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َا اغيكقٛر بايؿضا٥ض ؟
 : ٖٞٚايعًِ بكغُ ١اغيٛاصٜح أ ٟؾك٘ اغيٛاصٜح َٚ ،عضؾ ١اؿغاب اغيٛفٌ إزي قغُتٗا بري َغتشكٗٝا .
سيا ٜٴغُ ٢ايعاصف بعًِ ايؿضا٥ض ؟
ٜٚغُ ٢ايعاصف بٗشا ايعًِ  :ؾاصم ّا ٚ ،ؾضٜناّ ٚ ،ؾضمّ ٝا .
أسنض ؾنٌ تعًُِ عًِ ايؿضا٥ض ؟
ٚقز سح فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ  ،عً ٢تعًُ٘ ٚتعً ُ٘ٝؼي أسارٜح َٓٗا  :سزٜح ابٔ َغعٛر َضؾٛعاّ  :تعًُٛا ايؿضا٥ض ٚعًُٖٛا ايٓاؼ
 ،ؾإْ ٞإَضَ ٩كبٛض ٚ ،إٕ ايعًِ عٝكبض ٚ ،تـيٗض ايؿذي ست ٢خيتًـ إثٓإ ؼي ايؿضٜن ١ؾ ٬جيزإ َٔ ٜؿقٌ بُٗٓٝا صٚا ٙأظيز
ٚايرتَشٚ ٟاؿانِ ٚ ،يؿـي٘ ي٘ ٚ .عٔ أبٖ ٞضٜضَ ٠ضؾٛعاّ  :تعًُّٛا ايؿضا٥ض ٚعًُٖٛا  ،ؾإْٗا ْقـ ايعًِ ٜٓ ٖٛٚ ،غ ٖٛٚ ، ٢أ ٍٚعًِ
ٜٓظع َٔ أَيت صٚا ٙإبٔ َاد٘ ٚايزاصقطين َٔ سزٜح سؿك بٔ عُض ٚ ،قز معؿ٘ طياعٚ . ١قاٍ عُض  ،صم ٞاهلل عٓ٘  :إسا ؼزثتِ
ؾتشزثٛا بايؿضا٥ض ٚ ،إسا هلٛمت ؾاهلٛا بايضَ.ٞ
أسنض َا خيضز َٔ تضن ١اغيٝت قبٌ تكغٚ ِٝتٛطٜع باق ٞايرتن ١عً ٢ايٛصث ١؟
ٚ.1إسا َات اٱْغإ بز َٔ ٤٣تضنت٘ بهؿٓ٘ ٚسٓٛط٘  ١ْ٪َٚػٗٝظ َٔ ٙصأؼ َاي٘  ،عٛا ٤نإ قز تعًل ب٘ سل صٖٔ أ ٚأصـ دٓا١ٜ
أ ٫ ٚنُا ٜكزّ اغيؿًػ بٓؿكت٘ عً ٢غضَا.٘٥
َٚ.2ا بك ٞبعز سيو تكتن َ٘ٓ ٢ر ٕٜٛاهلل تعازي نايظناٚ ، ٠ايهؿاصٚ ، ٠اؿر ايٛادب ٚ ،ايٓشص.
ٚ.3ر ٕٜٛاٯرَٝري نايكضض ٚ ،ايجُٔ ٚ ،ا٭دضٚ ، ٠ق ِٝاغيتًؿات  ،يكٛي٘ تعازي  َٔ :بعز ٚفٜٛ ١ٝف ٢بٗا أ ٚر ٜٔط ايٓغا11 : ٤ص قاٍ
عً ، ٞصم ٞاهلل عٓ٘ إٕ ايٓيب  ،فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ  ،قن ٢إٔ ايز ٜٔقبٌ ايٛف ١ٝصٚا ٙايرتَشٚ ٟابٔ َاد٘.
َٚ.4ا بك ٞبعز سيو تٓؿش ٚفاٜا َٔ ٙثًج٘ يٰ ، ١ٜإ ٫إٔ جيٝظٖا ايٛصث ، ١ؾتٓؿش َٔ طيٝع ايباق.ٞ
ثِ ٜكغِ َا بك ٞبعز سيو عًٚ ٢صثت٘ يٰٜات ؼي عٛص ٠ايٓغا.٤
ؾقٌ ٚأعباب اٱصخ ث٬ث١

أسنض أعباب اٱصخ ؟
ٚأعباب اٱصخ ث٬ث:١
.1ايٓغب أ : ٟايكضاب ١قضبت أ ٚبعزت  ،يكٛي ١تعازي ٚ :أٚي ٛا٭صساّ بعنِٗ أٚزي ببعض ط ا٭سظاب  6 :ص.
ٚ.2ايٓهاح ايقشٝض يكٛي٘ تعازي ٚ :يهِ ْقـ َا تضى أطٚادهِ طايٓغا12 : ٤ص اٯ.١ٜ
ٚ.3اي ٤٫ٛأ( :ٟايعتل)ؿزٜح ابٔ عُض َضؾٛعاّ  :اي ٤٫ٛؿُ ١نًشُ ١ايٓغب صٚا ٙابٔ سبإ  ٚاؿانِ ٚفشش٘ ٜٛ ٫ٚ .صخ بػري ٖشٙ
ايج٬ثْ . ١ك عً. ٘ٝ
ٌٖ ٜٛصخ نٌ َٔ ( اغي٪اخا ٠ؼي ايزٚ ، ٜٔاغي ٠٫ٛؼي ايٓقضٚ ، ٠إع ّ٬عًٜ ٢ز أخض ) ؟ ٚغياسا ؟
قاٍ ؼي ايهاؼي  :ؾأَا اغي٪اخا ٠ؼي ايزٚ ، ٜٔاغيٛا ٠٫ؼي ايٓقضٚ ، ٠إع ّ٬ايضدٌ عًٜ ٢ز اٯخض ،ؾٜٛ ٬صخ بٗا  ،٭ٕ ٖشا نإ ؼي بز٤
اٱع ، ّ٬ثِ ْغذ بكٛي٘ تعازي ٚ :أٚي ٛا٭صساّ بعنِٗ أٚزي ببعض ط ا٭سظاب 6 :ص اٯ ١ٜإْتٗ. ٢
ٌٖ ٜٛصخ اغيٛزي َٔ أعؿٌ ؟ ٚغياسا ؟
ٜ ٫ٚضخ اغيٛزي (أعِ َؾرتى بري ايعبز ٚايغٝز ) َٔ أعؿٌ (أ :ٟايعبز) ٚ ،ق : ٌٝبً ٢عٓز عزّ غري ٙسنض ٙايؾٝذ تك ٞايز ، ٜٔـرب
عٛعذَٛ ١زي ابٔ عباؼ عٓ٘  :إٔ صدَ ّ٬ات ٚمل ٜرتى ٚاصثاّ إ ٫عبزاّ ٖ ٛأعتك٘  ،ؾأعطا ٙايٓيب فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ َ ،رياث٘ صٚاٙ
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أظيز ٚأب ٛراٚر ٚابٔ َاد٘ ٚايرتَشٚ ٟسغٓ٘  .قاٍ ٚ :ايعٌُ عٓز أٌٖ ايعًِ ؼي ٖشا ايباب  :إٔ َٔ ٚ ٫اصخ ي٘ ؾُرياث٘ ؼي بٝت اغياٍ .
ٚعٛعذٚ ١ثك٘ أب ٛطصعٚ ، ١قاٍ ايبداص ٟؼي سزٜج٘ ٜ ٫ :قض.
أسنض َٛاْع اٱصخ ؟
َٛٚاْع٘ ث٬ث:١
.1ايكتٌ غيا ص ٟٚعٔ عُض  ،صم ٞاهلل عٓ٘  :أْ٘ أعط ٢ر ١ٜابٔ قتار ٠اغيزؾ ٞ٭خ ٘ٝر ٕٚأبٚ ، ٘ٝنإ سشؾ٘ بغٝـ ؾكتً٘ .
ٚقاٍ عُض  :مسعت صع ٍٛاهلل فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ ٜ ،ك : ٍٛيٝػ يكاتٌ ؽ ٧صٚاَ ٙايو ؼي اغيٛطأ ٚ٭ظيز عٔ عُض ٚبٔ ؽعٝب  ،عٔ
 ٬ؾإْ٘ ٜ ٫ضث٘ ٚ ،إٕ مل ٜهٔ ي٘ ٚاصخ غريٚ ، ٙإٕ نإ ٚايز ٙأٚ ٚيز، ٙ
أب ٘ٝعٔ دز ٙحنٚ . ٙٛعٔ ابٔ عباؼ َضؾٛعاّ  َٔ :قتٌ قتّ ٝ
ؾًٝػ يكاتٌ َرياخ صٚا ٙأظيز ( .قاعز :)٠ؾهٌ قتٌ ٜنُٔ بكتٌ أ ٚر ١ٜأ ٚنؿاص ٠ضيٓع اغيرياخ يشيو َٚا ٜ ٫نُٔ نايكقال ،
ٚايكتٌ ؼي اؿز  ٫ضيٓع  ،٭ْ٘ ؾعٌ َباح  ،ؾًِ ضيٓع اغيرياخ .
ٚ.2ايضم ؾ ٬ايعبز قضٜب٘  ،٭ْ٘ يٚ ٛصخ ؽ٦ٝاّ يهإ يغٝز ، ٙؾٝه ٕٛايتٛصٜح يغٝز ٙرٚ . ْ٘ٚأطيعٛا عً ٢إٔ اغيًُٛى ٜٛ ٫صخ  ،٭ْ٘
ًَ ٫و ي٘ ٚ ،إٕ ًَو ؾًُه٘ مٝـ ٜضدع إزي عٝز ٙببٝع٘  ،يكٛي٘ فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ  َٔ :باع عبزاّ ٚي٘ َاٍ ؾُاي٘ يًبا٥ع  ،إ ٫إٔ
ٜؾرتط٘ اغيبتاع ؾهشيو سيٛت٘ ٚ .نشا اغيهاتب ،ؿزٜح عُض ٚبٔ ؽعٝب عٔ أب ٘ٝعٔ دزَ ٙضؾٛعاّ  :اغيهاتب عبز َا بك ٞعً٘ٝ
رصِٖ  .صٚا ٙأب ٛراٚر.
ٚ.3إخت٬ف ايز ٜٔؾٜ ٬ضخ َغًِ ناؾضّا  ٫ٚ ،ناؾض َغًُاّ  ،ؿزٜح أعاَ ١بٔ طٜز َضؾٛع ّا ٜ ٫ :ضخ ايهاؾض اغيغًِ  ٫ٚ ،اغيغًِ
ايهاؾض َتؿل عً.٘ٝ
أسنض اجملُع عً ٢تٛصٜجِٗ َٔ ايشنٛص ؟

أَ :٫ٚا اطيع عً ٘ٝايؿكٗا٤
ٚاجملُع عً ٢تٛصٜجِٗ َٔ ايشنٛص  -باٱختقاص  -عؾض: ٠
اٱبٔ ٚ ،إبٓ٘ ٚإٕ ْظٍ سيشض ايشنٛص  ،يكٛي٘ تعازي ٜٛ :فٝهِ اهلل ؼي أ٫ٚرنِ يًشنض َجٌ سفي ا٭ْجٝري ط ايٓغا11 : ٤ص اٯ. ١ٜ
ٚإبٔ اٱبٔ إبٔ غيا تكزّ ؼي ايٛقـ.
ٚا٭ب ٚأبٚ ٙٛإٕ ع ٬سيشض ايشنٛص  ،يكٛي٘ تعازي ٚ :٭ب ٜ٘ٛيهٌ ٚاسز َُٓٗا ايغزؼ ط ايٓغا11 : ٤ص اٯٚ - ١ٜاؾز أب ٚ ،ق ٌٝثبت
إصث٘ بايغٓ ، ١٭ْ٘ فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ أعطا ٙايغزؼ.
ٚا٭خ َطًكاٶ أ : ٟ٭ب أ ٚ٭ّ أ ٚهلُا  ،يكٛي٘ تعازي ٜ ٖٛٚ :ضثٗا إٕ مل ٜهٔ هلا ٚيز ط ايٓغا176 : ٤ص ٚ .قٛي٘ ٚ :ي٘ أخ أ ٚأخت ؾًهٌ
ٚاسز َُٓٗا ايغزؼ ط ايٓغا12 : ٤ص.
ٚإبٔ ا٭خ  َٔ ٫ا٭ّ ٭ْ٘ َٔ س ٟٚا٭صساّ ٚ ،إبٔ ا٭خ ٭ب ، ٜٔٛأ ٚ٭ب عقب.١
ٚايعِ  َٔ ٫ا٭ّ.
ٚإبٓ٘ نشيو أ َٔ ٫ : ٟا٭ّ  ،ؿزٜح  :أؿكٛا ايؿضا٥ض بأًٖٗا  ،ؾُا أبكت ايؿضٚض ؾٮٚزي صدٌ سنض.
ٚايظٚز يكٛي٘ تعازي ٚ :يهِ ْقـ َا تضى أطٚادهِ ط ايٓغا 12 : ٤ص.
ٚاغيعتل ٚعقبت٘ اغيتعقب ٕٛبأْؿغِٗ  ،ؿزٜح  :اي ٤٫ٛغئ أعتل َ .تؿل عًٚ . ٘ٝيٲطياع.
أسنض اجملُع عً ٢تٛصٜجِٗ َٔ اٱْاخ ؟
 َٔٚاٱْاخ  -باٱختقاص  -عبع  :ايبٓت ٚبٓت اٱبٔ ٚإٕ ْظٍ أبٖٛا سيشض ايشنٛص  ،يكٛي٘ تعازي ٜٛ :فٝهِ اهلل ؼي أ٫ٚرنِ ط ايٓغا: ٤
11ص ٚسزٜح ابٔ َغعٛر ؼي بٓت ٚ ،بٓت إبٔ ٚ ،أخت ٜٚ ...أت.ٞ
ٚا٭ّ يكٛي٘ تعازي ٚٚ :صث٘ أبٛا ٙط ايٓغا11 : ٤ص.
ٚاؾزَ ٠طًك ّا غيا ٜأت.ٞ
ٚا٭خت َطًك ّا ؽكٝك ١ناْت أ ٚ٭ب أ ٚ٭ّ  ،ٯٜيت ايه٬ي.١
ٚايظٚد ١يكٛي٘ تعازي ٚ :هلٔ ايضبع ػيا تضنتِ ط ايٓغا12 : ٤ص.
ٚاغيعتك ١غيا تكزّ َٚ .ا عزا ٖ ٤٫٪ؾُٔ س ٟٚا٭صساّ ٜٚ -أت ٞسهُِٗ إٕ ؽا ٤اهلل.
أسنض اجملُع عً ٢تٛصٜجِٗ َٔ ايشنٛص ؟
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ثاْٝاَ :اأطيع عً ٘ٝايؿضامري
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أسنض اجملُع عً ٢تٛصٜجِٗ َٔ اٱْاخ ؟
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ؾقٌ ٚايٛاصخ ث٬ث٘

