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املقدهــــــــت
اسبُس هلل ايص ٟأْعٍ عً ٢قاذب ايهُاا٫

اهلل عًٝا٘ ٚليا٘ غاًِ ايكاطلٕش وِرَاتًاااَُِرَابااتِ ًاُِبنَاأِ

اٱْػااْ ١ٝضبُاس قاً٢

بُ ذَمْاباؼِسُِِْها َُلٍَُا اَُذٌيارِ ٓبُ

بخْاب هْبُزبتَّ َُهز (.)1
ٚيف اٯ ١ٜأع ٙ٬أَٛض :
ا٭ :ٍٚبٝإ ايترسٚ ٟاٱعحاظ يف ت ٠ٚ٬ايكطلٕ .
ايثاْ :ٞاملٓاؾع ٚاٯثاض اسبػ ١ٝايعاٖط ٠املرتتب ١عً ٢ايتٚ , ٠ٚ٬دبسزٖا
َع ايتهطاض ٚاٱعاز.٠
ايثايث :إٕ لٜات٘  ٫متٌ يف قطا٤تٗا ٚمساعٗا.
ايطابع :ذبااؾغ اٯٜاا
ٚأثطٖااا يف ايكًااٛ

باصاتٗا َٚعاْٗٝاا عًآَ ٢عيتٗاا عٓاس ايٓؿاٛؽ

ملااا ؾٗٝااا َاأ اٱعحاااظ ايااصاتٚ ٞايعطنااٚ ,ٞايؿطا٥ااس

ايب٬غ ١ٝاملتحسزٚ ٠ايكسغ ١ٝاييت تتحً ٢يًُٚ َٔ٪غري.ٙ
ٚيف َعَٓ(٢ثاْٚ )ٞضز ق:ٕ٫ٛ
ا٭ :ٍٚتؿاب٘ ايكاطلٕ يف قككا٘ املتهاطضٚ ٠أْبا٥ا٘ ٚأذهاَا٘ ٚأٚاَاطٙ
ْٛٚاٖ.٘ٝ
ايثاااْٜ :ٞثٓاا ٢ايكااطلٕ يف تٚ٬تاا٘ ٭ٕ املثاااْٞ
َٚهطض.

()1غٛض ٠ايعَط.23

ااع َثٓاا ,٢أَ ٟااطزز
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ٚميهٔ إٔ ْهٝـ هلُا َعٓ ٢ثايثاّ جسٜساّ  ٖٛٚتثٓ ١ٝاٯٜا

يف ايتؿػري

ٚاٱغتسٚ ٍ٫أذهاّ اٱغتٓباطٚ ,دبًَ ٞعااْ ٞجسٜاسٚ ٠زضض َأ نٓاٛظ
ايكطلٕ ٚ ,شخا٥ط عً َ٘ٛغري املتٓاٖ.١ٝ
إش جاٖ ٤صا ازبع ٖٛٚ ٤ايطابع ٚايثُاْٖ َٔ ٕٛصا ايػِؿط املباضى لَٔ ١ٜ
ؾاايبٝب ض

اا ١اهللْٚ ,ااٛضاّ عًُ ٝااّ ٜؿااع عًاا ٢ايكًااٛ

املَٓ٪ااٚ ,١تتًكاااٙ

ايٓؿٛؽ بايػبطٚ ١ايطنا.
ٚمل ٜهٔ ٖصا ازبعٚ ٤ؾل ا٭ق ٍٛاملتعاضؾ ١يف عًِ ايتؿػاري ,باٌ ٖاٛ
ثٛض ٠عًُ ١ٝمل ٜؿٗس هلا ايتأضٜذَٛٚ ,غٛع ١عكا٥سَ ١ٜرتؾر َٔ ١ؾٝض
ْعااِ ٚقااً ١لٜاا ١قطلْٝااٚ ١اذااس ٠باابعض لٜااا

ل١ٜشوُْهرُُهُخبيهسبُؤَُِّحٍُؤُخهسِلبدهٌٍَُِّْاضِز

()1

ببهع ١لٜا

ايكااطلٕ ٖٚ ,اا ٛيف قااً١
مما قبًٗا يٝه ٕٛازبع ٤ايثاْٞ

َٔ أقٌ انثط َٔ ًَ ٕٛٝجع ٤خام بعًاِ غاٝام اٯٜاا

ٚذاس ٙاياصٟ

أغػت٘ يف تؿػريٖ ٟصاٚ ,بسأت٘ بٓر ٛمخػ ١أغطط يف نٌ ل ,١ٜذتا ٢إشا
بًػٓا ازبع ٤ايػبعني ٚبعس أنثط َٔ عؿط ٜٔغَٓ ١أ نتابا ١ازباع ٤ا٭,ٍٚ
جا ٤ايؿٝض اٱهل ٞبٗص ٙاٱؾطاق ١اييت تطٌ عًا ٢ا٭ض ,،ؾكاس أقابس
َٚ ٫تعاضؾاا ّا عٓااس ايٓاااؽ يف بااا
ضقااِ املًٝااَ ٕٛتااساّ ٚ

املاااٍ ٚايتحاااض٠

ٚاٱذكاٚ ٤ا٭جٓاؽ ,يٝسخٌ ايكطلٕ با٭ٚيٚ ١ٜٛاٱعحاظ ايصات ٞيف ٖصا
املٝسإ بعًٚ ّٛأضقاّ مل تططأ عً ٢ايٛجٛز ايصٖين .
ٚإش ٜتعااصض عًاٞم إنُاااٍ ٖااصا ايػااؿط خكٛقااّ ٚاْاا ٞأقاا ّٛبايتااأيٝـ
ٚاملطاجعٚ ١ايتكرٝس مبؿطز ,ٟغأنتب إٕ ؾا ٤اهلل ث٬ثني جع ٤يف قاً١
ٖص ٙاٯ ١ٜايهطميَ ١ع اٯٜا

ايػابك َٔ ١غٛض ٠لٍ عُطإ ٚغٛض ٠ايبكط٠

ٚايؿاذب ١ؾكط ,يتهْٛ ٕٛاٚ ٠أغاغاّ هلصا ايكطح ايعًُا ٞايععا ٚ ِٝاب
عً ٢ايعًُا ٤يف ا٭جٝاٍ اي٬ذك ١إمتاّ ٖصا املؿطٚع ايعًُاٚ ٞمبٛناٛع١ٝ
َٗٓٚح ١ٝأنثط يف املهُٚ ٕٛاملٛنٛع ٚا٭ذهاّ.
()1غٛض ٠لٍ عُطإ.110
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ٚيعٌ َٔ َعاْ ٞاملثاْ ٞبًراظ تؿػريْا ٖصا ٖ ٛازبُع بني نٌ لٜتني َٔ
ايكطلٕ يف إقتباؽ ٚإغتٓباط عً ّٛجسٜس ٠يٝها ٕٛامُاٛع بًرااظ
لٜااا

ايكااطلٕ ٚذاقااٌ ايهااط

ٝاع

بٗٓٝااا ٖاا38 ,881,460=6235X6236ٛ

مثاْٚ ١ٝث٬ثني ًَْٛٝاّٶ ٚمثامناٚٚ ١٥اذساّ ٚمثاْني ٚأضبعُاٚ ١٥غتني عًُاّ.
إْ٘ ؾٝض ٚيطـ َٔ عٓس اهللْٚ ,عُ ١ععُٝا٬ٜ ١ظَاين َعٗاا ايؿاعٛض
بايتككااري يف ايؿااهط عًااٖ ٢ااصا ايٓعُااٚ ,١عًاا ٢عااسّ تػاادري ٚقاايت نًاا٘
يًتؿػري إش إٔ ضبانطا

ايبرث اشباضد عً ٢ؾها ٤٬اسباٛظ ٠ايعًُٝا ١يف

ايؿك٘ ٚا٭قٚ ٍٛايتؿػاري ٚا٭خا٬م تأخاص ؾاطط ّا َٓا٘ٚ ,أغااٍ اهلل عاع
ٚجٌ إتكاٍ ٚإغتساَ ١املسز َٔ عٓاس ٙتعاا ٚ ,إٔ ٜعٜاسْٚ ٞإٜاانِ َأ

إؾانات٘ ش ذٌَِهبُِِٓهُفَضًُِْذٌٍي ُِػبٍَيهْباُوبػبٍَىُذٌَّْاضِز (.)1

()1غٛضٜٛ ٠غـ.38
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قْلَ حؼبىل شوُْهرُُهُخبيهسبُؤَُِّحٍُؤُخهسِلبده ٌٍَُِّْاضِ ذَإَِْسَوْبُتِاٌّْبؼهسَوفُِ
وبذَْه ب هْب ُػبٓه ُذٌَّْْىَسِ ُوبذُؤهَِِْ ْب ُتِاٌٍي ِ ُوبٌَ ه ُآِبٓب ُؤَههًُ ُذٌْىِرَابُِ
ٌَىَاْبُخبيهسًذٌَُ َُهُِِْه َُهُذٌَّْؤهَِِْ ْبُوبؤَوْنَسَهَُهُذٌْفَاظِمُ ْبزاٯ.110 ١ٜ
قااً١ش وُْه ارُُهُخبيه اسبُؤَُِّ احٍُؤُخهسِلب ادهٌٍَُِّْاااضُِز( , )1باٯٜاا ١ايػااابك١شوبإٌَِااىُذٌٍي ا ُِذُسهلب اغَُ
ذٌْإَُِ زَز(ٚ , )2ؾٗٝا َػا: ٌ٥
املػأي ١ا٭ : ٚيكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ أَ َٔ ١ايٓاؽ تتعاٖس إعٕ٬
ايتٛذٝسٚ ,تبني إٔ َا يف ايػُٛا
ٜؿاضن٘ ؾ ٘ٝأذسٚ ,تسع ٛإ

َٚا يف ا٭ضًَ ،و هلل عع ٚجٌ ٫
زخ ٍٛازبٓٚ ١ايٛقا َٔ ١ٜايٓاض ,ؾؿاظ

املػًُ ٕٛبٗص ٙاملطتبٚ ١إغتركٛا إغِ(خري أَ.)١
املػأي ١ايثاْٚ ٌٖ :١ٝقـ املػًُني بأِْٗ (خري أَ )١تعطٜض أ ٚشّ
با٭َِ ا٭خطٚ ,٣املًٌ ايػابك ١يٲغ ,ّ٬ازبٛا
ا٭ :ٍٚجا٤

ٚ َٔ ,٫ج:ٙٛ

ٖص ٙاٯ ١ٜيف َسح املػًُنيٚ ,يٝؼ َٔ َ٬ظَ ١بني

َسح املػًُني ٚشّ ا٭َِ ا٭خط.٣
ايثاْ :ٞإشا نإ ٖٓاى شّ ٭َِ أخط ٣ؾَٗ ٛػتكطأ َٔ قككِٗ يف

ايكطلٕ نُا يف قٛي٘ تعا شلًُْ ُفٍَُِب ُذَمْرٍُُ ْب ُؤَْٔثِيباءب ُذٌٍي ِ ُِِٓه ُلَثهًُ ُإِْه ُوُْرُُهُ
َِؤهِِِْنيبز(.)3

()1اٯ.110 ١ٜ
()2اٯ.109 ١ٜ
()3غٛض ٠ايبكط.91 ٠
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ايثايث :ايثٓا ٤عً ٢املػًُني ض

 ١بايٓاؽ ناؾٚ , ١إعاْ ١هلِ يًعبٛض

عً ٢ايكطاط  ّٜٛايكٝاَ َٔ ٖٛٚ ,١عَُٛا
أعٚ(ٙ٬إ

قٛي٘ تعا

يف خامت ١اٯ١ٜ

اهلل تطجع ا٭َٛض).

ايطابع :يف ٖص ٙاٯ ١ٜبٝإ سباج ١ايٓاؽ شبري أَ.١
اشباَؼ :قس ٚضز يف ايكطلٕ شنط تؿه ٌٝبين إغطا ٌٝ٥عً ٢أٌٖ

ظَاِْٗ ,قاٍ تعا ش باتبِْ
وبؤَِّٔ

ُإِظهسبذئِيًَ ُذذْوُسَوذ ُِٔؼهّبرِ

ُذٌيرِ

ُؤَْٔؼبّهدَ ُػبٍَيهىُُهُ

ُفَضيٍْرُىُُهُػبٍَىُذٌْؼباٌَِّنيبز(ٚ ,)1مل حيٌُ عً ٢شّ ا٭َِ ا٭خط.٣
ايػازؽ :تتهُٔ ل(١ٜخري أَ )١ازبٛا

عًٖ ٢صا ايك ٍٛبتٛنٝسٖا

عً ٢قاْ ٕٛثابت  ٖٛٚإٔ(خري أَ )١أخطجٗا اهلل عع ٚجٌ يٓؿع ايٓاؽ
ٚإْكاشِٖ َٔ ايه٬ي.١
ايػابع :إَهإ زخ ٍٛأ ٟإْػإ إ (خري أَٚ )١قريٚضت٘ َٓٗا ي٘ َا
يًُػًُني ٚعًَ ٘ٝا عًٚ ,ِٗٝتطز ٖٓا َػأيتإ :
ا٭ٚ

 :ي ٛزخٌ ايٓاؽ نًِٗ يف اٱغ ّ٬ؾأ ٜٔاملكسام ايعًُٞ

يكٛي٘ تعا (أخطجت يًٓاؽ) .
ايثاْ ٫ :١ٝتبك ٢شا

ايٓػب ١بني ايٓاؽ ٚاملػًُني أ ٟايعُّٛ

ٚاشبكٛم املطًل ٚإٔ ايٓاؽ أنثط َٔ املػًُني بٌ ته ٕٛايٓػبٖٞ ١
ايتػاٚ ٟٚاٱذباز بني املػًُني ٚايٓاؽ.
ٚازبااٛا

يااٝؼ ؾٝاا٘ خاا٬ف ملٓطااٛم اٯٜاا ١ايهطمياا ١إش ٜااسٍ َٛنااٛع

إخطاد املػًُني يًٓاؽ عً ٢ايػريٚ ١ٜإٔ املػًُني أخطجِٗ اهللٚ ,ميهأ
ايك ٍٛبًراظ ْػاب ١ايعُاٚ ّٛاشبكاٛم أعا ٙ٬إٔ اهلل عاع ٚجاٌ أخاطد
املػًُني ٭ْؿػِٗ ٚيًٓاؽ

ٝعاّ  ,ؾرت ٢ي ٛأغًِ اٱْػإ ؾإٕ املػًُني

٬ٜق ْ٘ٛمب عاْ ٞا٭خ ٠ٛاٱمياْٚ , ١ٝا٭َاط بااملعطٚف ٚايٓٗا ٞعأ املٓهاط ,
ٚاٯ ١ٜإعب٬يٚ ١ٝتكسٜطٖا عًٚ ٢ج:ٙٛ
()1غٛض ٠ايبكط.47 ٠
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ا٭ :ٍٚنٓتِ خري أَ ١أخطجت يٓؿػٗا.
ايثاْ :ٞنٓتِ خري أَ ١أخطجت ٭ٌٖ ايهتا .
ايثايث :نٓتِ خري أَ ١أخطجت يًُؿطنني.
ايطابع :نٓتِ خري أَ ١أخطجت يًٓاؽ
مل ٜأ

ٝعاّ املٛجٛز ٚاملعس ّٚايصٟ

بعسٚ ,حيتٌُ إْتؿاع املعس(َٔ ّٚخري أَٚ )١جٖٛاّ:

ا٭ٜٓ :ٍٚتؿع َٔ قطْ٘ ٚأٌٖ ظَاْ٘ َٔ أؾطاز(خري أَ.)١
ايكطلٕ خاق.١

ايثآْٜ :ٞتؿع َٔ ايبعث ١ايٓبٚ ١ٜٛلٜا

ايثايث َٔ :جٗاز املَٓ٪ني يف َعطن ١بسض ٚأذس ٚذٓني.
ايطابع َٔ :عًُا ٤ا٭َ ١خاق ١ايص ِٖ ٟيف ظَاْ٘.
اشباَؼ َٔ :أٌٖ ايبٝت ٚايكراب ١٭ِْٗ َطل ٠غٓ ١ايٓيب ضبُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ .
ايػازؽ :عُ ّٛعًُا ٤اٱغ ّ٬يف ا٭جٝاٍ املتعاقب.١
ايػاااابعٜٗٓ :اااٌ َااأ عَُٛاااا

قٛيااا٘ تعاااا ش وبِبااااُؤَزهظبا اٍْْبانَُإِْيُزبدهّباااحُ

ٌٍِْؼباٌَِّنيبز(.)1
 ٫ٚتعاض ،بني ٖص ٙايٛجٚ ,ٙٛنًٗا قرٝر ,١إش إٔ املعسٜٓ ّٚتؿع
َٔ إؾانا (خري أَ )١اييت ٜتكٌ لخطٖا بأٚهلا ِٖٚ ,نايٓح ّٛامله,١٦ٝ
ٚنٌ ؾطز َِٓٗ ٜه: ٕٛ
ا٭ :ٍٚغبب اهلساٚ ١ٜايطؾاز .
ايثاْ :ٞططٜل َباضى يًُعطؾ.١
ايثايثَ :كسام ذانط َٔ عَُٛا

قٛي٘ تعا (خري أَ ١أخطجت

يًٓاؽ).
ايطابعَ :طل ٠يًك٬ح ٚ ,بطظر ز ٕٚايؿػاز .
 َٔٚايؿٛاٖس عًٖ ٢صا ايتؿكَ ٌٝهاَني اٯ ١ٜايهطمي َٔ ١جٗا :
()1غٛض ٠ا٭ْبٝا.107٤
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ا٭ْ : ٚعت املػًُني بأِْٗ(أَٚ )١ؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢تعا ِْٗٚيف َٛاضز
اشبري ٚايك٬ح.
ايثاَْ َٔ :١ٝكازٜل خري أَ ١ايتيخٚ ٞاٱذباز ٚايتُػو بهتا

قاٍ تعا شوبذػهرَصَِّ ذُتِذبثهًُِذٌٍي ُِلبِّيؼًاُوبَُْذَفَسَّلُ ذز (.)1

اهلل

ايثايث :١خطٚد املػًُني يًٓاؽ بكؿ ١ايك٬ح ٚاشبري.
ايطابع :١عسّ إغتثٓا٤
 َٔ ٖٛٚعَُٛا
ٖصا اشبطٚد با

ض

اع َٔ ١ايٓاؽ َٔ ايص ٜٔخطد هلِ املػًُٕٛ

 ١اهلل عع ٚجٌ بايٓاؽ

يٓع ٍٚؾيبٝب ايط

 ١عً ٢ايٓاؽ.

املػأي ١ايثايث :١اهلل ايص ٟي٘ َا يف ايػُٛا
ايٓاؽ أَاْا

ٝعاّ يف اسبٝا ٠ايسْٝا ٭ٕ
َٚا يف ا٭ض ،جعٌ عٓس

ٖ ٞا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٚ ,ٞأيعَِٗ ايتكٝس بٗاٜٚ,سٍ عًَ ٘ٝا

ٚضز يف ا٭خباض يف تؿػري قٛي٘ تعا شإَِّْ ُذٌٍي ب ُ بإَِْسَوُُه ُؤَْه ُذُؤباوذ ُذألَِبأَاخُِ
إٌَِىُؤَههٍِ باز (ٜٚ ,)2تكـ املػًُ ٕٛبأَٛض:
ا٭ :ٍٚتعاٖس أذهاّ ايؿطٜعَٚ ١ا ؾٗٝا َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ.ٞ
ايثاْ :ٞايتػً ِٝباملعحعا

اييت جا ٤بٗا ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚلي٘ ٚغًِ.
ايثايث :ازبٗاز يف غب ٌٝاهلل.
ايطابع :زع ٠ٛايٓاؽ إ

اٱغ ّ٬باسبهُٚ ١املٛعع ١اسبػٓ.١

اشباَؼ :إقاَ ١اسبح ١عً ٢ايهؿاض.
ايػاااازؽ :بكااااَ ٤عطؾااا ١ايٓااااؽ باااإٔ هلل ًَاااو ايػاااُٛا
باملػًُني ٚزعٛتِٗ إ

()1غٛض ٠لٍ عُطإ .103
()2غٛض ٠ايٓػا.58 ٤

اٱغ.ّ٬

ٚا٭ض،
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ايطابع :١نُا ته ٕٛظي ١ايعامل أنثط نطضاّٚ ,غبباّ يٮمل ٚاسبػط ٠عٓس
ايٓاؽ ؾإٕ تككري املػًُني يف ٚظا٥ؿِٗ أظا ٤أْؿػِٗ ٚأظا ٤ايٓاؽ ترتتب
عً ِٗٝأنطاض عاَ ٫ ,١تٓركط بِٗ أْؿػِٗ ,ؾحاَ ٤سح املػًُني
بأِْٗ(خري أَ )١يبٝإ تٓعِٖٗ عٔ ايتككري ايؿازح ايصٜ ٟأت ٞبا٭نطاض يف
ًَو اهلل عع ٚجٌ.
اشباَػٜ :١ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني تطغٝب املػًُني با٭َط باملعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهطٚ ,ظجط ايٓاؽ عٔ ايكسٚز عُٓٗا َٔ ا٭قٌ٫ٚ ,
أذس ٜعًِ ايعٛاقب ايٛخٚ ١ُٝايؿػاز ايصٜ ٟرتتب عً ٢تطنُٗا ٚايتدًٞ
عُٓٗا.
يكس أضاز اهلل عع ٚجٌ إٔ حيؿغ َا يف ايػُاٚا
ٚميتٓع ايٓاؽ عٔ اٱنطاض بٗا مبا ٜأت ٞهلِ بايعصا
ٚيعً٘ َٔ عَُٛا

َٚا يف ا٭ض,،
ايعاّ ٚاٱغت٦كاٍ,

ق ٍٛامل٥٬ه١شؤَذَجهؼبًُ ُفِي با ُِبٓه ُ َفْعِدَ ُفِي با ُو بعهفِهَُ

ذٌدِِّباءبز( ,)1بتكطٜب إٔ ايٓاؽ غٝؿػس ٕٚيف ا٭ضٚ ،تؿٝع املعاق ٞبِٗٓٝ
ب ِٗٓٝؾٓٝعٍ بِٗ عصا
َا يف ايػُاٚا

اٱغت٦كاٍ ؾ ٬تس ّٚتًو اشب٬ؾ ١يف ا٭ض ،٭ٕ

َٚا يف ا٭ضًَ ،و هللٚ ,يٝؼ يٲْػإ ايؿػاز يف

ًَه٘ٚ ,ايتُاز ٟيف ظًِ عبازٚ ٙعُ ّٛاشب٥٬ل.
ؾحا٤

ل(١ٜخري أَا )١ايايت تتهأُ قٝااّ املػاًُني باا٭َط بااملعطٚف

ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط َٔ عَُٛا

قٛي٘ تعا يف ايطز عً ٢امل٥٬ها١شإِِّٔا

ؤَػهٍََُُِباَُُْذَؼهٍََّ ْبز( , )2أ ٟإٔ اهلل عع ٚجٌ َٓع عصا
ايٓاؽ خبري أَٚ ١جٗازٖا يف غب ٌٝاهللٚ ,ؾتس با

ايتٛباٚ ١اٱْابا ١يهاٌ

ايٓاؽ َع إْتؿا ٤ايٛغا٥ط بٚ ِٗٓٝبني زخ ٍٛاٱغ.ّ٬
()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠

اٱغت٦كااٍ عأ

ُ
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ايػازؽ :يكس بعث اهلل ايٓيب ضبُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ يًٓاؽ
ٝعاّٜ ,سع ِٖٛهلل عع ٚجٌ ٜٚرتؾس ٖصا ايعُ ّٛعً ٢املػًُني
ٚإغتركاقِٗ يكؿ(١خري أَ )١ؾًٝؼ َٔ ْيب بعس ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ  ٫ٚأَ ١تتٛ

ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط غري

املػًُني ؾٜ ٬تٗا ٕٚاملػًُ ٕٛيف ٚظا٥ؿِٗ ايعبازٚ ١ٜازبٗاز ١ٜبإْتعاض تًو
ا٭َ.١
ؾاهلل عع ٚجٌ ي٘ ًَو ايػُٛا

ٚا٭ض ٖٛٚ ،ايص ٟأخرب بإٔ ايٓيب

ضبُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ خامت ايٓبٝني أ ٟإٔ أَتِٗ لخط ا٭َِ قاٍ

ذَّّااداُ َؤتباااُ َؤدباادٍُِِاآهُ ِزلبااا ٌِ ُىُهُ بو ٌَىِاآهُ بزظَاا يَُذٌٍياا ُِ بوخبااا َذ بُُ
تعااا ش ِباااُوَاااْبُ َِ ب
ذٌَّْثِيِّنيبز(.)1
ايػازغ :١يكس تؿهٌ اهلل عع ٚجٌ ٚجعٌ ضغاي ١ضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚلي٘ ٚغًِ يًٓاؽ

ٝعاّٚ ,يٝؼ َٔ بطظر ٜؿكٌ ٚحيحب بعهِٗ بػبب

ازبٓؼ أ ٚايك ١َٝٛأ ٚايبًس أ ٚايً.ٕٛ
ٚنٌ إْػإ ٜسضى إٔ خطابا

ايطغاي ١تتٛج٘ إي ,٘ٝقاٍ تعا شوبِباُ

ؤَزهظبٍْْبانَُإِْيُوَافيحٌٍَُِّْاضُِتباِريًذُوبَٔرِ سًذز(ٚ ,)2جعٌ اهلل عع ٚجٌ ايص ٜٔلَٓٛا بطغاي١
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ( ِٖ ,خري أَٜ )١ك َٕٛٛبٛظا٥ـ ايبؿاض٠
ٚاٱْصاض اييت جا ٤بٗا ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ٚطباطب١
ايٓاؽ

ٝعاّ بُٗا ٚؾَ ٘ٝػا:ٌ٥

ا٭ : ٚإخطاد املػًُني ض

 ١بايٓاؽ بإعتباض إٔ لٜا

ايٓب ١ٜٛغ٬ح بٝس (خري أَ.)١
ايثاْ :١ٝإْ٘ َٔ َكاَا
()1غٛض ٠ا٭ذعا
()2غٛض ٠غبأ .28

.40

ايتؿطٜـ يًُػًُني.

ايكطلٕ ٚايػٓ١
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ايثايث :١ؾ ٘ٝؾاٖس عًَ ٢ا ميتاظ ب٘ املػًُ َٔ ٕٛاشبكا٥ل ٚايهطاَا
يف ايسع ٠ٛإ

اهلل.

ايطابع :١إْ٘ زي ٌٝعًَ ٢ا بني أٜس ٟاملػًُني َٔ ايرباٖني ٚاسبحخ
املػتكطأ َٔ ٠ايٓعِ اييت تؿهٌ اهلل عع ٚجٌ بٗا عً:ٖٞٚ ٘ٝ
ا٭ :ٍٚلٜا

ايكطلٕ ٚز٫٫تٗا َٚهاَٗٓٝا ايكسغٚ ١ٝإؾاناتٗا.

ايثاْ :ٞت ٠ٚ٬ايكطلٕ يف ايكٚ ٠٬غريٖا.
ايثايث :أزا ٤ايعبازا

ٚايؿطا٥ض.

ايطابع:إتباع غٓ ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ايكٛي١ٝ
ٚايؿعً.١ٝ
اشباَؼ :ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايػازؽ :بصٍ ايٛغع يًؿٛظ باملػؿط ٠اييت ٚضز

يف قٛي٘ تعا (ٜػؿط

ملٔ ٜؿا.)٤
ايػابع :ذث ايٓاؽ عً ٢ايًرٛم بِٗٚ ,ايٓحا َٔ ٠اٱْصاض ٚايٛعٝس
ايٛاضز يف قٛي٘ تعا (ٜعص

َٔ ٜؿا.)1( )٤

ايثأَ :زع ٠ٛايٓاؽ يٲقطاض بايتٛذٝس ٚإٔ َا يف ايػُٛا

َٚا يف

ا٭ضًَ ،و هلل عع ٚجٌ.
ايػابع :١ملا نإ نٌ َا يف ايػُٛا

َٚا يف ا٭ضًَ ،و هلل عع ٚجٌ

ٚأخرب غبراْ٘ عٔ ن ٕٛاملػًُني(خري أَ )١ؾاْ٘ يٝؼ َٔ ايٓاؽ أَ ١تعبس
اهلل بايهٝؿ ١ٝاييت ٜطتهٗٝا اهلل إ ٫املػًُني ٚ ,ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٚإْ٘ ل ١ٜيف اشبًل.
ايثاْ :١ٝؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢ايبٝإ يف ايتكٝٝس ايٛاضز يف عً ١خًل ايٓاؽ

ايصٜ ٟتحً ٢يف قٛي٘ تعا شوبِباُخبٍَمْدَُذٌْجَُِّٓوبذإلِٔطبُإِْيٌُِيبؼهثَدَوِْز(.)2
()1اٯ.129 ١ٜ
()2غٛض ٠ايصاضٜا

.56
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ايثايث :١إقاَ ١اسبح ١عً ٢ايٓاؽ ,قاٍ تعا شفٍٍَِي ُِذٌْذَجَّحُُذٌْثباٌِغَحُز (.)1
ايطابع :١إٕ ايعباز ٠املطًٛب ٖٞ ١اييت أَط اهلل عع ٚجٌ ٚ ,جا ٤بٗا
ضغً٘ ٚأْبٝا.ٙ٩
ٚقس جا ٤ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ بايؿطٜع ١ايٓاغد,١
ٚاحملح ١ايبٝها ,٤ؾكاض املػًُ ٕٛحيًُْٗٛا إ

 ّٜٛايكٝاَٜ ,١سع ٕٛايٓاؽ

يٲميإ ٚايتكسٜل بٗاٚ ,ذبك ٌٝايؿطز اسبكٝك ٞاملطًٛ

يف عً ١خًل

ايٓاؽ يتػتُط اسبٝا ٠عً ٢ا٭ض.،
ايثآَ :١اهلل ايص ٟي٘ َا يف ايػُٛا

َٚا يف ا٭ض ،جعٌ(خري أَ)١

تػع ٢يف ا٭ض ،يعبازت٘ ,ؾؿ ٞنٌ غٓ ١ذُٓٝا ٜأتَٛ ٞغِ اسبخ تتحً٢
يًعاملني أَٛض:

ا٭ٜ :ٍٚتٛج٘ املػًُٕٛشِِٓهُوًُُِّفَجٍُّػبِّيكٍز(.)2
ايثاْٜ :ٞأت َٔ ٕٛنٌ أَكاض ٚبًسإ ايعامل يٝحتُعٛا يف َٛنع

َباضى.
ايثايث٪ٜ :ز ٟاملػًَُٓ ٕٛاغو طبكٛق ١قس أزاٖا ا٭ْبٝا َٔ ٤قبٌ,
ٜٚه ْٕٛٛأغ ٠ٛيًٓاؽ يف ايك٬ح ٚإقاَ ١ايؿطا٥ض ,ؾٝحعٌ اهلل غبراْ٘
ٚؾس اسباد ٜٓتكً ٕٛيف أضن٘ ًَٚه٘ ٭زا ٤ؾطٜه ١اسبخٚ ,حيني ٚقت
ايك ٠٬ؾري ٣أٌٖ ايػُا ٤نٝـ إٔ املػًُني ٜك َٕٛٛبطاع ١اهلل ٚايٛقٛف
خبؿٛع بني ٜس ٜ٘مخؼ َطا

يف اي َٔ ٖٛٚ ,ّٛٝاملكازٜل ايعًُ ١ٝيطز

اهلل عع ٚجٌ عً ٢امل٥٬ه ١ذني إذتحت عً ٢جعٌ لزّ خًٝؿ ١يف ا٭ض،
ٚايطز ٖ ٛقٛي٘ تعا (أْ ٞأعًِ َا  ٫تعًُٚ َٔ )ٕٛج:ٙٛ

()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .149
()2غٛض ٠اسبخ .27
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ا٭ :ٍٚإٕ ا٭ضَٚ ،ا ؾٗٝا ًَو هلل عع ٚجٌٚ ,تؿهٌ ٚجعًٗا ضبّ٬
َباضناّ تعبس ٙؾٗٝا (خري أَ َٔ )١غري ذكط مبكط أَٛ ٚنع طبكٛم ,
ٚيف ايعُ ّٛيف املكاّ َػا: ٌ٥
ا٭ : ٚغٝاذ ١املػًُني يف عامل املًه. ٛ
ايثاْ :١ٝإْ٘ َٓاغب ١يًتسبط يف عع ِٝخًل اهلل.
ايثايث :١إزضاى اسباج ١إ
ايثاْ َٔ :ٞعَُٛا

جص

ايٓاؽ إ

َٓاظٍ اٱميإ.

ًَو اهلل عع ٚجٌ عحع ايٓاؽ عٔ َٓع املػًُني

َٔ عباز ٠اهلل يف ا٭ضٚ , ،إعبػاض ايؿػاز يف ا٭ض , ،ؾايهؿاض غري
قازض ٜٔعًَٓ ٢ع شنط اهلل يف ا٭ض.،
ايثايث :تعُط(خري أَ )١ا٭ض ،بايعباز.٠
ايطابع :تك(ّٛخري أَ )١ببٓا ٤املػاجس اييت تٓري ٭ٌٖ ايػُا ٤ا٭ض،
نُا تع ٜٔايٓح ّٛايػُا ٤٭ٌٖ ا٭ض.،
ايتاغعٜ :١ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني إٔ اهلل ايص ٟي٘ َا يف ايػُٛا

َٚا

يف ا٭ضٜ ،ػؿط يًُػًُني زبُعِٗ بني اٱميإ باهلل ٚا٭َط باملعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ٚؾ ٘ٝبٝإ يًٓاؽْٚ ,ؿ ٞيًحٗايٚ ١ايػطض ,ؾهٌ إْػإ شنطاّ نإ أ ٚأْث٢
ٜعًِ ٚي ٛيف ازبًُ ١ايكؿا

اييت تبًػ٘ ْ ٌٝاملػؿطٚ ٠ايعؿ َٔ ٛعٓس اهلل,

٭ٕ غؿا ٠ٚايهؿط ٚايه٬ي ٫ ١تعطٌ ٚظٝؿ ١ايعكٌ يف ايتسبط يف عٛاقب
ا٭َٛض.
ايعاؾط :٠جا٤

ل(١ٜخري أَ )١بأؾعٌ ايتؿه(ٌٝخري) ٚمل تٛقـ أَ١

َٔ بني أٌٖ ا٭ض ،غري املػًُني بٗصا ايٛقـ يف ايكطلٕٜٚ ,هَ ٕٛعٓاٙ
بًراظ اٯ ١ٜضبٌ ايبرث عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ َٔ :ٍٚبني َا هلل يف ايػُٛا

َٚا يف ا٭ض ،أَ ٖٞ ١خري ا٭َِ.

ايثااْ :ٞنُاا ؾهماٌ اهلل عاع ٚجاٌ ا٭ْبٝاا ٤عًا ٢ايٓااؽ ,ؾكاس تؿهااٌ
ٚؾهمٌ املػًُني عً ٢ايٓاؽ

ٝعاّ.

َعامل اٱميإ د84/
ايثايث( :خري أَ َٔ )١عَُٛا

ش15ز

قٛي٘ تعا شتبدِ غَُذٌعَّّب بذخُِوبذألَزهضِز(,)1

إش جعٌ اٱْػإ خًٝؿ ١يف ا٭ض ،يٝعُطٖا بصنطٚ ٙعبازت٘ غبراْ٘.
 َٔٚبسٜع خًك٘ إٔ خلم أَ َٔ ١ايٓاؽ َٔ بني ا٭َِ يته ٕٛخري
ا٭َِ نُا إٔ إخطاجٗا يًٓاؽ ل َٔ ١ٜبسٜع قٓع٘ٚ ,أَط ٜ ٫كسض عً ٘ٝإ٫
اهلل ايص ٟي٘ َا يف ايػُٛا

َٚا يف ا٭ض.،

اسباز ١ٜعؿطٚ :٠ضز قٛي٘ تعا شٌَمَده ُخبٍَمْْبا ُذإلِٔعباْب ُفِ

ُؤَدهعبُِٓ

ذَمْ ِ ٍُز ٚحيتٌُ حبػب املكاّ أَٛضاّ:
ا٭ :ٍٚتعٝني املػًُني بأِْٗ(خري أَ َٔ )١عَُٛا

اٯ ١ٜأع.ٙ٬

ايثاْ :ٞايكسض املتٝكٔ َٔ اٯ ١ٜإضاز ٠اٱْػإ يف خًكت٘ ٦ٖٝٚت٘.
ايثايث :املطاز املعٓ ٢ا٭عِ خبكٛم اٱْػإ يف عكً٘ ٚعبازات٘,
ْٚػه٘ ٚؾططت٘ عً ٢اٱميإ.
 ٫ٚتعاض ،بني ٖص ٙايٛج ,ٙٛإش إٔ إْتُا ٤ايؿطز املػًِ إ (خري أَ)١
ٖ َٔ ٛايتكٚ ِٜٛاشبًكٚ ١اشبًل ا٭ذػٔٚ ,اٱغتعساز ايص ٟجعً٘ اهلل عع
ٚجٌ عٓس ٙيكب ٍٛاملعحعا

ٚايتكسٜل بايٓب.٠ٛ

ايثاْٝاا ١عؿااطَ :٠اأ قااؿا (خري أَاا )١تبًٝااؼ ايٛعٝااس ايػااُا ٟٚإ

ايؿاغااكني ٚايٓاااؽ عَُٛاااّ  ,قاااٍ تعااا ش فَاارَوِّسهُتِاااٌْمُسهآُِِْباآهُ بخَااافَُ
وبػِيدِز(ٚ , )2اٱخباض عٔ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ا٭نثط ٜعك ٕٛأٚاَط اهلل اياصٟ
ي٘ َا يف ايػُٛا

َٚا يف ا٭ضٚ ,،مل ٜأ

ٖصا ايٛعٝس صبطزاّ ,بٌ جا٤

َ ع ايرتغٝب بايتٛبٚ ١ايٓساَٚ ١بٝإ عٛاقب ا٭َٛض ٱختتااّ اٯٜا ١أعاٙ٬
بكٛي٘ تعا (ٚإ

()1غٛض ٠ايبكط.117 ٠
()2غٛض ٠م .45

اهلل تطجع ا٭َٛض).
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ايثايث ١عؿط :٠إبتسأ

ش16ز

اٯ ١ٜأع ٙ٬بػٛض املٛجب ١ايهًٚ ١ٝإٔ اهلل عع

ٚجٌ ي٘ نٌ َا يف ايػُٛا

َٚا يف ا٭ض ٫ ,،خيطد عٔ ًَه٘ ؾ٤ٞ

إبتسا ٤أ ٚإغتساَ ,١يٝهٖ ٕٛصا اٱط٬م يف املًو َٔ ض

 ١اهلل عع ٚجٌ

باشب٥٬ل صبتُعَٚ ١تؿطق.١
ٜٚؿٝس ازبُع بني اٯٜتني ايرتغٝب باٱغٚ ,ّ٬ايعجط عٔ ايؿػٛم
ٚايه٬يٚ ,١إٔ اشبري نً٘ باٱميإ ,إش ٚضز يؿغ خري يف ل(١ٜخري أَ)١
َطتني ,ؾأخرب
تعا

اٯ ١ٜعٔ إغتكطاض اسبػٔ ٚايتؿه ٌٝعٓس املػًُني يكٛي٘

(نٓتِ خري أَٚ ,)١اٱخباض عٔ اٱميإ باهلل ْٚب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ خري ٚأذػٔ ٭ٌٖ ايهتا

يكٛي٘ تعا شوبٌَ ه ُآِبٓب ُؤَههًُُ

ذٌْىِرَابٌَُِىَاْبُخبيهسًذٌَُ َُهز.

الصلت بني بداٌخً اٌَخني
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚإبتسأ
ؾحا٤

ٖص ٙاٯ ١ٜبكٝػ ١ازبًُ ١اٱْؿا ١ٝ٥أَا اٯ ١ٜأعٙ٬

بكٝػ ١ازبًُ ١اشبرب.١ٜ

ايثاْ :١ٝشنط
ايثايث :١شنط

نٌ َٔ اٯٜتني إغِ ازب٬ي.١
ٖص ٙاٯ ١ٜإغِ ازب٬ي ١يف اٱخباض عٔ إميإ املػًُني

ب٘ ,أَا اٯ ١ٜأع ٙ٬ؾكس أخرب

عٔ ًَو اهلل يًػُٛا

ايطابع :١اهلل ايص ٟي٘ َا يف ايػُٛا

ٚا٭ض.،

َٚا يف ا٭ضٜ ،ؿٗس يًُػًُني

بأِْٗ (خري أَ )١قاٍ تعا شوبوَفَىُتِاٌٍي ُِشب ِيدًذز(.)1
اشباَػ :١املػًُٚ ٕٛايٓاؽ

ٝعاّ ِٖ َٔ ًَو اهلل عع ٚجٌ.

ايػازغ :١اهلل ايص ٟي٘ ًَو ايػُٛا

ٚا٭ض ،مل ٜرتى ايٓاؽ

ٚؾأِْٗ ,بٌ تؿهٌ ٚجعٌ أَ ٖٞ َِٗٓ ١خري ا٭َِ.
()1غٛض ٠ايٓػا.79 ٤
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ايػابعٜ :١تؿهٌ اهلل عع ٚجٌ ؾٓٝعٍ َ٥٬ه ١يٮَ ١اييت جعًٗا(خري
أَ )١يف ا٭ضَٓ ،ص إٔ خًل لزّ يٝهْٛٛا َسزاّ هلا يٓكطتٗا عً ٢ايكّٛ
ايهاؾط ,ٜٔ٭ٕ غهإ ايػُٛا

َٔ ًَو اهلل عع ٚجٌ َ ِٖٚػتحٝبٕٛ

٭َط ٙعً ٢عب ٛاملٛجب ١ايهً.١ٝ
ٚؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإقرتإ ْع ٍٚامل٥٬ه ١يًكتاٍ ْٚكط ٠املَٓ٪ني خبطٚد (خري أَ.)١
ايثاْ :ٞبٝإ َكسام َٔ َكازٜل اشبطٚد يًٓاؽ ٖٛٚ ,إتكاف(خري
أَ )١بتًك ٞاملسز َٔ ايػُا.٤
ايثايثَٛ :نٛع ١ٝاملسز اٱهل ٞيف إغتركام ٚإغتساَ ١قؿ(١خري أَ)١
يًُػًُني.
ايطابع :بٝإ قسض ٠اهلل عع ٚجٌ عً ٢إْعاٍ امل٥٬ه َٔ ١ايػُا,٤
ٚتعٝني ٚظٝؿتٗا.
اشباَؼْ :كط املػًُني يف ايكتاٍ خري ضبضٚ ,ض

 ١بايٓاؽ

ٝعاّ.

ايػازؽٜ :أتْ ٞع ٍٚامل٥٬ه ١شبري أَ ١عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإغتحاب ١يسعا ٤ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ

ٚاملَٓ٪ني ,قاٍ تعا شفَاظهرَجبابب ٌَُىُُه ُؤَِّٔ

َُِِّدوُُه ُتِإٌَْفٍ ُِِٓه ُذٌّْبالبئِىَحُِ

َِسهاِفِنيبز (.)1

ايثاْ :ٞإْ٘ ؾهٌ َٔ عٓس اهلل ٚيطـ َٓ٘ غبراْ٘  ,قاٍ تعا شإِذُْذَمُ يُُ
ٌٍَِّْؤهِِِْنيبُؤٌَٓهُ بىْفِيبىُُهُؤَْهُ َِّدَّوُُهُزبتىُُهُتِنَالبثَحُِآَْفٍُِِٓهُذٌّْبالبئِىَحِز(.)2

()1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .9
()2غٛض ٠لٍ عُطإ .124

ش18ز

َعامل اٱميإ د84/

ايثايث :تعًٝل ْع ٍٚامل٥٬ه ١عً ٢ذبً ٞاملػًُني عً ٢ايكرب ٚاشبؿ١ٝ

َٔ اهلل عع ٚجٌ ,قاٍ تعا شتبٍَىُإِْهُذَصهثِسَوذُوبذَريمُ ذُو بإْذُ وُُهُِِٓهُفَ هزِهُِهُ
هبرَذُ َّهدِاهوُُهُزبتىُُهُتِخَّهعبحُِآَْفٍُِِٓهُذٌّْبالبئِىَحِز (.)1
تط ٣ملاشا إظزاز عسز امل٥٬هَ ١ع ايكرب ٚايتك ٣ٛؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٚإْ٘ َٔ إعحاظ ايكطلٕٚ ,تٛنٝس ًَو اهلل يًػُٛا
ايثاَْ :١ٝع إٔ ايهؿاض ٜعٛز ٕٚإ

ٚا٭ض.،

املعطن ١حباٍ أنعـ ٚأَٔ ٖٔٚ

ذاهلِ يف بساٜتٗا ؾإٕ عسز امل٥٬هٜ ١عزاز ملا ٜكاض

ايهعـٚ ,حيتٌُ

ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚايتدؿٝـ عٔ املػًُني ؾُٝا أقابِٗ َٔ اشبػا٥ط ٚ ,نثط ٠عسز
ايكتًٚ ٢ازبطذ ٢يف قؿٛؾِٗ ,إ

جاْب إْػرا

املٓاؾكني يف ايططٜل إ

أذس  ِٖٚعب ٛثًث صبُٛع جٝـ املػًُني.
ايثاْ :ٞإضاز ٠ايبطـ بايهؿاض ,يتحطٚ ِٗ٥إقطاضِٖ عً ٢ايتعسٟ
ٚايعًِ.
ايثايث :بٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢املػًُني.
ايطابع :بٝإ َٛنٛع ١ٝايتكٚ ٣ٛاشبٛف َٔ اهلل يف ْع ٍٚاملسز
املًهٛتٚ ٞظٜاز ٠عسز.ٙ
اشباَؼ  :جعٌ ايكرب غ٬ذاّ ٚتطنٜ ١تٛاضثٗا املػًُٚ ,ٕٛؾ ٘ٝجٗا
ضبتًُ:١
ا٭ : ٚإعبكاض ايكرب باملكاتًني يف غٛح املعاضى خاق.١
ايثاْٝاا :١ذاجاا ١أٖااٌ ايثػااٛض إ

ايكاارب ٚ ,يف زعااا ٤ا٭َاااّ عًاا ٞباأ

اسبػني هلِ عً ٘ٝايػ :ّ٬اَيًّٗٴَِّ قٳاٌ عٳًاَ ٢ٴرٳَُّاس ٳ ٚليِا٘ ٳ ٚذٳكأٵ ثٴػٴاٛضٳ
ٔ جِسٳتِوَ ...ٳٚ
ا ِيُٴٵػًُِنيٳ بِعِعَّ ِتوَ ٳ ٚاَٜسٵ ذٴُاتٳٗا بِكُِ َّٛتوَ ٳ ٚاَغٵبِؼٵ عٳطاٜاٖٴِٵ َِ ٵ
نَثطٵ عِسَّتٳٗٴِٵ ٚٳاؾٵرٳصٵ اَغٵًِرٳتٳٗٴِٵ ٚٳاذٵطٴؽٵ ذٳٛٵظٳتٳٗٴِٵ ٚٳاَٵٓٳعٵ ذٳاٛٵَٳتٳٗٴِٵ ٳ ٚاَيِّاـٵ
()1غٛض ٠لٍ عُطإ .125
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جٳُٵعٳٗٴااِٵ ٳ ٚزٳبااطٵ اََٵااطٳٖٴِٵ ٳٚ ٚاتِااطٵ بٳااٝٵٔٳ َِٝٳااطمِِٖٵ ٳ ٚتٳٛٳذَّااسٵ بِهِؿاٜٳااَ ِ١ٴاا٪ٳِْٗمِٵ
ٚٳاعٵهٴسٵٖٴِٵ بِايَّٓكٵطم ٚٳاَعِٓٵٗٴِٵ بِايكَّبٵطم ٚٳايِطُـٵ يَٗٴِٵ ؾِ ٢ايُِٳهِطم) (.)2()1

( )1أزع ١ٝايكرٝؿ ١ايػحاز.١ٜ
( )2ايثػٛض:

ع ثػط  ٖٛٚايطاطف ٚاملٛناع َأ با٬ز املػاًُني اياص ٟحياسِٖ َاع

ايهؿاض  ٬ٜٚقل ب٬زِٖ ٚقايٛا اْ٘ َٛنع املداؾاَ ١أ ؾاطٚد ايبًاسإ ٚتػاُ ٢اٱقاَا١
بايثػط ضباطاّ َٚطابط ١سببؼ ايٓؿؼ يف ايثػط ٬َٚظَت٘ٚ ,ضبط اشب ٌٝيف َٛاجٗا ١ايعاسٚ
ٚإضقازٚ ٙذؿغ ب٬ز اٱغاَ ّ٬أ ٖحا ّٛاملؿاطنني ٖٚاَ ٞػاتربٚ ١ضاجرا ١با٭زيا١
بايهتا

ٚايػٓٚ ١اٱ

اع.

ٜٚػأٍ اٱَاّ ظ ٜٔايعابس ٜٔاهلل عع ٚجٌ إٔ عٌ ثػٛض ب٬ز املػًُني َٓٝع ١قٜٛا١
ثابت ١يف عع ٚغًب ٫ ١تكٗط ذك ١ٓٝبععتو ٚجربٚتو ٚععُ ١غًطاْوٜٚ ,كاٍ أٜسى اهلل
تأٜٝساّ :أ ٟقٛماى ٚجعٌ أغبا
ٚاسبُا:٠

ايتٛؾٝل يسٜو ذانط.٠
 ٢ايؿ٧

ع ذاّٜ ,كاٍ:

ٝاّ ٚ

ٚ٢

اٚ ١ٜضبَُٓ ,١ٝعا٘ ٚزؾاع

عٓ٘.
(ٚايك َٔ )ٟٛأمسا ٘٥تعا

 ٖٛٚايصٜ ٟكٗط نٌ ؾٜ ٫ٚ ٧كٌ اي ٘ٝايعحع َطًكاّ.

إ ايصٚ ٜٔطٓمٛا أْؿػِٗ يف ؾطٚد ب٬ز املػًُني يًُراؾع ١عًٗٝا ٚقٝاْتٗا ٜهْٕٛٛ
زاُ٥اّ حباج ١إ

َسز اهلٚ ٞاعاْ ١مسآَ َٔٚ ١ٜٚاؾعٗا ايعاجًٚ ١اٯجً ١أَٛض:

ا٭ ٌْٗ :ٍٚاملػًُني َٔ ؾٝهٗا .
ايثاْ :ٞتؿط ،هلِ عً ٢ايعسٖٝ ٚب.١
ايثايث :دبعًِٗ قازض ٜٔعًَٛ ٢اقً ١املطابط ١بكرب ٚثبا

ٚععمي.١

ايطابعٜ :تػاضع امل َٕٛٓ٪يف ذؿغ ايثػٛضٜٚ ,هْٛا ٕٛزضٚعااّ ٚاقٝا ١ياب٬ز املػاًُني
ٚشضاضَٚ ِٜٗسِْٗ اييت تٛاقاٌ اسبٝاا ٠ايَٝٛٝا ١باعتٝااز ,ياصا جاا ٤اياسعا ٤خاقا ّا هلاِ
ٚغ٪ا ّ٫يٲْعاّ ٚايتؿهٌ ايسا ِ٥عً.ِٗٝ
ٚتعٗطايؿكط َٔ ٠ايسعا ٤أَٛض:
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ا٭ :ٍٚايػع ٞيف َطنا ٠اهلل.
ايثاْ :ٞايطنٛ

ٚذبٌُ املؿام يف غب ٌٝاهلل َكطْٚاّ بايتٛنٌ.

ايثايث :ا٫غتعاْ ١باهلل تعا

ٚغ٪اٍ املاسز ٚايتٛؾٝال َٓا٘ غابراْ٘ يتأٜٝاس املػاًُني

املطابطني يف ايثػٛض ٚاملكُٝني ؾٗٝا سبؿعٗا ٚ

اٜتٗا.

ايطابع :إرباش ايػ٬ح يتك ١ٜٛاملطابطني يتكٜٛتِٗ ٚ ,ؾس عهسِٖ إٕ اهلل ق ٟٛععٜع.
أغبؼ اهلل ايٓعُ :١أؾانٗا ٚأمتٗا ٚجعًٗا ٚاغاع ١ؾااًَٚ( ١يف اسباسٜث عأ اٱَااّ
عً ٞعً ٘ٝايػ ّ٬يف ق ٠٬ا٫غتػكا:٤اسبُس هلل غابؼ ايٓعِ).
ع عط ٖٞٚ ١ٝاملٓرٚ ١اهلبٚ ١عب ٛشيو َأ ايعطااٚ ,٤يف ايتٓعٜاٌشوبؤَٔيا َُ

ٚايعطاٜا:

ذَؼباٌَىُلبدُزبتِّْباُِباُذذيخَرَُصبادِثبحُوبَُْوبٌَدًذز ( , )2جس ضبٓا :أ ٟععُ ١اهلل ٚج٬ي ١غًطاْ٘ ٖٝٚبتا٘
يف ايٓؿٛؽ (ٚيف اسبسٜث :تباضى امسو ٚتعا

جسى).

ٚممااا  ٫خيؿاا ٞإ املااطابطني يف ايثػااٛض ٜهْٛاا ٕٛحباجاا ١زاُ٥اا ١ا
َػتًعَا

َٛاقً ١ايثبا

ٚجٌ يف تٗ ١٦ٝأغبا

املْٚ٪ااٚ ١تااٛؾري

باضازٚ ٠ععمي ١يصيو جا ٤ايسعا ٤اغتػاثٚ ١زب٤ٛاّ ا

اهلل عع

املطابطٚ ,١ايتٛؾٝل ٚايؿ٬ح ؾٗٝاٚ ,تػادريٖا بعٜاازٚ ٠ؾهاٌ َٓا٘

تعا .
ايًِٗ أمتِ عًْ ِٗٝعُو ٚأؾض عً ِٗٝاذػاْو َٔ خعا ٔ٥ض

تو ايٛاغع ١إْو

أْت ايػين ايهط ِٜش ٚازبٚ ٍ٬ايععُٚ ١اٱنطاّ.
ايعسَ :٠ا أعسزت٘ ٖٝٚأت٘ ٚته ٕٛإمساّ ملكساض َا ٜعس ٚتطًل عًا ٢ازبُاعا ١مماا ٖٝاأ
ملٛاجٗ ١أَط أ ٚؾعً٘ ,غٛا ٤قًّت تًو ازبُاعا ١أ ٚنثاط ٚ( ,يف اشبارب إٔ ايآيب ضبُاساّ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ غ ٌ٦عٔ ايكٝاََ ١ت ٢ته ٕٛقاٍ :إشا تهاًَت ايعستإ)ٚ ,قٌٝ
يف تؿػريَ :ٙعٓا ٙعس ٠أٌٖ ازبٓٚ ١عس ٠أٌٖ ايٓاض إشا تهاًَت ايعستإ.
ٚؾرص

ايػهني أؾرص ٙؾرصا :ذسزت٘ٚ( ,يف ايسعا :٤أعٛش بو َٔ عس ٚؾرص

ي ٞظبَ ١ٝسٜت٘.

َعامل اٱميإ د84/
ٚا٭غًر:١
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ع غ٬ح_بايهػط_  ٖٛٚلي ١ايسؾاع َٚا ٜكاتٌ ب٘ يف اسبط

ٚايتصنري

ؾ ٘ٝأغًب َٔ ايتأْٝاثُ ٚ ,اع يف ايتاصنري عًا ٢أغاًرٚ ١يف ايتأْٝاث عًا ٢غا٬ذا ,
ٚيصيو تػُ ٢ايثػٛض أٜهاّ(َػًر )١بؿتس امل ِٝباع تباض تطتٝب أقرا

ايػ٬ح ؾٗٝا.

ٚايؿكط َٔ ٠ايسعا ٤غ٪اٍ َٔ أجٌ إٔ ته ٕٛأغًر ١املطابطني قاطع ١ؾتانٚ ١ؾاعً١
يف ٚؾطٚ ٠نثطٚ ٠يٝدٝـ شيو َهاؾاّ إ

نثط ٠عسزِٖ ايعاسٜٚ ٚتُهٓاَ ٕٛأ ايٓٝاٌ َٓا٘

ٚقسَٓٚ ٙع٘ عٔ ايتعس ٟعً ٢أططاف ايب٬ز ٚذسٚزٖا قاٍ تعا شوبؤَػِادوذٌَُ َاُهُِبااُُذظهارَغَؼهرُُهُ
ِِٓهُلُ َّجٍُوبِِٓهُزِتباطُِذٌْخَيهًِز (.)2
ايًااِٗ اجعااٌ أعااساز املااطابطني نااثريٚ ٠يف ظٜااازَ ٠ػااتُطٚ ٠اجعااٌ أغااًرتِٗ اياايت
ٜػتدسَْٗٛا يف اسبط

ٚايسؾاع ذاز ٠ؾعايٚ ١قاطعَ ١ان.١ٝ

ٜكاٍ ذطغ٘ ذطاغ ١ذؿع٘ ٚضعا َ٘ٓٚ ٙايسعا ٤ايًِٗ اذطغاين َأ ذٝاث أذارتؽ
 َٔٚذٝث  ٫أذرتؽ)ٚ ,اسبٛظ :٠ايٓاذٚ ١ٝازباْب ٚنٌ ْاذ ١ٝذٝعٚ ,ذاٛظ ٠ا٫غاّ٬
ذسٚزْٛٚ ٙاذ.٘ٝ
 َٔٚأمسا ٘٥تعا (املاْع) ؾٗ ٛغبراْ٘ ايص ٟميٓع ٜٚسؾع عٔ أٚيٝاٚ ٘٥أٖاٌ ا٫مياإ
ٚحيٛطِٗ ٜٚص

عِٓٗ ٖٛٚ ,ايص ٟعٌ ب٬ز اٱغاَٝٓ ّ٬عاٖٚ ,١ا ٛتعاا

اياص ٟميٓاع

ٚحيطّ َٔ ٜػترل اسبطَإ ٚحيحب عٓ٘ ؾهً٘ ,إ ؾا ٤غبراْ٘ٚ ,يٝؼ َٔ َاْع َٔ أَط

اهلل  ,قاٍ تعا ش ٌَ َُهُآٌِ بحٌُذَّهْبؼَ َُهُِِٓهُاَؤِْباز(ٚ , )2املعٓ ٢اَ ٖٛ ٍٚ٫تعًال اياسعاٜٚ ,٤كااٍ:
َٓع اسبكٔ َٓاع ١ؾَٗٝٓ ٛع :أ ٟغًِ ٚأَٔ ٚعحع ايعس ٚعٔ اقتراَ٘.
ٚذَٛتَِٗٛ :نعِٗ ٚأِٖ َٛاقعِٗ.
ٚايؿكط َٔ ٠ايسعا ٤غ٪اٍ يٛاق َٔ ١ٝاهلل تسؾع عِٓٗ ؾاط ايعاسٚ ٚذبؿاغ ذكاِْٗٛ
سبُاٜتِٗ ٚايص

عِٓٗ ٚاسبؿاظ عً٢

اعتِٗ َٛٚانع إضقازِٖ َٚػتكطِٖ.

ا٭يؿ :١اٱيتٝاّ ٚاٱجتُاع ْ ٖٛٚكٝض اٱخت٬ف (ٚيف اسبسٜث :املَ َٔ٪أيٛف ٫ٚ
خري ؾٜ ٫ ُٔٝأيـ ٪ٜ ٫ٚيـ )ٚ ,تسبري ا٭َط اتٝاْ٘ عٔ زضاٜاٚ ١ؾهاط ْٚعاط يف عٛاقاب
ا٭َٛض ٚخٛاتُٗٝا ٚإغٓاز ا٭َط إ
ايٛج٘ ايهاٌَ.

اهلل عع ٚجٌ تؿٜٛهاّ ٚتػاًُٝاّ يٝاأت ٞايؿعاٌ عًا٢

َعامل اٱميإ د84/

إٕ ا٫خت٬ف ٚايؿطقٚ ١ايتؿتت غب ٌٝإ
َطنبَٚ ١هاعؿا

ش22ز

ْؿاش ايعاسٖٚٚ , ٚأ ٜا٪ز ٟإ

أناطاض

غًب ١ٝعً ٢ازبُاع ١يصا قٛي٘ تعا شوبذػهرَصَِّ ذُتِذبثهًُِذٌٍي ُِلبِّيؼًاُوبَُْذَفَسَّلُ ذز(.)2

يصيو جا ٤ايسعا ٤يػ٪اٍ زٚاّ ايتيخٚ ٞايتكاض

ايطٚذٚ ٞايٓؿػ ٞباني املاطابطني

ٚإجتُاع ْؿاطِٗ يًسؾاع عٔ ايثػٛض اٱغٚ ١َٝ٬تهآَِٗ يف َٛاجٗ ١ايعس.ٚ
ايًِٗ ٚؾل أٌٖ ايثػٛض ا٭يؿٚ ١املاٛزٚ ٠اْ٫ػاحاّ ٚايتؿااِٖ ٚذػأ ايتعاَاٌ ؾُٝاا
بٚ ,ِٗٓٝاٖ سِٖ ٫تباع أؾهٌ ايػبٌ َٚا تكته ٘ٝاسبهُٚ ١املكًر ١مما تطته ٘ٝهلِ.
املٛاتط :٠املتابع ١غري املٓكطعٜ ,١كاٍ تٛاتط ايك ّٛأ ٟجا ٤بعهِٗ عكب بعاض ٚتاطا
ٚتطاّ َٔ غري ؾكٌٚ ,املري :٠ايطعاّ امًٛ
ٚقس ته ٕٛاملري ٠عٓٛاْاّ يًطعاّ ازبٝسٚ ,املري

َٔ بًس لخطٚ ,يف ايتٓعٜاٌشوبَِّٔاريَُؤَههٍَْبااُز(,)2
عٗا.

ٚايؿكط َٔ ٠ايسعا ٤غ٪اٍ يٲغتعاْ ١باهلل عع ٚجٌ يٝحعٌ أضظاقِٗ َتكً ١ٱعاْتِٗ
عً ٢ايكُٛز يف ٚج٘ ايعسَٓٚ ٚع تؿتتِٗ ٚاؾتػاهلِ باملعاف ملا يف ٚؾط ٠ايطعاّ عٓسِٖ
َٔ قَ ٠ٛعٓ ١ٜٛتططز ايٚ ٖٔٛمتٓع ا٭ضباى.
ايًِٗ اجعٌ طعاَِٗ ٜأت ِٗٝتباعاّ  َٚتٛايٝاّ َتك َٔ ّ٬غري اْكطاع.
ايتٛذس :اٱْؿطاز ٚاٱغتك ٍ٬با٭َط.
ٚنؿا ٙا٭َط نؿا :١ٜقاّ ب٘ ٚأظبعٚٚ ٙؾط عً ٘ٝازبٗس ٚاملؿك.١
ٚامل:ٕ٪

ع َ ٖٞٚ ١ْٚ٪ايتعب ٚايؿسٚ ٠ثكٌ اسباجٚ ١نًؿَ ١ػتًعَا

ايعٌُ.

ٚايؿكط َٔ ٠ايسعا ٤غ٪اٍ ٫غتػٓا ٤املطابطني عٔ اٯخطٚ ٜٔانتؿا ِٗ٥مباا ٜآعِ اهلل
عً ِٗٝب٘ َٔ ؾهً٘ َٔ ا٭غبا  ,ايًِٗ ت ٍٛباذػاْو ٚؾهًو قها ٤ذٛا٥حِٗ ٚتٛؾري
َػتًعَا

ثباتِٗ يف َٛانعِٗ ٚأعبا ٤زٚاّ َطابطتِٗ.

ٜكاٍ عهسٜ ٙعهس ٙعهساّ ٚعانس :ٙأعاْا٘ٚ ,عهاس ايطجاٌ :أْكااضَٚ ٙأ ٜعٓٝا٘
ٜٚػتعني ب٘ ,ؾٗ ٛعٓٛإ يًكٚ ٠ٛايٓكط ٠يصا غٴُ ٞباغِ ايع هس َٔ اٱْػإ  ٖٛٚايػاعس

َعامل اٱميإ د84/
َا بني املطؾل إ

ش23ز

ايهتـ جآٖ ٤ا إغتعاض ٠تكطحي ,١ٝنُا ٚضز يف ايتٓع ٌٜشوبِباُوُْدََُِريخِارَُ

ذٌَّْضٍِِّنيبُػبضُدًذز(.)2
ٚيف ايسعا :٤ايًِٗ أْت عهس ,ٟأ ٟأْ ٞأتكٚ ٣ٛأغتعني بو.
ٚأقٌ ايكرب :اسببؼ ,يصيو أغتعٌُ عٓٛاْاّ سبابؼ ايآؿؼ عأ ازباعع ٚاملهاطٙٚ

ٚعبٚ ٙٛقس َسح اهلل ايص ٜٔتعاٖسٚا ًَه ١ايكرب قاٍ تعا شوبذٌصَّاتِسِ ٓبُفِ

ُذٌْثبإْظباءِز أٟ

يف ايؿسٚ ٠ايعػط إَتثا ّ٫٭َط اهللٚ ,غعٝاّ يف طاعت٘ ٚتعع ِٝؾعا٥ط.ٙ
ٚيف اسبسٜث(ايكرب قربإ ,قرب عًَ ٢ا تهطٚ ٙقرب عًاَ ٢اا ذباب) َٚأ ا٭ٍٚ
َٓع ايٓؿؼ َٔ ايتعًل ٚاي تأثط باملهاض ٙايايت تٗا

ٗااَٚ ,أ ايثااْ ٞذابؼ ايآؿؼ عأ

اٱْكٝاز يًؿٗٚ ٠ٛاٱغرتغاٍ يف َساخًٗا.
ٚايكاارب غاا٬ح َباااضى ٚش ٚذااسٜ ٜٔػاااِٖ يف ثبااا

املااطابطني أؾااطازاّ ٚ

اعااا

ٚايتعاَِٗ بأٚاَط اهلل ٚايتكٝاس بأذهااّ ايؿاطٜعٚ ١ذبُاٌ املؿاام ازبػاٚ ١ُٝلثااض ايععيا١
ٚايػطبٚ ١ا٫بتعاز عٔ ا٭ٌٖٚ ,قس اقرتٕ ايكرب يف ل ١ٜاملطابط ١باايتكٚ ٣ٛضجاا ٤ايؿا٬ح

قاٍ تعا ش باؤَ باُذٌيرِ ٓبُآِبَْ ذُذصهثِسَوذُوبصباتِسَوذُوبزبذتِغُ ذُوبذذيمُ ذُذٌٍي بٌَُؼبٍيىُُهُذُفٍِْذَ ْبز( ,)2أ ٟأقُٛٝا يف
ايثػٛض باملسٚ ٠اشبٚ ٌٝلي ١اسبط

ٚٚغا ً٘٥ملػايبا ١أعاسا ٤اهلل يف ايكارب ٚاضاز ٠ايترُاٌ

يااصيو ٚضز يف اسبااسٜث ايبؿاااض ٠بثااٛا

يًُااطابط ٜعااسٍ ثااٛا

ايكااٝاّ ٫يتكاُٗ٥ااا يف

َهاَني ايكرب يف طاع ١اهلل ,قاٍ ضغ ٍٛاهلل قٌ اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ(َٔ ضاباط َٜٛااّ
ٚيًٝا ١يف غاب ٌٝاهلل ناإ نعاسٍ قاٝاّ ؾااٗط ٚقٝاَا٘ ٜ ٫ؿطاط ٜٓ ٫ٚؿتاٌ عأ قاا٬ت٘ ا٫

سباج.)2( )١

ٚشنط َعٓ ٢لخط يًُطابط ١يف اٯٜا ١ايهطمياٖٚ ١ا :ٛضابطاٛا ايكاًٛا

أ ٟاْتعطٖٚاا

ٚاذس ٠بعس ٚاذس ٠٭ٕ املطابط ١مل تهٔ ٦َٜٛصٚ ,ض ٟٚشيو عٔ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػّ٬
ٚشٖب اي ٘ٝجابط بٔ عبساهلل ٚأب ٛغاًُ ١بأ عباسايط

ٔ ٚغريٖاِٚ ,شياو ٫ميٓاع َأ

اضاز ٠ايعُ ّٛملا ٜؿٝس ا٫ط٬م يف املٓطٛم ٚاملؿٗ ّٛخاقٚ ١إ ايكطلٕ ٜتهُٔ ا٭ذهاّ
بؿُٛهلا ٚإ نإ بعض َكازٜكٗا َتأخطاّ عٔ أٚإ ايٓعٚ ,ٍٚقس ٚضز عٔ اٱَاّ ضبُس
ايباقط عً ٘ٝايػا ّ٬يف اٯٜا ١ايهطميا ١أْا٘ قااٍ( :إقاربٚا عًا ٢املكاا٥بٚ ,قاابطٚاعً٢
عسٚنِٚ ,ضابطٛا عسٚنِ ) ايتبٝإ يف تؿػري ايكطلٕ.95/3

ش24ز
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ايثايث :١إعبكاض ايكرب بعًُا ٤ا٭َٚ ١ا٭َطاٚ ٤أٌٖ اسبٌ ٚايعكس َٓٗا.
ايطابعَ :١كاذب ١ايكرب يًُػًُني ٚاملػًُا

صبتُعني َٚتؿطقني.

ٚايكرٝس ٖ ٛايطابع ,١ؾهٌ َػًِ َٚػًُٜ ١تدصإ َٔ ايكرب قاذباّ
ٚزيٚ ,ّ٬ٝجا ٤اشبطا

اٱهل ٞيًُػًُني

ٝعاّ باايترً ٞبايكارب  ,قااٍ

تعا ش باؤَ باُذٌيرِ ٓبُآِبَْ ذُذظهرَؼِيَْ ذُتِاٌصَّثهسُِوبذٌصَّالبجِز(.)1

ايػاااازؽ :تُٓٝاااًَ ١هااا ١ايكااارب عٓاااس املػاااًُني ٚاملػاااًُا  ,قااااٍ

تعا ش وبٌَْبثهٍُ بٔيىُُهُدبريىَُٔؼهٍَُبُذٌَّْجباهِدِ ٓبُِِْهىُُهُوبذٌصَّاتِسِ ٓبز(.)1
ا يًِٗ أعٔ
بأغبا

ا ٠ايثػٛض اٱغٚ ١َٝ٬أؾسز أعهازِٖ ٚقَ ٛعٜٓٛاتِٗ ٚتؿهٌ عًِٗٝ

ايٓكط َٚػتًعَا

ايعؿط ٚ ,إظٗطِٖ عً ٢عس.ِٖٚ

ٚأٜسِٖ ٚخؿـ عِٓٗ امل ١ْٚ٪مبا تعضع٘ يف ْؿٛغِٗ َٔ ايكرب ٚا٫ضاز ٠عً ٢ذبٌُ
املؿام ٚايػ ١َ٬ازبعع عٓس ٚضٚز املهطٚ ٙٚايكرب غ٬ح يًؿٛظ بأذػأ ازباعاٚ ٤أعًا٢
املٓاظٍ يف جٓا

ايٓع ِٝقاٍ تعا ش وبلبصبذهَُهُتِّباُصبثبسَوذُلبَّْحُوبدبسِ سًذز (.)2

ايًطـ يف املكاّ :ذػٔ اٱذتٝاٍ ٚإعُاٍ ايؿهط ٚتسقٝل ايٓعط يف ايتسبري ٚايؿعٌ.
ٚاملهااط :إٜكاااٍ املهااط ٙٚإ
ٚجٛز ٠املهط ططٜل إ

اْػااإ لخااط خؿٝاا ١أَ ٚاأ ذٝااث ٜ ٫ااسض ,ٟإٕ اسبًٝاا١

ايتػًاب عًا ٢ايعاس ٚباٱنااؾ ١إ

ٚذحِ اشبػا٥ط يصيو ٚضز يف اشبرب إ اسبط

َاا ٜاٛؾطَ ٙأ ازبٗاس ٚاملااٍ

خسع.١

ٚقس اذتٌُ بعض َؿػط ٟايكرٝؿ َٔ ١ايعًُاٚ ٤قٛع ايًطـ هلِ يف َهط عسِٖٚ
بِٗ ذتٜ ٫ ٢هطِٖ ٜٚػًُٛا َٓ٘ ٖٛٚ ,اذتُاٍ مبٝس شيو إ اهلل ٚاغع نطٚ ِٜجا٤
ا٭خب اض عٔ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ با٫سباح يف ايسعاٚ ٤ايػ٪اٍ بتُااّ
اسباجٚ ١يػٝام ايسعا.٤
ٜٚطز يف ٖصا ايسعا ٤غ٪اٍ َٓع ايعس َٔ ٚا٫ذتٝاٍ أق ٬ؾه ّ٬عٔ قاس ٚذحاب
تأثري ٙعِٓٗ ذٝث ٜكٚ(ٍٛاشٌٖ قًٛبِٗ عٔ ا٫ذتٝاٍ).
()1غٛض ٠ايبكط.153 ٠
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 ٫ٚتعاض ،بني ٖص ٙايٛجٚ ,ٙٛنًٗا َٔ إنطاّ اهلل يا(خري أَ.)١
ايثايث :١تٛنٝس ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ْع ٍٚامل٥٬ه ١أَط بٝس اهللٚ ,أْ٘
ٜثٝب(خري أَ )١عً ٢قربٖا ٚتكٛاٖا بٓع ٍٚعسز أنرب َٔ امل٥٬هٚ ,١يكس
أظٗط

أَِ املٛذس ٜٔايػايؿ ١ايكرب ٚايتك ٣ٛأٜهاّ ٚيهٓٗا مل تؿع بٓعٍٚ

امل٥٬هَ ١سزاّٚ ,تًو ل ١ٜيف تؿه ٌٝاملػًُني.

