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اٹؾپل هلل هة اٹ٦بٹپيڀ ،ڇاٹٖالالح ڇاٹَالالٻ ٥ٺالل اٹپج٦الڈس هؽپالخ ٹٺ٦البٹپيڀ ڇ٥ٺالل بٹالڄ ڇٕالؾجڄ
أعپ٦يڀ ...أٽب ث٦ل :
٭جبكب مي ثلء يغت أٿ ځٲوه ؽٲيٲخً ثلڅيخً ٭ي اٹٮٶو اإلٍالالٽي ٽٮبكڅالب أٿ اٹؾٲالڈٯ اٹزالي رٞ٦الل
ٹإلځَالالبٿ ٹيَالالذ ٽڂالخ ٽالڀ أؽالالل ،ڇئځپالالب څالالي ٽڂؾالالخ هثبځيالالخ ٽڂؾچالالب ٹ٦جالالبكڃ ،ڇٽالالڀ صالالټ ٭ٺالالڄ ڇؽالاللڃ اٹپڂالالخ
ڇاٹٮٚٸ ،څنا ث٦ٶٌ اٹپٲڈٹخ اٹ٪وثيخ اٹٲبئٺخ ئٿ اٹؾٲڈٯ ال رٞ٦ل ڇئځپب رإفن ،٭بإلځَبٿ اٹ٪وثي ٹټ
يؾٖالالٸ ٥ٺالالل ؽٲڈٱالالڄ ٽضالالٸ  :ؽالالٰ االځزٲالالبٷ ،ؽالالٰ اٹ٦پالالٸ ،ڇؽالالٰ اٹزڂٲالالٸ ،ڇؽالالٰ اٹز٦ٺالاليټ ،ڇاٹؾٲالالڈٯ
اٹَيبٍيخ ،ئال فالٷ ٭زواد ٽڀ اٹٖالوا ٣اٹپويالو ؽزالل اٍالزڈد ٥ٺالل ٕالڈهرچب اٹؾبٹيالخ ،ڇٽالڀ څڂالب
يزجيڀ ٹڂب أٿ ٽب ع٦ٺڄ اٹليپٲواٝيخ ؽٲبً يڂزي ٣اځزيا٥بً ع٦ٺڄ اإلٍالٻ ٞ٥بء ڇڅجخ ٽڀ هة اٹ٦البٹپيڀ
ٹٺجْو ،ٹيٌ ألؽل أٿ يَپُڀ ثچب ٥ٺل أؽل ،ڇاٹڈاعت ٥ٺالل اٹؾٶالبٻ ئٞ٥البء اٹڂالبً ؽٲالڈٱچټ ،ڇڅالنا ٽالب
ٹقٖالالڄ ٥پالالو اٹٮالالبهڇٯ  ٭الالي ٱڈٹزالالڄ اٹپْالالچڈهح" :ٽزالالل اٍالالز٦جلرټ اٹڂالالبً ڇٱالالل ڇٹالاللرچټ أٽچالالبرچټ
أؽواهاً"ٔ.
ڇٽڀ څڂب ؽٖٸ اإلځَبٿ ٭ي ١ٸ اإلٍالٻ ٥ٺل ؽٲڈٱڄ ،ڇٹټ يو ٭يچب ٽڂخ ٽڀ أؽل ،ڇٹالټ ر٦ال ٜڅالنڃ
اٹؾٲڈٯ ٹٮئخ كڇٿ ٭ئخ ،ڇال ٹٲڈٽيخ كڇٿ أفوډ ،ڇٵبځذ أځجبء ٥لٷ اٹپَٺپيڀ ڇهؽپزچټ رَالجٲچټ ٭الي
األٱٞبه ،ؽزل ڇعلځب أٿ اٹْ٦ڈة اٹپ٢ٺڈٽخ رَزڂغل ثبٹپَالٺپيڀ إلځٲالبمڅټ ٽالڀ ثإٍالچټ ڇ٥جالڈكيزچټ،
ڇٵبځذ ٽڀ ثيڀ رٺٴ اٹْ٦ڈة اٹزي اٍزڂغلد ثبٹپَٺپيڀ ّ٦ت األځلٹٌ ،ڇٹالټ يٶالڀ اٹٮالزؼ اإلٍالالٽي
ٹألځلٹٌ رڈٍ٦بً ٥وثيبً ،ڇئځپالب صالڈهح رؾويالو ٽالڀ اٹ٢ٺالټ ،ڇاالٍالز٦جبك ،ڇاٹغچالٸ ،ڇ١ٺپالبد اٹٖ٦الڈه
اٹڈٍٞل ،ڇال ّٴ أٿ اٹزغوثخ األځلٹَيخ صوح ڇ٩ڂيخ ،ڇٹچب أصو ٥پيٰ ٭ي اٹڈ٥ي اٹزبهيقي ٭ي ٭زوح
ٽٮٖٺيخ ٽڀ اٹزالبهيـ اإلځَالبځي ،٭ٲالل ٍالبڅپذ ٭الي ئصالواء اٹؾٚالبهح اإلځَالبځيخ ،ڇٽٶڂالذ اٹ٪الوة ٽالڀ
االٍالالزٮبكح ٽڂچالالب ڇثڂالالبء ځچٚالالزڄ اٹؾليضالالخ ،ڇٽالال ٤رغبڅالالٸ اٹ٪الالوة ٹچالالنڃ اٹؾٲيٲالالخ اٹڂبٕالال٦خ يجٲالالل ث٦الال٘
اٹپڂٖٮيڀ ٽڀ أثڂبء اٹ٪وة ٽڀ أځٞٲڄ اهلل ثبٹؾٰ ،ڇأهع ٤اٹٮٚٸ ئٹل أڅٺڄ ،يٲڈٷ األكيت اٹٮوځَالي
(أځبرڈٷ ٭واځٌ) ثؾَوح" :ٹيذ ّبهٷ ٽبهرالٸ ٱ٦ٞالذ ياللڃ ڇٹالټ يڂزٖالو ٥ٺالل اٹٲبئالل اإلٍالالٽي ٥جالل
اٹوؽپڀ اٹ٪ب٭ٲي ،ئٿ اځزٖبهڃ ٥ٺيڄ أفو اٹپلځيخ ٥لح ٱوڇٿ ئٹل اٹڈهاء"ٕ ،ٽڀ أعٸ مٹٴ أؽججذ أٿ
أٿ رٶڈٿ ٽْبهٵزي ٭ي ٽإرپو اٹؾڈاه ٥ڀ أعڈاء اٹؾڈاه ٭الي اٹٮالوكڇً اٹپٮٲالڈك األځاللٹٌ ،هٍالبٹخ
اٹجبعي أځپڈمعبً.
ڇاهلل أٍأٷ اٹَلاك اإلفالٓ ٭ي اٹٲڈٷ ڇاٹ٦پٸ ،ئځڄ ڇٹي مٹٴ ڇاٹٲبكه ٥ٺيڄ
اٹلٵزڈه أؽپل ٽ٦بم ٥ٺڈاٿ ؽٲي
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انرًٓيذ
األسس انعمذيح نرسايح انًسهًيٍ يع غيزْى:
يٲالالڈٷ ٩ڈٍالالزب ٫ٹڈثالالڈٿ" :هأيڂالالب ٽالالڀ بي اٹٲالالوبٿ اٹزالالي مٵوځبڅالالب بځٮ البً أٿ ٽَالالبٽؾخ ٽؾپالالل ٹٺيچالالڈك
ڇاٹڂٖالالبهډ ٵبځالالذ ٢٥يپالالخ ئٹالالل اٹ٪بيالالخ ،ڇأځالالڄ ٹالالټ يٲالالٸ ثپضٺچالالب ٽإٍَالالڈ األكي البٿ اٹزالالي ١چالالود ٱجٺالالڄ
ٵبٹيچڈكيخ ڇاٹڂٖواځيخ ٥ٺل ڇعڄ اٹقٖڈٓ ،ڇٍڂوډ ٵيٍ ٬به فٺٮبؤڃ ٥ٺل ٍڂزڄ ،ڇٱل ا٥زالو٫
ثنٹٴ اٹزَبٽؼ ث٥ ٘٦ٺپبء أڇهثب اٹپوربثڈٿ أڇ اٹپإٽڂڈٿ اٹٲٺيٺڈٿ اٹنيڀ أٽ٦ڂالڈا اٹڂ٢الو ٭الي رالبهيـ
اٹ٦وة  ...ٱبٷ هڇثورَالڀ ٭الي ٵزبثالڄ(ربهيـ ّالبهٹٶڀ) " :ئٿ اٹپَالٺپيڀ ڇؽاللڅټ اٹالنيڀ عپ٦الڈا ثاليڀ
اٹ٪يوح ٹليڂچټ ،ڇهڇػ اٹزَبٽؼ ځؾڈ أرجب ٣األكيبٿ األفوډ ،ڇأځچټ ٽ ٤اٽزْبٱچټ اٹؾَبٻ ځْواً ٹليڂچټ
روٵڈا ٽڀ ٹټ يو٩جڈا ٭يڄ أؽواهاً ٭ي اٹزپَٴ ثز٦بٹيپچټ اٹليڂيخ"ٔ ،يٲڈٷ اٹپٺٴ اٹٮالبهً (ٵيالوڇً):
"ئٿ څالالإالء اٹپڂزٖالالويڀ ال يالالأرڈٿ ٵپقالالوثيڀ"ٕ ،ڇڅالالڈ هك ٥ٺالالل ٽالالڀ يالالزچټ اٹپَالالٺپيڀ ثبٹزٖ٦الالت
ڇاٹڈؽْيخ ،ڇأٿ څنڃ اٹل٥بڇي ٽغالوك أٍالٞڈهح ٽالڀ ځَالظ اٹقيالبٷ رٶالنثچب بال ٫األكٹالخ اٹٲب٦ٝالخ ٽالڀ
رَبٽؼ اٹپَٺپيڀ ،ڇئځَبځيزچټ ٭ي ٽ٦بٽالرچټ ٽ ٤اٹْال٦ڈة اٹپ٪ٺڈثالخ ،ڇيإٵالل څالنڃ اٹؾٲيٲالخ ثٞويالوٳ
ثيذ اٹپٲلً ٭ي اٹٲوٿ اٹزبٍ ٤٭ي هٍبٹخ ث٦ضچب ئٹل أفيالڄ ثٞويالوٳ اٹٲَالٞڂٞيڂيخ" :ئځچالټ يپزالبىڇٿ
ثبٹ٦لٷ ،ڇال ي٢ٺپڈځڂب اٹجزخ ،ڇڅټ ال يَزقلٽڈٿ ٽ٦ڂب أي ٥ڂ.ٖ"٬
ؽٮٸ اٹڈاٱ ٤اٹزبهيقي ٹألٽخ اإلٍالٽيخ ٭ي ٽقزٺالٖ٥ ٬الڈهڅب ،ڇّالزل أٱٞبهڅالب ثالأهڇ ٣ٽ٢البڅو
اٹزَبٽؼ اٹني ال يياٷ اٹڂبً يزٞٺ٦ڈٿ ئٹيڄ ئٹل اٹيڈٻ ٭ي ٽ٢٦ټ ثٲالب ٣األهٗ ٭الال يغاللڇځچب ،يٲالڈٷ
ڇٷ كيڈهاځ ذ" :ٹٲل ٵبٿ أڅٸ اٹنٽخ اٹپَيؾيڈٿ ،ڇاٹيهاكّزيڈٿ ،ڇاٹيچڈك ،ڇاٹٖبثئڈٿ يزپز٦ڈٿ ٭ي
٥چل اٹقال٭خ األٽڈيخ ثلهعخ ٽڀ اٹزَبٽؼ ،ال ځغل ٹچب ځ٢يالوًا ٭الي اٹالجالك اٹپَاليؾيخ ٭الي څالنڃ األيالبٻ،
٭ٺٲالالل ٵالالبځڈا أؽالالواهاً ٭الالي ٽپبهٍالالخ ّالال٦بئو كيالالڂچټ ،ڇاؽزٮ٢الالڈا ثٶڂبئَالالچټ ڇٽ٦بثالاللڅټ"ٗ ،ڇٽالالب ٵالالبٿ څالالنا
ٹيزؾٲٰ ٹڈال اٍزڂبكڃ ئٹل أٌٍ ٥ٲبئليخ ڇ٭ٶويخ.
ئماً ٭ بٹزَالبٽؼ ٽال ٤ارفالو ٭الي اٹلڇٹالخ اإلٍالالٽيخ ٹالټ يٶالڀ ځبث٦الًب ٽالڀ ٽٖالٺؾخ بځيالخ ،أڇ ٽالڀ ٽڂٞٺالالٰ
 ،٬٦ٙڇئځپالب ٵالبٿ ثب٥ضالڄ كيڂيالبً ،٭ٲالل هثالل اإلٍالالٻ اٹپَالٺپيڀ ٥ٺالل اٹزَالبٽؼ ڇرٲجالٸ ارفالو ،ڇٽالڀ
اٹپجبكب اٹزي ٩وٍچب څنا اٹليڀ اٹؾڂي ٬٭ي ځٮڈً اٹپَٺپيڀ ؽزل إٔجؾڈا ٽضبالً يؾزنډ ثڄ:
1ـ اإلَساٌ يخهٕق يكزو :ئٿ اهلل  ٱالل ٵالوٻ اإلځَالبٿ أيالًب ٵالبٿ عڂَالڄ ،أڇ ٹڈځالڄ ،أڇ كيڂالڄ ،ﭧ
ﭨﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﭼ [اإلسساء ،]٠٧ :ڇڅنڃ اٹٶواٽخ رڈعت ٹٶٸ ئځَبٿ ؽٰ االؽزواٻ ڇاٹو٥بيخ ،ڇٱل ٵبٿ ٽالڀ
څليڄ  اؽزواٻ اٹڂٮٌ اإلځَبځيخ٥ ،ڀ عبثو ثڀ ٥جل اهلل  أٿ عڂبىح ٽود ٥ٺل اٹڂجي  ٭ٲبٻ ٹچب
ڇاٱٮبً ،٭ٲيٸ ٹڄ :يب هٍڈٷ اهلل ئځچب عڂبىح يچڈكي! ٭ٲالبٷ :أٹيَالذ ځٮَالبً!٘ ئماً ٭ٺٶالٸ ځٮالٌ ٭الي اإلٍالالٻ
ؽوٽخ ،٭پب أهڇ ٣اٹپڈٱ ،٬ڇٽب أهڇ ٣اٹز٦ٺيٸ !
2ـ اإلَساٌ يخهٕق ْٔة انعمم ٔانحزيح :ڇعڈڃ رٶويټ اإلځَبٿ ٵضيوح ،ڇٽڀ مٹالٴ أٿ اهلل ڇڅجالڄ
ځ٦پخ اٹ٦ٲٸ ،ڇاٹپ٦و٭خ ٹٺزپيي ثيڀ اٹؾٰ ڇاٹجبٝالٸ ،ﭧ ﭨ ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ ﮠ
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 (٩يو اٹپَٺپيڀ ٭ي اٹپغزپ ٤اإلٍالٽي) يڈٍ ٬اٹٲوٙبڇي . ٕٔ /ٓ :ځٲالً ٥ڀ (ؽبٙو اٹ٦وة ) روعپخ ٥بكٷ. ٕٔ1 /ٓ : ( ؽًظ انعشب ذغرغع عهٗ انغشب) صٚغشٚذ َْٕكّ :ؿ. 353 / (ؽًظ انعشب ذغرغع عهٗ انغشب ) صٚغشٚذ َْٕكّ  :ؿ. 364 / (٩يو اٹپَٺپيڀ ٭ي اٹپغزپ ٤اإلٍالٽي) يڈٍ ٬اٹٲوٙبڇي ،ٕ٘ /ٓ :ځٲالً ٥ڀ (ٱٖخ اٹؾٚبهح) . ٖٔٔ : ٖٔ : -هڇاڃ اٹجقبهي ٭ي ٕؾيؾڄ  :ثبة ٽڀ ٱبٻ ٹغڂبىح اٹيچڈك ،ػ ( ،)ٕٔ11ڇٽَٺټ ثبة اٹٲيبٻ ٹٺغڂبىح ،ػ (.)ٕٔ22
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ﮡ ﭼ [البلد ،]٠٧–٨:ڇأٞ٥ي ٵبٽٸ اٹؾويخ ٹالفزيبهﭧ ﭨ ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﭼ [اإلوسان ،]٣:ﭧ ﭨ ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [القٕامة.]٠١-٠١:
3ـ االخ ر س س ُح ي ٍ س ٍُ اة انكَٕي ح :عالالود ٍالالڂخ اهلل ٭الالي فٺٲالالڄ أٿ فٺٲچالالټ ٽزٮالالبڇريڀ ٭الالي
اٹ٦ٲڈٷ ،ڇاٹٲلهاد ،ڇاإلكهاٳ ،ڇاألڅڈاء ،ڇاٹڂڈاى ،٣ٵپب فٺٲچالټ ٽقزٺٮاليڀ ٭الي األّالٶبٷ ڇاألٹالڈاٿ،
ڇڅالالنڃ االفزال٭ البد أكد ئٹالالل االفزال٭الالبد اٹٮٶويالالخ ڇاٹ٦ٲبئليالالخ ،٭الالبالفزال ٫ئماً ٍالالڂخ ٽالالڀ ٍالالڂڀ اهلل
اٹٶڈځيخ ،ڇڅنا ٽب أّبه ئٹيڄ هثڂب  ٭ي ٽؾٶالټ رڂييٺالڄ ؽيالش ﭧ ﭨ ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ[اٹپبئالالالالالالالالاللح ،]ٗ1 :ڇ ﭧ ﭨ ﭽ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﭼ
[األځ٦بٻ ،]ٖ٘:ڇٍيَزپو څنا االفزال ٫ئٹل ٽب ّبء اهلل ٹؾٶپخ ثبٹ٪الخ ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭼ[ څالالالالالالالالالالالڈكٔٔ1 :ـالالالالالالالالال ال  ،]ٔٔ1أي
ڇٹالفزال ٫فٺٲچټ ،ڇٹيٌ اٹپالواك څڂالب االفالزال ٫٭الي اٹٖالڈه اٹپلهٵالخ ثبٹجٖالو ،ڇئځپالب االفالزال٫
اٹني ث٦ش اهلل ٽڀ أعٺڄ اٹڂجييڀ ٹيؾٶپڈا ثيڀ اٹپقزٺٮيڀ ٭ي ارهاء ،ڇاٹڂؾٸ ،ڇاألكيبٿ ،ڇاٹپ٦زٲاللاد
.
4ـ عذو إكزاِ أحذ في انذخٕل في اإلس و :ٹپب ٵبٿ االفالزال ٫ٽالڀ ٍالڂڀ اٹٶڈځيالخ ٭ٺاليٌ ٹٺپَالٺټ
أٿ يٶوڃ أؽلاً ٭ي اٹلفڈٷ ٭ي څنا اٹليڀ ،ﭧ ﭨ ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃﭼ [البقرس ،]٦١٢::ألٿ اإلٵالواڃ
ٱچو ٹإلځَبٿ ڇئمالٷ ٹڄ ،ڇرؾٞيټ ٹْقٖيزڄ ،ڇؽويزڄ اٹزي ٵٮٺچب ٹڄ هثڄ ،ڇٽڀ عچخ أفوډ يڈهس
األؽٲبك ،ڇاٹ٪ٚبئڀ ،ڇٹپب ٵبٿ اإلٍالٻ كيڀ اٹ٦ٲٸ ،ڇاٹپڂ ،ٰٞڇاٹٮٞوح اٹَڈيخ ،٭ال يُغيي اإلٵالواڃ،
ڇٽالالڀ څڂالالب ٭الالـ "ٹيٌ اٹپَالالٺټ ٽٶٺٮ الًب أٿ يؾبٍالالت اٹٶالالب٭ويڀ ٥ٺالالل ٵٮالالوڅټ ،أڇ ي٦بٱالالت اٹٚالالبٹيڀ ٥ٺالالل
ٙالالالٹچټ ،٭چالالنا ٹالاليٌ ئٹيالالڄ ،ڇٹالاليٌ ٽڈ٥الاللڃ څالالنڃ اٹالاللځيب ،ئځپالالب ؽَالالبثچټ ئٹالالل اهلل ٭الالي يالالڈٻ اٹؾَالالبة،
ڇعالالالياؤڅټ ٽزالالالوڇٳ ئٹيالالالڄ ٭الالالي يالالالڈٻ اٹالالالليڀ ،ﭧ ﭨ ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ [الحج ،]٢٦ -٢٨:ڇٱبٷ يقبٝت هٍڈٹڄ ٭ي ّأٿ أڅٸ
اٹٶزالالالالالالالالبة :ﭽ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ

ﰐ ﭼ [الشُزِ ، ]٠١:ڇثچالنا يَالزويؼ ٙالپيو اٹپَالٺټ ،ڇال يغالل ٭الي ځٮَالڄ أي أصوٹٺٖالوا ٣ثاليڀ
ا٥زٲالالبكڃ ثٶٮالالو اٹٶالالب٭و ،ڇثالاليڀ ٽٞبٹجزالالڄ ثجالالوڃ ،ڇاإلٱَالالب ٛئٹيالالڄ ،ڇئٱالالواهڃ ٥ٺالالل ٽالالب يالالواڃ ٽالالڀ كيالالڀ،
ڇا٥زٲبك"ٔ.
5ـ إلايح انعذل ضزٔرج شزعيح :أُٽو اٹپَٺټ ثبٹ٦لٷ ٭ي عپي ٤أٽڈهڃ :ٽ ٤ځٮَڄ ،ڇأفڈاځڄ ،ڇٽ٤
ارفالالالالو ،ؽزالالالالل ٽالالالال ٤فٖالالالالڈٽڄ ،ﭧ ﭨ ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂  

