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 كلمة الناشر

 ايسسِٝ ايسمحٔ اهلل بطِ

 قُد ع٢ً ٚايطالّ ٚايصال٠ ايعاملني، زب هلل اؿُد

ايرٜٔ أذٖب اهلل عِٓٗ ايسدظ ٚطٗسِٖ  ايطاٖسٜٔ ٚآي٘

 تطٗريا، ٚيع١ٓ اهلل ع٢ً أعدا٥ِٗ أمجعني.

يًُطادد ٚاؿطٝٓات دٚز بايؼ األ١ُٖٝ ٚايتأثري يف  ّٕإ

ٚتٛع١ٝ اإلْطإ، ٚأخدٙ إىل  اإلزغاد ٚايتٛدٝ٘ايٛعغ ٚ

 ايتكدّ يف مجٝع فاالت اؿٝا٠.

 عػس٠ ْصا٥ح قتًٜٛا ع٢ً ٖرا; دا٤ ٖرا ايهتابٚع٢ً 

ُٜكدَٗا اإلَاّ ايساسٌ ملؤضطٞ املطادد  ٚاقرتاسات

ايتػري ضال١َٝ، ٚإسداخ اإلٓٗط١ ايٚاؿطٝٓٝات; يتشكٝل 

 .إىل ايجكاف١ ايط١ًُٝ َٔ آٍ قُد عًِٝٗ ايطالّ
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 املقدمة

 ايسسِٝ ايسمحٔ اهلل بطِ

 قُد ع٢ً ٚايطالّ ٚايصال٠ ايعاملني، زب هلل اؿُد

 ايطاٖسٜٔ ٚآي٘

ِّ ٚاؿطٝٓٝات املطادد تأضٝظ ١َُٗ قادٚا ايرٜٔ  ث

 إْٞ ٚحنٖٛا، ٚاملساثٞ ايصًٛات َٔ ٜال٥ُٗا مبا إغػاهلا

 .باألصابع ٜعدٕٚ ايرٜٔ( األبطاٍ) َٔ أعدِٖ

 ػد ال ْوفإ ديٌٝ، إىل حيتاز فال باألصابع، عدِٖ أَا

 آالف عػس٠ نٌ يف أسٝاْا بٌ إْطإ، أيف نٌ يف

 بٗرٙ قاَٛا أفساد بطع١ أٚ ،ٚاسدًا إْطاْا إال إْطإ،

 (.املُتٓع ايطٌٗ) امل١ُٗ

 تٗذِ ٚقد ْٚاضًٛا، نافشٛا فألِْٗ أبطاٍ، أِْٗ ٚأَا

 غسض أٚ دٌٗ عٔ ايتٗذِ، أيٛإ مبدتًف اؾٗاٍ عًِٝٗ

 ضبٌٝ يف ذيو نٌ ٚاستطبٛا داٖدٚا يهِٓٗ سطد أٚ

 .ضبشاْ٘ اهلل
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 َٓ٘ أطًب ضٓٛات عػس قبٌ ٚشٜسًا قابًت( غدصًٝا) ٚإْٞ

 َس٠ يًشُري قاًل َس٠ سسادًا دعٌ ـ َطذد أزض إزداع

 املطذد١ٜ. سايت٘ إىل ْسدع٘ إٔ ألدٌ ٚذيو ـ أخس٣

 فكإْٛ ايطًب، يف تبايػٛا ال: فُ٘ مب٤ٌ ايٛشٜس، فكاٍ

 ٜطُح ال أْ٘ ست٢ املطادد، إىل بايٓطب١ قاضٞ ايبالد

 بإعطا٤ ٜطُح بُٝٓا ،فاًْا يًُطذد أزض بإعطا٤

 (.يألٚبسا) فاًْا األزض

     نرب؟ أّ ذاى َكاي٘ يف ايٛشٜس صدم ٌٖ أعًِ ال ٚإْٞ

 ايػدٜد٠ املكا١َٚ ٜعهظ نإ ـ ساٍ نٌ ع٢ً يهٓ٘ ـ

 .-املطذد ْفظ أزض ع٢ً ست٢ املطادد بٓا٤ َٔ

 ؽصٝص ;زمس١ٝ دسٜد٠ يف قسأت َس٠ ذات أْٞ نُا

 27 َبًؼ( إضال١َٝ سه١َٛ أْٗا تدعٞ ناْت) سه١َٛ

 نٌ يف املدتًط١ املطابح بٓا٤ ألدٌ دٜٓازًا ًَٕٝٛ

 ايهٗسبا٥ٞ ايتٝاز قطعٛا ايٛقت ْفظ ٚيف احملافعات،

 إىل َدٜٔ املطذد إٔ ألدٌ ـ َكدض١ َد١ٜٓ يف ـ َطذد عٔ

 .فكط دْاْري مثا١ْٝ مببًؼ ايهٗسبا٤، إداز٠

 غاٖدتٗا أْا اييت ايكصص ٖرٙ أَجاٍ َٔ ٚعٓدٟ

 نتابًا ملألت مجعت يٛ َا ايجكات َٔ مسعتٗا أٚ بٓفطٞ،

 !أنجس أٚ صفش١ مخطُا١٥ يف
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 أضطٛا ايرٜٔ إٔ ع٢ً نافًٝا ديٝاًل ذيو نٌ أيٝظ

 باألَٛز عُساْٗا قادٚا ثِ ٚاؿطٝٓٝات، املطادد

 يف ٚنّجس ،خريًا اهلل دصاِٖ ،أبطااًل ناْٛا اإلضال١َٝ،

 ع٢ً ذيو َٚا اجملاٖدٜٔ، ثٛاب ٚأثابِٗ أَجاهلِ، املطًُني

 ٚتكدٜس سب نٌ أعُاقٞ َٔ هلِ أنٔ ٚإْٞ بعصٜص، اهلل

 ٚاسرتاَِٗ، مبطاعدتِٗ ايٓاع ـ دا٥ُا ـ ٚأٚصٞ ٚاسرتاّ،

 .دٗٛدِٖ ٚتكدٜس

 ب٢ٓ َطذدا ب٢ٓ َٔ إٔ» ايػسٜف اؿدٜح يف ٚزد ٚقد

 أيف أزبعني َطري٠ اؾ١ٓ يف َد١ٜٓ غرب بهٌ ي٘ اهلل

 .(1)«عاّ

 إسٝا٤ ألدٌ دعًت إضال١َٝ، دٚز فٗٞ اؿطٝٓٝات، أَا

 سسنتٗا ٚقا٥دٟ فًُؤضطٝٗا ٚايفط١ًٝ، اإلضالّ

 َٔ»: ايػسٜف اؿدٜح يف املرنٛز ايجٛاب اإلصالس١ٝ

 نُا (2)«بٗا عٌُ َٔ ٚأدس أدسٖا فً٘ سط١ٓ ض١ٓ ضٔ

 اهلل زسِ»: ايػسٜف اؿدٜح يف ايٛازد٠ ايسمح١ تػًُِٗ

 اؿافعني) شَس٠ يف داخًٕٛ أِْٗ نُا (3)«أَسْا أسٝا َٔ

                                                           