أسنض أْٛاع ايٛصث ١؟
ٚايٛاصخ ث٬ث٘
س ٚؾضض (أْ ٟقٝب) ٚ ،عقب َٔ ِٖٚ ( ١اطيع عً ٢تٛصٜجِٗ ايعؾض َٔ ٠ايشنٛص َاعزا ايظٚز ٭ْ٘ ؾضض )ٚ ،صسِ ( َٔ ٖٔٚاطيع
تٛصثِٗ َٔ اٱْاخ ) ٚيهٌ ن ّ٬خيق٘.
أسنض ايؿضٚض اغيكزص ٠ؼي نتاب اهلل تعازي ؟
ٚايؿضٚض اغيكزص ٠ؼي نتاب اهلل تعازي .عت: ١
ايٓقـ ٚ ،ايضبع ٚ ،ايجُٔ ٚ ،ايجًجإ ٚ ،ايجًح ٚ ،ايغزؼ ٚأَا ثًح ايباق ٞؾجبت باٱدتٗار.
َٔ ِٖ أفشاب ايؿضٚض ؟
ٚأفشاب ٖش ٙايؿضٚض  -باٱختقاص  -عؾض: ٠
ٚ ، ٬اٱخ٠ٛ
ايظٚدإ ٚ ،ا٭بٛإ ٚ ،اؾز ٚ ،اؾزَ ٠طًكاّ ٚ ،ا٭خت َطًك ّا ٚ ،ايبٓت ٚبٓت اٱبٔ ٚ ،ا٭خ َٔ ا٭ّ عًَ ٢ا ٜأتَ ٞؿق ّ
٭ب ، ٜٔٛسنٛصّا ناْٛا أ ٚإْاث ّا ٜغُ : ٕٛبين ا٭عٝإ  ،٭ِْٗ َٔ عري ٚاسزٚ ، ٠٭ب ٚسز ٙبين ايع٬ت  :طيع عً : ٖٞٚ ، ١اينض، ٠
ؾهأْ٘ ق : ٌٝبٓ ٛاينضات  .قاٍ ؼي ايكاَٛؼ ٚ :بٓ ٛايع٬ت بٓ ٛأَٗات ؽت َٔ ٢صدٌ  ،٭ٕ ايشٜ ٟتظٚدٗا عً ٢أٚزي قز نإ قبًٗا
تأٌٖ  ،ثِ عٌ َٔ ٖش . ٙإْتٗٚ . ٢اٱخ ٠ٛيٮّ ؾكؽي  :بٓ ٛا٭خٝاف  ،باـا ٤اغيعذُ ، ١أ : ٣ا٭خ٬ؾي  ،٭ِْٗ َٔ أخ٬ؾي ايضداٍ ٚ ،يٝغٛا
َٔ صدٌ ٚاسز.
أسنض أفشاب ايؿضٚض َٔ نتاب اهلل ؟
ٜك ٍٛاهلل تعازي ؼي عٛص" ٠ايٓغا"٤
ى ٚٳإٕٔ نَا ٳْتٵ ٚٳاسِزٳ َّ ٠ؾ ًَٗٳا
ٴٔ ثٴًُجٳا َٳا ٳت ٳض َ
ُٔ ِْغٳا ٤ؾَ ٵٛمٳ ا ٵث ٳٓتٳ ٵَ ٔٔٝؾ ًَٗ َّ
ٌ سٳفيِّ ا٭ُْجٳٝٳ ٵ ٔٔٝؾَإٕٔ ن َّ
نضٔ َِ ٵج ٴ
نِٵ يًِشَّ َ
هِٴ اي ًٓ٘ٴ ؾِ ٞأَ ٵَ٫ٚرِ ُ
(ٜٴٛفُِ َُِٝ٘ ايُّجًُحٴ ؾَإٕٔ نَا ٳٕ َي ٴ٘
ى إٕٔ نَا ٳٕ َي٘ٴ ٚٳيَزٷ ؾَإٕٔ ٖي ٵِ ٳٜهُٔ ٖي٘ٴ ٚٳيَزٷ ٚٳٚٳصٔ ٳث٘ٴ أَبٳٛٳاٙٴ َؾٮ ِّ
قـٴ ٚٳ٭َبٳٛٳ ٵِ ِ٘ ٜيهٌُِّ ٚٳاسِزٍ َِّ ٵٓٗٴُٳا ايغُّزٴؼٴ ََُِّا ٳت ٳض َ
ايِّٓ ٵ
ٕٔ اي ًٓ٘ٳ
ه ٵِ ْٳؿِعاّ َؾضٜٔنٳَِّٔ ّ١ٳ اي ًٓ ِ٘ إ َّ
ب َي ُ
ن ٵِ  َ٫تٳزٵصٴٕٚٳ أَُّ ٜٴِٗٵ أَ ِقضٳ ٴ
نِٵ ٚٳأَبٓا٩ٴ ُ
ٔ آبٳآ٩ٴ ُ
َُِ٘ ايغُّزٴؼٴ َِٔ بٳعٵ ِز ٚٳفِٜ ١ٍ َّٝٴٛفِِ ٞبٗٳا أَ ٵ ٚرٳ ٵٕ ٜ
ٔإخٵٛٳَ ْ٠ؾٮ ِّ
سهُِٝا)  .اٯ.11 : ١ٜ
نَإٳ ٳعًُِٝا ٳ
نٔٳ َِٔ بٳعٵ ِز ٚٳفِٜ ١ٍ َّٝٴٛفِريٳ ِبٗٳا أَٚٵ رٳ ٵٕٜٔ
هِٴ ايضُّبٴعٴ ََُِّا ٳتضٳ ِ
ه ٵِ إٕٔ ٖي ٵِ ٳٜهُٔ ٖيٗٴَّٔ ٚٳيَزٷ ؾَإٕٔ نَا ٳٕ َيٗٴَّٔ ٚٳيَزٷ َؾ ًَ ُ
د ُ
قـٴ َٳا ٳت ٳضىَ أَطٵٚٳا ٴ
ه ٵِ ِْ ٵ
( ٚٳَي ُٴٔ ايجُّ ٴُٔٴ ََُِّا ٳتضٳنِتٴِ َِّٔ بٳعٵ ِز ٚٳفِ ١ٍ َّٝتٴٛفٴٕٛٳ بِٗٳا أَٚٵ رٳ ٵٚ ٕٜٔٳإٕٔ
هِٵ ٚٳيَزٷ َؾ ًَٗ َّ
هِٵ ٚٳيَزٷ ؾَإٕٔ نَا ٳٕ يَ ُ
ن ٴتِٵ إٕٔ ٖيِٵ ٳٜهُٔ ٖي ُ
ٴٔ ايضُّبٴعٴ ََُِّا ٳتضٳ ِ
ٚٳَيٗ َّ
ايجًُحِ َِٔ
ختٷ َؾًِهٌُِّ ٚٳاسِزٍ َِّ ٵٓٗٴُٳا ايغُّزٴؼٴ ؾَإٕٔ نَاْٴٛٳِا أَنِ ٳجضٳ َِٔ سٳيِوَ َؾٗٴ ٵِ ٴؽضٳنَا ٤ؾُِّ ٞ
ٌ ٜٴٛصٳخٴ نََ٬يَ ّ١أَ ٚاَٵضٳأَٚ ْ٠ٳ َي٘ٴ أَخٷ أَٚٵ ُأ ٵ
دٷ
نَإٳ ٳص ٴ
سًِِٝٷ )  .اٯ.12 ١ٜ
ٔ اي ًِٓ٘ ٚٳاي ًٓ٘ٴ ٳعًِِٝٷ ٳ
ٔ غَ ٵٝضٳ َٴنٳآصٍّ ٚٳفِ َِّ ّ١َّٝٳ
بٳعٵ ِز ٚٳفِٜ ١ٍ َّٝٴٛفٳِ ٢بٗٳا أَ ٵ ٚرٳ ٵٕ ٜ
ـ َٳا ٳت ٳضىَ ٚٳٖٴ ٳ ٛٳٜضٔ ٴثٗٳا إٕٔ ٖي ٵِ ٜٳهُٔ ٖيٗٳا ٚٳيَزٷ
ختٷ َؾ ًَٗٳا ِْقٵ ٴ
ػ َي٘ٴ ٚٳيَزٷ ٚٳ َي٘ٴ ُأ ٵ
و يَٝٵ ٳ
ٌ اي ًٓ ٴ٘ ٜٴ ِؿتِٝهُِٵ ؾِ ٞا ِيهََ٬يَ ِ ١إٔ ٕٔ ا ٵَ ٴض٩ٷ ٳًَٖ َ
و ُق ٔ
غتٳ ِؿتٴْٛٳ َ
( ٳ ٜٵنًٗٛاِ ٚٳاي ًٓ ٴ٘
هِٵ إَٔ تٳ ِ
ٔ اي ًٓ ٴ٘ َي ُ
ٔ ٜٴبِّٳ ٝٴ
ٌ سٳفيِّ ا٭ُْجٳٝٳ ٵٔ ٝ
نضٔ َِ ٵج ٴ
ايجًُجٳإٔ ََُِّا ٳت ٳضىَ ٚٳإٕٔ نَاْٴٛاِ ٔإخٵٛٳ ِّّ ٠صدٳاٚ ّ٫ٳِْغٳاَ ٤ؾًًِشَّ َ
ؾَإٕٔ نَا ٳْتٳا ا ٵث ٳٓتٳ ٵَ ٔٔٝؾ ًَٗٴُٳا ُّ
 ٍ٤ٞٳعًِ ٝٷِ ) .اٯ.176 ١ٜ
ٌُ ؽٳ ٵ
ِبه ِّ
أسنض سا٫ت ؾضض ايٓقـ ؟
ؾايٓقـ ؾضض عيغ:١
.1ؾضض ايظٚز سٝح  ٫ؾضع ٚاصخ (أ ٟا٫بٔ) يًظٚد ١أ : ٟإبٔ أ ٚبٓت َٓ٘ أ َٔ ٚغري ، ٙأ ٚإبٔ ابٔ  ،أ ٚبٓت ابٔ يكٛي٘ تعازي ٚ :يهِ
ْقـ َا تضى أطٚادهِ إٕ مل ٜهٔ هلٔ ٚيز ط ايٓغا12 : ٤صٚ .سيو ؼي سايٚ ١ؾا ٠ايظٚد. ١
ٚ.2ؾضض ايبٓت يكٛي٘ تعازي ٚ :إٕ ناْت ٚاسز ّ٠ؾًٗا ايٓقـ ط ايٓغا11 : ٤ص  .قاٍ ؼي اغيػين  ٫ :خ٬ف ؼي ٖشا بري عًُا ٤اغيغًُري.
ٚ.3ؾضض بٓت اٱبٔ ٚإٕ ْظٍ أبٖٛا سيشض ايشنٛص.
َع عزّ أ٫ٚر ايقًب باٱطياع  ،٭ٕ ٚيز اٱبٔ نٛيز ايقًب  ،ايشنض نايشنض ٚا٭ْج ٢نا٭ْج ، ٢٭ٕ نٌ َٛمع مس ٢اهلل ايٛيز
رخٌ ؾٚ ٘ٝيز اٱبٔ.
ٚ.4ؾضض ا٭خت ايؾكٝكَ ١ع عزّ ايؿضع ايٛاصخ .
ٚ.5ؾضض ا٭خت يٮب َع عزّ ا٭ؽكاٚ ٤عزّ ايؿضع ايٛاصخ ،
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يكٛي٘ تعازي  :إٕ اَضًٖ ٩و يٝػ ي٘ ٚيز ٚي٘ أخت ؾًٗا ْقـ َا تضى ط ايٓغا 176 : ٤ص ٖٚش ٙاٯ ١ٜؼي ٚيز ا٭ب ، ٜٔٛأ ٚا٭ب بإطياع
أٌٖ ايعًِ  .قاي٘ ؼي اغيػين ٚ .حيٌ ؾضض ايٓقـ يًبٓت ٚ ،بٓت اٱبٔ ٚا٭خت إسا اْؿضرٕ ٚمل ٜعقدي.
أسنض سا٫ت ؾضض ايضبع ؟
ٚايضبع ؾضض إثٓري:
ٚ.1ؾضض ايظٚز َع ايؿضع ايٛاصخ يكٛي٘ تعازي  :ؾإٕ نإ هلٔ ٚيز ؾًهِ ايضبع ػيا تضنٔ ط ايٓغا 12 : ٤ص.
ٚ.2ؾضض ايظٚد ١ؾأنجض َع عزَ٘ أ : ٟايؿضع ايٛاصخ.
ٚايجُٔ ؾضض ٚاسز  : ٖٛٚ ،ايظٚد ١ؾأنجض َ ،ع ايؿضع ايٛاصخ يًظٚز سنضاّ أ ٚأْجَٗٓ ٢ا  ،أ َٔ ٚغريٖا باٱطياع  ،يكٛي٘ تعازي ٚ :هلٔ
ايضبع ػيا تضنتِ إٕ يِّ ٜهٔ يّهِ ٚيز ؾإٕ نإ يهِ ٚيز ؾًٗٔ ايجُٔ ػيا تضنتِ طايٓغا 12 : ٤ص.
أسنض سا٫ت ؾضض ايجًجإ ؟
ٚايجًجإ  :ؾضض أصبع:١
.1ؾضض ايبٓتري ؾأنجض ،
ٚ.2بٓيت اٱبٔ ؾانجض َع عزّ ايبٓات إسا مل ٜعقدي  ،يكٛي٘ تعازي  :ؾإٕ نٔ ْغا ٤ؾٛم اثٓتري ؾًٗٔ ثًجا َا تضى ط ايٓغا11 : ٤ص  ٚؾٛم
ؼي اٯ ١ٜفً . ١نكٛي٘ تعازي  :ؾامضبٛا ؾٛم ا٭عٓام ط ا٭ْؿاٍ 12 :ص ٚقز ٚصرت ٖش ٙاٯ ١ٜعً ٢عبب خال  ،ؿزٜح دابض قاٍ :
دا٤ت إَضأ ٠ععز بٔ ايضبٝع بابٓتٗٝا إزي صع ٍٛاهلل فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ  ،ؾكايت ٖ :اتإ إبٓتا ععز  ،قتٌ أبُٖٛا َعو  ّٜٛ ،أسز
ؽٗٝزّا ٚ ،إٕ عُُٗا اّخش َاهلُا  ،ؾًِ ٜزع هلُا ؽّ ٦ٝا َٔ َاي٘ ٜٓ ٫ٚ ،هشإ إ ٫سياٍ  .ؾكاٍ ٜ :كن ٞاهلل ؼي سيو  ،ؾٓظيت آ١ٜ
اغيٛاصٜح  ،ؾزعا ايٓيب  ،فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ  ،عُُٗا ؾكاٍ  :أعؽي ابٓيت ععز ايجًجري ٚ ،أعؽي أَُٗا ايجُٔ َٚ ،ا بك ٞؾٗ ٛيو  .صٚا ٙأبٛ
راٚر ٚ ،فشش٘ ايرتَشٚ ٟاؿانِ  .ؾزيت اٯ ١ٜعً ٢ؾضض َا طار عً ٢ايبٓتري ٚ ،ريت ايغٓ ١عً ٢ؾضض ايبٓتري ٖٚشا تؿغري يٰ، ١ٜ
ٚتبٝري غيعٓاٖا ٚ .قاٍ تعازي ؼي ا٭خٛات  :ؾإٕ ناْتا اثٓتري ؾًُٗا ايجًجإ ػيا تضى ٚايبٓتإ أٚزي ٚ .بٓات اٱبٔ نبٓات ايقًب
ٚ.3ؾضض ا٭ختري ايؾكٝكتري ؾأنجض ،
ٚ.4ؾضض ا٭ختري يٮب ؾأنجض يكٛي٘ تعازي  :ؾإٕ ناْتا اثٓتري ؾًُٗا ايجًجإ ػيا تضى ط ايٓغا176 : ٤ص قاٍ ؼي اغيػين  :اغيضار بٗشٙ
اٯٚ : ١ٜيز ا٭ب ، ٜٔٛأٚ ٚيز ا٭ب بإطياع أٌٖ ايعًِ ٚ ،قٝػ َا طار عً ٢ا٭ختري عًَ ٢ا طار عً ٢ايبٓتري.
أسنض سا٫ت ؾضض ايجًح ؟
ٚايجًح  :ؾضض اثٓري:
.1ؾضض ٚيز ٟا٭ّ ؾأنجض ٜغت ٟٛؾ ٘ٝسنضِٖ ٚأْجاِٖ يكٛي٘ تعازي ٚ :إٕ نإ صدٌ ٜٛصخ ن٬ي ١أ ٚاَضأٚ ٠ي٘ أخ أ ٚأخت ؾًهٌ
ٚاسز َُٓٗا ايغزؼ ؾإٕ ناْٛا أنجض َٔ سيو ؾِٗ ؽضنا ٤ؼي ايجًح ط ايٓغا 12 : ٤ص ٚأطيعٛا عً ٢إٔ اغيضار با٭خ ٚا٭خت ٖٓا ٚ :يز
ا٭ّ ٚ .قضأ ابٔ َغعٛر ٚععز بٔ أبٚ ٞقال ٚي٘ أخ أ ٚأخت ط ايٓغا 12 : ٤ص َٔ أّ ٚايتؾضٜو ٜكتن ٞاغيغاٚا.٠
ٚ.2ؾضض ا٭ّ سٝح  ٫ؾضع ٚاصخ يًُٝت  ٫ٚطيع َٔ اٱخٚ ٠ٛا٭خٛات
يكٛي٘ تعازي  :ؾإٕ مل ٜهٔ ي٘ ٚيز ٚٚصث٘ أبٛا ٙؾٮَ٘ ايجًح ؾإٕ نإ ي٘ إخ ٠ٛؾٮَ٘ ايغزؼ ط ايٓغا 11 : ٤ص  .قاٍ ايظكؾضٖٓ ٟا
يؿفي اٱخٜ ٠ٛتٓا ٍٚا٭خ ، ٜٔٛ٭ٕ اغيكقٛر اؾُع ١ٝاغيطًك َٔ ١غري نُ . ١ٝإْتٗٚ . ٢ؼي ايهاؼي ٚ :قغٓا ا٭خ ٜٔٛعً ٢اٱخ ، ٠ٛ٭ٕ
نٌ ؾضض تػري بعزر نإ اٱثٓإ ؾ ٘ٝسيٓظي ١اؾُاع ، ١نؿضض ايبٓات ٚا٭خٛات  .إْتٗ . ٢ا٭ّ ؟ ؾكاٍ  ٫ :أعتطٝع إٔ أصر ؽ٦ٝاّ
نإ قبًَٚ ، ٞن ٢ؼي ايبًزإ ٚ ،تٛاصخ ايٓاؼ ب٘ ٖٚشا َٔ عجُإ ٜزٍ عً ٢إدتُاع ايٓاؼ عً ٢سيو قبٌ كايؿ ١ابٔ عباؼ.
يهٔ ي ٛنإ ٖٓاى أب ٚ ،أّ ٚ ،طٚز  ،أ ٚطٚد ١نإ يٮّ ثًح ايباقٞ
بعز ؾضمُٗا ْ .ك عً ، ٘ٝ٭ٕ ايؿضٜن ١طيعت ا٭بَ ٜٔٛع س ٟؾضض ٚاسز ؾهإ يٮّ ثًح ايباق ، ٞنُا ي ٛنإ َعُٗا بٓت ،
ٚأبك ٢يؿفي ايجًح ؼي ايقٛصتري ٚ ،إٕ نإ ؼي اؿكٝك ١عزعاّ أ ٚصبع ّا تأرباّ َع ايكضإٓ ٚ ،تغُٝإ بايػضا ٜٔٚيؾٗضتُٗا ٚ ،بايعُضٜتري
يكنا ٤عُض بشيو ٚتبع٘ عً ٘ٝعجُإ ٚ ،طٜز بٔ ثابت ٚ ،ابٔ َغعٛر ٚ ،ص ٟٚعٔ عً ٖٛٚ ، ٞق ٍٛطيٗٛص ايعًُا َِٗٓٚ ٤ا٭ ١ُ٥ا٭صبع١
ٚقاٍ ابٔ عباؼ  :هلا ايجًح ناَ ، ّ٬يـياٖض اٯٚ . ١ٜاؿذَ ١ع٘ ي ٫ٛإْعكار اٱطياع َٔ ايقشاب ١عً ٢خ٬ؾ٘ ٚ ،٭ْا ي ٛأعطٓٝاٖا
 ٬يظّ إَا تؿن ٌٝا٭ّ عً ٢ا٭ب ؼي فٛص ٠ايظٚز ٚ ،إَا أْ٘ ٜ ٫ؿنٌ عًٗٝا ايتؿن ٌٝاغيعٗٛر ؼي فٛص ٠ايظٚدَ ١ع إٔ ا٭ّ
ايجًح ناَ ّ
ٚا٭ب ؼي رصدٚ ١اسز.٠
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أسنض سا٫ت ؾضض ا٭ّ ؟
.1ؾضض ايجًح إٕ مل ٜهٔ هلا ٚيز  ٫ٚؾضع ٚاصخ.
.2ؾضض ايغزؼ إٕ هلا ٚيز أ ٚؾضع ٚاصخ .
.3ؾضض ثًح ايباق ٞؼي سايٚ ١دٛر طٚز ٚأب .
أسنض ؾضض ايغزؼ ؟
ٚايغزؼ ؾضض عبع:١
 .1ؾضض ا٭ّ َع ايؿضع ايٛاصخ  :أ ٚطيع اٱخٚ ٠ٛا٭خٛات يكٛي٘ تعازي ٚ :٭ب ٜ٘ٛيهٌ ٚاسز َُٓٗا ايغزؼ ػيا تضى إٕ نإ ي٘ ٚيز
إزي قٛي٘ ؾإٕ نإ ي٘ إخ ٠ٛؾٮَ٘ ايغزؼ ط ايٓغا11 : ٤ص .
 .2ؾضض اؾز ٠ؾأنجض إزي ث٬خ إٕ تغاَ ٜٔٚع عزّ ا٭ّ
ؿزٜح قبٝق ١بٔ سٜ٩ب قاٍ دا٤ت اؾز ٠إزي أب ٞبهض تطًب َرياثٗا  ،ؾكاٍ َ :ا يو ؼي نتاب اهلل ؽَٚ ، ٧ا أعًِ يو ؼي عٓ١
صع ٍٛاهلل  ،ؼي  ،ؽّ ٦ٝا ٚ ،يهٔ إصدع ٞست ٢أعأٍ ايٓاؼ  .ؾكاٍ اغيػري ٠بٔ ؽعب : ١سنضت صع ٍٛاهلل  ،فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ  ،أعطاٖا
ايغزؼ ؾكاٍ َ ٌٖ :عو غريى ؟ ؾؾٗز ي٘ قُز بٔ َغًُ ، ١ؾأَنا ٙهلا أبٛبهض  .ؾًُا نإ عُض دا٤ت اؾز ٠ا٭خض ، ٣ؾكاٍ
عُض َ :ا يو ؼي نتاب اهلل ؽَٚ ، ٧ا نإ ايكنا ٤ايش ٟقن ٞب٘ إ ٫ؼي غريى َٚ ،ا أْا بظا٥ز ؼي ايؿضا٥ض ؽ٦ٝاّ ٚ ،يهٔ ٖ ٛساى
ايغزؼ  ،ؾإٕ إدتُعتُا ؾٗ ٛيهُا ٚ ،أٜهُا خًت ب٘ ؾٗ ٛهلا  .فشش٘ ايرتَشٚ . ٟعٔ عبار ٠بٔ ايقاَت  :إٔ ايٓيب  ،فً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝعًِ  ،قن ٢يًذزتري َٔ اغيرياخ بايغزؼ بُٗٓٝا  .صٚا ٙعبزاهلل ابٔ أظيز ؼي طٚا٥ز اغيغٓز ٜ٫ٚ .ضخ أنجض َٔ ث٬خ  :أّ ا٭ّ ،
ٚأّ ا٭ب ٚ ،أّ اؾز َٚ ،ا نإ َٔ أَٗاتٗٔ ٚإٕ عًت رصدتٗٔ  .ص ٟٚعٔ عًٚ ، ٞطٜز بٔ ثابت ٚ ،ابٔ َغعٛر ٚ .ص ٣ٚععٝز بإعٓار ٙعٔ
إبضاٖ ِٝايٓدع ٞإٔ ايٓيب  ،فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ ٚ ،صخ ث٬خ دزات  :إثٓتري َٔ قبٌ ا٭ب ٚٚ ،اسز َٔ ٠قبٌ ا٭ّ ٚأخضد٘ أب ٛعبٝز ،
ٚايزاصقطين ٚ .قاٍ إبضاٖ : ِٝناْٛا ٜٛصث َٔ ٕٛاؾزات ث٬ثاّ  .صٚا ٙععٝز ٚ .أطيع أٌٖ ايعًِ عً ٢إٔ أّ أب ٞا٭ّ  ٫تضخ اؾز٠
ايؿاعزٚ ،٠نشيو نٌ دز ٠أريت بأب بري أَري  ،٭ْٗا تزي ٞبػري ٚاصخ  .قاي٘ ؼي ايهاؼي.
 .3ؾضض ٚيز ا٭ّ ايٛاسز سنضاّ نإ أ ٚأْج ٢باٱطياع  ،يكٛي٘ تعازي ٚ :إٕ نإ صدٌ ٜٛصخ ن٬ي ١أ ٚاَضأٚ ٠ي٘ أخ أ ٚأخت ؾًهٌ
ٚاسز َُٓٗا ايغزؼ ط ايٓغا12 : ٤ص ٚ .ؼي قضا ٠٤عبزاهلل ٚععز ٚ :ي٘ أخ أ ٚأخت َٔ أّ.
 .4ؾضض بٓت ا٫بٔ ؾأنجض َ ،ع بٓت ايقًب إطياعاّ  ،ؿزٜح ابٔ َغعٛر ٚ ،قز ع ٌ٦عٔ بٓت ٚ ،بٓت إبٔ ٚ ،أخت ،ؾكاٍ أقن ٞؾٗٝا
سيا قن ٢صع ٍٛاهلل فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ  :يٲبٓ ١ايٓقـ ٚ ،ٱبٓ ١اٱبٔ ايغزؼ تهًُ ١ايجًجري َٚ ،ا بك ٞؾًٮخت  .صٚا ٙايبداصٟ
كتقضّا ٚ .٭ٕ اهلل مل ٜؿضض يًبٓات إ ٫ايجًجري  ٤٫٪ٖٚ ،بٓات ٚ ،قز عبكت بٓت ايقًب ؾأخشت ايٓقـ  ،٭ْٗا أعً ٢رصد، َٔٗٓ ١
ؾهإ ايباق ٞهلٔ ايغزؼ  ،ؾًٗشا تغُ ٘ٝايؿكٗا ٤تهًُ ١ايجًجري ٚ ،نشا بٓت إبٔ إبٔ َع بٓت إبٔ.
 .5ؾضض ا٭خت يٮب َع ا٭خت ايؾكٝك ١تهًُ ١ايجًجري قٝاعاّ عً ٢بٓت اٱبٔ َع بٓت ايقًب  ،٭ْٗا ؼي َعٓا.ٙ
.6ؾضض ا٭ب َع ايؿضع ايٛاصخ يٰ ١ٜايغابك.١
.7ؾضض اؾز نشيو أَ : ٟع ايؿضع ايٛاصخ  ،٭ْ٘ أب.
ٜٓ ٫ٚظ ٕ٫أ : ٟا٭ب ٚاؾز .عٓ٘ أ : ٟعٔ ايغزؼ .عاٍ يٰٚ ، ١ٜقز ٜه ٕٛعاَ . ّ٬٥اعزا ساي ١اعتجٓا ١ٝ٥عٓزَا ٜه ٕٛاؾز َع
ا٫خ . ٠ٛسٝح اؾز ٚا٭خٜ ٠ٛه ْٕٛٛؼي رصدٚ ١اسز. ٠
أسنض سا٫ت ؾضض ايبٓت؟
.1ؾضض ايٓقـ إٕ اْؿضرت ٚبزَ ٕٚعقب.
.2ؾضض ايجًجري إٕ مل تٓؿضر .
ٚ.3يًشنض َجٌ سفي ا٭ْجٝري عٓز ٚدٛر َعقب .
أسنض سا٫ت ؾضض بٓت ا٫بٔ ؟
.1ؾضض ايٓقـ إٕ اْؿضرت ٚبزَ ٕٚعقب .
.2ايجًجري إٕ مل تٓؿضر .
.3ؾضض ايغزؼ تهًُ ١ايجًجري َع بٓت ايقًب ايٛاسز ٠اييت ؾضمٗا ايٓقـ َٚ .ا بك ٞيٮخت عقب. ١
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أسنض سا٫ت ؾضض ا٭ب ؟
.1ؾضض ا٭ب َع ايؿضع ايٛاصخ ايغزؼ ٚايباقٜ ٞشٖب تعقٝبا.
.2ايرتن ١نًٗا إٕ مل ٜٛدز ؾضع ٚاصخ  .ع
.3ؾضض ايغزؼ باٱماؾ َٔ ١ايباق َٔ ٞايرتن ١تعقٝبا إٕ نإ ٜٛدز بٓت .
ؾقٌ ؼي اؾز

أسنض اؿاي ١اييت حيذب سضَاْ ّا ؾٗٝا اؾز ؟
ؼي اؾز َع اٱخ ٠ٛسنٛصاّ أ ٚإْاث ّا ٭ب ، ٜٔٛأ ٚ٭ب ٚاؾز  :أب ٛا٭ب  ٫ ،حيذب٘ سضَاْ ّا غري ا٭ب  .سها ٙابٔ اغيٓشص إطياعاّ.
تهًِ عٔ إؽهاي ١ٝإصخ اؾز َع ا٭خ ٠ٛ؟
ٚقز نإ ايغًـ ٜتٛق ٕٛايه ّ٬ؾ ٘ٝدزاّ  ،ؾعٔ عً ٞصم ٞاهلل عٓ٘  َٔ :عض ٙإٔ ٜكتشِ دضاث ِٝدِٗٓ ؾًٝكض بري اؾز ٚاٱخ. ٠ٛ
ٚقاٍ ابٔ َغعٛر  :عًْٛا عٔ عنًهِ ٚاتضنْٛا َٔ اؾز  ٫سٝا ٙاهلل  ٫ٚبٝاٚ . ٙص ٟٚعٔ عُض  ،صم ٞاهلل عٓ٘  ،أْ٘ غيا طعٔ ،
ٚسنضت٘ ايٛؾا ٠قاٍ  :إسؿـيٛا عين ث٬ثاّ  ٫ :أق ٍٛؼي اؾز ؽّ ٦ٝا  ٫ٚ ،أق ٍٛؼي ايه٬ي ١ؽّ ٦ٝا  ٫ٚ ،أٚي ٞعًٝهِ أسزاّ.
ٚسٖب أب ٛبهض ايقزٜل ٚ ،ابٔ عباؼ ٚ ،ابٔ ايظبري  :إزي إٔ اؾز ٜغكؽي طيٝع اٱخٚ ٠ٛا٭خٛات َٔ طيٝع اؾٗات نا٭ب ٚ .ص ٟٚعٔ
عجُإ ٚ ،عا٥ؾٚ ، ١أب ٞبٔ نعب ٚ ،دابض بٔ عبزاهلل ٚ ،أب ٞايطؿٚ ، ٌٝعبار ٠بٔ ايقاَت َ ٖٛٚ ،شٖب أب ٞسٓٝؿ.١
ٚسٖب عً ٞبٔ أب ٞطايب ٚ ،طٜز بٔ ثابت ٚ ،ابٔ َغعٛر  :إزي تٛصٜجِٗ َع٘  ٫ٚ ،حيذب ِْٗٛب٘ عً ٢إخت٬ف بَ ٖٛٚ ، ِٗٓٝشٖب َايو
ٚايؾاؾعٚ ٞأظيز بٔ سٓبٌ ٚ ،أبٜٛ ٞعـ ٚقُز  ،يجبٛت َرياثِٗ بايهتاب ايعظٜظ ؾ ٬حيذب ٕٛإ ٫بٓك  ،أ ٚإطياع أ ٚقٝاؼ ٚ ،مل
ٜٛدز سيو ٚ ،يتغا ِٜٗٚؼي عبب اٱعتشكام  ،ؾإٕ ا٭خ ٚاؾز ٜزيٝإ با٭ب اؾز أبٚ ، ٙٛا٭خ إبٓ٘ ٚ ،قضاب ١ايبٓ ٫ ٠ٛتٓكك عٔ قضاب١
ا٭ب ، ٠ٛبٌ صسيا ناْت أق ٣ٛؾإٕ اٱبٔ ٜغكؽي تعقٝب ا٭ب.
ٚاؾز َع اٱخ ٠ٛا٭ؽكا ، ٤أ ٚا٭ب  ،سنٛصاّ ناْٛا أ ٚإْاثاّ نأسزِٖ ؼي َكامستِٗ اغياٍ  ،أَ ٚا أبكت ايؿضٚض  ،٭ِْٗ تغاٚٚا ؼي
اٱر ٤٫با٭ب ؾتغاٚٚا ؼي اغيرياخ.

