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 تِغُِْ اٌٍَّوِ اٌشَّدَِّْٓ اٌشَّدُِِْ

 املمدهت
اؿُس هلل ايصٟ دعٌ نٓٛظ ايكطإٓ َباس١ ٫ ٜكٌ ايٝٗا ايٓؿاز، ٚعًَٛ٘ 
َطًك١ غري َكٝس٠، ٚاؾُع بني  ا٭َنيطٜٔ آٜني١ اعذاظٜني١ اننياؾ١ٝ، َنيع زعني٠ٛ        

طٙ،ٚايػطم يف د٬ٍ اهلل، ؾإ اغطاضايكطإٓ امله١ْٛٓ ايٓاؽ يٮخص َٔ شخا٥
 غنيبو يٝؼ هلا سس تٓتٗٞ عٓسٙ َع دعاي١ نًُات٘ ٚعصٚبني١ ايؿاهني٘ ٚدنيٛز٠    

نًُات٘، تطٌ عًٝٓا نٌ آ١ٜ بعًّٛ َػتشسث١ ٚتعتني  َؿتاسنيال يعًنيّٛ ىخنيط٣،     
ٚتكٛز اىل خعا٥ٔ نا١َٓ يف اٯٜات ا٭خط٣ ٚيف ْظِ اٯٜنيات، ؾني٬ ْؿنيط٠ اٚ    

ت  َٔ آٜات٘ َع نجطتٗا ٚتعسزٖا اش تعٜس عًني٢ َنيا٥ت  ٚغنيت١    تعاضض ب  آٜ
آ٫ف آ١ٜ، ٚتًو َعذع٠ َػتسمي١ َٚؿٗٛز٠ يًكطإٓ، ٚتعت  ؼسٜال يٝؼ ٭ٌٖ 
ايب٬غ١ ٚسنيسِٖ، بنيٌ يًعًُنيا٤ يف كتًنيـ ايعًنيّٛ، باٱننياؾ١ اىل اٱعذنياظ        
اٱنايف املرتؾض َٔ َٓاغبتٗا يًُػتشسخ َنئ ايٛقنيا٥ع ٚاؿنيٛازخ ٚزٚاّ    

 ايتعاضض. اْتؿا٤
ٚتعت  ت٠ٚ٬ ايكطإٓ بصاتٗا غٝاس١ يف عنيامل املًهنيٛت، ٚتٗنيصٜبال يًنيٓؿؼ     
ٚتٓعٖال عٔ ايهسٚضات ايظًُا١ْٝ، ٚتكرتٕ بايت٠ٚ٬ عًّٛ تأتٞ اْطباقال ٚقٗطال، 
ٌٜٓٗ َٓٗا اٱْػإ َا جيعً٘ ٜطتكٞ يف املعاضف اٱهلٝني١، ٚايكنيِٝ ايػنيُا١ٜٚ،    

ٓسٙ ًَه١ ايتُٝٝنيع بني  ا٭ؾنيٝا٤،    ٜٚؿعط بتشػٔ ٚإضتكا٤ يف َساضن٘ ٚتُٓٛ ع
ٚايكسض٠ ع٢ً ايؿكٌ ب  اؿل ٚايباطٌ، ٚا٭١ًٖٝ ٱختٝاض َا ٜٓؿع٘ ٚتطى َا 

 ٜهطٙ يف زْٝاٙ ٚآخطت٘.
ٕ ٖٚصا ٖٛ اؾع٤ ايجاينيح ٚاي  َنئ تؿػنيريْا ٫ٚ ظيٓنيا ٚاؿُنيس هلل يف      ػنيتٛ

( َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ يف 86 -82بساٜات ايكطإٓ ٜٚتهُٔ تؿػري اٯٜات )
١ اعذاظ١ٜ تػتًعّ َٓا َٚٓهِ ايؿهط هلل تعاىل ع٢ً ٖصٙ ايٓع١ُ ؾهً٘ تأٌٜٚ آٜ

ٚاغتٓباط ٚاغرتاف َٔ َٓاٌٖ ٖصٙ اٯٜات اييت دا٤ت يف اْنيصاض ٚؽٜٛنيـ   
ايهاؾطٜٔ ٚاقا١َ اؿذ١ عًِٝٗ، اش بسىت بصنط قبض ايتٛيٞ ٚاٱعطاض عٔ 

 ايٓب٠ٛ يف آ١ٜ )ؾُٔ تٛىل(.
( ٖٚنيٞ نايؿنيُؼ املهني١٦ٝ اينييت     ٚدا٤ت ب  ٖصٙ اٯٜات آ١ٜ )قنيٌ آَٓنيا  
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تسعٛ ايهؿاض اىل ايٓذا٠ ٚا٭َإ باختٝاض غبٌ اٱميإ، َٔ غري إ تتعاضض 
ط٣ ايػابك١ ٚاي٬سك١ هلا، ٖٚٛ ٚد٘ نيٖصٙ ايسع٠ٛ َع شَِٗ يف اٯٜات ا٫خ

َٔ ٚدٛٙ اعذاظ ايكطإٓ، يبٝإ ايًطـ اٱهلنيٞ يف قنيٝ ؼ ا٫ْنيصاض ٚايتكبنيٝض     
يهؿط، َٚسخٌ يٲميإ ٚايك٬ح، ٜٚتذنينيني٢ً  ٭ْٗا ظادط عٔ اٱقنيا١َ ع٢ً ا

ؾٝٗا دنينيٗنينياز ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاملػًُ  ٫ق٬ح املؿاِٖٝ، 
ٚتٛنٝس نطٚض٠ انطاّ ا٭ْبٝا٤ مجٝعال ٚاٱقطاض بٓبٛتِٗ، ٚاعا١ْ ايٓاؽ ع٢ً 

ا رُوِشَ اٌٍَّوُ أََِّّا اٌُّْئِِْنٌَُْ اٌَّزَِّٓ اِرَ طاختٝاض غبٌ اهلس٣ ٚايطؾنينياز، قاٍ تعاىل
 ص.ًَجٍَِدْ لٌٍُُتُيُُْ ًَاِرَا ذٍَُِْدْ عٍََْْيُِْ آّاذُوُ صَادَذْيُُْ اِميَأًََا ًَعٍَََ سَتِّيُِْ َّرٌََوٌٍََُّْ
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فََّنننْٓ ذَنننٌٌَََّ تََْنننذَ رٌَِنننهَ فَؤًٌَُْ ِنننهَ ىُنننُْ   ط لىلهههع ل ههه ى
 .آٍ عُطإ-82اٯ١ٜ ص اٌْفَاعِمٌَُْ

 

 اإلعراب واللغت
 اغِ ؾطط يف قٌ ضؾع َبتسى.َٔ: يؿا٤ اغت٦ٓاؾ١ٝ، اؾُٔ تٛىل: 

 ؾعٌ َاِض يف قٌ دعّ ؾعٌ ايؿطط.تٛىل: 
بعس: هطف ظَإ ٫ ٜؿِٗ َعٓاٙ ا٫ باٱناؾ١، ٜٚؿٝس ايرتاخٞ بعس شيو: 

ايعَاْٞ ٚايؿرت٠ بني  ايػنيابل ٚاي٬سنيل، ٚاشا تكنياض  ٚمل تهنئ ٖٓنياى ؾنيرت٠        
 بُٝٓٗا ٜعتس بٗا ٜكاٍ بٴعٝسال بايتكػري.

 اغِ اؾاض٠ يف قٌ دط باٱناؾ١. شيو:
 ضابط١ ؾٛا  ايؿطط.ؾاٚي٦و ِٖ ايؿاغكٕٛ: ايؿا٤: 

 نُري ؾكٌ ٫ قٌ ي٘.ِٖ: اغِ اؾاض٠ َبتسى، اٚي٦و: 
 خ  َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايٛاٚ ٭ْ٘ مجع َصنط غامل.ايؿاغكٕٛ: 

ٜٚكاٍ تٛىل ايؿ٤ٞ اشا شٖب َسبطال، ٚتٛىل عٓ٘ ىٟ اعطض عٓني٘، قنياٍ   
، ٚقنياٍ ابنئ َٓظنيٛض: ٚايتنيٛيٞ     (1) صلَاذٍََىُُْ اٌَّزَِّٓ وَفَنشًُا ٌٌٌَََّنٌْا ادَدْتَناسَ    ًٌٌََْتعاىل ط

ٜهٕٛ مبع٢ٓ اٱعطاض، ٜٚهٕٛ مبع٢ٓ اٱتباع، ٚىغتسٍ ع٢ً َع٢ٓ اٱتباع 
 .(3( )2)صًََِْٓ َّرٌٌَََّيُُْ ِِنْىُُْ فَبَِّٔوُ ِِنْيُُْبكٛي٘ تعاىل ط

٫ باٱناؾ١، ٚايكط١ٜٓ ايساي١ عًني٢  ٚيهٔ ايتٛيٞ مبع٢ٓ اٱتباع ٫ ٜأتٞ ا
َع٢ٓ ايٓكط٠ ٚايتأٜٝس ٚمٛٙ، اَا اشا دا٤ ايتٛيٞ بكٝػ١ اٱط٬م اٚ ايتٓهري 

 ؾاْ٘ ٜؿٝس َع٢ٓ اٱعطاض.

                                                 

 .22ٛض٠ ايؿتض غ (1) 
 .51غٛض٠ املا٥س٠  (2) 
 .15/415يػإ ايعط   (3) 
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 يف سي ق اآلي ث
يكس دا٤ت اٯٜات ايج٬ثني١ ايػنيابك١ يف بٝنيإ طاعني١ ا٭ْبٝنيا٤ املطًكني١ هلل،       

ؾٝ٘ َٔ اٱسرتاظ َٔ اغنيبا   ٚايتؿك٘ يف ايسٜٔ، ملا  ٘ٚزعٛتِٗ ايٓاؽ يعبازت
ايه٬ي١ ٚايهؿط، ٚاختتُت اٯ١ٜ ايػابك١ يف تٓعٜ٘ ا٭ْبٝا٤ ع٢ً مٛ ايعُّٛ 
اٱغتػطاقٞ ٚانطاّ نٌ ْيب بكنيؿ١ ايٓبني٠ٛ، ٚيهنئ بكنيٝػ١ اـطنيا  يًٓنياؽ       

 ص.أََّؤُِْشُوُُْ تِاٌْىُفْشِٚيػ١ اٱغتؿٗاّ اٱغتٓهاضٟ ط
 اهللا٭ْبٝا٤ اىل طاع١ دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يف شّ ايصٜٔ ٜعطنٕٛ عٔ زع٠ٛ 

س  بعجت٘، يتأتٞ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚميتٓعٕٛ عٔ ْكنيط٠ ايٓيب 
اٯ١ٜ ايتاي١ٝ يتٛنٝس ايصّ ٚاقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايصٟ ٜكط ع٢ً ايهؿنيط َنيع إ   
ا٭ْبٝا٤ دا٤ٚا يًٓاؽ باٱغ٬ّ ٚىقٍٛ ايسٜٔ، ٚيٝبًػٛا َنيطتب١ تعًِ ايهتا  

 ٔ املعاضف اٱهل١ٝ ب نات ايٓب٠ٛ.ٚايتشكٌٝ ٚايهػب يف َٝازٜ
ٚدا٤ اغِ اٱؾاض٠ يف اٯ١ٜ )شيو( ينيطب  يػني١ ا٫ْنيصاض يف ٖنيصٙ اٯٜني١،      
مبهاَ  اؾص  اىل ا٫ميإ يف اٯٜات ايػابك١، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ ٭ٚيٞ ا٭يبنيا   
يًتشكٝل ٚايتسبط َٚعطؾ١ ايٛدٛٙ ٚاملهاَ  املطاز٠ َٓ٘ ٱعتباضٖا ٚسذتٗنيا  

اٱميإ،نُنينيا ٜتنينيب  ايرتابنيني  ٚا٫تكنينياٍ يف َعظنينيِ يف بًنينيٛؽ اٱْػنينيإ َطاتنينيب 
اٯٜات، َع ايتبأٜ يف يػ١ ايٛعس ٚايٛعٝس، با٫ناؾ١ اىل قنيٝػ١ اـطنيا ،   
ؾكس دا٤ت اٯٜات ايػابك١ بكنيٝػ١ املداطنيب ٚاضاز٠ ايػنياَع نُنيا يف قٛيني٘      

أََّؤُِْشُوُُْ تِاٌْىُفْشِ تََْنذَ اِرْ  ط ( 1)صاًَالَ َّؤُِْشَوُُْ أَْْ ذَرَّخِزًُا اٌَّْالَئِىَحَ ًَاٌنَّثِِّْنيَ أَسْتَاتًتعاىل ط
 .(4)صٌَرُئِِْنَُّٓ تِوِ ًٌََرَنْصُشَُّٔوُط ( 3)صُِصَذِّقٌ ٌَِّا َََِىُُْط ( 2)صأَْٔرُُْ ُِغٌٍَُِّْْ

ٚدنينيا٤ت ٖنينيصٙ اٯٜنيني١ بكنينيٝػ١ ايكاعنينيس٠ ايهًٝنيني١ ٚاؿهنينيِ املتعًنينيل بايكهنيني١ٝ 
َ ايؿنينيطط١ٝ ٚينينيٝؼ اؿًُٝنيني١، ط   ايكنينيٝػت  اننينيطاّ  ..ص، ٚيف  فََّننْٓ ذَننٌٌََّ

 ي٬ْػإ.
                                                 

 .80غٛض٠ آٍ عُطإ  (1) 
 .80غٛض٠ آٍ عُطإ  (2) 
 .81غٛض٠ آٍ عُطإ  (3) 
 .81غٛض٠ آٍ عُطإ  (4) 
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ٜتؿهٌ ٚخياطب ايٓاؽ يٝتهُٔ اـطا   عع ٚدٌىَا ا٭ٚىل ؾإ اهلل 
اؿذ١ ٚايرتغٝب با٫غ٬ّ، ثِ ٜتعكب ايرتغٝب ايٛعٝس ايصٟ ٜأتٞ بكنيٝػ١  
ايؿطط ٚايتٓهري يتتعكبٗا آ١ٜ ايًّٛ ٚايصّ يًؿاغك  ايصٜٔ خيتاضٕٚ ا٫عطاض 

تُط نجريال يف ْظِ اٯٜات، بٌ دا٤ يف عٔ ايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ، ٖٚصا ايًّٛ مل ٜػ
ِٓ اٌٍَّوِ َّثْغٌَُْ طبسا١ٜ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ بكٛي٘ تعاىل  ..ص، ثِ اْتكًت اىل  أَفَغَْْشَ دِّ

بٝإ عظِٝ قسض٠ ًَٚنيو اهلل تعنياىل ٚاْكٝنياز املدًٛقنيات مجٝعنيال يني٘، يٝهنيٕٛ        
 از.غٝام اٯٜات اعذاظال َتك٬ل َٚتذسزال ٚعْٛال يًٓاؽ ع٢ً اهلسا١ٜ ٚايطؾ

َٚٔ اعذاظ ايكطإٓ يف غٝام اٯٜات إ تأتٞ اٯ١ٜ ببٝإ اٱقطاض بايعٗس 
ٚاْٗا سل، ثِ تأتٞ اٯ١ٜ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚاٱعرتاف بٓب٠ٛ 

ايتاي١ٝ بكٝػ١ اٱْصاض ٚايٛعٝس ملٔ ٜنيٓك  ايعٗنيس ٫ٚ ٜتكٝنيس بأسهاَني٘، نُنيا      
 ع١.تتهنينئُ ا٭خباض عٔ ؾػنينيك٘ ٚخطٚدني٘ َٔ قٛاعس ايؿطٜ

 اعج ز اآليت
 ٜتذ٢ً يف اٯ١ٜ اٱعذاظ املطنب َٔ ٚدٛٙ: 

ْظِ اٯٜات َٚا ؾٝٗا َٔ ا٫ق٬ح  املتشس ٚاملتعسز، ىٟ اق٬ح ا٭ٍٚ: 
 ايصات ٚايػري ٚاجملتُع، بايعدط عٔ ا٫عطاض عٔ َؿاِٖٝ ا٫ميإ.

 هللا١ ا٭ْبٝنينيا٤ ٚبنينيصهلنينيِ ايٛغنينيع يف اينينيسعنيني٠ٛ اىل نينيتجبٝنينيت ْنينيعاٖايجاْٞ: 
 .عع ٚدٌ

قُنيس قني٢ً اهلل   قٝػ١ اٱْصاض ٚايٛعٝس ملنئ ٜعنيطض عنئ ْبني٠ٛ     ايجايح: 
 ، ٫ٚ ٜكسق٘ يف ضغايت٘.عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

يػ١ ايتعسز املػتكطى٠ َنئ اغنيِ اٱؾنياض٠ )شينيو( َٚنيا ؾٝٗنيا َنئ        ايطابع: 
ايسع٠ٛ يًتشكٝل ٚا٫عتباض يف اؾطازٙ، ٖٚنيٛ ٜٓطبنيل عًني٢ املتشنيس ٚاملتعنيسز،      

تعسز َٔ ٚدٛٙ اهلسا١ٜ ٚايك٬ح، ٚايعدط عنئ ايؿنيطى   ٚدا٤ ٖٓا ٱؾاز٠ امل
َٚؿاُٖٝ٘، ٚاؿح ع٢ً ادتٓا  ايكسٚز ٚا٫عطاض عٔ ايٓب٠ٛ ْٚكطتٗا، 
ٚتؿٌُ َؿاِٖٝ اغِ ا٫ؾاض٠ )شيو( اٯٜات ايػابك١ َٚا ؾٝٗا َٔ ا٫خبنياض  

 عٔ املٛاثٝل ٚايعٗٛز ٚيعّٚ ايتكٝس بٗا.
 اٯٜنينيات اينينيج٬خ بٝنينيإ ثبنينيٛت اؿذنيني١ عًنيني٢ ايٓنينياؽ ملنينيا ٚضز يفاـنينياَؼ: 

 ايػابك١ َٔ املهاَ  ايكسغ١ٝ ٚاي اٖ  ايكاطع١.
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ٚضٚز يؿظ )اٚي٦و( َٚا ٜؿٝنيسٙ َنئ َعنياْٞ ايبعنيس ٚاٱظزضا٤      ايػازؽ:
 بػبب ايعٓاز ٚاٱغتهباض َٚا ٜرتؾض عٓ٘ ايتٛيٞ ٚايكسٚز.

تٛنٝس َٝجام ا٭ْبٝنيا٤،   : َا تسٍ عًٝ٘ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ َٔايػابع
اخصٙ اهلل ع٢ً ايٓاؽ، َٚٔ َٓاؾع ٖصا ايتٛنٝس دص  ايٓاؽ  ٚايعٗس ايصٟ

اىل ا٫غ٬ّ، ٚزعٛتِٗ بًطنيـ اىل ايتكٝنيس باسهنياّ املٝجنيام، ٚتكنيطٜبِٗ َنئ       
غبٌ ايطاع١، ٚاعاْتِٗ ع٢ً َهاَ  ايعٗس اييت تتذ٢ً بعٓٛإ بػٝ  ٖنيٛ  

 اتباع ْٚكط٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
 ؿطى ٚايه٬ي١.شّ ىٌٖ اؾشٛز ٚاي ايجأَ:

 امل٬ظ١َ ب  ايتٛيٞ عٔ اٱميإ بايٓب٠ٛ ٚاـطٚز عٔ ايسٜٔ.ايتاغع: 
اْتؿنيا٤ ايٛغنيط١ٝ ٚاي ظخٝني١ بني  اٱمينيإ ٚايهؿنيط، ٚؾٝني٘ ؼنيصٜط          ايعاؾط:

ٚظادط انايف َٔ ايه٬ي١، ٚاؾشٛز بنيايٓب٠ٛ، ؾأَنيا اٱمينيإ ٚاَنيا ايتنيٛيٞ،      
 ٚايتٛيٞ ؾػل ٚن٬ي١.

بايؿػل َٚا ؾٝ٘ َٔ ؾػاز ايعكٝس٠ ٚغ٤ٛ ْعت ايصٟ ٜكّٛ  اؿازٟ عؿط:
 ايػطٜط٠ ٚقبض ايؿعٌ.

ًمل ّشد ىزا اٌٍفظ يف اٌمشآْ  "فوي لىى"ًميىٓ أْ ٔغِّ ىزه آّح آّح 
 اال يف ىزه آّح، ِع ًسًد ٌفظ )ذٌىل( فْو عششّٓ ِشج.

 حبث اعج زي
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بٓعت ايصٜٔ ٜتٛيٕٛ عٔ ا٫ميإ ٚايسع٠ٛ اىل ا٫غ٬ّ 

 ك ، ٚانتؿت بٗصا ايٛقـ ٚيهٔ َعاْٝ٘ َتعسز٠ تتعًل بأَٛض:بايؿاغ
 اغبا  ايؿػل. ايجاْٞ: شات ايؿػل ٚقبش٘. ا٫ٍٚ:

 عكا  ايؿػل. ايطابع: ْتا٥ر ٚآثاض ايؿػل. ايجايح:
ىَنيا ا٭ٍٚ ؾنينيإ اٯٜنيني١ اثبتنينيت َاٖٝنيني١ ايؿػنينيل ٚنطاٖتنيني٘ ٫ْنيني٘ قنينيؿ١ يًعٓنينياز  

اض ايتٛيٞ ٚإ ايؿػنيل  ٚاؾشٛز، ٚاَا ايجاْٞ ؾإ اٯ١ٜ تسٍ ع٢ً غ٤ٛ اختٝ
مل ٜأت ي٬ْػإ قٗطال اٚ بايصات بٌ با٫عطاض عٔ اؿل يٝبسى قٛؽ ايٓعٍٚ 
مٛ اهلا١ٜٚ بايع٢ُ ايعطنٞ عٔ ٚادنيب ايتكنيسٜل بنيايٓب٠ٛ بعنيس ايتدؿٝنيـ      
ٚايتٝػري ٚايًطـ اٱهلٞ بايتكطٜب اىل ايطاع١ ٚا٫ميإ بأخص ايعٗس ٚاملٝجام 

سانط  عع ٚدٌباضِٖ بإ اهلل ع٢ً ايٓاؽ، ٚاؾٗازِٖ ع٢ً اْؿػِٗ ٚاخ
 ٚؾٗٝس.
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ىَنينيا ْتنينيا٥ر ٚاثاضايؿػنينيل ؾٗنينيٞ ىعنينيِ َنينئ إ ؼكنينيطٖا قاعنينيس٠ ككٛقنيني١، 
يتعسزٖا َٚكازٜكٗا َٚٝازٜٓٗا، نُا اْٗا ٫ ؽل ايؿاغل ٚسسٙ بٌ تؿٌُ 
غريٙ ممٔ ٜ٪ثط ايٓاؽ ب٘ ٜٚبح مسَٛ٘ ي٘، بنيٌ اْني٘ ٜني٪ثط غنيًبال عًني٢ املػنيًِ       

ض ع٢ً ايعٓاز، ْعِ ٖصا ا٭ش٣ غبب باٜصا٥٘ يف اؾساٍ ٚاـك١َٛ ٚا٫قطا
يف ثٛا  انايف يًُػًِ ٚزع٠ٛ ي٘ يًك  ٚايتشُنيٌ َٚٛاقني١ً اينيسع٠ٛ اىل    

 اهلل تعاىل.
ٚىَنينيا ايطابنينيع ؾنينيإ اٯٜنينيات ايكطآْٝنيني١ دنينيا٤ت با٫خبنينياض عنينئ غنيني٤ٛ عاقبنيني١    
ايؿاغك  َٚا ٜٓتظطِٖ َٔ عصا  ايٓاض، بٌ إ ايؿػل با  يتعذٌٝ ايعكا  

ا ُِنضٌٌَُِْ عٍَََ أَىًِْ ىَنزِهِ اٌْمَشَّْنحِ سِجْنضًا ِِنْٓ اٌغَّنَّامِ تَِّنا       أَِّ طاٱهلٞ، قاٍ تعاىل 
 .(1)صوَأٌُا َّفْغُمٌَُْ

نُا دا٤ت اٯٜات بػًل با  اهلساٜني١ عنئ ايؿاغنيك ، ٚتهنيطض  نيؼ      
، ٖٚنيٞ يػني١   (2) صَاٌٍَّوُ الَ َّيْذُِ اٌْمٌَََْ اٌْفَاعِمِنيَ َطات يف ايكطإٓ قٛي٘ تعاىل ط

َنئ ايتنيٛيٞ ٚا٫عنيطاض عنئ ايٓبني٠ٛ، َٚنئ ا٫عذنياظ يف ٖنيصا         اْصاض ٚٚعٝنيس  
ا٫ْصاض ٚايٛعٝس ز٫ي١ َؿَٗٛ٘ ع٢ً ؼصٜط املػًُ  َٔ ىٌٖ ايتٛيٞ، ٚزع٠ٛ 

 نٌ َػًِ يًٝكظ١ ٚا٫سرتاظ َِٓٗ.
 اآليت سالح

تبعنينيح اٯٜنينيني١ ايػنينيه١ٓٝ ٚايطُأْٝٓنينيني١ يف ْؿنينيٛؽ املػنينينيًُ  عًنيني٢ غنينيني١َ٬     
يتٛؾٝل ٱتباع ا٭ْبٝا٤ ؾُٝا دا٤ٚا اٱختٝاض، ٚتسعِٖٛ يًؿهط هلل تعاىل ع٢ً ا

ِ     ب٘ َنئ ايبؿنياض٠ ببعجني١ اينيٓيب      ٚتكنيسٜك٘،   قُنيس قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيً
 ٚايتكٝس ايعًُٞ بأسهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬.

ؾإ قًت: إ املػًُ  آَٓٛا باهلل ٚضغنيٛي٘ ٚا٭ْبٝنيا٤ مجٝعنيال َٚنيا اْنيعٍ      
 ِ باؾها٫ت ٖٚٞ:عًِٝٗ، ٚتكٝسٚا باسهاّ املٝجام ٚايعٗس، ٚقس ٜأتٞ بعهٗ

 َا ٖٛ ْؿع املػًُ  َٓٗا. ايجاْٞ: ملاشا ْعيت ٖصٙ اٯ١ٜ. ا٭ٍٚ:
ٌٖ ميهٔ اعتباضٖا خاق١ بأٌٖ ايتٛيٞ، ٚإ املػًُ  ٫ ساد١  ايجايح:
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 هلِ بٗا.
ٚاؾٛا  ع٢ً ا٭ٍٚ: إ ايكطإٓ تبٝإ يهٌ ؾ٤ٞ، ٖٚٛ خطا  يًٓاؽ 

 مجٝعال.
 ٚىَا ايجاْٞ ؾاؾٛا  ع٢ً ٚدٛٙ:

 ع٢ً ْع١ُ اهلسا١ٜ. عع ٚدٌٯ١ٜ َٓاغب١ يٝؿهط املػًُٕٛ اهلل ا ى٫ٚل:
 ٜعطف املػًُٕٛ قبض َا١ٖٝ ايهؿط ٚاؾشٛز بايعٗٛز. ثاْٝال:
 ٜسضى املػًُٕٛ مجٝعال ايصّ اٱهلٞ ٭ٌٖ ايتٛيٞ ٚاؾشٛز. ثايجال:

يف اٯٜنيني١ عنينيٕٛ يًُػنينيًُ  يف اؾنينيساٍ ٚا٫ستذنينياز ٖٚنينيٞ ٚاقٝنيني١   ضابعنينيال:
 َٚا ٜجريْٚ٘ َٔ ايؿبٗات ٚاغبا  ايؿو.ٚاسرتاظ َٔ ىٌٖ اؾشٛز 

 ٚاَا ايجايح ؾاؾٛا  ع٢ً ٚدٛٙ: 
 املػًُٕٛ ٚضث١ ا٭ْبٝا٤، ٚيف اٯ١ٜ اضتكا٤ هلِ يف املعاضف اٱهل١ٝ. ى٫ٚل:
ٜكبض املػًِ قازضا ع٢ً ايتُٝٝع ٚايؿكٌ ب  ايٓاؽ ع٢ً اغاؽ  ثاْٝال:

 إ.عكا٥سٟ، ٜٚهٕٛ املساض يف ايك٬ت ٚايٛز ٚايكطب٢ ع٢ً ا٫مي
: تجبت اٯٜني١ سادني١ املػنيًُ  هلل تعنياىل ٚؾهنيً٘ يف بٝنيإ ا٫سهنياّ        ثايجال

 ٚايعكا٥س َٚعطؾ١ اسٛاٍ ايٓاؽ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠.
ٚتعطٞ اٯ١ٜ يًُػًُ  زضغال يف َعطؾ١ َٓاظٍ ايٓاؽ ٚتكػُِٝٗ بًشاه 
اٱميإ بايٓب٠ٛ ٚاؾشٛز بٗا، نُا اْٗا تػين عنئ اؾنيساٍ، باعتباضٖنيا سذني١     

 يف اٱستذاز.ٚغ٬سال 
َٚكازٜل اٱْتؿاع َٔ اٯ١ٜ ٫ تٓشكط بٗنيا باينيصات ٚإ ناْنيت بطٖاْنيال     
ٚسذ١، ؾٗٞ تؿٌُ َهاَ  اٯ١ٜ ايػابك١، ٜٚسٍ عًٝ٘ َا ٚضز يف اٯ١ٜ َٔ 
إغِ اٱؾنياض٠ )بعنيس شينيو( ممنيا ٜنيسٍ عًني٢ نؿاٜني١ َٝجنيام ا٭ْبٝنيا٤، ٚاٱقنيطاض           

ٚايؿٗاز٠ ايعا١َ ع٢ً يعّٚ ايٓٛعٞ ٚام٬ي٘ اىل اقطاض ا٭ؾطاز مجٝعال بايٓب٠ٛ 
 اٱميإ ٚعسّ اٱعطاض عٔ اؿل.

ٚايتػًٝظ ايٛاضز يف اٯ١ٜ ايػابك١ َكسام يطمحت٘ تعاىل يف اؿٝا٠ ايسْٝا 
بايٓاؽ مجٝعال، ٚزيٌٝ عًني٢ إ اؾنيطاز ايطمحني١ اٱهلٝني١ ٫ تٓشكنيط بنيايطظم       
ٚايهػب بٌ تؿٌُ ايعكا٥س ٚاهلسا١ٜ اىل اٱميإ ؾهٝـ ٜٓتؿع اٱْػإ َنئ  

ينينيطظم ٚايعاؾٝنيني١ يف اينينيسْٝا ٫ٚ ٜٓتؿنينيع َنينئ ايطمحنيني١ ا٭ٖنينيِ اـاقنيني١ باهلساٜنيني١ ا
 ٚاملٛاثٝل اييت تسعٛٙ يًٓذا٠ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠.
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ٚؼح اٯٜني١ ايٓنياؽ عًني٢ ايتنيسبط يف اٯٜنيات ٚعنيسّ اختٝنياض اٱعنيطاض         
ٚايكسٚز، َٚٔ اعطض ؾإ اٯ١ٜ ت٬سك٘ بايعدط ٚايتأزٜب ٚتػع٢ ؾصب٘ 

 طاض ٚايؿٗاز٠ باؿل.ٚاعازت٘ اىل َٓاظٍ اٱق
 اآليت لطف
ع٢ً اٱْػإ اش دعً٘ خًٝؿت٘ يف ا٭ضض، َٚٔ  عع ٚدٌيكس ىْعِ اهلل 

اِٖ ٚها٥ـ اـ٬ؾ١ ايتكٝس مبهاَٝٓٗا ٚاؿطم عًٝٗا ٚاٱقنيطاض مبٛاثٝكٗنيا،   
ٚيف املكاّ ٜعت  اٱقطاض بايطبٛب١ٝ هلل تعاىل ىٖنيِ َكَٛاتٗنيا ٖٚنيٛ ننيطٚض٠ يف     

 زْٝاٙ ٚآخطت٘، ٚدا٤ت  ٖصٙ اٯٜني١ َٚنيا ؾٝٗنيا    اغتساَتٗا ٚساد١ يٲْػإ يف
َٔ يػ١ اٱْصاض ايصٟ تتهُٓ٘ قٝػ١ ايؿطط، ٚايتٛبٝذ ٚايتكبٝض ايصٟ تسٍ 
عًٝ٘ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ ايهطمي١ يطؿال بايٓاؽ، ٚاعا١ْ هلِ ع٢ً اهلساٜني١، ٚظدنيطال   

 عٔ اٱعطاض ٚاؾشٛز.
 َٚنينئ َكنينيازٜل ايًطنينيـ يف اٯٜنيني١ اْٗنينيا تنينيب  ننيني  املعكنيني١ٝ ٚاينينيصْب يف     

اٱعطاض عٔ ايٓب٠ٛ، ؾكس ٫ ٜعًِ اٱْػإ َس٣ اـػاض٠ يف بع  ا٭ؾعاٍ 
اىل إ ٜأتٝٗا ٜٚؿعط بانطاضٖا ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتٓكص اٱْػإ َٔ خػاض٠ 

 ايساضٜٔ.
َ  َٚٔ َهاَ  ايًطـ ؾٝٗا فٝ٪ٖا بكنيٝػ١ ايؿنيطط )   ( يف فََّنْٓ ذَنٌٌََّ

تٛسنيا، ؾُنئ تنيا     زع٠ٛ ايٓاؽ يٲميإ، ٚيٲخباض عٔ بكنيا٤ بنيا  ايتٛبني١ َؿ   
ٚضدع اىل اٱقطاض ٚايٛؾا٤ بايعٗٛز ٌٖ ٜكسم عًٝ٘ اْ٘ ممٔ تنيٛىل اؾنيٛا    

 ٫، يتبسٍ اؿهِ بتػري املٛنٛع.
 َٚٔ ٚدٛٙ ايًطـ يف اٯ١ٜ:

ف٤ٞ اٯ١ٜ بكٝػ١ املهاضع ي٬خبنياض عنئ سكٝكني١ ٖٚنيٞ إ زٜنئ       ا٭ٍٚ:
ٕ ايتٛيٞ ايؿطط٠ ٖٛ ا٫غ٬ّ ٚايتكسٜل بايٓبٛات ٚتعاٖس َٛاثٝل ايٓب٠ٛ، ٚا

 ٜأتٞ ع٢ً مٛ عطنٞ يػًب١ ايٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚاغٛا٤ ايؿٝطإ.
تسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ا٫يتعا١َٝ ع٢ً نؿا١ٜ اؿذر ٚاي اٖ  اييت  ايجاْٞ:

 تهُٓتٗا اٯٜات.
دا٤ ايتصنري مبٝجام ا٫ْبٝا٤ ٚاقطاض ايٓاؽ ع٢ً اْؿػنيِٗ بٓكنيط٠    ايجايح:

ؿح ع٢ً ا٫ْتؿاع َٓ٘، ٚططز ايٓيب، ٚتأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ يتٛنٝس ٖصا ايًطـ ٚا
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 ايػؿ١ً عٔ املٛاثٝل ٚايعٗٛز.
ٚقـ ايصٟ ٜعطض عٔ املٛاثٝل بايؿػل ٚاـطٚز عٔ ايطاع١  ايطابع:

 َٚؿاِٖٝ ا٫غتكا١َ.
 هفهىم اآليت

بعس قٝؼ اـطا  دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتهٕٛ قاعس٠ ن١ًٝ يف عًِ ايه٬ّ، 
 َٔ ٚدٛٙ: 
 ميإ ا٫ ايهؿط.اٱخباض ايػُاٟٚ باْ٘ يٝؼ بعس اٱا٭ٍٚ: 
 اط٬م قؿ١ ايتٛيٞ ع٢ً اؾشٛز ٚايهؿط.ايجاْٞ: 

ِ َٛنٛع١ٝ اٱميإ ببعج١ ايٓيب ايجايح:   قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغنيً
 يف عامل ايجٛا  ٚايعكا .

بعنيس  قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ     سط١َ اٱعطاض عٔ ضغايت٘ ايطابع: 
 .هللااقا١َ ا٭زي١ ع٢ً ٚدٛ  ايتكسٜل بٗا ٭ْٗا َٔ عٓس 

 اعتباض ايعساي١ بًشاه اٱميإ، ٚعسّ اٱعطاض ٚاؾشٛز.اـاَؼ: 
 تعسز ايس٥٫ٌ ٚاؿذر يصا دا٤ت اٱؾاض٠ ايٝٗا بني)شيو(.ايػازؽ: 

فنيٞ اٯٜني١ بكنيٝػ١ ايؿنيطط ٚاؾنيعا٤ يتهنيٕٛ َنئ آٜنيات ايٛعٝنيس          ايػابع: 
 ٚايتدٜٛـ.
، ٚايعٗس مل ٜأِت ايٛعٝس ا٫ بعس ايبٝإ ٚىخص املٝجام َٔ ا٭ْبٝا٤ايجأَ: 

 ٚاٱقطاض َٔ ايٓاؽ.
 يػ١ ايصّ ٚايتكبٝض ملٔ ٜتٛىل عٔ ايتكسٜل بايٓب٠ٛ.ايتاغع: 
 ايتشصٜط ممٔ تٛىل، ٚىخص اؿا٥ط١ َٓ٘ َٚٔ َهطٙ.ايعاؾط: 

 تب  اٯ١ٜ يف َؿَٗٛٗا نجط٠ اٌٖ اٱميإ، َٔ ٚدٛٙ: اؿازٟ عؿط: 
 بٝإ ٚقٛع اٱقطاض َٔ ايٓاؽ نُا يف اٯ١ٜ ايػابك١.ا٭ٍٚ: 

ؾٗازت٘ تعاىل ع٢ً ايٓاؽ اييت ٖٞ عٕٛ عًني٢ سكنيٍٛ ايٛؾنيا٤    يجاْٞ: ا
 ص.ًَأََٔا َََِىُُْ ِِْٓ اٌشَّاىِذَِّٓبايعٗس ٚايصٟ ىختتُت ب٘ اٯ١ٜ ايػابك١ ط

تعسز ايس٥٫ٌ ٚاملسز اٱهلٞ ع١ً هلسا١ٜ انجط ايٓاؽ اىل اٱميإ ايجايح: 
 بايٓب٠ٛ.

اعطانِٗ عٔ اؿل  ٚقـ اؾاسسٜٔ بايتٛيٞ، ٚؾٝ٘ اؾاض٠ اىلايطابع: 
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 بعس ثبٛت٘ ٚف٤ٞ اٱقطاض يتٛنٝسٙ.
ٚنجط٠ امل٪َٓ  ٫ ٜعين ق١ً عسز ايهاؾطٜٔ بايٓب٠ٛ يصا دا٤ت اٯ١ٜ بصَِٗ 

 (.اٌْفَاعِمٌَُْع٢ً مٛ اؾُع ٚايتعسز ٚٚقؿتِٗ باِْٗ )
اؾاز٠ سكط ايؿػل ٚاـطٚز عٔ ايسٜٔ بايتٛيٞ عٔ ايٓب٠ٛ ٭ْ٘ اـاَؼ: 

قني٢ً  ايعٗس، باٱناؾ١ اىل اٯٜات املكاسب١ يٓبٛت٘  دا٤ بعس اٱقطاض ٚىخص
ٚاملعذعات اييت دا٤ بٗا، ٖٚٞ ؾنياٖس مسنياٟٚ عًني٢    اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 قسق٘، ٚتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً إ خطابات ايكطإٓ يًٓاؽ مجٝعال.
 ؾٗصٙ اٯ١ٜ تتهُٔ ىَٛضال ٖٞ: 

قُنيس  تجبٝت اٌٖ اٱميإ، ٚسجِٗ عًني٢ َني٪اظض٠ ْٚكنيط٠ اينيٓيب     ا٭ٍٚ: 
 .اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِق٢ً 

عسّ ايػهٛت عُٔ ٜعطض عنئ ضغنيايت٘، ٫ٚ ًٜتنيعّ مبهنياَ      ايجاْٞ: 
اٱعرتاف ٚاٱخباض باْ٘ ٜتًك٢ ايعكا  ايؿسٜس، ٭ٕ اٯ١ٜ ىؾاضت اىل قؿ١ 

 ايؿػل بكٝػ١ ايصّ.
إ ٚقـ ايصٜٔ ٜعطنٕٛ عٔ زع٠ٛ ايٓيب بايؿاغك  ٜنيسٍ يف َؿَٗٛني٘   

٠ ٚحيطقنينيٕٛ عًنيني٢ ايتكٝنينيس بػنينيٓٔ عًنيني٢ َنينيسح اينينيصٜٔ ٜتعاٖنينيسٕٚ َٝجنينيام ايٓبنينيٛ
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًَِٚهاَ  اٱقطاض، ٚيعّٚ ْكطت٘ 

ٖٚصا َٔ اعذاظ ايكنيطإٓ إ تنيأتٞ اٯٜني١ خاقني١ مبنئ تنيٛىل عنئ اٱمينيإ         
بايٓب٠ٛ ْٚكطتٗا، ؾًِ تأِت بايتكطٜض يف َسح امل٪َٓ  ٚبٝإ نجطتِٗ يٝهٕٛ 

شّ اٖنينيٌ ا٭زبنينياض  ٖنينيصا ايبٝنينيإ عنينيعال هلنينيِ ٚتكٜٛنيني١ يكًنينيٛبِٗ، بنينيٌ دنينيا٤ت يف   
ٚاؾشٛز ْٚعتِٗ بايؿػنيٛم ٚاـنيطٚز عنئ اينيسٜٔ، ٭ْٗنيِ خنيايؿٛا َؿنياِٖٝ        
َٚهاَ  َٝجام ا٭ْبٝا٤، ٖٚصا ايصّ ٜتهُٔ يف َؿَٗٛ٘ ا٫خباض عٔ نعـ 

 ٖٚٚٔ ىٌٖ ايتٛيٞ ٚخٝبتِٗ ٚعذعِٖ عٔ ؼكٝل غاٜاتِٗ اـبٝج١.
 َٚا خايؿٛٙ ٌٖ ٖٛ َٝجام ٚاسس ىّ َتعسز، ؾٝ٘ ؾعبتإ: 

 ٖٛ ٚاسس بًشاه يؿظ املٝجام.: ا٭ٚىل
 املٝجام َتعسز ٖٚصا ايتعسز حيتٌُ ٚدٖٛال: ايجا١ْٝ: 
 نٌ ْيب ي٘ َٝجام.ا٭ٍٚ: 
 املٛاثٝل خاق١ بايطغٌ، ٚا٭ْبٝا٤ تابعٕٛ هلِ.ايجاْٞ: 

 َٛاثٝل ا٭ْبٝا٤ ع٢ً ؾعب: ايجايح: 
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 َٛاثٝل َطتب١ ايٓب٠ٛ زٕٚ ايطغاي١.ا٭ٚىل: 
ٖٓاى تبأٜ ب  املٛثل ٚايعٗس اينيصٟ ٜعطٝني٘   َٛاثٝل ايطغٌ، ىٟ ايجا١ْٝ: 

اينينيٓيب، ٚاملٛثنينيل اينينيصٟ ٜعطٝنيني٘ ايطغنينيٍٛ، َٚٛثنينيل ايطغنينيٍٛ ىننيني  ٚىنجنينيط يف     
َٛننينيٛع٘ ٚىٖنينيِ يف سهُنيني٘ ٚىسهاَنيني٘ ملٛننينيٛع١ٝ ايؿنينيطٜع١ اينينييت ٜنينيأتٞ بٗنينيا   

 ايطغٍٛ.
نٌ ضغٍٛ ي٘ َٛثل، ٜٚتبع٘ ؾٝ٘ ا٭ْبٝا٤ ايصٟ ٜعًُٕٛ بؿنيطٜعت٘  ايجايج١: 

 آخط ؾً٘ َٝجام َػتكٌ. َٔ بعسٙ، ٚاشا دا٤ ضغٍٛ
اختكنينيام املٝجنينيام بايطغنينيٌ اـُػنيني١ اٚينينيٞ ايعنينيعّ، ٚا٭ْبٝنينيا٤   ايطابعنيني١: 

 اٯخطٕٚ ٜتبعِْٛٗ يف َٛاثٝكِٗ.
ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ َٔ ايؿعب١ ايجا١ْٝ، ؾهٌ ْيب ي٘ َٝجام، ٚننيٌ ْنييب   

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘  َأَٛض باع٤٬ ن١ًُ ايتٛسٝس ٚايتبؿري ببعج١ ايٓيب 
٠ اىل اٱميإ ب٘ ْٚكطت٘، ٖٚنيصٙ ايبؿنياض٠ ٫ عٓنيع َنئ ٚدنيٛز      ٚايسعٛ ٚغًِ

بؿاضات ىخط٣ خي  عٓٗا ايٓيب ؾٗٛ ٜبؿط بايطغٍٛ اينيصٟ ٜنيأتٞ َنئ بعنيسٙ،     
، ٖٚصا عًٝ٘ ايػ٬َّٚٔ بعسٙ َٔ ا٭ْبٝا٤ بعٝػ٢  عًٝ٘ ايػ٬ّنُا بؿط َٛغ٢ 

ايتعسز سذ١ ع٢ً َٔ تٛىل ٚىزبط، ملا ؾٝ٘ َنئ ايتٛنٝنيس ٚايتػًنيٝظ ٚاي ٖنيإ     
 .اهلليكاطع يف قسم ايٓب٠ٛ، َٚا ٜأتٞ ب٘ ا٭ْبٝا٤ َٔ عٓس ا

 ٚيف اٯ١ٜ َػا٥ٌ: 
اٯ١ٜ تت١ُ ٭سهاّ اٯ١ٜ ايػابك١ ٚيهٓٗا ؽتل مبٔ ؽًنيـ عنئ   ا٭ٚىل: 

 ايعٗٛز ٚاملٛاثٝل.
ص ٜؿٝنيس اقاَني١ اؿذني١ عًني٢     فََّْٓ ذَنٌٌَََّ تََْنذَ رٌَِنهَ   قٛي٘ تعاىل طايجا١ْٝ: 

دا٤ت بٗا اٯ١ٜ ايػابك١ يف يعّٚ تعاٖس اٱميإ ايٓاؽ، ٚنؿا١ٜ اي اٖ  اييت 
 ٚعسّ اٱعطاض ٚاؾشٛز.

 اغتػطام ايتهًٝـ يًٓاؽ مجٝعال، ٚعسّ اغتجٓا٤ ؾطٜل َِٓٗ.ايجايج١: 
عنينيسّ دنينيٛاظ ايتػنينيٜٛـ ٚاٱَٗنينياٍ ٚايؿنينيرت٠، ؾٝذنينيب عًنيني٢ ننينيٌ ايطابعنيني١: 

 َهًـ ايتكٝس بأسهاّ املٝجام ٚايعٗس.
باؾاسنيسٜٔ خاقني١، ٚؾٝني٘     بٝنيإ سهنيِ تؿنيطٜؿٞ عنياّ، ٜتعًنيل     اـاَػ١: 

 انطاّ يًُػًُ  ٚتٓعٜ٘ هلِ عٔ ايؿػل.
تأزٜبِٗ بعسّ ْعت بعهِٗ بعهال بايؿػل، ٭ٕ هنياٖط اٯٜني١   ايػازغ١: 
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اختكام ايؿػل باؾاسنيسٜٔ اينيصٜٔ ٜعطننيٕٛ عنئ ايٓبني٠ٛ، ٚعًني٢ ؾنيطض        
ٚدنينيٛز َعٓنيني٢ ملؿٗنينيّٛ ايؿاغنينيل اعنينيِ ؾنينيإ املػنينيًِ ٫ جيتُنينيع يف اـكنينياٍ َنينيع   

 اؾاسس.
از املػنيًُ  ٱننيطاّ بعهنيِٗ بعهنيال ٚعنيسّ ايتعنيسٟ ؾُٝنيا        اضؾايػابع١: 

 طبِٝٓٗ، ؾٝهٕٛ ادتٓا  ايكتاٍ بِٝٓٗ َٔ با  ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ، قاٍ تعاىل 
 .(1)صأَفََّْٓ وَاَْ ُِئِِْنًا وََّْٓ وَاَْ فَاعِمًَا الَ َّغْرًٌََُْ 

ايصّ يًصٜٔ ٜتٛيٕٛ عٔ زع٠ٛ ايٓب٠ٛ خكٛقال ٚإ اينيٓيب ٜنيأتٞ   ايجا١َٓ: 
ات ٚاي اٖ  ايساي١ ع٢ً قسم ْبٛت٘، ؾُٔ مل تكً٘ ايبؿاضات اٚ اْ٘ باٯٜ

جيشس بٗا اٚ تكٌ ايٝ٘ قطؾ١، ؾإ اٯٜات املكاسب١ يًٓبني٠ٛ ؽاطنيب ايعكنيٌ    
 اٱْػاْٞ ٚتسعٛٙ، ع٢ً مٛ َػتكٌ يٲقطاض بايٓب٠ٛ.

 إف ض ث اآليت
يٲميإ إ ٜهنيٕٛ قني١ً تنيطب  ايعبنيس بنياهلل تعنياىل، ًَٚهني١         اهلليكس ىضاز 

هنينيؿٞ عًنيني٢ قنينياسبٗا َعنينياْٞ ايؿنينيطف ٚايعنينيع، ٚتبعنينيح يف قًبنيني٘ ايػنينيه١ٓٝ       ت
ٚايطُأ١ْٓٝ، ٚػعً٘ ٜط٣ بازضاى ايبكنيري٠ َنيا ٜٓتظنيطٙ َنئ ايٓعنيِٝ ٚايػنيعاز٠       
ا٭بس١ٜ باعتباض إ اٱميإ َٛنٛع يٲضتباط ٚايتساخٌ ب  عنيامل ايؿنيٗاز٠   
ٚعامل ايػٝب، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يًعدط عٔ ايػؿًني١ ٚاْؿنيػاٍ ايكًنيب عنئ     

 قطاض ٚاٱعرتاف ايصٟ اعطاٙ اٱْػإ بامياْ٘ بايٓب٠ٛ.اٱ
ٚدا٤ت اٯ١ٜ يتذعٌ ايٓؿٛؽ تٓؿط َنئ ايتنيٛيٞ عنئ املٝجنيام، ٚتتذٓنيب      
اْهاض اٱعرتاف، ملبػٛنٝت٘ ايصات١ٝ ٚملا ٜٓتظنيط اؾاسنيس، َٚنئ ىعنيطض عنئ      
اؿل ٚاهلسا١ٜ ايصٟ ْعت بايؿاغل يبٝإ قٛضت٘ ايكاع١ َٚا ٜٓتظطٙ َٔ غ٤ٛ 

خبنياض باْني٘ اختنياض ايظًُني١ عًني٢ عنيامل ايٓنيٛض، ٚايؿنيكا٠ٚ عًني٢          ايعاقب١، ٚيٲ
ايػعاز٠ باقطاضٙ ع٢ً اؾشٛز بعس اٱقطاض، ٚاٱعطاض بعس ىخص ايعٗنيس،  

 .اهللٚاـطٚز عٔ ىَط 
عع  اهللَٚع َا يف ٖصٙ اٯٜنيني١ َٔ اينيصّ ٚاٱْصاض ؾاْٗا تسٍ ع٢ً سنينينيب 

ٜطِٖ َٔ اينيرتزٟ يف  يًعباز ناؾ١ ٚضىؾت٘ بِٗ يف ٖساٜتِٗ يٲميإ ٚؼص ٚدٌ

                                                 

 .18غٛض٠ ايػذس٠  (1) 
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 ايه٬ي١ ٚكايؿ١ ايعٗٛز.
َٚٔ اٯٜات يف با  ايؿٝ  اٱهلٞ يف ايكطإٓ إ آٜات ايبؿاض٠ ٚايٛعس، 
ٚآٜات ا٫ْصاض ٚايٛعٝس تًتكٞ يف ت١٦ٝٗ َكسَات ا٫ميإ، ٚتكطٜب ايعبس اىل 
غنينيبٌ ايطاعنيني١، ٖٚساٜتنيني٘ هلنينيا، ٚاعاْتنيني٘ عًنيني٢ ايٓذنينيا٠ َنينئ اؾشنينيٛز ٚايهؿنينيط    

 ٚايه٬ي١.
صٙ اٯ١ٜ َٔ بٝإ يكبض ا٫عطاض ٚىًٖ٘ جيعٌ ا٫ْػإ سطٜكال ؾُا يف ٖ

ع٢ً ادتٓا  ايصّ ٚايٓعت بايؿػل ٚايه٬ي١ ؾٗٞ ؽاطب ايعكنيٍٛ ٚىٚينيٞ   
ا٭يبا ، ٚتسعٛ ا٫ْػإ ٭ٕ ٜهٕٛ سطٜكال عًني٢ تعاٖنيس ا٫مينيإ َٚٛاثٝنيل     
ايٓب٠ٛ، ٚبًشاه طبا٥ع ا٫ْػنيإ ا٫دتُاعٝني١ ٚسبني٘ يًػنيري خكٛقنيال اينيطسِ       

ٕ اٯ١ٜ زع٠ٛ ؿح اٯخطٜٔ ع٢ً ادتٓا  ايتٛيٞ ٚا٫عطاض عٔ ايكطٜب ؾا
 ايٓب٠ٛ، ؾايٓاؽ ع٢ً ىقػاّ:

َٔ ٜسضى ٚدٛ  سؿظ املٛاثٝل ٚتعاٖس ايبؿاضات بايٓيب قُس  ا٭ٍٚ:
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚتكسٜك٘ ْٚكطت٘.

َٔ حيتاز اىل َٔ ٜٗسٜ٘ ٜٚعٝٓ٘ اىل غبٌ ا٫ميإ، ٖٚصٙ اٯ١ٜ َٔ  ايجاْٞ:
اهلسا١ٜ با٫ناؾ١ اىل تعهٝسٖا بكٝاّ املني٪َٓ  عنيح ا٭قنيطب  عًني٢     اغبا  

 ا٫ميإ، ٚظدطِٖ عٔ ا٫عطاض، َِٚٓٗ َٔ ٜكط ع٢ً اؾشٛز ٚاملعك١ٝ.
ٜنينيتعظ ؾطٜنينيل َنينئ ايٓنينياؽ با٫ْنينيصاض ٚيػنيني١ ايتدٜٛنينيـ ٚايٛعٝنينيس،   ايجاينينيح:

ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ؾٝهال إهلٝال ٚزعٛتِٗ ؾصبني٘ ي٬مينيإ، ٚعنيسّ َ٪اخنيصتِٗ     
 ١ يتعسز ايٛغا٥  يًٗسا١ٜ ٚايك٬ح.ع٢ً اؿاد

 التفسري
 صفََّْٓ ذٌٌََََّقٛي٘ تعاىل ط

دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ ايؿطط ٚتتهُٔ ايتشصٜط ٚايٛعٝس، ٖٚنيصا ايؿنيطط   
دنينياَع ٭ؾنينيطاز ايعَنينيإ ايطٛيٝنيني١، ؾٗنينيٛ ؾنينياٌَ يًنينيعَٔ املاننينيٞ ٚاملهنينياضع        
ٚاملػتكبٌ، ٫ٚ ٜهط ب٘ فٝ٪ٙ بكٝػ١ املهاضع، ٭ْني٘ ؾعنيٌ ؾنيطط، ٚإ ننيإ     

ٌ املانٞ ٜكع ؾططال اٚ دٛا  ايؿطط نُا يف قٛيو "إ قاّ املهًـ ايؿع
ؾاظ" ؾذا٤ قاّ َبٓٝال ع٢ً ايؿتض يف قٌ دعّ، باعتباض إ ايؿعٌ املانٞ ٫ 
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 قٌ ي٘ َٔ اٱعطا  ىٟ إ عٛاٌَ ايٓكب ٚايطؾع ٚاؾعّ ٫ ت٪ثط ؾٝ٘.
ٚاغتٝعا  قٝػ١ ايؿعٌ يٮظ١َٓ ايج٬خ زع٠ٛ يًٓاؽ ٱدتٓا  ايتنيٛيٞ  

 ايٓكط٠ َٔ ٚدٛٙ:  عٔ
اخص املٝجام ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ٚاقطاض ايٓاؽ بٛدٛ  اٱمينيإ بٓبٛتني٘   ا٭ٍٚ: 

ْٚكطت٘ ٚايصٟ ٜسٍ ع٢ً ايتٛنٝنيس ٚايتؿنيسٜس يف   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 يعّٚ ْكطت٘ ٚعسّ ايتؿطٜ  با٭َط اٱهلٞ.

 ف٤ٞ ٖصٙ اٯ١ٜ بكٝػ١ اٱْصاض ٱدتٓا  اٱعطاض عٔ ايٓب٠ٛ.ايجاْٞ: 
 ايتٛيٞ عٔ ْكط٠ ايٓب٠ٛ قبٝض شاتال.يح: ايجا

 إدتُع يف املكاّ ىَطإ: ايطابع:
َؿّٗٛ اٯ١ٜ ايػابك١ ايصٟ ٜسٍ ع٢ً ايعدط عٔ اٱعطاض عنئ  ا٭ٍٚ: 

 نٌ َٔ: 
 َهاَ  ٖصٙ اٯ١ٜ.ى٫ٚل: 
اٱقطاض ايؿدكٞ ٚايٓٛعٞ ايصٟ اعطاٙ ايٓاؽ بٛدنيٛ  اٱمينيإ   ثاْٝال: 

 ْٚكطت٘. ًِقُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغبٓب٠ٛ 
 ايؿٗاز٠ ايعا١َ ع٢ً اٱقطاض بايٓب٠ٛ ٚايٓكط٠.ايجاْٞ: 

 عنينيع ٚدنينيٌ اهللتؿهنينيً٘ تعنينياىل بايؿنينيٗاز٠ ٚينينيعّٚ اـؿنيني١ٝ َنينئ  اـنينياَؼ: 
ٚادتٓا  كايؿ١ ؾٗازت٘ ٚإ ٜط٣ ايعبس يف ساٍ َٔ اؾشٛز َٓاؾ١ٝ َٚػاٜط٠ 

 ملا ىقط ٚىعرتف ب٘ َٔ املٛاثٝل ٚايعٗٛز.
، ٚسهنينيٛض ايٓنينياؽ ٚاـ٥٬نينيل يف  عُنينيّٛ ايؿنينيٗاز٠ ٚاط٬قٗنينيا ايػنينيازؽ: 

اٯخنينيط٠ يًؿنينيٗاز٠ عًنيني٢ اٱْػنينيإ ٖنينيٌ ٚؾنيني٢ مبهنينياَ  اٱقنينيطاض، ىّ خايؿٗنينيا    
 ٚىعطض عٓٗا.

ايػبط١ ٚايػعاز٠ يف اٯخط٠ ملٔ اخًل ٚاٚؾ٢ مبهاَ  اٱقطاض ايػابع: 
، ٚاـػاض٠ ٚايعصا  ملٔ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚآَٔ بسع٠ٛ ايٓيب 

 ال.ٜتٛىل داسسال ٜٚعطض َعاْس
عظنيِٝ ؾهنيٌ اهلل تعنياىل عًني٢ ايٓنياؽ، ؾًنيِ ٜنيأت        تتهُٔ اٯ١ٜ ايجأَ: 

ا٫ْصاض ا٫ بعس اقا١َ اؿذ١ ٚسكٍٛ ا٫قطاض، ٚاعرتاف ايٓاؽ بايبؿاضات 
 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبايٓيب 

: ٚدٛز املكتهٞ ي٬ميإ غامت ايٓبٝ  ٚاْعساّ املاْع، ؾًػ١ ا٫ْصاض ايتاغع
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١ٜ ناؾؿ١ عٔ عسّ ٚدٛز عصض ٫ٟ اْػإ بايتدًـ عٔ ٚايٛعٝس يف ٖصٙ اٯ
ْٚكطت٘، ٖٚصا َنئ اعذنياظ    قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِا٫ميإ بايٓيب 

ايكطإٓ ٚاملسز ٚايتٛؾٝل ا٫هلٞ ملٔ خيتاض غبٌ ا٫ميإ ٚايطؾاز، ؾايتٛيٞ يف 
 ساٍ ٚقٛع٘ حيتٌُ اَٛضال: 

 ٗٛز.: اختٝاض ا٫عطاض، عٔ زع٠ٛ اؿل ٚاسهاّ ايعا٫ٍٚ
 : اتباع اهل٣ٛ ٚاغٛا٤ ايؿٝطإ ٚاقشا  ايػ٤ٛ.ايجاْٞ

قُس ق٢ً : اثط ايتشطٜـ ٚايتػٝري ٚايتبسٌٜ يف ايبؿاضات بايٓيب ايجايح
 َٚهاَ  ايهتب ايػُا١ٜٚ. اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 ٚدا٤ شنط ايتٛيٞ بكٝػ١ ايصّ َٔ ٚدٛٙ: 
 : ملا ؾٝ٘ َٔ َهاَ  ايكسٚض عٔ اهل٣ٛ ٚعسّ ايطؾاز.ا٫ٍٚ

: قٝاّ اؿذ١ ع٢ً ا٫ْػإ بًعّٚ ايٛؾا٤ بايعٗس ٚايتكٝنيس باسهنياّ   يجاْٞا
 ا٫قطاض. 

ايٓاؽ عًٝٗنيا َنئ ا٫قنيطاض     اهلل: ايتٛيٞ كايـ يًؿطط٠ اييت ؾطط ايجايح
 باؿل ٚايٛؾا٤ بايعٗٛز ٚايتكٝس باملٛاثٝل.

: ايتٛيٞ ايؿدكٞ ٜهط ايصات ٚايػري ؾتؿًُ٘ عَُٛات قاعنيس٠  ايطابع 
يكبض ا٫نطاض بايصات ٚيعّٚ ادتٓا  اٜنيصا٤ ا٭خنيطٜٔ،   ٫نطض ٫ٚنطاض، 

ٚايتٛيٞ ٜهنيط قنياسب٘ يف اينيسْٝا ٚاٯخنيط٠ ينيصا دنيا٤ت خاعني١ اٯٜني١ بٛقنيؿ٘          
 بايؿاغل، ٜٚتهُٔ ٖصا ايٛقـ ايتبهٝت ٚايتكبٝض.

: ايتٛيٞ اعِ َٔ ا٫عنيطاض ٫ْني٘ عبنياض٠ عنئ ا٫ْهنياض ٚايعٓنياز       اـاَؼ
قُس ق٢ً ٓٗا ايبؿاض٠ بايٓيب ٚا٫قطاض ع٢ً عسّ ايتكٝس باسهاّ املٝجام َٚ

  ِ اينييت تتذًني٢ اُٖٝتٗنيا َٚٛننيٛعٝتٗا بنيازا٤ ايؿنيطا٥         اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘ ٚغنيً
 ٚايطاعات اييت دا٤ بٗا ايكطإٓ ايٓاظٍ َٔ ايػُا٤.

 ٚدا٤ت اٯ١ٜ بصنط ايتٛيٞ ع٢ً مٛ اؿكط ٚايتعٝ ، ٚحيتٌُ اَطٜٔ: 
 : ٚدٛز بطظر ٚغ  ب  ايٛؾا٤ بايعٗس ٚب  ايتٛيٞ.ا٫ٍٚ

: عسّ ٚدٛز ٚاغط١ بُٝٓٗا، ؾهٌ َهًنيـ ينيٝؼ يني٘ ا٫ إ خيتنياض     جاْٞاي
 اسس ىَطٜٔ، اَا ايٛؾا٤ بايعٗس، ٚاَا ايتٛيٞ ٚا٫عطاض.

ٚايكشٝض ٖٛ ايجنياْٞ، ينيصا دنيا٤ت اٯٜني١ بنيايعدط عنئ ايتنيٛيٞ بٛقنيـ         
قاسب٘ بايؿػل ٚايتشصٜط َٓ٘، ٚؾٝ٘ اؾاض٠ اىل سػٔ ايتكٝس باسهاّ ا٫قطاض 
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 ٌ يًٓذا٠ يف ايساضٜٔ.٫ْ٘ اعرتاف باؿل ٚغبٝ
يًعبنينياز بنينيإ زعنينياِٖ اىل ا٫مينينيإ بنينياٚثل ٚاغًنيني    اهللٚتنينيب  اٯٜنيني١ سنينيب 

املٛاثٝل نٞ خيًكٛا يف طاعت٘، ٜٚبصيٛا ايٛغع يف غنيبٌ اهلساٜني١ ٚاٱمينيإ،    
َٚٔ سب٘ تعاىل تعسز ٚدٛٙ ايهُإ يًتكٝس باٱميإ ٚايتكسٜل بايبؿاضات، 

يًٓنياؽ مجٝعنيال ٫ختٝنياض اٱمينيإ     ٚتؿهً٘ بأخص َٝجنيام ا٫ْبٝنيا٤ يٝهنيٕٛ عْٛنيال     
 به١ًُ ايتٛسٝس ٚايتكسٜل بايٓبٛات.

ٚدنينيا٤ يؿنينيظ اٯٜنيني١ قنينيطحيال بنينيصنط قنينيٝػ١ ايتنينيٛيٞ َٚنينيا ٜعٓٝنيني٘ َنينئ ا٫زبنينياض  
 ٚا٫عطاض ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: 

 : دا٤ اٱزباض بعس اقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايٓاؽ.ا٫ٍٚ
: ايتنينيٛيٞ ٖٓنينيا نا٫غنينيتجٓا٤ َنينئ شات ايؿنيني٧، ٚاملػنينيتج٢ٓ ىقنينيٌ َنينئ   ايجنينياْٞ

 ٢ َٓ٘، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: املػتجٓ
: اعتباض إ ا٫قٌ ٖٛ قٝاّ انجنيط ايٓنياؽ بايٛؾنيا٤ بايعٗنيس ٚا٫قنيطاض      ى٫ٚل
 بايٓب٠ٛ.

: نجط٠ ايهاؾطٜٔ يف بع  ا٭ظ١َٓ ٫ ٜسٍ ع٢ً نجطتِٗ ٚغًبنيتِٗ يف  ثاْٝال
 ايٓاؽ ٚادٝاهلِ املتعاقب١.

: اٯ١ٜ بؿاض٠ ع٢ً غٝاز٠ اٱغ٬ّ ٚنجط٠ اٌٖ اٱميإ، ٚاخباض عٔ ثايجال
 تِٗ ٚضدشإ نؿتِٗ يف ؾطط ٚىؾطاز َٔ ا٭ظ١َٓ ايػابك١ اٜهال.نجط

: يٝؼ املساض ع٢ً ايهجط٠ ٚايك١ً، بٌ إ اختٝنياض اؿنيل ٚاٱٖتنيسا٤    ضابعال
 يٲميإ ٖٛ ا٭ضدض ٚا٭ق٣ٛ.

: مل تنينيأِت اٯٜنيني١ ٚؾنينيل قٛاعنينيس اٱغنينيتجٓا٤ ننينيٕٛ ايهجنينيط٠ يف طنينيطف  خاَػنينيال
 املػتج٢ٓ َٓ٘ زٕٚ املػتج٢ٓ.

ٚىل قشٝش١، ٚاـاَؼ ٫ زيٌٝ عًٝ٘، ؾاٱغتجٓا٤ ٚايٛدٛٙ ا٭ضبع١ ا٭
 يف اٯ١ٜ َٔ اعذاظٖا ٖٚٛ بؿاض٠ ٚغه١ٓٝ يًُػًُ .

ٚؼنيصٜط ملنيا يف    اهلل: دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ ايؿطط، ٚؾٝ٘ يطـ َنئ  ايجايح
ايؿطط َٔ ايرتزٜس ب  ايٛقٛع ٚاي٬ٚقٛع، ٫ٕ ايتٛيٞ خ٬ف ا٭قٌ بكط١ٜٓ 

 يًٓاؽ مجٝعال ا٫ميإ. حيب اهللَا ؾٝ٘ َٔ ايصّ ٚايتكبٝض، ٚ
 تط٣ َا ٜعٓٝ٘ ايتٛيٞ يف اٯ١ٜ، ؾٝ٘ ٚدٛٙ: 

 .اهلل: عسّ ا٫يتؿات اىل َٝجام ا٭ْبٝا٤، ٚزعٛتِٗ يطاع١ ا٫ٍٚ
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: اؾشٛز با٫قطاض ٚاْهاض ا٫عنيرتاف بًنيعّٚ ا٫مينيإ ببعجني١ اينيٓيب      ايجاْٞ
 ٚٚدٛ  ْكطت٘. قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

قُنيس قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘     ضات بنيايٓيب  : ا٫عنيطاض عنئ ايبؿنيا   ايجايح
 ٚعسّ تعاٖسٖا. ٚغًِ

: عسّ ا٫ْتؿاع َٔ اٯٜات اييت دا٤ بٗا ا٫ْبٝا٤ َٚهاَ  ايهتا  ايطابع
 .اهللٚاؿه١ُ ايٓاظي١ َٔ عٓس 

ِ     : ايتنيٛيٞ عنئ زعني٠ٛ اينيٓيب     اـاَؼ  قُنيس قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيً
ٯٜني١ ايهطميني١، ٚننيإٔ    ي٬غ٬ّ س  بعجت٘ ٖٚٛ َٔ اِٖ َكازٜل ايتٛيٞ يف ا

قني٢ً اهلل  ايتٛيٞ قبً٘ َٔ َكسَات ٚاغبا  اؿطاّ، اَا ايتٛيٞ اٜاّ بعجتني٘  
 ؾٗٛ عٓٛإ اؾشٛز ٚا٫غتهباض ٚكايؿ١ ايعٗٛز.عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

: ا٫زباض عٔ زع٠ٛ اؿل ٚخطابنيات ا٭ْبٝنيا٤ ٚغنيعِٝٗ ٫قاَني١     ايػازؽ
 قطح ايسٜٔ.

ِ   قُنيس قني٢ً اهلل عً  : عسّ ْكط٠ اينيٓيب  ايػابع ٚا٫ْبٝنيا٤   ٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيً
 ا٭خطٜٔ يف دٗازِٖ.

 ، ٚاختٝاض اؾشٛز ٚايكسٚز.اهلل: ا٫عطاض عٔ شنط ايجأَ
 ٜٚسعٕٛ يطاعت٘. اهلل: قاضب١ ا٫ْبٝا٤ ِٖٚ جياٖسٕٚ يف غبٌٝ ايتاغع
: ا٫عطاض عٔ املػًُ  يف زعٛتِٗ اىل ا٫غ٬ّ ٚاتبنياع اينيٓيب   ايعاؾط

 ٌ باسهاّ ايؿطٜع١.ٚايعُ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
٫ٚ تٓشكنينيط َهنينياَ  اٯٜنيني١ َٚنينيا ؾٝٗنينيا َنينئ قنينيٝؼ ا٫ْنينيصاض بؿنينيرت٠ َاقبنينيٌ   

بنيٌ ٖنيٞ َتكني١ً باقٝني١ اىل ٜنيّٛ      ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ   ا٫غ٬ّ ٚبعجت٘ 
 ايكٝا١َ ٖٚٛ َٔ اعذاظ ايكطإٓ ٚبكا٤ نٌ آ١ٜ َٔ آٜات٘ س١ٝ غه١ طط١ٜ.

هلل عًٝ٘ ق٢ً اٚع٢ً ؾطض عسّ ٚدٛز َٔ ٜتٛىل عٔ ايتكسٜل بٓبٛت٘ 
 ؾٌٗ تبك٢ َٛنٛع١ٝ ملهاَ  ٖصٙ اٯ١ٜ، اؾٛا  ْعِ َٔ ٚدٛٙ: ٚآي٘ ٚغًِ 
: ايتشنينيصٜط ٚايٛعٝنينيس اَنينيط َنيني٬ظّ يًشٝنينيا٠ اينينيسْٝا باعتبنينياضٙ ضمحنيني١    ا٫ٍٚ

 ٚٚغ١ًٝ يًك٬ح ٚا٫ق٬ح.
قُس : ٜسٍ شنط ايتٛيٞ ٚعكاب٘ ع٢ً ايٓؿع ايعظِٝ ملٔ آَٔ بايٓيب ايجاْٞ

 ق٘ ٚاعاْ٘.ٚق س ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
 : دا٤ اؿهِ َتها٬َل يف اٯ١ٜ َٚؿَٗٛٗا بؿطع :ايجايح
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 : اؾعا٤ اؿػٔ ع٢ً ا٫ميإ َٚا ٜٓتظط اًٖ٘ َٔ ايجٛا .ى٫ٚل
 : ا٫ْصاض ٚايٛعٝس يًهاؾطٜٔثاْٝال

ٖٚصا اؿهِ َٔ َكنيازٜل ٚآثنياض ا٫بنيت٤٬ ٚا٫ختٝنياض يف اؿٝنيا٠ اينيسْٝا،       
بؿاض٠ ٚايػعاز٠ ا٫بس١ٜ ٖٚٛ ا٫ميإ ٚايٛعٝس عٕٛ ي٬ْػإ ٫ختٝاض َا ؾٝ٘ اي

 بايٓب٠ٛ.
 

 صتََْذَ رٌَِهَقٛي٘ تعاىلط
( تََْنذَ رٌَِنهَ  بعس تعٝ  َٛنٛع ايتٛيٞ ٚا٫عطاض دا٤ شنط ايكٝنيس ٖٚنيٛ )  

 ؾًِ تأت اٯ١ٜ بًػ١ ا٫ط٬م بٌ دا٤ت بصنط ايكٝس يٛدٛٙ: 
 : بٝإ ؾهً٘ تعاىل ع٢ً ايٓاؽ يف ٖساٜتِٗ ي٬ميإ.ا٫ٍٚ
١ اؿذني١ عًني٢ َنئ ازبنيط عنئ زعني٠ٛ اؿنيل، ؾنيا٫عطاض مل         : اقاَايجاْٞ

ق٢ً حيكٌ ا٫ بعس إ دا٤ت ايبٝٓات اييت تسٍ ع٢ً ٚدٛ  ا٫ميإ بٓبٛت٘ 
 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

: قبض ايعكا  ب٬ بٝإ، ٚاٯ١ٜ يتٛنٝس ايبٝإ ٚا٫خباض عٔ ٚقٛع٘ ايجايح
 ٚادعا٥٘ يًٗسا١ٜ ٚاملٓع َٔ ايه٬ي١.

ا٫ستذاز، ٚاقا١َ ايسيٌٝ عًني٢ عنياّ اؿذني١ عًني٢      اٯ١ٜ يػ١ يف ايطابع:
 ايٓاؽ بًعّٚ ا٫ميإ ٚايتكسٜل بايٓب٠ٛ.

: يف اٯ١ٜ زع٠ٛ يًتسبط مبهاَ  اٯ١ٜ ايػابك١، ٫ٕ نٌ ؾطز َٓٗا اـاَؼ
 غ٬ح ٚٚغ١ًٝ َباضن١ ي٬ميإ ٚادتٓا  ايتٛيٞ ٚا٫زباض.

ٜ٪نس اٯخط َٚٔ اٯٜات يف املكاّ إ ا٫ميإ دا٤ بٛدٛٙ اسسٖا ٜعهس ٚ
 :ٖٞٚ 

 : املٝجام ٚايعٗس، ٚبٝإ قسغ١ٝ املٝجام بٓػبت٘ ي٬ْبٝا٤.ا٫ٍٚ 
 : اتٝإ ايهتا  ٚاؿه١ُ.ايجاْٞ

 باٯٜات ايباٖطات. قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: ف٧ ايٓيب ايجايح
ي٬ْبٝا٤ ايػابك   قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: تكسٜل ايٓيب ايطابع

 ٚايهتب املٓعي١.
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘  : ايعٗس ا٫هلٞ بًعّٚ ا٫ميإ بايٓيب قُس اـاَؼ

 ْٚكطت٘.ٚغًِ 
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قُنيس قني٢ً   : تؿهً٘ تعاىل بػ٪اٍ ايٓاؽ عٔ اقنيطاضِٖ بٓبني٠ٛ   ايػازؽ
 غ٪ا٫ل تكطٜطٜال. اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

: ف٧ اؾٛا  َِٓٗ َنئ غنيري ابطنيا٤ اٚ تًهنيأ اٚ تنيطزز اٚ تنيأخري       ايػابع
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.طت٘ باِْٗ اقطٚا بٛدٛ  ْك

قُنيس  : اَطٙ تعاىل يًٓاؽ بايؿٗاز٠ ع٢ً اْؿػِٗ بنيا٫قطاض بٓبني٠ٛ   ايجأَ
قُس ق٢ً ٚؾٗازتِٗ ٚض٩ٜتِٗ ٯٜات بعج١ ايٓيب  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 ٚست١ُٝ اْتكاضٙ.  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

انط تؿهً٘ تعاىل بايؿٗاز٠ ٚسهٛض اٱقطاض، ٚاهلل غبشاْ٘ سايتاغع: 
يف ننينيٌ َهنينيإ ٚظَنينيإ، ٜػنينيُع ٜٚنينيط٣، ؾذعنينيٌ ْؿػنيني٘ ؾنينياٖسال عًنيني٢ اٱقنينيطاض  

 ٚبًشاه اٯ١ٜ َٚٛنٛع ايتٛيٞ ؾٝ٘ ٚدٛٙ: 
ؾٗازت٘ تعنياىل ظدنيط عنئ ايتنيٛيٞ، ٖٚنيصا ايعدنيط آٜني١ َنئ آٜنيات          ا٭ٍٚ: 

 ايطمح١ ٚايطىؾ١ اٱهل١ٝ بايٓاؽ.
عع  اهللايتدنينيٜٛـ ٚايٛعٝنينيس عٔ اٱعطاض ٚايتٛيٞ، ؾاشا نإ ايجاْٞ: 

 ٖٛ ايؿاٖس ؾ٬بس إ اؿذ١ قا١ُ٥ ع٢ً اٱْػإ يف ايٓؿأت . ٌٚد
تكاسب ؾٗازت٘ تعاىل اٱْػإ يف يًٝ٘ ْٚٗاضٙ، ٚتهٕٛ سانط٠ ايجايح: 

يف ايٛدٛز ايصٖين، ٚتسعٛٙ اىل ايٛؾا٤ مبهاَ  اٱقطاض ٚادتٓنيا  ايتنيٛيٞ   
 ٚاٱزباض.

 تعاىل. اهللبعح اٱْػإ ع٢ً ايٛؾا٤ باٱقطاض ايصٟ ؾٗس عًٝ٘ ايطابع: 
ؾذا٤ت اٯٜات َتتابع١ عٓع َٔ اؾشٛز ٚايه٬ي١، َٚتعسز٠ يف ايهٝؿ١ٝ 
ٚاملٛنٛع، نٌ ٚاسس٠ َٓٗا آ١ٜ َػتك١ً تكًض إ تهٕٛ بطظخال زٕٚ ايتٛيٞ 

 ٚاٱعطاض يتعسز َهاَ  اؿذ١ ٚاي ٖإ ٖٚٞ ع٢ً ٚدٛٙ:
َٝجنينيام ايٓبنينيٝ  باعتبنينياضٙ عٗنينيسا ٭٥ُنيني١ ايٓنينياؽ ٚىممٗنينيِ املدتًؿنيني١      ا٭ٍٚ:

ٝاهلِ املتعسز٠، ٫ِْٚٗ ٫ ٜعطٕٛ املٝجام عٔ اْؿػِٗ ؾشػنيب بنيٌ عنئ    ٚاد
اممِٗ َٚٔ ٜتبعِٗ يف ًًَِٗ ايػُا١ٜٚ، َٚٔ جيشس ب٘ ٫ ع ٠ ظشنيٛزٙ ٭ٕ  
ا٫قٌ ٖنيٛ ا٫مينيإ ٚعنيسّ ايكنيسٚز، ٚاؾشنيٛز ٜنيأتٞ عطننيال بعنيس ا٫قنيطاض          

 باملٝجام.
َ  اتٝنينيإ ا٭ْبٝنينيا٤ ايهتنينيا ، ْٚنينيعٍٚ امل٥٬هنيني١ بنينيايٛسٞ َٚهنينيا    ايجنينياْٞ:

ص، ٌََّا آذَْْرُىُُْ ِِْٓ وِرَابٍ ًَدِىَّْنحٍ ٚاسهاّ ايؿطا٥ع نُا ٚضز يف اٯ١ٜ ايػابك١ ط
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 ٚؾٝ٘ انطاّ َطنب َٔ دٗات:
 تؿطٜـ اؾدام ا٭ْبٝا٤ مبطتب١ ايٓب٠ٛ. ا٭ٚىل:
ايجٓنينيا٤ عًنيني٢ اقنينيشا  ٚاتبنينياع ا٭ْبٝنينيا٤ يتكنينيسٜكِٗ بايهتنينيا ،      ايجاْٝنيني١:

ايٓٛاٖٞ، ٚتطؾض اؾانات اؿه١ُ ٚتعاٖسِٖ ا٫َتجاٍ ملا ؾٝ٘ َٔ ا٭ٚاَط ٚ
ايٓاظي١ عًِٝٗ يف ايكٍٛ ٚايؿعٌ غٛا٤ با٭خص َٔ ايهتا  اٚ ا٫قتباؽ َنئ  
ايٓيب، ٚقنيس ؾنياظ املػنيًُٕٛ عػنئ ا٫َتجنياٍ ٚا٫ْتؿنياع َنئ ايهتنيا  ٚايػني١ٓ          
ايٓب١ٜٛ، ٚتٛثٝل ايػني١ٓ ايكٛيٝني١ ٚايؿعًٝني١ ٚايتسٜٚٓٝني١ آٜني١ تنيسٍ عًني٢ سنيطم         

 يف غبٌ اؿه١ُ.املػًُ  ع٢ً ا٫قتسا٤ بايٓيب 
ايٓب٠ٛ تؿطٜـ يًٓاؽ مجٝعنيال، ٚؾنياٖس عًني٢ ايؿهنيٌ ٚايًطنيـ       ايجايج١:

بِٗ، َٚٔ سًُ٘ تعاىل إ عًُ٘ ظشٛز ؾطٜل َٔ ايٓاؽ بايٓب٠ٛ مل ميٓع َٔ 
ٌْٝ ْؿنيط َنئ ايبؿنيط َطتبني١ ايٓبني٠ٛ ٚاضغنياهلِ يًٓنياؽ ناؾني١ مبنيا ؾنيِٝٗ ايهؿنياض            

ا٫عطاض عٔ ايٓب٠ٛ، ٚاملؿطن ، بس٫ي١ ٖصٙ اٯ١ٜ اييت ؼصض َٔ ايتٛيٞ ٚ
ٚاملنينيطاز َنينئ خطنينيا  ايتشنينيصٜط ٖنينيِ ايهؿنينياض، باعتبنينياض إ املػنينيًِ ٫ جينينيٛظ ينيني٘ 

 ا٫ضتساز ٚا٫عطاض بعس ايٓطل بايؿٗازت .
ا٫قطاض ايعاّ يبين آزّ با٫مينيإ ْٚكنيط٠ ايٓبني٠ٛ ٚاعطنيا٤ ايعٗنيس       ايجايح:

ِ ٚايٛعس ع٢ً ايٛؾا٤ ب٘ ٚايتكٝس باسهاَ٘، ٚؾٝ٘ ؽؿٝـ عٔ ا٭ْبٝا٤ ٚعٕٛ هل
بايسع٠ٛ اىل اهلل، ٭ٕ ٌْٝ ا٭ْبٝا٤ ؾطف ايٓب٠ٛ ٚؼًُِٗ ٫عبا٥ٗا ٫ ٜػنيك   

 ايتهًٝـ عٔ ىٟ اْػإ بايؼ عاقٌ كتاض.
قُس قني٢ً  ايؿٗاز٠ ع٢ً ايٓؿؼ بٛدٛ  اٱميإ بٓكط٠ ايٓيب : ايطابع

ٌ ٚايتػًٝظ يف ايؿٗاز٠ بإ اهلل  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜؿنيٗس َعٗنيِ،    عع ٚدني
تعاىل ؾاْ٘ تؿهنيٌ ٚننيِ ؾنيٗازت٘ اىل ؾنيٗازتِٗ يتهنيٕٛ      َٚع نؿا١ٜ ؾٗازت٘ 

َٛنٛع١ٝ ٚاعتباض يؿٗازتِٗ، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ هلِ يًشطم عًٝٗا ٚاـؿ١ٝ َٔ 
ايتؿطٜ  بٗنيا ٚاْهاضٖنيا، با٫ننياؾ١ اىل ينيعّٚ ا٫غنيتشٝا٤ َنئ اهلل ٚادتٓنيا         

 ا٫عطاض عٔ ايٓب٠ٛ.
ايتشصٜط َٔ ايتٛيٞ ٚايكنيسٚز عنئ ايٓبني٠ٛ، ٚا٫قنيطاض عًني٢       اـاَؼ:

املٝجام ٚايعٗس، ٜٚتذ٢ً ٖصا ايتشصٜط يف يػ١ ايؿطط اييت دا٤ت بٗا  اْهاض
ٖصٙ اٯ١ٜ، َٚا تبعٗا َٔ ايصّ ٚايتكبنيٝض ٚايٛقنيـ بايؿػنيل اينيصٟ مل ٜنيأت      
فطزال بٌ ٜتهُٔ ا٫ْنيصاض بًشنياه اٯٜنيات اينييت تتهنئُ ايٛعٝنيس يًؿاغنيك         
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مٌُا فََّنؤًَْاىُُْ  ًَأََِّا اٌَّزَِّٓ فَغَن ٚا٫خباض عُا ٜٓتظطِٖ َٔ ايعصا ، قاٍ تعاىل ط
 .(1)...ص اٌنَّاسُ

ٜٚهؿٞ ٚد٘ َٔ ايٛدٛٙ اع٬ٙ يًشذ١ يف املكاّ ٚايعدط عٔ ا٫عطاض 
ايؿدكٞ ٚايٓٛعٞ، ىٟ اعنيطاض ا٫ؾنيطاز، ٚاؾُاعنيات ٚاملًنيٌ، ٜٚتشكنيل      
اعطاض املًٌ باْهاض اغطاض ايتٓعٌٜ، ٚاثاض٠ اؾسٍ ٚايطٜب، ٚتػٝري َهاَ  

ًٝ٘ ٚآي٘، َٚا شنط َنئ اٚقنياؾ٘ يف ايهتنيب    ايبؿاض٠ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل ع
 ايػُا١ٜٚ ايػابك١.

 ؾًُاشا ادتُعت ٖصٙ ايٛدٛٙ يف ٖات  اٯٜت ، اؾٛا  َٔ ٚدٛٙ:
تؿهٌ اهلل غبشاْ٘ باتٝاْٗا فتُعني١ َتؿطقني١ يتهنيٕٛ عْٛنيال يٓذنيا٠       ا٭ٍٚ:

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاٱْػإ َٔ ايتٛيٞ عٔ اٱميإ بٓب٠ٛ قُس 
ض اينينيصاتٞ يًتنينيٛيٞ ٚا٫عنينيطاض با٫ننينياؾ١ اىل نْٛنيني٘ غنينيببال   ايكنينيب ايجنينياْٞ:

 ٫غتشكام ايعكا  ا٭يِٝ بعس إقا١َ اؿذ١ ٚايب١ٓٝ.
ايتعنيسز يطنيـ إهلنيٞ ٭ْني٘ غنيبب اننيايف يًُٓنيع َنئ ا٫عنيطاض           ايجايح:

 ٚايتٛيٞ.
تعنينيسز ٚدنينيٛٙ اؿذنيني١ ايٛاقنينيع ٚاؿنينيل ٚايكنينيسم، ؾُنينيع ٚدنينيٛز     ايطابنينيع:

 سز٠ يًشذ١ ٚاي ٖإ.املكتهٞ ٚؾكس املاْع دا٤ شنط ايٛدٛٙ املتع
ؼصٜط ا٫ْػإ َٔ ايٛقٛع يف اهلًه١ ٚايه٬ي١، ٚاعا١ْ ىٖنيٌ   اـاَؼ:

 اؾشٛز ع٢ً ايتدًل َٔ ايعٓاز ٚا٫قطاض، ٚدصبِٗ اىل َٓاظٍ ا٫ميإ.
ٚقشٝض إ اٯ١ٜ دا٤ت يف ايتدٜٛـ َٔ ايتٛيٞ ٚايتشصٜط َٔ اؾشٛز 

ال َتٛاضثنيال يف فتُعنيات   ا٫ اْٗا ٚغ١ًٝ يتجبٝت اٱميإ يف ايٓؿٛؽ ٚدعً٘ اَط
املًنينيٝ ، ٖٚنينيصا َنينئ اٱعذنينياظ ايكطآْنينيٞ إ ٜنينيأتٞ ايتدٜٛنينيـ يتٛنٝنينيس سكنينيا٥ل    

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ايتٓعٌٜ، ٚتكسٜل اٯٜات ٚاي اٖ ، ٚاثبات ْب٠ٛ 
 ٚاعساز اٌٖ اٱعا١ْ ٚايٓكط٠. ٚغًِ

 ٚدا٤ اغِ اٱؾاض٠ )شيو( يبٝإ ايبعس، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: 
 اهللٚايتعظِٝ ٯٜات ايتٛثٝل ٚايعٗس اييت اخصٖا  اضاز٠ ايتؿدِٝا٭ٍٚ: 

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِع٢ً ايٓاؽ يٲميإ بٓب٠ٛ 
                                                 

 .20غٛض٠ ايػذس٠  (1) 
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بٝإ ايتعسز يف اؿذر ٭ْ٘ يٛ ناْت سذ١ ٚاسس٠ ٱؾاضت هلا ايجاْٞ: 
اٯ١ٜ ع٢ً مٛ ايتعٝ ، اَا ٚقس تعسزت اي اٖ  ٚاؿذر دا٤ اغِ اٱؾاض٠ 

 )شيو( يًس٫ي١ عًٝٗا.
عًنيني٢ ايٓنينياؽ،  اهللاٯٜنيني١ زعنيني٠ٛ يًتنينيسبط بنينياملٛاثٝل اينينييت ىخنينيصٖا جاينينيح: اي

ٚاعتباض تعسزٖا، َٚٛنٛع١ٝ نٌ ؾطز َٓٗا ٚاثطٙ يف اق٬ح ايصات اٱْػا١ْٝ 
ٚت١٦ٝٗ ايعبس يتًكنيٞ ايبؿنياضات ٚتعاٖنيس اٱمينيإ بنيايٓبٛات اينيصٟ ٖنيٛ ططٜنيل         

اٚ اٱؾرتا٤ يٲقطاض بايعبٛز١ٜ هلل تعاىل، َٚاْع َٔ ايػًٛ يف اؾدام ا٭ْبٝا٤ 
ٚاغط١ نطمي١ ؾاْ٘ ٜهطّ ٖنيصٙ   اهللعًِٝٗ، ؾُت٢ َا ىزضى ايعبس إ بٝٓ٘ ٚب  

َٔ ايؿنيطا٥ع   اهللايٛاغط١، ٚحيطم ع٢ً ايتكٝس مبا دا٤ ب٘ ا٭ْبٝا٤ َٔ عٓس 
ٚا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ، َٚٔ اٯٜات يف املكاّ إ اغبا  اٱختٝاض اييت دعًٗا 

ايعٕٛ اٱهلٞ ٱختٝاض اٱميإ بايٓب٠ٛ عٓس ايعبس يٝػت َتػا١ٜٚ بٌ إ املسز ٚ
 هاٖط يف ٖصٙ اٯٜات.

يف اٯ١ٜ سح ع٢ً ايتؿك٘ يف اينيسٜٔ، ٫ٚ خينيطز قنيسٚض اؿذني١     ايطابع: 
ٚاي ٖنينيإ عنينئ ا٭ْبٝنينيا٤ َنينئ َهنينياَ  ايًطنينيـ ٚايؿهنينيٌ اٱهلنينيٞ، ٭ْٗنينيِ مل  
ٜتهًُٛا ا٫ بايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ ٚايتٛؾٝل اٱهلٞ، نُا اِْٗ ا٭غ٠ٛ يف اعطا٤ 

ٚايعٗس، َٚٔ ايًطـ ف٤ٞ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١ يتجبٝت اٖنيٌ اٱمينيإ،    املٝجام
 ٚبعح اـٛف ٚايؿعع يف قًٛ  ايهاشب  ٚاؾاسسٜٔ.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بصنط ايتٛيٞ ٚاٱعطاض بكٝػ١ ايصّ، ٱدتٓابني٘ ٚدعنيٌ   
 ايٓؿٛؽ تٓؿط َٓ٘، ٖٚصٙ ايٓؿط٠ ع٢ً ٚدٛٙ: 

 ٢ ؾعب: ْؿط٠ امل٪َٓ  َٔ ايتٛيٞ ٚاٱعطاض، ٚتهٕٛ عًا٭ٍٚ: 
بػ  ايتٛيٞ ٚاٱعطاض ٭ْ٘ خني٬ف سهنيِ ايؿنيطع ٚايعكنيٌ،     ا٭ٚىل: 

 ٚؾٝ٘ عٓاز ٚاقطاض ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز.
ايٓؿط٠ ممٔ ٜتٛىل ٭ْ٘ خيايـ تهًٝؿ٘ ايؿطعٞ، بعس إ قاَت عًٝ٘ ايجا١ْٝ: 

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ْٚب٠ٛ  عع ٚدٌاؿذ١ ٚاي ٖإ بًعّٚ ا٫ميإ باهلل 
 .ٚغًِ

شّ ايتشطٜـ ٚاغبا  ايتٛيٞ ٚا٫عطاض، ٚنطا١ٖٝ َا ميٓع َٔ : ايجايج١
 ا٫ميإ بايٓب٠ٛ.

سطم ايٓنياؽ عًني٢ ادتٓنيا  ايتنيٛيٞ ٚا٫عنيطاض ٫ْني٘ خني٬ف        ايجاْٞ: 
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 ايؿطط٠ ا٫ْػا١ْٝ ٚايس٥٫ٌ ٚاي اٖ .
نطا١ٖٝ اٌٖ اؾشٛز ملٛننيٛع ايتنيٛيٞ، ؾرتاٖنيِ ٜعطننيٕٛ عنئ      ايجايح: 

ب عٓس اقرتاف ا٭عطاض باعتباضٙ اٯٜات ٚيهِٓٗ ٜؿعطٕٚ بايتككري ٚايصْ
 ىَطا ٚدٛزٜا، ٚؾطع ايككس املصَّٛ .

ايبػ  ٚنجط٠ ايًّٛ ب  اٌٖ ايتٛيٞ ىْؿػِٗ، ؾهٌ ٚاسس ًّٜٛ ايطابع: 
 قاسب٘ َٔ ٚدٛٙ: 

 غ٤ٛ ا٫ختٝاض ٚتطى داز٠ اؿل ٚا٫غتكا١َ ٚا٫ميإ.ا٫ٍٚ: 
 .اعا١ْ اسسِٖ ا٫خط ع٢ً ايتٛيٞ اٚ ا٫قا١َ يف َٓاظي٘ايجاْٞ: 

اْع َٔ ض٩ٜتني٘ ملنيا يف  نينينٌ ؾطز َِٓٗ ٜظٔ إ ا٫خطٜٔ غبب َٚايجايح: 
ايتٛيٞ َٔ ايكبض ٚا٭ش٣ ٚاعتباضٙ سادعال زٕٚ ا٫ْاب١ ٚايتٛب١، ٫ اقنيٌ إ  

 ٚدٛز اؾُاع١ َع٘ ع٢ً ايه٬ي١ َاْع َٔ ايتسبط يف اٯٜات ٚايبؿاضات.
٫يني١  ٚمل تكٌ اٯ١ٜ )َع شيو( بٌ دا٤ت بًؿظ )بعس شينيو( ٜٚنيأتٞ يًس  

ع٢ً ايؿ٤ٞ ا٫خري، نُنيا تكنيٍٛ ٖنيصا بعنيس ٖنيصا، ٚفني٧ ايني اٖ  ٚاؿذنير         
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغنيًِ، ٚاملٛاثٝل ٚاٱخباض عٔ اٱقطاض ٚا٫ميإ بٓبٛت٘ 

ٚقٝؼ ا٫ْصاض ٚايتشصٜط َٔ ا٫عطاض عٓٗا، زع٠ٛ يًٓاؽ يًتكٝس باملٛاثٝل، 
عتنيصاض باؾٗنيٌ   ٚيؿظ )بعس( ٜؿٝس عاّ اؿذ١ ع٢ً ايٓنياؽ ٚعنيسّ اَهنيإ ا٫   

ٚعسّ ايعًِ، خكٛقال ٚإ اؿذر دا٤ت بكٝػ١ ا٫ط٬م نُا يف ا٫قطاض 
 ٚاخص ايعٗس ٚايؿٗاز٠.
 حبث عم ئدي

اٱْػإ نا٥ٔ قا٥ِ بصات٘، ٜػتطٝع إ ٜ٪زٟ اؾعاي٘ ىٚ ؾطط َٓٗنيا عًني٢   
مٛ اٱغتك٬ٍ َٔ غري غًطإ اٚ تأثري يػريٙ عًٝ٘، ؾا٭ب٠ٛ ٚاٱداض٠ ٚمٖٛا 

َٔ اختٝاض اٱْػإ يٓٛع ايؿعنيٌ اينيصٟ ٜطٜنيسٙ، ٚستني٢ زخنيٍٛ      اَٛض ٫ عٓع 
ايػذٔ ٫ ٜأتٞ ع٢ً مجٝع آْات اٱْػإ، ٚميٓع َٔ اختكاق٘ ظاْب َٔ 
اؾعاي٘، يصا دا٤ت ايؿطا٥  ايعبازٜني١ سذني١ عًني٢ ننيٌ اْػنيإ ٭ْٗنيا ننئُ        

 َكسٚضٙ ٚاغتطاعت٘.
ٖٚنينيصا ايؿنينيإٔ ٚا٫غنينيتك٬ٍ ؾنينيطع اننينيطاّ اهلل ي٬ْػنينيإ، َٚكنينيسام َنينئ     

اـ٬ؾ١ يف ا٫ضض، ؾشُٝٓا دعٌ اهلل ا٫ْػإ خًٝؿت٘ يف ا٫ضض َكازٜل 
تؿهٌ ظعً٘ قازضال ع٢ً ا٫ختٝاض ٚايؿعٌ عٔ ْٝني١ ٚقكنيس، ٚدعنيٌ ايجنيٛا      
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ٚايعكا  َرتتب  ع٢ً ايؿعٌ ايصٟ ٜأتٞ عٔ اختٝاض، يٝهٕٛ ايتعاّ ا٫ْػإ 
بعباز٠ اهلل ؾاٖسال عًني٢ ىًٖٝتني٘ ـ٬ؾني١ ا٫ضض بًشنياه غًبتني٘ عًني٢ اينيٓؿؼ        

 ؿ١ٜٛٗ ٚسب ايسْٝا، ٚٚغٛغ١ ايؿٝطإ.اي
ٚقٛي٘ تعاىل طؾُٔ تٛىلص تٛنٝس يكسض٠ ا٫ْػإ ع٢ً ا٫ختٝاض، ٚسذ١ 
ع٢ً َٔ ٜكّٛ با٫عطاض ٚايتٛيٞ عٔ ا٫ميإ ٚا٫قطاض بايتٛسٝنيس ٚايٓبني٠ٛ،   
ٖٚٞ َسضغ١ يف املعطؾ١ اٱهل١ٝ تتهُٔ ا٫خباض عٔ قنيبض اختٝنياض ايهنياؾطٜٔ    

ِ عٔ غؿ١ً ٚدٗاي١، بٌ عٔ اقطاض ٚعٓاز، يًتٛيٞ ٚا٫عطاض، ٚاْ٘ مل ٜت
ٚبعس إ دا٤ت اٯٜات ٚايني اٖ  اينييت تهؿنيٞ ؾنيص  ايٓنياؽ اىل اهلساٜني١       
ٚا٫ميإ، با٫ناؾ١ اىل املكسَات ايصات١ٝ ٚايعا١َ اييت تػنياعس ايٓنياؽ عًني٢    

 اختٝاض َٓاظٍ ا٫ميإ.
ٖٚصٙ اٯ١ٜ يٝؼ َٔ اٱغتجٓا٤، َٚا ؾٝ٘ َٔ ايس٥٫ٌ ٚاملعنياْٞ، ٫ٚ َنئ   
اٱغتسضاى، بٌ تؿٌُ ايتكػِٝ ايعكا٥سٟ يًٓاؽ ٚيهٔ ؾطزٟ ٖصا ايتكػِٝ 
يٝػنينيا بعنينيطض ٚاسنينيس، ينينيصا دنينيا٤ شننينيط املٝجنينيام ٚاٱقنينيطاض ٚايؿنينيٗاز٠ يف اٯٜنيني١    
ايػابك١، ثِ شنطت ٖصٙ اٯ١ٜ ايصٜٔ ٜكطٕٚ بنياؿل ٚايكنيسم ثنيِ ٜعطننيٕٛ     
عُا اقطٚا ٚاعرتؾٛا ب٘، ٚدا٤ت بكٝػ١ ايؿنيطط ٚيػني١ املهنياضع، ٚؾٝني٘ ْنيٛع      

ٜط ٚاْنينيصاض، نُنينيا اْنيني٘ َٓاغنينيب١ يًتنينيساضى ٚايطدنينيٛع اىل َهنينياَ  املٛاثٝنينيل ؼنينيص
 ٚايعٗٛز.

َٚٔ ايبسٜع ٚاٱعذاظ يف اٯ١ٜ إ تأتٞ بكٝػ١ املهاضع ٚؾٝٗا اؾاض٠ اىل 
ىقٌ اٱميإ ٚاْ٘ زٜٔ ايؿطط٠ ٚاىل َا اخص ع٢ً ايٓاؽ َٔ املٛاثٝل ٚايعٗٛز 

ّ بنياملٛاثٝل ٚايعٗنيٛز،   يف عامل ايصض ٚاعتباض إ ا٭قٌ يف اٱْػإ إ ًٜتنيع 
، َٚٔ اٱعذاظ يف يػ١ ايؿطط يف املكاّ ز٫يتٗا عع ٚدٌٜٚتكٝس مبا اَطٙ اهلل 

ع٢ً ٫ٚز٠ اٱْػإ ع٢ً عسّ ايتٛيٞ ٚاٱعطاض، ٚاُْٗا اَطإ عطننيٝإ  
 ٜأتٝإ خ٬ف ا٭قٌ ٚاملعٗٛز َٔ اٱْػإ.

ٚايؿطنينيط٠ يٝػنينيت ىَنينيطال عطننينيٝال، بنينيٌ ٖنينيٞ ْعُنيني١ اننينياؾ١ٝ، ٚؽؿٝنينيـ عنينئ   
إ ٚسذ١ عًٝ٘، ٚسادب زٕٚ ضغنينيٛر َؿاٖٝنينيِ ايؿطى ٚايه٬ي١ يف ا٫ْػ

ايٓؿؼ اٚ اجملتُع، ٭ْٗا يٝػت عطنال ظا٥ني٬ل ٜػنيازض ا٫ْػنينينيإ يف ظَنينينيإ اٚ     
ساٍ ككٛق١، بٌ إ آثاضٖا ثابت١ عٓس ا٫ْػإ ٫ تػازضٙ ست٢ عٓس اختٝاضٙ 

ْػنيإ عنئ   ايتٛيٞ ٚا٫عطاض، اش إ ؾطط٠ اهلس٣ ٚا٫ميإ باق١ٝ، تنيسؾع ا٫ 
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قشنينيطا٤ ايتٛيٞ ٚاؾشنينيٛز ٫عازت٘ ملٓاظٍ ا٫ميإ، ٚتٓؿٞ عٓ٘ ايٓؿط٠ َٓ٘ اٚ 
ايٛسؿ١ يف غنيبً٘، ٚايعنيٛز٠ اىل ا٫قنيٌ اغنيٌٗ عًني٢ ا٫ْػنيإ َنئ اختٝنياض         
اؾسٜس اجملٍٗٛ، ؾهٝـ اشا نإ ا٫قٌ َٛاؾكنيال ٫سهنياّ ايتهًٝنيـ ٚازضاى    

 اٖ .ايعكٌ، ٚاؾسٜس َٓاؾٝال يًؿطط٠ ٚز٫ي١ اٯٜات ٚاي 
 حبث بالغي

ص ٚ)َٔ( ٫ تنيأتٞ ا٫ امسنيال،   فََّْٓ ذٌٌََََّدا٤ت اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاىل ط
 ٚؾٝٗا ٚدٛٙ: 

أَِّهَ الَ ذَيْذُِ َِْٓ تهٕٛ َٛقٛي١ مبع٢ٓ )ايصٟ( نكٛي٘ تعاىل طا٭ٍٚ: 
 .(1) صأَدْثَثْدَ ًٌََىَِّٓ اٌٍَّوَ َّيْذُِ َِْٓ َّشَامُ

ًٌََن ِْٓ عَنؤٌَْرَيُُْ َِنْٓ    ٛي٘ تعاىل طتطز )َٔ( يٲغتؿٗاّ نُا يف قايجاْٞ: 
 .(2)صخٍََكَ اٌغٌَََّّاخِ ًَادَسْضَ 

ًَِِنْٓ اٌنَّناطِ َِنْٓ    تأتٞ ْهط٠ َٛقٛؾ١ نُنيا يف قٛيني٘ تعنياىل ط   ايجايح: 
، اٟ إ مجاع١ اٚ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ ٜطًب ٜٚككنيس  (3)صَّشْرَشُِ ٌَيٌَْ اٌْذَذِّسِ

 هلٛ اؿسٜح.
نُا يف ٖصٙ اٯ١ٜ َٚٔ اغطاض ايًؿنيظ  تأتٞ )َٔ( امسال يًؿطط، ايطابع: 

ايكطآْٞ اْ٘ اعِ َٔ ايتكػِٝ اٱغنيتكطا٥ٞ اينيصٟ اعتُنيسٙ ايٓشٜٛنيٕٛ ٚاعتني       
قاعس٠ ن١ًٝ، ؾُٔ يف املكاّ حيٌُ ؾنيا٥ب١ َٚعنياْٞ اٱغنيِ املٛقنيٍٛ ٚايٓهنيط٠      
املٛقٛؾ١ ٚاٱغتؿٗاّ ٚينيٛ عًني٢ منيٛ املٛدبني١ اؾع٥ٝني١ إىل داْنيب ايؿنيطط١ٝ        

 ١ٝ َتعسز٠.يٝهٕٛ َعٓاٙ َٚهاَٝٓ٘ ايكسغ
ٚؽتل )َٔ( بايعاقٌ يف َكابٌ )َا( اييت تأتٞ غايبال يػري ايعاقٌ، َٚٔ 
اغطاض ٖصا ايتكػِٝ ايًػٟٛ نجط٠ ف٤ٞ )َا( يف ايه٬ّ ٚاغنيتعُاٍ ا٭يؿنياه   
َٳنئ(       يف َعاْٞ غري ايعاقٌ انجط َٓ٘ يف ايعاقٌ ؾًنيصا دنيا٤ت اٯٜني١ باٱغنيِ )

٫ َع ايعكٌ ٚؾٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ يتٛنٝس سكٝك١ ٖٚٞ إ اختٝاض ايتٛيٞ ٫ ٜهٕٛ ا
                                                 

 .56غٛض٠ ايككل  (1) 
 .61غٛض٠ ايعخطف  (2) 
 .6غٛض٠ يكُإ  (3) 
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قٝاّ اؿذ١ ع٢ً َٔ تٛىل عٔ ايٓب٠ٛ عٔ ضنا ٚعسّ انطاٙ َع اْكٝاز مجٝع 
عع اـ٥٬ل هلل تعاىل نُا غٝأتٞ يف اٯ١ٜ ايتاي١ٝ، ٫ٚ خيًٛ َٔ تٛبٝذ ٭ٕ اهلل 

َسح اـ٥٬ل ع٢ً ا٫ْكٝاز ي٘ َٚسح شات ايػُاٚات ٚا٭ضض بكٛي٘  ٚدٌ
ٌََ اٌغََّّامِ ًَىَِِ دُخَاٌْ فَمَنايَ ٌَيَنا ًٌَِنَْسْضِ اِئْرَِْنا عٌَْعًنا أًَْ      شَُُّ اعْرٌٍََ اِ طتعاىل 

 .(1)صوَشْىًا لَاٌَرَا أَذَْْنَا عَائَِِنيَ 
ٚتصنط اٯ١ٜ اٱْػإ بٓعُنيني١ ايعكٌ ٚايكنينيسض٠ ع٢ً ايتُٝنينيٝع ايتنيٞ دعًٗا 

 .اهلل عٓسٙ، ٚيعّٚ تٛهٝؿٗا يف اختٝاض اٱغ٬ّ ٚعسّ اٱعطاض ٚاؾشٛز
ٚتػتٟٛ )َٔ( يف املصنط ٚامل٪ْح، ٚاملؿنيطز ٚاؾُنيع، ٖٚنيٛ َنئ اغنيطاض      
اغتعُاهلا يف املكاّ، ؾًػني١ ايتنيٛبٝذ ٚايتبهٝنيت اينيٛاضز٠ يف اٯٜني١ ٫ تٓشكنيط       
بايصنٛض َٔ املهًؿ  بٌ تؿٌُ ايٓاؽ مجٝعال، ضدا٫ل ْٚػنيا٤، ٚؾٝني٘ ؼنيصٜط    

ا٫ َنيا  يًٓػا٤ ٚاخباض هلٔ بإ عًٝٗٔ َجٌ َا عًني٢ ايطدنياٍ َنئ ايتهنيايٝـ     
خطز بايسيٌٝ، ٖٚٛ َؿكٛز يف املكاّ، ؾع٢ً ايٓػا٤ ايتكٝنيس باسهنياّ املٛاثٝنيل    

 ٚايعٗٛز اييت قطعٓٗا ع٢ً اْؿػٗٔ ٚؾٗازتٗٔ بكسم ايٓب٠ٛ.
ٖٚٛ َٔ اغطاض تهُٔ خاع١ اٯ١ٜ يػ١ ا٫ْصاض ٚايتشصٜط ٚف٦ٝٗا بكٝػ١ 

٫ اؾُع )ؾاٚي٦و ِٖ ايؿاغكٕٛ( َٚع إ يؿظ ايؿاغك  مجع َصنط غامل ا
اْ٘ ٜؿٌُ ايٓػا٤ اٜهال ٱقاي١ اط٬م ايتهًٝـ، ٚيػًب١ ايتصنري عٓنيس اضاز٠  

 املصنط ٚامل٪ْح َعال.
 هصطلخ بالغي جديد

َنينئ ٚدنينيٛٙ ايبنينيسٜع يف ايكنينيطإٓ إ ٜنينيأتٞ اينينيصّ ٚايتنينيٛبٝذ ٭ٖنينيٌ اؾشنينيٛز  
ٚاملعاقٞ، مبا ٜؿٝس املسح ٚايجٓا٤ يًُ٪َٓ  ٚميهٔ إ ْطًل ع٢ً ٖصا ايٛد٘ 

باملؿّٗٛ" ؾاٯ١ٜ ٫ تسٍ يف َٓطٛقٗا ع٢ً َسح امل٪َٓ  ٭ٕ َٔ ايبسٜع "املسح 
َٛنٛعٗا ٜتعًل مبٔ ىعطض ٚتٛىل عٔ اٱميإ، ٚيهٓٗنيا تنيسٍ يف َؿَٗٛٗنيا    
ع٢ً َسح نٌ َٔ تكٝس باسهاّ املٝجام ٚسطم ع٢ً ايٛؾنيا٤ مبنيا عاٖنيس اهلل    

قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘    عًٝ٘، ٚساؾظ ع٢ً ىسهاّ اٱقطاض بٓب٠ٛ اينيٓيب قُنيس   
 عّٚ ْكطت٘ ٚاعاْت٘.ٚيٚغًِ 

َٚٔ اٯٜات اٱناؾ١ٝ يف ٖصا ايبا  إ اٯ١ٜ مل تصنط قَٛال اٚ ١ًَ ع٢ً 
                                                 

 .11غٛض٠ ؾكًت  (1) 
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مٛ اـكٛم، ؾذا٤ت بكٝػ١ ايؿطط ٚاؾاز٠ ايتعًٝل يف اؿهِ، ٚؾٝ٘ ز٫ي١ 
عًنيني٢ ضدنينيا٤ زخنينيٍٛ ايٓنينياؽ يف اٱمينينيإ ٚادتٓنينيابِٗ اٱعنينيطاض، ٚايؿػنينيل       

 ٚاـطٚز عٔ ايسٜٔ.
ك١ يف َنيسح املػنيًُ  اينيصٜٔ ٜٓكنيازٕٚ     ؾتذتُع ٖنيصٙ اٯٜني١ ٚاٯٜني١ ايػنياب    

٭سهاّ ايؿطٜع١، ا٭ٚىل يف َٓطٛقٗا ٚا٭خط٣ يف َؿَٗٛٗا، نُا ٜؿرتنإ 
يف شّ ايهاؾطٜٔ ٚاملعاْسٜٔ ٚيهٔ بايعهؼ، ؾا٭ٚىل يف َؿَٗٛٗا، ٚاٯ١ٜ قٌ 
ايبشح يف َٓطٛقٗا، ٚيهٔ ز٫ي١ َؿّٗٛ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً َسح امل٪َٓ  ابني   

ي١ َؿّٗٛ اٯٜني١ ايػنيابك١ عًني٢ شّ ايهنياؾطٜٔ، ٭ْٗنيا      ٚىٚنض، ٚايع١ً ؾٝ٘ ز٫
دنينيا٤ت عًنيني٢ ا٭قنينيٌ ٚبًشنينياه اـطنينيا  ايتهًٝؿنينيٞ ٖٚساٜنيني١ ايٓنينياؽ يٲمينينيإ  
ٚتػًٝظ املٛاثٝل عًِٝٗ مبا ميٓع َنئ تنيٛيِٝٗ ٚاعطاننيِٗ َٚٛننيٛعات ٖنيصا      
ايبا  َتعسز٠، َٓٗا َسح ايهطّ بصّ ايؿض، ٚايؿذاع١ بصّ اؾدي، ٚسػٔ 

 ٭خ٬م.اـًل ببٝإ قبض شَا٥ِ ا
 هصطلخ بالغي جديد آخر

َٔ ٚدٛٙ ايبسٜع اٱيتؿات ٖٚٛ اٱْتكاٍ َٔ اغًٛ  اىل آخط يف قٝػ١ 
ايهني٬ّ ٚدٗنيني١ اـطنينيا ، ؾٝٓتكنيٌ املنينيتهًِ َنينئ يػني١ اـطنينيا  اىل ايػا٥نينيب اٚ    
بايعهؼ، َٚٔ َٓاؾع٘ زؾع ايهذط، ٚططز ايػأّ ٚدص  ايػنياَع ٚدعًني٘   

ٝٗنيا اىل داْنيب اٱيتؿنيات    ٜٓكت بتسبط، َٚٔ ىغطاض آٜات ايكطإٓ إ ٜأتٞ ؾ
اغًٛ  اٱْتكاٍ َٔ قٝؼ ايٛعس اىل ايٛعٝس، اٚ بايعهؼ، ٚميهٔ إ ْػُٝ٘ 
اقط٬سال )اٱْتكاٍ( ٚؾٝني٘ تأزٜنيب ٚاضؾنياز ٚتعًنيِٝ ٚظدنيط عنئ املعاقنيٞ،        
ٖٚسا١ٜ يؿعٌ ايكاؿات َٔ غري خطٚز عٔ قٝؼ ايب٬غني١ ٚغنيٓٔ ايبنيسٜع،    

َنينئ ٚدنيني٘، ؾُنينياز٠  ٚايٓػنينيب١ بنيني  اٱْتكنينياٍ ٚاٱيتؿنينيات ايعُنينيّٛ ٚاـكنينيٛم 
 اٱيتكا٤ َٔ ٚدٛٙ: 

 اٱْتكاٍ َٔ قٝػ١ اىل ىخط٣.ا٭ٍٚ: 
 قٝا١ْ ايػُع َٔ املًٌ ٚايهذط.ايجاْٞ: 

اؿح ع٢ً اٱْكات ٚاٱغتُاع، اَا َاز٠ اٱؾرتام ؾٗٞ ع٢ً ايجايح: 
 ٚدٗ : 

خيتل اٱيتؿات بايب٬غ١، اَنيا اٱْتكنياٍ ؾٗنيٛ ىعنيِ ٜٚؿنيٌُ اىل      ا٭ٍٚ: 
س ٚا٭خنيني٬م ٚغريٖنينيا عػنينيب املٛننينيٛع ٚاينينيس٥٫ٌ،  داْنينيب ايب٬غنيني١ ايعكا٥نيني
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 ؾايٓػب١ بُٝٓٗا ٖٓا ايعُّٛ ٚاـكٛم املطًل.
اٱيتؿات اْتكاٍ يف قٝػ١ اـطا  َٔ املداطب اىل ايػا٥ب اٚ ايجاْٞ: 

بايعهؼ، اَا اٱْتكاٍ ؾٝتهُٔ اٱْتكاٍ َج٬ل َٔ ايٛعس اىل ايٛعٝنيس، َٚنئ   
 ايبؿاض٠ اىل اٱْصاض اٚ بايعهؼ.

عات اٱْتكاٍ عايك١ يف ايصٖٔ َٚٔ َٓاؾع اٱْتكاٍ زعني٠ٛ  ٚتبك٢ َٛنٛ
 اٱْػإ يًتسبط ٚاٱعتباض ٚايكٝاّ باملكاض١ْ ب  املٓتكٌ َٓ٘ ٚاملٓتكٌ ايٝ٘.

 علن املٌ سبت
ٚضز شنط ايتٛيٞ يف آٜات عسٜس٠ َٔ ايكطإٓ تتهُٔ بٝإ قبش٘، ٚيعّٚ  

 اؿنينينيصض َٓنينيني٘، ٚعنينينيسّ ٚدنينينيٛز ىٟ غنينينيبب ي٬عنينينيطاض ٚايتنينينيٛيٞ ا٫ ايعٓنينينياز   
ٚا٫غتهباض ٚاتباع ايٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚايػهب١ٝ، ٚقس دا٤ ايتٛيٞ بكٝػ١ ايؿطز 

 طباؿذ١ ايباٖط٠، قاٍ تعاىل  عًٝ٘ ايػ٬ّنُا يف ؾطعٕٛ سُٝٓا دا٤ٙ َٛغ٢ 
ٚبًشنياه َعٓني٢ اينيطنٔ ٚاْني٘ اؾٓنيٛز       (1)صفَرٌٌََََّ تِشُوْنِوِ ًَلَايَ عَادِشٌ أًَْ َِجْنُنٌٌْ 

ٚقنينيٝػ١ اؾُنينيع ٖنينيٞ ا٭نجنينيط يف ٚضٚز  ٜهنينيٕٛ اؿاقنينيٌ ٖنينيٛ ايتنينيٛيٞ املتعنينيسز،
فَنبِْْ ذٌٌَََّنٌْا فَبََِّّٔنا عٍََْْنهَ اٌْنثَالَ ُ      َٛنٛع ايتٛيٞ يف ايكطإٓ، نُا يف قٛي٘ تعنياىل ط 

 .(2) صاٌُّْثِنيُ
ٚدا٤ت آٜات ايتٛيٞ بصّ اًٖ٘ ا٫ اْ٘ مل ٜطز ؾٝٗا َاٚضز يف ٖصٙ اٯٜني١  

تبهٝت ٚايتكبٝض، َٔ ٚقؿِٗ بايؿػل َٚا ٜسٍ عًٝ٘ َٔ َهاَ  ايتٛبٝذ ٚاي
فَنؤَعْشِضْ عَنْٓ َِنْٓ ذَنٌٌَََّ     يٝهٕٛ امل٪َٔ ع٢ً سصض َِٓٗ، قنياٍ تعنياىل ط  

 (.3)صعَْٓ رِوْشَِٔا ًٌََُْ ُّشِدْ اِالَّ اٌْذََْاجَ اٌذَُّْْٔا
َٚٔ اٯٜنيات إ نني٬ل َنئ يؿنيظ )تنيٛىل( ٚ)تٛينيٛا( ٚضز عؿنيطٜٔ َنيط٠ يف         

شنيٛز، بنيٌ ٚضز   ايكطإٓ، ٚيهٔ ايًؿظ مل ٜنيطز زا٥ُنيال مبعٓني٢ ا٫عنيطاض ٚاؾ    
ايتٛيٞ يف بهع آٜات َٓٗا مبع٢ٓ ادتٓا  ايباطٌ، ٚتطى ىٌٖ اؾشٛز، ٖٚصا 
ايرتى َكس١َ ٚدع٤ َٔ ا٫ْكطاع اىل اهلل تعاىل، نُنيا يف ؾنيعٝب ٚاعطانني٘    

                                                 

 .39ايصاضٜات غٛض٠  (1) 
 .82غٛض٠ ايٓشٌ  (2) 
 .29غٛض٠ ايٓذِ  (3) 
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فَرٌٌََََّ عَنْيُُْ ًَلَايَ َّالٌََِْ عٔ املهصب  بعس قٝاَ٘ بايتبًٝؼ ٚا٫ْصاض، قاٍ تعاىل ط
 .(1)...ص سِعَاالَخِ سَتِِّ ٌَمَذْ أَتٍَْغْرُىُُْ

نُا دا٤ت اٯٜات بايٛعٝس ٚا٫خباض عٔ ايعصا  ا٫ينيِٝ اينيصٟ ٜٓتظنيط    
 .(2) صاٌَّزُِ وَزَّبَ ًَذٌٌََََّ*الَ َّصْالَىَا اِالَّ ادَشْمََ َٔ تٛىل، قاٍ تعاىلط

ممنينيا ٜنينيسٍ عًنيني٢ اقنينيرتإ ايتنينيٛيٞ بايتهنينيصٜب ٚاْنيني٘ مل ٜنينيأت عطننينيال اٚ عنينئ  
ذني١ يف ايكنيطإٓ، اش اْني٘ ٜكنيِٝ عًني٢ اٖنيٌ ايتنيٛيٞ        دٗاي١، ٖٚصا َٔ آٜنيات اؿ 

اؿذ١ ٚاي ٖإ باِْٗ تعُسٚا ايتهنيصٜب ٚاختنياضٚا ايتنيٛيٞ عنئ قكنيس ينيصا       
دا٤ت اٯ١ٜ بصَِٗ ٚٚقؿِٗ بايؿاغك ، ؾًٝؼ ٖٓاى َٔ ٜتٛىل عنئ غؿًني١   
ْٚػٝإ، ٚاغبا  ايػؿ١ً ٚاؾٗاي١ َعس١َٚ، ٭ٕ اٯ١ٜ ايػابك١ دا٤ت بتٛنٝس 

 ْٚكطت٘. قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٓب٠ٛ ايٓيب ا٫قطاض ع٢ً ا٫ميإ ب
نُا تسعٛ اٯ١ٜ املػًُ  اىل ايٝكظ١ ٚاؿصض َٔ ايصٟ ٜتٛىل خكٛقنيال  

فَرٌٌََََّ فِشْعٌَُْْ فَجََّنعَ  اشا نإ ي٘ غًطإ ٚؾإٔ، ؾؿٞ ؾطعٕٛ قاٍ تعاىل ط
ايبشح  با٫ناؾ١ اىل ايتشصٜط ايصٟ تسٍ عًٝ٘ اٯ١ٜ قٌ (،3)صوَْْذَهُ شَُُّ أَذََ

بٓعت ايصٜٔ ٜتٛينيٕٛ عنئ زعني٠ٛ ا٫ْبٝنيا٤ ٚايبؿنياضات بايؿػنيل َٚنيا ؾٝني٘ َنئ          
 اغبا  قٝاَِٗ بايتعسٟ.

ٚتنينيب  اٯٜنينيات ؾنينيططال َنينئ ايعكنينيا  ايعادنينيٌ ملنينئ ٜعنينيطض عنينئ اٯٜنينيات    
ٚاي اٖ  ٚاملٛاثٝل اٱهل١ٝ بٓعٍٚ شَ٘ يف آٜنيات ايكنيطإٓ، يٝهنيٕٛ ٖنيصا اينيصّ      

 يعصا  ا٭يِٝ ّٜٛ ايكٝا١َ.عٓٛاْال ٚع١َ٬ مسا١ٜٚ تسٍ ع٢ً اغتشكاق٘ ا
 حبث عم ئدي بالغي يف )ذلك(

 ٜتهٕٛ )شيو( َٔ ث٬ث١ سطٚف، نٌ ٚاسس َٓٗا ي٘ َع٢ٓ، ٖٚٞ:
 اغِ ا٫ؾاض٠ )شا( ٖٚٛ ا٫قٌ يف ايه١ًُ. ا٭ٍٚ:
 اي٬ّ يًس٫ي١ ع٢ً ايبعٝس. ايجاْٞ:

 ايهاف اييت تتهُٔ َؿّٗٛ اـطا . ايجايح:

                                                 

 .93ا٫عطاف غٛض٠  (1) 
 .16غٛض٠ ايًٌٝ  (2) 
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َعٓاٙ ىعِ ٜٚأتٞ يًُتعنيسز بًشنياه    ٚقٌٝ إ )شا( يًُؿطز املصنط، ٚيهٔ
ايكطا٥ٔ، ٚميهٔ ايتكطٜب يف املع٢ٓ ٚاؾُع ب  ا٭َطٜٔ باضاز٠ ا٫مجاٍ يف 
اغِ ا٫ؾاض٠ َع بٝإ ايتؿكٌٝ يف املهُٕٛ ٚؿاه ايٛدٛٙ ٚاملٛانٝع اييت 
ٜؿنينيري هلنينيا اغنينيِ ا٫ؾنينياض٠ خكٛقنينيال يف اٯٜنيني١ ايكطاْٝنيني١ َٚنينيا ؾٝٗنينيا َنينئ املعنينياْٞ 

ا َنئ ايعًنيّٛ، ؾٲغنيِ ا٫ؾنياض٠ يف ايكنيطإٓ ز٫٫ت      املتعسز٠ َٚا ٜتؿنيطع عٓٗني  
عسٜس٠ ٖٚٛ زع٠ٛ يًبشح ٚايتشكٝل ٚا٫غتككا٤، ٚاملطاز َٔ اغِ ا٫ؾاض٠ 

 )شيو( ايٛاضز يف اٯ١ٜ ىَٛض:
تؿهٌ اهلل تعاىل باتٝإ ْؿط َعسٚز َٔ ايٓاؽ ايٓب٠ٛ ملا تكسّ َٔ  ا٭ٍٚ:

 .(1)...ص وُ اٌْىِرَابَ ًَاٌْذُىَُْ ًَاٌنُّثٌَُّجََِا وَاَْ ٌِثَشَشٍ أَْْ ُّئْذَِْوُ اٌٍَّقٛي٘ تعاىل ط
 اَتٓاع ايٓيب َطًكال عٔ ايسع٠ٛ يػري اهلل. ايجاْٞ:

ادتٗاز ا٭ْبٝا٤ يف عباز٠ اهلل، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًٓاؽ ي٬قتنيسا٤ بٗنيِ    ايجايح:
 ٚتأزٜب هلِ.

جيتٗس نٌ ْيب يف ظدط ايٓاؽ عٔ ا٫ؾتتإ بني٘ ٚعبازتني٘، ٖٚنيصا     ايطابع:
 ٜتذ٢ً بأَٛض: اٱدتٗاز َطنب

اهٗاض ايٓيب ىمس٢ َعاْٞ ايعبٛز١ٜ هلل بايكٍٛ ٚايعُنيٌ، ٚننيإ    ا٭ٍٚ:
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ غنيٝس ٚينيس آزّ يف عبنياز٠ اهلل ٚاقنياّ        

 .(2) ...ص لًُْ أََِّّا أََٔا تَشَشٌ ِِصٍُْىُُْ ٌُّدََ اٌََِِّايك٠٬ نُا ْعٍ قٛي٘ تعاىل ط
 ٫قتسا٤ ب٘.سح ايٓاؽ ع٢ً ا ايجاْٞ:

َٓع ايٓاؽ َٔ ا٫ؾتتإ ب٘، ٚتٛنٝس زعٛتني٘ يعبنياز٠ اهلل تعنياىل،     ايجايح:
 .(3) صًٌََىِْٓ ؤٌٌُُا سَتَّأِِّْنيَيصا ٚضز قبٌ ث٬خ آٜات قٛي٘ تعاىل ط

ايتصنري املتكٌ بايتؿك٘ يف ايسٜٔ، ٚزضاغني١ ايهتنيب ايػنيُا١ٜٚ،     ايطابع:
 تعاىل.ٚكاطب١ ايعكٍٛ بًعّٚ ا٫َتجاٍ ٭ٚاَط اهلل 

 عسّ زع٠ٛ ايٓيب ٫ؽاش امل٥٬ه١ ىضبابال. اـاَؼ:

                                                 

 .79غٛض٠ آٍ عُطإ  (1) 
 .110ٗـ غٛض٠ ايه (2) 
 .79غٛض٠ آٍ عُطإ  (3) 
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 ىخص اهلل َٛاثٝل ا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ ٚع٢ً ىممِٗ. ايػازؽ:
بعج١ ايٓيب قُنيس قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ ٚتكنيسٜك٘ ملنيا يف         ايػابع:

 ىٜسٟ ىٌٖ ايهتا .
با٫ميإ ب٘ ْٚكطت٘، ٚمل ٜأت ٖصا ا٭َنيط ا٫   عع ٚدٌىَط اهلل  ايجأَ:

 اقا١َ اؿذ١ عًِٝٗ بتكسٜك٘ يًهتب ايػُا١ٜٚ.بعس 
 ىخص ا٫قطاض َٔ ايٓاؽ ع٢ً ْبٛت٘. ايتاغع:
باٱميإ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝني٘   عع ٚدٌتعٗس ايٓاؽ هلل  ايعاؾط:

 ٚآي٘ ٚغًِ ْٚكطت٘ يف زعٛت٘ اىل اهلل.
 ا٫يتؿات اىل سكٝك١ ٖٚٞ ز٫ي١ ا٫قطاض يف تجبٝت ا٫قطاض. اؿازٟ عؿط:

 ىَط اهلل تعاىل ايٓاؽ بايؿٗاز٠ ع٢ً ىْؿػِٗ. عؿط: ايجاْٞ
 ؾٗاز٠ اهلل تعاىل ع٢ً ايٓاؽ يف اقطاضِٖ ٚؾٗازتِٗ. ايجايح عؿط:

ٖٚصا ايتعسز سذ١ اناؾ١ٝ ٖٚٛ َٔ ايًطـ اٱهلٞ يهٞ ٜعت  ايٓنياؽ،  
ؾُٔ ٫ ٜتعظ بآ١ٜ ٚسذ١ ٚاسس٠ تأتٝني٘ ثاْٝني١ ٚثايجني١ يتنيصنطٙ بًنيعّٚ ادتٓنيا        

 ايتٛيٞ ٚا٫عطاض.
  

 صفَؤًٌَُْ ِهَ ىُُْ اٌْفَاعِمٌَُْ ي٘ تعاىل طقٛ
دا٤ ايٛقـ بايصّ َتعكبال يًؿعٌ َٔ غري ؾاق١ً بُٝٓٗنيا ممنيا ٜنيسٍ عًني٢     
ٚنٛح ٚاغتبا١ْ اؿهِ َٚا ٜػتشك٘ َٔ ٜتٛىل َٔ ايتٛبٝذ ٚايعكا ، ٚؾٝ٘ 

 َػا٥ٌ: 
قني٢ً اهلل  : مشٍٛ قؿ١ ايؿػل يهٌ َٔ اعطض عٔ ْب٠ٛ قُس ا٫ٚىل

 عٔ ْكطت٘. ٚؽًـعًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 : امل٬ظ١َ ب  اٱعطاض عٔ ايعٗس ٚا٫قطاض بايٓب٠ٛ ٚب  ايؿػل.ايجا١ْٝ
: مشنيٍٛ اٯٜني١ ملنئ اعنيطض عنئ غنيبٌ ا٫مينيإ خٛؾنيال َنئ غنيط٠ٛ           ايجايج١

ايهؿاض، اٚ طُعال يف ايسْٝا ًَٚصاتٗا، خكٛقال ٚإ ايٓكط٠ هلا َطاتب ن١ًٝ 
دٛٙ ايٓكط٠، َؿهه١ ٖٚٞ ع٢ً زضدات َتؿاٚت١، ؾٝهؿٞ يًُعصٚض از٢ْ ٚ

٫ٚ ٜؿرتط ايتؿسٜس يف َؿاِٖٝ ايعصض، ؾٝذعٟ َػُاٙ، نُنيا إ ايٓكنيط٠ مل   
 تأِت مبؿطزٖا بٌ ٖٞ َطًٛب١ َع اٱميإ، اَا ايتٛيٞ ؾؿٝ٘ ٚدٛٙ: 

 : اؾشٛز ٚايهؿط ٚايكسٚز.ا٭ٍٚ
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 ٞ ِ  : ايتكنينيسٜل بٓبنيني٠ٛ ايجنياْ ٚيهنينئ َنينيع  قُنيس قنيني٢ً اهلل عًٝنيني٘ ٚآيني٘ ٚغنينيً
 ايتدًٞ عٔ ْكطت٘. 

 زباض ٚاٱعطاض عٔ ايسع٠ٛ يٲميإ بٓبٛت٘، ْٚكطت٘.: اٱايجايح
ٚترتتب ع٢ً ايتكسٜل ايٓكنيط٠ ٚايعنيٕٛ، ٖٚنيٌ ٜعتني  ايتكنيسٜل ْكنيط٠       
شات١ٝ يف قطاض٠ ْؿؼ اٱْػإ، اؾٛا  ْعِ، ٚيهٓ٘ يٝؼ َٔ َكازٜل ايٓكط٠ 
املطًٛب١ يف اٯ١ٜ املتكس١َ ٚتكسم ايٓكط٠ ع٢ً ازا٤ ايعبازات ٚايؿطا٥  ملا 

 َٔ تجبٝت يسعا٥ِ ايسٜٔ. يف ٖصا ا٭زا٤
تنيسٍ اٯٜني١ عًني٢ ايهنينيطض ايٓنيٛعٞ يًتنيٛيٞ ٚإ دنيا٤ عًني٢ منينيٛ        ايطابعني١:  

ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ، ؾُٔ ٜتٛىل خيطز عٔ ططٜل اؿل، ٜٚهنيط ْؿػني٘ ٚغنيريٙ    
َٔ شضٜت٘، َٚٔ ِٖ سٛي٘، ٚاٌٖ ايؿػنيل اْؿػنيِٗ ٭ْني٘ حينيجِٗ ننيُٓال عًني٢       

 ايبكا٤ ع٢ً اٱزباض ٚاٱعطاض عٔ اٯٜات.
ؿػنينيٛم مبعٓنيني٢ ايؿذنينيٛض )ؾػنينيل ٜؿػنينيل ؾػنينيكال ٚؾػنينيٛقا: ىٟ   نُنينيا ٜنينيأتٞ اي

، ٚايؿاغكٕٛ مجع ؾاغل، ٚٚقؿت اٯ١ٜ ايصٟ ٜعطض عٔ اٱقطاض (1)ؾذط(
ِ     ٚايؿٗاز٠ ع٢ً اٱميإ ببعجني١ اينيٓيب    باْني٘   قُنيس قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيً

 ؾاغل ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: 
 : ايتٛيٞ عٔ اٱميإ بٓبٛت٘ خطٚز عٔ ايسٜٔ.ا٭ٍٚ
ٌ   اهللزباض عٔ َباز٨ اٱميإ، ٚتنيطى ىَنيط   : ايتٛيٞ ٚاٱايجاْٞ  عنيع ٚدني

 ص.ٌَرُئِِْنَُّٓ تِوِ ًٌََرَنْصُشَُّٔوُايصٟ دا٤ يف اٯ١ٜ ايػابك١، بكٛي٘ تعاىل ط
قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ     : اؾشنيٛز بايبؿنياضات بٓبني٠ٛ قُنيس     ايجايح

 َعك١ٝ.
: شنط إ ىقٌ ايؿػل اـطٚز عنئ اٱغنيتكا١َ ٚاؿنيل، ؾنيايتٛيٞ     ايطابع

 ٓب٠ٛ ٌَٝ عٔ اؿل، ٚخطٚز عٔ ا٭قٌ.عٔ اي
: ٜأتٞ ايؿاغل مبع٢ٓ ايؿادط، يصا ٜكاٍ يًؿٛاغنيل َنئ ايٓػنيا٤،    اـاَؼ

 ايؿٛادط، مما ٜسٍ ع٢ً إ ايتٛيٞ ؾذٛض، ٖٚصا ايؿذٛض ع٢ً ٚدٗ : 
ِ  : شات ايتٛيٞ عٔ اٱميإ بٓب٠ٛ ا٭ٍٚ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘ ٚغنيً

 ٚايتكسٜل بٗا ؾذٛض.