 ﭼ [المائد.]٨::
5ـ ان ذعٕج تانحس ُٗ :اٹپَالالٺټ ٽٞبٹالالت ثالالل٥ڈح اٹڂالالبً ئٹالالل اٹقيالالو ڇثيالالبٿ اٹؾالالٰ ،ڇاألفالالن ثيالاللڅټ،
ڇاٹو٭ٰ ثچټ ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
( - 1غٛش انًغهً ٍٛف ٙانًعرًع اإلعاليٕٚ ) ٙعف انمشضأ٘ :ؿ 49 /ـ . 50
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ﭣ ﭤ ﭥﭼ[األعساف ،]٠٢١:٭چي ٥پٺيخ ئثواء اٹنٽخ أٽبٻ اهلل ر٦بٹل ،ڇٹيٌ څڂبٳ ٝويالٰ
ٍالالڈډ اٹالالل٥ڈح ئٹالالل څالالنا اٹالالليڀ ثالالبٹٲڈٷ اٹؾَالالڀ ،ڇاٹؾٶپالالخ ڇاٹپڈ ٢٥الخ اٹؾَالالڂخ ،ڇاٹقٺالالٰ اٹَالالبٽي،
ڇاٹپ٦بٽٺالالالالالخ اٹٞيجالالالالالخ  ،ﭧ ﭨ ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ﭼ[الىحرر ر  ،]٠٦١:ڇٽالالالالڀ څڂالالالالب ٭الالالالاٿ
اٹؾڈاه څڈ اٹٞويٰ األٽضٸ اٹني يزغَل ٭يڄ څنا األٍٺڈة.
ڇڅالنڃ األٍالٌ ٵٺچالب فٺالٰ األعالڈاء اٹپڂبٍالجخ ٹٺؾالالڈاه اٹجڂالبء ٽال ٤ارفالو ٭الي اٹ٦البٹټ اإلٍالالٽي ٽالالڀ
أٱٖڄ ئٹل أٱٖبڃ.
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انفصم األٔل
أجٕاء انحٕار في األَذنس
انًثحس األٔل ـ األَذنس لثم انفرح اإلس يي:
ٱجٸ اٹٮزؼ اإلٍالٽي ٹألځلٹٌ ٵبځذ ٽؾٶڈٽخ ٽڀ ٱجٸ اٹٲڈ ،ٛڇٹټ يَزٲو ٍٺٞبځچټ ٭يچب ئال ث٦ل أٿ
رٶضٺٶڈا ،ڇٵبځذ األځلٹٌ ثٺلًا ٵبصڈٹڈٵيالًب فبٹٖالًب ٽزٖ٦الجًب اليَالپؼ ٭يالڄ ٹپالنڅت ٽَاليؾي بفالو ،ڇال
ٹٖالالڈد ي٦الالبهٗ ٱڈا٥الالل څالالنڃ اٹ٦ٲيالاللح ،ڇٽالالڀ عچالالخ أفالالوډ ڇٙالال ٤اٹٲالالڈ ٛؽالالبعياً ثيالالڂچټ ڇثيڂالالڄ أڅالٸ
األځلٹٌ ،٭ٺټ يزياڇعڈا ثبٹَٶبٿ ؽٮب١بً ٥ٺل ٍالٽخ ٥ڂٖوڅټ ،ڇٕيبځخ ٹچيجخ ٍٺٞبځچټٔ.
ڇ ٵبځذ عوائټ اٹيچڈك ؽيبٷ اٹپَيؼ ٽبصٺخ أٽبٻ اٹٶڂيَخ اٹپَيؾيخ ٭ؾوٕذ ٥ٺل رزج ٤اٹيچڈك ٝٺجبً
ٹٺضأه ،ڇٱل ٵبٿ څنا اٹززج ٤څبكئبً ٩يو ٽٺؾڈ ٟ٭ي اٹْوٯ ،أٽب ٭ي اٹ٪الوة ٭ٲالل صالبثود ٵڂيَالخ هڇٽالب
٥ٺل رزج ٤اٹيچڈك ڇرْويلڅټ ،٭چوثڈا ئٹل اٹڂالڈاؽي اٹزالي ٵبځالذ ٍالٺٞبٿ اٹٶڂيَالخ ٭يچالب ٙال٦يٮبً ،ٽضالٸ
أٍجبځيب ،ڇّالپبٷ ئ٭ويٲالب ،ڇثالالك اٹْالوٯ ،ڇٵضالو اٹيچالڈك ٭الي أٍالجبځيب ؽزالل ٹڂغالل ٽُاللځبً ٵبٽٺالخ ي٦پوڅالب
اٹيچڈك ،ڇٽڂن اٹٖ٦و اٹني ثلأ ٭يڄ اٹزؾبٹ ٬ثيڀ اٹٶڂيَخ ڇاٹلڇٹخ ،رٲٺٖذ ؽٲڈٯ اٹيچڈك اٹْقٖاليخ
أڇالً ،صټ ٽب ٹجش أٿ ٍٺجذ ؽٲڈٱچټ ،ڇٱل ٥بځل اٹيچڈك ٭ي األځلٹٌ رؾذ ؽٶټ اٹٲڈ ٛـ ٭الي ١الٸ څالنا
اٹزٖ٦ت ـ األٽويڀ ،ڇثاللأد اٹپغالبٽ ٤اٹٞٺيٞٺيالخ رٚاليٰ اٹقڂالبٯ ٥ٺاليچټ ،٭إٔالله ٱالواهاً ثٚالوڇهح
ر٦پيل أڇالكڅالټ اٹالنيڀ يڈٹاللڇٿ ٽالڀ ىيغالبد يچڈكيالخ ځٖالواځيخ ،صالټ إٔالله (ّْالجڈرڈ) ٍالڂخ ٖٔٙٻ،
ٱالالواهاً يقيالالو اٹيچالالڈك ثالاليڀ اٹزڂٖالاليو أڇ اٹچغالالوح ٽالالڀ اٹالالجالك ،٭چالالبعو ٱَالالټ ڇر٢الالبڅو ٱَالالټ ثب٥زڂالالبٯ
اٹڂٖواځيخ ،ڇُٕلِه هث ٤أٽالٳ ٽڀ ١ٺالڈا ٥ٺالل اٹيچڈكيالخ ،ڇاٍالزپو رٞجيٲچالب ٭الي ٥چالل (ئيوثيقيالڈ)،
ڇ٭ي ٥چل (ئفيٶب) ؽوٻ ٥ٺيچټ ـ ٥بٻ ٖٙ1ٻ ـ اٹز٦بٽٸ ٽ ٤ٽَيؾيي اٹپپٺٶخٕ.
يٖ ٬ئثواڅيټ ثالڀ ي٦ٲالڈة اٹٞوٝڈّالي أؽالڈاٷ أڅالٸ األځاللٹٌ ٽالڀ اٍزْالواء ٽ٢البڅو اٹزالڈؽِ،
ڇاٍالالالزٮؾبٷ اٹغچبٹالالالخ" ،أڅالالالٸ أٍالالالج بځيب ٵالالالبځڈا أڅالالالٸ ٩الالالله ڇكځالالالبءح أفالالالالٯ ،ڇأځچالالالټ ال يزڂ٢ٮالالالڈٿ ،ڇال
ي٪زَٺڈٿ"ٖ ،ڇڅنا اٹڈٕ ٬يڂٞجٰ ٥ٺل ٩بٹت اٹؾيبح األڇهثيخ ٱبٝجخ ٭ي رٺٴ اٹٮزوح.
انًثحس انصاَي ـ فرح األَذنس:
ئځالالڄ ٹپالالڀ اإلعؾالالب ٫أٿ ځٲالالڈٷ ئ ٿ اٹٮالالزؼ اإلٍالالالٽي ٵالالبٿ إلځْالالبء ئٽجواٝڈهيالالخ ٥وثيالالخ ٽزواٽيالالخ
األٝوا ،٫ألٿ اٹڈاٱ ٤يٶنة څنڃ اٹپٲڈٹخ اٹ٢بٹپخ ،ئم اٹڈاٱ ٤يْيو ثٶٸ كالالرڄ ثأځالڄ ؽوٵالخ رؾويالو
ڇاٍزيٲب ٟٹٺْ٦ڈة ٙل ١ٺټ األثبٝوح ،ڇعڈه األكيالبٿ ئٹالل ٥اللٷ اإلٍالالٻ ،ڇٽالڀ ٙاليٰ اٹاللځيب ئٹالل
ٍالال٦زچب ،٭ٲالالل ٙالالبٱذ اٹالاللځيب ثالالبٹپ٢ٺڈٽيڀ ث٦الاللٽب هؽجالالذ ،ڇځزيغالالخ څالالنڃ اٹ٢ٺپالالبد ٱزٺالالذ ٭الالي اإلځَالالبٿ
اٹو٩جخ ٭ي اٹؾيبح ،٭أ٥بك اإلٍالٻ ٹإلځَبځيخ څنڃ اٹو٩جخ ،ڇأٱي٢زچب ٽڀ ٩ٮٺزچب ،٭چڈ ؽوٵخ اٍالزيٲبٟ
رپزل ٽالڀ ّال٦ت ٹْال٦ت ٵأځچالب أٽالڈاط يالل٭ ٤ثٚ٦الچب ثٚ٦الًب  ،٭الال يٶالبك يٲجالٸ اإلٍالالٻ ٥ٺالل ثٺالل ؽزالل
يَزيٲ ٠أڅٺڄ ٭يچجڈا ٹيؾپٺڈا هايزڄ ،ڇيٖجؾڈا ك٥برڄ ،ڇٵبځذ أفجالبهڅټ رَالجٰ ٍالڂبثٴ فيالڈٹچټ ،٭ٲالل
ٝب٭الالذ ثالالنٵو ٽالالاصوڅټ اٹوٵجالالبٿ ،٭ٶالالبځڈا األٽالالٸ اٹڈؽيالالل ٹٺپَزٚالال٦ٮيڀ ،ڇاٹوعالالبء ٭الالي ئځٲالالبمڅټ ٽالالڀ
ٽؾزڂچټ.
ٵالبٿ أڅالٸ األځاللٹٌ رؾالذ ؽٶالټ اٹٲالڈ ٛيالٱالڈٿ األٽالويڀ ،ڇيالوډ (ئځٮالبځزي) أٿ األځلٹَالييڀ ځزيغالالخ
١وڇ٭چټ اٹٖ٦جخ ٱبٽڈا ثل٥ڈح اٹ٦وة ،ڇٱل ځچٚذ األځلٹٌ ٹپَب٥لرچټ ،ڇ٭ي أٱالٸ ٽالڀ ٍالڂخ أصجالذ
(ٖٓٓٓٗ) هعٸ أٱلاٽچټ ٭ي اٹغييوح األيجيويخٗ ،ڇٹنٹٴ ٹټ رٶڀ اٹپ٦وٵخ ثيڀ اٹپَٺپيڀ ڇثيڀ أڅٸ
األځلٹٌ ،ثٸ ثيڂچټ ڇثيڀ اٹٲڈ ،ٛڇٹچنا ٵبځذ ٱٖاليوح اٹپاللډ ڇٍالب٥ل ٥ٺالل رٲٖاليو ٽاللاڅب افالزال٫
اٹٲڈ ٛ٭يپب ثيڂچټ٘.
 - 1ساظع ( فعش األَذنظ) ؼغ ٍٛيؤَظ :ؿ 21 /ـ . 454 ،22
 - 2ساظع ( فعش األَذنظ) ؼغٍ يؤَظ :ؿ 542 /ـ ( ٔ ،544ذاسٚخ أعثاَٛا اإلعاليٛح يٍ انفرػ إنٗ عمٕط انخالفح انمشعثٛح) نٛفٙ
تشٔفُغال :ؿ. 52 /
( - 3انًغًانك ٔانًًهك) أتٕ عثٛذ انثكش٘ :ؿ. 51 /
 4ساظع (َظشٚح تالط إَفاَر ٙانغٛاعٛح إلؼٛاء األَذنظ) يإَٚم ْٛعإَ دنشٔ ،ٕٚيإَٚم سٔٚس سٔيٛشٔ ،ذشظًح عثذ انغفٕس إعًاعٛم
سٔص٘ 461 /1 ،ـ  ، 462يمال ضًٍ (انغعم انعهً ٙنُذٔج األَذنظ لشٌٔ لشٌٔ يٍ انرمهثاخ ٔانعغاءاخ )
 - 5ساظع ( فعش األَذنظ) ؼغٍ يؤَظ :ؿ. 506 /
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٥ٲل ٥جل اٹ٦ييي ثڀ ٽڈٍل ثڀ ځٖيو ٕٺؾبً ٽ ٤األٽيو اٹٲڈٝي ،يڂٔ ٥ٺل ثٲبئڄ ٥ٺالل ئٽبهرالڄ
ٽٲبثٸ ا٥زوا٭ڄ ثبٹزج٦يخ ٹٺلڇٹخ اإلٍالٽيخ ،عبء ٭يچب" :ثَټ اهلل اٹوؽپڀ اٹوؽيټ څالنا ٵزالبة ٽالڀ ٥جالل
اٹ٦ييي ثڀ ٽڈٍل ٹزلٽيو ثڀ َ٩ڂْلَ هِيٌ ئم ځيٷ ٥ٺل اٹٖالٺؼ أٿ ٹالڄ ٥چالل اهلل ڇٽيضبٱالڄ ڇٽالب ث٦الش ثالڄ
أځجيبءڃ ڇهٍٺڄ ،ڇأٿ ٹڄ مٽالخ اهلل  ،ڇمٽالخ ٽؾپالل  أال يٲاللٻ ٹالڄ ،ڇأال يالإفو ألؽالل ٽالڀ إٔالؾبثڄ
ثَڈء ،ڇأٿ ال يَجڈٿ ڇال يٮوٯ ثيالڂچټ ڇثاليڀ ځَالبئچټ ڇأڇالكڅالټ ،ڇال يٲزٺالڈٿ ،ڇالرؾالوٯ ٵڂبئَالچټ،
ڇال يٶوڅالالڈٿ ٥ٺالالل كيالالڂچټ ،ڇأٿ ٕالالٺؾچټ ٥ٺالالل ٍالالج ٤ٽالاللائڀ :أڇهْ ُيٺالالخ ،ڇٽُڈٹَالالخ ،ڇٹُڈهْٱالالخ ،ڇ َثٺَڂْ َزٺَالالخ،
ڇٹٲڂْذ ،ڇئيڄْ ،ڇئٹِْ ،ڇأځڄ ال يالل ٣ؽٮال ٠اٹ٦چالل ،ڇاليؾالٸ ٽالب اځ٦ٲالل ،ڇيٖالؾؼ اٹالني ٭وٙالڂبڃ ٥ٺيالڄ
ڇأٹيٽڂبڃ أٽوڃ ،ڇال يٶزپڂب فجو ٥ٺپڄ ،ڇأٿ ٥ٺيڄ ڇ٥ٺل إٔؾبثڄ ُ٩وٻ اٹغييخ ،ٽالڀ مٹالٴ ٥ٺالل ٵالٸ
ؽو :كيڂبه ،ڇأهث٦خ أٽلاء ٽڀ ٱپؼ ،ڇأهث٦خ أٽلاء ٽڀ ّ٦يو ،ڇأهث٦خ أٱَالب ٛفالٸ ،ڇٱَالٞب َ٥الٸ،
ڇٱَ ٜىيذ ،ڇ٥ٺل ٵالٸ ٥جالل ځٖال ٬څالنا"ٔ ،ڇ"ٵالبٿ اٹپَالٺپڈٿ يؾوٕالڈٿ ٥ٺالل اٹڈ٭البء ث٦چالڈكڅټ
ؽزل ٭ي ؽبالد اٹزي يجلڇ ٹچټ أځچټ فل٥ڈا ٭يڄ"ٕ.
ڇٵبځالالذ ٽ٦بٽٺالالخ اٹپَالالٺپيڀ ألڅالالٸ اٹٶزالالبة ٭الالي ٩بيالالخ اٹٺٞالال ٬ڇٹالالټ يٲزٖالالو څالالنڃ اٹپ٦بٽٺالالخ ٥ٺالالل ٽالالڀ
أثوٽذ ٽ٦چټ اٹپ٦بڅلح كڇٿ اٹنيڀ اؽزٺذ ثالكڅټ ٥ڂڈح ،يٲڈٷ ؽَيڀ ٽإځٌ" :ٹيٌ ٹليڂب كٹيٸ ڇاؽل
٥ٺل أٿ األځلٹٌ ٥و ٫اٹزپييي ثيڀ اٹٖٺؼ ڇاٹ٦ڂڈح"ٖ ،ڇٙپڀ اٹپَالٺپڈٿ ٹٺڂٖالبهډ ڇاٹيچالڈك ٽالڀ
أڅٸ اٹالجالك ؽالويزچټ ،ڇأكفٺالڈڅټ ٭الي مٽالزچټ ٽٲبثالٸ اٹغييالخ ڇاٹقالواط ،ٹٲالل ّالٶٸ اٹالليڀ ٥البٽالً ٱڈيالبً
ڇٽإصواً ٭ي ثڂبء اٹپغزپ ،٤ڇاٍزٲواه اٹؾيبح ،ؽيش ٥ټ اٹوفبء ڇاٹزَبٽؼ ٵٸ اٹپلٿ األځلٹَاليخ اٹزالي
٭زؾچب اٹپَٺپڈٿ.
ڇصجذ ٽڀ فالٷ اٹزبهيـ أٿ اٹپَٺپيڀ ٹټ يٶوڅڈا أؽلاً ٽڀ أڅٸ األځلٹٌ ٭ي اٹلفڈٷ ٭ي اإلٍالٻ،
ڇٽالال ٤مٹالالٴ كفالالٸ أ٩ٺالالجچټ اإلٍالالالٻ ٝڈا٥يالالخ ،ڇٵبځالالذ ٥پٺيالالخ اٹزؾالالڈٷ څالالنڃ ٍ الوي٦خ ڇرپالالذ ٭الالي ٭زالالوح
ٱٖيوحٗ ،٭ٲل أهٍٸ ٥ٺي ثڀ يڈٍ ٬هٍبٹخ ئٹل اٹٮٲيڄ اثڀ ڇهك يَزٮزيڄ ثٲڈٹڄ" :ڇٵنٹٴ ڇهك ٥ٺيڂالب
أٿ ٱڈٽبً ٽڀ اٹڂٖبهډ اٹپ٦بڅليڀ أٍٺپڈا ٭ي ئّجيٺيخ ؽوٍالچب اهلل"٘ ،ڇڅالنڃ اٹ٢البڅوح ر٦زجالو ئ٭الواىاً
ٝجي٦ي البً ٹغالالڈ اٹزَالالبٽؼ ،فبٕالالخ ئما ٱبهځالالب أڇٙالالب٥چټ ثأڇٙالالب٥چټ اٹَالالبثٲخ ٹٺٮالالزؼ اإلٍالالالٽي ،رٲالالڈٷ
ىي٪ويالالل څڈځٶالالڄ :ڇاٍالالزٞب ٣اٹ٦وثالالي ثايپبځالالڄ اٹ٦پيالالٰ أٿ يٶالالڈٿ أثٺالالٍ ٨الالٮيو ،ڇكا٥يالالخ ٹليبځزالالڄ ،ال
ثبٹزجْيو ،ڇئيٮبك اٹج٦ضبد ،ڇئځپب ثقٺٲڄ اٹٶويټ ،ڇٍٺڈٵڄ اٹؾپيل ،٭ٶَت ثالنٹٴ ٹليڂالڄ ٥اللكاً ڇ٭يالواً ٹالټ
رٶڀ أيخ ڇٍيٺخ ٽچپب ثٺ٪ذ ّأڇڅب ٹزؾٲٰ ٽب ؽٲٲڄ.ٙ
ڇٱل أٝٺٰ ٥ٺل األځلٹَييڀ اٹنيڀ كفٺڈا اإلٍالٻ (ٽَُبٹپخ)  ،ڇ٥ٺل مهاهيچالټ (ٽڈٹاللڇٿ) ـال ڇ٭الي
األٍالالجبځيخ اٹٲليپالالخ (ٽالالڈالكي) ـ ،ڇٵالالبځڈا يٞٺٲالالڈٿ ٥ٺالالل األٍالالجبٿ اٹپَالاليؾييڀ (٥غپيالالخ األځالاللٹٌ)،
ڇ(ځٖبهډ اٹنٽخ) ،أٽب اٹٺٮ٢خ اٹزي ٩ٺجذ ڇكاٽذ ٭چي (اٹپَز٦وثڈٿ) ،٭ٲل ٵبځڈا ٽَز٦وثيڀ صٲب٭خ،
ڇٹَبځبً ،ڇأٍٺڈة ؽيبح.2
ٹالالټ يَالالزٲو اٹپَالالٺپڈٿ ٭الالي األځالاللٹٌ ٍالالبكح ٽزالالو٭يڀ ٵالالبٹٲڈ ،ٛثالالٸ اځٮزؾ الڈا ٥ٺالالل أڅٺچالالب ،ڇاهرجٞالالڈا
ث٦الٱبد اٹپٖبڅوح ٽ ٤أڅٸ اٹجالك ٽڂن ىٽڀ ٽجٶو علاً ،ڇ٥بّڈا ٽزغالبڇهيڀ ٽزَالبڇڇيڀ ،ڇّالب٥ذ
ٽٖبڅوح اٹ٦بئالد اٹ٦وثيخ اٹڂجيٺخ ٹٺپڈٹليڀ ،ڇاځزَبة ثٚ٦چټ ثأٹٲبة أٍيبكڅټ ،ڇڅنا االٽزالياط رالټ
٥ڀ ٝويٰ اٹيڇاط أ٩ٺجڄ ال ٥ڀ ٝويٰ اٹغڈاهي ځ٢واً ألٿ اٹغڈاهي األځلٹَيبد ٵڀ يج٦ڀ ثأصپبٿ
٩بٹيخ ٵپب مٵو االٕٞقوي ،1ڇثچنا رٖب٥ل االٽزياط ڇثْٶٸ ٱڈي ڇٍوي ٤٭ي اٹپغزپ ٤األځلٹَي
( - 1ذاسٚخ أعثاَٛا اإلعاليٛح يٍ انفرػ إنٗ عمٕط انخالفح انمشعثٛح) نٛف ٙتشٔفُغال :ؿ. 53 /
 ( - 2فعش األَذنظ) ؼغٍ يؤَظ :ؿ. 434 /
 ( - 3فعش األَذنظ) ؼغٍ يؤَظ :ؿ. 464 /
 - 4ساظع (ذاسٚخ أعثاَٛا اإلعاليٛح يٍ انفرػ إنٗ عمٕط انخالفح انمشعثٛح) نٛف ٙتشٔفُغال :ؿ.39 /
 - 5ساظع (انًشاتغٌٕ ٔعٛاعح انرغايػ يع َصاسٖ األَذنظ ـ ًَٕرض يٍ عغاءاخ انؽضاسج األَذنغٛح) إتشاْٛى انمادس٘ تٕذؾٛؼ،
 ،241/1يمال ضًٍ (انغعم انعهً ٙنُذٔج األَذنظ لشٌٔ لشٌٔ يٍ انرمهثاخ ٔانعغاءاخ )
 - 6ساظع (ؽًظ انعشب ذغرغع عهٗ انغشب)  :ؿ. 363 /
 - 3ساظع ( فعش األَذنظ) ؼغٍ يؤَظ :ؿ 463 ،461 /ـ ( . 464ذاسٚخ أعثاَٛا اإلعاليٛح يٍ انفرػ إنٗ عمٕط انخالفح انمشعثٛح)
نٛف ٙتشٔفُغال :ؿ 50 /ـ .51
 - 5ساظع ( فعش األَذنظ) ؼغٍ يؤَظ :ؿ 453 /ـ َ . 455مالً عٍ (يغانك انًًانك ) إتشاْٛى تٍ يؽًذ انفاسع ،ٙانًعشٔف
تاالصغخش٘.
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األځلٹَي ؽزل ٩لا ٽالڀ اٹٖال٦ڈثخ ثپٶالبٿ اٹزپييالي ثاليڀ ٥ڂبٕالوڃٔ ،ڇاٹپٖالبهك رٮالي٘ ثالنٵو ىڇاط
اٹپَٺپيڀ ثبٹپَز٦وثيڀ أيٚبً ،ڇڅنا ٽب ؽلا ثبٹغييوي ئٹل رأٹي ٬ٵزبة ٭ي اٹڈصبئٰ ڇاٹ٦ٲڈك ٙپّڂڄ
٥الاللح ٕالالي ٨ٽالالڀ ٥ٲالالڈك ځٶال بػ اٹٶزبثيالالخ ،ٽإٵالاللاً أٿ اٹ٦ٲالالل ٭الالي څالالنڃ اٹؾبٹالالخ ال يقزٺالال٥ ٬الالڀ ٥ٲالالل ځٶالالبػ
اٹپَٺپخ ،ڇاؽزٸ اٹيڇاط ثبٹڂٖواځيخ ٽٶبځخ ٭ي اٹزْوي٦بد ،ڇاٹٮزبڇډ اٹٮٲچيالخ اٹزالي أٵاللد ٥ٺالل أٿ
اٹپالالوأح اٹڂٖالالواځيخ ال ي٦ٲالالل ځٶبؽچالالب أٽيالالو أڇ ڇٹالالي ٽَالالٺټٕ ،ڇٱالالل اؽالالزٮ ٠اٹپغزپالال ٤ثالالج ٘٦ٽالٽالالؼ
اٹْقٖالاليخ األځلٹَالاليخ ،٭ٮالالي ٽغ الب ٷ األىيالالبء ثالالوى اٹزالالأصيو اإل٭وځغالالي ٭الالي اٹالاليي األځلٹَالالي ثغالالالء،
ڇٽٖالالٞٺؼ (٭ْالالٞبٿ) ٥الالو ٫٭الالي اٹٺ٪الالخ اٹ٦بٽيالالخ األځلٹَالاليخ ڇي٦ڂالالي (صيالالبة اٹالالوڇٻ)ٖ ،ڇٽالالڀ ٽ٢الالبهڃ
اٹز٦الالبيِ ٭الالي األځالاللٹٌ اځزْالالبه اٹ٦وثيالالخ ٭الالي أڇٍالالب ٛاٹڂٖالالبهډ ڇٽالال ٤مٹالالٴ ١ٺالالذ رَالالزقلٻ اٹٺچغالالخ
اٹوڇٽبځضيخ اٹپْزٲخ ٽڀ اٹالريڂيخ اٹپ٦ٞپخ ثپٮوكاٿ ٥وثيخ ڇأيجيويخٗ.
رغٺل ثوا٥خ اٹپَٺپيڀ ڇؽڂٶزچټ اٹَيبٍيخ ٥ڂلٽب رپٶڂڈا ٽڀ اٹَيٞوح ٥ٺل اٹجالك اٹڈاٍ٦خ ٽ ٤أٿ
أ٩ٺالالت أڅالالٸ رٺالالٴ اٹالالليبه ٵالالبځڈا ٽالالڀ ٩يالالو اٹپَالالٺپيڀ ٽالالڀ أڅالالٸ اٹنٽالالخ ،٭ٲالالل ىڇكڇا اٹپڂالالب ٰٝثالالبٹٶڈاكه
اٹَيبٍالاليخ اٹالىٽالالخ ،ڇځزيغالالخ ٹٺپ٦بٽٺالالخ اٹؾَالالڂخ ،كفالٸ اٹڂالالبً ٭الالي كيالالڀ اهلل أ٭ڈاعالبً كڇٿ ٽپبهٍالالخ أي
٥ ٜ٪ٙٺيچټ ،ؽزل إٔالجؾذ اٹپَالبٹپخ ڇاٹپڈٹاللڇٿ يْالٶٺڈٿ أ٩ٺالت ٍالٶبٿ األځاللٹٌ ،ڇڇعاللد ٽڂالن
اٹ٦چل اٹپجٶو أٍو ٽقزٺٞخ ٭يچب ٽَٺپڈٿ ڇځٖبهډ ،ڇٽڀ اٹ٪ويت ؽٲالبً أٿ څالنا اٹڂجالٸ ـ ٥اللٻ ئٵالواڃ
أؽل ٭ي اٹلفڈٷ ٭ي اإلٍالٻ أڇ االٕواه ٥ٺل كفڈٹچټ ٭يڄ ـ ٽڀ اٹپَٺپيڀ يوع٦ڄ ٹيٮي ثوڇ٭ڂَبٷ
ؽزالالل ال يزَالالجت ٭الالي ئٙالالواه ثجيالالذ ٽالالبٷ اٹپَالالٺپيڀ ،ٽزغالالبڅالً أٿ څالالنا څالالڈ فٺالالٰ اإلٍالالالٻ ،ڇهٵيالاليح
أٍبٍالاليخ ٽالالڀ هٵالالبئيڃ ،ڇځزيغالالخ ٹچالالنڃ األفالالالٯ اٹڂجيٺالالخ اځٖالالج٪ذ اٹؾيالالبح األځلٹَالاليخ ٱبٝجالالخ ثٖالالج٪خ
ئٍالٽيخ ،ٽ ٤أٿ اٹ٦وة ٵبځڈا ٱٺخ ٭ي مٹٴ اٹپغزپ.٘٤
ڇٱل ځ٦ټ اٹپَز٦وثڈٿ ٭ي ١ٸ اإلٍالٻ ،ڇاىكڅود ٽغزپ٦برچټ ،ڇ١ٺذ ٝٺيٞٺخ ـ ٥بٕالپخ اٹٲالڈٛ
اٹٲليپخ ـ ٽؾزٮ٢خ رؾذ اٹَيٞوح اإلٍالٽيخ ثپٶبځزچب ٵؾبٙوح كيڂيالخ ،ڇٵبځالذ اٹپٲالو اٹاللائټ ـ ؽزالل
اٹٲوٿ اٹؾبكي ْ٥و ـ ٹپٞواٿ ٽَيؾي األځلٹٌ اٹني ٵبٿ ال يزټ ر٦ييڂڄ ـ ٽضٺڄ ٽضٸ ٱَبڇٍخ ٱوٝجخ
ڇ٩يوڅالالب ـ ئال ث٦الالل ٽڈا٭ٲالالخ اٹ٦بڅالالٸ األٽالالڈي ٭الالي اٹ٦بٕالالپخ ٱوٝجالالخ ،ڇځزيغالالخ رْالالوثچټ ٽالالڀ اٹضٲب٭الالخ
اإلٍالٽيخ ،٭ٲل ٵبٿ ٹچټ هعبٷ كيڀ فبٓ ثچټ يٲيپڈٿ ٕٺڈارچټ ٥ٺل أٍٺڈة فبٓ ڇثٺ٪خ فبٕخ
څي ٥غپيخ أڅٸ األځلٹٌ ،ٙڇي٦ڈك مٹٴ أٿ اٹٶڂيَخ اٹٶبصڈٹڈٵيخ ٵبځالذ ربث٦الخ ٹٶڂيَالخ هڇٽالب هڇؽيالبً
ڇأكثيبً ،ڇٽبٹيالبً ،٭ٲٞال ٤اٹپَالٺپڈٿ رٺالٴ اٹ٦الٱالخ ڇع٦ٺالڈا ٹٺڂٖالبهډ األځاللٹٌ ٵيبځالبً ٽَالزٲالً ،ڇاځاللهط
ځٖبهډ األځلٹٌ ٙپڀ اٹڂٖواځيخ اٹْوٱيخ ڇٵبځذ ٵبصڈٹيٶيخ األځلٹٌ ،رقزٺ٥ ٬ڀ اٹٞٲڈً اٹزالي
ٍبكد ٭ي اٹٶڂيَخ اٹٶبصڈٹيٶيخ ،ڇأفند رزأصو ثپإصواد ځٖواځيخ ڇئٍالٽيخ ٱبكٽخ ٽڀ اٹْوٯ.2
ڇٵبٿ ٹچټ اٹؾٰ ثبالؽزٮب ٟثٶڂبئَچټ ،ڇٽپبهٍخ ّ٦بئوڅټ اٹليڂيالخ ٭يچالب ،ڇأؽيبځالبً ٵالبٿ يَالپؼ ٹچالټ
ثجڂبء ٵڂبئٌ عليليخ  ،ڇٱل ٵبٿ اٹؾٶټ األڇٷ ٱالل ٥اليڀ ؽواٍالڄ ٽالڂچټ ،ڇٱالل عٺالجچټ ٽالڀ إٔالٲبّ ٣الزل
ڇثالك اٹٮوځغخ ،ڇٱل أٝٺٰ ٥ٺيچټ اٹپإهفالڈٿ اٹ٦الوة (اٹقالوً) ،ڇمٹالٴ ٹ٦اللٻ ٽ٦الو٭زچټ ثبٹ٦وثيالخ،1
ڇ٥بّذ ٝبئٮخ اٹپَز٦وثيڀ ٭ي ١الٸ ؽٶالټ ٥جالل اٹالوؽپڀ اٹضالبځي ؽبٹالخ ئىكڅالبه ،ٵپالب ٵبځالذ ّالليليخ
اٹزأصيو ثبٹڂپڈمط اٹؾيبري اٹ٦وثي ،٭ٶبٿ څڂبٳ ٙجب ٛٽَيؾيڈٿ يْٶٺڈٿ عيءاً ٽڀ ؽوٍڄ األٽيالو،
ڇٵبٿ څڂبٳ اٹزغبه ڇعجبح اٹٚوائت ٽڀ اٹپَز٦وثيڀ ،1ڇروٳ اٹپَٺپڈٿ ځٖبهډ األځلٹٌ أؽالواهاً
 - 1ساظع (ذاسٚخ أعثاَٛا اإلعاليٛح يٍ انفرػ إنٗ عمٕط انخالفح انمشعثٛح) نٛف ٙتشٔفُغال :ؿ 50 /ـ . 51
 - 2ساظع (انًشاتغٌٕ ٔعٛاعح انرغايػ يع َصاسٖ األَذنظ ـ ًَٕرض يٍ عغاءاخ انؽضاسج األَذنغٛح) إتشاْٛى انمادس٘ تٕذؾٛؼ/1 ،
 ، 235يمال ضًٍ (انغعم انعهً ٙنُذٔج األَذنظ لشٌٔ لشٌٔ يٍ انرمهثاخ ٔانعغاءاخ )
 - 3ساظع (انًشاتغٌٕ ٔعٛاعح انرغايػ يع َصاسٖ األَذنظ ـ ًَٕرض يٍ عغاءاخ انؽضاسج األَذنغٛح) إتشاْٛى انمادس٘ تٕذؾٛؼ/1 ،
 ،240يمال ضًٍ (انغعم انعهً ٙنُذٔج األَذنظ لشٌٔ لشٌٔ يٍ انرمهثاخ ٔانعغاءاخ )
 - 4ساظع (ذاسٚخ أعثاَٛا اإلعاليٛح يٍ انفرػ إنٗ عمٕط انخالفح انمشعثٛح) نٛف ٙتشٔفُغال :ؿ.154 /
 - 5ساظع (ذاسٚخ أعثاَٛا اإلعاليٛح يٍ انفرػ إنٗ عمٕط انخالفح انمشعثٛح) نٛف ٙتشٔفُغال :ؿ (ٔ . 53 /فعش األَذنظ) ؼغٍ يؤَظ:
ؿ. 523 ،464 ،459 /
 - 6ساظع (ذاسٚخ أعثاَٛا اإلعاليٛح يٍ انفرػ إنٗ عمٕط انخالفح انمشعثٛح) نٛف ٙتشٔفُغال :ؿ ( . 51 /فعش األَذنظ) ؼغٍ يؤَظ:
ؿ. 461 /
 - 3ساظع ( فعش األَذنظ) ؼغٍ يؤَظ :ؿ. 522 /
 - 5ساظع (ذاسٚخ أعثاَٛا اإلعاليٛح يٍ انفرػ إنٗ عمٕط انخالفح انمشعثٛح) نٛف ٙتشٔفُغال :ؿ. 156 /
 - 9ساظع (ذاسٚخ أعثاَٛا اإلعاليٛح يٍ انفرػ إنٗ عمٕط انخالفح انمشعثٛح) نٛف ٙتشٔفُغال :ؿ. 191 /
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أؽواهاً يڂ٢پڈٿ أٽڈهڅټ ٥ٺل اٹڂؾڈ اٹالني أهاكڇڃ ،ٽالب كاٽالڈا ٥ٺالل اٹٞب٥الخ يالإكڇٿ ٽالب ٥ٺاليچټ ٽالڀ
األٽڈاٷ ،٭٢ٺڈا يٮٖٺڈٿ ٭ي أٱٚيزچټ ،ڇ٭ٲبً ٹٺٲبځڈٿ اٹٲڈٝي اٹٲليټ ،ڇ١ٺالذ ٥الٱالبرچټ ڇٱَبڇٍالزچټ
ثٶڂبئَچټ ڇٱَبڇٍزچټ ٥ٺل ٽب ٵبٿ ٱجٸ اٹٮزؼ ،ڇٵبٿ ياللثو أٽالڈه اٹغپب٥البد اٹپَاليؾيخ اٹٶجيالوح ٭الي
اٹپالاللٿ ڇاألهيالالب ٫هعالالبٷ ٽالالڀ ځٖالالبهډ ٥غالالټ األځالاللٹٌ يَالالپڈٿ ثبٹٲپبٽَالالخ ...ڇڅالالڈ ٹٲالالت ٵجيالالو ٵالالبٿ
ٽٲٖڈهاً ٱجٸ مٹٴ ٥ٺل اٹٲڈ ،ٛ٭ٺپب أىاٷ اٹ٦وة أٽو اٹٲڈٕ ٛبه اٹٲپبٽَخ ٽڀ أڅٸ اٹالجالك ،٭ٶالبٿ
اٹٮزؼ اإلٍالٽي هك ئٹيچټ ا٥زجبهڅټ ٽڀ څنڃ اٹڂبؽيالخ ،ڇٵالبٿ يقزالبه اٹٲالڈٽٌ ـ ى٥اليټ ځٖالبهډ أڅالٸ
اٹنٽالخ ـ ٽالڀ ٱجالٸ اٹؾٶالبٻ اٹپَالٺپيڀ ،ڇروٵالڈا ألڅالٸ اٹنٽالخ اځزقالبة ٱپبٽَالخ اٹڂالڈاؽي ڇاٹپاللٿ ڇ٭الٰ
افزيبهڅټ ٥ٺل فال ٫ٽب ٵبٿ ٥ٺيڄ أيبٻ اٹٲڈ ،ٛڇٱل روٳ اٹپَٺپڈٿ ٹٺغپب٥بد اٹڂٖالواځيخ ځ٢بٽچالب
اٹپلځي ،٭ٶبٿ اٹٲب ئپڈٿ ثأٽو اٹغپب٥خ يغپ٦ڈٿ اٹٚوائت ڇيإكڇځچب ئٹل ثيذ اٹپبٷ ،ڇٵبځڈا ي٦يڂڈٿ
اٹٲٚبح اٹنيڀ يٮٖٺڈٿ ٭ي ٽڂبى٥برچټ ثؾَت اٹٲبځڈٿ اٹٲڈٝي ،أٽب ٭ي اٹپڂبى٥البد اٹزالي رٲال ٤ثيالڂچټ
ڇثيڀ اٹپَٺپيڀ ٭يڂ٢و ٭يچالب ٱالبٗ ٽَالٺټٔ ،ؽزالل ٭الي اٹٮزالواد اٹزالي يْاللك ٥ٺاليچټ ٽٲبهځالخ ثالبٹٮزواد
األفالوډ ،٭ٮالي كڇٹالخ اٹپالواثٞيڀ ٽالضالً ٵالبٿ ٹچالټ ٱالبٗ ٽالڂچټ ،ڇروٵالذ ٹچالټ ؽويالخ اٹ٦پالٸ ڇاٹ٦جالبكح،
ڇيوڇډ "أٿ ٽغپڈ٥الخ ٽالڀ ځٖالبهډ ٩وځبٝالخ ٱٖاللد ثالال٥ ٛٺالي ثالڀ يڈٍال ٬ٹزٲالليټ ّالٶڈډ ٙالل
اٹ ٬َ٦ڇاٹغڈه اٹني ر٦وٙذ ٹڄ ٽڀ ٱجٸ ٥پو ثڀ يڂبٹخ ٥بٽٸ اٹپليڂخ ،٭ٺپالب صجالذ ٹألٽيالو ؽغالزچټ
أٽو ثَغڂڄ ،ڇأځٖٮچټ ٽڀ ١الٽبرچټ ،ٵپب ٹټ يغل اٹٲبٙي اثڀ هّل أي ٽبځ ٤٭ي رؾڈيٸ ؽٶټ ٵالبٿ
ٹٖبٹؼ ٽَٺټ ئٹل ځٖواځي صجذ أٿ ؽٲڄ ٱل أُ٩زٖت ،ڇيَُزْ ٬ٽڀ هڇايالبد أفالوډ أٿ اٹڂٖالبهډ
ٹټ يپڂ٦ڈا ٽڀ رڂبڇٷ اٹقپڈه ،ٵپب ٍپؼ ٹچټ ثبٍالز٪الٷ اٹپوا٭الٰ االعزپب٥يالخ اٹٚالوڇهيخ ،ئم رالڂٔ