 .10، باب6، اؿدٜح657، ص4زادع داَع أسادٜح ايػٝع١، ز (1)

 .1، ح3، باب5/11ايهايف  (2)

 .1، ح10، باب8/410ٚضا٥ٌ ايػٝع١  (3)
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( املٓهس عٔ ايٓاٖني) ٚ( باملعسٚف اآلَسٜٔ)ٚ( اهلل ؿدٚد

 (.ٚايتك٣ٛ ايرب ع٢ً املعاْٚني)ٚ( يًذاٌٖ املسغدٜٔ)ٚ

 اإلنجاز اـري، أٌٖ ٜٗتِ إٔ ،ددًا احملبر َٔ أز٣ ٚإْٞ

 َؤضطٝٗا َع ٚاملعا١ْٚ ٚاؿطٝٓٝات، املطادد بٓا٤ َٔ

 .عِٓٗ ٚايدفاع ٚايتػذٝع باملاٍ ٚأصشابٗا،

 فكد( اؿطٝٓٝات ٚ املطادد زضاي١) ايهتاب ٖرا أَا

 ٖاتني َٔ ْطتفٝدٙ إٔ ميهٔ َا بٝإ ألدٌ نتبت٘

 تعُِٝ ألدٌ( ٚاؿطٝٓٝات املطادد) ;اهلا٥ًتني ايطاقتني

 ٕٚايعٌُ; فإ ٚايعًِ ٚايتك٣ٛ ايفط١ًٝ ٚ ٚاإلميإ اإلضالّ

 املطت٣ٛ دٕٚ ايعع١ُٝ، ايطاق١ ٖرٙ َٔ املطتفاد املكداز

 إىل بايٓطب١ َٓٗا املطتفاد املكداز ٜعد ال زمبا بٌ ،غايبًا

 .دص٤ َا١٥ َٔ دص٤ًا ست٢ املٌُٗ، املكداز

 املُهٔ ايكدز الضتفاد٠ ايهايف، االٖتُاّ ايالشّ فُٔ

 يألدٝاٍ ايطعٝد٠ اؿٝا٠ يبٓا٤ املع١ٜٛٓ، ايطاق١ ٖرٙ َٔ

 .ٚاآلخس٠ ايدْٝا غري يٝٓعُٛا ايصاعد٠،

 ايصعب، باألَس يٝظ ايهتاب ٖرا يف ْرنسٙ َا إٕ ثِ

 يف تػهًت فإذا ;ايٛعٞ ٚاْتػس اؾٗٛد، تعافست إذا

 ع٢ً أفساد ثالث١ َٔ َه١ْٛ ؾ١ٓ سط١ٝٓٝ أٚ َطذد نٌ

 املطذد َتٛيٞ عٔ عباز٠ ايجالث١ نإ ٚيٛ تكدٜس، أقٌ
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 أدا٤ ألَهٔ ٚأصدقا٥٘، أقسبا٥٘ َٔ ْٚفسٜٔ ٚاؿط١ٝٓٝ

 (.ايسضاي١) ٖرٙ

 ٚاؿط١ٝٓٝ، املطذد زضاي١ بعض ٖٛ ذنسْاٙ َا إٕ ثِ

 .يًعسٚف زعا١ٜ عًٝ٘ ٚاقتصسْا

 املٛفل ٖٚٛ زضاٙ، فٝ٘ ملا اؾُٝع ٜٛفل إٔ املطؤٍٚ ٚاهلل

 .املطتعإ

  

 ايهٜٛت -املكدض١  نسبال٤                                                       

 ايػرياشٟ بٔ َٗدٟ اؿطٝين قُد
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 (1) 
 صالة اجلماعة

 ًٜصّ ٚاؿطٝٓٝات اؾُاع١، يصال٠ َٛضٛع١ املطادد

 ن١ُٝ املِٗ ٚيٝظ ،أٜطًا اؾ١ٗ ٖرٙ يف َٓٗا االضتفاد٠

 األععِ ايسضٍٛ أيٝظ ثالث١، أِْٗ يٓفسض املأََٛني

 بٓفط٘ اؾُاع١ صًٛات٘ بد٤ ٚضًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ص٢ً

 ايتشكت ثِ ايطالّ عًٝ٘ املؤَٓني أَري ٚاإلَاّ ايهسمي١

 دعفس ثِ ايطالّ، عًٝٗا املؤَٓني أّ خدجي١ ايطٝد٠ بِٗ

 قسٜؼ َؤَٔ ايععِٝ ٚايدٙ َٔ بأَس ايطالّ، عًٝ٘ ايطٝاز

 األٚقات يف اؾُاع١ ٚبإقا١َ ايطالّ عًٝ٘( طايب أبٞ)

 ٚاؿط١ٝٓٝ، املطذد يف( ٚاملػسب ايعٗس ٚ ايصبح) ايجالث١

 خد١َ ٚضتني ٚمخطًا أيفًا أدت قد ايطاق١ ٖرٙ تهٕٛ

( ْفسإ املأَّٛ إٔ فسض يٛ) ض١ٓ، نٌ يف إضال١َٝ

 ٚصال٠ ٚاألضش٢، ايفطس َٜٛٞ صال٠ ذيو إىل ٜٚطاف

 ذيو نٌ اآلٜات ٚصًٛات ـ إيٝٗا استٝر إٕ ـ االضتطكا٤

 املطتشب١ ٚايصًٛات املبازى زَطإ غٗس ْٚٛافٌ مجاع١،

 األذإ ذيو ع٢ً ٜٚطاف ،(فساد٣) اـاص١ األٚقات يف
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 غٗس أضشاز يف( املٓادا٠) ٚنريو ايجالث١، األٚقات يف

 ذيو نٌ ٜكسب مما ٚاألعٝاد اؾُع، يٝايٞ ٚيف زَطإ،

 .إضال١َٝ خد١َ( 3250) َٔ

 ػعٌ إٔ أزتأٟ إْٞ املٓاضب١، بٗرٙ ْرنس إٔ بأع ٚال

 األب١ٝٓ َٔ ايعًٝا ايطٛابل يف ٚاؿطٝٓٝات املطادد

 ٚغاز٠ ناملٓاز٠، ـ َٓٗا عًِ جيعٌ إٔ أٚ املستفع١،

 األب١ٝٓ، طٛابل أع٢ً يف ـ َجال األمحس نايعًِ يًشط١ٝٓٝ

 أب١ٝٓ َٔ أخفض اؿط١ٝٓٝ أٚ املطذد ٜهٕٛ ال ست٢

: تعاىل اهلل قاٍ. أغب٘ َٚا ٚايدٚا٥س، ٚايبٓٛى ايطهٔ

 بعض يف ذنسْا ٚقد (1)«...تسفع إٔ اهلل أذٕ بٝٛت يف»

