٕٛ ٌٖ ، ٜؿطط ؾإْ٘ ؾطب أٚ أنٌ
 .  اؿاٍ ٖصٙ ٗ إؿططات بٌ ؾطم ٫ إش ، إؿططات غا٥ط عًُٝٗا ؾتكاؽ ، قشٝض قَٛ٘ ؾإٕ ْاغٝا ؾطب أٚ أنٌ إشا

 : ايطادض

 ٜبٌ إٔ عًٝ٘ ايؿكٝ٘ ، اؿهِ ٖصا ٗ ٜسخٌ ايعْا ، ظْا نإ يٛ ست٢ ، ايٓػٝإ ساٍ ٗ ٕطأ٠ا داَع إشا اٱْػإ إٔ
 ٫ ايكا٥ِ ؾإٕ اٱنطاٙ أٚ ايٓػٝإ ساٍ اؾُاع سكٌ ؾإشا ، هٛظ ٫ أٚ هٛظ ايؿعٌ ٖصا ٌٖ عٔ ايٓعط بػض ، اؿهِ
 اٱْػإ إٔ ع٢ً تسٍ اييت ا٭زي١ ٚعَُٛات ، ايٓػٝإ ساٍ إؿطط عٔ بايعؿٛ دا٤ت اييت ا٭زي١ يعَُٛات ، ب٘ ٜؿطط
 .  أعًِ ٚاهلل ، ٚاٱنطاٙ اؾٌٗ ساٍ ٗ َ٪اخص غرل

 .  أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ، ٌايعإ ضب هلل اؿُس

 : إهط١ٖ نؿاض٠

 غرل قَٛٗا إٔ ع٢ً ايؿكٗا٤ اتؿل ؾكس ، كتاض٠ َٴطاٚع١ دَٛعت إٕ يهٔ ، عًٝٗا نؿاض٠ ؾ٬ َهط١ٖ إطأ٠ دَٛعت إشا
:  ا٫خت٬ف ٚغبب ؟ ٫ أٚ ايهؿاض٠ تًعَٗا ٌٖ ، اختًؿٛا يهِٓٗ ، ٖصا ٗ إؾهاٍ ٫ ، ايكها٤ ًٜٚعَٗا ، قشٝض
 دا٤ ايصٟ ايطدٌ ٗ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ أبٞ سسٜح ٖٚٛ ؟ عًٝ٘ ايكٝاؽ ٜكسّ أّ ؟ اؿسٜح بعاٖط ٜ٪خص ٌٖٖٛ

 ٚأَطٙ ، قا٥ِ اَطأتٞ ع٢ً ٚقعت قاٍ ؟ يو َا:  قاٍ ، ٚاسذلقت ًٖهت:  ؾكاٍ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب
 اهلل ق٢ً ايٓيب ٜأَط مل:  بعهِٗ ؾكاٍ ، اختًؿٛا عًٝ٘ بٓا٤ ، بايهؿاض٠ إطأ٠ أَط اؿسٜح ٖصا ٗ ٜصنط ٚمل ، بايهؿاض٠

 ايهؿاض٠ ػب:  بعهِٗ ٚقاٍ ، كتاض٠ َطاٚع١ ناْت يٛ ست٢ ، عًٝٗا نؿاض٠ ٫ إطأ٠ ٭ٕ ؛ بايهؿاض٠ إطأ٠ ٚغًِ عًٝ٘
 ، ايؿطع١ٝ ا٭سهاّ ٗ ٚايٓػا٤ ايطداٍ تػاٟٚ ا٭قٌ ٭ٕ ؛ دٌايط ع٢ً تكاؽ ؾإْٗا ، ايطدٌ ع٢ً بكٝاغٗا عًٝٗا
 :  ق٫ٕٛ ؟ اؿسٜح ظاٖط أّ ايكٝاؽ ٜكسّ ؾٌٗ

 ، اهلل ضِٓٗ ايعًِ أٌٖ ْٗٛض شٖب إيٝ٘ ، ايهؿاض٠ عًٝٗا ؾإٕ كتاض٠ َطاٚع١ ضان١ّٝ إطأ٠ دَٛعت إشا:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  إٓصض ٚابٔ ، ثٛض أبٞ ٚضأٟ ، اؿٓاب١ً عٓس صٖبإ ٖٚٛ ، قٍٛ ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ

 :  أزيتِٗ

 تػاٟٚ ٚا٭قٌ ، بايهؿاض٠ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب أَطٙ سٝح ، ضَهإ ْٗاض ٗ اجملاَع سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  بسيٌٝ إ٫ بُٝٓٗا ٜؿطم ٫ٚ ، ايؿطع١ٝ ا٭سهاّ ٗ ٚايطدٌ إطأ٠

 .  ايهؿاض٠ عًٝٗا ؾٛدبت باؾُاع ايكّٛ سط١َ ٖتهت إطأ٠ إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 .  ايهؿاض٠ ٗ نايطدٌ ٖٞ ؾهصيو ، ايّٝٛ ٖصا قها٤ يعّٚ ٗ نايطدٌ إطأ٠ إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ

 َٔ ؾطعت ؾإْٗا ايهؿاض٠ ٚأَا ، ْؿػ٘ يًّٝٛ اٱؾػاز باعتباض ايّٝٛ ٖصا قها٤ إٔ:  ٜعًٌ إٔ ّٚهٔ:  ايطابع ايسيٌٝ
 نُا إطأ٠ ع٢ً ؾتذب ، ؾٝٗا ٜػتٜٛإ ايع١ً ٖٚصٙ ، ضَهإ ْٗاض ٗ اؾُاع بؿعٌ إهًـ َٔ اؿاقٌ ايصْب أدٌ
 .  ايطدٌ ع٢ً ػب

 ا٭قض ايكٍٛ ٗ ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ايهؿاض٠ عًٝٗا ػب مل كتاض٠ َطاٚع١ ٖٚٞ إطأ٠ دَٛعت إشا أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ،

 : زيًِٝٗ
 ، ٚاسس٠ ٚايكه١ٝ ، ايهؿاض٠ عًٝٗا ػب ٚأْ٘ ، إطأ٠ ٜصنط مل ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾإٕ ، اجملاَع سسٜح -

 ايهؿاض٠ ٚدٛب ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٜصنط مل ؾًُا ، ٚاسسا اؿهِ ٜهٕٛ إٔ شيو ؾُكته٢ ، ٚاسس ٚاؾٛاب
 ٚيٛ ، هٛظ ٫ اؿاد١ ٚقت عٔ ايبٝإ ٚتأخرل ، كتاض٠ َطاٚع١ ناْت ٚإٕ إطأ٠ ع٢ً نؿاض٠ ٫ أْ٘ َٓ٘ عًِ ، عًٝٗا
 .  بايهؿاض٠ ٜأَطٖا إٔ ايطدٌ ٭َط عًٝٗا ٚادب١ ايهؿاض٠ ناْت

 



  المطيري فهد:  د.  أ الشيخ فضيلة                                                                                                                                                       الصيام كتاب - زادالمستقنع

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتمدمة العلمٌة الدورة
94 

 :  أٚد٘ َٔ ا٫غتس٫ٍ ٖصا اؾُٗٛض ْاقـ ٚقس

 ، تػأٍ ٚمل تعذلف مل إطأ٠ ٭ٕ ؛ اؿسٜح ٖصا ٗ ٜأَطٖا مل ، ٚغًِ آي٘ ٚع٢ً عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ:  ا٭ٍٚ ايٛد٘
 .  بايهؿاض٠ أَطٖا َٓ٘ ًٜعّ ٫ ٚغ٪اي٘ ايطدٌ افٚاعذل

 ؾإشا ْعرلٙ ؿهِ بٝاْا ايٓعرل سهِ بٝإ ٗ ٭ٕ ، اٯخط ايٓعرل سهِ بٝإ ٜػتًعّ ايٓعرل سهِ شنط إٔ:  ايجاْٞ ايٛد٘
 ؛ تهؿط إٔ إطأ٠ ع٢ً هب:  ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٜكٍٛ ٭ٕ ساد١ ؾ٬ ، ايعٚد١ سهِ بإ ايعٚز سهِ بٌ
 .  كتاض٠ َطاٚع١ ناْت إشا ، َجً٘ ؾإطأ٠ ، ايطدٌ سهِ بٌ ٭ْ٘

 تهٕٛ إٔ ٚوتٌُ ، َهط١ٖ أٚ ْاغ١ٝ إطأ٠ تهٕٛ إٔ ؼتٌُ ايعٌ ٚقه١ٝ ، عٌ قه١ٝ اؿسٜح ٖصا إٔ:  ايجايح ايٛد٘
 ٗ ٚانض ْل ٓسْاٚع ، نجرل٠ استُا٫ت ؼتٌُ ايعٌ قه١ٝ ناْت ؾًُا ، ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ سٝهٗا َٔ طٗطت قس إطأ٠

 ٖٚصٙ ، إتؿاب٘ ٜٚذلى ، ايٛانض ايبٌ ايعاٖط إٍ ٜكاض ، ايهؿاض٠ عًٝ٘ ػب ضَهإ ْٗاض ٗ اؾُاع َٓ٘ سكٌ َٔ إٔ
 .  قهُا ايهٌ ؾٝكرل ، احملهِ ع٢ً إتؿاب٘ وًُٕٛ ، ايعًِ ٗ ايطاغدٌ ططٜك١

 : ايطادض

 ايؿطٜع١ ٗ إػتُط ا٭قٌ ٭ٕ ؛ كتاض٠ َطاٚع١ ناْت إشا إطأ٠ ع٢ً ػب ايهؿاض٠ إٔ ، أعًِ ٚاهلل ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 ٚأَا ،  ايسيٌٝ إٍ ؾٝكاض ، بُٝٓٗا ايتؿطٜل ع٢ً ايسيٌٝ قاّ إشا إ٫ ايؿطٜع١ ا٭سهاّ ٗ ٚايٓػا٤ ايطداٍ تػاٟٚ ٖٛ

 . إهطٙ عٔ إ٪اخص٠ ضؾع قس ٚدٌ عع اهلل ٭ٕ ؛ عًٝٗا ؾ٤ٞ ؾ٬ إهط١ٖ

ًٍِكٹ٘ إٍ طاضٳ أٚ:  اهلل ضٓ٘ قا  .  ُغباضٷ أٚ شبابٷ سٳ

 ضٓ٘ ايٛظٜط قاٍ بٌ ، ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، شيو ٗ ايككس يعسّ ؛ ٜؿطط ٫ ؾإْ٘ أٟ
 اهلل قاٍ اٯ١ٜ ٚٗ ،( قَٛ٘ ٜؿػس مل كا٥ِاي سًل زخٌ إشا ٚايبل ٚايصباب ٚايسخإ ايػباض إٔ ع٢ً أْعٛا: ) اهلل

 ػاٚظ اهلل إٕ) قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ عباؽ ابٔ سسٜح ٚٗ (أخطأْا أٚ ْػٝٓا إٕ خصْاات٪ ٫ ضبٓا) تعاٍ
 ٜسخٌ اٱْػإ ؾإٕ ، ا٭ؾٝا٤ ٖصٙ َٔ ايتشطظ ّهٔ ٫ ؾإْ٘ ٚنصيو ،(  عًٝ٘ اغتهطٖٛا َٚا ٚايٓػٝإ اـطأ أَيت عٔ
 .  ايتشطظ َع ست٢ قكس غرل َٔ دٛؾ٘ إٍ ٤ٞايؿ

ٍٍٳ َؾٖهطٳ أٚ: اهلل ضٓ٘ قا ِٳ أٚ ؾَأْعٳ ًَ  .  اسٵتٳ

 إْاعا إطزاٟٚ ٚسهاٙ ، قَٛ٘ ٜؿػس ٫ أْ٘ ع٢ً ايعًِ أٌٖ ؾعا١َ أْعٍ أٚ ؾأَص٣ ؾهط ؾإشا ، ايتؿهرل َػأي١ تكسَت
 . نعٝـ يهٓ٘ ، َٓ٘ ا٫سذلاظ ّهٔ ؾع٬ ؾعٌ ٭ْ٘ ؛ قٝاَ٘ ؾػاز إٍ قٍٛ ٗ اؿٓاب١ً ٚشٖب ،

 ٍِٳ أٚ: اهلل ضٓ٘ قا ًَ  .   اسٵتٳ

 بػبب ٖٚٛ ، ٚقكس َٓ٘ اختٝاض عٔ يٝؼ ٭ْ٘ ؛ ؾٗٛت٘ ٗ تؿهرل َْٛ٘ غبل يٛ ست٢ ، ٜؿطط ٫ ؾإْ٘ اٱْػإ استًِ إشا

 ًَرَادَ انًَِْْنيِ رَادَ ًََُقَهِّجُيُىْ} تعاٍ اهلل قٍٛ بسيٌٝ ، إيٝ٘ ٜٓػب ٫ ايٓا٥ِ ٚؾعٌ ، ٘ب ٜ٪اخص ؾ٬ ، دٗت٘ َٔ يٝؼ

 .  إيِٝٗ ٚيٝؼ ، ْؿػ٘ إٍ ايتكًٝب اهلل ؾأناف {انشًَِّبلِ

 ٍّٷ ؾٝ٘ ٗ َأقٵبٳضٳ َأٚ: اهلل ضٓ٘ قا ًََؿَع٘ طعا  .  ؾ

 .  ٜططس٘ اٱْػإ ٭ٕ يؿعا ايًؿغ زلٞ ٚيصا ، ططس٘ أٟ( : يؿع٘: ) قٛي٘
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 : ايؿِ ٗ ايطعاّ َٔ إتبكٞ سهِ

 .  قَٛ٘ ٜؿػس َا َٓ٘ وكٌ مل ٭ْ٘ ؛ ْعاع ب٬:إطزاٟٚ قاٍ نُا ، قشٝض قَٛ٘ ؾإٕ ؾًؿع٘ طعاّ ؾُ٘ ٚٗ أقبض ؾإشا

 :  سا٫ٕ ي٘ ايؿِ ٗ ايطعاّ َٔ ٜبك٢ َٚا

 . ؾٝبتًع٘ يؿع٘ ّهٓ٘ ٫ ٜػرلا ٜهٕٛ إٔ : ا٭ٍٚ اؿاٍ
 أٌٖ شيو ع٢ً أْع: )  اهلل ضٓ٘ إٓصض ابٔ قاٍ ، َٓ٘ ايتشطظ ّهٔ ٫ ٭ْ٘ ؛ ايطٜل َع هطٟ نُا ، ب٘ ٜؿطط ٫ ٖٓا

 ايٓاؽ ٓ٘ع ٜٚػأٍ ، ٚغرلٙ إٓصض ابٔ شنط نُا ، باٱْاع ب٘ ايكا٥ِ ٜؿطط ٫ ؾٗصا ، ايطٜل َع هطٟ نايصٟ ،( ايعًِ
 ، ايًعاب َع هطٟ ايؿ٤ٞ ٖصا نإ إشا ؟ اؿهِ َا ، ٚابتًعت٘ ٜػرل ؾ٤ٞ ؾُٞ ٗ أقبض:  ٜكٍٛ ، ضَهإ ٗ زا٥ُا
 .  ٜؿططب٘ ٫ ؾإْ٘ يؿع٘ ّهٔ ٫ ٜػرلا ؾ٦ٝا ٚنإ

 . نجرلا ايطعاّ َٔ ؾُ٘ ٗ بكٞ َا ٜهٕٛ إٔ : ايجا١ْٝ اؿاٍ

 :  أَٛض ث٬ث١ َٔ ىًٛ ٫ ؾٗصا

 .  ٜبًع٘ ٚمل ، َؿطط َٓ٘ وكٌ مل ٭ْ٘ ؛ باٱْاع قشٝض ؾكَٛ٘ ، ٚيؿع٘ ، يؿع٘ ّهٔ جرلان ٜهٕٛ إٔ -أ

 َجًُا ، يؿع٘ ٕؿك١ ؛ ٚؾاقا قشٝض ؾكَٛ٘ ، قكس غرل َٔ ضٜك٘ َع ٚهطٟ ، ؾٝبًع٘ ، يؿع٘ ٜؿل نجرلا ٜهٕٛ إٔ -ب
 . يؿعٗا أٚ إخطادٗا ّهٔ ٫ ، طعاّ أٚ ُط بك١ٝ سًك٘ آخط ٗ نإ يٛ

 ّهٔ ٭ْ٘ ؛ بابت٬ع٘ ٜؿطط أْ٘ ع٢ً ايعًِ أٌٖ َٔ ؾهجرل ، ٚبًع٘ يؿع٘، ّهٔ نجرلا ؾٝ٘ ٗ ايصٟ ايطعاّ ٜهٕٛ إٔ -ز
 إٕ:  ٚقايٛا ، ايؿطط عسّ إٍ اؿاٍ ٖصٙ ٗ اؿٓؿ١ٝ ٚشٖب ، خاضز َٔ ابتسا٤ ابتًع٘ يٛ نُا ؾٗٛ باختٝاضٙ ؾابتًع٘ ، يؿع٘

 غرل ايكٝاؽ ٖٚصا ، نايطٜل ، ب٘ ٜؿطط ٫ٚ ، ٜأنً٘ ٖا ؾ٤ٞ أغٓاْ٘ بٌ ٜبك٢ إٔ بس ٫ اٱْػإ ٭ٕ ؛ ٜبطٌ ٫ قَٛ٘
 إٔ اٱْػإ ٜػتطٝع ٫ ٭ٕ ؛ َٓ٘ ايتشطظ ّهٔ ٫ ايصٟ ايطٜل ٚبٌ ، ؾُ٘ ٗ ايصٟ ايهجرل ايطعاّ بٌ يًؿطم ؛ قشٝض
 .  ٚانض ؾايؿطم ، زَٚا ضٜك٘ ٜبكل

 : ايطادض

 .  ٜؿطط ٚططس٘ يؿع٘ إَها١ْٝ َع ، ايؿِ ٗ ايباقٞ ايهجرل ايطعاّ ابت٬ع إٔ ، ايعًِ أٌٖ عا١َ قٍٛ ٖٛ

 ٌٍٳ أٚ: اهلل ضٓ٘ قا ٓٵجٳطٳ أٚ تٳُهُضٳ أٚ اِغتٳػٳ  .  اغٵتٳ

 ( . ىطد٘) ٜٓجطٙ يهٞ إا٤ أزخٌ أْ٘ إ٪يـ قكس ضَا يهٔ ، اٱخطاز ٖٛ:  ا٫غتٓجاض

 غػٌ ٗ أّ ٚن٤ٛ ٗ ناْت غٛا٤ ، ايكا٥ِ ٜؿطط ٫ َٚذطزٖا ، اؾٛاظ ٫غتػاٍٚا ٚإهُه١ ا٫غتٓؿام ٗ ا٭قٌ
 .  بٗا ٜؿطط ٫ اؿاٍ ٖصٙ ٗ ايكا٥ِ ؾإٕ ، ؾشػب يًتٓعـ أّ ، ٚادب
 : ا٭زي١

 زٍ ٚقس ، قا٥ِ ٖٚٛ ٜٚػتػٌ ٜٚتُهُض ٜٚػتٓجط ٜػتٓؿل نإ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٭ٕ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ، ايؿذط زخٍٛ بعس اغتػاي٘ إٔ ٖصا َع٢ٓ ، است٬ّ غرل َٔ دٓب ٖٚٛ ايؿذط ٜسضن٘ نإ أْ٘ ٜحسس ا٫غتػاٍ ع٢ً
 .  ايكا٥ِ تؿطط ؾ٬
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 َٔ إ٫ وكٌ ٫ ايتؿطرل ٭ٕ ؛ ايباطٔ سهِ ٜأخص ٫ ُهُض ؾإشا ، ايعاٖط سهِ ي٘ ايؿِ ٚ٭ٕ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 . ٚأغؿٌ اؿًل

 بك٠ٛ إا٤ أخص يهٓ٘ ، قكس ٫ٚ إغطاف غرل َٔ دٛؾ٘ إٍ إا٤ خٌؾس ، اغتٓؿل أٚ ُهُض ايكا٥ِ إٔ يٛ يهٔ 
 . قٛيٌ ع٢ً خ٬ف ؾؿٝٗا ، دٛؾ٘ إٍ ؾسخٌ
 : ٚا٫غتػاٍ بإهُه١ يًشًل إا٤ ٚقٍٛ

 مل إا٤ َٔ ؾ٤ٞ سًك٘ إٍ ؾٛقٌ اغتػٌ أٚ ، إا٤ َٔ ؾ٤ٞ سًك٘ إٍ ؾٛقٌ ايكا٥ِ ُهُض إشا أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 عٓس إصٖب ٖٚٛ ، قٍٛ ٗ ايؿاؾع١ٝ َصٖب ٖٚٛ ، ٚإغشل ، ٚاؿػٔ ، ٚا٭ٚظاعٞ ، عباؽ ابٔ ضأٟ ٖٚٛ ، ٜؿطط

 .  اؿٓاب١ً

 :  زيًِٝٗ

 .  إٜكاي٘ ٗ اـطأ سكٌ بٌ ، إؿطط قكس عسّ -

 اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ٜؿطط ْ٘ؾإ ، سًك٘ إٍ إا٤ ٚٚقٌ ، اغتػٌ أٚ اغتٓؿل أٚ ايكا٥ِ ُهُض إشا أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 . ايؿاؾع١ٝ َٔ إعْٞ ضأٟ ٖٚٛ ، قٍٛ ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ،

 : زيًِٝٗ

 ! .  ايعُس ع٢ً اـطأ قاغٛا!  إا٤ ؾطب تعُس يٛ نُا ، قَٛ٘ ؾؿػس شانطا سًك٘ إٍ إا٤ أٚقٌ ٭ْ٘ -

 بايعؿٛ ايؿطٜع١ دا٤ت ؾاـطأ ، اٯخط عٔ ؿ١كتً َُٓٗا ٚاسس نٌ ؾشكٝك١ ، ّهٔ ٫ ؟ ايعُس ع٢ً اـطأ ٜكاؽ ٌٖٚ
 .  ايعُس ع٢ً بايعكٛب١ ٚدا٤ت ، عٓ٘

 : ايطادض

 اييت ، ايؿطع١ٝ ايٓكٛم يعَُٛات ؛ ٜؿطط مل سًك٘ إٍ إا٤ ؾٛقٌ ، اغتػٌ أٚ ُهُض أٚ اغتٓؿل إشا ايكا٥ِ إٔ
 .  ٜؿطط ؾ٬ ، سًك٘ إٍ إا٤ إٜكاٍ ٗ كط٧ ٖٚصا ، إدط٧ عٔ إ٪اخص٠ بطؾع دا٤ت

 ٚإشا ، ؾٝ٘ إؾهاٍ ٫ٚ ، أؾطط قكس ؾٝ٘ نإ ؾإٕ ، إغطاف ٫ٚ قكس غرل َٔ نإ إشا ؾُٝا َؿطٚن١ إػأي١ ٖصٙ يهٔ
 .  إ٪يـ عٓٗا تهًِ أخط٣ َػأي١ ؾٗصٙ بإغطاف نإ

 ٌٍٳ باَيؼٳ أٚ ث٬خٺ ع٢ً ظازٳ َأٚ:  اهلل ضٓ٘ قا ًَِك إا٤ٴ ؾسٳخ  .  ٜٳِؿػٴسٵ مل ٘سٳ

 .  غبب ب٬ ، ٔػا دعًٗا ث٬ثا ٜتُهُض إٔ بسٍ ، ث٬خ ع٢ً ظاز

 .  قَٛ٘ ٜؿػس ٫ ٜكٍٛ ؾإ٪يـ ، إهُه١ ٗ أٚ ، ا٫غتٓؿام ٗ بايؼ( : بايؼ أٚ: ) قٛي٘

 ٗ ٚبايؼط ٠قدل بٔ يًكٝط قاٍ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٭ٕ ؛ يًكا٥ِ َهط١ٖٚ ا٫غتٓؿام ٗ إبايػ١ إٔ ٚيٝعًِ
 ؟ ايتؿطرل َٓٗا ًٜعّ ٌٖ يهٔ ، َهط١ٖٚ ؾإبايػ١ ، قشٝض بػٓس اـُػ١ أخطد٘ ،ص قا٥ُا تهٕٛ إٔ إ٫ ا٫غتٓؿام

 .  أخط٣ َػأي١ ٖصٙ
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 ٖٚٛ ، ٚظًِ ٚتعس٣ أغا٤ ؾكس شيو ع٢ً ظاز ؾُٔ ، ايٛن٤ٛ غػ٬ت ٗ ايج٬خ ع٢ً ايعٜاز٠ عٔ َٓٗٞ ٚاٱْػإ
 ٚايػًٛ إٜانِط َهطٚٙ ؾٗٛ عٓٗا ظاز َٚا ، ث٬ثا ادعًٗا ، ايباب ٖصا ايؿطٜع١ ؾأغًكت ، ايٛغٛغ١ إٍ ايٓٗا١ٜ ٗ ٜٛقٌ

 .  صايػًٛ قبًهِ َٔ أًٖو ؾإِا ايسٜٔ ٗ
 : ٚا٫غتٓؿام إهُه١ ٗ بإبايػ١ ؿًك٘ إا٤ ٚقٌ إشا

 ٗ ايعًُا٤ اختًـ ؟ ٫ أٚ ٜؿطط ؾٌٗ سًك٘ إٍ إا٤ ؾٛقٌ ، ا٫غتٓؿام ٗ بايؼ أٚ ، ايج٬خ ع٢ً ٚظاز ُهُض يٛ
 :  قٛيٌ ع٢ً إػأي١ ٖصٙ

 .  إصٖب ٖٛ ٚد٘ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، قٍٛ ٗ ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ، قَٛ٘ ٜؿػس ٫ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ

 :  زيًِٝٗ

 ع٢ً ٚقاغٛٙ ، نًٹ٘ ساٍ سًك٘ إٍ ٚقٌ إشا ايسقٝل غباض أؾب٘ ، ٜؿطط ؾًِ قكس غرل َٔ سًك٘ إٍ إا٤ أٚقٌ أْ٘ -
 ٚايسخإ ٚايبل ايػباض زخٍٛ إٔ ع٢ً اٱْاع ٚتكسّ ، ٜككس مل ايكٛض٠ ٖصٙ ٗ ٭ْ٘ ، ٚايصباب ٚايسخإ اضايػب

 .  ٜؿطط ٫ اؾٛف إٍ ٚايصباب

 .  ٚد٘ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ا٭قض ايكٍٛ ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، بصيو قَٛ٘ ٜؿػس أْ٘:ايجاْٞ ايكٍٛ

 :  أزيتِٗ

 تهٕٛ إٔ إ٫ ا٫غتٓؿام ٗ ٚبايؼط قاٍ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾإٕ ، قدل٠ بٔ يكٝط سسٜح:  ٭ٍٚا ايسيٌٝ
 . صقا٥ُا

 َٔ ، قا٥ُا نإ إشا ا٫غتٓؿام ٗ إبايػ١ عٔ ايكشابٞ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٢ْٗ إِا أْ٘:  ا٫غتس٫ٍ ٚد٘
 ٚد٘ إٔ ، ؾٝ٘ إؾهاٍ ٫ ٖٚصا ؟ ايٓٗٞ ٚد٘ ٖٛ ؾُا ٚإ٫ ، ٝاَ٘ق ؾتؿػس اؿًل إٍ بٗا إا٤ ٜكٌ إبايػ١ إٔ أدٌ

 . ٚانش١ اؿسٜح ٗ ايس٫ي١
 إٜكاٍ ٜككس مل إبايٹؼ ٖصا يهٔ ، اٱؾػاز إٍ تٛقٌ إبايػ١ ٭ٕ ؛ ٚايػ٬ّ ايك٠٬ عًٝ٘ ايٓيب ْٗاٙ إِا بأْ٘:  ْٛقـ

 . عٓ٘ َعؿٛ ؾٗٛ ٚقٌ ؾإشا ، سًك٘ إٍ إا٤

 .  ي٘ َعاقب١ ايتعُس أؾب٘ ؾأؾطط، عٓ٘ َٓٗٞ بؿعٌ إا٤ أٚقٌ ٘أْ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 ٫ إهطٚٙ إٔ إعًّٛ َٚٔ ، ايهطا١ٖ غبٌٝ ع٢ً بٌ ، ايتشطِٜ غبٌٝ ع٢ً يٝؼ ايٓٗٞ ٖصا:  ؾٝكاٍ ٜٓاقـ إٔ ّهٔ
 .  عًٝ٘ ايعكاب إط٤ ٜػتشل

 تعًٌٝ ٖٚصا ، ؾأْعٍ باؾط َٔ َجٌ سًك٘ إٍ إا٤ ؾٛقٌ بايؼ ؾُٔ ، بإباؾط٠ اٱْعاٍ ع٢ً ايكٝاؽ:  ايجايح ايسيٌٝ
 ابٔ عسا ، أؾطط ؾأْعٍ باؾط إشا أْ٘ ع٢ً َتؿكٕٛ ٚاؾُٝع ، يًؿطط ٚغبب َهطٖٚإ ايؿعًٌ إٔ ظاَع ، دسا قٟٛ
 .  سعّ

 أنٌ إشا ، ايٓػٝإ ساٍ ٗ عًٝ٘ إ٪اخص٠ عسّ دا٤ قس ٚايؿطب ا٭نٌ دٓؼ:  ؾٝكاٍ بُٝٓٗا ٜؿكٌ إٔ ّهٔ يهٔ
 .  ٚغكاٙ اهلل أطعُ٘ ؾإِا ْاغٝا ؾطب ٚأ اٱْػإ
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 : ايطادض

 أٚ إتُهُض ٖٚصا {أخطأْا أٚ ْػٝٓا إٕ ت٪اخصْا ٫ ضبٓا}تعاٍ اهلل يكٍٛ ٚشيو ، أعًِ ٚاهلل ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 ظٛاٖط عًٝ٘ تسٍ ايصٟ ٖٚصا ، ٜؿطط ؾًِ ، دٛؾ٘ إٍ إا٤ ٚقٍٛ ٜككس مل ايج٬خ ع٢ً ظاز أٚ بايؼ ايصٟ إػتٓؿل

 . أعًِ ٚاهلل ، ايؿطع١ٝ ٚايكٛاعس كٛمايٓ
 .  أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . عٌأْ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس

ٍَٳٔ:  تعاٍ اهلل ضٓ٘ إ٪يـ قا ٌٳ ٚ َٴ٘ قٳضٻ ايؿذٵٔط طًٛٔع ٗ ؾانًّا َأَن  .  قٛ

 أْ٘ ع٢ً بٓا٤ ايكها٤ ٚعًٝ٘.  قَٛ٘ ٜكض مل ظٓ٘ خ٬ف تبٌ ؾإٕ ، ظٓ٘ خ٬ف ٜتبٌ مل إشا َا إصٖب ع٢ً َكٝس ٖٚصا
 . باؾٌٗ ٫ٜعصض

 :  زيًِٝٗ

 تعاٍ اهلل أباح سٝح ، {انْفَجْشِ يٍَِ انْإَعٌَْدِ انْخَْْطِ يٍَِ انْإَثَْْطُ انْخَْْطُ نَكُىُ َّزَجٍَََّْ حَزََّ ًَاشْشَثٌُا كُهٌُا} تعاٍ ٛي٘ق -
 ظٔ عٔ ا٭نٌ نإ غٛا٤ ، ٜتبٌ إٔ إٍ ٖتس ؾا٭نٌ ، ٚايعٔ ايؿو ايتبٌ ٚنس ، اٱْػإ ٜتبٌ ست٢ ٚايؿطب ا٭نٌ

 . ي٘ ٜتبٌ ست٢ ؾٝأنٌ ، ظٔ غًب١ أٚ ؾو أٚ
 : ايؿذط ٗ ايؿو َع ا٭نٌ أقػاّ

 :  أقػاّ ٔػ١ إٍ إػأي١ ٖصٙ قػِ ، إُتع ٗ اهلل ضٓ٘ ؾٝدٓا قػِ 

 .  قشٝض قَٛ٘ ؾإٕ أنٌ ؾإشا ، ايؿذط طًٛع عسّ ٜتٝكٔ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكػِ

 .  قشٝض غرل قَٛ٘ ؾإٕ طًع سق ايؿذط إٔ ٜتٝكٔ إٔ:  ايجاْٞ ايكػِ

 .  قشٝض ؾكَٛ٘ ، ٜطًع مل ايؿذط إٔ ظٓ٘ ع٢ً ٜػًب إٔ:  ايجايح ايكػِ

 ٜكٍٛ تعاٍ ٚاهلل ، ٜكٌ عٓسٙ يٝؼ ، أٜها قشٝض ؾكَٛ٘ ، طًع قس ايؿذط إٔ ظٓ٘ ع٢ً ٜػًب إٔ:  ايطابع ايكػِ
ٔٳ سٳتٻ٢)  .  ضقشٝ ؾكَٛ٘ ، ظٔ غًب١ عٓسٙ بٌ ، ٜتبٌ مل ٖٚٛ ،( ٜٳتٳبٳٝٻ

 .  أٜها قشٝض قَٛ٘ ؾإٕ ، ٜطًع مل أٚ ايؿذط طًع ٌٖ( ؾو) ٜذلزز إٔ:  اـاَؼ ايكػِ

 . إصٖب ٖٛ تكسّ َٚا
 : ايؿذط طًٛع ٗ تطزز إشا اؿهِ
 :  ق٫ٕٛ ؾٝٗا إػأي١

 اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ ٗٛضْ شٖب إيٝ٘ ٚ ، قشٝض قَٛ٘ ؾإٕ ، ايؿذط طًٛع ٗ ؾانا أنٌ َٔ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 ابٔ ضأٟ ٖٚٛ ، ايكها٤ عًٝ٘ ؾٝهٕٛ ايؿذط طًٛع بعس أنٌ أْ٘ ٜتبٌ أ٫ بؿطط ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ ، عًِٝٗ
 .  ٚا٭ٚظاعٞ ، ٚعطا٤ ، عباؽ

 :  أزيتِٗ

 ا٭شٕ إٔ { انْفَجْشِ يٍَِ انْإَعٌَْدِ انْخَْْطِ يٍَِ إَثَْْطُانْ انْخَْْطُ نَكُىُ َّزَجٍَََّْ حَزََّ ًَاشْشَثٌُا كُهٌُا} تعاٍ قٛي٘:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  ا٭نٌ داظ وكٌ مل ؾإٕ ، ايتبٌ وكٌ ست٢ ٖتس ا٭نٌ ٗ
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 أّ ابٔ ٜ٪شٕ ست٢ ٚاؾطبٛا نًٛاط : قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ  ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 هٛظ شيو َٚع ، ايؿذط ٚطًٛع بايكباح عًُٛا قس ؾايٓاؽ ، عًٝ٘ َتؿلص  ايؿذط ٜطًع ست٢ ٜ٪شٕ ٫ ؾإْ٘ ، َهتّٛ

 عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٜٓ٘ مل شيو َٚع ، ايؿذط طًٛع ٗ ؾانٌ ٜأنًٕٛ ِٖٚ ، َهتّٛ أّ ابٔ ٜ٪شٕ ست٢ ا٭نٌ شلِ
 أع٢ُ ٚايطدٌ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ أشاْ٘ ع٢ً إساض دعٌ بٌ ، َعٌ بٛقت َهتّٛ أّ ابٔ أشإ قبٌ إٍ ا٭نٌ عٔ ٚغًِ

 ٖصٙ ٗ ٜأنٌ اٱْػإ ، بسقٝكتٌ ايؿذط طًٛع بعس أشٕ أْ٘ تكٛض ، أقبشتٳ أقبشت:  ايٓاؽ ي٘ ٜكٍٛ ست٢ ٜ٪شٕ ٫
 .  ايؿذط طًٛع ٗ ؾاى ٖٚٛ ، ايؿذل٠

 ، ا٭قٌ ع٢ً ب٢ٓ ٭ْ٘ ؛ قشٝض قَٛ٘ ؾإٕ ايؿذط طًٛع ٗ ؾانا أنٌ ؾإشا ، ايًٌٝ بكا٤ ا٭قٌ إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 .  بايؿو ٜعٍٚ ٫ ٚايٝكٌ ، بٝكٌ إ٫ ا٭قٌ ٖصا عٔ ٜٓتكٌ ٫ٚ ، غرلٙ ع٢ً َكسّ ؾٗٛ ا٭قٌ ع٢ً ب٢ٓ َٚٔ

 .  اهلل ضِٓٗ إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ايكها٤ عًٝ٘ ؾإٕ ي٘ ٜتبٌ ٚمل ايؿذط طًٛع ٗ ؾانا أنٌ َٔ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ

 :  زيًِٝٗ

 ، قشٝض غرل قَٛ٘ ؾإٕ ايؿُؼ غطٚب ٗ ؾانا أنٌ َٔ ؾإٕ ، ايؿُؼ غطٚب ٗ ؾانا أنٌ َٔ ع٢ً ايكٝاؽ -
 .  آخطٙ ع٢ً ايٓٗاض أٍٚ ؾكاغٛا

 .  ايٓٗاض بكا٤ ؾٝ٘ ا٭قٌ ٚايجاْٞ ، ايًٌٝ بكا٤ ؾٝ٘ ا٭قٌ ا٭ٍٚ إٔ ايؿطم ، ايؿاضم َع ايكٝاؽ ٖٚصا

 : ايطادض

 أْ٘ ي٘ ٜتبٌ مل إشا َا إصٖب ع٢ً َكٝس يهٓ٘ ، قشٝض ؾكَٛ٘ ايؿذط طًٛع ٗ ؾانا أنٌ َٔ إٔ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 .  بعسٙ أٚ ايؿذط طًٛع بعس أنٌ أْ٘ تبٌ غٛا٤ ، َطًكا قشٝض قَٛ٘ إٔ ٚايكشٝض ، ايؿذط طًٛع بعس أنٌ

ٌٍٳ إٕ إ٫:  اهلل ضٓ٘ قا  .  ايؿُٔؼ ُغطٚبٹ ٗ ؾانًّا َأَن

 .  ايٓٗاض بكا٤ ٚا٭قٌ ، أقٌ رلغ ع٢ً ب٢ٓ ٭ْ٘ ؛ قشٝض غرل قَٛ٘ ؾإٕ أٟ

 ايٓيب عٗس ع٢ً أؾططْا) :قايت ، عٓٗا اهلل ضنٞ أزلا٤ ؿسٜح ؛ ٜؿطط إٔ ي٘ ؾٝكض ، غطبت قس ايؿُؼ إٔ ظٔ ؾإٕ
 بػًب١ ايؿطط دٛاظ ع٢ً ٜسٍ ٖٚصا ، ايبداضٟ اٱَاّ أخطد٘(  ايؿُؼ طًعت ثِ ، غِٝ ّٜٛ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً
 . غتأتٞ أخط٣ َط٠ ايؿُؼ تطًع إشا َػأي١ ٖٚٓاى ، ايعٔ

 ٌٍٷ أْ٘ َٴعٵتٳكٹسٶا أٚ:  اهلل ضٓ٘ قا ٕٳ يٝ  .  ْٗاضٶا ؾبا

 خ٬ف ع٢ً ا٭َط ؾتبٌ ، غطبت قس ايؿُؼ إٔ ظاْا ايٓٗاض آخط ٗ أٚ ، ٜطًع مل ايؿذط إٔ ٜعٔ ، ايّٝٛ أٍٚ ٗ أنٌ
 :  أَطإ ؼتٗا إػأي١ ٖٚصٙ ، إػأي١ قٛض٠ ٖصٙ ، تػطب مل ٚايؿُؼ ، طًع قس ايؿذط ، ظٓ٘

 ٗ قشٝض ؾكَٛ٘ ، آخطٙ ٗ ٫ٚ ايٓٗاض أٍٚ ٗ ٫ ، ؾ٤ٞ ي٘ ٜبٌ ٫ٚ ، يٌٝ أْ٘ َعتكسا ٜأنٌ إٔ:  ا٭ٍٚ ا٭َط
 ع٢ً بٓا٤ ٜؿطط إٔ يًكا٥ِ هٛظ ؾٮْ٘ ايجاْٞ ٗ ٚأَا ، ايًٌٝ بكا٤ ٖٚٛ أقٌ ع٢ً ب٢ٓ ؾٮْ٘ ا٭ٍٚ ٗ أَا ، إػأيتٌ

 .  غطبت قس ايؿُؼ إٔ ٜتٝكٓٛا مل ، ايعٔ غًب١ ع٢ً أؾططٚا ، إتكسّ أزلا٤ سسٜح ٗ نُا ، ظٓ٘ غًب١

 ، طًع قس ايؿذط إٔ ا٭ٍٚ ٚٗ ، تػطب مل ايؿُؼ إٔ ايجاْٞ ٗ ؾتبٌ ، آخطٙ ٗ أٚ ايٓٗاض أٍٚ ٗ أنٌ إشا: ايجاْٞ ا٭َط
 . ظِٓٗ خطأ بٌٚت ، غطبت قس ايؿُؼ إٔ ظٓٛا ، أزلا٤ سسٜح قك١ َجٌ
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 : غطبت ايؿُؼ إٔ ظٓا أؾطط إشا
 :  أقٛاٍ ث٬ث١ ع٢ً خ٬ف إػأي١ ٖصٙ ٗ 

 فُٛع١ إيٝ٘ شٖب ٖٚصا ، عًٝ٘ قها٤ ٫ٚ ، قشٝض قَٛ٘ ؾإٕ ْٗاضا ؾبإ يٌٝ أْ٘ َعتكسا أنٌ َٔ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 ابٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ اختٝاض ٖٚٛ ، قٍٛ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٚإغشل ، ػٔٚاؿ ، ٚفاٖس ، عط٠ٚ ضأٟ ؾٗٛ ، ايعًِ أٌٖ َٔ

 .  تعاٍ اهلل ضِٓٗ عجٌُٝ ابٔ ؾٝدٓا ٚاختٝاض ، ايكِٝ ٚابٔ ، ت١ُٝٝ
 :  أزيتِٗ

 َأَٛض ؾاٱْػإ ، {ا٭غٛز اـٝط َٔ ا٭بٝض اـٝط يهِ ٜتبٌ ست٢ ٚاؾطبٛا ؾهًٛا} تعاٍ قٛي٘:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
ٔٻ ايتبٌ نس ٭ٕ ؛ ؾه٘ ساٍ ٗ ا٭نٌ ي٘ َباح َأَٛض أْ٘ ٜعًِ ٚبٗصا ، ا٭َطإ ي٘ تبٌٜ ست٢ ٚايؿطب با٭نٌ  ايع
 .  ؾانا نْٛ٘ ساٍ َأَٛض أْ٘ اٯ١ٜ َٔ ٜػتؿاز عًٝ٘ ؾبٓا٤ ، ٚايؿو

 ايٓيب أَطِٖ ٚيٛ ، ؾاع قس ا٭َط ٖٚصا ، ايؿُؼ غطٚب قبٌ ايكشاب١ إؾطاض قك١ ٗ أزلا٤ سسٜح:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ايعٔ بػًب١ ؾططِٖ دٛاظ ْٚكٌ ، ايؿطط ؾاع نُا ا٭َط ٚؾاع ، يٓكٌ بايكها٤ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً

 َػ١ُٝ ٚايػُا٤ ضَهإ ٗ إس١ٜٓ َػذس ٗ دًٛؽ مٔ بُٝٓا: ) قاٍ أْ٘ ، ٖٚب بٔ ظٜس بأثط اغتسيٛا:  ايجايح ايسيٌٝ
 ؾًِ ٚؾطبٓا عُط ؾؿطب سؿك١ بٝت َٔ يي َٔ عػاؽ يٓا ؾأخطدت أَػٝٓا قس ٚأْا غابت قس ايؿُؼ إٔ ؾطأٜٓا
 ٫ ٚاهلل ؾكاٍ عُط شيو ؾػُع ٖصا َٜٛٓا ْكهٞ يبعض ٜكٍٛ بعهٓا ؾذعٌ ايؿُؼ ٚبست ايػشاب شٖب إٔ ًْبح

 .  قشٝض ٚإغٓازٙ ، ٚايبٝٗكٞ ، ؾٝب١ أبٞ ابٔ أخطد٘(.  ٱثِ ػاْؿٓا َٚا ْكهٝ٘

 ٫ٚ ، قشٝشا قَٛ٘ ؾهإ ، باؿاٍ داٌٖ ٖٚٛ ، ٭نٌا ٜككس مل إػأيتٌ ٗ أؾطط ايصٟ اٱْػإ إٔ:  ايطابع ايسيٌٝ
 .  ايكها٤ ًٜعَ٘

 َٚعا١ٜٚ ، عباؽ ٚابٔ ، عُط عٔ َطٟٚ ٖٚصا ، ايكها٤ ؾعًٝ٘ ، ْٗاضا ؾبإ يٌٝ أْ٘ َعتكسا أنٌ َٔ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ثٛض ٚأبٞ ، ٚايجٛضٟ ، ٚايعٖطٟ ، ٚفاٖس ، دبرل ٚابٔ ، عطا٤ ضأٟ ٖٚٛ ، عط٠ٚ بٔ ٖٚؿاّ ،

 .  آخطٙ أٚ ايّٝٛ أٍٚ ٗ نإ غٛا٤ ، اؿٓاب١ً عٓس إصٖب ٖٚٛ ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ

 :  أزيتِٗ

 اٱَاّ أخطد٘( ؟ ايكها٤ َٔ بٴسٷ:  قاٍ ؟ أقهٛا:  شلؿاّ ؾكٌٝ)ٚؾٝ٘ ، عٓٗا اهلل ضنٞ أزلا٤ سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ( . ها٤ايك َٔ ٫بس) ا٭يؿاظ بعض ٚٗ ، ايبداضٟ

 عٔ َٓك٫ٛ ٚيٝؼ ، بطأٜ٘ قاي٘( ايكها٤ َٔ بس) ٚضٓ٘ عٓ٘ اهلل ضنٞ ٖؿاّ قٍٛ بإٔ ، ا٭ثط بٗصا ا٫غتس٫ٍ ْٚٛقـ
 مل أّ أقهٛا ، أزضٟ ٫:  قاٍ ؟ ٫ أّ أقهٛا:  غ٦ٌ ٖؿاَا إٔ ايبداضٟ ٗ دا٤ ٚيصا ، عِٓٗ اهلل ضنٞ ايكشاب١

 ابٓ٘ َٔ أعًِ ٚعط٠ٚ ،( ٜكهٛا مل إِْٗ:  قاٍ عط٠ٚ إٕ: ) ٚقاٍ ، اهلل ضٓ٘ ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ ْكٌ ٚنصا ، ٜكهٛا
 ضأٟ ٜطدض ؾهأْ٘ ، أزلا٤ أَ٘ عٔ ٜطٟٚ ٚعط٠ٚ ، عط٠ٚ أبٝ٘ عٔ ٜطٟٚ ؾٗؿاّ ، ايعبرل بٔ عط٠ٚ بٔ ٖؿاّ ٖٛ ٖٚصا ،

 .  ٖؿاّ ضأٟ ع٢ً عط٠ٚ
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 ٚٗ ، ضَهإ ؾٗط ٗ إس١ٜٓ ٗ نٓا: ) قاٍ ، سٓع١ً ازل٘ ضدٌ ضٚاٙ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ عُط عٔ أثط:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ٜكّٛ إٔ أؾطط نإ َٔ عُط ؾأَط ، ايٓاؽ بعض ؾأؾطط ، غطبت قس ايؿُؼ إٔ ؾعٓٓا ، ايػشاب َٔ ؾ٤ٞ ايػُا٤

 .  قشٝض ٖٚٛ ، ٚايبٝٗكٞ ، ؾٝب١ أبٞ ابٔ أخطد٘ ا٭ثط ٖٚصا ،(  َهاْ٘ َٜٛا

 . ٜكض مل أْ٘ ٖٚب بٔ ظٜس أثط ٗ نُا ، عُط عٔ ثبت قس بأْ٘:  ْٛقـ
 اٱَاّ ضٚاٙ ؾكس ، ايعًُا٤ َٔ طا٥ؿ١ ضٚاٙ قس ٭ْ٘ ؟ مل ، ٚأثبت ٚأٚثل أقض عُط عٔ ايكها٤ ثبٛت بإٔ:  أدٝب 

 عُط ٚقاٍ ، بايكها٤ ا٭َط ٚؾٝ٘ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ عُط عٔ ، أغًِ بٔ خايس أخٝ٘ عٔ ، أغًِ بٔ ظٜس عٔ ، َايو
 ، ايكها٤ خؿ١ ب٘ إطاز إٔ ، ايؿاؾعٞ اٱَاّ ٚ َايو اٱَاّ ؾػطٙ نُا عُط قٍٛ ؾؿػطٚا( ٜػرل اـطب) عٓ٘ اهلل ضنٞ

 اهلل ضنٞ عُط عٔ ، أغًِ بٔ خايس أخٝ٘ عٔ ، أغًِ بٔ ظٜس عٔ ع١ٓٝٝ بٔ غؿٝإ ضٚاٙ قس ٚ٭ْ٘ ، ٜػرل أَط ايكها٤
 مل) قاٍ عُط إٔ ضٚا١ٜ ٗ أخطأ ٖٚب بٔ ظٜس إٔ ٜطٕٚ ؾِٗ ، ٖٚب بٔ ظٜس ططٜل َٔ أثبت ايططم ؾٗصٙ ، عٓ٘

 بٔ غؿٝإ ٚضٚا١ٜ ، عُط عٔ خايس أخٝ٘ عٔ أغًِ بٔ ظٜس عٔ ، اهلل ضٓ٘ َايو اٱَاّ ضٚا١ٜ ٚقسَٛا ،( ٱثِ ْتذاْـ
 ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ ٚأداب ، ٖٚب بٔ ظٜس ضٚا١ٜ ع٢ً ، عُط عٔ ، خايس أخٝ٘ عٔ ، أغًِ بٔ ظٜس عٔ ع١ٓٝٝ
 أْ٘ عٓ٘ ٚضٟٚ ، ٱثِ ْتذاْـ مل ؾإْا ، ْكهٞ ٫:  ؾكاٍ ، ايٓٗاض ٔتٝك ثِ ، أؾطط أْ٘ عُط عٔ ٚثبت: ) قاٍ ، اهلل ضٓ٘
 إغٓاز ٚيهٔ: ) قاٍ ، َكس١َ ٖٚب بٔ ظٜس ضٚا١ٜ إٔ ٜط٣ اٱغ٬ّ ؾؿٝذ( أثبت ا٭ٍٚ إغٓاز ٚيهٔ ، ْكهٞ:  قاٍ

 ٫ ايًؿغ هٔي ، ايكها٤ أَط خؿ١ أضاز أْ٘ ع٢ً تأٚي٘ َٔ شيو ؾتأٍٚ ، ٜػرل اـطب:  قاٍ أْ٘ عٓ٘ ٚقض ، أثبت ا٭ٍٚ
 ٚايطٚا١ٜ ، سٓع١ً ضٚا١ٜ َٔ أقض ٖٚب بٔ ظٜس ضٚا١ٜ إٔ ٚغرلٙ اهلل ضٓ٘ اٱغ٬ّ ؾٝذ ؾرل٣( شيو ع٢ً ٜسٍ

 اهلل ضنٞ عُط إٕ:  ٜكاٍ ، ايطٚا١ٜ ثبتت يٛ ٚست٢ ، َايو ٚاٱَاّ ع١ٓٝٝ بٔ غؿٝإ ططٜل عٔ دا٤ت اييت ا٭خط٣
 ن٬َٗا ٚظاٖط ، ايكها٤ شنط عسّ ؾٝ٘ عٓٗا اهلل ضنٞ أزلا٤ ٚسسٜح ، ٚعسَ٘ ايكها٤ ، عٓ٘ َٓك٫ٕٛ سهُإ ي٘ عٓ٘

 ع٢ً إطؾٛع ؾٝكسّ ، بايكها٤ ا٭َط ؾٝ٘ ٚيٝؼ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ست٢ أؾطط قس ايهٌ إٔ عٓٗا اهلل ضنٞ
 ٕٜٛه ٖٚٓا ، آخط قشابٞ قٍٛ أٚ ْكا ىايـ مل َا ، سذ١ ايكشابٞ قٍٛ إٔ إعًّٛ َٚٔ ، ايكشابٞ ع٢ً إٛقٛف

 عٓسْا ؾٝهٕٛ ، ساٍ نٌ ع٢ً ايٓيب ؾعٌ ؾٝكسّ ، قٛي٘ خايـ ايكشابٞ قٍٛ إٕ بٌ ، إطؾٛع خايـ ايكشابٞ قٍٛ
 .  ٜكهٞ ٫ عًٝ٘ ٚبٓا٤ ، أق٣ٛ ؾٝهٕٛ ، عُط عٔ َٛقٛف ٚأثط ايٓيب ؾعٌ

 .  ؾأؾطط ، يكَٛ٘ شانطا كتاضا أنٌ أْ٘:  ايجايح ايسيٌٝ

 .  بؿططٙ وهِ ٫ باؿاٍ دا٬ٖ نإ ٚإشا ، باؿاٍ داٌٖ يهٓ٘ ، كتاض شانط ٖٛ ، قشٝض:  ٜكاٍ بإٔ ْٛقـ

 ست٢ ، عؿطا أٚ زقا٥ل ٔؼ ٜٓتعط إٔ ؾُٝهٔ ، ايٓاغٞ ٚؾاضم ، ايعاَس ؾأؾب٘ ، َٓ٘ ايتشطظ ّهٔ أْ٘:  ايطابع ايسيٌٝ
 .  عًٝ٘ بٓا٤ ؾٝؿطط ، َتعذ٬ نإ أنٌ ؾإشا ، غطبت قس ايؿُؼ إٔ ٜتٝكٔ

 .  ا٭١َ خرل١ٜ َٚٔ ايػ١ٓ َٔ ٚأْ٘ ، ايؿطط ٗ بايتعذٌٝ َأَٛض ايعبس إش ، بٓل َكابٌ تعًٌٝاي ٖصا:  ٜكاٍ بإٔ ْٛقـ

 . اهلل ضِٓٗ إايه١ٝ شٖب ٚإيٝ٘ ، ٜكهٞ ٫ ْؿ٬ نإ ٚإٕ ، ٜكهٞ ؾإْ٘ ؾطنا ايكّٛ نإ إٕ أْ٘:  ايجايح ايكٍٛ
 نإ إشا ، َٜٛا ٜكهٞ إٔ ْٗاضا ؾبإ يٌٝ أْ٘ َعتكسا أنٌ َٔ ؾأَطٚا ، يًٛادب استٝاط بأْ٘ عًًٛا نأِْٗ : زيًِٝٗ
 .  ٚادبا ايكّٛ
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 : ايطادض
 ايٓٗاض أٍٚ ٗ شيو نإ غٛا٤ ، ٜؿطط ٫ ْٗاضا ؾبإ يٌٝ أْ٘ َعتكسا اٱْػإ أنٌ إشا ، ساٍ نٌ ع٢ً ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 ، دا٥ع أَط ايؿطٜع١ ٗ عٔاي بػًب١ ٚايعٌُ ، ظٓ٘ بػًب١ عٌُ ٭ْ٘ ؛ ٫ أّ اؿاٍ ي٘ تبٌ ، قشٝض ؾكَٛ٘ ، آخطٙ ٗ أّ

 ايص١َ بطا٠٤ ٚا٭قٌ ، بٌ بسيٌٝ إ٫ ايعباز٠ تبطٌ ٫ أْ٘ ا٭قٌ ٚ٭ٕ ، عٓ٘ ايجابت عُط ٚأثط أزلا٤ ٚسسٜح ٚي١ٰٜ
 ايص١َ بطا٠٤ ٚا٭قٌ ، بايكها٤ ؾػٝهًـ ، قشٝض غرل قَٛ٘:  قًٓا إشا ٭ْا ، أخط٣ َط٠ ايتهًٝـ ٚعسّ ، بايؿعٌ

 .  ايتهًٝـ َٔ
 

 . ضَهإ ْٗاض ٗ باؾُاع ٜتعًل ؾُٝا :ؾكٌ

 

ٍَٳٔ:  اهلل ضٓ٘ قا َٳعٳ ٚ ٕٳ ْٗأض ٗ دا ٌٕ ٗ ضَها  .  ٚايَهٖؿاضٳ٠ُ ايَكها٤ٴ ؾعًٝ٘ زٴبٴٕط أٚ ُقبٴ

 تعاٍ اهلل ضٓ٘ إ٪يـ دعٌ ٚإِا ، ضَهإ ْٗاض ٗ اؾُاع أسهاّ عٔ يٝتهًِ ، اهلل ضٓ٘ إ٪يـ عكسٙ ايؿكٌ ٖصا
 .  أثطا أؾسٖا ٖٛ بٌ ، إؿططات أؾس َٔ ٚ٭ْ٘ ، نجرل٠ َػا٥ً٘ ٭ٕ ؛ بصات٘ َػتك٬ ؾك٬ اؾُاع ٕػا٥ٌ

 :  ٚاٱْاع ٚايػ١ٓ بايهتاب َؿطط ضَهإ ْٗاض ٗ اؾُاع إٔ ٚيٝعًِ

 :  ايهتاب

 انْإَثَْْطُ انْخَْْطُ نَكُىُ َّزَجٍَََّْ حَزََّ ًَاشْشَثٌُا ًَكُهٌُا نَكُىْ انهَّوُ كَزَتَ يَب ًَاثْزَغٌُا شًُىٍَُّثَبشِ فَبنْأٌََ} ٚتعاٍ تباضى اهلل قٍٛ -

 ٖٙص ٚتطى ، ايًٌٝ إٍ ايكٝاّ بإُاّ ٚدٌ عع اهلل أَط ؾًُا {انهَّْْمِ إِنََ انصَِّْبوَ ؤَرًٌُِّا ثُىَّ انْفَجْشِ يٍَِ انْإَعٌَْدِ انْخَْْطِ يٍَِ
 .  عٓٗا ْٗٞ ٕا ايكٝاّ ٗ أثط شلا ٜهٔ مل ٚيٛ ، ايكٝاّ ٗ أثط شلا إؿططاتٹ ٖصٙ إٔ عًِ ، إؿططات

 :  ايػ١ٓ

 ص أدًٞ َٔ ٚؾٗٛت٘ ٚؾطاب٘ طعاَ٘ ٜسعط ايكسغٞ اؿسٜح ، ايكشٝض ٗ إؿٗٛض ٖطٜط٠ أبٞ سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  اؾُاع ايؿ٠ٛٗ ٚأععِ

 ايٓيب عٓس دًٛؽ مٔ بُٝٓا:)  ضَهإ ٗ ٭ًٖ٘ اجملاَع ايطدٌ قك١ ٗ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ط٠ٖطٜ أبٞ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ٚأْا اَطأتٞ ع٢ً ٚقعت قاٍ( .  ؟ َايو: ) قاٍ.  ًٖهت اهلل ضغٍٛ ٜا ؾكاٍ ضدٌ دا٤ٙ إش غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً
 إٔ ع٢ً زيٌٝ ٖٚصا ، عًٝ٘ َتؿل...... (  ؟(  تعتكٗا ضقب١ ػس ٌٖ)  غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ؾكاٍ قا٥ِ
 .  ؾعً٘ ايصٟ بؿعً٘ ؾػس قس قَٛ٘

 :  اٱْاع

ٛٴا ، نجرل ٚغرلِٖ إٓصض ٚابٔ ، ٚإاٚضزٟ ، قسا١َ ٚابٔ ، نايٟٓٛٚ ، ايعًِ أٌٖ َٔ نبرل٠ طا٥ؿ١ سه٢  اٱْاع سه
 ؼطِٜ ع٢ً ا٭١َ ٚأْعت: ) اهلل ضٓ٘ ايٟٓٛٚ ٜكٍٛ ، ب٘ ٜؿطط ايكا٥ِ ٚإٔ ، قطّ ضَهإ ْٗاض ٗ اؾُاع إٔ ع٢ً

 ( . ايهط١ّ ي١ٰٜ قَٛ٘ ٜبطٌ اؾُاع إٔ ٚع٢ً ، ايكا٥ِ ع٢ً ٚايسبط ايكبٌ ٗ اؾُاع
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 : ضَهإ ْٗاض ٗ اؾُاع ع٢ً ٜذلتب َا

 .  ايكٝاّ ؾػاز:  ا٭ٍٚ ا٭َط

 .  ايكها٤ ٚدٛب:  ايجاْٞ ا٭َط

 .  ايهؿاض٠:  ايجايح ا٭َط

 .  اٱَػاى:  ايطابع َطا٭

 .  اٱثِ:  اـاَؼ ا٭َط

 .  اهلل ضِٓٗ ايعًِ أٌٖ بٌ خ٬ف بعهٗا ٗ ٜهٕٛ ٚضَا ، ا٭َٛض ٖصٙ عٔ ايه٬ّ ٚغٝأتٞ

 ، ٚاؿسٜح ي١ٰٜ ؛ ٜٓعٍ مل أّ أْعٍ ، باٱْاع ، أؾطط ؾطز ٗ ضَهإ ْٗاض ٗ داَع َٔ إٔ اهلل ضِٓٗ ايعًُا٤ شنط
 ٖصا عًٝ٘ ٜٚذلتب ، بٗصا ٜؿطط ، شنط َٔ أّ أْج٢ َٔ ، زبطا أّ نإ قب٬ ، سطاَا أّ س٫٬ ايؿطز ٖصا نإ ٚغٛا٤
 .  ظٚدت٘ تهٔ مل إٕ اضتهبٗا اييت اؾط١ّ إثِ ٚاٯخط ، ايكّٛ سط١َ ٖٚتو ايؿطط إثِ ٖصا ، ايؿعٌ إثِ غرل ٖصا ، اٱثِ

 : اؾُاع نؿاض٠

 .  اهلل ضِٓٗ ، ايعًِ أٌٖ عا١َ قٍٛ ٗ هؿاض٠اي عًٝ٘ ػب داَع َٔ
 : زيًِٝٗ

 .  عًٝ٘ ايهؿاض٠ ٚدٛب ع٢ً ٜسٍ ؾٗصا ، أًٖ٘ اجملاَع قك١ ٗ ٖطٜط٠ أبٞ ؿسٜح -

 .  ايهؿاض٠ عًٝ٘ ػب ٫:  ؾكايٛا ، دبرل ٚابٔ ، ٚقتاز٠ ، ٚايٓدعٞ ، ايؿعيب:َجٌ ، اهلل ضِٓٗ ايعًِ أٌٖ بعض ٚخايـ
 : زيًِٝٗ

 ، ايكها٤ ع٢ً ا٭زا٤ قٝاؽ ، أزا٥٘ إؾػاز ٗ ػب ؾًِ ، قها٥٘ ؾػاز ٗ ايهؿاض٠ ػب ٫ عباز٠ ايكّٛ ٭ٕ:  قايٛا  -
 ػب ٫ نُا ، نؿاض٠ عًٝ٘ ػب مل ايك٠٬ قها٤ أؾػس إشا اٱْػإ ؾإٕ ، ايك٠٬ ٚنصا ، ٚادب قّٛ ن٬ّ إٔ ظاَع
 . ايك٠٬ أزا٤ أؾػس يٛ عًٝ٘

 ايك٠٬ بٌ ؾطم ؾج١ُ ، يًك٠٬ بايٓػب١ ٚأَا ، ؾٝٓططح ، ايٓل َكابٌ ٗ قٝاؽ أ٫ٚ ٖٛ ، قشٝض غرل قٝاؽ ٖٚصا
 إٔ ٫ ، ا٭زا٤ ع٢ً ايكها٤ ٜكاؽ إٔ ٚا٭قٌ ، ْل ؾٝٗا ٜأت ؾًِ ايك٠٬ ٚأَا ، ْل ؾٝ٘ دا٤ قس ايكٝاّ ، ٚايكٝاّ

 ٗ داَع ٚايصٟ ، سطَت٘ ي٘ ٚايؿٗط ، ايؿٗط ٗ ؾا٭زا٤ ، ٚايكها٤ ا٭زا٤ بٌ ؾطم ٚمث١ ، ايكها٤ ع٢ً ا٭زا٤ ٜكاؽ
 بٌ َ٪ثط ؾطم ،ٖٚصا ا٭زا٤ نشط١َ سط١َ ي٘ ٚيٝؼ ، ايؿٗط خاضز ؾإْ٘ ايكها٤ ٚأَا ، ايؿٗط سط١َ اْتٗو قس ايؿٗط

 .  ا٭َطٜٔ

 أٚ ، أَت٘ أٚ اَطأت٘ ؾطز يهْٛ٘ ، س٫٬ نإ غٛا٤ ، زبط أٚ قبٌ ٗ ٜهٕٛ إٔ بٌ اؾُاع ٗ ؾطم ٫:  اؾُٗٛض ٜٚكٍٛ
 ، ي٘ ؼٌ أْج٢ َٔ نإ غٛا٤ ، ايسبط ٗ نإ إشا ٚا٭ْج٢ ايصنط بٌ ؾطم ٫ٚ ، عًٝ٘ سطاّ ؾطز ٗ ٜهٕٛ نإٔ ، سطاَا

 ايكّٛ ؾػاز أَا ، ايعًِ أٌٖ ْٗٛض ضأٟ ٖٚصا ، ايهؿاض٠ عًٝ٘ ٚػب ، قَٛ٘ ٜؿػس ، ٚاسس ؾاؿهِ ، يٛاطا أٚ
 .  باٱْاع ايكّٛ ؾٝؿػس
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 : ايسبط ٗ ايٛط٤ نؿاض٠

 .  ْعِ:  اؾُٗٛض ؟ شنط َٔ أّ أْج٢ َٔ نإ غٛا٤ ، ايسبط ٗ بايٛط٤ نؿاض٠ عًٝ٘ ػب ٌٖ
 : أزيتِٗ

 ايسبط ٗ اؾُاع قاغٛا ، قبٌ ٗ نإ يٛ نُا ، ايهؿاض٠ عًٝ٘ ؾٛدبت ، ؾطز ٗ ظُاع قَٛ٘ أؾػس ٭ْ٘:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  ايكبٌ ٗ اؾُاع ع٢ً

 ٖٓا اؾُاع بٌ ؾطم ٫:  ٜكٛيٕٛ ، نايكتٌ ، ايهؿاض٠ ؾٝ٘ ؾٛدبت ، ايكّٛ يػبب ب٘ آثِ ْاع ٘أْ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  عًٝ٘ اٱثِ بذلتب ايهؿاض٠ عًٝ٘ ؾتذلتب ، اٱثِ عًٝ٘ تطتب قس اؾُاعٌ َٔ ٚاسس نٌ ٭ٕ ؛ ٖٓاى ٚاؾُاع

 ؼٌ أْج٢ َٔ ، شنط َٔ أّ أْج٢ َٔ نإ ٛا٤غ ، ايهؿاض٠ ٜٛدب ٫ ايسبط ٗ اؾُاع إٔ إٍ اؿٓؿ١ٝ شٖب:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 . اؿٓؿ١ٝ عٓس ايطٚاٜتٌ أؾٗط ٖصا ، ايكّٛ ٜٚؿػس ايكها٤ ٜٛدب أْ٘ َع ايهؿاض٠ ٜٛدب ٫ ، عًٝ٘ ؼطّ أٚ ي٘

 : أزيتِٗ

 يعٚدٗا ؼٌ ٫ زبطٖا ٗ ؾذَٛعت ث٬ثا طًكت إطأ٠ إٔ ؾًٛ ، إسكإ ٫ٚ إس٬ٍ ب٘ وكٌ ٫ ٭ْ٘:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 سطإ ُٖٚا ، قبٌ ٗ ٜطأٖا إٔ بس ٫ اٱسكإ ٭ٕ ؛ بٗصا قكٓا ٜعتدل مل زبطٖا ٗ اَطأ٠ داَع ايطدٌ إٔ ٚيٛ ، ٍٚا٭

 .  ايهؿاض٠ ػب ٫ عًٝ٘ بٓا٤ ، اٱسكإ وكٌ ؾ٬ ، ايكبٌ غرل ٗ ايٛط٤ سكٌ ٖٚٓا ، عاق٬ٕ بايػإ

 .  ايهؿاض٠ ؾٝ٘ ػب ؾ٬ ، ايؿطز زٕٚ ايٛط٤ َجٌ ٖصا إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 ٜػ٢ُ ٚ٭ْ٘ ، ايكبٌ سهِ سهُ٘ ، ايكّٛ ؾأؾػس ، ؾطز ٗ ٚط٤ ٭ْ٘ ؛ ؾٝ٘ ايهؿاض٠ ٚدٛب ٜطٕٚ ؾإِْٗ اؾُٗٛض أَا
 .  ب٘ ًٜٚشل اؿهِ ؾٝأخص ، ٚسسٙ ايعْا سهِ ٚي٘ ، ٚطّأ

 :  ايطادض

 .  أعًِ ٚاهلل ، ايسبط ٗ بايٛط٤ ايهؿاض٠ ػب أْ٘

 : اجملاَع قها٤

 ؾٝٗا اختًـ اييت إػا٥ٌ َٔ ٖصٙ ؟ ؾٝ٘ ايكٝاّ أؾػس ايصٟ ايّٝٛ ٜكهٞ إٔ عًٝ٘ هب ٌٖ ، ظُاع ايكّٛ أؾػس َٔ
 أٚ ايكها٤ عًٝ٘ هب ٌٖ ، َتعُسا ٚقتٗا عٔ أخطدٗا إشا ، ايك٠٬ ٗ اـ٬ف تكسّ ٚقس ، عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ

 :  قٛيٌ ع٢ً ؟ ٫

 ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، أؾػسٙ ايصٟ ايّٝٛ ٜكهٞ إٔ عًٝ٘ ٚدب  ظُاع قَٛ٘ أؾػس َٔ ٕأ : ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  ٚاؿٓاب١ً ، ا٭قض ٗ ٚايؿاؾع١ٝ

 :  أزيتِٗ

 أٓس اٱَاّ أخطد٘ ،ص َهاْ٘ َٜٛا ٚقِط أيؿاظ٘ بعض ٗ دا٤ إش ، اجملاَع قك١ ٗ ٖطٜط٠ أبٞ سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ٚقس ، ٚايبٝٗكٞ ، ٚايساضقطين ، ٚايطشاٟٚ ، ؾٝب١ أبٞ نابٔ ، ايعًِ أٌٖ َٔ ٚفُٛع١ زاٚز أبٛٚ ، َايو ٚاٱَاّ ،

 َٚذُٛع: )  قاٍ ، ٚإتك١ً إطغ١ً اؿسٜح ٖصا ططم غام ٕا ، اهلل ضٓ٘ اؿاؾغ ، ايعٜاز٠ ٖصٙ ٗ ايعًُا٤ اختًـ
:  ٚقاٍ ، اهلل ضٓ٘ ؾانط أٓس ايؿٝذ ٚقششٗا ، ايعٜاز٠ ٖصٙ قش١ ؾرل٣ ،(  أق٬ ايعٜاز٠ شلصٙ إٔ تعطف ايططم ٖصٙ
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 غعٝس ططٜل ٚؾٝٗا غُٝا ٫ ، ٚؾٛاٖسٙ ططق٘ َذُٛع قشٝض: ) ٜكٍٛ اهلل ضٓ٘ ٚا٭يباْٞ ،( َكبٛي١ ثك١ ظٜاز٠)
 إٔ ٜط٣ بعهِٗ ؟ ٫ أٚ تكبٌ ٌٖ ، خ٬ف ٚؾٝٗا ، ايتابعٌ نباض َطاغٌٝ َٔ ٭ْٗا ؛(  دٝس٠ ٚسسٖا ٖٚٞ ، إطغ١ً
 .  قشتٗا ٜطٕٚ ؾٗ٪٤٫ ، عُط عٔ َكبٛي١ أْٗا ٜط٣ ٚبعهِٗ ، َكبٛي١ ٝسغع َطاغٌٝ

 ٚاسس غرل نعؿ٘ ، ؾهعٝـ بايكها٤ يًُذاَع أَطٙ أَا: ) قاٍ ، ايعٜاز٠ ٖصٙ نعـ ٜط٣ ، اهلل ضٓ٘ اٱغ٬ّ ؾٝذ
 .  َع٘ َٚٔ ؾغاؿا به٬ّ تبع٘ َٚٔ ايؿٝذ ن٬ّ ع٢ً ٚضٴز ، سعّ ابٔ ٚنعؿٗا ايكِٝ ابٔ قشتٗا ٚأْهط ،( اؿؿاظ َٔ

 َٔ ٚغرلٙ ، اهلل ضٓ٘ اٱغ٬ّ ؾٝذ قشش٘ اؿسٜح ٖٚصا ، صايكها٤ ؾعًٝ٘ عُسا اغتكا٤ط َٔ سسٜح:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ، عُسا اغتكا٤ ٭ْ٘ ؛ ٜكهٞ إٔ عًٝ٘ هب ؾإْ٘ قَٛ٘ اٱْػإ أؾػس إشا أْ٘ ع٢ً زيٌٝ اؿسٜح ٖٚصا ، ايعًِ أٌٖ

 ، ؾ٤ٞ أٚ ع١ً َٔ ايتعاٗ أٚ ، ايتطبب اغتكا٤ت٘ غبب ٜهٕٛ قس عُسا ٤ٞإػتك إٕ:  قاٍ ،  اٱغ٬ّ ؾٝذ:  ْٛقـ
 تكعس إٔ أضزت إشا أسٝاْا ، ؽؿؿا اٱْػإ ٜػتك٤ٞ قس ، ٫:  ٜكٍٛ ايعًِ أٌٖ بعض يهٔ ، دا٥ع٠ ا٫غتكا٠٤ ؾتهٕٛ
 اغتكا٤ إشا ؾٌٗ ، ايٓاؽ بعض ٜؿعً٘ قس ٖٚصا ، ا٭َط عًٝو ىـ يهٞ تػتك٤ٞ إٔ ؾتشتاز ، تػتطٝع ٫ َطتؿعا َهاْا

 عًٝ٘ ؟ ٫ أٚ ايكها٤ عًٝ٘ ، إؾهاٍ ٫ ، قَٛ٘ ٜؿػس ْعِ ؟ قَٛ٘ ٜؿػس ايتطبب باب َٔ ٚيٝؼ ايتدؿـ باب َٔ
 .  غبب يسٜ٘ ٜهٔ مل إشا باغتكا٤ت٘ آمثا ٜٚهٕٛ ، اؿسٜح يعاٖط ايكها٤

 .  با٭نٌ أؾػسٙ يٛ نُا ، قها٩ٙ ؾًعَ٘ ، ضَهإ َٔ َٜٛا أؾػس ضَهإ ْٗاض ٗ اجملاَع إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ

 ضَهإ ْٗاض ٗ اجملاَع ع٢ً ايكها٤ ؾٝذب ، َعصٚضإ ُٖٚا ٚإػاؾط إطٜض ع٢ً ايكها٤ ٚدب إشا:  ايطابع ايسيٌٝ
 . أٍٚ باب َٔ ظُاع٘ َعصٚض غرل ٖٚٛ

 َصٖب ٖٚٛ ، قٍٛ ٗ ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ؾٝ٘ أؾطط ايصٟ ايّٝٛ ٜكهٞ ٫ ظُاع قَٛ٘ أؾػس َٔ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 . ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ ٚاختٝاض ، ايعاٖط١ٜ

 ٚايتهؿرل بايكٝاّ ايتهؿرل بٌ ؾطقٛا ، عًٝ٘ قها٤ ؾ٬ بايكٝاّ نؿط إٕ أْ٘ إٍ قٍٛ ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، ا٭ٚظاعٞ ٚشٖب
 ٫ بايكٝاّ نؿط ٚإٕ ، ايّٝٛ ٖصا ٜكّٛ ؾإْ٘ باٱطعاّ نؿط ٚإٕ ، أؾػسٙ ايصٟ ايّٝٛ ٜكّٛ ضقب١ بعتل نؿط ٚإشا ، بػرلٙ

 .  ٜكّٛ

 :  أزيتِٗ

 ٫ٚ ضخك١ غرل َٔ ضَهإ َٔ َٜٛا أؾطط َٔط قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، ٖطٜط٠ أبٞ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ، ايٓػا٥ٞ إ٫ اـُػ١ ٚأخطد٘ ، ايتُطٜض بكٝػ١ َعًكا ايبداضٟ أخطد٘ صقاَ٘ ٚإٕ ايسٖط قٝاّ عٓ٘ ٜكض مل َطض

ٛٸؽ ابٔ ازل٘ ضدٌ ٚدٗاي١ ، ا٫نططاب َٓٗا ، عًٌ ث٬خ ؾٝ٘ نطٚش ، سذط ابٔ اؿاؾغ ٚنعؿ٘ َُٕط  ٜعطف ٫ٚ ، ا
 .   اهلل ضٓ٘ ا٭يباْٞ ٚنعؿ٘ ، ٖطٜط٠ أبٞ َٔ زلاع ٭بٝ٘

 ، صضز ؾٗٛ أَطْا عًٝ٘ يٝؼ ع٬ُ عٌُ َٔط قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، إؿٗٛض اؿسٜح:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ؾٝهٕٛ ، ضغٛي٘ أَط ٫ٚ اهلل أَط عًٝ٘ يٝؼ ع٬ُ عٌُ قس ، بعسٙ قاّ ثِ عصض غرل َٔ ٕضَها ْٗاض ٗ أؾطط ٚايصٟ
 .  َطزٚزا
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.  ايسٜٔ ٗ ابتساع ايّٝٛ ٖصا غرل قٝاّ ؾإهاب ، ضَهإ ٗ ٜكَٛٛا إٔ ايعباز ع٢ً أٚدب اهلل إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 ٚعُط ، بهط أبٞ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب أقشاب َٔ طا٥ؿ١ عٔ ثابت ٖصا إٔ ، بأغاْٝسٙ احمل٢ً ٗ سعّ ابٔ شنط

 .  ايّٝٛ ٖصا ٜكهٞ ٫ ظُاع قَٛ٘ أؾػس َٔ إٔ ، أْعٌ عِٓٗ اهلل ضنٞ ٚعًٞ ، َػعٛز ٚابٔ ، ٖطٜط٠ ٚأبٞ ،

 : ايطادض

 َٔ إٔ ٗ ٖطٜط٠ أبٞ ٚسسٜح ، صَهاْ٘ َٜٛا قِط ٖطٜط٠ أبٞ سسٜح ٗ اييت بايعٜاز٠ اغتسيٛا ا٭ٍٚ ايكٍٛ أقشاب  
 ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب قٍٛ َع ٭سس قٍٛ ؾ٬ ٖطٜط٠ أبٞ سسٜح ظٜاز٠ قشت ؾإٕ ، ايكها٤ ؾعًٝ٘ تكا٤اغ

 ا٭غاْٝس شنط ٕا ، ٚا٭يباْٞ ؾانط أٓس ايؿٝذ قاٍ ٚنصا ، أق٬ ايًؿع١ شلصٙ إٕ ٜكٍٛ اهلل ضٓ٘ سذط ابٔ ٚاؿاؾغ
 ، ا٫غتكا٠٤ سسٜح ايًؿع١ ٖصٙ ٜٚعهس ، يٛسسٙ دٝس ٚأْ٘ ، غعٝس َطغٌ خاق١ ، َذُٛعٗا قشٝض ٚأْ٘ ٚايططم

 أْ٘ ؾايطادض ، يًتدؿـ ٜػتك٤ٞ نإٔ ، ساد١ أٚ نطٚض٠ غرل َٔ اٱْػإ ؾٝٗا ٜػتك٤ٞ اييت ايكٛض بعض تتكٛض ٚقس
 . اهلل ضٓ٘ ؾٝدٓا اختٝاض ظاٖط ٖٚٛ ، َهاْ٘ َٜٛا ٜكهٞ

  

 .  أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس

ٍَٳعٳ ٚإٕ:  اهلل ضٓ٘ إ٪يـ قا ٕٳ دا ٍٳؾَأ اِيَؿطٵٔز زٚ  .  ْٵعٳ

 أْ٘ ع٢ً ، عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ ؾعا١َ ، ٚأْعٍ اٱْػإ باؾط يٛ ، إباؾط٠ َػأي١ ٗ قبٌ َٔ عٓٗا ايه٬ّ تكسّ
 . ؟ نؿاض٠ عًٝ٘ ػب ٌٖٚ نعٝـ، ؾاش ضأٟ ٖٚٛ ، اهلل ضٓ٘ سعّ ابٔ إيٝ٘ شٖب َا إ٫ ، قَٛ٘ ٜؿػس
 : ٚأْعٍ باؾط َٔ نؿاض٠

 . ٚايعاٖط١ٜ ، ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ قٍٛ ٖٚٛ ، عًٝ٘ نؿاض٠ ٫ أْ٘ : ا٭ٍٚ ايكٍٛ

 بٗا أخص ، ا٭نجط ضأٟ ٖٞ ، ا٭قشاب عٓس ضٚا١ٜ ٖٚٛ ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ، عًٝ٘ ايهؿاض٠ ٚدٛب:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 ، ايهؿاض٠ تٛدب ٫ إباؾط٠ إٔ ايطادض إٔ ٚتكسّ ،( ايطٚاٜتٌ أؾٗط: )  ايعضنؿٞ عٓٗا ٚقاٍ ، ٚاـطقٞ ، ايكانٞ

 ؾ٬ ، ضَهإ ْٗاض ٗ اؾُاع ٗ ٚدبت ايهؿاض٠ ٭ٕ ؛ إصٖب ٖٚٛ ، إ٪يـ إيٝ٘ شٖب َا ٖٚٛ ، عًٝٗا زيٌٝ ٫ٚ
 .  زيٌٝ ثِ ٚيٝؼ ، بسيٌٝ إ٫ عًٝ٘ اؾُاع غرل ٜكاؽ

ٍَٳعصٚض٠ّ إطأ٠ُ ناْت أٚ:  اهلل ضٓ٘ قا  . 