نٝـ ٜٴشزر إصخ اؾز َع ا٭خ ٠ٛؼي ساي ١عزّ ٚدٛر فاسب ؾضض ؟
ؾإٕ مل ٜهٔ ٖٓاى فاسب ؾضض ؾً٘ َعِٗ خري أَض: ٜٔ
.1إَا اغيكامس ١إٕ نإ اٱخ ٠ٛأقٌ َٔ َجً.٘ٝ
.2أ ٚثًح طيٝع اغياٍ إٕ ناْٛا أنجضَٔ َجًٚ . ٘ٝإٕ ناْٛا َجً ٘ٝاعت ٣ٛي٘ ا٭َضإ ٜٓ ٫ٚ .كك اؾز عٔ ايجًح َع عزّ س ٟايؿضض ،
٭ْ٘ إسا نإ َع ا٭ّ َجًَ ٞا تأخش ، ٙ٭ْٗا  ٫تظار عً ٢ايجًح ٚ ،اٱخٜٓ ٫ ٠ٛكق ٕٛا٭ّ عٔ ايغزؼ  ،ؾٛدب إٔ ٜٓ ٫كقٛا اؾز عٔ
معؿ٘  : ٖٛٚايجًح.
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نٝـ ٜٴشزر إصخ اؾز َع ا٭خ ٠ٛؼي سايٚ ١دٛر فاسب ؾضض ؟
ٚإٕ نإ ٖٓاى فاسب ؾضض ؾً٘ أ : ٟاؾز.
.1أ ٚثًح ايباق ٞبعز فاسب ايؿضض ٭ٕ ي٘ ايجًح َع عزّ ايؿضٚض  ،ؾُا أخش َٔ ايؿضٚض نأْ٘ سٖب َٔ اغياٍ  ،ؾقاص ثًح ايباقٞ
سيٓظي ١ثًح طيٝع اغياٍ.
.2أ ٚعزؼ طيٝع اغياٍ ٭ْ٘ ٜٓ ٫كك عٓ٘ َع ايٛيز  ،ؾُع غري ٙأٚزي.
.3ؾإٕ مل ٜبل بعز فاسب ايؿضض إ ٫ايغزؼ أخش ٙاؾز.
ٚعكؽي اٱخَ ٠ٛطًك ّا ٫عتػضام ايؿضٚض ايرتن.١
نٝـ حيزر إصخ اؾز ؼي سايٚ ١دٛر ا٭خت ايؾكٝك ١أ ٚا٭خت ٭ب ؟
إ ٫ا٭خت ايؾكٝك ١أ ٚ٭ب ؼي اغيغأي ١اغيغُا ٠با٭نزص ١ٜمسٝت بشيو يتهزٜضٖا أف ٍٛطٜز سٝح أعاهلا  ٫ٚ ،ع ٍٛؼي َغا ٌ٥اؾز
ٚاٱخ ٠ٛؼي غريٖا ٚ ،ؾضض يٮخت َع اؾز ٚ ،مل ٜؿضض هلا َع٘ إبتزا ٤ؼي غريٖا ٚ ،طيع عٗاَ٘ ٚعٗاَٗا ؾكغُٗا بُٗٓٝا ْ ٫ٚ ،ـيري
يشيو  ،أ ٚيتهزٜض طٜز عً ٢ا٭خت ْقٝبٗا بإعطاٗ٥ا ايٓقـ ٚ ،اعرتداع٘ بعن٘ .
نٝـ تكغِ اغيغأي ١ا٭نزص ١ٜ؟
 ٬إمس٘ أنزص.
ٚق ٌٝ٭ٕ عبزاغيًو بٔ َضٚإ عأٍ عٓٗا صد ّ
 ٖٞٚطٚز ٚ ،أّ ٚ ،دز ٚ ،أخت يػري أّ.
ؾًًظٚز  :ايٓقـ ٚ ،يٮّ  :ايجًح ٚ ،يًذز  :ايغزؼ ٜٚ ،ؿضض يٮخت  :ايٓقـ  ،ؾتع ٍٛيتغعٚ ١مل حيذب ا٭ّ عٔ ايجًح  ،٭ْ٘ تعازي
إصيا سذبٗا عٓ٘ بايٛيز ٚاٱخٚ ، ٠ٛيٝػ ٖٓا ٚيز  ٫ٚإخ.٠ٛ
ثِ ٜكغِ ْقٝب اؾز ٚا٭خت بُٗٓٝا أصبع ١عً ٢ث٬ث ١٭ْٗا إصيا تغتشل َع٘ عهِ اغيكامسٚ ، ١إصيا أع ٌٝهلا ي ٬٦تغكؽي ،ٚيٝػ ؼي ايؿضٜنٜ َٔ ١غكطٗا،
ٚمل ٜعقبٗا اؾز إبتزا٤ٶ  ،٭ْ٘ يٝػ بعقبَ ١ع ٖ ، ٤٫٪بٌ ٜؿضض ي٘ ٚ .ي ٛنإ َهاْٗا أخ يغكؽي ٭ْ٘ عقب ١بٓؿغ٘ ،
ٚا٭صبع ٫ ١تٓكغِ عً ٢ايج٬ثٚ ، ١تباٜٗٓا  .ؾامضب ايج٬ث ١ؼي اغيغأي ١بعٛهلا تغع.١
ؾتقض َٔ عبعٚ ١عؾض ٜٔيًظٚح تغعٚ ، ١يٮّ عتٚ ، ١يٮخت أصبعٚ ، ١يًذز مثاْٜٚ ، ٘ٝعاٜا بٗا (يػظ) ،ؾٝكاٍ  :أصبعٚ ّ١صثٛا َاٍَٝت  ،أخش أسزِٖ ثًج٘ ٚ ،ايجاْ ٞثًح ايباقٚ ، ٞايجايح ثًح باق ٞايباقٚ ، ٞايضابع ايباق.ٞ
َاسا ؼي ساي ١إٕ أدتُع أخ ٭ب َع اؾز ؟ َغأي ١اغيعار٠
ٚإسا ادتُع َع ايؾكٝل ٚيز ا٭ب عز ٙعً ٢اؾز إٕ إستاز يعز ٙ٭ٕ اؾز ٚايز  ،ؾإسا سذب٘ أخٛإ ٚاصثإ داط إٔ حيذب٘ أخ ٚاصخ ٚ ،أخ
غري ٚاصخ نا٭ّ ٚ ،٭ٕ ٚيز ا٭ب حيذبْ ْ٘ٛكقاْ ّا إسا اْؿضرٚا ؾهشيو َع غريِٖ نا٭ّ  ،غ٬ف ٚيز ا٭ّ ؾإٕ اؾز حيذبِٗ ب٬
خ٬ف  ،ؾُٔ َات عٔ دز ٚاّخ ٭بٚ ٜٔٛأخ ٭ب  ،ؾًًذز َٓ٘ ايجًح.
ثِ ٜأخش ايؾكٝل َا سقٌ يٛيز ا٭ب ٭ْ٘ أق ٣ٛتعقٝب ّا َٓ٘  ،ؾٜ ٬ضخ َع٘ ؽّ ٦ٝا  ،نُا ي ٛإْؿضرا عٔ اؾز ،
َتٜ ٢غتػٓ ٢عٔ اغيعار ٠؟
ؾإٕ اعتػٓ ٢عٔ اغيعار ٠نذز ٚأخ ٜٔٛ٭بٚ ٜٔٛأخ ؾأنجض ٭ب  ،ؾَ ٬عار ٠٭ْ٘  ٫ؾا٥ز ٠ؾٗٝا.
َاسا ؼي ساي ١إٔ َع اؾز أخت ؽكٝك ١؟ َغأي ١عؾض. ١ٜ
إ ٫إٔ ٜه ٕٛايؾكٝل أختاّ ٚاسز ٠ؾتأخش شياّ ايٓقـ ٭ْ٘  ٫ضيهٔ إٔ تظار عًَ ٘ٝع عقبٜٚ ، ١أخش اؾز ا٭سفي ي٘ عًَ ٢ا تكزّ.
َٚا ؾنٌ ؾٗ ٛيٛيز ا٭ب ٚاسزاّ نإ أ ٚأنجض.
أسنض فٛص ايظٜزٜات ا٭صبع ؟
ؾُٔ فٛص سيو ايظٜزٜات ا٭صبع  :اغيٓغٛبات إزي طٜز بٔ ثابت  ،صم ٞاهلل عٓ٘.
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 .1ايعؾض : ٖٞٚ ، ١ٜدز ٚ ،ؽكٝكٚ ، ١أخ ٭ب أفًٗا عزر صٚ٩عِٗ عيغ : ١يًذز عُٗإ ٚ ،يٮخت ايٓقـ  :عُٗإ ْٚقـ ٚ ،ايباقٞ
يٮخ  .ؾتٓهغض عً ٢ايٓقـ  ،ؾامضب كضد٘ إثٓري ؼي عيغ ، ١ؾتقض َٔ عؾض ، ٠يًذز أصبعٚ ، ١يًؾكٝك ١عيغٚ ، ١يٮخ يٮب
ٚاسز.
 .2ايعؾض : ٖٞٚ ، ١ٜٝٓدز ٚ ،ؽكٝكٚ ، ١أختإ ٭ب ناييت قبًٗا  ،إ ٫أْ٘ ٜبك ٢يٮختري يٮب ْقـ  ،يهٌ ٚاسز ٠صبع  ،ؾتنضب
كضد٘ أصبع ١ؼي اـُغ = ١عؾضَٗٓٚ ، ٜٔا تقض يًذز مثاْٚ ، ١ٝيًؾكٝك ١عؾضٚ ، ٠يهٌ أخت ٭ب ٚاسز.
 .3كتقض ٠طٜز  : ٖٞٚ ،أّ ٚ ،دز ٚ ،ؽكٝكٚ ، ١أخ ٚ ،أخت ٭ب
٭ٕ طٜزّا فششٗا َٔ َاٚ ١٥مثاْٚ ، ١ٝصرٖا باٱختقاص إزي أصبعٚ ١عيغري  .أفًٗا عت : ١يٮّ ٚاسز ٜ ،بك ٢عيغ ، ١يًذز ٚاٱخ٠ٛ
عً ٢عت ١تباٜٗٓا  ،ؾامضب ايغت ١ؼي أفٌ اغيغأي ١تبًؼ عتٚ ١ث٬ثري  :يٮّ عزعٗا عتٚ ، ١يًذز عؾضٚ ، ٠يٮخت ايؾكٝك ١مثاْ١ٝ
عؾض ٜبك ٢عُٗإ  :يٮخ ٚ ،ا٭خت يٮب عً ٢ث٬ث ١تباُٜٗٓا  ،ؾامضب ث٬ث ١ؼي عتٚ ١ث٬ثري تبًؼ َاٚ ١٥مثاْ ، ١ٝيٮّ مثاْ١ٝ
عؾضٚ ،يًذز ث٬ثٚ ، ٕٛيًؾكٝك ١أصبعٚ ١عيغٚ ، ٕٛيٮخ ٭ب أصبعٚ ، ١٭خت٘ عُٗإ ٚ ،ا٭ْقبا ٤نًٗا َتٛاؾك ١بايٓقـ  ،ؾرتر
اغيغأي ١يٓقؿٗا ْٚ ،قٝب نٌ ٚاصخ يٓقؿ٘  ،ؾرتدع ٭صبعٚ ١عيغري ٚ .ي ٛاعتربت يًذز ؾٗٝا ثًح ايباق ٞيقشت إبتزا٤ٶ َٔ أصبع١
ٚعيغري.
 .4تغع ١ٝٓٝطٜز  : ٖٞٚ ،أّ ٚ ،دز ٚ ،ؽكٝكٚ ، ١أخٛإ ٚ ،أخت ٭ب يٮّ ايغزؼ ث٬ث َٔ ١مثاْ ١ٝعؾض ٚ ،يًذز ثًح ايباق : ٞعيغ١
ٚ ،يًؾكٝك ١ايٓقـ  :تغعٜ ، ١بك ٢٭٫ٚر ا٭ب ٚاسز عً ٢عيغٜ ٫ ١قض  ،ؾامضب عيغ ١ؼي مثاْ ١ٝعؾض تبًؼ تغعري  :يٮّ
عيغ ١عؾض ٚ ،يًذز عيغٚ ١عؾضٚ ، ٕٚيًؾكٝك ١عيغٚ ١أصبعٚ ، ٕٛ٭٫ٚر ا٭ب عيغ ، ١٭ْجاِٖ ٚاسز ٚ ،يهٌ سنض إثٓإ.
باب اؿذب

َا سهِ َٔ ٜٴؿيت ؼي ايؿضا٥ض رَ ٕٚعضؾ ١اؿذب ؟
 ٖٛٚباب عـيٚ . ِٝحيضّ عً َٔ ٢مل ٜعضف اؿذب إٔ ٜؿيت ؼي ايؿضا٥ض  .قاي٘ ؼي ؽضح ايرتتٝب.
أسنض َٴغببات ٚأْٛاع اؿذب ؟
.1إعًِ إٔ اؿذب بايٛفـ نايكتٌ ٚايضم ٚإخت٬ف ايز.ٜٔ
ٜتأت ٢رخٛي٘ عً ٢طيٝع ايٛصث ١غيا تكزّ.
ٚ.2اؿذب بايؾدك ْكقاْاّ نشيو ٜتأت ٢رخٛي٘ عً ٢طيٝع ايٛصث ، ١نشذب ايظٚز َٔ ايٓقـ إزي ايضبع ٚ ،ايظٚد َٔ ١ايضبع إزي
ايجُٔ ٚ ،حن ٙٛػيا تكزّ.
ٚسضَاْاّ ؾٜ ٬زخٌ عً ٢عيغ : ١ايظٚدري ٚ ،ا٭بٚ ، ٜٔٛايٛيز سنضّا نإ أ ٚأْج ٢إطياعاّ  ،٭ِْٗ ٜزي ٕٛإزي اغيٝت بػري ٚاعط ، ١ؾِٗ
أق ٣ٛايٛصث.١
َت ٢حيذب اؾز؟
ٚإ اؾز ٜغكؽي با٭ب سها ٙابٔ اغيٓشص إطياع َٔ حيؿفي عٓ٘ َٔ ايقشاب َٔٚ ١بعزِٖ.
ٚنٌ دز أبعز ظز أقضب ٱر ٘٥٫ب٘ ٚ ،يكضب٘.
َت ٢ؼذب اؾز ٠؟
ٚإٕ اؾزَ ٠طًكاّ َٔ قبٌ ا٭ّ أ ٚا٭ب.
تغكؽي با٭ّ ٭ٕ اؾزات ٜضثٔ باي٫ٛر ، ٠ؾا٭ّ أٚزي َٓٗٔ سيباؽضتٗا اي٫ٛر.٠
ٚنٌ دز ٠بعز ٣ظز ٠قضب ٢٭ٕ اؾزات أَٗات ٜضثٔ َرياثاّ ٚاسزاّ َٔ دٗٚ ١اسز ، ٠ؾإسا ادتُعٔ ؾاغيرياخ ٭قضبٗٔ  ،ناٯبا٤
ٚا٭بٓاٚ ٤اٱخ. ٠ٛ
ٌٖ حيذب ا٭ب أَ٘ ؟
 ٫ٚحيذب ا٭ب أَ٘ أ ٚأّ أب ٘ٝنايعِ  .ص ٟٚعٔ عُض ٚابٔ َغعٛر ٚأبَٛ ٞعٚ ٢عُضإ بٔ سقري ٚأب ٞايطؿ ، ٌٝؿزٜح ابٔ َغعٛر :
أ ٍٚدز ٠أطعُٗا صع ٍٛاهلل  ،فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ  ،ايغزؼ أّ أب َع إبٓٗا ٚإبٓٗا س ٞصٚا ٙايرتَشٚ . ٟصٚا ٙععٝز بًؿفي  :أ ٍٚدز٠
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أطعُت ايغزؼ أّ أب َع إبٓٗا ٚ٭ٕ اؾزات ٜضثٔ َرياخ ا٭ّ َ ٫رياخ ا٭ب  ،ؾ ٬حيذدي ب٘  ،نأَٗات ا٭ّ ٚ .نشا اؾز  ٫حيذب أّ
ْؿغ٘.
َت ٢حيذب ابٔ ا٫بٔ ؟
ٚإٕ نٌ إبٔ أبعز ٜغكؽي بإبٔ أقضب ٚي ٛمل ٜزٍ ب٘ يكضب٘ٚ .يهٔ ؼي ايكناٜٛ ٤صثٛا ابٔ ا٫بٔ بايٛف ١ٝايٛادب . ١ؾ٬بز َٔ اعت٦شإ
ا٫عُاّ.
َيت حيذب ا٫خ ٠ٛا٭ؽكا ٤؟
ٚتغكؽي اٱخ ٙٛا٭ؽكا ٤باثٓري  :باٱبٔ ٚإٕ ْظٍ ٚ ،با٭ب ا٭قضب سها ٙابٔ اغيٓشص إطياع ّا  ،٭ٕ اهلل تعازي دعٌ إصثِٗ ؼي ايه٬ي، ١
 : ٖٞٚإعِ غئ عزا ايٛايز ٚايٛيز ٫ ( .ؾضع  ٫ٚأفٌ )
َت ٢حيذب ا٭خ ٠ٛيٮب ؟
ٚاٱخ ٠ٛيٮب ٜغكط ٕٛباٱبٔ ٚابٓ٘ ٚ ،با٭ب.
ٚبا٭خ ايؾكٝل أٜن ّا يكٛت٘ بظٜار ٠ايكضب  ،ؿزٜح عً : ٞإٔ ايٓيب  ،فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ  ،قن ٢بايز ٜٔقبٌ ايٛفٚ ، ١ٝإٔ أعٝإ بين
ا٭ّ ٜتٛاصث ٕٛر ٕٚبين ايع٬ت ٜ ،ضخ ايضدٌ أخا ٙ٭بٚ ٘ٝأَ٘ ر ٕٚأخ ٘ٝ٭ب . ٘ٝصٚا ٙأظيز ٚايرتَش َٔ ٟصٚا ١ٜاؿاصخ عٔ عً. ٞ
َت ٢حيذب ٚيز ا٭ب ؟
ٜٚغكؽي ٚيز ا٭ب أٜناّ با٭خت ايؾكٝك ١إسا فاص عقبَ ١ع ايبٓت  ،أ ٚبٓت اٱبٔ  ،٭ْٗا تقري سيٓظي ١ا٭خ ايؾكٝل.
َتٜ ٢غكط ٕٛبٓ ٛا٭خ ٠ٛ؟
ٚبٓ ٛاٱخٜ ٠ٛغكط ٕٛست ٢باؾز أب ٞا٭ب ٚإٕ ع ٬ب ٬خ٬ف  ،٭ْ٘ أقضب َِٓٗ.
َت ٢حيذب ا٭عُاّ ؟
ا٭عُاّ ٜغكط ٕٛست )+( ٢ببين اٱخٚ ٠ٛإٕ ْظيٛا ٭ٕ دٗتِٗ أقضب ٖٚ ،شا َعٓ ٢ق ٍٛاؾعرب:٣
ؾباؾٗ ١ايتكز ِٜثِ بكضب٘ ٚبعزُٖا ايتكز ِٜبايك ٠ٛأدع٬
َت ٢حيذب ا٭خ يٮّ ؟
ٚا٭خ يٮّ ٜغكؽي باثٓري  :بؿضع اغيٝت َطًك ّا سنٛصّا ناْٛا أ ٚإْاثاّ ٚ ،إٕ ْظيٛا.
ٚبأفٛي٘ ايشنٛص ٚإٕ عًٛا ٭ٕ اهلل تعازي ؽضؾي ؼي إصخ اٱخ ٠ٛ٭ّ ايه٬ي ٖٞٚ ، ١ؼي ق ٍٛاؾُٗٛص  َٔ :مل خيًـ ٚيزاّ ٚ ٫ٚ ،ايزّا .
ٚايٛيز ٜؾٌُ ايشنض ٚا٭ْجٚٚ ، ٢يز اٱبٔ نشيو ٚ ،ايٛايز ٜؾٌُ ا٭ب ٚاؾز.
َت ٢تغكؽي بٓات ا٫بٔ ؟
ٚتغكؽي بٓات اٱبٔ ببٓيت ايقًب ؾأنجض ٫عتهُاٍ ايجًجري  ،غيؿٗ ّٛسزٜح ابٔ َغعٛر ايغابل.
َا مل ٜهٔ َعٗٔ أ : ٟبٓات اٱبٔ.
َٔ ٜعقبٗٔ َٔ ٚيز ا٫بٔ عٛا ٤نإ بإطا ٔٗ٥أ ٚأْظٍ َٓٗٔ.
َت ٢تغكؽي ا٭خٛات يٮب ؟
ٚتغكؽي ا٭خٛات يٮب با٭ختري ايؾكٝكتري ؾأنجض ٫عتهُاٍ ايجًجري.
َا مل ٜهٔ َعٗٔ أخ ٖٔٛؾٝعقبٗٔ ؼي ايباق ، ٞيًشنض َجٌ سفي ا٭ْجٝري.
َٔ ِٖ اغيغتجٓ َٔ ٕٛقاعزٜ ٫ َٔ ٠ضخ غياْع  ٫حيذب اسز ؟
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ٜ ٫ َٔٚضخ غياْع (ٚفؿ ٫ )ٞحيذب أسزاّ ْك عً.٘ٝ
َطًك ّا  ٫سضَاْ ّا ْ ٫ٚ ،كقاْاّ  ،بٌ ٚدٛر ٙنعزَ٘  ،ص ٟٚعٔ عُض ٚعً ، ٞ٭ْ٘ يٝػ بٛاصخ نا٭دٓيب.
إ ٫اٱخ َٔ ٠ٛسٝح ِٖ أؽكا ٤أ ٚ٭ب أ ٚ٭ّ.
ؾكز ٜ ٫ضثٚ ٕٛحيذب ٕٛا٭ّ ْكقاْاّ َٔ ايجًح إزي ايغزؼ ٚ ،إٕ ناْٛا قذٛبري با٭ب ؼي أّ ٚأب ٚإخ.٠ٛ

َٔ ِٖ ايعقبات ؟
ٜ َٔ : ِٖٚضخ بػري تكزٜض.