 ايصٛزٟ ٜػٌُ بإطالق٘( تسفع) إٔ ايفك١ٝٗ نتبٓا

 .ٚاملعٟٓٛ

 اييت ايػعا٥س عٔ ٜعًٔ إٔ احملبر َٔ إٔ أز٣ أْٞ نُا

 ٚضا٥ٌ كتًف يف اؿطٝٓٝات، ٚ املطادد يف تكاّ

 :تعاىل اهلل قاٍ ذيو، نٌ يف َٛدٛد املٓاط ٕفإ اإلعالّ،

 .(2)«...باؿر ايٓاع يف ٚأذٕ»

                                                           

 .37ضٛز٠ ايٓٛز: (1)

 .28:اؿرضٛز٠  (2)
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 أزاد إذا ٚضًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ نإ ٚقد

 ايػ٤ٞ، بريو ايٓاع يف فٓاد٣ َٓادٜ٘ أَس غ٤ٞ إعالّ

 :بكٛي٘ ٚيدٙ ايطالّ عًٝ٘ املؤَٓني أَري اإلَاّ أٚص٢ ٚقد

 املعًّٛ َٚٔ( أزبابٗا بآداب فعاغس بًد٠ يف نٓت إذا بين)

 .اإلعالّ ٚضا٥ٌ يف اإلعالٕ( ايعصس ٖرا أزباب آداب) إٔ
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 (2) 
 الوعظ والرثاء

 ٚاملطادد ٚاإلزغاد، ٚايٛعغ يًسثا٤ َٛضٛع١ اؿطٝٓٝات

 زضٍٛ زث٢ ٚقد ،أٜطًا اؾ١ٗ ٖرٙ يف َٓٗا االضتفاد٠ ًٜصّ

 أبٞ بٔ دعفس) املطذد يف ٚضًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل

 ايصٖسا٤ فاط١ُ ٚزثت املٓرب، فٛم َٔ ايطالّ عًٝ٘( طايب

 ٚضًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايسضٍٛ سذس٠ يف ايطالّ عًٝٗا

 :املػٗٛز غعسٖا يف أباٖا، املطذد يف

ِّ َٔ ع٢ً َاذا  غٛايٝا ايصَإ َََد٣ ٜػِ ال إٔ ... أمحد ُتسَب١َ َغ

 (1)يٝايٝا صسٕ األٜاّ ع٢ً صبت ... أْٗا ٛي َصا٥ٌب ٞعً صبت

 زضٍٛ قرب عٓد ايطالّ عًٝ٘ اؿطني اإلَاّ ايبػري ٚزث٢

 :املػٗٛز غعسٙ يف ٚضًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل

 (2)َدزازا فادَعٞ اؿطني قتـــٌ ... بٗا يهـِ َـكاّ ال ٜجسب أٌٖ ٜا

                                                           

 .404عٛامل فاط١ُ ايصٖسا٤ عًٝٗا ايطالّ، ص (1)

 .3، ايباب2/147عاز األْٛاز،  (2)
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 نإ بٌ ايطالّ عًٝ٘ ايطذاد اإلَاّ عًٝ٘ ٜٓهس ٚمل

 .ايطالّ عًٝ٘ ايطذاد اإلَاّ بأَس ايسثا٤

 ص٢ً ايسضٍٛ دأب نإ فكد املطادد، يف ايٛعغ أَا

 فاملطادد إذٕ ـ ايهساّ ٚآي٘ اإلَاّ ٚ ٚضًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل

 يًسثا٤ ايطبٝعٞ املٛضع أُْٗا يف تػرتنإ ٚاؿطٝٓٝات

 .ٚاإلزغاد ٚايٛعغ

 ٚيٛ ايصــــال٠ بعد ٚعغ اؾُاع١، إَاّ ٕأ فسضٓا فإذا

 خالٍ اجملُٛع نإ ايجالث١ األٚقات يف دقا٥ل، مخظ

 يف ايسثا٤ فًظ عكد ٚيٛ إضال١َٝ، خد١َ( 1065) ض١ٓ

 .إضال١َٝ خد١َ( 355) نإ ي١ًٝ نٌ اؿط١ٝٓٝ

 ٚفاط١ُ ٚضًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ص٢ً يًٓيب اجملًظ عكد ٚيٛ

 عًِٝٗ األ١ُ٥ َٔ عػس ٚأسد ايطالّ عًٝٗا ايصٖسا٤

 ثالث١ َِٓٗ ٚاسد نٌ يسثا٤ اضتػٗدٚا، ايرٜٔ ايطالّ

 .خد١َ( 39) نإ غٗادتِٗ ذنس٣ يف أٜاّ

 غٗس أٜاّ يف ٚايسثا٤ ٚاإلزغاد ايٛعغ فًظ عكد ٚيٛ

 نإ ٚصفس قسّ غٗسٟ أٜاّ ٚيف املبازى، زَطإ

 يف إضال١َٝ خد١َ( 1547) اجملُٛع فٝهٕٛ خد١َ( 88)

 .ض١ٓ نٌ
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 ايصٛت١ٝ باملهربات فٗص٠ اؿطٝٓٝات تهٕٛ إٔ ٚايالشّ

 .اـطٝب صٛت اؿاضسٜٔ إلمساع

 بأدٗص٠ َصٚد٠ اؿطٝٓٝات تهٕٛ إٔ ايالشّ إٔ نُا

 اجملايظ ٚتهجري يتطذٌٝ ٚاملس٥ٞ ايصٛتٞ ايتطذٌٝ

 اجملتُع ع٢ً ـ بجُٔ أٚ فاًْا ـ بجٗا ٚإعاد٠ ٚاحملاضسات

 .ٚقٌ بٝت نٌ يف ٚايسثا٤ اإلزغاد يٝعِ

 باألدٗص٠ َصٚد٠ اؿطٝٓٝات تهٕٛ إٔ أقرتح ٚإْٞ

 ناف١ إىل ٚاضش١ اـطٝب صٛز٠ يتٓكٌ اؿدٜج١

 صاالت أٚ طٛابل ذات اؿط١ٝٓٝ ناْت إذا املطتُعني،

 .أصاًل اـطٝب اؿطاز بعض ٜس٣ ال عٝح أغب٘ َا أٚ
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  (3) 
 املكتبة

: ضبشاْ٘ اهلل قاٍ فكد ٚايعًِ، اإلميإ ألدٌ دا٤ اإلضالّ

 ايعًِ أٚتٛا ٚايرٜٔ َٓهِ آَٓٛا ايرٜٔ اهلل ٜسفع»