 إشا:  َٚؿَٗٛ٘ ، عًٝٗا نؿاض٠ ٫ ؾإْ٘ ، اؾُاع ع٢ً َهط١ٖ ، َعصٚض٠ ٚناْت ، غرلٙ أٚ ظٚدٗا داَعٗا إطأ٠ إٔ يٛ
 :  قٛيٌ ع٢ً إػأي١ ٖصٙ ٗ اختًؿٛا قس ايعًُا٤ إٔ ، تكسّ قس ٚ ، ايهؿاض٠ عًٝٗا ؾإٕ َطاٚع١ إطأ٠ ناْت

 .  عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ ْٗٛض قٍٛ ٖٚٛ ، ايهؿاض٠ عًٝٗا َطاٚع١ تاض٠ك دَٛعت إشا إطأ٠ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ

 .  تكسّ نُا ايؿاؾع١ٝ َصٖب ٖٚٛ ، عًٝٗا نؿاض٠ ؾ٬ كتاض٠ َطاٚع١ دَٛعت إشا:  ايجاْٞ ايكٍٛ

 ، ايؿطعٞ اؿهِ ٗ ٚايٓػا٤ ايطداٍ تػاٟٚ ا٭قٌ ٭ٕ ؛ َطاٚعتٗا ساٍ عًٝٗا ايهؿاض٠ ٚدٛب ايطادض إٔ تكسّ ٚ
 .  َٓ٘ إطأ٠ اغتجٓا٤ ع٢ً ايسيٌٝ زيٌٝ َا إ٫

 َطاز إؿّٗٛ ٖٚصا ، ٚاؾٌٗ ٚاٱنطاٙ ايٓػٝإ ساٍ ٗ ٜعصض ٫ ايطدٌ إٔ َؿَٗٛ٘( : َعصٚض٠ إطأ٠ ناْت أٚ: ) قٛي٘
 أْ٘ دضؾايطا ، دا٬ٖ أٚ َهطٖا أٚ ْاغٝا داَع إشا ايطدٌ إٔ تكسّ ٚ ، ٖصا ع٢ً ايه٬ّ تكسّ ٚقس ، اهلل ضٓ٘ يًُ٪يـ

 أْ٘ تكسّ ٚ ، يًطدٌ بايٓػب١ ْاغٝا اؾُاع ٜتكٛض ٫:  ؾٝكٛيٕٛ ا٭قشاب أَا ، قَٛ٘ ٜؿػس ٫ بٌ ، عًٝ٘ نؿاض٠ ٫
 ، ايطدٌ شنط باْتكاب إ٫ ٜهٕٛ ٫ اؾُاع ٭ٕ ؛ اؾُاع ع٢ً ايطدٌ إنطاٙ ّهٔ ٫:  ٚقايٛا ، ايٓػٝإ ٜكع إٔ ٜتكٛض
 ، َج٬ ١ًْٝ ؾتا٠ ع٢ً أزخٌ ؾًٛ ، عًٝ٘ ايطدٌ ٜهطٙ قس ، ٫:  ؾٝكاٍ ؟ طا٭َ ٖصا ع٢ً ٜهطٙ نٝـ ، ّهٔ ٫ ٖٚصا
 وكٌ أْ٘ ايٛاقع بٌ ، َتدٌٝ ٚغرل بعٝس شنطٚٙ َٚا ، ٚايٛقاع ا٫ْتؿاض وكٌ قس ، اٱنطاٙ ؾٝشكٌ ، بٝسٙ يٝؼ أَطٙ

 ٚداَع اؿاٍ أٚ باؿهِ ٬ٖدا نإ إشا أْ٘ ايعًِ أٌٖ أقٛاٍ َٔ ؾايطادض ، دا٬ٖ نإ يٛ ٚنصا ، ايعْا ع٢ً اٱنطاٙ
 .  عًٝ٘ نؿاض٠ ٫ٚ ، قَٛ٘ قض اَطأت٘

 
 

 



  المطيري فهد:  د.  أ الشيخ فضيلة                                                                                                                                                       الصيام كتاب - زادالمستقنع

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتمدمة العلمٌة الدورة
119 

 ٍَٳعٳ أٚ: اهلل ضٓ٘ قا ٛٳ٣ َٳٔ دا ّٳ ْٳ ٛٵ  . َنٖؿاضٳ٠َ ٫ٚ َأِؾَططٳ غٳَؿٔطٙ ٗ ايك

 ، اؿاٍ ٖصٙ ٗ اَطأت٘ ٚداَع ، ايّٝٛ أثٓا٤ خطز ثِ بًسٙ ٗ قاّ أْ٘ أٚ ، غؿطٙ ٗ ٜكّٛ إٔ ٣ْٛ قس اٱْػإ نإ إشا
 :  قٛيٌ ع٢ً خ٬ف ؟ ٫ أّ ايّٝٛ أثٓا٤ ٗ ٜؿطط إٔ يٲْػإ هٛظ ٌٖ:  تكسّ ٚقس ، نؿاض٠ ٫ٚ ٜؿطط ؾإْ٘

 َٔ ٚطا٥ؿ١ ، إغشل ضأٟ ٖٚٛ ، اهلل ضِٓٗ اؿٓاب١ً شٖب إيٝ٘ ، ايّٝٛ أثٓا٤ ٜؿطط إٔ يٲْػإ هٛظ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  ايعًِ أٌٖ

 :  أزيتِٗ

 إٔ إيٝ٘ ايٓاؽ ٚاؾته٢ ، ايػُِٝ نطاع بًؼ ست٢ قاّ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، دابط سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  ايعكط بعس ٖصا ٚنإ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ، ٚؾطب َا٤ ؾسعا ، عًِٝٗ ؾل قس ايكّٛ

 بًؼ ست٢ قاّ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ٢قً ايٓيب إٔ ، ايكشٝض ٗ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ عباؽ ابٔ سسٜح:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ ايؿطط هٛظ أْ٘ ع٢ً زيٌٝ ٖٚصا ، أؾطط ثِ ايهسٜس

 ي٘ هٛظ اؿٓاب١ً َصٖب َٔ إؿٗٛض يهٔ ، ظُاع ٜؿطط ٫ يهٔ ، ايؿطط ي٘ هٛظ أْ٘: ضٚا١ٜ اهلل ضٓ٘ أٓس اٱَاّ ٚعٔ
 نإ إشا قَٛ٘ ٜكطع ٫ٚ ، ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ ايؿطط ي٘ هٛظ ٫ ْ٘٭ ؛ ؾ٬ اؾُٗٛض قٍٛ ع٢ً أَا ، باؾُاع ست٢ ٜؿطط إٔ

 .  ايؿطط ي٘ هٛظ أْ٘ ٚايطادض ، َػاؾطا

 ٍَٳعٳ ٚإٕ: اهلل ضٓ٘ قا ٌٔ ٗ دا ّٕ ٗ َنطٻضٳٙ أٚ َٜٛ  .  اثٓتإ ا٭ٍٚ ٚٗ ، ايجا١ْْٝ ٗ ٚاسس٠ ؾَهٖؿاضٳ٠ْ ٜٴَهؿِّطٵ ٚمل ٜٛ
 : اؾُاع بتهطاض ايهؿاض٠ تهطاض

 ا٭ٍٚ ايّٝٛ ٗ داَع ؾإشا ، نؿاض٠ ّٜٛ نٌ ٗ عًٝ٘ ٚدب ، أضبع١ ٗ أٚ ث٬ث١ ٗ أٚ ٌَٜٛ ٗ داَع إشا أْ٘ ٜط٣ إ٪يـ
 ، ٚايعؿطٜٔ طٚايعاؾ ا٭ٍٚ ايّٝٛ سط١َ اْتٗو ٭ْ٘ ؛ نؿاض٠ ّٜٛ نٌ ٗ عًٝ٘ ٚدب ، ٚايعؿطٜٔ ٚايعاؾط ضَهإ َٔ

 ، ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ َصٖب ؾٗٛ ، عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ ْٗٛض قٍٛ ٖٚصا ، نٌ ٗ ايهؿاض٠ عًٝ٘ ؾٝذب
 .  َٚهشٍٛ ، ٚعطا٤ ، إٓصض ٚابٔ ، ايًٝح ضأٟ ٖٚٛ ، ٚاؿٓاب١ً

 :  زيًِٝٗ

 ، ايطابع أٚ ايجايح أٚ ايعؿطٜٔ أٚ ايعاؾط بؿػاز ا٭ٍٚ ايّٝٛ ٜؿػس ٫ ٚشلصا ؛ َػتك١ً َٓؿطز٠ عباز٠ ٜعتدل ّٜٛ نٌ إٔ -
ٕٳ َٔ َٜٛا أؾػس يٛ ، ٚسذتٌ نطَهاٌْ ، نؿاضاتٗا تتساخٌ ٫ ؾإْ٘ نصا نإ ٚإشا  ٜؿػس ٌٖ ، ايػ١َٓ ٖصٙ ضَها

ٕٴ  .  بُٝٓٗا ع٬ق١ ٫ ، ايكازّ اؿر َع ٖصا اؿر أٚ ، بُٝٓٗا ايعًك١ يعسّ ؛ ٫ ؟ ايكاز١َ ايػ١ٓٹ ضَها

  ٚاؿٓؿ١ٝ ، ٚا٭ٚظاعٞ ، ايعٖطٟ شٖب إيٝ٘ ٚ ،  ٚاسس٠ نؿاض٠ أدعأت٘ ، ٜهؿط ٚمل ٌَٜٛ ٗ داَع َٔ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 َٔ َٛغ٢ أبٞ ابٔ ضأٟ ٖٚٛ ، اـطقٞ ن٬ّ ظاٖط ٖٚٛ ، ايععٜع عبس بهط أبٛ إيٝ٘ شٖب ، ٚد٘ ٗ ٚاؿٓاب١ً ،

 . ا٭قشاب
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 : أزيتِٗ

 اٱْػإ إٔ ؾًٛ ، ناؿس تتساخٌ إٔ ؾٛدب ، اغتٝؿا٥ٗا قبٌ ببٗاغ تهطض دٓا١ٜ عٔ دعا٤ ايهؿاض٠ إٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ، اي٢ُٓٝ ٜسٙ تكطع ؟ ٚضد٬ٙ ٜساٙ أٚ ايجٓتإ ٜساٙ تكطع ٌٖ ، عًٝ٘ قبض ثِ ، غطم ثِ ، غطم ثِ ، غطم ثِ ، غطم

 .  ٚاسس سس عًٝ٘ ٜكاّ ؾإْ٘ ، عًٝ٘ قبض ثِ ، باهلل ٚايعٝاش ، ظْا ثِ ظْا ثِ ظْا أٚ

 .  ٚاسس٠ بهؿاض٠ ؾانتؿٞ ، ٚاسس دٓؼ َٔ ايهؿاضات إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 نؿاض٠ عًٝ٘ ٚدب ، ٚاسس ؾ٤ٞ ع٢ً...  ّٝٓا ثِ ّٝٓا اٱْػإ سًـ ؾًٛ ، ا٭ّإ ع٢ً ايكٝاؽ:  ايجايح ايسيٌٝ
 .  ٚاسس٠ نؿاض٠ ؾٝٗا ؾتذع٨ ، ٚاسس َٛدٳبٗا أّاْا سًـ إشا بعهِٗ عٓس بٌ ، ٚاسس٠

 .  ٚاسس ٚن٤ٛ يعَ٘ َتعسز٠ أْٛاع َٔ أسساثا ، أسسخ ثِ أسسخ ؾًٛ ، ساخا٭س ٚنصا:  ايطابع ايسيٌٝ

 ٫ٚ ، ٜهٕٛ َا أقعب َٔ إػأي١ تهٕٛ ايتطبٝل ؾعٓس ٚيصا ، قٟٛ تعًًٝ٘ ا٭ٍٚ ٚايكٍٛ ، ق١ٜٛ تع٬ًٝت٘ ايكٍٛ ٖٚصا
 نجرل عٓس عًٝ٘ ٚايؿت٣ٛ ، قٟٛ قٍٛ ٖٚٛ ، عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ ْاٖرل قٍٛ ٖٛ ا٭ٍٚ ايكٍٛ ، ب٘ ايٓاؽ ٜٴددل

 زلع يٛ َٔ ايٓؿٛؽ نعاف َٔ ٭ٕ ؛ إؾٗاضٙ ي٘ ٜٓبػٞ ؾ٬ ايجاْٞ ايكٍٛ إٍ َاٍ اٱْػإ إٔ يٛ يهٔ ، ايعًُا٤ َٔ
 بٌ ؾطم ؾٗٓاى ، نً٘ بايؿٗط غٝعبح( خطبا١ْ خطبا١ْ ٖٞ) ْؿػ٘ ٗ غٝكٍٛ َط٠ اؾُاع َٓ٘ ٚقع إشا ، يعاز بٗصا

 ٖٚٛ ، قٟٛ قٍٛ اؾُٗٛض قٍٛ شيو َع يهٔ ، ايطأٟ ٖصا َجٌ اٱْػإ ضأ٣ إشا ٖصا ، ٚبعسٙ ايؿعٌ ٚقٛع قبٌ ايؿت٣ٛ
 ٖصٙ َجٌ َعطؾ١ ٗ ايٓاؽ بعض ىط٧ ، ٖصا َجٌ ٗ ايتػاٌٖ ٜٓبػٞ ؾ٬ ، ايعًِ أٌٖ َٔ نجرل ؾت٣ٛ عًٝ٘ ايصٟ

 ايباط١ٝٓ َجٌ ، يًعا١َ ٖٛ َٚا بايعامل خام ٖٛ َا زٜٓٓا ٗ إٔ ٖصا َع٢ٓ ٚيٝؼ ، ٜكاٍ ٜٴعًِ َا نٌ يٝؼ ، ا٭قٛاٍ
 ايعامل ّتًهٗا اييت اٯ٫ت يهٔ ، ٜطاٖا أسس نٌ ، ا٭غٛام ٗ تباع ؾهتبٓا ٚيصا ، ٚانض ظاٖط زٜٓٓا ، ٫ ، ٚايطٚاؾض

 عٓسٙ ايعًِ ٚطايب ٚايعامل ، ايهتب َٔ ٜػتؿٝس إٔ بٗا ٜػتطٝع آي١ ًّو ٫ ايعاَٞ ، ايعاَٞ ّتًهٗا اييت اٯ٫ت غرل
 إشا بٗا ىدل ٫ٚ ، ايؿتا٣ٚ بعض ٜٓؿط أ٫ ي٘ ٜٓبػٞ ٜؿيت سُٝٓا ايعامل يهٔ ، اؿكٝك١ إٍ ايٛقٍٛ بٗا ٜػتطٝع آ٫ت
 بعض َٔ تكع اييت ا٭خطا٤ بعض ػس ٚيصا ؛ احملطّ ٗ ٚايٛقٛع ايؿطعٞ اؿهِ ٗ ايٓاؽ تٗإٚ ٗ غببا ناْت

 ٫ ، ايٓاؽ تعًِٝ باب َٔ:  ٜٚكٍٛ ، ٜكٛي٘ ب٘ ٜعًِ َا نٌ ، ؾ٦ت َا عدل ، غصاد١ أٚ طٹٝب١ عٓسٙ أْ٘ ، اٯٕ ايعًُا٤
 ايٓاؽ سسثت إٕ ٭ْو ؛ تكً٘ ٫ ٜكاٍ ٫ ٚايصٟ ، ِقً٘ ٜكاٍ إٔ ّٚهٔ تعطؾ٘ ايصٟ ، ايططٜك١ بٗصٙ يٝؼ ، أخٞ ٜا

 ، أًٖ٘ غرل ع٢ً ب٘ ٜٴهٔ ايصٟ ايعًِ َٔ ٖٛ ٜٓؿط ٫ ايصٟ ايعًِ ٖٚصا ، ؾت١ٓ يبعهِٗ نإ عكٛشلِ تبًػ٘ ٫ عسٜح
 ايعًِ إٕ ثِ ، ا٭١َ ب٘ ٜٚطبٛا ، َٓ٘ ٜٚػتؿٝسٚا ، ايٛاقع ع٢ً ٜٓعيٛٙ إٔ ٜٚػتطٝعٕٛ ، ٜٚعطؾْٛ٘ ٜعًُْٛ٘ ٕٔ ٜعطٝ٘ إِا
 سٝع إٍ ؾٝ٘ إدتًـ اؿٝع َٔ ْٚكًِٗ ، ايؿانٌ إٍ إؿهٍٛ َٔ بِٗ ٚا٫ْتكاٍ ، ؾٝ٘ خرل ؾ٬ يًٓاؽ تطب١ٝ ٜهٔ مل إٕ

 إٍ ايؿانٌ َٔ ايٓاؽ ايعامل ٜٓكٌ إٔ ٫ ، ٚطُأْٝٓت٘ إهًـ ضاس١ ؾٝ٘ َا إٍ ، ايص١َ بطا٠٤ ؾٝ٘ َا ٚإٍ ، عًٝ٘ إتؿل
 إٔ ٗ إؿه١ً َا ، اؿل إٍ ايطدٛع أس٢ً َٚا ، ايكٍٛ ٖصا أدٌ َٔ ، إ٪يؿات ٜٚ٪يـ ، ٖصا إٍ ٜٚتػابل ، إؿهٍٛ

 إٍ ايطدٛع ؾإٕ ، عًِٝٗ اهلل ١ضٓ ايعًِ أٌٖ بٌ اـ٬ف ٚعطف ، ايؿك٘ َاضؽ َٔ خاق١ ، اؿل إٍ اٱْػإ ٜطدع
 ، اـ٬ف َع تعاط٢ إشا ٚاٱْػإ ، إػا٥ٌ ٦َات ؟ بسأْا َٓص خ٬ؾ١ٝ َػا٥ٌ عًٝٓا َطت نِ ، ي٘ بايٓػب١ غٌٗ اؿل

 ٜهٕٛ قس ، ايكٛاب وتٌُ خطأ غرلٙ قٍٛ ٚإٔ ، اـطأ وتٌُ قٛاب قٛي٘ إٔ عطف ، اـ٬ؾ١ٝ إػا٥ٌ ٚعطف
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 أ١ُ٥ َٔ أ١ُ٥ إطدٛح ايكٍٛ أقشاب إٔ َع ، ٜٚطدشٕٛ ، نًِٗ أ١ُ٥ ِٖٚ ، قٛي٘ ٗ ؼٚيٝ ، غرلٙ قٍٛ ٗ ايكٛاب
 إٍ ؾايطدٛع ، ايبؿطٟ ايعكٌ قكٛض ع٢ً ٜسٍ ٖٚصا ، أ٥ُتِٗ َٚٔ ، سؿاظِٗ َٚٔ ، إػًٌُ عًُا٤ َٚٔ ، ايسٜٔ
ًِٓ أٚ ، تٓب٘ أٚ ْب٘ إشا اٱْػإ ٜطدع ، ؾه١ًٝ اؿل  نٌ ٗ ٚاٱؾٗاض ، ايتأيٝـ ٗ أؾطع ق٫ٛ قًت إشا ٚيٝؼ ، عٴ
:  ٚأقٍٛ ، ؾٝٗا أظٗط ؾها١ٝ٥ قٓا٠ ٚنٌ ، عًٝ٘ يًطز أْدلٟ أسس عًٝ٘ ضز إشا ، اؿل ٖٛ قٛيٞ ٜهٕٛ إٔ بس ٫ٚ ، َهإ
 ، أخطأت:  ي٘ قٌٝ إشا ، ضداع ايكازم ايعامل ، ططٜكتِٗ ٚيٝػت ، ايػًـ زأب ٖٛ ٖصا يٝؼ ، ٫ ، ايكشٝض ٖٛ ٖصا
 .  ايعًِ طايب ٜهٕٛ إٔ ٜٓبػٞ ٖهصا ، ا٭َط ٚاْت٢ٗ ، ٚأغتػؿطٙ اهلل إٍ ٚأتٛب ، أخطأت أْا ْعِ:  قاٍ

 : ّٜٛ ٗ اؾُاع تهطاض نؿاض٠

 :  أَطٜٔ َٔ ٚاسس َٔ ىًٛ ٫ ٖصا

 .  ِٖٚغرل ا٭ضبع١ ا٭١ُ٥ ضأٟ ع٢ً ، ٚاسس٠ نؿاض٠ عًٝ٘ ؾتذب ، ٜهؿط ثِ ، هاَع ثِ هاَع إٔ : ا٭ٍٚ ا٭َط
 :زيًِٝٗ

 ، ٚاسس ٚايّٝٛ ٚإٛدٳب إٛدٹب إٔ شيو ؛ ؾٝ٘ ٚاسس٠ نؿاض٠ ؾهؿت ، َٛدٳب٘ ٚتساخٌ ، تعسز ايٛادب ٭ٕ -
 .  ايهؿاض٠ تتهطض ٫ٚ ، ؾتتساخٌ ، ٚاسس ٚايّٝٛ ، ايهؿاض٠ ٚإٛدٳب ، اؾُاع إٛدٹب

 داَعٗا ثِ ، عبسا أعتل ثِ ، اَطأت٘ داَع ، تلبايع ؟ ٖصا ٜتكٛض نٝـ ، هاَع ثِ ٜهؿط ثِ هاَع إٔ:  ايجاْٞ ا٭َط
 ع٢ً ايطعاّ أعطاِٖ أٚ ، نًِٗ ٚغساِٖ أٜتاّ زاض إٍ ٜصٖب ، ٜتكٛض ؟ ٖصا ٜتكٛض ٌٖٚ ، باٱطعاّ أٚ ، أخط٣ َط٠

 ٗ أخط٣ نؿاض٠ تًعَ٘ ؾٌٗ ، أخط٣ َط٠ داَع ثِ أعتل ثِ داَع ، ايعتل ا٭ٚنض ٚإجاٍ ، يًهؿاض٠ ايتًُٝو َصٖب
 :  قٛيٌ ع٢ً ايعًِ أٌٖ ؾٝٗا اختًـ إػأي١ ٖصٙ ؟ ا٭ٍٚ ايهؿاض٠ تهؿٞ أٚ ؟ ايجاْٞ اؾُاع

 إٍ ٚشٖب ، ٚاسس ّٜٛ ٗ ايتهطاض عٔ ٚايه٬ّ ، ثا١ْٝ نؿاض٠ تًعَ٘ ، داَع ثِ نؿط ثِ داَع َٔ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  إصٖب َؿطزات َٔ ٖٚٛ ، ٭قشابا أنجط إيٝٗا ٚشٖب ، اهلل ضٓ٘ أٓس اٱَاّ عًٝٗا ْل ضٚا١ٜ ٗ اؿٓاب١ً ٖصا

 :أزيتِٗ

 تًعَ٘ ، ثا١ْٝ َط٠ احملعٛض ؾعٌ ثِ ، ؾس٣ ثِ ، احملعٛض ؾعٌ اؿر ٗ اٱْػإ إٔ يٛ ، اؿر ع٢ً قٝاغا:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  ٜؿسٟ ، َتعُسا ثا١ْٝ َط٠ غط٢ ثِ ، ؾس٣ ثِ ، ضأغ٘ غط٢ ، ثا١ّْٝ ايهؿاض٠

 ؾٗٛ ، ضَهإ ؿط١َ قطّ ايجاْٞ ايٛط٤ ، نا٭ٍٚ ايهؿاض٠ ؾأٚدب ، ايؿٗط ١ؿطَ قطّ ٚط٤ ٚ٭ْ٘: ايجاْٞ ايسيٌٝ
 سطاّ َُٓٗا ن٬ ٭ٕ ؛ نؿاض٠ ايجاْٞ أٚدب ، نؿاض٠ ا٭ٍٚ أٚدب ؾإشا ، ضَهإ ؿط١َ سطاّ ٚا٭ٍٚ ، ا٭ٍٚ نايٛط٤

 .  ايؿٗط ؿط١َ

 ايهؿاض٠ ٖٞ ، ٚاسس٠ نؿاض٠ إ٫ ًٜعَ٘ ٫ ، أخط٣ َط٠ ٚط٧ ثِ ، نؿط ثِ ، ضَهإ ْٗاض ٗ ٚط٧ َٔ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ايجا١ْٝ ايهؿاض٠ تًعَ٘ ٫ٚ ، ا٭ٍٚ
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 :أزيتِٗ

 اٱَػاى عًٝ٘ هب ٚإِا ، ؾاغسا َٜٛا ايجاْٞ اؾُاعٴ ؾكازف ، ا٭ٍٚ باؾُاع ؾػس قس قٝاَ٘ إٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ٚدٛب٘ ٚإِا ، ابتسا٤ قَٛ٘ عًٝ٘ هب ٫ ؾاغس ّٜٛ ؾٗٛ ، ؾاغسا َٜٛا قازف قس ايجاْٞ اؾُاع ؾإٕ ٚإ٫ ، ايّٝٛ ١ؿطَ
 . ايّٝٛ سط١َ أدٌ َٔ اٱَػاى ؾًٝعَ٘ ، ايّٝٛ سط١َ أدٌ َٔ

 ُاعؾاؾ ، ايهؿاض٠ إهاب ٗ غبب اؿط١َ ٖٚتو ، ايّٝٛ سط١َ ٖتو تهُٔ قس ا٭ٍٚ اؾُاع إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  عًٝ٘ نؿاض٠ ؾ٬ ، سطَت٘ ٖتهت قس ّٜٛ ٗ ٚقع ايجاْٞ

 .  نؿاضتإ ؾتًعَ٘ ، ٌَٜٛ ٗ داَع إشا َا ٖٚٛ (اثٓتإ ا٭ٍٚ ٚٗ: ) قٛي٘

ٍَٳ٘ َٳٔ ٚنصيو: اهلل ضٓ٘ قا َٳعٳ إشا اٱَػاُى َئع  .  دٳا

 : ؟ اٱَػاى ًٜعَ٘ ايصٟ َٔ

 .  َؿططا قسّ إشا إػاؾط .1

 .  عٛٗ إشا إطٜض .2

 .  طٗطتا إشا ٚايٓؿػا٤ اؿا٥ض .3

 .  َؿططا ؾعٌ َٔ .4

 .  ايؿذط بعس عٓسٙ ايب١ٓٝ قاَت َٔ .5

 .  أغًِ إشا ايهاؾط .6

 .  بًؼ إشا ايكيب .7

 .  أؾام إشا اجملٕٓٛ .8

 .  اٱَػاى ًٜعَِٗ ٖ٪٤٫ نٌ ، تكسّ نُا

 ، ْٝعا ايػابك١ ايكٛض ٗ ٜػًِ ٫ ٖٚصا ، ظُاع٘ ايّٝٛ سط١َ ٖتو ٭ْ٘ ؛ نؿاض٠ ؾعًٝ٘ إَػان٘ بعس أسسِٖ داَع شاإ 
 ًٜعَِٗ ٫ ٖ٪٤٫ ، طٗطتا إشا ٚايٓؿػا٤ ٚاؿا٥ض ، ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ عٛٗ إشا ٚإطٜض ، َؿططا قسّ إشا إػاؾط ٭ٕ

 َٓكٍٛ ٚ٭ْ٘ ، ٚباطٓا ظاٖطا ايٓٗاض آخط ٗ شلِ ؾٝباح ، ٚباطٓا ظاٖطا ٓٗاضاي أٍٚ ٗ ايؿطط شلِ أبٝض قس ٭ْ٘ ؛ اٱَػاى
 .  أعًِ ٚاهلل ايطادض ٖٚٛ ، ايػًـ َٔ ٚطا٥ؿ١ ، ظٜس بٔ ٚدابط ، َػعٛز ابٔ عٔ

 ؾإشا ، عطا٤ إ٫ ، اٱَػاى عًٝ٘ هب أْ٘ ٜطٕٚ ايعًِ أٌٖ عا١َ إٔ قبٌ َٔ تكسّ ؾكس ، ايٓٗاض أثٓا٤ َٔ ايب١ٓٝ قاَت إشا
 ّػو إٔ هب أْ٘ ٜطٕٚ أِْٗ َع ، عًٝ٘ اٱَػاى يٛدٛب نؿاض٠ عًٝ٘ ْعِ:  إصٖب ؟ ٫ أٚ نؿاض٠ عًٝ٘ ؾٌٗ داَع

 ابٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ ٚاختٝاض سٓؿ١ٝ أبٞ اٱَاّ َصٖب ٖٛ نُا ، ٜكهٞ ٫ٚ ّػو أْ٘ ايطادض إٔ ٚعطؾٓا ، ٜٚكهٞ
 ٚدٛب٘ دا٤ سٝح ، عاؾٛضا٤ ع٢ً ٜٚكاؽ ، ٚغرلٙ ايؿٝذ شنط نُا ، ايعًِ ٜتبع ايٛدٛب ٭ٕ ؛ ٜكهٞ ٫ٚ ، ت١ُٝٝ

 .  ايٓٗاض أثٓا٤ َٔ

 ٜكهٞ ٫ٚ ّػو بأْ٘ قٌٝ إشا عًٝ٘ ايهؿاض٠ بٛدٛب ايكٍٛ ٜتشكل إِا ،ٚ ّػه٘ إٔ هب ايصٟ ايّٝٛ أثٓا٤ ٗ داَع إشا
 ايّٝٛ ٖصا ؾإٕ ٜكهٞٚ ّػو:  قٌٝ إشا يهٔ ، عٓ٘ فع٨ ٖٚٛ ، ب٘ ايص١َ ٚتدلأ ، عًٝ٘ ٚادبا ٜهٕٛ ٖٓا ايكّٛ ٭ٕ ؛
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 ٖٛ ٖٚصا ، عاؾٛضا٤ ع٢ً ٚايكٝاؽ ، ايعًِ ٜتبع ٚايٛدٛب ، بعهِٗ عًٌ ٖهصا ، إَػان٘ َٔ ؾا٥س٠ ٫ أَػه٘ ايصٟ
 .  أعًِ ٚاهلل ، ا٭قطب

ٍَٳٔ:  اهلل ضٓ٘ قا َٳعٳ ٚ ٔٻ أٚ َٳٔطضٳ ثِ َٴعاّؾ٢ ٖٚٛ دا  .  تٳػٵُكِط مل غاَؾطٳ أٚ دٴ
 : يًؿطط َبٝض عصض ي٘ سكٌ ثِ داَع َٔ نؿاض٠

 – ؾذٔ داَعٗا أٚ ، ؾأؾطط ، َطض ثِ ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ داَعٗا أٚ ، غاؾط ثِ ، أثٓا٥٘ أٚ ايٓٗاض أٍٚ ٗ اَطأت٘ داَع إشا
 إايه١ٝ َصٖب ٖٚٛ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ صاٖ ، شَت٘ ٗ اغتكطت قس ايهؿاض٠ ٭ٕ ؛ عٓ٘ ايهؿاض٠ تػكط مل -ايعاؾ١ٝ اهلل ْػأٍ

 ، إادؿٕٛ ٚابٔ ، ايًٝح َجٌ ، ايعًِ أٌٖ َٔ طا٥ؿ١ ضأٟ ٖٚٛ ، اؿٓاب١ً عٓس إصٖب ٖٚٛ ، قٍٛ ٗ ٚايؿاؾع١ٝ
 .  ٚإغشل
 :أزيتِٗ

 ٚدٛب ع٢ً ٜ٪ثط ٫ ، طاض٨ أَط ؾٗٛ َع٢ٓ َٔ سكٌ َٚا ، شَت٘ ٗ اغتكطت قس ايهؿاض٠ ٭ٕ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  قبٌ َٔ ايص١َ ٗ ثبتت اييت ايهؿاض٠

 .  عصض يػرل أؾطط يٛ نُا ، شَت٘ ٗ ايهؿاض٠ ؾاغتكطت ، تاّ ظُاع ضَهإ َٔ ٚادب ّٜٛ قّٛ أؾػس أْ٘:ايجاْٞ ايسيٌٝ

 .  قٍٛ ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، تػكط ايهؿاض٠ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 : أزيتِٗ

 ايٓٗاض آخط ٗ أؾطط ؾإشا ، بأٚي٘ ٜتكٌ ايٓٗاض ٚآخط ، عًٝ٘ ٚادب غرل أْ٘ تبٌ ايّٝٛ ٖصا قّٛ إٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 . ؾٝ٘ ايكّٛ عًٝ٘ هب ٫ ّٜٛ ٗ داَع ؾهأْ٘ ، قٝاَ٘ ٗ ي٘ أدط ؾ٬ ، ايّٝٛ ْٝع ٗ أؾطط

 .  ٚط٧ يٛ نؿاض٠ ؾٝ٘ ػب ؾًِ َػتشٳكا نْٛ٘ عٔ خطز ايّٝٛ ٖصا قّٛ إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 : ايطادض

 .  عًٝ٘ ػب ايهؿاض٠ ؾإٕ ، ؾأؾطط عصض عًٝ٘ ططأ ثِ عداَ إشا أْ٘

 ٍاؾٹُأع بػرٔل ايَهٖؿاضٳ٠ُ تٳذٹبٴ ٫ٚ: اهلل ضٓ٘ قا ٗ ّٔ ٕٳ قٹٝا  .  ضٳَها
 : اؾُاع غرل ٗ ايهؿاض٠

 بعض ٗ ايهؿاض٠ بٛدٛب إصٖب ٗ أقٛاٍ مث١ نإ ٚإٕ ، ضَهإ ْٗاض ٗ اؾُاع بػرل ايهؿاض٠ ػب ٫ أْ٘:  إصٖب
 .  ا٭ٍٚ إؿٗٛض يهٔ ، إػا٥ٌ

 ؾًٝشكٕٛ ٜطتس مل إشا أَا ، اؾُاع ع٢ً قٝاغا ؛ ايطز٠ إ٫ يًكّٛ ٖتها نإ َا بهٌ ايهؿاض٠ ٚدٛب ٜطٕٚ:  إايه١ٝ
 ، نؿاض٠ ؾعًٝ٘ اغت٢ُٓ إشا ، نؿاض٠ ؾعًٝ٘ باؾط إشا ، نؿاض٠ ؾعًٝ٘ ؾطب أٚ أنٌ ؾإشا ، ضَهإ ْٗاض ٗ باؾُاع إؿططات

 .  عٓسِٖ ٜؿطط ؾ٬ استذِ إشا أَا ، إؿططات ْٝع

 ٚاؿٓؿ١ٝ ، ٚا٭ٚظاعٞ ، ٚايجٛضٟ ، ٚايعٖطٟ ، ٚاؿػٔ ، عطا٤ شٖب ، إػا٥ٌ بعض ٗ إايه١ٝ ٚاؾكٛا ايعًُا٤ بعض
 يٛ يهٔ ، َػصٜا أنٌ إشا َا قٝسٚٙ اؿٓؿ١ٝ يهٔ ، ض٠ايهؿا ٜٛدب ضَهإ ْٗاض ٗ ٚايؿطب ا٭نٌ إٔ إٍ ٚإغشل ،

 . شيو ٗ نؿاض٠ ٫ٚ ٜؿطط ؾإْ٘ خطظا أٚ سذطا أنٌ
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 ا٭نٌ ٖٛ دٓػ٘ ٗ َا ٚأع٢ً ، ناؾُاع ، ب٘ ايهؿاض٠ عًٝ٘ ؾٛدبت دٓػ٘ َٔ ايباب ٗ َا بأع٢ً أؾطط أْ٘:  تعًًِٝٗ 
 .  ضَهإ ْٗاض ٗ باؾُاع إ٫ ػب ٫ ؾايهؿاض٠ ، ايٓل َكابٌ ٗ تعًٌٝ ٖٚصا ، ايهؿاض٠ عًٝ٘ ؾتذب ، ٚايؿطب

ّٔ ٗ اؾٹُأع بػرٔل ايَهٖؿاضٳ٠ُ تٳذٹبٴ ٫ٚ) قٛي٘ ٕٳ قٹٝا  ٗ ٚادب قٝاّ ٗ اؾُاع َٚٓ٘ إؿطط سكٌ يٛ أْ٘ َعٓاٙ( ضٳَها
 ٭ٕ ؛ صضايٓ قٝاّ ٗ ٚنصا عًٝ٘، نؿاض٠ ؾ٬ ضَهإ قها٤ ٗ اٱْػإ داَع ؾًٛ ، ؾٝ٘ نؿاض٠ ٫ ؾإْ٘ ضَهإ غرل

 ؾٛدبت ، ايععِٝ ايؿٗط ؿط١َ ٖتو أْ٘ ٚايػبب ، ضَهإ ْٗاض ٗ اؾُاع ٜهٕٛ ٚإٔ ، اؾُاع ٗ ٖٛ إِا ايٛادب
 ٖٚصا ، عًٝ٘ نؿاض٠ ؾ٬ ، ايتُتع ٖسٟ عٔ نايكٝاّ ايٛادب ايكٝاّ ٗ داَع ؾإشا ، اقذلؾ٘ ايصٟ ايصْب يععِ ايهؿاض٠

 .  نعٝـ قٍٛ يهٓ٘ ، بايهؿاض٠ يكٍٛا بعهِٗ عٔ ْكٌ ٚقس ، ايعًِ أٌٖ عا١َ عًٝ٘
 : زيًِٝٗ

 ٫ٜػاٟٚ ضَهإ ٚغرل ، اجملاَع سسٜح ٗ ، ضَهإ ْٗاض ٗ ايهؿاض٠ أٚدب ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٭ٕ -
 . عًٝ٘ ؾ٬ٜكاؽ َعٓاٙ ٗ يٝؼ ٚغرلٙ يًعباز٠ َتعٝٓا ٚيهْٛ٘ ٚاسذلاَ٘ ؿطَت٘ ٚشيو ضَهإ

ٍٕٵ ضٳقب١ٺ، عٹتٵلٴ ٖٚٞ:  اهلل ضٓ٘ قا ّٴ ٜٳذٹسٵ مل ؾإ ٔٔ ؾكٝا ٌٔ، ؾٳٗطٜ ّٴ ٜٳػتطعٵ مل ؾإٕ َٴتتابع ٌٳ ؾإطعا  .  َٹػهٝٓٶا غٹتِّ

 ايتشطٜط ٚأَا ، ٚٚدٛب٘ اٱطعاّ خك١ً ٗ اهلل ضِٓٗ ايعًِ أٌٖ بٌ خ٬ف ٫ ، ايج٬خ ايهؿاض٠ خكاٍ ٖصٙ
 ضٚا١ٜ اهلل ضٓ٘ َايو اٱَاّ عٔ ٜٚط٣ٚ ، ضَهإ ْٗاض ٗ اؾُاع نؿاض٠ ٗ ٚادب أْ٘ ع٢ً ايعًِ أٌٖ ؾعا١َ ٚايكٝاّ

 اؿسٜح ، يًشسٜح كايـ ٭ْ٘ ؛ ؾاش:  اهلل ضٓ٘ قسا١َ ابٔ عٓ٘ قاٍ ايكٍٛ ٖصا يهٔ ، ايكٝاّ ٫ٚ ايتشطٜط هب ٫ أْ٘
 قاٍ ، ٫:  قاٍ ؟ َتتابعٌ ٔؾٗطٜ تكّٛ إٔ تػتطٝع ٌٖ:  قاٍ ، ٫:  قاٍ ؟ ضقب١ تعتل َا ػس ٌٖ) ؾؿٝ٘ ، ؾٝ٘ ٚانض

 ٖٞ:  قاٍ ؾُٔ  خكاٍ ث٬خ شنط ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ؾايٓيب ،( ٫:  قاٍ ؟ َػهٝٓا غتٌ تطعِ َا ػس ٌٖ: 
 . ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً عٓ٘ ايجابت ايٓبٟٛ يًٓل كايـ ؾٗٛ ، خكًتإ أٚ ، ٚاسس٠ خك١ً

 : اؾُاع نؿاض٠ ٗ ايذلتٝب

ٕٵ)  قٛي٘  . ( ٜػتطع مل ؾإٕ...  ٜٳذٹسٵ مل ؾإ
 :  قٛيٌ ع٢ً ايعًُا٤ ؾٝٗا اختًـ إػأي١ ،ٖٚصٙ ايج٬خ ايهؿاض٠ خكاٍ بٌ ايذلتٝب ع٢ً تسٍ اهلل ضٓ٘ إ٪يـ عباض٠

 ، ايجٛضٟ ٟضأ ؾٗٛ ، ايعًِ أٌٖ أنجط ضأٟ ٖٚصا ، ايذلتٝب ع٢ً ضَهإ ْٗاض ٗ اؾُاع نؿاض٠ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  اؿٓاب١ً َصٖب َٔ ٚايكشٝض ، ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ َصٖب ٖٚٛ ، ٚا٭ٚظاعٞ

 :أزيتِٗ

 ايعٖطٟ عٔ عُط، بٔ اهلل ٚعبٝس ، عكب١ بٔ َٚٛغ٢ ، ٚايًٝح ، ٚا٭ٚظاعٞ ، ْٜٚٛؼ ، َعُط ض٣ٚ َا:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 اهلل ضغٍٛ ٜا:  ؾكاٍ ضدٌ دا٤ٙ ، ٚغًِ ٘عًٝ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔط  ٖطٜط٠ أبٞ عٔ ، ايطٓٔ عبس بٔ سٴُٝس عٔ ،

:  قاٍ ، ٫:  قاٍ ؟ َتتابعٌ ؾٗطٜٔ تكّٛ إٔ تػتطٝع ٌٖ:  قاٍ ، ٫:  قاٍ ؟ ضقب١ تعتل َا ػس ٌٖ:  ؾكاٍ..  ًٖهت
 .  َطتب١ ايهؿاض٠ شنط ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ؾايٓيب:  قايٛا ، عًٝ٘ َتؿلص٫:  قاٍ ؟ َػهٝٓا غتٌ تطعِ إٔ تػتطٝع ٌٖ

 ؾإٕ ، ايعٗاض ٚنؿاض٠ ايكتٌ نهؿاض٠ ، ؾٝٗا ايذلتٝب ؾٛدب ، َتتابعٌ ؾٗطٜٔ قّٛ ؾٝٗا نؿاض٠ أْٗا:  ايجاْٞ سيٌٝاي
 .  ؾٗطٜٔ قّٛ ٚؾٝٗا ، ايذلتٝب ع٢ً ايعٗاض ٚنؿاض٠ ، ايذلتٝب ع٢ً ايكتٌ نؿاض٠
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 باب َٔ ٖصا يهٔ ، ايذلتٝب ؾٝٗا َتتابعٌ ؾٗطٜٔ قٝاّ نٕٛ َٔ ًٜعّ ٫:  ٜكاٍ ؾكس ٚإ٫ ، ا٫غت٦ٓاؽ باب َٔ ٖٚصا
 .  ا٫غت٦ٓاؽ

 . َتعٌ بٗا ا٭خص ٚايعٜاز٠ ، ظٜاز٠ ايذلتٝب إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ

 ايعتل بٌ ؾٝٗا كرل ؾايعبس ، ايذلتٝب ع٢ً ٚيٝػت ، ايتدٝرل ع٢ً ضَهإ ْٗاض ٗ اؾُاع نؿاض٠ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ايه١ٝإ شٖب إيٝ٘ ، ؾعٌ ؾا٤ َا أّٜا ، ٚاٱطعاّ ٚايكٝاّ

 :  زيًِٝٗ

 ٗ ضدٌ أؾطط)قاٍ ٖطٜط٠ أبا إٔ ، ايطٓٔ عبس بٔ ٓٝس عٔ ، ايعٖطٟ عٔ ، دطٜر ٚابٔ ، َايو اٱَاّ ض٣ٚ َا -
 ،( َػهٝٓا غتٌ إطعاّ أٚ ، َتتابعٌ ؾٗطٜٔ قٝاّ أٚ ضقب٘ بعتل ٜهؿط إٔ ؾأَطٙ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٗس
 ؾطٚا١ٜ ، إػٓس ٗ أٓس ٚاٱَاّ ، قشٝش٘ ٗ َػًِ ٚاٱَاّ ، إٛطأ ٗ َايو اٱَاّ أخطد٘.... ( أٚ.... أٚ) ؾكاٍ

 خكاٍ بٌ ايتدٝرل ؾٝ٘ ٚاؿسٜح ، ٚغرلٖا ٚإٛطأ ٚإػٓس َػًِ قشٝض ٗ ايتدٝرل ٚضٚا١ٜ ، ايكشٝشٌ ٗ ايذلتٝب
 .  ايهؿاض٠

 :  باؿسٜح ا٫غتس٫ٍ اؾُٗٛض ْٚاقـ

 بٔ َٚٛغ٢ ٚا٭ٚظاعٞ ٚايًٝح ْٜٚٛؼ َعُط ، بايتدٝرل ٫ بايذلتٝب ضٚٚٙ أنجطِٖ ايعٖطٟ عٔ ضٚٚا ايصٜٔ إٔ:  أ٫ٚ
 .  ٚايٛاسس ا٫ثٌٓ ضٚا١ٜ ع٢ً َكس١َ اؾُاع١ ٚضٚا١ٜ ، دطٜر ٚابٔ َايو اٱَاّ إ٫ ايتدٝرل ٜطٚ ٚمل ، عكب١

 .  َكسّ بايعٜاز٠ ٚا٭خص ، ايذلتٝب:  ٖٚٞ ، عًِ ظٜاز٠ اؾُاع١ ضٚا١ٜ ٗ إٔ:  ثاْٝا

 عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب يؿغ ؾٝٗا يٝؼ َػًِ ٚضٚا١ٜ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب يؿغ ؾٝٗا اؾُاع١ ضٚا١ٜ إٔ:  ثايجا
 ؾا٭ٍٚ ، اخل ،، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٗس ٗ ضدٌ أؾطط:  قاٍ ٖطٜط٠ أبا ؾإٕ ، ايطاٟٚ يؿغ ؾٝٗا إِا ، ٚغًِ

 .  ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب يؿغ ؾٝكسّ ، ٖطٜط٠ أبٞ يؿغ َٔ ٞٚايجاْ ايٓيب يؿغ َٔ

 : ايطادض

 .  أعًِ ٚاهلل ، ايذلتٝب ع٢ً ضَهإ ْٗاض ٗ اؾُاع نؿاض٠ ٚدٛب ٖٛ
 اييت ايطقب١ أسهاّ إ٪يـ ٚغٝصنط ايطقب١ عٹتٵلٴ ٖٚٞ ايهؿاض٠ خكاٍ َٔ ا٭ٍٚ اـك١ً ٖصٙ( ضٳقب١ٺ عٹتٵلٴ ٖٚٞ) قٛي٘

 . اهلل ؾا٤ إٕ ايعٗاض ابب ٗ عٹتٵكٗا ٜكض
ٕٵ)  قٛي٘ ّٴ ٜٳذٹسٵ مل ؾإ ٔٔ ؾكٝا ٌٔ ؾٳٗطٜ  . اؿسٜح ٗ يٛضٚزٙ ايتتابع إ٪يـ اؾذلط(  َٴتتابع
ّٴ ٜٳػتطعٵ مل ؾإٕ)  قٛي٘ ٌٳ ؾإطعا  أبٞ ؿسٜح اٱطعاّ إٍ ٜٓتكٌ ؾإْ٘ يعذعٙ ايكٝاّ ٜػتطع مل ؾإٕ أٟ ( َٹػهٝٓٶا غٹتِّ

 . ٖطٜط٠

 .  أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُس ٓاْبٝ ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس

ٍغٳَكَطتٵ ٜٳذٹسٵ مل ؾإٕ:  اهلل ضٓ٘ إ٪يـ قا  . 
 ، اؿٓاب١ً َصٖب َٔ ايكشٝض ٖٚصا ، عٓ٘ تػكط ؾإْٗا ايهؿاض٠ اجملاَع هس مل إٕ ، ضَهإ ْٗاض ٗ اؾُاع نؿاض٠ أٟ

 أبٞ سسٜح ؾإٕ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ أبٞ سسٜح ؾِٗ ٗ ا٫خت٬ف ٖٛ اـ٬ف ٚغبب ، ؾٝٗا كتًـ َػأي١ ٖٚٞ
ط  قاٍ.  ًٖهت اهلل ضغٍٛ ٜا ؾكاٍ ضدٌ دا٤ٙ إش غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٓس دًٛؽ ٔم بُٝٓا) ؾٝ٘ دا٤ ٖطٜط٠
 ٫ قاٍ.  ص تعتكٗا ضقب١ ػس ٌٖط  غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ؾكاٍ قا٥ِ ٚأْا اَطأتٞ ع٢ً ٚقعت قاٍص .  َايو

 قاٍ.  ٫ قاٍ.  ص َػهٝٓا غتٌ إطعاّ ػس ؾٌٗط  ؾكاٍ.  ٫ قاٍ.  ص َتتابعٌ ؾٗطٜٔ تكّٛ إٔ تػتطٝع ؾٌٗط  قاٍ. 
 إهتٌ ٚايعطم ُط ؾٝ٘ بعطم غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب أتٞ شيو ع٢ً مٔ ؾبٝٓا.  غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾُهح

 َا ؾٛاهلل.  ؟ اهلل ضغٍٛ ٜا َين أؾكط أع٢ً ايطدٌ ؾكاٍ.  ص ب٘ ؾتكسم ٖصا خصط  قاٍ.  أْا ؾكاٍ.  ص ايػا٥ٌ أٜٔط  قاٍ
ط  قاٍ ثِ أْٝاب٘ بست ست٢ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾهشو.  بٝيت أٌٖ َٔ أؾكط بٝت أٌٖ اؿطتٌ ٜطٜس ٫بتٝٗا بٌ

 ؟ ٫ أّ ايهؿاض٠ غكٛط َٓ٘ ٜػتؿاز ٌٖ ، اؿسٜح ٖصا ٗ ايعًُا٤ اختًـ ، ايػبع١ أخطد٘(  ص أًٖو أطعُ٘
 ، ب٘ أخص ايهؿاض٠ غكٛط ع٢ً ٜسٍ ٫ اؿسٜح إٔ ضأ٣ َٚٔ ، ب٘ أخص ايهؿاض٠ غكٛط ع٢ً زاٍ اؿسٜح إٔ ضأ٣ ؾُٔ 

 شنا٠ اؾٌٓ شنا٠ط سسٜح:  َجٌ ، نجرلا ٜتهطض ايػبب ٖٚصا ، قٍٛ يهٌ اؿسٜح َٔ ا٫غتس٫ٍ ٚد٘ ٗ غٝأتٞ نُا
 اؾٌٓ شنا٠ ؾٌٗ ، ٜهِ ٚايبعض( شنا٠ُ) ٜؿتض ايبعض ، ؾِٗ َٔ عًٝٗا ٜذلتب َٚا ايه١ًُ إعطاب ٗ اختًؿٛا ،ص أَ٘
 نُا تصنٝت٘ َٔ بس ؾ٬ أَ٘ نصنا٠ اؾٌٓ ٜصن٢:  إع٢ٓ أٚ ؟ ؾطع١ٝ شنا٠ أَ٘ شنٝت إشا اؾٌٓ ؾٝباح ا٭ّ شنا٠ ٖٞ

 إعطاب ٗ أٚ ، ايٓل ؾِٗ ٗ ا٫خت٬ف ٜهٕٛ ؾكس ، عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ بٌ اـ٬ف ٚقع ٖٓا ؟ أَ٘ شنٝت
 ا٭١ُ٥ عٔ ا٬ّٕ ضؾع) نتاب ٗ اٱغ٬ّ ؾٝذ شنط نُا ، ا٭غباب َٔ شيو ٚغرل ، ؾُٗ٘ عًٝ٘ ٜذلتب ايصٟ ايٓل

 . ٚغرلٙ( ا٭ع٬ّ
 : اٱعػاض ساٍ اجملاَع نؿاض٠ غكٛط

 :  قٛيٌ ع٢ً ايعًُا٤ ؾٝٗا اختًـ إػأي١ ٖصٙ

 ، إايه١ٝ ٚبعض ، عٞا٭ٚظا شٖب إيٝ٘ ، عٓ٘ تػكط ؾإْٗا ايهؿاض٠ هس مل إشا ضَهإ ْٗاض ٗ اجملاَع إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  اؿٓاب١ً َصٖب َٔ ٚايكشٝض ، ايؿاؾع١ٝ عٓس قٍٛ ٖٚٛ

 :  أزيتِٗ

 ٌٖ ؟ ضقب٘ تعتل إٔ تػتطٝع ٌٖ) قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾإٕ...  ايػابل ٖطٜط٠ أبٞ سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ٚقاٍ ُط َٔ عطقا ؾأعطاٙ ، ٫:  ٗانً ٗ ؾكاٍ ؟ َػهٝٓا غتٌ تطعِ َا ػس ٌٖ ؟ َتتابعٌ ؾٗطٜٔ تكّٛ إٔ تػتطٝع

 ناْت ٚيٛ ، عٓ٘ غكطت قس ايهؿاض٠ إٔ ع٢ً ؾسٍ ، بايهؿاض٠ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٜأَطٙ ٚمل ،( أًٖو أطعُ٘: 
 .  بإخطادٗا ٭َطٙ باق١ٝ ايهؿاض٠
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 َكطؾا يٝػٛا ٓؿؼٚاي ا٭ٌٖ ٭ٕ ؛ ْٚؿػ٘ ٭ًٖ٘ ايطدٌ ٜسؾع٘ إٔ داظ ٕا ، نؿاض٠ ايطعاّ ٖصا نإ يٛ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ع٢ً ٫ أخصٖا أْ٘ ع٢ً زٍ ٭ًٖ٘ زؾعٗا ؾًُا ، يٓؿػ٘ ٫ٚ ْػب٘ يعُٛزٟ ٚايهؿاض٠ ايعنا٠ تسؾع ؾ٬ ، اٱْػإ يهؿاض٠

 .  عًِٝٗ قسق١ بٌ ، ايهؿاض٠ ٚد٘

 ناْت ٛٚي ، ايٝػاض ٚقت إٍ شَت٘ ٗ اغتكطاضٖا ايطدٌ شلصا ٜبٌ مل ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 ٚدب أٜػطت ؾإشا ، تٛغط ست٢ شَتو ٗ باق١ٝ ٖٞ:  ٚقاٍ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ي٘ يبٌ ، شَت٘ ٗ ٚادب١
 .  ؽطدٗا إٔ عًٝو

 اييت إاي١ٝ ايٛادبات نػا٥ط ، ؾػكطت ، ايبسٍ ٚد٘ ع٢ً ٫ َكابٌ غرل َٔ هلل هب َاٍ سل أْٗا:  ايطابع ايسيٌٝ
 عذع إشا اٱْػإ ؾإٕ ، ايؿطط ٚنعنا٠ ، اؿٝض ساٍ ٗ ايٛط٤ نهؿاض٠ ، عٓٗا ايعذع سعٓ ؾتػكط ، َكابٌ بػرل تهٕٛ

 عٓ٘ تػكط( ْكؿ٘ أٚ زٜٓاض) اؿٝض ساٍ اؾُاع نؿاض٠ ؾإٕ اؿٝض ساٍ اجملاَع عذع ٚإشا ، غكطت ايؿطط ظنا٠ عٔ
 ساٍ اؾُاع ٚنؿاض٠ ططايؿ ظنا٠ ع٢ً ايهؿاض٠ ؾكاغٛا ، ؾػكط ، َكابٌ غرل ٗ هلل ٚدب َاٍ سل ٭ْٗا ؛ يعذعٙ
 .  اؿٝض

 إٔ عًٝ٘ ٚدب أٜػط ؾإشا ، ٜٛغط ست٢ شَت٘ ٗ تعٌ بٌ ، عٓ٘ تػكط ٫ ؾإْٗا ايهؿاض٠ هس مل إشا أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 ، َصٖبِٗ َٔ ايكشٝض ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ َصٖب ٖٚٛ ، ثٛض ٚأبٛ ، ايجٛضٟ شٖب إيٝ٘ ، ىطدٗا

 .  ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً

 :  أزيتِٗ

 أخدلٙ قس أْ٘ َع ، بايهؿاض٠ ايطدٌ أَط ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾإٕ ، ضَهإ ْٗاض ٗ اجملاَع قك١:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ٚمل ، عٓو نؿاض٠ أٟ ، ب٘ ؾتكسم خصٙ:  قاٍ ايطعاّ دا٤ ؾًُا ، ٜػتطٝع ٫ ، هس ٫ أْ٘ أخدلٙ ، عٓٗا عادع بأْ٘

 يٝسؾعٗا ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً إيٝ٘ زؾعٗا ٕا باٱعػاض تػكط ناْت ٚيٛ ، باٱعػاض ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٜػكطٗا
 . ايؿكطا٤ إٍ

 أَطٙ ثِ ، ٚسادت٘ بإعػاضٙ ايٓيب أخدل ٕا ايطدٌ ؾإٕ ، شيو بعس أغكطٗا ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب بإٔ:  ْٚٛقـ
 ايٓيب إٔ ع٢ً ٜسٍ ٖا ، أًٖ٘ ٜطعُٗا إٔ ؾأَطٙ ، ٕس١ٜٓا أٌٖ أؾكط ٚأِْٗ ، ؾكرل أْ٘ ي٘ ٚسًـ أخدلٙ ، بٗا بايكسق١

 .  شيو بعس عٓ٘ أغكطٗا ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً

 .  ايعذع ساٍ ٗ تػكط ٫ ايهؿاضات بك١ٝ ٭ٕ ؛( ايعذع ساٍ ايهؿاض٠ غكٛط) ، َٓػٛخ١ اؿسٜح ز٫ي١ إٕ:  قٌٝ:  ضز

 .  غرلٙ زٕٚ ايطدٌ بٗصا خام اؿسٜح ٖصا إٕ:  ٚقٌٝ

 عهِ َٓػٛر( ايػكٛط) ايهؿاض٠ سهِ إٔ ع٢ً ايسيٌٝ َا ، زيٌٝ إٍ وتاز ايٓػذ ٭ٕ ، نعٝؿإ ؾٛابإا ٖٚصإ
 بكك١ دا٩ٚا ٚيصا ، زيٌٝ عٓسِٖ يٝؼ يهٔ ، َباؾط٠ ب٘ ٫غتسيٛا زيٌٝ مث١ نإ ٚيٛ ؟ غكٛطٗا عسّ ع٢ً ٜسٍ دسٜس
 بإٔ َعاضن١ اـكٛق١ٝ زع٣ٛ ثِ ، زيٌٝ إٍ ؼتاز ، أؾس ؾٗٞ اـكٛق١ٝ زع٣ٛ أَا ، ضَهإ ْٗاض ٗ اجملاَع

 ق٢ً يًٓيب ؽكٝك٘ دا٤ َا إ٫ ؾدكا زٕٚ ؾدكا ىل ؾطعٞ سهِ ٖٓاى ٚيٝؼ ، ايعُّٛ ايؿطٜع١ ٗ ا٭قٌ
 .  يًعُّٛ دا٤ت قس ايؿطٜع١ إش ، ايؿطٜع١ ٗ ايتدكٝل ٜأت ؾًِ غٛاٙ َٔ ٚأَا ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل
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 ٗ ؾًٝؼ ، شلِ نؿاضت٘ ٜسؾع إٔ ؾذاظ ، أًٖ٘ ْؿك١ عٔ عادعا نإ ٭ْ٘ إ٫ ٘أًٖ إٍ ٜسؾعٗا مل ايطدٌ إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ايطدٌ عٔ ايهؿاض٠ غكٛط ع٢ً زيٌٝ اؿسٜح ٖصا

 أًٖ٘ يٝطعُٗا ي٘ ايهؿاض٠ زؾع قس ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ع٢ً ايسيٌٝ َا ، زيٌٝ إٍ وتاز ٖصا  بإٔ: ْٛقـ
 ايٛادب١ أقاضب٘ ٫ٚ ، ْػب٘ عُٛزٟ ب٘  ىل أ٫ هلل ىطد٘ ٚؾُٝا اٱْػإ اض٠نؿ ٗ ٚا٭قٌ ، نؿاض٠ أْٗا غبٌٝ ع٢ً

 .  عًٝ٘ ٚدب ايصٟ يًٛادب َ٪ز غرل نإ ايكٓؿٌ ٖصٜٔ ٗ اٱْػإ ٚنعٗا ؾإشا ، ْؿكتِٗ

 ايهؿاض٠ ٚأَا ، عًٝ٘ قسق١ أْ٘ ع٢ً ايطعاّ ٖصا ايطدٌ ٖصا أعط٢ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 ٫ٚ ، عًٝ٘ ايهؿاض٠ بٛدٛب اؿسٜح أٍٚ ٗ ، قبٌ َٔ أخدلٙ قس ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٭ٕ ؛ شَت٘ ٗ باق١ٝ ؾٗٞ

 .  َعًّٛ ؾ٤ٞ ٭ْ٘ ؛ أخط٣ َط٠ ايه٬ّ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٜعٝس إٔ ساد١

 عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ع٢ً ٜسٍ زيٌٝ إٍ وتاز ، ظاٖطٙ عٔ يًؿغ قطف ٖصا بإٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ أقشاب ْٚاقؿ٘
 .  ايهؿاض٠ غبٌٝ ع٢ً ٚيٝؼ ، ٚ٭٫ٚزٙ ي٘ قسق١ أْ٘ ع٢ً ايطعاّ أعطاٙ ٚغًِ

 : ايطادض

 اهلل ؾإٕ ، ايؿطٜع١ عًٝ٘ تسٍ ايصٟ ٖٚصا ، عٓ٘ تػكط أْٗا إهًـ عٓٗا عذع إشا ضَهإ ْٗاض ٗ اؾُاع نؿاض٠ إٔ
 ْٝع إٔ إعًّٛ َٚٔ ،( ٚغعٗا إ٫ ْؿػا اهلل ٜهًـ ٫) ٜٚكٍٛ ،( اغتطعتِ َا اهلل ؾاتكٛا) ٜكٍٛ ٚتعاٍ تباضى

 ؾكٗا٤ْا ٚيٝت ، زيٌٝ إٍ ؾٝشتاز بايهؿاض٠ ايػكٛط عسّ ؽكٝل ٚأَا ، عٓٗا ايعذع َع تػكط ايؿطع١ٝ ايٛادبات
 أٚ ايؿس٣ أٚ ايهؿاضات غكٛط ٜطٚا مل ؾإِْٗ ، اؿر ؾٹس٣ ٗ ٖصا ٜططزٚا مل يهِٓٗ ، إػا٥ٌ نٌ ٗ ٖصا ططزٚا اؿٓاب١ً

 ٖصا ططزٚا يٝتِٗ ، غكٛطٗا ٜطٚا ؾًِ ، اؿر ٗ احملعٛض ؾعٌ ع٢ً أٚ ، اؿر ٗ ايٛادبات تطى ع٢ً إذلتب١ ايٛادبات
 ؾػكط ، َكابٌ غرل ٗ ٚدب ، ٚدٌ عع هلل سل ٭ْٗا ٖٓا ىكْٛٗا يهِٓٗ ، - أعًِ ٚاهلل - ٖٓا ٚٴؾكٛا قس ٭ِْٗ ؛

 .  تػكط ؾ٬ ، َكابٌ ٗ تهٕٛ ؾإْٗا غرلٖا ٚأَا ، اؿٝض ساٍ ؾُاعا ٚنؿاض٠ ايؿطط نعنا٠ ، عٓ٘ بايعذع
 

ٙٴ َا بابٴ ِٴ ٜٚٴػتشبټ ٜٴِهطٳ  ايكها٤ٹ ٚسٴِه

 

 هطح أْ٘ أٚ ، ؾططٙ ٗ غببا ٜهٕٛ ٚقس قَٛ٘ ع٢ً ٜ٪ثط ٖا نإ غٛا٤ ، ٜػتشب َٚا ايكٝاّ ساٍ ٗ ٜهطٙ َا أٟ
 ٖصا ٗ إ٪يـ ٚشنط ، قٝاَ٘ ساٍ ٗ ؾعً٘ يًكا٥ِ ٜػتشب َٚا ، بعهِٗ ٜػُٝٗا نُا إع١ٜٛٓ ططاتنإؿ قٝاَ٘
 .  ضَهإ غرل أّ ضَهإ قها٤ غٛا٤ ، ايكها٤ سهِ ايباب

ٍُٵعٴ ٜٴِهطٳٙ: اهلل ضٓ٘ إ٪يـ قا ًٹعٳ٘ ٔضٜكٹ٘ دٳ  .ؾٝٳبٵتٳ

 بعس ٜٓكب ؾُُا ، ايعاطؿ١ ايؿا٤ بعس دٛاظا َهُط٠( إٔ) بـ َٓكٛب ايؿعٌ ،( ؾٝبتًع٘ ك٘ضٜ ْع: ) م١ٜٛ إؾاض٠ ٖٓا
 :  اهلل ضٓ٘ َايو ابٔ قاٍ ٚيصا ، قبً٘ قطٜض اغِ ع٢ً َعطٛؾا ايٛاقع ايؿعٌ دٛاظا( إٔ)

ٕٵ ِٕ ع٢ً ٚإ ٌٷ خايٕل اغ ـٵ ؾع ٕٵ) تٓكبٴ٘ ،،، عٴطٹ  َٓشصف أٚ ثابتّا( أ
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 نِجَشَشٍ كَبٌَ ًَيَب} تعاٍ نكٛي٘ ، ؾٛاٖس ي٘ ٚشنطٚا ،( ؾٝبتًعٳ٘) ٜكاٍ بإٔ:  َٓشصف ،( ٜبتًع٘ ؾإٔ) ٜكاٍ بإٔ:  ثابتا

 ؛ أٚ بعس دٛاظا َهُط٠ بإٔ َٓكٛب َهاضع ؾعٌ( ٜطغٌ) {سَعٌُنًب ُّشْعِمَ ؤًَْ حِجَبةٍ ًَسَاءِ يٍِْ ؤًَْ ًَحًْْب إِنَّب انهَّوُ ُّكَهًَِّوُ ؤٌَْ
 َٝػٕٛ ٚنكٍٛ ، بايؿعٌ ٜ٪ٍٚ ٫ َا ايكطٜض با٫غِ ٚإطاز ،( ٚسٝا) ي٘قٛ ٖٚٛ ، قطٜض اغِ ع٢ً َعطٛف ٭ْ٘
 ؾًِ ايككٛض ٚغهٓت ، ايؿاّ إٍ َعا١ٜٚ بٗا دا٤ سٌ ، ٜعٜس ٚأّ عٓ٘ اهلل ضنٞ َعا١ٜٚ ظٚد١ ايه٬ب١ٝ بٳشسٍ بٓت
 :  ؾكايت ، ا٭ٍٚ سٝاتٗا تطٜس ، ايككط ؼب

ٞٻ أسبٴ ،،، عٝين ٚتكطٻ عبا٠٤ٺ ُٚيبؼٴ  ايؿٴؿٛفٹ بؼُي َٔ إي

 :  ايؿاعط قٍٛ َٚجٌ ، ايعطـ ٚاٚ بعس دٛاظا َهُط٠ بإٔ َٓكٛب ؾايؿعٌ ، عٝين تكط ٚإٔ:  ايتكسٜط ،( ٳٚتكطٸ)

ًَ٘ ثِ غٴًَٝها ٚقتًٞ إْٞ  ايبكطٴ عاؾتٹ ٕا ٜٴهطبٴ نايجٛٔض ،،، أعكٹ

 ( . ثِ) ايعطـ سطف بعس دٛاظا َهُط٠ بإٔ َٓكٛب ، أعكً٘ إٔ ثِ:  ايتكسٜط ،( أعكً٘ ثِ)

 : ٚابت٬ع٘ ايطٜل ْع

 قٝاَ٘ ٗ ٜ٪ثط ٫ٚ ، ؾٝ٘ نطا١ٖ ؾ٬ ْع زٕٚ َٔ ضٜك٘ بًع إشا اٱْػإ إٔ ، عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ بٌ خ٬ف ٫
 غباض ٜؿب٘ ٖٚٛ:  ٕٜكٛيٛ ، ٚايؿ١ٓٝ ايؿ١ٓٝ بٌ ضٜك٘ ٜبًع إٔ اٱْػإ طبٝع١ َٔ ، َٓ٘ ا٫سذلاظ ّهٔ ٫ أَط ٭ْ٘ ؛ أبسا

 .  ٜؿطط ٫ باٱْاع ٖٚصا ، غرلٙ أٚ شباب أٚ زخإ أٚ غباض أْؿ٘ ٗ ٜسخٌ قس اٱْػإ ؾإٕ ، ايططٜل
 :قٛيٌ ع٢ً اختًؿٛا ، ايؿعٌ ٖصا سهِ َا بًع٘ ثِ ضٜك٘ ْع إشا ؾُٝا اختًؿٛا يهِٓٗ

 عٓ٘ قاٍ ، ا٭ضبع١ ا٭١ُ٥ شٖب إيٝ٘ ٚ ،ب٘ ٫ٜٚؿطط َهطٚٙ ؾإْ٘ بًع٘ ثِ ايطٜل ْع إشا ايكا٥ِ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 . ٚؾاقا:  ايؿطٚع قاسب
 :  أزيتِٗ

 .  ضٜك٘ ْع َٔ وذلظ إٔ ّهٓ٘ اٱْػإ ؾإٕ ، َٓ٘ ا٫سذلاظ ٱَهإ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 . ٜؿطط ؾإْ٘ بًع٘ ثِ ضٜك٘ ْع إشا أْ٘ ٜط٣ ايعًِ أٌٖ بعض ؾإٕ ، بايبط٬ٕ قاٍ َٔ خ٬ف َٔ يًدطٚز: ايجاْٞ ايسيٌٝ

 . ٚد٘ ٗ اؿٓاب١ً شٖب إيٝ٘ ٜؿطط ؾإْ٘ بًع٘ ثِ ايطٜل ْع إشا ايكا٥ِ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ

 : زيًِٝٗ
   َٓ٘ ايتشطظ ّهٔ ٭ْ٘ ؛ أْؿ٘ إٍ ايٛاقٌ ايططٜل غباض بًع قكس يٛ َا ع٢ً قٝاغا:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 اْؿكٌ قس ٭ْ٘ ؛ ٜؿطط شيو يٛؾعٌ ؾإْ٘ ، أخط٣ َط٠ ضزٙ ثِ ، ؾؿتٝ٘ بٌ ضٜك٘ أخطز يٛ َا ع٢ً قٝاغا:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  أخط٣ َط٠ ضدع ثِ ايؿِ خاضز خطز ،

 ٫ ؾإْ٘ ٚبًع٘ ْع٘ ؾإشا ، ٜؿطط ٫ ؾإْ٘ ْع زٕٚ َٔ ضٜك٘ بًع إشا اٱْػإ ٭ٕ ؛ قشٝض غرل ايتعًٌٝ ٖصا بإٔ: ْٛقـ
 سهِ ٭ْٗا ، زيٌٝ إٍ ؼتاز ا١ٖايهط:  ٜكاٍ قس أْ٘ َع ، أٜها ٜؿطط ٫ فُٛعا ؾهْٛ٘ ، ٜؿطط ٫ قًًٝ٘ ٭ٕ ؛ ٜؿطط

 . ايؿعٌ ٖصا َٔ ا٫سذلاظ ّهٔ بأْ٘ عًًٛا ايؿكٗا٤ يهٔ ، ؾطعٞ
 
 

 



  المطيري فهد:  د.  أ الشيخ فضيلة                                                                                                                                                       الصيام كتاب - زادالمستقنع

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتمدمة العلمٌة الدورة
121 

 : ايطادض

 .  اؾُٗٛض إيٝ٘ ٚشٖب إ٪يـ قاٍ نُا ، ايهطا١ٖ:  ؾٝ٘ ٜكاٍ َا ٚأع٢ً ، ٜؿطط مل بًع٘ ثِ ضٜك٘ ْع إشا ايكا٥ِ إٔ

ٍّٴٚ:  اهلل ضٓ٘ قا ًِعٴ ٜٳشٵطٴ  .  ايٓټدا١َٹ بٳ
 : ضَهإ ٗ ايٓدا١َ بًع سهِ

 . ٚايٓداع١ ايٓدا١َ بٌ ؾطقا ٜط٣ ٚايبعض ، ايٓداع١:  شلا ٜٚكاٍ ايٓدا١َ
 قسضٙ َٔ أٚ ، زَاغ٘ َٔ أٚ ، ايتٓشٓض عٓس خٝاؾُٝ٘ َٔ أٚ ، اـا٤ كطز َٔ سًك٘ َٔ اٱْػإ ىطد٘ َا:  ايٓدا١َ 
 .  ايًػ١ عًُا٤ شنط ٖهصا – اٱْػإ ٜكصؾ٘ بًػِ ٖٚٛ ،

 . سطاّ ايٓدا١َ بًع إٔ ٜط٣ اهلل ضٓ٘ إ٪يـ
 : أزيتِٗ

 ، باـ٬ف تعًٌٝ ٖٚصا ، َؿطط٠ ناْت خ٬ف مث١ نإ ؾًُا ، بٗا ايتؿطرل ٗ اختًؿٛا قس ايعًُا٤ ٭ٕ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 تهٕٛ ؾإْٗا ، ايؿكٗا٤ بٌ خ٬ف ؾٝٗا إػأي١ ناْت إشا ٜط٣ ايعًِ أٌٖ بعض ، باـ٬ف ايتعًٌٝ سهِ تكسّ ٚقس

 َٔ ؾ٤ٞ ٜبل مل َهط١ٖٚ ايؿكٗا٤ ؾٝٗا اختًـ َػأي١ نٌ:  قٌٝ إشا ٭ْ٘ ؛ قشٝض غرل باـ٬ف ٚايتعًٌٝ ، َهط١ٖٚ
 ٭ٕ ؛ ا١َايٓد بًع سطَٛا ؾِٗ ، اهلل ضِٓٗ ايؿكٗا٤ بٌ خ٬ف ؾٝٗا ايؿطع١ٝ إػا٥ٌ ١ًْ ٭ٕ ؛ َهطٖٚا إ٫ ايؿطٜع١
 .  أخط٣ تعايٌٝ ٖٓاى ٚيهٔ ، قشٝض غرل ايتعًٌٝ ؾٗصا ، بٗا ايتؿطرل ٗ اختًؿٛا قس ايؿكٗا٤

 .  بًع٘ وطّ ، َػتكصض ؾ٤ٞ أْٗا:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 ، ٚايبكل ايبعم سكٗا نإ ٚيصا ، ابتًعٗا يٛ اٱْػإ ؾتهط ، دطاثِٝ ؼٌُ ٚايٓداع١ ايٓدا١َ إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 .  عايبً ٚيٝؼ
 . إ٪يـ ضأٟ ع٢ً ايكّٛ تؿػس ٭ْٗا:  ايطابع ايسيٌٝ

ًٍَتٵ إٕ ؾكط بٗا ٜٚٴِؿطٹطٴ:  اهلل ضٓ٘ قا ُٹ٘ إٍ ٚٳقٳ  .  َؾ

 ٜؿطط ؾ٬ ، بٗا ٜؿطط ؾإْ٘ ايٓدا١َ بًع إشا يهٔ ، ٜؿطط ٫ ؾإْ٘ بًع٘ ثِ ضٜك٘ ْع إشا أٟ( : ؾكط بٗا ٜٚؿطط: ) قٛي٘ 
 .  ضٜك٘ ظُع

 َعطٚف ٚايؿِ ، ايطعاّ ب٘ ٜتصٚم َا بايؿِ ٚإطاز ، بٗا ٜؿطط ؾإْ٘ ايؿِ إٍ ٚقًت إشا( : ؾُ٘ إٍ ٚقًت إٕ:) قٛي٘
 قس تهٕٛ ٭ْٗا ؛ تؿطط ؾإْٗا ايطعاّ ب٘ ٜصام ايصٟ احملٌ إٍ ٚقٌ ؾإشا ، ايطعاّ شٚم ب٘ وكٌ َا سسزٚٙ ايؿكٗا٤ يهٔ

 ا٫غتٓؿام ٚنصا ، بصيو ٜؿطط ٫ اٱْػإ ُهُض إشا ٚشلصا ، ايعاٖط سهِ ٗ ايؿِ ٭ٕ ؛ ايبسٕ ظاٖط إٍ ٚقًت
 .  ايعاٖط سهِ ٗ ٚا٭ْـ ايؿِ ٭ٕ ؛ يٮْـ
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 : ايٓدا١َ بابت٬ع اٱؾطاض

 :  قٛيٌ ع٢ً ؾٝٗا كتًـ إػأي١ ٖٚصٙ

 ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ، بعقٗا ع٢ً قازضا نإ إشا ، أؾطط ابتًعٗا ثِ ايكا٥ِ ؾِ إٍ ٚقًت إشا ايٓدا١َ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 َع٢ٓ ، بعقٗا ع٢ً ايكسض٠ َع:  ٚقٛشلِ ، باٱْاٍ ٖصا يهٔ ، ايؿاؾع١ٝ ٚنصا تؿك٬ٝت اؿٓاب١ً ٚعٓس ، ٚاؿٓاب١ً ،