ايطابعاا :١بٝااإ إٔ اهلل عااع ٚجااٌششباااوِساُػبٍِاايُاز (ٖٚ )2اا ٛايااصٜ ٟؿااهط

يًُػًُني قسم إمياِْٗٚ ,جٗازِٖ يف غب ٌٝاهلل َٚأ َكاازٜل ايؿاهط
اٱهلٖ ٞص ٙاٯٚ ١ٜجعٌ املػًُني(خري أَ.)١
ايثآَ :١تكاط ٚتا َٔ٪خاري أَا ١باإٔ اهلل يا٘ َاا يف ايػاُٛا ٚ ,تكاسٜط
ازبُع بني بساٜيت اٯٜتني :نٓتِ خري أَ ١ت َٕٛٓ٪بإٔ هلل َا يف ايػُٛا ).
ايتاغع ٌٖ :١املػًُ(ٕٛخري أَ )١بني أٌٖ ايػُٛا

ٚا٭ض ،أّ إٔ

ايتؿه ٌٝخام بأٌٖ ا٭ض.،
ايكرٝس ٖ ٛايثاْ ,ٞؾٜ ٬سٍ ازبُع بني اٯٜتني عً ٢تؿه ٌٝاملػًُني
عً ٢امل٥٬هٚ ,١ايكسض املتٝكٔ َٔ اٯ ١ٜتؿه ًِٗٝعً ٢ا٭َِ ا٭خطَٔ ٣
أٌٖ ا٭ض ,،يٝهٖ ٕٛصا ايتؿهٚ ٌٝاٱخباض عٓس زع ٠ٛيًٓاؽ يسخٍٛ
اٱغٚ ّ٬ايٓحا ٠يف ايٓؿأتني.
ايعاؾااط :٠تؿهااٌ اهلل عااع ٚجااٌ بإخباااض(خري أَاا )١بااإٔ نااٌ َااا يف
ايػُٛا

ايػبع ٚا٭ضًَ ٖٛ ،و ي٘ غبراْ٘.

اسباز ١ٜعؿط :٠قٝاّ املػًُني بتبًٝؼ ايٓاؽ بػعًَ ١و اهلل ٚأْ٘ ؾاٌَ
يهٌ اشب٥٬لٜٚ ,أتٖ ٞصا ايتبًٝؼ بططم َتعسزَٗٓ ٠ا:

ا٭ :ٍٚت ٠ٚ٬قٛي٘ تعا شٌٍِي ِ ُِبا ُفِ

ايكٚ ٠٬خاضجٗا.
()1غٛض ٠ضبُس .31
()2غٛض ٠ايبكط.158 ٠

ُذٌعَّّب بذخِ ُوبِبا ُفِ

ُذألَزهضِز يف
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ايثاْ :ٞا٭َط باملعطٚف.
ايثايث :ايسع ٠ٛيٲميإ باهلل ٚاٱقطاض بايتٛذٝس.
ايطابع :ايٓٗ ٞعٔ ايهؿط ٚازبرٛز.
اشباَؼ :املٛاظب ١عً ٢طاع ١اهلل ٚضغٛي٘.
ايػازؽ :تعاٖس ايتٓعٚ ,ٌٜغ ١َ٬لٜا

ايكطلٕ َٔ ايترطٜـ ٚايتػٝري

ٚايتبس.ٌٜ
ايثاْ ١ٝعؿط :٠تتٛاضث(خري أَ )١قٛي٘ تعا (ٚهلل َا يف ايػُٛا )
ٚت َٔ٪بٜ٘ٚ ,هٖ ٕٛصا ايتٛاضث ْٛع بطظر َٔ طػٝإ ايهؿط ٚازبرٛز.
ايثايث ١عؿط( :٠خري أَ )١تتبع ايٓيب ضبُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ
ايصْ ٟعيت امل٥٬ه ١يٓكطت٘ عً ٢ايص ٜٔنؿطٚا بطغايت٘ٚ ,أقطٚا عً٢
قتاي٘ٚ ,أضازٚا قتً٘.
ايطابع ١عؿطٜ :٠عًِ غهإ ايػُٛا

إٔ املػًُني(خري أَ )١ؾعٓسَا

إذتخ امل٥٬ه ١عً ٢جعٌ خًٝؿ ١يف ا٭ض ،نُا ٚضز ذها ١ٜعِٓٗ يف

ايتٓعٌٜشؤَذَجهؼبًُُفِي باُِبٓهُ َفْعِدَُفِي باُو بعهفِهَُذٌدِِّباءبز( ,)1قاٍ اهلل تعا شإِِّٔ

ُ

ؤَػهٍََُُِباَُُْذَؼهٍََّ ْبز ( ,)2يته ٕٛبعث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ
ٚخطٚد خري أََ َٔ ١كازٜل قٛي٘ تعا

أعٚ ,ٙ٬أغبا

َٓع ايؿػاز يف

ا٭ضٚ ,،غؿو ايسَا ٤إش أُْٗا أَطإ قبٝرإٚ ,خ٬ف ايعكٌ ٚايؿطط٠
ٚعً ١اشبًل ,يبٝإ إٔ اٱْػإ قازض عً ٢ايتٓع ٙعُٓٗا َترساّ َٚتعسزاّ,
ؾحا٤

بعث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ؾهٌ ٚض

ٚته ٕٛعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْٗا ذاج ١يًٓاؽ.
ايثاْ :ٞذؿغ ق ِٝاٱغتكاَٚ ١ايك٬ح يف ا٭ض.،
()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠

 َٔ ١اهلل,
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ايثايث :ضباضب ١ايؿػاز.
ايطابع :بٝإ قبس ايكتٌ بػري ذل يصا ٚضز

اٱغ ّ٬قاٍ تعا شوبٌَىُُهُفِ

ُذٌْمِصباصُِدبيباجاُ باؤُوهٌِ

أذهاّ ايككام يف

ُذألٌَْثبابِز (.)1

اشباَػ ١عؿط :٠ذث املػًُني عً ٢ايسعاٚ ٤غ٪اٍ ْع ٍٚايطظم
ٚايػٝث َٔ ايػُا.٤
ايػازغ ١عؿط :٠زع ٠ٛاملػًُني يف اٱجتٗاز يف أزا ٤ايؿطا٥ض نٞ
ٜطاِٖ أٌٖ ايػُاٜ ٤عُط ٕٚا٭ض ،بايعبازٚ( ,٠أخطد ايطرباْٚ ٞايبٗٝكٞ
عٔ ابٔ عباؽ ضن ٞاهلل عُٓٗا قاٍ  :املػاجس بٛٝ

اهلل يف ا٭ض,،

ته ٤ٞ٭ٌٖ ايػُا ٤نُا ته ٤ٞظب ّٛايػُا ٤٭ٌٖ ا٭ض.)2( )،
ايػابع ١عؿط :٠جعٌ املػًُني خري أَ ,١ض

 ١بِٗٚ ,خري ضبض

ٚزع ٠ٛيًٓاؽ يٲقتسا ٤بِٗ ,يكس إقطؿ ٢اهلل امل٥٬ه ١يًطغايٚ ١ايٓعٍٚ

بايٛذ ٞعً ٢ا٭ْبٝا ٤قاٍ تعا شذٌٍي َُ بصهغَفِ

ُِِٓهُذٌّْبالبئِىَحُِزَظَالًُوبِِٓهُ

ذٌَّْاضِز(ٚ ,)3يكس تؿهٌ ٚإقطؿ ٢ا٭ْبٝا ,٤ثِ املػًُني ندري أَ ١يريث
املػًُ ٕٛا٭ْبٝاًٜٚ ,٤تكَ ٕٛع امل٥٬ه ١يف اٱقطؿاٚ ٤اٱجتبا.٤
ايثآَ ١عؿط :٠جا٤
ٚجٌ ٚمشٛي٘ يًػُاٚا

ٖص ٙاٯ ١ٜباٱخباض عٔ اٱط٬م يف ًَو اهلل عع
ٚا٭ضٚ ,،أْ٘ يٝؼ َٔ ؾ ٤ٞإًَ ٖٛٚ ٫ه٘

ٚبٝسٚ ,ٙيف ازبُع بُٗٓٝا ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتأزٜب ايٓاؽ

ٝعاّ.

ايثاْ :ٞعسّ ٚجٛز ؾطٜو هلل عع ٚجٌ يف ًَهَ٘ٚ ,ؿ٦ٝت٘ يف خًك٘
َٔ با

ا٭ٚي ١ٜٛايكطع ,١ٝؾإشا نإ غٝس ا٭ْبٝا ٤يٝؼ ي٘ يف أَط ايهؿاض

()1غٛض ٠ايبكط.179 ٠
()2ايسض املٓثٛض .26 /5
()3غٛض ٠اسبخ .75
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ايعاْس ٜٔأَط ,ؾإٕ غري ٙيٝؼ ي٘ أَط خبكٛم ايٓاؽ غٛا ٤ايهؿاض أٚ
غريِٖ.
ايثايث :يع ّٚإقطاض ايٓاؽ بإٔ َكايٝس ا٭َٛض نًٗا بٝس اهللٚ ,يف ٖصا
اٱقطاض َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚإْ٘ َكسَ ١يًتػً ِٝبإعبكاض املؿ ١٦ٝباهلل غبراْ٘.
ايثاْ :١ٝإْ٘ َٔ ايػع ٞإ
ايثايث :١جص

َطنا ٠اهلل عع ٚجٌ يف عامل ايكٚ ٍٛايؿعٌ.

ايٓاؽ ملٓاظٍ اهلساٚ ,١ٜاٱْتُا ٤شبري أَ.١

ايطابعاا :١تٛنٝااس املااا٥ع بااني املػااًُني ٚغريٖااِٚ ,نٝااـ إٔ املػااًُني

ٜػاااترك ٕٛقاااؿ ١خاااري أَااا ,١قااااٍ تعاااا ش فَاائِْهُذَ بٌياا هذُفَمُ ٌُاا ذُذشهاا بدَوذُتِإَٔيااااُ
َِعهٍَِّ ْبز(.)1
ايطابع :يكس تهُٓت ٖص ٙاٯ ١ٜيع ّٚقٝاّ املػًُني با٭َط باملعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهطٚ ,جا٤
 ٖٞٚإٔ نٌ َا يف ايػُٛا

لٚ( ١ٜإ

اهلل تطجع ا٭َٛض) يبٝإ ذكٝك١

َٚا يف ا٭ض ،هلل عع ٚجٌٚ ,ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥

ا٭ : ٚإْ٘ تٛبٝذ إنايف يًهؿاض.
ايثاْ :١ٝتٛنٝس قبس ايهؿط ٚايتعس ٟعً ٢املػًُني.
ايثايث :١إْ٘ زعَ ٠ٛتحسز ٠يًُػًُني يبصٍ ايٛغع يف زع ٠ٛايٓاؽ
يٲغ.ّ٬
ايطابع :١اسبث عًْ ٢بص ايهؿط َٚؿاٖ ِٝايه٬ي.١
اشباَؼٖ :ص ٙاٯ ١ٜإذتحاد مسا ٟٚعً ٢ايهؿاض بًػ ١رباطب
ايعكٚ ٍٛاسبٛاؽ ,ؾإشا ناْت نٌ املٛجٛزا

ًَهاّ طًكاّ هلل عع ٚجٌ,

ؾًٝؼ يف ضباضب ١املَٓ٪ني ؾ ٘ٝإ ٫اشبػاض ,٠يته ٕٛاٯ ١ٜظاجطاّ يط٩غا٤
ايهؿاض ٚا٭تباع ٚا٭ذباف ٚايعبٝس ,عٔ ايتعس ٟعًَ ٢كاَا
(ٚخري أَ ١أخطجت يًٓاؽ)ٜ ٫ َٔٚ ,تٛقٌ إ
()1غٛض ٠لٍ عُطإ .64

ايٓب٠ٛ

ٖص ٙاملعاْ ٞايسقٝك ١يف
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ازبُع بني اٯٜتني باٱغتٓتاد ,ؾاْ٘ ٜسضى باسبٛاؽ إٔ نٌ ؾًَ ٤ٞو هلل
ٚأْ٘ غبراْ٘ ٜٓكط ْب ٘ٝضبُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ٚاملَٓ٪ني بطغايت٘

اييت جا ٤بٗا ,قاٍ تعا شظبَْسِ ُِهُآ باذِْباُ

َٔ عٓس اهلل ايص ٜٔقسقٛا باملعحعا

فِ

ُذآلفَاقُِوبفِ

ُؤَْٔفُعِ ُِهز(.)1

ايػازؽٜ :ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني أَٛضاّ:
ا٭ :ٍٚبعث ايػه ١ٓٝيف ْؿٛؽ املػًُني.
ايثاْ :ٞبؿاضتِٗ بايٓكط ٚايعؿط.
ايثايثْ :س

املػًُني إ

تعا شذٌيرِ ٓبُآِبَْ ذُ َمَاذٍُِ ْبُفِ

ايسؾاع عٔ اٱغَٚ ّ٬بازٚ ٘٥أذهاَ٘ ,قاٍ
ُظبثِيًُِذٌٍي ِز(ٚ .)2ذػٔ ايثٛا

يًؿٗسا٤

ايص ٜٔقتًٛا يف غب ٌٝاهلل.

الصلت بني(ّهلل هب يف السوْاث) (ّ )3بني ُرٍ اٌَت

ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚإٕ اهلل ايص ٟي٘ َا يف ايػُٛا

ٚا٭ض ،ضٚ٩ف بايٓاؽ ,إش

تؿهٌ ٚأخطد هلِ(خري أَ.)١
ايثاْ :١ٝإقاَ ١اسبح ١عً ٢ايٓاؽ خبطٚد املػًُني هلِ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ْ :ٍٚع٥٬َ ٍٚه ١ايػُا ٤عً ٢ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘
ٚغًِ بيٜا

ايكطلَٕٚ ,ا ؾٗٝا َٔ اٱعحاظ ايصاتٚ ٞايػري.ٟ

ايثاْْ :ٞع٥٬َ ٍٚه ١ايػُا ٤يٓكط(٠خري أَ )١عٓسَا ٖحُت عًِٗٝ
جٛٝف ايهؿط ٱغت٦كاٍ نًُ ١ايتٛذٝس ٚيف زعا ٤ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل

()1غٛض ٠ؾكًت .53
()2غٛض ٠ايٓػا.76 ٤
()3اٯ.109 ١ٜ
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عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ  ّٜٛبسض(ايًِٗ أظبع يَ ٞا ٚعستين ايًِٗ إٕ تًٗو ٖصٙ
ايعكاب ٫ ١تعبس يف ا٭ض.)1( )،

ايثايث :إٕ اهلل ايص ٟي٘ ًَو ايػُٛا

ٚا٭ض ٖٛ ،ايص ٟأخطد

املػًُني يًٓاؽ ,ؾًِ ٜهٔ خطٚد املػًُني شاتٝاّ ,بٌ ٖ َٔ ٛعٓس اهلل عع
ٚجٌ ٚؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٚإِْٗ زعا ٠إ

عباز ٠اهلل إ

 ّٜٛايكٝاَ.١

ايثاْ :١ٝقريٚض ٠املػًُني أغ ٠ٛذػٓ ١يًٓاؽ يف اٱميإ باهلل عع ٚجٌ.
ايثايث :١إعاْ ١اهلل يًُػًُني يف زعٛتِٗ يًدري ,ض ٟٚعٔ ْاؾع عٔ ابٔ
عُط قاٍ مسعت ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ٜك ٍٛذكا أقٍٛ
مل ٜهٔ يكُإ ْبٝا  ٚيهٔ نإ عبسا نثري ايتؿهط ذػٔ ايٝكني أذب اهلل
ؾأذب٘ َٔ ٚم عً ٘ٝباسبهُ. ١
نإ ْاُ٥ا ْكـ ايٓٗاض إش جاْ ٙ٤ساٜ ٤ا يكُإ ٌٖ يو إٔ عًو اهلل
خًٝؿ ١يف ا٭ض ،ذبهِ بني ايٓاؽ باسبل ؾأجا

ايكٛ

إٕ خريْ ٞضبٞ

قبًت ايعاؾ ٚ ١ٝمل أقبٌ ايب ٚ ٤٬إٕ ععّ عً ٞؾػُعا  ٚطاع ١ؾإْ ٞأعًِ
أْ٘ إٕ ؾعٌ ب ٞشيو أعاْين  ٚعكُين .
ؾكايت امل٥٬ه ١بكٛ

ٜ ٫طاِٖ مل ٜا يكُإ قاٍ ٭ٕ اسبهِ أؾس

املٓاظٍ  ٚلنسٖا ٜػؿا ٙايعًِ َٔ نٌ َهإ إٕ ٚق ٢ؾباسبط ٟإٔ ٜٓح ٚ ٛإٕ
أخطأ أخطأ ططٜل ازبٓ. ١
ٜ َٔ ٚهٔ يف ايسْٝا شي ٚ ٬ٝيف اٯخط ٠ؾطٜؿا خري َٔ إٔ ٜه ٕٛيف
ايسْٝا ؾطٜؿا  ٚيف اٯخط ٠شي. ٬ٝ
 َٔ ٚخيرت ايسْٝا عً ٢اٯخط ٠تؿت٘ ايسْٝا ٜ ٫ ٚكٝب اٯخط ٠ؾتعحبت
امل٥٬ه َٔ ١ذػٔ َٓطك٘ ؾٓاّ ْ ١َٛؾأعط ٞاسبهُ ١ؾاْتب٘ ٜتهًِ بٗا ثِ نإ

٪ٜاظض زاٚز حبهُت٘) (.)1
()1صبُع ايبٝإ.388/2
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ايثايث :١اهلل ايص ٟي٘ َا يف ايػُٛا

ضٚ٩ف بايٓاؽ ,ؾٝدطد هلِ(خري

أَٚ )١ته ٕٛذح ١عً ِٗٝيف يع ّٚاٱقطاض بإٔ ًَو ايػُٛا

ٚا٭ض،

هلل عع ٚجٌ.
ايطابع :١تػً ِٝاملػًُني بإٔ َا يف ايػُٛا

َٚا يف ا٭ض ،هلل ٚذسٙ

 ٫ؾطٜو ي٘ بٗا َٔ ايؿٛاٖس عً ٢أِْٗ خري أَ.١
اشباَػ :١يكس جعٌ عع ٚجٌ ايٓاؽ ضبتاجني ,إش ت٬ظّ اسباج ١عامل
اٱَهإ ,ؾأخطد(خري أَ )١هلِ يكسِٖ عٔ ايهؿط ٚازبرٛز ,ؾإٕ قًت
إٕ املػًُني أٜهاّ ضبتاج ٕٛازبٛا
سباج ١املػًُني يف تعاٖس ايعبازا

ْعِٚ ,يف ٖصا اشبطٚد ض

ٚ ١قها٤

ٚغٓٔ ايتٛذٝس.

ايػازغ :١يف خطٚد املػًُني يًٓاؽ أططاف:
ا٭ :ٍٚأَ ١ربطد يًٓاؽ.
ايثاْ :ٞعُ ّٛايٓاؽ ايص ٜٔأخطد اهلل هلِ املػًُني.
ايثايث :قؿ ١املػًُني يف خطٚجِٗ  ٖٞٚأِْٗ(خري أَ )١أ ٟإٔ اهلل
ايص ٟي٘ َا يف ايػُٛا

ٚا٭ض ،أقًس املػًُني ملٓعي ١خري أَ ١قبٌ

إخطاجِٗ يًٓاؽ.
ٚدبًٖ ٢صا اٱق٬ح ببعث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ
ٚنُاٍ ايسٖ ٌٖٚ ,ٜٔصا اشبطٚد َٔ عَُٛا

اِ ْبىُُه ُوبؤَذّْبّهدَ ُػبٍَيهىُُه ُِٔؼهّبرِ

قٛي٘ تعا شذٌْيب هَبُؤَوّْبٍْدَ ٌَُىُُهُ

ُوبزبضِيدَ ٌَُىُُه ُذإلِظهالبَب ُاِ ًْاز ( ,)2ازبٛا

ْعِ َٔ

ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚخطٚد املػًُني يًٓاؽ َٔ ايؿٛاٖس عً ٢نُاٍ ز,ِٜٗٓ
ٚأًٖٝتِٗ يٛظا٥ـ اٱَاَ ١بني ا٭َِ.

()1صبُع ايبٝإ .70/8
()2غٛض ٠املا٥س.3 ٠
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ايثاْ َٔ :ٞمتاّ ايٓعُ ١تؿه ٌٝاملػًُنيَ ًِْٗٝٚ ,طتب ١خري أَٚ ,١ؾ٘ٝ
أَٛض:
ا٭ :ٍٚخطٚجِٗ يًٓاؽ.
ايثاْ :ٞؾٛظِٖ بايثٛا

ايعع ِٝيف ايك٬ح.

ايثايث :قٝاَِٗ بايسع ٠ٛإ

اهلل.

ايثايث َٔ :خكا٥ل اٱميإ ايص ٟإضتها ٙاهلل يًُػًُني اشبطٚد
يًٓاؽ

ٝعاّ بكٝػ(١خري أَ.)١
مل ٜٓعٍ يًٓاؽ َ٥٬ه١

ايػابع :١إٕ اهلل ايص ٟي٘ َا يف ايػُٛا

ٜعٝؿ ٕٛبني ظٗطاْ ,ِٗٝبٌ أخطد َٔ بني ايبؿط أَ ١َٓ٪َ ١تعٌُ
ايكاسبا

يته ٕٛذح ١عً ٢ايٓاؽ يف يع ّٚعباز ٠اهلل ٚاٱقطاض مبًهٝت٘

املطًكٚ ١ضبٛبٝت٘ يًد٥٬ل نًٗا ٚيف ضغ ٍٛاهلل ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘

ٚغًِ ٚضز قٛي٘ تعا شلًُُْإِٔيّباُؤََٔاُتبابساُِِنٍُْىُُهُ َ دبىُإٌَِ

َّز(.)1

ايثآَ :١تكسٜط ازبُع بني ؾطط ٟاٯٜتني :اهلل ايص ٟي٘ َا يف ايػُٛا
ٚا٭ض ،أخطجِٗ يًٓاؽ) بًراظ يػ ١اشبطا .
ايتاغع :١نُا أختتُت ٖص ٙاٯ ١ٜبتكػ ِٝأٌٖ ايهتا
ٚنثط ٠بًراظ اٱميإ ٚعسَ٘ ,ؾإْٗا إبتسأ

بتكػ ِٝايٓاؽ إ

إ

قػُني قً١
قػُني:

ا٭ :ٍٚخري أَ ١أخطجٗا اهلل يًٓاؽ.
ايثاْ :ٞعُ ّٛايٓاؽ َٔ أٌٖ ايهتا

ٚغريِٖ.

ايعاؾط :٠إٕ اهلل ايص ٟي٘ َا يف ايػُٛا
املػًُنيٖٚ ,صا اشبطا
ا٭ :ٍٚشا

اشبطا

ٚا٭ضٜ ،تؿهٌ مبداطب١

ْٛع إنطاّ هلِ َٔ ٚج:ٙٛ
إنطاّ ,ملا ؾ َٔ ٘ٝايتؿطٜـ.

ايثاْ :ٞاٱخباض عٔ ن ٕٛاملػًُني خري أَٚ ,١مل تكٌ اٯ(١ٜقطمت خري
أَ )١بٌ جا٤

بكٝػ ١املانٚ ١ٜٛايؿعٌ(نإ) ٚؾٚ ٘ٝج:ٙٛ

()1غٛض ٠ايهٗـ .110
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ا٭ :ٍٚايس٫ي ١عً ٢اٱَهاٚ ٤اسبسٚث ٚذبكل ْ ٌٝاملػًُني هلصٙ
ايكؿ.١
ايثاْ :ٞإختكام املػًُني بكؿ( ١خري أَ )١٭ِْٗ لخط ا٭َِ,
ٚؾطٜع ١اٱغْ ّ٬اغد ١يػريٖا ٖٞٚ ,غري َٓػٛخ.١
يؿغ(نإ).

ايثايث :زخَ ٍٛعٓ(٢قاض) يف عَُٛا

ايطابع :اٱط٬م ايعَاْ ٞيف تؿه ٌٝاملػًُنيٚ ,اٱخباض عٔ أَٛض:
ا٭ :ٍٚيٝؼ بني ا٭َِ ايػايؿ ٖٞ َٔ ١خري َٔ أَ ١ضبُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ.
ً ١يٛا ٤ايتٛذٝسٚ ,يٝؼ َٔ أَ١

ايثاْ :ٞاملػًُ ٕٛلخط ا٭َِ ِٖٚ
غريِٖ تكاذبِٗ أؾهٌ َِٓٗ.

ايثايث :املػًُ ِٖ ٕٛا٭َ ١اييت تععِ ؾعا٥ط اهلل ,إ
ٚيٝؼ َٔ أَ ١تأت ٞبعسٖا ,ؾتتهُٔ اٯ ١ٜزع ٠ٛيًٓاؽ
املتعاقب ١إٔ َٔ أضاز ايتؿطف باٱْتػا

 ّٜٛايكٝاَ,١
ٝعاّ يف أجٝاهلِ

شبري أَ ١ؾعً ٘ٝبسخ ٍٛاٱغ,ّ٬

ٚإتٝإ ايؿطا٥ض عٔ اٱَاّ ايكازم عً ٘ٝايػ ّ٬قاٍ :ذ ٍ٬ضبُس ذٍ٬
أبسا إ

 ّٜٛايكٝاَٚ ,١ذطاَ٘ ذطاّ أبسا إ

 ٧ٝ ٫ٚغري.)1( )ٙ

 ّٜٛايكٝاَٜ ٫ ,١ه ٕٛغريٙ

اسباز ١ٜعؿطٜ :٠تؿهٌ اهلل عً ٢ايٓاؽ بأَٛض:
ا٭ :ٍٚاهلل ايص ٟي٘ َا يف ايػُٛا

ٚا٭ض ٖٛ ،ايصٜ ٟأَط املػًُني

با٭َط باملعطٚف.
ايثاْٜ :ٞسع ِٖٛاهلل يؿعٌ ايكاسبا .

ايثايث :جعٌ ايٓاؽ ٜكتس ٕٚبِٗ  ,قاٍ تعا شفَئِْه ُآِبَْ ذ ُتِِّنًِْ ُِباُ
آِبْرُُهُتِ ُِفَمَدهُذههرَدبوذز(.)2
()1ايهايف  /ايهًٝين.76/1
()2غٛض ٠ايبكط.137 ٠
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ايطابع :جعٌ املػًُني أغ ٠ٛذػٓ ١يف ا٭َط باملعطٚف ٚايسع ٠ٛإ
اهلل.
 ٌٖٚيكٛي٘ تعا (نٓتِ خري أَ ١أخطجت يًٓاؽ) َٛنٛع ١ٝيف
قريٚض ٠املػًُني أغٚ ٠ٛقس ٠ٚيًٓاؽ ,ازبٛا

ْعِ َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚايًطـ اٱهل ٞبتكطٜب ٖٚسا ١ٜاملػًُني ملٓاظٍ خري أَ.١
ايثاْ :ٞإعاْ ١املػًُني عً ٢تعاٖس ٖص ٙاملٓعي ١ايطؾٝع.١
ايثايث :قٝاّ املػًُني بايؿهط هلل عع ٚجٌ عًْ ٢عُ(١خري أَ)١
ٚإؾاعَ ١ؿاٖ ِٝايؿهط هلل تعا

يف ا٭ض.،

ايطابعٚ :قـ املػًُني بأِْٗ(خري أَ )١زع ٠ٛيًٓاؽ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٱقتباؽ َٔ املػًُني.
ايثاْ :ٞتًُؼ أغبا
ايثايث :إجتٓا

ايتؿه ٖٞٚ ٌٝظاٖط ٠بطاع ١اهلل.

املعاقَٚ ٞا ْٗ ٢اهلل عٓ٘.

ايطابع :اٱيتؿا

إ

عامل اٯخطٚ ,٠ذتُ ١ٝايبعث ٚايٓؿٛضٚ ,ذهٛض

اٱميااإ ٦َٜٛااص ٚاقٝااَ ١اأ ايٓاااض قاااٍ تعااا ش و بجه اصِ

بُذٌي ارِ ٓبُؤَدهعب اَْ ذُ

تِاٌْذَعهْبىز(.)1
ايثاْ ١ٝعؿط َٔ :٠املعطٚف بٝإ ًَو اهلل يًػُٛا
ٚاٯٜا

ٚبسٜع قٓع٘

ايه ١ْٝٛاييت تسٍ عً ٢ضبٛبٝت٘.

ايثايث ١عؿط َٔ :٠ا٭َط باملعطٚف ربٜٛاـ ايهؿااض َأ ْاع ٍٚامل٥٬ها١
يٓكاط ٠املآَ٪نيٚ ,اٱخباااض عأ إْعااساّ اياربظر ٚلْااا

ايعَاإ يف ْااعٍٚ

امل٥٬ه ,١يصا قاٍ تعا شو بإْذُ وُُهُِِٓهُفَ هزِهُِهُهبرَذُ َّهدِاهوُُهُزبتىُُهُتِخَّهعبحُِآَْفٍُِِٓهُ
ذٌّْبالبئِىَحِز( ,)2ؾُع إٔ ايهؿاض مل ٜبتعسٚا َػاؾ ١نبري ٠عٔ َعطن ١أذسٚ ,مل
()1غٛض ٠ايٓحِ.31
()2غٛض ٠لٍ عُطإ .125
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ٜهٔ إْػرابِٗ َثٌ ٖعميتِٗ يف َعطن ١بسض ؾهااْٛا ٜا ّٛأذاس ٜػاتطٝعٕٛ
ايكتاااٍ ,ؾااإِْٗ ذاملااا

ااع جٛٝؾااِٗ ٚتطتٝااب قااؿٛؾِٗ ٚايعااٛز ٠إ

ٜطجعٜ ٕٛه٥٬َ ٕٛه ١ايػُاَ ٤سزاّ ذانطاّ يٓكط ٠ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ٚاملػ ًُني ؾًٝؼ َٔ مث ١ظَإ ٜػتػطق٘ ْع ٍٚامل٥٬ه.١
ٚيف ذسٜث اٱغطا(٤عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ قاٍ  :ملا جا٤
جرب ٌٝ٥ي ١ًٝاٱغااطا ٤بايبااطام ٚأَااط ٙعٔ أَاط اهلل بايطن , ٛقاٍ َا ٖصٙ
قاٍ :زاباا ١خًكاات ٭جًااو ٚهلا يف جٓاا ١عااسٕ أيـ غااآ ,١ؾكاٍ يا٘
ايٓيبَٚ :ا غري ٖص ٙايساب ١ؾكاٍ إٕ ؾ٦ت إٔ دبٛظ بٗا ايػُاٚا

ايػبع

ٚا٭ضنني ؾتكطااع أيااـ عاااّ ٚغبااعني أيـ َااس ٠نًُااس ايبكااط.
أ ٟإٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ نإ ي٘ اشبٝاض يف َكساض غطع١
ايربام أثٓا ٤إغطاَٚ ٘٥عطاج٘ مما ٜسٍ عً ٢عامل ١ٝاٱغٚ ّ٬عُ ّٛبعثت٘
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ إ

اشب٥٬ل ٚغٝازت٘ ٚتؿطٜؿ٘ ,ؾاهلل عع ٚجٌ

ٚاغع نط ِٜإشا أعطٜ ٢عط ٞبا٭ٚؾ.)1( )٢

ايطابع ١عؿط :٠إٕ اهلل ايص ٟي٘ َا يف ايػُٛا
ٚأَطِٖ بٛاجبا

تؿهٌ عً ٢ايٓاؽ

ْٗٚاِٖ عٔ غ٦ٝا ٚ ,جعٌ املػًُني ؾٗٛزاّ عً٢

ايٓاؽ  ٫ٚتٓركط ٚظٝؿ ١املػًُني بايؿٗاز ٠بٌ ٜك َٕٛٛبٓٗ ٞايٓاؽ عٔ
املعاقٚ ٞايػ٦ٝا .
اشباَػ ١عؿط :٠اٱقطاض بإٔ َا يف ايػُٛا
َاز ٠يًدؿ َٔ ١ٝاهللٚ ,غ٬ح يٲذرتاظ َٔ ايصْٛ

ٚا٭ض ،هلل عع ٚجٌ
ٚايؿٛاذـ.

ايػازغ ١عؿط :٠تطغٝب املػًُني بايٓٗ ٞعٔ املٓهط ضجا ٤ايثٛا
عٓس اهلل ايص ٟي٘ َا يف ايػُٛا

َٔ

َٚا يف ا٭ض.،

ايػابع ١عؿط َٔ :٠أؾطاز إميإ املػًُني إقطاضِٖ بإٔ ايػُٛا
ٚغهاْٗا نًِٗ ًَو هلل عع ٚجٌ.
( )1نتابٓا املٛغ ّٛايتحًٚ ٞايؿٗٛز .135

ايػبع
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ايثآَ ١عؿط :٠إٕ إغترهاض شنط امل٥٬هٚ ١إْكطاعِٗ يًعبازٚ ٠ايصنط
ٚعسّ َػازضتِٗ يًدؿٛع ططؾ ١عني باعث يًٓؿط َٔ ٠ايصْٛ

ٚايػؿً١

ٚاملعاق.ٞ
ٚيف ذسٜث ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ يف اٱغطا(٤ثِ
َطضْا مب٥٬ه٥٬َ َٔ ١ه ١اهلل عع ٚجٌ خًكِٗ اهلل نٝـ ؾاٚٚ ٤نع
ٚج ِٖٗٛنٝـ ؾا ,٤يٝؼ ؾ َٔ ٤ٞأطبام أجػازِٖ إٜ ٖٛٚ ٫ػبس اهلل
ٚحيُس َٔ ٙنٌ ْاذ ١ٝبأقٛا

طبتًؿ ,١أقٛاتِٗ َطتؿع ١بايترُٝس

ٚايبها َٔ ٤خؿ ١ٝاهلل.
ؾػأيت جرب ٌٝ٥عِٓٗ ؾكاٍ نُا تط ٣خًكٛا إٔ املًو َِٓٗ إ
قاذب٘ َا نًُ٘ نًُ ١قط  ٫ٚضؾعٛا ضٚ٩غِٗ إ
إ

جاْب

َا ؾٛقٗا  ٫ٚخؿهٖٛا

َا ذبتِٗ خٛؾاّ َٔ اهلل ٚخؿٛعاّ ؾػًُت عً ِٗٝؾطزٚا عًٞم إميا٤

بطٚ٩غِٗ ٜٓ ٫عط ٕٚإي َٔ ٞاشبؿٛع ,ؾكاٍ هلِ جربٖ :ٌٜصا ضبُس ْيب
ايط

 ١أضغً٘ اهلل إ

ايعباز ضغْ ّ٫ٛبٝاّ  ٖٛٚخامت ايٓبٝني ٚغٝسِٖ أؾ٬

تهًُْ٘ٛ؟ قاٍ ؾًُا مسعٛا شيو َٔ جرب ٌٜاقبًٛا عًٞم بايػٚ ّ٬أنطَْٞٛ

ٚبؿط ْٞٚباشبري يٚ ٞ٭َيت) (.)2( )1

ايتاغع ١عؿط :٠بايكرب ٚايتكٜٓ ٣ٛعٍ امل٥٬ه ١يًٓكطٚ ٠املسز يف غٛح

املعاضى(.)3

يف ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚإْ٘ َكسَ ١يٓع ٍٚايٓعِ اٱهل ١ٝعً ٢املػًُني ٚايٓاؽ
ايثاْ :١ٝؾ ٘ٝض

 ١باملػًُني ٚنٌ با

َٔ أبٛا

ضبض.
( )1تؿػري عً ٞبٔ إبطاٖ.8/2 ِٝ
()2ايتحًٚ ٞايؿٗٛز .166
( )3أْعط غٛض ٠لٍ عُطإ ل(١ٜبً ٢إٕ تكربٚا ٚتتكٛا).

اهلسا ١ٜض

ٝعاّ.
ٚ ١خري
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ايثايث :١إْ٘ ذحَ ١تكًَٚ ١تحسز ٠عً ٢ايهاؾط.ٜٔ
ايطابع :١إْ٘ َٔ أغبا

زٚاّ اسبٝا ٠عً ٢ا٭ض ،٭ْ٘ َكسام َٔ

َكازٜل عباز ٠اهلل.
اشباَػ :١ظٜاز ٠إميإ املػًُنيٚ ,جعٌ ؾعٌ ايكاسبا
عٓااسِٖ أؾااطاز اّ ٚ

وبتَاهسب

ًَهَ ١ػتسمي١

اعااا  ,قاااٍ تعااا ش ٌِيَنَثِّ ادبُذٌي ارِ ٓبُآِبَْ ا ذُوبهَ ادً

ٌٍَُِّْعهٍِِّنيبز (.)1

ايعؿطٜ :ٕٚعترب ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط َٔ ايهً ٞاملؿهو
ايصٜ ٟه ٕٛعًَ ٢طاتب َتؿاٚت ١قٚ ٠ٛنعؿاّٚ ,نثطٚ ٠قًٚ ,١يهٌ َُٓٗا
َطاتب َتعسز ٠نُا بٓٝما ٙيف ا٭جعا ٤ايػابكٚ ١يف نتبٓا ايؿكٗٚ ,١ٝتٛيٞ
املػًُني ملػٚ٪يٝا
بايصا

ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط مبطاتب٘ املتؿاٚت١

ٚبًراظ ايعَإ ٚاملهإ ٚذػٔ قٝاَِٗ ب٘ َٔ ايؿٛاٖس عً٢

تؿهٚ ًِٗٝإقطؿا ِٗ٥ؾؿ ٞنٌ ظَإ أَ ٚهإ ٚذاٍ َطتب ١يٮَط ٚايٓٗٞ
ٚإٕ نإ املٛنٛع َترساّ ؾاملبازض ٠إ

أزا ٤ايكٚ ٠٬عسّ ايتدًـ عٔ

بعض َكسَاتٗا يف املػحس َٝٚسإ ايعٌُ ايٛظٝؿٚ ٞايسضاغ ٞيف ايب٬ز
اٱغ ,١َٝ٬قس ٜ ٫ه ٕٛيف ب٬ز غري إغٚ ,١َٝ٬نصا بايٓػب ١يًعَإ,
يكاعس ٠املٝػٛض ٚقاعسْ ٠ؿ ٞاسبطد يف ايس.ٜٔ
اسباز ١ٜايعؿط :ٕٚاهلل ايص ٟي٘ َا يف ايػُٛا

ٖ ٛايص ٟعٌ ايٓاؽ

ٜكػ ٕٛ٭ٚاَط ْٛٚاٖ ٞاملػًُني باسبلٚ ,ميٓع عِٓٗ ايهطض بػبب ا٭َط
ٚايٓٗ.ٞ
ايثاْٚ ١ٝايعؿط :ٕٚيف ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚإْ٘ َٔ تك ٣ٛاهلل.
ايثاْ :١ٝإْ٘ َٛنٛع يتعاٖس املػًُني ملٓعي(١خري أَ.)١

()1غٛض ٠ايٓرٌ .102

ُ
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ايثايثااا :١إْااا٘ غااابب يٓاااع ٍٚامل٥٬هااا ١يٓكاااطتِٗ عًااا ٢ايهؿااااض ,قااااٍ

تعا ش وبِبٓهُ بريكُِذٌٍي بُ بجهؼبًٌَُْ َُِبخْسبلًاز(.)1
ايثايثٚ ١ايعؿط :ٕٚذث أٌٖ ايهتا

عً ٢اٱميإ بإٔ َا يف ايػُٛا

َٚا يف ا٭ضًَ ،و هلل عع ٚجٌ ٚأْ٘ غبراْ٘ يٝؼ ي٘ ٚيس ,قاٍ تعا شِباُ
ذذيخَرَُصبادِثبحُوبَُْوبٌَدًذز (.)2
ايطابعٚ ١ايعؿط َٔ :ٕٚخكا٥ل املػًُني تٓعِٖٗ عٔ ايػً ٛبا٭ْبٝا٤
ٚا٭ٚيٝاٚ ,٤ذثِٗ ا٭َِ عً ٢عسّ ايػً ٛبا٭ْبٝا.٤
ٚقرٝس إٔ إَتٓاع املػًُني زع ٠ٛقاَت ١يٓبص ايػً ٛخكٛقاّ
ٚأِْٗ(خري أَ ١أخطجت يًٓاؽ) ٚيهِٓٗ
َٓاظٍ ايػًٜٚ ٛتً ٕٛاٯٜا

اٖس ٕٚيسؾع ايٓاؽ عٔ

اييت تصّ ايػًَٚ ٛؿاٖ ِٝايؿطى ٚايه٬ي,١

ٚذبصض َٓٗا ,قاٍ تعا شلًُْ ُ باؤَههًَ ُذٌْىِرَابِ َُْ ُذَغٍُْ ذ ُفِ

ُاِ ِْىُُه ُغَيهسب ُذٌْذبكِّز

( )3

صباٚظ ٠اسبس َٔ ططف ايعٜازٚ ٠ايهثطٜٚ ,٠كابً٘ ايتككري  ٖٛٚخطٚد عٔ
اسبسٚ ,يهٔ إ

جٗ ١ايٓككإٚ ,نُٖ٬ا َصََ َٔٚ ,ّٛػاٚ ٨ٚلثاض

غً ِٖٛيف ايس ٜٔظٗٛض ذاٍ ايؿو ٚايطٜب يف بعث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ َٔٚ ,ايػً ٛإزعا ٤اٱي ١ٖٝٛيعٝػ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬ايٓب ٠ٛي٘

ٚيععٜط نُا يف قٛي٘ تعا شوبلَاٌَدهُذٌْيب َ اَُػَصب هساُذتهَُٓذٌٍي ُِوبلَاٌَدهُذٌَّْصبازب
ذتهَُٓذٌٍي ِز(.)4

()1غٛض ٠ايط٬م .2
()2غٛض ٠ازبٔ .3
()3غٛض ٠املا٥س.77 ٠
()4غٛض ٠ايتٛب.30 ١

ُذٌّْبعِيخَُ
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اشباَػااٚ ١ايعؿااطَ :ٕٚاأ خكااا٥ل(خري أَاا )١ايترًاا ٞبااا٭خ٬م

اسبُٝااسٚ ٠اٱقتااسا ٤با٭ْبٝااا ٤يف مسااتِٗ ٚغاآِٓٗ قاااٍ تعااا شفَثِ َاادبذهَُهُ
ذلْرَدِهِز(ٚ , )1يف ذػٔ اشبًل أَٛض:
ا٭ :ٍٚاسبػٔ ايصات ٞيٮخ٬م اسبُٝس.٠
ايثاْ :ٞايرتغٝب باسبػٔ اشبًل.
ايثايث :ثٓا ٤ايعكٚ ٤٬ايٓاؽ عاَ ١عً ٢ش ٟايػحاٜا اسبُٝس.٠
ايطابع :ذػٔ اشبًل يف َؿٗ ْٞٗ َ٘ٛعٔ املٓهط.
اشباَؼ :إْ٘ َكسَ ١يًٓٗٚ ٞاملٓع َٔ ايػ٦ٝا

ٚايؿٛاذـ.

ايػازؽ :ؾ ٘ٝزع ٠ٛيؿعٌ اشبريا .
ايػازغاااٚ ١ايعؿاااط :ٕٚقاااٝػ ١اشبطاااا

ٚيػااا ١املهااااضع يف قٛيااا٘

تعااا شذَاإَِْسَوْبُتِااٌّْبؼهسَوفُِ وبذَْه با هْبُػبآهُذٌَّْْىَاسِ ز تااسٍ عًاا ٢إغااتُطاض
املػًُني يف ايسع ٠ٛإ

اهلل عع ٚجٌ ٚت٪نس تعاٖسِٖ ملٓعي(١خري أَ )١يف

أؾطاز ايعَإ ايطٛي ١ٝبتٛؾٝل َٚسز َأ اهلل عاع ٚجاٌٚ ,ناٌ َأ ٖااتني
اٯٜتني َٔ شا

املسز ٚايع ٕٛاٱهل.ٞ

ايػابعٚ ١ايعؿط :ٕٚايثٓا ٤عً ٢ايص ٜٔلَٓٛا َٔ أٌٖ ايهتا ٚ ,شّ
ايؿاغكني َِٓٗ.
ايثآَٚ ١ايعؿط :ٕٚغريٚ ٠غٓٔ(خري أَ )١بٝإ سبكٝك ٖٞٚ ١عسّ
ٚجٛز بطظر بني اهلساٚ ١ٜايه٬يٚ ,١بني ايثٛا
املػًُني َٔ اهلل  ,قاٍ تعا

يف خطا

ٚغًِ ٚإضاز ٠خري أَ َٔ ١خًؿ٘شلًُُْإِِّٔ
ب هٍَُػبظِيٍُز (.)2
()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .90
()2غٛض ٠اْ٫عاّ.15

ٚايعكا

ٚتٛنٝس خؿ١ٝ

يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘

ُؤَخبافَُإِْهُػبصبيهدَُزبتِّ

ُػبرَذببُ
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صلت(ّهب يف األزض) ّبِرٍ اٌَت
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚيٝؼ عًٚ ٢ج٘ ا٭ض ،أََ ٖٞ ١ثٌ املػًُني.
 َٔٚخكا٥ل ايٓؿؼ ايبؿط ١ٜايػع ٞإ
اهلل عع ٚجٌ ٚبٝمٔ ٭ٌٖ ا٭ض،

ا٭ؾهٌ ٚا٭ذػٔ ,ؾتؿهٌ

ٝعاّ َٔ ٖ ٞا٭َ ١ا٭ؾهٌ ٚا٭ذػٔ

ٜٚػط اٱْتُا ٤هلا ٚ ,ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ْ : ٚؿ ٞازبٗايٚ ١ايػطض عٔ ايٓاؽ.

ايثاْ :١ٝتطغٝب ايٓاؽ بسخ ٍٛاٱغٚ , ّ٬يف ايتٓعٌٜشوبؤَاهخٍِِْْ

تِسبدهّبرِهبُفِ

ُ

ُػِثبااِنَُذٌصَّاٌِذِنيبز (.)1

ايثايث :١إْتؿا ٤ايكٛٝز ٚاسبٛاجع ز ٕٚاٱْتُا ٤شبري أَ.١
ايطابعٖ :١صا ايبٝإ َٔ ض
ايثاْ :١ٝايٓاؽ

 ١اهلل بايٓاؽ

ٝعاّ.

ٝعاّ َٔ ًَو اهلل عع ٚجٌ يكٛي٘ تعا (َٚا يف

ا٭ضٚ )،قس خلم اهلل عع ٚجٌ أَ َِٗٓ ١بأْٗا (خري أَٚ )١ؾ ٘ٝزيٌٝ
عً ٢إٔ املػًُني ْايٛا ٖص ٙاملٓعي ١بطاع ١اهلل ٚايتكسٜل با٭ْبٝاٚ ٤ايهتب
اييت أْعهلاٚ ,عًُٛا بأذهاّ اسبٚ ٍ٬اسبطاّ اييت جا ٤بٗا خامت ايٓبٝني.
ايثايث ٌٖ :١ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط َٔ ًَو اهلل املصنٛض يف
اٯ ١ٜأع ٙ٬أّ إٔ ايكسض املتٝكٔ َٔ اٯًَ ٖٛ ١ٜو ايثٛابت ٚازبٛاٖط
ٚا٭عٝإ.
ايكرٝس ٖ ٛا٭ ,ٍٚؾإٕ ًَو اهلل عع ٚجٌ ؾاٌَ يٮعطاٚ ،عامل
ا٭ؾعاٍٚ ,ا٭َٛض اٱعتباضٜ ٫ٚ ١ٜتعاضَ ،ع٘ قٝاّ ايعباز بأؾعاهلِ يف
عامل اٱختٝاض.

()1غٛض ٠ايٌُٓ.19
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إٕ اهلل عع ٚجٌ ايصٖ ٟاس ٣املػاًُني يٮَاط بااملعطٚف ٚايٓٗا ٞعأ
املٓهااط ٚأَااطِٖ بُٗاااٚ ,جعًااُٗا ٚاجب ااّ نؿاٝ٥ااّ أ ٚعٝٓٝااّ حبػااب ايًراااظ
ٚاسباٍ.
ايطابع :١يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ ا٭ض ،زاضاّ يػهٔ ايٓاؽ َٓص إٔ
أٖبط لزّ عً ٘ٝايػ ّ٬بطزا ٤اشب٬ؾٚ ١قؿ ١ايٓب ٠ٛيٝهٚ ٕٛشضٜت٘ َٔ ًَو
اهلل عع ٚجٌ ؾٗٝا َٔ ٖٛٚ ,اٱعحاظ يف شنط اٱغِ املٛق ٍٛيف قٛي٘
تعا (َٚا يف ا٭ض )،ؾهٌ َا نإ َٚا ٜه ٕٛيف ا٭ض َٔ ،املٛجٛز
ٚاملعسًَ ٖٛ ّٚو هلل عع ٚجٌ ٜػتحٝب ملؿ٦ٝت٘ ٚأَط.ٙ
اشباَػ :١يكس خًل اهلل ايٓاؽ يٝعُطٚا ا٭ض ،بصنط اهلل ٚايعباز,٠
ٚؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٚقٝاّ املػًُني بٗص ٙايٛظٝؿ ١املباضن.١
ايثاْ :١ٝؾٗس هلِ اهلل عع ٚجٌ أِْٗ  َٕٛٓ٪ٜب٘.
ايثايث :١ؾ ٘ٝععم هلِ يف اسبٝا ٠ايسْٝاٚ ,بؿاض ٠ايثٛا

تعا شوبِبٓهُ َؤهِِٓهُتِاٌٍي ُِو بؼهّبًُْصباٌِذًاُ َدهخٍِْ َُلبَّْاخٍز(.)1
ايػازغ َٔ :١ض

يف اٯخط , ٠قاٍ

 ١اهلل عع ٚجٌ بأٌٖ ا٭ض ،ذهٛض ايػه١ٓٝ

بٚ ,ِٗٓٝتتحً ٞيف اٯٜتني بايثٓا ٤عً ٢املػًُني َٔ اهلل عع ٚجٌ ,
ؾاٱخباض عٔ ن ٕٛاملػًُني خري أَ ١غه ١ٓٝيًُػًُنيٚ ,ترتؾس َٓاؾع
ٖص ٙايػه ١ٓٝعً ٢ايٓاؽ

ٝعاّ بأزا ٤املػًُني يًعبازا ٚ ,ضباناتِٗ يػٓ١

ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ.
الصلت بني(ّإىل اهلل حسجغ األهْز) ّبني ُرٍ اٌَت
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥

()1غٛض ٠ايط٬م .11
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ا٭ : ٚايبؿاض ٠يًُػًُني حبػٔ ايعاقب ١٭ٕ ايثٓا َٔ ٤اهلل ْٛع ٚعس
نط.ِٜ
ايثاْ :١ٝإْصاض ايهؿاض ٚايص ٜٔحياضب ٕٛخري أَ.١
ايثايث :١إٕ اهلل عع ٚجٌ ايص ٟتطجع ا٭َٛض نًٗا ي٘ غبراْ٘ ٖ ٛايصٟ
ٚقـ املػًُني بأِْٗ خري أَ.١
ايطابع :١إٕ أَٛض املػًُني ٚغريِٖ َٔ ا٭َِ تطجع نًٗا هلل عع ٚجٌ
اشباَػ :١تكسٜط ايكً ١بني ايؿطط أعٖٚ ٙ٬ص ٙاٯ ١ٜعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚنٓتِ خري أَٚ ١إ

اهلل تطجع ا٭َٛض.

ايثاْ :ٞتأَط ٕٚباملعطٚف ٚإ

اهلل تطجع نًٗا.

ايثايث :تٓٗ ٕٛعٔ املٓهط ٚإ

اهلل تطجع ا٭َٛض.

ايطابع :ت َٕٛٓ٪باهلل ٚإ

اهلل تطجع ا٭َٛض .

ٚيف نٌ َُٓٗا ٚعس نط ِٜبايثٛا

يًُػًُني باٱناؾ ١إ

إٔ

إجتُاعُٗا تثبٝت يٲميإ يف ايٓؿٛؽ ٚ ,بطظر ز ٕٚازبرٛز.
اشباَؼ :ي ٛلَٔ أٌٖ ايهتا

يهإ خرياّ هلِ ٚإ

ايػازؽ َِٗٓ :املٚ َٕٛٓ٪أنثطِٖ ايؿاغكٚ ٕٛإ
ايػازغ :١تأزٜب املػًُنيٚ ,إضؾازِٖ إ

اهلل تطجع ا٭َٛض.
اهلل تطجع ا٭َٛض.

غبٌ ايك٬ح ٚاملٛاظب١

عً ٢إعُاض ا٭ض ،بايعباز ,٠ؾاملطاز َٔ ضجٛع ا٭َٛض إ

اهلل عع ٚجٌ

أعِ َٔ خٛاتُٗٝا ٚأَٛض عامل اٯخط ,٠بٌ ٜؿٌُ تكطٜـ ايؿ,ٕٚ٪
ٚتكًب ا٭ذٛاٍ ٚاسبٛازث ٚايٛقا٥ع أغباباّ َٛٚنٛعاّ ٚذهُاّ ٚخامت,١
يصا ؾإٕ قٛي٘ تعا (نٓتِ خري أَ )١ؾاٖس عً ٢تػً ِٝاملػًُني بعٛز٠
ْٚػب ١ا٭َٛض نًٗا إ

اهلل عع ٚجٌ.

ايػابع :١إْصاض ايٓاؽ َٔ ايتؿطٜط بٓعُ(١خري أَٚ )١اٱعطا ،عٔ
زع ٠ٛاملػًُني هلِ يًك٬ح ٚاهلساٚ ١ٜاييت تتحً ٢يف أبَٗ ٢هاَٗٓٝا
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با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط  ,قاٍ تعا شلًُْ ُلباءب ُذٌْذبك ُوبِبا ُ َثهدِاَُ
ذٌْثباعًُُِوبِباُ َؼِيدَز(.)1
ايثآَٜ ٌٖ :١سخٌ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط يف عَُٛا
تعا (ٚإ

اهلل تطجع ا٭َٛض) ازبٛا

ا٭ٚ :ٍٚجٛ

قٛي٘

ْعِ بًراظ أَٛض:

ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط بأَط َٔ اهلل عع

ٚجٌ.
ايثاْ :ٞايعً ١ايػا َٔ ١ٝ٥ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط َٓٚاؾع
َكسام َٔ َكازٜل نٌ ؾطز َُٓٗا.
ايثايث :تعاٖس املػًُني يٮَط ٚايٓٗ.ٞ
ايطابع :تؿك٘ املػًُني يف ايس ٜٔمبا ٜه ٕٛعْٛاّ هلِ يف نٝؿ ١ٝا٭َط
ٚايٓٗٚ ٞؾل ا٭قٚ ٍٛايكٛاعس.
اشباَؼَ :طاتب إغتحاب ١ايٓاؽ يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط,
يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞضجٛع ا٭َٛض إ

اهلل ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚإبتسا ٤ا٭َٛض ٚاشبًل ٚايته.ٜٔٛ

ايثاْ :ٞإغتساَ ١اشب٥٬ل ٚايعٜاز ٠ؾٗٝا قاٍ تعا شوبذٌعَّّباءبُتبْبيهْباهباُتِإَ هيدٍُوبإِٔياُ

ٌََّ ظِؼَ ْبز(.)2
ايثايثَ :ا ٖ ١ٝا٭ؾٝاٚ ٤نٝؿٝتٗا إبتساٖ٩ا.

ايطابع :ايعً ١ايػا َٔ ١ٝ٥اشبًل ٚاٱ از  ,قاٍ تعا شوبظبخيسب ٌَُىُُه ُِباُ

فِ

ُذٌعَّّب بذخُِوبِباُفِ

()1غٛض ٠غبأ .49
()2غٛض ٠ايصاضٜا

.47

()3غٛض ٠ازباث.13 ١ٝ

ُذألَزهضُِلبِّيؼًاُِِْه َز(.)3
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اشباَؼ :اٯثاض املرتتب ١عًٗٝا.

ٚتًو ل ١ٜيف بسٜع قٓع اهللٚ ,ايتبا ٜٔيف َعاْ ٞا٭يؿاظ ٚا٭َٛض بإٔ
ته ٕٛز٫ي ١نٌ َٔ ايطجٛع ٚا٭َٛض أعِ ٚأٚغع ٚأنثط إذاطٚ ١مش.ّ٫ٛ
يٝتٛ

املػًَُ ٕٛػٚ٪يٝا

ايبٝإ ٚايػٝاذ ١يف تعسز املعاْٚ ٞنإٔ نٌ

يؿغ يف ايكطلٕ َٔ املؿرتى ايًؿعٜٚ ٞتهُٔ ٚجٖٛاّ َػترسث ١ذبتاد
إعُاٍ ايؿهط ؾٗٝا َٔ َٓعاض املًه ١ٝايعاَٚ ١ايكسض ٠املطًك ١هلل عع ٚجٌ,

ٚته ٕٛعربَٛٚ ٠عع ١قاٍ تعا شلًُُْذْٔظُسَوذُِباذَذُفِ

ُذٌعَّّب بذخُِوبذألَزهضِز(.)1

ايتاغع :١يف ازبُع بني اٯٜتني زع ٠ٛيًُػًُني يٲجتٗاز يف ا٭َط
باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط غٛا ٤ظٗط

إغتحابٚ ١قب َٔ ٍٛايططف

اٯخط أّ  ,٫ؾهإٔ اٯ ١ٜتك ٍٛيًُػًُني  ٫بس َٔ إَتثايهِ يٛاجب ا٭َط
ٚايٓٗ ,ٞأَا ايٓتا٥خ ٚاٯثاض املرتؾر ١عٔ ؾعًهِ يف ٖصا ايبا
ضاجع إ

اهلل عع ٚجٌ ,باٱناؾ ١إ

إذطاظ املػًُني يًثٛا

ؾٗ ٛأَط

ايس٫ي ١عًْ ٢هت ١نٖٞٚ ١َٝ٬

مبحطز قٝاَِٗ با٭َط باملعطٚفٚ ,تكسِٜٗ

يًُٓهط ,غٛا ٤إيترل ايٓاؽ بِٗ ٚإَتثًٛا يٮٚاَط اٱهل ١ٝيف َٝازٜٔ
ايٛظا٥ـ ٚايك٬حٚ ,دبٓبٛا املٓهط ٚاملعاق ,ٞأ ٚإختاضٚا ايعٓاز ٚاٱقاَ١
عً ٢ايصْٛ

ٚاملعاق.ٞ

ايعاؾطٜ :٠ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني بؿاض ٠املػًُني بايثٛا
ا٭َٛض نًٗا تطجع إي ٘ٝتعا َٗٓٚ ,ا عامل ايثٛا
أغطاض شنط أٌٖ ايهتا

ٚايعكا

ايعع ِٝ٭ٕ
َٔ ٖٛٚ

ٚشّ ايؿاغكني َِٓٗٚ ,ايصٜ ٟسٍ بايس٫ي١

اٱيتعاَ ١ٝعً ٢ايٛعٝس يًهؿاض ٚايعاملني.
اسباز ١ٜعؿطٚ :٠ضز إغِ ازب٬ي ١يف ٖص ٙاٯٚ ,١ٜشنطت٘ اٯ ١ٜأعٙ٬
َطتنيٚ ,ؾ ٘ٝزع ٠ٛيًتسبط بايط

 ١اٱهل ١ٝببعث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚلي٘ ٚغًِ ٚاملٛاعغ يف إجتبا ٤املػًُني ملٓعي(١خري أَ.)١
()1غٛضْٜٛ ٠ؼ .101
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ايثاْ ١ٝعؿط :٠جا٤
ٚجا٤
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اٯ ١ٜأع ٙ٬باٱط٬م يف ًَو اهلل عع ٚجٌ,

ٖص ٙاٯ ١ٜبايثٓا ٤عً ٢املػًُني ٚؾَ ٘ٝػا:ٌ٥

ا٭ : ٚإقطاض املػًُني باملًه ١ٝاملطًك ١هلل.
ايثاْ :١ٝتٛنٝس إظٗاض املػًُني َعاْ ٞايعبٛزٚ ١ٜاشبؿٛع هلل عع ٚجٌ.
ايثايث :١ذث ايٓاؽ عً ٢ايتسبط يف خًل ايػُٛا

ٚا٭ضٚ ،إرباشٙ

ٚغ ١ًٝيٲقطاض بايٛذساْ.١ٝ

ايطابع :١إق٬ح املػًُني يٲذتحاد بايسيٚ ٌٝايربٖإ  ,قاٍ تعا شلًُُْ

ؤَغَيهسبُذٌٍي ُِؤَذيخِرُُوبٌِيًّاُفَاعِسُِذٌعَّّب بذخُِوبذألَزهضِز(.)1
الصلت بني خبمتخً اٌَخني
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚايٛعس ايهط ِٜيًُػًُني بإٔ ايؿاغكني ٚايهؿاض ئ ٜهطِٖٚ

٭ٕ عٛاقب ا٭َٛض تطجع إ اهلل قاٍ تعا شٌَٓهُ بضُسووُُهُإِْيُؤَذ

ز(,)2

ٚا٭ش ٣أزَْ ٢طتب َٔ ١ايهطضٚ ,ؾْ ٘ٝهت ٖٞٚ ,١إٕ ظٗط ايهؿاض يف ٚاقع١
أَٛ ٚنٛع ؾإٕ ايعاقب ١ته ٕٛبعٗٛض ْٚكط املػًُنيٚ ,نإ جٛي ١يًهؿاض
غطعإ َا تتبسز لثاضَٛٚ ,ٙععٚ ١زضغاّ يًُػًُني ج ّ٬ٝبعس ج.ٌٝ
ايثاْ :١ٝإْصاض ايهؿاضٚ ,ظجطِٖ عٔ ايتعس ٟعً ٢املػًُني.
ايثايث :١زع ٠ٛايٓاؽ يًٓؿط َٔ ٠ايهؿاضٚ ,اٱبتعاز عٔ ايؿاغكني ,٭ٕ
ا٭َٛض نًٗا بٝس اهلل.
ايطابع :١يكس ظٔ عسز َٔ ض٩غاا ٤ايٗٝاٛز ٚاياصٜ ٜٔػاتُع هلاِ نؿًاط
قطٜـ بإٔ َس ٠اٱغ ّ٬ئ تط َٔ َِٗٓٚ ,ٍٛزبأ إ

عًِ اسباطٚف َٚاا

تسٍ عً ٘ٝاسبطٚف املكطع ١يف ؾٛا تس ايػٛض يف بساٜا

ْع ٍٚايكطلٕ.

()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .14
()2غٛض ٠لٍ عُطإ .111
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ؾحا٤
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ٖاتإ اٯٜتإ يت٪نسإ َعاّ بكا ٤اٱغَٚ ّ٬بازٚ ٘٥ؾهٌ اهلل

عع ٚجٌ عً ٢املػًُني يف ايٓكط ٚايػًب ١عً ٢ايهؿاض.
اشباَػَ :١ازاَت ا٭َٛض نًٗا تطجع إ
ذاج ١يًٓاؽ

اهلل عع ٚجٌ ؾإٕ اٱميإ

ٝعاّ َٛٚنٛع يسؾع ايبٚ ٤٬عٓسَا تطى املػًُ ٕٛاملػحس

أٚإ خطب ١ايٓيب يف ق ٠٬ازبُع ١يؿطا ٤بها٥ع َٔ قاؾً ١زخًت املس,١ٜٓ
ٚيٲط٬ع عًَ ٢ا ؾٗٝا َٔ ايتحاضا ٚ ,مل ٜبل يف املػحس إ ٫أثين عؿط

ضجٚ ّ٬أَطأٚ ٠اذسْ ٠عٍ قٛي٘ تعا شوبإِذَذ ُزبؤَوهذ ُذِجبازبجً ُؤَوه ٌَُ ه ًذ ُذٔفَضُّ ذ ُإٌَِيه با ُوبذَسبوُ نَُ
لَائًِّاز (ٚ ,)1قاٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ :ي ٤٫٪ٖ ٫ ٛيػُٛ
عً ِٗٝاسبحاض َٔ ٠ايػُاٚ , )2( )٤ؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢ذؿغ ايٓاؽ َٔ اٯؾا
ايػُا ١ٜٚبايك ٠٬اييت ت٪زٜٗا(خري أَ.)١
ايػازغ :١زع ٠ٛاملػًُني يًتٛنٌ عً ٢اهلل يف ذاٍ اسبط

ٚايػًِ,

ٚعسّ اشبؿ َٔ ١ٝايهؿاض ٭ٕ خٛات ِٝا٭َٛض بٝس اهلل عع ٚجٌ ٚأب٢
غبراْ٘ إ ٫خع ٟايهؿاض ٚايؿاغكني ,ؾُٔ إعحاظ اٯ ١ٜايكطلْٚ ١ٝازبُع
بني اٯٜا

تساخٌ ايبؿاضٚ ٠اٱْصاض يف املٛنٛع ايٛاذسَٔ ٖٛ ٌٖٚ ,

إجتُاع ايٓكٝهني ايصٜ ٟػتر ٌٝذسٚث٘ نُا يف ايؿًػؿ ,١ازبٛا
يًتبا ٜٔيف ازبٗ ١اييت ٜتٛجٗإ إيٗٝا ,إش تتٛج٘ ايبؿاض ٠إ
ٚاٱْصاض إ

٫

املػًُني,

ايهاؾط.ٜٔ

ايػابع َٔ :١ض

 ١اهلل عع ٚجٌ بايٓاؽ أْ٘ مل ٜهًِٗ إ

غري ٙبٌ

جعٌ أَٛضِٖ ٚذاجاتِٗ بٝس ٙغبراْ٘ٚ ,ل(١ٜخري أَ َٔ )١أؾطاز ٖصٙ
ايٓعُٚ ,١تتهُٔ ذبصٜط اشباضجني عٔ طاعت٘ ٚزعٛتِٗ يًتٛبٚ ١اٱْاب.١
ايثآَ :١بٝإ تٛج٘ املػًُني با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط إ
ايؿاغكني ٚاشباضجني عٔ طاع ١اهلل ,ضجا ٤اٱق٬ح ٚايثٛا .
()1غٛض ٠ازبُع.11 ١
()2صبُع ايبٝإ.287/10
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صلت(حلك آٌبث اهلل) ( )1بِرٍ اٌَت

الصلت بني بداٌخً اٌَخني
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ َٔ : ٚلٜا

اهلل عع ٚجٌ بًراظ ازبُع بني اٯٜتني أَٛض:

ا٭ْ :ٍٚعت املػًُني بأِْٗ خري أَ.١
ايثاْ :ٞتؿهٌ اهلل بإنطاّ املػًُنيٚ ,ايثٓا ٤عً.ِٗٝ
ايثايث :اٯ َٔ ١ٜعَُٛا

ظَدً

قٛي٘ تعا شؤَ بذهعبةَ ُذإلِٔعباَْ ُؤَْه ُ َرْسبنَُ

ز(.)2
ايطابع َٔ :لٜا

اهلل خطٚد املػًُني يًٓاؽ

ٝعاّ ٚعسّ إعبكاض

خطٚجِٗ بعَإ ز ٕٚظَإ.
اشباَؼ :ايس٫ي ١عًَٛ ٢نٛع اشبطٚدٚ ,ايصٜ ٟتحً ٢بايتؿهٚ ٌٝإٔ
املػًُني (خري أَٚ ,)١اٱؾاض ٠إ

قبػ ١اٱميإ ٚايك٬ح يف ٖصا

اشبطٚد.
ايػازؽ:ذاج ١ايٓاؽ

ٝعاّ إ

ٚجٛز أَ َٔ ١املٛذس ,ٜٔتكسمم

بٓب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ.
ايػابع :إقطؿا ٤املػًُني َٔ بني ايٓاؽ ,يٝهْٛٛا ؾٗٛزاّ عً٢
َعحعا

ا٭ْبٝاٚ ,٤ذح ١عً ٢ايٓاؽ يف ايعبازا

ٚاملعاَ٬

بإعتباضِٖ

َطل ٠٭ذهاّ ايؿطٜع ١اييت جا ٤بٗا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ

قاٍ تعا شإَُِّْذٌيرِ ٓبُ آِبَْ ذُثَُُُّوَفَسَوذُثَُُُّآِبَْ ذُثَُُُّوَفَسَوذُثَُُُّذشْابذاَوذُوُفْسًذٌَُُهُ بىُٓهُذٌٍي َُ
ٌِيبغْفِسبٌَُ َُهُوبٌَُِْيب هدِ ب َُهُظبثِيالًز(.)3
()1اٯ.108 ١ٜ
()2غٛض ٠ايكٝاَ.36 ١
()3غٛض ٠ايٓػا.137 ٤
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ايثأَ :زع ٠ٛاملػًُني يؿهط اهلل تعا

عً ٢ل(١ٜخري أَٚ )١إختٝاضِٖ

هلص ٙاملٓعي ١ايعع.١ُٝ
ايتاغع :ازبُع بني اٯٜتني تٛنٝس سبكٝك ٖٞٚ ١إٔ اٯ ١ٜضبٌ ايبرث
َسضغ ١ن ١َٝ٬يف نًُاتٗا َٓٚطٛقٗاٚ ,ض

 َٔ ١عٓس اهلل يف شاتٗا

َٛٚنٛعٗا.
ايعاؾط :نٌ ؾعٌ ذػٔ َٔ املػًُني ٖ ٛل َٔ ١ٜلٜا
٭ْ٘ مت بًطـ َٓ٘ تعا

اهلل عع ٚجٌ

عاّ ٚخام ,أَا ايعاّ ؾٗ ٛإجتبا ٤املػًُني

ملٓعي(١خري أَٚ )١أَا اشبام ؾٗ ٛتٛؾٝل املػًِ يؿعٌ ا٭َط اسبػٔ.
اسباز ٟعؿط :ضؾع ايًبؼ ٚططز ازبٗايٚ ١ايػطض بني ايٓاؽ ,ببٝإ َٔ
ِٖ ا٭َ ١ا٭ؾهٌ ٚا٭ذػٔ ٚاييت ب إٔ قتس ٣بٗا.
ايثاْ ٞعؿط :ايتدؿٝـ ٚايتٝػري يف ايتهايٝـ بايثٓا ٤عً ٢املػًُني
٭زا ِٗ٥هلاٚ ,تًو ل َٔ ١ٜعٓس اهلل بإٔ ٜأَط بايكٚ ٠٬ايكٝاّ ٚايعنا٠
ٚاسبخ ثِ ٜثين عً ٢ايص٪ٜ ٜٔزْٗٚا ٜٚتعاٖسْٗٚاٜٚ ,ؿٗس هلِ بأِْٗ(خري
أَ.)١
ايثايث عؿط :مل ٜٓركط ْعت(خري أَ )١جب ٌٝطبكٛم َٔ املػًُني,
بٌ تًتكٞ

ٝع أجٝاٍ املػًُني بصا

ايٓعت ٚاملسح ؾٝتبع لخطِٖ أٚهلِ

يف قؿا

اسبػٔ ٚا٭ؾعاٍ ايعباز ٖٛٚ ١ٜل َٔ ١ٜؾهٌ اهلل عً ٢املػًُني

ٚايٓاؽ

ٝعاّ ,ؾٝػازض املػًِ ايسْٝا َ ٖٛٚطُ ٔ٦يتعاٖس شضٜت٘ يرتنت٘ يف

اٱميإ ٚايك٬ح.
ايطابع عؿط :إتكاف املػًُني خبكٛق ٖٞٚ ١ٝعسّ ذبطٜـ أجٝاهلِ
يًتٓعٚ ٌٜعسّ تبس ًِٜٗيػٓٔ ا٭ذهاّ ٚنٝؿ ١ٝايعبازا

َٔ ٖٛٚ

خكا٥ل(خري أَٚ )١قس جا ٤يف شّ ا٭َِ ايػايؿ , ١قاٍ تعا شوبإَُِّْ
ذٌيرِ ٓبُؤُوزِثُ ذُذٌْىِرَاببُِِٓهُتبؼهدِهُِهٌَُفِ
()1غٛض ٠ايؿٛض.14 ٣

ُشبهٍُِِّْه ََُِسِ ةٍز(.)1
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اشباَؼ عؿط :ز٫يَ ١ؿٗ ّٛاٯ ١ٜعً ٢شّ ايهؿاض يتدًؿِٗ بإختٝاضِٖ
ازبرٛز عٔ َٓاظٍ(خري أَ.)١
اشباَؼ عؿط :ت ٠ٚ٬املػًُني هلص ٙاٯ َٔ ١ٜعَُٛا
تعا (تًو لٜا

قٛي٘

اهلل).