 .(1)«دزدات

 ضٛف فإْهِ بهتبهِ استفعٛا»: اؿدٜح ٚيف

 .(2)«إيٝٗا ؼتادٕٛ

 إال عًُ٘ اْكطع آدّ ابٔ َات إذا»: املػٗٛز اؿدٜح ٚيف

 ٚصدق١ ي٘، ٜدعٛ صاحل ٚٚيد ب٘، ٜٓتفع عًِ ثالخ، َٔ

 .(3)«داز١ٜ

 دَا٤ َٔ أفطٌ ايعًُا٤ َداد»: آخس سدٜح ٚيف

 .(4)«ايػٗدا٤

                                                           

 .11اجملادي١: ضٛز٠ (1)

 .2/152عاز األْٛاز،  (2)

 .239، اؿدٜح 46ْٗر ايفصاس١، ص (3)

 .29، ح176، ب265، ص4ايفكٝ٘، زَجً٘ يف َٔ ال حيطسٙ  (4)
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 املطادد تصٚد إٔ ًٜصّ اؿكٝك١، ٖرٙ َٔ فاْطالقًا

 يف ٕفإ ايٓاع، َطايع١ ألدٌ( املهتبات) بـ ٚاؿطٝٓٝات

 شادت ٚنًُا يًُذتُع، ايجكايف يًُطت٣ٛ تسفٝعًا ذيو

 ـ تًكا٥ٝا ـ ايجكاف١ ع٢ً ايٓاع إقباٍ شاد ايبًد، َهتبات

 ايدْٝا خري ٕفإ ٚايدْٟٝٛ، ايدٜين املطت٣ٛ ٜستفع ٚبريو

 .اؾٌٗ يف ٚاآلخس٠ ايدْٝا غس إٔ نُا ايعًِ، يف ٚاآلخس٠

 إٔ ;أصدقا٥ٞ ع٢ً اقرتست فكد اؿكٝك١، ٖرٙ ع٢ً ٚبٓا٤

 ش١ٜٓ، فإْٗا َهتب١، َِٓٗ ٚاسد نٌ داز يف تهٕٛ

 غسا٤ إٔ سٝح يًجكاف١، ٚخد١َ ايعًِ، ع٢ً ٚتػذٝع

 ٚغريٖا ٚاملطابع، ايٓػس، ٚدٚز املؤيف، ٜػذع ايهتب

 .ايجكاف١ أدٗص٠ َٔ

 َٔ ٜتُهٔ خادّ ٚاؿط١ٝٓٝ املطذد يف نإ إذا.. ثِ

 إٔ األفطٌ نإ إلدازتٗا، إْطإ دعٌ أٚ املهتب١، إداز٠

 سدد ٚإال ،ْٚٗازًا يٝاًل ايٓاع، ٜكع١ َد٠ املهتب١ تفتح

 ّٜٛ نٌ يف ايكسا٠٤، ٜال٥ِ خاص ٚقت املهتب١ يفتح

 .أنجس أٚ ضاعتني

 ايهتب، إعاز٠ املهتب١ قإْٛ َٔ ٜهٕٛ إٔ ًٜٚصّ

 ألدٌ ايتصٜٛس، ظٗاش ـ أَهٔ إٕ ـ املهتب١ ٚتصٜٚد

 .ايسا٥د ٜسٜدٙ نتاب أٟ عٔ ايصٛز٠ ايتكاط
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 ايعطٌ أٜاّ باضتجٓا٤ ض١ٓ نٌ أبٛابٗا املهتب١ فتشت ٚإذا

 خد١َ( 330) ذيو يف نإ ـ ًَٜٛا( 25) ْفسضٗا اييت

 .ض١ٓ نٌ يف إضال١َٝ

 إْطإ نٌ َطايع١ ٚدعًٓا املطايعني عدد أخرْا ٚإذا

  .فأنجس أنجس اـدَات ناْت خد١َ،
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 (4) 
 االحتفاالت

 ٚضًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايسضٍٛ ملٝالد االستفاٍ

 عًِٝٗ عػس ثين اال ٚاأل١ُ٥ ايطالّ عًٝٗا ٚايصٖسا٤

 ٚاـطبا٤ نايعًُا٤ بايتذ١ً ايال٥كني ٚضا٥س ايطالّ

 اإلضالَٝني ايععُا٤ يرنس٣ ٚاالستفاٍ ٚاحملطٓني

 نايسضٞ ٚاملؤضطني ٚاملهتػفني نايفاؼني

 .ضسِٖ قدع ٚاؿًٞ ٚايطٛضٞ

 ايعتبات شا٥سٟ اضتكباٍ أٚ ساز تٛدٜع أٚ يصفاف ٚاالستفاٍ

 ٚالد٠ أٚ ختإ أٚ املكدض١

 هلا ايطبٝعٞ املهإ االستفاالت، ٖرٙ نٌ أغب٘ َا أٚ

 عٌُ) ٖٛ إَا االستفاٍ ٕفإ (1)ٚاؿطٝٓٝات املطادد

 عًٝ٘ اهلل ص٢ً يكٛي٘ َصداقًا نإ إذا َا َجٌ( إضالَٞ

 عٌُ) ألدٌ استفاٍ أٚ (2)«يفسسٓا ٜفسسٕٛ»: ٚضًِ ٚآي٘

 ٚنٌ ٚحنُٖٛا، ٚايصا٥س باؿاز ناالستفاٍ( إضالَٞ

                                                           

 بػسط عدّ ايتٗتو. (1)

 .16، ح66، باب10/397ٚضا٥ٌ ايػٝع١،   (2)
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 اهلل بٝٛت ايطبٝعٞ َٛضعٗا اإلضال١َٝ، األعُاٍ