 . ٚغعٗا إ٫ ْؿػا ٜهًـ ٫ تعاٍ اهلل ٭ٕ ؛ ٜؿطط ؾ٬ ٜبككٗا إٔ ٜػتطٝع ٫ اؿًل َع ْاظي١ ناْت يٛ أْٗا ٖصا

 :  أزيتِٗ

 ضزٙ ثِ ايؿِ إٍ ٚقٌ إشا ؾايك٤ٞ ، ايك٤ٞ َجٌ ؾهاْت ، غرلٙ َٔ ٖٚٞ ايؿِ إٍ ٚقًت ايٓدا١َ إٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  َؿططا ٜهٕٛ ؾإْ٘ اٱْػإ

 هٕٜٛ ؾإْ٘ ابتًع٘ ثِ زّ اٱْػإ ؾِ ٗ نإ ؾًٛ ، نايسّ ، ايكا٥ِ ؾؿططت ، َٓٗا ايتشطظ ّهٔ أْ٘:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  َؿططا

 أِْٗ ٜٚعٗط ، باؿًل ٜعدل ٚبعهِٗ ، ابتًعٗا ثِ ؾُ٘ إٍ ٚقًت إشا ايكا٥ِ تؿطط ٫ ايٓدا١َ إٔ:   ايجاْٞ ايكٍٛ
 ؾٝدٓا اختاضٖا ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، اؿًل د١ٗ َٔ ايؿِ ٚآخط اؿًل أٍٚ ٜككسٕٚ

 .  اهلل ضٓ٘
 : أزيتِٗ

 .  بٗا ٜؿطط ؾ٬ ، ايطٜل أؾب٘ ، اـاضز َٔ ٚاقٌ غرل ايؿِ ٗ َعتاز أَط ٭ْ٘:  ٍٚا٭ ايسيٌٝ

 .  ايطٜل ع٢ً قٝاغا ، تؿطط ؾ٬ ، عٓ٘ َعؿٛ دٓؼ ايٓدا١َ إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 ٜكعب ايطٜل ؾإٕ ، ايطٜل ٚبٌ ايٓدا١َ بٌ ايؿطم ٜعطف ايهٌ ٭ٕ ؛ ايؿاضم َع قٝاؽ ٖٓا ايكٝاؽ بإٔ:  ْٛقـ
 .  طٌٜٛ ٚقت َطٚض بعس أ٫ اٱْػإ ٜتٓدع ٫ ؾطَا ، ايٓدا١َ غ٬ف ، َٓ٘ اظا٫سذل

 . ايكا٥ِ تؿطط ؾ٬ ، ؾطبا ٫ٚ أن٬ بًعٗا ٜعس ٫ٚ ، ايؿِ َٔ ؽطز مل بأْٗا ؾٝدٓا عًٌ:  ايجايح ايسيٌٝ

 بًع يٛ ؟ ٫ أٚ ٜؿطط ِايكا٥ ٜٓؿع ٫ َا بًع ٌٖ:  بٓا َط إؿططات أٍٚ ٗ ، يًدًـ ايطدٛع إٍ ٜكٛزْا تعًٌٝ ٖٚصا
 :  قٛيٌ ع٢ً خ٬ف ؾٝٗا ٚإػأي١ ، شيو مٛ أٚ سك٢ أٚ خطظا

 ٗ زاخٌ ٭ْ٘ ؛ َٓ٘ ٜػتؿٝس ٫ٚ ُٜٓاع ٫ ٖا شيو ٚمٛ سك٢ أٚ خطظا بًع إشا ٜؿطط ايكا٥ِ إٔ ٜطٕٚ:  اؾُٗٛض
 .  ٚايؿطب ا٭نٌ عُّٛ

 ؛ ٜؿطط ٫ ؾإْ٘ ، ٚمُٖٛا ٚسك٢ خطظ َٔ ٜٓؿع ٫ َا ايكا٥ِ بًع إشا اْ٘:  اٱغ٬ّ ؾٝذ ٚاختٝاض إايه١ٝ ٚبعض
 .  سكٝك١ أنٌ أْ٘ عًٝ٘ ٜكسم ٫ٚ ، ؾٝ٘ ا٫ْتؿاع ٚدٛز يعسّ

 : ايطادض

 ؾ٤ٞ ٭ْٗا ؛ بًعٗا بتشطِٜ ايكٍٛ َع ، ٚايٓداع١ ايٓدا١َ بابت٬ع ٜؿطط ٫ ايكا٥ِ إٔ ، أعًِ ٚاهلل ايجاْٞ ايكٍٛ ٖٛ
 .  ؾٝٗا اؿاقٌ ٚيًهطض ، َػتكصض

 

 



  المطيري فهد:  د.  أ الشيخ فضيلة                                                                                                                                                       الصيام كتاب - زادالمستقنع

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتمدمة العلمٌة الدورة
122 

ٍٙٴ:  اهلل ضٓ٘ قا ّٕ شٳٚمٴ ٜٚٴِهطٳ  . سٳاد١ٺ ب٬ َطعا
 : ايطعاّ تصٚم سهِ

 .  ْهذ٘ ٕعطؾ١ ٜتصٚق٘ إٔ أٚ ؟ َاؿا يٝؼ أٚ َاحل ٖٛ ٌٖ ٜعطف إٔ:  َجٌ(  اؿاد١) 
 . ا٭ضبع١ إصاٖب ؾكٗا٤ ٖصا إٍ شٖب.  نطٙ ، ساد٘ ب٬ ايصٚم نإ إشا

 .  ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب ٚإيٝ٘ ، ٜهطٙ ٫ ؾإْ٘ ؿاد١ ايصٚم نإ ٚإشا

 .  ساد١ يػرل أٚ ؿاد١ ، َطًكا ايهطا١ٖ إٍ اؿٓاب١ً ٚبعض إايه١ٝ ٚشٖب

 :  ٜعًٌ َطًكا ايطعاّ شٚم نطٙ َٔ

 .   ب٘ ؾٝؿطط سًك٘ إٍ ؾ٤ٞ ٚقٍٛ َٔ ٜأَٔ ٫ ايكا٥ِ إٔ -1

 .  َهطٖٚا ؾهإ ، يًؿػاز ايكا٥ِ قّٛ ٜعطض أْ٘ -2

 إباستٗا ع٢ً ٚايسيٌٝ ، دا٥عا اؿاٍ ٖصٙ ٗ شٚق٘ ؾٝهٕٛ ، ايهطا١ٖ تعٌٜ اؿاد١ إٔ ؾايطادض ، ساد١ ناْت إشا أَا
 :  ؿاد١

 ٱَاّا شنطٙ ،( ايطعاّ تطعِ َٔ بأؽ ٫) قاٍ أْ٘ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ ابٔ عٔ َٓكٍٛ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  ٚمٛٙ إطم ب٘ ٜٚككس ايٟٓٛٚ قشش٘ بإغٓاز ايبٝٗكٞ ٚأخطد٘ ، أٓس ٚاٱَاّ ايبداضٟ

 اؿػٔ ٜؿعٌ نإ نُا ، قػرل يكيب َهػ٘ يٛ نُا ، َٚهػ٘ ايطعاّ شٚم إٍ تسعٛ قس اؿاد١ إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ابٓ٘ ٫بٔ ايبكطٟ

 إٔ َع ، ي٘ هٛظ ؾإْ٘ قا٥ُا ُهُض أٚ اٱْػإ اغتٓؿل إشا ، ٚا٫غتٓٓؿام إهُه١ ع٢ً ايكٝاؽ:  ايجايح ايسيٌٝ
 .  ّذ٘ ثِ ؾُ٘ إٍ إا٤ ٜسخٌ اٱْػإ

 اؿٓاب١ً ٚبعض إايه١ٝ ِٖٚ ، َطًكا بايهطا١ٖ قاٍ َٔ أَا ؟ اؿهِ ؾُا دٛؾ٘ إٍ ثِ سًك٘ إٍ ؾٛقٌ ايطعاّ شام إشا
 زخٌ ؾإشا ، ايبكل ٗ ٜػتككٞ إٔ عٓسِٖ ؾًٝعَ٘ ، شاد١يً هٛظ إْ٘ قاٍ َٔ قٍٛ ع٢ً ٚأَا ، ٜؿطط:  ٜكٛيٕٛ ؾإِْٗ ،

 .  ٜؿطط ؾإْ٘ ؾ٤ٞ دٛؾ٘ إٍ ٚزخٌ ، ٜػتكل مل إشا ٚأَا ، ٜؿطط مل دٛؾ٘ إٍ ؾ٤ٞ

ٍَٵهؼٴ:  اهلل ضٓ٘ قا ًِوٺ ٚٳ ٟٛٔ عٹ ُٳُٗا ٚدٳسٳ ٚإٕ ، ق ٘ٹ ٗ طع ًُِو ٜٚٳشٵطٴّ ، أؾطط سًكٹ ُٴتٳشٳ ايعٹ ٌٴاِي ًَعٳ إٕ ًِّ  . ٔضَٜك٘ بٳ
 : بايعًو ايؿطط

 :  قػٌُ إٍ ٜٓكػِ ايعًو

 .  ٜتشًٌ عًو -1

 .  ٜتشًٌ ٫ عًو-2

 ؾإْ٘ ٜتشًٌ نإ إشا ايعًو ٖصا ، ؾُ٘ ٗ اٱْػإ عًه٘ إشا ٜصٚب ايصٟ ، ايطز٤ٟ ايعًو ٜتشًٌ ايصٟ بايعًو ٚإطاز
 ٚإطزاٟٚ( ايؿطٚع) قاسب شنطٙ نُا ، شيو ع٢ً اٱْاع ايعًِ أٌٖ َٔ طا٥ؿ١ شنط ٚقس ، ابتًع٘ إشا اٱْػإ ٜؿطط
 .  ٚغرلُٖا ، اٱْكاف ٗ اهلل ضٓ٘
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 :  إصٖب ٗ خ٬ف ؾٝ٘ ؟ َهػ٘ اؿاٍ ٖصٙ ٗ ي٘ هٛظ ؾٌٗ ، َٓ٘ إتشًٹٌ بكل ثِ ، ؾُ٘ ٗ ؼًٌ إشا

 ضٓ٘ قسا١َ ابٔ( إكٓع) قاسب ب٘ دعّ ايصٟ ٖٚٛ ، هٛظ ٫ أْ٘ ، اهلل ضٓ٘ إطزاٟٚ شنط نُا:  إصٖب َٔ ايكشٝض
 ( . اٱقٓاع)ٚ ،( إٓت٢ٗ) ٚقاسب ،( ايهبرل ايؿطح) ٚقاسب ،( إػين) ٗ قسا١َ ٚابٔ ، اهلل

 :زيًِٝٗ
 . ايعباز٠ إبطاٍ إٍ ٜ٪زٟ ٖٚصا ، ؾذٛؾ٘ سًك٘ إٍ ؾٝسخٌ ، ضٜك٘ َع إتشًٌ ٖصا َٔ ؾ٤ٞ هطٟ إٔ بس ٫ ٭ْ٘ -

 إاتٔ ٚتبعِٗ ، ايهبرل ايؿطح ٚقاسب ، إػين ٗ قسا١َ ابٔ شنطٙ ، َهػ٘ ي٘ داظ يؿع٘ إٕ:  إصٖب ٗ ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  اهلل ضٓ٘

 :أزيتِٗ

 .  يؿع٘ بٌ ، ٜسخً٘ مل ٖٚٛ ، دٛؾ٘ إٍ إؿطط اٱْػإ ٜسخٌ إٔ ٖٛ إُٓٛع إٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 .  ب٘ ٜؿطط مل سًك٘ إٍ ٜسخً٘ ٚمل ضطب بػٛاى اٱْػإ اغتاى إشا ، طبايط ايػٛاى ع٢ً قٝاغا:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 :  إتشًٌ غرل ايعًو

 :  ق٫ٕٛ ؟ ٫ أٚ ب٘ ٜؿطط ؾٌٗ ، اؿًل إٍ طعِ َٓ٘ ٜٓعٍ ٫ٚ اٱْػإ ّهػ٘ ، قٜٛا عًها نإ إشا

 ضأٟ ٖٚٛ ، ٚاؿٓاب١ً ، ؿاؾع١ٝٚاي ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ، أؾطط سًك٘ ٗ طعُ٘ ٚدس ٚإٕ ، َهطٚٙ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 . سًك٘ ٗ طعُ٘ هس نإ إشا ، وطّ أْ٘ إٍ:  ٚد٘ ٗ اؿٓاب١ً ٚشٖب ، ٚايٓدعٞ ، ايؿعيب
 :  أزيتِٗ

ِٴ ايعًَو ّهؼ ٫: ) قايت ، عٓٗا اهلل ضنٞ سبٝب١ أّ عٔ أثط:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ  َٛقٛف ، ايبٝٗكٞ عٓس أثط ٖٚٛ(  ايكا٥
 .   عًٝٗا

 .  َهطٖٚا ؾهإ ، ايعطـ ٜٚٛضخ ، ايطٜل ٚهُع ، ايبًػِ ٚهًب ، ايؿِ ِوًٹب أْ٘:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 . ٚد٘ ٗ اؿٓاب١ً شٖب إيٝ٘ ، سًك٘ ٗ طعُ٘ ٚدس إٕ ايكا٥ِ ب٘ ٜؿطط ٫ٚ ، ٜهطٙ إتشًٌ غرل إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 : زيًِٝٗ

 ، أن٬ ٜعتدل ٫ٚ ، أدعا٩ٙ تتشًٌ ٫ يعًوا ٖصا ٭ٕ ، ْؿػ٘ ايعًو عٔ َٓش٬ يٝؼ سًك٘ ٗ اٱْػإ هس َا إٔ -
 . ٜأنً٘ ٚمل ، ّهػ٘ مل أْ٘ َع ، سًك٘ ٗ اؿٓعٌ طعِ هس ؾإْ٘ ، ٚمٛٙ عٓعٌ قسَ٘ يطذ َٔ َجٌ ؾٗٛ

 ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ٜؿطط مل سًك٘ ٗ طعُ٘ ٚدس ٚإٕ ، ايهطا١ٖ َع ، إتشًٌ غرل ايعًو َهؼ هٛظ:  ايجايح ايكٍٛ
 .  ايٓدعٞ ٚإبطاِٖٝ ، ٚعطا٤ ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ ضأٟ ٖٚٛ ، ٚد٘ ٗ ١ًٚاؿٓاب ، ٚد٘ ٗ

 :  أزيتِٗ

 ، ؾٝب١ أبٞ ابٔ أخطد٘( يًكا٥ِ ايعًو َهؼ ٗ بأغا تط٣ ٫ ناْت) عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ أثط:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  ّهػ٘ إٔ يًكا٥ِ ؾٝذٛظ ، إتشًٌ غرل ايعًو ٗ ٖٚصا:  قايٛا

 .  ؾُ٘ ٗ سكا٠ ٚنع يٛ نُا ؾٗٛ ، ؾ٤ٞ َٓ٘ ايكا٥ِ سًل إٍ ٜكٌ ٫ ٭ْ٘:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
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 : ايطادض

 ٜػا٤ ٚ٭ْ٘ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ أقشاب شنطٖا اييت يًع١ً ، َتُاغها نإ يٛ ست٢ ، ايعًو ّهؼ إٔ يًكا٥ِ ٜهطٙ أْ٘
 طعِ َٔ هس َا ٭ٕ ؛ ب٘ ؿططٜ ٫ ؾإْ٘ سًك٘ ٗ طعُ٘ ٚدس ٚإٕ ، ي٘ َهطٚٙ ٖٚٛ ، ضَهإ ْٗاض ٗ ٜعًٹو َٔ ايعٔ
 .  أعًِ ٚاهلل ، ناؿٓعٌ ٖٛ ٚإِا ، عٓ٘ َتش٬ً يٝؼ ؾإْ٘

 .  أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٢ًٚق ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس
ُٳٗا ٚٳدٳسٳ ٚإٕ) :  قٛي٘ ًِكٹ٘ ٗ َطعٵ  ايعًو طعِ ٚدس ٚإشا ، أؾطط سًك٘ ٗ شاق٘ ايصٟ ايطعاّ طعِ ٚدس إشا ( َأِؾَططٳ سٳ
 ٚدس إشا ٜؿطط مل ايبكل ٗ ٚاغتكك٢ شاق٘ ؾإشا ، يًشاد١ هٛظ ايطعاّ شٚم إٔ ٚتكسّ ، أؾطط سًك٘ ٗ إتشًٌ غرل

  . ٜؿطط ؾإْ٘ ٜػتكل مل إشا ٚأَا ، سًك٘ ٗ طعُا
ًُِو ٜٚٳشٵطٴّ: )  قٛي٘ ٌٴ ايعٹ ًِّ ُٴتٳشٳ ًَعٳ إٕ اِي  مل إشا ٚأَا ، ضٜك٘ بًع إٕ وطّ إتشًٌ ايعًو إٔ ٜط٣ إ٪يـ إٔ تكسّ(  ٔضَٜك٘ بٳ
 ٚايؿطاب ايطعاّ إزخاٍ ٖٛ إؿطط بإٔ ٚعًًٛا(  ايهبرل ايؿطح ، إػين ، إكٓع) ٗ ايصٟ ٖٚٛ ، وطّ ؾ٬ ايطٜل ٜبًع
 َا يؿغ إشا ايططب ايػٛاى ع٢ً بايكٝاؽ ٚعًًٛا ، ب٘ َؿطط غرل ؾٝهٕٛ ، ؾ٤ٞ دٛؾ٘ إٍ ٜسخٌ مل ٖٚٓا ، دٛؾ٘ إٍ

 ٗ ، ا٭قشاب أنجط ب٘ دعّ ايصٟ ٖٚٛ ، إتشًٌ ايعًو َهؼ ؼطِٜ إصٖب َٔ ايكشٝض إٔ تكسّ ٚ ، َٓ٘ ؼًٌ
 .  ضٜك٘ َع هطٟ ايطعِ ٭ٕ اؿًل إٍ ؾ٤ٞ زخٍٛ َٔ ايتشطظ دسا ٜكعب ٭ْ٘ ؛ ٓت٢ٗٚإ اٱقٓاع

 ٍٙٴ:  اهلل ضٓ٘ قا ٔٵ ايُكب١ًُ ٚتٴِهطٳ ُٳ  .  ؾٳٗٛتٳ٘ تٴشٳطُِّى يٹ
 : يًكا٥ِ ايكب١ً سهِ
 :  أقٛاٍ ع٢ً يًكا٥ِ ايكب١ً ٗ ايؿكٗا٤ اختًـ ٚقس ، كب١ًاي ٗ اهلل ضِٓٗ ايعًِ أٌٖ ن٬ّ تكسّ

 .  اهلل ضِٓٗ إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ؼطنٗا مل أّ ؾٗٛت٘ سطنت ، َطًكا ايهطا١ٖ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ

 :  أزيتِٗ

 ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٚغرل:  قايٛا( ٱضب٘ أًَههِ ٚنإ) قايت عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  اَطأت٘ تكبٌٝ ي٘ ؾٝهطٙ ، َجً٘ يٝؼ

 بإغٓاز ؾٝب١ أبٞ ابٔ أخطد٘(  يًكا٥ِ ايكب١ً ٜهطٙ نإ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عُط ابٔ إٔ) ْاؾع عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 . قشٝض

 .  ايعًُا٤ َٔ فُٛع١ عٔ إٓصض ابٔ شنطٙ ، يًكا٥ِ ايكب١ً ؼطِٜ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 : زيًِٝٗ

 قٌ إٔ ؾعًِ { انهَّْْمِ إِنََ انصَِّْبوَ ؤَرًٌُِّا ثُىَّ..  نَكُىْ انهَّوُ كَزَتَ يَب ًَاثْزَغٌُا ثَبشِشًُىٍَُّ فَبنْأٌََ} ٜكٍٛ ٍٚتعا تباضى اهلل ٭ٕ -
 ٚايؿطاب ايطعاّ إٔ نُا سطاَا ايكب١ً ؾتهٕٛ ، ايٓٗاض ٗ ٫ ايًٌٝ ٗ ٖٛ إِا ضَهإ ٗ ٚايؿطب ٚا٭نٌ ا٫غتُتاع

 .  أٜها سطاّ

 ْٗٛض قٍٛ ٖٚصا ، تهطٙ ٫ ؾإْٗا ؾٗٛت٘ ؼطى مل إٕ ٚأَا ، ؾٗٛت٘ سطنت إٕ يًكا٥ِ ايكب١ً نطا١ٖ : ايجايح ايكٍٛ
 شٖب إيٝ٘ ٚ ، ٚاؿػٔ ، ٚايؿعيب ، نـعطا٤ ايتابعٌ َٔ ١ًْٚ ، ٚعا٥ؿ١ ، ٖطٜط٠ ٚأبٞ ، عُط ضأٟ ؾٗٛ ، ايعًِ أٌٖ

 . ٚإغشام ، ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ
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 ؾ٤ٞ ٫ٚ ، ٜؿطط ؾ٬ أْعٍ يٛ ٚأْ٘ ، سعّ ابٔ عٔ إؿٗٛض ٖٚٛ ، يًكا٥ِ ٚإباؾط٠ ايكب١ً اغتشباب:  بعايطا ايكٍٛ
 .  عًٝ٘

 سسٜجإ ٚؾٝ٘ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ ابٔ عٔ ثابت قشٝض ٖٚٛ ، ٚايؿاب ايؿٝذ بٌ ايتؿطٜل:  اـاَؼ ايكٍٛ
 . ٜجبتإ ٫ َطؾٛعإ

 .  تهطٙ ٫ ؾإْٗا ؾٗٛت٘ ؼطى مل إٕ َؿَٗٛ٘( : ؾٗٛت٘ سطنت إٕ: ) قٛي٘
 : ايكّٛ غتؿػس أْٗا ظٔ إشا ايكب١ً سهِ

 :  قٛيٌ ع٢ً إػأي١ ٖصٙ ٗ ايعًُا٤ اختًـ ؟ ٫ أٚ ايكب١ً ي٘ ػٛظ ؾٌٗ ، بإْعاٍ قَٛ٘ غٝؿػس أْ٘ اٱْػإ ظٔ إشا

 .  اهلل ضِٓٗ اؿٓؿ١ٝ َصٖب إٍ ٜٚٓػب ، ١ايكبً تهطٙ باٱْعاٍ قٝاَ٘ ؾػاز ظٔ إشا أْ٘: ا٭ٍٚ ايكٍٛ

 ٚ ، ْؿػ٘ اؿهِ ؾٝأخصإ ، ٚايهِ إباؾط٠ َٚجًٗا ، غٝٓعٍ أْ٘ ظٔ إشا ، َطًكا يًكا٥ِ ايكب١ً ؼطّ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘

 : زيًِٝٗ

 أْ٘ ٜعًِ ٕٔ ؾٝٗا ضخل أسسا أعًِ ٫:) اهلل ضٓ٘ ايدل عبس ابٔ اٍق ٚيصا ، سطاّ ؾإْ٘ ٜكٝٓا احملطّ إٍ ٜٛقٌ َا ٭ٕ -
 (. قَٛ٘ ٜؿػس َا َٓٗا عًٝ٘ ٜتٛيس

 : ايطادض

 احملطّ ٚغ١ًٝ ٭ٕ ؛ عًٝ٘ وطّ ؾإْ٘ غٝٓعٍ أْ٘ ٕؼ أٚ نِ أٚ باؾط أٚ قبٌ إشا أْ٘ ايكا٥ِ ظٔ إشا أْ٘ ، ايجاْٞ ايكٍٛ ٖٛ
 .  قط١َ

ٍٚغٹٝب١ٺ َنصٹبٺ ادتٓابٴ ٜٚٳذٹبٴ: اهلل ضٓ٘ قا ِٕ  .  ٚؾٳتٵ

 ٖٛ ايكٝاّ َٔ ٚإككٛز ، بطنت٘ ٚتصٖب اٱْػإ قّٛ تٓكل اييت ، إع١ٜٛٓ بإؿططات ايعًُا٤ بعض ٜػُٝٗا َا ٖصٙ

 قَجْهِكُىْ يٍِْ انَّزٍَِّ عَهََ كُزِتَ كًََب انصَِّْبوُ عَهَْْكُىُ كُزِتَ آَيَنٌُا انَّزٍَِّ ؤَُّّيَب َّب} ٚتعاٍ تباضى اهلل قاٍ ٚيصا ، ايتك٣ٛ سكٍٛ

 ٜكٍٛ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٚايٓيب ، ايتك٣ٛ إطاز بٌ ، ٚتعطٝؿ٘ ػٜٛع٘ يٝؼ ايكٝاّ َٔ ؾإككٛز ، {رَزَّقٌٌَُ نَعَهَّكُىْ
 ٗ ٖٚٛ ، صقا٥ِ اَط٩ إْٞ:  ؾًٝكٌ قاتً٘ أٚ أسس غاب٘ ؾإٕ ، ٜكدب ٫ٚ ٜطؾح ؾ٬ أسسنِ قّٛ ّٜٛ نإ ٚإشاط 

 قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ أبٞ سسٜح َٔ ٚدا٤ ، ٖطٜط٠ أبٞ سسٜح َٔ ، ايكشٝشٌ
ٌٳ ب٘ ٚايعٌُ ايعٚض قٍٛ ٜسع مل َٔط  ، ايبداضٟ اٱَاّ أخطد٘ص ٚؾطاب٘ طعاَ٘ ٜسع إٔ ٗ ساد١ هلل ؾًٝؼ ٚاؾٗ

 ٫ أْٗا ع٢ً ايعًِ أٌٖ ٚعا١َ ، ايكّٛ بطن١ تصٖب احملطّ ٚايه٬ّ طّاحمل ٚايٓعط ٚايػب ٚايؿتِ ٚاي١ُُٝٓ ؾايػٝب١
 أٌٖ ٚعا١َ ، ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ عٔ َٓكٍٛ ٖٛ نُا ، قشٝض قَٛ٘ ٚإٔ ، ايكا٥ِ قٝاّ تؿطط
 إَا ب٘ إطاز ،( ايعٚض قٍٛ ٜسع مل َٔ) ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٚقٛي٘ ، قٝاَ٘ تٓكل يهٓٗا ، عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ

ٚٳضٻ ٭ْ٘ ، قطّ قٍٛ نٌ:  أٚ ، ايهصب  ؾٗٛ ، قطّ أَط بهٌ ايعٌُ:  إطاز( ب٘ ٚايعٌُ) ٚقٛي٘ ، اؿل ططٜل عٔ اظٵ
 مل ؾُٔ ، اؿًِ ٚعسّ ، ٚايطٝـ ، ايػؿ٘ باؾٌٗ إطاز (ٚاؾٌٗ) ، اؿل ططٜل عٔ ايبعس ٖٛ ٚايعٚض ، ايعٚض ٗ زاخٌ
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 قاٍ نُا ، اؿًِ ٚعسّ ايػؿا١ٖ ع٢ً ٜطًل ٚاؾٌٗ ، ٚؾطاب٘ طعاَ٘ ٜسع إٔ ٗ ساد١ هلل ٝؼؾً ا٭ؾٝا٤ ٖصٙ ٜسع
 :  ايؿاعط

ٔٵ ٫ أ٫ ٌٳ ،،، عًٝٓا أسسٷ ٜٳذًٗ  . اؾاًٖٝٓا دٌٗ ؾٛمٳ ؾٓذٗ

 .  وًِ ٫ٚ عًِٝٗ ٜػؿ٘ أْ٘ إطاز

 ع٢ً هب ْعِ ، َٓ٘ ؾا٥س٠ ؾ٬ كّٛباي ساق١ً ايتك٣ٛ تهٔ مل ؾإشا ، ايتك٣ٛ سكٍٛ ٚغاٜت٘ ٚيب٘ ايكّٛ َٔ ؾإككٛز
 .  ؾ٤ٞ َٓ٘ ي٘ وكٌ مل َٚككٛزٙ ، ٚخ٬قت٘ ، قَٛ٘ مثط٠ يهٔ ، ّػو إٔ إط٤

ٍٔټ:  اهلل ضٓ٘ قا ُٳٔ ٚغٴ ِٳ يٹ ِٷ ٔإِّٞ: )  قُٛي٘ ؾٴتٹ  ( . قٳا٥ٹ

 ، ٜكدب ٫ٚ ٜطؾح ؾ٬ أسسنِ قّٛ ّٜٛ نإ إشا) ٚغًِ آي٘ ٚع٢ً عًٝ٘ اهلل ق٢ً قٛي٘ ٖطٜط٠ أبٞ سسٜح ٗ دا٤
 ، ٚإداق١ُ ٚايؿكام ايػباب ٗ غاب٘ َٔ َع ٜتُاز٣ أ٫ أدٌ َٔ ، (قا٥ِ اَط٩ إْٞ ؾًٝكٌ قاتً٘ أٚ أسس غاب٘ ؾإٕ

 .  قا٥ِ أْٞ عًٝو أضز إٔ َٔ َٓعين ايصٟ:  قاٍ نأْ٘ ، عًٝ٘ ايططٜل ؾٝكطع

 .  أٍٚ باب َٔ ايكا٥ِ ع٢ً ؼطّ يهٔ ، اخل.. ٚايػٝب١ ٚايػب ايؿتِ ؾُٝعا ع٢ً وطّ أْ٘ اؾُٝع عٓس ب٘ إػًِ َٚٔ

 ؾٝٗا اختًـ إػأي١ ٖصٙ ؟ بٗا ٜػط أّ ٚايٓؿٌ ايؿطض ٗ بٗا هٗط ٌٖٚ ؟( قا٥ِ إْٞ) بكٛي٘ ايكا٥ِ هٗط ٌٖ يهٔ
:  يٛد٘ ٚدٗا ٚخاقُ٘ ٘ؾاُ ٕٔ ٜكٍٛ اٱْػإ إٔ إطاز ٌٖ ، اؿسٜح ؾِٗ ٗ اـ٬ف ع٢ً َبين ٚخ٬ؾِٗ ، ايعًُا٤

 ؟ َػبتو عًٝو أضز ست٢ نعٝؿا يػت ؾأْا ، عًٝو أتهًِ إٔ َٔ قٝاَٞ ّٓعين ، عًٝو أضز ؾًٔ:  أٟ ؟ قا٥ِ إْٞ
 ٗ اختًؿٛا ؟ قٝاَٞ ىسف بطز أضز ؾ٬ ، قا٥ِ إْٞ ْؿؼ ٜا:  ؾٝكٍٛ ، ْؿػ٘ َع اٱْػإ ٜتشسخ إٔ:  إطاز إٔ أٚ

 . أقٛاٍ ث٬ث١ ع٢ً ، ايعباض٠ ٖصٙ قٍٛ ٗ اختًؿٛا عًٝ٘ ٓا٤ٚب  ايجاْٞ أٚ ا٭ٍٚ ٖٛ ٌٖ إطاز
 : ؟ تكاٍ َٚت٢ قا٥ِ إْٞ ايًِٗ بعباض٠ اؾٗط
 .  اهلل ضِٓٗ اؿٓاب١ً شٖب إيٝ٘ ، ايٓؿٌ زٕٚ ايؿطض ٗ بٗا هٗط ؾاُ٘ أٚ أسس غاب٘ إشا أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ

 : زيًِٝٗ

 أٌٖ ٜكٍٛ ٚيصا ، قا٥ِ ضَهإ ْٗاض ٗ اؾُٝع ، ؾٝ٘ ٜؿذلنٕٛ نًِٗ ٚايٓاؽ ، بعٝس ؾٝ٘ ا٤ايطٜ ؾٮٕ ايؿطض أَا -
 اـُؼ ايكًٛات:  َجٌ ، ايػايب ٗ ، ؾٝٗا ضٜا٤ ٫ ْٝعا ايٓاؽ ٜعًُٗا اييت إؿذلن١ ا٭عُاٍ:  عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ

 ٗ غطا ايًؿغ ٖصا ٜكٍٛ ٚإِا ، إػذس إٍ ٜصٖبٕٛ نًِٗ ؾايٓاؽ إػذس إٍ شٖبت إشا ٭ْو ، ضَهإ ٚقٝاّ ،
ُٸع ٭ْ٘ ، ايطٜا٤ إٍ شيو ٜ٪زٟ ٫ ست٢ ايٓؿٌ  .  ب٘ اهلل زلٸع زلع َٚٔ ، ٜػ

 .  قٍٛ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، قٍٛ ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ٚايٓؿٌ ايؿطض ٗ ، َطًكا ٜػط أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ

 : زيًِٝٗ

 .  ايطٜا٤ إٍ ٜ٪زٟ أْ٘ ، ايػابل ايتعًٌٝ -

 ؾٝذ اختٝاض ٖٚٛ ، قٍٛ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، قٍٛ ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، قٍٛ ٗ اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، َطًكا هٗط أْ٘:  ايجايح ايكٍٛ
 . اهلل ضِٓٗ ؾٝدٓا ٚاختٝاض ، ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ
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 : أزيتِٗ
 إشا أَا ، ب٘ ٚاؾٗط ، ايًػإ قٍٛ إٍ شٖب أطًل إشا ٚايكٍٛ ،( قا٥ِ إْٞ ؾًٝكٌ) ٖطٜط٠ أبٞ ؿسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 ب٘ سسثت َا){ََقٌُلُ ثًَِب انهَّوُ ُّعَزِّثُنَب نٌَْنَب ؤََْفُغِيِىْ فِِ ًََّقٌُنٌٌَُ}تعاٍ اهلل قاٍ َكٝسا ٜأتٞ ؾإْ٘ ايٓؿؼ قٍٛ ب٘ أضٜس
 .  ( أْؿػِٗ

 .  قا٥ُا نْٛ٘ ايطز َٔ عّ٘ٓ إِا ، عًٝ٘ ايطز عٔ عادعا يٝؼ أْ٘ ٜػاب٘ ايصٟ يًؿدل يٝبٌ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 .  زيٌٝ إٍ وتاز ايٓؿٌ زٕٚ بايؿطض ٚتكٝٝسٙ ، َكٝس غرل َطًكا دا٤ اؿسٜح إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
ٍغٴشٕٛض ٚتٳِأخٹرلٴ: اهلل ضٓ٘ قا  . 

 ٚإطاز ، ايؿعٌ:  َهَُٛا ب٘ إطاز ،( ؾعٍٛ) قٝػ١ ٗ ٚايؿتض ايهِ بٌ عاز٠ ايتؿطٜل ٜٚصنط ، ايػٌ بهِ:  ايػشٛض
 .  ْؿػ٘ ايؿعٌ ع٢ً ٜطًل ٚايػٴشٛض ، إأنٍٛ ايطعاّ ع٢ً ٜطًل ؾايػٻشٛض ، ب٘ إؿعٍٛ:  َؿتٛسا ب٘

 : ايػشٛض سهِ

 .  اهلل ضِٓٗ ايعًِ أٌٖ بٌ خ٬ف ب٬ غ١ٓ ٚايػشٛض ، ايػشٛض ٜ٪خط إٔ يًُتػشط ٜػٔ
 :أزيتِٗ 

 َتؿلص بطن١ ايػشٛض ٗ ؾإٕ تػشطٚاط:  قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ أْؼ عٔ:  ا٭ٍٚ يسيٌٝا
 .  عًٝ٘

 قٝآَا بٌ َا ؾكٌط: قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ايعام بٔ عُطٚ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ؾاضق١ ٚع١َ٬ ، غ١ٓ ؾٝهٕٛ ، ٜتػشطٕٚ ٫ ايهتاب ٚأٌٖ ، َِػً اٱَاّ أخطد٘ص ايػشط أن١ً ايهتاب أٌٖ ٚقٝاّ

 .  ب٘ ا٫ٖتُاّ ؾٝٓبػٞ ، ٚايٓكاض٣ ٚايٝٗٛز إػًٌُ بٌ

 ايػشٛض بٗصا عًٝهِط:  قاٍ ٚغًِ آي٘ ٚع٢ً عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، نطب َعسٟ بٔ إكساّ عٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 ٖٚصا ، ايدلن١ ؾٝ٘ ؾأثبت ،  ا٭يباْٞ دٛزٙ بإغٓاز ٚايطدلاْٞ ، ايٓػا٥ٞٚ ، أٓس اٱَاّ أخطد٘ص إباضى ايػسا٤ ٖٛ ؾإْ٘
 ٜٓتكـ ٫ٚ ، نعؿا هس ؾإْ٘ ٜتػشط مل ٚإشا ، ٚق٠ٛ ْؿاطا ْؿػ٘ َٔ ٜط٣ تػشط إشا اٱْػإ ؾإٕ ، ؾٝ٘ إؾهاٍ ٫

 .  ق٠ٛ ْؿػ٘ ٗ هس ؾإْ٘ تػشط إشا أَا ، ٚعطـ داع ٚقس إ٫ ايٓٗاض

 َٔ يكطب٘ ؛ ايػسا٤ عًٝ٘ أطًل ٭ْ٘ ؛ دسا تأخرلٙ ع٢ً زيٌٝ ٖصا:  ؾاؾٛاب ؟( إباضى ايػسا٤) قاٍ ٕاشا:  قا٥ٌ قاٍ ؾإٕ
 .  ايًٌٝ آخط إٍ ايػشٛض تأخرل أزي١ َٔ ٖٚصا ، ايكباح ؛ ايػس٠ٚ

 : ايػشٛض تأخرل سهِ

 .  عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ عا١َ عٓس ، غ١ٓ ايػشٛض تأخرل

 :تِٗأزي 

 اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ َع تػشطْا: )  قاٍ عٓ٘ اهلل ضنٞ ثابت بٔ ظٜس عٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ أْؼ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 وػبٕٛ ناْٛا ٭ِْٗ ؛ عًٝ٘ َتؿل(  آ١ٜ ٔػٌ: قاٍ ؟ بُٝٓٗا َا قسض نإ نِ:  قًت ، ايك٠٬ إٍ قُٓا ثِ ، ٚغًِ عًٝ٘

 .  ٜػرلا نإ ٛقتاي إٔ ع٢ً ؾسٍ ، آ٫ت عٓسِٖ َا ، بايكطإٓ
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 أّ ابٔ ٜ٪شٕ ست٢ ٚاؾطبٛا نًٛاط: قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ايًٌٝ آخط ٗ ٜأنًٕٛ ناْٛا أِْٗ ع٢ً زيٌٝ ٖٚصا ، ايبداضٟ اٱَاّ أخطد٘ص ايؿذط ٜطًع ست٢ ٜ٪شٕ ٫ ؾإْ٘ ، َهتّٛ

 .  ايؿذط طًٛع قبٌٝ

 ايؿذط ق٠٬ أزضى إٔ غطعيت تهٕٛ ثِ ، أًٖٞ ٗ أتػشط نٓت: ) قاٍ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ غٌٗ سسٜح:  يحايجا ايسيٌٝ
 .  دسا ايػشط أن١ً ٜ٪خط نإ أْ٘ ع٢ً ٜسٍ ٖٚصا ، ايبداضٟ اٱَاّ أخطد٘(. ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب َع

 ، إؾطاضّا ايٓاؽ أعذٌ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً قُس أقشاب نإ: ) قاٍ ، َُٕٝٛ بٔ عُطٚ أثط: ايطابع ايسيٌٝ
 ٜٚ٪خطٕٚ ، دسا ايؿطٛض ٗ ٜبهطٕٚ ، زٜسِْٗ نإ ٖٚصا ، ايٟٓٛٚ قشش٘ بإغٓاز ايبٝٗكٞ أخطد٘(. غشٛضّا ٚأبطأِٖ
 .  ايػشٛض

 ايؿذط إٍ أقطب نإ َٚا ، ايكٝاّ ع٢ً ايتكٟٛ ب٘ إككٛز ٭ٕ ؛ ايػشٛض تأخرل تكتهٞ ٚاؿه١ُ:  اـاَؼ ايسيٌٝ
 .  أسٝاْا غاع١ عؿط٠ ٔؼ إٍ تكٌ اييت ، ايط١ًٜٛ ايكٝـ أٜاّ ٗ اق١خ ، ي٘ أعٕٛ نإ

 : ؟ ٜتػشط مب

 ٜٚسٍ ، ايػ١ٓ ب٘ ؼكٌ ؾطب٘ أٚ ايكا٥ِ أنً٘ إشا ٚؾطب أنٌ عًٝ٘ ٜطًل َا نٌ إٔ ع٢ً ايعًِ أٌٖ بٌ خ٬ف ٫
 بعض دا٤ت يهٔ ، طعاّ زٕٚ طعاّ ع٢ً ٜٓل ٚمل ،( َهتّٛ أّ ابٔ ٜ٪شٕ ست٢ ٚاؾطبٛا نًٛا) سسٜح عًٝ٘

 غشٛض ْعِط قاٍ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، ٖطٜط٠ أبٞ نشسٜح ، ايهعـ َٔ ْٛع أغاْٝسٖا ٗ اييت ا٭سازٜح
 ، غعٝس أبٞ ٚسسٜح ،  ٚا٭ضْا٩ٚط ، ا٭يباْٞ ٚقشش٘ ، سبإ ٚابٔ ، ٚايبٝٗكٞ ، زاٚز أبٛ أخطد٘ ، صايتُط إ٪َٔ

 اهلل ؾإٕ ، َا٤ َٔ دٳطع١ أسسنِ ٜٳذٵطٳع إٔ ٚيٛ ، تسعٛٙ ؾ٬ ، بطن١ أنً٘ ايػشٛضط قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ
 ٚا٭سازٜح ، اهلل ضِٓٗ ا٭يباْٞ ٚسػٓ٘ ، ايٟٓٛٚ ٚنعؿ٘ ، أٓس اٱَاّ أخطد٘ صإتػشطٜٔ ع٢ً ٜكًٕٛ ٥٬َٚهت٘

 .  بعهِٗ ضأ٣ نُا ايكش١ أٚ اؿػٔ إٍ تكٌ ضَا ، بعها بعهٗا ٜعهس ضَا يهٔ ، نعـ ؾٝٗا

ٌٍٴ: اهلل ضٓ٘ قا  .  ؾٹِطٕط ٚتٳعذٝ
 : ايؿطط تعذٌٝ سهِ

 ٗ نُا ، ايكا٥ِ أؾطط ايؿُؼ غطبت ؾإشا ، با٭شإ ٫ ، ايؿُؼ بػطٚب َعًل ٚايؿطط ، ايؿطط تعذٌٝ ايػ١ٓ َٔ
 ، ٖٗٓا َٔ ايٓٗاض ٚأزبط ، ٖٗٓا َٔ ايًٌٝ أقبٌ إشاط قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، ٓ٘ع اهلل ضنٞ عُط سسٜح

 .  اٱؾطاض ٚقت سإ إػطب ٚقت ٚزخٌ إ٪شٕ تأخط ؾًٛ ، بإ٪شٕ َطتبطا ٚيٝؼ ، عًٝ٘ َتؿل صايكا٥ِ أؾطط ؾكس

 ؟ ايكطم بػٝاب َعًل اؿهِ إٕ أّ ؟ ٖصا ٜ٪ثط ؾٌٗ ، ؾسٜس٠ ٓط٠ ٖٓاى تهٕٛ أٚ ، دسا ؾسٜسا ايه٤ٛ ٜهٕٛ أسٝاْا
 اٱْػإ ؾإٕ ، ايٛقت ؼػب اييت ايسقٝك١ ايػاعات َع ٚاٯٕ ، ي٘ أثط ؾ٬ قٟٛ ْٛض بكٞ ٚيٛ ، ايؿُؼ بػٝاب ٜتعًل

 .  عػابٗا اٱْػإ ؾٝؿطط ، َتٓا١ٖٝ بسق١ تطقس ؾإْٗا ، بػٗٛي١ ايؿُؼ غطٚب َٔ ٜتأنس إٔ ٜػتطٝع

 :  ايتعذٌٝ أزي١

 غرل ايٓاؽ ٜعاٍ ٫ط قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ايػاعسٟ غعس بٔ غٌٗ عٔ:   ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 . عًٝ٘ َتؿلص ايؿطط عذًٛا َا
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ط :  غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ ، ايكسغٞ اؿسٜح ٗ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ أبٞ سسٜح:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 بإغٓاز سبإ ٚابٔ ، ٚايبٝٗكٞ ، ايذلَصٟ ، أٓس اٱَاّ أخطد٘ص ؾططا أعذًِٗ إيٞ عبازٟ أسب:  دٌ ٚ عع اهلل قاٍ

 . نعٝـ

 عا٥ؿ١ ع٢ً َٚػطٚم أْا زخًت: ) قاٍ عط١ٝ أبٞ عٔ ، ايتعذٌٝ ع٢ً ٜٚسيـ ، قٟٛ سسٜح ٖٓاى:  ايجايح ايسيٌٝ
 ٜٚعذٌ اٱؾطاض ٜعذٌ أسسُٖا ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً قُس أقشاب َٔ ضد٬ٕ إ٪ٌَٓ أّ ٜا ؾكًٓا عٓٗا اهلل ضنٞ

 قًٓا:  قاٍ ؟ ايك٠٬ ٜٚعذٌ اٱؾطاض ٜعذٌ ايصٟ أُٜٗا:  قايت ، ايك٠٬ ٜٚ٪خط اٱؾطاض ٜ٪خط ٚاٯخط ، ايك٠٬
 أٟ ، َػًِ اٱَاّ أخطد٘(  غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ٜكٓع نإ نصيو: قايت(  َػعٛز ابٔ ٜعين)  عبساهلل

 عٔ تػأٍ مل ؾإْٗا ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ ؾك٘ إٍ ٚاْعط ، ٚايك٠٬ ايؿطط ٜعذٌ نإ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٕ
 ٜعذٌ َٔ تعطف إٔ تطٜس ٚإِا ، ٜ٪خط َٔ َعطؾ١ ٗ شلا َكًش١ ٫ ؾٗٞ ، ٜعذٌ ايصٟ عٔ غأيت ٚإِا ، ٜ٪خط ايصٟ
 ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾعٌ عٔ باٱخباض وكٌ إككٛز ٚ٭ٕ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾعٌ ٚاؾل ٭ْ٘

 .  عٓ٘ اهلل ضنٞ َػعٛز ابٔ ؾعٌ ٚاؾك٘ ايصٟ

 ٚٗ ، ايعإٌ ضب ٗ خايؿٛا ، ؾ٤ٞ نٌ ٗ كايؿ١ ، ا٭ؾل ٜٚعًِ ، ايٓذّٛ تؿتبو ست٢ ؾططِٖ ٜ٪خطٕٚ ايطٚاؾض
 ق٢ً ايٓيب اٜػبٛ إٔ ٚأضازٚا ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب أقشاب ٚٗ ، ايهتاب ٚٗ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب
 غرل إشلا ٚأيٹٗٛا ، اهلل غرل ٚعبسٚا ، اهلل ضٓ٘ َايو اٱَاّ قاٍ نُا ، أقشاب٘ ؾػبٛا ، ٜػتطٝعٛا ؾًِ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل
 .   اؿػٌ ٚغرل اؿػٌ ٖٚٛ ، تعاٍ اهلل

 اْان ٚعجُإ عُط إٔ)  ايطٓٔ عبس بٔ ٓٝس عٔ ، ايؿاؾعٞ ٚٱَاّ ، َايو اٱَاّ ططٜل عٔ سسٜح ٜط٣ٚ يهٔ
 أُْٗا ٖصا َٚع٢ٓ ،(  ضَهإ ٗ ٚشيو ، ايك٠٬ بعس ٜؿططإ ثِ ، ا٭غٛز ايًٌٝ إٍ ٜٓعطإ سٌ إػطب ٜكًٝإ
 ، اهلل ضٓ٘ ايؿاؾعٞ ٱَاّ عٔ ايٟٓٛٚ ْٚٳكٌ ، ايٟٓٛٚ شنط نُا ، قشٝش١ بأغاْٝس ثابت أثط ٖٚصا ، ايؿطط ٗ ٜتأخطإ

 َٔ بٌ ؾطم ٚمث١ ، بايتأخرل ايؿه١ًٝ ٭دٌ ٜتعُساْ٘ أُْٗا َعٓاٙ ؼٚيٝ ، اؾا٥ع باب َٔ شيو إٔ ٜطٜإ ناْا أُْٗا
 . اؾٛاظ ٜط٣ أْ٘ أدٌ َٔ ٜ٪خط َٔ ٚبٌ ، ايؿه١ًٝ إزضاى أدٌ َٔ ٜ٪خط

 ضنٞ ايكشاب١ ؾإٕ ٚإ٫ ، ٚغرلٙ إطزاٟٚ شنط نُا ، دا٥ع شيو إٔ يٝبٝٓا أخطا إِا ، عُٓٗا اهلل ضنٞ إُْٗا:  ٚقٌٝ 
 ، عُط ضأٟ ٜعاضض ٫ٚ ، تػشطا ٚأبطأِٖ إؾطاضا ايٓاؽ أعذٌ ناْٛا ، َُٕٝٛ بٔ عُطٚ ثطأ ٗ نُا ، عِٓٗ اهلل

 ايٓيب ؾكٍٛ - أعًِ ٚاهلل بعٝس ٖٚٛ - ايتأخرل ؾه١ًٝ ٜطٜإ أُْٗا ثبت ٚإٕ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب قٍٛ ٚعجُإ
 .  ؾعًُٗا ع٢ً َكسّ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً

 ٍّٳ ؾإٕ ضٴَطبٺ، ع٢ً: اهلل ضٓ٘ قا ُٵطٷ، عٴسٹ ّٳ ؾإٕ ؾتٳ  .  ؾُا٤ٷ عٴسٹ
 : ؟ ٜؿطط مب

 عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ نإ: ) قاٍ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ أْؼ سسٜح َجٌ ، نعـ أغاْٝسٖا ٗ أسازٜح ؾٝ٘ دا٤ ٖصا
 أخطد٘( َا٤ َٔ سػٛات سػا ٜهٔ مل ؾإٕ ، ؾتُرلات ضطبات ٜهٔ مل ؾإٕ ، ضطبات ع٢ً ٜكًٞ إٔ قبٌ ٜؿطط ، ٚغًِ

 .  ايعًِ أٌٖ بعض ٜٚكشش٘ ، ايساضقطين ٚقشش٘ ، ٚايساضقطين ، ٚايذلَصٟ ، زاٚز أبٛ
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 هس مل ؾإٕ ، ُط ع٢ً ؾًٝؿطط أسسنِ أؾطط إشاط:  قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، ايهيب عاَط بٔ غًُإ ٚسسٜح
 ، خع١ّ ٚابٔ ، ٚايذلَصٟ ، سبإ ابٔ ٚقشش٘ ، نعٝـ إغٓازٙ يهٔ ، اـُػ١ أخطد٘ص ٛضطٗ ؾإْ٘ َا٤ ع٢ً ؾًٝؿطط

 غًُإ عٔ ايطا١ٜٚ ايهب١ٝ ايطباب ؾٗاي١ ؛ ٜجبت ٫ نعٝـ بأْ٘ ايعًُا٤ عًٝ٘ سهِ يهٔ ، ايصٖيب ٚٚاؾك٘ ، ٚاؿانِ
 .  ايهيب عاَط ابٔ

 هس مل ؾإٕ ، ضطبا ٜأنٌ ، ب٘ ؾٝ٪خص ، سػٓ٘ ٚبعهِٗ قشت٘ بعهِٗ ٜط٣ أْؼ سسٜح ، نعـ ؾٝٗا ا٭سازٜح
 ع٢ً ٜؿطط إٔ اٱْػإ ٜػتطٝع ، ايططب ؾإٔ ٗ َتٝػط ا٭َط اٯٕ ، هلل ٚاؿُس ، َا٤ ؾع٢ً هس مل ؾإٕ ، ؾتُطات

ّٳ ضطب  ؾانطٜٔ هعًٓا ٚإٔ ، ٜٓككٓا ٫ٚ َٓٗا ٜعٜسْا ٚإٔ ، ؾهطٖا ٜٚطظقٓا ، ْعُت٘ عًٝٓا ٜسِٜ إٔ اهلل ْػأٍ ، نً٘ ايعا
 .  إػًٌُ ٚإخٛآْا مٔ ، طاعت٘ ٗ َػتعًُٝٓٗا ، بٗا َكطٜٔ َعذلؾٌ شلا

 ٚإٍ ، ٚايتُط ايططب َاز٠ إٍ ْعطٚا ٭ِْٗ ؛ س٣ًٛ ٜأنٌ أْ٘ ٚغرلِٖ ايؿاؾع١ٝ شنط ؾكس ، ُٚطا ضطبا هس مل إٕ
 ، ايسّ ٗ ؼ٬ً ٚأؾس ، ٖهُا أغطع أْٗا - أعًِ ٚاهلل - ايتُط أنٌ َٔ ٚاؿه١ُ ، عاي١ٝ ايػهط ْٚػب١ ، ؾٝٗا اؿ٠ٚ٬

 ٜؿطط ٜكٍٛ ٚبعهِٗ ، أعًِ ٚاهلل ، غهط١ٜ َٛاز ٭ْٗا ؛ غطٜعا َٓٗا اٱْػإ ٜٚػتؿٝس ، ايبسٕ أعها٤ إٍ ٚٚق٫ٛ
 . َا٤ ع٢ً

 .  ايػشٛض ٗ قٌٝ َجًُا ، بأؽ ؾ٬ ٚايتُط ايططب بػرل أؾطط ٚيٛ

 ٍٍٴ: اهلل ضٓ٘ قا  .  ضٳزٳٚٳ َا ٚقٛ
 : اٱؾطاض عٓس ٜكٍٛ َا

 : أسازٜح ؾٝٗا دا٤ ، أٜها نعٝؿ١ إٛنع ٖصا ٗ ٚاٯثاض

 يو ايًِٗط: قاٍ أؾطط إشا نإ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ ابٔ عٔ:  ا٭ٍٚ اؿسٜح
 ؾٝ٘ ، نعٝـ ٖٚٛ ايػين ٚابٔ ايساضقطين أخطد٘ صايعًِٝ ايػُٝع تأْ إْو ، َٓا ؾتكبٌ ، أؾططْا ضظقو ٚع٢ً ، قُٓا
 طا٥ؿ١ ؾصٖب ، َعٌ ابٔ ٚنصب٘ ، ٚايساضقطين ، أٓس اٱَاّ نعؿ٘ ٚقس ، عٓذل٠ بٔ ٖطٕٚ بٔ إًو عبس ازل٘ ضدٌ
 عٔ ٚايبٝٗكٞ ، زاٚز أبٞ عٓس ٚ.  ٚا٭يباْٞ ، ٚاؿاؾغ ، ايكِٝ ابٔ َِٓٗ ، اؿسٜح ثبٛت عسّ إٍ ايعًِ أٌٖ َٔ نبرل٠
 .  أٜها نعٝـ ٖٚٛ ،..(  ٚأؾططت..  قُت: ) بًؿغ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ َعاش

 ايعُأ شٖب:  قاٍ أؾطط إشا ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ نإط ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عُط ابٔ عٔ:  ايجاْٞ اؿسٜح
 ٚابٔ ، زاٚز أبٛ أخطد٘ ، صاهلل ؾا٤ إٕ ا٭دط ٚثبت:  ضٚا١ٜ ٚٗ ، اهلل ؾا٤ إٕ ا٭دط ٚٚدب ، ايعطٚم ٚابتًت ،

 ساضا اؾٛ نإ إشا َا َكٝس اؿسٜح ٖٚصا ، نعؿ٘ ٜط٣ ٚايبعض ، ٚا٭يباْٞ ، قسا١َ ابٔ ٚسػٓ٘ ، ٚايساضقطين ، ايػين
 . ايعُأ َٓ٘ شٖب أْ٘ عًٝ٘ قسم ؾكس ، عطؿاْا نإ ٚإشا ،

ٍَٴتتابعٶا كها٤ٴاي ٜٚٴػٵتٳشٳبټ:  اهلل ضٓ٘ قا  . 
 : َتتابعا ايكها٤ سهِ

 . َتتابعا ايكها٤ ٜٚػتشب:  ٜكٍٛ اهلل ضٓ٘ إ٪يـ
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 ٚأبٞ ، ٚأْؼ ، عباؽ ابٔ ضأٟ ٖصا ، بٛادب ٚيٝؼ َػتشب َتتابعا ايكها٤ إٔ ع٢ً ايعًِ أٌٖ عا١َ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 ، اؿٓؿ١ٝ َٚصٖب ، إس١ٜٓ ٚأٌٖ ، ٚإغشل ، ا٭ٚظاعٞ َصٖب ٖٛٚ ، ٚايجٛضٟ ، ٚفاٖس ، ق٬ب١ ٚأبٞ ، ٖطٜط٠

 .  ايعًِ أٌٖ عا١َ ، ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ
 : أزيتِٗ
 .  ايص١َ إبطا٤ ٗ أغطع ٭ْ٘ :  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 .  ا٭زا٤ وهٞ ايكها٤ ٚ٭ٕ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 .  َتتابعا ايكها٤ أٚدب َٔ خ٬ف َٔ ٚيًدطٚز :  ايجايح ايسيٌٝ

 أٜاّ َٔ ؾعس٠:  ٜكٌ مل ، َكٝس٠ غرل َطًك١ دا٤ت اٯ١ٜ ٖٚصٙ ، {ؤُخَش ؤََّّبوٍ يٍِْ فَعِذَّحٌ} تعاٍ ٚيكٛي٘ : ايطابع ايسيٌٝ
 .  َتتابعات أخط

 ٚزاٚز ، ٚايؿعيب ، ايٓدعٞ عٔ َطٟٚ ٖٚٛ ، عُط ٚابٔ ، نعًٞ ، ايكشاب١ بعض عٔ ايٛدٛب سهٞ : ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ايعاٖطٟ

 :  يًِٝٗز

 ٫ٚ ؾًٝػطزٙ ضَهإ قّٛ عًٝ٘ نإ َٔط:  قاٍ أْ٘ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ ٜط٣ٚ سسٜح -
 . ٚايساضقطين ، ايٓػا٥ٞ ايطٓٔ عبس ٚأبٛ ، َعٌ بٔ و٢ٝ نعؿ٘ ثابت غرل يهٓ٘ ٚايبٝٗكٞ ، ايساضقطين أخطد٘ صٜكطع٘

 :  ايطادض

 َا ٜسضٟ ٫ إهًـ ؾإٕ ، إهًـ ش١َ إبطا٤ ٗ غطع١ ؾٝ٘ ٭ٕ ، هب ٫ٚ ايتتابع ٜػتشب أْ٘ ؾو ٫ٚ ، اؾُٗٛض قٍٛ
 ، ؾشٝشا قشٝشا ٜٓاّ أٚ ، اٯخط٠ أٌٖ َٔ ٜهٕٛ بػاعات بعسٖا ، َعاؾ٢ قشٝشا اٱْػإ ٜهٕٛ ، ي٘ ٜعطض
 .  بطٓت٘ ٜطٓٓا إٔ اهلل ْػأٍ ، ايكٝا١َ ّٜٛ قبض إ٫ ٜكشٛ ٫ٚ ، اي١َٛٓ ٚاي١َٛٓ

 : ضَهإ َٔ ايٛادب قها٤ قبٌ ايتطٛع قٝاّ

 :  قٛيٌ ع٢ً إػأي١ ٖصٙ ٗ ايعًُا٤ اختًـ ؟ ضَهإ َٔ ايٛادب قها٤ قبٌ ايتطٛع قٝاّ هٛظ ٌٖ

 .  ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، َطًكا ضَهإ قها٤ قبٌ ايتطٛع قٝاّ هٛظ أْ٘ : ا٭ٍٚ ايكٍٛ

 : زيتِٗأ
 إ٫ أقهٝ٘ إٔ أغتطٝع ؾُا ، ضَهإ َٔ ايكّٛ ع٢ً ٜهٕٛ نإ : ) قايت ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 ؾٝ٪خص ، عًٝ٘ َتؿل(  غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل بطغٍٛ أٚ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ َٔ ايؿػٌ ، ؾعبإ ٗ
 قها٤ إ٫ نًٗا ايػ١ٓ ٗ تكّٛ ٫ عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ إٔ ٜعكٌ ٫ ٭ْ٘ ، ضَهإ قها٤ قبٌ تتطٛع ناْت أْٗا َٓ٘

 ٚعطؾ١ ، سسٜجٗا بجبٛت ايكٍٛ ع٢ً ٚايبٝض ، ؾٗط نٌ َٔ أٜاّ ٚث٬ث١ ٚاـُٝؼ اٱثٌٓ ٜٚؿٛتٗا ، ؾعبإ ٗ ضَهإ
 .   ايؿان١ً ا٭ٜاّ َٔ شيو ٚغرل ، اؿذ١ شٟ َٔ ايعؿط ٚأٜاّ ، ٚعاؾٛضا٤
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:  ٜٚكٍٛ إدايـ ٜأتٞ قس ، تكّٛ تهٔ مل عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ إٕ:  ٜكاٍ قس ٭ْ٘ ؛ ١ٝٓظ قت١ًُ اؿسٜح ٚز٫ي١
 ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً تػعسٙ ٚنْٛٗا ، َٓٗا ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ٕها١ْ شيو ، تكّٛ تهٔ مل أْٗا يٓؿطض

 .  قطع١ٝ يٝػت اؿسٜح ي١ز٫ إٔ إِٗ ، ؾاٖس ٚظٚدٗا تطٛعٗا َٔ أؾهٌ ٜهٕٛ قس ، ضناٙ قٌ ٗ ٚتهٕٛ ،

 زخٌ اٱْػإ إٔ ؾًٛ ، نايك٠٬ ، ؾعًٗا قبٌ ٚقتٗا ٗ ايتطٛع ؾذاظ ، َٛغع ٚقت شات عباز٠ أْٗا:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ، ٜتطٛع ؾذعٌ ، غاع١ ضبع أٚ زقا٥ل عؿط ايٛقت َٔ بكٞ أٚ ، اٱَاّ ٜأت ٚمل ، أضبعا ايعٗط ضاتب١ ٚق٢ً ، إػذس
ٌٔ ضنعتٌ ٜكًٞ  .  هٛظ ْعِ ؟ هٛظ ٌٖ ، ضنعت

 .  قبً٘ ايتطٛع داظ ايؿٛض ع٢ً هب ٫ نإ ؾإشا ، ايؿٛض ع٢ً هب ٫ ايكها٤ إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ

 بعض عٓسِٖ نإ ٚإٕ ، ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ، َطًكا ضَهإ قها٤ قبٌ ايتطٛع ٜهطٙ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ايكٍٛ ١ًْ ٖصا يهٔ ، ايتؿك٬ٝت

 : زيًِٝٗ

 . ايٛادب ايكها٤ تأخرل شيو َٔ ًٜعّ ٭ْ٘ -
 .  اهلل ضِٓٗ اؿٓاب١ً شٖب ٚإيٝ٘ ، ضَهإ َٔ ايٛادب قها٤ قبٌ ايتطٛع وطّ أْ٘:  ايجايح ايكٍٛ 

 :  أزيتِٗ

 َٔ ٚعًٝ٘ ، تطٛعا قاّ َٔط قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 شلٝع١ ابٔ ٚؾٝ٘ ، با٫نططاب َعٌ ٖٚٛ ، أٓس اٱَاّ أخطد٘ص ٜكَٛ٘ ست٢ َٓ٘ ٜتكبٌ ٫ ؾإْ٘ ، ٜكه٘ مل ؾ٤ٞ ضَهإ

 .  ٜجبت ٫ ؾاؿسٜح ، َذلٚى ٚضدٌ ،

 قبٌ بايكٝاّ ايتطٛع ؾكاغٛا ، ناؿر ، أزا٥ٗا قبٌ ايتطٛع ٜكض ؾًِ ، إاٍ ددلاْٗا ٗ زخٌ عباز٠ أْٗا:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ور إٔ قبٌ ْؿ٬ ور إٔ أضاز اٱْػإ إٔ ؾًٛ ، اؿر َٔ ايٛادب ؾعٌ قبٌ باؿر يتطٛعا ع٢ً ضَهإ قها٤

 .  إاٍ ٜسخً٘ اؾدلإ إٔ ظاَع ، َجً٘ ؾٗصا ، ايٛدٛب إٍ اْكطف ايٛادب

 ، ايؿاؾع١ٝ إ٫ ايعًِ أٌٖ ْٗٛض قٍٛ ع٢ً ، ايؿٛض غبٌٝ ع٢ً ٚادب اؿر ؾإٕ ، دسا بعٝس ايكٝاؽ ٖصا بإٔ:  ْٛقـ
 ٗ إ٫ ايكها٤ تكّٛ ٫ عا٥ؿ١ ناْت ٚيصا ، ايؿٛض غبٌٝ ع٢ً ٚيٝؼ ، ايذلاخٞ غبٌٝ ع٢ً ٚادب ؾٗٛ ايكها٤ اٚأَ

 .  ٚاغع أَطٙ ايكها٤ إٔ ع٢ً ٜسٍ ٖا ، ؾعبإ

 :  ايطادض

 قها٤ قبٌ ٜتطٛع أ٫ يٲْػإ ا٭ٍٚ نإ ٚإٕ ، َطًكا ضَهإ قها٤ قبٌ ايتطٛع هٛظ ٚأْ٘ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 اؿسٜح ٗ تعاٍ اهلل قاٍ ٚيصا ، ايتطٛع َٔ أؾهٌ ايٛادب أزا٤ إٔ اعًِ:  شيو ٜؿعٌ ٕٔ ؾٝكاٍ ، عًٝ٘ ايٛادب
 ؾُٔ ٚيصا ، اٱْػإ ع٢ً ٚدب َا ؾ٤ٞ أؾهٌ ،ص عًٝ٘ اؾذلنت ٖا إيٞ أسب بؿ٤ٞ عبسٟ إٍ تكطب َاط ايكسغٞ

 ايكسق١ إٔ ْؿػ٘ قطاض٠ ٗ ، ايكسق١ ؾهٌا٭ إٔ ٜٚط٣ ، ٜٚتكسم أ٫ٚزٙ ْؿك١ ٗ ٜككط ايٓاؽ بعض إٔ ايععِٝ اـطأ
 ثِ بايٛادب اٱْػإ ٜبسأ ، ٚغ١ٓ تطٛع ايكسق١ ٚإٔ ، ٚادب١ ا٭٫ٚز ع٢ً ايٓؿك١ إٔ ْٚػٞ ، ا٭ععِ ا٭َط ٖٞ

 يٛ:  ٜكٍٛ ؾٝدٓا ، ؾان١ً أٜاَا قازف قس ؾٝهٕٛ ، بايؿؿا٤ عًٝ٘ اهلل ّٔ ، عصض ٭ٟ اٱْػإ ٜتأخط قس يهٔ ، بايٓاؾ١ً
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 عؿط ٗ قاّ أْ٘ يٛ:  ؾُج٬ ، قٝاَٗا ع٢ً إطتب ايؿهٌ ع٢ً وكٌ يعً٘ ، ايٛادب ب١ٝٓ ، ايؿان١ً ا٭ٜاّ ٖصٙ قاّ
 بأؽ ٫ أْ٘ ايعًِ أٌٖ ْٗٛض ، ٜكهٞ ٫ أٚ اؿذ١ شٟ عؿط ٗ ٜكهٞ ٌٖ ، خ٬ف ؾٝٗا َػاي١ ٖٚٞ ، اؿذ١ شٟ

 َٔ أٜاّ عًٞ:  ؾكاٍ ، اؿذ١ شٟ عؿط قازف أْ٘ يٛ يهٔ ، ٚغرلٙ عٓ٘ اهلل ضنٞ عًٞ عٔ ايهطا١ٖ ٚتط٣ٚ ، بايكها٤
:  ايؿٝذ ٜكٍٛ ، ؾٝٗا ايكاحل ايعٌُ أدط يٞ ٚوكٌ ، ايؿان١ً ا٭ٜاّ ٖصٙ ٗ عًٞ ايٛادب١ ا٭ٜاّ غأقّٛ ، ضَهإ

 ٗ ٜكّٛ ٫ أْ٘ ٜط٣ ايػًـ بعض نإ ٚإٕ ، عًٝ٘ ايٛادب بأزا٤ شَت٘ بط٥ت ؾكس ي٘ وكٌ مل ؾإٕ ، ي٘ وكٌ يعً٘
 ، ايٓاؾ١ً ؾٝٗا ٜكّٛ بٌ ، عًٝ٘ ايٛادب ٗ ٜكطؾٗا أ٫ ؾٝٓبػٞ ، ْٚاؾ١ً تطٛع أٜاّ ايعؿط ا٭ٜاّ ٖصٙ ٭ٕ ؛ ايعؿط ا٭ٜاّ

 أَه٢ أْ٘ إهًـ ٖصا ع٢ً ٜكسم أيٝؼ:  ٜكاٍ ، إؾهاٍ ؾٝ٘ ٖصا يهٔ ، عًٝ٘ ايٛادب أخط٣ أٚقات ٗ ٜكّٛ ثِ
 ع٢ً ؾٝشكٌ ، شيو غرل أٚ َػتشب أٚ ادبٚ ، ايكٝاّ ْٛع عٔ ايٓعط بػض ، ب٢ً ؟ قا٥ُا ايعؿط ا٭ٜاّ ٖصٙ

 إٍ أسب ؾٝٗٔ ايكاحل ايعٌُ أٜاّ َٔ َا) قاٍ اؿسٜح ٗ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٚايٓيب ، اؿسٜح ٗ إطتب ا٭دط
 يهٔ ، ايٛادب أٚيٝا زخ٫ٛ ؾٝٗا ٜسخٌ ايكاؿ١ ٚا٭عُاٍ ، أطًل بٌ ، َػتشب١ قاؿ١ بأعُاٍ ٜكٝسٙ مل....(  اهلل

 ٚأزضى ، ضَهإ َٔ قها٤ اٱْػإ ع٢ً نإ ؾإشا ، ب٘ بأؽ ؾ٬ ي٘ تبع ٚايٓؿٌ ايٛادب أْ٘ ٣ْٛ ٚيٛ ، ايٛادب ٜٟٓٛ
 شٟ ٚعؿط ٚعطؾ١ عاؾٛضا٤ ٗ هعً٘ أٚ ، ايبٝض ٗ هعً٘  أٚ ، ؾٗط نٌ َٔ أٜاّ ث٬ث١ ٗ أٚ ، ا٫ثٌٓ ٗ هعً٘ ، اثٌٓ

 ا٫ْتٗا٤ ٜؿذلط ٌٖ ؾػٝأتٞ ؾٛاٍ َٔ ايػت غ٣ٛ  ، عًٝ٘ ايٛادب ٜٚ٪زٟ ، ا٭ٜاّ ٖصٙ ؾه١ًٝ ٜسضى ست٢ ، اؿذ١
 . أعًِ ٚاهلل ، ضَهإ قها٤ َٔ

 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ّٚايػ٬ ٚايك٠٬ ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس

ٍإٍ ٜٳذٛظٴ ٫ٚ:  اهلل ضٓ٘ إ٪يـ قا ٕٕ  .  عٴصٵٕض غرٔل َٔ آخٳطٳ ضَها

ٕٕ: ) قٛي٘  إٔ ايع١ًُٝ ؾطط َٚٔ ، ٚايٕٓٛ ا٭يـ ٚظٜاز٠ يًع١ًُٝ ايكطف َٔ ٖٓٛع أْ٘ ضَهإ ٗ ا٭قٌ( : ضَها
 يكاٍ َعٝٓا ضَهاْا قكس ٚيٛ ، ؾٝٓكطف ، َٓهط ٖٓا ٖٚٛ ، ايع١ًُٝ عًٝ٘ تٓطبل مل ْهط٠ نإ ؾإٕ ، َعطؾ١ ِا٫غ ٜهٕٛ

ٕٳ إٍ:   . ضَها

 .  عصض غرل َٔ آخط ضَهإ إٍ ايكها٤ تأخرل هٛظ ٫
 : أزيتِٗ
 شَت٘ ؿتػٌؾت ، آخط ضَهإ عًٝ٘ غٝأتٞ ٭ْ٘ ؛ اٯخط ضَهإ إٍ ضَهإ َٔ ايكها٤ ٚقت إٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 .  اٯخط ٚضَهإ ضَهإ بٌ َا ٜكهٞ إٔ ؾٝذب ، اؾسٜس بطَهإ

 ، ضَهإ ٗ ايكّٛ عًٞ ٜهٕٛ نإ) قايت ، عًٝ٘ إتؿل ٗ ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ سسٜح عًٝ٘ ٚزٍ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ( .َين ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ٕها١ْ ٚشيو ، ؾعبإ ٗ إ٫ أقهٝ٘ إٔ أغتطٝع ؾ٬

 أٚ ، اٯخط ضَهإ ست٢ َطن٘ ب٘ ٚاغتُط َطٜها ٜهٕٛ نإٔ ، يعصض ايتأخرل نإ إشا َؿَٗٛ٘( : عصض غرل َٔ: ) قٛي٘
 َٔ ايكها٤ ٗ داظ ، ا٭زا٤ ٗ ايتأخرل داظ إشا ٭ْ٘ ؛ ايتأخرل ي٘ داظ ، اٯخط ضَهإ إٍ غؿطٙ ٚاغتُط َػاؾطا نإ
 .  أٍٚ باب

 ٌٍٳ ؾإٕ: اهلل ضٓ٘ قا ّٴ ايَكها٤ٹ َع ؾعًٝ٘ َؾعٳ ٌٕ إطعا ِّ َٹػه ّٕ يه ٜٛ  . 