ايػازؽ عؿط :تطؾس َطتب(١خري أَ )١عٔ ت ٠ٚ٬لٜا
ازبُع بني اٯٜتني يف ٖصا املعٓ(٢تًو لٜا

ايكطلٕ ٚتكسٜط

اهلل ٚايصٜ ٜٔتًْٗٛا خري أَ١

أخطجت يًٓاؽ).
ايػابع عؿط :دبً ٞايتؿهٚ ٌٝايرتجٝس ٚ ,ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٚزع ٠ٛاملػًُني يتعاٖس َطتب( ١خري أَ.)١
ايثاْ :١ٝذث ايٓاؽ عً ٢اٱيترام بِٗ يف َكاَا

ايتؿه.ٌٝ

ايثايث :١تٛنٝس ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايسْٝا َعضع ١يٰخطٚ ,٠تطتب ازبعا٤

 ّٜٛايكٝاَ ١عً ٢عامل ا٭ؾعاٍ يف ايسْٝا  ,قاٍ تعا شذٌْيب هَبُذُجهصب

ُؤًَُُُّفْطٍُتِّباُ

وَعبثبدهز (.)1
صلت(حلك آٌبث اهلل) بِرٍ اٌَت
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚإميإ املػًُني باهلل ل َٔ ١ٜلٜا
ايثاْ :١ٝثبا

اهلل.

املػًُني عً ٢اٱميإ ل ,١ٜؾكس ٖحِ ايهؿاض عً ٢املس١ٜٓ

املٓٛض ٠بأعساز َٔ ازبٛٝف ٖ ٞأنعاف عسز قراب ١ضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ؾأْعٍ اهلل َ٥٬ه ١يٓكط ٠املػًُنيٚ ,زؾع ايهؿاض قاٍ

تعا شؤَِّٔ

َُِِّدوُُهُتِإٌَْفٍُِِٓهُذٌّْبالبئِىَحِز ( ,)2يٝهَ َٔ ٕٛكازٜل املسز يف

املكاّ إعاْ ١املػًُني يف أجٝاهلِ املتعاقب ١عً ٢ت ٠ٚ٬لٜا
()1غٛض ٠غاؾط .17
()2غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .9

ايكطلٕ ,ؾٗٓاى
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َٛنٛع ١ٝيًُسز  ّٜٛبسض ٚأذس يف قٚ ٠٬عبازا

أجٝاٍ املػًُني أَؼ

ٚايٚ ّٛٝغساّ.
ايثايث٬َ :١ظَ ١ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط يًُػًُني
ٚقريٚضتُٗا ًَه ١عٓسِٖٚ ,قؿ ١تعطؾِٗ بٗا أَِ ا٭ضٜٚ ,،ؿٗس هلِ
بٗا أٌٖ ايػُاَ َٔ ٖٛٚ ,٤كازٜل قٛي٘ تعا

خًل لزّشإِِّٔ

ُؤَػهٍََُ ُِبا َُْ ُذَؼهٍََّ ْبز ( ,)1يري ٣امل٥٬ه ١يف نٌ ّٜٛ

زا٥بني يف ايك٬ح ٚاٱق٬ح  ,قاٍ تعا شوبلًُُْذػهّبٍُ ذُ

املػًُني ٚاملػًُا

فَعبيبسب

يف ايطز عً ٢امل٥٬هّٜٛ ١

ُذٌٍي َُػبّبٍَىُُهُوبزبظَ ٌُ َُوبذٌَّْؤهَِِْ ْبز(.)2

ايطابع :١تطغٝب ايٓاؽ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهطٚ ,زع٠ٛ
ايٓاؽ يٲْكا

هلِٚ ,تػتكطأ ٖص ٙايسع ٠ٛبٛقـ املػًُني(خري أَ)١

أ ٟأٜٗا ايٓاؽ إغتُعٛا إ (خري أَ)١ؾُٝا ٖ ٛخري ضبض.
اشباَػ :١ايتهاٌَ يف ايٛظٝؿ ١ايعكا٥س ١ٜيًُػًُني بإذكام اسبل
ٚايسع ٠ٛإ

اهلل عع ٚجٌ بإٔ ٜ ٫كؿٛا عٓس ا٭َط باملعطٚف بٌ ٜتُْ٘ٛ

بايٓٗ ٞعٔ املٓهط حملاضب ١اشبًط بني ايعٌُ ايكاحل ٚإضتها
ٖٚصا ايتهاٌَ َٔ عَُٛا

ِٔؼهّبرِ

ايػ٦ٝا ,

قٛي٘ تعا شذٌْيب هَب ُؤَوّْبٍْدَ ٌَُىُُه ُاِ ْبىُُه ُوبؤَذّْبّهدَ ُػبٍَيهىُُهُ

ُوبزبضِيدٌََُىُُهُذإلِظهالبَبُاِ ًْاز(.)3
ايػازغَ َٔ :١عاْ ٞازبُع بني أ ٍٚاٯ ١ٜأعٖٚ ٙ٬ص ٙاٯٚ ١ٜج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتًو لٜا

اهلل تأَط ٕٚباملعطٚف.

ايثاْ :ٞتًو لٜا

اهلل تٓٗ ٕٛعٔ املٓهط.

ايثايث :تًو لٜا

اهلل ت َٕٛٓ٪باهلل.

()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()2غٛض ٠ايتٛب.105 ١
()3غٛض ٠املا٥س.3 ٠
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ايطابعٚ :ي ٛلَٔ أٌٖ ايهتا
اشباَؼ َِٗٓ :امل َٕٛٓ٪بيٜا
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بيٜا

اهلل يهإ خرياّ هلِ.

اهلل.

ايػابع :١يكس خًل اهلل عع ٚجٌ ايٓاؽ يٲقطاض بطبٛبٝت٘ ٚعبازت٘
ٚتؿهٌ عً ِٗٝببعث ا٭ْبٝاٚ ٤إْعاٍ ايهتب اييت دبصبِٗ إ

َٓاظٍ

ايعباز ,٠ثِ تؿهٌ عً ِٗٝبكٝاّ ايص ٜٔلَٓٛا باهلل ٚا٭ْبٝاٚ ٤ايهتب
ايػُا ١ٜٚعً ٢عب ٛايعُ ّٛامُٛع ٞبا٭َط باملعطٚف ٚايسع ٠ٛإ

اهلل ٚضغٛي٘ ٚؾعٌ ايكاسبا  ,قاٍ تعا شوبِباُ بؼهٍََُُلََْ ابُزبتِّهبُإِْيُهَ بز (.)1
ايثآَ :١إٕ قٛي٘ تعا (ٚتٓٗ ٕٛعٔ املٓهط) ل َٔ ١ٜلٜا

طاع١

اهلل عع ٚجٌ,

ٚؾاٖس عً ٢إٔ اهلل عع ٚجٌ ٜتعاٖس ايٓاؽ يف ق٬ذِٜٗٚ ,كطبِٗ إ
َٓاظٍ ايتك ٚ ٣ٛعٌ ايٓؿٛؽ تٓؿط َٔ ايباطٌ َٚكسَا

ايه٬ي.١

ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط أَط َطنب َٚ ,تعسز ا٭ططاف :ٖٞٚ
ا٭ :ٍٚايٓاٖ ٞعٔ املٓهط.
ايثاْ :ٞاملٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايثايثَٛ :نٛع املٓهط املٓٗ ٞعٓ٘.
ؾ٬بس إٔ ٜه ٕٛا٭ ٍٚعاملاّ حبسٚز املٓهط ٚخكا٥ك٘ ٚأنطاضٚ ٙي ٛيف
ازبًُ ,١يصا ؾإٕ قٛي٘ تعا (ٚتٓٗ ٕٛعٔ املٓهط) ل َٔ ١ٜلٜا

اهلل َٔ

ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايثٓا ٤عً ٢املػًُنيٚ ,تؿهٌ اهلل عع ٚجٌ مبسذِٗ سبػٔ
ؾعًِٗ.
ايثاْ :ٞبٝإ جٗاز املػًُني يف إق٬ح ايٓاؽ.
ايثايث :إضاز ٠ظجط ايٓاؽ عٔ املعاق ,ٞؾاملػًُ ٕٛبػُتِٗ ٚذػٔ
غريتِٗ ذح ١عً ٢ايٓاؽ يف ْبص املعاقٚ ٞايػ٦ٝا ٚ ,جا ٤ايٓٗ ٞعٔ
املٓهط ٚظٝؿ ١عباز ١ٜجٗازَ ١ٜتكً ١يًُػًُني ,ؾكس ًٜ ٫تؿت ؾطط َٔ
()1غٛض ٠املسثط .31
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ايٓاؽ إ

ش52ز

ايٓٗ ٞايكاَت عٔ ايػ٦ٝا

بؿعٌ ايكاسبا  ,نُا يف ايعجط

عٔ املعاق ٞايصٜ ٟترً ٢يف أزا ٤ايك ٠٬قاٍ تعا شإَُِّْذٌصَّالبجبُذَْه بىُ
ػبٓهُذٌْفَذهاباءُِوبذٌَّْْهىَسِز(.)1
ٚيااٝؼ َاأ زيٝااٌ عًاا ٢ذكااط َٓاااؾع ايكاا ٠٬يف ايٓٗاا ٞعاأ املٓهااط
خبكٛم املكًْ ٞؿػ٘ بٌ ٖ ٞعاَ ١يًٓاؽ َٔ ٖٛٚ ,خكا٥ل(خري أَ)١
بإٔ ترتؾس املٓاؾع عٔ قٝاّ أؾطازٖا بايعبااز ٠عًا ٢ايٓااؽ

ٝعااّ ,ؾٝأتٝا٘

ايٓٗ ٞايكطٜس عٔ املٓهط يف خكٛم َٛنٛع قبٝس ب إٔ ٜٗحط.ٙ
ايثآَ :١إعتباض ْٗ ٞاملػًُني عٔ املٓهط َٔ لٜا

اهلل إش أْ٘ ٜتِ مبسز

ٚيطـ َٔ اهلل ,إبتساٚ ٤إغتساََٚ ,١ازاّ ل َٔ ١ٜاهلل ؾ٬بس إٔ ترتتب
عً ٘ٝلثاض َٓٚاؾع عع َٔ ١ُٝجٗا :
ا٭ : ٚشا

املتًك ٞيًٓٗ ٞباٱْعجاض عٔ املٓهط ٚاملعك ,١ٝأ ٫ ٚأقٌ

إزضاى قبرٗا.
ايثاْ :١ٝايكا ِ٥بايٓٗ ٞعٔ املٓهط َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاسبطم عً ٢إجتٓا

َا  ٢ٜٗٓعٓ٘ٚ ,قس ٚضز يف شّ بعض

ا٭َِ ايػابك١شؤَذَإَِْسَوْبُذٌَّْاضبُتِاٌْثِسُِّوبذَْعب هْبُؤَٔفُعبىُُهز (.)2

ايثاَْٛ :ٞنٛع ١ٝطاع ١اهلل يف ٚظا٥ـ ايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايثايث :تأنٝس َكسام(شبري أَ )١باملٛاظب ١عًَ ٢ا تتكـ ب٘ َٔ ايٓٗٞ
عٔ املٓهط.
ايطابع :تطغٝب ايٓاؽ بايٓٗ ٞعٔ املٓهط ,إغتُاعاّ ٚتسبطاّ ٚقب.ّ٫ٛ
اشباَؼ :إرباش ايٓٗ ٞعٔ املٓهط َكسَ ١يٮَط باملعطٚف.
ايػازؽ :ايؿٛظ بايثٛا
()1غٛض ٠ايعٓهبٛ
()2غٛض ٠ايبكط.44 ٠

.45

ايععٚ ِٝايصٜ ٟتحً ٢يف املكاّ بأَٛض:

ش53ز

َعامل اٱميإ د84/
ا٭ :ٍٚاٱَتثاٍ ٭َط اهلل عع ٚجٌ بايٓٗ ٞعٔ ايكبا٥س.
ايثاْ :ٞايػع ٞيف إق٬ح امتُعا .
ايثايث :تثبٝت َعامل اٱميإ يف ا٭ض.،

ايطابع :ايػع ٞيف إظاذ ١ايباطٌٚ ,ططز ايطشا َٔ ٌ٥امتُعا .
اشباَؼ :إبكا ٤ايٓٗ ٞعٔ املٓهط تطن ١يٮجٝاٍ اي٬ذك.١
ايثايث :١إقتباؽ أططاف أخطَٓ ٣اؾع َٔ ايٓٗ ٞعٔ املٓهط ٖٛٚ ,عً٢
ٚجَٗٓ ٙٛا:
ا٭ :ٍٚايصٜ ٟبًػ٘ َٛنٛع ايٓٗ.ٞ
ايثاْ :ٞايصٜ ٟط ٣إتعاظ ايصٜ ٟتِ ْٗ ٘ٝعٔ املٓهط ؾٝه ٕٛذح ١عً.٘ٝ
ايثايث :ايصٜ ٟكتس ٟبايٓاٖ ٞعٔ املٓهط يف ْٗ.٘ٝ
ايطابع :امل٪اظض يًٓاٖ ٞيف ْٗ ٘ٝغٛا ٤ته ٕٛامل٪اظض ٠باملاٍ أ ٚازبا ٙأٚ
ايًػإ أ ٚايٝس.
اشباَؼ :ايصٜ ٟك ّٛبٓكٌ ايٓٗ ٞيٰخطٜٚ ,ٜٔؿٝع ايكاسبا ٜٚ ,بني
قبس املعاق.ٞ
ٖٚااص ٙازبٗااا

ٚا٭َااٛض نًااٗا َاأ لٜااا

اهلل عااع ٚجااٌ يف تٗااصٜب

ايٓؿٛؽٚ ,تكطٜب ايٓاؽ ملٓاظٍ ايطاعٚ ,١تطى املعاق.ٞ
ايتاغع :١إٕ إغتساَ ١اٱميإ باهلل يف ا٭ض ،ل َٔ ١ٜلٜا

اهلل عع

ٚجٌٜٚ ,تحً ٢ؾٗٝا إعبػاض َؿاٖ ِٝايهؿط َٔ ا٭ض.،
ايعاؾط :٠إعاْ ١املػًُني عً ٢ايثبا

عً ٢اٱميإ َٔ عَُٛا

قٛي٘

تعا شوبِباُ بؼهٍََُُلََْ ابُزبتِّهبُإِْيُهَ بز ( ,)1ملا ؾٗٝا َٔ ْؿط َباز ٨ايعسٍ ٚاٱذػإ
يف ا٭ضٚ ,،ايكها ٤عً ٢ايؿكط ٚأغبا

ايعًِ.

اسباز ١ٜعؿط :٠إٕ قٛي٘ تعا شوبٌَ هُآِبٓبُؤَههًُُذٌْىِرَابٌَُِىَاْبُخبيهسًذٌَُ َُهزَٔ

لٜا

اهلل َٔ ٚج:ٙٛ

()1غٛض ٠املسثط .31

ش54ز

َعامل اٱميإ د84/
ا٭ :ٍٚبٝإ َٓاؾع اٱميإ يف ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ايثاْ :ٞتطغٝب أٌٖ ايهتا

باٱميإ.

ايثايث :زع ٠ٛايهؿاض يٲغ َٔ ّ٬با

ا٭ٚيَ ,١ٜٛع بٝإ قبس ايهؿط

شاتاّ ٚأثطاّ.
ايطابع :تٛنٝس عسّ اٱنطا ٙيف اٱغٚ ,ّ٬إٔ أٌٖ ايهتا

هلِ َطتب١

خاق ,١تتحً ٢بكب ٍٛازبعَ َِٗٓ ١ٜع تطغٝبِٗ باٱغ ,ّ٬قاٍ تعا شَُْ
إِوْسبذهبُفِ

ُذٌدِّ ِٓز(.)1

اشباَؼ :تطؾس ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط َٔ اٱميإ باهلل,

ؾكٛي٘ تعا شوبٌَ هُآِبٓبُؤَههًُُذٌْىِرَابِز ٜتهُٔ اسبث عً ٢اٱْتكاٍ إ

َٓاظٍ

اٯَط ٜٔباملعطٚف ٚايٓاٖني عٔ املٓهط.
ايػازؽ :تٛنٝس ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ اهلل عع ٚجٌ غين عٔ ايعاملني ,غري
ضبتاد هلِ ٚٱمياِْٖٗ ,صا اٱميإ خري ضبض هلِ.
ايػابع :بكا ٤املػًُني يف َطاتب ايععٚ ,تعاٖسِٖ ملٓعي(١خري أَ )١ؾُٔ
لٜا

اهلل بكا ٤املػًُني بصا

املٓعي ١ايطؾٝع ١غٛا ٤لَٔ أٌٖ ايهتا

أ,٫ ٚ

ٚؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٚبؿاااض ٠غاا ١َ٬اٱغااٚ ّ٬املػااًُني يف ظَاأ ايعٛملااٚ ١تااساخٌ
اسبهاضا .
ايثاْ :١ٝتكاض

املػاؾا

باني ا٭َكااضَٓ ,اغاب ١يًؿاهط هلل عاع ٚجاٌ

ببكا ٤املػًُني يف َطتب(١خري أَٚ )١إٕ ناْات ايػاٝازٚ ٠ايكا ٠ٛيػريٖاِ يف
نثري َٔ ا٭َكاض.
ايثاْ ١ٝعؿط َٔ :٠لٜا

اهلل إختتاّ اٯ ١ٜبايتؿك ٌٝيف أٌٖ ايهتا ,

ٚجعٌ املساض عً ٢اٱميإ ٚاهلساٚ ,١ٜؾ ٘ٝتطغٝب باٱميإ ٚبٝإ أْ٘ ا٭ِٖ
()1غٛض ٠ايبكط.256 ٠

ش55ز

َعامل اٱميإ د84/

يف اسبٝا ٠ايسْٝا ٚاٯخط ,٠قاٍ تعا ش ب هَب َُْ ُ بْهفَغَ ُِبايٌ ُوبَْ ُتبَْ ْب ُ*إِْي ُِبٓهُ
ؤَذَىُذٌٍي بُتِمٍَْةٍُظبٍِيٍُز (.)1
ايثايث ١عؿط :٠بٝإ ض

 ١اهلل بايٓاؽ

ٝعاّ بٓع ٍٚايكطلٕٚ ,بٝإ لٜات٘

ملعاْ ٞايؿػل ٚايترصٜط َٓ٘ ٚيع ّٚاٱعطا ،عٔ أضباب٘  ,قاٍ

تعا شوبخَرُوذُدِرْزبوُُهُإَُِّْذٌٍي بُؤَػبدٌٍَُِّْىَافِسِ ٓبُػبرَذتًاَُِ ِيًْاز(.)2
صلت(ًخلُْب ػلٍك) بِرٍ اٌَت
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥

اٯ ١ٜأع ٙ٬خطاباّ يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘

ا٭ : ٚجا٤

ٚغًِ ,أَا اٯ ١ٜضبٌ ايبرث ؾٗ ٞخطا
ايثاْ َٔ :١ٝضؾرا

يًُػًُني(نٓتِ خري أَ.)١

ت ٠ٚ٬اهلل لٜات٘ عً ٢ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚلي٘ ٚغًِ قريٚض ٠املػًُني ٚإ

 ّٜٛايكٝاَ(١خري أَٚ ,)١ؾ ٘ٝؾاٖس عً٢

تعسز َٓاؾع ايتٚ ,٠ٚ٬أْٗا أعِ َٔ إٔ تٓركط بعَاْٗا َٚهاْٗا ,ؾٝتًٛ
املػًِ ايكطلٕٚ ,تتٛا

ٚتتػع إؾانا

ايثايث :١ي ٫ٛت ٠ٚ٬لٜا

بطن ١ايتَ ٠ٚ٬هاْاّ ٚظَاْاّ.

ايكطلْٕٚ ,عٚهلا َٔ عٓس اهلل ملا ناْت ٖٓاى

أَ ٖٞ ١خري ا٭َِ ,ؾإٕ قًت بٌ ذبٌ اييت ٖ ٞأزَْٗٓ ٢ا َطتب ١بسضج١
(خري أَٚ ,)١ازبٛا
أع ٙ٬ايٓاؽ إ

يٝؼ َٔ تطتٝب ْٚػذ يف املكاّ ,ؾكس قػُت اٯ١ٜ

قػُني:

ا٭ :ٍٚخري أَ ِٖٚ ١املػًُ ٕٛعً ٢عب ٛاسبكط ٚايتعٝني.
ايثاْ :ٞعُ ّٛايٓاؽ ايص ٜٔأخطد اهلل هلِ (خري أَ.)١

()1غٛض ٠ايؿعطا.89-88٤
()2غٛض ٠ايٓػا.102 ٤

ش56ز

َعامل اٱميإ د84/
ايطابع َٔ :١خكا٥ل خري أَ ١تتعاٖس لٜا

ايكطلٕ ٚدباٖس َٔ أجٌ

ذؿعٗا ٚاملٓع َٔ ذبطٜؿٗا ٚتػٝريٖاٚ ,تتعاقب ايػٓٚ ٕٛا٭جٝاٍ يت٪نس
ٖص ٙاسبكٝكٚ ١بكا ٤ايكطلٕ غهاّ ططٜاّ.
ايكطلٕ نتٓعًٜٗا َٔ غري ذبطٜـ أ ٚتػٝري.

اشباَػ :١خري أَ ١تتً ٛلٜا

ايػازغ :١تتكٝس(خري أَ)١بت ٠ٚ٬لٜا

اهلل يف ايك ٠٬اي ٫ٚ ,١َٝٛٝمتط

زقٝك َٔ ١ايً ٌٝأ ٚايٓٗاض إٜٚ ٫ػُع َ٥٬ه ١اهلل عع ٚجٌ ت ٠ٚ٬املػًُني
ٯٜا

ايكطلٕ غٛا ٤يف َؿاضم ا٭ض ،أَ ٚػاضبٗا  َٔ ٖٛٚعَُٛا

تعا شإِِّٔ

قٛي٘

ُؤَػهٍََُُِباَُْ ُذَؼهٍََّ ْبز ( ,)1يف ضز اهلل عع ٚجٌ عً ٢امل٥٬ه١

 ّٜٛإذتحٛا عً ٢جعٌ اٱْػإ خًٝؿ ١يف ا٭ض.،
ايػابع :١يكس بازض املػًُ ٕٛإ
ا٭ :ٍٚايتكسٜل بٓع ٍٚلٜا

أَٛض:
اهلل عً ٢ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘

ٚغًِ.
ايثاْ :ٞاٱْكا

يت ٠ٚ٬اٯٜا

بؿهٌ ٚيطـ َٔ اهللٜٚ ,تحً ٢بكٛي٘

تعا شوبإِذَذُلُسِابُذٌْمُسهآَُْفَاظهرَِّؼَ ذٌَُ َُوبؤَٔصِرُ ذٌَُؼبٍيىُُهُذُسهدبَّ ْبز(.)2
ايثايث :ايتسبط يف ز٫٫
ايطابع :ايتٛج٘ إ

َٚعاْ ٞلٜا

ايكطلٕ.

اهلل بايؿهط ٚايثٓا ٤عًْ ٢عُ ١ت ٠ٚ٬لٜا

ايكطلٕ,

ٚحيتٌُ ايؿهط غعٚ ١نٝكاّ يف املكاّ ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚاٱذباز يف ايؿهط َع ايتعسز يف ايت.٠ٚ٬
ايثاْ :ٞايتعسز يف ايؿهط َع اٱذباز يف ايت.٠ٚ٬
ايثايثَ :كابً ١ايتعسز بايت ٠ٚ٬بايتعسز بايؿهط هلل عع ٚجٌ.
ٚايكرٝس ٖ ٛايثاْٚ ٞايثايث إ ٫إٔ ايٛج٘ ا٭ٜ ٫ ٍٚتعاضَ ،عُٗا,
بٌ ٖ ٛيف طٛهلُا.
()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()2غٛض ٠ا٭عطاف .204

ش57ز

َعامل اٱميإ د84/
ايثآَ :١يكس لَٓت(خري أَ )١بًراظ اٯ ١ٜبأَٛض:
ا٭ :ٍٚايكطلٕ لٜا

اهلل.

ايثاْ :ٞاهلل عع ٚجٌ ٖ ٛايصٜ ٟتً ٛاٯٜا

قاٍ تعا شذٌَِهب َُٔرٍُْ هَ ُػبٍيههبُ

ِِٓهُذآل باخُِوبذٌرِّوْسُِذٌْذبىِيُِز(.)1
ايثايث :ته ٕٛت ٠ٚ٬اٯٜا

عً ٢ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘

ٚغًِ.
ٝعاّٚ ,مل تكً٘ ٜس

ايطابعْ :ع ٍٚايكطلٕ باسبل ٖٛٚ ,ذاج ١يًٓاؽ
ايترطٜـ ٚايتبس.ٌٜ
ايتاغع :١إخطاد املػًُني يًٓاؽ َٔ ت ٠ٚ٬لٜا

اهلل عً ٢ايٓيب ضبُس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ.
ايعاؾط :٠أخطد اهلل املػًُني يًٓاؽ يٝكَٛٛا بت ٠ٚ٬لٜات٘ عً.ِٗٝ
اسباز ١ٜعؿط :٠إقاَ ١اسبح ١عً ٢ايٓاؽ ٚزعٛتِٗ يٲغ ّ٬بت٠ٚ٬
املػًُني اٯٜا

عًٚ ِٗٝايؿٗاز ٠بإٔ ايكطلٕ َٔ عٓس اهلل.

ايثاْ ١ٝعؿط :٠جا٤

اٯ ١ٜباٱخباض عٔ ت ٠ٚ٬لٜا

اهلل عً ٢ايٓيب

ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ٚقٛي٘ تعا (أخطجت يًٓاؽ) ٜعطٗٝا
َعٓ ٢أعًِٜٚ ,رل املػًُني بايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ يف

ايتٚ ٠ٚ٬ايعٌُ بأذهاّ اٯٜا  ,ؾ ٬غطاب ١إٔ ٜطز قٛي٘ تعا شلُ ٌُ ذُآِبَّْاُتِاٌٍي ُِ

وبِبا ُؤُٔصِيَ ُإٌَِيهْباز( َٔ ٖٛٚ ,)2أغطاض ٚضٚز قٛي٘ تعا (ْتًٖٛا) بكٝػ١
ٚططا ٠ٚلٜا

ايكطلٕ ٚنإٔ ْعٚهلا َتحسز يف نٌ ظَإ خكٛقاّ ٚإٔ

()1غٛض ٠لٍ عُطإ .58
()2غٛض ٠ايبكط.136 ٠
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َٛنٛعاتٗا ٚأذهاَٗا َٓاغب ١يهٌ جٚ ٌٝقطٕ َٔ ٖٛٚ ,عَُٛا

قٛي٘

تعا (نٓتِ خري أَ )١بًراظ إٔ َٔ َعاْ ٞا٭َ( :١ايكطٕ َٔ ايٓاؽ) (.)1
ايثايث ١عؿط :٠ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ٚاجبإ يٓع ٍٚلٜا

اهلل بُٗا ,قاٍ تعا شوبٌْرَىُٓه ُِِْهىُُه ُؤَُِّحٌ ُ بدهػَ ْب ُإٌَِى ُذٌْخَيهسِ ُو بإَِْسَوْبُ
تِاٌّْبؼهسَوفُِو بْه ب هْبُػبٓهُذٌَّْْهىَسِز (.)2
ايطابع ١عؿط :٠ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط َٔ اٯٜا

اييت

ٜتًٖٛا اهلل عً ٢ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ.
اشباَػ ١عؿط :٠زع ٠ٛاملػًُني إ
ا٭ : ٍٚازبٗاز يف أبٛا
ايثاْ : ٞت ٠ٚ٬لٜا

أَٛض :

ا٭َط املعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط .

ايكطلٕ .

ايثايث  :ايػع ٞيف َطنا ٠اهلل ٚعسّ اشبؿ َٔ ١ٝايك ّٛايهاؾط.ٜٔ
ايػازغ ١عؿط :٠تثبٝت ت ٠ٚ٬اٯٜا ٚ ,تٛنٝس قسم ْع ٍٚايكطلٕ عً٢
ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايػابع ١عؿط :٠ؾٗاز ٠املػًُني عً ٢أَاْ ١جرب ٌٝ٥يًكطع ٚايتػًِٝ
بإٔ لٜا

اهلل ْعيت بٛاغط ١جربٚ ,ٌٝ٥أْ٘ أز ٣ضغايت٘ بإٜكاهلا إ

ايٓيب

ضبُس عً ٢عب ٛايسق ١ايعكً ١ٝيؿعاّ ٚت.٠ٚ٬
اهلل اييت ٜتًٖٛا عً ٢ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ

 َٔٚلٜا

َاااا ٚضز يف َاااسح جربٝ٥اااٌ ,قااااٍ تعاااا ش ذِ
ِبىِنيٍز(.)3

()1يػإ ايعط

.26 /12

()2غٛض ٠لٍ عُطإ .104
()3غٛض ٠ايتهٜٛط .20

ُلُااا َّجٍُػِْهااادبُذِ

ُذٌْؼباااسهغُِ
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ٚيف ذسٜث إٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ خبكٛم اٯٜا١
أع ٙ٬قاٍ زبربَ :ٌٝ٥ا أ ذػٔ َا أثٓ ٢عًٝو ضبو ؾُاا ناْات قٛتاو َٚاا
ناْت أَاْتو ؾكاٍ أَا قٛت ٞؾإْ ٞبعثت إ

َسا ٜٔيٛط  ٖٞٚأضبع َسأٜ

يف نٌ َس ١ٜٓأضبعُا ١٥أيـ َكاتٌ غ ٣ٛايصضاض ٟؾرًُتِٗ َأ ا٭ض،
ايػؿً ٢ذت ٢مسع أٌٖ ايػُٛا

ايسجاد ْٚباح ايه٬

ؾكًبتٗٔ ٚأَا أَاْيت ؾإْ ٞمل أَ٩ط بؿ ٤ٞؾعسٚت٘ إ
ايثآَ ١عؿاطٜ :٠رتؾاس عأ تا ٠ٚ٬لٜاا

ثِ ٖٜٛت بٗٔ
()1

غري. )ٙ

اهلل أزا ٤ايٛظاا٥ـ ازبٗازٜا١

ٚايتهايٝـ ايعبازٚ ١ٜا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهاط ٚأذهااّ اسباٍ٬
ٚاسبطاّ يف ايؿطٜع ١اٱغَ ١َٝ٬ع اٱقطاض بأْٗا ْاظيا ١بااسبل ٚاياٝكني َأ
عٓس اهلل.
ْٚاٍ املػًُ ٕٛؾطف ايتكٝس بٗا ٚعسّ ايتؿطٜط جبعَٗٓ ٤أَ ٖٛٚ ,
عَُٛا

قٛي٘ تعا شوُْهرُُهُخبيهسبُؤَُِّحٍُؤُخهسِلبدهٌٍَُِّْاضِز(.)2

ايتاغع ١عؿط :٠تٛج ٘ٝايً ّٛ٭ٌٖ ايهتا
ا٭ٚي ١ٜٛايكطع ١ٝعً ٢اٱعطا ،عٔ لٜا
ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ض
ٜٚسٍ ازبُع بني قٛي٘ تعا (تًو لٜا

ٚنصا يًهؿاض َٔ با

اهلل اييت تؿهٌ بتٚ٬تٗا عً٢
 ١بِٗ

ٝعاّ.

اهلل ْتًٖٛا عًٝو) ٚبني قٛي٘

تعا (نٓتِ خري أَ ١أخطجت يًٓاؽ) عًْ ٢ع ٍٚايطظم ايهطٚ ِٜايربنا
عً ٢خري أَٚ ١بٛاغطتِٗ يًٓاؽ
وب َْبصِّيٌَُُىُُهُِِٓهُذٌعَّّباءُِزِشْلاز (.)3

()1صبُع ايبٝإ .446 /10
()2غٛض ٠لٍ عُطإ .110
()3غٛض ٠غاؾط .13

ٝعاّ ,قاٍ تعا شهَ بُذٌيرِ

ُ َسِ ىُُهُآ باذِ ُِ
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ايعؿط :ٕٚإقاَ ١اسبح ١عً ٢أٌٖ ايهتا

يت ٠ٚ٬اٯٜا

باسبل عً٢

ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًَِ َٔٚ ,كازٜل اسبل يف املكاّ إٔ
اٯٜا

َٚهاَٗٓٝا ٚتٚ٬تٗا تكسٜل ملا أْعٍ اهلل عًَٛ ٢غٚ ٢عٝػ,٢

َٚكسام

تعا شوبذٌيرِ

يًبؿاضا

اييت

جا٤

يف

ايتٛضا٠

ٚاٱظب,ٌٝ

ُؤَوهدبيهْباُإٌَِيههبُِِٓهُذٌْىِرَابُِهَ بُذٌْذبكَُِصبدِّلاٌُِّباُتبيهٓبُ بدب ه ِز(.)1

اسبازٚ ١ٜايعؿط :ٕٚيكس تًّك ٢ؾطٜل َٔ ايٓاؽ لٜاا

قاٍ

ايكاطلٕ بازباساٍ

ٚاٱعطاٚ ،ايتهصٜب ٚقايٛا يف ٚقـ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝليا٘
ٚغااًِ ؾُٝااا ٜتعًاال بيٜااا

ايكااطلٕ ٚضباٚياا ١قااطف ايٓاااؽ عٓاا٘شَِؼبٍيااُاُ

ِبجهَْ ْاز (.)2
ٚيهاأ املػااًُني أظٗااطٚا أمسااَ ٢عاااْ ٞاٱميااإ ٚجاٖااسٚا بأْؿػااِٗ
ٚأَٛاهلِ يتثبٝت أذهااّ اهلل ٚايايت ْعيات بااسبل ؾإغاتركٛا بؿهاٌ اهلل

قؿ١ش وُْهرُُهُخبيهسبُؤَُِّحٍُؤُخهسِلبدهٌٍَُِّْاضِز(.)3

ايثاْٚ ١ٝايعؿط :ٕٚتتكـ خري أَ ١بأْٗا تٓؿطز باٱميإ بايتٓعَ ٌٜطًكاّ
ايص ٖٛ ٟذل ٚقسم.
ايثايثٚ ١ايعؿط :ٕٚيف إميإ املػًُني بايكطلٕ زع ٠ٛيًٓاؽ يًتكسٜل

بتٓع , ًٜ٘قاٍ تعا شوبوَريبب ُتِ ِ ُلَ هَِهب ُوبهَ ب ُذٌْذبكز (ٚ ,)4يف ضباضب ١املهصبني
بايكطلٕ أَٛض:
ا٭ :ٍٚإْ٘ َٔ عَُٛا

قٛي٘ تعا (نٓتِ خري أَ.)١

ايثاْ :ٞإْ٘ َٔ خطٚد املػًُني
()1غٛض ٠ؾاطط .31
()2غٛض ٠ايسخإ .14
()3غٛض ٠لٍ عُطإ .110
()4غٛض ٠ا٭ْعاّ .66

ٝعاّ يًٓاؽ.
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ايثايث :ؾ ٘ٝأَط باملعطٚف  ْٞٗٚعٔ املٓهط.
ايطابع :تطغٝب أٌٖ ايهتا

بسخ ٍٛاٱغ ّ٬٭ٕ ايكطلٕ تكسٜل

يًتٛاضٚ ٠اٱظبَٚ ٌٝتُِ هلُا.
اشباَؼ :ايتبا ٜٔيف ٚظا٥ـ خطٚد املػًُني بًراظ َطاتب ايٓاؽ
ٚزضجا

ربًؿِٗ عٔ اٱميإ ٚايك٬ح ,ؾُِٓٗ َٔ حيتاد اٱذتحاد

ٜٛ َِٗٓٚاج٘ بازبٗاز.
ايطابعٚ ١ايعؿط :ٕٚبإعتباض ذصف ٖص ٙاٯٚ ,١ٜميهٔ قطا٤تٗا(نٓتِ خري
أَ ١أخطجت يًٓاؽ باسبل) َٚا ٖ ٛذػٔ ْٚاؾعٚ ,جا ٤إجتبا ٤املػًُني
ملطتب( ١خري أَ )١ملا تتكـ ب٘ َٔ خكاٍ اسبػٔ.
اشباَػٚ ١ايعؿط :ٕٚإٕ قٛي٘ تعا (باسبل) َسز يًُػًُني يف ايسع٠ٛ
إ

اهلل ٚايثبا

عً ٢اٱميإ.

يكس ظذؿت قطٜـ يًكها ٤عً ٢اٱغ ّ٬جبٛٝف مل تؿٗس هلا ازبعٜط٠
يف تأضخيٗا َث ّ٬ٝإَ ٫ا نإ َٔ إبطٖٚ ١ظذؿ٘ هلسّ ايهعب ,١ؾإذتاد
املػًُ ٕٛايثبا

عً ٢اٱميإ ٚإظٗاض أمسَ ٢عاْ ٞايكرب ٚايطنا بأَط

اهلل ؾحا ِٖ٤املسز ايػُا ٟٚبٓع ٍٚامل٥٬هٚ ١اٯٜا .
ٚ َٔٚظا٥ـ لٜا

ايكطلٕ يف املكاّ أْٗا َكسَ ١يترك ٌٝؾطط ْعٍٚ

امل٥٬ه ١قاٍ تعا شتبٍَى ُإِْهُذَصهثِسَوذُوبذَريمُ ذُو بإْذُ وُُهُِِٓهُفَ هزِهُِهُهبرَذُ َّهدِاهوُُهُ
زبتىُُه ُتِخَّهعبحِ ُآَْفٍ ُِِٓه ُذٌّْبالبئِىَحِز( ,)1يٝه ٕٛقٛي٘ تعا (باسبل) عْٛاّ
يًُػًُني يتًَُٓ ١ٝه ١ايكرب ٚايتك.٣ٛ
ايػازغٚ ١ايعؿط :ٕٚتكسٜط ازبُع بني قٛي٘ تعا (باسبل) ٚخامت ١اٯ١ٜ
َِٓٗ امل َٕٛٓ٪باسبل ٚأنثطِٖ ايؿاغك ٕٛايص َٕٛٓ٪ٜ ٫ ٜٔباسبل.

()1غٛض ٠لٍ عُطإ .125
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ٚاٱميإ بٓب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ٚظٝؿ ١ايٓاؽ

قاٍ تعا ش باؤَ باُذٌَّْاضَُلَدهُلباءبوُُهُذٌسَّظَ يُُتِاٌْذبكُِِِّٓهُزبتِّىُُهُفَأَِِْ ذُخبيهسًذٌَُىُُهز (.)1
ً
صلت(ّهب اهلل ٌسٌد ظلوب للؼبملني) بِرٍ اٌَت

ٝعاّ,

ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚإختٝاض(خري أَ ٖٛٚ )١املػًُ َٔ ٕٛبني ايٓاؽ عسٍ ٚإذػإ
ٚبطظر ز ٕٚايعًِ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚزع ٠ٛاملػًُني يٲميإ ٚؾعٌ ايكاسبا .
ايثاْ:ٞ

اٖس املػًُ َٔ ٕٛأجٌ إق٬ح ايٓاؽٚ ,تثبٝت أذهاّ

ايؿطٜع.١
ايثايثٜ :ك ِٝاملػًُ ٕٛأذهاّ ايؿطٜعَٗٓٚ ١ا ايككام ,قاٍ

تعا شوبٌَىُُهُفِ

ُذٌْمِصباصُِدبيباجاُ باؤُوهٌِ

ُذألٌَْثبابِز(.)2

ايثاَْ َٔ :١ٝكازٜل خطٚد املػًُني يًٓاؽ ظجطِٖ عٔ ايعًِٚ ,قٛي٘
تعا (َٚا اهلل ٜطٜس ظًُاّ يًعاملني)عاّٚ ,ؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتٓعَ ٜ٘كاّ ايطبٛب َٔ ١ٝظًِ ايٓاؽ.
ايثآَْ :ٞع ايٓاؽ َٔ ظًِ بعهِٗ بعهاّ.
ايثايث :إذرتاظ اٱْػإ َٔ ظًِ ْؿػ٘ٚ ,قس ٚضز يف شّ ايهؿاض ,قٛي٘

تعا شوبِباُظٍََّهْباهَُهُوبٌَىِٓهُوَأُ ذُؤَٔفُعب َُهُ بظٍَِّْ ْبز (.)3

ايثايث َٔ :١أِٖ َكازٜل زؾع ايعًِ عٔ ايعاملني بعث ١ايٓيب ضبُس قً٢

اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِشوبِباُؤَزهظبٍْْبانَُإِْيُزبدهّبحٌٍُِْؼباٌَِّنيبز (ٚ َٔ )4ج:ٙٛ
()1غٛض ٠ايٓػا.170 ٤
()2غٛض ٠ايبكط.179 ٠
()3غٛض ٠ايٓرٌ .118
()4غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤

َعامل اٱميإ د84/
ا٭ :ٍٚايتٓايف ٚايتهاز بني ايط
ايثاْْ :ٞع ٍٚلٜا

ش63ز
ٚ ١ايعًِ.

ايكطلٕ ل َٔ ١ٜاهلل ٚٚ ,اق َٔ ١ٝايعًِ.

ايثايث :خطٚد املػًُني يًٓاؽ ٜعًُ ٕٛبايعسٍٜٚ ,سؾع ٕٛايعًِ عٔ
ايٓاؽ بايسع ٠ٛإ

اهلل.

ايطابع :١ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ذط

عً ٢ايعًِٚ ,زع٠ٛ

َتحسز ٠يتٗصٜب ايٓؿٛؽٚ ,ايٓؿط َٔ ٠ايباطٌ.
اشباَػ َٔ :١خكا٥ل(خري أَ )١ت ٠ٚ٬لٜا

ايكطلٕٚ ,نٌ لَ٘ٓ ١ٜ

بطظر ز ٕٚايعًِ ايعاٖط ٚاشبؿَ َٔ ٖٛٚ ,ٞكازٜل اسبل يف قٛي٘
تعا (ْتًٖٛا عًٝو باسبل) ٚقس إْؿطز املػًُ ٕٛبت ٠ٚ٬لٜا
ايػازغ :١ت ٠ٚ٬لٜا

ايكطلٕ.

ايكطلٕ جٗاز يتٓع ٜ٘ا٭ض َٔ ،ايعًِ ٖٛٚ

َكسََٚ ١كسام يكٛي٘ تعا شوبِباُ بؼهٍََُُلََْ ابُزبتِّهبُإِْيُهَ بز (.)1

ايػابع :١ميهٔ ايك ٍٛبإٔ بني ايعاملني ٚايٓاؽ عَُٛاّ ٚخكٛقاّ
َطًكاّٚ ,إٔ ايعاملني أعِ إَ ٫ع ايكط ١ٜٓاييت تسٍ عً ٢ايتػا ٟٚبُٗٓٝا,
ٚجا٤

اٯ ١ٜبايعُ ّٛيف تٓعَ ٜ٘كاّ ايطبٛب َٔ ١ٝايعًِٚ ,ؾ ٘ٝإٔ لٜا

ايكطلٕ اييت أْعهلا اهلل عع ٚجٌ عً ٢ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘
ٚغًِ ض

 ١يًٓاؽ ٚاشب٥٬ل

ٝعاّٚ ,غبب ٱغتساَ ١ايهآ٥ا

ٚعسّ

اٱؾػاز يف ا٭ض.،
ٚعٔ ايٓيب ضبُس قً ٢عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ :ي ٫ٛإٔ ايه٬
ا٭َِ ٭َط

أََٔ ١

بكتًٗا) ( ,)2مما ٜس عً ٢تٓع ِٝاٱغ ّ٬يًرٝاٚ ٠املٛجٛزا

ٚؾل أذهاّ ايتٓع.ٌٜ
ايثآَٚ :١جٛز(خري أَ ِٖٚ )١املػًُ ٕٛبني ايٓاؽ ؾاٖس عً ٢إٔ اهلل
عع ٚجٌ ٜ ٫طٜس ظًُاّ يًٓاؽ ,٭ْٗا أَ ١متتٓع عٔ ظًِ ْؿػٗا ٚظًِ
()1غٛض ٠املسثط .31
(َ)2ؿاتٝس ايػٝب.277/6
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غريٖاٚ ,متٓع َٔ ايعًِ بني ايٓاؽٚ ,ؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢بطن ١ايكطلٕ
َٛٚنٛعٝت٘ يف عامل ا٭خ٬م ٚايػٓٔ ٚا٭ؾعاٍ.
ايتاغع :١ملا تؿهٌ اهلل عع ٚجٌ  ٢ْٗٚعٔ ايعًِ يف ا٭ض ،تؿهٌ
بإغتساَٚ ١جٛز(خري أَ )١تأَط باملعطٚف ٚتٓٗ ٢عٔ املٓهطٚ ,ايعًِ َٔ
َكازٜل املٓهط ,ؾأضاز اهلل يًُػًُني ايثٛا

ٚا٭جط بايعجط عٓ٘ ,يٝهْٛٛا

عْٛاّ يًٓاؽ يف ايٓحا َٔ ٠ظًُِٗ ٭ْؿػِٗ قاٍ غبراْ٘شوبِبا ُظٍََّهْباهَُهُ

وبٌَىِٓهُوَأُ ذُؤَٔفُعب َُهُ بظٍَِّْ ْبز (.)1
الصلت بني خبمتخً اٌَخني
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚذث أٌٖ ايهتا
ض

عً ٢اٱميإ َٔ ذب اهلل يًعباز ٚعَُٛا

ت٘ يف ايسْٝآَٚ ,عِٗ َٔ ايعًِ قاٍ تعا شفَمًُْ ُظبالبَا ُػبٍَيهىُُه ُوَرَةب ُزبتىُُهُ

ػبٍَىَُٔفْعِ ُِذٌسَّدهّبحَز(.)2
ايثاْ :١ٝاٱَتٓاع عٔ اٱميإ َٔ ظًِ ايٓؿؼ ٚايػريٜ ٫ٚ ,طٜس اهلل عع
ٚجٌ يًٓاؽ ايعًِ َطًكاّ.
ايثايث :١جا٤

لٜا

ايكطلٕ يتصنري ايعاملني بعًُِٗٚ ,ذثِٗ بًػ١

اٱْصاض عً ٢تطن٘ ٚاٱبتعاز عٓ٘ ٚيف ٚقـ ايكطلٕ ٚضز قٛي٘ تعا شوبهبرَذُ
وِرَاباَُِصبدِّقٌٌُِعبأاُػبسبتِيًّاٌُِيَْهرِزبُذٌيرِ ٓبُظٍَََّ ذز(.)3
ايطابع :١اٱميإ باهلل ٚايتكسٜل بايهتب املٓعيٚ ١اق َٔ ١ٝايعًِ.
اشباَػ :١تٛبٝذ ايؿاغكني يعًُِٗ أْؿػِٗ ٚإعطانِٗ عٔ لٜا

()1غٛض ٠ايٓرٌ .118
()2غٛض ٠ا٭ْعاّ .45
()3غٛض ٠ا٭ذكاف .12

اهلل.
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ايػازغ َٔ :١أغطاض ايكطلٕ َٚا ؾ َٔ ٘ٝاسبهُ ١أْ٘ َٛععٚ ١خري

ضبض ,قاٍ تعا شتبالبؽٌُفَ بًُْ َ هٍَهَُإِْيُذٌْمَ هََُذٌْفَاظِمُ ْبز (.)1

ايػابع :١يكس إذتخ امل٥٬ه ١عً ٢جعٌ اٱْػإ خًٝؿ ١يف ا٭ض ،نُا
ٚضز يف ايتٓع ٌٜذها ١ٜعِٓٗ يف خطابِٗ ٚتٛغًِٗ إ
ِبٓه ُ َفْعِدَ ُفِي با ُو بعهفِهَ ُذٌدِِّباءبز(ٚ ,)2جا٤

تعا شإِِّٔ

اهللشؤَذَجهؼبًُ ُفِي باُ

ٖص ٙاٯ َٔ ١ٜعَُٛا

قٛي٘

ُؤَػهٍََُُِباَُُْذَؼهٍََّ ْبز (ٚ َٔ ,)3ج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚتتهُٔ اٯ ١ٜشّ ايؿاغكني.
ايثاْ :ٞظجط ايٓاؽ عٔ املعكٚ ١ٝاشبطٚد عٔ طاع ١اهلل.
ايثايث :قٝاّ خري أَ ١با٭َط باملعطٚف ؾهس يًؿاغكنيٚ ,زع ٠ٛهلِ
يًتٛبٚ ١اٱْاب.١
ايطابع :مل ٜرتى ايؿاغكٚ ٕٛؾأِْٗ بٌ جا٤

ٖص ٙاٯٜا

يبٝإ إٔ

ايؿػل ظًِ ٚتعسٚ ,إٔ عاقبت٘ اشبػطإ ,قاٍ تعا شفَإَٔصبٌْْباُػبٍَىُذٌيرِ ٓبُ
ظٍَََّ ذُزِلهصًذُِِٓهُذٌعَّّباءُِتِّباُوَأُ ذُ بفْعَمُ ْبز(.)4
اشباَؼ :إغتساَٚ ١جٛز(خري أَ )١يف نٌ ا٭ظَٓ ١إظاذ ١يًؿػل,
ٚبٝإ يًتبا ٜٔبني اٱميإ َٚا ؾ َٔ ٘ٝاسبػٔ ايصاتٚ ,ٞبني ايؿػٛم َٚا ؾ٘ٝ

َٔ ايكبس ايصات ,ٞقاٍ تعا شؤَفَّبٓهُوَاْبَُِؤهًِِْاُوَّبٓهُوَاْبُفَاظِماَُُْ
بعهرَ َوْبز (.)5
()1غٛض ٠ا٭ذكاف .35
()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()3غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()4غٛض ٠ايبكط.59 ٠
()5غٛض ٠ايػحس.18 ٠
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اجلوغ بني اٌَخني هدد

يكس نإ املػًُ ٕٛقًٚ ١نعؿاٚ ,٤ايهؿاض يف قَٓٚ ٠ٛع ١ؾحا٤

نٌ َٔ

اٯٜتني عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاملسز يًُػًُني يف أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا.
ايثاْ :ٞإُْٗا َكسَ ١ملكسَا

ْع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكطتِٗ  ٖٞٚايكرب

ٚايتكٚ ٣ٛاشبطٚد إ َٝاز ٜٔاملعاضى ,قاٍ تعا شذٌيرِ ٓبُصبثبسَوذُوبػبٍَىُ
زبتِّ ُِهُ برَ بويٍُ ْبز (.)1
ايثايث :اٱذرتاظ َٔ ايعًِ ٚايبػ.ٞ
ٚيكس أضاز اهلل عع ٚجٌ إٔ ته ٕٛأَ َٔ ١أٌٖ ا٭ض ،تتعاٖس لٜات٘
ضمساّ ٚتٚ ٠ٚ٬عُ ,ّ٬ؾتؿهٌ ببعث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ
ٚؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٚبكا ٤املػًُني حيًُ ٕٛيٛا ٤ايتٛذٝس.
ايثاْ :١ٝذباض

(خري أَ )١ايهؿط ٚايه٬ي.١

ايثايث :١تسع( ٛخري أَ ِٖٚ )١املػًُ ٕٛإ

ْبص ايطشاٚ ٌ٥ايكبا٥س.

ٚأب ٢اهلل غبراْ٘ إ ٫إٔ ٜتؿهٌ عً ٢ايٓاؽ جبعٌ لٜات٘ َكاذب ١هلِ
يف ذٝاتِٗٚ ,تهَ ٕٛاز ٠ٱططاز َٚهاعؿ ١ايثٛا

غٛا ٤بتٚ٬تٗا أٚ

باٱٖتسا ٤بأْٛاضٖا ٚايعٌُ بأذهاَٗاٚ ,ايتعًل بأغكاْٗاٚ ,ايتؿ ٪ٝبع٬هلا
نرطظ ٚعٚ ٕٛض

 ,١قاٍ تعا شوبُْٔبصِّيُ ُِِٓه ُذٌْمُسهآِْ ُِبا ُهَ ب ُشِفَاءاُ

وبزبدهّبحٌز(ٚ ,)2باملػًُني حيؿغ اهلل اٯٜا ٚ ,ايعٌُ بأذهاَٗا ٚغٓٓٗا,
َ َٔ ٖٛٚكازٜل(خري أَ )١بايصا .

()1غٛض ٠ايعٓهبٛ
()2اٱغطا.82 ٤

.59
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ٚتتهُٔ خامتٖ ١ص ٙاٯ ١ٜبٝاْاّ ٭ذٛاٍ أٌٖ ايهتا

مبا ٜه ٕٛنٝا٤

ٚعْٛاّ يًُػًُني يف أَطِٖ باملعطٚف  ِْٗٝٗٚعٔ املٓهط بًراظ َا ؾٗٝا َٔ
ايتؿكٚ ٌٝايهؿـ يف قؿا

أٌٖ ايهتا ٚ ,ملا جا٤

اٯ ١ٜأعٙ٬

باٱخباض عٔ تٓع ٙاهلل عٔ ظًِ ايعبازٚ ,تؿهً٘ مبا حيحب ٚميٓع ايعًِ
عِٓٗ ,جا٤

ٖص ٙاٯ ١ٜباٱخباض عٔ إخطاد اهلل املػًُني يًٓاؽ

ٝعاّ

نُكسام َتحسز ٚزا ِ٥هلصا ايؿهٌ ٚايًطـ اٱهل.ٞ
صلت(إبٍعج ّجُِْن) ( ،)1بِرٍ اٌَت

ايكً ١بني بساٜيت اٯٜتني
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚصب ٤ٞاٯ ١ٜأع ٙ٬بكٝػ ١ازبًُ ١اشبربٚ ,١ٜجا٤
بًػ ١اشبطا

ٖص ٙاٯ١ٜ

ٚازبًُ ١اٱْؿا.١ٝ٥

ايثاْ :١ٝتتعًل نٌ َٔ اٯٜتني باملػًُني ٚيف ازبُع بُٗٓٝا بًراظ
املٛنٛع ثٓا ٤إنايف عً.ِٗٝ
ايثايث :١بؿاض ٠ازبعا ٤اسبػٔ ٚايثٛا

ازبع ٌٜيًُػًُني يف اٯخط.٠

ايطابع :١ب ٝإ قاْ ٕٛيف اٱضاز ٠ايته ٖٛٚ ١ٜٝٓٛدبًَٓ ٞاؾع ايتؿه ٌٝيف
عامل اٯخط ٠ببٝا ،ايٛج.ٙٛ
ؾؿ ٞاسبٝا ٠ايسْٝا ٜتعاٜـ ايٓاؽ ٚحيكاٌ تباا ٜٔيف ا٭ضظام ٚايكار١
ٚا٭َاأ ٚازباااٚ ٙغااريٚ ,ٙاملػااًُٖ ٕٛااِ ا٭ؾهااٌ عٓااس اهلل يف أعُاااهلِ
ٚغِٓٓٗ.
أَااا يف اٯخااط ٠ؾااا٭َط طبتًااـ إش حيكااٌ تباااٚ ٜٔته ااز بااني املاآَ٪ني
ٚايهؿاض ,ؾٝه ٕٛامل َٕٛٓ٪يف ازبٓٚ , ١ايهؿاض يف ايٓاض.
اشباَػ :١املطاز َٔ بٝا ،ايٛج ٙٛيف اٯخطٚ ,٠خبكٛم ايسْٝا ؾ٘ٝ
ٚج:ٙٛ
()1اٯ.107 ١ٜ
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ا٭ :ٍٚبٝاٚ ،ج ٙٛاملَٓ٪ني يف اسبٝا ٠ايسْٝا.

ايثاْ :ٞدبًْٛ ٞض اٱميإ عًٚ ٢جٚ ِٖٗٛإٕ ناْت بؿط ٠بعهِٗ
غٛزا.٤
ايثايث :يٝؼ َٔ أثط عًٚ ٢ج ٙٛاملَٓ٪ني يف اسبٝا ٠ايسْٝاٚ ,ايكسض
املتٝكٔ َٔ اٯ ٖٛ ١ٜعامل اٯخط.٠
ٚايكرٝس ٖ ٛايثاْ َٔ ٖٛٚ ٞعَُٛا
ٚتػتبني َكسَا

قٛي٘ تعا (نٓتِ خري أَ)١

بٝا ،ايٛج ٙٛيف ايسْٝا بأَٛض:

ا٭ :ٍٚإتٝإ ايٛنٚ ٤ٛغػٌ املػًُني ٚج ِٖٗٛنؿعٌ عبازٜ ٟتكّٛ
بككس ايكطب ١إ

اهلل ,قاٍ تعا ش باؤَ با ُذٌيرِ ٓب ُآِبَْ ذ ُإِذَذ ُلُّهرُُه ُإٌَِى ُذٌصَّالبجُِ

فَاغْعٍُِ ذ ُوَلَ هبىُُه ُوبؤَ هدِ بىُُه ُإٌَِى ُذٌّْبسبذفِكِ ُوبذِهعبذَ ذ ُتِسَءَوظِىُُه ُوبؤَزهلٍََىُُه ُإٌَِىُ
ذٌْىَؼهثبيهِٓز (.)1
ايثااااْ :ٞإظٗااااض املػاااًُني اشبهاااٛع ٚاشبؿاااٛع هلل ٚإْكطااااعِٗ إ

ايعبازا  ,قاٍ تعا ش ظِيّباهَُهُفِ

ُوَلَ هِ ُِهُِِٓهُؤَثَسُِذٌعجَ اِز(.)2

ايثايث :إغتكباٍ املػًُني ايبٝت اسبطاّ يف ق٬تَِٗٚ ,ا ٜٓعهؼ
عً َٔ ِٗٝإؾطاقات٘.
ايطابع :قطا ٠٤ايكطلٕٚ ,ايٓعط ؾ( ٘ٝقاٍ اغرل بٔ عُاض يٲَاّ جعؿط
ايكازم عً ٘ٝايػ :ّ٬جعًت ؾساى إْ ٞأذؿغ ايكطلٕ عٔ ظٗط قًيب
ؾأقطأ ٙعٔ ظٗط قًيب أؾهٌ أ ٚأْعط يف املكرـ قاٍ  :ؾكاٍ ي ,٫ :ٞبٌ
اقطأٚ ٙاْعط يف املكرـ ؾٗ ٛأؾهٌ أَا عًُت إٔ ايٓعط يف املكرـ

()1غٛض ٠املا٥س.6 ٠
()2غٛض ٠ايؿتس .29
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عبازٚ ," ٠قاٍ  َٔ :قطأ ايكطلٕ يف املكرـ َتع ببكطٚ ,ٙخؿـ عٔ
ٚايسٚ ٜ٘إٕ ناْا ناؾط.)1(ٜٔ

َ َٔٚكازٜل تعاٖس املػًُني ملطتب(١خري أَ )١يف قطا ٠٤ايكطلٕ يف
املكرـ أَٛض:
ا٭ :ٍٚذؿغ ْػذ املكرـٚ ,إنطاَ٘ باٱقطاض ٚايتػً ِٝبإٔ ايص ٟبني

زؾت ٘ٝنً٘ تٓع ,ٌٜقاٍ تعا شَْ ُ بإْذِي ِ ُذٌْثباعًُِ ُِِٓه ُتبيهِٓ ُ بدب ه ِ ُوبَْ ُِِٓهُ
خبٍْفِ ِز(.)2
ايثاْ :ٞغ ١َ٬ايبكط َٔ ا٭زضإ ٚايعُ ٢ؾإٕ قًت يٝؼ َٔ َ٬ظَ١
بني غ ١َ٬ايعني ٚايبكط ٚقطا ٠٤ايكطلٕ ؾكس ٜكا
ٚازبٛا

قاض ٘٥بايعُ,٢
بايعُ٢

تٓعٍ ا٭ذهاّ عً ٢ايؿطز ايػايبٚ ,إٔ ايصٜ ٟكا

ٜسؾع اهلل عع ٚجٌ عٓ٘ َا ٖ ٛأؾس.
ايثايث :ظٜاز ٠ايتسبط يف ايٓها

ايعكا٥سٚ ١ٜايب٬غٚ ١ٝايه.١َٝ٬

ايطابع :إرباش املكرـ قاذباّ نطمياّ.
اشباَؼ :بعث ايبٗح ١يف ايٓؿؼ َٔ خ ٍ٬ايٓعط إ
ايػازؽ :غٝاذ ١ايبكط ٚايٓؿؼ يف نًُا
ايػابع :ظٜاز ٠ايتؿهط يف َعاْ ٞنًُا
ايثأَ :أْ٘ زب ٤ٛإ

نًُا

ايكطلٕ.

ٚلٜا

ن ّ٬اهللٚ ,إغتعاْ ١بيٜا

ايكطلٕ.
ايكطلٕ.

اشباَؼ :غض املػًُني أبكاضِٖ ٚإجتٓابِٗ ايٓعط إ
ٚتٓعِٖٗ عٔ لؾ ١اسبػسٚ ,ايهسٚضا

ايتٓع.ٌٜ

احملطَا ,

ايعًُاْٚ ١ٝا٭خ٬م املصَ١َٛ

نايبدٌ ٚايهرب ٚاييت تعٗط عً ٢ايٛج٘ ٚايًػإ مبا ٜبعث عٓس اٯخطٜٔ
ايٓؿط.٠

( )1ايبٝإ يف تؿػري ايكطلٕ .11/1
()2غٛض ٠ؾكًت .42
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ايػازغ :١بعث ايؿٛم يف ْؿٛؽ ايٓاؽ

ٝعاّ يٝسخًٛا اٱغّ٬

ٜٚهْٛٛا َٔ(خري أَ )١يٝؿٛظٚا ببٝا ،ايٛج ٙٛيف اٯخط٠شٌِِّنًُِْهبرَذُفٍَْيبؼهّبًُْ
ذٌْؼباٍُِِ ْبز (.)1
ايػابع :١بٝإ َطتب ١ععٜٓ ٫ ١ُٝاهلا اٱْػإ إ ٫باٱميإ ٚإتٝإ
ايؿطا٥ض ٚتعاٖس أذهاّ اٱغ.ّ٬
ايثآَ َٔ :١إعحاظ ايكطلٕ إٔ َػأي ١بٝا ،ايٛج ٙٛمل تأ

ؾ ٘ٝإ ٫يف

ل(١ٜإبٝهت ٚجٚ )ِٖٗٛاٯ ١ٜاييت قبًٗا َع إذباز املٛنٛع ٚاسبهِ.
ايتاغع :١زع ٠ٛاملػًُني زبعٌ بٝا ،ايٛج ٙٛيف اٯخط ٠غا ١ٜهلِ يف
اسبٝا ٠ايسْٝا اييت َٖ ٞعضع ١يٰخط.٠
ايعاؾط :٠تكسٜط ازبُع  ٜٔاٯٜتني :ايص ٜٔإبٝهت ٚج ِٖٗٛخري أَ.١
اسباز ١ٜعؿط :٠يكس ذبٌُ اٱْػإ أعباَٚ ٤ػٚ٪يٝا
ا٭ض ،بعس إٔ أظٗط

املٛجٛزا

اشب٬ؾ ١يف

ا٭ضن ١ٝعحعٖا عٓٗا ,قاٍ تعا شإِٔياُ

ػبسبضْْبا ُذألَِبأَحَ ُػبٍَى ُذٌعَّّب بذخِ ُوبذألَزهضِ ُوبذٌْجِثبايُِفَإَتبيهٓب ُؤَْه ُ بذهٍِّْْب با ُوبؤَشهفَمْٓبُ
ِِْه باُوبدبّبٍَ باُذإلِْٔعباَُْإِٔي َُوَاْبُظٍَُ ًِاُلب َ ْز (.)2
 َٔٚقؿا

املػًُني ٚج:ٙٛ

ا٭(ِٖ :ٍٚخري أَ.)١
ايثاْ :ٞايصٜ ٜٔتعاٖس ٕٚغٓٔ اشب٬ؾ ١يف ا٭ضٚٚ ,،ضاث ١غٓٔ
ا٭ْبٝا.٤

()1غٛض ٠ايكاؾا

.61

()2غٛض ٠ا٭ذعا

.72
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ايثايث :ذؿغ َهاَني ا٭َاْ ١يف اٱضاز ٠ايتؿطٜع ,١ٝقاٍ تعا شإَُِّْ
ذٌٍي بُ بإَِْسَوُُهُؤَْهُذُؤباوذُذألَِبأَاخُِإٌَِىُؤَههٍِ باز(ٜٚ ,)1ه ْٕٛٛعً ٢ايؿططٚ ,٠ميٓعٕٛ
ٚميٓع َٔ ٕٛطػٝإ ازبٌٗ  ١ُٖٓٝٚايعًِ.
ايثاْ ١ٝعؿط :٠خطٚد املػًُني يًٓاؽ عً ١بٝاٚ ،ج ِٖٗٛيف ا٭ض.،
ايثايث ١عؿط :٠تٛنٝس ازبعا ٤اسبػٔ يًُػًُني يف جٗازِٖ يٲق٬ح.
ايطابع ١عؿط :٠دبً ٞثٛا
تطغٝب ب٘ٚ ,زع ٠ٛيٲْكا

ا٭َط باملعطٚف ببٝا ،ايٛجٚ ,ٙٛؾ٘ٝ

يَٰط باملعطٚف َترساّ نإ أَ ٚتعسزاّ.

اشباَػ ١عؿط :٠تسٍ اٯ ١ٜعً ٢إٔ ؾاعٌ املٓهط ٜػٛمز ٚجٗ٘ ّٜٛ
ايكٝاَ ,١ؾتؿهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢ايٓاؽ بإخطاد املػًُني يًٓٗ ٞعٔ
املٓهطٚ ,إعاْ ١ايٓاؽ يٓكًِٗ إ

َٓاظٍ بٝا ،ايٛج.ٙٛ

ايػازغ ١عؿطْ َٔ :٠عِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢ايٓاؽ إٔ أخطد هلِ
ايص ٜٔتبٝض ٚج ِٖٗٛيف اٯخط.٠
ايػابع ١عؿاط :٠بعاث ايػاه ١ٓٝيف ْؿاٛؽ ايٓااؽ َأ املػاًُنيَٚ ,اا
جاٚ٤ا ب٘ إ

ايٓااؽ َأ اياسع ٠ٛإ

اهلل ٚا٭َاط بااملعطٚف ٚايٓٗا ٞعأ

املٓهط.
ايثآَ ١عؿط :٠بؿاض ٠اٯَط ٜٔباملعطٚف ٚايٓاٖني عٔ املٓهط ببٝا،
ايٛج ٙٛيف اٯخط.٠
ايتاغع ١عؿط :٠تطغٝب ايٓاؽ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ببٝإ
ذػٔ عاقب ١نٌ َُٓٗا ٚأْٗا ته ٕٛيف اٯخط ٠ببٝا ،ايٛجَٚ ,ٙٛا تسٍ
عً َٔ ٘ٝايؿٛظ بازبٓ.١
ايعؿط :ٕٚحيتٌُ ايؿٛظ ببٝا ،ايٛج ٙٛحبػب ايػبب ٚاملٛنٛع
إذبازاّ ٚتعسزاّ ٚبًراظ ٖص ٙاٯٚ ١ٜجٖٛاّ:

()1غٛض ٠ايٓػا.58 ٤
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ا٭٫ :ٍٚبس َٔ اٱتٝإ مبهاَني ٖص ٙاٯ َٔ ١ٜاٱميإ باهلل ٚا٭َط
باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايثاْٜ :ٞهؿ ٞاٱميإ باهلل.
ايثايث :نؿا ١ٜاٱميإ باهلل َع ا٭َط باملعطٚف أ ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ٚايكرٝس ٖ ٛا٭ٚ ,ٍٚبإجتُاع َهاَني اٯ ١ٜأعْ ٙ٬اٍ املػًُٕٛ
َطتب(١خري أَ.)١
اسبازٚ ١ٜايعؿط َٔ :ٕٚخكا٥ل(خري أَ )١إٔ تأتٗٝا ايبؿاض ٠ببٝا،
ايٛج ٙٛيف اٯخطٚ ٠ايػ َٔ ١َ٬ايعصا  َٔ ٖٛٚ ,عَُٛا

ايثٓا ٤عً ٢املَٓ٪نيشَُْخب هفاُػبٍَيه ُِهُوبَُْهَُهُ بذهصبُٔ ْبز(.)1
ايثاْٚ ١ٝايعؿط :ٕٚذث أٌٖ ايهتا

قٛي٘ تعا

يف

عً ٢اٱميإ ٚايًرٛم باملػًُني

َٔ أجٌ بٝا ،ايٛج ٙٛيف اٯخط.٠

ايثايثٚ ١ايعؿط :ٕٚملا قايت ٖص ٙاٯ١ٜشوبٌَ هُآِبٓبُؤَههًُُذٌْىِرَابٌَُِىَاْبُخبيهسًذُ

ٌَ َُهز ,ؾحا ٤بٝإ ٚتؿػري(اشبري) بًراظ ٖص ٙاٯ ١ٜبأْ٘ بٝا ،ايٛج ٙٛيف
اٯخط.٠
ايطابعااٚ ١ايعؿااط :ٕٚتااٛبٝذ ٚإْااصاض ايؿاغااكنيٚ ,إقاَاا ١اسبحاا ١عًٝاا٘
سبطَاِْٗ َٔ ْعُ ١بٝا ،ايٛج ٙٛيف اٯخط.٠
اشباَػٚ ١ايعؿط :ٕٚيكس خًل اهلل عع ٚجٌ ايٓاؽ يعبازت٘ ٚطاعت٘ يف
اسبٝا ٠ايسْٝا ,يته ٕٛاٯخط ٠زاضاّ يثٛابِٗ  ًِْٗٝٚاملطاتب ايعايٚ ,١ٝيهٔ
ايؿاغكني ٚايعاملني ذحبٛا عٔ أْؿػِٗ ٖص ٙايٓعُ.١
ايػازغٚ ١ايعؿط َٔ :ٕٚاٱعحاظ يف ايكطلٕ ٚجٛز ايؿٛاٖس يًٛقـ
ايكطلْااَٛ ٞاؾكاا ١ملهاااَني لٜاتاا٘ ايكسغااَ ١ٝااسذاّٚ ,شَ ااّٚ ,أَااطاّٚ ,ظجااطاّ
ٚغريٖاٚ ,جا٤
()1غٛض ٠ايبكط.62 ٠

اٯ ١ٜأع ٙ٬باٱخباض عٔ قؿ ١طبكٛق ١٭ٖاٌ ازبٓاإ
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 ٖٞٚبٝا ،ايٛج ٖٛٚ ,ٙٛذااٍ ٜبعاث ايػبطا ١يف ايآؿؼ عٓاس قااذب٘,
ٚغااري ,ٙأ ٟإٔ قاااذب ايٛجاا٘ ا٭بااٝض ضاٚ ،غااعٝس ببٝاااٚ ،جٗاا٘,
ٜٚػط ايصٜ ٟطا ,ٙؾحا٤
ايٛج ٙٛباٱْتُا ٤إ

ٖص ٙاٯ ١ٜيٝرطظ ايٓاؽ ٖص ٙايٓعُ ٖٞٚ ١بٝا،

خري أَ ,١ؾُٔ ٜهٚ ٕٛجٗ٘ يف ايسْٝا غري أبٝض ٖٛٚ

َ ,َٔ٪ؾاْ٘ غٝبعث  ّٜٛايكٝاَ ١بٛج٘ أبٝض َؿطم.
صلت (ففً زمحت اهلل) بِرٍ اٌَت

ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚايبؿط ٣يًُػًُني بايؿ٬ح يف اٯخط.٠

 ١اهلل ,قاٍ تعا شوبَُْ َْبثِّئُهبُِِنًُُْخبثِريٍز (.)1

ايثاْ :١ٝخري أَ ١يف ض

ٚبٝإ ٚج ٙٛايثٛا

ايثايث :١تأت ٞايبؿاضا

يًُػًُني يٝتعاٖسٚا

َٓعي(١خري أَٚ )١إَاَ ١ايٓاؽ يف اشبريا ٚ ,جصبِٗ عب ٛايكاسبا

ٖٞٚ

يف اٯ ١ٜأع ٙ٬عً ٢ث٬ث أقػاّ:
ا٭ :ٍٚبٝاٚ ،ج ٙٛاملػًُني.
 ١اهلل يؿٛظِٖ بايبؿاض ٠بازبٓ.١

ايثاْ :ٞاملػًُ ٕٛيف ض

ايثايث :خًٛز املػًُني يف ايٓع ِٝايسا.ِ٥
ٝعاّ يٓ ٌٝايٓعِ يف ايٓؿأتني ,بسخٛهلِ شبري أَ١

ايطابع :١زع ٠ٛايٓاؽ
ٚاٱميإ باهلل ٚضغٛي٘.
اشباَػ :١تتحً ٢ض

 ١اهلل يف املكاّ بٛج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚإٕ َطتب( ١خري أَ )١ض
ايثاْٜ :ٞه ٕٛازبعا ٤ض

 ١يف ايسْٝا.

 ١زا ١ُ٥يف اٯخط ٠جعا َٔ ٤عٓس اهلل ؾٗٛ

غبراْ٘ ٜطظم املَٓ٪ني ثِ ٜثبتِٗ عًَ ٢اضظقِٗ.