باب ايعقبات

أسنض سا٫ت ايعقبات ؟
إعًِ إٔ ايٓغا ٤نًٗٔ فاسبات ؾضض ٚ ،يٝػ ؾ ٔٗٝعقب ١بٓؿغ٘ إ ٫اغيعتك ١ؾإْٗا عقب ١بٓؿغٗا.ٚإٕ ايضداٍ نًِٗ عقبات بأْؿغِٗ  ،إ ٫ايظٚز ٚٚيز ا٭ّ .ٚإٕ ا٭خٛات َع ايبٓات عقبات  ٫ؾضض هلٔ  ،بٌ ٜضثٔ َا ؾنٌ عٔ ايؿضٚض  ،يكٛي٘ تعازي  :إٕ اَضًٖ ٩و يٝػ ي٘ ٚيز ٚي٘ أختؾًٗا ْقـ َا تضى ط ايٓغا 176 : ٤ص اٯ ١ٜؾؾضؾي ؼي ايؿضض عزّ ايٛيز  ،ؾُتٚ ٢دز ايٛيز ؾ ٬ؾضض هلٔ  ،إ ٫إٔ يٮخٛات ق ٠ٛب٫ٛر٠
ا٭ب هلٔ َ ٫ٚ ،غكؽي هلٔ  ،ؾهإ أرْ ٢سا٫تٗٔ َع ايبٓات أ ٚبٓات اٱبٔ ايتعقٝب ٚ ،ؿزٜح ابٔ َغعٛر ايغابل ٚؾَٚ ٘ٝا بكٞ
ؾًٮخت صٚا ٙايبداص . ٟقاٍ ابٔ صدب ؼي ؽضح ا٭صبعري ٚ :سٖب طيٗٛص ايعًُا ٤إزي إٔ ا٭خت َع ايبٓت عقب ١هلا َا ؾنٌ : َِٗٓ ،
عُض ٚعًٚ ٞعا٥ؾٚ ١طٜز ٚابٔ َغعٛر َٚ ،عاس بٔ دبٌ ٚ ،تابعِٗ عا٥ض ايعًُا.٤
إٕ ايبٓات ٚ ،بٓات اٱبٔ ٚ ،ا٭خٛات ايؾكٝكات ٚ ،ا٭خٛات يٮب  ،نٌ ٚاسزَ َٔٗٓ ٠ع أخٗٝا عقب ١ب٘ ي٘ َجَ ٬ا هلا يكٛي٘ تعازي :ٜٛفٝهِ اهلل ؼي أ٫ٚرنِ يًشنض َجٌ سفي ا٭ْجٝري ط ايٓغا11 : ٤ص ٚقٛي٘ تعازي ٚ :إٕ ناْٛا إخ ّ٠ٛصدا ّْٚ ٫غا٤ٶ ؾًًشنض َجٌ سفي
ا٭ْجٝري ط ايٓغا176 : ٤ص.
َا ايش ٟحيهِ يًعافب ؟
ٚإٕ سهِ ايعافب إٔ ٜأخش َا أبكت ايؿضٚض يكٛي٘ تعازي ٚٚ :صث٘ أبٛٶا ٙؾٮَ٘ ايجًح ط ايٓغا11 : ٤صٚسزٜح  :أؿكٛا ايؿضا٥ض بأًٖٗا  ،ؾُا بك ٞؾٮٚزي صدٌ سنض ٚقٛي٘ فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ  ،٭خ ٞععز َٚ ..ا بك ٞؾٗ ٛيو ٚتكزّ.
ٚإٕ مل ٜبل ؽ ٧عكؽي غيؿٗ ّٛاـرب ٚ ،٭ٕ سك٘ ؼي ايباق ٫ٚ ، ٞباق.ٞٚإسا اْؿضر أخش طيٝع اغياٍ ٜ ٖٛٚضثٗا إٕ مل ٜهٔ هلا ٚيز ط ايٓغا176 : ٤ص أماف طيٝع اغيرياخ إيٚ ، ٘ٝقٝػ عً ٘ٝباق ٞايعقبات.أسنض سا٫ت ا٭ب ٚاؾز ؼي ايعقبات ؟
يهٔ يًذز ٚا٭ب ث٬خ سا٫ت:
ٜ .1ضثإ بايتعقٝب ؾكؽي َع عزّ ايؿضع ايٛاصخ يكٛي٘ تعازي  :ؾإٕ مل ٜهٔ يّ٘ ٚيز ٚٚصث٘ أبٛا ٙؾٮَ٘ ايجًح طايٓغا11 : ٤ص أماف
اغيرياخ إيُٗٝا  ،ثِ خك ا٭ّ َٓ٘ بايجًح رٍ عً ٢إٔ باق ٘ٝيٮب.
ٜ .2ضثإ بايؿضض ؾكؽي َع سنٛصٜت٘ أَ : ٟع اٱبٔ أ ٚإبٓ٘  ،يكٛي٘ تعازي ٚ :٭ب ٜ٘ٛيهٌ ٚاسز َُٓٗا ايغزؼ ػيا تضى إٕ نإ ي٘
ٚيز ط ايٓغا11 : ٤ص.
 .3بايؿضض ٚايتعقٝب َع أْٛثٝت٘ ايغزؼ بايؿضض ٚ ،ايباق ٞبايتعقٝب  ،يكٛي٘ فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ  : ،ؾُا أبكت ايؿضٚض ؾٮٚزي
صدٌ سنض ٚا٭ب أٚزي صدٌ سنض بعز اٱبٔ ٚابٓ٘ ٚ ،اؾز َجٌ ا٭ب ؼي ٖش ٙاؿا٫ت ايج٬خ.
َاغيكقٛر باغيؾضن ١؟
 ٫ٚتتُؾ ٢عً ٢قٛاعزْا اغيؾضن( ١اغيؾرتن -١ايعُض– ١ٜاؿذض– ١ٜاي– ١ُٝٝاؿُاص- ١ٜايظٜز)١ٜ
 : ٖٞٚطٚز ٚ ،أّ ٚ ،إخ ٠ٛ٭ّ ٚ ،إخ ٠ٛأؽكا ٤يًظٚز  :ايٓقـ = ث٬ثٚ ، ١يٮّ  :ايغزؼ = ٚاسز ٚ ،يٲخ ٠ٛيٮّ  :ايجًح = إثٓإ ٚ ،عكؽي
ا٭ؽكا٫ ، ٤عتػضام ايؿضٚض ايرتن. ١
ٚتغُ ٢اغيؾضنٚ ١اؿُاص ١ٜ٭ْ٘ ٜض ٣ٚإٔ عُض أعكؽي ٚيز ا٭ب ، ٜٔٛؾكاٍ بعنِٗ  ،أ ٚبعض ايقشابٜ : ١ا أَري اغيَٓ٪ري ٖ ،ب إٔ أباْا
نإ ظياصاّ  ،أيٝغت أَٓا ٚاسز ٠؟ ؾؾضى ب ٖٛٚ ِٗٓٝق ٍٛعجُإ ٚ ،طٜز بٔ ثابت َٚ ،،ايو ٚايؾاؾعٚ . ٞأعكطِٗ اٱَاّ أظيز ٚ ،أبٛ
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سٓٝؿٚ ١أفشاب٘ ٚ ،ص ٟٚعٔ عًٚ ، ٞابٔ َغعٛر ٚ ،أب ٞبٔ نعب ٚ ،ابٔ عباؼ ٚ ،أبَٛ ٞع ٢يكٛي٘ تعازي ؼي اٱخ ٠ٛ٭ّ  :ؾإٕ ناْٛا
أنجض َٔ سيو ؾِٗ ؽضنا ٤ؼي ايجًح ط ايٓغا12 : ٤ص
ؾإسا ؽضى َعِٗ غريِٖ مل ٜأخشٚا ايجًح ٚ ،ؿزٜح أؿكٛا ايؿضا٥ض بأًٖٗا  َٔٚؽضى مل ًٜشل ايؿضا٥ض بأًٖٗا  .قاٍ ايعٓرب: ٟ
ايكٝاؼ َا قاٍ عًٚ ، ٞاٱعتشغإ َا قاٍ عُض ٚ ،ي ٛنإ َهاِْٗ أخٛات ٭ب ، ٜٔٛأ ٚ٭ب عايت إزي عؾضٚ ٠تأت.ٞ
ؾقٌ ٚإسا ادتُع نٌ ايضداٍ ٚصخ َِٓٗ ث٬ث١

َاسا ؼي ساي ١إسا ادتُع نٌ ايضداٍ ؟
ٚإسا ادتُع نٌ ايضداٍ ٚصخ َِٓٗ ث٬ث . ١اٱبٔ ٚ ،ا٭ب ٚايظٚز
ؾاغيغأي َٔ ١إثين عؾض  :يًظٚز ايضبع = ث٬ثٚ ، ١يٮب ايغزؼ = إثٓإ ٚ ،يٲبٔ ايباق.ٞ

َٚاسا ؼي ساي ١إسا ادتُع نٌ ايٓغا٤؟
ٚإسا ادتُع نٌ ايٓغاٚ ٤صخ َٓٗٔ عيػ  :ايبٓت ٚ ،بٓت اٱبٔ  ،ا٭ّ ٚ ،ايظٚدٚ ، ١ا٭خت ايؾكٝك ١أ ٚ٭ب  ،ؾاغيغأي َٔ ١أصبع١
ٚعؾض:ٜٔ
يًظٚد : ١ايجُٔ = ث٬ثٚ ، ١يٮّ  :ايغزؼ = أصبعٚ ، ١يًبٓت  :ايٓقـ = إثٓا عؾض ٚ ،يبٓت اٱبٔ  :ايغزؼ تهًُ ١ايجًجري = أصبع، ١
ٚايباقٚ = ٞاسز  ،يٮخت تعقٝباّ.
َاسا ؼي ساي ١إسا ادتُع ايقٓؿري ؟
ٚإسا ادتُع ػيهٔ اؾُع َٔ ايقٓؿري ٚصخ َِٓٗ عيغ : ١ا٭بٛإ ٚ ،ايٛيزإ ٚ ،أسز ايظٚدري ؾإٕ نإ اغيٝت ايظٚز اغيغأي َٔ ١أصبع١
ٚعؾضٚ ، ٜٔتقض َٔ إثٓري ٚعبعري ٚ .إٕ نإ اغيٝت ايظٚد ١ؾاغيغأي َٔ ١إثين عؾض ٚ ،تقض َٔ عتٚ ١ث٬ثري.
َاسا إسا نإ ايعافب عُا أ ٚابٔ عِ أ ٚأخ ؟
َٚت ٢نإ ايعافب عُاّ أ ٚابٔ عِ أ ٚابٔ أخ إْؿضر باٱصخ ر ٕٚأخٛات٘
٭ْٗٔ َٔ س ٟٚا٭صساّ ٚ ،ايعقبَ ١كزّ عً ٢س ٟايضسِ.
َاسا ؼي ساي ١اْعزاّ ايعقبات َٔ ايٓغب ؟
َٚت ٢عزَت ايعقبات َٔ ايٓغب ٚصخ اغيٛزي اغيعتل ٚي ٛأْج٢
ؿزٜح اي ٤٫ٛغئ أعتل َتؿل عًٚ . ٘ٝسزٜح اي ٤٫ٛؿُ ١نًشُ ١ايٓغب ٚ .ص ٣ٚععٝز بغٓز ٙنإ يبٓت ظيظَٛ ٠زي أعتكت٘ ،
ؾُات ٚتضى إبٓت٘ ٫َٛٚت٘  ،ؾأعط ٢ايٓيب  ،فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ إبٓت٘ ايٓقـ ٚ ،أعط٫َٛ ٢ت٘ بٓت ظيظ ٠ايٓقـ ٚصٚا ٙايٓغاٞ٥
ٚابٔ َاد٘ عٔ عبزاهلل بٔ ؽزار بٓش.ٙٛ
ثِ عقبت٘ أ : ٟعقب ١اغيعتل.
ايشنٛص ا٭قضب ؾا٭قضب  ،نايٓغب ؿزٜح طٜار بٔ أبَ ٞض ِٜإٔ إَضأ ٠أعتكت عبزاّ هلا  ،ثِ تٛؾٝت ٚتضنت إبٓاّ هلا ٚأخاٖا  ،ثِ
تٛؼي َٖ٫ٛا َٔ بعزٖا  ،ؾأت ٢أخ ٛاغيضأٚ ٠ابٓٗا صع ٍٛاهلل  ،فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ  ،ؼي َرياث٘  ،ؾكاٍ  ،فً ٞاهلل عًٚ ٘ٝعًِ َ :رياث٘
ٱبٔ اغيضأ ، ٠ؾكاٍ أخٖٛا ٜ :ا صع ٍٛاهلل  ،ي ٛدض دضٜض ّ ٠ناْت عًٜٚ ، ٞهَ ٕٛرياث٘ هلشا ؟! قاٍ ْ :عِ صٚا ٙأظيز ٚ .٭ِْٗ ٜزيٕٛ
باغيعتل ٚ ،بايَ ٤٫ٛؾب٘ بايٓغب  ،ؾأعط ٞسهُ٘.
َاسا ؼي ساي ١إٕ مل ٜهٔ يًُٝت عقب ٤٫ٚ ٫ٚ ١؟
ؾإٕ مل ٜهٔ يًُٝت عقب ٤٫ٚ ٫ٚ ١عًُٓا بايضر عً ٢س ٣ٚايؿضٚض  ،ؾٝكزّ عً ٢س ٣ٚا٭صساّؾإٕ مل ٜهٔ س ٚؾضض ٜضر عً٘ٝٚ-صثٓا س ٟٚا٭صساّ يكٛي٘ تعازي ٚ :أٚي ٛا٭صساّ بعنِٗ أٚزي ببعض ط ا٭سظاب 6 :ص.

َا اغيكقٛر ايضر ٚس ٟٚا٭صساّ؟

باب ايضر ٚس ٟٚا٭صساّ
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سٝح  ٫تغتػضم ايؿضٚض ايرتن ٫ٚ ١عافب صر ايؿامٌ عً ٢نٌ س ٟؾضض بكزص ٙنايػضَاٜ ٤كتغَُ ٕٛاٍ اغيؿًػ بكزص ر، ِْٜٗٛ
يكٛي٘ تعازي ٚ :أٚي ٛا٭صساّ بعنِٗ أٚزي ببعض ط ا٭سظاب 6 :ص ٚقٛي٘  ،فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ  َٔ :تضى َا ّ٫ؾًًٛاصخ َتؿل عً.٘ٝ
َا عزا ايظٚدري  ،ؾٜ ٬ضر عًُٗٝا َٔ سٝح ايظٚدْ ١ٝك عً ، ٘ٝ٭ُْٗا  ٫صسِ هلُا  ،ؾًِ ٜزخ ٬ؼي اٯٖٚ . ١ٜشا ٜض ٣ٚعٔ عُض
ٚعًٚ ٞابٔ َغعٛر ٚابٔ عباؼ  ،صم ٞاهلل عِٓٗ  .قاي٘ ؼي ايهاؼي َٚ .ا ص ٟٚعٔ عجُإ أْ٘ صر عً ٢طٚز ؾًعً٘ نإ عقب ، ١أ ٚسا
صسِ  ،أ ٚأعطا َٔ ٙبٝت اغياٍ  ٫عً ٢عب ٌٝاغيرياخ.
ٌٖ يقاسب ايؿضر صراّ ؟
ؾإٕ مل ٜهٔ إ ٫فاسب ؾضض أخش ايهٌ ؾضم ّا ٚصرّا ٭ٕ تكزٜض ايؿضٚض ؽضع غيهإ اغيظاظيٚ ، ١قز طاٍ.
َاسا ؼي ساي ١إٕ طياع َٔ ١دٓػ ٚاسز ؟ َٚاسا إٕ اختًـ دٓغِٗ ؟
ٚإٕ نإ طياع َٔ ١دٓػ نايبٓات ؾأعطِٗ بايغ ١ٜٛنايعقب َٔ ١ايبٓري ٚحن.ِٖٛٚإٕ اختًـ دٓغِٗ ؾدش عزر عٗاَِٗ َٔ أفٌ عت ١راّ ُ٥ا ٭ٕ ايؿضٚض نًٗا تٛدز ؼي ايغت ، ١إ ٫ايضبع ٚايجُٔ ُٖٚ ،ا يًظٚدري ،
ٜ ٫ٚضر عًُٗٝا  ،ؾتذعٌ عزر عٗاَِٗ أفٌ َغأيتِٗ ٜٓٚ ،شقض سيو ؼي أصبع ١أف.ٍٛ
.1ؾذزٚ ٠أخ ٭ّ  ،تقض َٔ إثٓري ٭ٕ يهٌ َُٓٗا  :ايغزؼ = ٚاسز َٔ ايغتٚ ، ١ايغزعإ = إثٓإ َٓٗا  ،ؾٝكغِ اغياٍ بُٗٓٝا
ْقؿري ؾضماّ ٚصراّ.
ٚ.2أّ ٚأخ ٭ّ َٔ ثًج ١ؾٝكغِ اغياٍ بُٗٓٝا أث٬ثاّ ٚ ،نشا أّ ٚٚيزاٖا.
ٚ.3أّ ٚبٓت أ ٚبٓت أ ٚبٓت إبٔ َٔ أصبع ١يٮّ ايغزؼ = ٚاسز ٚ ،يًبٓت أ ٚبٓت اٱبٔ  :ايٓقـ = ث٬ث . ١ؾٝكغِ اغياٍ بُٗٓٝا أصباع ّا .
يٮّ  :صبع٘ ٚ ،يًبٓت  ،أ ٚبٓت اٱبٔ  :ث٬ث ١أصباع٘.
ٚ.4أّ ٚبٓتإ أ ٚبٓتا إبٔ  ،أ ٚأختإ يػري أّ
َٔ عيغ ١يٮّ  :ايغزؼ ٚ ،يٮخضٜري  :ايجًجإ = أصبع . ١ؾاغياٍ ب ٔٗٓٝعً ٢عيغ . ١يٮّ عيغ٘ ٚ ،يٮخضٜري  :أصبع ١أعياع٘.
 ٫ٚتظٜز َغا ٌ٥ايضر .عًٗٝا أ : ٟاـُغ.١
٭ْٗا ي ٛطارت عزع ّا آخض ٫عتػضقت ايؿضٚض إساّ ؾ ٬صر.
نٝـ تهَ ٕٛغأي ١ايضر ؼي َغأي ١ايظٚد ١ٝ؟
ٚإٕ نإ ٖٓاى أسز ايظٚدري ؾاعٌُ َغأي ١ايضر  ،ثِ َغأي ١ايظٚد ، ١ٝثِ ٜكغِ َا ؾنٌ عٔ ؾضض ايظٚد ١ٝعًَ ٢غأي ١ايضرؾٝبزأ بإعطا ٤أسز ايظٚدري ؾضم٘ ٚ ،ايباق ٞغئ ٜضر عً.٘ٝ
ؾإٕ اْكغِ فشت َغأي ١ايضر َٔ َغأي ١ايظٚدٚ ١ٝمل حيتر ينضب نظٚدٚ ١أّ ٚأخ ٜٔٛ٭ّ  ،ؾًًظٚد : ١ايضبع = ٚاسز َٔ أصبع، ١
ٚايباق ٞث٬ث ١بري ا٭ّ ٚٚيزٜٗا أث٬ثاّ.
ٚإٜٓ ٫كغِ ايباق ٞبعز ؾضض ايظٚد ١ٝعًَ ٢غأي ١ايضر.ؾامضب َغأي ١ايضر ؼي َغأي ١ايظٚد ١ٝيعزّ اغيٛاؾك.١
ثِ َٔ ي٘ ؽ ٧ؼي َغأي ١ايظٚد ١ٝأخشَ ٙنضٚب ّا ؼي َغأي ١ايضر  َٔٚ ،ي٘ ؽ ٧ؼي َغأي ١ايضر أخشَ ٙنضٚباّ ؼي ايؿامٌ عٔ َغأي١
ايظٚد . ١ٝؾظٚز ٚ ،دزٚ ، ٠أخ ٭ّ َج : ّ٬ؾامضب َغأي ١ايضر  : ٖٞٚ -إثٓإ  -ؼي َغأي ١ايظٚد : ٖٞٚ - ١ٝإثٓإ  -ؾتقض َٔ أصبع١
َغطض اٱثٓري ؼي اٱثٓري  ،ؾًًظٚز  :إثٓإ ٚ ،يًذز : ٠عِٗ ٚ ،يٮخ ٭ّ  :عِٗ.
ٖٚهشا ي ٛنإ َهإ ايظٚز طٚد ، ١ؾاغيغأي : ١ايظٚد َٔ ١أصبعٚ ، ١ايباقَٗٓ ٞا بعز ؾضض ايظٚد : ١ث٬ث ١عًَ ٢غأي ١ايضر  .إثٓري
تباٜٗٓا  ،ؾامضب َغأي ١ايضر ؼي َغأيتٗا  : ٖٞٚ -أصبع - ١تًبؼ مثاْ ، ١ٝيًظٚد : ١صبع = إثٓإ ٚيًذز : ٠ث٬ثٚ ، ١يٮخ ٭ّ ث٬ث.١
ؾقٌ ؼي س ٟٚا٭صساّ