 .- ناؿطٝٓٝات ـ أٚيٝا٥٘ ٚبٝٛت ضبشاْ٘،

( 12) ٚايجايح( 4) ٚايجاْٞ( 14) أٍٚ إٔ فسضٓا ٚإذا

 غٗس نٌ مبعدٍ( 12) ٚايسابع ٚاســــــد غٗس نٌ مبعدٍ

 خد١َ( 62) ذيو يف نإ( 20) ٚاـاَظ ٚاسد،

 .ض١ٓ نٌ يف إضال١َٝ

 تال٥ِ ْص١ٜٗ، االستفاالت تهٕٛ إٔ ايالشّ َٔ ْعِ

 .ٚاؿط١ٝٓٝ املطذد نسا١َ

 ال إٔ ًٜصّ أغب٘، َٚا ٚاألعٝاد باملٛايٝد االستفاٍ إٔ نُا

 َسبٛط١ تهٕٛ بٌ ايتازٜذ، ذنس ع٢ً َكتصس٠ تهٕٛ

 االستفاٍ ٕفإ يالقتدا٤، قفص٠ اؿاضس٠، باؿٝا٠

 يف أض٠ٛ ايععِٝ ذيو اؽر إذا ٜفٝد إمنا بايععُا٤

 إمنا ٚايصفاف، ٚايصا٥س باؿاز االستفاٍ إٔ نُا اؿٝا٠،

 املجٌ إىل ايٓاع ٚضٛم اؿٝا٠ يتكدِٜ ضببا نإ إذا ٜٓفع

 .اإلْطا١ْٝ ٚايفطا٥ٌ اإلضال١َٝ

 فايظ ٚنريو االستفاٍ، ٜهٕٛ إٔ املٓاضــب َٚٔ

 تٓتػس ٚإٔ ايــُٓاضب١، بايالفتات َصداْا ٚاإلزغاد، ايسثا٤

 ٚايٓػسات اؿه١ُٝ، ٚايكطع ايال٥ك١، ايصٛز فٝٗا

 ٚايبصس، ايطُع طسٜل عٔ ايٓفظ متأل ست٢ املفـــٝد٠،
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 ايكطع بٛاضط١ ايفط١ًٝ يــٓػس َبعجا االستفاٍ ٜٚهٕٛ

 ٜد، إىل ٜد َـــٔ ٚتتٓاقٌ تبك٢ اييت ٚايصٛز ٚايٓػسات

 .ايجاْٞ ايفصٌ يف تكدّ نُا ايتطذٌٝ إىل باإلضاف١
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  (5) 
 النشرات

 سسٚب٘ إسد٣ يف األضس٣، ببعض ص اهلل زضٍٛ ظفس ملا

 ـ ايهتاب١ ٚ ايكسا٠٤ ٜعسفٕٛ ناْٛا ايرٜٔ ـ األضس٣ خّٝس

 أٚ ضساسِٗ، إطالم قباٍ يف باملاٍ، أْفطِٗ ٜفدٚا إٔ بني

 قباٍ يف ٚايهتاب١، ايكسا٠٤ املطًُني َٔ عػس٠ ٜعًُٛا إٔ

 .ذيو

 ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايسضٍٛ عًِ ايسا٥ع١ اـط٠ٛ ٚبٗرٙ

 عدد قفص ٚيرا ايهتاب١، ٚ ايكسا٠٤ أ١ُٖٝ املطًُني ٚضًِ

 نٌ يف ايبعج١ قبٌ( عػس٠) َٔ ٚنّتاب٘ اـط قّسا٤

 ايسضٍٛ شَٔ يف ـ األيٛف ْكٌ مل إٕ ـ امل٦ات إىل دصٜس٠،

 ٚضًِ. ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ص٢ً

 إىل ايطالّ عًٝ٘ ايسضا اإلَاّ شَإ يف األَس ٚصٌ ست٢

 أزبع١ بِٝٓٗ َٔ نإ( ْٝطابٛز) يف املطتكبًني إٔ

 مما ـ ٚايكسطاع ٚاؿرب ايكًِ حيٌُ عامل أيف ٚعػسٕٚ

 ٜعرب ٚايرٟ ايعصس، ٖرا يف ست٢ َجً٘ إىل ايدْٝا تصٌ مل
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 األَجاٍ ٦َٚات ٖرا، َٔ اْطالقًا ـ ايعًِ بعصس عٓ٘

 .األخس٣

 بايٓػسات ٚاؿطٝٓٝات املطادد تصٚد إٔ األفطٌ فُٔ

 أقٌ ٚال غٗس١ٜ، ْصف أٚ األضبٛع١ٝ، اؾداز١ٜ،

 ؽتص أَه١ٓ أٚ أبٛابٗا ع٢ً تعًل ايػٗس١ٜ، ايٓػسات

 ايد١ٜٝٓ باملعًَٛات ٜٚصٚدٚا املستادٕٚ، يٝكسأٖا بٗا

 .ٚايد١ْٜٛٝ

 ايبشٛخ َٔ غ٤ٞ ع٢ً ايٓػسات تػتٌُ إٔ ايٛاضح َٚٔ

 :يف ٚاملكاالت

 اؿهِٝ، ايكسإٓ ٚتفطري ٚفسٚع٘، ايدٜٔ أصٍٛ ـ 1

 .اإلضالّ ٚتازٜذ

 .ايسذ١ًٜ ٚاألخالم ايفاض١ً، ٚاألخالم ـ 2

; اإلضال١َٝ ايتعايِٝ ٚضا٥س ٚاحملسَات، ٚايٛادبات ـ 3

 ٚاأل١َ اإلضال١َٝ ٚاألخ٠ٛ ٚايتعدد١ٜ ٚايػٛز٣ ناؿس١ٜ

 .ايٛاسد٠

 .ٚاألعٝاد ٚايٛفٝات ناملٛايٝد ٚاملٓاضبات ـ 4

 ٚاأليػاش األض١ً٦ َٔ ايجكايف اؾٛ ًٜطف َا ثِ ـ 5

 .ٚاملطابكات ايعا١َ ٚايتٛدٝٗات

 أضبٛع١ٝ نٓػس٠ ٚتٛشٜعٗا، ايٓػس٠ طبع أَهٔ، إٕ ثِ

 يتهٕٛ ايٓاع، ٚضا٥س ٚاؿط١ٝٓٝ املطذد زٚاد بني



 24....................................................................زضاي١ املطادد ٚاؿطٝٓٝات

   
 

 إٔ فسضٓا فإذا أفطٌ، نإ أعِ، ْٚفعٗا أمت، فا٥دتٗا

 خد١َ( 24) ذيو يف نإ غٗس١ٜ، ْصف ناْت ايٓػس٠

  .ض١ٓ نٌ يف إضال١َٝ
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 (6) 
 الندوات

 تًك٢، اييت احملاضسات عٔ عباز٠ اإلضال١َٝ، ايٓدٚات

 .اإلضالّ دٛاْب َٔ داْب ع٢ً ايط٤ٛ إليكا٤

 فتشض قاضسات، صٛز٠ ع٢ً ايٓدٚات تهٕٛ ٚقد -أ

 يف قاضس٠ أنجس أٚ أسدِٖ ًٜٚكٞ ايػباب، َٔ عد٠

اإلضالَٞ،  ٚاالقتصاد ايدٜٔ إضالَٞ، نأصٍٛ َٛضٛع

 ٚسكٛم اإلضالّ، يف ٚاألضس٠ اإلضال١َٝ، ٚايطٝاض١

 .ٚغريٖا غريٖا ٚايفالح، إىل ايعاٌَ

 ٚأدٛب١، أض١ً٦ صٛز٠ ع٢ً ايٓد٠ٚ تهٕٛ ٚقد-ب

 اإلضال١َٝ، باألَٛز املتعًك١ املطا٥ٌ عٔ سطس َٔ فٝطأٍ

 ٜطتفٝد ٚبأدٛبت٘ ايٓد٠ٚ، يف املٛدٛد ايعامل ٚجيٝب

 .سطس ممٔ ٚغريٙ ايطا٥ٌ

 ايطابكني، األَسٜٔ بني داَع١ ايٓد٠ٚ تهٕٛ ٚقد-ز

 اؿاضسٕٚ ٜطأٍ قاضسات، أٚ قاضس٠ إيكا٤ فبعد

 خًدِٖ يف ٜدٚز َا أٚ احملاضس٠، بتًو املتعًك١ أض٦ًتِٗ

 .ايد١ٜٝٓ األض١ً٦ َٔ
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 َسنص٠، بجكاف١ اجملتُع تجكف أْٗا ايٓدٚات ٚفا٥د٠