ئؽلډ ٭زبڇډ اثڀ هّل ٥ٺل ٥لٻ ٽالڂ٦چټ ٽالڀ اٍالزٲبءاٹپيبڃ ٽال ٤اٹپَالٺپيڀ ٽالڀ اٹٖالچبهيظ ،ڇڅالڈ ٽالب
ي٦ٶٌ االځٖچبه اٹني ؽلس ٥ٺل ٽَالزڈډ اٹز٦بٽالٸ االعزپالب٥ي"ٕ ،ڇؽ٢الل اٹڂٖالبهډ ٥ٺالل ّالٶٸ
ٽڀ أّٶبٷ اٹزَبٽؼ اٹليڂي ه٩ټ ث ٘٦اٹپٚبيٲبد اٹزي ر٦وٙڈا ٹچب ،ڇٱل أٱود اٹٶزبثبد األعڂجيخ
اٹپڂٖٮخ ثچنڃ اٹؾٲيٲخ ،٭ڈٕٮذ ٥ٺيبً ثڀ يڈٍ ٬ثالـ (ٕالليٰ اٹڂٖالبهډ) ،ڇرزغٺالل ٕالڈه اٹزَالبٽؼ
٭ي ّ٪ٸ اٹپَز٦وثيڀ ڇ١بئ٥ ٬ٺيب ٭ي اٹلڇٹخٖ ،ڇاٍز٦پٺچټ ٥ٺي ثڀ يڈٍٙ ٬پڀ ؽوٍڄ اٹقالبٓ
اٹقبٓ ألڇٷ ٽوح ٭ي ربهيـ اٹپ٪وة ،ڇاٍزپو اٍزقلاٽچټ ٭ي ٥چل فٺٮبئڄٗ ،يٲڈٷ أٹزبٽيوا ":ارج٤
":ارجالال ٤األٽالالواء اٹپَالالٺپڈٿ ٍيبٍالالخ اٹزَالالبٽؼ اٹالالليڂي ٽڂالالن اٹٮالالزؼ ،ڇٵالالبٿ أّالالوا ٫اٹ٦الالوة يؾزوٽالالڈٿ
اٹڂٖبهډ"٘ ،ڇځزيغخ ٹچنڃ اٹ٦ٲيلح اٹٲبئپخ ٥ٺل "اٹزَبٽؼ اٽزلد بصبهڅب ٹزٖالج ٨اٹ٦الٱالبد اٹَيبٍاليخ
ڇرٞ٦يچب ٝبث٦بً ٽضبٹيبً ،ٽڀ مٹٴ ٥الٱخ اٹلڇٹخ اإلٍالٽيخ ثپپبٹيٴ اٹڂٖبهډ اٹزي رپييد ثپ٦بڅاللاد
اٹٖٺؼ اٹزي رٖالٸ ٭الي ٵضيالو ٽالڀ األؽيالبٿ ئٹالل رجالبكٷ اٹچاللايب اٹٮقپالخ ٽالڀ مڅالت ،ڇؽويالو ،ڇفيالٸ،
ڇعپبٷ".ٙ
ڇٵبٿ ٽڀ اٹجلڅي أٿ يزڈٹل أثڂبء اٹپڈٹليڀ ٽواٵي ٱيبكيخ ڇٽچپخ ٭ي اٹلڇٹخ اإلٍالٽيخ ثب٥زجبهڅټ
ٽالالڀ اٹپَالالٺپيڀ ،ألٿ اٹالالنٽي ثپغالالوك كفڈٹالالڄ ئٹالالل اإلٍالالالٻ يڂزٲالالٸ ئٹالالل ٕ ال ٬اٹپَالالٺپيڀ كڇٿ رپييالالي،
ڇاٹزبهيـ يْچل ٹچنڃ اٹپٶبځخ اٹزي رجڈأڅب هعبالرچټ ٭ي ٽغبالد ٽقزٺٮخ ،٭پڂچټ٥ :جل اٹٶويټ ثڀ ٥جل
اٹڈاؽل ثڀ ٽ٪يش ـ ؽٮيل أؽل اٹپڈاٹي ـ ١ٸ ؽبعجبً ٹٺؾٶټ فالٷ ٽ٢٦ټ ٥چلڃ ،ڇٱبك ٽ٢٦ټ اٹؾپالالد
اٹؾوثيالالخ ڇ٥الالبُ ث٦الالل ڇ٭الالبح ٍالاليلڃ ئٹالالل أٿ ٽالالبد ٭الالي ٽؾالالوٻ ٍالالڂخ ٕٓٔڅالالـ (ٕ٘1ٻ) ،2ڇٱالالل عالالبء ٭الالي
(ربهيـ ٥ٺپبء األځاللٹٌ) الثالڀ اٹٮوٙالي ٭الي روعپالخ ٥جالل اهلل ثالڀ ٥پالو ثالڀ اٹقٞالبة أځالڄ ٵالبٿ ٽالڀ
 - 1ساظع ( فعش األَذنظ) ؼغٍ يؤَظ :ؿ 439 /ـ  490 ، 450ـ .491
( - 2انًشاتغٌٕ ٔعٛاعح انرغايػ يع َصاسٖ األَذنظ ـ ًَٕرض يٍ عغاءاخ انؽضاسج األَذنغٛح) إتشاْٛى انمادس٘ تٕذؾٛؼ، 235 /1 ،
 ،يمال ضًٍ (انغعم انعهً ٙنُذٔج األَذنظ لشٌٔ لشٌٔ يٍ انرمهثاخ ٔانعغاءاخ )
 - 3يع أَٓى كاٌ نٓى ذأشٛش فًٛا تعذ ف ٙاعرغالل انفرٍ ٔاالَمغاياخ.
 - 4ساظع (انًشاتغٌٕ ٔعٛاعح انرغايػ يع َصاسٖ األَذنظ ـ ًَٕرض يٍ عغاءاخ انؽضاسج األَذنغٛح) إتشاْٛى انمادس٘ تٕذؾٛؼ/1 ،
 ، 233يمال ضًٍ (انغعم انعهً ٙنُذٔج األَذنظ لشٌٔ لشٌٔ يٍ انرمهثاخ ٔانعغاءاخ )
( - 5يشكضٚح انرعشتح األَذنغٛح ٔأششْا ف ٙانٕع ٙانراسٚخ ٙانعشت ٙاإلعاليَٕ )ٙس انذ ٍٚانصغٛش ،16/ 1 :يمال ف( ٙانغعم انعهًٙ
نُذٔج األَذنظ لشٌٔ لشٌٔ يٍ انرمهثاخ ٔانعغاءاخ )
( - 6يشكضٚح انرعشتح األَذنغٛح ٔأششْا ف ٙانٕع ٙانراسٚخ ٙانعشت ٙاإلعاليَٕ )ٙس انذ ٍٚانصغٛش ،16/ 1 :يمال ف( ٙانغعم انعهًٙ
نُذٔج األَذنظ لشٌٔ لشٌٔ يٍ انرمهثاخ ٔانعغاءاخ )
 - 3ساظع (ذاسٚخ أعثاَٛا اإلعاليٛح يٍ انفرػ إنٗ عمٕط انخالفح انمشعثٛح) نٛف ٙتشٔفُغال :ؿ 154 /ـ . 155
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ّوِٱذ ثڄ اٹ٦وةٔ ،ڇٵبٿ اثڀ اٹٲڈٝيالخ ـ
ٽَبٹپخ اٹنٽخ ،٭پأل أّجيٺيخ ٥ٺپبً ،ڇثال٩خ ،ڇٹَبځبً ،ؽزل َ
أؽل ٽوفي األځلٹٌ اٹپَٺپيڀ اٹني ٥بُ ٭ي اٹٲوٿ اٹ٦بّو اٹپيالكي ـ يٮزقو ثإٔٺڄ اٹالني يوعال٤
َْٞخ ،ڇڅنا څڈ اٹَجت ٭ي رٺٲجڄ ثبثڀ اٹٲڈٝيالخٕ ،ڇٱالل ؽالب٭ ٠ٵضيالو ٽالڀ أڇٹئالٴ
ثڄ ئٹل ثيذ اٹپٺٴ ٩ي ِ
ٖ
٥ٺل أٍپبئچټ األيجيويخ ٽضٸ اٹؾَڀ ثڀ ٭وڃ ،ڇئثواڅيټ ثڀ ٍٮوط اٹپل٥ڈ ثبثڀ څپْٴ .
ڇٱل ثٺ ٨اٹوفبء ڇاالځٮزبػ ٥ٺل ارفو ٽجٺ٪بً ؽزل أٿ "األٍيو ٭ي األځاللٹٌ ٵالبٿ يزٶيال ٬ثَالو٥خ
ٵجيوح ٽ ٤اٹڈٍ ٜاإلٍالالٽي ،ئم ال يٺجالش ئال أٿ يٖاليو ٽڈاً ٝڂالب ٥بكيالًب يپالبهً أځْالٞخ ٽقزٺٮالخ ٭الي
اځز٢به ا٭زٶبٵڄ اٹني ٱل يٞڈٷ ،ڇال ٍيپب أٿ اٹ٦ليالل ٽالڀ أٍالوډ اٹڂٖالبهډ ٵالبځڈا يَالزٺنڇٿ اإلٱبٽالخ
٭ي ١ٸ اٹپغزپ ٤اإلٍالٽي األځلٹَي ٭يو٭ٚالڈٿ اٹ٦الڈكح ئٹالل كيالبهڅټ  ...ٽضالبٷ مٹالٴ (اٹ٦ٺالظ) اٹالني
ٵبٿ ٽؾجڈٍبً ٥ڂل هعٸ ٭چوة ٽڂڄ ڇٹؾٰ ثلاه اٹؾوة ٭أٱبٻ ثچب ىٽڂبً صټ أٱجالٸ ئٹالل اٹپڈٙال ٤اٹالني
ٵبٿ ٭يڄ ٽأٽڈهاً ثزغبهح"ٗ.
ڇٽڀ اٹپالؽ ٠أٿ څنڃ اٹ٦الٱبد أكد ئٹل رلافٸ ث ٘٦اٹ٦بكاد ثاليڀ اٹپَالٺپيڀ ڇاٹڂٖالبهډ ،٭ٲالل
ٍئٸ أثڈ األٕج ٤ٽؾپالل اٹزپٺالي ٥الڀ ٹيٺالخ اٹپاليالك ،ڇأٿ ث٦ال٘ اٹپَالٺپيڀ يغ٦ٺڈځچالب ٵأؽالل األ٥يالبك،
ڇيزچبكڇٿ ٭يچالب ثالأځڈا ٣اٹ٦ٞالبٻ ڇاٹزؾال ،٬ڇيزالوٳ اٹوعالبٷ ڇاٹڂَالبء اٹ٦پالٸ ٕالجيؾزچب ر٢٦يپالًب ٹٺيالڈٻ
ڇي٦لځڄ هأً اٹَڂخ ،٭أ٭زل اٹٮٲيڄ ثزؾويټ څنڃ اٹ٢بڅوح ثٖڈهح ٱ٦ٞيخ٘.
ځَِ٦ټَ اٹيچڈك ٭ي ١الٸ اٹلڇٹالخ اإلٍالالٽيخ ٭الي األځاللٹٌ ،ڇرُ٦الل رٺالٴ اٹٮزالوح ٽالڀ اٹٮزالواد اٹنڅجيالخ ٭الي
ربهيقچټ ،ڇعليو ثبٹپالؽ٢خ أٿ أٽواء اٹپَٺپيڀ ڇفٺٮبءڅټ ٹټ يٖلهڇا رْوي٦بد فبٕخ ثبٹيچڈك،
ٽپب يٮچټ ٽڂڄ أځچټ ٵبځڈا ٽزَبڇڇيڀ ٽ ٤ثٲيخ اٹَٶبٿ ،ٵبځذ ٹٺيچڈك عبٹيبد ماد أڅپيخ ٭ي ٥لك ٽالڀ
اٹپواٵي اٹؾٚبهيخ ٭ي األځلٹٌ ،ٵپب ٵالبځڈا يْالٶٺڈٿ أ٩ٺجيالخ اٹَالٶبٿ ٭الي ث٦ال٘ اٹپاللٿ ٭الي ث٦ال٘
اٹٮزالالواد ٽضالالٸ (٩وځبٝالالخ) اٹٲليپالالخ ،ڇٽليڂالالخ (اٹٺَالالبځخ) اٹٖالال٪يوح ،ڇيالالوأً ٵالالٸ عپب٥الالخ ٽالالڂچټ هعالالٸ
يَپل اٹڈاؽل ٽڂچټ (اٹجالوڇه) ،ڇٹچالإالء اٹڂٮالو ٽغٺالٌ يَالپل (اٹجالوڇهيټ) ،ڇٹٶالٸ عپب٥الخ ځٮالو ٽالڀ
اٹپَزْالالبهيڀ ي٦و٭الالڈٿ ثالالبٹيڈا٢٥يټ (اٹالالڈا٢٥يڀ) ،يڂزقجالالڈٿ أڇٷ األٽالالو ،صالالټ إٔالالجؼ اٹَالالبثٲڈٿ ٽالالڂچټ
ي٦يڂالالڈٿ ٽالالڀ يقٺٮچالالټ ،ڇٵالالبځڈا ٽَالالإڇٹيڀ أٽالالبٻ اٹؾٶڈٽالالخ اإلٍالالالٽيخ  ٥الڀ ٵالالٸ ٽالالب يزٖالالٸ ثبٹغپب٥الالخ،
ڇٵبځالالذ ٹٺيچالالڈك ثالالي٦چټ اٹزالالي رٲالالبٻ ٭يچالالب ٕالالٺڈارچټ ،يپبهٍالالڈٿ ّالال٦بئوڅټ اٹليڂيالالخ ڇيزپز٦الالڈٿ ثَالالبئو
ؽٲڈٱچټ ،ڇٵبځذ اٹ٦الٱخ ثيڂچټ ڇثيڀ اٹپَٺپيڀ ٽزٖٺخ ٽٞٺٲخ ٽڀ ٵٸ ٱيل ،ٽپب ٍب٥ل ٥ٺل اځلٽبعچټ
٭ي اٹغپب ٥خ اإلٍالٽيخ ،٭بٍالز٦وثذ أٹَالزڂچټ ،ڇأفالنڇا ٹجالبً اٹپَالٺپيڀ ،ڇأٍالٺپذ ٽالڂچټ عپب٥البد،
ڇڇٵٸ ئٹاليچټ ؽواٍالخ ث٦ال٘ اٹپاللٿ ث٦الل رالوٳ اٹغيالڈُ اإلٍالالٽيخ ٹچالب ٹپڈإالٺخ رٲاللٽچب ،ٹٲالل رپزال٤
اٹيچالالڈك ٭الالي ١الالٸ اٹلڇٹالالخ اإلٍالالالٽيخ ثؾٲالالڈٯ اٹپڈاٝڂالالخ ٵبٽٺالالخ ،ڇٵبځالالذ څالالنڃ اٹپ٦بٽٺالالخ ئال ئما اٍالالزضڂيڂب
اٹؾوٵالالبد اٹپؾالاللڇكح ڇاٹٲٺيٺالالخ اٹپڂبڅٚالالخ ٹٺيچالالڈك ،ٙڇځغالاللڅټ ث٦الالل مٹالالٴ يٚالال٦ڈٿ أځٮَالالچټ ٭الالي فلٽالالخ
اٹ٪ياح ،ڇث٦ل أٿ اٍزٲو األٽو ٹألٍجبٿ ثلأڇا يٞبهكڇٿ اٹيچڈك ڇيَزإٔٺڈٿ ّأ٭زچټ ٽڀ اٹجالك.2
أٽالالب ٽٺالالڈٳ أٍالالجبځيب اٹپَالاليؾيخ ٭ٺالالټ يَالالپؾڈا ثجٲالالبء عبٹيالالبد ٽَالالٺپخ ٥ٺالالل أهٙالالچټ ،1ڇٱالالل ر٦الالوٗ
ځٖالالبهډ األځالاللٹٌ (اٹپَالالز٦وثڈٿ) ئٹالالل ؽپٺالالخ اٙالالٞچبك كٽڈيالالخ ّوٍالالخ ٽالالڀ ٱجالالٸ ٽٺالالڈٳ أٍالالجبځيب
اٹڂٖالواځيخ ؽزالالل رالالټ اٹٲٚالالبء ٥ٺالاليچټ ،1ڇيالالوډ ئځٮالالبځزي أٿ األځالاللٹٌ ثبٍالالپچب اإلٍالالالٽي ٱويڂالالخ ٹٺٮٶالالو
اٹؾو ،ڇأٿ االٍزوكاك أرل ثبٹزواع ٤اٹزبهيقي ٹألځلٹٌ ،ٹٲالل ٭الزؼ االٙالٞچبك اٹَيبٍالي اٹجالبة ٹڂٮالي
 - 1ساظع ( فعش األَذنظ) ؼغٍ يؤَظ :ؿَ . 464 /مالً عٍ (عهًاء األَذنظ ) ذشظًح . 643
 - 2ساظع ( فعش األَذنظ) ؼغٍ يؤَظ :ؿ. 466 /
 - 3ساظع (انًشاتغٌٕ ٔعٛاعح انرغايػ يع َصاسٖ األَذنظ ـ ًَٕرض يٍ عغاءاخ انؽضاسج األَذنغٛح) إتشاْٛى انمادس٘ تٕذؾٛؼ،
 240/1ـ  ، 241يمال ضًٍ (انغعم انعهً ٙنُذٔج األَذنظ لشٌٔ لشٌٔ يٍ انرمهثاخ ٔانعغاءاخ )
( - 4ظٕاَة يٍ ذاسٚخ أْم انزيح ف ٙاألَذنظ اإلعاليٛح) عًش تًُٛشج ،213 /1 :يمال ف( ٙانغعم انعهً ٙنُذٔج األَذنظ لشٌٔ لشٌٔ
يٍ انرمهثاخ ٔانعغاءاخ )
٘  -هاع( ٤اٹپ٦يبه) أؽپل ثڀ يؾيل اٹڈځْويَي . ٕٔ٘ /ٔٔ :
 - 6ساظع ( فعش األَذنظ) ؼغٍ يؤَظ :ؿ544 /ـ (ٔ ، 546ذاسٚخ أعثاَٛا اإلعاليٛح يٍ انفرػ إنٗ عمٕط انخالفح انمشعثٛح) نٛفٙ
تشٔفُغال :ؿ 52/ـ . 53
 - 3ساظع ( فعش األَذنظ) ؼغٍ يؤَظ :ؿ 546 /ـ . 543
 - 1هاع( ٤ربهيـ أٍجبځيب اإلٍالٽيخ ٽڀ اٹٮزؼ ئٹل ٍٲڈ ٛاٹقال٭خ اٹٲوٝجيخ) ٹيٮي ثوڇ٭ڂَبٷ.1ٕ /ٓ :
 - 1هاع ( ٤٭غو األځلٹٌ) ؽَڀ ٽإځٌ ٕٖ٘ /ٓ :ـ ٕٗ٘ .
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ارال ٫ٽڀ األځلٹَالييڀ ـ ٽَالٺپيڀ ڇيچالڈك ـ ٵپالب ٭الزؼ اٹجالبة أيٚالبً ٹپغاليء ؽٶڈٽالخ څپغيالخ ٱٚالبئيًب
ڇاٱزٖالالبكيبً ،ڇ ٹالالټ رغٺالالت ٽ٦چالالب ٍالالڈډ اٹجالالإً ڇاالٙالالٞچبكّ ،الالب ٣٭يچالالب اٹٲزالالٸ ڇاٹَالالٞڈ رؾالالذ ١الالٸ
اٹٖٺيت ،ڇاألهٗ ٍٺجذ ٽڂب ،ڇڇى٥ذ ثاٱٞب٥بد ٵجيوح ٹٲبكح عڂل االؽزالٷ ،ڇاألځلٹَيڈٿ اٹالنيڀ
ٵبځڈا ٱل ؽڈٹڈا األهٗ ئٹل عڂبٿ ؽُٶټ ٥ٺيچټ ثبٹ٦جڈكيخ ألٍيبكڅټ ،ڇ٭ي ئّجيٺيخ ٥بٕالپخ األځاللٹٌ
فالٷ ٍڂڈاد اٞٙچبك ٽؾبٵټ اٹزٮزيِ ٵپب ٱله (ئځٮبځزي) أؽوٯ أٹٮبٿ ٽڀ اٹڂبً أؽيبء ٭الي ؽٲالڈٷ
ٝجالٝالخ ،أ٥ٲجالڄ ٍالالغڀ ٍالج٦خ ْ٥الالو أٹٮالًب ث٦الالل ٽٖالبهكح ٽپزٺٶالالبرچټ ،اٹپَالٺپڈٿ اٹالالنيڀ أعجالوڇا ٥ٺالالل
اٹزڂٖيو ؽليضبً رؾذ ڇٝأح اإلعواءاد اٹٖبهٽخ اٹزي اٍالزچٺزچب (ايالياثيال) رڈاٹالذ ٽ٦بځالبرچټ ٹزٖالٸ
ئٹل مهڇرچب ثبالځزٖبه اٹني ؽٲٲالڄ ٥ٺاليچټ كڇٿ فالڈاٿ اٹڂپَالبڇي ،اٹالني ٱالوٿ ٥پٺالڄ ثٲَالڈح اٹٞالوك
اٹڂچالالبئي ،األٽالالو اٹالالني ع٦الالٸ (ٽالالبهٽڈٷ) يٞٺالالٰ ٕالالوفخ يالالأً ٱالالبئالً ثالالأٿ عڂالالڈك اٹپٺالالٴ ٹيَالالڈا ٍالالڈډ
ٖ٥جخ ٽڀ اٹقبهعيڀ ٥ٺل اٹٲبځڈٿ ،ڇ٭ي رٺٴ اٹؾٲجخ ١چود أٍٞڈهح (ٍالڂزيبعڈ)ٔ ،اٹٲالليٌ اٹالني
ال ىاٷ ؽيبً ،ٱبرٸ اٹپَٺپيڀ ،اٹني يؾپٸ اٹَي ٬ثيل ،ڇاٹٖٺيت ثبٹيل األفوډٕ.
انًثحس انصانس ـ انرجزتح األَذنسيح غزج في جثيٍ انحضارج اإلَساَيح:
رپضٸ اٹزغوثخ األځلٹَاليخ ؽٺٲالخ ٽچپالخ ٭الي ٍالغٸ رالبهيـ اٹپَالٺپيڀ ٍالڈاء ٵالبٿ مٹالٴ ٥ٺالل ٽَالزڈډ
ٞ٥بئچب اٹؾٚبهي اٹپؾٺي أڇ ٥ٺل ٽَزڈډ ئّ٦ب٥چب اٹ٦بٹپي اٹقبهعي ،ٵبځذ ثڈاثخ ٹٺوا٭ل اٹضٲب٭ي
اإلٍالٽي ،ڇٽوٵي ئّ٦ب ،٣ڇځجواً څلډ رجلك ١ٺپالبد اٹغچالٸ ٭الي أڇهثبالـ اٹزالي ٵبځالذ ٩بهٱالخ ٭الي
ؽپأح اٹغچٸ ،ڇفْڈځخ األفالٯ ،ئٿ ٽ٦بٽٺخ اٹپَالٺپيڀ ألڅالٸ األځاللٹٌ ثالبألفالٯ اٹو٭ي٦الخ ،ڇرؾالڈٷ
اٹ٦ٲيلح ئٹل ٍالٺڈٳ ٥پٺالي ٽپالب ع٦الٸ اٹڂالبً ياللفٺڈٿ ٭الي كيالڀ اهلل أ٭ڈاعالبً ،ڇځزياللح ٹالنٹٴ "اىكڅالود
ؽٚبهح اٹ٦وة ٭ي ئٍجبځيخ ڇثٺ٪ذ أڇعچب ثو٩ټ أځچټ ٹالټ يغاللڇا ٭يچالب ّاليئًب ٽالڀ اٹٮٶالو ڇاٹضٲب٭الخ ٵپالب
ڇعلڇا ٭ي اٹجٺلاٿ األفوډ اٹزالي ٭زؾڈڅالب ٽضالٸ ٽٖالو ،ڇٍالڈهيخ ،ڇاٹ٦الواٯ ،ڇ٭البهً ،رٺالٴ اٹجٺاللاٿ
اٹزي ٽضٺذ ّ٦ڈثچب كڇهاً ٵجيواً ٭ي ٽاليط اٹؾٚالبهاد اٹچٺيڂيالخ ،ڇاٹجييځٞيالخ ،ڇاٹٮبهٍاليخ ،ڇاٹچڂليالخ
ثبٹؾٚالالبهح اٹ٦وثيالالخ...ثو٩ټ څالالنا ٭ٲالالل اٍالالزٞب ٣اٹ٦الالوة أٿ يٲالاللٽڈا ٹٺجْالالويخ أٵجالالو كٹيالالٸ ٥ٺالالل أځچالالټ
إٔالالؾبة ؽٚالالبهح ڇأڅالالٸ ٭ٶالالو ...٭بٹؾٚالالبهح األځلٹَالاليخ اٹزالالي ٵبځالالذ أعپالالٸ ڇأ٢٥الالټ ٽالالڀ أٿ رٲالالبهٿ
ث٪يوڅالالب ،ٹالالټ رٶالالڀ ٱبئپالالخ ٥ٺالالل أٍالالبً ٭بهٍالالي ،أڇ ئ٩ويٲالالي ،ٹٲالالل ٵبځالالذ ٥وثيالالخ ٕالالو٭خ أٵضالالو ٽالالڀ
اٹؾٚبهح اٹ٦وثيخ ٭ي أي ٽٶبٿ بفو ،ڇٽب ئٿ اځؾَود رٺٴ اٹپڈعخ اٹؾٚالبهيخ ٥الڀ ئٍالجبځيخ ؽزالل
څڈد رٺٴ اٹجالك ٭ي ٍٶڈٿ ٽپيذ ،ڇ٭ٲو ٽلٱ ،٤٭ٺيٌ څڂبٳ ٽالڀ كٹيالٸ أڇٙالؼ ٽالڀ څالنا ٥ٺالل ٱاللهح
اٹ٦وة ٥ٺل اٹقٺالٰ ڇاالثزٶالبه ... ،ڇ٭الي فالالٷ ٽاللح ؽٶپچالټ اٹزالي كاٽالذ ٍٓٓ 1الڂخ فٺٲالذ األٍالو
اٹ٦وثيخ اٹؾبٵپخ ٹألځلٹٌ ؽٚبهح ىاڅوح"ٖ.
ڇٵبځالالذ ځزيغالالخ څالالنا االځٮزالالبػ ڇاٹؾالالڈاه ڇؽويالالخ اٹالالوأي أٿ رٲالاللٽذ األځالاللٹٌ ٭الالي عپيالال ٤اٹڂالالڈاؽي،
ڇٍڂْيو ئٹل ٥غبٹخ ئٹل أڅټ اٹپغبالد اٹزي أ٭وىرچب اٹپ٦بٽٺخ اٹٞيجخ ،ڇاالځٮزبػ ٥ٺل ارفو:
انًج ال األٔل ـ انرم ذو ف ي انًج ال انعهً ي :يالالوډ (ئځٮالالبځزي) أٿ األځالاللٹٌ ٵبځالالذ ٽوٵاليًا ٹٺزالالأٹٰ
اٹضٲالالب٭ي ،ڇاٹؾويالالخ ،ٵَالالواط ڇؽيالالل أځالالبه ؽٺٶالالخ اٹٖ٦الالڈه اٹڈٍالالٞل ،ڇٵبځالالذ ؽالالوح ،ڇٹٶڂچالالب ارٿ
ٽَالزوٱخ ،فالالٷ اٹٲالوڇٿ األځلٹَاليخ رٺالٴ ٵالبٿ اٹٶالٸ ٱالبكهاً ٥ٺالل اٹٲالواءح ڇاٹٶزبثالخ ،ڇٵبځالذ األځالاللٹٌ
أهٗ ٕڂب٥خ ،ٽزٲلٽخ ٭ي ٝوٯ اٹيها٥خ ،يٚب ٫ئٹل مٹٴ أٿ اٹٶٸ ٵبٿ يپزٞي ؽٖبځًب ثلالً ٽڀ
اٹپْي ٥ٺل ٱلٽيخ ،ٹٲل رألألد ثأځڈاهڅب أڇهثب ،ڇثلكد ١ٺڈٽبرچب ،ٱوٝجخ ٵبځالذ ٽليڂالخ اٹپٶزجالبد،
ڇماد ڇٹال ٤ثالالبٹ٦ٺڈٻ ،ٵپالالب ٵبځالالذ ٽليڂالالخ ٽالاللاهً ،ڇعبٽ٦الالبد ،ڇأٝجالالبء ،ڇ٥ٺپالالبء ٵجالالبه ٵالالنٹٴ ٵبځالالذ
ٔ  -څالالنڃ األٍالالٞڈهح رٲالالڈٷ  :أځالالڄ أؽالالل ٽويالاللي اٹپَالاليؼ  ،ك٭الالڀ ٭الالي أٱٖالالل اٹْالالپبٷ اٹ٪وثالالي ٽالالڀ اٹغييالالوح االيجيويالالخ ،ڇڅالالڈ اٹالالني أفالالوط
اٹپَٺپيڀ ٽڀ أٍجبځيب.
ٕ  -هاعالال( ٤ځ٢ويالالخ ثالالالً ئځٮالالبځزي اٹَيبٍالاليخ إلؽيالالبء األځالاللٹٌ) ٽبځڈيالالٸ څيغالالبځڈ كٹويالالڈ ،ڇٽبځڈيالالٸ هڇيالالش هڇٽيالالوڇ ،روعپالالخ ٥جالالل اٹ٪ٮالالڈه
ئٍالالپب٥يٸ هڇىي ٗٙ٘ /ٔ ،ـ  ، ٗٙٙٽٲالالبٷ ٙالالپڀ (اٹَالالغٸ اٹ٦ٺپالالي ٹڂالاللڇح األځالاللٹٌ ٱالالوڇٿ ٱالالوڇٿ ٽالالڀ اٹزٲٺجالالبد ڇاٹٞ٦الالبءاد ) ،ڇاٍالالزپيؼ
اٹٲبهب اٹٶويټ أٿ أځٲٸ څنڃ اٹ٦جبهح ٽڀ اځٮبځزي  ": ٗ2ٔ / ٔ :األځلٹَيڈٿ اٹ٦ٚٮبء اٹپؾوڇٽڈٿ ٽالڀ ٱالوڇٿ ،ڇاٹالنيڀ ال ىاٹالڈا ٭الي أهاٙالي
أٍال٭چټ ٵبځڈا يلځڈٿ ٽالڀ األٍالالٳ اٹْالبئٶخ اٹپؾيٞالخ ثچالب ثٲٺالڈة ٽؾ ٞپالخ يجٶالڈٿ اإلٍالالٻ ،ٽ٦ٺٲاليڀ أځ٢البهڅټ اٹيائ٪الخ ،ڇيؾپٺالڈٿ أعَالبٽچټ
اٹٚالالبٽوح ،رپٺالالإڅټ مٵويالالبد ٽالالب ٭٦ٺالالڄ ٽالئٶالالخ اإلٱٞالالب ٣األڇهثالالي اٹَالالڈك ،اٹالالنيڀ ؽڈٹڈڅالالب ئٹالالل ؽٲالالڈٷ عالالوكاء ال يڂپالالڈ ٭يچالالب ٍالالڈډ األْ٥الالبة
اٹٚبهح ،ث٦ل أٿ ٵبځذ ٽلاً ٩نائيًب ځپذ ٥ٺيچب ؽيبح اٹنيڀ ٥بّڈا ٭يچالب ٭الي أيبٽچالب اٹٲليپالخ ڇاٹڈٍالٞل ،رٺالٴ اٹؾيالبح اٹزالي بٽڂالذ ثؾزپيالخ اٹ٦پالٸ
ٽڀ أعٸ االثزٶبه رل٭٦چب هڇػ كا٭٦خ  ،ڇعَل ٽوا٥ي ٹٺزڈ٭يٰ ثيڀ اٹپَئڈٹيخ االثزٶبهيخ ڇاٹڈاعت ارٹچي" .
( - 3ؽًظ انعشب ذغرغع عهٗ انغشب ) صٚغشٚذ َْٕكّ :ؿ 434 /ـ . 435
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ئّالالجيٺيخ ث٦ٺپبئچالالب ،ٽالالڀ أٽضالالبٷ أثالالي ىٵويالالب ،ڇاٹييالالبد ،ڇاثالڀ ٽٞالالو ،٫ڇاٹؾالالبٷ ځٮَالالڄ ٭الالي ٩وځبٝالالخ،
ڇٽبٹٲخ ،ڇاٹپويخ ،ڇعيبٿ أيبٻ ٥ٺپبئچالب ڇٽٮٶويچالب اٹجالبهىيڀٔ ،ڇيٲالڈٷ (ثو٭الڈ)" :اٹ٦ٺالټ څجالخ ٢٥يپالخ
اٹْأٿ اٹْأٿ عبكد ثچب اٹؾٚبهح اٹ٦وثيخ ٥ٺل اٹ٦بٹټ اٹؾبٙو"ٕ.
"ڇٹټ يٶڀ ٽٺڈٳ اٹٞڈائ ٬ڇؽلڅټ اٹنيڀ ّغ٦ڈا اٹ٦ٺپبء ڇاىكڅود ٭ي ٥چلڅټ اٹ٦ٺالڈٻ ثالٸ ؽاللس
مٹالالٴ أيٚالبً ٭الالي ٥چالالل اإلٽالالبهح ڇاٹقال٭الالخ ،ٵپالالب ٵبځالالذ ٵالالٸ ٽالاللٿ األځالاللٹٌ ريڅالالڈ ث٦ٺپبئچالالب ڇؽوٵبرچالالب
األكثيخ ئٹالل عبځالت اٹڂچٚالخ االٱزٖالبكيخ ڇاالعزپب٥يالخ"ٖ ،ٵبځالذ يڂجالڈٞ٥ ٣البء أثچالو اٹ٦البٹټ ثٞ٦بئالڄ
اٹني ال يڂٚت ٭ي ٽغبالد اٹپ٦و٭خ ڇاٹٮڂڈٿ اإلځَبځيخ ،ڇيجلڇ أٿ اٹغبځالت اٹ٦ٺپالي ٵالبٿ ٽالڀ أثالوى
اٹ ٢ڈاڅو اٹزالي ٽياليد ځٲالٸ اٹزالواس اٹپ٦و٭الي اإلٍالالٽي ئٹالل أڇهثالب ،ڇال أكٷ ٥ٺالل مٹالٴ ٽالب ٱالبٻ ثالڄ
(أٹٮڈځَڈ) اٹپٺٲت ثبٹ٦بٹټ اٹني ٥و ٫اٹڂٲٸ ٭ي ٥چلڃ مهڇرڄ ،ڇاٹني ٹټ يچپالٸ أي ٭الو ٣ٽالڀ ٭الوڇ٣
اٹ٦ٺټ ڇاٹپ٦و٭خ اإلٍالٽيخ ،ڇٽڀ اٹ٪ويت ؽٲبً أٿ ٵضيواً ٽڀ أڇٹئٴ اٹني اٍزٮبكڇا ٽڀ كڇه اٹ٦ٺټ ٭الي
األځلٹٌ ڇځٲٺڈا اٹزواس اٹؾٚبهي ځغلڅټ ي٪ٮٺڈٿ ٥ڀ ٥پالل ٥الڀ إٔالٸ ٽ٦البه٭چټ ،ٽالڀ ثاليڀ څالإالء
(عوثود) (ٖٓ 1ـٖٓٓٔٻ) ،اٹني ر٦ٺٰ ثبٹ٦وة ،ڇرزٺپن ٥ٺل أيل أٍبرنح ٥وة ،ڇر٦ٺالټ أّاليبء ٹالټ
يٶالڀ أؽالل ٭الي أڇهثالب ٹاليؾٺټ أٿ يَالپ ٤ثچالب ،ڇٵالبٿ أڅالټ ٽالب ر٦ٺپالڄ اٹويبٙاليبد ـ ر٦ٺالټ ځ٢البٻ األهٱالبٻ
ڇاأل٥لاك اٹ٦وثيخ ـ ڇاٹٮٺٴ ،ڇٱل أّب٥ ٣ٺڈٻ اٹويبٙيبد ٭ي اٹ٪وة ،ڇأكفٸ األهٱبٻ اٹ٦وثيالخ ٭يچالب،
ڇٱل ٝٺت څنڃ اٹپ٦به ٫٭ي ٱوٝجخ ڇئّجيٺيخٗ ،ڇ"(ربهرَڈً) اٹني ٩پالو اٹ٦البٹټ اٹ٪وثالي ثبٹؾٶپالخ
األځلٹَيخ"٘.
ڇٱالالل ٵالالبٿ ٞ٥الالبء األځالاللٹٌ ٞ٥الالبء ٩يالالو ٽؾالاللڇك ٭الالي ٽغالالبالد اٹ٦ٺالالڈٻ اٹپقزٺٮالالخ ،األكة ،ڇاٹْالال٦و،
ڇا ٹزْوي ،٤ڇاٹٞت ،ڇاٹزبهيـ ،ڇاٹٞجي٦خ ،ڇاٹٶيپيبء ،ڇاٹغجو ،ڇاٹزٲڈيټ ،ڇاٹزوٱيټ ،ڇٽقزٺ ٬اٹٮڂڈٿ
ڇاٹٖڂب٥بد ،٭ڈ أڇٍ ٤ٽڀ أٿ ځٺالټ ثجٚ٦الڄ ٭الي څالنڃ اٹ٦غبٹالخ ،ڇٹٲالل ٵزالت ث٦ال٘ اٹجالبؽضيڀ ٭الي څالنا
اٹْأٿ ٽڀ اٹ٪وثييڀ اٹپڂٖٮيڀ أٍٮبهاً ٱيپخ ،ٙ٭ٲل اٍزٮبك اٹ٪وة ٽڀ اٹپَٺپيڀ ٭الي ٥ٺالټ اٹٮٺالٴ ڇٽالڀ
أڇائٸ ٽڀ اٍزٮبكد ٽڀ ٥ٺپچټ أڇهڇثب اٹ٦بٹټ اٹٮٺٶي اٹٶجيواٹيهٱالبٹي ٽالڀ ٽليڂالخ ٝٺيٞٺالخ ٭الي ٽٲلٽالخ
٥ٺپبء اٹٮٺٴ األځلٹَييڀ ،٭ٲل أعوډ ٽالب يييالل ٥ٺالل أهث٦پبئالخ ثؾالش ،ڇرڈٕالٸ ئٹالل أٿ أڇط اٹْالپٌ
ٹلډ ٝٺالڈ ٣اٹڂچالبه ي٦البكٷ أڇط اٹْالپٌ ٹاللډ څجالڈ ٛاٹٺيالٸ ،ڇأعالوډ ؽَالبة ٱيپالخ څالنا األڇط ،ڇٱالل
روعټ أ ٥پالبٷ اٹيهٱالبځي اٹٮٺٶيالخ (عيالواهك اٹٶويپالڈځي) ئٹالل اٹالريڂيالخ ،ڇٱالل مٵالو ٵڈثوځيٶالڈً ٥البٻ
ٖٓ٘ٔٻ اٍپي اٹيهٱبځي ،ڇاٹجزبځي ٭ي ٵزبثڄ ،ڇٱل اّزچو ٭ي اٹ٪الوة ثبٍالټ (أهىفالبٷ) ٭چالڈ أّالچو
ٽالالڀ ثڂالالل ارالد ،ڇڅالالڈ اٹالالني افزالالو( ٣اٹٖالالٮيؾخ) ،ڇكفٺالالذ ئٹالالل ٽيالاللاٿ ٥ٺالالټ اٹٮٺالالٴ رؾالالذ اٍالالټ
(االٍزٞوالة اٹيهٱبٹي).2
ڇٵبځذ األځلٹٌ ثپضبثخ ؽٺٲخ ڇٕٸ ثيڀ اٹ٦بٹټ اإلٍالالٽي ،ڇاٹ٦البٹټ اٹ٪وثالي ،٭ٲالل ځْالٞذ اٹؾوٵالخ
اٹ٦ٺپيخ اٹوؽالد اٹلهاٍيخ ٹٞٺت اٹ٦ٺالټ ثييالبهح ّالپبٷ ئ٭ويٲيالب ،ڇؽڈاٙالو اٹ٦ٺالټ ٭الي اٹْالوٯ ٽٶالخ،
ڇث٪لاك ،ڇكٽْٰ ،ڇاٹٲبڅوح ،ئٙالب٭خ ئٹالل ىيالبهح األٽالبٵڀ اٹپٲلٍالخ ،ڇاٹزغالبهح ،ڇٵالبٿ رالأصيو اٹْالوٯ
اٹ٦جبٍي ڇؽٚبهح ث٪لاك ٥ٺالل األځاللٹٌ ڇاٙالؾبً ،1يٲالڈٷ األكيالت اٹٮوځَالي څڂالوي ثيويالي" :يزٞٺال٤
األٽڈيڈٿ ٭ي أٍجبځيب كائپالب ځؾالڈ اٹ٦جبٍالييڀ ٭الي ث٪اللاك ،ڇاألكة اٹالني رٶالڈٿ ٭الي ٱوٝجالخ ڇ٭الي رٺالٴ