()1غٛض ٠ؾاطط.14

َعامل اٱميإ د84/
ايثايث :إْ٘ َٔ ض
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 ١اهلل عع ٚجٌ ,قاٍ تعا شفٍََ هَْ ُفَضًُْ ُذٌٍي ِ ُػبٍَيهىُُهُ

وبزبدهّبرُ ٌََُىُْرُُهُِِٓهُذٌْخَاظِسِ ٓبز(.)1
ايطاباع :تطغٝااب ايٓاااؽ بايٓٗااٌ َاأ ض

شذَجهسِ

ُِِٓهُذَذهرِ باُذألَْٔ بازَز(.)2

اشباَؼ :بٝإ ثٛا

اا ١اهللٚ ,ايؿااٛظ بازبٓاا ١اياايت

املػًُني  ِٖٚيف ايسْٝا يٝهٖ ٕٛصا ايبٝاإ ذحا١

ٚل.١ٜ
ايػازغ :١دبعٌ ايبؿاضا

ايٛاضز ٠يف اٯ ١ٜأع ٙ٬املػًُني يف غبط١

ٚضنا بؿهٌ اهللٚ ,تهَٓ ٕٛاؾعٗا عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْٗا َٓاغب ١يًتٛج٘ بايؿهط هلل تعا

عًْ ٢عُ ١ازبعا ٤اسبػٔ.

ايثاْ :ٞؾٗٝا ع ٕٛهلِ يًُػًُني يتعاٖس َطتب( ١خري أَ.)١
ايثايث :ايتٓع ٙعٔ اٱؾتتإ بعخطف ايسْٝا.
ايطابع :إرباش املػًُني ايسعا ٤غ٬ذاّ يتتػؿاِٖ ض

 ١اهلل يف ايسْٝا

ٚاٯخط. ٠
ايػابع :١صب ٧إغِ ازب٬ي ١يف نٌ َٔ اٯٜتني َٔ ٖٛٚ ,ض

 ١اهلل

غٛا ٤بتٚ٬ت٘ أ ٚايتسبط يف َعاْٚ ٘ٝباٱذرتاظ ب٘ َٔ ايٓاض ٚايعصا .
ايثآَ :١يكس جا٤
املٓهط ٚشنط

ٖص ٙاٯ ١ٜباسبث عً ٢ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ

اٯ ١ٜأع ٙ٬إٔ عاقبت٘ ٖ ٛاٱقاَ ١ايسا ١ُ٥يف ض

يٝهٖ ٕٛصا ايصنط َسزاّ يًَُٓ٪ني يف أبٛا

 ١اهلل

ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ

املٓهط ٚعسّ ذك ٍٛايتعب ٚايهًٌ عٓسِٖ.
ايتاغع ٫ :١تٓركط ايط
ايسْٝا أٜهاّ.
()1غٛض ٠ايبكط.64٠
()2غٛض ٠ايبكط.266٠

 ١يف املكاّ بعامل اٯخط ٠بٌ تؿٌُ اسبٝا٠
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ايعاؾط :٠بعث ايؿٛم يف ايٓؿٛؽ يعامل اٯخطَٚ ,٠ا ؾ َٔ ٘ٝايػعاز٠

ا٭بس ١ٜاييت تٓاهلا (خري أَ )١قاٍ تعاا ش ٌَ َاُهُذٌْثَاهاسب
وبفِا

ُفِا

ُذٌْذبيبااجُِذٌادْٔيباُ

ُذآلخِ اسبجِز(ٚ , )1ذبتُااٌ إختٝاااض املػااًُني ملٓعياا(١خري أَاا )١يف املكاااّ

ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإْ٘ بؿاضٚٚ ٠عس نط.ِٜ
ايثاْ :ٞإْ٘ َٛنٛع يًبؿاض.٠
ايثايثَ :كسَ ١يًبؿاض ٖٛٚ ,٠عً ٢ؾعبتني:
ا٭َ : ٚكسَ ١يًبؿاض ٠ايسْ.١ٜٛٝ
ايثاَْ :١ٝكسَ ١يًبؿاض ٠اٯخط.١ٜٚ
ايثايث :١ايؿطز ازباَع يًبؿاضتني َعاّ.
ايطابااع :ترتؾااس ايبؿاااض ٠عاأ ٖااصا اٱختٝاااض ٫ٚ ,تعاااض ،بااني ٖااصٙ
ايٛجٚ ,ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل اٯ ١ٜايهطمي َٔ ٖٛٚ ,١ؾهٌ اهلل عع ٚجاٌ
عً ٢املػًُني.
اسباز ١ٜعؿط َٔ :٠خكا٥ل(خري أَٚ )١خطٚجٗا يًٓاؽ أْٗا ربرب
ايٓاؽ باقاَ ١املَٓ٪ني ايسا ١ُ٥يف ض

 ١اهلل عع ٚجٌٜٚ ,أتٖ ٞصا اٱخباض

َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتٖ ٠ٚ٬ص ٙاٯٜا .
ايثاْ :ٞجص

ايٓاؽ ملٓاظٍ اٱميإٚ ,تطغٝبِٗ باٱغ.ّ٬

ايثايث :إتٝإ ايعبازا

()1غٛضْٜٛ ٠ؼ.64

اييت تهَ ٕٛكساقاّ ملطتب( ١خري أَ.)١

َعامل اٱميإ د84/
ايطابع :ازبٗاز يف با
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ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهطٚ ,ايػعٞ

يتٗصٜب ايٓؿٛؽٚ ,إق٬ح امتُعا  ,قاٍ تعا شذذيمُ ذُذٌٍي بُوبذتهرَغُ ذُإٌَِيه ُِذٌْ بظِيٍَحَُ
ُظبثِيٍِ ِز(.)1

وبلباهِدَوذُفِ

اشباَؼ :تعاٖس لٜا

ايكطلٕ ٚأذهاّ اٱغ ,ّ٬يصا تؿهٌ اهلل عع

ٚجٌ ٚخل املػًُني بًؿغ(أخطجت) أ ٟأْ٘ غبراْ٘ أخطد املػًُني
نأََ ١ترس ٠يًٓاؽٚ ,ؾ ٘ٝتؿطٜـ يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ
باختكام أَت٘ باشبطٚد يًٓاؽ َٔ ٖٛٚ ,ايؿٛاٖس املتحسز ٠يف نٌ
ظَإ عً ٢تؿه ً٘ٝعً ٢ا٭ْبٝا ٤ايػابكني.
ايثاْ ١ٝعؿطٜ :٠ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني إٔ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ
املٓهط ض

ٚ َٔ ١ج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚإْ٘ ض
أقرا

 ١يف اٯخطٚ ٠عامل ايثٛا  ,مبٓطٛم اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬إ

ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط تبٝض ٚج ِٖٗٛيف اٯخط.٠

ايثاَْ :ٞكسَا
ايثايث :شا

ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط َٔ ض
ا٭َاط بااملعطٚف ٚايٓٗا ٞعأ امل ٓهاط ٚؾٝا٘ ض

 ١اهلل.
ا ١يَٰاط

ٚاملأَٛض ٚغريُٖا .
ايطابع :اٯثاض املرتتب ١عً ٢ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ض

١

َتحسز.٠
اشباَؼ :إغتساَ ١ايعٌُ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ٚعسّ
تعطًُٗٝا ض

ٜ ٫ٚ ,١كسض عًٖ ٢ص ٙاٱغتساَ ١إ ٫املػًُني يصا جا٤

تؿهٚ ًِٗٝايثٓا ٤عً ِٗٝيف ٖص ٙاٯ ١ٜبكٛي٘ تعا شوُْهرُُه ُخبيهسب ُؤَُِّحٍ ُؤُخهسِلبدهُ
ٌٍَِّْاضِز.

()1غٛض ٠املا٥س.35 ٠

َعامل اٱميإ د84/

يكس جا ٤يف ٚق ١ٝيكُإ ٱبٓ٘ نُا يف ايتٓعٜاٌشُ بااتَْب
تِاٌّْبؼهسَوفُِوبذْٔ بُػبٓهُذٌَّْْىَاسُِز(ٚ , )1إش جا٤
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َُّؤَلِاُهُذٌصَّاالبجبُوبؤَِْاسهُ

ٖص ٙايٛق ١ٝعً ٢عبا ٛايكها١ٝ

ايؿدك ١ٝؾإٕ املػًُني ٜتٛاضث ٕٛأؾطاز ٖاص ٙايٛقا ١ٝعًا ٢عبا ٛايعُاّٛ
اٱغااتػطاقٚ ,ٞمل تٓكطااع ايٛقاا ١ٝبٛؾااا ٠ؾااطز أٚ
َٚهاَني ايكطلٕ باق ١ٝإ
َٔ َكازٜل ٚأغبا

اعاا ,١بااٌ أٚاَااط

 ّٜٛايكٝاَ.١
بٝا ،ايٛج ٙٛيف اٯخط ٠ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ

عٔ املٓهط َٔٚ ,خكا٥ل(خري أَ )١تؿه ًِٗٝيف ٖساٜتِٗ إ
ٚعسّ ربًؿِٗ عُٓٗاٚ ,غَ٬تِٗ َٔ ايعصا

غبًُٗا,

ايصْ ٟعٍ بايص ٜٔقكمطٚا

ؾُٗٝا َٔ ا٭َِ ايػابك ١نُا يف ٚضز يف شّ قّٛشوَأُ ذَُُْ برَْباهب هْبُػبٓهُ
َِْىَسٍُفَؼبٍُ هَز(.)2
ٚيف أٌٖ ايكط َٔ ١ٜبين إغطا ٌٝ٥جا٤

ايٓحا ٠خاقا ١باياص ٜٔأَاطٚا

باااملعطٚف ْٗٚااٛا عاأ املٓهااط قاااٍ تعااا ش ؤَْٔجبيهْباااُذٌيارِ ٓبُ بْه با هْبُػبآهُ
ذٌع ءِز(ٚ( ,)3عٔ ابٔ عباؽ نإ بٓ ٛإغطا ٌٝ٥ث٬ث ؾطم ؾطق ١اعتسٚا يف
ايػبت  ٚؾطق ٚ ,ِْٖٛٗ ١يهٔ مل ٜسعٛا صبايػتِٗ ٪َ ٫ ٚانًتِٗ ٚ ,ؾطق١
ملااا ضأٖٚااِ ٜعتااس ٕٚاضذبًااٛا عاآِٗ  ٚبكٝاات ايؿطقتااإ املعتسٜاا ٚ ١ايٓاٖٝاا١
املدايط ١ؾًعٓٛا

ٝعا) (.)4

صلت(ُن فٍِب خبلدّى) بِرٍ اٌَت

ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
()1غٛض ٠يكُإ .17
()2غٛض ٠املا٥س.79 ٠
()3غٛض ٠ا٭عطاف .165
()4صبُع ايبٝإ .356/3
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ا٭ : ٚاٱخباض عٔ عامل اشبًٛز يف اٯخط.٠
ايثاْ :١ٝت ٠ٚ٬املػًُني يٰٜا

اييت تتهُٔ ايٛعس ٚايٛعٝس يف اٯخط٠

 َٔ ٖٛٚعَُٛا (أخطجت يًٓاؽ) ؾٗٝا َٔ ايبؿاضٚ ٠اٱْصاض قاٍ

تعا شؤَوبٌَُهُ بىْفِ ُِهُؤَٔياُؤَْٔصبٌْْباُػبٍَيههبُذٌْىِرَاببُ َرٍَْىُػبٍَيه ُِهز(.)1
ايثايث :١ايٛعس اٱهل ٞبٓ(ٌٝخري أَ )١يًثٛا

ايعع ِٝيف اٯخط.٠

ايطابع َٔ :١خطٚد املػًُني يًٓاؽ ,زعٛتِٗ يًؿٛظ باشبًٛز يف ض

١

اهلل باٱميإ ٚايتكسٜل با٭ْبٝا.٤
اشباَػ :١نُا جا ٤اشبطا
يًَُٓ٪ني ٚاملَٓ٪ا

يف قٛي٘ تعا (نٓتِ خري أَ )١عاَاّ

ؾإٕ اشبًٛز يف ض

 ١اهلل عاّ هلِ

ٝعاّ َٔ ٖٛٚ

ؾهٌ اهلل ٚإشا أعط ٢غبراْ٘ ٜعط ٞبا٭ٚؾ.٢
ايػازغٜ َٔ :١أَط باملعطٚف  ٢ٜٗٓٚعٔ املٓهط  َٔ٪ٜٚباهلل ٜهَٔ ٕٛ
اشبايس ٜٔيف ازبٓ.١
ايػابع :١ايًبث ايسا ِ٥يف ازبٓ ٖٛ ١ايص ٟشنط بًؿغ(خرياّ) يف قٛي٘

تعا شوبٌَ هُآِبٓبُؤَههًُُذٌْىِرَابٌَُِىَاْبُخبيهسًذٌَُ َُهز.

ايثآَ :١بٝإ ذكٝكاٖٚ ١ا ٞذطَاإ ايؿاغاكني أْؿػاِٗ َأ ض

ا ١اهلل

باشبًٛز بايٓعٚ ,ِٝإقاَ ١اسبحا ١عًا ِٗٝبكٝااّ املػاًُني باا٭َط بااملعطٚف
ٚايٓٗ ٞيٝهْٛا َطل ٠ٯٜا

آ باذِْباُفِ

ُذآلفَاقُِوبفِ

اٯؾام َٚعحعا

ا٭ْبٝا ,٤قاٍ تعاا شظباَْسِ ُِهُ

ُؤَْٔفُعِ ُِهز(.)2

ايتاغع :١تٛنٝس َػأي ١ن ٖٞٚ ١َٝ٬إٔ اٱقاَ ١يف ازبٓ ١يطـ ٚؾهٌ
َٔ اهلل ,يصا أمستٗا اٯ ١ٜبط

()1غٛض ٠ايعٓهبٛ

.51

()2غٛض ٠ؾكًت .53

 ١اهلل ,ؾًِ ٜسخٌ ايٓاؽ ازبٜٓٚ ١هْٛٛا
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خايس ٜٔؾٗٝا عٔ إغتركام هلصا ايثٛا

ايععٚ ِٝازبعا ٤ايص ٟيٝؼ ي٘

ذس َٔ ططف ايهثطٚ ٠ايسٚاّٚ ,يهٓ٘ يطـ ٚض
ّ
()1
صلت آٌت(ٌْم حبٍط ّجٍْ) بِرٍ اٌَت

 َٔ ١اهلل عع ٚجٌ.

الصلت بني بداٌخً اٌَخني

ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚجا٤
ؾٛضز

اٯ ١ٜأع ٙ٬بكٝػ ١ازبًُ ١اشبرب ,١ٜأَا ٖص ٙاٯ١ٜ

بكٝػ ١ازبًُ ١اٱْؿا.١ٝ٥

ايثاَْٛ :١ٝنٛع ٖص ٙاٯ ٖٛ ١ٜعامل ايسْٝا ٚا٭ؾعاٍ ؾٗٝا ,أَا اٯ١ٜ
أع ٙ٬ؾٛضز

خبكٛم عامل اٯخطٚ ٠ازبعا ٤ؾٗٝا.

ايثايث :١جا٤

ٖص ٙاٯ ١ٜيًثٓا ٤عً ٢املػًُنيٚ ,بٝإ ذاٍ أٌٖ ايهتا

ٚشّ ايؿاغكني ٚايصٜ ٜٔتدًؿ ٕٛعٔ َطاتب اٱميإ ,أَا اٯ ١ٜأعٙ٬
ؾحا٤

بصنط ذاٍ ايٓاؽ  ّٜٛايكٝاَٚ ,١قػُتِٗ إ

قػُني َتهاز,ٜٔ

ًَرإ ي ٕٛبؿط ٠ايٛج ,ٙٛؾأَا بٝانٗا ٚأَا غٛازٖا.
ايطابع َٔ :١اٯٜا

يف ازبُع بني ٖاتني اٯٜتني أَٛض:

ا٭ :ٍٚتعٝني ايص ٜٔتبٝض  ّٜٛايكٝاَٚ ١ج ِٖٚ ِٖٗٛشخبيهسبُؤَُِّحٍُؤُخهسِلبدهُ
ٌٍَِّْاضِز.
ايثاَْ :ٞعطؾ ١عاقب(١خري أَ )١بإٔ ٚج ِٖٗٛته ٕٛبٝهاَ ٤ؿطقّٜٛ ١

ايكٝاَ ,١قاٍ تعا شذَؼهسِفَُفِ

ُوَلَ هِ ُِهَُٔضْسبجبُذٌَّْؼِيُِز (.)2

ايثايث :بٝإ ايططٜل يًؿٛظ ببٝا ،ايٛج ٙٛيف اٯخط ٖٛٚ ٠ا٭َط
باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ٚاٱميإ باهلل عع ٚجٌ.

()1اٯ.106 ١ٜ
()2غٛض ٠املطؿؿني.24
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ايطابع :تعٝني ايص ٜٔتػٛز ٚج ّٜٛ ِٖٗٛايكٝاَ ِٖٚ ١ايهؿاض ايصٜٔ
ٜعطن ٕٛعٔ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
اشباَػ :١بٝإ ؾهٌ اهلل عً ٢املػًُني يف ايسْٝا ٚاٯخطْٚ ,٠عُ ١ايؿٛظ
بايٓعِ ايعع ١ُٝيف اٯخط.٠
ايػازغ :١ايكطع بايثٛا

ايعع ِٝشبري أَ ١أخطجت يًٓاؽٚ ,ؾ ٘ٝبعث

يؿعٌ ايكاسبا .
ايػابعٜ :١ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني ّٜٛ ,تبٝض ٚج(ٙٛخري أَ.)١
ايثآَ َٔ :١ؾهٌ اهلل عً ٢خري أَ ١اٱخباض عٔ جعاٗ٥ا اسبػٔ يف
اٯخط.٠
َ ْ َ َ ْ َ ُّ ُ ُ
الصلت بني[ٌْم حبٍط ّجٍْ] بِرٍ اٌَت
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚإخباض ايٓاؽ

ٝعاّ بإٔ ايص ٜٔأخطجِٗ اهلل هلِ غٛف تبٝمض

ٚج ِٖٗٛيف اٯخط.٠
ايثاْ :١ٝبٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ خطٚد املػًُني يًٓاؽ أَط ذػٔ٪ٜٚ ,زٟ
إ

غاٜا

ْٚتا٥خ

ٝس ٖٞٚ ٠بٝا ،ايٛج ٙٛيف اٯخط ٠بًراظ أْ٘ يٝؼ

أَااطاّ خاق ااّ بأؾاادام َعٝاآني بايااصا  ,بااٌ ٖاا ٛعاااّ يهااٌ َاأ ٜٓطاال
بايؿٗازتني َٔ ٖٛٚ ,ايبؿاضا

ٚأغبا

اهلسا ١ٜإ

ايتٛب ١اييت جا ٤بٗا

ايٓيب ضبُس قً ٢ا هلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ قاٍ تعا ش ذٌيرِ ٓبُذلهرَْبثَ ذُذٌغيااغُ خبُ
ؤَْهُ بؼهثَدَوهباُوبؤََٔاتَ ذُإٌَِىُذٌٍي ٌَُِ َُهُذٌْثَاهسب

ز(.)1

ايثايث :١ايرتغٝب با٭َط باملعطٚف ٭ْ٘ ٜكٛز إ

بٝا ،ايٛج ,ٙٛؾعٓسَا

ٜعًاِ املػااًِ إٔ ا٭َااط باااملعطٚف ٚايٓٗا ٞعاأ املٓهااط ٜاا٪ز ٟإ

ايثاٛا

ايعع ِٝؾاْ٘ تٗس يف ايػع ٞيف أبٛاب٘ ٚحيث ايٓاؽ عً ٢ؾعٌ ايكاسبا ,
()1غٛض ٠ايعَط.17
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ا٭َط باملعطٚف َسز َٔ عٓس اهلل,

ٚؾْ ٘ٝهت ٖٞٚ ١إٔ اٱخباض عٔ ثٛا
ٚع ٕٛعً ٢تعاٖسٚ ٙاملٛاظب ١عً.٘ٝ

ايطابع :١ايثٓا ٤عً ٢ايص َٕٛٓ٪ٜ ٜٔباهلل ٜٚكسق ٕٛبٓب ٘ٝضبُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ٭ٕ ٖص ٙاٯ ١ٜتصنط قؿتني يًُػًُني (أْٗاِ خاري أَا)١
ٚأِْٗ ( َٕٛٓ٪ٜباهلل) ,مما ٜسٍ عً ٢قٝس اٱميإ بٓب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚلي٘ ٚغًِ ٚتكسٜكِٗ بٓع ٍٚايكطلٕ َٔ عٓس اهلل يًؿٛظ مبطتب( ١خري أَ)١
يف ايسْٝاٚ ,بٝا ،ايٛج ٙٛيف اٯخط.٠
ؾكرٝس إٔ ل( ١ٜخري أَ )١أخرب
ٜسخٌ ؾ ٘ٝاملػًُٚ ٕٛأٖاٌ ايهتاا

عٔ اٱميإ با اهلل ٚذاسٖٚ ٙا ٛعااّ
إ ٫إٔ َهااَني اٯٜا ١ايهطميا ١تكٝٝاس

ٚبٝإ يٲميإ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚقؿ( ١خري اَ )١اييت ٜٓؿطز بٗا املػًُ.ٕٛ
ايثاْ :ٞا٭َط باملعطٚف َ٘ٓٚ ,ا٭َط بايتكسٜل بٓاعٍ ايكاطلٕ َأ عٓاس
اهللٚ ,بعث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ.
ايثايث :ايٓٗ ٞعٔ املٓهط ٚازبرٛز باملعحعا

اييت جا ٤بٗا ايٓيب ضبُس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ َٔ عٓس اهلل.
ٖص ٙاٯ ١ٜبرتغٝب أٖاٌ ايهتاا

باٱمياإ بطغااي١

اشباَػ :١ملا جا٤

ايٓيب ضبُس قً ٢عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ٚأْ٘ خري هلِ ,جا٤

ٖص ٙاٯ ١ٜببٝاإ

َكسام َٔ َكازٜل ٖصا اشبري ٚايٓؿع  ٖٛٚبٝا ،ايٛجاٜ ٙٛا ّٛايكٝاَا١
 ٖٛٚؾهٌ ععَٚ ِٝطتب ١غاَ ١ٝتػترل َأ ايعكا ٤٬ايػاع ٞهلااٚ ,باصٍ
ايٛغع َٔ أجٌ ًْٗٝاٚ ,قس جعًٗا اهلل قطٜباَ ١أ أٖاٌ ايهتاا
ٝعاّٚ ,يهٓٗا أقط

ٚايٓااؽ

٭ٌٖ ايهتا  ,يصا خكِٗ اهلل عع ٚجٌ بايصنط يف

ٖص ٙاٯ ,١ٜقاٍ تعا شوبٌَرَجِادبُ َُّْ َؤلْا بس بت َُهُِبا ب َّا ًجُ ٌٍِيا ِر ٓبُآ بَِْا ذُذٌيا ِر ٓبُلَاا ٌُ ذُ ِإٔيااُ
َٔصبازب

ز(.)1

()1غٛض ٠املا٥س.82 ٠
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ايػازغ َٔ :١خطٚد(خري أَ )١يًٓاؽ تٚ٬تِٗ ٯ ١ٜبٝاا ،ايٛجا,ٙٛ
بًراظ ل(١ٜخري أََٗٓٚ )١ا:

َٚا ؾٗٝا َٔ املعاْٚ ٞايس٫٫

ا٭ :ٍٚبعث ايػه ١ٓٝيف ْؿٛؽ املػًُني يبًٛغِٗ ٖص ٙاملطتبٚ ١ايسضج١
ايطؾٝع.١
ايثاْ :ٞبصٍ املػًُني ايٛغع يتعاٖس ٖص ٙاملٓعي.١
ايثايث :ذطم املػًُني عًٚ ٢ضاث ١ايػع ٞهلص ٙاملٓعي ١٭٫ٚزِٖ َٔ
بعسِٖ ًِْٗٝٚ ,هلا ,ؾإٕ قًت إٕ قٛي٘ تعا (نٓتِ خري أَٚ )١عس ٭جٝاٍ
املػًُني يٖٓ ٌٝص ٙاملطتبٚ ,١ازبٛا

ْعِ ,إ ٫أْ٘ ٜ ٫تعاضَ ،ع ايػاعٞ

هلا ٚبصٍ املػًُني ايٛغع يٓٚ ًِٗٝأبٓاٖ ِٗ٥ص ٙاملطتب ١ايطؾٝعَ ١ع عًُِٗ
بإٔ اهلل عع ٚجٌ ,ضظقِٗ أٜاٖا َٔ خكا٥ل(خري أَ.)١
ايطابع :اٱجتٗاز يف غبٌ ا٭َط بااملعطٚف ٚايٓٗا ٞعأ املٓهاط ٭ُْٗاا
ططٜكإ يبٝا ،ايٛج.ٙٛ
اشب ااَؼ :تٗ٦ٝااَ ١كااسَا
املعطٚف ٚايثٛا

اعاا ١يف ذبكااٌٝ

ا٭َااط ٚايٓٗاا ٞيٝؿاارتى

عًٚ ٘ٝإٕ نإ ا٭َط عًا ٢عبا ٛايكها ١ٝايؿدكاَ ١ٝأ

ذٝث جٗ ١ايكسٚض.
ٜ ٌٖٚه ٕٛثٛا

قاذب املكسَ ١أقٌ َٔ ثٛا

اٯَاط ْؿػا٘ بًرااظ

َطاتب ايػابب ٚاملباؾاط ٚإٔ املباؾاط أنثاط أثاطاّ ,ازباٛا
نط ٖٛٚ , ِٜايكازض عً ٢إٔ ٜؿطى يف ثٛا

املكسَا

إٕ اهلل ٚاغاع

املباؾط يٮَط ٚايٓٗٞ

َٔ غري إٔ ٜٓكل َٔ ثٛاب٘ ؾٚ , ٤ٞنصا ايعهؼ.
ايػازؽ :تؿك٘ املػًُني يف ايس ,ٜٔمبعطؾ ١ايعً ١ايػا ١ٝ٥٭ؾعاهلِ.
ايػابع :إرباش املػًُني قاْ ٕٛبٝاٚ ،ج ٙٛاملَٓ٪ني  ّٜٛايكٝاَ ١٭َٛض:
ا٭َ :ٍٚاز ٠يٲذتحاد  َٔ ٖٛٚ ,ازبساٍ با٭ذػأ اياٛاضز يف قٛيا٘

تعا ش وبَُْذُجبااٌُِ ذُؤَههًَُذٌْىِرَابُِإِْيُتِاٌيرِ
()1غٛض ٠ايعٓهبٛ

.46

ُهِ

بُؤَدهعبَٓز(.)1
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ايثاْ :ٞغ٬ح َٚاز ٠يًبٝإ ٚايسع ٠ٛيًتػً ِٝباي ّٛٝاٯخاط َٚ ,اا ؾٝا٘
َٔ ازبعا. ٤
ايثايث :إْ٘ ٚاق َٔ ١ٝأٌٖ ايطٜب ٚايؿو.
ايػابع :١بعث اسبػط ٠يف ق ًٛ

ايؿاغكني ٚايهاؾط ٜٔسبطَاِْٗ أْؿػِٗ

َٔ ْعُ ١بٝا ،ايٛج.ٙٛ
ٜسٍ ازبُع بني اٯٜتني عً ٢أَٛض :
ا٭ :ٍٚزع ٠ٛاملػًُني إ

ايٛذسٚ ٠اٱذباز ب. ِٗٓٝ

ايثاْْ :ٞبص املػًُني يًؿطق. ١
ايثايث :جٗاز املػًُني يف غب ٌٝاهلل يًؿٛظ مبطتب ١بٝا ،ايٛج , ٙٛقاٍ

تعا شوبذَؼباوبُٔ ذُػبٍَىُذٌْثِسُِّوبذٌريمْ ب

ُوبَُْذَؼباوبُٔ ذُػبٍَىُذإلِثُُِْوبذٌْؼَدهوبذِْز(.)1

ٚحيتٌُ يؿغ(خري أَٚ )١جٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإضاز ٠املػًُني عً ٢عب ٛايعُ ّٛامُٛع ٞأ ٟنأَٚ ١اذس٠
صبتُع. ١
ايثاْ :ٞاملككٛز املػًُ ٕٛعً ٢عب ٛايعُ ّٛاٱغتػطاق ٞصبتُعني
بًراظ تعسز أؾطازٖا.
ايثايثٜٓ :بػط ايٛقـ عً ٢نٌ َػًِ بإعتباض ٙؾطزاّ َٔ (خري أَ.)١
ايطابع :ايٛقـ إعب٬يٚ ٞاملطاز إٔ نٌ َػًِ ٖ( ٛخري أَ.)١
ٚبإغتثٓا ٤ايٛج٘ ايطابع ,ؾإٕ ايٛج ٙٛايث٬ث ١ا٭ٚ

َٔ عَُٛا

اٯٚ ,١ٜيٝؼ َٔ تعاض ،بٗٓٝا َٔ ٖٛٚ ,ؾهٌ اهلل عً ٢املػًُني َٔ
ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتعسز َعاْ ٞاملسح ٚايثٓا ٤ايصٜ ٟتؿهٌ ب٘ اهلل.
ايثاْ :ٞتعسز َؿاٖ ِٝايتؿهَٛٚ ٌٝانٝع٘.

()1غٛض ٠املا٥س.2 ٠
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ايثايثَ :ا ٜرتتب عًٖ ٢صا ايتؿه َٔ ٌٝاٯثاض يف ايسْٝا ٚاٯخط٠
َٗٓٚا بٝا ،ايٛج ٙٛيف اٯخط.٠
ايطابع :إْ٘ َٔ عَُٛا

قٛي٘ تعا شوبإِْهُذَؼَدوذُِٔؼهّبحَُذٌٍي َُُِْذُذهصَ هباز(.)1

ايثآَ :١حيتٌُ بٝا ،ايٛج ٙٛقػُني:
ا٭ :ٍٚإْ٘ َٔ ايهً ٞاملؿهو ايصٜ ٟه ٕٛعًَ ٢طاتب َتؿاٚت ١ؾس٠
ٚنعؿاّٚ ,ايؿٗساٚ ٤أٌٖ ايتك ٣ٛأنثط بٝاناّ ,يٝه ٕٛايتؿاٚ
ايٛج ٙٛجع َٔ ٤ايثٛا

يف بٝا،

ٚؾاٖساّ عً ٢زضجت٘ٚ ,نٌٴٶ عً ٢خري.

ايثاْ :ٞإْ٘ َٔ ايهً ٞاملتٛاط ٧ايصٜ ٟه ٕٛعًَ ٢طتبَ ١تػا ١ٜٚيف
ايبٝا ،يهٌ املَٓ٪ني  ّٜٛايكٝاَٜٚ ,١ه ٕٛايتبا ٜٔيف ايعَ٬ا

اشباق١

نُا ِٖ يف ايسْٝا ٚظٜاز ٠ايٓٛض ايصٜ ٟؿع َٔ ايٛجٚ ٙٛازبٛاْس ٚعً٢

ازبٛاْب ,قاٍ تعا ش ب هَب ُذَسب

ُذٌَّْؤهِِِْنيب ُوبذٌَّْؤهِِْباخِ ُ بعهؼبى ُُٔ زَهَُه ُتبيهٓبُ

ؤَ هدِ ُِهز(.)2
ٚإشا قًٓا با٭ ٍٚؾريز عً ٘ٝإٔ املَٓ٪ني يف ازبٓ ١عً ٢عبَ ٛتػاَ ٚع
ايتبا ٜٔيف زضج ١ايتكٚ ٣ٛيهٓ٘ قٝاؽ َع ايؿاضم ثِ ي ٛغأٍ امل َٔ٪ا٭زْ٢
َطتب ١يف بٝا ،ايٛج ٙٛإٔ ٜه ٕٛبصا

ايبٝا ،ايصٜ ٟه ٕٛعً ٘ٝايؿٗسا٤

ٚأ ١ُ٥ايك٬ح ؾإٕ اهلل عع ٚجٌ ٜ ٫طز غ٪اي٘ يعَُٛا
ِباُ باهرَ َ ْبز (.)3
الصلت بني (ّحسْد ّجٍْ) ّبني ُرٍ اٌَت
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥

()1غٛض ٠إبطاٖ.34 ِٝ
()2غٛض ٠اسبسٜس .12
()3غٛض ٠ايٓرٌ .57

قٛي٘ تعا شوبٌَ َُهُ
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ا٭ : ٚغٚ ١َ٬ظبا(٠خري أَ َٔ )١غٛاز ايٛج ّٜٛ ٙٛايكٝاَٖٛ ٌٖٚ ١
َٔ عَُٛا

قٛي٘ تعا ش وبإِْهُذَؼَدوذُِٔؼهّبحَُذٌٍيا َُُِْذُذهصَا هباُز( ,)1أّ إٔ اٯٜا١

خاق ١بايٓعِ يف ايسْٝا ,ازبٛا
ٚا٭َٔ َٔ عصا

ٖ ٛايثاْٚ ,ٞتسخٌ ؾ ٘ٝايبؿاض ٠بايػ١َ٬

غٛاز ايٛج ٙٛيٝه َٔ ٕٛإعحاظ ايكطلٕ املتساخٌ بني

أؾطاز ايعاٛامل ايطٛيٝا ١يف ايتكاٛض اياصٖين ٚيف عاامل ا٭ؾعااٍ ٚأغابا
ايك٬حٚ ,يػ ١ايبؿاضٚ ٠اٱْصاض.
ايثاْ ٌْٝ :١ٝاملػاًُني ملطتبا(١خري أَا )١بتراصٜطِٖ ايٓااؽ عَُٛااّ َأ
غٛاز ايٛجٚ ,ٙٛزعٛتِٗ إ

اٱقطاض باي ّٛٝاٯخطٚ ,إرباش اسبٝط ١ملٛاطٓ٘

ايٛاجب ١ايٛقٛع.
ايثايث :١ذُٓٝا ٜػأٍ غا ٌ٥مباشا خطد املػًُ ٕٛيًٓااؽ ٜاأت ٞازباٛا
خبكٛم ٖص ٙاٯ ١ٜبأِْٗ ٜكَٛا ٕٛباْاصاض ايٓااؽ َأ غاٛاز ايٛجا ٙٛيف
اٯخطٖٚ ,٠صا اٱْصاض عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتاا ٠ٚ٬لٜاا( ١تباٝمض ٚجااَٚ )ٙٛااا ؾٗٝااا َاأ اٱخباااض عاأ غااٛاز
ايٛجٚ ٖٛٚ ,ٙٛإ جا ٤بكٝػ ١اٱْهاض إ ٫أْ٘ ٜتعًل بايهؿاض ,بسي ٌٝخامت١
اٯ ١ٜأعَٚ ٙ٬ا ؾٗٝا َٔ اٱذتحاد عً ٢ايهؿاض ؾِٗ َع َاا ًٜركٗاِ َأ
غٛاز ايٛجٜ ٙٛتٛج٘ هلِ اٱذتحاد ايصٜ ٟتهُٔ ايتٛبٝذ ٚايتبهٝت.
ايثاَْ :ٞؿٗ ّٛبؿاض ٠املَٓ٪ني ببٝا ،ايٛج ّٜٛ ٙٛايكٝاَ.١
ايثايثْ :ل ٖص ٙاٯ ١ٜبػٛاز ٚج ٙٛايهاؾط.ٜٔ

ايطابع :عحع ايهؿاض عٔ اٱذتحاد  ّٜٛايكٝاَا ,١قااٍ تعاا شذخهعبائُ ذُ
فِي باُوبَُْذُىٍََِّّ ِْز(.)2

()1غٛض ٠ايٓرٌ .18
()2غٛض ٠امل.108 َٕٛٓ٪
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ايطابع َٔ :١خكا٥ل(خري أَ )١بصٍ ايٛغع ٚذبٌُ ا٭ش َٔ ٣أجاٌ
ظبااا ٠ايٓاااؽ َاأ غااٛاز ايٛجااٜ ٙٛاا ّٛايكٝاَااٖٚ ,١ااَ ٛاأ عَُٛااا

قٛياا٘

(أخطجت يًٓاؽ) مما ٜعين تهُٔ ٖصا اشباطٚد املؿاكٚ ١ازبٗااز ٚذبُاٌ
ايعٓا ٤ملا ؾْ ٘ٝؿع ايٓاؽ.
ٚقس ٜأت ٞا٭ش َٔ ٣ايصٜ ٟتٛجٗ ٕٛي٘ با٭َط باملعطٚف ٜٚعجط ْ٘ٚعٔ
امل ٓهط ,يٝهٖ ٕٛصا ا٭ش ٣ثٛاباّ هلِ ٚغابباّ يبٝااٚ ،جاٚ ,ِٖٗٛيا ٛلَأ
ايهاؾط ايص ٟنإ ٪ٜشٚ ِٜٗعٌُ ايكاسبا  ,ؾٗٓاى َػا:ٌ٥
ا٭ٖ : ٚااٌ ٜكاابس ٖااصا ايااص ٟلَاأ بعااس نؿااطَ ٙاأ ايااص ٜٔتبااٝمض
ٚج.ِٖٗٛ
ايثاْ ٌٖ :١ٝمير ٢عٔ املَٓ٪ني ثٛا

َا نإ ٜٓعي٘ بِٗ َٔ ا٭ش.٣

ايثايثٜ ٌٖ :١تعًل بٝا ٚ ،جٗ٘ بعؿ َٔ ٛلشاِٖ َٔ املَٓ٪ني.
أَا ا٭ٚ
ؾحعٌ با

ؾٓعِ ,ؾاإشا تػاري املٛناٛع تباسٍ اسبهاِٚ ,قاس تؿهاٌ اهلل
ايتٛبَ ١ؿتٛذاّ باٱناؾ ١إ

َا ٚضز عٔ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ يف اسبسٜث املؿٗٛض :إٔ اٱغ ّ٬ب َا قبً٘) (.)1
ٚأَا ايثاْ ١ٝؾإٕ ثٛا

ا٭ش ٫ ٣مير ٢عٔ املَٓ٪ني ,باٌ ُٜٓاٜٚ ٛاعزاز

بؿهااٌ اهلل ٖٚااَ ٛاأ عَُٛااا

قٛياا٘ تعااا ش ِبآهُلباااءبُتِاٌْذبعباْبحُِفٍََا َُػباهاسَُ

ؤَِهنَاٌِ باز( , )2ؾإٕ قًت ياٝؼ يف املكااّ إذػاإ ٚؾعاٌ َأ املآَ٪ني ٜتًكإٛ
ا٭ش.٣
ٚازبٛا

تًكا ٞا٭ش ٣يف جٓاب اهلل ذػآٖٚ ١اَ ٛأ ايؿعاٌ ٚصب٦ٝا٘,

بتكطٜب أِْٗ لَٓ ٛا باهللٚ ,غعٛا يف َٝسإ ا٭َاط بااملعطٚف ٚايٓٗا ٞعأ
املٓهط ؾًركِٗ ا٭ش ٣ؾ ٬تػتطٝع تبسٚ ٌٜتػٝري يْٗٛا.

()1ايهؿاف .362/2
()2غٛض ٠ا٭ْعاّ .160
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ٚأَا ايثايثا ١ؾاإٕ بٝاا ،ايٛجا٘ َرتؾاس عأ اٱمياإٚ ,بًاٛؽ َطاتاب
ايتٛبٚ ١اٱْاب ٫ٚ ,١قً ١ي٘ بعؿ ٛاملَٓ٪ني عٓ٘ ٭ٕ جطِٖ عً ٢اهلل.
اشباَػ :١اٱميإ باهلل ٚاق َٔ ١ٝغٛاز ايٛج ّٜٛ ٙٛايكٝاَ ,١إش إٔ اٯ١ٜ
شنط

بٝاٚ ،جٚ ٙٛغٛاز أخط ,٣بكٝػ ١ايؿاعٌ يصا

املػًُا

ايٛجَٔٚ ,ٙٛ

إٔ ايٛج ٙٛعاجع ٠عٔ ايتأثري ايصاتٚ ٞأَا ايثايثا ١ؾاإٕ اهلل عاع

ٚجٌ ٚاغع نط ٖٛٚ ,ِٜايصٜ ٟثٝب املَٓ٪ني عً ٢ا٭ش ٣ايص ٫ ٟق ٙٛمبا
 ٫عني ضأ

 ٫ٚأشٕ مسعت ٚ ,ايٓ اؽ  ّٜٛايكٝاَ ١عاجع ٕٚعٔ ايؿعاٌ

ٚايتبس ٌٜ٭ْ٘  ّٜٛجاعا ٫ ٤عُاٌ ؾٝا٘ٚ ,اهلل عاع ٚجاٌ ٖا ٛاياص ٟعاٌ

ٚجٖٛاّ بٝهاٚ ,٤أخط ٣غٛزا ,٤قاٍ تعا شوبذألَِهسَُ ب هِبئِرٌٍٍُِي ِز(.)1

ٚقس تؿهٌ اهلل ببٝإ قٛاْني يف ايسْٝا ٚأقاّ اسبح ١عً ٢ايٓااؽ باٯٜا١
أعاا ٙ٬اياايت تتهاأُ ايٛعااس ٚايبؿاااض ٠يًُاآَ٪نيٚ ,ايٛعٝااس ٚاٱْااصاض
يًهاؾط.ٜٔ
ايػازغ :١قارٝس إٔ اٯٜا ١جاا٤
ذبصٜط يًُػًُني ٚايٓاؽ

خبكاٛم عاامل اٯخاط ٠إ ٫أْٗاا

ٝعاّ ,أَا ذبصٜط املػًُني ؾُٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚيااع ّٚأخااص اسبا٥طاا ١يًااسٚ ,ٜٔاسبااطم عًاا ٢أزا ٤ايٛظااا٥ـ
ايعباز.١ٜ
ايثاْ :ٞاٱذرتاظ َٔ ايهؿاض ٚعسّ اٱْكا
ايثايث :اٱجتٗاز يف أبٛا

٭ٌٖ ايؿو ٚايطٜب.

ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهاط ٱْكااش

ايٓاؽ َٔ غٛاز ايٛج ّٜٛ ٙٛايكٝاَ.١
ٚيف شنط ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ايص ٜٔنؿطٚا َٔ املًٌ
ايػابكٚ ١اٱتعاظ َِٓٗ ٚايترصٜط َٔ غِٓٓٗ قاٍ :يتأَطٕ باملعطٚف ٚيتٓٗٔ

()1غٛض ٠اٱْؿطاض .19
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عاأ املٓهاااااط ٚيتأخااصٕ عًااٜ ٢ااس ايػااؿ ٚ ٘ٝيتأططْاا٘ عًاا ٢اسباال أطااطا أٚ
يٝهطبٔ اهلل قًٛ

بعههِ عً ٢بعض ًٜ ٚعٓهِ نُا يعِٓٗ) (.)1

ٚيف ٖصا ايترصٜط ٚاملثٌ ٚاٱعتباض با٭َِ ايػاابكٚ ١صب٦ٝا٘ عًا ٢يػاإ
ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ تؿطٜـ ٚإنطاّ يًُػاًُني ٚذاث
هلااِ يٲضتكااا ٤يف املعاااضف اٱهلٝااٚ ,١ذػاأ أزاٚ ٤ظااا٥ـ(خري أَاا )١يف
خ٬ؾ ١ا٭ْبٝا ٤يف ا٭ض.،
ايطابع :عسّ ايػؿً ١أ ٚازبٗاي.١
اشباَؼ :اسبطم عً ٢ايتٛج٘ إ

اهلل بايؿهط يًؿٛظ بايبؿاض ٠ببٝا،

ايٛجٚ ,ٙٛايػ َٔ ١َ٬غٛازٖا  ّٜٛايكٝاَٚ ,١أَا ذبصٜط ايٓااؽ َأ غاري
املػًُني ,ؾؿٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايعجط عٔ اٱقاَ ١عً ٢املعاق.ٞ
ايثاْ :ٞبٝإ امل٬ظَ ١بني ايهؿط يف ايسْٝا ٚغٛاز ايٛج ٙٛيف اٯخط.٠
ايثايث :ايتٛبٝذ عً ٢عسّ اٱقػا ٤يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايطابع :إجتٓا

ازبٗايٚ ١ايػطضٚ ,اٱَتٓاع عٔ اٱقطاض عً ٢ايباطاٌ

ٚايتهصٜب بايٓب ٠ٛملا ؾ َٔ ٘ٝاشبعٚ ٟايعصا

ا٭ي ,ِٝإش إٔ غٛاز ايٛجٙٛ

خعٚ ٟؾهس َٛٚنٛع يًرػطٚ ٠ايٓساَ ١قاٍ تعا شذَسب

ُذٌيرِ ٓبُوَرَتَ ذُ

ػبٍَىُذٌٍي ُِوَلَ هَ َُهَُِعه باَّجاز(.)2
ايػااابع :١يف لٜاا(١تبٝض ٚجااَ )ٙٛااسز شبااري أَاا ١يف خطٚجٗااا يًٓاااؽ,
ٚزعٛتٗااا إ

اهلل عااع ٚجااٌ بإعاااْتِٗ يف ايكاا٬ح ٚاٱقاا٬ح ٚتٗااصٜب

ايٓؿااٛؽٚ ,ايعُااٌ ايااسٚ٩
ايهسٚضا .

()1صبُع ايبٝإ .356 /3
()2غٛض ٠ايعَط .60

يًؿااٛظ ببٝااا ،ايٛجااٜ ٙٛاا ّٛايكٝاَااْٚ ,١بااص
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ٚذُٓٝاااا بعاااث اهلل عاااع ٚجاااٌ ايااآيب ضبُاااساّ قاااً ٢اهلل عًٝااا٘ ٚليااا٘

ٚغًِشزبدهّبحٌٍُِْؼباٌَِّنيبز( , )1ؾإْ٘ غبراْ٘ مل ٜرتن٘ ٚاملَٓ٪ني بٓبٛت٘ يبطـ
يبطـ نؿاض قطٜـ ,بٌ دبًت َعاْ ٞايط

 ١بأبٗ ٢قٛضٖا بأقط

يًاآيب ضبُااس قااً ٢اهلل عًٝاا٘ ٚلياا٘ ٚغااًِ يف ضغااايت٘ َاأ بااا

ايٓاؽ
ا٭ٚيٜٛاا١

ايكطعٚ ١ٝايؿاٖس ايعاجٌ.
ؾأْعٍ اهلل َ٥٬ه َٔ ١ايػُا ٤يٓكاطت٘ ٚأقاراب٘ٚ ,إْٗعَات جراؾاٌ
ٚجٛٝف ايهؿط ٚايه٬ي.١
ٚتؿهٌ اهلل َط ٠أخطٚ ٣أْعٍ املسز يهاٌ املػاًُني ٚإ

ٜا ّٛايكٝاَا١

بي(١ٜنٓتِ خاري أَاٚ )١نؿاـ ايػٝاب عأ عًا ّٛعاامل اٯخاطٚ ,٠ظٗاٛض
َعاْ ٞازبعا ٤ؾٗٝا بكبػ ١ايٛجَٚ ٙٛا ٜرتؾس عٓٗاا َأ َ٬ظَا ١ايػاعاز٠
يبٝانٗاٚ ,ا٭مل ٚاسبػط ٠يػٛازٖا.
ايثآَٜ :١ه ٕٛغٛاز ايٛج ّٜٛ ٙٛايكٝاَ ١بًراظ ازبُع بني اٯٜتني عً٢
ٚج:ٙٛ
ايٛج٘ ا٭ :ٍٚايتدًـ عٔ ايًرام خبري أَٚ ,١اٱَتٓااع عأ اٱْتُاا٤
هلا َع ٚجٛز املكتهٚ ٞؾكس املاْع عٔ ٖصا اٱْتُا.٤
ٜ ٌٖٚسٍ قٛي٘ تعا (نٓتِ خاري أَا ١أخطجات يًٓااؽ) عًا ٢إتكااٍ
ٚإغتُطاض ْػب ١ايتبا ٜٔبني (خري أَٚ )١ايٓاؽ َٔ جٗ ١ايهثاط ٠يف طاطف
ايٓاؽ ايص ٜٔأخطجت هلِ (خري أَ )١يف نٌ ظَإ ,نُا ي ٛناْت (خاري
أَ )١ضبع صبُٛع ايٓاؽ ازبٛا ٚ َٔ ,ج:ٙٛ
ا٭ٜ ٫ :ٍٚسٍ َٓطٛم اٯ ١ٜعًْ ٢ػاب ١ايكًاَ ١أ طاطف (خاري أَا,)١
ٚايهثط َٔ ٠ططف ايٓاؽ.

()1غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
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ايثاْ :ٞتسٍ اٯ ١ٜعً ٢إظزٜاز عسز املػًُني ْٚػبتِٗ َٔ صبُٛع ايٓاؽ
ملا ؾٗٝا َٔ َعاْ ٞايثٓا ٤عًٖٚ ِٗٝاَ ٛأ قاٝؼ ايرتغٝاب باٱغا ,ّ٬قااٍ

تعا ش دبثَّةبُإٌَِيهىُُهُذإلِميباْبُوبشَ َّْب َُفِ

ُلٍُُ تِىُُهز(.)1

ايثايث :دبًَٓ ٞاؾع ٚلثاض ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط يف جص

ؾطط َٔ ايٓاؽ يٲغ ,ّ٬قاٍ تعاا ش إِذَذُلبااءبَُٔصهاسَُذٌٍيا ُِوبذٌْفَارْخَُ*وبزبؤَ هادبُذٌَّْااضبُ
بدهخٍَُ ْبُفِ

ُاِ ُِٓذٌٍي ُِؤَفْ بذلًاز(.)2

ايطابع :نٌ ل َٔ ١ٜاٯٜتني غ٬ح يتػٝري ايٓػب ١بني ايططؾنيَ ٖٛٚ ,أ
َكازٜل ايكطاع بني اٱميإ ٚايهؿط يف ايسْٝاٚ ,غًبا ١اٱمياإ عًا ٢عباٛ
ايسؾعٚ ١ايتسضٜخ.
ايٛج٘ ايثاْ :ٞاٱعطا ،عٔ أَط(خري أَ )١باملعطٚف.
 َٔٚاٯٜا

عسّ إعبكاض ايٛقـ بايثٓاٚ ٤املسح خباري أَا ١بطا٥ؿا ١أٚ

جٚ ٌٝطبك َٔ ١املػًُني أ ٚأٖاٌ َكاط طبكاٛم َآِٗ ,باٌ ٖا ٛقاؿ١
َكاذب ١يهٌ املػًُني يف عُ ّٛأضجا ٤ا٭ض.،
ايٛج٘ ايثايث :عسّ اٱذرتاظ عٔ املٓهط ٚايؿاٛاذـ َاع ظجاط (خاري
أَ )١عٓ٘.
ٚيف ٚظٝؿ ١ا٭َط باملعطٚف ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚا٭قٌ ٖ ٛيع ّٚقٝاّ ايٓاؽ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط
ٚإٕ زخًٛا اٱغ.ّ٬
ايثاااْٜ :ٞهؿَ ٞاآِٗ زخاا ٍٛاٱغااٚ ّ٬اٱْكااٝاع يٮَااط ٚايٓٗااٚ ,ٞإٔ
ٚظٝؿ ١ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط خاقا ١ببكاا ٤ؾاطط َأ ايٓااؽ
عً ٢ايهؿط.
()1غٛض ٠اسبحطا

.7

()2غٛض ٠ايٓكط .2-1
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ايثايث :غاكٛط ا٭َاط بااملعطٚف ٚايٓٗا ٞعأ املٓهاط يف ذااٍ زخاٍٛ
ايٓاؽ اٱغ ّ٬يكٝس(أخطجت يًٓاؽ) ايٛاضز يف اٯٚ ,١ٜٱْتؿاَٛ ٤نٛع
ايهؿط.
ٚايكرٝس ٖ ٛا٭ ٍٚؾإٕ ٚظٝؿا ١ا٭َاط بااملعطٚف ٚايٓٗا ٞعأ املٓهاط
َتحسزٚ ٠باق ١ٝإ

 ّٜٛايكٝاَ ,١يصا ؾُٔ اٱعحااظ يف لٜا( ١خاري أَا )١يف

املكاّ صب ٤ٞاشبطٚد إ

ايٓاؽ بًػ(١أخطجت يًٓاؽ) عً ٢عب ٛايعُ ّٛيف

ا٭َٚ ١يف ايص ٜٔخطجت إي ِٗٝيته ٕٛاٯ ١ٜجاَع ١ؾاًَ ١يابين لزّ ٚإ
 ّٜٛايكٝاَٖٚ ١صا ايعُ َٔ ٖٛ ّٛإعحاظ ايكطلٕ.
أَا ا٭َط باملعطٚف ؾحا ٤باشبطا

بكٝػ ١جسٜسٖٚ ٠اٞ

اع املاصنط

ايػامل ؾًِ تكٌ اٯ١ٜش ؤُخهسِلبادهٌٍَُِّْااضُِذَاإَِْسَوْبُتِااٌّْبؼهسَوفُِوبذَْه با هْبُػبآهُ
ذٌَّْْىَاسُِ ز بٌ جعًات بًرااظ يػا ١اشبطاا

إؾااض ٠إ

إٔ ا٭َاط بااملعطٚف

ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط قؿ ١قا ١ُ٥بصاتٗا.
باٱناؾ ١إ

أْٗا قؿَٓ ١تعع َٔ ١ؾعٌ ٚعٌُ ؾدكْٚ ٞاٛعٖٚ ٞاٛ

ا٭َط بااملعطٚف ٚايٓٗا ٞعأ املٓها طٖٚ ,اٜ ٫ ٛتعااضَ ،اع تساخًا٘ َاع
اشبطٚد يًٓاؽ ٚنَ ْ٘ٛكساقاّ َٔ َكازٜل ٖصا اشبطٚد.
ايٛج٘ ايطابع :إجتٓاا

ضباناا(٠خري أَا )١يف ايٛظاا٥ـ ايعبازٜا ١ايايت

خًل اهلل عع ٚجٌ ايٓاؽ َٔ أجًٗا.
ايٛجاا٘ اشباااَؼ :اٱَتٓاااع عاأ ايتكااسٜل مبعحااعا

ا٭ْبٝاااَٗٓٚ ,٤ااا

املعحع ٠ايعكً ١ٝايكطلٕ اي يت إختكت(خري أَ )١حبٌُ يٛاٗ٥ا.
ايٛج٘ ايػازؽ :اٱقاَ ١عً ٢ايهؿط ٚازبرٛز َع قٝااّ اسبحا ١عًٝا٘,
ٖ ٌٖٚص ٙاسبحَ ١ترس ٠أَ ٚتعسز.٠
ازبٛا

ٖ ٛايثاْٚ ,ٞيٝؼ َٔ ذكط ملكازٜل اسبحَٓ َٔٚ ١اؾع اسبح١

ٚايربٖإ يف املكاّ أَٛض:
ا٭ :ٍٚجص

ايٓاؽ يٲميإ.
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ايثاْ :ٞايربٖإ ٜٓري هل ِ غبٌ ايطاع , ١قاٍ تعا ش باؤَ باُذٌَّْااضَُلَادهُلبااءبوُُهُ
تَسههباْآُِِهُزبتِّىُُهز (.)1
ايثايثٜ :بعث يف ْؿٛغِٗ ايٓؿط َٔ ٠املعك.١ٝ
يصا جا٤

اٯ ١ٜببٝإ ايعً ١يف غٛاز ايٛج(ٙٛأنؿطمت بعس إمياْهِ).

ٚحيتٌُ ايهؿط بعس اٱميإ يف املكاّ ٚجٖٛاّ:
ا٭ٖ :ٍٚصا ايهؿط عً ١تاَ ١يسخ ٍٛايٓاض.
ايثاااْ :ٞأْاا٘ جااع ٤عًاا ١يف زخاا ٍٛايٓاااضٚ ,ايعااصا

ا٭عااِ َاأ غااٛاز

ايٛج.ٙٛ
ايثايث :إٕ ايهؿط بعس اٱميإ عً ١خاق ١يػٛاز ايٛج ,ٙٛأَاا عاصا
ايٓاض ؾأعِ يف غبب٘ ٚعًت٘ ,يصا أختتُت اٯ ١ٜأع ٙ٬بكٛي٘ تعا (ؾاصٚقٛا
ايعصا

مبا نٓتِ تهؿط.)ٕٚ

ٚيٝؼ َٔ دبعأ ٠يف عًٚ ١أغبا

زخ ٍٛايٓااضٚ ,غاٛاز ايٛجا ٙٛأذاس

أؾطاز ايعصا ٚ ,تسٍ عً ٘ٝخامت ١اٯ ١ٜايهطمي.١
ٚحيتٌُ غٛاز ايٛج ٙٛيف أغباب٘ ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإْ٘ ضؾرٚ ١أثط َٔ عصا

ايٓاض ,قاٍ تعا شوبذَغْابىُوَلَ هب َُهُ

ذٌَّْازَز(.)2
ايثاْ :ٞإْ٘ عصا

َػتكٌ عً ٢ؾعٌ طبكٛم ٖٛٚ ,ايهؿط بعس اٱميإ

حبٝث ٜعطف أٌٖ اسبؿط ايص ٜٔنؿطٚا بعس إمياِْٗ بػٛاز ايٛج ,ٙٛؾٝهٕٛ
َا٥عاّ بٚ ِٗٓٝبني أقرابِٗ َٔ أٌٖ ايٓاض ايص ٜٔمل َٛٓ٪ٜا َٔ ا٭قٌ.
ايثايث :إْ٘ عصا

ٜٓعٍ بطا٥ؿ َٔ ١أٌٖ ايٓاض عً ٢عب ٛاشبكٛم.

ايطابع :إْ٘ قؿ٬َ ١ظَ ١يعُ ّٛأٌٖ ايٓاض.
()1غٛض ٠ايٓػا.174 ٤
()2غٛض ٠إبطاٖ.50 ِٝ
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َػتكٌ بصات٘.

ٚايكرٝس ٖ ٛا٭ٚ ٍٚايطابع ٚاشباَؼ ٚؾْ ٘ٝهت ٖٞٚ ١تعسز املعاقٞ
اييت ٜٓعٍ َعٗا ايعصا .

ٚايصْٛ
ٚجا٤

خامت ١اٯ ١ٜيبٝإ ايعصا

ا٭عِ ايصًٜ ٟرل أٌٖ ايٓااض شٟٚ

ايٛج ٙٛايهاسب ١بكٛي٘ تعا (ؾصٚقٛا ايعصا
عصا

مبا نٓتِ تهؿط )ٕٚأٜ ٟهٕٛ

ايص ٜٔنؿط ٚا بعس إمياِْٗ َطنباّ َٔ قػُني:

ا٭ :ٍٚايعااصا

اشبااام ياارتى اٱميااإ ٚاٱْتكاااٍ إ

َٓاااظٍ ايهؿااط,

ٜٚتُثٌ بػٛاز ايٛج.ٙٛ
ايثاْ :ٞمشٛهلِ بايعصا

ايعاّ يًهؿاض ٖٛٚ ,ايًبث ايسا ِ٥يف ايٓااض,

حبٝث ٜطاِٖ ايهؿاض ؾٝك َٕٛٛبتٛبٝدِٗ أٜهاّٜٚ ,كٛي ٕٛهلِ(أنؿطمت بعس
إمياْهِ) ٚي ٛن ٓا َثًهِ ٚضظقٓا اٱميإ ملا غازضْا َٓاظيا٘ٚ ,عًٝا٘ ؾٝهإٛ
أقرا

ايٓاض عً ٢قػُني:

ا٭ :ٍٚايصٚ ٜٔجَ ِٖٗٛكبٛغ ١بً ٕٛأغٛز بايصا

ٚا٭قٌ.

ايثاْ :ٞايص ٜٔقبؼ ٚج ِٖٗٛايػٛاز َٔ ؾس ٠ذطاض ٠ايٓاضٚ ,يهٔ ٖصا
ايػااٛاز أقااٌ زضجااَ ١اأ ا٭ ,ٍٚأ ٚإٔ ايؿاااضم بُٗٓٝااا ظاااٖط ٭ٕ ايثاااْٞ
عطٚ ،أثط ,ؾكس ٜهٖ ٕٛصا ايتكػٚ ِٝانراّ  ّٜٛايٓؿٛض بإٔ ٜه ٕٛايصٜٔ
نؿطٚا بعس إمياِْٗ غٛز ايٛجٚ ,ٙٛأَا ايهؿاض با٭قٌ ؾإٕ غٛاز ايٛجٙٛ
ٜٓتعطِٖ عٓس زخٛهلِ ايٓاضٚ ,ايتعط ،يؿس ٠هلٝبٗا.
 ٫ٚزي ٌٝعًٖ ٢صا ايتكػٚ ِٝإٕ ناإ ؾٝا٘ تؿكا ٌٝنَ٬اَ ٞػاترسث
ٚإختكام ؾطٜل َٔ ايهؿاض بػٛاز ايٛج ,ٙٛؾػٛاز ايٛج ٙٛعكٛب ١عاَ١
يًهؿاض

ٝعاّ ٬َٚظّ يسخ ٍٛايٓاض ٖٛٚ ,أثط يؿاس ٠عاصابٗا ٜعٗاط عًا٢

ٚج٘ نٌ ناؾط َٔ أٌٖ ايٓاض ,يصا جا٤

اٯ ١ٜبكٝػ ١اشبطا

ٚيف إخطاد(خري أَ )١أَٛض:
ا٭ :ٍٚبٝإ غ ٤ٛعاقب ١ايهؿط.
ايثاْ :ٞذث ايٓاؽ عً ٢إجتٓا

غٛاز ايٛج.ٙٛ

ازبُعا,ٞ
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ايثايث :تٓبٚ ٘ٝإضؾاز ايٓاؽ يًٓحا َٔٚ َ٘ٓ ٠لثاض ٙايصاتٚ ١ٝايعطن.١ٝ
ايطابع :إقاَ ١اسبح ١عً ٢ايهؿاض حبك ٍٛايتبًٝؼ هلِ يف اياسْٝا ٚعًا٢
عب ٛايتعس ز ٚايتهطاض ,بت ٠ٚ٬املػًُني ٖص ٙاٯ ,١ٜؾُٔ خكا٥ل املػًُني

ايكٝاّ باٱخباض عٔ عً ّٛايػٝب يف اٯخط ٠بًػ ١اٱْصاض  ,قاٍ تعا شذٌَِهبُ

ِِٓهُؤْٔثباءُِذٌْغَيهةُُِٔ دِي ُِإٌَِيههبز(.)1
ايتاغع :١تبعث ت ٠ٚ٬ل(١ٜتبٝض ٚج ٙٛعً ٢ايتؿك٘ يف ايسٚ ٜٔتٗس ٟإ
غبٌ اٱذتحاد ٚ ,تبني َٛنٛعاّ َٚاز ٠يًحساٍ ٚإقاَ ١ايربٖإ بايتباأٜ
بني املَٓ٪ني ٚايهؿط  ّٜٛايكٝاَٚ ,١إختكام ايهؿاض بػٛاز ايٛج ٙٛايصٟ
ٖ ٛعصا

شاتٚ ,ٞعط ،يعصا

ؾسٜس يف ايٓاض .

إٕ قٛي٘ تعا (ؾصٚقٛا ايعصا ) َازَٛٚ ٠نٛع يٮَط باٱميإ ٚايعجط
عٔ ايهؿطٚ ,ؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢املػًُني حيب  ٕٛايٓاؽ
ايٓحا َٔ ٠غٛاز ايٛجٚ ٙٛعصا

ٝعاّ ٜٚطج ٕٛهلاِ

ايٓااضٖٚ ,اصا ايطجاا ٤ايعااّ يف َتعًكا٘

تٓؿطز ب٘(خري أَ )١إش أْ٘ ؾاٌَ يًٓاؽ

ٝعااّ مباا ؾا ِٗٝاياص ٜٔحيااضبٕٛ

املػًُنيٗ ٚ ,ع ٕٚازبٛٝف ايعع ١ُٝٱغت٦كاهلِ.
الصلت بني (مبب كٌخن حكفسّى) ُّرٍ اٌَت

ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ٚ َٔ : ٚظا٥ـ(خري أَ )١بٝإ عصا

ايهؿاض  ّٜٛايكٝاَٚ ,١عًا١

ٖصا ايعصا .
ايثاْ :١ٝاٱخباض ايػُا ٟٚعٔ تعكب ايعصا

يف اٯخط ٠يًهؿط يف ايسْٝا

َع تؿكٚ ٌٝشنط َاٖ ١ٝايعصا ٚ ,أْ٘ ايٓاض  ,قااٍ تعاا ش ذصهاٍَ ههباُذٌْيبا هَبُتِّبااُ
وُْرُُهُذَىْفُسَوْبز(.)2
()1غٛض ٠لٍ عُطإ .44
()2غٛضٜ ٠ؼ .64
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ايثايث :١بٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ اٱميإ ٚاق َٔ ١ٝعصا

ايٓاض.

ايطابع :١إْتؿاا ٤اسبػاس عٓاس املػاًُني ,ؾٗاِ اٖاس ٕٚيف غاب ٌٝإْكااش
ايٓاؽ َٔ عصا

ايٓاضٚ ,مل تكِ أَ ١بٗصا ايعٌُ ٚتترٌُ ا٭ش ٣املػتُط

ٚاملتكااٌ بػاابب٘ ذتااَ ٢اأ ايااص ٜٔتطٜااس إْكاااشِٖ ,يااصا ْاااٍ املػاإًُٛ

َطتب١شوُْهرُُهُخبيهسبُؤَُِّحٍُؤُخهسِلبدهٌٍَُِّْاضِز.

ؾًِ ٜهتـ املػاًُ ٕٛبايكا٬ح اياصاتٚ ٞايتكٝاس بايٛظاا٥ـ ايعبازٜا,١
ٚذؿغ ضا ١ٜايتٛذٝسٚ ,مل تٓركط َػاٚ٪يٝاتِٗ باأَٛض اسبٝاا ٠اياسْٝا باٌ
ٜبصي ٕٛايٛغع ٱْكاش ايٓاؽ َٔ ايعصا
تتهُٔ ايعصا

ا٭خاط ٟٚبات ٠ٚ٬اٯٜاا

ا٭ي ِٝيًهؿااض ٚ ,بتٓاعَ ِٜٗٗأ ايهؿاط ٚايها٬ي ١إش إٔ

قٛي٘ تعا ش فَرُولُ ذُذٌْؼبرَذببُتِّباُوُْهرُُهُذَىْفُسَوْب ز عصا
ا٭ :ٍٚإْ٘ عصا
َٔ ايعكا

يًهؿاض َٔ ٚج:ٙٛ

يف ايسْٝا يًهؿاض ٭ْ٘ إخباض مساا ٟٚعُاا ٜٓتعاطِٖ

ا٭ي.ِٝ

ايثاااْ :ٞبٝااإ عًاا ١ايعااصا
ز٫٫

ايايت

قٛي٘ ت عا

مبااا ٜتهاأُ اسبحاا ١عًاا ٢ايهؿاااض ,أ ٟإٔ

أعا ٫ ٙ٬تٓركاط بعًاٚ ١غابب ايعاصا

اسبح ١اسبانط ٠عً ٢إغتركاقِٗ ايعصا

باٌ تتهأُ

اي٬ذل.

ايثايثَ َٔ :كازٜل ايعً ١ايػا ١ٝ٥ٱقاَ ١اسبح ١عً ٢ايهؿااض ايتاصنري
بأغبا

ٖاساٜتِٗ ٚإقا٬ذِٗ ٚجاصبِٗ إ

َٓااظٍ اٱمياإٚ ,ؾٝا٘ بعاث

يًرعٕ يف ْؿٛؽ ايهؿاض ٱقطاضِٖ عً ٢ايباطٌْٛ ٖٛٚ ,ع عصا
ايطابع :ذػٔ مست املػًُنيٚ ,تعاٖسِٖ يًؿطا٥ض ؾ ٘ٝعصا
يتدًؿِٗ عٔ َٓاظٍ اهلساٚ ١ٜغبٌ ايٓحا َٔ ٠عصا

يًهؿاض

اٯخط.٠

اشباَػ :١تا ٠ٚ٬قٛيا٘ تعا (مباا نٓاتِ تهؿاطَ )ٕٚأ عَُٛاا
باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ايص ٟجا٤

هلِ.

ا٭َاط

ب٘ ٖص ٙاٯ ٌٖٚ ,١ٜؾٗٝاا زعا٠ٛ

يًهؿا ض يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ,أّ أْٗا ربتل برتنِٗ يًهؿط,

َعامل اٱميإ د84/
ازبٛا
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يٝؼ َٔ تؿهٝو بني ا٭َط ,ٜٔؾرتى ايهؿط ٚاٱْتكاٍ إ

اٱغّ٬

ٜرتؾس عٓٗا طٛعاّ ٚإْطباقاّ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايػازغ َٔ :١خكا٥ل(خري أَ )١أَٛض:
ا٭ :ٍٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.

ايثاْ :ٞايٓ ؿط َٔ ٠املٓهط ٚايكبٝس ,قاٍ تعا ش وبذٌيرِ ٓبُذلهرَْبثَا ذُذٌغيااغُ خبُ

ؤَْهُ بؼهثَدَوهباُوبؤََٔاتَ ذُإٌَِىُذٌٍي ٌَُِ َُهُذٌْثَاهسب

ز(.)1

ايثايث :إع ٕ٬ايربا َٔ ٠٤املٓهط.
ايطابع :ايترصٜط َٔ املعك١ٝيف ايسْٝا ٚجعاٗ٥ا يف اٯخط.٠
ٚتًو ٚظٝؿ ١ا٭ْبٝاٚ ٤ضثٗا املػًُ.ٕٛ

صلت(أكفسمت بؼد إميبًكن) ُّرٍ اٌَت
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚبٝإ ذاٍ ايهؿاض يف اٯخط.٠
ايثاْ :١ٝتعسز َكازٜل ايعصا

يًهؿاض  ّٜٛايكٝاَاٚ ,١إقارتإ ايتاٛبٝذ

ٚايتبهٝت بػٛاز ايٛج.ٙٛ
ايثايث َٔ :١خكا٥ل(خري أَ )١إقاَتِٗ اسبح ١عً ٢ايهؿاض َ ٖٞٚأ
ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚت ٠ٚ٬نٌ َٔ ٖاتني اٯٜتني.
ايثاْ :ٞبٝإ عً ١غٛاز ٚج ٙٛايهؿاض  ّٜٛايكٝاَ.١
ايثايث :اٱخباض عٔ غ ٤ٛذاٍ ايهؿاض ٚايؿاغكني  ّٜٛايكٝاَ ١باسبح١
ٚايربٖإ.
ايطابع :قٝاّ املػًُني با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ٖٛٚ ,بًراظ
ٖص ٙاٯٚ َٔ ١ٜج:ٙٛ
()1غٛض ٠ايعَط .17
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ا٭ :ٍٚتعاٖس املػًُني اٱميإ.

ايثاْ :ٞذطم املػًُني عً ٢ايتكٝس بأزا ٤ايؿطا٥ض ٚايٛاجبا .
ايثايث :بٝإ قبس ٚغ ٤ٛعاقب ١ايهؿاضٚ ,غٛاز ٚج ّٜٛ ِٖٗٛايكٝاَ.١
ايطابع :تٛنٝس قبس اٱضتساز.
اشباَؼ :ايترصٜط َٔ تطى َٓااظٍ اٱمياإٚ ,ايتدًاـ عأ ايتكاسٜل
ببعث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ.
ايطابع :١جا٤

اٯ ١ٜأع ٙ٬بكٝػ ١ازبُع(أنؿطمت) ٚؾٚ ٘ٝج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚبٝإ إذباز غبب غٛاز ايٛج ٙٛبًػ ١خطا

ايصّ ٚايتٛبٝذ.

ايثاْ :ٞتعٝني عً ١غٛاز ايٛج ,ٙٛقاٍ تعا شإَُِّْذٌٍي بَُُْ بغْفِسَُؤَْهُ َاهسبنَُ
تِ ُِو بغْفِسَُِباُاَوْبُذٌَِهبٌُِّبٓهُ باباءَز(.)1
ايثايث :ميهٔ تػُ ّٜٛ ١ٝايكٝاَ ّٜٛ(١اسبحٚ ١ايربٖإ) ٭ٕ اسبح ١تكاّ
ؾ ٘ٝعً ٢ايهؿاض َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚؾٗاز ٠جٛاضذِٗ عً ,ِٗٝقاٍ تعا ش ب هَبُذَاه بدَُػبٍَيه ُِهُؤٌَْعِْبرُ َُهُوبؤَ هدِ ُِهُ

وبؤَزهلٍَُ َُهُتِّباُوَأُ ذُ بؼهّبٍُ ْبز(.)2
ايثاْ :ٞإغترهاض قرا٥ـ ا٭عُاٍ.
ايثايث :زعٚ ٣ٛؾه ٣ٛاملعً.ّٛ
ايطابع :صبٖ ٤ٞص ٙاٯٜاا

ٚبٝاإ بًٛغٗاا يًٓااؽ ٖٚاَ ٛأ عَُٛاا

خطٚد املػًُني يًٓاؽ.
اشباَؼ :صب ٤ٞخري أَ ١ؾٗٛزاّ عً ٢ايٓاؽ.