 ٚتبني دِٜٓٗ، أَٛز عٔ ايطؤاٍ ع٢ً ايٓاع ٚتػذٝع

 .ٚايتذاذب ايتطاؤٍ َٛضع تهٕٛ اييت امل١ُٗ املٛاضٝع

 ايكبٌٝ ٖرا َٔ ْد٠ٚ عكدت أضبٛع نٌ إٔ فسضٓا فإذا

 طبع أَهٔ ٚإذا ْد٠ٚ، مخطني ايط١ٓ يف ايٓدٚات تهٕٛ

 ايتػرٜب بعد ـ نسازٜظ غهٌ ع٢ً ـ ايٓدٚات تًو

 .ٚأعِ أمت ايفا٥د٠ ناْت ٚايتٗرٜب

 ايدٚز١ٜ ايهسِٜ ايكسإٓ بكسا٠٤ ايٓد٠ٚ تبدأ إٔ ٚاألفطٌ

 عامل إغساف ؼت أنجس أٚ آ١ٜ سطس َٔ نٌ ٜكسأ

 .بايكسا٠٤

 ابتدا٤ يف ـ ايدٚزٟ ـ ايكسإٓ جيعٌ إٔ األفطٌ َٔ أْ٘ نُا

 األٚضاط، كتًف يف ايكسإٓ يٝعِ ٚفًظ، سف١ً نٌ

 .ٚبسن١ ْٛز ايكسإٓ فإ

 ايرتب١ٜٛ، نايدٚز٠ ايٓدٚات، تهٕٛ إٔ األفطٌ َٚٔ

 احملاضسات إيكا٤ ٚنٝف١ٝ اـطاب١ ايػباب تعًِٝ ألدٌ

 ايٓد٠ٚ تهٕٛ ست٢ املكاالت،، ٚنتاب١ ايتأيٝف ٚنٝف١ٝ

 طٍٛ ع٢ً ـ فكط احملاضس ع٢ً َكتصس٠ عك١ُٝ ال تٛيٝد١ٜ

 .اـط
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 (7) 
 الدعاء والزيارة

 ايدعا٤ ألدٌ األَانٔ أفطٌ َٔ ٚاؿطٝٓٝات، املطادد

 .املهرب٠ يف فٝكسأ ٚايصٜاز٠

 ـ ايصباح ـ دعا٤ ّٜٛ نٌ

 ـ مجع١ ي١ًٝ نٌ ـ نٌُٝ ٚدعا٤

 ـ مجع١ صباح نٌ ـ ايٓدب١ ٚدعا٤

 ـ مجع١ عصس نٌ ـ ايطُات ٚدعا٤

 ندعا٤ اـاص١، األٚقات يف املٓاضب١، األدع١ٝ ٚنرا

 يف ايطشس ٚدعا٤ زَطإ، غٗس يٝايٞ أٍٚ يف االفتتاح

 ٚايعٝد، عسف١ ٚأدع١ٝ أٜاَ٘، يف ايٓٗاز ٚأدع١ٝ أضشازٙ،

 .املٓاضب١ ٚايًٝايٞ األٜاّ يف أغبٗٗا َٚا

 األٚقات يف ايٛازد٠، ايصٜازات تكسأ إٔ األفطٌ إٔ نُا

 عًٝ٘ املؤَٓني أَري يإلَاّ ايػدٜس نصٜاز٠ املٓاضب١

 ايطالّ عًٝ٘ اؿطني يإلَاّ عاغٛزا٤ ٚشٜاز٠ ،(1)ايطالّ

 .املدصٛص١ ايصٜازات َٔ غريُٖا إىل

                                                           

 َٔ ذٟ اؿذ١. 18يف ّٜٛ ايػدٜس  (1)
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 فٗٛ ٚايدعا٤، ايصٜاز٠ قسا٠٤ سني ايٓاع مجع أَهٔ ٚإ

( 700) تكسٜبا ايط١ٓ يف تهٕٛ األَٛز ٖٚرٙ أفطٌ،

 ٚايطُات( 50) ٚنٌُٝ( 355) ايصباح إضال١َٝ، خد١َ

 ٚضا٥س( 90) زَطإ غٗس ٚأدع١ٝ( 50) ٚايٓدب١( 50)

 .ٜصٜد أٚ( 100) ٚايصٜازات األدع١ٝ

 األٚقات يف املٓاضب١، األدع١ٝ قسا٠٤ األفطٌ َٔ إٔ نُا

 ٚضًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايسضٍٛ نأدع١ٝ املُه١ٓ،

 أدع١ٝ ٚخاص١ ايطالّ، عًِٝٗ ايطاٖسٜٔ األ١ُ٥ ٚأدع١ٝ

 (.ايطذاد١ٜ ايصشٝف١)

 األصٍٛ تعًِ َتها١ًَ َدزض١ ٚايصٜاز٠ ايدعا٤ فإ

 اـػٛع َٔ دٛ إضفا٤ َع اآلداب، ٚ ٚاألخالم ٚايفسٚع

 .تعًُٝا نْٛٗا دٓب إىل تسب١ٝ تهٕٛ مما ٚاالضتها١ْ،
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 (8) 
 الدرس والتمثول والهوئة

 تٛدد ال ٚأسٝاْا املدازع، إىل ؼتاز ايد١ٜٝٓ ايدزٚع

 أٚ ـ ايهباز املدٕ يف ـ احمل١ً أٚ ايكطس، يف د١ٜٝٓ َدزض١

 تبتعد أٚ يًطالب، تهفٞ ال يهٓٗا د١ٜٝٓ، َدزض١ تٛدد

 .سط١ٝٓٝ أٚ َطذد َٓٗا بايكسب ٜهٕٛ بُٝٓا املٓطك١ عٔ

 املطادد بػؤٕٚ ايكا٥ُني فع٢ً ساٍ أٟ ٚع٢ً

 أبٛابٗا، ٚفتح ايعًِ يطًب ايٓاع تػٜٛل ٚاؿطٝٓٝات

 ٚاملباسج١ ٚايتعًِ يًتعًِٝ ايد١ٜٝٓ، ايعًّٛ يطالب

 .ايعًِ أٌٖ غؤٕٚ َٔ ٚغريٖا ٚايتأيٝف،

 يهٌ ٚيٛ يًدزاض١، ايٓاع ضا٥س تػٜٛل هلِ ٜٓبػٞ نُا

 دِٜٓٗ يف ايعًِ أٌٖ غري ٜٓفع مما ٚاسد دزع ّٜٛ

 ايكسإٓ تفطري) أٚ( ايدٜٔ أصٍٛ) أَجاٍ ٚدْٝاِٖ،

 َا أٚ( ايفك١ٝٗ املطا٥ٌ) أٚ( اإلضالّ تازٜذ) أٚ( ايهسِٜ

 ..ذيو أغب٘
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 طالب َٔ أٚ ايعٛاّ َٔ ٜدزضٕٛ ايرٜٔ نإ ضٛا٤