                                                 

 .10/308يػإ ايعط   (1) 
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 كس١َ اىل ايؿذٛض ٚايٛقٛع يف املعك١ٝ.: ايتٛيٞ َايجاْٞ
٫ٚ تعاضض ب  ايٛدٗ ، ٚن٬ُٖا َٔ َكازٜل اٯ١ٜ ايهطمي١، ٖٚصا 

 ايتعسز ٜسٍ ع٢ً ايهطض ٚا٭ش٣ َٔ ايتٛيٞ.
 اهللٚاغتشل ىٌٖ ايتٛيٞ ٚاٱزباض عٓٛإ ايؿػل ٚاـطٚز عنئ طاعني١   

 َٔ ٚدٛٙ: 
 كايؿتِٗ َهاَ  َٝجام ا٭ْبٝا٤.ا٭ٍٚ: 
ًَأَخَنزْذُُْ  ِٗ يًعٗس ايصٟ قطعٛٙ ع٢ً ىْؿػِٗ، قنياٍ تعنياىل ط  ْكهايجاْٞ: 

 .(1) صعٍَََ رٌَِىُُْ اِصْشُِ
ف٤ٞ اٱزباض ٚاٱعنيطاض بعنيس اٱقنيطاض، ٚتٛنٝنيسٙ، ٚايؿنيٗاز٠      ايجايح: 

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِع٢ً ايٓؿؼ بٛدٛ  ْكط٠ ايٓيب قُس 
كنينيطت٘ ٖنينيٛ ْٚ قُنينيس قنيني٢ً اهلل عًٝنيني٘ ٚآينيني٘ ٚغنينيًِاٱمينينيإ بٓبنيني٠ٛ ايطابنينيع: 

 ايططٜل املػتكِٝ، ٚغبٌٝ ايك٬ح.
ايتنينيٛيٞ عنينئ ايٓبني٠ٛ اؾػنينياز يف ا٭ضض، ٚتهنينيٝٝع ٭سهاَٗنينيا،  اـنياَؼ:  

 ٚتؿطٜ  مبا دا٤ت ب٘ َٔ ايبؿاضات.
 علن املٌ سبت

( َط٠ تتهُٔ ايصّ 35يكس ٚضز يؿظ ايؿاغك  بكٝػ١ اؾُع يف ايكطإٓ )
ٜٓتظنيطِٖ َنئ    ٚايتكبٝض ٭ٌٖ ايهؿنيط ٚايهني٬ي١، ٚتنيب  غني٤ٛ عنياقبتِٗ َٚنيا      

ايعصا ، ٚميهٔ اغتكطا٤ َع٢ٓ اؾشٛز ٚايهؿط يًتٛيٞ بًشنياه اؾُنيع بني     
، (2)صًٌََمَذْ أَٔضٌَْنَا اٌَِْْهَ آَّاخٍ تَِّْنَناخٍ ًََِنا َّىْفُنشُ تِيَنا اِالَّ اٌْفَاعِنمٌَُْ      طاٯٜات، قاٍ تعاىل 

نُا ؼصض اٯٜات َٔ اٱْكات يؿبٗات َٔ تٛىل عٔ آٜنيات ايٓبني٠ٛ ٚدشنيس    
 .(3)صَّاأَُّّيَا اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا اِْْ جَامَوُُْ فَاعِكٌ تِنَثَبٍ فَرَثََّْنٌُاقاٍ تعاىل ط بٗا،

ٚدا٤ت اٯٜات بنياٱعطاض عنئ اٖنيٌ ايتنيٛيٞ ٚاٱزبنياض ٚعنيسّ اؿنيعٕ        
فَالَ ذَؤْطَ عًِٝٗ ٭ِْٗ اختاضٚا ايه٬ي١ بعس اقا١َ اؿذ١ عًِٝٗ، قاٍ تعاىل ط

                                                 

 .81غٛض٠ آٍ عُطإ  (1) 
 .99غٛض٠ ايبكط٠  (2) 
 .6غٛض٠ اؿذطات  (3) 
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 .(1)صعٍَََ اٌْمٌََِْ اٌْفَاعِمِنيَ 
نُا ؼصض اٯ١ٜ ممٔ ٜتٛىل ٜٚسبط، َٚنئ ننيإ َٓاؾكنيال ٜٚظٗنيط غنيري اينيصٟ       

 ،(2)صُّشْظٌَُٔىُُْ تِؤَفٌَْاىِيُِْ ًَذَؤْتََ لٌٍُُتُيُُْ ًَأَوْصَشُىُُْ فَاعِمٌَُْخيؿٝ٘، قاٍ تعاىل ط
 إ ٚقـ اٱْػإ بايؿػل عٓٛإ يًصّ ٚاؿصض َٓ٘، ٚيف اٯ١ٜ ٚدٛٙ: 

٠ ٚايؿػل عُّٛ ٚخكنيٛم َطًنيل، ؾهنيٌ    ب  ايتٛيٞ عٔ ايٓبٛا٭ٍٚ: 
َٔ تٛىل ٖٛ ؾاغل، ٚيٝؼ ايعهؼ ؾكس ٜكسم ٚقنيـ ايؿاغنيل عًني٢ غنيري     

 ايصٟ تٛىل عٔ املٛاثٝل ٚايعٗٛز ٚايٓب٠ٛ.
شات ايٓػب١ اع٬ٙ َع ايتبأٜ يف ططيف ايكٝاؽ، ؾهٌ ؾػنيل ٖنيٛ    ايجاْٞ:

تٛيٞ ٚيٝؼ ايعهؼ، ؾكس ٜهٕٛ ٖٓاى َتٍٛ عٔ ايٓب٠ٛ َٚٛاثٝكٗا ٚيهٓني٘ ٫  
   ؾاغكال، ٚنٌ َٔ ٜكسم عًٝ٘ اْ٘ ؾاغل ؾ٬بس اْ٘ َتٍٛ ٚداسس بايٓب٠ٛ.ٜعت

 ايٓػب١ بُٝٓٗا ٖٞ ايتػاٟٚ، ؾايتٛيٞ ٖٛ ايؿػل.ايجايح: 
بُٝٓٗا عُّٛ ٚخكٛم َٔ ٚدني٘، ؾٗٓنياى َنياز٠ يٲيتكنيا٤ بني       ايجايح: 

 ايتٛيٞ ٚايؿػٛم، َٚاز٠ يٲؾرتام.
هلل عًٝ٘ ٚآيني٘  قُس ق٢ً اٚا٭قض ٖٛ ا٭ٍٚ، ؾهٌ َٔ تٛىل عٔ ْب٠ٛ 

ٚىعطض عٓٗا بعس املٛاثٝل ٚايعٗٛز ٚاٱقطاض ٖٛ ؾاغل، ٚيهٔ يؿظ  ٚغًِ
 ايؿػل تسخٌ ؼت٘ َكازٜل ىخط٣.

ؾ٬ ٜعين سكط ايؿػل بايتٛيٞ ٚاٱعطاض عنئ اٯٜنيات، ٚيهٓني٘ زيٝنيٌ     
 ع٢ً غ٤ٛ ايػطٜط٠، ٚقبض ايؿعٌ ايصٟ ٜكّٛ ب٘ اٌٖ اٱزباض ٚاؾشٛز.

ٛىل عنئ ايٓبني٠ٛ بايؿػنيل يف َؿَٗٛني٘     ٜٚسٍ ْعت اٯ١ٜ َٚٛنٛعٗا ملنئ تني  
ع٢ً يعّٚ ايتػًِٝ ٚا٫ْكٝاز ٭ٚاَط اهلل تعنياىل َٚنيا دنيا٤ بني٘ ا٭ْبٝنيا٤، ٚؾٝني٘       
اؾاض٠ اىل ادتُاع اٌٖ ايٓؿام ٚاٱزباض ٚايهؿط يف َٓاظٍ ايؿذٛض ٚقٝاَِٗ 
باٜصا٤ املػًُ ، ٚإ اٱعطاض عٔ ْكط٠ ايٓب٠ٛ بعس ايعٗس ٚاٱقطاض َصَّٛ 

 ب يؿعٌ املعاقٞ ٚايػ٦ٝات.بصات٘، نُا اْ٘ غب
ٚدا٤ اٱْصاض ٚايٛعٝس ملٔ تٛىل نٞ تط٣ امل٥٬ه١ تؿهً٘ تعنياىل بتأٖٝنيٌ   
اٱْػإ ـ٬ؾ١ ا٭ضض، ٚاْ٘ غبشاْ٘ مل خيًك٘ ٜٚرتن٘ غس٣، بٌ بعح يني٘  

                                                 

 .26غٛض٠ املا٥س٠  (1) 
 .8غٛض٠ ايتٛب١ (2) 
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ا٭ْبٝا٤ َبؿطٜٔ َٚٓصضٜٔ، َٚٔ ٚدنيٛٙ ايبؿنياض٠ إ بعهنيِٗ ٜبؿنيط بنيبع ،      
ِ     قٚجيتُع ايهٌ يف ايبؿاض٠ بػنيٝس ا٭ْبٝنيا٤     ُنيس قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيً

يٝهنينيٕٛ اٱمينينيإ بطغنينيايت٘ ططٜكنينيال يٓٝنينيٌ ايػنينيعاز٠ ا٭خطٜٚنيني١، ؾنينيرت٣ امل٥٬هنيني١    
غنيبشاْ٘ ٜٓنيصض ايٓنياؽ َنئ اٱزبنياض ٚاٱعنيطاض عنئ         اهللٚاـ٥٬ل نٝـ إ 

ْبٛت٘، ٚمل ٜأِت ٖصا اٱْصاض ا٫ بعس املٛاثٝل ٚايعٗٛز ٚاٱقطاض املتهطض نٞ 
ُّٛ اٌٖ ا٭ضض، ؾ٬بس َنئ ٚدنيٛز اَني١    تسضى إ ايتٛيٞ ٫ ٜػًب ع٢ً ع

َ٪١َٓ تتكٝس بأسهاّ املٛاثٝل ٚايعٗٛز، ٚتتشٌُ ا٭ش٣ ٚاملؿك١ َٔ غري إ 
 تتد٢ً عٔ َهاَٝٓٗا.

ٌٖٚ ايتٛيٞ ىَط ٚدٛزٟ اّ عسَٞ، اؾٛا  اْ٘ ىَط ٚدٛزٟ ٜتِ عٔ 
 ١ْٝ ٚقكس، ٭ٕ اٱزباض مل ٜأٍت ا٫ ْه٫ٛل ٚتعسٜال ْٚكهال يًُٝجام ٚاٱقطاض.

ؾإ اٯٜني١ ٫ تكنيـ عٓنيس سنيسٚز ايٛقنيـ بايؿػنيل، بنيٌ اْٗنيا زعني٠ٛ          يصا 
يًبشح ٚايتشكٝل عٔ َهاَ  ايؿػل َٚا ٜ٪زٟ ايٝ٘ َٔ غ٤ٛ ايككس ٚقبض 

 ايػا١ٜ.
ص  نينيؼ َنينيطات يف ايكنينيطإٓ، أًٌَُْ ِننهَ ىُنُْ اٌْفَاعِننمٌَُْ  ٚٚضز قٛينيني٘ تعنينياىل ط

ص، ٖٚصا ََ اٌْفَاعِمِنيََاٌٍَّوُ الَ َّيْذُِ اٌْمٌَْ َٚجٌ ٖصا ايعسز ٚضز يف قٛي٘ تعاىل ط
ايتٛاؾل ايعسزٟ آ١ٜ اعذاظ١ٜ، ٚؾاٖس ع٢ً اغتشكام ايؿاغل عسّ اهلسا١ٜ، 
ٚمشٍٛ ايؿاغك  بٗصا ايعكا  يػ٤ٛ اختٝاضِٖ ا٫ َٔ تا  ٚىْا  ٚضدع 
اىل َهنينياَ  املٝجنينيام ٚايعٗنينيس ؾاْنيني٘ ٫ ٜبكنيني٢ َنينئ ظَنينيط٠ ايؿاغنينيك  ٫ٚ تؿنينيًُ٘ 

ٔ بطاثٔ ايتٛيٞ، َٚا ٜني٪زٟ ايٝني٘   ىسهاّ اٯ١ٜ ٚاييت دا٤ت ٫ْكاش ايٓاؽ َ
َٔ ا٫نطاض ايس١ْٜٛٝ ٚا٫خط١ٜٚ ع٢ً ايصات ٚايػري ٚيف املٝازٜٔ املدتًؿ١، 

ص  عًني٢ غني٤ٛ ؾعًنيِٗ    أًٌَُْ ِنهَ ىُنُْ اٌْفَاعِنمٌَُْ    ٚتسٍ اٯٜنيات اينييت ٚضز ؾٝٗنيا ط   
 ٚشَِٝ اخ٬قِٗ َٚا ٜٓتظطِٖ َٔ ايعكا  ا٭يِٝ.

 ل ًىى عم ب التىيل
اؿٝا٠ ايسْٝا زاض اَتشإ ٚاختباض ؾاْ٘ غبشاْ٘  عع ٚدٌ اهللنُا دعٌ 

دعٌ اٯخط٠ زاض سػا  ٚدعا٤ ؾٝجٝب ؾٝٗنيا املني٪َٓ  ٜٚعاقنيب ايهنياؾطٜٔ،     
مل جيعٌ اٱْػإ خيتاض بٓؿػ٘ اٱميإ اٚ ايهؿط بٌ اعاْ٘  اهللَٚٔ اٯٜات إ 

 ٖٚساٙ اىل ططم اٱميإ ٚغبٌ اـري.
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٫ٚ ٜكسض عًٝٗا اسس  عع ٚدٌٚدا٤ت اٱعا١ْ بكٝؼ خيتل بٗا اـايل 
غريٙ، ؾاعاْت٘ تعاىل تتُجٌ يف ظدط ايعبس عٔ اغبا  ايعكا ، نُا ػًت يف 

اخص عًٝ٘ ايعٗٛز ٚاملٛاثٝل بٛدٛ  اٱميإ  عع ٚدٌ اهللٖصٙ اٯ١ٜ، اش إ 
س  بعجت٘،ٚاع٬ٕ ا٫غتعساز  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبطغاي١ ايٓيب 

ٗسٙ عًنيني٢ ْؿػنيني٘، ننينيٌ ٖنينيصا ايتٛنٝنينيس  يٓكنينيطت٘ ٚاعاْتنيني٘ ٚعنينيسّ خص٫ْنيني٘ ٚاؾنيني 
ٚايتػًٝظ يف املٛاثٝل َٔ ادٌ َٓؿع١ ايعبس ْؿػ٘، يهٞ ٜعت  ٜٚتعظ، ٚخيؿ٢ 

 ايتٛيٞ ٚا٫زباض َٔ ٚدٛٙ: 
 : اعطا٩ٙ ايعٗس ٚاملٝجام.ا٫ٍٚ
: ايتٛيٞ كايـ ؿهِ ايؿطع ٚازضاى ايعكٌ يعّٚ ا٫ميإ بنيايٓيب  ايجاْٞ

 ٦ٝ٘ باٯٜات ايباٖطات.ْٚكطت٘ بعس فق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 : قٝؼ ا٫قطاض ٚايعٗس اييت قطعٗا املهًـ ع٢ً ْؿػ٘.ايجايح
: اـنينيٛف َنينئ ايعنينيصا  ا٫ينينيِٝ اينينيصٟ ٜنينيأتٞ عكٛبنيني١ عًنيني٢ اختٝنينياض ايطابنينيع

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ايتٛيٞ، ٌٖٚ َٔ َػؿط٠ تسضى املتٛيٞ عٔ ا٫ميإ بٓبٛت٘ 
ا ٜٓتظنيطٙ َنئ   اؾٛا  ٫زيٌٝ عًٝ٘ بنيٌ دنيا٤ت اٯٜنيات با٫خبنياض عُني     ٚغًِ 

 ايعصا  بططٜك : 
: اٯٜات اييت تسٍ ع٢ً عكنيا  اينيصٟ ٜتنيٛىل ٜٚنيسبط، قنياٍ تعنياىل       ا٫ٍٚ

 .(1) صذَذْعٌُا َِْٓ أَدْتَشَ ًَذٌٌََََّ*َٔضَّاعَحًَ ٌٍِشٌٍََّ *الَّ أَِّيَا ٌَظََ وَط
: ا٫خباض ايكطآْٞ عٔ عصا  ايصٟ تٛىل عٔ ا٫ميإ باهلل ٚايٓب٠ٛ ايجاْٞ

 ْعت٘ بايؿاغل، ٚف٧ اٯٜات بعكا  ايؿاغل.بايٛاغط١، ٖٚٞ 
ٜٚهٕٛ ٚؾل ايكٝاؽ ا٫قرتاْٞ: َٔ تٛىل عٔ ايٓب٠ٛ ؾٗٛ ؾاغل، ًٜٚك٢  

 ايؿاغل يف اٯخط٠ ايعصا  ا٫يِٝ.
 ايٓتٝذ١: ايصٟ ٜتٛىل ًٜك٢ يف اٯخط٠ ايعصا  ا٫يِٝ.

ًَاٌَّزَِّٓ وَزَّتٌُا ٚقس دا٤ت آٜات عسٜس٠ يف عصا  ايؿاغل، قاٍ تعاىل ط
 .(2)صآَّاذِنَا ََّّغُّيُُْ اٌََْزَابُ تَِّا وَأٌُا َّفْغُمٌَُْتِ

ٖٚصٙ اٯ١ٜ َٔ ايكػنيِ ايجنياْٞ اش دنيا٤ت بكنيٝػ١ ا٫ْنيصاض ٚايٛعٝنيس َنئ        
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 ٚدٛٙ: 
: ٚقنينينيـ )ايتنينينيٛيٞ( َٚنينينيا ٜنينينيسٍ عًٝنينيني٘ َنينينئ اٱزبنينينياض ٚاٱْهنينينياض     ا٫ٍٚ

 ٚاٱغتهباض.
: فنيني٧ اغنينيِ ايؿنينيطط ملنينئ ؽًنينيـ عنينئ املٝجنينيام ٚاسهنينياّ ا٫قنينيطاض،   ايجنينياْٞ

 تهُٔ قٝػ١ ايتشصٜط ٚايٛعٝس.ٜٚ
َٚع إ ٖصا ايكإْٛ خام بايعكٛب١ ٚايعصا  ملٔ ؽًـ عنئ ٚها٥ؿني٘   
ايعباز١ٜ، ؾاْ٘ زعني٠ٛ ي٬مينيإ بنيايٓب٠ٛ، ٚسنيح عًني٢ عنيسّ ايتؿنيطٜ  بنياٱقطاض         
ٚايعٗس، ٚتطغٝنيب بنيايجٛا  عًني٢ اٱمينيإ، ؾهُنيا اْني٘ ٫ بنيطظر بني  اٱمينيإ          

 يف اٯخط٠. ٚايهؿط، ؾهصا ٫ بطظر ب  ايجٛا  ٚايعكا 
ٌ   اهللَٚٔ اٯٜات إ دعنيٌ   ا٭سهنياّ دًٝني١ ٚدنيا٤ت بكنيٝػ١      عنيع ٚدني

ايٓل ايصٟ ٫ ٜكبنيٌ تنيأ٬ٜٚل ٚتؿػنيريال آخنيط غنيري اينيصٟ ٜٓكنيطف ايٝني٘ ايًؿنيظ          
سكٝك١، ٜٚتبازض اىل اشٖإ ايٓاؽ ناؾ١، مبع٢ٓ إ ا٭سهاّ مل تأِت يٝؿُٗٗا 

ازات اٖنينيٌ ايعًنينيِ ٚايسضاٜنيني١ ؾكنيني ، بنينيٌ دنينيا٤ت يٝنينيسضنٗا ننينيٌ اْػنينيإ ؾايعبنيني   
قُس قني٢ً اهلل عًٝني٘   نايك٠٬ ٚايكّٛ َٔ ايهطٚضٜات، ٚايتكسٜل بٓب٠ٛ 

ْٚكطت٘ َٔ ايٝكٝٓٝات اييت ٖٞ عباض٠ عٔ اعتكنياز دنياظّ ثابنيت     ٚآي٘ ٚغًِ
 َطابل يًٛاقع.

ٌٖٚ ٜؿٌُ ايتٛيٞ ايٛاضز يف اٯ١ٜ، ايتٛيٞ عٔ ايعسـ، ايصٟ ٚضز يف 
، اؾٛا  ٫، ٚإ (1) صصَدْفًَا فَالَ ذٌٌٌَُُّىُُْ ادَدْتَاسَاِرَا ٌَمِْرُُْ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا  قٛي٘ تعاىل ط

عًٝنيني٘ ايعنينيصا ، ا٫ إ  اهللننينيإ ايتنينيٛيٞ َنينئ ايعسنينيـ َنينئ ايهبنينيا٥ط ٚٚعنينيس    
املٛنٛع خيتًـ ٭ٕ ايتٛيٞ عٔ اٱميإ بايٓب٠ٛ نؿط ٚدشنيٛز، ينيصا دنيا٤ت    
اٯٜنيني١ ايتايٝنيني١ بنينيصّ ىٖنينيٌ ا٫عنينيطاض ٚاؾشنينيٛز ٚتكبنينيٝض ؾعًنينيِٗ باٱغنينيتؿٗاّ    

 ايصٟ ٜسٍ ع٢ً اؾاز٠ ايتٛيٞ ملع٢ٓ ايهؿط ٚعسّ اٱقطاض بايتٛسٝس.اٱْهاضٟ 
 

************* 
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ْٓ         ط لىلع ل  ى َِن  َُ ٍَ ٌَنُو َأْعن ًَ  َْ َّْثُغنٌ ٍَّنِو  ِٓ اٌ ْْنَش ِدّن َأَفَغ
 83اٯ١ٜ ص فِِ اٌغٌَََّّاخِ ًَادَسْضِ عٌَْعًا ًَوَشْىًا ًَاٌَِْْوِ ُّشْجٌَََُْ

 

 االعراب واللغت
اهلُع٠، يٲغتؿٗاّ اٱْهاضٟ، ايؿا٤ سطف ٜبػٕٛ: ىؾػري:  اهللىؾػري زٜٔ 

 .اهللعطـ مج١ً ع٢ً مج١ً، ٚايتكسٜط: ىٜتٛيٕٛ يٝبػٛا غري زٜٔ 
اغنيِ   َهاف ايٝ٘، ٖٚنيٛ َهنياف،  زٜٔ: َؿعٍٛ ب٘ َكسّ يٝبػٕٛ، غري: 
 "اهللَهاف ايٝ٘، ٚاملع٢ٓ "اٜبػٕٛ غري زٜٔ اؾ٬ي١: 

بٛت ايٕٓٛ ٭ْ٘ َٔ ا٭ؾعاٍ ؾعٌ َهاضع َطؾٛع، ٚع١َ٬ ضؾع٘ ثٜبػٕٛ: 
 اـُػ١، ايٛاٚ: ؾاعٌ.

ايٛاٚ: ساي١ٝ، ي٘: دنياض ٚفنيطٚض   ٚي٘ ىغًِ َٔ يف ايػُٛات ٚا٭ضض: 
 ؾعٌ َاض، ٚاؾ١ًُ يف قٌ ْكب ؾاعٌ.، ىغًِ: َتعًكإ بأغًِ

اغِ َٛقٍٛ، ؾاعٌ ىغًِ، يف ايػُاٚات: داض ٚفطٚض َتعًكإ َٔ: 
سض مبع٢ٓ طا٥ع ، نطٖنيال:  مبشصٚف ساٍ، طٛعال: ساٍ َٓكٛ ، ٖٚٛ َك
 َعطٛف ع٢ً طٛعال، ٖٚٛ َكسض مبع٢ٓ ناضٖ .

اينينيٛاٚ: سنينيطف عطنينيـ، ايٝنيني٘: دنينياض ٚفطٚض،َتعًكنينيإ   ٚايٝنيني٘ تطدعنينيٕٛ: 
بريدعٕٛ، ٜطدعٕٛ: ؾعٌ َهاضع َنيبين يًُذٗنيٍٛ َطؾنيٛع بجبنيٛت ايٓنيٕٛ،      

 ايٛاٚ: ْا٥ب ؾاعٌ.
طًبٗا اؿاد١، ٜكاٍ بػ٢ ايطدٌ سادت٘ اٚ نايت٘ بػا٤ ٚبػ١ٝ ىٟ ايبػ١ٝ: 

 .(1) ٚغع٢ يًشكٍٛ عًٝٗا. ٚايباغٞ: ايصٟ ٜطًب ايؿ٤ٞ ايهاٍ
ٖٞ ايؿ٧ املطًٛ ، ٚاؿاد١ ْؿػٗا، ٚتأتٞ َاز٠ بػٞ يف طًب ٚايبػ١ٝ: 

 اـري ٚايؿط، ٚدا٤ت ٖٓا َٔ ايجاْٞ.
ا٫ْكٝاز ي٬َط ٖٚٛ ْكٝ  ايهطٙ، ٜٚكاٍ طاع٘ ٜطٛع٘ طٛاع١ ٚايطٛع: 

 طنا.ٚطٛاع١ٝ، ٚايهطٙ: عسّ ايكبٍٛ ٚخ٬ف اي
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ٚاختًـ يف َع٢ٓ ايهطٙ بؿتض اٚ نِ ايهاف، ٚقاٍ ايؿطا٤: إ ايُهطٙ َا 
انطٖت ْؿػو عًٝ٘، ٚايَهطٙ َا انطٖو غريى عًٝ٘، نُا تكٍٛ د٦تو ُنطٖال 

بايؿتض، ٚايتؿكنيٌٝ اينيصٟ شٖنيب ايٝني٘ ايؿنيطا٤       -بايهِ، ٚازخًتين نلطٖا  –
       ٕ ننيٌ   سػٔ اشا ثبنيت باينيسيٌٝ، ٚايكنيشٝض إ ايهنيطٙ بايهنيِ ٚايؿنيتض يػتنيا

 ٚاسس٠ َِٓٗ قشٝش١، ٚباٟ يػ١ ٚقع داظ.
ٚدا٤ت نطٖال يف اٯ١ٜ بايؿتض، قاٍ ابنئ َٓظنيٛض) ٚمل ٜكنيطى اسنيس بهنيِ      

 .(1) ايهاف(
 يف سي ق اآلي ث

بعس ا١ٜ )ىقطضْا( اييت دا٤ ؾٝٗا املٝجام ٚايعٗس َطًكَا عاَال ؾا٬ََٳ يًٓاؽ 
ٚاعاْت٘  ي٘ ٚغًِقُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآمجٝعال بًعّٚ ا٫ميإ بطغاي١ ايٓيب 

ْٚكطت٘ ع٢ً اعسا٥٘، ٚتعاٖس ايبؿنياض٠ بني٘ اىل سني  بعجتني٘، ٚثبٛتٗنيا س٦ٓٝنيص       
َ ٚاقعال باٯٜات ٚايس٥٫ٌ، ٚف٤ٞ اٯ١ٜ ايػابك١ ط ص َٚا ؾٝٗنيا  فََّْٓ ذَنٌٌََّ

َٔ يػ١ ايتشصٜط ٚا٫ْصاض ٚايعدط عٔ ا٫عطاض عٔ آٜات ايٓب٠ٛ ٚاؾشٛز 
يٞ ٚشَ٘، ٚبٝإ َاؾٝ٘ َٔ ايكبض، بٗا، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يف شات َٛنٛع ايتٛ

ٚيهٓٗا تتعًل بايؿعٌ املرتؾض عنئ ايتنيٛيٞ ٚا٫عنيطاض اينيصٟ شنطتني٘ اٯٜني١       
ايػابك١، ٚاؾاضت بكٝػ١ ا٫ْهاض اىل ايه٬ي١ ٚايػؿا٠ٚ اييت ٜػببٗا ايتٛيٞ 

 ٚاييت تهٕٛ غببال َٚكس١َ ي٘  ٚبٝٓت ايتعسٟ ايصٟ ٜتهُٓ٘ ايتٛيٞ.
عّٚ اخنيص ايٓنياؽ باملٝجنيام، ٚتكٝنيسِٖ     يٝهٕٛ ٖصا ايبٝإ تٛنٝنيسال عًني٢ يني   

باسهاّ ايعٗس، َٚا اقطٚا ب٘ ع٢ً اْؿػِٗ، َع ا٫ستذاز عًنيِٝٗ مبنيا ٜؿٝنيس    
 عذعِٖ عٔ ؼكٝل َاٜبػْٛ٘ ٜٚػعٕٛ ايٝ٘ َٔ ٚضا٤ ايتٛيٞ.

ٚبعس ف٤ٞ اٯ١ٜ ايػابك١ بًؿظ ايؿطط )ؾُٔ تنيٛىل( دنيا٤ت ٖنيصٙ اٯٜني١     
    ٌ اٱعنيطاض، ٚقنيٝػ١    باٱغتؿٗاّ اٱغتٓهاضٟ ٚتٛدٝني٘ اينيصّ ٚايًنيّٛ ٭ٖني

اٱغتٓهاض ٖصٙ ٫ تجبت طًب ايسٜٔ َٛنٛعال ٚسهُال ٚقكنيسال، باٱننياؾ١   
 اىل ف٤ٞ )غري( َٚا ؾٝٗا َٔ اٱبٗاّ.

َٚٔ اٱعذنياظ إ تنيط٣ تعنيسز َنيصاٖب اٖنيٌ ايتنيٛيٞ ٚاؾشنيٛز ٚعنيسّ         
اتؿاقِٗ ع٢ً زٜٔ اٚ َبسى ككٛم يف ايٛقت ايصٟ شنطت اٯ١ٜ زٜنئ اهلل  
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ٌ  اننياؾت٘ اىل اهلل   ع٢ً مٛ ايتعٝ  نُا إ منيٛ تؿنيطٜـ ٚعنيع ملنئ      عنيع ٚدني
 ٜٓتُٞ ايٝ٘.

ق٢ً ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ يتٛنٝس ٖصا ايتؿطٜـ با٭َط اىل ايٓيب قُس 
باع٬ٕ اٱميإ باهلل تعاىل ْٝاب١ عٔ ْؿػ٘ ٚعنئ ادٝنياٍ   اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

املػًُ  اىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ممنيا ٜنيسٍ عًني٢ خػنياض٠ ٚنني٬ي١ َنئ ٜطًنيب غنيري         
 غ٬ّ زٜٓال ١ًَٚ ٚعكٝس٠.اٱ

قُس ق٢ً ٚبًشاه ْظِ اٯٜات دا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ با٭َط ا٫هلٞ يًٓيب 
ٚاملػًُ  يف ايطز ع٢ً اٖنيٌ اؾشنيٛز باهٗنياض ا٫مينيإ      اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 ٚايتُػو بايؿعا٥ط ٚتعاٖس ايتٓعٌٜ.
 ٜٚتهُٔ ٖصا ايطز اَٛضال:

٫ ٜنينيصٖب  عنينيع ٚدنينيٌاهلل ايتنينيصنري باملٝجنينيام ٚا٫خبنينياض بنينيإ ىَنينيط   ا٭ٍٚ:
 غس٣، ؾ٬ بس ي٘ َٔ إَتجاٍ .

ايتٛنٝس ع٢ً سكٝك١ تهٜٛٓٝني١ ٖٚنيٞ ينيعّٚ ٚدنيٛز ىَني١ َػنيتذٝب١        ايجاْٞ:
 ٚممتج١ً ٭ٚاَط اهلل تعاىل.

َٔ ىقط باملٝجام ْٚكط ايٓيب قُسا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ    ايجايح:
 سذ١ ع٢ً ايصٟ تٛىل ٚاعطض.

ح ايؿعًٞ عٔ ا٫عطاض ٚايتنيٛيٞ،  ٜؿٝس اؾُع ب  اٯٜات اؿ ايطابع:
مبعٓنيني٢ إ املنيني٪َٔ ٜنينيسعٛ غنينيريٙ اىل ايتنينيساضى ٚا٫ْابنيني١ ٚايطدنينيٛع عنينئ ايتنينيٛيٞ 

 ٚا٫عطاض.
ا٫ؾاض٠ اىل ٚضاث١ املػًُ  يٮْبٝا٤ غكٛم تعاٖس املٝجام،  اـاَؼ:

ٚا٫خباض بإ َهاَ  ٚغٓٔ املٝجام ايصٟ ىخنيصٙ اهلل عًني٢ ا٭ْبٝنيا٤ بنيام يف     
ملػًُٕٛ اىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚإ ىٌٖ ايتٛيٞ ٫ ٜهطٕٚ ا٫ ا٫غ٬ّ ٜٚتعاٖسٙ ا

 ىْؿػِٗ.
 بٝإ َا ٜرتؾض عٔ ايتٛيٞ َٔ َعاْٞ ايهؿط ٚايؿطى. ايػازؽ:

ؾاضازت ٖصٙ اٯ١ٜ بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ با٫ناؾ١ اىل ايكبض ايصاتٞ يًتٛيٞ، 
 ٖٓاى انطاض عسٜس٠ تتؿطع عٓ٘، ٖٚصٙ ا٫نطاض ع٢ً ٚدٛٙ:

يف قاٚي١ تػٝري اؾعاٍ ا٫ْػإ ٚدعًٗا كايؿ١  ا٫نطاض ايس١ْٜٛٝ ا٭ٍٚ:
 يًػٓد١ٝ ٚاـًل ٚٚها٥ـ ايعباز٠.
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قاٚي١ اغطا٤ ايػري يًشام بِٗ يف ايتٛيٞ، ٚاختٝاض زٜٔ آخط غري  ايجاْٞ:
 زٜٔ اهلل عٔ ن٬ي١ ٚدشٛز.

ْعتِٗ بايؿػل َٚا ٜرتؾض عٔ ايؿػل َٔ ؾػاز ايعكٝس٠ ٚغني٤ٛ   ايجايح:
 ايػطٜط٠.

٫خط١ٜٚ َٚا ىعس اهلل َٔ ايعصا  ا٭يِٝ ٭ٌٖ ايتٛيٞ ا٫نطاض ا ايطابع:
 ٚا٫عطاض.

ٚىُٜٗنينيا ىننيني  ا٫ننينيطاض ايسْٜٝٛنيني١ ىّ ا٫خطٜٚنيني١ ايٓامجنيني١ عنينئ ايتنينيٛيٞ       
ٚا٫عطاض، اؾٛا  ٖنيٛ ايجنياْٞ ٫ٕ ايعنيصا  ا٫خنيطٟٚ ؾنيسٜس َٚػنيتسِٜ       
ٜٚتهُٔ اـًٛز يف ايٓاض، يصا ؾإ اٯ١ٜ َٔ ايًطـ اٱهلٞ ملا ؾٝٗا َٔ ظدط 

ٞ ٚا٫عطاض، يٝهٕٛ ا٫عطاض عنئ ايتنيٛيٞ َكسَني١ يًٓذنيا٠ َنئ      عٔ ايتٛي
 عصا  ايٓاض.

َٚٔ اٯٜنيات إ اٯٜني١ تهنيُٓت اينيصّ ٚاملنيسح، اينيصّ ٭ٖنيٌ ا٫عنيطاض         
ٚاملسح يًٓاؽ ٚاـ٥٬ل ايصٜٔ اْكازٚا هلل تعاىل اقطاضال بطبٛبٝت٘، ٖٚصا املسح 

 شّ انايف ٭ٌٖ ايتٛيٞ ايصٜٔ شنطتِٗ اٯ١ٜ ايػابك١.
 ايتٛيٞ ٚا٫عطاض َتعسزال يف املكاّ َٔ ٚدٛٙ: ٚدا٤ شّ ىٌٖ

شنط اقطاض ايٓاؽ ع٢ً اْؿػِٗ بايتكسٜل بنيايٓب٠ٛ اينيصٟ شنطتني٘     ا٭ٍٚ:
اٯ١ٜ ايػابك١، ٚغبل شنط ا٫قطاض ع٢ً ايتٛيٞ املصنٛض يف ٖصٙ اٯ١ٜ اعذاظ 
اننينيايف يف غنينيٝام اٯٜنينيات ٫ْنيني٘ ٜطغنينيذ يف ايٛدنينيٛز اينينيصٖين ينينيعّٚ ا٫مينينيإ      

ا٭ْبٝا٤، ؾنياشا دنيا٤ت بعنيسٖا آٜني١ ايتنيٛيٞ ٜٓؿنيط ايكنياض٨         ٚا٫شعإ ملا دا٤ ب٘
ٚايػاَع َٔ ا٫عطاض ٚاؾشٛز ٚىًٖني٘، ٜٚتػنيا٤ٍ ا٫ْػنيإ نٝنيـ حيكنيٌ      
ايتٛيٞ ٚا٫عطاض بعس اؿذر ٚاي اٖ  ايكاطع١، ينيصا تنيط٣ اٯٜني١ ايتايٝني١     

 ...ص.أَفَغَْْشَ دِِّٓ اٌٍَّوِ َّثْغٌَُْدا٤ت بكٝػ١ ايػ٪اٍ ا٫غتٓهاضٟ ط
قنيٌ يف خًنيل ٚؾطنيط٠ ا٫ْػنيإ عنيسّ ايتنيٛيٞ، بنيٌ ا٫ْكنيات         ا٫ ايجاْٞ:

ٚا٫قػا٤ ٚا٫غتُاع ٚايتًكٞ ضدا٤ ايٓؿع ٚايهػب، ْعِ اشا خ٬ ا٭َط َٔ 
ايٓؿع اٚ نإ ايهطض ىنجط ؾكس ٜهٕٛ ايتٛيٞ ٖٛ ا٭ؾهٌ ٚا٭سػٔ نُنيا يف  
ايتٛيٞ عٔ ىٖنيٌ اؾشنيٛز ٚاؾنيساٍ، ٚيهنئ ايتنيٛيٞ اينيصٟ شنطتني٘ اٯٜني١ مل         

 ٚعٓازال ٚاعطانال عٔ اؿل ٚاهلس٣. حيكٌ ا٫ قسٚزال
ْعت ايصٟ ٜتٛىل بايؿػل، ٚف٤ٞ ايٛقـ بكٝػ١ اؾُع، ممنيا   ايجايح:
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ٜٓؿنيٞ ا٫غنينيتجٓا٤ ٚضؾنينيع ايكًنينيِ عنينئ ؾنينيطط َنينيِٓٗ، ؾًنينيٝؼ َنينئ عنينيصض ملنينئ تنينيٛىل  
ٚاعطض باختٝاضٙ عٔ ايٓب٠ٛ َٚا ىقط ب٘ ع٢ً ْؿػ٘ َٔ قسقٗا، خكٛقال إ 

٢ باٯٜنينيات ٚاملعذنينيعات اينينييت  قنينيسم ايٓبنيني٠ٛ ٫ ٜٓشكنينيط بنينيا٫قطاض بنينيٌ ٜتذًنيني  
تكاسبٗا، نتًو اييت دا٤ بٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاييت 
بًػت ىضق٢ َكازٜل املعذع٠ بايكطإٓ باعتباضٙ نتابال ْاظ٫ل َٔ ايػُا٤ ٚسذ١ 
عك١ًٝ اىل ّٜٛ ايكٝا١َ، َٚٔ اعذاظٙ إ ٜصّ ايتٛيٞ ٚا٫عطاض عٔ ايٓب٠ٛ، 

 اـطٚز عٔ ايطاع١.ٜٚكـ ىٌٖ ايتٛيٞ بايؿػل ٚ
ف٤ٞ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ باْهاض ايتٛيٞ ٚبٝإ ايتٝ٘ ٚايه٬ي١ اييت ٜ٪زٟ  ايطابع:

 ايٝٗا، ٚا٫خباض باْ٘ عسا٠ٚ ي٬غ٬ّ، ٚايٛادب ٖٛ ايتكٝس باسهاّ ا٫غ٬ّ.
ا٫خباض عٔ اغني٬ّ غنيهإ ايػنيُاٚات ٚا٫ضض ٚاْكٝنيازِٖ      اـاَؼ:

 َٚٔ غري تطزز اٚ اعطاض. يًطبٛب١ٝ ع٢ً مٛ ايتهٜٛٔ ٚاـًل باغتسا١َ
 اعج ز اآليت

 يف اٯ١ٜ َهاَ  قسغ١ٝ تؿٝس ا٫عذاظ َٓٗا: 
تتهُٔ قٝػ١ ا٫غتٓهاض يف اٯ١ٜ اعذنياظاِ  َػنيتك٬ل قا٥ُنيال بصاتني٘      ا٭ٍٚ:

ٜتؿهٌ ؾٝشتر ع٢ً اٌٖ ايتٛيٞ مبا ٜؿهشِٗ ٚخينيعِٜٗ،   عع ٚدٌ اهلل٫ٕ 
ب٘ اٱْػنيإ ايػنيعاز٠   ٜبًؼ  اهلليتهٕٛ ْتٝذت٘ عسّ ٚدٛز زٜٔ آخط غري زٜٔ 

 ا٭خط١ٜٚ.
يػ١ ا٫ستذاز دا٤ت يًعدنيط عنئ ايتنيٛيٞ باعتبنياضٙ ىَنيطال ؾنياشال        ايجاْٞ:

 َؿطزال، يٝؼ ي٘ َٛنٛع ٫ٚ َاز٠.
ٌ   اهللتتذ٢ً عظ١ُ ا٫ستذنياز بنيإ ٜنيصنط     ايجايح: ا٫ؼنياز يف   عنيع ٚدني

ايتعاّ مجٝع اـ٥٬ل بػٓٔ ايتٛسٝس عٝح مل ٜبل ا٫ ا٫ْػإ اينيصٟ خيتنياض   
ٞ، ؾني٬ ٜهنيط ا٫ ْؿػني٘ ٚينئ جينيس يني٘ ْاقنيطال اٚ عْٛنيال، ٚيٝهنيٕٛ اْكٝنياز           ايتٛي

زع٠ٛ اناؾ١ٝ ي٬ْػإ َطًكال بإ ٜعطض عنئ ايتنيٛيٞ    عع ٚدٌاـ٥٬ل هلل 
 ٜٚٓؿط َٓ٘ َٛنٛعال ٚسهُال.

خًل ا٫ْػإ خًٝؿني١ يني٘ يف ا٫ضض ٚىَنيط     عع ٚدٌَع إ اهلل  ايطابع:
يعكٌ، ٚبعنيح َنئ بني  ىؾنيطاز     امل٥٬ه١ بايػذٛز ٯزّ، ٚضظم اهلل ا٫ْػإ ا

اؾٓؼ ا٫ْػاْٞ ا٭ْبٝا٤ تكشبِٗ اٯٜات ٚاملعذعات، ؾإ ٖصٙ اٯ١ٜ دا٤ت 
عنينيح ا٫ْػنينيإ عًنيني٢ ا٫قتنينيسا٤ مبنينيا يف ايػنينيُاٚات ٚا٫ضض َنينئ اـ٥٬نينيل يف  
اْكٝازٖنيا ٚخهنينيٛعٗا هلل تعنياىل، ٚيف اٯٜنيني١ ؼنيس ٭ٖنينيٌ ايتنيٛيٞ ٚاخبنينياض بنينيإ     
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 ايتٛسٝس بام َٚتٛاضخ يف ا٫ضض.
ص ٜ٪ننيس إ ا٫قنيٌ يف   ًٌََنوُ أَعْنٍََُ  ف٤ٞ اٯٜني١ بكنيٝػ١ املاننيٞ ط    اـاَؼ:

اـ٥٬ل ٖٛ ا٫غ٬ّ، ٚايتٛيٞ ٚاؾشٛز ىَط عطنٞ قكٛض بأًٖ٘ ٚكايـ 
ي٬قٌ با٫ناؾ١ اىل عسّ اغتساَت٘ ؿت١ُٝ ايطدٛع اىل اهلل، ؾعٓس٥ص ٜػًِ 
ىٖنينيٌ ايتنينيٛيٞ هلل تعنينياىل طٛعنينيال اٚ نطٖنينيال ٚيهنينئ بعنينيس اغنينيتشكاقِٗ يًعنينيصا     

ؿسٜس، ىٟ إ خطٚز ىٌٖ ايتٛيٞ عٔ ا٫ط٬م يف اغني٬ّ اـ٥٬نيل ينيٝؼ    اي
زا٥ُال بٌ ىَط َطٖٕٛ يف ىٜاّ ايؿاغل يف اؿٝا٠ ايسْٝا يٝعٛز بعسٖا اىل عامل 

 اؿػا .
ايتكػِٝ ايٛاضز يف اٯ١ٜ ينيٛدٗٞ نٝؿٝني١ ا٫غني٬ّ ٚاْٗنيا تنياض٠       ايػازؽ:

  ٛ اعنيس ا٫بنيت٤٬   تهٕٛ طٛعال، ٚاخط٣ نطٖال زع٠ٛ ي٬ْػإ ي٬ختٝنياض ٚؾنيل ق
ٚا٫َتشإ يف ايسْٝا ٚبٝإ يًُٓسٚس١ ٚايػع١، ؾاَا إ ٜػًِ طٛعال يف اؿٝا٠ 
ايسْٝا ٜٚكط بايطبٛب١ٝ هلل تعاىل ٜٚتبع ايٓب٠ٛ، ٚاَا إ ٜهطط ي٬غ٬ّ نطٖال يف 

 اٯخط٠، َع ايتبأٜ بُٝٓٗا يف ايسْٝا َٚٓاظٍ اٯخط٠.
ىؾ١ بايٓنياؽ مجٝعنيال اش   َٔ اعذاظ اٯ١ٜ َا ؾٝٗا َٔ ايًطـ ٚايط ايػابع:

تسعِٖٛ اىل اهلس٣ ٚايطؾاز، ٚادتٓا  ايتٛيٞ بتٛدٝ٘ ايًّٛ ٭ًٖ٘ ٚبٝنيإ  
 قبش٘، ٚا٫نطاض اييت ترتتب عًٝ٘.

ت٪ننينيس اٯ١ٜ سكٝكنيني١ عكا٥سٜنيني١ ٖٚنينيٞ ٚدنينيٛز زٜنئ ٜهنينياف اىل    ايجأَ:
، ٜٚػ٢ُ زٜنئ اهلل، ٖٚنيٛ اٱغني٬ّ بكطٜٓني١ اٯٜنيت  ايػنيابكت        عع ٚدٌاهلل 

اَِّْ اٌذَِّّٓ عِنْذَ اٌٍَّوِ صٚآٜات عسٜس٠، َٓٗا قٛي٘ تعاىلطًٌََوُ أَعٍََُْتعاىلط ٚقٛي٘
، ؾٗصٙ اٯ١ٜ تؿطٜـ يٲغ٬ّ،ٚزع٠ٛ يٲْتُا٤ ايٝ٘ ٚتعاٖس َباز٥٘ (1)صاإلِعْالََُ

 ٚايعٌُ بأسهاَ٘.
ِ ىزه آّح آّح  ْ ٔغّ ٓ ا ًمل ّشد ىزا اٌٍفظ يف اٌمشآْ اال  )ولع اسلن(ًميى

 يف آّح.

 آليت لطفا
مل تبسى اٯ١ٜ )بكٌ( ٚاضاز٠ ايكٍٛ بًػإ اينيٓيب ٚاملػنيًُ  يٲستذنياز    

                                                 

 .19غٛض٠ آٍ عُطإ  (1) 
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ٌ  ع٢ً اؾاسسٜٔ، بٌ دا٤ اٱغنيتؿٗاّ اٱغنيتٓهاضٟ َنئ عٓنيس اهلل       عنيع ٚدني
يتتهُٔ اٯ١ٜ اٱْصاض ٚايٛعٝس ملٔ ٜعطض عٔ ايٓب٠ٛ، ٜٚهٕٛ ٖنيصا ايٛعٝنيس   

اٱمينيإ  يطؿال بايٓاؽ يف ظدطِٖ ٚقسِٖ عٔ ايهؿنيط ٚا٭خنيص باٜنيسِٜٗ اىل    
ٚٚعسال ٭ٌٖ اٱميإ َِٓٗ، ٚمبا إ اٱْػإ نا٥ٔ ادتُاعٞ بطبعني٘، ٜنيأْؼ   
بػريٙ، ٚميٌٝ اىل احملانا٠، دا٤ت اٯ١ٜ يٲخباض عٔ اغ٬ّ اـ٥٬ل ٚزعني٠ٛ  
اٱْػإ حملاننياتِٗ ٚايتؿنيب٘ بٗنيِ، ٚتؿهنيٌ اهلل تعنياىل ٚدعنيٌ اٯٜني١ تنيصنريال         

ض ايعنياّ بايتٛسٝنيس   بنيايطدٛع اىل عنيامل ايجنيٛا  ٚايعكنيا ، ٚسكنيٍٛ اٱقنيطا      
ٚايٓب٠ٛ، َع ايتبأٜ يف ا٭قطاض ؾٛضز ىٍٚ اٯ١ٜ باغتٓهاض اٱعطاض ٚز٫يت٘ 
ع٢ً ايتٝ٘ ٚايه٬ي١، ٚتهُٔ ٚغطٗا شنط سكٝك١ ن١ْٝٛ يف قٛاْ  ايتٛسٝنيس  
ٚاقطاض ايها٥ٓات ب٘، ٚدا٤ت اـاع١ باٱخباض عٔ ست١ُٝ املعاز ٚنطٚضت٘، 

ـ       بايٓنياؽ، ٚسنيح عًني٢ اخني٬م      ٚنٌ ؾنيطز َنئ ٖنيصٙ ا٭ؾنيطاز ايج٬ثني١ يطني
 ايعباز٠ هلل تعاىل.

 ٚايًطـ يف اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ:
يطـ بأٌٖ ايتٛيٞ ٚاؾشٛز، بعسّ تطنِٗ َكُٝ  عًني٢ ايػنيٞ    ا٭ٍٚ:

ٚايه٬ي١، ٖٚصا ايًطـ ؾاٖس ع٢ً اعذاظ ايكطإٓ، ٚيٛ نإ ا٭َط عا٥نيسال  
ٙ يًبؿط يرتى اـكِ ٚؾأْ٘ اشا نإ ٜعًِ خػاضت٘ ٚغ٤ٛ عاقبتني٘ َٚنيا ٜٓتظنيط   

َٔ ايب٤٬، ٚيهٔ اٯ١ٜ دا٤ت يت٬سك٘ ٚعس ٜس ايطىؾ١ ي٘ ٱْكاشٙ َنئ بنيطاثٔ   
ايتٛيٞ ٚا٫عنيطاض باؿذني١ ٚا٫ستذنياز، ٚا٫خبنياض عنئ امكنياض اهلساٜني١        

 ٚايػ١َ٬ با٫غ٬ّ ٚاتباع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
 اٯ١ٜ يطـ باملػًُ ، ٖٚصا ايًطـ َٔ ٚدٛٙ: ايجاْٞ:

 عًِٝٗ ٫تباعِٗ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ. ايجٓا٤ ى٫ٚل:
 اع٬ٕ سكٝك١ ته١ٜٝٓٛ ٖٚٞ نطٚض٠ ا٫غ٬ّ نٛادب تهًٝؿٞ. ثاْٝال:
بعح ايػطٚض يف ْؿٛغِٗ با٫خبنياض عنئ ضدنيٛعِٗ اىل اهلل تعنياىل      ثايجال:

 َٚا ؾٝ٘ َٔ ايجٛا  ٚسػٔ اؾعا٤.
ط٠ َٚا عًٝ٘ اـ٥٬ل ايتكا٤ املػًُ  يف اختٝاضِٖ ايػًِٝ َع ايؿط ضابعال:

 َٔ ا٫قطاض ٚايتػًِٝ بايطبٛب١ٝ هلل تعاىل.
ايًطـ بايٓاؽ فتُع  َٚتؿطق ، ؾآٜات اْصاض ايهاؾطٜٔ ػعٌ  ايجايح:

املػًُ  حيطقٕٛ ع٢ً ايجبنيات يف َٓنياظٍ ا٫مينيإ، ٚآٜنيات بؿنياض٠ املني٪َٓ        
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 ػعٌ ايهاؾطٜٔ ٜؿعطٕٚ بايٓسّ ٚتكط  ٭عِٝٓٗ اـػاض٠ اييت تٓتظطِٖ.
يف اٯ١ٜ اخباض عٔ ايًطـ اٱهلٞ باـ٥٬ل مجٝعال بنيإ دعًنيٗا    ايطابع:

اهلل ع٢ً احملذ١ ايبٝها٤ َٚٓكاز٠ اىل ا٫غ٬ّ، ٚتظٗط ايعبٛز١ٜ ٚاـهٛع هلل 
 تعاىل غٛا٤ با٫ختٝاض اٚ با٫نطاٙ ٚا٫دباض.

َٚٔ ايًطـ اٱهلٞ يف اٯ١ٜ ايتصنري بنياٯخط٠ ٚعنيامل اؿػنيا ، ٖٚنيصا     
اض ٚإ دا٤ بكٝػ١ ا٫ْنيصاض ٚايٛعٝنيس، ٚننيِ َنئ اْػنيإ      ايًطـ ٜؿٌُ ايهؿ

خاف َنئ َٓنياظٍ اٯخنيط٠ َٚنيا ؾٝٗنيا َنئ ا٭ٖنيٛاٍ ؾٗذنيط ايتنيٛيٞ ٚعنياز اىل           
 َػايو ا٫ميإ.

 هفهىم اآليت
دا٤ت اٯ١ٜ يف َؿَٗٛٗا بكاعس٠ ن١ًٝ تتذ٢ً ؾٝٗا َعاْٞ ايتٛسٝس ايعًُٞ 

صٜط يًنيصٜٔ  ، ٚؾٝٗنيا ؼني  اهللب  اـ٥٬ل، ؾًٝؼ َٔ زٜٔ يف ا٭ضض ا٫ زٜنئ  
قُنيس قني٢ً اهلل عًٝني٘    ٜتٛيٕٛ عٔ ايسع٠ٛ اىل اٱميإ بايٓب٠ٛ ْٚكنيط٠ اينيٓيب   

ٚبعح يًٝأؽ يف ْؿٛغِٗ، ؾنياشا ننيإ اٱْػنيإ َٓؿنيطزال ؾنياشال يف       ٚآي٘ ٚغًِ
ؾعً٘، ؾاْ٘ ٜتؿهط يف ؾعً٘، ٜٚتسبط يف ىَطٙ، ؾتأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ يت٪نس ي٘ خطنيأٙ  

ٔ اـ٥٬ل، ٚتسعٛٙ بًطـ يًعٛز٠ ٚشْب٘ ٚكايؿت٘ يٛها٥ؿ٘ ايعكا٥س١ٜ نؿطز َ
 اىل َهاَ  ايعباز٠.

ٚؼح اٯ١ٜ املػًُ  ع٢ً تعاٖنيس َبنياز٨ اٱغني٬ّ، َٚٓنيع ايهؿنياض َنئ       
ايتُازٟ يف اؾشٛز بايطبٛبٝني١ ٚاْهنياض ايٓبني٠ٛ ٚتنيسعِٖٛ يًجبنيات يف زضٚ       
اٱميإ، َٚٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ عسّ نؿط اٚ تٛيٞ اٚ ازباض َٔ قبنيٌ املدًٛقنيات   

هٗط َٔ بع  ايؿطم َٔ اؾٔ ٚاٱْؼ، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ  ا٭خط٣ عسا َا
 يعدطِٖ ْٚكشِٗ.

ؾهٌ اـ٥٬ل َػنيتذٝب١ ٭َنيط اهلل تعنياىل، َٚٓكنياز٠ َٚصعٓني١ يني٘، َٚٓٗنيا        
امل٥٬ه١ يصا دا٤ ايًؿظ باٱغِ املٛقنيٍٛ )َنئ( يًس٫يني١ عًني٢ ينيعّٚ عبنياز٠       

 اٱْػإ هلل با٭ٚي١ٜٛ َٔ ٚدٛٙ: 
 ا٭ضض، ٫ٚبس إ ٜهٕٛ اٱْػنيإ  اٱْػإ خًٝؿ١ يف اهللدعٌ ا٭ٍٚ: 

 عاملال بؿهً٘ تعاىل عًٝ٘، َسضنال مبا جيب عًٝ٘ َٔ ايٛادبات اظا٤ اـايل.
 ع٢ً اٱْػإ. اهللاملٛاثٝل ٚايعٗٛز اييت ىخصٖا ايجاْٞ: 

 ؾهً٘ تعاىل ببعج١ ا٭ْبٝا٤ َبؿطٜٔ َٚٓصضٜٔ.ايجايح: 
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ٙ، ٚنًنيٗا تنيسعٛ   ٬َظ١َ اٯٜات ايه١ْٝٛ يٲْػنيإ يف يًٝني٘ ْٚٗنياض   ايطابع: 
 يٲميإ ْٚكط٠ ايٓيب ٚعسّ ايتٛيٞ ٚاٱزباض.

سذ١ ايعكٌ اييت دعًٗا اهلل عٓس اٱْػإ، َٚٔ ٚها٥ؿٗنيا يف  اـاَؼ: 
 املكاّ: 

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِتعاٖس اٱقطاض باٱميإ بٓب٠ٛ ا٭ٍٚ: 
  .ازضاى سكٝك١ ٖٚٞ إ اٱميإ بايٓب٠ٛ غعاز٠ ٚؾٛظ يف ايٓؿأتايجاْٞ: 

ايٓؿط٠ َٔ ايتٛيٞ ٚاٱزباض ملا ؾٝ٘ َٔ كايؿني١ يًعٗنيٛز ٚاٱقنيطاض    ايجايح: 
 بايٓب٠ٛ.

اؿػٔ ايصاتٞ يًٛؾا٤ بايعٗس ٚايتكٝس مبهاَ  اؿل اييت ىقط بٗا ايطابع: 
 اٱْػإ ع٢ً ْؿػ٘.

 ايؿعٛض بايػبط١ ٚايطنا عٓس ايٛؾا٤ بايعٗس.اـاَؼ: 
ًنينيبؼ اينينيصاتٞ بنينيايتٛيٞ اغنينيت٤٬ٝ اؿنينيعٕ عًنيني٢ اينينيٓؿؼ عٓنينيس ايتايػنينيازؽ: 

 ٚاؾشٛز ٚاٱْهاض.
اـٛف َٔ ايعصا  ايصٟ ٜٓتظنيط َنئ ٜتنيٛىل، ٚإ هٗنيط مبظٗنيط      ايػابع: 

املهابط ٚاملعاْس ٚاملتذاٌٖ يًعٛاقب ايٛخ١ُٝ اييت تٓتظطٙ عكٛب١ ع٢ً تٛيٝ٘ 
 ٚاعطان٘.

ايعكٌ َاْع َٔ ْػٝإ املٛاثٝل، اييت تعت  بطظخال زٕٚ ايٓػٝإ، ايجأَ: 
ٌ ٚايٓب٠ٛ ٚايهتا  ٚاملٝجام ىسسِٖ ٜعهس اٯخنيط يف ايتنيصنري   ؾهٌ َٔ ايعك

 باٱقطاض ٚايعٗس، ٚاملٓع َٔ ْػٝاْ٘ ٚايتؿطٜ  ب٘.
ٚاشا نإ ايصٟ ٜتٛىل ٖٛ ؾاغل عػب َٓطٛم اٯ١ٜ ايػابك١، ٚايؿػٛم 

، ؾًُاشا دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بًػني١ اٱغنيتٓهاض، اؾنيٛا     اهللخطٚز عٔ طاع١ 
 ؿل باٱغ٬ّ ؾؿٞ اٱعطاض ٚايتٛيٞ ىَٛض: اْٗا ت٪نس ع٢ً امكاض ايسٜٔ ا

 تأغٝؼ زٜٔ دسٜس.ا٭ٍٚ: 
 ٚدٛز زٜٔ آخط ٜطدعٕٛ ايٝ٘.ايجاْٞ: 

عسّ ٚدٛز ىٟ زٜٔ، امنا ٜٓٗعّ اؾاسس ؾاضال ع٢ً ٚدٗ٘ يف تٝ٘ ايجايح: 
 ٚن٬ي١.

٫ٚ تعاضض ب  ٖصٙ ايٛدٛٙ يًذُع ب  ايتٛيٞ ٚب  ا٫بتػا٤ املصَّٛ، 
ؿٗاّ اٱغتٓهاضٟ، ٭ٕ ايصٟ ٜتٛىل خيطز عٔ طاع١ يصا دا٤ت اٯ١ٜ باٱغت



                                                ص50ط                                             63زَعامل اٱميإ/ 

 ، ٚيٝؼ َٔ ىسس َطاع غريٙ غبشاْ٘.اهلل
 ٚيف اٯ١ٜ َػا٥ٌ: 

 يف ا٭ضض، ٫ٚ ٜهطٙ اعطاض اٌٖ اؾشٛز. اهللبكا٤ زٜٔ ا٭ٚىل: 
ِ  ايبؿاض٠ بايٓيب ايجا١ْٝ:  ، اهللَنئ زٜنئ    قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘ ٚغنيً

 خطٚز عٔ ايسٜٔ.٭ٕ اٱعطاض عٔ اٱقطاض بٗا ؾػل ٚ
قُنيس قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘     امل٬ظ١َ ب  ايسٜٔ ٚايبؿاض٠ بايٓيب ايجايج١: 

 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ؾايسٜٔ ٜعين تعاٖس ايبؿاض٠ بايٓيب ٚغًِ
بايكٍٛ ٚايعٌُ، ٖٚصا ايتعاٖس َتعسز ايٛدٛٙ ٚايكٝؼ نُا اْ٘ خيتًـ نُال 

 عسٖا.ٚنٝؿال يف ظَٔ َا قبٌ ايبعج١، ٚظَٔ َا ب
تسعٛ اٯ١ٜ املػًُ  يتعاٖس نًُني١ ايتٛسٝنيس، ٚسؿنيظ اٱمينيإ،     ايطابع١: 

 ٚايص  عٔ اٱغ٬ّ، َٚٓع ىٌٖ اٱعطاض ٚاؾشٛز َٔ مجع قؿٛؾِٗ.
ٚمل  عع ٚدٌاٱخباض عٔ اْكٝاز اٌٖ ايػُاٚات ٚا٭ضض هلل اـاَػ١: 

ٜبل عاِم داسس ا٫ ؾطٜكال َٔ ايٓاؽ ِٖٚ ايصٜٔ اختاضٚا اٱعنيطاض عنئ   
َع اِْٗ قطعنيٛا عًني٢ اْؿػنيِٗ     قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ٠ًِ ايٓيب ْكط

 ايعٗٛز ٚاملٛاثٝل إ ٜ٪َٓٛا بطغايت٘، ٜٚٓكطٚٙ عٓس بعجت٘.
تنينيسٍ اٯٜنيني١ عًنيني٢ ٚدنينيٛز َنينئ ٜعكنينيٌ ٜٚعنينيٞ يف ايػنينيُاٚات      ايػازغنيني١: 

ٚا٭ضض، َِٚٓٗ اٱْػإ ايصٟ قسم بايٓبٛات ٚآَٔ بايبؿاضات اييت دا٤ 
 بٗا ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ.

 تسعٛ اٯ١ٜ اٱْػإ ٭ٕ ٜهٕٛ َٔ امل٪َٓ  بططٜك : يػابع١: ا
اٱختٝاض، ٖٚٛ ينيٝؼ اختٝنياضال قهنيال بنيٌ ٚؾنيا٤ يعٗنيٛز َٚٛاثٝنيل        ا٭ٍٚ: 

قطعٗا اٱْػإ ع٢ً ْؿػ٘، ؾأغبا  ايتكٝس باٱغ٬ّ ٚايتكسٜل بايبؿاضات 
َتعسز٠ ٬َٚظ١َ يٛدٛز اٱْػإ، ٚتسخٌ ؾٝٗا قٝؼ ايٛعٝس ٚايتدٜٛـ ملٔ 

 ايعٗٛز.ٜٓك  
اٱنطاٙ ٚاٱدباض غٛا٤ بانطاٙ ايٓؿؼ اٚ باٱنططاض، اٚ ملٛاد١ٗ ايجاْٞ: 

 ايؿس٠ ٚايعػط يف اؿٝا٠ ايسْٝا.
، ٚؾٝ٘ تصنري اهللايكطع ٚاؾعّ بإ ايٓاؽ مجٝعال ٜطدعٕٛ اىل ايجا١َٓ: 

بعامل اٯخط٠ ٚيعّٚ اٱغتعساز هلا، َٚٔ ٚدٛٙ اٱغتعساز اؿصض ٚايٝكظ١ 
 ٯٜات ٚايبؿاضات.َٔ اٱزباض عٔ ا
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ايبؿاض٠ ٚبعح ايػه١ٓٝ يف قًٛ  املػًُ  ٚىٌٖ ايتٛسٝس عا١َ ايتاغع١: 
 يكبٍٛ عًُِٗ ايصٟ دا٤ٚا ب٘ اَتجا٫ل ٭ٚاَطٙ تعاىل.

اؾتتاح اٯ١ٜ بكٝػ١ اٱغتؿٗاّ اٱغتٓهاضٟ، ٚؾٝ٘ يؿت ْظط ملا يعاؾط٠: ا
 يف ايتٛيٞ عٔ زع٠ٛ اؿل َٔ ايتعسٟ ٚايه٬ي١.

 اؼاز امل١ً ٚايسٜٔ ايصٟ ٜطٜسٙ اهلل يًٓاؽ، ٜٚطٜسٙ َِٓٗ.اؿاز١ٜ عؿط٠: 
شّ اٱبتعاز ايؿدكٞ ي١ًًُ، ٚيعّٚ ايطدٛع اىل َا ٜأَط ايجا١ْٝ عؿط٠: 

 يف اختٝاض ايسٜٔ ٚايؿطٜع١. عع ٚدٌب٘ اهلل 
مل ٜرتى ايٓاؽ غنيس٣، بنيٌ دعنيٌ هلنيِ      عع ٚدٌإ اهلل ايجايج١ عؿط٠: 

ايؿطٜع١، ٚغ١َ٬ ايٓٗر عٓنيس اختٝنياض   زٜٓال ْٚػبت٘ اىل اهلل تسٍ ع٢ً تهاٌَ 
 اٱغ٬ّ.

بٝإ َا يف اٱبتعاز عنئ زٜنئ اهلل َنئ ايبػنيٞ ٚايتهًٝنيـ      ايطابع١ عؿط٠: 
 باٱناؾ١ اىل ايه٬ي١ ٚاـػاض٠.

تٛنٝنيس اغني٬ّ ٚخؿنيٛع اـ٥٬نيل هلل تعنياىل، ٚيف اٯٜني١       اـاَػ١ عؿط٠: 
 .(1) صفِِ ادَسْضِ اٌَِوًٌَىٌَُ اٌَّزُِ فِِ اٌغََّّامِ اٌَِوٌ ًَتؿػري يكٛي٘ تعاىل ط

اختكام اٱْػنيإ باختٝنياض املًني١ ٚاينيسٜٔ، ؾادٓنياؽ      ايػازغ١ عؿط٠: 
طنينيا٥ع  ٚننينياضٖ  ينينيٝؼ هلنينيِ ايتنينيٛيٞ   عنينيع ٚدنينيٌاـ٥٬نينيل اْكنينيازٚا اىل اهلل 

ٚاؾشٛز، اَا اٱْػإ ؾذعٌ اهلل ي٘ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض اَتشإ ٚاختباض، ثِ 
ؾٝهنينيٕٛ ايٓاؽ مجٝعال َػنيًُ  هلل  تأتٞ اٯخط٠ يًٝشنينيل باـ٥٬نينيل ا٭خنينيط٣

 طٛعال ٚنطٖال. عع ٚدٌ
تسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايتهني١ُٝٓ عًني٢ إ ا٫غني٬ّ عكني١ُ      ايػابع١ عؿط٠:

ٚسكا١ْ ٚىَٔ يف ايٓؿأت ، ٚإ ا٭ْبٝا٤ بعجٛا يتٛنٝس نطٚض٠ ا٫ْكٝنياز اىل  
 اهلل تعاىل ٚايتكٝس باسهاّ ا٫غ٬ّ.

ا بهتب َتعسز٠ ؾُٛغ٢ َج٬ل دا٤ ؾإ قًت: إ ا٭ْبٝا٤ ايػابك  دا٤ٚ
بايتٛضا٠ ٚاتباع٘ ايٝٗٛز، ٚعٝػ٢ اتباع٘ ايٓكاض٣، ؾُا ٖٛ ساٍ ايٓاؽ ىٜاّ 

 بعج١ ا٭ْبٝا٤ املتعاقب١، ؾٝ٘ ٚدٛٙ:
 ايٓكطا١ْٝ. ثاْٝال:  ايٝٗٛز١ٜ. ى٫ٚل:
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 ا٫غ٬ّ. ضابعال:  اؿٓٝؿ١ٝ. ثايجال:
ٝنيني١ ٚإ تعنينيسزت ٚاؾنينيٛا  إ ا٭ْبٝنينيا٤ مجٝعنينيال دنينيا٤ٚا با٫غنيني٬ّ ٚاؿٓٝؿ

 ايؿطا٥ع ٚسكٍٛ ايٓاغذ ٚاملٓػٛر بٝٓٗا.
ؾًِ ٜأت َٛغ٢ باغِ ايٝٗٛز١ٜ اٚ  عٝػ٢ بايٓكطا١ْٝ، ٫ٚ ٜهؿنيٞ قنيٍٛ   

ص يف ايتػني١ُٝ، بُٝٓنيا دنيا٤    َِنْٓ أَْٔصَناسُِ اٌَِنَ اٌٍَّنوِ    ط عًٝ٘ ايػ٬ّعٝػ٢ 
ا٫غنيني٬ّ ٚاملػنينيًُ  يف آٜنينيات عسٜنينيس٠ يف ايكنينيطإٓ ٚاينينيٛف ؾنينياٌَ يٮْبٝنينيا٤       

ٌ ايبعج١ ايٓب١ٜٛ ٚبعسٖا، ٚيف ايتٓعٌٜ ٚضز سها١ٜ عٔ اؿٛاضٜ  ٚامل٪َٓ  قب
، ٚيهنينئ اينينيصٜٔ اتبعنينيٛا  (1)صَٔذْننُٓ أَْٔصَنناسُ اٌٍَّننوِ آَِنَّننا تِاٌٍَّننوِ ًَاشْننيَذْ تِؤََّٔننا ُِغْننٌٍَُِّْط

 َٛغ٢ مسٛا ايٝٗٛز، ٚايصٜٔ اتبعٛا عٝػ٢ مسٛا ايٓكاض٣.
ِ بإ نٌ ٚاسس ٚقس تكسّ َع٢ٓ نٌ َٔ ا٫مس  ٚاقًُٗا، َع ايتػًٝ

َُٓٗنينيا دنينيا٤ بؿنينيطٜع١ دسٜنينيس٠، ٚيهنينئ ٖنينيصٙ ايؿنينيطٜع١ ٫ ؽنينيطز عنينئ ا٫غنيني٬ّ 
لُنًْ صَنذَقَ اٌٍَّنوُ فَناذَّثٌَُِا ٍَِِّنحَ اِتْنشَاىَُِْ       ٚاؿٓٝؿ١ٝ، يصا غٝأتٞ بعس آٜنيات قٛيني٘ تعنياىل ط    

، ٚمما دا٤ ب٘ َٛغ٢ ٚعٝػ٢ عًُٝٗا ايػ٬ّ ايبؿاض٠ بايٓيب قُنيس  (2)صدَنِْفًَا
ٚآينيني٘ ٚغنينيًِ، ٚينينيعّٚ تكنينيسٜك٘ ٚاتباعنيني٘ ْٚكنينيطت٘ يتٛاؾنينيل     قنيني٢ً اهلل عًٝنيني٘  

 ؾطٜعتِٗ َهاَ  ا٫قطاض ٚايعٗس ايصٟ تكسّ شنطٙ قبٌ آٜت .
يف اٯٜني١ اخبنياض عنئ ا٫ؼنياز يف زٜنئ اهلل، ٚز٫يني١ عًني٢         ايجا١َٓ عؿنيط٠: 

سكنينيطٙ با٫غنيني٬ّ، ٚظدنينيط عنينئ ايرتزٜنينيس ٚا٫ختٝنينياض اينينيصٟ ٜتعنينياضض َنينيع       
٫ننينياؾ١ اىل إ ا٫عنينيطاض عنينئ ايٛادنينيب، ٚإ غنينيري ا٫غنيني٬ّ نايػنينيطا  با 

 ا٫غ٬ّ جيًب ايهطض ٚا٭ش٣. 
ؾداع١ اٯ١ٜ دا٤ت يتٛنٝس ايتكا٤ ايٓاؽ َع اـ٥٬ل ا٭خط٣ يف ٚدٛ  

 اٱغ٬ّ ؾٝهٕٛ اٌٖ اؾ١ٓ ممٔ آَٔ طٛعال ٚاختٝاضال.
 إف ض ث اآليت

زٚاّ ايك١ً بٝٓ٘ ٚب  ايعباز عًني٢ منيٛ اٱؼنياز     عع ٚدٌ اهلليكس ىضاز 
ٓاؽ مجٝعال ٜٓذصبٕٛ ايٝ٘، ٚنٌ اْػإ ي٘ اضتباط بعامل ايػٝب، ٚايتعسز، ؾاي
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َع ايتبأٜ يف زضدات ايك١ً ٚاٱضتباط، َٚٓ٘ تتذ٢ً َٛنٛع١ٝ اٱقطؿا٤ 
اَِّْ اٌٍَّنوَ  طيٝهٕٛ بطظخال زٕٚ ايتٛيٞ ٚاٱعطاض عنئ ايٓبني٠ٛ، قنياٍ تعنياىل     

  َ ، ٚتبنينيسٚ (1)صاٌََْنناٌَِّنيَ اصْننفَفََ آدَََ ًٌَُٔدًننا ًَآيَ اِتْننشَاىَُِْ ًَآيَ عِّْننشَاَْ عٍََنن
قُس ق٢ً  اهللَٓاؾع اٱقطؿا٤ يف املكاّ بإ ا٭ْبٝا٤ نًِٗ ٜبؿطٕٚ بطغٍٛ 

، يٝهٕٛ اٱقطؿا٤ ٚسس٠ َتها١ًَ ٜعهس بعهٗا بعهال، اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
 ٚميٓع ايٓاؽ عا١َ َٔ اـطٚز عٔ ىسهاّ املٝجام ٚسذ١ اٱقطاض.

، ىضاز هلِ إ ٜؿطٚا عع ٚدٌ هللاٚبسٍ إ ٜؿط ايٓاؽ مما عاٖسٚا عًٝ٘ 
ايٝ٘، ٜٚٓؿػًٛا بآٜات خًك٘ ٚعظِٝ تسبريٙ، َٚٓٗا إ اـ٥٬ل نًٗا تػًِ هلل 
بايطبٛبٝنيني١ ؾُنينئ بنينيا  ا٭ٚيٜٛنيني١ إ ٜهنينيٕٛ اينينيصٟ ىختنينياضٙ خًٝؿنيني١ يف ا٭ضض   

عع ا٭غ٠ٛ ٚاملجاٍ ايصٟ ٜكتس٣ ب٘ يف َٓاظٍ اٱميإ ٚاخ٬م ايعبٛز١ٜ هلل 
 .ٚدٌ

ٌ ّ اىل اهلل ٚيف ْػب١ زٜٔ ا٫غ٬ ؾنيٝ  إهلنيٞ عًني٢ املػنيًُ ،      عع ٚدني
ٚبعنينيح يًعنينيع ٚايؿدنينيط يف ْؿٛغنينيِٗ، ٖٚنينيٞ ٚغنيني١ًٝ مساٜٚنيني١ َباضننيني١ يتجبٝنينيت   
قًنينيٛبِٗ، ٚتطغٝنينيب يًٓنينياؽ با٫غنيني٬ّ، ٚدعنينيٌ ايٓؿنينيٛؽ تٓؿنينيط َنينئ ايتنينيٛيٞ     
ٚايكنينيسٚز عنينئ ا٫غنيني٬ّ، ٖٚنينيصٙ ايٓؿنينيط٠ َكسَنيني١ يًُٝنينيٌ اىل اؿنينيل ٚسنينيب      

ا٫مينينيإ َٚنينيا ٥٬ٜنينيِ ايؿطنينيط٠   ا٫غنينيتكا١َ ٚاؿٓٝؿٝنيني١، ٚا٫غنينيتكطاض يف َٓنينياظٍ   
 ا٫ْػا١ْٝ َٚا دبًت عًٝ٘ ايٓؿٛؽ، ٜٚٛاؾل ازضاى ايعكٌ.

ا٫ْػإ َٔ بني  اـ٥٬نيل ؾ٬بنيس َنئ ؾنيهطٙ       عع ٚدٌيكس اقطؿ٢ اهلل 
تعاىل ٚايجٓا٤ عًٝ٘ ع٢ً ْع١ُ ا٫قطؿا٤، ٜٚتذ٢ً ايؿهط ٖٓنيا بنيأب٢ٗ َعاْٝني٘    

، ٚاهٗاض ايكسم باضتسا٤ يباؽ ا٫غ٬ّ ٚاَت٤٬ ايٓؿؼ ٚاؾٛاضح با٫ميإ
يف اتباع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بأزا٤ ايؿطا٥  ٚايٛادبنيات  
ٚايًذ٤ٛ اىل اهلل تعاىل يف ايسْٝا قبٌ ايطدٛع ايٝ٘ يف اٯخط٠، يهٞ ٫ تهٕٛ 
طنينيطم اٯخنينيط٠ َٛسؿنيني١ َظًُنيني١، اش ىْٗنينيا تهنينيا٤ با٫مينينيإ ٚتعاٖنينيس املٛاثٝنينيل     

 ٚايعٗٛز.
 أسب ب الٌسول
اختكِ ىٌٖ ايهتا  إىل ضغنيٍٛ اهلل " قني٢ً اهلل    عٔ ابٔ عباؽ قاٍ:
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عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ " ؾُٝا اختًؿٛا بِٝٓٗ َٔ زٜٔ إبنيطاِٖٝ، ننيٌ ؾطقني١ ظعُنيت     
ىِْٗ ىٚىل بسٜٓ٘، ؾكاٍ ايٓيب " ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ " ن٬ ايؿطٜك  بط٨ 
َنينئ زٜنينئ إبنينيطاِٖٝ و ؾػهنينيبٛا ٚقنينيايٛا: ٚاهلل َاْطننيني٢ بكهنينيا٥و، ٫ٚ ْأخنينيص  

 .(1) هلل ) ىؾػري زٜٔ اهلل ٜبػٕٛ(بسٜٓو، ؾأْعٍ ا
ٚيف اـنيني  إ ٖنينيصٙ اٯٜنيني١ تكنينيطى عٓنينيس اـنينيٛف ٚاـؿنيني١ٝ عًنيني٢ اينينيٓؿؼ يف    

 اي اضٟ ٚسا٫ت ايػؿط ٚايٛسؿ١.
قني٢ً اهلل  ٚاخطز ايط اْٞ يف ا٭ٚغ  عٔ اْؼ قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل 

َٔ غا٤ خًك٘ َٔ ايطقٝل ٚايسٚا  ٚايكبٝإ ؾاقط٩ا يف اشْ٘ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 .(2) زٜٔ اهلل ٜبػٕٛ()اؾػري

ٚايك١ً بني  اٯٜني١ ايهطميني١ َٚٛننيٛع غني٤ٛ اـًنيل ٚاقني٬س٘ بكطا٤تٗنيا         
ؾاٖس ع٢ً عَُٛات اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ٚتعسز ٚدنيٛٙ َٓاؾعٗنيا ٚاْٗنيا ٫ تٓشكنيط     
بٗساٜنيني١ ايٓنينياؽ اىل غنينيبٌ اٱمينينيإ، بنينيٌ تؿنينيٌُ تٗنينيصٜب ايٓؿنينيٛؽ ٚاقنيني٬ح    

ٖا ـسَنيني١ ا٭خني٬م، نُنيا ترتؾنيض َٓاؾعٗنيا عًنيني٢ اؿٝٛاْنيات ٚنٝؿٝني١ تػنيدري       
 املػًِ ع٢ً مٛ اـكٛم.

ىٚس٢ اهلل إىل : إ اهلل تباضى ٚتعاىل عًٝ٘ ايػ٬ّٚعٔ اٱَاّ ايكازم 
َايو خاظٕ ايٓاض: ىٕ َط ايٓاض تؿٗل، ثِ ؽطز عٓكا َٓٗا ؾدطدت هلِ، ثِ 
قنينياٍ اهلل هلنينيِ: ازخًٖٛنينيا طنينيا٥ع ، ؾكنينيايٛا: ٫ ْسخًنينيٗا طنينيا٥ع و ثنينيِ قنينياٍ:     

هِ بٗا ناضٖ ، قايٛا: إْا ٖطبٓا إيٝنيو َٓٗنيا،   ا٥ع ، ىٚ ٫عصبٓبازخًٖٛا ط
ٚسادذٓاى ؾٝٗنيا سٝنيح ىٚدبتٗنيا عًٝٓنيا، ٚقنيريتٓا َنئ ىقنيشا  ايؿنيُاٍ،         

ىقشا  ايُٝ  يف زخٛهلا، نٞ تهٕٛ  ىؾهٝـ ْسخًٗا طا٥ع ؟ ٚيهٔ ىبس
 .قس عسيت ؾٝٓا ٚؾِٝٗ

ايُٝ  ِٖٚ شض ب  ٜسٜ٘ ؾكاٍ: ازخًٛا ٖصٙ ايٓاض طا٥ع   ؾأَط ىقشا ٳ 
ؿكٛا ٜتبازضٕٚ يف زخٛهلا ؾٛؾٛا ؾٝٗنيا مجٝعنيا ؾكنيريٖا اهلل عًنيِٝٗ     قاٍ: ؾط

 .بطزا ٚغ٬َا، ثِ ىخطدِٗ َٓٗا
ثِ إٕ اهلل تباضى ٚتعاىل ْاز٣ يف ىقشا  ايُٝ  ٚىقنيشا  ايؿنيُاٍ:   
ىيػت بطبهِ؟ ؾكنياٍ ىقنيشا  اينيُٝ : بًني٢ ٜنيا ضبٓنيا منئ بطٜتنيو ٚخًكنيو          
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  ٔ بطٜتنيو ٚخًكنيو    َكطٜٔ طا٥ع ، ٚقاٍ ىقشا  ايؿُاٍ: ب٢ً ٜا ضبٓنيا مني
ناضٖ و ٚشينيو قنيٍٛ اهلل: " ٚيني٘ ىغنيًِ َنئ يف ايػنيُٛات ٚا٫ضض طٛعنيا        

 . (1)ٚنطٖا ٚإيٝ٘ تطدعٕٛ" قاٍ: تٛسٝسِٖ هلل 
ٖٚصا ايتكػِٝ يف عامل ايصض ٫ ٜتعاضض َع َٛاظٜٔ ا٭عُاٍ يف عنيامل  

 ايسْٝا ٚقٛاْ  اؿػا  يف اٯخط٠.
 التفسري

 صَّثْغٌَُْأَفَغَْْشَ دِِّٓ اٌٍَّوِ قٛي٘ تعاىل ط
تتهُٔ اٯٜني١ يف َؿَٗٛٗنيا ٚدنيٛز مجاعني١ اٚ طا٥ؿني١ تتنيٛىل ٚتنيسبط عنئ         

غنيٛا٤ يف   قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاٱميإ بايٓب٠ٛ ٚتأب٢ ْكط٠ ايٓيب 
ظَإ بعجت٘ اٚ قبًٗا اٚ بعسٖا، ؾاٯ١ٜ يٝػت ع٢ً غبٌٝ ايؿطض ٚسسٙ، بٌ 

ًُٞ يف نٌ ظَإ هلا َكسام خاضدٞ ٖٚصا َا ٜسضن٘ اٱْػإ يف ايٛاقع ايع
 ا٫ إ ٜؿا٤ اهلل.

ٚيف اٯ١ٜ اؾاض٠ اىل إ ايتٛيٞ عٔ ايٓبني٠ٛ عنيسا٠ٚ يٲغني٬ّ، ٚاعنيطاض     
عٔ ايسٜٔ، ٚؼطٜ  يٰخطٜٔ ع٢ً ايكسٚز عنئ َهنياَ  ايتٓعٜنيٌ ٚتنيطى     

ِ     يًبؿاضات بايٓيب  ٌ   اهللٚإ  قُنيس قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيً ٫  عنيع ٚدني
ا ؾٝٗنينيا َنينئ ىغنينيبا  ايكنيني٬ح ٜطننيني٢ يًٓنينياؽ إ ٜرتننينيٛا ايبؿنينياضات بٓبٛتنيني٘ ملنيني

ٚتعاٖس اْكٝاز اٱْػإ ملكاَات ايطبٛب١ٝ ٚعنيسّ خطٚدني٘ عنئ ْٗنير اـ٥٬نيل      
 ا٭خط٣.

ٚاٱغنينيتؿٗاّ اٱغنينيتٓهاضٟ ٖٓنينيا اينينيصٟ ٚضز بنينياهلُع٠ )ىؾػنينيري( ٜتهنينئُ     
 ايتشصٜط َٔ ايٛعٝس، ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ: 

 ايتشصٜط َٔ ايتٛيٞ ٚاٱعطاض عٔ اسهاّ ايتٛسٝس.ا٭ٍٚ: 
 .اهللٚاٱْصاض َٔ تطى ْٗر اـ٥٬ل يف اٱْكٝاز اىل ايتدٜٛـ ايجاْٞ: 

اٱخبنينياض اٱهلنينيٞ بنينيإ ايتنينيٛيٞ عنينيسا٠ٚ ٚسنينيط  ننينيس اٱغنيني٬ّ   ايجاينينيح: 
َٚباز٨ ايتٛسٝس، ٖٚصٙ اؿط  يٝػت ع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ، بٌ ٖٞ 
َػأي١ ْٛع١ٝ ٜؿنيرتى ؾٝٗنيا مجاعني١ ٚاطنيطاف، ٚإ اٖنيٌ ايتنيٛيٞ ٫ ٜهتؿنيٕٛ        

ْٗنيِ ٜٓظُنينيٕٛ قنينيؿٛؾِٗ، ؾؿنينيٞ ايتنينيٛيٞ عنينئ  باٱزبنياض عنينئ زعنيني٠ٛ اؿنينيل بنينيٌ ا 
                                                 

 .1/182تؿػري ايعٝاؾٞ  (1) 
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 ٚدٛٙ: ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايبؿاضات بٓبٛت٘ 
اٱنتؿا٤ باٱعطاض ٚايتٛيٞ ايؿدكٞ، ؾاؾاسس سُٝٓا ٜعطض ا٭ٍٚ: 

 عٔ ايٓب٠ٛ، ٫ ٜعًِ َا خيتاضٙ غريٙ، ٫ٚ ٜهٕٛ غببال ؾشٛز اٯخطٜٔ.
اختٝنينياضٙ، اختٝنينياض ايتنينيٛيٞ ٚاٱزبنينياض، ٚؼنيطٜ  اٯخنينيطٜٔ عًنيني٢  ايجنياْٞ:  

 ٚقاٚي١ قس ايٓاؽ عٔ اٱميإ.
قريٚض٠ ايتٛيٞ َكس١َ يٲيتكا٤ ٚاٱدتُاع يف عسا٠ٚ اٱغ٬ّ، ايجايح: 

 ٚتأغٝؼ َٓاٖر يًهؿط ٚاؾشٛز، ٖٚصٙ املٓاٖر ع٢ً ؾعب َتعسز٠: 
 بعح ايؿو ٚايطٜب يف بؿاضات ايٓب٠ٛ.ا٭ٚىل: 
ٱزبنياض عنئ   سح ايٓاؽ ع٢ً ايتٛيٞ، ٚقانا٠ ايصٟ ٜتنيٛىل يف ا ايجا١ْٝ: 

 زع٠ٛ اؿل ٚىسهاّ ايتٓعٌٜ.
 ؼطٜـ ايبؿاضات ٚا٭خباض اـاق١ بايٓب٠ٛ.ايجايج١: 

 اؾشٛز بايّٝٛ اٯخط َٚا ؾٝ٘ َٔ َٛاطٔ اؿػا  ٚايعكا .ايطابع١: 
ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ ٚايجايح بؿعب٘ املتعسز٠، ؾايتٛيٞ ؾعٌ ؾطزٟ ٚيهٔ 

اتٗا ؾٝتأثط ب٘ غريٙ ٖٚنيصا  انطاضٙ ْٛع١ٝ عا١َ، جيشس ا٫ْػإ بايٓب٠ٛ ٚبؿاض
 ايتأثط ٜظٗط ع٢ً اقػاّ: 

 : َٔ حيانٞ املسبط يف ازباضٙ ٚاعطان٘.ا٫ٍٚ
 : ايصٟ ٜط٣ املتٛيٞ ٚاملسبط، ٚيهٓ٘ ٫ ٜتأثط ب٘ ٫ٚ ٜكًسٙ يف ؾعً٘.ايجاْٞ

: َٔ ٜأخص َٔ املسبط ٜٚتعًِ َٓ٘، ثِ ٜهٕٛ اؾس َٓ٘ يف ا٫زبنياض  ايجايح
قُس ق٢ً ػايط١ زس  زيٌٝ ايبؿاض٠ بٓب٠ٛ ؾٝذازٍ اٌٖ ا٫ميإ ٚحياٍٚ بامل

 .اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
 : ا٫ثط ايػ٧ ي٬زباض يف ايصض١ٜ.ايطابع

: ايهنينيطض اينينيصٟ ٜكنينيٝب ا٫ٖنينيٌ ٚاؾنينيريإ َنينئ َظنينياٖط ايتنينيٛيٞ اـنينياَؼ
 ٚا٫زباض ايؿدك١ٝ.

: قبؼ َٓتسٜات اٌٖ ايهؿط ٚاؾشٛز بكٝؼ ايعٓاز، ٚا٫قنيٌ  ايػازؽ
، َٚعطؾني١ اسهنياّ ايتٓعٜنيٌ، ٚغنيٓٔ     اهلل آٜات ىٕ ٜتٛد٘ ايٓاؽ اىل ايتسبط يف

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايٓب٠ٛ، ٚايبؿاضات اييت دا٤ت بايٓيب 
ٚاؾتتشت اٯ١ٜ بُٗع٠ ا٫غتٓهاض، ؾنيص  ا٫ْظنياض ٚا٫مسنياع ملهنياَ      

 اٯ١ٜ ايكسغ١ٝ َٔ ٚدٛٙ: 
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 َا يف اٯ١ٜ َٔ ايتػا٩ٍ عٔ ايػا١ٜ َٔ اختٝاض اؾشٛز ٚا٫زباض.ا٭ٍٚ: 
: ا٫خباض ا٫هلٞ بعسّ ٚدٛز ىٟ غبب اٚ ضادض ٫ختٝاض ايتٛيٞ ايجاْٞ

بعس اقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايٓاؽ بًعّٚ ا٫ميإ بايٓب٠ٛ، ٚبٝنيإ َٓاؾعني٘ ايسْٜٝٛني١    
 ٚا٫خط١ٜٚ َٔ دٗات: 

 : ا٫ميإ ٚادب ْؿػٞ ع٢ً نٌ َهًـ.ا٫ٚىل
صٟ : تطؾض عسّ ايتٛيٞ، ٚادتٓا  ا٫زباض َٔ ا٫قطاض ٚايعٗس ايايجا١ْٝ

 اخص ع٢ً اٱْػإ بٓكط٠ ايٓب٠ٛ.
 : ايٓب٠ٛ خري ٚق٬ح ق .ايجايج١

 : ا٫ميإ بايٓب٠ٛ ٚغ١ًٝ ايٓذا٠ يف ايٓؿأت .ايطابع١
: تجبٝت اٌٖ ا٫ميإ يف َٓاظهلِ، ٚتك١ٜٛ قًٛبِٗ، ٚدعٌ بعهِٗ ايجايح

 ٜؿس اظض بعهِٗ اٯخط، َٔ دٗات: 
 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِقُس ق٢ً : تٛثٝل ايبؿاضات اـاق١ بايٓيب ا٫ٚىل

 ٚتعاٖسٖا، ٚاملٓع َٔ تهٝٝعٗا.
 : ازضاى نٌ ؾطز َِٓٗ سػٔ اختٝاضٙ.ايجا١ْٝ

ايٓؿنينيط٠ ٚاينينيبػ  ٫ٖنينيٌ اؾشنينيٛز ٚايعٓنينياز، ٫ٚ ٜعٜنينيسِٖ ازبنينياض  ايجايجنيني١: 
 ايهاؾطٜٔ ا٫ عػهال باملٝجام ٚايعٗٛز، ٚٚؾا٤ مبهاَ  ا٫قطاض بايٓب٠ٛ.

صٜٔ اختاضٚا ايتٛيٞ، ٚايتكسٟ : اؿصض ٚاؿٝط١ َٔ ايؿاغك  ايايطابع١
 ملؿاِٖٝ ايه٬ي١ ٚاؾشٛز ٚايعٓاز.

: ازضاى سكٝك١ عكا٥سٜني١ ٖٚنيٞ إ ٚهٝؿني١ املػنيًُ  ٫ تٓشكنيط      اـاَػ١
با٫غتعساز ٚايتأٌٖٝ ايصاتٞ ي٬مينيإ، بنيٌ جينيب عًنيِٝٗ َٓنيع ؾنيٝٛع ىؾهنياض        
ايه٬ي١، ٚاغبا  ايتشطٜـ ٚايتبسٌٜ يٰٜات ٚايبؿاضات اييت دا٤ت بٗنيا  

 يػُا١ٜٚ.ايهتب ا
ٚ)غري( اغنيِ ٜؿٝنيس َعٓني٢ كنيايـ ملنيا ٜهنياف ايٝني٘، نُنيا يف قٛيني٘ تعنياىل           

ص ىٟ إ املػًِ ٜػأٍ اهلسا١ٜ اىل غبٌ ايٓذا٠ ٚادتٓا  غَْْشِ اٌَّْغْعٌُبِ عٍََْْيُِْط
 ع٢ً ؾاعًٝٗا. عع ٚدٌ اهللاؾعاٍ ايػ٤ٛ اييت ت٪زٟ اىل غهب 

ا٫ َهاؾال، ْعِ  ٚا٫ناؾ١ ت٬ظّ )غري( يف اؾ١ًُ، ؾ٬ ٜأتٞ ٖصا اٱغِ
 قس تهٕٛ ا٫ناؾ١ يف املع٢ٓ نُا تكٍٛ قًٝت ايؿطٜه١ يٝؼ غري.

ٚ)غري( اغِ َبِٗ ٬َٚظ١َ ا٫ناؾ١ ي٘ ٫ تطؾع عٓني٘ ابٗاَني٘ ؾنياشا قًنيت     
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قًٝت غري ايؿطٜه١ مل ٜعطف َا ٖٞ ايكني٠٬، ٖٚنيٌ ٖنيٞ ْاؾًني١ اّ ْنيصض اّ      
كتًـ اشا دا٤  غريٙ، ؾايكسض املتٝكٔ إ َا ىزٜت٘ يٝؼ ايؿطٜه١، ٚيهٔ املع٢ٓ

ايًؿظ يف ايكطإٓ، ٫َهإ اؿكط ٚايتعٝ  َٔ خ٬ٍ عًِ ايتؿػري، ٫ٚ ٜعين 
ٖنيصا اؿكنينيط اختٝنياض ؾنينيطز ٚاسنينيس اٚ سكني١ ككٛقنيني١، ؾٝنيأتٞ َعٓنيني٢ )غنينيري(     

 َتعسزال.
ٚيهٓ٘ ٫ ٜبك٢ َبُٗنيال، يعَُٛنيات ايكٛاعنيس ايهًٝني١ ايكطآْٝني١ ٖٚنيٞ خًنيٛ        

َهنياَ  )غنيري( َنئ     ايكطإٓ َٔ ا٫بٗاّ ٚنٌ َنياٖٛ َؿنيهٌ ؾنيُٝهٔ َعطؾني١    
خ٬ٍ تتبع آٜات ايكطإٓ، نُا إ ف٦ٝٗا يف املكنياّ ٜنيب  سكنيط اينيسٜٔ اينيصٟ      

ٚايططٜك١ ٚايٓٗر ايصٟ جيب ع٢ً ايعباز اؽاشٙ، ٚايسٜٔ ي٘ َعإ  اهللٜطٜسٙ 
 عسٜس٠ ٖٞ: 

 : امل١ً ٚايعكٝس٠.ا٫ٍٚ
 : اؾعا٤ ٚاملهاؾأ٠، ٜكاٍ زْت٘ بؿعً٘ زٜٓا: دعٜت٘.ايجاْٞ

   باؿل.: اؿػاايجايح
 : ايطاع١ ٜكاٍ: زْت٘ ٚزْت ي٘ ىٟ اعتٓكت٘.ايطابع

 : ا٫غ٬ّ، ٚزْت ا٫غ٬ّ ىٟ زخًت ؾٝ٘ ٚآَٓت مبباز٥٘.اـاَؼ
 : ايػًطإ.ايػازؽ

 : ايكٗط.ايػابع
ٚايكطإٓ ٜؿػط بعه٘ بعهال، ٚدا٤ َع٢ٓ ايسٜٔ ٚانشال هاٖطال يف ايكطإٓ 

، ؾشكطت اٯ١ٜ َع٢ٓ اي٬ظّ، (1) صَُاَِّْ اٌذَِّّٓ عِنْذَ اٌٍَّوِ اإلِعْالَقاٍ تعاىلط
ٚاملًعّٚ ٚاملٛنٛع ٚاحملٍُٛ، يٝهنيٕٛ َعٓني٢ اينيسٜٔ َنئ احملهُنيات اينييت ٫       

١ ٚاملبسى ٚايعكٝس٠، َٚٛنٛع ايطاعني١  ًاملتكبٌ ايرتزٜس ٚايتعسز، ؾايسٜٔ ٖٛ 
ٚا٫ْكٝاز ٚجيب ع٢ً ا٫ْػإ إ ٜهٕٛ عٓسٙ زٜٔ، ٖٚصا ايسٜٔ ٖٛ ا٫غ٬ّ 

ٚايعٌُ مبا دا٤ بني٘ ا٫ْبٝنيا٤ ؾنياخ ت اٯٜني١      عع ٚدٌهلل ٚا٫ْكٝاز، ٚطاع١ ا
ايهطمي١ بإ اٌٖ ايتٛيٞ ٚا٫زبنياض ىننيًٛا ايططٜنيل ٚخنيايؿٛا ايػني١ٓ ٚاملنيٓٗر       

 ايكِٜٛ.
َٚنينئ اٯٜنينيات يف املكنينياّ إ اٯٜنيني١ مل ؽنيني  عنينئ قٝنينياّ اٖنينيٌ ا٫زبنينياض عنينئ    

                                                 

 .19غٛض٠ اٍ عُطإ  (1) 
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ِ     ايبؿاضات بايٓيب  بابتػنيا٤ زٜنئ آخنيط، اٚ     قُنيس قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيً
ػِٗ ملجٌ ٖصا ايسٜٔ، ؾًِ تكٌ اٯ١ٜ )ٜبػٕٛ غري زٜٔ اهلل(، بٌ دا٤ت تأغٝ

 بكٝػ١ ايػ٪اٍ ا٫غتٓهاضٟ ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: 
 ؾًٔ جيسٚٙ بسيٌٝ خاع١ اٯ١ٜ. اهللاِْٗ طًبٛا زٜٓال غري زٜٔ ا٭ٍٚ: 

: ا٫خباض عٔ َؿاِٖٝ ايعيٌ ٚا٫مطاف عٔ ططٜل ايكٛا  عٓس ايجاْٞ
 ايتٛيٞ ٚا٫زباض.

س َٛاثٝل ا٫ْبٝنيا٤، ٚايعٗنيٛز اينييت قطعٗنيا ايٓنياؽ، ٚقنيٝؼ       : تٛنٝايجايح
قُس ق٢ً اهلل عًٝني٘  ا٫قطاض اييت دا٤ت اعرتاؾال ٚؾٗاز٠ بإ ا٫ميإ بٓب٠ٛ 

 ْٚكطت٘ سل. ٚآي٘ ٚغًِ
 ا٫ اـػاض٠ ٚايه٬ي١. اهلليٝؼ يف ا٫عطاض عٔ زٜٔ ايجايح: 
ايػُاٚات مل جيس ىٌٖ ايتٛيٞ هلِ اْكاضال اٚ اعٛاْال َٔ غهإ ايطابع: 

 ٚا٫ضض.
ٚمل تتهُٔ اٯ١ٜ ا٫غتؿٗاّ ا٫غنيتٓهاضٟ ٚسنيسٙ، بنيٌ دنيا٤ت بتٛنٝنيس      
ا٫غتٓهاض، ٜٚػتكطى ايتٛنٝس َنئ سنيطف ايعطنيـ )ايؿنيا٤( ىٟ بعنيس املٛاثٝنيل       
ٚايعٗٛز ٚا٫قطاض ٚايؿٗاز٠ عًٝ٘ ٜعطنٕٛ عٔ ا٫غ٬ّ ٚا٫ْكٝاز ٫َط اهلل 

ا٫غنينيتؿٗاّ تعنينياىل، ؾكنينيشٝض إ ا٫ينينيـ تؿٝنينيس عػنينيب ايكنينيٓاع١ ايٓشٜٛنيني١      
 ا٫ْهاضٟ ا٫ اْٗا يف املكاّ اعِ بكطٜٓت : 

: تعًل اٯ١ٜ مبا قبًٗا َٔ اؿذر ٚاي اٖ ، ٖٚصا ايتعًل جيعنيٌ  ا٫ٚىل
 اٯ١ٜ تتهُٔ َعاْٞ اعِ ٚان  َٔ ا٫غتٓهاض، َٓٗا: 

 : ا٫ْصاض ٚايتدٜٛـ.ا٫ٍٚ
ٕ : اؿح ع٢ً ا٫يتؿات اىل اٯٜات ٚاي اٖ  اييت تسعٛ ا٫ْػنيا ايجاْٞ

 .اهللاىل ا٫ْكٝاز اىل سهِ 
: كاطب١ ايعكٌ ا٫ْػاْٞ ٚدعً٘ ٜسضى بنيإ ايتنيٛيٞ ٚا٫عنيطاض    ايجايح

 خ٬ف َٛاظٜٔ ايعكٌ.
: بعح ساٍ ايتسبط ٚايتأٌَ عٓنيس ا٫ْػنيإ َطًكنيال، املني٪َٔ اينيصٟ      ايطابع

ايتعّ باسهاّ ا٫قطاض، ٚاؾاسس ايصٟ ىعطض عٔ ايعٗٛز اييت قطعٗا ع٢ً 
 ْؿػ٘.

ص يعطـ مج١ً ع٢ً مج١ً ٚايتكسٜط ؾاٚي٦و أَفَغَْْشَايؿا٤ يف ط: ف٧ ايجا١ْٝ
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( يكض اهلل، ٚيٛ قايت اٯ١ٜ ) اغري زٜٔ اهللِٖ ايؿاغكٕٛ، ىٜبػٕٛ غري زٜٔ 
ٚبكٝت قبػ١ ايػ٪اٍ ا٫غتٓهاضٟ ع٢ً ساهلا، ٚيهٔ دا٤ت ايؿا٤ يف املكاّ 

 ؾ٬بس هلا َٔ ز٫٫ت َٚٓٗا.
 تٛنٝس ا٫غتٓهاض.ا٭ٍٚ: 
نري ا٫نايف باي اٖ  اييت تؿٝس ٚدٛ  ا٫قطاض بايبؿاضات ايتصايجاْٞ: 

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبايٓيب 
دنينيص  ايٓنينياؽ اىل ا٫غنيني٬ّ، ٚسنينيجِٗ عًنيني٢ ا٫قنينيطاض بنينيايٓب٠ٛ     ايجاينينيح: 

 ٚبؿاضاتٗا.
 )ٜبػٕٛ( ٚدٖٛال: ٚحيتٌُ )ايٛاٚ( يف

ايصٜٔ تٛيٛا ٚاعطنٛا بعس اعطا٥ِٗ ايعٗنيٛز ٚاقنيطاضِٖ بًنيعّٚ     ا٭ٍٚ:
 يتكسٜل بايٓب٠ٛ ْٚكطتٗا.ا

ايؿاغكٕٛ بًشاه ىِْٗ ىعِ َنئ اينيصٜٔ تٛينيٛا، ٚإ ابتػنيا٤ غنيري       ايجاْٞ:
زٜٔ اهلل قس ٜأتٞ َكس١َ يًتٛيٞ اٚ َكاسبال يني٘، ٖٚنيصا ايتعنيسز عًني١ يعٜنياز٠      

 ا٫ثِ ْٚعٍٚ ايعصا  بايؿاغك .
ًََِْٓ ايهؿاض َطًكال ايصٜٔ ٜكسٕٚ عٔ ا٫غ٬ّ، قاٍ تعاىل ط ايجايح:

، ٚننيإٔ اٯٜني١ استذنياز عًنيِٝٗ ٚزعني٠ٛ      (1)صتََْذَ رٌَِهَ فَؤًٌَُْ ِهَ ىُنُْ اٌْفَاعِنمٌَُْ  وَفَشَ 
يًتؿهط َٚػا١ً٥ ايصات، ؾأْتِ اشا ىبٝتِ زخٍٛ ا٫غ٬ّ َنياشا تطٜنيسٕٚ ٚىٟ   
ؾ٤ٞ تطًبٕٛ ٚيٝؼ َٔ زٜٔ غريٙ، مما ٜعين خػنياض٠ َنئ ؾنيٛت عًني٢ ْؿػني٘      

 يٓب٠ٛ ٚاتٝإ ايؿطا٥ .ؾطق١ زخٛي٘، ٚؾطط بٓع١ُ ايٛؾا٤ بايعٗس ٚا٫قطاض با
اضاز٠ املٓنينياؾك  اينينيصٜٔ ٜظٗنينيطٕٚ خنيني٬ف َنينيا خيؿنينيٕٛ َنينئ ايهؿنينيط  ايطابنينيع:

اَِّْ اٌُّْنَننننافِمِنيَ ىُننننُْ  ٚاغنينينينيبا  ايتنينينينيٛيٞ ٚا٫عنينينينيطاض، قنينينينياٍ تعنينينينياىل ط  
 .(2)صاٌْفَاعِمٌَُْ

ِِنننْيُُْ اينينيصٜٔ مل خيتنينياضٚا ا٫غنيني٬ّ ٚا٫مينينيإ يكٛينيني٘ تعنينياىل ط      اـنينياَؼ:

                                                 

 .55غٛض٠ ايٓٛض  (1) 
 .67غٛض٠ ايتٛب١  (2) 
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، باعتبنينياض اْتؿنينيا٤ ايٛاغنينيط١ بنيني  ا٫مينينيإ  (1) صاٌْفَاعِننمٌَُْ اٌُّْئِِْنُننٌَْ ًَأَوْصَننشُىُُْ
ٚايؿػل ٖٚٛ ايصٟ تسٍ عًٝ٘ اٯ١ٜ قٌ ايبشح اش ْعتنيت اينيصٟ ٜتنيٛىل عنئ     

 ا٫قطاض بايٓب٠ٛ باْ٘ ؾاغل.
٫ٚ تعاضض ب  ٖصٙ ايٛدٛٙ ٚنًٗا َٔ َكازٜل اٯ١ٜ ايهطمي١، ٖٚنيصا  

٫عنيطاض باؿهُني١   ايتعسز يف املكسام ٜب  يعّٚ ايتكسٟ ٭ٌٖ ايتنيٛيٞ ٚا 
ٚاملٛعظ١ اؿػ١ٓ ٚاؿٝط١ ٚاؿصض َنيِٓٗ، ٚتنيصنريِٖ بنيا٫قطاض ٚا٫ستذنياز     
عًِٝٗ باٯٜات ٚاي اٖ  ايٓك١ًٝ ٚايعك١ًٝ اينييت تنيسعٛ ايعبنيس ي٬مينيإ ٚؼجني٘      

 ع٢ً ايك٬ح ٚايطؾاز.
 حبث بالغي

ابتسىت اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاىل )اؾػري( ٖٚٞ  ػني١ سنيطٚف تتهنئُ ثني٬خ     
 ا َع٢ٓ َػتكٌ ٚز٫ي١ خاق١ يف املكاّ َٔ ٚدٛٙ: نًُات، نٌ ن١ًُ هل

اهلُع٠ يٲغتؿٗاّ اٱْهاضٟ ٚؾٝ٘ شّ يًصٜٔ ٜعطنٕٛ عٔ زع٠ٛ ا٭ٍٚ: 
٭ْٗا زع٠ٛ اىل زٜٔ اهلل ؾٝذب عسّ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓيب قُس 

ايكسٚز ٚاٱعطاض عٓٗا، ؾبعس ٚقـ اٌٖ ايتٛيٞ بايؿػل ٚاـطٚز عٔ 
ٯ١ٜ يت٪نس شَِٗ ع٢ً مٛ اٱغتهباض ٚاٱغتػطا ، طاع١ اهلل، تأتٞ ٖصٙ ا

مما ٜسٍ عًني٢ اقاَني١ اؿذني١ عًني٢ ايٓنياؽ مجٝعنيال بًنيعّٚ اٱمينيإ ٚايتكنيسٜل          
بايٓب٠ٛ، ٚيف يػ١ اٱغتٓهاض ْٗٞ عٔ ايتٛيٞ ٚتٓبٝ٘ اىل كايؿت٘ ؿهِ ٚازضاى 

 ايعكٌ.
دا٤ت ايؿا٤ يًعطـ ٚيطب  َٛنٛع ٖصٙ اٯٜني١ باٯٜني١ ايػنيابك١    ايجاْٞ: 

باض عٔ ٚسس٠ املككٛز يف ايصّ ايٛاضز يف اٯٜني١، ٚايؿنيا٤ ٖٓنيا دنيا٤ت     ٚاٱخ
يًرتتٝب، ؾبعس ايؿطط يف اؾ١ًُ ايػابك١ ٚاْتكاهلا يًذ١ًُ اـ ٜني١ بٛقنيـ   
َٔ ٜتٛىل بايؿػل دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتب  ع١ً اننياؾ١ٝ ٱغنيتشكاقِٗ ايٓعنيت    
بايؿػنينيل، ٖٚنينيصٙ ايعًنيني١ تتهنينئُ اٱؾنينياض٠ اىل ننيني٬يتِٗ ٚخٝبنينيتِٗ ٚغنيني٤ٛ       

 اضِٖ.اختٝ
)غري( اغِ َنيبِٗ ٚت٬ظَني٘ اٱننياؾ١ يٝهنيٕٛ َعطؾني١ َٚعًَٛنيال،       ايجايح: 

ٚتأتٞ ٚقؿال يًٓهط٠ ٖٚٛ ا٭قٌ نُا يف املكنياّ )غنيري زٜنئ اهلل( ؾًنيِ تنيصنط      
                                                 

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ  (1) 
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اٯ١ٜ اغِ ايسٜٔ ٚامل١ً اييت ٜبػٝٗا اٌٖ ايتٛيٞ، ٚيهٓٗا زيت ع٢ً امل٬ظ١َ 
هنيٕٛ قنياسب٘ آًنيال    اؿت١ُٝ ب  ايتٛيٞ ٚب  طًب زٜٔ آخط غري َأَٛض ب٘ ٜٚ

عاقٝال، ٚدا٤ت )غري( ٱؾاز٠ شات َتعسز َٚبِٗ ٜٚسٍ بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ 
 ع٢ً شّ اٟ زٜٔ خيتاضٙ اٌٖ ايتٛيٞ ٚاؾشٛز.

ؾهٌ ٚاسس٠ َٔ ٖصٙ ايهًُات ايج٬خ اييت تتهٕٛ َٓٗا )اؾػري( سذني١  
 ع٢ً ايهاؾطٜٔ، ٚظادط عٔ اٱعطاض عٔ اؿل.

 اهللل ًىى ديي 
ا٫ْػإ ٚآتاٙ ايعكٌ يٝهٕٛ ق٠ٛ يًتُٝٝع ب  ا٭ؾٝا٤  عع ٚدٌ اهللخًل 

ٚاملؿنينياِٖٝ، ٚآينيني١ ٫ختٝنينياض غنينيبٌ اهلساٜنيني١ ٚايطؾنينياز، ٚقنيني٬ل َٚٛننينيعال يتًكنينيٞ 
 اـطابات ايتهًٝؿ١ٝ.

ٚٚهٝؿ١ ايعكٌ ٫ تٓشكط بصات ا٫ْػإ بٌ اْ٘ ٜ٪ثط يف غريٙ َع ايتبأٜ 
َاْٞ ٚٚدنيٛٙ  يف َكساض ايتأثري، ٚعامل٘ ضسب َٚتػع، يٝؼ يف ا٫ٖٚاّ ٚا٫

ايتٓهري، َٚا ٜػتشهطٙ َٔ املػا٥ٌ ٚا٫َٛض ؾشػب، بٌ َنيا تظٗنيط يني٘ َنئ     
مل ٜرتى ايعكٌ ٚؾأْ٘  عع ٚدٌ اهللاٯثاض يف عامل ا٫قٛاٍ ٚا٫ؾعاٍ يصا ؾإ 

بٌ قٝسٙ بكٛاعس ٚاسهاّ ٚدعً٘ ٜػع٢ ي٬يتعاّ بٗا ٚعسّ اـطٚز عٓٗا اٚ 
 ػاٚظٖا اىل غريٖا.

َعاْٝٗنينيا يف ٚدنينيٛ  ا٫ْكٝنينياز هلل تعنينياىل   ٚتتذًنيني٢ ٖنينيصٙ ايكٛاعنينيس بنينياب٢ٗ 
 اهلل( ٌٖٚ زٜٔ  اهللٚطاعت٘ ٚاتباع اْبٝا٥٘ ٖٚٛ ايصٟ ْػُٝ٘ ٖٓا قإْٛ )زٜٔ 

خام بعَإ زٕٚ آخط ىٚ ى١َ زٕٚ غريٖا، اؾٛا  ٫، ؾٗٛ قإْٛ عاّ َٔ 
 ٚدٛٙ: 

 : مشٛي٘ ؾُٝع ا٫ظ١َٓ ٚا٫َه١ٓ.ا٫ٍٚ
ٚضز يف تؿهنيٌٝ بعني    : عسّ اختكاق٘ با١َ زٕٚ غريٖنيا، َٚنيا   ايجاْٞ

ٚايتكٝس بٗا ٖٚصا ايتؿهٌٝ ٫ ٜػك  عٔ  اهللا٫َِ ؾٗٛ بًشاه اسهاّ زٜٔ 
 ا٫َِ ا٫خط٣ ٚدٛ  ا٫يتعاّ ايتاّ باسهاّ ٚغٓٔ ايسٜٔ اٱهلٞ.

 : ٜؿٌُ ٖصا ايكإْٛ ا٫ْبٝا٤ ٚاممِٗ ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ: ايجايح
 : مشٍٛ ا٫ْبٝا٤ ٚاممِٗ بعطض َٚطتب١ ٚاسس٠.ا٫ٍٚ
خيل ا٫ْبٝا٤ َٔ اسهاّ ٖصا ايكنيإْٛ انجنيط ٚاٖنيِ ممنيا خينيل      : َاايجاْٞ

اؾطاز اممِٗ ٚاتباعِٗ، ؾايتهايٝـ املٛد١ٗ يًٓيب انجط َٔ اييت ٜتًكاٖا غريٙ 
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 َٔ ايٓاؽ.
ض إ ايٓاؽ بعطض ٚاسس يف اسهنياّ زٜنئ اهلل يجبنيٛت اسهاَني٘     ٚا٫ق

باسهنياّ  ٚقٛاعسٙ، ْعِ ي٬ْبٝا٤ املطتب١ املتكس١َ ٚايسضدني١ ايطؾٝعني١ يف ايتكٝنيس    
َٚهاَ  ايسٜٔ ٚا٫يتنيعاّ بايعبنيازات ٚايطاعنيات ٖٚنيِ ا٭غني٠ٛ ٚايكنيس٠ٚ،       
ٖٚصٙ ايسضد١ َٔ عَُٛات ا٫قطؿا٤ ا٫هلٞ ي٬ْبٝا٤ ٚاختكاقِٗ بايٓب٠ٛ 

 ٚا٫نطاّ.
َٚهاَ  ٖصا ايكإْٛ َٔ قٛاعنيس ايًطنيـ ا٫هلنيٞ بايٓنياؽ، يًتدؿٝنيـ      

املٛاثٝنيل عًني٢   عِٓٗ يف ايسْٝا ٚلاتِٗ يف اٯخنيط٠، َٚنئ ؾهنيً٘ تعنياىل اخنيص      
ا٫ْبٝا٤، ٚايعٗٛز ع٢ً ايٓاؽ، ٚتبٝإ ٚدٛٙ اؿل ٚايكسم ست٢ اقطٚا ع٢ً 
اْؿػنينيِٗ باختٝنينياضِٖ، ٚؾنينيٗسٚا عًنيني٢ اقنينيطاضِٖ، ٚايعَنينيٛا اْؿػنينيِٗ با٫مينينيإ  
بايٓب٠ٛ، ٚايتكسٜل ببؿاضاتٗا ٚا٫غتعساز ٚايت٧ٗ يٓكط٠ ايٓيب قُس قني٢ً  

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغنيًِ  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ س  بعجت٘ باعتباض إ بعجت٘ 
تجبٝت يسعا٥ِ زٜٔ اهلل يف ا٫ضض، ٚبطظر زٕٚ ايتؿطٜ  بايعبازات ٚايػٓٔ 
ا٫هل١ٝ ٚيهنئ ؾنيططال َنئ ايٓنياؽ اختنياض ا٫زبنياض ٚايتنيٛيٞ عنئ ايبؿنياضات،          
ٚايكنينيسٚز عنينئ ايبعجنيني١ ْٚنينيعٍٚ د ٥ٝنينيٌ بنينيايكطإٓ، ؾذنينيا٤ت ٖنينيصٙ اٯٜنيني١ يصَنيني٘ 

 اْهاض َا ىقط ب٘ َٔ اؿل. ٚتكبٝض َاؾعٌ َٔ ايتٛيٞ ٚا٫زباض ايصٟ ٜعين
ًََِنْٓ َّثْرَن ِ غَْْنشَ اإلِعْنالََِ دِّنًنا      ٖٛ ا٫غني٬ّ قنياٍ تعنياىل ط    عع ٚدٌٚزٜٔ اهلل 

ًَ ِِنْوُ ْٓ ُّمْثَ ، ٖٚٛ ايسٜا١ْ ايباق١ٝ اىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾٝبسٚ قبض ايتٛيٞ ملا (1) صفٍََ
 ؾٝ٘ َٔ اـطٚز عٔ اسهاّ زٜٔ اهلل.
هلل ؾًِ تكٌ زٜٔ قُنيس، ٚزٜنئ َٛغني٢    ٚدا٤ت اٯ١ٜ بٓػب١ ايسٜٔ اىل ا

 ٚعٝػ٢، بٌ زٜٔ اهلل، ٖٚصٙ ايٓػب١ اعذاظ انايف يف اٯ١ٜ َٔ ٚدٛٙ: 
 ا٫ٍٚ: َا ؾٝٗا َٔ ايتجبٝت ملعامل ايسٜٔ، ٚتطغٝذ ملباز٨ ا٫غ٬ّ.

 : املكاّ ٖٓا يف اؿهِ ٚايؿكٌ ب  ايٓاؽ بًشاه ا٫عُاٍ.ايجاْٞ
ٌ ايطاع١ ٚايتكسٜل بنيايٓب٠ٛ  : ا٫خباض عٔ اْكػاّ ايٓاؽ اىل ىٖايجايح

 ممٔ ٚؾ٢ بايعٗٛز ٚايتعّ مبهاَ  ا٫قطاض، ٚىٌٖ ايتٛيٞ ٚاؾشٛز.
 : اٱؾاض٠ اىل اسهاّ ايٓػذ يف ايؿطا٥ع.ايطابع
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: ايتٛنٝس ا٫هلٞ ع٢ً ايتكٝس بػٓٔ ايٓب٠ٛ ٚايتكسٜل بايبؿاضات اـاَؼ
 ايٛاضز٠ يف ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

 ٖصٙ ايٓػب١، ؾٝ٘ ٚدٛٙ:َٚا ٖٞ َعاْٞ 
 اْ٘ ايسٜٔ ٚاملٓٗر ٚايططٜك١ اييت ؾطعٗا اهلل يًٓاؽ.ا٫ٍٚ: 
 .عع ٚدٌاملطاز عباز٠ ٚطاع١ اهلل ايجاْٞ: 

 عع ٚدٌايتٛنٝس بإ ايتكسٜل بايٓب٠ٛ َٔ َهاَ  عباز٠ اهلل ايجايح: 
 َٔ دٗات: 
 ايٓيب ٚاغط١ َباضن١ ب  اهلل ٚايٓاؽ.ا٫ٚىل: 
 يًٓاؽ يف ايسع٠ٛ اىل عباز٠ اهلل. ايٓيب اَاّايجا١ْٝ: 
ٜٗسٟ ايٓيب ايٓاؽ اىل ايعبازات ٚاسهاَٗا ٚنٝؿ١ٝ ازا٥ٗا نُنيا  ايجايج١: 

يف ايكنيني٠٬ ٚاؿنينير ٚايعننينيا٠، ينينيصا ابتنينيسىت اٯٜنيني١ قبنينيٌ ايػنينيابك١ بنينيصنط َٝجنينيام  
 ا٫ْبٝا٤.

يٝؼ َٔ زٜٔ غري ا٫غ٬ّ، ؾُا نإ هلل بنياقٞ َٚػنيتسِٜ، َٚنيا    ايطابع: 
 ي٘ ٜتهُٔ اـعٟ ٚاـػطإ. نإ َٓا٥ٚال ٚقاضبَا

ٖصٙ ايٓػب١ عٓٛإ تؿطٜـ ٚانطاّ ي٬غ٬ّ ٚتٛنٝس باْ٘ ايسٜٔ اـاَؼ: 
 اؿل.

: تؿطٜـ َٔ ٜٓتُٞ ي٬غ٬ّ َٔ ا٫ؾطاز ٚا٫َِ، ٚاخباض عٔ ايػازؽ
 سػٔ اختٝاضِٖ.

عنيع  زع٠ٛ ايٓاؽ مجٝعَا ي٬ْتُنيا٤ ي٬غني٬ّ، ٚايتكنيط  اىل اهلل    ايػابع: 
 عػٔ ا٫ختٝاض. ٚدٌ

ايبؿاض٠ يًُػًُ  بتشكٝل ايػًب١ ع٢ً اعسا٥ِٗ، ٌْٚٝ املطاتب أَ: ايج
 ايعاي١ٝ يف اٯخط٠.

 علن املٌ سبت
َٔ اؿكا٥ل ايظاٖط٠ إ ايكطإٓ ٜؿػط بعه٘ بعها ٜٚأتٞ بعس آٜت  قٛي٘ 

 ، َٚٔ اٯٜنيات يف ايتؿػنيري  (1)صًََِْٓ َّثْرَ ِ غَْْشَ اإلِعْالََِ دِّنًا فٍََْٓ ُّمْثًََ ِِنْوُتعاىلط
ايصاتٞ اؼاز املٛنٛع ٚعسّ ا٫بتعاز ب  اٯ١ٜ اع٬ٙ، ٚاٯ١ٜ قنيٌ ايبشنيح   
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ٚمل تؿكٌ بُٝٓٗا ا٫ آ١ٜ ا٫خباض عٔ املٓٗر اؿل، ٚدا٤ت اٯٜات يتشنيح  
ًَلَناذٌٍُِىُُْ دَرَّنَ الَ   امل٪َٓ  ع٢ً قتاٍ ايهؿاض يٝهنيٕٛ اينيسٜٔ هلل قنياٍ تعنياىلط    

 .(1) صذَىٌَُْ فِرْنَحٌ ًََّىٌَُْ اٌذُِّّٓ ٌٍَِّوِ

ىُنُْ  ٌَٜٚأتٞ اغِ ايسٜٔ اسٝاْال يٝؿٌُ غري ا٫غ٬ّ نُا يف قٛي٘ تعنياىل ط 
، ؾٝشٌُ يف ٚد٘ َٓ٘ ع٢ً اضاز٠ َعٓني٢ اؾنيعا٤ َنئ    (2)صدِّنُىُُْ ًٌََِِ دِِّٓ

يؿظ ايسٜٔ ٚسصف املهاف ٚاقا١َ املهاف ايٝ٘ َكاَ٘، ٚايتكسٜط ٚيهِ دعا٤ 
هنينياٖطَا، ٚيهٓنيني٘ ٜتهنينئُ زٜنينيٓهِ، ٚدنينيا٤ ايهنيني٬ّ باؾًُنيني١ اـ ٜنيني١ ٚاٱباسنيني١ 

 ا٫َٗاٍ ٚايعدط ٚايٛعٝس ٚايتٗسٜس.
٫ٚبس َٔ ايتكسٜل بايسٜٔ، ٚا٫ميإ باؾعا٤، ٖٚصا اؾعا٤ َرتتب ع٢ً 
ايتػًِٝ بامكاض ايسٜٔ با٫غ٬ّ، ٚٚدٛ  ا٫ْكٝاز ٫َنيطٙ تعنياىل، ٚدعنيٌ    
اهلل ا٫غ٬ّ زٜٓال قَُٝا يًٓاؽ ٚاضتهاٙ هلِ، ٚؾٝ٘ ق٬سِٗ ٚلنياتِٗ، قنياٍ   

 .(3)صًَأَذَّّْْدُ عٍََْْىُُْ ََِّْٔرِِ ًَسَظِْدُ ٌَىُُْ اإلِعْالَََ دِّنًا طتعاىل
ٚدا٤ت اٯٜات بايبؿاض٠ باْتكاض اٱغ٬ّ ٚثباتني٘ يف ا٭ضض، ٚؼكٝنيل   
ايبؿاضات بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اييت دنيا٤ت بٗنيا ايهتنيب    

ٚايتٛيٞ ٚاٱزباض  ايػُا١ٜٚ ايػابك١ يًكطإٓ، ٚمل ٜهطٖا ايتشطٜـ ٚايتؿٜٛ٘
 .(4) صٌُِْظْيِشَهُ عٍَََ اٌذِِّّٓ وٍُِّوِعٔ اٱقطاض، قاٍ تعاىل ط

ٚايبػٝنيني١ ٖنينيٞ اؿادنيني١ اينينييت ٜطًبٗنينيا اٱْػنينيإ ٜٚػنينيع٢ َنينئ ىدنينيٌ بًٛغٗنينيا 
ٚاؿكنينيٍٛ عًٝٗنينيا، ٚٚضزت اٯٜنيني١ بكنينيٝػ١ اٱغنينيتؿٗاّ اٱْهنينياضٟ ٚتتهنينئُ   

٬ زٜٔ غري ايتدٜٛـ ٚايٛعٝس، ٚتبعح ايٝأؽ يف قًٛ  ايهاؾطٜٔ بايٓب٠ٛ، ؾ
، ٚدا٤ تأخري ايؿعٌ )ٜبػٕٛ( ٚا٭قٌ تكسميني٘ يٲؾنياض٠ اىل اـٝبني١    اهللزٜٔ 

 اييت تًشل ايصٜٔ ٜتٛيٕٛ عٔ َباز٨ ٚىسهاّ ايٓب٠ٛ.
ٚتعًكت ايبػ١ٝ ٚايطًب ٖٓا بايسٜٔ ٚيٝؼ بايطبٛب١ٝ، باعتباض اْ٘ ٫ ايني٘  
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، ٚيٝؼ َٔ ض  غٛاٙ، ٚإ اينيصٜٔ ٜنيسبطٕٚ ٜٚعطننيٕٛ عنئ ايٓبني٠ٛ      اهللا٫ 
ظًٕٛ يف عطنيـ ٖٚٝنياّ ٚننيٝاع، َٚنئ اٱعذنياظ إ دنيا٤ت اٯٜني١ بكنيٝػ١         ٜ

 اٱبٗاّ بًؿظ )غري( املٛغ١ً يف ا٫مجاٍ، ٚايؿعٌ )بػ٢( ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: 
 اٱخباض بإ ايهاؾطٜٔ ٚاؾاسسٜٔ ٜػعٕٛ يططٜك١ َٚٓٗر عٌُ.ا٭ٚىل: 
٫ تٓؿٞ اٯ١ٜ ٚدٛز زٜٔ آخط غري اٱغ٬ّ، ٖٚنيصا َنئ اعذنياظ    ايجا١ْٝ: 

َطابك١ آٜات٘ يًٛاقع ايعًُٞ املتكٌ اىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚيهٓٗنيا تؿنيري   ايكطإٓ ٚ
، ٭ٕ املساض ع٢ً ايٛؾا٤ بايعٗٛز اهللاىل خػاض٠ ٚن٬ي١ َٔ خيتاض غري زٜٔ 

َٚا مت اٱقطاض ب٘، ايصٟ ٜتذ٢ً بايتكسٜل با٭ْبٝا٤ ٚاتباعِٗ يف غبٌ ايطاع١ 
 ٚاٱْكٝاز ٭سهاّ ايؿطٜع١.

يف اٯ١ٜ ىٌٖ اؾشٛز ٚاٱزباض ٜتػا٤يٕٛ َاشا  ػعٌ يػ١ ايتٓهريايجايج١: 
ٜبػٕٛ؟ ملا ؾٝٗا َنئ اٱؾنياض٠ اىل عنيسّ سكنيٍٛ ايتعنيٝ  يف ايككنيس ٚايػاٜني١        

 عٓسِٖ.
يف اٯ١ٜ اعذاظ، ٖٚٛ اٱؾاض٠ ٚاٱخباض بإ ايهنياؾطٜٔ ٜتعنيصض   ايطابع١: 

 عًِٝٗ اٱتؿام ع٢ً ٚد١ٗ َتشس٠ ٚككٛق١ يف ايطًب ٚايػعٞ.
 َؿَٗٛٗا ايٓاؽ اىل ابتػا٤ اٱغ٬ّ زٜٓال ٚططٜكال تسعٛ اٯ١ٜ يفاـاَػ١: 

تعنياىل،   اهللَٚٓٗادال، ملا ؾٝ٘ َٔ ايك٬ح ٚىغبا  ايؿ٬ح ٚايٓذا٠ َٚطنا٠ 
ىَا َٔ اختنياض ايتنيٛيٞ ٚاٱعنيطاض عنئ ايٓبني٠ٛ ٚبؿنياضاتٗا ؾاْني٘ خنياضز عنئ          

 ايؿطط٠، ٜٚبػٞ ايؿػاز، ٚاٱخ٬ٍ بايٓظاّ ايعاّ.
ؿذب اؾػُا١ْٝ ؾططال َٔ ايٓاؽ يكس سذبت ايهسٚضات ايظًُا١ْٝ ٚا

عٔ عامل املٝجام َٚهاَ  اٱقطاض، مما حيٍٛ زٕٚ ازضانِٗ ملؿاضم ايعٗٛز 
، َٚا قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِعًِٝٗ يف ْكط٠ ايٓيب  اهللاييت ىخصٖا 

 يف ْبٛت٘ َٔ املٓاؾع ٚاٱعرتاف بايعبٛز١ٜ اـايك١ هلل تعاىل.
ٓنياؽ يٲمينيإ، ٚاخبنياضال عنئ ٚدنيٛ       ٚدا٤ إغتٓهاض َا ٜبػٕٛ زع٠ٛ يً

، ٚيف اهلل، ٚتٛنٝسال يكسم ايٓب٠ٛ ٚينيعّٚ اتبنياع ا٭ْبٝنيا٤ يف طاعني١     اهللعباز٠ 
 .(1)صلًُْ أَغَْْشَ اٌٍَّوِ أَتْغِِ سَتًّا ًَىٌَُ سَبُّ وًُِّ شَِْمٍايتٓعٌٜ ط

ِ ٚتب  اٯ١ٜ دٗاز ايٓيب  ٚاملػنيًُ  يف   قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغنيً
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ايسٜٔ، َٚٓع ايٓاؽ َٔ ايتٛيٞ ٚاٱزباض عٔ زع٠ٛ اؿل، ؾُع تجبٝت زعا٥ِ 
ٌ   اهللايبؿاضات اييت دا٤ت بنيايٓيب، ٚاٱقنيطاض اينيصٟ ىخنيصٙ      عًني٢   عنيع ٚدني

ايٓاؽ بايتكسٜل ب٘، ٚايصٟ ت٪نسٙ اٯٜات ايباٖطات اييت دطت عًني٢ ٜنيس   
، ؾنيإ ننيجريال َنئ ايٓنياؽ تًكنيٛا ْبٛتني٘       قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايٓيب 

 ٚاٱزباض، ٚىخًٛا بايعٗٛز. باٱعطاض
 

 صًٌََوُ أَعٍََُْ َِْٓ فِِ اٌغٌَََّّاخِ ًَادَسْضِقٛي٘ تعاىل ط
دا٤ت اٯ١ٜ يف بٝإ عبٛز١ٜ اـ٥٬ل َطًكال هلل تعاىل، ٖٚٛ عٓٛإ َسح 

ٌ  اهللهلا، ٚثٓا٤ ع٢ً  يف ضبٛبٝتني٘ املطًكني١، ٚاخبنياض باْني٘ غنيبشاْ٘ ٫       عع ٚدني
تهنيٕٛ َٓكنياز٠ هلل َػنيتذٝب١ ٭َنيطٙ، َٚنئ      ٜطن٢ هلا فتُع١ َٚتؿطق١ ا٫ إ 

 َؿاِٖٝ ٖصا املسح اْ٘ شّ ٭ٌٖ اؾشٛز ٚايعٓاز، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: 
 إ نجط٠ اؾاسسٜٔ بايٓب٠ٛ ق١ً اظا٤ اـ٥٬ل نًٗا.ا٭ٚىل: 
بعح ايػنيه١ٓٝ ٚايطُأْٝٓني١ يف قًنيٛ  املػنيًُ ، ٚؽًٝكنيِٗ َنئ       ايجا١ْٝ: 

ْنيٕٛ ٱختٝنياض ايهجنيط٠    ايؿعع، ؾشُٝٓا ٜنيطٕٚ نجنيط٠ اؾاسنيسٜٔ خيؿنيِْٛٗ ٚحيع    
اٱزباض عٔ ايعٗٛز، ؾتأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ يتب  هلِ إ اـ٥٬ل نًٗا ع٢ً اٱميإ 

 ٚايتػًِٝ هلل تعاىل.
اٯ١ٜ يػ١ يف اٱستذاز ع٢ً ايهاؾطٜٔ ٚاؾاسسٜٔ، ٚبطظر زٕٚ ايجايج١: 

 ؾعٛضِٖ بايعٖٛ بػبب نجطتِٗ َٔ ٚدٛٙ: 
 عسّ ثبٛت ايهجط٠، بٌ ِٖ ق١ً.ا٭ٍٚ: 
، َٚٓٗا َنيا ٫ حيتنياز يف اْكٝنيازٙ اىل    عع ٚدٌاْكٝاز اـ٥٬ل هلل ايجاْٞ: 

 .عع ٚدٌعٗس ٚاقطاض بٛدٛ  ايعباز٠ بٌ ٖٛ فبٍٛ ع٢ً اـهٛع هلل 
 ادتُاع ٚايتكا٤ ايهاؾطٜٔ ٚاؾاسسٜٔ ع٢ً ايباطٌ.ايجايح: 
اٱخباض عٔ ٚقٛع ايعباز٠ ٚاـهٛع َٔ غري اٱْػنيإ، ؾًنيٝؼ   ايطابع١: 

بايعبنياز٠، بنيٌ إ اـ٥٬نيل مجٝعنيال َنيأَٛض٠ بايتػنيًِٝ       اٱْػإ ٚسنيسٙ َهًؿنيال   
 نٌ عػب٘. عع ٚدٌٚاـهٛع هلل 

اٱخبنينياض عنينئ قاعنينيس٠ نًٝنيني١ ٖٚنينيٞ خهنينيٛع ٚخؿنينيٛع ىٖنينيٌ        اـاَػنيني١: 
 ايػُاٚات هلل ٚثباتِٗ ع٢ً اٱميإ.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اٱغِ املٛقٍٛ )َنئ( ٜٚػنيتػ٢ٓ بني٘ عنئ ايهني٬ّ      
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كاّ، ؾبسٍ إ تصنط ىمسا٤ غهإ ايطٌٜٛ ٚايتؿكٌٝ ٚشنط ا٭ؾطاز نُا يف امل
ايػُاٚات ٚا٭ضض دا٤ت اٱؾاض٠ ايِٝٗ باٱغِ املٛقٍٛ )َٔ( باٱناؾ١ 

 اىل اؾازتٗا اٱط٬م، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: 
 اٱط٬م ٖٛ املطًٛ  ٖٓا يٲستذاز ع٢ً َٔ تٛىل ٚىزبط.ا٭ٍٚ: 
اٱخباض اٱهلٞ عٔ ثبٛت قؿ١ اٱغ٬ّ ٚاٱْكٝاز عٓنيس غنيهإ   ايجاْٞ: 
 ٚا٭ضض.ايػُاٚات 

 ايرتغٝب باٱغ٬ّ ٚايتُػو بايعٗٛز.ايجايح: 
تكبٝض ؾعٌ اٌٖ ايتٛيٞ ٚاؾشٛز بايكٝاؽ َع غريِٖ َٔ ىٖنيٌ  ايطابع: 

 ايػُاٚات ٚا٭ضض.
يٝؼ ٖٓاى داسس َٚعاْس ا٫ ؾططال َٔ ايٓاؽ، ٚتسٍ اٯٜات اـاَؼ: 

عع هلل  ايكطآ١ْٝ ٚايس٥٫ٌ ايعك١ًٝ ع٢ً اميإ امل٥٬ه١ احمل ، ٚاْكٝاز اـ٥٬ل
 .ٚدٌ

: إ اؾٔ َنئ َكنيازٜل اٯٜني١ ٜٚػنيهٕٓٛ ا٭ضض ٖٚنيِ عًني٢       ؾإ قًت
 .(1)صًَأََّٔا ِِنَّا اٌُّْغٌٍَُِّْْ ًَِِنَّا اٌْمَاعِفٌَُْقػُ ، نُا ٚضز يف ايتٓعٌٜ ط

إ ٚدٛز ْؿط قًٌٝ َٔ دٓؼ ٫ ٜهط باٱط٬م يف اٯ١ٜ، ٖٚ٪٤٫ قًتٴ: 
عِٓٗ ٚشَِٗ، نُا ٚضزت  خيطدٕٛ بايتدكل، ٚقس دا٤ ايكطإٓ باٱخباض

اٯٜات بصّ ابًٝؼ ٱغتهباضٙ، َٚٔ ز٫٫ت اٯ١ٜ إ ايصٟ جيشس ٜٚتٛىل ئ 
 ٜهط ا٫ ْؿػ٘.
تعاىل، ٚنٝـ  اهللاٯ١ٜ زع٠ٛ يٲعتباض ٚايتسبط يف بسٜع خًل ايػازؽ: 

إ اٌٖ ايػُاٚات ٚا٭ضض ٜٓكازٕٚ ٭ٚاَطٙ تعاىل ؾُٔ با  ا٭ٚي١ٜٛ إ 
تعنينياىل ٜٚظٗنينيط اـؿنينيٛع ٚاـهنينيٛع هلل غنينيبشاْ٘ َنينئ ٜٓكنينياز اٱْػنينيإ ٭ٚاَنينيطٙ 

 ٚدٛٙ: 
 تؿهً٘ تعاىل ع٢ً اٱْػإ باـًل.ا٭ٍٚ: 
دعً٘ اٱْػإ خًٝؿ١ يف ا٭ضض، ٚاـًٝؿ١ ىٚىل َٔ غريٙ باهٗاض ايجاْٞ: 

 َهاَ  اـهٛع ٚاـؿٛع هلل تعاىل.
ف٤ٞ ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغً  َبؿطٜٔ َٚٓصضٜٔ، ٚتٛايٞ اٯٜات اييت ايجايح: 
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 .اهللع٢ً قسم ْبٛتِٗ، ٚيعّٚ اتباعِٗ يف طاع١  تسٍ
تعسز ايعٗٛز ٚاملٛاثٝل اييت قطعٗا اٱْػإ عًني٢ ْؿػني٘ بايتكٝنيس    ايطابع: 

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبأسهاّ ايعباز٠، ٚاتباع ايٓيب 
 ٚدا٤ت اٯ١ٜ بًؿظ ىغًِ بكٝػ١ املانٞ ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: 

ٓس سكٍٛ املٝجام ٚايعٗس، ع عع ٚدٌاغ٬ّ ٚاْكٝاز ايٓاؽ هلل ا٭ٍٚ: 
ؾٝسخٌ ؾٝ٘ اٌٖ ايتٛيٞ ٚاؾشٛز، باعتباض اِْٗ اقطٚا باؿل قبٌ ايٓهنيٛم  
ؾتتهُٔ اٯ١ٜ يَِٛٗ ؾشٛزِٖ ٚتٛيِٝٗ بعس اٱغ٬ّ ٚاٱْكٝاز هلل تعنياىل،  

 باعتباض إ اٱقطاض اعرتاف باؿل.
ٌ  اْكٝاز ٚخهنيٛع ىٖنيٌ ايػنيُا٤ ٚا٭ضض هلل    ايجاْٞ:  ، َٚنيِٓٗ  عنيع ٚدني

 ٝعال، ؾٝسخٌ ؾٝ٘ اٌٖ ايتٛيٞ ٚاٱزباض َٔ ٚدٛٙ: ايٓاؽ مج
 قٗطال ٚنطٖال. عع ٚدٌخهٛعِٗ هلل ا٭ٍٚ: 
 .عع ٚدٌَؿاضن١ ايٓاؽ يف اٱغ٬ّ ٚاـؿٛع هلل ايجاْٞ: 

ؼكل اٱغ٬ّ ٚا٫ْكٝنياز ٚاقعنيال َنئ ايٓنياؽ، ٚبهنيُِٓٗ اينيصٜٔ       ايجايح: 
 تٛيٛا ٚازبطٚا، ٜٚهٕٛ ا٫زباض ٖٓا ع٢ً اقػاّ ث٬ث١: 

ا٫زباض ٚا٫عطاض عٔ ايبؿاضات اـاق١ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل  ا٫ٍٚ:
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚا٫َط ٚٚدٛ  ْكطت٘.