 بٌ ؾٝٗا كتًـ َػأي١ ٖٚٞ ، ّٜٛ نٌ عٔ َػهٌ ٚإطعاّ ايكها٤ عًٝ٘ ٚدب ، اٯخط ضَهإ إٍ عصض يػرل أخط إشا
 ٚدٛب عسّ ٜؿٝس كطإٓاي ظاٖط إٔ َع ، عِٓٗ اهلل ضنٞ ايكشاب١ عٔ ايٓكٌ ا٫خت٬ف ٚغبب ، اهلل ضِٓٗ ايعًُا٤

 :  قٛيٌ ع٢ً اهلل ضِٓٗ ايػًـ اختًـ ايكطإٓ ظاٖط َع ايٓكٌ اختًـ ؾًُا ، آخط ؾ٤ٞ

 ٖٚصا ، ّٜٛ نٌ عٔ َػهٌ ٚإطعاّ ايكها٤ آخط ضَهإ إٍ ضَهإ قٝاّ أخط َٔ ع٢ً هب أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 ، ٚإغشل ، ٚا٭ٚظاعٞ ، ٚايجٛضٟ ، رلدب بٔ ٚغعٝس ، ٚفاٖس ، ٖطٜط٠ ٚأبٞ ، عُط ابٔ ٚ ، عباؽ ابٔ عٔ َطٟٚ

 .  ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ َصٖب ٖٚٛ
 : أزيتِٗ

 َٔ ضَهإ ؾٗط ٗ أؾطط ضد٬ إٔ ، ٖطٜط٠ أبٞ سسٜح َٔ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ٜط٣ٚ َا:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ثِ ، أزضن٘ ايصٟ ٜكّٛط ٚغًِ ًٝ٘ع اهلل ق٢ً ايٓيب ؾكاٍ ، آخط ضَهإ أزضن٘ ست٢ ٜكِ ٚمل ، قض ثِ ، َطض
 إبطاِٖٝ:  ايساضقطين ٚقاٍ ، ٚايبٝٗكٞ ، ايساضقطين أخطد٘ص َػهٝٓا ّٜٛ نٌ عٔ ٜٚطعِ ، ؾٝ٘ أؾطط ايصٟ ايؿٗط ٜكّٛ

 .  ٜجبت ٫ نعٝـ ؾاؿسٜح نعٝؿإ ٚدٝ٘ ٚابٔ ، ْاؾع بٔ
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 ؾًِ قّٛ عًٝ٘ َٔ: ) قا٫ عُٓٗا اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ ٚأبا عباؽ ابٔ ؾإٕ ، ٖطٜط٠ ٚأبٞ عباؽ ابٔ أثط:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ٚأَا ، ايٟٓٛٚ ٚقشش٘ ايبٝٗكٞ أخطد٘ ؾكس عباؽ ابٔ أثط أَا ،(  ا٭ٍٚ عٔ ٜطعِ آخط ضَهإ أزضن٘ ست٢ ٜكُ٘

 .  عباؽ ابٔ أثط تكشٝشا ٚا٭نجط ، ا٭ثطٜٔ ٜكشض ايعًُا٤ ٚبعض ، ٚقشش٘ ايساضقطين ؾأخطد٘ ٖطٜط٠ أبٞ أثط

 ايكها٤ إ٫ عًٝ٘ هب ٫ ؾإْ٘ ، اٯخط ضَهإ عٔ ايكها٤ أخط ثِ ، ضَهإ ٗ ايكا٥ِ ؾططأ إشا أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 ، استُا٫ ا٭قشاب بعض ٚشنطٙ ، اؿٓؿ١ٝ َصٖب ٖٚٛ ، ٚايٓدعٞ ، اؿػٔ شٖب إيٝ٘ ، اٱطعاّ زٕٚ ، ؾكط

 .  اهلل ضِٓٗ ؾٝدٓا ٚضدش٘

 :  أزيتِٗ

 مل سٝح ، ؾكط ايكها٤ ايٛادب إٔ ع٢ً ٜسٍ ايكطإٓ ظاٖط ، {ؤُخَشَ ؤََّّبوٍ يٍِْ فَعِذَّحٌ} تعاٍ اهلل قٍٛ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  ضَهإ بعس إٍ قها٤ٙ أخط أٚ ، ٜكُ٘ مل ّٜٛ نٌ عٔ َػهٌ إطعاّ ؾعًٝ٘ أخط َٔ إٔ تعاٍ اهلل ٜصنط

 ٚقت٘ عٔ ايٓصض خطأ إشا اٱْػإ ، ٚا٭زا٤ نايٓصض ، نؿاض٠ بتأخرلٙ عًٝ٘ هب ؾًِ ، ٚادب قّٛ ٚ٭ْ٘:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ؾًٛ ، ايهؿاض٠ عًٝ٘ ػب مل ، ٚقتٗا أٍٚ عٔ ايعباز٠ أزا٤ أخط يٛ:  ٚقايٛا ، قايٛا ٖهصا ، إطعاّ ايكٝاّ َع عًٝ٘ هب مل

 .  عًٝ٘ ػب ٫ اٯخط ضَهإ بعس أخطٙ إشا نصيو ، ايهؿاض٠ عًٝ٘ ػب مل ضَهإ بعس أخط ثِ ، ضَهإ ٗ يعصض أؾطط

 :  ايطادض

 ٚعسّ ، ايص١َ بطا٠٤ ا٭قٌ ٚنصا ، ايكطإٓ ظاٖط ، ؾو ٫ ق١ٜٛ أْٗا ػس ايجاْٞ ايكٍٛ أقشاب أزي١ إٍ ْعطت إشا
 قس ٚأْ٘ ، عِٓٗ اهلل ضنٞ ايهطاّ ايكشاب١ عٔ ايٓكٌ ضأٜت إشا يهٔ ، ٚانض بسيٌٝ إ٫ ؾ٤ٞ إهاب ٚعسّ ، ايتهًٝـ

 ، خ٬ؾ٘ ايكشاب١ َٔ غرلِٖ عٔ ٜٓكٌ ٚمل ، شنط ايصٟ ايهعٝـ اؿسٜح َع َػهٝٓا ّٜٛ نٌ عٔ ٜطعِ أْ٘ عِٓٗ ثبت
 ، ؾٝ٘ أؾطط ايصٟ ضَهإ بعس ايصٟ ضَهإ عٔ أخطٙ ّٜٛ نٌ عٔ ٚاٱطعاّ ايهؿاض٠ إهاب إٍ ايكٍٛ ٖصا ٜطق٢ ؾكس

 ؾإٕ ، عِٓٗ اهلل ضنٞ ايكشاب١ قاي٘ َا ا٭خص يٓا ٜٓبػٞ:  ٜكاٍ ؾكس ، عِٓٗ اهلل ضنٞ ايكشاب١ بآثاض ا٭خص َٔ ٖٚصا
 خايـ ٭ْ٘ ، ظاٖط٠ ٚانش١ يٝػت ايٓل كايؿ١ ٖٚٓا ، آخط قشابٞ قٍٛ أٚ ْكا ىايـ مل َا سذ١ ابٞايكش قٍٛ

 إ٫ عُٓٗا اهلل ضنٞ وهُا إٔ ّهٔ ٫ ٭ْ٘ ؛ ايطؾع سهِ ي٘ ٜهٕٛ قس ٖصا:  ٜكاٍ ٚقس ، ؾشػب ايٓل ظاٖط
 ٜطد٢ ٫ َطض أٚ يهدل ايكّٛ عٜػتط مل َٔ ٭ٕ ؛ ايطؾع سهِ ي٘ يٝؼ بإٔ:  ٜطز ٚقس ، ب٘ وهُإ ؾ٤ٞ ٚعٓسُٖا

 ايهبرل ايؿٝذ ٗ ضأٜ٘ ٖصا ، َعًّٛ ٖٛ نُا عباؽ ابٔ ضأٟ ٖٚصا ، ّٜٛ نٌ عٔ َػهٌ إطعاّ عًٝ٘ هب ؾإْ٘ ، بط٩ٙ
 ؼتٌُ إػأي١ إٔ إِٗ ، ضَهإ بعس إٍ ايكٝاّ أخط َٔ عًٝ٘ ؾكاغا ، َٓػٛخ١ غرل ايبكط٠ آ١ٜ ٚإٔ ، ايهبرل٠ ٚايعذٛظ

 قٛت٘ ي٘ ايجاْٞ ؾايكٍٛ ٜػتطع مل ٚإٕ ، يسٜٓ٘ ٚأسٛط ، يصَت٘ أبطأ أْ٘ ؾو ؾ٬ ٜهؿط إٔ ٱْػإا اغتطاع ؾإشا ،
 .  ٚٚداٖت٘

ٍٕٳ بعسٳ ٚيٛ ، َاتٳ ٚإٕ:  اهلل ضٓ٘ قا  .  آخٳطٳ ضٳَها

 َٚات ايكها٤ أخط ٚإشا ، عٓ٘ ّاٱطعا ٫ٜػكط  إٛت ؾإٕ ، آخط ضَهإ بعس َات ٚإٕ اٱطعاّ عًٝ٘ هب:   أٟ
 َػهٌ إطعاّ إ٫ عًٝ٘ ؾًٝؼ ، إٛت بػبب تعصض قس ايكها٤ ٭ٕ ؛ اٱطعاّ إ٫ عًٝ٘ هب ٫ ؾإْ٘ ، آخط ضَهإ بعس
 ع٢ً ٜعاز ٫ٚ ، عًٝ٘ ٚدب َا أز٣ ٚقس ، شَت٘ بط٥ت ؾكس آخط ضَهإ بعس عٓ٘ ايهؿاض٠ أخطدت ٚإشا ، ّٜٛ نٌ عٔ
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 ايهؿاض٠ ٭ٕ ؛ ؾكط ٚاسس٠ نؿاض٠ تسؾع بٌ ، ٫ ، ايتأخرل عٔ ٚنؿاض٠ ايكٝاّ عٔ نؿاض٠ ْسؾع:  ٚيٝ٘ ٜكٍٛ ، ايهؿاض٠
 ؾٗٞ ، ث٬ث١ عٔ أٚ ، ضَهاٌْ عٔ أٚ ، ضَهإ عٔ ايتأخرل ؾٝ٘ ٜػتٟٛ ٖٚصا ، ٚقت٘ عٔ ايكٝاّ يتأخرل ٚدبت إِا

 ، ؾعً٘ َٔ ٜتُهٔ ٚمل ، يػبب راؿ أخط يٛ نُا ، عًٝٗا ٜعاز ٫ ٚاسس٠ نؿاض٠ عًٝ٘ ؾتذب ، غٛا٤ سس ع٢ً نًٗا
 .  عٓ٘ ب٘ ور َا تطن١ عٓسٙ نإ إشا تطنت٘ َٔ ىطز إٔ ؾايٛادب

 ، ايكها٤ عٔ إطعاَا ، إطعاٌَ عًٝ٘ ؾإٕ ، َات ثِ ايجاْٞ ضَهإ عٔ أخطٙ إشا أْ٘ إٍ:  اهلل ضِٓٗ ايؿاؾع١ٝ ٚشٖب
 .  ٚاسس إطعاّ أْ٘ ؾرلٕٚ اؾُٗٛض ٚأَا ، ايتأخرل عٔ ٚإطعاَا

ٍّٷ ٚعًٝ٘ َاتٳ ٚإٕ: اهلل ضٓ٘ قا ٘ٹ اغتٴشٹبٻ ْٳصٵٕض ق٠ُ٬ أٚ اعتهافٷ أٚ سٳرٌّ أٚ قٛ ٛٳيٹِّ  . َقها٩ٴٙ ي

 إهًـ أٚدبٗا ، ايؿطع أقٌ بػرل ٚادب١ عباز٠ أٚ ايؿطع بأقٌ ٚادب١ عباز٠ عًٝ٘ تهٕٛ إٔ ؾإَا اٱْػإ َات إشا
 أيعّ ؾإشا ، ايٓصض تعطٜـ ٖصا ،( ؾطعا ًٜعَ٘ مل َا ْؿػ٘ ع٢ً إهًـ إهاب: ) ايٓصض ؾإٕ ، يٓصضا:  ٖٚٞ ، ْؿػ٘ ع٢ً

 ٗ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب قاٍ نُا ، عباز٠ نإ إشا ب٘ ٜؿٞ إٔ عًٝ٘ ٚدب ، ؾطعا ًٜعَ٘ ٫ ؾ٦ٝا ْؿػ٘ إهًـ
 ص . ؾًٝطع٘ اهلل ٜطٝع إٔ ْصض َٔط ايكشٝض اؿسٜح

 : إٓصٚض٠ غرل ايبس١ْٝ ايعبازات ٗ يٓٝاب١ا

 ساٍ ٗ عٓ٘ ٜعتهـ ٫ٚ ، أسس عٔ أسس ٜكّٛ ٫ٚ ، أسس عٔ أسس ٜكًٞ ٫ أْ٘ ، عًٝٗا ايؿكٗا٤ اتؿل قس إػأي١ ٖصٙ
:  آخط يؿدل ؾكاٍ ٜكًٞ إٔ ٜػتطٝع َا اٱْػإ إٔ يٛ ، خ٬ف ؾؿٝ٘ اؿر إ٫ ، ا٭زا٤ عٔ عادعا نإ ٚيٛ ، سٝات٘
 قِ:  آخط يؿدل ؾكاٍ ، ٜكّٛ إٔ ٜػتطٝع ٫ نإ ٚيٛ ، ايؿكٗا٤ باتؿام ٜكض ٫ ؾٗصا ، اغتأدطٙ أٚ ، عين قٌ
 . ؾهصيو ، عين اعتهـ:  قاٍ أٚ ، ايؿكٗا٤ باتؿام ٜكض ؾ٬ ، عين

 ، - َػتشب أقً٘ ٗ ٭ْ٘ َٓصٚضا إ٫ ا٫عتهاف ٜهٕٛ إٔ ّهٔ ٫ٚ - اعتهاف أٚ قٝاّ أٚ ق٠٬ ٚعًٝ٘ َات إشا أَا
 عٓٗا عادعا نإ ٚإٕ ، تٓؿع٘ مل نًِٗ ايبؿط عٓ٘ ق٢ً ٚيٛ ، عٓ٘ تك٢ً ٫ ٜكًٗا ٚمل عًٝٗا قازضا نإ إٕ ؾايك٠٬

 بعس غٝأتٞ ، ٜكَٛ٘ إٔ ٜػتطع ٚمل سٝات٘ ٗ عًٝ٘ ايٛادب ايكٝاّ ٚنصا ، عٓ٘ أسس يك٠٬ ٚد٘ ؾ٬ ، عٓ٘ تػكط ؾإْٗا
 .  أٜها ٚغٝأتٞ ، اؿر ٚنصا ،

 : إٓصٚض٠ غرل ايبس١ْٝ ايعبازات ٗ ايٓٝاب١

 َٔ ٚغرلٖا ٚا٫عتهاف ٚايكٝاّ ايك٠٬ ٖٚٞ ، اٱْػإ سٝا٠ ٗ ْٝاب١ تؿعٌ ٫ ايعبازات ٖصٙ إٔ ايؿكٗا٤ اتؿل إشٕ
 .  عادعا ػإاٱْ نإ يٛ ست٢ ٖصا ٜٚطز ، اهلل ؾا٤ إٕ َٛنع٘ ٗ غٝأتٞ خ٬ف ؾؿٝ٘ اؿر أَا ، ايعبازات

 َػأيتٓا ٗ ٜسخٌ ؾ٬ ، بٛادب يٝؼ ٚا٫عتهاف ، عٓ٘ تك٢ً ٫ ؾإْٗا ايك٠٬ أَا ؟ ٖات٘ ساٍ ٗ عٓ٘ تؿعٌ ٌٖ يهٔ
 .  اهلل ؾا٤ إٕ اؿر نتاب ؾؿٞ اؿر ٚأَا ، ؾػٝأتٞ ايكّٛ ٚأَا ،

 ؾًِ ٜعتهـ إٔ ْصض ، ٜكٌ ؾًِ ٜكًٞ إٔ ْصض ، ٜكِ ؾًِ ٜكّٛ إٔ ْصض ، بٗا ٜأت ٚمل إهًـ ْصضٖا اييت ايعبازات
 أٚ قَٛا أٚ ق٠٬ أٚ سذا ْصض إشا اٱْػإ إٔ أؾاز إ٪يـ ؟ َٛت٘ بعس عٓ٘ تؿعٌ ٌٖ ، اٱْؿاش قبٌ َات ، ٜعتهـ
 . إصٖب ٖٚصا ، اغتشبابا ٚيٝ٘ أزاٙ ، ٜ٪زٙ ٚمل َات ثِ اعتهاؾا
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 : إٓصٚض اؿر ٗ ايٓٝاب١

 . اؿر نتاب أٍٚ ٗ ٚغتأتٞ ، ايؿطع بأقٌ ايٛادب اؿر ٗ نايٓٝاب١ إٓصٚض اؿر ٗ ايٓٝاب١

 : إٓصٚض٠ ايك٠٬ ٗ ايٓٝاب١

 :  قٛيٌ ع٢ً إػأي١ ٖصٙ ٗ ايعًُا٤ اختًـ ؟ ٚيٝ٘ ٜكهٝٗا ؾٌٗ ، ٜكًٗا ٚمل َات ثِ ق٠٬ ْصض إشا

 ، ٚإغشل ، ا٭ٚظاعٞ شٖب إيٝ٘ ، اغتشبابا ٚيٝ٘ عٓ٘ قه٢ ٜ٪زٜٗا إٔ بٌق َات ثِ ق٠٬ ْصض َٔ إٔ : ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 ٚبعض ، ايؿاؾع١ٝ َٔ ايػٴبهٞ ٚضأٟ ، ايعاٖط١ٜ َٚصٖب ، إؿطزات َٔ ٖٚٞ ، إصٖب ٖٞ ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً
 .  ايؿاؾع١ٝ

 :  أزيتِٗ

 عٓ٘ قاّ قٝاّ ٚعًٝ٘ َات َٔط:  قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 إٔ ظاَع ، ايكٝاّ ع٢ً إٓصٚض٠ ايك٠٬ قٝاؽ:  أخط٣ ٚبعباض٠  ، إٝت عٔ ايكٝاّ اغتشب ؾكس ، عًٝ٘ َتؿلص ٚيٝ٘
 .  إهًـ ش١َ ٗ ٚادب َُٓٗا ن٬

 - َاتت ثِ ٜعين - بكبا٤ ق٠٬ ْؿػٗا ع٢ً أَٗا دعًت اَطأ٠ عُط ابٔ أَط) ايبداضٟ اٱَاّ شنط َا:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  عِٓٗ اهلل ضنٞ عُط ٚابٔ ، عباؽ ابٔ عٔ َٓكٍٛ ؾٗٛ( مٛٙ عباؽ ابٔ ٚقاٍ) قاٍ(  عٓٗا قًٞ: ) ؾكاٍ

 ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، إٝت عٔ اؿر ٗ ايطٛاف ضنعيت إ٫ إٝت عٔ تكه٢ ٫ إٓصٚض٠ ايك٠٬ إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  أٓس اٱَاّ عٔ اؾُاع١ ْكًٗا ٚا١ٜض ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ

 :  أزيتِٗ

 ٖٚٛ) أسس عٔ أسس ٜكّٛ ٫ٚ ، أسس عٔ أسس ٜكًٞ ٫) قاٍ أْ٘ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ ابٔ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ٖٚٛ ايهدل٣ ٗ ايٓػا٥ٞ أخطد٘( اؿٓط١ َٔ َسا ّٜٛ نٌ َهإ عٓ٘ ٜطعِ ٚيهٔ) عباؽ ابٔ قاٍ(  ق٠٬ نٌ ٗ عاّ

 . قشٝض

ٍٴ بايك٠٬ ؾٝ٘ قاٍ ايصٟ قٛي٘ ٜٚعهس ، قٛي٘ ؾٝططح ، شيو خ٬ف عباؽ ابٔ عٔ ثبت قس بأْ٘:  ـْٛق  عُط ابٔ قٛ
 .  عٓ٘ اهلل ضنٞ

 .  نايكّٛ ؾٝٗا ايٓٝاب١ تكض ؾ٬ ، ددلاْٗا ٗ إاٍ ٜسخٌ ٫ ، قه١ عباز٠ أْٗا:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 ددلاْ٘ ٗ ٜسخٌ ايكّٛ ٭ٕ ؛ ايؿاضم َع قٝاؽ ايكّٛ ٢عً ايك٠٬ قٝاؽ ٭ٕ ؛ ْعط ؾٝ٘ ايتعًٌٝ ٖصا بإٔ:  ْٛقـ
 َػهٝٓا ّٜٛ نٌ عٔ أطعِ ، اٯخط ضَهإ عٔ أخطٙ إشا اٱْػإ إٔ ، عُط ٚابٔ عباؽ ابٔ عٔ ثابت ٖٛ نُا ، إاٍ

 .  َػهٝٓا ّٜٛ نٌ عٔ ٜطعِ ؾإْ٘ ، بط٩ٙ ٜطد٢ ٫ َٚطض يهدل ٜكّٛ إٔ ٜػتطٝع ٫ نإ إشا اٱْػإ إٔ نُا ،

 ؾٝٗا ايٓٝاب١ تكض ؾ٬ ، ٚايعذع بإطض تػكط ٫ٚ ، إهًـ َٔ ؾعًٗا ٜككس ، بس١ْٝ عباز٠ ايك٠٬ إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 . ٖٛ عًٝ٘ ٜعٛز ايٓؿع ٭ٕ ؛

 



  المطيري فهد:  د.  أ الشيخ فضيلة                                                                                                                                                       الصيام كتاب - زادالمستقنع

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتمدمة العلمٌة الدورة
139 

 .  ايكشاب١ قٍٛ َكابٌ ٗ قٝاؽ ٖصا بإٔ:  ْٛقـ 

 عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب اغتؿت٢ عباز٠ بٔ غعس إٔط ، ايكشٝض ٗ عباؽ ابٔ عسٜح ٜػتسٍ إٔ ّهٔ:  ايطابع ايسيٌٝ
 ايطغٍٛ قاٍ َا ، ْصض نٌ ٜؿٌُ ، عاّ ٖٚصا ، عًٝ٘ َتؿلص ْعِ:  قاٍ ؟ أؾأقهٝ٘ ، ْصض ٚعًٝٗا َاتت أَٞ إٕ:  ٚغًِ
 :عَُٛ٘ ع٢ً ؾٝشٌُ عاّ ؾاؿسٜح ، اؿر ْصض أٚ ايكّٛ ْصض أٚ ايك٠٬ ْصض إ٫ عٓٗا اقض  . 

 :ايطادض
 . ايهطاّ ايكشاب١ يؿت٣ٛ ٚشيو ، إٓصٚض٠ ايك٠٬ ٗ إٝت عٔ ايٓٝاب١ ػٛظ ْ٘أ

 : إٓصٚض ا٫عتهاف ٗ ايٓٝاب١

 :  ايػابل ناـ٬ف قٛيٌ ع٢ً خ٬ف إػأي١ ٗ ، ب٘ ٜؿٞ إٔ قبٌ َات ثِ اعتهاؾا ْصض يٛ

 ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإغشل ، ا٭ٚظاعٞ شٖب إيٝ٘ ، إٝت عٔ افا٫عته ٜكهٞ إٔ يًٛيٞ ٜػتشب أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  ا٭قشاب أنجط ٚعًٝٗا ، اؾُاع١ ْكًٗا أٓس اٱَاّ عٔ ضٚا١ٜ ٗ اؿٓاب١ً عٓس إصٖب ٖٚٛ ، ضٚا١ٜ

 :  أزيتِٗ

:  ٜكٌ مل ، اعاَ ٚاؾٛاب ، عاَا ايػ٪اٍ ٚنإ ، بايكها٤ ؾٝ٘ ؾأشٕ ، ايٓصض ٗ عباز٠ بٔ غعس اغتؿتا٤:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  عَُٛ٘ ع٢ً ؾٝبك٢ ، ايك٠٬ إ٫ عٓٗا اقض ، ا٫عتهاف إ٫ عٓٗا اقض

 صٚيٝ٘ عٓ٘ قاّ قٝاّ ٚعًٝ٘ َات َٔط قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  بس١ْٝ عباز٠ َُٓٗا ن٬ إٔ ظاَع ايكٝاّ ع٢ً ا٫عتهاف ؾٝكاؽ ،

 نؿاض٠ ؾعًٝ٘ ، ٜعتهـ إٔ ٜػتطع ٚمل ٜعتهـ إٔ اٱْػإ ْصض ؾًٛ ، اؾ١ًُ ٗ بذلن٘ ػب ايهؿاض٠ إٔ:  ايحايج ايسيٌٝ
ٌّ  . 

 ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ َصٖب َكته٢ ٖٚصا ، ا٫عتهاف ْصض قها٤ ٜؿطع ٫ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  قٍٛ

 :  زيًِٝٗ

 ٫ اؿٝا٠ ساٍ ٚٗ ، عٓ٘ ٜؿعًٗا إٔ اٱْػإ يػرل ٜؿطع ٫ٚ ، ايٓٝاب١ تسخًٗا ؾ٬ ، قه١ ١بسْٝ عباز٠ ا٫عتهاف إٔ -
 .  غرلٙ عٔ ٜتشًُٗا إٔ ٭سس ٜؿطع

 :  ايطادض

 ٜٚ٪خص ، ايػ١ٓ ٗ دا٤ت اييت ، ايعا١َ يًٓكٛم ؛ عٓ٘ ا٫عتهاف ٜكهٞ إٔ يٛيٝ٘ ٜػتشب أْ٘ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 عباز٠ ؾإْ٘ ، ايكٝاّ َجًٗا ،( ايٓٝاب١ تسخًٗا ؾ٬ قه١، بس١ْٝ عباز٠ أْٗا) شنطمت اييت عس٠ايكا ٖصٙ إٕ:  ٜٚكاٍ ، بعَُٛٗا

 ا٭قٌ ، ْعِ ، شنطٚٙ ايصٟ ايتعًٌٝ ٖصا ؾٝبطٌ ، إٝت عٔ ٜكه٢ ايكٝاّ إٔ ايػ١ٓ ٗ دا٤ شيو َٚع ، قه١ بس١ْٝ
 تكه٢ ايبس١ْٝ ايعباز٠ إٔ ايؿطٜع١ ٗ ثبت ٚقس ، ٜػتطٝع ٫ ٖٓا  إهًـ يهٔ ، بٓؿػ٘ إهًـ ٜؿعًٗا ايبس١ْٝ ايعباز٠ إٔ

 .  غرلٙ ايكٝاّ ع٢ً ؾٝكاؽ ، إٝت عٔ
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 : إٓصٚض ايكّٛ ٗ ايٓٝاب١

 .  ٜصنط بايؿ٤ٞ ايؿ٤ٞ باب َٔ تكسّ َٚا ، إ٪يـ َٛنٛع يب ٖٛ ٖصا

 اؿر َتع١ قٝاّ أٚ ، نؿاض٠ قٝاّ أٚ ، ْصض قٝاّ ٚأ ، ٜكَٛ٘ إٔ إهًـ ٜػتطع مل ٚادبا قٝاَا ٜهٕٛ إٔ إَا ايكّٛ
 ٗ ا٫خت٬ف إػأي١ ٖصٙ ٗ اـ٬ف غبب ٚ إػأي١ ٖصٙ ٗ ايػًـ اختًـ ؟ ٫ أٚ عٓ٘ ٜكهٞ إٔ يٛيٝ٘ ٜؿطع ؾٌٗ ،

 ْل عٓسْا ٚدا٤ ،ص ٚيٝ٘ عٓ٘ قاّ قٝاّ ٚعًٝ٘ َات َٔط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب َٔ ْل عٓسْا ، اؿسٜح  ؾِٗ
 ، غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٍ اَطأ٠ دا٤ت:)  قاٍ عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ ابٔ عٔ ، إٓصٚض كٝاّاي ٗ

 ؾكهٝت٘ زٜٔ أَو ع٢ً نإ يٛ أضأٜت: ط  قاٍ ؟ عٓٗا أؾأقّٛ ْصض قّٛ ٚعًٝٗا َاتت أَٞ إٕ: اهلل ضغٍٛ ٜا ؾكايت
 وٌُ ا٭ٍٚ اؿسٜح ٌٖ ، َػًِ اٱَاّ ٘أخطد(  ص أَو عٔ ؾكَٛٞ:ط قاٍ ْعِ: قايت ؟ صعٓٗا شيو ٜ٪زٟ أنإ
 .  اـ٬ف أغباب َٔ ٖصا ؟ عاَا هعٌ ا٭ٍٚ اؿسٜح إٕ أّ ؟ ايٓصض قه١ٝ ٖٚٞ ، خاق١ قه١ٝ ع٢ً

 ، ْؿػ٘ إهًـ بٗا ٜكّٛ ايصٟ ؾإٕ قه١ بس١ْٝ عباز٠ نإ ٕٚا ، قه١ بس١ْٝ عباز٠ ايكٝاّ إٔ اـ٬ف أغباب َٚٔ
 ٖصا ؾكسَٛا ، شيو غرل أٚ ، َٓػٛر أْ٘ أٚ ، َع١ٓٝ ساي١ ع٢ً اؿسٜح ًٓٛا أِْٗ أٚ ، اؿسٜح ٖصا ٜبًػِٗ مل ٚضَا

 .  اؿسٜح ٖصا ع٢ً ا٭قٌ

ّٳ ايٛيٞ قها٤ سهِ َا:  ؾٝكاٍ ، عاّ بؿهٌ غٓتهًِ  ث٬ث١ ؾٝٗا إػأي١ ؟ ايكٝاّ أْٛاع ْٝع ٗ ، َطًكا ٚيٝ٘ عٔ ايكٝا
 :  أقٛاٍ

 .  ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، َطًكا أسس عٔ سسأ ٜكّٛ إٔ هٛظ ٫ أْ٘ : ا٭ٍٚ ايكٍٛ

 :  أزيتِٗ

 َٔ قّٛ ٚعًٝ٘ َات َٔط:  قاٍ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عُط ابٔ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 َٛقٛؾا قشش٘ٚ ، َطؾٛعا نعٝـ ٖٚٛ ، َاد٘ ٚابٔ ، ايذلَصٟ أخطد٘ ، صَػهٝٓا ّٜٛ نٌ عٔ ؾًٝطعِ ، ضَهإ

 .  ٚايبٝٗكٞ ، ايذلَصٟ

 عٓ٘ قاّ قٝاّ ٚعًٝ٘ َات َٔط ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً يكٛي٘ َعاضض ٖٚٛ ، عُط ابٔ قٍٛ َٔ ٖصا بإٔ:  ْٛقـ
 .  آخط قشابٞ قٍٛ أٚ ْكا ىايـ مل َا ، سذ١ ايكشابٞ ٚقٍٛ ، صٚيٝ٘

 أخطد٘( أسس عٔ أسس ٜكٌ ٫ٚ ، أسس عٔ أسس ٜكِ ٫: ) قاٍ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ ابٔ أثط:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  يًٓل َعاضض قشابٞ قٍٛ ، نػابك٘ ٖصا ، ايهدل٣ ٗ ايٓػا٥ٞ

 ايٛادب ؟ ٖٓا ايٛادب َٚا ، ايك٠٬ َجٌ ، ساٍ ٗ ايٓٝاب١ تسخً٘ ؾ٬ ، قه١ بس١ْٝ عباز٠ ايكٝاّ إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 .  َػهٝٓا ّٜٛ نٌ عٔ ٜٴطعِ ، اٱطعاّ إٍ ا٫ْتكاٍ

 دٛاظ ٗ اؿٓاب١ً ٚؾاضى ، اهلل ضِٓٗ اؿٓاب١ً َصٖب ٖٚصا ، ايٓصض إ٫ أسس عٔ أسس ٜكّٛ ٫ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ٚإغشل ، ثٛض ٚأبٛ ، عبٝس ٚأبٛ ، ٚايًٝح ، عباؽ ابٔ ايٓصض قٝاّ
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 :  أزيتِٗ

( ٚيٝ٘ عٓ٘ قاّ قٝاّ ًٝ٘ٚع َات َٔ) قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 . ايٓصض قٝاّ ٖٓا بايكٝاّ ٚإطاز ،

 ، اهلل ضغٍٛ ٜا:  ؾكايت ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب أتت اَطأ٠ إٔط  ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ ابٔ عٔ: ايجاْٞ ايسيٌٝ
 شيو زٟٜ٪ أنإ ، ؾكهٝت٘ زٜٔ أَو ع٢ً نإ يٛ أضأٜت ؾكاٍ ؟ عٓٗا أؾأقّٛ ، ؾٗط قّٛ ٚعًٝٗا َاتت أَٞ إٕ

 سسٜح ؾٝشٌُ:  قايٛا ، ْصض قّٛ ؾٗصا ، ٕػًِ ٚايًؿغ عًٝ٘ َتؿل صأَو عٔ ؾكَٛٞ:  قاٍ ، ْعِ:  قايت ؟ عٓٗا
 ؾٝهٕٛ ، اـام ع٢ً ايعاّ ؾٝشٌُ ، خاق١ أسازٜح ٚعٓسْا ، عا١َ أسازٜح عٓسْا ٭ٕ ؛ ايٓصض قٝاّ ع٢ً عا٥ؿ١
 .  ؾكط ايٓصض ٗ ايكٝاّ

 اَطأ٠ أتت٘ إش غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ عٓس دايؼ أْا بٝٓا )قاٍ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ بطٜس٠ عٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 ضغٍٛ ٜا قايت ،ص إرلاخ عًٝو ٚضزٖا أدطى ٚدب: ط  ؾكاٍ قاٍ َاتت ٚإْٗا ظاض١ٜ أَٞ ع٢ً تكسقت إْٞ ؾكايت

  .َػًِ اٱَاّ أخطد٘ص ( عٓٗا قَٛٞ: ط  قاٍ ؟ عٓٗا أؾأقّٛ ؾٗط قّٛ عًٝٗا نإ إْ٘ اهلل

 عَُٛٗا، ع٢ً تبك٢ ايعا١َ ا٭سازٜح:  ٜكاٍ أّ قشٝض اـام ع٢ً ؼٌُ ا٭سازٜح إٔ ، شنطٚٙ ايصٟ ٖٚصا
 زاخ٬ ٜهٕٛ ٌٖٚ ؟ ؾٝٗا اييت اؿاٍ ع٢ً ؼٌُ قه١ٝ نٌ ، ايعُّٛ ٖصا َٔ ٚأؾطازا قهاٜا تهٕٛ اـاق١ ٚا٭سازٜح

 قها٤ ايعاّ َٔ ٭ٕ ؛( ايتدكٝل ٜكتهٞ ٫ ايعاّ ٜٛاؾل عهِ ايعاّ أؾطاز بعض شنط) إؿٗٛض٠ ايكاعس٠ نُٔ
 ٜكتهٞ ؾ٬ ، غٛاٙ زٕٚ بايٓصض عٓا١ٜ َعٜس اقته٢ خام ٖٚٛ ايٓصض شنط ؾًُا ، ايٓصض أؾطازٙ بعض ، َطًكا ايكّٛ

 ع٢ً بعهٗا وٌُ ٚإِا ، قايٛا ٖهصا ، بعض ع٢ً بعهٗا وٌُ إٔ ّهٔ ٫ ، َتٓٛع١ عا١َ قهاٜا ٖٚصٙ ، ايتدكٝل
 ع٢ً ايعاّ اؿهِ ٖصا وٌُ ؾهٝـ ، عاَا سهُا شنط قس ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٚايٓيب ، اؿٌُ ّٔه نإ إشا بعض

 ؾذا٤ ، ايعاّ ايٓل يٛدٛز ، تصنط مل يطَا ايػ٪اٍ ي٫ٛ ؾإْ٘ ، إهًـ غ٪اٍ أدٌ َٔ دا٤ت اييت ، اـاق١ ايكه١ٝ
 ع٢ً ٜػتسيٕٛ ِٖٚ ، أعًِ ٚاهلل ضدضا٭ ٖٛ ٖصا ، ططح ايصٟ ايػ٪اٍ أدٌ َٔ إيٝ٘ اؿاد١ يٛدٛز عًٝ٘ ايتٓكٝل

 .  خاق١ بأزي١ ٜػتسيٕٛ ايٓصض ٗ يهٔ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ بأزي١ ايكٝاّ أْٛاع ْٝع قها٤ عسّ

 .  ايٛؾا٠ ساٍ ٗ تسخًٗا ؾ٬ ، اؿٝا٠ ساٍ ٗ ايٓٝاب١ تسخًٗا ٫ بس١ْٝ عباز٠ أْٗا:  ايطابع ايسيٌٝ

 َات َٔ) قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ؾايٓيب ، عاَا دا٤ سٜحاؿ ؾإٕ ، باؿسٜح َٓكٛض ايتعًٌٝ ٖصا بإٔ:  ْٛقـ
 ( . ٚيٝ٘ عٓ٘ قاّ قٝاّ ٚعًٝ٘

 ٚايٓصض ، أٚدب٘ ايصٟ ٖٛ اهلل ٭ٕ ؛ ايؿطع بأقٌ ايٛادب َٔ أخـ ٚايٓصض ، ايٓصض ٗ دا٤ ايسيٌٝ:  اـاَؼ ايسيٌٝ
 ّهٔ ٫ٚ ، عًٝ٘ ٚاقتكط ، ٕٝتا عٔ قها٥٘ دٛاظ دا٤ ، ايؿطع بأقٌ ايٛادب َٔ أخـ نإ ؾًُا ، إهًـ أٚدب٘

 .  ا٭ؾس ع٢ً ا٭خـ ٜكاؽ ٚإِا ، ا٭خـ ع٢ً ا٭ؾس ٜكاؽ إٔ

 ع٢ً ايتٓكٝل ٚدا٤ ، ايكٝاّ أْٛاع ْٝع ؾٝ٘ ٜسخٌ ، عاَا دا٤ ايٓل ، ايٓل َكابٌ ٗ تعايٌٝ ٖصٙ بإٔ:  ْٛقـ
 .  غٛاٙ زٕٚ ايؿطز ٖصا ٗ ايتدكٝل ٜكتهٞ ٫ ٖٚصا ، ا٭ؾطاز بعض
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 ٚادبا أّ ، ْصضا أّ نؿاض٠ أنإ ، ايكٝاّ نإ ْٛع أٟ َٔ ، ٚيٝ٘ عٓ٘ قاّ قٝاّ ٚعًٝ٘ َات َٔ إٔ:  ايحايج ايكٍٛ
 إػٝب بٔ ٚغعٝس ، ثٛض أبٞ ضأٟ ؾٗٛ ، ايعًِ أٌٖ َٔ طا٥ؿ١ شٖب إيٝ٘ ، ايكٝاّ أْٛاع ْٝع ، ؾس١ٜ أّ ، ايؿطع بأقٌ

 ٖٚٛ ، ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ايكسِٜ ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، سعّ ٚابٔ ، ٚقتاز٠ ، اؿػٔ َصٖب ٖٚٛ ، ٚايعٖطٟ ، ٚطاٚؽ ،
 .  اهلل ضِٓٗ ؾٝدٓا ٚاختٝاض ، اؿسٜح ٚأقشاب ، ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ  ؾٝذ اختٝاض

 :  أزيتِٗ

 ( . ٚيٝ٘ عٓ٘ قاّ قٝاّ ٚعًٝ٘ َات َٔ) عا٥ؿ١ سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 ٜا ؾكايت غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٍ َطأ٠ا دا٤ت: ط قاٍ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ ابٔ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ٜ٪زٟ أنإ ؾكهٝت٘ زٜٔ أَو ع٢ً نإ يٛ أضأٜت: ط قاٍ ؟ عٓٗا أؾأقّٛ ْصض قّٛ ٚعًٝٗا َاتت أَٞ إٕ اهلل ضغٍٛ

 .  ٕػًِ ٚايًؿغ ، عًٝ٘ َتؿلص( أَو عٔ ؾكَٛٞط : قاٍ ، ْعِ:  قايتص ؟ عٓٗا شيو
 اَطأ٠ أتت٘ إش غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ عٓس دايؼ أْا بٝٓا: ط قاٍ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ بطٜس٠ عٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 ضغٍٛ ٜا قايتص إرلاخ عًٝو ٚضزٖا أدطى ٚدب: ط  ؾكاٍ قاٍ َاتت ٚإْٗا ظاض١ٜ أَٞ ع٢ً تكسقت إْٞ ؾكايت

 سذٞ: ط ؟قاٍ عٓٗا سرأؾأ قط ؼر مل إْٗا: قايتص عٓٗا قَٛٞ: ط قاٍ ؟ عٓٗا أؾأقّٛ ؾٗط قّٛ عًٝٗا نإ إْ٘ اهلل
 ص.  عٓٗا

 قَٛٞ:  ؾكاٍ ، سذت َٚا قاَت َا ، ْصض بأْ٘ ؾٝ٘ ايتكطٜض ٜأت مل ايجاْٞ ٚاؿسٜح ، ايٓصض ؾٝ٘ ا٭ٍٚ ؾاؿسٜح
 .  إٝت عٔ قّٛ نٌ ٜؿٌُ عاّ اؿسٜح ٖٚصا:  قايٛا ، عٓٗا ٚاؿر بايكها٤ أَطٖا...  عٓٗا سذٞ...  عٓٗا

 إٍ أقطب ٭ْ٘ ؛ أٍٚ باب َٔ عٓ٘ ايكٝاّ هٛظ ؾٮٕ ، إٝت عٔ ايٛيٞ َٔ ٱطعاّا داظ إشا أْ٘:  ايجايح ايسيٌٝ
 .  ؾو ٫ٚ ، إُاث١ً

 :  ايطادض

 ايؿطع بأقٌ ٚادبا قَٛا أّ نؿاض٠ أّ ْصضا نإ غٛا٤ ، عًٝ٘ ٚادب قٝاّ نٌ عٓ٘ ٜكّٛ إٔ إٝت يٛيٞ ٜػتشب أْ٘
 ٖٚٞ ، بطٜس٠ ٚسسٜح ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ سسٜح ، ًِٚغ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ايجابت١ ايٓكٛم يعُّٛ ،

 .  ٚيٝ٘ عٔ ايٛيٞ ٜكّٛ إٔ اغتشباب ع٢ً تسٍ

 ، بأًٖٗا ايؿطا٥ض أؿكٛاط: قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٭ٕ ؛ ايٛاضخ أْ٘ ع٢ً ا٭قشاب أنجط ؟ ايٛيٞ ٖٛ َٔ
 .  ايٛاضخٳ ٖٛ ا٭ٍٚ ؾذعٌ صشنط ضدٌ ٭ٍٚ ؾٗٛ بكٞ ؾُا

 قاّ ٚإٕ ، قطٜب ٖٚصا:  ؾٝدٓا قاٍ ، ؾا٭قطب ا٭قطب أْ٘ ، عكٌٝ ٚابٔ ا٭قشاب بعض إيٝ٘ شٖب:  اْٞايج ايكٍٛ
 .  إصٖب َٔ ايكشٝض ع٢ً ، ايٛيٞ ٜأشٕ مل يٛ ست٢ داظ ٚيٝ٘ غرل عٓ٘

  : ٚاسس َٝت عٔ أؾدام عس٠ قٝاّ

 ؾٝ٘ ٜؿذلط ٫ٚ ، نا٬َ ضَهإ ؾٝكهٕٛ ، أٜاّ ث٬ث١ ٜكّٛ سٚاس نٌ ، إٝت عٔ عؿط٠ ٜكّٛ إٔ هٛظ ضَهإ ٗ
 ايصٟ ايكٝاّ يهٔ ، عًٝ٘ ايٛادب ايكٝاّ ٖصا بأزا٤ شَت٘ ٚتدلأ ، ٚاسس ّٜٛ ٗ ضد٬ ث٬ثٕٛ ٜكّٛ إٔ ؾٝذٛظ ، ايتتابع
 ٕٛغت ؾٝأتٞ ، َتتابعٌ ؾٗطٜٔ قٝاّ عًٝ٘ ٜهٕٛ ؟ أؾدام فُٛع١ َٔ ٜهٕٛ إٔ ٜكض ٌٖ ، ايتتابع ؾٝ٘ ٜؿذلط
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 ضٓ٘ ؾٝدٓا ؟ أٜاّ أضبع١ ٚاسس نٌ ٜكّٛ َٜٛا عؿط ٔػ١ أٚ ، ٌَٜٛ ٜكَٕٛٛ ث٬ثٕٛ ٜأتٞ أٚ ، ؾٝكَٕٛٛ ؾدكا
 ، َتتابعا ايكٝاّ ٜكع إٔ يهطٚض٠ ؛ ٚاسس ؾدل َٔ ٜهٕٛ إٔ بس ٫ ، ايتتابع ؾٝ٘ ٜؿذلط ايصٟ ايكٝاّ إٔ شنط ، اهلل

 اختاضٙ ، ايكشٝض ع٢ً ا٭ٜاّ َٔ عست٘ عٔ ٚهع٨ ، سسٚا ّٜٛ ٗ عٓ٘ ْاع١ قّٛ هٛظ: ) اٱْكاف قاسب ٚقاٍ
 ْكٌ َا اجملس ٌٚٓ ، طاٚؽ عٔ أٓس اٱَاّ ٚسهاٙ ، ايعضنؿٞ ٚقسَ٘ ، أظٗط ٖٛ:  ايؿطٚع ٗ قاٍ ، ؾطس٘ ٗ اجملس
 ايكّٛ نإ إشا ٜطٕٚ أِْٗ ٖصا َٔ ؾُٗت نأْٞ( عًٝ٘ ٜسٍ ايكانٞ ٚتعًٌٝ ، ايتتابع ؾطط٘ قّٛ ع٢ً أٓس عٔ

 إٝت َٔ َطًٛب١ تهٕٛ ضَا ايتتابع قه١ٝ ٭ٕ ؛ ٚد٘ ي٘ ٖٚصا ، ٚاسس َٔ أنجط ٜكّٛ إٔ بأؽ ؾ٬ ، ايتتابع ٝ٘ؾ ٜؿذلط
 .  فُٛع١ َٔ نإ يٛ ست٢ عٓ٘ ايكٝاّ بأزا٤ شَت٘ ؾتدلأ ، إٝت ٖصا ش١َ ٗ زٜٓا ايكٝاّ أقبض ٚاٯٕ ، ْؿػ٘

 ٖٛ ايٛدٛب عٔ ايكاضف ،( ٚيٝ٘ عٓ٘ قاّ قٝاّ ٚعًٝ٘ َات َٔ) ٜكٍٛ ٚايطغٍٛ( يٛيٝ٘ ٚاغتشب) ٜكٍٛ إ٪يـ

 ، غرلٙ عٌُ ايٛيٞ يهًـ ، ٜكّٛ إٔ ايٛيٞ ع٢ً هب:  قٌٝ ٚيٛ ، {ؤُخْشٍَ ًِصْسَ ًَاصِسَحٌ رَضِسُ ًَنَب} تعاٍ اهلل قٍٛ
 .  عًُٗا إ٫ تتشٌُ ٫ ٚايٓؿؼ

 :  َػأي١

 قس ، ايكتٌ نؿاض٠ َجٌ ، َػهٝٓا ّٜٛ نٌ عٔ طعِٜ ؾإْ٘ ، ايٛادب ايكٝاّ أٚ ايهؿاض٠ إٝت عٔ ٜكاّ إٔ ٜٴػتطع مل إشا
 اٱطعاّ ٖصا ٚيٝؼ ، َػهٝٓا ّٜٛ نٌ عٔ ؾٝطعِ ، ايكٝاّ عٔ أٚيٝا٩ٙ ٜعتصض ٚقس ، ايكتٌ نؿاض٠ ٚعًٝ٘ اٱْػإ ّٛت
 . شَت٘ ٗ ايٛادب ايكٝاّ عٔ إطعاّ ٖصا ٚإِا ، قٝاّ أٚ عتل إَا ،ٖٞ إطعاّ ؾٝٗا يٝؼ ايكتٌ نؿاض٠ ٭ٕ ، قتٌ نؿاض٠

ّٔ بابٴ ٛټٔع قٛ  ايتٻَط
 .  ايتطٛع ق٠٬ باب ٗ ب٘ إطاز تكسّ عَُٛا ايتطٛع
 عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ اؿسٜح ٗ دا٤ ٚشلصا ، ٚدٌ عع اهلل إٍ إكطب١ ا٭عُاٍ أؾهٌ َٔ ايتطٛع قٝاّ إٔ ٚيٝعًِ
 ؾإْ٘ ، ايكّٛ إ٫ ، نعـ عُا١٥غب إٍ ، أَجاشلا بعؿط اؿػ١ٓ ، ي٘ آزّ ابٔ عٌُ نٌط ضب٘ عٔ ٜطٟٚ ؾُٝا قاٍ ٚغًِ

 ؾإٕ ، أغًل زخًٛا ؾإشا ، غرلِٖ َٓ٘ ٜسخٌ ٫ ، ايكٝا١َ ّٜٛ إيٝ٘ ٜسعٕٛ اؾ١ٓ ٗ باب ٚيًكا٥ٌُ صب٘ أدعٟ ٚأْا ، يٞ
 ؟ ٚغرلٖا نايك٠٬ ، ا٭خط٣ ايعبازات ٗ دا٤ نُا ، بكسض َكسض ٚغرل قسز غرل ايكّٛ دعا٤ نإ ٕاشا:  قا٥ٌ قاٍ

 أسس عٓ٘ ٜسضٟ ٫ٚ ٜكّٛ إٔ ٜػتطٝع اٱْػإ ؾإٕ ، ؾٝ٘ ايطٜا٤ إٍ غبٌٝ ٫ ٭ْ٘ ؛ قسز غرل أْ٘ ٜط٣ ايعًِ أٌٖ بعض

 إًَََِّب} ٜكٍٛ تعاٍ ٚاهلل ، ايكدل ع٢ً ايكٝاّ َب٢ٓ ٭ٕ:  ٚقٌٝ ، أععِ دعا٩ٙ نإ أؾس ؾٝ٘ اٱخ٬م نإ ؾًُا ،

 عباز٠ َٔ َا ٭ْ٘:  ٚقٌٝ ، ؼسٜس غرل َٔ ايكٝا١َ ّٜٛ أدطٙ ٜعط٢ كابطؾاي ، {حِغَبةٍ ثِغَْْشِ ؤَجْشَىُىْ انصَّبثِشًٌَُ ٌَُّفََّ
 ٚإشا ، زيٌٝ إٍ وتاز ٖٚصا ، ب٘ ٜتعبسٕٚ ٜهْٛٛا مل ؾإِْٗ ، ايكٝاّ إ٫ ، ٚآشلتِٗ ٭قٓاَِٗ إؿطنٕٛ بٗا تعبس ٚقس إ٫

 .  ٚدا١ٖ ؾً٘ شنطٚا َا قض
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 :  ؾا٥س٠

 ظًِ قس نإ إشا ، إهًـ أعُاٍ ْٝع غ٬ف ، ايكٝا١َ ّٜٛ إكاق١ ؾٝ٘ خٌتس ٫ ايكٝاّ إٔ ، اهلل ضٓ٘ ؾٝدٓا شنطٖا
 غ٦ٝات َٔ أخص سػٓات٘ تـ مل ؾإٕ ، إعًّٛ ؾتعط٢ ، سػٓات٘ َٔ ٜ٪خص بإٔ َكاق١ ؼكٌ ؾإْ٘ ، غرلٙ سل ٚأخص

 ايكسغٞ اؿسٜح ٗ ٜكٍٛ ٚتعاٍ تباضى اهلل ٭ٕ  ؛ إكاق١ خاضز ايكّٛ إٕ:  قاٍ يهٔ ، ظٗطٙ ع٢ً ؾتٛنع ، إعًّٛ
 ايعإٌ ضب عٓس أدطٙ ٭ٕ ، إكاق١ تسخً٘ ؾ٬ قسز غرل ايكّٛ أدط نإ ٚإشا ،( ب٘ أدعٟ ٚأْا يٞ ؾإْ٘ ايكّٛ إ٫)

 ؾٝٗا ؾتسخٌ ، قسز٠ ؾٗٞ ، نعـ غبعُا١٥ إٍ أَجاشلا بعؿط اؿػ١ٓ ؾإٕ ، ا٭خط٣ ا٭عُاٍ غ٬ف ، ٚدٌ عع
 .  أعًِ ٚاهلل ٚد٘ ي٘ ٖٚصا ، إكاق١

ٍٔټ:  اهلل ضٓ٘ قا ّٴ ٜٴػٳ ّٔ قٹٝا  .  ايبٹٝٔض َأٜٻا

 ا٭ٜاّ:  ٜكٛيٕٛ ، ايٟٓٛٚ ٜكٍٛ نُا ، نجرلا ايعٛاّ ؾٝٗا ٜكع اييت ا٭خطا٤ َٔ ٖٚصا ،( ايبٝض ا٭ٜاّ) إ٪يـ ٜكٌ ٚمل
 ؾـ ، ايبٝض أٜاّ أَا ، بٝها٤ ايٓٗاض ٗ ٭ْٗا ، بٝض ًٗان ايػ١ٓ أٜاّ إٔ:  ايػبب ، ايبٝض أٜاّ:  ٜكاٍ ٚإِا ، ايبٝض

 ؾٝٗا ٜهتٌُ ايًٝايٞ ٭ٕ ، يًٝايٞ ٚقـ ؾايبٝض ، ايبٝض ايًٝايٞ أٜاّ:  تكسٜطٙ ، قصٚف ٕٛقٛف قؿ١( ايبٝض)
 صاٖٚ ، قشٝؿت٘ ٚبٝض ، آزّ عٔ ؾٝٗا عؿا قس ٚدٌ عع اهلل إٕ:  ٚقٌٝ ، آخطٙ إٍ ايًٌٝ أٍٚ َٔ ؾٝٗا ٜٚطًع ، ايكُط
 .  زيٌٝ إٍ وتاز

 .  عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ عا١َ شٖب إيٝ٘ ، ؾٗط نٌ َٔ أٜاّ ث٬ث١ قٝاّ اغتشباب ع٢ً ايؿكٗا٤ اتؿل ٚقس
 :ا٭زي١

 نٌ َٔ أٜاّ ث٬ث١ قٝاّ َٓٗا ٚشنط ، بج٬خ خًًٝٞ أٚقاْٞ)قاٍ أْ٘ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ: ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .ضٟايبدا اٱَاّ أخطد٘(  ؾٗط

 ث٬ث١ ؾٗط نٌ َٔ ٜكّٛ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ أنإ: )  غ٦ًت ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ إٔ: ايجاْٞ ايسيٌٝ
 أٚ أٚي٘ ٗ  ٜكّٛ ايؿٗط أٜاّ أٟ َٔ ٜبايٞ ٜهٔ مل قايت ؟ ٜكّٛ نإ ايؿٗط أٜاّ أٟ َٔ شلا ؾكًت ، ْعِ قايت ؟ أٜاّ
 .  َػًِ اٱَاّ أخطد٘(  ٚغط٘ أٚ آخطٙ ٗ

 إٍ ٚضَهإ ، ؾٗط نٌ َٔ ث٬خط:  قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ عُط عٔ: ايجايح يسيٌٝا
 ضَهإ ٚؾٗط ، ؾٗط نٌ َٔ أٜاّ ث٬ث١ اٱْػإ قاّ ؾإشا ، َػًِ اٱَاّ أخطد٘ ، ص نً٘ ايسٖط قٝاّ ؾٗصا ، ضَهإ

 ؾٗطا عؿط أسس ي٘ ؾٝشكٌ ، 31=11*3 ، أَجاشلا طبعؿ اؿػ١ٓ أٜاّ ايج٬ث١ ٭ٕ ؛ ايسٖط قّٛ ع٢ً بصيو سكٌ ،
 .  ايععِٝ ؾهً٘ َٔ اهلل ْػأٍ ، نً٘ ايسٖط قٝاّ أدط ي٘ ؾٝشكٌ ضَهإ ٜأتٞ ثِ ، ؾٗط نٌ ٗ أٜاّ ث٬ث١ بكٝاّ

 ؾٗط نٌ َٔ أٜاّ ث٬ث١ قاّ َٔ: ط قاٍ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ شض أبٞ عٔ: ايطابع ايسيٌٝ

 ايّٝٛ ،{ ؤَيْثَبنِيَب عَشْشُ فَهَوُ ثِبنْحَغَنَخِ جَبءَ يٍَْ} قٛي٘ ٖٚٛ ، شيو َكسام يٓبٝ٘ تعاٍ اهلل ؾأْعٍ ، صايسٖط ٝاّق ؾصاى
 .  قشٝض سسٜح ٖٚٛ ، ايػٓٔ ٗ شض أبٞ ٚسسٜح ، أٜاّ بعؿط٠
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 ؟ ايكسض ٚسط ٜصٖب اَ أخدلنِ أ٫ط:  قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، ؾطسبٌٝ بٔ عُطٚ عٔ: اـاَؼ ايسيٌٝ
 ، اهلل ضٓ٘ ا٭يباْٞ قشش٘ بػٓس ايٓػا٥ٞ أخطد٘.  صؾٗط نٌ َٔ أٜاّ ث٬ث١ قٝاّ:  قاٍ ، اهلل ضغٍٛ ٜا ب٢ً:  قايٛا

 .  ٚغً٘ ٚسكسٙ ٚغٛغت٘ ايكسض ٚٚسط

 :  َػأي١

 اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ايبٝض أٜاّ ٗ تهٕٛ إٔ َِٓٗ اؾُٗٛض اغتشب ، ؾٗط نٌ َٔ أٜاّ ث٬ث١ قٝاّ اغتشبٛا ٕا ايؿكٗا٤
 عؿط ٚايطابع عؿط ايجايح تهٕٛ إٔ ؾٝػتشب ، عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ َٔ نبرل٠ ٚطا٥ؿ١ ، ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ،

 ، أٚشلا دعً٘ َٔ خ٬ف َٔ يًدطٚز َعٗا عؿط ايجاْٞ دعٌ ا٭سٛط إٔ ايؿاؾع١ٝ بعض شنط ٚقس ، عؿط ٚاـاَؼ
 عؿط٠ ث٬خ ؾكِ ايؿٗط َٔ قُت إشاط ي٘ قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، شض أبٞ عسٜح اؾُٗٛض ٚاغتسٍ

 سسٜح َٔ ٚدا٤ ،  سبإ ابٔ ٚقشش٘ ، ٚايٓػا٥ٞ ، ٚايذلَصٟ ، أٓس اٱَاّ أخطد٘ ص عؿط٠ ٚٔؼ عؿط٠ ٚأضبع
 قٝاّ طؾٗ نٌ َٔ أٜاّ ث٬ث١ قٝاّط قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ايبذًٞ اهلل عبس بٔ دطٜط
 ، اهلل ضِٓٗ ٚا٭يباْٞ ، ايٟٓٛٚ ٚسػٓ٘ ايٓػا٥ٞ أخطد٘ص عؿط٠ ٚٔؼ عؿط٠ ٚأضبع عؿط٠ ث٬خ ايبٝض أٜاّ ، ايسٖط

 أٍٚ ٗ ايك٠٬:  َجٌ ، ٚقت أؾه١ًٝ أؾهًٝتٗا:  ٜكٍٛ سػٓ٘ ضأ٣ َٔ ، ٜهعؿ٘ ٚايبعض وػٓ٘ ايعًِ أٌٖ َٔ ٚطا٥ؿ١
 .  ايٛقت ٍٚأ ٗ ايتكسِٜ ؾه١ًٝ ؾٝٗا اييت ايؿه١ًٝ ، ايٛقت

 ٭ِْٗ ٖٚصا ، ٚادب١ ايٓاؽ ٜعٓٗا إٔ خؿ١ٝ ٚشيو ، ايبٝض أٜاّ قٝاّ ٜهطٙ أْ٘ إٍ:  اهلل ضِٓٗ إايه١ٝ شٖب ٚقس
 ، ايعبازات بعض َٔ ّٓعٕٛ ٚشلصا ، بهجط٠ ايصضا٥ع غس ٜعًُٕٛ ناْٛا ، بعسٙ َٚٔ َايو اٱَاّ ٚخاق١ ، اهلل ضِٓٗ

 ىتًط يه٬ٝ ، شيو ٚغرل ، ؾٛاٍ َٔ ايػت ٚقٝاّ ، اؾُع١ ّٜٛ قباح ٗ ٚايػذس٠ اٱْػإ غٛض٠ قطا٠٤:  َجٌ
 ، اعتازٖا ؾُٝٔ ٖصا:  ٚقايٛا ، بٛادب يٝؼ ٖٚٛ ٚادب ايؿعٌ ٖصا إٔ ايٓاؽ إٔ ٜعٔ ٫ ٚست٢ ، بإػتشب ايٛادب

 .  قٝاَِٗ ع٢ً ٚوض ٜكَٛٗا نإ أْ٘ ، اهلل ضٓ٘ َايو اٱَاّ عٔ ْكٌ يهٔ ، قكسا قاَٗا َٔ أٚ

 :  ادضايط

 .  أعًِ ٚاهلل ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب قٍٛ َع ٭سس قٍٛ ؾ٬ اؿسٜح ثبت ؾإشا ، أعًِ ٚاهلل اؾُٗٛض قٍٛ ٖٛ

 .  قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ، ٌايعإ ضب هلل اؿُس

ٍاهلل ضٓ٘ إ٪يـ قا  :ٌٔ  .  ٚاـُٝٔؼ ٚا٫ثٓ

 ٚ ، ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، تعاٍ اهلل ضِٓٗ ايؿكٗا٤ باتؿام ٖٚصا ، ٚاـُٝؼ ا٫ثٌٓ قٝاَ٘ ٜػٔ ٖا
 :  ا٫ثٌٓ ّٜٛ قٝاّ ع٢ً زٍ ٚقس ، ا٫ثٌٓ ّٜٛ ٚآنسُٖا ، ٓاب١ًاؿ

:  ؾكاٍ ، ا٫ثٌٓ ّٜٛ قٝاّ عٔ غ٦ٌ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔط  ، عٓ٘ اهلل ضنٞ قتاز٠ أبٞ عٔ : ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  اهلل ضٓ٘ َػًِ اٱَاّ أخطد٘ ،ص ؾٝ٘ عًٞ أْعٍ أٚ ، ؾٝ٘ ٚبعجت ، ؾٝ٘ ٚيست ّٜٛ شاى

 ، ٚاـُٝؼ ا٫ثٌٓ ٜكّٛ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب نإط ، عُٓٗا اهلل ضنٞ ظٜس بٔ أغا١َ عٔ:  ايجاْٞ ٌايسيٝ
 أخطد٘ صقا٥ِ ٚأْا عًُٞ ٜعطض إٔ ؾأسب ، ٚاـُٝؼ ا٫ثٌٓ ّٜٛ ا٭عُاٍ تعطض:  ؾكاٍ ، شيو عٔ ؾػ٦ٌ

 .  سػٔ بإغٓاز ايٓػا٥ٞ
 ّٜٛ ا٭عُاٍ تعطض: ط  قاٍ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٔ:  عٓ٘ اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 . ا٭يباْٞ ٚقشش٘ ، ايذلَصٟ أخطد٘ص  قا٥ِ ٚأْا عًُٞ ٜعطض إٔ ؾأسب ٚاـُٝؼ ا٫ثٌٓ

 .  اـُٝؼ َٔ أؾهٌ ا٫ثٌٓ ؾإٕ ، ا٫ثٌٓ ؾًٝهٔ ٜػتطع مل ؾإٕ ، ٚاـُٝؼ ا٫ثٌٓ ٜكّٛ إٔ يٲْػإ ؾٝٓبػٞ

ٍٚغٹتٍّ: اهلل ضٓ٘ قا َٔ ٍٕ ٛٻا  .  ؾٳ

 .  إػا٥ٌ َٔ فُٛع١ ٚؼت٘ ، ايؿان١ً إػتشب١ ا٭عُاٍ َٔ ؾٛاٍ َٔ أٜاّ غت١ ٚقٝاّ ، ؾٛاٍ َٔ أٜاّ ٚغت١ أٟ

 : ؾٛاٍ َٔ ايػت قٝاّ سهِ

 :  قٛيٌ ع٢ً خ٬ف ؾٝ٘

 َٗطإ بٔ َُٕٚٝٛ ، ايؿعيب ضأٟ ٖٚٛ ، ا٭سباض نعب إيٝ٘ شٖب ، ؾٛاٍ َٔ أٜاّ غت١ قٝاّ ٜػٔ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  ٚاؿٓاب١ً ، ايؿاؾع١ٝ َٚصٖب ، اؿٓؿ١ٝ َتأخطٟ َصٖب ٖٚٛ ، ايعاٖطٟ ٚزاٚز ، إباضى ٚابٔ ،

 :  أزيتِٗ

 غتا أتبع٘ ثِ ضَهإ قاّ َٔط:  قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ أٜٛب أبٞ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  َػًِ اٱَاّ أخطد٘ص  ايسٖط نكٝاّ نإ ؾٛاٍ َٔ

 أؾٗط بعؿط٠ ضَهإ ؾٗط قٝاّط:  قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ثٛبإ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ا٭ععُٞ قاٍ ، ايساضَٞٚ ، َاد٘ ٚابٔ ، ٚايٓػا٥ٞ ، أٓس اٱَاّ أخطد٘ص  غ١ٓ قٝاّ ؾصيو بؿٗطٜٔ أٜاّ غت١ ٚقٝاّ

 . قشٝض إغٓازٙ: 
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 َايو اٱَاّ قاٍ ، َايو ٚاٱَاّ ، سٓٝؿ١ أبٛ اٱَاّ شٖب إيٝ٘ ، َهطٚٙ ؾٛاٍ َٔ أٜاّ غت١ قٝاّ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 ايعًِ أٌٖ ٚإٕ ، ايػًـ َٔ أسس عٔ شيو ٜبًػ٘ ٚمل ، ٜكَٛٗا ٚايؿك٘ ايعًِ أٌٖ َٔ أسسا ٜط مل إْ٘: ) اهلل ضٓ٘

 أٌٖ َٔ ضخك١ شيو ٗ ضأٚا يٛ ؾٝ٘ يٝؼ َا ٚاؾٗاي١ اؾؿا٤ أٌٖ بطَهإ ًٜشٹل ٚإٔ ، بسعت٘ ٚىاؾٕٛ شيو ٜهطٖٕٛ
 .  إٛطأ ٗ اهلل ضٓ٘ َايو اٱَاّ ن٬ّ ٖصا ،( شيو ٜعًُٕٛ ٚضأِٖٚ ، ايعًِ

 :  أزيتِٗ

 َػًِ اٱَاّ قشٝض ٗ أْ٘ َع ، نعٝـ أٜٛب أبٞ سسٜح إٔ ٚضأٚا ، ايػت قٝاّ ع٢ً ايسيٌٝ عسّ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 اهلل ضنٞ ، ا٭ْكاضٟ غعٝس بٔ وٞ أخٛ ، ا٭ْكاضٟ غعٝس بٔ غعس ٖٛ ايطدٌ ٖٚصا ، ؾٝ٘ َتهًُا ضد٬ ؾٝ٘ ٭ٕ ؛

 .  ْٝعا عِٓٗ

 زاٚز أبٛ ٚ ، أٓس اٱَاّ ٚضٚاٙ ، اهلل ضٓ٘ َػًِ اٱَاّ ضٚاٙ ، ططم عس٠ َٔ ضٟٚ قس اؿسٜح ٖصا بإٔ:  ْٚٛقـ
 ايجك١ ا٭ْكاضٟ غعٝس بٔ وٞ أخٞ ، ا٭ْكاضٟ غعٝس بٔ غعس ع٢ً اؿسٜح َٚساض ، َاد٘ ابٔ ٚ ، ٚايٓػا٥ٞ
 يٝؼ: ) ايٓػا٥ٞ ٚقاٍ ،(  نعٝـ: ) َعٌ بٔ ٚوٞ أٓس اٱَاّ قاٍ ست٢ ، سؿع٘ قٹبٌ َٔ ؾٝ٘ َتهًِ ٖٚٛ ، إعطٚف
 اؿسٜح ٖصا ٗ طعٔ:  ايػبهٞ ٞايتك قاٍ: ) اهلل ضٓ٘ ايكٓعاْٞ قاٍ ، ٜكْٛٚ٘ ايعًِ أٌٖ بعض نإ ٚإٕ(  بايكٟٛ

 ثِ ، غعٝس بٔ وٞ أخٞ ، ا٭ْكاضٟ غعٝس بٔ غعس ضٚا١ٜ ٗ ٜطٜس ، سػٔ:  ايذلَصٟ بكٍٛ َػذلا ، ي٘ ؾِٗ ٫ َٔ
 بٔ غعس عٔ ضٚٚٙ ، ضد٬ ٚعؿطٜٔ بهع١ عٔ ؾأغٓسٙ ططق٘ ظُع ايسَٝاطٞ قُس أبٛ ؾٝدٓا اعت٢ٓ ٚقس ايػبهٞ قاٍ

 غًِٝ بٔ ٚقؿٛإ ، ضب٘ ٚعبس ، وٞ أخٛٙ ضٚاٜت٘ ع٢ً غعسا ٚتابع ، ايػؿٝاْإ َِٓٗ ، ثكات سؿاظ ٚأنجطِٖ ، غعٝس
 ع٢ً اؿؿاظ ٚإٔ ، قشت٘ ضأ٣ قس قشٝش٘ ٗ أخطد٘ ٕا ، اهلل ضٓ٘ َػًِ اٱَاّ ٚإٔ ، قشٝض ؾاؿسٜح( ٚغرلِٖ ،

 .  قشٝض اؿسٜح ٖصا إٔ

 ٚإٕ ، عاظب بٔ ايدلا٤ ٚعٔ ، ٖطٜط٠ أبٞ ٚعٔ ، ثٛبإ ٚعٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ دابط عٔ ، أسازٜح فُٛع١ ايباب ٗ 
 .  نعـ أغاْٝسٖا ٗ نإ

 َايو اٱَاّ أزي١ َٔ ٖٚصا ، ايصضا٥ع غس باب َٔ ، ؾُٓعت ، َٓ٘ يٝؼ َا بطَهإ ًٜشل إٔ ىؿ٢ أْ٘:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  اهلل ضٓ٘

 يٝؼ َا بطَهإ ًٜشل إٔ نطا١ٖ طٖٗاٜه َٔ ع٢ً ٜٓهط نإ أٓس اٱَاّ إٔ) اهلل ضٓ٘ اٱغ٬ّ ؾٝذ شنط نُا ْٚٛقـ
 بٌ يٝؼ ٭ْ٘ ؛ ايؿٗط أٍٚ ٗ خٝـ إِا اٱؿام ٚ٭ٕ ، عًٝٗا باؿغ ٚٚضزت ، بؿهًٗا ٚضزت ايػ١ٓ ٭ٕ ، َٓ٘

 عٔ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ْٗٝ٘ ٚنإ ، ايعٝس ّٜٛ غرلٙ ٚبٌ بٝٓ٘ ؾكٌ ؾكس آخطٙ ٗ ٚأَا ، ؾكٌ ٚغرلٙ ضَهإ
 َٓٗا ّٓع َٔ ٜٓهط أٓس ؾاٱَاّ( ٚدٛاظ إشٕ ٚقت بعسٙ َا ٚإٔ ، ب٘ كتل ايٓٗٞ إٔ ع٢ً زي٬ٝ ٚسسٙ ايعٝس ّٜٛ قّٛ
 ايٓيب عٔ ايٓٗٞ دا٤ ٚيصا ، َٓ٘ يٝؼ َا ب٘ ًٜشل إٔ ىؿ٢ ، ؾٓعِ ضَهإ ؾٗط أٍٚ أَا ، بطَهإ إؿاقٗا خؿ١ٝ
 ٚأَا ،ص ؾًٝكُ٘ قَٛا ٜكّٛ نإ ضد٬ إ٫ ، ٌَٜٛ أٚ ّٜٛ بكّٛ ضَهإ تكسَٛا ٫ط قٛي٘ ٗ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً
 عٔ ٚايٓٗٞ ، ايعٝس ّٜٛ قٝاّ عٔ بايٓٗٞ بعسٙ َٚا ضَهإ بٌ ؾكٌ قس ٭ْ٘ ؛ ٖصا وكٌ إٔ ّهٔ ؾ٬ ايؿٗط آخط

 .  بعسٙ َا بكٝاّ أشٕ قس أْ٘ ع٢ً زيٌٝ ايعٝس ّٜٛ قّٛ
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 مل:  قاٍ ٚقس ، ٜكَْٛٛ٘ ٚايؿك٘ هٌٚايؿ ايعًِ أٌٖ َٔ أسس ٜهٔ مل:  ٜكٍٛ اهلل ضٓ٘ َايو اٱَاّ:  ايجايح ايسيٌٝ
 .  َسْٞ َايو ٚاٱَاّ ، ايػًـ َٔ أسس عٔ شيو ٜبًػ٘

 ايجابت اؿسٜح ، اهلل ضٓ٘ اٱَاّ ٜعاضض إٔ ّهٔ ٫ إش ، ب٘ ٭خص بًػ٘ ٚيٛ ، اؿسٜح ٜبًػ٘ مل اٱَاّ بإٔ:  ْٚٛقـ
 ابٔ ٚشنط ، َسْٞ اؿسٜح إٔ َع ، اهلل ضٓ٘ ، إايهٞ ايدل عبس ابٔ شيو شنط نُا ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ

 . ب٘ ٭خص قض ٚيٛ ، َايو اٱَاّ عٓس ٜكض مل أٟ ، عٓسٙ ٜكض مل أٚ:  قاٍ ، آخط دٛابا ضؾس

 ، َعاضض ب٬ شيو ٗ ثبتت ايػ١ٓ ٭ٕ ؛ ايهطا١ٖ ٗ عذ١ يٝؼ(  ٜكَٛٗا أسس أض مل:  َايو قٍٛ) : ايٟٓٛٚ قاٍ
 ًٜٚعّ ، أسس ع٢ً شيو ىؿ٢ ٫ ٭ْ٘ ؛ نعٝـ ، ٚدٛب٘ ؾٝعتكس شيو ىؿ٢ قس ْ٘٭:  ٚقٛشلِ ، ٜهط ٫ ٜط مل ؾهْٛ٘
 يٛ ، قشٝض ٖٚصا( أسس ٜكٛي٘ ٫ ٖٚصا ، إيٝ٘ إٓسٚب ايكّٛ ٚغا٥ط ٚعاؾٛضا٤ عطؾ١ ّٜٛ قٝاّ ٜهطٙ أْ٘ قٛي٘ ع٢ً
 ، ؾٗط نٌ َٔ أٜاّ ث٬ث١ قّٛ ، عاؾٛضا٤ قّٛ ، عطؾ١ قّٛ ، نجرل٠ َػا٥ٌ شيو يؿٌُ ، ايٛدٛب ظٔ غٛف قٌٝ
 ىؿ٢ اؿهِ ٚنٕٛ ، ٚادب١ أْٗا غٝعٕٓٛ قٝاَٗا ع٢ً ايتتابع ضأٚا إشا ايٓاؽ ٭ٕ ، ٚاـُٝؼ ا٫ثٌٓ ، ايبٝض أٜاّ

:  اٯٕ ايٓاؽ عا١َ تػأٍ يٛ ٚيصا ؛ َعًّٛ َعطٚف ايٓاؽ عا١َ عٓس اؿهِ إٔ إِٗ ، ٜهط ٫ ايٓاؽ َٔ طا٥ؿ١ ع٢ً
 ، إػتشب ايكٝاّ بك١ٝ ٗ ٚنصيو ، قٝاَٗا ًٜعَٓا ٫ ، غ١ٓ:  ايٓاؽ أنجط يكاٍ ؟ ؾٛاٍ َٔ أٜاّ غت١ قٝاّ سهِ َا

 .  ٜكَْٛٛٗا ٫ ايٓاؽ بعض تط٣ ٚيصا

 :  ايطادض

 ٚإٔ ، ؾٝٗا ٜؿطط إٔ يٲْػإ ٜٓبػٞ ٫ إيٝ٘ َٓسٚب ٚأَط غ١ٓ ؾٛاٍ َٔ أٜاّ غت١ قٝاّ إٔ ، ؾو ٫ ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 ٚاٱْػإ ، ؾطض ٗ اؿاقٌ اـًٌ ٜػس ؾايتطٛع ، ؾٗطٙ قٝاّ ي٘ تهٌُ ا٭ْٗ ؛ عًٝٗا واؾغ ٚإٔ ، بكٝاَٗا ٜعتين
 إٍ ؾٝشتاز ، ؾطن٘ ٗ ٚايتؿطٜط ايٓكل َٓ٘ وكٌ - اهلل ؾا٤ َٔ إ٫ - ايهٌ ٭ٕ ؛ ؾطن٘ ٗ اـًٌ غس إٍ قتاز

 .  شيو غرل أّ قٝاَا أّ ظنا٠ أّ ق٠٬ غٛا٤ ، عَُٛا ايٓاؾ١ً ٚؾعٌ ، ايتطٛع بكٝاّ ايتػسٜس

 : ايػت يكٝاّ ضَهإ إُاّ اؾذلاط

 ؟ ايكها٤ ٜكّٛ إٔ قبٌ ٜكَٛٗا إٔ ي٘ ٜؿطع ؾٌٗ ، قها٤ اٱْػإ ع٢ً نإ إشا ؟ ضَهإ إُاّ يكٝاَٗا ٜؿذلط ٌٖ
 :  قٛيٌ ع٢ً ؾٝٗا كتًـ َػأي١ ٖٚٞ ، عٓٗا ٚاؿسٜح ؾٝٗا اـٛض ٜهجط ، َؿٗٛض٠ َػأي١ ٖصٙ

 إيٝ٘ ، ضَهإ اٱْػإ ٜتِ إٔ ، ٚايػ١ٝٓ ؾٝٗا ايؿه١ًٝ ؼكٌ ست٢ ؾٛاٍ َٔ أٜاّ غت١ يكٝاّ ٜؿذلط أْ٘ : ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 ، عجٌُٝ ابٔ ٚايؿٝذ ، باظ بٔ ايععٜع عبس نايؿٝذ ، ظَآْا ٗ إتأخطٜٔ َٔ ْع اختاضٖا ، ضٚا١ٜ ٗ اؿٓاب١ً شٖب

 إُاّ اؾذلاط ٜطٕٚ ، عًُا٥ٓا َٔ إعاقطٜٔ ايعًُا٤ بعض يهٔ ، قطوا عًٝ٘ أطًع ٚمل ، ددلٜٔ ابٔ يًؿٝذ ٜٚٓػب
 .  ضَهإ

 :  أزيتِٗ

 قاّ ؾهأِا ؾٛاٍ َٔ غتا أتبع٘ ثِ ، ضَهإ قاّ َٔط قاٍ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، أٜٛب أبٞ سسٜح -
 َٔ أٜاّ ٚعًٝ٘ ٱتباعا وكٌ نٝـ ، ضَهإ قٝاّ أمت قس اٱْػإ نإ إشا إ٫ وكٌ ٫ ٚاٱتباع:  قايٛا ، صنً٘ ايسٖط
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 ع٢ً ٜسٍ( ضَهإ) اغِ ٚإط٬م ، قٝاَ٘ أمت قس أْ٘ ع٢ً زيٌٝ ، (ضَهإ قاّ َٔ) ٚقٛي٘ ، ٚد٘ ٖصا ، ضَهإ
 .  آخطٙ إٍ أٚي٘ َٔ ، ايؿٗط اغتٝعاب

 ٘عًٝ َا إنُاٍ ايؿه١ًٝ ؿكٍٛ ٜؿذلط ٫ٚ ، ايكها٤ قٝاّ قبٌ ؾٛاٍ َٔ أٜاّ غت١ ٜكّٛ إٔ هٛظ أْ٘ : ايجاْٞ ايكٍٛ
 ، ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ َصٖب ؾٗٛ ، عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ ْٗٛض شٖب ٚإيٝ٘ ، قها٤ َٔ

 ٫ ٭ْ٘ ؛ ؾٛاٍ َٔ أٜاّ غت١ ٜكّٛ ٫ ؾإْ٘ ، عصض ٭ٟ ضَهإ ٜكِ مل ؾًٛ ، ضَهإ ٜكّٛ إٔ اؾذلطٛا اؿٓاب١ً يهٔ
 . ضَهإ قاّ أْ٘ عًٝ٘ ٜكسم

 :  أزيتِٗ

 قٝاّ ب٘ ؾإطاز ، ْكل ؾٝ٘ نإ ٚيٛ ضَهإ قاّ َٔ ع٢ً ٜكسم ؾاؿسٜح ، ْؿػ٘ أٜٛب أبٞ سسٜح:  ا٭ٍٚ ٌايسيٝ
 ، ٚا٭غًب با٭نجط ايعدل٠ ، قاَ٘ قس أْ٘ عًٝ٘ ٜكسم ، ؾ٦ٝا ؾٝ٘ أؾطط قس نإ ٚيٛ ضَهإ قاّ ؾُٔ ، ايؿٗط عا١َ

 .  ضَهإ بهاٌَ ٚيٝؼ ، إضَه ظ١ًُ ايػت ٜتبع إٔ إطاز (أتبع٘) ٚقٛي٘ ، اٱُاّ ٚيٝؼ

 أقهٞ إٔ أغتطٝع ؾُا ضَهإ َٔ ايكّٛ عًٞ ٜهٕٛ نإ : ) قايت ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ سسٜح:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ، ؾٛاٍ َٔ أٜاّ غت١ قٝاّ تذلى ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ تهٕٛ إٔ ّهٔ ٫ٚ:  قايٛا ، عًٝ٘ َتؿل(  ؾعبإ ٗ إ٫

 َع ، ؾٛاٍ َٔ أٜاّ ايػت١ تكّٛ ناْت ، عٓٗا اهلل ضنٞ أْٗا ع٢ً زيٌٝ ؾٗصا ، خطاٯ ضَهإ إٍ ، ايٓٛاؾٌ ٚقٝاّ
 .  عًٝٗا ايكها٤ ٚدٛز

 َعاضض ٜعاضض قس ، ٚانش١ يٝػت ز٫يت٘ يهٔ ، ٜسٍ قس نإ ٚإٕ ، ايبعس َٔ ْٛع ؾٝ٘ ا٭ثط بٗصا ٚا٫غتس٫ٍ
 ٜكّٛ ٫ إْ٘( : اؿٓاب١ً) قًتِ ٭ْهِ ؛ ايتطٛعات َٔ ؾ٦ٝا تكّٛ تهٔ مل ، عٓٗا اهلل ضنٞ أْٗا يٓؿطض:  ٜٚكٍٛ
 .  ؾٛاٍ غت ؾُجًٗا ، اخل...  ؾٗط نٌ َٔ أٜاّ ٚث٬ث١ ٚاـُٝؼ ا٫ثٌٓ تكّٛ ؾ٬ ، ؾطن٘ ٜهٌُ ست٢ ايتطٛع

 إٔ ؾًٛ ، ايك٠٬ ٚقت ٗ ايتٓؿٌ هٛظ نُا ، خطٚد٘ قبٌ ٚقت٘ ٗ ايتٓؿٌ ؾذاظ ، َ٪قت ايكها٤ إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
ٌٔ ضنعتٌ ٜكًٞ دًؼ ، ٖتس ٚقت شات ٖٚٞ ، َج٬ ايعٗط ٠٬ق ٜكٌ مل اٱْػإ  ، ايعٗط ٜكًٞ إٔ قبٌ ْؿ٬ ضنعت

 .  ٖتس َٛغع ايٛقت ٭ٕ ؛ ي٘ هٛظ:  اؾٛاب ؟ شيو ي٘ هٛظ ٌٖ ، ايعٗط ق٠٬ ق٢ً ثِ

 ي٘ ايجاْٞ ٚايكٍٛ ، ٚق٠ٛ ٚدا١ٖ ي٘ ا٭ٍٚ ايكٍٛ ، ؼتٌُ ؾإػأي١ ، ايٓكٛم ٚإٍ إيٝٗا ْعطت إشا ، قت١ًُ ٚإػأي١
 إنُاٍ قبٌ ايتطٛع َػأي١ ، ايػابك١ نإػأي١ يٝػت إػأي١ ٖصٙ إٔ ع٢ً ، ٚغرلٙ ؾٝدٓا ْب٘ ٚقس ، ٚق٠ٛ ٚدا١ٖ
 إػأي١ ، غابل ؾعٌ ع٢ً َطتب ؾهٌ إثبات ؾٝٗا إػأي١ ٖصٙ ٭ٕ ؛ تًو ع٢ً إػاي١ ٖصٙ ٜبين بعهِٗ ٭ٕ ؛ ايؿطض
 بايٛادب ايتعبس ٚ٭ٕ ، أٍٚ ٭ْ٘ ؛ بايكها٤ ابس٩ٚا ، عًٝهِ َا تكَٛٛا ست٢ اتكَٛٛ ٫:  يًٓاؽ ٜكاٍ يصا ، قت١ًُ
 إطأ٠ َجٌ ، بايؿطض ايبس٤ ؾٝٗا ّهٔ ٫ اييت اؿا٫ت بعض إهًـ ع٢ً تططأ قس يهٔ ، بايٓؿٌ ايتعبس َٔ أؾهٌ

 نعٌُ ، ظطٚف يسٜ٘ إْػإ أٚ ، عؿط ٔػ١ أٚ ، أٜاّ عؿط٠ أؾططت ، ضَهإ ؾٗط َٔ نجرلا أؾططت اييت ايٓؿػا٤
 ٚقت ٜهٕٛ أسٝاْا ، ٜكع ٖصا ، شيو قبٌ ايٓؿٌ ٜكّٛ إٔ ٜطٜس ، ايٓؿٌ قبٌ ايكها٤ ٗ ٜؿطع إٔ ٜػتطٝع ؾ٬ ، ٚغرلٙ

 أٚ أٜاّ مثا١ْٝ قها٤ ٚعًٝ٘ ، غبع١ أٚ أٜاّ غت١ إ٫ ٜكّٛ إٔ ٜػتطٝع ٫ ، آخط عٌُ أٚ غؿط عٓسٙ ، نٝكا اٱْػإ
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 قٝاّ أدط يو يٝؼ:  ٜكاٍ إٔ ؾٝكعب ، ضَهإ ٜكّٛ إٔ قبٌ ؾٛاٍ َٔ اّأٜ غت١ قاّ ؾدل ٜهٕٛ ٚقس ، عؿط٠
 . قتٌُ ايسيٌٝ ٭ٕ ؛ ايػت ٖصٙ

 : ايػت قٝاّ ٗ ايتتابع

 نُا ، تؿطٜكٗا ٜػتشب أْ٘ ٜط٣ َٔ ؾُِٓٗ ، ايعًِ أٌٖ ؾٝ٘ اختًـ ؟ ؾٛاٍ َٔ أٜاّ ايػت١ قٝاّ ايتتابع ٜػتشب ٌٖ
 ٚبعض ايؿاؾع١ٝ ٚشٖب ، ٚايتؿطٜل بايتتابع ؾهًٝتٗا ؼكٌ أْ٘ ايكشٝض ٗ اؿٓاب١ً ٚشٖب ، ؿ١ٝاؿٓ َصٖب ٖٛ

 :  ٚدٌٗ َٔ ، أٍٚ ٖٚصا ، ٚتًٝٳ٘ ضَهإ َٔ قطٜب١ تهٕٛ ٚإٔ ، ؾٝٗا ايتتابع اغتشباب إٍ ا٭قشاب

 ع٢ً قطاس١ ٜسٍ ٫ ٖٛ ْعِ ، صؾٛاٍ َٔ غتا أتبع٘ ثِط قاٍ ٭ْ٘ ؛ َتتابع بأْٗا ٜؿعط ايٓل ظاٖط إٔ:  ا٭ٍٚ ايٛد٘
 .  َٓ٘ ٜؿِٗ يهٔ ، ايتتابع

 ٚمل ؾٛاٍ ىطز ست٢ ؾٝٗا ٜػٛف ايٓاؽ بعض ، تٓؿٝصا أغطع ناْت ضَهإ إٍ أقطب ناْت نًُا:  ايجاْٞ ايٛد٘
 .  ٜكُٗا

 ذؾٝ قاٍ نُا ؾٗصا( ا٭بطاض عٝس) ٜػُْٛ٘ ، ايجأَ ٚايّٝٛ ايجاْٞ ايّٝٛ َٔ قٝاَٗا ٜػتشب:  بعهِٗ قٍٛ أَا
 أثبت َٚٔ ، ايػًـ عٔ ٫ٚ ، ايهطاّ ايكشاب١ عٔ ٫ٚ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ٜجبت مل:  ٚغرلٙ اٱغ٬ّ

 ، ؾعًٗا ٗ ٚبازضٚا ايعباز٠ ع٢ً ساؾعٛا ٭ِْٗ قاٍ ؛ ايتػ١ُٝ ٖصٙ ٜط٣ ٚايصٟ ، َبتسع ؾٗٛ ٚضغٛي٘ اهلل ٜجبت٘ مل عٝسا
 ٜٚطتاح ، َبهطا َٓٗا ؾٝٓتٗٞ ، ٜهٕٛ َا أٌْ َٔ ايجاْٞ ايّٝٛ ٗ بٗا سا٠٤ايب إٔ ، ايع١ًُٝ ايتذطب١ ْاس١ٝ َٔ ٚا٬ٕسغ

 قاَٗا إشا ؾإْ٘ ، ا٫عتٝاز ْاس١ٝ َٔ ٚنصا ، أٜاّ ث٬ث١ ٜهٌُ مل ٖٚٛ ايؿٗط اْت٢ٗ ضَا أخط َٔ ٭ٕ ، ايتػٜٛـ َٔ
 ٔػ١ أٚ أٜاّ عؿط٠ ، ا٭َس عًٝ٘ طاٍ إشا أَا ، عًٝ٘ ٜؿل ؾ٬ يكٝاّ َعتاز ٭ْ٘ عًٝ٘ أخـ ناْت ، ضَهإ َٔ قطٜبا
 . عًٝ٘ ؾتؿل ،  ايؿطط ع٢ً تعٛز قس ٜهٕٛ ، َٜٛا عؿط

 : ؾٛاٍ غرل ٗ ايػت قٝاّ

 .  ؟ ؾٛاٍ غرل ٗ ايػت تكاّ ٌٖ

 .  ا٭قشاب َٔ ٚنجرل ، ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ؾٛاٍ غرل ٗ تكاّ ٫ أْٗا:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ

 ( . ؾٛاٍ َٔ بػت) قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ؾايٓيب ، ٓلاي ظاٖط ٖٛ ٖصا ٭ٕ -

 َٔ ا٭ٍٚ ايعؿط ٗ ٖٞ بٌ ، اؿذ١ شٟ ٚٗ ، ايكعس٠ شٟ ٚٗ ؾٛاٍ ٗ بكٝاَٗا ايؿه١ًٝ ؼكٌ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 ؛ ًـبإه اٱضؾام باب َٔ ايٓل ٗ ٚؼسٜسٖا:  قايٛا ، إايه١ٝ َصٖب ٖٚصا ، ؾان٬ ٚقتا يهْٛ٘ ؛ أؾهٌ اؿذ١ شٟ
 بعس ، ايٓل عٔ ٚانض بعس ٖٚصا ، بؿٛاٍ ؾدكت ايكٝاّ عًٝ٘ ٜٚػٌٗ ، ايكٝاّ ع٢ً اعتاز قس ٜهٕٛ إهًـ ٭ٕ

 نُا بايؿطض ايٓؿٌ ًٜتبؼ ٫ ست٢ ، ضَهإ عٔ اٱَهإ قسض ابتعس ، أعًِ ٚاهلل ايصضا٥ع غس باب َٔ ٚنأْ٘ ، غطٜب
 .  تكسّ

 ٍٚؾٗٔط: اهلل ضٓ٘ قا ّٔ ُٴشٳطٻ  .  اِي

 اهلل ؾٗط ضَهإ بعس ايكٝاّ أؾهٌط:  قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾإٕ ، احملطّ اهلل ؾٗط قٝاّ:  قٝاَ٘ ٜػٔ ٖا
 ، إايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ ، احملطّ اهلل ؾٗط قٝاّ اغتشباب إٍ ايعًِ أٌٖ ْٗٛض ٚشٖب ، َػًِ اٱَاّ أخطد٘ص احملطّ
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 اهلل ض١ٓ ، ايعًِ أٌٖ بٌ خ٬ف ؾٝ٘ ؟ ؾعبإ أٚ احملطّ اهلل ؾٗط قٝاّ ا٭ؾهٌ ٌٖ يهٔ ، اب١ًٚاؿٓ ، ٚايؿاؾع١ٝ
 عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب َٔ ْل ٖٚصا:  قايٛا ، يًشسٜح ؛ احملطّ اهلل ؾٗط قٝاّ ٖٛ ا٭ؾهٌ إٔ ٜط٣ َٔ ؾُِٓٗ ، عًِٝٗ
 .  قٛي٘ َع ٭سس قٍٛ ؾ٬ ، ٚغًِ

 ٗ َٓ٘ أنجط ؾٗط ٗ ٜكّٛ ٜهٔ مل ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٭ٕ ؛ إؾعب ؾٗط قٝاّ ا٭ؾهٌ:  بعهِٗ ٚقاٍ
 اهلل ق٢ً قاّ َا: ) عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ سسٜح َٔ ثبت ؾكس ، نً٘ ٜكَٛ٘ ٜهٔ ٚمل ، أنجطٙ ٜكّٛ نإ ، ؾعبإ

 ٜهجط نإ أْ٘ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً عٓ٘ ٜٓكٌ ٚمل ، َػًِ اٱَاّ أخطد٘(. قط ي١ًٝ قاّ ٫ٚ ، قط ؾٗطا ٚغًِ عًٝ٘
 ٚظطٚف ؾػٌ عٓسٙ ٜهٕٛ أْ٘ أٚ ، َتأخطا إ٫ بايؿهٌ ٜعًِ مل أْ٘ إَا ، شيو ايعًُا٤ ٚعًٌ ، احملطّ اهلل ؾٗط قٝاّ َٔ

 .  شيو ٚغرل غعٚ َٔ ، ايكٝاّ َٔ ُٓع٘

 ؾٗط ٚأَا ، إطًل ايٓؿٌ قٝاّ باب َٔ قٝاَ٘ احملطّ اهلل ؾٗط إٔ:  ٖٚٛ ، سػٓا ًَشعا ، اهلل ضٓ٘ ضدب ابٔ شنط
 ، أؾهٌ ايطاتب١ ؟( ايك٠٬ ٗ) ايطاتب١ أٚ إطًل ايٓؿٌ ؟ أؾهٌ ٚأُٜٗا ، ايؿطٜه١ قبٌ ايطاتب١ نكٝاّ ؾكٝاَ٘ ؾعبإ

 َٔ أؾهٌ ؾعبإ ؾٗط قّٛ ؾٝهٕٛ ، إطًل نايٓؿٌ قَٛ٘ احملطّ اهلل ٚؾٗط ، يطَهإ نايطاتب١ ؾعبإ ؾٗط:  ؾكاٍ
 .  احملطّ اهلل ؾٗط

 :  ٖٚٞ ، اؿطّ ا٭ؾٗط قٝاّ تشبٜػ اؿٓاب١ً غرل عٓس

 .  احملطّ -1

 .  ايكعس٠ شٚ -2

 .  اؿذ١ شٚ -3

 .  ضدب -4

 اؿذ١ شٟ ثِ ايكعس٠ شٟ ثِ ضدب ثِ باحملطّ ٜبسأ ، ا٭ؾٗط ٖصٙ تكاّ إٔ ٜػتشبٕٛ ، ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ إيٝ٘ شٖب 
 .  ؾكط احملطّ اهلل ؾٗط اغتشبٛا بٌ ، ا٭ؾٗط ٖصٙ قٝاّ ٜػتشبٛا ؾًِ اؿٓاب١ً أَا ،

ٍايتاغعٴ ثِ ايعاؾطٴ ٚآَنسٴٙ: اهلل ضٓ٘ قا   . 