 - 1ساظع ساظع (َظشٚح تالط إَفاَر ٙانغٛاعٛح إلؼٛاء األ َذنظ) يإَٚم ْٛعإَ دنشٔ ،ٕٚيإَٚم سٔٚس سٔيٛشٔ ،ذشظًح عثذ انغفٕس
إعًاعٛم سٔص٘ ، 462 /1 ،يمال ضًٍ (انغعم انعهً ٙنُذٔج األَذنظ لشٌٔ لشٌٔ يٍ انرمهثاخ ٔانعغاءاخ )
( - 2فضم انؽضاسج اإلعاليٛح انعشتٛح عهٗ انعهٕو) صكشٚا ْاؽى صكشٚا314 :
( - 3يشكضٚح انرعشتح األَذن غٛح ٔأششْا ف ٙانٕع ٙانراسٚخ ٙانعشت ٙاإلعاليَٕ )ٙس انذ ٍٚانصغٛش ،23 / 1 :يمال ف( ٙانغعم انعهًٙ
نُذٔج األَذنظ لشٌٔ لشٌٔ يٍ انرمهثاخ ٔانعغاءاخ )
 - 4ساظع (ؽًظ انعشب ذغرغع عهٗ انغشب) صٚغشٚذ َْٕكّ :ؿ 50 /ـ . 51
 - 5ساظع (َظشٚح تالط إَفاَر ٙانغٛاعٛح إلؼٛاء األَذنظ) يإَٚم ْٛعإَ دنشٔ ،ٕٚيإَٚم سٔٚس سٔيٛشٔ ،ذشظًح عثذ انغفٕس إعًاعٛم
سٔص٘ ، 464 /1 ،يمال ضًٍ (انغعم انعهً ٙنُذٔج األَذنظ لشٌٔ لشٌٔ يٍ انرمهثاخ ٔانعغاءاخ )
 - 6يٍ أيصال غٕعراف نٕتٌٕ ف ٙكراتّ (ؼضاسج انعشب )ٔ ،صٚغشٚذ َْٕكّ ف ٙكراتٓا( ؽًظ انعشب ذغرغع عهٗ انغشب )  ،ذٕياط
أسَٕنذ ف ٙكراتّ (انذعٕج إنٗ اإلعالو ).
 - 3ساظع (ؽًظ انعشب ذغرغع عهٗ انغشب) صٚغشٚذ َْٕكّ :ؿ.152 /
 - 5ساظع (ذاسٚخ أعثاَٛا اإلعاليٛح يٍ انفرػ إنٗ عمٕط انخالفح انمشعثٛح) نٛف ٙتشٔفُغال :ؿ. 154 /
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اٹٲٖڈه اٹٖ٪يوح ؽڈٷ اٹؾٶبٻ ٭ي اٹپؾب٭٢بد ٽب څڈ ئال ٽؾبٵبح ڇرٲٺيل ٹپالب ؽاللس ٭الي اٹ٦الواٯ"ٔ،
يٲڈٷ ّالڈٱ ي ٙالي" :٬اهرجٞالذ األځاللٹٌ ٭الي ٥ٺپچالب ڇ٭ٺَالٮزچب ثبٹپْالوٯ ،٭ٲالل ٵبځالذ رَالزڈهك ٽڂالڄ
ځپڈمعچب اٹضٲب٭ي ،ربهح ينڅت أڅٺڄ ئٹيالڄ ٹيز٦ٺپالڈا ٥ٺالل يليالڄ ،ڇرالبهح يُوٍالٸ څالڈ ئٹيالڄ ٥ٺپالبءڃ ٵالأثي
٥ٺالالي اٹٲالالبٹي ٥ٺالالل ٍالالجيٸ اٹپضالالبٷ"ٕ ،ٵبځالالذ األځالاللٹٌ ؽبٙالالوح ٽالالڀ ؽڈاٙالالو اٹ٦ٺالالټ ،رٲالالڈٷ (ىي٪ويالالل
څڈځٶالالخ) ":ٵالالبٿ اٹز٦ٺالاليټ ٭الالي اٹ٦الالبٹټ اإلٍالالالٽي ٽيَالالوًا ٹغپيالال ٤اٹڂالالبً ،ڇٵالالبٿ األٝٮالالبٷ ٽالالڀ عپيالال٤
اٹٞجٲبد ،يٲٖلڇٿ اٹپلاهً األڇٹيخ ،ڇٹٲبء ځٮٲبد ٙئيٺخ علاً ،ڇ٭الي ئٍالجبځيب اٹپَالٺپخ ٵالبٿ اٹز٦ٺاليټ
ٽغبځيبً ،ڇٱل ٵبځذ رڈعل ٭ي ٱوٝجخ ڇؽلڅب صپالبځڈٿ ٽلهٍالخ ألڇالك اٹٮٲالواء ،ڇثيڂپالب ٵبځالذ اٹ٪بٹجيالخ
اٹ٢٦پل ٽڀ اٹپَٺپيڀ ٽز٦ٺپيڀ ٵبځذ أڇهڇ ثالب ثاليڀ اٹٲالوځييڀ اٹزبٍال ٤ڇاٹضالبځي ْ٥الو ٽڈٝڂالًب ٹألٽيالخ،
ڇٱل ثٺ٪ذ ځَجزچب ٘ ،%1ڇٵبٿ ّبهٹپبٿ ٽٺٴ ٭وځَب اٹ٢٦يټ أٽيبً ،ڇٹټ يؾبڇٷ ر٦ٺټ اٹٲواءح ڇاٹٶزبثخ
ئال ڇڅڈ ٭ي ٍڀ ٽزٲلٽخ ،ؽزل هعبٷ اٹليڀ ٭ي األكيوح ٹټ رٶالڀ ثيالڂچټ ٩يالو ٱٺالخ ٱٺيٺالخ عاللاً ،ر٦الو٫
ؾٶَټ اٹضبځي ا٭ززؼ ؽالڈاٹي ٥البٻ ٘ 1ٙ٭الي ٱوٝجالخ ٍالج٦ب ًڇْ٥الويڀ
اٹٲواءح ڇاٹٶزبثخ"ٖ ،ڇمٵود أٿ اٹ َ
ٽلهٍخ ألثڂبء اٹٮٲواء ،ثبإلٙب٭خ ئٹل اٹپلاهً اٹضپبځيخ اٹزي ٵبځذ ٭يچب ٽڀ ٱجالٸٗ .ڇاٍالزپو اڅزپالبٻ
األٽالالواء ثالالبٹ٦ٺټ ٭ٮالالي ٱوٝجالالخ ڇؽالاللڅب أځْالالأدٓٓ 1ٽلهٍالالخ ،ڇٔ2ٽلهٍالالخ ٥ٺيالالب ،ڇٕٓٽٶزجالالخ ٭يچالالب
ْ٥واد ارال ٫ٽڀ اٹٶزت٘.
ڇٹ٦ٸ أهڇّ ٣چبكح أرزڂب ٥ٺل ٹَبٿ ّب٥وح ځٖواځيخ اٹواڅجخ څوڇى٭يزب ڇڅي ٭ي ٕڈٽ٦زچب ثليو
(عبځلهىڅبيټ) ثَالٶڈځيب ،ئ٥غبثچالب ثٲوٝجالخ ٭زٲالڈٷ أ٩ڂيالخ عپيٺالخ :ٱوٝجالخ اٹپليڂالخ اٹْالبثخ څالي ىيڂالخ
اٹلځيب ،ٱوٝجخ ّچيوح ثغپبٹچب ،٭قڈهح ثٲڈرچب ،ٱوٝجخ څي اٹزالي ؽالڈد ٵالٸ ّاليء ريڅالڈ ثالڄ اٹپاللٿ
".ٙ
أٽب أّچو اٹپزوعپيڀ اٹنيڀ ٱبٽڈا ثزوعپخ اٹ٦ٺڈٻ ئٹل اٹٺ٪بد األڇهثيخ ٭چټ:
ـ أكياله :هاڅت ئځغٺييي ثڂاللٵزي ٽالڀ ٽليڂالخ ثالبس ،مإ ٣اليزڄ ٍالڂخ ٘ٓ1څالـ ٔٔٔ٘ /ٻ ،ڇٹٲالت
ثبٹٮيٺَالالڈ ٫اإلځغٺيالاليي ،رالالوعټ إٔالالڈٷ ئٱٺيالاللً ،ڇٵزالالبة اٹقالالڈاهىٽي ٭الالي اٹؾَالالبة ،ڇإٔالالجؾب ٽالالڀ
اٹپواع ٤األٍبٍيخ ٹٺويبٙيبد ثأڇهثب.
ـ څڈعڈ كي ٍالڂزٶال ،أڇ ٍڂٶزبٹڂَاليٌ٥ :البُ ٭الي اٹڂٖال ٬األڇٷ ٽالڀ اٹٲالوٿ ٙڅالـ ٕٔ /ٻ ،ٵالبٿ
ٽڈٹ٦بً ثڂٲٸ اٹٶزت اٹ٦وثيخ ئٹل اٹالريڂيخ.
ـ ئثواڅيټ ثڀ ٥يها :ڇٹل ثٞٺيٞٺخ(ٔٗ1ـ ٘٘٘څـ) اٹپڈا٭ٰ(ٔٓ12ـٓٔٔٙٻ).
ـ عيواهك اٹٶويپڈځي(٘ٓ1ـ ٖ٘1څـ) اٹپڈا٭ٰ(ٗٔٔٔـ ٔٔ12ٻ) ڇٹالل ثپالليڀ ٵويپڈځالب ثٺپجوكيالب
اٹپٲب٦ٝخ اإليٞبٹيخ  ،ر٦ٺټ اٹ٦وثيخ ڇروعټ ٥لح ٵزت ٭ي اٹٞت ڇاٹٮٺَٮخ ڇاٹٮٺٴ.
ـ يڈؽڂب اإلّجيٺي(اثڀ كهيل) يچڈكي ا٥زڂٰ اٹڂٖواځيخ ،ڇفلٻ ٵجيو أٍبٱٮخ ٝٺيٞٺخ اڅالزټ ثبٹٶزالت
اٹ٦وثيخ اٹ٦وثيخ ٭ي اٹٮٺَٮخ ،ڇاٹويبٙيبد ،ڇاٹٞت.
ـ كٽڂٲڈ ٱڂليَب٭ي :روعټ ٵزت ٭ي اٹٮٺَٮخ.
2
ـ ٽيقبئيٸ ٍٶڈد ٽڀ أّچو اٹڂٲٺخ ځٲٸ ٵزت اٹٮٺَٮخ.
ـ څوٽڀ اٹلٹپَي ٽڀ اٹپزوعپيڀ ،رڈ٭ي ٔٙ2څـٕٔ2ٕ /ٻ ،اڅزټ فبٕخ ثبٹٮٺَٮخ ڇاألكة.
ڇٹټ يٶڀ كڇه األځلٹٌ يٲزٖو ٭ي ئصواء اٹؾيبح اٹ٦ٺپيخ ٭ي األځلٹٌ ڇأڇهثب ،ثٸ ٵبٿ ٹچب كڇه ٭ي
ئصواء ئصواء اٹ٦ٺپي ٭ي اٹپ٪وة اٹ٦وثي ثٮ٦ٸ څغوح ٥ٺپبء األځلٹٌ ئٹل اٹ٦ڈإټ اٹپ٪وة اٹ٦وثي
ٽضٸ :رڈځٌ ،ڇاٹٲيوڇاٿ ،ڇٽواٵِ ،ڇ٭بهً ،ڇاٹغيائو ،ڇثغبيخٔ.
( - 1اَرمال انعهٕو انعشتٛح يٍ انؾشق إنٗ انغشب ٔذأشٛشْا ف ٙأٔستا) عه ٙدٚاب ،110 /3 ،يمال ف( ٙانغعم انعهً ٙنُذٔج األَذنظ
لشٌٔ لشٌٔ يٍ انرمهثاخ ٔانعغاءاخ )
( - 2اتٍ صٚذٌٔ ) ؿ 9 /ـ . 10
( - 3ؽًظ انعشب ذغغع عهٗ انغشب ) صكشٚذ َْٕكّ :ؿ. 293 /
 - 4ساظع (ؽًظ انعشب ذغرغع عهٖانغشب ) صٚغشٚذ َْٕكّ  :ؿ. 394 /
 - 5ساظع (ؽًظ انعشب ذغرغع عهٗ انغشب ) صٚغشٚذ َْٕكّ  :ؿ.499 /
( - 6ؽًظ انعشب ذغغّ عهٗ انغشب) صٚغشٚذ َْٕكّ :ؿ( .ٔ ،500 /يشكضٚح انرعشتح األَذنغٛح ٔأششْا ف ٙانٕع ٙانراسٚخ ٙانعشتٙ
اإلعاليَٕ )ٙس انذ ٍٚانصغٛش ،21 / 1 :يمال ف( ٙانغعم انعهً ٙنُذٔج األَذنظ لشٌٔ لشٌٔ يٍ انرمهثاخ ٔانعغاءاخ )،
 - 3ساظع (دٔس يذسعح انرشظًح تغهٛهح فَ ٙمم انعهٕو إنٗ أٔستا) ظًعح ؽٛخح ،136 /2 ،يمال ضًٍ (انغعم انعهً ٙنُذٔج األَذنظ
لشٌٔ لشٌٔ يٍ انرمهثاخ ٔانعغاءاخ )
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ڇٵبځالالذ ځزيغالالخ څالالنا االځٮزالالبػ ڇاٹؾالالڈاه ڇؽويالالخ اٹالالوأي أٿ رٲالاللٽذ األځالاللٹٌ ٭الالي عپيالال ٤اٹڂالالڈاؽي،
ڇاعزنثذ األځلٹٌ ٝالة اٹ٦ٺټ ٽڀ اٹْوٯ ڇاٹ٪وة ثپلاهٍچب اٹ٦ٺيب ،ڇٽٶزجزچب اٹ٢٦يپخ اٹزالي عپال٤
ٹچب اٹقٺيٮخ اٹؾَٶټ اٹضبځي ـ ڇڅڈ ٽڀ أّچو ٥ٺپبء ٖ٥وڃ ـ ځٖ ٬ٽٺيڈٿ ٽالڀ اٹٶزالت اٹٲيپالخ عپ٦چالب
ٹڄ ْ٥واد ٽڀ هعبٹڄ ،ڇ٥ٺٰ اٹقٺيٮخ ثڂٮَڄ ٥ٺل څڈاٽِ ٥لكِ ٵجيو ٽڂچب ٱجٸ ڇ٭برڄٕ.
٭ٮي اٹ٦الط ،ثيڂپب ٵبٿ اإل٩ويٰ يَٺپڈٿ اٹوعالٸ اٹالني يْالٶڈ ٙال٦ٮبً ٭الي ٱالڈاڃ اٹ٦ٲٺيالخ ئٹالل أڅٺالڄ
ٹيؾجَالالڈڃ ٥الالڀ اٹ٦الالبٹټ ،ڇيپڂ٦الالڈا ٙالالوهڃ ٥الالڀ اٹپغزپالال١ ،٤ٺالالذ أڇهثالالب ر٦بٽالالٸ څالالإالء ٵپغالالوٽيڀ،
٭يَُغڂڈٿ ڇيُ٦نثڈٿ ،ڇيُچبځڈٿ ،ؽزل اٹٲوٿ اٹزبٍ ،٤ثيڂپب ٵبٿ اٹپَٺپڈٿ يقٖٖڈٿ اٹجيپبهٍزبځبد
اٹقبٕالالخ ،ڇاٹ٦يالالبكاد اٹپڂ٢پالالخ ال ٍالالزٲجبٹچټ ،ڇاٹپواٱجالالخ ڇاإلّالالوا٥ ٫ٺالالل ٥العچالالټ ،٭ٮالالي أٍالالجبځيخ
ڇؽلڅب أٵضو ٽڀ ٽَزْٮل ٹ٦الط څنڃ اٹؾبالدٖ.
انًجال انصاَي ـ اَرشار انصمافح اإلس ييح:
اځزْود اٹٺ٪خ اٹ٦وثيخ ڇاٹضٲب٭خ اإلٍالال ٽيخ ٭الي األځاللٹٌ ؽزالل ثاليڀ اٹڂٖالبهډ ؽزالل أٝٺالٰ ٥ٺاليچټ
اٹپَز٦وثڈٿ ،ڇٵبٿ اٹپَز٦وثڈٿ يڂٮٲڈٿ األٽڈاٷ الٱزڂبء اٹٶزت اٹ٦وثيخ ،ڇيَ٦لڇٿ ثٲواءح االځزالبط
األكثي اٹ٦وثي اٹ ٲليټ ڇاٹؾليش ،ڇيؾٮ٢ڈٿ اٹْال٦و اٹ٦وثالي اٹٲالليټ ،ڇيأٍال ٬أٹٮالوڇا اٹٲوٝجالي ٥ٺالل
څنڃ اٹؾبٹخ ٭يٲڈٷ" :ئٿ ئفڈاځي ٭ي اٹالليڀ يغاللڇٿ ٹالنح ٵجالوډ ٭الي ٱالواءح ّال٦و اٹ٦الوة ڇؽٶبيالبرچټ،
ڇيٲجٺڈٿ ٥ٺل كهاٍخ ٽناڅت أڅٸ اٹليڀ ،ڇاٹٮالٍٮخ اٹپَٺپيڀ ،ال ٹيوكڇا ٥ٺيچالب ڇيڂٲٚالڈڅب ،ڇئځپالب
ال ٕؾيؾبً ،ڇأيالڀ رغالل ارٿ ڇاؽاللًا ٽالڀ ٩يالو هعالبٷ اٹالليڀ
ٹٶي يٶَجڈا ٽڀ مٹٴ أٍٺڈثًب ٥وثيًب عپي ً
يٲوأ اٹْوڇػ اٹالريڂيخ اٹزي ٵزجذ ٥ٺل األځبعيٸ اٹپٲلٍخ ؟ ڇٽَالڀْ ٍالڈډ هعالبٷ اٹالليڀ ي٦ٶال٥ ٬ٺالل
كهاٍخ ٵزبثبد اٹؾڈاهييڀ ،ڇبصبه األځجيبء ڇاٹوٍٸ ؟ يبٹٺؾَوح! ئٿ اٹپڈڅيجيڀ ٽڀ ّجبة اٹڂٖالبهډ
ال ي٦و٭ڈٿ اٹيڈٻ ئال ٹ٪خ اٹ٦وة ڇبكاثچب ،ڇيإٽڂڈٿ ثچب ڇيٲجٺڈٿ ٥ٺيچب ٭ي ځچټ ،ڇڅټ يڂٮڈٱڀ أٽالڈاالً
ٝبئٺخ ٭ي عپ ٤ٵزجچب ،ڇيٖوؽڈٿ ٭ي ٵٸ ٽٶبٿ ثالأٿ څالنڃ اركاة ؽٲيٲالخ ثبإل٥غالبة ،٭الاما ؽاللصزچټ
٥ڀ اٹٶزت اٹڂٖواځيخ أعبثڈٳ ٭ي اىكهاء ثأځچب ٩يو عليوح ثأٿ يٖو٭ڈا ئٹيچالب اځزجالبڅچټ ،يالبٹألٹټ !
ٹٲالالل أځَالالل اٹڂٖالالبهډ ؽزالالل ٹ٪الالزچټ ،٭الالال رٶالالبك رغالالل ثالاليڀ األٹالال ٬ٽالالڂچټ ڇاؽالاللاً يَالالزٞي ٤أٿ يٶزالالت ئٹالالل
ٕبؽت ٹڄ ٵزبثبً ٍٺيپبً ٽڀ اٹقٞأ ،٭أٽب ٥ڀ اٹٶزبة ٭ي ٹ٪خ اٹ٦وة ٭اځالٴ ڇاعالل ٭اليچټ ٥اللكاً ٢٥يپالبً
يغيلڇځچب ثأٍٺڈة ٽڂپٰ ،ثٸ څالټ يڂ٢پالڈٿ ٽالڀ اٹْال٦و اٹ٦وثالي ٽالب يٮالڈٯ ّال٦و اٹ٦الوة أځٮَالچټ ٭ڂالبً
ڇعپبالً"ٗ ،ڇإٔجؾذ األځلٹٌ ٽچڈډ أ٭ئلح ٝالة اٹپ٦و٭خ ٽڀ أڇهثب ،ځٲٸ ىٵويب څبّټ ىٵويب ٥ڀ
(ثو٭ڈ) ٭ي ٵزبة (رٶڈيڀ اٹجْويخ ٭الي اٹٲالوٿ اٹزبٍالْ٥ ٤الو)" :ئٿ هئاليٌ كيالو ٵٺالڈځي ٵالبٿ يأٍال٬
أصڂبء ئٱبٽزڄ ثبألځلٹٌ ،ٹپب ٵبٿ يْبڅل ٽڀ رچب٭ذ اٹٞٺجخ ٽڀ ٭وځَب ،ڇأٹپبځيب ،ڇئځٶٺزوا ٥ٺل ٽواٵي
اٹ٦ٺټ اٹ٦وثيخ"٘.
ّ٦ود ث ٘٦اٹٶڂبئٌ اٹڂٖواځيخ ثبٹپواهح الځزْبه اٹضٲب٭خ اإلٍالالٽيخ ٭الي أڇٍالب ٛاٹپَالز٦وثيڀ،
ڇڇٱ ٬ثغبځجچټ ث٥ ٘٦بٽخ اٹپَز٦وثيڀ ،ڇري٥ټ ؽية اٹپ٦بهٙخ ٽڀ اٹپَز٦وثيڀ ٵٸ ٽالڀ اٹٲالٌ
(ئيڈٹڈفيڈ) ڇٕليٲڄ ٵبرت اٹَو (أٹجبهڇ) ،ڇٵالبٿ ٽٲٖاللڅټ اٍالزٮياى اٹپَالٺپيڀ ٥ٺالل اٹپَالز٦وثيڀ
ؽزل يؾٖٸ اٹٖلاٻ ثيڂچټ ڇثيڀ اٹپَٺپيڀ ،ڇٽڀ صټ ٹټ ي٦ل يزأصوڇٿ ثچټ ،أڇ يٲبڇٽڈځچټ ،٭ٶبٿ يٲڈٻ
أ٭واك ٽڀ څنا اٹغپب٥خ ثبٹزٞبڇٷ اٹوٍڈٷ اٹٶويټ  ،أڇ اإلٍالٻ ٥ٺل ٽوأ ٽڀ اٹڂبً ٭ي اٹپَالغل،
أڇ ٭الالالي كاه اٹٲٚالالالبء ٭ٶالالالبٿ يؾٶالالالټ ٥ٺيالالالڄ ثالالالبٹپڈد ،ڇرٶالالالوهد اٹؾالالالڈاكس ،ڇٹالالالټ يزقالالالن رالالاللاثيو ٙالالالل
اٹپَز٦وثيڀ ،ڇٵبٿ أ٩ٺجيزچټ ٙل څنڃ األ٥پالبٷ ،ڇٱبٽالذ اٹٶڂيَالخ ٥البٻ ٕ٘1ٻ ثإاللاه ٱالواه يپڂال٤
ٽڀ څنڃ األ٥پبٷ اٹزي ال ٝبئٸ ٽڀ ڇهائچالب ،ڇرالټ الؽٲالًب ئ٥اللاٻ ى٥اليټ څالنڃ اٹؾوٵالخ ث٦الل أٿ رٞالبڇٷ