اـً  ٚاؾُنيع بني  ا٫غتػني٬ّ ٚا٫ْكٝنياز هلل تعنياىل، ٚا٫زبنياض       ايجاْٞ: 
 ٚا٫عطاض.
اَط ا٫غ٬ّ ٚاٱْكٝاز ىدٓيب عٔ ساٍ ايتنيٛيٞ ٚاٱزبنياض، ٫ٕ   ايجايح: 

َٖا نُا دا٤ يف اٯ١ٜ ايهطمي١، ؾايصٟ ٜنيسبط ٖنيٛ   ا٫ْكٝاز ساقٌ طٛعَا اٚ نط
اٜهنينينيال َػتػنينينيًِ هلل ٫ ٜػنينينيتطٝع اـنينينيطٚز عنينينئ غنينينيًطاْ٘ ٚسهُنينيني٘ ًَٚهنينيني٘، 

 ٚايكشٝض ايكػِ ا٭ٍٚ ٚايجايح.
ا٫غ٬ّ ٚا٫ْكٝاز ٬َظَإ يًُُهٔ، ؾهٌ ممهنئ كًنيٛم ٖٚنيٛ    ايطابع: 

ىل قتاز هلل تعاىل، ٖٚصٙ اؿاد١ تتذ٢ً يف بع  ٚدٖٛٗا بايتػًِٝ هلل تعا
 بايطبٛب١ٝ.

ٚيٛ يف ظَإ  عع ٚدٌٜكسم ايتػًِٝ ٚاـهٛع ٚا٫ْكٝاز ي٘ اـاَؼ: 
ككٛم ٚعٓس اؿاد١ نُا يف ساٍ اـٛف ٚتعصض غبٌ ايٓذا٠ ؾإ ا٫ْػإ 

 ًٜذأ اىل اهلل تعاىل.
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٫ٚ تعاضض ب  ٖصٙ ايٛدٛٙ ٚؼٌُ اٯ١ٜ ع٢ً اقاي١ ا٫ط٬م ٚاضاز٠ 
 َ ٓكنينيازٕٚ هلل تعنينياىل طٛعنينيَا اٚ ايعُنينيّٛ، ؾهنينيٌ غنينيهإ ايػنينيُاٚات ٚا٫ضض 

ًٌٍََِّوِ َّغْجُذُ َِنْٓ فِنِ   نطَٖا، ٚاٌٖ ايتٛيٞ ٜٓاقهٕٛ اْؿػِٗ، قاٍ تعاىل ط
 .(1)صاٌغٌَََّّاخِ ًَادَسْضِ عٌَْعًا ًَوَشْىًا

 ٚدا٤ت اٯ١ٜ بًؿظ ا٫غِ املٛقٍٛ )َٔ( ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:
امكاض َٛنٛع اٯ١ٜ ٚايتػًِٝ بايعك٤٬ َٔ غنيهإ ايػنيُٛات    ا٭ٍٚ:

 ٫ضض.ٚا
 تعًل اٯ١ٜ باـ٥٬ل املٛدٛز٠ يف ايػُا٤ ٚا٫ضض. ايجاْٞ:

 مشٍٛ اٯ١ٜ يًػُاٚات ٚا٫ضض َٚا ؾٝٗٔ. ايجايح:
ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، ؾُع إ )َٔ( تػتعٌُ يف ايػايب يًعاقٌ ا٫ اْ٘ 
٫ ميٓنينيع َنينئ ايتعنينيسز ٚمشٛهلنينيا يًعاقنينيٌ ٚغنينيري ايعاقنينيٌ، خكٛقنينيال َنينيع قطٜٓنيني١ 

فَمَايَ ٌَيَا ًٌََِْسْضِ اِئْرَِْا عٌَْعًا أًَْ ٥٬ل ناؾ١، قاٍ تعاىل طا٫ط٬م يف ايتػًِٝ َٔ اـ
 .(2)صوَشْىًا لَاٌَرَا أَذَْْنَا عَائَِِنيَ

ٚمل تأت اٯ١ٜ بصنط اٌٖ ايػُا٤ ٚسسِٖ، ٫ٚ اٖنيٌ ا٫ضض ٚسنيسِٖ   
بٌ دا٤ت داَع١ َاْع١، داَع١ يًد٥٬ل، َاْع١ َٔ خطٚز اسس ا٫ؾطاز َٔ 

٫َنينيطٙ تعنينياىل ؾنينيإ قًنينيت: إ ايتنينيٛيٞ ٚا٫زبنينياض َبنينيأٜ ا٫غتػنيني٬ّ ٚا٫ْكٝنينياز 
َٚػاٜط يًتػًِٝ ٚاـهٛع، قًت: املطاز يف اٯٜني١ ا٫ْكٝنياز ٚاـهنيٛع ٫َنيطٙ     
تعاىل ٚاؿاد١ ايٝ٘ يف ايؿس٠ ٚايطخا٤، ؾايصٟ ٜتٛىل عٔ ايبؿاضات عبس هلل 
٫ ميهٓ٘ ا٫غتػٓا٤ عٔ ضمحت٘ ٚضىؾت٘، َٚٔ مل ٜطنيع اهلل طٛعنيال ؾاْني٘ ٜٓكنياز     

 ٚقٗطال. نطٖال
ٚدا٤ت اٯ١ٜ ي٬خباض عٔ عسّ ٚدنيٛز ْاقنيط ٫ٖنيٌ ايتنيٛيٞ، ٜٚػنيتُط      
ا٫ْػإ يف عًُ٘ ْٚٗذ٘ اشا ضى٣ غريٙ ع٢ً ؾانًت٘ َٚجً٘، ٚجيس ؾِٝٗ عْٛال 
ٚاْػال َٚٛاغا٠، اَا اشا مل جيس غريٙ ٜعٌُ َجٌ عًُ٘ ؾاْني٘ ٜؿنيعط بايٛسنيس٠    

ا  ا٫َتٓنينياع ٚايػطبني١ ٜٚتنينيسبط يف اقنينيٌ ايؿعنينيٌ اينيصٟ ٜؿعًنيني٘، ٜٚٓظنينيط يف اغنينيب  
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ٚا٫ق٬ع عٓ٘،ٚايطدٛع اىل اؾُاع١ ٚقانا٠ اٯخطٜٔ، ينيصا تهنيُٓت اٯٜني١    
 َػا٥ٌ: 

 اخباض اٌٖ ايتٛيٞ باْؿطازِٖ با٫زباض ٚاؾشٛز.ا٫ٚىل: 
تعصض اجياز َٔ ٜؿاضنِٗ يف ؾعًِٗ ؾًٝؼ َٔ غهإ ايػنيُٛات  ايجا١ْٝ: 

جام ٚايعٗٛز ٚا٫ضض ا٫ ٖٚٛ ٜت ى َٔ ا٫زباض ٚاًٖ٘ خكٛقا بعس اخص املٝ
 عًِٝٗ.

عع ٚق٠ٛ املػًُ  ٫ِْٗ اختاضٚا ايكطاط املػتكِٝ ٚاؾرتنٛا َع ايجايج١: 
 اـ٥٬ل يف خكاٍ ايتٛسٝس، ٚناْٛا َطآ٠ اـ٬ؾ١ يف ا٭ضض.

ٚٚضزت َاز٠ )غًِ( يف ايكنيطإٓ اسنيس٣ ٚعؿنيطٜٔ َنيط٠، ٚنًنيٗا تتعًنيل       
ًِ(، با٫ْػإ ٚاغ٬َ٘ ٚاْكٝنيازٙ هلل تعنياىل َٓٗنيا  نيؼ َنيطات بًؿنيظ )اغني       

دا٤ت يف َسح ايعبس ايصٟ حيػٔ اغ٬َ٘ ٜٚككنيس ايتٛدني٘ اىل اهلل تعنياىل،    
باغتجٓا٤ ٖصٙ اٯ١ٜ اييت دا٤ت َطًك١ ٫ٌٖ ايػُاٚات ٚا٫ضض، ٫ْٗا يف 
َكاّ ا٫ستذاز ع٢ً ايهاؾطٜٔ ٚعسّ ٚدنيٛز زٜنئ آخنيط عٓنيس اـ٥٬نيل غنيري       

 اـهٛع ٚاـؿٛع هلل تعاىل.
 ل ًىى االًمي د

ايل ٚاـني٬م، ٖٚنيٛ اينيصٟ خًنيل ا٫ؾنيٝا٤ نًنيٗا،       َٔ امسا٥٘ تعنياىل اـني  
ٚسؿظٗا يف شاتٗا ٚبكا٥ٗا، ٚتهاثطٖا ٚاْؿطاضٖا ٚؾنيل ْظنياّ زقٝنيل، ٚعنيامل     
َٓػنينيذِ ا٫دنينيعا٤، ينينيٝؼ ؾٝنيني٘ تنينيعاسِ ٚتعنينياضض ٜنيني٪زٟ اىل ؾٓنينيا٤ بعهنينيٗا اٚ  

 تعاضن٘ َع بعهٗا اٯخط.
َٚع ايتبأٜ ب  اـ٥٬ل يف اهل١٦ٝ ٚايهٝؿ١ٝ ؾُٓٗنيا َنياٖٛ دػنيِ، َٚٓٗنيا     

ٌ  ضٚح ْٚؿؼ، ٚعكٌ ق  ؾاْٗا مجٝعا َٓكنياز٠ هلل   َاٖٛ ، ٖٚنيصا  عنيع ٚدني
 ا٫ْكٝاز حيتٌُ يف عًت٘ ٚدَٖٛا: 

 اْ٘ ؾهط هلل تعاىل ع٢ً ْع١ُ اـًل.ا٫ٍٚ: 
 تٛغٌ ٚتهطع َٔ ادٌ ايبكا٤ ٚزمي١َٛ ايصات، ٚايٓٛع.ايجاْٞ: 

ا٫ْكٝنينياز ٚاـهنينيٛع هلل غنينيبشاْ٘، دنينيع٤ َنينئ َاٖٝنيني١ ٚتهنينيٜٛٔ     ايجاينينيح: 
 اـ٥٬ل.
 اـٛف ٚاـؿ١ٝ َٔ اهلل.ع: ايطاب

 ا٫ْكٝاز ٚغ١ًٝ يٌٓٝ ايجٛا  ٚاؾعا٤ اؿػٔ.اـاَؼ: 
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 ا٫قطاض باغتشكاق٘ تعاىل بإ ؽهع ٚتػتػًِ ي٘ اـ٥٬ل.ايػازؽ: 
 ازضاى ٚدٛ  ا٫ْكٝاز ٚاـؿٛع ٚاـهٛع هلل.ايػابع: 

٫ٚ تعاضض ب  ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚتسٍ َتؿطق١ ٚفتُعني١ عًني٢ عظُني١ اهلل    
ت٘، ٚقٗطٙ يًد٥٬ل، ٚدعًٗا َٓكاز٠ ي٘، َػنيتذٝب١ ٫َنيطٙ، ٖٚنيٛ    تعاىل، ٚقٛ

ايصٟ ْػُٝ٘ )قإْٛ ا٫ْكٝاز(، يتهٕٛ املٛدٛزات نًٗا طا٥عني١ خاننيع١ يني٘    
غبشاْ٘، ٖٚصا اـهٛع ؾطع اـًل، ؾايٓػب١ بٝٓ٘ تعاىل ٚب  اـ٥٬نيل عًني٢   

 ٚدٛٙ َٓٗا: 
 اـايل ٚاملدًٛقٕٛ.ا٫ٍٚ: 
 ايط  ٚاملطبٛبٕٛ.ايجاْٞ: 

 ايػٝس ٚايعبس.ح: ايجاي
٫ تٓشكط  عع ٚدٌاؿاؾظ ٚاحملؿظٕٛ، ٫ٕ ساد١ اـ٥٬ل هلل ايطابع: 

 باـًل ٚا٫جياز بٌ تؿٌُ اؿؿظ ٚايتعاٖس ٚاغبا  ايبكا٤.
ايطاظم ٚاملطظٚقنيٕٛ، َٚنيا يف اينيطظم َنئ ايتعاٖنيس َٚهنياَ         اـاَؼ:

 ساد١ املطظٚم اىل ايطاظم.
ل شاتٗنيا ٚاقنيطاض َٓٗنيا بعظُني١     ٚا٫ْكٝاز ٬َظّ يًبكا٤ ٖٚٛ ساد١ يًد٥٬

 ٚإ نٌ َا غٛاٙ ٖٛ َٔ بسٜع خًك٘. عع ٚدٌايباضٟ 
ٖٚصا ايكإْٛ ٚاط٬ق٘ سذ١ ع٢ً ا٫ْػإ يف يعّٚ عنيسّ اـنيطٚز عنئ    
ؾعٌ ىَجاي٘ َٔ اـ٥٬ل َٔ د١ٗ ٚدٛ  ا٫ْكٝاز هلل تعنياىل، ٚبعجني١ ا٭ْبٝنيا٤    

ٛادب َٚا عًٝ٘ عٕٛ ي٬ْػإ ع٢ً ايبكا٤ يف َٓاظٍ ا٫ْكٝاز، ٚعسّ كايؿ١ اي
اٌٖ ايػُاٚات ٚا٫ضض َٔ ايتػًِٝ ٚاـؿٛع ٚا٫ْكٝاز هلل تعاىل، ٚدا٤ت 
ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ ي٬خباض عٔ تكٝس ؾطط َٔ ايٓاؽ مبؿنياِٖٝ ا٫ْكٝنياز   

 ٚاـهٛع هلل تعاىل، ٚتكسٜكِٗ با٭ْبٝا٤.
ىَا اٯ١ٜ ايػابك١ ؾتهُٓت شّ اٌٖ اؾشٛز بايٓب٠ٛ َٚا ؾٝ٘ َنئ قاٚيني١   

ـطٚز عٔ قٛاعس ا٫غتػ٬ّ ٚا٫ْكٝاز هلل تعاىل ٚيهٔ يٝؼ هلِ اـنيطٚز  ا
٫ِْٗ َٓكازٕٚ قٗطال ٖٚصا ايكإْٛ ثابت يف ا٭ضض ٚايػُا٤، ئ ٜطتؿع اٚ 

 .عع ٚدٌٜػازض اـ٥٬ل ٖٚٛ ؾطاض ٚؾ٤ٛ اىل اهلل 
 

  صعٌَْعًا ًَوَشْىًاطقٛي٘ تعاىل
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٭ضض هلل، ٚتتهُٔ دا٤ت اٯ١ٜ يبٝإ نٝؿ١ٝ اْكٝاز اٌٖ ايػُاٚات ٚا
 ٚدٗ : 

ا٫ختٝاض ٚإ ؾططَا َِٓٗ ٜٓكاز هلل تعاىل بطنا ٚقبٍٛ َنئ غنيري   ا٫ٍٚ: 
 تطزز اٚ تًهأ.

ا٫نطاٙ ٚا٫دباض يف اغتػ٬ّ ٚاْكٝاز ؾطٜل َٔ اـ٥٬ل هلل تعاىل ايجاْٞ: 
 ٚاقطاضِٖ بايطبٛب١ٝ ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: 

سهُنيني٘ ٖنينيٌ حيتُنينيٌ ٚدنينيٛز بنينيطظر ٚقػنينيِٝ ثاينينيح بُٝٓٗنينيا ٜهنينيٕٛ ا٫ٚىل: 
ايٛغط١ٝ ب  ا٫ختٝاض ٚا٫ننيطاٙ، اؾنيٛا  ٫، ؾاَنيا إ ٜهنيٕٛ ا٫ْكٝنياز عنئ       

 ضنا ٚقبٍٛ، ٚاَا إ ٜهٕٛ عٔ قٗط ٚنطٙ.
ٌٖ ٜأتٞ ا٫نطاٙ بعس ا٫َتٓاع َس٠ عٔ ا٫غتػ٬ّ، ٚايرتزز ؾٝ٘، ايجا١ْٝ: 

ىّ ٜتِ يف شات ايعَإ ايصٟ حيكٌ ؾٝ٘ اْكٝاز ٚاغتػ٬ّ اـ٥٬نيل ا٫خنيط٣   
ختٝاضال، اؾٛا  ؾٝ٘ تؿكٌٝ، ؾًٝؼ َٔ ؾرت٠ ترتى ؾٝٗا اـ٥٬ل اييت تككسٙ ا

يف ساٍ عسّ اْكٝاز ا٫ يف ا٫ْؼ ٚاؾٔ، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يسع٠ٛ ايٓنياؽ  
 مجٝعال اىل ا٫ميإ طٛعال.

 : حيتٌُ ايطٛع ٚايهطٙ يف املكاّ ٚدٖٛال: ايجايج١
 نٌ َُٓٗا ع٢ً َطاتب َتؿاٚت١ َٚتبا١ٜٓ.ا٫ٍٚ: 
ٔ ايهًٞ املتٛاط٧ شٟ املطتب١ املتػا١ٜٚ يف نٝؿ١ٝ ايتػًِٝ ايطٛع َايجاْٞ: 

ٚا٫ْكٝاز، اَا ايهنيطٙ ؾٗنيٛ َنئ ايهًنيٞ املؿنيهو اينيصٟ ٜهنيٕٛ عًني٢ َطاتنيب          
 َتؿاٚت١.

ا٫ْكٝاز طٛعال َٔ ايهًٞ املؿنيهو اينيصٟ ٜهنيٕٛ عًني٢ َطاتنيب      ايجايح: 
 َتبا١ٜٓ، اَا ايهطٙ ؾٗٛ نٝؿ١ٝ شات قٝػ١ ٚاسس٠ َتػا١ٜٚ ا٫ؾطاز.

٢ ايتبأٜ يف اسس ايؿطزٜٔ َٔ ايطٛع ٚايهطٙ، ؾٝشٌُ ع٢ً ٫ٚ زيٌٝ عً
املتٛاط٧، ا٫ إ ٖصا ٫ ميٓع َنئ ايتبنيأٜ يف نٝؿٝني١ ا٫ْكٝنياز ٚاـهنيٛع ننيٌ       
عػب٘، ٖٚصا ايتبأٜ ؾاٖس ع٢ً عظنيِٝ قنيسض٠ اهلل ٚاْني٘ تعنياىل ٫ تػتعكنيٞ      

 عًٝ٘ َػأي١.
ٝازِٖ ػًٞ ًَه٘ ٚغًطاْ٘ يف عبازٙ ٚخًك٘ باْك عع ٚدٌيكس اضاز اهلل 

ٚاغتػ٬َِٗ ٫ضازت٘ ٚاغتذابتِٗ ملؿ٦ٝت٘، ٚيف َكازٜل ا٫ختٝاض ٚا٫نطاٙ 
 يف اٯ١ٜ ٚدٛٙ: 
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اْكٝاز امل٪َٔ طٛعال، اَا ايهاؾط ؾاْ٘ ٜػتػًِ قٗطال ٚنطٖال، ٚبني٘  ا٫ٍٚ: 
 قاٍ قتاز٠.

َعٓنينياٙ اننيطٙ اقنينيٛاّ عًني٢ ا٫غنيني٬ّ، ٚدنيا٤ اقنينيٛاّ طنيا٥ع ، عنينئ     ايجنياْٞ:  
قاٍ نطٖال ىٟ ؾطقال َٔ  عًٝ٘ ايػ٬ّّ ايكازم اؿػٔ، ٖٚٛ املطٟٚ عٔ ا٫َا

 (.1) ايػٝـ
 (.2) اغًِ املػًُٕٛ طٛعال، ٚايهاؾطٕٚ عٓس َٛتِٗ نطٖالايجايح: 
ايطٛع ٫ٖنيٌ ايػنيُٛات خاقني١، ٚاَنيا اٖنيٌ ا٫ضض ؾبعهنيِٗ       ايطابع: 

 .(3) بايطٛع ٚبعهِٗ بايهطٙ، عٔ اؿػٔ
 دٛٙ: تط٣ ٌٖ َٛنٛع ايطٛع ٚايهطٙ ٚاسس، اّ اْ٘ َتعسز، ؾٝ٘ ٚ

ايطٛع يف ىقٌ ايتػنيًِٝ بايطبٛبٝني١ هلل، اَنيا ايطنيٛع ؾبدكنيٛم      ا٫ٍٚ: 
 ايتهايٝـ ٚعامل ا٫ؾعاٍ، ٚايٓاؽ يف َكسَات اْكٝازِٖ ع٢ً ٚدٛٙ: 

 نؿا١ٜ ايسع٠ٛ ٚايتٓبٝ٘.ا٭ٍٚ: 
 ايرتغٝب ٚايبؿاضات.ايجاْٞ: 

 ايتشصٜط ٚايتدٜٛـ ٚايٛعٝس.ايجايح: 
 اٱنطاٙ ايؿعًٞ.ايطابع: 

 بع  ايٛدٛٙ ىع٬ٙ. ادتُاعاـاَؼ: 
اؼاز َٛنٛع ايطٛع ٚايهطٙ، باعتباض إ ا٫ْكٝاز ٚا٫غتػني٬ّ  ايجاْٞ: 

بػٝ  َٚتشس، ٚدا٤ اـطا  ايتهًٝؿٞ يًد٥٬ل مجٝعنيال، ؾُنيِٓٗ َنئ آَنئ     
 طٛعال   ٳ، َِٚٓٗ َٔ آَٔ نطٖال.

ٚملعطؾ١ َهاَ  ايطٛع ٚايهطٙ يف املكنياّ، ٫بنيس َنئ ؼسٜنيس َعٓني٢ قٛيني٘       
 ٘ ٚدٛٙ: تعاىل طاغًِص ٚؾٝ

ًٌٍََِّنوِ َّغْنجُذُ   املطاز َٔ ا٫غ٬ّ اـهٛع ٚايػنيذٛز، قنياٍ تعنياىل ط   ا٫ٍٚ: 
 .(4)صَِْٓ فِِ اٌغٌَََّّاخِ ًَادَسْضِ عٌَْعًا ًَوَشْىًا

 ا٫ْكٝاز ٚا٫شعإ هلل تعاىل.ايجاْٞ: 
                                                 

 .1/470فُع ايبٝإ  (1) 
 8/123َؿاتٝض ايػٝب  (2) 
 .123/ 8َؿاتٝض ايػٝب  (3) 
 .15ايطعس غٛض٠  (4) 
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 ايٓطل به١ًُ ايتٛسٝس.ايجايح: 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ قُس ا٫قطاض باْ٘ )٫ إي٘ ا٫ اهلل( ٚايؿٗاز٠ بٓب٠ٛ ايطابع: 
  .ٚآي٘ ٚغًِ

 تػًِٝ نٌ كًٛم ٭َطٙ هلل تعاىل.اـاَؼ: 
 ا٫غتػ٬ّ يكها٤ ٚقسض اهلل غبشاْ٘.ايػازؽ: 

ايتكٝس باسهاّ ايؿطٜع١ ٚاتٝإ َادا٤ ب٘ ا٭ْبٝنيا٤ ٚايطغنيٌ َنئ    ايػابع: 
 اهلل، غٛا٤ نإ ايطغٌ َٔ ايبؿط اٚ َٔ امل٥٬ه١.

 ٘ ؾُٝا ٜأَط ب٘.ٚطاعت عع ٚدٌا٫شعإ هلل  ايجأَ:
٫ٚ تعاضض ب  ٖصٙ ايٛدٛٙ، ؾهٌ كًٛم اغًِ ٜٚػًِ بايهٝؿ١ٝ اييت 
تٓاغب٘ يف خًك٘ ٦ٖٝٚت٘ ٚؾأْ٘ َٔ غنيري ابطنيا٤ اٚ تككنيري، ٚاشا ننيإ ايتنيٛيٞ      
ٚا٫زبنينياض َتعًكنينيال بًنينيعّٚ ا٫مينينيإ بٓبنيني٠ٛ قُنينيس قنيني٢ً اهلل عًٝنيني٘ ٚآينيني٘ ٚغنينيًِ    

ّ ٚاْكٝاز اـ٥٬ل هلل ْٚكطت٘، ؾًُاشا دا٤ ا٫ستذاز با٫خباض عٔ اغتػ٬
تعاىل، اؾٛا  إ اٯ١ٜ ايػابك١ ٚقؿت ايصٜٔ جيشسٕٚ بايٓب٠ٛ بايؿاغك  

 اـاضد  عٔ طاع١ اهلل.
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯٜني١ ينيصَِٗ بكنيٝػ١ ايتػنيا٩ٍ ٚا٫غنيتؿٗاّ ا٫غنيتٓهاضٟ       
ٚبٝإ عذعِٖ عٔ اجياز زٜنئ ٚططٜكني١ غنيري زٜنئ اهلل، ثنيِ بٝٓنيت عًني١ ٖنيصا         

يػُاٚات ٚا٫ضض َٔ امل٥٬ه١ ٚاؾٔ ٚا٫ْنيؼ  ايعذع ٖٚٞ اْكٝاز َٔ يف ا
هلل تعاىل ٚاقطاضِٖ بايعبٛز١ٜ ي٘ غبشاْ٘، مما ٜعين إ اٌٖ ايتٛيٞ ٫ ٜهطٕٚ 

ٌ  ا٫ اْؿػِٗ، ٚإ اهلل  قنيس اخنيص َنيِٓٗ اقنيطاضِٖ بٛدنيٛ  ا٫مينيإ        عنيع ٚدني
بايٓب٠ٛ ْٚكطتٗا، ٚاؾٗسِٖ ع٢ً اْؿػِٗ، ؾأقبشٛا ممٔ ْك  ايعٗس بٓكط٠ 

 ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚخايـ املٝجام ايصٟ قطع٘ ع٢ً ْؿػ٘.قُس ق٢ً اهلل عًٝ
ؾذا٤ت اٯ١ٜ ايهطمي١ ي٬خبنياض بنياِْٗ َٓكنيازٕٚ َٚػتػنيًُٕٛ هلل تعنياىل      
قٗنينيطال ٚنطٖنينيال، ٚينينيٝؼ مبكنينيسٚضِٖ ا٫َتٓنينياع عنينئ ا٫ْكٝنينياز ينيني٘ تعنينياىل، بنينيٌ إ   
ا٫غتػ٬ّ ٚا٫ْكٝاز اَط ساقٌ غٛا٤ نإ املطاز سكٛي٘ يف ايعَٔ املانٞ، 

مٛ ايكطع ٚاؾعّ يهٌ اـ٥٬ل، َا َٛدٛز َٓٗا َٚنيا ٖنيٛ   اٚ اْ٘ دا٤ ع٢ً 
 نا٥ٔ ؾُٝا بعس باعتباضٙ دع٤ َٔ قإْٛ ا٫ْكٝاز.

ٖٛ ايباقٞ ايسا٥ِ، ٚاْ٘  عع ٚدٌٚت٪نس اٯ١ٜ سكٝك١ ثابت١ ٖٚٞ إ اهلل 
ع٢ً نٌ ؾ٧ قسٜط، ٚإ اـ٥٬ل يٝؼ هلا ا٫ ا٫غتػني٬ّ ٚا٫ْكٝنياز ٫َنيطٙ    
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َٚٔ قٛت٘ إ تػتذٝب اـ٥٬ل  (1) صمٌَُّجَ ٌٍَِّوِ جًََِّْاأََّْ اٌْغبشاْ٘، قاٍ تعاىل ط
ي٘، ٚاْعساّ ايك٠ٛ عٓس غريٙ عٓس زعٛتٗا يطاعت٘ ٚا٫ْكٝاز ٫ٚاَطٙ غنيبشاْ٘  

 يصا ٫ تط٣ َٓٗا ا٫ اٱَتجاٍ ٚاهٗاضٖا سػٔ ايعبٛز١ٜ نٌ عػب٘.
 ٚيف َٛنٛع نٝؿ١ٝ ا٫غ٬ّ ٚا٫ْكٝاز ٖٓا ٚدٛٙ:

ا٫ختٝاض ٚا٫نطاٙ ؾه٬ُٖا ٜتعًكإ يف َٛنٛع ا٫ؼاز يف قٝػ١  ا٭ٍٚ:
 ٚاسس ٖٛ ا٫قطاض بايطبٛب١ٝ هلل تعاىل ٚايتػًِٝ ٚا٫ْكٝاز ي٘.

ا٫ؼاز املٛنٛعٞ يف ا٫ختٝاض، ٚايتعسز يف ا٫نطاٙ، نُا يٛ نإ  ايجاْٞ:
 ا٫نطاٙ يف ايتػًِٝ بايطبٛب١ٝ ٚا٫قطاض بايعٗس، ٚايػذٛز هلل تعاىل.

 ختٝاض يف ايسْٝا، ٚا٫نطاٙ يف اٯخط٠.ايطٛاع١ٝ ٚا٫ ايجايح:
ايتعنينيسز يف ا٫ختٝنينياض ٚننينيصا يف ا٫ننينيطاٙ، ؾاينينيصٜٔ اغنينيًُٛا دنينيا٤    ايطابنينيع:

اغ٬َِٗ طٛعال يف عس٠ َهنياَ  ٖٚنيٞ: ا٫ْكٝنياز هلل، ٚا٫قنيطاض بايطبٛبٝني١،      
 ٚا٫عرتاف باملٛاثٝل ٚايعٗٛز، ٚازا٤ ايؿطا٥  ٚايتهايٝـ.

يبع  ا٭ٚاَط ٜٚكطٕٚ ببع   ٚايتبأٜ عٓس ىٌٖ ايهطٙ ؾِٗ ٜػتذٝبٕٛ
 ايعٗٛز، ٚيهِٓٗ ٫ ٜكطٕٚ ببعهٗا اٯخط ا٫ با٫نطاٙ.

ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ باعتباض إ ايتػًِٝ املطاز يف اٯ١ٜ ىَط بػٝ ، دعً٘ 
 اهلل قطٜبال َٔ ايعباز.
 حبث بالغي

َنينئ اقػنينياّ ايبنينيسٜع "اٱغتككنينيا٤" ٖٚنينيٛ إ ٜتٓنينياٍٚ املنينيتهًِ َٛننينيٛعال      
ببٝإ اسهاَ٘ ٚاٚقاؾ٘ ٚيٛاظَ٘ مبنيا جيعًني٘ ممتٓعنيال     ؾٝػتككٞ َعاْٝ٘، ٜٚكّٛ

عٔ اؾرتاى غريٙ َع٘ يف شات ا٭ٚقاف، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯٜات يف اغتككا٤ 
ٌ  َٛنٛع اٱعطاض عٔ اٱغ٬ّ ٚاينيسع٠ٛ اىل اهلل   ، ٚينيٛ اقتكنيط   عنيع ٚدني

ايصّ ع٢ً َا دا٤ يف اٯ١ٜ ايػابك١ يهإ ناؾٝال ملا ؾٝٗا َٔ اينيصّ ٚايتبهٝنيت،   
ا٤ بٝاْال يهٌ ؾ٤ٞ ٖٚس٣ يًعامل ، ؾٛضزت ٖصٙ اٯ١ٜ بًػني١  ٚيهٔ ايكطإٓ د

اٱستذنينياز ٚاٱخبنينياض عنينئ ايػاٜنيني١ احملتًُنيني١ َنينئ ايتنينيٛيٞ ٚاٱعنينيطاض بكنينيٝػ١ 
اٱغنينيتؿٗاّ ٚاٱغنينيتٓهاض َنينيع تٛنٝنينيس سكٝكنيني١ ٖٚنينيٞ اْكٝنينياز ٚخؿنينيٛع غنينيهإ     

 ايػُاٚات ٚا٭ضض.
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ٚدا٤ت اٯ١ٜ بًؿظ اغِ املٛقٍٛ )َنئ( ٖٚنيٛ ٜػنيتعٌُ يًعاقنيٌ، نُنيا      
غري ايعاقٌ، يف ز٫ي١ ع٢ً إ ايعكٌ ٜكٛز يٲميإ، ٚملٓع ايػطٚض  جيُع َع٘

 عٓس اٌٖ ايتٛيٞ ٚاٱزعا٤ بإ َٔ اغًِ از٢ْ ٚاقٌ َِٓٗ ضتب١ ٚؾأْال.
 ٜٚتذ٢ً ا٫غتككا٤ َٔ ٚدٛٙ:

يّٛ ىٌٖ ايتٛيٞ ٚا٫عطاض َطًكال يػ٤ٛ اختٝنياضِٖ، ٚغنيعِٝٗ    ا٭ٍٚ:
يف ٖنينيصا ايطًنينيب عنئ قكنينيس ٚعُنينيس يف طًنيب زٜنينئ آخنينيط غنينيري ا٫غني٬ّ، َٚنينيا    

 ٚغاٜات٘ َٔ ايه٬ي١.
اغتككا٤ املًٌ ا٫خط٣ غري ا٫غ٬ّ ٚا٫ْكٝاز ٚاـهٛع اىل اهلل  ايجاْٞ:

 تعاىل، ٚشنطٖا بًػ١ ايصّ ٚايتكبٝض.
 ا٫ؾاض٠ اىل املٛاثٝل ٚاي اٖ  ٚايعٗٛز بكٛي٘ تعاىل )شيو(. ايجايح:
ايتٛيٞ  ا٫غتككا٤ باغِ ا٫ؾاض٠ )اٚي٦و( ٚاضازت٘ عُّٛ ىٌٖ ايطابع:

 ٚا٫عطاض َٓ٘.
اط٬م ٚقـ )ايؿاغك ( ع٢ً مجٝع ىٌٖ ايتنيٛيٞ َنئ غنيري     اـاَؼ:

 عٝٝع ٚاغتجٓا٤ بعهِٗ.
ٖٚنينيٌ يؿنينيظ )ايؿاغنينيك ( ٖٓنينيا َنينئ ايهًنينيٞ املتنينيٛاط٧ اينينيصٟ ينيني٘ َطاتنينيب      
َتػنينيا١ٜٚ، ىّ اْنيني٘ َنينئ ايهًنينيٞ املؿنينيهو اينينيصٟ ينيني٘ َطاتنينيب َتؿاٚتنيني١ يف ؾنينيس٠   

 ٢ ٚدٗ :ٚنعـ ايؿػل ٚاـطٚز عٔ ايطاع١، اؾٛا : عً
نٌ َٔ تنيٛىل عنئ َٛاثٝنيل ايٓبني٠ٛ ْٚكنيطتٗا تكنيسم عًٝني٘ قنيؿ١          ا٭ٍٚ:

 ايؿاغل.
سكٍٛ ايتبأٜ ؾُٝا ٜرتؾنيض عنئ ايتنيٛيٞ ٚايؿػنيل َنئ ا٫قنيطاض        ايجاْٞ:

ٚا٫ؾعاٍ ٚا٫نطاض، با٫ناؾ١ اىل اَهإ تعٝ  بعني  َنيٛاضز ا٫غتككنيا٤    
 َٔ َؿّٗٛ َٓٗا:

 يٞ مجٝعال.اط٬م قٝػ١ ا٫ْصاض ٚايٛعٝس ٭ٌٖ ايتٛ ا٭ٍٚ:
َنينينيسح املػنينينيًُ  ٚايجٓنينينيا٤ عًنينينيِٝٗ ٫دتٓنينينيابِٗ غنينينيبٌ ايتنينينيٛيٞ      ايجنينينياْٞ:
 ٚا٫عطاض.
 ؼصٜط املػًُ  َٔ ايؿاغك  َطًكال. ايجايح:
 زع٠ٛ ايٓاؽ يٓبص ايتٛيٞ ٚعسّ ا٫ْكات ٭ًٖ٘. ايطابع:

ؾ٬ َاْع َٔ ايتعسز يف د١ٗ اـطا  يًصات املتشس٠، ىٟ إ اٯ١ٜ تتٛد٘ 
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 :اىل ايؿاغل بأَٛض ٖٞ
 اخباضٙ بكؿت٘ اييت تكرتٕ ٚترتؾض عٔ ايتٛيٞ ٚا٫عطاض. ا٭ٍٚ:
 بٝإ قبض ايتٛيٞ. ايجاْٞ:

 ظدطٙ عٔ ايتٛيٞ ٚا٫عطاض. ايجايح:
اَهنينيإ لاتنيني٘ ٚؽًكنيني٘ َنينئ قنينيؿ١ ايؿػنينيل َٚنينيا ؾٝٗنينيا َنينئ ايكنينيبض   ايطابنينيع:

 ايصاتٞ، ٚاْتكاي٘ اىل َٓاظٍ ايعع با٫ْكٝاز ٭ٚاَط اهلل تعاىل.
ا٫ْهاضٟ يف اٯٜني١ تٓبٝني٘ ايهنياؾطٜٔ اىل خطنيأ      َٚٔ خكا٥ل ا٫غتؿٗاّ

غ٤ٛ ايككس ٚايػعٞ ٚايػا١ٜ، ؾكس ٜعتُس ا٫ْػإ َب٢ٓ  خاط٦ال ٜظٔ قشت٘ 
ٜٚساؾع عٓ٘ ٚحياٍٚ اجياز اغبا  تكٓع٘ ٚغريٙ يًبكا٤ عًٝ٘ ؾٝشتاز اىل ايبٝإ 
ٚاثبنينيات خط٦نيني٘، ؾذنينيا٤ ا٫غنينيتؿٗاّ ا٫غنينيتٓهاضٟ ٖٓنينيا يًعدنينيط عنينئ ايهنيني٬ٍ،  

ِ يف اختٝاض ايتنيٛيٞ ٚا٫عنيطاض َٚنيا ؾٝني٘ َنئ ا٫ننيطاض       ٚا٫خباض عٔ ايٖٛ
بايصات ٚايػري، ٚقاٚي١ ايتشطٜـ ٚايتػٝري ٚايػنيعٞ غني٬ف اؿنيل ٚاينيٓٗر     
ايكِٜٛ، ٚإؾعاض ىٌٖ اٱزباض ٚاٱعطاض مبنيا ٜػنيبب٘ غني٤ٛ ؾعًنيِٗ، ًٜٚؿنيت      

 اْظاضِٖ اىل املداطط اؾػ١ُٝ اييت ترتتب عًٝ٘.
قٍٛ سذ١ ع٢ً اٱْػإ ؾاشا ٚزخٍٛ غري ايعاقٌ يف َعاْٞ اٱغِ املٛ

نإ ا٭زْني٢ َٓني٘ ضتبني١ َٚنئ ٫ ميًنيو عكني٬ل ٚسٛاغنيال َجنيٌ اٱْػنيإ، ٜتكٝنيس           
باسهاّ اٱميإ ٜٚػًِ هلل تعاىل بايطبٛب١ٝ، ؾُٔ با  ا٭ٚيٜٛني١ ايكطعٝني١ إ   

 .عع ٚدٌٜهٕٛ ا٭ع٢ً َٓ٘ ؾأْال َٓكازال باختٝاضٙ اىل طاع١ اهلل 
 

 ص ًَاٌَِْْوِ ُّشْجٌَََُْقٛي٘ تعاىل ط
ٌ  ايهُري اهلنيا٤ يف ايٝني٘ ٜعنيٛز هلل تعنياىل، ٚاهلل      ساننيط يف ننيٌ    عنيع ٚدني

َهإ ٫ ؽؿ٢ عًٝ٘ خاؾ١ٝ، ٚا٫ْػإ يف قسض٠ اهلل ٚؼت غًطاْ٘ َٓص خًك٘ 
ٚاىل ممات٘ َٚنيا بعنيس مماتني٘ ؾًُنياشا دنيا٤ت اٯٜني١ بكنيٝػ١ ايطدنيٛع، اؾنيٛا :          

ٯٜنيني١ ي٬ْنينيصاض ٚايتشنينيصٜط ٚايتنينيصنري بٝنينيّٛ ايكٝاَنيني١ ٚعنينيامل اؿػنينيا  ٚدنينيا٤ت ا
 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: [ ِ ُّشْجٌَََُْ]بكٝػ١ اؾُع ٚايػا٥ب 

اضاز٠ ايٓاؽ مجٝعال، ٫ٕ نٌ اْػإ ٜبعح ٜنيّٛ ايكٝاَني١ ٜٚكنيـ    ا٫ٍٚ: 
 ب  ٜسٟ اهلل يًشػا .

اٯ١ٜ اْصاض َٛد٘ ٫ٌٖ ايتٛيٞ ٚا٫زباض، ممٔ اعطض عٔ ايٓب٠ٛ ايجاْٞ: 
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 بعس ا٫قطاض ٜٚطًبٕٛ غري زٜٔ اهلل.
ـطا  املػًُٕٛ زٕٚ غريِٖ ٚؼٌُ اٯٜني١ عًني٢   املككٛز يف اايجايح: 

 ايبؿاض٠.
 َٔ تكٝس باسهاّ ايعٗس ٚاملٝجام ٚٚؾ٢ مبا ىقط ب٘.ايطابع: 

اٖنينيٌ ايػنينيُاٚات ٚا٫ضض اينينيصٜٔ دنينيا٤ت اٯٜنيني١ بنينيصنطِٖ      اـنينياَؼ: 
 .عع ٚدٌٚا٫خباض عٔ اْكٝازِٖ هلل 

٫ٚ تعاضض ب  ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚنًٗا َٔ َكازٜل اٯ١ٜ َٚٔ اعذاظٖا 
 ايتٛيٞ َككٛزٕٚ يف اٯ١ٜ َٔ ٚدٗ : إ اٌٖ

 اِْٗ دع٤ َٔ اٌٖ ايػُاٚات ٚا٫ضض.ا٫ٍٚ: 
اضازتِٗ ع٢ً مٛ اـكٛم ٫َهإ اْكطاف ايًؿظ هلِ خاق١ ايجاْٞ: 

عنيع  َع مشٛهلِ باـطا  ايعاّ ٚايكاعس٠ ايه١ًٝ يف ضدٛع ايٓنياؽ اىل اهلل  
 .ٚدٌ

      ٚ ايٛعٝنيس،  َٚٔ َٓاؾع ٖنيصا ايتعنيسز يف اـطنيا  ادتُنياع قنيٝػ١ ايٛعنيس 
ٚا٫ٌَ ٚايتدٜٛـ، ٜٚتذ٢ً ايٛعس ٚا٫ٌَ ببا  ايتٛب١ ٚاَهنيإ ايتنيساضى   
ٚايطدٛع عٔ ايتٛيٞ ٚا٫زباض اىل َٓاظٍ ا٫قطاض ٚايؿٗٛز ٚايٛؾا٤ بايعٗس، 

 ؾتهٕٛ اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ.
 ايٛعس يًصٜٔ اقطٚا بايٓب٠ٛ، ٚاخًكٛا يف ايٛؾا٤ بايعٗس. ا٫ٍٚ:
 ٚتٓهطٚا ٫قطاضِٖ. ايٛعٝس يًصٜٔ دشسٚا ايٓب٠ٛ ايجاْٞ:

ايٛعس بايتٛب١ ملٔ ضدع اىل اهلس٣ ٚايٛؾا٤ بايعٗس، ٚايٛعٝس ملٔ  ايجايح:
 اقط ع٢ً اؾشٛز ٚايكسٚز.

ٚبٝٓت اٯ١ٜ قاعس٠ ن١ًٝ ثابت١ تتػؿ٢ ايٓاؽ مجٝعنيال ٖٚنيٞ ٚقنيٛؾِٗ بني      
ٜنينيسٟ اهلل يًشػنينيا ، ؾٝجنينيا  املنيني٪َٔ، ٜٚعاقنينيب ايهنينياؾط، ٖٚنينيصا ايبٝنينيإ َنينئ   

ٜسعٛ ايٓاؽ مجٝعال يف ٖنيصٙ   عع ٚدٌاش إ اهلل عَُٛات ايًطـ ا٫هلٞ، 
 اٯ١ٜ ي٬يتؿات اىل ست١ُٝ ايعٛز٠ ايٝ٘ ٚايطدٛع يًشػا .

ٚدا٤ت خاع١ اٯ١ٜ يت٪نس ٚدٛ  اغ٬ّ مجٝع ايٓاؽ هلل تعاىل طٛعال 
ٚنطٖال ّٜٛ ايكٝا١َ سٝح ٜهٕٛ املًو ي٘ ٚسسٙ، ٚؾٝٗا سح عًني٢ اغنيتجُاض   

ٚاَطٙ تعنياىل طٛعنيال ٚايؿنيٛظ بنيايجٛا  بنيسٍ      اؿٝا٠ ايسْٝا يًتػًِٝ ٚاٱْكٝاز ٭
اـػطإ بايه٬ي١ يف ايسْٝا ٚاٱننيططاض اىل اٱغني٬ّ يف اٯخنيط٠ طٛعنيال اٚ     
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 نطٖال.
َٚٔ ايٓهت ايعكا٥س١ٜ يف املكاّ إ ٖصا ايطدٛع ٫ ضدٛع اٚ عٛز٠ َٓ٘، 

 ؾًٝؼ َٔ عامل زْٝا ي٬ْػإ بعس املُات.
 حبث بالغي

تكاٍ َٔ قٝػ١ اـطا  اىل ايػٝب١ اٚ َٔ ٚدٛٙ ايبسٜع "اٱيتؿات" ٚاٱْ
بنينيايعهؼ ؾنينيص  ا٭مسنينياع ٚؼًٝنيني١ ايهنيني٬ّ ٚزؾنينيع املًنينيٌ ٚايػنينيأّ، ٜٚنينيأتٞ يف 
ايكطإٓ بنياب٢ٗ َعاْٝني٘ ٜٚتهنئُ ز٫٫ت عكا٥سٜني١ ؾكنيس دنيا٤ت اٯٜني١ بنيج٬خ         

 قٝؼ: 
ابتسىت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٝػ١ ايػا٥ب ٚاٱغتؿٗاّ ايتٛبٝدٞ َٔ غري ا٭ٚىل: 

ٓاؽ ع٢ً ادتٓا  َهاَ  ايصّ ايصٟ ٜأتٞ تعٝ  ؾ١ٗ اـطا  يف سح يً
 بػبب اٱعطاض ٚاؾشٛز عٔ زع٠ٛ اؿل.

اٱخبنياض عنئ سكٝكني١ تتؿنيطع عنئ اٱضاز٠ ايتهٜٛٓٝني١ ٚتنيسٍ عًني٢         ايجا١ْٝ: 
عظ١ُ ٚد ٚت اـنيايل، ٚاْكٝنياز اـ٥٬نيل يني٘، ممنيا ٜنيسٍ عًني٢ اْؿنيطاز ىٖنيٌ          

 ايتٛيٞ ٚاؾشٛز عاٍ اٱغتهباض ٚايعٓاز ٚاؾشٛز.
كاٍ اٯ١ٜ اىل قٝػ١ اـطا ، بكٛي٘ تعاىل طايٝني٘ تطدعنيٕٛص   اْتايجايج١: 

، ؾؿٞ ا٭ٚىل شنط عع ٚدٌٚنٌ قٝػ١ َٔ ٖصٙ ايكٝؼ ايج٬خ ؾٝٗا شنط اهلل 
اغِ اؾ٬ي١، ٚبايهُري اهلا٤ يف ايجا١ْٝ شنط ي٘ بكٛي٘ تعاىل "ٚي٘ ىغًِ" ٚيف 

 ايجايج١ "ايٝ٘ تطدعٕٛ".
بنينياض بنينيإ املنيني٪َٓ    ٚاٱيتؿنينيات اىل قنينيٝػ١ اـطنينيا  آٜنيني١ اعذاظٜنيني١ ٚاخ    

ٌ  ٚايهاؾطٜٔ حيؿطٕٚ ّٜٛ ايكٝا١َ مجٝعنيال اىل اهلل   ، ٚتتهنئُ ٖنيصٙ   عنيع ٚدني
ايكنينيٝػ١ ايبؿنينياض٠ يًُػنينيًُ  باؾٓنيني١، ٖٚنينيٌ ميهنينئ سكنينيط اـطنينيا  يف اٯٜنيني١   
باملػنينيًُ ، باعتبنينياض ايكنينيسض املتنينيٝكٔ َنينئ اـطنينيا  ٚإ املنينيطاز ٖنينيِ املػنينيًُٕٛ  

عنينيال اىل اهلل اؾنينيٛا : ٫، ٫قنينياي١ اٱطنيني٬م ٚسكٝكنيني١ ضدنينيٛع ايٓنينياؽ مجٝ     
ٚايٛقٛف ب  ٜسٜ٘ يًشػا ، ٚيٛ زاض ا٭َط ب  تهُٔ اٯ١ٜ يػ١ ايبؿاض٠، 

 اٚ ايبؿاض٠ ٚاٱْصاض، ؾايجاْٞ ٖٛ ا٭ضدض يعُّٛ ايًؿظ ايكطآْٞ.
 حبث روائي

عطا٤ بٔ ىبٞ ضباح عٔ اينيٓيب قني٢ً   اخطز ايط اْٞ بػٓس نعٝـ عٔ 
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َُ َِْٓ فِِ اٌغََّّ طاهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ىَا َٔ يف  ص ٌَاخِ ًَادَسْضِ عٌَْعًا ًَوَشْىًاًٌََوُ أَعٍَْ
ايػُٛات ؾامل٥٬ه١ ٚىَا َٔ يف ا٫ضض ؾُٔ ٚيس ع٢ً ا٫غ٬ّ ٚىَا نطٖنيا  
ؾُٔ ىت٢ ب٘ َٔ غباٜا ا٫َِ يف ايػ٬غٌ ٚا٫غ٬ٍ ٜكازٕٚ إىل اؾ١ٓ ٖٚنيِ  

 .(1)ناضٖٕٛ
ٜٚسٍ اؿسٜح ع٢ً إ ايٓػب١ ب  ايطٛع ٚايهطٙ ٖنيٞ ْػنيب١ ا٫نجنيط اىل    

ٌ، ؾامل٥٬ه١ ٚاملػًُٕٛ ِٖ ا٫نجط ٜٚ٪َٕٓٛ طٛعال، اَنيا ايهنيطٙ ؾٝتعًنيل    ا٫ق
بايصٜٔ اخصٚا قٗطال ٚنإ ٖنينيصا ا٭خص غنينيببال يف اغنيني٬َِٗ، ٚؾٝ٘ اؾاض٠ اىل 
ا٭غط ٚايعبٛز١ٜ يف اٱغني٬ّ ٚاْٗنيا بنيا  ٱْتؿنينياع ايعبنيس يف اٯخنيط٠ ٚؾنيٛظٙ        

 سٜح اع٬ٙ ٚدٛٙ: باؾ١ٓ، ٚاملطاز َٔ "ٜكازٕٚ اىل اؾ١ٓ" ايٛاضز يف اؿ
اؾ١ٓ ٖٓا ٖٞ اٱغني٬ّ، ٭ٕ َكنيسَات اغني٬َِٗ دنيا٤ت نطٖنيال      ا٭ٍٚ: 

عًِٝٗ، ؾ٫ًٛ ا٭غط ٚايطم ملا اغًُٛا ؾٝهٕٛ اط٬م يؿظ اؾ١ٓ فاظٜال ٚيهٔ 
 ؾٝ٘ ز٫ي١ بإ اٱْتُا٤ اىل اٱغ٬ّ ٜكٛزِٖ اىل اؾ١ٓ.

ٙ ٜتعًنينيل املنينيطاز اؾٓنيني١ ٚايػنينيعاز٠ يف عنينيامل اٯخنينيط٠، ٚيهنينئ ايهنينيطايجنينياْٞ: 
بسخٛهلِ يٲغ٬ّ يف اينيسْٝا ٖٚنيِ ننياضٖٕٛ يٝهْٛنيٛا سذني١ عًني٢ اخنيٛاِْٗ        

 ٚاًِٖٝٗ ايهؿاض ايصٜٔ اقطٚا ع٢ً ايهؿط ؾسخًٛا ايٓاض.
ايتبأٜ يف زخٍٛ اؾ١ٓ ٚإ غباٜا ا٭َِ ٜأتٕٛ تكٛزِٖ امل٥٬ه١ ايجايح: 

اىل اؾ١ٓ، ٚسنياٍ ايهطاٖٝني١ اينييت ننياْٛا عًٝٗنيا عٓنيس زخنيٛهلِ يف اٱغني٬ّ،         
ٗط عًِٝٗ يف اٯخط٠ بٗصا ايكٛز، ؾتعطف اـ٥٬ل إ ٖ٪٤٫ ِٖ ايػنيباٜا  ؾتظ

 ايصٜٔ اغطٚا ٚاغرتقٛا ؾسخًٛا اٱغ٬ّ بعسٖا.
ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، ٖٚٛ آ١ٜ يف عامل اٯخط٠، ؾاملػنيًِ ٫ حينيطّ َنئ    
اؾ١ٓ، ٚيهٔ ططٜكني١ زخنيٍٛ ايػنيباٜا اينيصٜٔ اغنيًُٛا اىل اؾٓني١ ؽتًنيـ عنئ         

 ً ُٛا ٚشضاضٜٗنينيِ طٛعنينيال، ٖٚنينيصا ايكنينيٛز خنينيام  زخنينيٍٛ املػنينيًُ  اينينيصٜٔ اغنيني
باؾنينيدام ايػباٜا ٫ٚ ٜؿنينيٌُ ا٫ٚزِٖ ايصٜٔ اغنينيًُٛا طنينينيٛعال، ؾإ قًت 
َٔ ايػباٜا َٔ اسػنئ اغني٬َ٘ ؾٗنيٌ ٜؿنيًُِٗ اؿهنيِ املنيصنٛض يف اؿنيسٜح        

 اؾٛا  ْعِ ٭ٕ املساض ع٢ً زخنينيٛي٘ اٱغ٬ّ باٱنطاٙ ا٫ إ ٜؿا٤ اهلل.
 

                                                 

 .4/218تكإ يف عًّٛ ايكطإٓ/ اٱ (1) 
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لُننًْ آَِنَّننا تِاٌٍَّننوِ ًََِننا أُْٔنضِيَ عٍََْْنَننا ًََِننا أُْٔننضِيَ عٍََننَ   ط ل هه ى لىلههع
اِتْشَاىَُِْ ًَاِعَّْاعًَِْ ًَاِعْذَاقَ ًَََّْمٌُبَ ًَادَعْثَاغِ ًََِنا أًُذِنَِ ٌُِعَنَ    
ًَعِْغَنننَ ًَاٌنَّثُِّْنننٌَْ ِِنننْٓ سَتِّيِنننُْ الَ ُٔفَنننشِّقُ تَنننَْْٓ أَدَنننذٍ ِِننننْيُُْ  

 84اٯ١ٜ ص ُِغًٌٍَََُِّْْٔذُْٓ ٌَوُ 
 

 اإلعراب واللغت
 نُري تكسٜطٙ ىْت. ؾعٌ ىَط، ٚايؿاعٌ قٌ آَٓا باهلل: قٌ: 

 ؾعٌ َاض ٚؾاعٌ، ٚمج١ً آَٓا َكٍٛ ايكٍٛ.آَٓا: 
 داض ٚفطٚض َتعًكإ بآَٓا.باهلل: 

ايٛاٚ: عاطؿ١، َا: اغِ َٛقٍٛ َعطٛف ع٢ً اغِ )َٚا ىْعٍ عًٝٓا(: 
 اؾ٬ي١.

 يًُذٍٗٛ، ٚايؿاعٌ نُري َػترت تكنيسٜطٙ ٖنيٛ،   ؾعٌ َاض َبينىْعٍ: 
 ٚمج١ً اْعٍ ق١ً املٛقٍٛ.

 داض ٚفطٚض، َٚا اْعٍ ع٢ً ابطاِٖٝ: عطـ ع٢ً َا تكسّ.عًٝٓا: 
اينينيٛاٚ: سنينيطف عطنينيـ، اٚتنينيٞ: ؾعنينيٌ َنينياض َنينيبين   َٚنينيا ىٚتنينيٞ َٛغنيني٢:  

 يًُذٍٗٛ، َٛغ٢: ْا٥ب ؾاعٌ، عٝػ٢ ٚايٓبٕٝٛ: عطـ ع٢ً َٛغ٢.
ؾ١ٝ، ْؿطم: ؾعٌ َهاضع، ٚؾاعًني٘ ننيُري   ٫: ْا٫ ْؿطم ب  ىسس َِٓٗ: 

 َػترت تكسٜطٙ مٔ، ب : هطف َهإ.
 َهاف ايٝ٘، َِٓٗ: داض ٚفطٚض. ىسس: 

 ٚمٔ ي٘ َػًُٕٛ: ايٛاٚ: ساي١ٝ، ٚجيٛظ إ تهٕٛ اغت٦ٓاؾ١ٝ.
َبتسى، ي٘: داض ٚفطٚض َتعًكإ بني)َػًُٕٛ( َػًُٕٛ: خ  مٔ مٔ: 

 َطؾٛع بايٛاٚ ٭ْ٘ مجع َصنط غامل.
ٖٚٛ ٚينيس ايٛينيس ٚقٝنيٌ ٜػًنيب      _بهػط ايػ  _مجٝع غب  غباط: ٚا٭

ع٢ً ٚيس ايبٓت َكابٌ اؿؿٝس ايصٟ ٖٛ ٚيس اٱبٔ، ٚيهٔ اٯٜني١ ايكطآْٝني١ ٫   
 تجبت ٖصا ايتكػِٝ ٚتعطٞ يًػب  َع٢ٓ ىعِ.
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 يف سي ق اآلي ث
دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بصّ ايصٜٔ تٛيٛا ٚىزبطٚا عٔ ايٓب٠ٛ، ٚىخص ايعٗٛز 

بٗا، ٚاغتٓهاض ؾعًِٗ ٚؼسِٜٗ، ٚاٱخبنياض عنئ عذنيعِٖ     عًِٝٗ ٚاقطاضِٖ
عنينئ اهلنينيطٚ  عنينئ غنينيًطإ اهلل اينينيصٟ تؿهنينيٌ ٚدعنينيٌ اٱغنيني٬ّ زٜٓنينيال ٭ٖنينيٌ 

 ا٭ضض.
َٚٔ اٯٜات ٚعَُٛات قبض ايعكا  ب٬ بٝإ ف٤ٞ اينيصّ بعنيس ا٫خبنياض    
ايػُاٟٚ عٔ َٝجام ا٭ْبٝا٤ ٚايعٗٛز اييت قطعٗنيا ايٓنياؽ عًني٢ اْؿػنيِٗ مبنيا      

ّ تعاٖسٖا، با٫ناؾ١ اىل غط انايف ٖٚٛ إ ٖنيصا ايتعاٖنيس   ٜؿٝس ثباتٗا ٚيعٚ
ٜعنينيٛز عًنيني٢ قنينياسب٘ بنينيايٓؿع يف ايٓؿنينيأت ، ٚبنينيايعهؼ ؾنينيإ اؾشنينيٛز ٚاْهنينياض  

 املٛاثٝل ٜهط املهًـ يف زْٝاٙ ٚآخطت٘.
ؾايتٛيٞ ٚا٫عطاض ٚايػعٞ با٫ؾػاز ايعكا٥سٟ ب  ايٓاؽ ٚبح ضٚح 

 عع ٚدٌايٓاض، ٚاهلل ايؿو ٚايطٜب ت٪زٟ بكاسبٗا اىل ايعصا  ا٭يِٝ يف 
غين عٔ ايعامل  ىْعٍ آٜات ا٫ْصاض ٚايٛعٝس َٚٓٗا اٯٜتإ ايػابكتإ يٓذا٠ 
ايٓاؽ َٔ ايهؿط ٚايه٬ي١، ثِ تؿهٌ غبشاْ٘ ؾنيأْعٍ ٖنيصٙ اٯٜني١ ٚتتهنئُ     

 ا٫عذاظ يف غٝام اٯٜات َٔ ٚدٛٙ:
 فٝ٪ٖا بعس آٜات ا٫ْصاض ٚايٛعٝس. ا٭ٍٚ:
 ٛز غ١َ٬ ْٗر املػًُ .اضا٠٤ ىٌٖ ايهؿط ٚاؾش ايجاْٞ:

 سح ايٓاؽ ع٢ً ادتٓا  ايتٛيٞ ٚا٫عطاض ٚبٝإ قبش٘. ايجايح:
دعنينيٌ ايهؿنينياض ًٜتؿتنينيٕٛ اىل خطنيني٦ِٗ ٚغنيني٤ٛ ؾعًنينيِٗ، ٚٚدنينيٛ    ايطابنينيع:

ايتساضى ٚيعّٚ ا٫قتنيسا٤ بنيايٓيب قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ ٚاملػنيًُ  يف        
 اع٬ٕ ا٫ميإ.

ستذاز عًنيِٝٗ ٭ْٗنيِ   ظدط ايٓاؽ عٔ دساٍ املػًُ  اٚ ا٫ اـاَؼ:
 ع٢ً اؿل ٚمل خيتاضٚا ا٫ميإ ٚاهلس٣.

سنينيح ايٓنينياؽ عًنيني٢ ايؿنينيٛظ بطننينيا اهلل ٚاختٝنينياض اينينيٓٗر اينينيصٟ  ايػنينيازؽ:
ٜطن٢ اهلل عًٝ٘ ٜٚهنيٕٛ َٛاؾكنيال  يًُٛاثٝنيل ٚايعٗنيٛز اينييت تتهنيُٓ٘، ٖٚنيصا        
ايؿٛظ ٜتذ٢ً با٭َط يًٓيب بًؿظ )قٌ آَٓا( اينيصٟ ٜعنيين قبنيٍٛ ايعُنيٌ،  ٚإش     

يتاي١ٝ بعسّ قبٍٛ اعُاٍ ايصٜٔ ْعتتِٗ اٯ١ٜ ايػابك١ بايؿاغك ، دا٤ت اٯ١ٜ ا
ؾإ ٖصٙ اٯ١ٜ تتهُٔ يف َؿَٗٛٗا َسح املػًُ  ٚايجٓنيا٤ عًنيِٝٗ ٚا٫خبنياض    
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 بكبٍٛ عًُِٗ ٱعتباض قٝس ا٫ميإ يف قبٍٛ ا٭عُاٍ.
بعح ايؿطق١ ٚاـ٬ف ب  ىٌٖ ايتٛيٞ ٚا٫عنيطاض ٫زضانٗنيِ    ايػابع:

١ ملا ِٖ عًٝ٘ َٔ اؾشٛز، ؾاميإ ؾطط َٔ ايٓاؽ بنيايٓب٠ٛ  اْتؿا٤ ايع١ً ايعكًٝ
 ؾهض يًهؿط ٚايؿطى، ٚزع٠ٛ يًٓاؽ ي٬ميإ.

ا٫ؼاز يف َٛنٛع اٯ١ٜ ايػابك١ ٚاي٬سك١، اش إ اٯ١ٜ ايتايٝني١   ايجأَ:
تطدع اىل شات َٛنٛع اٯ١ٜ ايػابك١ يف شّ ايصٟ ٜبتػٞ زٜٓال آخط غري زٜٔ 

 ايتؿكٌٝ ٚتعٝ  زٜٔ اهلل ٚاْ٘ ا٫غ٬ّ.اهلل، ٚيهٓٗا تتهُٔ ايبٝإ ٚ
َٔ ايهٓٛظ املسخط٠ يف غٝام اٯٜات إ تأتٞ آ١ٜ ايؿٗاز٠ ايصات١ٝ  ايتاغع:

ايٓٛع١ٝ با٫ميإ ٚايتكسٜل بايٓبٛات ب  آٜت  يف شّ ايتٛيٞ ٚا٫عطاض عٔ 
 املٛاثٝل ٚايعٗٛز، ٚا٫خباض عٔ انطاض ايتٛيٞ ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:

ٍٛ ا٭عُاٍ ي٬ًُظ١َ ب  ايتٛيٞ عٔ املٛاثٝل : بؿاض٠ املػًُ  بكبا٭ٍٚ
 ٚب  عسّ ايكبٍٛ، ٚايصٟ ٜسٍ يف َؿَٗٛ٘ ع٢ً قبٍٛ ا٫عُاٍ َع ا٫غ٬ّ.

تٝػري ططم اهلسا١ٜ ع٢ً ايٓاؽ ٚدنيصبِٗ اىل ا٫غني٬ّ ٚؼبٝبني٘     ايجاْٞ:
 اىل ْؿٛغِٗ
اعا١ْ ايٓاؽ َطًكال، املػنيًُ  ٚغريٖنيِ عًني٢ ايتؿكني٘ يف اينيسٜٔ       ايجايح:
 اَ  ٚغٓٔ ا٫ميإ ٚنطٚض٠ عسّ ايتؿطٜل ب  ا٭ْبٝا٤.َٚعطؾ١ َه
ا٫خباض عٔ ثبات املػًُ  ع٢ً ا٫ميإ ٚايتػًِٝ بايٓبٛات، ٚإ  ايطابع:

تٛيٞ ٚاعطاض ؾطط َٔ ايٓاؽ عٔ املٛاثٝل مل ٜ٪ثط ؾِٝٗ بٌ ٜعٜسِٖ امياْال 
ٖٚس٣، ؾاشا نإ املػًُٕٛ َتُػه  مبباز٨ ا٫ميإ َٚتعاٖسٜٔ يًُٛاثٝنيل  

عٗٛز، ٚىٌٖ ايتٛيٞ يٝؼ عٓسِٖ ؾ٤ٞ ٜتُػهٕٛ بني٘، ٖٚنيٛ هنياٖط َنئ     ٚاي
َع٢ٓ ايتٛيٞ ٚاْ٘ ٜتهُٔ اٱعطاض ٚاٱزباض عٔ ايؿ٤ٞ ٚيٝؼ قكس ؾ٤ٞ 

 ْاؾع آخط.
ؾنينينيٛظ املػنينينيًُ  يف اٯخنينينيط٠ ٭ٕ اـػنينينياض٠ ٬َظَنينيني١ يًتنينينيٛيٞ   اـنينينياَؼ:

 ٚا٫عطاض ٚاؾشٛز.
ا٫قنيطاض   دا٤ قبنيٌ آٜنيت  ا٫خبنياض عنئ ؾنيٗاز٠ اهلل تعنياىل عًني٢        ايعاؾط:

ٚايعٗس ايصٟ ُىخص َٔ ايٓاؽ يف يعّٚ ا٫ميإ بايٓب٠ٛ ْٚكطتٗا، ثِ تهُٓت 
اٯٜتإ ايػابكتإ شّ ىٌٖ ايتٛيٞ ٚا٫عطاض ايصٜٔ ْكهٛا َا عاٖسٚا اهلل 
عًٝ٘، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ي٬خباض عٔ تعاٖس املػنيًُ  ملنيا ؾنيٗسٚا بني٘ عًني٢      
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ٛاثٝل، نُا اْٗنيا ؽني  عنئ    اْؿػِٗ َٔ ا٫قطاض بايٓب٠ٛ ْٚكطتٗا ٚٚؾا٥ِٗ بامل
 عًٝ٘. عع ٚدٌضناٙ تعاىل عًِٝٗ ٚاِْٗ ايتعَٛا ٚتكٝسٚا مبا ؾٗس اهلل 

مل تهتـ اٯٜات بصّ ىٌٖ ايتٛيٞ ٚاٱزباض ٚبٝإ غني٤ٛ   اؿازٟ عؿط:
 ؾعًِٗ بٌ دا٤ت بصنط ايٓٗر ايػًِٝ، ٚؾٛظ املػًُ  باتباع٘.

املػنينيًُ  بٝٓنينيت ٖنينيصٙ اٯٜنيني١ غنينيٓد١ٝ اٱمينينيإ، َٚٛادٗنيني١    ايجنينياْٞ عؿنينيط:
يًذاسسٜٔ ٚاملسبطٜٔ باٱقطاض بايٓبٛات ٚعسّ ايتؿطٜل ب  ا٭ْبٝا٤، يف سذ١ 

 عًِٝٗ ٚاخباض عٔ ثبات َباز٨ اٱغ٬ّ يف ا٭ضض.
يكس دا٤ ايطز ع٢ً اٌٖ اؾشٛز بًؿظ )قٌ آَٓنيا( يف ز٫يني١ عًني٢ ينيعّٚ     
اٱستذاز عًِٝٗ ٚؾهشِٗ، ٚايتٓبٝ٘ اىل زع٠ٛ اؿل ٚيعّٚ ايتكٝس بأسهاّ 

 ٜع١.ايؿط
ملداطبني١   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغنيًِ  ٚدا٤ يؿظ )قٌ( اَطال يًٓيب قُس 

اؾاسسٜٔ ٚاقا١َ اؿذ١ عًِٝٗ، ٚبًشاه َٛنٛع اٯ١ٜ ايػابك١ ٖٚٛ ابتػا٤ 
ايهاؾطٜٔ غري زٜٔ اٱغ٬ّ، تهٕٛ اٯ١ٜ زع٠ٛ يكسِٖ عٔ ٖنيصا اٱبتػنيا٤،   

ٗا ت ى ٚتٓعٙ عٔ ٚإْصاض ٚاخباضهلِ بكبض ايبػ١ٝ ٚايػا١ٜ اييت ٜككسْٚٗا، ٚؾٝ
زعنينيٛات ايؿنينيطى ٚايهنيني٬ي١، ٚاؾنينيعاض ي٥٬ًُهنيني١ ٚاـ٥٬نينيل ا٭خنينيط٣ بأًٖٝنيني١ 

 املػًُ  ـ٬ؾ١ ا٭ضض. 
َٚٔ اٱعذنياظ يف ْظنيِ اٯٜنيات إ تعنيٛز اٯٜني١ ايتايٝني١ يف        ايجايح عؿط:

َٛنٛع شّ ايهاؾطٜٔ ٚاؾاسسٜٔ، ٚيهٔ بكٛض٠ ىب  ٚىمت يف اؿذ١ اش اْٗا 
ص يترتؾض اؾانات اٯٜني١ قنيٌ ايبشنيح     ِ غَْْشَ اإلِعْنالََِ ًََِْٓ َّثْرَدا٤ت بًؿظ ط

ع٢ً َٛنٛع اٯ١ٜ ايػابك١ ٚاي٬سك١ يف اؿذني١ ٚاي ٖنيإ، ٚيتهنيٕٛ زعني٠ٛ     
 يًٓاؽ مجٝعال يًٗسا١ٜ ٚاٱميإ.

بًشاه خاع١ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ با٫خباض عٔ عاقب١ ايصٟ ٜبتػنيٞ   ايطابع عؿط:
ؾإ خاع١ ٖصٙ اٯ١ٜ )ٚمٔ ي٘  زٜٓال آخط غري ا٫غ٬ّ باْ٘ )َٔ اـاغطٜٔ(،

َػًُٕٛ( تؿٝس ايؿٛظ ٚايظؿط يًُػًُ ، ٚقٝػ١ اؾُع ؾٝٗا ت٪نس ايعُنيّٛ  
ا٫غتػطاقٞ هلصا ايظؿط ٚاْ٘ ٬َظّ ي٬ميإ بنياهلل ٚايتكنيسٜل بنيايٓبٛات َٚنيا     

 اْعٍ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ َٔ ايٛسٞ.
 اعج ز اآليت
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عًٝ٘ املػًُٕٛ َٔ  تتهُٔ اٯ١ٜ تأزٜبال ٭ٌٖ اؾشٛز ٚايتٛيٞ، ٚبٝاْال ملا
َٓاٖر اؿنيل ٚغني١َ٬ املبنيسى اينييت تتذًني٢ بنياٱقطاض بهًُني١ ايتٛسٝنيس ٚعنيسّ          

 ايتؿطٜ  بٗا، َٚٔ اعذاظ اٯ١ٜ:
ف٤ٞ ا٭َنيط اٱهلنيٞ يًنيٓيب يٝدني  عنئ سايني٘ ٚسنياٍ ىَتني٘ يف إٓ          ا٭ٍٚ:

 ٚاسس َعال، ؾٝهٕٛ َتهًُال َٔ َكاّ ايٓب٠ٛ ٚاٱَا١َ.
ُ   ايجاْٞ   اٚؾنيٛا مبنيا عاٖنيسٚا عًٝني٘ اهلل،     : تجبٝت سكٝكني١ ٖٚنيٞ إ املػنيً

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚعػهٛا مبهاَ  اٱقطاض بايٓب٠ٛ ٚاتبعٛا ايطغٍٛ قُسال 
 ايصٟ زعاِٖ يٲميإ باهلل ٚايٓبٛات.ٚغًِ 

َا تسٍ عًٝ٘ باملؿّٗٛ َٔ سػٔ اغتذاب١ املػًُ  يًٓيب قُنيس   ايجايح:
سّ تكٝٝسٖا بؿنيطط  ٚاط٬م ٖصٙ اٱغتذاب١ ٚع ،ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 اٚ ايرتزز ؾٝٗا.
ف٤ٞ اٯ١ٜ بًؿظ )قٌ آَٓا( مما ٜعين قبٍٛ اميإ املػًُ  ٚزع٠ٛ  ايطابع:

 ايٓاؽ ي٬قتسا٤ بِٗ.
يصا دا٤ت اٯ١ٜ بصنط عسز َٔ ىمسا٤ ا٭ْبٝا٤ َٔ با  املجنياٍ ا٭َجنيٌ،   
ٚيٝؼ اؿكط ٚايتعٝ  بسيٌٝ شنط يؿظ )ايٓبٝ ( ٚنُا ابتسىت اٯ١ٜ باٱميإ 

 باهلل ؾاْٗا اختتُت بايتػًِٝ ٚاٱْكٝاز ي٘ غبشاْ٘.
يٮْبٝنيا٤  قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ     ٚت٪نس اٯ١ٜ تكسٜل اينيٓيب قُنيس   

ق٢ً اهلل ايػابك ، ٚانطاَِٗ ٚدعا٤ِٖ ع٢ً ؼًُِٗ اعبا٤ ايبؿاض٠ بٓبٛت٘ 
بإ دا٤ خنيامت ايٓبنيٝ  بايتكنيسٜل بٓبنيٛاتِٗ بًػنياْ٘ ٚيػنيإ       عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ٕ ٖصا ايتكسٜل ٚثٝك١ قطآ١ْٝ ثابت١ اىل ٜنيّٛ ايكٝاَني١، ٚزعني٠ٛ اىل    ىَت٘، يٝهٛ
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ايطدٛع اىل ا٭ْبٝا٤ ايػابك  يف اخباضِٖ عٔ ْب٠ٛ قُس 

ٚيعّٚ ْكطت٘، ٚؾٝ٘ تعطٜ  مبٔ ٚقـ ع٢ً بع  ا٭ْبٝا٤ ايػنيابك   ٚغًِ 
 َع اِْٗ دا٤ٚا بايبؿاض٠ غامت ايٓبٝ .

 اٯٜنيني١ اْٗنينيا تبنينيسى باٱمينينيإ بنينياهلل، ٚؽتنينيتِ   َٚنينئ اينينيس٥٫ٌ اٱعذاظٜنيني١ يف 
بايتػنينيًِٝ ٚاٱْكٝاز ي٘ غنينيبشاْ٘ َٚا بُٝٓٗا تؿاقنيٌٝ تتعًل باٱميإ بايتٓعٌٜ 

 اٱهلٞ ع٢ً ا٭ْبٝا٤، ؾًُاشا ٖصٙ ايبسا١ٜ ٖٚصا اـتِ، اؾٛا  َٔ ٚدٛٙ: 
تأزٜب املػًُ  ٚسنيجِٗ عًني٢ اغتشهنياض اٱمينيإ بنياهلل يف ننيٌ       ا٭ٍٚ: 

 سٟ.َٛنٛع عكا٥
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تٛنٝس سكٝك١ ٖٚنيٞ إ ايتٓعٜنيٌ ؾنيطع اٱمينيإ بنياهلل ٚايتػنيًِٝ يني٘        ايجاْٞ: 
 بايطبٛب١ٝ.

مل ٜأِت ايتٓعٌٜ َٔ امل٥٬ه١ اٚ غهإ ايػنيُاٚات َطًكنيال، بنيٌ    ايجايح: 
ٖٚنينيٛ ض  ايػنينيُاٚات ٚا٭ضض، ٚيف سكنينيط  عنينيع ٚدنينيٌدنينيا٤ َنينئ عٓنينيس اهلل 

 َٛنٛع َٚكسض ايتٓعٌٜ تؿطٜـ يٮْبٝا٤ ٚيبين آزّ َطًكال.
اٱخباض بإ اٱقطاض بايتٓعٌٜ َكس١َ َٚسخٌ يٲميإ باهلل تعاىل، بع: ايطا

 ٚتجبٝت ملعامل اٱميإ يف ايٓؿٛؽ ٚاجملتُعات.
بٝإ َٓاؾع اٱميإ بايتٓعٌٜ، ٚاْ٘ ٜ٪زٟ اىل ايتػًِٝ ٚاٱْكٝاز اـاَؼ: 

 ٭ٚاَطٙ تعاىل.
 َٚٔ اعذاظ اٯ١ٜ شنط ا٭ْبٝا٤ ٚع٢ً ث٬ث١ ىقػاّ: 

ا٭ْبٝا٤ با٭غِ املعًّٛ ع٢ً مٛ اـكنيٛم نُنيا يف    شنط بع ا٭ٍٚ: 
 ابطاِٖٝ ٚامساعٌٝ ٚغريُٖا.

 شنط ا٭غباط بكٝػ١ اؾُع.ايجاْٞ: 
ف٤ٞ قؿ١ ايٓب٠ٛ ايؿا١ًَ ؾُٝع ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغً  بكٛي٘ تعاىل ايجايح: 

طٚايٓبٕٝٛص ٚيٛ دا٤ت اٯ١ٜ بًؿظ ايٓبٝ  ٚسسٙ يهإ ناؾٝال عٔ شنط امسا٤ 
اِٖٝ ٚامساعٝنينيٌ ٚاغنينيشام ٜٚعكنينيٛ  َٚٛغنيني٢ ٚعٝػنيني٢، ٚؾٝنيني٘  ا٭ْبٝنينيا٤ ابنينيط

 َػأيتإ: 
ملاشا ٖصا ايصنط ايؿدكٞ يٓؿط َٔ ا٭ْبٝا٤ ثِ ف٤ٞ قؿ١ ايٓب٠ٛ ا٭ٚىل: 

 اييت تػتػطم ٚتؿٌُ اؾُٝع.
 ٚدٛز خكٛق١ٝ يهٌ ْيب ٚضز شنطٙ يف اٯ١ٜ باٱغِ.ايجا١ْٝ: 

٘ يًعدط عٔ ىَا ا٭ٚىل ؾذا٤ت اٯ١ٜ يًبٝإ ٚتٛنٝس ْب٠ٛ َٔ شنطت امس
 عًٝ٘ ايػ٬ّاعتباضٙ تابعال يًسٜا١ْ ايٝٗٛز١ٜ اٚ ايٓكطا١ْٝ ؾًِ تصنط اٯ١ٜ ْٛسال 

َع اْ٘ َٔ ايطغٌ اـُػ١ اٚيٞ ايعنيعّ عًنيِٝٗ ايػني٬ّ، ٚقنيس دنيا٤ت آٜنيات       
ٌَمَنذْ  عسٜس٠ تب  ْعٍٚ اينيٛسٞ عًني٢ ْنيٛح ٚاضغنياي٘ اىل قَٛني٘، قنياٍ تعنياىل ط       

 .(1) صايَ َّالٌََِْ اعْثُذًُا اٌٍَّوَأَسْعٍَْنَا ٌُٔدًا اٌََِ لٌَِِْوِ فَمَ
ىَا ايجا١ْٝ ؾإ شنط ابطاِٖٝ ٚاْبٝا٤ آخطٜٔ َٔ شضٜت٘ تؿطٜـ هلنيِ ٖٚنيٛ   

                                                 

 .23غٛض٠ امل٪َٕٓٛ  (1) 
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َٔ با  املجاٍ ا٭َجٌ ٚيٝؼ زع٠ٛ ؿكط اٱميإ مبا اْنيعٍ عًنيِٝٗ ؾٝكتهنيٞ    
ايٛادب اٱميإ با٭ْبٝا٤ مجٝعال َٚا اْعٍ عًِٝٗ، باٱناؾ١ اىل ْهت١ اناؾ١ٝ 

ٜكٍٛ بإ ابطاِٖٝ نإ ٜٗٛزٜال ْٚكنيطاْٝال، ؾاٯٜني١ تٛنٝنيس     ٖٚٞ ضز ؾب١ٗ َٔ
 يًتكسٜل بٓبٛت٘ َٚا اْعٍ عًٝ٘.

ٚبًشاه ايعَإ تب  اٯ١ٜ ٚدٗال َٔ ٚدٛٙ اٱعذاظ ٖٚنيٛ امينيإ اينيٓيب     
ٚع٢ً ا٭ْبٝا٤ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاملػًُ  مبا ىْعٍ ع٢ً ايٓيب قُس 

عٌٜ َٔ بعسٙ، بُٝٓا دنيا٤ ا٭ْبٝنيا٤   ايػابك  ا٭َط ايصٟ ٜعين عسّ ٚدٛز تٓ
 ايػابكٕٛ بايبؿاض٠ ببعجت٘ ٚيعّٚ اتباع٘.

قني٢ً اهلل عًٝني٘   نُا بٝٓت اٯ١ٜ عسّ سكٍٛ ايتٓعٌٜ بعس اينيٓيب قُنيس   
٭ٕ ايؿعٌ دا٤ بكٝػ١ املانٞ املبين يًُذٍٗٛ )اْعٍ عًٝٓا( ٚمل ٚآي٘ ٚغًِ 

ٝت اٚ ايتابع  تكٌ َا ٜٓعٍ عًٝٓا، يصا مل ٜسع ىسس َٔ ايكشاب١ اٚ اٌٖ ايب
اٚ عا١َ املػًُ  سكٍٛ تٓعٌٜ عًٝ٘، ؾاٯ١ٜ ؾدط ٚثٓا٤ ع٢ً املػًُ  ملا ؾٝ٘ 
َٔ ايعٗس بايتكسٜل بايتٓعٌٜ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ سكطال، ٚعسّ اٱؾرتا٤ اٚ ايػًٛ 
اٚ ازعا٤ سكٍٛ تٓعٌٜ عًِٝٗ، ٖٚصا ايعٗس َاْع َٔ ؼطٜـ ايهتا ، يصا 

 ٘ ٚسطٚؾ٘ د٬ٝل بعس دٌٝ.ػسِٖ ٜتعاٖسٕٚ ايكطإٓ بآٜات٘ ٚنًُات
ص بكنينيٝػ١ ًََِننا أُْٔننضِيَ عٍََْْنَنناؾُنينئ ىبٗنيني٢ َكنينيازٜل ا٫قنينيطاض إ تكنينيٍٛ اٯٜنيني١ ط 

اؾُع، ٜٚكط ٜٚعرتف املػًُٕٛ بادٝاهلِ املتعاقب١ ٚاىل ّٜٛ ايكٝا١َ اْ٘ يٝؼ 
 َٔ تٓعٌٜ ا٫ ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

ًمل ّشد ىزا اٌٍفظ يف اٌمنشآْ اال   ""لل آهٌ ًميىٓ اْ ٔغِّ ىزه آّح آّح 
 يف ىزه آّح ِع اْ ٌفظ آِنا ًسد فْو شالز ًشالشني ِشج.

 اآليت سالح
 تعت  ٖصٙ اٯ١ٜ غ٬سال يًُػًُ  َٔ ٚدٛٙ: 

 اٱسرتاظ َٔ ؾبٗات ىٌٖ اؾشٛز ٚايتٛيٞ.ا٭ٍٚ: 
 اٱستذاز عًِٝٗ ٚاقا١َ ايسيٌٝ ع٢ً ٚدٛ  اٱميإ بايٓبٛات.ايجاْٞ: 
اثبات سكٝك١ ٖٚنيٞ إ اٱمينيإ بنيايٓبٛات ططٜنيل يٲقنيطاض بٓبني٠ٛ       : ايجايح

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِقُس 
ايٛقا١ٜ ايصات١ٝ ملعاؾط املػًُ  َٔ آثاض ايتٛيٞ ٚاٱزبنياض اينيصٟ   ايطابع: 
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 اختاضٙ اٌٖ اؾشٛز.
ػسٜس اٱميإ َع قنيطا٠٤ اٯٜني١ يف ننيٌ ظَنيإ َٚهنيإ اىل ٜنيّٛ       اـاَؼ: 

 ايكٝا١َ.
 ١ٜ اضتكا٤ عكا٥سٟ يًُػًُ  يف َٝازٜٔ املعطؾ١ اٱهل١ٝ.اٯايػازؽ: 

 زع٠ٛ املػًُ  يًجبات ع٢ً اٱميإ بايٓب٠ٛ َطًكال.ايػابع: 
 ٌْٝ املػًُ  ؾطف اٱخباض اٱهلٞ عٔ امياِْٗ.ايجأَ: 
خًٛ غاس١ املػًُ  َٔ ايؿٛا٥ب ٚايعكا٥س ايؿاغس٠ ٚايؿبٗات ايتاغع: 

 اييت ميهٔ إ ٜٓؿص َٓٗا اـكِ.
اٱشٕ اٱهلٞ يًُػًُ  باع٬ٕ اٱميإ باهلل ٚايٓب٠ٛ ٚايتٓعٜنيٌ  ايعاؾط: 

 َٔ غري تطزز اٚ ؾو.
يٝؼ ٜٗٛزٜال اٚ ْكطاْٝال  عًٝ٘ ايػ٬ّايتٛنٝس بإ ابطاِٖٝ  اؿازٟ عؿط:

 َٔ ٚدٛٙ:
 اع٬ٕ ا٫ميإ مبا اْعٍ عًٝ٘. ى٫ٚل:
 ْيب. تجبٝت سكٝك١ عكا٥س١ٜ ٖٚٞ عسّ سكٍٛ ايتٓعٌٜ ا٫ ع٢ً ثاْٝال:
: تكسّ اغِ ابطاِٖٝ ع٢ً اغِ َٛغ٢ ٚعٝػني٢ بنيٌ ٚتكنيسّ امسنيا٤     ثايجال

 ىْبٝا٤ آخطٜٔ َٔ ىبا٥ُٗا عًُٝٗا.
با٫بتسا٤ بصنطٙ َٚا اْعٍ عًٝني٘،   عًٝ٘ ايػ٬ّبٝإ ؾهٌ ابطاِٖٝ  ضابعال:

 قبٌ شنط امسا٤ ا٭ْبٝا٤ اٯخطٜٔ.
 ِٖٝ.نٌ امسا٤ ا٭ْبٝا٤ ايصٜٔ شنطت يف اٯ١ٜ َٔ ىبٓا٤ ابطا خاَػال:
تٓبٝ٘ املػًُ  اىل سكٝك١ قطآ١ْٝ ٖٚٞ عسّ امل٬ظَني١ بني  ايٓبني٠ٛ     غازغال:

ٚشنط َٛغ٢، ؾ٬ ٜٓشكط عسز ا٭ْبٝا٤ بايصٜٔ شنطت ىمسا٩ِٖ يف ايكطإٓ، 
يصا ٚضز قٛي٘ تعاىل )ٚايٓبٕٝٛ( ي٬خباض عٔ إ عسز ا٭ْبٝا٤ ىنجط َٔ ايصٜٔ 

 ٜٔ يف آٜات اخط٣.شنطٚا يف اٯ١ٜ، ٜٚسٍ عًٝ٘ ٚضٚز امسا٤ ىْبٝا٤ آخط
اٱْتكاٍ َٔ اٱميإ بايكطإٓ ٚبعج١ ايٓيب قُس إىل اٱمينيإ   ايجاْٞ عؿط:

 مبا ىْعٍ ع٢ً إبطاِٖٝ َع ايتػامل ع٢ً ٚدٛز ىْبٝا٤ نجرئٜ قبً٘ .
تبعح اٯٜني١ ايعنيع يف ْؿنيٛؽ املػنيًُ  ٫دتُنياع خكنياٍ         ايجايح عؿط:

 ا٫ميإ عٓسِٖ ٚتعاٖسِٖ ملهاَٝٓ٘.
ٯٜني١ زعني٠ٛ يًٓنياؽ يًطدنيٛع اىل املػنيًُ ،  ٚا٭خنيص       يف ا ايطابع عؿنيط: 
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َِٓٗ، ٚا٫غرتاف َٔ عًنيَِٛٗ ملنيا تنيسٍ عًٝني٘ اٯٜني١ َنئ اضتكنيا٥ِٗ يف غنيًِ         
 املعاضف اٱهل١ٝ.
 اآليت لطف

ٱعني٤٬ نًُني١   قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ     تب  اٯ١ٜ دٗاز ضغٍٛ اهلل 
ُ  يف اتباعِٗ اؿل، ٚقٝاَ٘ بايتبًٝؼ ٚزع٠ٛ ايٓاؽ يٲميإ باٱقتسا٤ باملػً

ي٘ باخ٬م يف َػايو اهلسا١ٜ ٚايطؾاز، ٚؾٝٗا عٕٛ يًُػًُ  يٲضتكا٤ يف 
َٓنينياظٍ املعنينياضف اٱهلٝنيني١، ٚايتؿنينياْٞ احملنيني  يف َطننينيا٠ املعبنينيٛز، ؾاملػنينيًُٕٛ  

 ٜعطؾٕٛ ا٭ْبٝا٤ ٖٚصٙ املعطؾ١ ع٢ً ىقػاّ:
 َٔ ٜعطؾ٘ املػًُٕٛ بامس٘. ا٭ٍٚ:
ننياؾ١ اىل اٱقنيطاض بٓبني٠ٛ ا٭ْبٝنيا٤     َٔ ٜعطؾْٛ٘ بهٓٝت٘ ٚقؿت٘ باٱ ايجاْٞ:

 مجٝعال.
 َٔ ٚضز شنطٙ يف ايكطإٓ مل ٜطز امس٘ ؾٝ٘. ايجايح:

ٚيف يؿظ )ايٓبٝ ( ايٛاضز يف اٯٜني١ يطنيـ باملػنيًُ  ٚزؾنيع يًشنيطز ؾني٬       
ٜؿرتط َعطؾ١ اغِ نٌ ْيب بٌ جيعٟ ايتػًِٝ مبا اْعٍ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ مجٝعال، 

ؾطط َٔ ا٭ْبٝا٤، ٚيهٌ قػنيِ   ٖٚصا اٱدعا٤ ٫ ٜتعاضض َع َعطؾ١ امسا٤
َٔ ىقػاّ املعطؾ١ ٖٓا َٓاؾع َتعسز٠، ؾًػ١ اٱمجاٍ زع٠ٛ يًتكسٜل باخباض 
ا٭ْبٝا٤ اييت تطز يف ايػ١ٓ ٚعٓٛإ يهجط٠ ا٭ْبٝا٤، ٖٚصٙ ايهجط٠ ؾهٌ ٚيطـ 

 َٓ٘ تعاىل.
َٚعطؾ١ بع  ا٭ْبٝا٤ با٭مسا٤، َٓاغب١ يًتسبط يف قككِٗ َٚعطؾ١ َا 

، َٚٛادٗتِٗ ٭ٌٖ ايعٓنياز ٚاؾشنيٛز، ٚدنيا٤ املػنيًُٕٛ     ٫قٛٙ يف غبٌٝ اهلل
يٝشنينيانِٖٛ ٜٚكتنينيسٚا بٗنينيِ يف غنينيبٌ املعطؾنيني١ ٚاؾٗنينياز، ٜٚعًٓنينيٛا امينينياِْٗ بنينياهلل 
ٚايتٓعٜنينيٌ، ٖٚنينيصا اٱمينينيإ ؾنينياٖس عًنيني٢ ايتكٝنينيس بٛهنينيا٥ـ ايعبٛزٜنيني١ ٚاسهنينياّ  

 ايتٓعٌٜ.
ٚاٯ١ٜ يطـ باملػًُ  اش إ ا٭َط باٱمينيإ دنيا٤ َنئ عٓنيس اهلل ٚدنيط٣      

ٚتنيب  يف نتابني٘   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغنيًِ  إ ضغٛي٘ ا٭نطّ قُس ع٢ً يػ
املٓعٍ ٫ٚ ٜعين ٖصا عسّ تهًٝنيـ املػنيًُ  بنيصات ايكنيٍٛ، بنيٌ ٜهنيٕٛ ننيٌ        
َػًِ َٚػ١ًُ َهًؿ  مبشانا٠ ايطغٍٛ ٚاع٬ٕ اٱميإ باهلل ٚايتٓعٌٜ ٚعسّ 
        ٞ  ايتبعٝ  يف اٱمينيإ بٓبني٠ٛ ا٭ْبٝنيا٤، ؾكنيس اَتنياظ املػنيًُٕٛ غكٛقني١ٝ ٖٚني
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اٱميإ ظُٝع ا٭ْبٝا٤ َٔ غري اْهاض اٚ دشٛز بعهِٗ ايٓب٠ٛ، ٖٚصا اٱميإ 
َٔ ايؿنيٛاٖس عًني٢ ىًٖٝني١ املػنيًُ  ـ٬ؾني١ ا٭ضض، ٚبنيا  يتًكنيٞ ايًطنيـ         

 اٱهلٞ.
ٜتؿهٌ اهلل غبشاْ٘ ًٜٚكٔ ايٓيب َا ٜكٛي٘ ْٝاب١ عٔ ْؿػ٘ ٚعٔ املػًُ ، 

 ٗات: ٖٚصا ايكٍٛ ٚا٭َط اٱهلٞ )قٌ آَٓا( يطـ اهلٞ َٔ د
ٚؾٝني٘ اضؾنياز يني٘    ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ   يطـ بايٓيب قُس ا٭ٚىل: 

 .عع ٚدٌٚىَط بايتكطٜض باٱميإ ٚاخ٬م املػًُ  ايعباز٠ هلل 
ايتهًِ ع٢ً يػإ ىَت٘ مبا ٜؿٝس ايجٓا٤ ع٢ً ا٭دٝاٍ املتعاقب١ َٔ ايجاْٞ: 

ًصٟ مل ٜٛيس املػًُ  اىل ّٜٛ ايكٝا١َ، َٚٔ ايًطـ إ ٜهٕٛ ايجٓا٤ غابكال ي
َِٓٗ مما ٜعين غبل ايعٓا١ٜ اٱهل١ٝ ٚبؿاض٠ ْعٍٚ ؾآبٝب ايطمح١ ٬َٚظَتٗا 

 ي٘ َٓص ٫ٚزت٘ ٚاىل َا بعس ممات٘.
ايبؿاض٠ ي٘ يف اينيسْٝا عػنئ سنياٍ اَتني٘ ىٜنياّ سٝاتني٘ ٚبعنيس مماتني٘         ايجايح: 

ٚتكسٜط اٯ١ٜ )قٌ آَٓا اْا ٚا٭دٝاٍ املتعاقب١ َٔ املػًُ  ضدنيا٫ل ْٚػنيا٤ اىل   
 ايكٝا١َ(. ّٜٛ

 اٯ١ٜ يطـ باملػًُ  َٔ ٚدٛٙ: ايجا١ْٝ: 
ٜأَط ْبٝ٘ يف نتاب٘  عع ٚدٌازضانِٗ ؿكٝك١ قسغ١ٝ ٖٚٞ إ اهلل ا٭ٍٚ: 

املٓعٍ إ ٜتهًِ ْٝاب١ عِٓٗ عػٔ اٱغني٬ّ ٚقنيسم اٱمينيإ، ٚاٯٜني١ تعنٝني١      
مسا١ٜٚ هلِ ٚتطٗري جملتُعاتِٗ َٔ زْؼ ايؿطى ٚايؿو ٚايطٜب ٚايه٬ي١، 

ٌ  ٠ َٔ عٓس اهلل ٖٚٞ ؾٗاز خاينيس٠ َتكني١ً تبعنيح ننيٝا٤ ا٭َنيٌ يف       عنيع ٚدني
ايكًٛ  املٓهػط٠، ٚتهٕٛ عْٛال يًُػنيًُ  يف اؿٝنيا٠ اينيسْٝا ٚاٯخنيط٠، قنياٍ      

 .(1)صلًُْ أَُُّ شَِْمٍ أَوْثَشُ شَيَادَجً لًُْ اٌٍَّوُ شَيِْذٌ تَْْنِِ ًَتَْْنَىُُْتعاىل ط
َ    ايجاْٞ:  ػنيايه٘ ؾشُٝٓنيا خيني     اٯ١ٜ َكس١َ يٲمينيإ ٚعنيٕٛ عًني٢ اْتٗنياز 

ايٓيب عٔ اميإ املػًُ  باهلل ٚبايتٓعٌٜ ِٖٚ ٜنيطٕٚ اٯٜنيات اينييت دنيا٤ بٗنيا      
ٚاملعذنينيعات اينينييت ػنينيطٟ عًنيني٢ ٜسٜنيني٘ ؾنينياِْٗ حيطقنينيٕٛ عًنيني٢ ايتكٝنينيس باسهنينياّ  

 َٚهاَ  اٯ١ٜ ايهطمي١.
يف اٯ١ٜ ططز يًطٜا٤ اٚ هٓ٘، ؾبعس ٖصٙ اٯ١ٜ ٫ خيؿ٢ املػًِ اشا ايجايح: 

                                                 

 .19غٛض٠ ا٭ْعاّ  (1) 
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 باْ٘ حيب ايتظاٖط. اعًٔ امياْ٘ ْعت٘
تسٍ اٯ١ٜ يف َؿَٗٛٗا ع٢ً ٌْٝ املػًِ ا٭دط ٚايجٛا  يف اع٬ْ٘ ايطابع: 

ا٫مينينيإ، ٖٚنينيصا ا٫عنيني٬ٕ ىعنينيِ َنينئ إ ٜنينيأتٞ بكنينيطا٠٤ شات اٯٜنيني١ اٚ ْنينيل         
ككٛم، بٌ ٜؿٌُ ايكٍٛ ٚايؿعنيٌ اينيصٟ ٜنيسٍ عًني٢ ا٫مينيإ، َٚنئ ىٖنيِ        

ؾعٌ املػتشبات َكازٜك٘ ازا٤ ايك٠٬ ؾطاز٣ ٚمجاع١، ٚاتٝإ ايعبازات ٚ
 ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚادتٓا  احملطَات، َٚٛاطٔ ايؿب١ٗ .

ٚا٭َط باهٗاض َكازٜل اٱميإ يف اـاضز َٔ ايًطـ اٱهلٞ باملػًُ  
 ٚايٓاؽ َٔ ٚدٛٙ:

 تجبٝت َهاَ  ٖصٙ اٯ١ٜ يف ايٛاقع ايَٝٛٞ. ى٫ٚل:
 ٚؾع٬ل. سح املػًُ  ع٢ً ايتكٝس با٫ميإ ق٫ٛل ثاْٝال:
 دص  ايٓاؽ ملٓاظٍ ا٫ميإ. ثايجال:

ا٫خباض اٱهلٞ عٔ ؼكل املكسام اـنياضدٞ يًتُػنيو باملٝجنيام     ضابعال:
ٚايٛؾا٤ بايعٗٛز، ٚإ ٖصا املكسام زا٥ِ َٚتكٌ ٬َٚظّ ٫عُاض ا٫ْػإ 

 ا٫ضض.
يف اٯ١ٜ ؽؿٝـ عٔ املػًُ ، ٚاؾشاّ ـكُِٗ ملنيا ؾٝٗنيا َنئ     اـاَؼ:

 و ٚاثاض٠ ايؿبٗات يف امياِْٗ.ايعدط عٔ ايتؿهٝ
اٯٜنيني١ تأزٜنينيب ٚاعاْنيني١ يًُػنينيًُ  يف بنينيا  املبنينياز٨ ٚايعًنينيّٛ   ايػنينيازؽ: 

 ايهطٚض١ٜ ٚايٝك١ٝٓٝ.
 ٖصٙ اٯ١ٜ يطـ بايٓاؽ مجٝعال َٔ ٚدٛٙ: ايجايج١: 
 اٯ١ٜ َسضغ١ يف اٱستذاز ٚاقا١َ اي ٖإ.ا٭ٍٚ: 
 ات.ؾٝٗا بٝإ ملكازٜل اٱميإ ٚيعّٚ اٱقطاض بايٓبٛايجاْٞ: 

 زع٠ٛ اٌٖ ايهتا  اىل اٱميإ مبا آَٔ ب٘ املػًُٕٛ.ايجايح: 
ايعدط عٔ ايتعسٟ ع٢ً املػًُ ، ٚاٱخباض ايػُاٟٚ عٔ يعّٚ ايطابع: 

 اٱقتسا٤ بِٗ ٚقاناتِٗ يف اٱميإ.
اٯ١ٜ َٔ عَُٛات ايتأزٜب اٱهلٞ، قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل  ايطابع١:

تأزٜيب" ٚاع٬ٕ ايٓيب ا٫ميإ بايتٓعٌٜ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: "ىزبين ضبٞ ؾأسػٔ 
 تأزٜب انايف يًُػًُ  ٚزع٠ٛ ي٬قتسا٤ ب٘.

 هفهىم اآليت
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ٚاملطغً   قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِيًٓيب  عع ٚدٌ اهلليكس ىضاز 
إ ٜهْٛنينيٛا زعنينيا٠ اىل ايتٛسٝنينيس ٚاٱمينينيإ بنينيايٓب٠ٛ بنينياع٬ِْٗ اينينيسا٥ِ َهنينياَ  

ي١، َٚنئ ز٥٫نيٌ عَُٛنيات ايًؿني      اٱميإ ٚتكسِٜٗ ٭ٌٖ اؾشٛز ٚايه٬
مل ٜرتى اٖنيٌ ايتنيٛيٞ ٚاٱزبنياض ٚؾنيأِْٗ اىل ٜنيّٛ       عع ٚدٌ اهللايكطآْٞ إ 

ِ    ايبعح، ؾٝٓايٕٛ دعا٤ِٖ بٌ بعح ايٓيب   قُس قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيً
إ  اهلليٝٛؾٛا بعٗٛزِٖ يف تكسٜك٘ ْٚكطت٘، ٚملا ىعطنٛا عٔ ْبٛت٘، اَنيطٙ  

ٝإ، ٚقٝؼ ايرتغٝب باٱغ٬ّ ٚاٱعني٬ٕ  ٜتٛد٘ ايِٝٗ بًػ١ اٱستذاز ٚايب
، ٚؾٝنيني٘ تعنينيطٜ  ٚشّ يًهنينياؾطٜٔ ٚىٖنينيٌ اهللاينينيسا٥ِ عنينئ ايجبنينيات عًنيني٢ طاعنيني١ 

 ايه٬ي١ َٔ ٚدٛٙ: 
 اِْٗ دشسٚا بايطبٛب١ٝ ٚمل ٜ٪َٓٛا باهلل.ا٭ٍٚ: 
عسّ َبازضتِٗ اىل اٱغ٬ّ، َع تكسّ ىغبا  ايسع٠ٛ ي٘، ٚاقا١َ ايجاْٞ: 

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايٓيب اؿذ١ ٚاي ٖإ ع٢ً ٚدٛ  ْكط٠ 
 ْكهِٗ يًعٗٛز اييت قطعٖٛا ع٢ً ىْؿػِٗ.ايجايح: 
قُنيس  اعطانِٗ عٔ اٯٜات ٚاي اٖ  اييت ت٪ننيس قنيسم ْبني٠ٛ    ايطابع: 

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
 ا٭َط اٱهلٞ يًٓيب باع٬ٕ اٱميإ.اـاَؼ: 

ِ   قُس ق٢ً اهلل عاٱخباض عٔ عبٛز١ٜ ايٓيب ايػازؽ:   ًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيً
، ٚؾٝ٘ تعطٜ  مبٔ ٜػايٞ با٭ْبٝا٤، ٭ٕ ايػًٛ ببع  ا٭ْبٝا٤ اىل عع ٚدٌهلل 

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ داْب َا ؾٝ٘ َٔ اؾشٛز َاْع َٔ ايتكسٜل بٓب٠ٛ 
 ٚاتباع٘. ٚغًِ

قُس ق٢ً اهلل اخباض ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ عسّ غًٛ املػًُ  بايٓيب ايػابع: 
٫تباعِٗ ي٘ يف اٱميإ باهلل ٚاٱقطاض بايٛسسا١ْٝ، ، ٚتٛنٝس عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ٚؾٝ٘ شّ ٭ٚي٦و ايصٜٔ ىزبطٚا عٔ ايٓب٠ٛ ؾًنيٝؼ ؾٝٗنيا ا٫ ايؿني٬ح ٚايكني٬ح     
 ٚاهلسا١ٜ.

ِ ٜتهًِ ايٓيب ايجأَ:  عنئ ْؿػني٘ ٚعنئ     قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغنيً
املػًُ  بًؿظ )آَٓا( َٚنيا ؾٝني٘ َنئ قنيٝػ١ اؾُنيع ٚننيصا خاعني١ اٯٜني١، ٚؾٝني٘          

 طٜـ يًٓيب ٚاملػًُ  َٔ ٚدٛٙ: تؿ
 اؼاز قؿ١ اٱميإ ب  ايٓيب ٚاملػًُ .ى٫ٚل: 
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ِ  اتباع املػًُ  يًٓيب ثاْٝال:  يف اٱمينيإ   قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘ ٚغنيً
 باهلل، ٚعسّ ؽًؿِٗ عٔ اؿل.

 اغتشكام املػًُ  ملطتب١ اـ٬ؾ١ يف ا٭ضض.ثايجال: 
ا٭ْبٝنيا٤ اىل ٜنيّٛ ايكٝاَني١، ٚؾٝني٘      سؿظ َٛاثٝل ايٓب٠ٛ َٚكاَنيات ايتاغع: 

ز٫ي١ ع٢ً إ تٛيٞ ٚإزباض ؾطط َنئ ايٓنياؽ عنئ بؿنياضات ايٓبني٠ٛ َٚػنيا٠٫       
ّ  بعهِٗ، ٚاؾرتا٤ قنيّٛ عًني٢ عٝػني٢     مل ٜهنيط يف سكٝكني١ اننيطاّ     عًٝني٘ ايػني٬

 ا٭ْبٝا٤ يف ا٭ضض، ٚاٱقطاض بعظِٝ َٓعيتِٗ.
ٚاخباض ٚيف اٯ١ٜ تكِس ٭ٌٖ ايه٬ي١، َٚٓع َٔ ػطىِٖ ع٢ً اٱغ٬ّ 

ِ   عٔ اقطاض املػًُ  بإ َا عٓس ايٓيب  ٖنيٛ   قُس ق٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيً
ٚسنينيٞ ٚتٓعٜنينيٌ، نُنينيا ؽنيني  اٯٜنيني١ عنينئ ٚدنينيٛز تٓعٜنينيٌ مسنينياٟٚ عًنيني٢ ا٭ْبٝنينيا٤  
ايػابك  ٚت٪نس اميإ املػًُ  ب٘، يف اؾاض٠ اىل اٌٖ ايهتا  ٚيعّٚ اٱميإ 

اؾشٛز بٓب٠ٛ بعهِٗ با٭ْبٝا٤ ع٢ً مٛ ايعُّٛ اجملُٛعٞ ٚاٱغتػطاقٞ ٚإ 
 تككري ٚتؿطٜ .

َٚٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ اْٗا تبعح ايٝأؽ ٚايكٓٛط يف قًٛ  ايهاؾطٜٔ ملا ؾٝٗا 
َٔ ايتٛنٝس ع٢ً اغتػ٬ّ ٚاْكٝاز ٚخهٛع املػًُ  هلل تعاىل، ٚاخ٬قِٗ 

 اهلل، َٚٔ ٚدٛٙ ايٓكط٠ إ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِيف ْكط٠ ايٓيب 
ٝابنيني١ عنينيِٓٗ ٚخينيني  عنينئ امينينيإ اؿاننينيط ٚايػا٥نينيب،   ٜنينيأَط اينينيٓيب بنينيإ ٜنينيتهًِ ْ 
 ٚاملٛدٛز ٚاملعسّٚ َِٓٗ.

ٚدا٤ شنط بع  نباض ا٭ْبٝا٤ يف اٯ١ٜ ملعطؾ١ اٌٖ ايهتنيا  بٗنيِ، ٚملٓنيع    
ايػًٛ ٚاٱؾرتا٤ عًِٝٗ يف إٓ ٚاسس، اش إ ٖصا اينيصنط بنيطظر زٕٚ ايتعنيسٟ    

يسع٠ٛ ع٢ً ا٭ْبٝا٤، ٚؾاٖس ع٢ً ٚدٛ  اٱقطاض بٓبٛتِٗ، َٚٔ َؿاُٖٝٗا ا
يًبشح ٚايتشكٝل ؾُٝنيا اْنيعٍ عًني٢ ا٭ْبٝنيا٤ ايػنيابك  بعٝنيسال عنئ ايتشطٜنيـ         

 ٚايتػٝري ٚايتبسٌٜ.
يكس دا٤ اـ٬ف ٚايؿكام َٔ ايتؿطٜل ٚايتُٝٝع بني  ا٭ْبٝنيا٤ َنئ دٗني١     
اٱميإ ٚايتػًِٝ بايٓب٠ٛ، ؾٓعٍ ايكطإٓ بتأنٝس نطٚض٠ ايتػًِٝ ببعج١ ا٭ْبٝنيا٤  

 مجٝعال َٔ غري ؾطم بِٝٓٗ.
 ت اٯ١ٜ بأَٛض: ٚدا٤

 اهلال ٚضبال ٚخايكال. عع ٚدٌاٱع٬ٕ عٔ اميإ املػًُ  باهلل ا٭ٍٚ: 
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عنئ  ق٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ    تؿطٜـ املػًُ  بتهًِ ايٓيب ايجاْٞ: 
يػاِْٗ ْٚٝاب١ عِٓٗ، ٚايٓيب ٫ ٜهص ، مما ٜسٍ ع٢ً قسم قه١ٝ اخ٬م 

 املػًُ  يف إمياِْٗ باهلل تعاىل.
ٱهلٞ باع٬ٕ اميإ املػًُ  باهلل ممنيا ٜنيسٍ عًني٢ ضننياٙ     ا٭َط اايجايح: 

 تعاىل عٔ ايٓيب ٚاملػًُ ، ٚضنا ٚغبط١ ايٓيب باملػًُ .
 ٚدٛز ى١َ َ٪١َٓ ٚاٱخباض بإ اٱميإ ئ ٜػازض ا٭ضض.ايطابع: 

 ز٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً ى١ًٖٝ املػًُ  ـ٬ؾ١ ا٭ضض.اـاَؼ: 
هٗاض ي٘ اغبا  ٚغاٜات، اهٗاض ٚاع٬ٕ اٱغ٬ّ، ٖٚصا اٱايػازؽ: 

 َٓٗا: 
 زع٠ٛ ايٓاؽ يٲغ٬ّ.ا٭ٍٚ: 
ٚدٛز ى١َ َ٪١َٓ ز٫ي١ ع٢ً قسم ايٓبني٠ٛ ٚالنيصا  ؾنيطط َنئ     ايجاْٞ: 
 ايٓاؽ ايٝٗا.
قني٢ً اهلل  اٱخباض عٔ سكٝك١ عكا٥سٜني١ ٖٚنيٞ إ اينيٓيب قُنيسال     ايجايح: 

 مل ٜسع يٓؿػ٘ بٌ نإ ٜسعٛ هلل تعاىل ٚاٱميإ ب٘.عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
عع ٖصا اٱعني٬ٕ َكنينيسام َٔ َكنينيازٜل اؾٗنينياز يف غبٌٝ اهلل ابع: ايط

 َٔ ٚدٛٙ:  ٚدٌ
اٱخباض عٔ اٱميإ ايؿدكٞ بصات٘ دٗاز ؾهٝـ باٱخباض عٔ ا٭ٍٚ: 

 اميإ ى١َ َٔ ىدٝاٍ َتعاقب١.
 اع٬ٕ اٱميإ ؼِس ٭ٌٖ ايهؿط ٚايه٬ي١.ايجاْٞ: 

٭ش٣ ٚاملؿنيام، ٖٚٓنينياى  يف اعني٬ٕ اٱمينيإ اغنيتعساز ملٛادٗني١ ا    ايجاينيح:  
ؾٛاٖس نجري٠ تب  َكات١ً ايٓاؽ يًُػًُ ، ٭ِْٗ اختاضٚا اٱغ٬ّ ٚاٱميإ 

 باهلل.
اٱع٬ٕ نؿـ ؿكٝك١ ٚاقع١، ٚاخباض عٔ ساٍ اٱميإ، ٖٚنيصا  ايطابع: 

 قٍٛ ٜهؿـ عٔ ايٛاقع.
يف اٱخباض ايصٟ تتهُٓ٘ اٯ١ٜ سذ١ يًُػًُ  ّٜٛ ايكٝاَني١،  اـاَؼ: 

غريِٖ ملا غٝٓاي٘ املػًُٕٛ َٔ ايطؾع١ ٚايسضد١ ايػا١َٝ ّٜٛ َٚٓع ٱستذاز 
 ايكٝا١َ.

ؾتؿهًِٝٗ ٦َٜٛص ٜأتٞ دعا٤ ٱمياِْٗ، ٚؾٝ٘ بٝإ يع١ً ايتؿهٌٝ يف اٯخط٠ 
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ٚإ املساض ع٢ً اٱميإ باهلل ٚايٓبٝ ، ؾإ قايت بع  ا٭َِ نبين اغطا٥ٌٝ 
ِ  طإ ايكطإٓ خكٓا بايتؿهٌٝ نُا يف قٛي٘ تعاىل ًَ ارْوُشًُا ََِّْٔرِِ َّاتَنِ اِعْشَائِْ

 .(1)صاٌَّرِِ أَََّْْٔدُ عٍََْْىُُْ ًَأَِِّٔ فَعٍَّْرُىُُْ عٍَََ اٌََْاٌَِّنيَ
ّ  ؾاؾٛا  إ َٛنٛع تؿهًِٝٗ َتعًل بعَإ بعج١ َٛغني٢    عًٝني٘ ايػني٬

ٚتٛايٞ اٯٜات ٚايٓعِ عًِٝٗ، ٖٚنيصا ايتؿهنيٌٝ ٜتذًني٢ اٜنياّ ايبعجني١ ايٓبٜٛني١       
َنئ اؿنيل ٚاٯٜنيات    قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ     طغنيٍٛ  باتباع َا دا٤ ب٘ اي

 ايباٖطات.
، ٭ْ٘ اختنياض آزّ ـ٬ؾني١   عع ٚدٌيف اٯ١ٜ ثٓا٤ ع٢ً اهلل ا٭َط ايػابع: 

أَذَجًََُْ فِْيَا َِْٓ ُّفْغِذُ  ا٭ضض، ٖٚٞ زضؽ َٚٛعظ١ ي٥٬ًُه١ سُٝٓا قايٛا ط
 .(2) صفِْيَا ًََّغْفِهُ اٌذَِِّامَ

ُاض يٮضض بايتك٣ٛ، ٚاق٬ح هلا بنيصنط اهلل  ٖصا اٱع٬ٕ اعايجأَ: 
 ٚطاعت٘.

باٱع٬ٕ عٔ اميإ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قٝاّ ايٓيب قُس ايتاغع: 
 ىَت٘ ع٢ً مٛ ايكطع ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: 

ق٢ً اهلل تؿٜٛ  املػًُ  اٱع٬ٕ عٔ ساهلِ اىل ايٓيب قُس ا٭ٍٚ: 
 .عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ِ   ايجاْٞ:  قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘    اينيٓيب قُنيس    تأزٜب املػنيًُ  بنيإ ٜنيتهً
 ْٝاب١ عِٓٗ.ٚغًِ 

ينيعّٚ اضتكنيا٤ املػنيًُ  ملنيا خيني  عٓني٘ اينيٓيب َنئ سنياٍ اٱمينيإ،           ايجايح: 
ٜٚتذًنيني٢ ٖنينيصا اٱضتكنينيا٤ باٱَتجنينياٍ يٮٚاَنينيط اٱهلٝنيني١ ٚادتٓنينيا  َنينيا ٜٓنينيعٍ َنينئ 

يف ىزا٤ قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ     ايٓٛاٖٞ، ٚقانا٠ ٚاتبنياع اينيٓيب قُنيس    
١ٝ ٖصا ا٭زا٤ ؾعني٬ل َٚاٖٝني١ ٚظَاْنيال، ؾني٬ تنيط٣ َػنيًُال ٜكنيٍٛ        ايؿطا٥  ٚنٝؿ

باٚإ يًكنيّٛ ايٛادنيب غنيري ؾنيٗط ضَهنيإ، ٫ٚ ايكني٠٬ ايٛغنيط٢ يف غنيري         
اٚاْٗا ع٢ً ايتبأٜ يف تعٝ  املطاز َٔ ايكني٠٬ ايٛغنيط٢، ٖٚنيٌ ٖنيٞ قني٠٬      
ايظٗنينينيط اّ ايعكنينينيط اّ اؾُعنينيني١ اّ غريٖنينينيا، َنينينيع إ ننينينيٌ قنينيني٠٬ هلنينينيا ٚقتٗنينينيا 

                                                 

 .47غٛض٠ ايبكط٠  (1) 
 .30غٛض٠ ايبكط٠  (2) 
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تًنينيـ ؾٝنيني٘ اثٓنينيإ، ٚعنينيسّ اٱخنينيت٬ف يف ايهنيني ٣      املدكنينيٛم اينينيصٟ ٫ خي 
 ٚايكػط٣ َٔ دٗات: 

ٚقت ابتسا٤ ايؿطٜهني١ ؾنيا٭شإ يًكني٠٬ يف مجٝنيع بكنياع ايعنيامل       ا٭ٚىل: 
ثابت بًشاه َٛنع ايؿُؼ ٚطًنيٛع ايؿذنيط اٚ اينيعٚاٍ اٚ ايػنيطٚ  ٖٚنيصا      

 ايتشسٜس آ١ٜ اعذاظ١ٜ تككط عٓٗا عكٍٛ ايبؿط.
طٜه١ باعتباضٙ َٔ ايٛقت املٛغنيع  املٓسٚس١ ٚايػع١ يف ٚقت ايؿايجا١ْٝ: 

 ؾك٠٬ ايكبض َج٬ل ميتس ٚقتٗا َٔ طًٛع ايؿذط ايكازم اىل طًٛع ايؿُؼ.
اٱؼاز يف ظَنئ اْتٗنيا٤ ٚقنيت ايؿطٜهني١، ٖٚنيصا اٱْتٗنيا٤ َكسَني١        ايجايج١: 

 يٲغتعساز يًؿطٜه١ اؾسٜس٠، يتهٕٛ ايك٠٬ اَطال ٜٓب  باؿٝا٠ ٚايتذسز.
يٲؾعاض ٚاٱع٬ّ، َٚٔ َٓاؾع٘ تٛاضخ  تؿطٜع ا٭شإ نٛغ١ًٝايطابع١: 

نب  ٚقت ايك٠٬، ٚاتكإ ؾكٛي٘، ٖٚٛ َنئ َكنيازٜل اعني٬ٕ اٱمينيإ يف     
 ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١، ٭ْ٘ اخباض عًين عاّ عٔ اميإ املػًُ .

، يكٛي٘ تعاىل عع ٚدٌاٱميإ بايكطإٓ نتابال ْاظ٫ل َٔ عٓس اهلل ايعاؾط: 
 َػا٥ٌ:  ص ٚؾًََِٝ٘ا أُْٔضِيَ عٍََْْنَاط

 اْ٘ ؾٗاز٠ عا١َ بإ ايكطإٓ تٓعٌٜ َٔ عٓس اهلل.ا٭ٚىل: 
 سح ايٓاؽ ع٢ً ايتكسٜل بايكطإٓ.ايجا١ْٝ: 
 اٱيتؿات اىل َا ؾٝ٘ َٔ ايعًّٛ.ايجايج١: 

 ا٭خص با٭سهاّ ايٛاضز٠ ؾٝ٘.ايطابع١: 
 اغتظٗاض نٓٛظٙ ٚشخا٥طٙ َٚا يف اٯٜات ايكطآ١ْٝ َٔ ا٭غطاض.اـاَػ١: 

َؿاِٖٝ اٯ١ٜ إ املػًُ  ٜعًُٕٛ بؿطٜع١ مسا١ٜٚ، ٚؾٝ٘ َٔ ايػازغ١: 
 َػا٥ٌ: 

اِْٗ مل ٜعًُٛا بايؿطا٥ع ايػابك١، بٌ ٜعًُٕٛ بؿطٜع١ ْاغنيد١  ا٭ٚىل: 
 غري َٓػٛخ١.

 اٯ١ٜ سذ١ ع٢ً ايهؿاض ايصٜٔ ٫ ٜتبعٕٛ ايتٓعٌٜ.ايجا١ْٝ: 
يف اٯ١ٜ ؼِس ٭ٖنيٌ ايهتنيا  ٚغريٖنيِ غكنيٛم عُنيٌ َٚٓٗنياز       ايجايج١: 

  َٚا ٜتكـ بني٘ َنئ ايسقني١ ٚايهنيب  ٚاٱْكٝنياز ٭ٚاَنيطٙ تعنياىل ينيصا         املػًُ
دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ باٱخباض عٔ اغ٬ّ َٔ يف ايػُٛات ٚا٭ضض بكٝػ١ 

 اٱط٬م َٚهاَ  ايتػًِٝ ٚاٱْكٝاز.
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يف ايكنينيطإٓ تكنينيسٜل ببعجنيني١ ا٭ْبٝنينيا٤ ايػنينيابك ، ٚتٛثٝنينيل يٰٜنينيات ايطابعنيني١: 
 س قسم ْبٛتِٗ.ٚاي اٖ  اييت دا٤ٚا بٗا ٚاييت ت٪ن

 اٱقطاض بٛدٛز ٚسٞ ٚتٓعٌٜ ع٢ً ابطاِٖٝ ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: اؿازٟ عؿط: 
 .عًٝ٘ ايػ٬ّْب٠ٛ ابطاِٖٝ ا٭ٚىل: 
 ع٢ً مٛ اـكٛم َٔ ٚدٛٙ:  عًٝ٘ ايػ٬ّانطاّ ابطاِٖٝ ايجا١ْٝ: 
 اؾطازٙ بايصنط.ا٭ٍٚ: 
يف  ا٫ْصاض بكٝػ١ ايتصنري ٚا٫خباض بإ ابطاِٖٝ ْيب ٚايصٟ ٜسٍايجاْٞ: 

 َؿَٗٛ٘ اْ٘ يٝؼ ٜٗٛزٜال ٫ٚ ْكطاْٝال.
ف٤ٞ ايتٓعٌٜ عًٝ٘ بعس اٱميإ بٓعٍٚ ايكطإٓ، ٚتكسّ شنطٙ ع٢ً  ايجايح:

 َا ىْعٍ ع٢ً َٛغ٢ ٚعٝػ٢ ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: 
 ابطاِٖٝ ابٛ ا٭ْبٝا٤.ا٭ٚىل: 
تكسّ ظَإ ابطاِٖٝ ع٢ً ظَإ ا٭ْبٝا٤ اٯخنيطٜٔ اينيصٜٔ شننيطت    ايجا١ْٝ: 

 ١ٜ.امسا٩ِٖ يف ٖصٙ اٯ
 َٛنٛع١ٝ ٚاعتباض َا اْعٍ ع٢ً ابطاِٖٝ يف ايسٜاْات ايػُا١ٜٚ.ايجايج١: 

اٚي١ٜٛ اٱميإ مبا اْعٍ ع٢ً ابطاِٖٝ بايكٝاؽ َع َا اْعٍ ع٢ً ايطابع١: 
 غريٙ َٔ ا٭ْبٝا٤ نُٛغ٢ ٚعٝػ٢.

 اٱؾاض٠ اىل اعتباض ايعَإ يف اٱميإ بايتٓعٌٜ.اـاَػ١: 
ايطابع١ َٓٗنيا ٭ٕ اٱمينيإ مبنيا ىْنيعٍ     ٚنٌ ٖصٙ املػا٥ٌ قشٝش١ باغتجٓا٤ 

 ع٢ً ا٭ْبٝا٤ بعطض ٚاسس، ٖٚٛ َٔ ايهًٞ املتٛاط٧ ايصٟ تتػا٣ٚ ىؾطازٙ.
دا٤ت اٯ١ٜ يف َكاّ اٱستذاز، ٖٚٞ زع٠ٛ يٲقنيطاض مبنيا اْنيعٍ    ايجايج١: 

ع٢ً ابطاِٖٝ ٚعنيسّ ايٛقنيٛف عٓنيس اٱمينيإ بٓبٛتني٘ بنيٌ ٫بنيس َنئ اٱعنيرتاف          
 ٘.ٚايتػًِٝ بٛدٛز ٚسٞ ٚتٓعٌٜ عًٝ

سح اٌٖ ايهتا  ٚايٓاؽ ع٢ً ايبشح عُا اْعٍ ع٢ً ابطاِٖٝ ايطابع١: 
َٔ ايكشـ يف ايتٓعٌٜ ٚايػ١ٓ، ٚقس تتعصض َعطؾ١ َا اْعٍ ع٢ً ابطاِٖٝ ا٫ 
 َٔ خ٬ٍ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ َٚع ٖصا دا٤ شنطٙ َتعكباَ  يٲميإ بايكطإٓ.

ٞ ٚايتٓعٌٜ اٱخباض بإ امساعٌٝ ْيب ضغٍٛ، تًك٢ ايٛسايجاْٞ عؿط: 
َٔ عٓس اهلل، ٚإ ايتكسٜل بٓبٛت٘ ٫ ٜٓشكط باملػًُ ، بٌ ٖٛ ٚادب ع٢ً 
ايٓاؽ ناؾ١، ٚؾٝ٘ تٓبٝ٘ يبين اغطا٥ٌٝ بعسّ ايٛقٛف ع٢ً اْبٝا٥ِٗ، ؾنيايكطإٓ  
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، ثِ ضغاي١ عًٝ٘ ايػ٬ّٜصّ ٚقٛؾِٗ ع٢ً َٛغ٢ ٚعسّ اٱميإ بٓب٠ٛ عٝػ٢ 
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِقُس 

صّ يف َؿَٗٛٗنينينيا اينينينيصٜٔ ٫ ٜ٪َٓنينينيٕٛ بٓبنينيني٠ٛ امساعٝنينينيٌ، ٖٚنينيصٙ اٯٜنينيني١ تنينيني 
 ٚحيكطٕٚ امياِْٗ با٭ْبٝا٤ ايػابك  ملٛغ٢ َٔ بين اغطا٥ٌٝ اْؿػِٗ.

: اٱقطاض بإ اغشل ْيب ْعٍ عًٝ٘ ايٛسٞ ٚايهتا ، ٚقس ايجايح عؿط
ٚضز يف ايكطإٓ شنط اخٜٛٔ باٱغِ ْا٫ َطتب١ ايٓب٠ٛ ُٖٚا امساعٌٝ ٚاغشل 

 ايػ٬ّ، ٚنصا َٛغ٢ ٖٚاضٕٚ. ٚيسٟ ابطاِٖٝ عًِٝٗ
: اٱعرتاف بإ ٜعكٛ  بٔ اغشام ْيب ْعٍ عًٝني٘ ايهتنيا    ايطابع عؿط

مما ٜسٍ ع٢ً إ املػًُ  ٜ٪َٕٓٛ بايتٓعٌٜ َطًكال ٚمل حيكطٚا امياِْٗ بٓعٍٚ 
 ايكطإٓ َع اْ٘ داَع َاْع، ٚؾٝ٘ ايهؿا١ٜ يسخٍٛ اؾ١ٓ، ٚايٓذا٠ َٔ ايٓاض.

١ يف اٯ١ٜ اْٗا ػُع ب  اؾس ٚاٱبٔ َٔ ا٭غطاض ايهطمياـاَؼ عؿط: 
ٚاؿؿٝس نُا يف ابطاِٖٝ ٚاغشل ٜٚعكٛ ، ٖٚصا اؾُع يٝؼ فطزال بٌ ٜأتٞ 
نُٔ اٱع٬ٕ ايعاّ يًُػًُ  عٔ اٱميإ مبا اْنيعٍ هلنيِ، ؾاٱمينيإ بًشنياه     

 ايتؿطٜـ اٱهلٞ بايٓب٠ٛ، ٖٚٛ ع٢ً ىقػاّ: 
 تًكٞ.ايتؿاب٘ ٚاٱؼاز يف ايٓاظٍ ايِٝٗ ٚاملا٭ٍٚ: 
 اٱؼاز ؾُٝا اْعٍ ايِٝٗ َع ايتعسز يف املتًكٞ.ايجاْٞ: 

 ايتعسز يف ايٓاظٍ ايِٝٗ ٚيف املتًكٞ.ايجايح: 
ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح ؾايصٟ اْنيعٍ اىل ابنيطاِٖٝ غنيري اينيصٟ اْنيعٍ عًني٢       
اغشل، ٖٚٛ غري ايصٟ ْعٍ ع٢ً ٜعكٛ  ٚيصا دا٤ اٱقنيطاض باٱمينيإ عًني٢    

َٛاننيٝع ايتٓعٜنيٌ ٚؾٝني٘ ز٫يني١ عًني٢ اضتكنيا٤       مٛ ايتعسز، ٖٚٛ ٫ ًٜػٞ اؼاز 
 املػًُ  يف املعاضف اٱهل١ٝ، ٚبًٛغِٗ َطتب١ مل تبًػٗا ا١َ َٔ املًٝ  قبًِٗ.

اع٬ٕ اٱمينيإ مبنيا اْنيعٍ عًني٢ ا٭غنيباط ٚدنيا٤ت اٯٜني١        ايػازؽ عؿط: 
 بكٝػت : 

املؿطز نُا يف ابطاِٖٝ ٚامساعٌٝ ٚاغشام ٜٚعكٛ  ٚا٭ْبٝنيا٤  ا٭ٚىل: 
 اٯخطٜٔ.

 ف٤ٞ اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾُع ٚتهطضت ؾٝٗا َطت : ا١ْٝ: ايج
 َا ىْعٍ ع٢ً ا٭غباط.ا٭ٚىل: 
 َا اْعٍ ع٢ً ايٓبٝ .ايجا١ْٝ: 
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 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: 
 اشا نإ ا٭غباط َٔ ايٓبٝ ، ؾًُاشا ٖصا ايتعسز.ا٭ٚىل: 
 ملاشا مت تكسِٜ ا٭غباط ع٢ً َٛغ٢ ٚعٝػ٢.ايجا١ْٝ: 
عني٬ل َنئ ا٭غنيباط اّ ننئُ يؿنيظ      ٌٖ زاٚز ٚغًُٝإ ٚاٜنيٛ  ؾ ايجايج١: 

 ايٓبٝ .
اَا بايٓػب١ يٮٚىل ؾ٬ َاْع َٔ ايصنط املتعسز ٚإ اؼست قؿ١ ايٓب٠ٛ، 
يٛدٛز َا٥ع دٗيت يف ايب ، ٚاَا ايجا١ْٝ ؾاملطاز َٔ ا٭غباط ِٖ ىغباط بين 
اغطا٥ٌٝ ايصٜٔ ٜبسى َٛنٛعِٗ َٔ ا٫ٚز ٜعكنيٛ  ايكنيًبٝ ، ٚاَنيا ايجايجني١     

دكل َٔ يؿظ ايٓبٝ  يٛضٚز امسا٥ِٗ، َٚع ٖصا ؾإ ؾاِْٗ خيطدٕٛ بايت
شنط )ايٓبٝ ( بكٝػ١ اؾُع غٛض داَع يتٛنٝس اٱميإ مبا اْعٍ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ 

 مجٝعال َِٚٓٗ َٔ شنط امس٘ يف ٖصٙ اٯ١ٜ.
دنيا٤ت اٯٜني١ بًؿنيظ اٱٜتنيا٤ ؾُٝنيا خينيل َٛغني٢ ٚعٝػني٢         ايػابع عؿنيط:  

قني٢ً اهلل  ل اينيٓيب قُنيسال   عًُٝٗا ايػ٬ّ، بُٝٓا شنطت َاز٠ اْعٍ ؾُٝا خي
 ٚابطاِٖٝ، ٚؾٝ٘ ٚدٗإ: عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

اؼاز املع٢ٓ ٚإ تبأٜ ايًؿظ ٭ٕ َا ىٚتٞ َٛغني٢ ٚعٝػني٢ امننيا    ا٭ٍٚ: 
 ٖٛ اْعاٍ.

يؿنينيظ اٱٜتنينيا٤ ٜؿٝنينيس َعٓنيني٢ ىعنينيِ َنينئ ايتٓعٜنينيٌ، ؾٝؿنينيٌُ اٯٜنينيات    ايجنينياْٞ: 
إٓ ٚاملعذعات اييت دا٤ بٗا َٛغني٢ ٚعٝػني٢ باعتبنياض اْٗنيا َنيصنٛض٠ يف ايكنيط      

 نعكا َٛغ٢، ٚاسٝا٤ عٝػ٢ يًُٛت٢ ٚابطا٥٘ يٮنُ٘ ٚا٭بطم.
ٚا٭قض ٖٛ ايجاْٞ ٚؾٝ٘ اعذاظ قطآْٞ، ٚز٫ي١ عًني٢ سنيطم املػنيًُ     
ع٢ً اٱميإ باٯٜات ٚاي اٖ  اييت ت٪نس قسم ايٓب٠ٛ ٖٚٛ عٓٛإ يٲيتكا٤ 
َع ىٌٖ ايهتا  ؾُٝا خيل َا دا٤ بِٗ اْبٝا٩ِٖ، ٚسذ١ عًِٝٗ يف تٛيِٝٗ 

َع هٗٛض اٯٜات اييت ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضِٖ عٔ ْب٠ٛ قُس ٚازبا
 دا٤ بٗا َٔ عٓس اهلل، ٚاقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايٓاؽ بًعّٚ اٱقطاض بٓبٛت٘.

: ف٤ٞ يؿظ ايٓبٝ  ع٢ً مٛ اٱط٬م ٭ٕ ا٭يـ ٚاي٬ّ ؾٝ٘ ايجأَ عؿط
ُ  تؿٝس اٱغتػطام ٚايعُّٛ، ٖٚصا ايتػًِٝ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً ى١ًٖٝ املػً

ـ٬ؾ١ ا٭ضض، ٚتجبٝتِٗ يًشكا٥ل ايعكا٥س١ٜ اييت جيب إ تهٕٛ َعًُال َٔ 
َعامل اؿٝا٠ ع٢ً ا٭ضض، ٭ٕ اٱخباض عٔ ايٓب٠ٛ ٚبعج١ ايٓبٝ  ٚسسٙ دع٤ 



                                                ص102ط                                             63زَعامل اٱميإ/ 

 ع١ً يططز ايؿٝطإ ٚسذب تأثريٙ ع٢ً ايٓؿٛؽ.
ٌٖٚ يف اٯ١ٜ تهطاض يصنط ابطاِٖٝ ٚامساعٌٝ ٚاغشام ٜٚعكٛ  بًشاه 

 ٛ اضز٠ يف ايٓبنيٝ  اّ ٫، اؾنينيٛا  ٖنيٛ ايجنينياْٞ، ؾكنيس دنينيا٤ شننينيط    ٫ّ اؾنيٓؼ اينيني
ا٭ْبٝنينيا٤ با٭مسنينيا٤ عًنيني٢ منينيٛ اـكنينيٛم ثنينيِ ٚضز يؿنينيظ ا٭غنينيباط َنينئ بنينيين    
اغطا٥ٌٝ، ثِ دا٤ ايعُّٛ يف يؿظ ايٓبٝ  يبٝإ عسّ ايتؿطٜ  مبنيا اْنيعٍ عًني٢    

 اٟ ْيب َٔ ا٭ْبٝا٤ ٜٚهٕٛ ع٢ً قػُ :
ٚتهٕٛ اٯ١ٜ َٔ ايتٛنٝس ع٢ً  َٔ شنط ىمس٘ يف اٯ١ٜ َٔ ا٭ْبٝا٤ ا٭ٍٚ:

 اٱميإ مبا اْعٍ عًٝ٘.
اينينيصٟ مل ٜنينيصنط ىمسنيني٘، ٚتهنينيُٓت اٯٜنيني١ ا٫خبنينياض عنينئ اٱمينينيإ  ايجنينياْٞ:

 بٓبٛت٘.
: اع٬ٕ عنيسّ ايتؿطٜنيل بني  ا٭ْبٝنيا٤ يف اٱمينيإ ٚايتكنيسٜل       ايتاغع عؿط

بٓبٛتِٗ، ٖٚصا اٱميإ ٫ ٜتعاضض َع ايتبأٜ يف ايطتب١ ب  ايٓيب ٚايطغٍٛ، 
نٌ ضغٍٛ ٖٛ ْيب، ٚاٱميإ ٜأتٞ ع٢ً ا٭ز٢ْ يٝؿٌُ ا٭ع٢ً ؾًِ تكٌ  ٭ٕ

اٯ١ٜ، )ٚايطغٌ( بٌ قايت )ٚايٓبٕٝٛ( يٝؿٌُ ا٭ْبٝنيا٤ ٚايطغنيٌ، َنئ شننيط     
 امس٘ يف ايكطإٓ َٚٔ مل ٜصنط امس٘.