 املجكفني، ضا٥س أٚ املٛظفني أٚ اؿدٜج١ املدازع

 .ايِٝٗ َٚٔ ٚاحملاَني ٚاألطبا٤ ناملدزضني

 يف ـ أيٛاْٗا مبدتًف ـ اهل٦ٝات عكد ٜٓبػٞ ٚنريو

 َٔ مجاع١ عٔ عباز٠ ٚاهل١٦ٝ اؿطٝٓٝات، ٚ املطادد

 :أَجاٍ ايدْٝا، أٚ ايدٜٔ ٜٓفع ٚاسد ٖدف جيُعِٗ ايٓاع،

 .أَٛزِٖ ٚتطٌٗٝ ايعصاب تصٜٚر ألدٌ( ايصٚاز) ١٦ٖٝ

 .ايفكسا٤ أٚالد اختتإ ألدٌ( االختتإ) ١٦ٖٝٚ

 .ايعاطًني تػػٌٝ ألدٌ( ايتػػٌٝ) ١٦ٖٝٚ

 .احملتادني إقساض ألدٌ( االضتدا١ْ) ١٦ٖٝٚ

 أٚ ايٓاع َػانٌ كتًف سٌ ألدٌ( اإلزغاد) ١٦ٖٝٚ

 إىل ـ َٓٗا اضتعصت َا ٚتطٌٗٝ سًٗا، إىل إزغادِٖ

 .غريٖا

 ..َس٠ َأتٞ ايط١ٓ يف ناْت ايدزاض١ إٔ فسضٓا ٚيٛ

 ٦ٖٝتإ املهإ ٚيف نتب، مخط١ ايط١ٓ يف ٜٚؤيف

 َس٠، غٗس ْصف نٌ يف َُٓٗا ٚاسد٠ نٌ تٓعكدإ

 ض١ٓ نٌ يف ذيو نإ

 .إضال١َٝ خد١َ( 255)
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 (9) 
 التمثول والعرض

 ْػس ميهٔ اييت األَٛز أفطٌ َٔ اإلضال١َٝ، ايتُجًٝٝات

 املجاٍ ففٞ بطببٗا، اإلضالّ

( ايتػبٝ٘) ٖٛ ٖٚرا( نتاب أيف َٔ خري ٚاسد٠ صٛز٠)

 .اإلضالّ عًُا٤ باضتشباب٘ أفت٢ ايرٟ

 أٚ بدز غص٠ٚ نتُجٌٝ تازخيٝا متجٝال ٜهٕٛ قد ٚايتُجٌٝ

 ٜهٕٛ ٚقد أخالقٝا، متجٝال ٜهٕٛ ٚقد نسبال٤، ٚاقع١

 متجٝال ٜهٕٛ ٚقد ٚايصا٥ُني، اؿذاز نتُجٌٝ دٜٓٝا

 .غريٖا أٚ ثكافٝا أٚ صشٝا، أٚ ادتُاعٝا،

 نإ ٚقد ايتُجًٝٝات، َٛاضع أفطٌ َٔ ٚاؿطٝٓٝات

 ٚاؿطٝٓٝات، املطادد يف ٜعسض ايطابل يف( ايػبٝ٘)

 األ١ُ٥ َساقد يف( ايػبٝ٘) ٜعسض اؿاضس، اؿاٍ ٚاىل

 أغب٘ َٚا ايهٛف١ َطذد ٚيف ايطالّ، عًِٝٗ ايطاٖسٜٔ

 .املكدض١ املٛاضع َٔ

 ايٛاقع١ َٚطابك١ ايعٌُ، ْصا١ٖ َساعا٠ ايالشّ يهٔ

 .يألخباز



 32....................................................................زضاي١ املطادد ٚاؿطٝٓٝات

   
 

 إغساف ؼت ـ ايفٔ َٔ ـ ايتُجٌٝ ٜداز إٔ ًٜصّ نُا

 ٚأدًب ايٓفظ، يف أٚقع ايتُجٌٝ يٝهٕٛ فٓاْني،

 .اهلدف إىل ٚأقسب يًُػاعس، إثاز٠ ٚأنجس يالْتباٙ،

 ثالث١ َس٠، غٗسٜٔ نٌ يف ٜعسض ايتُجٌٝ إٔ فسضٓا ٚيٛ

 إضال١َٝ، خد١َ( 18) ذيو نإ أٜاّ، ثالث١ أٚ يٝايٞ،

 .ددا نبري٠ فا٥دتٗا تهٕٛ زمبا

 بٛاضط١ ـ اؾُاٖري ع٢ً ٚعسض٘ ايتُجٌٝ تصٜٛس إٔ نُا

 بايؼ، أثس ي٘ أٜطا املٓاضب١، األٚقات يف ـ ايعازض١

 .َسات( 6) ايط١ٓ يف ٚيٓفسضٗا

 أٚ بٝعا املصٛز٠، ايتُجًٝات بح اؾدٜس، َٔ إٔ نُا

 .ايفا٥د٠ يتتِ فاْا،

 ْطد١( 20) َصٛز٠ متج١ًٝٝ نٌ َٔ بٝع إٔ فسضٓا ٚإذا

 .إضال١َٝ خد١َ( 120) ناْت ض١ٓ نٌ يف

 ٚاملٓاضبات ايػدصٝات سٍٛ تؤيف إٔ املُهٔ َٔ اْ٘ ثِ

 ذات نتب األفالّ، أٚ ايتُجًٝٝات غهٌ ع٢ً اإلضال١َٝ

 االختصاص، ذٟٚ تأيٝفٗا يف ٜٚػرتى َعٟٓٛ ٚٚشٕ ق١ُٝ

 أبًؼ اجملتُع يف َؤثس٠ بدٚزٖا ايهتب تًو ٚتهٕٛ

 َٔ خد١َ اإلضال١َٝ اـدَات إىل تطاف ٚبريو األثس،

 .ايتأيٝف ْٛع
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 (11) 
 فوائد أخرى