 - 1ساظع (انرعشتح األَذنغٛح تانعضائش :يذسعح تعاتح األَذنغٛح ٔيكاَرٓا ف ٙانؽٛاج انصمافٛح تانًغشب األٔعظ) َاصش انذ ٍٚيٕنٕد
ععٛذَٔ ،39 /3 ،ٙيمال ضًٍ (انغعم انعهً ٙنُذٔج األَذنظ لشٌٔ لشٌٔ يٍ انرمهثاخ ٔانعغاءاخ )
 - 2ساظع (ؽًظ انعشب ذغرغع عهٗ انغشب) صٚغشٚذ َْٕكّ :ؿ.353 /
 - 3ساظع (ؽًظ انعشب ذغرغع عهٗ انغشب) صٚغشٚذ َْٕكّ :ؿ. 255 /
( - 4ذاسٚخ انفكش األَذنغ ) ٙتانُصٛا :ؿ 455 /ـ . 456
( - 5فضم انؽضاسج اإلعاليٛح انعشتٛح عهٗ انعهٕو) صكشٚا ْاؽى صكشٚا :ؿ.314 /

- 13 -

اٹپٖ٦ڈٻ  ، صټ ٽبٹجش أٿ رڈٱ ٬څنڃ اٹؾوٵالخ ٽالڀ رٺٲالبء ځٮَالچب ث٦الل ٽٲزالٸ ى٥يپچالب ،ڇرالټ اٹٲٚالبء
٥ٺيچبٔ.
انًجال انزاتع ـ انرمذو في يجاالخ انعً زاٌ ٔاس رصًار انخي زاخ :اٍالزپو ٽَالزڈډ اٹپ٦يْالخ ٭الي
األځلٹٌ ٭ي االهرٮب ٣ثٮٚٸ اٹپغچڈك اٹٶجيو اٹني ثنٷ ٹٺز٦پيالو ،ڇ٥و٭الذ اٹ٦ٲٺيالخ اإلٍالالٽيخ ٵيال٬
يَالالزضپو فيالالواد األهٗ ،٭ؾٮالالو اٹپَالالٺپڈٿ ارثالالبه ،ڇرٺٲالالڈا ٽيالالبڃ اٹغجالالبٷ اٹپزَالالبٱٞخ ٭الالي أؽالالڈاٗ
ٵجيالالوح ثٺ٪الالذ ٽَالالبؽخ ثٚ٦الالچب فپَالالخ ٵيٺالالڈٽزواد ٽوث٦الالخ رقزالاليٿ اٹپيالالبڃ ٹڈٱالالذ اٹؾبعالالخ رقالالوط ٭الالي
ٱڂڈاد ٙقپخ رڈى٥چب ٥ٺل اٹؾٲڈٷ ؽَت اٹؾبعخ ،ڇاٍزٮبكڇا ٽڀ ٍٮڈػ اٹغجبٷ ٽب ٵبٿ ي٢ڀ أؽل
٭الالي ڇٱالالزچټ أٿ يَالالزٮبك ٽڂچالالب ،ڇىه٥الالڈا أّالالغبه اٹزٮالالبػ ،ڇاٹقالالڈؿ ،ڇاٹٺالالڈى ،ڇاٹپْالالپِ ،ڇاٹجورٲالالبٷ،
ڇاٹٶَزڂبء ،ڇاٹپڈى ،ڇاٹڂقيٸ ،ٵپب اڅزپالڈا اڅ زپبٽالًب فبٕالًب ثالبٹٲٞڀ ،ڇٱٖالت اٹَالٶو ،ڇ٩يوڅالب ٽالڀ
اٹڂجبربد ڇاألّغبه اٹزي ٽب ىاٹذ ؽزل يڈٽڂب څنا رپضٸ عيءاً څبٽبً ٽڀ ٕبكهاد أٍجبځيب ،ڇٽبىاٹذ
ٵضيوًا ٽڂچب رؾپٸ أٍپبء ٥وثيخ ،ڇثٮٚٸ رٺالٴ اٹغچالڈك ٭الي اٹيها٥الخ ٵبځالذ األهٗ ٭الي ىٽالڀ ٥جالل
اٹوؽپڀ اٹضبٹش رڂزظ صالصخ أڇ أهث٦خ ٽڈاٍټ ،ٵپب اڅزپڈا ثبٹپڂبعټ اٹزي ١ٺذ بال ٫اٹَڂيڀ ال رپٌ،
ڇاٍزقوعڈا ٽڂچب ٵپيبد څبئٺخ ٽڀ اٹؾليل اٹقبٻ ،ڇاٹڂؾبً ،ڇاٹيئجٰ ،ڇثلأد ٕڂب٥بد ٥لح رڂزْو
٭ي اٹجالك ،ڇٹټ يٶڀ ٹٺ٪وة ٭يچب أيخ كهايخ ،ڇإٔالجؼ ٵالٸ أځلٹَالي يوٵالت ث٪ٺزالڄ ٽقزالبالً ڇٱالل أهاؽالڄ
اٹقيو اٹ٦پيټ ٽڀ ٥ڂبء اٹَيو اٹْبٯ ٥ٺل األٱلاٻ ،ڇعنثذ األعڈه اٹ٦بٹيخ ٭ي األځاللٹٌ أالال ٫ٽالڀ
اٹغڂڈك ،ڇاٹاليها ،٣ڇاٹٖالڂب ،٣ڇاٹزغال به ٹيڂ٦پالڈا ثالنٹٴ اٹوفالبء ،ڇٹيڂ٦پالڈا ثقيالواد رٺالٴ األهاٙالي
ثأصپبٿ ىڅيلح ،ڇىاك ٥لك اٹَٶبٿ ٭ي اٹغيء اٹ٦وثي ٥بٻ ٓ٘1ٻ ٥ٺل ٖٓ ٽٺيڈٿ ځَپخ ،ڇاځزْود
ؽڈٷ ٱوٝجخ بال ٫اٹٲوډ اٹ٢بڅوح ڇٱل ٥پچب اٹوفبء ،ڇٵبٿ ٹٺڂ٢ټ اإلكاهيالخ اٹلٱيٲالخ اٹپپزالبىح اٹزالي
ڇ٦ٙچب ٥جالل اٹالوؽپڀ األٵجالو اٹٮٚالٸ األٵجالو ٭الي رقٮالي٘ اٹپٖالوڇ٭بد اٹزالي رڂٮٲچالب اٹلڇٹالخ ٥ٺالل
ّإځچب ،ڇرَالٺيؼ عيْالچب اٹالني ڇٕالٮڄ هٍالڈٷ اٹٲيٖالو أڇرالڈ األٵجالو ثأځالڄ أؽَالڀ اٹغيالڈُ رڂ٢يپالبً،
ڇرَٺيؾبً ،ڇٱل ّيل ٥جل اٹوؽپڀ ثبٹٮبئ٘ اٹغَڈه ،ڇاٹپَبعل ،ڇّٰ اٹٞوٯ ،ڇاٹٲڂڈاد ٽپب ٱٚل
٥ٺل اٹجٞبٹخ.
ڇٵبځذ ٽليڂخ اٹيڅواء اٹزي أٍَچب ٥جل اٹوؽپڀ ثبٹٲوة ٽڀ ٱوٝجخ ثؾاللائٲچب اٹ٪ڂالبء ڇٱٖالڈهڅب
اٹٮبفوح اٹپييڂخ ثبٹنڅت ،ڇاٹپوٽو ،ڇاٹجٺڈه ،ڇفْت األثڂڈً ،ڇاٹغڈاڅو اٹڂبكهح أٵجالو أصالو روٵالڄ
ٽڀ ث٦اللڃ ،يؾٶالي ٱٖالخ أٽغالبكڃ ،ڇ٢٥پالخ ثالالكڃ ،ڇ ىڅالواء ٵبځالذ عبهيالخ ٹ٦جالل اٹالوؽپڀ أؽجچالب ؽجالًب
ّالالليلاً ،ڇٵبځالالذ ٱالالل روٵالالذ ٥ڂالالل ڇ٭برچالالب صالالوڇح ٵجيالالوح أڇٕالالذ ثاځٮبٱچالالب ٭الالي ك٭الال ٤٭ليالالخ ٽالالڀ ثٲالالي ٽالالڀ
اٹپَٺپيڀ ٭ي األٍو ٥ڂل اٹٮوځظ ،ڇٹپب ٭ْٺذ ٽٮبڇٙبد ٥جالل اٹالوؽپڀ ٽال ٤اٹٮوځغالخ ٹزؾٲيالٰ ه٩جالخ
ؽجيجزڄ اٹواؽٺخ اځٮٰ صوڇرچب ٥ٺل ثڂالبء رٺالٴ اٹپليڂالخ ،ڇأٝٺالٰ ٥ٺيچالب اٍالپچب رقٺياللاً ٹالنٵواڅب ،ڇٵالبٿ
ٱٖو اٹقٺيٮخ رؾٮخ ٭ڂيخ هائ٦خ أعپ ٤ٵٸ ٽڀ ّبڅلڅب ٽڀ اٹٲبكٽيڀ ٽڀ ٽقزٺ ٬اٹجٺلاٿ ٥ٺل أځچټ ٹټ
يْبڅلڇا ٭ي ؽيبرچټ أهڇ ٣ٽڂچب ،ڇاؽزنډ ٍواح اٹٲڈٻ ؽنڇ فٺيٮزچټ ٭أځْأڇا بال ٫اٹٲٖڈه ٭الي ٵالٸ
أځؾالالبء اٹالالجالك ٵپالالب أٱالالبٽڈا اٹ٦ليالالل ٽالالڀ اٹؾالاللائٰ اٹ٦بٽالالخ ؽيالالش يَالالز٢ٸ اٹڂالالبً رؾالالذ أّالالغبه اٹييزالالڈٿ
ڇاٹڂقيٸ ،ڇاٹ٦ڂت ،ڇاٹَوڇ ،ڇ٭ي اٹپڂٞٲخ اٹڈاٱ٦خ ٽب ثيڀ ځٮبكا ڇٍيواٽڈهيڂب ڇعاللَ اصڂالب ْ٥الو أٹال٬
ثٺلح ٽڂچب ٍزخ ٥ڈإټ  ،ڇصپبځڈٿ ٽليڂخ ٵجيوح ،ڇصٺضپبئخ ٽليڂخ ٕ٪يوح ،ڇثالو٩ټ څالنا ١ٺالذ ٱوٝجالخ
ٍيلح اٹپلٿ ،ڇٵبځذ ثٚڈاؽيچب اٹضپبځي ڇاٹْ٦ويڀ ٭ي ٖ٥و ٥جل اٹوؽپڀ ٽڂزٖ ٬اٹٲوٿ اٹ٦بّو
أٵجو ٽلٿ أڇهڇثخ ٵٺچب ،ڇ٥الڇح ٥ٺل رٺٴ اٹٲٖڈه ؽڈد ٱوٝجخ ٖٓٓٓٔٔٽڂيٷ ،ڇٓٓٙٽَالغل،
ڇٖٓٓؽپبٻ ،ڇٓٓ1ٽلهٍخ ،ڇٔ2ٽلهٍخ ٥ٺيب ،ڇٕٓٽٶزجخ ٭يچب ْ٥الواد ارال ٫ٽالڀ اٹٶزالت ٵالبٿ
ؽبٷ مٹٴ ٱوٝجخ ٭ي ڇٱذ ٹټ يزغبڇى ٭يڄ ر٦لاك أي ٽڀ ٽلٿ األڇهڇثيخ ٖٓ أٹ ٬ځَالپخ ئما اٍالزضڂيڂب
اٹٲَٞڂٞيڂيخ  ،ڇٹټ يٶڀ ٭ي څنڃ اٹپلٿ ٭ي أي ئٱٺاليټ أڇهثالي يپٺالٴ ٽلهٍالخ ٥ٺيالب أڇ ٽَزْالٮلٕ ،ڇٹالټ
يٲزٖالالو څالالنا االڅزپالالبٻ ٥ٺالالل ٭زالالوح ٽ٦يڂالالخ ،ثالالٸ أٱجالالٸ األٽالالواء ٥ٺالالل ئځْالالبء اٹپَالالبعل ڇكڇه اٹ٦ٺالالټ،
ڇاالڅزپبٻ ثبٹ٦ٺپبء ،ؽزل ٭ي ىٽڀ اٹٞڈائ ،٬ڇٹټ يٲزٖو أ٥پبٷ اٹقيو ٥ٺل اٹوعالبٷ كڇٿ اٹڂَالبء،
٭ٲل ىفو ربهيـ األځلٹٌ ثڂَبء ٭بٙالد ٱپڀ ثأ٥پالبٷ اٹقيالو ،ڇٽالڀ مٹالٴ أٿ (٥غالت) ـ ڇڅالي ٽالڀ
ٔ
2