 ثِ ، ا٭ٜاّ َٔ غرلٙ َٔ أؾهٌ ؾٗٛ ، بتدكٝك٘ دا٤ قس ايٓل ٭ٕ ؛( عاؾٛضا٤) ايعاؾط ايّٝٛ احملطّ اهلل ؾٗط آنس
 ( . تاغٛعا٤) ايتاغع

 ٜهؿط إٔ اهلل ع٢ً أستػبط قتاز٠ أبٞ سسٜح ٗ قاٍ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ٢قً ايٓيب ؾٮٕ ايعاؾط أَا:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .   غرلٙ ع٢ً ؾؿهٌ ، نا١ًَ غ١ٓ ٜهؿط ؾٗٛ  ، َػًِ اٱَاّ أخطد٘ ، صايباق١ٝ ايػ١ٓ

 َع:  أٟ صايتاغع ٭قَٛٔ قابٌ إٍ بكٝت ي٦ٔط: قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾٮٕ ايتاغع ٚأَا:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  أٜها َػًِ اٱَاّ قشٝض ٗ ٖٚصا ، ايعاؾط
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 .  بعاؾٛضا٤ إتعًك١ إػا٥ٌ بعض 

 : بايكٝاّ عاؾٛضا٤ إؾطاز

 .  ؟ بايكٝاّ عاؾٛضا٤ ٜؿطز ٌٖ

 ٖصا إٔ ، اهلل ضٓ٘ اٱغ٬ّ ؾٝذ شنط ٚقس ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، بايكٝاّ عاؾٛضا٤ إؾطاز ٜهطٙ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
ٍٔ اهلل ضٓ٘ أٓس اٱَاّ ن٬ّ ٢َكته  .  عُٓٗا اهلل ضنٞ ، عباؽ ابٔ ٚقٛ

 ، إصٖب َٔ ايكشٝض ع٢ً ٚاؿٓاب١ً ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ، بايكٝاّ عاؾٛضا٤ ّٜٛ إؾطاز ٜهطٙ ٫ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  اٱغ٬ّ ؾٝذ اختٝاض ٖٚٛ

 ٭قَٛٔ قابٌ إٍ بكٝت ي٦ٔ) قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٭ٕ ؛ ا٭ٍٚ خ٬ف أْ٘ اهلل ضٓ٘ ؾٝدٓا ضأ٣ ٚقس
 .  ايعاؾط َع ايتاغع أٟ( ايتاغع

 :  ايتاغع ٜكِ مل إشا

 .  ٜػتشب ؾ٬ ايتاغع قاّ إشا أَا ، ايتاغع ٜكِ مل إشا  ايعاؾط َع عؿط اؿازٟ قٝاّ ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ اغتشب

 شيو اغتشباب ع٢ً اهلل ضٓ٘ ايؿاؾعٞ اٱَاّ ْل ؟( عؿط ٚاؿازٟ ٚايعاؾط ايتاغع) أٜاّ ايج٬ث١ قٝاّ ٜػتشب ٌٖ
 ٜكاّ إٔ شيو ًٜٚٞ ، ّٜٛ ٚبعسٙ ّٜٛ قبً٘ ٜكاّ إٔ أنًُٗا ، ث٬ث١ قَٛ٘ ؾُطاتب: ) إعاز ظاز ٗ ايكِٝ ابٔ ٚقاٍ ،

 هللا ضٓ٘ أٓس اٱَاّ عٓس ٚدا٤ ،( بايكّٛ ٚسسٙ ايعاؾط إؾطاز شيو ًٜٚٞ ، ا٭سازٜح أنجط ٚعًٝ٘ ، ٚايعاؾط ايتاغع
 .  ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ٜجبت ٫ يهٓ٘ ،( بعسٙ َٜٚٛا ، قبً٘ َٜٛا قَٛٛا) نعٝـ بػٓس سسٜح

 :  قٛيٌ ع٢ً شيو ٗ ايعًُا٤ اختًـ ؟ َػتشبا نإ أٚ ؟ ٚدٛب٘ ْػذ ثِ ا٭ٍٚ ٗ ٚادبا نإ عاؾٛضا٤ قٝاّ ٌٖ

 .  ٚاؿٓاب١ً ، ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ، َطًكا ٚادبا ٜهٔ ٚمل ، َػتشبا نإ عاؾٛضا٤ ّٜٛ قّٛ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ

 :  أزيتِٗ

 ٚمل ، عاؾٛضا٤ ّٜٛ ٖصاط: ٜكٍٛ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب زلعت:  قاٍ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ َعا١ٜٚ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 اٱَاّ أخطد٘ صؾًٝؿطط ٜؿطط إٔ ؾا٤ َٚٔ ، ؾًٝكِ ٜكّٛ إٔ ؾا٤ ؾُٔ ، قا٥ِ ٚأْا ، قٝاَ٘ عًٝهِ اهلل ٜهتب

 ، إانٞ ٗ ٜؿطض مل إْ٘ أٟ ، إانٞ إٍ إهاضع َٔ ايؿعٌ قًب ، ٚايكًب ايٓؿٞ ع٢ً تسٍ( مل)ٚ ، َٚػًِ داضٟايب
 .  َطًكا قٝاَ٘ عًٝٓا ٜهتب مل اهلل إٔ ع٢ً زيٌٝ ؾٗصا

 نإ:  ٜكٛيٕٛ ايجاْٞ ايكٍٛ أقشاب ؾإٕ ، ضَهإ بؿطض ايٛدٛب ْػذ َٔ إبتس٨ إانٞ إطاز بإٔ:  ْٚٛقـ
 .  ٚد٘ ي٘ ٖٚصا ، ضَهإ ؾطض عٓس ؾطن٘ ْػذ ثِ ، ضَهإ ؾطض ست٢ اَؿطٚن

 اهلل ضنٞ غ١ًُ سسٜح ٗ نُا ، ايٓٗاض أثٓا٤ َٔ إ٫ بكٝاَ٘ ٜأَط مل ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ايًٌٝ َٔ اي١ٝٓ تبٝٝت ؾٝ٘ ٜؿذلط ايٛادب ايكٝاّ إٔ إعًّٛ َٚٔ ، عٓ٘

 ، يًعًِ تابع اهلل ضٓ٘ اٱغ٬ّ ؾٝذ شنط نُا ٚايٛدٛب ، ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ دا٤ت قس ايكٝاّ ؾطن١ٝ بإٔ:  ْٚٛقـ
 أْ٘ غ١ًُ أّ سسٜح ؾؿٞ ، ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ إ٫ بايٛدٛب ٜعًُٛا مل ِٖٚ ، ايعباز٠ عًٝ٘ ٚدبت اٱْػإ عًِ ؾُت٢
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 ؾذا٤ ، صَٜٛ٘ بك١ٝ ؾًُٝػو ؿططاَ َٓهِ أقبض َٚٔ ، قٛت٘ ؾًٝتِ قا٥ُا َٓهِ أقبض َٔط ايعٛايٞ أٌٖ إٍ أضغٌ
 .  ايٓٗاض أثٓا٤ ٗ ا٭َط

 .  ٚادب ٭ْ٘ ؛ بكها٥٘ ايٓاؽ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٭َط ٚادبا نإ يٛ أْ٘:  ايجايح ايسيٌٝ

 إغ٬ّ ٗ نُا ، ايّٝٛ ٖصا قها٤ ًٜعَ٘ ٫ٚ ، بصيو اٱْػإ ؾًٝتعّ ، ايٓٗاض أثٓا٤ َٔ دا٤ قس ٚدٛب٘ بإٔ:  ْٛقـ 
 ع٢ً ايكها٤ ًٜعَ٘ ٫ٚ ، ايٓٗاض أثٓا٤ َٔ ايكٝاّ ًٜعَ٘ أْ٘ ٚتكسّ - تكسَت - اجملٕٓٛ ٚإؾاق١ ايكيب ٚبًٛؽ طايهاؾ

 .  ايطادض

 ؾٝذ اختٝاض ٖٚٛ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ضَهإ بؿطض ٚدٛب٘ ْػذ ثِ ، ٚادبا نإ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ

 :  أزيتِٗ

 إٔ قبٌ َٔ بكٝاَ٘ ٜأَط ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ نإ: ) قايت ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ٍٚا٭ ايسيٌٝ
 ا٭َط ٗ ٚا٭قٌ ،( ٜأَط نإ) ، عًٝ٘ َتؿل( أؾطط ؾا٤ َٚٔ قاّ ؾا٤ َٔ نإ ضَهإ ؾطض ؾًُا ، ضَهإ ٜؿطض

 . ايٛدٛب

 ؾًٝتِ قا٥ُا أقبض َٔ) ايٓاؽ ٗ ٜٓازٟ إٔ ٚأَطٙ ، غًِٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً أضغً٘ ٕا ، غ١ًُ سسٜح:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ، ايٛدٛب ا٭َط ٗ ا٭قٌ ٭ٕ ؛ ايٛدٛب غبٌٝ ع٢ً أَط ٖٚصا ،( َٜٛ٘ بك١ٝ ؾًُػو َؿططا أقبض َٚٔ ، قَٛ٘
 .  ايعباز٠ ٗ خاق١

 ٚإػًُٕٛ ضا٤عاؾٛ ّٜٛ قاّ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ عُط ابٔ سسٜح:  ايجايح ايسيٌٝ
 ؾُٔ ، اهلل أٜاّ َٔ ّٜٛ عاؾٛضا٤ إٕط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً قاٍ ، ضَهإ اؾذلض ؾًُا ، ضَهإ ٜؿطض إٔ قبٌ ،

 ٖٚصا ، ا٭ٍٚ ٗ بكٝاَ٘ ايٓاؽ أَط ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ؾايٓيب ، َػًِ اٱَاّ أخطد٘ صتطن٘ ؾا٤ َٚٔ قاَ٘ ؾا٤
 .  ا٫غتشباب إٍ ْػذ ثِ ٚادبا َاقٝا نإ أْ٘ ع٢ً ٜسٍ قبً٘ ايصٟ َع اؿسٜح

 ، أعًِ ٚاهلل مثط٠ عًٝٗا ٜذلتب ٫ أْ٘ ايعاٖط ، مثط٠ عًٝٗا ٜذلتب ٫ أْ٘ ا٭ٍٚ اي١ًٖٛ ٗ يٞ ٜبسٚ ؾُٝا إػأي١ ٖٚصٙ
 .  اغتشباب٘ ع٢ً ٚبكٞ َػتشبا نإ أٚ ، ايٛدٛب ْػذ ثِ ٚادبا نإ غٛا٤ ، تؿا٤ َا ؾطدض نصيو ا٭َط نإ ؾإٕ

ٍاِيشٹذٻ١ٹ شٟ ٚتٹػٔع:  اهلل ضٓ٘ قا  . 

 . اهلل ضِٓٗ ايؿكٗا٤ عًٝ٘ اتؿل ٚقس ، اؿذ١ شٟ تػع قٝاَ٘ ٜػتشب ٖا
 :  أزيتِٗ

 ايكاحل ايعٌُ أٜاّ َٔ َا: طقاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ ابٔ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ا٭عُاٍ أؾهٌ َٚٔ ، ايكاحل ايعٌُ َٔ ؾٝٗا ٜػتهجط ؾاٱْػإ ،ص .. ايعؿط ا٭ٜاّ ٖصٙ َٔ اهلل إٍ أسب ؾٝٗٔ

 عٌُ ع٢ً زيين اهلل ضغٍٛ ٜا قًت:  قاٍ أَا١َ أبٞ عٔ دا٤ نُا ، نجرل٠ أسازٜح ؾٝ٘ دا٤ ؾكس ، ؾو ٫ ، ايكّٛ
 ؾت١ٓط ايكشٝض ٗ دا٤ ٚنُا ، دٝس إغٓازب ، ايٓػا٥ٞ أخطد٘ صي٘ َجٌ ٫ ؾإْ٘ ، بايكّٛ عًٝو: ط قاٍ ، ب٘ اهلل ٜٓؿعين
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 ٚغرل ،صإٓهط عٔ ٚايٓٗٞ بإعطٚف ٚا٭َط ٚايكسق١ ٚايكٝاّ ايك٠٬ تهؿطٖا ، ٚداضٙ ٚٚيسٙ َٚاي٘ أًٖ٘ ٗ ايطدٌ
 .  ايكّٛ ؾه١ًٝ ع٢ً تسٍ اييت ا٭سازٜح َٔ شيو

 ضغٍٛ نإ: ) قايت ، ٚغًِ عًٝ٘ هللا ق٢ً ايٓيب أظٚاز بعض عٔ ، اَطأت٘ عٔ ، خايس بٔ ٖٓٝس٠ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ، أٓس اٱَاّ أخطد٘( ؾٗط نٌ َٔ أٜاّ ٚث٬ث١ ، عاؾٛضا٤ ّٜٚٛ ، اؿذ١ شٟ تػع ٜكّٛ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل

 .  ٚا٭يباْٞ ، أٓس اٱَاّ ٚقشش٘ ، ٚايٓػا٥ٞ ، ٚأبٛزاٚز

 ٜكِ مل)  ضٚا١ٜ ٚٗ ، َػًِ اٱَاّ خطد٘أ( قط قا٥ُا ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ضأٜت َا) عا٥ؿ١ سسٜح أَا
 ٗ أسٝاْا ٜكّٛ أْ٘ أٚ َٓ٘ قسض قس ايؿعٌ ٜهٕٛ إٔ ّٓع ٫ٚ ، تطٳ مل بأْٗا عٓٗا اهلل ضنٞ َٓٗا إخباض ؾٗصا ،(  ايعؿط
 ع٢ً سذ١ غرلٖا ٚقٍٛ ، ؾط٣ٚ ضأ٣ غرلٖا ٚشلصا ؛ غرلُٖا أٚ َطض أٚ يػؿط بعهٗا ٗ ٜٚذلى ، ا٭ٚقات بعض
 ا٭ٜاّ ايتػع١ قٝاّ َؿطٚع١ٝ ع٢ً ايؿكٗا٤ اتؿل ٚيصا ، عًِ ظٜاز٠ عٓسٙ إجبت ٭ٕ ؛ ايٓاٗ ع٢ً َكسّ جبتٚإ ، قٛشلا

 .  اؿذ١ شٟ َٔ ا٭ٍٚ

 ا٭قٌ ع٢ً ا٭نجط ٚإط٬م ، ايتػًٝب باب َٔ ٖصا ، اؿذ١ شٟ عؿط:  ٜكٛيٕٛ ِٖٚ ، أٜاّ تػع١ ٖٞ:  قا٥ٌ ٜكٍٛ قس
 .  ايعطب يػ١ ٗ نجرل ٖٚصا ،

ٍٙٴ: اهلل ضٓ٘ قا ّٴ ٚٳآَنسٴ  .  بٗا سازٍّ يػرٔل عطَؾ١َ ٜٛ

 .  عطؾ١ ّٜٛ آنسٖا اؿذ١ شٟ تػع أٟ

 ، صٚايباق١ٝ إان١ٝ ايػ١ٓ ٜهؿط إٔ اهلل ع٢ً أستػبط قاٍ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، قتاز٠ أبٞ ؿسٜح -
 .  َػًِ  اٱَاّ قشٝض ٗ اؿسٜح ٖٚصا ، ٚاسس٠ غ١ٓ ٜهؿط عاؾٛضا٤ ّٜٛٚ ، غٓتٌ ٜهؿط عطؾ١ ّٜٛ ؾكٝاّ

 ّٜٛ قٝاّ اغتشباب إٍ شٖبٛا ، ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ايذل١ٜٚ ّٜٛ بعسٙ ٜٚأتٞ:  ٜكٛيٕٛ
 بايٓػب١ عطؾ١ نّٝٛ ؼيٝ ايجأَ:  اؿٓاب١ً ٚعٓس ، ايكٝاّ ٗ زاخٌ ٖٛ ، ؾػٝكّٛ اؿاز غرل أَا ، يًشاز ايذل١ٜٚ
 ايٓيب ؾإٕ ، ايػ١ٓ إٍ ْعطت إشا يهٔ ، ايجأَ ّٜٛ اٱْػإ ؾٝكّٛ ، ٚايؿه١ًٝ ايتأنٝس ٗ زاخٌ أْ٘ ٜطٕٚ ؾِٗ ، يًشاز
 يؿعً٘ ، يًشاز بايٓػب١ ا٭ؾهٌ ٖٛ أٚ ؾان٬ نإ ٚيٛ ، يٓكٌ قاّ ٚيٛ ، ايذل١ٜٚ ّٜٛ ٜكِ مل ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً
 ٚاتباع ، ؾٝ٘ ٜٓاقـ ؾٗصا ،  قٝاَ٘ يًشاز أؾهٌ أٚ ؾان٬ نْٛ٘ يهٔ ، هٛظ أْ٘ ؾو ٫ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب
 ٚايػابع ٚايػازؽ ٚاـاَؼ ٚايطابع ٚايجايح ٚايجاْٞ ا٭ٍٚ ايّٝٛ ْعِ ، أٍٚ ب٘ ٚا٫قتسا٤ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب

 ؾٝٗا ٚايبكا٤ ، ٢َٓ إٍ ٚايصٖاب ، ايٓػو ٗ اؿاز أٜٚبس ، اؿر ٜبسأ ايجأَ ّٜٛ يهٔ ، نػرلٙ اؿاز ، ؾٝٗا إؾهاٍ ٫
 .  عطؾ١ يّٝٛ ٚا٫غتعساز ، ايّٝٛ شاى

 ٚٗ سادا نإ ؾإٕ( بٗا ساز يػرل) قٛي٘ ٚاْعط ، ايكٝاّ ي٘ ٜػتشب ٫ ؾإْ٘ سادا نإ ؾإٕ(  بٗا سازٍّ يػرٔل)  قٛي٘
 ٜسٍ إ٪يـ ن٬ّ ، بٗا اؿاز يهٔ ، نػرلٙ أْ٘ ايعاٖط ، إيٝٗا ٜكٌ إٔ قبٌ ايؿُؼ غطٚب ٚغٝسضن٘ ، إيٝٗا ايططٜل

 :  ؾٝٗا كتًـ إػأي١ ٖٚصٙ ، بٗا ايٛاقـ اؿاز يػرل ؾاغتشباب٘ ، ٜكّٛ إٔ ي٘ يٝؼ أْ٘ ع٢ً

 ، إايه١ٝ َٚصٖب ، ٚعجُإ ، ٚعُط ، بهط أبٞ ضأٟ ٖٚصا ، بٗا يًٛاقـ عطؾ١ ّٜٛ قّٛ ٜػٔ ٫ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  ا٭ٍٚ خ٬ف قٝاَٗا:  قايٛا يهٔ ، ايؿاؾع١ٝ َصٖب ٖٚٛ ، ٜهطٙ:  ٚقايٛا ، ٚاؿٓاب١ً
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 :  أزيتِٗ

 اهلل ضغٍٛ قٝاّ ٗ عطؾ١ ّٜٛ عٓسٖا ُاضٚا ْاغا إٔ: ) عٓٗا اهلل ضنٞ اؿاضخ بٓت ايؿهٌ أّ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ع٢ً ٚاقـ ٖٚٛ يي بكسح إيٝ٘ ؾأضغًت ، بكا٥ِ يٝؼ بعهِٗ ٚقاٍ قا٥ِ ٖٛ بعهِٗ ؾكاٍ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً
 أسطم أْ٘ َع ، ٜكِ مل ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً نإ ٚإشا ، َؿططا نإ إْ٘ أٟ ، عًٝ٘ َتؿل(  ؾؿطب٘ بعطؾ١ بعرلٙ

 يبٌ َٚػتشبا غ١ٓ قٝاَ٘ نإ ٚيٛ ، اغتشباب٘ عسّ ع٢ً زٍ ، ٚقس٠ٚ ٚأغ٠ٛ َعًِ ٖٚٛ ، ٚاـرل ايؿهٌ ع٢ً ايٓاؽ
 .  ؾٝ٘ ب٘ ايٓاؽ ٜكتسٟ ست٢ ٚيكاَ٘ ، ايّٝٛ شيو ٗ يًٓاؽ

 اييت ، عطؾ١ عؿ١ٝ ٗ خاق١ ، ٚايٛقٛف ايسعا٤ عٔ اٱْػإ ؾٝهعـ ، ايهعـ إٍ ٜ٪زٟ قٝاَ٘ إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ا٫غتعساز أٖب١ ع٢ً ايّٝٛ آخط ٗ ٜهٕٛ ست٢ ، شلا قٛاٙ ٜػتذُع إٔ يًشاز ٜٓبػٞ ٚاييت ، عطؾ١ أٚقات أؾهٌ ٖٞ

 قس ايكب١ ٚٚدس قسّ ٕا ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾإٕ ، ايٓٗاض ٍأٚ ٗ اؿاز ٜٓاّ إٔ ايػ١ٓ ؾُٔ ٚيصا ، يًسعا٤
 ٚاقؿا ٜعٍ ؾًِ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٚقـ ثِ ، ق٢ً ثِ ، خطبت٘ خطب ثِ ، ايعٚاٍ ست٢ ْاّ ، بُٓط٠ ي٘ نطبت

 ، قٜٛا ْؿٝطا ايٛقت ٖصا ٗ ٜهٕٛ إٔ يٲْػإ ٜٓبػٞ ، عطؾ١ ٗ َا أؾهٌ ٖٞ عطؾ١ ؾعؿ١ٝ ، ايؿُؼ غطبت ست٢
 .  ايسعا٤ ٜػتطٝع ٫ ، َٓٗها نعٝؿا ايٛقت ٖصا ٗ ؾػٝهٕٛ قا٥ُا نإ ٚإشا ، ضب٘ ٜسعٛ

 إٕ قتاز٠ ضأٟ ٖٚٛ ، ايعبرل ابٔ ٚ ، عا٥ؿ١ عٔ َطٟٚ ٖٚصا ، يًشاز ست٢ عطؾ١ ّٜٛ قٝاّ ٜػتشب أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 ٚٗ ، قكرل ٚايٓٗاض اٱْػإ ٜهعـ ٫ ايؿتا٤ ٗ ٭ْ٘ ؛ ايكٝـ زٕٚ ايؿتا٤ ٗ عطا٤ ٚضأٟ ، ايسعا٤ عٔ ٜهعـ مل

 ، ي٘ ٜػتشب مل ٚايسعا٤ ايٛقٛف عٔ نعـ ؾإٕ ، ٜهعـ مل َا اؿٓؿ١ٝ َصٖب ٖٚٛ ، غٝهعـ ايكٝـ
 .  اهلل ضِٓٗ ، أٜها إغشل ضأٟ ٚا٫غتشباب

 :  زيًِٝٗ

 ؾإْ٘ ، ٛقٛفٚاي ايسعا٤ عٔ ٜهعـ ئ نإ ؾإشا ، ايهعـ ٖٞ عطؾ١ ّٜٛ ايكٝاّ َٔ اٱْػإ ُٓع اييت ايع١ً إٔ -
 ، ايٛقٛف ؾٝسضى ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عًٝ٘ سح ايصٟ ، عطؾ١ ّٜٛ قٝاّ ؾهٌ ٜسضى ست٢ ايكّٛ ي٘ ٜػتشب
 .  ععٌُٝ عًٌُ أزضى قس ؾٝهٕٛ ، ايكٝاّ ؾهٌ ٜٚسضى

 :  ايطادض

 ٫ ٖٚٓا ، بسع١ ٗ ادتٗاز َٔ خرل غ١ٓ ٗ اقتكاز ، ايعٌُ نجط٠ َٔ أٍٚ ايػ١ٓ اتباع ٭ٕ ؛ أعًِ ٚاهلل ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٚنٕٛ ، ايطغٍٛ ٜؿعً٘ أَط ٗ ادتٗاز َٔ خرل ايػ١ٓ اتباع يهٔ ، بسع١ ايؿعٌ ٖصا:  ْكٍٛ

 اتباع٘ ؾإٕ ، قٝاَ٘ عسّ ٗ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب اٱْػإ اتبع ٚإشا ، ايكٝاّ عسّ ا٭ؾهٌ إٔ ع٢ً زيٌٝ ٜكِ مل
 ا٭ؾهٌ يهٔ ، عًٝ٘ ٜ٪دط قس ايصٟ ، ا٭َط ٖصا ؾعٌ ٗ ٚا٫دتٗاز ايتعبس َٔ أؾهٌ ، ايػ١ٓ ٗ ػ٬ّٚاي ايك٠٬ عًٝ٘
 .  ايّٝٛ ٖصا قٝاّ َٔ بهجرل أععِ ؾهً٘ ا٫تباع ، ا٫تباع ٖٛ
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ٍٚؾطط ّٜٛ قّٛ:  ٚأؾهً٘:  اهلل ضٓ٘ قا ّٜٛ . 
 :  ّٜٛ ٚؾطط ّٜٛ قّٛ

 بٔ عُطٚ بٔ اهلل عبس سسٜح ٗ نُا ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً قاٍ ٚقس ، ايػ٬ّ عًٝ٘ زاٚز قٝاّ ٖٚٛ ، ػ١ٓاي َٔ ٖصا
 عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ٚثبت ، عًٝ٘ َتؿلص َٜٛا ٜٚؿطط َٜٛا ٜكّٛ نإ..  زاٚز قٝاّ اهلل إٍ ايكٝاّ أسبط ايعام
 ، ّٜٛ ٚإؾطاض ّٜٛ قٝاّ إٍ َع٘ ٚقٌ ست٢ ، جرلان ٜكّٛ نإ سٌ ، ايعام بٔ عُطٚ بٔ اهلل عبس أَط أْ٘ ، ٚغًِ
 اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ أخدل:  قاٍ عُٓٗا اهلل ضنٞ عُطٚ بٔ اهلل عبس عٔؾ ، َٜٛا ٜٚؿطط َٜٛا ٜكّٛ اهلل عبس ؾهإ
 غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ي٘ ؾكاٍ ، عؿت َا ايًٌٝ ٚ٭قَٛٔ ايٓٗاض ٭قَٛٔ ٚاهلل أقٍٛ إْٞ غًِ ٚ عًٝ٘

 ؾكِ شيو تػتطٝع ٫ إْوط قاٍ ، قًت٘ قس قًت.  صعؿت َا ايًٌٝ ٚ٭قَٛٔ ايٓٗاض ٭قَٛٔ ٚاهلل تكٍٛ صٟاي أْتط
 أطٝل إْٞ ؾكًت.  صايسٖط قٝاّ َجٌ ٚشيو أَجاشلا بعؿط اؿػ١ٓ ؾإٕ ، أٜاّ ث٬ث١ ايؿٗط َٔ ٚقِ ٚمن ٚقِ ٚأؾطط
 َٜٛا ؾكِط قاٍ شيو َٔ أؾهٌ أطٝل إْٞ قًت قاٍ.  صٌَٜٛ ٚأؾطط َٜٛا ؾكِط قاٍ اهلل ضغٍٛ ٜا شيو َٔ أؾهٌ
 . صشيو َٔ أؾهٌ ٫ط قاٍ اهلل ضغٍٛ ٜا َٓ٘ أؾهٌ أطٝل إْٞ قًت ص.ايكٝاّ عسٍ ٖٚٛ زاٚز قٝاّ ٚشيو َٜٛا ٚأؾطط

 أّ ، هلل اؿكٛم ٖصٙ ناْت غٛا٤ ، عًٝ٘ ايٛادب١ اؿكٛم أزا٤ عٔ ٜهعـ مل إشا َا َكٝس ّٜٛ ٚؾطط ّٜٛ قٝاّ يهٔ 
 .  أعًِ ٚاهلل ، ايكٝاّ ٗ اؿل ي٘ ؾًٝؼ عٓٗا ٚاْكطع نعـ ؾإشا ، ٘ـًك اؿكٛم ناْت

 .  قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ شب٘ٚق آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس

ٍٙٴ:  اهلل ضٓ٘ إ٪يـ قا  .  ضٳدٳبٺ إؾطازٴ ٜٚٴِهطٳ

 .أٜها قَٛ٘ وطّ َا ٚغٝصنط ، قَٛ٘ ٜهطٙ َا بصنط ث٢ٓ ، قَٛ٘ ٜػتشب عُا اهلل ضٓ٘ إ٪يـ تهًِ ٕا

 ضدب اٱْػإ قاّ ؾإشا ، بايكٝاّ ٜؿطز مل إشا ضدب قٝاّ دٛاظ ٗ ، اهلل ضِٓٗ ايعًِ أٌٖ بٌ خ٬ف ٫ أْ٘ يٝعًِ
 نً٘ ٜكُ٘ مل ، ضدب أثٓا٤ ٗ أؾطط يٛ نصيو ، اؾٛاظ ٗ بِٝٓٗ خ٬ف ؾ٬ ٚضدب اٯخط٠ ْاز٣ قاّ أٚ ، ؾعبإ ثِ
 .  شيو دٛاظ ٗ بِٝٓٗ خ٬ف ٫ ؾإْ٘ ،

 : بايكٝاّ ضدب إؾطاز

 .  أٜها ضدب ؾٗط قٝاّ باغتشباب قٍٛ اؿٓاب١ً ٚعٓس ، اؿطّ ا٭ؾٗط قٝاّ اغتشباب ٜطٕٚ اؿٓاب١ً غ٣ٛ اؾُٗٛض

 :  قٛيٌ ع٢ً ، نً٘ قَٛ٘ ٗ ٚاختًؿٛا ، بايكّٛ ضدب إؾطاز سهِ ٗ ، اهلل ضِٓٗ ايعًُا٤ اختًـ

ًٓ٘ قَٛ٘ ٜٚهطٙ ، بايكٝاّ ضدب إؾطاز ٜهطٙ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ  سه٢ سٚق ، إؿطزات َٔ ٖٚٛ ، اؿٓاب١ً شٖب إيٝ٘ ، ُن
 .  دبرل بٔ ٚغعٝس ، أْؼ عٔ َط١ٜٚ ٚايهطا١ٖ ، ضدب ؾٗط إؾطاز  ؼطِٜ ٗ ٚدٌٗ اهلل ضٓ٘ اٱغ٬ّ ؾٝذ

 :  أزيتِٗ

 أخطد٘ ،( ضدب قّٛ عٔ ٢ْٗ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ)  ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ ابٔ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  ْعط ؾٝ٘ بإغٓاز:  اٱغ٬ّ ؾٝذ قاٍ ٚيصا ، عطا٤ بٔ ٚزاٚز اؿُٝس عبس بٔ ظٜس:  نعٝؿإ ضد٬ٕ ٚؾٝ٘ َاد٘ ابٔ

 ، ايطعاّ ٗ ٜهعٖٛا ست٢ إذلدبٌ أنـ ٜهطب عُط ضأٜت) قاٍ ، اهلل ضٓ٘ اؿط بٔ خٳطٳؾ١ ض٣ٚ َا:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ، اهلل ٘ضٓ اٱغ٬ّ ؾٝذ ٚقشش٘ ، أٓس اٱَاّ أخطد٘ ،( اؾا١ًٖٝ تععُ٘ ناْت ؾٗط ٖٛ ؾإِا نًٛا:  ٜكٍٛ ٚنإ

 .  ضدب ٗ ايكا٥ُٕٛ ٚإذلدبٕٛ ، إتأخطٜٔ َٔ ٚا٭يباْٞ

 َا:  ؾكاٍ ، ٚنٝعإ دسز غٹ٬ٍ ٚعٓسِٖ ، أًٖ٘ ع٢ً زخٌ أْ٘) عٓ٘ اهلل ضنٞ بهط٠ أبٞ عٔ ٜط٣ٚ َا:  ايجايح ايسيٌٝ
 .  ؾٝب١ أبٞ ابٔ أخطد٘( ايهٝعإ ٚنػط ايػ٬ٍ ؾأنؿأ ؟ ضَهإ ضدب أدعًتِ:  ؾكاٍ ، ْكَٛ٘ ، ضدب:  قايٛا ؟ ٖصا

 َٓ٘ دع٤ا ٚأخطز ، أٓس اٱَاّ أخطد٘(  شيو نطٙ يطدب ٜعسٕٚ َٚا ايٓاؽ ضأ٣ إشا عُط ابٔ نإ : ايطابع ايسيٌٝ
 .        اهلل ضِٓٗ ؾٝب١ أبٞ ابٔ

 .  ٜععُْٛ٘ ناْٛا اؾا١ًٖٝ أٌٖ ؾإٕ ، ايؿٗط ٖصا تععِٝ ٗ اؾا١ًٖٝ بأٌٖ تؿب٘ أْ٘:  اـاَؼ ايسيٌٝ

 إٍ ٚشٖبٛا ، قٍٛ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ضدب قٝاّ ٜػتشب أْ٘ : ْٞايجا ايكٍٛ
 .  ْٝعا ا٭ؾٗط اؿطّ قٝاّ اغتشباب

 :  أزيتِٗ

 ؾٗط َٔ تكّٛ أضى ٚمل:) .. ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً يًٓيب قاٍ أْ٘ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ظٜس بٔ أغا١َ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ؾٝ٘ ٜطؾع ؾٗط ٖٚٛ ٚضَهإ ضدب بٌ عٓ٘ ايٓاؽ ٜػؿٌ ؾٗط شاىط :  قاٍ ، ؾعبإ َٔ تكّٛ َا ضايؿٗٛ َٔ
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 ، ا٭يباْٞ ٚسػٓ٘ ٚايٓػا٥ٞ ، أٓس اٱَاّ أخطد٘(  ص قا٥ِ ٚأْا عًُٞ ٜطؾع إٔ ؾأسب ايعإٌ ضب إٍ ا٭عُاٍ
 بٌ عطـ ٭ْ٘ ؛ ؾٝ٘ بايكٝاّ ٖٛ إِا ؽايٓا ٚتععِٝ ، ايٓاؽ ٜععُ٘ ايؿٗط ٖصا إٔ شنط ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ؾايٓيب
 .  ؾٝ٘ بايكّٛ ٜععُْٛ٘ ناْٛا أِْٗ ع٢ً ٜسٍ ٖا ، ٚضَهإ ضدب

 .  ضدب ؾٗط ٗ ٜٓشطْٚٗا ناْٛا اييت ٚايٓشا٥ط بايصبا٥ض نإ إِا ايٓاؽ تععِٝ بإٔ:  ْٚٛقـ

 (. عترل٠ ٫ٚ ؾطع ٫) اٱغ٬ّ ْػدٗا قس ضدب ٗ تٓشط ناْت اييت ايٓشا٥ط بإٔ:  ٚضز

 عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٭ٕ ؛ عًٝ٘ ٜسٍ ؾ٬ ا٫غتشباب أَا ، اؾٛاظ ع٢ً ايس٫ي١ ؾٝ٘ َا أع٢ً اؿسٜح ٖصا بإٔ:  ْٚٛقـ
 .  بايكٝاّ ٜؿطزٙ ٜهٔ ٚمل ، ضدب ٜكّٛ ٜهٔ مل ، ٚغًِ

 عًٝ٘ هللا ق٢ً ايٓيب غ٦ٌط أغًِ بٔ ظٜس ضٚا١ٜ َٔ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ٜط٣ٚ سسٜح:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 َٔ ٭ْ٘ ؛ نعٝـ إغٓازٙ يهٔ ، ؾٝب١ أبٞ ابٔ أخطد٘ صؾعبإ َٔ أْتِ أٜٔ:  ؾكاٍ ، ضدب قّٛ عٔ ، ٚغًِ

 .  ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ أغًِ بٔ ظٜس ، َطاغٌٝ

 :  عس٠ َٓاقؿات عَُٛا باؾٛاظ ايكا٥ًٕٛ بٗا اغتسٍ اييت ا٭سازٜح ْٛقؿت

 ايٓيب عٔ ٜطز ؾًِ ، ٚا٫عتهاف بايكّٛ ْٝعا ٚؾعبإ ضدب ؽكٝل ٚأَا) اهلل ضٓ٘ اٱغ٬ّ ؾٝذ شنط َا -1
 نًٗا ؾأسازٜج٘ غكٛق٘ ضدب قّٛ ٚأَا..  إػًٌُ أ١ُ٥ ٫ٚ ، أقشاب٘ عٔ ٫ٚ ، ؾ٤ٞ  ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً

 بٌ ، ايؿها٥ٌ ٗ ٜط٣ٚ ايصٟ ايهعٝـ َٔ ٚيٝػت ، َٓٗا ؾ٤ٞ ع٢ً ايعًِ أٌٖ ٜعتُس ٫ َٛنٛع١ بٌ ، نعٝؿ١
 ٫ٚ قٝاَ٘ ٗ ٫ٚ ضدب ؾٗط ؾهٌ ٗ ٜطز مل: ) اهلل ضٓ٘ سذط ابٔ اؿاؾغ ٚقاٍ( إهصٚبات إٛنٛعات َٔ اَتٗاع
 ، اؿاؾغ اشَلطٳٟٚ إزلاعٌٝ أبٛ اٱَاّ بصيو اؾعّ إٍ غبكين ٚقس ، يًشذ١ ٜكًض سسٜح..  َعٌ َٓ٘ ؾ٤ٞ قٝاّ ٗ

ٚٸٜٓاٙ  ايػُعاْٞ َٓكٛض بٔ قُس عٔ ايػين ابٔ ٚسه٢: ) ايؿٛناْٞ ٚقاٍ ،( غرلٙ عٔ ٚضٜٚٓاٙ ، قشٝض بإغٓاز عٓ٘ ضٴ
 بٗا ٜؿطح ٫ ٚا١ٖٝ ؾٝ٘ تط٣ٚ اييت ٚا٭سازٜح ، ثابت١ غ١ٓ اـكٛم ع٢ً ضدب قّٛ اغتشباب ٗ ٜطز مل:  قاٍ أْ٘ ،

 إٛنٛع قػِ َٔ أْٗا ٜط٣ اٱغ٬ّ ؾٝذ بٌ ، ا٭١ُ٥ ن٬ّ ٗ نعٝؿ١ ضدب قٝاّ ٗ دا٤ت اييت ؾا٭سازٜح( عامل
 .  ٜٓذدل ٫ ايصٟ

 ، عاّ نٌ َعٌ بكٝاّ ؽكٝك٘ أٚ ، َهطٚٙ بعه٘ ؽكٝل أٚ ، بايكّٛ ؽكٝك٘ أٚ ضدب إؾطاز:  ٜكاٍ عًٝ٘ بٓا٤
 بايكّٛ خك٘ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ثابت١ غ١ٓ قَٛ٘ إٔ ٚاعتكاز ، نطَهإ ؾطض أْ٘ ع٢ً قٝاَ٘ ٚإظٗاض

 ايؿها٥ٌ باب َٔ ؾٝهٕٛ ، عاؾٛضا٤:  َجٌ ، ايؿٗٛض غا٥ط قٝاّ ع٢ً ثٛابٺ بؿهٌ ككٛم ؾٝ٘ ايكّٛ إٔ ٚاعتكاز ،
 إٍ ٜكٌ ٚقس ، َهطٖٚا ايكٝاّ ٜٚهٕٛ ، ٜجبت مل ٖصا نٌ ، ؾعً٘ أٚ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب يبٝٓ٘ نصيو نإ ٚيٛ ،

 ّٓع ؾ٤ٞ ا٭قٌ بٗصا اقذلٕ ؾإٕ ، اؾٛاظ ايكّٛ ٗ ا٭قٌ يهٔ ، تؿطع مل بعباز٠ ايتعبس ؾٝ٘ ٭ٕ ؛ شيو َٔ أع٢ً
 ؾٝكاٍ ، َطًكا ايكّٛ بؿهٌ دا٤ت اييت ، ايعا١َ با٭زي١ ؾٝ٘ ايكٝاّ اغتشباب ضأٚا ايصٜٔ اغتسٍ ٚيصا ، ّٓع ؾإْ٘ َٓ٘
 ، ايكٝاّ نػا٥ط ؾإْ٘ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ثبٛت ٚاعتكاز ؾهٌ باعتكاز ٜكذلٕ مل إشا ؾٝ٘ ايكّٛ ، ْعِ: 

 ىكْٛ٘ ٚيصا ؛ ايؿٗٛض غا٥ط ع٢ً ٚؾه٬ َع١ٜ ي٘ إٔ ٜٚعتكسٕٚ ، ىكْٛ٘ ، ؾٝ٘ ٕٜٛكَٛ ايصٜٔ إٔ إؿه١ً يهٔ
 ضدب ، ضدب ؾٗط ٗ ٜؿعًْٛٗا اييت إبتسعات َٔ شيو ٚغرل ، ٚا٭يؿ١ٝ ايطغا٥ب ٚق٠٬ ٚتطاِْٝ ٚشبا٥ض بعُط٠
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 أ٫ ٜطٕٚ ؾإِْٗ ، اب١ًاؿٓ غ٣ٛ اؿطّ ا٭ؾٗط قٝاّ ٜػتشب أْ٘ ٜطٕٚ ٚاؾُٗٛض ، قطّ ؾٗط ٖٛ ْعِ ، ايؿٗٛض نػا٥ط
 .  غكٛق٘ ؾٝ٘ ايٓل يٛضٚز ، احملطّ اهلل ؾٗط إ٫ ، اؿطّ ا٭ؾٗط َٔ نػرلٙ ٚأْ٘ ، يكَٛ٘ َع١ٜ

ٍُٴعٳ١ٹ: اهلل ضٓ٘ قا  .  ٚاؾ
 : بايكّٛ اؾُع١ ّٜٛ إؾطاز

 .  ٚايككس ايتدكٝل غبٌٝ ٢ًع بايكٝاّ اؾُع١ ّٜٛ إؾطاز ٜهطٙ

 :  اؾُع١ ّٜٛ قٝاّ قٛض

 .  بعسٙ ّٜٛ أٚ قبً٘ ّٜٚٛ ، اؾُع١ ّٜٛ ٜكاّ إٔ -1

 .  ؾٝ٘ نطا١ٖ ٫ٚ إؾهاٍ ٫ٚ ، دٛاظٙ ٗ ايعًِ أٌٖ بٌ خ٬ف ٫ ٖصا

 .  ؾٝ٘ َطغبا َٜٛا يهْٛ٘ اؾُع١ ّٜٛ ٜكاّ إٔ -2

 اغتشباب ٗ عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ بٌ خ٬ف ٫ ؾٗٓا ، ١عطؾ ّٜٛ أٚ عاؾٛضا٤ ّٜٛ اؾُع١ ّٜٛ ٜكازف إٔ:  َجٌ
 .  قٝاَ٘

 .  ايػ٬ّ عًٝ٘ زاٚز قٝاّ قؿ١ ع٢ً يهْٛ٘ ؛ َؿطزا اؾُع١ ّٜٛ ٜكاّ إٔ -3

 .  أؾطط تايػب ّٜٚٛ ، اؾُع١ ّٜٛ قاّ ثِ ، اـُٝؼ ّٜٛ َؿططا اٱْػإ ٜهٕٛ نإٔ ، خ٬ف ب٬ دا٥ع ؾٗٛ

 .  ْع١ ّٜٛ يهْٛ٘ ؛ يصات٘ بكٝاّ ىك٘ إٔ -4

 :  أقٛاٍ ث٬ث١ ع٢ً ، عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًُا٤ ؾٝٗا اختًـ إػأي١ ؾٗصٙ

 .  اؿٓاب١ً عٓس إصٖب ٖٚٛ ، ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ، بايكٝاّ ٚؽكٝك٘ اؾُع١ ّٜٛ إؾطاز ٜهطٙ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ

 :  أزيتِٗ

 ، اؾُع١ ّٜٛ أسسنِ ٜكّٛ ٫ط:  قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ٢قً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  عًٝ٘ َتؿل ، صبعسٙ َٜٚٛا قبً٘ َٜٛا إ٫

 اؾُع١ ّٜٛ عًٝٗا زخٌ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ:)  ، عٓٗا اهلل ضنٞ اؿاضخ بٓت دٜٛط١ٜ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ؾأؾططٟ) :  قاٍ ، ٫: قايت ، ( غسا تكَٛٞ إٔ تطٜسٜٔ) :  قاٍ ، ٫: قايت ، ( أَؼ أقُت) : ؾكاٍ ، قا١ُ٥ ٖٚٞ

 ؛ ؼطِٜ ْٗٞ ٫ نطا١ٖ ْٗٞ ٖٓا ٚايٓٗٞ ، اؾُع١ ّٜٛ إؾطاز عٔ ايٓٗٞ ع٢ً ٜسٍ ٖٚصا ، ايبداضٟ اٱَاّ أخطد٘ ، (
ّٴ ٫) قاٍ ايػابل اؿسٜح ٗ قاٍ ٭ْ٘  .  ٜكِ ٫:  ٜكٌ ٚمل( ٜكٛ

 .  ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، َٙهطٚ غرل َباح اؾُع١ ّٜٛ قٝاّ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ

 :  أزيتِٗ

 اؾُع١ ّٜٛ قاّ َٔط قاٍ أْ٘ ، ٖطٜط٠ أبٞ سسٜح ،َٔ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ٜط٣ٚ سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ايسضاٚضزٟ عٔ ٚغرلٙ ، إسٜين بٔ عًٞ أخطد٘ صايسْٝا أٜاّ ٜؿانًٗٔ ٫ ، اٯخط٠ أٜاّ َٔ ظٴٖٕط غٕط أٜاّ عؿط٠ ي٘ نتب

 . ؾٝ٘ َتهًِ ٖٚٛ ، ايسضاٚضزٟ ايععٜع عبس ضٚا١ٜ َٔ ٖٚٛ ، فٍٗٛ ضدٌ ؾٝ٘ ، نعٝـ سسٜح ٖٚٛ ،
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 ث٬ث١ ؾٗط غط٠ نٌ َٔ ٜكّٛ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب نإ) ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ، َػعٛز ابٔ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ٚابٔ ، ايدل عبس ابٔ ٚقشش٘ ، ٚايذلَصٟ ، ٚايٓػا٥ٞ ، أٓس اٱَاّ أخطد٘( اؾُع١ ّٜٛ ٜؿطط نإ َا ٚقٌ ، أٜاّ

 .  اؾُع١ ّٜٛ ٜكّٛ نإ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ع٢ً ؾسٍ ، ٚايساضقطين ، سعّ

 َٔ ٜكّٛ أْ٘ شنط اؿسٜح ، أٜاّ ايج٬ث١ ٗ ٚقع إشا اؾُع١ ّٜٛ ٜكّٛ نإ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب بإٔ:  ْٚٛقـ
 ٫ ٖٚصا ، ٜذلن٘ ٫ٚ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب قاَ٘ اؾُع١ ّٜٛ أٜاّ ايج٬ث١ تٚاؾك ؾإشا ، أٜاّ ث٬ث١ ؾٗط نٌ غط٠

 ، ؾٝ٘ إؾهاٍ ٫ ٖٚصا ، بعسٙ َٜٛا قاّ قس أٚ ، قبً٘ َٜٛا قاّ قس أْ٘ إَا ٭ْ٘ ؛ ايٓعاع قٌ خاضز ٭ْ٘ ؛ ؾٝ٘ إؾهاٍ
 .  بايكٝاّ اؾُع١ ّٜٛ أؾطز إشا ؾُٝا اٱؾهاٍ

 َٚصٖب ، ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ اختٝاض ٖٚٛ ، اؿٓاب١ً بعض شٖب إيٝ٘ ، اؾُع١ ٝاّق وطّ أْ٘:  ايجايح ايكٍٛ
 . ايعاٖط١ٜ

 :  أزيتِٗ

 َٔ بكٝاّ اؾُع١ ي١ًٝ ؽكٛا ٫ط قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ي٘ ؾٝذٛظ أٟ صأسسنِ ٜكَٛ٘ قّٛ ٗ ٜهٕٛ إٔ إ٫ ، ٜاّا٭ بٌ َٔ بكٝاّ اؾُع١ ّٜٛ ؽكٛا ٫ٚ ، ايًٝايٞ بٌ

 .  َػًِ اٱَاّ أخطد٘ ، اؿاٍ ٖصٙ ٗ ايكٝاّ

 قٝاّ عٔ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ أ٢ْٗ:  دابطا غأيت: ) قاٍ أْ٘ ، عباز بٔ قُس ض٣ٚ َا:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ّٜٛ قّٛ عٔ ٢ْٗ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب:  اٍٜك ْٝعا اؿسٜجٌ ٚٗ ، عًٝ٘ َتؿل( . ْعِ:  قاٍ ؟ اؾُع١ ّٜٛ

 .  عباز٠ ٗ ٖٚٛ ، عٓ٘ إٓٗٞ شات إٍ عاز ايٓٗٞ إٔ خاق١ ، ايعباز٠ ٚؾػاز ايتشطِٜ ٜكتهٞ ٚايٓٗٞ ، اؾُع١

 َٔ ثبت ٚقس ، ايعٝسٜٔ ّٜٛ قّٛ ع٢ً قٝاغا ؛ ٜكاّ ٫ ايعٝس ّٜٚٚٛ ، عٝس ّٜٛ اؾُع١ ّٜٛ إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 .  قٝاَُٗا عٔ ايٓٗٞ ٚعُط غعٝس ٞأب سسٜح

 :  ايطادض

:  قا٥ٌ قاٍ ؾإٕ ، ا٭ٜاّ بٌ َٔ اؾُع١ ّٜٛ قّٛ ؽكٝل وطّ أْ٘ ، أق٣ٛ ايجايح ايكٍٛ ايسيٌٝ ٗ ايٓعط ْاس١ٝ َٔ
 بايهطا١ٖ قاٍ َٔ بعض ٜػتسٍ نُا ، غرلٙ إٍ بهُ٘ داظ ٕا يصات٘ قطَا قَٛ٘ نإ يٛ ٭ْ٘ ؛ ايهطا١ٖ َع قَٛ٘ هٛظ

 ايعٝس ّٜٛ اٱْػإ قاّ ؾًٛ ، ايعٝس نّٝٛ ، غرلٙ إٍ بهُ٘ عٓ٘ ايتشطِٜ ٜطتؿع ٫ ؾإْ٘ قطَا ايؿ٤ٞ نإ إشا:  أٟ ،
 ، باٱؾطاض ؾأَطٖا ،( غسا؟ أتكٌَٛ ؟ أَؼ أقُت) ؾٜٛط١ٜ قاٍ ٚايػ٬ّ ايك٠٬ عًٝ٘ ٚايٓيب ، ي٘ هع مل بعسٙ َٜٚٛا

 ٖصا:  ؾكايٛا ، ايكٝاّ عٔ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ْٗاٖا ٕا ، أَؼ قُت:  أٚ ، غسا غأقّٛ ، ْعِ:  قايت ٚيٛ
 ّٜٛ ؽكٝل عٔ ٢ْٗ قس ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب:  ٜكاٍ يهٔ ، يًتشطِٜ ٚيٝؼ يًهطا١ٖ ايٓٗٞ إٔ ع٢ً زيٌٝ

 شات ٍإ عا٥س ايٓٗٞ ؾإٕ ، ايعٝس ّٜٛ غ٬ف ، غرلٙ إٍ بهُ٘ تعٍٚ ايع١ً ٖٚصٙ ، ايتدكٝل عٔ ؾايٓٗٞ ، اؾُع١
 ٖصا ، ايٛد٘ ٖصا َٔ هٛظ ؾ٬ ، ٚدٌ عع اهلل نٝاؾ١ عٔ إعطانا يهإ اٱْػإ قاَ٘ ٚيٛ ، عٝس ّٜٛ يهْٛ٘ ؛ ايّٝٛ

 .  قٜٛا ق٫ٛ ايهطا١ٖ إٍ شٖبٛا ايصٜٔ ٚاؿٓاب١ً ايؿاؾع١ٝ قٍٛ نإ ٚإٕ ، أعًِ ٚاهلل ا٭قطب
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 ٍتٹٚايػٻبٵ: اهلل ضٓ٘ قا  . 
 : بايكّٛ ايػبت ّٜٛ إؾطاز

 اهلل ضِٓٗ ايعًُا٤ إٔ اـ٬ف ٗ ٚايػبب ، قٛيٌ ع٢ً ؾٝ٘ كتًـ إؾطازٙ ٚ ، ايػبت ّٜٛ بايكٝاّ إؾطازٙ ٜهطٙ ٖا أٟ
 إٔ ، ايكُا٤ أخت٘ عٔ ، بٴػط بٔ اهلل عبس سسٜح ٖٚٛ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ٜط٣ٚ سسٜح ٗ اختًؿٛا ،

 أٚ عٓب ؿا٤ إ٫ أسسنِ هس مل ؾإٕ ، عًٝهِ اؾذلض ؾُٝا إ٫ ايػبت ّٜٛ تكَٛٛا ٫ط قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب
 أٚ بايهطا١ٖ ٜكاٍ إٔ ؾإَا اؿسٜح قض ؾإشا ، إغٓازٙ ٗ خ٬ف ٖٚٓاى ، اـُػ١ أخطد٘ صؾًُٝهػ٘ ؾذط٠ عٛز

 .  ا٭ٜاّ َٔ نػرلٙ أْ٘ ايػبت ّٜٛ ٗ ؾا٭قٌ اؿسٜح ضٜك مل ٚإشا ، ايهطا١ٖ ع٢ً ٚا٭نجط ، ايتشطِٜ

 عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ بٌ خ٬ف ب٬ دا٥ع ؾٗصا ، بعسٙ أَٜٚٛا قبً٘ َٜٚٛا ايػبت ّٜٛ قاّ إشا:  ايٓعاع قٌ ؼطٜط
 ٚنصا ، ٬فخ ب٬ دا٥ع ؾٗصا ، عطؾ١ ّٜٛ أٚ عاؾٛضا٤ ّٜٛ ٜهٕٛ نإٔ ، ؾٝ٘ َطغبا َٜٛا يهْٛ٘ ايػبت ّٜٛ قاّ ٚإٕ ،

 .  ٚايتدكٝل اٱؾطاز ٗ اـ٬ف ، أٜها دا٥ع ؾٗصا ، ايػ٬ّ عًٝ٘ زاٚز قٝاّ قؿ١ ع٢ً يهْٛ٘ ايػبت ّٜٛ قاّ إٕ

 . ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، بايكٝاّ ايػبت ّٜٛ إؾطاز ٜهطٙ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ

 :  أزيتِٗ

 ّٜٛ تكَٛٛا ٫) قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٔ ، ايكُا٤ أخت٘ عٔ بػط بٔ اهلل عبس عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ، اـُػ١ أخطد٘ ،( ؾًُٝهػ٘ ؾذط٠ عٛز أٚ عٓب ؿا٤ إ٫ أسسنِ هس مل ؾإٕ ، عًٝهِ اؾذلض ؾُٝا إ٫ ايػبت

 ، ٚايعطاقٞ ، ايػهٔ ٚابٔ ، ٚايهٝا٤ ، سبإ ٚابٔ ، خع١ّ ٚابٔ ، ٚاؿانِ ، إًكٔ ٚابٔ ، ايٟٓٛٚ ٚقشش٘
 .  ٚا٭يباْٞ

 سسٜح ايعٖطٟ أْهط ٚيكس: ) ايطشاٟٚ قاٍ ، ايعٖطٟ:  َِٓٗ ، اؿسٜح أعًٛا ا٭١ُ٥ نباض َٔ طا٥ؿ١ بإٔ:  ْٚٛقـ
 ست٢ ي٘ ناُا ظيت َا: ) ا٭ٚظاعٞ قاٍ( ب٘ َعطؾت٘ بعس ايعًِ أٌٖ سسٜح َٔ ٜعسٙ ٚمل ، ايػبت ّٜٛ نطا١ٖ ٗ ايكُا٤

 بهط ٚأبٛ ، أٓس اٱَاّ ٚنعؿ٘ ، ٜتكٝ٘ نإ ا٭ْكاضٟ غعٝس بٔ ٚوٞ ،( نصب ٖصا)َايو اٱَاّ قاٍ( اْتؿط ضأٜت٘
 ، اٱغ٬ّ ٚؾٝذ ، ايطشاٟٚ ؾصٚشٙ ٚضأ٣ ، سذط ٚابٔ ، ايٓػا٥ٞ با٫نططاب عًٝ٘ ٚسهِ ، ايعطبٞ ٚابٔ ، ا٭ثطّ
 .  َعٌ اؿسٜح إٔ ضأٚا ا٭١ُ٥ نباض ، زاٚز أبٛ ْػد٘ ٚضأ٣ ، ايكِٝ ٚابٔ

 ؟ َٓػٛخا نْٛ٘ ٚد٘ َا يهٔ ، نصب ؾٝٗا يٝؼ أغاْٝسٙ بعض:  ٚقاٍ ، بعهِٗ ْؿاٙ( نصب ٖصا) َايو اٱَاّ ٚقٍٛ
 اهلل ق٢ً نْٛ٘ َٔ أخصٙ ٜهٕٛ إٔ ّهٔ:  قًت)سذط ابٔ قاٍ:  ٚٚدٗ٘ ، اهلل ضٓ٘ زاٚز أبٛ ٖٛ ايٓػذ شنط ايصٟ
 ّٜٛ قّٛ عٔ ؾايٓٗٞ ، ِٖٛخايؿ:  قاٍ أَطٙ آخط ٗ ثِ ، ا٭َط أٍٚ ٗ ايهتاب أٌٖ َٛاؾك١ وب نإ ، ٚغًِ عًٝ٘

 (. أعًِ ٚاهلل ، ايٓػذ قٛض٠ ٖٚصٙ ، ايجا١ْٝ اؿاٍ ٜٛاؾل إٜاٙ ٚقٝاَ٘ ، ا٭ٍٚ اؿاٍ ٜٛاؾل ايػبت

 ا٭يباْٞ ايؿٝذ ضأٟ ٖٚٛ ، ايتؿب٘ بكَٛ٘ قكس إشا اؿٓؿ١ٝ شٖب ٚإيٝ٘ ، ايػبت ّٜٛ قٝاّ وطّ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 نإ ٚإشا ، عباز٠ ٗ نإ إشا خاق١ ، سطاّ بايهؿاض ايتؿب٘ ٭ٕ ؛ ؾٝٗا إؾهاٍ ٬ؾ ايتؿب٘ ع١ً أَا ، َطًكا اهلل ضٓ٘

 ايؿٝذ أَا ، َهطٖٚا ؾٝهٕٛ ، عباز٠ ٗ اٯٕ ٖٚٛ ، سطاَا ٜهٕٛ ؾإْ٘ عِٓٗ تٓؿو ٫ٚ بٗا ٜتًبػٕٛ بعاز٠ ايتؿب٘
 .  ايتشطِٜ ٜكتهٞ إٔ يٓٗٞا ٗ ا٭قٌ ؛٭ٕ ايتشطِٜ ع٢ً اؿسٜح ٗ ايٓٗٞ ؾشٌُ ، اؿسٜح قش١ ٜط٣ ؾإْ٘ ا٭يباْٞ
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 أٓس اٱَاّ أقشاب قسَا٤ ططٜك١ ٖٚٞ ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ، نطا١ٖ ب٬ ايػبت ّٜٛ قٝاّ دٛاظ:  ايجايح ايكٍٛ
 .  اهلل ضِٓٗ  اختٝاضٙ ٖٚٛ ، ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ شيو شنط نُا ، قشبٛٙ ايصٜٔ

 :  أزيتِٗ

 اهلل عبس سسٜح إٔ خاق١ ، ايتشطِٜ ع٢ً ٜسٍ زيٌٝ مث١ ؾًٝؼ ، طِٜٚايتش ايهطا١ٖ ع٢ً ايسيٌٝ عسّ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ضدعٛا يصا ، ٚايتشطِٜ ايهطا١ٖ ع٢ً ٜسٍ زيٌٝ ٖٓاى ؾًٝؼ ، ؾاش بأْ٘ اٱغ٬ّ ؾٝذ عًٝ٘ ٚسهِ ، نعٝـ بػط بٔ
 .  ا٭ق١ًٝ ايدلا٠٤ ٖٚٛ ، ا٭قٌ إٍ

 :  إؾهاٍ ؾٝ٘ بٗا ا٫غتس٫ٍ بأزي١ اغتسيٛا ٚقس

 أقُت) قاٍ ، اؾُع١ ّٜٛ قا١ُ٥ ٖٚٞ عًٝ٘ زخٌ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، دٜٛط١ٜ سٜحس:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  غرلٙ إٍ نُ٘ داظ ٕا يصات٘ سطاَا نإ ٚيٛ:  قايٛا ،( غسا أتكٌَٛ ؟ أَؼ

 خاضز ا٭زي١ ٖصٙ ٚنٌ ، ايػبت ّٜٛ نُٓٗا َٔ ٚغٝكع ، احملطّ اهلل ؾٗط قٝاّ ٗ ايعا١َ ا٭سازٜح:  ايجايح ايسيٌٝ
 نًٗا ٖٚٞ ، ؾعبإ ٚقٝاّ ، عطؾ١ ّٜٚٛ ، َؿطزا عاؾٛضا٤ أٚ ، ايتاغع َع ٚعاؾٛضا٤ ، عاؾٛضا٤ ٚشنطٚا ، ايٓعاع قٌ

 .  تكسّ نُا ، ايٓعاع قٌ خاضز

 :  ايطادض

 ا٭قٌ ٭ٕ ؛ أقٛب باؾٛاظ ايكا٥ًٌ قٍٛ نإ ، قشٝض غرل أْ٘ ثبت ؾإٕ ، بػط بٔ اهلل عبس سسٜح إٍ ٜٓعط:  ٜكاٍ
 ٚايتشطِٜ ايهطا١ٖ بٌ ٜسٚض اؿهِ ؾإٕ ، قشت٘ ٜٚطٕٚ اؿسٜح ٜجبتٕٛ ايصٜٔ ٚأَا ، ايهطا١ٖ ٚعسّ ٚاٱباس١ ٌاؿ

 قشض َٔ عا١َ إٔ إؿه١ً يهٔ ، عباز٠ ٚٗ عٓ٘ َٓٗٝا يهْٛ٘ ؛ أق٣ٛ ٚد٘ ي٘ بايتشطِٜ ايكٍٛ نإ ٚإٕ ، عٓسِٖ
 ٗ غبك٘ غابل يًؿٝذ ٌٖ:  ٜٚكٍٛ ا٭يباْٞ ايؿٝذ ِٗبعه ٜٓتكس ٚشلصا ، ايتشطِٜ زٕٚ ايهطا١ٖ إٍ ٜصٖبٕٛ اؿسٜح
 تؿب٘ ؾٝ٘ نإ إشا ، ايعًُا٤ غايب عٓس ٜهٕٛ قس ٖٚصا ، ايتؿب٘ بككس نإ إشا ؼطّ٘ إٍ شٖبٛا اؿٓؿ١ٝ ؟ ايتشطِٜ
 .  ايٓعاع قٌ عٔ خاضد١ ع١ً ؾٗٞ ، ايتؿب٘ أدٌ َٔ ٚإِا ، شات٘ أدٌ َٔ ٫ ، قطَا ٜهٕٛ ؾإْ٘ بايهؿاض

ٍٚٳايؿٻوِّ: اهلل ضٓ٘ قا  . 