()1غٛض ٠ايٓػا.47 ٤
()2غٛض ٠ايٓٛض .24
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ايػازؽ :اٱخباض عٔ جٗاز املػًُني يف إق٬ح ايٓااؽٚ ,ذباصٜطِٖ

َٔ غٛاز ايٛجٜ ٙٛا ّٛايك ٝاَاٚ ,١عًاٖ ١اصا ايػاٛاز ,قااٍ تعاا شوبوَارٌَِهبُ
لبؼبٍْْباوُُهُؤَُِّحُوبظبغاٌُِرَىُ ُٔ ذُشَ بدبذءبُػبٍَىُذٌَّْاضِز(.)1
اشباَػااَ :١اأ خكااا٥ل(خري أَاا )١تاا ٠ٚ٬اٯٜااا
ايهؿاض  ّٜٛايكٝاَٚ ,١عًٖ ١صا ايعصا

اياايت تاابني عااصا

ٚمبا ٜه ٕٛأَطاّ باملعطٚف ْٝٗٚاّ عٔ

املٓهط َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚظجط ايهؿاض عٔ ازبرٛز.
ايثاْ :ٞتصنري ايٓاؽ ب ّٛٝايكٝاَٚ ١عامل اسبػا .
ايثايثَ :ا ٜرتؾس عٔ اسبػا

َٔ قػُ ١ايٓاؽ إ

قػُني:

ا٭ :ٍٚايص ٜٔتبٝمض ٚج.ِٖٗٛ
ايثاْ :ٞايص ٜٔتػٛز ٚج.ِٖٗٛ
ايطابع :زع ٠ٛايٓاؽ يًٗساٚ ١ٜاٱميإ.
اشباَؼ :بٝإ ْؿع أخط ٟٚيٲميإ  ٖٛٚبٝا ،ايٛج.ٙٛ
ايػازغ :١حيتاد ايكٝاّ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط إ
ايااس ,ٜٔؾحااا٤

اٯٜاا ١أعاا ٙ٬إعاْاا ١يًُػااًُني يف ٖااصا ايبااا

ايتؿك٘ يف
ٖٚااَ ٛاأ

خكا٥ل(خري أَ ١أخطجت يًٓاؽ) ؾكرٝس إٔ قٛيا٘ تعاا شؤَوَفَاسهذُُهُتبؼهادبُ
إِميباأِىُُهُز( ,)2ذ حٚ ١خطاا

تاٛبٝذ يًهؿااض ٜا ّٛايكٝاَا ١إ ٫إٔ َٓاؾعا٘ يف

ايسْٝا َتعسزَٗٓ ٠ا:
ا٭ :ٍٚإضتكا ٤املػًُني يف املعاضف اٱهل.١ٝ
ايثاْ :ٞإبطاٍ َػايطا

ايهؿاض ٚاملٓاؾكني.

ايثايث :اٱذتحاد عً ٢ايهؿاض.
()1غٛض ٠ايبكط.143 ٠
()2غٛض ٠لٍ عُطإ .110
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ايطابع :جعٌ َٛنٛع ١ٝيًعامل اٯخط يف ذٝا ٠ايٓاؽ اي.١َٝٛٝ
اشباااَؼ :تٛنٝااس إمي ا إ(خري أَاا )١باااي ّٛٝاٯخااط ٚأْاا٘ ؾااطط يبٝااا،

ايٛج ّٜٛ ٙٛايكٝاَ ,١قاٍ تعا ش ِبٓهُآِبٓبُتِاٌٍي ُِوبذٌْيب هَُِذآلخِسُِوبػبًَُِّصباٌِذًاُفَالبُ
خب هفاُػبٍَيه ُِهُوبَُْهَُهُ بذهصبُٔ ْبز(.)1
ايػازغ :١إقاَا ١اسبحا ١عًا ٢أٖاٌ ايهتاا

بايبؿااضا

ايايت جاا٤

بايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ يف ايتٛضاٚ ٠اٱظبٚ ,ٌٝنإ ايٛٗٝز

ٜٓتعط ٕٚبعثت٘ ,قاٍ تعا ش وبوَأُ ذُِِآهُلَثهاًُُ بعهارَفْرِذَ ْبُػبٍَاىُذٌيارِ ٓبُ
وَفَسَوذُفٍَََّّاُلباءبهَُهُِباُػبسبفُ ذُوَفَسَوذُتِ ِز(.)2
ايػابع :١تٛبٝذ ٚإْصاض ايؿاغكني يرتنِٗ طاع ١اهلل ايٛاجبٚ ,١قس ٜكٍٛ
قا٥ااٌ َاأ ايهؿاااض ٖااٌ ٜٓركااط ا٭َااط بايؿاغااكني ٚازبااٛا

اٯٜاا ١عاَاا١

ٚتؿٌُ أبٓا ٤ايهؿاض ٚإختٝاضِٖ ايهؿط ٚتطنِٗ ٚضاث ١اٱميإشلَاٌُ ذُإِٔياُوبلبدهَٔاُ
آتباءبَٔاُػبٍَىُؤَُِّحٍز(.)3
الصلت بني(فرّقْا الؼراة) ُّرٍ اٌَت
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚظبا(٠خري أَ َٔ )١ايعصا
ايثاْ :١ٝبٝإ ؾس ٠عصا

يتٓعٖٗا عٔ ايهؿط ٚازبرٛز.

ايهؿاض يف اٯخطٚ ,٠إقرتاْ٘ بايتٛبٝذ.

ايثايثَ َٔ :١كازٜل خطٚد املػًُني يًٓاؽ إخباضِٖ عُا ًٜكا ٙايهؿاض
 ّٜٛايكٝاَ َٔ ١ايعصا .
َٓ َٔٚاؾع ٖصا اٱخباض ٚج:ٙٛ
()1غٛض ٠املا٥س.69 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.89 ٠
()3غٛض ٠ايعخطف .22
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ا٭ :ٍٚإْصاض ايهؿاض.
ايثاْ :ٞذب صٜط ايٓاؽ َٔ َؿاٖ ِٝايهؿط ٚايه٬ي.١

ايثايث :بٝإ قبس ايهؿط بعس اٱميإٚ ,أنطاض ٙيف ايٓؿأتني.
ايطابااع :تعاٖااس(خري أَااٖٚ )١ااِ املػااًُ ٕٛيٲميااإٚ ,عكااُتِٗ َاأ
اٱضتساز.
اشباَؼ :تطغٝب ايٓاؽ عَُٛاّ بايتٛبٚ ١اٱْاب.١
ايطابع :١تسٍ ايؿا ٤يف(ؾصٚقٛا) عً ٢ايتعكٝبٚ ,إٔ َا بعسٖا ٜتعكب َا
قبًٗاٚ ,ؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإضاز ٠ايعصا

يف ايسْٝا يس٫ي ١ايؿا ٤عً ٢عسّ ٚجٛز ؾرت ٠باني

َا قبًٗا َٚا بعسٖا نُا ٜكاٍ :ظايت ايؿُؼ ؾكٌ) ٚنُا يف قٛي٘ تعاا

َُِِّدوُُهُتِإٌَْفٍُِِٓهُ

خبكٛم  ّٜٛبسضش إِذُْذَعهرَغِينُ ْبُزبتَّىُُهُفَاظهرَجباببٌَُىُُهُؤَِّٔ
ذٌّْبالبئِىَحِز(.)1
ايثاْ :ٞاملككٛز عصا

اٯخط ٖٛٚ ,٠ايصٜ ٟسٍ عًٝا٘ َٛناٛع اٯٜا١

ٚتعًكٗا ببٝاٚ ،ج ٙٛاملَٓ٪نيٚ ,غٛاز ٚج ٙٛايهاؾط.ٜٔ
ايثايث :إضاز ٠املعٓ ٢ا٭عِ ايؿاٌَ يًٛجٗني أعٚ ,ٙ٬ايكسض املتٝكٔ َٔ
اٯ ٖٛ ١ٜايثاْ َٔ ٞجٗا :
ا٭ : ٚتتهُٔ اٯ ١ٜبٝإ أذٛاٍ ايهؿاض يف اٯخط.٠
ايثاْ :١ٝقبػ ١ايػٛاز اييت تطػ ٞعًٚ ٢ج ٙٛايهؿاض ٜٚعطؾ ٕٛبٗا.
ايثايث :١تٛنٝس ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ٖصا ايػٛاز عصا
ايطابع :١غٛاز ايٛج ّٜٛ ٙٛايكٝاَ ١عصا

ٚؾ ٘ٝأشٚ ٣نطض.

أي ٖٛٚ , ِٝغري غٛاز ايبؿط٠

يف اسبٝااا ٠ايااسْٝا ايااصٖ ٟااَ ٛاأ بااس ٜع قاآع اهللٚ ,يااٝؼ ؾٝاا٘ نااطض عًاا٢
قاذب٘.
()1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .9
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 َٔٚأقرا
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ايبؿط ٠ايػٛزا َٔ ٤ته ٕٛإؾطاق ١اٱميإ ظااٖط ٠عًا٢

ٚجٗ٘ ٚضبٝاٚ ,ٙيهٔ ايكسض املتٝكٔ إضاز ٠ايٛج٘ ايثاْ ٫ ٞميٓع َٔ إطا٬م
اٯٚ ١ٜإضاز ٠ايعُٚ ّٛمش ٍٛايٛج٘ ا٭ ٍٚأع ٙ٬مبهااَني اٯٜا ١إش ٜاأتٞ
ايعصا

عً ٢ايهؿط يف اسبٝا ٠ايسْٝاٖ َ٘ٓٚ ,ص ٙاٯٚ ١ٜت(٠ٚ٬خري أَ )١هلا

يف ايًٚ ٌٝايٓٗاض.
اشباَػ :١تطغٝب ايهؿاض ٚايٓاؽ

ٝعاّ بسخ ٍٛاٱغ ّ٬٭ْ٘ ايػبٌٝ

يًٓحا َٔ ٠ايتٛبٝذ ٚايتبهٝت  ّٜٛايكٝاَ.١
ايػازغ :١يف ازبُع بني اٯٜتني ذاث يًُػاًُني ٱغترهااض َاٛاطٔ
اسبػا

يف اٯخطٚ ,٠نٝـ أْٗا تبسأ َٔ عامل ايربظر َٚا ؾ َٔ ٘ٝاسبػا

اٱبتساٚ ٞ٥ذهٛض املًهني َٓهط ْٚهاري إ املٝات  ,قااٍ تعاا شوبِِآهُ

وبزبذئِ ُِهُتبسهشَرٌُإٌَِىُ ب هَُِ َثهؼبنُ ْبز(ٚ ,)1ؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ َٔ خكا٥ل(خري أَ )١ملا ؾ َٔ ٘ٝايتؿك٘ يف ايس.ٜٔ
ايثاْ :ٞإْ٘ َٔ أؾطاز قٛي٘ تعا (أخطجت يًٓاؽ).
ايثايث :إْ٘ َٛنٛع يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايػابع َٔ :١خكا٥ل(خري أَ )١قٝاَٗا بت ٠ٚ٬اٯٜا

اييت تبني أغطاض

 ّٜٛايكٝاَٚ ,١أٖٛاٍ عامل اسبػا َٗٓٚ ,ا َا ًٜكا ٙايهؿاض َأ ايعاصا
ا٭ي َٔ ٖٛٚ ,ِٝعَُٛا (أخطجت يًٓاؽ) ؾً ٫ٛؾهٌ اهلل عع ٚجٌ ٫
ًٜتؿت ٕٛإ

ع امل َا بعس املٚ , ٛؾًػؿ ١اشبًٛز.

ايثآَااَ :١اأ اٯٜااا

إٔ اٯٜاا ١شنااط

تعًاال ايعااصا

بكااؿ ١ايهؿااط

ٚازبرٛزٚ ,ؾ ٘ٝزع ٠ٛيًٓاؽ يٓباص ايهؿاط يًُ٬ظَا ١بٓٝا٘ ٚباني ايعاصا ,
ٚعسّ إْؿهانٗا عٓ٘.

()1غٛض ٠امل.100 َٕٛٓ٪
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ايتاغع :١جا٤
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اٯ ١ٜمباز(٠شٚم)  ٖٛٚأذس اسباٛاؽ اشبُػاٚ ,١ؾٝا٘

َٓاغب ١ٱؾطاى اسبٛاؽ ٚتأثطٖاا با٭ؾاٝا ٤يف َٛاناٝع ا٭َاط بااملعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهطٚ ,قس جا٤
ا٭ :ٍٚاملعحااعا

َعحعا

ا٭ْبٝا ٤عً ٢قػُني:

اسبػااَ ,١ٝثااٌ غااؿْ ١ٓٝااٛحْٚ ,اقاا ١قاااحلٚ ,عكااا

َٛغٚ ,٢إذٝا ٤عٝػ ٢يًُٛت.٢
ايثاْ :ٞاملعحعا

ايعكًَ ٖٞٚ :١ٝعحع ٠ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘

ٚغًِ ايكطلٕ ايهطٚ ِٜلٜاتا٘ ٚز٫٫تٗاا َٚعاْٗٝاا ايكسغا ١ٝاملتحاسز ٠قااٍ

تعا شؤَفَالبُ برَدبتَّسَوْبُذٌْمُسهآْبز(.)1

ٚتااأتٖ ٞاتااإ اٯٜتااإ يتٛظٝااـ اسبااٛاؽ يف اٯٜااا
ايػٝبٚ ,ايتصنري بعصا

ايعكًٝااٚ ١عًااّٛ

ايهؿاض ا٭ي ِٝيف اٯخط ,٠يٓٝؿط ايٓاؽ َٔ ايهؿط

ملا ي٘ َٔ ايعٛاقب ايٛخ.١ُٝ
َٓ َٔٚاؾع ا٭َٛض اسبػ ١ٝيف املكاّ إزضاى َعاْ ٞعاصا
قبٌ ايٓاؽ

ايهؿااض َأ

ٝعاّ َع إخت٬ف َساضنِٗ َٚؿااضبِٗٚ ,تبااَ ٜٔؿااغًِٗ

َٛنٛعاّ ٚنثطٚ ٠قً.١
ايتاغع :١حيتٌُ تبًٝاؼ ٚإْاصاض(خري أَا )١يًٓا اؽ بكٛيا٘ تعا (ؾاصٚقٛا
ايعصا ) ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإْ٘ َٔ ا٭َط باملعطٚفٚ ,ايسع ٠ٛإ

ايك٬ح.

ايثاْ :ٞإْ٘ َٔ ايٓٗ ٞعأ املٓهاطٚ ,ياع ّٚإجتٓاا

أغابا

َٚكاسَا

ايعصا .
ايثايث :تٖ ٠ٚ٬ص ٙاٯَ ١ٜأ ا٭َاط ازبااَع ٚأْا٘ َأ ا٭َاط بااملعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايطابع :يٝؼ َٔ ا٭َط باملعطٚف  َٔ ٫ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ,إمنا ٖ ٞبٝإ
ذاٍ ايهؿاض يف اٯخط.٠
()1غٛض ٠ايٓػا.82 ٤
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ٚايكرٝس ٖ ٛايثاْ ٞؾٗ ْٞٗ ٞعٔ املٓهطٜٚ ,سخٌ يف طٛي٘ ا٭ٍٚ
 ٖٛٚا٭َط باملعطٚف َٓطٛقاّ َٚؿَٗٗٛاّ يٝأت ٞايثٛا
صلت آٌت (حفسقْا ّإخخلفْا) ( )1بِرٍ اٌَت

يًُػًُني زؾعٝاّ.

الصلت بني بداٌخً اٌَخني
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚإذباز جٗ ١اشبطا
ايثاْ :١ٝإبتسأ

يف اٯٜتنيٚ ,املطاز املػًُ.ٕٛ

اٯ ١ٜأع ٙ٬بكٝػ ١ايٓٗٚ ,ٞجا٤

ٖص ٙاٯ ١ٜبًػ ١املسح

ٚايثٓا.٤
ايثايث َٔ :١خكا٥ل(خري أََ )١عطؾ ١قكل ا٭َِ ٚأٌٖ املًٌ

ٚايٓرٌ ايػابك ١قاٍ تعا شَٔذهََُٓٔمُصُػبٍَيههبُؤَدهعبٓبُذٌْمَصبصُِتِّباُؤَوهدبيهْباُإٌَِيههبُ
هبرَذُذٌْمُسهآْبز(.)2
َٓ َٔٚاؾع ٖص ٙاملعطؾ ١اٱعتباض ٚاٱتعااظ ,ؾداري أَا ١أنثاط ا٭َاِ يف
َطاتااب ايعااربٚ ٠املٛععاا ١يتهااٖ ٕٛااص ٙاملطتبااَ ١كسَاا ١عكًٝااٚٚ ١جساْٝاا١
يًك٬ح.
ايطابع :١ملا ٚقؿت ٖص ٙاٯ ١ٜاملػًُني بأِْٗ(خري أَ )١جا٤

اٯ١ٜ

أع ٙ٬يٛقاٜتِٗ َٔ ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف ٚايتؿتت يٝه َٔ ٕٛقؿا
املػًُني ايػ َٔ ١َ٬ايؿطق. ١
اشباَػ :١ملا جا٤

اٯ ١ٜأع ٙ٬بايٓٗ ٞعٔ ايؿطقٚ ١ايتؿتت ؾإٕ اهلل عع

ٚجااٌ مل ٜاارتى يًُػااًُني إختٝاااض ا٭َااط ٚتؿهااٌ ْٗٚاا ٢عاأ ايؿطقاا١
ٚاٱخاات٬ف ,إش إٔ ْعاات املػااًُني بااأِْٗ(خري أَااٜ )١ااسٍ عًاا ٢تعااٝني

()1اٯ.105 ١ٜ
()2غٛضٜٛ ٠غـ .3
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َٛناااٛع اٱتؿاااام ٖٚااا ٛاٱمياااإ بااااهلل ٚضغاااٛي٘ ٚايٝااا ّٛاٯخاااط ,قااااٍ

تعا ش وبذػهرَصَِّ ذُتِذبثهًُِذٌٍي ُِلبِّيؼًاُوبَُْذَفَسَّلُ ذز(.)1

ايػازغٜ :١ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني تطغٝب ايٓاؽ باٱغ ّ٬٭ٕ ايٓؿٛؽ
مت ٌٝإ

ا٭يؿٚ ١اٱذباز باسبلٜٚ ,تركل باٱْتُا ٤شبري أَ.١

ايػابعٜ :١سٍ شّ ا٭َِ ايػابك ١ٱخت٬ؾٗا ٚتؿطقٗا عً ٢أْ٘ يٝؼ َٔ
بٗٓٝا أَ( ٖٞ ١خري أَ.)١
ايثآَ :١قس ٜكاٍ إٔ املػًُني إؾرتقٛا إ

َصاٖب َتعسزٚ ,٠إٔ ايؿطق١

اييت ْٗٛا عٓٗا عٓس ْع ٍٚايكطلٕ قس ذسثت ؾُٝا بعس ,نُا تسٍ عً٘ٝ
ايؿٛاٖسٚ ,ازبٛا

إٕ ٖصا ايتعسز ٜ ٫هط بٛذس ٠املػًُني إش ًٜتك ٕٛيف

ايثٛابت ايعكا٥سٚ ١ٜأزا ٤ايٛظا٥ـ ايعبازٚ ,١ٜإْ٘ ٜ ٫ػتُط أٜ ٚتػع ,نُا
تسٍ عً ٘ٝايٛقا٥ع ايتأضخي.١ٝ
َ َٔٚكازٜل اٱذباز عٓس(خري أَ )١ايٓطل بايؿٗازتني ٚايٛقٛف
قؿٛؾاّ يف ق ٠٬ازبُاع ١مخؼ َطا

يف اي ّٛٝقاٍ تعا شإَِّْ ُذٌصَّالبجبُ

وَأَده ُػبٍَى ُذٌَّْؤهِِِْنيب ُوِرَاتًا ُِب هلُ ذاز(ٚ ,)2أزا ٤ؾطٜه ١ايكٝاّ يف ٚقت
َعً ّٛيف نٌ غٓٚ ,١ايتعاٖس ايػٓ ٟٛيؿطٜه ١اسبخ مبٓاغو َترسٚ ٠ثابت١
َهاْاّ ٚظَاْاّ.
ايتاغع :١ملا جعٌ اهلل املػًُني(خري أَ )١ؾإْ٘ تؿهٌ بٗص ٙاٯٚ ١ٜلٜا
أخط ٣تؿٝس تٗصٜب ا٭خ٬م ٚإجتٓا

ايطشاٚ ٌ٥ا٭غبا

املصَ ١َٛيًؿطق١

َٗٓٚا اشبكٚ ١َٛايٓعاع ٚايؿس ٚا٭ْاْٚ ١ٝذب ايػًطإ ٚازبا ٙبػري ذل.

()1غٛض ٠لٍ عُطإ .103
()2غٛض ٠ايٓػا.103٤
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ايعاؾط :٠جعاٌ اهلل املػاًُني(خري أَا )١يٝهْٛاٛا قاازض ٜٔعًا ٢عاسّ
ايؿطقااٚ ١اٱخاات٬فٚ ,يٝكاابرٛا ذحاا ١عًاا ٢ا٭َااِ ا٭خااط ٣يف ايااسْٝا
ٚاٯخط.٠
اسباز ١ٜعؿط :٠أضاز اهلل عع ٚجٌ(شبري أَ )١ايععٚ ٠ايطؾع ,١قاٍ

تعا شوبٌٍِي ِ ُذٌْؼِصَّجَ ُوبٌِسبظَ ٌِ ِ ُوبٌٍَِّْؤهِِِْنيبز ( ,)1ؾحا٤

اٯ ١ٜأع ٙ٬ببٝإ ذاٍ

ا٭َِ ايػابكٚ ١أنطاض ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف ايص ٟز م يف أٚقاهلِ ٚبٝإ
عًٖ ١صا اٱخت٬ف  ٖٛٚايتدًـ عٔ ايبٓٝا

ٚايرباٖني ايػُا ١ٜٚاييت

جا٤تِٗ.
ايثاْٝاا ١عؿااط :٠إضؾاااز املػااًُني إ
يًهعـ ٚاهلٛإٚ ,بطظر ز ٕٚايػاٜا

ذكٝكااٖٚ ١اا ٞإٔ ايؿطقاا ١غاابب
اسبُٝس.٠

ايثايث ١عؿط :٠يكس أْعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢املػًُني بأَٛض:

ا٭ :ٍٚاسبكاْْ َٔ ١ؿاش ا٭عساٚ ٤بثِٗ ايػُ ّٛقاٍ تعا شَْ ُذَريخِرُوذُ
تِغَأَحُِِٓهُاَؤِىُُهَُُْ بإٌُْ َٔىُُهُخبثباْز(.)2
ايثاْ :ٞبٝإ يع ّٚايٛذس ٠اٱغ.١َٝ٬
ايثايث:ايتكٝس بأذهاّ ايؿطٜعٚ ,١أزا ٤ايؿطا٥ض.
ايطابع ١عؿط :٠ذث املػًُني عً ٢ذؿغ ايكطلٕ ٚت ٠ٚ٬لٜات٘ ٚأزا٤
ايؿطا٥ض بًراظ بٝإ َٛنٛع ١ٝايترطٜـ يف ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف يف ا٭َِ
ايػايؿ.١
اشباَػ ١عؿط :٠تٌٓٗ(خري أََ )١أ َسضغا ١املثاٌ يف ايكاطلٕ ايهاطِٜ
َٓٚاا٘ قكاال ا٭َااِ ايػااابك ١خبكااٛم َااا ؾٗٝااا َاأ ايعااربٚ ٠املٛععاا١
َٓٚاغبتٗا يًٛقا٥ع اسبازث.١
()1غٛض ٠املٓاؾك.8 ٕٛ
()2غٛض ٠لٍ عُطإ.118
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ايػازغ ١عؿطَ :٠ا ٜتًٚ ٙٛحيؿع٘ املػًُ َٔ ٕٛقكل ا٭َِ ايػابك١
َٓاغب ١نطمي ١يًٓاؽ يسخ ٍٛاٱغ ,ّ٬٭ْ٘ ؾاٖس عً ٢ايتبا ٜٔبٚ ِٗٓٝبني
ا٭َاااِ ا٭خاااطٚ ,٣زيٝاااٌ ذاناااط عًااا ٢إٔ املػاااًُني(خري أَااا ,)١قااااٍ

تعا ش فَالْصَصهُذٌْمَصبصبٌَُؼبٍي َُهُ برَفَىيسَوْبز(.)1

ايػابع ١عؿط :٠ذبتاد(خري أَ )١اشبطٚد ملٝاز ٜٔايكتاٍ أذٝاْاّ ٭َٛض:
ا٭ :ٍٚايسؾاع عٔ اٱغ.ّ٬
ايثآَْ :ٞع ايعتٚ ٛايعًِ ٚغًب ١ايٓؿؼ ايػهبٚ ١ٝايؿٗٚ ,١ٜٛإغترٛاش
ايطٛاغٝت عً ٢املًو ٚايػًطإ.
ايثايث :جص
ؾحا٤
إجتٓا

ايٓاؽ يٲغٚ ,ّ٬ايعٌُ بأذهاّ ايؿطٜع.١

اٯ ١ٜأع ٙ٬ببٝإ نطٚضَ َٔ ٠ػتًعَا

ٖصا اشبطٚد ٖٞٚ

ايؿطقٚ ١اشب٬ف ملا ؾُٗٝا َٔ ايٚ ٖٔٛايهعـ ٚأغبا

ٚايتدًـ عٔ ٚظا٥ـ اٱَاَ ١ايٓٛع ١ٝيًٓاؽ

ايعحع

ٝعاّ ٚإق٬ح ايٓؿٛؽ.

ايثآَ ١عؿط َٔ :٠خكا٥ل ايتأزٜب ايكطلَْٚ ٞا ؾ َٔ ٘ٝاٱعحاظ إٔ
صب ٤ٞايتأزٜب ٚايترصٜط بًػ ١املسح ٚايثٓا ٤ؾٝؿكس ازبُع بني اٯٜتني أْهِ
أٜٗا املػًُ( ٕٛخري أَ )١ؾ ٬تهْٛٛا نا٭َِ ايػايؿ ١اييت تتدًـ عٔ
َٓاظيهِٚ ,تؿتكط إ

املكسَا

اييت ًْتِ بٗا ؾطف َٓعي(١خري أَ.)١

ايتاغع ١عؿط َٔ :٠خطٚد املػًُني يًٓاؽ بٝإ أذٛاٍ ا٭َِ ايػايؿ,١
َٚا أقابِٗ َٔ أغبا

ايهعـ ٚايٚ ٖٔٛزبٝب اشب٬ف ٚايؿكام.

ايعؿط َٔ :ٕٚخطٚد املػًُني يًٓاؽ تعًُِٗ َٔ ايٓااؽ اياسضٚؽ,

ٚإرباشِٖ غٓٔ ٚذٝا ٠ا٭َِ ايػابك ,١عربَٛٚ ٠عع ١قاٍ تعا شٌَمَدهُوَاْبُ
فِ

ُلَصبصِ ُِهُػِثهسبجاٌُِإُوهٌِ

()1غٛض ٠ا٭عطاف .176
()2غٛضٜٛ ٠غـ .111

ُذألٌَْثبابِز( , )2ؾؿٖ ٞصا اشبطٚد أَٛض:
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ا٭ :ٍٚإْتؿاع ايٓاؽ َٔ املػًُني.
ايثاْ :ٞإْتؿاع املػًُني َٔ ايٓاؽ.
ايثايث :اٱْتؿاع ايعاّ.
ايطابع :ايٓؿع املتبازٍ.

ٜٚؿٝس ازبُع بني اٯٜتني ايٛج ٙٛا٭ضبع ١أع َٔ ٖٛٚ ,ٙ٬إعحاظ
ايكطلٕ.
اسبازٚ ١ٜايعؿط :ٕٚجا ٤شنط ايص ٜٔتؿطقٛا َٔ با

املثاٍ ايترصٜطٟ

ٚقس ٜ ٫سٍ عً ٢إٔ نٌ ا٭َِ ايػابكَ ١تؿطقٚ ١طبتًؿٚ ,١ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٚجا٤

اٯ ١ٜخبكٛم أٌٖ ايهتا ٚ ,تؿطقِٗ ٚإخت٬ؾِٗ

عً ٢أْبٝا ِٖٚ ,ِٗ٥أؾهٌ ا٭َِ قبٌ اٱغ ّ٬قاٍ تعا شوبِباُذَفَسَّقَُذٌيرِ ٓبُ
ؤُوذُ ذُذٌْىِرَاببُإِْيُِِٓهُتبؼهدُِِباُلباءبذْ َُهُذٌْثبيِّْبحُز(.)1
ايثاْ :١ٝتسٍ ايؿٛاٖس ايتأضخي ١ٝعً ٢عسّ ٚجٛز أََ ١ترس ٠عٓس بعث١
ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ َٔ ٖٛٚ ,ذاجا

ايٓاؽ يبعثت٘ ملا

ؾٗٝا َٔ اٱذباز عً ٢اسبل ٚاهلس.٣
ايثايث :١شنط

ل ٫ٚ(١ٜتهْٛٛا) ذك ٍٛاٱخت٬ف يف ا٭َِ ايػابك١

بعس صب ٤ٞايبٓٝا َٚ ,ا ؾٗٝا َٔ قٝاّ اسبح ١عً.ِٗٝ
ايطابع :١حيتاد ايٓاؽ إ
أٌٖ ايهتا

أََ ١ترس ٠تعٌُ يف َطنا ٠اهللٚ ,قس عحع

عٔ تعاٖس ٖص ٙاملطتب ١ايعع ,١ُٝؾتؿهٌ اهلل عع ٚجٌ عً٢

ايٓاؽ بٓعُ ١املػًُني ٚخطٚجِٗ.
اشباَػ :١نبط املػًُني يتأضٜذ ا٭َِٚ ,عً ١نعؿٗا أ ٚإنُر٬هلا,
ٚإقاَ ١اسبح ١عً ِٗٝبًع ّٚايًرٛم باملػًُني يف اٱميإ ٚايك٬ح.
ايػازغ :١بٓٝت ٖص ٙاٯٚ ١ٜظٝؿ َٔ ١أِٖ ٚظا٥ـ(خري أَٖٞٚ )١
ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهطٚ ,جا٤
()1غٛض ٠ايب.4 ١ٓٝ

اٯ ١ٜأع ٙ٬بصّ ايؿطق١
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ٚاٱخت٬فٚ ,ذث املػًُني عً ٢إجتٓابُٗا صبتُعني َٚتؿطقني ,يٝهٕٛ
َٔ أغطاض ازبُع بني اٯٜتني تعسز إْتؿاع املػًُني َٔ ا٭َط ٚايَٓٗٔ ٞ
ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايكٝاّ با٭َط ٚايٓٗ ٌْٝٚ ,ٞايثٛا

عًٚ َٔ ٖٛٚ ,٘ٝج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚثٛا

ا٭َط باملعطٚف َٚا ٖ ٛذػٔ ؾطعاّ .

ايثاْ :ٞثٛا

ايٓٗ ٞعٔ املٓهط.

ايثايث :ايثٛا

املرتؾس عٔ َؿاٖ ِٝا٭َط باملعطٚف َٗٓٚا ايعجط عٔ

ايهس اشبام ٚايعاّ يًُعطٚف.
ايطابعَ :ؿاٖ ِٝايٓٗ ٞعٔ املٓهط َٗٓٚا ايسع ٠ٛإ

املعطٚف ٚايك٬ح

بايس٫ي ١ايتهُٓٚ ١ٝاٱيتعاَ.١ٝ
اشباَؼ :ايتكٝس با٭ذهاّ ٚاملػا ٌ٥اييت ٜأَط ٕٚبٗا َٔ أؾطاز ا٭َط
باملعطٚف.
ايػازؽ :اٱعتباض ٚاٱتعاظ َٔ أنطاض ايؿعٌ ايكبٝس ٚاملٓهط.
ايػابعٖ :سا ١ٜاملػًُني يًُٛانٝع ٚا٭ؾطاز اسبػٓ ١ؾطعاّ اييت

ب

ٜٚػترب ا٭َط بٗاٚ ,أؾطاز املٓهط ايكبٝر ١احملطَٚ ١املهط.١ٖٚ
ٚتًو لٜا

اهلل يف با

ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهاطٚ ,خكاً١

نطميٜٓ ١ؿطز بٗا املػًُ ٕٛبإٔ تتعاسز املٓااؾع ٚايؿٛا٥اس َأ ايؿعاٌ املتراس
ٚته ٕٛي٘ غاَ ١ٜعًٚ ,١َٛيهٔ اٯثاض  ٚاملٓااؾع املرتتبا ١عًٝا٘ أنثاط َأ إٔ
ذبك.٢

ايثأَ :تٓع ٙاملػًُني عٔ ايطن ٕٛيًهاؾط ٜٔأ ٚإعاْتِٗ ,قاٍ تعا شفَالبُ

ذَىُ ََُّٔٓظَ ِريًذٌٍُِْىَافِسِ ٓبز(.)1
ايػابعٜ :١ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني ايٓٗ ٞايٓٛع ٞيًُػًُني عٔ ا٭َط
ايكبٝس  ٖٛٚايؿطقٚ ١اٱخت٬ف ,ؾهُا ٜأَط اهلل عع ٚجٌ املػًُني
()1غٛض ٠ايككل .86
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ٚاملػًُا
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بايكٝاّ بايٓٗ ٞعٔ املٓهط ,ؾإْ٘ غبراْ٘ ٜتؿهٌ عً ٢املػًُني

ٜٗٓٚاِٖ نأَ ١عٔ املٓهط َٔ ٖٛٚ ,خكا٥ل(خري أَ )١بأْٗا تتًك ٢ايٓٗٞ
عٔ املٓهط بأٚاَط إهل ١ٝذبٌُ ايكطع ٚازبعّ مبا

عًِٗ ًَٖ٪ني يٮَط

باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ؾا٭َ ١اييت تؿرتم ٚربتًـ عًْ ٢بٗٝا ٫ ,تػتطٝع إٔ تأَط بايك٬ح,
ٚتٓٗ ٢عٔ ايكبٝس ٚإٕ قاَت ب٘ ؾإْٗا  ٫تبًؼ ايػا َ٘ٓ ١ٜإ ٫بًطـ َٚسز
َٔ عٓس اهلل ,ؾحا٤

اٯ ١ٜأعَ ٙ٬سزاّ ٚعْٛاّ ٚغ٬ذاّ مساٜٚاّ َباضناّ

يٝتعاٖس املػًُ ٕٛأَٛضاّ:
ا٭ :ٍٚن ِْٗٛأَٚ ١اذسَ ٠ترس.٠
ايثاْ :ٞإختكاقِٗ بكؿ(١خري أَ َٔ )١جٗا :
ا٭ : ٚتًكَ ٞعاْ ٞاٱذباز ٚا٭يؿ َٔ ١ايػُا.٤
ايثاْ :١ٝصب ٤ٞاٯٜا

اييت ت٪نس يع ّٚتعاٖسِٖ يٮخ ٠ٛاٱمياْ ,١ٝقاٍ

تعا شإِٔيّباُذٌَّْؤهَِِْ ْبُإِخه بجاز(.)1
ايثايث :١إ

اع ا٭َ ١عً٫ ٢بس ١ٜايكٝاّ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ

املٓهط.
ايثايث :ذطم املػًُني عً ٢إجتٓا
ايطابع :زع ٠ٛايٓاؽ إ
تعا

ايؿطقٚ ١اشب٬ف.

ايٛذسٚ ٠ا٭خ َٔ ٖٛٚ ٠ٛعَُٛا

قٛي٘

خطاباّ يًٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِشوبِبا ُؤَزهظبٍْْبانَ ُإِْي ُوَافيحُ

ٌٍَِّْاضِز (.)2
ايثآَٜ :١ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني بكا ٤ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط
إ

 ّٜٛايكٝاَ َٔ ٖٛٚ ,١خكا٥ل(خري أَ )١إش إٔ ايٓٗ ٞعٔ ايؿطق١

()1غٛض ٠اسبحطا
()2غٛض ٠غبأ .28
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ٚاشب٬فٚ ,تكٝس املػًُني مبهاَ ٘ٓٝع ٕٛهلِ عً ٢ايكٝاّ با٭َط ٚايٓٗ,ٞ
ٚعسّ ٖحطاْ٘.
ٚقس ٜػأٍ غا ٌٖ ٌ٥إْؿطز املػًُ ٕٛبٓٗ ِٗٝعٔ ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف
ايصات ٞازبٛا
إ

 ,٫٭ٕ ٖصا ايٓٗٚ َٔ ٞظا٥ـ ايٓب ٠ٛاييت

ًٗا نٌ ْيب

أَت٘ ٚيهٔ تًو ا٭َِ ربًؿت عٓٗاٚ ,ؾاظ املػًُ ٕٛبتعاٖسٖا.
ايتاغعَٓ َٔ :١اؾع ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط أُْٗا بطظر زٕٚ

ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايؿطق َٔ ١املٓهط ,ؾ ٬بس َٔ قٝاّ(خري أَ )١بايٓٗ ٞعٓٗا.
ايثاْ :ٞايكٝاّ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط شات٘ ذط

عً٢

ايؿطقَٚ ,١اْع َٓٗا ٚإٕ نإ َٛنٛعٗا غري ايؿطق.١
ايثايثٜ :ؿٌُ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط اسبًٛٝي ١زٕٚ
َكسَا

ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف.

ايعاؾطَ َٔ :٠كا زٜل ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف ٚلثاضُٖا ذك ٍٛايؿػاٛم
ٚاشبااطٚد عاأ ايطاعااَ ١اأ أنثااط أٖااٌ ايهتااا

يكٛياا٘ تعااا (ٚأنثطِٖ

ايؿاغك.)ٕٛ
اسباز ١ٜعؿط َٔ :٠ايؿٛاٖس عً ٌْٝ ٢املػًُني َطتب(١خري أَ )١عسّ
طػٝإ ايؿػل ب ِٗٓٝايٚ ّٛٝغساّٚ ,غَ٬تِٗ َٔ أزضإ ايٓؿؼ ايؿٗ١ٜٛ
ٚايػبع ١ٝبػبب إمياِْٗ باهلل ٚتعاٖسِٖ يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايثاْ ١ٝعؿطٜ :٠ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني يع ّٚتٓع ٙاملػًُني عٔ اٱقتتاٍ
ؾُٝا ب ,ِٗٓٝؾإشا ناْت ا٭َِ ايػابك ١قس إؾرتقت ٚإختًؿت ؾٝحب عً٢
(خري أَ )١إٔ  ٫تكتتٌ ؾُٝا بٗٓٝا َٔ با

ا٭ٚي ١ٜٛايكطعٚ ,١ٝإ ٫ؾإٕ

بعض تًو ا٭َِ حيتخ عً ٢املػًُني ؾٝك :ٍٛعبٔ إؾرتقٓا ٚإختًؿٓا ٚمل
تتكاتٌ ؾُٝا بٓٓٝا ,ؾاإٕ قًت قس إقتتٌ املػًُٚ ,ٕٛازبٛا

َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚيٝؼ يف ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬غبب يٲقتتاٍ بني املػًُني.
ايثاْ :ٞايهتا

ٚايػٓٚ ١اٱ

اع عً ٢ذطَ ١اٱقتتاٍ بني املػًُني.
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ايثايث :ي ٛذكٌ اٱقتتاٍ بني املػًُني ؾأْ٘ ٜتكـ بأَٛض:
ا٭ :ٍٚإْكطاع ايكتاٍ ,ٱزضاى املػًُني طبايؿت٘ يًٛظا٥ـ ايؿطع١ٝ
ٚا٭خ٬ق.١ٝ
ايثاْ :ٞعً ١ايكتاٍ أجٓب ١ٝعٔ َبازٚ ٨أذهاّ اٱغ.ّ٬
ايثايث :عسّ إتػاع ايكتاٍ ٚلثاض.ٙ
ايطابع :عسّ تطتب لثاض عً ٢ايكتاٍ تهط بٛذس ٠املػًُني.
اشباَؼٚ :جٛ

قٝاّ باق ٞاملػًُني باٱق٬ح بني ا٭ططاف

املتٓاظع ,١قاٍ تعا شوبإِْه ُعَائِفَرَاِْ ُِِٓه ُذٌَّْؤهِِِْنيب ُذلْرَرٍَُ ذ ُفَإَصهٍِذَ ذُ
تبيهْب َّباز(.)1
ايثايث ١عؿطٖ :٠سا ١ٜاملػًُني إ

أَٛض:

ا٭ :ٍٚغط َٔ أغطاض ايكٚ ٠ٛاملٓع.١
ايثاْ :ٞغبب يًٓكط ٚايتٛؾٝل.
ايثايث :ضجرإ نؿتِٗ يف ذاٍ ايػًِ ٚاسبط

ؾِٗ يف ذاٍ َٔ

ايٛذسٚ ٠اٱذباز ٚاٱعتكاّ باهلل ٚنتاب٘ ٚضغٛي٘ٚ ,ايهؿاض يف ذاٍ ؾطق١
ٚخ٬ف.
ايطابع :ايبعث عً ٢ايتٛنٌ اهلل يف ذاٍ ايػعٚ ١ايهٝل.
ايطابع ١عؿط :٠جا٤

ٖص ٙاٯ ١ٜبأَط ٚٚقـ املػًُني با٭َط

باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهطٚ ,جا٤

ل ٫ٚ(١ٜتهْٛٛا) بايٓٗ ٞعٔ ضبانا٠

اٯخط ٜٔبايؿطقٚ ١اٱخت٬ف.
ٜٚؿٝس ازبُع بني اٯٜتني يع ّٚعسّ اٱخت٬ف يف َهاَني َٛٚانٝع
ٚنٝؿ ١ٝا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ,٭ٕ ٖصا اٱخت٬ف تعطٌٝ
جع ٞ٥يٮَط ٚايٓٗ ,ٞبًراظ إضاز ٠املعٓ ٢ا٭عِ يًتؿطم ٚاٱخت٬ف.

()1غٛض ٠اسبحطا
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أَ ١عً ٢أَط َٛٚنٛع ٚذهِ يف ا٭َط

اشباَػ ١عؿط :٠إشا إذبس

باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ؾإٕ ٖصا اٱذباز قَٓٚ ٠ٛعٚ ,١غب ٌٝيًتٛؾٝل
ؾ.٘ٝ
ايػازغ ١عؿط :٠تكسٜط ازبُع بني اٯٜتني ٫ :تهْٛٛا نايص ٜٔتؿطقٛا
ٚإختًؿٛا َِٓٗ املٚ َٕٛٓ٪أنثطِٖ ايؿاغك.ٕٛ
ايػابع ١عؿطٜ :٠ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني إٔ ايؿطق ١ي ٛذكًت بني
ؾطٜل َٔ ايٓاؽ ٭ٌٖ ايؿو ٚايطٜب,

املػًُني ؾإْٗا غبب ٱْكا
ٚإبتعازِٖ عٔ زخ ٍٛاٱغ.ّ٬

ايثآَ ١عؿط :٠زع ٠ٛاملػًُني يًرصض َٔ أٌٖ ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف يف
جساهلِٚ ,تٓب ٘ٝاملػًُني إ

يع ّٚعسّ إرباشِٖ بطاْ ,١قاٍ تعا شَُْ

ذَريخِرُوذُتِغَأَحُِِٓهُاَؤِىُُهز(.)1
ايتاغع ١عؿطٜ :٠ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني تكػ ِٝايٓاؽ إ

قػُني:

ا٭ :ٍٚأَِ تؿطقت ٚإختًؿت.
ايثاْ :ٞأَٜٗٓ ١اٖا اهلل عع ٚجٌ عٔ ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف.
ايعؿط :ٕٚذبتٌُ قؿ(١خري أَ )١بًراظ اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬جٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚتعًل ٖص ٙايكؿ ١املباضن ١عً ٢اٱَتٓاع عٔ ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف.
ايثاْ :ٞإغتساَ ١قؿ(١خري أَ )١يًُػًُني ٚإٕ إختًؿٛا ٚتؿطقٛا.
ايثايث :إشا إؾرتم املػًُ ٕٛؾإٕ قؿ(١خري أَ )١تػًب عِٓٗ.
ايطابع :ئ ٜؿرتم ٚخيتًـ املػًُ ٕٛ٭ٕ اهلل عع ٚجٌ جعًِٗ(خري
أَ.)١
ٚايكرٝس ٖ ٛا٭خريٚ ,جا٤

اٯ ١ٜأع ٙ٬بكٝػ ١ايٓٗ ٞيتدرب عٔ

ن ٕٛاملػًُني ذاٍ ْعٚهلا يٝػٛا َتؿطقني  ٫ٚطبتًؿنيٜٚ ,سٍ عً٘ٝ
طاعتِٗ هلل ٚضغٛي٘ٚ ,إتباعِٗ يًٛذٚ ,ٞثٓا ٤اهلل عع ٚجٌ عً ِٗٝيف
()1اٯ.118 ١ٜ
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تساضنِٗ يًد٬ف َٓٚعِٗ يًؿطق ,١قاٍ تعا شإِٔيّباُذٌَّْؤهَِِْ ْبُإِخه بجاُفَإَصهٍِذَ ذُ
تبيهٓبُؤَخب ب هىُُهز (.)1
أ ٟإٔ ايكًس ٚاق َٔ ١ٝإغتساَ ١اشب٬ف أ ٚإتػاع٘ ٭ٕ ايهٌ ٜٓؿػٌ
بايكًس ٚيٝؼ اٱعبٝاظ ٭ذس ايؿطٜكني ,ؾهإٔ اٯ ١ٜتك ٍٛإغتُطٚا عً٢
ذاٍ ا٭خ ٠ٛبٓٝهَِٚ ,ا أْتِ عً َٔ ٘ٝايتٓع ٙعٔ ايؿطقٚ ١ايتؿتتَٚ ,ا
ؾُٗٝا َٔ ايهعـ ٚاي.ٖٔٛ
ٚقس أغػٓا قاعس ٖٞٚ ٠ي ٛزاض ا٭َط يف َعٓ ٢اٯ ١ٜايكطلْ ١ٝبني َسح
املػًُني أ ٚشهلِ  ,ؾأْٗا ذبٌُ عًَ ٢سذِٗ ٚايثٓا ٤عً.ِٗٝ
ايٛاذسٚ ٠ايعؿطَٛ َٔ ٌٖ :ٕٚنٛع ١ٝيكؿ(١خري أَ)١يف غ١َ٬
ٚعكُ ١املػًُني نأَ َٔ ١ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف ازبٛا

ْعِ ,ملا ؾٗٝا َٔ

َهاَني ايؿهٌ اٱهلَٚ ٞعاْ ٞايٛعس ايهطٚ ,ِٜاسبح ١عً ٢ا٭َِ
ا٭خط ٣اييت تؿطقت بعس َا جا٤تِٗ ايبٓٝا

ٚايرباٖني اييت ت٪نس ٚجٛ

عباز ٠اهلل عع ٚجٌٚ ,اٱْكٝاز ٭ٚاَطٚ ٙايتكسٜل بأْبٝا.٘٥
ايثاْٚ ١ٝايعؿط :ٕٚيكس ضظم اهلل عع ٚجٌ املػًُني َطتب(١خري أَ)١
ٚايكٝاّ بٛظا٥ؿٗاٚ ,تعاٖس َٛاضٜث ا٭ْبٝا ,٤ؾأثابِٗ يف ايسْٝا عسّ ايؿطق١
يٝهَ ٕٛكسَ ١ٱغتساََ ١كاَاتِٗ ايػاَ.١ٝ
ايثايثٚ ١ايعؿطَ َٔ :ٕٚكازٜل ٚذس ٠املػًُني ٚتٓعِٖٗ عٔ ايؿطق,١
ٚإجتٓابِٗ يًد٬ف أَٛض:
ا٭ :ٍٚايتُػو بايكطلٕ ٚأذهاَ٘.
ايثاْ :ٞتعاٖس لٜا

ايكطلٕ ضمساّ ٚتٚ ٠ٚ٬تؿػرياّ يٝتكـ املػًُٕٛ

بكؿ(١خري أَ )١سبؿعِٗ يًتٓع ٌٜبؿهٌ ٚيطـ َٔ اهلل ,قاٍ تعا شإِٔياُ
َٔذهََُٓٔصٌَّْْباُذٌرِّوْسبُوبإِٔياٌَُ َُحلافظ ْز (.)1
()1غٛض ٠اسبحطا
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ايثايث :أزا ٤ايؿطا٥ض ٚايعبازا

بصا

ايٓٗخ ايص ٟأزاٖا ب٘ ضغٍٛ

اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ.
 ٌٖٚنإ ضغ ٍٛاهلل ٜككس ٚقا ١ٜاملػًُني َٔ ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف
عٓسَا نإ ٜأَطِٖ بأزا ٤ايعبازا

ٚاملٓاغو نُا ٪ٜزٜٗا َٖٗٓٚ ,ٛا قٛي٘

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ( :قًٛا نُا ضأٜتُ ْٞٛأقً.)2( )ٞ
ازبٛا

ْعِ ؾٗصا املعٓ ٢أذس املكاقس ايػاَٚ ١ٝايؿٛاٖس عًْ ٢بٛت٘

ٚأْ٘ ٪ٜغؼ ٱغتساَٚ ١ذس ٠املػًُني بكٝس طاع ١اهلل ٚضغٛي٘ ٚإ

ّٜٛ

ايكٝاَٜٚ , ١سٍ عً ٘ٝقٛي٘ تعا شوبِباُآذَاوُُهُذٌسَّظَ يُُفَخُرُوهَُوبِبأَُ باوُُهُػبْه َُفَأْرَ َ ذز(.)3
ايطابع :ايتكسٜل مبعحعا

ا٭ْبٝاٚ ٤ايتسبط يف ز٫٫تٗا.

اشباَؼ :ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ,ؾحا٤
بٓس

املػًُني إ

اٯٜتإ َعاّ

تٛيٚ ٞظا٥ـ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط يتهٕٛ

بطظخاّ ز ٕٚايؿطقٚ ١اٱخت٬ف َٚاْعاّ َٔ ايتؿتت.
ايػازؽ :إَتٓاع املػًُني عٔ اٱخت٬ف يف ايعبازا
ؾُثٚ ّ٬ضز قٛي٘ تعا

إ

 ّٜٛايكٝاَ,١

يف ايٛن٤ٛش باؤَ با ُذٌيرِ ٓب ُآِبَْ ذ ُإِذَذ ُلُّهرُُه ُإٌَِى ُذٌصَّالبجُِ

فَاغْعٍُِ ذ ُوَلَ هبىُُه ُوبؤَ هدِ بىُُه ُإٌَِى ُذٌّْبسبذفِكِ ُوبذِهعبذَ ذ ُتِسَءَوظِىُُه ُوبؤَزهلٍََىُُه ُإٌَِىُ
ذٌْىَؼهثبيهِٓز ( ,)4ؾًِ ٚئ ٜططأ تػٝري أ ٚتبس ٌٜذطف َٔ ذطٚف اٯ١ٜ
ايهطميَٓ ١ص تٓعًٜٗاٚ ,مل خيتًؿٛا يف نٝؿ ١ٝايٛنٚ ٤ٛتؿػري اٯٚ ,١ٜقس
ناْت ٚن٤ٛا

ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ أغٚ ٠ٛقس,٠ٚ

ٚإغتُط أٌٖ ايبٝت عً ٘ٝايػٚ ّ٬ايكراب ١يف اٱٜتإ بايٛن٤ٛا
()1غٛض ٠اسبحط .9
()2تؿػري ايكططيب .72/1
()3غٛض ٠اسبؿط .7
()4غٛض ٠املا٥س.6 ٠

ايبٝاْ١ٝ
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يًهٝؿ ١ٝاييت نإ ٜتٛنأ بٗا يعؿطا
يري ٣امل٦ا

ايػٓني بعس إْتكاي٘ إ

ايطؾٝل ا٭عً٢

ٚاٯ٫ف َٔ ايتابعني ذهاٚ ١ٜن ٘٥ٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘

ٚغًِٜٚ ,طغذ يف ايٛجٛز ايصٖين ٜٚثبت يف عًِ اسبسٜث ٚايؿك٘ ٚعًِ
ايطجاٍ.
ايطابعٚ ١ايعؿط :ٕٚإشا نإ املػًُٜ ٫ ٕٛؿرتق ٫ٚ ٕٛخيتًؿ ٕٛؾًُاشا
جا٤

اٯ ١ٜبٓٗ ِٗٝعٔ ايؿطق ,١ازبٛا

َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭َ َٔ :ٍٚعاْ ٞاٯ ١ٜايتعطٜض بايص ٜٔتؿطقٛاٚ ,زعٛتِٗ يٲغ,ّ٬
ٚايتدًل َٔ اٱْتػا

ذٌيرِ ٓبُذخهرٍََفُ ذُفِ

٭ٌٖ ايؿطقٚ ١ايؿكام قاٍ تعا شوبإَُِّْ

ُذٌْىِرَابٌَُِفِ

ُشِمَاقٍُتبؼِيدٍز(.)1

ايثاْ :ٞبعث املػًُني عً ٢اسبٝطٚ ١اسبصض َٔ ايؿطقٚ ,١غًب ١ايٓؿؼ
ايؿٗٚ ١ٜٛايػهب.١ٝ
ايثايث :تًَُٓ ١ٝه ١ا٭خ ٠ٛاٱمياْ ١ٝعٓس املػًُني.
ايطابع :يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ اسبٝا ٠ايسْٝا زاض إختباض ٚإَترإ,
ٚأضاز يًُػًُني ايػعٚ ٞاٱجتٗاز يف ايٛقا َٔ ١ٜايؿطق ١يٝهْٛٛا ؾاٖساّ
عً ٢إَهإ تعاٖس أذهاّ ايتٓعٚ ٌٜإجتٓا

ايؿطقٚ ,١إٔ ايتهًٝـ ب٘ َٔ

املُهٔ ايصٜ ٟطٝك٘ ايٓاؽ ,قٌ تعا شَُْ َىٍَِّفَُذٌٍي ََُٔفْعًاُإِْيُوَظهؼب باز.
اشباَػٚ ١ايعؿط :ٕٚجا٤

ناٌ َأ ناٌ َأ اٯٜاتني بكاٝػ ١ازبُاع

ايؿاًَ ١يهٌ املػًُني ٚاملػًُا ٚ ,ؾ ٘ٝتهًٝـ إعب٬ياٜ ٞتٛجا٘ إ

ناٌ

ؾطز َِٓٗ بًع ّٚعسّ املػاُٖ ١يف ايؿطقٚ ١اشب٬ؾَٚ ,١تَ ٢ا تكٝاس ا٭عاِ
ا٭غًب بأقاّ ايعُ ّٛإجتٓا
ٚظٗط إ

ؾعٌ َٓٗ ٞعٓ٘ ؾإْ٘  ٫حيسثٚ ,إٕ ذاسث

ايٛاقع ؾٝه ٕٛقً ٌٝا٭ثطٚ ,ت٬ظَ٘ ذكٝكاٖٚ ١ا ٞأْا٘ إ

ٚقااس ظٗااط

َااصاٖب نااثريٚ ٠ض٥اغااا

()1غٛض ٠ايبكط.176 ٠

ظٚاٍ

يف اٱغاا ّ٬تتكااـ بايتؿااعب
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ٚاشبطٚد عٔ ازبُاعٚ ١ايكٛاعس ٚايعاَ ١يًؿاطٜع ١ؾُاا يبثات إٕ إْاسثط
ٚضمسٗا.
ايػازغٚ ١ايعؿط :ٕٚجا ٤قٛي٘ تعا ( ٫ٚتهْٛٛا نايص ٜٔتؿطقٛا)
بكٝػ ١املهاضع بُٓٝا ٚضز قٛي٘ تعا (نٓتِ خري أَ )١بكٝػ ١املانٚ ,ٞؾ٘ٝ
ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتؿٝس يػ ١املان ٞيف اٯ ١ٜأع ٙ٬ايعَٔ اسبانط ٚاملػتكبٌ أٜهاّ,
ؾٗ ٞمبعٓ(٢قطمت خري أَ.)١
ايثاْ :ٞيف اٯ ١ٜأع ٙ٬إعحاظ َتعسز عٔ ذك ٍٛايؿطق ١عٓس ا٭َِ
ايػابكٚ َٔ ١ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايؿطق ١يف ا٭جٝاٍ ايباق.َِٗٓ ١ٝ
ايثاْ :ٞظٗٛض اشب٬ف ٚايؿطقٚ ١اٱْكػاّ ؾ.ِٗٝ
ايثايث :اشب٬ف يف املصاٖب اييت إْسثط
اشب٬ف ٚايؿطق َٔ ١أغبا

ٚمل ٜبل هلا أثط ,يٝهٖ ٕٛصا

إْسثاضٖا.

ايطابع َٔ :خكا٥ل(خري أَ )١اٱَتٓاع ٚايتٓع ٙعٔ اٱخت٬ف ايصٟ

ناْت عً ٘ٝا٭َِ ايػابك ,١قاٍ تعا شفَ بدب

ُذٌٍي َُذٌيرِ ٓبُآِبَْ ذٌُِّباُذخهرٍََفُ ذُفِي ُِ

ِِٓهُذٌْذبكُِّتِئِذِْٔ ِز(.)1
ايثايثٜ :ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني إٔ املػًُني مل ٜؿرتقٛا أ ٚخيتًؿٛا قبٌ
ٚعٓس ْع ٍٚل(١ٜخري أََ ٖٞٚ )١سْٚ ,١ٝؾ ٘ٝذث هلِ عً ٢إجتٓا

ايؿطق١

ٚاشب٬ف.
ايػابعٚ ١ايعؿطٚ َٔ ٌٖ :ٕٚظا٥ـ(خري أَ )١إق٬ح أذٛاٍ ا٭َِ
ايػابكَٓٚ ,١ع إغتُطاض ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف ؾٗٝا ,ازبٛا
ٖصا ا٭َط بأَٛض:
ا٭ :ٍٚزخٛهلِ اٱغ.ّ٬
()1غٛض ٠ايبكط.213 ٠

ْعِٜٚ ,تحً٢
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ايثاْ :ٞاٱْتُا ٤شبري أَ.١
ايثايث :بٝإ ايكطلٕ يكبس ايؿطقٚ ,١غ ٤ٛعاقبتٗا.

ايطابع :تربأ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ (ٚخري أََٔ )١

ايص ٜٔتؿطقٛا ٚإع ٕ٬عسّ ْكطتِٗ ,قاٍ تعا شإَُِّْذٌيرِ ٓبُفَسَّلُ ذُاِ ْب َُهُ
وبوَأُ ذُشِيبؼًاٌَُعهدبُِِْه َُهُفِ

ُشب

هءٍز (.)1

حبث أصْيل
غايباّ َا ٜتٛقـ ٚقٛع ايؿ ٤ٞعًَ ٢كسَٚ ,١ته ٕٛغبباّ أ ٚبًػ١
ٚططٜكاّ أ ٚجع ٤عً ١يًٛقٛع ٖٞٚ ,عً ٢أقػاّ َتعسز:٠
ا٭ :ٍٚاملكسَ ١ايعكً:١ٝ
 ٖٞٚاييت حيهِ ايعكٌ بًع ّٚإتٝاْٗا يترك ٌٝايٛاجب أ ٚايػا١ٜ
املطًٛب ,١نُا يف قطع املػاؾ ١٭زا ٤ؾطٜه ١اسبخ ٚتعًِ ايكطا ٠٤يت٠ٚ٬
ايكطلٕ يف املكرـٚ ,زضاغ ١ايطب يع٬د املطن.٢
ايثاْ :ٞاملكسَ ١ايؿطع:١ٝ
ٖٚاا ٞاياايت ذهااِ ايؿااطٜع ١اٱغاا ١َٝ٬بٗااا نايٛناا ٤ٛبايٓػااب ١٭زا٤

ايكااا ,٠٬قااااٍ تعاااا ش باؤَ بااااُذٌيا ارِ ٓبُآِبَْا ا ذُإِذَذُلُّها ارُُهُُإٌَِاااىُذٌصَّا االبجُِفَاغْعِا اٍُ ذُ
وَلَ هبىُُه...ز (.)2
ايثايث املكسَ ١ايعاز:١ٜ
 ٖٞٚاييت تأت ٞحبهِ ايعازٚ ٠ايعطف ,نُا يف اٱعساز يًسع٠ٛ
ٚاٱجتُاع ٚايٛي ١ُٝيف َٓاغب ١ايؿطح نايعٚاد ٚاشبتإ أ ٚغريٖا.
ٚتكػِ املكسَ ١بًراظ املاٖٚ ١ٝاملٛنٛع إ :
ا٭َ :ٍٚكسَ ١ايٛجٛز:
()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .159
()2غٛض ٠املا٥س.6 ٠
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 ٖٞٚاييت ٪ٜت ٢بٗا نؿطط يٛجٛز شا

ايؿٚ ٤ٞش ٟاملكسَ.١

ايثاَْ :ٞكسَ ١ايعًِ:
 ٖٞٚعباض ٠عٔ ايعًِ بًع ّٚإتٝإ ايؿٚ ٤ٞاسباج ١إي ,٘ٝأ ٚتطن٘ إٕ
نإ ضبطَاّٚ ,قس ٜكاٍ إٕ ٖصا ايكػِ يٝؼ َٔ املكسَ ١٭ْ٘ عباض ٠عٔ
ذهٛض يف ايٛجٛز ايصٖين.
ايثايثَ :كسَ ١ايٛج. ٛ
 ٖٞٚاييت ته ٕٛؾططاّ يف ٚجٛ

ايؿعٌ ٚ ٫جٛز ,ٙنايكر١

ٚاسبهط بايٓػب ١يكٝاّ ؾٗط ضَهإ ,ؾُع َط ،أ ٚغؿط املهًـ ٫
ٜتٛج٘ ي٘ اشبطا

ايتهًٝؿ ٞبايكٝاّ ,قاٍ تعا شفَّبٓهُوَاْبُِِْهىُُهُِبسِ ضاُ

ؤَوهُػبٍَىُظبفَسٍُفَؼِدَّجآُِِهُؤَ َّاٍَُؤُخبسبز(.)1
ايطابعَ :كسَ ١ايكر:١
 ٖٞٚاييت ٪ٜت ٢بٗا يٝه ٕٛايؿعٌ قرٝراّ ٚتاَاّٚ ,إٕ نإ ٜتركل
َػُاٜٚ ٙكسم ايؿعٌ بسٖ ٕٚص ٙاملكسَ.١
اشباَؼ َكسَ ١اسبطاّ ٖٞٚ :اييت ته ٕٛجع ٤عًٚ ١غبباّ يف ٚقٛع
اسبطاّ ٚايؿعٌ املٓٗ ٞعٓ٘ ؾطعاّ.
ٚميهٔ إٔ ْكػِ املكسَ ١تكػُٝا

جسٜس ٠أخط:٣

ا٭ :ٍٚاملكسَ ١ايكطٜب ٖٞٚ ١اييت َٔ َػتًعَا

ايؿعٌ ٚتػاِٖ يف

ٜٚ ٬ػرياّ َثٌ تٗ ١٦ٝاملا ٤اسباض ٚغرئَ ٙ
تكطٜب٘ ٚدبعٌ ٚقٛع٘ أَطاّ غٗ ّ
َػتًعَا

ايػػٌٚ ,إذهاض ايػٝاضٚ ٠ايٛاغط ١يًٛق ٍٛإ

ايػا.١ٜ

ايثاْ :ٞاملكسَ ١ايبعٝس ٖٛٚ :٠ايؿعٌ ايص٪ٜ ٟت ٞب٘ يتٗ ١٦ٝأغبا

شٟ

املكسَ ,١ؾٜ ٬هٖ ٕٛصا ايؿعٌ َككٛزاّ بصات٘ٚ ,نأْ٘ َكسَ ١ملكسَ ١شٟ
املكسََ ,١ثٌ إمتاّ َعاًَ ١جٛاظ ايػؿط ٱتٝإ ؾطٜه ١اسبخ.
ٚتكػِ املكسَ َٔ ١ذٝث َاٖ ١ٝايؿعٌ إ
()1غٛض ٠ايبكط.184 ٠

أقػاّ:
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ا٭ :ٍٚاملكسَ ١ايبسْ ٖٞٚ :١ٝايؿعٌ ايبسْ ٞايصٜ ٟه ٕٛغبباّ يف ٚقٛع
ش ٟاملكسَ ١ناسبطاثٚ ١ايػكٚ ٞط ٤٬ازبسضإ ٚعب.ٙٛ
ايثاْ :ٞاملكسَ ١ايعكً:١ٝ
ٖٚااا ٞايتاااسبط باااصا
ٚناملػتًعَا

ايؿعاااٌٚ ,إجاااطا ٤ذػاااابا

ٚربطاااٝط يااا٘,

اهلٓسغ ١ٝيف املؿاضٜع.

ايثايث :املكسَ ١املاي:١ٝ
ٚاملطاز بٗا تٗٚ ١٦ٝإْؿام املاٍ ٚإرباش ٙبًػ ١يتركٝل ايػاٚ ١ٜاملككٛز,
غٛا ٤ناْت ايػا ١ٜذػٓ ١دبًب اشبري ,أ ٚقبٝر ١تهط بأقرابٗا نُا يف

قٛي٘ تعا يف شّ ايهؿاضشِبنًَُُِباُ َْهفِمُ ْبُفِ

ُهبرِهُِذٌْذبيباجُِذٌدْٔيباُوَّبنًَُِزِ خٍُفِي باُصِسٌُّ

ؤَصباتبده دبسهزبُلَ هٍَز(.)1
ايطابع :املكسَ ١اٯي:١ٝ
 ٖٞٚتٛظٝـ اٯي ١يتهَ ٕٛكسَ ١يترك ٌٝايػا ١ٜنإغتدساّ اهلاتـ
ٚعبٚ َٔ ٙٛغا ٌ٥اٱتكاٍ اسبسٜثٚ ,١قس ٜسخٌ يف ٖصا ايبا

تػدري

ايكيب.
ٚيكس ضظم اهلل عع ٚجٌ(خري أَ )١إرباش املكسَا
يبًٛؽ َطتب(١خري أَٚ )١جا٤

ٚايٛغا٥ط املباضن,١

ل١ٜشوبَْ ُذَىُ ُٔ ذ ُوَاٌيرِ ٓب ُذَفَسَّلُ ذ ُوبذخهرٍََفُ ذز (,)2

يته ٕٛخبكٛم املكسَ ١عًٚ ٢جٗني:
ا٭ :ٍٚإتٝإ املػًُني ملكسَا
ايثاْ :ٞإجتٓا
ٚذبحب ضؾرا

تعاٖس َٓعي(١خري أَٚ )١احملاؾع ١عًٗٝا.

املػًُني يًُكسَا
ٖص ٙاملطتب ١ايعع.١ُٝ

اييت تهط مبٓعي(١خري أَ)١

صلت (هي بؼد هب جبءُن البٌٍبث) بِرٍ اٌَت

()1غٛض ٠لٍ عُطإ .117
()2غٛض ٠لٍ عُطإ .105
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ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚنُا جا٤

ايبٓٝا

يٮَِ ايػابك ١ؾكس جا( ٤شبري أَٚ )١يهٔ

ايتبا ٜٔإٔ املػًُني تعاٖسٚا ايبٓٝا ٚ ,عًُٛا بأذهاَٗا ٚغٓٓٗا.
ايثاْ :١ٝبٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢ا٭َِ ايػابك ١بإتٝاِْٗ اسبح١
ٚايربٖإ ايصٜ ٟكطبِٗ إ

اٱميإٜٚ ,سؾع عِٓٗ أغبا

ايهؿط ٚايؿػٛم.

ايثايث َٔ :١خكا٥ل(خري أَ )١أَٛض:
ا٭:ٍٚتصنري ايٓاؽ بٓعُ ١اهلل مبح ٤ٞاٯٜا
ايتصنري ْعُ ١أخط ٣قاٍ تعا

ٚغًِشوبذَوِّسهُفَئَُِّْذٌرِّوْسب
ايثاْ :ٞتعاٖس ايبٓٝا

يف خطا

ٚايبٓٝا

هلِٖٚ ,صا

ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘

ُذَْفَغَُذٌَّْؤهِِِْنيبز(.)1

ٚاملعحعا

اييت جا٤

يٮَِ ايػابك.١

ايثايث :زع ٠ٛايٓاؽ يًٓؿط َٔ ٠ايؿطقٚ ١اٱخت٬فٚ ,ذثِٗ عً٢
ٖحطإ َٓاظٍ ايه٬ي.١
ايطابع :إقاَ ١اسبح ١عً ٢ايٓاؽٚ ,ؾ ٘ٝتطغٝب هلِ باٱميإ أ ٟإٔ
اسبحَ ١طًٛب ١بصاتٗاَ ٖٞٚ ,كسَٚ ١بًػ ١ملكاقس

ٝسٚ ٠غاٜا

غاَ١ٝ

تٓؿع ايٓاؽ يف ايٓؿأتني.
اشباَؼ :إقاَ ١اسبح ١عً ٢ايٓاؽ َٔ جٗا :
ا٭ : ٚقبس اٱخت٬ف.
ايثاْ :١ٝاٯثاض ٚايعٛاقب ايٛخ ١ُٝيٲخت٬ف.
ايثايث :١ذك ٍٛاٱخت٬ف بؿعٌ ٚغ ٤ٛإختٝاض أقراب٘ ,بسي ٌٝصب٤ٞ
اٯٜا

بًػ ١ايصّْٚ ,ػب ١ايؿعٌ هلِ ,قاٍ تعا شوبِبا ُوَاْب ُذٌَّْاضَ ُإِْي ُؤَُِّحُ

وبذدِدبجًُفَاخهرٍََفُ ذز(.)2

()1غٛض ٠ايصاضٜا

.55

()2غٛضْٜٛ ٠ؼ .19
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ايطابع َٔ :١ا٭َط باملعطٚف نؿـ ذكٝك ١صب ٤ٞاٯٜا

ٚاسبحخ

يًٓاؽ.
اشباَػ :١إقطاض(خري أَ )١مبح ٤ٞايبٓٝا

هلِٚ ,قٝاَِٗ بإرباشٖا غبباّ

يٲذباز ٚا٭يؿٚ ,١اٱَتٓاع عٔ ايؿطقٚ ١اشب٬ف.
ايػازغ َٔ :١اٱميإ باهلل ايتكسٜل بايبٓٝا

ٚاملعحعا

اييت جا ٤بٗا

ا٭ْبٝاٚ ٤ؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتًو ل ١ٜإختل بٗا اهلل املػًُني.
ايثاْ :ٞإْ٘ َٔ َكازٜل(خري أَ.)١
ايثايث :ؾهس ايترطٜاـ ٚايتػاٝري اياص ٟطاطأ عًا ٢ايهتاب ايػاُا١ٜٚ
ايػابك.١
ايػابع :١تٛج ٘ٝايًٚ ّٛايصّ يًؿاغكني ٱعطانِٗ عٔ ايبٓٝا

ٚعسّ

إْتؿاعِٗ َٓٗا ,ؾؿ ٞايتسبط ؾٗٝا ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٱتعاظ َٓٗا.
ايثاْ :ٞاهلسا ١ٜإ

غبٌ اٱميإ.

ايثايث :ايٛقا ١ٜاٱذرتاظ َٔ ايهؿط ٚايعٓاز ٚازبرٛز.
ايثآَ :١شنط
جا٤تِٗ ايبٓٝا

اٯ ١ٜأع ٙ٬ايؿعٌ(جا )٤بكٝػ ١ايتصنريٚ ,مل تكٌ
َع أْٗا َؿطزاّ ٚ

عاّ َٔ املْ٪ث اماظ ٟايص ٖٛ ٟيٝؼ

َٔ قٓـ ا٭ْاث ذكٝك ١إ ٫أْ٘ ٜطًل عً ٘ٝيؿغ املْ٪ث صباظاّ َثٌ اسبٝا,٠
ايسٚا ,٤ا٭ضٚ ،قٝػ ١ايتصنري يف املكاّ جا٥ع ٠يػ ١إ ٫إٔ هلا ز٫٫
عكا٥سَٗٓ ١ٜا:
ا٭ :ٍٚبعث ١ا٭ْبٝا َٔ ٤ايبٓٝا ٚ ,نصا ايهتب ايػُا ١ٜٚاييت أْعهلا
اهلل عع ٚجٌ َثٌ ايتٛاضٚ ٠اٱظب ٌٖٚ ,ٌٝتؿٌُ ايكطلٕ ازبٛا
ايثاْ :ٞبٝإ َٛنٛع ١ٝايبٓٝا

ْعِ.

ٚأثطٖا يف ايٓؿٛؽٚ ,إْكساح ايبكا٥ط.