: اختتاّ اٯ١ٜ بايتػًِٝ ٚاٱْكٝاز هلل تعاىل، يتٛنٝس عسّ ايػًٛ ايعؿطٕٚ
خباض بإ اٱميإ بايتٓعٌٜ ؾنيطع اٱقنيطاض بايطبٛبٝني١    اٚ اٱؾتتإ با٭ْبٝا٤، ٚيٲ

هلل، ؾُٔ ٜتٓعٍ عًٝ٘ ايٛسٞ ٫بس اْ٘ قتاز اىل ايؿٝ  اٱهلٞ ٚيبٝإ سكٝك١ 
 ٖٚٞ إ َا عٓس ا٭ْبٝا٤ َٔ املعذعات ؾٝ  ٚضمح١ َٓ٘ تعاىل.

 يكس دا٤ اٱميإ َتعسزال ٖٚٛ ع٢ً قػُ : 
 َٚايهال ٚضاظقال.اهلال ٚضبال  عع ٚدٌ: اٱميإ باهلل ا٭ٍٚ
: اٱميإ بايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ، اش إ اٱميإ بايتٓعٌٜ ٜسٍ بايس٫٫ت ايجاْٞ

ايج٬خ املطابك١ٝ ٚايتهني١ُٝٓ ٚاٱيتعاَٝني١ عًني٢ اٱمينيإ بٓبني٠ٛ َنئ ْنيعٍ عًٝني٘         
 ايهتا ، ٖٚصا ايكػِ ع٢ً ٚدٛٙ: 

 : اٱميإ ٚايتكسٜل بايكطإٓ.ا٭ٍٚ
 ْعيت ع٢ً ابطاِٖٝ.: ايتكسٜل بايٛسٞ ٚايكشـ اييت اايجاْٞ

 : اٱميإ بايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ ع٢ً امساعٌٝ.ايجايح
 : ايتكسٜل مبا اْعٍ ع٢ً امساعٌٝ.ايطابع
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 : اٱقطاض مبا اْعٍ ع٢ً اغشام ٖٚٛ ىخٛ امساعٌٝ ٭بٝ٘.اـاَؼ
عًٝني٘  اٱميإ مبا اْعٍ ع٢ً ٜعكٛ  ٖٚنيٛ اغنيطا٥ٌٝ، ٚاغنيشل    ايػازؽ: 

 ىبٛٙ. ايػ٬ّ
 ع٢ً ا٭غباط، ٖٚصا ايٛد٘ حيتٌُ ىَطٜٔ:اٱميإ مبا اْعٍ ايػابع: 

َهاَ  ايتٓعٌٜ َتعسز٠ بعسز ا٭غباط ايصٜٔ اْعٍ عًِٝٗ ايٛسٞ  ى٫ٚل:
 ٚايهتا .
 ا٫ؼاز يف ايتٓعٌٜ ع٢ً ا٫غباط. ثاْٝال:

ٚايكنينينيشٝض ٖنينينيٛ ا٭ٍٚ، ؾهنينينيٌ غنينينيب  ٜٓنينينيعٍ عًٝنينيني٘ اينينينيٛسٞ عًنينيني٢ منينينيٛ 
 ا٫غتك٬ٍ.

، عًٝنيني٘ ايػنيني٬ّ ايتكنينيسٜل بنينيايتٛضا٠ اينينييت اْعينينيت عًنيني٢ َٛغنيني٢  ايجنينيأَ: 
 ٚاٱقطاض باٯٜات اييت اْعيت عًٝ٘.

اٱميإ باٱلٌٝ ايصٟ اْعٍ ع٢ً عٝػ٢ ٚاملعذعات اييت دا٤ت ايتاغع: 
 ع٢ً ٜسٜ٘ نإسٝا٤ املٛت٢ ٚابطا٤ ا٭نُ٘ ٚا٭بطم ٚآ١ٜ ايطري.

ختِ اٱميإ بايتٓعٌٜ باٱط٬م ٚاٱقنيطاض بهنيٌ َنيا اْنيعٍ عًني٢      ايعاؾط: 
غتجٓا٤، ٖٚصا ايعُنيّٛ ؾٝني٘ اعذنياظ ٜتذًني٢ بؿنيٍُٛ      ا٭ْبٝا٤ مجٝعال َٔ غري ا

مجٝنينيع ا٭ْبٝا٤ بايصننينيط غٛا٤ ايصٜٔ ٚضزت اغنينيُا٩ِٖ يف ايكطإٓ اٚ ايصٜٔ 
مل تطز امسا٩ِٖ ؾٝ٘، َٔ غري تؿطٜل بِٝٓٗ يف ىقٌ اٱميإ ٚاٱقطاض بٓعٍٚ 
ايٛسٞ ٚايهتا  عًٝ٘، ٌٖٚ نٌ ا٭ْبٝا٤ ايصٜٔ شنطٚا يف اٯ١ٜ اْعيت عًِٝٗ 

 زؾت  نايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٚايكطإٓ، اّ إ ايتٓعٌٜ َتبنيأٜ، َٚنيِٓٗ   نتب ب 
َٔ اْعيت عًٝ٘ قشـ َتعسز٠، ا٭ضدض ٖٛايجاْٞ، ؾايكنيسض املتنيٝكٔ ْنيعٍٚ    
اسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ٚبٝإ نطٜٚات اٱميإ ٚغٓٔ ايؿنيطا٥ع ايػنيُا١ٜٚ،   

 َٚا ٜهؿٞ ايٓاؽ يف ظَاِْٗ يف عبازاتِٗ َٚعا٬َتِٗ.
تٓعٌٜ َطًكال بنيايكطإٓ ؾٗنيٛ ايهتنيا  اؾنياَع يًنيٛسٞ      ٚتتذ٢ً َهاَ  اي

ٚايتٓعٌٜ، ٚيهٔ اٱميإ دا٤ بايتٓعٌٜ َطًكال يف ؾٗاز٠ ع٢ً ٚضاث١ املػًُ  
 يٮْبٝا٤ ٚاضتكا٥ِٗ يف َٝازٜٔ اؿه١ُ.

 إف ض ث اآليت
َنينئ َعنينياْٞ اٱمينينيإ ايكسغنيني١ٝ اْنيني٘ اضتبنينياط بنيني  ايعبنينيس ٚاـنينيايل، ٚاقنينيطاض  

ات ايباضٟ اؾُاي١ٝ ٚاؾ٬ي١ٝ، ٚىضاز اهلل بايعبٛز١ٜ بؿٛم ٚيص٠ ٚعؿل يكؿ
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يًكطإٓ إ ٜهٕٛ َظٗطال يتًو املعنياْٞ، ؾذنيا٤ت ٖنيصٙ اٯٜني١ يبٝنيإ       عع ٚدٌ
غطم املػًُ  يف ْٛض د٬ٍ اهلل، ٚؾطاضِٖ َٔ اٌٖ اؾشٛز ٚايتٛيٞ، ؾاشا 

ْٚكنيطت٘،  ق٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ    تٛىل ؾطٜل َٔ ايٓاؽ عٔ ْب٠ٛ قُس 
س ؾطاض املػًُ  َٔ اٌٖ ايتٛيٞ، ٚيهٔ ٖصا ايؿطاض يٝؼ تأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ يت٪ن

غًبٝال بٌ ٜتهُٔ اؿذ١ ٚايبٝإ ٚيػ١ اٱستذاز، ٚتٛنٝس اٱقطاض بايطبٛب١ٝ 
هلل تعاىل، ٚقطْت اٯ١ٜ ب  اٱميإ باهلل ٚاٱمينيإ بايتٓعٜنيٌ، يف ز٫يني١ عًني٢     

      ٚ شننيط  َٛنٛع١ٝ ايتٓعٌٜ ٚاْني٘ َكسَني١ ٚعنيٕٛ يٲقنيطاض بايطبٛبٝني١ هلل تعنياىل، 
، ٚغٝاس١ يف عع ٚدٌا٭ْبٝا٤ با٭مسا٤ دصب١ ملكاَات ايكط  اىل يطـ اهلل 

 عامل ايٓب٠ٛ.
باع٬ٕ اٱميإ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚا٭َط اٱهلٞ اىل ايٓيب قُس 

بنياهلل ٚبايتٓعٜنينيٌ عًني٢ يػنينياْ٘ ْٚٝابنيني١ عنئ املػنينيًُ  زيٝنينيٌ عًني٢ عنينيسّ ٚدنينيٛز     
ّٜٛ ايكٝاَني١، ٚاتبنياعِٗ املطًنيل    اخت٬ف ب  املػًُ  يف با  ايعكا٥س ٚاىل 

ٚؾنياٖس عًني٢ سؿنيظ اينيٓيب يٲَاْني١       ،ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِيًٓيب قُس 
ٚقٝاَ٘ بايتبًٝؼ ع٢ً ايٛدني٘ ا٭سػنئ، ٚانطاَني٘ يٮْبٝنيا٤ ايػنيابك  ٚاقنيطاضٙ       
بٓبٛتِٗ، ٖٚصا اٱقطاض اضتباط ب  عامل ايؿٗاز٠ ٚعامل ايػٝب، ٚتأنٝس بإ 

ٚسنينيٞ ٚتٓعٜنينيٌ، قنيني٢ً اهلل عًٝنيني٘ ٚآينيني٘ ٚغنينيًِ اينينيصٟ ٜنينيأتٞ اىل اينينيٓيب قُنينيس 
ٚػًٝنينيات تبعنينيح ايبٗذنيني١ ٚايػبطنيني١ يف ايٓؿنينيٛؽ ٚتنينيسعٖٛا يًػنينيٝاس١ يف عنينيامل  

 املًهٛت بت٠ٚ٬ آٜات ايكطإٓ ٚايتسبط يف َعاْٝٗا.
ا٭ْبٝنيا٤ باٱقنيطؿا٤ َنيع اننيطاَِٗ ٚشضٜنياتِٗ،       عع ٚدٌ اهلليكس خل 

 ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ َته١ُٓ اٱنطاّ املطنب َٔ ٚدٛٙ: 
 انطاّ ا٭ْبٝا٤ باقطاض املػًُ  بٓبٛاتِٗ.ٍ: ا٭ٚ

عسّ ايتؿطٜل بِٝٓٗ ٭ٕ ؾطف ايٓب٠ٛ ٜتػؿاِٖ ع٢ً مٛ ايعُّٛ ايجاْٞ: 
اينيٛسٞ ٚايتٓعٜنيٌ، ٚدنيا٤ امينيإ      اهللاٱغتػطاقٞ، ؾًٝؼ َٔ ْيب ا٫ ٚضظق٘ 

املػنينيًُ  بٓبنينيٛتِٗ ؾنينيٗاز٠ عًنيني٢ اقنينيطؿا٥ِٗ، ٚزينيني٬ٝل عًنيني٢ إ َهنينياَ         
 ٓاؽ هلِ، ٖٚصا اٱنطاّ ؾٝ٘ ٚدٛٙ: اٱقطؿا٤ تتهُٔ انطاّ اي

 طاع١ املػًُ  يٮٚاَط اٱهل١ٝ يف ايتكسٜل با٭ْبٝا٤.ا٭ٍٚ: 
 .اهللَبازض٠ املػًُ  ٱنطاّ َٔ اقطؿاٙ ايجاْٞ: 

٫بنيس   اهللتطؾض اغبا  اٱنطاّ قٗطال ٚاْطباقال، ؾُنئ اقنيطؿاٙ   ايجايح: 
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    ً ُ  يف ننيٌ  ٚإ ٜهطَ٘ ايٓاؽ، ٚتتذ٢ً َكازٜل ٖنيصا اٱننيطاّ عًني٢ املػني
ظَإ، َٚٔ َٓاؾع اٱقطؿا٤ قانا٠ ايٓاؽ يٮْبٝا٤ يف طاعتِٗ هلل ٚاْكٝازِٖ 
٭ٚاَطٙ، ٚيهٔ ىٌٖ اؾشٛز ٚايه٬ي١ اضازٚا قنيس ايٓنياؽ ٚقنيطؾِٗ عنئ     
ٖنينيصٙ احملاننينيا٠ ؾذنينيا٤ت ٖنينيصٙ اٯٜنيني١ يتدنيني  عنينئ ثبنينيات املػنينيًُ  عًنيني٢ اٱمينينيإ 

 بايٓبٛات.
ٌ  ٚقسَت اٯ١ٜ اٱميإ باهلل  ٚ   عنيع ٚدني دنيٛٙ اٱعذنياظ ؾٝٗنيا،    ٖٚنيٛ َنئ 

عع ٱضاز٠ َٓع اٱؾتنينيتإ ٚايػًنينيٛ با٭ْبٝا٤، ٚ٭ٕ ا٭قنينيٌ ٖنينيٛ اٱمينيإ باهلل 
، ٚؾٝ٘ ضمح١ مبٔ تٛىل ٚىزبط، بإ ًٜتكٞ َع املػًُ  به١ًُ ايتٛسٝس ٚدٌ

ِ     ٫ٚ ٜسؾع٘ ايتنيٛيٞ عنئ ْكنيط٠ اينيٓيب      اىل  قُنيس قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيً
َطًٛ  بصات٘ ٖٚٛ ىِٖ نطٚض٠ يف  عع ٚدٌايؿطى ٚايهؿط، ٚاٱميإ باهلل 

 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاؿٝا٠، نُا إ اٱميإ بايٓب٠ٛ ْٚكط٠ ايٓيب 
ؾطع اٱميإ باهلل ٭ٕ َٔ خكا٥ل اٱقطاض بايٛسسا١ْٝ ايتػًِٝ مبنيا دنيا٤ بني٘    

َٚؿاِٖٝ اٱغ٬ّ  عع ٚدٌ، ٖٚٛ دع٤ َٔ اٱْكٝاز هلل اهللا٭ْبٝا٤ َٔ عٓس 
 ص.ًََٔذُْٓ ٌَوُ ُِغٌٍَُِّْْاٯ١ٜ بكٛي٘ تعاىل ط يصا اختُُت

ص َٔ عامل ا٭َط ٖٚٛ ىعظنيِ ايعنيٛامل ايطبٛبٝني١،    لًُْٚدا٤ قٛي٘ تعاىل ط
ِ ٖٚنيٛ ؾنينيٗٛز نًنيني٘، ٚؾٝني٘ تؿنينيطٜـ يًنينيٓيب     قُنينيس قني٢ً اهلل عًٝنيني٘ ٚآينيني٘ ٚغنينيً

 ٚاملػًُ ، ٖٚصا ايتؿطٜـ سح يًٓاؽ ع٢ً ايًشٛم باملػًُ .

 ل ًىى لمسين اإلصطف ء
ع٢ً ايٓاؽ بكإْٛ اٱقطؿا٤، ٚادتبا٤ ْؿط َِٓٗ  عع ٚدٌاهلل  يكس ىْعِ

يٝهْٛٛا اْبٝا٤ ٚى١ُ٥ ٚقاز٠ يف غبٌ اـري، ٚتتذ٢ً يف اٱقطؿا٤ آٜات خاق١ 
يف اق٬ح ايٓاؽ ٚاضتكا٥ِٗ يف غًِ املعاضف ٖٚٛ ٚغ١ًٝ َباضن١ يجبات زٜٔ 
اهلل يف ا٭ضض، ٚبنينيطظر زٕٚ غًبنيني١ ايهؿنينيط ٚايهنيني٬ي١، َٚنينياْع َنينئ تعطٝنينيٌ   

٭سهاّ ايؿطع١ٝ اٚ ْػٝإ ايٓاؽ ملهاَ  ايتٛسٝس ٚقس تكسّ بٝنيإ قنيإْٛ   ا
اٱقطؿا٤، ٚىزيت٘ هاٖط٠ بايٓل ايكطآْنيٞ َٚبٝٓني١ بايػني١ٓ ايٓبٜٛني١ ايؿنيطٜؿ١،      
ٜعهسٖا ايتأضٜذ ٚايٛقا٥ع ٚاؿٛازخ َٚا دا٤ت ب٘ ا٭ٜاّ َٔ ايؿطف ٚايعع 

تِٗ يًُكنينينيطؿ  ٚىثنينينيطِٖ يف تجبٝنينينيت ا٭ْظُنينيني١ ايعاَنينيني١ يًٓنينينياؽ يف فتُعنينينيا    
 َٚعاٜؿِٗ، ٚاٱقطؿا٤ بًشاه ايتعاقب ٚايتٛاضخ ٚايتٛايٞ ع٢ً قػُ : 
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َا ٜهنيٕٛ عًني٢ ؾنيرت٠ َٚنيس٠ بني  اقنيطؿا٥  نُنيا يف قٛيني٘ تعنياىل          ا٭ٍٚ: 
، ٚبُٝٓٗنيا ٦َنيات َنئ ايػنيٓ ، ٚشننيط إ      (1) صاَِّْ اٌٍَّوَ اصْفَفََ آدَََ ًٌَُٔدًاط

ٮبني٠ٛ ايعاَني١ يف   ْٛسال ٖنيٛ ابنيٛ ايبؿنيط ايجنياْٞ ممنيا ٜنيسٍ عًني٢ ٚدنيٛز اعتبنياض ي         
اٱقنينيطؿا٤، يٝهنينيٕٛ ا٭قنينيٌ يف اؿٝنينيا٠ اٱْػنينيا١ْٝ ٖنينيٛ اٱغنيني٬ّ ٚاٱقنينيطؿا٤  
ٚايٓب٠ٛ ع٢ً مٛ اٱدتُاع ٚايتعسز باٱناؾ١ اىل َا يف ػسٜنيس ا٭بني٠ٛ عًني٢    

 َباز٨ اٱميإ َٔ اٱق٬ح ٚايطىؾ١.
ايتعاقب يف اٱقطؿا٤، بإ ٜٓنياٍ اٱبنئ َطتبني١ اٱقنيطؿا٤ اينييت      ايجاْٞ: 
 بٝ٘، ٖٚصا ايٌٓٝ ؾٝ٘ ٚدٛٙ: ناْت عٓس ا
 ايتٛاضخ، ؾاٱبٔ ٜطخ اٱقطؿا٤ َٔ ابٝ٘ نرتن١.ا٭ٍٚ: 
 امل٬ظ١َ ب  اٱقطؿا٤ ٚايٓب٠ٛ.ايجاْٞ: 

اٱقطؿا٤ ؾطع ايٓب٠ٛ، ؾُت٢ َا بعح اهلل ْبٝال ؾإ اٱقطؿا٤ ؾطع ايجايح: 
 ٫سل ٚتابع يًٓب٠ٛ.

ايٓبني٠ٛ ٜنيطخ   ٚضاث١ اٱقطؿا٤ ًَشل بٛضاث١ ايٓبني٠ٛ، ؾُنئ ٜنيطخ    ايطابع: 
 اٱقطؿا٤.

اٱختٝاض يًٓب٠ٛ ٖٛ اقطؿا٤، ؾايٛضاث١ اعِ َٔ ايٓب٠ٛ ٚإ اتؿل اـاَؼ: 
ٚدٛز ايٓبني٠ٛ عٓنيس ا٭  ٚاٱبنئ نُنيا يف ابنيطاِٖٝ ٚامساعٝنيٌ، اٚ يف ا٭        
ٚاٱبٔ ٚاؿؿٝس املتهطض نُا يف ابطاِٖٝ ٚاغنيشل ٜٚعكنيٛ  ٜٚٛغنيـ، ٚقنيس     

ا ٚضز يف ايتٓعٜنينيٌ دنينيا٤ت اٯٜنينيات يف غنيني٪اٍ ظنطٜنينيا بطًنينيب ٚينينيس ٜطثنيني٘ نُنيني    
 .(2)صَّشِشُنِِ ًََّشِزُ ِِْٓ آيِ ََّْمٌُبَط

اَا ايجاْٞ ٚايجايح ؾاْ٘ ٫ ٬َظ١َ ب  اٱقطؿا٤ ٚايٓب٠ٛ، ٚايٓػب١ بُٝٓٗا 
عُّٛ ٚخكٛم َطًل، ؾهٌ ْيب ٖٛ َكطؿ٢، ٚيٝؼ ننيٌ َكنيطؿ٢ ٖنيٛ    
ْنينييب، ؾُنينيطِٜ َنينيج٬ل َنينئ املكنينيطؿ  ٚيهٓٗنينيا يٝػنينيت ْبٝنيني١، ٚاَنينيا اـنينياَؼ ؾنينيإ 

يًٓب٠ٛ اقطؿا٤ ٚادتبا٤ ٚاختٝاض يتًكٞ ايٛسٞ، َٚكاّ ايٓب٠ٛ اعظِ اٱختٝاض 
 ضتب١ َٔ اٱقطؿا٤ يصا ىختل ا٭ْبٝا٤ مبطتب١ غا١َٝ مل ًٜٓٗا ىسس غريِٖ.

تط٣ ىُٜٗنيا ىؾهنيٌ يًٓنياؽ َنئ قػنيُٞ اٱقنيطؿا٤ املتعاقنيب ٚاملتنيٛايٞ،         

                                                 

 .33غٛض٠ آٍ عُطإ  (1) 
 .6غٛض٠ َطِٜ  (2) 
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اؾٛا  ن٬ُٖا سػٔ، ٚننيٌ ٚاسنيس َُٓٗنيا يف ىٚاْني٘ ٖنيٛ ا٭ؾهنيٌ، ٚتًنيو        
ًػؿ١ عامل املًهنيٛت ؾُنيا خيتنياضٙ اهلل يًٓنياؽ ٖنيٛ ا٭سػنئ ٚا٭مت       قطا٠٤ يف ؾ

ٚا٭نُنيٌ، ٚإ ننيإ ايظنياٖط ٜنيسٍ عًني٢ ىؾهني١ًٝ ايكػنيِ ايجنياْٞ ملنيا ؾٝني٘ َنينئ           
ٜعًِ باملكاحل ٚاملؿاغس ٚتعًل  عع ٚدٌايتٛايٞ ٚاتكاٍ اٱقطؿا٤، ٚاهلل 

 ا٭سهاّ بُٗا، ٚا٭قٌ ٖٛ ايرتدٝض يهٌ قػِ عػب اٚاْ٘.
ميإ مبا اْعٍ قبً٘ عًني٢ ا٭ْبٝنيا٤ ٜٓؿنيٞ اغنيبا  ايػًنيٛ      إ اع٬ٕ ايٓيب اٱ

 بؿدك٘ ايهطِٜ َٔ ٚدٛٙ: 
 اْ٘ َ٪َٔ بايتٓعٌٜ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ اٯخطٜٔ.ا٭ٍٚ: 
ايتكا٤ ا٭ْبٝا٤ بايتٓعٌٜ َٚا ٜعٓٝ٘ َٔ اؿاد١ اىل اهلل تعاىل، ٌْٚٝ ايجاْٞ: 

 َطاتب ايطؾع١ ٚايهُا٫ت اٱْػا١ْٝ بايتٓعٌٜ.
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٱميإ بايتٓعٌٜ اؾاَع١ يًٓيب قُس اؼاز قؿ١ اايجايح: 
قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ     ٚاملػًُ ، ؾهُا نإ ايٓيب قُنيس  ٚآي٘ ٚغًِ 

ٜكـ َع املػًُ  ب  ٜسٟ اهلل  ؼ َطات يف ايّٝٛ ؾاْ٘ إَاَِٗ يف اٱميإ 
 مبا اْعٍ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابك .

قني٢ً اهلل عًٝني٘   ٚقنيـ قُنيس   ٚتب  اٯ١ٜ املع٢ٓ ا٭عِ يكٛي٘ تعنياىل يف  
 .(1)صُِصَذِّلًَا ٌَِّا تََْْٓ َّذَّْوِ ِِْٓ اٌْىِرَابِطٚآي٘ ٚغًِ 

قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘    ٫ٚ ٜٓشكط ايتكنيسٜل ٖٓنيا بؿنيدل اينيٓيب قُنيس      
بٌ ٜؿٌُ ىَت٘، ؾاْٗا تكسم بايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ يتهٕٛ سطظال ٚغًِ 

ميإ، ٖٚصا ا٭َط عٓٛإ يًتٓعٌٜ، ٚٚاق١ٝ يًٓب٠ٛ ٚتتكس٣ يًصٜٔ ٜبعهٕٛ اٱ
ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابك ، ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ تؿهٌٝ انايف يًٓيب قُس 

ؾشُٝٓا ٜكسم ايٓيب بايتٓعٌٜ تكسم َع٘ ىَت٘ ٚتتبعني٘ عًني٢ ْٗذني٘ اىل ٜنيّٛ     
ايكٝا١َ، ؾًِ ٜهٔ س٬ٍ قُس ٚسطاَ٘ ٚسسُٖا باقٝ  اىل ّٜٛ ايكٝا١َ بنيٌ  

بايتٓعٌٜ ٚايٓبٛات ايػابك١ باِم يف ٚغًِ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ تكسٜل قُس 
ق٢ً ا٭ضض اىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚملا دا٤ قبٌ ث٬خ آٜات ٚقـ ايٓيب قُس 

باْ٘ َكسم ملا َع اٌٖ ايهتا  ٚزعٛتِٗ اىل اٱميإ ب٘ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

                                                 

 .48غٛض٠ املا٥س٠  (1) 
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 .(1) صٌَرُئِِْنَُّٓ تِوِ ًٌََرَنْصُشَُّٔوُْٚكطت٘ قاٍ تعاىل ط
قسم اْطبام قؿ١ اٱميإ بايتٓعٌٜ عًني٢ اينيٓيب    دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتب 

ٚاْ٘ ٖٛ ايٓيب املٛعٛز ٚاملبؿنيط بني٘ يف آخنيط    ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قُس 
ايعَإ، ؾع٢ً اٖنيٌ ايهتنيا  ٚايٓنياؽ ايكٝنياّ مبنيا عًنيِٝٗ َنئ اٱمينيإ بٓبٛتني٘          

 ْٚكطت٘ ٚاعاْت٘.
ٚدا٤ت خاع١ اٯٜني١ يتنيسٍ عًني٢ لنيا٠ املػنيًُ  َنئ ايهني٬ي١ ٚىغنيبا          

ًه١، ٚا٫خباض بإ اٱغ٬ّ بطظر زٕٚ اـػاض٠ يف ايٓؿأت ، ٚاٯٜني١ يف  اهل
 َؿَٗٛٗا تطغٝب باٱغ٬ّ ٚؼصٜط َٔ اؾشٛز ٚايهؿط.

 ل ًىى هٌ فع اإلصطف ء 
مما ؾطف اهلل ب٘ اٱْػإ قإْٛ اٱقطؿا٤ ٖٚٛ ْع١ُ اناؾ١ٝ غنيري ْعُني١   

اع ٫ ٜعين ايٓب٠ٛ ٚإ ادتُعتا يف ىؾدام ايطغٌ ٚا٭ْبٝا٤، ٖٚصا اٱدتُ
اْسناى اسساُٖا با٭خط٣، ٚإ اٱقطؿا٤ ىَط تابع ًَٚشل بايٓب٠ٛ، بٌ ٖٛ 
قإْٛ ي٘ اسهاَ٘ ٚقٛاعسٙ، ٚضمح١ مل تًٓٗا اـ٥٬ل بنيٌ اخنيتل اٱْػنيإ    

 بايؿٛظ بٗا.
ٚاختًنينيـ عًُنينيا٤ ايهنيني٬ّ يف ىؾهنيني١ًٝ ا٭ْبٝنينيا٤ اّ امل٥٬هنيني١، ٚاٱقنينيطؿا٤  

َٔ اٱقطؿا٤ ٖٛ اٱختٝاض َٛنٛع يًتؿهٌٝ، خكٛقال ٚإ ايكسض املتٝكٔ 
ٚاٱدتبا٤ َٔ ب  ايٓاؽ نُا يف اختٝاض ايٓيب يًطغاي١، ٚإ دا٤ اٱقطؿا٤ 

 صًٌََمَذْ اصْنفَفَْْنَاهُ فِنِ اٌنذَُّْْٔا   َطًكال بايٓػب١ يًٓيب نُا يف ابطاِٖٝ قاٍ تعاىل ط
ٚٚضز إقنينيطؿا٤ امل٥٬هنيني١ َكٝنينيسال غكنينيٛم ايطغنينياي١ ٚايٓنينيعٍٚ بنينيايٛسٞ   ،(2)

ِ ِِْٓ اٌَّْالَئِىَحِ سُعُالً ًَِِْٓ اٌنَّاطِتعاىل طيٮْبٝا٤، قاٍ  ٚيهٓ٘  (3)صاٌٍَّوُ َّصْفَفِ
 ٫ ٜٓؿٞ َهاَ  اخط٣ ي٬قطؿا٤.

ٌ  يكس ىضاز اهلل  يًٓنياؽ اهلساٜني١ ٚايطؾنياز، ٚدعنيٌ اٱقنيطؿا٤       عنيع ٚدني
ٚغ١ًٝ مسا١ٜٚ َباضنني١ ٱعنياْتِٗ ٚتكنيطٜبِٗ َنئ غنيبٌ ايطاعني١، ؾٗنيٛ يطنيـ         

 ٚدٛٙ:  ٚؾهٌ اهلٞ، َٚٔ د١ٗ ا٭ثط ؾٝ٘
                                                 

 .81غٛض٠ آٍ عُطإ  (1) 
 .130غٛض٠ ايبكط٠  (2) 
 .75غٛض٠ اؿر  (3) 
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 امكاض اثطٙ باملكطؿ٢ ْؿػ٘ َٔ ا٭ْبٝا٤ ٚغريِٖ.ا٭ٍٚ: 
 مشٍٛ ايٓؿع ٭ٌٖ املكطؿ٢ َٚٔ ٖٛ يف زٜٚطت٘.ايجاْٞ: 

 مشٍٛ َٓاؾع اٱقطؿا٤ ٭تباع املكطؿ٢.ايجايح: 
 تؿؿٞ بطنات اٱقطؿا٤ ٭ٌٖ ظَإ املكطؿ٢.ايطابع: 

 عُّٛ ْؿع اٱقطؿا٤، ؾٝتػؿ٢ ايٓاؽ مجٝعال.اـاَؼ: 
ض ٖٛ ا٭خري، ؾ٬ تٓشكط َٓاؾع اٱقطؿا٤ بؿدل زٕٚ آخط، ٚايكشٝ

اٚ دٌٝ زٕٚ غريٙ َٔ ا٭َِ بٌ ٖٞ ؾا١ًَ يًٓاؽ مجٝعال، ٖٚصا ايؿنيٍُٛ  
 ٜتكٛض ع٢ً ٚدٗ : 

 مشٍٛ َٓاؾع ىقٌ َٚٛنٛع اٱقطؿا٤ ايٓاؽ مجٝعال.ا٭ٍٚ: 
 تػؿٞ بطنات ٚاؾانات اٱقطؿا٤ ايؿدكٞ يًٓاؽ مجٝعال.ايجاْٞ: 

ٜٓتؿع َٓ٘ ايٓاؽ،  عًٝ٘ ايػ٬ّايٛدٗ ، ٚاقطؿا٤ آزّ ٫ٚ تعاضض ب  
ٚنصا اقنيطؿا٤ ْنيٛح ٜٓتؿنيع َٓني٘ ايٓنياؽ نًنيِٗ، ٖٚهنيصا يف اقنيطؿا٤ ا٭ْبٝنيا٤          
اٯخطٜٔ ٚغنيري ا٭ْبٝنيا٤، نُنيا يف اقنيطؿا٤ َنيطِٜ عًٝٗنيا ايػني٬ّ ؾاْٗنيا قنيس٠ٚ          
ٚاغ٠ٛ يًٓػا٤ يف ايتك٣ٛ ٚاٱْكطاع اىل اهلل، ٚسؿظ ايؿطز، ٚقٝا١ْ ايٓؿؼ 

 ا٭١ًٖٝ يًٛيس ايكاحل.ٚايعطض، ٚ
ٖٚصا ايعُنيّٛ يف َٓنياؾع اٱقنيطؿا٤ ضمحني١ اننياؾ١ٝ، ٚزيٝنيٌ عًني٢ غنيع١         
ؾهٌ اهلل تعاىل، ٚبطظر زٕٚ اؿػس ٚا٭غني٢ عًني٢ َنيا ؾنيات اٱْػنيإ َنئ       
اٱقطؿا٤، ٭ٕ آثاض ٚبطنات اٱقطؿا٤ َكاسب١ يٲْػإ ٖٚٞ عٕٛ َٚسز 

 ي٘.

 ل ًىى الٌفع األخروي لإلصطف ء
ات اؿٝنيا٠ اينيسْٝا َٚعاملٗنيا اينييت تبعنيح اغنيبا        ٜعت  اٱقنيطؿا٤ َنئ آٜني   

ايك٬ح ٚايؿ٬ح ب  ايٓاؽ، ٚته٤ٞ زضٚ  ايتك٣ٛ هلنيِ، ٖٚنيٌ تٓشكنيط    
َٓاؾع اٱقطؿا٤ باؿٝا٠ ايسْٝا اّ اْٗا تؿٌُ اٯخط٠، اؾٛا  ٖنيٛ ا٭خنيري،   

 َٔ ٚدٛٙ: 
ٜعطٞ بنيا٭ٚؾ٢ ٚا٭مت، ٚا٭ٚؾني٢ ىعنيِ َنئ ىٕ      عع ٚدٌإ اهلل ا٭ٍٚ: 

 يسْٝا.ٜٓشكط باؿٝا٠ ا
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تطؾنيض اٱقنيطؿا٤ عًني٢ عنيامل اؿػنيا  باعتبنياضٙ دنيعا٤ يٛاقنينيع        ايجنياْٞ:  
 ا٭عُاٍ يف اؿٝا٠ ايسْٝا.

 اؾانات اٱقطؿا٤ عا١َ ٚؾا١ًَ يًٓؿأت .ايجايح: 
يف عُّٛ ايٓؿع َٔ اٱقطؿا٤ سذ١ يًُ٪َٔ، َٚٔ ىقط بايٓب٠ٛ، ايطابع: 

 ٚجيشس. ٚتعاٖس قٛاعس اٱقطؿا٤ ْٚكط ا٭ْبٝا٤، ٚسذ١ ع٢ً ايصٟ ٜتٛىل
ٚيهنينئ اٱْتؿنينياع َٓنيني٘ ٜنينيّٛ ايكٝاَنيني١ خيتًنينيـ يف َاٖٝتنيني٘، ٚإ ننينيإ ؾنينيطع       
اٱقطؿا٤ يف ايسْٝا، ٜٚهٕٛ ايٓؿع َٓ٘ يف اٯخط٠ مبكنيساض اٱغنيتؿاز٠ َٓني٘ يف    
ايسْٝا َع ؾاضم نبري يف ايهِ ٚايهٝـ، ٖٚصا ايؿاضم َتعًل بؿهً٘ تعاىل يف 

طؿا٤ يف اينيسْٝا  َهاعؿ١ ا٭دط ٚايجنيٛا ، مبعٓني٢ إ ايعبنيس ٜٓتؿنيع َنئ اٱقني      
باٱٖتنينينيسا٤ اىل غنينينيٛا٤ ايػنينينيبٌٝ، ٚقاننينينيا٠ ٚاتبنينينياع املكنينينيطؿ  يف اقنينينيٛاهلِ     
ٚىعُاهلِ، ؾٝنيأتٞ ايجنيٛا  ا٭خنيطٟٚ عًني٢ عُنيٌ ايكنياؿات، ٚيهنئ ٖنيصا         
ايجٛا  يٝؼ بكسض اٱغتشكام بٌ ٖنيٛ َهنياعـ اننيعاؾال ننيجري٠ ؾهني٬ل َٓني٘       

 إ تعاىل يتتذ٢ً َٓاؾع ٫ ؼك٢ َٔ قإْٛ اٱقنيطؿا٤، َٚنئ ؾهنيً٘ تعنياىل    
اٱْتؿاع َنئ اٱقنيطؿا٤ َطننيب با٭خنيص ٚاٱقتبنياؽ َٓني٘ عًني٢ منيٛ ايتعنيسز          

 ٚاٱؼاز َٔ ٚدٛٙ: 
 اٱغتؿاز٠ َٔ اقطؿا٤ نٌ ْيب ع٢ً مٛ اٱغتك٬ٍ.ا٭ٍٚ: 
 اٱْتؿاع َٔ ادتبا٤ ا٭ْبٝا٤ ع٢ً مٛ ايعُّٛ اجملُٛعٞ.ايجاْٞ: 

ٝنيا٤  ا٭خنيص َنئ غنيري٠ ٚغنيٓٔ املكنيطؿ  ا٭خٝنياض َنئ غنيري ا٭ْب        ايجايح: 
نُطِٜ عًٝٗا ايػ٬ّ، ٚطايٛت ايصٟ ىختاضٙ اهلل ًَهال ع٢ً بين اغطا٥ٌٝ، 
ٚشنط اْ٘ اٍٚ ًَٛى بين اغطا٥ٌٝ ٚامس٘ عٓنيسِٖ ؾنيا٩ٍ، ثنيِ زاٚز ٚبعنيسٙ     

 غًُٝإ.
 ٚٚدٛٙ َٓاؾع اٱقطؿا٤ يف اٯخط٠ َتعسز٠ َٓٗا: 

ا٭ثنينيط ايعًُنينيٞ يٲقنينيطؿا٤ يف اجملتُعنينيات ٚايٓؿنينيٛؽ، ٚػًٝنيني٘ يف   ا٭ٍٚ: 
 ات قبػ١ ايك٬ح ٚايطؾاز.ا٭ؾعاٍ ش

ؾؿاع١ املكطؿ  يف اٯخط٠ ٱتباعِٗ ٚاْكاضِٖ ممٔ ٜنيأشٕ اهلل  ايجاْٞ: 
 هلِ بايؿؿاع١ هلِ.

ىدط اٱقتسا٤ باملكطؿ  ٚايتكسٜل مبا دا٤ٚا ب٘، َٚتابعتِٗ يف ايجايح: 
 .عع ٚدٌايسع٠ٛ اىل اهلل 
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ػ٦ٝات، َؿاِٖٝ اٱقطؿا٤ ٚاٱقطاض بايٓبٛات َٔ ادتٓا  ؾعٌ ايايطابع: 
ؾاٱقطؿا٤ ٚاق١ٝ عا١َ َٔ املعاقٞ تؿطم بطناتٗا ّٜٛ ايكٝا١َ باسرتاظ ىٌٖ 

 اٱميإ َٔ ايصْٛ .
 ل ًىى الصلت

ٌ  َٔ آٜات خًنيل اٱْػنيإ زٚاّ ايكني١ً بني  اهلل      ٚبني  ايعبنيس،    عنيع ٚدني
ؾًٝؼ َٔ اْكطاع هلصٙ ايك١ً َٓص خًل اهلل آزّ، ٚتًو ْعُني١ عظُٝني١ تنيب     

ٚسب٘ ي٘، ٚضمحت٘ تعاىل يف دصب٘ اىل َٛاطٔ  عظِٝ ؾهٌ اهلل ع٢ً اٱْػإ
اٱمينينيإ ٚايتكنيني٣ٛ، َٚنينئ اٯٜنينيات تعنينيسز َكنينيازٜل ايكنيني١ً ٚتبنينيأٜ َطاتبٗنينيا،   

ٚب  عبازٙ، ٚقشٝض  عع ٚدٌٚايتٓعٌٜ َٔ ىؾهٌ َكازٜل ايك١ً ب  اهلل 
إ اينينيٛسٞ ٜنينيأتٞ يٮْبٝنينيا٤، ٚامل٥٬هنيني١ ٫ ٜنينيطاِٖ ا٫ ايطغنينيٌ، ا٫ إ اسهنينياّ  

اؽ مجٝعال نٌ ٌٜٓٗ َٓٗا بكسض ظاز اٚ ْكل، ٚايك١ً ايتٓعٌٜ ٜٓتؿع َٓٗا ايٓ
 ع٢ً قػُ : 

َا ٜٓعٍ َٔ اهلل اىل ايعباز ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ َتعسز٠ َٓٗا َا ٖنيٛ  ا٭ٍٚ: 
ضٚساْٞ َٚٓٗا َا ٖٛ َازٟ، َٚٔ اغبا  اينيطظم ٚايطمحني١ اٱهلٝني١ ٚىٖنيِ     
َكازٜل ايك١ً ايػُا١ٜٚ ايهتا  ايٓاظٍ َٔ عٓس اهلل، ٚقس ػ٢ً يف ايكطإٓ 

 ابال داَعال يٮسهاّ ايؿطع١ٝ ٚىَٛض اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ.نت
َا ٜكنيعس َنئ اٱْػنيإ اىل ايػنيُا٤، ٜٚتُجنيٌ باينيسعا٤ ٚايعُنيٌ        ايجاْٞ: 

 ايكاحل ٚاتٝإ ايؿطا٥ .
ٚايجاْٞ ؾطع ا٭ٍٚ ٚتابع ي٘ ٚإ تبآٜت د١ٗ ايكسٚض، ٖٚٛ َٔ ًطات 

ٌ  َا ٜٓعٍ َٔ ايػُا٤، َٚٔ اٯٜات إ ايك١ً َع ايبنياضٟ   ٚينئ  مل  عنيع ٚدني
 .(1) صًٌََمَذْ ًَصٍَّْنَا ٌَيُُْ اٌْمٌَْيَ ٌٍََََّيُُْ َّرَزَوَّشًَُْتٓكطع، قاٍ تعاىل ط

ٚقإْٛ ايكني١ً ٜتػؿني٢ ايٓنياؽ مجٝعنيال مبنيا ؾنيِٝٗ ايهؿنياض ٚاينيصٜٔ تٛينيٛا          
ٚىزبطٚا عٔ ايٓب٠ٛ ْٚكهٛا ايعٗٛز، ٚخايؿٛا املٛاثٝنيل ٚدشنيسٚا باٯٜنيات،    

هلٞ ٚايهنيطّ، َٚٛننيٛع يًشذني١    ٚاتكاٍ ايك١ً َٓ٘ تعاىل غا١ٜ ايًطـ اٱ
ع٢ً ايٓاؽ، ٚيهٓ٘ يٝؼ سذ١ فطز٠ بصاتٗا بٌ ٖٛ ٚغني١ًٝ يًتٛبني١ ٚاٱْابني١    
ٚاهلسا١ٜ، ٚسح ع٢ً ايؿهط ي٘ تعاىل ع٢ً تٛايٞ ايٓعِ يصا ٜأتٞ ؾطط َٓٗا 
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هاٖطال تسضن٘ اؿٛاؽ ٫ٚ حيتاز يًشسؽ ٚاغتشهاض ايٛغنيا٥ ، ٚتؿنيطم   
 َٔ َػايو ايطاع١.تًو ايٓعِ ع٢ً ايٓؿؼ اٱْػا١ْٝ يتكطبٗا 

ٚاَا ق١ً ايعبس َع اهلل ؾٗٞ عٓٛإ يًؿهط ي٘ تعاىل ع٢ً عظنيِٝ اينيٓعِ   
ٚتٛايٞ اٱسػإ ٚاتكاٍ ايك١ً ٚعسّ اْكطاعٗا ٚإ ننيإ ايتبنيأٜ عظُٝنيال    
ب  ايكػِ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ َٔ ىقػاّ ايك١ً، ؾ٬ ٜهٕٛ ايكاعس َٓٗا بايٓػب١ 

 عع ٚدٌشط، َٚع ٖصا ؾإ اهلل يًٓاظٍ َٔ عٓس اهلل ا٫ نأقٌ َٔ قطط٠ يف ايب
ٜهاعـ ا٭دط ٚايجٛا ، يتهٕٛ ق١ً ايعبس شات اعتباض يف عامل اٯخط٠، 
ٚيٝتبا٢ٖ اٱْػإ ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً اـ٥٬ل بػبب ْعٍٚ ايؿٝ  ٚاي ن١ َٔ 

عًٝ٘، َٚٔ خكا٥ل ايكػِ ايٓاظٍ َنئ طنيطيف قنيإْٛ ايكني١ً      عع ٚدٌاهلل 
 ٚدٛٙ: 

ًَاِْْ ذََُذًُّا ك٘ ٚاؾطازٙ، قاٍ تعاىل طعسّ اَهإ اسكا٤ َكازٜا٭ٍٚ: 
 .(1) صََِّْٔحَ اٌٍَّوِ الَ ذُذْصٌُىَا

تٛايٞ ٚتعسز ا٭ؾطاز ايٓاظي١ غني٬ف ايكنياعس َنئ ايعبنيس، ؾنياشا      ايجاْٞ: 
ْظطت اىل اٚقات ايك٠٬ ٚدستٗا ٫ تأخص ا٫ دع٤ ٜػريال َٔ ايٓٗاض ٚاي١ًًٝ، 

 اَا ايٓعِ ايٓاظي١ ؾٗٞ َتك١ً زا١ُ٥.
 تأتٞ ايك١ً اٱهل١ٝ ابتسا٤ َٚٔ غري اغتشكام َٔ ايعبس.ايجايح: 
ايططف ايٓاظٍ ٖنيٛ ا٭عظنيِ ٚا٭ٖنيِ، ٚننيٌ ْعُني١ َٓني٘ َسضغني١        ايطابع: 

 عكا٥س١ٜ َػتك١ً.
٫ ؼذب َعك١ٝ ٚدشٛز ايعبس ايٓعِ ايٓاظي١، ٌٖٚ ت٪ثط ؾٝٗا اـاَؼ: 

 نُال ٚنٝؿال، مبع٢ٓ اْٗا تكٌ يف َكساضٖا، ٚتٓكل يف شاتٗا َٚٛنٛعٗا عٓنيس 
املعك١ٝ، اؾٛا : قس تٓكل يٝتسبط ايعبس يف شات٘ ٚؾعً٘ ٚاٱْاب١ اٚ يٲَتٓاع 

 عٔ املعاقٞ انططاضال عٓس تعصضٖا.
ٚقنينيس تنينيعزاز يًتنينيسبط اٚ اٱغنينيتسضاز ٚاقاَنيني١ اؿذنيني١، اٚ يًتٛبنيني١ ٚاٱْابنيني١  
ٚتًُؼ ٚدٛٙ ايؿنيهط ٚاٱعتبنياض، ٖٚنيصا َنئ اٯٜنيات يف اٱضاز٠ ايتهٜٛٓٝني١       

تٓاقهإ ططٜكال يٓتٝذ١ ٚاسس٠، ٖٚصٙ ايٓتٝذ١ شات ٚعامل اـًل، إ ٜهٕٛ امل
سػٔ شاتٞ ٚتتهُٔ ايؿهط هلل ٚايتٛب١ ٚاٱْابني١، ٚاغنيتسا١َ قنيإْٛ ايكني١ً     
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بططؾٗا ايكاعس َٔ ايٓاؽ بعس ايكطع باتكاٍ ٚزٚاّ ايططف ايٓاظٍ َٓٗا، 
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يت٪نس قإْٛ ايك١ً بططؾٝ٘ باٱخباض عنئ ايتٓعٜنيٌ ٚعنئ    

 اٱميإ.
 لصديك التٌسيل ل ًىى

 ع٢ً ايٓاؽ بايتٓعٌٜ، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:  عع ٚدٌيكس ىْعِ اهلل 
 ايٛسٞ َٔ عٓس اهلل.ا٭ٍٚ: 

ْنينيعٍٚ ايهتنينيا  ٖٚنينيٛ ىخنينيل َنينئ اينينيٛسٞ، ٚبُٝٓٗنينيا عُنينيّٛ         ايجنينياْٞ:  
 ٚخكٛم َطًل، ؾهٌ نتا  ٖٛ ٚسٞ، ٚيٝؼ نٌ ٚسٞ ٖٛ نتا .

 ايٓعِ ايٓاظي١ َٔ ايػُا٤.ايجايح: 
عًني٢ ايٓنياؽ ٚحيٝنيٞ بني٘      عع ٚدٌعِ ب٘ اهلل املا٤ ٚاملطط ايصٟ ٜٓايطابع: 

 ا٭ضض.
ْعٍٚ امل٥٬ه١ اىل ا٭ضض َطغنيً  بٛها٥ـ خاق١، ٚاملطاز اـاَؼ: 

َٔ ايتٓعٌٜ يف اٱقط٬ح ٖٛ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ يتعًك٘ باٯٜات ٚاٱخباض اٱهلٞ 
َٚٛنٛع٘ ا٭ْبٝا٤ ؾ٬ ٜٓعٍ ايٛسٞ ٚايهتا  ا٫ ع٢ً ْيب اٚ ْنييب ضغنيٍٛ،   

ٝا٤ َٓعي١ خاق١ يف ايعًٛ ٚايطؾع١ ٚايؿطف، ٚٚدب عًني٢  يصا اغتشل ا٭ْب
ايٓنينياؽ طنينياعتِٗ ٚاٱْكٝنينياز هلنينيِ يف َطننينيا٠ اهلل، ٚاٱقنينيطاض بعظنينيِٝ ؾنينيأِْٗ،  

 ٚايتكسٜل بِٗ َكس١َ عك١ًٝ ٚؾطع١ٝ يًتكسٜل بايتٓعٌٜ.
ٖٚصا ايتكسٜل بايتٓعٌٜ ٚادب ع٢ً املهًـ شنطال نإ ىٚ اْج٢، اٚ اْ٘ 

 بس َٔ اٱقطاض بايتٓعٌٜ ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ: ىَط َػتشب اؾٛا  ٖٛ ا٭ٍٚ ؾ٬
اْنينيعٍ نتابنينيال  عنينيع ٚدنينيٌاٱنتؿنينيا٤ بايتكنينيسٜل اٱمجنينيايٞ بنينيإ اهلل ا٭ٍٚ: 

ٚىٚسنيني٢ اىل اْبٝا٥نيني٘ َنينئ غنينيري عٓاٜنيني١ خاقنيني١ ٚايتؿنينيات اىل َٛننينيٛع اينينيٛسٞ   
 ٚايتٓعٌٜ.

اٱدعا٤ بايتكسٜل بهتا  مساٟٚ ٚاسس زٕٚ ايهتب ا٭خط٣ ايجاْٞ: 
تٛضا٠ زٕٚ َا بعسٖا، اٚ ا٫لٌٝ زٕٚ غريٙ َٔ نُا يف اٱقطاض ٚايتكسٜل باي

 ايهتب.
سكٍٛ ايتكسٜل بايتٓعٌٜ بايتػًِٝ بؿطط َٔ ايهتب ايػُا١ٜٚ ايجايح: 

ٚاٱعطاض عٔ ايؿطط اٯخط َٓٗا، نُا يف تكسٜل ايٝٗنيٛز بتنيٛضا٠ َٛغني٢    
َٚا عٓس ايٝٗٛز َٓٗا ٖٚٞ غؿط اـًٝك١، ٚغنيؿط اـنيطٚز، ٚغنيؿط اٱسٝنيا٤،     
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ٱغتجٓا٤، ٚنتا  ىٜٛ ، ٚظبٛض زاٚز، ٚنتب غًُٝإ ٚغؿط ايعسز، ٚغؿط ا
ايج٬ث١ ا٭َجاٍ، اؾاَع١، تػبٝض ايتػابٝض، ٚنتب ايٓبٛات ٖٚٞ غبع١ عؿط 
نتابال َٓٗا نتا  ْب٠ٛ اؾعٝا، ْٚبني٠ٛ اضَٝنيا، ٚنتنيا  سعقٝنياٍ، ٚنتنيا  ْبني٠ٛ       
زاْٝاٍ، ٚنتا  ْب٠ٛ ظنطٜا ٚغريٖا، ٚنتب امل٪ضخ  اثٓنيا عؿنيط نتابنيال َٓٗنيا     

 ؾع، ٚنتا  قها٠ بين اغطا٥ٌٝ، ٚعسّ ايتكسٜل مبا بعسٖا.نتا  ٜٛ
ٚمل ٜطز يف ايكطإٓ َٓٗا ا٫ ايتٛضا٠ ٚايعبٛض، ٚيهٔ ايكطإٓ دا٤ باٱخباض 
عٔ سكٍٛ ايٛسٞ يٮْبٝا٤، َٚٔ ٖصا ايٛد٘ ايتكسٜل بنيايتٛضا٠ ٚاٱلٝنيٌ   

 زٕٚ ايكطإٓ.
اٍ، ايتكسٜل بايهتب ايػُا١ٜٚ ناؾ١، ع٢ً مٛ ايتعٝ  ٚاٱمجايطابع: 

اٟ َا ْعطؾ٘ بامس٘ ْكسم ب٘، َٚا ٫ ْعطؾ٘ بامس٘ ْكسم اٜهال بٓعٚي٘ َٔ 
 عٓس اهلل.

ٚايكشٝض ٖٛ ايٛد٘ ايطابع، ؾٝذب ع٢ً نٌ َهًـ ايتكسٜل ظُٝنيع  
 ايهتب ايٓاظي١ َٔ ايػُا٤، ٚيف املكاّ آٜات ٚز٫٫ت َٓٗا: 

٘ دا٤ ايكطإٓ داَعُا ملهاَ  ايتٓعٜنيٌ ٚا٭سهنياّ ايؿنيطع١ٝ ٚؾٝني    ا٭ٚىل: 
زع٠ٛ ٚبٝإ يًتكسٜل بايتٓعٌٜ َطًكال، ٚيعّٚ عسّ اْهنياض ْنيعٍٚ ؾنيطط َنئ     

 ايهتب ايػُا١ٜٚ.
ططٚ ايتشطٜـ ع٢ً بع  ايهتب ايػُا١ٜٚ مل ميٓع َٔ اؿنيح  ايجا١ْٝ: 

ع٢ً ايتكسٜل بٗا، ٭ٕ ا٭قٌ ٖٛ ايتكسٜل عكٍٛ ايتٓعٌٜ ٚاقعنيال، َٚنيا   
ٜهنيٕٛ   ٜططى ع٢ً ايهتب َٔ ىَط عطننيٞ طنياض٨ خني٬ف ا٭قنيٌ جينيب ى٫     

 غببال ٱْهاض ايتٓعٌٜ اٚ اثاض٠ ىغبا  ايؿو ٚايطٜب ؾٝ٘.
امل٬ظ١َ ب  ايتكنيسٜل بايتٓعٜنيٌ ٚايتكنيسٜل بنيايٓبٛات، ٚثبنيٛت      ايجايج١: 

 ايٓب٠ٛ ٜتشكل بايٛسٞ ٚاملعذع٠.
 ايتٓعٌٜ َٔ َٛانٝع ايططف ا٭ِٖ يف ايك١ً ب  اهلل ٚايعباز.ايطابع١: 

عًني٢ ا٭ضض بكنيإْٛ تكنيسٜل    اغتسا١َ اي نني١ ٚزٚاّ اؿٝنيا٠   اـاَػ١: 
 ايتٓعٌٜ ؾه٬ل َٓ٘ تعاىل.

يكس ؾاظ املػًُٕٛ بٓع١ُ ايتكسٜل، ٖٚٛ قنيإْٛ بػنيٝ  ينيٝؼ    ايػازغ١: 
 َطنبال، اش اْ٘ ٫ ٜكبٌ ايتذع١٥ َع نٕٛ ىؾطازٙ َتعسز٠.

٬َظ١َ ايتٓعٌٜ يٛدٛز اٱْػإ يف ا٭ضض، ؾنيآزّ ابنيٛ ايبؿنيط    ايػابع١: 
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ٚامل٬ظَني١ ٖٓنيا سذني١ عًني٢ اٱْػنيإ يف       تًك٢ ايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ َٔ عٓس اهلل،
 يعّٚ تًكٞ ايتٓعٌٜ بايتكسٜل، ٖٚصا ايكإْٛ ع٢ً ٚدٛٙ: 

 ايتكسٜل َطًٛ  بصات٘.ا٭ٍٚ: 
اْنيني٘ َكسَنيني١ يٲَتجنينياٍ ٭ٚاَنينيط اهلل، ٚؾعنينيٌ ايطاعنينيات ٚادتٓنينيا   ايجنينياْٞ: 

 ايػ٦ٝات.
اؾنينياَع يٮَنينيطٜٔ ىعنيني٬ٙ، ؾٗنينيٛ َطًنينيٛ  بصاتنيني٘ َٚكسَنيني١ يؿعنينيٌ  ايجاينينيح: 

 ٕ ايؿطا٥ .ايكاؿات ٚاتٝا
ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح َٔ غري تعاضض ب  ا٭َطٜٔ، ٚؾٝني٘ ز٫يني١ عًني٢    
ا٭دط ٚايجنيٛا  بايتكنيسٜل بايتٓعٜنيٌ، ؾامينيإ اٱْػنيإ بايتٓعٜنيٌ بنيا  يٓٝنيٌ         

 ايجٛا  ٚا٭دط ٭ْ٘ ٜسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً ىَٛض: 
 اٱقطاض بايطبٛب١ٝ هلل تعاىل.ا٭ٍٚ: 
 .بعج١ ىْبٝا٤ َٔ ب  ايبؿطايجاْٞ: 

 ساد١ اٱْػإ يًتٓعٌٜ.ايجايح: 
 انطاّ اٱْػإ بٓعٍٚ ايهتب َٔ عٓس اهلل.ايطابع: 

عسّ اْكطاع ايك١ً بني  ايػنيُا٤ ٚا٭ضض، ؾايهتنيا  عٓنيٛإ     اـاَؼ: 
 َباضى ٱغتسا١َ ٖصٙ ايك١ً.

 ٚقإْٛ تكسٜل ايتٓعٌٜ ٜتهٕٛ َٔ قػُ : 
ثري، ْعنيِ  ايتٓعٌٜ ٖٚٛ ؾهٌ َٔ اهلل، ٚاَط يٝؼ يٲْػإ ؾٝ٘ تنيأ ا٭ٍٚ: 

 ٜكّٛ ايٓيب بتًكٝ٘ َٔ املًو ٚاخباض ايٓاؽ باَا١ْ عٔ َهاَٝٓ٘.
، ٚدا٤ت اٯ١ٜ عع ٚدٌايتكسٜل ٚاٱميإ مبا ٜٓعٍ َٔ عٓس اهلل ايجاْٞ: 

يتتهُٔ ايكػُ  َعال اش اْٗا اخ ت عٔ اٱميإ بايتٓعٌٜ ٚايتػًِٝ باْ٘ َٔ 
عًنيِٝٗ ايهتنيب َنئ    عٓس اهلل، َع شنط امسا٤ ْؿط َٔ ا٭ْبٝا٤ ايصٜٔ اْعينيت  

 عٓس اهلل.



                                                ص116ط                                             63زَعامل اٱميإ/ 

 التفسري
 صلًُْ آَِنَّا تِاٌٍَّوِقٛي٘ تعاىل ط

، ٚقٝػ١ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاـطا  يف اٯ١ٜ َٛد٘ يًٓيب 
   َٔ ٚدٛٙ: ػًُيًُ٘ ٚاـطا  تؿطٜـ ٚانطاّ ي

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ تؿهٌ اهلل تعاىل بأَط ايٓيب، ٚتًكٞ ايٓيب ا٭ٍٚ: 
 ؾدط يًُػًُ  مجٝعال. اهللاَط َٔ عٓس ا٭ٚ ٚآي٘ ٚغًِ

يف َٛاد١ٗ اٌٖ اؾشٛز  عع ٚدٌ اهلل٫ ٜكٍٛ ايٓيب ا٫ َا ٜأَطٙ ايجاْٞ: 
 ٚاٱزباض.

يف اٯ١ٜ تعًِٝ ٚاضؾاز يًُػًُ ، ٚاضتكا٤ يف املعاضف اٱهل١ٝ، ايجايح: 
 .اهلل٭ِْٗ ٜتًكٕٛ ا٭ٚاَط َٔ عٓس 

قُنيس قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘      اَطٙ تعاىل بإ ٜٓطل ٜٚتهًِ ايٓيبايطابع: 
 باٱقاي١ عٔ ْؿػ٘ ٚعٔ املػًُ . ٚغًِ

تؿطٜـ املػًُ  بإ ايٓيب ٜتهًِ ْٝاب١ عنيِٓٗ، ٖٚنيصٙ ايٓٝابني١    اـاَؼ: 
 .عع ٚدٌ اهللعت بأَط َٔ عٓس 

ص َٔ عامل ا٭َط، ٚؾٝ٘ زضؽ يًد٥٬ل لًُْدا٤ قٛي٘ تعاىل طايػازؽ: 
ًنينيت ٖنينيصٙ اـ٬ؾنيني١ باملػنينيًُ  يف ثبنينيٛت ىًٖٝنيني١ اٱْػنينيإ ـ٬ؾنيني١ ا٭ضض، ٚػ

 ايصٜٔ مل ٜعطنٛا ىٚ ٜٛيٛا اٱزباض َٔ ٚدٗ : 
، َٛنٛع عكا٥سٟ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاٱميإ بٓب٠ٛ ا٭ٍٚ: 

 ؾٝ٘ تعاٖس ملٝجام ا٭ْبٝا٤ ٚايبؿاضات اييت دا٤ٚا بٗا.
مل ٜتٛينيٛا عنئ ْكنيطت٘ يف َٝنيازٜٔ ايكتنياٍ ٚغنيٛح املعنياضى، بنيٌ         ايجاْٞ: 
 قٓٛف ا٭ش٣ يف بٓا٤ قطح اٱغ٬ّ َٚٛاد١ٗ ىعسا٤ ايسٜٔ. ؼًُٛا ؾت٢

 ص ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: لًُْٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ ا٭َط ط
 قُنينيس قنيني٢ً اهلل عًٝنيني٘ ٚآينيني٘ ٚغنينيًِامكنياض ا٭َنينيط بكنينيٍٛ اينينيٓيب  ا٭ٍٚ: 

 ٚاع٬ْ٘ اٱميإ باهلل.
مشٍٛ ايكٍٛ يًُػًُ  بايٛاغط١، ؾاملػًُٕٛ ٜكٛيٕٛ آَٓا باهلل ايجاْٞ: 
 اِْٗ مبا ٚضز يف اٯ١ٜ ايهطمي١.ٜٚعًٕٓٛ امي

 اضاز٠ نٌ َػًِ َٚػ١ًُ ع٢ً مٛ اٱغتك٬ٍ.ايجايح: 
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ِ   مشنينيٍٛ اـطنينيا  يًنينيٓيب   ايطابنينيع:   قُنينيس قنيني٢ً اهلل عًٝنيني٘ ٚآينيني٘ ٚغنينيً
 ٚاملػًُ  يف نٌ ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ املدتًؿ١ ٚاىل ّٜٛ ايكٝا١َ.

 ٖٚصا َٔ اعذاظ ايًؿظ ايكطآْٞ َٚهاَ  قإْٛ املع٢ٓ املتعسز، ٚىدٌ
 ، حيتٌُ ىَٛضال: قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًَِٚس٠ اـطا  يًٓيب 

ِ اْتٗا٤ اـطا  اـام بايٓيب ا٭ٍٚ:   قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغنيً
 س  اْتكاي٘ اىل ايطؾٝل ا٭ع٢ً.

بكا٤ اـطا  اىل َا بعسٙ َع ٚدٛز ايكشاب١ ٚايصٜٔ ٜنيطززٕٚ  ايجاْٞ: 
 ٜٚٓكًٕٛ ىسازٜج٘ ٚاقٛاي٘.

 اٍ ٚبكا٤ اـطا  اىل ايٓيب ٚاثطٙ اىل ّٜٛ ايكٝا١َ.اتكايجايح: 
قُنيس قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘     ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، ؾإ اـطا  يًٓيب 

مل ٜٓكطع باْتكاي٘ اىل ايطؾٝل ا٭ع٢ً بٌ ٖٛ باِم، ٚتتذًني٢ َهنياَٝٓ٘    ٚغًِ
 بٛدٛٙ: 

 ٚدٛز ايكطإٓ ب  ايٓاؽ اَاَال ٖٚازٜال.ا٭ٍٚ: 
 ٙ اٯ١ٜ يف نٌ ظَإ َٚهإ.ت٠ٚ٬ املػًُ  هلصايجاْٞ: 

قُنيس  اقٛاٍ ٚاؾعاٍ املػًُ  بكؿتِٗ َػًُ  ٚاتباعنيال يًنيٓيب   ايجايح: 
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ؾنينيٗاز٠ َنينئ دنينيط٣ تبًنينيٝػِٗ، ٚقاَنينيت عًنينيِٝٗ اؿذنيني١ َنينئ اٖنينيٌ ايطابنينيع: 
 ايهتا  ٚغريِٖ.

ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿنيطٜؿ١، ؾٗنيٞ ساننيط٠ بني  املػنيًُ  ٚايٓنياؽ       اـاَؼ: 
 ض ؾاٖسال يف اٱستذاز ٚاقا١َ ايب١ٓٝ.ناؾ١، ٚتكً

ٚتب  اٯ١ٜ َٛنٛع١ٝ اٱستذاز ٚظدط ايصٜٔ نؿطٚا بنياع٬ٕ اٱمينيإ،   
ٚاٱؾتداض ٚاٱعتعاظ ب٘، ٚاشا نإ ايٓيب ٜعًٔ امياْ٘ باهلل ؾُٔ با  اٚىل إ 

 ٜعًٔ ايٓاؽ اٯخطٕٚ امياِْٗ ٚإ حيانْٛ٘ يف قٛي٘ ٚؾعً٘.
ِ   قُس قني ٚعٓع اٯ١ٜ ايػًٛ بايٓيب  ٭ٕ اٱمينيإ   ٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيً

باهلل ٜكسض َٔ ايٓيب ٚاملػًُ  بعطض ٚاسس، ؾهنيٌ ٚاسنيس َنيِٓٗ َني٪َٔ،     
 ْعِ ميتاظ ايٓيب عٔ ايٓاؽ يف املكاّ بٛدٛٙ: 

 .اهللاْ٘ ايٛاغط١ ايهطمي١ اىل ا٭ٍٚ: 
 .اهللايٓيب إَاّ ايٓاؽ يف ايسع٠ٛ اىل ايجاْٞ: 
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 اهلل٢ اينيٛسٞ، َٚٓكطنينيع اىل  اينينيٓيب ٜنيط٣ ٜٚػنينيُع املًنيو ٜٚتًكنيني  ايجاينيح:  
 ٚغاضم يف مجاي٘ ٚد٬ي٘.

 َٚٔ د١ٗ عسز َطات ايكٍٛ ٚاع٬ٕ اٱميإ ؾٝ٘ ٚدٛٙ: 
قُنيس قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘     نؿا١ٜ املط٠ ايٛاسس٠ َٔ قٍٛ اينيٓيب  ا٭ٍٚ: 

 .ٚغًِ
 إ ٜعًٔ ايٓيب اٱميإ َطات َتعسز٠.ايجاْٞ: 

 اع٬ٕ ايٓيب ٚنٌ َػًِ اٱميإ عس٠ َطات.ايجايح: 
اعتباض ت٠ٚ٬ ٖنيصٙ اٯٜني١ َنئ اٱَتجنياٍ يٮَنيط اٱهلنيٞ يف اعني٬ٕ        ايطابع: 

 اٱميإ.
 عسّ نؿا١ٜ ايكٍٛ بٌ ٫بس َٔ ايعٌُ ايصٟ ٜ٪نس ٖصا ايكٍٛ.اـاَؼ: 

ٚقس ْٛقـ يف عًِ ا٭قٍٛ َٛنٛع طًب اجياز شات ايؿعٌ املأَٛض ب٘ 
اى ايكٝػ١ يف اـاضز ٌٖٚ ػعٟ املط٠ ايٛاسس٠ اّ ٫بس َٔ ايتهطاض اٚ اؾرت

بُٝٓٗا، اٚ اْٗا ٫ تسٍ ع٢ً اضاز٠ ىسسُٖا باعتباض إ املاز٠ ٖٚٞ املكنيسض،  
ٚاهل١٦ٝ ٖٚٞ ايكٝػ١ ٫ تس٫ٕ ع٢ً املط٠ ٚايتهطاض ُٖٚا اَطإ خاضدإ عٔ 
املاٖٝني١، ٚاملنيط٠ ٜهؿنيٞ هلنيا قنينيطف ايٛدنيٛز يٝػنيك  ايتهًٝنيـ، اَنيا ايتهنينيطاض         

ٖصا ايتعنيسز ٫ ٜػنيتظٗط   ؾٝػتًعّ ايٛدٛز ايػاضٟ، ٚتعسز اجياز ايطبٝع١، ٚ
َٔ قٝػ١ )قٌ( ايٛاضز٠ يف اٯٜني١ بنيٌ َنئ تطنٝنيب ايكهني١ٝ ايهًٝني١، ٚتعنيسز        

يف دٗاز َتكنيٌ،   قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًَِكازٜكٗا، ٚنإ ايٓيب 
، ٫ٚ تهؿٞ يف املكاّ املط٠ ايٛاسنيس٠  عع ٚدٌ اهللٖٚٛ زا٥ب يف ايسع٠ٛ اىل 

اىل إ ٖصا ايتهطاض ٜتذًني٢ يف  بٌ ٫بس َٔ ايتهطاض ٚايتعسز، َٚٔ ؾهً٘ تع
 خًٛز ايكطإٓ ٚآٜات٘ َٚا ؾٝٗا َٔ ايبؿاضات ٚاٱْصاضات.

ٚايتعنينيسز عنينيع ٚؾدنينيط ٚعٓنينيٛإ يٲَتجنينياٍ اؿػنينئ، ٚاينينيٓيب ٫ ٜؿعنينيٌ ا٫      
، ٚاملػًِ عع ٚدٌا٭سػٔ، ٖٚٛ ٖٓا يف ايتهطاض ٚنجط٠ اع٬ٕ اٱميإ باهلل 

َتٓاٖٞ ٜٚتكس٣ ٭ٌٖ اي٬ اهللٜبصٍ َٔ شات٘ َا ٜظٓ٘ َٓتٗاٙ يٝشظ٢ بعطا٤ 
ايتٛيٞ ٚاٱزباض ٚجيتٓب ىشاِٖ، ٚجيعًِٗ ٜطادعٕٛ اْؿػِٗ َٚا ٖنيِ عًٝني٘   

 َٔ اؾشٛز ٚايعٓاز ٚكايؿ١ ايٛهٝؿ١ ايعكا٥س١ٜ.
 ٚٱع٬ٕ اٱميإ َٓاؾع شات١ٝ َتعسز٠ َٔ ٚدٛٙ: 

 تجبٝت ضٚح اٱميإ.ا٭ٍٚ: 
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 بعح ايػه١ٓٝ يف ايٓؿؼ.ايجاْٞ: 
 ، ٚظٜاز٠ امياِْٗ.تك١ٜٛ قؿٛف املػًُ ايجايح: 
 ايتدًل َٔ ايهسٚضات ايظًُا١ْٝ.ايطابع: 

 ايٓذا٠ َٔ غًطإ اؿذب اؾػُا١ْٝ.اـاَؼ: 
ايػين ايكازض ع٢ً  اهللاع٬ٕ اٱميإ اقطاض عاد١ اـًل اىل ايػازؽ: 

 نٌ ؾ٤ٞ.
 ٖصا ايكٍٛ َكس١َ شات١ٝ يًتكٝس باسهاّ ايؿطا٥  ٚازا٥ٗا.ايػابع: 

بإٔ خي  عٔ ْؿػ٘ ٚعُٔ َع٘ باٱميإ اهلل  ٚقاٍ ايعكؿطٟ "اَط ضغٍٛ
ؾًصيو ٚسس ايهُري يف )قٌ( ٚمجع يف )٤آَا(، ٚجيٛظ ىٕ ٜ٪َط بإٔ ٜتهًِ 

 .(1)"عٔ ْؿػ٘ نُا ٜتهًِ املًٛى إد٫٬ َٔ اهلل يكسض ْبٝ٘
ٚيهٔ ٖصا اؾٛاظ مل ٜجبت ؾانطاّ املًٛى حيكٌ فاظال َٔ قبٌ ايطعٝني١  

قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘    يًٓيب قُنيس   عع ٚدٌٚايتابع ، ٚقس دا٤ انطاّ اهلل 
 بًؿظ )قٌ( بكٝػ١ املؿطز.ٚغًِ 

ٖنينيٛ غاٜنيني١ قنيني٢ً اهلل عًٝنيني٘ ٚآينيني٘ ٚغنينيًِ  إ ا٭َنينيط اٱهلنينيٞ يًنينيٓيب قُنينيس  
ايتؿطٜـ ٚاٱنطاّ ملا ؾٝ٘ َٔ َهاَ  ايعٓا١ٜ اٱهل١ٝ، باٱناؾ١ اىل تؿٜٛ  

ًني٢ اسنيطاظ   ايه٬ّ ي٘ ْٝاب١ عٔ املػًُ  عا١َ، ٜٚنيسٍ بايس٫يني١ اٱيتعاَٝني١ ع   
قش١ ٖصا ايكٍٛ، ٚقسم اميإ املػًُ  ٚؾٝ٘ بؿاض٠ اْكٝاز املػًُ  يًٓيب 

عع ْٚكطت٘ يف ْبٛت٘ ٫ٚ زيٌٝ يف اٯ١ٜ ع٢ً إ اهلل  عع ٚدٌقُس يف طاع١ 
بنيإ ٜنيتهًِ نُنيا ٜنيتهًِ     ق٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ    اشٕ يًٓيب قُس  ٚدٌ

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  قُس املًٛى، بٌ ؾٝٗا آ١ٜ بإ ٜتهًِ املًٛى به٬ّ ايٓيب
 .عع ٚدٌَٔ د١ٗ قنينيٝػ١ املؿطز ٚاهٗاض اـؿنينينيٛع هلل ٚغًِ 

ٌٖٚ ػٝع اٯ١ٜ يًًُٛى ايتهًِ عٔ ىممِٗ ٚاتبنياعِٗ اؾنيٛا  ٫، ؾٗنيصٙ    
بنيإ ٜنيتهًِ ْٝابني١ عنئ     ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ   اٯ١ٜ خاق١ بايٓيب قُس 

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغنيًِ  ق٢ً اهللاملػًُ  ٖٚٞ َٔ َكازٜل تؿهٌٝ ايٓيب قُس 
 ع٢ً ا٭ْبٝا٤ اٯخطٜٔ.

ٚدا٤ ايكطإٓ بؿٛاٖس عسٜس٠ تتهُٔ ؾنيه٣ٛ ا٭ْبٝنيا٤ َنئ ىممٗنيِ، َٚنيا      
ؾاْ٘ َأَٛض ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٫قٛٙ َٔ ا٭ش٣ َِٓٗ، اَا ايٓيب قُس 
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َٔ عٓس اهلل باع٬ٕ اميإ املػًُ ، ٖٚصا اٱميإ ٫ ٜٓشكط مبا اْنيعٍ عًٝني٘   
ٞ َطًكال، بٌ ٜؿٌُ َا اْعٍ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابك  يٝهٕٛ َٔ ايكطإٓ ٚايٛس

ٖصا اٱميإ ٚاق١ٝ يًٓاؽ َٔ ايعصا ، ٚؾٗاز٠ ىَاّ اٌٖ ايػُا٤ بنيإ ىٖنيٌ   
 ا٭ضض ٜتعاٖسٕٚ ايتٓعٌٜ باٱميإ ٚايتكسٜل.

َٚع إ اـطا  يف اٯ١ٜ دا٤ بكٝػ١ املؿطز )قٌ( ا٫ إ َهُٕٛ ايكٍٛ 
ًْ آَِنْدُط ٚضز بكٝػ١ اؾُع، ؾًِ تكٌ اٯ١ٜ ص اٚ "قٛيٛا آَٓا" بٌ مجعت ب  َلُ

 املتشس ٚاملتعسز يف يؿظ آَٓا، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: 
 اضاز٠ ايٓيب قُس بكٝػ١ اؾُع َٔ دٗات: ا٭ٍٚ: 
 ى١َ يف اـري. قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايٓيب ا٭ٚىل: 
بكٝػ١ اؾُع، ىٟ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِانطاّ ايٓيب ايجا١ْٝ: 

 ٕ ا٭قٌ ٖٛ "قٌ آَٓت" ٚيهٔ دا٤ يؿظ اؾُع )آَٓا( يٲنطاّ ٚاٱد٬ٍ.ا
ِ     ا٭ثط ايعظِٝ يكٍٛ ايٓيب ايجايج١:  يف  قُنيس قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيً

 ايٓؿٛؽ ٚاجملتُعات.
زضد١ ايعًٛ ٚايطؾع١ ٱع٬ٕ اٱميإ، ٚاْ٘ ٜكنيًض عًني٢ ايؿنيطز    ايطابع١: 

 املتهًِ بكٝػ١ اؾُع.
 بكٝػ١ اؾُع َٔ دٗات:  اضاز٠ املػًُ ايجاْٞ: 

ِ اـطا  يًٓيب ا٭ٚىل:  ، ٚيهنئ ا٭َنيط   قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغنيً
 ايتهًٝؿٞ َٛد٘ يًُػًُ .

اْكطاف قنيٝػ١ اؾُنيع يًُتعنيسز، ٖٚنيٛ ا٭قنيٌ، ؾٝٓطبنيل عًني٢        ايجا١ْٝ: 
 املػًُ .

 اٱخباض ايػُاٟٚ بإ ايٓيب ٜتهًِ ْٝاب١ عٔ املػًُ .ايجايج١: 
ِ     اضاز٠ ايٓيبايجايح:  ٚاملػنيًُ  َنئ    قُس قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيً

 دٗات: 
ٖصا ايتعسز ٖٛ َهُٕٛ قٝػ١ اؾُع، ٚايتكسٜط "قنيٌ ٜنيا قُنيس    ا٭ٚىل: 

 اْٞ ٚاملػًُ  آَٓا باهلل َٚا اْعٍ عًٝٓا...".
ِ  زخٍٛ ايٓيب ايجا١ْٝ:  يف اٱخبنياض عنئ    قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘ ٚغنيً

 اٱميإ ؾٗٛ اٱَاّ يف اٱميإ.
بٝإ بًٛؽ املػًُ  زضد١ ىٱميإ، ٖٚٛ ىضق٢ ضتب١ َٔ اٱغ٬ّ، ١: ايجايج
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 ؾبُٝٓٗا عُّٛ ٚخكٛم َطًل، ؾهٌ َ٪َٔ ٖٛ َػًِ ٚيٝؼ ايعهؼ.
ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح ؾايهُري يف )آَٓا( ؾاٌَ يًٓيب قُنيس قني٢ً اهلل   

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاملػًُ ، ٚحيتٌُ ٚدٖٛال: 
 إ ْعٍٚ اٯ١ٜ.اضاز٠ قشاب١ ايٓيب ٚىٌٖ بٝت٘ اٚا٭ٍٚ: 
قُنيس قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘     فُٛع ايكشاب١ ايصٜٔ غازض ايٓيب ايجاْٞ: 

 ايسْٝا ِٖٚ َٛدٛزٕٚ. ٚغًِ
 ايكشاب١ ٚايتابعٕٛ.ايجايح: 
 املػًُٕٛ اىل ّٜٛ ايكٝا١َ.ايطابع: 

ٚايكشٝض ٖٛ ايطابع ؾٝشٌُ ا٭َنيط عًني٢ اٱطني٬م، ٚقنيٝػ١ ايعُنيّٛ،      
 ٚؾٝ٘ اعذاظ َٔ ٚدٛٙ: 

بإ املػًُ  نًِٗ َ٪َٕٓٛ باهلل َٚا اْعٍ ع٢ً ا٭ْبٝا٤  اٱخباضا٭ٍٚ: 
 ٖٚصا اٱميإ حيتٌُ ٚدٗ : 

اْ٘ ع٢ً زضدات َتؿاٚت١ ؾُٔ املػًُ  َٔ ٜهنيٕٛ امياْني٘ تاَنيال،    ا٭ٍٚ: 
 َِٚٓٗ َٔ ٜهٕٛ امياْ٘ ْاقكا.

اميإ املػًُ  ع٢ً َطتب١ ٚاسس٠ ٖٚٛ َٔ ايهًٞ املتٛاط٧ ايصٟ ايجاْٞ: 
 سس٠.ٜهٕٛ ع٢ً َطتب١ ٚا

اْ٘ ع٢ً َطاتب َتؿاٚت١، ٚنٌ ٚاسس٠ َٓٗا ٜكسم عًٝٗا اغِ ايجايح: 
 اٱميإ ٚتهٕٛ فع١ٜ.

مبا ٜهؿٞ يف قسم ايتػًِٝ  عع ٚدٌٚبٝٓت اٯ١ٜ اميإ نٌ َػًِ باهلل 
ٚاٱْكٝاز ٭َطٙ تعاىل ٚطاعت٘ ٚاٱقنيطاض بنيايٓبٛات، ٚإ ننيإ اٱمينيإ عًني٢      

ٝك ، ٚدنينيا٤ت اٯٜنيني١ يف  َطاتنينيب َتؿاٚتنيني١ َٚٓٗنينيا َنينيا ٜكنينيٌ اىل زضدنيني١ اينيني      
اٱستذنياز عًنيني٢ ايهؿنياض ٚزعنينيٛتِٗ يٲمينيإ ٫ٚبنينيس إ تهنيٕٛ ٖنينيصٙ اينينيسع٠ٛ     

 بػٝط١، ٚتتهُٔ ايرتغٝب، ٚخاي١ٝ َٔ ايتؿسٜس ٚايتػًٝظ.
بنيإ ٜنيتهًِ   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغنيًِ  ٚٚضز ا٭َط اٱهلٞ يًٓيب قُس 

      ٌ  عٔ ْؿػ٘ ٚعٔ املػًُ ، ٚمل حيتر عًٝني٘ اسنيس َنئ ىٖنيٌ ايهتنيا  اٚ ىٖني
اؾشٛز ٚايهؿط باْ٘ نٝـ ٜتهًِ ْٝاب١ عنئ املػنيًُ  َنئ اقنيشاب٘ َٚنئ مل      
ٜٛيس بعس، ٖٚصا َٔ آٜات ايٓب٠ٛ، َٚا ؾٝٗا َٔ اٱعذاظ ٚؼنيسٟ ايعنيسٚ مبنيا    

 جيعً٘ عادعال عٔ ايطز اٚ اثاض٠ ايطٜب.
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 َٔ ٚدٛٙ: ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚيف اٯ١ٜ بؿاض٠ يًٓيب قُس 
 ب١ عٔ ا٭دٝاٍ املتعاقب١ َٔ ىَت٘.ايتهًِ ٚاٱخباض ْٝاا٭ٍٚ: 
 ى١ًٖٝ املػًُ  يتعاٖس غٓٔ اٱميإ.ايجاْٞ: 

 بًٛؽ املػًُ  َطاتب اٱميإ ٚايتك٣ٛ.ايجايح: 
بكا٤ ىدٝاٍ املػًُ  ع٢ً شات ايعٗس ٚايكٍٛ ايصٟ اعًٓ٘ ايٓيب ايطابع: 

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِقُس 
قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘    قُنيس  ايهُري )ْا( يف آَٓنيا ٜعنيٛز يًنيٓيب    اـاَؼ: 

ٚاملػًُ ، ٚؾٝ٘ تؿطٜـ ٚانطاّ يًُػًُ  بإ قاضٚا يف زضدت٘ يف ٚغًِ 
َٓاظٍ اٱميإ بايٓب٠ٛ ٫ٚ ٜعين ٖصا اؼاز املطتب١، ٚيهٔ اٯ١ٜ زيٌٝ ع٢ً اميإ 

 املػًُ  مبا ٜ٪ًِٖٗ ٭َطٜٔ: 
ٕ بنياع٬ قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ     اَط اهلل تعاىل يًٓيب قُس ا٭ٍٚ: 

بًٛؽ املػًُ  َطتب١ ا٫ميإ، ٚنٌ َ٪َٔ ٖٛ َػًِ، يصا ؾاٯ١ٜ َنيسح ٚثٓنيا٤   
 ع٢ً املػًُ .

قٝاّ اينيٓيب بنياع٬ٕ اٱمينيإ بكنيٝػ١ ايعُنيّٛ ايؿنيا١ًَ يًُػنيًُ         ايجاْٞ: 
عنيع  مجٝعال، ؾؿٞ اٯٜني١ غنيط ًَهنيٛتٞ ٜنيب  عظنيِٝ َٓعيني١ املػنيًُ  عٓنيس اهلل         

ػٔ اميإ املػًُ ، ، ٚضناٙ غبشاْ٘ عِٓٗ، ٖٚٞ ؾاٖس اهلٞ ع٢ً سٚدٌ
ٚيٝؼ َٔ ؾٗاز٠ ىعظِ ٚىؾهٌ َٓٗا، ٚمل ٌٜٓ اٌٖ اٟ ١ًَ َجٌ ايصٟ ْاي٘ 
املػًُٕٛ َنئ ايؿدنيط ٚايعنيع بٗنيصٙ ايؿنيٗاز٠، ٚ٭ٕ اٯٜني١ ؾنيا١ًَ يًُػنيًُ          
املٛدٛز ٚاملعسّٚ ؾاْٗا تػتكبٌ املػًِ عٓس ٫ٚزت٘ بايبؿنياض٠ ٚاٱخبنياض عنئ    

 تٛاضخ ىدٝاهلِ يٲميإ.
املانٞ )آَٓا( يًس٫ي١ ع٢ً ايجبٛت ٚايتكطٜط ٚاْ٘ ٫  ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١

ضدع١ يًُػًُ  عٔ اٱميإ ٚغبً٘ ٚىسهاَ٘، ؾهٌ َػًِ َتُػو باٱميإ 
باهلل تعاىل َٚا اْعٍ ع٢ً ا٭ْبٝا٤، ٖٚٛ ؼِس انايف يًهؿاض ٚبعح يًٝأؽ يف 
ْؿٛغِٗ ٚزع٠ٛ هلِ يٲْاب١ ٚايطدٛع عٔ ساٍ ايتنيٛيٞ ٚاٱزبنياض، ٚاخبنياض    

ٚإ اٌٖ  ،ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٧ٖٝ دٓٛزال يٓكط٠ ايٓيب قُس بإ اهلل
ايتنينيٛيٞ مل ٜهنينيطٚا ا٫ اْؿػنينيِٗ، ٚاشا ننينياْٛا خينينياؾٕٛ إ ًٜشنينيل بٗنينيِ ا٭ش٣  

ؾايصٜٔ ْكطٚٙ بنياقٕٛ عًني٢    ،ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبػبب ْكط٠ قُس 
٢ اٱميإ ٫ خيؿٕٛ ا٫ اهلل تعاىل، ٚنٌ َػًِ ٖٛ زع٠ٛ يٲميإ ٚسذ١ عًني 
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 اٌٖ ايتٛيٞ.
بكٝػ١ ا٭َط )قٌ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚدا٤ اـطا  يًٓيب قُس 

 آَٓا( اٟ قٌ ٜا قُس، اَا املػًُٕٛ ؾُاشا ٜكٍٛ نٌ ٚاسس َِٓٗ ؾٝ٘ ٚدٛٙ: 
 إ ٜكٍٛ )آَٓت( ؾٝد  عٔ ْؿػ٘ ٚامياْ٘.ا٭ٍٚ: 

 : ٫ ٜكٍٛ ؾ٦ٝال، َٔ ٚدٛٙ ث٬ث١: ايجاْٞ
ق٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ    ١ يًٓيب قُس تٛد٘ اـطا  يف اٯٜا٭ٍٚ: 

 زٕٚ غريٙ َٔ املػًُ .
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاٱنتؿا٤ مبا قاي٘ ايٓيب قُس ايجاْٞ: 

ٜظٗنينيط املػنينيًُٕٛ امينينياِْٗ بنينيايكٍٛ ٚايؿعنينيٌ بطاعنيني١ اهلل ٚاتٝنينيإ   ايجاينينيح: 
 ايؿطا٥ ، ٚادتٓا  ايػ٦ٝات.

اع ؾنيني٬ ٜؿنينيًُِٗ فنيني٤ٞ اـطنينيا  يًنينيٓيب ٫ْنيني٘ َتبنينيٛع، اَنينيا اٱتبنيني ايجاينينيح: 
 اـطا .

حيل يهٌ َػًِ إ ٜكٍٛ )آَٓا( بكٝػ١ اؾُع، ٚاـطا  َٛد٘ ايطابع: 
 يًٓيب ٚاملػًُ  َع٘.

 ٚايكشٝض ٖٛ ايطابع اع٬ٙ، َٔ ٚدٛٙ: 
تهنينئُ يػنيني١ ا٭َنينيط يف ايكنينيطإٓ )قنينيٌ آَٓنينيا( تٛنٝنينيس ٚثبنينيٛت ؿنينياٍ   ا٭ٍٚ: 

 اٱميإ، ؾاملػًِ خي  عٔ ٚاقع خاضدٞ عاّ بؿٗاز٠ مسا١ٜٚ.
تسعٛ اٯ١ٜ املػنيًِ ٭ٕ ٜنيتهًِ عنئ ْؿػني٘ ٚعنئ غنيريٙ ٭ٕ يؿنيظ        جاْٞ: اي

ؾاـطنيا  يف  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغنيًِ  )قٌ( ٚإ دا٤ ٱضاز٠ ايٓيب قُس 
اينييت ٜٓؿنيطز   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغنيًِ  اٯ١ٜ يٝؼ َٔ كتكات ايٓيب قُس 

ُ  بٗا، َجٌ ايعٚاز بانجط َٔ ىضبع، اٚ قٝاّ ايًٌٝ، بٌ اـطا  عاّ يًُػً
ٚؾٝ٘ اخباض عٔ ساهلِ َٚا بًػٛٙ َٔ َطاتب ايهُاٍ ايعكا٥نيسٟ اينييت تبنيسٚ    

 َعاملٗا ايكسغ١ٝ ٚاغتػطاقٗا ٚمشٛهلا يًُػًُ  ناؾ١.
 تعسز املٓاؾع يف قٍٛ املػًِ )آَٓا( َٔ دٗات: ايجايح: 
 ٖصا ايكٍٛ سذ١ ع٢ً ايهاؾطٜٔ ٚاؾاسسٜٔ.ا٭ٚىل: 
 يٓؿؼ.ؾٝ٘ تجبٝت ملؿاِٖٝ اٱميإ يف اايجا١ْٝ: 
اْ٘ عٕٛ يًُػًُ  يف ايبكا٤ يف َٓاظٍ اٱميإ، ٖٚٛ غبٌٝ َباضى ايجايج١: 

 ٱغتكطاضٙ يف اجملتُعات.
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 قٍٛ املػًِ )آَٓا( بطظر زٕٚ تعسٟ ىٌٖ اؾشٛز ٚايه٬ي١.ايطابع١: 
َنينئ ؾهنينيً٘ تعنينياىل إ ٜنينيتهًِ املػنينيًِ ْٝابنيني١ عنينئ ْؿػنيني٘ ٚعنينئ     اـاَػنيني١: 

ٛ ؾدكنيٞ، ٜٚنيأتٞ بًشنياه    اٯخطٜٔ، ٚؾٝ٘ عنيع يني٘، ٖٚنيصا ايعنيع َطننيب ؾٗني      
اٱْتػا  يٲغ٬ّ، ٖٚٛ ًط٠ َٔ ًاض اٱميإ بإ ٜنيتهًِ املػنيًِ ْٝابني١ عنئ     
املػًُ  يف ٚقت تط٣ اٌٖ ايتٛيٞ ٚاؾشٛز يف تٝ٘ ٚنني٬ي١ عنيادعٜٔ عنئ    
اٱدتُاع ٚاٱؼاز، ٚإ ادتُعٛا ؾإ نٌ ٚاسس َِٓٗ ٫ ٜػتطٝع إ ٜتهًِ 

 طق١ ٚاـ٬ف تس  زا٥ُال بِٝٓٗ.ْٝاب١ عٔ غريٙ َِٓٗ خكٛقال ٚإ ضٚح ايؿ
ص ؾكٝػ١ اؾُع الَ ُٔفَشِّقُ تََْْٓ أَدَذٍ ِِنْيُُْقط١ٜٓ قٛي٘ تعاىل يف اٯ١ٜ طايطابع: 

)٫ ْؿطم( تسٍ ع٢ً اضاز٠ املػًُ  َع اينيٓيب يف اٯٜني١، ٖٚنيٛ ْنيٛع اعذنياظ      
 َػتكٌ َٚٛنٛع يٲميإ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بًؿظ اٱميإ ٚحيتٌُ ٚدٖٛال: 

 بايؿٗازت . ايٓطلا٭ٍٚ: 
 اٱميإ بايكًب ٚاؾٛاْض اىل داْب ايٓطل بايؿٗازت .ايجاْٞ: 

 ايتكسٜل بايطبٛب١ٝ هلل تعاىل.ايجايح: 
 اٱقطاض بايعبٛز١ٜ ٚاـؿٛع هلل تعاىل.ايطابع: 

 طاع١ ٚىَط اهلل، ٚاتٝإ ايؿطا٥  ٚادتٓا  ايٓٛاٖٞ.اـاَؼ: 
١ ايهطمينيني١ ٫ٚ تعنينياضض بنيني  ٖنينيصٙ ايٛدنينيٛٙ، ٚنًنينيٗا َنينئ َكنينيازٜل اٯٜنيني   

 َٚهاَ  اٱميإ.
يكس ىْعِ اهلل عًني٢ املػنيًُ  بٓعُني١ اٱغني٬ّ، ٚدعنيٌ اٱمينيإ َسضغني١        

 داَع١ ًٜتكٞ يف َهاَٝٓٗا املػًُٕٛ مجٝعال.
َٚٔ خكا٥ل اٱميإ يف اٯ١ٜ اْني٘ ٜبعنيح عًني٢ اٱؼنياز ٚايتعنيإٚ بني        

َٔ املػًُ ، ْٚؿط ضٚح املٛز٠ ٚايطىؾ١ بِٝٓٗ ٚجيعًِٗ ٜؿعطٕٚ بايطُأ١ْٓٝ 
 دٗات: 

 اٱختٝاض ايػًِٝ يٲميإ ٚايٓذا٠ َٔ املعك١ٝ.ا٭ٚىل: 
ػًٞ ايٛؾا٤ بايعٗس ٚاٱقطاض بايٓب٠ٛ ؾُنئ ٜكنيسم بنيايٓيب قُنيس     ايجا١ْٝ: 

ٌ  ٜ٪َٔ بنياهلل  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ٭ٕ ايٓبني٠ٛ زعني٠ٛ اىل اهلل    عنيع ٚدني
 ٚطاعت٘.

ميإ، ؾٝؿس بعح ضٚح اؾُاع١ ٚا٭خ٠ٛ ٚايتعإٚ يف َٓاظٍ اٱايجايج١: 
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أََِّّنا  املػًُٕٛ عهنيس بعهنيِٗ بعهنيال، ٚاٱمينيإ َنئ َكنيازٜل قٛيني٘ تعنياىل ط        
 ص ؾُع اٱميإ تأتٞ ا٭خ٠ٛ يف اهلل ٚهلل.اٌُّْئِِْنٌَُْ اِخٌَْجٌ

اٱيتكا٤ يف ايٛؾا٤ بايعٗٛز، ٖٚٛ عٓٛإ ؾدط ٚعع، اش ٜتؿطف ايطابع١: 
ٛاثٝل ٚايتكنيسٜل  اٱْػإ بإ ٜهٕٛ َنئ اٖنيٌ ايٛؾنيا٤ بايعٗنيس ٚاٱقنيطاض بنيامل      

 بايٓبٛات.
 

 صًََِا أُْٔضِيَ عٍََْْنَاقٛي٘ تعاىل ط
بعنينيس اٱخبنينياض عنينئ اٱمينينيإ بنينياهلل ٚاينينيصٟ ٜهنينيٕٛ َػنينيتٛعبال َٚػنينيتػطقال       
يًُػًُ  مجٝعال، دا٤ ٖصا ايؿطط َٔ اٯ١ٜ يٲخباض عٔ اميإ ايٓيب قُنيس  

مبا اْعٍ ٚاملػًُ  مبا اْعٍ عًِٝٗ، تط٣ َا املطاز ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 عًِٝٗ يف ٚدٛٙ: 

 ايكطإٓ باعتباضٙ ٖٛ ايتٓعٌٜ.ا٭ٍٚ: 
ايٛسٞ ٚاٱخباض املًهٛتٞ، ٚايٛسٞ ىعِ َٔ ايكنيطإٓ، ٚبُٝٓٗنيا   ايجاْٞ: 

عُّٛ ٚخكٛم َطًل، ؾايكطإٓ نً٘ ٚسٞ، اَنيا اينيٛسٞ ؾٝؿنيٌُ سنيسٜح     
 ٚاخباضامل٥٬ه١ يًٓيب نُا ٜؿٌُ اؿسٜح ايكسغٞ.

ٚايٓٛاٖٞ اييت دا٤ بٗنيا ايكنيطإٓ    ا٭سهاّ ٚايؿطا٥  ٚا٭ٚاَطايجايح: 
 ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١.

باعتباضٖا اَنيطال ْنياظ٫ل َنئ    ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْب٠ٛ قُس ايطابع: 
 عٓس اهلل، ٚاملعذعات اييت دطت ع٢ً ٜسٜ٘.

٫ٚ تعاضض ب  ٖصٙ ايٛدٛٙ ٚنًٗا َٔ َكازٜل ايتٓعٌٜ ا٫ اْٗا عًني٢  
 َطتبت : 

 قٌ يف ايتٓعٌٜ.ايكطإٓ، ؾٗٛ ا٭ا٭ٚىل: 
ايٛسٞ ٚاسهاّ ايؿطٜع١ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ، َٚٔ اٱعذاظ إ تأتٞ ايجا١ْٝ: 

 اٯ١ٜ يٲخباض عٔ اٱميإ بكٝػ١ اٱط٬م يهٌ َا اْعي٘ اهلل ع٢ً املػًُ .
ٚٚضزت اٯ١ٜ بًؿظ اؾُع )اْعٍ عًٝٓا( ٚمل تكٌ َٚا اْعٍ ع٢ً ايطغٍٛ 

، (1) صعُنٌٌِوِ ًَاٌْىِرَنابِ اٌَّنزُِ َٔنضَّيَ عٍََنَ سَعُنٌٌِوِ      آِِنُنٌا تِاٌٍَّنوِ ًَسَ  نُا يف قٛي٘ تعنياىل ط 
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قني٢ً  نٛعٞ ٖٚٛ َا اْعٍ ع٢ً اينيٓيب قُنيس    ٚدا٤ اٱميإ ٖٓا بكٝس َٛ
يف ضز ع٢ً ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ اِْٗ َ٪َٕٓٛ ٚجيشسٕٚ مبنيا  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 اهلل.اْعٍ اهلل عًٝ٘، ٚيتٛنٝس اعتباض اٱقطاض بايكطإٓ نتابال ْاظ٫ل َٔ عٓس 
 ؾًُاشا دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ نُري اؾُع يًُتهًِ )عًٝٓا( ؾٝ٘ ٚدٛٙ: 

املُاثًنيني١ ٚاحملاننينيا٠ َنينيع قٛينيني٘ تعنينياىل طآَٓنينياص اينينيصٟ ٚضز بكنينيٝػ١   ا٭ٍٚ: 
 اؾُع، ٚدا٤ ٖٓا ايهُري بصات ايكٝػ١.

اٟ َٚا اْعٍ عًٝني٘  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ املطاز ايٓيب قُس ايجاْٞ: 
 ؾُع ؾٗات: ٚيهٔ اٯ١ٜ دا٤ت بكٝػ١ ا

اينينيٓيب ىَنيني١ يف اـنينيري ٚىغنيني٠ٛ يف ايهُنينيا٫ت اٱْػنينيا١ْٝ، ٚاملنيني٪َٔ  ا٭ٚىل: 
ٚقنينيس ٚضز يف  ،قنيني٢ً اهلل عًٝنيني٘ ٚآينيني٘ ٚغنينيًِٚسنيسٙ اَنيني١ ؾهٝنينيـ اينينيٓيب قُنينيس  

، (1)صاَِّْ اِتْنشَاىَُِْ وَناَْ أَُِّنحًَ لَأِرًَنا     طابطاِٖٝ اْ٘ ا١َ يف ايتك٣ٛ، قاٍ تعنياىل  
َنئ بنيا    ٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ    قني ؾٝؿٌُ َٛنٛع اٯٜني١ اينيٓيب قُنيسال    

 ا٭ٚي١ٜٛ.
دنينيٛاظ اطنيني٬م قنينيٝػ١ اؾُنينيع عًنيني٢ املؿنينيطز ـكنينيٛم ايتؿدنينيِٝ  ايجاْٝنيني١: 

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚاٱنطاّ يف بٝإ مسٛ زضد١ ايٓيب قُس 
ِ   إ ايٓيب قُسال ايجايج١:  ٜنيتهًِ عنئ ْؿػني٘     ،ق٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيً

 ٚعٔ ىَت٘ ٖٚصٙ اؾ١ٗ ع٢ً قػُ : 
ِ    إ ايٛسٞ ٜٓعٍ ع٢ً اينيٓيب قُنيس   ٍٚ: ا٭  قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيً

 ٚع٢ً غريٙ َٔ ا١ُ٥ ٚعًُا٤ املػًُ .
قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ     املنيطاز َنيا ٜٓنيعٍ عًني٢ اينيٓيب قُنيس       ايجاْٞ: 

 باعتباضٙ ْاظ٫ل عًٝ٘ باٱقاي١، ٚع٢ً املػًُ  بايٛاغط١.
( ٚاملطاز ايٓيب قُنيس  اضاز٠ املع٢ٓ ا٭عِ َٔ يؿظ )عًٝٓاايٛد٘ ايجايح: 

 َٚا عٓس اٌٖ ايهتا  َٔ ايتٓعٌٜ ايػُاٟٚ.ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٚا٭ْبٝنيا٤  ق٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ    َا اْعٍ ع٢ً ايٓيب قُس ايطابع: 

 .عًٝ٘ ايػ٬ّاٯخطٜٔ ممٔ مل ٜصنطٚا يف اٯ١ٜ ابتسا٤ َٔ آزّ 
احملانا٠، ٚإ ننيإ  ٚبايٓػب١ يًٛد٘ ا٭ٍٚ ؾ٬ ٜبت٢ٓ ايًؿظ ايكطآْٞ ع٢ً 
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اَطال دا٥عال يف ايًػ١ ٚايتداطب ب  ايٓاؽ، ؾهٌ سنيطف قطآْنيٞ يني٘ ز٫٫تني٘     
ايعكا٥س١ٜ ع٢ً مٛ اٱغتك٬ٍ ٚايتساخٌ، اٟ اغتك٬ي٘ بايصات، ٚتساخًني٘  

 َع غريٙ َٔ ا٭يؿاه، ٖٚصا ايتساخٌ ع٢ً ىقػاّ: 
 تساخً٘ َع ا٭يؿاه يف شات اؾ١ًُ ايكطآ١ْٝ.ا٭ٍٚ: 
 ساخٌ َع ايؿاه ْٚظِ شات اٯ١ٜ ايهطمي١.ايتايجاْٞ: 

امل٬ظ١َ ٚايرتاب  َع اٯٜات اجملاٚض٠ مما غبك٘ اٚ دا٤ ٫سكال َٔ ايجايح: 
 ا٭يؿاه.

امل٬ظ١َ ٚايرتاب  ٚايبٝإ ب  ايًؿظ ايكطآْٞ ٚاٯٜات ا٭خط٣ يف ايطابع: 
 شات ايػٛض٠.

طإٓ ايبٝنينيإ ٚايتنينيساخٌ بنيني  ايًؿنينيظ ايكطآْنينيٞ َٚنينيا يف غنينيٛض ايكنيني اـنينياَؼ: 
قني٢ً اهلل عًٝني٘   ا٭خط٣، اَا ايجايح ؾ٬ زيٌٝ ع٢ً اؾُع ب  ايٓيب قُنيس  

ٚىٌٖ ايهتا ، اَا ايطابع ؾإ شنط ايٓبٝ  عاّ ٜٚؿٌُ ا٭ْبٝنيا٤   ٚآي٘ ٚغًِ
 اٯخطٜٔ.

اَا بايٓػب١ يًذ١ٗ ا٭ٚىل َنئ ايٛدني٘ ايجنياْٞ ؾكنيشٝض إ اينيٓيب قُنيسال       
٘   ىَني١ يف اـنيري ا٫ إ   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغنيًِ   يٝنيتهًِ َنئ    ا٭َنيط دنيا٤ يني

َكاَات ايعبٛز١ٜ ٚايٓب٠ٛ، ٖٚٛ إَاّ ايبؿط مجٝعال يف ٖصا ايبنيا  ملنيا اهٗنيطٙ    
 َٔ اـهٛع هلل تعاىل.

اَنينيا اؾٗنيني١ ايجاْٝنيني١ ٚاينينييت شٖنينيب ايٝٗنينيا بعنيني  املؿػنينيطٜٔ، ؾاٯٜنيني١ دنينيا٤ت  
ٱع٬ٕ اٱميإ ٚايتكسٜل ٚاـؿٛع هلل تعاىل، ٖٚصا اٱع٬ٕ شاتني٘ تؿدنيِٝ   

ػ١ ايعبٛز١ٜ هلل ٚقٝػ١ اؾُع يًه٬ّ عٔ ايصات ٚايٓٝاب١ ٚانطاّ ٚيهٔ بكٝ
 عٔ املػًُ  ٚيٝؼ يًتؿدِٝ.

ٚايكشٝض ٖٛ ايكػِ ايجاْٞ َٔ اؾ١ٗ ايجايج١ َٔ ايٛد٘ ايجاْٞ اٟ املطاز 
ِ   َا اْعٍ ع٢ً ايٓيب قُس  ، باعتبنياض إ ايهتنيا    ق٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيً

يٛاغنيط١ ٚايتبعٝني١، ٚقنيٝػ١    ْاظٍ عًٝ٘ باٱقاي١، ٜٚهٕٛ ْاظ٫َ عًني٢ ىَتني٘ با  
 اؾُع هلا ز٫٫ت يف املكاّ َٓٗا: 

 سح املػًُ  ع٢ً ايتُػو بايكطإٓ ٚتعاٖسٙ.ا٭ٚىل: 
زع٠ٛ ايٓاؽ يٲغ٬ّ ؾسخٛي٘ ٜعنيين اٱؾنيرتاى يف ؾنيطف تًكنيٞ     ايجا١ْٝ: 

 ايكطإٓ.
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 يًُػًُ  ٚانطاَِٗ بإ ْػب تٓعًٜ٘ عًِٝٗ. عع ٚدٌسب اهلل ايجايج١: 
قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ     اؿب ب  ايٓيب قُس ايتذاش  ٚايطابع١: 

 ٚاملػًُ ، عٝح ٜؿاضنْٛ٘ يف ايتٓعٌٜ.
 ٚاـطابات يًٓيب قُس ع٢ً قػُ : 

 اـطا  ايؿدكٞ.ا٭ٍٚ: 
 اضاز٠ ايٓيب ٚا٭١َ بٛاغطت٘.ايجاْٞ: 

ٖٚصا اـطا  َٔ ايكػنيِ ايجنياْٞ ٭ٕ اعني٬ٕ اٱمينيإ بنياهلل ٚهٝؿني١ ننيٌ        
ظ اٱْعاٍ بكٝػ١ اؾُع ٱخبنياض ننيٌ دٝنيٌ َنئ     َػًِ َٚػ١ًُ، يصا دا٤ يؿ

املػًُ  بإ ايكطإٓ ْاظٍ عًِٝٗ مما ٜعين ططا٠ٚ ٚغهنياض٠ ايتٓعٜنيٌ، ٚنأْني٘    
 ْاظٍ اٯٕ.

ٌ  ؾُع إ اٯ١ٜ دا٤ت يٝعًٔ ايٓيب امياْ٘ ٚاميإ املػًُ  بنياهلل    عنيع ٚدني
ؾاْٗا َٛنٛع ٚسهِ جيطٟ ع٢ً يػإ نٌ َػنيًِ يف ت٬ٚتني٘ يًكنيطإٓ سذني١     

ستذاز ٚاؾساٍ، َٚؿّٗٛ ثابنيت يف ايٛدنيٛز اينيصٖين نُنيا     سانط٠ عٓس اٱ
 ٜظٗط ع٢ً عامل ا٭عُاٍ.

 حبث بالغي
َٔ ٚدٛٙ ايبسٜع "ايًـ ٚايٓؿط" ٖٚٛ شنط َٛننيٛع َتشنيس اٚ َتعنيسز،    
ٜٚكابً٘ قٍُٛ اٚ عطض امجايٞ اٚ َتعسز، ٜٚكّٛ ايػاَع بتؿهٝو ايعباض٠ 

اٍ، نُنيا يف  ٚاضداع نٌ عطض اىل شات٘ اٚقٍُٛ اىل َٛنٛع٘ عػب اؿ
ًَ ًَاِعْذَاقَ ًَََّْمٌُبَ ًَادَعْثَاغَ وَأٌُا ىٌُدًا  طقٛي٘ تعاىل  َُ ًَاِعَّْاعِْ أََْ ذَمٌٌٌَُُْ اَِّْ اِتْشَاىِْ
 .(1)صأًَْ َٔصَاسٍَ

اٟ إ اـطا  َٛد٘ يًٝٗٛز ؾُٝا ازعٛٙ إ ابطاِٖٝ ٚا٭ْبٝا٤ اٯخطٜٔ 
ٖ٪٤٫ ا٭ْبٝا٤ بٌ إ  َٔ ايٝٗٛز، َٚٛد٘ يًٓكاض٣ ؾُٝا خيل عسّ ْكطا١ْٝ

ظَاِْٗ غابل ع٢ً ظَإ ايٝٗٛز١ٜ ٚايٓكنيطا١ْٝ، ؾاٱمجنياٍ دنيا٤ يف ايًنيـ،     
شنطت امسا٤ ا٭ْبٝا٤ ثِ دا٤ ايٓؿط ببٝإ ايتؿكٌٝ بني  ايٝٗنيٛز ٚايٓكنياض٣    
يٝٓشنينينيٌ اـطنينينيا  اٱهلنينينيٞ "ىّ تكٛينينينيٕٛ" اىل َتعنينينيسز ٚاملنينينيطاز َٓنينيني٘ ايٝٗنينينيٛز   
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ت٢ مبتعسز ثِ بًؿظ فُنيٌ  ٚايٓكاض٣، ٚقس ٜهٕٛ اٱمجاٍ يف ايٓؿط بإ ٜ٪
 ٜٓشٌ بعسز اؾطاز املٛنٛع.

َٚٔ اٯٜات إ ٜأتٞ يف ايكطإٓ َا ٖٛ اخل َٔ ايًـ ٚايٓؿط ؾكس دا٤ 
ص ٚيؿنيظ عًٝٓنيا َتشنيس ينيٝؼ ؾٝني٘ ينيـ       ًََِا أُْٔنضِيَ عٍََْْنَنا  يف ٖصٙ اٯ١ٜ قٛي٘ تعاىل ط

 ْٚؿط، َٚع ٖصا ؾاْ٘ ٜٓشٌ بصات٘ اىل قػُ : 
 ْؿػ٘. ٢ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِقًاضاز٠ ايٓيب قُس ا٭ٍٚ: 
اضاز٠ املػًُ  ٚادٝاهلِ املتعاقب١ ٫ٚ تكٌ ايٓٛب١ اىل ايتؿٜٛ  ايجاْٞ: 

اىل عكٌ ايػاَع بٌ تػبك٘ ايؿٛاٖس ايكطآ١ْٝ اييت تؿٝس سكٍٛ ايتٓعٌٜ ع٢ً 
زٕٚ املػًُ ، ٚقس ٜكٍٛ قا٥ٌ ملنياشا   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايٓيب قُس 

قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ     ميإ مبا اْعٍ ع٢ً قُس مل تأِت اٯ١ٜ بصنط اٱ
ؾتكٍٛ، "قٌ آَٓا باهلل َٚا اْنيعٍ عًني٢ ايطغنيٍٛ َٚنيا اْنيعٍ عًني٢ ابنيطاِٖٝ.."        

 اؾٛا  َٔ ٚدٛٙ: 
دنينيا٤ت اٯٜنيني١ ملٓنينيع ايًنينيبؼ ٚاينينيِٖٛ، ٚطنينيطز ايؿنينيو ٚايطٜنينيب،     ا٭ٍٚ: 

قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘    ٚا٭يـ ٚاي٬ّ يف ايطغٍٛ يًعٗس ٚاملطاز ايٓيب قُنيس  
ٚؾٝ٘ َٓع ٫ثاض٠ ايطٜب بتأًٜٚ٘ اىل غريٙ َنئ ا٭ْبٝنيا٤ خكٛقنيال َنيع      ،ِٚغً

ؿاه ايرتتٝب ايعَاْٞ ب  ا٭ْبٝا٤ يف اٯ١ٜ ٚايكٍٛ باضاز٠ ْٛح اٚ غنيريٙ َنئ   
 .عًٝ٘ ايػ٬ّايطغٌ ايػابك  ٱبطاِٖٝ 

دا٤ت اٯ١ٜ يتؿطٜـ املػًُ  يف ايتٓعٌٜ يتهنيٕٛ ؾنياٖسال عًني٢    ايجاْٞ: 
بتبًٝؼ نٌ َا اْعٍ ايٝ٘ َٔ ضب٘، اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ق٢ً قٝاّ ايٓيب قُس 

ٚتجبٝت٘ ٚتٛثٝك٘ عٓس املػًُ  عَُٛال ٚإ ايكطإٓ باِم ٫ ٜططى عًٝ٘ ايتشطٜـ 
 ٚايتػٝري.

انطاّ ابطاِٖٝ بإ دا٤ تكسِٜ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘   ايجايح:
 .٬ّعًٝ٘ ايػٚغًِ عًٝٗا بايتٓعٌٜ، يٝبسى شنط ا٭مسا٤ بابطاِٖٝ 

اٚي١ٜٛ ا٫ميإ مبا اْعٍ عًني٢ اينيٓيب قُنيس قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘        ايطابع:
 ٚغًِ.

 

 صًََِا أُْٔضِيَ عٍَََ اِتْشَاىَُِْقٛي٘ تعاىل ط
بعس اع٬ٕ اٱميإ باهلل ٚاٱقطاض بايتٛسٝس، ٚاٱخباض عٔ ْعٍٚ اٯٜات 
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يف شات ايػٝام ٚاؿهِ َع ايتبأٜ يف املٛنٛع، ؾاسهنياّ ٖنيصا ايؿنيطط َنئ     
اٯ١ٜ تتعًل باٱميإ بايتٓعٌٜ ٖٚٛ ؾطع اٱميإ باهلل، ٫ٚ اسس ٜػتطٝع اْعاٍ 

ا٫ اهلل،  قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ     ايهتا  َٔ ايػُا٤ ع٢ً ايٓيب قُس 
 ، ٚيف اٯ١ٜ َػا٥ٌ: عع ٚدٌٚإ َا ٜأتٞ ب٘ ٖٛ َٔ عٓس اهلل 

َع تعاقب ايتٓعٌٜ ٚعسّ امكاضٙ بايكطإٓ، َنيع إ ايكنيطإٓ دنيا   ا٭ٚىل: 
 يًهتب، ٚؾٝ٘ ىسهاّ ايؿطٜع١ املتها١ًَ.

ٜ٪َٔ املػًُٕٛ بايتٓعٌٜ ايػابل يؿطٜع١ اٱغ٬ّ، ؾايٓيب قُس ايجا١ْٝ: 
ّ  ٚاملػًُٕٛ مل ٜطٚا ابطاِٖٝ  ،ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚبٝٓني٘   عًٝني٘ ايػني٬

ٚبِٝٓٗ انجط َٔ ايؿنيٞ عنياّ، َٚنيع ٖنيصا ٜعًٓنيٕٛ امينياِْٗ مبنيا اْنيعٍ عًٝني٘ َنئ           
ع٬ٕ ٖسا١ٜ ٚيطـ اهلٞ اْؿطز ب٘ املػًُٕٛ، ٚبع  املًٌ اٯٜات، ٖٚصا اٱ

ٜكٛيٕٛ إ ابطاِٖٝ َِٓٗ، يصا ؾإ ٖصٙ اٯ١ٜ ضز ٚتأزٜب يًٓاؽ ؾُٝا خيل 
 ٚسح ع٢ً اٱقطاض بٓبٛت٘. عًٝ٘ ايػ٬ّابطاِٖٝ 

عًٝ٘ ٜسٍ ٖصا اٱميإ يف َؿَٗٛ٘ ع٢ً ٚدٛز تٓعٌٜ ع٢ً ابطاِٖٝ ايجايج١: 
 طال َػتشسثال.، ٚإ ايتٓعٌٜ يٝؼ اَايػ٬ّ

 تب  اٯ١ٜ عظِٝ َٓعي١ ابطاِٖٝ َٔ ٚدٛٙ: ايطابع١: 
قني٢ً  شنط ايكطإٓ ملا اْعٍ عًٝ٘ َتعكبال ملا اْعٍ ع٢ً ايٓيب قُس ا٭ٍٚ: 

 .اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ي٘ نتا  خام اْعٍ عًٝ٘ َٔ  عًٝ٘ ايػ٬ّاٱقطاض بإ ابطاِٖٝ ايجاْٞ: 

 عٓس اهلل.
٢ ابنينيطاِٖٝ خاينينيسَا اىل ٜنينيّٛ ايكٝاَنيني١ بكنينيا٤ َٛننينيٛع ايتٓعٜنينيٌ عًنينيايجاينينيح: 

 بايكطإٓ ٚت٠ٚ٬ املػًُ  ي٘.
 يف ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ ٚدٛٙ:  عًٝ٘ ايػ٬ّبٝإ عظ١ُ َٓعي١ ابطاِٖٝ اـاَػ١: 

تٛثٝل َا اْعٍ ع٢ً ابطاِٖٝ بايكطإٓ ٚؾٝني٘ تجبٝنيت ملٓعيتني٘ ٚضؾعني١     ا٭ٍٚ: 
 زضدت٘ ب  ا٭َِ اىل ّٜٛ ايكٝا١َ.

قني٢ً اهلل  ميإ مبا اْعٍ ع٢ً اينيٓيب قُنيس   ف٤ٞ اٯ١ٜ بتكسِٜ اٱايجاْٞ: 
 بعس اٱميإ باهلل تعاىل ٚقبٌ اٱميإ مبا اْعٍ ع٢ً ابطاِٖٝ.عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

بكا٤ ايكطإٓ ب  ايٓاؽ نا٬َل غري َٓكٛم، ٚعسّ بكا٤ َا اْعٍ ايجايح: 
عًنيني٢ ابنينيطاِٖٝ ا٫ بعنيني  ا٭سهنينياّ اؿٓٝؿٝنيني١ اينينييت دنينيا٤ اٱغنيني٬ّ بتجبٝتٗنينيا       
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اٱَها٤ يٝؼ اَنيطال َػنيتك٬ل، بنيٌ ٖنيٛ دنيع٤ َنئ ايؿنيطٜع١         ٚاَها٥ٗا، ٖٚصا
 اٱغ١َٝ٬.

ق٢ً بٝٓت آٜات ايكطإٓ ازع١ٝ ابطاِٖٝ ٚغ٪اٍ بعج١ ايٓيب قُس ايطابع: 
ٚضؾع٘ ايكٛاعس َٔ ايبٝت، ٚتؿهً٘ تعاىل ظعً٘ اَاَنيال  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

      ِ يف  يًٓاؽ، ٚغ٪اٍ اٱَا١َ يصضٜت٘، نُنيا دنيا٤ ايكنيطإٓ بنيصنط َكنياّ ابنيطاٖٝ
ايبٝت اؿطاّ يٝبك٢ َعًَُا خاينيسال اىل ٜنيّٛ ايكٝاَني١، ٚعًني١ ٖنيصا اـًنيٛز ٖنيٛ        

ٖٚنيٛ عٓنيٛإ تؿهنيٌٝ    ق٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ    ايكطإٓ ٚبعج١ ايٓيب قُس 
 ٚتؿطٜـ ي٘ ٚ٭َت٘ َٔ بعسٙ.

ق٢ً اهلل سؿظ املػًُ  يػٓٔ ابطاِٖٝ ِٖٚ اتباع ايٓيب قُس اـاَؼ: 
 يباق١ٝ اىل ّٜٛ ايكٝا١َ.ٚىٌٖ ايسٜا١ْ اعًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 َٓع ايٓاؽ َٔ اْهاض ايتٓعٌٜ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابك .ايػازغ١: 
َٔ َهاَ  اٯ١ٜ ايهطمي١ ايطز ع٢ً َٔ ىزع٢ إ ابطاِٖٝ نإ ايػابع١: 

َِننا وَنناَْ اِتْننشَاىُُِْ َّيٌُدًِّّننا ًَالَ َٔصْننشَأًِّْا  ٜٗٛزٜنينيال اٚ ْكنينيطاْٝال، نُنينيا يف قٛينيني٘ تعنينياىل ط 
 .(1) صدَنِْفًَا ُِغًٍِّْا ًٌََىِْٓ وَاَْ

يف اٯ١ٜ تأزٜب ٭ٌٖ ايهتا  ٚغريِٖ بًعّٚ اٱمينيإ بايتٓعٜنيٌ   ايجا١َٓ: 
ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابك  ٚاٱقطاض بعظِٝ ؾأِْٗ ٚاٱعرتاف ظٗازِٖ يف غبٌٝ 

 اهلل.
تبعح اٯ١ٜ ايػه١ٓٝ يف قًٛ  املػًُ ، ٚتسؾع عِٓٗ ىغنيبا   ايتاغع١: 

 اَطال َػتشسثال، بٌ ٖٛ َعٗٛز عٓس ا٭ْبٝا٤. ايطٜب ٚايؿو، ؾايتٓعٌٜ يٝؼ
يف اٯ١ٜ ؾهط َٚٛاغا٠ يٮْبٝا٤ ايػابك  يف اؿٝا٠ ايسْٝا، بإ ايعاؾط٠: 

ٜبعح اهلل ْبٝال يف آخط ايعَإ، ٜكٕٛ ٚحيؿظ ٖٛ ٚىَت٘ عُّٛ ايتٓعٌٜ عًني٢  
 ا٭ْبٝا٤.

ٝ٘ َع اثبات اٯ١ٜ يٓب٠ٛ ابطاِٖٝ ٚاْ٘ ضغٍٛ اْعٍ اهلل عًاؿاز١ٜ عؿط٠: 
اينينيٛسٞ ٚايهتنينيا ، تنينيسعٛ اٯٜنيني١ املػنينيًُ  اىل ايتنينيسبط ؾُٝنينيا اْنينيعٍ ايٝنيني٘ َنينئ    

 ا٭سهاّ، ٚاغتكطا٥ٗا َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ.
دعٌ َا اْعٍ اىل ابنيطاِٖٝ ؾنيٗاز٠ مساٜٚني١ عًني٢ قنيسم      ايجا١ْٝ عؿط٠: 
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 ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل.
ٚتٓعٜني٘   بٝإ ساد١ ايٓبٛات ايػابك١ اىل ايكنيطإٓ يتٛثٝكٗنيا  ايجايج١ عؿط٠: 

 ا٭ْبٝا٤ َٚٓع ايتعسٟ اٚ اٱؾرتا٤ عًِٝٗ.
يكس ىخ  ايكطإٓ عٔ ْعٍٚ امل٥٬ه١ ع٢ً ابنيطاِٖٝ، نُنيا   ايطابع١ عؿط٠: 

اَِّْ ىَزَا ٌَفِِ اٌصُّنذُِِ  ىخ  عٔ ٚدٛز قشـ عٓس ابطاِٖٝ قاٍ تعاىل ط
ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً ٚدٛز َٛنٛعات . (1) صصُذُِِ اِتْشَاىَُِْ ًٌَُِعََ *اٌْؤًٌََُ

 قشـ ابطاِٖٝ َٚٛغ٢ يف ايكطإٓ غٛا٤ ع٢ً مٛ ايهًٞ اٚ اؾع٥ٞ. يف
 ٚدا٤ت اٯ١ٜ بًػ١ اٱمجاٍ ٚاملانٞ )َٚا اْعٍ( ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: 

 اٱميإ مبا اْعٍ ع٢ً ابطاِٖٝ ع٢ً مٛ ايتؿكٌٝ.ا٭ٍٚ: 
َعطؾ١ نٌ َا اْعٍ ع٢ً ابنيطاِٖٝ، ٖٚنيٛ َٛدنيٛز عٓنيس املػنيًُ       ايجاْٞ: 

 بابطاِٖٝ. بكؿت٘ تٓع٬ٜل َػتك٬ل خاقال
ايعًِ اٱمجايٞ بايصٟ اْعٍ ع٢ً ابطاِٖٝ، ٚابتٓا٤ اٱميإ عًٝ٘ ايجايح: 

 ؾٝهؿٞ اٱقطاض ٚايتػًِٝ بٓعٍٚ ايهتا  ع٢ً ابطاِٖٝ َٔ عٓس اهلل.
املطاز َٔ اٱميإ ٖٓا ٖٛ اٱعتكاز ٚايعٌُ، اٟ ايعٌُ مبا اْعٍ ايطابع: 

 ع٢ً ابطاِٖٝ.
ِٖٝ مما تهُٓ٘ ايكطإٓ يف خطابات٘ اٱميإ بايصٟ اْعٍ ع٢ً ابطااـاَؼ: 

 ايتهًٝؿ١ٝ َٔ ا٭سهاّ ٚايػٓٔ.
ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح ٚاـاَؼ، ٖٚصٙ اٯ١ٜ تأغٝؼ يًعًِ اٱمجنيايٞ  
مبا اْعٍ ع٢ً ابطاِٖٝ ٚا٭ْبٝنيا٤ اٯخنيطٜٔ ٭ْٗنيا دنيا٤ت بكنيٝػ١ ؾعنيٌ ا٭َنيط        

 )قٌ(.
َٚٔ اٯٜات إ اٱعتكاز ٚايؿعٌ ٫ ٜتدًؿإ عٔ ا٭َط اٱهلٞ بنيايكٍٛ  
باٱميإ، ؾشُٝٓا ٜأَط اهلل تعاىل ايٓيب ٚاملػًُ  بًؿظ )قٌ( اٚ )قٛينيٛا( ٫  
حيتاز اٱثبات ٚتٛنٝس اٱَتجاٍ اىل َتابع١ ىقٛاٍ املػًُ ، ٌٖٚ دط٣ ع٢ً 
ايػٓتِٗ ٖصا ايكٍٛ ٚاٱع٬ٕ اّ تهؿٞ اٯ١ٜ يًؿٗاز٠ ع٢ً ايٛقٛع ٚاٱع٬ّ 

ٌ  باٱميإ، اؾٛا : إ اٯ١ٜ اخباض ٚىَط َٔ اهلل عنئ سنياٍ اينيٓيب     عع ٚدني
قُنينيس قنينيني٢ً اهلل عًٝنيني٘ ٚآينيني٘ ٚغنينيًِ ٚاملػنينيًُ  يف ا٫مينينيإ باعتبنينياضٙ اقنينيطاضال   
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باؾٛاْض ٚا٫ضنإ، ٖٚصا َٔ اٱعذاظ ايصٟ ٜٓؿنيطز ب٘ ايكطإٓ ؾٝأتٞ ا٭َط 
اٱهلنينيٞ ؾٝنيني٘، ٜٚهنينيٕٛ زا٫ل يف ايٛقنينيت ْؿػنينينيني٘ عًنيني٢ اَتجنينياٍ املػنينيًُ  يٮَنينيط   

ي١ شات ا٭َط ع٢ً اٱَتجاٍ اش إ ا٭َط اٱهلٞ، ؾًٔ ػس يف غري ايكطإٓ ز٫
ٜأتٞ َٔ ايعايٞ اىل ايساْٞ، ٚحيتاز اىل اٱَتجاٍ ٚايؿعنيٌ َنئ املنيأَٛض ننيٞ     

 ٜتشكل يف ايٛاقع ايعًُٞ، ٖٚٛ ىَط هاٖط يف ايعبازات ٚاملعا٬َت.
ؾذا٤ ايكطإٓ با٭َط بايك٠٬ ٚايعنا٠ َٚسح َٔ ٜػتذٝب يٮَط اٱهلٞ، 

عٌٜ ؾذا٤ت اٯٜات َٚٓٗا ٖصٙ اٯ١ٜ با٭َط املتهُٔ اَا يف با  ايعكا٥س ٚايتٓ
 يٲَتجاٍ ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: 

 اٯ١ٜ َٔ عَُٛات ايًطـ اٱهلٞ.ا٭ٚىل: 
 تتهُٔ اٯ١ٜ املسح ٚايجٓا٤ ع٢ً املػًُ .ايجا١ْٝ: 

ايجايج١: ؾٝٗا عٕٛ يًُػًُ  ٚؾطق١ ملٛاق١ً اؾٗنياز يف َٝنيازٜٔ ايكتنياٍ    
 َٔ غري تهٝٝع يػٓٔ اٱميإ.

اٯٜنيني١ َسضغنيني١ يف املعطؾنيني١ اٱهلٝنيني١ ٚزضؽ عكا٥نينيسٟ ٜنينيتعًِ َٓنيني٘ : ايطابعنيني١
 املػًُٕٛ َٛاظٜٔ اٱميإ، ٜٚتذٓبٕٛ َع٘ ايعٓاز ٚاؾشٛز.

ٚا٭ْبٝا٤ ع٢ً مٛ  عع ٚدٌيف اٯ١ٜ زع٠ٛ يًٓاؽ ي٬ميإ باهلل  اـاَػ١:
 ايعُّٛ اجملُٛعٞ ٚا٫غتػطاقٞ َٔ غري تؿطٜل بِٝٓٗ.

ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾ٬ ٜػنيتطٝع اسنيس إ    اٯ١ٜ سذ١ يًُػًُ  اىلايػازغ١: 
 ٜكسح بامياِْٗ بايتٓعٌٜ َطًكال.

اٯ١ٜ سكا١ْ يًُػنيًُ  َنئ َٓنياٖر اٖنيٌ ايهتنيا  غكنيٛم       ايػابع١: 
 اٱميإ بؿطط َٔ ايتٓعٌٜ زٕٚ ايؿطط اٯخط.

بعس إ دا٤ت اٯٜات بٓؿٞ قنيبػ١ ايٝٗٛزٜني١ اٚ ايٓكنيطا١ْٝ عنئ     ايجا١َٓ: 
، عًٝ٘ ايػ٬ّز تٓعٌٜ خام بابطاِٖٝ ابطاِٖٝ، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يت٪نس ٚدٛ

ٚإ املػًُ  ٜ٪َٕٓٛ ٜٚعرتؾنيٕٛ بٗنيصا ايتٓعٜنيٌ، ممنيا ٜعنيين ايتجبٝنيت ايعًُنيٞ        
ؿٓٝؿ١ٝ ابطاِٖٝ، ٚيف اٯ١ٜ سذ١ اناؾ١ٝ ع٢ً اٌٖ ايهتا  بإ ابنيطاِٖٝ مل  

 ٜهٔ ٜٗٛزٜال ٫ٚ ْكطاْٝال.
ملػًُ  ٚاق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يف اٯ١ٜ تًك  يًٓيب قُس ايتاغع١: 

مبباز٨ اٱميإ باهلل َٚا اْعيني٘ َنئ ايهتنيب، ٖٚنيٌ ٖنيٞ َنئ اؾني  ٚاٱننيطاٙ         
اؾٛا  ٫، ٭ٕ املػًُ  اختنياضٚا اٱغني٬ّ طٛاعٝني١، ٚدنيا٤ت ٖنيصٙ اٯٜني١       
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يٲضؾاز اىل غٓٔ اٱغ٬ّ ٚقٛاعس ىسهاَ٘، ٚايتساخٌ ب  ا٭َط ٚاٱَتجاٍ 
ذ٢ً بنيت٠ٚ٬ املػنيًُ    ٫ ميٓع َٔ بكا٤ مس١ اٱختٝاض ع٢ً اٱَتجاٍ ٚاييت تت

 ي١ٰٜ، ٚاع٬ِْٗ طٛاع١ٝ ايتػًِٝ بهٌ َا اْعٍ اهلل.
إ شنط ابطاِٖٝ ٚا٭خباض باْ٘ ْيب اْعٍ عًٝ٘ ايهتا  انطاّ خام ي٘ يف 
ايكطإٓ، ٚزع٠ٛ يًهـ عٔ اعتباضٙ تابعال مل١ً غريٙ َٔ ا٭ْبٝا٤، ٚتؿتض اٯٜني١  

ٌ ٚتتبع َهنياَ  َنيا   ايبا  ىَاّ ايسضاغات ايٓب١ٜٛ اـاق١ بايٛسٞ ٚايتٓعٜ
اْعٍ ع٢ً ابطاِٖٝ َٔ خ٬ٍ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ، تط٣ َاشا ٜطاز بايتٓعٜنيٌ، ؾٝني٘   

 ٚدٛٙ: 
ًَأًَْدَْْنَا اٌََِ اِتْشَاىَُِْ ًَاِعَّْاعًَِْ اٱحيا٤ بٛاغط١ املًو قاٍ تعاىل طا٭ٍٚ: 

 .(1)صًَاِعْذَاقَ ًَََّْمٌُبَ

اٌََِ اِتْنشَاىَُِْ ًَاِعْنَّاعًَِْ أَْْ   ًَعَيِذَْٔا ايعٗس ٚاملٝجام، قاٍ تعاىل طايجاْٞ: 
 .(2)صعَيِّشَا تَْْرِِ

اَِّْ اٌٍَّنننوَ  طاٱقنينيطؿا٤ ٚاٱدتبنينيا٤ ٚاٱختٝنينينياض، قنينياٍ تعنينياىل     ايجاينينيح:  
 .(3)صاصْفَفََ آدَََ ًٌَُٔدًا ًَآيَ اِتْشَاىَُِْ ًَآيَ عِّْشَاَْ عٍَََ اٌََْاٌَِّنيَ 

ٍَِِّننحَ أَتِننْىُُْ اىل طاملًنيني١ ٚايؿنينيطٜع١ اـاقنيني١ بهنينيٌ ضغنينيٍٛ، قنينياٍ تعنيني ايطابنينيع: 
 .(4)صاِتْشَاىَُِْ

ىخنينيص املٝجنينيام ٚايعٗنينيس َنينئ اينينيٓيب، ٚقنينيشٝض إ ايتٓعٜنينيٌ غنينيري  اـنينياَؼ: 
ا٭خص، ا٫ إ املٝجام يف اسس ططؾٝ٘ اٚاَط ٚىسهنياّ َنئ عٓنيسٙ تعنياىل ٜكبنيٌ      

 ٜٚعرتف ٜٚعٌُ بٗا ايٓيب ع٢ً مٛ اٱيتعاّ ٚاٱَتجاٍ ا٭مت.
ًَاذَّخَنزَ اٌٍَّنوُ اِتْنشَاىَُِْ    طٜب١، قنياٍ تعنياىل ط  اـ١ً ٚايك١ً ٚاملٓعي١ ايكايػازؽ: 

 .(5)صخٍَِْالً
                                                 

 .163غٛض٠ ايٓػا٤  (1) 
 .125غٛض٠ ايبكط٠  (2) 
 .33غٛض٠ آٍ عُطإ  (3) 
 .78غٛض٠ اؿر  (4) 
 .125غٛض٠ ايٓػا٤  (5) 
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اٜتا٤ ايهتا  ٚتٓعٌٜ اٯٜات ع٢ً ابطاِٖٝ، ٚقس دنيا٤ت اٯٜني١   ايػابع: 
فَمَذْ آذَْْنَا آيَ اِتْشَاىَُِْ اٌْىِرَابَ ًَاٌْذِىَّْحَ ًَآذَْْنَاىُُْ بصنط آٍ ابطاِٖٝ، نُا يف قٛي٘ تعاىل ط

 .(1) صٍُِْىًَا عَظًِّْا
ٌْٝ ابطاِٖٝ ملطتب١ ايطؾس ٚبًٛؽ زضدنيات اؿهُني١، قنياٍ تعنياىل     ايجأَ: 

 .(2)صًٌََمَذْ آذَْْنَا اِتْشَاىَُِْ سُشْذَهُ ِِْٓ لَثًُْط
ْعٍٚ امل٥٬ه١ ع٢ً ابطاِٖٝ نُا يف اٱخباض عٔ ننيٝاؾت٘ هلنيِ،   ايتاغع: 

 ًٌَََّّننا جَننامَخْْٚنينيعٚهلِ عًٝنيني٘ بايبؿنينيط٣ ٚاٱخبنينياض عنينئ ايٛقنينيا٥ع، قنينياٍ تعنينياىل ط 
 .(3)صسُعٍُُنَا اِتْشَاىَُِْ تِاٌْثُشْشٍَ لَاٌٌُا أَِّا ُِيٍِْىٌُ أَىًِْ ىَزِهِ اٌْمَشَّْحِ

ايٓسا٤ اٱهلٞ َٚا ؾٝ٘ َٔ َهاَ  ا٭َط ٚاٱحيا٤، قنياٍ تعنياىل   ايعاؾط: 
 .(4) صنِنيَ لَذْ صَذَّلْدَ اٌشُّإَّْا أَِّا وَزٌَِهَ َٔجْضُِ اٌُّْذْغِ*ًََٔادَّْنَاهُ أَْْ َّااِتْشَاىُُِْ ط

عَنالٌََ  ايػني٬ّ ٚا٭َنئ ٚايػنيه١ٓٝ ٚايطننيا، قنياٍ تعنياىل ط      اؿازٟ عؿنيط:  
 .(5)صعٍَََ اِتْشَاىَُِْ

ايٛق١ٝ ٚا٭َط اٱهلٞ باقا١َ اسهاّ ايؿطٜع١، قاٍ تعنياىل  ايجاْٞ عؿط: 
 .(6)صًََِا ًَصَّْْنَا تِوِ اِتْشَاىَُِْ ًٌَُِعََ ًَعِْغََ أَْْ أَلٌُِّْا اٌذَِّّٓط

ايبعج١ ايٓبٜٛني١ ٚايطغنياي١ اىل ايٓنياؽ ٚزعنيٛتِٗ اىل طاعني١      ط: ايجايح عؿ
ًٌََمَننذْ أَسْعَننٍْنَا ٌُٔدًننا ًَاِتْننشَاىَُِْ ًَجٍَََْنَننا فِننِ رُسَِّّّرِيَِّننا اٌنُّثُننٌَّجَ ًَاٌْىِرَننابَ   طاهلل، قنينياٍ تعنينياىل 

 .(7)صفَِّنْيُُْ ُِيْرَذٍ ًَوَصِريٌ ِِنْيُُْ فَاعِمٌَُْ 
ٜات ٚايهتنيب ايػنيُا١ٜٚ، قنياٍ تعنياىل     ْعٍٚ ايكشـ ٚاٯايطابع عؿط: 

                                                 

 .54غٛض٠ ايٓػا٤  (1) 
 .51غٛض٠ ا٭ْبٝا٤  (2) 
 .31غٛض٠ ايعٓهبٛت  (3) 
 .105-104غٛض٠ ايكاؾات  (4) 
 .109غٛض٠ ايكاؾات  (5) 
 .13غٛض٠ ايؿٛض٣  (6) 
 .26غٛض٠ اؿسٜس  (7) 



                                                ص136ط                                             63زَعامل اٱميإ/ 

 .(1)صصُذُِِ اِتْشَاىَُِْ ًٌَُِعََ ط
َٚٔ اٱعذاظ يف ايكطإٓ عسّ ٚدٛز تعاضض ب  ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚنًنيٗا  
َٔ َكازٜل ايتٓعٌٜ ٚايٛسٞ ٚاٱنطاّ اٱهلٞ ٱبطاِٖٝ، ٚايكسض املتٝكٔ َٔ 

ٖٚٛ ايتٓعٌٜ ٖٛ ايٛسٞ ٚايهتا  ايصٟ ٜتهُٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٚاهلسا١ٜ 
ىَنينيط خنينيام با٭ْبٝنينيا٤، ٚيهنينئ ايٓؿنينيع َٓنيني٘ عنينياّ ٚؾنينياٌَ، ٫ٚ ٜٓشكنينيط باٖنينيٌ  
ظَاِْٗ، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتٛنٝس ٖصٙ اؿكٝك١ ٚاٱخباض عنئ ينيعّٚ اتبنياع    

 ايٓاؽ يًُػًُ  يف اعتكازِٖ ٚاؾعاهلِ ٭ِْٗ ٚضث١ ا٭ْبٝا٤.
 