 اشل٬ٍ َٓعط زٕٚ ساٍ إشا ؾعبإ َٔ ايج٬ثٌ ّٜٛ ٖٛ ٌٖ ، ايؿو بّٝٛ إطاز ٗ اهلل ضِٓٗ ايعًُا٤ اخت٬ف تكسّ
 اشل٬ٍ ض١ٜ٩ زٕٚ وٌ مل إشا ايج٬ثٌ ّٜٛ ٖٛ ايؿو ّٜٛ إٔ ٜطٕٚ اؿٓاب١ً ، اؿٓاب١ً غ٣ٛ َٔ ضأٟ ٖٚصا ؟ قذل أٚ غِٝ
 قٍٛ أْ٘ تكسّ ٚ ، يًعباز٠ استٝاطا ايّٝٛ ٖصا قّٛ ؾٝذب ، قذل أٚ غِٝ اشل٬ٍ ض١ٜ٩ زٕٚ ساٍ إشا ٚأَا ، قذل أٚ غِٝ

 ، ؾعبإ َٔ ايج٬ثٌ ّٜٛ ٖٛ ايؿو ّٜٛ إٔ:  أعًِ ٚاهلل ٚايطادض ، سطاّ قَٛ٘ بٌ ، قَٛ٘ هب ٫ ٚأْ٘ ، نعٝـ
 .  قذل أٚ غِٝ اشل٬ٍ ض١ٜ٩ زٕٚ ساٍ إشا

 : ايؿو ّٜٛ قٝاّ سهِ

 ، قٍٛ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ، قَٛ٘ وطّ أْ٘ ايطادض إٔ تكسّ ٚ ، إػأي١ ٗ اـ٬ف تكسّ 
 أٟض ٖٚٛ ، عِٓٗ اهلل ضنٞ ، عباؽ ٚابٔ ، ٚعُاض ، ٚسصٜؿ١ ، َػعٛز ٚابٔ ، ٚعًٞ ، عجُإ عٔ َطٟٚ ٖٚٛ

 .  ايعًِ أٌٖ َٔ ٚغرلِٖ ، سعّ ٚابٔ ، ٚزاٚز ، إٓصض ٚابٔ ، ا٭ٚظاعٞ
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 :  أزيتِٗ

 ٜكّٛ نإ ضدٌ إ٫ ، ٌَٜٛ ٫ٚ ّٜٛ بكّٛ ضَهإ تكسَٛا ٫) ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب قٍٛ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ، يًشسٜح قَٛ٘ ٛظه ؾ٬ ، بّٝٛ ضَهإ قبٌ غٝهٕٛ ؾعبإ َٔ ايج٬ثٌ ّٜٚٛ ، عًٝ٘ َتؿل (ؾًٝكُ٘ قَٛا

 .  ايتشطِٜ ايٓٗٞ ٗ ٚا٭قٌ

 ث٬ثٌ ؾعبإ عس٠ ٜهٌُ صث٬ثٌ ايعس٠ ؾأنًُٛا عًٝهِ غِ ؾإٕط ، عٓ٘ اهلل ضنٞ عُط ابٔ سسٜح:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ٜكّٛ ئ أْ٘ ٖصا َٚع٢ٓ ، َٜٛا

 ( . ِايكاغ أبا عك٢ ؾكس ؾٝ٘ ٜؿو ايصٟ قاّ َٔ) ، عٓ٘ اهلل ضنٞ عُاض أثط:  ايجايح ايسيٌٝ

 َٔ غايب ٭ٕ ؛ ايسٜٔ ٗ ايتٓطع َٔ ٜعتدل ايؿو ّٜٛ ٚقٝاّ ، صإتٓطعٕٛ ًٖوط إؿٗٛض اؿسٜح:  ايطابع ايسيٌٝ
 .  يًعباز٠ ا٫ستٝاط باب َٔ ٜكَٛ٘ إِا ايّٝٛ ٖصا ٜكّٛ

 ُٝٝع ٚعسّ ، ا٫يتباؽ ٜٛضخ قذل أٚ غِٝ اشل٬ٍ ض١ٜ٩ زٕٚ ساٍ إشا ؾعبإ َٔ ايج٬ثٌ ّٜٛ قٝاّ إٔ:  اـاَؼ ايسيٌٝ
 ْٗٞ ايؿٗط آخط ٚٗ ، ٌَٜٛ أٚ بّٝٛ ضَهإ تكسّ عٔ بايٓٗٞ ايؿطٜع١ دا٤ت ٚيصا ، قبً٘ ايصٟ ايؿٗط عٔ ضَهإ

 قس نإ ٚإٕ ، ايًبؼ ـٛف يٝؼ أْ٘ تكسّ ؟ يصات٘ عٓ٘ ْٗٞ أٚ ايًبؼ خٛف باب َٔ ٖٛ ٌٖ ، ايعٝس ّٜٛ قّٛ عٔ
 .  عٝس ّٜٛ يهْٛ٘ عٓ٘ ْٗٞ يهٓ٘ ، ايعًِ أٌٖ بعض ب٘ عًٌ
ٍّٴ: اهلل ضٓ٘ قا ّٴ ٜٚٳشٵطٴ ٔٔ قٛ  .  َؾطٵٕض ٗ ٚيٛ ايعٹٝسٜ

 : ايعٝسٜٔ قٝاّ

 .  ٚغرلُٖا ٚايٟٓٛٚ ، إٓصض ابٔ اٱْاع ْكٌ ٚقس ، باٱْاع ، قَُٛٗا هٛظ ٫ ٚا٭نش٢ ايؿطط عٝس َٜٛا

 :  أزيتِٗ

 ايؿطط ّٜٛ قّٛ عٔ ٢ْٗ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ)  ، عٓ٘ اهلل ضنٞ اـسضٟ غعٝس أبٞ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 . عًٝ٘ َتؿل( ايٓشط ّٜٚٛ

 ّٜٛ ، قٝاَُٗا عٔ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ٢ْٗ َٜٛإ ٖصإ ) ، عٓ٘ اهلل ضنٞ عُط عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 اقته٢ عٓ٘ إٓٗٞ شات إٍ عاز إشا ٚايٓٗٞ ، عًٝ٘ َتؿل(  ْػههِ َٔ ٘ؾٝ تأنًٕٛ اٯخط ٚايّٝٛ قٝاَهِ َٔ ؾططنِ

 .  عٓ٘ إٓٗٞ ٚؾػاز ايتشطِٜ

 .  ايٓصض َػأي١ ٗ اختًؿٛا يهِٓٗ ، تطٛعا ايعٝس ّٜٛ ٜكّٛ ؾ٬ ، يًتطٛع بايٓػب١ ٖصا ٗ ايعًِ أٌٖ عٓس إؾهاٍ ٫ٚ

 : ْصضا ايعٝسٜٔ قٝاّ

 ّٜٛ تكّٛ إٔ إطأ٠ ْصضت يٛ نُا ، سطاّ ٭ْ٘ ؛ ْصضٙ ٜٓعكس مل ايعٝس َٜٛٞ قّٛ اٱْػإ ْصض إشا:  يعًِا أٌٖ عا١َ
 .  قٝاَٗا ٜٓعكس ٫ ؾإْ٘ ، ْٛت أٚ ، سٝهٗا

 .  غرلٙ َٜٛا ٜٚكّٛ ، شَت٘ ٗ ٜٚبك٢ ، ايعٝس َٜٛٞ قٝاّ ْصض ٜٓعكس:  اؿٓؿ١ٝ

 إٔ قبٌ َٔ تكسّ ؟ ٫ أٚ ايؿػاز ٜكتهٞ ايٓٗٞ ٌٖ( ايؿػاز ٓٗٞاي اقتها٤) أقٛي١ٝ َػأي١ إٍ تطدع إػأي١ ٖٚصٙ
 عٓ٘ إٓٗٞ قؿ١ إٍ ٜهٕٛ إٔ ؾإَا خاضز أَط إٍ عاز إشا ٚأَا ، ايؿػاز اقته٢ عٓ٘ إٓٗٞ شات إٍ عاز إشا ايٓٗٞ
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 أْ٘ ع٢ً اؾُٗٛضؾ ، بايعٝسٜٔ  ّٜٛ بكٝاّ َٚجًٛا ، ي٘ ٬َظّ عٓ٘ خاضز أَط إٍ ٜعٛز إٔ أَا ٚ ، أٜها ايؿػاز ؾٝكتهٞ
 ٜٚكع ايٓصض ٜٓعكس عٓسِٖ ٚيهٔ ، اهلل نٝاؾ١ عٔ إعطانا يهْٛ٘ ؛ ايؿػاز ٜكتهٞ ٫ أْ٘ ع٢ً ٚاؿٓؿ١ٝ ، ايؿػاز ٜكتهٞ

 .  غرلٙ َٜٛا ٜكّٛ إٔ ًٜٚعَ٘ ، شَت٘ ٗ

 ٚعًٝ٘ ، اؿٓاب١ً َصٖب َٔ ايكشٝض ٖٚصا ، ايكّٛ ٜكض ٫ ؾإْ٘ ؾطض قها٤ نإ ٚيٛ ست٢ أٟ:  (ؾطض ٗ ٚيٛ)
 أّ ؾطض قها٤ أّ تطٛعا نإ غٛا٤ ، َطًكا ايؿػاز ٜكتهٞ ايٓٗٞ ٚإٔ ، ايػابك١ بإػأي١ ًٜٚشكْٛ٘ ، ا٭قشاب أنجط
 .  اؿاٍ ٖصٙ ٗ ايكٝاّ ي٘ هٛظ ٫ ، نؿاض٠ أّ ْصضا

 ، ي١يًُػأ اؾُٗٛض ؾططز ٚيصا ؛ نعٝـ قٍٛ يهٓ٘ ، هٛظ ؾإْ٘ ؾطض قها٤ نإ إشا أْ٘ إٍ:  ضٚا١ٜ ٗ اؿٓاب١ً ٚشٖب
 .  أعًِ ٚاهلل ، ا٭قٛب ٖٛ ، َطًكا ايكّٛ هٛظ ٫ ٚأْ٘

 .  أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ٢عً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس

ٍّٴ:  اهلل ضٓ٘ إ٪يـ قا ّٔ ٚقٝا ّٔ عٳٔ إ٫ ايتؿطٜٔل أٜٻا  .  ٚقٹطاٺٕ َٴتع١ٺ زٳ

ٟٳ ّٜٛ:  ٖٞ ايتؿطٜل أٜاّ ٞٳ عؿط اؿاز  ناْٛا اؿذاز ٭ٕ ؛ بصيو ٚزلٝت ، اؿذ١ شٟ َٔ عؿط ٚايجايح عؿط ٚايجاْ
 .  ٜؿطٸقْٛ٘ ٚ ٜكسٸزْٚ٘ أٟ ، ٢َٓ ٗ ؾٝٗا ايًشِ قٕٜٛؿطٸ

 : ايتؿطٜل أٜاّ قٝاّ سهِ
 .  أسٛاٍ ث٬ث١ ، ٚقطإ َتع١ زّ عٔ قٝاَا أٚ ، ؾطض عٔ قٝاَا أٚ تطٛع قٝاّ قٝاَٗا ٜهٕٛ إٔ َٔ ؽًٛ ٫

 .  تطٛعا ايتؿطٜل أٜاّ قٝاّ -1

 ايدل عبس ابٔ سه٢ قس بٌ ، ايعًِ أٌٖ ْاٖرل شٖب ٚإيٝ٘ ، تطٛعا ايتؿطٜل أٜاّ اّقٝ هٛظ ٫ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 . شيو ع٢ً اٱْاع

 :  أزيتِٗ

 ٚشنط ٚؾطب أنٌ أٜاّ ايتؿطٜل أٜاّط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ:  قاٍ ، اشلصيٞ ْٴبٝؿ١ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  َػًِ اٱَاّ أخطد٘ ص ٚدٌ عع هلل

 أخطد٘( اشلسٟ هس مل ٕٔ إ٫ ٜكُٔ إٔ ايتؿطٜل أٜاّ ٗ ٜطخل مل : ) قا٫ ، عُط ٚابٔ عا٥ؿ١ سسٜح:  ٞايجاْ ايسيٌٝ
 .   اهلل ضٓ٘ ايبداضٟ اٱَاّ

 ايػًـ ٚبعض ، غرلٜٔ ٚابٔ ، عُط ٚابٔ ، ايعبرل عٔ َطٟٚ ٖٚٛ ، تطٛعا ايتؿطٜل أٜاّ قٝاّ دٛاظ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 قسَت قض ؾإٕ ، ْكٌ ٖهصا يهٔ ، ايذلخٝل عسّ سسٜح ضاٟٚ ٖٛ عُط ابٔ ٭ٕ ؛ غطٜب١ عُط ابٔ عٔ ٚايطٚا١ٜ ،

 ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ْٗٞ ٜبًػِٗ مل ٖ٪٤٫ إٔ ٚايعاٖط: ) اهلل ضٓ٘ قسا١َ ابٔ قاٍ ، قٛي٘ ع٢ً ضٚاٜت٘
 ٚتػًُٝا اتباعا ايٓاؽ ؾسأ ؾإِْٗ ، عِٓٗ اهلل ضنٞ بِٗ اي٥٬ل ٖٛ ٖٚصا( غرلٙ إٍ ٜعسٚٙ مل بًػِٗ ٚيٛ ، قٝاَٗا عٔ

 .  يًٓل

 :  ايطادض

 .  تطٛعا ايتؿطٜل أٜاّ قٝاّ هٛظ ٫ أْ٘ ، اهلل ضِٓٗ اؾُٗٛض قٍٛ ٖٛ

 .  قها٤ ايتؿطٜل أٜاّ قٝاّ -2

 .  ايعًِ أٌٖ عا١َ شٖب إيٝ٘ ، ايؿطض عٔ ايتؿطٜل أٜاّ تكاّ إٔ هٛظ ٫ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ

 :  زيًِٝٗ

 مل) عُط ٚابٔ عا٥ؿ١ ٚسسٜح ،( هلل ٚشنط ٚؾطب أنٌ أٜاّ ايتؿطٜل أٜاّ) اشلصيٞ ْبٝؿ١ ٜحسس ، ايػابك١ ا٭سازٜح -
 إٔ إطخل ايؿ٤ٞ ٗ ٚا٭قٌ ،( اشلسٟ هس مل ٕٔ إ٫ ٜكُٔ إٔ ايتؿطٜل أٜاّ ٗ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٜطخل

 .  سطاَا ٜهٕٛ
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 ضٚا١ٜ ٖٚٛ ، غرلٜٔ ٚابٔ ، عُط ٚابٔ ، ايعبرل عٔ ٜط٣ٚ ، ايؿطض عٔ ايتؿطٜل أٜاّ قٝاّ هٛظ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 . ا٭قشاب عٓس

 :  زيًِٝٗ

 َُٓٗا ن٬ إٔ ظاَع ، ايؿطض غا٥ط عًٝ٘ ؾٝكاؽ ، ٚادب ٖٚٛ إتع١ زّ عٔ ايتؿطٜل أٜاّ قٝاّ داظ ؾإشا ، ايكٝاؽ -
 .  ؾطض

 إٔ ع٢ً ٜسٍ ؾٗٛ ، ايعُّٛ َعٝاض ٓا٤ٚا٫غتج( اشلسٟ هس مل ٕٔ إ٫) قاٍ اؿسٜح ٭ٕ ؛ ايٓل َكابٌ ٗ ايكٝاؽ ٖٚصا
 .  اؿاٍ ٖصٙ غ٣ٛ ايكٝاّ ؾٝٗا هٛظ ٫ ا٭سٛاٍ ْٝع

 :  ايطادض

 . عُط ٚابٔ عا٥ؿ١ ٚسسٜح ْبٝؿ١ ؿسٜح ٚشيو ،  اؾُٗٛض قٍٛ ٖٛ

 .  ٚايكطإ إتع١ زّ عٔ ايتؿطٜل أٜاّ قٝاّ -3

 ، ايػؿطٜٔ أسس بذلى تطؾ٘ إٔ ع٢ً ٚدٌ عع هلل ؾهطا اؿطّ ٗ ٜصع٘ ٖسٟ عًٝ٘ هب إتُتع إٔ ، اؿر ٗ غٝأتٞ
 عٓس عًٝ٘ ٜٚكاؽ ، عًٝ٘ اهلل سطّ َا ٚايعُط٠ اؿر بٌ ُتع ٚإٔ ، ٚاسس غؿط ٗ ٚايعُط٠ اؿر بٌ ْع إٔ ٚع٢ً

 نُا ، أٜاّ عؿط٠ ٜكّٛ ؾإْ٘ اشلسٟ هس مل ؾإشا ، بؿأْ٘ ْل مث١ يٝؼ ، قٝاغا ٖسٟ عًٝ٘ هب ؾإْ٘ ، ايكاضٕ اؾُٗٛض
 ايتؿطٜل أٜاّ ٗ ٜكّٛ إٔ عًٝ٘ ٚدب اشلسٟ هس مل إشا ، أًٖ٘ إٍ ضدع إشا ٚغبع١ اؿر ٗ ث٬ث١ ، ٚدٌ عع ايطب شنط
 عا٥ؿ١ سسٜح َٔ ايبداضٟ ٗ دا٤ ٚقس ، اؿر أٜاّ ٗ قَٛ٘ ٜهٕٛ إٔ هب ٭ْ٘ ؛ شيو قبٌ ايكٝاّ ي٘ ٜتٝػط مل إشا

 إٔ ي٘ هٛظ ؾٌٗ ، ايطؾع سهِ ي٘ ٖٚصا(  اشلسٟ هس مل ٕٔ ٫إ ٜكُٔ إٔ ايتؿطٜل أٜاّ ٗ ٜطخل مل)  قا٫ عُط ٚابٔ
 ، قٝاَٗا هٛظ ٫ أْ٘ ٜكتهٞ ؾٗصا ، هلل ٚشنط ٚؾطب أنٌ أٜاّ ٚأْٗا ، ايٓكٛم إٍ ْعطْا إشا ؟ ايتؿطٜل أٜاّ ٜكّٛ

 ايكٝاّ ٕؾٝذٝعٚ ، اـام ع٢ً ايعاّ وًُٕٛ ايعًِ أٌٖ ؾإٕ ، ايذلخٝل ٗ عُط ٚابٔ عا٥ؿ١ سسٜح إٍ ْعطْا ٚإشا
 عسّ ٜٚطٕٚ ، عَُٛ٘ ع٢ً ٚهطْٚ٘ ، اشلصيٞ ْبٝؿ١ سسٜح بعُّٛ ا٭خص ٜط٣ َٔ ايعًِ أٌٖ َٚٔ ، ا٭ٜاّ ٖصٙ ٗ

 :  قٛيٌ ع٢ً اختًؿٛا ٚيصا ، َطًكا ايكٝاّ دٛاظ

 ، عٞا٭ٚظا ضأٟ ٖٚٛ ، ٚعا٥ؿ١ ، عُط ابٔ شٖب إيٝ٘ ، اشلسٟ هس مل ٕٔ ايتؿطٜل أٜاّ قٝاّ هٛظ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ايكسِٜ ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ َٚصٖب ، عٓ٘ ضٚا١ٜ ٗ ٚإغشل

 :  زيًِٝٗ

  (. اشلسٟ هس مل ٕٔ إ٫ ٜكُٔ إٔ ايتؿطٜل أٜاّ ٗ ٜطخل مل)  ، ٚعا٥ؿ١ عُط سسٜح -

 ، إٓصض ٚابٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ٞعً عٔ َٓكٍٛ ٖٚصا ، اشلسٟ هس مل ٕٔ ايتؿطٜل أٜاّ قٝاّ هٛظ ٫ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 . ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، اؾسٜس ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ َصٖب ٖٚٛ ، ايعاٖطٟ زاٚز ٚضأٟ
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 :  زيًِٝٗ

 ، ؾباطٌ:  قٛي٘)  ؾكاٍ ، اهلل ضٓ٘ ايٟٓٛٚ عًٝ٘ ٚضز ، باطٌ ٚعا٥ؿ١ عُط ابٔ سسٜح إٔ( ايؿاٌَ) قاسب شنط -
 بإغٓازٙ ايبداضٟ قشٝض ٗ ثابت قشٝض ٚاؿسٜح ، ايػبب بصيو ٚنعؿ٘ ، ١نعٝؿ د١ٗ َٔ ضٚاٙ ٭ْ٘ ؛ َطزٚز
 ( . شنطٙ ايصٟ ايططٜل غرل َٔ إتكٌ

 .  عُط ٚابٔ عا٥ؿ١ عسٜح ككٛق١ ٚايعَُٛات ، ايعَُٛات إ٫ زيٌٝ عٓسِٖ ؾُا

 :  ايطادض

 .  عؿط جايحٚاي عؿط ٚايجاْٞ عؿط اؿازٟ ، ايتؿطٜل أٜاّ ٜكّٛ إٔ اشلسٟ هس مل ٕٔ هٛظ أْ٘
 ٍَٳٔ: اهلل ضٓ٘ قا ٌٳ ٚ ٛٳغٻٕع َؾطٵٕض ٗ زٳخٳ ّٳ َٴ  .  َقِطعٴ٘ سٳطٴ

 ي٘ هع مل نٝل ٚقت٘ ؾطض ٗ زخٌ إشا أْ٘ شيو َٔ ٜٚؿِٗ ، قطع٘ عًٝ٘ وطّ ؾإْ٘ ، َٛغع ٚقت٘ ؾطض ٗ زخٌ إشا
 .  أٍٚ باب َٔ َهٝل ٚقت٘ ايصٟ ؾايؿطض ، َٛغع ٚقت٘ ايصٟ ايؿطض قطع هع مل إشا ٭ْ٘ ؛ أٍٚ باب َٔ ايكطع

 .  اهلل ضِٓٗ ايعًِ أٌٖ عا١َ شٖب إيٝ٘ ٚ ، قطع٘ ي٘ هع مل ، َٛغع ٚقت٘ ؾطض ٗ اٱْػإ زخٌ إشا

 :  أزيتِٗ

 .  طاي٘إب ي٘ هع مل ؾطض ٗ زخٌ َٚٔ ،{ ؤَعًَْبنَكُىْ رُجْطِهٌُا ًَنَب} ٚتعاٍ تباضى اهلل قٍٛ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 .  ايؿعٌ بٗصا كتكا ايٛقت ٖصا ٚأقبض ، عًٝ٘ ٚادبا ايؿعٌ أقبض بايؿعٌ تًبؼ ٕا أْ٘:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

ٍّٴ ٫ٚ:  اهلل ضٓ٘ قا ًِعٳ ٌٔ ٗ ٜٳ  .  ايِٓؿ

 اٱْػإ ٭ٕ ؛ َهٝكا أٚ َٛغعا ٘ٚقت نإ غٛا٤ ، ايٓؿٌ ٜكطع إٔ يٲْػإ ٚهٛظ ، ايٓؿٌ ٗ ا٫غتُطاض ًٜعّ ٫:  أٟ
 :  قٛيٌ ع٢ً ، أٜها ؾٝٗا كتًـ إػأي١ ٖٚصٙ ، ٚقطع٘ إُاَ٘ ٗ اؿط١ٜ ي٘

 ابٔ ٚضأٟ ، عباؽ ابٔ عٔ َطٟٚ ٖٚصا ، نإ ْؿٌ أٟ ، قطع٘ ي٘ هٛظ ؾإْ٘ ْؿٌ ٗ ؾطع َٔ إٔ : ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  ؿٓاب١ًٚا ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإغشل ايجٛضٟ ٚضأٟ ، عِٓٗ اهلل ضنٞ َػعٛز

 :  أزيتِٗ

 ؟ ؾ٤ٞ عٓسنِ ٌٖ ؾكاٍ ّٜٛ شات غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ع٢ً زخٌط عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 قا٥ُا أقبشت ؾًكس أضٜٓٝ٘ ؾكاٍ سٝؼ يٓا أٖسٟ اهلل ضغٍٛ ٜا ؾكًٓا آخط َٜٛا أتاْا ثِ قا٥ِ إشٕ ؾإ٢ْ قاٍ ٫ ؾكًٓا
 ( . قا٥ُا أقبشت ؾًكس) قٝاَ٘ ٗ ؾطع َا بعس اؿٝؼ َٔ ٚأنٌ قا٥ُا قبضأ ، َػًِ اٱَاّ أخطد٘ص  ؾأنٌ

 غًُإ ؾعاض ايسضزا٤ ٚأبٞ غًُإ بٌ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب آخ٢: ط  قاٍ أبٝ٘ عٔ دشٝؿ١ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 أبٛ ؾذا٤.  ايسْٝا ٗ ساد١ ي٘ يٝؼ ايسضزا٤ أبٛ أخٛى قايت.  ؟ ؾأْو َا شلا ؾكاٍ َتبصي١ ايسضزا٤ أّ ؾطأ٣ ايسضزا٤ أبا

 أبٛ شٖب ايًٌٝ نإ ؾًُا ؾأنٌ قاٍ تأنٌ ست٢ بآنٌ أْا َا قاٍ قا٥ِ ؾإْٞ قاٍ نٌ ؾكاٍ طعاَا ي٘ ؾكٓع ايسضزا٤
 إٕ غًُإ ي٘ ؾكاٍ ؾكًٝا اٯٕ قِ غًُإ قاٍ ايًٌٝ آخط َٔ نإ ؾًُا من ؾكاٍ ٜكّٛ شٖب ثِ ؾٓاّ من قاٍ ٜكّٛ ايسضزا٤

 ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾأت٢ سك٘ سل شٟ نٌ ؾأعط سكا عًٝو ٚ٭ًٖو سكا عًٝو ٚيٓؿػو سكا عًٝو يطبو
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 قطع دٛاظ ع٢ً ؾسٍ ، ايبداضٟ اٱَاّ أخطد٘ص  ( غًُإ قسم) : ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾكاٍ ي٘ شيو ؾصنط
 .  قطع٘ ايصٟ ايّٝٛ هإَ َٜٛا ٜكهٞ إٔ اؿسٜح ٖصا ٗ ايسضزا٤ أبا ًٜعّ مل ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٚايٓيب ، ايٓؿٌ

 قا١ُ٥ اْٞ ؾكايت يتؿطب ؾٓاٚشلا ؾطابا ؾطب غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٔ:  ٖا٧ْ أّ عٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 ؾ٦ت ؾإ تطٛعا نإ ٚإ ، َهاْ٘ َٜٛا ؾأقهٞ ضَهإ َٔ قها٤ نإ إٕط  : ؾكاٍ غ٪ضى أضز إٔ نطٖت ٚيهٔ

 ؾا٤ إٕ ، ْؿػ٘ أَرل إتطٛع ايكا٥ِط:  قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ يؿغ ٚٗ ،ص  تكهٞ ؾ٬ ؾ٦ت ٚإ ؾأقهٞ
 ، ايٟٓٛٚ إغٓازٙ ٚدٛز ، أٓس اٱَاّ ٚقشش٘ ، ٚايذلَصٟ ، زاٚز ٚأبٛ ، أٓس اٱَاّ أخطد٘ص أؾطط ؾا٤ ٚإٕ قاّ

 . اهلل ضِٓٗ ا٭يباْٞ ٚقشش٘ ، سذط ابٔ اؿاؾغ ٚسػٓ٘

 ٚادبا نْٛ٘ إٍ اْكًب ؾٝ٘ بايؿطٚع هب إْ٘ قٌٝ ٚإشا ، نازل٘ ٚايٓؿٌ ، ٚادبا ايٓؿٌ هعٌ ٫ ايٓؿٌ ٗ ؾايؿطٚع:  إشٕ
 .  ايتهًٝـ ٚعسّ ايص١َ بطا٠٤ ٚا٭قٌ ،

 ، اؿٓؿ١ٝ َٚصٖب ، ايٓدعٞ ضأٟ ٖٚٛ اٱْػإ أؾػسٙ إشا ٜٚكه٢ ، ؾٝ٘ بايؿطٚع ايٓؿٌ ًٜعّ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 . ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٚإايه١ٝ

 :  أزيتِٗ

 ضغٍٛ زخٌ ثِ ؾأؾططْا قا٥ُتٌ ٚنٓا طعاّ ٚؿؿك١ يٞ أٖسٟ: )  قايت ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ا٭ٍٚ سيٌٝاي
 عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ؾكاٍ ؾأؾططْا ؾاؾتٗٝٓاٙ ٖس١ٜ يٓا أٖسٜت إْا اهلل ٜاضغٍٛ ي٘ ؾكًٓا غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل
 ، ٜجبت ٫:  قاٍ ، زاٚز أبٛ ٚنعؿ٘ ، ٚايذلَصٟ ، زاٚز أبٛ خطد٘أ( ( آخط َٜٛا َهاْ٘ قَٛا عًٝهُا ٫) :  غًِ ٚ

 .  ٚنعؿ٘ ، َكاٍ ؾٝ٘:  اهلل ضٓ٘ ايذلَصٟ ٚقاٍ

 .  ايٓل َكابٌ ٗ قٝاؽ ٖٚصا ، ٚايعُط٠ ناؿر ، ؾٝٗا بايؿطٚع ؾًعَت ، بايٓصض تًعّ عباز٠ أْٗا:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ؾهاْت ٚقشتٗا ايٓكٛم يكطاس١ ٚشيو ؛ ؾٝ٘ بايؿطٚع ٫ًٜعّ ايٓؿٌ ٚإٔ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ أعًِ ٚاهلل:  ايطادض
 .ٚايكٝاؽ ايٓل نعٝـ َٔ غرلٖا ع٢ً َكس١َ

ٍاِيشٳرټ إ٫ ؾاغٹسٹٙ َقها٤ٴ ٫ٚ:  اهلل ضٓ٘ قا  . 

 ، إُاَ٘ يعَ٘ ايؿطض ٗ اٱْػإ ؾطع ؾإشا ، ؾٝ٘ إؾهاٍ ٫ ايؿطض ، ْؿ٬ نإ يٛ ست٢ ، ؾٝ٘ بايؿطٚع ًٜعّ اؿر 

 َٔ ايػازغ١ ايػ١ٓ ٗ ْعيت اٯ١ٜ ٖٚصٙ ، {نِهَّوِ ًَانْعًُْشَحَ انْحَجَّ ًَؤَرًٌُِّا} تعاٍ يكٛي٘ ؛ إُاَ٘ يعَ٘ ؾٝ٘ ؾطع إشا ، ايٓؿٌ ٚنصا
 .  بإُاَُٗا ايٓاؽ أَط شيو َٚع ، ٚادبٌ غرل آْصاى ٚايعُط٠ اؿر ٚنإ ، اشلذط٠

 تعب ؾُٝٗا إهًـ ًٜشل ، إانٞ ايعَٔ ٗ غُٝا ٫ ، ٚايعُط٠ اؿر إٔ ، سػٓا تع٬ًٝ ، اهلل ضٓ٘ ؾٝدٓا ٚشنط
 ايهطض َٔ إهًـ ًٜشل ٕٚا ، يععُُٗا ؛ ٜؿػسُٖا إٔ ؾُٝٗا إهًـ ؾطف إشا ٜٓبػٞ ؾ٬ ، ْٚؿكات ، َٚؿك١ ععِٝ

 .  أخط٣ َط٠ ور إٔ ي٘ ٜتٝػط ٫ قس ؾإْ٘ ، بإؾػازُٖا
 ٍٕٳ َٔ ا٭ٚاخٹٔط ايعٳؿٔط ٗ ايَكسٵٔض ي١ًُٝ ٚتٴطٵدٳ٢:  اهلل ضٓ٘ قا  . ضٳَها

 ي١ًٝ زلٝت:  ٚقٌٝ ، ٚايعًٛ ٚايطؾع١ ايؿطف ٖٚٛ ، ايكسض َٔ َأخٛش٠:  قٌٝ ، ؾٝٗا كتًـ:  ايكسض ي١ًٝ تػ١ُٝ غبب
 ا٭ضض ٭ٕ أٚ ، ٚدٌ عع اهلل ؾا٤ َٔ إ٫ بٗا ٜعًِ ؾ٬ ، بٗا ايعًِ نٝل قس ٭ْ٘ ؛ ايتهٝٝل ٖٚٛ ، ايتكسٜط َٔ ايكسض
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.  ٚضظم ٚؾط خرل َٔ ايػ١ٓ ٗ ٜهٕٛ َا ؾٝٗا ٜكسض ٭ْ٘ ؛ ايتكسٜط َٔ َأخٛش٠:  ٚقٌٝ ، يًٝتٗا ٗ ا٥٬ٕه١ بهجط٠ تهٝل
 :  ايعًِ أٌٖ قاٍ  نُا أطٛاض ع٢ً ايتكسٜط ٭ٕ ؛ اخل

 .  احملؿٛظ ايًٛح ٗ ٛبإهت ايػابل ايتكسٜط ٖٚٛ ، ا٭ظيٞ ايتكسٜط -1

 .  أَ٘ بطٔ ٗ اؾٌٓ ٗ ايطٚح ْؿذ عٓس ٜهتب ايصٟ ٖٚٛ ، ايعُطٟ ايتكسٜط -2

 .  ايكسض ي١ًٝ ٗ ٜهٕٛ ايصٟ ، ايػٟٓٛ اؿٛيٞ ايتكسٜط -3

 :  ايكسض ي١ًٝ إسٝا٤

 .  ٚاستػابا إّاْا ٜهٕٛ إٔ اٱسٝا٤ ٗ ٜؿذلط

 :  إٕاس١

 ؾٝشكٌ ، ا٫ستػاب ١ْٝ ؾٝ٘ ٜؿذلط ٫ َا َٚٓٗا ، ا٫ستػاب ١ْٝ ؾٝ٘ ٜؿذلط اَ َٓٗا إهًـ ٜعًُٗا اييت ا٭عُاٍ
 أعُاٍ مث١ يهٔ ، ٚؾعًٗا ْٝتٗا َذطز عًٝٗا ٜ٪دط اٱْػإ إٔ ا٭عُاٍ ٗ ا٭قٌ ، ايؿعٌ َذطز َباؾط٠ ا٭دط

 َٚجٌ ،ص عًٝٗا أدطت إ٫ ؼتػبٗا أًٖو ع٢ً ْؿك١ تٓؿل َا إْوط ، ا٭ٌٖ ع٢ً ايٓؿك١:  َجٌ ، ا٫ستػاب ؾٝٗا اؾذلط
 .  اهلل ع٢ً يٮدط( ٚاستػابا) اهلل َٛعٛز( إّاْا ايكسض ي١ًٝ قاّ َٔ) ضَهإ ٚقٝاّ ، ايكسض ي١ًٝ: 

 : ايكسض ي١ًٝ أعُاٍ

 :  َٓٗا ، بأعُاٍ ايكسض ي١ًٝ تٴشٝا

 .  يك٠٬ا -1

 .  صشْب٘ َٔ تكسّ َا ي٘ غؿط ، ٚاستػابا إّاْا ايكسض ي١ًٝ قاّ َٔط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب قٍٛ شيو ع٢ً ٚايسيٌٝ

 .  ايسعا٤ -2

 َاشا ، ٖٞ ي١ًٝ أٟ عًُت إٕ أضأٜت:  ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً يًٓيب قايتط ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ سسٜح عًٝ٘ ٚزٍ
 ، ايٟٓٛٚ شش٘ٚق ، زاٚز أبا إ٫ اـُػ١ أخطد٘ صعين ؾاعـ ايعؿٛ ؼب عؿٛ إْو ايًِٗ قٛيٞ:  قاٍ ؟ أقٍٛ

 .   ايسعا٤ ٖصا َٚٓ٘ ، عَُٛا بايسعا٤ ؾتشٝا ، ٚا٭يباْٞ

 : ايكسض ي١ًٝ ٗ ايعُط٠

 ؽكٝل ٭ْ٘ ؛ بسع١ ايكسض ي١ًٝ ٗ ايعُط٠ ؽكٝل) اهلل ضٓ٘ ؾٝدٓا قاٍ ؟ ؾٝٗا بايعُط٠ اي١ًًٝ ٖصٙ إسٝا٤ ٜؿطع ٌٖ
 ٚاستػابا إّاْا ايكسض ي١ًٝ قاّ َٔط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً قٛي٘ ؾٝٗا دا٤ ايصٟ ٕ٭ ؛ ايؿاضع ىكك٘ مل ظَٔ ٗ يعباز٠

 . اهلل ضٓ٘ ايععٜع عبس ايؿٝذ شنطٙ ٚقسص( شْب٘ َٔ تكسّ َا ي٘ غؿط ،
 ي٘ ناْت ، اهلل ضٓ٘ ؾٝدٓا ؾتهًِ ، ايعُط٠ ايكسض ي١ًٝ ٗ ؾعً٘ ٜػتشب ٖا:  ٚقاٍ ، اؿطّ أ١ُ٥ أسس خطب َط٠ شات 

 ٫ بأْٗا ؾت٣ٛ ا٭ٜاّ تًو ٗ عٓ٘ ْٚكًت ، اي١ًًٝ ٖصٙ ؽكٝل ايبسع١ َٚٔ ، زيٌٝ مث١ يٝؼ:  ،ؾكاٍ ؿطّا ٗ زضٚؽ
 .  بايعُط٠ ؽل
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 : ؟ باق١ٝ ايكسض ي١ًٝ ٌٖ

 عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٭َط ٚشيو ؛ ايكٝا١َ ّٜٛ إٍ باق١ٝ أْٗا ع٢ً ايعًِ أٌٖ عا١َ ؟ ضؾعت أٚ باق١ٝ ايكسض ي١ًٝ ٌٖ
 ، ايبداضٟ اٱَاّ عٓس غعٝس أبٞ سسٜح َٔص ضَهإ َٔ ا٭ٚاخط ايعؿط ٗ ايتُػٖٛاط قاٍ سٝح ؛ بايتُاغٗا ٚغًِ

 يٝددلْا ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب خطز)قاٍ ، ايكاَت بٔ عباز٠ ؿسٜح اي١ًًٝ ٖصٙ ضِؾع ايعًِ أٌٖ بعض ظٔ
 ؾطؾعت ٚؾ٬ٕ ؾ٬ٕ ؾت٬س٢ ايكسض ب١ًًٝ ٭خدلنِ خطدت ط: كاٍؾ ، إػًٌُ َٔ ضد٬ٕ ؾت٬س٢ ، ايكسض ب١ًًٝ

 ٚايطظم اـرل ضؾع ٗ غبب ٚايت٬سٞ ٚاـ٬ف ٚاـكاّ ، ايبداضٟ اٱَاّ أخطد٘ص ( يهِ خرلا ٜهٕٛ إٔ ٚعػ٢
 ٫ٚ ، ؾٝ٘ خرل ٫ ٖصا ٚايٓعاع ٚايؿذاض اـكاّ ، أقًت قط١ٜ ٗ ٚؽاقُٛا ايٓاؽ ت٬س٢ إشا ، ايٓاؽ عٔ ٚايدلن١

 يهٔ ، َٓٗا ايٝػرل ايؿ٤ٞ ٜهؿِٝٗ أْ٘ يٛدسٚا تأًَٖٛا يٛ أَٛض ٚٗ ، يؿعٞ ايٓاؽ ْعاع ٚأنجط ، أبسا غرل ٜأتٞ
 عٓس أٚ ايعًِ طًب١ عٓس ٖصا ٜهٕٛ إٔ إ٪غـ يهٔ ، اؿاقٌ ٖٚصا ،( بِٝٓٗ ايتشطٜـ ٗ ٚيهٔ) ، ٜػطِٜٗ ايؿٝطإ

 ايػ١َ٬ تػع٘ ناْت ٚأْ٘ ، ٜػرل٠ أَٛض ٗ ٜٚٓاظع ىاقِٚ ٬ٜسٞ أْ٘ يٛدس اسسِٖ تأٌَ ٚيٛ ، ٚايؿهٌ اـرل أٌٖ
 نعٝـ أْو ٜعٔ َٔ ٚيٝعٔص بٝتو ٚيٝػعٵو ، خط٦ٝتو ع٢ً ٚابو ، يػاْو عًٝو أَػوط ، ٖصا َجٌ عٔ ٚايبعس

 أعطاض ٗ ٚايٛقٛع ٚايؿكام ٚاـكاّ ا٬ٕسا٠ َٔ ٚتػًِ ، زٜٓو يو ٜػًِ إٔ إِٗ ، تعطف ٫ أْو أٚ ، دبإ أٚ
 .  إػًٌُ

 ٜطٜس نإ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٭ٕ ؛ ايعًِ أٌٖ قاٍ نُا ، بتعٝٝٓٗا ايعًِ ضؾع:  عباز٠ سسٜح ٗ بايطؾع ٚإطاز
 .  اي١ًًٝ ٖصٙ ٜٚعٌ ٜبٌ إٔ

 : بطَهإ ايكسض ي١ًٝ اختكام

 ٚدٌ عع ٚقاٍ ،{ انْقَذْسِ نَْْهَخِ فِِ ؤََْضَنْنَبهُ إََِّب} تعاٍ يكٛي٘ ؛ غرلٙ ٗ تهٕٛ ٫ٚ ، ب٘ كتك١ ، ضَهإ ٗ ايكسض ي١ًٝ 

 .  ضَهإ ٗ ايكسض ؾ١ًًٝ ، ايكسض ي١ًٝ ٗ ، ضَهإ ٗ ْعٍ ؾايكطإٓ {انْقُشْآٌَُ فِْوِ ؤَُْضِلَ انَّزُِ سَيَعَبٌَ شَيْشُ}

ٞٸ عٔ ، َػًِ اٱَاّ ٚ ايبداضٟ اٱَاّ ٚض٣ٚ  َا وًـ( ضَهإ يؿٞ إْٗا ٖٛ إ٫ إي٘ ٫ ايصٟ ٚاهلل: ) قاٍ أْ٘ أب
 ( . ٖٞ ي١ًٝ أٟ أعًِ إْٞ ٚاهلل) ٚقاٍ ، ٜػتجين

 ٖٚصا ، نًٗا ايػ١ٓ ٗ تهٕٛ بٌ ، بطَهإ كتك١ يٝػت ايكسض ي١ًٝ إٔ إٍ ، عِٓٗ إؿٗٛض ايكٍٛ ٗ اؿٓؿ١ٝ ٚشٖب
 .  ٚعهط١َ ، عباؽ ٚابٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ َػعٛز ابٔ ضأٟ ٖٚٛ ، غطٜب قٍٛ

 :  أزيتِٗ

 أقاب ايػ١ٓ قاّ َٔ ٜكٍٛ َػعٛز بٔ عبساهلل إٕ ي٘ ٚقٌٝ)  ٜكٍٛ نعب بٔ أبٞ زلعت:  قاٍ ظض عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
ٞٸ ؾكاٍ(  ايكسض ي١ًٝ  . َػًِ اٱَاّ أخطد٘(  ٜػتجين َا وًـ)  ضَهإ يؿٞ إْٗا ٖٛ إ٫ إي٘ ٫ ايصٟ ٚاهلل: أب
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 :  ضَهإ ٗ ايكسض ي١ًٝ ؼسٜس

 .  ضَهإ َٔ ا٭ٚاخط ايعؿط ٗ ٖٞ

 :  ا٭زي١

 َٔ ايٛتط ٗ ايكسض ي١ًٝ ؼطٚاط: قاٍ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 . َػًِ اٱَاّ ٚ ايبداضٟ اٱَاّ أخطد٘ص ضَهإ َٔ ا٭ٚاخط ايعؿط

 ا٭ٚاخط ايعؿط ٗ ٖٞط : قاٍ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٔ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ ابٔ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ايبداضٟ اٱَاّ أخطد٘ صٜبكٌ غبع أٚ ، ّهٌ تػع ٗ ٖٞ ،

 ٗ ؾًًٝتُػٗا ًَتُػٗا نإ َٔط:  قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عُط ابٔ عٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
  . َػًِ اٱَاّ أخطد٘ص ا٭ٚاخط ايعؿط
 َٔ ا٭ٍٚ ايعؿط اعتهـ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ غعٝس أبٞ عٔ:  ايطابع ايسيٌٝ

 ثِ اي١ًًٝ ٖصٙ أيتُؼ ا٭ٍٚ ايعؿط اعتهؿت إْٞط ؾكاٍ ، َٓ٘ ؾسْٛا ايٓاؽ ؾهًِ:  ٚؾٝ٘ ، ا٭ٚغط ايعؿط ثِ ، ضَهإ
 ؾاعتهـ ؾًٝعتهـ ٜعتهـ إٔ َِٓه أسب ؾُٔ ا٭ٚاخط ايعؿط ٗ إْٗا يٞ ؾكٌٝ أتٝت ثِ ا٭ٚغط ايعؿط اعتهؿت

 .  َػًِ اٱَاّ أخطد٘ صَع٘ ايٓاؽ

 ٭ٕ ، ق٫ٛ أضبعٕٛ ٚا٭قٛاٍ يٝاٍ عؿط ايعَٔ ، اي١ًًٝ ٖصٙ ؼسٜس ٗ ق٫ٛ أضبعٌ َٔ أنجط ع٢ً ايعًُا٤ اختًـ ٚقس
 شيو ٗ َصاٖبِٗ َٔ يٓا ٚؼكٌ)اهلل ضٓ٘ اؿاؾغ ٜكٍٛ  ، نا١ًَ ٚايػ١ٓ ، ناؿٓؿ١ٝ ، نً٘ ايؿٗط ٗ أْٗا شنط ايبعض

 ٗ اؾس يٝكع ؛ َُٓٗا نٌ إخؿا٤ ٗ اؾذلنتا ٚقس ، اؾُع١ غاع١ ٗ شيو ْعرل يٓا ٚقع نُا ، ق٫ٛ أضبعٌ َٔ أنجط
 غرلٙ َٔ اؾاز ٜٚتبٌ ، ايطًب ٗ ايٓاؽ يٝذس أخؿٝت إِا:  ٜكٛيٕٛ ، ايعًِ أٌٖ ٚن٬ّ اؿاؾغ ن٬ّ ٖصا ،( طًبُٗا

 ٕا يهٔ ، ْٝعا ايعؿط ٗ ايكٝاّ ٚتطنٛا ، اي١ًًٝ تًو ايٓاؽ يكاّ ، ايعؿط ٗ اي١ًًٝ سسزت يٛ ٭ْ٘ ؛ ايعٌُ ٜٚهجط ،
 ؾٝعٜس ، ا٭ٚاخط ايعؿط ؾهٌ ٜٚسضنٕٛ اي١ًًٝ ؾٝسضنٕٛ ، آخطٖا ست٢ ايعؿط أٍٚ َٔ ٜكَٕٛٛ ايٓاؽ أقبض أخؿٝت
 .  عًُِٗ

 ٍٙٴ: اهلل ضٓ٘ قا ٚٵتاضٴ  .  آنسٴ ٚٳَأ

 نُا ا٭ٚتاض ٗ آنس ٖٚٞ ، ضَهإ َٔ ا٭ٚاخط ايعؿط ٗ أْٗا ، ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ ايعًِ أٌٖ ْاٖرل ضأٟ
ٞٸ ، عباؽ ابٔ ٚشٖب ، ٚاؿٓاب١ً ، إايه١ٝ َصٖب َٔ ا٭ؾٗط ٖٛ  ، ٚعؿطٜٔ غبع ي١ًٝ أْٗا ، ايكشاب١ َٔ ْٚاع١ ٚأب

 : كتًؿ١ أقٛاٍ ٖٚٓاى
 عٓ٘ ايطٚا١ٜ اخت٬ف باب َٔ ٖصا ؾٝهٕٛ ، ٚعؿطٜٔ غبع ي١ًٝ ٗ أْٗا عٓ٘ ٜٚط٣ٚ ، ْٝعا ايػ١ٓ ٗ:  ٜكٍٛ عباؽ ابٔ

 . عٓ٘ اهلل ضنٞ
 ، عٓٗا تعٍٚ ٫ ٚاسس٠ ي١ًٝ ٗ ٖٚٞ ، َع١ٓٝ غرل ٚأْٗا ، ضَهإ َٔ ا٭ٚاخط ايعؿط ٗ أْٗا إٍ ايؿاؾع١ٝ ٚشٖب

 ايٓيب أخدل ٕا ، غعٝس أبٞ ؿسٜح ٚشيو ، ٚعؿطٜٔ إسس٣ ي١ًٝ اأضداٖ إٔ ، اهلل ضٓ٘ ايؿاؾعٞ اٱَاّ عٔ ٚإٓكٍٛ
 إسس٣ ي١ًٝ َٔ ؾأقبضص َٚا٤ طٌ ٗ قبٝشتٗا أغذس ٚأْٞ ٚتط ي١ًٝ أضٜتٗا ٚإْٞط .. ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً
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 ايكبض ق٠٬ َٔ ؾطؽ سٌ ؾدطز ٚإا٤ ايطٌ ؾأبكطت إػذس ؾٛنـ ايػُا٤ ؾُططت ايكبض إٍ قاّ ٚقس ٚعؿطٜٔ
 . َػًِ اٱَاّ أخطد٘ص .. ا٭ٚاخط ايعؿط َٔ ٚعؿطٜٔ إسس٣ ي١ًٝ ٖٞ ٚإشا ٚإا٤ ايطٌ ؾُٝٗا أْؿ٘ ٚضٚث١ ٘ٚدبٝٓ

 ، َايو اٱَاّ َصٖب ٖٚٛ ، ٚايٟٓٛٚ ، سذط ٚابٔ ، خع١ّ ٚابٔ ، ٚإعْٞ ، ق٬ب١ ٚأبٛ ، ثٛض ٚأبٛ ، إغشل ٚشٖب
 ايٟٓٛٚ شنط نُا ا٭زي١ ب٘ ػتُع ايصٟ ٖٚصا ، ٚاسس٠ ي١ًٝ ٗ تهٕٛ ؾ٬ ، تتٓكٌ ي١ًٝ أْٗا إٍ ، ٚايجٛضٟ ، أٓس ٚاٱَاّ
 ي١ًٝ ايكسض ي١ًٝ: ) قاٍ أْ٘ ، َعا١ٜٚ سسٜح ٗ ٚدا٤ ، ٚعؿطٜٔ إسس٣ ي١ًٝ أْٗا بعهٗا ٗ دا٤ ا٭زي١ ٭ٕ ؛ ٚغرلٙ
 ابٔ اهلل عبس سسٜح ٗ ٚدا٤ ، َطؾٛعا غرلٙ ٚقشش٘ ، َٛقٛف أْ٘ اؿاؾغ ٚضدض ، زاٚز أبٛ أخطد٘( ٚعؿطٜٔ غبع

 أْ٘ دٝس بإغٓاز ايػٓٔ ٗ ٚدا٤ ، اي١ًًٝ تًو ٗ أْٗا ٜط٣ أْٝؼ بٔ اهلل عبس ٚنإ ، ٚعؿطٜٔ ث٬خ ي١ًٝ ٗ أْٗا ، أْٝؼ
 بٔ نُط٠ ؾعٔ  ٚعؿطٜٔ ث٬خ ي١ًٝ ا٥ت:  ؾكاٍ ، إػذس ٖصا إٍ ؾٝٗا أْعٍ ي١ًٝ يٞ ؾشسز ، باز١ٜ قاسب إْٞ:  قاٍ
 ث٬خ ي١ًٝ اْعٍ: ط قاٍ ؾٝٗا أْعٍ ب١ًًٝ َطْٞ اهلل ضغٍٛ ٜا ؾكًت:  قاٍ باز١ٜ قاسب أبٞ نإ:  قاٍ أْٝؼ بٔ اهلل عبس

 إسس٣ ٚٗ ،ص ( ا٭ٚاخط ايعؿط ٗ اطًبٖٛا: ط غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ تٍٛ ؾًُا:  قاٍ صعؿطٜٔ ٚ
 اييت ، ا٭سازٜح َٔ ُٛع١ف ؾعٓسْا ، ٚعؿطٜٔ ث٬خ ي١ًٝ إطط ْٚعٍ ، ٚطٌ َا٤ ٗ قبٝشتٗا ٗ ٜػذس أْ٘ ايطٚاٜات

 ٚشنط ،( اي١ًًٝ تًو ٭عًِ إْٞ: ) قاٍ ، َػًِ ٗ أبٞ سسٜح ٗ ٚنصا ، أخط٣ إٍ ي١ًٝ َٔ تٓكًت اي١ًًٝ ٖصٙ إٔ تؿٝس
 .  ٚعؿطٜٔ غبع ي١ًٝ أْٗا

 ٚاييت ، ٚعؿطٜٔ غبع ي١ًٝ بعسٖا اييت ٚايػ١ٓ ، ٚعؿطٜٔ إسس٣ ي١ًٝ ايػ١ٓ ٖصٙ تهٕٛ ؾكس ، تتٓكٌ ي١ًٝ أْٗا:  ؾايطادض
 .  ٖٚهصا..  ٚعؿطٜٔ تػع ي١ًٝ بعسٖا ٚاييت ، ٚعؿطٜٔ ٔؼ ي١ًٝ بعسٖا

 ٍٔٳ غبٕع ٚٳي١ًُٝ: اهلل ضٓ٘ قا  .  أبًؼٴ ٚعؿطٜ

 غبع ي١ًٝ ٖٞ ، ٖٞ ي١ًٝ أٟ ٭عًِ إْٞ: )قاٍ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ أبٞ ؿسٜح ؛ اهلل ضِٓٗ ايعًِ أٌٖ ْٗٛض عٓس ٖٚصا
 ؾٗٞ ،ص ٚعؿطٜٔ غبع ي١ًٝ ايكسض ي١ًٝط قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، ايػابل َعا١ٜٚ سسٜح ٚنصا ،( ؿطٜٔٚع

 .  ايًٝايٞ أضد٢

 اٱْػإ إٔ ٖصا َٚع٢ٓ ، ٚعؿطٜٔ غبع ي١ًٝ ا٭ٚتاض ٚأضد٢ ، ا٭ٚتاض ايعؿط ٚأضد٢ ، ا٭ٚاخط ايعؿط ٗ ٖٞ:  إشٕ
 .  عٓاٜت٘ ٗ ٜعٜس ٚعؿطٜٔ غبع ي١ًٝ ٚٗ ، عٓاٜت٘ ٗ ٜعٜس ا٭ٚتاض ٚٗ ، عٓا١ٜ َعٜس ا٭ٚاخط ايعؿط ٜعطٞ

 :  َػأي١

  ؟ ايكسض ي١ًٝ اي١ًًٝ ٖصٙ إٔ عإا اٱْػإ ٜهٕٛ إٔ ؾهًٗا ٱزضاى ٜؿذلط ٌٖ
 عٔ ايجابت١ ا٭سازٜح ظاٖط ٖٚٛ ، بٗا اٱْػإ ٜعًِ إٔ ؾهًٗا ٱزضاى ٜؿذلط ٫ أْ٘ ايعًِ أٌٖ أقٛاٍ َٔ ايطادض

 ٚيبٝٓت ، تعٝٝٓٗا ضؾع ٕٚا ، بٗا ايعًِ ضؾع ٕا ؾهًٗا ٱزضاى بٗا ايعًِ ٜؿذلط نإ ٚيٛ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب
 ػعٌ إٔ أَا ، اثٓا٥ٗا ٗ أٚ قبًٗا اٱزضاى ع١َ٬ ٚؾعًت ، بعسٖا قبٝشتٗا ٗ إزضانٗا ع١َ٬ دعًت ٕٚا ، ٚٚنشت

 ٗ ، غعٝس ٚأبٞ أْٝؼ بٔ اهلل عبس سسٜح يعاٖط ، ّهٔ ٫ ؾٗصا ، ايع٬َات أقض ٖٚٞ ، بعسٖا اٱزضاى ع١َ٬
 .  ٚطٌ َا٤ ٗ قبٝشتٗا ٗ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب غذٛز
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 ، عا٥ؿ١ نشسٜح ، ايٓكٛم ظٛاٖط ٕدايؿ١ ؛ نعٝـ ٖٚٛ ، شيو اؾذلاط إٍ ٚإايه١ٝ ، ايؿاؾع١ٝ بعض شٖب ٚقس
 ، تٴعًِ أ٫ ّهٔ اي١ًًٝ ٖصٙ إٔ ع٢ً ؾسٍ ، قككا يٝؼ ايصٟ يًؿ٤ٞ( إٕ)ٚ( ٖٞ ي١ًٝ أٟ عًُت إٕ أضأٜت: ) قايت
 .  ا٭قٛاٍ َٔ ايطادض ٖٚٛ ، ا٭قٌ ٖٛ ٖٚصا

 : ايكسض ي١ًٝ ع٬َات

ًِذ١:  أْٗا ايٓكٛم ٗ دا٤ت اييت ايع٬َات َٔ  ايٓيب إٔ ، ايكاَت بٔ عباز٠ سسٜح ٗ دا٤ ٖٚصا ، َه١٦ٝ ، بٳ
ًِذ١ قاؾ١ٝ أْٗا ايكسض ي١ًٝ أَاض٠ إٕط  قاٍ ِٚغً عًٝ٘ اهلل ق٢ً  بطز ٫ ، غاد١ٝ ، غان١ٓ ، غاطعا قُطا ؾٝٗا نإٔ ، بٳ
 يٝؼ َػت١ٜٛ ؽطز قبٝشتٗا ايؿُؼ إٔ أَاضتٗا ٚإٕ ، تكبضٳ ست٢ ؾٝٗا ب٘ ٜط٢َ إٔ يهٛنب وٌ ٫ٚ ، سط ٫ٚ ؾٝٗا
 ٗ اشلٝجُٞ ٚقاٍ ، أٓس اٱَاّ أخطد٘ص ٦َٜٛص َعٗا ىطز إٔ يؿٝطإ وٌ ٫ٚ ، ايبسض ي١ًٝ ايكُط َجٌ ، ؾعاع شلا

 .  ثكات ضداي٘:  اجمِلُع

 إٔ ايًٝايٞ بعض ٚتط٣ ، ْٝعا ايعؿط يٝايٞ ٗ ايؿُؼ ٜكٛضٕٚ ايٓاؽ ؾإٕ ، ا٭ٜاّ ٖصٙ ٗ إزضان٘ ّهٔ ٖٚصا
 تهٕٛ ، ا٭ٜاّ َٔ َٜٛا إ٫ ، َؿع١ ق١ٜٛ ؾت١ٝ ايؿُؼ ّٜٛ نٌ ، شلا ؾعاع ٫ نعٝؿ١ ٓطا٤ قبٝشتٗا ٗ ؽطز ايؿُؼ
 .  اؾُٝع َٔ ٜتكبٌ إٔ اهلل ؾٓػأٍ ، نعٝؿ١ ٓطا٤ قبٝشت٘ ٗ ايؿُؼ

 ، ْػٝتٗا ثِ ايكسض ي١ًٝ أضٜت نٓت إْٞط قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ دابط سسٜح ٗ ٚدا٤
 ؾٝطاْٗا ىطز ٫ ، نٛنبٗا ٜؿهض قُطا ؾٝٗا نإٔ ، باضز٠ ٫ٚ ساض٠ ٫ ، بًذ١ طًك١ ٖٚٞ ، ا٭ٚاخط ايعؿط ٗ ٖٚٞ
 ايكاؿ١ ٚا٭عُاٍ ٚايتعبس يًعٌُ َٗٝأ٠ ي١ًٝ تهٕٛ ، ٚقششاٙ سبإ ابٔ ،ٚ خع١ّ ابٔ أخطد٘ ،ص ؾذطٖا ىطز ست٢

 تهٕٛ ايٓؿؼ إٔ ، ايعًِ أٌٖ بعض ٜصنطٖا اييت ايع٬َات َٔ ٖٚصا ، غان١ٓ َطتاس١ ؾٝٗا تهٕٛ إ٪َٔ ْؿؼ ٚيصا ،
 .  َط١ٓ٦ُ َػتكط٠

 ٚانش١ ع١َ٬ ٖٚصٙ ، شلا ؾعاع ٫ ٦َٜٛص تطًع أْٗا ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ أخدلْا:  قاٍ أبٞ ٚسسٜح
 .  بعس تأتٞ يهٓٗا ، ظاٖط٠

 :  َػأي١

 َع ٚق٢ً ، ٚاغتعس ، شلا اٱْػإ تٗٝأ إشا ؾهًٗا وكٌ ايكسض ي١ًٝ ، ايكسض ي١ًٝ إزضاى ٗ ٜٛغٛؽ قس ايٓاؽ بعض
 أعح ؾأْا ، اهلل َٛعٛز َ٪َٔ أْا:  ؾػٝكٍٛ ؟ تعٌُ هعًو ايصٟ َا:  غأيت٘ يٛ ٭ْو ؛ ضايكس ي١ًٝ أزضى ٖٓا ، ايٓاؽ

 أسٝاْا يهٔ ، أضاز َا ع٢ً سكٌ قس ؾٗٛ إشٕ ، اهلل ع٢ً ا٭دط أستػب أْا:  قاٍ ؟ تعٌُ ٕاشا أْت ، اي١ًًٝ ٖصٙ عٔ
 ، ٚدٌ عع اهلل عٍٛ َسضى أْت ؟ أزضنت َا ؟ أزضنت ، ايٛغٛغ١ َطس١ً إٍ اٱْػإ ٜكٌ قس ايععِٝ اؿطم َٔ
 َٔ ا٭َط ، ٚا٫ستػاب اٱّإ ُٖٚا ، ي٘ اهلل ٜػطُٖا َٔ ع٢ً ٜػرلإ غ٬ٕٗ ُٖٚا ، ا٭َطٜٔ بٗصٜٔ أتٝت إشا

 .  أْؿػٓا ع٢ً ْؿل َا ، ٜهٕٛ َا أغٌٗ

 إٔ ٜؿاع سٌ ايٓاؽ َٔ نجرلا ٭ٕ ؛ ؾٝٗا اٱؾاع١ ٜٓبػٞ ٫ ؾإْ٘ ض٩ٜا اٱْػإ ضأ٣ يٛ ست٢ ٜٓبػٞ ، يًط٣٩ بايٓػب١
 ٚتأتٞ ، ؾٝٗا أخطأ ايعابط إٔ أٚ ، ْؿؼ سسٜح بٗا ؾإشا ، نصا ي١ًٝ أْٗا ض٩ٜا ايٓاؽ ٜٚتٓاقٌ ، نصا ي١ًٝ ٖٞ ايكسض ي١ًٝ

 ٜٓبػٞ ، عًٝ٘ اي١ًًٝ ؾتهٝع ، ا٭خط٣ ايًٝايٞ ٗ هتٗس ٚمل ي١ًٝ ٗ ادتٗس قس اٱْػإ ٜٚهٕٛ ، أخط٣ ي١ًٝ ٗ ايع١َ٬
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 قس ض٣٩ ٖٚٓاى ، اي١ًًٝ ٖصٙ ادتٗسٚا ، ٜؿٝعٗا ٫ ، اي١ًًٝ ٖصٙ تهٕٛ إٔ ّهٔ:  ٜكٍٛ إٔ ٩ٜاض اٱْػإ ضأ٣ إشا
 عًٝ٘ ْعًل َؿذبا ايط٩ٜا تهٕٛ ؾ٬ ، يًعٌُ ٚؼؿعٙ ٚتسؾع٘ ، تػطٙ بٌ إ٪َٔ تػط ٫ ٚايط٩ٜا ، تكسم ٫ ٚقس تكسم

 قاٍ نُا ، عًٝ٘ ٚؼج٘ ، يًعٌُ إ٪َٔ تسؾع ٣ايط٩ إٔ ، أعًِ ٚاهلل ، ؾٝٗا ايكشٝض ايٓبٟٛ إٓٗر ٖٛ ٖٚصا ، ؾ٤ٞ نٌ
 قس ض٩ٜانِ أض٣ط يًكشاب١ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً قاٍ ٚقس ،( تػطٙ ٫ٚ إ٪َٔ تػط ايط٩ٜا) اهلل ضٓ٘ أٓس اٱَاّ

 قبٝشتٗا ٗ أْٞ ضأٜت إْٞط قاٍ ، ضأ٣ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٚايٓيب ، عِٓٗ اهلل ضنٞ ٜطٕٚ ناْٛا ؾِٗ ، صتٛاطأت
 .  صٚطٌ َا٤ ٗ أغذس

 - ٜػًبٗا بايهطاَات اٱخباض إٕ:  ٚقاٍ ، بٗا ىدل ٫ ؾإْ٘ بٗا عًِ َٔ إٔ ، ٚغرلٙ( اؿاٟٚ) قاسب إاٚضزٟ شنط
 اهلل ، ا٭خٝاض سػس ٖٚصا ، عًٝٗا وػس ٚقس ، ٫ أّ قشٝض ٖصا ٌٖ ْسضٟ ٫ٚ - ايتكٛف أٌٖ ططٜك١ ع٢ً ٖصا

 قس ايؿٝطإ ، ايكاؿٌ َٔ أْا ، ضأٜت نُا ؾهاْت ضأٜت أْا ، يًطٜا٤ َسعا٠ ٜهٕٛ ٚقس ، إػًٌُ ٚساٍ سايٓا ٜكًض
 .  ايعبس شلا ٜتؿطٔ ٫ َساخٌ َٔ بايطٜا٤ يٲْػإ ٜأتٞ

 :  قك١

:  قاٍ ، يػاْ٘ ع٢ً قًب٘ َٔ اؿه١ُ ٜٓابٝع تؿذطت َٜٛا أضبعٌ أخًل َٔ ايعاضؾٌ بعض يٞ قاٍ:  ايػعايٞ قاٍ
 َٔ أخًكت إْو:  ؾكاٍ ، بعهِٗ ؾػأيت ، يػاْٞ ع٢ً قًيب َٔ اؿه١ُ ٓابٝعٜ تتؿذط ؾًِ ، َٜٛا أضبعٌ ؾأخًكت

 ، دسا زقٝك١ بأؾٝا٤ اٱخ٬م َػا٥ٌ ٗ ٜأتٞ قس ايؿٝطإ ، اْعط ، هلل ؽًل مل ؾأْت ، اؿه١ُ ٜٓابٝع تتؿذط إٔ أدٌ
 ، اـايل ٬ماٱخ ٜطظق٘ إٔ ضب٘ اٱْػإ ٜػأٍ ٚيصا ، اٱخ٬م قسم د١ٗ َٔ أٚ ايطٜا٤ د١ٗ َٔ نإ غٛا٤

 ٚد٘ ب٘ ٜطٜس إِا ، ؾطؾا ٫ٚ داٖا ٫ٚ َٓعي١ ٫ٚ عًُا ٫ٚ ضؾع١ ب٘ ٜككس ٫ ، ٚدٌ عع هلل ٜهٕٛ ايصٟ اٱخ٬م
 ساٍٚ َٚٔ ، ٚعًٝهِ عًٞ ّٔ إٔ ٚدٌ عع اهلل أغأٍ يهٔ ، ٜهٕٛ َا ٚأقعب أعع َٔ ٖٚصا ، اٯخط٠ ٚايساض اهلل

 اٱخ٬م ٚإٜانِ ٜطظقين إٔ ٚدٌ عع اهلل أغأٍ ، بايػٌٗ يٝؼ َطا٭ ، ٚدٌ عع اهلل عٍٛ ؾػٝكٌ ، ْؿػ٘ ٚداٖس
 .  َها١ْ ٫ٚ زلع١ ٫ٚ ضؾع١ ب٘ ْطٜس ٫ ايصٟ ، اـايل

ٍٚٳضٳزٳ َا ؾٝٗا ٜٚٳسٵعٴٛ: اهلل ضٓ٘ قا . 

 ؟ ؾٝٗا أقٍٛ َا ، ايكسض ي١ًٝ ي١ًٝ أٟ عًُت إٕ أضأٜت ، اهلل ضغٍٛ ٜا:  قايت عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ إٔ ٖٛ ٚضز ايصٟ
 زاٚز أبا إ٫ اـُػ١ أخطد٘ص عين ؾاعـ ايعؿٛ ؼب عؿٛ إْو ايًِٗ قٛيٞط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب شلا ؾكاٍ

 ؾ٬ ٚاٯخط٠ ايسْٝا خرلٟ َٔ بػرلٙ زعا ٚإٕ ، ًٜٚتعَ٘ ايسعا٤ ٖصا اٱْػإ ؾٝهطض ، ٚا٭يباْٞ ، ايٟٓٛٚ ٚقشش٘
 ٚدٌ عع اهلل أغأٍ ، ايؿهٌ أععِ َٔ ٖصا ؾإٕ اي١ًًٝ ٖصٙ ٗ عٓو اهلل عؿا إشا ، ٚأؾهٌ خرل عا٤ايس ٖصا يهٔ ، بأؽ

 .  َػًِ نٌ ٚعٔ ٚعٓهِ عين ٜعؿٛ إٔ

 .  أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس

 ا٫عتهاف باب

 ، ايعباز٠ َٛاطٔ َػا٥ٌ:  َجٌ ، قٌ َٔ أنجط ي٘ نإ ٚإٕ ، ايكٝاّ باب ْٗا١ٜ ٗ  اهلل ضِٓٗ ايؿكٗا٤ ٜصنطٙ ايباب ٖصا
 نتاب ٖٓاى يٝؼ يهٔ ، نُٓ٘ ٖصا يهإ يًُػادس نتاب ٖٓاى نإ ٚيٛ ، يًُػادس انتاب ٜصنطٚا مل اؿٓاب١ً ٚؾكٗا٤

 إٔ ؾٝ٘ ا٭قٌ ٭ٕ ؛ خاُت٘ ٗ ٚدعًٛٙ بايكٝاّ ؾأؿكٛٙ ، ايكٝاّ باب ٗ ٖٞ ي٘ َٓاغب١ أقطب إٔ ؾطأٚا ، يًُػادس
 .  ايػ١ٓ ٗ ثبت نُا ، ضَهإ َٔ ا٭ٚاخط ايعؿط ٗ ٜهٕٛ

 اٱقباٍ ع٢ً ٜٚطًل ، ًٜعَْٛٗا:  أٟ {نَيُىْ ؤَصْنَبوٍ عَهََ َّعْكُفٌٌَُ} تعاٍ ٘قٛي َٚٓ٘ ، ايؿ٤ٞ يعّٚ:  يػ١ ا٫عتهاف
 .  شيو ٚغرل ، ٚايٛقٛف ٚايبكا٤ ٚإهح ايؿ٤ٞ ع٢ً

 :  اقط٬سا ا٫عتهاف
ٍّٴ ٖٛ:  اهلل ضٓ٘ إ٪يـ قا  .  تعاٍ اهللٹ يطاع١ٹ َٳػذسٺ ُيعٚ

 .  اهلل ضٓ٘ إ٪يـ غٝصنط نُا َػذس ٗ ٜهٕٛ إٔ بس ٫( : َػذس يعّٚ)

 غطنا ٜكهٞ إٔ ٜطٜس ٭ْ٘ أٚ ، ؾدل اْتعاض ٗ إػذس ًٜعّ نإٔ ، ايطاع١ يػرل إػذس يعّٚ أخطز( : اهلل يطاع١)
 نٌ ٗ أخط٣ تعاضٜـ ٖٚٓاى ، اؿٓاب١ً تعطٜـ ٖصا ، اعتهاؾا ٜعتدل ٫ ؾٗصا ، إػذس ٗ ؾ٦ٝا ٜكًض أٚ ، إػذس ٗ

 .  َصٖب

 :  ا٫عتهاف َؿطٚع١ٝ

 .  ٚاٱْاع ٚايػ١ٓ بايهتاب َؿطٚع ا٫عتهاف

 .  ايهتاب -1

 إِثْشَاىِْىَ إِنََ ًَعَيِذََْب} تعاٍ ٚقٛي٘ ، {انًَْغَبجِذِ فِِ عَبكِفٌٌَُ ًَؤََْزُىْ رُجَبشِشًُىٍَُّ ًَنَب} تعاٍ قٛي٘ َجٌ ٗ ٚشيو

 {  .انغُّجٌُدِ ًَانشُّكَّعِ ًَانْعَبكِفِنيَ نِهطَّبئِفِنيَ ثَْْزَِِ طَيِّشَا ؤٌَْ ًَإِعًَْبعِْمَ

 .  ايػ١ٓ -2

 ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب نإ: ) قايت ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ سسٜح:  َٓٗا ، ايباب ٖصا ٗ نجرل٠ ا٭سازٜح
 سسٜح َٚجً٘ ، عًٝ٘ لَتؿ ٖٚٛ ،( بعسٙ َٔ أظٚاد٘ اعتهـ ثِ ، اهلل تٛؾاٙ ست٢ ضَهإ َٔ ا٭ٚاخط ايعؿط ٜعتهـ

 .  اهلل ؾا٤ إٕ ايباب ٖصا خ٬ٍ تأتٞ نجرل٠ ٚأسازٜح ، يؿع٘ َٔ قطٜب عُط ابٔ

 .  اٱْاع -3

 ٚابٔ ، ايٖٛاب عبس ٚايكانٞ ، إٓصض ابٔ ْكً٘ ٖٚٔ ، غ١ٓ ا٫عتهاف إٔ ، ايعًِ أٌٖ َٔ نبرل٠ طا٥ؿ١ اٱْاع سه٢
 .  ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ٚؾٝذ ، ضؾس ٚابٔ ، ٚايٟٓٛٚ ، أٓس ٚاٱَاّ ، ايدل عبس
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 : ؾا٥س٠

 ا٫عتهاف ؾهٌ ٗ أتعطف:  ٭ٓس قًت) اهلل ضٓ٘ زاٚز أبٛ قاٍ ٚشلصا ؛ قشٝض سسٜح ا٫عتهاف ؾهٌ ٗ ٜطز مل
 ( . نعٝؿا ؾ٦ٝا إ٫ ، ٫:  قاٍ ؟ ؾ٦ٝا

ٍٕٷ:  اهلل ضٓ٘ قا  .  َٳػٓٛ

 إايه١ٝ َٔ طا٥ؿ١ ْكٌ نُا ، ا٫عتهاف بهطا١ٖ ؾكاٍ ، اهلل ضٓ٘ َايو اٱَاّ ٚأغطب ، غ١ٓ ْ٘أ ع٢ً اٱْاع ْكٌ تكسّ
 بٔ غعٝس ٫ٚ عجُإ ٫ٚ عُط ٫ٚ بهط أبا إٔ بًػين َا: ) قاٍ أْ٘ اهلل ضٓ٘ اٱَاّ عٔ ٜٚٓكٌ ، ٚغرلٙ ضؾس نابٔ ،

 ( . ا٫عتهاف يؿس٠- أعًِ ٚاهلل - ،ٚشيو ٓٔايط عبس بٔ بهط أبا ،إ٫ اعتهـ ا٭١َ ٖصٙ غًـ َٔ أسسا ٫ٚ إػٝب
 قعٛب١ ؾٝ٘ ا٫عتهاف ٭ٕ ؛( ؾطط٘ ٜٛٗ أ٫ كاؾ١ ٚشيو: ) ؾكاٍ ، ا٫عتهاف َايو اٱَاّ نطا١ٖ ضؾس ابٔ ٚد٘ ٚقس

 يطٍٛ ٚشيو ، اٱْػإ ٜعتهـ إٔ دسا ايكعب َٔ ؾإٕ ، إس١ٜٓ ٗ اهلل ضٓ٘ َايو ٚاٱَاّ ، ظَِٓٗ ٗ خاق١ ،
 ق٢ً ايٓيب عٔ ايجابت١ با٭سازٜح َٓكٛض ، اهلل ضٓ٘ َايو اٱَاّ ن٬ّ يهٔ ، ٚؾست٘ ايكٝـ أٜاّ ٗ نإ إشا ايٓٗاض

 َٔ فُٛع١ عٔ ْكٌ ؾكس ،( ا٫عتهاف) عِٓٗ اهلل ضنٞ ايكشاب١ َٔ طا٥ؿ١ عٔ ثابت ٖٚٛ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل
 َايو اٱَاّ قاٍ ٚإِا ، ٚعا٥ؿ١  ، اؽعب ٚابٔ ، عُط ٚابٔ ، ٚسصٜؿ١ نعًٞ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب أقشاب

  ايٓيب ؾعٌ ْٚكٌ ، إؿطٚع١ٝ ْكٌ قس غرلٙ ، بايعسّ عًُا يٝؼ ايعًِ ٚعسّ ، ٜبًػ٘ مل ٭ْ٘ ؛ ايكٍٛ ٖصا اهلل ضٓ٘
 .  عِٓٗ اهلل ضنٞ ايكشاب١ شنطٖا اييت ا٭سهاّ بعض ٚبٝإ ، ي٬عتهاف ٚايكشاب١

 إٔ ع٢ً ، عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ بٌ خ٬ف ؾ٬ ايطدٌ أَا ؟ ٚإطأ٠ يًطدٌ ؾاٌَ ٖٛ ٌٖ( : َػٕٓٛ) قٛي٘
 بٝٓٗا ؾطم ٫ ، ُاَا نايطدٌ ٚأْٗا ، شلا َؿطٚع ا٫عتهاف إٔ ع٢ً ايعًِ أٌٖ ؾعا١َ إطأ٠ ٚأَا ، ي٘ غ١ٓ ا٫عتهاف

 ، زيٌٝ ب٬ قٍٛ ٖٚصا ، يًُطأ٠ ا٫عتهاف ٜهطٙ أْ٘ إٍ شٖبٛا قس ، اهلل ضٓ٘ نايكانٞ ، اؿٓاب١ً بعض إٔ إ٫ ، ٚبٝٓ٘
 يصات ٫ ، خاضز ٭َط تأتٞ إِا ؾايهطا١ٖ خاضدٞ غبب مث١ نإ إشا أَا ، َػٕٓٛ أْ٘ ا٫عتهاف سهِ ٗ ا٭قٌ ٭ٕ

 . ٚإطأ٠ ايطدٌ بٌ ؾٝ٘ ؾطم ٫ ٖٚصا ، سطاَا ٜهٕٛ قس بٌ ، ايؿعٌ
ٍب٬ ٜٚكٹضٴ:  اهلل ضٓ٘ قا ّٕ  . قٛ

 ، ايؿطٚط َٔ فُٛع١ ٚي٬عتهاف ، ايكٝاّ يكشت٘ ٜؿذلط ؾ٬ قّٛ ب٬ ا٫عتهاف ٜكض أْ٘ اهلل ضٓ٘ إ٪يـ بٌ
 :  َٓٗا ، عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ شنطٖا

 .  اٱغ٬ّ -1
 .  ايعكٌ -2
 .  ايتُٝٝع -3
 .  اي١ٝٓ -4

 .  اهلل ضِٓٗ ا٭١ُ٥ بٌ عًٝٗا تؿلَ ا٭ضبع١ ايؿطٚط ٖٚصٙ
 ( . ٚاؾٓاب١ ٚايٓؿاؽ اؿٝض) اؿسخ َٔ ايطٗاض٠ -5
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 .  بايٛن٤ٛ َكطْٚا إهح دٛاظ ضأ٣ ، َِٓٗ اؾٛاظ ضأ٣ َٚٔ ، اهلل ضِٓٗ ا٭ضبع١ ا٭١ُ٥ عٓس ؾطط ٖٚصا
 .  إػذس ٗ ٚاؾٓب ٚايٓؿػا٤ اؿا٥ض َهح دٛاظ ٜطٕٚ ٭ِْٗ ؛ ايؿطط ٖصا اؾذلاط عسّ إٍ ايعاٖط١ٜ ٚشٖب
 : ا٫عتهاف أضنإ

 ٜعسٖا َٔ َِٚٓٗ ، أضبع١ ٜعسٖا َٔ َِٚٓٗ ، ٔػ١ ٜعسٖا َٔ ؾُِٓٗ ، عسٖا ٗ خ٬ف عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ بٌ
 :  ضنٌٓ ي٘ إٔ شيو ٗ َا ٚأسػٔ ، ٚاسسا ٜعسٖا َٔ َِٚٓٗ ، ث٬ث١

 .  إػذس يعّٚ -1
 .  اي١ٝٓ -2

 ٚقس ، اهلل ضِٓٗ اؿٓاب١ً َصٖب ظاٖط ٖٚٛ ، اهلل ضٓ٘ ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ؾٝذ شنطٙ ايصٟ ٖٚٛ ، ا٭قطب ٖٛ ٖصا
 . ؾكط إػذس يعّٚ:  ٖٚٛ ، ٚاسس ايطنٔ إٔ إٍ اؿٓؿ١ٝ شٖب
 ٜعتهـ ، َج٬ ي٬ٝ ٜعتهـ ، قا٥ُا ٜهٕٛ إٔ ٜؿذلط ٫ٚ ، ٜعتهـ إٔ يٲْػإ هٛظ( : قّٛ ب٬ ٜٚكض: ) قٛي٘
 :  قٛيٌ ع٢ً ، اهلل ضِٓٗ ايػًـ ؾٝٗا اختًـ إػأي١ ٖٚصٙ ، ضَهإ غرل ٗ ٜعتهـ ، قا٥ُا ٜهٕٛ ٫ٚ ٚي١ًٝ َٜٛا

 ٚعُط ، إػٝب ٚابٔ ، َػعٛز ٚابٔ ، عًٞ عٔ َطٟٚ ٖٚٛ ، ايكّٛ ا٫عتهاف يكش١ ٜؿطط ٫ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 ، ٚطاٚؽ ، إٓصض ابٔ ضأٟ ٖٚٛ ، ايعاٖطٟ ٚزاٚز ، ٛضث ٚأبٞ ، ٚاؿػٔ ، عطا٤ قٍٛ ٖٚٛ ، ايععٜع عبس ابٔ

 .ٚاؿٓاب١ً ، ايؿاؾع١ٝ َصٖب ٖٚٛ ، ٚاغشام

 :  أزيتِٗ

 اُ٭ٍٚ ايعؿط اعتهـ: ) قايت ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب اعتهاف شنط ٗ عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ايٓيب إٔ ٜعين ٖصا:  قايٛا ،( ؾٛاٍ َٔ عؿطّا اعتهـ) ايبداضٟ اٱَاّ يؿغ ٚٗ ، َػًِ اٱَاّ أخطد٘( ؾٛاٍ َٔ

 .  قَٛ٘ هٛظ ٫ ايعٝس ّٜٛ إٔ إعًّٛ َٚٔ ، ايعٝس ّٜٛ َٔ غٝعتهـ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً

 قها٤ عؿطا اعتهـ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب يهٔ ، ايتػع١ ع٢ً تطًل قس ايعؿط٠ بإٔ ا٫غتس٫ٍ ٖصا ْٛقـ ٚقس
 عؿط٠ اعتهـ قس ؾٝهٕٛ ، عؿط اؿازٟ إٍ ٚايجايح ايجاْٞ َٔ اعتهـ إْ٘:  ٜكاٍ أٚ ، َهإض ٗ تطنٗا اييت يًعؿط

 .  ؾٛاٍ أٍٚ َٔ أٜاّ

 ي١ًٝ أعتهـ إٔ اؾا١ًٖٝ ٗ ْصضت إْٞ: ) ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً يًٓيب قاٍ أْ٘ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ عُط عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ضٚا١ٜ ٚٗ ، ايبداضٟ اٱَاّ أخطد٘( صبٓصضى أٚفط ٚغًِ آي٘ ٚع٢ً ٘عًٝ اهلل ق٢ً ايٓيب ي٘ ؾكاٍ ، اؿطاّ إػذس ٗ

 شيو َع٢ٓ ، ْٗاضا ٜعتهـ ٚمل ي٬ٝ اعتهـ عُط إٔ ٗ ظاٖط ٖٚصا ،( صي١ًٝ اعتهـ ، بٓصضى أٚفط) قاٍ َػًِ يٲَاّ
 .   ايًٌٝ ٚيٝؼ ايٓٗاض ايكّٛ قٌ ٭ٕ ؛ قا٥ُا ٜهٕٛ ئ أْ٘

 ص . َٜٛا اعتهـ:  ؾكاٍ ، َٜٛا أعتهـ إٔ ْصضت إْٞط ٕػًِ ضٚا١ٜ ٗ دا٤ قس بأْ٘:  ْٛقـ

 ٚإٔ ، ايكك١ تعسز ع٢ً وٌُ إٔ إَا (ي١ًٝ اعتهـ...  َٜٛا اعتهـط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب قٍٛ بإٔ:  ٚأدٝب
 عُط إٔ ٜٚ٪ٜس ، َٜٛا اعتهـ:  أخط٣ َٚط٠ ، ي١ًٝ اعتهـ:  َط٠ ي٘ ؾكاٍ ، ّٜٛ عٔ َٚط٠ ، ي١ًٝ عٔ َط٠ غأي٘ عُط

 إػذس ٗ ي١ًٝ ٜعتهـ إٔ اؾا١ًٖٝ ٗ ْصض نإ عٓ٘ اهلل ضنٞ اـطاب بٔ عُط إٔ: ) قاٍ عُط ابٔ إٔ ، ي٬ٝ اعتهـ
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( ي١ًٝ عُط ؾاعتهـ صبٓصضى أٚفط : ي٘ ؾكاٍ ، غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ عٓ٘ غأٍ اٱغ٬ّ نإ ؾًُا ، اؿطاّ
 إعتهـ ٜهٕٛ إٔ ا٫عتهاف يكش١ ٜؿذلط مل ٬ٝي اعتهـ قس عُط نإ ٚإشا ، قشٝض بػٓس ايساضقطين أخطد٘
 .  قا٥ُا

 ع٢ً هعً٘ إٔ إ٫ قٝاّ إعتهـ ع٢ً يٝؼط:  قاٍ أْ٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ عباؽ ابٔ عٔ: ايجايح ايسيٌٝ
 .  ايٟٓٛٚ ٚقشش٘ ، ٚقشش٘ اؿانِ أخطد٘ ،ص ْؿػ٘

 ، ايعًِ أٌٖ َٔ طا٥ؿ١ شنط نُا ، عباؽ ابٔ ع٢ً َٛقٛف ٖٛ بٌ ، َطؾٛعا ٜجبت ٫ اؿسٜح ٖصا بإٔ:  ْٛقـ يهٔ
 . ٚغرلُٖا ٚايساضقطين ، اشلازٟ عبس نابٔ

 ٚابٔ ، عُط ٚابٔ ، عا٥ؿ١ عٔ َطٟٚ ٖٚٛ ، بسْٚ٘ ٜكض ٫ٚ ، ايكٝاّ ا٫عتهاف يكش١ ٜؿذلط أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 قاٍ ، ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٕايه١ٝٚا ، اؿٓؿ١ٝ َصٖب ٖٚٛ ، ضٚا١ٜ ٗ ٚإغشل ، ٚايجٛضٟ ، ٚايعٖطٟ ، ٚعط٠ٚ ، عباؽ

 (.  ايعًُا٤ ْٗٛض قٍٛ ٖٛ: ) عٝاض ايكانٞ

 :  أزيتِٗ

 عع اهلل ؾصنط ، {انًَْغَبجِذِ فِِ عَبكِفٌٌَُ ًَؤََْزُىْ رُجَبشِشًُىٍَُّ ًَنَب انهَّْْمِ إِنََ انصَِّْبوَ ؤَرًٌُِّا ثُىَّ} تعاٍ قٛي٘:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  قا٥ُا ٜهٕٛ إٔ ا٫عتهاف يكش١ ٜؿذلط أْ٘ ع٢ً ٜسٍ ٖا ، ايكٝاّ إُاّب ا٭َط بعس ا٫عتهاف ٚدٌ

 ٗ ا٭قٌ ْعِ ، ا٫عتهاف ساٍ قا٥ُا ٜهٕٛ إٔ ايكٝاّ بعس ا٫عتهاف شنط َٔ ًٜعّ ٫ بأْ٘:  ا٫غتس٫ٍ ٜٚٓاقـ
 غرل غتس٫ٍا٫ ٖصا يهٔ ، ايكٝاّ آ١ٜ بعس شنطٙ دا٤ ٚيصا ، ضَهإ َٔ ا٭ٚاخط ايعؿط ٗ ٜهٕٛ إٔ ا٫عتهاف

 ، ؾٛاٍ َٔ اُ٭ٍٚ ايعؿط ٗ اعتهـ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ايكٝاّ ي٘ ٜؿذلط ٫ أْ٘ ع٢ً ٜٚسٍ ، قشٝض
 .  ايكٝاّ بعس ا٫عتهاف شنط دا٤ قس:  ٜكاٍ ست٢ ضَهإ َٔ ٚيٝػت

 أخطد٘ ،ص بكّٛ إ٫ اعتهاف ٫ط: قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ، ايععٜع عبس بٔ غٳٜٛس ب٘ تؿطز: ) ايساضقطين ٚقاٍ ،( با٫تؿام نعٝـ: ) ايٟٓٛٚ عٓ٘ ٚقاٍ ، ٚايبٝٗكٞ ، ايساضقطين

 بٌ ْعا ا٭نٌُ ع٢ً وٌُ ؾإْ٘ اؿسٜح قض ٚيٛ ،(  ب٘ تؿطز َا ٜكبٌ ٫ نعٝـ ٚغٜٛس ، سػٌ بٔ غؿٝإ عٔ
 .  ا٭سازٜح

 أٚ ي١ًٝ اؾا١ًٖٝ ٗ ٜعتهـ إٔ عًٝ٘ دعٌ عٓ٘ اهلل ضنٞ عُط إٔ)  ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عُط ٔاب عٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 ؾٝ٘ ، نعٝـ ٖٚٛ زاٚز أبٛ أخطد٘ ،(  ٚقِ اعتهـ)  ؾكاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾػأٍ ، ايهعب١ عٓس َٜٛا
 .  ايعًِ أٌٖ َٔ ٚطا٥ؿ١ اؿاؾغ ٚ ، ايساضقطين نعؿ٘ ، بٴسٌٜ بٔ اهلل عبس

( بكّٛ إ٫ اعتهاف ٫ٚ..  َطٜها إعتهـ ٜعٛز أ٫ ايػ١ٓ: ) قايت ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ايطابع ٌايسيٝ
 ؾصٖب ، اهلل ضِٓٗ ايعًُا٤ ؾٝ٘ اختًـ ا٭ثط ٖٚصا ، ايطؾع سهِ ي٘ ، ايػ١ٓ َٔ:  ايكشابٞ ٚقٍٛ ، زاٚز أبٛ أخطد٘
 َٔ َسضز أْ٘ ٜط٣ ٚبعهِٗ ، باٱزضاز َعطٚف عٖطٟٚاي ، اهلل ضٓ٘ ايعٖطٟ َٔ َسضز ايه٬ّ ٖصا إٔ إٍ طا٥ؿ١
 ٜعتهـ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب نإ: ) قايت ؾإْٗا عا٥ؿ١ أَا ، أسسُٖا َٔ َسضز ؾٗٛ ، ايعبرل بٔ عط٠ٚ ن٬ّ
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 ع٢ً قٍُٛ ؾٗٛ قشت٘ ؾطض ٚع٢ً ،( بعسٙ َٔ ْػا٩ٙ اعتهـ ثِ ، اهلل تٛؾاٙ ست٢ ضَهإ َٔ ا٭ٚاخط ايعؿط
 .  ٚا٭ؾهٌ ا٭نٌُ

 ، ايػابك١ ا٭سازٜح ٗ نُا ، قا٥ِ ٖٚٛ نجرلا ضَهإ ٗ اعتهـ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ:  اـاَؼ ايسيٌٝ
 .  ٚعا٥ؿ١ ، عُط ٚابٔ ، عباؽ ٚابٔ ، غعٝس أبٞ سسٜح

 .  ايٛدٛب ع٢ً ٜسٍ ؾ٬ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب َٔ ؾعٌ فطز ٖصا بإٔ:  ْٛقـ 

 نٌ ٜهٔ ٚمل ، ؾٛاٍ َٔ ا٭ٍٚ ايعؿط اعتهـ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب بإٔ ا٭ٍٚ ايكٍٛ أقشاب ٚأداب
 .  ضَهإ ٗ اعتهاؾ٘

 ٜهٕٛ ٫ بعطؾ١ ؾايٛاقـ ، بعطؾ١ نايٛقٛف ، قطب١ َذطزٙ ٜهٔ ؾًِ ، ككٛم َهإ ٗ يبح أْ٘:  ايػازؽ ايسيٌٝ
 .  بايكّٛ تًبؼ إشا قطب١ ٜهٕٛ بٌ ، َذطزٙ قطب١ ٜهٕٛ ٫ إػذس ٗ اٱْػإ ٚبكا٤ ، ب١ٝٓ إ٫ قطب٘ ٚقٛؾ٘

 إٔ بعطؾ١ يًٛاقـ ٜؿذلط ٫ - زيًِٝٗ عهػٛا - بعطؾ١ نايٛقٛف ، ايكّٛ ي٘ ٜؿذلط ؾًِ َهإ ٗ يبح بأْ٘:  ْٛقـ
 ا٭َطٜٔ ٗ ايكطب١ ؼكٌ ٚإِا ، ايكٝاّ ي٘ ٜؿذلط ٫ٚ ، قا٥ُا ٜهٔ مل ٚيٛ ، قطب١ بعطؾ١ ٚقٛؾ٘ بٌ ، قا٥ُا ٜهٕٛ
 .  باي١ٝٓ

 :  ايطادض

 ايكٍٛ أقشاب ٭زي١ ، قا٥ُا ٜهٕٛ إٔ ا٫عتهاف يكش١ ٜؿذلط ٫ ٚأْ٘ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ ، أعًِ ٚاهلل ايطادض
 إٔ ا٫عتهاف ٗ ا٭قٌ:  ٜٚكاٍ ، بكّٛ ا٫عتهاف ٜهٕٛ إٔ ا٭سٛط نإ ٚإٕ ، إطاز ٗ ظاٖط٠ ٖٚٞ ، ا٭ٍٚ
 ا٭ٚاخط ايعؿط غرل ٗ اعتهـ ؾإٕ ، قا٥ُا ٱْػإا ؾػٝهٕٛ نصيو نإ ٚإشا ، ضَهإ َٔ ا٭ٚاخط ايعؿط ٗ ٜهٕٛ

 يهٔ ، ايؿانٌ ايهاٌَ ا٫عتهاف ٜ٪زٟ ٚست٢ ، اـ٬ف َٔ خطٚدا ، قا٥ُا ٜهٕٛ إٔ ي٘ ٜٓبػٞ ؾإْ٘ ، ضَهإ َٔ
 .   اعتهاؾ٘ ٜبطٌ إٔ هط٩ ٫ أسسا ؾإٕ قٝاّ ب٬ اعتهـ يٛ

ٍبايٓٻصٵٔض ٜٚٳًعَإ: اهلل ضٓ٘ قا  . 