َٔ ِٖ س ٟٚا٭صساّ؟
 : ِٖٚنٌ قضاب ١يٝػ بش ٟؾضض  ٫ٚعقب ١ناـاٍ ٚ ،اؾز ٭ّ ٚ ،ايعُٚ . ١بتٛصٜجِٗ قاٍ عُض ٚ ،عًٚ ، ٞعبزاهلل ٚأبٛعبٝز ٠بٔ
اؾضاح َٚ ،عاس بٔ دٚ ، ٌٝأب ٛايزصرا ، ٤يكٛي٘ تعازي ٚ :أٚي ٛا٭صساّ بعنِٗ أٚزي ببعض ؼي نتاب اهلل طا٭سظاب  6 :ص ٚعٔ عُض
َضؾٛعاّ  :اـاٍ ٚاصخ َٔ ٚ ٫اصخ ي٘ صٚا ٙأظيز ٚايرتَشٚ ٟسغٓ٘ ٚ .٭ب ٞراٚر عٔ اغيكزار َضؾٛعاّ  :اـاٍ ٚاصخ َٔ ٚ ٫اصخ ي٘ ٜ ،عكٌ
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عٓ٘ ٜٚضث٘ ٚص ٣ٚأبٛعبٝز بإعٓار ٙإٔ ثابت بٔ ايزسزاح َات ٚ ،مل خيًـ إ ٫إبٓ ١أخ ي٘  ،ؾكن ٢ايٓيب  ،فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ ،
سيرياث٘ ٱبٓ ١أخ ٘ٝقاٍ ؼي ايهاؼي ٚ :قغٓا عا٥ضِٖ عًٖ ٢ش.ٜٔ
أسنض أفٓاف س ٟٚا٭صساّ؟
ٚأفٓاؾِٗ أسز عؾض:
ٚيز ايبٓات يقًب أ ٚٱبٔ ٚٚ ،يز ا٭خٛات ٚ ،بٓات اٱخٚ ، ٠ٛبٓات ا٭عُاّ ٚٚ ،يز ٚيز ا٭ّ ٚ ،ايعِ ٭ّ ٚ ،ايعُات ٚ ،ا٭خٛاٍ ٚ ،اـا٫ت
ٚ ،أب ٛا٭ّ ٚ ،نٌ دز ٠أريت بأب بري أَري نأّ أب ٞا٭ّ.
 َٔٚأرزي بقٓـ َٔ ٖ ٤٫٪نعُ ١ايعُٚ ، ١خاي ١اـايٚ ١حنُٖٛا
نٝـ ٜضث ٕٛس ٟٚا٭صساّ؟
ٜٚضث ٕٛبتٓظَٓ ًِٜٗظي َٔ ١أريٛا ب٘ ؾٓٝظٍ نٌ َِٓٗ َٓظي َٔ ١أرزي ب٘ َٔ ايٛصث ١بزصد ، ١أ ٚرصدات ستٜ ٢قٌ إزي َٔ ٜضخ ،
ؾٝأخش َرياث٘  .غيا ص ٟٚعٔ عًٚ ٞعبزاهلل  :أُْٗا ْظ ٫بٓت ايبٓت سيٓظي ١ايبٓت ٚ ،بٓت ا٭خ سيٓظي ١ا٭خ ٚ ،بٓت ا٭خت َٓظي ١ا٭خت ،
ٚايعَُٓ ١ظي ١ا٭ب ٚ ،اـايَٓ ١ظي ١ا٭ّ ٚ .ص ٟٚسيو عٔ عُض ؼي ايعُٚ ١اـايٚ . ١عٔ عً ٞأٜناّ  :أْ٘ ْظٍ ايعُ ١سيٓظي ١ايعِ ٚ .عٔ
ايظٖض ٟأْ٘  ،فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ  ،قاٍ  :ايعُ ١سيٓظي ١ا٭ب إسا مل ٜهٔ بُٗٓٝا أب ٚ ،اـاي ١سيٓظي ١ا٭ّ  ،إسا مل ٜهٔ بُٗٓٝا أّ .
صٚا ٙأظيز.
ٚإٕ أرزي طياع َِٗٓ ١بٛاصخ ٚاعتٛت َٓظيتِٗ َٓ٘ ب ٬عبل نأ٫ٚرٚ ، ٙنإخٛت٘ اغيتؿضقري ايشٚ ٫ ٜٔاعط ١بٚ ٘ٓٝبِٗٓٝ
ؾٓقٝب٘ هلِ نإصثِٗ َٓ٘  .يهٔ ٖٓا بايغ : ١ٜٛايشنض نا٭ْج ٢٭ِْٗ ٜضث ٕٛبايضسِ اجملضر ، ٠ؾاعت ٣ٛسنضِٖ ٚأْجاِٖ  ،نٛيز
ا٭ّ  .إختاص ٙا٭نجض ْٚ ،كً٘ ا٭ثضّ ٚ ،سٓبٌ ٚ ،إبضاٖ ِٝبٔ اؿاصخ.
َاسا ؼي سايٚ ٫ َٔ ١اصخ َعً ّٛي٘؟
ٚ ٫ َٔٚاصخ ي٘ َعًّٛ
ؾُاي٘ يبٝت اغياٍ حيؿـي٘ ناغياٍ اينا٥ع  .قاٍ ؼي ايكٛاعز َ :ع أْ٘  ٫خيً َٔ ٛبين عِ أعً ، ٢إس ايٓاؼ نًِٗ بٓ ٛآرّ  ،ؾُٔ نإ
أعبل إزي اٱدتُاع َع اغيٝت ؼي أب َٔ آبا ٘٥ؾٗ ٛعقبت٘ ٚ ،يهٓ٘ فٗ ، ٍٛؾًِ ٜجبت ي٘ سهِ ٚ ،داط فضف َاي٘ ؼي اغيقاحل ،
ٚيشيو ي ٛنإ ي٘ َٛزي َعتل يٛصث٘ ؼي ٖش ٙاؿاٍ ٚ ،مل ًٜتؿت إزي ٖشا اجملٗ . ٍٛإْتٗ.٢
ٚيٝػ بٝت اغياٍ
ٚاصث ّا ٚإصيا حيؿفي اغياٍ اينا٥ع ٚغري ٙنأَٛاٍ ايؿ.٤ٞ
ؾٗ ٛدَٗٚ ١قًش ١٭ٕ إؽتبا ٙايٛاصخ بػريٜٛ ٫ ٙدب اؿهِ باٱصخ يًهٌ  ،ؾٝقضف ؼي اغيقاحل  ،يًذٌٗ سيغتشك٘ عٓٝاّ.

َا اغيكقٛر بأف ٍٛاغيغا ٌ٥؟
أ : ٟاغيداصز اييت ؽضز َٓٗا ؾضٚمٗا.

باب أف ٍٛاغيغاٌ٥

أسنض أف ٍٛاغيغاٌ٥؟
 ٖٞٚعبع:١
إثٓإ ٚث٬ثٚ ، ١أصبعٚ ، ١عتٚ ، ١مثاْٚ ، ١ٝإثٓا عؾض ٚ ،أصبعٚ ١عؾض.ٕٚ
أسنض نٝؿ ١ٝتٛطٜع أف ٍٛاغيغا ٌ٥؟
ؾٓقؿإ نظٚز ٚأخت ٭ب ، ٜٔٛأ ٚ٭ب َٔ إثٓري كضز ايٓقـ ٚ ،تغُٝإ ايٝتُٝتري تؾبٗٝا بايزص ٠ايٝت ، ١ُٝ٭ُْٗا ؾضمإ
َتغاٜٚإ ٚصخ بُٗا اغياٍ نً٘  ٫ٚ ،ثايح هلُا ٜٚ ،غُٝإ أٜناّ ايٓقؿٝتري ْٚقـ ٚ ،ايبك ١ٝنظٚز ٚأب  ،أ ٚأخ يػري أّ  ،أ ٚعِ أٚ
إبٓ٘ نشيو َٔ إثٓري كضز ايٓقـ.
ٚثًح ٚ ،ايبك َٔ ١ٝث٬ث ١نأبٚ . ٜٔٛثًجإ ٚ ،ايبك َٔ ١ٝث٬ث ١نبٓتري ٚأخ يػري أّ ٚ .ثًجإ ٚثًح َٔ ث٬ث٫ ١ؼار اغيدضدري،
نأختري ٭ّ ٚأختري يػريٖا.
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ٚصبع ٚايبك َٔ ١ٝأصبع ١نظٚز ٚإبٔ ٚ ،صبع َع ْقـ ٚ ،ايبك َٔ ١ٝأصبع ، ١يزخ ٍٛكضز ايٓقـ ؼي كضز ايضبع نظٚز ٚبٓت عِ.
ٚمثٔ ٚ ،ايبك ١ٝنظٚدٚ ١إبٔ ٚ .مثٔ َع ْقـ ٚايبك ١ٝنظٚدٚ ١بٓت عِ َٔ مثاْٜ ٫ٚ . ١ٝه ٕٛنٌ َٔ أفً ٞا٭صبعٚ ١ايجُاْ١ٝ
إْ ٫اققاّ أ : ٟؾٗٝا عافب ٚ ،اٱثٓإ ٚايج٬ث ١تاص ّ٠نشيو ٚ ،تاص ّ ٠تهْٛإ عاريتري  .ؾٗش ٙا٭ف ٍٛا٭صبع ٫ ١تع ، ٍٛ٭ْٗا  ٫تظسِ
ؾٗٝا ايؿضٚض.
ٚعزؼ ٚ ،ايبك ١ٝنأّ ٚإبٔ َٔ عتٚ . ١عزؼ ْٚقـ ٚايبك ١ٝنبٓت ٚأّ ٚعِ َٔ عت ، ١يزخ ٍٛكضز ايٓقـ ؼي ايغزؼ .
ْٚقـ ٚثًح ٚ ،ايبك ١ٝنظٚز ٚأّ ٚعِ َٔ عت ١يتبا ٜٔاغيدضدري ْٚ ،قـ ٚ ،ثًح ٚ ،عزؼ َٔ عت : ١نظٚز ٚ ،أّ ٚ ،أخ ٜٔٛ٭ّ
ٚتغَُ ٢غأي ١اٱيظاّ َٚ ،غأي ١اغيٓاقن ١٭ٕ ابٔ عباؼ  ،صم ٞاهلل عُٓٗا  ٫ ،حيذب ا٭ّ عٔ ايجًح إزي ايغزؼ إ ٫بج٬ثَٔ ١
اٱخ ، ٠ٛأ ٚا٭خٛات ٜ ٫ٚ ،ض ٣ايعٜٚ ، ٍٛضر ايٓكك َع إطرساّ ايؿضٚض عًٜ َٔ ٢قري عقب ١ؼي بعض ا٭سٛاٍ بتعقٝب سنض هلٔ .
 ٖٔٚايبٓات ٚا٭خٛات يػري أّ  ،ؾأيظّ بٗش ٙاغيغأي . ١ؾإٕ أعط ٢ا٭ّ ايجًح يه ٕٛاٱخ ٠ٛأقٌ َٔ ث٬ثٚ ، ١أعطٚ ٢يزٜٗا ايجًح  ،عايت
اغيغأيٜ ٫ ٖٛٚ ، ١ضاٚ . ٙإٕ أعطاٖا عزعاّ ؾكز ْاقض َشٖب٘ ؼي سذبٗا بأقٌ َٔ ث٬ث ١إخٚ ، ٠ٛإٕ أعطاٖا ثًجاّ ٚأرخٌ ايٓكك عً٢
ٚيزٜٗا ؾكز ْاقض َشٖب٘ ؼي إرخاي٘ ايٓكك عًٜ ٫ َٔ ٢قري عقب ١عاٍ.
ٚصبع َع ثًجري  :نظٚز ٚ ،بٓتري ٚ ،عِ ٚ .نظٚدٚ ، ١ؽكٝكتري ٚ ،عِ َٔ إثين عؾض ٚ .صبع َع ثًح  ،نظٚدٚ ، ١أّ ٚ ،أخ يػريٖا .
ٚنظٚدٚ ، ١إخ ، ٠ٛ٭ّ ٚعِ َٔ إثين عؾض يتبا ٜٔاغيدضدري  .أ ٚصبع َع عزؼ  :نظٚز ٚ ،أّ ٚ ،إبٔ  ،أ ٚطٚدٚ ، ١دزٚ ، ٠عِ َٔ إثين
عؾض ،يتٛاؾل اغيدضدري ٜ ٫ٚ .ه ٕٛؼي اٱثين عؾض ٚا٭صبعٚ ١ايعؾض ٜٔفٛص ٠عاري ١أف ، ّ٬بٌ إَا ْاققٚ ١إَا عا.١ً٥
ٚمثٔ َع عزؼ  :نظٚدٚ ، ١أّ ٚ ،إبٔ َٔ أصبعٚ ١عؾض ، ٜٔيتٛاؾل اغيدضدري بايٓقـ ٚ ،سافٌ مضب أسزُٖا ؼي ْقـ اٯخض :
أصبعٚ ١عؾض. ٕٚ
أ ٚمثٔ َع ثًجري  :نظٚدٚ ، ١بٓتري ٚ ،عِ  ،أَ ٚعُٗا عزؼ  :نظٚدٚ ، ١بٓتري ٚ ،أّ ٚ ،عِ  َٔ ،أصبعٚ ١عؾض ، ٜٔيًتٛاؾل بري كضز
ايغزؼ ٚايجُٔ َ ،ع رخ ٍٛكضز ايجًجري ؼي كضز ايغزؼ  ٫ٚ .جيتُع ايجُٔ َع ايجًح  ،٭ٕ ايجُٔ ٜ ٫ه ٕٛإ ٫يظٚدَ ١ع ؾضع
ٚاصخ ٜ ٫ٚ ،ه ٕٛايجًح ؼي َغأي ١ؾٗٝا ؾضع ٚاصخ.
أسنض نٝؿ ١ٝايع ٍٛؼي أف ٍٛاغيغا ٌ٥؟
ٜ ٫ٚعَٗٓ ٍٛا أٖ : ٟش ٙا٭ف.ٍٛ
إ ٫ايغتٚ ١معؿٗا أ : ٟاٱثٓا عؾض.
ٚمعـ معؿٗا أ : ٟا٭صبعٚ ١ايعؾض ، ٕٚؾتع ٍٛإسا تظاظيت ؾٗٝا ايؿضٚض باٱطياع  ،قبٌ إؿيٗاص ابٔ عباؼ اـ٬ف ؼي سيو.
ؾايغت ١تعَ ٍٛتٛاي ١ٝإزي عؾض ٠ؽؿع ّا ٚٚتضاّ.
ؾتع ٍٛإزي عبع : ١نظٚز ٚ ،أخت يػري أّ ٚ ،دز ٠أٚ ٚيز أّ  ،يًظٚز  :ايٓقـ = ث٬ثٚ ١يٮخت يػري أّ  :ايٓقـ = ث٬ثٚ ، ١يًذز، ٠
ٚٚيز ا٭ّ  :ايغزؼ ٚ ،نشا طٚز ٚأختإ ٭ب ، ٜٔٛأ ٚ٭ب ٚحنٖٛا.
ٚإزي مثاْ ١ٝنظٚز ٚ ،أّ ٚ ،أخت ٚ ،أخت يػري أّ يًظٚز  :ايٓقـ = ث٬ثٚ ، ١يٮّ  :ايجًح = إثٓإ ٚ ،يٮخت  :ايٓقـ = ث٬ث.١
ٚتغُ ٢اغيباًٖ ١٭ْٗا أَ ٍٚغأي ١عا ١ً٥سزثت ؼي طَٔ عُض بٔ اـطاب  ،صم ٞاهلل عٓ٘  ،ؾذُع ايقشاب ١يًُؾٛص ٠ؾٗٝا  ،ؾكاٍ
ايعباؼ  :أص ٣إٔ ٜكغِ اغياٍ ب ِٗٓٝعً ٢قزص عٗاَِٗ ؾأخش ب٘ عُض ٚ ،أتبع٘ ايٓاؼ عً ٢سيو  ،ست ٢خايؿِٗ ابٔ عباؼ  ،ؾكاٍ َٔ :
ؽا ٤باًٖت٘  ،إٕ اغيغا ٫ ٌ٥تع ، ٍٛإٕ ايش ٟأسق ٢صٌَ عاجل عزرّا أعزٍ َٔ إٔ جيعٌ ؼي َاٍ ْقؿ ّا ْٚقؿ ّا ٚ ،ثًجاّ ٖشإ ْقؿإ سٖبا
باغياٍ  ،ؾأَٛ ٜٔمع ايجًح ؟ ٚقاٍ ٚ :أ ِٜاهلل  ،ي ٛقزَٛا َٔ قزّ اهلل ٚ ،أخضٚا َٔ أخض اهلل َ ،ا عايت ؾضٜن ١أبزّا  .ؾكاٍ ي٘ طؾض بٔ
أٚؼ ايبقض : ٟؾُٔ سا ايش ٟقزَ٘ اهلل ؟  َٔٚسا ايش ٟأخض ٙاهلل ؟ ؾكاٍ  :ايش ٟأٖبط٘ َٔ ؾضض إزي ؾضض  ،ؾشيو ايش ٟقزَ٘ اهلل ،
ٚايش ٟأٖبط٘ َٔ ؾضض إزي َا بك ، ٞؾشيو ايش ٟأخض ٙاهلل  .ؾكاٍ ي٘ طؾض  :ؾُٔ أ َٔ ٍٚأعاٍ ايؿضا٥ض ؟ قاٍ  :عُض بٔ اـطاب ،
ؾكًت  :أ ٫أؽضت عً ٘ٝ؟ ؾكاٍ ٖ :بت٘ ٚنإ أَضأّ َٗٝباّ صٚا ٙايظٖض ٟعٔ عبٝزاهلل بٔ عبزاهلل بٔ عتب٘ عٓ٘  .ؾكاٍ ي٘ عطا ٤بٔ أبٞ
صباح  :إٕ ٖشا ٜ ٫ػين عين  ٫ٚعٓو ؽ٦ٝاّ  ،يَ ٛت أَ ٚت يكغِ َرياثٓا عًَ ٢ا عً ٘ٝايٓاؼ اي . ّٛٝقاٍ  :ؾإٕ ؽاٚ٩ا  :تعايٛا ْزع أبٓاْ٤ا
ٚأبٓا٤نِ ط آٍ عُضإ  61 :ص اٯ ١ٜقاٍ ؼي اغيػين  :قٛي٘ أٖبؽي َٔ ؾضض إزي ؾضض ٜ ،ضٜز  :إٔ ايظٚدري ٚا٭ّ يهٌ ٚاسز َِٓٗ ؾضض ،
ثِ حيذب إزي ؾضض آخض ٜٓ ٫كك َٓ٘ ٚ .أَا َٔ أٖبؽي َٔ ؾضض إزي َا بكٜ ، ٞضٜز  :ايبٓات ٚا٭خٛات  ،ؾإْٗٔ ٜؿضض هلٔ  ،ؾإسا
نإ َعٗٔ إخٛتٗٔ ٚصثٛا بايتعقٝب  ،ؾهإ هلِ َا بك ٞقٌ أ ٚنجض  .إْتٗ . ٢ؾهإ ابٔ عباؼ  ،صم ٞاهلل عُٓٗا ٜ ٫ ،ض ٣ايع، ٍٛ
ٜٚزخٌ ايٓكك عًٜ َٔ ٢قري عقب ١عاٍ ٚ .خايؿ٘ اؾُٗٛص ٚ ،أيظّ سيغأي ١اٱيظاّ نُا تكزّ  .قاٍ ؼي اغيػين ْ ٫ٚعًِ اي ّٛٝقاّ٬٥
سيشٖب ابٔ عباؼ ْ ٫ٚ ،عًِ خ٬ؾاّ بري ؾكٗا ٤ايعقض ؼي ايك ٍٛبايع ٍٛعُز اهلل  . َ٘ٓٚإْتٗ.٢
ٚإزي تغع : ١نظٚز ٚٚ ،يز ٟأّ ٚ ،أختري يػريٖا يًظٚز  :ايٓقـ = ث٬ثٚ ، ١يٛيز ٟا٭ّ  :ايجًح = إثٓإ ٚ ،يٮختري :ايجًجإ = أصبع.١
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ٚتغُ ٢ايػضا ٤٭ْٗا سزثت بعز اغيباًٖٚ ، ١اؽتٗض بٗا ايع.ٍٛ
ٚاغيضٚاْ ١ٝؿزٚثٗا طَٔ َضٚإ ٚ .نشا طٚز ٚ ،أّ ٚ ،ث٬خ أخٛات َؿرتقات.
ٚإزي عؾض : ٠نظٚز ٚ ،أّ ٚ ،أختري ٭ّ ٚ ،أختري يػريٖا يًظٚز  :ايٓقـ = ث٬ثٚ ، ١يٮّ  :ايغزؼ = ٚاسز ٚ ،يٮختري ٭ّ  :ايجًح =
إثٓإ ٚ ،يٮختري يػريٖا  :ايجًجإ = أصبع.١
ٚتغُ ٢أّ ايؿضٚخ يهجض ٠عٛهلا  ،ؽبٗٛا أفًٗا با٭ّ ٚ ،عٛهلا بؿضٚخٗا ٚ .يٝػ ؼي ايؿضا٥ض َا ٜع ٍٛبجًج ٘ٝعٛاٖا ٚؽبٗٗا .
 ٬أتا ٖٛٚ ، ٙقاض بايبقض ، ٠ؾغأي٘ عٓٗا  ،ؾأعطا ٙث٬ث١
ٚتغُ ٢ايؾضحي ١ٝأٜن ّا  ،ؿزٚثٗا طَٔ ايكام ٞؽضٜض  .ص : ٟٚإٔ صد ّ
أعؾاص اغياٍ  ،ؾهإ إسا يك ٞايؿكٜ ٘ٝكَ : ٍٛا ٜقٝب ايظٚز َٔ طٚدت٘ ؟ ؾٝك : ٍٛايٓقـ َع عزّ ايٛيز ٚ ،ايضبع َع٘  .ؾٝكٚ : ٍٛاهلل
٬
َا أعطاْ ٞؽضٜض ْقؿ ّا  ٫ٚثًج ّا  .ؾهإ ؽضٜض إسا يكٜ ٘ٝك :ٍٛإسا صأٜتين سنضت ب ٞسهُاّ دا٥ضاّ ٚ ،إسا صأٜتو سنضت بو صد ّ
ؾادضّا  ،بري ي ٞؾذٛصى أْو تهتِ ايكنٚ ، ١ٝتؾٝع ايؿاسؾٚ . ١ؼي صٚا : ١ٜأْو تشٜع ايؾهٚ ، ٣ٛتهتِ ايؿت.٣ٛ
ٚاٱثٓا عؾض تع ٍٛأؾضارّا أ : ٟعً ٢تٛاي ٞا٭ؾضار.
ؾتع ٍٛإزي ث٬ث ١عؾض  :نظٚز ٚ ،بٓتري ٚ ،أّ يًظٚز  :ايضبع = ث٬ثٚ ، ١يًبٓتري  :ايجًجإ = مثاْٚ ، ١ٝيٮّ  :ايغزؼ = إثٓإ.
ٚإزي عيغ ١عؾض  :نظٚز ٚ ،بٓتري ٚ ،أب ٜٔٛناييت قبًٗا ٜٚ .ظار يٮب  :ايغزؼ = إثٓإ.
ٚإزي عبع ١عؾض  :نج٬خ طٚدات ٚ ،دزتري ٚ ،أصبع أخٛات ٭ّ ٚ ،مثإ أخٛات يػريٖا يًظٚدات  :ايضبع = ث٬ث : ١يهٌ ٚاسزٚ ٠اسز .
ٚيًذزتري  :ايغزؼ = إثٓإ  :يهٌ ٚاسزٚ ٠اسز ٚ .يٮخٛات يٮّ  :ايجًح = أصبع : ١يهٌ ٚاسزٚ ٠اسز ٚ .يٮخٛات يػريٖا  :ايجًجإ =
مثاْ : ١ٝيهٌ ٚاسزٚ ٠اسز.
ٚتغُ ٢أّ ا٭صاٌَ ٚأّ ايؿضٚز باؾ ، ِٝ٭ْٛث ١اؾُٝع ٚ .ي ٛناْت ايرتن ١ؾٗٝا عبع ١عؾض رٜٓاصاّ  ،سقٌ يهٌ ٚاسز َٔٗٓ ٠رٜٓاص
ٚ .تغُ ٢ايغبع ١عؾضٚ ، ١ٜايزٜٓاص ١ٜايقػض.٣
ٚا٭صبعٚ ١ايعؾض ٕٚتعَ ٍٛضٚ ٠اسز ٠إزي عبعٚ ١عؾض : ٜٔنظٚدٚ ، ١بٓتري ٚ ،أب ٜٔٛيًظٚد : ١ايجُٔ = ث٬ثٚ ، ١يًبٓتري  :ايجًجإ =
عت ١عؾض ٚ ،يهٔ َٔ ا٭ب : ٜٔٛايغزؼ = أصبع.١
ٚتغُ ٢اغيٓرب ١ٜ٭ٕ عًٝاّ  ،صم ٞاهلل عٓ٘  ،ع ٌ٦عٓٗا  ٖٛٚعً ٢اغيٓرب خيطب ٜٚ ،ض ٣ٚإٔ فزص خطبت٘ نإ  :اؿُز هلل ايش ٟحيهِ
باؿل قطع ّا ٚ ،جيظ ٟنٌ ْؿػ سيا تغعٚ ، ٢إي ٘ٝاغيآب ٚايضدع . ٢ؾغ ٌ٦ؾكاٍ  :فاص مثٓٗا تغع ّا َٚ ...ن ٢ؼي خطبت٘ أ : ٟقز
نإ يًُضأ ٠قبٌ ايع ٍٛمثٔ  ،ؾقاص بايع ٍٛتغع ّا  : ٖٛٚ .ث٬ث َٔ ١عبعٚ ١عؾض.ٜٔ
 ٚتغُ ٢أٜناّ ايبد ١ًٝيكً ١عٛهلا ٭ْٗا مل تعٌ إَ ٫ضٚ ٠اسز.٠
باب َرياخ اؿٌُ