َعامل اٱميإ د84/
ايثايث َٔ :ايبٓٝا
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َا َٖ ٛصنٛض بصات٘ ,نُا يف قٛي٘ تعا شفِي ُِآ باخاُ

تبيِّْباخاُِبمَاََُإِتهسبذهِيُبز(.)1
ؾحعًت اٯ ١ٜأعَ ٙ٬كاّ إبطاٖ ِٝل ١ٜإعب٬ي ١ٝؾٗٝا بٓٝا

َتحسز.٠

ايتاغع َٔ :١ؾهٌ اهلل عً ٢ايٓاؽ إْتؿا ٤ازبٗايٚ ١ايػطض عِٓٗ بتعسز
ٚنثط ٠املعحعا

اييت دبصبِٗ إ

ٚايبٓٝا

َٓاظٍ اهلساٚ ١ٜاٱميإٜٚ ,بمني

ازبُع بني اٯٜتني املا٥ع بني املػًُني ٚغريِٖ ٚإٔ املػًُني إتععٛا َٔ
ايبٓٝا .
ايعاؾط :٠يف ايبٓٝا

ٚاملعحعا

ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚإْٗا بطظر ز ٕٚايؿطقٚ ١اٱخت٬ف.
ايثاْ :ٞزع ٠ٛيتعاٖس املػًُني يًكطلٕ  ٖٛٚايب ١ٓٝايععُ.٢
ايثايث :إْٗا َاْع َٔ ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف ب ِٗٓٝمما ٜؿٝس إٔ َؿٗ ّٛايٓٗٞ

عٔ ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف ٜعين ا٭َط بايتُػو بايكطلٕ ,قاٍ تعا شوذػهرَصَِّ ذُ
تِذبثهًُِذٌٍي ُِلبِّيؼًاُوبَُْذَفَسَّلُ ذز(.)2
اسباز ١ٜعؿط َٔ :٠ايبٓٝا

يف املكاّ أَٛض:

ا٭ :ٍٚإخطاد(خري أَ)١
ايثاْ :ٞا٭َط باملعطٚف ايصٜ ٟك ّٛب٘ املػًُ ,ٕٛإش أْ٘ مل ٜأ

َٔ إ٫

بأَط اهلل عع ٚجٌ يف شات٘ َٛٚنٛعات٘.
ايثايث ْٞٗ :املػًُني ٭ْؿػِٗ ٚيػريِٖ عٔ املٓهط.
ايطابع :إخباض ايكطلٕ بايتؿك ٌٝيف أذٛاٍ أٌٖ ايهتا
ؾإٕ قًت شنط

اٯ ١ٜأع ٙ٬صب ٤ٞايبٓٝا

()1غٛض ٠لٍ عُطإ .97
()2غٛض ٠لٍ عُطإ .103

َٔ ايبٓٝا ,

بكٝػ ١املانٚ ,ٞازبٛا

ٜأتٞ
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ٚايتكطٜط,

ايؿعٌ املانٜٚ ٞطاز َٓ٘ أؾطاز ايعَإ ايطٛيٚ ,١ٝيبٝإ ايثبا

قاٍ تعا شوبوَاْبُذٌٍي َُغَفُ زًذُزبدِيًّاز(.)1

صلت(ّأّلئك هلن ػراة ػظٍن) بِرٍ اٌَت
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚإخباض املػًُني ايٓاؽ ملا ًٜك ّٜٛ ٕٛايكٝاَ.١
ايثاْ :١ٝنؿـ أغطاض َٔ ٚقا٥ع ٚغٝب اي ّٛٝاٯخط يًُػًُني.
ايثايث :١اٱخباض عٔ عصا

ايهؿاض َٔ ايبٓٝا

اييت جا٤تِٗ.

ايطابعٚ َٔ :١ظا٥ـ ٚغٓٔ َكاّ(خري أَ )١إْصاض ايهؿاض ٚاٱخباض عُا
ًٜك ّٜٛ ْ٘ٛايكٝاَ َٔ ١ايعصا

ايؿسٜس قاٍ تعا شوبذٌيرِ ٓب ُوَفَسَوذ ُوبوَريتَ ذُ

تِأ باذِْباُفَإُوهٌَئِهبٌَُ َُهُػبرَذباَُِ ِنياز(.)2
اشباَػ(:١خري أَ )١يف َأَٔ َٔ ايعصا

ايؿسٜس ٭ْٗا مل تكتـ لثاض

ايص ٜٔتؿطقٛا ٚإختًؿٛا.
ايػازغ :١ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ٚاق َٔ ١ٝايعصا .
ايػابع :١خامت ١اٯ ١ٜأعَٚ ٙ٬ا ؾٗٝا َٔ ايصّ زع ٠ٛيًٓاؽ يٲْكا
شبري أَٚ ١اٱقتسا ٤بٗا ,ؾُٔ خكا٥ل(خري أَ ِٖٚ )١املػًُ ٕٛزع٠ٛ
ايٓاؽ يًرام بٗا بايبٚ ١ٓٝاسبحَٗٓٚ ,١ا ايػع ٞيًػ َٔ ١َ٬ايعصا
ا٭خط ٟٚايصًٜ ٟكا ٙايهؿاض.
ايثآَ :١بٝإ قاْ ٕٛثابت  ٖٛٚإٔ أععِ مثط ٠م ٤ٞايبٓٝا
باهلل ٚقس ؾاظ

ٖ ٞاٱميإ

بٗا(خري أَ.)١

ايتاغعٜ :١أَط املػًُ ٕٛباملعطٚف  ٕٜٛٗٓٚعٔ املٓهط نٜٓ ٞح ٛايٓاؽ
َٔ ايعصا

ا٭ي ِٝيف اٯخط.٠

()1غٛض ٠ايٓػا.96 ٤
()2غٛض ٠اسبخ .57

َعامل اٱميإ د84/
ايعاؾط :٠يكس جا٤
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اٯ ١ٜأع ٙ٬يف ذبصٜط املػًُني َٔ إتباع غٓٔ

ايص ٜٔإؾرتقٛا ٚتؿتتٛا ؾٝعاّٚ ,يهٓٗا تتهُٔ بًراظ ل(١ٜخري أَ )١زع٠ٛ
املػًُني زبص

ايٓاؽ ملٓاظٍ اهلساٚ ,١ٜربًٝكِٗ َٔ ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف,

ؾٝه ٕٛاٱْػإ َٔ أَ ١تتكـ باٱخت٬ف ٚاٱعطا ،عٔ املعحعا
ؾٝسخٌ اٱغ ّ٬يٝكبس َٔ(خري أَٜٚ )١تطًع إ

ؾهٌ اهلل عع ٚجٌ

بايٓع ِٝايسا.ِ٥
اسباز ١ٜعؿطَٓ َٔ :٠اؾع ت ٠ٚ٬ل(١ٜخري أَ )١أَٛض:

ا٭ :ٍٚتًَُٓ ١ٝه ١اٱذباز ٚا٭خ ٠ٛبني املػًُني ,قاٍ تعا شإِٔيّباُ
ذٌَّْؤهَِِْ ْبُإِخه بجاز(.)1
ايثاْ :ٞظٜاز ٠ؾطٓٚ ١ذصض املػًُني َٔ ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف.
ايثايث :زع ٠ٛايٓاؽ يسخ ٍٛاٱغٚ ,ّ٬ايتسبط يف املعحعا

ٚايبٓٝا

اييت جا ٤بٗا ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ َٗٓٚا ٖص ٙاٯ ١ٜقاٍ
تعا

يف ٚقـ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ٚاسبث عً ٢إتباع٘

شزبظَ ُْ برٍُْ ُػبٍَيهىُُهُآ باخُِذٌٍي َُِِثبيِّْباخٍز(.)2

ايطابع :تعٝني ٚظا٥ـ املػًُني أظا ٤ايٓاؽ بإق٬ذِٗ ٚإضؾازِٖ إ
يع ّٚا٭خٚ ٠ٛا٭يؿ ١يف َطنا ٠اهلل.
ايثاْ ١ٝعؿطَٓ َٔ :٠اؾع ت ٠ٚ٬ل ٫ٚ(١ٜتهْٛٛا نايص ٜٔتؿطقٛا) َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚبٝإ قبس ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف بايصا .
ايثاْ :١ٝتٛج ٘ٝايً ّٛيٮَِ ايػابك ١اييت مل تتعغ َٔ ايبٓٝا

ٚايرباٖني

اييت جا ٤بٗا ا٭ْبٝا.٤
ايثايث :١بٝإ اسبػٔ ايصات ٞيٲغ َٔ ,ّ٬ايتُػو بايهتا
()1غٛض ٠اسبحطا

.10

()2غٛض ٠ايط٬م .11

ٚايػٓ.١

َعامل اٱميإ د84/
ايطابع :١اٱقطاض باملعحعا
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ٚايعٌُ بأذهاّ ايبٓٝا .

ايثايث ١عؿطَ َٔ :٠كازٜل خطٚد املػًُني يًٓاؽ بًراظ اٯ ١ٜأعٙ٬
أَٛض:
ا٭ :ٍٚبٝإ قبس ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف ايصاتٚ ٞايعطن.ٞ
ايثاْ :ٞتصنري ايٓاؽ باي ّٛٝاٯخطٚ ,عامل ازبعا.٤
ايثايث :بعث ايؿعع ٚاشبٛف يف قًٛ

ايهؿاضٚٚ ,ضز يف َ َٔ٪لٍ

ؾطعٚ ٕٛذبصٜط ٙيك َٔ َ٘ٛايهؿاضشوب بالَ هَِ ُإِِّٔ
ذٌريْبااِ

ُؤَخبافَ ُػبٍَيهىُُه ُ ب هَبُ

ز(.)1

ايطابع :تٛنٝس غ ٤ٛعاقب ١اٱعطا ،عٔ ايبٓٝا

ٚاملعحعا .

اشباَؼ :تصنري املػًُني بٛظا٥ؿِٗ يف َٝاز ٜٔا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ
عٔ املٓهط.
ايػازؽ :ايتدؿٝـ عٔ املػًُني بإؾػاٍ ايهؿاض بأْؿػِٗ.
ايػابع :جص

ايٓاؽ يٲغ ّ٬٭ٕ تٖ ٠ٚ٬ص ٙاٯ ١ٜتبعث يف ايٓؿٛؽ

ايٓؿط َٔ ٠ايهؿط َٚؿاٖ ,ُ٘ٝؾٜ ٬طن ٢ايعاقٌ سبٛم ايعصا

ا٭ي ِٝب٘

بػبب ايه٬يٚ ١ازبٗاي.١

صلت آٌت(ّلخكي هٌكن أهت) ( )2بِرٍ اٌَت
ايكً ١بني بساٜيت اٯٜتني

ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚجا٤

اٯٜتإ خطاباّ يًُػًُنيٚ ,ؾ ٘ٝتؿطٜـ ٚإنطاّ هلِ بإٔ

خكِٗ اهلل عع ٚجٌ بيٜتني ٜتهُٓإ ايثٓا ٤عً.ِٗٝ
ايثاْ :١ٝجا٤

ٖص ٙاٯ ١ٜبكٝػ ١ازبًُ ١اشبرب ,١ٜأَا اٯ ١ٜأع ٙ٬ؾٛضز

بكٝػ ١ازبًُ ١اٱْؿا.١ٝ٥
()1غٛض ٠غاؾط .32
()2اٯ.104 ١ٜ
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ايثايث :١تسع ٛاٯٜتإ املػًُني إ

إضؾاز ايٓاؽ يػبٌ ايك٬ح.

ايطابعٚ :١ضز يؿغ(أَ )١يف اٯٜتنيَٚ ,ع إذبازُٖا يؿعاّ ؾإٕ بُٗٓٝا
عَُٛاّ ٚخكٛقاّ َطًكاّ ,إش إٔ ا٭َ ١يف اٯ ١ٜأع ٙ٬أخل يٝهَٔ ٕٛ
خكا٥ل(خري أَٚ )١جٛز ؾطط ٚجعَٗٓ ٤ا ٜسع ٕٛإ

اشبري.

ٚميهٔ ايك ٍٛإٔ ايٓػب ١ببُٗٓٝا ٖ ٞايتػا ٟٚ٭ٕ املػًُني نًِٗ
ٜسع ٕٛإ

اشبري ٜٚك َٕٛٛبٛظا٥ـ ا٭َط ٚايٓٗٚ ٞإٔ ايتدكٝل بًراظ

ايهؿاٚ ١ٜايٛقا٥ع ٚايتٓاٚ

ُذٌَِهب ُفٍَْيبرَْبافَطهُ

ٚاملػاضع ,١قاٍ تعا شوبفِ

ذٌَّْرَْبافِعَ ْبز(.)1
اشباَػٚ :١ضز يؿغ(خري) يف اٯٜتني َع اٱخت٬ف يف َعٓاُٖا ,إش ٚضز
يف ٖص ٙاٯ ١ٜبكٝػ ١تؿه ٌٝاملػًُني عً ٢ا٭َِ ا٭خط ٣أَا يف اٯ١ٜ
أع ٙ٬ؾاملطاز َٔ يؿغ(خري) ٖ ٛؾعٌ ايكاسبا  ,يٝه ٕٛتؿه ٌٝاملػًُني
بسعٛتِٗ إ

ايك٬ح ْٚؿط َؿاٖ ِٝاٱميإ ٚغٓٔ املعطٚف.

ايػازغ َٔ :١اٱعحاظ تٛج٘ اشبطا
ٜأ

اشبطا

يًُػًُني

يف اٯٜتني يعُ ّٛاملػًُني ؾًِ

يف اٯ ١ٜأع ٙ٬خاقاّ با٭َ ١اييت تسع ٛإ

اشبري ,بٌ جا٤

ٝعاّٚ ,ؾٚ ٘ٝج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚايسع ٠ٛإ

اشبري َػٚ٪ي ١ٝاملػًُني ٚاملػًُا

ناؾٚ ,١إٕ قاّ

بٗا ؾطط َِٓٗ.
 َٔٚخكا٥ل(خري أَ )١اٱغتعساز ٚايتٗٚ ٧ٝايعٌُ ايعاّ ٚاملؿرتى
َٔ عُ ّٛاملػًُني.
ايثاْْ :ٞس

املػًُني

ايصٜ ٜٔسع ٕٛإي.٘ٝ

()1غٛض ٠املطؿؿني .26

ٝعاّ إ

ايعٓا ١ٜبايسع ٠ٛإ

اشبري ٚإعاْ١
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ايثايث :بٝإ َؿٗ ّٛايٛاجب ايهؿا ٖٛٚ ٞ٥ايصٜ ٟتٛج٘ اشبطا

ؾ٘ٝ

يًحُٝع ٚ ,إشا قاّ ب٘ بعهِٗ غكط عٔ ازبُٝع ,بًع ّٚإٔ ٜهٖ ٕٛصا
ايكٝاّ ناؾٝاّ َٓٚحعاّ.
ايطابع :إضاز ٠ؾٛظ املػًُني ٚاملػًُا
َِٓٗ بايسع ٠ٛإ

بايثٛا

ايعع ِٝيكٝاّ ؾطٜل

اشبري ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ,٭ٕ ا٭َ١

نًٗا يف َعط ،ايٓٗ ،ٛبٛظٝؿ ١ايسع ٠ٛإ
ايػابع :١زع ٠ٛاملػًُني إ

اشبري.

إعساز ؾطٜل َِٓٗ يًتؿك٘ يف ايسٚ ٜٔايكٝاّ

بايسعٚ ٠ٛاٱضؾازٚ ,جص

ايٓاؽ ملٓاظٍ اٱميإ قاٍ تعا شفٍََ هََُْٔفَسبُِِٓهُ

وًُِّ ُفِسهلَحٍ ُِِْه َُه ُعَائِفَحٌ ٌُِيبرَفَمي َ ذ ُفِ

ُذٌدِّ ِٓ ُوبٌِيَْرِزَوذ ُلَ هِب َُه ُوبٌِيَْرِزَوذ ُلَ هِب َُه ُإِذَذ ُزبلبؼَ ذُ

إٌَِيه ُِهز(.)1
ايثآَ :١ذث ٚإق٬ح ازبُاعٚ ١ايؿطق َٔ ١املػًُني إ

اشبري ٫

ٜٓركط بايتٛج٘ يػري املػًُني ,بٌ ٜؿٌُ زع ٠ٛاملػًُني أْؿػِٗ إ
تعاٖس ايعبازا

ٚايؿطا٥ضٚ ,املػاضع ١يف اشبريا .

ايتاغع َٔ :١خكا٥ل(خري أَ )١تًك ٞايتهايٝـ ايعاَٚ ١اشباق,١
ٚتٛيَ ٞػٚ٪يٝا

جص

ايٓاؽ إ

َٓاظٍ ايك٬ح ٚاهلسا.١ٜ

ايعاؾط :٠تكسٜط ازبُع بني اٯٜتني(نٓتِ خري أَٚ ١يتهٔ َٓهِ أَ١
ٜسع ٕٛإ

اشبري) ٚؾ ٘ٝأَٛض:

ا٭ :ٍٚبٝإ ٚظا٥ـ (خري أَ.)١
ايثاْ :ٞايتحايف ٚاٱبتعاز عٔ اشبطأ يف ايسع ٠ٛإ

اشبري ٭ٕ ايصٜٔ

ٜك َٕٛٛب٘ ِٖ (خري أَ.)١
ايثايث :بعث ايػه ١ٓٝيف ْؿٛؽ ايٓاؽ يف زع ٠ٛاملػًُني إ

()1غٛض ٠ايتٛب.122 ١

اشبري.
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ايطابع :إختٝاض أؾهٌ ٚأذػٔ ايػبٌ يف ايسع ٠ٛإ

اشبري ٭ٕ ايكاُ٥ني

ب٘ ِٖ (خري أَ.).١
اسباز ١ٜعؿط:٠عٓسَا إذتخ امل٥٬ه ١عً ٢جعٌ اٱْػإ خًٝؿ ١يف

ا٭ض ,،جا ٤ايطز َٔ اهللشإِِّٔ
تعا

ُؤَػهٍََُ ُِبا َُْ ُذَؼهٍََّ ْبز ( َٔٚ ,)1عًُ٘

أْ٘ جعٌ(خري أَ )١تسع ٛإ

اشبري عً ٢عبَ ٛتكٌ ٚزا.ِ٥

ايثاْ ١ٝعؿط :٠زع(٠ٛخري أَ )١إ

اشبري َتعسزٚ َٔ ٠ج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚبعث ايٓاؽ إ

أغبا

اهلساٚ ١ٜاٱميإ.

ايثاْ :ٞذث املػًُني عً ٢تعاٖس ا٭خ ٠ٛؾُٝا بْٚ ,ِٗٓٝبص ايؿطق١
ٚاشب٬ف يٝه َٔ ٕٛخكا٥ل(خري أَ )١تعاٖس ق٬ذٗاٚ ,إق٬ح غريٖا
 ٖٛٚأَط ٜٓؿطز ب٘ املػًُ.ٕٛ
اشبري يف نٌ ظَإ ٚاق َٔ ١ٝؾٛٝع

ايثايث ١عؿط :٠إتكاٍ ايسع ٠ٛإ

ايهؿط يف ا٭ضٚ ,،إظاذ ١ملؿاٖ ِٝايه٬ي ١ؾهًُا تططأ زع ٠ٛإ
ٚايؿػٛم دبس يف َٛاجٗتٗا زع ٠ٛإ

ايؿط

اشبري ٚذكاْ ١يف ايٓؿٛؽ َٔ ٖٛٚ

إغتُطاض تٛاضث املػًُني يػٓٔ(خري أَٜٚ ,)١تحً ٢ضجرإ ايسع ٠ٛإ
اشبري َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ُ٥٬َ :ٍٚتٗا يًؿططٚ ٠ايعكٌ.
ايثاْ :ٞإزضاى املػًُني ملا ؾٗٝا َٔ ايثٛا

ايعع.ِٝ

ايثايث :يػ ١اٱْصاض ٚايٛعٝس يًهؿاض اييت َٖ َٔ ٞكازٜل ايسع ٠ٛإ
اشبري.
ايطابع :إؾرتاى ٚعٓا ١ٜاملػًُني بايسع ٠ٛإ
ٜكسض َٔ أؾطاز ٚ

اع ١ؾإٕ اشبري ٜأت َٔ ٞاملػًُني

اشباَؼَٓ َٔ :اؾع ايسع ٠ٛإ
ا٭ :ٍٚاملٓع َٔ َكسَا
()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠

اشبري ,ؾإشا نإ ايؿط

اشبري أَٛض:

ايؿط ٚايؿػٛم.

ٝعاّ.

َعامل اٱميإ د84/
ايثاْ :ٞإْٗا ذط
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عً ٢ا٭خ٬م املصَٚ ١َٛايطشاٚ ٌ٥ايهسٚضا .
ايعًِ ٚايتعس.ٟ

ايثايث :ؾٗٝا ظجط عٔ أغبا

ايطابع :ايسع ٠ٛيصاتٗا بطظر ز ٕٚايػؿًٚ ١ازبٗاي ١اييت ٜٓتؿط بٛاغطتٗا
ايؿط.
اشباَؼ :إْٗا َٓطٛقاّ َٚؿَٗٛاّ َٔ َكازٜل ايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايطابع ١عؿط :٠ايسع ٠ٛإ

اشبري َٔ َكازٜل ايتكاٚ ,٣ٛباعاث عًا٢

اهلساٚ ,١ٜؾطز َٔ أؾطاز إعُاض ا٭ض ،بايعبازَٚ ,٠كسَاَ ١أ َكاسَاتٗا

ٚؾٝاا٘ غااٚ ١َ٬ذكاأ يًُػااًُني ,قاااٍ تعااا شوبِب آهُ بري اكُِذٌٍي ا بُ بجهؼب اًٌَُْاا َُ
ِبخْسبلًاز(.)1
اشبري َطل ٠يًراٍ اشباقٚ ١ايعاَ ١عٓس

اشباَػ ١عؿط :٠ايسع ٠ٛإ

املػًُنيٚ ,ؾاٖس عً ٢إقاَتِٗ يًؿعا٥ط ٚخطٚجِٗ يًٓاؽ مبعاْٞ
ايك٬ح.
ايػازغ ١عؿط :٠تبني اٯٜتإ صبتُعتني َٚػتكًتني جٗاز ايٓيب ضبُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ يف إق٬ح إَت٘ ٚإضؾازِٖ إ
ٚأغبا

ايؿ٬ح  َٔ ٖٛٚعَُٛا

عٌُ ايكاسبا

قٛي٘ تعا شوبهَدَوذُإٌَِىُذٌغييِّةُِِِٓهُ

ذٌْمَ هيُِوبهَدَوذُإٌَِىُصِسبذطُُِذٌْذبِّيدِز (.)2
ايػابع ١عؿطَ َٔ :٠كازٜل خ٬ؾ ١اٱْػإ يف ا٭ضٚ ,،عَُٛا

قٛي٘ تعا شإِِّٔ

ُلباػًٌِ ُفِ

ُذألَزهضِ ُخبٍِيفَحز زع ٠ٛاملػًُني إ

ٚؾٗٝا تعاٖس ملطاتب ٖص ٙاشب٬ؾ.١

()1غٛض ٠ايط٬م .2
()2غٛض ٠اسبخ .24

اشبري,
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ايثآَ ١عؿط :٠تٛج٘ اشبطا
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يًُػًُني بايكٝاّ بايتبًٝؼ ْٚؿط َباز٨

اٱغ ّ٬زع ٠ٛيًٓاؽ يٓكطتِٗ ٚإعاْتِٗ يف أبٛا
ٚاٱْكا

هلِ.

ايتاغع ١عؿط :٠تهطاض اشبطا
بايسع ٠ٛإ

اشبري ٚاملعطٚف

يًُػًُني بًؿغ(ا٭َٚ )١أَطِٖ

اشبري زي ٌٝعً ٢أًٖٝتِٗ يًحٗاز بكرب ٚتك ,٣ٛيتٓع ٜ٘ا٭ض،

َٔ َؿاٖ ِٝايؿطى ٚايؿط.

صلت(ّلخكي هٌكن أهت) بِرٍ اٌَت

ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚبني ا٭َٚ ١ايٓاؽ عُٚ ّٛخكٛم َطًلٚ ,جا ٤شنط
املػًُني ٭َٛض:
ا٭ :ٍٚاملػًُ ٕٛؾطط َٔ أٌٖ ا٭ضٜ ،تكؿ ٕٛبايك٬ح ٚاشبري.
ايثاْ :ٞا٭ًٖ ١ٝيترٌُ أعبا ٤املػٚ٪يٝا

اٱناؾ ١ٝيف زع ٠ٛايٓاؽ

يٲغ.ّ٬
ايثايث :ضباضب ١املػًُني يًهؿاض ٚايهاؾطٚ ,ٜٔذاج ١املػًُني يٲذباز
ٚايتيخ.ٞ
ايثاْ :١ٝملا ٚقـ اهلل عع ٚجٌ املػًُني بأِْٗ(خري أَ )١جا ٤ايتهًٝـ
بايٛظا٥ـ ايعبازٚ ١ٜا٭َط بازبٗاز يف غب ٌٝاهلل.
ايثايث :١تكسٜط ازبُع بني اٯٜتني عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ٚ :ٍٚيتهٔ َٓهِ أَ ١أخطجت يًٓاؽ.
ايثاْٚ :ٞيتهٔ َٓهِ أَ ١تأَط باملعطٚف.
ايثايثٚ :يتهٔ َٓهِ أَ ١تٓٗ ٢عٔ املٓهط.
ايطابعٚ :يتهٔ َٓهِ أَ ١ت َٔ٪باهلل.
اشباَؼٚ :يتهٔ َٓهِ أَ ١تتًٚ :ٛي ٛلَٔ أٌٖ ايهتا
هلِ.

يهإ خرياّ
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ايطابع :١مل ٜٓركط إنطاّ املػًُني بإضتكا ِٗ٥إ
جا٤

اٯ ١ٜأع ٙ٬بٗساٜتِٗ إ

َطتب(١خري أَ )١بٌ

ا٭ؾعاٍ ايعبازٚ ,١ٜإق٬ح ايٓاؽ.

اشباَػ :١ي ٛغأٍ غا ٌ٥عٔ َاٖ ١ٝخطٚد املػًُنيٚ ,تأ ٌٜٚقٛي٘
تعا (أخطجت يًٓاؽ) ؾٝه ٕٛاملعٓ ٢أِْٗ ٜسع ٕٛإ

ايك٬ح ٚايتك٣ٛ

بأَط َٔ اهلل عع ٚجٌ.
ايػازغ :١تٛنٝس ذاج ١ايٓاؽ يًُػًُنيٚ ,بٝإ إٔ إخطاجِٗ ض
بايٓاؽ

ٝعاّ  َٔ ٖٛٚعَُٛا

١

قٛي٘ تعا شوبِبا ُؤَزهظبٍْْبانَ ُإِْي ُزبدهّبحُ

ٌٍِْؼباٌَِّنيبز( ,)1بًراظ إٔ خطٚد املػًُني َٔ ضؾرا

ْع ٍٚايكطلٕ

ٚبعث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ.
ايػابعٜ :١سع ٛاملػًُ ٕٛإ

اشبري ٚايك٬حٖٚ ,ص ٙايسع ٠ٛعً٢

قػُني:
ا٭ :ٍٚزع ٠ٛعُ ّٛايٓاؽ َٔ املًٌ ا٭خط.٣
ايثاْ :ٞزع ٠ٛاملػًُني ؾُٝا بٚ ِٗٓٝبعهِٗ يبعض يؿعٌ اشبريَ ,ع
ايتبا ٜٔبني أؾطاز اشبري يف ايكػُنيٚ ,نٝؿ ١ٝايسع.٠ٛ
 ٌٖٚايكػِ ايثاْ ٞأع َٔ ٙ٬عَُٛا
ازبٛا

قٛي٘ تعا (أخطجت يًٓاؽ)

ْعِٚ َٔ ,ج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚتعاٖس املػًُني يًك٬ح ايصات.ٞ
ايثاْ :ٞاملٓاجا ٠باشبري ذح ١عً ٢ايٓاؽٚ ,ذث عً ٢إتباعِٗ ,قاٍ

تعا شَْ ُخبيهسب ُفِ

ُوَنِريٍ ُِِٓه َُٔجه بذهَُه ُإِْي ُِبٓه ُؤَِبسب ُتِصبدبلَحٍ ُؤَوه ُِبؼهسَوفٍ ُؤَوه ُإِصهالبحٍُ

تبيهٓبُذٌَّْاضُِوبِبٓهُ بفْؼبًُْذٌَِهبُذتهرِغَاءبُِبسهضَاجُِذٌٍي ُِفَعب هفبُُٔؤهذِي ُِؤَلهسًذز(.)2
ايثايث :إْ٘ ؾاٖس عً ٢إخ٬م املػًُني يف ايٓٚ ١ٝايعٌُ.
()1غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
()2غٛض ٠ايٓػا.114 ٤
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ايثآَ :١جا٤

لٜا
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ايكطلٕ با٭َط بازبٗاز يف غب ٌٝاهلل با٭َٛاٍ

ٚايٓؿٛؽ َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ تعا (نٓتِ خري أَٚ )١جا٤
يبصٍ ايٛغع يف ايسع ٠ٛإ

ٖص ٙاٯ١ٜ

اهللٚ ,يتهَ ٕٛكسَ ١يًحٗاز ايصٜ ٟتهُٔ

ايتدؿٝـ ٚقس ٜٗتس ٟايٓاؽ بايسعٜٚ ٠ٛهؿ ٕٛعٔ إٜصا ٤املػًُني.
ايتاغع :١زع ٠ٛاملػًُني يًدري ذط
َٔ ايكًٚ , ٛجص

ملكاَا

عً ٢اٱْكطاع يًسْٝاْٚ ,عع سببٗا

ايعطؾإ ٚايعٖسَٚ ,سضغ ١يف ايكرب

ٚايترٌُ يف طاع ١اهللَٓٚ ,اغب ١زبعٌ اسبٝا ٠شا

بٗحٚ ١غبطٚ ١ضبّ٬

يٮخ٬م اسبُٝس.٠
ايعاؾط َٔ :٠إعحاظ اٯ ١ٜاٱط٬م ٚعسّ اسبكط يف َٛانٝع اشبري
اييت ٜسع ٛهلا املػًُ ٕٛيهثطَ ٠كازٜكٗا ايعاَٚ ١اشباقٚ ,١نٌ ؾطز َٓٗا
نٝاَٚ ٤كسَ ١يٓؿط َؿاٖ ِٝايعبٛز ١ٜهلل بني ا٭ضٚ ,،تثبٝت ملكاقس
ايكطب ١إ

اهلل يف إتٝإ ا٭ؾعاٍ َع تعسز َعاْ ٞايكطب ١يف عًِ ا٭ق,ٍٛ

َٗٓٚا أَٛض:
ا٭َٛ :ٍٚاؾك ١طاع ١اهلل تعا .
ايثاْ :ٞاٯَط َػترل ٭ٕ ٜطاع.
ايثايث :اٯَط أٌٖ إٔ ٜعبس.
ايطابع :ضجا ٤ايثٛا

ٚايطُع يف َْ ٌٝطاتب ايٓع ِٝيف اٯخط.)1( ٠

اسباز ١ٜعؿط :٠زع ٠ٛاملػًُني يًدريٚ ,إتٝاِْٗ ٭ؾطاز َٔ ٙايؿهط هلل
عع ٚجٌ عًْ ٢عُ ١ايتؿه ٌٝإ

جاْب ايٓعِ ا٭خط َٔ ٣اشبًل ٚايطظم

ٚايكر.١
ايثاْ ١ٝعؿط :٠حيتٌُ ؾعٌ اشبري ٚجٗني:
ا٭ :ٍٚإْ٘ ٚاجب تعبس ٫ ٟبس َٔ تكٝٝس ٙبككس ايكطب.١
()1أْعط َعطاد ا٭ق , 231 /1ٍٛتكطٜطا
ايعًُ ١ٝيف عًِ ا٭ق.ٍٛ

ضبانطا

حبثٓا اشباضد عً ٢ؾه ٤٬اسبٛظ٠
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ايثاْ :ٞإْ٘ ٚاجب تٛقًٜ ٫ ٞؿرتط ؾ ٘ٝاملباؾط.٠

 ٫ٚتعاض ،بني ايٛجٗني ,يتعسز ٚنثطَ ٠كازٜل اشبري ٚغع١
َٛانٝعٗا.
ايثايث ١عؿط :٠ايٓػب ١بني ايسع ٠ٛيف قٛي٘ تعا (تسع ٕٛإ

اشبري) ٚبني

ا٭َط يف قٛي٘ تعا (تأَط ٕٚباملعطٚف) ٖ ٞايعُٚ ّٛاشبكٛم املطًل
ؾهٌ أَط ٖ ٛزعٚ ٠ٛيٝؼ ايعهؼ غٛا ٤عً ٢ايك ٍٛبإؾرتاط ايعًٛ
ٚاٱغتع ٤٬أ ٚعسَ٘.
ايطابع ١عؿطٜ :٠ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني تٛنٝس ٚجٛ

ا٭َط باملعطٚف

ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ٚعسّ ايتؿطٜط بُٗا.
اشباَػ ١عؿط :٠بٝإ ذاج ١ايٓاؽ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايسع ٠ٛإ

اشبريٚ ,ازبص

إ

َٓاظٍ اهلساٚ ١ٜايطؾاز.

ايثاْ :ٞايتؿك٘ ٚاٱضتكا ٤يف املعاضف اٱهلَٚ ١ٝعطؾَ ١كازٜل اشبري
ٚإتٝاْٗاٚ ,أؾطاز ايؿط ٚإجتٓابٗا.
ايثايثٚ :جٛز أَ ١تسع ٛإ

اشبري.

ؾتؿهٌ اهلل عع ٚجٌ ٚأخطد املػًُني يٝهْٛٛا ايسعا ٠إ

اشبري

ٚاٯَط ٜٔباملعطٚف ٚايٓاٖني عٔ املٓهطٚ ,خكِٗ بكؿ(١خري أَٚ ,)١ؾ٘ٝ
تطغٝب يًٓاؽ باٱْكا

هلِ.

ايػازغ ١عؿط :٠تتهُٔ نٌ َٔ اٯٜتني ايثٓا ٤عً ٢املػًُني
َٚسذِٗٚ ,بعثِٗ عً ٢ايعٌُ يف غب ٌٝاهلل.
ٚيف يػ ١ايتبعٝض(ٚيتهٔ َٓهِ أَٚ )١ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايبؿاض ٠بتركٝل املطً. ٛ
ايثاْ :ٞايتعا ٕٚبني املػًُني يبًٛؽ ايػاٜا
ا٭ض.،

اسبُٝس ٠يف إق٬ح

ش134ز

َعامل اٱميإ د84/

ايثايث :جٗاز املػًُني ٚذػٔ مستِٗ  ,قاٍ تعا شوبِبٓهُؤَدهعبَُٓ
لَ هَُِِّّْٓهُابػباُإٌَِىُذٌٍي ُِوبػبًَُِّصباٌِذًاُوبلَايَُإِٔيِْ
ايػابع ١عؿط :٠يف ايسع ٠ٛإ

ُِِٓهُذٌَّْعهٍِِّنيبز(.)1

اشبري أَٛض:

ا٭ :ٍٚإْٗا ذث يسخ ٍٛاٱغ.ّ٬
ايثاْ :ٞتثبٝت َعامل اٱميإ.
ايثايث :تٛنٝس قسم ْع ٍٚايكطلٕ َٔ عٓس اهلل.
ايطابع :ذؿغ املَٓ٪ني يف أْؿػِٗ ٚأَٛاهلِ ٚشضاض.ِٜٗ
اشباَؼ :ططز ايهسٚضا ٚ ,املٓع َٔ غًب ١ايٓؿؼ ايؿٗٚ ١ٜٛايػهب.١ٝ
ايػازؽ :تهٖ ٕٛص ٙايسع ٠ٛغبباّ يف نـ ا٭ٜسَٚ ,ٟاْعاّ َٔ ايتعسٟ
ٚايعًِ ٚعب ٙٛمما ٜتٓاؾَ ٢ع َؿاٖ ِٝاشبري.
ايػابع :ايسع ٠ٛإ
ايثٛا

اشبري َٔ َكازٜل ؾعً٘ ,٭ْٗا خري ضبضٚ ,ؾٗٝا

ٚا٭جط ,قاٍ تعا شوبِباُذَفْؼبٍُ ذُِِٓهُخبيهسٍُفَئَُِّْذٌٍي بُتِ ُِػبٍِيُاز (,)2

ايثآَ ١عؿط :٠يكس أضاز اهلل عع ٚجٌ يًُػًُني ايبكا ٤يف أخ ٠ٛزا١ُ٥
تػاااِٖ يف ظٜاااز ٠إمياااِْٗ ,ؾحااا٤

ايؿااطا٥ض ايعبازٜاا ١ايَٝٛٝاا ١نايكاا٠٬

ٚايؿٗط ١ٜنايكٝاّ ٚايػؿط ١ٜناسبخ ,ثِ تؿهٌ عً ِٗٝبا٭َط بايسع ٠ٛإ
اشبري ٚؾ ٘ٝأَٛض:
ا٭ :ٍٚإجتٗاز املػًُني َترس ٜٔيف ايسع.٠ٛ
ايثاْ :ٞتعا ٕٚاملػًُني يف نٝؿ ١ٝايسعَٚ ٠ٛهاَٗٓٝا.
ايثايث :تعٝني َكازٜل اشبري ايصٜ ٟسع ٕٛإي.٘ٝ
ايطابع :ايتٓع ٙعٔ ايؿطقٚ ١اشب٬ف يف ايسع ٠ٛإ

()1غٛض ٠ؾكًت .33
()2غٛض ٠ايبكط.215 ٠

اشبري.
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اشباَؼ :ايتؿك٘ يف ايسَٚ ٜٔعطؾَٛ ١انٝع ايسع ٠ٛاييت ٖ ٞعً٢
قػُني:
ا٭َ :ٍٚا ٖ ٛثابت يف نٌ ظَإ.
ايثاَْ :ٞا ٜهَ ٕٛتػرياّ أَ ٚػترسثاّ َهاْاّ أ ٚظَاْاّ حبػب اسباٍ,
ٚظٗٛض ايؿنت ٚا٭َٛض ايطاض.١٥
ؾحا ٤تهًٝـ املػًُني يف اٯ ١ٜعًا ٢عبا ٛاٱطا٬م ايؿااٌَ يًكػاُني
أعااٖٚ ,ٙ٬ااٌ ٜهتؿاا ٢بأذااسُٖا عًاا ٢عباا ٛاٱغااتك ٍ٬ازبااٛا

 ,٫ؾااإشا

إجتُعاات أَااٛض ثابتااَٚ ١ػااترسثَٚ ١تعيعياا ١يف ايااسع ٠ٛيااعّ ايػااع ٞيف
َٝازٗٓ ٜاٚ ,إْكاش ايٓاؽ َٔ غًب ١ايؿط ٚإغترٛاش ايؿٝطإ.
ايتاغااع ١عؿااط :٠تأت ٞايااسع ٠ٛإ

اشباارب بؿعًاا٘ٚ ,ايترًاا ٞبااا٭خ٬م

اسبُٝسَٗٓٚ ,٠اا ايعؿاٚ ٛتاطى ايثاأض ٚاٱْتكااّ  ,قااٍ تعاا شذاهفَاغهُتِااٌيرِ
هِ

ُتبيهْبهبُوبتبيهْب َُػبدبذوبجاُوَإَٔي َُوبٌِ

بُؤَدهعبَُٓفَئِذَذُذٌيرِ
ايعؿط :ٕٚيف ايسع ٠ٛإ
ا٭ :ٍٚايًح ٤ٛإ

ٌُّدبِّيُاز(.)1

اشبري أَٛض:

اهلل ٚايتٛنٌ عً ٘ٝيف ايػع ٞيف ايكاسبا .

ايثاْ :ٞايتكٝس بأذهاّ ايؿطٜع.١
ايثايث :ايتؿك٘ يف ايسَٚ ,ٜٔعطؾ ١أذهاّ اسبٚ ٍ٬اسبطاّ.
ايطابع :ايسع ٠ٛإ

اشبري َسضغ ١يف ايكرب ٚذػٔ ايعبٛز ,١ٜقاٍ

تعا شذٌيرِ ٓبُصبثبسَوذُوبػبٍَىُزبتِّ ُِهُ برَ بويٍُ ْبز(.)2
اشبااااَؼ :إْٗاااا ْاااس

ش وب َعبازِػَ ْبُفِ

()1غٛض ٠ؾكًت .34
()2غٛض ٠ايٓرٌ .42
()3غٛض ٠لٍ عُطإ .114

يًُباااازض ٠يؿعاااٌ ايكااااسبا  ,قااااٍ تعاااا

ُذٌْخَيهسبذخُِوبؤُوهٌَئِهبُِِٓبُذٌصَّاٌِذِنيبز (.)3

ُ
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ايػازؽ :قسٚض املػًُني عٔ ايكطلٕ ٚايػٓ َٔ ١جٗا :
ا٭ : ٚاٱَتثاٍ يٮٚاَط ايٛاضز ٠يف ٖص ٙاٯ.١ٜ
ايثاَْ :١ٝعطؾَ ١كازٜل اشبري.
ايثايث :١غع ٞايساع ٞإ

اشبري يٝه ٕٛأغ ٠ٛذػٓ ١يف َٝاز ٜٔاشبري

ٚايؿ٬ح.
ايػابع :زْٚ ٛإقرتا

املػًِ َٔ ايٓاؽٚ ,ذهٛض ٙبني ظٗطاَْ ِٗٝاع

تكٝٝس ٖصا اسبهٛض بأْ٘ يف اهلل ٚهلل  َٔٚاهلل ,قاٍ تعاا شإَُِّْذٌيارِ ٓبُ
آِبَْ ذُوبػبٍُِّ ذُذٌصَّاٌِذباخُِظبيبجهؼبًٌَُُ َُهُذٌسَّدهّبَُٓوَاًّذز(.)1
ايثأَ :دبً ٞذػٔ مست املػًُني.
ايتاغع :دبسز ايربٖإ اي َٞٛٝبأًٖ ١ٝاملػًُني يتٛيَ ٞكاَا (خري
أَ.)١
ايعاؾط :تٛنٝس إْتؿا ٤ايػٌ ٚاسبػس َٔ قسٚض املػًُني.
اسباز ٟعؿط :بٝإ اٱَتثاٍ يًهتا

ٚايػٓٚ ,١زع ٠ٛايٓاؽ يٲْكا

يًُػًُني يف أذهاّ ايس ٜٔقاٍ تعا ش وبِبآهُؤَدهعبآَُلَا هَُِِّّْآهُابػبااُ
إٌَِىُذٌٍي ُِوبػبًَُِّصباٌِذًاز(.)2
ايثاْ ٞعؿط :ؾٛظ املػًُني بايثٛا
يسعٛتِٗ إ

ازبعٚ ٌٜا٭جط َٚػؿط ٠ايصْٛ

اشبريٚ ,إؾؿا ٤اٱذػإ ,قاٍ تعا شوبِبٓه ُ َؤهِِٓه ُتِاٌٍي ُِ

و بؼهّبًُْصباٌِذًاُ َىَفِّسهُػبْه َُظبيِّئَاذِ ِز (.)3

()1غٛضَ ٠ط.96 ِٜ
()2غٛض ٠ؾكًت .33
()3غٛض ٠ايتػابٔ .9
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ايثايث عؿط :اسبًٛٝي ١ز ٕٚنٝل قسٚض املَٓ٪نيَٓٚ ,ع ايػٌ عٓٗا
بايسع ٠ٛإ
ايػهٛ

ايك٬ح عٓس ض ١ٜ٩املٓهط ٚايؿعٌ ايكبٝس ,ؾً ٛإختاضٚا

يساُِٖٗ اسبعٕ ٚا٭غٚ ٢اشبؿ ١ٝعً ٢أْؿػِٗ ٚشضاض ,ِٜٗؾحا٤

ا٭َط بايسع ٠ٛإ

اشبري ضأؾ ١بِٗ ٚبايٓاؽٚ ,زؾعاّ يًؿحٛض ٚايؿػٛم.

ايعؿط :ٕٚذُٓٝا أَط اهلل عع ٚجٌ املػًُني بايسع ٠ٛإ

اشبري ؾإْ٘

غبراْ٘ ْاقطِٖ َٚسِٖ ,يٝه َٔ ٕٛخكا٥ل(خري أَ )١أَٛض:
ا٭ :ٍٚإٕ اهلل عع ٚجٌ ٜأَطِٖ بؿعٌ اشبري ٚا٭َط ب٘.
ايثاْْ :ٞكطٚ ٠إعاْ(١خري أَ )١يف إتٝاِْٗ ايكاسبا ٚ ,يٝؼ َٔ ذكط

هلص ٙايٓكطَٛ ٠نٛعاّ ٚذهُاّ ,قاٍ تعا شذٌٍي َُوبٌِ

ُذٌيرِ ٓبُآِبَْ ذز(.)1

ايٛاذسٚ ٠ايعؿط َٔ :ٕٚإعحاظ ايكطلٕ صب ٤ٞلٜات٘ بازبٛا

عً٢

غ٪اٍ َكسض َٔ ايٓاؽٖٚ ,صا ايػ٪اٍ َتعسز يف َٛنٛع٘ ٚجٗ١
قسٚض ,ٙؾكس ٜكسض َٔ املػًِ نُا ي ٛظٔ إٔ ازبُع بني نٌ َٔ:
ا٭ :ٍٚايسع ٠ٛيًدري.
ايثاْ :ٞا٭َط باملعطٚف.
ايثايث :ايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايطابع :أَط ؾَ ٘ٝؿك.١
ٚقس ٜسعم ٞأٌٖ ايؿو ٚايطٜب بإٔ املػًُني ٜ ٫ػتطٝع ٕٛازبُع
بُٗٓٝا ٚازبساٍ يف ا٭قٌ  ٖٛٚإتٝإ اٯَط ْؿػ٘ ٚأًٖ٘ ملكازٜل اشبري
ٚاملعطٚف ٚاٱَتٓاع عٔ املٓهط ,ؾحا٤

ٖاتإ اٯٜتإ مبا ٜؿٝس أَٛضاّ:

ا٭ :ٍٚإَهإ ازبُع بني َكازٜل اشبري ٚاملعطٚف ٚايتٓع ٙعٔ املٓهط.
ايثاْ :ٞأًٖ ١ٝاملػًُني يًكٝاّ بٗص ٙايٛظا٥ـ َ َٔ ٖٛٚكازٜل بًٛغِٗ
َطتب(١خري أَ.)١

()1غٛض ٠ايبكط.257 ٠
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ايثايث :ملا جا٤
يًٓاؽ

ش138ز

ٖص ٙاٯ ١ٜباٱخباض عٔ خطٚد املػًُني بأَط اهلل

ٝعاّ ,جا ٤تعسز ٚظا٥ـ اٱق٬ح اييت ٜك ّٛبٗا املػًُٕٛ

ؾاٖساّ َتحسزاّ عًٖ ٢صا اشبطٚد ٜٚػتػطم أؾطاز ايعَإ ايطٛيٚ ,١ٝاملهإ
ايعطن ١ٝيٝه ٕٛعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚقٝاّ اسبح ١عً ٢ايٓاؽ بٛجٛز أَ ١تسع ٛإ
عَُٛا

قٛي٘ تعا شفٍٍَِي ُِذٌْذَجَّحُُذٌْثباٌِغَحُز(.)1

اهللَٔ ٖٛٚ ,

ايثاْ :ٞتٛنٝس ذكٝك ٖٞٚ ١ذهٛض ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘
ٚغًِ ٚا٭ْبٝا ٤اٯخط ٜٔيف ايٛجٛز ايٛجساْٚ ٞايٛاقع ايتؿطٜع ٞيًٓاؽ
بأذهاّ ايؿطٜعٚ ١املهاَني ايكسغ ١ٝاييت ٜسع ٛهلا املػًُ.ٕٛ
ايثايث :بٝإ جٗاز أجٝاٍ املػًُني املتعاقب ١يف غب ٌٝاهلل ,بترًُِٗ
أعبا ٤ايتبًٝؼ ٚايسع ٠ٛإ

اهلل.

ايطابع :بعث ايؿعع ٚاشبٛف يف قًٛ

ايهؿاضٚ ,تٛنٝس ضجرإ نؿ١

اٱميإ يف ا٭ض ,،يٛجٛز أَ ١يف نٌ ظَإ تسع ٛإ

اهلل بصا

املهاَني

ايكسغ ١ٝاييت جا ٤بٗا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًَِٔ ٖٛٚ ,
ايؿٛاٖس عً ٢تؿه ٌٝايٓيب ضبُس ض

 ١عً ٢ا٭ْبٝا.٤

اشباَؼ :زع ٠ٛاملػًُني يًدري َطل ٠يسع ٠ٛاهلل ايٓاؽ يًٓحا ٠يف

اٯخطٚ ,٠ايؿٛظ بازبٓ ١قاٍ غبراْ٘شوبذٌٍي َ ُ بدهػَ ُإٌَِى ُابذزِ ُذٌعَّالبَِز( ,)2ؾُٔ
خكا٥ل(خري أَ )١أَٛض:
ا٭ :ٍٚإرباش زع ٠ٛاهلل عع ٚجٌ ٚغَ ١ًٝباضن ١يٮَٔ ٚايػ ١َ٬يف
ايٓؿأتني.
ايثاْ :ٞجعٌ ايسع ٠ٛإ

اشبري ٚظٝؿَ ١تحسز ٠هلا.

ايثايثَ :كاذب ١ايسع ٠ٛيًٓاؽ يف ذٝاتِٗ اي.١َٝٛٝ
()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .149
()2غٛضْٜٛ ٠ؼ .25
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ايطابع :بٝإ ٚدبً ٞذكٝك ٖٞٚ ١إٔ خطٚد املػًُني يًٓاؽ ض

١

ٚؾهٌ َٔ عٓس اهلل عًٚ ِٗٝعً ٢ايٓاؽ.
اشباَؼ :خطٚد املػًُني يًٓاؽ ططٜل يًٓحا ّٜٛ ٠ايكٝاَ.١
اشباَؼ :ايس٫ي ١عً ٢إغتركام املػًُني شنٛضاّ ٚأْاثاّ يتًك ٞيػ١
اشبطا

يف اٯٜتني ٚاملكرتْ ١بايثٓاٚ ٤ا٭َط بايكٝاّ بٛظا٥ـ عبازٚ ,١ٜميهٔ

تكػُٗٝا إ

قػُني:

ا٭ :ٍٚايٛظا٥ـ ايعباز ١ٜايصات ١ٝنايكٚ ٠٬ايكٚ ّٛاسبخ ٚايعنا.٠
ايثاْ :ٞايٛظا٥ـ ايعباز ١ٜايػري ١ٜاييت تتعًل باٱق٬ح ٚجص

ايٓاؽ

ملٓاظٍ اٱميإَٓٚ ,ع إْتؿاض ايؿػٛم ٚايه٬يٚ( ١عٔ ايٓيب ضبُس :أَط
إٔ اقاتٌ ايٓاؽ ذتٜ ٢كٛيٛا  ٫إي٘ إ ٫اهلل ؾاشا قايٖٛا عكُٛا َين

زَا.)1( )ِٖ٤

ٚذبتٌُ ٖص ٙايٛظا٥ـ ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚايتعسز يف ايٛظا٥ـ ايصاتٚ ١ٝاٱذباز يف ايٛظا٥ـ ايػري.١ٜ
ايثاْ :ٞاٱذباز يف ايصاتٚ ,١ٝايتعسز يف ايػري.١ٜ
ايثايث :ايتعسز يف نٌ َٔ ايصاتٚ ١ٝايػري.١ٜ
ايطابع :اٱذباز يف نٌ َُٓٗا.
ٚايكرٝس ٖ ٛايثايثٚ ,ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٚإْ٘ َٔ َكازٜل(خري أَ.)١
ايثاْ :١ٝؾ ٘ٝلٚ ١ٜز٫ي ١عً ٢تعاٖس املػًُني هلص ٙاملٓعي ١ايطؾٝع.١
ايثايث :١ؾ ٘ٝبٝإ ملكسام إخطاجٗا يًٓاؽ بتٛاضث أجٝاٍ املػًُني هلصٙ
ايٛظا٥ـ صبتُعَٚ ١تؿطق.١
ايطابع :١إنطاّ املػًُنيٚ ,بٝإ اسبح ١يف أًٖٝتِٗ سبؿغ ٚتعاٖس
َٓعي(١خري أَ.)١
()1غٓٔ ابٔ زاٚز با  َٔ 95ابٛا

ازبٗازذسٜث .2640
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اشباَػٖ :١صا ايتعسز املطنب ؾاٖس عسّ تؿطٜط ج َٔ ٌٝاملػًُني
جبعٜ ٤ػري َٔ ٖص ٙايٛظا٥ـ.
ايػازغ :١ايتهايٝـ ايعباز ١ٜؾطف ٚؾدط هلِ ٭ْٗا ايؿاٖس عً ٢نٕٛ
املػًُني(خري أَٚ َٔ )١ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايتهايٝـ ايعباز ١ٜيًؿطز َٔ املػًُني عً ٢عب ٛايتعٝنيٚ ,يٝؼ
ايتدٝري.
ايثاْ :ٞقٝاّ املػًُ ١بأزا ٤ايتهايٝـ عً ٢عبَ ٛػتكٌٚ ,بعطٚ ،اذس
َع ايطجٌ.
ايثايث :ايتعسز يف نٌ تهًٝـ بع ٘ٓٝنايك ٠٬املتحسز ٠يف نٌ ّٜٛ
مخؼ َطا ٚ ,بكٝػ ١ايٛجٛ
ٚغري ايطنٓ ١ٝنايكطا ,٠٤إ

يف شاتٗاٚ ,يف أجعاٗ٥ا ايطنٓ ١ٝنايطنٛع,
جاْب ا٭جعا ٤املػترب ١نتهطاض ايتػبٝس

ٚايكٓ , ٛقاٍ تعا شوبؤَلُِهُذٌصَّالبجبُعَسبفِ

ُذٌَّْ بازُِوبشٌَُفآُِِهُذٌٍييهًِز (.)1

ايطابع :ايتعسز يف ايٛظا٥ـ ايعباز ١ٜايػريٚ ١ٜغ ١ًٝٱق٬ح ايٓاؽ
ٚتطغٝبِٗ باٱميإ.
اشباَؼ :دبسز ٚإتكاٍ أؾطاز ايسع ٠ٛإ

اشبري ٚا٭َط باملعطٚف

ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهطٚ ,حيتٌُ ايتحسز ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإْ٘ خام بهٌ ج َٔ ٌٝاملػًُني عً ٢عب ٛنؿا ,ٞ٥ؾٝحعٟ
قٝاّ ؾطٜل َٔ املػًُني يف بًسَ ٠ا بٗص ٙايٛظا٥ـ.
ايثاْ :ٞإختكام ايعًُا ٤بٗص ٙايٛظا٥ـ ؾعٚ ّ٬قٜٚ ,ّ٫ٛهتؿ ٞعاَ١
املػًُني بتعاٖس ايٛظا٥ـ ايعباز ١ٜايصات ١ٝاييت ته ٕٛنايعٗري يًٛظا٥ـ
ايػري.١ٜ
ايثايثٜ :تحسز إتٝإ ايٛظا٥ـ ايػري ١ٜنٌ َط ٠يف بًس أ ٚعٓس
ربؿٝؿاّ عٔ املَٓ٪ني.
()1غٛضٖٛ ٠ز .114

اع١
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ايطابااع :ايتحااسز يف ايتهااايٝـ إعب٬ياآٜ ٞبػااط عًاا ٢نااٌ ؾااطز َاأ
املػًُني.
ٚايكرٝس ٖ ٛايطابع يًٛجٛ

ايعٝين يف ايتهايٝـ قاٍ تعا شُ ب هَبُذَجِدَُ

ؤًَُُُّفْطٍُِباُػبٍَِّدهُِِٓهُخبيهسٍَُِذهضَسًذز(ٚ , )1ؾ ٘ٝز٫ي ١عًا ٢مشا ٍٛناٌ َػاًِ
َٚػااًُ ١بااايتهطٚ ِٜايعااع بكااؿ(١خري أَااٚ )١خطااا

ايتهً ٝاـ ٚايؿااإٔ

(أخطجت يًٓاؽ).
يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ ايعامل َعٗطاّ ٭مسا ٘٥اسبػٓٚ ,٢ؾاٖساّ عً٢
عع ِٝقسضت٘ٚ ,بسٜع قٓعَ٘ٚ ,طل ٠زب٬ي٘ٚ ,تؿهٌ ٚجعٌ املػًُني زعا٠
إ

يكاٚ ,٘٥اشبًٛز يف جٓت٘ ؾٓايٛا ؾطف َٓعي(١خري أَ )١يٝؿٛظٚا بؿهً٘

ٚإؾانات٘ ايَ٬تٓاٖ ١ٝاييت ترت ٣عًٚ َٔ ِٗٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتعاٖسِٖ ايسع ٠ٛإ

اٱغ.ّ٬

ايثاْ :ٞاٱقطاض بايعبٛز ١ٜهلل.
ايثايث :ايتػً ِٝبطبٛبٝت٘ يًد٥٬ل نًٗا.
ايطابعَٛ :اجٗ ١أٌٖ ايه٬يٚ ١ايؿػٛم.
اشباَؼ :املٛاظب ١عً ٢ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط َٔ غري ًٌَ
أ ٚنًٌ.
ايػازؽ :إتٝإ ايؿطا٥ض ٚعٌُ ايكاسبا

قاٍ تعا شوبؤََِّا ُِبٓهُ

آِبٓبُوبػبًَُِّصباٌِذًاُفٍََ َُلبصبذءًُذٌْذَعهْبىز(.)2
ايثاْٚ ١ٝايعؿط :ٕٚذبتٌُ ايسع ٠ٛإ
ا٭ :ٍٚايسع ٠ٛإ

اشبري بًراظ ايهٝؿٚ ١ٝجٖٛاّ:

اشبري بايًػإ.

ايثاْ :ٞاٱتٝإ با٭ؾعاٍ اييت تبعث عً ٢املبازض ٠إ
()1غٛض ٠لٍ عُطإ .30
()2غٛض ٠ايهٗـ .88

اشبريا .
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ايثايث :ا٭َط ازباَع يًكٚ ٍٛايؿعٌ.

ٚايكرٝس ٖ ٛايثايثٖٚ ,ا ٛاملػاتكطأ َأ بًاٛؽ املػاًُني َطتبا(١خري
أَ )١ملا يف ا٭َط ازباَع أع َٔ ٙ٬أبٗاَ ٢عااْ ٞايتؿهاٚ ٌٝاٱخا٬م يف
طاعاا ١اهللٖٚ ,ااَ ٛاأ أغااطاض إقاارتإ ايااسع ٠ٛإ

اشبااري بااا٭َط باااملعطٚف

ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايثايثٚ ١ايعؿط :ٕٚيكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ ايسْٝا زاض ض
تأت ٞؾٗٝا ايتهايٝـ َكط ١ْٚبأغبا
َٓٗا ض

ٚ ١ربؿٝـ,

ايًطـ ٚايتٝػريٜٚ ,ه ٕٛيف املتعسز

ٚ ١ع ٕٛعً ٢أزا ٤ا٭جعاٚ ٤ا٭ؾطاز.

ؾُٔ أغطاض إجتُاع ايسع ٠ٛإ

اشبري ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ

املٓهط أَٛض:
ا٭ :ٍٚنٌ ؾطز َٓٗا َكسَ ١يٰخط َٓؿطزاّ َٚترساّ ؾته ٕٛعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايسع ٠ٛإ

اشبري َكسَ ١يٮَط باملعطٚف.

ايثاْ :ٞا٭َط باملعطٚف َكسَ ١يًٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايثايث :ايٓٗ ٞعٔ املٓهط َكسَ ١يٮَط باملعطٚف.
ايطابع :ايسع ٠ٛإ
اشباَؼ :ايسع ٠ٛإ

اشبري َكسَ ١يًٓٗ ٞعٔ املٓهط.
اشبري َكسَ ١يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.

ايػازؽ :ا٭َط باملعطٚف َكسَ ١يًسع ٠ٛإ
ايػابع :ايٓٗ ٞعٔ املٓهط َكسَ ١يًسع ٠ٛإ

اشبري ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
اشبري ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.

ايثاْ :ٞأزا ٤ؾطز َٓٗا عَٓٚ ٕٛاغبٚ ١أزا ٤اٯخط عً ٢أزا.٘٥

ايثاياااث :ناااٌ أزا ٤ذاااث يًُػاااًُني حملاناتااا٘ قااااٍ تعاااا شفَاظها ارَثِمُ ذُ

ذٌْخَيهسبذخِز(.)1
ايطابع :إتٝإ أذسُٖا غب ٌٝإ
شا

اٱجتُاع ٚايتعسز عًٚ ٢ج:ٙٛ

()1غٛض ٠ايبكط.148 ٠

ايتٛؾٝل ؾٗٝا صبتُعَٚ ١تؿطق ,١يٝهٕٛ
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ا٭ :ٍٚإْ٘ ض
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َٚ ١سز.

ايثاْٚ :ٞغ ١ًٝٱنتٓاظ ايكاسبا .
ايثايث :ايتدؿٝـ عٔ املػًُني.
َ َٔ ٖٛٚكازٜل(خري أَ )١أْٗا تتًك ٢ايتهايٝـ

ًٚ ١عً ٢عبٛ

ايتعسز.
َٓ َٔٚاؾع ٖصا ايتعسز ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ ض

 ١باملػًُني.

ايثاْ :ٞإْ٘ ذح ١عً ٢ايٓاؽ.
ايثايث :ؾ ٘ٝططز يًٓؿط َٔ ٠اٱغَٚ ّ٬ا ؾ َٔ ٘ٝايعبازا  ,قاٍ

تعا شوبذظهرَؼِيَْ ذُتِاٌصَّثهسُِوبذٌصَّالبجُِوبإِٔي باٌَُىَثِريبجاُإِْيُػبٍَىُذٌْخَاشِؼِنيبز (.)1
يته ٕٛاٱغتعاْ ١بايعبازا

يف غاٜاتٗا أعِ َٔ ايٓؿع ايصات ٞيف ايسْٝا

ٚاٯخطَٓ َٔٚ ٠اؾعٗا:
ا٭ :ٍٚإؾطاؽ ايصَ َٔ ١ايتهايٝـ.
ايثاْٖ :ٞسا ١ٜايٓاؽ ٭عُاٍ ايرب.
ايثايث :تطغٝب باٱغٚ ّ٬تكسٜط اٯٚ :١ٜإغتعٛٓٝا بايكرب ايك ٠٬يف
ايسع ٠ٛإ

اشبري).

ٚيف أزا ٤ايعبازا

أَٛض:

ا٭ :ٍٚتًَُٓ ١ٝه ١ايتك ٣ٛعٓس املػًِ.
ايثاْ :ٞايبعث عً ٢ازبٗاز يف غب ٌٝاهلل.
ايثايث :اٱعاْ ١يف إختٝاض ايهٝؿ ١ٝاملٓاغب ١يؿعٌ اشبري ٚايبعث عً٢
ايكاسبا .
ايطابعٚ ١ايعؿط َٔ :ٕٚاٱعحاظ يف تٛج٘ اشبطا (ٚيتهٔ َٓهِ أَ)١
إ

املػًُني ٚاملػًُا

()1غٛض ٠ايبكط.45 ٠

ٝعاّ َع إٔ ايصٜ ٜٔك َٕٛٛبايسع ٠ٛإ

اشبري

ش144ز

َعامل اٱميإ د84/

ؾطٜل َِٓٗ بٝإ بًٛؽ املػًُني َطاتب ايٝكني  ٖٛٚاٱعتكاز ازباظّ ايثابت
املطابل يًٛاقع ٚايصٜ ٫ ٟتػط

إي ٘ٝايؿو ٚايطٜب.

ٚيف ٚق ٍٛاملػًُني هلص ٙاملطتب ١أَٛض:
ا٭ :ٍٚإْ٘ َٔ َكازٜل(خري أَ.)١
ايثاْ :ٞؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢إخطاد اهلل عع ٚجٌ املػًُني يًٓاؽَٔٚ ,
ؾهٌ اهلل عً ِٗٝعسّ خطٚجِٗ يًٓاؽ إ ٫بأَٛض:
ا٭ :ٍٚبًٛؽ َطاتب ايتك.٣ٛ
ايثاْ :ٞاشبؿ َٔ ١ٝاهلل.

ايثاياااث :تطغٝاااب ايٓااااؽ باااايتك ٣ٛقااااٍ تعاااا شإَُِّْذٌٍيااا بُ َذِاااةُ

ذٌَّْريمِنيبز(.)1
ايثايث :حيتٌُ ايٝكني عٓس املػًُني ٚجٗني:
ا٭ :ٍٚإْ٘ َٔ ايعًِ ايٖٛيب ٚا٭َٛض ايبس ١ٜٝٗاييت تأت َٔ ٞغري
تٛغط ا٭غبا

ٚاملكسَا .

ايثاْ :ٞإْ٘ عًِ نػيبْ ,اي٘ املػًُ ٕٛبايتعًِ ٚقٝؼ اهلسا,١ٜ
ٚايكرٝس ٖ ٛايٛج٘ ايثاْٚ ,ٞؾ ٘ٝأَٛض:
ا٭ :ٍٚإْ٘ َٓاغب ١ٱذطاظِٖ ايثٛا .
ايثاْ :ٞتطغٝب ايٓاؽ بسخ ٍٛاٱغ.ّ٬
ايثايث :إْ٘ ؾاٖس عً ٢إَهإ إقتباؽ ؾعٌ اشبريا

ٚإق٬ح ايٓؿٛؽ

يتًكٗٝا بايكبٚ ٍٛايطنا.
ايطابع :بصٍ املاٍ ٚاٱْؿام يف غب ٌٝاهلل قطب ١إي ٘ٝتعا
ايكاسبا

قاٍ تعا شوبلباهِدَوذُتِإَِه بذٌِىُُهُوبؤَٔفُعِىُُهز(.)2

()1غٛض ٠ايتٛب.4 ١
()2غٛض ٠ايتٛب.41 ١

يف ؾعٌ
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 َٔ ٖٛٚايؿٛاٖس عً ٢ن ٕٛاملػًُني(خري أَ )١يتأغٝػِٗ َعاْٞ
ايػدا ٤يف شا

اهللٚ ,إرباش املاٍ ٚغ ١ًٝيًسع ٠ٛإ

اشبريٚ ,اٱْؿام ْؿػ٘

خري ضبض ٚزع ٠ٛي٘ إشا نإ يف َطنا ٠اهلل ,قاٍ تعا شوبؤَٔفِمُ ذ ُخبيهسًذُ
ٌِإَْٔفُعِىُُهز(.)1
اشباَػٚ ١ايعؿط :ٕٚبٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ
اع ١أ ٚأَ َٔ ١املػًُني ؾٝػكط عٔ

املٓهط ٚاجبإ نؿاٝ٥إ ,ؾتك ّٛب٘

ازبُٝع َٔٚ ,اٱعحاظ يف املكاّ ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚصباا ٧لٜاا ١ش وبٌْ ارَىُٓهُِِ اْهىُُهُؤَُِّ احٌُ ز بكااٝػ ١اشبطااا

ٝعاّٚ ,مبا ٜسٍ عً ٢عُ ّٛايتهًٝـ يف ْٗ،ٛ
ؾُػٚ٪ي ١ٝنٌ املػًُني قاَٚ ١ُ٥ػتُط ٠إ

يًُػااًُني

اعا ١أ ٚأَاَ ١آِٗ,

ذني قٝاّ أَ َِٗٓ ١بايٛاجب

ٚعً ٢أمت ٚجٖ٘ٚ ,صا ايكٝاّ َػتسَٚ ِٜتحسز.
ايػازغااااٚ ١ايعؿااااطٚ :ٕٚقااااؿت اٯٜاااا ١ضبااااٌ ايبرااااث املػااااًُني

بايكٍٛشذُؤهَِِْ ْبُتِاٌٍيا ُِ ز ٚجا٤
َِٓٗ يًسع ٠ٛإ

ٖاص ٙاٯٜا ١باا٭َط بتكاس ٟؾطٜال ٚأَا١

اشبري ٚايك٬ح ٚاٱذػإ.

ٜٚؿٝس ازبُع بُٗٓٝا خطٚجِٗ يًٓاؽ بكاٝػ ١اٱمياإ يتها ٕٛاياسع٠ٛ
عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْٗا ضؾر َٔ ١اٱميإ.

ايثاْ :ٞؾاٖس عً ٢ن ٕٛاملػًُني شخبيهسبُؤَُِّحٍز.
ايثايث :تٗ ١٦ٝأغبا

َٚكسَا

ايػابعٚ ١ايعؿط :ٕٚيف ايسع ٠ٛإ

املعطٚفٚ ,إجتثاث املٓهط.
اشبري َػا:ٌ٥

ا٭ : ٚتثبٝت َعاْ ٞاٱميإ يف ْؿٛؽ املػًُني.

()1غٛض ٠ايتػابٔ .16
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ايثاْ :١ٝاٱضتكا ٤يف َطاتب ايتك.٣ٛ
ايثايث :١اْٗا َٔ عٌُ ايكاسبا .
ايطابع :١ؾٗٝا ثٛا

ٚأجط عع ,ِٝقاٍ تعا شتباِّسبُذٌَّْؤهِِِْنيبُذٌيارِ ٓبُ

بؼهّبٍُ ْبُذٌصَّاٌِذباخُِؤٌَََُّْ َُهُؤَلهسًذُدبعبًْاز (.)1
ايثآَٚ ١ايعؿطٜ :ٕٚؿٝس ازبُع بني اٯٜاتني تٛجا٘ اشبطاا
يًُػًُني

ايتهًٝؿاٞ

ٝعاّ بأَٛض:

ا٭َط ا٭ :ٍٚاشبطٚد إ

ايٓاؽ بايسع ٠ٛإ

اشبريٚ ,ذبتٌُ ايسع ٠ٛيف

جٗتٗا ٚجٖٛاّ:

ا٭ :ٍٚإضاز ٠أٌٖ ايهتاا ٚ ,زعاٛتِٗ إ اٱمياإ يكٛيا٘ تعاا شوبٌَا هُ

آِبٓبُؤَههًُُذٌْىِرَابٌَُِىَاْبُخبيهسًذٌَُ َُهز.
ايثاااْ :ٞاملككااٛز ايهؿاااض يعجااطِٖ ٚجعًااِٗ ٜٗحااطَٓ ٕٚاااظٍ ايهؿااط
ٚايه٬ي.١
ايثايث :إضاز ٠عُ ّٛايٓاؽٚ ,مش ٍٛاملػًُني أْؿػاِٗ باياسع ٠ٛإ
اشبري.
ٚايكرٝس ٖ ٛايثايث ,إش إٔ أططاف ايسع ٠ٛإ
ا٭ :ٍٚأَ ١تسع ٛإ

اشبري ٖ:ٞ

اشبري.

ايثاَْٛ :ٞانٝع اشبري اييت تتك ّٛبٗا ايسع.٠ٛ
ايثايث :ازبٗ ١املسع ٠ٛإ
ٚإش قٝس

اشبري.