 عًٝ٘ ٚادبا نإ قٝاَا اٱْػإ ْصض ؾإشا ، بايٓصض إ٫ ٫ظَا ٜهٕٛ ٫ ا٫عتهاف ، بايٓصض ٚا٫عتهاف ايكٝاّ ًٜعّ:  أٟ
 ، ؾسٜس٠ نطا١ٖ َهطٚٙ ٖٚٛ ،( ايؿطع بأقٌ ًٜعَ٘ ٫ َا ْؿػ٘ إهًـ إيعاّ: ) ٖٛ ٚايٓصض ، اعتهاؾا ْصض إشا نصيو ،

 .  ايبدٌٝ َٔ ب٘ ٜػتدطز ٚإِا ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ٢ًق قاٍ نُا غرل ٜأتٞ ٫ ٖٚٛ

 ع٢ً ٚايسيٌٝ ، ْصض َٔ ب٘ ٜؿٞ إٔ ٚهب ، ٚغرلٙ إٓصض ابٔ شنط نُا باٱْاع ٖٚصا ، بايٓصض ًٜعّ ؾا٫عتهاف إشٕ
 ، ٘ؾًٝطع اهلل ٜطٝع إٔ ْصض َٔط:  قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ سسٜح ب٘ ايٛؾا٤ ٚدٛب

 ٗ ي١ًٝ ٜعتهـ إٔ ْصض أْ٘ ، عُط سسٜح عًٝ٘ ٜٚسٍ ، ايبداضٟ اٱَاّ أخطد٘ صٜعك٘ ؾ٬ اهلل ٜعكٞ إٔ ْصض َٚٔ
 ايٓصض قها٤ ٗ غرلٙ عٓ٘ ٜٓٛب ؾٌٗ ٜعتهـ إٔ ْصض ٚقس اٱْػإ َات إشا:  تكسّ ٚقس ، باٱٜؿا٤ ايٓيب ؾأَطٙ ، اؾا١ًٖٝ
 . ب١ايٓٝا ػٛظ أْ٘ اؿٓاب١ً َصٖب ؟ عًٝ٘ ايٛادب
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 : ؾٝ٘ بايؿطٚع ا٫عتهاف يعّٚ

 .  ؟  ٫ أّ ؾٝ٘ بايؿطٚع ايٓؿٌ ًٜعّ ٌٖ:  ٖٚٞ ، غابك١ َػأي١ ع٢ً َبين ٖصا ؟ ؾٝ٘ بايؿطٚع ا٫عتهاف ًٜعّ ٌٖ

 أ٫ عتهافا٫ ٗ ٚا٭قٌ ، َٓصٚضا ٜهٔ مل إشا قطع٘ ٚي٘ ، ؾٝ٘ بايؿطٚع ا٫عتهاف ًٜعّ ٫ أْ٘:  ايعًِ أٌٖ ْٗٛض
 .  ؾكط ايٓصض ساٍ ٗ إ٫ ٚادبا ٜهٕٛ ٫ٚ ، غ١ٓ بٌ ، ٚادبا ٜهٕٛ

 .  ايكها٤ ًٜعَ٘ قطع٘ ٚإشا ، ؾٝ٘ بايؿطٚع ًٜعّ ا٫عتهاف إٔ إٍ ، عِٓٗ إؿٗٛض ٗ إايه١ٝ ٚشٖب

 :  زيًِٝٗ

 ٚهب ، ؾٝ٘ بايؿطٚع ًٜعّ أْ٘ ع٢ً زيٌٝ ؾٗصا ، اي١ٝٓ بكا٤ َع ؾٝ٘ احملطَات ؾعٌ ي٘ ؾًٝؼ ْؿٌ ٗ ؾطع إشا إهًـ إٔ -
 .  إهًـ أؾػسٙ إشا قها٩ٙ

 ؾطع يٛ ، ايك٠٬ َجٌ ، شلا ْٝت٘ بكا٤ َع ، ؾٝٗا وطّ َا ؾعٌ ي٘ هٛظ ٫ ؾٝٗا إهًـ ؾطع ْاؾ١ً نٌ بإٔ:  ٜٚٓاقـ
 ايٓاؾ١ً ، ْعِ  كاٍٜ ؟ ْاؾ١ً ٖٞ ، يهٔ ،  ٫ ؟ أثٓا٥ٗا ٗ ايػُا٤ إٍ بكطٙ ٜطؾع إٔ ي٘ هٛظ ؾٌٗ ، ْؿٌ ق٠٬ ٗ إهًـ

 ؾ٬ ، ؾٝٗا اؿاقٌ ايٓٗٞ عٔ ٜٚبتعس ، ؾٝٗا ا٭َط ًٜٚتعّ ، ايؿطٜع١ ٚؾل بٗا ٜأتٞ إٔ ًٜعَ٘ ؾإْ٘ ، ؾٝٗا إهًـ ؾطع إشا
 هاَع إٔ أضاز يٛ نُا ، ؾعً٘ أضاز َا ٜٚؿعٌ ا٫عتهاف ٜكطع ؟ إشٕ ٜؿعٌ َاشا ، ا٫عتهاف بكا٤ َع احملطّ ؾعٌ ي٘ هٛظ

 . ا٫عتهاف ساٍ ٗ ٜٚؿذلٟ ٜبٝع إٔ أضاز أٚ ، ظٚد٘

ٍُٳعٴ َٳػذسٺ ٗ إ٫ ٜٳكٹضټ َٚيا: اهلل ضٓ٘ قا  .  ؾٝ٘ ٜٴذٵ

 .  اؾُاع١ ق٠٬ ؾٝ٘ تك٢ً أٟ( : ؾٝ٘ هُع: ) قٛي٘

 يكٛي٘ ايعًِ أٌٖ بٌ خ٬ف ب٬ ٖٚصا ، َػذس ٗ ٜهٕٛ إٔ ا٫عتهاف يكش١ ٜؿذلط أْ٘ ، اهلل ضٓ٘ إ٪يـ ٚأؾاز

 ؾٝ٘ ْعًِ ٫: )  ايٟٓٛٚ ٚقاٍ ، ايكططيب شيو ع٢ً اٱْاع سه٢ ٚقس ،{انًَْغَبجِذِ فِِ عَبكِفٌٌَُ ًَؤََْزُىْ} :  تعاٍ
 عٓس إؿٗٛض٠ إػا٥ٌ َٔ ، إػأي١ ٖٚصٙ ، اؾُاع١ ق٠٬ إػذس ٖصا ٗ تكاّ إٔ نصيو إ٪يـ ٚاؾذلط ،(  خ٬ؾا

 : أقٛاٍ ع٢ً خ٬ف ٚؾٝٗا ، ايعًُا٤

 ، اؾُع١ ق٠٬ ؾٝ٘ تك٢ً نإ ؾإشا ، اؾُاع١ ق٠٬ ؾٝ٘ تك٢ً َػذس ٗ إ٫ ا٫عتهاف ٜكض ٫ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 ٚأبٞ ، ٚإغشل ، ٚايعٖطٟ ، ٚعا٥ؿ١ ، سصٜؿ١ عٔ َطٟٚ ٖٚصا ، اؾُع١ تؿذلط ٫ يهٔ ، أٍٚ باب َٔ دا٥ع ؾٗٛ
 خ٬ؾ٘ قشابٞ عٔ ٜٓكٌ ٚمل ، ايتابعٌ عا١َ قٍٛ ٖٚٛ ، دبرل ابٔٚ ، ٚايٓدعٞ ، ٚاؿػٔ عط٠ٚ عٔ َطٟٚ ٖٚٛ ، ثٛض

 .  اهلل ضِٓٗ اؿٓاب١ً َصٖب ٖٚٛ ،

 :  أزيتِٗ

 ٚإَاّ َ٪شٕ ي٘ َػذس نٌ: )ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ سصٜؿ١ عٔ ٜط٣ٚ سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ضٓ٘ ايٟٓٛٚ ٜكٍٛ ، دٜٛدل ازل٘ ضدٌ ؾٝ٘ ، ايٟٓٛٚ ٘ٚنعؿ ، ٚنعؿ٘ ايساضقطين أخطد٘ ،( ٜكًض ؾٝ٘ ؾا٫عتهاف ،

 .  ٜجبت ؾ٬ ،(اؿسٜح أٌٖ باتؿام نعٝـ دٜٛدل: ) اهلل

 .  قشٝش١ بأغاْٝس ، عِٓٗ اهلل ضنٞ عباؽ ٚابٔ ، ٚعًٞ ، عا٥ؿ١ عٔ ، ايكشاب١ عٔ ايٓكٌ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
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 أَطٜٔ بٌ ٖٛ اؾُاع١ ق٠٬ ؾٝ٘ تكاّ ٫ َػذس ٗ ٚإعتهـ ، إهًـ ع٢ً ٚادب١ اؾُاع١ ق٠٬ إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 َٔ إككٛز ٜٚؿٛت ، خطٚد٘ ؾٝتهطض ، اؾُاع١ يك٠٬ ىطز إٔ ٚإَا ، آمثا ؾٝهٕٛ اؾُاع١ ق٠٬ ٜذلى إٔ إَا: 

 .  ا٫عتهاف

 ، ١ٝإايه شٖب إيٝ٘ ٚ ، تكِ مل أّ اؾُاع١ ق٠٬ ؾٝ٘ أقُٝت ، َػذس نٌ ٗ ا٫عتهاف ٜكض أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 ٜهٕٛ إٔ يعّ ْع١ ا٫عتهاف ؽًٌ إٕ أْ٘ ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ شنط يهٔ ، ايعاٖط١ٜ َصٖب ٖٚٛ ، ٚايؿاؾع١ٝ
 .  داَع َػذس ٗ ا٫عتهاف

 :  زيًِٝٗ

 تكٝس ؾ٬ ، بكٝس َكٝس٠ غرل َطًك١ اٯ١ٜ دا٤ت ،{انًَْغَبجِذِ فِِ عَبكِفٌٌَُ ًَؤََْزُىْ رُجَبشِشًُىٍَُّ ًَنَب} تعاٍ اهلل قٍٛ -
 .  بسيٌٝ إ٫

 ضنٞ عًٞ ٚعٔ ، ا٭١َ ٚسدل ايكطإٓ تطْإ عباؽ ابٔ ٚخاق١ ، عِٓٗ اهلل ضنٞ ايكشاب١ عٔ إٓكٍٛ بإٔ:  ْٛقـ
 اؾُاع١ ق٠٬:  أٜها ٜٚكاٍ ، اؾُاع١ ؾٝ٘ تك٢ً َػذس ٗ ٜهٕٛ إٔ ٜؿذلط أْ٘ عِٓٗ ْكٌ ، َٓ٘ أعًِ ٖٚٛ ، عٓ٘ اهلل

 إػذس ٗ إهًـ ٚبكا٤ ، ا٫عتهاف َٔ إككٛز ؾٛات إٍ غٝ٪زٟ إهًـ خطٚز ؾإٕ ، ٚادب١ ناْت ٚإشا ، ٚادب١
 َٔ إعٜس ع٢ً اؿكٍٛ ٖٛ ا٫عتهاف َٔ إهًـ َٚككٛز ، اٱثِ ٗ ايٛقٛع إٍ ٜ٪زٟ ، اؾُاع١ ق٠٬ زٕٚ َٔ

 ٜٚذلى غ١ٓ ٜ٪زٟ إٔ يًعبس ٜٓبػٞ ٫ٚ ، ي٘ ٚايتعبس ٚايتهطع ٚبايسعا٤ ، ٚبهتاب٘ ٚدٌ عع بايطب ٚاـ٠ًٛ ، ا٭دط
 .  ؾطنا

 ي٘ ايعٖطٟ ، ٚٓاز ، ٚاؿهِ ، ايعٖطٟ عٔ َطٟٚ ٖٚصا ، داَع َػذس ٗ إ٫ ا٫عتهاف ٜكض ٫ أْ٘:  ايجايح ايكٍٛ
 .  ضأٟ َٔ أنجط

 :  زيًِٝٗ

 أبٛ أخطد٘( داَع َػذس ٗ إ٫ اعتهاف ٫ٚ ، َطٜها إعتهـ ٜعٛز أ٫ ايػ١ٓ: ) قايت ، ايػابل عا٥ؿ١ سسٜح -
 ن٬ّ َٔ ٚإِا ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب قٍٛ َٔ يٝؼ: ) ايساضقطين قاٍ ، ايعٖطٟ قٍٛ َٔ بأْ٘ ْٚٛقـ ، ٚززا

 َٔ يٝؼ ايه٬ّ ٖصا إٔ إٍ اؿؿاظ َٔ نجرل شٖب: ) ايبٝٗكٞ ٚقاٍ ،( ِٖٚ اؿسٜح ٗ ؾكس أزضد٘ َٚٔ ، ايعٖطٟ
 (.   عط٠ٚ ٔع ، عط٠ٚ بٔ ٖؿاّ عٔ ، ايجٛضٟ غؿٝإ ضٚاٙ ؾكس ، عا٥ؿ١ قٍٛ

 ، ا٭قك٢ ٚإػذس ، ايٓبٟٛ ٚإػذس ، اؿطاّ إػذس ، ايج٬ث١ إػادس ٗ إ٫ ا٫عتهاف ٜكض ٫ أْ٘:  ايطابع ايكٍٛ
 .  اهلل ضِٓٗ إػٝب بٔ غعٝس قٍٛ ٖٚٛ ، سصٜؿ١ عٔ َطٟٚ ٖٚصا

 :  أزيتِٗ

 ٚزاض زاضى بٌ عهٛف ْاؽ َٔ عذبوأ أ٫ ؾكاٍ اهلل عبس إٍ سصٜؿ١ دا٤: ) قاٍ إبطاِٖٝ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ا٫عتهاف إِا ٖصٙ بٝٛتهِ ٗ أٚ أعتهـ أؾٝ٘ أبايٞ َا سصٜؿ١ ؾكاٍ ٚأخطأت أقابٛا ؾًعًِٗ اهلل عبس قاٍ ا٭ؾعطٟ

 ٗ سصٜؿ١ عًِٝٗ ؾعاب اعتهؿٛا ايصٜٔ ٚنإ ا٭قك٢ ٚإػذس إس١ٜٓ َٚػذس اؿطاّ َػذس ايج٬ث١ إػادس ٖصٙ ٗ
 ٚابٔ ، ايطظام عبس أخطد٘ ، َٛقٛؾا قشٝض ٖٚٛ ، َٛقٛؾا ٜٚط٣ٚ َطؾٛعا ٜط٣ٚ ا٭ثط ٖٚصا(  ا٭ندل ايهٛؾ١ َػذس
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 سعّ ابٔ َطؾٛعا ضٚاٙ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٍ َطؾٛعا ٜٚط٣ٚ ، قشٝض بإغٓاز ، ٚايطدلاْٞ ، ؾٝب١ أبٞ
 .  ٚغرلٙ

 .  ضؾع٘ ٗ ؾو قس ايطاٟٚ بإٔ:  ْٚٛقـ

 .  قشٝض أْ٘ ؾطأٚا ، ؾٝ٘ َؿهٛى غرل َطؾٛعا ضٚٚٙ ، غؿٝإ عٔ ٚٚٙض ايصٜٔ اؾُاع١ بإٔ:  ٚأدٝب

 ٗ ٜهٕٛ إٔ ا٫عتهاف أؾهٌ:  ٜكاٍ ، ٚا٭نٌُ ا٭ؾهٌ ا٫عتهاف ع٢ً وٌُ ؾإْ٘ ، ٚثبت اؿسٜح قض ؾإٕ
 .  ايج٬ث١ إػادس

 اهلل ضنٞ ايكشاب١ ًُ٘ٚيع ، ٫ؾتٗط ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٍ َطؾٛعا نإ يٛ اؿسٜح إٔ:  إٓاقؿات َٚٔ
 ايكشاب١ َٔ نبرل٠ طا٥ؿ١ ع٢ً ؽؿ٢ ايػٓٔ بعض ٭ٕ ؛ َعًَٛا َؿتٗطا ٜهٕٛ إٔ ًٜعّ ٫ بأْ٘ هاب ٚقس ، عِٓٗ
 قٍُٛ ؾٗٛ اؿسٜح قض إٕ:  ٜكاٍ يهٔ ، ايػ١ٓ ٗ نجرل ٖٚصا ، اثٌٓ أٚ ٚاسس ططٜل عٔ ٚتجبت ، عِٓٗ اهلل ضنٞ
 .  ٚغا٥طٖا إػادس بك١ٝ ٗ ٖٚٛ ، َٓ٘ أقٌ اعتهاف ٖٚٓاى ، ا٭نٌُ ع٢ً

 :  ايطادض

 ايصٟ إػذس ٗ ٜؿذلط أْ٘ ٖٚٛ ، خ٬ؾ٘ قشابٞ عٔ ٜٓكٌ ٚمل ، ايتابعٌ عا١َ إيٝ٘ شٖب ايصٟ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 .  اؾُاع١ ق٠٬ ؾٝ٘ تكاّ إٔ ؾٝ٘ ٜعتهـ

ٍؾؿٞ إطأ٠ُ إ٫: اهلل ضٓ٘ قا ِّ ٛٳ٣ َٳػذسٺ ن  .  بٝتٹٗا َٳػٵذٹسٹ غٹ

 ٖٚصٙ ، ْع١ ٫ٚ ْاع١ ق٠٬ عًٝٗا ػب ٫ إطأ٠ ٭ٕ ؛ ٫ أّ ْع١ أٚ ْاع١ ؾٝ٘ تكاّ نإ غٛا٤ ، َػذس نٌ ٗ
 . قٛيٌ ع٢ً ؾٝٗا كتًـ َػأي١

 : إطأ٠ ؾٝ٘ تعتهـ ايصٟ إػذس

 ، عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ ْٗٛض شٖب إيٝ٘ ٚ ، بٝتٗا َػذس غ٣ٛ سَػذ نٌ ٗ تعتهـ إطأ٠ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  ٚايعاٖط١ٜ ، ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ َصٖب ؾٗٛ

 :  أزيتِٗ

 عانؿا اٱْػإ نإ إشا أْ٘:  َؿَٗٛ٘ ، {انًَْغَبجِذِ فِِ عَبكِفٌٌَُ ًَؤََْزُىْ رُجَبشِشًُىٍَُّ ًَنَب} تعاٍ قٛي٘:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .  اٯ١ٜ ٖصٙ ٗ ٜسخٌ ؾ٬ ، َػذسا ٚيٝؼ َك٢ً ٖٛ بٝتٗا ٗ إطأ٠ َٚك٢ً ، اعتهاؾ٘ ٜكض مل َػذس غرل ٗ

 بٝٛتٗٔ ٗ اعتهاؾٗٔ نإ ٚيٛ ، شلٔ ٚإشْ٘ ، ا٫عتهاف ٗ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب أظٚاز اغت٦صإ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 يكش١ ٜؿذلط أْ٘ ع٢ً ٜسٍ ٖٚصا ، بٝٛتهٔ ٗ عتهؿٔا:  ٚيكاٍ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٭ضؾسٖٔ دا٥عا

 .  َػذس ٗ ٜهٕٛ إٔ ا٫عتهاف

 .  نايطٛاف أٜها إطأ٠ سل ٗ ؾاؾذلط ، ايطدٌ سل ٗ إػذس شلا ٜؿذلط ، قطب١ ا٫عتهاف:  ايجايح ايسيٌٝ
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 ٖٚٛ ، اهلل ضِٓٗ ؿٓؿ١ٝا شٖب إيٝ٘ ٚ ، بٝتٗا َػذس ست٢ ، َػذس نٌ ٗ تعتهـ إٔ يًُطأ٠ هٛظ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ايجٛضٟ ضأٟ

 :  أزيتِٗ

 اهلل إَا٤ ُٓعٛا ٫ط: ٜكٍٛ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٚايٓيب ، بٝتٗا ٗ نك٬تٗا ، بٝتٗا ٗ إطأ٠ اعتهاف إٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 َٔ شٝشٌايك ٗ ٚأقً٘ ، ا٭يباْٞ ٚقشش٘ ، زاٚز ٚأبٛ ، أٓس اٱَاّ أخطد٘ ، صشلٔ خرل ٚبٝٛتٗٔ ، اهلل َػادس

 ، ايكشٝشٌ ؾطط ع٢ً:  ٚقاٍ اؿانِ قشش٘ ، ايعٜاز٠ بٗصٙ قشٝض سسٜح ٖٚٛ ،( شلٔ خرل ٚبٝٛتٗٔ) ظٜاز٠ زٕٚ
 بٝتٗا ٗ ؾاعتهاؾٗا ، أؾهٌ بٝتٗا ٗ إطأ٠ ق٠٬ ناْت ؾإشا ،  ايعًِ أٌٖ َٔ ٚغرلٙ ا٭يباْٞ قشش٘ ٚ ، ايصٖيب ٚٚاؾك٘
 .  ايؿهٌ ع٢ً ايؿهٌ ؾكاغٛا ، نٌ ٗ إهإ ٗ ايؿه١ًٝ اَعظ ايك٠٬ ع٢ً ا٫عتهاف قاغٛا ؾِٗ ، أؾهٌ

 ايؿهٌ ٗ ايكٝاؽ عسّ ٚا٭قٌ ، زيٌٝ إٍ وتاز ايك٠٬ نؿهٌ ايبٝت ٗ ا٫عتهاف ٗ ايؿهٌ إثبات بإٔ:  ْٚٛقـ
 ٚإػذس ، إػذس قشت٘ ؾطط َٔ ا٫عتهاف إٕ ثِ ، ٜكض ؾ٬ ايكٝاؽ أَا ، زيٌٝ َٔ بس ؾ٬ ، ٚا٭دٛض ٚايجٛاب

 .  َٛدٛز غرل

 .  شلا أغذل بٝتٗا َػذس إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 ٜأت ٚمل ، إػذس ٗ ا٫عتهاف ٜهٕٛ إٔ اؾذلاط ع٢ً زٍ قس ؾايٓل ، ايٓل َكابٌ ٗ قٝاؽ ٖصا بإٔ ٜٚٓاقـ
 .  أعًِ ٚاهلل ، ايٓل إط٬م ع٢ً ؾٝٴبك٢ ، ٚايطدٌ إطأ٠ بٌ ايتؿطٜل

  . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس

 : با٫عتهاف إتعًك١ إػا٥ٌ بعض 
 : ػذسإ غطض ٗ ا٫عتهاف

 غطٛح َجٌ ، ؾٝ٘ ٜٚعتهـ ، ؾٝ٘ ٚهًؼ إػذس يػطض ٜطق٢ إٔ يًُعتهـ هٛظ أْ٘:  إايه١ٝ إ٫ ايعًِ أٌٖ أنجط
 .  اؿطّ

 :  ايسيٌٝ
 ، إػذس ٗ َهإ َكٝس غرل َطًكا ا٫عتهاف ؾذا٤ ، {إػادس ٗ عانؿٕٛ ٚأْتِ تباؾطٖٚٔ ٫ٚ} تعاٍ اهلل قٍٛ -

 .  يساخً٘ ؾاٌَ ٖٛ نُا يػطش٘ ؾاٌَ ٚإػذس ، {إػادس ٗ} قاٍ ٭ْ٘

 ( :  إػذس غاس١) إػذس ضسب١

 :  قٛيٌ ع٢ً إػأي١ ٖصٙ ٗ ايعًُا٤ اختًـ ؟ ٫ أّ ؾٝٗا ٜعتهـ ٌٖ

 ٚاؿٓاب١ً ، ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ؾٝٗا ا٫عتهاف ي٘ داظ ، غٛضٙ زاخٌ بإػذس َتك١ً ناْت إٕ أْٗا:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  ضٚا١ٜ ٗ

 :  زيًِٝٗ

 ، عًٝٗا َػٛضا ، بإػذس َتك١ً ناْت إشا إػذس ٚضسب١ ، {إػادس ٗ عانؿٕٛ ٚأْتِ تباؾطٖٚٔ ٫ٚ} اٯ١ٜ عُّٛ 
 .  إػذس نُٔ تهٕٛ ؾإْٗا

 .  اؿٓاب١ً َصٖب َٔ ايكشٝض ٖٚٛ ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، إػذس ضسب١ ٗ ا٫عتهاف ٜكض ٫ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ

 :  زيًِٝٗ

 َٔ بإخطادٗٔ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب أَط سهٔ إشا إعتهؿات نٔ: ) قايت ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ سسٜح -
:  ايؿطٚع قاسب عٓ٘ ٚقاٍ ، ٚغرلٙ بط١ ابٔ أخطد٘(  ٜطٗطٕ ست٢ إػذس ضسٳب١ ٗ ا٭خب١ٝ ٜهطبٔ ٚإٔ ، إػذس
 . ثابت إغٓازٙ

 ٫ اؿا٥ض إٔ إعًّٛ َٚٔ ، إػذس ضسب١ إٍ باـطٚز أَطٖٔ ، ٚغًِ عًٝ٘ هللا ق٢ً ايٓيب إٔ:  ا٫غتس٫ٍ ٚد٘ 
 .  ؾٝٗا ا٫عتهاف ٜكض ؾ٬ ، إػذس َٔ يٝػت أْٗا ع٢ً زيٌٝ ؾٗصا ، إػذس ٗ ايبكا٤ شلا هٛظ

 ، إػذس بٓا٤ نُٔ زاخ١ً غرل ، بإػذس َتك١ً غرل ضسب١ ع٢ً قٍُٛ بأْ٘:  باؿسٜح ا٫غتس٫ٍ ٜٓاقـ إٔ ّٚهٔ
 ، إػذس نشٛف تهٕٛ ، غٛضت قس ضسب١ ايٓعاع قٌ ، ايٓعاع قٌ خاضز ٖٚٞ ، إػذس خاضز ؾٗٞ ، َػٛض٠ ٚغرل
 .  أعًِ ٚاهلل ، ؾٝٗا ا٫عتهاف هٛظ ؾٗصٙ

 :  ايطادض

 .  ؾٝٗا ا٫عتهاف هٛظ عًٝٗا غٴٛض قس بإػذس َتك١ً ايطسب١ ناْت إشا
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 : ػذسإ َٓاض٠ ٗ ا٫عتهاف

 إ٫ ، عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ ْٗٛض عٓس ، ؾٝٗا ا٫عتهاف ٜكض ؾٗصٙ إػذس ٗ بابٗا نإ إشا إػذس َٓاض٠
 .  إايه١ٝ

 :  اؾُٗٛض زيٌٝ

 .  إػذس سس ٗ زاخ١ً ٖٚٞ ، {إػادس ٗ عانؿٕٛ ٚأْتِ تباؾطٖٚٔ ٫ٚ} تعاٍ اهلل قٍٛ -

 :  ؾٝٗا ا٫عتهاف دٛاظ عسّ ؾرلٕٚ إايه١ٝ ٚأَا

 .   يًك٠٬ ق٬ يٝػت أْٗا : ٚتعًًِٝٗ

 ايك٠٬ ٚبٌ ا٫عتهاف بٌ ؾطم ٚمث١ ، إػذس نُٔ يهٓٗا ، يًك٠٬ ق٬ يٝػت بأْٗا بايتػًِٝ:  ٜٓاقـ إٔ ّٚهٔ
 ايتػًِٝ بعسّ ٜكاٍ سق أْ٘ َع ، ؾٝٗا ايك٠٬ ؾتكض ، ايبكع١ نُٔ زاخ١ً ٖٚصٙ ، ايبكع١ ٗ ايبكا٤ ٜطٜس إعتهـ ؾإٕ ،

 ايك٠٬ تكض غٛضٙ ٗ ٖٚٞ إػذس زاخٌ إٍ بابٗا اييت إٓاض٠ ٗ اٱْػإ ق٢ً إشا ؾإْ٘ ، ؾٝٗا ايك٠٬ قش١ بعسّ
 .  إػذس َٔ تعتدل ٭ْٗا ؛ ؾٝٗا

 .  ايعًِ أٌٖ ْٗٛض عٓس ؾٝٗا ا٫عتهاف ؾٝكض ، إػذس ٗ ٚبابٗا ٖٞ تهٕٛ إٔ:  ايجا١ْٝ اؿاٍ

 َٔ ايكشٝض ٖٚٛ ، إايه١ٝ عٓس ؾٝٗا ا٫عتهاف ٜكض ٫ ؾٗصٙ ، إػذس خاضز إٍ بابٗا ٜهٕٛ إٔ:  ج١ايجاي اؿاٍ
 .  إػذس خاضز تعتدل ٭ْٗا ؛ اؿٓاب١ً َصٖب

 إٍ ٚبابٗا إػذس غٛض زاخٌ ناْت ؾإٕ ، إٓاض٠ ٗ قٌٝ َا ؾٝٗا ٜكاٍ ، إػذس سٛف ٗ إب١ٝٓ ايػطف : إٓاض٠ َٚجٌ
 ؾٝٗا ايك٠٬ تكض ٫ أْ٘ نُا ، ؾٝٗا ا٫عتهاف ٜكض ٫ ؾإْ٘ اـاضز إٍ بابٗا نإ إشا أَا ، إػذس َٔ دلتاعت ، زاخٌ

 . ٜػُع ٫ٚ ٜط٣ ٫ ٭ْ٘ ، ايكؿٛف تتكٌ مل إشا
 ٍَٳٔ:  اهلل ضٓ٘ إ٪يـ قا ّٴ، ًُٗاَٚأؾه ـ ايج٬ث١ٹ غرٔل َٳػذسٺ ٗ ايك٠َ٬ أٚ ْٳصٳضٳٙ ٚ ُٳػذسٴ اؿطا  ؾاَ٭ِقكٳ٢ إس١ٜٓٹ، ؾ
َٵ٘ مل ـ ًِعٳ  .  ؾٝ٘ ٜٳ

 ي٘ ٚهٛظ بصيو ايٛؾا٤ ًٜعَ٘ مل ايج٬ث١ إػادس غرل َػذس ٗ ايك٠٬ أٚ ا٫عتهاف ْصض َٔ إٔ اهلل ضٓ٘ إ٪يـ بٌ
 : ٜكاٍ ثِ. بايٓصض ٜتعٌ ؾًِ َٛنعٶا، يعبازت٘ ٜعٌ مل تعاٍ اهلل ؛٭ٕ إػادس َٔ غرلٖا ٗ ايٛؾا٤

 ٗ ثبت ٕا ؛ ب٘ ايٛؾا٤ ٫ٚ ايٓصض ًٜعّ مل ايطساٍ ؾس بايٓصض ايٛؾا٤ ٜػتًعّ نإ إشا أْ٘ ع٢ً: ا٭ضبع١ ا٭١ُ٥ اتؿل :أ٫ٚ
 ؾُٝا َؿطٚن١ َػأيتٓا يهٔ ، ...ص َػادس ث٬ث١ إٍ إ٫ ايطساٍ تؿس ٫ط قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، ايكشٝض

 ٫ أْ٘ ٜط٣ إ٪يـ ؟ ٫ أّ بٓصضٙ ٜؿٞ إٔ ًٜعَ٘ ٌٖ ، غؿط إٍ وتاز ٫ٚ ، ايطسٌ ؾس بايٓصض ؾا٤ايٛ َٔ ًٜعّ ٫ نإ إشا
 : قٛيٌ ع٢ً ايعًُا٤ ؾٝٗا اختًـ إػأي١ ٖٚصٙ ، اؿاٍ ٖصٙ ٗ ايٛؾا٤ ًٜعَ٘

 إيٝ٘ ،  غرلٙ ٗ ؾعً٘ ٚي٘ ، ايٛؾا٤ ًٜعَ٘ مل ايج٬ث١ إػادس غرل ٗ ا٫عتهاف أٚ ايك٠٬ ْصض َٔ إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 . ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ شٖب
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 :  أزيتِٗ

 ث٬ث١ إٍ إ٫ ايطساٍ تؿس ٫ط: قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ٖصٙ غرل ٗ صضْ إشا أْ٘ اؿسٜح ٖصا َؿّٗٛ ، عًٝ٘ َتؿل صا٭قك٢ ٚإػذس اؿطاّ َٚػذس ٖصا َػذسٟ:  َػادس
 .  هٛظ ٫ ٖٚصا ، ايطسٌ ؾس شيو َٔ يعّ ايج٬ث١

 ًٜعّ ٫ َػذس ٗ ق٠٬ أٚ اعتهاف ٗ ايٓعاع ٭ٕ ؛ ايٓعاع قٌ خاضز إػأي١ ٖصٙ بإٔ:  باؿسٜح ا٫غتس٫ٍ ْٚٛقـ
 .  ايطسٌ ؾس إيٝ٘ ايصٖاب َٔ

 .  غرلٙ بتعٌٝ ٜتعٌ ؾ٬ ، َهاْا يعبازت٘ ٜٴعٌ مل ٚدٌ عع اهلل إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 ٚأَا ، ايسا٥ِ ايطاتب ا٭َط ٖٛ إِا ايتعٌٝ ٗ عٓ٘ ٚإٓٗٞ ، ٫ظَا أَطا ٚيٝؼ ، عاضض أَط ايتعٌٝ بإٔ:  ْٚٛقـ
 .  ب٘ بأؽ ؾ٬ ٜسّٚ ٫ ايصٟ عاضض ايؿ٤ٞ

 نهجط٠ َع١ٜ إػذس ٗ نإ إشا إ٫ ، بايتعٌٝ ٜتعٌ ٫ ؾإْ٘ َعٌ َػذس ٗ اعتهاؾا أٚ ق٠٬ ْصض َٔ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 . ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ٚؾٝذ ، عكٌٝ اختٝاضابٔ ٖٚٛ ، ايؿاؾع١ٝ َٔ اؿطٌَ إَاّ شٖب إيٝ٘ ٚ ، قسّ أٚ ْاع١

 :  أزيتِٗ

 ٖصا َػذسٟ ٗ ق٠٬ ط:  قاٍ أْ٘ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ي٘ ؾًٝؼ اؿطاّ إػذس ٗ ايك٠٬ اٱْػإ ْصض ؾإشا ، عًٝ٘ َتؿلص  اؿطاّ إػذس إ٫ غٛاٙ ؾُٝا ق٠٬ أيـ َٔ خرل
 اؿطاّ ٚإػذس ، بأيـ ؾٝ٘ ايك٠٬ ، اؿطاّ إػذس ؾه١ًٝ َٔ أقٌ ؾهًٝت٘ ٭ٕ ؛ ايٓبٟٛ إػذس ٗ ٜكًٞ إٔ اؿل
 قٝاغا ؛ ب٘ إتعًل بايٓصض ايٛؾا٤ هب ؾإْ٘ ، ا٭خط٣ إػادس ٗ يٝػت َع١ٜ إػذس ٗ نإ ؾإشا:   قايٛا ، أيـ َا١٥
 . ايٓبٟٛ إػذس َع أٚ ا٭قك٢ إػذس َع ، ايٓبٟٛ إػذس أٚ اؿطاّ إػذس ْصض ع٢ً

 اهلل ؾتض إٕ هلل ْصضت إْٞ:  اهلل ٜاضغٍٛ ؾكاٍ ، ايؿتض ّٜٛ قاّ ضد٬ إٔ: ) اهلل عبس بٔ دابط عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 أعاز ثِ ، ص ٖٗٓا قٌط : ؾكاٍ ، عًٝ٘ أعاز ثِ ، ص ٖٗٓا قٌط : قاٍ ضنعتٌ كسؽإ بٝت ٗ أقًٞ إٔ َه١ عًٝو
 ٚغرلُٖا اشلازٟ عبس ٚابٔ ، ايعٝس زقٝل ابٔ ٚقشش٘ ، زاٚز ٚأبٛ ، أٓس اٱَاّ أخطد٘ ص (إشٕ ؾأْوط : ؾكاٍ ، عًٝ٘

 َع١ٜ ؾٝ٘ ٚايصٟ ، عهؼ ٫ٚ ، إؿهٍٛ إػذس عٔ ٜٓٛب ايؿانٌ إػذس إٔ بٌ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ؾايٓيب ،
 .  ؾٝ٘ َع١ٜ ٫ ٖا عٓ٘ غرلٙ ٜٓٛب ؾ٬ ، غرلٙ َٔ أؾهٌ

 ًٜعَ٘ ؾإْ٘ بعٝٓ٘ َػذسا ْصض إشا ؾهصيو ، ب٘ ايٛؾا٤ ًٜعَ٘ ؾإْ٘ ، بعٝٓ٘ ّٜٛ قّٛ ْصض يٛ ايٓاشض إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 .  ٖصا ع٢ً ٖصا ؾٝكاؽ ، ٌَعٝٓ ٚظَٔ بكع١ ٗ ؾ٤ٞ عٔ اْهؿاف ٚا٫عتهاف ايكٝاّ َٔ ن٬ ٭ٕ ؛ ب٘ ايٛؾا٤
ّٴ َٚأؾهًُٗا)  قٛي٘ ُٳػذسٴ ، اؿطا   ( ؾاَ٭ِقكٳ٢ ، إس١ٜٓٹ ؾ

 . ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ إصاٖب باتؿام ٖٚصا ، ؾا٭قك٢ ايٓبٟٛ ثِ اؿطاّ إػذس أؾهًٗا

 : ا٭قك٢ إػذس ؾه١ًٝ

 إػذس ٗ ايك٠٬ ؾهٌط:  قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، ايسضزا٤ أبٞ ؾعٔ ، ا٭سازٜح بعض ؾٝ٘ دا٤ت
 أخطد٘ص  ق٠٬ ٔػُا١٥ إكسؽ بٝت َػذس ٗ ٚ ، ق٠٬ أيـ َػذسٟ ٗ ٚ ، ق٠٬ أيـ َا١٥ غرلٙ ع٢ً اؿطاّ
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 ٗ اْٞايطدل ضٚاٙ( : ايعٚا٥س فُع) ٗ اشلٝجُٞ قاٍ .ا٭يباْٞ ٚنعؿ٘ ، ايبعاض ٚسػٓ٘ ، ٚايطشاٟٚ ، ٚايبعاض ، ايبٝٗكٞ
 (. سػٔ سسٜح ٖٚٛ ن٬ّ بعهِٗ ٚٗ ثكات ٚضداي٘( ايهبرل)

 ايٓبٟٛ إػذس ٗ ، أؾهٌ ايك٬تٌ أٟ:  غ٦ٌ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، شض أبٞ عٔ ، آخط سسٜح ؾٝ٘ ٚدا٤
 يٓعِٚ ، ؾٝ٘ قًٛات أضبع َٔ أؾهٌ ٖصا َػذسٟ ٗ ق٠٬ط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾكاٍ ؟ ا٭قك٢ إػذس أٚ

 عٔ تهٕٛ ا٭قك٢ إػذس ٗ ايك٠٬ إٔ ٖصا َٚع٢ٓ ، ا٭يباْٞ ٚقشش٘ ، ٚايبٝٗكٞ ، ايطشاٟٚ أخطد٘ ، صإك٢ً
 . َٚا٥تٌ ٔػٌ عٔ ٖٚصا ، ق٠٬ ٔػُا١٥ عٔ ا٭ٍٚ اؿسٜح ، ق٠٬ ٚٔػٌ َا٥تٌ
ٍبعهػ٘ ٚعهػ٘ زْٚ٘ ؾُٝا هع مل ا٭ؾهٌ عٌ ٚإٕ:  اهلل ضٓ٘ قا . 

 أعتهـ إٔ ْصض عًٞ هلل:  قاٍ أٚ ، ايٓبٟٛ إػذس ٗ أعتهـ إٔ ْصض عًٞ هلل:  ؾكاٍ ، ايج٬ث١ إػادس أسس عٌ يٛ
 :  سايٌ َٔ ىًٛ ٫ ٖصا ؟ اؿهِ ؾُا عٝٓٗا إشا ، اؿطاّ إػذس ٗ أٚ ، ا٭قك٢ ٗ

 .  ايؿانٌ زٕٚ إؿهٍٛ ٜعٌ إٔ:  ا٭ٍٚ اؿاٍ

 ، ايٓبٟٛ إػذس ٗ أعتهـ إٔ ْصض عًٞ هلل:  ٜكٍٛ أٚ ، ا٭قك٢ إػذس ٗ أعتهـ إٔ ْصض عًٞ هلل:  ٍٜكٛ نإٔ
 إْٞ اهلل ضغٍٛ ٜا:  قاٍ ايطدٌ ؾإٕ ، إتكسّ دابط سسٜح عًٝ٘ ٜٚسٍ ، َٓ٘ ا٭ع٢ً إػذس إٍ ٜٓتكٌ إٔ ي٘ ؾٝذٛظ
 ْصض إشا أْ٘ ع٢ً زيٌٝ ؾٗصا ، صٖٗٓا قٌط ي٘ ؾكاٍ ، ا٭قك٢ إػذس ٗ أقًٞ إٔ َه١ عًٝو اهلل ؾتض إٕ ْصضت

 ٜسٍ ٖٚا ؾٝ٘، ايعا٥س ٚايؿهٌ يًُع١ٜ ؛ ؾه٬ ا٭ع٢ً إػذس إٍ ٜٓتكٌ إٔ داظ ، ؾه٬ ا٭قٌ إػذس ٗ ا٫عتهاف
 أيـ َٔ أؾهٌ َػذسٟ ٗ ق٠٬ط:  قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، دابط سسٜح إػادس بٌ ايتؿهٌٝ ع٢ً

 اٱَاّ أخطد٘ ص غٛاٙ ؾُٝا ق٠٬ أيـ َا١٥ َٔ أؾهٌ اؿطاّ إػذس ٗ ٚق٠٬ ، اؿطاّ إػذس إ٫ اٙغٛ ؾُٝا ق٠٬
 .  ثابت إغٓازٙ:  ايدل عبس ابٔ ٚقاٍ ، ٚا٭يباْٞ ، ٚايطشاٟٚ ، ايبٛقرلٟ ٚقشش٘ ، َاد٘ ٚابٔ ، أٓس

 .  إؿهٍٛ زٕٚ ايؿانٌ ٜعٌ إٔ:  ايجا١ْٝ اؿاٍ

 ؟ ٫ أٚ إؿهٍٛ ٗ ٜعتهـ إٔ ي٘ ؾٌٗ ، ا٭ع٢ً عٌ ؾكس ، اؿطاّ إػذس ٗ أعتهـ إٔ صضْ عًٞ هلل:  ٜكٍٛ إٔ َجٌ
 : قٛيٌ ع٢ً إػأي١ ٖصٙ ٗ ايعًُا٤ اختًـ ؟ ا٭قك٢ ٗ ٜعتهـ إٔ ي٘ ٌٖ ايٓبٟٛ عٌ ٚيٛ

 ، إايه١ٝ شٖب ٚإيٝ٘ ، ا٫عتهاف ٗ أٚ ايك٠٬ ٗ ، إؿهٍٛ إٍ ا٫ْتكاٍ ي٘ ؾًٝؼ ايؿانٌ عٌ إشا أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ

 :  أزيتِٗ

 اؿطاّ إػذس ٗ ٜعتهـ إٔ اؾا١ًٖٝ ٗ ْصض عٓ٘ اهلل ضنٞ عُط إٔ: ) ، عٓ٘ اهلل ضنٞ عُط ابٔ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ؾأَط ، داضٟايب اٱَاّ أخطد٘( ص بٓصضى أٚفط :  غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ي٘ قاٍ ، ي١ًٝ -قاٍ أضاٙ قاٍ -

 ايٓيب ٭َطٙ ، دا٥عا( إؿهٍٛ) ايٓبٟٛ إػذس ٗ ا٫عتهاف نإ ٚيٛ ، اؿطاّ إػذس ٗ ، عٝٓ٘ ؾُٝا ٜعتهـ بإٔ عُط
 عُط ًٜعّ ٚنْٛ٘ ، صٖٗٓا قٌط يًطدٌ قاٍ نُا ، عٓسٙ ٭ْ٘ ؛ ايٓبٟٛ إػذس ٗ ٜعتهـ إٔ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً

 .  ا٭ز٢ْ إٍ ٜٓتكٌ ٫ ا٭ع٢ً ْصض إشا أْ٘ ع٢ً ٜسٍ ؾٗصا ، افا٫عته ْصض يٝ٪زٟ َه١ إٍ ٜصٖب بإٔ
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 َٚٔ ، ؾًٝطع٘ اهلل ٜطٝع إٔ ْصض َٔط: قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ٚإشا ، بٓصضٙ ٜؿٞ إٔ بس ؾ٬ ، قسز٠ بكؿ١ َعٝٓا ْصضا ْصض قس ٖٚصا ، ايبداضٟ اٱَاّ أخطد٘ صٜعك٘ ؾ٬ ٜعكٝ٘ إٔ ْصض

 .  ايٓصض قؿ١ َٔ ْكل قس ٭ْ٘ ؛ بايٓصض ٜـ مل ؾإْ٘ غرلإٓصٚض إٍ اْتكٌ
 . ايٓصض قٌ غرل ٗ ايٛؾا٤ ي٘ داظ دابط سسٜح ٗ ايطدٌ إٔ:  ْٛقـ

 . ْؿػ٘ إٓصٚض َٔ بأؾهٌ أت٢ ايطدٌ بإٔ:  ضز

 .  اهلل ضِٓٗ اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، إؿهٍٛ إٍ ٜٓتكٌ إٔ ؾً٘ ايؿانٌ ْصض إشا أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ

 :  أزيتِٗ

 سٝح ، صٖٗٓا قٌط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ي٘ قاٍ ايصٟ ايطدٌ قك١ ٗ ، إتكسّ دابط سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ا٭ع٢ً ظا١ٜٚ َٔ ٜٓعطٚا ؾًِ ، ايٓصض َهإ تػٝرل دٛاظ ع٢ً زيٌٝ ٖٚصا ، ْصض ايصٟ إٛنع غرل ٗ ٜكًٞ إٔ أَطٙ

 .  ٚا٭ز٢ْ
 .  َهإ أٟ ٗ ٜكض عًٝ٘ ٚبٓا٤ ، َهاْ٘ أٚ ظَاْ٘ ٗ ٚيٝؼ ، شات٘ ا٫عتهاف ٗ َع١ٜ ايٓصض إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 َع١ٜ ٚإهإ يًعَإ ٭ٕ ؛ َٚهاْ٘ ظَاْ٘ ٗ ٚتهٕٛ ، ا٭قٌ ٖٛ ٖٚصا ، شات٘ ٗ تهٕٛ ايٓصض َع١ٜ بإٔ:  ٖصا ٜٚٓاقـ
 ؛ ايٓبٟٛ ٗ أٚ ا٭قك٢ إػذس ٗ ٜعتهـ إٔ ْصض نُٔ يٝؼ ، ؿطاّا إػذس ٗ ٜعتهـ إٔ ْصض ؾُٔ ٚيصا ، ٚؾه١ًٝ

 اؿطاّ إػذس ٗ ا٫عتهاف ْصض َٔ إٕ:  ٜكاٍ ثِ ، ٚايٓبٟٛ ا٭قك٢ إػذس َع١ٜ َٔ أععِ اؿطاّ إػذس َع١ٜ ٭ٕ
 .  ْصضٙ ٗ لْك ٖٚصا ، ايٛقـ َٔ بؿ٤ٞ أخٌ ٚقس ، نا٬َ ايٓصض بٛقـ ٜـ مل ، ايٓبٟٛ ٗ أٚ ا٭قك٢ ٗ ٚأزاٙ ،

 :  ايطادض

 ٜٓتكٌ إٔ ي٘ يٝؼ ، ايج٬ث١ يًُػادس بايٓػب١ ايؿانٌ إهإ ٗ ٜعتهـ إٔ ْصض َٔ إٔ ، أعًِ ٚاهلل ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 إٍ ا٫ْتكاٍ ٭ٕ ؛ ايؿانٌ إهإ إٍ ٜٓتكٌ إٔ ؾً٘ ، إؿهٍٛ إهإ ٗ ا٫عتهاف ْصض َٚٔ ، إؿهٍٛ إهإ إٍ

 . أعًِ ٚاهلل.  ؾهٌ ٚظٜاز٠ َع١ٜ ؾٝ٘ ايؿانٌ إهإ
 : ا٫عتهاف َس٠ أقٌ

 ٭قٌ ؼسٜس ؾٝٗا ٜطز مل ؾإْ٘ ٚضزت اييت ا٭سازٜح إٍ ْعطْا إشا ؟ َس٠ أطٍٛ ٖٞ َٚا ي٬عتهاف َس٠ أقٌ ٖٞ َا
 ٜعتهؿٕٛ َع٘ ايكشاب١ ٕٚنا ، ضَهإ َٔ ا٭ٚاخط ايعؿط ٜعتهـ نإ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ؾايٓيب ، ا٫عتهاف

 ، َٜٛا:  بعهٗا ٚٗ ، اؿطاّ إػذس ٗ ي١ًٝ ٜعتهـ إٔ ْصض أْ٘ ، عُط سسٜح ٗ ٚدا٤ ، ضَهإ َٔ ا٭ٚاخط ايعؿط
 ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب غأٍ عُط إٔ يٛ ، عٌ قه١ٝ ٖصٙ:  ٜكاٍ أٚ ؟ ٫ أّ ا٫عتهاف َس٠ ٭قٌ ؼسٜس ٖصا ؾٌٗ
 ضِٓٗ ايعًُا٤ اختًـ ٖصا ٚبػبب ؟ ٖصا َٔ أقٌ نإ يٛ ست٢ بٓصضى أٚف:  ي٘ ٚيكاٍ ، ٌبا٭ق ٭داب٘ َٓٗا أقٌ عٔ
 :  أقٛاٍ ع٢ً ، َس٠ أقٌ ٗ اهلل

 .  اهلل ضِٓٗ إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ٚي١ًٝ ّٜٛ ٖٞ ا٫عتهاف َس٠ أقٌ إٔ : ا٭ٍٚ ايكٍٛ
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 :  زيًِٝٗ

 ، بٓصضٙ ٜؿٞ إٔ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾأَطٙ ، اؿطاّ إػذس ٗ ٚي١ًٝ َٜٛا ٜعتهـ إٔ ْصض أْ٘ ، عُط سسٜح -
 .  نعٝـ ٖٚٛ ، ايعُطٟ عُط بٔ اهلل عبس ٚؾٝٗا ، ايعًٌ ٗ ايساضقطين شنطٖا بٌ ، ايكشٝشٌ ٗ يٝػت ايطٚا١ٜ ٖٚصٙ

 .  ٚد٘ ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، ضٚا١ٜ ٗ اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، ٚاسس ّٜٛ ا٫عتهاف َس٠ أقٌ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ

 :  زيًِٝٗ

 أٚف: ط ؾكاٍ ، اؿطاّ إػذس ٗ َٜٛا أعتهـ إٔ ْصضت إْٞ:  قاٍ أْ٘ ، عُط سسٜح ٗ ايجابت١ ايطٚاٜات بعض -
 ؾإٕ ، بكّٛ إ٫ ٜكض ٫ نإ ؾإشا ، بكّٛ إ٫ ٜكض ٫ ا٫عتهاف إٔ:  ٖٚٞ ، غابك١ َػأي١ ع٢ً َبين ٖٚصا ،ص بٓصضى

 .  ّٜٛ اٱْػإ ٜعتهؿٗا إٔ ّهٔ َس٠ أقٌ

 .  ضَهإ َٔ ا٭ٚاخط ايعؿط ٗ ٜهٕٛ ا٫عتهاف إٔ ع٢ً بٓا٤ ٖٚصا ، أٜاّ عؿط٠ ا٫عتهاف َس٠ أقٌ : ايجايح ايكٍٛ

 ، إايه١ٝ ٚبعض ، ضٚا١ٜ ٗ اؿٓؿ١ٝ شٖب ٚإيٝ٘ ، يػاع١ أٚ يًشع١ ٚيٛ ؾٝكض ، ا٫عتهاف ٕس٠ سس ٫:  ايطابع ايكٍٛ
 َٔ دع٤ ٖٞ اييت ، إعطٚؾ١ ايػاع١ بايػاع١ إطاز ٚيٝؼ ، اؿٓاب١ً عٓس ٖبإص ٖٚٛ ، إٓكٛق١ ايطٚا١ٜ ٗ ٚايؿاؾع١ٝ

 ٚبعهِٗ ، ؿع١ ٚيٛ:   ٜكٍٛ بعهِٗ ، ايًشع١ ، ايعَٔ َٔ ايٛقت إطاز بٌ ، ٚاي١ًًٝ ايّٝٛ ٗ دع٤ا ٚعؿطٜٔ أضبع١
 .  غاع١ ٚيٛ:  ٜكٍٛ

 :  أزيتِٗ

 ؾٗٛ ، َطًكا اٯ١ٜ ٗ ا٫عتهاف دا٤ ؾكس ، {إػادس ٗ انؿٕٛع ٚأْتِ تباؾطٖٚٔ ٫ٚ} تعاٍ اهلل قٍٛ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 َٚٔ ، َعتهـ ؾٗٛ غاع١ عؿطٜٔ اعتهـ َٚٔ ، َعتهـ ؾٗٛ غاع١ اعتهـ ؾُٔ ، نجط ٚ قٌ َا ع٢ً ٜكسم

 . َعتهـ ؾٗٛ ، أٜاّ عؿط٠ أٚ ، ي١ًٝ أٚ ، َٜٛا اعتهـ

 أَهح َٚا ، ايػاع١َ إػذس ٗ ٭َهح إْٞ: ) اٍق أْ٘ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ أ١َٝ بٔ ٜع٢ً عٔ ٜط٣ٚ أثط:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 َس٠ أقٌ ٖٚصٙ ، اهلل ضٓ٘ سعّ ابٔ ب٘ ٚاستر ، قشٝض بػٓس ؾٝب١ أبٞ ٚابٔ ، ايطظام عبس ابٔ أخطد٘( ٭عتهـ إ٫

 .  ٚضزت

 :  ايطادض

 َٓكٛقا ا٤تد َس٠ أقٌ:  ٜٚكاٍ ، ضَهإ َٔ ا٭ٚاخط ايعؿط ٗ ، أٜاّ عؿط٠ ا٫عتهاف ٜهٕٛ إٔ ايػ١ٓ:  ٜكاٍ إٔ
 ٚعٔ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ٜٓكٌ ٚمل ، عٓ٘ اهلل ضنٞ عُط سسٜح ٗ نُا ، ي١ًٝ أٚ ّٜٛ ٖٞ عًٝٗا

 ٖصا نإ ٚيٛ ، بكا٥ِٗ َس٠ ٗ ا٫عتهاف ٜٕٓٛٚ أِْٗ ق٠٬ ٜٓتعطٕٚ إػذس زخًٛا إشا أِْٗ ، ايهطاّ ايكشاب١
 بايٓػب١ ايععِٝ ايعٌُ ٖصا َجٌ ؾهٝـ ، ٖصا َٔ أقٌ ٖٛ َا كًٕٜٛٓ ناْٛا ٭ِْٗ ؛ يٓكٌ ظَاِْٗ ٗ َؿع٫ٛ أٚ َٛدٛزا

 ق٠٬ َٔ ٚععِٗ ٚقس ، ايهطاّ ايكشاب١ َع إػذس ٗ ط٬ٜٛ ٚقتا ّهٞ نإ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٚايٓيب ، شلِ
 ، ٕػطبا إٍ ايعكط َٚٔ ، ايعكط إٍ ايعٗط َٚٔ ، ايكٝا١َ ّٜٛ إٍ ٜٚهٕٛ نا٥ٔ ٖٛ َا ٚشنط ، ايعٗط ست٢ ايؿذط

 اهلل ق٢ً ايٓيب ظَٔ ٗ َكتهاٙ قاّ َٚا ، ٜٓكٌ مل ؟ إس٠ ٖصٙ ٗ ٜعتهؿٛا إٔ أَطِٖ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾٌٗ
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 أٚ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب يؿعً٘ َؿطٚعا نإ يٛ إش ، َؿطٚعٝت٘ عسّ ع٢ً زيٌٝ ؾٗٛ ، ٜٴؿعٌ ٚمل ، ٚغًِ عًٝ٘
 .  ايهطاّ يًكشاب١ بٝٓ٘

 َس٠ أقٌ ٭ْٗا ، ي١ًٝ أٚ ّٜٛ إْٗا:  ٜكاٍ ٌٖ ؟ اٱْػإ ٜعتهؿٗا إٔ ّهٔ َس٠ أقٌ ٖٞ َا ، ؾهاٍإ ٜبك٢ يهٔ
 ٜهٕٛ ايّٝٛ ، ٚغرلٙ ؾٝدٓا ٜصنطٙ نُا ، ٚي١ًٝ ّٜٛ ٖٞ َس٠ أقٌ:  ٜكاٍ أٚ ؟ عًٝٗا ايٓل ٜأت مل زْٚٗا َٚا َٓكٛق١

 ْل ؾٝٗا ٚيٝؼ ، ا١ُٕٗ إػا٥ٌ َٔ إػأي١ ٖصٙٚ ، زيٌٝ إٍ وتاز ٖصا ، َعتهؿا ؾٝٗا ٜهٕٛ ٚاي١ًًٝ ، قا٥ُا ؾٝ٘
 . أ١َٝ بٔ ٜع٢ً أثط غ٣ٛ  ٚانض

 : ا٫عتهاف َس٠ أنجط

 أٚ ، أٜاّ عؿط٠ اعتهـ ؾًٛ ، إًكٔ ٚابٔ ، سذط ٚابٔ ، ايٟٓٛٚ ْكً٘ ، باٱْاع ، شلا سس ٫ ا٫عتهاف َس٠ أنجط٠
 ٭ْ٘ ؛ َٜٛا ث٬ثٌ اعتهـ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ غعٝس أبٞ سسٜح ٚٗ ، شيو ؾً٘ ث٬ثٌ أٚ عؿطٜٔ
:  ي٘ ٚقٌٝ ُٚأتٞ ، ؾٝٗا ايكسض ي١ًٝ تهٔ ؾًِ ا٭ٚغط ايعؿط ؾاعتهـ ، ؾٝٗا ايكسض ي١ًٝ تهٔ ؾًِ ، ا٭ٍٚ ايعؿط اعتهـ

 ع٢ً زيٌٝ ٖٚصا ، نً٘ طايؿٗ ؾاعتهـ ، ا٭خرل٠ ايعؿط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اعتهـ ثِ ، ا٭ٚاخط ايعؿط ٗ إْٗا
 ٜٚهٝع إػذس ٗ ٜعتهـ نإٔ ، اهلل يعباز ٚادب أٚ هلل بٛادب إخ٬ٍ ؾٝ٘ ٜهٔ مل إشا َا ٜكٝس ٖصا يهٔ ، اؿس عسّ

 . أعًِ ٚاهلل ، خاضدٞ يػبب ٚيهٔ ا٫عتهاف يصات ٫ ، هٛظ ٫ ؾٗصا ، ٚايست٘ أٚ ٚايسٙ أٚ ٚظٚد٘ أ٫ٚزٙ
 
  

  . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً سقُ ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس

ٍَٳٓٶا ْٳصٳضٳ َٳٔٚ:  اهلل ضٓ٘ إكٓـ قا ٌٳ َٴعٳٝٻٓٶا ظٳ ٌٳ َٴعتهَؿ٘ زٳخٳ  .  آخٹٔطٙ بعسٳ ٚخٳطٳزٳ اُ٭َٚي٢ يًٝتٹ٘ قب

 ا٭ٍٚ يًٝت٘ قبٌ َعتهؿ٘ ٗ ٜسخٌ ؾإْ٘ ، َٜٛا عؿطٜٔ أٚ ، أٜاّ عؿط٠ أٚ ؾٗطا ٜٓصض نإٔ ، َعٝٓا ظَٓا إعتهـ ْصض إشا
 ٚيٓؿطض ، ايج٬ثٌ ّٜٛ سلؼ غطٚب قبٌ ٜسخٌ ؾإْ٘ ، َٜٛا ث٬ثٕٛ قبً٘ ايصٟ ٚايؿٗط ، ؾٗطا ٜعتهـ إٔ ْصض ؾًٛ ،

 غطٚب قبٌ ، ايطابع ايؿٗط َٔ ايج٬ثٌ ّٜٛ ٗ ٜسخٌ ؾإْ٘ ، َعتهؿ٘ ٜسخٌ إٔ أضاز ؾإشا ،اـاَؼ ؿٗطاي ْصض أْ٘
 ، عًٝ٘ ا٭سهاّ تطتٝب بسيٌٝ ، قبً٘ ايصٟ ايٓٗاض َٔ ايؿُؼ بػطٚب ٜسخٌ ايؿطعٞ ايّٝٛ ٭ٕ ؛ ايج٬ثٌ ّٜٛ سلؼ
 ٚيصا ؛ ضَهإ ؾٗط ابتسأ ّٜٛ آخط سلؼ غطبت ؾإشا ، ؾعبإ َٔ ّٜٛ آخط سلؼ بػطٚب ٜبسأ ضَهإ ؾٗط:  ؾُج٬
 ايّٝٛ إٔ ع٢ً ٜسٍ ٖٚصا ، ضَهإ ؾٗط َٔ اي١ًًٝ تًو ٚتعتدل ، ضَهإ َٔ ا٭ٍٚ ي١ًٝ ايذلاٜٚض ق٠٬ تك٢ً

 .  قبً٘ ايصٟ ايّٝٛ سلؼ غطٚب َٔ ٜبتس٨ ايؿطعٞ

 إٔ ْصض ؾًٛ ، ٜعتهؿٗا إٔ ْصض اييت ا٭ٜاّ َٔ ي١ًٝ أٍٚ ؾذط قبٌ َعتهؿ٘ ٗ ٜسخٌ أْ٘ إٍ ضٚا١ٜ ٗ اؿٓاب١ً شٖب
 ٗ اؿٓاب١ً ٚشٖب ، ا٭ٍٚ ْاز٣ ؾٗط َٔ ا٭ٍٚ ايّٝٛ ؾذط طًٛع قبٌ ٜسخٌ ؾإْ٘ ، ا٭ٍٚ ْاز٣ ؾٗط ٜعتهـ

 .  ايؿٗط أٜاّ َٔ ّٜٛ أٍٚ ٗ أٟ ، ايكبض بعس ٜسخٌ أْ٘ إٍ ثايج١ ضٚا١ٜ

 .  ٚؾاقا ّٜٛ آخط غطٚب ٗ ىطز ؾإْ٘ ٘خطٚد أَا

 : ؟ إعتَهـ ٜسخٌ َت٢

 ىطز َٚت٢ إعتهـ ٜسخٌ ؾُت٢ ، بصيو ٜتطٛع إٔ أضاز أٚ ، ضَهإ َٔ ا٭ٚاخط ايعؿط ٜعتهـ إٔ اٱْػإ ْصض إشا
 :  قٛيٌ ع٢ً ، خ٬ف قٌ إػأي١ ٖصٙ ؟

 ، ٚعؿطٜٔ إسس٣ ي١ًٝ قبٌ:  أٟ ، ضَهإ َٔ ايعؿطٜٔ ايّٝٛ سلؼ غطٚب بٌق َعتهؿ٘ ٜسخٌ أْ٘ : ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ إيٝ٘ شٖب

 :  أزيتِٗ

 ايعؿط ٜعتهـ نإ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔط:  ، عٓ٘ اهلل ضنٞ اـسضٟ غعٝس أبٞ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 َعٞ اعتهـ نإ َٔ:  ٚقاٍ خطز ، قبٝشتٗا ىطز اييت ٚعؿطٜٔ إسس٣ ي١ًٝ إن إشا ست٢ ، ضَهإ َٔ ا٭ٚغط

 عسز ؾٗٞ ، ايًٝايٞ عسز تعين ٖا٤ بػرل ٚايعؿط ،( ا٭ٚاخط ايعؿط) ؾكٛي٘ ، عًٝ٘ َتؿل صا٭ٚاخط ايعؿط ؾًٝعتهـ
 عًِ ، ا٭ٚاخط ايعؿط:  قاٍ ؾًُا ، أٜاّ عؿط٠...  يٝاٍ عؿط:  ٜكاٍ ٚيصا ، ٚعؿطٜٔ إسس٣ ي١ًٝ ايًٝايٞ ٚأٍٚ ، َ٪ْح

 .  ٚعؿطٜٔ إسس٣ ي١ًٝ َٔ تبتس٨ ٚايًٝايٞ ، ايًٝايٞ ٜككس أْ٘

 ي١ًٝ ٱزضاى ايًٝايٞ أضد٢ َٔ ٚعؿطٜٔ إسس٣ ٚي١ًٝ ، ايكسض ي١ًٝ إزضاى ٖٛ ا٫عتهاف َٔ إككٛز إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ٗ ٜػذس أْ٘ إٓاّ ٗ ُأضٟ ٚغًِ ٝ٘عً اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عًٝ٘ إتؿل غعٝس أبٞ سسٜح ٗ دا٤ قس بٌ ، ايكسض

 .  ايكسض ي١ًٝ ٗ ايطد١ٝ ايًٝايٞ َٔ أْٗا ع٢ً ؾسٍ ، يًٝت٦ص ؾُططٚا ، ٚطٌ َا٤ ٗ قبٝشتٗا
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 ، ضٚا١ٜ ٗ اؿٓاب١ً شٖب إيٝ٘ ، ٚايعؿطٜٔ اؿازٟ ّٜٛ َٔ ايكبض ق٠٬ بعس َعتهؿ٘ ٜسخٌ إعتهـ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ٚإغشل ، ٚايًٝح ، ا٭ٚظاعٞ ضأٟ ٖٚٛ

 :  أزيتِٗ

( َعتهؿ٘ زخٌ ايكبض ق٢ً إشا ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب نإ: ) قايت عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 . َٚػًِ ايبداضٟ اٱَاّ أخطد٘

( اؿسٜح بٗصا قاٍ ايعًِ أٌٖ َٔ أسسا أعًِ ٫)اهلل ضٓ٘ ايدل عبس ابٔ قاٍ َا:  باؿسٜح ا٫غتس٫ٍ ْٛقـ ٚقس
 .  ٚإغشل ، ٚايًٝح ، ٚا٭ٚظاعٞ ، ضٚا١ٜ ٗ اؿٓاب١ً ، تكسّ نُا ، ايعًِ أٌٖ َٔ ْع ب٘ قاٍ قس بأْ٘:  ـْٚٛق

 خبا٤ ٖٚٛ ، إػذس ٗ ب٘ اـام إعتهـ ٖٛ َعتهؿ٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب بسخٍٛ إطاز بإٔ:  أٜها ْٚٛقـ
 ايعؿطٜٔ ّٜٛ سلؼ غطٚب قبٌ إػذس ٜسخٌ ، ٚعؿطٜٔ إسس٣ قبٝش١ ٜسخً٘ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ي٘ َهطٚب

 ، ايعًِ أٌٖ َٔ طا٥ؿ١ شنطٙ اؾٛاب ٖٚصا ، ٚعؿطٜٔ إسس٣ قبٝش١ ٗ ؾٝسخً٘ اـام إعتهـ ٚأَا ، ضَهإ َٔ
 .  ؾطٚس٘ بعض ٗ ؾٝدٓا ٚاضتهاٙ

 :  ايطادض

 غطٚب قبٌ ٜسخٌ ؾإْ٘ ، ضَهإ َٔ ا٭ٚاخط ايعؿط ٗ تطٛعا اعتهـ أٚ ا٫عتهاف ْصض إشا أْ٘ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 .  ضَهإ َٔ ايعؿطٜٔ ّٜٛ سلؼ

 : ؟ إعتهـ َٔ ىطز َت٢
 ي١ًٝ ٜبٝت إٔ ، عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ عا١َ اغتشب يهٔ ، ضَهإ َٔ ّٜٛ آخط َٔ ايؿُؼ غطبت إشا ىطز
 ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ َصٖب ؾٗٛ ، ِٝٗعً اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ َٔ طا٥ؿ١ إيٝ٘ ٚشٖب ، َعتهؿ٘ ٗ ايعٝس

 بٔ ٚإطًب ، ايطٓٔ عبس بٔ بهط ٚأبٞ ، َٴذًع ٚأبٞ ايٓدعٞ عٔ ضٟٚ:) اهلل ضٓ٘ قسا١َ ابٔ قاٍ ست٢ ، ٚاؿٓاب١ً
 وبٕٛ اناْٛ) اهلل ضٓ٘ ايٓدعٞ إبطاِٖٝ ٚقاٍ ، ايعٝس ي١ًٝ َعتهؿ٘ ٗ ٜبٝت أْ٘ ٜطٕٚ ؾٗ٪٤٫ ،( ق٬ب١ ٚأبٞ ، سٴُٓطب

 ؾعا١َ إشٕ ،( إػذس َٔ إك٢ً إٍ ٜػسٚ ثِ ، إػذس ٗ ايؿطط ي١ًٝ ٜبٝت إٔ ضَهإ َٔ ا٭ٚاخط ايعؿط اعتهـ ٕٔ
 .  ٖصا ع٢ً ايػًـ

 ٚقت ٭ٕ ؛ َعتهؿ٘ َٔ ىطز ؾإْ٘ ضَهإ َٔ ّٜٛ آخط سلؼ غابت إشا أْ٘ إٍ ، اهلل ضٓ٘ ا٭ٚظاعٞ ٚشٖب
 ، اغتشبابا شيو ٜطٕٚ ايعًِ أٌٖ عا١َ يهٔ ، ؾٛاٍ ؾٗط ٚدا٤ ، شٖب قس نً٘ ايؿٗط إٕ بٌ ، اْت٢ٗ قس ا٫عتهاف