أسنض سا٫ت َرياخ اؿٌُ؟
َٔ َات عٔ ظيٌ ٜضث٘ ٚعٔ ٚصث ١غري، ٙ
ٚ.1صمٛا بٛقـ ا٭َض عًٚ ٢مع٘ ؾٗ ٛأٚزي  :خضٚداّ َٔ اـ٬ف ٚ ،يته ٕٛايكغَُ ١ضٚ ٠اسز. ٠
ٚ.2إ ، ٫ؾطًب بكٚ ١ٝصثت٘ قغِ ايرتن ١قغُت ٚٚ ،قـ ي٘ ا٭نجض َٔ إصخ سنض ٜٔأ ٚأْجٝري ٭ٕ ٚمعُٗا نجري َعتار  ،ؾ ٬جيٛط
قغِ ْقٝبُٗا نايٛاسز َٚ ،ا طار عًُٗٝا ْارص  ،ؾٜٛ ٬قـ ي٘ ؽ.٧
ٚ ، ٬غئ حيذب٘ سذب ْكقإ أقٌ َرياث٘ نايظٚدٚ ١ا٭ّ  ،ؾٝعطٝإ ايجُٔ ٚ ،ايغزؼ.
ٚ.4رؾع غئ  ٫حيذب٘ اؿٌُ إصث٘ ناَ ّ
ٜ ٫ٚزؾع غئ عكط٘ اؿٌُ ؽ٫ ٧ستُاٍ إٔ حيذب٘.
.5ؾإسا ٚيز أخش ْقٝب٘ ٚ ،صر َا بك ٞغيغتشك٘ ؾإٕ أعٛط ؽ ٧صدع عً ٖٛ َٔ ٢ؼي ٜز.ٙ
ٜ ٫ٚ.6ضخ إ ٫إٕ اعتٌٗ فاصخ ّا ْك عً ، ٘ٝؿزٜح أبٖ ٞضٜضَ ٠ضؾٛعاّ  :إسا اعتٌٗ اغيٛيٛر فاصخ ّا ٚصخ  .صٚا ٙأظيز ٚأب ٛراٚر .
ٚاٱعتٗ : ٍ٬صؾع ايقٛت  .ؾقاصخاّ  :ساٍ َ٪نز.٠
أ ٚعطػ  ،أ ٚتٓؿػ  ،أٚ ٚدز َٓ٘ َا ٜزٍ عً ٢اؿٝا : ٠ناؿضن ١ايطٚ ١ًٜٛحنٖٛا نغعاٍ ٚاصتناع  ،يز٫يٖ ١ش ٙا٭ؽٝا ٤عً٢
اؿٝا ٠اغيغتكض ، ٠ؾٝجبت ي٘ سهِ اؿ ، ٞناغيغتٌٗ.
ٚي ٛؿيٗض بعن٘ ؾاعتٌٗ  ،ثِ اْؿقٌ َٝتاّ مل ٜضخ ٭ْ٘ مل ٜجبت ي٘ أسهاّ ايزْٝا  ٖٛٚس.ٞ

َا اغيكقٛر باغيؿكٛر ؟

باب َرياخ اغيؿكٛر
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 َٔ : ٖٛٚإْكطع خرب ٙيػٝب ١ؿياٖضٖا ايغ : ١َ٬نا٭عض ٚ ،اـضٚز يًتذاصٚ ، ٠ايغٝاسٚ ، ١طًب ايعًِ  ،إْتـيض تتُ ١تغعري عَٓٓ ١ش
ٚيز ؼي أؽٗض ايضٚاٜتري  ،٭ٕ ايػايب أْ٘ ٜ ٫عٝؿ أنجض َٔ ٖشا ٚ ،عٓ٘ ٜٓ :تـيض ب٘ ستٜ ٢تٝكٔ َٛت٘  ،أ ٚضين ٞعًَ ٘ٝزٜ ٫ ٠عٝؿ
ؼي َجًٗا ٚ ،سيو َضرٚر إزي إدتٗار اؿانِ  ٖٛٚ .ق : ٍٛايؾاؾعٚ ، ٞقُز بٔ اؿغٔ  ٖٛٚ ،اغيؾٗٛص عٔ َايو ٚ ،أب ٞسٓٝؿٚ ، ١أبٞ
ٜٛعـ  ،٭ٕ ا٭فٌ سٝات٘.
ؾإٕ ؾكز إبٔ تغعري إدتٗز اؿانِ ؼي تكزٜض َز ٠إْتـياص.ٙ
ٚإٕ نإ ؿياٖضٖا اهل٬ى  :نُٔ ؾكز َٔ بري أًٖ٘  ،أ ٚؼي ًَٗه٘ نزصب اؿذاط  ،أ ٚؾكز بري ايقؿري أ : ٟفـ اغيغًُري ٚ ،فـ
اغيؾضنري.
ساٍ اؿضب  ،أ ٚغضقت عؿٚ ، ١ٓٝجنا قٚ ّٛغضم آخض ، ٕٚإْتـيض تتُ ١أصبع عٓري َٓش ؾكز  ،ثِ ٜكغِ َاي٘ ؼي اؿايتري ٭ْٗا أنجض
َز ٠اؿٌُ ٚ ،٭ْٗا َزٜ ٠تهضص ؾٗٝا تضرر اغيغاؾضٚ ٜٔايتذاص .
َتٜ ٢قض يظٚد ١اغيؿكٛر ايظٚاز بػري ٙ؟ َٚاسا ؼي ساٍ صدٛع ايظٚز ا٭ ٍٚبعز طٚدٗا َٔ غري ٙ؟
ؾاْكطاع خرب ٙعٔ أًٖ٘ إزي ٖش ٙايػاٜ ١ٜػًب ؿئ اهل٬ى ٚ ،تعتز طٚدت٘ عز ٠ايٛؾاٚ ، ٠ؼٌ يٮطٚاز بعز سيو ْ .ك عً٫ ، ٘ٝتؿام
ايقشاب ١عً ٢سيو  .قاٍ أظيز  َٔ :تضى ٖشا ايك ٍٛأ ٟؽٜ ٧ك ٍٛ؟ ٖ ٛعٔ عيغ َٔ ١ايقشابٚ . ١قاٍ ٜ :ض ٣ٚعٔ عُض َٔ مثاْ١ٝ
أٚد٘  ،ق : ٌٝطعُٛا إٔ عُض صدع  ،قاٍ  ٤٫٪ٖ :ايهشاب، ٕٛ
ق : ٌٝؾريٚ َٔ ٣ٚد٘ معٝـ إٔ عُض قاٍ غ٬ؾ٘  ،قاٍ  ٫ :إ ٫إٔ ٜه ٕٛإْغإ ٜهشب  ٫ٚ .تؿتكض إَضأ ٠اغيؿكٛر إزي سهِ سانِ
بنضب اغيزٚ ٠عز ٠ايٛؾا ، ٠٭ٕ ايـياٖض َٛت٘  ،أؽب٘ َا ي ٛقاَت ب٘ بٜ ٫ٚ . ١ٓٝؿتكض أٜن ّا إزي ط٬م ٚي ٞطٚدٗا بعز عز ٠ايٛؾا ٠يتعتز
بعز سيو بج٬ث ١قض ، ٤ٚ٭ْ٘  ١ٜ٫ٚ ٫يٛي ٘ٝؼي ط٬م إَضأت٘ َٚ .ا ص ٟٚعٔ عُض -أْ٘ أَض ٚي ٞاغيؿكٛر إٔ ٜطًكٗا  -قز خايؿ٘ ق ٍٛابٔ
عباؼ ٚ ،ابٔ عُض ٚ .قاٍ عبٝز بٔ عُري  :ؾكز صدٌ ؼي عٗز عُض  ،ؾذا٤ت إَضأت٘ إزي عُض ؾشنضت سيو ي٘  ،ؾكاٍ  :إْطًكٞ
ؾرتبق ٞأصبع عٓري  ،ؾؿعًت  ،ثِ أتت٘  ،ؾكاٍ  :إْطًك ٞؾاعتز ٟأصبع ١أؽٗض ٚعؾضاّ  ،ؾؿعًت  ،ثِ أتت٘ ؾكاٍ  :أٚ ٜٔيٖ ٞشا ايضدٌ ؟
ؾذاٚ ٤ي ، ٘ٝؾكاٍ  :طًكٗا  ،ؾؿعٌ  ،ؾكاٍ عُض :إْطًك ٞؾتظٚد َٔ ٞؽ٦ت  ،ؾتظٚدت  ،ثِ دا ٤طٚدٗا ا٭ ، ٍٚؾكاٍ ي٘ عُض :أٜٔ
نٓت ؟ ؾكاٍ  :إعتٗٛتين ايؾٝاطري  ،ؾٛاهلل َا أرص ٟؼي أ ٟأصض  ،نٓت عٓز قٜ ّٛغتعبزْٚين ست ٢غظاِٖ قَ ّٛغًُ ، ٕٛؾهٓت
ؾ ُٔٝغُٓ ، ٙٛؾكايٛا ي : ٞأْت صدٌ َٔ اٱْػ  ٤٫٪ٖٚ ،اؾٔ  ،ؾُا يو َٚا هلِ ؟ ؾأخربتِٗ خرب ، ٟؾكايٛا  :بأ ١ٜأصض اهلل ؼب إٔ
تقبض ؟ ؾكًت  :باغيز ٖٞ : ١ٜٓأصم ، ٞؾأفبشت ٚأْا أْـيض إزي اؿضٚ - ٠طار ايبٗٝك ، ٞقاٍ  - :ؾأَا ايً ٌٝؾ ٬حيزثٚ ، ْٞٛأَا ايٓٗاص
ؾإعقاص صٜض أتبعٗا إزي آخض.ٙ
ؾدري ٙعُض  :إٕ ؽا ٤إَضأت٘ ٚ ،إٕ ؽا ٤ايقزام  ،ؾاختاص ايقزام صٚا ٙا٭ثضّ ٚاؾٛطداْٚ ، ٞقن ٢بشيو عجُإ ٚعًٚ ٞابٔ ايظبري ٖٛٚ ،
ق ٍٛابٔ عباؼ ٖٚ ،ش ٙقناٜا إْتؾضت ٚ ،مل تٓهض ؾهاْت إطياع ّا  .قاي٘ ؼي ايهاؼي ٚ .إسا ثبت سيو ؼي ايٓهاح َع اٱستٝاؾي
يٮبناع ؾؿ ٞاغياٍ أٚزي  .قاٍ اٱَاّ أظيز  :إسا أَضت طٚدت٘ إٔ تتظٚز قغُت َاي٘.
ؾإٕ قزّ بعز ايكغِ أخش َا ٚدز ٙبع ٘ٓٝيتبري عزّ إْتكاٍ ًَه٘ عٓ٘.
ٚصدع بايباق ٞأ : ٟببزي٘ عً َٔ ٢أخش ، ٙيتعشص صر ٙبع.٘ٓٝ
َاسا ؼي سايَٛ ١ت َٛصخ اغيؿكٛر ؼي ؾرت ٠اْتـياص ٙ؟
ؾإٕ َات َٛصخ ٖشا اغيؿكٛر ؼي طَٔ إْتـياص ٙأ : ٟؼي اغيز ٠اييت قًٓا (أصبع ١عٓٛات ) ٜٓ :تـيض ب٘ ؾٗٝا .أخش نٌ ٚاصخ غري اغيؿكٛر
ايٝكري أَ : ٟا  ٫ضيهٔ إٔ ٜٓكك عٓ٘ َع سٝا ٠اغيؿكٛر أَٛ ٚت٘.
ٚٚقـ ي٘ ايباق ٞستٜ ٢تبري أَض ، ٙأ ٚتٓكنَ ٞز ٠اٱْتـياص  ،ؾإٕ قزّ اغيؿكٛر أخشٚ ، ٙإ ٫ؾشهُ٘ نبكَ ١ٝاي٘.
َاسا ؼي ساي َٔ ١أؽهٌ ْغب٘ ٚصد ٞإْهؾاؾ٘؟
ؾهاغيؿكٛر ؼي أْ٘ إسا َات أسز ايٛاط٦ري ٭َ٘ ٚقـ ي٘ َٓ٘ ْقٝب٘ عً ٢تكزٜض إؿاق٘ ب٘  ،ؾإٕ مل ٜضز إْهؾاؾ٘  :بإٔ مل ٜٓشقض
ايٛاط ٕٛ٦٭َ٘  ،أ ٚعضض عً ٢ايكاؾ ١ؾأؽهٌ عًٚ ِٗٝحن ، ٙٛمل ٜٛقـ ي٘ ؽ.٧

َا اغيكقٛر باـٓج ٌٖٚ ٢ي٘ َرياخ؟
ْكٌ ابٔ سظّ اٱطياع عً ٢تٛصٜج٘.

باب َرياخ اـٓج٢
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 َٔ : ٖٛٚي٘ ؽهٌ ايشنض ٚ ،ؾضز اغيضأٜٚ ٠عترب أَض ٙؼي تٛصٜج٘
أسنض نٝؿ ١ٝؼزٜز ْٛع اـٓج٢؟
ببٛي٘ ؾإٕ باٍ َٔ سٝح ٜب ٍٛايضدٌ ؾٗ ٛسنض ٚ ،إٕ باٍ َٔ سٝح تب ٍٛاغيضأ ٠ؾً٘ سهِ اغيضأ ، ٠٭ٕ اهلل تعازي أدض ٣ايعار ٠بشيو ،ؾإٕ باٍ َُٓٗا
ؾبغبك٘ َٔ أسزُٖا غيا ص ٣ٚايهًيب عٔ أب ٞفاحل عٔ ابٔ عباؼ  :إٔ ايٓيب فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ ع ٌ٦عٔ َٛيٛر ي٘ قبٌ ٚسنض ،َٔ أٜٛ ٜٔصخ ؟ قاٍ  َٔ :سٝح ٜبٚ ٍٛص ٟٚأْ٘ فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ  ،أت ٞغٓج َٔ ٢ا٭ْقاص ؾكاٍ ٚ :صث َٔ ٙٛأَ ٍٚا ٜب. َ٘ٓ ٍٛ
ٚقاٍ ابٔ اغيٓشص  :أطيع نٌ َٔ حنؿفي عٓ٘ َٔ أٌٖ ايعًِ عً ٢إٔ اـٓجٜٛ ٢صخ َٔ سٝح ٜبٚ . ٍٛ٭ٕ خضٚز ايب ٍٛأعِ ايعَ٬ات ،
يٛدٛر َٔ ٙايقػري ٚايهبري ٚ ،عا٥ضايعَ٬ات إصيا تٛدز بعز ايهرب.
ؾإٕ خضز َُٓٗا َع ّا إعترب أنجضُٖا ٭ٕ ا٭نجض أق ٣ٛؼي ايز٫ي . ١قاٍ ؼي اغيػين  :قاٍ أظيز  -ؼي صٚا ١ٜإعشام بٔ إبضاٖٜ -: ِٝضخَٔ اغيهإ ايشٜ ٟب َ٘ٓ ٍٛأنجض.
ؾإٕ إعتٜٛا ؾُؾهٌ  ،ؾإٕ صد ٞنؾؿ٘ بعز نرب ٙأ : ٟبًٛغ٘أعطَ َٔٚ ٞع٘ ايٝكري َٔ ايرتنَ : ٖٛٚ ١ا ٜضث ْ٘ٛبهٌ تكزٜض ٚٚقـ ايباق ٞستٜ ٢بًؼ
يتـيٗض سنٛصت٘ بٓبات ؿٝت٘  ،أ ٚإصيا َٔ ٤سنض ٙطار ؼي اغيػٓٚ ٢نَ ْ٘ٛين صدٌ.أ ٚأْٛثت٘ عٝض  ،أ ٚتؿًو ثز ٟأ : ٟإعتزاصت٘  ،أ ٚعكٛط٘  -أ : ٟايجزْ - ٟك عًُٗٝا .أ ٚإَٓا َٔ ٤ؾضزنز َٔ ْٛع٘ يتشزٜز ْقٝب٘ َٔ ا٭صخ ؟
َاسا ؼي سايَٛ ١ت اـٓج ٢قبٌ ايبًٛؽ أ ٚبًؼ ب ٬أَاص ٠يتأ ُ
ؾإٕ َات اـٓج ٢قبٌ ايبًٛؽأ ٚبًؼ ب ٬أَاص ٠أ : ٟع ١َ٬عً ٢سنٛصت٘ أ ٚأْٛثت٘
ٚإختًـ إصث٘  ،أخش ْقـ َرياخ سنض ْٚ ،قـ َرياخ أْج٢
أسنض ْقٝب أعِٗ اـٓج ٢ؼي اغيرياخ ؟
ؾؿ ٞإبٔ ٚ ،بٓت ٚٚ ،يز خٓج ، ٢يًشنض  :أصبع ١أعِٗ ٚ ،يًدٓج : ٢ث٬ثٚ ، ١يًبٓت  :عُٗإ .
نٝـ حيزر أفٌ اغيغأي ١ؿغاب َرياخ اـٓج ٢؟
ٚقاٍ أفشابٓا تعٌُ اغيغأي ١عً ٢أْ٘ سنض  ،ثِ عً ٢أْ٘ أْج ، ٢ثِ تنضب إسزاُٖا ؼي ا٭خض ٣إٕ تبآٜتا  ،أٚ ٚؾل إسزاُٖا ؼي
ا٭خض ٣إٕ تٛاؾكتا ٚ ،ػتظ ٨بإسزاُٖا إٕ شياثًتا  ،أ ٚبأنجضُٖا إٕ تٓاعبتا  ،ثِ تنضب اؾاَع ١ؼي إثٓري  :عزر ساي ٞاـٓج. ٢
ؾؿٖ ٞش ٙاغيغأيَ : ١غأي ١ايشنٛص َٔ : ١ٜعيغٚ ، ١ا٭ْٛث َٔ : ١ٝأصبع ، ١إمضب إسزاُٖا ؼي ا٭خض ٣يًتبا ٜٔتهٔ عؾض ، ٜٔثِ ؼي
إثٓري تبًؼ أصبعري  :يًبٓت  :عِٗ ؼي عيغٚ ، ١عِٗ ؼي أصبع ، ١حيقٌ هلا تغعٚ ، ١يًشنض  :عُٗإ ؼي عيغٚ ، ١عُٗإ ؼي أصبع١
جيتُع ي٘ مثاْ ١ٝعؾض ٚ ،يًدٓج : ٢عُٗإ ؼي أصبعٚ ، ١عِٗ ؼي عيغ ، ١تهٔ ث٬ث ١عؾض  .ؾإٕ مل خيتًـ إصخ اـٓج ٢بايشنٛص٠
ٚا٭ْٛث ، ١نٛيز ا٭ّ ٚاغيعتل أخش إصث٘ َطًكاّ ٚ ،إٕ ٚصخ به ْ٘ٛسنضاّ ؾكؽي  ،نٛيز أخ أ ٚعِ خٓج ، ٢أ ٚبه ْ٘ٛأْج ٢ؾكؽي  ،نٛيز
أب خٓجَ ٢ع طٚز ٚ ،أخت ٭ب ٜٔٛأعطْ ٞقـ َرياث٘.
باب َرياخ ايػضق٢

َا اغيكقٛر بايػضق ٢؟
َرياخ ايػضقٚ ٢حن ِٖٛناهلزَٚ َٔٚ ٢قع بِٗ طاع ٕٛأ ٚقتٌ ٚأؽهٌ أَضِٖ.
َاسا ؼي سايَٛ ١ت اغيتٛاصثري َعا؟
إسا عًِ َٛت اغيتٛاصثري َعاّ ؾ ٬إصخ ٭سزُٖا َٔ اٯخض  ،٭ْ٘ مل ٜهٔ سّ ٝا سري َٛت اٯخض ٚ ،ؽضؾي اٱصخ سٝا ٠ايٛاصخ بعز َٛت
اغيٛصخ.
َاسا ؼي ساي ١ايٓغٝإ أ ٚاؾٌٗ باٱصخ ؟ ؾٌٗ ٜضخ أسز أسزّا بايؾو ؟
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ٚنشا إٕ دٌٗ ا٭عبل  ،أ ٚعًِ ثِ ْغ ٞأ ٚعًِ ٚدًٗٛا ع.٘ٓٝٚإرعٚ ٢صث ١نٌ َُٓٗا عبل اٯخض  ٫ٚب ، ١ٓٝأ ٚتعاصمتا ٚ ،ؼايؿا أ : ٟسًـ نٌ َُٓٗا عً ٢إبطاٍ رع ٣ٛفاسب٘ ٚ ،مل ٜتٛاصثا .ْك عً ٖٛٚ ، ٘ٝق : ٍٛأب ٞبهض ايقزٜل ٚ ،طٜز َٚ ،عاس ٚ ،ابٔ عباؼ ٚ ،اؿغٔ بٔ عً ، ٞصم ٞاهلل عِٓٗ  ،يعزّ ٚدٛر ؽضط٘ ،
ٚعكٛؾي ايزعٜٛري ؾًِ ٜجبت ايغبل يٛاسز َُٓٗا َعًّ َٛا  ٫ٚ ،فٗٚ . ّ٫ٛقاٍ َايو ؼي اغيٛطأ ٜٓ ٫ :بػ ٞإٔ ٜضخ أسز أسزّا بايؾو .
َاسا ؼي سايَٛ ١ت أٌٖ بٝت بأنًُ٘ نُا حيزخ ؼي ايظ٫طٍ ٚاؿضٚب ٚايطاع ٕٛ؟ ؾًُٔ إصثِٗ ؟
ٚص ٣ٚؼي اغيٛطأ أٜن ّا  :أْ٘ مل ٜتٛاصخ َٔ قتٌ  ّٜٛاؾٌُ  ّٜٛٚ ،فؿري  ّٜٛٚ ،اؿض ، ٠ثِ  ّٜٛقزٜز  ،ؾًِ ٜٛصخ أسز َِٓٗ َٔ فاسب٘
ؽ٦ٝاّ إ َٔ ٫عًِ أْ٘ قتٌ قبٌ فاسب٘  .إْتٗٚ . ٢استر ؼي اغيػين  :بإٔ قتً ٢ايُٝاَٚ ، ١فؿري ٚ ،اؿض ٠مل ٜٛصخ بعنِٗ َٔ بعض ،
ٚسيا ص ٣ٚدعؿض بٔ قُز عٔ أب ٘ٝإٔ أّ نًج ّٛبٓت عً ٞتٛؾٝت ٖٚ ٞابٓٗا  ،ؾايتكت ايقٝشتإ ؼي ايطضٜل  ،ؾًِ ٜزص أُٜٗا َات
قبٌ فاسب٘  ،ؾًِ تضث٘ ٚمل ٜضثٗا.
ٚإٕ مل ٜزع ٚصث ١نٌ َُٓٗا عبل اٯخض ٚصخ نٌ َٝت فاسب٘ َٔ ت٬ر َاي٘ رَ ٕٚا ٚصث٘ َٔ اٯخض  ،يٜ ٬٦زخً٘ ايزٚص  ،٭ٕ سيو
ٜض ٣ٚعٔ عُض ٚعًٚ ، ٞإٜاؼ اغيظْٚ ، ٞؽضٜض ٚ ،إبضاٖ . ِٝقاٍ ايؾعيب ٚ :قع ايطاع ٕٛبايؾاّ عاّ عُٛاؼ ؾذعٌ أٌٖ ايبٝت ضيٛتٕٛ
عٔ آخضِٖ  ،ؾهتب ؼي سيو إزي عُض  ،ؾهتب عُض إٔ ٚ :صثٛا بعنِٗ َٔ بعض قاٍ اٱَاّ أظيز  :أسٖب إزي ق ٍٛعُض  .قاٍ ؼي
اٱْقاف  َٔ ٖٛٚ :اغيؿضرات ٚ .ص ٟٚعٔ إٜاؼ اغيظْ ٞإٔ ايٓيب فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ ع ٌ٦عٔ قٚ ّٛقع عً ِٗٝبٝت ؾكاٍ ٜ :ضخ بعنِٗ
بعن ّا ٚ .صٚا ٙععٝز ؼي عٓٓ٘ عٔ إٜاؼ َٛقٛؾ ّا  .ؾٝكزص أسزُٖا َات أٜٛٚ ّ٫ٚصخ اٯخض َٓ٘.
ثِ ٜكغِ َا ٚصث٘ عً ٢ا٭سٝاٚ َٔ ٤صثت٘ ثِ ٜقٓع بايجاْ ٞنشيو.
باب َرياخ أٌٖ اغيًٌ