ازبٗ ١اييت تسع ٛإ

اشبري بأْٗا طا٥ؿٚ ١ؾطط َٔ املػًُني,

ؾاْٗا مل تكٝس ازبٗ ١املسع ٠ٛإ

اشبري بٌ جعًتٗا َطًكا ١ٱضاز ٠ايعُا,ّٛ

يٝه َٔ ٕٛاٱعحاظ يف ز٫٫

ايٰ ١ٜإٔ أََٓ ١هِ تسع ٛعُ ّٛاملػًُني

()1غٛض ٠ايهٗـ.2
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إ اشبري ٚاملبازض ٠ؾ ,٘ٝقاٍ تعا ش ؤُوهٌَئِهبُ َعباازِػَ ْبُفِا
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ُذٌْخَيهاسبذخُِز (,)1

 َٔ ٌٖٚاٱعحاظ يف تكٝٝس ططف ايسعاٚ ٠إ نإ َترطنااّ غاري ثابات,
ؾُٔ ٜهَ ٕٛسعٛاّ َٔ املػًُني يف ؾطز َٔ أؾطاز اشباريٜ ,ها ٕٛزاعٝا ١يف
احملاناٚ ٠ايٓعري ٚايهٝؿٚ ١ٝتهطاض ا ملعطٚف ٚضغٛر َعاْ ٞايك٬ح.
ايطابع :تكسٜط ازبُع بني اٯٜتني :نٓتِ خري أَ ١أخطجت يًٓاؽ ٚيتهٔ
َٔ نِ أَ ١تأَط باملعطٚف) ؾكس أْعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢املػًُني بٓعُتني
ععُٝتني ُٖا:
ا٭ : ٚإختٝاضِٖ ٭مس ٢املطاتب بني ا٭َِ.
ايثاْ :١ٝخطٚجِٗ يًٓاؽ باشبري ٚايكا٬ح ,ؾااضاز اهلل عاع ٚجاٌ َأ
املػًُني إٔ تك ّٛأَ َِٗٓ ١با٭َط باملعطٚف ٚؾ ٘ٝأَٛض:
ا٭ :ٍٚإْ٘ َٔ ايؿهط هلل عع ٚجٌ عً ٢ايٓعُتني أع.ٙ٬
ايثاْ :ٞتعٝني َاٖ ١ٝاشبطٚد يًٓاؽ.
ٚذبتٌُ ايٓػب ١بني خطٚد املػًُني يًٓاؽ ٚأَطِٖ باملعطٚف ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚايتػا ٟٚؾاشبطٚد يف َاٖٝت٘ َٔ ا٭َط باملعطٚف.
ايثاْ :ٞايعُٚ ّٛاشبكٛم املطًل ,ؾاملعطٚف َٔ َكازٜل اشباطٚد
يًٓاؽ.
ايثايث :ايعُٚ ّٛاشبكٛم َٔ ٚجا٘ ,ؾٗٓااى َااز ٠يٲيتكاا ٤بُٗٓٝاا
ٚأخط ٣يٲؾرتام.
ٚايكرٝس ٖ ٛايثاْ ,ٞؾدطٚد املػًُني يًٓاؽ خري ضبضْٚ ,ؿع عاّ
يًٓاؽ يف أَ ٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا َ٘ٓٚ ,ا٭َط باملعطٚف باٱناؾ ١إ
باملعطٚف َطًٛ

()1غٛض ٠امل.61َٕٛٓ٪

إٔ ا٭َط

بصاتَ٘ ٖٛٚ ,كسَ ١يًدري ٚايك٬ح ٚايٓؿع ايعاّ.
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ايٓاااؽ بااا٭َط باااملعطٚفٚ ,جااا٤

ا٭َااط ايثاااْ :ٞاشبااطٚد إ

شوبٌْرَىُٓهُِِْهىُُهُؤَُِّحٌ ز بكٝػ ١ازبًُ ١اشبربٚ ,١ٜجاا٤
بًػ ١اشبطا

يبٝإ ايٓس

إ

لٜاا١

اٯٜا ١ضباٌ ايبراث

ا٭َط باملعطٚف ٚاٱغتُطاض ٚايسٚاّ ؾٝا٘,

ٚؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٚإْتؿا ٤ايتعاض ،بني ا٭َط ٜٔؾُطٜ ٠أت ٞا٭َط با٭َط باملعطٚف
عً ٢عب ٛاملٛجب ١ايهً ١ٝايؿاًَ ١يهٌ املػًُني نُا يف اٯ ١ٜضبٌ ايبرث,
َٚط ٠عً ٢عب ٛاملٛجب ١ازبع ١ٝ٥نُا يف اٯ ١ٜأع.ٙ٬
ايثاْ :١ٝإْ٘ ؾاٖس عًَٛ ٢نٛع ١ٝا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط يف
ذٝا ٠املػًُني اي.١َٝٛٝ
ايثايثا :١عاسّ إْؿهاااى ٚجاٛ

ا٭َاط ٚايٓٗاا ٞعأ املػاًُني صبااتُعني

َٚتؿطقني ؾ٪ٝز ٜ٘ايؿطز ٚازبُاعٚ ١ا٭َٜٚ ,َِٗٓ ١ؿرتى املػًُ ٕٛنًاِٗ
ؾٝاا٘ غااٛا ٤عًاا ٢عباا ٛايٛاجااب ايهؿااا ٞ٥أ ٚايٛاجااب ايعااٝينٚ ,يف نااٌ

ا٭ذٛاٍ ,قاٍ تعا شذٔفِسَوذُخِفَافاز (.)1

تط ٣ملاشا مل تكٌ اٯٚ( ١ٜيتهٔ َٓهِ ؾطقا ١أ ٚطا٥ؿاٚ )١ازباٛا

َأ

ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ َٔ إعحاظ ايكطلٕٚ ,ؾ ٘ٝزي ٌٝعً ٢إٔ نٌ نًُ َ٘ٓ ١ؾطٜس٠
 ٫تكًس نًُ ١غريٖا بسٚ ّ٬ٜاؾّ ٝا عٓٗا.
ايثاْ :ٞإضازَ ٠عٓ ٢اٱذباز ٚا٭يؿ ١بني اٯَط ٜٔباملعطٚف ٚايٓاٖني عٔ

املٓهط يٝهَ َٔ ٕٛكازٜل اٯ ١ٜايػابك ١ش فَإَصهثبذهرُُهُتِِْؼهّبرِ ُِإِخه بذٔاز(.)2

ايثايثَٓ :ع ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف يف ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط,
بإٔ ٜتعاٖس املػًُ ٕٛايبكا ٤أَٚ ١اذس ٠يف اٱَتثاٍ ٭ٚاَط اهلل.
()1غٛض ٠ايتٛب.41١
()2غٛض ٠لٍ عُطإ.103
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ايطابع :بٝإ ق ٠ٛاملػًُني بإٔ تتؿطع أَِ َٔ شا
عَُٛا

ش149ز
أَاتِٖٗٚ ,اَ ٛأ

قٛي٘ تعا ش وبٌٍِي ُِذٌْؼِصَّجَُوبٌِسبظَ ٌِ ُِوبٌٍَِّْاؤهِِِْنيبُز (ٖٚ )1ص ٙا٭َِ يٝػت

َػااتكً ١مبااصٖب طبكااٛم ,بااٌ نااٌ ؾااطز َاأ املػااًُني ٜااسخٌ يف ٖااصٙ
ا٭َِٜٚ ,هؿ ٘ٝغري ٙيف ايكٝاّ بٛظا٥ؿٗا  َٔ ٖٛٚخكا٥ل(خري أَ )١بإٔ
تبك ٢أَٚ ١اذس.٠
اشباَؼ :تٛاج٘ ا٭َ ١يف جٗازٖا يف غبٌ املعطٚف ٚايك٬ح ايهؿاض
ٚايعاملني ٚاملٓاؾكني.
ايػازؽ :بٝإ َٛنٛع ١ٝا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهاط يف ذٝاا٠
املػًُنيٚ ,يع ّٚغع ِٗٝي٘ صبتُعني.
ايػابع :بصٍ ا٭َ ١ايٛغع يرتتب ا٭ثط عً ٢ا٭َط ٚايٓٗ ,ٞؾاشا جاا٤
َٔ أَٜ ١ه ٕٛأنثط أثطاّ ٚتأثرياّ مما ي ٛجا َٔ ٤قبٌ أؾطاز ٚ

اع. ١

ايثأََٓ :اؾع ايتؿاٚض ٚايتيظض بني أؾطاز ا٭َ ١يف غبٌ ا٭َط ٚايٓٗ,ٞ
ٚمبا ٜهؿٌ إتٝاْٗا عً ٢ايٛج٘ ا٭نٌُ ٚبايهٝؿ ١ٝايكرٝرٚ ١ايٓاؾع.١
ا٭َط ايثايث :خطٚد املػًُني يًٓاؽ بكٝاّ أَ َِٗٓ ١بايٓٗ ٞعٔ املٓهط
طاعااا ١هلل عاااع ٚجاااٌٚ ,عٓاااسَا خًااال اهلل عاااع ٚجاااٌ لزّ إذتحااات

امل٥٬ه١ش ؤَذَجهؼبًُُفِي باُِبٓهُ َفْعِدَُفِي باُو بعهفِهَُذٌدِِّباءبز( , )2ؾأجا

شإِِّٔ

ُؤَػهٍََُُِباَُُْذَؼهٍََّ ْبز( ,)3يٝأت ٞخطٚد املػًُني إ

اهلل عع ٚجٌ
ايٓاؽ َٔ عًِ

اهلل عع ٚجٌ ملا ؾ َٔ ٘ٝايػع ٞيتٓع ٜ٘ا٭ض َٔ ،ايؿػاازٚٚ ,جاٛز أَا١
ذباض

غؿو ايسَا ٤يف ا٭ض ،بػري اسبل.

()1غٛض ٠املٓاؾك.8ٕٛ
()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()3غٛض ٠ايبكط.30٠
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 َٔٚخكا٥ل(خري أَ )١إٔ اهلل عع ٚجٌ حيتخ عً ٢امل٥٬هٚ ,١خيرب
أْٗا غتكًس ٚمتٓع َٔ متاز ٟأٌٖ ايػ ٞبايؿػاز َٔٚ ,عُ ّٛاٱذتحاد
يف اٯ ١ٜايهطمي ١إٔ ايٓاؽ ؾٗٝا عً ٢قػُني:
ا٭ :ٍٚأَ ١دبتٓب املٓهط ٚتٓٗ ٢عٓ٘ (ٖٞٚخري أَ.)١
ايثاْ :ٞأَِ ٚ

اعا

ٜتًك ٕٛايٓٗ ٞعٔ املٓهط.

ٚيٝؼ َٔ قػ ِٝثايث ٜعٌُ ايكبا٥س َٔ غري إٔ ٜتٛجا٘ يا٘ ايٓٗا ٞمماا
ٜسٍ عً ٢إٔ ايؿػاز يف ا٭ض ،أَاط َتعياعٍ غاري َػاتكط يف ايٓؿاٛؽ أٚ
أ ٚا٭ضٚ ,,،أْ٘ إ

امتُعا

 َٔٚاٯٜا

ظٚاٍ َا زاَت ٚضا ٙ٤أَ ١ت٬ذك٘ ٚأًٖ٘.

إٔ ٖصا ايٓٗ ٞيٝؼ إبتسا َٔ ٤املػًُنيٚ ,إٕ نااْٛا(خري

أَ )١بٌ ٖ َٔ ٛعٓس اهلل َٔ جٗا :
ا٭ : ٚأَط اهلل عع ٚجٌ يًُػًُني بايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايثاْ :١ٝزع ٠ٛاملػًُني يته َِٗٓ ٕٛأَ ١تٓٗ ٢عٔ ايؿرؿاٚ ٤املٓهط.
ايثايث :١إجتٝاظ املػًُني ملط اتاب (خاري أَاَٛٚ )١ناٛع ١ٝايٓٗا ٞعأ
املٓهط ؾ.٘ٝ
ايطابع :١بٝإ َكازٜل املٓهط يًُػًُني بايكطلٕ اياص ٟأْعيا٘ اهلل عاع
ٚجٌ عً ٢ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ.
اشباَػ :١قٝاّ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ بازبٗاز يف با
ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط باأَط َأ اهلل عاع ٚجاٌ ٜٚاسخٌ ٖاصا
ازبٗاااز يف عَُٛااا

وبده

قٛياا٘ تعااا ش وبِباااُ بْهغِاكَُػبآهُذٌْ با ب

ُ*ُإِْهُهَا بُإِْيُ

اُ َ دبىز (.)1
ايػازغ :١تؿهٌ اهلل عع ٚجٌ جبعٌ ايٓؿٛؽ تٓؿط َٔ املٓهط  ٫ٚمتتثٌ

إ

أًٖ٘.

()1غٛض ٠ايٓحِ.4-3

َعامل اٱميإ د84/
ايػابع :١ؾتس با

ايتٛب ١يًٓاؽ
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ٝعا,ٶ ٚتكطٜبِٗ بًطـ َٔ اهلل عع

ٚجٌ ملٓاظٍ اٱْاب.١
ايثآَ :١اٱْصاض ٚايٛعٝس يًصٜ ٜٔكط ٕٚعً ٢عسّ تطى اٱقاَ ١عًا٢
ش وبِبٓهٌَُُهُ برُةهُفَإُوهٌَئِهبُهَُهُذٌظياٌَِّ ْبز (.)1

املعاق ,ٞقاٍ تعا

ا٭َط ايطابع :اتكاف ا٭َ ١اييت تسع ٛإ

اشبري ٚؾعٌ ايكاسبا

بأْٗا

جع َٔ ٤ا٭َ ١امل ١َٓ٪اييت تتعاٖس أذهاّ اٱغٚ ,ّ٬متتثٌ ٭ٚاَط اهلل عع
ٚجٌ ٚت٪ز ٟايؿطا٥ض ؾداطٚد املػاًُني يًٓااؽٚ ,أَاطِٖ بااملعطٚف,
 ِْٗٝٗٚعٔ املٓهطٜ٫ ,ؿػًِٗ عٔ شنط اهلل ٚإتٝإ ايؿطا٥ض ٚايٛاجبا ,
ب ٌ بايعهؼ ؾإ أزا ٤ايؿطا٥ض َٔ أِٖ املكازٜل يهٌ َٔ:
ا٭ :ٍٚايسع ٠ٛإ

اشبري َٔ جٗا :

ا٭ : ٚأزا ٤ايؿطا٥ض خري ضبض.
ايثاْ :١ٝتطغٝب املػًُني ايٓاؽ باتٝاِْٗ ايؿطا٥ض ٚاٱَتثاٍ ٭َط اهلل
َ َٔ ٖٛٚكازٜل اشبطٚد بإٔ ٜط ٣ايٓاؽ
بأزا ٤ايؿطا٥ض بؿٛم ٚضغبٚ ١ضنا قطب ١إ

ٝعاّ نٝاـ ٜكا ّٛاملػإًُٛ
اهلل.

ايثايث :١إْ٘ زع ٠ٛيًتسبط يف َاٖ ١ٝاسبٝااٚ ,٠أْٗاا زاض تهًٝاـ ٚإختبااض
ٚإَترإ.
ايطابع :١ايتصنري بعامل اٯخط ٠بأَٛض:
ا٭ :ٍٚذتُٝاا ١ايٓؿاااٛض ٚايٛقاااٛف باااني ٜاااس ٟاهلل يًرػاااا

تعا ش ثَُُُّإِٔيىُُهُ ب هَبُذٌْمِيباِبحُِذُثهؼبنُ ْبز(.)2

ا٭خط ٟٚايصٜ ٟأت َٔ ٞإجتٓا

ايثاْ :ٞايثٛا

ايؿٛاذـ طاع ١هلل عع ٚجٌ.

()1غٛض ٠اسبحطا

.11

()2غٛض ٠امل.16 َٕٛٓ٪

 ,قااااٍ

املٓهط ٚاٱَتٓاع عٔ

َعامل اٱميإ د84/
ايثايث :ايعصا
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ا٭ي ِٝايصٜ ٟه ٕٛعاق بٚ ١عكٛب ١ٱضتهاا

املٓهاط,

ٚعسّ اٱقػا ٤شبري أَ ١يف ْؿٗٝا املػتُط عٔ املٓهط.
ايثاْ :ٞا٭َط باملعطٚف َٔ ,جٗا :
ؾعٌ املعطٚف .

ا٭َ : ٚبازض ٠املػًُني إ

ايثاْ :١ٝبٝإ قسض ٠اٱْػإ عً ٢أزا ٤ايتهايٝـ.
ايثايث :١تٛنٝس ذكٝك ٖٞٚ ١إغتساَ ١عباز ٠اهلل يف ا٭ض.،
ايطابعااا :١تاااٛبٝذ اياااصٜ ٜٔتدًؿااا ٕٛعااأ ٚاجبااااتِٜٗٚ ,رتنااا ٕٛأزا٤
ايؿطا٥ض.
اشباَػ :١بأزا ٤املػًُني ايؿطا٥ض ٜتعاٖسَٓ ٕٚعي(١خري أَٚ )١اشبطٚد
يًٓاؽ بطزا ٤اٱميإ ٚايك٬ح.
ايػازغ :١تطغٝب ايٓاؽ بأزا ٤ايؿطا٥ضٚ ,تٛنٝس َٓاؾعٗا.
يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ اٱْػإ نآ٥اّ ضبتاجاّ ,إش إٔ اسباجا٬َ ١ظَا١
يعامل اٱَهإٚ ,تؿهٌ ٚأخطد أَاَ ١أ ايٓااؽ تاسع ٛإ

اشباري ٚتاأَط

باملعطٚف ٚتٓٗ ٢عٔ املٓهط يٝه ٕٛخطٚجٗا ٖصا قها ٤سباجاتٗا ٚذاجا
ايٓاؽ يف اٱيتؿا

إ

ٚجٛ

عبازت٘ تعا

ٚإتٝإ َكازٜل ايعباز ٠اييت

تؿطؽ َعٗا ايصَٜٚ ,١ػترل َعٗا ايعبس ايثٛا .
ايػابع :١تطغٝب ايٓاؽ باملػتربا ٚ ,ذثِٗ عًٗٝااٚ ,ابعاازِٖ عأ
املهطٖٚا

ٚايؿبٗا .

ايثايث :ايٓٗ ٞعٔ املٓهط َٔ ,جٗا :
ا٭ : ٚأزا ٤ايؿطا٥ض ٚاق ١ٝيًصا

َٔ ايػ٦ٝا

ٚإضتها

املٓهط ,قاٍ

تعا ش إَُِّْذٌصَّالبجبُذَْه بىُػبٓهُذٌْفَذهاباءُِوبذٌَّْْهىَسِز (ٚ ,)1جا ٤شنط ايك٠٬
ٖٓاا َأ بااا

املثااٍ ا٭َثااٌٚ ,إ ٫ؾاإ ناٌ عبااازٚ ٠أزا ٤يؿطٜها ١ظاجااط

يًٓؿؼ عٔ املعك.١ٝ
()1غٛض ٠ايعٓهب.45 ٛ

َعامل اٱميإ د84/
ايثاَْ :١ٝعا

 ١املٓهطا
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يف ايٛاقع ٚتٓرٝتٗا.

ايثايثاا :١اسبػاأ ايااصات ٞيًعبااازا ٜٚ ,ؿٝااس يف َؿَٗٛاا٘ تٛنٝااس قاابس
املٓهطا

ٚاملعاق.ٞ

ايطابع :١أزا ٤ايؿطا٥ض َكسام عًُ ٞيٛجٛبٗاٚ ,تصنري  َٜٞٛبًعّٚ
إتٝاْٗا.
اشباَػاا :١بٝااإ ايتعاااضٚ ،ايتهاااز بااني إتٝااإ ايعبااازا

ٚعسَاا٘,

ٚتطغٝب ايٓاؽ بٗا.
ايػازغااٜ :١ااسٍ إتٝااإ ايعبااازا

يف َؿَٗٛاا٘ عًاا ٢شّ ايهؿاااض ايااصٜٔ

رس ٕٚبايٓبٚ ٠ٛايتٓع َٕٛٓ٪ٜ ٫ٚ ,ٌٜباي ّٛٝاٯخط.
ايطابع :اٱمي إ باهلل َٔ ,جٗا :
ا٭ٜ : ٚتك ّٛاٱميإ بأزا ٤ايؿطا٥ض ٚايعبازا  ,ؾُٔ نإ  َٔ٪ٜباهلل
ؾ٬بس إٔ ميتثٌ ٭ٚاَط ٚ ٙتٓب َا ْٗ ٢عٓ٘.
ايثاْ :١ٝملا انطّ اهلل عع ٚجٌ املػًُني ٚاملػًُا

جبعًِٗ (خري أَ)١

ؾاْ٘ أَاطِٖ بعبازتا٘ بأذػأ ٚأمت ٚجا ٙٛايعباازٜٚ ,٠هاٚ ٕٛؾال ايكٝااؽ
اٱقرتاْ:ٞ
ايهرب :٣خري أَ ١اييت ت٪ز ٟايعبازا
ايكػط :٣املػًُ٪ٜ ٕٛز ٕٚايعبازا

بأذػٔ ٚأمت ٚج٘.
بأذػٔ ٚأمت ٚج٘.

ايٓتٝح :١املػًُ ٕٛخري أَ.١
ايثايثٜ :١ؿرتط يف أزا ٤ايعبازا

قكس ايكطبٜ ٫ ٖٛٚ ,١كس إ ٫بكٝاس

اٱغ.ّ٬
ايطابع :١أزا ٤ايعبازا

َٔ َكازٜل ايتكاٚ ٣ٛاشبؿاَ ١ٝأ اهلل ,قااٍ

تعا ش وبؤَْهُؤَلِيَّ ذُذٌصَّالبجبُوبذذيمُ هَُوبهَ بُذٌيرِ

()1غٛض ٠اْ٫عاّ.72

ُإٌَِيه ُِذُذهابسَوْبز(.)1
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َعامل اٱميإ د84/

اشباَػ :١بٝإ َا ٜتك ّٛب٘ اٱميإ ٚأْ٘ ٜٓ ٫ركاط باٱعتكااز بايكًاب
ٚايٓطل بايؿٗازتني بٌ ٫بس َٔ إتٝإ ايكٚ ٠٬ايكٝاّ ٚاسبخ ممٔ إغتطاع
أزاٚ ٙ٤ايعنا ٠ممٔ ٚجبت عً ٘ٝبؿطا٥طٗا.
ا٭َط اشباَؼ :قٝاّ (خري أَ )١بأَٛض:
ا٭ :ٍٚجص

ايٓاؽ يٲغ.ّ٬

ايثاْ :ٞتطغٝب باٱميإ.
ايثايث :تٛنٝس يع ّٚايتراقِٗ باملػًُني.
ايطابع :بٝإ َٓاؾع اٱميإ ٚأنطاض ايتدًـ عٓ٘.
يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ اسبٝا ٠ايسْ ٝا(زاض اسبح )١يٝكااذب اٱْػاإ
ؾٗٝا ايربٖإ اياصٜ ٟاسٍ عًاٚ ٢جاٛ
املػًُني

عبااز ٠اهللٚ ,جعاٌ اهلل غابراْ٘

ً ١يًاٛا ٤اٱذتحاادٖٚ ,اِ باصاتِٗ ذحا ١عًا ٢ايٓااؽ َأ

ٚج:ٙٛ
ا٭ٖ :ٍٚساٜتِٗ إ

ايكطاط املػتك.ِٝ

ايثاْ :ٞتكسٜكِٗ بايٓبٚ ٠ٛايتٓع.ٌٜ
ايثايث :ايعٌُ بأذهاّ ايؿطٜع.١
ؾب عس إٔ تؿهٌ اهلل ٚبعث ايٓيب ضبُاساّ قاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚليا٘ ٚغاًِ
ضغااٚ ,ّ٫ٛأْااعٍ ايكااطلٕ تؿهااٌ ٚزعااا ايٓاااؽ يااسخ ٍٛاٱغاا ,ّ٬قاااٍ

غبراْ٘ش وبهبرَذُذِوْساَُِثبازبنٌُؤَٔصبٌْْباهَُؤَفَإَْٔرُُهٌَُ ََُِْىِسَوْبز(.)1
ٚجا٤
أٌٖ ايهتا

ايسع ٠ٛيف اٯ ١ٜضبٌ ايبرث ببٝإ املٓاؾع ايعع ١ُٝاييت ًبٗا
عً ٢أْؿػِٗ ي ٛزخًٛا اٱغ ,ّ٬خكٛقاّ ٚإٔ يؿغ(خري)

يف اٯ ١ٜظاٖط يف أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا ٫ٚ ,بس إٔ َكازٜل عسٜاس ٠يًداري
ذانط ٠يف ذٝا ٠املػًُنيٚ ,ضبػٛغ ١٭ٌٖ ايهتا
أَٛض:
()1غٛض ٠ا٭ْبٝا.50٤

ٚايٓاؽ

ٝعاَّٗٓ ,ا
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َعامل اٱميإ د84/
ا٭ :ٍٚإْتكاض املػًُني يف َعاضى اٱغ.ّ٬
ا٭ : ٚصبٖ ٧صا ايٓكط بي ١ٜإعحاظٜاَ ,١اع إٔ ا٭غابا

ٚاملكاسَا

تؿٝس ْتٝح ١أخطَ ٣ػاٜط ,٠إش نإ ايهؿاض ٜعذؿ ٕٛبأنثط َٔ ث٬ث ١أنعاف
املػًُني عسزاّ ٚعس ,٠ؾريجع ٕٛخاغطٚ ,ٜٔخبكٛم َعطن ١أذس ايايت
أعس هلا ايهؿاض بعٓاٚ ١ٜجٗس زٚ , ٚ٩أضازٖٚا ثأضاّ شبػاضتِٗ ٖٚعميتِٗ

يف باااسضقاٍ تعاااا شٌِيب مْغَاااغبُعَسبفااااُِِااآهُذٌيااارِ ٓبُوَفَاااسَوذُؤَوهُ بىْثِااارَ َُهُفَيبْهمٍَِثَااا ذُ
خبائِثِنيبز(.)1
ايثاْ :١ٝقريٚض ٠زٚي ١ذسٜث ١يًُػًُني ربتًـ عٔ غريٖاا َأ ذٝاث
عًُٗا باسبهِ ايص ٟأْعٍ اهلل عع ٚجٌ َٚا ؾ َٔ ٘ٝؾهس يػريٖاَٗٓٚ ,اا
ايسٚي ١اييت ربًؿت عٔ ايعٌُ بايهتا

ايػُا ,ٟٚقاٍ تعا شوبِبٓهٌَُُهُ

بذهىُُهُتِّباُؤَٔصبيَُذٌٍي َُفَإُوهٌَئِهبُهَُهُذٌْفَاظِمُ ْبز(.)2
ايثايثْ :١ع ٍٚايربنا
ا٭ :ٍٚإْتكاهلِ إ

عً ٢املػًُني َٔ ٚج:ٙٛ
ذاٍ إجتُاعٚ ١ٝإقتكازٚ ١ٜغٝاغ ١ٝنطمي.١

ايثاْ :ٞؾٛٝع َؿاٖ ِٝا٭خ ٠ٛب.ِٗٓٝ

ايثايث :ربًكِٗ َٔ ا٭ذكاز ٚايهػا ,ٔ٥قاٍ تعا شإِٔيّبااُذٌَّْؤهَِِْا ْبُ

إِخه بجاز(.)3
ايطابع :إتػاع ايؿتٛذا

ٚنثط ٠غٓا ِ٥اسبطٚ

ٚاشبطاد.

()1أْعط ازبع ٤ايػبعني ايص ٟجا ٤يف 405قؿرٚ ١خاقاّ بتؿػري ٖص ٙاٯ ١ٜل َٔ 127 ١ٜلٍ
لٍ عُطإ.
()2غٛض ٠املا٥س.47٠
()3غٛض ٠اسبحطا .10

َعامل اٱميإ د84/
ايطابع :١تػااابل املػااًُني إ

ش156ز
َٝاااز ٜٔايكتاااٍ جٗااازاّ يف غااب ٌٝاهلل,

ٚتعهٝس ْػاٚ ِٗ٥أغطِٖ هلِ ٭َٛض:
ا٭ :ٍٚايتػً ِٝبهطٚضْ ٠ؿط اٱغ.ّ٬
ايثاْ :ٞاسبؿاظ عً ٢بٝه ١اٱغ.ّ٬
ايثايث :إْكاش ايٓاؽ َٔ بطاثٔ ايهؿط ٚايه٬ي.١
اشباَػ :١ثبا

املػًُني عً ٢اٱميإٚ ,إْعساّ اٱضتساز بني قؿٛؾِٗ

َع ؾسٚ ٠طأٖ ٠ح ّٛا٭عاساٚ ,٤أش ٣املٓااؾكنيٚ ,قاس تعاط ،املػإًُٛ
يػٓ ١صباع ١بعس إْتكاٍ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغاًِ إ
ا٭عً ٢أٜاّ خ٬ؾ ١عُاط بأ اشبطاا

ايطؾٝال

ؾااظٗطٚا ايكارب ٚاسبّاٛا باياسعا,٤

ٚقًٛا ق ٠٬اٱغتػكا ٤ذت ٢ظايت ايػُ.١
ايػازغااَ :١بااازض ٠أؾااطاز ٚ

اعااا

َاأ أٖااٌ ايهتااا

بااسخٍٛ

اٱغااٚ ,ّ٬إعاا ٕ٬ايتكااسٜل بٓباا ٠ٛضبُااس قااً ٢اهلل عًٝاا٘ ٚلياا٘ ٚغااًِ
ٚايؿٗاز ٠مبح ٧ايهتاب ايػاُا ١ٜٚاي ػاابك ١ناايتٛضاٚ ٠اٱظبٝاٌ بايبؿااض٠

بٓبٛت٘ ,ؾكٛي٘ تعا ش وبٌَ هُآِبٓبُؤَههًُُذٌْىِرَابِ ز ٜ٫عين عاسّ ذكا ٍٛاٱمياإ
ٚزخ ٍٛاٱغ ّ٬يف َٓتسٜاتِٗ ٚبٛٝتِٗ ٚ ,يهٓٗا خاقا ١مبأ بكاَ ٞآِٗ
عًاا ٢ذاياا٘ ,٭ٕ ايااصٜ ٟااسخٌ اٱغااٜ ّ٬تبااسٍ َٛنااٛع٘ ٜٚتبعاا٘ تػااٝري
اسبهِ ,ؾٝكبس َػًُاّ ٜتًٖ ٛص  ٙاٯٜاا ٜٚ ,تآعِ بايٓعُا ١ايععُٝا ١ايايت
تؿهٌ اهلل عع ٚجٌ بٗا عً ٢املػًُنيَٗٓٚ ,ا ن(ِْٗٛخري أَ.)١
ايػابع :١إْتكاٍ ايكبا َٔ ٌ٥ذاٍ ايهؿط ٚايٛثٓ ١ٝإ

اٱغ َٔ ّ٬غري

ٚاغط َٔٚ ,١غري خٛف أٚ ٚجٌ َأ ايطٛاغٝاتٚ ,قاس ٚضز يف َٛغا٢

عً ٘ٝايػ ّ٬يف ايتٓعٌٜشفَّباُآِبٓبٌَُِّ ظب ىُإِْيُذُزِّ َّحٌُِِٓهُلَ هِِ ُِػبٍَىُخب هفٍُ
ِِٓهُفِسهػب هْبُوبِبٍَئِ ُِهُؤَْهُ بفْرِْب َُهز (.)1
()1غٛضْٜٛ ٠ؼ.83
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ٚؾا ٤اهلل عع ٚجٌ إٔ ٜٓعِ عً( ٢خري أَ )١بإٔ ٜه ٕٛإميااِْٗ بٓبا٠ٛ
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭:ٍٚبسا ١ٜيًحٗاز.
ايثاْ :ٞقٗط ض٩غا ٤ايهؿط ٚايه٬ي.١
ايثايث :إَاَ ١ايٓاؽ يف َٛاضز اشبري ٚايك٬ح.
ايطابع :ثبا

نًُ ١ايتٛذٝس يف ا٭ض.،

اشباَؼ :إعتباض املػًُني َٔ ا٭َِ ايػابكٚ ,١إتباعِٗ يًكطلٕ ٚايػٓ,١
ٚإرباشِٖ اسبٝطٚ ١اسبصض بصا
يف ذاٍ اسبط

ايٛقت ايصٜ ٟعٗط ٕٚايثبا

عً ٢اٱميإ

ٚايػًِ  ,قاٍ تعا ش باؤَ باُذٌي رِ ٓبُآِبَْ ذُخَارُوذُدِارْزبوُُهُفَاأفِسَوذُ

ثُثباخٍُؤَوهُذٔفِسَوذُلبِّيؼًاز (.)1
ٚايترً ٞبامسَ ٢طاتب ايتكٚ ٣ٛاشبؿ َٔ ١ٝاهلل اييت ٖ ٞذاج ١هلِ
يف أَٛض ايعبازا

ٚايطٜاغ ١ايعاَ ١يًسضاغا ٚ ,تٛيَ ٞػٚ٪يٝا

ٚايػًطٓ ١يٝه ٕٛقٛي٘ تعا شذذيمُ ذُذٌٍي بز عًٚ ٢ج:ٙٛ

اسبهِ

ا٭ :ٍٚزع ٠ٛايٓاؽ يسخ ٍٛاٱغ.ّ٬
ايثاْ :ٞبعث ايػه ١ٓٝيف ْؿٛغِٗ َٔ اٱغ.ّ٬
ايثايثَٓ :ع ايٓؿط َٔ ٠أذهاَ٘ ٚغٓٓ٘.
ايطابااع :ؾٝاا٘ بااطظر ز ٕٚذكاا ٍٛايؿاانت يف ا٭َكاااض اياايت ؾترٗااا
املػًُ.ٕٛ

صلت (ٌدػْى إىل اخلري) بِرٍ اٌَت

ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚتكسٜط ازبُع بني اٯٜتني( ,نٓتِ خري أَٜ ١سع ٕٛإ
ايثاْ :١ٝتؿٝس ايٓػب ١بني ؾطط ٟاٯٜتني أعٚ ٙ٬جٖٛاّ:
()1غٛض ٠ايٓػا.71٤

اشبري).
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ا٭ :ٍٚايسع ٠ٛإ
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اشبري ضؾر َٔ ١ضؾرا

ايثاْْٝ :ٞااٌ َطتباا(١خري أَاا )١بايااسع ٠ٛإ

َطتب(١خري أَ.)١
اشبااري ٚاملبااازض ٠إ

ؾعااٌ

ايكاسبا .
ايثايااث :تؿااطع ٚتطؾااس أذاا سُٖا عاأ اٯخااط ,إش ٜٓاااٍ املػاإًُٛ
َطتب(١خري أَ )١بايسع ٠ٛإ

اشبريٜٚ,سع ٕٛإ

اشبري ٭ِْٗ (خري أَ.)١

ٚايكرٝس ٖ ٛايثايث ,ؾإ ق ٌٝإْ٘ ٜػاتًعّ اياسٚض ٚتٛقاـ أذاسُٖا
عً ٢اٯخطٚ ,ازبٛا

يٝؼ َٔ زٚض يف املكاّ ,يٛج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚتعسز َكازٜل ايؿهٌ اٱهل ٞعً ٢املػًُني.
ايثاْ :ٞتطؾس اشبكاٍ اسبُٝس َٔ ٠اٱميإ.
ايثايث :ايسع ٠ٛإ
أَاا )١ض
عَُٛا

اشبري إَتثاٍ ٭َط اهلل عع ٚجٌَ ٌْٝٚ ,طتب( ١خري

ااٚ ١ؾهااٌ َاأ اهلل عااع ٚجااٌُٖٚ ,ااا صبتُعااإ َٚتؿطقااإ َاأ

قٛي٘ تعا ش وبإِْهُذَؼَدوذُِٔؼهّبحَُذٌٍي َُُِْذُذهصَ هباز (.)1

ايثايث َٔ:١خكا٥ل(خري أَ )١قٝاَٗا بأَٛض:
ا٭ :ٍٚايسع ٠ٛإ

ايك٬ح.

ايثاْْ :ٞؿط َؿاٖ ِٝايرب ٚا٭ذػإ.
ايثايث :ايسع ٠ٛإ

اهلل.

ايطابع( :١خري أَ )١يٝػت ضبكٛضَٚ ٠ػًكَٚ ١عطن ١عٔ غريٖا ,باٌ
تتكـ بأَٛض:
ا٭ :ٍٚؾتس با

اٱْتُا ٤هلا ٭ ٟإْػإ شنطاّ أ ٚأْث.٢

ايثاْ :ٞعسّ إَهإ غًل با

ايس خ ٍٛإ

اٱغ َٔ ّ٬جٗا :

ا٭ : ٚإٕ اهلل عع ٚجٌ ٖ ٛايص ٟؾتس ٖصا ايبا
 ّٜٛايكٝاَ.١

(.)1غٛض ٠ابطاٖ34ِٝ

ٚابكاَ ٙؿتٛذاّ إ

َعامل اٱميإ د84/
ايثاْ :١ٝاٱْتػا
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شبري أَا ١أَاط بػاٝط غاري َطناب ,ؾٝهؿا ٞاملهًاـ

ايٓطل بايؿٗازتني ,يٝه ٕٛي٘ َا يًُػًُني َٔ اسبكٛم ٚعًٝا٘ َاا عًاِٗٝ
َٔ ايٛاجبا .

ايثايثاا :١ذطَاا ١اٱض تااساز عاأ اٱغاا ,ّ٬قاااٍ تعااا شوبِب آهُ بىْفُ اسهُ

تِاإلِميباُِْفَمَدهُدبثِظَُػبّبٍُ َز(.)1
ايطابع : ١جٗاز ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ٚاملػاًُني َأ
أجااٌ زخاا ٍٛايٓاااؽ اٱغااٚ ,ّ٬عكااُْ ١ؿٛغااِٗ ٚأَااٛاهلِ ٚذًٝاا١
َٓانرتِٗ ٚشبا٥رِٗ ذاٍ ْطكِٗ بايؿٗازتني.
اشباَػ:١ذاملا ٜسخٌ اٱْػإ اٱغٜ ّ٬تٛجا٘ يا٘ اشبطاا
بايسع ٠ٛإ

اشبري ٚجص

ايتهًٝؿاٞ

ايٓاؽ يٲميإ.

ؾُٔ نإ باٱَؼ َسعٛاّ يًدريٜ ,كابس ايٝا ّٛزاعٝااّ إ

اشباري ٭ْا٘

قاض َٔ (خري أَٚ )١تًاو لٜا ١يف خًال اٱْػاإَٚ ,عحاع ٠يًآيب ضبُاس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغاًِ يف إقا٬ح امتُعاا
يًؿااط َاأ ا٭ضٖٚ ،ااَ ٛاأ عَُٛااا

بٓبٛتا٘ٚ ,إظاذا ١اشباري

قٛياا٘ تعااا شإِِّٔاا

ُؤَػهٍَااَُُِباااَُُْ

ذَؼهٍََّ ْبز( , )2يف ضز اهلل عع ٚجٌ عً ٢امل٥٬ها ١عٓاسَا إذتحاٛا عًا٢
جعااٌ خًٝؿاا ١يف ا٭ض ,،يٝهااَ ٕٛاأ بااسٜع قاآع اهلل عااع ٚجااٌ دبااسز
َكازٜل قٛي٘ أع ٙ٬يف نٌ ظَإ َٚهاإ إ

ٜا ّٛايكٝاَا ١بإؾاطاق ١بعثا١

ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ْٚع ٍٚايكطلٕ.
ايػازغ :١بٝإ ذاج ١ايٓاؽ يًُػًُني يف أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا.
ايػابع :١بسأ عٗس جسٜس أطٌ عً ٢ا٭ض ،ببعث ١ايآيب ضبُاس قاً٢
اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ  ٖٛٚإغتُطاض ايسع ٠ٛإ
()1غٛض ٠املا٥س.5٠
()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠

اشبريٚ ,يٝؼ َٔ زع ٠ٛإ
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ايباطٌ تتعس ٟعً ٢ذطَا

تعا ش وب بالَ هَُِِباٌُِ
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اٱغاٚ ,ّ٬يف َا َٔ٪لٍ ؾطعاٚ ٕٛضز قٛيا٘

ُؤَاهػَ وُُهُإٌَِىُذٌَّْجبااجُِوبذَادهػَ َِْٔ

ُإٌَِاىُذٌَّْاازُِز ( ,)1ؾًاِ

ٜعااس املَٓ٪ااَ ٕٛػتهااعؿني يف ا٭ضٚ ,،غااري قااازض ٜٔعًاا ٢اٱجٗاااض

بامياِْٗٚ ,يف قٛي٘ تعا ش وبٌْرَىُٓهُِِْهىُُهُؤَُِّحٌُ بدهػَ ْبُإٌَِىُذٌْخَيهسِز.
ا٭ :ٍٚاسبث عً ٢إع ٕ٬اٱغ.ّ٬
ايثاْ :ٞتطغٝب ايٓاؽ بسخٛي٘.
ايثايث :بٝإ أنطاض ايتدًـ عٔ َٛاضز اشبري ٚايك٬ح.

ايثآَ :١ذث املػًُني عًْ ٢كاط ٠ايآيب ضبُاس قاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚليا٘
ٚغًِ يف ذااٍ ايػاًِ ٚاسباط  ,يبٝاإ ذكٝكاٖٚ ١ا ٞإٔ اٱغا ّ٬جٗااز
َتكٌٖٚ ,صا ازبٗاز َٔ ايهً ٞاملؿهو ايصٜ ٟه ٕٛعًَ ٢طاتب َتؿاٚت٘
قااٚ ٠ٛنااعؿاّٚ ,تهاا ٕٛايااسع ٠ٛإ

اشبااري َكااساقاّ ياا٘ٚ ,قااؿَ ١كاااذب١

يًُػًُني يف نٌ ظَإٚ ,ؾ ٘ٝلٚ َٔ ١ٜج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتعاٖس املػًُني يًحٗاز ٚؾل قاعس ٠املٝػٛض ٚاملُهٔ.
ايثاْ :ٞعاسّ ذكا ٍٛايؿتاٛض عٓاس املػاًُني يف ايػاع ٞإ
ايسع ٠ٛإ

اهلل ,٭ٕ

اشبري أغاؽ َتني َٚتحسز يكطح ازبٗاز.

ايثايث :تٛنٝس إغتركام املػًُني ملٓعي(١خري أَ )١بًع ّٚزعٛتِٗ إ
اشبري.
ايطابع :بعث ايػه ١ٓٝيف ْؿٛؽ املَٓ٪ني بإٔ ايسع ٠ٛإ
يف ا٭ضٚ ،إ

 ّٜٛايكٝاَ.١

اشباَؼ :إنتٓاظ املػًُني َٔ ايكاسبا

()1غٛض ٠غاؾط .41

اشبري َػتسمي١

بايسع ٠ٛإ

اشبري.
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َعامل اٱميإ د84/

ٝعاّٚ ,تكطٜبِٗ

ايػازؽ :تًَُٓ ١ٝه ١املعطؾ ١عٓس املػًُني ٚايٓاؽ

َاأ َٓاااظٍ ايطاعاا ,١قاااٍ تعااا شذٌي ارِ ٓبُ بعه ارَِّؼَ ْبُذٌْمَ ا هيَُفَيبريثِؼَ ا ْبُ
ؤَدهعبْب َز(.)1
ايتاغع :١تؿابٗت نًُا

يف اٯٜتني :ٖٞٚ

ا٭ : ٚأَ.١
ايثاْ:١ٝخري.
ايثايث :١تأَط ٕٚباملعطٚف ٚتٓٗ ٕٛعٔ املٓهطٚٚ .ضز

يف لٚ(١ٜيتهٔ

َٓهِ أَ )١بكٝػ ١ازبًُ ١اشبربٜ( ١ٜأَط.)ٕٜٛٗٓ( )ٕٚ
ايعاؾط :٠ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط َٔ ايسع ٠ٛإ
قًت قس جا٤ا يف اٯ ١ٜأعَ ٙ٬عطٛؾني عً ٢ايسع ٠ٛإ
عً ٢املػاٜط ٠بُٗٓٝاٚ ,ازبٛا

اشبري ,ؾإ

اشبريٚ ,ؾ ٘ٝزيٝاٌ

إٕ ٚضٚزُٖا يف ل ١ٜأخط ٣حيٌُ عًَ ٢عٓاٙ

ا٭عِٚ َٔ ,ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط خري ضبض يف شاتُٗا.
ايثاْٜ :ٞتحً ٢اشبري يف اٯثاض املرتتب ١عًا ٢ا٭َاط بااملعطٚفٚ ,ايٓٗاٞ
عٔ املٓهط.
ايثايثَ َٔ :كازٜل ايسع ٠ٛإ
ا٭ :ٍٚايسع ٠ٛإ

اشبري أَٛض:

ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.

ايثاْ :ٞذث املػًُني عً ٢ايكٝاّ با٭َط ٚايٓٗ.ٞ
ايثايث :تَٗ ١٦ٝكسَا

ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.

ايطابع َٔ :اشبري إعاْٚ ١تعهٝس اٯَط ٜٔباملعطٚف ٚايٓاٖني عٔ املٓهط
باملاٍ ازباٚ ٙعبُٖٛا.

()1غٛض ٠ايعَط.18
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اشباَؼ :إتٝإ ايؿطا٥ض زع ٠ٛإ

ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط,

ٚتاصنري بُٗاااٚ ,ايبعاث يعااسّ اشباٛف َاأ املٛاْاع ٚايعٛا٥اال ز ٕٚا٭َااط
ٚايٓٗ.ٞ
ايػازؽ :ت ٠ٚ٬لٜاا

ايكاطلٕ تطغٝاب ٚذاث عًا ٢ا٭َاط بااملعطٚف

ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ٝعاّ باا٭َط بااملعطٚف ٚايٓٗا ٞعأ

اسباز ١ٜعؿطٜ :٠ك ّٛاملػًُٕٛ

املٓهااطٚ ,تتكااس ٣أَااَ ١اآِٗ يًااسع ٠ٛإ

اشبااري يٝهاا ٕٛتعهااٝساّ ,يَٰااط

ٚايٓاااٖٚ ٞتثبٝتاااّ ملؿاااٖ ِٝايكاا٬حٚ ,جعااٌ ايٓاااؽ ٜٓؿااطَ ٕٚاأ ايؿااط
ٚايكبا٥س.
ايثاْٝاا ١عؿااط :٠ممااا تتكااـ باا٘ (خااري أَ ا  )١إٔ أؾطازٖااا َٓ٪ٜاا ٕٛباااهلل
ٜٚسع ٕٛإ

اشبري ٚايك٬ح.

ايثايث ١عؿط َٔ :٠خكاٍ(خري أَ)١أَٛض:
ا٭ :ٍٚت ٠ٚ٬لٜا

ايكطلٕ.

ايثاااْ :ٞتًكاا ٞاٱخباااض ايػااُا ٟٚعُااا ٜٓتعااط أٖااٌ ايهتااا

ٚايٓاااؽ

ٝعاّ َٔ اشبري ٚايؿ٬ح.
ايثايث :ايتكسٜل باملعحعا

اييت جا ٤بٗا ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚلي٘ ٚغًِ.
اشبري بٝإ قابس ايؿػال ٚاشباطٚد عأ

ايطابع ١عؿط َٔ :٠ايسع ٠ٛإ

طاع ١اهللٚ ,عسّ اشبؿ َٔ ١ٝايؿاغكني ٚايعاملني ,يته ٕٛايسع ٠ٛإ

إْصاضاّ ٚربٜٛؿاّ ,قاٍ تعا ش تبالبؽٌُفَ بًُْ َ هٍَهَُإِْيُذٌْمَ هََُذٌْفَاظِمُ ْبز (.)1
اشباَػ ١عؿط :٠ته ٕٛايسع ٠ٛإ
ا٭ :ٍٚايسع ٠ٛايكطحي ١إ

اشبري عً ٢أقػاّ:

َكازٜل اشبري.

ايثاْ :ٞؾعٌ اشبريٚ ,جعٌ ايصا
()1غٛض ٠ا٫ذكاف.35

اشبري

أغ ٠ٛذػٜٓ ١كتس ٟبٗا اٯخط.ٕٚ
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ايثايااث :شّ ايؿااط ٚؾعااٌ ايكبااٝس ٚايتعااطٜض بايعاااملنيَٓٚ ,اا٘ قٛياا٘

تعا شوبؤَوْنَسَهَُهُذٌْفَاظِمُ ْبز ٚصب ٙ٪ٝبعس اٱخباض عٔ ٚجٛز أََٔ ١َٓ٪َ ١
أٌٖ ايهتا .

صلت (ٌّأهسّى ببملؼسّف) بِرٍ اٌَت

ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ٜ : ٚؿٝس ازبُع بني اٯٜتني :نٓتِ خري أَٜ ١أَط ٕٚباملعطٚف.
ايثاْ :١ٝا٭َط باملعطٚف َٔ ضؾرا

َٓعي( ١خري أَ.)١

ايثايث :١بٝإ تعسز ايٓعِ عً ٢املػاًُني باإٔ ضظقٗاِ اهلل َٓعيا( ١خاري
أَٚٚ )١ؾكِٗ ملطاتب ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايطابعاا :١بعااث املػااًُني عًاا ٢تعاٖااس ا٭َااط باااملعطٚف َاأ خااٍ٬
إزضانِٗ يعًَٓ ٛعيتِٗ بني ا٭َِ.
اشباَػ :١تسع ٛأَ َٔ ١املػًُني إ

اشبريٜٚ ,كا ّٛاملػاًُ ٕٛضجااّ٫

ْٚػا٤ٶ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط َع تعٝني أ ٚذكط ا٭َا ١ايايت
تااسع ٛإ

اشبااري ٭ٕ اشبطااا

يف اٯٜااٚ ١ضز يًُػااًُني

ٝعاااّ بكٛياا٘

تعا شوبٌْرَىُٓهُِِْهىُُه ز ْعِ ٛظ إٔ حيكٌ ايتعاٝني يف َٛاناٝع َعًَٛا١
َٔ اشبري حبػب ايهؿاٚ ٠٤ا٭ًٖٚ ١ٝاٱختكام.
ايػازغ :١بٝإ أ ُٖ ١ٝا٭َط باملعطٚف يف ذٝاا ٠املػاًُنيٚ ,نْٛا٘ َأ
أغبا

إغتساََ ١ؿاٖ ِٝايتٛذٝس يف ا٭ض ،مبح ٧اٯٜتني بايٓاس

ايٝا٘,

ٚذث املػًُني عً ٢ايتكٝس بػٓٓ٘ ٚعسّ ايتؿطٜط ب٘.
ايػابع :١يف شنط اٯٜتني يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط أَٛض:
ا٭ :ٍٚزعااا ٠ٛيًعًُاااا ٤املػاااًُني ٱعاااساز ايسضاغاااا

ٚايبراااٛث,

ٚإقساض ايؿتا ٣ٚخبكٛقُٗا.
ايثاْ :ٞإْؿاش َهاَني ا٭َاط بااملعطٚف ٚايٓٗا ٞعأ املٓهاط يف ايٛاقاع
اي َٞٛٝيًُػًُني.
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ايثايث :تًَُٓ ١ٝها ١ايتؿكا٘ يف اياس ٜٔنأقاٌ َٚكسَاَٚ ١آٗخ يٮَاط

باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ,ش فٍََ هََُْٔفَسبُِِٓهُوًُُِّفِسهلَحٍُِِْه َُهُعَائِفَحٌٌُِيبرَفَمي َ ذُفِا
ذٌدِّ ِٓز(.)1

ايطابااع :بٝااإ َٓاااؾع ا٭َااط باااملعطٚف ٚايٓٗاا ٞعاأ املٓهااط يف ايااسْٝا
ٚاٯخط.٠
اشباَؼ :يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ ايٓااؽ بايٓااؽ ,بعهاِٗ ٜهتػاب
ٜٓٚتؿع َٔ بعضٚ ,با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ته ٕٛايكاسبا
عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭َ :ٍٚاز ٠اٱنتػا .
ايثاَْٛ :ٞنٛع اٱيتكا ٤بني ايٓاؽ.
ايثايثٚ :غ ١ًٝازبص

إ

ايكطاط املػتك.ِٝ

ايثآَ َٔ :١خكا٥ل(خري أَٚ )١جٛز أََٗٓ ١ا تػدمط ْؿػاٗا يٮَاط
باملعطٚف ٚايٓٗا ٞعأ املٓهاط ٫ٚ ,تهاٌ  ٫ٚتتعاب ؾٝا٘ٚ ,يا ٛظٗاط َٓٗاا
قكٛض ؾاإ(خري أَا )١تاسؾع بطا٥ؿا ١أخاطَٗٓ ٣اا يتتاٛ

ٖاص ٙاملػاٚ٪ي١ٝ

ايععُاا ,٢بااٌ إٕ نااٌ أؾااطاز(خري أَااٜ )١كَٛاا ٕٛبٗااصا ايعُااٌ اٱمياااْٞ
ٱزضانِٗ َٓاؾع٘ ايسْٚ ١ٜٛٝا٭خط.١ٜٚ
ايتاغعٜٓ ٫ :١ركط َٛنٛع ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط با٭َط
بايٛاجبٚ ,ايٓٗ ٞعٔ اسبطاّ بٌ ٜؿٌُ املػترب ٚاملهاط ,ٙٚؾٗاٌ ٜاسٍ
ايتهطاض عًٖ ٢صا ايتؿك ٚ ٌٝإٔ املاصنٛض يف ٖاص ٙاٯٜاٜ ١تعًال بايٛاجاب
ٚاحملطّ ,إَا املصنٛض يف اٯٚ(١ٜيتهٔ َٓهِ أَ )١خيل املػترب ٚاملهط,ٙٚ
أ ٚبايعهؼ بايٓػب ١يٛظا٥ـ اٯٜتني.

()1غٛض ٠ايتٛب.122١
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 ٫ؾإ َٛنٛع نٌ َٔ اٯٜتني عاّ ٜؿٌُ ا٭ذهاّ ايتهًٝؿ١ٝ
ايٛج ٙٛا٭ضبع ١أع.ٙ٬

اشبُػ ١باناؾ ١املباح إ

ايعاؾطٜ :٠كػِ ايٛاجب إ

قػُني:

ا٭ :ٍٚايٛاجااب امل٪قااتٖٚ :اا ٛايااصٜ ٟاا٪ت ٢باا٘ يف ٚقاات طبكااٛم

نايك ٠٬ايٚ ,١َٝٛٝقٝاّ ؾٗط ضَهإ نُا يف قٛي٘ تعاا شؤَ َّاًِااُِبؼهادَوابذخٍُ
فَّب آهُوَاااْبُِِ اْهىُُهُِبسِ ضاااُؤَوهُػبٍَااىُظب افَسٍُفَؼِ ادَّجاُِِ آهُؤَ َّاااٍَُؤُخب اسبُز (ٚ ,)1ازا٤
َٓاغو اسبخ يف أٜاّ طبكٛق َٔ ١ايػٓ.١
ايثاْ :ٞايٛاجب غري امل٪قاتٖٚ :ا ٛاياص ٟياٝؼ يا٘ ٚقات طبكاٛم
ٜٓٚكػِ إ

قػُني:

ا٭ :ٍٚايٛاجب املهٝل:ايصٜ ٫ ٟكس ايرتاخ ٞؾ.٘ٝ
ايثاْ :ٞايٛاجب املٛغع ٖٛٚ:ايٛاجاب اياص ٟتهآٖ ٕٛااى َٓسٚذا١
ٚغع ١ظَاْ ١ٝيف أٚاْ٘ ٚشنطٚا ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهاط يف باا
ايٛاجب املٛغع ٚيهٓ٘ قس ٜهَ ٕٛهٝكاّ ,يصا جا٤

اٯٜتإ بايتٛنٝس عً٘ٝ

يرت ٣ا٭َٚ ١عًُاٖ٩ا َٓاغبٚ ١ظَإ ٚنٝؿ ١ٝأزا ٤ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ
عٔ املٓ هطٚ ,تٛظٝـ أؾطاز ايعَإ يٮَط ٚايٓٗ ,ٞمبا ميٓاع َأ ايتػاٜٛـ
ٚاٱبطا ٤ايصٜ ٟهط يف با

املٛنٛع ٚاسبهِ.

اسباز ١ٜعؿط َٔ :٠خكا٥ل(خري أَ )١أَٛض:
ا٭ْ :ٍٚؿط اٯزا

اسبُٝسٚ ,٠ايػٓٔ ايطؾٝس.٠

ايثاْ :ٞتعاٖس أخ٬م ا٭ْبٝا ٤يف ا٭ض.،
ايثايث :إؾاع ١ايٛز ٚا٭خ.٠ٛ
ايطابع :إؾؿاَ ٤عاْ ٞايعؿٚ ٛايتػاَس بني ايٓاؽ.
اشباَؼَٓ :ع ايتعسٚ ٟايعًِ.
()1غٛض ٠ايبكط.184٠
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ايػازؽ :ايٓٗ ٞعٔ ا٭خ٬م ايصَ.١ُٝ
ٚجا٤

اٯٜتإ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعأ املٓهاط ٚياع ّٚاملٛاظبا١

عًُٗٝاٚ ,تػدري(خري أَْ )١ؿػٗا يف أَٛض:
ا٭َٝ :ٍٚاز ٜٔايك٬ح.
ايثاْ :ٞإضؾاز ايٓاؽ إ

غبٌ املعطؾٚ ١أغبا

اهلسا.١ٜ

ايثايث :تٓع ٜ٘ا٭ضَ َٔ ،ؿاٖ ِٝايهؿط ٚايه٬ي.١
ايثاْ ١ٝعؿطٜ :٠ػتًعّ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط أَٛضاّ:
ا٭ :ٍٚطًب ايعًِ يٝهْٛ ٕٛع ططٜكٚ ١ٝلي ١يتعاٖسُٖا.
ايثاْ :ٞإقاَ ١ايؿعا٥ط.
ايثايث :إجتٓا
ٚجا٤

ضشا ٌ٥ا٭خ٬م.

ٖص ٙاٯ ١ٜمبسح املػًُ نيْٚ ,عتِٗ بأِْٗ(خري أَا )١أ ٟأْٗاِ

ٜبصي ٕٛايٛغع يف تَٗ ١٦ٝكسَا
ايثايث ١عؿط :٠جا٤

ٚأغبا

طًب ايعًِ.

ايٓكٛم بًع ّٚايعٌُ بايعًِ املهتػاب إش إٔ

ايعٌُ نايثُط ٠يًعًِ ,ؾ ٬خري يف عًِ َٔ غري مثاطْٚ ٠ؿاع خاام ٚعااّ

ٚقس ْعيت أ ٍٚل َٔ ١ٜايكطلٕ باسبث عٌ طًب ايعًاِ بكٛيا٘ تعاا شذلْاسبؤُْ
تِاظهُُِزبتِّهبز(.)1
يتػع(٢خري أَ )١يف طًب ايعًِ ٚإنتػا

املعاضفٚ ,تعٗط ايثُط ٠يف

َٝاز ٜٔا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعأ املٓهاط ٚاٱْكاا

هلُااٚٚ ,ضز عأ

ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ(ؾتعًِ باباّ َٔ ايعًِ عٌُ

ب٘ أ ٚمل ٜعٌُ ب٘ خري َٔ إٔ تكً ٞأيـ ضنع , )2( )١يبٝاإ َٓااؾع ايعًاِ
ٚايعٌُ ٚٚجٛز أَ ١تك ّٛبا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط غٛا ٤عًا٢
ْٛع ؾط ،عني أ ٚؾط ،نؿاٚ , ١ٜيٝه ٕٛطًب ايعًِ عًٚ ٢ج:ٙٛ
()1غٛض ٠ايعًل.1
()2ايسض املٓثٛض .209 /2
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ا٭ :ٍٚإْ٘ َٔ َكازٜل ازبٗاز يف غب ٌٝاهلل.
ايثاْٚ :ٞغَ ١ًٝباضن ١يتركٝل ايػاٜا

اسبُٝس.٠

ايثايث :إْ٘ ع ٕٛهلسا ١ٜايٓاؽ بؿهٌ ٚيطـ اهلل.

ؾًٝؼ َٔ تعااض ،باني قٛيا٘ تعاا ش وبذٌٍيا َُ ب هادِ

ُِبآهُ بابااءَُإٌَِاىُ

صِسبذطٍَُِعهرَمِيٍُز(ٚ ,)1قٛي٘ تعا ش وبإِٔيهبٌَُرَدهػَ هَُهُإٌَِىُصِسبذطٍَُِعهرَمِيٍُز (.)2
ؾإ اهلل عع ٚجٌ بعث ضغٛي٘ ايهط ِٜهلسا ١ٜايٓاؽٚ ,أخطد (خري
أَ )١يٝهْٛٛا زعا ٠إ

اهلل عع ٚجٌ إ

 ّٜٛايكٝاَ.١

ايثايث ١عؿط :٠يكس ؾطمف اهلل عع ٚجٌ اٱْػإ بٓعُ ١ايعكٌَٔ ٖٛٚ ,

َكازٜل قٛي٘ تعا يف ايطز عً ٢امل٥٬ه١شإِِّٔ

ُؤَػهٍََُُِباَُُْذَؼهٍََّ ْبز(,)3

ؾإٕ ايٓاؽ بايعكٌ ايؿدكٚ ٞايٓٛعٚ ٞمبا ِٖ عك ٤٬ميٓعَ ٕٛأ تؿؿاٞ
 ٚطػٝااإ ايؿػاااز يف ا٭ضَٚ ,،اأ ايعكااٌ إزضاى ٚجااٛ

اٱميااإ باااهلل

ٚايتكس ٟيٛظٝؿ ١ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ,إش ٜٛظـ اٱْػإ
عكً٘ يف طًب ايعًاِ  ٚعًا٘ ليا ١يف ا٭َاط بااملعطٚف ٚايٓٗا ٞعأ املٓهاط
َٛنٛعاّ ٚنٝؿٚ ١ٝذهُاّ ٚٚغ ١ًٝيػ ١َ٬ا٭بسإ ٚا٭زٜإ يصا أْعاِ اهلل
عع ٚجٌ عً ٢املػاًُني يٝهْٛاٛا ذؿعاٚ ١ظاا٥ـ ايعكاٌ يف أَاٛض اياسٜٔ
ٚايسْٝاٜٚ ,أَط ٕٚمبا ميٓع َٔ اٱؾطاط ٚايتؿطٜط يف ايٛظا٥ـ ايؿطع.١ٝ
ايطابع ١عؿط :٠بٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط
ٜرتؾرإ َٔ اٱمياإ بااهلل ٜٚ ,هْٛاإ ٚغاَ ١ًٝباضنا ١يعٜااز ٠اٱمياإ يف
ايٓؿٛؽَٓ َٔٚ ,اؾع اٱميإ يف املكاّ ٚج:ٙٛ

()1غٛض ٠ايٓٛض.46
()2غٛض ٠امل.73َٕٛٓ٪
()3غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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ا٭ :ٍٚصب ٤ٞا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط بككس ايكطبٚ ١ايطاع١
إ

اهلل.
ايثاْ :ٞاٱميإ باهلل ٖ  ٛا٭قٌ يًعٌُ يف َٝاز ٜٔا٭َط ٚايٓٗ.ٞ
ايثايااث :ايثُااطَ ٠اأ ا٭َااط ٚايٓٗااٖ ٞاا ٞتثبٝاات اٱميااإ يف ايٓؿااٛؽ,

ٚتطغٝب ايٓاؽ باٱغ.ّ٬
ايطابعَٓ :ع ايعٜؼ ٚاشبطأ ٚاشبًط يف َٛانٝع ا٭َط ٚايٓٗا ٞؾاٱمياإ
ذاضؽ أَنيٚٚ ,اق ١ٝيًعكٌ ٚازبٛاضح.
اشباَؼ :حيتاد ا٭َط ٚايٓٗ ٞإ

َػتًعَا

ٚتعاؾط جٗاٛز ٚتعاإٚ

ٚاٱميإ باعث عً ٢اٱْؿام يف غب ٌٝاهللٚ ,ايتعاٚ ٕٚاٱؾرتاى يف ا٭َط

باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهاط قااٍ تعاا ش ٌَآهُذَْبااٌُ ذُذٌْثِاسَُّدبرياىُذُْهفِمُا ذَُِِّّااُ
ذُذِث ْبز(.)1
صلت(ّأّلئك ُن املفلحْى) بِرٍ اٌَت
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚتكسٜط ازبُع بني اٯٜتني عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚنٓتِ خري أَٚ ١أٚي٦و ِٖ املؿًر.ٕٛ
ايثاْ :ٞأٚي٦و ِٖ املؿًر ٕٛأخطجٛا يًٓاؽ.
ايثايث :أٚي٦و ِٖ املؿًرٜ ٕٛأَط ٕٚباملعطٚف.
ايطابع :أٚي٦و ِٖ املؿًر ٕٜٛٗٓ ٕٛعٔ املٓهط.
اشباَؼ :أٚي٦و ِٖ املؿًر َٕٛٓ٪ٜ ٕٛباهلل.
ايثاْ :١ٝبٝإ ا مل٬ظَ ١بني ايؿ٬ح ٚاٱجتبا ٤ملٓعي(١خري أَ.)١
ايثايث :١بؿاض ٠املػًُني حبػٔ ايعاقبٚ ١ايثٛا

ايعع ِٝيف اٯخط ٠ؾهُا

ٜه ٕٛاملػًُ ٕٛيف ايسْٝا(خري أَ )١ؾهصا يف َٓاظٍ اٯخط ,٠ؾأِْٗ ٜؿٛظٕٚ
()1غٛض ٠لٍ عُطإ.92
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ايطؾٝع ١يف جٓ ١ايٓع ,ِٝقاٍ تعا شفَّبٓهُثَمٍَُدهُِب بذشِ َْا َُفَإُُوهٌَئِاهبُهَاُهُ

باملكاَا

ذٌَّْفٍِْذَ ْبز(.)1
ٚجا٤

لٜا

ايكطلٕ يبٝإ ذػٔ جعا ٤ايص ٜٔثكًت َٛاظ ِٜٗٓبكٛيا٘
ُػِيابحٍُزبذضِيبحٍز (ٚ ,)2املػًُِٖ ٕٛ

تعا شفَإََِّاُِبٓهُثَمٍَُدهُِب بذشِ َْ َُ*ُفَ َ بُفِ

املؿًر ٕٛبسي ٌٝخامت ١لٚ(١ٜيتهٔ َٓهِ أَ )١يٝه ٕٛثاٛا

املػاًُني ٖاٛ

ازبٓٚ ١اشبًٛز يف ايٓعٜٓ ٫ٚ ِٝركط ايؿ٬ح بطا٥ؿَ ١أ املػاًُني باٌ ٖاٛ
ؾاااٌَ هلااِٖٚ ,ااصا ايؿااَُ ٍٛاأ ض

اا ١اهلل عااع ٚجااٌ بٗااِ َٚكااازٜل

ايًطااـ اٱهلاا ٞباختٝاااضِٖ ملٓعياا(١خري أَااٚ )١تكااسٜكِٗ بٓااع ٍٚايكااطلٕ
ٚقٝاااَِٗ بايٛظااا٥ـ ايعبازٜااٚ ١ايعكا٥سٜااٚ ,١تعااا ِْٗٚيف َٝاااز ٜٔا٭َااط
باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ٚايكطلٕ ٜؿػط بعه٘ بعهاّ ,قاٍ تعا

يف اياص ٜٔلَٓاٛا بطغااي ١ايآيب

ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِش فَاٌيرِ ٓبُآِبَْ ذُتِ ُِوبػبصَّزَوهَُوبَٔصبسَوهَُوبذذيثبؼَا ذُذٌْا زبُ
ذٌيرِ

ُؤُٔصِيَُِبؼب َُؤُوهٌَئِهبُهَُهُذٌَّْفٍِْذَ ْبز ( , )3يٝه ٕٛا٭َاط بااملعطٚف ٚايٓٗاٞ

عٔ املٓهط َٔ َكازٜل ايٓٛض ايصٜ ٟؿع عً ٢أضجا ٤ا٭ض َٔ ،ايؿٝض
اٱهل ٞبيٜا

ايكطلٕ َٚعحعا

ايٓباٚ ,٠ٛتععا ِٝاملػاًُني يؿاعا٥ط اهلل,

ٚإقاَتِٗ ايؿطا٥ض.
ايطابع :١ملا أخرب

ٖص ٙاٯٜا ١عأ نا ٕٛاملػاًُني(خري أَا )١جاا٤

ل١ٜش وبٌْرَىُٓهُِِْهىُُهُؤَُِّحٌُ بدهػَ ْبُإٌَِاىُذُ ٌْخَيهاسُِوب باإَِْسَوْبُتِااٌّْبؼهسَوفُِو بْه با هْبُ
ػبٓهُذٌَّْْهىَسُِوبؤُوهٌَئِهبُهَُهُذٌَّْفٍِْذَ ْبز  َٔ ٖٛٚؾهٌ اهلل عع ٚجٌ ٚإتكاف
()1غٛض ٠ا٭عطاف .8
()2غٛض ٠ايكاضع.7-6 ١
()3غٛض ٠ا٫عطاف.157
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ْعُ٘ عً ٢اشب٥٬ل بايتُاّ ٚايهُاٍ إ
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جاْب اٱغاتساَٚ ١اٱغاتُطاض,

ؾٝه ٕٛاملػًُ ٕٛيف ايسْٝا خري أَٚ ,١يف اٯخطٜٓ ٠ايَ ٕٛطتب ١ايؿ٬ح.
اشباَػاا :١تطغٝااب املػااًُني بااا٭َط باااملعطٚف ٚايٓٗاا ٞعاأ املٓهااط,
ٚاٱخباض عُاا أعاس اهلل عاع ٚجاٌ يًكااُ٥ني بُٗاا َأ ايثاٛا

ايععا,ِٝ

ٚحيتٌُ ايؿ٬ح يف اٯٚ ١ٜجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإضاز ٠ايؿ٬ح يف ايساض اٯخط ٖٛٚ ,٠ايكسض املتٝكٔ َٔ اٯ.١ٜ
ايثاْ :ٞاملككٛز ايؿا٬ح يف اسبٝاا ٠ايا سْٝا ,باايتٛؾٝل يف َٝااز ٜٔا٭َاط
باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايثايث :إضاز ٠املعٓ ٢ا٭عِٚ ,ازباَع يًٓؿأتني.
ٚايكرٝس ٖ ٛايثايث ,يٛج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚأقاي ١اٱط٬مٚ ,عسّ ٚجٛز تكٝٝس يف ايبني
ايثاْ :ٞتعسز َعاْ ٞايؿ٬ح َٗٓٚا ايؿٛظ ٚايعؿاط ٚايػُٓٝا ,١أَاا قاٍٛ

ايؿاعط(ٚيهٔ يٝؼ يف ايسْٝا ؾ٬ح) ( ,)1ؾؿَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٚأضاز ايؿاعط َعٓ ٢ايبكاٚ ٤اشبًٛز.

ايثاْٝا :١ايكااسض املتااٝكٔ َاأ ايؿااعط ٖاا ٛاسبحاا ١يف بااا

ايًػااٚ ,١يااٝؼ

ايعكا٥س.
ايثايثَ :١عٓ ٢ايؿ٬ح أعِ َٔ ايبكا.٤
ايثايث :إٕ اهلل عع ٚجٌ ٜعط ٞبا٭ٚؾٚ ٢ا٭متٖٚ ,ا ٛاياصٜ ٟتؿهاٌ
بايثٛا

ٚازبعا ٤ايعاجٌ يٝه ٕٛعًٚ ٢ج: ٙٛ

ا٭ : ٍٚإْاا٘ يطااـ َاأ اهللَٚ ,اأ عَُٛااا

زَظٍََْباُوبذٌيرِ ٓبُآِبَْ ذُفِ

()1يػإ ايعط

.547/2

()2غٛض ٠غاؾط .51

ُذٌْذبيباجُِذٌدْٔيباز(. )2

قٛياا٘ تعااا شإِٔياااٌَُْبْصَ اسَُ
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ايثاْ :ٞإْ٘ عَٚ ٕٛسز يٲقاَ ١عً ٢ايكاسبا

.

ايثايث :زع ٠ٛمساٜٚا ١يًُٛاظبا ١عًا ٢ا٭َاط بااملعطٚف ٚايٓٗا ٞعأ
املٓهط.
ايػازغ َٔ :١ؾهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢ايٓاؽ ٚذهُت٘ أْ٘ غبراْ٘ مل
خيطد يًٓاؽ إ ٫املؿًرني ايؿا٥عٚ ,ٜٔؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٚإْ٘ َٔ ض

 ١اهلل بايٓاؽ عَُٛاّ.

ايثاْ :١ٝبعث ايػه ١ٓٝيف ايٓؿٛؽ خبكٛم ايص ٜٔخطجٛا هلِ.
ايثايث :١ططز أغبا

ايؿو ٚايطٜب باملػًُني ٚزعٛتِٗ إ

اهلل.

