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 بسم ام الرحمم الرحسمم

 احمقدممم

َِّ انؼًٛى، ٔأشٓذ أٌ ال إنّ إال اهلل انٕاؼُذ انقذٚى، ٔأشٓذ        انؽًُذ هلِل ػهٗ إؼسا

ِّ ِأٌ سَٛذَا يؽًذًا ػثُذِ ٔسسُٕل ٍِ انقِٕٚى، صهٗ اهلل ػهّٛ ٔػهٗ آِن  انًثؼُٕز تانذٚ

ِّ ٔسهَى أكًَم ذسهٍٛى  :، ٔتؼذٔصؽِث

       كئٌ دساسح انًؼاظى انهـٕٚح انرٙ ذٓرى تانقشاءاِخ ٔانًسائِم ٔاالنلاِظ انـشٚثِح 

يٍ االيٕس انًًٓح انرٙ قمَّ انذاسسٌٕ كٙ انخٕض كٛٓا، تانشؿى يٍ ٔظٕد اسًاء 

 .كرة ، ٔيؼهٕياخ يلقٕدج كٙ كرة انـشٚة، ْٔزا ياذثٍٛ ٔاضؽًا كٙ سسانرٙ

نالياو انصـاَٙ ـ سؼًّ اهلل ـ يٍ انكرة انُادسج تًادذٓا  (انشٕاسد)       ٚؼذ كراب 

انهـٕٚح انـشٚثح، ٔتؼذ اسرشاسج يسرلٛضح يغ اساذزذٙ انكشاو، ِنأخراَس يٕضٕػًا 

، (انًاظسرٛش )ادسسّ، ٔأكرة ػُّ كٙ انًشؼهح انصاَٛح يٍ دساسرٙ كٙ يشؼهح 

ُْٓد يٍ ِقَثِم ؼضشاِذٓى انكشًٚح، ـ ٔتاألخص يٍ قثم انسٛذ انؼًٛذ انذكرٕس يؽًذ  ُٔظِّ

 )ظٕاد انطشٚؽٙ، ٔيششكٙ انذكرٕس يؽًذ خضٛش انضٔتؼٙ ـ، ألدسط كراب 

 . دساسح نـٕٚح شايهح (انشٕاسد

  

 :أسثاب اخرٛاسانًٕضٕع

 

 : يٍ األسثاب انرٙ دػرُٙ انٗ اخرٛاس ْزا انًٕضٕع االيٕس االذٛح

ـ اشرًال انشٕاسد ػهٗ قسى كثٛش يٍ انقشاءاخ انشارج، كانذساسح كٙ انقشاءاخ 1

 .انشارج، كٛٓا قشتح انٗ اػظى كراب كٙ انهـح انؼشتٛح، أال ْٕٔ انقشآٌ انؼظٛى 

اٚصال إػاَح نكم انًشرـهٍٛ تكرة انـشٚة، ػهٗ كٓى ذهك انكرة، ٔاالسرلادج ـ 2

 .يُٓا
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 ) انكرة انهـٕٚح انـشٚثح، ٔتاالخص أَّ نى ٚقى أؼذ ؼسة ػهًٙ، تذساسحـ 3

 (انشٕاسد

 ـ اسدخ اٌ استط يا تٍٛ كرة انهـح انـشٚثح، ٔؿٛش انـشٚثح نرخشض اقٕال ظذٚذٌج كٙ 4

 .انًسأنح انٕاؼذج

قُاػرٙ أٌ انثؽس كٙ ْزا انؼهى، نّ أشش كثٛش، كٙ ذًُٛح انًْٕثح انؼهًٛح، نطانة ـ 5

 .انؼهى؛ يًا ٚؤكذ أًْٛح االشرـال تّ

 

 خطح انثؽس كٙ انشسانح

 

، ٔشالشح كصٕل ، ٔخاذًح ، ٔكاٌ       ٔقذ قسًد ْزا انثؽس إنٗ يقذيح، ٔذًٓٛذ

 :ػهٗ انُؽٕ االذٙ 

 :انًقذيح، ٔذرضًٍ يا ٚهٙ

 . اًْٛح انًٕضٕع*

 . اسثاب اخرٛاسِ *

 . خطح انثؽس كّٛ*

 .انصؼٕتاخ* 

 : انرًٓٛذ، ٔٚرضًٍ يا ٚهٙ*

: ؼٛاذّ 

. اسًّ* 

. ٔالدذّ* 

.  سؼالذّ ٔشٕٛخّ* 
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 .ذاليٛزِ* 