ٌٖ ٜٛصخ اغيدتًؿري ؼي ايز ٜٔ؟
 ٫تٛاصخ بري كتًؿري ؼي ايز ٜٔؿزٜح أعاَ ١بٔ طٜز َضؾٛع ّا ٜ ٫ :ضخ ايهاؾض اغيغًِ  ٫ٚ ،اغيغًِ ايهاؾض َ .تؿل عًٚ . ٘ٝسنضٙ
اغيٛؾل إطياع ّا قاٍ اٱَاّ أظيز  :يٝػ بري ايٓاؼ ؾ ٘ٝخ٬ف.
أسنض سا٫ت تٛصٜح اغيدتًؿري ؼي ايز ٜٔ؟
إ ٫باي ٤٫ٛؾريخ ب٘ اغيغًِ ايهاؾض ٚ ،ايهاؾض اغيغًِ ؿزٜح دابض َضؾٛعاّ ٜ ٫ :ضخ اغيغًِ ايٓقضاْ ٞإ ٫إٔ ٜه ٕٛعبز ٙأ ٚأَت٘ .صٚا ٙايزاصقطين ٚ .٭ٕ  ٙ٤٫ٚي٘  ٖٛٚ ،ؽعب َٔ ١ايضم ٚ ،إخت٬ف ايز ٫ ٜٔضيٓع ايضدٌ أخش َاٍ صقٝك٘ إسا َات ٚ .عٓ٘ ٜ ٫ :ضث٘ َع
إخت٬ف ايز ، ٜٔيعُ ّٛاـرب  .قاي٘ ؼي ايهاؼي.
ٚنشا ٜضخ ايهاؾض ٚيَ ٛضتزّا إسا أعًِ قبٌ قغِ َرياخ َٛصث٘ اغيغًِٚنشا طٚد ١أعًُت ؼي عز ٠قبٌ ايكغِ ْ .ك عًُٗٝا ٚ .ص ٟٚعٔ عُض ٚ ،عجُإ ٚ ،اؿغٔ بٔ عًٚ ، ٞابٔ َغعٛر  ،ؿزٜح َٔ :أعًِ عً ٢ؽ ٧ؾٗ ٛي٘ صٚا ٙععٝز َٔ طضٜكري  :عٔ عضٚ ، ٠ٚابٔ أبًَٝ ٞه ١عٔ ايٓيب فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ .
ٚعٔ ابٔ عباؼ َضؾٛعاّ  :نٌ قغِ قغِ ؼي اؾاًٖ ١ٝؾٗ ٛعًَ ٢ا قغِ ٚ ،نٌ قغِ أرصن٘ اٱع ّ٬ؾإْ٘ عً ٢قغِ ا٫ع ّ٬صٚاٙ
أب ٛراٚر ٚابٔ َاد٘ ٚ .سزخ عبزاهلل بٔ أصقِ عجُإ  :إٔ عُض قن : ٢أْ٘ َٔ أعًِ عًَ ٢رياخ قبٌ إٔ ٜكغِ ؾً٘ ْقٝب٘  ،ؾكن ٢ب٘
عجُإ  .صٚا ٙابٔ عبزايرب ؼي ايتُٗٝز بإعٓارٚ . ٙاؿهُ ١ؾ ٘ٝايرتغٝب ؼي اٱعٚ ،ّ٬اؿح عً.٘ٝ
ٌٖ ٜٛصخ ايهؿاص؟
ٚ-1ايهؿاص ًٌَ ؽتٜ ٫ ٢تٛاصثَ ٕٛع إخت٬ؾٗا ص ٟٚعٔ عً ٞصم ٞاهلل عٓ٘  ،ؿزٜح ٜ ٫ :تٛاصخ أٌٖ ًَتري ؽت ٢صٚا ٙأب ٛراٚر ٖٛٚ .
كقك يًعَُٛات .
ٚقاٍ ايكام : ٞايهؿض ث٬خ ًٌَ  :ايٛٗٝرٚ ، ١ٜايٓقضاْٚ ، ١ٝر َٔ ٜٔعزاِٖ .
ٚصر باؾرتام سهُِٗ ؾإٕ اجملٛؼ ٜكض ٕٚباؾظٚ ، ١ٜغريِٖ ٜ ٫كض بٗا  ِٖٚ ،كتًؿ ٕٛؼي َعبٛراتِٗ َٚعتكزاتِٗ ٚآصاٜ ، ِٗ٥غتشٌ
بعنِٗ رَا ٤بعض ٜٚ ،هؿض بعنِٗ بعناّ ٚ .عٓ٘  :إٔ ايهؿاص ٜضخ بعنِٗ بعن ّا ٚإٕ إختًؿت أرٜاِْٗ  .إختاص ٙاـ ، ٍ٬قاٍ ؼي
ايؿضٚع ٚ ،قزَ٘ ؼي ايهاؼي  ،قاٍ  :٭ٕ َؿٗ ّٛقٛي٘ فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ ٜ ٫ :ضخ َغًِ ناؾضّا  ٫ٚ ،ناؾض َغًُا .
-2إٔ ايهؿاص ٜتٛاصث .ٕٛؾإٕ إتؿكت أرٜاِْٗ.
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ٚٚدزت ا٭عباب أ : ٟأعباب اٱصخ ٚصخ بعنِٗ بعن ّا ٚ .ي ٛإٔ أسزُٖا سَٚ ، ٞاٯخض سضب ٞأَ ٚغتأَٔ ٚ ،اٯخض سَ ٞأ ٚسضب ٞيعُّٛ
ايٓقٛل ٚ ،مل ٜضر بتدقٝقِٗ ْك  ٫ٚإطياع ٜ ٫ٚ ،قض ؾ ِٗٝقٝاؼ  ،ؾٛدب ايعٌُ بعَُٗٛا َٚ .ؿٗ ّٛسزٜح ٜ ٫ :تٛاصخ أٌٖ
ًَتري ؽت : ٢إٔ أٌٖ اغيً ١ايٛاسزٜ ٠تٛاصثٚ ، ٕٛإٕ إختًؿت ايزاص.
ٌٖ َٔ سهِ بهؿض ٙنُضتز أ ٚطْزٜل أ ٚراع ٞإزي بزعَ ١نً ١إصخ ؟
 َٔٚسهِ بهؿض َٔ ٙأٌٖ ايبزع اغينً ، ١نايزاع ١ٝإزي بزعَ ١هؿضَ ، ٠ا ي٘ ؼيْ ، ٤ك عً ٘ٝؼي اؾُٗٚ ، ٞغري . ٙقاي٘ ؼي ايؿضٚع.
ٚاغيضتز ٚ ،ايظْزٜل  : ٖٛٚاغيٓاؾل ايشٜ ٟـيٗض اٱعٚ ، ّ٬خيؿ ٞايهؿض .ؾُا هلِ ؼيٜ ٤قضف ؼي اغيقاحل.
ٜٛ ٫صثٜ ٫ٚ ٕٛضث ٕٛ٭ٕ اغيغًِ ٜ ٫ضخ ايهاؾض ٚ ،نشا أقاصب٘ ايهؿاص َٔ ٜٛٗر أْٚقاص ٣أ ٚغريِٖ  ،٭ْ٘ خيايؿِٗ ؼي سهُِٗ ٫ :ٜكض عً ٢صرت٘  ٫ٚ ،ت٪نٌ سبٝشت٘  ٫ٚ ،ؼٌ َٓانشت٘ ي ٛنإ إَضأٜ ٫ٚ . ٠ضث ٕٛأسزاّ َغًُ ّا  ٫ٚ ،ناؾضّا  ،٭ِْٗ ٜ ٫كض ٕٚعً٢
َا ِٖ عً ، ٘ٝؾٜ ٬جبت هلِ سهِ ر َٔ ٜٔا٭رٜإ .
ٌٖ يًُغًِ إٔ ٜضخ َٔ سهِ بهؿض ٙنُضتز ٚايظْزٜل ؟
ٚعٓ٘ ٜ :ضث٘ ٚاصث٘ اغيغًِ  .إختاص ٙايؾٝذ تك ٞايز ، ٜٔ٭ْ٘ اغيعضٚف عٔ ايقشاب : ١عًٚ ٞابٔ َغعٛر  .قاي٘ ؼي ايؿضٚع .
ٌٖ اغيٓاؾل ٜضخ ٜٛٚصخ ؟
ٚقاٍ ؼي اغيٓاؾل ٚ :عٓز ؽٝدٓا ٜ :ضخ ٜٛٚصخ ٭ْ٘ فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ مل ٜأخش َٔ تضن ١اغيٓاؾكري ؽ٦ٝاّ ٫ٚ ،دعً٘ ؾ٦ٝاّ ؾعًِ إٔ
اغيرياخ َزاص ٙعً ٢ايٓقض ٠ايـياٖض ، ٠قاٍ ٚ :إعِ اٱع ّ٬جيض ٟعً ِٗٝؼي ايـياٖض إطياع ّا  .إْتٗ.٢
ٌٖ ٜضخ اجملٛع ٞ؟
ٜٚضخ اجملٛعٚ ٞحن ٙٛػئ حيٌ ْهاح سٚات احملاصّ إسا أعًِ  ،أ ٚسانِ إيٓٝا .ظُٝع قضابات٘ إٕ أَهٔ ْ .ك عً ٖٛٚ ، ٘ٝق: ٍٛ
عُض ٚعًٚ ٞابٔ َغعٛر ٚابٔ عباؼ ٚطٜز ؼي ايقشٝض عٓ٘ ٚ ،ب٘ قاٍ أب ٛسٓٝؿٚ ، ١أفشاب٘.
َاسا ؼي ساي ١إٔ ته ٕٛا٭ّ أخت ّا ؟ َٚا ؾضمٗا ؟
ؾً ٛخًـ أَ٘  : ٖٞٚ -أخت٘ َٔ أبٚ - ٘ٝصثت ايجًح بهْٗٛا أَاّ ٚ ،ايٓقـ به ْ٘ٛأخت ّا ٭ٕ اهلل تعازي ؾضض يٮّ  :ايجًح ٚ ،يٮخت :
ايٓقـ  .ؾإسا ناْت ا٭ّ أختاّ ٚدب إعطاٖ٩ا َا ؾضض اهلل هلا ؼي اٯٜتري  ،نايؾدقري ٚ ،٭ُْٗا قضابتإ تضخ بهٌ ٚاسزَُٗٓ ٠ا
َٓؿضر ٫ ٠ؼذب إسزاُٖا ا٭خض ٫ٚ ، ٣تضدض بٗا  ،ؾرتخ بُٗا فتُعتري  ،نظٚز ٖ ٛابٔ عِ .
ٌٖ ٜضخ بٓهاح سات قضّ ؟
 ٫ٚإصخ بٓهاح سات قضّ .
ٌٖ ٜضخ بٓهاح ٜ ٫كض عً ٘ٝناؾض ي ٛأعًِ ؟
ٜ ٫ٚضخ بٓهاح ٜ ٫كض عً ٘ٝناؾض ي ٛأعًِ  .قاي٘ ؼي ايؿضٚع.
ٌٖ ٜضخ أٚيز سات قضّ بؾبْٗ ١هاح أًَ ٚو ضيري ؟
ٚإٕ أٚيز َغًِ سات قضّ بؾبْٗ ١هاح  ،أًَ ٚو ضيري  ،ػئ ٜهٚ ٕٛيزٖا سات قضابتري ثبت ْغب٘ يًؾبٗٚٚ ، ١صخ ظُٝع قضابات٘ ،
غيا تكزّ.
باب َرياخ اغيطًك١

َتٜ ٢جبت يًُطًك ١إصخ؟
صدعّ ٝا أ ٚباّ ٓ٥ا ٜتِٗ ؾ ٘ٝبكقز اؿضَإٜ .جبت اٱصخ يهٌ َٔ ايظٚدري َٔ اٯخض.
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ؼي ايط٬م ايضدعَ ٞا راَت ؼي ايعز ، ٠عٛا ٤طًكٗا ؼي ايقش ، ١أ ٚاغيضض  ،قاٍ ؼي اغيػين  :بػري خ٬ف ْعًُ٘ ٚ .ص ٟٚعٔ أب ٞبهض
ٚعجُإ ٚعًٚ ٞابٔ َغعٛر ٚ .سيو ٭ٕ ايضدع ١ٝطٚدًٜ ١شكٗا ط٬ق٘ ٚؿيٗاصٚ ٙإٚ ٙ٩٬ٜضيًو إَغانٗا بايضدع ١بػري صماٖا ٫ٚ ،
ٚي ٫ٚ ، ٞؽٗٛر  ٫ٚ ،فزام دزٜز.
ٌٖ تضخ اغيطًك ١ط٬م با ٔ٥؟
ٜ ٫ٚجبت اٱصخ ؼي ايبا ٔ٥إ ٫هلا إٕ اتِٗ بكقز سضَاْٗا  :بإٔ طًكٗا ؼي َضض َٛت٘ اغيدٛف إبتزا ، ٤أ ٚعأيت٘ صدعّ ٝا ؾطًكٗا بآ٥اّ  ،أٚ
عًل ؼي َضض َٛت٘ ط٬قٗا عًَ ٢ا ٫غٓ ٢عٓ٘ ؽضعاّ  :نايق ٠٬اغيؿضٚمٚ ، ١ايق ّٛاغيؿضٚض ٚ ،ايظنا . ٠أ ٚعك : ّ٬نا٭نٌ ،
ٚايٓٚ ، ّٛحنُٖٛا
أ ٚأقض ؼي َضم٘ .أْ٘ طًكٗا عابك ّا ؼي ساٍ فشت٘  ،أٚ ٚنٌ ؼي فشت٘ َٔ ٜبٗٓٝا َت ٢ؽا ، ٤ؾأباْٗا ؼي َضض َٛت٘  ،ؾرتخ ؼياؾُٝع أ : ٟطيٝع ايقٛص اغيشنٛص.٠
َتٜ ٢جبت يًُطًك ١إصخ بعز إْكنا ٤عزتٗا ؟
ستٚ ٢ي ٛإْكنت عزتٗا غيا ص ٟٚإٔ عجُإ  ،صم ٞاهلل عٓ٘ ٚ ،صخ شيامض بٓت ا٭فبؼ ايهًب َٔ ١ٝعبزايضظئ بٔ عٛف ٚ ،نإطًكٗا ؼي َضض َٛت٘  ،ؾبتٗا ٚاؽتٗض سيو ؼي ايقشابٚ ١مل ٜٓهض  ،ؾهإ إطياع ّا .
ٚص ٣ٚأب ٛعًُ ١بٔ عبزايضظئ  :إٔ أبا ٙطًل أَ٘ َ ٖٛٚضٜض  ،ؾُات  ،ؾٛصثت٘ بعز إْكنا ٤عزتٗا .
ٚص ٣ٚعض : ٠ٚإٔ عجُإ قاٍ يعبزايضظئ  :يَ ٔ٦ت ٭ٚصثٓٗا َٓو  ،قاٍ  :قز عًُت سيو َٚا ص ٟٚعٔ ابٔ ايظبري أْ٘ قاٍ  ٫ :تضخ
َبتٛت ١ؾُغبٛم باٱطياع ايغهٛت ٞطَٔ عجُإ ٚ ،٭ٕ اغيطًل ققز ققزّا ؾاعزاّ ؼي اغيرياخ  ،ؾعٛصض بٓكٝض ققز ٙنايكاتٌ.
َا مل تتظٚز أ ٚتضتز ؾٝغكؽي َرياثٗا  ،٭ْٗا ؾعًت باختٝاصٖا َا ٜٓاؼي ْهاح ا٭ ٍٚؾًِ تضث٘.
ؾً ٛطًل اغيتِٗ أصبع ّا ٚ ،اْكنت عزتٗٔ ٚ ،تظٚز أصبع ّا عٛأٖ ٚ ،صخ ايجُإ عً ٢ايغٛا ٤بؾضط٘ ٭ٕ اغيباْ ١يًؿضاص ٚاصث ١بايظٚد، ١ٝ
ؾهاْت أع َٔ ٠ٛعٛاٖا .
َتٜ ٫ ٢جبت يًُطًك ١إصخ بعز إْكنا ٤عزتٗا ؟
قاٍ ؼي اٱْقاف  :عً ٢ايقشٝض َٔ اغيشٖب ٚ .قاٍ ؼي ايهاؼي ٚ :ايجاْ ٫ ١ٝتضث٘ ٜ -عين  :بعز إْكنا ٤ايعز - ٠٭ٕ آثاص ايٓهاح طايت
بايهً ١ٝؾًِ تضث٘  ،نُا ي ٛتظٚدت ٚ ،٭ٕ سيو ٜؿن ٞإزي تٛصٜح أنجض َٔ أصبع ْغ ٠ٛبإٔ ٜتظٚز أصبعاّ بعز إْكنا ٤عز ٠اغيطًك، ١
ٚسيو غري دا٥ظ  .إْتٗٚ . ٢إٕ طًكٗا ؼي َضض غري كٛف  ،أ ٚؼي كٛف ؾقض َٓ٘ َٚ ،ات بعز ٙمل تضث٘ ؼي ق ٍٛاؾُٗٛص  ،٭ٕ سهُ٘
سهِ ايقش ١ؼي ايعطاٜا ٚايعتام ٚاٱقضاص ،ؾهشيو ؼي ايط٬م.
ٌٖ ٜجبت يًظٚز إصخ عٓز إفاب ١ايظٚد ١سيضض َٛتٗا اغيدٛف ٚؾعًٗا َا ٜؿغز ْهاسٗا ؟
ٜٚجبت ي٘ أ : ٟايظٚز  ،اٱصخ رْٗٚا
إٕ ؾعًت سيضض َٛتٗا اغيدٛف َا ٜؿغذ ْهاسٗا َا راَت َعتز ٠نشا ؼي ايتٓكٝض  ٚ ،اٱْقاف  ٚ ،اغيٓتٗ.٢
إٕ اتُٗت بكقز سضَاْ٘  :نإرخاهلا سنض ابٔ طٚدٗا  ،أ ٚأب ٘ٝؼي ؾضدٗا ْ ٖٛٚا ، ِ٥أ ٚإصماعٗا مضتٗا ايقػريٚ ، ٠حنٖٛا  ،٭ْٗا
أسز ايظٚدري  ،ؾًِ ٜغكؽي ؾعًٗا َرياخ اٯخض ٚ .ؿياٖض ايؿضٚع  ،ى اغيكٓع  ٚ ،ايهاؼي  ٚ ،ايؾضح  ،سٝح أطًكٛا ٚي ٛبعز ايعزٚ ، ٠اختاصٙ
ؼي اٱقٓاع ٚ .إ ٫عكؽي َرياث٘ َٓٗا يَ ٛاتت قبً٘ يعزّ ايتُٗ.١
باب اٱقضاص سيؾاصى ؼي اغيرياخ

ٌٖ ٜجبت إصخ إقضاص ايٛاصخ سئ ٜؾاصن٘ ؟
إسا أقض ايٛاصخ سئ ٜؾاصن٘ ؼي اٱصخ  ،أ ٚسئ حيذب٘  ،نأخ أقض بإبٔ يًُٝت ٚي َٔ ٛأَت٘ ْ ،ك عً ٘ٝؼي صٚا ١ٜاؾُاع.١
فض ٚثبت اٱصخ ٚاؿذب  ،ؾإسا أقض ايٛصث ١اغيهًؿ ٕٛبؾدك فٗ ٍٛايٓغب ٚفزم  ،أ ٚنإ فػريّا أ ٚفْٓٛاّ ثبت ْغب٘ ٚإصث٘ ٭ٕ
ايٛصثٜ ١كَ َٕٛٛكاّ اغيٝت ؼي َاي٘ ٚسكٛق٘ ٖٚ ،شا َٔ سكٛق٘.
نٝـ ٜتِ إقضاص ايٛصث ١سئ ٜؾاصنِٗ اٱصخ ؟
.1يهٔ ٜعترب يجبٛت ْغب٘ َٔ اغيٝت إقضاص طيٝع ايٛصث ١ست ٢ايظٚز ٚٚيز ا٭ّ ٭ُْٗا َٔ طيً ١ايٛصث.١
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.2أ ٚؽٗار ٠عزيري َٔ ايٛصث ، ١أ َٔ ٚغريِٖ ؾٝجبت ْغب٘ ٚإصث٘  ،يعزّ ايتُٗ ، ١أؽب٘ عا٥ض اؿكٛم.
ؾإٕ مل ٜكض طيٝعِٗ بٌ أقضب٘ بعنِٗ ٚ ،أْهض ٙايباقٚ ، ٕٛمل ٜؾٗز ب٘ عزٕ٫
ثبت ْغب٘ ٚإصث٘ ػئ أقضب٘ ر ٕٚاغيٝت ٚ ،بك ١ٝايٛصث ، ١٭ٕ ايٓغب سل أقضب٘ ايٛاصخ عًْ ٢ؿغ٘  ،ؾًظَ٘ نغا٥ض اؿكٛم.
َاسا حيل َٔ اٱصخ غئ ثبت ْغب٘ َٚؾاصنت٘ ايٛصث ١إصثِٗ ؟
ؾٝؾاصن٘ ؾُٝا بٝز ٙؾإسا أقض أسز إبٓ ٘ٝبأخ هلُا ؾًًُكضب٘ ثًح َا بٝز اغيكض ْ .كً٘ بهض بٔ قُز  ،٭ٕ إقضاص ٙتنُٔ أْ٘ ٫
ٜغتشل أنجض َٔ ثًح ايرتنٚ ، ١ؼي ٜزْ ٙقؿٗا  ،ؾٝؿنٌ بٝز ٙعزؼ يًُكضب٘ .أٜ ٚأخش ايهٌ إٕ أعكط٘ نأخ أقض بإبٔ  ،٭ْ٘
أقض باحنذاب٘ عٔ اٱصخ.
باب َرياخ ايكاتٌ