 صًَاِعَّْاعًَِْقٛي٘ تعاىل ط
ٖٚٛ عسز غري قًٌٝ، ٚؾٝ٘  دا٤ شنط امساعٌٝ يف ايكطإٓ اثٓيت عؿط٠ َط٠

 ٚدٛٙ: 
 ٖصا ايعسز زيٌٝ ع٢ً عظِٝ َٓعي١ امساعٌٝ عٓس اهلل.ا٭ٍٚ: 
سح املػًُ  عًني٢ اننيطاّ امساعٝنيٌ َٚعطؾني١ َٓعيتني٘ ايطؾٝعني١،       ايجاْٞ: 

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِخكٛقال ٚاْ٘ دس ايٓيب قُس 
ٌ  ايجاينينيح:   ايتنينيسبط يف املٛننينيٛعات اينينييت شننينيط ؾٝٗنينيا ابنينيطاِٖٝ ٚامساعٝنيني

 ٚاسهاّ َٚهاَ  نٌ ٚاسس َٓٗا ٚاملػا٥ٌ املػتٓبط١ َٓ٘، ع٢ً ٚدٛٙ: 
ْعٍٚ ايعٗس اٱهلٞ اىل امساعٌٝ باٱؾنيرتاى َنيع ابٝني٘ ابنيطاِٖٝ     ا٭ٍٚ: 
 .(2)يف تطٗري ايبٝت ٚاعسازٙ يٛؾس اؿاز عًٝ٘ ايػ٬ّ
قٝاّ امساعٌٝ َع ابٝ٘ ابطاِٖٝ بطؾع قٛاعس ايبٝت اؿطاّ، قنياٍ  ايجاْٞ: 

ً  ًَاِرْ طتعنينياىل  ، ٚهنينياٖط اٯٜنيني١ إ (3) صَّشْفَننعُ اِتْننشَاىُُِْ اٌْمٌََاعِننذَ ِِننْٓ اٌْثَْْنندِ ًَا اعْنن
امساعٌٝ آظض اباٙ ٚغاعسٙ يف بٓا٤ ايبٝت اؿطاّ، ٚؾٝ٘ اؾاض٠ اىل َػاُٖت٘ 

 يف تطغٝذ ؾطٜه١ اؿر ٚتعاٖسٖا، ٚاعساز اغبا  ىزا٥ٗا يًُػًُ .
  بأَٛض: عًٝ٘ ايػ٬ّاقطاض ابٓا٤ ٜعكٛ  ايجايح: 
 ْب٠ٛ امساعٌٝ، ْٚعٍٚ ايهتا  عًٝ٘.ا٭ٍٚ: 
ٚمل ٜتٓهطٚا  عًٝ٘ ايػ٬ّاعرتاؾِٗ بإ امساعٌٝ ٖٛ ابٔ ابطاِٖٝ ايجاْٞ: 

                                                 

 .19غٛض٠ ا٭ع٢ً  (1) 
 .125اْظط غٛض٠ ايبكط٠  (2) 
 .127غٛض٠ ايبكط٠  (3) 
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ي٘ َع بعنيس املػنياؾ١ بٝنيِٓٗ، ٚاٱخنيت٬ف يف اٱَٗنيات، ؾامساعٝنيٌ عنياف يف        
اؿطّ املهٞ، ٚابٓا٤ ٜعكٛ  يف ايؿاّ، ٚىَ٘ ٖادط، اَا اّ دسِٖ اغنيشام  

 ض٠.اخٞ امساعٌٝ ؾٗٞ غا
لَناٌٌُا  اع٬ٕ ابٓا٤ ٜعكٛ  بإ امساعٌٝ ٖٛ ابِٖٛ قاٍ تعنياىل ط ايجايح: 

، ٚؾٝ٘ غا١ٜ ايتؿطٜـ ٱبطاِٖٝ، (1) صََْٔثُذُ اٌَِيَهَ ًَاٌَِوَ آتَائِهَ اِتْشَاىَُِْ ًَا اعًْ ًَاِعْذَاقَ
ٚاٯ١ٜ عٓٛإ يًك١ً ايٓػب١ٝ ب  املػًُ  ٚبين اغطا٥ٌٝ ٚت٪نس ٖصٙ ايك١ً 

ٍَِِّحَ أَتِْىُُْ اِتْشَاىَُِْ ىٌَُ يبين اغطا٥ٌٝ ٚاملػًُ ، نُا يف قٛي٘ تعاىل ط اب٠ٛ ابطاِٖٝ
 .(2)صعََّّاوُُْ اٌُّْغٍِّْنيَ

اؽنينياش بنيين اغنينيطا٥ٌٝ ٚامساعٝنيٌ قنينيس٠ٚ ٚىغني٠ٛ هلنينيِ يف َبنينياز٨    ايطابنيع:  
 ايتٛسٝس َٚهاَ  اهلسا١ٜ ٚاٱميإ.

عًني٢ تنيٛاضخ   اؽاش اٱي١ٖٝٛ َع تعسز ٚتعاقب اٯبا٤ مما ٜسٍ اـاَؼ: 
 ايتٛسٝس يف شض١ٜ ابطاِٖٝ ٚاْتؿا٤ ايؿطى عٓسِٖ.

عًٝني٘  تًكٞ امساعٌٝ ايٛسٞ َٔ عٓنيس اهلل، نُنيا تًكنياٙ ابنيطاِٖٝ     ايطابع: 
 .(3) صًَأًَْدَْْنَا اٌََِ اِتْشَاىَُِْ ًَا اعًْ ًَاِعْذَاقَقاٍ تعاىل ط ايػ٬ّ

اٙ ٌٖٚ نإ امساعٌٝ ٜتًك٢ ايتٓعٌٜ ٚايٛسٞ يف شات ايٛقت ايصٟ ٜتًك
 ابطاِٖٝ، اّ اْ٘ ىقبض ْبٝال بعس اْتكاٍ ابطاِٖٝ اىل املٮ ا٭ع٢ً.

يف بؿنينياض٠ ٚضمحنيني١  عًٝنيني٘ ايػنيني٬ّايظنينياٖط اْنيني٘ ننينيإ ٜتًكنينياٙ اٜنينياّ ابنينيطاِٖٝ  
ًَعَيِذَْٔا اٌََِ بابطاِٖٝ بإ ٜهٕٛ ابٓ٘ ْبٝال يف سٝات٘، ٜٚسٍ عًٝ٘ قٛي٘ تعاىل ط

، ٚإ نإ حيتٌُ إ ايعٗس ٱبنيطاِٖٝ  (4) صاِتْشَاىَُِْ ًَا اعًْ أَْْ عَيِّشَا تَْْرِِ
باٱقنينياي١، ٚٱمساعٝنينيٌ بايٛاغنينيط١ اٚ بايتعاقنينيب خكٛقنينيال ٚإ اهلل ضظم    

 ابطاِٖٝ امساعٌٝ ع٢ً ايه  ٚايؿٝدٛخ١.
ٚميهٔ إ ْ٪غؼ قاعس٠ يف املكاّ ٖٚٞ يٛ زاض ا٭َط بإ ايعٗس ٚاملٝجام 
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قٌ ٖٛ َتٛد٘ يًصات َٔ غري ٚاغط١ بؿط، اّ اْ٘ ٜأتٞ َع ايٛاغط١، ؾا٭
ص ؾٗنيٛ ام٬ينيٞ ٜٓشنيٌ اىل    ًََِنا أُْٔنضِيَ عٍََْْنَنا   ا٭ٍٚ، اَا َا ٚضز يف قٛي٘ تعنياىل ط 

 اَطٜٔ: 
قنيني٢ً اهلل عًٝنيني٘ ٚآينيني٘ ٚغنينيًِ املنينيطاز َنينيا ٜٓنينيعٍ عًنيني٢ اينينيٓيب قُنينيس ا٭ٍٚ: 

 باٱقاي١ َٔ غري ٚاغط١ ىسس َٔ ايبؿط.
َنئ   َا ٜتًكاٙ املػًُٕٛ بٛاغط١ ايٓيب ٚتبًٝػ٘ هلِ َا ٜٓعٍ عًٝ٘ايجاْٞ: 

 ايٛسٞ.
َع ا٭ْبٝا٤ اٯخطٜٔ ع٢ً  عًٝ٘ ايػ٬ّتٛنٝس تؿهٌٝ امساعٌٝ اـاَؼ: 

 .(1)ايعامل 
ًَارْوُنشْ  ايجٓا٤ ع٢ً امساعٝنيٌ َٚسسني٘ يف ايكنيطإٓ قنياٍ تعنياىل ط     ايػازؽ: 

، ع٢ً ؾطض اضاز٠ امساعٌٝ (2) صفِِ اٌْىِرَابِ اِعَّْاعًَِْ أَِّوُ وَاَْ صَادِقَ اٌٌَْعْذِ
 ا املسح.بٔ ابطاِٖٝ يف ٖص

ٚقس ٚقؿ٘ ايكنيطإٓ باْني٘ َنئ ايكنيابطٜٔ، َٚنئ ا٭خٝنياض، يف اؾنياض٠ اىل        
ا٭خ٬م ايطؾٝع١ يٮْبٝا٤، ٚاؿح ع٢ً اٱقتسا٤ بِٗ ٚيبٝنيإ َٓنياؾع ايتٓعٜنيٌ    

 ع٢ً ؾدل ايٓيب ٚاق٬س٘ يتٛيٞ َػ٪ٚيٝات اٱَا١َ ب  ايٓاؽ.
قُس إ شنط امساعٌٝ يف ايكطإٓ َٔ ب  امسا٤ ا٭ْبٝا٤ ؾدط ٚعع يًٓيب 

ٚاملػًُ  باعتباضٙ دس ايٓيب، ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً إ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
َنئ غ٬غني١ ا٭ْبٝنيا٤ ٚإ ايٓبني٠ٛ مل     ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغنيًِ  ايٓيب قُسال 

تٓشكط باْبٝا٤ بين اغطا٥ٌٝ ٚعُٛز ْػبِٗ، بٌ ٜؿرتى امساعٌٝ َعِٗ، َع 
َكس١َ يًتكسٜل مبا اْعٍ يعّٚ اقطاضِٖ مبا اْعٍ عًٝ٘، ٖٚصا اٱقطاض عٕٛ ٚ

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِع٢ً ايٓيب قُس 
ٚيف ايٛقت ايصٟ حيجِٗ ؾٝ٘ ايكطإٓ ع٢ً ايتكسٜل بٓب٠ٛ امساعٌٝ ؾاْني٘  
دا٤ باٱخباض عٔ تكسٜل املػًُ  باْبٝا٤ بنيين اغنيطا٥ٌٝ، ٭ٕ املنيساض عًني٢     

ٍ عًٝ٘ ايتٓعٌٜ ٚايبعج١ ايٓب١ٜٛ ٚيٝؼ ع٢ً ايٓػب ٚؿاه ايكطب٢، ؾهٌ ْيب ْع
ايٛسٞ َٔ ايػُا٤ ْ٪َٔ ب٘ ْٚكسق٘ ٚنصا جيب إ ٜهنيٕٛ سنياٍ ايٓنياؽ يف    
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امياِْٗ، ٫ٚ جيٛظ ايتدًـ عٔ ْٗر املػًُ  يف اٱميإ با٭ْبٝا٤ مجٝعال، ملا 
يف ٖنينيصا اٱمينينيإ َنينئ سؿنينيظ ملبنينياز٨ ايػنينيُا٤ يف ا٭ضض َٚٓنينيع َنينئ ايتعنينيسٟ    

 ٚايتؿطٜ ، ٚايتؿطٜ  ع٢ً ٚدٛٙ: 
 غاي١.اْهاض ايٓب٠ٛ ٚايطا٭ٍٚ: 
عسّ اٱقطاض بٓب٠ٛ ايٓيب اي٬سل يًؿنيطٜع١ اينييت عًٝٗنيا ىَني١ َنئ      ايجاْٞ: 

 املًٝ .
 ايتؿطٜ  بٓب٠ٛ بع  ا٭ْبٝا٤ ايػابك .ايجايح: 

ؾذا٤ ايكطإٓ بًعّٚ ايتكسٜل با٭ْبٝا٤ ناؾ١، َنئ شننيط امسني٘ يف ايكنيطإٓ     
َٚٔ مل ٜصنط امس٘، ٚق١ً عسز ا٭ْبٝا٤ ايصٜٔ ٚضز شنطِٖ يف ايكطإٓ عنيٕٛ  

ًُػنينيًُ  عًنيني٢ اٱمينينيإ بٗنينيِ ٚسؿنينيظ امسنينيا٥ِٗ، ٚازضاى سكٝكنيني١ ٖٚنينيٞ إ  ي
شنطِٖ دا٤ َٔ با  املجاٍ ا٭َجٌ ملا ثبت يف اٯٜات ايكطآ١ْٝ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ 
َٔ نجط٠ عنيسز ا٭ْبٝنيا٤، ٚإ املنيصنٛضٜٔ يف ايكنيطإٓ ْؿنيط قًٝنيٌ َنيِٓٗ، ٖٚنيصا         

 غبٌٝ ايصنط ٜسٍ ع٢ً اؼاز َعامل قكل ا٭ْبٝا٤ ٚاخ٬قِٗ يف اؾٗاز يف
اهلل، َٚا ٫قٛٙ َٔ ا٭ش٣ ٚايتعسٟ َٔ ايهؿاض ٚدا٤ اٱغ٬ّ يٝبسز آثاض ٖصا 
ا٭ش٣، ٜٚعٝس شنط ا٭ْبٝا٤ بؿدط ٚانطاّ، ٖٚصٙ اٯ١ٜ زع٠ٛ يًٓاؽ يٲقتسا٤ 

 با٭ْبٝا٤ يف دٗازِٖ ٚق ِٖ يف دٓب اهلل ٚاٱميإ مبا اْعٍ ايِٝٗ.
 

 صًَاِعْذَاقَقٛي٘ تعاىل ط
يف ايكنيطإٓ غنيبع عؿنيط٠ َنيط٠ ٖٚنيٛ ىنجنيط َنئ عنيسز          شنط ْيب اهلل اغشام

املطات اييت شنط ؾٝٗا امساعٌٝ، ٚيف بٝإ املكاض١ْ ٚايتؿهٌٝ ب  امساعٌٝ 
 ٚاغشام ٚدٛٙ ٖٚٞ: 

 ىؾه١ًٝ اغشام َٔ دٗات: ا٭ٍٚ: 
 نجط٠ عسز املطات اييت ٚضز ؾٝٗا ىمس٘ يف ايكطإٓ.ا٭ٚىل: 
 ٛغـ.بكا٤ ايٓب٠ٛ يف ٚيسٙ ٜعكٛ  َٚٔ بعسٙ ٜايجا١ْٝ: 

 طفنيني٤ٞ اغنينيشام عنينئ بؿنينياض٠ ًَهٛتٝنيني١ نُنينيا يف قٛينيني٘ تعنينياىل      ايجايجنيني١: 
 .(1)ص ًَتَشَّشَْٔاهُ تِبِعْذَاقَ َٔثًِّْا ِِْٓ اٌصَّاٌِذِنيَ 
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اَا ا٭ٚىل ؾإ نجط٠ عسز املطات اييت شننيط ؾٝٗنيا اغنيشام بايكٝنياؽ َنيع      
 املطات اييت شنط ؾٝٗا امساعٌٝ ٫ تسٍ ع٢ً ايتؿهٌٝ، ٚبكا٤ ايٓب٠ٛ يف شضٜت٘

ىَط َٓؿكٌ عٔ ايتؿهٌٝ بٝٓ٘ ٚب  امساعٌٝ َٚٛنٛع تعسز ٚنجط٠ اٯٜات 
اييت شنط ؾٝٗا اغشام ٖٛ ؾهٌ اهلل تعاىل ع٢ً ابطاِٖٝ يف ضظق٘ اٜنياٙ عًني٢   
مٛ املعذع٠ ٚيٝؼ يف ايكطإٓ َا ٜنيسٍ عًني٢ ٚدنيٛز ْبني٠ٛ يف ابٓنيا٤ امساعٝنيٌ       

ٔ آبا٤ ايكًبٝ ، ٖٚصا ٫ ٜسٍ ع٢ً عسّ ٚدٛز اْبٝا٤ َٔ شض١ٜ امساعٌٝ َ
اينينيٓيب قُنينيس قنيني٢ً اهلل عًٝنيني٘ ٚآينيني٘ ٚغنينيًِ خكٛقنينيال ٚإ ايػايبٝنيني١ ايعظُنيني٢  

 يٮْبٝا٤ مل تصنط يف ايكطإٓ.
ٌ  ٚنصا ايبؿاض٠ ؾاْٗا ٫ تسٍ ع٢ً ايتؿهٌٝ، ٚقنيس ٖٚنيب اهلل      عنيع ٚدني

 امساعٌٝ ٚاغشام ٫بطاِٖٝ ع٢ً ايه  ٚيف ىٜاّ ايؿٝدٛخ١.
 ىؾه١ًٝ امساعٌٝ ع٢ً اغشام َٔ دٗات: ايجاْٞ: 

ّ  امساعٌٝ ٖٛ ايٛينيس ا٭نني  ٱبنيطاِٖٝ    ٚىل: ا٭ ، ٖٚنيٛ ْنييب   عًٝني٘ ايػني٬
 اٜهال.

عًٝني٘  َٔ شض١ٜ امساعٌٝ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓيب قُس ايجا١ْٝ: 
 .ايػ٬ّ

 ٚضٚز َسح خام ٱمساعٌٝ يف ايكطإٓ.ايجايج١: 
 َؿاضن١ امساعٌٝ يف ضؾع قٛاعس ايبٝت اؿطاّ.ايطابع١: 

، ٚايٓكاض٣ عًٝ٘ ايػ٬ِّٗ مبا اْعٍ ع٢ً َٛغ٢ ٚبُٝٓا ٜعًٔ ايٝٗٛز امياْ
، ٜأتٞ ايكطإٓ يٝنيسعٛ املػنيًُ  يٲمينيإ مبنيا     عًٝ٘ ايػ٬ّمبا اْعٍ ع٢ً عٝػ٢ 

اْعٍ ع٢ً اْبٝا٤ بين اغطا٥ٌٝ ٚبكٝػ١ اٱستذاز ع٢ً ىٖنيٌ ايهتنيا  َٚنئ    
ممنيا ٜنيسٍ عًني٢ إ    ق٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ    تٛىل عٔ اٱقطاض بٓب٠ٛ قُس 

فََّْٓ اعْرَذٍَ عٍََْْىُُْ فَاعْرَذًُا عٍََْْوِ تِِّصًِْ عَُٛات قٛي٘ تعاىل طاملكاّ يٝؼ َٔ 
 ، َٔ ٚدٛٙ: (1) صَِا اعْرَذٍَ عٍََْْىُُْ

ٜهط ْؿػ٘، يصا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ جيشس بٓب٠ٛ قُس ا٭ٍٚ: 
 ٚضز ٚقؿ٘ باٯ١ٜ ايػابك١ بايؿػل ٚاـطٚز عٔ ايطاع١.

 بٓب٠ٛ قُس ْٚكطت٘.ايتٛيٞ عٔ اٱميإ ايجاْٞ: 
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 ميهٔ اغتظٗاض ْتٝذ١ ٚؾل ايكٝاؽ اٱقرتاْٞ ناٯتٞ:ايجايح: 
 ْب٠ٛ ىْبٝا٤ بين اغطا٥ٌٝ سل ٚقسم،  ايه ٣:

 املػًُٕٛ ٜ٪َٕٓٛ ظُٝع ايٓبٛات،  ٚايكػط٣:
 تػًِٝ املػًُ  بٓب٠ٛ ىْبٝا٤ بين اغطا٥ٌٝ.  ايٓتٝذ١:
اٟ إ ظَنيإ  اغشام ٖٛ ابٛ ٜعكٛ ، ٜٚعكٛ  ٖٛ اغنيطا٥ٌٝ،  ايطابع: 

 اغشام َتكسّ ع٢ً ظَإ بين اغطا٥ٌٝ.
َٔ ؾهٌ اهلل تعاىل ٚدٛز ى١َ ؼؿظ ايٓب٠ٛ ٚتتعاٖس ىسهاَٗا اـاَؼ: 

ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١ يتعًِٝ املػًُ  قٝؼ اٱميإ بإ قنيسَت اٱمينيإ   
، ثِ اٱميإ مبا اْعٍ ع٢ً ا٭ْبٝا٤، ٖٚٛ اميإ باهلل بايٛاغط١، عع ٚدٌباهلل 
ٱقطاض بايتٓعٌٜ تػًِٝ بايطبٛب١ٝ هلل تعاىل ٚاقطاض بؿهً٘ تعاىل يف بعجني١  ٭ٕ ا

 ا٭ْبٝا٤ ٚتعهٝس ْبٛتِٗ بايتٓعٌٜ.
فنيني٤ٞ اغنينيِ امساعٝنينيٌ قبنينيٌ اغنينيشام يف ٖنينيصٙ اٯٜنيني١ ٚاٯٜنينيات اـاَػنيني١: 

 ا٭خط٣.
يكس ٚضز اغِ امساعٌٝ ٚاغشام فتُع  يف غت آٜات َنئ ايكنيطإٓ،   

، َع ايتٛنٝس ع٢ً عًنيٛ َٓعيتُٗنيا َٚنيا    ٜتكسّ اغِ امساعٌٝ يف نٌ آ١ٜ َٓٗا
هلُا َٔ ايؿإٔ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ غكٛم اٱقطاض ٚاٱعرتاف بٓعٍٚ ايهتا  
عًُٝٗا، ٜٚهٕٛ ايتكسٜل بٓبٛتُٗا بعطض ٚاسس َٔ غنيري تؿهنيٌٝ اٚ عٝٝنيع    

 ص.الَ ُٔفَشِّقُ تََْْٓ أَدَذٍ ِِنْيُُْبُٝٓٗا، يصا قايت اٯ١ٜ ط

 ل ًىى اإلمي ى اإلستغرالي 
َؿاخط اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ اؿهٛض ايسا٥ِ يًٓب٠ٛ يف دٓباتٗا ؾتٓبعح  َٔ ىِٖ

اؾطاقاتٗا يف ا٭ضض، ٚتؿع اْٛاضٖا ع٢ً ايٓؿٛؽ ٚػعًٗا غاع١ يف عامل 
املًهٛت ٚػص  قٛاعسٖا ايٓاؽ اىل ىسهاّ ايؿطا٥ع ايػُا١ٜٚ يٝبك٢ اتٝإ 

٬َت ٚينيٝؼ  اؿ٬ٍ ْٚبص اؿطاّ ٚاقعال َٜٛٝال يف اجملتُعات ٚايك٬ت ٚاملعا
َنينئ آٜنيني١ دنينيا٤ت بنينيايٓؿع عًنيني٢ اٱْػنينيإ َجنينيٌ ايٓبنيني٠ٛ َٚنينيا هلنينيا َنينئ املنينيٛاظٜٔ     
َٚاتتهنينيُٓ٘ َنينئ ايػنينيٓٔ املباضننيني١ اينينييت ٜٓتؿنينيٞ عٓٗنينيا اـطنينيأ ٚايعينينيٌ بكػنينيُٝ٘   
ايعُسٟ ٚايػنيٟٗٛ، ٚدنيا٤ ا٭ْبٝنيا٤ ٚايطغنيٌ عًني٢ منيٛ ايتعاقنيب ٚايتنيٛايٞ         

اختتُنيت   ٚختاَ٘ َػو اش عًٝ٘ ايػ٬ّعكب ظَا١ْٝ َتؿطق١ ابتسا٤ َٔ آزّ 
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، ٚايٓاؽ عٓنيس بعجني١ ايطغنيٍٛ    ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايٓب٠ٛ بايٓيب قُس 
 ع٢ً ٚدٛٙ: 
 َٔ ٜ٪َٔ ب٘ ٜٚكسق٘ َع ايتكسٜل با٭ْبٝا٤ ايػابك .ا٭ٍٚ: 
 اٱنتؿا٤ بايتكسٜل بطغٍٛ ٚاسس زٕٚ غريٙ.ايجاْٞ: 
: َٔ ٜبك٢ ع٢ً ؾطٜع١ ايطغٍٛ ايػابل ٜٚكط عًني٢ عنيسّ اتبنياع    ايجايح

 ي٬سل.ايطغٍٛ ا
اؾاسس بايطغاي١، ممٔ ٫ ٜ٪َٔ بايٓب٠ٛ َٛنٛعال ٚسهُال نايهاؾط ايطابع: 

 ايٛثين.
ايصٟ ٜ٪َٔ بطغٍٛ ككٛم، ؾ٬ ٜ٪َٔ باي٬سل ٚايػابل، اـاَؼ: 

بٌ ٜبك٢ ع٢ً اسهاّ ؾطٜع١ ٚاسس٠ ٫ٚ ًٜتؿت اىل ايٓػذ ايٛاقع يف ىسهاّ 
 ايؿطا٥ع.

 غريِٖ. اٱميإ بٓب٠ٛ ؾطط َٔ ا٭ْبٝا٤ زٕٚايػازؽ: 
ٜٚكتهٞ اؿهِ ايتهًٝؿٞ ايٛنعٞ ايٛدني٘ ا٭ٍٚ اعني٬ٙ، ٖٚنيٛ اٱمينيإ     
بايطغٍٛ اي٬سل، َع ايتكسٜل بٓب٠ٛ مجٝع ا٭ْبٝا٤، ٖٚصا ا٭َط اختل ب٘ 
املػنينيًُٕٛ ٖٚنينيٛ َنينئ َهنينياَ  خ٬ؾنينيتِٗ يف ا٭ضض، ٚقنينيس دنينيا٤ت اٯٜتنينيإ   

ْكطت٘ ٚق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايػابكتإ يف يعّٚ ايتكسٜل بايٓيب قُس 
قني٢ً  ٚايعدط عٔ اٱعطاض ٚاٱزباض عٔ زعٛت٘، َٚٔ ْكط٠ ايٓيب قُس 

اٱقطاض بايٓبٛات مجٝعال َٔ غري اغتجٓا٤ ٖٚٛ َهُٕٛ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 ٖصا ايكإْٛ، ٚنُا اْ٘ َطًٛ  بصات٘ نتهًٝـ ؾإ ي٘ َٓاؾع عسٜس٠ َٓٗا: 

ع٢ً ْع١ُ  ٖصا اٱميإ ٚايتكسٜل َٔ َكازٜل ايؿهط هلل تعاىلا٭ٍٚ: 
 ايٓب٠ٛ.

اٱقطاض ظٗاز ا٭ْبٝا٤ يف غبٌٝ اهلل ٚايؿهط هلِ ع٢ً تؿاِْٝٗ يف ايجاْٞ: 
 َطنات٘.

اٱَتجاٍ ٭َطٙ تعاىل يف ايتكسٜل با٭ْبٝا٤ ناؾ١، ٚعسّ ايتؿطٜ  ايجايح: 
 ٚايتككري برتى اٱميإ بأسسِٖ.

عع اهلل  ايتكنينيسٜل بايٓيب ٜتهنينئُ اٱميإ مبا اْعٍ ايٝ٘ َٔ عٓسايطابع: 
ٖٚٛ ايصٟ دا٤ت ب٘ ٖصٙ اٯ١ٜ، اش اْٗا تسٍ بايس٫ي١ ايتهني١ُٝٓ عًني٢    ٚدٌ

 ايتكسٜل بٓب٠ٛ َٔ اْعٍ عًٝ٘ ايهتا .
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زع٠ٛ ايٓاؽ مجٝعال يٲقتسا٤ باملػًُ ، ٚاتباعِٗ يف َٓنياٖر  اـاَؼ: 
 ايتكسٜل با٭ْبٝا٤ ع٢ً مٛ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ.

َٛاضز اؿػا  ٜنيّٛ ايكٝاَني١   ايٓذا٠ ٚايؿٛظ يف اٯخط٠، ؾُٔ ايػازؽ: 
اٱميإ بٓب٠ٛ ا٭ْبٝنيا٤ مجٝعنيال، ؾنيإ قًنيت: إ اٱْػنيإ ٫ ٜػنيتطٝع اٱساطني١        
بامسا٤ ا٭ْبٝا٤ ناؾ١، ٚيٝؼ َٔ نتا  ٜتهُٔ مجٝع ىمسنيا٥ِٗ، اؾنيٛا :   
ٜهؿٞ اٱميإ اٱمجايٞ يصا دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بصنط ْؿط َنئ نبنياض ا٭ْبٝنيا٤،    

ًنينيٌ اينينييت تنيني٪َٔ ببعهنينيِٗ زٕٚ بعهنينيِٗ  ٚمبنينيا ٜؿٝنينيس ايتعنينيسز، ٚايتعنينيطٜ  بامل
اٯخط، ٚسجٗا ع٢ً ايطدنيٛع يٮقنيٌ، إ ايتكنيسٜل با٭ْبٝنيا٤ ناؾني١ َٓاغنيب١       
ملعطؾ١ ايٛادبات ٚايٓٛاٖٞ، ٚؾٝ٘ اْكٝاز ٚتػًِٝ ٭ٚاَطٙ تعاىل ؾًكس بعح اهلل 

 ا٭ْبٝا٤، ٚاضاز َٔ ايٓاؽ اٱميإ بِٗ ٚاٱقطاض بٓبٛاتِٗ.
طٙ تعاىل، ٖٚصا ايتدًنيـ حينيطّ   ؾًٝؼ ؾُاع١ ىٚ ى١َ إ تتدًـ عٔ ىَ

ىًٖ٘ َٔ ؾٛا٥س زْٜٝٛني١ ٚىخطٜٚني١، ٚىَنيا غنيبٌ اٱمينيإ ؾهنيٌ غنيبٌٝ َٓٗنيا يني٘          
خكٛقٝت٘ َٚٓاؾع٘، نُا اْ٘ اَتجاٍ ٭َطٙ تعاىل ايصٟ ػ٢ً يف ٖنيصٙ اٯٜني١،   

 ؾإ قًت: إ اٯ١ٜ مل تصنط مجٝع ا٭ْبٝا٤ بٌ دا٤ت بأَطٜٔ: 
 شنط ْؿط قسٚز َٔ ا٭ْبٝا٤.ا٭ٍٚ: 

 قٝس اٱميإ بايتٓعٌٜ.: ايجاْٞ
قًت: اَا ا٭ٍٚ ؾإ اٯ١ٜ شنطت ا٭ْبٝا٤ مجٝعال ٚيهٔ بكنيٝػ١ اٱؼنياز   
ٚايتعسز، ؾذا٤ت بصنط امسا٤ عسز قسٚز َنئ ا٭ْبٝنيا٤ ثنيِ دنيا٤ت بنيا٭َط      

ص ٚاَنيا ايجنياْٞ ؾنيإ    اٌنَّثٌَُِّْْباٱميإ مبا اْعٍ يٮْبٝا٤ مجٝعال بكٛي٘ تعاىل ط
ت امسنيا٩ِٖ بٗنيا َطتبني١ ايٓبني٠ٛ، ٭ٕ تٓعٜنيٌ      اٯ١ٜ تسٍ ع٢ً ْٝنيٌ اينيصٟ ٚضز  

 ايهتا  ٫ ٜتِ ا٫ ع٢ً ْيب.
ٌ يكس ىضاز اهلل  يًٓنياؽ إ ٫ ٜؿطقنيٛا بني  ا٭ْبٝنيا٤ يف ايتكنيسٜل       عع ٚدني

ٚاٱميإ بٓبٛتِٗ، ٭ٕ نٌ ْب٠ٛ دا٤ت ملٓؿع١ اٱْػإ غٛا٤ َنئ ا٭ٚيني  اٚ   
ا َكسَني١  املتأخطٜٔ اٚ َٔ املعسَٚ  اينيصٜٔ مل ٜٛينيسٚا بعنيس، ؾايتكنيسٜل بٗني     

يٲْتؿاع ا٭عِ َٓٗا اٟ ايؿاٌَ ٭سٛاٍ ايسْٝا ٚاٯخط٠، َٚٔ َباز٨ ضغاي١ 
زع٠ٛ ايٓاؽ يٲقطاض بنيايٓبٛات ٖٚنيٛ   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓيب قُس 
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، ؾُنينئ ضمحتنيني٘ (1) صًََِنا أَسْعَننٍْنَانَ اِالَّ سَدَّْنحًَ ٌٍََِْناٌَِّنيَ     طَكنيسام يكٛينيني٘ تعنياىل   
ٛات تسعٛ ايٓاؽ مجٝعنيال يًتكنيسٜل بايطغنيا٫ت    تعاىل إ دا٤ت خاع١ ايٓب

 ٚايٓبٛات.
 ل ًىى أمس ء األًبي ء

ع٢ً ايٓاؽ مجٝعال ببعج١ ا٭ْبٝا٤ َٔ ابٓا٤ دٓػِٗ  عع ٚدٌيكس ىْعِ اهلل 
ؾًِ ٜبعح هلِ ىْبٝا٤ َٔ امل٥٬ه١ َنيج٬ل َنيع ضؾعني١ ؾنيإٔ امل٥٬هني١، ٚينيٛ بعنيح        

٥ٝنيٌ سُٝٓنيا ٜنيأتٞ يًنيٓيب     امل٥٬ه١ ضغ٬ل ؾاِْٗ ٜأتٕٛ ب١٦ٝٗ ايبؿنيط نُنيا يف د   
ب١٦ٝٗ زس١ٝ ايهًنييب ٖٚنيٛ ىسنيس ايكنيشاب١،     ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قُس 

ق٢ً اهلل َٚع إ بع  ا٭ْبٝا٤ ٜبعح اىل اٱْؼ ٚاؾٔ نُا يف ضغٍٛ اهلل 
 ؾإ ايٓاؽ مل ٜبعح هلِ ْيب َٔ اؾٔ.عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ٖٚنينيصا تؿهنينيٌٝ اننينيايف يًٓنينياؽ بنينيإ ٜبعنينيح ْنينييب َنينيِٓٗ ؾنينيٓؼ آخنينيط َنينئ    
ملدًٛقات ٚمل ٜبعح هلِ َٔ اؾٓؼ اٯخط، ٚنٌ ْيب َٔ ا٭ْبٝا٤ ي٘ اغِ ا

ٜعطف ب٘، ٚاٱغِ غري املػ٢ُ، ٚميهٔ إ ٜتشس اٱغِ ب  ْبٝ  اٚ انجنيط،  
ٚيهٓنيو ٫ ػنينيس ٖنيصا اٱؼنينياز يف ىمسنيا٤ ا٭ْبٝنينيا٤، ٖٚنيصٙ َعذنينيع٠ اننينياؾ١ٝ يف     

إ ٜػ٢ُ امسا٤ ا٭ْبٝا٤ خكٛقال بًشاه ايتعاقب ايعَاْٞ بِٝٓٗ، ٚاستُاٍ 
بعهِٗ باغِ َٔ غبل َٔ ا٭ْبٝا٤ اقتسا٤ ٚت نال ٚتؿا٫٩ل ٚيهٔ اهلل خؿنيـ  

 عٔ ايٓاؽ ٚدعٌ ىمسا٤ ا٭ْبٝا٤ َتبا١ٜٓ، َٔ ٚدٛٙ: 
اعا١ْ اٯبا٤ ع٢ً اختٝاض اغِ يًٓيب س  ٫ٚزت٘ َػاٜط ٭مسنيا٤  ا٭ٍٚ: 

 ا٭ْبٝا٤ ايػابك ، ٖٚصٙ اٱعا١ْ َٔ دٗات: 
 اغِ دسٜس َٓاغب ملكاّ ايٓب٠ٛ.ٖسا١ٜ اٯبا٤ اىل ا٭ٚىل: 
ايط٩ٜا ايكاؿ١ ٜطاٖا ا٭  ٚا٭ّ يف اختٝاض اٱغِ اٚإ اؿٌُ ايجا١ْٝ: 

 اٚ قبً٘.
 ايٛسٞ ٚاٱخباض املًهٛتٞ، اشا نإ ا٭  ْبٝال.ايجايج١: 

اٱحيا٤ ٚايتشسٜح، يٮٚيٝا٤ ايصٟ ْايٛا ٖصٙ املطتب١ شنٛضال ناْٛا ايطابع١: 
ًَأًَْدَْْنَا اٌََِ أَُِّ ٌُِعََ أَْْ  طَٛغ٢، قاٍ تعاىل  اٚاْاثال نُا يف َطِٜ ٚىّ

                                                 

 .107غٛض٠ ا٭ْبٝا٤  (1) 
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 ، ؾايٛسٞ ىعِ َٔ ايٓب٠ٛ.(1) صأَسْظَِِْوِ
اٱخباض ايػابل َٔ ا٭ْبٝا٤ باغِ املٛيٛز نُا يٛ قاٍ ايٓيب ٜٛيس ايجاْٞ: 

يؿ٬ٕ ٚيس امس٘ نصا، ٜٚهٕٛ ْبٝال، اٚ ٜع  امس٘ ٚيهٓ٘ ٫ خي  بٓبٛت٘، ؿ  
 ض املعذع٠ ع٢ً ٜسٙ.تًكٝ٘ ايٛسٞ ٚهٗٛ

َّاصَوَشَِّّنا أَِّنا ُٔثَشِّنشُنَ تِغُنالٍََ      طتعٝ  اٱغِ َٔ عٓس اهلل، نُا يف حيٝني٢  ايجايح: 
 .(2)صاعُّْوُ َّذََْْ ٌَُْ َٔجًََْْ ٌَوُ ِِْٓ لَثًُْ عًَِّّْا 

ٚقس ْؿت اٯ١ٜ ٚدٛز اغِ َجً٘ َنئ قبنيٌ، ٚؾٝني٘ اؾنياض٠ اىل َٛننيٛع١ٝ      
ا٤، ٚاْ٘ تعاىل سُٝٓا خيتاض اٱغنيِ ٫ ٜهنيٕٛ قنيس    سساث١ اٱغِ بايٓػب١ يٲْبٝ

ؾاضن٘ ؾٝ٘ غريٙ، ٚدط٣ ع٢ً يػنيإ اسنيس َنيع إ تًنيو ايتػني١ُٝ قطٜبني١ َنئ        
ايٓنينياؽ يٝهنينيٕٛ اٱختٝنينياض اٱهلنينيٞ ٱغنينيِ اينينيٓيب َعذنينيع٠ اننينياؾ١ٝ باينينيصات        

 ٚايعطض، اَا بايصات ؾُٔ ٚدٛٙ: 
 تؿهً٘ تعاىل باختٝاض اٱغِ ٖٚٛ ض  ايػُاٚات ٚا٭ضض.ا٭ٍٚ: 

 اختٝاض اٱغِ ايكطٜب املُتٓع.ٞ: ايجاْ
 تػؿٞ ضمحت٘ تعاىل ا٭ْبٝا٤ ست٢ يف ا٭مسا٤.ايجايح: 

 اَا بايعطض ؾُٔ ٚدٛٙ: 
 زع٠ٛ ايٓاؽ ٱنطاّ َٔ ىختاض اهلل امس٘.ا٭ٍٚ: 
سجِٗ ع٢ً اختٝاض امسا٤ ٭بٓا٥ِٗ َؿاب١ٗ ٭مسا٤ ا٭ْبٝا٤ َٚنيا  ايجاْٞ: 

 ٜسٍ ع٢ً تٛنٝس ايعبٛز١ٜ هلل تعاىل.
 اغتشبا  اٱغِ اؿػٔ. ايجايح:
 دٛاظ تػ١ُٝ املٛيٛز قبٌ ٫ٚزت٘، شنطال نإ اٚ اْج٢.ايطابع: 

اختٝاض اٱغِ قبٌ اي٫ٛز٠ ز٫ي١ ع٢ً ايعٓا١ٜ باملٛيٛز، ٚؾهط اـاَؼ: 
 هلل تعاىل ع٢ً ْع١ُ ايٛيس.

 ٚقس دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١ بأمسا٤ ْؿط َٔ نباض ا٭ْبٝا٤ ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: 
 ا٤ ا٭ْبٝا٤ يف ايٛدٛز ايصٖين.تجبٝت ىمسا٭ٚىل: 
 دعٌ امسا٤ ا٭ْبٝا٤ دع٤ َٔ ايٛاقع ايَٝٛٞ يًُػًُ .ايجا١ْٝ: 

                                                 

 .7غٛض٠ ايككل  (1) 
 .7غٛض٠ َطِٜ  (2) 
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اعا١ْ املػًُ  ع٢ً اختٝاض ىمسا٤ ٭بٓا٥ِٗ َؿاب١ٗ َٚكتبػ١ َٔ ايجايج١: 
امسا٤ ا٭ْبٝا٤، ٭ٕ شنطٖا يف ايكطإٓ غبب يتصنري املػنيًُ  بٗنيا، ٚدعًنيٗا    

 ٓؿط ايٓؿٛؽ َٓٗا.قطٜب١ َِٓٗ، قبٛب١ عٓسِٖ ٫ٚ ت
ٖنيصا اٱختٝنياض ٭مسنيا٤ ا٭بٓنيا٤ عنيٕٛ عًني٢ اغتشهنياض امسنيا٤         ايطابع١: 

ا٭ْبٝا٤ يف اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ، ٚاٱغتشهاض َطًٛ  بصات٘، نُا اْ٘ ٚغ١ًٝ يبعح 
ضٚح ايك٬ح ٚايؿ٬ح يف اجملتُعات، ٖٚٛ َٔ اٱعذاظ يف عنيامل ا٭مسنيا٤   

ّ  عًبإ ٜهٕٛ ايٓؿع َطنبال َٚتك٬ل ٚشنط ابنيطاِٖٝ   ٚى٫ٚزٙ زعني٠ٛ   ٝني٘ ايػني٬
يتػ١ُٝ ا٭٫ٚز بايتعاقب بامسا٤ ا٭ْبٝا٤ ؾهُا ٜػُٞ ا٭  ابٓ٘ باغِ ْيب، 
ؾهصا اٱبنئ ٜػنيُٞ ابٓني٘ باغنيِ ْنييب، ؾنيإ قًنيت قنيس ٚضز يف اؿنيسٜح: خنيري           
ا٭مسا٤ َا محس ٚعبس، ٚيٝؼ يف امسا٤ ا٭ْبٝا٤ يف ٖصٙ اٯٜني١ اغنيِ قُنيس    

 ؾاؾٛا  ع٢ً ٚدٛٙ: 
َٚنيا  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ض٠ اىل ايٓيب قُس ٚضزت اٱؾاا٭ٍٚ: 

اْعٍ عًٝ٘ قبنيٌ شننيط امسنيا٤ ا٭ْبٝنيا٤ ابنيطاِٖٝ ٚامساعٝنيٌ ٚاغنيشام عًنيِٝٗ         
 ايػ٬ّ.

قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘    بسىت اٯ١ٜ باـطا  املٛد٘ يًنيٓيب قُنيس   ايجاْٞ: 
 .ٚغًِ

اؿسٜح اع٬ٙ زع٠ٛ يتكسِٜ اغِ ايٓيب قُنيس قني٢ً اهلل عًٝني٘     ايجايح:
 ًِ يف تػ١ُٝ ا٭بٓا٤.ٚآي٘ ٚغ

يف ايكطإٓ، نُا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚضز اغِ ايٓيب قُس ايطابع:
ّ  دا٤ بايؿاه اخط٣ َٓٗا ىمحس نُا ٚضز سها١ٜ عنئ عٝػني٢    يف  عًٝني٘ ايػني٬

 .(1)صًَُِثَشِّشًا تِشَعٌُيٍ َّؤْذِِ ِِْٓ تََْذُِ اعُّْوُ أَدَّْذُقٛي٘ تعاىل ط
قني٢ً اهلل عًٝني٘   ِ انايف يًٓيب قُنيس  يؿظ )اْعٍ عًٝٓا( تهطٜ اـاَؼ:

ٚاملػًُ ، ٚبٝإ اٱؼاز يف ايتًكٞ، ٚعظِٝ َٓعي١ املػنيًُ  يف  ٚآي٘ ٚغًِ 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ با  ايتٓعٌٜ اش مجعتِٗ اٯ١ٜ ب ن١ ايٓيب قُس 

 َع ا٭ْبٝا٤.
دا٤ت امسا٤ ا٭ْبٝا٤ يف غري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚغنيٛض٠ آٍ عُنيطإ،    ايػازؽ:
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ٱسكا٤ امسا٤ ا٭ْبٝا٤ ايصٜٔ ٚضز شنطِٖ يف ايكطإٓ ٚزضاغ١ َا ٚؾٝ٘ زع٠ٛ 
 ؾٝٗا َٔ املؿاِٖٝ، ٚاغتشبا  تػ١ُٝ املٛيٛز باغِ ىسسِٖ.

٫ٚ تٓشكط ايتػ١ُٝ يف اي٫ٛز٠ ؾُٝهٔ يًٛاينيسٜٔ ٚاٚينيٞ ا٭َنيط اختٝنياض     
اغِ سػٔ يًُٛيٛز بعس اي٫ٛز٠، غٛا٤ ع٢ً مٛ اٱبتسا٤ اٚ تبسٌٜ اٱغِ 

ريٙ باغِ اسس ا٭ْبٝا٤ ت نال ٚتؿا٫٩ل نُا حيل يٲْػإ ْؿػ٘ غري املٓاغب ٚتػٝ
إ ٜبسٍ امس٘ مٛ اؿػٔ ٚا٭سػٔ َٚا ؾٝ٘ تعظنيِٝ ؾنيعا٥ط اهلل، ٚقنيس قنياّ     

بتبسٌٜ اغِ عسز َٔ ايكشاب١ ضدا٫ل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضغٍٛ اهلل 
ْٚػنينيا٤، ٚيف تعنينيسز امسنينيا٤ ا٭ْبٝنينيا٤ يف ايكنينيطإٓ ضمحنيني١ يًُػنينيًُ ، ٚعٓنينيٛإ   

 تدؿٝـ ٚتٝػري ٱختٝاض اٱغِ.يً
ٌٖٚ ٜ٪ثط اختٝاض اٱغِ ع٢ً اٱْػإ يف عًُ٘ ٚغًٛن٘، اؾٛا  ْعِ، 
ؾٗٛ  با  يًٗسا١ٜ ٚايػعٞ يٲقتسا٤ مبٔ مسٞ اٱْػإ ع٢ً ىمس٘، ٚإ نإ 
ٖصا ا٭ثط َٔ ايهًٞ املؿهو ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطاتب نًٝني١ َتؿاٚتني١ ؾنيس٠    

ٚهاٖط٠ بصاتٗا ٚتتكنيـ بأْٗنيا    ٚنعؿال يهٔ بطنات اٱغِ ايٓبٟٛ َٛدٛز٠
 شات قبػ١ قطآ١ْٝ.

ٚاختٝنينياض املػنينيًُ  ىمسنينيا٤ ٭بٓنينيا٥ِٗ عًنيني٢ ىمسنينيا٤ ا٭ْبٝنينيا٤ ؾنينياٖس عًنيني٢  
ع٢ً ا٭ْبٝنيا٤ اٯخنيطٜٔ، ٚإ   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ىؾه١ًٝ ايٓيب قُس 

امسا٤ِٖ ٚشنطاِٖ يف اجملتُعات تطغدت ٚىتكًت ب ن١ بعج١ ايٓيب قُس 
ؾأغًب ا٭ْبٝا٤ يٝؼ هلِ ىَِ تتبعِٗ بٌ زخًت غًِ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚ

َباز٨ ؾطا٥عِٗ نُٔ ؾطٜع١ اٱغ٬ّ، ٚسؿظ هلنيِ ايكنيطإٓ ٚاينيٓيب قُنيس     
شننينيطِٖ ٚعظنينيِٝ ؾنينيأِْٗ بنيني  ايٓنينياؽ، ٚينينيري٣  قنيني٢ً اهلل عًٝنيني٘ ٚآينيني٘ ٚغنينيًِ 

املػًُٕٛ َٓعيتِٗ ايطؾٝع١ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٫ٚ غطاب١ إ ٜهٕٛ ا٭ْبٝا٤ َؿػٛي  
قني٢ً    ٜٚؿريٕٚ ع٢ً ايٓاؽ بايًذ٤ٛ اىل ايٓيب قُس باْؿػِٗ ّٜٛ اؿػا

 يٌٓٝ ايؿؿاع١.اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
عًُنينيٛا ى٫ٚزننينيِ ٚىٖنينيايٝهِ ٚخنينيسَهِ ٚضٟٚ عنينئ ايهنينيشاى اْنيني٘ قنينياٍ: 

ىمسا٤ ا٭ْبٝا٤ ايصٜٔ شنطِٖ اهلل يف نتاب٘، ست٢ ٜ٪َٓٛا بِٗ، ٜٚكسقٛا مبنيا  
 .(1) اٯ١ٜدا٩ٚا ب٘، ؾإٕ اهلل تعاىل ٜكٍٛ ) قٛيٛا آَٓا باهلل ( 

ٚايكنينيطإٓ ٜعًنينيِ املػنينيًُ  امسنينيا٤ ا٭ْبٝنينيا٤ بٗنينيصٙ اٯٜنينيات، ٚتطنينيٌ عًنينيِٝٗ  
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بايٓٗنينياض ٚايًٝنينيٌ ينينيتُٮ ْؿٛغنينيِٗ بٗذنيني١ ٚػعًنينيِٗ ٜػنينيعٕٛ يٲقتنينيسا٤ بٗنينيِ،       
ٚايكنيطإٓ يف تعاٖنيس   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ   ٜٚسضنٕٛ ؾهٌ ايٓيب قُس 

شات قنيبػ١  ايك٬ت ب  ا٭ْبٝا٤ ٚب  املػًُ  يف ا٭مسا٤ ٚعامل ا٭ؾعاٍ 
 ايك٬ح ٚايتك٣ٛ.

 

 صًَََّْمٌُبَقٛي٘ تعاىل ط
دا٤ سطف ايعطـ )ايٛاٚ( يًس٫ي١ ع٢ً اٱميإ مبا اْعٍ عًني٢ ٜعكنيٛ    

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ بعس اٱقطاض بٓعٍٚ ايهتا  ع٢ً ايٓيب قُس  عًٝ٘ ايػ٬ّ
ٚابطاِٖٝ ٚامساعٌٝ ٚاغشام، ٜٚعكٛ  ٖٛ ابٔ اغشام، ٚقس ٚضز ٚغًِ 

، ٚتبعح اٯ١ٜ (1)ٕ ًإ عؿط٠ َط٠، َٓٗا اثٓتإ باغِ اغطا٥ٌٝشنطٙ يف ايكطآ
 ع٢ً انطاّ ٜعكٛ  ٚاد٬ي٘ يعظِٝ َٓعيت٘ اييت تتذ٢ً يف اٯ١ٜ َٔ ٚدٛٙ: 

 شنطٙ باٱغِ يف اٯ١ٜ.ا٭ٍٚ: 
ف٤ٞ ٖصا ايصنط َع اٱمينيإ بنياهلل َٚنيا اْنيعٍ عًني٢ اينيٓيب قُنيس        ايجاْٞ: 

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
قني٢ً اهلل  اـطا  ٚا٭َط اٱهلٞ يف اٯ١ٜ يًٓيب قُنيس  مشٍٛ ايجايح: 

 ؾُع اْ٘ غٝس ٚيس آزّ ؾاْ٘ ٜ٪َٔ مبا اْعٍ ع٢ً ٜعكٛ . عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ،
اخباض اٯ١ٜ عٔ ٚدٛز نتا  ىْعٍ ع٢ً ٜعكٛ ، ٖٚصا ايتٓعٌٜ ايطابع: 

 حيتٌُ ٚدٖٛال: 
 نتا  قكٛض ب  زؾت  نُا يف ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٚايكطإٓ.ا٭ٍٚ: 

 قشـ َطٗط٠ نكشـ ابطاِٖٝ.جاْٞ: اي
 اسهاّ ؾطع١ٝ تهتب يف ايٛاح اٚ ؼؿظ عٔ هٗط قًب.ايجايح: 
 َطًل ايٛسٞ ٚاٱخباض اٱهلٞ.ايطابع: 

ٚا٭ضدض اْني٘ قنيشـ َطٗنيط٠ نكنيشـ ابنيطاِٖٝ ا٫ اْٗنيا ٫ تطقني٢ اىل        
َٓعينيني١ ايتنينيٛضا٠ ٚاٱلٝنينيٌ، اَنينيا ايكنينيطإٓ ؾنيني٬ ٜكنينيٌ نتنينيا  ايٝنيني٘ ٭ْنيني٘ ٜٓؿنينيطز       

ٚمشنينيٍٛ ٚاغنينيتػطام يف املٛاننينيٝع ٚا٭سهنينياّ غنينيري    غكٛقنينيٝات اعذاظٜنيني١
َٛدٛز يف نتا  غريٙ، َٚع إ تبٝإ نٌ ؾ٤ٞ دنيا٤ يف ايكنيطإٓ ؾنيإ اينيٓيب     

ٜعًنئ امياْني٘ مبنيا اْنيعٍ عًني٢ ٜعكنيٛ ، يف       ق٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ    قُسال 
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ؾٗاز٠ ع٢ً إ اٱميإ تهًٝـ َٔ عٓس اهلل تعاٖسٙ املػًُٕٛ، يٝعطٛا يبين 
٥سٜال ٜتذ٢ً باٱميإ بايتٓعٌٜ َطًكال ٚعسّ ايٛقٛف ع٢ً اغطا٥ٌٝ زضغال عكا

َع اْ٘ داَع َاْع، ؾُٔ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َا اْعٍ ع٢ً ايٓيب قُس 
با  ا٭ٚي١ٜٛ إ ٜهٕٛ اٌٖ ايهتا  ايصٜٔ ينيٝؼ عٓنيسِٖ ؾنيطٜع١ َتهاًَني١     

 ناٱغ٬ّ إ ٜ٪َٓٛا بايتٓعٌٜ َطًكال اٜهال.
ينينيٛ زاض َعٓنينياٙ بنيني  اٱحينينيا٤ ْٚنينيعٍٚ يكنينيس ٚضزت اٯٜنيني١ بنينيصنط ايتٓعٜنينيٌ، ٚ

ٜعطنيٞ بنيا٭ٚؾ٢    عع ٚدٌا٭سهاّ ٚاٯٜات، ؾايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ ٭ٕ اهلل 
 ٚا٭مت.

ؾإ قًت: إ ايكطإٓ ٜؿػط بعه٘ بعهال ٚايتٓعٌٜ ٖٛ ايٛسٞ، ٚقس قنياٍ  
ذِهِ ًَأًَْدَْْنَنا اٌَِنَ   أَِّا أًَْدَْْنَا اٌَِْْهَ وََّا أًَْدَْْنَا اٌََِ ٌُٔحٍ ًَاٌنَّثِِّْنيَ ِِْٓ تََْن  طتعاىل 

 .(1) صاِتْشَاىَُِْ ًَاِعَّْاعًَِْ ًَاِعْذَاقَ ًَََّْمٌُبَ
قًت: ب  ايتٓعٌٜ ٚايٛسٞ عُّٛ ٚخكٛم َطًنيل، ؾهنيٌ تٓعٜنيٌ ٖنيٛ     
ٚسٞ ٚيٝؼ ايعهؼ، يصا دا٤ت اٯ١ٜ بنيصنط ايؿنيطز ا٭ٖنيِ ٚاينيصٟ ٜهنيؿٞ      

ع تعنيسز  ؾطؾال اناؾٝال ع٢ً ايتٓعٌٜ، ٜٚسعٛ املػًُ  يسضاغني١ ايتٓعٜنيٌ، َٚني   
َٛانٝع ٖصٙ ايسضاغ١ ا٫ اْٗا تب  عًٛ ضتب١ ايكطإٓ، باٱناؾ١ اىل سهٛض 

 آٜات٘ ٚعسّ ططٚ ايتشطٜـ عًٝٗا َٔ قطٜب اٚ بعٝس. 
ٚبُٝٓا دا٤ شنط ٜعكٛ  يف ىضبنيع آٜنيات َنئ غنيٛض٠ ايبكنيط٠، دنيا٤ شننيطٙ        
َطت  يف غٛض٠ آٍ عُطإ ٚاسساُٖا باغِ اغطا٥ٌٝ، ٚاٱخباض عٔ اٱميإ 

ع٢ً ٜعكٛ  ٚا٭ْبٝا٤ َٔ بين اغطا٥ٌٝ يف غٛض٠ آٍ عُنيطإ ٜ٪ننيس   مبا اْعٍ 
ٚضاث١ املػًُ  يٮْبٝا٤ ٚاقطاضِٖ باْبٝا٤ بين اغطا٥ٌٝ ٚاقطؿا٤ اهلل هلِ َٔ 
ب  ايٓاؽ ٚإ غٛض٠ آٍ عُطإ تسٍ عًني٢ زضدني١ اٱمينيإ عٓنيس املػنيًُ ،      

 ٚىًٖٝتِٗ ؿؿظ َا اْعٍ ع٢ً ا٭ْبٝا٤.
نني١ يًتٓعٜنيٌ ٚؾنيٗاز٠ عاَني١ بكنيسم ايٓبني٠ٛ،       ؾاميإ املػًُ  ٚاقٝني١ َباض  

ٌ  ٖٚصٙ ايؿٗاز٠ مل تتِ ي٫ٛ ؾهً٘ تعنياىل، ؾنياهلل    ٖنيٛ اينيصٟ ٖنيس٣     عنيع ٚدني
املػًُ  ايٝٗا، ٚزهلِ ع٢ً َٛنٛعاتٗا ٚاسهاَٗا، ٚدعًِٗ ؾٗٛزال ع٢ً 
ا٭َِ ٚسذ١ ع٢ً ايٓاؽ، ٚبُٝٓا تتبأٜ ىقٛاٍ املًٌ ا٭خط٣ يف ْب٠ٛ بع  
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طإٓ قنيطحيال يف تٛنٝنيس ْبنيٛتِٗ ْٚنيعٍٚ اينيٛسٞ      ىْبٝا٤ بين اغطا٥ٌٝ، دنيا٤ ايكني  
 ٚايهتا  عًِٝٗ.

ٚدا٤ ايكطإٓ بصنط ا٭ْبٝا٤ بكؿ١ ايعبٛز١ٜ،َٚا ؾٝٗا َنئ اٱننيطاّ، قنياٍ    
، نُا شنطتِٗ ٖصٙ اٯ١ٜ  يتٛنٝس (1) صًَارْوُشْ عِثَادََٔا اتْشَاىَُِْ ًَاِعْذَاقَ ًَََّْمٌُبَتعاىل ط

 يِٝٗ َٔ ايٛسٞ ٚايهتا .َٛنٛع ايٓب٠ٛ، ٚيعّٚ اٱقطاض مبا اْعٍ ا
ٚ ٖصٙ اٯ١ٜ زع٠ٛ ٭ٖنيٌ ايهتنيا  يٓبنيص اـني٬ف غكنيٛم ْبني٠ٛ بعني         
ا٭ْبٝا٤ ايػابك ، ٚسح يًٓاؽ ع٢ً يعّٚ اٱمينيإ بٗنيِ عًني٢ منيٛ ايعُنيّٛ      
اجملُٛعٞ ٚاٱغتػطاقٞ، ٚبعس إ ؽًؿٛا عٔ ايٛؾا٤ بايعٗٛز باٱميإ بٓبني٠ٛ  

ٖصٙ اٯ١ٜ يتهٕٛ ناملٝجام ْٚكطت٘، دا٤ت ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قُس 
ايعاّ يًُػًُ  يف تكسٜل مجٝع ا٭ْبٝا٤ ايػابك  ٚبٝإ املا٥ع ايصٟ ٜػتشل 

 َع٘ املػًُٕٛ خ٬ؾ١ ا٭ضض، 
ٚنإ ا٭ْبٝا٤ ايػابكٕٛ ٜ٪َٕٓٛ مبا اْعٍ َٔ قبًِٗ ٜٚبؿطٕٚ بايطغٌ َٔ 
بعسِٖ ٚيهٔ ىممِٗ ؽًؿت عنئ اتبنياعِٗ يف َٓنياٖر اٱمينيإ، بُٝٓنيا سنيطم       

يف اٱمينينيإ قنيني٢ً اهلل عًٝنيني٘ ٚآينيني٘ ٚغنينيًِ ُٕٛ عًنيني٢ اتبنينياع اينينيٓيب قُنينيس املػنينيً
 بايتٓعٌٜ ٚايٓب٠ٛ.

 

 صًَادَعْثَاغِقٛي٘ تعاىل ط
بعس شنط ا٭ْبٝا٤ باٱغِ ٚع٢ً مٛ اٱْؿطاز ابتسا٤ َنئ ابنيطاِٖٝ، دنيا٤    
شننينيط ا٭غنينيباط بكنينيٝػ١ اؾُنينيع، ٚقنينيس تكنينيسّ ايهنيني٬ّ عٓنيني٘ يف اٯٜنيني١ ايػازغنيني١   

غٛض٠ ايبكط٠، َٚٔ اٱعذنياظ إ تنيأتٞ اٯٜني١ بكنيٝػ١      ٚايج٬ث  بعس املا١٥ َٔ
املؿطز ٚاؾُع يبٝإ ساٍ اٱضتكا٤ ايعكا٥سٟ عٓس املػًُ ، ٚبًٛغِٗ َطاتب 
اٱميإ بايتٓعٌٜ املتشس ٚاملتعسز َٔ غري َؿك١ ٚعػط، ٖٚٛ سذ١ ع٢ً ا٭َِ 
ا٭خط٣، ٚزيٌٝ عًني٢ عنيسّ ايتعنياضض بني  ٚدنيٛٙ اٱمينيإ َنيا زاّ ٜعهنيؼ         

 ضدٞ ايٛاقعٞ، ٚحيتٌُ يؿظ ا٭غباط اَٛضال: املكسام اـا
، ٜٚطًل ايػب  ع٢ً َٔ ٖٛ ى١َ عًٝ٘ ايػ٬ّاملطاز ى٫ٚز ٜعكٛ  ا٭ٍٚ: 

يف اـري ٚع٢ً اؿؿٝس، )ٚقاٍ ايعداز: ايػب : اؾُاع١ ايصٜٔ ٜطدعٕٛ اىل 
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، ٚيف اؿنينيسٜح: (1) ى  ٚاسنينيس، ٚايػنينيب : اينينيصٜٔ ٖنينيِ َنينئ ؾنينيذط٠ ٚاسنينيس٠(  
 .(2) "سػ  غب  َٔ ا٭غباط"

املطاز بع  ا٫ٚز ٜعكٛ  ممٔ ْعٍ عًٝ٘ ايٛسٞ، ٚاط٬م ايًؿظ ايجاْٞ: 
 ْبٝال. عًٝ٘ ايػ٬ّع٢ً ايهٌ َع اضاز٠ اؾع٤، ؾكس نإ ٜٛغـ 

 عًٝ٘ ايػ٬ّاملطاز َا اٚتٞ شضاضٟ ا٭غباط ممٔ نإ قبٌ َٛغ٢ ايجايح: 
ؼ ٚقاٍ انجط املؿػطٜٔ بإ ا٭غباط ناْٛا اْبٝا٤ ٚقس ٚضز شنط ا٭غباط  

َنينيطات، اضبنينيع َٓٗنينيا بكنينيٝػ١ ايطؾنينيع ىغنينيباُط، ٚنًنينيٗا تتعًنينيل مبٛننينيٛع اٱحينينيا٤ 
ٚايتٓعٌٜ ع٢ً ا٭غباط مما ٜسٍ ع٢ً يعّٚ اٱقطاض مبا اْعٍ ايِٝٗ، ٚاـاَػ١ 

، (3) صًَلَفََّْنَاىُُْ اشْنَرَِْ عَشْشَجَ أَعْثَاعًَا أًَُِّاٚضزت بكٝػ١ ايٓكب بكٛي٘ تعاىل ط
با٭َِ تؿٝس اضاز٠ َٛننيٛع آخنيط غنيري     ٚقطا٥ٔ ايؿكٌ ٚايتكطٝع، ٚايٛقـ

 ايتٓعٌٜ ٚا٭غباط يف بين اغطا٥ٌٝ، نايكبا٥ٌ يف ٚيس امساعٌٝ.
َٚٔ اٱعذنياظ إ ٜنيأتٞ يؿنيظ ايطؾنيع املتعنيسز يٮغنيباط نًني٘ يف َٛننيٛع         
ايتٓعٌٜ، بُٝٓا ٜأتٞ ايٓكب غكٛم ا٭َِ َٔ بين اغنيطا٥ٌٝ، ٫ٚبنيس َنئ    

ع٢ً مٛ اٱغتك٬ٍ، ٚيهٓٗا ق١ً ب  ا٭َطٜٔ، ٚإ ايٓب٠ٛ تتؿطع عٓٗا ىَِ 
جيب إ تًتكٞ باٱميإ بايتٓعٌٜ َطًكال، ٚيف ا٭غباط قاٍ قتاز٠: ِٖ ٜٛغـ 

بٓٛ ٜعكٛ ، ٚيس نٌ ٚاسس َِٓٗ ا١َ َٔ ايٓاؽ، ؾػُٛا ا٭غباط، ٚاخٛت٘ 
ٚب٘ قاٍ ايػسٟ ٚايطبٝع ٚقُس بٔ إغشام . ٚشنطٚا ىمسا٤ اٱثنيين عؿنيط:   

عٕٛ ٫ٟٚٚ ٚزإ ٚقٗنيا  ٜٚؿنيذط   ٜٛغـ ٚبٓٝاَ  ٚظابايٕٛ ٜٚٗٛشا ٚمش
 ش ٚىؾط، ع٢ً اخت٬ف يف بع  امسا٥ِٗ.ْٚؿتايٞ ٚدا

ٚقاٍ ايؿدط ايطاظٟ: "اختًؿنيت ايعًُنيا٤ يف إ اٱمينيإ بٗني٪٤٫ ا٭ْبٝنيا٤      
ايصٜٔ تكسَٛا ْٚػدت ؾطا٥عِٗ نٝـ ٜهٕٛ؟ ٚسكٝك١ اـ٬ف، إ ؾطع٘ 

َٓػنيٛخ١  ملا قاض َٓػٛخال ؾٌٗ تكري ْبٛت٘ َٓػٛخ١؟ ؾُنئ قنياٍ اْٗنيا تكنيري     
قاٍ: ْ٪َٔ اِْٗ ناْٛا اْبٝا٤ ٚضغني٬ل، ٫ٚ ْني٪َٔ بنياِْٗ اٯٕ اْبٝنيا٤ ٚضغنيٌ،      
َٚٔ قاٍ إ ْػذ ايؿطٜع١ ٫ ٜكتهني٢ ْػنيذ ايٓبني٠ٛ قنياٍ: ْني٪َٔ اْٗنيِ اْبٝنيا٤        
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 .(1)ٚضغٌ يف اؿاٍ ؾتٓب٘ هلصا املٛنع"
ٚيهٔ اٯ١ٜ مل تأِت باٱميإ با٭ْبٝا٤، بٌ باٱميإ مبنيا اْنيعٍ عًنيِٝٗ َنئ     

ٚاْ٘ ٚسٞ، ٚتنيسٍ عًني٢ اٱقنيطاض بنيايٓب٠ٛ بايٛاغنيط١ ؾذنيا٤ت اٯٜني١        عٓس اهلل 
يٲقطاض باتكاٍ ايتٓعٌٜ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ٚاْ٘ ٬َظّ يًٓب٠ٛ، ٚايٓعاع يؿظٞ بني   
َٔ قاٍ ناْٛا اْبٝا٤ ٚايصٟ قاٍ ِٖ اْبٝا٤ يف اؿاٍ، ٖٚٛ ىؾنيب٘ بنياـ٬ف يف   

٬م اٱغِ املؿتل يف عًِ ا٭قٍٛ بعس اْكها٤ تًبؼ املبسى باؿاٍ، ٌٖٚ اط
س٦ٓٝص َٔ با  اؿكٝكني١ اّ اجملنياظ، ٚيهٓني٘ خيتًنيـ عٓني٘ َٛننيٛعال ٭ٕ قنيؿ١        
ايٓب٠ٛ ٫ تػازض ايٓيب اىل س  اْتكاي٘ اىل ايطؾٝل ا٭ع٢ً، ٚتنيب  اٯٜني١ بكنيا٤    
اٱميإ بايتٓعٌٜ اىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚنيصا اٱمينيإ تٛنٝنيس يًتكنيسٜل بنيايكطإٓ،      

 ٚاقطاض بٓعٚي٘ َٔ عٓس اهلل.
 عاٍ ع٢ً ا٭غباط ٚدٖٛال: ٚحيتٌُ اٱْ

 سكٍٛ ايتٓعٌٜ ٚايٛسٞ يهٌ غب  َٔ ا٫ٚز ٜعكٛ .ا٭ٍٚ: 
ٖٚٛ  عًٝ٘ ايػ٬ّٚقٛع ايتٓعٌٜ ع٢ً ايٓيب َِٓٗ نُا يف ٜٛغـ ايجاْٞ: 

ابٔ ٜعكٛ  ٚيهٔ انٝـ ايتٓعٌٜ هلِ ع٢ً منيٛ اؾُنيع ٚاٱطني٬م، ٜٚنيب      
َُ ًَاِعْ طقٛي٘ تعاىل  ًَ ًَاِعْذَاقَ ًَََّْمٌُبَ ًَادَعْثَاغَ وَأٌُا ىٌُدًا أََْ ذَمٌٌٌَُُْ اَِّْ اِتْشَاىِْ َّاعِْ
، إ املطاز َٔ ا٭غنينيباط يٝؼ ا٭ْبٝا٤ ٚشضاضٜٗنيِ ممنئ دنيا٤    (2)صأًَْ َٔصَاسٍَ
ٚنإ ع٢ً زٜٔ ايٝٗنيٛز١ٜ بٌ ِٖ دٌٝ غنينيابل يبعج١  عًٝ٘ ايػ٬ّبعس َٛغ٢ 

ملنيطاز َنئ   ٚعٓع اٯ١ٜ َٔ اـ٬ف غكٛم ا٭غنيباط ٚا  عًٝ٘ ايػ٬َّٛغ٢ 
ايًؿظ ٚتأًٜٚ٘، ؾاٱميإ ٜتعًل بايتٓعٌٜ عًِٝٗ، ٚغنيٛا٤ ننيإ ايتٓعٜنيٌ عًني٢     
بعهِٗ اٚ ع٢ً ايهٌ اٚ ايصضاضٟ ؾإ املػًُ  ٜ٪َٕٓٛ ب٘ ٜٚكنيسقْٛ٘ بني٬   

 خ٬ف بِٝٓٗ.
ٚملٛنٛع١ٝ اٱميإ بايتٓعٌٜ ٚيعّٚ اٱؼاز ؾٝ٘ ٚعسّ هٗٛض ايتٓاق  اٚ 

اهلل باٱمينيإ بايتٓعٜنيٌ، ٚضا٥نيس    اـ٬ف يف َكنيازٜك٘، دنيا٤ ا٭َنيط َنئ عٓنيس      
ق٢ً اهلل عًٝ٘ اٱميإ ٖٛ قاسب ايهُا٫ت اٱْػا١ْٝ ٚغٝس ٚيس آزّ قُس 

 يتبك٢ ادٝاٍ املػًُ  ع٢ً ْٗذ٘ ٚغٓت٘، َٚٔ اٯٜات يف املكاّ: ٚآي٘ ٚغًِ 
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إ قٝؼ اٱمينيإ بايتٓعٜنيٌ َٛننيٛع يًٛسنيس٠ اٱغني١َٝ٬ َٚنياْع       ا٭ٚىل: 
 ُ  يف ادٝاهلِ املتعاقب١.زٕٚ اـ٬ف ٚايؿكام ب  املػً

ٜطغذ ايكطإٓ سكا٥ل ايتٓعٌٜ ٚاْ٘ اَط غابل يٓعٍٚ ايٛسٞ ع٢ً ايجا١ْٝ: 
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايٓيب قُس 
 ؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً ٚدٛز ىَِ َػ١ًُ ٚاتباع يٮْبٝا٤.ايجايج١: 

اٯ١ٜ زع٠ٛ يًُكاض١ْ ب  املػنيًُ  ٚا٭َنيِ ايػنيايؿ١، ٚاغنيبا      ايطابع١: 
 ػًُ  عؿظ ايتٓعٌٜ ٚاٱقطاض ب٘ ع٢ً مٛ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ.اْؿطاز امل

ايتٓعٌٜ غط اهلل يف ا٭ضض ْٚع١ُ َتك١ً، َٚاز٠ زمي١َٛ اؿٝا٠ اـاَػ١: 
ؾٝٗا، ٚىب٢ اهلل ا٫ اقطاض عبازٙ بٓعُ٘ ايٓاظي١ ؾني٬ ميهنئ يًٓنياؽ إ ٜتٓهنيطٚا     

        ّ زٜٓنيال   يٓع١ُ عظُٝني١ َجنيٌ ايتٓعٜنيٌ، ٚػًني٢ ايتكنيسٜل ٚاٱمينيإ بني٘ باٱغني٬
 ٚعكٝس٠.

يف اٱميإ ٚاهلس٣ زؾع يًنيب٤٬ ٚا٭ش٣ عنئ ايٓنياؽ مجٝعنيال،     ايػازغ١: 
ٖٚصا َٔ بطنات اٱغ٬ّ ع٢ً اٌٖ ا٭ضض، ٜ٪َٔ املػًُٕٛ مبا جيب ع٢ً 
ايعباز اٱقطاض ب٘، ؾٝٓسؾع ايب٤٬ ٚايعصا  عٔ ايٓاؽ ٚميًِٗٗ اهلل يف ايسْٝا، 

َٓاغب١ ينيسع٠ٛ ايٓنياؽ يًتنيساضى     ملا يف ٖصا اٱميإ َٔ ؼكل اٱَتجاٍ، ٚ٭ْ٘
ٚاٱْاب١ ٚاٱميإ بايتٓعٌٜ، باعتباض إ ايكطإٓ ٜسعٛ ايٓاؽ مجٝعال يٲغني٬ّ  
ٚيٝؼ ب  ايؿطز ٚؼكنيل اٱمينيإ بايتٓعٜنيٌ ا٫ ايٓطنيل بايؿنيٗازت ، ٚدنيا٤ت       

ًََِا أُْٔضِيَ اٯ١ٜ عطف ايعطـ )ايٛاٚ( ٚانتؿت عطف ا٭غتع٤٬ بكٛي٘ تعاىل ط
 ص، ٚيف اٯ١ٜ ٚدٗإ: َُْعٍَََ اِتْشَاىِ

اؼاز ايتٓعٌٜ، ؾايصٟ اْعٍ ع٢ً ابطاِٖٝ ٖٛ ْؿػني٘ اينيصٟ اْنيعٍ    ا٭ٍٚ: 
 ع٢ً امساعٌٝ ٚاغشام ٜٚعكٛ  ٚا٭غباط.

 ايتعسز ٚإ نٌ ْيب َٔ ا٭ْبٝا٤ ْعٍ عًٝ٘ ايٛسٞ ٚايهتا .ايجاْٞ: 
ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ، ٚايتكسٜط َٚا اْعٍ ع٢ً امساعٌٝ، َٚا اْعٍ ع٢ً 

 اغشام.
 ث بالغيحب

َٔ ٚدٛٙ ايبسٜع "اٱططاز" ٖٚنيٛ اتٝنيإ املنيتهًِ بامسنيا٤ آبنيا٤ املُنيسٚح       
ٚمٛٙ بايتٛايٞ عػب تػًػٌ اي٫ٛز٠، ٚاملتعاضف إ ٜبتسى باغِ ا٭  ثِ 
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اؾنيس ثنينيِ اؾنينيس ا٭عًنيني٢، ٚدنينيا٤ت ٖٓنيا اٯٜنيني١ باٱبتنينيسا٤ باؾنينيس ا٭عًنيني٢ ٖٚنينيٛ   
 ابطاِٖٝ ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: 

٤ بكؿ١ ا٭ب٠ٛ، بٌ دا٤ت بكؿ١ ايٓب٠ٛ مل تأِت اٯ١ٜ يصنط ا٭ْبٝاا٭ٍٚ: 
 ٚبٝإ َكاَاتٗا.

يف اٯ١ٜ زضؽ يف تعاقب ا٭ْبٝا٤، ٚؾهٌ اهلل تعاىل ع٢ً ايٓاؽ ايجاْٞ: 
ٚع٢ً بين اغطا٥ٌٝ خاق١ يف ٖصا ايتعاقب، ٚاٯ١ٜ ؾاٖس ع٢ً تؿهٌٝ بين 
اغطا٥ٌٝ اش دعٌ اهلل ا٭ْبٝا٤ ترت٣ عًِٝٗ، ٚايٓبني٠ٛ يف آبنيا٥ِٗ، ممنيا ٜػنيتًعّ     

ط هلل تعاىل ع٢ً ٖصٙ ايٓع١ُ باتباع ا٭ْبٝا٤ ٚتكسٜل َنيا اْنيعٍ عًنيِٝٗ،    ايؿه
 ؾؿاظ املػًُٕٛ بٗصا ايتٛؾٝل ٚاهلسا١ٜ.

شنط ا٭  ٚاٱبٔ ٚاؿؿٝس َٔ ميهٔ إ تػتٓب  قاعس٠ ن١ًٝ َٔ ايجايح: 
ا٭ْبٝنيا٤، نُنيا يف ابنينيطاِٖٝ ٚاغنيشام ٜٚعكنيٛ  ٖٚنينيٞ اتكنياٍ ايٓبني٠ٛ، ٖٚنينيصا       

 اٱتكاٍ ع٢ً ىقػاّ: 
اتكاهلا يف اٯبا٤ ٚا٭بٓا٤ ؾ٬ ٜػازض ا٭  ايٓيب ا٫ ٚخيًؿ٘ اٱبٔ ا٭ٍٚ: 

 ايٓيب.
اتكاهلا ايعَاْٞ، َٔ غري تكٝٝس با٭ب٠ٛ ٚايب٠ٛٓ، ؾُا ٜصٖب ْيب ايجاْٞ: 

 ا٫ ٚحيٌ قً٘ ْيب آخط.
 قس ٜهٕٛ ْبٝإ اٚ ىنجط يف ظَإ ٚاسس ٚبًس ٚاسس. ايجايح:
ٚ  ايطابع:  ٖنيٛ ادتُنياع ايٓبني٠ٛ ٚايبٓني٠ٛ     ايعٓٛإ اؾاَع يًكػنيُ  ىعني٬ٙ، 

 ٚتعاقب ا٭ْبٝا٤ َٔ غري ق١ً ايب٠ٛٓ ٚا٭ب٠ٛ.
املع٢ٓ ا٭عنيِ يف قني١ً ايكطبني٢ بني  ا٭ْبٝنيا٤، نُنيا يف ابنيطاِٖٝ        اـاَؼ: 

ٚيٛط، ٚنُا يف ٖصٙ اٯ١ٜ يٛضٚز اغِ امساعٝنيٌ ؾٝٗنيا ٖٚنيٛ عنيِ ٜعكنيٛ ،      
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚيصنط ايتٓعٌٜ ع٢ً ايٓيب قُس 

ٛ ايجايح ٚايطابع ٚاـاَؼ ىع٬ٙ، ٚعسّ شنط اْبٝا٤ آخطٜٔ ٚايكشٝض ٖ
َٔ غري شض١ٜ ابطاِٖٝ ٫ ٜعين خًٛ ا٭ضض َٔ ا٭ْبٝا٤ َس٠ تعاقب شضٜتِٗ 

 يف ايٓب٠ٛ، ٭ٕ اثبات ؾ٤ٞ يؿ٤ٞ ٫ ٜسٍ ع٢ً ْؿٝ٘ عٔ غريٙ.
 حبث بالغي آخر

َٔ احملػٓات املعٜٓٛني١ " ا٭غنيًٛ  اؿهنيِٝ" بنيإ ٜنيأتٞ ايهني٬ّ بػنيري َنيا         
قع٘ اٚ ٜٓتظطٙ املداطب ؾٝهٕٛ سذ١ عًٝ٘، غٛا٤ تعًنيل ا٭َنيط بايػني٪اٍ    ٜتٛ
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ق٢ً اهلل ٚاؾٛا ، اٚ باؿاٍ ٚايؿإٔ، ٚبُٝٓا ٜٓؿػٌ ايٓاؽ يف ْب٠ٛ قُس 
ٜٚسخٌ ؾنيطط َنيِٓٗ اٱغني٬ّ، ٜٚؿنيرت٣ ؾطٜنيل َنئ ايٓنياؽ        عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ق٢ً اهلل ا٭قاٌٜٚ ٚحيطف اؿكا٥ل ٚايبؿاضات اييت ٚضزت غكٛم ْبٛت٘ 
، ٜأتٞ ايكطإٓ يٝد  عٔ اٱميإ بايٓبٛات ٚايتٓعٌٜ َطًكنيال،  ٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِعً

ٚعسّ ايتؿطٜل ب  ا٭ْبٝا٤ ٖٚٛ با  َػتشسخ يًذٗاز يف غبٌٝ اهلل، ٚؼِس 
 يًهؿاض ٚايصٜٔ ٜؿطقٕٛ ب  ا٭ْبٝا٤ ٜٚكسقٕٛ ببعهِٗ زٕٚ بعهِٗ اٯخط.

يتجبٝنيت   ٚاملػنيًُ  قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ     َٚع دٗاز ايٓيب قُس 
زعا٥ِ اٱغ٬ّ دا٤ت ٖنيصٙ اٯٜني١ يتٛغنيع َٛننيٛع اؾٗنياز ٚػعًني٘ ٜؿنيٌُ        
ايٓبٛات ا٭خط٣، ٚػعٌ اؿري٠ تػتٛيٞ ع٢ً اٌٖ ايتٛيٞ ٚاؾشٛز ايصٜٔ 

بكٛي٘ "اؾػري زٜٔ اهلل ٜبػٕٛ" ٚتب  هلِ َعنيامل اٱمينيإ    عع ٚدٌشَِٗ اهلل 
يهتنيب املٓعيني١   ٚاْٗا ٫ تٓشكط بايتكسٜل بايكطإٓ بٌ تؿنيٌُ اٱمينيإ بهنيٌ ا   

 ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ٚعسّ دٛاظ تبعٝ  اٱميإ بايٓب٠ٛ.
 

 صًََِا أًُذَِِ ٌُِعََ ًَعِْغََقٛي٘ تعاىل ط
دا٤ت اٯ١ٜ بًؿظ آخط ٖٚٛ اٱٜتا٤ اٟ اٱعطا٤، ٚب  اٱٜتا٤ ٚاٱْعاٍ 
عُّٛ ٚخكٛم َطًل، ؾهٌ اْعاٍ يًهتا  ٖٛ اٜتا٤، ٚيٝؼ نٌ اٜتا٤ ٖٛ 

اٯٜات ايباٖطات اييت ناْنيت ػنيطٟ عًني٢ ٜنيس      اْعاٍ يًهتا ، يف اؾاض٠ اىل
قني٢ً اهلل  َٛغ٢ ٚعٝػ٢ عًُٝٗا ايػ٬ّ َٚا عٓسُٖا ٖٛ عٓس اينيٓيب قُنيس   

، نُا إ تٓعٌٜ ايكطإٓ آ١ٜ اعذاظ١ٜ َػتك١ً ٖٚنيٛ شاتني٘ َنئ    عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ىؾطاز اٱتٝإ، ؾايكطإٓ تٓعٜنيٌ ٚاتٝنيإ، ٖٚنيٛ آٜني١ عكًٝني١ َتذنيسز٠ عًني٢ منيٛ         

 ايسٚاّ.
يٝؼ يًب٬غ١ ٚدص  اٱْتباٙ ٚزؾع ايػأّ ٚإ ناْت ٖصٙ ٚتبسٌٜ ايًؿظ 

ا٭َٛض َٔ ايعٓاٜٚٔ اٱناؾ١ٝ ي٘، ؾؿٝ٘ ز٫٫ت ع٢ً ايتعسز يف اٯٜات َٚنيا  
ٜكابً٘ َٔ اٱميإ املطًل َٔ قبٌ املػًُ  ٚاٱخباض عٔ عسّ سكط امياِْٗ 
 مبا اْعٍ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ بٌ ٜؿٌُ َا دا٤ٚا ب٘ َٔ اٯٜات ٚاؿذر، ٚؾٝ٘ ؼِس

قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ     عظِٝ ٭ٌٖ ايهتنيا ، ؾهُنيا ٜكنيط اينيٓيب قُنيس      
ٚاملػًُٕٛ باٯٜات اييت دا٤ بٗا َٛغ٢ ٚعٝػ٢ ٚا٭ْبٝا٤ اٯخطٕٚ، ؾ٬بس 

عٓسٙ َجٌ تًو اٯٜات ٚاي اٖ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إ ايٓيب قُسال 



                                                ص156ط                                             63زَعامل اٱميإ/ 

أًَْ ُٔنغِنيَا َٔنؤْخِ تِخَْْنشٍ ِِنْيَنا أًَْ     َِنا َٔنغَن ْ ِِنْٓ آَّنحٍ      طاٚ َا ٖٛ ىسػٔ َٓٗا، قاٍ تعاىل 
 .(1) صِِصٍِْيَا

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘  ؾُذ٤ٞ يؿظ )اٚتٞ( ؾاٖس ع٢ً قسم ْب٠ٛ قُس 
ٚإ ايكطإٓ حيؿظ اٯٜات ٚايتٓعٌٜ ٚحينيح املػنيًُ  عًني٢ ايتكنيسٜل     ٚغًِ 

ٚعسّ اؾشٛز بٗا ٚيف يؿظ )اٚتٞ( تعنيطٜ  مبنئ جيشنيس بطغنياي١ عٝػني٢ اٚ      
 تٌُ اٯ١ٜ ٚدٖٛال: ٜػايٞ ؾٝ٘، ٚؼ

 اٱؼاز ؾُٝا آت٢ اهلل َٛغ٢ ٚعٝػ٢ عًُٝٗا ايػ٬ّ.ا٭ٍٚ: 
 ايتعسز، ؾاملطاز َٔ اٯ١ٜ َا اٚتٞ َٛغ٢، َٚا اٚتٞ عٝػ٢.ايجاْٞ: 

ايعٓٛإ اؾنياَع هلُنيا ٖٚنيٛ ٚدنيٛز آٜنيات َؿنيرتن١ بني  َٛغني٢         ايجايح: 
 ٚعٝػ٢ عًُٝٗا ايػ٬ّ، ٚٚدٛز آٜات ٜػتكٌ بٗا نٌ ٚاسس َُٓٗنيا نُنيا يف  

 .عًٝ٘ ايػ٬ّٚا٫لٌٝ ع٢ً عٝػ٢  عًٝ٘ ايػ٬ّْعٍٚ ايتٛضا٠ ع٢ً َٛغ٢ 
ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح ٚؾٝ٘ ز٫ي١ عًني٢ اٱؼنياز ٚاٱيتكنيا٤ يف ؾنيطط َنئ      
ىسهاّ ؾطٜع١ َٛغ٢ ٚعٝػ٢ عًُٝٗا ايػ٬ّ، َٚع نجط٠ عسز املطات اينييت  
ٚضز ؾٝٗا امسا َٛغني٢ ٚعٝػني٢ عًُٝٗنيا ايػني٬ّ يف ايكنيطإٓ، ؾاْني٘ مل ٜكنيرتٕ        

اُٖا ا٫ يف ىضبع آٜات َٔ ايكطإٓ ٚنًنيٗا تتعًنيل بايتٓعٜنيٌ ٚاينيٛسٞ ممنيا      امس
ٜ٪نس ع٢ً ايتكا٤ ا٭ْبٝا٤ يف تًكٞ ايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ، يصا دا٤ اقطاض املػًُ  

 بايتٓعٌٜ ع٢ً عُّٛ ا٭ْبٝا٤.
ٚشننينيط َٛغنيني٢ ٚعٝػنيني٢ عًُٝٗنينيا ايػنيني٬ّ عًنيني٢ منينيٛ اـكنينيٛم تؿنينيطٜـ 

ٜٔ عنينئ امسنينيا٤ امساعٝنينيٌ ٚاننينيطاّ هلُنينيا ٚيهنينئ ملنينياشا دنينيا٤ امساُٖنينيا َتنينيأخط
ٚاغشام ٜٚعكٛ  َع اُْٗا َٔ ايطغٌ اـُػ١ اٚيٞ ايععّ ٚايرتتٝب ع٢ً 

٭ْ٘  عًٝ٘ ايػ٬ّاغاؽ َٓعي١ ايطغٌ ًٜعّ ف٤ٞ امساُٖا بعس اغِ ابطاِٖٝ 
 َٔ ايطغٌ اـُػ١ اٚيٞ ايععّ.

ٚاؾٛا  إ اٯ١ٜ دا٤ت غكٛم اٱميإ بايتٓعٌٜ ٚبًشنياه ايرتتٝنيب   
ايبٓنيني٠ٛ، َٚٛغنيني٢ ٚعٝػنيني٢ َنينئ شضٜنيني١ ٜعكنينيٛ  ينينيصا ٚضز    ايعَنينياْٞ ٚا٭بنيني٠ٛ ٚ

امساُٖا َتأخطٜٔ، ٚؾٝ٘ تعًِٝ ٚاضؾاز يًُػًُ  ٚتجبٝت ؿكنيا٥ل ايٓػنيب   
ٚاعتباضٖا ست٢ يف َعطؾ١ َٓاظٍ ا٭ْبٝا٤، َٚٓع اـً  اٚ اٱضباى اٚ اؾساٍ 

                                                 

 .106غٛض٠ ايبكط٠  (1) 
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ؾِٝٗ َٔ ٖصٙ اؾ١ٗ، خكٛقال ٚإ ايكطإٓ دا٤ بصنط ابطاِٖٝ ٚاٱستذنياز  
كاض٣ ايصٜٔ ازعٛا اْ٘ ٜٗٛزٟ ْٚكطاْٞ، ؾصنطٙ يف اٯٜات ع٢ً ايٝٗٛز ٚايٓ

ايكطآْٝنيني١ قبنينيٌ َٛغنينيني٢ ٚعٝػنيني٢ تٛنٝنينيس عًنيني٢ غنينيبل ظَاْنيني٘ عًنيني٢ ايٝٗٛزٜنيني١        
ٚايٓكطا١ْٝ، ٖٚصا َٔ اٱعذاظ اٱنايف يف آٜات ايكطإٓ إ تأتٞ يف َٛنٛع 

 ٚيهٔ َٓاؾعٗا تتػؿ٢ َٛانٝع ىخط٣ ٚتهٕٛ تعهٝسال يػريٖا.
َٛننينيٛع ا٭بنيني٠ٛ ٚإ ننينيإ يف بنينيا  ايٓبنيني٠ٛ  نُنينيا تنينيسعٛ اٯٜنيني١ اىل اعتبنينياض

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايطغاي١، يصا ٚضز يف ا٭ثط غكٛم ايٓيب قُس 
اْ٘ اشا دا٤ شنط ا٭ْبٝا٤ ٜك٢ً عًٝ٘ ثِ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ اٯخطٜٔ، ا٫ يف ابطاِٖٝ 

، ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِؾاْ٘ ٜك٢ً عًٝ٘ ا٫ٚل ثِ ٜك٢ً ع٢ً ايٓيب قُس 
ق٢ً اهلل يًٓيب ا٭نطّ قُس  عًٝ٘ ايػ٬ّع٢ً انطاّ اب٠ٛ ابطاِٖٝ  يف ز٫ي١

ٚػ٢ً ٖصا اٱنطاّ يف ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ اٜهال بؿٛاٖس عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 .عًٝ٘ ايػ٬ّنجري٠ تتهُٔ انطاّ ابطاِٖٝ 

َٚٔ اٯٜات اٱعذاظ١ٜ بكا٤ املٛنٛع١ٝ ٱغِ َٛغ٢ ٚعٝػني٢ عًُٝٗنيا   
عٔ امسا٤ ا٭ْبٝنيا٤ اٯخنيطٜٔ، ٭ٕ يهنيٌ َُٓٗنيا     ايػ٬ّ ٚإ دا٤ا َتأخطٜٔ 

ؾأْال َٚٓعي١ يف ايؿطا٥ع ايػُا١ٜٚ، خكٛقنيال ٚإ املًنيٌ ايباقٝني١ يف ا٭ضض    
ٖٞ ايٝٗٛز١ٜ ٚايٓكطا١ْٝ باٱناؾ١ اىل اٱغ٬ّ، ٜٚطدع ايٝٗٛز اىل َٛغ٢ 

، ٚايٓكاض٣ اىل عٝػ٢، نُنيا ٜظٗنيط اٱننيطاّ اٱننيايف هلُنيا يف      عًٝ٘ ايػ٬ّ
شنطُٖنينيا بًؿنينيظ )اٚتنينيٞ( ٚقنينيس تكنينيسّ اْنيني٘ ىعنينيِ َنينئ اينينيٛسٞ    املكنينياّ بنينيإ ٚضز 

ٚايتٓعٌٜ، ؾهإ عٓنيس َٛغني٢ ايعكنيا آٜني١ تٛيٝسٜني١ ٬َظَني١ يني٘، تتؿنيطع عٓٗنيا          
حيٝٞ املٛت٢ ٜٚ ٤ ا٭نُ٘ ٚا٭بطم ٖٚصٙ  عًٝ٘ ايػ٬ّاٯٜات، ٚنإ عٝػ٢ 

ىَٗات آٜات ترتؾض عٓٗا آٜات ؾدك١ٝ َتعنيسز٠ يف ايٝنيّٛ ٚايًًٝني١، ٚامينيإ     
شكط مبا اْعٍ ايُٝٗا بٌ ٜؿٌُ ٖصٙ اٯٜات، ٚؾٝ٘ استذاز َٔ املػًُ  ٫ ٜٓ

 ٚدٛٙ: 
اٱستذنياز عًني٢ ايٝٗنيٛز اينيصٜٔ ىْهنيطٚا اٯٜنيات اينييت دنيا٤ بٗنينيا         ا٭ٍٚ: 

، ؾإ قًت إ آٜات ىخط٣ شنطت املعذعات ٚيٝؼ َنئ  عًٝ٘ ايػ٬ّعٝػ٢ 
زيٌٝ ع٢ً شنطٖا يف ٖصٙ اٯ١ٜ ؾاؾٛا  يكنيس ىؾنياضت اٯٜني١ اىل املعذنيعات     

بٗا َٛغ٢ ٚعٝػ٢ بًؿظ اٱتٝإ، بٌ ست٢ ايتٓعٌٜ ٜؿٌُ اٯٜات  اييت دا٤
 اؿػ١ٝ ٭ْٗا مل تتِ ا٫ باشٕ اهلل َٚؿ٦ٝت٘ ٚىَطٙ.
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ٚضٚز آٜات قطآ١ْٝ قطحي١ بصنط اٯٜات ٫ ميٓع َٔ ٚدٛز آٜات ايجاْٞ: 
ىخط٣ تػتٓب  َٓٗا تًو اٯٜات ٖٚٛ َٔ نٓٛظ ٚزضض ايكطإٓ اييت تػتكطى َٔ 

ؾنيني٘ يٝهنينيٕٛ ؾنينياٖسال عًنيني٢ مساٜٚنيني١ ايتٓعٜنينيٌ، ؾُنينئ   اؾنينيطاقات نًُاتنيني٘ ٚسطٚ
 خكا٥ل ايتٓعٌٜ اْ٘ خعا٥ٔ َتساخ١ً َٚتك١ً.

اٱستذاز ع٢ً ايٓكاض٣ ايصٜٔ غايٛا بعٝػ٢ ْٚػبٛٙ اىل ايب٠ٛٓ ايجايح: 
تاض٠ ٚايطبٛب١ٝ تاض٠ ىخط٣، ؾذا٤ت اٯ١ٜ يتد  بإ َا دا٤ ب٘ عٝػ٢ ضؾش١ 

 َٔ ؾهً٘ تعاىل.
ايٝٗنيٛز ٚايٓكنياض٣ َعنيال، اش إ اخبنياض     اٱستذاز املطنب ع٢ً ايطابع: 

اٯ١ٜ عٔ اتٝإ َٛغ٢ ٚعٝػ٢ اٯٜنيات زيٝنيٌ عًني٢ إ َنيا عٓنيسُٖا َنئ اهلل       
ؾ٬بس َٔ ايتػًِٝ ٚايتكسٜل ب٘، ٖٚصا ايتكسٜل َكس١َ يٲميإ باهلل ٚٚغ١ًٝ 

 يًٗسا١ٜ ٚبا  يًتؿك٘ يف ايسٜٔ، َٚعطؾ١ عظِٝ َٓعي١ ا٭ْبٝا٤.
ٚاٖنينيٌ ايهنيني٬ي١ اينينيصٜٔ دشنينيسٚا اقاَنيني١ اؿذنيني١ عًنيني٢ ايهؿنينياض اـنينياَؼ: 

بايٓب٠ٛ، ٚاغته ٚا ٚاقطٚا ع٢ً ايعٓاز، ؾُا زاّ ايصٟ عٓس ا٭ْبٝا٤ َٔ اهلل 
 ؾ٬بس َٔ اتباعِٗ ٚتكسٜكِٗ.

اضتكا٤ املػنيًُ  يف غنيًِ املعطؾني١ اٱهلٝني١، ٚبكنيا٩ِٖ يف شات      ايػازؽ: 
املطتب١ ايطؾٝع١ َٔ ايتكسٜل باٯٜات اييت دنيا٤ بٗنيا َٛغني٢ ٚعٝػني٢ ٚعنيسّ      

ِ بايؿبٗات ٚىَٛاز ايػًٛ ٚاٱؾرتا٤ ايعات١ٝ اينييت تتبنيسز عًني٢ قنيدط٠     تأثطٖ
 اٱميإ ايصٟ ب٢ٓ قطس٘ ايكطإٓ بٗصٙ اٯٜات ايهطمي١.

زع٠ٛ ايٓاؽ يٲغ٬ّ جمل٦ٝ٘ عكا٥ل ايتٓعٌٜ نا١ًَ ٚخًٛٙ َٔ ايػازؽ: 
ايتشطٜنينيـ ٚايؿنينيٛا٥ب ٚايتٓنينياق  ٚايتعنينياضض يف ا٭خبنينياض ٚا٭سهنينياّ ٖٚنينيٛ 

 ؼ اٱْػا١ْٝ اييت تػع٢ يًٓذا٠ ٚايهػب ٚايؿٛظ.ؾاٖس ع٢ً ٥٬َُت٘ يًٓؿ
 ٚيف اٯ١ٜ انطاّ يًٝٗٛز ٚايٓكاض٣ َٔ ٚدٛٙ: 

 شنط َٛغ٢ ٚعٝػ٢ ع٢ً مٛ اـكٛم.ا٭ٍٚ: 
 شنطُٖا بًؿظ ا٭ٜتا٤ ٖٚٛ عٓٛإ تؿطٜـ انايف هلُا.ايجاْٞ: 

ٖنينيٌ شننينيط اٟ ْنينييب ٜعنينيين بايس٫ينيني١ اٱيتعاَٝنيني١ اننينيطاّ اتباعنيني٘       ايجاينينيح: 
ْعِ ٚيهٔ يٝؼ ع٢ً مٛ اٱط٬م ٖٚٛ خام بعَإ َا ٚىْكاضٙ، اؾٛا  

ٚاٯٜني١   ،ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِقبٌ ايؿطٜع١ ايٓاغد١ ٚبعج١ ايٓيب قُس 
تص  عٔ َٛغ٢ ٚعٝػ٢ َكا٫ت اٱؾرتا٤ ٚايػًٛ اييت دنيا٤ بٗنيا ؾطٜنيل َنئ     
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 اٌٖ ايهتا .
 علن املٌ سبت

أٜ عنيسز  دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بصنط امسا٤ عسز َٔ امسا٤ ا٭ْبٝا٤، َع تب
 املطات اييت شنط ؾٝٗا نٌ ٚاسس َِٓٗ يف ايكطإٓ ِٖٚ ع٢ً ايتٛايٞ: 

 ( َط69.٠) عًٝ٘ ايػ٬ّابطاِٖٝ  -1
 ( َط12.٠) عًٝ٘ ايػ٬ّامساعٌٝ  -2

 ( َط17.٠) عًٝ٘ ايػ٬ّاغشام  -3

 .(1)( َط٠، َٓٗا َطت  باغِ اغطا18ٌٝ٥) عًٝ٘ ايػ٬ّٜعكٛ   -4

 ( َطات.4ا٭غباط ) -5

 ط٠.( 137َ) عًٝ٘ ايػ٬َّٛغ٢  -6

 ( َط25.٠) عًٝ٘ ايػ٬ّعٝػ٢  -7

 ( َط16.٠ايٓبٕٝٛ ) -8

 ( َط27.٠) عًٝ٘ ايػ٬ّٜٛغـ  -9

ٚقس ٚضز شننيط )ابنيطاِٖٝ ٚامساعٝنيٌ ٚاغنيشام ٜٚعكنيٛ ( فنيتُع  يف       
 ؼ آٜات َٔ ايكطإٓ، ث٬ث١ َٓٗا يف غٛض٠ ايبكط٠، ٚٚاسس٠ يف غنيٛض٠ آٍ  

بني٠ٛ يف  عُطإ ٚٚاسس٠ يف غٛض٠ ايٓػا٤، ٖٚصا ايعسز اؾاض٠ اىل تنيٛاضخ ايٓ 
ابنينيطاِٖٝ ٚٚيسٜنيني٘ ايكنينيًبٝ  امساعٝنينيٌ ٚاغنينيشام، ٚسؿٝنينيسٙ ٜعكنينيٛ  عًنينيِٝٗ 

 ايػ٬ّ، َٚٛنٛع١ٝ ٖصا ايتٛاضخ يف تجبٝت زعا٥ِ ايتٛسٝس يف ا٭ضض.
ًَأًَْدَْْنَنا اٌَِنَ   ٚىنست آ١ٜ اخط٣ ْنيعٍٚ اينيٛسٞ عًنيِٝٗ بكٛيني٘ تعنياىل ط     

َُ ًَاِعَّْاعًَِْ ًَاِعْذَاقَ ًَََّْمٌُبَ ضزت اٯٜات بٓؿٞ نِْٛٗ ٜٗٛزال اٚ ، نُا ٚ(2) صاِتْشَاىِْ
اٚ ْكاض٣، ٚبٝٓت إ بين اغطا٥ٌٝ ٜعطؾٕٛ إ ٖ٪٤٫ ا٭ْبٝا٤ َٔ آبنيا٥ِٗ،  

 ٚاِْٗ َاتٛا ع٢ً ايتٛسٝس ٚقسم ايعبٛز١ٜ هلل تعاىل.
ـِ اٯ١ٜ بصنط ا٭ْبٝا٤ ع٢ً مٛ اٱمجاٍ ؾًِ تكٌ "قٌ آَٓا باهلل  ٚمل تهت

طت اْبٝا٤ ككٛق  باٱغِ يف َٚا اْعٍ عًٝٓا َٚا اْعٍ ع٢ً ايٓبٝ " بٌ شن
اٯ١ٜ، ؾ٬بس َٔ ٚدٛز اغطاض خاق١ بصنطِٖ ع٢ً مٛ ايتعسز، ٚشنط نٌ 

                                                 

 .58، َٚطِٜ 93اْظط غٛض٠ آٍ عُطإ  (1) 
 .163غٛض٠ ايٓػا٤  (2) 
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 ْيب َِٓٗ بكٛض٠ خاق١.
 حبث عم ئدي بالغي

َنينئ ٚدنينيٛٙ ايبنينيسٜع )سػنينئ ايٓػنينيل( ٖٚنينيٛ اٱتٝنينيإ بهًُنينيات َتتايٝنينيات    
َعطٛف بعهٗا ع٢ً بع  ٜظٗط ايتٓاغل ٚايتكاض  يف املع٢ٓ بٝٓٗا، ٚننيٌ  

ا هلا َع٢ٓ َػتكٌ خام بٗا، ٚغايبال َا ٜنيأتٞ سػنئ ايٓػنيل يف    ٚاسس٠ َٓٗ
اؾٌُ املتعسز٠، َٚٔ اعذاظ ايكطإٓ إ ٜأتٞ ؾٝني٘ باؾُنيٌ ٚايهًُنيات، ٚيف    

 اٯ١ٜ ٚدٛٙ: 
بسىت اٯ١ٜ "قٌ آَٓا باهلل" ٚيف قٝػ١ ا٭َط اخباض عٔ اعا١ٍْ اهلل ا٭ٍٚ: 

نٞ اييت تسٍ ع٢ً تعاىل يًُػًُ  ع٢ً اٱميإ، نُا اْٗا دا٤ت بكٝػ١ املا
اٱَها٤ ٚايجبنيات ٚاٱدنيعا٤، َٚنئ ٚدٖٛني٘ قبنيٍٛ اهلل تعنياىل ٱمينيإ اينيٓيب         

ق٢ً ٚاملػًُ ، ٖٚصا اٱَها٤ سذ١ ع٢ً ايٓاؽ يف يعّٚ اتباع ايٓيب قُس 
ٚعنيسّ اينيرتزز اٚ ايؿنيو ٚننيإٔ اٯٜني١ تكنيٍٛ إ اضزمت       اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ   

 اٱميإ ؾآَٓٛا نُا آَٔ ايطغٍٛ ٚاملػًُٕٛ.
اْتكًنينيت اٯٜنيني١ اىل اعنيني٬ٕ اٱمينينيإ بنينيايكطإٓ، ٚتنينيسٍ بايس٫ينيني١       جنينياْٞ: اي

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اٱيتعا١َٝ ع٢ً اميإ املػًُ  بطغاي١ ايٓيب قُس 
باعتباض اْ٘ ٜتًك٢ ايهتا  ايٓاظٍ َٔ عٓس اهلل، ٚيف اٯ١ٜ ْهت١ ٖٚٞ ايٛثاقني١  

ٕ ٖصٙ اٯ١ٜ دا٤ت ايػُا١ٜٚ باملػًُ ، ؾًِ ٜكٌ اسس َِٓٗ اْعٍ عًٝ٘، َع ا
بكٝػ١ اؾُع "اْعٍ عًٝٓا" ؾِٗ َػًُٕٛ بٛقنيٛع ايتٓعٜنيٌ عًني٢ اينيٓيب قُنيس      

 ٜٚعتعٕٚ مبا ْاهلِ َٔ ايؿدط َٔ ٚدٛٙ: ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
باع٬ٕ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ دا٤ ا٭َط اٱهلٞ يًٓيب قُس ا٭ٍٚ: 

 امياِْٗ.
 عسّٚ َِٓٗ.مشٍٛ اع٬ٕ اٱميإ يًُٛدٛز ٚاملايجاْٞ: 

 اٯ١ٜ بؿاض٠ يًُػًُ  يف سػٔ اميإ ا٫ٚزِٖ.ايجايح: 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ا١ًٖٝ املػًُ  يتًكٞ ايتٓعٌٜ بٛاغط١ ايٓيب قُس ايطابع: 
 .ٚآي٘ ٚغًِ

اٯ١ٜ زيٌٝ ع٢ً َعطؾ١ املػًُ  ملهنياَ  ايتٓعٜنيٌ ؾُنئ ٜٓنيعٍ     اـاَؼ: 
ٞ املػنيًُ  يًتٓعٜنيٌ   عًٝ٘ ايهتا  ٜعًُ٘ ٜٚعًِ آٜات٘، ٚاخباض اٯ١ٜ عٔ تًكني 

ٜعين اِْٗ ٚعٛٚا نًُات٘ ٚآٜات٘، ٚؾٝ٘ بؿاض٠ اضتكا٤ عًِ ايتؿػنيري ٚايتأٜٚنيٌ   
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 عٓس املػًُ  ٚاغتظٗاضِٖ يهٓٛظ َٔ خعا٥ٔ ايكطإٓ.
، ٚايتكنيسِٜ  عًٝ٘ ايػ٬ّاْتكًت اٯ١ٜ اىل َا اْعٍ ع٢ً ابطاِٖٝ ايجايح: 

ٖٚنيٛ دنيس    ٬ّعًٝني٘ ايػني  ٚايتأخري ٖٓا َٔ اٯٜات، ؾُع غبل ظَنيإ ابنيطاِٖٝ   
ٚاْبٝا٤ بين اغطا٥ٌٝ، ؾإ اٯ١ٜ دا٤ت ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓيب قُس 

 مبػا٥ٌ: 
قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘    تكسِٜ اٱميإ مبا اْعٍ عًني٢ اينيٓيب قُنيس    ا٭ٚىل: 

 ع٢ً َا اْعٍ ع٢ً ابطاِٖٝ.ٚغًِ 
ٍ اٚي١ٜٛ اميإ املػًُ  بايكطإٓ قبٌ اٱْتكنياٍ اىل اٱمينيإ مبنيااْع   ايجا١ْٝ: 

 ع٢ً ا٭ْبٝا٤ اٯخطٜٔ.
اٱميإ بايكطإٓ ٖٚٛ نتا  َٛدٛز ب  اٜسِٜٗ يف نٌ ظَإ، ىَا ايجايج١: 

َا اْعٍ ع٢ً ابطاِٖٝ ؾٝػتكطى َٔ ايكطإٓ َٚٔ ٖصٙ اٯ١ٜ َٚٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ 
 ايؿطٜؿ١.

نإٔ اٯ١ٜ تكٍٛ إ اٱميإ مبا اْعٍ ايٝٓا َكس١َ ٚادب١ يٲميإ مبا ايطابع١: 
 ْبٝا٤ ايػابك ، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًٓاؽ ٭تباع ٖصا ايػبٌٝ ايػًِٝ.اْعٍ ع٢ً ا٭

املنينيساض يف ىسهنينياّ اؿنيني٬ٍ ٚاؿنينيطاّ عًنيني٢ َنينيا اْنينيعٍ يف ايكنينيطإٓ اـاَػنيني١: 
ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ، ؾًصا تعت  ايػ١ٓ َٔ َكازٜل ايتٓعٌٜ ٭ْٗا ٚسٞ َنئ عٓنيس   

 اهلل.
بؿنياض٠  يف اٯ١ٜ اؾاض٠ اىل َا اْعٍ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػنيابك  َنئ اي  ايطابع: 
ٚيعّٚ اتباع٘ ْٚكطت٘، ٚيهٔ ٖصا ٫ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايٓيب قُس 

ٜعين سكط اٱميإ غكٛم ايتٓعٌٜ بٗصٙ ايبؿاض٠، بٌ ٜتهنئُ ايتكنيسٜل   
بايٓبٛات ٚتًكٞ ا٭ْبٝا٤ ايػابك  ايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ، َٚٔ ىِٖ ىؾطازٙ ايبؿاض٠ 

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبايٓيب قُس 
س ابطاِٖٝ شنطت اٯ١ٜ امساعٌٝ ٚاغشام، ٚن٬ُٖا ٚينيس  بعاـاَؼ: 

ق٢ً اهلل ، ٚيًٓيب قُس عًٝ٘ ايػ٬ّٱبطاِٖٝ ٖٚصا تؿطٜـ انايف ٱبطاِٖٝ 
يف ٖصٙ  عع ٚدٌباعتباض اْ٘ َٔ شض١ٜ امساعٌٝ، ؾأضاز اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 اٯ١ٜ إ ٜ٪َٔ بٓٛ اغطا٥ٌٝ مبا اْعٍ ع٢ً امساعٌٝ َع اْ٘ يٝؼ َٔ آبا٤ بين
اغطا٥ٌٝ ايٓػبٝ  ٚيهٔ ايكطإٓ دا٤ باٱخباض عنئ ابٛتني٘ هلنيِ نُنيا يف قٛيني٘      



                                                ص162ط                                             63زَعامل اٱميإ/ 

، يف اؾاض٠ اىل يعّٚ (1) صلَاٌٌُا ََْٔثُذُ اٌَِيَهَ ًَاٌَِوَ آتَائِهَ اِتْشَاىَُِْ ًَاِعَّْاعًَِْ ًَاِعْذَاقَتعاىل ط
اتباع ايٝٗٛز ٯبا٥ِٗ يف اٱميإ بٓب٠ٛ امساعٌٝ، ٖٚصا اٱميإ َكس١َ ٚططٜل 

ٓع اغتشٛاش ايٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚايٓؿط٠، ٚسح ع٢ً اٱميإ بايٓيب ٚإ نإ مل
ق٢ً َٔ خاضز بين اغطا٥ٌٝ، ٚؾٝٗا اؾاض٠ اىل ق١ً ايكطب٢ ب  ايٓيب قُس 

ٚبِٝٓٗ، ٖٚصٙ ايك١ً ترتؾض بتكسٜكِٗ بٓبٛت٘ َٚا دا٤ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 ب٘ َٔ اٯٜات.

 

 صًَاٌنَّثٌَُِّْْقٛي٘ تعاىل ط
ٌ  داَع ٚؾاٌَ يٮْبٝنيا٤ اينيصٜٔ بعنيجِٗ اهلل    اٯ١ٜ غٛض  هلساٜني١   عنيع ٚدني

ٜٚؿٌُ ايًؿظ ايطغٌ ايصٜٔ بعجٛا بؿطا٥ع  عًٝ٘ ايػ٬ّايبؿط ابتسا٤ َٔ آزّ 
خاق١، ٭ٕ نٌ ضغٍٛ ٖٛ ْيب ٖٚصا َنئ اعذنياظ اٯٜني١ إ تنيأتٞ بنيايعٓٛإ      
ايتؿطٜؿٞ اؾاَع ايصٟ ٜؿتدط ب٘ ايٓيب ٚايطغٍٛ يف إٓ ٚاسس، ؾُع عًٛ ضتب١ 

عع ٍ ع٢ً ايٓيب ؾاْ٘ ٜعتع ٜٚؿتدط بطتب١ ايٓب٠ٛ بٌ ٚضتب١ ايعبٛز١ٜ هلل ايطغٛ
، باٱننينياؾ١ اىل ٚضٚز اٯٜنيني١ بًؿنينيظ اٱٜتنينيا٤ يف اؾنينياض٠ اىل ايػنينيع١ يف     ٚدنينيٌ

َٛنٛع اٱتٝإ ٚمشٛي٘ يٰٜات اؿػ١ٝ ٚاملعذعات ايبنياٖطات اينييت ت٪ننيس    
ايًؿظ ايٓب٠ٛ اىل داْب ايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ، ٖٚصا َٔ يطا٥ـ ايكطإٓ إ ٜأتٞ 

 داَعال ؾا٬َل ٚاؾٝال.
يكس دعٌ اهلل ا٭ْبٝا٤ قاز٠ ا٭َِ يف َػايو ايتكني٣ٛ ٚايكني٬ح، ٚىَنيط    
ايٓاؽ باتباعِٗ، ٚخؿـ عٔ ايططؾ  ايتابع ٚاملتبٛع باٯٜنيات ٚاملعذنيعات   
اييت دا٤ بٗا ا٭ْبٝا٤ يتهنيٕٛ تكنيسٜكال يًٓبني٠ٛ ٚايبعجني١ َنئ عٓنيس اهلل، ٚعْٛنيال        

   ٚ اتبنياعِٗ يف اسهنياّ اؿني٬ٍ ٚاؿنيطاّ، َٚنينئ     يًٓنياؽ يف ايتكنيسٜل با٭ْبٝنيا٤ 
ٚدٛٙ اٱتباع اسٝاْال بصٍ ايٓؿؼ ٚاملاٍ يف غبٌٝ اهلل، ٖٚصا ايبصٍ حيتاز اىل 
ًَه١ اٱميإ ٚاَت٤٬ ايٓؿؼ عب اهلل، ؾتأتٞ اٯٜات يتهٕٛ َاز٠ ٚغني٬سال  
يتجبٝت اٱميإ يف ايٓؿؼ اٱْػا١ْٝ، ٚغببال يف بعح ا٭خ٠ٛ َٚهاَ  ايتعإٚ 

ننينيا٠ اهلل بنيني  املػنينيًُ ، ٚيهنينئ تبعنينيٝ  اٱمينينيإ باؾنينيدام ا٭ْبٝنينيا٤    يف َط
ٚايتكسٜل بٓب٠ٛ بعهِٗ زٕٚ بعهِٗ اٯخط، ٚططٚ ايتشطٜـ ع٢ً ايهتب 
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ايػُا١ٜٚ ايػابك١، ٚاْتؿاض َؿاِٖٝ ايػًٛ با٭ْبٝا٤ اٚ اٱؾرتا٤ عًِٝٗ، دعٌ 
 اغبا  ا٭خ٠ٛ ؾب٘ َتعصض٠، ٚسًت قًٗا ايٓؿط٠ ٚاـك١َٛ ٚايؿكام.

ٜكٌ ا٭َط اسٝاْال اىل اٱقتتاٍ ب  املًٝ ، ؾذا٤ اٱغ٬ّ بكنيٛاْ   ٚقس 
ايتكسٜل با٭ْبٝا٤ ع٢ً منيٛ اٱغنيتػطام، ٚايتكنيسٜل بايتٓعٜنيٌ، ؾُنئ ىٖنيٌ       
ايهتا  َٔ ٜ٪َٔ بطغاي١ ْيب ٚاٯٜات اييت اْعيت عًٝ٘، ٚجيشس بٓب٠ٛ آخط 

اىل ايتكسٜل َع اْ٘ دا٤ بايبٝٓات َٔ عٓس اهلل، ؾذا٤ ايكطإٓ يٝسعٛ املػًُ  
با٭ْبٝا٤ بعطض ٚاسس َٔ غنيري عٝٝنيع بٝنيِٓٗ، يٝهْٛنيٛا قنيس٠ٚ يًٓنياؽ ٚسذني١        

 عًِٝٗ، ٖٚصٙ ايسع٠ٛ دا٤ت يف اٯ١ٜ بٛدٛٙ قت١ًُ: 
 ايرتغٝب باٱميإ بايٓب٠ٛ.ا٭ٍٚ: 
 ايٓس  ٚاغتشبا  ايتكسٜل با٭ْبٝا٤ ناؾ١.ايجاْٞ: 

 ايٛعس بايجٛا  ملٔ ٜ٪َٔ با٭ْبٝا٤.ايجايح: 
 تدٜٛـ ٚايٛعٝس ملٔ ٜهص  با٭ْبٝا٤.ايايطابع: 

 ا٭َط ٚقٝػ١ ايٛدٛ .اـاَؼ: 
ص، لًُْ آَِنَّا تِاٌٍَّوِ ًََِا أُْٔضِيَ عٍََْْنَا طٚايكشٝض ٖٛ ا٭خري، يصا دا٤ت اٯ١ٜ بًؿظ 

٫ٚ ٜتعاضض ٖصا ايٛد٘ َع ايٛدٛٙ ا٭خط٣ املتكس١َ ٭ْٗا تتؿطع عٓ٘، ٌٖٚ 
املػنينيًُ  اّ ٜؿنينيٌُ ايٓنينياؽ مجٝعنينيال،  اٱمينينيإ مبنينيا آتنيني٢ اهلل ا٭ْبٝنينيا٤ خنينيام ب 

اؾٛا  ٖٛ ا٭خري، ٭ْ٘ ٚادب تهًٝؿٞ عبنيازٟ، ينيصا ؾنيإ ا٭َنيط ٜتهنئُ      
قٝػ١ اٱستذاز ٚاي ٖإ، ٚسنيح ايٓنياؽ عًني٢ اهلساٜني١ ٚاٱمينيإ، ٚدنيا٤       
عطـ ايٓبٝ  ع٢ً ْيب اهلل َٛغ٢ ٚعٝػ٢، ٚمل ٜعطـ ع٢ً ٜعكنيٛ  ؾًنيِ   

ً  تكٌ اٯ١ٜ " ٚؾٝني٘   ذنِ ٌِعنَ ًعْغنَ    ًَّمٌب ًادعثاغ ًاٌنثنْني ًِنا ا
 َػا٥ٌ: 

ٚضز شنط ايٓبٝ  بعس امسا٤ ْؿنيط َنئ نبنياض ا٭ْبٝنيا٤ باعتبنياض اْني٘       ا٭ٚىل: 
 خاع١ امجاي١ٝ تؿٌُ مجٝع ا٭ْبٝا٤ ممٔ مل تصنط امسا٩ِٖ يف اٯ١ٜ.

ٌٖ يؿظ ايٓبٝ  َعطٛف ع٢ً َٛغ٢ ٚعٝػ٢ اَا ع٢ً ابنيطاِٖٝ  ايجا١ْٝ: 
 ٜط "َٚا اٚتٞ ايٓبٕٝٛ َٔ ضبِٗ".َٚا اْعٍ عًٝ٘، اؾٛا  ٖٛ ا٭ٍٚ ٚايتكس

مشٍٛ ا٭ْبٝا٤ بًؿنيظ اٱتٝنيإ إؾنياض٠ يٰٜنيات ٚاملعذنيعات اينييت       ايجايج١: 
دا٤ٚا بٗا َٔ عٓنيس اهلل، ٖٚنيصا ٫ ٜعنيين إ ابنيطاِٖٝ ٚامساعٝنيٌ ٚاغنيشام       
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ٜٚعكنيٛ  مل ٜ٪تنينيٛا اٯٜنيات، يكنينيس شننينيط يؿنيظ )ىٚتنيني٢( يٛدنيٛز اتبنينياع ملٛغنيني٢     
منيٛ ايعُنينيّٛ يتؿنينيٌُ اٯٜنيني١  ٚعٝػني٢، ٚعطنينيـ عًُٝٗنينيا يؿنيظ )ايٓبنينيٝ ( عًنيني٢   

َعذعات ا٭ْبٝا٤ مجٝعال، ٚؽ  عٔ تكسٜل املػًُ  بٗا باعتباضٖنيا تٓنيع٬ٜل   
 ٚضمح١ َٔ عٓس اهلل.

ٚضز شنط )ايٓبٝ ( بكٝػ١ مجع املصنط ايػامل غت عؿط٠ َط٠، ايطابع١: 
ٚدا٤ يؿظ مجع ايتهػري  ؼ َطات )ا٭ْبٝا٤( ٚيف ٖصا ايتعسز ْٛع انطاّ 

َؿنياِٖٝ ايًػني١ اىل داْنيب ايهجنيط٠ اينييت تنيب  ؾنيٛظِٖ مبطتبني١          يٮْبٝا٤ بًشنياه 
ايٛسٞ ْٚعٍٚ ايٓعِ، ٚؼٌُ ا٭ش٣ ٚاملؿام يف دٓب اهلل، ٚتعطض ؾطط 

 َِٓٗ يًكتٌ هًُال ٚبػري سل، ًِْٚٝٗ املطاتب ايعاي١ٝ ّٜٛ ايكٝا١َ.
دا٤ قٝس َنئ ضبٗنيِ ينيسؾع ٖٚنيِ ٚهنئ امجنياٍ دٗني١ اٱٜتنيا٤،         اـاَػ١: 

، ٚؾٝ٘ ؾنيٗاز٠ عًني٢ عظنيِٝ َٓعيني١     عع ٚدٌعٓس اهلل  ٚيًكطع بإ اٱٜتا٤ َٔ
 ا٭ْبٝا٤ ٚايٓعِ ٚايتؿهٌٝ ايصٟ ضظقِٗ اهلل.

مل تكٌ اٯ١ٜ َٔ عٓس اهلل، ٚمل تكٌ "َٔ ضبهِ" بنيٌ دنيا٤ت   ايػازغ١: 
با٫ؾاض٠ اىل ا٭ْبٝا٤ بايهُري )ِٖ( ٚؾٝ٘ ثٓا٤ انايف عًني٢ ا٭ْبٝنيا٤ ٚتػنيًِٝ    

 بكسم عبٛزٜتِٗ هلل تعاىل.
 

 صالَ ُٔفَشِّقُ تََْْٓ أَدَذٍ ِِنْيُُْقٛي٘ تعاىل ط
بعنينيس ا٭َنينيط اٱهلنينيٞ )قنينيٌ( دنينيا٤ ٖنينيصا ايؿنينيطط َنينئ اٯٜنيني١ بكنينيٝػ١ مجاعنيني١ 
املتهًُ  ؾٌٗ ٖٛ َٔ اٱيتؿات ٚاٱْتكاٍ َٔ قٝػ١ ا٭َنيط اىل اينيتهًِ عنئ    
ايصات، اؾٛا  اْ٘ يٝؼ َٔ اٱيتؿات بٌ ٖٛ يف شات غنيٝام ا٭َنيط ٚدنيع٤    

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ   يًٓيب قُس َٓ٘، ْعِ بسىت اٯ١ٜ بكٝػ١ اـطا
)قٌ(، ٚدنيا٤ت ٖٓنيا بكنيٝػ١ اؾُنيع )٫ ْؿنيطم( يتعًكٗنيا بًؿنيظ )آَٓنيا( ٚؾٝني٘          

 اعذاظ َٔ ٚدٛٙ: 
تٛنٝس اضاز٠ املػًُ  يف اـطا  ٚإ ايتهًٝـ مبهنياَ  اٯٜني١   ا٭ٍٚ: 

بنيٌ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ   ٚايتكسٜل با٭ْبٝا٤ ٫ ٜٓشكط بايٓيب قُس 
 ًُ  ناؾ١.ٜؿٌُ املػ

 اٱخباض عٔ ثبٛت ٖصا ايتكسٜل يف ا٭ضض اىل ّٜٛ ايكٝا١َ.ايجاْٞ: 
قني٢ً  تعاٖس املػًُ  يٮٚاَط اٱهل١ٝ ايٓاظي١ ع٢ً ايٓيب قُس ايجايح: 
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 .اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
َنينيا يف اٯٜنيني١ َنينئ ا٭َنينيط دنينيع٤ َنينئ ايتٓعٜنينيٌ اينينيصٟ دنينيا٤ت اٯٜنيني١  ايطابنينيع: 

ٱعذاظ يف ٖصٙ اٯ١ٜ إ ٜنيسخٌ  بٛدٛ  اٱميإ ٚايتكسٜل ب٘، ٖٚصا َٔ ا
َهُْٛٗا يف َٛنٛعٗا ٚسهُٗا، ؾنيإ قًنيت دنيا٤ت اٯٜني١ بكنيٝػ١ املاننيٞ       
)ىْعٍ( ؾٌٗ ٜؿٌُ ْعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ، اؾٛا  ْعِ، ٜٚؿٌُ ْعٍٚ ايكطإٓ نً٘ 

 َا غبل ٖصٙ اٯ١ٜ َٚا تأخط عٓٗا َٔ ٚدٛٙ: 
ط املتأخط َٔ ايتٓعٌٜ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ يف َعطض ايتٓعٌٜ، ٖٚٛ ىَني ا٭ٍٚ: 

 ٚاقع ٚساقٌ.
دا٤ اٱميإ ؾا٬َل ٭دٝنياٍ املػنيًُ  املتعاقبني١، ؾٝكنيسم عًٝٗنيا      ايجاْٞ: 

 تًكٞ ايتٓعٌٜ بكٝػ١ املانٞ.
قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘    املٓع َٔ ازعا٤ ايتٓعٌٜ بعنيس اينيٓيب قُنيس    ايجايح: 

ؾباْتكاي٘ اىل ايطؾٝل ا٭ع٢ً غًل با  ايتٓعٌٜ، ٚيف اٱخباض عٔ عسّ ٚغًِ 
 ١ ب  ا٭ْبٝا٤ َػا٥ٌ: ايتُٝٝع ٚايتؿطق

اٯ١ٜ زيٌٝ ع٢ً بًٛؽ املػًُ  َطاتب َٔ ايعًِ ت٪ًِٖٗ ؿؿظ ا٭ٚىل: 
 َٛاثٝل ا٭ْبٝا٤.

يف اٯ١ٜ تعطٜ  بايصٜٔ ٜؿطقٕٛ ب  ا٭ْبٝا٤ ٜٚ٪َٓنيٕٛ ببعهنيِٗ   ايجا١ْٝ: 
 ٜٚهؿطٕٚ ببعهِٗ اٯخط.

بٝا٤، دا٤ ٖصا ايؿطط َٔ اٯ١ٜ باٱخباض عٔ عسّ ايتؿطق١ ب  ا٭ْايجايج١: 
 َٔ ٚدٛٙ: 
اؼنينياز زضدنيني١ ايٓبنيني٠ٛ، ؾٗنينيِ عًنيني٢ َطتبنيني١ ٚاسنينيس٠ َنينئ دٗنيني١ تًكنينيٞ ا٭ٍٚ: 

 ايٛسٞ ٚقؿ١ ايٓب٠ٛ.
عسّ ايتؿطق١ بِٝٓٗ َٔ د١ٗ ايتٓعٌٜ، ؾٝعرتف املػنيًُٕٛ بٓنيعٍٚ   ايجاْٞ: 

ايٛسٞ ع٢ً نٌ ْيب َٔ ا٭ْبٝا٤، ؾنيايه ٣: ننيٌ ْنييب ٜٓنيعٍ عًٝني٘ اينيٛسٞ،       
بٓبٛتني٘، ٚايٓتٝذني١: ايتكنيسٜل    ٚايكػط٣: نٌ َٔ ٜٓعٍ عًٝ٘ ايٛسٞ ْكسم 

 بٓب٠ٛ ا٭ْبٝا٤ مجٝعال.
ادتٓا  ايػًنيٛ يف اؾنيدام ا٭ْبٝنيا٤، ؾهنيٌ ٚاسنيس َنيِٓٗ بؿنيط        ايجايح: 

 ؾطؾ٘ اهلل مبطتب١ ايٓب٠ٛ.
 ا٫ميإ بٓب٠ٛ نٌ ْيب َٔ ا٭ْبٝا٤.ايطابع: 



                                                ص166ط                                             63زَعامل اٱميإ/ 

عسّ ايتؿطٜل ب  ا٭ْبٝا٤ عكٝس٠ ثابت١ عٓس املػًُ ، ٫ ٜتدًـ ايطابع١: 
اع١ َِٓٗ، َٚٔ اٯٜات إ ٜبك٢ ٖصا املبسى سٝال غهال ططٜال عٓٗا اسس اٚ مج

اىل ٜنينيّٛ ايكٝاَنيني١ يٝهنينيٕٛ سذنيني١ ٚؾنينياٖسال عًنيني٢ غنيني١َ٬ ايعكٝنينيس٠ اٱغنيني١َٝ٬،  
ٚخًٖٛا َنئ اـًنيٌ اٚ ايعٝنيب ؾايتهاَنيٌ ؾٝٗنيا مل ٜٓشكنيط باسهنياّ اؿني٬ٍ         
ٚاؿطاّ ٚغٓٔ ايعبازات ٚاملعا٬َت َع اُٖٝتٗا ٚقسغٝتٗا، ٚاٯٜات ٚايسق١ 

بٌ تؿٌُ َهاَ  ايعكٝس٠ ٚاملعطؾ١ اٱهل١ٝ ٚمبا ٫ ٜتدًـ عٓني٘ ىسنيس    ؾٝٗا،
 َِٓٗ، ؾُا عًٝ٘ ا٭ٍٚ ٜهٕٛ عًٝ٘ ا٭ٚغ  ٚا٭خري. 

ٚتتٛاضخ ادٝاٍ املػًُ  املباز٨ يتبك٢ َعاْٞ تكسٜؼ ا٭ْبٝنيا٤ َؿنيطق١   
ته٤ٞ يًُ٪َٓ  غبٌ اهلسا١ٜ، ؾإ قًت: َنئ مل ٜكنيطى ايكنيطإٓ ٖنيٌ تؿنيًُ٘      

، اؾٛا  يٝؼ ٖٓاى َػًِ مل ٜكطى ايكطإٓ، ٚدعٌ اهلل َهاَ  اٱقطاض بٗا
ايكطا٠٤ ٚادبال يف ايك٠٬ ، ٚنٌ َػًِ َٔ اٌٖ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٖٚٛ َٔ اغطاض 

ٚقٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ف٤ٞ اٯ١ٜ بكٝػ١ ا٭َط اٱهلٞ يًٓيب قُس 
ات )آَٓا( يٝأتٞ اقطاضٙ ْٝاب١ عٔ ْؿػ٘ ٚعٔ ىَت٘ َع تطزٜس ا٭١َ ٚادٝاهلا يص

 اٱقطاض.
ؾا٭قٌ إ نٌ َػًِ ٜتًٛ آٜات ايكطإٓ غٛا٤ بطًب ايت٠ٚ٬ يصاتٗا اٚ 
يًسضاغ١ اٚ يف ايك٠٬، يصا ميهٔ إ ْهٝـ اَطال ملٓنياؾع ايكنيطا٠٤ يف ايكني٠٬    
ٖٚٛ تٛنٝس اٱقطاض ٚايؿٗاز٠ بايتٛسٝس ٚاع٬ٕ َهاَ  اٱمينيإ، ٚينيٛ قنيطى    

ؾٛا  ْعِ، ٭ٕ ا٭َاّ ٜكطى عٔ اٱَاّ اٯ١ٜ ؾٌٗ ٜعت  املأَّٛ قاض٥ال هلا، ا
 ْؿػ٘ ْٚٝاب١ عٔ املأََٛ ، ٚايكطا٠٤ يف ايك٠٬ ٚادب. 

ٚيٛ ىْكنيت املػنيًِ ملنئ ٜكنيطى اٯٜني١ َباؾنيط٠ اٚ عني  ايٛاغنيط١ ٚاؿنيانٞ          
ٚادٗع٠ اٱع٬ّ ايػُع١ٝ ٚايبكط١ٜ ؾٌٗ تعت  ت٠ٚ٬ يني٘ اؾنيٛا  اْني٘ اقنيطاض     

دنيا٤ت سهُنيال عاَنيال     ٚاَها٤ ؾٝهؿٞ اٱْكات يف قسم اٱقنيطاض ٭ٕ اٯٜني١  
ٌٌ املػًِ اٯ١ٜ ٚمل  جيب ع٢ً نٌ َػًِ َٚػ١ًُ قبٛي٘ ٚايكٍٛ ب٘، ٚإ مل ٜت

قني٢ً  ٜػُعٗا ؾاْ٘ ٜعت  اٜهال َٔ اًٖٗا َٔ ّٜٛ ْعيت ٚت٬ٖا اينيٓيب قُنيس   
٭ٕ ت٠ٚ٬ ايٓيب ي١ٰٜ ٫ تتدًـ ٫ٚ تتأخط عنئ ا٭َنيط   اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 اٱهلٞ.
زٜل ايع١ًُٝ ٯٜات ايكطإٓ إ ػس املػًُ  َٚٔ اٱعذاظ يف با  املكا

 ًَتعَ  بعسّ ايتؿطٜل ٚايتُاٜع ب  ا٭ْبٝا٤.



                                                63زَعامل اٱميإ/                                               ص167ط 

يف اٯٜني١ تأزٜنيب يًُػنيًُ  ٚظدنيط عنئ قاننيا٠ بعني  ا٭َنيِ         اـاَػ١: 
 ايػايؿ١ مبا ٖٛ خطأ، ٚزع٠ٛ يًجبات ع٢ً قٝؼ ايتٓعٙ عٔ َؿاِٖٝ ايه٬ي١.