 هاع( ٤ربهيـ أٍجبځيب اإلٍالٽيخ ٽڀ اٹٮزؼ ئٹل ٍٲڈ ٛاٹقال٭خ اٹٲوٝجيخ) ٹيٮي ثوڇ٭ڂَبٷ ٔ1ٖ /ٓ :ـ . ٔ1ٙ ( -ؽًظ انعشب ذغرغع عهٖانغشب ) صٚغشٚذ َْٕكّ :ؿ 496 /ـ .500
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ځَبء اٹؾٶټ األڇٷ ـ ثَڂَذْ ٽَغلاً ٥ٺل ځٮٲزچب اٹقبٕخ ثبٹؾي اٹ٪وثي ٹٲوٝجخ ،ڇأځْأد ٥ٺل ٙٮب٫
اٹڈاكي اٹٶجيالو ؽليٲالخ ٙالقپخ ٍالپيذ ثالـ ( ٽڂيالخ ٥غالت) ،ڇفٖٖالذ هي٦چالب ٹإلځٮالبٯ ٥ٺالل ځاليالء
ٽَزْٮل اٹغناٻ اٹٲويجخ ،ڇٱبٽذ ٽؾ٢يخ أفوډ ٹٺؾٶټ األڇٷ رالل٥ل ( ٽز٦الخ) ٥ٺالل ځٮٲزچالب اٹقبٕالخ
ثجڂبء ٽٲبثو ٹٺپَٺپيڀ ،ڇّيلد ٽَالغلًا ١ٺالذ مٵالواڃ ٥بٹٲالخ ثأمڅالبٿ اٹٲالوٝجييڀ ؽزالل اٹٲالوٿ اٹضالبځي
ْ٥ؤ  ،ڇٱبٻ ث٦ال٘ ځَالبء ٥جالل اٹالوؽپڀ اٹضالبځي ثجڂالبء ٽَالبعل ٭الي األؽيالبء اٹپقزٺٮالخ ،ڇرَالپل څالنڃ
اٹپَبعل ثأٍپبئچڀ ٽضٺپب ځغلڃ ٭ي ٽَغل ٝوڇة ،ڇٽَغل ٭غو ،ڇٽَغل اٹْٮب.
انًجال انخايس ـ خهك أجٕاء يُاسثح نهحٕار في األَذنس :څنڃ األعڈاء اٹپڂٮزؾخ ٥ٺل ارفالو
٭زؼ ثبة اٹؾڈاه اٹچبكب ٽ ٤ارفو ٭ي األځلٹٌ ٥ٺل ٽٖوا٥يخ اٹٺچټ ئال رٺٴ اٹٮزواد اٹزي ٱبٻ ثچب
٭ويٰ اٹپ٦بهٙخ ٽڀ اٹپَز٦وثيڀ إل٭َالبك أعالڈاء اٹؾالڈاه ،ڇفٺالٰ ځالڈ ٣ٽالڀ اٹٖالوا ٣ؽزالل اليزالأصو
اٹپَز٦وثڈٿ ثبٹپَٺپيڀ ،ڇٵبځڈا يزٞبڇٹڈٿ ٥ٺل اٹليڀ االٍالٽي ڇځجيڄ  ثبٹَت.
"ئٿ ر٦بيِ اٹجوثو ،ڇاٹ٦وة ،ڇاٹغٺيٲييڀ ،ڇاٹٲٞالځييڀ ،ڇاٹٖٲبٹجخ ،ڇاألكيالبٿ اٹضالصالخ اٹيچڈكيالخ،
ڇاٹڂٖواځيخ ،ڇاإلٍالٻ فالالٷ اٹؾٲالت األځلٹَاليخ رڈٙالؼ رپبٽالبً ٍالپخ اٹْقٖاليخ اٹڈٝڂيالخ األځلٹَاليخ
اٹٲبئپالالخ ٥ٺالالل ٵواڅيالالخ اٹؾالالوڇة ،ڇاالځٮزالالبػ ،ڇاٹج٦الالل ٥الالڀ اإلٱٺيپيالالبد ،ڇاٹڈٝڂيالالبد ،څالالنڃ اٹپٞ٦يالالبد
٥ٶَچب ثڈٙڈػ مٹٴ اٹْ٦به اٹٲبئٸ(األځلٹٌ ٹڂٮَچب ،ڇإلٍالجبځيب ،ڇٹإلځَالبځيخ) ،اٹ٦جالبهح رٺالٴ ؽَالت
هأيي ئځٮبځزي ،څي ٹيَالذ ٕالي٪خ فٞبثيالخ ،ڇٹٶالڀ ٥ٺالل اٹڂٲالي٘ ٽالڀ مٹالٴ رپضالٸ هڇػ اٹزاللافٸ ٭الي
اٹزالالبهيـ األځلٹَالالي"ٕ ڇڅالالنڃ األعالالڈاء ٵبځالالذ ځپڈمعيالالخ ٹٺؾالالڈاه ،ڇأكد ئٹالالل االڅزپالالبٻ ث٦ٺالالټ ٽٲبهځالالخ
األكيبٿٔ ،لذ ؽٓذ تذزنك انغشتٛذٌٕٚ ،مذٕل دو يرذض :تإٌ ذغذايػ انًغذهً ٍٛيذع انٓٛذٕد ٔانُصذاسٖ ـ
ْٕٔ انرغايػ انز٘ نى ٚغًع تًصهّ ف ٙانعصٕس انٕعغٗ ـ كاٌ عذثثًا فذَ ٙؾذأج عهذى نذى ٚكذٍ لذظ يذٍ
يظاْش انعصٕس انٕعغٗ ف ٙانغشب ْٕ ،عهى يماسَح األدٚاٌ ،أٔ يماسَذح انًهذمٚٔ ،مذٕل :إٌ أكثذش
فشق ت ٍٛاإليثشاعٕسٚح اإلعاليٛح ٔأٔستا انر ٙكاَد كهٓا عهذٗ انًغذٛؽٛح فذ ٙانعصذٕس انٕعذغٗ،
ٔظٕد عذد كثٛش يٍ أْذم انذذٚاَاخ األىذشٖ تذ ٍٛانًغذهًٚ .. ٍٛرًرعذٌٕ تُذٕم يذٍ انرغذايػ نذى ٚكذٍ
يعشٔفذًا فذذ ٙأٔستذذا فذذ ٙانعصذذٕس انٕعذذغٗٔ ،يظٓذذش ْذذزا انرغذذايػ َؾذذٕء عهذذى يماسَذذح األدٚذذاٌ ،أ٘
دساعح انًهم ٔانُؽم عهٗ اىرالفٓا ،اإللثال عهٗ ْزا انعهى تؾغف عظٛىت.3
ڇٱل مٵوڃ اثڀ هّيٰ ٭ي ٵزبثڄ (اٹوٍبئٸ ڇاٹڈٍبئٸ) أځڄ" :ڇهك ٥ٺالل ٽليڂالخ ٽوٍاليخ عپب٥الخ ٽالڀ
اٹٲَبڇٍخ ٽڈ٭ليڀ ٽڀ ٱجٸ ٽٺٶچټ ،ڇأځچټ ځ٢پڈا ٽڂب١وح ٽ ٤اثڀ هّيٰ ٽڈٙڈ٥چب اٹليڀ اإلٍالٽي
ڇاٹليڀ اٹپَيؾي ،ڇاٹڂجڈح.ٗ"...
ڇٽڀ مٹٴ أٿ "األٍٲ ٬ٽيٶبئيٸ ثڀ ٥جل اٹ٦ييي اٹني ٥بُ ٭ي ٭بً ٽلح (ٍٔٔڂخ) ٱٚبڅب ئثالبٿ
ئث٦بكڃ ٽڀ ٝو ٫اٹپواثٞيڀ ٭بٍز٪ٺچب ٭وٕالخ ٹٶزبثالخ ځَالقخ ٽالڀ اإلځغيالٸ ثبٹ٦وثيالخ ١ٺالذ ٽؾٮڈ١الخ
ثقياځخ األٍٶڈهيبٷ ئٹل ؽلڇك اٹٲوٿ  ٔٙٻ ٱجٸ أٿ رپزل ئٹيچب يل اٹٚيب.٘"٣
څنڃ األعڈاء ٽچلد إلفواط أ٢٥ټ اٹپإٹٮبد ؽزل مٹٴ اٹٖ٦و ٭الي ٥ٺالټ ٽٲبهځالخ األكيالبٿ ڇځجالڈ٧
٥ٺپبء ٭ي څنا اٹ٦ٺټ ؽزل ّچل ٹچټ اٹ٪وة ،٭ٲل ٵبٿ ٵزبة (اٹٮٖٸ ٭ي اٹپٺٸ ڇاٹڂؾٸ ) الثڀ ؽاليٻ،
ٔلذ أؽذاد (ْذـ .تُذاسد د٘ التذٕال٘ ) فذ ٙكراتذّ ( انذساعذح انًماسَذح نبدٚذاٌ ) تذاتٍ ؼذضو األَذنغذٙ
تاعرثاسِ سائذاً نًماسَح األدٚاٌ ف ٙانفكش اإلَغاَ ٙكهذّ ،أيذا األعذرار (إسٚذظ ض .ؽذاسب ) فٛذشٖ أٌ
انؾٓشعذذراَْ ٙذذٕ انذذز٘ كرذذة أٔل ذذذاسٚخ نبدٚذذاٌ فذذ ٙانعذذانى ،6إٌ انؽذذذٚس عذذٍ األدٚذذاٌ كذذاٌ فذذٙ
انعصٕس انغاتمح إيا يغًٕساً ف ٙنعح األؼادٚس عٍ ؽؤٌٔ انؽٛاجٔ ،إيذا يذذفٕعًا فذ ٙذٛذاس انثؽذٕز
انُفغٛح أٔ انفهغفٛح ،أٔ انعذنٛح ،أصثػ ف ٙكرة انًغهًثٍ دساعح ٔصفٛح ٔالعٛح ،يُعضنح عٍ عائش
 - 1ساظع (ذاسٚخ أعثاَٛا اإلعاليٛح يٍ انفرػ إنٗ عمٕط انخالفح انمشعثٛح) نٛف ٙتشٔفُغال :ؿ. 155 /
 - 2ساظع (َظشٚح تالط إَفاَر ٙانغٛاعٛح إلؼٛاء األَذنظ) يإَٚم ْٛعإَ دنشٔ ،ٕٚيإَٚم سٔٚس سٔيٛشٔ ،ذشظًح عثذ انغفٕس إعًاعٛم
سٔص٘ ،464 /1 ،يمال ضًٍ (انغعم انعهً ٙنُذٔج األَذنظ لشٌٔ لشٌٔ يٍ انرمهثاخ ٔانعغاءاخ )
 ( - 3تؽذٕز فذ ٙيماسَذذح األدٚذاٌ ) يؽًذذذ انؾذشلأ٘  :ؿَ ،343 /مذال عذذٍ (انؽضذاسج اإلعذذاليٛح ) دو يرذض  ،ذشظًذح أتذذٕ سٚذذج ،انٓ ٛذذح
انًصشٚح انعايح تًصش ،ؿ.255 /
( - 4انًعٛاس) . 155 /11 :
( - 5انًشاتغٌٕ ٔعٛاعح انرغايػ يع َصاسٖ األَذنظ ـ ًَٕرض يٍ عغاءاخ انؽضاسج األَذنغٛح) إتشاْٛى انمادس٘ تٕذؾٛؼ، 239 /1 ،
يمال ضًٍ (انغعم انعهً ٙنُذٔج األَذنظ لشٌٔ لشٌٔ يٍ انرمهثاخ ٔانعغاءاخ )
 - ٙهاع ( ٤ثؾڈس ٭ي ٽٲبهځخ األكيبٿ) ٽؾپل ٥جل اهلل اٹْوٱبڇي .ٖٖ / ٓ :
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انعهٕو ٔانفٌُٕ ،ؽايهح نكم األدٚاٌ ،فكاٌ نٓى تزنك فضم انغذثك فذ ٙذذُٔٚذّ عهًذًا يغذرمالًً ،لثذم أٌ
ذعشفح أٔسٔتا انؽذٚصح تعؾشج لشٌٔ ،إٌ انفكش اإلعذالي ٙيُذز انمذشٌ انصذاَ ٙنهٓعذشج لذذ اَفذرػ عهذٗ
ال نهذساعذذح ٔانثؽذذسٔٔ ،ضذذع انعهًذذاء نذذزنك يُذذاْط عهًٛذذح
أدٚذذاٌ انعذذانى ٔ ،ظعهٓذذا يٕضذذٕعاً يغذذرم ً
عذذذٚذج ،فٕصذذٕفٕا أدٚذذاٌ انعذذانىٔ ،ؼههْٕذذا ٔلذذاسَٕا تُٓٛذذأ ،أسىذذٕا نٓذذأ ،اَرمذذذٔا تعضذذٓأ ،كذذإَا
ٚغرًذٌٔ أٔصافٓى نكم دٚاَح يٍ يصادسْا انًٕشٕق تٓذاٚٔ ،غذرمَٕٓا يذٍ يُاتعٓذا األٔنذْٗٔ ،كذزا
ال نّ يُٓاظّ انعهً ٙانغذٚذ.1
أَؾؤٔا عهًاً يغرم ً
"ڇاٍزپود ٽلهٍخ ٱوٝجخ ٹٺلهاٍالبد اٹ٦جويالخ رپضالٸ ٽوٵالي اٹٖاللاهح ٭الي أڇائالٸ اٹٲالوٿ اٹؾالبكي
ْ٥و اٹپيالكي (اٹقبٽٌ اٹچغوي) ،ڇرڈٍ٦ذ ؽزل إٔجؾذ كاهاً ٹإل٭زبء ٹٺْوي٦خ اٹيچڈكيخ"ٕ.
يٲڈٷ اٹٮيٺَڈ ٫اٹيچڈكي ٍجيڂڈىا اٹني ځٲل اٹ٦چل اٹٲليټ أٿ اثڀ ٥يها اٹني ٵبٿ ٭ي األځلٹٌ څڈ
أڇٷ ٽڀ رڂجڄ ئٹل أفٞبء اٹ٦چل اٹٲليټ ،٭يٲڈٷ" :ڇٹچنا اٹَجت ٭اٿ اثڀ ٥يها ـ ڇڅڈ هعٸ ٵبٿ ٭ٶوڃ
ؽواً ئٹل ؽل ٽب ،ڇٹټ يٶڀ ٥ٺپڄ يَزچبٿ ثڄ ،ڇڅڈ أڇٷ ٽالڀ رڂجالڄ ئٹالل څالنا اٹقٞالأ ـ ٭يپالب أ٥ٺالټ ـ ڇٹالټ
يغوؤ ٥ٺل اإل٭ٖبػ ٥ڀ هأيڄ ٕواؽخ ،ڇاٵزٮالل ثبإلّالبهح ئٹيالڄ ثأٹٮالب ٟٽجچالخ ،أٽالب أځالب ٭ٺالڀ أفْالل
رڈٙيؾچب ڇئ١چبه اٹؾٰ ځبٕ٦بً"ٖ ،ٱبٷ اٹلٵزڈه ٽؾپل اٹْوٱبڇي ٽ٦ٺٲبً ٥ٺل ٵالٻ ٍالجيڂڈىا" :ٵپالب
يالؽ ٠أٿ ٍجيڂڈىا اٹني عبء ث٦لڃ ثَزخ ٱوڇٿ ڇځٖ ٬ٱل أڇهك ځٮٌ اٹْڈاڅل رٲويجبً ،ڇ٥ٺٰ ٥ٺيچب
ثأٹٮب ٟاثڀ ؽيٻ ،ٽضٸ ٱڈٹڄ( :ئځچب ربهيـ ٽإٹ ،)٬ڇ(أٹ ٬ث٦ل ٽڈٍل ثٲوڇٿ ٥ليليخ) ،ڇ(أٿ ٵزالبة
ٽڈٍل ٵبٿ يٲوأ ٭الي ٽغٺالٌ ڇاؽالل) ئٹالـ ،ڇڅالنا يغ٦ٺڂالب ځٲالوه أٿ ثالبهڇؿ ٍالجيڂڈىا ٹالټ يٶالڀ ٽڂٖالٮبً
٥ڂلٽب مٵو أٿ اثڀ ٥يها اٹ٪وځبٝي ٵبٿ أڇٷ ٽڀ ّٴ ٭ي ځَجخ اٹزڈهاح ئٹل ٽڈٍل . ٗ"

انفصم انصاَي
رسانح انثاجي
انًثحس األٔل ـ أًْيح انزسانح:
څنڃ اٹوٍبٹخ څي هك ٥ٺل هٍبٹخ هاڅت ٭وځَب ،ڇڅبربٿ اٹڈصيٲزالبٿ رٶْالٮبٿ ٥الڀ عبځالت ٽچالټ ٽالڀ
اٹ٦الٱبد اٹضٲب٭يخ ،ڇاٹؾڈاه اٹؾٚبهي ،ڇاٹغلٷ ثيڀ اٹپَٺپيڀ ٭ي األځاللٹٌ ڇاٹڂٖالبهډ ٭الي أڇهثالب
٭ي اٹٲوٿ اٹقبٽٌ اٹچغوي.
ـ اٹڈصيٲخ األڇٹل :ڇڅي هٍبٹخ ث٦ش ثچالب هاڅالت ٭وځَالب ئٹالل األٽيالو اٹپَالٺټ اٹپٲزالله ثالبهلل  ،ؽالبٵټ
ٍوٱَٞخ ،يل٥ڈڃ ٭يچب ئٹل اٹلفڈٷ ٭ي كيڀ اٹڂٖبهډ ،ڇيْوػ ٹڄ أٍَڄ ڇٱڈا٥لڃ ،ڇٽؾبٍڂڄ.
ـ اٹڈصيٲخ اٹضبځيخ :ځٔ اٹغالڈاة اٹالني ٵٺال ٬األٽيالو اٹٲبٙالي أثالب اٹڈٹيالل اٹجالبعي ثٶزبثزالڄ هكاً ٥ٺالل
هٍبٹخ هاڅت اٹٮوځَي ،ث٦ل ٽٲبثٺخ ٽج٦ڈصيڄ ڇٽڂبٱْزچپب.
ڇڅبربٿ اٹوٍبٹزبٿ ٥و٭زب ٹاللډ اٹجالبؽضيڀ ٭الي اٹ٪الوة ٽ٦و٭الخ عياللح ،ڇٱالل روعپزالب ئٹالل ٥اللح ٹ٪البد
أڇهڇثيالالالخ ،ڇ٭الالالي ٥بٹپڂالالالب اإل ٍالالالالٽي ٹالالالټ ي٦و٭چپالالالب ئال ځٮالالالو يَالالاليو عالالاللاً ٽالالالڀ اٹجالالالبؽضيڀ اٹپَالالالٺپيڀ
اٹپزقٖٖي ڀ ،ؽزل ٱبٻ ٍ٦بكح اٹلٵزڈه ٱبٍټ اٹَبٽوائي ثزٲالليټ ځَالقخ ٽٖالڈهح ٽڂچپالب ئٹالل ٍال٦بكح
اٹلٵزڈه ٽؾپل ٥جل اهلل اٹْوٱبڇي ،ڇاٹني ٱبٻ ثلڇهڃ ٽْٶڈهاً ثزؾٲيٲچپب ڇځْوڅپب ٭الي ٽغٺالخ (څالنڃ
ٍالالجيٺي) اٹزالالي رٖالاللهڅب اٹپ٦چالالل اٹ٦الالبٹي ٹٺٲٚالالبء ٭الالي عبٽ٦الالخ اإلٽالالبٻ ٽؾپالالل ثالالڀ ٍالال٦ڈك اإلٍالالالٽيخ
ثبٹويبٗ ،صټ ٱبٻ ثڂْوڅپب ٭ي ٵزبة ٽَزٲٸ ،٭غياڅپب اهلل ٥ڂب ٵٸ فيو.

1
2
3
4

 ساظع (انذ ) ٍٚيؽًذ عثذ اهلل دساص :ؿ 21 /ـ .22 (األَذنظ فَٓ ٙاٚح انًشاتغٔ ٍٛيغرٓم انًٕؼذ )ٍٚعصًد عثذ انهغٛف دَذػ ،ؿ. 253 / ( انشعانح )  :ؿ. 266 /( -تؽٕز ف ٙيماسَح األدٚاٌ )  :ؿ. 159 /
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يٲڈٷ (ك.ٻ .كځٺڈة) " :ئٿ اٹوٍبٹزيڀ ڇصيٲزبٿ ،ٽچپزبٿ رٶْٮبٿ عبځجبً ٽالڀ عڈاځالت اٹغاللٷ اٹالليڂي
اٹپزجبكٷ ثيڀ اٹپَٺپيڀ ڇاٹڂٖبهډ ٭ي األځلٹٌ ٽڀ عچخ ،ڇر٢چواٿ االؽزٶبٳ اٹضٲب٭ي ثيڀ اإلٍالالٻ
ڇاٹ٪وة ٽڀ عچخ أفوډ"ٔ.
انًثحس انصاَي ـ رسانح راْة فزَسا:
اٹَالالإاٷ اٹپزجالالبكه ٹٺالالنڅڀ ٽالالڀ هاڅالالت ٭وځَالالب؟ اٹوٍالالبٹخ ال رْالاليو ئٹالالل اٍالالټ اٹواڅالالت ،ڇاٹپٖالالبكه
اٹ٦وثيخ ال رَ٦ٮڂب ٭ي څنا اٹغبځت ڇرٶزٮي ثنٵو أځڄ هاڅت ٭وځَب ،ڇٱل أّبه اٹپَزْوٯ اإلځغٺييي
(ك.ٻ .كځٺڈة) ـ اٹني ٱبٻ ثزوعپخ اٹوٍبٹخ ،ڇځْو كهاٍخ ڇعييح ٥ڂچب ـ أځالڄ ال ي٦الو ٫اٹٶضيالو ٥الڀ
ٍوٱَٞخ رؾذ ؽٶټ ثڂي څڈك اٹني يڂزپي ئٹيڄ اٹپٲزله ثبهلل ،اٹني ؽٶټ ٍوٱَٞخ ٽڀ ٍڂخ ٖٗ1څـ
ٗ2ٗ /څـٔٓٗٙ ،ٽـ ٔ ٔٓ1ٻ ،صټ ځٔ ٥ٺالل أٿ اٹواڅالت اٹٮوځَالي ٕالبؽت اٹوٍالبٹخ څالڈ اٹٲالليٌ(
څيڈ) ٵجيو هڅجبٿ كيو ،cluny :ڇٵبٿ ٱل رڈٍل ٍُلح څنا اٹليو ٽب ثيڀ ٥بٽي ٔٓٗ1ڇ ٔٔٓ1ٻٕ.
ي٢چو ٽڀ هٍبٹخ هاڅت ٭وځَب أځڄ اثزلأ ثاهٍبٷ اٹوٍبئٸ ئٹالل اٹپٲزالله ،٭ٲالل عالبء ٭يچالب ..." :ٹپالب
اځزچل ئٹيڂب ـ أيچب األٽيو اٹ٦ييي ـ أٽوٳ اٹو٭يال ٤٭الي اٹاللځيب ،ڇثٖاليورٴ ٭الي رجالياڀ أؽڈاٹچالب اٹپز٪يالوح
هأيڂب أٿ ځواٍٺٴ ڇځل٥ڈٳ ،ٹزإصو اٹپٺٴ اٹلائټ ٥ٺل اٹپٺٴ اٹيائٸ اٹٮبځي"ٖ.
رٶْ ٬هٍبٹخ اٹٲبٙي أثالي اٹڈٹيالل اٹجالبعي أٿ هٍالبٹخ اٹواڅالت ٹالټ رٶالڀ األڇٹالل ثالٸ ٵبځالذ څڂبٹالٴ
هٍبئٸ ٽزجبكٹخ ثيڀ هاڅت ٭وځَب ڇاٹپٲزله ثبهلل يٲڈٷ اٹٲبٙالي أثالڈ اٹڈٹيالل اٹجالبعي" :ڇٱالل ٵالبٿ ڇهك
٥ٺيڂب ـ ٱجٸ څنا ـ ٵزبثالٴ ،ڇاٱزالوٿ ثالڄ ٽالڀ ك٥الڈډ ؽبٽٺالڄ اٹپؾالبٷ  ...ڇٹپالب رٶالوهد ٥ٺيڂالب هٍالبئٺٴ
ڇڇٍبئٺٴ ،ر٦يڂذ ٥ٺيڂب ٽٮبڇٙزٴ"ٗ.
أٽب ٍجت ٵزبثالخ اٹواڅالت ٹچالنڃ اٹوٍالبٹخ ٭ألٽالويڀ  :األٽالو األڇٷ ٵالبٿ اٹپَالٺپڈٿ ٱالل ٽٺالإڇا ٍالپ٤
اٹلځيب ڇثٖوڃ ،ڇٵبځڈا ٍبكرچب ،عبء ٭الي هٍالبٹخ اٹواڅالت" :ٹپالب اځزچالل ئٹيڂالب ـ أيچالب األٽيالو اٹ٦ييالي ـ
أٽوٳ اٹو٭ي ٤٭ي اٹلځيب ،ڇثٖيورٴ ٭ي رجاليڀ أؽڈاٹچالب اٹپز٪يالوح هأيڂالب أٿ ځواٍالٺٴ"٘ ،األٽالو اٹضالبځي
ٽ٦بٽٺخ اٹپَٺپيڀ ٹ٪يوڅټ ٵبځذ ٭ي ٩بيخ اٹٺ ،٬ٞڇڅنا ٽب ؽپٸ ځٖبهډ أڇهثب ـ ڇٵبځڈا األٙال٬٦
ـ أٿ يٞپ٦ڈا ٭يچټ ه٩جخ ٭ي رڂٖيوڅټ ،ؽيالش ١ڂالڈا أٿ څالنا اٹز٦بٽالٸ ځالبث ٤ٽالڀ ٙال ٬٦٭الي اٹالليڀ،
ڇالّٴ أٿ عچٺچټ اٹٶجيو ثبإلٍالٻ ٵبٿ ٍجت مٹالٴ ،يٲالڈٷ ٹيٮالي ثوڇځٮڂَالبٷ" :أٙال ٬ئٹالل ٽالب ٍالجٰ
ٽ٦و٭زچټ اٹٲٺيٺخ ثبٹليبځخ اإلٍالٽيخ ـ أي هعبٷ اٹليڀ اٹپَاليؾي ـ ٽضالٸ ٭ٲچالبء اٹپَالٺپيڀ ٥الڀ اٹليبځالخ
اٹپَالاليؾيخ" ،ٙځ٦الالټ ٵالالبٿ هعالالبٷ اٹالالليڀ ٭الالي أڇهثالالب يغچٺالالڈٿ ٵالالٸ ّالاليء ٥الالڀ اإلٍالالالٻ ځزيغالالخ اٹل٥بيالالخ
اٹپ٪وٙخ ،ڇاٹَجت أٿ أثبء اٹٶڂيَخ كهٍذ األكيالبٿ اٹپقبٹٮالخ ث٪الوٗ كؽٚالچب ،ڇاځزچالڈا ئٹالل أځچالب
هعٌ ٽڀ ٥پٸ اٹْيٞبٿ ـ ٵپب أّبه ئٹل مٹٴ هاڅت ٭وځَب ٭ي هٍالبٹزڄ ٭الي اٹ٦ٞالڀ ٭الي اإلٍالالٻ ـ
ڇٵبٿ مٹٴ ٍججبً ٭ي اال ځ٪الٯ اٹٖبهٻ ڇاٹزٖ٦ت ،٭ٺټ يلهً اٹ٪وة اٹپَاليؾي ٝالڈاٷ رٺالٴ اٹٲالوڇٿ
األكيبٿ اٹپقبٹٮخ ،ثٸ ٵوٍڈا ٭ي اٹناٵوح اٹ٪وثيخ ئٿ بيخ كهاٍالخ ٹألكيالبٿ األفالوډ ٹالڀ رٲالڈك ئال ئٹالل
رڂبٱ٘ ؽبك ٽ ٤اٹپَيؾيخ ،2أٽب ٥ٺپبء اٹپَٺپيڀ ٭پب ٵبځڈا يغچٺڈٿ اٹليبځخ اٹڂٖواځيخ ،ڇٽب رزٺپند
رزٺپند أڇهڇثب ٭ي ٥ٺټ ٽٲبهځخ األكيبٿ ٵپب ٽو ثڂالب ئال ٥ٺالل أياللي ٥ٺپالبء اٹپَالٺپيڀ ٭الي األځاللٹٌ،
ڇٱل أّبه اٹٲبٙالي أثالڈ اٹڈٹيالل ٭الي هٍالبٹزڄ ئٹالل ٱٺالخ ثٚالب٥خ اٹٲالڈٻ ٭الي اٹؾالڈاه ،ڇاٹپڂٞالٰ ،ڇئيالواك
اٹؾغظ ،٭ٲبٷ " :ڇٹڈ رزج٦ڂب ٽب ٭ي ٵزبثٴ ٽڀ اٹزڂبٱ٘ ،ڇ٭َالبك اٹڈٙال ،٤ڇ ُٽَالزؾيٸ اٹٲالڈٷ ،ٹپالب ٍَالٺِټ
( - 1يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ ،95 :يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
 - 2ساظع (يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظذٕاب انماضذ ٙأتذ ٙانٕنٛذذ انثذاظ ٙعهذٗ سعذانح ساْذة فشَغذا إنذٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،93 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - 3يذذٍ انًُذذارض انشفٛعذذح نهذذذعٕج إنذذٗ اإلعذذالو تذذ ٍٛغٛذذش انًغذذهً ٍٛظذذٕاب انماضذذ ٙأتذذ ٙانٕنٛذذذ انثذذاظ ٙعهذذٗ سعذذانح ساْذذة فشَغذذا إنذذٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،105 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - 4يذذٍ انًُذذارض انشفٛعذذح نهذذذعٕج إنذذٗ اإلعذذالو تذذ ٍٛغٛذذش انًغذذهً ٍٛظذذٕاب انماضذذ ٙأتذذ ٙانٕنٛذذذ انثذذاظ ٙعهذذٗ سعذذانح ساْذذة فشَغذذا إنذذٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ 113 /ـ  ،114يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - 5يذذٍ انًُذذارض انشفٛعذذح نهذذذعٕج إنذذٗ اإلعذذالو تذذ ٍٛغٛذذش انًغذذهً ٍٛظذذٕاب انماضذذ ٙأتذذ ٙانٕنٛذذذ انثذذاظ ٙعهذذٗ سعذذانح ساْذذة فشَغذذا إنذذٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،105 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - ٙربهيـ أٍجبځيب اإلٍالٽيخ ٽڀ اٹٮزؼ ئٹل ٍٲڈ ٛاٹقال٭خ اٹٲوٝجيخ) ٹيٮي ثوڇ٭ڂَبٷ. ٔ1ٕ /ٓ :
 - 3ساظع (تؽٕز ف ٙيماسَح األدٚاٌ) يؽًذ انؾشلأ٘ :ؿ 36 /ـ . 33