ٌٖ يًكاتٌ ؼي طيٝع سا٫ت ايكتٌ أصخ ؟
 ٫إصخ غئ قتٌ َٛصث٘ بػري سل  ،أ ٚؽاصى ؼي قتً٘ ٚي ٛخطأّإٕ يظَ٘ قٛر  ،أ ٚر ، ١ٜأ ٚنؿاص ، ٠غيا تكزّ ؼي َٛاْع اٱصخ.ؾٜ ٬ضخ َٔ عكٚ ٢يز ٙرٚا ٶ ٤ؾُات  ،أ ٚأرب٘  ،أ ٚؾقز ، ٙأ ٚبؽي عًعت٘ ؾُات  ،٭ْ٘ قاتٌ ٚ ،اختاص اغيٛؾل  :إٔ َٔ أرب ٚيزٚ ٙحن ، ٙٛأٚؾقز ، ٙأ ٚبؽي عًعت٘ ؿادت٘ ٜضث٘ ٚ ،فٛب٘ ؼي اٱقٓاع  ،٭ْ٘ غري َنُ.ٕٛ
ٚتًظّ ايػض : ٖٞٚ ٠عبز أ ٚأَ ، ١قُٝتٗا  :عيػ َٔ اٱبٌ
َٔ ؽضبت رٚا ٤ؾأعكطت دٓٗٓٝا  ،غيا ٜأت ٞؼي اؾٓاٜات. ٫ٚتضخ َٓٗا ؽّ ٦ٝا ٭ْٗا قاتً.١
أسنض اؿا٫ت اييت ٜضخ ؾٗٝا ايكاتٌ ؟
ٚإٕ قتً٘ عل ٚصث٘  ،نايكتٌ ققافاّ أ ٚسزّا أ ٚرؾعاّ عٔ ْؿغ٘نايقا ٌ٥إٕ مل ٜٓزؾع إ ٫بايكتٌ  ،٭ْ٘ غري َنُ ٕٛبؾ ٧ػيا تكزّ.ٚنشا ي ٛقتٌ ايباغ ٞايعارٍ  ،نعهغ٘ بإٔ قتٌ ايعارٍ ايباغ ٞؾريث٘  ،٭ْ٘ ؾعٌ َأس ٕٚؾ ٘ٝؽضع ّا  ،ؾًِ ضيٓع اغيرياخ  ،أؽب٘ َا يٛأطعُ٘ باختٝاص ٙؾأؾن ٢إزي تًؿ٘.
باب َرياخ اغيعتل بعن٘ َٚا ٜتعًل ب٘

ٌٖ ايضقٝل ٜضخ أٜٛ ٚصخ ؟
ايضقٝل َٔ سٝح ٖ ٛأ : ٟظُٝع أْٛاع٘  :ناغيزبض ٚ ،اغيهاتب ٚ ،أّ ايٛيز ٚ ،اغيعًل عتك٘ عً ٢فؿ ١قز تكزّ ؼي اغيٛاْع أْ٘:
ٜ ٫ضخ ٭ْ٘ يٚ ٛصخ يهإ يغٝز ٖٛٚ ، ٙأدٓيب.
ٜٛ ٫ٚصخ باٱطياع  ،٭ْ٘ َ ٫اٍ ي٘ ؾإْ٘  ٫ضيًو  َٔٚ ،قاٍ  :ضيًو بايتًُٝو  ،ؾًُو معٝـ غري َغتكض ٜضدع إزي عٝز ٙببٝع٘ ،
ؿزٜح  َٔ :باع عبزاّ ٚي٘ َاٍ ؾُاي٘ يًبا٥ع  ،إ ٫إٔ ٜؾرتط٘ اغيبتاع ؾهشيو سيٛت٘.
ٌٖ اغيبعض ٜضخ أٜٛ ٚصخ ؟
يهٔ اغيبعض ٜضخ ٜٛٚصخ ٚ ،حيذب بكزص َا ؾ َٔ ٘ٝاؿض ٖٛٚ ١ٜق : ٍٛعًٚ ٞابٔ َغعٛر  ،ؿزٜح ابٔ عباؼ َضؾٛع ّا  :قاٍ ؼي ايعبز
ٜعتل بعن٘ ٜ :ضخ ٜٛٚصخ عً ٢قزص َا عتل َٓ٘  .صٚا ٙعبزاهلل بٔ أظيز بإعٓارٚ . ٙ٭ْ٘ جيب إٔ ٜجبت يهٌ بعض سهُ٘  ،نُا يٛ
نإ اٯخض َجً٘ ٚ .قاٍ طٜز بٔ ثابت ٜ ٫ :ضخ ٜٛ ٫ٚصخ ٚقاٍ ابٔ عباؼ  ٖٛ :ناؿض ؼي طيٝع أسهاَ٘  :ؼي تٛصٜج٘ ٚ ،اٱصخ َٓ٘ ،
ٚغريُٖا.
َاسا ؼي ساي ١إٔ سقٌ بري اغيبعض ٚعٝزَٗ ٙاٜأ ٠؟
ٚإٕ سقٌ بٚ ٘ٓٝبري عٝزَٗ ٙاٜأ ٠ؾهإ خيزّ عٝز ٙبٓغبًَ ١ه٘ ٜٚ ،هتغب بٓغب ١سضٜت٘  ،أ ٚقامس٘ ؼي سٝات٘
ؾهٌ تضنت٘ يٛاصث٘ ٭ْ٘ مل ٜبل يغٝزَ ٙع٘ سل.
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ٚإ ٫ؾب - ٘ٓٝأٚ : ٟاصخ اغيبعض -بري عٝز ٙباؿقك غيا تكزّ.
باب اي٤٫ٛ

َا اغيكقٛر باي ٤٫ٛ؟  َٔٚايشًٜ ٜٔشكِٗ اي ٤٫ٛبايتبع ١ٝ؟
َٔ أعتل صقٝكاّ أ ٚبعن٘  ،ؾغض ٣إزي ايباق ، ٞأ ٚعتل عً ٘ٝبضسِ  ،أ ٚؾعٌ أ ٚعٛض أ ٚنتاب ١أ ٚتزبري أ ٚإ٬ٜر أٚ ٚف ، ١ٝأ ٚأعتك٘ؼي طنات٘ أْ ٚشص ٙأ ٚنؿاصت٘  ،ؾً٘ عً ٘ٝاي ٤٫ٛباٱطياع  ،يكٛي٘ فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ اي ٤٫ٛغئ أعتل َتؿل عً.٘ٝ
ٚعً ٢أ٫ٚرٚ ٙإٕ عؿًٛا  ،٭ْ٘ ٚيْ ٞعُتِٗ ٚ ،بغبب٘ عتكٛا ٚ ،٭ِْٗ ؾضع٘ ٚ ،ايؿضع ٜتبع أفً٘  ،ؾأؽب٘ َا ي ٛباؽض عتكِٗ.بؾضؾي ن َٔ ِْٗٛطٚد ١عتٝك ١غيعتك٘ أ ٚغري.ٙ
أ ٚأَ ١يًعتٝل  ،ؾإٕ ناْٛا َٔ أَ ١ايػري ؾتبع ٭َِٗ سٝح  ٫ؽضؾي  ٫ٚغضٚص ٚ ،إٕ ناْٛا َٔ سض ٠ا٭فٌ ؾ ٤٫ٚ ٬عً ، ِٗٝ٭ِْٜٗتبعْٗٛا ؼي اؿض ، ١ٜؾتبعٖٛا ؼي عزّ اي.٤٫ٛ
ٚعً َٔ ٢ي٘ أ : ٟايعتٝل أ ٚهلِ  -أ : ٟأ٫ٚر -ٙعً ٘ٝاي ٤٫ٛ٭ْ٘ ٚيْ ٞعُتِٗ ٚ ،بغبب٘ عتكٛا.ٚإٕ قاٍ  :أعتل عبزى عين فاْ ّا أ : ٟب ٬عٛض ،أ ٚعين ؾكؽي أ ٚعٓو ٚ ،عً ٞمثٓ٘ ؾ ٬جيب عً ٘ٝإٔ جيٝب٘  ،٭ْ٘  ١ٜ٫ٚ ٫ي٘ عً.٘ٝ
إٕ أعتك٘ ٚي ٛبعز إٔ إؾرتقا فض ايعتل
ٚنإ  ٙ٩٫ٚيًُعتل عٓ٘ نُا ي ٛقاٍ ي٘  :أطعِ أ ٚإنػ عين.
ًٜٚظّ ايكا ٌ٥مثٓ٘ ؾُٝا إسا إيتظّ ب٘ بإٔ قاٍ ٚ :عً ٞمثٓ٘ ٚ .ي ٛقاٍ  :أعتك٘ ٚايجُٔ عً ، ٞؾؿعٌ ؾاي ٤٫ٛيًُعتل  ،٭ْ٘ مل ٜعتك٘
 . ٬قاي٘ ؼي ايهاؼي  ،ؿزٜح  :اي ٤٫ٛغئ أعتل.
عٔ غري ، ٙؾأؽب٘ َا ي ٛمل جيعٌ ي٘ دع ّ
ٌٖ ٜقض عتل ايهاؾض يًُغًِ ؟ ٚغئ  ٤٫ٚاغيعتل ؟ ٜ ٌٖٚضث٘؟
ٚإٕ قاٍ ايهاؾض  :إعتل عبزى اغيغًِ عين ٚعً ٞمثٓ٘ ؾأعتك٘ فض عتك٘  ،٭ْ٘ إصيا ضيًه٘ طَٓ ّا ٜغريّا  ،ؾاغتؿض ٜغري ٖشا اينضص ،
يتشق ٌٝاؿض ١ٜيٮبز.
 ٙ٩٫ٚٚيًهاؾض ٭ٕ اغيعتل نايٓا٥ب عٓ٘ ٜٚضخ ايهاؾض باي ٤٫ٛص ٟٚعٔ عً ، ٞصم ٞاهلل عٓ٘ ٚ ،استر أظيز بك ٍٛعً : ٞاي ٤٫ٛؽعب١
َٔ ايضم ٚ .يعُ ّٛسزٜح  :اي ٤٫ٛغئ أعتل.
ؾقٌ ٜ ٫ٚضخ فاسب اي ٤٫ٛإ ٫عٓز عزّ عقبات ايٓغب

َتٜ ٢ضخ فاسب اي ٤٫ٛ؟
ٜ ٫ٚضخ فاسب اي ٤٫ٛإ ٫عٓز عزّ عقبات ايٓغب ٭ْ٘ ؾضع عً ٢ايٓغب  ،ؾٜ ٬ضخ َع ٚدٛرْ ٫ . ٙعًِ ؼي سيو خ٬ؾ ّا  ،غيا ص ٣ٚععٝز
 ٬أعتل عبزاّ  ،ؾكاٍ يًٓيب  ،فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ :
عٔ اؿغٔ َضؾٛعاّ  :اغيرياخ يًعقب ، ١ؾإٕ مل ٜهٔ عقب ١ؾًًُٛزي ٚ .عٓ٘ إٔ صد ّ
َا تض ٣ؼي َاي٘ ؟ ؾكاٍ  :إٕ َات ٚمل ٜزع ٚاصثاّ ؾٗ ٛيو ٚ .عٔ ابٔ عُض َضؾٛع ّا  :اي ٤٫ٛؿُ ١نًشُ ١ايٓغب  ،صٚا ٙايؾاؾعٚ ٞابٔ
سٝإ ٚ ،صٚا ٙاـ َٔ ٍ٬سزٜح عبزاهلل بٔ أب ٞأٚؾٚ . ٢اغيؾب٘ ر ٕٚاغيؾب٘ ب٘ ٚ ،أٜن ّا ؾايٓغب أق َٔ ٣ٛاي ، ٤٫ٛ٭ْ٘ ٜتعًل ب٘
احملضَٚ ، ١ٝتضى ايؾٗارٚ ٠عكٛؾي ايكقال ٜ ٫ٚ ،تعًل سيو باي.٤٫ٛ
أسنض َا حيل يقاسب اي َٔ ٤٫ٛاٱصخ ؟
ٚبعز إٔ ٜأخش أفشاب ايؿضٚض ؾضٚمِٗ ؿزٜح  :أؿكٛا ايؿضا٥ض بأًٖٗا  ،ؾُا بك ٞؾٮٚزي صدٌ سنض ٚ .عٔ عبزاهلل بٔ ؽزار ،
قاٍ  :أعتكت إبٓ ١ظيظَٛ ٠زي هلا  ،ؾُات ٚتضى إبٓٚ ، ١إبٓ ١ظيظ ، ٠ؾأعط ٢ايٓيب فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ إبٓت٘  :ايٓقـ ٚ ،إبٓ١
ظيظ : ٠ايٓقـ  .صٚا ٙايٓغاٚ ٞ٥ابٔ َاد٘.
ؾعٓز سيو ٜضخ اغيعتل ٚي ٛأْج ٢ب ٬خ٬ف  ،يعَُ ّٛا تكزّ ٚ .قز ْك ايٓيب فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ عً ٢سيو ؼي سزٜح بضٜض.٠
ثِ عقبت٘ ا٭قضب ؾا٭قضب غيا ص ٣ٚععٝز بإعٓار ٙعٔ ايظٖض : ٟإٔ ايٓيب  ،فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ قاٍ  :اغيٛزي أخ ؼي ايزٚٚ ، ٜٔيْ ٞعُ١
ٜضث٘ أٚزي ايٓاؼ باغيعتل ٚ .ص ٣ٚأظيز عٔ طٜار بٔ أبَ ٞض : ِٜإٔ إَضأ ٠أعتكت عبزّا هلا  ،ثِ تٛؾٝت ٚتضنت إبٓاّ هلا ٚأخاٖا  ،ثِ
تٛؼي َٖ٫ٛا  ،ؾأت ٢أخ ٛاغيضأ ٚ ٠إبٓٗا صع ٍٛاهلل  ،فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ  ،ؼي َرياث٘  ،ؾكاٍ  ،فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ َ :رياث٘ ٱبٔ اغيضأ. ٠
ؾكاٍ أخ ٛاغيضأٜ : ٠ا صع ٍٛاهلل  ،ي ٛدض دضٜض ٠ناْت عًٜٚ ، ٞهَ ٕٛرياث٘ هلشا ؟! قاٍ ْ :عِ ٚ .عٔ إبضاٖ ِٝقاٍ  :إختقِ عًٞ
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ٚايظبري ؼي َٛزي فؿ ، ١ٝؾكاٍ عًَٛ : ٞزي عُيت ٚأْا أعكٌ عٓ٘ ٚ ،قاٍ ايظبري َٛ :زي أَٚ ٞأْا أصث٘ ؾكن ٢عُض عً ٢عً ٞبايعكٌ ،
ٚقن ٢يًظبري باغيرياخ  ،صٚا ٙععٝز ٚ ،إستر ب٘ أظيز.
أسنض سهِ اؾز َع ا٭خ ٠ٛؼي اي٤٫ٛ؟
ٚسهِ اؾز َع اٱخ ٠ٛؼي اي ٤٫ٛنشهُ٘ ؼي ايٓغب ْك عً.٘ٝ
ٌٖ ايٜ ٤٫ٛباع ٖٜٛ ،ب ٜٛ ،قـ ٜٛ،صخ ،أٜٛ ٚف ٢ب٘ ؟
ٚايٜ ٫ ٤٫ٛباع ٖٜٛ ٫ٚب ٜٛ ٫ٚقـ ٜٛ ٫ٚف ٢ب٘ ٜٛ ٫ٚصخ
 ٖٛٚق ٍٛطيٗٛص ايقشابٚ ، ١مل ٜـيٗض عِٓٗ خ٬ؾ٘  ،ؿزٜح ابٔ عُض قاٍ  ٢ْٗ :صع ٍٛاهلل  ،فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ  ،عٔ بٝع اي٤٫ٛ
ٖٚبت٘ َ .تؿل عًٚ . ٘ٝسزٜح  :اي ٤٫ٛؿُ ١نًشُ ١ايٓغب ٜ ٫باع ٖٜٛ ٫ٚب  .صٚا ٙاـٜ ٫ٚ . ٍ٬قض إٔ ٜأسٕ يعتٝك٘ ؾٛٝاي َٔ ٞؽا٤
ص ٟٚعٔ عُض ٚابٓ٘ ٚعًٚ ٞابٔ عباؼ ٚابٔ َغعٛر  ،٭ْ٘ نايٓغب ٚ .ؽش ؽضٜض  ،ؾكاٍ ٜٛ :صخ نُا ٜٛصخ اغياٍ ٚ .يٓا َا تكزّ ،
ٚإطياع ايقشاب.١
َٔ ِٖ ايشٜ ٜٔضث ٕٛباي ٤٫ٛ؟
ٚإصيا ٜضخ ب٘ أقضب عقبات اغيعتل َٛ ّٜٛت ايعتٝل قاٍ ابٔ عري : ٜٔإسا َات ايعتٝل ْـيض إزي أقضب ايٓاؼ إزي ايش ٟأعتك٘  ،ؾٝذعٌ
َرياث٘ ي٘ ٚ .عٔ عُض ٚبٔ ؽعٝب عٔ أب ٘ٝعٔ دزَ ٙضؾٛع ّا َ :رياخ اي ٤٫ٛيًهرب َٔ ايشنٛصٜ ٫ٚ ،ضخ ايٓغا َٔ ٤اي ، ٤٫ٛإَٔ ٤٫ٚ ٫
أعتل ؾًَ ٛات اغيعتل ٚخًـ إبٓري  ،ثِ َاتا ٚ ،خًـ أسزُٖا إبٓاّ ٚخًـ اٯخض تغع ١بٓري  ،ثِ َات ايعتٝل  ،نإ اي ٤٫ٛب ِٗٓٝعً٢
عزرِٖ  :يهٌ ٚاسز عؾض ، ٠نايٓغب  .قاٍ اٱَاّ أظيز  :صٖ ٟٚشا عٔ  :عُض ٚعجُإ ٚعًٚ ٞطٜز بٔ ساصثٚ ١ابٔ َغعٛر ٚ ،ب٘
قاٍ أنجض أٌٖ ايعًِ.
َاسا ؼي سايٚ ١ي ٛاؽرت ٣أخ ٚأخت٘ أباُٖا ؾعتل عًُٗٝا  ،ثِ ًَو قٓاّ ؾأعتك٘  ،ثِ َات ا٭ب  ،ثِ ايعتٝل ؟
ٚي ٛاؽرت ٣أخ ٚأخت٘ أباُٖا ؾعتل عًُٗٝا  ،ثِ ًَو قٓاّ ؾأعتك٘  ،ثِ َات ا٭ب  ،ثِ ايعتٝل ٚ ،صث٘ اٱبٔ بايٓغب ر ٕٚأخت٘ باي، ٤٫ٛ
٭ٕ عقب ١اغيعتل َٔ ايٓغب تكزّ عًَٛ ٢زي اغيعتل ٚ ،تغَُ : ٢غأي ١ايكناٜ . ٠ض ٣ٚعٔ َايو أْ٘ قاٍ  :عأيت عبعري قامٝاّ َٔ
قنا ٠ايعضام ؾأخطٚ٪ا ؾٗٝا  .سنض ٙؼي اٱْقاف.
يهٔ ٜتأت ٢إْتكاي٘ َٔ دٗ ١إزي أخض ٣ؼي َغا ٌ٥دض اي.٤٫ٛ
َاسا ؼي ساي ١ي ٛتظٚز عبز سيعتك٘ ؟
ؾً ٛتظٚز عبز سيعتك٘ ؾ َٔ ٤٫ٛتًز ٙغئ أعتكٗا ٭ْ٘ عبب اٱْعاّ عً ِٗٝ٭ِْٗ فاصٚا أسضاصاّ بغبب عتل أَِٗ.
ؾإٕ عتل ا٭ب اجنر اي ٤٫ٛغيٛاي ٘ٝ٭ْ٘ بعتك٘ فًض يٲْتغاب إيٚ ، ٘ٝعار ٚاصثاّ ٚٚيٝاّ  ،ؾعارت ايٓغب ١إيٚ ٘ٝإزي َٛايٚ . ٘ٝص٣ٚ
عبزايضظئ عٔ ايظبري :أْ٘ غيا قزّ خٝرب صأ ٣ؾت ١ٝيعغاّ  ،ؾأعذب٘ ؿيضؾِٗ ٚساهلِ  ،ؾغأٍ عِٓٗ  ،ؾك ٌٝي٘  :إِْٗ َٛاٍ يضاؾع بٔ
خزٜر ٚ ،أب ِٖٛػيًٛى ٯٍ اؿضق ، ١ؾاؽرت ٣ايظبري أباِٖ ؾأعتك٘ ٚ ،قاٍ ٭٫ٚر ٙإْتغبٛا إي ، ٞؾإٕ ٤٫ٚنِ ي ، ٞؾكاٍ صاؾع بٔ
خزٜر  :اي ٤٫ٛي ، ٞ٭ِْٗ عتكٛا بعتك ٞأَِٗ  ،ؾاستهُٛا إزي عجُإ  :ؾكن ٢باي ٤٫ٛيًظبري  ،ؾادتُعت ايقشاب ١عًٚ . ٘ٝايًعػ :
عٛار ؼي ايؾؿتري تغتشغٓ٘ ايعضب ٚ .إٕ عتل اؾز مل ٜٓذض ايْ ٤٫ٛك عً ، ٘ٝ٭ٕ ا٭فٌ بكا ٤اي ٤٫ٛغئ ثبت ي٘ ٚ ،إصيا خٛيـ ٖشا
ا٭فٌ ؼي ا٭ب  ،ٱطياع ايقشاب ١عً ، ٘ٝؾٝبك ٢ؾ ُٔٝعزا ٙعً ٢ا٭فٌ  .قاي٘ ؼي ايهاؼي.
ٚاؿُزهلل ايش ٟبٓعُت٘ تتِ ايقاؿات
أْتٗ ٢بؿنٌ اهلل  َ٘ٓٚنتاب ايؿضا٥ض ؼ  ٚز
ًٜشك٘ سيؾ ١٦ٝايضظئ نتاب ايعتل ؼ  ٚز
َٔ نتاب َٓاص ايغب ٌٝؼي ؽضح ايزيٌٝ
َعٗز ؽٝذ اٱع ّ٬ايعًُ ٞؼت إؽضاف ؾن ١ًٝايع/١َ٬أب ٢إعشام اؿٜٛين
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