  . ضَهإ َٔ ّٜٛ آخط سلؼ غطٚب بعس غطٚد٘ اعتهاؾ٘ ٜتأثط ٫ٚ

ٍـٴ ٜٳدٵطٴز ٫ٚ:  اهلل ضٓ٘ قا ُٕعٵتٳهٹ  .  َٓ٘ ٫بٴسٻ ٕا إ٫ ا

 َٔ ، اهلل ضِٓٗ ايؿكٗا٤ باتؿام ، اعتهاؾ٘ بطٌ عصض ب٬ خطز ؾإٕ ، بعصض أٚ عصض ب٬ ىطز إٔ ؾإَا خطز إشا إعتهـ
 .  ا٭ضبع١ ا٭١ُ٥ ؾِٝٗ
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 اعتهـ إشا ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب نإ)  عا٥ؿ١ ؿسٜح ، أٜها اعتهاؾ٘ ٜبطٌ ٫ ؾإْ٘ بعه٘ إعتهـ خطز ٚإشا
 دػسٙ َٔ دع٤ا ىطز أْ٘ ع٢ً ٜسٍ ٖٚصا ،(  ٱْػإا ؿاد١ إ٫ ايبٝت ٜسخٌ ٫ ٚنإ ، ؾأضدً٘ ضأغ٘ إيٞ ٜسْٞ

 .  ايعًِ أٌٖ شنط نُا ٜهط ٫ ٖٚصا ، إػذس خاضز
 : ؿاد١ إعتهـ خطٚز

 :  أْٛاع ع٢ً ؾٗصا ، ٚمٖٛا اٱْػإ نشاد١ ، َٓ٘ ي٘ بس ٫ ٕا خطز إشا

 .  باٱْاع دا٥ع ايٓٛع ؾٗصا ، شيو ٚمٛ ، ٚغا٥ط بٍٛ ، سادت٘ يكها٤ ىطز إٔ:  ا٭ٍٚ ايٓٛع

 ٚساد١ ، عًٝ٘ َتؿل( اٱْػإ ؿاد١ إ٫ ايبٝت إٍ ٜسخٌ ٫ ٚنإ) ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ سسٜح:  عًٝ٘ ٚزٍ
 ؾٝ٘ ايعًِ أٌٖ بٌ خ٬ف ٫ ٖٚصا ، ٜتبعُٗا َٚا ٚايػا٥ط ايبٍٛ ٖٚٛ ، َٓ٘ ٚايتدًل قها٥٘ إٍ وتاز َا ٖٞ اٱْػإ

 ٗ خ٬ف ٫ٚ) قسا١َ ابٔ ٚقاٍ ،( ٚايبٍٛ يًػا٥ط َعتهؿ٘ َٔ ىطز إٔ يًُعتهـ إٔ ع٢ً ٚأْعٛا) ٕٓصضا ابٔ قاٍ ،
 ( . َٓ٘ ي٘ بس ٫ ٕا اـطٚز ي٘ إٔ

 ،( َٝاٙ زٚض٠) َطٗط٠ أٚ َٝهأ٠ إػذس ٗ تهٕٛ إٔ إَا ، ىًٛ ٫ ؾٗصا ، ٚايػػٌ يًٛن٤ٛ ىطز إٔ:  ايجاْٞ ايٓٛع
 ٗ نإ إشا يهٔ ، خ٬ف ب٬ اـطٚز ي٘ داظ َٝاٙ زٚض٠ إػذس ٗ ٜهٔ مل ؾإشا ، َٝاٙ زٚض٠ إػذس ٗ ٜهٕٛ أ٫ ٚإَا

 :  قٛيٌ ع٢ً خ٬ف إػأي١ ؾؿٞ ، َٝاٙ زٚض٠ إػذس

 ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، َٝهأ٠ إػذس ٗ نإ ٚيٛ ، يًطٗاض٠ اعتهاؾ٘ قٌ َٔ ىطز إٔ يًُعتهـ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 . ٚاؿٓاب١ً

 :  زيًِٝٗ

 ٜتبعٗا اٱْػإ ٚساد١:  قايٛا ،( اٱْػإ ؿاد١ إ٫ ايبٝت ٜسخٌ ٫ ٚنإ) ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ سسٜح -
 .  ٜػتػٌ ٚقس ، ٜتٛنأ ؾإْ٘ سادت٘ قه٢ ؾإشا ، ٚايػػٌ ايٛن٤ٛ

 شٖب يٝ٘إ ٚ ، ؾٝ٘ ٜٚتطٗط ٜتٛنأ َهإ إػذس ٗ نإ إشا ، اعتهاؾ٘ قٌ َٔ ىطز ٫ إعتهـ إٔ:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ

 :  زيًِٝٗ

 .   بس َٓ٘ ي٘ ٖٚٓا ، َٓ٘ ي٘ بس ٫ ٕا اـطٚز ٖٛ اؾا٥ع اـطٚز إٔ -

 :  ايطادض

 ٜ٪زٟ ٫ٚ ، ؾٝ٘ ٚايػػٌ ايٛن٤ٛ َٔ ٚخذٌ سٝا٤ ٫ٚ َعط٠ ًٜشك٘ ٫ٚ ، ؾٝ٘ ٜتطٗط قٌ إػذس ٗ نإ إٕ:  ٜكاٍ إٔ
 بايٛن٤ٛ غهان١ ٚتًشك٘ ، ؾٝ٘ ٜتطٗط َهإ إػذس ٗ نإ إشا أَا ، اـطٚز ي٘ ول ٫ ؾإْ٘ ، إػذس تًٜٛح إٍ

 أٚ ، عإا ٜهٕٛ أٚ ، احملٌ ٖصا ٗ ٜهٕٛ إٔ ب٘ ٜٚعضٟ ، عإا ٜهٕٛ قس ، اـطٚز ي٘ هٛظ ؾإْ٘ ، ؾٝ٘ ٚايػػٌ ٚايطٗاض٠
 يهٔ ، اـطٚز ي٘ ؾٝذٛظ ، إهإ شيو ٗ نجرلٜٔ ايٓاؽ ٜهٕٛ ٚقس ، ايٓاؽ َٔ ٜٚػتشٞ ، َٚكاّ ٚؾطف َها١ْ شا

 .  َٓ٘ ي٘ بس ٫ ٕا إ٫ اـطٚز ي٘ يٝؼ إعتهـ إٔ ا٭قٌ
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 .  ٚايؿطب يٮنٌ اـطٚز:  ايجايح ايٓٛع

 :  أَطٜٔ َٔ ساي٘ ىًٛ ؾ٬ ، َعتهؿا اٱْػإ نإ إشا

 ٖصٙ ؾؿٞ ، بؾطا ٫ٚ طعاّ ا٫عتهاف قٌ ٗ ٚيٝؼ ، ٚؾطاب بطعاّ ي٘ ٜأتٞ َٔ عٓسٙ ٜهٕٛ أ٫:  ا٭ٍٚ ا٭َط
 .  نطٚضات٘ َٔ بٌ ، سادات٘ َٔ ٖٚصٙ ، ىطز إٔ ي٘ هٛظ اؿاٍ

 ي٘ ٜأتٞ َٔ أٖٚٓاى ، ؾطاب ٚ طعاّ إػذس ٗ نإ أٚ ، ٚايؿطاب بايطعاّ ي٘ ٜأتٞ َٔ ٖٓاى ٜهٕٛ إٔ:  ايجاْٞ ا٭َط
 .  ؟ اـطٚز ي٘ هٛظ ؾٌٗ ، بايطعاّ

 ا٭قٌ ٭ٕ ؛ اؿٓاب١ً عٓس إصٖب ٖٚٛ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب ٝ٘إي ، ىطز إٔ اؿاٍ ٖصٙ ٗ ي٘ هٛظ ٫:  اؾُٗٛض
 .  ًَش١ ؿاد١ إ٫ ىطز ٫ إعتهـ إٔ

 َٓ٘ ىطز إٔ ي٘ هٛظ إططٚم إػذس:  ؾكايٛا ، إٗذٛض ٚإػذس ، َططٚقا ٜهٕٛ ايصٟ إػذس بٌ ؾطقٛا:  ايؿاؾع١ٝ
 إشا خاق١ ، ٜػتشٞ ٫ٚ ، غهان١ اٱْػإ ًٜشل ٫ ٭ْ٘ ؛ َٓ٘ زاـطٚ ي٘ ؾًٝؼ إٗذٛض ٚأَا ، خاضد٘ ٜأنٌ ٚإٔ ،

 يهٔ ، ايهدل َٔ يٝؼ ، ٜأنٌ ايٓاؽ ٜطاٙ إٔ ٜػتشٝٞ ؾإْ٘ َططٚقا نإ إٕ أَا ، اجملتُع ٗ ٚداٙ َها١ْ شا أٚ عإا نإ
 .  ؾٝدطز هٜٔ مل ٚإٕ ، اـطٚز ي٘ ؾًٝؼ غكا١ٜ إػذس ٗ نإ إٕ:  ؾٝؿطقٕٛ ايؿطاب أَا ، َٚكاَاتٴِٗ ايٓاؽ

 : يًذُع١ إعتهـ خطٚز

 هٛظ أْ٘ ٜط٣ ايعًِ أٌٖ ٚبعض ، ؾكط ، ؾٝ٘ هُع َػذس ٗ ٜهٕٛ ا٫عتهاف إٔ إٍ شٖبٛا قس اؾُٗٛض إٔ تكسّ
 .  اـ٬ف تكسّ ٚقس ، َطًكا إػذس ٗ ا٫عتهاف

 أٚ اؾُع١ ق٠٬ إٍ ىطز إٔ ي٘ ؾٌٗ ، ْع١ ق٠٬ اعتهاَؾ٘ ٚؽًٌ ، اؾُع١ ق٠٬ ؾٝ٘ تك٢ً ٫ َػذس ٗ اعتهـ إشا
 إٔ ؾٝذب ، عًٝ٘ ٚادب١ اؾُع١ ق٠٬ ٭ٕ ؛ اؾُع١ يك٠٬ ىطز إٔ عًٝ٘ هب أْ٘ ايعًِ أٌٖ بٌ خ٬ف ٫ ؟ ٫

 :  قٛيٌ ع٢ً اختًؿٛا ؟ ٫ أٚ اعتهاؾ٘ ٜبطٌ ٌٖ ، خطز يٛ ؾُٝا اختًؿٛا يهِٓٗ ، ايؿطض ٜ٪زٟ

 .  ٚاؿٓاب١ً ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، اعتهاؾ٘ ٜبطٌ مل ُع١اؾ يك٠٬ إعتهـ خطز إشا أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ

 :  أزيتِٗ

ُٸع َػذس ٗ ا٫عتهاف هٛظ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ  .  اؾُع١ يك٠٬ ىطز إٔ شيو ٫ظّ َٚٔ ، ؾٝ٘ ٫ه

 أؾس بٌ ، َجً٘ ؾٗصا ، سطٜل إغعاف أٚ غطٜل ٱْكاش خطز يٛ نُا ؾٗٛ ، ٚادب ٭َط ٖٓا اـطٚز إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ٖٛ ب٘ ٜتعًل ٚادب ٖصا ٭ٕ ؛ َٓ٘

 . ٚايؿاؾع١ٝ ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ، ٜبطٌ اعتهاؾ٘ ؾإٕ اؾُع١ يك٠٬ خطز إشا أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ

 وذلظ مل ؾًُا ، َٓ٘ ا٫سذلاظ ّهٔ ايؿعٌ ٖصا إٕ:  أٟ ، غطٚد٘ ؾٝبطٌ ، َٓ٘ ىطز ٫ عٝح أَهٓ٘ ؾطن٘ ٭ٕ:  زيًِٝٗ
 .  اعتهاؾ٘ بطٌ َٓ٘

 :  ايطادض

 .  عًٝ٘ ٚادب ٭َط خطٚد٘ ٭ٕ ؛ اعتهاؾ٘ ٜبطٌ ٫ َعتهؿ٘ َٔ إعتهـ خطز إشا ٚأْ٘ ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
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 :  ؟ اؾُع١ إٍ ٜصٖب َت٢

 يًذُع١ ايتبهرل:  ؾكٌٝ ، اغتشبابا ، ايتبهرل ي٘ إٔ إٍ ، اهلل ضٓ٘ أٓس اٱَاّ عٔ َٓكٛق١ ضٚا١ٜ ٗ اؿٓاب١ً شٖب
 عٔ إٓكٛق١ ايطٚا١ٜ ٗ ايتبهرل ي٘ إٔ ٜطٕٚ أِْٗ ؾإِٗ ،  ايعٚاٍ َٔ:  ٚقٌٝ ، اؿٓاب١ً قاي٘ ، ايؿذط طًٛع َٓ٘ ٜهٕٛ
 إٍ َهإ َٔ ىطز ٖٛ ثِ ، ٚغرلٙ َعتهـ بٌ ؾطم ٫ٚ ، يًذُع١ ايتبهرل غ١ٝٓ عٔ ايساي١ ا٭زي١ يعُّٛ ؛ أٓس اٱَاّ
 ، ؾٝ٘ هُع َهإ إٍ اْتكٌ ، أع٢ً َهإ إٍ أز٢ْ َهإ َٔ اْتكٌ قس بٌ ، َػذس ٖٚٛ ، ا٫عتهاف ؾٝ٘ ٜكًض َهإ

 .  ٜصٖب ثِ ايٛقت قبٌٝ إٍ ٜٓتعط بٌ ، ايتهبرل ي٘ ٜػتشب ٫ أْ٘ أخط٣ ضٚا١ٜ ٗ أٓس اٱَاّ ن٬ّ ٚظاٖط

 ؛ ايعٚاٍ دا٤ ٚقس إػذس إٍ ٜكٌ إٔ ّهٓ٘ ٚقت قبٌ أٚ ، اٱَاّ زخٍٛ قبٌ إ٫ ٜصٖب ٫ أْ٘ إٍ اؿٓؿ١ٝ ٚشٖب
 . ٚادبا يٝؼ ٚايتبهرل ، ايٛدٛب ساٍ ٗ إ٫ َٓ٘ ىطز ؾ٬ ، ب٘ اضتبط ؾٝ٘ ٖٛ ايصٟ إػذس ٗ اعتهـ ٕا ْ٘٭

 :  ؟ اؾُع١ َٔ ٜطدع َت٢

 ، أٓس اٱَاّ عٔ َٓكٛق١ ضٚا١ٜ ٗ اؿٓاب١ً شٖب ؾكس ، إػأي١ ٖصٙ ٗ ٖٞ أٓس اٱَاّ عٔ آْؿا إصنٛض٠ ايطٚاٜات
 ٗ اعتهاؾ٘ ٜهٌُ إٔ ي٘ إٔ ا٭قشاب عٓس بٌ ، ا٫ْتٗا٤ ؾٛض اضدع:  ي٘ ٜكاٍ ٫ٚ ، ؾُع١ا بعس ايبكا٤ٳ ي٘ إٔ إٍ

 ، تأخط ؾا٤ ٚإٕ ، بهط ؾا٤ إٕ ، باـٝاض ٜهٕٛ إٔ استُاٍ ، اهلل ضٓ٘ قسا١َ ابٔ شنط ٚقس ، إيٝ٘ اْتكٌ ايصٟ إػذس
 . ق٬ت٘ َٔ ٜٓتٗٞ إٔ بعس ٜطدع أْ٘:  أٓس اٱَاّ ن٬ّ ظاٖط ٖٞ ا٭قشاب عٓس أخط٣ ضٚا١ٜ ٚٗ

 . إيٝ٘ ؾرلدع ، ا٭ٍٚ بإػذس اضتبط قس ٭ْ٘ ؛ اؾُع١ تٓتٗٞ إٔ بعس ، َباؾط٠ ٜطدع أْ٘ شنطٚا ؾكس:  اؿٓؿ١ٝ ٚأَا

ٍٗٳسٴ ٫ٚ َٳطٜهٶا، ٜٳعٛزٴ ٫ٚ:  اهلل ضٓ٘ قا  . ٜٳؿذٔلَط٘ إٔ إ٫ دٳٓاظ٠ّ ٜٳؿٵ
 : يًُكطب إعتهـ خطٚز

 ٭َط يٝؼ ٖٓا اـطٚز يهٔ ، ايٛادب ٖٛ تكسّ ايصٟ ، ٚادبا يٝؼ َا أٟ ؟ يًُكطب اـطٚز هٛظ ٌٖ:  َػأي١ ٖصٙ
 ، ايعًُا٤ ؾٝٗا اختًـ إػأي١ ٖصٙ ، ايكطب غا٥ط شيو ع٢ً ٚقؼ ، دٓاظ٠ ؾٗٛز ، َطٜض عٝاز٠ ، يكطب١ بٌ ، ٚادب

 :  قٛيٌ ع٢ً خ٬ف إػأي١ ٚٗ ، اط٘اؾذل ساٍ شيو ٜط٣ ٚإ٪يـ

 اؿاٍ ٖصٙ ؾؿٞ ، أبٝ٘ أٚ نأَ٘ ، عًٝ٘ ٜتعٌ أٚ ، ٜؿذلط٘ إٔ إ٫ دٓاظ٠ ٜؿٗس ٫ٚ َطٜها ٜعٛز ٫ أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 ٚ ، عط٠ٚ عٔ َطٟٚ ٖٚٛ ، عطا٤ ضأٟ ٖٛ ا٫ؾذلاط عٓس اـطٚز ٚدٛاظ ، اهلل ضِٓٗ اؿٓاب١ً َصٖب ٖٚٛ ، ي٘ هٛظ

 ، إايه١ٝ قٍٛ ٖٚٛ بايؿطط، ٚىطز ايتعٌ ٜػجٓٛا مل يهِٓٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ َصٖب ٖٚٛ ، يعٖطٟٚا ، فاٖس
 .  َطٜهُٗا ٚعٝاز٠ ، ٚايست٘ أٚ ٚايسٙ دٓاظ٠ يؿٗٛز ، اـطٚز أدبٛا يهِٓٗ

 :  أزيتِٗ

 ضأغ٘ إيٞ ٜسْٞ عتهـا إشا غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب نإ : ) قايت ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .   ؾكط أدً٘ َٔ ٜسخٌ نإ ايصٟ ٖصا ، عًٝ٘ َتؿل(  اٱْػإ ؿاد١ إ٫ ايبٝت ٜسخٌ ٫ ٚنإ ؾأضدً٘

 أخطد٘( دٓاظ٠ ٜؿٗس ٫ٚ ، َطٜها ٜعٛز أ٫ إعتهـ ع٢ً ايػ١ٓ: ) قايت ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ زٕٚ َٔ ن٬ّ َٔ َسضز اؿسٜح ٖصا إٔ ٚعطؾٓا ، زاٚز أبٛ
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 ، َعتهـ ٖٚٛ بإطٜض ّط ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب نإ: ) قايت ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 .  نعٝـ ،ٖٚٛ غًِٝ أبٞ بٔ يٝح ؾٝ٘ ، نعٝـ سسٜح يهٓ٘ ، زاٚز أبٛ أخطد٘( عٓ٘ ٜػأٍ ٜٴعطٸز ٫ ٚ ، ٖٛ نُا ؾُٝط

 عٓ٘ أغأٍ ؾُا ، ؾٝ٘ ٚإطٜض يًشاد١ ايبٝت ٭زخٌ نٓت إٕ) قايت ، عٓٗا  اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ سسٜح:  ايطابع ايسيٌٝ
 .  اهلل ضٓ٘ َػًِ اٱَاّ أخطد٘( َاض٠ ٚأْا إ٫

 ع٢ً وٌُ ٖٚصا ، ايكطب أدٌ َٔ ايٛادب ا٫عتهاف ٜٴذلى ؾ٬ ، ٚادب١ يٝػت قطب ٖصٙ إٔ:  اـاَؼ ايسيٌٝ
 .  غ١ٓ ؾٗٛ ا٫عتهاف ٗ ا٭قٌ أَا ، إٓصٚض عتهافا٫ ٖٚٛ ، ايٛادب ا٫عتهاف

 ٖٚصا ، ؾطط بسٕٚ ٚيٛ ، شيو ٚغرل ، اؾٓاظ٠ ٚؾٗٛز إطٜض يعٝاز٠ اـطٚز يًُعتهـ هٛظ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 .  ضٚا١ٜ ٗ اؿٓاب١ً شٖب ٚإيٝ٘ ، ٚاؿػٔ ، ايٓدعٞ ٚ ، دبرل ابٔ ٚ ، عٓ٘  اهلل ضنٞ عًٞ عٔ َطٟٚ

 ٚيٝعس ، اؾُع١ ؾًٝؿٗس ايطدٌ اعتهـ إشا: ) قاٍ ، عٓ٘ اهلل ضنٞ عًٞ عٔ ، نُط٠ بٔ عاقِ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ٚابٔ ، ٚعبسايطظام ، أٓس اٱَاّ أخطد٘(. قا٥ِ ٖٚٛ باؿاد١ ٚيٝأَطِٖ ، أًٖ٘ ٚيٝأت ، اؾٓاظ٠ ٚيٝشهط ، إطٜض

 ( . سذ١ عٓسٟ نُط٠ بٔ عاقِ) أٓس اٱَاّ قاٍ:  قسا١َ ابٔ ٚقاٍ ، َؿًض ابٔ ٚقشش٘ ، ؾٝب١ أبٞ

 ٫ اؿسٜح ٖصا يهٔ ، َاد٘ ابٔ أخطد٘( إطٜض ٜٚعٛز ، اؾٓاظ٠ ٜتبع إعتهـ) َطؾٛعا أْؼ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  اؿسٜح ٜجبت ؾ٬ ، ا٭َٟٛ ايطٓٔ عبس بٔ عٳٓبػ١ ازل٘ َذلٚى ضدٌ ؾٝ٘ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ٜجبت

 قٍٛ خايـ ٚإشا ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ثبت َا َعاضض ، قشابٞ قٍٛ أْ٘ب:  عًٞ بأثط ا٫غتس٫ٍ ٜٓاقـ
 قس قشابٞ قٍٛ ٖٚٛ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب قٍٛ قسّ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ثبت َا ايكشابٞ

 .  آخط قشابٞ قٍٛ أٚ ْكا ىايـ مل َا سذ١ ايكشابٞ ٚقٍٛ ،(  عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١) آخط قشابٞ قٍٛ عاضن٘

 ، ٜؿذلط٘ إٔ بؿطط ، اؾٓاظ٠ ٜٚؿٗس إطٜض ٜعٛز إٔ ي٘ هٛظ إعتهـ إٔ ، أعًِ ٚاهلل ، ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ:  ايطادض
 .  اؾُع١ إٍ اـطٚز ي٘ هٛظ نُا ، َعتهؿ٘ َٔ اـطٚز ي٘ داظ ٚادبا نإ ٚإشا ،( ٚادبا) عًٝ٘ َتعٝٓا ٜهٕٛ إٔ أٚ

 إٔ: ) ٚا٫ؾذلاط ، دسا ا١ُٕٗ إػا٥ٌ َٔ ا٫ؾذلاط َٚػأي١ ،  بايؿطط ٜػتجٓٝ٘ إٔ ٫إ أٟ(  ٜٳؿذٔلَط٘ إٔ إ٫)  قٛي٘
 ، بٝيت ٗ آنٌ إٔ أغتجين ، أًٖٞ عٓس أْاّ إٔ أغتجين:  َج٬ ؾٝكٍٛ ،( ؾع٬ أّ ٚقتا نإ غٛا٤ ، بايؿطط ايؿ٤ٞ ٜػتجين
 ٗ ايؿ٬ْٞ إطٜض أعٛز إٔ أغتجين ، دٓاظت٘ أؾٗس إٔ ؾ٬ٕ َات إٕ أغتجين ، بٝيت ٗ ٚأغتػٌ أتٛنأ إٔ أغتجين

 .  ايؿ٬ْٞ إػتؿؿ٢

 لس ؟ ايؿطٜع١ ٗ ا٫غتجٓا٤ زخٌ أٜٔ ْٚٓعط ْػبٴط إٔ أضزْا ٚيٛ ، ؾٝٗا إدتًـ إػا٥ٌ َٔ ا٫عتهاف ٗ ٚا٫غتجٓا٤
 اؿر ضٜسأ إْٞ ، اهلل ضغٍٛ ٜاط قايت سُٝٓا ، عٓٗا اهلل ضنٞ ايعبرل بٓت نباع١ سسٜح ٗ ، اؿر ٗ دا٤ أْ٘

 ٫ أّ اؿر ٗ با٫ؾذلاط ا٫عتهاف ٗ ا٫ؾذلاط ًٜشل ؾٌٗ ، عًٝ٘ َتؿلص ٚاؾذلطٞ سذٞ:  ؾكاٍ ، ؾان١ٝ ٚأدسْٞ
 ٖٛ( اجملتٗس بسا١ٜ) ٗ ضؾس ابٔ شنط نُا اـ٬ف ٚغبب ، اهلل ضِٓٗ ايػًـ ؾٝٗا اختًـ اييت إػا٥ٌ َٔ ٖصٙ ؟

 ؾاؿر ، إباسات بعض َٔ َاْع نًُٝٗا إٔ ٗ ، باؿر ا٫عتهاف ؾب٘ اؾٛاظ ضأ٣ ؾُٔ ، باؿر ا٫عتهاف تؿبِٝٗٗ
 اؿر ٗ ، بؿ٠ٛٗ إؼ ٫ٚ ، إباؾط٠ ٫ٚ أًٖ٘ ْاع يًطدٌ هٛظ ؾ٬ ، ا٫عتهاف ٚنصا ، إباسات بعض َٔ ّٓع
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 َٓ٘ ىطز إٔ ي٘ ؾًٝؼ ؾٝ٘ زخٌ إشا اؿر ، َٓ٘ ٜٓتٗٞ ست٢ َٓ٘ اـطٚز ي٘ ؾًٝؼ ا٫عتهاف ْصض ٚإشا ، ٚا٫عتهاف
 :  قٛيٌ ع٢ً ؾاختًؿٛا ، تطٛعا نإ ٚيٛ ، َٓ٘ ٜٓتٗٞ ست٢

 ، عطا٤ ضأٟ ٖٚٛ ، ٚايٓدعٞ ، ٚقتاز٠ ، اؿػٔ إيٝ٘ ٚشٖب ، دا٥ع قشٝض ا٫عتهاف ٗ ا٫ؾذلاط إٔ:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ َٚصٖب

 :  أزيتِٗ

 ، ؾان١ٝ ٚأدسْٞ اؿر أضٜس إْٞ ، اهلل ضغٍٛ ٜا)  قايت أْٗا عٓٗا اهلل ضنٞ ايعبرل بٓت نباع١ سسٜح:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 داظ ٚإشا ، عًٝ٘ َتؿل( سبػتين سٝح قًٞ ايًِٗ:  قٛيٞ ، ٚاؾذلطٞ سذٞ:  ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب شلا ؾكاٍ

 اؿر ٭ٕ ؛ ا٫عتهاف َٔ أؾس اؿر ، أٍٚ باب َٔ ا٫عتهاف ؾؿٞ ، ْؿً٘ ٗ إهٞ ٚدٛب َع اؿر ٗ ا٫ؾذلاط
 هب ٫ ايصٟ ا٫عتهاف ؾؿٞ ، ْؿً٘ ٗ إهٞ هب اؿر نإ ؾإشا ، ْؿ٬ أّ ؾطنا نإ غٛا٤ ، َطًكا ؾٝ٘ إهٞ هب

 . أٍٚ باب َٔ ؾٝ٘ إهٞ

 بكٝػ١ َعًكا ايبداضٟ اٱَاّ أخطد٘ صؾطٚطِٗ ع٢ً إػًُٕٛط: قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .  ي٘ داظ ؾططا ا٫عتهاف ٗ اؾذلط اؾإش ، اؾعّ

 ؾا٭َط ٚقؿا ٜكـ إٔ اٱْػإ أضاز ؾإشا ، نايٛقـ ؾٝ٘ إيٝ٘ ايؿطط ؾهإ ، بعكس هب ا٫عتهاف إٔ:  ايجايح ايسيٌٝ
 غٓٛات ٔؼ ٚٗ ، يؿ٬ٕ غٓٛات ٔؼ أٍٚ ٗ ٚغًت٘ ضٜع٘ إٔ أؾذلط:  ٜكٍٛ نإٔ ، ؾا٤ َا ؾٝ٘ ؾٝؿذلط ، ٖٛ إيٝ٘

 .  دا٥ع٠ أْٗا ٚايطادض ، ايٓؿؼ ع٢ً ايٛقـ َػأي١ ٖٚصٙ ، نصا َس٠ يٞ أْ٘:  ٜكٍٛ أٚ ، يؿ٬ٕ

 ٌٖ ، أقاَ٘ ايصٟ ايٓصض ْصض ؾهأْ٘ اـطٚز اؾذلط ٚإشا ، ايعَٔ َٔ َعٌ بكسض ىتل ٫ ا٫عتهاف إٔ:  ايطابع ايسيٌٝ
 دع٤ا ٚاؾذلط ، ٜعتهـ إٔ ازأض ؾإشا ، ؟٫ ؼسٜسٙ ايؿطٜع١ ٗ دا٤ ٌٖ ، ٫ ؟ ايعَٔ َٔ َعٌ بكسض ىتل ا٫عتهاف

 .  قٟٛ عكًٞ زيٌٝ اعتهاؾ٘،ٖٚصا ٗ ٜسخٌ مل ؾهأْ٘ إػتج٢ٓ ٚأَا ، ٜػتجٓ٘ مل ايصٟ ايكسض ٗ اعتهـ ؾهأْ٘ ، ايعَٔ َٔ

 ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٚإايه١ٝ ، ٚا٭ٚظاعٞ ، َٴذًٹع أبٛ شٖب إيٝ٘ ، ا٫عتهاف ٗ ا٫ؾذلاط ٜكض ٫ أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 ا٫عتهاف:  ٜٚكٍٛ( ا٫عتهاف ٗ با٫ؾذلاط ايعٌُ ايػًـ َٔ أسس عٔ أعًِ ٫) اهلل ضٓ٘ َايو اٱَاّ قاٍ ،

 إٔ ٚإَا ، نا١ًَ ايعباز٠ ٖصٙ ٜٚعٌُ ، نا٬َ إهًـ ب٘ ٜأتٞ إٔ إَا ، اخل ،، ٚايكٝاّ ايك٠٬ ، ايعبازات َٔ نػرلٙ
 .  س٦ٓٝص ٜكض ؾ٬ ، زيٌٝ عًٝ٘ يٝؼ ؾٗصا ايؿطط ؾٝٗا ٜسخٌ إٔ أَا ، ٜذلنٗا

 ٗ ايؿطط داظ ؾإشا ، نبرل ؾب٘ بُٝٓٗا ٚا٫عتهاف ٚاؿر ، اؿر ٗ ا٫ؾذلاط ٗ نباع١ سسٜح دا٤ قس بأْ٘:  ْٛقـ
 يٝؼ ٚا٫عتهاف ، ؾطنا أّ ْؿ٬ نإ غٛا٤ ، َطًكا ؾٝ٘ إهٞ هب ٚاؿر ، أٍٚ باب َٔ ا٭خـ ؾؿٞ ، ا٭ؾس
 .  أٍٚ باب َٔ ا٫عتهاف ؾؿٞ اؿر ٗ داظ ؾإشا ، نصيو

 .  ا٫عتهاف ٗ ا٫ؾذلاط دٛاظ ٖٚٛ ، أعًِ ٚاهلل ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ:  ايطادض
  . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚق٢ً
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 . أْعٌ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ق٢ًٚ ، ايعإٌ ضب هلل اؿُس

 ( ٜؿذلط٘ إٔ إ٫)  قٛي٘
 ٗ َ٪ثط ٚأْ٘ ، ا٫ؾذلاط دٛاظ ع٢ً ايعًِ أٌٖ ْٗٛض ، قٛيٌ ع٢ً خ٬ؾا ؾٝٗا إٔ ٚتكسّ ، ا٫ؾذلاط َػأي١ تكسَت

 .  اهلل ِٗضٓ ايػًـ َٔ طا٥ؿ١ َٚعِٗ ، ا٫ؾذلاط دٛاظ عسّ إٍ شٖبٛا ٚإايه١ٝ ، ا٫عتهاف
 : إعتهـ اؾذلاط أقػاّ

 :  أقػاّ ث٬ث١ إٍ ا٫ؾذلاط اهلل ضِٓٗ ايؿكٗا٤ قػِ ٚقس

 ايؿطد١ أٚ ايٓع١ٖ أٚ ، ٚايؿطا٤ ٚايبٝع ، أًٖ٘ نذُاع ، ا٫عتهاف ٜٓاٗ ٕا اـطٚز إعتهـ ٜؿذلط إٔ:  ا٭ٍٚ ايكػِ
 .  اعتهاؾ٘ بطٌ خطز ٚإٕ ، ا٫ؾذلاط ٜكض ٫ ؾٗٓا ، شيو ٚغرل ،

 مل إٕ ٚايؿطب يٮنٌ أٚ ، سادت٘ يكها٤ اـطٚز ٜؿذلط نإٔ ، َٓ٘ ي٘ بس ٫ ٭َط اـطٚز ٜؿذلط إٔ:  ايجاْٞ ايكػِ
 َباح ٖٛ إش ، ساقٌ ؼكٌٝ اؿاٍ ٖصٙ ٗ ؾا٫ؾذلاط ، اؾُع١ يك٠٬ اـطٚز ٜؿذلط أٚ ، ٚؾطب٘ بأنً٘ أسس ي٘ ٜأت

 .  ا٭قٌ ٗ ي٘

 ، اؾٓا٥ع ٚاتباع ، إطٜض نعٝاز٠ ، ا٫عتهاف ٜٓاٗ ٫ يهٓ٘ ، بس َٓ٘ ي٘ ٭َط اـطٚز ٜؿذلط إٔ:  ايجايح ايكػِ
 اـطٚز إعتهـ ٜؿذلط إٔ:  ٚنابط٘ ، ا٫ؾذلاط ي٘ هٛظ أْ٘ ؾايطادض ، عٓسِٖ ٚإبٝت ، أًٖ٘ عٓس ٚايعؿا٤
 .  ي٬عتهاف َٓاف غرل َككٛز يعاضض

 :  قػٌُ إٍ ٚاـكٛم ايعُّٛ سٝح َٔ ا٫عتهاف ٗ ا٫ؾذلاط ايؿكٗا٤ ٚقػِ

 يٞ سكٌ إٕ:  أٚ ، خطدت عاضض يٞ عطض إٕ:  ؾٝكٍٛ ، ي٘ ٜعطض نؿػٌ ، عاّ ٭َط ٜؿذلط إٔ:  ا٭ٍٚ ايكػِ
 ٚايعٝاز٠ اؾٓاظ٠ ؾٗٛز ٜؿٌُ ، عاّ ٖٚصا ، اؿٓاب١ً عٓس ايكشٝض ٚع٢ً ، ايؿاؾع١ٝ عٓس ايؿطط ؾً٘ ، ؾػأخطز ؾػٌ

 ٚايكٝس ٚايؿطد١ يًٓع١ٖ ىطز ؾ٬ ، َِٗ ٭َط ٚىطز ، ٚمٛٙ غطّ٘ اقتها٤ن ، َباح زْٟٝٛ أٚ زٜين أَط َٔ ، ٚغرلٖا
 ، تطٛعا أٚ ا٫عتهاف نإ ٚادبا ، ؾعً٘ ؾً٘ ا٫عتهاف ٗ شيو ؾعٌ ؾطط ؾإٕ) اهلل ضٓ٘ قسا١َ ابٔ قاٍ ، اخل ،،

 َٓعي٘ ٗ نايعؿا٤ ، ٘إيٝ وتاز ٖا َباسا نإ َا ٚنصيو ، عامل أٚ قاحل ضدٌ أٚ أًٖ٘ نعٜاض٠ قطب١ نإ َا ٚنصيو
 ( . ؾعً٘ ؾً٘ ، ؾٝ٘ ٚإبٝت

 غرل َككٛزا َباسا ٜهٕٛ إٔ ٚنابط٘ ، تكسّ نُا دٛاظٙ ع٢ً ؾاؾُٗٛض ، خام ٭َط ٜؿذلط إٔ:  ايجاْٞ ايكػِ
 ٫ نإ ؾإٕ ، اؿٓاب١ً َصٖب َٔ ايكشٝض ع٢ً قطب١ ٜهٔ مل ٚيٛ وتاد٘ إٔ ع٢ً اؿٓاب١ً ْٚل ، ي٬عتهاف َٓاف

 .  اؾذلاط٘ ٜكض ؾ٬ وتاد٘

 قٛض٠ ي٬عتهاف َٓاف ٭ْ٘ ؛ ٚغرلٙ ت١ُٝٝ بٔ اجملس اختاضٖا ، قطب١ نإ إشا إ٫ َطًكا إٓع إٍ ضٚا١ٜ ٗ اؿٓاب١ً ٚشٖب
 ٫ ٭ْ٘ ؛ إعتهـ سهِ ي٘ اـطٚز ظَٔ ٗ ؾإعتهـ ، ٚايؿطد١ ٚايٓع١ٖ إػذس ٗ اٱقا١َ تطى نؿطط ، َٚع٢ٓ
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 بايٓٛاؾٌ ٜتكطب إعتهـ ٭ٕ ؛ ا٫عتهاف ٥٬ِٜ ؾإْ٘ ايكطب١ ؾطط غ٬ف ، ؾذلط٘ا َا إ٫ ؾ٤ٞ أٟ ؾعٌ ي٘ هٛظ
 .  ٚايطاعات ٚايعبازات

 :  ايطادض

 إٔ ؾٝ٘ ٜؿذلط ٫ٚ ، َِٗ أَط يهٌ اـطٚز ي٘ هٛظ أْ٘ ، ايؿاؾع١ٝ إيٝ٘ شٖب َٚا ، ا٭قشاب عٓس ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 .  شيو ؾً٘ أًٖ٘ عٓس ا٭نٌ ؾطط أٚ ، أًٖ٘ عٓس إبٝت ططؾ ؾًٛ ، ا٫عتهاف ٜٓاٗ أ٫ ايؿطط بٌ ، قطب١ ٜهٕٛ

ٍاعتهاُؾ٘ َؾػٳسٳ َؾطٵٕز ٗ ٚٳطٹ٧ٳ ٚإٕ: اهلل ضٓ٘ قا  . 
 : ا٫عتهاف َؿػسات

 . ايكٛض٠ تهتٌُ ست٢ أخط٣ ػا٥ٌَ ٚغٓصنط ، اؾُاع َػأي١ إ٫ ٜصنط مل ٚإ٪يـ ، ا٫عتهاف إؾػاز َػا٥ٌ ٖصٙ

 .  باٱْاع ٖٚصا ، ٚؾػس اعتهاؾ٘ بطٌ إعتهـ داَع إشا

 ْل اٯ١ٜ ٖصٙ إٔ ، ٚغرلٙ ايطدلٟ شنط ، {إػادس ٗ عانؿٕٛ ٚأْتِ تباؾطٖٚٔ ٫ٚ} تعاٍ اهلل قٍٛ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ، ايدل عبس ٚابٔ ، سعّ ٚابٔ ، إٓصض ٔاب اؾُاع ؼطِٜ ع٢ً اٱْاع ْكٌ ٚقس ، غرلٙ باؾُاع ًٜٚشل ، اؾُاع ٗ

 .  ايعًِ أٌٖ َٔ نبرل٠ ٚفُٛع١ ، ٚايٟٓٛٚ ، قسا١َ ٚابٔ ، ٚايكططيب

 .  ٜبطً٘ ٚ ا٫عتهاف ٜؿػس ؾإْ٘ ، قطَا اؾُاع نإ يٛ ست٢ ، ْاع نٌ اؿهِ ٖصا ٜٚؿٌُ

 ٚابٔ ، ايطظام عبس أخطد٘( اعتهاؾ٘ بطٌ إعتهـ داَع إشا: ) قاٍ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ ابٔ عٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 .   َؿًض ابٔ قشش٘ ، قشٝض بإغٓاز ؾٝب١ أبٞ

 ٚقس ٜكٝسٙ، ٚمل ، ايه٬ّ أطًل إ٪يـ ٭ٕ ؛ ْاغٝا نإ ٚيٛ ، ٜؿػس ا٫عتهاف إٔ:  اهلل ضٓ٘ إ٪يـ ن٬ّ ٚظاٖط
 :  قٛيٌ ع٢ً اعتهاؾ٘ ٜؿػس ٌٖ ْاغٝا إعتهـ داَع يٛ ؾُٝا ايؿكٗا٤ اختًـ

 َٔ ايكشٝض ع٢ً ٚاؿٓاب١ً ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، اعتهاؾ٘ ؾػس ْاغٝا إعتهـ داَع إشا أْ٘:  ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 .  إصٖب

 :  أزيتِٗ
 .  َطًك١ اٯ١ٜ دا٤ت ؾكس ، {إػادس ٗ عانؿٕٛ ٚأْتِ تباؾطٖٚٔ ٫ٚ} تعاٍ اهلل قٍٛ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 .  عُسا أٚ غٗٛا َٓ٘ ناـطٚز ، إؾػازٙ ٗ ٚغٗٛٙ عُسٙ ؾٝػتٟٛ ، هافا٫عت ٗ قطّ أَط أْ٘:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 ٜبطٌ ؾإْ٘ ْاغٝا خطز إشا أْ٘ ع٢ً ايسيٌٝ َا ، ؾٝٗا كتًـ َػأي١ ع٢ً قٝاؽ ٭ْ٘ ؛ ٜكض ٫ ايكٝاؽ ٖصا بإٔ: ْٛقـ 
 ٚيصا ، {أخطأْا أٚ ْػٝٓا إٕ ت٪اخصْا ٫ ضبٓا} ْػٝاْ٘ ٗ اٱْػإ عٔ إ٪اخص٠ ضؾع قس ٚدٌ عع ٚاهلل ؟ اعتهاؾ٘

 ، أضاز إٕ شنط إشا ٜعٛز بٌ ، اعتهاؾ٘ ٜبطٌ مل ْاغٝا َعتهؿ٘ َٔ خطز يٛ اٱْػإ إٔ:  ايعًِ أٌٖ أقٛاٍ َٔ ؾايطادض
 .  قطع٘ ي٘ ْؿٌ أْ٘ باعتباض ا٫عتهاف ٜٚبطٌ ؾٝصٖب ٜصٖب إٔ أضاز ٚإٕ

 ، اؿٓاب١ً ٚبعض ، ٚايعاٖط١ٜ ، ايؿاؾع١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، اعتهاؾ٘ ٜبطٌ مل ْاغٝا إعتهـ داَع إشا أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ
 . ت١ُٝٝ بٔ ناجملس
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 :  أزيتِٗ

 اـطأ أَيت عٔ ضؾع اهلل إٕط قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ ابٔ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
:  قايٛا ، ا٭يباْٞ ٚقشش٘ ، ايٟٓٛٚ ٚسػٓ٘ ، ٚايساضقطين ، َاد٘ ابٔ أخطد٘ ، صعًٝ٘ اغتهطٖٛا َٚا ٚايٓػٝإ
 .  إ٪اخص٠ عٓ٘ ضؾعت ؾكس ْاغٝا اَطأت٘ داَع إشا ٚاٱْػإ

 ٖٛ ٖصا ٗ اٱْػإ عٔ إطؾٛع ؾإٕ ، سػٓا نإ أٚ قض ٚإٕ ، نعٝـ اؿسٜح بإٔ:  باؿسٜح ا٫غتس٫ٍ ْٛقـ
 .  ٜبطٌ ؾإْ٘ ايعٌُ أّ ، ٚاٱثِ إ٪اخص٠

 ْاغٝا ؾطب أٚ أنٌ َٔط قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب إٔ ، كٝاّاي ٗ دا٤ قس ٭ْ٘ ؛ قشٝض غرل ٖصا بإٔ: ٚأدٝب
 .  قشٝض ايعٌُ إٔ ٚشنط ، إ٪اخص٠ عسّ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ؾصنط ، صٚغكاٙ اهلل أطعُ٘ ؾإِا قَٛ٘ ؾًٝتِ

 .  ايؿطز زٕٚ نإباؾط٠ ، ا٫عتهاف تؿػس ؾ٬ ، ايكّٛ تؿػس ٫ َباؾط٠ أْٗا:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 ، ا٭قشاب بعض َِٚٓٗ ايعًِ أٌٖ َٔ إٔ تكسّ يهٔ ، ايطادض ٖٛ ٖصا ْعِ ؛ ؾٝٗا كتًـ َػأي١ اغتس٫ٍ اٖٚص
 .  بصيو ٜٚ٪اخص ، ايهؿاض٠ ٚعًٝ٘ ، ٜؿػس قَٛ٘ ؾإٕ ْاغٝا ضَهإ ْٗاض ٗ اَطأت٘ داَع يٛ ايطدٌ إٔ ٜطٕٚ

 :  ايطادض

 عٔ إ٪اخص٠ ْؿ٢ قس ٚدٌ عع اهلل ٭ٕ ؛ قشٝض اعتهاؾ٘ إٕؾ ، ْاغٝا اَطأت٘ إعتهـ داَع إشا أْ٘ ، ايجاْٞ ايكٍٛ ٖٛ
 ضؾع أزي١ ٚيبك١ٝ ، ؾعًت قس:  ٚدٌ عع ايطب ؾكاٍ {أخطأْا أٚ ْػٝٓا إٕ ت٪اخصْا ٫ ضبٓا} ٚع٬ دٌ ؾكاٍ ايٓاغٞ
 .  ايٓاغٞ عٔ اؿطز

 اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ ٖرلْا إيٝ٘ شٖب ايصٟ ٖٛ ٖٚصا ، اعتهاؾ٘ ساٍ داَع َٔ ع٢ً نؿاض٠ ٫ أْ٘ إ٪يـ ن٬ّ ٚظاٖط
 ٖٚٛ) اهلل ضٓ٘ إٓصض ابٔ قاٍ ست٢ ، إصٖب َٔ ايكشٝض ع٢ً ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ ، عًِٝٗ

 إهًـ ًٜعّ ؾ٬ ، ايؿطع بأقٌ ػب مل عباز٠ ٭ْٗا ؛( ايؿكٗا٤ ْٝع قٍٛ ٖٛ) إاٚضزٟ ٜٚكٍٛ( ايعًِ أٌٖ أنجط قٍٛ
 إهًـ بإيعاّ ٚدب ؾإِا ٚدب ٚإشا ، ٫ ؟ ايؿطع بأقٌ ٚادب ٖٛ ٌٖ ايٓصض ، ايٓٛاؾٌ نػا٥ط ، نؿاض٠ بإؾػازٖا

 إٔ ّهٔ ٫ٚ ، ايتهًٝـ ٚعسّ ايص١َ بطا٠٤ ٚا٭قٌ ، ايهؿاض٠ ٚدٛب ع٢ً ٜسٍ زيٌٝ مث١ يٝؼ ٚ٭ْ٘ ؛ إٜاٙ ْؿػ٘
 .  بسيٌٝ إ٫ ؾ٦ٝا اٱْػإ ٜػطّ ٫ٚ ، ايتهًٝـ ع٢ً زيٌٝ ٜكّٛ ست٢ بؿ٤ٞ اٱْػإ ٜهًـ

 قٝاغا ؛ اؿاٍ ٖصٙ ٗ ايهؿاض٠ عًٝ٘ ػب أْ٘ إٍ ، ايكانٞ اختاضٖا ضٚا١ٜ ٗ ٚاؿٓاب١ً ، ٚايعٖطٟ ، اؿػٔ ٚشٖب
 .  ٚاؿر ايكّٛ ٗ ايٛط٤ ع٢ً

 قٝاّ ٗ اَطأت٘ داَع ايطدٌ إٔ ؾًٛ ٚيصا ؛ ا٫عتهاف ٚبٌ ٚايكٝاّ ٚايعُط٠ اؿر بٌ ؾطم ، ايؿاضم َع قٝاؽ ٖٚصا
 ايكها٤ ٗ داَع ؾًٛ ٚيصا ، اْتٗاى ٫ ٖٚٓا ، ضَهإ ؾٗط سط١َ باْتٗاى َطتبط١ ايهؿاض٠ ٭ٕ ؛ عًٝ٘ نؿاض٠ ؾ٬ ايٓؿٌ

 .  ٚادب ايكّٛ إٔ َع ، نؿاض٠ عًٝ٘ تهٔ مل

 :  ايطادض

 . ايسيٌٝ يعسّ ٚشيو ، اعتهاؾ٘ ساٍ داَع َٔ ع٢ً نؿاض٠ ٫ أْ٘ عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ عا١َ إيٝ٘ شٖب َا
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 زٕٚ إباؾط٠) اعتهاؾ٘ ٜؿػس ٫ ؾإْ٘ إطأ٠ باؾط إشا إعتهـ إٔ( اعتهاؾ٘ ؾػس ؾطز ٗ ٚط٧ ٚإٕ) إ٪يـ ن٬ّ ٚظاٖط
 ( . ايؿطز

 :  أسٛاٍ شلا إطأ٠ َٚباؾط٠

 إ٫ ، اتؿاقا اعتهاؾ٘ ٜبطٌ ؾ٬ ، غٝب١ َٔ يكسَٚٗا أٚ ؾؿك١ ٚايتكبٌٝ نإؼ ، ؾ٠ٛٗ بػرل إطأ٠ ٜباؾط إٔ:  ا٭ٍٚ اؿاٍ
 ، ٚاسس٠ بكؿ١ اؾٛاظ ٚىل ، اعتهاؾ٘ ٜؿػس ؾإْ٘ ، ؾ٠ٛٗ بػرل ٚيٛ ، إطأ٠ باؾط إشا أْ٘ ضأ٣ سعّ ابٔ ؾإٕ ، سعّ ابٔ

 يكٍٛ إٓع عُّٛ ع٢ً ٜبك٢ ؾإْ٘ شيو غ٣ٛ َٚا ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ايجابت١ ٭ْٗا ؛ ايذلدٌٝ  قؿ١ ٖٚٞ
 بػرل أّ بؿ٠ٛٗ ناْت غٛا٤ ، ا٭ْٛاع يهٌ عا١َ ٚإباؾط٠ ، {ٕػادسا ٗ عانؿٕٛ ٚأْتِ تباؾطٖٚٔ ٫ٚ} تعاٍ اهلل

 .  َطدٛح قٍٛ ٖٚٛ ، ؾ٠ٛٗ

 تكبًٝٗا أٚ ، ٜسٖا َؼ:  َجٌ ، اعتهاؾ٘ ٜؿػس مل ؾ٠ٛٗ زٕٚ َٔ إطأ٠ باؾط إشا إعتهـ إٔ ٜطٕٚ:  ايعًِ أٌٖ ٚعا١َ
 ع٢ً أقشابٓا اتؿل) اهلل ضٓ٘ ايٟٓٛٚ قاٍ ، بٗا ٚض١ٓ ؾؿك١ قبًٗا أٚ ، غؿط َٔ قاز١َ يهْٛٗا قبًٗا أٚ ، ؾ٠ٛٗ بسٕٚ

 (. شيو ٚمٛ غؿط َٔ يكسَٚٗا أٚ ، ٚاٱنطاّ ايؿؿك١ غبٌٝ ع٢ً ٚايكب١ً بايٝس ، ؾ٠ٛٗ بػرل إباؾط٠ يًُعتهـ هٛظ أْ٘

 : اؾٛاظ ع٢ً ٜٚسٍ
 إيٞ ٜسْٞ ، اعتهـ اإش ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ نإ: ) قايت ، عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 .   ؾ٠ٛٗ ب٬ َؼ ٭ْ٘ ؛ اعتهاؾ٘ ٗ شيو ٜ٪ثط ٚمل ، ُػ٘ إٔ ايذلدٌٝ َٔ ًٜٚعّ ، عًٝ٘ َتؿل( ؾأضدً٘ ضأغ٘

 يٛ ، ؾ٠ٛٗ بسٕٚ إباؾط٠ دٛاظ ٗ ايكّٛ َجٌ ؾٝهٕٛ ، اؾُاع َٔ إٓع ٗ ايكّٛ َجٌ ا٫عتهاف إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ابٔ ، خ٬ف ؾؿٝ٘ بؿ٠ٛٗ نإ ٚإشا ، هٛظ ْعِ ؟ شيو ي٘ هٛظ ٌٖ ، ؾ٠ٛٗ سٕٚب باؾطٖا أٚ اَطأت٘ َؼ ايكا٥ِ إٔ

 ، عٓ٘ اهلل عؿا!  اعتهاؾ٘ ٜبطٌ باؾطٖا إشا أْ٘ ٜط٣ ٖٚٓا ، ٜباؾطٖا ٚإٔ اَطأت٘ ايطدٌ ٜكبٌ إٔ اغتشباب ٜط٣ سعّ
 ٖٚٓا ، ٜػتشب:  قاٍ ، ٚباؾط عا٥ؿ١ سسٜح ٗ ايٓيب قبٌ ٕا ، ايٓل ظاٖط ٜأخص ، ظاٖطٟ ٖٛ ، ايٓل َع ٜسٚض يهٓ٘

 ايذلدٌٝ َٔ عا٥ؿ١ سسٜح ٗ دا٤ َا إ٫ ، هٛظ ٫:  قاٍ( إػادس ٗ عانؿٕٛ ٚأْتِ تباؾطٖٚٔ ٫ٚ) تعاٍ قاٍ ٕا
 .  ؾكط

 . ؼطّ٘ ٗ عًِٝٗ اهلل ض١ٓ ايعًِ أٌٖ بٌ خ٬ف ؾ٬ ، بؿ٠ٛٗ إطأ٠ إعتهـ ٜباؾط إٔ:  ايجا١ْٝ اؿاٍ

 . {إػادس ٗ عانؿٕٛ ٚأْتِ تباؾطٖٚٔ ٫ٚ} تعاٍ اهلل قٍٛ عُّٛ ٗ زخٛي٘:  ايسيٌٝ

 . ٚغرلِٖ ، نجرل ٚابٔ ، قسا١َ ٚابٔ ، ايؿاؾعٞ إاٚضزٟ ا٫تؿام سه٢ ٚقس
 : بؿ٠ٛٗ بإباؾط٠ ا٫عتهاف بط٬ٕ

 :  قػُإ ؼتٗا إػأي١ ٖصٙ ؟ ا٫عتهاف بط٬ٕ بؿ٠ٛٗ إباؾط٠ ع٢ً ٜذلتب ٌٖ

 .  ؾٝٓعٍ ٠ٛبؿٗ ٜباؾط إٔ:  ا٭ٍٚ ايكػِ

 .  اؿاٍ ٖصٙ ٗ ٜؿػس اعتهاؾ٘ إٔ ع٢ً ا٭ضبع١ ا٭١ُ٥ اتؿل ؾكس
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 : أزيتِٗ

 . {إػادس ٗ عانؿٕٛ ٚأْتِ تباؾطٖٚٔ ٫ٚ} تعاٍ اهلل قٍٛ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 .  اعتهاؾ٘ ؾبطٌ ، يصات٘ عٓ٘ َٓٗٝا قطَا ؾع٬ ؾعٌ ٭ْ٘:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 .  أْعٍ ٚيٛ اعتهاؾ٘ ٜبطٌ ٫ أْ٘ إٍ ، ٚد٘ ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، إٓصض ٔٚاب ، نعطا٤ ، ايعًِ أٌٖ بعض ٚشٖب

 .  ٜٓعٍ ؾ٬ بؿ٠ٛٗ ٜباؾط إٔ:  ايجاْٞ ايكػِ

 ٫ٚ} تعاٍ اهلل قٍٛ ٗ اخت٬ؾِٗ ٖٛ ضؾس ابٔ شنط نُا اـ٬ف ٚغبب ، ايعًِ أٌٖ ؾٝٗا اختًـ إػأي١ ٖصٙ
 يؿغ إٕ أّ ؟ زْٚ٘ َٚا اؾُاع ؾٝؿٌُ ، عاّ اٯ١ٜ ٗ ٠إباؾط يؿغ ٌٖ ، {إػادس ٗ عانؿٕٛ ٚأْتِ تباؾطٖٚٔ

 َٔ ا٭خط٣ ا٭قػاّ ؾٝ٘ زخًت ، إباؾط٠ أْٛاع ؾُٝع عاّ أْ٘ ضأ٣ َٔ ؟ غٛاٙ زٕٚ باؾُاع خام اٯ١ٜ ٗ إباؾط٠
 :  قٛيٌ ع٢ً ؾاختًؿٛا ، باؾُاع إ٫ اعتهاؾ٘ ٜؿػس ٫:  قاٍ باؾُاع خك٘ َٚٔ ، اخل ،، ٚإؼ ايتكبٌٝ

 ايٛد٘ ٗ ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، اعتهاؾ٘ ٜؿػس مل ٜٓعٍ ؾًِ بؿ٠ٛٗ إعتهـ باؾط إشا أْ٘:  ا٭ٍٚ كٍٛاي
 . اؿٓاب١ً عٓس إصٖب ٖٚٛ ، ا٭قض
 : أزيتِٗ

 .  بايسيٌٝ طٛيب ايعبازات َٔ عباز٠ أبطٌ َٚٔ ، ايبط٬ٕ ٫ ، ايكش١ ايعباز٠ ٗ ا٭قٌ ٭ٕ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 .  اؿر ٚنصا ، ا٫عتهاف ؾُجً٘ ، ٜٓعٍ مل إشا بؿ٠ٛٗ بإباؾط٠ ٜؿػس ٫ ايكّٛ إٔ:  جاْٞاي ايسيٌٝ

 .  اهلل ضِٓٗ إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ، اعتهاؾ٘ بطٌ ٜٓعٍ ؾًِ بؿ٠ٛٗ إعتهـ باؾط إشا أْ٘:  ايجاْٞ ايكٍٛ

 ؾأؾػست ، قط١َ َباؾط٠ ْٗاإ:  قايٛا ،  {إػادس ٗ عانؿٕٛ ٚأْتِ تباؾطٖٚٔ ٫ٚ} تعاٍ اهلل أقٍٛ :زيًِٝٗ
 .  ا٫عتهاف

 :  ايطادض

 .  اعتهاؾ٘ ٜبطٌ مل ٜٓعٍ ٚمل بؿ٠ٛٗ إطأ٠ باؾط إشا إعتهـ إٔ ، أعًِ ٚاهلل ا٭ٍٚ ايكٍٛ ٖٛ

 : إعتهـ اغتُٓا٤

 .  ؾكط ايطادض غٓأخص يصا ، نجرل٠ َػا٥ٌ ؼت٘ ايباب ٖصا

 ٜططسٕٛ اهلل ضِٓٗ ٚايؿكٗا٤ ايعًُا٤ ، ؾ٤ٞ نٌ تكٛض ؟ اَطأت٘ هاَع َعتهـ ؟ ٜػتُين َعتهـ:  قا٥ٌ ٜكٍٛ قس
 تكع قس ، يًػا١ٜ ٚقطٜب١ ، دسا َتكٛض٠ ايٛقٛع قه١ٝ إٕ ثِ ، آخط أَط ٖصا ، تكع ٫ أٚ تكع ٌٖ ، ايٓعط بػض إػا٥ٌ

 .  ؟ ٫ ملٳ ،

 .  اعتهاؾ٘ ؾػس ؾأْعٍ إعتهـ اغت٢ُٓ إشا:  اؾُٗٛض

 ٜبطٌ ٫ ، ايكٝاّ ٗ نُا ، إايه١ٝ غ٣ٛ اؾُٗٛض ضأٟ ٖٚٛ ، اعتهاؾ٘ ٜؿػس ٫ بايتؿهرل أْعٍ َٔ إٔ:   ايطادض
 .  ايبط٬ٕ ٜطٕٚ ؾإِْٗ ، إايه١ٝ عٓس إ٫ بايتؿهرل قَٛ٘

 ٜطٕٚ إايه١ٝ ،  إايه١ٝ إ٫ اؾُٗٛض ضأٟ ٖٚٛ ، اعتهاؾ٘ ٜؿػس ٫(  ا٭ٍٚ ايٓعط٠) بايٓعط أْعٍ َٔ إٔ:  ٚايطادض
 .  ٍٚا٭ بايٓعط٠ ست٢ اٱبطاٍ
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 .  ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ ايبط٬ٕ ٜط ٚمل ، ٚاؿٓاب١ً ، إايه١ٝ ضأٟ ٖٚٛ ، اعتهاؾ٘ ٜؿػس ؾأْعٍ ايٓعط نطض َٔ إٔ:  ايطادض

 اؾُٗٛض ضأٟ ٖٚصا ، إػذس َٔ اـطٚز ًٜٚعَٗا ، اعتهاؾٗا ٜبطٌ مل ْؿػت أٚ سانت إشا إعتهؿ١ إٔ:  ايطادض
 اعتهاؾٗا ٚأنًُت ، ضدعت طٗطت إشا أْٗا ٚايطادض ، تطٗط ست٢ بٝتٗا إٍ تطدع أْٗا ٚايطادض ، اؿٓؿ١ٝ غ٣ٛ

 .  اؿٓاب١ً ضأٟ ٖٚصا ، ايٛادب

 ايػهط بٌ ٜؿطقٕٛ ؾإِْٗ ، اؿٓؿ١ٝ غ٣ٛ ايعًِ أٌٖ ْٗٛض عٓس اعتهاؾ٘ بطٌ عصض ب٬ غهط إشا إعتهـ إٔ:  ايطادض
 .  ٜبطٌ ٫ ايًٌٝ ٗ غهط ٚإشا ، ؾ٘اعتها بطٌ ايٓٗاض ٗ غهط إشا ، ايًٌٝ ٗ ٚايػهط ايٓٗاض ٗ

 غ٣ٛ اؾُٗٛض ضأٟ ٖٚٛ ، اعتهاؾ٘ ٜبطٌ مل ٚاي١ُُٝٓ نايػٝب١ ، ايصْٛب نبا٥ط َٔ نبرل٠ ؾعٌ إشا إعتهـ إٔ:  ايطادض
 .  إايه١ٝ

 ، خط٠ٚاٯ ٚايسْٝا ايسٜٔ ٗ ايسا١ُ٥ ٚإعاؾا٠ ٚايعاؾ١ٝ ايعؿٛ اهلل ْػأٍ - اعتهاؾ٘ بطٌ إعتهـ اضتس إشا:  ايطادض
 َٔ ٚأدطْا ، نًٗا ا٭َٛض ٗ ٚخاُتٓا عاقبتٓا ٚأسػٔ ، قّٝٛ ٜا سٞ ٜا ، ًْكاى ست٢ ٚايػ١ٓ اٱّإ ع٢ً ثبتٓا ايًِٗ
 ، ٚايؿاؾع١ٝ ، ٚإايه١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب ٚإيٝ٘ ، اعتهاؾ٘ بطٌ إعتهـ اضتس إشا - ايٓاض عصاب َٚٔ ايسْٝا خعٟ

 .  شيو بػرل ، باغتٗعا٤ ، به١ًُ سٜطت قس ؟ إعتهـ ٜطتس ٚقس ، ٚاؿٓاب١ً

 ٍ٘ٹ ٫ َا ٚادتٓابٴ بايُكطٳبٹ اؾتػاُي٘ ٜٚٴػٵتٳشٳبټ: اهلل ضٓ٘ قا  . ٜٳعٵٓٹٝ

 ، ٚايتسبط ، ايتؿهط:  َجٌ ، قاقط ْؿعٗا اييت ايكطب ٜؿعٌ ، ٚدٌ عع اهلل إٍ تكطب٘ اييت بايطاعات ٜؿتػٌ إٔ ٜػتشب
 ايكاؿ١ ا٭عُاٍ َٔ شيو ٚغرل ، ٚا٫بتٗاٍ ، ٚا٫غتػؿاض ٚايتٛب١ ، ٚايسعا٤ ، ٚايك٠٬ ، ٚايصنط ، يكطإٓا ٚقطا٠٤
 ٚقت ٗ ايكاؿ١ ا٭عُاٍ َٔ ٜػتهجط ٚإٔ ايكطب وكٌ إٔ أدٌ َٔ اعتهـ إِا ٭ْ٘ ؛ ٚدٌ عع اهلل إٍ إس١ْٝ

 ٜطعِ ٫ٚ ، أًٖ٘ ٜٚٛقغ يًٝ٘ ٚوٝٞ ، ا٦ٕعض ٜؿس طايعؿ زخًت إشا ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب نإ ٚشلصا ؛ اعتهاؾ٘
 . إعتهـ ٜهٕٛ ٖهصا ، ايكبض عًٝ٘ ٜطًع إٔ إٍ ٚشنط ٚزعا٤ ٚق٠٬ قطا٠٤ بٌ ايًٌٝ ٗ ٖٛ بٌ ، يًٝ٘ ٗ َْٛا

 َٔ تأخص ٫ اييت إتعسٟ ايٓؿع شات ا٭عُاٍ أَا:  اؾٛاب ؟ إتعسٟ ايٓؿع شات ايكطبٴ ايكطب ٖصٙ ٗ ٜسخٌ ٌٖٚ
 ٫ ؾٗصٙ..... إيكا٩ٙ أٚ ايػ٬ّ ضز ، إٓهط عٔ ٚايٓٗٞ ، بإعطٚف ا٭َط َجٌ ، ؾٝٗا إؾهاٍ ٫ ؾٗصٙ ٚقتا ْػإاٱ

 ٚايتأيٝـ ايعًِ ٚتعًِٝ ايكطإٓ نإقطا٤ ، ٚقتا تأخص اييت ، ايٓؿع إتعس١ٜ ا٭عُاٍ عٔ ايه٬ّ إِا ، ؾٝٗا إؾهاٍ
 ايسضٚؽ ٱيكا٤ ؾطق١ ي٘ تٗٝأ َج٬، اؿطّ ٗ َعتهؿا عإا ٜهٕٛ نإٔ احملانطات ٚإيكا٤ َٚطادعتٗا ايسضٚؽ ٚتكشٝض

 ؾٌٗ ، قبًٗا أٚ ايذلاٜٚض ق٠٬ بعس يًٓاؽ ٚزضٚغا قانطات ًٜكٞ إٔ َٓ٘ ٚطًب إػذس ٗ نإ أٚ ؟ اؿطّ ٗ
 :  قٛيٌ ع٢ً ايػًـ بٌ خ٬ف ؾٝٗا إػأي١ ٖصٙ ؟ إتعسٟ ايٓؿع شات ا٭َٛض بٗصٙ ٜؿتػٌ

 ضأٟ ٖٚٛ ، ٚايؿاؾع١ٝ ، اؿٓؿ١ٝ شٖب إيٝ٘ ، إتعسٟ ايٓؿع شات بايكطب ٜؿتػٌ إٔ يًُعتهـ ٜؿطع أْ٘ : ا٭ٍٚ ايكٍٛ
 . ٚا٭ٚظاعٞ ، عطا٤

 : أزيتِٗ
 بٌ ، ٚغرلُٖا ٚايتػبٝض نايك٠٬ ، يًُعتهـ ؾاغتشبت ، طاعات إتعسٟ ايٓؿع شات ايعبازات ٭ٕ : ا٭ٍٚ ايسيٌٝ

 .   ايكاقط ايٓؿع شات ايعبازات َٔ أععِ إتعسٟ ٓؿعاي شات ايعبازات ْؿع ٜهٕٛ ايػايب ٗ
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 ، ايٛادبات بعس ٚايطاعات ايكطب أؾهٌ ٖٛ ، ب٘ ٜتعبس َا أؾهٌ ٖٛ ، اؾ١ًُ ٗ ٚايتعًِٝ ايعًِ إٔ : ايجاْٞ ايسيٌٝ
 ؾهٌأ إٔ ٜطٕٚ ٚايؿاؾع١ٝ ، اهلل غبٌٝ ٗ اؾٗاز ؾ٤ٞ أؾهٌ إٔ ٜطٕٚ ٚاؿٓاب١ً ، ٚإايه١ٝ اؿٓؿ١ٝ َصٖب ٖٛ نُا

 .  اؾ١ًُ ٗ ٖصا ، ٚتعًُٝ٘ ايعًِ تعًِ ٖٚٛ ، ٚإايه١ٝ اؿٓؿ١ٝ إيٝ٘ شٖب َا ايطادض إٔ تكسّ ٚقس ، ايك٠٬ ؾ٤ٞ
 ، إايه١ٝ شٖب إيٝ٘ ٚ ، إتعسٟ ايٓؿع شات بايكطب ٜؿتػٌ إٔ يًُعتهـ ٜػتشب ٫ٚ ٜؿطع ٫ أْ٘: ايجاْٞ ايكٍٛ

 . ٚاؿٓاب١ً
 : أزيتِٗ. 

 ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً عٓ٘ ٜٓكٌ ٚمل ، ا٭ٚاخط ايعؿط ٜعتهـ نإ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً يبايٓ إٔ:  ا٭ٍٚ ايسيٌٝ
 ٗ ٖٚٛ ، ايكطإٓ ٜكطأ ٜكًٞ ، عًٝ٘ إكتكط٠ احمله١ بايعبازات ٜتعبس نإ بٌ ، إتعسٟ ايٓؿع شات بايعبازات ا٫ؾتػاٍ

 .  اعتهاؾ٘ ؾذل٠ ٗ ٚايتعًِٝ اؿًكات ٜكِٝ نإ أْ٘ ٜٓكٌ ٚمل ، َٓ٘ ىطز َا ، إػذس

 َع نإ إْ٘ ثِ ، ٚعًُ٘ أؾتاٙ ، ؾت٣ٛ َٓ٘ ٜطًب ايػا٥ٌ دا٤ٙ إشا نإ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب بإٔ:  ٜٓاقـ 
 زا١ُ٥ ايعًِ سًل ، سٛي٘ ٚايٓاؽ ، إػذس ٗ زا٥ُا ٖٛ ، نبرل٠ بايٓاؽ ايتكا٥٘ ؾطق١ ٚناْت ، ًْتِٗ ٗ ايٓاؽ

ـٹِ ايًكا٤ أقبض ، ٚتؿطقٛا ايٓاؽ ابتعس ٕا ، انطاؿ ظَآْا ٗ يهٔ ، َع٘ َػتُط٠  ٚأسٝاْا ، ٜهٕٛ َا أقعب َٔ بايعاي
 اييت ايهبرل٠ إػادس ٚست٢ ، إسْٞ أٚ إهٞ اؿطّ ٗ ايعامل ٜهٕٛ نإٔ ، إٛاغِ ٗ إ٫ بايعامل ايًكا٤ ٜتٝػط ٫ قس

 ، بايٓاؽ ا٫يتكا٤ ٗ ايؿطم أععِ َٔ ؾتهٕٛ ، عًِٝٗ ايٓاؽ هتُع ، اؿػ١ٓ ا٭قٛات شٟٚ ايكطا٤ بعض ؾٝٗا ٜهٕٛ
 عٗس ٗ نإ َٔ ٜكاضْٕٛ ٫ ، ايعًِ ٗ ايطغب١ ٗ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ظَٔ ٗ نايٓاؽ يٝػٛا اٯٕ ٚايٓاؽ

 ، اؿًل ٚوهطٕٚ ، ايعًِ ٜطًبٕٛ ناْٛا ايصٜٔ ، عِٓٗ اهلل ضنٞ ، ايهطاّ ايكشاب١ َٔ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب
 .   َٓٗا ّٓع ايصٟ ؾُا اهلل إٍ بٗا ٜتكطب عبازات أْٗا ا٭قٌ إٔ زاّ َا:  ؾٝكاٍ ، ٚفايػ٘  ايٓيب خطب ُعٕٜٛٚػ

 .  ٚايك٠٬ نايطٛاف ، شيو ؾٝٗا ٜػتشب ؾًِ ، إػذس ؾططٗا َٔ عباز٠ ا٫عتهاف إٔ:  ايجاْٞ ايسيٌٝ

 ؾ٬ ، ٚأشناضٖا باـؿٛع ايعبس ؾٝٗا ٜؿتػٌ ؾايك٠٬ ، ا٫عتهاف ٚبٌ ٚايك٠٬ ايطٛاف بٌ ؾطقا مث١ بإٔ:  ْٛقـ
 ؾايكٝاؽ ، صيؿػ٬ ايك٠٬ ٗ إٕط ٜكٍٛ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٚايٓيب ، َتعس ْؿع شات طاعات ؾٝٗا ٜهٕٛ إٔ ّهٔ
 ايصٟ ايصنط ، ٚأزعٝت٘ أشناضٙ ٘ي ٚايطٛاف ، ٜػرل٠ تهٕٛ ؾذلت٘ ؾإٕ ، ايطٛاف ٚنصا ، ايؿاضم َع قٝاؽ ايك٠٬ ع٢ً
 ٫ ؟ بٗا َؿػٍٛ ٖٚٛ َتعس١ٜ عباز٠ ؾٝٗا تهٕٛ ؾهٝـ ، أشناض شات بعباز٠ َؿػٍٛ ؾٗٛ ، ٚاؿذط ايُٝاْٞ ايطنٔ بٌ

 .  ايكٝاؽ ٖصا ٜكض

 ٖصٙ ٗ ي٘ ٜػتشب ؾإْ٘ ، إتعسٟ ايٓؿع شات ايكطب ايعبس ٜؿعٌ إٔ ٜكتهٞ اؿاٍ نإ إٕ ، يًشاٍ ٜٓعط إٔ : ا٭قطب
 ؾإْ٘ ، إتعسٟ ايٓؿع شات ايعباز٠ بٌ أٚ ا٫عتهاف بٌ ىرل إٔ إٍ ا٭َط ٚقٌ يٛ ست٢ ، ٜعتهـ مل يٛ ست٢ ، اؿاٍ

 قانطات٘ إٍ أٚ ، تعًُٝ٘ إٍ ايٓاؽ وتاز ايصٟ نايعامل ، إتعسٟ ايٓؿع شات ايعبازات ع٢ً ٜٚكتكط ، ٜعتهـ ٫
 .  ٚزعٛت٘ ٚعع٘ ٗ باضعا ٜهٕٛ ايصٟ ايساع١ٝ أٚ ايٛاعغ أٚ ، اـطٝب أٚ ، ٚتصنرلٙ

 ٜٚعًِ ٜٚصنط ٜسعٛ ، ا١ُٕٗ ٖصٙ ٜ٪زٟ شيو َٚع َعتهؿا َػذسٙ ٗ ٜهٕٛ ؟ بُٝٓٗا اؾُع َٔ إاْع َا:  ٜكاٍ أٚ
 إيكا٤ ٜٚأيـ ٜتعٛز ايصٟ ايعامل إٕ بٌ ، ايعباز بٗا ٜٓتؿع اييت عع١ُٝ عبازات ٖصٙ ؟ اجملايؼ شلِ ٜٚعكس ٜٚؿتِٝٗ ايٓاؽ
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 ببعض تًصشٙ َٔ أنجط ايٓاؽ ٚيكا٤ ٚاٱيكا٤ بايتعًِٝ ٜتعبس ؾٗٛ ، تعًُٝ٘ ٗ عٝٓ٘ ٚقط٠ عبازت٘ ، حملانطاتٚا ايسضٚؽ
 َع ، ايجاْٞ ٫ختاض ٚزضٚغ٘ نتب٘ ٗ ٜهٕٛ إٔ ٚبٌ ايًٌٝ ٜكّٛ إٔ بٌ خرل ٚيٛ ، عًٝ٘ ايكاقط ايٓؿع شات ايعبازات
 ايعًُا٤ ع٢ً ايتعًِٝ ٚأثط ؟ ايعبازات بٗصٙ اٱْػإ ٜتعبس إٔ ْعإا ؾُا ، شيو ٗ ٚيصت٘ أْػ٘ هس يهٓ٘ ، عًٝ٘ قعٛبت٘
 اهلل ضٓ٘ نإ إِا ، ايعباز٠ بهجط٠ َؿٗٛضا يٝؼ اهلل ضٓ٘ َايو اٱَاّ نإ ، ٚايكّٛ ايك٠٬ ْؿٌ أثط َٔ أؾس ٚايطًب١

 ، ايتعبس نجط٠ ٗ نٗ٪٤٫ يٝؼ ، أٓس ناٱَاّ يٝؼ ، ايعباز َٔ نايؿهٌٝ يٝؼ ، إباضى نابٔ يٝؼ ، ٚايتعًِ ايعًِ ٗ
 ق٠٬ ست٢ ؾٓاّ ، عٝٓاٙ ؾػًبت٘ ، ٜٓتعطٙ باب٘ عٓس نإ ايكاغِ ابٔ إٔ ٜٓكٌ ، ٚتعًُٝا تعًُا ، ايعًِ ٗ ناْت ُٖت٘ يهٔ

 غرل ٖٚصا ، ايعؿا٤ بٛن٤ٛ ايؿذط ٜكًٞ غ١ٓ ٔػٕٛ ؾٝدو ؟ تٓاّ:  ٚقايت ، ؾهطبت٘ اٱَاّ أ١َ ؾدطدت ، ايؿذط
 .  ٚتعًُٝا تعًُا ، ايعًِ ٗ عُاضِٖأ أَهٛا أ١ُ٥ ، َػتػطب

ٍ٘ٹ ٫ َا ٚادتٓابٴ:  اهلل ضٓ٘ قا  . ٜٳعٵٓٹٝ

 ٫ َا تطن٘ إط٤ إغ٬ّ سػٔ َٔط ٖطٜط٠ أبٞ عٔ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً قاٍ نُا ، تُٗ٘ ٫ اييت با٭َٛض ٜؿتػٌ ٫ أٟ
 ٜٓؿػٌ ٚإٔ ، بٓؿػ٘ ٜٓؿػٌ إٔ يًُعتهـ ؾٝٓبػٞ ، بؿٛاٖسٙ قشٝض ٜحسس ٖٚٛ ، َاد٘ ٚابٔ ايذلَصٟ أخطد٘ص ٜعٓٝ٘

 ، ايكسض ي١ًٝ ٱزضاى َ٪٬َ ٜهٕٛ ٚإٔ ، إباضن١ ا٭ٚقات ٖصٙ ٗ ، ٚضٓت٘ َٚػؿطت٘ ٫َٛٙ عؿٛ ضادٝا ، ٚقطب٘ بأعُاي٘
 ، ٜعاض إٔ ٜكض عِْ ، ٚايعٜاضات ا٭سازٜح ٗ ٚقت٘ ّهٞ ؾ٬ ، ٚاستػابا إّاْا ٜكَٛٗا ٖٔ ٜهٕٛ إٔ ع٢ً سطٜكا

 ٗ نُا ، يٝكًبٗا َعٗا شٖب ثِ ، غاع١ ؼسث٘ َع٘ ٚدًػت ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قؿ١ُٝ ظاضت نُا
 ٖصا ا٭سازٜح ٖصٙ ٗ ٚقت٘ ّهٞ إٔ يهٔ ، ب٘ بأؽ ٫ َع٘ ٚاؿسٜح ، بٗا بأؽ ٫ إعتهـ ظٜاض٠ ، إؿٗٛض اؿسٜح

 .   أعًِ ٚاهلل ، ا٫عتهاف َككس ٖٛ يٝؼ
 . ايكاؿات تتِ بٓعُت٘ ايصٟ هلل ٚاؿُس
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