بني  ا٭ْبٝنيا٤ يف    يف اٯ١ٜ اخباض عٔ َٛننيٛع١ٝ عنيسّ ايتؿطٜنيل   ايػازغ١: 
تعاٖس انطاَِٗ، ؾايصٟ ٜهطّ ا٭ْبٝا٤ ٜٚكط بايٓب٠ٛ ٫بس إ ٜتذٓنيب ايتُٝٝنيع   
بِٝٓٗ مج١ً ٚتؿك٬ٝل، ٌٖٚ ٜسخٌ ايػًٛ ٚاٱؾرتا٤ يف ايتؿطٜل بني  ا٭ْبٝنيا٤   
اؾٛا  ْعِ ٖٚٛ َٔ ىخؼ َؿنياِٖٝ ايتؿطٜنيل بٝنيِٓٗ، ؾذنيا٤ت اٯٜني١ بنياؿل       

كٌ ايٓٛب١ يف املكاّ اىل ْظط١ٜ ايٛغ  ٚاٱخباض عٔ عامل ايٓب٠ٛ مبا ٖٛ، ٫ٚ ت
اٱغ١َٝ٬ اـاي١ٝ َٔ اٱؾطاط ٚايتؿنيطٜ ، بنيٌ دنيا٤ت عهنيِ ٚقهنيا٤ قنياطع       
٫بس َٔ ا٭خص ايعاّ ب٘ ٫ٚ ٜكبٌ ايرتزٜس، ٖٚٛ َٔ ايهًٞ املتٛاط٧ اينيصٟ  

 تهٕٛ َكازٜك٘ ع٢ً َطتب١ ٚاسس٠.
ّٛ باٱميإ ٚاٱقطاض بعسّ ايتؿطٜل ب  ا٭ْبٝا٤ اَط بػٝ  يٝؼ َطنبال، ٜتك

بٓبٛتِٗ بعطض ٚاسس ٚزضد١ ٚاسس٠ ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ اْؿطز بني٘ املػنيًُٕٛ   
ْٚايٛا ؾطف بًٛغ٘ بؿهٌ اهلل تعاىل ٚاؾانات ايكطإٓ، ٚبطنات ايٓيب قُس 

ٜٓعٍ ا٭َط اٱهلٞ يف ايكنيطإٓ اىل   عع ٚدٌق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾاهلل 
قني٢ً اهلل عًٝني٘   يب قُنيس  ؾُٝتجٌ اينيٓ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓيب قُس 
ٚاملػنيًُٕٛ مجٝعنيال، ٚتتذنيسز َعنيامل ايٓبني٠ٛ يف ا٭ضض ٚتهنيٕٛ       ٚآي٘ ٚغًِ 

سانط٠ يف اشٖإ املػًُ  ٚٚاقعِٗ ايٝنيَٛٞ،   عًٝ٘ ايػ٬ّايٓبٛات َٔ آزّ 
يٝتدصٚا ا٭ْبٝا٤ قس٠ٚ ٚاغ٠ٛ ٜٚتعًُٛا َِٓٗ غبٌ ايطؾنياز ٚزضٚؽ ايكني    

 ٚايتشٌُ يف غبٌٝ اهلل.
ْؿطم بِٝٓٗ( ٭ٕ اقٌ ايتؿطٜل إ ٜهٕٛ ب  اثٓ  اٚ  ٚمل تكٌ اٯ١ٜ )٫

الَ ُٔفَشِّقُ تََْْٓ أَدَذٍ طانجط، مبا ٜظٗط ايتُاٜع ٚايتؿانٌ ب  ا٭ططاف بٌ قايت 
 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: ص ِِنْيُُْ

اضاز٠ ايتػاٟٚ يف اٱقطاض با٭ْبٝا٤ ٚعسّ خطٚز اٟ ٚاسس َِٓٗ ا٭ٚىل: 
 َٔ َهاَ  ٖصا اٱقطاض.

اض٠ اىل ْهت١ عكا٥س١ٜ ٖٚٞ إ ايتؿهنيٌٝ بايطغنياي١ ٫ ٜعنيين    ا٫ؾايجا١ْٝ: 
 عسّ ا٫ميإ بػري ايطغٍٛ، بٌ ٜؿٌُ نٌ ا٭ْبٝا٤.

قٝاّ ىٌٖ بع  املًنيٌ با٫مينيإ بؿنيطط َنئ ا٭ْبٝنيا٤ زٕٚ ايؿنيطط        ايجايج١:
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 اٯخط ٫ ٜ٪ثط غًبال ع٢ً املػًُ . 
٠ٛ ننيٌ  تنيب  اٯٜني١ دٗنياز املػنيًُ  يتجبٝنيت سكٝكني١ ا٫قنيطاض بٓبني         ايطابع١:

 ا٭ْبٝا٤.
 عسّ ايتؿطٜل ٜتهُٔ ىَطٜٔ:  اـاَػ١:

 عسّ ايػًٛ باسسِٖ.ا٭ٍٚ: 
سط١َ اٱؾرتا٤ ع٢ً اٟ ْيب َٔ ا٭ْبٝا٤، ؾكس ت٪َٔ بع  املًنيٌ  ايجاْٞ: 

با٭ْبٝا٤ مجٝعال ٚيهٔ عٓسَا تكٌ اىل اسسِٖ ؾاْٗا ػعً٘ ؾٛم ا٭ْبٝا٤، نُا 
ٜني١ يًعدنيط عنئ ايتؿطٜنيل     ؾذا٤ت اٯ عًٝ٘ ايػ٬ّيف قٍٛ ايٓكاض٣ يف عٝػ٢ 

ٚايتُٝٝع ٭سس ا٭ْبٝا٤ مبا خيطد٘ عٔ قٛاعس اٱميإ بايٓب٠ٛ اييت ًٜتكٞ ؾٝٗنيا  
مجٝع ا٭ْبٝا٤، ٚقس ٜكّٛ ؾطٜل َنئ ايٝٗنيٛز بنياٱؾرتا٤ عًني٢ عٝػني٢ ؾذنيا٤ت       
اٯ١ٜ يتد  بإ عٝػ٢ ؾأْ٘ ؾإٔ َٛغ٢ ٚا٭ْبٝا٤ اٯخطٜٔ َٔ د١ٗ اٱميإ 

 ٓا  اٱؾرتا٤ عًٝ٘.بٓبٛت٘ ٚايتكسٜل بٗا ٚيعّٚ ادت
َع نجط٠ عسز ا٭ْبٝا٤ ٚبًٛؽ عسزِٖ مٛ َا١٥ ٚاضبع١ ٚعؿطٜٔ ايجايج١: 

ايـ ْيب ؾإ املػًُ  مل ٜؿنيهٛا يف ايتػنياٟٚ بٝنيِٓٗ يف ايٓبني٠ٛ ٚتًكنيٞ ننيٌ       
، ٚيف عا٥س١ٜ ايهُري يف عع ٚدٌٚاسس َِٓٗ ايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ َٔ عٓس اهلل 

 )َِٓٗ( ٚدٛٙ: 
 ص.ًَاٌنَّثٌَُِّْْصٜٔ شنطٚا يف قٛي٘ تعاىل طاملككٛز ا٭ْبٝا٤ ايا٭ٍٚ: 

: ا٭ْبٝا٤ ايصٜٔ شنطت امسا٩ِٖ يف اٯ١ٜ باٱناؾ١ اىل املطاز َٔ ايجاْٞ
 يؿظ )ايٓبٝ ( ايٛاضز يف اٯ١ٜ.

 .عًٝ٘ ايػ٬ّ: مجٝع ا٭ْبٝا٤ َٔ ىٜاّ ابٝٓا آزّ ايجايح
ٚايكنينيشٝض ٖنينيٛ ايجاينينيح، ؾاٯٜنيني١ دنينيا٤ت َطًكنيني١ تؿنينيٌُ ا٭ْبٝنينيا٤ ٚعنينيسّ   

ٜل بِٝٓٗ، ؾكؿ١ ايٓب٠ٛ ٚتًكِٝٗ ايٛسٞ ع١ً ٚظادط عٔ ايتؿطٜل بِٝٓٗ، ايتؿط
ٚؾٝ٘ تؿطٜـ ٚانطاّ ٚثٓا٤ َٔ اهلل ع٢ً ا٭ْبٝا٤ بإ سؿظ هلِ ايصنط اؿػٔ 

ننئُ اٯٜني١   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغنيًِ  يف ايسْٝا، ٌٖٚ ٜسخٌ ايٓيب قُس 
 اؾٛا  ْعِ َٔ ٚدٗ : 

 عًٝ٘. : قسم ْبٛت٘ ْٚعٍٚ ايٛسٞ ٚايهتا ا٭ٍٚ
٭ْ٘ ٚاَت٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ : يف اٯ١ٜ تؿهٌٝ يًٓيب قُس ايجاْٞ

ايصٜٔ ٜجبتٕٛ َعامل ايٓبني٠ٛ يف ا٭ضض اىل ٜنيّٛ ايكٝاَني١، ٚحيؿظنيٕٛ يٮْبٝنيا٤      
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 َٓعيتِٗ.
٫ٚ تعاضض ب  ايٛدٗ ، ٚن٬ُٖنيا َنئ َؿنياِٖٝ اٯٜني١ ايهطميني١ ؾعنيسّ       

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ يٓيب قُس ايتؿطٜل ب  ا٭ْبٝا٤ ٫ ٜتعاضض َع اؾه١ًٝ ا
يصا دا٤ت اٯ١ٜ باؾاض ٚاجملطٚض )َِٓٗ( بعس إ ابتسىت باٱخباض عٔ ٚغًِ 

آَِنَّنا تِاٌٍَّنوِ   بًؿظ طق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اٱميإ مبا اْعٍ ع٢ً ايٓيب قُس 
ص بكنينيٝػ١ اؾُنينيع يًس٫ينيني١ عًنيني٢ إ املػنينيًُ  ٜتنينيصٚقٕٛ سنيني٠ٚ٬  ًََِننا أُْٔننضِيَ عٍََْْنَننا

قني٢ً اهلل عًٝني٘   تٓعٌٜ، ٜٚتشػػٕٛ ْعٍٚ آٜات ايكطإٓ ع٢ً اينيٓيب قُنيس   اي
ٚنأْٗا ْاظي١ عًِٝٗ، ٚؾع٬ل ؾاْو سُٝٓا تكطى اٯ١ٜ ايهطمي١ ؼؼ ٚآي٘ ٚغًِ 

بت٠ٚ٬ ٚططا٠ٚ ايتٓعٌٜ ٚتؿعط ٚنأْو تعٝـ ىٜاّ ايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ، ؾاٱمينيإ  
اغنيطاض اـًنيل   مبا اْعٍ ع٢ً ايٓيب آ١ٜ اعذاظ١ٜ َٔ آٜنيات ايكنيطإٓ ٚغنيط َنئ     

 ٚايتٓعٌٜ.
َٚع ف٤ٞ اٯ١ٜ بكٝػ١ ايعُّٛ ا٫غتػطاقٞ، ٚعسّ ايتؿطٜل ب  ا٭ْبٝا٤ 

 ا٫ اْٗا ام٬ي١ٝ َٔ ٚدٛٙ:
 عسّ ايتؿطٜل ب  ىٟ ْيب ٚغريٙ َٔ ا٭ْبٝا٤. ا٭ٍٚ:
عسّ ايتؿطٜنيل بني  اينيٓيب ٚايطغنيٍٛ، َنيع إ ايطغنيٍٛ قنياسب         ايجاْٞ:

قنيطاض بنيايٓب٠ٛ ٚاينيٛسٞ َنئ عٓنيس اهلل      ؾطٜع١ ؾ٬بنيس إ ايكنيسض املتنيٝكٔ ٖنيٛ ا٫    
تعاىل، ؾًٝؼ َٔ ضغٍٛ ا٫ ٖٚٛ ْيب، ؾًصا دا٤ت اٯ١ٜ بايكؿ١ ايؿدك١ٝ 
ٚيؿظ )اسس( ٚاملطاز مجٝع ا٭ْبٝا٤ ٭ٕ اٯ١ٜ ىنست عًني٢ ا٫مينيإ بايتٓعٜنيٌ    

 ع٢ً )ايٓبٝ (، ٚمل تكٌ اٯ١ٜ )ٚمل ْؿطم ب  ضغٍٛ َِٓٗ(.
٪َٔ بٓب٠ٛ بعهِٗ زٕٚ بعهِٗ ؼسٟ َٔ ٜؿطم ب  ا٭ْبٝا٤ ٜٚ ايجايح:

 اٯخط، ٚزع٠ٛ املػًُ  يعسّ ايتؿطٜ  بٛدٛ  ا٫ميإ بهٌ ْب٠ٛ.
َٚع إ اـطا  يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ )قٌ آَٓا( ؾنيإ  
ا٫قطاض بٓب٠ٛ ا٭ْبٝا٤ ٜؿٌُ ْب٠ٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚؾٝ٘ 

 َػا٥ٌ:
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜ٪َٔ مبنيا ىْنيعٍ ايٝني٘    إ ايٓيب قُسا ق٢ً  ا٭ٚىل:

، ٜٚؿنيٗس عًني٢ قنيسم ْبٛتني٘، ٜٚعًنيِ إ اينيصٟ ٜأتٝني٘        عع ٚدٌَٔ عٓس اهلل 
 ٚسٞ ٚتٓعٌٜ َٔ عٓس اهلل.
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يف ٚقت قاّ ايٝٗٛز بتجبٝت ْب٠ٛ ْبنيِٝٗ ؾنياِْٗ دشنيسٚا يف اينيصٟ      ايجا١ْٝ:
ٛا بعسٙ، بٌ ٚمل ٜ٪َٓٛا بٓب٠ٛ بع  ا٭ْبٝا٤ َٔ قبً٘ َجٌ ابطاِٖٝ ايصٟ قنياي 

اْ٘ ٜٗٛزٟ، ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتب  عٛز٠ اؿٓٝؿ١ٝ ٚا٫غني٬ّ باملػنيًُ  اش   
اِْٗ ٜ٪َٕٓٛ بٓب٠ٛ مجٝع ا٭ْبٝنيا٤ ٚمل ٜككنيطٚا امينياِْٗ بنيايٓب٠ٛ عًني٢ اينيٓيب       

 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
اٯ١ٜ ىَط إهلٞ ٚزع٠ٛ مسا١ٜٚ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘   ايجايج١:

 ع٢ً ٚدٛ  ا٫ميإ بايتٓعٌٜ َطًكال، ٚا٫مينيإ ٖٓنيا   ٚغًِ يٝ٪ز  املػًُ 
ىعِ َٔ ايتكسٜل ايكًيب بٌ ٜؿٌُ ايكبٍٛ ٚايطنا بايتٓعٌٜ ٚاسهاَ٘، ٫ٚ 
ٜتعاضض ٖصا ايكبٍٛ َنيع ايٓػنيذ بني  ايؿنيطا٥ع، ٚاعتبنياض ايؿنيطا٥ع ايػنيابك١        

 َٓػٛخ١ با٫غ٬ّ.
 َٚٔ ا٫عذاظ يف َهاَ  اٯ١ٜ املٛنٛع١ٝ ىَٛض:

 . عع ٚدٌبا٫ميإ باهلل اؾتتاسٗا  ا٭ٍٚ:
ٌ سح املػًُ  ع٢ً ا٫بتسا٤ باع٬ٕ ا٫ميإ باهلل  ايجاْٞ: ٚإ  عع ٚدني

نإ املٛننيٛع ٖنيٛ ايتٓعٜنيٌ، باعتبنياض اْني٘ ؾنيطع ا٫قنيطاض بايطبٛبٝني١ هلل تعنياىل،          
 ٚزيٌٝ ع٢ً ؾهً٘ ٚيطؿ٘ تعاىل بايٓاؽ.

طإٓ َٚا اع٬ْٗا اميإ املػًُ  بايتٓعٌٜ، ٚابتسا٩ٙ با٫ميإ بايك ايجايح:
اْعٍ ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ؾهٌ ا٭ْبٝا٤ ايصٜٔ شنطٚا 
يف اٯ١ٜ تعاقبت امسا٩ِٖ بًشاه ا٭ب٠ٛ ٚايب٠ٛٓ، ؾذا٤ ىغِ  ا٭  َتكسَا 
ع٢ً إغِ ا٫بٔ، ا٫ ؾُٝا ْعٍ ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ   

 يػابك ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:ؾاْ٘ دا٤ َتكسَال ع٢ً َا اْعٍ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ا
ايس٫ينيني١ عًنيني٢ اؾهنيني١ًٝ ايكنينيطإٓ ٚاْنيني٘ دنينياَع يًهتنينيب ايػنينيُا١ٜٚ     ا٭ٚىل:

 َُٚٗٝٔ عًٝٗا.
 تٛنٝس ؾهط املػًُ  هلل تعاىل ع٢ً ْع١ُ ْعٍٚ ايكطإٓ. ايجا١ْٝ:

تنينيسٍ اٯٜنيني١ بايس٫ينيني١ ا٫يتعاَٝنيني١ عًنيني٢ تعاٖنينيس املػنينيًُ  يًكنينيطإٓ    ايجايجنيني١:
ُاتني٘، ؾُنيع ا٫مينيإ ٜهنيٕٛ     ٚسطقِٗ ع٢ً عسّ ايتؿطٜ  بنيأٟ نًُني١ َنئ نً   

 ايتعاٖس ٚاملٓع َٔ ايعٜاز٠ ٚايٓكل يف ايتٓعٌٜ.
ا٫ْتكاٍ َٔ ا٫ميإ بايتٓعٌٜ اىل ا٫قطاض با٭ْبٝا٤ ٚعسّ ايتؿطٜل  ايطابع١:

 بِٝٓٗ، ٚايصٟ ٜسٍ يف َؿَٗٛ٘ ع٢ً شّ َٔ ٜؿطم ب  ا٭ْبٝا٤.
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تعنينياىل، ا٫قنيطاض ايٓنيٛعٞ ايعنياّ بايتػنيًِٝ ٚا٫ْكٝنياز ٭َنيط اهلل        اـاَػني١: 
 .عع ٚدٌٚايؿٗاز٠ بإ ا٫ميإ بايتٓعٌٜ ؾطع ا٫ميإ باهلل 

تٛنٝس املػًُ  يعبٛزٜتِٗ ٚخؿٛعِٗ هلل تعاىل، َٚا ؾٝ٘ َٔ   ايػازغ١:
 ايسضٚؽ ٚايع ، ٚاغبا  اهلسا١ٜ يًٓاؽ مجٝعا.

 علن املٌ سبت
س دنيا٤ يف  ص َطت  يف ايكطإٓ ؾكني الَ ُٔفَشِّقُ تََْْٓ أَدَذٍ ِِننْيُُْ ٚضز قٛي٘ تعاىل ط

، ٚيف ٖصٙ اٯ١ٜ، نُا ٚضز يف غٛض٠ ايبكط٠ اٜهال قٛي٘ تعنياىل  (1)غٛض٠ ايبكط٠
مما ٜعين اضاز٠ ايطغنيٌ ٚا٭ْبٝنيا٤ يف ننيٌ     (2) صالَ ُٔفَشِّقُ تََْْٓ أَدَذٍ ِِْٓ سُعٍُِوِط

 َٔ ايًؿظ  ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: 
: ايتكػِٝ اٱغتكطا٥ٞ ب  ايٓيب ٚايطغٍٛ ٫ ٜعين امكاض يؿنيظ  ا٭ٚىل

غٌ غكٛم ا٭ْبٝا٤ ايصٜٔ هلِ ؾطا٥ع خاق١، بٌ قس ٜأتٞ يؿظ ايطغٌ ايط
ٌ ؾا٬َل ؾُٝع ا٭ْبٝا٤ ٭ٕ اهلل  اضغنيًِٗ اىل ايٓنياؽ ينيسعٛتِٗ اىل     عع ٚدني

 اٱميإ.
: يعّٚ ٚانطاّ ا٭ْبٝنيا٤ مجٝعنيال ٚعنيسّ اٱْؿنيػاٍ باغنيبا  ايؿنيطم       ايجا١ْٝ

 ٱميإ.بِٝٓٗ يف زضد١ ايطغاي١، ٭ٕ ٖصا اٱنطاّ ٚغ١ًٝ يًٗسا١ٜ ٚا
: ف٤ٞ عسّ ايتؿطٜل بكنيؿ١ ايٓبني٠ٛ َنيطت ، ٚبكنيؿ١ ايطغنياي١ َنيط٠       ايجايج١

ٜ٪نس ا١ُٖٝ ايٓب٠ٛ نػٛض تؿطٜـ َاْع، ٚإ ا٭قٌ ٖنيٛ ْٝنيٌ َطتبني١ ايٓبني٠ٛ     
ٚاينينيٛسٞ نُٛننينيٛع يعنينيسّ ايتؿطٜنينيل بنيني  ا٭ْبٝنينيا٤ ٚايطغنينيٌ، ٚإ ٚضز يؿنينيظ   

 ايطغٍٛ يف ايكطإٓ انجط َٔ يؿظ ايٓيب.
ًٌََمَذْ فَعٍَّْنَا تََْطَ   ا٭ْبٝا٤ َع قٛي٘ تعاىل طٌٖٚ ٜتعاضض عسّ ايتؿطٜل ب

َ تََْطٍ اؾٛا  ٫، يًتبأٜ اؾٗيت، ؾاملػًُٕٛ َهًؿٕٛ  (3) صاٌنَّثِِّْنيَ عٍََ
بعسّ ايتؿطٜل ب  ا٭ْبٝا٤ ٭ٕ اهلل ؾهًِٗ مجٝعنيال عًني٢ غنيا٥ط ايبؿنيط مبطتبني١      

َٔ عٓسٙ تعاىل ايٓب٠ٛ، اَا ايتؿهٌٝ اٱهلٞ ؾٗٛ زضدات َٔ ايطؾع١ ٚاملٓعي١ 

                                                 

 .136اْظط غٛض٠ ايبكط٠  (1) 
 .285غٛض٠ ايبكط٠  (2) 
 .55غٛض٠ ا٭غطا٤  (3) 
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يبع  ا٭ْبٝا٤ ٜ٪نس ايتهًٝـ بٛدٛ  انطاّ املػًُ  يٮْبٝا٤ خكٛقال ٚإ 
 ايتؿهٌٝ ٜأتٞ يبعهِٗ بكؿ١ ايٓب٠ٛ ٚايطغاي١.

إ تهطاض عسّ ايتؿطق١ ب  ا٭ْبٝا٤ بكؿ١ ايٓب٠ٛ ٚايطغاي١ تٓبٝ٘ ٚاضؾنياز  
ل يًُػًُ  بعسّ دعٌ َا٥ع ب  ا٭ْبٝا٤ يف ايتكسٜل بِٗ، ٖٚٛ َٔ َكازٜ

ايعٗس ٚاملٝجام ٚاٱقطاض بايٓبٛات، ٚؾٝ٘ تعطٜ  بايصٜٔ ٜؿطقٕٛ ب  ا٭ْبٝا٤ 
 ٚشّ يًصٜٔ ٜ٪شِْٚٗ َٚكس١َ يسعٛتِٗ ي٬غ٬ّ.
 ل ًىى عدم التفريك بني األًبي ء

يكس دعٌ اهلل ايٓب٠ٛ سب٬ل َباضنال ممسٚزال ٜنئ ايػنيُا٤ ٚا٭ضض، َازتني٘    
ٙ ملػ٪ٚيٝات ايٓب٠ٛ ٭ْٗا ىؾطف عباز عع ٚدٌايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ ٚاختاض اهلل 

عٓٛإ ايطغاي١ ٚا٭َا١ْ ٚاملٝجام ٚتؿهٌ غبشاْ٘ ٚعكِ ا٭ْبٝا٤ َٔ اـطنيأ  
ٚايعينينيٌ ٚىغنينيبا  ايػؿًنيني١ ٚاؾٗاينيني١، ٜٚٓتنينيعع ا٭ْبٝنينيا٤ َكاَنينياتِٗ يف اٱَاَنيني١   
باٯٜات ٚاملعذعات اييت ضظقِٗ اهلل ٚدعًٗا غ٬سال عٓسِٖ ؾص  ايٓاؽ، 

إ ؾطٜل َِٓٗ مل ٜػًِ َٔ ايهٝس ٚايبطـ ٚايٛقا١ٜ َٔ ايؿط ٚا٭ش٣، ٚإ ن
َع هٗٛض اٯٜات ٚاي اٖ ، ٚا٭ش٣ ايصٟ ٜتعطض ي٘ ا٭ْبٝا٤ ع٢ً َطاتب 

 َتبا١ٜٓ.
ٚيف ايتؿطٜل ب  ا٭ْبٝا٤ اش٣ َطنب ٜهط با٭ْبٝا٤ ٚايصات ٚايػري، ؾُٔ 
ٜؿطم ب  ا٭ْبٝا٤ ٜػ٤ٞ اىل َٓاظٍ ايٓب٠ٛ، ٜٚ٪شٟ ْؿػ٘ ملنيا يف ايتؿطٜنيل َنئ    

 ٚاملدايؿ١ يٮٚاَط اٱهل١ٝ، ٜٚهط غريٙ يسعٛت٘ يًتُاٜع ب  ا٭ْبٝا٤.ايتعسٟ 
ؾذا٤ ايكطإٓ بكإْٛ عسّ ايتؿطٜل ب  ا٭ْبٝا٤ يتٗصٜب ايٓؿٛؽ ٚاق٬ح 
اجملتُعنينيات باٱضتكنينيا٤ يف املعنينياضف اٱهلٝنيني١، ٚاٱقتبنينياؽ َنينئ َؿنينيها٠ ايٓبنيني٠ٛ،  

ٔ ضغاي١ايٓيب ٚتعاٖس املٝجام ٚاٱقطاض بايٓب٠ٛ، ٚادتٓا  اٱزباض ٚايتٛيٞ ع
ؾُت٢ َا تكٝس ايٓاؽ بكٛاعس ايتػاٟٚ يف  ،ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِقُس 

انطاّ ا٭ْبٝا٤، ؾاِْٗ ٜبكطٕٚ َا عٓسِٖ َٔ اٱؾانات ٜٚػعٕٛ يٲقتنيسا٤  
 بِٗ يف طاع١ اهلل. 

ٚقس ٜني٪زٟ ايتؿطٜنيل بني  ا٭ْبٝنيا٤ اىل ايػًنيٛ بؿنيدل ىسنيسِٖ َٚكابًني١         
٢ً شات ايٓيب، اٚ حيكنيٌ ايعهنيؼ بنيإ    طا٥ؿ١ ىخط٣ ٖصا ايػًٛ باٱؾرتا٤ ع

ٜؿرت٣ قّٛ ع٢ً ْيب ؾٝكابً٘ اتباع٘ بايػًٛ ؾٝ٘، اٚ ٜبدؼ ؾطٜل سل ْيب َٔ 
ا٭ْبٝا٤، ؾٝكّٛ ايؿطٜل اٯخط بايطز باملجٌ ٚايتعسٟ ع٢ً ْيب ايؿطٜل ا٭ٍٚ، 
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ؾذا٤ قإْٛ ا٫ط٬م باٱميإ مبا اْعٍ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ مجٝعال ٚاٱقطاض بٓبٛتِٗ 
ُٝا دا٤ٚا ب٘ َٔ عٓس اهلل، ٚاٱعرتاف بعسّ ٚدٛز تعاضض يف ٚتكسٜكِٗ ؾ

 ايٓبٛات ٚٚها٥ـ ا٭ْبٝا٤، َع تٛنٝس قإْٛ عسّ ايتؿطٜل ب  ا٭ْبٝا٤.
ٜٚسٍ ايتعاّ املػًُ  بأسهاّ ٖصا ايكإْٛ ع٢ً اًٖٝتِٗ يٛضاث١ ا٭ْبٝا٤ 
ٚتًكنينيٞ ا٭سهنينياّ ايؿنينيطع١ٝ، ٚايتكٝنينيس مبهنينياَٝٓٗا، َٚنينئ ؾهنينيً٘ تعنينياىل عًنيني٢    

  إ تأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ يتًك  املػًُ  َا جيب عًِٝٗ َٔ ينيعّٚ عنيسّ   املػًُ
ايتؿطٜل ب  ا٭ْبٝا٤، يٝهْٛٛا عٓس اهلل ممتجً  ٭ٚاَطٙ يف ايٓبني٠ٛ، ٚجياٖنيسٚا   
ؿؿظ غٓٓٗا ب  ايٓاؽ، ٚميٓعٛا َٔ ايتعنيسٟ عًني٢ اؾنيدام ا٭ْبٝنيا٤، ٚيف     

يًتٓنيعٙ َنئ   تكٝس املػًُ  بٗصا ايكإْٛ سذ١ عًني٢ ايٓنياؽ مجٝعنيال، ٚزعني٠ٛ     
اٱؾنينيطاط ٚايتؿنينيطٜ  يف َٛننينيٛع ا٭ْبٝنينيا٤، ؾنيني٬ ػنينيٛظ غًبنيني١ اينينيٓؿؼ ايؿنيني١ٜٛٗ  
ٚايػهب١ٝ يف ٖصا ايبا  ايعكا٥سٟ بنيٌ ٫بنيس َنئ اٱيتنيعاّ بايكٛاعنيس ايهًٝني١       

ٌ  اـاق١ بانطاّ ا٭ْبٝنيا٤ بًشنياه ايبعجني١ ايٓبٜٛني١ ٚاختٝنياض اهلل       هلنيِ   عنيع ٚدني
٢ً ْعُني١ ايٓبني٠ٛ عنيسّ    يٝهْٛٛا ضغً٘ اىل ايٓاؽ مجٝعال، َٚٔ ؾهطٙ تعاىل ع

 ايتؿطٜل ب  ا٭ْبٝا٤، ٚايتؿطٜل بِٝٓٗ ٜتكٛض ع٢ً ٚدٛٙ: 
 : اٱقطاض بٓب٠ٛ بعهِٗ زٕٚ بعهِٗ اٯخط.ا٭ٍٚ
 : ايػًٛ يف بع  ا٭ْبٝا٤.ايجاْٞ

 اٱؾرتا٤ ع٢ً بعهِٗ اٯخط.ايجايح: 
ايػًٛ ٚاٱؾرتا٤ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ يف إٓ ٚاسس، ؾتذس ؾطٜكال اٚ مجاع١ ايطابع: 

 ٕٛ بٓيب َٔ ا٭ْبٝا٤، ٜٚؿرتٕٚ ع٢ً غريٙ.ٜػاي
 اٱعطاض عٔ ا٭ْبٝا٤ ٚعسّ اٱقطاض بايٓب٠ٛ ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ: اـاَؼ: 

 املػايٞ ايصٟ جيعٌ ايٓيب يف َكاّ ا٭ي١ٖٝٛ.ا٭ٍٚ: 
 املؿرتٟ ع٢ً ايٓيب.ايجاْٞ: 

 َٔ جيشس بايٓب٠ٛ ٜٚٓهطٖا ٖٚٛ ع٢ً ىقػاّ ث٬خ: ايجايح: 
 س ا٭ْبٝا٤.ايصٟ ٜٓهط ْب٠ٛ ىسا٭ٍٚ: 
 اؾاسس بٓب٠ٛ ؾطط َٔ ا٭ْبٝا٤.ايجاْٞ: 

 َٔ ٜٓؿٞ ايٓب٠ٛ ٖٚٛ ع٢ً ؾعبت : ايجايح: 
 َٓهط ايٓب٠ٛ نؿطع يهؿطٙ ٚؾطن٘ ٚدشٛزٙ.ا٭ٚىل: 
ايصٟ ٜكط با٭ي١ٖٝٛ هلل تعاىل، ٚيهٓ٘ ٜكٍٛ باْتؿا٤ اؿاد١ يبعجني١  ايجا١ْٝ: 
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 ا٭ْبٝا٤.
ايهؿط ٚاؾشٛز، ؾذا٤ت ٖٚصٙ ايٛدٛٙ نًٗا َٔ ايهبا٥ط، َٚٔ َؿاِٖٝ 

ٖصٙ اٯ١ٜ يٝبك٢ املػًُٕٛ يف سطظ ٚٚاق١ٝ َٓٗا َٚٔ اقشابٗا، ٚؾٝني٘ ز٫يني١   
ع٢ً عظِٝ ؾهً٘ تعاىل ع٢ً املػنيًُ  ٚعًني٢ ايٓنياؽ مبنيا ؾنيِٝٗ اٖنيٌ ايػًنيٛ        
ٚايهؿط ٭ٕ اٯ١ٜ عٓع َٔ اٱقا١َ ع٢ً َؿاِٖٝ ايهؿط، ٚػعًنيٗا َتعيعيني١ يف   

ط بٌ ٖٞ نايؿنيبٗات ايبسٜٚني١ اينييت    ايٓؿٛؽ ٚاجملتُعات، ٚقكٛض٠ ٫ تػتك
تعٍٚ باز٢ْ تأٌَ، ٖٚصا املٓع َكس١َ يططز تًو املؿاِٖٝ، ٚتطغٝب يًٓنياؽ  

 بايطدٛع اىل ايتُػو باسهاّ ايٓب٠ٛ ٚقٛاعس ايتكسٜل با٭ْبٝا٤ مجٝعال.
 

 صًََٔذُْٓ ٌَوُ ُِغٌٍَُِّْْقٛي٘ تعاىل ط
طاع١ ٚاٱْكٝاز خاع١ نطمي١ ي١ٰٜ ٜتذ٢ً ؾٝٗا ثبات املػًُ  يف َػايو اي

هلل تعاىل، َٚٔ ؾهً٘ تعاىل إ ٜأتٞ ايكطإٓ ع٢ً يػإ املػًُ  مبا جيعًِٗ 
ٜباٖٕٛ امل٥٬ه١ يف ايطاع١، ؾامل٥٬هني١ اينيصٜٔ غنيأيٛا اهلل ٜنيّٛ خًنيل اهلل آزّ      

ٜنينيطٕٚ اٯٜنينيات  (1) صأَذَجََْننًُ فِْيَننا َِننْٓ ُّفْغِننذُ فِْيَننايٝهنينيٕٛ خًٝؿنيني١ يف ا٭ضض، ط
عػٔ اْكٝاز ٚاَتجاٍ املػنيًُ    عع ٚدٌؾٗاز٠ اهلل ايكطآ١ْٝ ترت٣ ٚتتهُٔ 

 هلل تعاىل، ٚاٱغ٬ّ ٖٓا ع٢ً ٚدٛٙ: 
اٱميإ باهلل تعنياىل ٚاٱقنيطاض يني٘ بايطبٛبٝني١، يتهنيٕٛ خاعني١ اٯٜني١        ا٭ٍٚ: 

ص َع بٝإ سكٝك١ ٜطًع عًٝٗا اٖنيٌ  لًُْ آَِنَّا تِاٌٍَّوِتٛنٝسال يؿاؼتٗا ٚقٛي٘ تعاىل ط
ايصٜٔ ٜكطٕٚ باٱشعإ ٚاـؿٛع هلل تعاىل ِٖ ايػُاٚات ٚا٭ضض ٖٚٞ إ 

املػًُٕٛ مجٝعا، ٚنإٔ اٯ١ٜ تؿبٝ٘ يٮٜاّ ا٭ٚىل يًنيسع٠ٛ اٱغني١َٝ٬ اينييت    
يتؿع اْٛاضٖا ٚعٮ ْؿٛؽ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بسىت ببعج١ ايٓيب قُس 

لًُْ امل٬ٜ  َٔ املػًُ  يف نٌ ظَإ، ٚاؾتتشت اٯ١ٜ بأَطٙ تعاىل اىل ايٓيب ط
ص اينينيصٟ حيُنينيٌ قنينيؿ١ ايبؿنينياض٠ باتػنينياع اٱغنيني٬ّ ٚاختتُنينيت بايؿنينيٗاز٠     آَِنَّننا

 ٚايتٛنٝس ع٢ً بكا٤ ى١َ َػ١ًُ.
ٌ طاع١ اهلل ايجاْٞ:  ، ٚاٱْكٝنياز ٭ٚاَنيطٙ باعتبنياض إ املنيطاز َنئ      عع ٚدني

اٱغ٬ّ ٖٓا ٖٛ اٱْكٝاز ٚاـهٛع بكط١ٜٓ سطف اؾط يف )مٔ ي٘( ؾًِ تكٌ 
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َٔاٯٜنيني١ )منينئ َػنينيًُٕٛ( بنينيٌ قاينينيت ط  ص اٟ َٓكنينيازٕٚ ذْننُٓ ٌَننوُ ُِغْننًٌٍََُِّْ
 َٚػتذٝبٕٛ بتػًِٝ هلل تعاىل،ٚىٚاَطٙ ْٚٛاٖٝ٘.

باٱميإ ب٘ ٚاٱقنيطاض بايتٓعٜنيٌ ٚتكنيسٜل     عع ٚدٌَطٝعٕٛ هلل ايجايح: 
ا٭ْبٝا٤ ناؾ١ َٔ غري ؾطم بِٝٓٗ، يتبعح اٯ١ٜ ايٝأؽ يف قًٛ  ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ 

ملػًُ  ٚاىل ّٜٛ ايكٝا١َ ببع  ا٭ْبٝا٤ ٜٚهؿطٕٚ ببعهِٗ اٯخط، ٚتظٗط ا
 َعرتؾ  بٓب٠ٛ ا٭ْبٝا٤ يتهٕٛ ثٓا٤ ع٢ً املتكسّ ٚاملتأخط َِٓٗ.

ق٢ً تعاٖس يؿظ اٱغ٬ّ ٚايٓطل بايؿٗازت  ٚاتباع ايٓيب قُس ايطابع: 
 ؾُٝا دا٤ ب٘ َٔ عٓس اهلل.اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 اغتسا١َ اـهٛع ٚاٱشعإ هلل تعاىل اىل ّٜٛ ايكٝا١َ.اـاَؼ: 
 ايتكٝس ايتاّ باسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ.ايػازؽ: 

قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ     ايتػًِٝ مبا اْعٍ ع٢ً ايٓيب قُس ايػابع: 
 ٚع٢ً ا٭ْبٝا٤، امسال َٚٛنٛعال ٚسهُال.

 اٱخباض عٔ ٚضاث١ املػًُ  يًُٛسسٜٔ َٔ املًٌ ايػابك١.ايجأَ: 
 زع٠ٛ ايٓاؽ يٲغ٬ّ باعتباضٙ غبٌٝ ايٓذا٠.ايتاغع: 

 ص حيتٌُ ٚدٖٛال: ًََٔذُْٓ ٌَوُ ُِغٌٍَُِّْْٚقٛي٘ تعاىل ط
اْ٘ تت١ُ ملهاَ  اٯ١ٜ اييت تبسى باَطٙ تعاىل يًٓيب قُس )قٌ(، ا٭ٍٚ: 

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚخاع١ اٯ١ٜ َٔ ايكٍٛ ايصٟ اَط ب٘ ايٓيب قُسال 
 خاع١ اٯ١ٜ اَط َػتكٌ، ٖٚٛ قٍٛ ٚسها١ٜ عٔ املػًُ .ايجاْٞ: 

ا٭َط اٱهلٞ يًُػًُ  بنيإ ٜعًٓنيٛا اغني٬َِٗ نٓتٝذني١ يٲمينيإ      يجايح: ا
 باهلل ٚايتٓعٌٜ ٚايٓب٠ٛ.

ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ، ؾُٛنٛع اٯ١ٜ ٚاسس، ٚقٝػ١ اـطنيا  ٚا٭َنيط   
اٱهلٞ تتػؿ٢ َهاَٝٓٗا ناؾ١، ٚايٛدٗإ ايجاْٞ ٚايجايح ٫ ٜتعاضنإ َع٘ 

ٯٜني١ َنئ َعنياْٞ ايتعًنيِٝ     بٌ ُٖا يف طٛي٘ ٚدع٤ َٓ٘، مما ٜنيسٍ عًني٢ َنيا يف ا   
ٚاٱضؾنينياز ٚايتأزٜنينيب، ٚؾٝٗنينيا زضؽ ٚعنيني ٠ يًٓنينياؽ يف ٚسنينيس٠ املػنينيًُ  يف    

 َطنا٠ اهلل.
ٚمل تكٌ اٯ١ٜ "ٚمٔ ي٘ َ٪َٕٓٛ" ٭ٕ اٱميإ اقطاض بايكًب ٚاؾٛاْض، 
ٚ٭ٕ بع  املًٌ تكٍٛ باٱميإ ٚتسعٝ٘، ؾذا٤ت اٯ١ٜ بًؿظ اٱغ٬ّ ايصٟ 
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اهلل، ٚاٱَتجاٍ ٭َطٙ تعاىل يف ايتكسٜل بٓبني٠ٛ  ٜعين اٱْكٝاز ٚايتػًِٝ ٭َط 
ْٚكنيطت٘، ٖٚنيٛ قنيؿ١ ؾنياظ ٚىخنيتل بٗنيا       قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ     قُس 

 املػًُٕٛ زٕٚ غريِٖ.

 اعج ز يف علن املٌ سبت
َٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ إ نًُات ٖصٙ اٯ١ٜ تهطاض ي١ٰٜ ايػازغ١ ٚايج٬ث  

 ت: بعس املا١٥ َٔ غٛض٠ ايبكط٠ َع ؾاضم يف َكاَا
ق٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘   ابتسا٤ ٖصٙ اٯ١ٜ باـطا  اىل ايٓيب قُس ا٭ٍٚ: 

بكٝػ١ املؿطز )قٌ آَٓا( ٚدا٤ت اٯ١ٜ َٔ غٛض٠ ايبكط٠ )قٛيٛا آَٓنيا(  ٚغًِ 
 َع اؼاز اٯٜت  يف َٛنٛع اٱستذاز ع٢ً اٌٖ ايهتا .

ضِيَ ًََِنا أُْٔن  ف٤ٞ ٖصٙ اٯ١ٜ عطف اٱغتع٤٬ )ع٢ً( بكٛي٘ تعنياىل ط ايجاْٞ: 

ص، ٚفني٤ٞ غنيٛض٠ ايبكنيط٠ عنيطف اْتٗنينينيا٤ ايػنينيا١ٜاملها١ْٝ )اىل(       عٍَََ اِتْنشَاىَُِْ 

ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً تعسز املع٢ٓ  (1)صًََِا أُٔضِيَ اٌَِْْنَا ًََِا أُٔضِيَ اٌََِ اِتْشَاىَُِْبكٛي٘ تعاىل ط

ٚقنينيسم اٱْتٗا٤، ٚنصا اٱغنينيتع٤٬، ٚؾٝ٘ ْهتني١ اعذاظ١ٜ ٖٚٞ إ اٯٜني١ يف  
٠ ايبكنينيط٠ ابتنينيسىت بكٛي٘ تعاىل طقٛيٛاص، يصا دا٤ت عنيطف اٱْتٗنيا٤   غنينيٛض

قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘    يًس٫ينيني١ ع٢ً إ املػنينيًُ  ٜؿٗسٕٚ بإ ايٓيب قُسال 
بًؼ دنيُٝع َنيا اْنيعٍ ايٝني٘ ٚإ ننيٌ دٝنيٌ َنئ املػنينينيًُ  ٜعنيرتف بنيإ          ٚغًِ 

 اينينيصٟ ب  ٜسٜ٘ ٖنينيٛ ايكطإٓ اينينيصٟ اْنيعٍ َٔ عٓس اهلل.
يف ٖصٙ ايػٛض٠ ؾإ اٯ١ٜ بنيسىت بنيا٭َط ٚاـطنيا  اىل اينيٓيب قُنيس      اَا 

ؾًصا دا٤ت عطف اٱغتع٤٬ اؿكٝكٞ ٭ٕ ايكطإٓ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٚايٓيب ع٢ً ٜك  بإ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْعٍ ع٢ً قسض ايٓيب قُس 

نتا   ايكطإٓ نتا  ْاظٍ عًٝ٘ َٔ عٓس اهلل، ٚاملػًُٕٛ ٜؿٗسٕٚ بإ ايكطإٓ
ْاظٍ َٔ عٓس اهلل، ٜٚؿتدنيطٕٚ برتؾنيض ايتٓعٜنيٌ عًنيِٝٗ بايٛاغنيط١ ٖٚنيصا ٫       
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، يف خطنيا  اينيٓيب،   (1)صأَٔضٌَْنَنا اٌَِْْنهَ  ٜتعاضض َع ٚضٚز بع  اٯٜات بًؿظ ط

٭ٕ املكاض١ْ غكٛم اٯٜت ، باٱناؾ١ اىل ايتعسز يف ايؿاه ايتٓعٜنيٌ عًني٢   
ٛاظ ف٤ٞ سطٚف اؾط ايٓيب غٛا٤ دا٤ عطف اؾط )ع٢ً( اٚ )اىل( يٝؼ ؾ

بعهٗا يف قٌ بعهٗا اٯخط بٌ يتعسز املعاْٞ ٚاْطباقٗا ع٢ً ٚاقع ايتٓعٌٜ 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ مبا ٜسٍ ع٢ً عظِٝ ؾهً٘ تعاىل ع٢ً ايٓيب قُس 

ٚاملػًُ  فني٤ٞ شننيط ايٓبنيٝ  َعطٛؾنيال يف ٖنيصٙ اٯٜني١ عنيطف ايعطنيـ اينيٛاٚ          
 )ٚايٓبٕٝٛ(.

بكط٠ ؾذا٤ شنطِٖ ع٢ً مٛ اٱغتك٬ٍ يف اٱٜتا٤ ىَا يف اٯ١ٜ َٔ غٛض٠ اي
ص ٚاملعٓني٢ ٚاسنيس، ا٫ اْني٘ ٜؿٝنيس تعنيسز اٯٜنيات اينييت        ًََِا أًُذِنَِ اٌنَّثُِّْنٌَْ  ط

ضظقٗا اهلل ايٓبٝ ، ٚؾٝ٘ اؾاض٠ اىل إ اميإ ايٝٗٛز بٓب٠ٛ َٛغ٢، ٚايٓكاض٣ 
   ِ  بٓب٠ٛ عٝػ٢ جيب إ ٫ جيعًِٗ جيشسٕٚ بٓب٠ٛ ا٭ْبٝنيا٤ اٯخنيطٜٔ، ٚعًنيٝٗ

باٱقتنينينيسا٤ باملػنينينيًُ  يف ايتػنينينيًِٝ ٚايتكنينينيسٜل بايتٓعٜنينينيٌ ٚا٭ْبٝنينينيا٤ ناؾنينيني١،    
قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ     ٚتعاٖسِٖ يًعٗس ٚاٱقطاض بٓكط٠ ايٓيب قُنيس  

 .(2) صًَفِِ رٌَِهَ فٍََْْرَنَافَظْ اٌُّْرَنَافِغٌَُْ ط
 

************* 
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َِ دِّنً ط لىلع ل  ى ا فٍََْٓ ُّمْثًََ ِِنْوُ ًَىٌَُ ًََِْٓ َّثْرَ ِ غَْْشَ اإلِعْالَ
 85اٯ١ٜ ص فِِ آخِشَجِ ِِْٓ اٌْخَاعِشَِّٓ 

 

 االعراب واللغت
 اغت٦ٓاؾ١ٝ، َٔ: اغِ ؾطط داظّ يف قٌ ضؾع َبتسى.ايٛاٚ: 
ؾعٌ ايؿطط، ٚع١َ٬ دعَ٘ سصف سنيطف ايعًني١، ٚؾاعًني٘ ننيُري     ٜبتِؼ: 

 اف ايٝ٘.َػترت تكسٜطٙ ٖٛ، غري: َؿعٍٛ ب٘، ٖٚٛ َهاف، اٱغ٬ّ: َه
عٝٝع َٓكٛ ، ٚجيٛظ إ ٜهٕٛ )غري( عػنيب ايكنيٓاع١ ايٓشٜٛني١    زٜٓال: 

 سا٫ل، ٭ْ٘ قؿ١ يسٜٔ تكسَت عًٝ٘، ٜٚهٕٛ زٜٓال َؿع٫ٛل ب٘.
ايؿا٤: ضابط١ ؾٛا  ايؿنيطط، ينئ: سنيطف ْؿنيٞ ْٚكنيب      ؾًٔ ٜكبٌ َٓ٘: 

 ٚاغتكباٍ.
 ٚعا٥س١ٜ ْا٥ب ايؿاعٌ ؾٝٗا ٚدٛٙ:

 )غري(. ا٭ٍٚ:
 ايسٜٔ. ايجاْٞ:

 َا ٜبتػ٢ غري ا٫غ٬ّ. جايح:اي
 ؾعٌ َهاضع َبين يًُذٍٗٛ َٓكٛ  بًٔ.ٜكبٌ: 

داض ٚفطٚض َتعًكإ بٝكبٌ، ٚمج١ً )ئ ٜكبٌ َٓ٘( يف قٌ دنيعّ  َٓ٘: 
 دٛا  ايؿطط، ٚؾعٌ ايؿطط ٚدٛاب٘ خ  اغِ ايؿطط )َٔ(.

 ايٛاٚ: يًعطـ، ٖٛ: َبتسى.ٖٚٛ يف اٯخط٠ َٔ اـاغطٜٔ: 
 عًكإ باـاغطٜٔ.داض ٚفطٚض َتيف اٯخط٠: 

داض ٚفطٚض َتعًكإ مبشصٚف خ  ٖٛ، ٚاؾ١ًُ عطـ َٔ اـاغطٜٔ: 
ع٢ً دٛا  ايؿنيطط، ٚجينيٛظ إ تهنيٕٛ اينيٛاٚ اغنيت٦ٓاؾ١ٝ يبٝنيإ سنياٍ اينيصٟ         

 ٜعطض عٔ اٱغ٬ّ يف اٯخط٠.
 يف سي ق اآلي ث

يكس دا٤ت اٯٜتإ ايػابكتإ عكٝكنيت  َتػنياٜطت ، ننيٌ ٚاسنيس٠ َُٓٗنيا      
 ا٭خط٣، ُٖٚا: تتعًل با١َ غري 
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قني٢ً اهلل عًٝني٘   اْهاض ايتٛيٞ ٚاٱزباض عٔ اٱقطاض بٓب٠ٛ قُس ا٭ٚىل: 
ْٚكنيطت٘، ٚشّ اٖنيٌ اٱزبنياض ٚبٝنيإ قنيبض اْهنياض َنيا ٜبػنيٕٛ َنئ          ٚآيني٘ ٚغنيًِ   

 ص.أَفَغَْْشَ دِِّٓ اٌٍَّوِ َّثْغٌَُْايه٬ي١ ٚاْصاضِٖ بكٛي٘ تعاىل ط
ْعٍ عًني٢ ا٭ْبٝنيا٤ بكنيٝػ١    اٱخباض عٔ اميإ املػًُ  باهلل َٚا اايجا١ْٝ: 

 املسح ٚايجٓا٤ ع٢ً اٱميإ ٚاٱقطاض بايتٓعٌٜ.
ؾذنينيا٤ت ٖنينيصٙ اٯٜنيني١ يبٝنينيإ قاعنينيس٠ نًٝنيني١ ٖٚنينيٞ خػنينياض٠ َنينئ خيتنينياض غنينيري    

ص ًََٔذُْٓ ٌَوُ ُِغْنٌٍَُِّْ اٱغ٬ّ، ٚملا اختتُت اٯ١ٜ ايػابك١ بكٛي٘ تعاىل ط
دنينيا٤ت ٖنينيصٙ اٯٜنيني١ يٲخبنينياض عنينئ سكنينيط اينينيسٜٔ باٱغنيني٬ّ ٚقنينيش١ اختٝنينياض    
املػًُ ، َٚٔ اٱعذاظ يف غٝام اٯٜات إ تأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ يت٪نس َهاَ  
اٯٜات ايػابك١ بتجبٝت اؿل ٚؾهض ايباطٌ، يصا ٚضزت بصات ايًؿظ َٚاز٠ 
)بػ٢( ؾكاينيت "َٚنئ ٜبتنيِؼ" يٲؾنياض٠ اىل إ زٜنئ اهلل ٖنيٛ اٱغني٬ّ ٚينيعّٚ         

 اٱسرتاظ َٔ ايسع٠ٛ اىل غريٙ. 
ص ٜتهُٔ اٱمجاٍ يف شننيط زٜنئ   ِٓ اٌٍَّوِ َّثْغٌَُْأَفَغَْْشَ دِّؾكٛي٘ تعاىل ط

اهلل، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝاْ٘ ٚسكطٙ باٱغني٬ّ، يتُٓنيع َنئ ايتشطٜنيـ يف     
َع٢ٓ ٚتأٌٜٚ اٯ١ٜ، ٚدا٤ت قبٌ ث٬خ آٜات قٝػ١ ايؿطط شاتٗا بايتشصٜط 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ ايتٛيٞ ٚاٱزباض عٔ ايٓب٠ٛ ْٚكط٠ ايٓيب قُس 
اض باْٗا سل، ثِ تؿهٌ اهلل غبشاْ٘ بصات قٝػ١ ايؿطط، يًتشصٜط بعس اٱقط

ٚايتدٜٛـ، ٚاٱخباض عٔ ايتكا٤ املػًُ  َع اٖنيٌ ايػنيُاٚات يف اٱقنيطاض    
 بايعبٛز١ٜ هلل تعاىل طٛاع١ٝ َٔ غري انطاٙ.

ٚدا٤ت خاع١ اٯ١ٜ قبٌ ايػابك١ باٱخباض عٔ ست١ُٝ ايٛقٛف ب  ٜسٟ 
ص ٚبٝٓنيت ٖنيصٙ اٯٜني١ َهنياَ      ٌَْْنوِ ُّشْجََُنٌَْ  ًَاِاهلل يًشػا  بكٛيني٘ تعنياىل ط  

ايطدٛع ٚاْ٘ يٝؼ ضدٛعال فطزال بٌ ٖٛ َٓاغب١ يعطض ا٭عُاٍ يف َٛاظٜٔ 
ّٜٛ ايكٝا١َ ٚخػاض٠ ايصٜٔ خيتاضٕٚ غري اٱغ٬ّ زٜٓال، ٚغتأتٞ اٯٜني١ بعنيس   
ايتاي١ٝ يتب  َع٢ٓ اـػطإ ٚاْ٘ َب  ٜٚتهنئُ ايًعٓني١ ايسا٥ُني١ ٚاـًنيٛز يف     

 ايعصا .
َٚٔ َهاَ  ْظِ اٯٜات إ تأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ بٝاْنيال ٚتؿػنيريال يٰٜني١ قبنيٌ     

 ايػابك١ َٔ ٚدٛٙ:
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تعنينيٝ  زٜنينئ اهلل ٖٚنينيٛ ا٫غنيني٬ّ، ٚإ املنينيطاز بػنينيري زٜنينئ ىٟ غنينيري   ا٭ٍٚ:
ا٫غ٬ّ، ؾبعس إ شنطت اٯ١ٜ قبٌ ايػابك١ اغتٓهاض ايععّ ع٢ً اختٝاض زٜٔ 

ٌُ ٚبٝإ املنيطاز َنئ زٜنئ    آخط غري زٜٔ اهلل، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتؿكٌٝ اجمل
 اهلل ٚاْ٘ ا٫غ٬ّ، ٚمبا ٜ٪زٟ اىل ايؿكٌ ب  ا٫غ٬ّ ٚغريٙ.

امل٬ظَنيني١ ٚا٫قنينيرتإ بنيني  ا٫غنيني٬ّ ٚا٫عنينيطاض عنينئ املٛاثٝنينيل       ايجنينياْٞ:
 ٚاؿذر.

 بٝإ انطاض ٚآثاض ابتػا٤ غري ا٫غ٬ّ. ايجايح:
ٚبًشنينياه قنينيٝػ١ ا٫غنينيتؿٗاّ ا٫غنينيتٓهاضٟ يف اٯٜنيني١ قبنينيٌ ايػنينيابك١ ٜهنينيٕٛ  

يتكسٜط ٖٓا: إ سكٌ عٓس ايتٛيٞ ٚا٫عطاض ابتػا٩ِٖ زٜٔ آخط غري زٜٔ ا
اهلل، ؾاْ٘ ئ ٜكبٌ َِٓٗ، ٚؾٝ٘ ططز يًػؿ١ً ٚزؾنيع يًنيِٖٛ، ٚبٝنيإ ي٬خطنياض     
اييت ترتتب ع٢ً ايتٛيٞ ٚا٫عطاض، نُا ميهٔ اؾُع ب  ٖصٙ اٯٜني١ ٚآٜني١   

 اٯخط٠ )ؾُٔ تٛىل( ٜٚهٕٛ ايتكسٜط: ؾُٔ تٛىل ؾًٔ ٜكبٌ َٓ٘ عًُ٘ )ٖٚٛ يف
 َٔ اـاغطٜٔ(.

ٚدا٤ت اٯٜات اـُؼ ايتاي١ٝ يف شّ ايهاؾطٜٔ ٚبٝإ َا ىعنيس اهلل هلنيِ   
َٔ ايعصا  ا٭يِٝ يف اخباض عٔ اـػاض٠ ايعظ١ُٝ اييت ىؾاضت ايٝٗا خاع١ 
ٖنينيصٙ اٯٜنيني١، ٚاغنينيطاض ايتبعنينيٝ  ؾٝٗنينيا )َنينئ اـاغنينيطٜٔ( ٚاغنينيتشكام ايهؿنينياض  

 ٚدشٛزِٖ بعس ا٫ميإ.يًعكا  يٓكهِٗ يًُٝجام ٚاْهاضِٖ ي٬قطاض، 
 اعج ز اآليت

دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ ايكطع ٚايتٛنٝس بإ ايسٜٔ ايصٟ ٜطناٙ اهلل يعبازٙ 
ٖٛ اٱغ٬ّ زٕٚ غريٙ، ٚٚضز ٖصا اؿكط َع تعسز املًٌ يف ا٭ضض، َٚٓٗا 
ؾنينيطا٥ع مساٜٚنيني١، َٚنينئ اعذاظٖنينيا تطتنينيب ا٭ثنينيط يف اٯخنينيط٠ عًنيني٢ اٱْتُنينيا٤     

نْٛ٘ ٖٛ ا٭قٌ ايصٟ ب٘ تكبٌ ا٭عُنياٍ  ايعكا٥سٟ يف ايسْٝا، ٚاٱخباض عٔ 
اٚ تطز ع٢ً اٱْػإ، ؾٝأتٞ ؾدكإ بؿعٌ عبازٟ ٚادبال نإ اٚ َٓنيسٚبال،  
ؾٝكبٌ َٔ اسسُٖا، ٫ٚ ٜكبٌ َٔ اٯخط، ٭ٕ املساض ع٢ً اٱغ٬ّ ٚب٘ تتكّٛ 
ا٭عُاٍ ؾُٔ اختاض اٱغ٬ّ ْاٍ ايجٛا  ا٭خطٟٚ ع٢ً ؾعً٘، َٚٔ ابتػ٢ 

ٚازبط عٔ زٜٔ اهلل، ؾٝشب  عًُ٘ ٚتهٕٛ عاقبت٘ اىل  غري اٱغ٬ّ ؾكس ابتعس
 اـػطإ.

ٚتنينيب  اٯٜنيني١ َٛننينيٛع١ٝ اختٝنينياض اٱغنيني٬ّ ٚا٫ْكٝنينياز اىل ىَنينيط اهلل، ٚاْنيني٘  
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ننينيطٚض٠ يٲْػنينيإ يف زْٝنينياٙ ٚآخطتنيني٘، ٚيف اٯٜنيني١ اؾنينياض٠ اىل اٯثنينياض ايسْٜٝٛنيني١   
ايعاد١ً يكبٍٛ ا٭عُاٍ بس٫ي١ عطـ اـػاض٠ يف اٯخط٠ عًني٢ عنيسّ قبنيٍٛ    

َٔ ٜبتِؼ زٜٓال غري اٱغ٬ّ، َٚٔ إعذاظ ىٯ١ٜ تجبٝتٗا يكًٛ  املػًُ ، عٌُ 
 ٚايؿٗاز٠ ع٢ً غ١َ٬ اختٝاضِٖ ٚقش١ اعُاهلِ.

َٚع اْٗا دا٤ت بكنيٝػ١ اـني  ا٫ اْٗنيا تتهنئُ ا٭َنيط اٱهلنيٞ اىل ننيٌ        
اْػإ ٱختٝاض اٱغ٬ّ عكٝس٠ ٚزٜٓال، ٚسج٘ ع٢ً اؿنيطم ٚايػنيعٞ يكبنيٍٛ    

 ٔ ايكنياؿات، ٚاٱغني٬ّ ؾنيطط يكبٛهلنيا ٚايٓذنيا٠ يف       اعُاي٘ َٚا ٜكّٛ ب٘ َني
 اٯخط٠.

َٚٔ اغطاض اٯ١ٜ فٝ٪ٖا بكٝػ١ ايؿطط ٚاملهاضع )َٚٔ ٜبتنيؼ(، ٚؾٝٗنيا   
ؼصٜط ٚاْصاض ي٬ْػإ ٚٚغ١ًٝ ملٓع٘ َٔ ايهني٬ي١، ؾاٯٜني١ ايػنيابك١ تهنيُٓت     
ايرتغٝب با٫غ٬ّ ٚبٝإ نطٚض٠ ا٫ْتُا٤ ايٝ٘، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يًتشصٜط 

ض ايهؿنينيط ٚاؾشنينيٛز، ٚننينيٌ ؾنينيطز َُٓٗنينيا ٚدنيني٘ َنينئ ٚدنينيٛٙ ايًطنينيـ  َنينئ اختٝنينيا
اٱهلٞ، ىٟ إ ايرتغٝب با٫غ٬ّ يطـ، ٚايتشنيصٜط َنئ ايهؿنيط ٚايهني٬ي١     
يطـ اٜهال ملا ؾٝ٘ َٔ ايسؾع عٔ َٓنياظٍ ايؿذنيٛض ٚايػٛاٜني١، نُنيا اْني٘ زعني٠ٛ       
ي٬ميإ يعسّ ايٛاغط١ ب  ا٫غ٬ّ ٚايهؿط، ٚػ٢ً اْعساّ ايٛاغط١ يف املكاّ 

 اض عٔ خػاض٠ َٔ خيتاض اٚ ٜػع٢ ٫ختٝاض ١ًَ ٚعكٝس٠ غري ا٫غ٬ّ.با٫خب
َٚٔ ا٫عذاظ يف اٯ١ٜ فٝ٪ٖا بكٝػ١ املؿطز )ؾًنئ ٜكبنيٌ َٓني٘(، ٚقنيٝػ١     
املؿطز ٖصٙ ٫ عٓع َٔ اضاز٠ اؾُاع١ ٚايؿطق١ ٚايطا٥ؿ١ ا٫ اْٗا تتهُٔ ْهت١ 

ٚتنيطى   عكا٥س١ٜ ٖٚٞ كاطب١ املهًـ ٚسج٘ ع٢ً اختٝاض ايػ١َ٬ ٚا٫غ٬ّ،
 ا٫ْكٝاز ا٭ع٢ُ يًُٮ ٚايه١ٓٗ ٚايعازات املص١ََٛ.

ًمل ّشد ىزا اٌٍفنظ يف اٌمنشآْ اال يف    )وهي يبتغِ(ًميىٓ ذغّْح ىزه آّح تآّح 
 ىزه آّح.

 اآليت سالح
تعت  ٖصٙ اٯ١ٜ عْٛال يٲْػإ ع٢ً اختٝاض غبٌ اهلس٣، ٚبطظخنيال زٕٚ  

  ايؿعٌ ٚايططٜل ايصٟ ٜٓؿع٘، ايرتزز ٚايه٬ي١ ؾكس ٜتعصض ع٢ً اٱْػإ تعٝ
ٜٚكعب عًٝ٘ اؽاش ايكطاض ٚغ  تعسز ا٭قٛاٍ ٚاـٝاضات، ٚاؾٌٗ بعامل 
ايػٝب َٚا ؽؿٝ٘ ا٭ٜاّ َٔ ايٛقا٥ع ٚاغبا  ايتأثري ؾكس ٜػٌٗ عًٝ٘ اختٝنياض  
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ايػنينيهٔ ٚايؿنينيطا٤ ٚايبٝنينيع ٚا٭َنينيٛض ايتذاضٜنيني١ ٚاسنينيٛاٍ ايبنينيسٕ ٚايكنيني٬ت       
ٗا َٚا١ٖٝ ايٛهٝؿ١ ا٭سػٔ ٚاؿاٍ اٱدتُاع١ٝ، ٚايسضاغ١ ٚاٱختكام ؾٝ

ٚايٓػب، ٚيهٓ٘ يف با  ايعكا٥س ٚاملًٌ ئ ٜهنيٕٛ َنيرتززال اٚ َنيتشريال، ؾكنيس     
 دا٤ ا٭َط اٱهلٞ باختٝاض اٱغ٬ّ ع٢ً مٛ ايتعٝ  ٚاؿكط.

ٚيف اٯ١ٜ تعهٝس يهٌ َػًِ ٚتكٜٛني١ يؿنيٛن١ اٱغني٬ّ، ٖٚنيٞ َٛننيٛع      
سٍ ٚاٱستذاز بايباطٌ، نطِٜ يسض٤ ايؿبٗات ٚضز ايهٝس ٚزؾع ىغبا  اؾ

ٚػعٌ اٯ١ٜ اٱْػإ خيتاض اٱغ٬ّ َٔ غري تطزز، ٚتٓؿط ْؿػ٘ َٔ زعٛات 
اٱضتساز اييت ٜكّٛ بٗا اٌٖ ايؿو ٚايهؿط ٚاؾشٛز، ؾٗنيٞ سكنئ ٚسنيطظ    

 عكا٥سٟ.
ٚؼح اٯ١ٜ ايٓاؽ ع٢ً ايعٌُ يًؿٛظ يف اٯخط٠، ٚايٓذا٠ َنئ ىغنيبا    

ٜني١ يٲؾنياض٠ اىل اقنيشا  ايٓنياض،     اـػاض٠ ؾٝٗا، ٚدا٤ شنط اـاغطٜٔ يف اٯ
ٚإ ايصٟ ٫ ٜبتػٞ اٱغ٬ّ زٜٓال ٫ٚ ٜكّٛ بازا٤ ايؿطا٥  ٚايٛادبات ٜهٕٛ 

 يف اٯخط٠ َٔ اٌٖ ايٓاض.
 اآليت لطف

يكس دا٤ت اٯ١ٜ بًػ١ ايصّ ٚايتكبٝض ملٔ خيتاض ١ًَ غري اٱغ٬ّ ملا يف ٖصا 
ـ اٱهلٞ يف املكنياّ  اٱختٝاض َٔ ايه٬ي١ ٚايػؿ١ً ٚاؾٗاي١ املتعُس٠، ٚايًط

 ع٢ً ٚدٛٙ: 
 ايتشصٜط ٚاٱْصاض يف ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ ابتػا٤ غري اٱغ٬ّ زٜٓال.ا٭ٍٚ: 

ؼبٝنينيب اٱغنيني٬ّ اىل ايٓؿنينيٛؽ، ٚتطغٝنينيب ايٓنينياؽ يف ايتهنينيايٝـ  ايجنينياْٞ: 
 ٚؾطٚع ايسٜٔ.

 ايعدط عٔ اختٝاض ١ًَ ن٬ي١.ايجايح: 
ٕ ايهؿط اَطال ٚدٛز اٯٜات ٚاي اٖ  اييت ػعٌ اختٝاض اٱْػاايطابع: 

 قعبال، ؾتهٕٛ سذ١ اناؾ١ٝ خاضد١ٝ، سػ١ٝ ناْت تًو اٯٜات اٚ عك١ًٝ.
 بعح ايؿٛم يف ايٓؿؼ اٱْػا١ْٝ اىل اٱغ٬ّ.اـاَؼ: 

 اثط ايٓؿؼ ايًٛا١َ يف ايٓؿط٠ َٔ َؿاِٖٝ ايهؿط ٚاؾشٛز.ايػازؽ: 
ض١ٜ٩ اٱْػإ يٰثاض ايػًب١ٝ ايهنياض٠ ٱبتػنيا٤ ًَني١ ىخنيط٣ غنيري      ايػابع: 

٬ّ، ٚؾعٛضٙ بايهٝل ٚاؿطز َٔ غ٤ٛ اٱختٝاض ٚإ ساٍٚ ايتظنياٖط  اٱغ
غ٬ؾ٘، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يًتٓبٝني٘ عًني٢ َنيا ٜتعنيطض يني٘ ىٖنيٌ ايهني٬ي١ َنئ         
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 املؿام ٚا٭ش٣.
ينينيّٛ ايهؿنينياض بكنينيٝػ١ اٱغنينيتٓهاض، ؾهٝنينيـ ٜبتػنينيٕٛ َنينيا ٜهنينيطِٖ   ايجنينيأَ: 

ٔ ٜٚ٪زٟ بِٗ اىل اهلا١ٜٚ، ؾرت٣ اسسِٖ حيطم ع٢ً اختٝاض ايػبٌٝ ا٭سػ
يًطبض املايٞ ٚايهػب يف ايسْٝا ٚجيتٓب اغبا  اـػاض٠ ٚايهطض، ٚيهٓ٘ ٫ 
حيطم ع٢ً زض٤ ان  خػاض٠ ٖٚٞ اؿطَإ َٔ ايٓعِٝ ايسا٥ِ يف اٯخنيط٠،  
َٚٔ اٯٜات ا٫عذاظ١ٜ إ ٜأتٞ ايًّٛ يًعدنيط عنئ ايهني٬ي١ ٚايهؿنيط، ؾنياشا      

ا ؾٝٗنيا َنئ   ْظطت اىل خاع١ اٯٜني١ ؾاْٗنيا يطنيـ باملػنيًُ  ٚايٓنياؽ مجٝعنيال ملني       
ايسع٠ٛ اىل ْبص ايهؿط ٚايه٬ي١، ٚاؿح ع٢ً زخٍٛ اٱغني٬ّ ٚطاعني١ اهلل   

 ٚضغٛي٘.
ٚيف اٯ١ٜ تٓبٝ٘ يًُػًُ  ٚاخباض عٔ ن٬ي١ ٚخػاض٠ اينيصٜٔ ٜعطننيٕٛ   

ٜٚكطٕٚ ع٢ً اٱغنيتهباض  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٔ زع٠ٛ ايٓيب قُس 
 ٚعسّ اٱميإ َع تٛايٞ اٯٜات ٚاملعذعات ع٢ً ٜسٜ٘.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ ايؿنيطط اينيصٟ جيُنيع بني  َعٓني٢ اٱْؿنيا٤ ٚاـني ،        
خكٛقال ٚاْ٘ اختًـ يف ايؿنيطط ٖنيٌ ٖنيٛ َنئ اٱْؿنيا٤ اٚ اـني ، ٚتكػنيِٝ        
اؾًُنيني١ اىل خ ٜنيني١ ٚاْؿنينيا١ٝ٥ تكػنينيِٝ اغنينيتكطا٥ٞ، ٫ ٜػنينيتٛيف َعنينياْٞ ايًؿنينيظ     
ايكطآْٞ، يصا ؾإ اٯ١ٜ ىعِ َٔ اـ  ٚسسٙ اٚ اٱْؿا٤ ٚسسٙ، ؾٗٞ َسضغ١ 

٥س١ٜ ٚٚثٝك١ مسا١ٜٚ تتهُٔ اٱْصاض ٚايٛعٝس، ٚاٱخبنياض عنئ ايهني٬ي١    عكا
ٚايػٛا١ٜ يف طًب غري اٱغ٬ّ، غٛا٤ نإ ايطايب ؾطزال ٚاسسال اّ مجاع١ 

 َتعسزٜٔ.
ٚاٯ١ٜ نًٗا يطـ غٛا٤ يف َٛنٛعٗا اٚ سهُٗا ٚغاٜاتٗا، ؾُٔ ايًطـ 

 ؾٝٗا ىَٛض: 
 اٱخباض عٔ قبض اختٝاض غري اٱغ٬ّ.ا٭ٍٚ: 

شنطٖا ملٛنٛع اٱبتػا٤ ٚايطًب، ٱؾاز٠ ايعدط عٔ اضاز٠ قكس اْٞ: ايج
 غري اٱغ٬ّ زٜٓال ٚعكٝس٠.

ايتصنري بعامل اٯخط٠ َٚا ؾٝ٘ َٔ اؿػا ، ٖٚصا ايتصنري زع٠ٛ ايجايح: 
 يهٌ اْػإ يريادع شات٘ ٜٚط٣ ساي٘ َٚٓعيت٘ ٚقش١ اٚ خطأ اختٝاضٙ.

يًٓاؽ ّٜٛ ايكٝا١َ اىل  ايتكػِٝ ايؿطعٞ ٚايعكًٞ ٚاٱغتكطا٥ٞايطابع: 
 ؾا٥عٜٔ ٚخاغطٜٔ.
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ٜهٕٛ َساض اـػنياض٠ عًني٢ ايعُنيٌ يف اينيسْٝا يٝعتني  اٱْػنيإ       ايػازؽ: 
ٚحينيطم عًني٢ سػنئ اٱختٝنينياض ٚؾعنيٌ َنيا ٜٓذٝنيني٘ َنئ قنيشب١ اـاغنينيطٜٔ يف        

 اٯخط٠.
ٚتب  اٯ١ٜ قإْٛ ايكبٍٛ يف ايعكٝنيس٠ ٚعنيامل ا٭عُنياٍ، ؾُٓٗنيا َنيا ٜكبنيٌ       

ـ اٱهلٞ إ تأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ بايبٝإ اٱمجايٞ َٚٓٗا َا ٫ ٜكبٌ، َٚٔ ايًط
ايهاؾـ عٔ مجٝع َا ٫ ٜكبٌ بهابط١ ن١ًٝ بػٝط١ تسٍ يف َؿَٗٛٗنيا عًني٢   

 سكط ايكبٍٛ بسٜٔ اٱغ٬ّ.
 هفهىم اآليت

ؼح اٯ١ٜ ايٓاؽ ع٢ً اختٝاض اٱغ٬ّ زٜٓال ٚعكٝس٠، ٭ْ٘ ايسٜٔ اينيصٟ  
يف ايٓؿنيأت ، ٚمل ٜهنيطٙ   اضازٙ اهلل هلِ ٖٚٛ غبٌٝ ايٓذا٠ ٚايػ١َ٬ ٚايؿٛظ 

ايٓاؽ ع٢ً زخٍٛ اٱغ٬ّ، ٭ٕ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض اَتشإ ٚابنيت٤٬ يٝهنيٕٛ   
اٱختٝاض ع١ً يٮدط ٚايجٛا ، ٚايتنيٛيٞ ٚاٱزبنياض غنيببال يًعكنيا ، ٚدنيا٤ت      

 اٯ١ٜ يعدط ايٓاؽ عٔ اٱعطاض عٔ اٱغ٬ّ زٜٓال ٚاسهاَال ٚعبازات.
١ًَ اخط٣ غري اٱغ٬ّ، ٚيػ١ ٚيف اٯ١ٜ ؼصٜط ملٔ اقط ع٢ً ايبكا٤ ع٢ً 

ايؿطط تتهُٔ ايتدٜٛـ ٚاٱْصاض ملٔ ٜبتػٞ زٜٓال غري زٜٔ اهلل، ٚتب  اٯ١ٜ 
عظ١ُ اٱغ٬ّ ٚساد١ ايٓاؽ ايٝ٘، ٚنطٚض٠ سطقِٗ ع٢ً اٱْتُا٤ ايٝني٘،  
ٚؾٝٗا ز٫ي١ ع٢ً ايتػاٜط ٚايتبأٜ ب  اٱغ٬ّ ٚغريٙ َٔ املًٌ، ٚانست ع٢ً 

 ٠ اٱْػا١ْٝ، ٚؼتٌُ اٯ١ٜ ٚدٖٛال: َٛنٛع١ٝ )ايسٜٔ( يف اؿٝا
 اختٝاض اٱغ٬ّ زٜٓال.ا٭ٍٚ: 
 عسّ اختٝاض ١ًَ اٚ زٜٔ.ايجاْٞ: 

 اؾُع ب  اٱغ٬ّ ١ًَٚ ىخط٣.ايجايح: 
 اختٝاض غري اٱغ٬ّ زٜٓال، ٖٚصا ايٛد٘ ٜٓكػِ اىل قػُ : ايطابع: 
 اختٝاض ١ًَ مسا١ٜٚ غابك١ نايٝٗٛز١ٜ اٚ ايٓكطا١ْٝ.ا٭ٍٚ: 

 اختٝاض ١ًَ نؿط ٚٚث١ٝٓ.: ايجاْٞ
ٚدا٤ت اٯ١ٜ عكط ايٛهٝؿ١ ايعكا٥س١ٜ يٲْػإ شنطال اٚ اْج٢ باٱْتُنيا٤  
يٲغ٬ّ، ٌٖٚ ٖصٙ ايٛهٝؿ١ ع٢ً مٛ ايٛدنيٛ  اّ اٱغنيتشبا ، اؾنيٛا     

 ٖٛ ا٭ٍٚ، ؾ٬بس َٔ اٱْتُا٤ يٲغ٬ّ، ٚيف اٯ١ٜ ىَٛض: 
ٚايتدٜٛنيـ   اٱؾاض٠ اىل ٚدٛز ًٌَ ىخط٣، يصا دا٤ ايتشنيصٜط ا٭ٍٚ: 
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 يف اٯ١ٜ بكٝػ١ اٱغتؿٗاّ اٱغتٓهاضٟ.
٫ تهٕٛ ايعكٝس٠ ٚاٱْتُا٤ يػري اٱغ٬ّ باٱنطاٙ ٚاٱننيططاض،  ايجاْٞ: 

ٚاملساض ع٢ً اٱختٝاض، ٖٚٛ َٔ ؾطا٥  ايتهًٝـ ٚيؿظ )َٔ ٜبتِؼ( ٜسٍ ع٢ً 
 اعتباض ايككس ٚاٱضاز٠ يف اختٝاض ايسٜٔ ٚامل١ً.

 .عع ٚدٌبٍٛ عٓس اهلل اٱغ٬ّ ٖٛ ايسٜٔ املكايجايح: 
 بعح ايٓؿط٠ َٔ املًٌ ا٭خط٣.ايطابع: 

دعًت اٯ١ٜ اٱغ٬ّ يف نؿ١، ٚاملًٌ ا٭خط٣ يف نؿ١ ىخنيط٣  اـاَؼ: 
 ٚاؾاضت ايٝٗا بًؿظ )غري(، نُا انست ضدشإ نؿ١ اٱغ٬ّ.

اخباض اٯ١ٜ عٔ خػاض٠ ٚخص٫ٕ ايصٟ ٫ ٜ٪َٔ باهلل ٫ٚ ٜؿٞ ايػازؽ: 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ييت اقط بٗا َٔ اٱميإ بٓب٠ٛ قُس بايعٗٛز َٚهاَ  اؿل ا

 ْٚكطت٘. ٚآي٘ ٚغًِ
 َٛنٛع١ٝ قبٍٛ ا٭عُاٍ.ايػابع: 
زع٠ٛ اٱْػإ يًتنيسبط ٚايتؿهنيط يف عًُني٘ ٖٚنيٌ ٜكبنيٌ َٓني٘ اٚ ٫       ايجأَ: 

 .عع ٚدٌٜكبٌ، ٚيعّٚ سطق٘ ع٢ً اٱتٝإ مبا ٜكبً٘ اهلل 
قبٍٛ ا٫عُاٍ ٌْٚٝ  يف اٯ١ٜ ؽؿٝـ عٔ املهًـ باخباضٙ عكطايتاغع: 

َطنا٠ اهلل باٱغ٬ّ، ٚدا٤ ٖصا اؿكط ع٢ً مٛ ايٓل ايكطٜض اينيصٟ ٫  
 ٜكبٌ ايرتزٜس ٚايتأٌٜٚ املتعسز.

ايتصنري بعامل اٯخط٠ َٚا ؾٝ٘ َٔ اؿػا  ٚايجٛا  ٚايعكا ، ايعاؾط: 
ٚست١ُٝ َٛاد١ٗ ايعكا  عٓس ايكسٚز ٚاؾشٛز عٔ اٱغ٬ّ، ٚتسٍ اٯ١ٜ 

اض اٱغ٬ّ ١ًَ ٚعكٝنيس٠ ٜهنيٕٛ يف اٯخنيط٠ َنئ ايؿنيا٥عٜٔ،      ع٢ً إ ايصٟ خيت
 ٚايػاٜات اؿُٝس٠ يف اٯ١ٜ َتعسز٠ َٓٗا: 

 بٝإ قبض اٱعطاض عٔ اٱغ٬ّ.ا٭ٚىل: 
 تٛنٝس شّ ايصٜٔ خيتاضٕٚ زٜٓال غري اٱغ٬ّ.ايجا١ْٝ: 
 بٝإ ٚتؿكٌٝ ايطدٛع اىل اهلل تعاىل ٚاْ٘ ع٢ً ٚدٗ : ايجايج١: 
 ٛظ ٭تباع غٓٔ اٱغ٬ّ ٚاسهاّ ؾطٜعت٘.ايجٛا  ٚايؿا٭ٍٚ: 
 ايعكا  ٚايعصا  ٱختٝاض ايه٬ي١ ٚايهؿط.ايجاْٞ: 

ازضاى نٌ اْػإ سكٝك١ قبٍٛ ا٭عُاٍ اٚ عسَ٘، ٚإ ايكبٍٛ ايطابع١: 
 ٫ ٜتكّٛ ا٫ باختٝاض اٱغ٬ّ.
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 ايتشصٜط َٔ ايتؿطٜ  باؾاْب ايعكا٥سٟ َٚؿاِٖٝ اٱميإ.اـاَػ١: 
ِ   يًٓيب قُس  عع ٚدٌ ْكط اهللايػازغ١:   ،ق٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيً

 ٚتٛنٝس قسم ْبٛت٘.
ايبؿنينياض٠ يًُػنينيًُ  بػنيني١َ٬ اينينيٓٗر ٚسػنينئ ايعاقبنيني١ ٚخػنينياض٠ ايػنيابع١:  

 اعسا٥ِٗ.
 بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إ املساض ع٢ً اٯخط٠ ٚاملٓعي١ ؾٝٗا.ايجا١َٓ: 

 سح ايٓاؽ ع٢ً اٱغتعساز يّٝٛ اؿػا .ايتاغع١: 
ٝاز هلل تعاىل ٚ ْؿٞ قبٍٛ ايعٌُ عًني٢ زٜنئ غنيري    ايسع٠ٛ يٲْكايعاؾط٠: 

اٱغ٬ّ، ٜعين قبٍٛ ايعٌُ َع اٱغ٬ّ ٚاٱقطاض بايطبٛب١ٝ هلل تعاىل، َٚع 
إ اٯ١ٜ دا٤ت يف شّ اٌٖ ايتٛيٞ ٚاؾشٛز ا٫ اْٗا تسٍ يف َؿَٗٛٗا عًني٢  

 عظ١ُ اٱغ٬ّ، ٚايعع ٚايؿدط ايصٟ ٜٓاٍ َٔ ٜٓتُٞ ايٝ٘ ٜٚعٌُ باسهاَ٘.
 يتإف ض ث اآل

تعت  َهاَ  اٯ١ٜ َٔ عَُٛات قاعنيس٠ ايًطنيـ اش اْٗنيا تأخنيص بأٜنيسٟ      
ايٓاؽ مٛ ؾاط٧ ا٭َإ باٱْصاض ٚايٛعٝس، ٚؼصضِٖ َٔ ا٭َٛاز ايعات١ٝ 
٭ؾهاض ايه٬ي١ ٚاؾشٛز ٚتبعح ايبٗذ١ ٚايػبط١ يف ْؿٛؽ املػنيًُ  عًني٢   

اض٠ مٛ اـكٛم يعسّ ٚقٛعِٗ باغبا  ايتًٗه١، ٚادتٓابِٗ ملكسَات اـػ
 ا٭خط١ٜٚ، ٚتسعِٖٛ يًتٛد٘ ايٝ٘ تعاىل بايؿهط ٚايجٓا٤ ع٢ً ْع١ُ اهلسا١ٜ.

ٚاٯ١ٜ عٓنيٛإ يًٛسنيس٠ ننئُ خُٝني١ اٱغني٬ّ شات ا٭بعنياز ايٛاننيش١        
ٚعُٛزٖا ايصٟ تكّٛ ب٘ ٖنيٛ ؾنيٗاز٠ إ ٫ ايني٘ ا٫ اهلل، قُنيس ضغنيٍٛ اهلل،      

، ؾ٬ ٚؼٝ  بٗا َٔ دٗاتٗا ا٭ضبع ؾطا٥  ايك٠٬ ٚايعنا٠ ٚايكّٛ ٚاؿر
ٜسخٌ هلا ا٫ املػًِ، يصا دا٤ت اٯ١ٜ بطؾ  ٚعسّ قبٍٛ عٌُ َٔ ٜطغب 

 مب١ً غري اٱغ٬ّ.
نُنينيا تنينيسعٛ اٱْػنينيإ اىل ايتػًنينيب عًنيني٢ اينينيٓؿؼ ايؿنيني١ٜٛٗ ٚايػهنينيب١ٝ،      
ٖٚذطإ اٱقطاض ٚايعٓاز، ٚؼج٘ ع٢ً اغتجُاض اٜاّ اؿٝا٠ ايسْٝا يًػعٞ اىل 

نايجُنينياض اينينييت تتنينيسىل اٚإ  ايٓعنينيِٝ ا٭خنينيطٟٚ اينينيصٟ ػعًنيني٘ ٖنينيصٙ اٯٜنيني١ قطٜبنينيال
قطاؾٗا، ٫ٚ ٜػنيتًعّ ًْٝنيٗا ا٫ ايٓٝني١ ايكنيازق١ يف طاعني١ اهلل تعنياىل، ٚايٛؾنيا٤        

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبايعٗٛز ٚاملٛاثٝل يف اٱميإ بٓب٠ٛ قُس 
ٚٚضزت اٯٜنيني١ يف شّ ايهؿنينيط ٚغنيني٤ٛ ا٫ختٝنينياض، ٚيهٓٗنينيا تنينيب  اؾنينيطاقات  
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ٓؿٛؽ، َٚا ؾٝ٘ َٔ ػاض٠ ضاع١ يف ا٫ميإ َٚا ٜبعج٘ َٔ إؾعاعات ؾص  اي
ايٓؿأت  ٚاييت تتذ٢ً يف سكٍٛ اـػاض٠ يف ايٓكٝ  ٖٚٛ ابتػا٤ ايهني٬ي١  

 ٚايهؿط.
يكس دا٤ ا٫غ٬ّ يٝهٕٛ ايٛغ١ًٝ املًهٛت١ٝ املباضن١ يًؿٛظ باؾ١ٓ ٚايٓذا٠ 
َٔ ايٓاض، ٜٚسضى َع٘ املػًِ بًٛؽ َطاتب ا٫خ٬م يف ايعبٛز١ٜ، ٚدا٤ت 

امكاض ايؿعٌ يف ايسْٝا بططٜك ، ىَا ايطبض ٚىَا اـػاض٠،  ٖصٙ اٯ١ٜ يتب 
ؾ٬ ٚاغط١ بُٝٓٗا، ٚٚضز يؿظ )اـػاض٠( َطًكال، ٚقنيشٝض إ املتبنيازض اىل   
ايصٖٔ ٖٛ سكٍٛ اـػاض٠ يف اٯخط٠، ٚتتُجنيٌ بنيسخٍٛ َنئ خيتنياض ايهؿنيط      
ٚاؾشٛز ايٓاض، ا٫ اْٗا ىعِ ٚتؿٌُ ايساضٜٔ، يتسٍ يف َؿَٗٛٗا ع٢ً ايظؿط 

ٔ اختاض ا٫غ٬ّ، ؾتػُطٙ ايػعاز٠ ٚايػبط١ ٚعٮ ْؿػ٘ ايػه١ٓٝ يف اينيسْٝا،  مل
 ٚيف اٯخط٠ ٜهٕٛ َٔ ايؿا٥عٜٔ.

 التفسري
 صًََِْٓ َّثْرَ ِقٛي٘ تعاىل ط

تب  اٯ١ٜ ى١ًٖٝ اٱْػإ يًطًب ٚاختٝاض امل١ً اييت ٜطٜس، ٖٚنيصا ايبٝنيإ   
 سذ١ َٔ ٚدٗ  َتػاٜطٜٔ: 

ٕٛ يف زضٚ  ايه٬ي١، ٜٚكطٕٚ ع٢ً اْ٘ سذ١ ع٢ً ايصٜٔ ٜػعا٭ٍٚ: 
 ايبكا٤ ع٢ً ١ًَ ايهؿط ٚاؾشٛز.

عع ٚؾدط ملٔ بازض اىل زخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚاقط بايتٛسٝس ٚاعرتف ايجاْٞ: 
بايٓب٠ٛ ٚقسم ا٭ْبٝا٤ مجٝعال ٚآَٔ مبا اْعٍ عًِٝٗ نُا دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ 

 با٭َط ب٘.
ب  ابتػنيا٤ ايهؿنيط   قازض إ حيٍٛ ب  املط٤ ٚ عع ٚدٌؾإ قًت: إ اهلل 

َٚا ؾٝ٘ اؾشٛز ٚايه٬ي١، اؾٛا : ْعِ ٚيهٓ٘ تعاىل اضاز يٲْػإ إ خيتاض 
بٓؿػ٘ ططٜل ايٓذا٠ ٜٚ٪زٟ ٚها٥ؿني٘ ايعكا٥سٜني١، َٚنيا عًٝني٘ َنئ ايتهنيايٝـ،       
ٚتًطـ ٚضىف ب٘ اش سصضٙ ٚاْصضٙ يف ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١ ٚاغًنيل عًٝني٘ بنيا     

ض ٚاْني٘ ٫ ٜكنيع يف ايهني٬ي١ ا٫    اٱعتصاض بإ ىخ ٙ عٔ قسضت٘ عًني٢ اٱختٝنيا  
بػ٤ٛ اختٝاضٙ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ ف١ًُ َٔ د١ٗ عسز ايٓاؽ ايصٜٔ قس ٜبتػنيٕٛ  

 ١ًَ غري اٱغ٬ّ، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: 
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 نجط٠ عسزِٖ يف نٌ ظَإ.ا٭ٍٚ: 
 نجطتِٗ يف ظَإ، ٚقًتِٗ يف ظَإ آخط.ايجاْٞ: 

 ق١ً عسزِٖ يف اؾطاز ايعَإ ايطٛي١ٝ املتعاقب١.ايجايح: 
 نعـ ىٌٖ ايهؿط ٚإ ناْٛا نجريٟ ايعسز. :ايطابع

 تٛيِٝٗ يًشهِ ٚايػًطإ. اـاَؼ:
ٚمل تؿط اٯ١ٜ اىل اٟ قػِ َٔ ٖصٙ ا٭قػاّ ا٫ اْٗا دا٤ت قاعس٠ ن١ًٝ 
يف اؿهِ ٭ٕ اهلل غين عٔ ايعامل ، ٚايصٟ خيتاض ايه٬ي١ ٫ ًّٜٛ ا٫ ْؿػ٘ 

عِ قس ٜهط غنيريٙ بنيإ   يصا دا٤ت خاع١ اٯ١ٜ باٱخباض باْ٘ َٔ اـاغطٜٔ، ْ
ٜهٕٛ غببال يف ن٬يت٘ ٚغٛاٜت٘، ٖٚصٙ ايػبب١ٝ دع٤ ع١ً ـػاضت٘ يف اٯخط٠ 
اييت تأتٞ دعا٤ ع٢ً شْٛب٘ ٚاْهاضٙ يًٓب٠ٛ ٚان٬ي٘ اٯخطٜٔ، ٌٖٚ ٜسخٌ 
ا٭بٓا٤ َج٬ل ؾُٝٔ ٜظًُِٗ، اٟ اشا ْؿأ ايٛينيس عًني٢ ًَني١ ايهؿنيط اينييت طًبٗنيا       

تشُنيٌ قػنيطال َنئ غني٤ٛ ؾعنيٌ اٱبنئ،       ٚغع٢ ايٝٗا ابٛٙ، ؾٌٗ ٜ٪ثِ ا٭  ٜٚ
اؾنينيٛا  ْعنينيِ ا٫ إ تٓعنينيسّ َٛننينيٛع١ٝ ايٛضاثنيني١ يف املكنينياّ ٚىغنينيبا  ايتنينيأثري،  

 ٜٚهٕٛ اختٝاض اٱبٔ يًه٬ي١ ابتسا٤ َٔ عٓسٙ.
ٚاٯٜنيني١ َسضغنيني١ عكا٥سٜنيني١ ٚٚثٝكنيني١ مساٜٚنيني١ تتهنينئُ اٱْنينيصاض ٚايٛعٝنينيس،   

طاينيب  ٚاٱخباض عٔ ايه٬ي١ ٚايػٛا١ٜ يف طًب غري اٱغ٬ّ، غٛا٤ نإ اي
ؾطزال ٚاسسال اّ مجاع١ َتعسزٜٔ اٚ ا١َ باغطٖا، ؾايهجط٠ يف املكاّ ٫ تهؿٞ 
ؾطع١ٝ ع٢ً اٱختٝاض، ٫ٚ تهٕٛ غببال يتدؿٝنيـ ا٭سهنياّ ٚايكٛاعنيس ٖٚنيٌ     

 ػعٌ بطظخال ب  ايؿٛظ باؾ١ٓ باختٝاض اٱغ٬ّ، ٚاـػاض٠ باختٝاض غريٙ،.
ًٌ ا٭خط٣، ؾأَا اؾٛا  ٫، ؾًٝؼ َٔ بطظر اٚ ٚغ  ب  اٱغ٬ّ ٚامل

اٱقطاض بايطبٛب١ٝ هلل تعاىل ٚاتباع اْبٝا٥٘، ٚايتكسٜل مبا اْعٍ عًِٝٗ مجٝعال 
َٔ غري ؾطم بِٝٓٗ، ٚاَا ايهؿط ٚايه٬ي١ ٚاـػاض٠ ايسا١ُ٥، ٚقٝػ١ ايؿطط 
با  يًتٛب١ ٚاٱْاب١، ؾًِ تكٌ اٯ١ٜ )ايصٜٔ ابتػٛا غري اٱغ٬ّ زٜٓا( باٱغِ 

باغِ ايؿطط ع٢ً مٛ ايتعًٝل يف زع٠ٛ ؾدك١ٝ املٛقٍٛ )ايصٜٔ( بٌ دا٤ 
 يهٌ اْػإ ٱدتٓا  ايػٛا١ٜ ٚايه٬ي١.

ٜٚأتٞ ا٫بتػا٤ تاض٠ غكٛم امل١ً ٚايسٜٔ، ٚاخط٣ مبٛننيٛع ايطبٛبٝني١   
ٚيعّٚ ا٫ْكٝاز ٭َط اهلل تعاىل ٚاهٗاض اـهٛع ٚاـؿٛع ي٘ غنيبشاْ٘، قنياٍ   
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ٚؾٝ٘ ز٫يني١ عًني٢ اؼنياز     ،(1)صٌَ سَبُّ وًُِّ شَِْمٍلًُْ أَغَْْشَ اٌٍَّوِ أَتْغِِ سَتًّا ًَىُ تعاىل ٍص
ططٜنينيل اهلساٜنيني١ ٚغنينيبٌٝ ايػنيني١َ٬، َٚنينئ دٗنيني١ ايٛدنينيٛز ايعكا٥نينيسٟ املتكنينيٌ    

 ي٬غ٬ّ ؼتٌُ اٯ١ٜ ٚدٖٛال:
 ايس٫ي١ ع٢ً ٬َظ١َ ا٫غ٬ّ ي٬ْػإ يف ا٫ضض. ا٭ٍٚ:
٫ زيٌٝ يف اٯ١ٜ ع٢ً امل٬ظ١َ اع٬ٙ ٫ستُاٍ قٝاّ ىَِ َتعنيسز٠   ايجاْٞ:

 باختٝاض غري ا٫غ٬ّ.
ايتبأٜ يف زضد١ هٗٛض ٚق٠ٛ ا٫غ٬ّ، عٝح ٜكٌ اسٝاْنيال اىل   ايجايح:

 ا٫مػاض ؾ٬ ٜػتطٝع ايٓاؽ ابتػا٩ٙ ٚطًب٘.
ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ، ٚف٤ٞ اٯ١ٜ بكنيٝػ١ ايؿنيطط ٚا٫ْنيصاض ٚا٫ْهنياض     
تسٍ ع٢ً قط  ا٫غ٬ّ َٔ ايٓاؽ ٚقسض٠ نٌ اْػإ عًني٢ طًبني٘ ٚابتػا٥ني٘،    

ا٫بتػنيا٤ ٚايطًنيب َتبنيأٜ يف نٝؿٝتني٘، ؾنيايططٜل اىل ا٫غني٬ّ عًني٢         ْعِ ٖصا
 ٚدٛٙ:

 ايػٗٛي١ ٚايٝػط يف طًب ا٫غ٬ّ. ا٭ٍٚ:
 اؿاد١ اىل َكسَات ا٫ْتُا٤ اىل ا٫غ٬ّ َٚعطؾ١ اسهاَ٘. ايجاْٞ:

اشا اغتًعّ ا٭َط ؼكٌٝ َكسَات ايتهايٝـ، ؾ٬بس َٔ ايػعٞ  ايجايح:
املكاّ ايكاعس٠ ا٫قٛي١ٝ بإ ؼكٌٝ َكسَات هلا ٚابتػا٩ٖا، ٌٖٚ تٓطبل يف 

ايٛادب يٝؼ بٛادب؟ اؾٛا : ٫، ـطٚز املٛنٛع بايتدكل ؾٗٛ يٝؼ 
َٔ ايؿطٚع بنيٌ ٜتعًنيل املكنياّ با٫قنيٍٛ ٚايٛادنيب ايتهًٝؿنيٞ با٫ننياؾ١ اىل        

 ايكسض٠ ايصات١ٝ عًٝٗا.
٫ٚ غطاب١ إ تأتٞ ٖصٙ اٯ١ٜ ي٬خباض عٔ خػاض٠ َٔ ٜرتنٗا ٜٚبتػٞ غري 

غ٬ّ زٜٓال، ٚطًب املكسَات ٫ ٜتٓاؾ٢ ٚسكٝك١ ثابت١ ٖٚٞ قط  ا٫غ٬ّ ا٫
 َٔ ايٓاؽ ٚاَهإ ابتػا٥٘، ٚايٛقٍٛ اىل َعطؾ١ اسهاَ٘.

 

 صغَْْشَ اإلِعْالََِ دِّنًاقٛي٘ تعاىل ط
دا٤ت اٯ١ٜ يصّ ايصٟ ٜطًب غري اٱغ٬ّ ١ًَ ٚعكٝس٠، ٚتسٍ ع٢ً إ 

ٜات إ اٱغني٬ّ ٖنيٛ اينيسٜٔ    ا٭قٌ ٖٛ اٱغ٬ّ، ؾٗٛ زٜٔ ايؿطط٠ َٚٔ اٯ
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ايٛادب ع٢ً ايٓنياؽ يف ننيٌ ظَنيإ اعتٓاقني٘، ٚايتٛنٝنيس عًني٢ اٱغني٬ّ ْبنيص         
يػريٙ، ٚبعح ايٓؿط٠ يف ايٓؿٛؽ َٔ ًٌَ ايؿطى ٚايهؿط، ٖٚصٙ ايٓؿط٠ يٝػت 
فطز٠ بٌ تتهض َنئ ايكنيبض اينيصاتٞ يًؿنيطى، ٚيف سني  شننيطت اٯٜني١ اغنيِ         

ًَني١ ىخنيط٣ بنيٌ دنيا٤ت     اٱغ٬ّ ع٢ً مٛ اـكٛم، ؾاْٗا مل تصنط اغنيِ  
اٯ١ٜ بًؿظ )غري( ٖٚٛ اغِ َبِٗ ٫ ؽطد٘ اٱناؾ١ َٔ اٱمجاٍ، ٚاناؾ١ 
)غري( يف اٯ١ٜ يٲغ٬ّ تبكٞ ايػري املبتػ٢ َبُٗال ع٢ً منيٛ املٛدبني١ اؾع٥ٝني١    
ٚحيتٌُ اٱؼاز ٚايتعسز، ٚاملطاز َٓ٘ يف املكاّ ايتعسز بسيٌٝ قط١ٜٓ اٱْهاض يف 

 سذ١ ع٢ً ايٓاؽ َٔ ٚدٛٙ:  يؿظ )زٜٓال(، ٖٚصا ايتعسز
 قط  َباز٨ اٱغ٬ّ َٔ ايٓؿٛؽ.ا٭ٍٚ: 
 ٚنٛح َباز٥٘ ٚعسّ املؿك١ يف ايٛقٍٛ ايٝٗا.ايجاْٞ: 

تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً َعطؾ١ ايٓاؽ باٱغ٬ّ، ؾ٬ ميهٔ إ تأتٞ اٯ١ٜ ايجايح: 
بنيايتٛبٝذ ٚاينيصّ ملنئ ٜعنيطض عنئ اٱغني٬ّ، َنئ غنيري إ ٜهنيٕٛ ايٓنياؽ قنيس            

 عطؾٛا اْ٘ سل، يكبض ايتهًٝـ ب٬ بٝإ.اطًعٛا ع٢ً َباز٥٘ ٚ
ٚدنيٛز املػنيًُ  ٚازا٩ٖنيِ يًعبنيازات زعني٠ٛ يًٓنياؽ ٱدتٓنيا         ايطابنيع:  

 ايهؿط ٚاْهاض ايطغا٫ت ايػُا١ٜٚ ن٬ل اٚ بعهال.
يكس ٚقؿت اٯٜني١ غنيري اٱغني٬ّ باْني٘ زٜنئ، ٚاملنيطاز املنيٓٗر ٚايططٜكني١،         

اٯٜنيني١  ٚيهنئ ٖنينيصٙ ايططٜكنيني١ عكٝنيس٠ َٚنينيصٖب َػنينياٜط يٲغني٬ّ، ؾًنينيصا دنينيا٤ت   
بايعدط ٚايٓٗٞ عٓ٘ ٚبٝإ بط٬ْ٘، َٚٔ اٱعذاظ يف يػ١ ايكطإٓ َٚا ؾٝ٘ َنئ  
ا٭مسا٤ تػ١ُٝ ا٭ؾٝا٤ بامسا٥ٗا عٓس اًٖٗا، ؾػري املػًِ ٜظٔ اْ٘ ع٢ً زٜٔ 
َع ، ؾذا٤ ايكطإٓ بصات اٱغِ يٝب  اْعساّ املػ٢ُ ٚايٓؿنيع ؾٝني٘، ٜٚظٗنيط    

 ايؿاضم ب  اٱغ٬ّ ٚغريٙ.
ٚيف ٖنيصٙ  ُٛع اضبع١ اغنيطط ؾػنيط بٗنيا ٖنيصٙ اٯٜني١ "     ٚقاٍ ايط غٞ َٔ ف

اٯ١ٜ ز٫ي١ ع٢ً ىٕ َٔ ابتػ٢ اٱغ٬ّ زٜٓا، ٜكبٌ َٓ٘. ؾسٍ شينيو عًني٢ ىٕ   
 .(1)"ايسٜٔ ٚاٱغ٬ّ ٚاٱميإ ٚاسس، ٖٚٞ عباضات َٔ َع  ٚاسس

ٚقاٍ ايطاظٟ َٔ فُٛع عؿط٠ اغطط ؾػط بٗا اٯٜني١ "ٚاعًنيِ إ هنياٖط    
ٕ ٖٛ اٱغ٬ّ اش يٛ نإ اٱميإ غري اٱغني٬ّ  ٖصٙ اٯ١ٜ ٜسٍ ع٢ً إ اٱميا
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ًََِنْٓ َّثْرَن ِ غَْْنشَ اإلِعْنالََِ دِّنًنا      يٛدب إ ٫ ٜهٕٛ اٱميإ َكب٫ٛل يكٛي٘ تعنياىل ط 
لَاٌَدْ ادَعْشَابُ آَِنَّا لًُْ ٌَُْ ذُئِِْنٌُا ًٌََىِنْٓ  ص ا٫ إ هاٖط قٛي٘ تعاىل طفٍََْٓ ُّمْثًََ ِِنْوُ

ٜكتهٞ نٕٛ اٱغ٬ّ َػاٜطال يٲميإ ٚٚد٘ ايتٛؾٝل بُٝٓٗا إ  (1) صلٌٌٌُُا أَعٍَّْْنَا
ؼُنينيٌ اٯٜنيني١ ا٭ٚىل عًنيني٢ ايعنينيطف ايؿنينيطعٞ، ٚاٯٜنيني١ ايجاْٝنيني١ عًنيني٢ ايٛننينيع     

 ، ٚتطز عًُٝٗا ىَٛض:(2)ايًػٟٛ
بايٓػب١ يكٍٛ ايسٜٔ ٚإٱغ٬ّ ٚاسس، ؾنيإ اٯٜني١ تظٗنيط اْني٘ بني       ا٭ٍٚ: 

زٜٔ، ٚيهٔ يٝؼ ننيٌ   ايسٜٔ ٚاٱغ٬ّ عُّٛ ٚخكٛم َطًل، ؾاٱغ٬ّ
زٜٔ ٖٛ إغ٬ّ، اش اْٗنيا ٚقنيؿت املنيصٖب املػنياٜط يٲغني٬ّ باْني٘ زٜنئ، ْعنيِ         

 ايسٜٔ اؿل ٖٛ اٱغ٬ّ.
ب  اٱغ٬ّ ٚاٱميإ عُّٛ ٚخكٛم َطًل، ؾهٌ َ٪َٔ ٖٛ ايجاْٞ: 

َػًِ ٚيٝؼ ايعهؼ، ٭ٕ اٱميإ ىخل، ٚباٱغ٬ّ تعكِ ايسَا٤ ٚؼنيٌ  
 املٓانض، ٚتكػِ ايرتنات.

يٝؼ َٔ تبأٜ َٚػاٜط٠ ب  اٱغ٬ّ ٚاٱميإ، ٚاٯ١ٜ مل ػعٌ  ايجايح:
اٱميإ اَطال َٓؿك٬ل عٔ اٱغ٬ّ ٚيف عطن٘، بٌ ٖٛ يف طٛي٘ ٚاَتسازٙ اش 
إ اٱميإ ينيٝؼ زٜٓنيال َػنيتك٬ل عنئ اٱغني٬ّ، بنيٌ ٖنيٛ ؾنيطع َٓني٘ ٚاضتكنيا٤ يف           
َهنينينياَ  اٱغنينيني٬ّ بنينينياٱقطاض بنينينياؾٛاْض ٚا٭ضننينينيإ ٚايتكٝنينينيس بايطاعنينينيات      

بازات، ٚيٝؼ َٔ تعاضض ب  اٯٜت  اعني٬ٙ، ٚينيٝؼ ننيٌ َنئ ٜنيسعٞ      ٚايع
اٱميإ ٜهٕٛ قازقال ؾٝ٘، يصا دا٤ت اٯ١ٜ بصنط اٱغ٬ّ ايصٟ ٜعين اٱْكٝاز 
ٚايتػًِٝ ٭َطٙ تعاىل، َٚٔ اؾطاز ايتػًِٝ ايتكسٜل بايٓبٛات، َٚا اْعٍ اهلل 

 ع٢ً ا٭ْبٝا٤ َٔ غري ؾطم بِٝٓٗ.
بٝنينيإ َهنينياَ  اٱمينينيإ ٚننينيطٚض٠ اٱقنينيطاض  ٚبعنينيس فنيني٤ٞ اٯٜنيني١ ايػنينيابك١ ب 

بايتٛسٝس ٚايتكسٜل مبا اْعٍ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ناؾني١، دنيا٤ت ٖنيصٙ اٯٜني١ ؿكنيط      
ايسٜٔ اؿل ٚايٓٗر ايكِٜٛ باٱغ٬ّ، ٚاؾاضت اىل ا٭زٜإ ا٭خط٣ بًؿظ 
)غري اٍٱغ٬ّ( مما ٜسٍ ع٢ً ايتكا٥ٗا يف عٓٛإ داَع ٖٚٛ َػاٜط٠ اٱغ٬ّ، 

ا املكاب١ً بكؿ١ ايتعسز بٌ ايتٓاق  ٚايتٓايف ٚإ تبآٜت ٫ٚ تعين ايػري١ٜ ٖٓ
                                                 

 .14غٛض٠ اؿذطات  (1) 
 .8/126ض ايػٝب َٝؿات (2) 
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ٚدٛٙ ايتٓاق ، َٚٓٗا َا دا٤ َٔ د١ٗ اٚ دٗات قكٛض٠ َٚٓٗنيا َنيا ننيإ    
َٔ دٗات نجري٠، ؾايتبأٜ ب  اٱغ٬ّ ٚغٓٔ ايهؿط ٚايؿطى نجري٠، ٚتؿٌُ 
ىِٖ َٛنٛع يف اؿٝنيا٠ اينيسْٝا ٖٚنيٛ ايتٛسٝنيس، َٚنيع ٖنيصا ايتبنيأٜ بني  املًنيٌ          

٠ يٲغنيني٬ّ ؾنينيإ ايكنينيطإٓ دعًنينيٗا مجٝعنينيال يف نؿنيني١ بكٛينيني٘ تعنينياىل )غنينيري     املػنينياٜط
اٱغ٬ّ( ٚدعنيٌ اٱغني٬ّ يف نؿني١، يبٝنيإ إ اٱغني٬ّ اَنيط بػنيٝ  ٫ ٜكبنيٌ         

 ايتعسز ٚايرتنٝب يصا عطف باْ٘ اٱْكٝاز.
َٚٔ اٯٜات إ امس٘ ٜسٍ ع٢ً َعاْٞ ايتػًِٝ ٚاٱغتذاب١ ٚاٱَتجاٍ، 

َٔ ا٭زٜنيإ، ؾُنئ َكنيازٜل ايتػنيًِٝ      ٖٚصا ايتػًِٝ يٝؼ َٛدٛزال يف غريٙ
ايتكسٜل بهٌ َا اْعٍ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ٚعنيسّ ايتؿطٜنيل بٝنيِٓٗ، ٚشننيطت اٯٜني١      
ايصٜٔ خيتاضٕٚ غري اٱغ٬ّ زٜٓال، ٚمل تصنط املػًُ ، ٚيهٓٗا تؿري ايِٝٗ يف 
َؿَٗٛٗا باٱناؾ١ اىل اٯ١ٜ ايػابك١ اييت ىنست ثبات املػًُ  ع٢ً اٱميإ 

اىل ٜنيّٛ ايكٝاَني١، ٖٚنيٌ َنئ ؾطٜنيل ثاينيح ٜهنيٕٛ بطظخنيال بني           باهلل ٚايتٓعٜنيٌ  
اٱغ٬ّ ٚايسٜاْات ا٭خط٣ اييت تطًب زْٚ٘، اؾٛا  إ اٯ١ٜ تٓؿٞ ٚدٛز 

ٌ  بطظر اٚ ٚغ  بني  اٱْكٝنياز ٭َنيط اهلل     ٚاٱَتجنياٍ ٭ٚاَنيطٙ ٚبني      عنيع ٚدني
اؾشٛز ٚايكسٚز ٚايتٛيٞ، ٖٚصا ايٓؿٞ َٔ اغطاض اٯ١ٜ اٱعذاظ١ٜ ملا ٜسٍ 

 ٔ ايبٝإ ٚاقا١َ اؿذ١، ٚزؾع ايِٖٛ َٚٓع ايًبؼ، ٚزض٤ ايؿبٗات.عًٝ٘ َ
 ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝسٜٔ ي٬بتػا٤ اـاط٧ ٖٚٞ:

 قكس ايسٜٔ. ايجاْٞ:  غري ا٫غ٬ّ. ا٭ٍٚ:
ٚيٛ شنطت اٯ١ٜ ايكٝس ا٭ٍٚ يهؿ٢ ٭ٕ املتبازض ٖٛ اضاز٠ ايسٜٔ ٚايٓٗر 

٤ ايكٝنيس ايجنياْٞ ٖٚنيٛ    ٚايططٜك١ بًشاه املػاٜط٠ َع ا٫غ٬ّ، ٚيهنئ ملنياشا دنيا   
 ٚقـ ٖصا ايػري، بهْٛ٘ )زٜٓال( ؾٝ٘ َػا٥ٌ:

َٓع ايرتزٜس ٚزؾنيع اينيِٖٛ، ؾكنيس ٜظنئ إ املنيطاز ىَنيط آخنيط غنيري          ا٭ٚىل:
 ايعكٝس٠ ٚايسٜٔ، ؾذا٤ت اٯ١ٜ يتد  عٔ تعًل َٛنٛع اٯ١ٜ بايسٜٔ.

املساض يف اؿػا  ا٫خطٟٚ ع٢ً ايسٜٔ ٚايعكٝس٠، ٚإ اـػاض٠  ايجا١ْٝ:
 ٫ختٝاض زٜٔ آخط غري ا٫غ٬ّ.٬َظ١َ 

يعّٚ اختٝاض ا٫ْػإ يسٜٔ ٚعكٝس٠، ٌٖٚ ٜعت  اي٬زٜنئ زٜٓنيال،    ايجايج١:
 اؾٛا : ْعِ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل )غري ا٫غ٬ّ( ايٛاضز يف اٯ١ٜ.

 ل ًىى اإلسالم
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ّ يكس نإ خًل آزّ  َٓاغنيب١ يبنيس٤ ٚتأغنيٝؼ ْظنياّ دسٜنيس ٫       عًٝ٘ ايػني٬
ا غنيهٔ اٱْػنيإ بنيٌ تتعًنيل بنيايعٛامل      تٓشكط َٛنٛعات٘ با٭ضض َنيع اْٗني  

ا٭خط٣ َٔ خاضز ا٭ضض، ٖٚصا ايتعسز ٚاٱتػاع يف تأثري ٚتأثط اٱْػإ 
َٔ َكازٜل خ٬ؾت٘ يف ا٭ضض ٚىًٖٝت٘ يًتكطف عه١ُ ٚتسبري، ٚمل تأِت 
اـ٬ؾ١ سكال فنيطزال َٚٓشني١ َطًكني١ بنيٌ دنيا٤ت َكٝنيس٠ بًنيعّٚ عبازتني٘ تعنياىل          

ط هلل تعنياىل عًني٢ ْعُني١ اـ٬ؾني١، ٚننيابط١      باعتباض إ ايعبنياز٠ عٓنيٛإ ايؿنيه   
عكا٥س١ٜ ٚاخ٬ق١ٝ يًذٛاضح ٚٚغني١ًٝ يتٗنيصٜب ا٭قنيٛاٍ ٚا٭ؾعنياٍ، ٚبنيطظر      
زٕٚ ايتعسٟ ٚاٱعتسا٤، ٖٚٞ ننيطٚض٠ يٲْػنيإ ؾنيطزال اٚ مجاعني١ اٚ ىَني١،      
ٚتتذ٢ً ايعبنياز٠ باٱغني٬ّ َبنيسى ٚعكٝنيس٠ ٚغنيٓٓال ٚاؾعنيا٫ل، ؾ٬بنيس إ تهنيٕٛ         

َعًَٛني١ ننيٞ ٫ حيكنيٌ ايًنيبؼ اٚ اٱؾنيتباٙ،      ايعباز٠ شات َهاَ  ٚقٛاعس 
ؾهإ اٱغ٬ّ عكٝس٠ ٚزٜٓال ٬َظَال يٲْػإ َٓص خًك٘، ٖٚصٙ آ١ٜ اعذاظٜني١  

 تسٍ ع٢ً ايتهاٌَ يف خًك٘.
ؾنينياٟ بٓنينيا٤ اٚ تأغنينيٝؼ اٚ تٓظنينيِٝ ٚننينيعٞ تهجنينيط ؾٝنيني٘ ا٭خطنينيا٤، ٚتظٗنينيط     
ايٓٛاقل عٓس ايتطبٝل ٚايؿطٚع بايعٌُ، ٚقس ت٪زٟ اىل ٖسَ٘ ٚتؿهٝه٘، اَا 

تُعنينيات اٱْػنينيا١ْٝ ؾاْٗنينيا قا٥ُنيني١ عًنيني٢ ْظنينياّ زقٝنينيل ثابنينيت حيؿنينيظ ايٛدنينيٛز    اجمل
اٱْػاْٞ ٚىغبا  ايتهاثط َٚٔ َكازٜك٘ اؽاش اٱغ٬ّ زٜٓال، ؾٗٛ غط زٚاّ 
اؿٝا٠ غٛا٤ باعتباضٙ غببال شا تأثري ٚىثنيط َنيازٟ، اٚ ٭ْني٘ ْعُني١ تتػؿني٢ اٖنيٌ       

 .ا٭ضض ٚٚاق١ٝ مسا١ٜٚ ؿؿظ اٱْػإ اىل ا٭دٌ املػ٢ُ عٓس اهلل
 ٚدعٌ اهلل اٱغ٬ّ قطٜبال َٔ اٱْػإ، ٖٚصا ايكط  َٔ ٚدٛٙ: 

 َعطؾ١ َباز٥٘ ٚاسهاَ٘.ا٭ٍٚ: 
 قٝاّ اؿذ١ ع٢ً ايٓاؽ بًعّٚ زخٛي٘ ٚاٱْتُا٤ ايٝ٘.ايجاْٞ: 

ٜتكّٛ اٱغ٬ّ باٱقطاض بايتٛسٝس ٚايتػًِٝ بايطبٛب١ٝ هلل، ا٭َط ايجايح: 
 بٝا٤ ٚايهتب املٓعي١. ايصٟ تتؿطع عٓ٘ طاعت٘ تعاىل ٚتكسٜل ا٭ْ

عسّ َػازض٠ اٱغ٬ّ ا٭ضض ؾ٬بس َٔ ٚدٛز ا١َ يف نٌ ظَإ ايطابع: 
 تعتٓل اٱغ٬ّ زٜٓال ٚؾطٜع١، ٚدٌٝ ٜتٛاضخ َباز٥٘ ٜٚتعاٖس اسهاَ٘.

 ايتٛايٞ ٚايتعاقب يف بعج١ ا٭ْبٝا٤.اـاَؼ: 
ف٤ٞ ا٭ْبٝا٤ باملعذعات اييت تهٕٛ تعهنيٝسال ٚؾنياٖسال عًني٢    ايػازؽ: 

ِٗ، ٚٚغ١ًٝ َباضنني١ ؿنيح ايٓنياؽ عًني٢ زخنيٍٛ اٱغني٬ّ، ٚاٱعنيرتاف        ْبٛت
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 بايطبٛب١ٝ هلل، ْٚبص ايؿطى ٚايه٬ي١.
تؿهً٘ تعاىل باخص ايعٗٛز ع٢ً ايٓاؽ باٱقطاض بايعبٛز١ٜ هلل، ايػابع: 

 ٚاٱميإ باْبٝا٥٘، َٚٔ اٯٜات يف َهاَ  ٖصا ايكإْٛ اَٛض: 
 ػًُٕٛ عؿظ٘ ٚتٛاضث٘.اتكاي٘ اىل ّٜٛ ايكٝا١َ، يٝؿٛظ املا٭ٍٚ: 

عنينينيسّ طنينينيطٚ ايتػنينينيٝري، ؾكنينينيشٝض إ ايؿنينينيطا٥ع ؾٝٗنينينيا ايٓاغنينينيد١   ايجنينينياْٞ: 
ٚاملٓػٛخ١، ٚاْؿطزت ؾطٜع١ اٱغ٬ّ َٓٗا باْٗا ْاغد١ غري َٓػٛخ١ ا٫ إ 
اٱغ٬ّ مبعٓاٙ ايًػٟٛ ٚايؿطعٞ ثابت، ٖٚٛ اٱْكٝنياز ٚاـهنيٛع هلل تعنياىل    

 ٚاتباع اْبٝا٥٘.
 ّ.غٗٛي١ اٱْتُا٤ يٲغ٬ايجايح: 
اْتؿا٤ اؾٗاي١ ٚايػطض يف َباز٥٘، ؾٗٞ هاٖط٠ ٚب١ٓٝ يًٓاؽ ناؾ١، ايطابع: 

 ٚباٱَهإ َعطؾتٗا َٔ غري يبؼ اٚ اؾهاٍ.
ٚدٛز اغ٠ٛ يًٓاؽ ٜكتس٣ بِٗ يف نٌ ظَإ، ؾؿٞ نٌ ظَإ اـاَؼ: 

تٛدنينيس اَنيني١ َ٪َٓنيني١ تتكٝنينيس باسهنينياّ ايؿنينيطٜع١ ٚتتبنينيع ْنينييب ظَاْٗنينيا ٚتتطًنينيع اىل  
اش دنينيا٤ت بؿنينياض٠ ا٭ْبٝنينيا٤ بنيني٘  ًٝنيني٘ ٚآينيني٘ ٚغنينيًِ قنيني٢ً اهلل عايطغنينيٍٛ قُنينيس 

 ٚبظٗٛضٙ ع٢ً ايسٜٔ نً٘.
ْعٍٚ ايهتب ايػُا١ٜٚ ٚتهُٓٗا يٛدٛ  اٱغ٬ّ ٚاٱْكٝاز ايػازؽ: 

 هلل تعاىل.
عسّ اضتؿاع ٖصٙ ايهتب ايػُا١ٜٚ، ؾايهتا  ٚايٛسٞ ٚاسهاّ ايػابع: 

 ايتٓعٜنينيٌ َكنينياسب١ ي٬ْػنينيإ، ٚيف ننينيٌ ظَنينيإ ػنينيس َٛننينيٛعال ٚسهُنينيال ٚىثنينيطال  
 يًتٓعٌٜ.

 سكا١ْ ايهتا  ايػُاٟٚ ايٓاغذ َٔ ايتشطٜـ. ايجأَ:
ؾإ قًت: إ ايتشطٜـ ططى ع٢ً بع  ايهتب ايػُا١ٜٚ، اؾٛا : َا 
إ ٜططى ايتشطٜـ ع٢ً ايهتا  املٓعٍ ست٢ ٜٓعٍ نتا  مساٟٚ دسٜس، اىل 

 إ ْعٍ ايهتا  ايصٟ مل ٚئ ٜططى عًٝ٘ ايتػٝري اٚ ايتبسٌٜ ٖٚٛ ايكطإٓ.
يطـ َٔ عٓس اهلل، تتػؿ٢ َٓاؾع٘ ايٓؿأت  ؾٗٛ ق٬ح ٚخري  ٚاٱغ٬ّ

٫ تؿٛب٘ َؿنياِٖٝ ايؿنيط، ٜنيسعٛ ايٓنياؽ يف ننيٌ ٜنيّٛ اىل قنيِٝ اؿنيل ٚايعنيسٍ          
ٚاٱْكنينياف ٚميٓنينيع َنينئ ايتعنينيسٟ ٚايظًنينيِ، ٖٚنينيٛ َنينياز٠ اٱضتكنينيا٤ يف َطاتنينيب     
ايهُا٫ت اٱْػا١ْٝ، يصا ػس تؿطٜع ايك٠٬  ؼ َطات يف ايّٝٛ يتهنيٕٛ  
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عاىل ٚاغتشهاض اعُاٍ ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ ٚاملبازض٠ اىل اٱغتػؿاض َٓاغب١ يصنطٙ ت
 َٔ ايصْٛ  ب  ايؿطا٥ .

َٚٔ اٯٜنيات إ ػنيس املٓسٚسني١ ٚايػنيع١ يف اٚقاتٗنيا، ٚايتعنيسز يف نٝؿٝني١        
ازا٥ٗنينينيا، باٱننينينياؾ١ اىل آٜنينينيات اننينينياؾ١ٝ َٓٗنينينيا اٱعنينيني٬ٕ بنينينيا٭شإ ٚايٛقنينينيت   

ٚغريِٖ ٚؾٝ٘  املدكٛم يبسى ايؿطٜه١، ٖٚصا ايٛقت َعطٚف عٓس املػًُ 
زع٠ٛ يٲغ٬ّ ٚتًك  ايؿٗازت ، ؾُٔ ٜػؿنيٌ عُٓٗنيا ٜنيأتٞ ا٭شإ يٝنيسعٛٙ     
بًطـ ٜٚططم مسع٘ به١ًُ ايتٛسٝس، اَا املػنيًِ ؾٝجبنيت مساعٗنيا يف ْؿػني٘     
اٱمينينيإ ٚاٱخنيني٬م ملبنينياز٨ اٱغنيني٬ّ، ٚاؿنينيطم عًنيني٢ بكا٥نيني٘ تطننيني١ نطمينيني١   

ٓنيا٤ يف شات  َتٛاضث١ تهؿٞ َعاْٞ ايؿطف ٚايعع ٚايؿدنيط عًني٢ ا٭بنيا٤ ٚا٭ب   
 ايٛقت.

 ل ًىى اًتف ء الميد
دا٤ ا٭َنيط اٱهلنيٞ باٱغني٬ّ خطابنيال تهًٝؿٝنيال يًٓنياؽ شننيٛضال ٚاْاثنيال، ٫         
ٜػتج٢ٓ َٓ٘ اسس، َٚا زاّ ايٛدٛ  َػتػطقال يًذُٝع ؾإ اـطنيا  ٚا٭َنيط   
باٱغ٬ّ خاٍ َٔ ايكٝٛز، ؾُٔ اٯٜات اٱعذاظ١ٜ عسّ ايتؿسٜس ٚايتعكٝنيس  

ؾ٬ حيتاز اٱشٕ َٔ ايٓيب اٚ َٔ اؿهاّ اٚ ايؿكٗنيا٤،  يف اٱْتُا٤ يٲغ٬ّ، 
٫ٚ ٜؿنينيرتط ْٝنينيٌ زضدنيني١ )املػنينيًِ( اخنينيص زضٚؽ خاقنيني١ ٚادتٝنينياظ اختبنينياض      
عكا٥سٟ، ٚاتكإ ايك٠٬ َٚعطؾ١ ايؿطا٥ ، ٚت٠ٚ٬ غٛض٠ ايؿاؼ١ بايعطبٝني١  
َع إ قطا٤تٗا ٚادب يف ايك٠٬ اي١َٝٛٝ، بٌ ٜهؿٞ ايٓطل بايؿٗازت  ٚباٟ 

يًؿدل َا يًُػًُ  َٔ اؿكٛم، ٚعًٝ٘ َا عًِٝٗ َنئ   يػ١ ناْت يٝهٕٛ
ايٛادبات ٚايؿطا٥ ، ؾرت٣ اؾطف ٚامس٢ اغِ يف ايتأضٜذ ٜٓاٍ ٜٚهتػب 
بهًُت  ُٖٚا ايؿٗازتإ، يتؿتض ي٘ ابٛا  اؾٓإ، ٜٚٓتكٌ َٔ ساٍ ايعػط 
ٚايهٝل ايٓؿػٞ ٚاؿطز اىل عبٛس١ اؾ١ٓ ٚايػه١ٓٝ مبا تبعج٘ ن١ًُ ايتٛسٝس 

ت ع٢ً اينيٓؿؼ، ٚتؿنيع٘ َنئ ايهنيٝا٤ اينيصٟ ٜنيٓري زضٚ  اهلنيس٣        َٔ اؾطاقا
 ٚايك٬ح.

ٚاغنيط١ بٝٓني٘ ٚبني     ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ   ٚدعٌ اهلل ايٓيب قُسال 
ايٓنياؽ يف ايطغنياي١ ٚايتٓعٜنينيٌ ٚاينيسخٍٛ اىل اٱغنيني٬ّ ٫ حيتنياز ايًذنيني٤ٛ اىل     
ٚغا٥  ٚعح عٓٗا، ٫ٚ ٜػتًعّ ايرتٜح ٚاٱْتظاض ؿ  قسٚض َٛاؾكني١ اٚ  

د١ٗ ز١ٜٝٓ ككٛق١، بٌ ٜكض بايتًؿظ بايؿٗازت ، ٌٖٚ تهؿٞ اي١ٝٓ  عًِ
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ٚاٱخطاض يف ايكًب، اؾٛا  ٫، اش ٫بس َٔ املبنيازض٠ بنيايٓطل بايؿنيٗازت     
ٱعتبنياض ايهنيني٬ّ يف ايتشًٝنيٌ ٚايتشنينيطِٜ، ٚتعنيٝ  اهلٜٛنيني١ ايعكا٥سٜني١، ٚعنينيسّ     

 ايكٝس.ٚدٛز قٝس اٚ ؾطط يسخٍٛ اٱغ٬ّ ٖٛ ايصٟ ْطًل عًٝ٘ قإْٛ اْتؿا٤ 
ٚعنينيسّ اٱشٕ ٖنينيصا َنيني٬ظّ يٲْػنينيإ َٓنينيص اعُنينياضٙ ا٭ضض، باعتبنينياض إ   
اـطنينيا  ايتهًٝؿنينيٞ باٱغنيني٬ّ َنيني٬ظّ يٲْػنينيإ َنينئ غنينياع١ ٖبٛطنيني٘ ا٭ضض   

ع٢ً ْع١ُ ْؿذ  عع ٚدٌٚاعُاضٙ هلا، ٚاٱْتُا٤ يٲغ٬ّ عٓٛإ ايؿهط هلل 
ايطٚح ؾٝ٘ ٚايصٟ دا٤ َٔ غري ٚاغط١ ىسس، بٌ تؿهٌ غنيبشاْ٘ بنيايٓؿذ يف   

ْػإ َٔ ضٚس٘، ٚقبػ١ ضٚح اٱْػإ ٖٞ اـهٛع ٚاٱْكٝاز هلل تعنياىل  اٱ
 ايصٟ ٜتذ٢ً باٱغ٬ّ عكٝس٠ ٚزٜٓال َٚبسى.

ٜٚب  ٖصا ايكإْٛ يػ١ ايتدؿٝنيـ يف اٱَتجنياٍ يٮٚاَنيط اٱهلٝني١، ٚعنيسّ      
ٚدٛز ايتؿسٜس ٚىغبا  املٓع، َٚنيع ايكنيٍٛ يف عًنيِ ا٭قنيٍٛ بعنيسّ ثبنيٛت       

يكنيإْٛ ٜؿنيٌُ اٱغتكنيشا  ايكٗكنيطٟ     اٱغتكشا  ايكٗكطٟ، ؾإ ٖنيصا ا 
اؾٗيت اش إ ايسخٍٛ يف اٱغ٬ّ ٫ ٜتكٝس بػ١َ٬ ايػري٠ ٚعنيسّ اٱعتنيسا٤   
ع٢ً اٱغ٬ّ قبٌ زخٛي٘ ٫ٚ ٜ٪اخص اٱْػإ بػبب تعسٜ٘، ؾاٱغ٬ّ جيب  

 َا قبً٘.
ق٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘   ٚعٓسَا ىغًِ ٚسؿٞ قاتٌ محع٠ عِ ايٓيب قُس 

ٚمل ٜطز اغ٬َ٘، بٌ قبنيٌ اغني٬َ٘ ٚانتؿني٢ بنيإ     مل ٜكتل َٓ٘ ايٓيب ٚغًِ 
طًب َٓ٘ إ ٜػٝب ٚدٗ٘ عٓ٘، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ ٭١ُ٥ ٚقاز٠ املػًُ  بايهـ عٔ 
ايعسٚ سُٝٓا ٜعًٔ اٱغ٬ّ ٚعسّ اٱْتكاّ َٓ٘ ٭ٕ املٛنٛع اشا تػري ٜتبسٍ 
اؿهِ، ؾايتعاٌَ َعني٘ بعنيس اعني٬ٕ اٱغني٬ّ عًني٢ اغنياؽ ا٭خني٠ٛ ٚاحملبني١،         

 .(1) صأََِّّا اٌُّْئِِْنٌَُْ اِخٌَْجٌ طٓؿط٠، قاٍ تعاىل ٚيٝؼ ايعسا٠ٚ ٚاي
ٚيف ٖصا ايكإْٛ سذ١ عًني٢ ايٓنياؽ مجٝعنيال، ٚتٛنٝنيس يكٛاعنيس ايًطنيـ       
اٱهلٞ اينييت ؼهنيِ اٜنياّ اؿٝنيا٠ اينيسْٝا باعتبنياض إ اٱغني٬ّ ضمحني١ ٬َظَني١          
يًٛدٛز اٱْػاْٞ، ٚعًني١ يسميَٛني١ اؿٝنيا٠ عًني٢ ا٭ضض، ٖٚنيٌ حينيل ٭سنيس        

ٚط يسخٍٛ اٱغ٬ّ، اؾٛا  ٫، ٖٚصا َٔ اٱعذاظ يف ٚنع قٛاعس ٚؾط
عامل ايتؿطٜع ايػُاٟٚ، ؾكس دعٌ ايكطإٓ ٚايػني١ٓ بنيا  اٱغني٬ّ َؿتٛسنيال     
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يهٌ اْػإ، َٚٔ اٯٜات إ ايسخٍٛ ايٝ٘ غٌٗ ٚممهٔ يهٌ اْػإ، ٚيهٔ 
 اـطٚز َٓ٘ اَط َتعصض ٚممٓٛع ؾطعال ٚعك٬ل.

قني٢ً اهلل عًٝني٘   ايٓيب قُنيس  ٫ٚ تٓشكط اسهاّ ٖصا ايكإْٛ باٜاّ بعج١ 
، بنينيٌ ٖنينيٞ َتكنيني١ً ٚغنينيابك١ ٭ٜنينياّ ايبعجنيني١ َٚتنينيأخط٠ عًٝٗنينيا، ٭ٕ  ٚآينيني٘ ٚغنينيًِ

اٱغنيني٬ّ َنيني٬ظّ يًٛدنينيٛز اٱْػنينياْٞ َٚكنينياسب يٲْػنينيإ يف اينينيسْٝا، ٚينيني٘      
املٛنٛع١ٝ ّٜٛ ايكٝا١َ يف ايعؾاف اىل اؾ١ٓ اٚ ايػنيٛم اىل اؾشنيِٝ، ٖٚنيصٙ    

ٚينينيٝعًِ اٱْػنينيإ اْعنينيساّ  املٛننينيٛع١ٝ َنينئ اغنينيبا  اْتؿنينيا٤ ايكٝنينيس يف زخٛينيني٘   
 اؿادب بٝٓ٘ ٚب  طاع١ اهلل ٚاٱَتجاٍ ٭سهاَ٘.

ؾإ قًت: قس ٜأتٞ غًطإ اٚ دباض ٜهع ايكٝٛز ٚاؿٛادع زٕٚ زخٍٛ 
 اٱغ٬ّ ٚاؾٛا  َٔ ٚدٛٙ: 

 .عع ٚد٫ٌ ىسس ٜػتطٝع اؿًٝٛي١ ب  اٱْػإ ٚاـايل ا٭ٍٚ: 
ٖط بايتكٝني١ َنئ ايهؿنياض    دٛاظ اٱغ٬ّ َع نتُإ اٱميإ ٚايتظاايجاْٞ: 
 .(1) صاِالَّ أَْْ ذَرَّمٌُا ِِنْيُُْ ذُمَاجًقاٍ تعاىل ط
عسّ زٚاّ اٜاّ َجٌ ٖنيصا ايػنيًطإ ؾػنيطعإ َنيا ٜبتًني٢ بنيعٚاٍ       ايجايح: 

 ًَه٘ ٬ٖٚن٘.
َّاعِثَادُِ اٌَّنزَِّٓ   طغع١ ا٭ضض، ٚتعسز ايبًسإ، قاٍ تعاىلايطابع: 

 .صاَُ فَاعْثُذًُِْ آَِنٌُا اَِّْ أَسْظِِ ًَاعََِحٌ فَبَِّّ
إ هٗٛض ساي١ ؾاش٠ ْٚازض٠ يف بًس ككٛم، ٚٚقت قسٚز اـاَؼ: 

٫ ٜهط باسهاّ ايكٛاْ  ٚايكٛاعس، نُا إ ايظٗٛض ٫ ٜ٪ثط ع٢ً ايٓاؽ يف 
َعتكساتِٗ ٫ٚ ٜػتطٝع ايػًطإ اٚ غنيريٙ اٱغنيتشٛاش عًني٢ مجٝنيع اٚقنيات      

بنيس إ تهنيٕٛ عٓنيس    اٱْػإ َٚطًل َنيا ٜنيتًؿظ بني٘، َٚٓني٘ ايؿنيٗازتإ، بنيٌ ٫      
املهًـ َٓسٚس١ ٚغع١ يف ايٛقت ٜػتطٝع إ خيتًنيٞ ؾٝٗنيا َنيع ضبني٘ ٜٚٓادٝني٘      

 ٜٚ٪زٟ َا عًٝ٘ َٔ ايك٠٬ ٚايعبازات ا٭خط٣.
عع عسّ اَهإ سكٍٛ تٓاق  اٚ تعاسِ ب  َا ٜأَط ب٘ اهلل ايػازؽ: 

َٚا ٜأَط ب٘ غريٙ، ؾايػًب١ ٭َطٙ تعاىل زا٥ُال ٚاشا دنيا٤ ىَنيط ايعبنياز يف     ٚدٌ
ٍ اَط اهلل ٚطاعت٘ ؾٗٛ اَط سػٔ، اَا اشا دا٤ َعاضنال ؾٗٛ يػٛ ٚباطٌ طٛ
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ٚؾاقس يٮثط ٚايتأثري ا٫ ضدٛع٘ ع٢ً قاسب٘ باـعٟ يف ايٓؿأت ، ٫ٚ ٜكض 
 إ ٜهٕٛ قٝسال َ٪قتال اٚ ؾب٘ قٝس ع٢ً زخٍٛ اٱغ٬ّ ٚازا٤ ايعبازات.

 

 صفٍََْٓ ُّمْثًََ ِِنْوُقٛي٘ تعاىل ط
٢ ايؿعٌ املهاضع، ٚخيًك٘ يٲغتكباٍ، يصا )ئ( سطف ْؿٞ ٜسخٌ عً

 ؾإ عسّ ايكبٍٛ يف اٯ١ٜ حيتٌُ ٚدٖٛال: 
اضاز٠ عسّ ايكبٍٛ ّٜٛ ايكٝا١َ، عٓسَا تعطض ا٭عُاٍ ٜٚكنيـ  ا٭ٍٚ: 

 ايٓاؽ يًشػا .
املطاز اؿٝا٠ ايسْٝا َٚا ؾٝٗا َنئ ايتهنيايٝـ، ٚننيطٚض٠ ازا٤ ننيٌ     ايجاْٞ: 

 اْػإ َا جيب عًٝ٘ َٔ ايعبازات.
يف اٯٜني١ سنيصف ٚايتكنيسٜط: ٫ ٜكبنيٌ َٓني٘ عًُني٘ عًني٢ زٜنئ غنيري          : ايجايح

اٱغ٬ّ، ؾُا ٜأتٞ ب٘ َٔ ايعٌُ ٜهٕٛ باط٬ل َطزٚزال، غٛا٤ نإ ٚادبال اٚ 
 َٓسٚبال ٚؾل زٜٓ٘ املػاٜط يًتػًِٝ بايطبٛب١ٝ هلل تعاىل ٚاٱَتجاٍ ٭ٚاَطٙ.