 .اخالقّ ٔػهًّ* 

 .شؼشِ* 

 .يؤنلاذّ* 

.  ٔكاذّ*

 .سشاء انؼهًاء كٙ يٕذّ* 

 :، ٔٚشرًم ػهٗ(يُٓط االياو انصـاَٙ كٙ انشٕاسد ):أيا انلصم االٔل ككاٌ تؼُٕاٌ 

 :ـ يذخم ذكهًد كّٛ ػهٗ ذؼشٚق انًُٓط كٙ انهـح ٔاالصطالغ، ٔػهٗ شالشح يثاؼس1

 :انًثؽس االٔل ـ يلٕٓو انشٕاسد ، ٔانًؤنلٌٕ كٙ انشٕاسد، ٔٚركٌٕ يٍ يطهثٍٛ

 .أـ يلٕٓو انشٕاسد

 .ب ـ انًؤنلٌٕ كٙ انشٕاسد

،ٔٚشرًم ػهٗ (نهشٕاسد)انًثؽس انصاَٙ ـ يُٓط انصـاَٙ كٙ انرشذٛة انخاسظٙ 

 :ذكهًد كّٛ ػهٗ  انرشذٛة انخاسظٙ نهًؼاظى،ٔاستؼح اقساو (يذخم)

 .يُٓط انصـاَٙ انخاسظٙ كٙ انقشاءاخ انشارج: انقسى االٔل

يُٓط انصـاَٙ انخاسظٙ كٙ انًسائم انشاسدج ػُذ االياو َٕٚس تٍ : انقسى انصاَٙ

 .ؼثٛة انُؽٕ٘

يُٓط انصـاَٙ انخاسظٙ كٙ انًسائم انشاسدج ػُذ االياو اتٙ ؼاذى : انقسى انصانس

 .انسعسراَٙ

يُٓط انصـاَٙ انخاسظٙ كٙ انًسائم انشاسدج ػُذ سائش كرة انهـح، : انقسى انشاتغ

 .ٔششٔغ شٕاسد االشؼاس

، ٔٚشرًم ػهٗ يذخم (نهشٕاسد)يُٓط انصـاَٙ كٙ انرشذٛة انذاخهٙ : انًثؽس انصانس

 :  ذكهًد كّٛ ػهٗ انرشذٛة انذاخهٙ نهًؼاظى ، ٔاستؼح اقساو

 .يُٓط انصـاَٙ انذاخهٙ كٙ انقشاءاخ انشارج: انقسى االٔل
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يُٓط انصـاَٙ انذاخهٙ كٙ انًسائم انشاسدج ػُذ االياو َٕٚس تٍ : انقسى انصاَٙ

 .ؼثٛة انُؽٕ٘

يُٓط انصـاَٙ انذاخهٙ كٙ انًسائم انشاسدج ػُذ االياو اتٙ ؼاذى : انقسى انصانس

 .انسعسراَٙ

يُٓط انصـاَٙ انذاخهٙ كٙ انًسائم انشاسدج كٙ سائش كرة انهـح، : انقسى انشاتغ

 .ٔششٔغ شٕاسد االشؼاس

انرٕظّٛ انهـٕ٘ نهقشاءاخ انشارج، ٔٚشرًم ػهٗ : أيا انلصم انصاَٙ، ككاٌ تؼُٕاٌ

 :شالشح يثاؼس

 :نًؽح ذاسٚخٛح ػٍ انقشاءاخ انشارج، ٔٚشرًم ػهٗ خًسح يطانة: انًثؽس االٔل

 .ذؼشٚق انقشاءج انشارج: انًطهة االٔل

 .ضٕاتط انقشاءج انشارج: انًطهة انصاَٙ

 . ؼكى االؼرعاض انهـٕ٘ تانقشاءاخ انشارج:انًطهة انصانس

 .كٕائذ انقشاءج انشارج: انًطهة انشاتغ

 .سٔاج انقشاءاخ انشارج ٔانكرة انًؤنلح كٛٓا :انًطهة انخايس

، ٔسثؼح (يذخم): ، ٔٚشرًم ػهٗ  انرٕظّٛ انصشكٙ نهقشاءاخ انشارج:انًثؽس انصاَٙ

 .يطانة، أيا انًذخم كركهًد كّٛ ػُذ ذؼشٚق ػهى انرٕظّٛ كٙ انهـح ٔاالصطالغ

 : أيا انًطانة ككاَد ػهٗ انرشذٛة االذٙ

 .يسائم انصالشٙ انًعشد : انًطهة االٔل

 . يسائم صٛؾ انضٚادج ػهٗ انصالشٙ  : انًطهة انصاَٙ

   يسائم انشتاػٙ انًعشد:انًطهة انصانس

 .  يسائم اخشٖ ذخص االكؼال : انًطهة انشاتغ

 . اتُٛح االسًاء:انًطهة انخايس

 .يسائم صٕؽ انًصذس: انًطهة انسادط
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 .يسائم انعًغ: انًطهة انساتغ