 اضتفادات ٚاؿطٝٓٝات املطادد َٔ االضتفاد٠ ميهٔ

 :أَجاٍ أخس

 .يألَٛات نايفٛاتح ايتأبني فايظ إقا١َ ـ 1

 .املطذد خازز ٚيهٔ ـ ايطاي١ إْػاد ـ 2

 املستبط١ األَٛز َٔ أغب٘ َٚا ٚاألغسط١ ايهتب بٝع ـ 3

 .أٜطا املطذد خازز ٚيهٔ ٚأًٖ٘، بايدٜٔ

 املتص١ً ايطاسات ٚيف اؿطٝٓٝات، يف اإلطعاّ ـ 4

 .باملطادد

 ْصب) بصٛز٠ نإ ضٛا٤ يًُػازٜع، املاٍ ؼصٌٝ ـ 5

 بصٛز٠ أٚ( ايصٓادٜل

 كتًف يف ايطد١ُ، االدتُاعات يد٣( اؾُع)

 .ايد١ٜٝٓ املٓاضبات

 .ٚايصٛز باملكاالت اإلعالّ ٚضا٥ٌ تصٜٚد ـ 6
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 يف نذُعِٗ اإلضال١َٝ، األٚاَس إىل ايٓاع سح ـ 7

 بٓا٤ أٚ ايصٜاز٠، أٚ اؿر، ألدٌ ٚاؿطٝٓٝات املطادد

 .بايبٓا٤ بأْفطِٗ ايٓاع ٜكّٛ خريٟ

 ألدٌ ايهتب نذُع ايع١ٝٓٝ، ايتربعات مجع ـ 8

 ٚاألغر١ٜ ٚاألد١ٜٚ ٚاملالبظ املهتبات،

 .ايهٛازخ َٓهٛبٞ ألدٌ ٚحنٖٛا

 َد٠ ٚاؿذاز، ايصا٥سٜٔ إضهإ ألدٌ َٓٗا االضتفاد٠ ـ 9

 ايبالد يف بكا٥ِٗ َٚد٠ َكصدِٖ، إىل بايبًد َسٚزِٖ

 ٚايٓذف، ٚنسبال٤، َٚه١، ناملد١ٜٓ، املكدض١،

 .ٚغريٖا ٚضاَسا٤، ٚايهاظ١ُٝ، ٚخساضإ،

 .فٝٗا أيٛاْٗا مبدتًف ايد١ٜٝٓ، املؤمتسات دعك ـ 10

 ٖرا َٔ ٖٞ اييت اـدَات إٔ ٚيٓفسض ذيو غري إىل

 .خد١َ( 640) عاّ نٌ يف ايكبٌٝ،

 أٚ ٚاسد٠، سط١ٝٓٝ إَهإ يف تهٕٛ نً٘ ٚبريو

 ضبع١ شٖا٤ ايٛاسد٠ ايط١ٓ يف ٜؤدٟ إٔ ٚاسد، َطذد

 ٖٚرا ـ ذنسْاٖا اييت األزقاّ مجع سطب ـ خد١َ آالف

 عدد يف ضسب إذا فهٝف ددا، ضدِ عٌُ بٓفط٘

 أٚ قطس، أٚ املٓطك١، يف املٛدٛد٠ ٚاملطادد اؿطٝٓٝات

 نبري؟ بًد
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 اؿط١ٝٓٝ َٔ ايصٛت١ٝ املهرب٠ تٛصٌٝ أَهٔ يٛ أْ٘ ثِ

 أٚقات يف االضتفاد٠ ألدٌ اجملاٚز٠ ايبٝٛت إىل املطذد أٚ

 .يًدري تتُُٝا نإ ٚحنٛٙ اإلزغاد،

 يف ايبٝٛت، املٓاضبات يف اجملايظ تهجري ايالشّ إٔ نُا

 .ايط١ٓ أٜاّ طٛاٍ ايعػسات ٚعكد ايد١ٜٝٓ،

 :ضؤاالٕ ٖٚٓا

 املاٍ: املاٍ إىل ايهتاب ٖرا يف تكدّ َا حيتاز أْ٘: األٍٚ

 فُٔ باملػازٜع، املستبطني ألدٌ ٚاملاٍ املػسفني، ألدٌ

 املاٍ؟ ٖرا أٜٔ

 :ايتاي١ٝ بايطسم املاٍ ؼصٌٝ ميهٔ: ٚاؾٛاب

 .ٚاؿط١ٝٓٝ املطذد ألدٌ تؤضظ اييت األٚقاف ٚازد: أ

 .ايصاؿ١ اؿهَٛات َٔ املطتشص١ً األَٛاٍ: ب

 اؾُاٖري َٚٔ املػازٜع ْفظ َٔ ػُع اييت األَٛاٍ: ز

 األعُاٍ يف تػػًٝٗا ٚميهٔ تربعات، غهٌ ع٢ً

 سني نٌ مثازٖا يتعطٞ ٚاملػسٚع١ املسع١ ٚاملػازٜع

 .اـط طٍٛ ٚع٢ً

 تٓعِٝ إىل عاد١ ايهتاب، ٖرا يف تكدّ َا إٔ: ٚايجاْٞ

 ذيو؟ أٜٔ فُٔ دقٝل، ٚإغساف
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 ٖٞ املطذد أٚ اؿط١ٝٓٝ ع٢ً املػسف١ اهل١٦ٝ إٔ: ٚاؾٛاب

 ايهٕٛ، ب٘ قاّ ايرٟ ٖٛ ايٓعِ فإ ٚتٓطل، تٓعِ اييت

 .ايػسع ب٘ ٚأَس

 فإذا (1)«أَسنِ ْٚعِ»: ايطالّ عًٝ٘ عًٞ اإلَاّ قاٍ

 ايهٕٛ يفعٓا ٚتٓطٝل ْعِ بدٕٚ ْطري إٔ حنٔ أزدْا

 ٚساضبٓا ايػسع َٚكتٓا أَسٙ، ْعِ َٔ إىل ايصَاّ ٚأعط٢

 يف ٚزد فكد يٓا، املٖٛٛب١ ايطاق١ يف فسطٓاٙ َا ع٢ً

 :اؿدٜح

 ايػبٗات ٚيف عكاب، سساَٗا ٚيف سطاب، سالهلا يف»

 .(2)«عتاب

 بأٜدٜٓا ٜٚأخر زضاٙ، فٝ٘ ملا ٜٛفكٓا إٔ ضبشاْ٘ اهلل ْطأٍ

 اهلل ع٢ً ذيو َٚا املؤَٓني ٚإعصاش ايدٜٔ، خد١َ إىل

 .املطتعإ املٛفل ٖٚٛ بعصٜص،

 

 ايهٜٛت-نسبال٤ املكدض١   

 ايػرياشٟ قُد

 

 

                                                           

 .3/83ْٗر ايبالغ١،  (1)

 .5، اؿدٜح198َجً٘ يف ؼف ايعكٍٛ، ص (2)
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