ايهؿط ٚاؾشٛز َاْع َنئ قبنيٍٛ قكنيس ٚططٜكني١ ٚغني١ٓ ايهنياؾط،       ايطابع: 
 ايه ٣ ن١ًٝ ٖٚٞ عسّ قبٍٛ عٌُ َع ايهؿط.ٚ

 ا٫ط٬م يف عسّ ايكبٍٛ ؾٝؿٌُ اؿٝا٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠.اـاَؼ: 
ؾإ قًت: إ اٯ١ٜ دا٤ت بكٝػ١ املهاضع ٚاْٗا ٫ تؿٌُ َا َه٢ َٔ 
ا٫دٝاٍ ٚا٫عُاٍ مما ٜسٍ ع٢ً تعًل َٛنٛعٗا بعامل اٯخط٠ ٚاؿػنيا ،  

ي٬سكنيني١، ٚمل تنينيطز اعُنينياٍ ا٫دٝنينياٍ  اش ٫ ٜعكنينيٌ إ تنينيطز اعُنينياٍ ا٫دٝنينياٍ ا 
 ايػابك١.

قًت: ٫ تتعاضض يػ١ املهاضع ٚا٫غتكباٍ َع مشٍٛ اٯ١ٜ ملا تكسّ َٔ 
 ا٭ٜاّ َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭عُاٍ يٛدٛٙ:

 ف٤ٞ اٯ١ٜ بكٝػ١ ايؿطط ٚاملهاضع. ى٫ٚل:
ٜتعًل َٛنٛع عسّ ايكبٍٛ با٫عُاٍ، ؾشُٝٓا ٜكسض ايؿعنيٌ َنئ    ثاْٝال:

 ٘.ايهاؾط ئ ٜكبٌ َٓ
 ٚضزت اٯ١ٜ بكٝػ١ ا٫ْصاض ٚايٛعٝس. ثايجال:

اثبات ؾ٤ٞ يؿ٤ٞ ٫ ٜسٍ ع٢ً ْؿٝ٘ عٔ غريٙ، ؾاخباض اٯ١ٜ بعسّ  ضابعال:
قبٍٛ عٌُ ايصٟ خيتاض غري ا٫غني٬ّ بكنيٝػ١ املهنياضع ٫ ٜعنيين قبنيٍٛ عُنيٌ       
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ايهاؾط يف ا٭ظ١َٓ املتكس١َ، بٌ اؿهِ َتشس ٫ٚ تبنيأٜ ؾنيٝٗٔ ٚغنيٝأتٞ بعنيس     
اَِّْ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا ًََِاذٌُا ًَىُُْ وُفَّاسٌ فٍََْٓ ُّمْثًََ ِِنْٓ   طتعاىل بهع آٜات قٛي٘ 

 .(1)صأَدَذِىُِْ ًِِْمُ ادَسْضِ رَىَثًا ًٌٌََْ افْرَذٍَ تِوِ
املنينيطاز ايعكنينيا  ا٭خنينيطٟٚ، ٚقنينياٍ ايط غنينيٞ يف تؿػنينيري اٯٜنيني١  اـنينياَؼ: 

ًَىٌَُ فِنِ آخِنشَجِ   اىل طص بٌ ٜعاقب عًٝ٘ ٜٚسٍ عًٝ٘ قٛي٘ تعفٍََْٓ ُّمْثًََ ِِنْوُط
، ٚيهنينينئ ٚاٚ ايعطنينينيـ يف )ٖٚنينينيٛ يف (2)ص اٟ اهلنينينيايه ِِنننْٓ اٌْخَاعِنننشَِّٓ

اٯخط٠( تؿٝس املػاٜط٠ ٚايتعسز ب  َٛنٛع عسّ ايكبٍٛ َٚٛنٛع اـػنياض٠  
يف اٯخط٠، يصا دا٤ قٝنيس )يف اٯخنيط٠( ْعنيِ ميهنئ اعتبنياض عنيسّ ايكبنيٍٛ َنئ         

 ٛا .َكسَات ايعصا  ا٭خطٟٚ ٚاؿطَإ َٔ ايج
 يكس ىنست اٯ١ٜ ع٢ً سكٝك١ ته١ٜٝٓٛ َطنب١ َٔ قػُ : 

 قبٍٛ ايعٌُ َع ا٫غ٬ّ.ا٭ٍٚ: 
 عسّ قبٍٛ ايعٌُ َع غري ا٫غ٬ّ.ايجاْٞ: 

ٚمل ػعٌ ٚغا٥  ملعطؾ١ َٛاظٜٔ ايكبٍٛ ٚعسَ٘، بٌ شنطت قاعس٠ ن١ًٝ 
ٖٚٞ ايطز ٚاٱسباط ٚعسّ ايكبٍٛ َع طًب زٜٔ آخط غري اٱغ٬ّ ٚاختٝاض 

، نُا تب  تعًل عع ٚدٌ تتهُٔ ايتػًِٝ ٚاٱْكٝاز ايتاّ ٭ٚاَط اهلل ١ًَ ٫
ايكبنينيٍٛ ٚعسَنيني٘ باينينيسٜٔ ٚاملًنيني١ اينينييت ٜطًبٗنينيا ٚخيتاضٖنينيا اٱْػنينيإ، ٚإ ننينيإ   
اٱبتػا٤ اعِ َٔ اٱختٝاض ٚاٱغتكطاض عًني٢ شات ايؿعنيٌ، ٚتنيسعٛ اٯٜني١ يف     

ْبٝنيا٤،  َؿَٗٛٗا اىل اٱغ٬ّ، ٚتطغب ايٓنياؽ يف طاعني١ اهلل ٚايتكنيسٜل با٭   
 ٚعسّ ايتٛيٞ ٚاٱزباض عٔ ايٓب٠ٛ ٚاسهاَٗا.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ عنيطف ايٓؿنيٞ ٚاٱغنيتكباٍ )ينئ( ٚؾٝني٘ ز٫يني١ عًني٢ اضاز٠        
ايعَٔ املػتكبٌ، ٖٚنيصٙ ايس٫يني١ سذني١ يف اضاز٠ اٱغني٬ّ بعنيس ايٓبني٠ٛ مبعٓنياٙ        
اٱقط٬سٞ، ٚزع٠ٛ يٲْتُا٤ يٲغ٬ّ ٚايتكسٜل مبا دا٤ بني٘ اينيٓيب قُنيس    

آيني٘ ٚغنيًِ ٖٚنيٛ َنئ اٱعذنياظ يف اغنيتعُاٍ اؿنيطٚف َٚنيا         ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ
 ٜتؿطع عٓ٘ َٔ ايس٫٫ت ٚاؿذر ٚاملهاَ  ايعكا٥س١ٜ.

                                                 

 .91غٛض٠ آٍ عُطإ  (1) 
 .2/337فُع ايبٝإ  (2) 
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ٚقٌٝ: تػتعٌُ ايعط  )ئ( يٓؿٞ املظٓنيٕٛ اَنيا املؿنيهٛى ؾٝٓؿني٢ بنيني)٫(      
ٚيهٓ٘ ٫ ٜكًض إ ٜهٕٛ قاعس٠ ن١ًٝ ؾًصا دا٤ت اٯ١ٜ يسؾع ِٖٚ، ٚاخباض 

اْتُنيا٥ِٗ يػنيري اٱغني٬ّ غطنيأ هنيِٓٗ      ايصٜٔ ٜظٓنيٕٛ اٱْتؿنياع ا٭خنيطٟٚ َنئ     
قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘    ٚنطٚض٠ ايتساضى يف اؿٝا٠ ايسْٝا باتبنياع اينيٓيب قُنيس    

 ٚتكسٜك٘ ؾُٝا اْعٍ عًٝ٘ َٔ عٓس اهلل.ٚغًِ 
ص يف ٖنيصٙ اٯٜني١ َنئ ايكنيطإٓ زٕٚ     ًََِنْٓ َّثْرَن ِ  ٚنُا دنيا٤ قٛيني٘ تعنياىل ط   

ٜنيطز ا٫ يف ٖنيصٙ اٯٜني١ بًشنياه      ص ملفٍََْٓ ُّمْثَنًَ ِِنْنوُ  غريٖا، ؾإ قٛي٘ تعاىل ط
 ايهُري )اهلا٤( يف َٓ٘، ٚيف َٛنٛع عسّ ايكبٍٛ يف اٯ١ٜ ٚدٛٙ: 

عسّ قبٍٛ امل١ً ٚايسٜٔ اشا نإ غري اٱغ٬ّ، ٜٚسٍ عًٝ٘ اؾاض٠ ا٭ٍٚ: 
 ايؿعٌ املبين يًُذٍٗٛ ٚايتكسٜط: ؾًٔ ٜكبٌ غري اٱغ٬ّ.

 سب  ا٭عُاٍ ٚغٝابٗا ّٜٛ ايكٝا١َ.ايجاْٞ: 
َنينيا ٜطًبنيني٘ ٜٚبػٝنيني٘ ايهنينياؾط ٚاؾاسنينيس يف سٝاتنيني٘ َنينئ ا٭عُنينياٍ      ايجاينينيح: 

 ٚايػاٜات.
 ايٓٛاٜا ٚاملكاقس.ايطابع: 

 ايػعٞ يف سادات ايسْٝا ٚىٯخط٠.اـاَؼ: 
٫ٚ تعاضض ب  ٖصٙ ايٛدٛٙ، ؾهًٗا َٔ َكازٜل اٯ١ٜ ايهطمي١، ٖٚنيٛ  
َٔ با  ايتٛنٝس ٚايتػًٝظ ٚايتؿسٜس ع٢ً ايهاؾطٜٔ ٚاؾاسسٜٔ، َٚٔ يطؿ٘ 

ىل بايٓاؽ ناؾ١ تؿهً٘ باٱخباض بإ عسّ قبنيٍٛ ا٭عُنياٍ ؾنيطع ايهني٬ي١     تعا
ٚاختٝاض غري اٱغ٬ّ ٚاٱقطاض ع٢ً اؾشٛز ٚايتٛيٞ ٚاٱزباض، اَا ظَإ 

 عسّ ايكبٍٛ ؾٝشتٌُ ٚدٖٛال: 
اؿٝا٠ ايسْٝا، ؾنيريز ايعُنيٌ ٫ٚ ٜكبنيٌ َنئ قنياسب٘ ٖٚنيٛ بعنيس يف        ا٭ٍٚ: 

 اؿٝا٠ ايسْٝا مل ٜػازضٖا.
اٯخط٠ ٚعامل اؿػا ، ؾشُٝٓا ٜأتٞ نٌ اْػإ َٚع٘ عًُ٘ يف ايجاْٞ: 

ٜطز عٌُ غري املػًِ ٫ٚ ٜكبٌ َٓ٘ َع إ ؾٝ٘ ٚدٖٛال يف اـنيري ٚىؾنيطازال َنئ    
 اٱسػإ يٰخطٜٔ.

ايعٓٛإ اؾاَع ؾعسّ ايكبٍٛ ٫ ٜٓشكط باسس٣ ايٓؿأت ، بنيٌ  ايجايح: 
 ٜؿٌُ اؿٝا٠ ايسْٝا ٚى٫خط٠.
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بٍٛ غاع١ ايؿعٌ، ؾُا إ ٜكسض َٓ٘ ؾاْني٘  ٜهٕٛ ايطز ٚعسّ ايكايطابع: 
 ئ ٜكبٌ َٓ٘ ايؿعٌ ٚإ نإ يف ايكاؿات.

بًشاه تعًل ا٭َط بايسٜٔ ؾإ عسّ ايكبٍٛ ٜأتٞ ع٢ً ا٭عُاٍ اـاَؼ: 
 نًٗا، اشا نإ اٱْػإ ٜسٜٔ بػري اٱغ٬ّ.

٫ٚ تعاضض ب  ٖصٙ ايٛدٛٙ ٭ٕ عسّ ايكبٍٛ عاّ ٚٱقاي١ اٱط٬م، 
مل ٜبل اٱْػإ يف سري٠  عع ٚدٌاٱضاز٠ ايتؿطٜع١ٝ إ اهلل َٚٔ اٯٜات يف 

ٚؾنينيو ٚتنينيطزز، ؾذنينيا٤ت ٖنينيصٙ اٯٜنيني١ زعنيني٠ٛ قنينيطحي١ يٲغنيني٬ّ بكنينيٝػ١ اينينيصّ   
ٚايتكبٝض يػريٙ َٔ ا٭زٜإ اييت تتهُٔ ايؿطى باهلل ٚعسّ اٱْكٝاز ٭ٚاَطٙ 
َٚا دنيا٤ بني٘ ا٭ْبٝنيا٤ َنئ ايؿنيطا٥ع ايػنيُا١ٜٚ، ٚاٯٜني١ ٚعٝنيس ٚٚعنيس، ٚعٝنيس           

 ع٢ً مٛ َطنب َٔ ٚدٗ :  يًهاؾطٜٔ
 عسّ قبٍٛ غعِٝٗ ًَٚتِٗ.ا٭ٍٚ: 
 خػاضتِٗ يف اٯخط٠.ايجاْٞ: 

 ٚٚعس يًُػًُ  َٔ ٚدٛٙ: 
ايجٓنينيا٤ عًنينيِٝٗ ٱختٝنينياضِٖ اٱغنيني٬ّ، َٚنينيا ٜعٓٝنيني٘ ايجٓنينيا٤ يف عنينيامل  ا٭ٍٚ: 

 اؾعا٤، ْٚعٍٚ ايؿهٌ اٱهلٞ.
 قبٍٛ ا٭عُاٍ َع اٱغ٬ّ.ايجاْٞ: 

 يٲْكٝاز ٭ٚاَطٙ ٚايتػًِٝ ٱضازت٘. ايؿٛظ بطناٙ تعاىلايجايح: 
 ايٓذا٠ ٚايجٛا  يف اٯخط٠.ايطابع: 

ٚدا٤ت اٯ١ٜ باٱخباض عٔ عسّ قبٍٛ زٜٔ ٚاعُاٍ اؾاسس بايٓب٠ٛ ع٢ً 
مٛ ايتأبٝس ٚايسٚاّ، ؾُا زاّ ع٢ً ١ًَ ايهؿط ؾإ عًُ٘ َطزٚز، ٖٚصا ايطز 

    ُ ًني٘، بنيٌ   بػبب تٛيٝ٘ عٔ ايٓب٠ٛ، اٟ إ ا٭قنيٌ ينيٝؼ ضزٙ ٚعنيسّ قبنيٍٛ ع
تٛيٝ٘ ٚازباضٙ ؾعسّ ايكبٍٛ ْتٝذ١ يكسٚزٙ ٚاعطان٘ عٔ اٱغ٬ّ، ٖٚٛ اٍٚ 
ايٓتا٥ر ايهاض٠ بايؿدل اثط تٛيٝ٘، ؾ٬ ٜٓشكط غ٤ٛ عاقبني١ ايتنيٛيٞ بعنيامل    

 اٯخط٠ بٌ ٜبسى َٔ غاع١ طًب اٱْػإ ملٓٗر ٚططٜك١ غري اٱغ٬ّ.
 ل ًىى عدم المبىل

ّ َٓٗا َنيا تسضنني٘ اؿنيٛاؽ،    يًشٝا٠ ايسْٝا اْظ١ُ زقٝك١ ٚنٛاب  ٚىسها
َٚٓٗا َا تهٕٛ خؿ١ٝ عًني٢ ايٓنياؽ ٫ تنيسضى ا٫ بايعكنيٌ ٚايتنيسبط ٚايتبكنيط،       
ٚايكبٍٛ ٚعسَ٘ اَط َبين ع٢ً قٛاعس عكا٥س١ٜ ٚتهايٝـ َٚعاضف ٫ ٜكٌ 



                                                ص202ط                                             63زَعامل اٱميإ/ 

ايٝٗا اٱْػإ ا٫ بؿهً٘ تعاىل، ؾذا٤ت ٖصٙ اٯٜني١ عْٛنيال يًُػنيًُ  خاقني١     
٭عُنياٍ اٚ عسَني٘، َٚنيا ٖنيٛ     ٚيًٓاؽ عا١َ يٝعًُٛا ٚدنيٛز َٛننيٛع قبنيٍٛ ا   

تاثريٙ يف ايٓؿأت ، ٚحيطقٛا ع٢ً قبٍٛ اعُاهلِ ٜٚتذٓبٛا اؾشٛز ٚايتٛيٞ 
ٚاٱزباض، ؾٗصا ايكنيإْٛ سنيح يًٓنياؽ عًني٢ اٱيتؿنيات اىل َٛننيٛع ايكبنيٍٛ        
ٚعسَ٘، ٚإ ا٭ؾعاٍ ٫ تصٖب غس٣، ٫ٚ تًشنيظ بنيصاتٗا، بنيٌ ت٪خنيص َنيع      

ٓإ ع٢ً ؾكري، ٚنإ اسسُٖا اي١ٝٓ ٚايككس ٚاٱْتُا٤ ايسٜين، ؾًٛ تكسم اث
َػًُال ٚاٯخط ع٢ً زٜٔ آخط، ؾإ قبٍٛ ايعٌُ ٚعسَ٘ عػب اٱْتُا٤ اىل 

 اٱغ٬ّ ٚاٱقطاض بايطبٛب١ٝ ٚايتكسٜل با٭ْبٝا٤.
ينيصا ؾنينيإ اٯٜني١ تبكنينيط٠ ٚتؿكني٘ يف ايعكا٥نينيس ٚتأٖٝنيٌ ملعطؾنيني١ ايكنيشٝض َنينئ      

ننينيٝاع ايػنينيكِٝ، َٚٓاغنينيب١ ملٓنينيع ايتؿنينيطٜ  يف ا٭عُنينياٍ، ؾؿٝٗنينيا ؽٜٛنينيـ َنينئ      
 ا٭عُاٍ، ٖٚصا ايتدٜٛـ ٜسٍ ع٢ً ى١ُٖٝ َٚٛنٛع١ٝ ىَطٜٔ: 

 قبٍٛ ا٭عُاٍ.ايجاْٞ:   ايسٜٔ ٚامل١ً.ا٭ٍٚ: 
ٚقإْٛ عسّ ايكبٍٛ اَط ثابت ٚخام مبا خايـ اٱغ٬ّ، ٖٚٛ ٬َظّ 
ٱبتػا٤ غري اٱغ٬ّ زٜٓال، ٖٚصٙ امل٬ظ١َ َػتسمي١ ٚثابت١ َٓص ٖبٛط اٱْػإ 

ٖٚٞ َتك١ً َٚػتُط٠ اىل ّٜٛ ايكٝا١َ، يصا تػتشل  ا٭ضض ٚاىل َٜٛٓا ٖصا،
قؿ١ ايكإْٛ ٚيٝؼ َٔ تػٝري يف َهاَ  ٖصا ايكإْٛ، اٚ اغتجٓا٤ يكنيّٛ اٚ  
مجاع١، إ عسّ قبٍٛ اٱْتُا٤ ٚايعٌُ ططز يًػؿ١ً، ٚزع٠ٛ يًتسبط يف عامل 
اٱختٝنينياض، ٚننينيطٚض٠ اقنيني٬ح اينينيصات ٚاملبٓنيني٢ يف تعنينيٝ  اينينيسٜٔ مبنينيا ميٓنينيع َنينئ 

 ُاٍ، ٚنٝاع ايػعٞ ٚايهػب.خػاض٠ ا٭ع
ٚايٓػب١ ب  ايسٜٔ ٚايعٌُ ْػب١ ا٫قنيٌ ٚايؿنيطع، ؾاينيسٜٔ ٖنيٛ ا٫قنيٌ      
ٚايعٌُ ٖٛ ايؿطع، ٚدا٤ت اٯ١ٜ با٫خباض عٔ عسّ قبنيٍٛ ا٫قنيٌ ٚايؿنيطع    
َعال اشا نإ ايسٜٔ ٖٛ غري ا٫غ٬ّ، ٖٚٛ َٔ َهاَ  ايتهًٝـ يف اينيسْٝا،  

با٫خباض عٔ غد  اهلل تعاىل  ٚاغطاض اؾعا٤ يف اٯخط٠، ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ
 ع٢ً ايصٜٔ خيتاضٕٚ غري ا٫غ٬ّ زٜٓال.

٫ٚبس إ عسّ قبٍٛ امل١ً ٚايسٜٔ املػاٜط ي٬غ٬ّ ٜرتؾض عٓ٘ عسّ قبٍٛ 
ا٫عُاٍ اييت ٫ تطتهع اىل ا٫غ٬ّ، ٌٖٚ عسّ ايكبٍٛ َٔ اؾعا٤ ٚايعكا  

بل ىّ ٖٛ ىعنيِ، اؾنيٛا : اْني٘ ىعنيِ ٭ْني٘ قنيإْٛ ثابنيت ٚسهنيِ ٚتؿنيطٜع غنيا          
يًؿعٌ، ٚابتسى ايتبأٜ يف ايكبٍٛ ٚعسَ٘ َٔ ا٫ٚز آزّ ايكًبٝ ، قاٍ تعاىل 
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، يف زعني٠ٛ ينيبين آزّ   (1)صاِرْ لَشَّتَا لُشْتَأًَا فَرُمُثًَِّ ِِْٓ أَدَذِىَِّا ًٌََُْ ُّرَمَثَّنًْ ِِنْٓ آخَنشِ   ط
ي٬يتؿات اىل َٛنٛع ايكبٍٛ ٚاؿطم عًٝ٘ عٓس ايؿطٚع بايعٌُ، ٚادتٓا  

اىل ضز ايعٌُ، ؾُٔ ىقػ٢ ا٭َٛض ع٢ً ا٫ْػإ إ ٜطز عًُ٘ َع َا ٜ٪زٟ 
دٗسٙ ٚبصي٘، ٚيهٔ ٖصا ايطز ٫ حيكٌ ا٫ بػبب  غني٤ٛ اختٝنياضٙ ٚاضازتني٘    

 ٫ٕ ا٫َتٓاع با٫ختٝاض ٫ ٜٓايف ا٫ختٝاض.
ٚقإْٛ عسّ ايكبٍٛ بنيا  ؿنيح ايٓنياؽ يًتٛدني٘ اىل َنيا ٜنيتِ َعني٘ قبنيٍٛ         

١ ٚايهؿنيط، ؾًنيصا تنيط٣ اٯٜني١ ىعني٬ٙ      اعُاهلِ، ٚؾٝ٘ ظدط عٔ اختٝاض ايهني٬ي 
شنطت ا٫َطٜٔ َعنيال َنيع ايتٓنياق  بُٝٓٗنيا، ؾنيصنطت ايكبنيٍٛ ٚعسَني٘، يهنيٞ         
ٜهٕٛ ايتشصٜط َٔ عسّ ايكبٍٛ بابال ي٬ميإ ٚقبٍٛ ا٫عُاٍ اييت تنيأتٞ َعني٘   

 َٚتؿطع١ عٓ٘.
 ل ًىى المبىل

اٱغ٬ّ ايسٜٔ ايٛادب، ٚيٝؼ َٔ زٜٔ غريٙ  عع ٚدٌيكس دعٌ اهلل 
ا٭ْبٝنيا٤ ٚاْنيعٍ ايهتنيب ايػنيُا١ٜٚ      عع ٚدٌ٭عُاٍ، ٚبعح اهلل تكبٌ َع٘ ا

 ٚنًٗا تسعٛ اىل اٱغ٬ّ ٚؼصض َٔ اختٝاض غريٙ.
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتب  إ اختٝاض اٱغ٬ّ َطًٛ  بصات٘، ٖٚٛ ٚغ١ًٝ 
يكبٍٛ ا٭عُاٍ، ؾُجًُا تٛدس ٬َظ١َ ب  اختٝاض زٜٔ َػاٜط يٲغ٬ّ ٚعسّ 

ٕ ٖٓنينياى ٬َظَنيني١ ثابتنيني١ بنيني  اٱغنيني٬ّ ٚقبنينيٍٛ قبنينيٍٛ ا٭عُنينياٍ َنينيع ايهؿنينيط، ؾنينيا
ا٭عُاٍ، ٖٚصٙ امل٬ظ١َ عٓٛإ ؾطف ٚؾدط يًُػًِ، ٖٚٞ بؿاض٠ َكاسب١ 
ي٘ يف َٜٛ٘ ٚيًٝت٘ ٚتهٕٛ غببال ٱقساَ٘ ع٢ً ؾعٌ اـريات ٚاتٝإ ايكاؿات 

 يطغٛر َهاَ  قإْٛ ايكبٍٛ يف ايٛدٛز ايصٖين.
كنيطإٓ يٮسهنياّ ٚزيٝنيٌ    ٖٚصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً تهنئُ اي 

قني٢ً اهلل  ع٢ً اْ٘ تبٝإ يهٌ ؾ٤ٞ، ٖٚٞ َٔ َٓاؾع ايتكسٜل بايٓيب قُس 
ٚاٱقطاض بٓبٛت٘ نُنيا دنيا٤ قبنيٌ ثني٬خ آٜنيات، ٚاخبنياض بنيإ        عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ايتٛيٞ عٔ ْبٛت٘ ٜؿٛت ع٢ً اٱْػإ ساد١ نطٚض١ٜ ي٘ يف سٝات٘ ٚآخطتني٘،  
 ٚ ايكبنينيٍٛ ٫ ٜنينيأتٞ ا٫ ٖٚنينيٞ اسنينيطاظ قبنينيٍٛ ىعُاينيني٘، ٚعنينيسّ ضزٖنينيا ٚسبطٗنينيا، 

باٱغنيني٬ّ، ٚقنينيس تكنينيسّ قنينيإْٛ اْتؿنينيا٤ ايكٝنينيس ٚعنينيسّ ٚدنينيٛز ؾنينيطط ينينيسخٍٛ     
                                                 

 .27غٛض٠ املا٥س٠  (1) 
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 اٱغ٬ّ.
ٚيٝؼ َٔ اسس ٜػتطٝع إ ٜكٗط اٱْػإ ٚحيٍٛ زٕٚ زخٛي٘ اٱغني٬ّ  
ٚميٓع٘ َٔ ايٓطل بايؿٗازت ، َٚٔ َٓاؾع ايتًؿظ بُٗا اْتكنياٍ اٱْػنيإ َنئ    

كبنيٍٛ، ٜٚكنيبض َط٦ُٓنيال    َكازٜل قإْٛ عسّ ايكبٍٛ اىل َكنيازٜل قنيإْٛ اي  
٭عُاينيني٘ ٫ٚ خيؿنيني٢ عًٝٗنينيا َنينئ ايهنينيٝاع، ٜٚٓنينيسّ عًنيني٢ َنينيا ننينيٝع َنينئ سٝاتنيني٘  

 ٚاعُاي٘ ؾُٝا ؾات٘ يف غايـ اٱٜاّ ٚقبٌ اٱْتكاٍ اىل اٱغ٬ّ.
ٚايكبٍٛ بؿاض٠ عاد١ً ملٔ ٜٓكاز ٭َط اهلل تعاىل، ٜٚ٪َٔ بايٓب٠ٛ، ٖٚنيٞ  

اؿٝنينيا٠ اينينيسْٝا  َنينئ اعظنينيِ ايبؿنينياضات يف تنينيأضٜذ اٱْػنينيا١ْٝ، ؾنينيرت٣ ايٓنينياؽ يف  
ٜكنيسَٕٛ عًني٢ ايبٓنيا٤ ٚايهػنيب ٚايؿنيطٚع بعُنيٌ ٜبتػنيٕٛ َنئ ٚضا٥ني٘ اينيطبض           
ٚايهػب، ٚيٛ عًِ اٱْػإ إ بٓا٤ٙ ٜٓٗسّ قبٌ اعاَ٘ ٚاْ٘ ٫ ٜٓتؿع َٓ٘ ملنيا  
ىقسّ ع٢ً ايبٓا٤، ٚيٛ عًِ اْ٘ ٫ جيين َٔ ايعضاع١ ؾ٦ٝال ٫ ٜكسّ ع٢ً سطاث١ 

ْني٘ ٫ ٜطٜنيس إ خيػنيط دٗنيسٙ     ا٭ضض ٚبصض اؿب ٚغكٞ ٚتعاٖس اينيعضع، ٭ 
 ٜٚهٝع َاي٘ َٔ زٕٚ ؾا٥س٠.

ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتد  ايٓاؽ مجٝعال بإ قبنيٍٛ ا٭عُنياٍ ٚايٓؿنيع َنئ     
ايبٓا٤ ٚايعضع ٫ ٜهٕٛ ا٫ باٱغني٬ّ، ؾاينيسْٝا َعضعني١ اٯخنيط٠، ؾُنئ ٜعُنيٌ       
ٜٚبين ٜٚعضع ٖٚٛ طايب كتاض مل١ً ىخط٣ غري اٱغ٬ّ ؾاٯ١ٜ ؽ ٙ غطا  

ى ظضع٘، َٚٔ ٜبين ٜٚعٌُ َع اٱغ٬ّ ب١ٝٓ قكس ايكطب١ هلل تعاىل بٓا٥٘ ٬ٖٚ
ؾايعٌُ ايكاحل ٬ٜظَ٘ ٜٚهٕٛ ٚاق١ٝ ي٘ يف ايسْٝا ٚاٯخنيط٠، ٜٚبعنيح قنيإْٛ    
ايكبٍٛ ايؿٛم يف ايٓؿنيٛؽ يًهػنيب ٚايعُنيٌ ايكنياحل، ٚايػنيه١ٓٝ يف ْؿنيؼ       

 املػًِ ؿػٔ اختٝاضٙ.
ًٕٛ ايكاؿات، قاٍ ٚقس َسح اهلل املػًُ  ايصٜٔ ٜتٛبٕٛ اىل اهلل ٜٚعُ

ٍُنٌا       تعاىل ط ِّ َِنا َع  َٓ ُْ َأْدَغن ًُ َعنْنُي ََٔرَمثَّن  َٓ ٌَّنِزّ ٌَِ نَه ا ًْ ، ٚايٓػنيب١ بني  قنيإْٛ    (1)صُأ
ايكبٍٛ ٚعسّ ايكبٍٛ ايتٓايف يف ايػبب ٚاملػبب، ٚيهٔ اؿاٍ ٚايطتب١ بُٝٓٗا 

 ع٢ً ٚدٛٙ:
 ن٬ُٖا بعطض ٚاسس. ا٭ٍٚ:
 ٍ ٜاتٞ عطنال طاض٥ال.ا٫قٌ قبٍٛ ا٫عُاٍ، ٚعسّ ايكبٛ ايجاْٞ:

                                                 

 .16غٛض٠ ا٫سكاف  (1) 
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ا٫قٌ ٖنيٛ عنيسّ ايكبنيٍٛ، ٫ٚ ٜهنيٕٛ قبنيٍٛ ا٫عُنياٍ ا٫ بعنيس         ايجايح:
 ايك٬ح ٚايتك٣ٛ ٚقكس ايكطب١.

 ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ َٔ ٚدٛٙ:
 اعتباض ا٫غ٬ّ يف َٛاظٜٔ ا٫عُاٍ. ا٭ٍٚ:
 ا٫غ٬ّ ٖٛ زٜٔ ايؿطط٠ ٚايكبٍٛ ٥٬َِٚ يًؿطط٠ ا٫ْػا١ْٝ. ايجاْٞ:

ٌ ا٫ْػنيإ يًٗساٜني١ اىل اغنيبا  ايكبنيٍٛ ٚاختٝنياض َنيا       ٜكٛز ايعك ايجايح:
 ٜٛاؾل ا٫َتجاٍ، ٜٚٓؿط َٔ ايكبٝض ايصٟ ٫ ٜهٕٛ َكب٫ٛل.

ٚقإْٛ ايكبٍٛ عاّ ٜتػؿني٢ اؿٝنيا٠ اينيسْٝا ٚاٯخنيط٠ ٜٚؿنيٌُ ايٛادبنيات       
نايك٠٬ ٚايكّٛ، ٚايٛادب ايعطننيٞ بايٓنيصض، ٚاملػنيتشبات نايكنيسقات     

٫خنينيط٣ اينينييت ٜنيني٪ت٢ بٗنينيا بككنينيس املٓسٚبنيني١، نُنينيا ٜؿنينيٌُ اينينيسعا٤ ٚايطاعنينيات ا
ايكطب١، ٚيف قإْٛ ايكبٍٛ سح ع٢ً ايطاعات ٚتطغٝب بايكاؿات ٚغه١ٓٝ 

 يًٓؿٛؽ ٚبؿاض٠ ايجٛا  ايعظِٝ يف اٯخط٠.
 

 صًَىٌَُ فِِ آخِشَجِ ِِْٓ اٌْخَاعِشَِّٓقٛي٘ تعاىل ط
 خاع١ اٯ١ٜ قاعس٠ ن١ًٝ ؾٝٗا ٚدٛٙ: 

ايٓؿٛض، ٚٚقٛف ايٓاؽ ست١ُٝ عامل اٯخط٠، ٚسكٍٛ ايبعح ٚا٭ٍٚ: 
 .عع ٚدٌيًشػا  ب  ٜسٟ اهلل 

 ٚدٛز ضبض ٚخػاض٠ يف عامل اٯخط٠.ايجاْٞ: 
بٝإ اغبا  ٚع١ً اـػاض٠ ٚاييت تسٍ يف َؿَٗٛٗا ع٢ً اَهإ ايجايح: 

ايػنينيعٞ ٱدتٓابٗنينيا، ٫ٚبنينيس َنينئ ٚقنينيٛع اٱدتٓنينيا  ٚاٱسنينيرتاظ َنينئ اـػنينياض٠   
ؾاؿٝا٠ ايسْٝا زاض عٌُ ب٬ ا٭خط١ٜٚ يف ايسْٝا، ٖٚصا غط َٔ اغطاض اـًل، 

سػا ، ٚاٯخط٠ زاض سػا  ب٬ عٌُ، ٚيهٔ اؿػا  ا٭خطٟٚ َتعًنيل  
َٛنٛعال ٚسهُال بعامل ايسْٝا، ٚتصنط اٯ١ٜ بٛنٛح دًٞ غبب اـػاض٠ يف 
اٯخط٠، َٚٔ املهاَ  ايكسغ١ٝ إ اٯٜني١ َٚنيع قًني١ نًُاتٗنيا تنيصنط ايػنيبب       

 ٚاملػبب.
 ث١: ػُع اٯ١ٜ ب  عٛامل ث٬ايطابع: 
 عامل ايسْٝا َٚا ؾٝٗا َٔ ايعٌُ ٚايكسض٠ ع٢ً اٱختٝاض.ا٭ٍٚ: 
 عامل اؿػا  َٚٛاظٜٔ ا٭عُاٍ.ايجاْٞ: 
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ـِ اٯٜني١     ايجايح:  عامل اؾعا٤ َٚا ؾٝ٘ َٔ ايجنيٛا  ٚايعكنيا ، ٚمل تهتني
بصنط ايعٛامل بٌ بٝٓت َٓاظٍ ايٓاؽ ؾٝٗا ملٓع ايًبؼ ٚزؾنيع اؾٗايني١ ٚطنيطز    

 ايػؿ١ً.
عٔ عسّ قبٍٛ ايعٌُ َٔ اؾاسس بػبب اختٝاضٙ غري  ٚبعس اخباض اٯ١ٜ

اٱغ٬ّ، ىخ ت عٔ خػاضت٘ يف اٯخط٠، ؾُا ٖٞ ايٓػب١ ب  عسّ ايكبنيٍٛ  
 ٚاـػاض٠ يف اٯخط٠، ؾٝ٘ ٚدٛٙ: 

 ايتػاٟٚ، ؾعسّ ايكبٍٛ ٖٛ ْؿػ٘ اـػاض٠.ا٭ٍٚ: 
ْػب١ ايع١ً ٚاملعًٍٛ، ؾايطز ٚعسّ ايكبٍٛ ع١ً ٚغنيبب ؿكنيٍٛ   ايجاْٞ: 

 يف اٯخط٠. اـػاض٠
 عسّ ايكبٍٛ ىَط َٓؿكٌ َٚػتكٌ عٔ اـػاض٠ ا٭خط١ٜٚ.ايجايح: 
عنيسّ ايكبنيٍٛ دنيع٤ عًني١ يًدػنياض٠، ٫ٚبنيس َنئ ٚدنيٛز ىغنيبا           ايطابع: 

 اخط٣ باٱناؾ١ ايٝ٘ يتكع اـػاض٠.
عسّ ايكبٍٛ ىَط َطنب، ؾٗٛ غبب يًدػاض٠ ا٭خط١ٜٚ، نُا اـاَؼ: 

 اْ٘ بصات٘ خػاض٠ يف اٯخط٠.
ٔ عنيسّ ايكبنيٍٛ ٚاـػنياض٠ يف اٯخنيط٠ َعًنيٍٛ ْٚتٝذني١       ننيٌ َني  ايػازؽ: 

 يطًب غري اٱغ٬ّ زٜٓال.
ٚايكشٝض ٖٛ ايػازؽ، ؾشُٝٓا خيتاض اٱْػإ غري اٱغ٬ّ عكٝس٠ ١ًَٚ 
ؾاْ٘ ٜٛاد٘ ضز ايعٌُ ٚاـػاض٠ يف اٯخط٠، ٖٚصا ٫ ميٓع َٔ قنيش١ ٚدنيٛٙ   

٤ٛ ىخط٣، نايٛدني٘ ايجنياْٞ ٚايطابنيع ٚاـنياَؼ اعني٬ٙ، يكنيبض اٱختٝنياض ٚغني        
 ايؿعٌ ٚاٱعطاض عٔ ايٓب٠ٛ بعس ايعٗس ٚاٱقطاض بٗا.

ٌٖٚ تٓشكط ع١ً اـػاض٠ يف اٯخط٠ بابتػا٤ غري اٱغ٬ّ زٜٓنيال اّ ٖنيٞ   
اعِ اؾٛا  ٖنيٛ ايجنياْٞ يتعًنيل اؿػنيا  ظُٝنيع ىعُنياٍ اٱْػنيإ يف اؿٝنيا٠         
ايسْٝا، ٚيهٔ اختٝاض ١ًَ غري اٱغ٬ّ ٖٛ ا٭قٌ ٚايػبب ا٭ّ يف اـػاض٠ 

 .ا٭خط١ٜٚ
 علن املٌ سبت

ٚضز يؿنينينيظ اـاغنينينيطٜٔ يف ايكنينينيطإٓ اضبنينينيع عؿنينينيط٠ َنينينيط٠ بكنينينيٝػ١ ايطؾنينينيع      
)اـاغطٕٚ( ٚبكٝػ١ ايٓكب ٚاؾط )اـاغطٜٔ( ًإ عؿط٠ َط٠، ٖٚٛ عسز 
نجري ٜسٍ ع٢ً يػ١ اٱْصاض ٚايٛعٝس يف ايكنيطإٓ، ٖٚنيصٙ ايًػني١ ضمحني١ ٚضىؾني١      



                                                63زَعامل اٱميإ/                                               ص207ط 

اغنيتجُاض   بايٓاؽ مجٝعال ملا تتهُٓ٘ َٔ َعاْٞ ايتٓبٝني٘ ٚايتشنيصٜط، ٚننيطٚض٠   
 اؿٝا٠ ايسْٝا بعٌُ ايكاؿات ٚايٓذا٠ َٔ اـػاض٠ ا٭خط١ٜٚ.

َٚٔ اٯٜات اْ٘ مل ٜطز يؿظ )اـاغط( بكنيٝػ١ املؿنيطز، بنيٌ دنيا٤ زا٥ُنيال      
بكنينينيٝػ١ اؾُنينينيع يًتٓبٝنينيني٘ عًنينيني٢ تعنينينيسز ىغنينينيبا  اـػنينينياض٠ ٚنجنينينيط٠ اـاغنينينيطٜٔ 
ٚادتُاعِٗ يف َٛطٔ ٚاسس ٖٚٛ ايٓاض عكٛب١، ٖٚصا اٱدتُاع شات٘ خػاض٠ 

١ٗ َٛننيع٘ َٚنيا ؾٝني٘ َنئ ايعنيصا  ايؿنيسٜس، ٚاٱقنيرتإ اينيسا٥ِ بأٖنيٌ          َٔ د
ايصْٛ  ٚاملعاقٞ، ٚىٍٚ ؾدل َٔ د١ٗ بسى اـًل ٚقؿ٘ ايكطإٓ باْ٘ َٔ 

 ّ فَفٌََّعَنندْ ٌَننوُ َٔفْغُننوُ لَرْننًَ أَخِْننوِ فَمَرٍََننوُ فَؤَصْننثَخَ ِِننْٓ    طاـاغنينيطٜٔ ٖنينيٛ قابٝنينيٌ ابنينئ آز
 إ قبض ايؿعٌ.ٚاقرتٕ ٖصا ايٛقـ ببٝ  (1) صاٌْخَاعِشَِّٓ 

ٖٓاى ٚدٛٙ يف املكاض١ْ ب   عًٝ٘ ايػ٬ّٚبًشاه بس٤ خًل ا٫ْػإ بآزّ 
 ايطبض ٚاـػاض٠:

 َٔ ايؿا٥عٜٔ. عًٝ٘ ايػ٬ّتكسّ ايؿٛظ ظَاْال ٭ٕ آزّ  ا٭ٍٚ:
 آزّ ْيب ؾايؿٛظ ٬َظّ يًٓب٠ٛ، ًٜٚشل با٭ْبٝا٤ ىتباعِٗ. ايجاْٞ:

ايؿنيٛظ ٚاينيطبض َؿتنيٛح    َع سكٍٛ اـػاض٠ يؿطز َا ؾنيإ بنيا     ايجايح:
يًٓاؽ ٖٚٛ ٬َظّ يًؿطا٥ع ٚؾنيطع َٓٗنيا، بنيٌ إ اط٬قنيات ايتٛبني١ عٓنيع َنئ        

 سطَإ اـاغط ْؿػ٘ َٔ ايتساضى.
ٚقس شنطت اٯٜات اغبا  اـػاض٠ ٚيهٓٗا تطدع اىل اَط ٚاسنيس ٖٚنيٛ   

 .(2)صدَثِفَدْ أَعَّْاٌُيُُْ فَؤَصْثَذٌُا خَاعِشَِّٓايهؿط ٚاؾشٛز ٚايؿطى ط
ٜعنيين ضزٙ ٚعنيسّ قبٛيني٘، يٝكنيري اؿنيب  خػنياض٠ َٚكسَني١         ؾشب  ايعٌُ

يًدػاض٠ يف اٯخط٠، نُا دا٤ت اـػاض٠ ْتٝذ١ ايتهصٜب بآٜات اهلل، قنياٍ  
 .(3)صاٌَّزَِّٓ وَزَّتٌُا شََُْْثًا وَأٌُا ىُُْ اٌْخَاعِشَِّٓ تعاىل ط

يصا دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ باؿح ع٢ً زخٍٛ اٱغ٬ّ ملا ؾٝ٘ َٔ اٱْكٝاز هلل 
اٱَتجاٍ ٭ٚاَطٙ، ٚايتكسٜل باْبٝا٥٘ ٚايٛؾنيا٤ بنيايعٗٛز اينييت قطعٗنيا     تعاىل ٚ

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اٱْػإ ع٢ً ْؿػ٘ اظا٤ ايٓب٠ٛ ْٚكط٠ ايٓيب قُس 
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 عٓس بعجت٘.
ٚتب  اٯ١ٜ َٛنٛع اـػاض٠ يف اٯخط٠ ٚعسّ امكاضٙ بؿكسإ ٚسنيب   

َّٓ خَغِنشًُا أَْٔفُغَنيُُْ ًَأَىٍِْنْيُِْ َّنٌََْ     لًُْ اَِّْ اٌْخَاعِشَِّٓ اٌَّنزِ ا٭عُاٍ، قاٍ تعاىل ط
، ٚخػنينياض٠ اينينيٓؿؼ بعنينيسّ قبنينيٍٛ ايعُنينيٌ، ٚاؿطَنينيإ َنينئ ايجنينيٛا   (1)صاٌْمَِْاَِننحِ

ٚايٓعنينيِٝ اينينيسا٥ِ، ٚخػنينياض٠ ا٭ٖنينيٌ تعطٜهنينيِٗ ينينيٮش٣ ٚايعنينيصا  بػنينيبب َنينيا  
انتػبٛا ٚٚضثٛا َنئ َهنياَ  ايهؿنيط ٚاؾشنيٛز، َٚنئ خػنياضت٘ هلنيِ عنيسّ         

ٱدتُاعِٗ َع٘ يف ايٓاض إ ناْٛا نؿاضال اٚ يعسّ  اْتؿاع٘ َٔ اعُاهلِ، غٛا٤
 تطؾض ايجٛا  عًٝ٘ َٔ عًُِٗ اشا ناْٛا َٔ ايكاؿ .

 ل ًىى اخلس رة
ٜعتنيني  اينينيطبض ٚاـػنينياض٠ َنينئ ا٭َنينيٛض اينينييت تكنينياسب اٱْػنينيإ يف سٝاتنيني٘ 
اي١َٝٛٝ ٚاٱدتُاع١ٝ، نُا ت٬ظَ٘ َعا٬َت ايبٝع ٚايؿطا٤ ٚايهػب يكها٤ 

اض ايهُإ يف املػتكبٌ، ٖٚٓاى ضبنيض ٚخػنياض٠ انني     اؿٛا٥ر اٯ١ْٝ ٚاغط
ٜطتبطإ بعامل ايػٝب ٚايؿٗاز٠ ٜهٕٛ ايؿعٌ ؾٝٗا ضٚسٝال َٚازٜال، اَا ا٭ثنيط  
ؾٝشٌُ قؿ١ اـًٛز ٚايسٚاّ بططؾٝ٘، َٚٔ اٯٜات يف املكاّ إ اـػاض٠ يف 
املعا٬َت ٚاملهاغب ميهٔ تساضنٗا ٚتعٜٛ  َا ؾات َٔ ا٭َٛاٍ، ٚقس جيس 

ٕ يف قٓت٘ َٔ ٜػاعسٙ ٚخيؿـ عٓ٘ خػاضت٘ اٚ ٜػك  عٓ٘ زٜٓني٘، اَنيا   اٱْػا
 يف اٯخط٠ ؾتتكـ اـػاض٠ ؾٝٗا باَٛض: 

٫ تٓاٍ ايؿؿاع١ ٚقٛ ايصْٛ  اـاغطٜٔ ايصٜٔ اختاضٚا ايهؿنيط  ا٭ٍٚ: 
 ٚايه٬ي١.

 زٚاّ بكا٤ اؿػط٠ ٚايٓسا١َ.ايجاْٞ: 
ٌ ٖنيٞ اثنيط   عسّ تعًل اـػنياض٠ عًني٢ ؾعنيٌ يف اينيساض اٯخنيط٠ بني      ايجايح: 

 اخطٟٚ يعٌُ سكٌ يف ايسْٝا.
اغتسا١َ اـػاض٠، ٚعسّ اَهإ اينيتدًل َٓٗنيا، ؾني٬ عُنيٌ يف     ايطابع: 

 اٯخط٠ ٜٓذٞ اٱْػإ َٔ ايعصا  ايصٟ ٜأتٞ عكٛب١ ٚدعا٤.
ٜسضى ايهنياؾط س٦ٓٝنيص اْني٘ اختنياض اـػنياض٠ ٚا٭ش٣ َنيع هٗنيٛض        اـاَؼ: 

صٙ اٯٜني١ هلساٜتني٘   ايس٥٫ٌ ع٢ً إ ايؿٛظ ٚايطبض خ٬ف َا ؾعً٘، ؾذا٤ت ٖ
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 يططٜل ايكٛا  ٚا٭َٔ َٔ ايعصا .
عسّ تعًل اـػاض٠ بايصات، ؾؿٞ ايسْٝا تعٛز اـػاض٠ عًني٢  ايػازؽ: 

ايؿدل ْؿػ٘، اَا يف اٯخط٠ ؾاْٗا تؿٌُ ا٭ٌٖ ٚا٭تباع يصا جيطٟ تبازٍ 
 سَتَّنَا ىَئُالَمِايصّ ب  اٌٖ ايٓاض، ٚيف ايتٓعٌٜ سها١ٜ عٔ ا٭تباع َٔ اٌٖ ايٓاض ط

 .(1)صأَظٌٍََُّٔا فَآذِيُِْ عَزَاتًا ظَِْفًَا ِِْٓ اٌنَّاسِ
ؽتل اـػاض٠ يف املعا٬َت ٚايهػب يف ايسْٝا باملاٍ ٚا٭٬َى ايػابع: 

ٚنػنينياز ايتذنينياضات، اَنينيا يف اٯخنينيط٠ ؾاْٗنينيا تعنينيين اـًنينيٛز يف ايٓنينياض، ٬َٚقنينيا٠  
ايعنينيصا  ايؿنينيسٜس، ينينيصا ؾًنينيٝؼ َنينئ خػنينياض٠ ىننيني  ٚانجنينيط ٖنيني٫ٛل َنينئ خػنينياض٠  

قٛاعس قإْٛ اـػاض٠ ثابت١ ٫ تكبٌ ايتػٝري ٚايتبسٌٜ، امنا املطًٛ  ط٠، ٚاٯخ
 َٔ قاسب اٱختٝاض اـاط٧ إ ٜبسٍ اختٝاضٙ ٚجيتٓب اـػاض٠ ٚاسهاَٗا.

ٌٖٚ ٜؿٌُ قإْٛ اـػاض٠ عامل ايني ظر اّ اْني٘ خنيام بٝنيّٛ ايكٝاَني١،      
، ؾشاملا اؾٛا  ٖٛ ا٭ٍٚ باعتباض إ اي ظر َٔ عامل اٯخط٠ مبعٓاٙ ا٭عِ

ٜسخٌ غري املػًِ ايك  ؾاْ٘ ٜٓسّ ع٢ً اختٝاضٙ ايه٬ي١ ٚايهؿط ٚتطن٘ يه١ًُ 
 ايتٛسٝس.

ٖٚصا ايكإْٛ َسضغ١ عكا٥سٜني١ ٚاخ٬قٝني١ يتٗنيصٜب ا٭عُنياٍ ٚاقني٬ح      
ايٓؿٛؽ، ٚعٕٛ يًتػًب ع٢ً اينيٓؿؼ ايؿني١ٜٛٗ ٚايػهنيب١ٝ َٚنئ اٯٜنيات إ      

عٓس ايٓاؽ، ٖٚصٙ  َعطٚؾال عع ٚدٌاسهاّ ٚقٛاعس اـػاض٠ ىَط دعً٘ اهلل 
اٯٜنيني١ َنينئ اغنينيبا  املعطؾنيني١ ٚايبٝنينيإ ٖٚنينيٞ سذنيني١ عًنينيِٝٗ، ٚزعنيني٠ٛ يًتنينيٛيٞ       

 ٚاٱعطاض عٔ املًٌ ا٭خط٣ غري اٱغ٬ّ.
 ٚدا٤ت اٯ١ٜ بأَٛض: 

ٚضٚز يؿظ اـاغطٜٔ بكٝػ١ اؾُع ٱؾاز٠ ايهجنيط٠ يف اقنيشا    ا٭ٍٚ: 
 ال: دِٗٓ ٚاٌٖ اـػاض٠ ٚايه٬ي١، ٖٚصٙ ايهجط٠ ؼتٌُ يف تأثريٖا ٚدٖٛ

اْػٝام اٱْػإ َع ايهجط٠ ٚإ ناْت ع٢ً ن٬ي١ ٚاٱنتؿا٤ بٗا ا٭ٍٚ: 
عٔ ايتسبط ٚايتبكط باعتباض إ ايهجط٠ ٚايؿٗط٠ ؾاٖس ع٢ً قش١ ايؿعٌ، اٚ 

 ٫ ىقٌ ابتعازٙ عٔ اـطأ.
اؿٝط١ ٚاؿصض َٔ اٱْسؾاع ٚضا٤ ايهجط٠ ٱستُاٍ اْٗا ادتُعت ايجاْٞ: 
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 ايسْٝا.ع٢ً اتباع ايٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚسب 
 ازضاى ايعكٌ يكبض ايؿعٌ ايصٟ ادتُعت عًٝ٘ تًو ايهجط٠.ايجايح: 
ٚدٛز نجط٠ ىخط٣ تًتكٞ باٱٖتسا٤ يٲغ٬ّ، َٚع ايتعاضض يف ايطابع: 

ايهجنينيط٠ يف ايطنينيطؾ  ٜطدنينيع اىل َطدشنينيات اخنينيط٣، ٚاينينيطادض ٖنينيٛ اٱْتُنينيا٤  
ٝنينيس يٲغنيني٬ّ ٚاٱَتجنينياٍ ٭َنينيط اهلل تعنينياىل ٚايٛؾنينيا٤ بنينيايعٗٛز ٚاٱقنينيطاض بايتٛس 

 ٚايٓب٠ٛ.
 اعتباض ايٛعس ٚايٛعٝس يف اٱختٝاض.اـاَؼ: 

ٚايٛدٛٙ نًٗا َٔ املكاقس ايػنيا١َٝ يف اٯٜني١ باغنيتجٓا٤ ايٛدني٘ ا٭ٍٚ اش     
 دا٤ت اٯ١ٜ بايتشصٜط َٔ ا٫ْػٝام َع ايباطٌ.

دنينيا٤ت اٯٜنيني١ بنينيايتبعٝ  بنينياؿطف )َنينئ( بكٛينيني٘ تعنينياىل )َنينئ       ايجنينياْٞ: 
يطاينينيب زٜٓنينيال ًَٚنيني١ غنينيري  اـاغنينيطٜٔ( ؾًنينيِ ٜنينيطز ايٛقنينيـ ينينيصات ايبنينياغٞ ٚا  

اٱغ٬ّ، بٌ دنيا٤ باعتبنياضٙ َنئ اـاغنيطٜٔ يف اٯخنيط٠ يًس٫يني١ عًني٢ تعنيسز         
 اغبا  اـػاض٠ يف اٯخط٠.

تكٝٝس اـػاض٠ يف ايساض اٯخط٠، ٖٚصا ايتكٝٝس ٫ ٜعنيين اؿكنيط   ايجايح: 
ٚاْ٘ يف ايسْٝا يٝؼ خاغطال، بٌ يبٝنيإ ٖنيٍٛ اـػنياض٠ ا٭خطٜٚني١ ٚإ املنيساض      

اـػاض٠ يف اٯخط٠، ٚيعّٚ اٱغتعساز يًشػنيا  ؾٝٗنيا، ٚا٫    ع٢ً ايطبض اٚ
ص ٜسٍ عًني٢ اـػنياض٠ يف اينيسْٝا اٜهنيال، ٚإ     فٍََْٓ ُّمْثًََ ِِنْنوُ ؾإ قٛي٘ تعاىل ط

 عسّ ايكبٍٛ َكس١َ يًدػاض٠ ا٭خط١ٜٚ.
عع ٚدا٤ت اٯ١ٜ يبعح ايٝأؽ يف قًب ايصٟ ٜتدص ١ًَ غري اييت اَط اهلل 

٤ ع٢ً مٛ ايػعٞ ٚاؾٗاز ٚايبؿاض٠، ؾكنيس ٜظنئ   بٗا، ٚزعا هلا ا٭ْبٝا ٚدٌ
اٱْػإ قش١ ؾعً٘ ٚؾل غٓٔ زٜنئ آخنيط غنيري اٱغني٬ّ ٚاٱْكٝنياز هلل تعنياىل       

ٖصٙ اٯ١ٜ يٝنيب  يني٘ ننيٝاع عًُني٘ يف      عع ٚدٌٚايتكسٜل بايٓب٠ٛ، ؾأْعٍ اهلل 
 اٯخط٠ ٚعسّ اْتؿاع٘ َٓ٘.

 ٚخًنينيل ا٫ْػنينيإ ٚدعنينيٌ اؿٝنينيا٠ اينينيسْٝا زاض  عنينيع ٚدنينيٌيكنينيس تؿهنينيٌ اهلل 
اَتشنينيإ ٚبنيني٤٬، ٫ٕٚ اينينيسْٝا زاض َنينيطٚض ٚظٚاٍ ؾنينيإ ٖنينيصا ا٫َتشنينيإ ينينيٝؼ   
َطًٛبال بصات٘، بٌ ٖٛ ٚغ١ًٝ ٚغبٌٝ يًذعا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٜسضى نٌ اْػنيإ  

 ٖصٙ اؿكٝك١ َٔ ٚدٛٙ:
 ايبؿاضات ٚا٫ْصاضات اييت دا٤ بٗا ا٭ْبٝا٤. ا٫ٍٚ:
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ٕ ٚتنيأَطٙ  َهاَ  ايتٓعٌٜ ايكسغني١ٝ اينييت تنيسعٛ ا٫ْػنيإ ي٬مينيا      ايجاْٞ:
 بايتكسٜل بايٓب٠ٛ، ٚؼصضٙ َٔ اـػاض٠ يف اٯخط٠.

آي١ ايعكٌ اييت ػعٌ ا٫ْػإ ٜتنيسبط يف خًنيل ْؿػني٘، ٚحينيطم      ايجايح:
 ع٢ً طًب ايػ١َ٬ يف ايٓؿأت .

 اٯٜات ايه١ْٝٛ اييت تجبت ٚدٛز ايكاْع. ايطابع:
٤ ضَٞ بين آزّ بآؾ١ املٛت َٚػازض٠ ايطٚح اؾػس يٝعت  ا٭سٝا اـاَؼ:

َٔ شات املٛت ٚنْٛ٘ ْٗا١ٜ ست١ُٝ ي٬ْػإ، ٜٚػتشهطٚا غنياعتٗا اٯٜنيات   
اييت دا٤ بٗا ا٭ْبٝا٤ ٚاخباضِٖ ٚايهتب ايػُا١ٜٚ عٔ عامل اؾعا٤ َٚا ؾٝ٘ 

 َٔ ايجٛا  ٚايعكا .
 ٚاؾعا٤ يف اٯخط٠ ٜهٕٛ ع٢ً قػُ  َتهازٜٔ َتبآٜٝ :

 ات.ايؿٛظ باؾ١ٓ ثٛابال ع٢ً ا٫ميإ ٚؾعٌ ايكاؿ ا٭ٍٚ:
ايكا٤ ايهاؾط يف ايٓاض عكابال ع٢ً ايهؿنيط ٚاؾشنيٛز ٚابتػا٥ني٘ غنيري      ايجاْٞ:

 ا٫غ٬ّ زٜٓال يٝدػط آخطت٘ ٜٚب٤ٛ بػهب اهلل.
ٌٖٚ تٓشكط َهاَ  قإْٛ اـػاض٠ باٯخط٠ ىّ تؿٌُ اؿٝنيا٠ اينيسْٝا،   

 اؾٛا : اْٗا تؿٌُ اؿٝا٠ ايسْٝا اٜهال َٔ ٚدٛٙ:
 ٜكبٌ َٓ٘.ٜطز ع٢ً ايهاؾط عًُ٘ ٫ٚ  ا٭ٍٚ:

ننينيٝاع اٜنينياّ سٝاتنيني٘ ٖبنينيا٤ اشا إ َكنينياسب١ ايهؿنينيط تطنينيطز ايػبطنيني١   ايجنينياْٞ:
 ٚايػعاز٠ عٔ ا٫ْػإ ٚػعً٘ يف نٝل َػتُط.

٬َظ١َ اؿػط٠ ي٘ يتدًؿ٘ عٔ ٚها٥ؿ٘ ايؿطع١ٝ ٚا٫خ٬ق١ٝ، قاٍ  ايجايح:
، ٖٚصٙ (1)صُّثِنيُخَغِشَ اٌذَُّْْٔا ًَآخِشَجَ رٌَِهَ ىٌَُ اٌْخُغْشَاُْ اٌْتعاىل يف شّ ايهاؾط ط

اٯ١ٜ ؾاٖس ع٢ً قٝػ١ ا٫ط٬م يف خػاض٠ ايهاؾط، ٭ٕ عسّ قبنيٍٛ املنيٓٗر   
 ٚايططٜك١ اييت ٜتدصٖا زٜٓال ٖٛ خػاض٠ عظ١ُٝ َٚكس١َ يًدػاض٠ ا٫خط١ٜٚ.

فَفٌََّعَنندْ ٌَننوُ َٔفْغُننوُ لَرْننًَ أَخِْننوِ فَمَرٍََننوُ فَؤَصْننثَخَ ِِننْٓ     ٚيف ابنينيين آزّ قنينياٍ تعنينياىل ط 
، ؾُع اْ٘ ىٍٚ اـاغطٜٔ َٔ بين آزّ ا٫ إ اٯ١ٜ دعًت٘ يف (2)صاٌْخَاعِشَِّٓ

                                                 

 .11غٛض٠ اؿر  (1) 
 .30غٛض٠ املا٥س٠  (2) 
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ظَط٠ اـاغطٜٔ، ٚيعنيٌ ؾٝني٘ اؾنياض٠ اىل اـاغنيطٜٔ َنئ ا٫دٓنياؽ ا٫خنيط٣        
 ناؾٔ.

ٚقس ٜطز يؿنيظ )اـاغنيطٜٔ( يف ايكنيطإٓ عًني٢ يػنيإ ايهؿنياض يف ؼنيطٜؿِٗ        
يًشكا٥ل ٚاقطاضِٖ ع٢ً ايباطٌ، ٚقاٚي١ ؼطٜ  اقنيشابِٗ عًني٢ عنيسّ    

 بٝا٤.اتباع ا٭ْ
، ٚاؿل إ (1)صًٌََ ِْٓ أَعََْرُُْ تَشَشًا ِِصٍَْىُُْ أَِّىُُْ اِرًَا ٌَخَاعِشًَُْٚيف ايتٓعٌٜ ط

اتباع ا٭ْبٝا٤ ِٖ ايؿا٥عٕٚ ٚإ اـػاض٠ ينئ تكنيٝبِٗ يف اينيسْٝا اٚ اٯخنيط٠،     
 َٚٔ اٯٜات ٚنٛح ٚبٝإ قٛاعس َٚكسَات قإْٛ اـػاض٠.

 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ   بعج١ ا٭ْبٝا٤ ٚايبؿاض٠ بايٓيبٚدا٤ت 
ْٚنيعٍٚ ايهتنيب ايػنيُا١ٜٚ يٓؿنيٞ اؾٗاينيني١ ٚطنيطز ايػؿًني١ عنئ ايٓنياؽ يف ٖنينيصا         
ايبا ، ٚيٝهْٛٛا سصضٜٔ َٔ اـػاض٠ ا٫خط١ٜٚ ٚسطٜك  ع٢ً ايػعٞ يف 

 زضٚ  ايؿٛظ.
ؾايككس َٔ ايؿٛظ ايطبض ٚايٓذا٠ َٔ اـػاض٠، ٚإ اؼس اٚ تعسز ايؿعٌ 

٢ ا٫ْػإ يًهػب ٚايطبض يف ايتذاض٠ ٚاؿطف شٚ قبػ١ ايك٬ح، ٚاش ٜػع
ٚاملٗٔ، ؾإ ايطبض آْٞ ٜٓشكط بَٝٛ٘ اٚ غٓت٘ اٚ ىٜاّ عُطٙ ٜٚٓؿع٘ ٚعٝاي٘، 
ٚيٛ تعطض يًدػاض٠ يف عًُ٘ ؾإ دٗسٙ ٜصٖب غس٣ ٚقس ٜتشٌُ ايسٜٕٛ، 
ٚيهٔ ايتساضى ٚاينيطبض ممهنئ إٕ اقنيًض عًُني٘ ٚادتٗنيس يف املهاغنيب، ىَنيا        

ؾاْ٘ ٜتعًل بعامل ا٫عُاٍ ايعكا٥س١ٜ ٚايعباز١ٜ، ٖٚٛ بايٓػب١ يكإْٛ اـػاض٠ 
 ع١ً خًل ا٫ْػإ َٚٛنٛع ا٫َتشإ يف اؿٝا٠ ايسْٝا.

 حبث بالغي
َنينئ ٚدنينيٛٙ ايبنينيسٜع "ايتؿٜٛنينيـ" ٖٚنينيٛ اتٝنينيإ املنينيتهًِ بكنينيٝؼ َتعنينيسز٠ َنينئ 
ايٛقنينيـ اؿػنينئ اٚ اينينيصّ اٚ اٱْنينيصاض ٚايطًنينيب، ٚننينيٌ ٚاسنينيس٠ َٓٗنينيا ظًُنيني١ 

ٌُ يف ايط١ْ، ٜٚأتٞ يف اؾُنيٌ ايككنيري٠   َٓؿك١ً عٔ غريٖا، َع تػاٟٚ اؾ
 .(2)ٚاملتٛغط١ ٚايط١ًٜٛ، )ٚقٌٝ مل ٜأٍت املطنب َٔ ايككري٠ يف ايكطإٓ(

ٚدا٤ ٖٓا يف املتٛغط١، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بج٬خ مجٌ، اش بسىت باٱخباض 
                                                 

 .34غٛض٠ امل٪َٕٓٛ  (1) 
 .266/ 3ا٭تكإ يف عًّٛ ايكطإٓ  (2) 
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عُٔ ٜككس ٜٚطًب زٜٓال آخط غري زٜٔ اٱغ٬ّ، ثِ ىخ ت بإ ٖصا ايسٜٔ 
 بٌ َٓ٘.إ اختاضٙ ٚزخٌ ؾٝ٘ ؾًٔ ٜك

ٚدا٤ ايطز ع٢ً مٛ اٱط٬م ٚمشٛيني٘ ٭ٟ زٜنئ عنيسا اٱغني٬ّ، ٚؾٝني٘      
دص  يًٓاؽ اىل اٱغ٬ّ، ٚدعًِٗ ٜٓؿطٕٚ عٔ غريٙ، ثِ اختتُنيت اٯٜني١   
بصنط سنياٍ اينيصٟ خيتنياض غنيري اٱغني٬ّ ٚؾنيأْ٘ يف اٯخنيط٠ باْني٘ غنيٝهٕٛ َنئ           
مجاع١ اـاغطٜٔ ايصٜٔ تهٕٛ ىعُاهلِ باط١ً، ؾذُعت اٯ١ٜ يف ايٛقنيـ  

اٱختٝاض ٚغ٤ٛ ايعاقب١ ٚبٝٓت امل٬ظ١َ بُٝٓٗا ٖٚصا ايبٝإ اْصاض انايف،  غ٤ٛ
ٚٚغنيني١ًٝ ٱغتشهنينياض قٗنينيطٟ ؿنينياٍ اٱْػنينيإ يف اٯخنينيط٠، ٚازضاننيني٘ ينينيعّٚ       

 اٱغتعساز هلا عػٔ اٱختٝاض ٚايعٌُ ايكاحل.
 حبث بالغي آخر

َٔ ايبسٜع ٚاحملػٓات املع١ٜٛٓ اٱقتساض ٖٚٛ اتٝإ املعٓني٢ ايٛاسنيس بعنيس٠    
ٚقٛض، مبا ٜهٕٛ ؾاٖسال ع٢ً قسضت٘ ع٢ً ْظِ ايه٬ّ، اَا يف ايكطإٓ قٝؼ 

ؾاملع٢ٓ ىنجط اضتكا٤ ٭ْ٘ ٜتهُٔ اٱعذاظ يف اٱقتساض، ٜٚسٍ ع٢ً ايتبأٜ ب  
ن٬ّ اـايل ٚاملدًٛم، ٚتتذ٢ً ٖنيصٙ ا٭غنيطاض يف قكنيل ايكنيطإٓ ٚمجٝنيع      

 آٜات٘ َٚا هلا َٔ ز٫٫ت.
ٔ( َنئ غنيري تعنيٝ  طا٥ؿني١ اٚ     ٚقس ابتسىت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٝػ١ ايؿنيطط )َني  

َصٖب، يتٛنٝس إ املػأي١ قه١ٝ ؾدك١ٝ تتعًل بكٝاّ اؾاسنيس باختٝنياض َنيا    
ٜهطٙ يف زْٝاٙ ٚآخطت٘، ٚابتػا٤ غري اٱغ٬ّ زٜٓال ٚعكٝس٠ ٚاٱؾاض٠ بايؿطط 

 ٚايكه١ٝ ايؿدك١ٝ عٓٛإ ايهعـ ٚاٱْؿطاز.
٘ ٚٚضٚز شننينيط اٱغنيني٬ّ يف اٯٜنيني١ زيٝنينيٌ عًنيني٢ إ املهًؿنيني  ٜعًُنينيٕٛ بنيني      

ٜٚػتطٝعٕٛ اختٝاضٙ، ؾ٬ غطاب١ إ ػس ايتدؿٝـ يف زخٛي٘ ٚاٱْتػا  ايٝ٘، 
ٚغٗٛي١ تعًِ ايؿطا٥  باٱناؾ١ اىل ايعٕٛ ٚاملسز يف اسهاّ ايتؿطٜع نُا 
يف ق٠٬ اؾُاع١ ٚاغتشبابٗا امل٪نس َٚا ؾٝٗا َٔ ايجٛا  َٚهاعؿ١ ا٭دط 

       ّ اينيت٠ٚ٬،   يًُكًٞ، ٖٚٞ بنيصاتٗا عنيٕٛ عًني٢ اتكنيإ ايكني٠٬ ٚتعًنيِ اسهنيا
 َٚٓاغب١ يًتؿك٘ يف ايسٜٔ ٚاٱدتُاع بامل٪َٓ .

ٚدا٤ َٛنٛع ايعدط عٔ ايؿطى ٚايه٬ي١ بكنيٝؼ ىخنيط٣ َٓٗنيا تٛنٝنيس     
ايٓيب ع٢ً عسّ ابتػا٤ غري اٱغ٬ّ، ٚسح ايٓاؽ ع٢ً عسّ ايؿطى باهلل، 
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 .(1)صلًُْ أَغَْْشَ اٌٍَّوِ أَتْغِِ سَتًّا ًَىٌَُ سَبُّ وًُِّ شَِْمٍقاٍ تعاىل ط
قس تكسّ قبٌ آٜت  شّ ايصٜٔ ٜبػٕٛ ؾطٜع١ َٚٓٗادال غري اٱغ٬ّ قاٍ ٚ

ِٓ اٌٍَّوِ َّثْغٌَُْتعاىل ط ص ٜٚؿٝس ٖصا ايتعسز يف قٛض ايبػٞ ٚايطًب أَفَغَْْشَ دِّ
تٓبٝ٘ اٱْػإ ٚدعً٘ ٜٓؿنيط َنئ اٱختٝنياض ايػني٤ٞ، ٚحينيطم عًني٢ ايتنيسبط يف        

هًٝؿنينيال ٚٚهٝؿنيني١ ٜٚعتنيني  زخنينيٍٛ ا٫غنيني٬ّ ت عنينيع ٚدنينيٌاٱختٝنينياض ٚخينينياف اهلل 
 عكا٥س١ٜ ٜتعًل بٗا قبٍٛ عًُ٘ يف ايسْٝا، ٚساي٘ يف اٯخط٠.

 علن املٌ سبت
ٚضز يؿظ اٱغ٬ّ يف غبع آٜات َنئ ايكنيطإٓ، اثٓنيت  َٓٗنيا يف غنيٛض٠ آٍ      
عُطإ ٚدا٤تنيا كتًؿنيت  يف املٓطنيٛم َتشنيست  يف املعٓني٢، ؾنيا٭ٚىل شننيطت        

كطت ايسٜٔ ايكِٜٛ باٱغ٬ّ ٚىخ ت ص ؾشاَِّْ اٌذَِّّٓ عِنْذَ اٌٍَّوِ اإلِعْالََُط
عنينئ عنينيسّ ضننينياٙ تعنينياىل عنينئ اٟ زٜنينئ غنينيريٙ ٭ٕ اٱغنيني٬ّ ٜعنينيين اٱْكٝنينياز      
ٚاٱَتجاٍ ٭ٚاَط اهلل تعاىل، اَا ٖصٙ اٯ١ٜ ؾذنيا٤ت بنيصات املعٓني٢ ٚاملؿٗنيّٛ     
ٚيهٔ بكٝػ١ اٱْصاض ٚايتشصٜط ٚايتدٜٛنيـ، ٖٚنيصٙ ايكنيٝػ١ َرتؾنيش١ عنئ      

يتؿطٜع١ٝ ٖٚٞ امكنياض اينيسٜٔ ٚايعكٝنيس٠    قاعس٠ ن١ًٝ يف اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ ٚا
 ايػ١ًُٝ املكبٛي١ عٓس اهلل باٱغ٬ّ، نُا دا٤ يف غٛض٠ ا٭ْعاّ.

إ املٌٝ اىل اٱغ٬ّ ٚقبٍٛ ىسهاَ٘ َكس١َ يًٗسا١ٜ ٚايطؾاز، قاٍ تعاىل 
شح ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايب(2)صفََّْٓ ُّشِدْ اٌٍَّوُ أَْْ َّيذَِّوُ َّشْشَحْ صَذْسَهُ ٌِإلِعْالََِط

يف شات ايػبٌٝ اٟ يؿنيطح قنيسض اٱْػنيإ يٲغني٬ّ ٚالصابني٘ يني٘، ٭ٕ يػني١        
اٱْصاض ٚايتشصٜط ايػُاٟٚ َٔ ايؿ٤ٞ تسٍ ع٢ً قبش٘، ؾُذ٤ٞ اٯ١ٜ بنيصّ  
املًٌ ا٭خط٣ غري اٱغ٬ّ زع٠ٛ يسخٍٛ اٱغ٬ّ ٚقنيس اقرتْنيت يف ايكنيطإٓ    

٠ اخط٣ ايٓع١ُ اٱهل١ٝ ع٢ً املػًُ  َع زٜٔ اٱغ٬ّ، ٖٚصٙ امل٬ظ١َ زعٛ
يًٓاؽ يسخٍٛ اٱغ٬ّ، َٚٓاغب١ يبٝإ املٓاؾع ايعظ١ُٝ اييت ٜٓاهلا َٔ ٜٓتكٌ 

 اىل َٓاظٍ اهلسا١ٜ ٚاٱميإ.
 حبث بالغي

                                                 

 .164غٛض٠ ا٭ْعاّ  (1) 
 .125غٛض٠ ا٭ْعاّ  (2) 
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دا٤ت اٯ١ٜ عطف ايٓؿٞ ٚايٓكب )ئ( ؾًِ تكنيٌ اٯٜني١ ٫ ٜكبنيٌ َٓني٘،     
 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: 
 )ئ( ابًؼ يف ايٓؿٞ َٔ )٫(.ا٭ٍٚ: 
ٖٚصا ايتٛنٝس يػ١ يف ايتشصٜط، ٚظٜاز٠  تأتٞ )ئ( يتٛنٝس ايٓؿٞ،ايجاْٞ: 
 يف ايتٛبٝذ.

يف اٯٜنيني١ اؾنينياض٠ اىل اغنينيتسا١َ عنينيسّ ايكبنينيٍٛ يف اختٝنينياض غنينيري      ايجاينينيح: 
 اٱغ٬ّ.

اْبػاط عسّ ايكبٍٛ ع٢ً ا٭ؾعاٍ اييت تنيأتٞ َنيع اٱْتُنيا٤ يػنيري     ايطابع: 
اٱغ٬ّ عكٝس٠ ١ًَٚ، ٜٚتذ٢ً ٖصا املع٢ٓ بتعًل )ينئ( باملػنيتكبٌ ٚاقرتاْٗنيا    

 عٌ املهاضع زٕٚ املانٞ.بايؿ
اٱؾاض٠ اىل إ اؿهِ ايٛاضز يف اٯ١ٜ قاعس٠ ن١ًٝ ثابت١ ٫ تكبٌ اـاَؼ: 

 ايتػٝري اٚايتبسٌٜ.
دا٤ عسّ ايكبٍٛ غكٛم َا خيتاضٙ ايعبس َٔ امل١ً ٚاينيسٜٔ  ايػازؽ: 

املػاٜط ٚاملدايـ يٲغ٬ّ، ٚيهٔ َهُْٛٗا اعِ ؾٗٛ ٜؿٌُ َنيا ٜتؿنيطع عٓني٘    
 ز ا٭قٌ ضز َا ٜتؿطع عٓ٘.َٔ ا٭عُاٍ، ؾاشا ض

اضاز٠ ا٫ْنينيصاض ٚايٛعٝنينيس، َٚنينئ اعذنينياظ اٯٜنيني١ إ َهنينياَٝٓٗا       ايػنينيابع:
َكاسب١ ي٬ْػإ َػًُال نإ اٚ غري َػًِ، ىَا املػًِ ؾاْني٘ خينياف ايٛعٝنيس    
ٜٚؿهط اهلل ع٢ً ْع١ُ اهلسا١ٜ، ٚىَا ايهاؾط ؾإ ا٫ْصاض ٬ٜظَ٘ ٜٚػاِٖ يف 

 زؾع٘ عٔ َٓاظٍ اؾشٛز.
************** 

 

وََِْْ َّيْذُِ اٌٍَّوُ لًٌَِْا وَفَشًُا تََْنذَ اِميَنأِيُِْ ًَشَنيِذًُا    ط لىلع ل  ى
ُ اٌْمٌَََْ اٌظَّاٌِِّنيَ ُْ اٌْثَِّْنَاخُ ًَاٌٍَّوُ الَ َّيْذِ ص أََّْ اٌشَّعٌُيَ دَكٌّ ًَجَامَىُ

 86اٯ١ٜ 
 اإلعراب واللغت

ٜٗسٟ(، ٚعٔ  اغِ اغتؿٗاّ دا٤ ٖٓا بكٝػ١ اؾشس ٚايتكسٜط )٫نٝـ: 
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غٝبٜٛ٘ إ )نٝـ( هطف، َٚٓكنيٛب١ عًني٢ ايظطؾٝني١، ٚيهٓني٘ نبنياقٞ ازٚات      
اٱغتؿٗاّ ٜكع يف َٛاقع اعطاب١ٝ َتعسز٠ عػب َٛقع٘ يف اؾ١ًُ، ْعِ ٜهٕٛ 
هطؾال اشا نإ دٛاب٘ داضال ٚفطٚضال نُا يٛ قًت "اْٞ ع٢ً خري" ٜٗسٟ: ؾعٌ 

 ٝا٤.َهاضع َطؾٛع، ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ املكسض٠ ع٢ً اي
 ؾاعٌ، قَٛال: َؿعٍٛ ب٘.اهلل: 

ؾعٌ َاِض، ايٛاٚ: ؾاعٌ، ٚمج١ً نؿطٚا قؿ١ يني)قَٛا(، بعنيس:  نؿطٚا: 
 هطف ظَإ َتعًل بهؿطٚا.

 َهاف ايٝ٘، ٖٚٛ َهاف، ٚايهُري )ِٖ(: َهاف ايٝ٘.امياِْٗ: 
ايٛاٚ: سطف عطنيـ، ؾنيٗسٚا: ؾعنيٌ َنياض، اينيٛاٚ: ؾاعنيٌ،       ٚؾٗسٚا: 

َعطنيٛف عًني٢ اٱمينيإ بنياضاز٠ َعٓني٢       ٌٖٚ ٖٛ َعطٛف ع٢ً نؿطٚا، اّ اْ٘
ايؿعٌ، ا٭قض ٖٛ ايجاْٞ، ٚميهٔ انُاض )قس( بعس ٚاٚ ايعطـ، ٚايتكسٜط: 

 ٚقس ؾٗسٚا، ؾتهٕٛ ايٛاٚ ساي١ٝ.
إ: سنينيطف َؿنينيب٘ بايؿعنينيٌ، ايطغنينيٍٛ: اغنينيِ )إ(     إ ايطغنينيٍٛ سنينيل:  

 َٓكٛ ، سل: خ  )إ( َطؾٛع، ٖٚٞ يف قٌ ْكب بٓعع اـاؾ .
 ل.: بإ ايطغٍٛ سٚايتكسٜط

: ايٛاٚ: عاطؿ١، دنيا٤ِٖ: ؾعنيٌ َنياض، َٚؿعنيٍٛ بني٘،      ٚدا٤ِٖ ايبٝٓات
 ايبٝٓات: ؾاعٌ، ٚاؾ١ًُ عطـ ع٢ً مج١ً ؾٗسٚا.

: اينيٛاٚ: اغنيت٦ٓاؾ١ٝ،اهلل: َبتنيسى، مجًني١ ٫     ٚاهلل ٫ ٜٗسٟ ايكّٛ ايظنيامل  
 ٜٗسٟ خ ، ايكّٛ: َؿعٍٛ ب٘، ايظامل : قؿ١ ايكّٛ.

 يف سي ق اآلي ث
١ ببٝإ قٛاعس اٱغ٬ّ، ٚيعّٚ قاننيا٠ ٚاتبنياع   بعس ف٤ٞ اٯٜات ايػابك

املػًُ  يف اٱميإ بايتٓعٌٜ َطًكال، ٚايتكٝس باسهاَ٘ ٭ٕ اٱميإ يٝؼ ق٫ٛل 
ؾك ، بٌ ٜتهُٔ ايتكٝس بأسهنياّ ٚغنيٓٔ ايتٓعٜنيٌ ٚاينييت تتذًني٢ بنيايؿطا٥        
ٚايعبازات اييت دا٤ بٗا ايكطإٓ باعتباضٙ ايهتا  اؾاَع يًتٓعٌٜ، ٚبعس إ 

اٯ١ٜ ايػابك١ شّ ايصٟ ٜطًب زٜٓال آخط غري اٱغ٬ّ، ٚبٝٓت غ٤ٛ تهُٓت 
عاقبت٘ يف اٯخط٠، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يٲخباض عٔ عًني١ سطَاْني٘ َنئ ايًطنيـ     
اٱهلٞ ٚعسّ ٖسا١ٜ اٖنيٌ ايتنيٛيٞ ٚاؾشنيٛز، ٖٚنيٞ اختٝنياضِٖ ايهؿنيط بعنيس        
اٱميإ، ٚتهُٓت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ اٱخباض عٔ ططزِٖ عٔ ضمح١ اهلل، ٖٚنيصا  
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اعِ َٔ إ ٜٓشكط بعامل اٯخط٠، ؾٝؿٌُ ايسْٝا ٚاؿذب عٔ ايٓعِ  ايططز
 اٱهل١ٝ.

 ٚيف سطَإ ايهاؾط َٔ ايًطـ اٱهلٞ ٚدٛٙ:
 ا٫ط٬م ٚايؿٍُٛ، ٚإ ايًطـ اٱهلٞ قذٛ  عٓ٘ يهؿطٙ. ا٭ٍٚ:
 اؾٗت١ٝ، ٚاؿطَإ َٓ٘ ع٢ً مٛ ايػايب١ اؾع١ٝ٥. ايجاْٞ:

 ٚاٯخط٠. ا٫غتسا١َ ٚايسٚاّ يف ايسْٝا ايجايح:
اؿطَإ خام عاٍ ايتًبؼ بنيايهؿط ٚاؾشنيٛز، با٫ننياؾ١ اىل     ايطابع:

 ايعكا  ا٫خطٟٚ إ مل ٜتب.
ٚايكشٝض ٖنيٛ ايجنياْٞ ٚايطابنيع، ؾاغنيبا  اؾنيص  اىل ا٫مينيإ َػنيتُط٠        
َٚتك١ً َٚٓٗا ٖصٙ اٯٜات ٚبكا٩ٖا تسعٛ ايٓاؽ اىل اهلس٣ ٚادتٓا  ابتػا٤ 

 زٜٔ آخط غري ا٫غ٬ّ.
 يف غٝام اٯٜات ىَٛض: َٚٔ اٱعذاظ

ٚضٚز اٱغتجٓا٤ َٔ ايًع١ٓ ٚايططز َٔ ايطمح١ اٱهل١ٝ، ٜٚؿٌُ  ا٭ٍٚ:
اٱغتجٓا٤ اٌٖ اٱْاب١ ٚايتٛب١ ايصٜٔ ٜٗذطٕٚ ايهؿط ٜٚطدعنيٕٛ اىل اٱمينيإ   

 ٚايك٬ح. 
يف اٯ١ٜ تؿػري ٚبٝإ ملٛنٛع اٯ١ٜ ايػابك١، ٚتٛنٝس سكٝك١ ٖٚٞ  ايجاْٞ:

 ٚعسّ اٱْكٝاز ٭َط اهلل نؿط ٚن٬ي١.إ اختٝاض غري اٱغ٬ّ، 
ٜٚظٗنينيط يف ٖنينيصٙ اٯٜنينيات اؼنينياز املٛننينيٛع، ينينيصا شننينيط ايكؿنينياٍ إ اٯٜنينيات  

ذَنٌْتَرُيُُْ ًَأًٌَُْ ِنهَ ىُنُْ     طص اىل قٛيني٘ تعنياىل  ًََِْٓ َّثْرَ ِ غَْْشَ اإلِعْالََِ دِّنًا فٍََْٓ ُّمْثًََ ِِنْوُ ط
ه اغبا  ايٓعٍٚ، ٚيهنئ  ، ْعيت يف قك١ ٚاسس٠، اٟ بًشا(1) صاٌعَّناٌٌَُّْ 

اٯٜات اعِ نُا اْٗا تتعًل مبا قبًٗا ٚاييت تتهُٔ اع٬ٕ املػًُ  امياِْٗ، 
ٚتتكٌ مبا بعسٖا يف ز٫ي١ ع٢ً اٱعذنياظ يف ْظنيِ ايكنيطإٓ ٚتنيساخٌ َعنياْٞ      
آٜات٘، ٚتعسز ايصخا٥ط ايعكا٥س١ٜ ٚايع١ًُٝ اييت ٜتهُٓٗا ايػٝام ٚاؾُع ب  

ًعّ ايبشنيح اينيسقٝل عنئ َؿاتٝشني٘، ٚبُٝٓنيا      اٯٜات املتذاٚض٠ ٖٚٛ عًِ ٜػنيت 
دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بكٝػ١ ايؿطط ٚاؾاَع يًُؿطز ٚاؾُع، دنيا٤ت ٖنيصٙ   
اٯ١ٜ بكٝػ١ اٱغتؿٗاّ ٚاؾُع يف ي٬خباض عٔ ٚدٛز قّٛ اختنياضٚا ايهؿنيط   
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 ٚاؾشٛز.
مل تتهًِ اٯ١ٜ ايػابك١ عنئ ٖساٜني١ اهلل يًٓنياؽ ٚايتػنيا٩ٍ عنئ       ايجايح:

ٗسا١ٜ، بٌ دا٤ت ابتسا٤ مما ٜسٍ عًني٢ إ ا٫قنيٌ ٖنيٛ    عسّ ى١ًٖٝ ايهؿاض يً
اهلسا١ٜ، ٚتكطٜب ايٓاؽ َٔ ٚدٛٙ ايطاع١ ٚؽؿٝنيـ اٚ اظايني١ املٛاْنيع اينييت     
ؼٍٛ زٕٚ ا٫ميإ ٚا٫َتجاٍ يٮٚاَط اٱهل١ٝ، بٌ دا٤ ا٫غتؿٗاّ بنيني)نٝـ(  
ابتسا٤ مما ٜسٍ ع٢ً ف٤ٞ اٯ١ٜ يبٝإ سكٝكني١ يف اٱضاز٠ ايتهٜٛٓٝني١ ت٪ننيس إ    

 اض ِٖ ايصٜٔ حيذبٕٛ عٔ ىْؿػِٗ اهلسا١ٜ.ايهؿ
بعس ختِ اٯ١ٜ با٫خباض عٔ عسّ ٖسا١ٜ ايظامل ، دا٤ت اٯٜني١   ايطابع:

ايتاي١ٝ با٫خباض عٔ اغتشكاقِٗ ايًع١ٓ ٚايططز َٔ ضمح١ اهلل، ٖٚصا ايططز 
 دعا٤ ٚعكا  إهلٞ بػبب اؾشٛز ٚا٫عطاض ٚايتٛيٞ.

اٯ١ٜ بعس ايتاي١ٝ با٫خباض عٔ بعس بٝإ ايًع١ٓ ٚاط٬قٗا دا٤ت  اـاَؼ:
خًٛز ايهؿاض يف اؾشِٝ يتٛنٝس سكٝك١ بإ َٔ ٜٗتسٟ ٜٓذٛ َنئ ايعنيصا ،   

 َٚٔ ٜبك٢ ع٢ً ايهؿط تٓعٍ عًٝ٘ ايًع١ٓ ٜٚهٕٛ خايسال يف ايٓاض.
 اعج ز اآليت

ٌ  يكس بٝٓت اٯ١ٜ قاعس٠ يف اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ ٖٚنيٞ ٖساٜني١ اهلل     عنيع ٚدني
يك٬ح ٚايتك٣ٛ، ٖٚصٙ اهلسا١ٜ يٝػت عاَني١  يٲْػإ يف َػايو اٱميإ ٚا

َٚطًك١ بٌ ٜػتج٢ٓ َٓٗنيا اٖنيٌ ايهؿنيط ٚاؾشنيٛز، يتؿنيتض ايبنيا  يًسضاغنيات        
ايه٬َٝني١ يف بٝنيإ عظنيِٝ ؾهنيً٘ تعنينياىل بٗساٜني١ ايٓنياؽ ٚتٝػنيري غنيبٌ اٱمينينيإ         

 ٚايجبات عًٝ٘.
َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ اْٗا تتهُٔ يف َؿَٗٛٗا اٱخباض عنئ ٚقنيٛع اٱْهنياض    

ٚؾٝٗا زع٠ٛ يٲغنيتعساز يًنيص    ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ س يٓب٠ٛ ايٓيب قُ
عٔ اٱغني٬ّ َٚٛادٗني١ ايتعنيسٟ ٚايظًنيِ، ٚادتٓنيا  ايتٗنيإٚ ٚعنيسّ اخنيص         
اؿا٥ط١ يًسٜٔ ٚايص  عٔ ايٓب٠ٛ ٚاٱغ٬ّ بظٔ ٖسا١ٜ ايهؿاض، ؾكس اخ ت 

 اٯ١ٜ عٔ بكا٥ِٗ ع٢ً ايهؿط ٚاقطاضِٖ ع٢ً ايظًِ.
ٱضاز٠ ايٓؿنيٞ، ٚزعني٠ٛ ايٓنياؽ     ٚبسىت اٯ١ٜ باغنيِ اٱغنيتؿٗاّ )نٝنيـ(   

يًتسبط يف املٛنٛع ٚاؿهِ، َع اٱقطاض بكسضت٘ تعنياىل عًني٢ ٖساٜني١ ايٓنياؽ     
مجٝعال، ٚيهٔ ايصٜٔ نؿطٚا سذبٛا عٔ اْؿػِٗ ْع١ُ اهلسا١ٜ عٓس اختٝاضِٖ 
اؾشٛز ٚعسّ اٱقطاض بايطبٛب١ٝ هلل تعاىل، ٚتٛيِٝٗ عٔ ايٓب٠ٛ ٚاسهاَٗنيا،  
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ًنيِٝٗ ٭ْٗنيِ مل ٜهؿنيطٚا ا٫ بعنيس إ دنيا٤ِٖ      ٚاهٗطت اٯ١ٜ اؿذ١ ايتاَني١ ع 
 ا٭ْبٝا٤ باٯٜات ايباٖطات ٚاييت ػعٌ اٱْػإ ٜسضى ٚدٛ  عبازت٘ تعاىل.

ٚتسعٛ اٯ١ٜ اىل بٝإ ايٓػب١ ب  ايصٜٔ نؿطٚا بعس امياِْٗ ٚب  ايظامل  
ٖٚنينيٞ ايعُنينيّٛ ٚاـكنينيٛم املطًنينيل، ؾهنينيٌ ننينياؾط ٖنينيٛ هنينيامل ٚينينيٝؼ ايعهنينيؼ 

١ عٔ ايظامل ، ٚايصٜٔ نؿنيطٚا هنياملٕٛ ٭ْؿػنيِٗ،    باعتباض إ اهلسا١ٜ قذٛب
َٚع إ ايبٝٓات مجع َ٪ْح غامل ؾإ اٯ١ٜ ٚضزت بكٝػ١ ايتصنري )دا٤ِٖ 

شَُُّ اذَّخَزًُا اٌَِْجًَْ ِِْٓ ايبٝٓات( ٚمل تكٌ دا٤تِٗ ايبٝٓات نُا يف قٛي٘ تعاىل ط
 .(1) صتََْذِ َِا جَامَذْيُُْ اٌْثَِّْنَاخُ

َٛنٛع١ٝ اٯٜات ٚاًٖٝتٗا يًشذ١ ٚنؿاٜتٗنيا   ٚقٝػ١ ايتصنري تسٍ ع٢ً
يٲغتس٫ٍ ع٢ً ٚدٛ  عباز٠ ايكاْع ٚتكسٜل ا٭ْبٝا٤، ٚتب  اٯ١ٜ غنيبل  
ا٫ميإ ٚا٫قطاض بايتٛسٝس، ٚإ ايهؿط ىَط عاضض ٜططى بػبب غًب١ ايٓؿؼ 

 ايؿ١ٜٛٗ ٚا٫عطاض عٔ اٯٜات.
ظ يف ًمل ّننشد ىننزا اٌٍفنن )كيههف يهههدي( ًميىننٓ اْ ٔغننِّ ىننزه آّننح تآّننح

 اٌمشآْ  اال يف ىزه آّح.

 اآليت سالح
يف اٯ١ٜ اضتكا٤ يًُػًُ  يف املعاضف اٱهل١ٝ ٭ْٗا تب  داْبال َٔ اسهاّ 
اهلسا١ٜ ٚع١ً سذبٗا عُٔ ٫ ٜػتشكٗا، ٚنٝـ ٜأتٞ ٖصا اؿذب ٚضدٛع٘ 

 يف اغباب٘ اىل شات املهًـ ايصٟ اختاض ايهؿط ٚايه٬ي١ ٚاعطض عٔ: 
ق٢ً اض ايصٟ قطع٘ ع٢ً ْؿػ٘ باٱميإ بايٓيب قُس ايعٗس ٚاٱقطا٫ٚل: 

 ْٚكطت٘.اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
اٯٜات ٚاملعذعات اييت دا٤ بٗا ا٭ْبٝا٤ ٚاييت ت٪نس قسم ْبٛتِٗ ثاْٝال: 

 ٚتسعٛ ايٓاؽ يٲميإ باهلل، ٚاٱبتعاز عٔ ايهؿط ٚاؾشٛز.
ايهؿنينيط بعجنيني١ ا٭ْبٝنينيا٤ ٚسنينيجِٗ ايٓنينياؽ عًنيني٢ اٱمينينيإ بنينياهلل ْٚبنينيص      ثايجنينيال: 
 ٚايه٬ي١.

ايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ، اش تؿهٌ اهلل غبشاْ٘ بنياْعاٍ ايهتنيب يتهنيٕٛ    ضابعال: 
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غببال يٲميإ، ٚزعنيا٤ مساٜٚنيال ٜتهنئُ ا٭سهنياّ ايؿنيطع١ٝ، ٚغنيٓٔ اؿني٬ٍ        
 ٚاؿطاّ.

ٚاٯ١ٜ سذ١ ٚبطٖإ يف اٱستذاز ع٢ً غري املػًُ ، ٚؾٝٗا ؽؿٝـ عٔ 
 املػًُ  َٔ ٚدٛٙ: 

صٜٔ اختاضٚا ايهؿط بعس اٱميإ، َٚا يف ٖصا اٱستذاز ع٢ً ايا٭ٍٚ: 
 اٱختٝاض َٔ ايككٛض ٚايػؿ١ً ٚاؾٗاي١.

 تطتب ا٭ثط ايعادٌ ع٢ً اؾشٛز.ايجاْٞ: 
 ٚدٛ  ايجبات ع٢ً اٱميإ، ٚعسّ تطن٘ ٖٚذطاْ٘.ايجايح: 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ شّ ٚتكبٝض اْهاض ايؿٗاز٠ بكسم ْب٠ٛ قُس ايطابع: 

 بعس اٱقطاض بٗا.ٚغًِ 
ٚف٤ٞ اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾُع بعح يًك٠ٛ ٚعسّ ايٝأؽ يف ْؿٛؽ املػًُ  
َٚٓع َٔ خؿ١ٝ ايهؿاض ٚنجط٠ عسزِٖ، ٖٚصا املٓع ٫ ٜتعاضض َع َا تنيسٍ  
عًٝ٘ قٝػ١ اؾُع شاتٗا َٔ يعّٚ ايٝكظ١ ٚاؿصض ٚىخص اؿا٥ط١ َنئ اينيصٜٔ   
نؿطٚا، ٚؾٝٗا تعهٝس يًُػًُ  بإ اعسا٤ِٖ ؾٗسٚا بكسم ضغنياي١ اينيٓيب   

َٚٓع َٔ خؿ١ٝ ايهؿاض ٚنجنيط٠ عنيسزِٖ،    ،ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِقُس 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘  ٚتٛنٝس بإ ا٭عسا٤ ؾٗسٚا بكسم ضغاي١ ايٓيب قُس 

 ٚيهِٓٗ خايؿٛا ايؿٗاز٠، ْٚكهٛا عٗٛزِٖ.ٚغًِ 
 اآليت لطف

 يف اٯ١ٜ ظدط عٔ ايهؿط، ٖٚصا ايعدط يطـ َطنب َٔ ٚدٛٙ: 
 َٔ دٗات: يطـ باملػًُ  ا٭ٍٚ: 

َا ؾٝني٘ َنئ ايتؿكني٘ يف اينيسٜٔ َٚعطؾني١ قٛاعنيس نًٝني١ َنئ اٱضاز٠         ا٭ٚىل: 
 ايته١ٜٝٓٛ.

 َعطؾ١ اغبا  سذب اهلسا١ٜ عٔ ايهاؾطٜٔ.ايجا١ْٝ: 
 .عع ٚدٌَعطؾ١ عسّ اغتعكا٤ ىٟ َػأي١ ع٢ً اهلل ايجايج١: 

ايعًنيِ عنياٍ ايهنياؾطٜٔ ٚاْٗنيِ مل خيتنياضٚا ايهؿنيط ا٫ بعنيس قٝنياّ         ايطابع١: 
 ِٝٗ.اؿذ١ عً

ق٢ً اهلل عًٝ٘ عسّ امكاض ايؿٗاز٠ ع٢ً قسم ايٓيب قُس اـاَػ١: 
 باملػًُ  بٌ ٖٞ عا١َ ٚؾا١ًَ يػريِٖ.ٚآي٘ ٚغًِ 
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 ايٓؿط٠ َٔ ايظًِ ٚاًٖ٘ ٭ْ٘ بطظر زٕٚ اهلسا١ٜ.ايػازغ١: 
ايعًِ بازضاى ايهؿاض يًُعذعات ٚاٯٜات اييت ت٪ننيس قنيسم   ايػابع١: 

 يف اٱستذاز، ٚيػ١ اي ٖإ. ايٓب٠ٛ، ٖٚٛ ىَط ٜػاعس املػًُ 
 يطـ بايهاؾطٜٔ ٚاؾاسسٜٔ َٔ دٗات: ايجاْٞ: 

 اٱخباض ايكطآْٞ عٔ سطَإ ايهاؾطٜٔ َٔ اهلسا١ٜ.ا٭ٚىل: 
ْؿنيط٠ ايٓؿنيٛؽ َنئ ايهؿنيط، ؾاينيصٟ ٜكنيط عًني٢ اؾشنيٛز ٜنيبػ           ايجا١ْٝ: 

 اؾشٛز شات٘ ٭ْ٘ َاْع َٔ اهلسا١ٜ.
قني٢ً  بعجني١ اينيٓيب قُنيس    تصنري ايهاؾطٜٔ بؿٗازتِٗ ع٢ً قسم ايجايج١: 

 ٚاقطاضِٖ بٓبٛت٘.اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 سجِٗ ع٢ً اغتشهاض املعذعات ٚايبٝٓات.ايطابع١: 

 تًكٞ اٱْصاض ٚايٛعٝس ٚايتدٜٛـ َٔ ايهؿط.اـاَػ١: 
 يف اٯ١ٜ يطـ عاّ بايٓاؽ َٔ دٗات: ايجايح: 
 اٱقطاض عكٝك١ ٖٚٞ إ ايهؿط هًِ.ا٭ٚىل: 
قني٢ً اهلل  عاٖس ايؿٗاز٠ ٚاٱقنيطاض بٓبني٠ٛ قُنيس    ازضاى نطٚض٠ تايجا١ْٝ: 

 ٚادتٓا  اؾشٛز بٗا.عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 ادتٓا  ؾٗاز٠ ايعٚض ٚايبٗتإ ٚاْهاض اؿكا٥ل.ايجايج١: 

ازضاى اؿػٔ ايصاتٞ يٲميإ ٚتؿهً٘ تعاىل باعا١ْ ايٓاؽ عًٝ٘، ايطابع١: 
ٛز ؾاٱميإ يطـ ٚؾهنيٌ َٓني٘ تعنياىل، ٜٚٓايني٘ َنئ ٜبتعنيس عنئ َنيٛاطٔ اؾشني         

ٚايؿطى، َٚٔ ايًطـ يف اٯ١ٜ اْٗا تب  سذب ا٭يطاف اٱهل١ٝ عٔ ايصٜٔ 
اختاضٚا ايهؿط، يٝهٕٛ ٖصا ايبٝإ زع٠ٛ يًٓنياؽ مجٝعنيال ٚٚغني١ًٝ يًشنيطم     

 .عع ٚدٌع٢ً ٌْٝ ا٭يطاف عػٔ اٱْكٝاز ٭ٚاَط اهلل 
 هفهىم اآليت

 َٔ قؿات٘ تعاىل اْ٘ )اهلازٟ( ؾٗٛ ايصٟ ٜٗسٟ ايٓاؽ يسضٚ  اٱميإ،
ٜٚأخص باٜسِٜٗ يف َػايو ايطاع١ ٜٚعِٝٓٗ ع٢ً ازا٤ ايعبازات ٚايٛادبات، 
ٖٚصٙ اؿكٝكني١ ٜ٪ننيسٖا َؿٗنيّٛ اٯٜني١ باعتبنياض إ سذنيب اهلساٜني١ عنئ قنيّٛ          
ككٛق  ٜتعًل بع١ً ْٚكل شاتٞ عٔ ايًشٛم باغبا  اهلسا١ٜ، ؾذا٤ت 

ٗنيا،  اٯ١ٜ يتشح املػًُ  ع٢ً ايبكا٤ يف َٓاظٍ اٱمينيإ ٚسطَني١ اٱْتكنياٍ عٓ   
 ٚتبؿطِٖ بعٜاز٠ اهلسا١ٜ ٚايطؾاز.
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ٚسُٝٓا ؽ  اٯ١ٜ عٔ غًل با  اهلسا١ٜ بٛد٘ اينيصٟ دشنيسٚا ٚنؿنيطٚا    
ؾاْٗنينيا تنينيسٍ يف َؿَٗٛٗنينيا بنينيإ ايبنينيا  َؿتنينيٛح ملنينئ مل ٜهؿنينيط بنينياهلل ٫ٚ جيشنينيس    
باٯٜات، َٚٔ َؿاِٖٝ اؿذ١ ع٢ً ايٓاؽ إ اٱميإ ٚايهؿنيط يٝػنيا بعنيطض    

 اٱختٝاض اٚ ًٜتبؼ عًٝ٘ ا٭َط، بٌ إ ٚاسس نٞ ٜؿتب٘ اٱْػإ اٚ ٜرتزز يف
نؿ١ ضدشإ اٱميإ هاٖط٠ ٚد١ًٝ يهٌ شٟ عٝٓ  قبٌ إ تكٌ ايٓٛبني١ اىل  
تٛهٝـ ايعكٌ، ٚازضان٘ يًهًٝنيات ٚايٝكٝٓٝنيات اينييت ت٪ننيس ٚدنيٛز ايكنياْع       

 ٚنطٚض٠ عبازت٘ ٚطاعت٘.
ٚؼصض اٯ١ٜ َٔ اْهاض ايؿٗاز٠ بايٓب٠ٛ، ٚايتدًنيٞ عنئ َهنياَٝٓٗا ٭ْٗنيا     

َٝجنينيام عكا٥نينيسٟ تتكنينيّٛ بنيني٘ اؿٝنينيا٠ اينينيسْٝا، ٚينيني٘ َٛننينيٛع١ٝ يف عنينيامل    عٗنينيس ٚ
اؿػنينيا ، ٚدنينيا٤ت ٖنينيصٙ اٯٜنيني١ يتٛنٝنينيس اثنينيطٙ يف اهلساٜنيني١ باعتبنينياض إ ايتكٝنينيس  

غنينيبٌٝ قنيني٢ً اهلل عًٝنيني٘ ٚآينيني٘ ٚغنينيًِ بايؿنيٗاز٠ ٚاٱقنينيطاض بكنينيسم ْبنيني٠ٛ قُنينيس  
يٲميإ ٚادتٓا  زضٚ  ايه٬ي١ ٚايػٛا١ٜ، ٚسذب اهلساٜني١ عنئ ايظنيامل     

َؿَٗٛ٘ قنيبض ايظًنيِ، ٚاينيسع٠ٛ اىل ادتٓابني٘ باعتبنياضٙ بطظخنيال زٕٚ       ٜ٪نس يف 
اهلساٜنيني١، ٚينينيٝؼ َنينئ ْعُنيني١ اسػنينئ َنينئ ْعُنيني١ اهلساٜنيني١ ٚاٱمينينيإ، ٚيف اٯٜنيني١  

 َػا٥ٌ: 
 اٱْصاض ٚايتدٜٛـ َٔ ايهؿط.ا٭ٚىل: 
 ايهؿط سادب زٕٚ تًكٞ اهلسا١ٜ.ايجا١ْٝ: 
 نجط٠ ايهؿاض ٫ تسٍ ع٢ً قش١ ؾعًِٗ.ايجايج١: 

 هؿط اختٝاض ؾاغس ٜهط باًٖ٘.ايايطابع١: 
 ايتٓاق  ٚايتٓايف ب  اهلسا١ٜ ٚايهؿط.اـاَؼ: 

ايكبض ايصاتٞ يًهؿط، ٚاظزٜاز ٖصا ايكبض سُٝٓا ٜأتٞ َتعكبنيال  ايػازؽ: 
 يٲميإ.

يف اٯ١ٜ اخباض عٔ سكٍٛ ايهؿنيط ٚايؿػنيٛم بعنيس ؼكنيل ث٬ثني١      ايػابع: 
 اَٛض ٖٚٞ: 
 عاىل.اٱميإ ٚايتػًِٝ بايطبٛب١ٝ هلل تا٭ٍٚ: 
ٚاْ٘ ايٓيب ايصٟ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اٱعرتاف بٓب٠ٛ قُس ايجاْٞ: 

 بؿط ب٘ ا٭ْبٝا٤ ايػابكٕٛ.
فني٤ٞ اٯٜنيات ايبٝٓنيات اينييت تنيسٍ عًني٢ ْبٛتني٘، ٚت٪ننيس قنيسم          ايجايح: 
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ضغايت٘، ٚيعّٚ اٱعرتاف بٗا، ٚنٌ ٚاسس َٔ ٖصٙ ا٭َٛض سذني١ يف ينيعّٚ   
ؾهٝـ ٚقس دا٤ت فتُعني١، ٖٚنيصا   ادتٓا  ايهؿط ٚاٱْعداض عٔ َؿاُٖٝ٘، 

اٱدتُاع زيٌٝ ع٢ً عظِٝ ؾهٌ اهلل ع٢ً اٱْػإ، ٚتعسز اغبا  اهلسا١ٜ 
 ٚاٱميإ.

ٚتب  اٯ١ٜ يف َؿَٗٛٗا اْتؿنيا٤ ٚدنيٛز اٟ غنيبب ٜنيسعٛ اٱْػنيإ يًهؿنيط       
ٚايهنيني٬ي١، ؾُنينيع ٚدنينيٛز املكتهنينيٞ يٲمينينيإ، ٚاْتؿنينيا٤ املنينياْع َٓنيني٘ جينينيب عًنيني٢   

ؾهٝـ مبٔ خيايـ ايٛاقع َٚٛاظٜٔ ايعكنيٌ،   اٱْػإ تعاٖس اٱقطاض بايٓب٠ٛ،
 ٜٚٓك  ايعٗٛز ٜٚتبع اهل٣ٛ، ٜٚطنب داز٠ ايعٓاز ٚايػٛا١ٜ.

ٚتسٍ خاع١ اٯ١ٜ ع٢ً إ ايهؿط بعس اٱميإ هًِ، ٖٚصا ايظًِ َتعنيسز  
 اؾٛاْب يف َٛنٛع٘ ٚسهُ٘.

َٚع ق١ً عسز نًُات اٯ١ٜ ؾاْٗا تهُٓت ٚدٖٛنيال عسٜنيس٠ ينيصّ ايهؿنياض     
 :ٖٞٚ 

 ػ١ اٱغتؿٗاّ ٚاٱْهاض يف عسّ ٖسا١ٜ ايهاؾطٜٔ.قٝا٭ٍٚ: 
ٌ  اهلسا١ٜ ايعاَني١ يًٓنياؽ بٝنيس اهلل    ايجاْٞ:  ، ٖٚنيٞ قذٛبني١ عنئ    عنيع ٚدني

ايهؿاض، ٖٚنيٌ ٖنيصا اؿذنيب زا٥نيِ اّ َتعًنيل بنيايهؿط اؾنيٛا  ٖنيٛ ايجنياْٞ،          
 ؾاؿذب ٬َظّ يًتًبؼ بايهؿط ٚاؾشٛز.

يت ٫ ٚسذب اهلسا١ٜ شّ ٚتكبٝض يبٝنيإ اؿطَنيإ َنئ اعظنيِ اينيٓعِ ٚايني      
 ٜٓشكط اثطٖا يف ايسْٝا بٌ ٖٞ َسخٌ َٚكس١َ يًٓعِٝ ايسا٥ِ يف اٯخط٠.

سكٍٛ ايهؿط بعس اٱميإ عٓس ىٌٖ اؾشٛز، مما ٜعين اْعنيساّ  ايجايح: 
عنينيصضِٖ يف اينينيسْٝا ٚاٯخنينيط٠، ؾا٭قنينيٌ ٚايٛادنينيب ايؿنينيطعٞ ٚايعكًنينيٞ ٖنينيٛ    

 اغتسا١َ اٱميإ ٚعسّ تطى َٓاظي٘.
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغنيًِ  بٓب٠ٛ قُس ف٤ٞ ايهؿط بعس اٱقطاض ايطابع: 

 ٚتًكٞ ايبؿاضات بٗا ٚض١ٜ٩ اٯٜات ايساي١ ع٢ً قسم ْبٛت٘.
تٛد٘ ايبٝٓات ٚاٯٜات يًٓاؽ عا١َ، ٚيًهؿاض خاق١ يف يعّٚ اـاَؼ: 

 اٱميإ ٚادتٓا  ايهؿط َٚا ؾٝ٘ ايه٬ي١ ٚاـػطإ.
يهؿنيط  بٝإ قاعس٠ ن١ًٝ ٖٚٞ سطَإ ايظامل  َٔ اهلساٜني١، ٚا ايػازؽ: 

 اؾس ٚدٛٙ ايظًِ ٚانجطٖا قبشال.
 ٚميهٔ شنط َهاَ  اٯ١ٜ ع٢ً مٛ ايتؿكٌٝ يف ٚدٛٙ:
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ا٫خباض بكٝػ١ ا٫غتؿٗاّ عٔ عسّ ى١ًٖٝ ايهؿاض يًٗسا١ٜ ينيٝؼ   ا٭ٍٚ:
 يعسّ ٚدٛز املكتهٞ بٌ يٛدٛز املاْع، ٖٚصا املاْع حيتٌُ ٚدٖٛال:

 ٜتعًل املاْع بكٛاْ  اهلسا١ٜ ايعا١َ. ا٫ٚل:
 املاْع خاضدٞ مبا سٍٛ ايهاؾط َٚا ي٘ َٔ ايؿإٔ. :ثاْٝال

 املاْع ايصاتٞ اـام بؿدل ايهاؾط. ثايجال:
٫ ٜٗسٟ ايهاؾطٜٔ باملاْع  عع ٚدٌٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ ٚايجايح، ؾاهلل 

 ايصاتٞ ٚاختٝاض ايهاؾط يًه٬ي١ ٚاؾشٛز.
بسىت اٯٜني١ بنيصّ ٚاْنيصاض ايهؿنياض ٚاْتٗنيت بنياملع٢ٓ ا٭عنيِ ٖٚنيِ          ايجاْٞ:

 ص ٚؾٝ٘ ىَٛض:وَفَشًُا تََْذَ اِميَأِيُِْظاملٕٛ، يصا ٚضز قٛي٘ تعاىل طاي
 ف٤ٞ ايهؿط با٫ختٝاض. ا٫ٚل:
 ايهؿط ع١ً عسّ اهلسا١ٜ. ثاْٝال:
 قٝاّ اؿذ١ عًِٝٗ يبًٛغِٗ َطاتب ا٫ميإ ثِ ْهٛقِٗ عٓٗا. ثايجال:

٘ ف٤ٞ اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾُع مما ٜسٍ ع٢ً غبل ا٫ميإ ٚعسّ ؽًؿ ايجايح:
عٓس نٌ اْػإ، ٚؾٝ٘ سطظ ٚٚاق١ٝ يًُػًُ ، ٚاخباض به٬ي١ ايهؿاض ٚقٝاّ 

 اؿذ١ عًِٝٗ.
َٛنٛع١ٝ ٚاعتباض ْب٠ٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ    ايطابع:

عٓس ايٓاؽ مجٝعال ٚتعسز اغبابٗا ٚفٝ٪ٖا باملٝجنيام ٚايعٗنيٛز، ٚبعنيس ايبعجني١     
ْبٛت٘ سل ٚقسم ٖٚٞ سذ١  دا٤ت اٯٜات ايعك١ًٝ ٚايٓك١ًٝ اييت ت٪نس إ

 ٚزع٠ٛ يًعّٚ ا٫ميإ بٓبٛت٘.
 ميهٔ تأغٝؼ قاعس٠ ْٚتٝذ١ َٔ اٯ١ٜ ٚؾل ايكٝاؽ ا٫قرتاْٞ: اـاَؼ:
 اهلل ٫ ٜٗسٟ ايكّٛ ايظامل . ايه ٣:

 ايصٜٔ نؿطٚا بعس امياِْٗ َٔ ايكّٛ ايظامل . ايكػط٣:
 اهلل ٫ ٜٗسٟ ايصٜٔ نؿطٚا بعس امياِْٗ. ايٓتٝذ١:

 ٯ١ٜ بج٬ث١ اغبا  ؿذب اهلسا١ٜ:ٚدا٤ت ا
 ايهؿط بعس ا٫ميإ. ا٭ٍٚ:
 ايؿٗاز٠ بإ ايطغٍٛ سل قبٌ اختٝاضِٖ ايهؿط. ايجاْٞ:

 ف٤ٞ ايبٝٓات ٚاؿذر. ايجايح:
ٜٚهؿٞ ٫قا١َ اؿذ١ ع٢ً ايهاؾطٜٔ اختٝاضِٖ ايهؿط، َٚع ٖصا دا٤ت 
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 اٯ١ٜ بصنط سكٝك١ ٖٚٞ عسّ سكٍٛ ايهؿط ا٫ بعس ىَٛض:
 ٫ميإ باهلل ٚا٫قطاض بايكاْع.ا ا٭ٍٚ:
ا٫عرتاف بٛدٛ  ايٓب٠ٛ، ٚايتكسٜل بايطغٍٛ َٚا دا٤ ب٘ َٔ  ايجاْٞ:

 اٯٜات.
 ف٤ٞ اٯٜات ٚاي اٖ  اييت تسٍ ع٢ً ايتٛسٝس ٚقسم ايٓب٠ٛ. ايجايح:

 َٚٔ َٓاؾع ايبٝٓات ٖٓا ٚدٛٙ:
 تجبٝت ا٫ميإ ٚبعح ايػه١ٓٝ يف ايٓؿٛؽ. ا٭ٍٚ:
ايطٜب يٝهٕٛ ايهؿط ىَطال بعٝسال ٫ٚ حيكٌ ا٫ َع ططٚ ايؿو ٚ ايجاْٞ:

 اضاز٠ هًِ ايصات ٚايػري.
تٛنٝس قش١ ايٓب٠ٛ ٚقسم ا٭ْبٝا٤، َٚٔ ايًطـ اٱهلٞ بايٓيب  ايجايح:

 ٚايٓاؽ إ تهٕٛ املعذع٠ َكاسب١ ي٘.
 ايبٝٓات ٚاٯٜات يطـ إهلٞ ٚضمح١ بايٓاؽ مجٝعال. ايطابع:

ٚايتنينيأخري يف اؿذنينير ٚاينيني اٖ  َٚنينئ اٯٜنينيات قنينيٝػ١ ايتتنينيابع ٚايتكنينيسِٜ 
ص، ٚؾٝ٘ سذ١ تََْذَ اِميَأِيَُِْٚطاتب ا٫ميإ، ٚقسَت اٯ١ٜ ا٫ميإ بكٛي٘ تعاىل ط

 بإ ا٫قٌ ٖٛ ا٫ميإ باهلل تعاىل ٚا٫قطاض بايتٛسٝس ٚيعّٚ طاع١ اهلل تعاىل.
باعتباض إ ايٓب٠ٛ  عع ٚدٌٚمل تأت ايؿٗاز٠ بايٓب٠ٛ ا٫ بعس ا٫ميإ باهلل 

طغاي١ ؾطع ايتٛسٝس، ٚدا٤ت ايؿٗاز٠ بايٓب٠ٛ بكٝػ١ اؾُع، ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ٚاي
ع٢ً إ ا٫قٌ ٖٛ عسّ ٚدٛز َٓهط ب  ايٓاؽ يًتٛسٝنيس ٚايٓبني٠ٛ، ٚينيٝؼ    
َٔ اغتجٓا٤ يف تنيأضٜذ ا٫ْػنيا١ْٝ خينيطز َنئ ا٫مينيإ ٚا٫قنيطاض بنيايٓب٠ٛ، َٚنئ         
 ايًطنينيـ اٱهلنينيٞ إ ٜهنينيٕٛ ا٫قنينيٌ ٖنينيٛ امينينيإ مجٝنينيع ايٓنينياؽ بنينياهلل ٚايٓبنيني٠ٛ، 

 ٚاختٝاض ؾطط َٔ ايٓاؽ ايهؿط ؾُٝا بعس هًِ يًصات ٚايػري.
ٚبعس ا٫قطاض بايتٛسٝس ٚايطغاي١ دا٤ شنط ايبٝٓات مما ٜنيسٍ عًني٢ تكنيسّ    
ا٫ميإ ٚا٫قطاض بايٓب٠ٛ ع٢ً ايبٝٓات، ٚايس٥٫ٌ ايكاطع١ بٛدنينيٛ  ا٫قنينيطاض 

ميإ ٚمل بايعبٛز١ٜ هلل تعاىل ٚايتكسٜل بايٓب٠ٛ، ؾايبٝٓات يٝػت ع١ً تا١َ ي٬
ٜتعًل عًٝٗا نتٛقـ املعًٍٛ ع٢ً ايع١ً، ٚاملػبب ع٢ً ايػبب، بٌ دا٤ت 
ايبٝٓات اعاَال يًشذني١ ٚتجبٝتنيال يًٓنياؽ يف َػنيايو ا٫مينيإ ٫دتٓنيا  ايهؿنيط،        

 ٚبطٖاْال عكًٝال يًٓؿط٠ َٔ ايه٬ي١ ٚايظًِ ايعكا٥سٟ يًٓؿؼ ٚايػري.
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 إف ض ث اآليت
ننيا٠٤ عًني٢ ايكًنيٛ  املٓهػنيط٠،     تب  اٯ١ٜ َا يٲميإ َٔ اٱؾنيطاق١ ٚاٱ 

ق٢ً ٚػعٌ ايٓؿٛؽ عٌٝ اىل اٱغ٬ّ ٚؼطم ع٢ً ايتكسٜل بٓب٠ٛ قُس 
ٖٚصا ايتكسٜل يٝؼ ابتسا٥ٝال بٌ ٖٛ اغتُطاض يٲقنيطاض  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ٚايعٗس ايصٟ اخصٙ اهلل ع٢ً ايٓاؽ بًعّٚ اٱميإ بٓبٛت٘ ْٚكطت٘ نُا تكسّ 
 اْ  َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ.يف تؿػري اٯ١ٜ ايٛاسس٠ ٚايجُ

ٚتب  اٯ١ٜ ٚدٛز قٛاعنيس نًٝني١ يًٗساٜني١ ٚننيٛاب  جينيب إ تتنيٛؾط مبنئ        
يٲميإ، ٌٖٚ ا٭قٌ ٚدٛزٖا عٓس اٱْػإ اّ ٫بس َٔ  عع ٚدٌٜٗسٜ٘ اهلل 

انتػابٗا، اؾٛا  ٖٛ ا٭ٍٚ، ٭ٕ اختٝاض ايهؿط اَنيط عطننيٞ ٜنيأتٞ بػنيبب     
ايهسٚضات اييت عٓع  َكسَات خاط١٦ اٚ َباْٞ غري غ١ًُٝ، ٚؼصض اٯ١ٜ َٔ

ٚقٍٛ ايؿٝ  اٱهلٞ، ٚؼٍٛ زٕٚ ض١ٜ٩ ايتذًٝات ٚتًُؼ زضٚ  ايك١ً 
 ب  عامل ايؿٗٛز ٚعامل ايػٝب.

ٌ  يكس ىضاز اهلل  إ ٜػنياؾط ايٓنياؽ باٱمينيإ اىل عنيامل املًهنيٛت       عنيع ٚدني
ٜٚهْٛنينيٛا يف سهنينيط٠ ايػؿنينيٛض اينينيطسِٝ، ٜٚطتكنينيٛا يف غنينيًِ ايهُنينيا٫ت، ٖٚنينيصا 

يصٟ اقط ع٢ً ايعٓاز ٚؽًنيـ يف َٓنياظٍ اينيٓؿؼ    ايػُٛ ٫ ٜػتشك٘ ايهاؾط ا
ايب١ُٝٝٗ ٚغًبت ؾٗٛت٘ ع٢ً عكً٘، ٚطًب غؿا٠ٚ تهٕٛ ع٢ً بكطٙ ٚىزاض 
هٗطٙ يٰٜات ٚايبٝٓات، ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بصَ٘ يٝشصضٙ املػًُٕٛ، ٜٚعًُٛا 

 َا ٜٓتظطٙ َٔ ايعكا  ا٭يِٝ.
ختنياض  ٚاهلسا١ٜ عٓٛإ ؿب اهلل يًعبس، ٚتكطٜب٘ َنئ طاعتني٘، ٚايهنياؾط ا   

اٱبتعاز عٔ ٖصٙ احملب١ بنيايتٛيٞ ٚاٱزبنياض عنئ ايبٝٓنيات َٚعذنيعات ايٓبني٠ٛ،       
ٚهًِ ْؿػ٘ عطَاْٗا َٔ زضدات ايكط ، ٚاختاض ايػٝا  عٔ عامل ايؿؿاع١ 
َٚنينيا ؾٝنيني٘ َنينئ اٯٜنينيات، ٭ٕ تهنينيصٜب املعذنينيعات، ٚدشنينيٛز ايؿنينيٗاز٠ بنينيايٓب٠ٛ 

ْٚعُني١   حيذب ايؿؿاع١، ؾٝشطّ ايهؿط قاسب٘ َٔ ْع١ُ اهلساٜني١ يف اينيسْٝا،  
ايؿؿاع١ يف اٯخط٠، ٚف٤ٞ ٖصٙ اٯ١ٜ بصّ ايهؿط ٚايظًِ زعني٠ٛ يًؿنيطاض اىل   
 اهلل ٚاٱقا١َ يف َٓاظٍ اـؿٛع ٚاـهٛع هلل تعاىل، ٚػسٜس اٱقطاض بايٓب٠ٛ.

 أسب ب الٌسول
 يف غبب ْعٍٚ ٖصٙ اٯٜات ىقٛاٍ: 
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ٜكنينياٍ يني٘: سنينياضخ بنينئ غنينيٜٛس بنينئ  ْعينيت يف ضدنينيٌ َنينئ ا٭ْكنينياض  ا٭ٍٚ: 
نإ قتنيٌ احملنيصض بنئ ظٜنياز ايبًنيٟٛ غنيسضا، ٖٚنيط  ٚاضتنيس عنئ          ايكاَت. ٚ

اٱغ٬ّ، ٚؿل مبه١ ثِ ْسّ، ؾأضغٌ إىل قَٛ٘ ىٕ ٜػأيٛا ضغٍٛ اهلل ق٢ً 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: ٌٖ يٞ َٔ تٛب١ ؟ ؾػأيٛا. ؾٓعيت اٯ١ٜ إىل قٛي٘ ) إ٫ 
ايصٜٔ تابٛا ( ؾشًُٗا إيٝ٘ ضدٌ َٔ قَٛ٘، ؾكاٍ: إْٞ ٭عًِ ىْو يكسٚم، 

غنينيٍٛ اهلل ىقنينيسم َٓنينيو، ٚىٕ اهلل ىقنينيسم ايج٬ثنيني١. ٚضدنينيع إىل املسٜٓنيني١،   ٚض
ٟ  ٚتا ، ٚسػٔ إغ٬َ٘ ، ٖٚنيٛ املنيطٟٚ عنئ اٱَنياّ     (1)، عٔ فاٖنيس ٚايػنيس

 .عًٝ٘ ايػ٬ّايكازم 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ   ْعيت ؾُٝٔ نإ ٜ٪َٔ بايٓيب قُس ايجاْٞ: 

ال ٚبػٝنيال، عنئ   َٔ اٌٖ ايهتا  قبٌ بعجت٘، ثِ دشسٚا بٗا بعس ايبعج١، سػس
 اؿػٔ ٚاؾبا٥ٞ.

ايٓػا٥ٞ ٚابٔ سبإ ٚابٔ ىب٢ سامت ٚايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘ َٔ اخطز ايجايح: 
نإ ضدٌ َٔ ا٫ْكاض ؾاغًِ ثنيِ اضتنيس   : ططٜل عهط١َ عٔ ابٔ عباؽ قاٍ

ٚؿل باملؿطن  ثِ ْسّ ؾاضغٌ إىل قَٛ٘ ىضغًٛا إىل ضغٍٛ اهلل قني٢ً اهلل  
بعس امياِْٗ  ٜٗس٣ اهلل قَٛا نؿطٚا َٔ تٛب١ ؾٓعيت نٝـ ٞعًٝ٘ ٚغًِ ٌٖ ي

 .(2)إىل قٛي٘ ؾإ اهلل غؿٛض ضسِٝ ؾاضغٌ إيٝ٘ قَٛ٘ ؾاغًِ
ٚتتهُٔ اٯٜات قٛاعس ن١ًٝ ؾٗٞ اعِ َٔ اغبا  ايٓعٍٚ، ٚتسعٛ اىل 
ْبص ايهؿط ٚاؾشٛز ٚتب  انطاض ايهؿط ع٢ً قاسب٘ يف ايسْٝا، َٚا ًٜشكني٘  

 ٚايتعسٟ. بػبب ايبػٞ ٚا٫قطاض ع٢ً اؾشٛز َٔ اـػاض٠
 التفسري

 صوََِْْ َّيْذُِ اٌٍَّوُ لًٌَِْاقٛي٘ تعاىل ط
 تأتٞ نٝـ ع٢ً ٚدٗ : 

اٱغنينيتؿٗاّ، ٖٚنينيٛ اقنينيٌ اغنينيتعُاهلا ٜٚهنينيٕٛ اعطابٗنينيا بًشنينياه     ا٭ٍٚ: 
َٛنعٗا َٔ اؾ١ًُ، ؾكس تهٕٛ َبتسى اٚ خ ال اٚ سنيا٫ل اٚ َؿعني٫َٛ َطًكنيال،    

 ٚقس تهٕٛ هطؾال.

                                                 

 .2/338فُع ايبٝإ  (1) 
 .2/49ايسض املٓجٛض  (2) 
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ٚقٌٝ ٫ ٜهٕٛ ؾططٗا ٚدٛابٗا ا٫  ايؿطط، اشا تهُٓت َعٓاٙ،ايجاْٞ: 
ؾعً  َتشسٜٔ يؿظال َٚع٢ٓ، نُا يف قٛيو "نٝـ تكًٞ اقًٞ" ٚيهنئ قنيس   

ىُنٌَ اٌَّنزُِ ُّصَنٌِّسُوُُْ فِنِ     ٜهٕٛ دٛا  ايؿطط قصٚؾال نُا يف قٛي٘ تعاىل ط
 .(1) صادَسْدَاَِ وََِْْ َّشَامُ

ملعٓنينيٝ ، ٖٚنينيصا ايتكػنينيِٝ اغنينيتكطا٥ٞ ا٫ اْنيني٘ ٫ ٜعنينيين ايؿكنينيٌ ايتنينياّ بنيني  ا
قنينيشٝض اْنيني٘ تكنينيض قػنيني١ُ يؿنينيظ )نٝنينيـ( ٚؾنينيل ايكنينيٓاع١ ايٓشٜٛنيني١ اىل اغنينيِ   
اغتؿٗاّ، ٚاغِ ؾطط بًشاه َٛقع٘ يف اؾ١ًُ ا٫ إ َعٓاٙ ىعنيِ ؾٝتنيساخٌ   
َع٢ٓ اٱغتؿٗاّ ٚايؿطط يف يؿظ )نٝـ( عٓسَا ٜطز يف اٯ١ٜ عػب ايس٥٫ٌ 

 ٚ تكنيبؼ َٓني٘،   ايكطآ١ْٝ ٚاملعاْٞ ايكسغ١ٝ ٚاملهاَ  اٱعذاظ١ٜ اييت تػنيتٓب  
ٖٚصا غط َٔ ىغطاض ايًؿنيظ ايكطآْنيٞ، ٚؾٝني٘ زعني٠ٛ يًػنيٛم يف عنياض اْنيٛاضٙ        
ٚاغتدطاز ؾطط َنئ نٓنيٛظٙ يتهنيا٤ زضٚ  ايؿني٬ح، ٚتٓنياٍ ضمحتني٘ تعنياىل        

 باهلسا١ٜ اىل اٱميإ ٚاختٝاض اٱغ٬ّ ٚاٱْكٝاز ٚاـؿٛع هلل تعاىل.
ا٥ب١ ٚايكٍٛ باعطا  يؿظ )نٝـ( باْ٘ اغِ اغتؿٗاّ ٫ ميٓع َٔ ٚدٛز ؾ

 ايؿطط ؾٝ٘، ؾٝهٕٛ َع٢ٓ اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ: 
 بًشاه إ نٝـ اغِ اغتؿٗاّ ٜهٕٛ املع٢ٓ ع٢ً اقػاّ: ايٛد٘ ا٭ٍٚ: 

بٝإ اْعساّ َاز٠ َٚٛنٛع اهلسا١ٜ، ٚإ ايصٜٔ نؿنيطٚا سطَنيٛا   ا٭ٍٚ: 
 اْؿػِٗ َٔ اغبا  اهلسا١ٜ، ٭ٕ املهًـ يف املكاّ ٜهٕٛ ع٢ً ؾعب: 

ا٭ْبٝا٤ ٚتعاٖس ا٭قطاض ٚايعٗس بتكسٜل َٔ آَٔ باهلل ٚقسم با٭ٚىل: 
 ْٚكطت٘.ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓيب قُس 
قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘    ايصٟ آَٔ باهلل ٚايبؿنياضات بنيايٓيب قُنيس    ايجا١ْٝ: 

 ٚنإ ٜتطًع اىل بعجت٘ ٚيهٓ٘ سُٝٓا بعح دشس بٓبٛت٘.ٚغًِ 
 ات.ايصٟ اختاض ايهؿط ٚاؾشٛز بايطبٛب١ٝ، ٚاْهط ايٓبٛايجايج١: 

قني٢ً  ايهاؾط ايصٟ ٖذط َٛاطٔ ايهؿط عٓس بعجني١ اينيٓيب قُنيس    ايطابع١: 
ٚض٩ٜتني٘ اٯٜنيات اينييت دنيا٤ بٗنيا، ؾبنيازض اىل اٱغني٬ّ،        اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغنيًِ  

 ٚاخًل يف امياْ٘.
اٱْػإ ايصٟ هٌ َنيرتززال مل خينيرت اٱمينيإ اٚ ايهؿنيط، ٚننيصا      اـاَػ١: 

                                                 

 .6غٛض٠ آٍ عُطإ  (1) 
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 يًهؿط.ايصٟ مل تكً٘ زع٠ٛ اٱميإ َع بكا٥٘ فتٓبال 
اٱخباض عٔ امل٬ظ١َ ب  عسّ قبٍٛ اعُاٍ ايصٟ ٜطًب ٚخيتاض ايجاْٞ: 

 زٜٓال غري اٱغ٬ّ ٚجيشس باٱقطاض باهلل ٚايطبٛب١ٝ، ٚب  عسّ اهلسا١ٜ.
 زع٠ٛ ايٓاؽ يًتسبط يف ا٭غبا  اييت ؼطّ اٱْػإ َٔ اهلسا١ٜ.ايجايح: 
ل ايهاؾط قًب٘ عٔ اٱخباض عٔ عسّ قبٍٛ احملٌ يًٗسا١ٜ، ؾكس اغًايطابع: 

زعنيني٠ٛ اٱمينينيإ، ْٚكنيني  ايعٗنينيٛز ٚاْهنينيط اٯٜنينيات، ؾشذنينيب عنينئ ْؿػنيني٘ تًكنينيٞ 
َكسَات اهلسا١ٜ، ٫ٚ ٜتعاضض ٖصا ا٭َط َع قسض٠ اهلل تعاىل ع٢ً ٖساٜت٘، 

قازض ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ ؾًٛ ؾا٤ هلنيساٙ يٲمينيإ ٭ْني٘ غنيبشاْ٘ ٫      عع ٚدٌؾاهلل 
بنيت٤٬ يف اينيسْٝا،   تػتعكٞ عًٝ٘ َػأي١، ٚيهنئ ا٭َنيط دنيع٤ َنئ َنيٛاظٜٔ اٱ     

ٚقٛاعس اٱَتشإ ؾٝٗا، بنيإ ٜهنيٕٛ مبكنيسٚض اٱْػنيإ ْٝنيٌ ؾنيآبٝب ايطمحني١        
بٛدٛٙ اهلسا١ٜ ٚغبٌ اٱعا١ْ ع٢ً اٱميإ، ؾذا٤ ايػني٪اٍ بنيني)نٝـ( ملعطؾني١    

 بع  قٛاْ  اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ يف املكاّ.
تهُٔ اٱغتؿٗاّ )بهٝـ( َع٢ٓ اٱْهاض، ٚتعًل اٱْهاض ايٛد٘ ايجاْٞ: 

ايهؿاض مبا ٜسٍ ع٢ً ايتٛبٝذ ٚايتكبٝض ٱختٝنياضِٖ ايهؿنيط ٚاؾشنيٛز،    بصات 
 ٖٚصا ايتكبٝض َطنب َٔ اقػاّ ٖٚٞ: 

 اختٝاض ايكّٛ يًهؿط ٚاؾشٛز.ا٭ٍٚ: 
 تطنِٗ يٲميإ َع َٛاؾكت٘ يًعكٌ ٚايٓكٌ ٚازضاى اؿٛاؽ.ايجاْٞ: 

فنيني٤ٞ اختٝنينياضِٖ ايهؿنينيط بعنينيس اٱمينينيإ، ٚاٱقنينيطاض بكنينيسم ْبنيني٠ٛ ايجاينينيح: 
 ٚض١ٜ٩ اٯٜات.ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قُس  ايطغٍٛ

اعتبنينياض )نٝنينيـ( اغنينيِ ؾنينيطط، ٚايٓػنينيب١ بنيني  اٱغنينيتؿٗاّ ايٛدني٘ ايجاينينيح:  
ٚايؿطط يٝؼ ايتٓايف ٚايتهاز نٞ ميتٓع ادتُاعُٗا بٌ ٖٓاى تساخٌ بُٝٓٗا 
يف املكاّ، ٚا٭قٌ ٚايظاٖط يف َع٢ٓ نٝـ يف املكنياّ ٖنيٛ اٱغنيتؿٗاّ ا٫ اْني٘     

ٜهال بًشاه اْتؿا٤ اغبا  اهلسا١ٜ عٓس ايهؿاض ٚاييت ٜتهُٔ َع٢ٓ ايؿطط ا
تهٕٛ ؾططال يف ٌْٝ ايعبس هلا ٚقط  آٜات ايًطـ ٚايؿٝ  اٱهلٞ َٓ٘، إ 
قٝػ١ ايؿطط١ٝ يف املكاّ تسعٛ ايٓاؽ يًتسبط بأغبا  اهلسا١ٜ ٚايؿكنيٌ بني    
اٱميإ ٚايهؿط، ٚتعٝ  ايكسض املتٝكٔ ايصٟ ؼذب َع٘ اٱعا١ْ ٚاملسز يٓؿاش 

 ميإ اىل ايكًب ٚاؾٛاْض.اٱ
ؾُٔ اٯٜات يف املكاّ إ ايتٛؾٝل ٚاٱقرتا  َنئ ضمحني١ اهلل َٚكنيسَات    
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اهلسا١ٜ ٫ ؼتاز َٔ اٱْػإ ايػعٞ ٚايهػب املتهُٔ يًُؿك١ ٚاؿطز، بٌ 
اْ٘ ٜػتًعّ عنيسّ اختٝنياض ايهؿنيط ٚايهني٬ي١، ٭ٕ ٖنيصا اٱختٝنياض بنيطظر زٕٚ        

ايؿهٌ اٱهلٞ، ٚؾع٬ل ؾاْو تط٣ اٱميإ ٚغبب ٱبتعاز ايصات عٔ َٛاطٔ 
ايهاؾط ٜبازض اىل ايكسٚز ٚاؾسٍ ٚاثاض٠ ايؿبٗات ا٭َط ايصٟ حينيٍٛ زٕٚ  
تسبطٙ باٯٜات ٚاغتشهاضٙ يٲقطاض بايٓب٠ٛ ٚايعٗٛز اييت اخصت عًٝ٘ ٚع٢ً 

 آبا٥٘ بًعّٚ ايتكسٜل با٭ْبٝا٤ مجٝعال َٚا دا٤ٚا ب٘ َٔ عٓس اهلل.
ض عكا٥سٜنيني١ ٚاخ٬قٝنيني١ بًشنينياه املعٓنيني٢ ٚيف ٚضٚز )نٝنينيـ( يف املكنينياّ اغنينيطا

 املتشس ٚاملتعسز َٔ ٚدٛٙ: 
 املؿاِٖٝ املػتٓبط١ َٔ اؾاز٠ )نٝـ( َع٢ٓ اٱغتؿٗاّ.ا٭ٍٚ: 
ز٫٫ت اٱْهاض بًػ١ اٱغتؿٗاّ يف اٯ١ٜ، ٖٚصا اٱْهاض َطنب ايجاْٞ: 

يف د١ٗ اـطا  ؾاٯ١ٜ ٚإ دنيا٤ت بكنيٝػ١ اٱْؿنيا٤ ا٫ اْٗنيا تتهنئُ اـني        
ك١ ٖٚٞ سذنيب اهلساٜني١ عنئ ايهؿنياض يػني٤ٛ اختٝنياضِٖ، ٖٚنيصا        ٚتٛنٝس سكٝ

اؿذب مل ٜككس ب٘ شات ا٭ؾدام بٌ َٛنٛع ايهؿط، ؾٗٓاى ٬َظ١َ ب  
ايهؿط ٚاَتٓاع ٚضٚز اغبا  اهلسا١ٜ، يًتٓاق  ايجابت ب  ايهؿنيط ٚاٱمينيإ   
ؾاُْٗا ٫ جيتُعإ يف َٛنع ٚاسس، ٫ٚ ٜطتؿعإ ؾ٬بس َٔ اختٝاض اسسُٖا، 

٫ بنيطظر بني  اٱمينيإ ٚايهؿنيط، ٚفني٤ٞ اٯٜنيات ٚبعجني١ ا٭ْبٝنيا٤ َنئ          يصا ؾاْ٘ 
َكازٜل اْتؿا٤ اي ظر بُٝٓٗا، ٖٚصا اٱْتؿا٤ يطـ اهلٞ بايٓاؽ، ٭ْ٘ عٓٛإ 
ايتصنري بإ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض اَتشإ ٚب٤٬ ٫ٚبس يٲْػإ إ خيتاض َكاَ٘ يف 

 اٯخط٠ اَا يف اؾ١ٓ اٚ يف ايٓاض.
غتؿٗاّ اٱْهاضٟ، َٚا ٜسٍ عًٝ٘ َٔ عسّ ٚدنيٛز  َهاَ  اٱايجايح: 

 ع١ً ٱْتؿا٤ اغبا  اهلسا١ٜ.
ز٫ي١ ايؿطط ع٢ً يعّٚ ايتدًٞ عٔ ايهؿط، يٝهٕٛ ٖصا ايتدًٞ ايطابع: 

 َكس١َ يٌٓٝ ايًطـ اٱهلٞ، ٚبابال يتًكٞ اغبا  اهلسا١ٜ.
ادتُاع اٱغتؿٗاّ ٚاٱْهاض، َٚٔ َؿاِٖٝ سح اٱْػإ ع٢ً اـاَؼ: 

 ا٭َط، ٖٚصا اؿح ٜؿٌُ: ايتسبط يف 
ايهاؾط ٚيعّٚ َعطؾت٘ بعظِٝ شْب٘ ٚخط٦٘ ٚزعٛت٘ يًتساضى باعتباضٙ ا٫ٚل: 

 ٚغ١ًٝ ٱنتػا  املعاضف ْٚعٍٚ ايطمح١ اٱهل١ٝ.
 ادتُاع اٱغتؿٗاّ َع ايؿطط ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: ايػازؽ: 
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 بٝإ ايكٛاعس ايه١ًٝ ٚايهٛاب  ايعا١َ يف اهلسا١ٜ.ا٭ٍٚ: 
ؽًـ ايهؿاض عٔ ٚها٥ؿِٗ، َٚا ًٜشل بٗنيِ َنئ    اٱؾٗاز ع٢ًايجاْٞ: 

 ا٭نطاض بػبب غ٤ٛ اختٝاضِٖ ٚهًُِٗ ٭ْؿػِٗ.
عنينيسّ تًكنينيٞ اغنينيبا  اهلساٜنيني١ َنينيع ايبكنينيا٤ يف َٓنينياظٍ ايهنيني٬ي١      ايجاينينيح: 

ٚايػٛا١ٜ، ٚايصٟ ٜسٍ يف َؿَٗٛ٘ ع٢ً ٌْٝ َطاتب اهلسا١ٜ ٚايطؾاز اىل غبٌ 
اْتؿا٤ املؿطٚط باْتؿا٤ اٱميإ بايتدًل َٔ ايهؿط ٚادتٓا  اؾشٛز يكاعس٠ 

 ؾطط٘، ٖٚٞ قاعس٠ عك١ًٝ ٚؾطع١ٝ.
ؾايهؿط َاْع َٔ تًكٞ اغبا  اهلسا١ٜ، ؾاشا اْتؿ٢ ٚظاٍ ٖصا املاْع تتٓعٍ 
ايطمح١ ع٢ً ايعبس ٭ْ٘ ٜكبض َ٪٬ٖل يتًكٞ َهاَ  ايًطـ، ٚقازضال ع٢ً 
ايتنينيسبط باٯٜنينيات َٚعطؾنيني١ َنينيا جينينيب عًٝنيني٘ ؾعًنيني٘ ٚننينيطٚض٠ اٱَتجنينياٍ يٮٚاَنينيط   

 ١، َٚا ًٜعَ٘ تطن٘ َٔ ايٓٛاٖٞ ٚاحملطَات.اٱهلٝ
ادتُاع اٱْهاض َنيع ايؿنيطط، ٖٚنيٛ عٓنيٛإ يًعدنيط عنئ ايهؿنيط        ايػابع: 

ٚسح ع٢ً ادتٓاب٘، ٭ٕ اٱْهاض ٜسٍ ع٢ً ايكبض ايصاتٞ يًهؿط، ٚايؿطط١ٝ 
تب  َا ٜػبب٘ ايهؿط َٔ سذب َكازٜل عسٜس٠ َٔ ايؿهٌ اٱهلنيٞ تهنيٕٛ   

 ساد١ يٲْػإ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠.
إ َعاْٞ )نٝـ( املتعسز٠ تعطٞ زضغال يًٓاؽ مجٝعال غٛا٤ باخنيص ننيٌ   
َعٓنيني٢ عًنيني٢ منينيٛ اٱغنينيتك٬ٍ اٚ يف سنينياٍ اؾُنينيع بٝٓٗنينيا، ٖٚنينيصٙ اينينيسضٚؽ ٫   
تٓشكط بايهؿاض ٚاؾاسنيسٜٔ بنيٌ تؿنيٌُ املػنيًُ  ٚاٖنيٌ ايهتنيا  ٚايٓنياؽ        
مجٝعال، نٌ ؾطٜل ٜتًك٢ تًو ايسضٚؽ بٓشٛ خيتًـ ْػبٝال عٔ تًكٞ ايؿطٜل 

ايٓػب١ ب  تًكٞ نٌ اٌٖ ١ًَ ٚامل١ً ا٭خط٣ عُّٛ ٚخكٛم َٔ اٯخط ٚ
 ٚد٘.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾُع )قَٛال( ٖٚٛ مجع ٫ َؿطز ي٘ َٔ يؿظ٘ ٚؾٝ٘ 
 ٚدٛٙ: 

ؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً ايتعسز ٚاٱؼاز يف ايهؿط، ايتعسز يف اؾطاز ايصٜٔ ا٭ٍٚ: 
ًنيني١ ٚاملنينيصٖب ابتػنينيٛا زٜٓنينيال غنينيري اٱغنيني٬ّ، ٚاٱؼنينياز ؾُٝنينيا بٝنينيِٓٗ عًنيني٢ منينيٛ امل

 ٚاؾُاع١.
سذنينيب اهلساٜنيني١ عنينيِٓٗ بًشنينياه اؾُاعنيني١، ؾرتاٖنينيِ ٜؿطسنينيٕٛ مبنينيا ايجنينياْٞ: 

 عٓسِٖ ٜٚظٕٓٛ اْ٘ ٜكطبِٗ اىل اهلل َع اِْٗ تطنٛا ايٛادب ْٚكهٛا ايعٗٛز.
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اٱْصاض َٔ اٌٖ اؾشٛز ٚايهؿط، ٚايتٓبٝ٘ عٔ نطضِٖ ٚغ٤ٛ ايجايح: 
ٟ ٜكسض َٔ اؾُاعني١  اثطِٖ، ٚيعّٚ اؿصض ٚاؿٝط١ َِٓٗ، ؾإ ايهطض ايص

املٓا١٥ٚ انجط َٔ ايهطض ايصٟ ٜأتٞ َٔ ايؿطز، ؾًِ تكٌ اٯ١ٜ )نٝنيـ ٜٗنيسٟ   
 اهلل َٔ نؿط بعس امياْ٘( بٌ دا٤ت بكٝػ١ اؾُع ع٢ً مٛ ٚانض ٚهاٖط.