 :انرٕظّٛ انصٕذٙ نهقشاءاخ انشارج، ٔذشرًم ػهٗ أستؼح يطانة: انًثؽس انصانس

يسائم انًٓض، ٔكّٛ يذخم ذكهًد كّٛ ػٍ ذؼشٚق انًٓضج ػُذ : انًطهة االٔل

انقذايٗ، ٔانًؽذشٍٛ ، ٔذكهًد ػٍ ذخلٛق انًٓضج، ٔيا ٚطشأ ػهٛٓا يٍ اتذال، 

 .ٔؼزف، ٔذسٓٛم

يسائم انقهة، ٔكّٛ يذخم ذكهًد كّٛ ػُذ ذؼشٚق انقهة كٙ انهـح : انًطهة انصاَٙ

 . ٔاالصطالغ، ٔيا ػالقح انقهة تاالتذال

يسائم االتذال ، ٔكّٛ يذخم ذطشقد كّٛ انٗ ذؼشٚق االتذال كٙ : انًطهة انصانس

 .انهـح ٔاالصطالغ

 .يسائم انؽزف: انًطهة انشاتغ

انذالنح انًؼعًٛح كٙ انشٕاسد، ٔٚشرًم ػهٗ شالشح : أيا انلصم انصانس ككاٌ تؼُٕاٌ

 : يثاؼس

 :انذالنح انًؼعًٛح، ٔظٕٓد انؼشب كٛٓا، ٔٚشرًم ػهٗ يطهثٍٛ: انًثؽس االٔل 

 .ػهى انذالنح،ٔانًؼعى كٙ انهـح ٔاالصطالغ: انًطهة االٔل

 .ظٕٓد انؼشب كٙ ػهى انذالنح: انًطهة انصاَٙ

 :ػالقح ػهى انذالنح تانؼهٕو انؼشتٛح ٔاقسايٓا، ٔٚشرًم ػهٗ يطهثٍٛ: انًثؽس انصاَٙ

 .ػالقح ػهى انذالنح تانؼهٕو انؼشتٛح :انًطهة االٔل

 .اقساو انذالنح: انًطهة انصاَٙ

 انذالنح انًؼعًٛح كٙ انشٕاسد، ٔكّٛ يذخم ذكهًد ػهٗ ياْٛح :انًثؽس انصانس

 .انذالنح انًؼعًٛح

شى ظاءخ انخاذًح ألركش كٛٓا اْى انُرائط انرٙ ذٕصهد انٛٓا يٍ خالل دساسرٙ 

 .نكراب انشٕاسد
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 :انصؼٕتاخ

 :يٍ انصؼٕتاخ انرٙ ٔاظٓرُٙ كٙ سسانرٙ ًٚكٍ أٌ ذرهخص كٙ االيٕس االذٛح

 .ـ قهح انًصادس انقذًٚح، ٔانؽذٚصح انرٙ ذرؽذز ػٍ انـشٚة كٙ انهـح1

 .ـ صؼٕتح كٓى َص انصـاَٙ، انز٘ ٚؽرٕ٘ ػهٗ انلاظ ٔيسائم كٙ ؿاٚح انـشاتح2

 

 َسخح اانشٕاسد انًؼرًذج كٙ انشسانح

ؼققٓا ظًٌغ يٍ  (يخطٕطح)نهصـاَٙ ـ سؼًّ اهلل ـ ْٙ  (انشٕاسد)يٍ انٕاضػ اٌ 

 :االساذزج، ٔيُٓى

 .ـ االسرار انذكرٕس ػذَاٌ ػثذ انشؼًٍ انذٔس1٘

 . ـ االسرار انذكرٕس يصطلٗ ؼعاص2٘

ٔتؼذ اسشاسج يغ اساذزذٙ انكشاو، ٔظٓد نذساسح انشٕاسد، نًؽققّ انذكرٕس ػذَاٌ 

 .انذٔس٘، ككاَد ْٙ انًؼرًذج كٙ انشسانح

ٔتؼذ ْزِ انًقذيح ، أقذو اؼرشايٙ، ٔذقذٚش٘ ألسرار٘ انذكرٕس يؽًذ خضٛش، انز٘ 

 .اسٓى ػهٗ قذو ٔسام  كٙ سسانرٙ، يٍ خالل قشاءذّ، ٔايذادِ نٙ تانًصادس

 َّ كًا أقذو اؼرشايٙ نألسرار انذكرٕس انؼًٛذ يؽًذ ظٕاد انطشٚؽٙ، انز٘ اشاس ػه

 .كٙ يٕاطٍ كصٛشج يٍ انشسانح

ْزا يا ٔكقُٙ اهلل انّٛ، كئٌ كاٌ يٍ صٕاب كًٍ اهلل ٔؼذِ، ٔاٌ كاٌ ؿٛش رنك 

 .كًُٙ، ٔيٍ انشٛطاٌ

 :ٔكٙ انخراو اقق ػُذ قٕنّ ذؼانٗ

   ې  ې  ې  ې  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ 

  ېئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئەئى    ى  ائ  ائ

   مب  ىب  يب  خب  مئ  ىئ  يئ   جب  حبحئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ

 .ــــ٢٨٦: انثقشجــــ  چجت  حت  خت  مت   