- 13 -

ٽڂڄ ئال اٹيَيو اٹؾٲيو ٹٶڂّب ـ ڇ٭ٲڂب اهلل ڇئيبٳ ـ ؽپٺڂب مٹٴ ٽڂٴ ٥ٺل ٽب ٥چلْځبڃ ٽڀ أڅالٸ ٽِٺزالٴ ٽالڀ
ٱٺخ اٹ٦ٺټ ،ڇاٹ ُج٦الل ٥الڀ ٽٲبٕالل اٹپڂالب١وح ،ڇأهعالڈا أٿ يڈ٭ٲالٴ اهلل ثاهّالبكځب ٹالٴ ئٹالل رالوٳ اٹزپڈيالڄ،
ڇاٹز٦ٺيٰ ثبٹپ٪بٹٞخ ،ڇاٹٶنة ،ڇي٦ڈٙٴ ٥ٺالټ اٹؾٲالبئٰ ،ڇٕالؾيؼَ اٹپٲبٕالل ،ڇأكةَ اٹپڂالب١وح اٹزالي
رُٮٚيي ثٴ ئٹل اٹَاجٸ اٹالئؾخ ڇاٹؾٲبئٰ اٹڈاٙؾخ!"ٔ.
ڇٹټ يڈهك اٹواڅت ٭ي هٍبٹزڄ ؽغغبً ٥ٲٺيخ ٥ٺل ٕلٯ ٽب ي٦زٲالل ،ڇٱالل أّالبه ٽالڀ فالالٷ هٍالبٹزڄ
أٿ ؽٺڈٷ اهلل ثبالثڀ ـ ر٦بٹل ٥ڀ مٹٴ ـ ٽڂٖڈٓ ٭ي اٹٶزالت اٹَالبثٲخ" :ڇاألځجيالبء أ٭ٖالؾڈا ثالڄ ٽالڀ
ث٦لڅټ ڇڅڈ ٥چل ٽڀ اهلل ٽإٵالل ٱجالٸ اٹزالڈهاح أٿ يٶالڈٿ االٹزؾالبٻ اٹپٲاللً ٽ٦ٺڈٽالًب ڇٹاليٌ څالنا ٽپالب
رقالالزٔ ثالالڄ ٽٖالالبؽٮڂب ٭ٲالال ،ٜثالالٸ څالالڈ ٽڂٖالالڈٓ ٥ٺيالالڄ ٭الالي ٽٖالالبؽ ٬اٹيچالالڈك ڇاٹپقالالبٹٮيڀ ٹڂالالب ثجيالالبٿ
ڇاٙؼ"ٕ ،ڇٽڀ اٹپ٦وڇ ٫أٿ څالنڃ اٹپَالأٹخ ٹالټ رالوك ٭الي اٹ٦چالل اٹٲالليټ ئٝالٱالبً ،ڇڅالنا ياللٷ ٥ٺالل ٱٺالخ
ثٚب٥خ اٹواڅت ٭ي څنا اٹْأٿ.
أٽالالب څالالل ٫اٹوٍالالبٹخ ٭ٶبځالالذ ّالالوػ اٹ٦ٲيالاللح اٹڂٖالالواځيخ ٹألٽيالالو اٹپَالٺټ ؽالالبٵټ ٍوٱَالالٞخ ،ڇك٥ڈرالالڄ
ٹالهرالاللاك ٥الالڀ كيڂالالڄ ڇاٹالاللفڈٷ ٭الالي اٹڂٖالالواځيخ ،ڇٵزالالت ثأٍالالٺڈة ٹٞيالال ٬٭يالالڄ اٹزؾجالالت ڇاٹزٺٞالال ٬ٽالال٤
األٽيو.
ڇٱل ثاليڀ ٭الي هٍالبٹزڄ أځالڄ أهٍالٸ ٽال ٤اٹوٍالبٹخ هعٺاليڀ ٽالڀ ئفڈاځالڄ ٽپالڀ يضالٰ ثچپالب ٹْالوػ ٥ٲياللح
اٹڂٖالالواځيخ ،ڇٹالالڈال اٹقْالاليخ ٽالالڀ رالالأٹټ اٹپٺالالٴ اٹْالالوي ٬ثَالالپب ٣اٹؾغالالظ ٥الالڀ ٕالاللٯ اٹپٺالالخ اٹپَالاليؾيخ
ألڇهكڅب ٭ي هٍبٹزڄٖ.
أْى األفكار انٕاردج في رسانح راْة فزَسا ْي:
1ـ ال يٖؼ اإليپالبٿ ئال ثبال٥زٲالبك ثأٹڈڅيالخ اٹپَاليؼ ،ڇأځالڄ ٙالؾل ثلٽالڄ إلځٲالبم اٹڂالبً ٽالڀ څٺٶالخ
ئثٺيٌ ،ڇٽڀ صټ ال ځغالبح ألؽالل ئال ثچالنڃ اٹ٦ٲياللح" :ڇيٲالوهڇٿ ٥ڂاللٳ ٽ٦و٭الخ ٍاليلځب اٹپَاليؼ اٹالني ال
يڂج٪ي ٹڂب اإليپبٿ ثأؽل ٍڈاڃ ڇال ځورغي اٹڂغبح ئال ثڄ ،٭چڈ اإلٹڄ اٹني ارقن ؽغبثالبً ٥ٺالل ٕالڈهرڂب
ٹيڂٲنځبـ ثلٽڄ اٹٞبڅو ـ ٽڀ څٺٶخ ئثٺيٌ"ٗ.
2ـ أٿ اٹ٦ٲيلح اٹڂٖواځيخ ال يؾي ٜثچب ئځَبٿ ٵپب ال يؾي ٜثٶڂڄ ٢٥پخ اهلل ّيء٥ ،ٺالل څالنا ٭الاٿ
اإليپبٿ ٽَأٹخ ٱٺجيخ ثيل اهلل يْوػ ٕاللڇه ٽالڀ أكفالٸ هڇػ اٹ٦ٺالټ ٭الي ٱٺجالڄ" :ڇئٿ اإلؽبٝالخ ثٶڂچچالب
ٽپب ي٦غالي كڇځالڄ ئكهاٳ اإلځَالبٿ ! ڇٽٺالٴ اهلل ر٦البٹل أعالٸ ڇأ٢٥الټ ٽالڀ أٿ يلهٵالڄ ٭چالټ اإلځَالبٿ ،أڇ
يٖٸ ئٹيڄ ث٦ٺټ اٹٶالٻ ئال أٿ ٽڀ بيالبد اهلل اٹٲالبكه ٥ٺالل ٵالٸ ّاليء أٿ يْالوػ ٕاللڇه اركٽيياليڀ ،
ڇيلفٸ هڇػ اٹ٦ٺټ ٭ي ٱٺڈثچټ ،ٹيزپٶڀ اإليپبٿ ٭ي ځٮڈٍچټ"٘.
3ـ ٥غي اٹْيٞبٿ ٥ڀ ئٙالٷ اٹڂبً ثَجت عچڈك اٹؾالڈاهييڀ ،ڇرٚالؾيبد اٹْالچلاء األٕالٮيبء،
٭ْجڄ ٥ٺل أثڂبء ئٍپب٥يٸ أٽو اٹڂجڈح ٭أٙٺچټ ،ٹيٶٮوڇا ثأٹڈڅيخ اٹپَيؼ ،ڇ٭يڄ ئځٶبه ٹڂجالڈح اٹوٍالڈٷ
اٹٶويټ  ،عبء ٭ي اٹوٍبٹخ " :ؽبڇٷ [أي اٹْيٞبٿ] ر٪ييو څنڃ اٹپٺخ اٹپٲلٍخ ث٦ل ئٱجبٷ اٹؾالڈاهييڀ
اٹنيڀ څَلَڇا أڅالٸ األهٗ ثبٹپڈ٢٥الخ ،ڇث٦الل ١چالڈه اٹْالچلاء األٕالٮيبء ٥ٺالل ئثٺاليٌ ثبٹ٪ٺجالخ ،اٹالنيڀ
څوٱڈا كٽبءڅټ ٭ي أٱٞبه األهٗ ٭ي ماد اهلل ڇ٭ي ٍجيٸ ّوي٦زڄ اٹپٲلٍخ ،٭ٺټ يَالز ٤ٞأٿ ي٪الوي
أڅٸ اٹلځيب ڇيؾپٺچالټ ٥ٺالل ٙالالٹچټ اٹٲالليټ ٽالڀ ٥جالبكح األڇصالبٿ ،٭ْالجڄ ٥ٺالل ثڂالي ئٍالپب٥يٸ ٭الي أٽالو
اٹوٍڈٷ اٹني ا٥زو٭ڈا ٹڄ ثبٹڂجڈح ،٭َبٯ ثنٹٴ أځٮَبً ٵضيوح ئٹل ٥ناة اٹغؾيټ".ٙ
( - 1يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ انًغذهً)ٍٛ
يؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،119 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - 2يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،106 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
 - 3ساظع (يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،106 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - 4يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،106 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - 5يذذٍ انًُذذارض انشفٛعذذح نهذذذعٕج إنذذٗ اإلعذذالو تذذ ٍٛغٛذذش انًغذذهً ٍٛظذذٕاب انماضذذ ٙأتذذ ٙانٕنٛذذذ انثذذاظ ٙعهذذٗ سعذذانح ساْذذة فشَغذذا إنذذٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،106 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - 6يذذٍ انًُذذارض انشفٛعذذح نهذذذعٕج إنذذٗ اإلعذذالو تذذ ٍٛغٛذذش انًغذذهً ٍٛظذذٕاب انماضذذ ٙأتذذ ٙانٕنٛذذذ انثذذاظ ٙعهذذٗ سعذذانح ساْذذة فشَغذذا إنذذٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،103 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
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4ـ يقزټ هٍبٹزڄ ثل٥ڈح األٽيو ئٹل اٹلفڈٷ ٭ي اٹڂٖواځيخ ،ٽٲبثٸ ڇالئچټ ٹڄ" ،ڇٽزل ٱجٺذ ٱڈٹڂب،
د ٥ڂاللځب ئعبثزالٴ ئٹالل ٽالب ځالل٥ڈٳ ئٹيالڄ ٽالڀ ٱجالڈٷ ٵٺپالخ اٹڂغالبح اٹلائپالخ اٹزالي
ڇ٥پِٺذ ثوأيڂب ،ڇرٲوهَ ْ
ٸ أيچالب اٹؾجيالت ٽالب يؾالٰ ٥ٺيالٴ رٲالليټُ اٹ٦پالٸ ثالڄ،
ځ٦وٙچب ٥ٺيٴ ،ٹټ ځزڈٱ٥ ٬ڀ االٹزؾبٯ ثٴ ،٭زأٽ ْ
ڇاٹپَبه٥خ ئٹيڄ ..ځَأٷ اهلل اٹني ٹڄ اٹٲلهح ڇاٹ٢٦پخ اٹني ٽڀ أعٺڄ فٺٰ ٵالٸ ّاليء ڇٽالڀ كڇځالڄ ٹالټ
ٚڂبٳ ٥ٺيڄ"ٔ.
يقٺٰ ّيء ،أٿ يچليٴ ڇيُضجذَ ٭ي ځٮَٴ ٽب ك٥ڈځبٳ ئٹيڄ ڇؽْ َٚ
انًثحس انصانس ـ رسانح انماضي أتي انٕنيذ انثاجي إنٗ راْة فزَسا:
انًطهة األٔل ـ حياج انثاجي:
څالڈ أثالالڈ اٹڈٹيالالل ٍالٺيپبٿ ثالالڀ فٺالال ٬ثالالڀ ٍال٦ل ثالالڀ أيالالڈة ثالڀ ڇاهس اٹزاغيجاليا األځلٹَالالي ،اٹٲوٝجالالي،
اٹجبعي ،اٹنڅجي ،اإلٽبٻ اٹ٦الٽخ ،اٹؾب٭ ،٠مڇ اٹٮڂڈٿ ،اٹٲبٙيٕ ،بؽت اٹزٖبځي.٬
ْ ٞٺيَڈً ،٭زؾڈٷ علٌّڃ ئٹل ثبعالڄ ـ ثٺياللح ثٲالوة ئّالجيٺيخ ـ ٭ ُڂَالت ئٹيچالب ،ڇٹالل ٭الي
إٔٺڄ ٽڀ ٽليڂخ َث َ
ٍڂخ صالسٍ ڇأهث٦پبئخ.
اهرؾٸ ٍڂخ ٍذ ڇْ٥ويڀ ،٭ؾظ ڇعبڇه صالصخ أ٥ڈاٻ ٽٌالىٽبً ٹٺؾب٭ ٠أثي مه ،٭ٶبٿ يَُب٭و ٽ٦الڄ
ئٹل اٹَواح ،ڇيقل ُٽالڄ ،٭الأٵضو ٥ڂالڄ ،ڇأفالن ٥ٺالټ اٹؾالليش ،ڇاٹٮٲالڄ ،ڇاٹٶالالٻ ،صالټ اهرؾالٸ ئٹالل كٽْالٰ،
٭َالپ ٤ٽالڀ أثالالي اٹٲبٍالټ ٥جالل اٹالالوؽپڀ ثالڀ اٹٞاجيالي ،ڇاٹؾَالالڀ ثالڀ اٹَپَالبه ،ڇاٹؾَالالڀ ثالڀ ٽؾپالل ثالالڀ
عُپي ،٤ڇٽؾپل ثڀ ٥ڈ ٫اٹپُيځي ،ڇاهرؾٸ ئٹل ث٪لاك ٍپ٥ ٤پو ثڀ ئثواڅيټ اٹياڅوي ،ڇأثالب ٝبٹالت
ٽؾپالالل ثالالڀ ٩الاليالٿ ،ڇأثالالب اٹٲبٍالالټ األىڅالالوي ،ڇ٥جالالل اٹ٦ييالالي ثالالڀ ٥ٺالالي األىعالالي ،ڇٽؾپالالل ثالالڀ ٥ٺالالي
اٹٖڈهي اٹؾب٭ ،٠ڇفٺٲالًب ٍالڈاڅټ ،ڇمڅالت ئٹالل اٹپڈٕالٸ ٭أٱالبٻ ثچالب ٍالڂخ ٥ٺالل اٹٲبٙالي أثالي ع٦ٮالو
اٹَالپڂبځي اٹپالزٶٺټٕ ،البؽت اٹجالبٱالځي ،٭جالوى ٭الي اٹؾالليش ،ڇاٹٮٲالڄ ،ڇاٹٶالالٻ ،ڇاألٕالالڈٷ ،ڇاألكة،
٭وع ٤ئٹل األځلٹٌ ث٦ل صالس ْ٥وح ٍڂخ ث٦ٺټ ٩ييو ؽٖٺڄ ٽ ٤اٹٮٲو ،ڇاٹزٲَڂا ِ٤ثبٹيَيو.
ؽلس ٥ڂڄ :أثڈ ٥پو ثالڀ ٥جالل اٹجالو ،ڇأثالڈ ٽؾپالل ثالڀ ؽاليٻ ،ڇأثالڈ ثٶالو ثالڀ ؽاليٻ ،ڇأثالڈ ثٶالو ثالڀ
اٹقٞيت ،ڇأثالڈ ٥جالل اهلل اٹؾپياللي ،ڇأثالڈ ثٶالو اٹٮچالوي اٹٞوٝڈّالي ،ڇاثڂالڄ اٹياڅالل أثالڈ اٹٲبٍالټ ثالڀ
ٍٺيپبٿ ،ڇأثڈ ٥ٺالي اٹَالجزي ،ڇفٺالٰ ٍالڈاڅټ ،ڇرٮٲالڄ ثالڄ أئپالخ ،ڇاّالزچو اٍالپڄ ،ڇٕالڂ ٬اٹزٖالبځي٬
اٹڂٮيَخ.
ٱبٷ اٹٲبٙي ٥يبٗ :بعو أثڈ اٹڈٹيل ځٮَڄ ثج٪لاك ٹؾواٍالخ كهة ،ڇٵالبٿ ٹپّالب هعال ٤ئٹالل األځاللٹٌ
يٚوة ڇهٯ اٹنڅت ٹٺ٪يٷ ،ڇي٦ٲل اٹڈصبئٰ ،ٱبٷ ٹي إٔؾبثڄ :ٵبٿ يقالوط ئٹيڂالب ٹإلٱالواء ڇ٭الي ياللڃ
ُ٢٥ټَ عبڅڄ ،ڇأُعيٹذ ٕالرُڄ ،ؽزل رڈ٭ي ٥ڀ
أصو اٹپٞوٱخ ئٹل أٿ ٭ْب ٥ٺپڄ ،ڇڅَيزذِ اٹلځيب ثڄ ،ڇ َ
ٽبٷ ڇا٭و ،ڇٵبٿ يَز٦پٺڄ األ٥يبٿ ٭ي َر َوٍاٺچټ ،ڇٹي اٹٲٚبء ثپڈا.٤ٙ
ڇٱل ٕڂ ٬ٽٖڂٮبد ځب٭٦الڄ ،٭ٲالل ٕالڂ ٬ٵزالبة(اٹپڂزٲل ٭الي اٹٮٲالڄ) ،ڇٵزالبة (اٹپ٦البځي ٭الي ّالوػ
اٹپڈٝأ) ،ڇٕڂ ٬ٵزبثًب ٵجيوًا عبٽ٦بً ،ثٺال ٨٭يالڄ اٹ٪بيالخٍ ،الپبڃ (االٍالزيٮبء) ،ڇٹالڄ ٵزالبة (اإليپالبء ٭الي
اٹٮٲڄ) فپٌ ٽغٺلاد ،ڇٵزالبة (اٹَالواط ٭الي اٹقالال )٫ٹالټ يالزټ ،ڇ(ٽقزٖالو اٹپقزٖالو ٭الي ٽَالبئٸ
ة (اٹزَالليل ئٹالل
ة ٭الي اٹغالوػ ڇاٹز٦الليٸ ،ڇٵزالب ُ
اٹپلڇځخ) ،ڇٹڄ ٵزبة ٭ي افالزال ٫اٹپڈٝالاد ،ڇٵزالب ٌ
ٽ٦و٭الال خ اٹزڈؽيالالالل) ،ڇٵزالالالبة (اإلّالالالبهح ٭الالالي إٔالالالڈٷ اٹٮٲالالالڄ) ،ڇٵزالالالبة (ئؽٶالالالبٻ اٹٮٖالالالڈٷ ٭الالالي أؽٶالالالبٻ
األٕڈٷ) ،ڇٵزبة(اٹؾلڇك) ،ڇٵزبة (ّوػ اٹپڂچبط) ،ڇٵزالبة (ٍالڂڀ اٹٖالبٹؾي ڇٍالڂڀ اٹ٦بثالليڀ)،
ڇٵزبة (ٍڂڀ اٹپڂچبط ڇروريت اٹؾغبط)ٕ.
ٱبٷ ّيـ اإلٍالٻ اثالڀ ريپيالخ :ٵالبٿ أثالڈ مه اٹچالوڇي ٱالل أفالن ٝويٲالخ اثالڀ اٹجالبٱالځي ڇأكفٺچالب ئٹالل
اٹؾوٻ ،ڇيٲبٷ ئځڄ أڇٷ ٽڀ أكفٺچب ئٹل اٹؾالوٻ ،ڇ٥ڂالڄ أفالن مٹالٴ ٽالڀ أفالنڃ ٽالڀ أڅالٸ اٹپ٪الوة ٭الاځچټ
ٵبځچڈا يَپ٦ڈٿ ٥ٺيڄ اٹجقبهي ،ڇيأفنڇٿ مٹٴ ٥ڂڄ ،ٵپب أفنڃ أثڈ اٹڈٹيل اٹجالبعي صالټ هؽالٸ اٹجالبعي
ئٹل اٹ٦واٯ ،٭أفن ٝويٲخ اٹجبٱالځي ٥ڀ أثي ع٦ٮالو اٹَمالپڂبځي اٹؾڂٮالي ٱبٙالي اٹپڈٕالٸ ،ڇٕالبؽت
اثڀ اٹجبٱالځي"ٖ.
( - 1يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ انًغذهً)ٍٛ
يؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،103 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
 - 2ساظع (عٛش أعالو انُثالء) انزْث 535 /15 : ٙـ . 545
 - 3ساظع (دسء ذعاسض انمعم يع انُمم) . 231 /1
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انًطهة انصاَي ـ يعزفح انماضي انثاجي تانُصزاَيح ٔعهٕ يكاَر ّ ف ي انًُ اةزج ٔعه ى انك و:
اليٺزٮذ ئٹل ٱڈٷ ٹيٮي ثوڇځٮڂَبٷ ٽڀ عچٸ ٥ٺپبء اٹپَٺپيڀ ثبٹليبځخ اٹڂٖواځيخ ـ ٭ٶپب ٽو ثڂبٔـ ٭ٲل
رجڈأ اٹٲبٙي أثڈ اٹڈٹيل اٹجبعي ٽٶبځخ ٥ٺپيخ ٽوٽڈٱالخ ٭الي ٥ٺالڈٻ ّالزل ٽالڀ اٹٮٲالڄ ،ڇاٹؾالليش ،ڇ٥ٺالټ
اٹٶالٻ ،ڇاٹپ٦وڇ ٫أٿ ٥ٺپبء اٹٶالٻ ٱل رپوٍڈا ٭ي ٽؾبعخ اٹپٺٸ اٹپقزٺٮالخ ألٿ اإلٍالالٻ څالڈ كيالڀ
اٹؾڈاه ،ئم اٹؾڈاه څڈ اٹٞويٰ اٹڈؽيل ٹل٥ڈح ارفو ئٹل اإلٍالٻ ،ڇٽڀ څڂالب ځجال٥ ٨ٺپبؤځالب ٭الي څالنا
اٹغبځالالت ،٭ٲالالل أٹالال٥ ٬ٺپالالبء اٹپَالالٺپيڀ ٵزج البً ٭الالي څالالنا اٹغبځالالت ٍالالبهد ثالالنٵوڅب اٹوٵجالالبٿ ،ڇٹٺجالالبٱالځي
ٽڂب١ورڄ اٹپْچڈه ح ٽال ٤اٹڂٖالبهډ ؽاليڀ ٱاللٻ ٥ٺالل ٽٺٶچالټ ٭الي اٹٲَالٞڂٞيڂيخ ،ڇاٹٲبٙالي أثالڈ اٹڈٹيالل
اٹجبعي ٽپڀ رزٺپن ٥ٺل ٥ٺپڄ ،ڇٽڀ فالٷ اٹوٍبٹخ يزجڀ أٿ اٹٲبٙالي أثالب اٹڈٹيالل ٽزجؾالو ٭الي اٹ٦ٲياللح
اٹڂٖواځيخ ،ڇافزال٭بد ٭وٯ اٹڂٖواځيخ ٽب ال ي٦ٺپڄ ٥ٺپبء اٹڂٖبهډ ،عالبء ٭الي اٹوٍالبٹخ" :ڇ٥ڂاللځب
ّالجچٶټ ٭الي األٱالبځيټ،
ٽڀ ٥ٺټ ّوي٦زٶټ ڇافزال ٫أفجالبهٵټ ٭الي ٽٺالزٶټ ،ڇٽالب رالڈهكڃ ٵالٸ ٝبئٮالخ ٽالڀ ُ
ڇاالرؾبك ،ڇٽ٦ڂالل اٹالڅالڈد ڇاٹڂبٍالڈد ڇاٹغالڈڅو ڇ٩يالو مٹالٴ ٽالڀ رڂپيٲالبد أځالبعيٺٶټ ٽالب ٹالڈ أثالليڂب
عپَٺچالب
ِ٥ٺپالب أٿ ٥ڂاللځب ٽالڀ ُ
ئٹيچپالب ـ أي ئٹالل ٽج٦الڈصي اٹواڅالت ـ اٹيَاليو ٽڂالڄ ٹؾيوَ ُڅپالب ڇثچوڅپالب ،ڇ َ
ڇرٮبٕالاليٺچب ٽالالب ٹالالټ يڂزالالڄ ئٹيالالڄ أؽ اللٌ ٽالالڀ أڅالالٸ ِٽٺالالزٶټ ،ڇال ڇٕالالٸ ئٹالالل رٮوي٦الالڄ ،ڇرَزَجالال ٤ٽ٦بځيالالڄ أڇَٹٶالالټ،
ڇبفوٵټ"ٕ  ،ڇاٹلٹيٸ ٥ٺل ٽ٦و٭زڄ ٹپ٦زٲل اٹٲڈٻ أځالڄ ٕالؾؼ ٽالب عالبء ٭الي هٍالبٹخ اٹواڅالت ٽالڀ ٽ٦زٲالل
يقبٹ ٬٭يڄ ٽ٦زٲل اٹڂٖبهډ ،٭ٲبٷ" :ڇٱل هأيڂب ٭الي ٵزبثالٴ ٽپالب فبٹٮالذ ٭يالڄ عپيال ٤أڅالٸ ٽِٺ ِزالٴ ،٭اځالڄ
ٹيٌ ٭ي ٭وٯ اٹڂٖبهډ ٽڀ يٲڈٷ :ئٿ اٹپَيؼ ال يڂج٪ي اإليپبٿ ثأؽل ٍڈاڃ! ثٸ څڈ اإليپبٿ ثالبألة
٥ڂلٵټ ڇاعت ،ڇاألة يزؾل ثبٹڂبٍڈد ٥ڂلٵټ ،ڇئځپب ارؾل ثڄ االثڀ ،٭پڀ ٹټ يإٽڀ ث٪يو االثالڀ ٵٮالو
ثبألة ،ڇٱل رٲلٻ ٭ي ٵزبثالٴ أٿ اٹپَاليؼ اثالڀ اهلل ! ڇڅالنا ځٲال٘ ٹٲڈٹالٴ :ئځالڄ ال يڂج٪الي اإليپالبٿ ث٪يالو
اٹپَيؼ اٹني څڈ االثڀ!"ٖ.
ڇٽڀ ٥ٺڈ ٵ٦ت اٹٲبٙي أثالي اٹڈٹيالل اٹجالبعي ٭الي څالنا اٹْالأٿ أځالڄ ٹالټ يغالل ٭الي هٍالبٹخ اٹواڅالت ٽالب
يٖ الٺؼ ٽڂچالالب ئال اٹڂالالنه اٹيَالاليو ،٭ٲالالبٷ " :ڇٹالالڈ رزج٦ڂالالب ٽالالب ٭الالي ٵزبثالالٴ ٽالالڀ اٹزڂالالبٱ٘ ،ڇ٭َالالبك اٹڈٙالال،٤
ٍٺِټ ٽڂڄ ئال اٹيَيو اٹؾٲيو  ....ڇأهعڈا أٿ يڈ٭ٲٴ اهلل ثاهّبكځب ٹٴ ئٹل رالوٳ
ڇٽَُزؾيٸ اٹٲڈٷ ،ٹپب َ
اٹزپڈيالالالڄ ،ڇاٹز٦ٺيالالالٰ ثبٹپ٪بٹٞالالالخ ،ڇاٹٶالالالنة ،ڇي٦ڈٙالالالٴ ٥ٺالالالټ اٹؾٲالالالبئٰ ،ڇٕالالالؾيؼَ اٹپٲبٕالالالل ،ڇأكةَ
اٹپڂب١وح اٹزي رُٮٚيي ثٴ ئٹل اٹَاجٸ اٹالئؾخ ڇاٹؾٲبئٰ اٹڈاٙؾخ!"ٗ.
ڇيزپڂل أٿ يٲڈٻ ثاىاٹخ څنا اٹغچالٸ ٥الڀ اٹ واڅالت ـ ڇڅالنا ّالأٿ اٹ٦البٹټ اٹپَالٺټ ٹالي٦ټ اٹقيالو اٹ٦البٹټ،
ڇڅڈ ٽڀ ثبة اٹل٥ڈح ـ ثز٦ٺيپڄ إٔڈٷ څنا اٹ٦ٺالټ ،ؽزالل يزجاليڀ ٹالڄ اٹؾالٰ عٺيالبً" :ڇٹڈكَكْځالب أٿ رٖاليو
ئٹيڂالالب ٭ڂجٺالال ٨اٹ٪الالوٗ ٽالالڀ ر٦ٺيپالالٴ ،ڇځالالزپٶڀ ٽالالڀ رٮچيپالالٴ ،ڇځُجاليمڀ ٹالالٴ ٽالالڀ رؾٲيالالٰ اٹٶالالالٻ ڇرؾويالالوڃ،
ڇرٮٖيٺڄ ڇرڈعيچڄ ،ڇروريت األكٹخ ڇٽٲ زٚبڅب ،ڇئؽٶبٻ اٹجالواڅيڀ ،ڇٽڂزچبڅالب ٽالب يييالٸُ ٵالٸ ٍالقيٮخٍ
ٽڀ ځٮَٴ ،ڇيٞچمو ٽڀ كځَچب ٱٺجٴ ،٭ز٦بيڀ اٹؾٰ عٺيبً ڇاٙؾبً ،ڇاٹليڀ ٱڈيبً ال ئؾبً"٘.
ڇاٹَإاٷ اٹني ٝبٹپب ؽيوځي ٱجٸ أٿ أٱوأ څنڃ اٹوٍبٹخ ثزپ٦ڀ ٹپبما ثاللأد اٹپواٍالٺخ ٽالڀ اٹواڅالت
اٹٮوځَي ،أٹيٌ اٹپَٺپڈٿ أؽٰ ثنٹٴ ؟
م ٵو اٹٲبٗ أثڈ اٹڈٹيل اٹجبعي مٹالٴ ٭الي ٽٲلٽالخ هٍالبٹزڄ ":ٹالڈال ٽالب ٵڂالب ځ٦زٲالل ٽالڀ ُث٦الل ُٽَالزٲوٳ،
ڇر٦نه ڇٕڈٷ ٵزبثڂب ئٹيٴ ،ٹٶڂب أؽويبء أٿ ځأري ٽڀ مٹٴ ٽب يٺيٻ ،ڇځَٺٴ ٽڂڄ اٹَجيٸ األڇعت"،ٙ
ڇځقٺٔ ئٹل أٿ أعڈاء اٹؾڈاه اٹزي ٵبځذ ٽزڈ٭وح ٭ي األځاللٹٌ ٹالټ رٶالڀ ٹچالب ڇعالڈك ٭الي ٭وځَالب ٭الي
ٔ  -هاع( ٤ربهيـ أٍجبځيب اإلٍالٽيخ ٽڀ اٹٮزؼ ئٹل ٍٲڈ ٛاٹقال٭خ اٹٲوٝجيخ) ٹيٮي ثوڇ٭ڂَبٷ. ٔ1ٕ /ٓ :
( - 2يٍ ان ًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،115 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - 3يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ115 /ـ  ،119يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - 4يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ انًغذهً)ٍٛ
يؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،119 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
 - 5ساظع (يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،119 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - 6يذذٍ انًُذذارض انشفٛعذذح نهذذذعٕج إنذذٗ اإلعذذالو تذذ ٍٛغٛذذش انًغذذهً ٍٛظذذٕاب انماضذذ ٙأتذذ ٙانٕنٛذذذ انثذذاظ ٙعهذذٗ سعذذانح ساْذذة فشَغذذا إنذذٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،103 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
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رٺٴ اٹٮزوح ،ثلٹيٸ أځچټ ؽيڀ رپٶڂڈا ٽڀ اؽزالٷ األځلٹٌ فيوڇا أڅٺچب ثيڀ اٹٲزٸ أڇ اٹزڂٖيو څنا ٽب
ٽڂ٥ ٤ٺپبء اٹپَٺپيڀ ٽڀ ٽڂب١وح اٹٲڈٻ ،ڇاٹؾڈاه ٽ٦چټ.
ٔ
ڇال ځلهي ٥ڀ اٹوٍبئٸ األفوډ اٹزي ڇهكد ئٹل اٹپٲزله" ،ڇٹپالب رٶالوهد هٍالبئٺٴ ڇڇٍالبئٺٴ"
ڇي٢چو ٽڀ هٍبٹخ اٹٲبٙي أځڄ ٵبځذ څڂبٹٴ هٍبٹخ ٍجٲذ څنڃ اٹوٍبٹخ ٽ٦چالب هعالٸ كفالٸ ٽ٦الڄ ٭الي
ٽڂب١وح " ،صټ بٹذ ؽبٹچپب ئٹل ٽضٸ ٽب بٹذ ؽبٹُڄ ئٹيالڄ ٽالڀ رٶالنيت أځٮَالچپب"ٕ ،ڇال ّالٴ أٿ اٹپٲزالله
ٵبٿ يالٝٮڄ ٭ي هٍبئٺڄ ؽزل رٶوهد ،ڇٱل أهٍٸ هاڅت ٭وځَب ٽ ٤هٍبٹزڄ هعالٿ ٽپڀ يضٰ ثچپب
ؽزل يلفٺڈا ٭ي ؽڈاه ٽ ٤األٽيو ،٭پب ٵبٿ ٽڂڄ ئال أٿ ٵٺ ٬اٹٲبٙي أثالب اٹڈٹيالل اٹجالبعي ٹٺپڂالب١وح،
ڇاٹوك ،٭ڂب١و ٕبؽجي اٹواڅت ڇأٹ ٬ٞٹچپب اٹٲڈٷ ،ڇهك ٥ٺل هٍبٹخ اٹواڅت ثٺ ٬ٞڇه٭ٰ.
انًطهة انصانس ـ يُاةزج انماضي أتي انٕنيذ انثاجي يع يثعٕشي راْة فزَسا :ٱل ارج ٤اٹٲبٙي
أثڈ اٹڈٹيل اٹجبعي ٽٕ ٤بؽجي اٹواڅت اٹو٭ٰ ڇأالٿ ٭ي اٹٲڈٷ ٽزج٦بً أكة اٹٲوبٿ ٭ي مٹٴ ٝپ٦بً ٭ي
څالاللايزچټ" ،ڇٹٶڂالالب بصوځالالب اٹو٭الالٰ اٹو٭الالٰ ثچپالالب ڇاإلفٮالالبء ٥ٺيچپالالب ،ڇاٹزالالأځيٌ ٹچپالالب ،ڇأٹڂالب ٹچپالالب اٹٲالالڈٷ،
ڇأثليڂب ئٹيچپب ځجنح فٮيخ ٽڀ األٽو ،ٽپب ال رڂٮو ٽڂڄ ځٮڈٍالڂب ،ڇال رزڈعال ٤ٽالڀ ٍالپب٥ڄ فڈاٝوڅپالب،
بفنيڀ ٭ي مٹٴ ثأكة اهلل ر٦بٹل ٭ي أٽضبٹچپالب"ٖ ،ٽٖاللاٱبً ٹٲڈٹالڄ ر٦البٹل :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ﭼ [الىح  ،]٠٦١:ڇځ٢واً ٹزپٶڀ اٹٲبٙي اٹجبعي ٽالڀ ٥ٺالټ
اٹٶالالالٻ ڇ٭الالڀ اٹؾالالڈاه ،ڇا ٝال٥الالڄ ٥ٺالالل ٥ٲيالاللح اٹٲالالڈٻ ،ڇٱجالالٸ مٹالالٴ ٵٺالالڄ ٱالالڈح اإلٍالالالٻ اٹناريالالخ ،ڇعچالالٸ
اٹپج٦ڈصالالبٿ ثچالالنڃ اٹٮڂالالڈٿ ٽالالڀ اٹ٦ٺالالڈٻ ،ڇٽقبٹٮالالخ ٥ٲيالاللرچټ ألثَالال ٜٱڈا٥الالل اٹ٦ٲالالٸ ،ٵالالٸ مٹالالٴ ع٦ٺچپالالب
يٞٚوثبٿ ٭ي اٹل٥بڇډ ،ڇاألٱڈاٷ ،ڇيٲ٦بٿ ٭ي اٹزڂبٱ٘ ،ڇيٲواٿ ثپَأٹخ صالټ يڂٶواځچالب ،ثالٸ ڇٕالٸ
األٽو أٿ يٶالنثب اٹپج٦الڈس اٹالني ٍالجٲچپب رالبهح ،ڇرالبهح أفالوډ يوع٦البٿ اٹزڂالبٱ٘ ئٹالل اٹپزالوعټ ،ثالٸ
ڇٕٸ األٽو ثچپب ئٹل رٶنيت أځٮَچپب ،يٲڈٷ اٹٲبٙي أثڈ اٹڈٹيل اٹجبعي" :ڇٱل ڇهك ٽُالزؾپمال ٵزبثالٴ
٭پب أڇهكا ئال ٵالالٻ اٹجْالو اٹالني عالود ٥البكح أڅالٸ اٹٚال ٬٦ثالايواكڃ ٥ڂالل اٹ٦غالي ،ڇاٹٮْالٸ ،ڇاٹزجٺالل
ڇاٹقڈهٽ ٤اٹزؾياو ،ڇاالځٲٞب ٣ڇاإلٙالٞواة ٭الي اٹالل٥بڇډ ڇاألٱالڈاٷ ،ڇاك٥يالب ٭الي أڇٷ األٽالو ٽالڀ
اٹپؾبٷ ٱويجبً ٽپب اك٥ل اٹڈاهك ٱجٺچپب ٽ ٤رٶنيجچپب ٹڄ ٭يپب ځٲٸ ٥ڂٴ ،صټ بٹالذ ؽبٹچپالب ئٹالل ٽضالٸ ٽالب
بٹذ ؽبٹُڄ ئٹيڄ ٽڀ رٶنيت أځٮَچپب ،ڇرٶنيت اٹپ٦جو ٥ڂچپب ٭يپب ځٲٸ ٥ڂچپب ،ڇروعپخ ٽڀ ٱڈٹچپالب...
ڇٱل عوډ ٽڀ ٵالٻ اٹڈاهكيڀ ٽڀ إٔؾبثٴ اٹٺنيڀ افزورچپب ٹٺڂيبثخ ٥ڂالٴ ٽالڀ څالنا اٹڂؾالڈ ٽالب أرْ َجَ٦البڃ
ثبٹزؾياو ،ڇاٹزجٺل ڇاإلځٶبه ٹڄ ث٦ل اإلٱواه ٹڄ"ٗ.
ڇٹ ټ رقٸُ اٹوٍبٹخ ٽڀ ث ٘٦اٹْلح أؽيبځبً ؽيڀ يٲزٚي اٹپٲبٻ مٹٴ٥ ،ٺالل اٹ٦پالڈٻ أ١چالو اٹٲبٙالي
أثڈ اٹڈٹيل اٹجبعي االڅزپبٻ اٹجبٹ ٨ثبٹواڅت ٹپالب ٹالڄ ٽالڀ ٽٶبځالخ ڇٕاللاهح ٥ڂالل ٱڈٽالڄ هعالبء أٿ يچليالڄ
اهلل ،ڇيْوػ ٕلهڃ ٹإلٍالٻ ،ڇأالٿ ٹڄ اٹؾليش ٹپٶبځزڄ ٥ڂل ٱڈٽڄ.
ڇٹالالټ يوٵالالي اٹٲبٙالالي أثالالڈ اٹجالالبعي ٥ٺالالل ٵالالٸ ٵٺپالالخ ٭الالي هٍالالبٹخ اٹواڅالالت ،ڇأ٥الالوٗ ٥الالڀ ث٦الال٘
اٹپَزؾيالد اٹزي ٱوهڅب اٹواڅت ،ٹپب ي٦ٺټ ٥ڀ ٩ٮٺزچټ ،ڇ٥لٻ ٥ڂبيزچټ ڇرلٱيٲچټ ٭ي څنڃ اٹپَالبئٸ،
ڇهعبء هعڈ٥ڄ ،ڇأڇثزڄ ئٹل اٹؾٰ ،ڇٱل ٽو ثڂالب أٿ اٹڂٖالبهډ ٱجٺالڈا ٽالب ٭الي ٵزالجچټ ٵپَالٺپبد كڇٿ
رپؾئ ٽ ٤أٿ ٵضيواً ٽڀ اٹپَبئٸ رقبٹ ٬ثلڅيبد اٹ٦ٲٸ.
ڇيپٶڂڂب رٲَيټ اٹوٍبٹخ ئٹل ٱَپيڀ هئيَيڀ:
انمسى األٔل :يُالشح يعرمذاخ انُصارٖ ٔذفُيذْا:
ځبٱِ اٹٲبٙي أثڈ اٹڈٹيل اٹجبعي ٽ٦زٲلاد اٹڂٖبهډ ٽڀ عڈاځت ٽز٦لكح:
( - 1يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،114 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - 2يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ  ،115 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - 3يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،115 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - 4يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍ ٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ 115 /ـ  ،119يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
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أٔالً ذفُيذ أنْٕيح انًسيح :
٭ڂل اٹٲبٙي أثڈ اٹڈٹيل اٹجبعي أًُ ا٥زٲبك اٹڂٖبهډ ،ڇڅڈ اٹٲڈٷ ثأٹڈڅيخ اٹپَيؼ  ٽڀ ڇعڈڃ
ٽز٦لكح :
انٕجّ األٔل :أٿ اٹپَيؼ  ثْو ٽقٺڈٯ ،ڇ٥جل ٽوثڈة ألٿ اٹٖٮبد اٹزي ارٖ ٬ثچالب څالي
أؽڈاٷ اٹپُؾلصبد ،ٽڀ اٹؾوٵخ ،ڇاٹَٶڈٿ ،ڇاٹيڇاٷ ،ڇاالځزٲبٷ ،ڇاٹز٪ييو ٽڀ ؽبٷ ئٹل ؽبٷ ،ڇأٵٸ
اٹ٦ٞبٻ ،ڇاٹپڈد اٹني ٵُزت ٥ٺل ٥ٺل عپي ٤األځبٻ ،ٽپب ال يٖؼ ٥ٺل ئٹڄ ٱليټٔ.
انٕجّ انصاَي :ئما ٱٺڂب ثأٹڈڅيخ اٹپَيؼ  ٽ ٤ٵڈځڄ يزٖ ٬ثچالنڃ اٹٖالٮبد ڇاألؽالڈاٷ اٹپؾلصالخ
يٮٚي څنا اٹٲڈٷ ئٹل ٽٚ٦ٺخ ٵجيالوح ڇڅالي اٹٲالڈٷ ثٲاللٻ اٹ٦البٹټ ڇٽالب ٭يالڄ ألځالڄ ٹاليٌ ٭الي ّاليء ٽپالب
مٵوځب ٽڀ اٹجْالو ڇاٹ٦البٹټ ڇٽالب ٭يالڄ ٽالڀ اٹؾيالڈاٿ ڇاٹغپالبك ٽالڀ كالئالٸ اٹؾاللڇس ٩يالو ٽالب ٭الي ٥يَالل
.ٕ
انٕجّ انصانس :ٹڈٵبٿ ٥يَل  ئٹچبً ٹپب اؽزبط ئٹل ؽيٺخ اٹٮلاء ڇٹقٺٰ اٹڂالبً ٽالإٽڂيڀ فبٕالخ
ٽ ٤أځڄ ٭ي ؽيبرڄ ٽب بٽڀ ثڄ ئال ځٮو يَيو" :ڇٱل بٽڀ ث٪يوڃ ٽڀ األځجيبء ٽپڀ ٹټ يُ ْجٺَ ٨ثڄ څنا اٹپجٺ،٨
أٽضبٷ ٽڀ بٽڀ ث٦يَل ،٭پب رڈ٭ي ٽڈٍل  ؽزل بٽڀ ثڄ اٹ٦لك اٹٶضيو ،ڇاٹغَالټا اٹ٪ٮيالو ،ڇال رالڈ٭ي
ٽؾپل  ؽزل بٽڀ ثڄ اٹ٦لك اٹ٢٦يټ اٹني اٍزؾڈم ثڄ اٹجالك ،ڇر٪ٺت ٥ٺل ار٭بٯ ،ڇأ١چو اهلل ٥ٺالل
اٹالالليڀ ٵٺالالڄ ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭬ ﭭﭮ ﭼ [التُبررة ،] ٣٣:صالالټ اٍالالزٮزؼ ث٦الاللڃ ـ ثالالاصو ڇ٭برالالڄ ـ
٢٥الټ ّالأځچب ڇٱَال ْلهِڅب ،ڇاٍالزٮزؾڈا
إٔؾبثڄ ثالكَ اٹٮُوً ٥ٺل ُثْ٦لڅب ٽڀ ٽٶبځڄ ،ڇرپٶيڀ ٍٺٞبځچب ،ڇ ِ
غٶالټ ،ڇ٥جالبكرٶټ ،٭پالب
ثالك اٹْالبٻ ،ڇڅالي ٵبځالذ أ٭ٚالٸ ثالكٵالټ ،ڇٽٶالبٿ ّالوي٦زٶټ ،ڇئٹيچالب يڂزچالي ؽ ا
ٷ كٽڄ ـ ئال أٱٸ ٽپب ٕالبه ٹٺپوثالڈثيڀ اركٽياليڀ ٽالڀ اٹڂجياليڀ،
ٕبه ٹِپڀ ري٥پڈٿ أځڄ ئٹچٶټ ـ ٽَ ٤ث ْن ِ
ٽ ٤ئ٥ياى اهلل ٹچټ ڇؽپبيزڄ ئٹيچټ ،ڇٹڈ ٵبٿ ٥يَل  ئٹچبً ٱبكهاً ،ٹپالب اؽزالبط ئٹالل مٹالٴ ،ڇٹقٺٲچالټ
ٽإٽڂيڀ"ٖ.
ڇٽب مٵوڃ اٹٲبٙي أثڈ اٹڈٹيل څڈ اٹؾٰ ٭٦ڂلٽب هُ٭ِ٥ ٤يَل  ٽب بٽڀ ٽ٦ڄ ئال ځٮالو يَاليو ،ڇٱالل
أّبه اٹواڅت ئٹل أٿ اٹنيڀ ځْوڇا اٹڂٖواځيخ څټ اٹؾڈاهيڈٿ ثل٥ڈرچټ ،ڇاٹْچلاء األٕالٮيبء اٹالنيڀ
څوٱڈا كٽبءڅټ ٭ي أٱٞبه األهٗ ٭ي ماد اهلل ڇ٭ي ٍالجيٸ ّالوي٦زڄٗ ،ڇٽالب اځزْالود اٹڂٖالواځيخ ئال
ث٦ل ٥يَل  ثٲوڇٿ ،٭بځزْبه اٹڂٖواځيخ ٵبځذ ثغچڈك ثْويخ ،ڇٹټ يٶڀ ثغچڈك ٥يَل .
ڇٽڀ عچخ أفوډ ځغل أٿ ٽب مٵو اٹٲبٙي أثڈ اٹڈٹيل اٹجبعي ٽڀ اځزْبه اإلٍالٻ ٭الي ىٽالڀ اٹڂجالي
 ،ڇأځڄ ٽب اٹزؾٰ ثبٹو٭يٰ األ٥ٺل ئال بٽڀ ثڄ أٽالخ ٢٥يپالخ ،ڇأرجب٥الڄ ٽالڀ ث٦اللڃ ٭زؾالڈا اٹالجالك اٹزالي
ٵبځذ رؾذ أيلي اٹڂٖبهډ اٹوڇٻ ،ڇڅنڃ اٹجالك څي ؽغچټ ،ڇٽچڈډ أ٭ئلرچټ ،ڇٱجٺالخ ٥جالبكرچټ ،څالنا
ٵٺڄ يلٷ كالٹخ ڇاٙؾخ ٥ٺل ٕلٯ ځجڈح اٹڂجي  ،٭ٺڈ ٹټ يٶڀ هٍڈالً ٽوٍالً ٽڀ ٱجٸ اهلل ر٦بٹل ٹپب
أيالالالالاللڃ ثچالالالالالنا اٹڂٖالالالالالو اٹپجالالالالاليڀ ،ﭧ ﭨ ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮌ ﮍ ﮎ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ

[الحاقة ، ]١٢–١١:ئم أٿ ٽٺڈٳ األهٗ ال يوٙالڈٿ ألؽالل ٽالڀ أرجالب٥چټ أٿ يٶالنة ٥ٺالل ٹَالبځچټ صالټ
يزوٵڈڃ كڇٿ ٥ٲبة ،٭پڀ ثبة األڇٹالل أٿ ال يوٙالل اٹغٺيالٸ  أٿ يٲالڈٻ أؽالل ثبك٥البء اٹڂجالڈح ڇڅالڈ
ٵبمة صټ يڂٖوڃ ألځڄ يإكي ئٹل ّو ٽؾ٘ ،ڇاهلل ال يقٺٰ ّواً ٽؾٚبً ،ځ٦الټ ٱالل يإيالل اهلل ث٦ال٘
اٹپٺڈٳ اٹ٢ٺپخ ٹؾٶپخ ڇٹٶڂچټ ال يٲڈٹڈٿ ئځچټ أځجيبء ٽوٍٺڈٿ ٽڀ اهلل .

 - 1ساظع (يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،114 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
 - 2ساظع (يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ 114 /ـ  ،115يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - 3يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،121 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
 - 4ساظع (يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،103 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
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انٕجّ انزاتع :مٵو أٿ ٽڀ ٝوي ٬ٽب رأرڈٿ ثڄ ،ڇرُٚؾٶڈٿ ٍبٽ٦ڄ ٽڂٶټ ٱڈٹٶټ :ئٿ ٥يَل
څڈ اثڀ اهلل ـ ر٦بٹل اهلل ٥ڀ مٹٴ ـ ،ڇرٲڈٹالڈٿ" :ئځالڄ ٽالڀ ڇٹالل كاڇكٔ  ،ڇڅالنا صبثالذ ٭الي ئځغاليٺٶټ،
ڇٽَ ْزٺُڈٌ ٽالڀ ٵزالبثٶټ ،ڇر ي٥پالڈٿ أٿ عجويالٸ ئم ثْالو ٽالويټ ثالڄ ٱالبٷ ٹچالب :ئځالڄ يٶالڈٿ ٥ڂالل اهلل ٢٥يپالبً،
ڇيٶڈٿ اهلل الٍپڄ ځبّواً ڇيل٥ل ثبثڀ اهلل ،ڇيُوصڄ اهلل ٽُٺٴ أثيڄ كاڇكٕ.
ڇال رؾپٺڈٿ مٹٴ ٥ٺل أٿ كاڇك أثڈڃ ٽڀ ٱجٸ ٽويټ ألځچب ٹټ رٶڀ ٽڀ مهيخ كاڇك ،ڇئځپالب رؾپٺالڈٿ
٥ٺل أځڄ أثڈڃ ٽڀ ٱِجٸَ يڈٍ ٬اٹڂغبه اٹ ني ري٥پڈٿ أځڄ ٵالبٿ ىڇعالًب ٹپالويټ ! ٭الاما ٵالبٿ ٥يَالل ٽالڀ
ڇٹالل كاڇك ،ڇكاڇك ٥جالالل ٽقٺالالڈٯ ،ڇُعالالل ث٦الل أٿ ٹالالټ يٶالالڀ ،ڇٽالالبد ث٦الل أٿ ؽَيالالل ،٭ٶيالال ٬يٶالالڈٿ ٥يَالالل
االثڀ ،فبٹٰ كاڇك ـ أثيڄ ـ ڇئٹچڄ ؟! ڇٵي ٬يٶڈٿ اثڂبً ٹلاڇك اٹپقٺڈٯ ،ڇاثڂبً هلل اٹقبٹٰ؟!"ٖ.
انٕجّ انخايس :ٽڀ ٩وائت ڇرڂبٱٚبد څنڃ اٹ ٦ٲيلح ٱالڈٹچټ" :ئځالڄ ثالنٷ كٽالڄ ٭الي فالالٓ اٹ٦جالبك!
ڇٵي ٬يٶڈٿ ٹٺوة كٻ؟! ڇاٹلٻ ٽڀ األعَبٻ اٹپؾلصخ اٹپقٺڈٱخ ؟! ڇٹڈ ؽلكرټ اٹٶالٻ ٹالي٥پزټ أځالڄ كٻ
اٹڂبٍڈد ،كڇٿ اٹالڅڈد ،ڇٹٺيٽٶټ أٿ رٲڈٹڈا :ئٿ اٹپٖٺڈة څالڈ اٹڂبٍالڈد كڇٿ اثالڀ اهلل ـ ر٦البٹل ـ
ٹٶڂٶټ ؽٲٲزټ أٿ ئٹچٶالټ ُٕالٺت ڇٽالبد!! ڇڅالنڃ ٕالٮخ ال رٖالؼ ئال ٥ٺالل ٽؾاللس ٽقٺالڈٯ ،ألٿ اٹؾيالبح
اٹٲليپخ ال يٖؼ ٥لٽُچب ڇٹئڀ عالبى څالنا ٥ٺيالڄ ،ٹيغالڈىَٿ ٥ٺالل أثيالڄ ـ ثالي٥پٶټ ـ ألځالڄ ٥ٺالل ٕالٮخ
اثڂڄ ،ثٸ څڈ څڈ ٥ڂل عپب٥خ ٽڂٶټ! ٭ٶي ٬يٶڈٿ ئٹچالًب ٱالليپًب ؽيالًب ٹالټ ياليٷ ٽالڀ يغالڈى ٥ٺيالڄ اٹپالڈدُ،
ڇ٥لٽذ ؽيبرڄ؟ ڇٵي ٬ٹټ ينةْ ٥ڀ ځٮَڄ اٹپڈد ڇ ٹالټ يٲالله ٥ٺالل ك٭٦الڄ ٥ڂچالب ،ڇأمڅجالڄ ـ ثالي٥پٶټ ـ
٥ٺل ٽب مٵوْرَڄ ٭ي ٵزبثٴ؟ ڇئٿ عبى أٿ يپڈد ڇيٶڈٿ ٽ ٤مٹٴ ئٹچبً ،٭پب ځپڂال٥ ٤ٺالل څالنا أٿ يٶالڈٿ
ٵٸ ٽڀ هأيڂبڃ أڇ ٍپ٦ڂب فجوڃ ـ ٱليپبً ـ ٹټ يياٹڈا بٹچخ ،ڇئٿ ٵبٿ ٹچټ أة ،أڇ ٽالبرڈا ڇ٭ڂيالذ ؽيالبرچټ
ڇُ٥الاللٽذ ،ڇڅالالٸ يٖالالؼ أٿ يجٺالال ٨څالالنا اٹپجٺالال ٨ٽالالڀ اٹغچالالٸ اٹڈاٙالالؼ ڇرغالالڈيي ٱٺالالت اٹؾٲالالبئٰ ،ڇك٥الالڈډ
اٹپؾبٷ ئال ٽڀ ٍٲٞذ ٽٲبٹزڄ ،ڇاٍزؾٶپذ عچبٹزڄ ،ڇ٥پيذ ثٖيورڄ؟! ٭ٶي ٬ٽڀ څنڃ ؽبٹالخ يالل٥ڈ
ئٹل ٽب څڈ ٥ٺيڄ ڇيَڂْلُة ئٹيالڄ؟!!"ٗ  ،صالټ ثاليڀ أٿ ٽضالٸ څالنڃ اٹزڂبٱٚالبد ڇرغالڈيي اٹپَالزؾيالد ٽپالب ال
يقٮل ٥ٺل ٽڀ ٹڄ أكځل ٽ٦و٭خ ،ڇأٿ ٽضٸ مٹٴ ال يؾزبط ئٹل كٱيٰ ځ٢و ،ڇال ئٹل رأٽٸ ،ثٸ څڈ ٽپب
رڂبٹڄ أڇٷ اٹ٦ٲڈٷ ،ڇأٿ اٹني ؽپٸ اٹواڅت ٥ٺل څنا اٹپ٦زٲل أٽواٿ:
األڇٷ :أځڄ ٹټ يو ٽڀ اٹپ٦زٲلاد ڇاٹْوائ٩ ٤يو ٽب ځْأ ٥ٺيڄ ٭٢ڀ أٿ ٍبئو اٹْالوائ ٤رغالوي څالنا
اٹپغوډ ٭وأډ االٍزپواه ٥ٺل ٽب ٍبه ٥ٺيڄ ٍٺٮڄ ٹٶڈځڄ ٹټ ي٢چو ٹڄ ٽب څڈ أ٭ٚٸ ٽڂڄ.
اٹضبځي :ٹپب ځبٷ ٽب ځبٷ ٽڀ ٽٶبځخ ثيڀ ٱڈٽڄ ثچنا اٹپ٦زٲل٥ ،ٺټ أځڄ ئما رؾالڈٷ ئٹالل اٹالليڀ اٹٖالؾيؼ
ٹڀ يڂبٷ كهعخ أكڇځچټ ٭ي اٹ٦ٺټ ،٭ٶي ٬ثلهعخ أ٥الٽچټ ،ڇأئپزچټ٘.
شاَياً :يُالشح شثٓاخ انُصارٖ في انمٕل تأنْٕيح انًسيح :
أڇهك اٹٲبٙالالي أثالالڈ اٹڈٹيالالل اٹجالالبعي ّالالجچبد اٹڂٖالالبهډ ٭الالي اٹٲالالڈٷ ثأٹڈڅيالالخ ٥يَالالل  ،صالالټ ٱالالبٻ
ثزٮڂيلڅب ،ڇڅي:
انشثٓح األٔنٗ :ئٿ ٥يَل  ڇٹل ٽڀ ٩يو أة ٭چالنا ي٦ڂالي أځالڄ ئٹالڄ ،ٵالبٿ هك اٹٲبٙالي اٹجالبعي
٥ٺل څنڃ اٹْجچخ ئما ٵبٿ ٥يَل  فٺالٰ ٽالڀ ٩يالو أة ،٭الاٿ بكٻ  فٺالٰ ٽالڀ ٩يالو أة ڇال أٻ
ٽڀ رواة ،ڇٱل ؽپٺذ ث٦يَل  أٻ ،ڇٹټ رؾپٸ ثاكٻ أځضالل ڇال مٵالو ،٭الاما ٹالټ يٶالڀ بكٻ ئٹچالبً ڇڅالڈ
األة األڇٷ ٭٦يَل أڇٹل أٿ اليٶڈٿ ئٹچبً ،ڇڅڈ ٽڀ مهيخ بكٻ ڇڇٹلڃ ،ثٸ څڈ ٥جل ٽوثڈة ،ڇئٿ
څنا ٹڈاٙؼ ئال ٹپڀ عچٸ ٽ٦ڂل اٹؾلڇس ،ڇٹټ يپيي اٹقبٹٰ ٽڀ اٹپقٺڈٯ.ٙ
( - 1إَعٛم يرٗ ) .1 /1 :
 - 2ظاء ف ( ٙإَعٛم نٕلا) ْ 33 : 31:ا أَد عرؽثهٔ ٍٛذهذ ٍٚاتُاً ٔذغًٚ ُّٛغٕمْ ،زا ٚكٌٕ عظًٛأً ،اتٍ انعهُٚ ٙذعٗ ٔٚعغ ّٛانشب
اإلنّ كشع ٙدأد أتّٛت.
( - 3يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،124 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - 4ي ٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،123 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - 5يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،123 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
 - 6ساظع (يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،115 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
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انشثٓح انصاَيح١ :چڈه اريبد ڇاٹپ٦غياد ٥ٺل يل ٥يَل  :ثيڀ اٹٲبٙي أثڈ اٹڈٹيل اٹجبعي
أٿ اريبد ڇاٹپ٦غياد ١چود ٥ٺل أياللي ٍالبئو اٹوٍالٸ ـ ٥ٺاليچټ اٹَالالٻ ـ ٽضٺپالب ١چالو ٥ٺالل ياللي
٥يَالالل  ، ڇأٵضالالو ،٭ٺالالڈ عالالبى أٿ يالالل٥ل ٹ٦يَالالل ثْالاليء ٽپالالب ١چالالو ٥ٺالالل يليالالڄ ٽالالڀ ئؽيالالبء ٽيالذٍ،
ڇئثواء األٵپڄٍ ،ڇاألثوٍٓ ،ثأځڄ اثڀ اهلل ـ ر٦بٹل اهلل ٥ڀ مٹٴ ـ ٹغبى أٿ يُالل٥ل مٹالٴ إلثالواڅيټ 
ٹِپب ١چو ٥ٺل يليڄ ٽڀ ٍالٽزڄ ٽڀ اٹڂبه ث٦ل أٿ ٱن ٫٭يچالب ،ڇٹالټ يالڂظ ٥يَالل  ٽالڀ ٥اللك يَاليو
ٕٺْجَڄ ڇٱزٺڄ ،ڇٹغبى أٿ يل٥ل مٹٴ ٹپڈٍل ِ ٹپَب ١چالو ٥ٺالل يليالڄ
ٽڀ اٹجْو هاٽڈا ـ ثي٥پٶټ ـ َ
ٽڀ ٱٺت اٹٖ٦ب ؽيخً ،ڇ َ٭ٺَالٰ اٹجؾالو ،ڇٹغالبى أٿ يُالل٥ل ٹپؾپالل ِ ٹپَالب ١چالو ٥ٺالل يليالڄ ٽالڀ اځْالٲبٯ
اٹٲپو ،ڇ ځج ٤اٹپبء ٽڀ ثيڀ إٔبث٦ڄ ،ڇرَجيؼ اٹؾٖل ٭ي يلڃ ،ڇؽڂاليڀ اٹغالن ٣ئٹيالڄ ڇ٩يالو مٹالٴ ٽالڀ
اريبدٔ.
انشثٓح انصانصح :ئٿ ڇعڈك اريالبد ال يٲزٚالي رغالڈيي اٹ ُپؾالبٷ ،ڇئؽبٹالخ اٹغالبئي اٹپُپٶالڀ :ئما ٵالبٿ
هثڂالالب  ٱالالليپبًٍ ،الالجؾبځڄ أٿ يٶالالڈٿ ٽُؾالاللصبً ،أڇٽقٺڈٱالبً ،٭پالالڀ ڇعالاللد ٭يالالڄ كالئالالٸ اٹؾالاللڇس ٽالالڀ أٵالالٸ
ڇّ وة ڇاځزٲبٷ اليٶڈٿ ئال ٽقٺڈٱبً ٽوثڈثبً ،ڇٽڀ څڂب ٹټ ياللٷ ئؽيالبء اٹپالڈرل ٥ٺالل اٹوثڈثيالخ ڇئځپالب
يلٷ ٥ٺل ١چڈه مٹٴ ٥ٺل يلي ٽُل٥ي اٹڂجڈح أځڄ ځجيٌ ٕبكٯ.
ڇٹڈ عبى أٿ يٲبٷ ئٿ ٥يَل  څڈ اٹقبٹٰ ٹِپب ١چو ٽڀ مٹٴ ٥ٺل يليڄ ،ڇاٹپڂٮوك ثٮ٦ٺڄ ،ٹغبى
أٿ يٲبٷ مٹٴ ٭ي ؽٰ األځجيالبء ـ ٥ٺاليچټ اٹَالالٻ ـ ألځچالټ أځٮالوكڇا ثقٺالٰ ٽالب ١چالو ٥ٺالل أيالليچټ ،ڇأٿ
فٺْٲچټ ،ڇأځچټ ٹنٹٴ أٹچخ ٽ٦جڈكڇٿ! ڇمٹٴ ٽؾالبٷ ٭الال فالبٹٰ ئال اهلل  ،ڇال ٽ٦جالڈك ٍالڈاڃ!
عپي٦چب ٽڀ َ
ڇڅإالء أځجيبء ٽٶوٽڈٿ ،ڇهٍٸ ٽإيلڇٿٕ ،لٱچټ اهلل ثپب ١چو ٥ٺل أيليچټ ٽڀ اٹپ٦غياد اٹزي ال
يٲله ٥ٺيچب ٩يوڃٕ.
انش ثٓح انزاتع ح :ٽالب مٵالالو اٹواڅالت ٽالالڀ اځْالواػ ٹٺٖالالله ٹچالنڃ اٹ٦ٲيالاللح :ثاليڀ اٹٲبٙالالي أثالڈ اٹڈٹيالالل
اٹجبعي أځڄ" :ٽب ٽڀ ځِؾٺخٍ ،ڇال ٽٺخ ئال ڇڅي ري٥ټ أٿ ځٮڈٍچب ځيوح ثپب ر٦ٺپڄ ،ٽڂْوؽخ ثپب ر٦زٲلڃ،
ڇٵنٹٴ رٲڈٷ اٹجواڅپخ اٹنيڀ يٶالنثڈٿ اٹوٍالٸ ،ڇاٹلڅويالخ اٹالنيڀ يالل٥ڈٿ األىٷ ،ڇاٹٮالٍالٮخ اٹٲالبئٺڈٿ
ثٲلٻ اٹ٦بٹټ ،ڇاٹضڂڈيخ اٹپضجزڈٿ ٹقٺالٰ اٹڂالڈه ڇاٹ٢الالٻ ،٭پالب أؽال ٌل ٽالڀ څالنڃ اٹٮالوٯ ئال ڇڅالڈ يالل٥ي أٿ
ځٮَڄ أٍٶڀ ئٹل ٽب ر٦زٲلڃ ،ڇأڇصُٰ ثپب رڂزؾٺڄ ،ڇأځڈهُ ثپب يي٥ټ أځڄ ي٦ٺپڄ ٽڀ ځٮڈً ٽضجزي اٹوٍٸ،
ڇٽجز٪الالي اٹٶزالالت ،ڇٹٶالالڀ ڇٙالال ٤اٹٶالالالٻ ڇځ ْالالوڃ ،ڇرپييالاليڃ ،ڇڇٕالالٮڄ يُ٦ٺالالي اٹؾالالٰ ،ڇيضجزالالڄ ،ڇيُالاللؽ٘
اٹجبٝٸ ،ڇيپؾٲڄ"ٖ.
شانصاًَ :مذ يحرٕٖ األَاجيم:
ٵالالبٿ اٹٲبٙالالي أثالالڈ اٹڈٹيالالل اٹجالالبعي ٥ٺالالل كهايالالخ ثپالالب ٭الالي األځبعيالالٸ ،ڇ٥ٺالالل ٥ٺالالټ ثپالاللډ اٙالالٞواثچب
ڇافزال٭چب ،يٲڈٷ اٹٲبٙي" :ڇٱل أځيٷ هثڂب ٭ي ٵزبثڄ اٹٶويټ أٿ ٥يَل ثْالو ثڂجيڂالب ٽؾپالل  ٭اٽالب
أٿ يٶڈٿ ٥ٺټ څنا ٥ڂلٵټ ڇئال ٭ٲل ٵزپڄ أؽجبهُٵټ ،ڇٽؾڈڃ ٽڀ أځبعيٺٶټ ،٭ٲل ٱوأځبڅب ٽ٦وثخ ،ڇ٥ٺپڂب
ٽڀ افزال٭چب ڇاٞٙواثچب ٽب كٹڂب ٥ٺل أځڄ ٱالل كفٺچالب ٹزؾويال ،٬ڇاٹزجالليٸ ،ڇاٹييالبكح ،ڇاٹڂٲٖالبٿ"ٗ،
ڇٙوة ٹنٹٴ ثأٽضٺخ ،ڇڅي:
انًصال األٔل :اٍزلٷ اٹٲبٙالي أثالڈ اٹڈٹيالل اٹجالبعي ٥ٺالل ڇعالڈك اٹزڂالبٱ٘ ٭الي األځبعيالٸ ٭الي ځَالت
ٍيلځب ٥يَل " ،ڇٽڀ مٹالٴ ٽالب ٭الي األځبعيالٸ ٽالڀ هڇايالخ ٽزالل ،ئٿ ثاليڀ ئثالواڅيټ ڇيڈٍال ٬اٹالني
ري٥پڈٿ أځڄ ىڇط ٽويټ اصڂبٿ ڇأهث٦ڈٿ ڇالكح٘ ،ڇ٭الي هڇايالخ ٹڈٱالب :ثاليڀ ئثالواڅيټ ڇاٹپَاليؼ فپَالخ
ڇفپَالالڈٿ هع الالً ، ٙٹالاليٌ ٭الاليچټ ٽالالڀ أٍالالپبء اٹالالنيڀ ٭الالي هڇايالالخ ٽزالالل ئال ٥الاللك يَالاليو ،ڇال رٶالالبك څالالنڃ
 - 1ساظع (يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظذٕاب انماضذ ٙأتذ ٙانٕنٛذذ انثذاظ ٙعهذٗ سعذانح ساْذة فشَغذا إنذٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،115 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
 - 2ساظع (يٍ انًُا رض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأتذ ٙانٕنٛذذ انثذاظ ٙعهذٗ سعذانح ساْذة فشَغذا إنذٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ 115 /ـ  ،116يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - 33يذذٍ انًُذذارض انشفٛعذذح نهذذذعٕج إنذذٗ اإلعذذالو تذذ ٍٛغٛذذش انًغذذهً ٍٛظذذٕاب انماضذذ ٙأتذذ ٙانٕنٛذذذ انثذذاظ ٙعهذذٗ سعذذانح ساْذذة فشَغذذا إنذذٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،120 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - 4يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،125 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
 - 5ساظع (إَعٛم يرٗ )  1 :1ـ . 16
 - 6ساظع (إَعٛم نٕلا)  33 :3ـ . 34
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اٹوڇايبد رزٮٰ ٭ي ّيء ڇاإل يپبٿ ثچب ٥ڂلٵټ ڇاعت ـ ٥ٺل افزال٭چب ـ ألٿ اإلځغيٸ ٵزبثٶټ ،ڇإٸ
ّو٥ٶټ! ٭ٶي ٬يٖؼ ٹٶټ اإليپبٿ ثپب يقزٺ ٬ڇال يزٮٰ ،ڇيزجبيڀ ڇال يز٦بٙل"ٔ.
انًصال انصاَي :ٹپب ٵڂزټ رٲڈٹڈٿ ٵپب ځٲڈٷ :ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [البقس" ،]٦٧::فأْ قدز :لً
إذا مان قد برل دمً فٓ وقض ما شسعً إبلٕس َغٕسي مه خلقً ،فلم ٔقدز علّ إصالح ما أفسرديَ ،
استسجاع ما أحدثً َ ،تقُٔم مرا عُجرًَ ،إبلرٕس الل رٕه لرم ٔبلر فٕمرا والرً مره ذلرل سر ل دمرًَ ،
تغٕٕس حالً َ ،تجسرد لغٕرس جسرد ي َ ،اوتقر إلرّ غٕرس مرا مران علٕرًهذ إن ٌررا لممرا مران ٔجر أ
ٔجُش علّ أق تالمٕرك َأصرغس أتباعرلَ ،ممرا مران ٔجر أن ٔجرُش علرّ أفر ل الىرام علمرا،
َأقلٍم فٍما".٦
المثال الثالث :ڇڅنا ٵپب مٵو اٹٲبٙي أثڈ اٹڈٹيل أ٩وة ٽالڀ اٹپضالبٷ اٹَالبثٰ ،٭ٲالبٷ" :ڇٹٶالڀ ٹاليٌ
څنا ثالأ٩وة ٽالڀ ٱالڈٹٶټ " :ئٿ ئثٺاليٌ ٥الوٗ ٹ٦يَالل ـ اإلٹالڄ ـ ثالي٥پٶټ ـ ڇهٱالل ثالڄ أ٥ٺالل اٹغجالٸ،
ڇأهاڃ ىڅالوح اٹاللځ يب ،ڇٱالبٷ ٹالڄ :ئٿ ٥جاللرڂي ٽٺٶزالٴ عپيالال ٤څالنا ! ٭ٺپالب ٍالپ ٤اٹپَاليؼ ٽالڀ ٵيالل ئثٺالاليٌ
اٹٺ٦يڀ٥ ،بم ٽڀ ّوڃ ،ڇاٍزغبه ٽڀ ٭زڂزڄ ثٖيبٻ أهث٦يڀ يڈٽبً ،ڇأهث٦يڀ ٹيٺخ ،٭أٽَٴ ئثٺيٌ ٥ڂڄ.
٭چالٸ ٹپالالڀ عالالڈى څالالنا ٥ٺالالل هثالڄ ،ڇأفجالالو ثالالڄ ٥ڂالالڄ ُٽَالالٶخ ،أڇ ثٲيالذ ثيڂالالڄ ڇثالاليڀ اٹزپَالالٴ ثبٹؾٲالالبئٰ
ڇاٹليبځخ ځَجخ؟! ،أٹيٌ اإلٹڄ څڈ اٹقبٹٰ إلثٺيٌ ڇاٹٲبكه ٥ٺل څالٵڄ ،ٽزالل ّالبء ڇاٹپبٹالٴ ٹالألهٗ،
ڀ څنڃ ٕٮزڄ ث ٘٦ٽڀ فٺٲڄ أٿ يٮزڂڄ؟
ڇاٹَپبڇاد ،ڇٽب ثيڂچپب كڇٿ ّويٴ ڇال ځل ،٭ٶي ٬يقب ٫ٽَ ْ
أڇ ٵي ٬رؾپٸ ئثٺيٌ األهٗ ،أڇ ر٢ٺڄ اٹَپبء ،ڇڅڈ يقبٝت هثڄ ڇيل٥ڈڃ ئٹالل ٥جبكرالڄ ،ڇ َيِ٦اللُ أٿ
ف ْٺ ِٲالڄ ،ڇهثالڄ يقالب ٫٭زڂزالڄ ،ڇيَالزغيو
يُضيجڄ ٥ٺل مٹٴ ،ڇ يپٺّٶڄ ىيڂخ اٹؾيبح اٹلځيب ،ڇڅي ٽُٺٶالڄ ڇٽالڀ َ
ٽڂڄ ثبٹٖيبٻ"ٖ.
ڇئما ٵبٿ ٥يَل  ثٺ ٨ثڄ اٹ ٬٦ٚڇاٹقڈ ٫ٽڀ اٹْيٞبٿ څنا اٹپجٺال ،٨٭ٶيال ٬رٲڈٹالڈٿ ث٦الل مٹالٴ
أځڄ ٍي٦نة ئثٺيٌ اٹٺ٦يڀ ڇڅڈ ال يَزٞي ٤أٿ يقٺٔ ځٮَڄ ٽڂڄ ڇٽڀ ٭زـڂزڄ ٭ي اٹلځيب؟ ڇڅالٸ ٱلهرالڄ
٭ي ارفوح ئال ٵٲلهرڄ ٭ي اٹلځيبٗ.
انمس ى انص اَي :انر ذنيم عه ٗ أٌ اإلس و ْ ٕ ان ذيٍ انح ك ٔأٌ انزس ٕل  أرس م إن ٗ كاف ح
انٕرٖ ٔلذ خرًد تّ انزساالخ:
اٍزلٷ اٹٲبٙي أثالڈ اٹڈٹيالل ٭الي هٍالبٹزڄ ٥ٺالل ٢٥پالخ اإلٍالالٻ ،ڇأځالڄ اٹالليڀ اٹؾالٰ ثأكٹالخ ،ڇيپٶڂڂالب
ځٺقٔ مٹٴ ٭ي اٹڂٲب ٛاٹزبٹيخ:
انذنيم األٔل :أٿ اهلل ثٺٞٮڄ ڇٽڂمڄ ث٦ش ٽؾپاللاً  ، ڇفالزټ ثالڄ اٹوٍالبالد ث٦الل أٿ كهٍالذ ّالوائ٤
اٹوٍالٸ اٹَالبثٲيڀ ،ڇكفالالٸ اٹزؾويال ٬ڇاٹزجالالليٸ ٭الي عپيالال ٤اٹالليبځبد ،ڇٱالل فبٹٮالالذ اٹيچالڈك ٽالالب عالبء ثالالڄ
٥يَالل  ،ڇاځٲَالپذ اٹڂٖالالواځيخ ئٹالل ٭الوٯ ٽڂؾو٭الالخ ،ڇ١چالود ٭يچالب اٹغچالالٸ ،ڇ٥جاللد اٹپغالالڈً
ځيواځچالالب ،ڇاٹ ٦الوة إٔ الڂبٽچب ،٭أهٍالالٸ اهلل ٽالالڀ ٱالالويِ ٱٞالالت اٹ٦الالوة ،ڇأ٭ٖالالؾچب ٹَالالبځب ٽؾپالاللاً 
يل٥ڈڅټ ئٹل ٥جبكح اهلل .
انذنيم انصاَي :ئٿ اهلل أيل هٍڈٹڄ  ثبٹپ٦غياد اٹلاٹالخ ٥ٺالل ځجڈرالڄ ،ڇاريالبد اٹجالبڅواد اٹزالي ال
يٖؼ ٭يچب رپڈيڄ ،ڇال رٺجيٌ ،ڇال رقييٸ ،ڇال رؾوي ٬ٽڀ مٹٴ :اځْالٲبٯ اٹٲپوثؾٚالوح عپيال ٤ٽالڀ
بٽڀ ثڄ ڇٵٮو ،ڇځج ٤اٹپبء ٽڀ ثيڀ إٔبث٦ڄ ڇ رڈٙأ ٽڂڄ اٹ٦اللك اٹٶضيالو ،ڇرَالجيؼ اٹؾٖالل ٭الي يليالڄ،
ڇؽڂالاليڀ اٹغالالن ٣ئٹيالالڄ ،ڇئ٦ٝالالبٻ اٹ٦الاللك اٹٶضيالالو ٽالالڀ اٹ٦ٞالالبٻ اٹيَالاليو ،ڇهڇډ اٹغالاليِ اٹ٢٦الاليټ ٽالالڀ اٹپالالبء
اٹٲٺيٸ ،ڇئثواء اٹ٦يالڈٿ ثالاٽواه اٹيالل ٥ٺيچالب ،ڇ٩يالو مٹالٴ ٽالڀ اٹپ٦غالياد اٹزالي ٹالڈ ّالئڂب أٿ ځززج٦چالب،
ٹ٢٦ټ ثنٹٴ اٹٶزبة ،ڇفوعڂب ٥پب ٱٖلځب ٽڀ االفزٖبه.
( - 1يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،125 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - 2يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،126 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - 3يٍ انًُارض انشفٛعح نهذ عٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ 126 /ـ  ،123يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
 - 4ساظع (يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،123 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
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ان ذنيم انصان س :ئٿ اهلل أٵوٽالالڄ ثالالبٹپُ ْ٦غِي اٹزالي ٭ٚالالٺڄ ثالالڄ ٥ٺالالل عپيالال ٤اٹڂجيالاليڀ ،ڇاٹپوٍالالٺيڀ ،ڇڅالالڈ
اٹٲالوبٿ اٹالالني رؾالاللډ ثالڄ اإلځالالٌ ڇاٹغالالڀ أعپ٦الاليڀ ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [اإلسساء ،]٨٨:٭زؾلډ اٹ٦وة ڇاٹ٦غټ،
ڇعپي ٤األٽټ ،ڇاٹ٦وة أڅٸ ٭ٖبؽخ ،ڇثيبٿ ،ڇرڂبڃٍ ٭ي مٹٴ اٹْأٿ ،٭ٺټ يَز ٤ٞأؽالل ٽالڂچټ أٿ يالأري
ثَڈهح ٽڀ ٽضٺڄ ،ٽ ٤ٽب أفوعچټ ئٹيڄ فال٭چټ ٹڄ ٽڀ ٍٮٴ كٽبئچټ ڇڅزٴ أٍالزبهڅټ ،ڇأفالن أٽالڈاٹچټ،
ڇٵبٿ ئريبځچټ ثَڈهح ٽڀ ٽضٺڄ ،ٹڈ اٍزٞب٥ڈا مٹٴ أٍچٸ ٥ٺاليچټ ٽالڀ رٶٺال ٬اٹؾالوة ،ڇاٹٖالجو ٥ٺالل
أٹالالټ اٹغالالوػ ! ٭ٶيالال ٬ثبٹٖالالجو ٥ٺالالل عپيالال ٤ٽالالب مٵوځالالبڃ ،ٽالال ٤أځالالڄ ځْالالأ ٽ٦چالالټ ،ڇثيالالڂچټ ڇٹالالټ يالالز٦ٺټ ٽالالبٹټ
يز٦ٺپالالڈڃ ،ڇڅالالنا أ٢٥الالټ ٽ٦غالاليح ٥ٺالالل يالالل ځجالالي ألٿ ٵالالٸ ٽ٦غالاليح ٵبځالالذ ٱجٺالالڄ ٱالالل اٽزڂ٦الالذ ٽْالالبڅلرچب
ڇاځٲٚل ڇٱزچب ،ئځپب يڂٲٸ ئٹيڂب مٵوڅالب ،ڇځُقجالو ٥ڂچالب ،ڇاٹقجالو يلفٺالڄ اٹٖاللٯ ڇاٹٶالنة ،ڇٹالڈال أٿ
ٽؾپلاً أ٥ٺپڂب  ثٖؾزچب ڇڅڈ اٹٖبكٯ ٹپب ڇٱ ٤اٹ٦ٺټ ثڈعڈكڅب.
انذنيم انزاتع :أٿ اٹٲوبٿ اٹٶويټ ثبٯ ئٹل أٿ يوس اهلل األهٗ ڇٽڀ ٥ٺيچالب ،٭چالڈ ٽؾٮالڈ ٟثؾٮال٠
اهلل ٹڄ ،يؾٮ٢ڄ اٹٶجيو ڇاٹٖ٪يو ،ال يپٶڀ ألؽل أٿ يييل ٭يڄ أڇ يڂٲٔ ،ڇڅڈ ٱوبٿ ڇاؽل ،څڈ اٹني
يٲوأ ثڄ ٭ي أث٦ل اٹپْوٯ ،ڇأث٦ل اٹپ٪وة كڇٿ ىيالبكح ؽالو ٫ڇال ٹٮ٢الخ ،ڇٍاليجٲل ٽؾٮڈ١البً ئٹالل أٿ
يوس اهلل األهٗ ڇٽڀ ٥ٺيچب.
انذنيم انخايس :ٽب عالبء ثالڄ ٽالڀ ٥ٲبئالل ڇرْالوي٦بد رإٵالل ٥ٺالل أځالڄ ٽوٍالٸ ٽالڀ ٱجالٸ اهلل ر٦البٹل:
أٽوځب  ثأٿ ځإٽڀ ثاٹڄ ڇاؽل ال ّويٴ ٹڄ ڇال ځل ڇال ٕبؽت ڇال ڇٹل ،ڇځإٽڀ ثپالئٶزالڄ ،ڇٵزجالڄ،
ڇهٍالٺڄ ،ڇأٿ اٹپَالاليؼ ٥يَالالل ثالالڀ ٽالالويټ ٥جالالل اهلل ڇهٍالالڈٹڄ ،ڇځالالإٽڀ ثبٹج٦الالش ث٦الالل اٹپالالڈد ،ڇاٹضالالڈاة
ڇاٹ٦ٲالالبة ،ڇّالالو ٣ٹڂالالب األٽالالو ثالالبٹپ٦وڇ ٫ڇاٹڂچالالي ٥الالڀ اٹپڂٶالالو ،ڇئٱبٽالالخ اٹٖالالالح  ،ڇئيزالالبء اٹيٵالالبح،
ڇاٹٖالاليبٻ ،ڇاٹؾالالظ ،ڇعچالالبك ٽالالڀ ٵٮالالو ،ڇٕالالٺخ األهؽالالبٻ ،ڇه٩الالت ٭الالي اٹزڈاٙالال ،٤ڇاٹ٦الاللٷ ،ڇاألكاء
األٽبځالالخ ،ڇاٹٖالاللٯ ڇاإل ځٖالالب ،٫ڇاٹز٦الالبڇٿ ٥ٺالالل اٹجالالو ڇاٹزٲالالڈډ ،ڇاألفالالن ثپؾبٍالالڀ األفالالالٯ ٭الالي
اٹَوڇاٹغچو ،ڇؽٚڂب ٥ٺل ر٦ٺټ اٹ٦ٺټ ڇأڇعجڄ ٥ٺيڂب ،ځچبځب ٥ڀ اٹپڂٶو ،ڇاٹٮؾْبء ،ڇاثز ٤اٹٚالٹخ،
ڇاألڅڈاء ،اٹٶجو ،ڇاٹقيالء ،ڇاٹ٢ٺټ ،ڇاٹ٦لڇاځـ حاٹٶنة ڇاٹجچزبٿ.
انذنيم انسادس :اٹڂ٢و ٭ي أؽڈاٹڄ  :ٵبٿ  ٽُزٲٺالً ٽڀ اٹلځيب ٽإصواً ٩يوڃ ثچب ؽيڀ ئٱجبٹچب ٽ٤
٢٥ټ ٽب ٭زؼ ٥ٺيڄ ٽڂچب ،ڇثَُ ٜٹڄ ٭يچب ،يجضچب ٭ي أڅٸ ٽٺزالڄ ڇاٹپَالزؾٰ ٹچالب ٽالڀ ٩يالوڃ ،ٹالټ يپالڂ٦چټ
اځؾوا٭چټ ٥ڂڄ ڇرٶنيجچټ ٹڄ ٽڀ ئريبځچټ اٹ٦لٷ ،ڇئځٖب٭چټ ثبٹٲڈٷ ڇاٹٮ٦ٸ ،ڇٵبٿ ؽ٢الڄ ڇؽال ٠أٱبهثالڄ
ٽڀ اٹلځيب ڇٽب ٭ُزؼ ٥ٺيڄ ٽڂچب أٱٸ ،ٹټ يْج ٤څڈ ڇأڅٺڄ ٽڀ ٦ٝبٻ صالصخ أيبٻ ٽزڈاٹيخ.
ال يل٥ي ٽؾبالً ڇال يٲڈٷ ئځڄ ي٦ٺټ ٽڀ اٹ٪يت ئال ٽب أ٥پٺڄ اهلل ر٦بٹل ،ڇال يل٥ي أځڄ ي٪ٮو اٹالنځت
أؽل ٽڀ أٽزڄ ،يغبٹٌ اٹ٦جل ،ڇيوؽټ اٹٖ٪يو ،ڇيُڈٱو اٹٶجيو.
ڇٹڈ عبى ٥ٺيڄ ٽ ٤مٹٴ اٹٶنة ٹغبى ٥ٺل ٽڈٍل ڇ٥يَل ڇٍالبئو األځجيالبء ،٭اځالب ال ځ٦ٺالټ ٕاللٱچټ
ڇال ٽييځب ٽب عبؤڇا ثڄ ٽڀ اٹؾٰ ٽپب عبءځب ثڄ اٹٶالبمثڈٿ ڇاٹپزقيٺالڈٿ ٽالڀ اٹجبٝالٸ ڇاٹٶالنة ئال ثپالب
١چو ٥ٺل أيليچټ ٽڀ اريالبد اٹجيڂالبد ،ڇٽالب أرالل ثالڄ ٽؾپالل  أثاليڀ ڇأڇٙالؼ ڇأثٺال ،٨ڇٹالڈ عالبى أٿ
رٲڈٷ :ئٿ ٽب أرل ثڄ ٽؾپل ٽالڀ عپٺالخ اٹزقيالٸ ٹغالبى ٹٺلڅويالخ ڇاٹٮالٍالٮخ ڇاٹجواڅپالخ ڇاٹضڂڈيالخ اٹالنيڀ
يٶنثڈٿ اٹوٍٸ أٿ يٲڈٹڈا ئٿ عپي ٤ٽب عبء ثڄ ٽڈٍل ڇ٥يَل ڇٍبئو األځجيبء ـ ٥ٺيچټ اٹَالٻ ـ ٽڀ
مٹٴ اٹجبةٔ.
ڇفالالزټ اٹٲبٙالالي أثالالڈ اٹڈٹيالالل اٹجالالبعي هٍالالبٹزڄ ثٲڈٹالالڄ" :ئٿ ٱٺجالالذ ځٖالاليؾزي ،ڇٍالالپ٦ذ ٽالالڈ٢٥زي
أفوعڂبٳ ـ ث٦ڈٿ اهلل ـ ٽڀ ١ٺپخ اٹغچٸ ئٹل ځڈه اٹ٦ٺټ ،ڇٽڀ ؽيوح اٹْٴ ئٹل ريٲاڀ اٹؾٰ ،ڇأهيڂبٳ
ٽالالڀ ٝالالوٯ االٍالالزلالٷ ،ڇرپييالالي اٹجالالواڅيڀ ڇاألٽضالالبٷ ٽالالب يْالالوػ ٕالاللهٳ ،ڇيڂالالڈه ٱٺجالالٴ"ٕ ،صالالټ رڈ٥الالل

 - 1ساظع (يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ 123 ، 125 /ـ  ،131يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
( - 2يٍ انًُارض انشفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ ،133 /يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
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ث٦ٲبة اهلل ئٿ أ٥وٗ ٥ڀ ځٖيؾزڄ ،ڇفالزټ هٍالبٹزڄ ثبٹالل٥بء ٹالڄ ثبٹچلايالخ ،ڇيچاللي ثالڄ ٱڈٽالڄ ٭يٮالڈى
ثأعڈهڅټ عپي٦بًٔ.

َرائج انثحس
ث٦الل څالالنڃ اٹٺپؾالالخ اٹَالالوي٦خ ٥الالڀ األځالاللٹٌ ،ڇئٹٲالالبء اٹٚالالڈء ٥ٺالالل هٍالالبٹزي اٹواڅالالت ڇاٹٲبٙالالي أثالالي
اٹڈٹيل اٹجبعي ،رڈٕٺذ ئٹل اٹڂزبئظ اٹزبٹيخ:
ٔ ـ ئٿ أعڈاء اٹزَبٽؼ ٽ ٤ارفو ٭ي اٹجالك اإلٍالٽيخ ،ڇ٭ي األځاللٹٌ فبٕالخ ،ٵبځالذ ٱبئپالخ ٥ٺالل
أٌٍ ٥ٲليخ ڇ٭ٶويخ ،ڇٹټ رٶڀ ځبث٦خ ٥ڀ ٽٖٺؾخ بځيخ.
ٕـ أعڈاء اٹزَبٽؼ ٭ي األځلٹٌ فٺٰ أعڈاء ٽڂبٍجخ ٹٺؾڈاه ٽ ٤ارفو ٭ي األځلٹٌ.
ٖ ـ اٹؾڈاه ٽ ٤ارفو ٭ي األځلٹٌ أكډ ئٹل اڅزپبٻ ٥ٺپبء اٹپَٺپيڀ ث٦ٺټ ٽٲبهځخ األكيبٿ ،ڇي٦زجو
٥ٺپبء اٹپَپٺيڀ ٽإٍَڈا ڇهڇاك څنا اٹ٦ٺټ.
ٗ ـ أ١چود هٍبٹخ هاڅت ٭وځَب عچالً ٽٞجٲبً ثبإلٍالٻ ،ڇعچالً ث٦ٺالټ اٹپڂالب١وح ،ڇثيڂپالب أ١چالود
هٍبٹخ اٹٲبٙي أثي اٹڈٹيل اٹجبعي ٝڈٷ ثب ٣اٹپَٺپيڀ ثپ٦و٭خ اٹڂٖواځيخ ،ڇٽ٦زٲلارچب ،ڇٽ٦زٲل ٵٸ
٭وٱخ ،ڇأ١چود رپوٍچټ ٭ي ٥ٺټ اٹپڂب١وح ڇاٹپؾبعبح .



 - 1ساظع (يٍ انًُارض ان شفٛعح نهذعٕج إنٗ اإلعالو ت ٍٛغٛش انًغهً ٍٛظٕاب انماض ٙأت ٙانٕنٛذ انثاظ ٙعهٗ سعانح ساْة فشَغا إنٗ
انًغهً )ٍٛيؽًذ عثذ اهلل انؾشلأ٘ :ؿ 132 /ـ  ،133يمال ضًٍ يعهح (ْزِ عثٛه. )ٙ
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انًصادر ٔانًزاجع
ـ أجُحح انًكز انص ش ح ٔخٕافيٓ ا انرثشيز ـ االسرش زاق ـ االس رعًار دراس ح ٔذحهي م ٔذٕجي ّ
٥جل اٹؾپڀ ؽَڀ ؽجڂٶخ اٹپيلاځي . 1 ٛ ،ـ كٽْٰ  :كاه اٹٲٺټ ٕٔٗٓ ،څـ ٕٓٓٓ /ٻ .
ـ األَذنس في َٓايح انًزاتطيٍ ٔيسرٓم انًٕحذيٍ ٖ٥پذ ٥جالل اٹٺٞيال ٬كځاللُ ،ثيالوڇد :كاه
اٹ٪وة اإلٍالٽئ111 ،ٔٛ ،ٻ.
ـ تحٕز في يمارَح األدياٌ ٽؾپل ٥جل اهلل اٹْوٱبڇي ،اٹٲبڅوح :كاه اٹٮٶو اٹ٦وثئٕٗٓ ،څـ
ٕٓٓٓ/ٻ.
ـ اتٍ سيذٌٔ ّڈٱي ٙي ،٬اٹٲبڅوح :كاه اٹپ٦بهٔ1ٖ٘ ،٫ٻ.
ـ ذاريخ أسثاَيا اإلس ييح يٍ انفرح إنٗ سمٕط انخ فح انمزطثيح ٹيٮالي ثوڇ٭ڂَالبٷ ،روعپالڄ ئٹالل
األٍالالجبځيخ ئٽيالالٸ عبهصيالالب عڈٽالالش ،روعپالالڄ ئٹالالل اٹ٦وثيالالخ ٥ٺالالي ٥جالالل اٹالالوؤڇ ٫اٹجپجالالي٥ ،ٺالالي ئثالالواڅيټ
اٹپڂالالڈ٭ي ،اٹَالاليل ٥جالالل اٹ٢الالبڅو ٥جالالل اهلل ،ٽواع٦الالخ ٕالالالػ ٭ٚالالٸ ،اٹپغٺالالٌ األ٥ٺالالل ٹٺضٲب٭الالخ،ٖٛ،
ٕٓٓٓٻ.
ـ ذ اريخ انفك ز األَذنس ي ثبٹڂضيالالب ،روعپالالخ ؽَالاليڀ ٽالالإځٌ ،اٹٲالالبڅوح :ٽٶزجالالخ اٹڂچٚالالخ اٹپٖالالويخ،
٘٘ٔ1ٻ .
ـ درء ذعارض انعمم يع انُمم رٲالي اٹالليڀ أؽپالل ثالڀ ٥جاللاٹؾٺيټ ثالڀ ريپيالخ ،رؾٲيالٰ ٽؾپالل هّالبك
ٍبٹټ ،اٹويبٗ :عبٽ٦خ اإلٽبٻ ٽؾپل ثڀ ٍ٦ڈك اإلٍالٽيخٖٔ11 ،ٔٛ ،څـ ٔ121 /ٻ .

ـ انسجم انعهًي نُذٔج األَذنس لزٌٔ لزٌٔ يٍ انرمهثاخ ٔانعطاءاخ ٹغڂخ اٹزؾويو ٥جل اهلل ثالڀ
٥ٺي اٹييلاٿ ،ڇؽپل ثڀ ٕبٹؼ اٹَؾيجبځي ،ڇ٥جل اٹ٪ٮڈه ثالڀ ئٍالپب٥يٸ هڇىي،ڇٕالبٹؼ ثالڀ ٽؾپالل
اٹَڂيلي،ڇ٥جل ثڀ ئثالواڅيټ اٹ٦پيالو ،اٹويالبٗ :ٽٞجڈ٥البد ٽٶزجالخ اٹپٺالٴ ٥جالل اٹ٦ييالي اٹ٦بٽالخ،ٔٛ ،
ٔٗٔ2څـٔ11ٙ /ٻ .
ـ
ـ شًس انعزب ذس طع عه ٗ انب زب أش ز انحض ارج انعزتي ح ف ي أٔرت ح ىي٪ويالل څڈځٶالڄ ،روعپالخ
٭بهڇٯ ثيٚڈٿ ،ڇٵپالبٷ كٍالڈٱي ،هاع٦الڄ ڇڇٙال ٤ؽڈاّاليڄ ٽالبهڇٿ ٥يَالل اٹالڈهي ،ثيالوڇد :كاه
اٹغيٸ ،ڇكاه ار٭بٯ اٹغليليخ ٖٔٗٔ /ٕٛ ،څـ ٔ11ٖ /ٻ .
ـ غيز انًسهًيٍ ف ي انًجرً ع اإلس يي يڈٍال ٬اٹٲوٙالبڇي ،ثيالوڇد :ٽإٍَالخ اٹوٍالبٹخ،ٙٛ ،
٘ٔٗٔڅـ ٔ11ٗ /ٻ .
ـ فجز األَذنس دراسح في ذاريخ األَذنس يٍ انف رح اإلس يي إن ٗ لي او انذٔن ح األيٕي ح ؽَالڀ
ٽإځٌ ،ثيوڇد :اٹٖ٦و اٹؾليش ٹٺڂْو ڇاٹزڈىي ،٤ڇكاه اٹپڂبڅٸ ٕٖٔٗ ،ٔٛ ،ـ ٕٕٓٓٻ .
ـ فضم انحضارج اإلس ييح انعزتيح عهٗ انعهٕو ىٵويب څبّټ ىٵويب ،اٹٲبڅوح :ك.ٿٔ12ٓ ،ٻ.
ـ انًعي ار انًع زب ٔانج ايع انًب زب ي ٍ فر أٖ عهً اء إفزيمي ا ٔاألَ ذنس ٔانًب زب أؽپالل ثالڀ
يؾيالالل اٹڈځْويَالالي ،فوعالالڄ عپب٥الالخ ٽالالڀ اٹ٦ٺپالالبء ثاّالالوا ٫ٽؾپالالل ؽغالالي ،ثيالالوڇد :كاه اٹ٪الالوة
اإلٍالٽئٗٓٔ ،څـٔ11ٔ /ٻ .
ـ ْذِ سثيهي ٽغٺخ ٍڂڈيخ ٽزقٖٖخ يٖلهڅب اٹپ٦چل اٹ٦البٹي ٹٺالل٥ڈح اإلٍالالٽيخ ،عبٽ٦الخ اإلٽالبٻ
ٽؾپالل ثالالڀ ٍالال٦ڈك اإلٍالالالٽيخ ،اٹويالبٗ ،أٍالالوح اٹزؾويالالو ٍالال٦ڈك ثالڀ ٽؾپالالل اٹجْالالو ،ڇٽؾپالالل ٥جالالل اهلل
اٹْوٱبڇي ،اٹ٦لك اٹَبكًٔٗٓٗ ،څـ ٔ11ٗ/ٻ.
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