٫ حيتاز اسسال، ٚنجط٠ اٖنيٌ ايهؿنيط ٚاؾشنيٛز     عع ٚدٌإ اهلل ايطابع: 
 ٝسِٖ ٚىشاِٖ.تهط اْؿػِٗ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ يٛقا١ٜ املػًُ  َٔ ن

دنينيا٤ اٱغنينيتؿٗاّ اٱْهنينياضٟ يف اٯٜني١ يبعنينيح ايٝنينيأؽ يف قًنينيٛ   اـنياَؼ:  
ايهاؾطٜٔ، ٚاقا١َ اؿذ١ عًِٝٗ ٚاملطاز بهٝـ ٖٓا اٟ ٫ تهٕٛ اهلسا١ٜ َنئ  

 اهلل يًهؿاض.
اٯٜنيني١ عنينيٕٛ يًُػنينيًُ  يًجبنينيات يف َٓنينياظٍ اٱمينينيإ، ٚغنيني٬ح  ايػنينيازؽ: 

 يٲستذاز ع٢ً ايهؿاض ٚبٝإ ٚدٛز ايٓكل ؾِٝٗ.
يهؿط ٫ ٜػًب اٱميإ، ٚاهلل قازض ع٢ً إ ٜططز ايهؿط يٝشٌ اٱميإ ٚا

قً٘، ٚيهٓ٘ اضاز َٔ ايعباز ى٫ ٜتذٗٛا قٛ  ايهؿط ٜٚعطنٛا عٔ اٯٜات 
ٚاملعذعات، ٚسُٝٓا خيتاض ؾطط َِٓٗ ايهؿط تأتٞ ٖصٙ اٯٜات يتكبٝض ؾعًني٘  

 ٚاْصاضٙ بايعصا  ايؿسٜس يف اٯخط٠، ٚبٝإ اغتشكاق٘ يًعصا .
عع ب  اٯٜني١ بع  ايكنينيٛاْ  ايػنينيُا١ٜٚ ٚاٱضاز٠ ايتهنيني١ٜٝٓٛ بإ اهلل ٚت
٫ ٜٗنيسٟ ايهنياؾط اينيصٟ اختنياض ايهؿنيط ٚاؾشنيٛز بعنيس اٱمينيإ ٚض٩ٜني١           ٚدٌ

اٯٜات ٚاملعذعات، ٚتسٍ يف َؿَٗٛٗا عًني٢ إ اهلساٜني١ ؾهنيٌ اهلنيٞ ْنياظٍ      
يًٓاؽ ناؾ١ ا٫ ايصٜٔ سذبنيٛا عنئ اْؿػنيِٗ ٖنيصٙ ايٓعُني١، ٚغكنيٛم َنيس٠        

 ظَإ ٖصا اؿذب ٚدٛٙ: ٚ
اغتكطاض ٚاغتسا١َ اؿذب ٚاؿطَإ َنئ اهلساٜني١ بايٓػنيب١ ملنئ     ا٭ٍٚ: 

 اختاض ايهؿط، ٚإ ضدع عٔ نؿطٙ.
اتكاف اؿطَإ َٔ اهلسا١ٜ بايتعيعٍ ٚعسّ اٱغتسا١َ ؾٗٛ ىَط ايجاْٞ: 

 َطٖٕٛ ٬َٚظّ يًهؿط.
صٙ فني٤ٞ اهلساٜني١ ستني٢ يف سنياٍ ايهؿنيط ؾهني٬ل َٓني٘ تعنياىل، ٖٚني         ايجايح: 

 اهلسا١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ: 
عا١َ ٚؾا١ًَ يًكّٛ ايهاؾطٜٔ َع تبأٜ ًًَِٗ، ؾٝكنيبض ايٓنياؽ   ا٭ٍٚ: 

 مجٝعال يف غاع١ ٚاسس٠ َ٪َٓ .
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خاقنيني١ ظُاعنيني١ َعٝٓنيني١ اٚ ىٖنينيٌ قطٜنيني١ اٚ بًنينيس٠، اٚ اتبنينياع ًَنيني١      ايجنينياْٞ: 
 ككٛق١.

اهلسا١ٜ ايؿطز١ٜ يؿدل بصات٘، تأتٝ٘ يتٓكًني٘ َنئ َٓنياظٍ ايهؿنيط     ايجايح: 
 اٱغ٬ّ ٚاؾطاقات٘ املباضن١. ٚاؾشٛز اىل

ٚنٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ ممه١ٓ، ٚاهلل تعاىل ٫ تػتعكٞ عًٝني٘ َػنيأي١، ٚيهٓني٘    
، يتتذًني٢  (1) صُ الَ َّيْذُِ اٌْمَنٌََْ اٌْىَنافِشَِّٓ  غبشاْ٘ اخ  يف قهِ نتاب٘ باْ٘ ط

َؿنينياِٖٝ غٓنينياٙ ٚقٛتنيني٘ تعنينياىل، ٚعظنينيِٝ قسضتنيني٘ ٚغنينيًطاْ٘، ٚيف اٯٜنيني١ تطغٝنينيب   
تكِٝ ٚايتطًع اىل ضمحت٘ تعاىل، ٚازضاى سكٝك١ ٖٚٞ باهلسا١ٜ اىل قطاط َػ

َٛنٛع١ٝ ؾهً٘ تعاىل ع٢ً ايعبس املٗتسٟ، ٖٚصا اٱزضاى با  يًتٓنيعٙ عنئ   
عنيع  ايػطٚض ٚايظٔ بإ اٱْػإ اٖتس٣ اىل غبٌٝ ايطؾاز بصاتني٘ بنيٌ إ اهلل   

ٖٛ ايصٟ ٖساٙ باٯٜات ٚاي اٖ  ايه١ْٝٛ ٚايؿدك١ٝ ٚبعجني١ ا٭ْبٝنيا٤    ٚدٌ
ب عًِٝٗ، َٚكاسب١ املعذعات هلِ ٚنأْٗا هٌ هلنيِ يف ايًٝنيٌ   ْٚعٍٚ ايهت

 ٚايٓٗاض.
َٚٔ قؿ١ املعذع٠ إ تهٕٛ نايظٌ يف ٚقت َٚهإ ٜػٝب ؾُٝٗا ايظٌ 
ٚايؿ٤ٞ يٝبعح هًٗا ايهٝا٤ يف املهإ ٚميٮ اـاؾك  بآٜنيات ايتٛسٝنيس، ؾنيإ    
قًنينيت إ املعذنينيعات ٚاٯٜنينيات ٖساٜنيني١ يًٓنينياؽ َٚنينيِٓٗ ايهؿنينياض، ؾهٝنينيـ تٓؿنينيٞ  

ٖسا١ٜ اهلل يًهاؾطٜٔ، ٚاؾٛا  املطاز بايهاؾطٜٔ ايصٜٔ ضىٚا اٯٜات  اٯٜات
 ٚدشسٚا بٗا يصا انست ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً ف٤ٞ ايبٝٓات ٚايس٫٫ت ايباٖطات.

ٌٖٚ تٓؿٞ ْػب١ اهلسا١ٜ اىل اهلل ٚهٝؿ١ ايعكٌ، اؾٛا  ٫، ٚيهٔ ايعكٌ 
 ضظم َٓ٘ تعاىل، َٔ ٚدٛٙ: 

 .شات ايعكٌ ْع١ُ َٔ عٓس اهللا٭ٍٚ: 
اٱْتؿاع َٔ ايعكٌ ْع١ُ اناؾ١ٝ، ؾكس جيعٌ اٱْػإ عكً٘ تابعال ايجاْٞ: 

يؿٗٛت٘، ٜٚػًب عًٝ٘ سب ايسْٝا ٚايًٗح ٚضا٤ يصاتٗا، َٚٔ اهلسا١ٜ اٱهل١ٝ 
 إ ٜهٕٛ ايعكٌ َتػًبَا ع٢ً ايؿ٠ٛٗ.

تٛهٝـ اٯٜات ٚاٱيتؿات اىل املعذعات ٚدعًٗا َنياز٠ يعُنيٌ   ايجايح: 
 ٚايطؾاز.ايعكٌ، ٚٚغ١ًٝ يًٗسا١ٜ 

                                                 

 .264غٛض٠ ايبكط٠  (1) 



                                                ص234ط                                             63زَعامل اٱميإ/ 

تعاٖس ايطب  ٚايك١ً ب  اؿٛاؽ ٚايعكٌ، ؾُٔ اٯٜات َا ٖٛ ايطابع: 
سػٞ، ٚيهٓ٘ ؾاٖس ع٢ً ايتٛسٝس ٫ٚ خيًٛ َٔ قبػ١ عك١ًٝ نسيٌٝ ٚسذ١، 
ؾايعكنينيٌ ضغنينيٍٛ بنينياطين ٜنينيسعٛ اٱْػنينيإ اىل اٱمينينيإ ْٚبنينيص ايهؿنينيط ٚايؿنينيطى     

 ٚايه٬ي١.
 حبث بالغي

ْؿنيأ ايػنيشا  ميطنيط اٟ بنيسى،     اٱْؿا٤ يػ١ ٖٛ اٱبتسا٤ ٚاٱجياز، ٜكاٍ ا
ٚاْؿأ ؾ٬ٕ زاضال يٮٜتاّ: اٟ ب٢ٓ ٚىغؼ، ٚاغتعٌُ يؿظ اٱْؿا٤ يف ايه٬ّ 
عًنيني٢ منينيٛ اجملنينياظ ٭ٕ ايهنيني٬ّ عنينيطض ٜكنينياٍ "ؾنيني٬ٕ ٜٓؿنيني٤ٞ ا٭سازٜنينيح اٟ     

 .(1)ٜهعٗا"
 ٚقػِ ايه٬ّ اىل قػُ : 

 اٱْؿا٤.ايجاْٞ:   اـ .ا٭ٍٚ: 
٬ّ بٓؿػ٘ ٜسٍ ع٢ً قسق٘ ٚا٭ٍٚ حيتٌُ ايكسم ٚايهص  يصات٘، ؾايه

اٚ نصبنيني٘ بػنيني  ايٓظنينيط عنينئ ؾنينيدل ايكا٥نينيٌ، َٚنينئ َكنينيازٜك٘ ايٝكٝٓٝنينيات       
ٚايهطٚضٜات ٚايبسٜٗٝات ٚايٛقا٥ع ٚا٭سساخ، اَا اٱْؿنيا٤ ؾٗنيٛ نني٬ّ ٫    
ٜؿٝس ايكسم اٚ ايهص ، ٜٚؿٝس َعٓاٙ بتًؿظ٘ ٚايٓطل ب٘، ٖٚٛ عًني٢ ٚدنيٛٙ   

ٚايٓٗنيٞ َجنيٌ ٫   ؾٝؿٌُ اٱغتؿٗاّ ٚايتُين ٚا٭َنيط ٚايطًنيب بكنيٝػ١ ىؾعنيٌ     
 تؿعٌ، ٚاملسح ٚايصّ ٚايٓسا٤ ٚمٖٛا، ٜٚٓكػِ اٱْؿا٤ اىل قػُ : 

 اٱْؿا٤ ايطًيب، ايصٟ ٜتهُٔ ا٭َط ٚايٓٗٞ ٚمُٖٛا.ا٭ٍٚ: 
اٱْؿا٤ غري ايطًيب، ٖٚٛ ٫ ٜؿٝنيس اضاز٠ َطًنيٛ  غنيري َٛدنيٛز     ايجاْٞ: 

ٛز اٚإ اٱْؿنيا٤ بػٝني١ اجينينيازٙ بنيٌ ٜنيأتٞ يبٝنينيإ اْؿنيا٤ سنياٍ َجنينيٌ قنيٝػ١ ايعكنيني       
ٚايكػِ ٚايتعذب ٚايطدا٤ ٜٚ٪ت٢ يًس٫ي١ عًٝ٘ بهِ اـ ١ٜ، ٚيعٌ، ٚض  
ٚغريٖا، َٚٓ٘ ٖصٙ ا١ٜ٫ اش دا٤ت بكٝػ١ اٱغتؿٗاّ اٱْهاضٟ يتٛدٝ٘ ايصّ 
ٚايتنينيٛبٝذ اىل اينينيصٜٔ نؿنينيطٚا ٚبٝنينيإ ا٭غنينيبا  اينينييت ؼذنينيب اهلساٜنيني١ عنينيِٓٗ   

، ٚتعطنِٗ يًعصا  ايؿسٜس، نُا انست بنيإ ٖنيصٙ ا٭غنيبا  شاتٝني١ قهني١     
 تتعًل بػ٤ٛ اختٝاضِٖ.

ٚتنينيصنط اٯٜنيني١ سطَنينياِْٗ َنينئ اهلساٜنيني١ ٚمل ػعًنينيٗا امجايٝنيني١، ٚسكنينيطتٗا 
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ق٢ً اهلل باختٝاضِٖ ايهؿط بعس اٱميإ، ٚاٱقطاض بكش١ ْب٠ٛ ايطغٍٛ قُس 
  .عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ٚيف عًِ املٓطل ٜٓكػِ املطنب اىل قػُ  تاّ ْٚاقل، ٚايتاّ َا ٜكض 
ايػاَع مبهُْٛ٘ َٚعٓاٙ، ٚايٓػب١ ب  ادعا٥٘  ايػهٛت عًٝ٘ اٟ ٜؿٝس َعطؾ١

 تػ٢ُ ايٓػب١ ايتا١َ، ٖٚٞ ع٢ً قػُ : 
املطنب اـ ٟ ٖٚٛ سكٝك١ ثابت١ يف شات٘، ٜٚنيأتٞ ايًؿنيظ ناؾنيؿال    ا٭ٍٚ: 

عٓٗنينيا ٖٚنينيٛ اؾًُنيني١ اـ ٜنيني١ نكٛينينيو اشٕ املنيني٪شٕ، ٜٚػنيني٢ُ اٜهنينيال )ايكهنيني١ٝ( 
عًِ املٓطل ٜبشح يف ٚ)ايكٍٛ(، ٫ٚ ٜؿرتط ؾٝ٘ إ ٜهٕٛ َطابكال يًٛاقع، ٚ

 َتعًل ايتكسٜل.
املطنب اٱْؿا٥ٞ، ٖٚٛ ايصٟ حيكل ايٓػب١ بككس املتهًِ ؾٝرتؾض ايجاْٞ: 

املعٓنيني٢ عنينئ املطننينيب ايًؿظنينيٞ، ٖٚنينيٛ شات املعٓنيني٢ ايًػنينيٟٛ بنينيإ املعنينياْٞ تٓؿنينيأ  
 بايتًؿظ بٗا.

 

 صوَفَشًُا تََْذَ اِميَأِيُِْقٛي٘ تعاىل ط
 دا٤ت اٯٜات بٛقـ زقٝل َطنب َٔ ىَٛض: 

 بٝإ ساٍ ايهؿط ٚاؾشٛز اييت عًٝٗا ايكّٛ.ا٭ٍٚ: 
ايهؿنينيط َنينيصَّٛ ٚقبنينيٝض شاتنينيال، ٖٚنينيٛ غنينيبب ؿذنينيب اهلساٜنيني١ عنينئ ايجنينياْٞ: 

 قاسب٘، َتشسال نإ اٚ َتعسزال.
ايهؿط اَط عطنٞ طاض٨، ٚيٝؼ اق٬ل ثابتال، ؾًِ ٜأِت ا٫ بعس ايجايح: 

 اٱميإ.
٢ املهًـ، إ ٖذطإ تطى َٓاظٍ اٱميإ ىَط كايـ ملا جيب عًايطابع: 

 اٱْػإ يٲميإ ٚتطن٘ ملٓاظي٘ اَط ٜػٛق٘ اىل اهلا١ٜٚ ٚايه٬ي١ َٔ ٚدٛٙ: 
تٓايف ٚتعاضض اختٝاض ايهؿط َع ايؿطنيط٠ اينييت ؾطنيط اهلل ايٓنياؽ     ا٭ٍٚ: 

 عًٝٗا.
قٝاّ اؿذ١ ع٢ً ايهؿنياض بنياضازتِٗ اؾشنيٛز ٚايهني٬ي١ عنئ ْٝني١       ايجاْٞ: 

 ٚقكس.
إ، ؾٗصا ايتعاقب اثنيِ اننيايف، ؾًنيٝؼ    سكٍٛ ايهؿط بعس اٱميايجايح: 

َٔ غبب عك٬ْٞ ٜ٪زٟ باٱْػإ هلذط َٓاظٍ اٱمينيإ بنيٌ بنيايعهؼ اش إ    
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ا٭قٌ ٖٛ ايجبات ٚاٱضتكا٤ يف َٓاظٍ اٱميإ ٚاهلسا١ٜ، ٭ٕ اٱميإ مل ٜأٍت 
ا٫ عٔ ازضاى ٚاقطاض باٯٜات ٚتكسٜل باملعذعات، ؾايتٛيٞ ٚاؾشٛز ْك  

 يًُٛاثٝل ٚايعٗٛز.
تكٌ اٯ١ٜ "نؿطٚا بعس اٱميإ" ٭ٕ ؾٝ٘ استُاٍ اضاز٠ اٱميإ باملع٢ٓ  ٚمل

ا٭عِ، ٚقكس سكٍٛ اٱميإ عٓنيس غنيري اينيصٜٔ نؿنيطٚا َنئ اٯبنيا٤ ٚا٭ٖنيٌ        
ٚؾٝٛع َؿاِٖٝ اٱميإ، ؾذا٤ت اٯ١ٜ بايٓل ايكطٜض بإ املككٛز ٖٛ ؼكل 

يصا دنيا٤ت  اميإ ٖ٪٤٫ ايهؿاض قبٌ إ ٜٓتكًٛا اىل َٓاظٍ ايهؿط ٚاؾشٛز، 
 اٯ١ٜ بايصّ املطنب هلِ، ٚاملطاز َٔ اٯ١ٜ ٚدٛٙ: 

 َٔ ٜهٕٛ ناؾطاَ  َٓص ْع١َٛ اهؿاضٙ.ا٭ٍٚ: 
خكٛم ؾطٜل َٔ ايهؿاض ٜكسم عًِٝٗ اِْٗ ناْٛا َ٪َٓ  ثِ ايجاْٞ: 

 اضتسٚا ع٢ً ازباضِٖ.
 َٔ اختاض اؾشٛز َع ض١ٜ٩ اٯٜات ٚبًٛؽ زع٠ٛ ا٭ْبٝا٤ ي٘.ايجايح: 
 يف اضاز٠ ايهؿاض ؾتؿٌُ اٯ١ٜ نٌ ناؾط. اٱط٬مايطابع: 

ايصٜٔ ناْٛا ٜ٪َٕٓٛ ببعجني١ اينيٓيب قُنيس قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘       اـاَؼ: 
 ٚغًِ ٚايبؿاضات اييت دا٤ت غكٛق٘، ؾًُا بعح نؿطٚا بٓبٛت٘.

ٚايكنينيشٝض ٖنينيٛ ايطابنينيع ًٜٚشنينيل بنيني٘ اـنينياَؼ بًشنينياه اغنينيبا  ايٓنينيعٍٚ      
يهؿنينياض ٚإ تعنينيسزت ٚايؿنينيٗاز٠ بكنينيسم ايٓبنيني٠ٛ، ؾاملككنينيٛز يف اٯٜنيني١ عُنينيّٛ ا 

َؿاضبِٗ َٚصاٖبِٗ، ؾإ قًت ٖٓاى اقٛاّ ٚمجاعات َٔ ايهؿاض مل ٜ٪َٓٛا 
بايٓب٠ٛ، ٚٚضثٛا ايهؿط عٔ آبا٥ِٗ ٚاَٗاتِٗ، ؾهٝـ ٜؿًُِٗ َٛنٛع اٯ١ٜ، 

 قًت: إ اٱميإ اعِ َٔ إ ٜٓشكط بأَٛض: 
 ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ.ا٭ٍٚ: 
 ا٭غبا  املاز١ٜ ايظاٖط٠.ايجاْٞ: 

 اؿٝا٠ ايسْٝا. اٜاّايجايح: 
ؾكس اخص اهلل املٝجام ع٢ً ايٓاؽ ِٖٚ يف عامل ايصض، ٚبٛاغط١ ا٭ْبٝا٤ 
مجٝعال يٝ٪َٓٛا ٜٚكنيسقٛا بني٘ ٜٚتعاٖنيسٚٙ، ٚدنيا٤ت اٯٜنيات ٚاملعذنيعات يف       
ايسْٝا يتهٕٛ تٛنٝسال زْٜٝٛال يًُٝجام، ٚخطابال تهًٝؿٝال َٛدٗال يًٓاؽ مجٝعال، 

 تصنط ايٓاؽ بٛها٥ؿِٗ ايعباز١ٜ.ؾاٯٜات هلا يػإ ؽاطب ب٘ ايعكٍٛ، ٚ
 ٖٚصا اٱط٬م يف َع٢ٓ اٯ١ٜ ٚمشٛهلا يًهؿاض َطًكال حيتٌُ ٚدٖٛال: 
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اضاز٠ ايؿطٜل ٚا٭ؾدام ايصٜٔ ْعينيت ؾنيِٝٗ اٯٜني١ باٱقنياي١،     ا٭ٍٚ: 
 ٚمشٛهلا ؾُٝع ايهؿاض بايتبع١ٝ.

قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘    املككٛز ايصٜٔ اعًٓٛا امياِْٗ بٓب٠ٛ قُنيس  ايجاْٞ: 
ثِ اْهطٚا اقنيطاضِٖ ٚاعرتاؾٗنيِ بٓبٛتني٘ ٚيهنئ اـطنيا  ؾنياٌَ يهنيٌ        ِ ٚغً

 ناؾط.
 املطاز مجٝع ايهؿاض باعتباض اِْٗ آَٓٛا ثِ نؿطٚا.ايجايح: 
اضاز٠ ايهؿاض ناؾ١ َع إ ؾططال َِٓٗ مل ٜ٪َٓٛا ٜٚهؿطٚا، بنيٌ  ايطابع: 

ِٖ نؿاض َٔ ا٭قٌ، ٚيهٔ شنط ايهؿط بعنيس اٱمينيإ ٜتعًنيل بؿطٜنيل ٚؾنيطط      
.َِٗٓ 

قني٢ً اهلل عًٝني٘   اخص اهلل املٝجام ع٢ً ا٭ْبٝا٤ بايبؿاض٠ بايٓيب قُس  يكس
ْٚكطت٘ سني  بعجتني٘، ٖٚنيصا املٝجنيام عنياّ ٚؾنياٌَ يًٓنياؽ، ٚؾٝني٘         ٚآي٘ ٚغًِ 

 ٚدٛٙ: 
 ٚدٛ  تكسٜل ايٓاؽ با٭ْبٝا٤.ا٭ٍٚ: 
َٔ ايٛها٥ـ ايعباز١ٜ َٚعاْٞ ايتكسٜل با٭ْبٝا٤ إ ٜأخص ايٓاؽ ايجاْٞ: 

٤، ٚقس دا٤ٚا بٛدنينيٛ  اٱقطاض بٓبني٠ٛ قُنيس ٚاتباعني٘ عٓنيس     مبا دا٤ ب٘ ا٭ْبٝا
بعجت٘، َٚا دا٤ ب٘ ا٭ْبٝا٤ ٜعت  سذ١ ع٢ً ايٓاؽ، ٜٚكسم َع٘ إ ايٓنياؽ  

 َٚكسقٕٛ بطغايت٘.ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َ٪َٕٓٛ بٓب٠ٛ قُس 
ٜتًك٢ ايٓاؽ َنيا دنيا٤ بني٘ ا٭ْبٝنيا٤ باعتباضٖنيا اغنيبابال َٚكنيسَات         ايجايح:

١، باعتباض إ اهلسا١ٜ ؾهٌ اهلٞ ٜأتٞ ملنئ ٜػنيتشك٘ ٚا٫ ؾنيإ    ٚغب٬ل يًٗساٜ
اغبا  اهلسا١ٜ َتعسز٠ َٚٓٗا َا ٖٛ ثابت ٬َٚظّ يٲْػإ ٜٚسعٛٙ يًك٬ح 
ٚايتك٣ٛ، َجٌ اٯٜات ايه١ْٝٛ، ٚاٯٜات ايؿدك١ٝ يف خًل ١٦ٖٝٚ اٱْػإ 

 .(1) صعَنُشِّيُِْ آَّاذِنَا فِِ آفَاقِ ًَفِِ أَْٔفُغِيُِْقاٍ تعاىل ط

                                                 

 .53غٛض٠ ؾكًت  (1) 
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 ل ًىى الط عت
يًُػًُ  ايعع ٚايطؾع١ ٚعًٛ ايؿإٔ ب  ا٭َِ،  عع ٚدٌيكس اضاز اهلل 

ٚتتذ٢ً ٖصٙ ايكؿات بازا٤ ايؿطا٥  ٚايعبازات ٚايتكٝس باسهاّ ايؿنينيطٜع١ 
ٚب   عع ٚدٌاييت ٖنينيٞ ٚإ ناْت تهاينينيٝـ ا٫ اْٗا ت٪ننينيس ايكنيني١ً ب  اهلل 

ب٘ غٛا٤ بايكطإٓ اٚ ع٢ً يػنيإ اينيٓيب    املػًُ  ٚاغتذابتِٗ ي٘ ؾُٝا اَطِٖ
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِقُس 

َٚٔ خكا٥ل ٖصٙ ايك١ً إ تهنيٕٛ ايطاعني١ عنيعال، ٚاـؿنيٛع مسنيٛال،      
ٚاٱَتجاٍ ؾدطال ٚبٗا٤ ؾٝٓظط غري املػًِ اىل املػًِ يف تكٝسٙ باسهاّ ايك٠٬ 

ػني٘  ٚايكٝاّ ٚعؿك٘ يًتهايٝـ ٚقس ٜتظاٖنيط بايتذاٖنيٌ، ٚيهٓني٘ يف قنيطاض٠ ْؿ   
ٜأغنينيـ ملا ؾات٘ َٔ ٚدنينيٛٙ ايطاع١ هلل تعاىل، ؾني٬ تنينيظٔ إ اينيصٟ ٫ ٜني٪زٟ     
ايك٠٬ ٫ ًٜتؿت اىل َٛننينيٛعٗا بٌ اْ٘ ٜتؿنينينيٛم هلنيا ٚتنيأتٞ عًٝني٘ اؿػنيط٠     

 ٚايٓسّ يف نٌ ؾطض ٚإ ساٍٚ غرتُٖا باٱغتهباض ٚايعٓاز.
َٚٔ اٯٜات إ َكازٜل ايطاع١ ثابت١ يف ا٭ضض ٫ عشني٢ ٫ٚ تنيعٍٚ،   

َػنيتذٝب١ ٭ٚاَنيطٙ، َتكٝنيس٠ باسهنياّ      عع ٚدٌٞ نٌ ظَإ ا١َ طا٥ع١ هلل ؾؿ
ايٓاغذ ٚاملٓػٛر َٔ ايؿطا٥ع، ؾهنيٌ ؾنيطٜع١ تؿنيطم عًني٢ ا٭ضض ٜتًكاٖنيا      
بايكبٍٛ ؾطٜل َٔ اٌٖ ايؿطا٥ع ايػنيابك١ ٚؾطٜنيل َنئ غريٖنيِ ممنئ مل ٜعُنيٌ       
بؿطٜع١ مسا١ٜٚ، ٖٚٛ عٓٛإ قسم ايؿطٜع١ اؾسٜس٠ ٚعظِٝ ْؿعٗنيا عٝنيح   

َٔ نإ داسسال نا٫ل، ٚؾاٖس ع٢ً عسّ َػازض٠ قإْٛ ايطاعني١   ػص  هلا
ا٭ضض ٚنٝـ ٜػازضٖا ٖٚٛ َٔ اِٖ َكَٛات زمي١َٛ اؿٝا٠ ؾٝٗا، ٚتتذ٢ً 

 َؿاِٖٝ ايطاع١ يف ظَآْا باٱغ٬ّ ٚايتكٝس باسهاَ٘.
يصا دا٤ت اٯ١ٜ بعسّ قبٍٛ غري اٱغ٬ّ زٜٓال، ٚدا٤ت بًؿظ )َٔ ٜبتِؼ( 

يٲْنيصاض، ٚايتشنيصٜط َنئ طًنيب ٚقكنيس ًَني١ ىخنيط٣،        مما ٜعين تهنئُ اٯٜني١   
 ؾايتشصٜط مل ٜطز ـكٛم ايصٜٔ ٜسٜٕٓٛ بػري اٱغ٬ّ.

بٌ دا٤ت مبٔ ٜطًنيب ًَني١ اخنيط٣، ؾٝؿنيٌُ اينيصٟ ٜنيسٜٔ بػنيري اٱْكٝنياز         
ٌ  ٭ٚاَط اهلل  َنئ بنيا  ا٭ٚىل، َٚنئ اٯٜنيات يف َهنياَ  ايطاعني١        عنيع ٚدني

ٱغني٬ّ عكٝنيس٠ ٚاينييت    ٚاسهاَٗا َا ؾٝٗا َٔ ايرتغٝب ٚبٝإ َٓاؾع اختٝاض ا
تبسى َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ اييت ت٪نس ايكبٍٛ ٚايطنا اٱهلٞ عُٔ ٜسخٌ اٱغ٬ّ، 
ٖٚصا ايطنا با  يًتٛؾٝل يف ايٓؿأت ، ٚعنيٕٛ عًني٢ تٝػنيري ا٭َنيٛض ٚقهنيا٤      
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 اؿٛا٥ر.
ؾت٪نس اٯ١ٜ إ قبٍٛ َكازٜل ايطاع١ َؿطٚط بكبٍٛ اٱْتُا٤ ٚايكبػ١ 

بصات ايؿعٌ َٔ ايطاع١ ؾٝكبٌ َٔ ا٭ٍٚ ٚايعكٝس٠، ؾٝأتٞ اثٓإ َٔ املهًؿ  
ٜٚطز ع٢ً اٯخط، ٭ٕ ا٭ٍٚ اختاض اٱغ٬ّ عكٝس٠، َٚٔ تكبٌ عكٝست٘ ٜكبٌ 

 عًُ٘ َٚٔ ٫ ٜكبٌ اهلل عكٝست٘ ٜطز عًُ٘.
ؾإ قًت: ٚإ دا٤ اٯخط بٛدٛٙ َٔ ايطاع١ انعاف َا دا٤ ب٘ ا٭ٍٚ 

 ٍ ا٭قنيٌ، ٚننيإٔ    ؾٌٗ تكبٌ َٓ٘ ن٬ل اٚ دع٤، اؾٛا : ٫ تكبٌ، يعسّ قبنيٛ
 قإْٛ ايطاع١ ٜتهٕٛ َٔ قػُ : 

 ا٭قٌ: ٖٚٛ ايعكٝس٠ ٚاٱْتُا٤، ٚدا٤ باٱغ٬ّ سكطال ٚتعٝٝٓال.ا٭ٍٚ: 
ايؿطع: ٜٚتهُٔ ازا٤ ايؿطا٥  ٚاملػتشبات، ؾُا نإ عٔ ىقٌ ايجاْٞ: 

قشٝض مت قبٛي٘ ٚإ نإ كايؿال يٮقٌ املأَٛض ب٘ شٖب غس٣، ٚاٱْػنيإ  
قتاز زا٥ُال، ٚايطاع١ عٓٛإ ٚتٛنٝس هلصٙ اؿاد١،  نا٥ٔ ممهٔ كًٛم ٖٚٛ

يٲْػنينيإ إ جيعنينيٌ طاعتنيني٘ يف َٛننينيعٗا َٚٛننينيٛعٗا   عنينيع ٚدنينيٌؾنينياضاز اهلل 
ايكشٝض، باختٝاض اٱغ٬ّ ٚايتكٝس باسهاَ٘ ٚغنيٓٓ٘ طاعني١ هلل تعنياىل َٚنئ     
ايٓنينياؽ َنينئ تػًنينيب عًٝنيني٘ اينينيٓؿؼ ايؿنيني١ٜٛٗ ٚايػهنينيب١ٝ ٜٚؿنينيطط يف غنينيٓٔ ٖنينيصا  

اهلل َع سادت٘ هلا يف اينيسْٝا ٚاٯخنيط٠، ؾذنيا٤ت    ايكإْٛ، ٜٚبتعس عٔ طاع١ 
ٖصٙ اٯ١ٜ ٱْصاضٙ ٚاخباضٙ مبا ٜٓتظطٙ َٔ اـػطإ املب ، َٚٔ َؿاِٖٝ يػني١  
اٱْنينيصاض ٖنينيصٙ ايٛعنينيس ايهنينيطِٜ يًُػنينيًُ  يتكٝنينيسِٖ باقنينيٌ ٚؾنينيطٚع ايطاعنيني١    

 ٚاٱَتجاٍ هلل تعاىل.
 ل ًىى الثب ث 

ؿٝا٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠، يٲْػإ ايعع ٚايػعاز٠ يف ا عع ٚدٌيكس اضاز اهلل 
ٚب  ي٘ اغبا  ٌْٝ ايعع ٚتعاٖسٙ ٚاحملاؾظ١ عًٝ٘، ٚسكطٙ بططٜل ٚاسس ٖٛ 
ططٜل اٱمينيإ، ٚاٱقنيطاض بايطبٛبٝني١ هلل تعنياىل ٚايتكنيسٜل بنيايٓبٛات، ٖٚنيصا        

ٌ  ايتكسٜل َكس١َ ٚادب١ ْؿػ١ٝ ٚغري١ٜ، ؾٗنيٞ ْؿػني١ٝ ٭ٕ اهلل    اَنيط   عنيع ٚدني
املكسَني١ ايساخًٝني١ ٚإ مل ْكنيٌ بٗنيا،     بتكسٜل ا٭ْبٝا٤ يف بعجتِٗ، ٚنأْ٘ َنئ  

 ٖٚٛ دع٤ َٔ اٱميإ ٚبا  يٲَتجاٍ ٭ٚاَطٙ تعاىل.
َع اْ٘ بصات٘ اَتجاٍ ٚاٱميإ اخنيل َنئ اٱغني٬ّ، ٜٚنيطاز َٓني٘ اٱقنيطاض       
باؾٓإ ٚاؾٛاْض ٚايتكٝس باسهاّ ايؿطٜع١ ٚيف بٝإ املا٥ع بٝٓ٘ ٚب  اٱغ٬ّ 
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ًْ ٌَُْ ذُئِِْنٌُا ًَٚضز قٛي٘ تعاىل ط ، ٚؾٝ٘ سح يًٓاؽ مجٝعال (1)صٌَىِْٓ لٌٌٌُُا أَعٍَّْْنَالُ
ع٢ً ابتػا٤ َٓاظٍ اٱميإ، ٚزضدات ايتك٣ٛ، ٖٚنيصا اٱبتػنيا٤ عًني٢ ٚدنيٛٙ     

 قت١ًُ: 
 اٱنتؿا٤ باي١ٝٓ ٚايككس ٱضاز٠ َطتب١ اٱميإ.ا٭ٍٚ: 
ا٭دعا٤ مبطس١ً زخٍٛ اٱغني٬ّ، ٚسكنيٍٛ املػني٢ُ، ٚقنيطف     ايجاْٞ: 

 ايطبٝع١.
 ات ع٢ً اٱميإ ٬َٚظَت٘ يًؿطز يف اغ٬َ٘.ايجبايجايح: 

ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، ٖٚٛ ٚادب عكا٥سٟ ٚاخ٬قنيٞ ٚؾنيطعٞ، ينيصا    
اطًكٓا عًٝ٘ قؿ١ ايكإْٛ، ؾ٬بس يًُػًِ شنطال نإ اٚ اْج٢ إ ٜهٕٛ َ٪َٓال 
كًكال هلل تعاىل يف عًُني٘، َتٛدٗنيال ايٝني٘ بكًبني٘ ٚدٛاضسني٘، ٫ خيؿني٢ غنيريٙ        

با٭ْبٝا٤ دع٤ َٔ اٱميإ، ؾإ اـطا  ايتهًٝؿٞ غبشاْ٘، َٚع إ ايتكسٜل 
باٱميإ َتٛد٘ اٜهال اىل ا٭ْبٝا٤ اْؿػِٗ، ؾٝذنيب عًنيِٝٗ اٱمينيإ، بنيٌ ٖنيِ      

آَِنَٓ اٌشَّعُنٌيُ تَِّنا أُٔنضِيَ اٌَِْْنوِ       طقازت٘ ٚغاز٠ ا٭َِ يف غبٌ اٱميإ، قنياٍ تعنياىل   
، ؾٝنيسخٌ اينيٓيب   (2) صالَئِىَرِنوِ ًَوُرُثِنوِ ًَسُعُنٍِوِ   ِِْٓ سَتِّوِ ًَاٌُّْئِِْنٌَُْ وًٌُّ آََِٓ تِاٌٍَّوِ ًََِ

نُٔ اٌٖ اٱميإ باهلل ٚايتٓعٌٜ، َع إ ايٓاؽ ًَعَٕٛ باٱمينيإ بني٘ ننيٓيب    
ٌ اْعٍ اهلل  عًٝني٘ ايهتنيا ، ٚيهنئ امينيإ اينيٓيب ْؿػني٘ زعني٠ٛ يًٓنياؽ          عع ٚدني

يًجبنينيات عًنيني٢ اٱمينينيإ ٚعنينيسّ ايتدًنينيٞ عٓنيني٘، ٚاغنينيتسا١َ اٱمينينيإ ٚادنينيب َنينئ 
 ٚدٛٙ: 

 ا٫ميإ اَتجاٍ ٭َط اهلل تعاىل.: ا٭ٍٚ
 ؾٝ٘ تٛنٝس يًتٛؾٝل يف زاض اٱَتشإ ٚاٱبت٤٬. ايجاْٞ:

 َٛاؾك١ ا٫ميإ يًشل ٚايٛادب ايؿطعٞ َٚٛاظٜٔ ايعكٌ.ايجايح: 
: تعًل ايجٛا  يف اٯخط٠ باٱميإ، ٚايعكا  بايتٛيٞ ٚاٱزباض عٔ ايطابع

 غٓٔ ٚىسهاّ ايؿطٜع١.
غني٬ّ ايبكنيا٤ يف ا٭ضض، زٜٓنيال قُٝنيال ٬َظَنيال      يٲ عع ٚدٌيكس ىضاز اهلل 

يٲْػإ َٓص غاع١ ٖبٛط٘ ا٭ضض، ٢ْٗٚ عٔ ٖذط َباز٥٘ اٚ ايتنيٛيٞ عنئ   
                                                 

 .14غٛض٠ اؿذطات  (1) 
 .285غٛض٠ ايبكط٠  (2) 
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اسهاَ٘، ٖٚصا ايبكا٤ ٫ ٜتِ ا٫ باٱميإ َع إ اٱميإ اخل َٔ اٱغ٬ّ، 
٭ٕ ىسهاّ ٚغٓٔ اٱغ٬ّ ٫ تتِ ا٫ باٱميإ ٚاٱعتكاز ايكًيب بايطبٛب١ٝ هلل 

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يف شّ ايصٜٔ خيتاضٕٚ ايهؿط بعس اٱميإ، ٚسذب تعاىل، 
اغبا  اهلسا١ٜ عِٓٗ يتٛنٝس يعّٚ ايبكا٤ ع٢ً اٱميإ، ٖٚصا ايبكا٤ ٫ ٜهٕٛ 
ع٢ً َطتب١ ٚاسس٠، ؾايصٟ ٜبك٢ يف َٓاظي٘ ٜهٕٛ يف اضتكا٤ ٚمسٛ ٚظٜاز٠ يف 

اٌغَّننىِْنَحَ فِننِ لٍُُننٌبِ  ىُننٌَ اٌَّننزُِ أَْٔننضَيَايجبنينيات ؾهنيني٬ل َٓنيني٘ تعنينياىل ٚيف ايتٓعٜنينيٌ ط
 .(1) صاٌُّْئِِْنِنيَ ٌَِْضْدَادًُا اِميَأًَا

ٖٚصٙ ايعٜاز٠ يطـ اهلنيٞ ٚعنيٕٛ عًني٢ ايجبنيات اينيصاتٞ ٚايٓؿػنيٞ عًني٢        
اٱمينينيإ، يٝهنينيٕٛ ننينيٌ َنيني٪َٔ اغنيني٠ٛ يػنينيريٙ، ٚزاعٝنيني١ اىل اهلل ٚاٱغنينيتذاب١       

ؾتتإ ٭ٚاَطٙ، ٚايتكسٜل باْبٝا٥٘، ٚايػه١ٓٝ ٖٓا غ٬ح ملٛاد١ٗ اٱبت٤٬ ٚاٱ
ٚقا٫ٚت ظيعي١ اٱميإ، ٚؾاٖس ع٢ً ساد١ ايٓاؽ يًجبات عًني٢ اٱمينيإ،   
ٚؾهٌ اهلل تعاىل يف اعاْتِٗ ع٢ً اٱخ٬م يف طاعت٘ غبشاْ٘ ٚنُا ٜهٕٛ 
قإْٛ ايجبات َطًٛبال بصات٘، ؾاْ٘ َكس١َ يبًٛؽ َطاتب ايتك٣ٛ، ٌْٚٝ َطاتب 

 ايػعاز٠ ٚايػبط١ يف اؾ١ٓ، ٚايٓذا٠ َٔ عصا  ايٓاض.
َٚٔ اعذاظ ايكطإٓ اْ٘ مل ٜكـ عٓس َٛننينيٛع اؿنينيح ع٢ً اٱميإ، بٌ 
بؿنينيط امل٪َٓ  يف آٜات عسٜس٠، ٚايبؿنياض٠ ؾٝني٘ اعنيِ َنئ إ تٓشكنيط باؿٝنيا٠       

اٌَّنزَِّٓ آَِنُنٌا   طا٫خط٠ ٚعامل اؿػا ، بٌ تؿٌُ اؿٝا٠ اينيسْٝا قنياٍ تعنياىل    
 .(2)صاٌذَُّْْٔا ًَفِِ آخِشَجِ ٌَيُُْ اٌْثُشْشٍَ فِِ اٌْذََْاجِ*ًَوَأٌُا َّرَّمٌَُْ 

 حبث كالهي
تط٣ َا ٖٞ ايٓػب١ ب  اهلسا١ٜ ٚاٱميإ، ٚيف َطاز اٯ١ٜ يف قٛيني٘ تعنياىل   

 ، ٚدٛٙ: (3)صوََِْْ َّيْذُِ اٌٍَّوُ لًٌَِْا وَفَشًُا تََْذَ اِميَأِيُِْط
: اهلسا١ٜ ٖٓا ٖٞ ايطدٛع اىل اٱميإ ٖٚذطإ َٓاظٍ اٱضتنيساز،  ا٭ٍٚ

 بعس اٱزباض.ٚايعٛز٠ 
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 : اهلسا١ٜ ىَط آخط غري اٱميإ، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: ايجاْٞ
 : َطتب١ اهلسا١ٜ اع٢ً ٚىمس٢ َٔ اٱميإ.ا٭ٍٚ
 : ايتػاٟٚ ب  اهلسا١ٜ ٚاٱميإ.ايجاْٞ

 : اٱميإ اضق٢ زضد١ َٔ اهلسا١ٜ.ايجايح
: ايٓػب١ ب  اهلسا١ٜ ٚاٱميإ ايعُّٛ ٚاـكنيٛم املطًنيل، ٖٚنيٛ    ايطابع

 ع٢ً ىقػاّ: 
 : نٌ ٖسا١ٜ ٖٞ اميإ ٚيٝؼ ايعهؼ.ا٭ٍٚ
 : نٌ اميإ ٖٛ ٖسا١ٜ ٚيٝؼ ايعهؼ.ايجاْٞ

 : اسسُٖا دع٤ َٔ اٯخط ٚيف طٛي٘ ٚيٝؼ يف عطن٘.ايجايح
: ايٓػب١ بُٝٓٗا ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ ٚد٘، ؾتًتكٞ اهلسا١ٜ َع ايطابع

 اٱميإ يف د١ٗ اٚ دٗات، ٖٚٓاى َاز٠ يٲؾرتام بُٝٓٗا.
 ٕ َكس١َ يًٗسا١ٜ.: اٱميااـاَؼ

 : اهلسا١ٜ َكس١َ يٲميإ.ايػازؽ
 : نٌ ٚاسس َُٓٗا َكس١َ يٰخط ٚتجبٝت ي٘.ايػابع
: اٱميإ ٚاهلسا١ٜ َٔ عَُٛنيات اشا ادتُعنيا اؾرتقنيا، ٚاشا اؾرتقنيا     ايجأَ

 ادتُعا.
٫ٚ تعاضض ب  ٖصٙ ايٛدٛٙ َع تعسزٖا ٚت٪نس َتؿطق١ ٚفتُع١ عظِٝ 

ٝػ٘ ٚنٝؿٝات٘، ٚاْ٘ غبشاْ٘ ٜعطنيٞ ايهنيجري   ؾهٌ اهلل ع٢ً اٱْػإ ٚتعسز ق
بايكًٝنينيٌ، ٚمينينيس ايعبنينيس باغنينيبا  ايتٛؾٝنينيل ٚبًنينيٛؽ َطاتنينيب اينينيٝك  ٚاهلساٜنيني١،    

ًََِا وُنَّا ٌِنَيْرَذَُِ ٌٌَْالَ أَْْ ىَذَأَا ؾاهلسا١ٜ ؾهٌ ق  َٓ٘ تعاىل، ٚيف ايتٓعٌٜ ط
ًْ اٌٍَّنوُ  تَن ، ٚاٱميإ يطـ َٓني٘ تعنياىل، َٚكنيسام يًٗساٜني١ قنياٍ تعنياىل ط      (1) صاٌٍَّوُ

 .(2)صَُُّّّٓ عٍََْْىُُْ أَْْ ىَذَاوُُْ ٌِإلِميَاِْ
ٚتاض٠ تهٕٛ اهلسا١ٜ َكسَني١ َٚنيسخ٬ل يٲمينيإ، ٚاخنيط٣ ٜهنيٕٛ اٱمينيإ       

اَِّْ اٌَّننزَِّٓ آَِنُننٌا ًَعٍَُِّننٌا اٌصَّنناٌِذَاخِ َّيْننذِّيُِْ سَتُّيُننُْ  َكسَنيني١ يًٗساٜنيني١ قنينياٍ تعنينياىل ط
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حيذب اغبا  اٱميإ  عع ٚدٌطاز اٯٜنينينيني١ إ اهلل ، ؾنينيٝنينيهنينيٕٛ َنيني(1)صتِبِميَأِيُِْ
ٚاهلساٜنيني١ عنينئ اينينيصٜٔ ٖذنينيطٚا َٓنينياظٍ ا٫مينينيإ عنينئ عُنينيس ٚاغنينيتهباض، ٖٚنينيصا  
اؿذب حيطَِٗ َٔ َٓاظٍ اٱميإ ٚاهلسا١ٜ ٚايطؾنياز، َٚنئ اغنيطاض تعنيسز     
ابٛا  اهلسا١ٜ ٚاٱميإ امسَا َٚػ٢ُ إ ٜأتٞ سذب اهلساٜني١ عنئ اينيصٜٔ    

ْ٘ دشٛز بايٓعِ، ٚاقنيطاض عًني٢ املعكني١ٝ، ٚيف نجنيط٠     نؿطٚا بعس امياِْٗ، ٭
 َكسَات ٚٚدٛٙ اهلسا١ٜ ٚاٱميإ تطغٝب بهٌ َُٓٗا.

 

 صًَشَيِذًُا أََّْ اٌشَّعٌُيَ دَكٌّقٛي٘ تعاىل ط
 ٖصا ايؿطط َعطٛف ع٢ً َا قبً٘، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: 

اْ٘ َعطٛف ع٢ً قٛي٘ تعاىل ط نؿطٚا ص ؾتهنيٕٛ ٖنيصٙ ايؿنيٗاز٠    ا٭ٍٚ: 
ط ٚاملع٢ٓ اِْٗ َع دشٛزِٖ ؾنياِْٗ ٜؿنيٗسٕٚ بايطغنياي١،    َعطٛؾ١ ع٢ً ايهؿ
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚبعج١ ايٓيب قُس 

عطـ ايؿٗاز٠ ع٢ً اٱميإ ٜٚهٕٛ املعٓني٢ نؿنيطٚا بعنيس امينياِْٗ     ايجاْٞ: 
 ٚؾٗازتِٗ إ ايطغٍٛ سل.

ايٛاٚ يف )ٚؾٗسٚا( ٫ تؿٝس ايرتتٝب ٚاملع١ٝ، ٚاْٗا دا٤ت ملطًل ايجايح: 
 يصٟ شٖب ايٝ٘ انجط ايٓشٜٛ  يف َع٢ٓ ايٛاٚ.اؾُع، ٖٚٛ ا

ف٤ٞ ايٛاٚ يٲغنيت٦ٓاف، ٭ٕ ايػنيٝام ٚاملعٓني٢ ميٓنيع َنئ عطنيـ       ايطابع: 
ايؿٗاز٠ ع٢ً ايهؿط، َع ف٤ٞ نٌ ٚاسس َُٓٗا بكٝػ١ املانٞ املكطٕٚ بٛاٚ 

 اؾُاع١.
دا٤ت ايٛاٚ يف )ٚؾٗسٚا( يًُعٝني١ ٚايعطنيـ ٚايتكنيسٜط اْٗنيِ     اـاَؼ: 

يف سنينياٍ امينينياِْٗ قنيني٢ً اهلل عًٝنيني٘ ٚآينيني٘ ٚغنينيًِ  ُنينيس ؾنينيٗسٚا بكنينيسم ْبنيني٠ٛ ق 
ٚنؿطِٖ، ؾنياٱعطاض عنئ اٱمينيإ، ٚقٝنياَِٗ باختٝنياض ايهؿنيط، مل ٜني٪ثط يف        

 َٛنٛع ايؿٗاز٠ ٭ْ٘ اَط ثابت َٚٝجام زا٥ِ.
ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ، ؾذا٤ ٖصا ايؿطط َٔ اٯ١ٜ يتٛنٝنيس سكٝكني١ ٖٚنيٞ    

ِ    غبل ؾٗازتِٗ بكسم ْبني٠ٛ قُنيس    قبنيٌ ايهؿنيط    قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيً
ٚاؾشٛز، ٚيهٔ ملاشا دا٤ت اٯ١ٜ بكنيٝػ١ املاننيٞ ٚمل تكنيٌ )ٚؾنيٗازتِٗ(     
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باعتباض إ ايؿٗاز٠ َعطٛؾ١ ع٢ً اٱميإ خكٛقال ٚإ اٯ١ٜ مل تكٌ )نؿطٚا 
 بعس إ آَٓٛا ٚؾٗسٚا إ ايطغٍٛ سل( ؾٝ٘ ٚدٛٙ: 

دا٤ت اٯ١ٜ بصنط اٱميإ يًكطع بجبٛتني٘ يف ْؿٛغنيِٗ، ٚيًس٫يني١    ا٭ٍٚ: 
 اقطاضِٖ بايطبٛب١ٝ هلل تعاىل.ع٢ً 

اٱميإ اعتكاز بايكًب ٚعٌُ باؾٛاْض، اَا ايؿٗاز٠ ؾٗٞ يؿنيظ  ايجاْٞ: 
 ْٚطل ٚاقطاض يػاْٞ.

 انست اٯ١ٜ سكٍٛ ايؿٗاز٠ يف ايعَٔ املانٞ َٔ دٗات: ايجايح: 
 عطؿٗا ع٢ً اٱميإ.ا٭ٚىل: 
ٕ فنيني٤ٞ )بعنينيس( ٚاينينيصٟ ٜعنينيين تنينيأخط ا٭ٍٚ عنينئ ايجنينياْٞ ٚإ ننينيا ايجاْٝنيني١: 

 َتعسزال نُا يف املكاّ، ؾايهؿط َتأخط ظَاْال ع٢ً اٱميإ ٚايؿٗاز٠.
 قٝػ١ املانٞ يف ايؿعٌ )ؾٗسٚا(.ايجايج١: 
يًُؿان١ً ب  قٛيني٘ تعنياىل )نؿنيطٚا( ٚ)ؾنيٗسٚا(، ٚيبٝنيإ اٱثنيِ       ايطابع: 

 ايصٟ ٜطتهب٘ ايهؿاض ٚتٛنٝس اؿذ١ عًِٝٗ.
 ٕ اٯٜني١ اؿازٜني١    ٫ٚ تعاضض ب  ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚيف اٯ١ٜ تصنري مبهنيُٛ

لَنايَ فَاشْنيَذًُا ًَأََٔنا َََِىُنُْ ِِنْٓ      ٚايجُاْ  َٔ ٖصٙ ايػنيٛض٠ ٚقٛيني٘ تعنياىل ؾٝٗنيا ط    
ص ٫ٚ ٜٓشكط َٛنٛع ايؿٗاز٠ ٖٓا بايتصنري باٯ١ٜ اعني٬ٙ، بنيٌ   اٌشَّاىِذَِّٓ

 ٜؿٌُ ٚدٖٛال اخط٣ َٓٗا: 
 اٱقطاض ايعًين بكسم ايٓب٠ٛ.ا٭ٍٚ: 
قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘    بٗا ايٓيب قُنيس  ض١ٜ٩ املعذعات اييت دا٤ ايجاْٞ: 

 .ٚغًِ
ايؿٗاز٠ بايٛاغط١، باٱعرتاف بإ ايكطإٓ نتا  َعذنيع ْنياظٍ   ايجايح: 
 .عع ٚدٌَٔ عٓس اهلل 
قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ     اٱقطاض بٛدٛ  بعج١ ايٓيب قُنيس  ايطابع: 

ٖٚصا املع٢ٓ َػتكطى َٔ يؿظ اؿل ايٛاضز يف اٯ١ٜ، ٚاٱقطاض يف املكاّ عًني٢  
 قػاّ: ى

قني٢ً اهلل  تٛاتط ايبؿاضات ع٢ً يػإ ا٭ْبٝنيا٤ ايػنيابك  ببعجتني٘    ا٭ٍٚ: 
 .عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ



                                                63زَعامل اٱميإ/                                               ص245ط 

 ساد١ ايٓاؽ يبعج١ ايٓيب ٚاق٬ح اجملتُعات.ايجاْٞ: 
ططٚ ايتشطٜـ ع٢ً ايهتب ايػابك١، ٚننيطٚض٠ ٚدنيٛز نتنيا     ايجايح: 

ٍِ َٔ ايتشطٜـ.  مساٟٚ خا
اَع ٭سهنينياّ اؿنيني٬ٍ اؿادنيني١ اىل ؾنينيطٜع١ َتهاًَنيني١ ٚنتنينيا  دنيني ايطابنينيع: 

 ٚاؿطاّ.
ننيطٚض٠ ٚقنيـ ايػًنيٛ ٚاٱؾنيرتا٤ عًني٢ ا٭ْبٝنيا٤، ٫ٚ ٜنيتِ ٖنيصا         اـاَؼ: 

ايٛقـ ٚاملٓع َٔ ايتعسٟ ع٢ً َكاّ ايٓب٠ٛ ا٫ ببعج١ ْيب ٜأخص باٜسٟ ايٓاؽ 
 اىل ايٛغ  ايكِٜٛ اـايٞ َٔ اٱؾطاط ٚايتؿطٜ  اٟ َٔ ايػًٛ ٚاٱؾرتا٤.

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ج١ ايٓيب قُس اخص ايؿٗاز٠ ع٢ً بعايٛد٘ اـاَؼ: 
َٔ ا٭ْبٝا٤ ايػابك  ؾُا َٔ ْيب َٔ ا٭ْبٝا٤ ٚا٫ ٜٚبؿط ببعجت٘، ٖٚصٙ ٚغًِ 

 ايبؿاض٠ سذ١ ع٢ً ايٓاؽ.
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ايتساخٌ ب  اٱميإ ٚاٱقطاض بٓب٠ٛ قُس ايػازؽ: 

ْبٝنيا٤،  ؾاٱمينيإ ٜؿنيٌُ ايتػنيًِٝ بهًُني١ ايتٛسٝنيس ٚاٱقنيطاض ببعجني١ ا٭        ،ٚغًِ
دنيع٤ َنئ اٱقنيطاض    قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ     ٚتكسٜل بعجني١ اينيٓيب قُنيس    

 با٭ْبٝا٤ َٔ ٚدٛٙ: 
ايؿٗاز٠ بايٛاغط١ ٖٚٞ اٱميإ ببعجني١ ا٭ْبٝنيا٤ ايػنيابك ، ٚننيٌ     ا٭ٍٚ: 

ْٚكطت٘ س  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْيب ٜسعٛ يًتكسٜل بايطغٍٛ قُس 
 بعجت٘.

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ كسٜل بايٓيب قُس ايؿٗاز٠ بايصات، ٖٚٛايتايجاْٞ: 
 عٓس بعجت٘، ٚض١ٜ٩ اٯٜات اييت ترت٣ ع٢ً ٜسٜ٘.ٚغًِ 

ٚاْطباقٗا سكنيطال عًني٢    اؾُع ب  ايبؿاضات بٓيب آخط ايعَإايجايح: 
 زٕٚ غريٙ.ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓيب قُس 

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾُع )ٚؾٗسٚا( ممنيا ٜنيسٍ عًني٢ سكنيٍٛ ؾنيٗاز٠      
ِ ايعا١َ ٚايع١ًٝٓ بكسم ْب٠ٛ قُس ايهؿاض  ؾهنيٌ   ،ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغنيً

ق٢ً اهلل ٚاسس َِٓٗ سذ١ ٚؾاٖس ع٢ً غريٙ باْ٘ اقط ٚاعرتف بٓب٠ٛ قُس 
ٖٚصا ا٭َط ناِف يبعنيح اٱضبنياى ٚاـنيص٫ٕ يف قنيؿٛؾِٗ،     عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ؾِٗ ٜعطؾٕٛ خطأ اختٝاض ايهؿط ٚاؾشٛز ٜٚنيسضنٕٛ اعطاننيِٗ عنئ اؿنيل     
ل ٚإ اقطٚا ب٘، ٚاشعٓٛا ي٘، ٖٚصا َٔ آٜنيات ايتدؿٝنيـ ٚايًطنيـ    ايصٟ غب
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اٱهلنينيٞ، بنينيإ تنيني٬ظّ ايهنينياؾط سنينياٍ ايؿنينيعٛض بنينياٱثِ ٚكايؿنيني١ اؿنينيل، َٚنينئ      
خكا٥ل قٝػ١ اؾُع ٖٓا ام٬هلا اىل قٝؼ ا٭ؾطاز، ؾهٌ ؾطز َٔ ايهؿاض 

 ؾٗس ع٢ً قسم ايٓب٠ٛ.
، اٚ ٜؿٗس َٚٔ املعطٚف إ ٜأتٞ ايؿاٖس يٝؿٗس باؿل ع٢ً املسعٞ عًٝ٘

ي٘ ٜٚب  خًٛ غاست٘ مما ْػب ايٝ٘، اَا ايؿٗاز٠ يف ٖصٙ اٯ١ٜ ؾٗٞ َطنب١ َٔ 
 ٚدٛٙ: 

اٱقطاض ع٢ً ايصات، ؾٝسضى ايهاؾط اْ٘ ؾٗس ع٢ً ْؿػ٘ بكسم ا٭ٍٚ: 
 ضغٍٛ َٔ عٓس اهلل.ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓب٠ٛ ٚإ قُسال 

بنياِْٗ ؾنيٗسٚا   ايؿنيٗاز٠ عًني٢ ايػنيري َنئ اٖنيٌ ايهؿنيط ٚاؾشنيٛز        ايجاْٞ: 
ٚاْ٘ ايطغٍٛ ايصٟ دا٤ت بني٘  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكسم ْب٠ٛ قُس 
 ايبؿاضات ايٓب١ٜٛ.

ايؿنينيٗاز٠ يًُػنينيًُ  بنينياِْٗ عًنيني٢ اينينيٓٗر ايكنينيِٜٛ ٚايكنينيطاط       ايجاينينيح: 
املػتكِٝ، ٚاِْٗ مل خيطدٛا عٔ َهاَ  ايؿٗاز٠ ايٓٛع١ٝ ايعا١َ اييت تطابل 

 ايٛاقع.
 ْؿٛؽ املػًُ ، ٚسجِٗ ع٢ً ايجبات ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبعح ايك٠ٛ يف

يف َٓاظٍ اٱميإ، ٚعسّ اٱيتؿات اىل اٌٖ ايؿو ٚايطٜب، نُنيا ؽني  عنئ    
سكٍٛ ايؿٗاز٠ عٔ اعرتاف ٚاقطاض بايٓب٠ٛ ٚاشعإ يًشل َٔ غري انطاٙ اٚ 

 يبؼ اٚ دٗاي١، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: 
 اٯ١ٜ سذ١ زاَػ١ ع٢ً ايهؿاض.ا٭ٚىل: 
 هؿاض يًطدٛع اىل ؾٗازتِٗ بكسم ايٓب٠ٛ.تتهُٔ اٯ١ٜ زع٠ٛ ايايجا١ْٝ: 
 تبعح اٯ١ٜ ضٚح ايؿطق١ ٚايتؿتت ب  ايهؿاض.ايجايج١: 

اٯ١ٜ ٚثٝك١ مسا١ٜٚ تب  غنينيبل اٱميإ ع٢ً ايهنيؿط، َٚهاَ  ايطابع١: 
ايًطنينيـ اٱهلنينيٞ بايٓنينياؽ، ٚعنينيسّ تنينيطنِٗ يف دٗاينيني١ ٚننيني٬ي١، ؾا٭قنينيٌ ٖنينيٛ 

أتٞ اٯٜنيات باؿذني١ ٚاقاَني١    اٱميإ، ٚعٓسَا ٜبتعس ٜٚتد٢ً عٓني٘ اٱْػنيإ تني   
 اي ٖإ ايصٟ ٜعت  ظادطال عٔ ايهؿط ٚاؾشٛز، ٚزع٠ٛ يٲقا١َ ٚاٱْاب١.

تًكنيني  املػنينيًُ  َٛننينيٛع اٱستذنينياز عًنيني٢ ايهؿنينياض ٚاؾشنينياّ  اـاَػنيني١: 
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاـكِ بػبل ؾٗازت٘ بكسم بعج١ ايٓيب قُس 

 ًٞ عٔ ايؿٗاز٠ ٚتطنٗا.تسٍ اٯ١ٜ يف َؿَٗٛٗا ع٢ً قبض ايتدايػازغ١: 
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َٔ اٱعذنياظ يف اٯٜني١ اْٗنيا مل تتهنئُ اْهنياضِٖ يؿنيٗازتِٗ،       ايػابع١: 
بٌ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚدشٛزِٖ ملا اقطٚا ب٘ َٔ قسم ْب٠ٛ قُس 

 اخ ت عٔ غبل ايؿٗاز٠ مما ٜعين ٚدٛزٖا سانط٠ يف اشٖاِْٗ.
ايطدٛع ايٝٗا، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يًتصنري بايؿٗاز٠ ٚايسع٠ٛ اىل ايجا١َٓ: 

َٚا ٖٞ َٓاؾع ايعٛز٠ ٚاٱْاب١ اؾٛا  َع ايعٛز٠ تهٕٛ اهلسا١ٜ ٭ٕ اٯ١ٜ مل 
ؽ  عٔ غًل با  ايتٛب١، ٚسطَإ ايهؿاض ناؾدام َٔ اهلسا١ٜ، بٌ إ 
ٖصا اؿطَإ َتعًل بايهؿط َٚكرتٕ ب٘، ؾُت٢ َا ؽ٢ً اٱْػنيإ عنئ ايهؿنيط    

ًٞ عٔ ايهؿط، ٚايعٛز٠ اىل ٚعاز اىل ضؾسٙ، دا٤ت٘ اهلسا١ٜ، ٚنٌ َٔ ايتد
 ايطؾس ٖسا١ٜ.

 ل ًىى الرسىل دك
يًٓاؽ ايك٬ح ٚايطؾاز َٚعطؾ١ َا عًِٝٗ َنئ   عع ٚدٌيكس ىضاز اهلل 

ايٛادبات َٚا هلِ َٔ اؿكٛم، ٖٚصٙ ايٛادبات ٫ ميهٔ تعٝٝٓٗا ٚننيبطٗا  
 ٚسكطٖا ا٫ بٛسٞ مساٟٚ ٚاخباض َٔ عٓس اهلل، ٚحيتٌُ ايٛسٞ ٚدٖٛال: 

 ًَو يٝد  ايٓاؽ بكٛت َٔ ايػُا٤ با٭سهاّ ايؿطع١ٝ.ف٤ٞ ا٭ٍٚ: 
ٚدنينيٛز ًَنينيو اٚ ٥٬َهنيني١ يف ا٭ضض خينيني ٕٚ اًٖنينيٗا بنينيايؿطا٥  ايجنينياْٞ: 

ٚايٛادبات ٜٚكَٕٛٛ بؿو اـك١َٛ ٚايكهنيا٤ بني  ايٓنياؽ بنياؿل ٚايعنيسٍ      
 ٚاٱْكاف.

 بعج١ ا٭ْبٝا٤، ٚاْعاٍ ايهتب ايػُا١ٜٚ.ايجايح: 
ٱق٬ح ايٓاؽ، ؾنيإ قًنيت: إ    ٌعع ٚدٚا٭خري ٖٛ ايصٟ اضازٙ اهلل 

ن٬ل َٔ ايٛد٘ ا٭ٍٚ ٚايجنياْٞ اعني٬ٙ انجنيط ْؿعنيال يف اقني٬ح ايٓنياؽ ٭ْني٘ آٜني١         
سانط٠ ٚبطٖإ قاطع ع٢ً اٱعذاظ ٚايتشسٟ ايسا٥ِ، ؾاؾٛا : يكس دعٌ 
اهلل اؿٝا٠ ايسْٝا زاض اَتشنيإ ٚبني٤٬، َٚنئ َكنيازٜل اٱبنيت٤٬ إ ٫ تهنيٕٛ       

ببعج١ ا٭ْبٝا٤ بآٜات ايتٓعٌٜ اييت تجبت ٚدٛز اؿذ١ بامل٥٬ه١ ايظاٖطٜٔ بٌ 
 ٚاغط١ ًَهٛت١ٝ.

ٚيف بعج١ ا٭ْبٝا٤ قٗط يًٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚايػهب١ٝ ٭ْٗا ؼح ايٓاؽ عًني٢  
اٱْكٝنينياز هلنينيِ، ٚادتٓنينيا  اٱغنينيتك٬ٍ يف ايكنينيطاض ٚسنينيب ا٭َنينيط٠ ٚايػنينيًط١ٓ    
بايصات، ْعِ قس حيب اٱْػإ ا٭َط٠ يف غبٌ اٱميإ َٚٔ غري اـطٚز عٔ 

اّ ايتٓعٌٜ، ؾتهٕٛ ٖصٙ ا٭َط٠ س٦ٓٝص بابال يٮدط ٚايجٛا  ٭ْٗا ٚغ١ًٝ اسه
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يًتكٝس ايعاّ باسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ، َٚا دا٤ ب٘ ا٭ْبٝا٤، نُا اْٗا يٝػنيت  
اَط٠ ٚغًط١ٓ قه١ اش اْٗا تتهُٔ طاع١ ايٓيب ؾُٝا اَطٙ اهلل تعاىل ب٘، غٛا٤ 

ػطاٜا ٚايػعٚات، اٚ بعنيس  ناْت ٖصٙ ايطاع١ اٜاّ سٝا٠ ايٓيب نُا يف قاز٠ اي
ٌ  اْتكاي٘ اىل ايطؾٝل ا٭ع٢ً، ٚملا نإ ايٓيب ٖنيٛ ايٛاغنيط١ بني  اهلل      عنيع ٚدني

ٚب  ايٓاؽ ؾاْ٘ ٜأتٞ باملعذعات اييت ت٪نس ْبٛت٘ ٚتٓبأ عٔ قسم ضغايت٘، 
 ٖٚصٙ املعذعات ع٢ً قػُ : 

 املعذعات اؿػ١ٝ.ا٭ٍٚ: 
 املعذعات ايعك١ًٝ.ايجاْٞ: 

ٍ ملنيا ؾٝني٘ َنئ ايبكنيا٤ ٚايجبنيات ٚاينيسيٌٝ ايكنياطع        ٚايجاْٞ اؾطف َٔ ا٭ٚ
ٚازضاى ايعكٌ يًُعذع٠، ٚيف س  دا٤ ا٭ْبٝا٤ باٯٜات اؿػ١ٝ ؾنيإ اينيٓيب   

دا٤ باٯٜات ايعك١ًٝ ٚاؿػ١ٝ ٖٚٛ عٓٛإ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قُسال 
 ع٢ً باقٞ ا٭ْبٝا٤. تؿهٌٝ انايف ي٘

ايعسز ٚايهجط٠ يف نٌ  ٚمل ٜٓشكط ايتعسز يف َعذعات٘ بايٓٛع بٌ ٜؿٌُ
ْٛع َٓٗا ٖٚٛ آ١ٜ َٚعذع٠ اناؾ١ٝ تسعٛ ايٓاؽ يٲقطاض بٓبٛت٘، ٚايجبات ع٢ً 
ايؿٗاز٠ بكسم ْبٛت٘، ٖٚصٙ املعذعات َكسام َنئ َكنيازٜل قٛيني٘ تعنياىل     
طايطغنينيٍٛ سنينيلص ٚآٜنيني١ يف اغنينيتٓباط ٖنينيصا ايكنينيإْٛ َنينئ َهنينياَ  ٖنينيصٙ اٯٜنيني١ 

 ايهطمي١.
ُ  ٚسسِٖ اٚ بأٜنياّ بعجني١ اينيٓيب    ٫ٚ تتعًل َؿاِٖٝ ٖصا ايكإْٛ باملػً

بٌ ٖٞ زا١ُ٥ َٚتك١ً ٚغابك١ يعَإ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قُس 
َٚتأخط٠ عٓٗا، يصا دا٤ت اٯ١ٜ باٱخباض عٔ ؾٗاز٠ ايهؿاض بكسم ْبٛت٘، 
ٖٚصٙ ايؿٗاز٠ عا١َ تؿٌُ ايصٜٔ تًكٛا ايبؿاض٠ َنئ ا٭ْبٝنيا٤ ببعجتني٘ ٚينيعّٚ     

ٚاملعذعات اييت دا٤ بٗا، ٚايصٜٔ مسعٛا بٗا  ْكطت٘، ٚايصٜٔ ضىٚا اٯٜات
ٚبًػتِٗ اخباض ايبعج١، ٚعطنت عًِٝٗ آٜات ايكطإٓ َٚا ؾٝٗا َٔ ايس٫٫ت 

ٚيعّٚ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚاٯٜات ايباٖطات اييت ت٪نس قسم ْبٛت٘ 
 اتباع٘.

ٌٖٚ ٜهط دشٛز ايهؿاض بؿٗازتِٗ ٚاعطانِٗ عٓٗا بكسم ْبٛت٘ ٚاْٗا 
، ٱَتٓاعٗنيا عنئ ايتػنيٝري اٚ ايتبنيسٌٜ، ٚيهنئ اٯٜني١ دنيا٤ت        سل، اؾٛا  ٫

ٱقا١َ اؿذ١ ٚتٛنٝس قٝاَِٗ بايؿٗاز٠ ع٢ً قسم ايٓب٠ٛ، ٚؾهً٘ تعاىل يف 
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ؾٗازتِٗ ع٢ً ايٓب٠ٛ ٖٚساٜتِٗ اىل غبٌ اٱميإ ابتنيسا٤ ٚؾهني٬ل َٓني٘ تعنياىل     
 بايؿٗاز٠ ٚاٱقطاض، ٚاعاز٠ ايهط٠ عًِٝٗ يٲْاب١ َٔ ٚدٛٙ: 

 صٙ اٯ١ٜ َٚا ؾٝٗا َٔ ايصّ يٲعطاض عٔ ايؿٗاز٠.ف٤ٞ ٖا٭ٍٚ: 
 ايتصنري بايؿٗاز٠، ٚاملٓع َٔ اْهاضٖا َع تكازّ ا٭ٜاّ.ايجاْٞ: 

ططز ايػؿ١ً ٚاؾٗاي١، ٚايسع٠ٛ يًتنيسبط يف اٯٜنيات ٚاملعذنيعات    ايجايح: 
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاييت دا٤ بٗا ايٓيب قُس 

ٱميإ ٚايتُاؽ زضٚ  اهلسا١ٜ سح امل٪َٓ  ع٢ً ايجبات ع٢ً اايطابع: 
 ٚاٱضتكا٤ يف غًِ ايهُا٫ت.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بصنط ايٓيب بكؿ١ ايطغاي١ ؾًِ تكٌ ايٓيب ٚمل تصنط ايٓيب 
ص ٚا٭يـ ٚاي٬ّ ؾٝني٘ يًعٗنيس ٚينيٝؼ    اٌشَّعٌُيَبامس٘، بٌ شنطت٘ بكٛي٘ تعاىل ط

 َٚٔ ا٭َج١ً عًني٢  ،ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِيًذٓؼ، ٚاملطاز ايٓيب قُس 
 (1)صفَََصَننَ فِشْعَننٌُْْ اٌشَّعُننٌيَ  طٚضٚز ايطغنينيٍٛ بنيني٬ّ ايعٗنينيس قٛينيني٘ تعنينياىل   

 .عًٝ٘ ايػ٬ّٚاملطاز َٛغ٢ 
بعٓنيٛإ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ   اَا ٖصٙ اٯ١ٜ ؾصنطت ايٓيب قُسال 

املؿنينيٗٛز ينيني٘ بايطغنينياي١، ٚإ نؿنينيط ايكنينيّٛ دنينيا٤ بعنينيس اٱمينينيإ بنيني٘ ٚمل ٜنينيصنط يف 
ثِ نؿطٚا ب٘، مما ٜسٍ عًني٢ تؿهنيٌٝ اينيٓيب    ؾطعٕٛ ٚقَٛ٘ اِْٗ آَٓٛا مبٛغ٢ 

ٚعُّٛ ضغايت٘ ٚتٛد٘ اـطنيا  ايتهًٝؿنيٞ   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قُس 
بايتكسٜل ب٘ اىل ايٓاؽ ناؾ١ َع اؾٗازِٖ عًني٢ بعجتني٘ ٚاخنيص ايعٗنيس َنيِٓٗ      

 ع٢ً يعّٚ ْكطت٘ ٚاعاْت٘ ٚاتباع٘.
ٚاؿل ْكنيٝ  ايباطنيٌ، ٚٚقنيـ ايطغنيٍٛ باْني٘ سنيل آٜني١ اعذاظٜني١ َنئ          

 : ٚدٗ 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ بايصات يس٫ي١ اٯ١ٜ ع٢ً عك١ُ ايٓيب قُس ا٭ٍٚ: 

 .ٚغًِ
قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘ ٚغنيًِ     بايعطض ٚاؾاز٠ اؿاد١ اىل ْبٛتني٘  ايجاْٞ: 

 ٚخًٖٛا َٔ ايباطٌ ٚاـطأ.
قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘    يكس دا٤ت ايؿنيٗاز٠ عٓٛاْنيال يًنيٝك  بكنيش١ ْبٛتني٘      

                                                 

 .16غٛض٠ املعٌَ  (1) 
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طأ، ٚإ ايٓاؽ مجٝعال اطُنيأْٛا هلنيا   ٚغ٬َتٗا َٔ ٚدٛز ايعيٌ ٚاـٚغًِ 
ٚاقطٚا بكسقٗا ع٢ً مٛ ايكطع اـايٞ َٔ ايؿو ٚايطٜب، ؾٝهنيٕٛ ايهؿنيط   

 اؿازخ خطأ َٚعك١ٝ ٚممٓٛعال عك٬ل ٚؾطعال.
ٚمل تأِت اٯ١ٜ بصنط ايطغاي١ ؾًِ تكٌ اٯ١ٜ "ٚؾنيٗسٚا إ ضغنياي١ اينيٓيب    

٘ سل" بٌ دا٤ اؿل ؾٗاز٠ ٚٚقؿال يًٓيب قُس  ٚآيني٘ ٚغنيًِ    ق٢ً اهلل عًٝني
بكؿ١ ايطغاي١، يٝؿٌُ املسح ؾدكني٘ ايهنيطِٜ اىل داْنيب بعجتني٘ ٚضغنيايت٘،      
ٚايعؿ١ ايؿدك١ٝ ٚادتُاع ايهُا٫ت اٱْػا١ْٝ بؿدك٘ ٚاْ٘ ٜأتٞ يًٓاؽ مبا 
حيتادٕٛ ايٝ٘ َٔ ا٭سهاّ ٚايؿطا٥ع ٚايػٓٔ، َٚنئ َعنياْٞ اؿنيل يف املكنياّ     

 ايجبات ٚايسٚاّ، ٜٚتعًل ايجبات بٛدٛٙ: 
 اي١ ٚإ اسهاَٗا باق١ٝ ٚايعٌُ بٗا َػتسِٜ.ايطغا٭ٍٚ: 
 ايٓيب ٚإ شنطٙ باِم.ايجاْٞ: 

 ايطغٍٛ ٚايطغاي١.ايجايح: 
ٚاملنينيطاز يف اٯٜنيني١ ٖنينيٛ ايجاينينيح ينينيصا دنينيا٤ت اٯٜنيني١ بنينيصنط ايطغنينيٍٛ ٚقنينيؿ١  

 ايطغاي١ َٔ عٓس اهلل تعاىل.
 

 صًَجَامَىُُْ اٌْثَِّْنَاخُقٛي٘ تعاىل ط
اخط٣، ٖٚٞ إ اختٝاض ؾطٜل َٔ دا٤ ٖصا ايؿطط َٔ اٯ١ٜ يبٝإ سكٝك١ 

 ايٓاؽ ايهؿط مل ٜأِت ا٫ بعس اَٛض ٖٞ: 
 اٱميإ ٚاٱقطاض بايتٛسٝس.ا٭ٍٚ: 
بايٓب٠ٛ ٚايطغاي١ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايؿٗاز٠ يًٓيب قُس ايجاْٞ: 

 ع٢ً مٛ ايكطع ٚايٝك  ٚعسّ ططٚ ايؿو اثٓا٤ ايؿٗاز٠.
ع٢ً ايٓٗنيٞ عنئ ايهؿنيط ٚينيعّٚ     ف٤ٞ ايبٝٓات ٚايؿٛاٖس ايساي١ ايجايح: 

اٱَتٓاع عٓ٘، ٖٚصٙ ا٭َٛض فتُع١ َٚتؿطق١ سذ١ ع٢ً اٱْػإ يف ٚدٛ  
عػه٘ باٱميإ ٚاقطاضٙ بايطبٛب١ٝ ٚيعّٚ عسّ ؽًٝ٘ عٔ ايتكسٜل بايٓب٠ٛ ٭ٕ 
ايؿٗاز٠ ع٢ً ايطغاي١ ٬َظ١َ ي٘ يف شاتٗا، ٚيف آثاضٖا ٚآٜاتٗنيا، ٚاملنيطاز َنئ    

 ايبٝٓات يف اٯ١ٜ: 
 ايكطإٓ، َٔ دٗات: ٍ: ا٭ٚ

 اٱعذاظ ايصاتٞ يًكطإٓ.ا٭ٚىل: 
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 َا ؾٝ٘ َٔ ايس٥٫ٌ ٚاٱعذاظ ايػريٟ.ايجا١ْٝ: 
عُنٌسَجٌ  تتهُٔ نٌ غٛض٠ َٔ ايكطإٓ آٜنيات بٝٓنيات، قنياٍ تعنياىل ط    ايجايج١: 

 .(1)صأَٔضٌَْنَاىَا ًَفَشَظْنَاىَا ًَأَٔضٌَْنَا فِْيَا آَّاخٍ تَِّْنَاخٍ
إ قًت اْٗا َٛدٛز٠ قبٌ خًل اٱْػإ نُا يف اٯٜات ايه١ْٝٛ ؾايجاْٞ: 

ايؿُؼ ٚايكُط َج٬ل، قًت: إ ٚدٛزٖا ايػابل يٲْػنيإ ٫ ٜتعنياضض َنيع    
اضاز٠ اجمل٤ٞ، ؾايب١ٓٝ تطٌ ع٢ً ايٓاؽ نٌ ّٜٛ تصنطِٖ بٛدٛ  عباز٠ اهلل 

 تعاىل.
ايبٝٓات غري ايكطإٓ، ٖٚٞ اٯٜات ٚاملعذعات اييت ت٪نس قسم ايجايح: 

 .(2)صٌَمَذْ أَسْعٍَْنَا سُعٍَُنَا تِاٌْثَِّْنَاخِ ًَأَْٔضٌَْنَا َََِيُُْ اٌْىِرَابٍَ تعاىل طضغاي١ ايٓيب قا
ف٤ٞ اٯٜنيات ايهْٛٝني١ ٚايٓٛعٝني١ ٚايؿدكني١ٝ اينييت تنيب  عظنيِٝ        ايطابع: 

 قسضت٘ تعاىل.
قني٢ً اهلل عًٝني٘ ٚآيني٘    ٚيف اٯ١ٜ اع٬ٙ ز٫يني١ عًني٢ تؿهنيٌٝ اينيٓيب قُنيس      

ٜٓؿنينيطز بنيني٘ َنينئ اـكٛقنيني١ٝ باٱننينياؾ١ اىل  يٓنينيعٍٚ ايكنينيطإٓ عًٝنيني٘ َٚنينيا  ٚغنينيًِ 
ايبٝٓات، ٚايتبأٜ ايهًٞ ٚايٓٛعٞ ؾٝٗا، ٚنجط٠ َا دط٣ ع٢ً ٜس ايٓيب قُس 

 َٔ اي اٖ  ٚاؿذر.ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
َنينيا يف ايػنيني١ٓ ايٓبٜٛنيني١ َنينئ ايبٝٓنينيات ٚاينينيس٫٫ت عًنيني٢ ايٓبنيني٠ٛ     اـنينياَؼ: 

 ٚايٛسٞ.
اينينييت ٘ ٚآينيني٘ ٚغنينيًِ قنيني٢ً اهلل عًٝنينيايبؿنينياضات بنينيايٓيب قُنينيس ايػنينيازؽ: 

 تهُٓتٗا ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١.
٫ٚ تعاضض ب  ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚنًٗا َٔ َكازٜل ايبٝٓات اييت شنطتٗا 
اٯ١ٜ، َٚٔ ؾهً٘ تعاىل إ تأتٞ اٯٜات َتعسز٠ َٚتؿعب١ ٚؾا١ًَ يًُٝازٜٔ 
املدتًؿ١، يتهٕٛ َتؿطق١ ٚفتُع١ عْٛال يٲْػإ يف اختٝاض اهلساٜني١ ٚايجبنيات   

 ميإ، ٚشنط اٯ١ٜ يًبٝٓات ؾٝ٘ َػا٥ٌ: ع٢ً اٱ
ٚضٚز ايؿعٌ بايتصنري )دا٤ِٖ( َع إ يؿظ ايبٝٓنيات َ٪ْنيح يف   ا٭ٚىل: 

 َؿطزٙ ٚمجع٘.
                                                 

 .1غٛض٠ ايٓٛض  (1) 
 .25غٛض٠ اؿسٜس  (2) 
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شنط ايبٝٓات بكٝػ١ ايؿاعٌ، ؾٗٞ اييت دا٤ت هلِ، ٚقس ٚضزت ايجا١ْٝ: 
 بكٝػ١ املؿعٍٛ يف آٜات عسٜس٠ ٚإ ايطغٍٛ ٖٛ ايصٟ دا٤ بٗا.

 ٪٤٫ ايهؿاض، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: ف٤ٞ ايبٝٓات هلايجايج١: 
 سكٍٛ اٯٜات عٓٛإ اٱنطاّ ايعاّ.ا٭ٍٚ: 
 اختكاقِٗ باٯٜات زٕٚ غريِٖ.ايجاْٞ: 

 عُّٛ ف٤ٞ اٯٜات يًٓاؽ.ايجايح: 
 ف٤ٞ اٯٜات سذ١ عًِٝٗ، ٚزع٠ٛ هلِ يٲميإ.ايطابع: 

ٚايكشٝض ا٭خريإ اٟ ايجايح ٚايطابع، ؾصنطِٖ ع٢ً مٛ ايتعنيٝ  ٫  
ِٗ باٯٜنينيات بنينيٌ ٖنينيٞ عاَنيني١ ٚؾنينيا١ًَ، ْعنينيِ قنينيس تنينيأتٞ آٜنينيات  ٜعنينيين اختكاقنيني

ككٛق١ يكّٛ َا اعاَال يًشذ١، ْٚاؾ١ً َٓ٘ تعاىل، ٖٚصا اـكٛم ٫ ميٓع 
َٔ عُّٛ اٱْتؿاع َٔ اٯٜات ٚايبٝٓات ٚإ ناْت خاقني١، ٚشننيطت اٯٜني١    
ف٤ٞ اٯٜات ايبٝٓات ع٢ً مٛ اٱط٬م َنئ غنيري تؿكنيٌٝ، ؾُنيا ٖنيٞ نٝؿٝني١       

 ٝ٘ ٚدٛٙ: ف٤ٞ ايبٝٓات، ؾ
 ف٤ٞ اٯٜات بٛاغط١ ا٭ْبٝا٤.ا٭ٍٚ: 
 تٛايٞ ايبٝٓات َٔ غري ٚاغط١، ؾًصا ٚضز شنطٖا بكٝػ١ ايؿاعٌ.ايجاْٞ: 

تأتٞ ايبٝٓات بايصات َٔ غري إ ٜهٕٛ املككٛز بٗا ايٓاؽ ع٢ً ايجايح: 
 مٛ ايعُّٛ ٚاـكٛم، ٖٚٞ َٔ بسٜع قٓع اهلل تعاىل.

ا٥نيِ نُنيا يف اٯٜنيات ايهْٛٝني١ ٫ٚ     َنئ ايبٝٓنيات َنيا ٖنيٛ ثابنيت ٚز     ايطابع: 
تعاضض ب  ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚنًٗا َٔ َكازٜل ايبٝٓات، ٖٚٞ زع٠ٛ يًٓاؽ 

 يًتسبط يف اـًل، ٚٚضٚز يؿظ اجمل٤ٞ حيتٌُ اَٛضال: 
 ف٤ٞ ؾطط َٔ اٯٜات ٚايبٝٓات، ٚاط٬م اجمل٤ٞ ع٢ً ايهٌ.ا٭ٍٚ: 
 ثابت١. شنط اجمل٤ٞ َٔ با  اجملاظ، ٚا٭قٌ ٖٛ ٚدٛز اٯٜاتايجاْٞ: 

قنينيسم اجملنيني٤ٞ عًنيني٢ ايبٝٓنينيات مجٝعٗنينيا، ؿُنينيٌ ايهنيني٬ّ عًنيني٢     ايجاينينيح: 
 اٱط٬م ٚٱقاي١ ايظٗٛض.

 صًٌََمَذْ جَامَوُُْ ٌُِعََ تِاٌْثَِّْنَاخِف٤ٞ ا٭ْبٝا٤ بايبٝٓات، قاٍ تعاىل طايطابع: 
(1). 

                                                 

 .٠92 ايبكط٠ غٛض (1) 



                                                63زَعامل اٱميإ/                                               ص253ط 

اخٍ ًٌََمَنذْ أَٔضٌَْنَنا اٌَِْْنهَ آَّن    ْعٍٚ ايبٝٓنيات عًني٢ ا٭ْبٝنيا٤، قنياٍ تعنياىل ط     اـاَؼ: 
 .(1)صتَِّْنَاخٍ

ٚايكشٝض ٖٛ ايج٬ث١ ا٭خري٠ اع٬ٙ، ؾُٔ اٯٜات َا ْعٍ ع٢ً ا٭ْبٝنيا٤  
َٚٓٗا َنيا تنيأتٞ آٜني١ يًٓنياؽ، َٚٓٗنيا َنيا ٜهنيٕٛ ثابتنيال ناٯٜنيات ايهْٛٝني١، َجنيٌ            
ايؿُؼ ٚايكُط ٚسطنتُٗا، ٖٚصا ايجبٛت ٫ ٜتعاضض َع اجمل٤ٞ ٭ْٗا تًض 

قطاض بايعبٛز١ٜ هلل تعاىل ٚعٓعني٘  ع٢ً اٱْػإ بايتسبط يف اـًل، ٚتسعٛٙ يٲ
 َٔ اٱؾتتإ بػري اهلل.

 ٚبًشاه ايهجط٠ ٚايك١ً ؼتٌُ ايبٝٓات ٚدٖٛال: 
 تعسز ٚنجط٠ ايبٝٓات.ا٭ٍٚ: 
 ق١ً ايبٝٓات ٚاْٗا اقٌ اؾُع.ايجاْٞ: 

ايهجط٠ عٓس قّٛ، ٚايك١ً عٓنيس آخنيطٜٔ، ٚايكنيشٝض ٖنيٛ ا٭ٍٚ،     ايجايح: 
ٖٚنينيصٙ ايهجنينيط٠ ؼتُنينيٌ يف َٛننينيٛعٗا   ٚايهجنينيط٠ يف املكنينياّ َنينئ ؾهنينيً٘ تعنينياىل، 

 ٚدٖٛال: 
 امكاض ايبٝٓات يف َٛنٛع ٚاسس.ا٭ٍٚ: 
 تعسز َٛانٝع ايبٝٓات.ايجاْٞ: 

تٛدنيني٘ ايبٝٓنينيات شات املٛننيٛع ايٛاسنينيس اىل قنينيّٛ، ٚايبٝٓنينيات يف  ايجاينيح:  
 َٛانٝع َتعسز٠ اىل قّٛ آخطٜٔ.

ٚايكشٝض ٖنيٛ ايجنياْٞ، ؾايتعنيسز ٚايهجنيط٠ يف َٛننيٛع ايبٝٓنيات َٛدٗني١        
 اؽ مجٝعال، ٖٚصا يطـ َٓ٘ تعاىل.يًٓ

 َٚٔ د١ٗ ايعُّٛ ٚاـكٛم يف ايػاٜات املككٛز٠ يًبٝٓات ٚدٛٙ: 
 اٯٜات اـاق١ اييت تأتٞ يؿطٜل ككٛم.ا٭ٍٚ: 
فنيني٤ٞ ايبٝٓنينيات يًٓنينياؽ ناؾنيني١ املنيني٪َٓ  ٚايهنينياؾطٜٔ، ؾٝٓتؿنينيع َٓٗنينيا ايجنينياْٞ: 

 امل٪َٔ زٕٚ ايهاؾط.
 تهٕٛ سذ١ عًِٝٗ.٫ تأتٞ ايبٝٓات ا٫ اىل ايهؿاض يايجايح: 

ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ؾإ ايبٝٓات عاَني١ ٚتتٛدني٘ يًٓنياؽ ناؾني١،     
يتهٕٛ ع ٠ َٚٛعظ١ ٚبابال يًٗسا١ٜ ٚاٱميإ، ٚيهٔ ايهاؾطٜٔ خيتاضٕٚ بعٓاز 
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اؾشنينيٛز ٚايكنينيسٚز، نُنينيا تهنينيٕٛ اٯٜنينيات اينينييت تنينيأتٞ يكنينيّٛ اٚ اٖنينيٌ ًَنيني١       
 ككٛق  تهٕٛ ع ٠ يًٓاؽ مجٝعال.

 ل ًىى البيٌ ث
ع٢ً ايٓاؽ باٯٜنيات ٚاينيس٫٫ت ايٛاننيشات،     عع ٚدٌاْعِ اهلل يكس 

ٚدعًنينيٗا ؾنينيٛاٖس عًنيني٢ بنينيسٜع قنينيٓع٘، ٚعظنينيِٝ قسضتنيني٘، ٚٚاغنينيع غنينيًطاْ٘        
 ٚد ٚت٘، ٚزع٠ٛ يًٓاؽ ِيٲقطاض بطبٛبٝت٘ َٔ ٚدٛٙ: 

 َا ؾٝٗا َٔ قؿ١ اٱعذاظ ٚايتشسٟ.ا٭ٍٚ: 
 عسّ قسض٠ اـ٥٬ل ع٢ً ٚاسس٠ َٓٗا ٚيٛ ادتُعت.ايجاْٞ: 

ايبٝٓنينيات اَنينيٛض خاضقنيني١ يًعنينياز٠، ٜٚعذنينيع ايعكنينيٌ ايبؿنينيطٟ عنينئ     ايجاينينيح:
 ازضانٗا.

ازضاى ايهؿاض يتػًِٝ املػًُ  باٯٜات ٚايبٝٓات ٚدعًنيٗا عًني١   ايطابع: 
ٱتباع ْٚكط٠ ايطغٍٛ، ٖٚصا ايتػنيًِٝ سذني١ عًني٢ ايٓنياؽ ٭ْني٘ قنيا٥ِ عًني٢        

 ايٝك .
ازضاى املػنينيًُ  يتدًنينيـ ايهنينياؾطٜٔ عنينئ ٚهنينيا٥ؿِٗ ايعبٛزٜنيني١ اـنينياَؼ: 

ميإ بايبٝٓات ايساي١ ع٢ً ٚدٛ  طاع١ اهلل ٚضغً٘، ٚايتكسٜل بايتٓعٌٜ ٚاٱ
َٚا ؾٝ٘ َٔ ا٭سهاّ، ٜٚ٪نس اغِ ٚيؿظ ايبٝٓات َنيا ؾٝني٘ َنئ ايس٫يني١ عًني٢      
ايٛنٛح ٚاٱغتبا١ْ، ٚاْتؿا٤ ايػطض باؾٗنيٌ بٗنيا، ٚقنيس ٜنيأتٞ ايًؿنيظ بكنيٝػ١       

عْنشَائًَِْ وَنُْ   عَنًْ تَنِنِ اِ  املؿطز ٚيهٓني٘ ٜنيسٍ عًني٢ ايهجنيط٠ نُنيا يف قٛيني٘ تعنياىل ط       
 . (1)صآذَْْنَاىُُْ ِِْٓ آَّحٍ تَِّْنَحٍ

 َٚٔ اٯٜات يف ٖصا ايكإْٛ اَٛض: 
ايبٝٓات ام٬ي١ٝ ٚاْؿطاض١ٜ، ؾرت٣ ايس٫ي١ تتعنيسز يف شات اٯٜني١   ا٭ٍٚ: 

 ايٛاسس٠.
 عسّ امكاضٖا بعَإ اٚ َٛنٛع َع .ايجاْٞ: 

 آزّ َطًكنيال  ف٤ٞ نٌ ْيب بايبٝٓات، ٖٚصا تؿطٜـ عظنيِٝ ينيبين  ايجايح: 
ٚيٮْبٝا٤ خاق١، ٚايٓيب ايصٟ ػطٟ ايبٝٓات ع٢ً ٜسٜ٘ خكٛقا، يصا ميهٔ 
اعتباض َا١ٖٝ َٚكساض ايبٝٓات َٔ ٚدنيٛٙ تؿهنيٌٝ اينيٓيب، ٚؾٝٗنيا ز٫يني١ عًني٢       
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ٌ اش آتاٙ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ تؿهٌٝ ايٓيب قُس  ايكنيطإٓ   عع ٚدني
 نتابال داَعال يٰٜات ٚايبٝٓات ايباٖطات.

ايعكٌ عٓنيس اٱْػنيإ يٝهنيٕٛ اَاَنيال يًذنيٛاضح،       عع ٚدٌدعٌ اهلل يكس 
ٚزي٬ٝل يًٗسا١ٜ ؾتأتٞ ايبٝٓات يتداطب ايعكٌ ٚػصب٘ َٚا ٜتبع٘ َٔ اؾٛاضح 

 اىل غبٌ اٱميإ، ٖٚصا اـطا  ٜأتٞ ع٢ً ٚدٗ : 
قٝػ١ اـطا  املباؾط يًعكٌ نُا يف ايبسٜٗٝات ٚايٝكٝٓٝات اييت ا٭ٍٚ: 

 ٱزضانٗا.٫ ؼتاز اىل ٚغ  
َا ٜأتٞ بٛاغط١ اؿٛاؽ اـُػ١، يٝسضى ايعكٌ َٛنٛع١ٝ ايب١ٓٝ ايجاْٞ: 

اٱعذاظٜنيني١، ٚينينيعّٚ اٱعتبنينياض َٓٗنينيا، ٚاؽاشٖنينيا ططٜكنينيال ٚعًنيني١ اٚ دنينيع٤ عًنيني١   
 يٲْكٝاز يٮٚاَط اٱهل١ٝ.

ٚايبٝٓنيات ضمحنيني١ اننياؾ١ٝ باٱْػنينيإ، ٚتنيصنري َتكنينيٌ يني٘ ٚيهنينئ ايهؿنينياض     
بٝٓات َع نجطتٗا بطظخال زٕٚ اؾشٛز اقطٚا ع٢ً ايعٓاز ٚمل ٜتدصٚا َٔ اي

ٚايكسٚز، ؾشذبٛا عٔ اْؿػِٗ ْع١ُ اهلسا١ٜ، ٚيهٔ ٌٖ سذب اهلل عِٓٗ 
ايبٝٓات اؾٛا  ٫، ؾاٯ١ٜ ٚإ دا٤ت بكٝػ١ املانٞ )دا٤ِٖ ايبٝٓات( ا٫ 
اْٗا ٫ تعين امكاض اٚإ ايبٝٓات بايعَٔ املانٞ ٚاملٓكطّ، بٌ ٖٞ ٬َظ١َ 

هلل، ٚتنينيسعٛ ايهؿنينياض يٓبنينيص ايهؿنينيط ٚايطدنينيٛع اىل يًٓنينياؽ ؼنينيجِٗ عًنيني٢ تكنيني٣ٛ ا
 اٱميإ.

 ٜٚأتٞ شنط ايبٝٓات يف ايكطإٓ ع٢ً ٚدٛٙ:
ا٫غتك٬ٍ يف ايصنط، نُا ٚضز يف ٖصٙ اٯ١ٜ ؾُنئ ا٫عذنياظ إ    ا٭ٍٚ:

تصنط اٯ١ٜ اٯٜات بكٝػ١ ايؿاعٌ ٚاْٗا اييت دنيا٤ت يًٓنياؽ يبٝنيإ ىُٖٝتٗنيا     
 ٚىثطٖا.

ًٌََمَذْ جَامَوُُْ ٌُِعََ ، نُا يف قٛي٘ تعاىل طف٤ٞ ا٭ْبٝا٤ بايبٝٓات ايجاْٞ:
، ؾايٓيب ٖٛ ايصٟ ٜأتٞ بايبٝٓات يتهٕٛ سذني١ ٚٚغني١ًٝ ًَهٛتٝني١    (1)صتِاٌْثَِّْنَاخِ

 يًتكسٜل بٓبٛت٘ ٚدص  ايٓاؽ ٫تباع٘.
ْعٍٚ ايبٝٓات َٔ عٓس اهلل ؾه٬ل ٚضمح١ بايٓاؽ ٚآ١ٜ يتعهنيٝس   ايجايح:
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 .(1)صنَا اٌَِْْهَ آَّاخٍ تَِّْنَاخًٌٍََمَذْ أَٔضٌَْايٓب٠ٛ، قاٍ تعاىل ط
ٚدٛز ايبٝٓات يف اٯؾام ٚاملٛدٛزات ايه١ْٝٛ يتهٕٛ آ١ٜ ٚسذ١  ايطابع:

 .(2)صفِْوِ آَّاخٌ تَِّْنَاخٌ َِمَاَُ اِتْشَاىَُِْٚزع٠ٛ يًٓاؽ يًتسبط، قاٍ تعاىل ط
ٖٚصا ايتعسز يف َهاَ  ايبٝٓنيات ٚاينيس٫٫ت ايبنياٖطات عًني٢ ٚدنيٛ       

تكسٜل بايطغٌ آ١ٜ اخط٣ تسعٛ ا٫ْػإ اىل املبنيازض٠ اىل  عباز٠ ايكاْع ٚاي
ا٫ميإ، ٚسذ١ ع٢ً ايهؿاض، يصا دا٤ت ٖنيصٙ اٯٜني١ بنيصَِٗ ٚا٫خبنياض عنئ      
عسّ ٚدٛز غبب ؾشٛزِٖ، ٖٚصا ا٫خباض َٔ َعاْٞ اؾتتاح اٯٜني١ باغنيِ   

 ا٫غتؿٗاّ )نٝـ(.
 ل ًىى دي ة البيٌت

يسْٝا بايبٝٓات ٚايع٬َات َٔ اٯٜات يف اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ اَت٤٬ عامل ا
اييت ت٪نس ايتٛسٝس، ٚتب  املا٥ع ب  ٚادب ايٛدٛز ٚاملُهٓات، ٚنٌ ب١ٓٝ 
ؼح ايٓاؽ ع٢ً اٱقطاض بايكاْع، ٚاٱعرتاف ببسٜع قٓع٘، ٚيعّٚ طاعت٘ 

 ٚطاع١ اْبٝا٥٘، ٚبًشاه عُط ايب١ٓٝ ٖٓاى ٚدٛٙ: 
 قكط عُط ايب١ٓٝ، ٚق١ً َستٗا.ا٭ٍٚ: 
 اطٍٛ ق٬ًٝل َٔ ٚدٛزٖا. ىَس ايب١ٓٝايجاْٞ: 

امل٬ظ١َ ب  ايب١ٓٝ ٚب  ٚدٛزٖنيا، ؾشاملنيا تٓكهنيٞ يف اـنياضز،     ايجايح: 
 تٓعسّ سذتٗا ٚاٱغتس٫ٍ بٗا.

عُنينيط ٚاثنينيط ايبٝٓنيني١ اقكنينيط َنينئ ٚدٛزٖنينيا، ؾنينيرت٣ ايبٝٓنيني١ ٫ ظاينينيت  ايطابنينيع: 
 َٛدٛز٠ ٚيهٔ اثطٖا َعسّٚ.

ٞ طٍٛ عُط ايب١ٓٝ ٚعسّ امكاضٙ بعَنيإ ككنيٛم، ؾتٓكهني   اـاَؼ: 
 اٜاَٗا ٚيهٔ اثطٖا ٚز٫٫تٗا باق١ٝ.

ٚايكشٝض ٖٛ ا٭خري، ؾُنئ اٯٜنيات إ ظَنئ ايبٝٓني١ ٚاثطٖنيا ايعكا٥نيسٟ       
َٓبػ  ع٢ً آْات ايعَإ املتعاقب١، ٫ٚ ٜٓشكط بعَإ ٚدٛزٖا، ٫ٚ ظَنيإ  
زٕٚ آخط، نُا يف عكا َٛغ٢، ؾاثطٖا ايؿعًٞ اقنيرتٕ بأٜنياّ َٛغني٢ ٚيهنئ     
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ٗا هًت باق١ٝ اىل َٜٛٓا ٖصا ٚغتظٌ س١ٝ اثطٖا ايعكا٥سٟ ٚسذٝتٗا ٚز٫٫يت
غه١ طط١ٜ اىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾإ قًت َا ٖٛ غنيط ٖنيصا ايبكنيا٤ اؾنيٛا : اْني٘      
آٜات ايكطإٓ، ؾُٔ اٱعذاظ إ تهٕٛ آٜات ايكطإٓ ع١ً ٚٚعا٤ مساٜٚال ؿؿظ 
بٝٓنيات َٚعذنيعات ا٭ْبٝنيا٤، باٱننياؾ١ اىل ثبنيات ايبٝٓنيات ايهْٛٝني١ ٚزٚاَٗنينيا        

 يف نٌ ظَإ َٚهإ. يتهٕٛ سذ١ ع٢ً ايٓاؽ
ٚتنينيأتٞ ايبٝٓنيني١ يكنينيّٛ ٚيهٓٗنينيا تبكنيني٢ ًَهنينيال يًٓنينياؽ مجٝعنينيال يٝأخنينيصٚا َٓٗنينيا    
ايسضٚؽ ٚايع ، ٜٚتعًُٛا َٓٗا َهاَ  اؿه١ُ، ٚاغتسا١َ سهٛض ايبٝٓني١  
ب١ٓٝ اخط٣ تهاف اىل شات ايب١ٓٝ يٝهٕٛ ٖصا اؿهٛض سذ١ َٚسضغ١ داَع١ 

ٜتكـ ب٘ عٔ غريٙ َٔ  تًتكٞ عٓسٖا املًٌ ٚايٓشٌ، ؾُٔ اعذاظ ايكطإٓ َٚا
ايهتب ايػُا١ٜٚ اْ٘ آ١ٜ عك١ًٝ زا١ُ٥ ٖٚٛ سطظ ٚسكنئ ٚؾنيٗاز٠ ًَهٛتٝني١    

 يٰٜات ا٭خط٣.
َٚٔ ايٛها٥ـ اييت ٜٓؿطز بٗا ايكطإٓ َٔ ب  ايهتب ايػُا١ٜٚ ٚػعًني٘  
ميتاظ عٓٗا ٜٚػُٛ عًٝٗا اْ٘ تعاٖس ايبٝٓات اييت دا٤ بٗنيا ا٭ْبٝنيا٤ ٚايطغنيٌ،    

ؼؿنيظ تًنيو ايبٝٓنيات َنئ ايهنيٝاع، ؾهُنيا طنيطى        ٚدا٤ يٝهٕٛ ٚثٝكني١ مساٜٚني١   
ايتشطٜـ ع٢ً ايهتب ايػنيُا١ٜٚ ايػنيابك١ ؾاْني٘ ٜطنيطى عًني٢ بٝٓنيات ا٭ْبٝنيا٤،        
باٱننينياؾ١ اىل استُنينياٍ غًبنيني١ يػنيني١ ايتهنينيصٜب ٚاٱْهنينياض هلنينيا خكٛقنينيال اٜنينياّ    

 ايطاغٛت ٚؾٝٛع ايهؿط ٚاؾشٛز عٓس املٮ.
يت دا٤ ا٭ْبٝا٤ ؾُٓع ايكطإٓ ٚاىل ّٜٛ ايكٝا١َ ؼطٜـ ايبٝٓات ٚاٯٜات اي

بٗا ٚىنس ع٢ً خًل اهلل تعنياىل يٰٜنيات ايهْٛٝني١، ْٚٗني٢ عنئ اٱؾتتنيإ بٗنيا،        
ٚنإ ٖٓاى َٔ ٜعبس ايؿُؼ اٚ ايكُط قبنيٌ اٱغني٬ّ، ؾذنيا٤ ايكنيطإٓ ٚاننيس      

غدطُٖا  عع ٚدٌاُْٗا َٔ خًل اهلل جيطٜإ باَطٙ ٚبسٜع قٓع٘، ٚإ اهلل 
ايكٝاَني١ ٚإ اْكهنيت   يٲْػإ، ؾهنيٌ بٝٓني١ سٝني١ باقٝني١ غهني١ ططٜني١ اىل ٜنيّٛ        

 اٜاَٗا.
عٝػنيني٢ اسٝنينيا٤ املنينيٛت٢، يتبكنيني٢ ٖنينيصٙ اٯٜنيني١ سٝنيني١ يف  عنينيع ٚدنينيٌٚضظم اهلل 

ايٛدٛز ايصٖين، حيؼ نٌ اْػإ بإ اٯ١ٜ قطٜب١ َٓ٘ ٚنأْٗا ٚاقع١ يف ظَاْ٘، 
ٖٚصٙ اؿٝنيا٠ يًبٝٓني١ ؾنيطع اؿٝنيا٠ ٚايطنيطا٠ٚ اينييت تتكنيـ بٗنيا اٯٜني١ ايكطآْٝني١،           

ٚنأْٗا ْعيت اٯٕ ٚاْو تػُعٗا َٔ ضغٍٛ  ؾشُٝٓا تكطى اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ تؿعط
عنيع  ٖٚٛ ٜتًك٢ ايٛسٞ َٔ د ٥ٌٝ عنئ اهلل  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اهلل 
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، ٖٚٛ اعذاظ انايف َطنب يًكطإٓ، اش إ سٝا٠ ايب١ٓٝ ترتؾض َٔ سٝا٠ ٚدٌ
اٯ١ٜ ؾًٝؼ َٔ عُط ككٛم يٮثط ايعكا٥سٟ ٚاملٓاؾع املتعسز٠ ي١ٰٜ، ٖٚٛ 

 هلٞ املتكٌ، ٚيف زٚاّ سٝا٠ ايب١ٓٝ اَٛض ٖٞ: َٔ ايًطـ ٚايؿهٌ اٱ
 ظٜاز٠ اميإ املػًُ  ٚعػهِٗ مبباز٨ ايتٛسٝس.ا٭ٍٚ: 
قني٢ً اهلل  بعح اٱغتعساز يف ْؿٛغِٗ ع٢ً ْكط٠ اينيٓيب قُنيس   ايجاْٞ: 

 .عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
 تٓعٜ٘ ا٭ْبٝا٤ َٔ َكا٫ت ايػًٛ ٚاٱؾرتا٤.ايجايح: 
 املعطؾ١ اٱهل١ٝ.اضتكا٤ املػًُ  يف َطاتب ايطابع: 

ايتنينيعٚز باي ٖنينيإ، ٚايتػنينيًض مبٛننينيٛع اٱستذنينياز ٚاؾنينيساٍ  اـنينياَؼ: 
 ايٓاؾع.

ؾهض ايهنياؾطٜٔ يف ننيٌ ظَنيإ ٚاقاَني١ اؿذني١ عًنيِٝٗ، َٚنئ        ايػازؽ: 
ٚدٛٙ اؿذ١ إ ايب١ٓٝ تأتٞ يًٓيب ٚتؿٌُ يف خطابٗا ايٓاؽ مجٝعال، ٚتطٌ 

  ٛ ٤ اىل اهلل، ٚايتٓنيعٙ  اٯ١ٜ ايه١ْٝٛ عًِٝٗ يتهٕٛ سذ١ زا١ُ٥ ٚتطغٝبنيال بنيايًذ
 عٔ ايهؿط ٚاغبا  ايؿو ٚايطٜب.

 ٚايبٝٓات بًشاه املهإ ع٢ً اقػاّ ٖٞ: 
ايب١ٓٝ شات املهإ احملسٚز ناٯٜات اؿػ١ٝ يٮْبٝا٤ ؾٓاق١ قاحل، ا٭ٍٚ: 

ٚعكا َٛغ٢، تهٕٛ يف َهإ َع ، ٚمل ٜطٖا ا٫ ايصٜٔ سهطٚا يف َهإ 
 اٯ١ٜ ٚإ نإ ايػُع بٗا ىعِ َٔ ض٩ٜتٗا.

اٯ١ٜ اييت تتعس٣ َهاْٗا بًشاه اثطٖا املباؾط املتكٌ بٗا، ؾاملٝت ايجاْٞ: 
ايصٟ اسٝاٙ عٝػ٢، ٚا٭بطم ٚننيصا ا٭نُني٘ اينيصٟ ابنيطىٙ بنياشٕ اهلل، ٜبكني٢       
ؾاٖسال ٚب١ٓٝ َس٠ سٝات٘ يٝ٪نس قسم املعذع٠، ٚإ تػري َهاْني٘ ٚغنياؾط َنئ    

 بًست٘.
 ٢ً اقػاّ: ايب١ٓٝ اييت ٫ حيسٖا َهإ اٚ ظَإ ٖٚٞ عايجايح: 
 اٯٜات ايه١ْٝٛ.ا٭ٍٚ: 
 آٜات ايكطإٓ.ايجاْٞ: 

، ؾًٝؼ َٔ عع ٚدٌاٯٜات املتذسز٠ ٚاملػتشسث١ ؾه٬ل َٔ اهلل ايجايح: 
عَننُشِّيُِْ آَّاذِنَنا فِنِ آفَناقِ     سس اٚ عسز قكٛض يًبٝٓات يصا ٚضز قٛي٘ تعنياىل ط 
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سز ٚاٱغنيتسا١َ،  بكٝػ١ اٱغتكباٍ اييت تنيسٍ عًني٢ ايتذني    (1) صًَفِِ أَْٔفُغِيُِْ

ص ٚإ ٚضز بكٝػ١ املانٞ ا٫ اْني٘ ٫ ٜتعنياضض   ًَجَامَىُُْ اٌْثَِّْنَناخُ ٚقٛي٘ تعاىل ط
َع ايتذسز يف اٯٜات، ٚبكا٤ نٌ آ١ٜ س١ٝ، يتهٕٛ سٝا٠ ايب١ٓٝ ٚاٯٜني١ سذني١   

 ع٢ً ايٓاؽ، ٚزع٠ٛ يٲميإ.
يكس ىضاز اهلل يًبٝٓات إ تهٕٛ ز٥٫ٌ َٓكٛب١ اَاّ ايٓاهطٜٔ، ؾنيإ مل  

ٖسا١ٜ اناؾ١ٝ َٔ اهلل يًهاؾطٜٔ بػبب دشٛزِٖ، ؾإ ايبٝٓات اغبا   تأِت
زا١ُ٥ يًٗسا١ٜ، ٚايطاف قطٜب١ تنيسعٛ ايٓنياؽ يًتؿهنيط يف َعاْٝٗنيا ٚايتنيسبط يف      
َهاَٝٓٗا ٚتهٕٛ بابال يًُعطؾ١، ؾإ قًت: ٖصا ٜعين إ ايبٝٓات ْٛع ٖسا١ٜ، 

اهلل تعنياىل إ  ٚدا٤ اٍٚ اٯ١ٜ باْهاض ٖسا١ٜ اهلل يًهاؾطٜٔ، قًت: َٔ ؾهٌ 
تهٕٛ آٜات بٝٓات ثابت١ ٫ تؿاضم اؿٝا٠ ايسْٝا ٚتسعٛ ايٓاؽ يٝتسبطٚا ؾٝٗنيا،  
ٖٚٞ سذ١ ع٢ً اٱْػإ يف زاض ايتهًٝـ، ٚايهاؾط ٜعطض عٓٗا ٚميتٓع عٔ 
اٱٖتسا٤ بٗا ٚبس٫يتٗا ؾًصا تهُٓت اٯ١ٜ َع٢ٓ ايتنيٛبٝذ ٚايتكبنيٝض يني٘ ٭ْني٘     

يف داْب َٓٗا ببكا٤ ايب١ٓٝ س١ٝ غه١  اَتٓع عٔ املعاضف اٱهل١ٝ ٚاييت تتذ٢ً
 يف نٌ ظَإ َٚهإ.

 
 
 

 صًَاٌٍَّوُ الَ َّيْذُِ اٌْمٌَََْ اٌظَّاٌِِّنيَقٛي٘ تعاىل ط
دا٤ت خاع١ اٯ١ٜ قاعس٠ ن١ًٝ يف اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ يبٝإ سذب اهلسا١ٜ 

 اٱهل١ٝ عٔ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ، ٖٚصا اؿذب حيتٌُ ٚدٖٛال: 
 عكٛب١ عاد١ً يف ايسْٝا.ٜأتٞ ٖصا اؿذب ا٭ٍٚ: 
 .عع ٚدٌإبتسا٤ َٔ عٓس اهلل ايجاْٞ: 

 سذب َعًٍٛ ٱختٝاض ايظًِ ٚايتعسٟ.ايجايح: 
ٚايكشٝض ٖٛ ايجاينيح، ؾنيإ اختٝنياض املهًنيـ ايظًنيِ بنيطظر زٕٚ فني٤ٞ        
اهلسا١ٜ ٚا٭يطاف اٱهل١ٝ اٱناؾ١ٝ ي٘ اييت تعٝسٙ اىل َٓاظٍ اٱميإ، ٚتب  

ؾهٌ عظِٝ ٜػتًعّ ق٬ل َػتشكال ي٘، ْعِ ٖصا  اٯ١ٜ يف َؿَٗٛٗا إ اهلسا١ٜ
اٱغتشكام ٫ حيتاز ايهجري َٔ ايػعٞ ٚاؾٗس، ٚيهٓ٘ َؿطٚط بعسّ اختٝاض 
ايظًِ ٚاٱْػُاؽ يف اؾطازٙ، ؾُٔ ادٌ ٌْٝ اهلسا١ٜ ٚتًكٞ املعاضف ٫بس َٔ 
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ادتٓا  ايظًنيِ ٚايتعنيسٟ، ؾني٬ ٜػنيتطٝع ايظنياملٕٛ إ ٜػنيًهٛا ططٜنيل اؾٓني١         
 صاتٞ، ٚغ٤ٛ ايؿعٌ ٚكايؿ١ ا٭ٚاَط اٱهل١ٝ.بػبب ايككٛض اي

 ٚيف ايٓػب١ ب  ايهؿط ٚايظًِ بًشاه اٯ١ٜ ٚدٛٙ: 
ًَاٌْىَننافِشًَُْ ىُننُْ ايتػنينياٟٚ، ؾنينيايهؿط ٖنينيٛ ايظًنينيِ، قنينياٍ تعنينياىل ط  ا٭ٍٚ: 
 .(1)صاٌظَّاٌٌَُِّْ

 ايعُّٛ ٚاـكٛم املطًل، ٚحيتٌُ ىَطٜٔ: ايجاْٞ: 
 نٌ نؿط ٖٛ هًِ، ٚيٝؼ ايعهؼ.ا٭ٍٚ: 

 نٌ هًِ ٖٛ نؿط ٚيٝؼ ايعهؼ.اْٞ: ايج
ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ ٚد٘، ؾٗٓاى ٚدٛٙ ًٜتكٞ ؾٝٗنيا ايهؿنيط   ايجايح: 

 ٚايظًِ، ٚٚدٛٙ ٜؿرتقإ بٗا.
ٚايكشٝض ٖٛ ا٭َط ا٭ٍٚ َٔ ايٛد٘ ايجاْٞ ؾنيايهؿط اعنيِ َنئ ايظًنيِ،     
ٜٚعت  ايهؿط ٚدٗال قبٝشال َٔ ٚدٛٙ ايظًِ، ينيصا دنيا٤ت خاعني١ اٯٜني١ بنيصنط      

١ٝ اييت ٜسخٌ ؾٝٗا ايهؿط نُكسام َٔ َكنيازٜل ايظًنيِ ٚؾٝني٘    ايكاعس٠ ايهً
اعذنياظ ٜتذًنيني٢ بٛدنينيٛز َٛاْنيع شاتٝنيني١ اَنينياّ ايهنياؾط ؼنينيٍٛ زٕٚ ًْٝنيني٘ اغنينيبا     
اهلسا١ٜ، ٚايطاف املعطؾ١، َٚع إ اٯ١ٜ تتعًل بايهؿاض ٚاؾاسسٜٔ ا٫ اْٗنيا  

 اختتُت بصّ ايظامل ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: 
يظًِ ؾُٔ خيتاض ايهؿط ٜهٕٛ ٚدٛز ق١ً ٬َٚظ١َ ب  ايهؿط ٚاا٭ٚىل: 

 هاملال.
ز٫ي١ خاع١ اٯ١ٜ ع٢ً مشٍٛ عسّ اهلسا١ٜ يًهنياؾطٜٔ َنئ بنيا     ايجا١ْٝ: 

 ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ، ؾُا زاّ ايظامل ٫ ٜٓاٍ اهلسا١ٜ ؾ٬بس إ ايهاؾط ٫ ٜٓاهلا.
ظٜاز٠ تٛبٝذ ايهؿاض، ٚيتهٕٛ خاع١ اٯ١ٜ نبساٜتٗا يف شّ ايهؿاض، ايجايج١: 
 هلِ ٚغ٤ٛ اختٝاضِٖ.ٚتكبٝض اؾعا

 بٝإ سكٝك١، ٖٚٞ إ ايهؿط اؾس قبشال َٔ ايظًِ.ايطابع١: 
زع٠ٛ املػًُ  ٭خنيص اؿا٥طني١ ٚاؿنيصض َنئ ايهنياؾطٜٔ ٭ْٗنيِ       اـاَػ١: 

هاملٕٛ ٫ ٜرتززٕٚ يف ايتعسٟ ٚاٜنيصا٤ اٯخنيطٜٔ، ٚايظًنيِ يف اٯٜني١ ٜتكنيٛض      
 ع٢ً ٚدٛٙ: 
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 ايظًِ ايؿدكٞ ٚإ ايهاؾط ٖٛ ايظامل.ا٭ٍٚ: 
ايظًِ ايٓٛعٞ، ٚقٝاّ ايهاؾطٜٔ بايظًِ فتُع ، ٚبكؿ١ ايهؿط، اْٞ: ايج

يًٓاؽ يعّٚ  عع ٚدٌٚمل ٜأِت ٖصا ايظًِ ابتسا٤، بٌ دا٤ بعس إ ب  اهلل 
اٱميإ ٚتطى ايهؿط، ٚادتٓنيا  ايظًنيِ ٚايتعنيسٟ ٚيهنئ ؾنيططال َنئ ايٓنياؽ        
اقنينيطٚا عًنيني٢ ايعٓنينياز، ٚاٱقاَنيني١ عًنيني٢ ايظًنينيِ، ؾشذبنينيٛا عنينئ اْؿػنينيِٗ ْعُنيني١  

 سا١ٜ.اهل
ايعٓٛإ اؾاَع، ؾهٌ ٚاسس َٔ ايهاؾطٜٔ هامل بؿدك٘ َٚع ايجايح: 

 اؾُاع١، ٚايظًِ يف املكاّ ع٢ً ٚدٛٙ: 
 هًِ ايهاؾط يٓؿػ٘ باختٝاضٙ اؾشٛز ٚايهؿط.ا٭ٍٚ: 
 تعسٟ ايهاؾط ٚتطن٘ يٛهٝؿت٘ ايؿطع١ٝ.ايجاْٞ: 

ٔ اٜصا٤ ايهاؾط يًٓاؽ باختٝاضٙ اؾشٛز، ٚقاٚي١ قس ايٓاؽ عايجايح: 
 اٱميإ.

هًِ ايهاؾط ٭قشاب٘ َنئ ايهؿنياض ملنيا يف ؾعًني٘ َنئ اينيسع٠ٛ اىل       ايطابع: 
ايهؿط، ٚاٱقطاض ع٢ً ايتدًٞ عٔ اٱميإ، َٚٔ َهاَ  ايًطـ يف اٯ١ٜ 

 ٚدٛٙ: 
بٝنينيإ ايكنينيبض اينينيصاتٞ يًظًنينيِ، ٚاٯٜنيني١ ؼنينيصض َٓنيني٘ ٚتنينيسعٛ ايٓنينياؽ   ا٭ٍٚ: 

ؾُت٢ َا سطم  ٱدتٓاب٘، إ ٖذطإ ايظًِ َكس١َ يرتى ايهؿط ٚاؾشٛز،
اٱْػإ ع٢ً ايتٓعٙ عٔ ايظًِ ؾاْ٘ ٜنيسضى إ ايهؿنيط قبنيٝض ٜٚتهنئُ ايظًنيِ      
يًصات ٚايػري، باٱناؾ١ اىل ىنطاضٙ ا٭خط١ٜٚ، ٭ْني٘ غنيبب يًشطَنيإ َنئ     

 اهلسا١ٜ ٚايططٜل اىل اؾ١ٓ.
زع٠ٛ ايٓاؽ ناؾ١ يتٗنيصٜب ايٓؿنيٛؽ ٚتٓكنيٝض ا٫عُنياٍ ٚدعًنيٗا      ايجاْٞ: 

 خاي١ٝ َٔ ايظًِ ٚايتعسٟ.
بعح ايػه١ٓٝ يف ْؿٛؽ املػًُ  ملا يف اختٝاض ايتكسٜل بايٓيب ايح: ايج
 َٔ ادتٓاٍ  يظًِ ايٓؿؼ.ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قُس 

اغتسا١َ ؾتض با  اهلسا١ٜ ٚايك٬ح ملا يف َؿَٗٛٗا َنئ اؿنيح    ايطابع:
 ع٢ً ٚدٛ  تعاٖس ا٫ميإ ٚايتكسٜل بايٓب٠ٛ.

ايظامل  َطًكنيال، ٖٚنيٛ اينيصٟ    يف اٯ١ٜ ٚعٝس ٜؿٌُ ايهاؾطٜٔ ٚاـاَؼ: 
 تبٝٓ٘ اٯٜتإ اٯتٝتإ ع٢ً مٛ ايتؿكٌٝ.
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 علن املٌ سبت
ص عؿط َنيطات يف ايكنيطإٓ   اٌٍَّوُ الَ َّيْذُِ اٌْمٌَََْ اٌظَّاٌِِّنيَٚضز قٛي٘ تعاىل ط

 دا٤ت نًٗا بس٫٫ت َٚهاَ  َؿرتن١ يف ايًؿظ ٚاملع٢ٓ:
٬ي١ ع٢ً ايؿعٌ دا٤ت بكٝػ١ اؾ١ًُ ا٫مس١ٝ ٚتكسِٜ اغِ اؾ ا٭ٍٚ:

 مما ٜسٍ ع٢ً إ اؿهِ قاعس٠ ن١ًٝ ثابت١.
 دا٤ت خٛاتِٝ يٰٜات مما ٜسٍ ع٢ً ىَطٜٔ: ايجاْٞ:

 تعًكٗا مبٛنٛع اٯ١ٜ. ا٫ٚل:
 ا٫ؾاض٠ اىل نٕٛ َهُٕٛ اٯ١ٜ َٔ َكازٜل ٖصٙ ايكاعس٠ ايه١ًٝ. ثاْٝال:

 بٝإ اغتشكام ايظامل  يعسّ اهلسا١ٜ. ايجايح:
ٚبٝإ َا ؾٝ٘ َٔ ا٫نطاض اؾػ١ُٝ ع٢ً قاسب٘، ؾٗٛ  قبض ايظًِ ايطابع:

ٜػع٢ يف ايتعسٟ ع٢ً ايكِٝ ٚاملباز٨ ٚايٓاؽ، ؾٝشٍٛ ٖصا ايػعٞ املصَّٛ 
 زٕٚ ٖساٜت٘، َٚا يف اهلسا١ٜ َٔ ايٓؿع ايعظِٝ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠.

َع ٚضٚز آٜات عسٜس٠ يف املكاّ تطز بصنط ايظامل  نأغِ نُا  اـاَؼ:
ص، ؾنينيإ اٌٍَّننوُ الَ ُّذِننةُّ اٌظَّنناٌِِّنيَ ص ٚطاٌٍَّننوُ عٍَِننٌُْ تِاٌظَّنناٌِِّنيَ ًَيف قٛينيني٘ تعنينياىل ط

اٯٜات ايعؿط٠ اييت تتهُٔ سذب اهلسا١ٜ عٔ ايظنيامل  مل تنيطز ا٫ باغنيِ    
ايكّٛ، ٚؾٝ٘ آ١ٜ اعذاظ١ٜ تنيسٍ عًني٢ اؾنيرتاى ايظنيامل  يف ايؿعنيٌ ٚايتعنيسٟ،       

 ٖٚصا ا٫ؾرتاى ؾٝ٘ ٚدٛٙ:
 ظًِ ٖٚٛ ع٢ً ؾعب:اؾرتاى مجاع١ يف اي ا٭ٍٚ:

 ا٫يتكا٤ يف هًِ ٜتعًل مبٛنٛع َع . ا٭ٚىل:
 ايتعإٚ ع٢ً اٱثِ ٚايعسٚإ. ايجا١ْٝ:
 املٓادا٠ ٚايؿطن١ يف اؿح ع٢ً ايؿطى ٚايهؿط ٚايه٬ي١. ايجايج١:

 ا٫ؾرتاى يف هًِ ككٛم ٜأتٞ ع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ. ايطابع١:
ظنيامل ، ٖٚنيصا ا٫ؼنياز حيتُنيٌ     ا٫ؼاز ايٓنيٛعٞ يف ايكنيؿ١ بني  اي    ايجاْٞ:

 ٚدٖٛال:
 ايتؿاب٘ ب  ايظامل  َطًكال ٚإ تبآٜت ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ. ا٫ٚل:
 ٚدٛٙ ا٫ؼاز ب  ايظامل  ع٢ً مٛ دٗيت. ثاْٝال:
ايتؿاب٘ يف ايكؿ١ بِٝٓٗ غكنيٛم َٛننيٛع ايظًنيِ نُنيا يف املكنياّ       ثايجال:
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 باختٝاضِٖ ايهؿط بعس ا٫ميإ.
 يف ايظًِ ٚايتعسٟ املدكٛم.ا٫ؾرتاى  ضابعال:

بٝإ ا٫ؼاز يف غ٤ٛ ايعاقب١ عؿط ايظامل  يف ايٓنياض باعتبنياضِٖ    ايجايح:
 قَٛال اؾرتنٛا يف ايظًِ ٚايتعسٟ.

ٚبًشاه خاع١ اٯ١ٜ ٌٖ ٜٓشكط عسّ اهلسا١ٜ بايسْٝا ىّ ٜؿٌُ اٯخط٠، 
اؾٛا : ٖٛ ا٭خري ٫قاي١ ا٫ط٬م ٫ٚ ٜكٝنيسٙ تعًنيل َٛننيٛع اهلساٜني١ يف     
ايسْٝا، ٫ٕٚ ايسْٝا َعضع١ اٯخط٠، ٚابتػا٤ ايكطاط املػتكِٝ ٚغبٌٝ اؾٓني١  

 حيتاز اىل ٖسا١ٜ ٚضؾاز.
 

****************
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