ايطابع :١ذث ايٓاؽ عً ٢اٱعطا ،عٔ ايصٜ ٜٔػاع ٕٛبباث ايؿاو
بازبساٍ ٚاملػايط.١
ايػابع :١جا ٤إغِ اٱؾاض(٠أٚي٦و) ٱنطاّ املػاًُنيٚ ,بٝاإ ععاِٝ
َٓعيتِٗٚ َٔ ,ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبٝإ لٚ(١ٜيتهٔ َٓهِ أَ )١يًٛظا٥ـ ايعكا٥سٚ ١ٜازبٗاز ١ٜاييت
ٜك ّٛبٗا املػًُ.ٕٛ
ايثاْ :ٞتطؾس ايثٓاٚ ٤اٱنطاّ َٔ ْعت املػًُني بأِْٗ(خري أَ.)١
ايثايااث :قٝاااّ املػااًُني بااا٭َط باااملعطٚف ٚايٓٗاا ٞعاأ املٓهااط َاأ
خاطٚجِٗ يًٓاااؽٚ ,ؾٝاا٘ زيٝااٌ عًاا ٢إٔ خااطٚجِٗ خااري ْٚؿااع عاااّ هلااِ
ٚيًٓاؽ املٛجٛز ٚاملعس.ّٚ
ايطابع َٔ :ز٫٫

َؿٗ ّٛقٛي٘ تعا ش وبٌَ هُآِبٓبُؤَههاًُُذٌْىِرَاابٌَُِىَااْبُ

خبيهسًذٌَُ َُهز ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاملػًُ ٕٛيف خري ٚض

ٚ ١غبط.١

ايثاْ ٌٜٗٓ :ٞاملػًُ َٔ ٕٛاٱؾانا

ايطباْ.١ٝ

ايثايث٪ٜ :ز ٟاملػًُٚ ٕٛظا٥ؿِٗ ايعكا٥س ١ٜبتٛؾٝل َٔ اهلل.
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ايثآَ :١بٝإ قااَْ ٕٛأ اٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛاٖٚ ,١اٚ ٛجاٛز َؿًراني يف
ا٭ض ،يف نٌ ظَإٚ ,ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٚإْاا٘ َاأ عَُٛااا

قٛياا٘ تعااا ش وبِباااُخبٍَمْ ادَُذٌْجِ آَُّوبذإلِٔ اطبُإِْيُ

ٌِيبؼهثَدَوِْز (.)1
ايثاْ :١ٝإْ٘ ضؾرٚ َٔ ١ضؾرا

خ٬ؾ ١اٱْػإ يف ا٭ض.،

ايثايث :١ؾَٓ ٘ٝع َٔ ؾٛٝع اي ؿػاز ٚغؿو ايسَا ٤ؾٗٝا.
ايتاغاع :١يكااس أضاز عااع ٚجااٌ يٲْػاإ يف ا٭ض ،ايٓااسّ عًاا ٢ؾعًاا٘
ايػٚ ,١٦ٝايبعث عً ٢ايتساضى ٚايتٛبا ١نططٜال يًعؿاٚ ٛاملػؿاطٖٚ ٠اَ ٛأ
عَُٛا

قٛي٘ تعا شإِِّٔ

ُؤَػهٍََُُِباَُُْذَؼهٍََّ ْبز( , )2يف ضز اهلل عع ٚجاٌ

عً ٢امل٥٬هٚ ,١تتحًَ ٢كازٜل ايٓسّ يف قتٌ قابٝاٌ ٭خٝا٘ ٖابٝاٌَٚ ,اا
ظٗط عً َٔ ٘ٝا٭غٚ ٢اسبػط ٠عٓسَا بعث اهلل عع ٚجٌ غطاباّ ٜعًُ٘ زؾٔ

املٝت ٚنٝؿٝت٘ إش ٚضز يف ايتٓع ٌٜذها ١ٜعٓ٘ش باوب هٍَرَاُؤَػبجبصهخَُؤَْهُؤَوُ ْبُِِنًَُْ
بُظب هؤَجبُؤَخِ

هبرَذُذٌْغُسبذبُِفَإُوبذزِ

ُفَإَصهثبخبُِِٓهُذٌَّْااِِِنيبز (,)3

ايعاؾط :٠بٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايتكسٜل بٓبا ٠ٛضبُاس قاً ٢اهلل عًٝا٘
ٚلي٘ ٚغًِ خري ضبض َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ تٛؾٝل ٚؾٛظ ٚؾ٬ح.
ايثاْ :ٞؾ ٘ٝتطغٝب ٭ٌٖ ايهتا
ايثايث :إْ٘ زع ٠ٛإ

()1غٛض ٠ايصاضٜا

.56

()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()3غٛض ٠املا٥س.31 ٠

ٚايٓاؽ

ْبص ايهؿط ٚايه٬ي.١

ٝعاّ باٱغ.ّ٬
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اسباز ١ٜعؿط :٠أختتُت لٚ(١ٜيتهٔ أَ )١باملسح ٚايثٓا ٤عً ٢املػًُني
ٚبؿاضتِٗ بايًباث اياسا ِ٥يف ازبٓاٚ ,١أختتُات اٯٜا ١ضباٌ ايبراث باصّ
ايؿاغكنيٜٚ ,ؿٝس ازبُع بُٗٓٝا أَٛضاّ:
ا٭ :ٍٚبٝإ قبس املعك.١ٝ
ايثاْ :ٞاٱْصاض ٚايتٛبٝذ يًؿاغكني.
ايثايث :ربٜٛؿِٗ بايٓاض ٚايعاصا

ا٭يا , ِٝقااٍ تعاا شوبؤََِّااُذٌيارِ ٓبُ

فَعبمُ ذُفَّبإْوبذهَُهُذٌَّْازَز(.)1

ايطابع :ذباصٜط املػاًُني َأ املٓااؾكني ٚايؿاغاكني  ,قااٍ تعاا شوبؤََِّااُ
ذٌيرِ ٓبُفَعبمُ ذُفَّبإْوبذهَُهُذٌَّْازَز (.)2
ايثاْٝاا ١عؿااط :٠جاااٚ ٤قااـ املػااًُني بااايؿ٬ح عًاا ٢عباا ٛايعُااّٛ
اٱغتػطاقٚ ,ٞجا ٤شّ أنثط أٖاٌ ايهتاا

 ,يٝها ٕٛؾٝا٘ زعا ٠ٛيًكا٬ح

ٚايتٛبٚ ١اٱْاب.١

صلت آٌت(ّاػخصوْا) ()3بِرٍ اٌَت
ايكً ١بني بساٜيت اٯٜتني
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ : ٚجا٤

نٌ َأ اٯٜاتني خطابااّ َتحاسزاّ يًُػاًُني ٚإ

ٜاّٛ

ايكٝاَ.١
ايثاْ :١ٝجا٤
ؾٛضز

اٯ ١ٜأع ٙ٬بكاٝػ ١ازبًُا ١اٱْؿاا ,١ٝ٥أَاا ٖاص ٙاٯٜا١

بًػ ١ازبًُ ١اشبرب.١ٜ

ايثايث :١تتهُٔ نٌ َٔ اٯٜتني املسح ٚايثٓا ٤عً ٢املػًُني.
()1غٛض ٠ايػحس.20 ٠
()2غٛض ٠ايػحس.20 ٠
()3اٯ.103 ١ٜ
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ايطابعَ َٔ :١كازٜل شخبيهسبُؤَُِّحٍ ز ا٭َط اٱهل ٞبايتُػو بايتٓع.ٌٜ
اشباَػ :١جا٤

اٯٜتإ بكٝػ ١ايعُ ّٛاٱغتػطاق ٞايؿاٌَ يًُػًُني

ٝعاّ.
ايػازغااا :١حيتااااد املػاااًُ ٕٛايتُػاااو باااايكطلٕ ٚايعُاااٌ بأذهاَااا٘

نهااطٚض ٠يتعاٖااس َطتباا١شخبيه اسبُؤَُِّ احٍ زٖٚ ,ااص ٙاسباجااَ ١اأ ْعااِ اهلل عًاا٢
املػًُني.

ايػااابع :١جااا ٤قٛياا٘ تعااا شوُْهارُُهُخبيهاسبُؤَُِّاحٍ ز بًػاا ١ايااعَٔ املاناا ,ٞأَااا

اٱعتكاااّ حببااٌ اهلل ؾحااا ٤بكااٝػ ١إؾع ًااٛا اياايت ذبُااٌ عًاا ٢اسبانااط
ٚاملػتكبٌ ٚؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚذاج ١املػًُني يٲعتكاّ حببٌ اهلل قبٌ ٚبعس ْع ٍٚاٯ.١ٜ
ايثاْ :ٞإضاز ٠أؾطاز ايعَإ ايطٛي ١ٝبكٛي٘ تعا

شوُْهرُُهز.

ايثايث :تكسٜط ازبُاع باني اٯٜتني(نٓاتِ خاري أَا ١باعتكااَهِ حبباٌ
اهلل).

ايثآََ :١عطؾ ١املػًُني املطاز َٔ شدبثهًُِذٌٍي ِ ز ٚأًٖٝتِٗ يتًك ٞا٭ٚاَط

اٱهل ١ٝباٱَتثاٍ.
ايتاغع :١حيتٌُ قٛي٘ تعا

شدبثهًُِذٌٍي ِز ٚجٖٛاّ:

ا٭ :ٍٚإْ٘ َبني.
ايثاْ :ٞإْ٘ َٔ امٌُ.
ايثايث َٔ :امٌُ ايتؿك.ًٞٝ
ٚا٭ضجس ٖ ٛايثايثَ ,ع دبًَ ٞعاْ ٞايبٝإ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭َ :ٍٚا ٜسٍ عً ٘ٝاسببٌ َٔ َعاْ ٞايتٛغٌ ٚايتُػو ٚإرباش ٙبًػ١
ٚغب ّ٬ٝلَٓاّ يًػا.١ٜ

ش175ز

َعامل اٱميإ د84/

ايثاْ :ٞا٭َط اٱهل ٞباٱعتكاّ حببٌ اهللٚ ,اهلل عع ٚجٌ ٜ ٫أَط إ٫

باسبل َٚا ؾْ ٘ٝؿع ايعباز ,قاٍ تعاا ش إَُِّْذٌٍيا بُ باإَِْسَُتِاٌْؼبادهيُِوبذإلِدهعبااُِْز
(ٚ ,)1ايتُػو حببٌ ا هلل إذػإ يًٓؿؼ ٚشبري أَٚ ١يًٓاؽ
ايثايث :إنااؾ ١اسبباٌ إ

اهللٚ ,نأْا٘ املٛقاٌ ٚايططٜال إ

ٝعاّ.
اهلل عاع

ٚجٌ.
ايطابع :صب ٧يؿغ اسببٌ بكٝػ ١املؿطز مما ٜسٍ عً ٢اسبكط ٚايتعٝني إ٫
أْ٘  ٫ميٓع َٔ تطؾس املتعاسز َٓا٘ مباا ٜاأت ٞيف ايكاطلٕ َأ ا٭ٚاَاط ,قااٍ

تعا شوبِباُآذَاوُُهُذٌسَّظَ يُفَخُرُوهَز( , )2يته ٕٛايػٓ ١ايٓب ١ٜٛمما أَط اهلل عع ٚجٌ
باٱعتكاّ ب٘.
اشباَؼ :تكٝٝس ا٫عتكاّ بكٝػ ١ايعُ(ّٛ
املػًُني

ٝعاّ) مما ٜسٍ عً ٢مشٍٛ

ٝعا ّا با٘ ٚإٕ ناٌ ؾاطز َأ (خاري أَا٫ )١باس إٔ ٜتُػاو با٘,

ؾٝتحً ٢عٓٛإ اشبري ٚاسبػٔ َٔ أؾعٌ ايتؿها( ٌٝخاري) اياٛاضز يف ٖاصٙ
اٯ.١ٜ
ايػازؽٜ :ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني بٝإ أططاف اٱعتكاّ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚؾعٌ اٱعتكاّ ٚايتُػو.
ايثاْ :ٞاملٛنٛع ايصٜ ٟتُػو ب٘.
ايثايث :ازبٗ ١املداطب ١باٱعتكاّ.
ايطابع :قؿ ١املداطبني باٱعتكاّ.
اشباااَؼ :اٱطاا٬م يف املٛنااٛع املعتكااِ باا٘ ,ؾٗااٚ ٛإٕ جااا ٤بكااٝػ١
املؿطز إ ٫أْ٘ إغِ جٓؼ تسخٌ ذبت٘ َكازٜل نثري.٠

()1غٛض ٠ايٓرٌ.90
()2غٛض ٠اسبؿط.7
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ايػازؽ :ايعُ ّٛاٱغتػطاق ٞيف جٗ ١اشبطاا

يٝؿاٌُ أؾاطاز شخبيهاسبُ

ؤَُِّحٍ ز َٓ َٔٚاؾع قٝػ ١ايعُٚ ّٛازبُع يف املكاّ أَٛض:
ا٭ْ :ٍٚس

ؾعٌ ايكاسبا .

املػًُني إ

ايثاْ :ٞذث املػًُني ٚاملػاًُا

عًا ٢املباازض ٠إ

ا٭َاط بااملعطٚف

ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايثايااث :ايااسع ٠ٛيًتعاااٚ ٕٚاملٓاجاااٚ ٠ايتعهااٝس يف ايكاااسبا  ,قاااٍ

تعا ش وبذَؼباوبُٔ ذُػبٍَىُذٌْثِسُِّوبذٌريمْ ب
ايطابع :بًٛؽ ضغاي ١إ

ز(.)1

ايٓاؽ بإٔ املػًُني َأَٛض ٕٚبايك٬ح ٚا٭َط

باملعط ٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ٚأِْٗ(خاري أَاٜ ٫ )١ككماط ٕٚبٛظاا٥ؿِٗ يف
ٖصا ايبا .

ايعاؾط :٠إختاض اهلل عع ٚجٌ املػًُني ملطتب ١شخبيهسبُؤَُِّحٍزيهٜ ٞعتكُٛا

ٜٚتُػهٛا بايكطلٕ ٚايػٓ.١
اسباز ١ٜعؿط :٠يكس ضظم اهلل املػًُني عاقُاّ مل ت٪

ا٭َِ ايػابك١

 ٖٛٚايتُػو بايكطلٕ يٝه ٕٛؾا ٖساّ عً ًِْٗٝ ٢زضج(١خري أَ. )١
ٚقااس ٚضز يف شّ ايهؿاااض ٚإْعااساّ اسباااؾغ ٚاملاااْع هلااًِٜٚ ,كْٛاا٘ ٜااّٛ
ايكٝاَ َٔ ١ايعصا

قٛي٘ تعا ش وبذَسههبمُ َُهُذٌِيحٌُِباٌَُ َُهُِِٓهُذٌٍي ُِِِٓهُػباصٍُِز(.)2

ايثاْ ١ٝعؿط :٠جا٤

بساٜتا اٯٜتني بًػتني:

ا٭ : ٚازبُع  ٖٛٚعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚا٭َط باٱعتكاّٜٚ ,سٍ عًٚ ٘ٝا ٚازبُاع ١يف(إعتكُٛا).
ايثاْ :ٞغٛض املٛجبا ١ايهًٝا(١
ٚاملػًُا

ٚؾَ ٘ٝػا:ٌ٥

()1غٛض ٠املا٥س.2 ٠
()2غٛضْٜٛ ٠ؼ .27

ٝعاّ) املػاتػطم ٚايؿااٌَ يًُػاًُني
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ا٭ٜ ٌٖ : ٚؿٌُ اشبطا

املػًُا .

ايثآْٜ ٌٖ :١ٝركط اشبطا

بايكاراب ١أٜااّ ايٓبا ,٠ٛأّ ٜتعاساِٖ إ

غريِٖ.
ايثايث :١غري ايبايػني َٔ املػًُني ٌٖ ٜسخً ٕٛيف اشبطا .
ؾإٕ املػًُا

َؿُ٫ٛ

أَا ا٭ٚ

ؾااإٕ قًاات جااا ٤اشبطااا

بكااٝػ١

ٚازبٛا

ااع املااصنط ايػامل(ٚاعتكااُٛا)

ٚضز ايتصنري يًتػًٝب نُا ٜكاٍ ايكُطإ ٱضاز ٠ايؿُؼ ٚايكُط.

أَا ايثاْ ١ٝؾإٕ اشبطا
إ

باشبطا

ايكطلْٚ(ٞاعتكُٛا).

يف اٯ ١ٜإعب٬ي ٞؾاٌَ يًُػًُني ٚاملػاًُا

 ّٜٛايكٝاَ.١
ٚأَا ايثايث ١ؾإٕ ا٭قٌ يف اشبطا

ايكطلْ ٞايتٛج٘ إ

املهًؿنئَٚ ,

ؾطا٥ط ايتهًٝـ ايبًٛؽ ٚايعكٌ ْ ,عِ ٖاصا ٜ ٫عاين عاسّ إعاساز ٚتٗ٦ٝا١
ٚمتط ٜٔايكبٝإ شنٛضاّ ٚأْاثااّ يف َهااَني اٱعتكااّ ٚايتُػاو باايكطلٕ
ٚايػٓ ,١يصا تط ٣املػاًُني ٪ٜزبا ٕٛأ٫ٚزٖاِ َأ ايكاػط عًا ٢ايكا٠٬
ٚايكٝاّ ؾاطط ّا َأ ايٓٗااضٚ ,عًا ٢قاطا ٠٤ايكاطلٕ ٚذؿاغ قكااض ايػاٛض
ٚإقطرابِٗ إ

املػاجس َٔٚ ,اٯٜا

إٔ ايػبطاٚ ١ايػاعاز ٠متاٮ قًاب

ايكيب  ٖٛٚحيان ٞأباٚ ٙايهباض يف ايٛقاٛف باني ٜاس ٟاهللٜٚ ,اسضى َاع
قػط غٓ٘ إٔ ازباَع املؿرتى بٚ ٘ٓٝبني ايهباض ٖ ٛغاع ١ايكَٚ ٠٬ا ؾٗٝاا
َٔ اشبؿٛع ٚاشبهٛع ٚنصا باق ٞايعبازا

ٚاملػتربا .

ايثاْ :١ٝقٝػ ١املؿطز ٖٞٚ ,عًٚ ٢جٗني:
ا٭ :ٍٚيؿغ(ذبٌ) املطًٛ

َٔ املػًُني

ٝعاّ ايتُػو ٚاٱعتكاّ

ب٘ٚ ,صب ٙ٪ٝبًػ ١املؿطز َٔ إعحاظ ايكطلٕ ملا ؾ َٔ ٘ٝايتعٝني ٚايٛنٛح.
ايثاْ :ٞيؿغ(خري) َٚا ٜسٍ عً َٔ ٘ٝاسبكط يف ايتؿه.ٌٝ
ايثايث ١عؿط :٠حيتٌُ اٱعتكاّ يف نٝؿٝت٘ ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚيع ّٚايعٌُ بأذهاّ ايكطلٕ نًٗا.
ايثاْ :ٞاٱجعا ٤بايعٌُ جبعٚ ٤ؾطط َٔ أذهاّ ايؿطٜع.١
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ايثايث :نؿا ١ٜقطف ايطبٝعٚ ,١ايعُاٌ باملػاَُ ٢أ أذهااّ اسباٍ٬
ٚاسبطاّٚ ,ا يتُػو بؿطز َٔ َكازٜل ذبٌ اهلل.
ٚايكرٝس ٖ ٛا٭ٚ َٔ ٍٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚأقاي ١اٱط٬م ؾاًَ ١يٮذهاّ ايؿطع.١ٝ
ايثاْ :ٞصب ٤ٞاٯ ١ٜبكٝػ ١املؿطز(ذبٌ اهلل) مما ٜسٍ عً ٢أَٛض:
ا٭ :ٍٚإضاز ٠ايعٌُ بيٜا

ايكطلٕ ٚايػٓ ١عً ٢عب ٛايعُ ّٛامُٛع.ٞ

ايثاْ :ٞايتكٝس بأذهاّ اسبٚ ٍ٬اسبطاّ.
ايثايث :عسّ جٛاظ ايتؿطٜط ٚايتٗا ٕٚببعهٗا.
ايطابااع :إٕ ايعباااز ٠أَااط بػااٝطٚ ,غااٌٗ ٜػااري ٚإٔ ناْاات َتعااسز ٠يف
ا٭ؾعاٍ ٚايهٝؿ ١ٝنُا يف ايكٚ ٠٬ايكٝاّ ٚايعناٚ ٠اسبخ.
ايطابع ١عؿط :٠حيتٌُ َٛنٛع اٱعتكاّ بًراظ ايعاًَني ب٘ ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚقااسم ذبكاال اٱعتكاااّ بااايكطلٕ بعُااٌ ؾطٜاال ٚطا٥ؿااَ ١اأ
املػًُني مبهاَ ٘ٓٝايكسغ.١ٝ
ايثاْ :ٞنؿا ١ٜتكٝس ايعًُا ٤بأذهاّ ايؿطٜع.١
ايثايث :اٱجعا ٤بكاعس ٠نً ٖٞٚ ١ٝزب ٤ٛا٭َ ١إ

ايكطلٕ ٚايتُػو ب٘

عٓس ايؿسا٥س ٚايبً.٣ٛ
ايطابع :اٱط٬م ٚايعُ ّٛيف اٱعتكاّ حببٌ اهلل.
ٚايكر ٝس ٖ ٛا٭خري ,ؾ ٬بس َٔ ايعٌُ بأذهاّ ايكطلٕ َٔ جٗا :
ا٭ : ٚعٌُ أؾطاز ا٭َ ١صبتُعني َٚتؿطقني بأذهاّ ايػٓ.١
ايثاْ :١ٝصب ٤ٞاٯ ١ٜبكٝػ ١اٱذباز خبكٛم ايتُػو بايكطلٕ.
ايثايث :١ي ٛزاض ا٭َاط يف ايتهًٝاـ باني اٱطا٬م ٚايتبعاٝض ٚايتعاٝني
ٚايتدٝري ,ؾا٭قٌ ٖ ٛاٱط٬م ٚايتعٝنيٜٚ ,تحً ٢ؾ ٘ٝتهاَاٌ ايؿاطٜع,١

قاٍ تعا ش ذٌْيب هَبُؤَوّْبٍْدٌََُىُُهُاِ ْبىُُهز(.)1
()1غٛض ٠املا٥س.3 ٠
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ايطابع :١املػتكطأ َٔ يؿغ(خري أَ )١قٝاَٗاا باأزا ٤ايٛظاا٥ـ ايؿاطع١ٝ
ناًََ َٔ ٖٛٚ ,١كازٜل ًْٗٝا هلص ٙاملطتب.١
اشباَػ ١عؿط :٠ذبتٌُ ايكً ١بني ايتهًٝاـ بكٛي٘(ٚإعتكاُٛا) ٚباني
ايتؿه(ٌٝنٓتِ خري أَٚ )١جٖٛاّ:
ا٭ٜ :ٍٚأت ٞايتهًٝـ بًراظ ايتؿه ٌٝؾٗٓاى ْٛع َ٬ظَ ١بني ايتؿهٌٝ
ٚايتهًٝـ ,ؾا٭َ ١اييت ؾهمًٗا اهلل ٜأتٗٝا ايتهًٝـ ٜٓ ٫ٚؿو عٓٗا.
ايثاْ :ٞيٝؼ َٔ َ٬ظَ  ١بني ايتهًٝـ ٚايتؿه ,ٌٝإش ٜتٛجا٘ اشبطاا
باٱعتكاّ حببٌ اهلل يًٓاؽ

ٝعاّ ٭ِْٗ عبٝس اهلل.

ايثايث َٔ :خكا٥ل(خري أَ )١يف اٱضاز ٠ايته ١ٜٝٓٛاٱعتكاّ حببٌ
اهلل ,ؾحا٤

اٯ ١ٜيتركٝل ٖصا ايؿطط يف املػًُني.

ايطابااع :يكااس جعااٌ اهلل عااع ٚجااٌ عبازتاا٘ عًاا ١خًاال ايٓاااؽ ,قاااٍ

تعا ش وبِباُخبٍَمْدَُذٌْجَُِّٓوبذإلِٔطبُإِْيٌُِيبؼهثَدَوِْز (َ َٔٚ , )1كازٜل ايعبااز٠
اٱعتكاّ حببٌ اهلل ,ؾأضاز اهلل عع ٚجاٌ يًُػاًُني إٔ ٜتعاٖاسٚا ايعًا١
ايػا ١ٝ٥يًدًلٜٚ ,هْٛٛا غبباّ يف إغتساَ ١اسبٝا ٠عً ٢ا٭ض.،
اشباَؼ :اٱعتكاّ حبباٌ اهلل َأ ْعاِ اهلل عاع ٚجاٌ عًا ٢ايٓااؽ,
ؾأضاز اهلل عع ٚجٌ يًُػًُني إٔ ٜؿٛظٚا بٗاص ٙايٓعُا ١ز ٕٚغريٖاِ َأ
ايٓاؽ.
 ٫ٚتعاض ،بني ٖص ٙايٛجٚ ,ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل اٯ ١ٜايهطمي ١إش إٔ
ا٭َط باٱعتكاّ حببٌ اهلل ٖبْٚ ١عُٚ ١ل ١ٜيف اشبًل تؿهٌ اهلل عع ٚجٌ
ٚأزخطٖا يًُػًُنيٚ ,جعًِٗ أٖ ّ٬يترٌُ أعباَ ٤ػٚ٪يٝاتٗا.
ايػازغ ١عؿط :٠بٝإ ايًطـ اٱهلا ٞباملػاًُني ٚايٓااؽ

ٝعااّ باإٔ

 ٬بٓٝا٘ ٚباني ايعبااز مماسٚز ّا باني ايػاُا٤
تؿهٌ اهلل عع ٚجٌ ٚجعٌ ذاب ّ
ٚا٭ضٜ ,،تُػه ٕٛب٘ ٜٚتكطب ٕٛإي ٘ٝتعا
()1غٛض ٠ايصاضٜا

.56

بٛاغطت٘ٚ ,ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
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ا٭ : ٚإْ٘ ؾاٖس عًًَ ٢و اهلل عع ٚجٌ يًػُٛا

ٚا٭ض.،

ايثاْ :١ٝتٛنٝس عع ِٝغًطاْ٘ ٚقسضت٘ ايٛاغع ,١ؾ ٬أذس أ ٚأَ ١تػتطٝع
قطع ٖصا اسببٌ أَٓ ٚع ايٓاؽ َٔ ايٛق ٍٛإي.٘ٝ
ايثايث َٔ :١اٱعحاظ إٔ اٯ ١ٜمل تكٌ ذاؾعٛا عً ٢اسببٌ ,بٌ قايت:

(اعتكُٛا) يٝتُػهٛا ب٘ ٜٚأخصٚا بأذهاَ٘ قاٍ تعا شخَرُوذُِباُآذَيهْباوُُهُتِمُا َّجٍُ
وبذذْوُسَوذُِباُفِي ٌَُِؼبٍيىُُهُذَريمُ ْبز(.)1
ايطابع :١تطغٝب املػًُني ٚايٓاؽ بطاع ١اهللٚ ,بٝإ ايٓعُا ١ايععُٝا١
ببعث ١ايٓيب ضبُاس قاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚليا٘ ٚغاًِ ْٚاع ٍٚذباٌ َأ ايػاُا٤
يٝه َٔ ٕٛايؿٛاٖس عً ٢إٔ املػًُني(خري أَ )١ؾًِ ٜٓعٍ ذبٌ َثً٘ َأ
ايػُاٜٚ ٤سع ٢املٚ َٕٛٓ٪ايٓاؽ يٲعتكاّ ب٘ خكٛقاّ ٚإٔ َهاَني ٖصا
اسببٌ تتحً ٢بٓع ٍٚايكطلٕ عً ٢ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٝا٘ ٚليا٘ ٚغاًِ
ٚايٛذ ٞايصٜ ٟأت ٞعرب ايػآ ١ايٓبٜٛا ,١قااٍ تعاا

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِش وبِباُ بْهغِكَُػبٓهُذٌْ ب ب

يف قاؿ ١ايآيب ضبُاس

ُ*إِْهُهَ بُإِْيُوبدها

اُ

َ دبىز(.)2

صلت(ّاػخصوْا حببل اهلل) بِرٍ اٌَت
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚخري أَ ١أخطجت يًٓاؽ تعتكِ باهلل عع ٚجٌ.
ايثاْ َٔ :١ٝخكا٥ل(خري أَ )١أْٗا ربطد يًٓاؽ َ ٖٞٚعتكُ ١حببٌ
اهللَ ,تُػه ١بايتٓعٚ ,ٌٜتتبع ايٓيب ضبُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغاًِ يف
غٓت٘.

()1غٛض ٠ايبكط.63 ٠
()2غٛض ٠ايٓحِ .4-3
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ايثايث :١خطٚد املػًُني يًٓاؽ ض

ٚ ١خري ضبضٖٚ ,اَ ٛأ أغاطاض

صب ٤ٞيؿغ اشبطٚد بكٝػ ١املبين يًُحٗ ٍٛايصٜ ٟتهُٔ يف ز٫يت٘ ذسٚث
اشبطٚد ٚذب كٝك٘ يف ايٛاقع اشباضج.ٞ
 ٌٖٚميهٔ ايك ٍٛإٔ املػًُني أخطجِٗ اهلل يًٓاؽ باسبس ا٭زَْ ٢أ
َعامل ايٓؿع يف اشبطٚد ,ثِ تٛايات عًا ِٗٝلٜاا
ا٭ذهاّ اشباق , ١ازبٛا

ايتٓعٜاٌ َطًكااّ ٚلٜاا

يٝؼ َٔ ذس أزْ ٢يف املكاّ ٭ٕ ايبساٜاٖ ١اٞ

اٱميإ باهلل ٚضغٛي٘ ٚايٓطل بايؿٗازتني  ٖٛٚا٭قٌ.
ايطابعٜ :١ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني جعاٌ املػاًُني قاازض ٜٔعًا ٢ذبُاٌ
ا٭ش ٣يف ايسع ٠ٛإ

اهلل ضجا ٤ا٭جط ٚايثاٛا

 ,قااٍ تعاا

يف ٚقاـ

املػًُني ٚجٗازِٖ يف غب ٌٝاهللش وبَُْ بغَئُ ْبُِب هعِئاُ بغِيظُُذٌْىُفيازبُوبَُْ بْباٌُ ْبُ
ِِٓهُػبدَؤٍَُّيهالًُإِْيُوُرِ ةبٌَُ َُهُتِ ُِػبّبًٌُصباٌِخاز(.)1
اشباَػ :١تطغٝب ايٓاؽ بسخ ٍٛاٱغا ,ّ٬٭ٕ املػاًُني َتُػاهٕٛ
بايهتا

ايص ٟأْعي٘ اهلل.

ايػازغاا :١بعااث ايؿااعع ٚاشبااٛف يف قًااٛ

ايهؿاااضٚ ,إقاَاا ١اسبحاا١

عً ,ِٗٝ٭ٕ ايص ٜٔأخطجِٗ اهلل عع ٚجٌ هلِ َعتكُ ٕٛحببٌ اهلل ,ؾِٗ
ٖازَٗ ٕٚس.ٕٜٛ
ايػااابع :١ذبتُااٌ ايكااً ١بااني اٱعتكاااّ حببااٌ اهلل ٚا٭َااط باااملعطٚف
ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚاٱعتكاّ حببٌ اهلل َكسَ ١يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايثاْ :ٞاٱعتكاّ حببٌ اهلل ٚغ ١ًٝٱجتٗاز املػًُني يف َٝاز ٜٔا٭َط
باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.

()1غٛض ٠ايتٛب.120 ١
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ايثايااث :ا٭َااط باااملعطٚف ططٜاال يٲعتكاااّ حببااٌ اهللٚ ,ايتُػااو
بايهتا

ٚايػٓ ,١يصا جا ٤تكس ِٜا٭َط ٚايٓٗا ٞيف ٖاص ٙاٯٜا ١عًا ٢قٛيا٘

تعا (ٚت َٕٛٓ٪باهلل).
ايطابع :اٱعتكاّ حببٌ اهلل َٔ َكازٜل ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ
املٓهط.
 ٫ٚتعاض ،بني ٖص ٙايٛج ,ٙٛيًتساخٌ ٚا٭ثط املتبازٍ بني ا٭َط,ٜٔ
أ ٟاٱعتكاّ ٚا٭َط ٚنٌ َُٓٗا َطل ٠يٲميإ ٚايك٬ح.
ايثآَ :١ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ٚظٝؿ ١عع ١ُٝتػتًعّ تعاؾط
جٗٛز ا٭َ ١خكٛقاّ ٚأْ٘ ٜٓ ٫ركاط باٱبتاسا ٤أَٝ ٚاسإ طبكاٛم أٚ
ايتٛج٘ إ

جَٗ ١ع ١ٓٝبٌ ٖ ٛضغاي ١إ

ايٓاؽ

ٝعاّ ٚعً ٢عبَ ٛتحسز

يف نٌ .ّٜٛ
ٚناإٔ ا٭زا ٤ايٝا  َٞٛاملتهااطض يًكاا ٠٬غااب ٌٝٱتٝااإ ا٭َااط باااملعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط عً ٢عبَ ٛتهطض َٚتكٌٚٚ ,غ ١ًٝيٲيتؿا

إ

ٚجٛ

إتٝاُْٗا ,يصا ؾُٔ أؾطاز اٱعتكاّ حببٌ اهلل إتٝإ ايكٚ ٠٬ايكٝاّ ٚايتكٝس
بايعبازا .
ٚتًو ايعبازا

ع ٕٛيًتُػو باايكطلٕ َأ غاري إٔ ٜػاتًعّ ايؿكاٌ

بُٗٓٝا ,ؾهٌ ؾطز َُٓٗا ٪ٜثط يف اٯخط بًراظ ايتعسز ازبٗيت ٚمبا ٜػاِٖ
يف تثبٝت٘ ٚقٝاّ املػًُني باٱَتثاٍ يف َٝاز.ٜ٘ٓ
ايتاغع :١ايتُػو بايكطلٕ ٚايػَٓٓ ١اغب ١٭َٛض:
ا٭:ٍٚايتؿك٘ يف ايس.ٜٔ
ايثاَْ :ٞعطؾ ١أذهاّ اسبٚ ٍ٬اسبطاّ.
ايثايث :إتٝإ ايكاسبا

عٔ ًَهٚ ١ضنا.

ايطابع َ :عطؾَ ١كازٜل املعطٚف ٚاملبازض ٠إ
املٓهط ٚإجتٓابٗا ٚجعٌ ايٓاؽ ٜٓؿطَٗٓ ٕٚا.

ؾعًٗاَٚ ,عطؾاٚ ١جاٙٛ

َعامل اٱميإ د84/
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ايعاؾط :٠ازبُاع باني اٱعتكااّ بااهلل ٚا٭َاط بااملعطٚف ٚايٓٗا ٞعأ
املٓهط َٔ عَُٛا

قٛي٘ تعا ش وبِباُؤَزهظبٍْْبانَُإِْيُزبدهّباحٌٍُِْؼبااٌَِّنيبُز (ٚ ,)1ؾٝا٘

أَٛض:
ا٭ :ٍٚإْ٘ ٚاق َٔ ١ٝايتعس ٟبا٭َط ٚايٓٗ.ٞ
ايثاْ :ٞإْ٘ بطظر ز ٕٚايتؿطٜط با٭ذهاّ ايؿطع.١ٝ
ايثايث :إق٬ح امتُعا َٓٚ ,ع ايؿتٓٚ ١ايؿطقٚ ١اشب٬ف يف َٝاازٜٔ
ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
َ ٬أ اٱعتكااّ حبباٌ اهلل ٚا٭َاط بااملعطٚف َأ
ايطابع :نُاا إٔ نا ّ
خكا٥ل(خري أَا ٚ )١ايؿاٛاٖس عًاْٝ ٢اٌ املػاًُني هلاص ٙاملطتبا ,١ؾهاصا
ازبُع بُٗٓٝا ؾإْ٘ ؾطز َػتكٌ قا ِ٥بصات٘ ٜسٍ عً ٢أًٖٝا ١املػاًُني هلاصٙ
املطتب.١
اسباز ١ٜعؿاطَ :٠أ خكاا٥ل(خري أَاَ )١اا أْعاِ اهلل با٘ عًٗٝاا َأ
أغبا

تعاٖس ٖص ٙاملٓعيا ١باني ا٭َاِ ,باازبُع باني اٱعتكااّ حبباٌ اهلل

ٚا٭َط باملعطٚف.
ايثاْ ١ٝعؿطٜ :٠أت ٞا٭َط باملعطٚف عً ٢قػُني:
ا٭ :ٍٚايكه ١ٝايؿدك َٔ ٖٞٚ ١ٝجٗا :
ا٭ : ٚجٗ ١اٯَط ,بإٔ ٜك ّٛؾدل ٚاذاس باا٭َط بااملعطٚفٚ ,إٕ
نإ ا٭َط َتٛجٗاّ زبُاع.١
ايثاْ :١ٝاٱذباز يف َٛنٛع املعطٚف بػض ايٓعط عٔ اٱذباز ٚايتعاسز
َٔ ططيف اٯَط ٚاملأَٛض ,نُاا يا ٛناإ املٛناٛع اٱْؿاام يف غاب ٌٝاهلل,
ٚتكسض ايسع َٔ ٠ٛاملترس ٚاملتعسزٚ ,نصا يف ازبٗ ١املككٛزَٗٓ ٠ا.
ايثايث :١إذباز جٗ ١املأَٛض بإٔ ٜتٛج٘ ؾدل أٚ

اع ١إ

بأَط أ ٚأٚا َط يف َٛنٛع أَٛ ٚانٝع َتعسز َٔ ٠املعطٚف.
()1غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤

ؾطز ٚاذس
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ايثاااْ :ٞايكهاا ١ٝايٓٛعٝااٖٚ ١اا ٞايعُااٌ ازبُاااع ٞيف َٛنااٛع ا٭َااط
باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ ايٓٗ.ٞ
ؾكس ته ٕٛأططاف ا٭َاط ٚايٓٗا ٞنًاٗا ؾدكاٚ ,١ٝقاس تهاْٛ ٕٛعٝا١
َتعسز ٠يف أططاؾٗا نًٗاٚ ,ؾاظ املػًُ ٕٛمبػٚ٪يٝا

ٚأعباٖ ٤صا ايتعسز,

ايص ٟتسٍ عً  ٘ٝيػ ١اٱط٬م يف اٯ ١ٜايهطمي(١تأَط ٕٚباملعطٚف) َٔ غري
تكٝٝس يف اٯَط َٚطاتب ا٭َط َٛٚانٝع املعطٚف.
ٜٚػتًعّ ٖصا اٱط٬م اٱضتكا ٤يف َطاتب املعطؾ ,١ؾتؿهٌ اهلل غبراْ٘
ٚأَط املػًُني باٱعتكاّ ٚايتُػو بايكطلٕ ,يٝهٖ ٕٛصا اٱعتكاّ عً٢
ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚإْ٘ غ٬ح يف أ َٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا ,قاٍ تعا شوبِبٓهُ َعهٍُِهُوبله ب َُ

إٌَِىُذٌٍي ُِوبهَ بَُِذهعِٓاُفَمَدُِذظهرَّهعبهبُتِاٌْؼَسهوبجُِذٌْ َثْمَىز(.)1
ايثاْ :ٞإْ٘ ذطظ َٗٓٚاد عٌُ.
ايثايث :إْ٘ ٚاق َٔ ١ٝايتككري ٚايتؿاطٜط يف ٚظاا٥ـ ا٭َاط بااملعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
 ٫ٚتٓركااط َٓاااؾع اٱعتكاااّ بهٝؿٝاا ١أزاٚ ٤إتٝااإ ا٭َااط باااملعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط بٌ ٖ ٞبا

ٱنتٓاظ اسبػٓا

ٚايؿٛظ بايثٛا

ايععِٝ

يف اٯخطَ ٖٛٚ ,٠أ َكاازٜل(خري أَاٚ )١ؾهاٌ اهلل يف إقا٬ذٗا شباري
ايسْٝا ٚاٯخط.٠

صلت (ّاػخصوْا) بأخسجج للٌبس

ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥

()1غٛض ٠يكُإ .22
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ايٓاؽ َٔ املػًُني َٚا ٜسع ٕٛإي,٘ٝ

ا٭ : ٚبعث ايػه ١ٓٝيف قًٛ
ٚططز ايٓؿط َٔ ٠ايٓؿٛؽ َٔ أغبا

اهلساٚ ١ٜايك٬حٚ ,املٓع َٔ غا٤ٛ

ايعٔ بِٗ.
ايثاْ :١ٝإقاَ ١اسبح ١عً ٢ايٓاؽ بإٔ املػًُني(خري أَ.)١
ايثايث َٔ :١ا٭َٛض اييت خيطد بٗا املػاًُ ٕٛيًٓااؽ أْٗاِ َعتكإُٛ
حببٌ اهلل.
ايطابع :١قس ٜػأٍ غا ٌ٥مباشا أُخطد املػًُ ٕٛيًٓاؽ ؾٝاأت ٞازباٛا
بكٛي٘ تعا (ٚاعتكُٛا حببٌ اهلل) ٚأِْٗ ٜعًُ ٕٛبايهتا
هلِ ٚيًٓاؽ زضٚ

اياصٜ ٟها٤ٞ

اهلسا ١ٜيف ايسْٝا ٚاٯخط.٠

اشباَػ :١يكس أخطد اهلل عع ٚجٌ املػًُني يًٓاؽ يٓحاتِٗ باهلساٜا١
ٚاٱميإ ٚإخطاجِٗ َٔ ظًُا

ا يهؿط ٚايه٬ي ,١قاٍ تعا شوِرَااباُؤَٔصبٌْْبااهَُ

إٌَِيههبٌُِرُخْسِجبُذٌَّْاضبُِِٓهُذٌظٍُُّّباخُِإٌَِىُذٌْ زِز(.)1
ايػازغ:١تأزٜب ٚإضؾاز املػًُني ملػاَٚ ٌ٥هاَني خطٚجِٗ يًٓاؽ,
ٚنإٔ اٯ ١ٜتك ٍٛهلِ :يكس أْعِ اهلل عع ٚجٌ عًٝهِ باشبطٚد إ

ايٓاؽ

ؾ ٬بس َٔ ايتػًس ب ايكطلٕ إَاَاّ ٖٚازٜاّ.
ايػابع :١تطغٝب ايٓاؽ

ٝعاّ بايتُػو بايكطلٕ ٚايػآ ,١ملاا ؾٝا٘ َأ

ايٓؿع اشبام ٚايعاّٚ ,يف ايسْٝا ٚاٯخط. ٠
ايثآَ :١بؿاض ٠ايتٛؾٝل ٚايٓحاح يًُػًُني يف بًاٛؽ ايػاٜاا

اسبُٝاس٠

اييت ٜػع ٕٛإيٗٝا يف تٗصٜب ايٓؿٛؽ ٚإق٬ح امتُعا .
حيتٌُ ا٭َط باٱ عتكاّ باهلل ٚتٛظٝؿ٘ باشبطٚد إ
ا٭ :ٍٚايٛجٛ
ايثاْ :ٞاٱغتربا
()1غٛض ٠إبطاٖ.1 ِٝ

ٚاسبتِ ٚاملٛي.١ٜٛ
ٚاٱضؾاز.

ايٓاؽ ٚجٗني:
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ٚايكرٝس ٖ ٛا٭ ,ٍٚؾاٱعتكاّ بايكطلٕ ٚايتُػو بأذهاّ ايؿطٜع١
ٚاجب ٚأَط َٛيٚ ,ٟٛؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٚي ٛمل ٜعتكِ املػاًُ ٕٛحبباٌ اهلل ٖاٌ ٜها ٕٛأٖاٌ ايها٬ي١
ٚايؿ ػٛم ِٖ ايص ٜٔخيطج ٕٛيًُػًُنيٚ ,مبا ٜأت ٞبايهطض عًا ٢ايٓااؽ
ٝعاّ.
ايثاْ :١ٝخاطٚد أَا ١أخاط ٣غاري املػاًُني يًٓااؽ إش إٔ إثباا

ؾا٤ٞ

يؿٜ ٫ ٤ٞسٍ عًْ ٢ؿ ٘ٝعٔ غري ,ٙقاٍ تعا ش وبِباُ بؼهٍََُُلََْ ابُزبتِّهبُإِْيُهَ بز(.)1
ايثايث :١إْتؿاَٛ ٤نٛع اشبطٚد ٚيٝؼ َٔ أَ ١ربطد يًٓاؽ.

ايطابع :١خطٚد املػًُني ٭َٚ ١ؾطط َٔ ايٓاؽ ٚيٝؼ يعُ َِٗٛغٛا٤
يف ج ٌٝأ ٚأجٝاٍ ضبكٛض.٠
أَا املػأي ١ا٭ٚ

ؾاشبطٚد يًٓاؽ َكٝس بأَٛض:

ا٭ٜ ٫ :ٍٚه ٕٛاشبطٚد َٚكازٜك٘ إ َٔ ٫عٓس اهلل.
ايثاْ :ٞاشبطٚد خري ضبض.
ايثايثٜ :أ ت ٞا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط يٝحعٌ ايهؿاض ٚأٌٖ
ايه٬ي ١عاجع ٜٔعٔ ايص

عٔ أْؿػِٗ.

ايطابع :دبعٌ ْؿط ٠ايٓؿٛؽ َٔ ايهؿط ٚايه٬ي ١ايٓاؽ ٜعطن ٕٛعأ
أٌٖ ايه٬يٚٚ ,١ضز يف ايتٓع ٌٜذها ١ٜعٔ املَٓ٪ني املػتهعؿني ٚايٓػا٤
أْٗااِ ٜطٜااس ٕٚاشبااطٚد ٚاهلحااطَ ٠اأ ايبًااس ٠اياايت ٜطػاا ٛؾٗٝااا ايعًااِ

ٚايه٬ي ,١قاٍ تعا ش وبِباٌَُىُاُهَُُْذُمَااذٍُِ ْبُفِا

ُظباثِيًُِذٌٍيا ُِوبذٌَّْعهرَضْاؼبفِنيبُ

ِِٓهُذٌسِّلبايُِوبذٌِّْعباءُِوبذٌْ ٌِْدبذُِْذٌيرِ ٓبُ بمُ ٌُ ْبُزبتَّْباُؤَخهسِلهْبآُِِهُهبرِهُِذٌْمَسه باحُِ
ذٌظياٌُُِِؤَههٍُ باز ( ,)2يٝه ٕٛحبػاب َهاا َني اٯٜا ١أعا ٙ٬بٝاإ باإٔ املػاًُني
()1غٛض ٠املسثط .31
()2غٛض ٠ايٓػا.75 ٤
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ٜكاتً ٕٛيٓحا ٠إخٛاِْٗ املَٓ٪ني َأ ايعااملني اياصٜ ٜٔؿاٝع ٕٛايؿاذؿا,١

 َٔ ٖٛٚأبَٗ ٢كازٜل ا٭خ ٠ٛيف قٛي٘ تعا ش فَإَصهثبذهرُُهُتِِْؼهّبرِ ُِإِخه بذٔاز.

أَا ايثاْ ١ٝؾإٕ اشبطٚد يًٓاؽ َٓركط باملػًُني نأَٚ ,١ؾ ٘ٝأَٛض:
ا٭ :ٍٚخطٚد امل ػًُني ْعُ ١عً ٢ايٓاؽ َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ.
ايثاْٖ :ٞصا اشبطٚد َٔ تطن ١ا٭ْبٝاٚٚ ,٤ضاث ١املػًُني هلِ.

ايثايثٜ :تحً ٢اشبطٚد بايٓل ايكطلْ ٞبًراظ إٔ يف ايكطلٕشذِثهيبأاٌُِىًُُِّ

شب

هءٍز(.)1
ايطابع :يكس خلم اهلل عاع ٚجاٌ املػاًُني بكاؿ(١خري أَاٚ )١ذكاط

اشبطٚد بِٗ ٭ِْٗ اياص ٜٔقاسمقٛا با٭ْبٝاا ٤عًا ٢عبا ٛايعُا ّٛامُاٛعٞ
ٚاٱغتػطاق.ٞ
اشباَؼ :قٛي٘ تعا (ٚاعتكُٛا حببٌ اهلل) قٝس ملاٖ ١ٝاشبطٚد يًٓاؽ,
ٚقاؿ ١يٮَا ١ايايت رباطد ٚياٝؼ َأ أَا ١تتكاـ بٗاصا ايٛقاـ ٚتكااّٛ
باٱَتثاٍ ي ٮَط اٱهل ٞباٱعتكاّ بايكطلٕ ٚايٓب ٠ٛإ ٫املػًُني.
أَا املػأي ١ايثايث :١ؾإٕ َٛنٛع اشبطٚد َا٬ظّ يًٛجاٛز اٱْػااْ ٞيف
ا٭ضٚ ،إ

 ّٜٛايكٝآََٚ ,١ركط خبري أَ ,١تًو ايكؿ ١ايايت إخاتل

اهلل بٗا املػًُنيٚ ,أعاِْٗ عً ٢ايبكا ٤يف َٓاظهلا.
َ َٔٚكازٜل ٖص ٙاٱعاْٚ ١املسز قٛيا٘ تعا (ٚاعتكاُٛا حبباٌ اهلل)
َٚع إٔ قٛيا٘ تعا (أخطجات) جاا ٤بكاٝػ ١املانا ٞؾاْا٘ ؾااٌَ ٭ؾاطاز
ايعَإ ايطٛي١ٝ

ٝعٗا َٔ ٖٛٚ ,ايبٝإ يكاٝػ ١املانا ١ٜٛايايت جاا ٤بٗاا

قٛي٘ تعا (نٓتِ خري أَ )١ايصٜ ٟسٍ عً ٢عُ ّٛأؾطاز ايعَإ ٚإ

ٜاّٛ

ايكٝاَٚ ,١يبٝإ قاْ ٕٛيف اٱضاز ٠اي ته ٖٛٚ ١ٜٓٛعسّ ٚجٛز أَ ١أخطجت
يًٓاؽ قبٌ املػًُني.
()1غٛض ٠ايٓرٌ .89
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ايػااازؽ :إغااتساَ ١خااطٚد املػااًُني يًٓاااؽ يف نااٌ ا٭ظَٓااَ ١اأ
عَُٛا

ا ١اهلل عاع ٚجاٌ بايٓااؽ

ض

ٚايؿاجط َٔ ض
ض

ت٘ تعا

ٝعا ّا يف اياسْٝا ,إش ٜٓتؿاع ايارب

يف اياسْٝا ,ياصا قااض خاطٚد املػاًُني يًٓااؽ

 ١يف نٌ ا٭ظَٓ.١
أَا املػ أي ١ايطابع ١ؾإٕ املػًُني خطجٛا يًٓاؽ

ٝعاّ ٚإ

 ّٜٛايكٝاَ١

يٛج:ٙٛ
ا٭ٚ :ٍٚضٚز يؿغ(ايٓاؽ) َٚا تؿٝس ٙا٭يـ ٚايَ َٔ ّ٬عاْ ٞازبٓؼ
اٱغتػطاق.ٞ
ايثاْ :ٞأقاي ١ايعُ ّٛيف إضاز ٠ايٓاؽٚ ,اٱط٬م يف ا٭ظَٓ ١املتعاقب.١
ايثايث :ذاج ١ايٓاؽ يط

 ١اهلل يف إخطاد املػًُني هلِ.

ايطابع :ذُٓٝا أْعِ اهلل عع ٚجٌ جبعاٌ أٖاٌ اٱمياإ(خري أَا )١أضاز
غبراْ٘ إٔ  ٌٜٗٓايٓاؽ عَُٛاّ َٔ ٖص ٙايٓعُ.١
اشباَؼ :خطٚد املػًُني املتحسز يف نٌ ظَاإ ذحا ١عًا ٢ايٓااؽ,
ٚذبتٌُ اسبح ١يف املكاّ بًراظ أؾطازٖا ايطٛيٚ ١ٝجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚخطٚد املػًُني نٌ يف ظَاْ٘ ,ؾ ٬ته ٕٛاسبح ١عً ٢ايؿطز إ٫
باملػًُني ايص ِٖ ٜٔيف ظَاْ٘  َٔٚذٛي٘.
ايثاْ :ٞربتل اسبح ١ببعثا ١ايآيب ضبُاس قاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚليا٘ ٚغاًِ
ٚقٝاَ٘ ٚأقراب٘ ٚأٌٖ بٝت٘ بٓؿط اياسعٚ ٠ٛايؿتٛذاا  ,نُاا يف خطٚجا٘
ٚاملَٓ٪ني إ

َعطن ١أذس َع ايعًِ بهثط ٠جٛٝف ايعسٚ ,ٚصب ِٗ٦ٝيٲْتكاّ

ٚا يثااأض هلااعميتِٗ ٚقااتٜ ِٖ٬اا ّٛبااسض ,قاااٍ تعااا ش وبإِذُْغَادبوهخبُِِآهُؤَههٍِاهبُ
ذُثب ِّاَُذٌَّْؤهِِِْنيبُِبمَاػِدبٌٍُِْمِرَايِز(.)1

()1غٛض ٠لٍ عُطإ .121
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ايثايث :تكٝٝس اسبح ١خبكٛم املٛاناٝع ايعبازٜاٚ ,١أذهااّ اسباٍ٬
ٚاسبطاّ.
ايطابع :اٱط٬م يف اسبح ١ايكا ١ُ٥عً ٢ايٓاؽ يف نٌ ظَإٚ ,مشٛهلا
٭ ؾطاز اسبحٚ ١ايربٖإ يف أٜاّ ايٓبٚ ٠ٛأغطاض ايتٓعٚ ٌٜتاأضٜذ اٱغا,ّ٬
َ ٖٞٚػتُطٚ ٠ظاٖط ٠يف نٌ لٕ َٚهإ.
ايثآَ :١زع ٠ٛايٓاؽ يًتسبط يف املعاضف اٱهلٚ ١ٝاٱيتؿا

إ

ٚظٝؿا١

ؾطع ١ٝعاََٛٚ ,١نٛع ن َٞ٬زا ِ٥خام بايكطلٕ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚيع ّٚاٱعتكاّ بايكطلٕ.
ايثاْ َ :ٞكازٜل ايطجٛع إ
ايثايث :ايكسٚض عٔ لٜا
تعا

ايكطلٕ.
ايكطلٕ َٚا ؾٗٝا َٔ اسبحخ ٚايرباٖني ,قاٍ

يف ٚقـ ايكطلٕش وبوَرٌَِهبُؤَٔصبٌْْباهَُآ باخٍُتبيِّْباخٍز(.)1

ايطابااع :ايعُااٌ با٭ذهاااّ اياايت جااا٤

ؾٝااٖ٘ٚ ,ااص ٙايٛجاا ٙٛصبتُعاا١

َٚتؿطق َٔ ١أغطاض ْ ٌٝاملػًُني َطتب(١خري أَ.)١
ايتاغاااع٪ٜ :١ناااس ازبُاااع باااني قٛيااا٘ تعا (ٚاعتكاااُٛا حبباااٌ اهلل)
(ٚأخطجت يًٓاؽ) بٝإ اسباج ١يًح ٤ٛإ

ايكطلٕ ٚايتكسٜل بيٜات٘ َأ

ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإعتكاّ ايٓاؽ بايكطلٕ ذح ١عً ٢ايٓاؽ.
ايثاْ :ٞتطغٝب املػًُني يًٓاؽ بايتُػو بايكطلٕ ٚايػٓٚ ١بٝإ َٓاؾع٘
يف ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ايثايث :ايتدٜٛـ َٔ تطى ايتُػو بايكطلٕٚ ,اٱْاصاض َأ ايتدًاـ
عٔ زخ ٍٛاٱغٜٚ ,ّ٬تحًٖ ٢صا ايبٝإ بٛج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚت ٠ٚ٬املػًُني ٖص ٙاٯٜا .

()1غٛض ٠اسبخ .16

ش190ز

َعامل اٱميإ د84/

ايثاْ :ٞإْكطاع املػًُني يًعبازٚ , ٠إظٗاضِٖ َعاْ ٞايك٬ح ٚايتك٣ٛ
يف ايكٚ ٍٛايعٌُ.
ايثايااث :اٯٜااا

ايهْٝٛاا ١ؾااٛاٖس عًاا ٢يااع ّٚاٱعتكاااّ حببااٌ اهلل,

ٚتكاسٜل ملهاااَ ٘ٓٝايكسغاا ,١ٝقااٍ تعااا ش ؤَوبٌَاُهُ باسبوهذُؤََُّْذٌٍيا بُذٌيارِ
ذٌعَّااا اّب بذخُِوبذألَزهضبُوبٌَااا اُهُ بؼهااا ا

بُتِخٍَْمِ ِااا آَُّتِمَاااااااِزٍُػبٍَاااااىُؤَْهُ َذهيِااا ا

ُخبٍَاكبُ
بُ

ذٌّْب هذَىز(.)1
ايطابع :إقاَ ١املػًُني اسبحٚ ١ايربٖإ عً ٢ايهؿاض.
ايعاؾاط :٠خاطٚد املػاًُني يًٓاااؽ باٱعتكااّ حبباٌ اهلل زيٝاٌ عًاا٢
أِْٗ(خري أَ )١بًراظ اشبطٚد َٛٚنٛع٘ َٓٚاؾع٘ يف ايٓؿأتني.
اسباز ١ٜعؿط َٔ :٠ؾهاٌ اهلل عاع ٚجاٌ عًا ٢ايٓااؽ أْا٘ مل ٜرتنٗاِ
ٚؾأْٗ ِ بٌ أْعِ عًا ِٗٝبا٭ْبٝااٚ ٤ايهتاب ايػاُا ١ٜٚهلاساٜتِٗٚ ,جعاٌ
لٜا

اٯؾام تصنرياّ ٚغبباّ زبصبِٗ ملٓاظٍ اهلساٚ ١ٜاٱميإ.
ايثاْ ١ٝعؿاط :٠جاا ٤قٛيا٘ تعا (ٚاعتكاُٛا حبباٌ اهلل) بكاٝػ ١ا٭َاط

ايص ٟحيٌُ عً ٢ايٛجٛ

اٱعب٬ي ٞاملٓبػط عً ٢أؾطاز (خري أَ )١شنٛضاّ

ٚأْاثاّ يف أج ٝاهلا املتعاقبٚ ,١جا ٤بًػ ١اٱط٬م املٛنٛع ٞؾًٝؼ َٔ تكٝٝس
يًُٛنٛع أ ٚاملٛنٛعا

اييت ب إٔ ٜعتكِ بٗا املػًُ ٕٛحببٌ اهلل,

بااٌ ٖاا ٛؾاااٌَ يف نااٌ ا٭ذااٛاٍ ٚاملٛنااٛعا

املتبآٜااَٗٓٚ ,١ااا اشبااطٚد

يًٓاؽ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاشبطٚد بايكطلٕ ٚايػآ ١يٝهْٛاا َٛناٛعاّ يٲعتكااَّٚ ,ااز٠
ٚغ٬ذاّ يًدطٚد.

()1غٛض ٠ا٭ذكاف .33
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اهلل عااع ٚجاٌ ,قاااٍ

ايثااْ :ٞايتدًاال باأخ٬م ايكااطلٕ يف اياسع ٠ٛإ

تعاٍش ذاهعَُإٌَِىُظبثِيًُِزبتِّهبُتِاٌْذِىّْبحُِوبذٌّْب هػِظَحُِذٌْذبعبْبحِز (.)1
ايثايااثَ :عطؾاا ١املػااًُني يٛظااا٥ـ َٚػااتًعَا
ٜٚتحً ٢مبداطب ١املػًُني بايٛقـ اٱ

اشبااطٚد يًٓاااؽ,

اي ٞيف قٛي٘ تعا (ذباٌ اهلل)

يتهَٓ ٕٛسٚذٚ ١غع ١يف َكازٜل تٓعهؼ بتعسز قٝؼ ايعٌُ بني ايٓاؽ.
ايثايث ١عؿط َٔ :٠إعحاظ لٚ( ١ٜاعتكُٛا) ٚضٚز يؿغ(
يًُٛجباااا ١ازبعٝ٥ااااٚ ١ايعُاااا ّٛيف اشبطااااا
(ٚاعتكُٛا) تسٍ عً َٔٚ ,٘ٝايس٫٫

ٝعاّ) نػٛض

َااااع إٔ(ٚا ٚازبُاعاااا )١يف

قٝس(

ٝعاّ) يف ايكً ١بني اٯٜتني

أَٛض:
ا٭ :ٍٚقريٚض ٠خطٚجِٗ يًٓاؽ نايٓؿٛض ايعاّ.
ايثاْ :ٞزع ٠ٛايٓاؽ يٲْكا
ٚإٕ قسض
يًُػااًُني

يًُػًُني يف ايسع ٠ٛإ

اسبل ٚاهلس٣

ٖص ٙاياسعَ ٠ٛأ ا٭زْاَ ٢آِٗ ٭ٕ اشبطاا

ايكطلْا ٞجاا٤

ٝعااّ بعااطٚ ،اذااسٚ ,إٕ تبآٜاات ٚظااا٥ؿِٗ بًراااظ املطتباا١

ٚايكسضٚ ٠ايؿإٔ.
ايثايث َٔ :خكا٥ل ايػع ٞيٲق٬ح ايتعسز ٚايتاسضٜخ ٚاملاٛا,٠٫
ؾٝااأت ٞيؿغ(

ٝعاااّ) زعاا ٠ٛيًُػااًُني يًُػاااُٖ ١يف قااطح اٱقاا٬ح

َٛٚاقااً ١اشبااطٚد يًٓاااؽ ,ؾااإشا إبتااسأ

اعاا ١بؿعااٌ إقاا٬ذ ٞأ ٚأَااط

باملعطٚف ٜأت ٞلخط ٕٚغريِٖ ٱمتاّ ٖصا ايعٌُٚ ,عسّ اٱنتؿا ٤مبا بسأ ب٘
غريِٖ.
ايطابع :إْتؿا ٤اسبػس بني املػًُنيٚ ,إجتٓا

ايؿطقٚ ١اشب٬ف ب.ِٗٓٝ

اشباَؼ :تعهٝس املػًُني بعهِٗ يبعض يف َػايو ا٭َط بااملعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ,ٱزضاى نٌ ٚاذس َِٓٗ يًٛظا٥ـ ايٓٛع ١ٝايعاَ ١عً٢
املػًُني.
()1غٛض ٠ايٓرٌ .125
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ٝعاّ) يٝػاِٖ نٌ َػاًِ َٚػاًُ ١يف اشباطٚد

يًٓاؽ حبػب ذاي٘ ٚؾأْ٘ ,ؾكاذب املاٍ ٜٓؿل يف غب ٌٝاهللٚ ,قاذب
ازباٜٛ ٙظـ جاٖ٘ٚ ,ايؿا

ٜػدط ْؿػ٘ ٚبسْ٘ يًسع ٠ٛيف غب ٌٝاهلل.

اشباااَؼ :يكااس جعااٌ اهلل عااع ٚجااٌ اٱْػااإ نا ٓ٥ااّ ضبتاج ااّٜٚ ,ااأتٞ
يؿغ(

ٝعاّ) يٝتيظض ٜٚتعا ٕٚاملػًُ ٕٛيف خطٚجِٗ إ

ايػازؽ :ايتدؿٝـ عٔ املػًُني خبطٚجِٗ

ايٓاؽ .

ٝعاّ يًٓاؽ ,ؾً ٛناْت

اييت ربطد ؾطق ١أ ٚطا٥ؿ َِٗٓ ١يطمبا نإ ؾَ ٘ٝؿك ١عً ,ِٗٝأ ٚحيكٌ تأخط
اسبُٝس ٠اييت ٜػع ٕٛإيٗٝا.

يف بًٛؽ ايػاٜا

ايػابع :بعث ايؿعع ٚاشبٛف يف قًٛ
ايثأَ :إضؾاز املػاًُني إ
تًك ٞاشبطا
ايػااع ٞإ

ايهؿاض.
ٝعااّ َتػاا ٕٚٚيف

ذكٝكاٖٚ ١ا ٞأْٗاِ

ايتهًٝؿٚ ,ٞيٝه ٕٛؾ ٘ٝغاع ١يًتػاابل يف ؾعاٌ اشباريا
املكاَااا

ايعايٝاا ١يف ازبٓاا ,١قاااٍ تعااا ش وبفِا

يف

ُذٌَِاهبُفٍَْيبرَْبااافَطهُ

ذٌَّْرَْبافِعَ ْبز (.)1
ايتاغع :إجتٗاز ٚإؾرتاى املػًُني يف ايتٛج٘ إ

ايٓاؽ ٱقا٬ذِٗ

ٚؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٚايااسؾاع عاأ باا ٤٬املػااًُني زؾااع ا٭شٚ ٣ايتعااس ٟعاأ ثػااٛض

ٚأَكاض اٱغ , ّ٬قاٍ تعا ش ِإ ئّبااُ ب هْ باا ُوُهُذٌٍيا َُػبآهُذٌيا ِر ٓبُلَاا َذ ٍُ ُوُهُفِا
ذٌدِّ ُِٓوبؤَخهسبلَ وُُهُِِٓهُاِ بازِوُُهز(.)2

ايثاْ :١ٝإْ٘ بطظر ز ٕٚايؿطق ١بني املػًُني ,ياصا ٚضز قٛيا٘ تعاا (٫ٚ
تؿطقٛا) بعس يؿغ

ٝعاّ َباؾط.٠

ايثايث :١تعاٖس ايتُػو بايكطلٕ ٚايعٌُ با٭ذهاّ ايؿطع.١ٝ
()1غٛض ٠املطؿؿني .26
()2غٛض ٠املُترٓ.9 ١

ُ
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ايعاؾط :إعاْ ١ايٓاؽ يف ايتكط

إ

َٓاظٍ اٱميإ.

اسباز ٟعؿط َٔ :اٱعحاظ يف َعاْ ٞيؿغ(

ٝعاّ) ظٗٛض ٙيف ايعُّٛ

امُٛعٚ ٞاٱغتػطاقٚ ٞايبسي.ٞ
ايثاْ ٞعؿط :اٱعتكااّ حبباٌ اهلل ْعُا ١ععُٝاَٚ ١تحاسز ٠ايربناا ,
ؾأضاز اهلل عع ٚجٌ إْتؿااع املػاًُني ٚايٓااؽ َٓٗاا ,ؾاأَط اهلل عاع ٚجاٌ
املػًُني باشبطٚد يًٓاؽ بٓعُ ١اٱعتكاّ باهلل ٚايرتغٝب بٗاٚ ,اياسع٠ٛ
يًتؿهط يف َٓاؾعٗا ايعاَٚ ١اشباق.١

صلت(ّاػخصوْا حببل اهلل) بخأهسّى ببملؼسّف

ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚاٱعتكاّ باهلل أَط باملعطٚف ,ؾٗٚ ٛإٕ نإ ؾع ّ٬شاتٝاّ ًَٚه١
ْؿػاْ ١ٝبا٭قٌ إ ٫أْ٘ ٜتهُٔ ايسع ٠ٛإ

اٱغ.ّ٬

ايثاْٝاا :١ايتُػااو بااايكطلٕ ٚايػاآ ١غاا٬ح ٚتؿكاا٘ يف َٝاااز ٜٔا٭َااط
باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايثايث :١ايتُػو بايكطلٕ ذح ١عً ٢ايٓاؽ ملا ؾَ َٔ ٘ٝهاَني اٱَتثاٍ

يٮٚاَط اٱهل ١ٝقاٍ تعا ش وبهبرَذُوِرَاباُؤَٔصبٌْْباهََُِثبازبنٌُفَاذيثِؼَ هَز(ٚ )1ؾ ٘ٝز٫ي ١عً٢
يع ّٚايعٌُ بأذها ّ ايكطلٕ ٚايتكٝس مبهاَ.٘ٓٝ
ايطابع :١إذباز قٝػ ١ازبُع اٱغتػطاق ٞغٛا ٤يف ايتُػو بايكطلٕ أٚ
ا٭َط باملعطٚفٚ ,ؾْ ٘ٝهت ١عكا٥سٚ َٔ ١ٜج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبٝااإ املػااٚ٪يٝا

ايعكا٥سٜاا ١يًُػااًُني ٚاملػااًُا ٚ ,إجااطا٤

زضاغااَ ١كاضْاا ١يف ٚظااا٥ـ َٚػااٚ٪يٝا

ايٓاااؽ ٜعٗااط ذكٝكااٖٚ ١اا ٞإٔ

املػًُني ٜكٛي ٕٛبأععِ ٚأنارب َػاٚ٪ي ١ٝيف ا٭ضٚ , ،تتكاـ بايتعاسز
ٚايتحسز ٚايسٚاّ َ َٔ ٖٛٚكازٜل(خري أَ.)١
ايثاْ :ٞذاج ١املػًُني ٭ٕ ٜهْٛٛا أََ ١ترسَ ٠تعاَ ١ْٚتعانس.٠
()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .155
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ايثايااث :قٝاااّ املػااًُني بااا٭َط باااملعطٚف نأَااَ ١ترااسَ ٠تاايظضَ ٠اأ
ايؿٛاٖس عً ٢أِْٗ(خري أَ.)١
اشباَػ :١اٱعتكا ّ حببٌ اهلل ٚاق َٔ ١ٝاملٓهط ٚايكبا٥س.
ايػازغَ :١عطؾٚ ١تعٝني َكازٜل املٓهط عًِ ٚإضتكا ٤يف املعااضف٫ ,
ٜتك ّٛإ ٫باٱعتكاّ حببٌ اهلل ٚايتؿك٘ يف ايس ,ٜٔؾًصا أَط اهلل عع ٚجاٌ
املػًُني ب٘ بإعتباضِٖ(خري أَ )١نُا إٔ بًٛؽ َطاتب٘ ْ ٌٝيكؿ(١خري أَ.)١
ايػابعٜ :١ؿٝس ازب ُع بني اٯٜتني تؿػرياّ يًُعطٚف ايص ٟتٛجا٘ ا٭َاط
اٱهل ٞبا٭َط ب٘ٚ ,مبا ميٓع َٔ اٱخت٬ف ؾ.٘ٝ
ايثآَ :١قس ٬ٜق ٢ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط بايكسٚز ٚايعٓاز
َٔ ؾطٜال َأ ايٓااؽٚ ,قاس ٜتعاط ،اٯَاط بااملعطٚف إ

ا٭ش ٣ؾٝهإٛ

اٱعتكاّ حببٌ اهلل غ٬ذاّ يًكرب ٚايترٌَُٚ ,سزاّ َباضناّ ملٛاقً ١ا٭َط
باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ,
ٚعٔ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝليا٘ ٚغاًِ ( َاا أٚشْ ٟايب َثاٌ َاا

أٚشٜت)(ٚ , )1ؾ ٘ٝزع ٠ٛيًُػًُني يًكرب يف جٓاب اهلل ٚذبُاٌ ا٭ش ٣يف
غبٌ املعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط يعَُٛا

قٛي٘ تعا شٌَىُُهُفِ

ُزبظَ يُِذٌٍي ُِ

ؤُظه بجاُدبعباْبحٌُز ( , )2ؾُاازاّ ايآيب ضبُاس قاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚليا٘ ٚغاًِ ذبُاٌ
ا٭ش ٣يف شا

اهلل ٚازبٗااز يف غابٚ ً٘ٝضؾااع ياٛا ٤ايتٛذٝااس ؾٝحاب عًاا٢

املػًُني ايكرب ٚايترٌُ.
ايتاغع :١باٱعتكاّ بايكطلٕ ٜكسض ايٓٗ ٞعٔ املٓهط عٔ ًَهَ ١كط١ْٚ
بٓؿط َٔ ٠ايكبٝس.

(َ )1ؿاتٝس ايػٝب. 175/4
()2غٛض ٠ا٭ذعا
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صلت(ّإػخصوْا حببل اهلل) بـ(ٌؤهٌْى ببهلل)
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ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚتٛنٝس امل٬ظَ ١بني اٱميإ باهلل ٚايتُػو بايكطلٕ ٚايػٓ.١
ايثاْٝاا :١اٱعتكاااّ حببااٌ اهلل ؾاااٖس عًاا ٢قااسم اٱميااإ باااهلل ايعاااّ
ٚاشبام.
ايثايثااَ :١اأ ؾااطا٥ط اٱميااإ ٚايتُػااو بااايكطلٕ ايعُااٌ بأذهاَاا٘
َٚهاَ.٘ٓٝ
ايطابعا :١إعبا ٍ٬ا٭َاط اٱهلاا ٞباٱعتكااّ حبباٌ اهلل بعاسز املػااًُني
ٚاملػًُا

إ

 ّٜٛايكٝاَ.١

اشباَػٜ :١ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني ايثٓا ٤عً ٢املػًُني ٱمياِْٗ ٚتًكِٗٝ
ا٭ٚاَط اٱهل ١ٝبايتُػو بأذهاّ ايؿطٜعٚ ١قس ٚضز يف ٚقـ ايٓيب ضبُس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ أْ٘شوبِِْه َُهُذٌيرِ ٓبُ َؤهذُوْبُذٌَّْثِ

َُّو بمُ ٌُ ْبُهَ بُ

ؤُذُْاُلًُُْؤُذَُُْخبيهسٌٍَُىُُهُ َؤهَُِِٓتِاٌٍي ُِوب َؤهٌٍََُِِِّْٓؤهِِِْنيبُوبزبدهّبحٌٌٍُِيرِ ٓبُآِبَْ ذُ
ِِْهىُُهز( , )1إٕ ْعات ايكاطلٕ يًآيب ضبُاس قاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚليا٘ ٚغاًِ أْا٘
ض

 ١ل ١ٜإعحاظ ١ٜيف ايكطلٕ ملا ؾ َٔ ٘ٝتعًل َعاْ ٞايط

 ١بٛج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚبؿدك٘ ايهط ِٜبايصا .
ايثاَْ :ٞا جا ٤ب٘ َٔ عٓس اهلل.
ايثايااث :ذػاأ خًاال اياآيب ضبُااس قااً ٢اهلل عًٝاا٘ ٚلياا٘ ٚغااًِ قاااٍ

تعا ش وبإِٔيهبٌَُؼبٍىُخٍَُكٍُػبظِيٍُز

()2

يصا ؾإٕ ايػٓ ١ايٓبٜٛاْٗ ١اط جااض ٜؿاٝض

باااشبًل اسبُٝااسَٚ ,٠سضغاا ١ٱغااتٓباط أقاا ٍٛايػااًٛى ٚاملٓطاال ٚايػااري٠

()1غٛض ٠ايتٛب.61 ١
()2غٛض.4 ٕ ٠
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اسبػٓ ٌٖٚ ,١نإ ذػٔ خًل ايٓيب ٖب َٔ ١اهلل ,أّ أَطاّ نػبٝاّ ,ازبٛا
ٖ ٛا٭ ٍٚيٛج:ٙٛ
ا٭َٛ :ٍٚنٛع ١ٝايٛذ ٞيف قٚ ٍٛؾعٌ ايآيب ضبُاس قاً ٢اهلل عًٝا٘

ٚلي٘ ٚغًِ َٚكاذب ١جرب ٌٝ٥عً ٘ٝايػ ّ٬ي٘ ,قاٍ تعا شوبِباُ بْهغِكَُػبٓهُ
ذٌْ ب ب

ُ*إِْهُهَ بُإِْيُوبده

اُ َ دبىز(.)1

ايثاْ :ٞإٕ اهلل عع ٚجٌ أختاض ايٓيب ضبُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ
يًطغاي ١بٚ ٘ٓٝبني ايٓ اؽ

ٝعاّ ,ؾعكُ٘ َٔ اشبطأ ٚايعيٌ.

ايثايث :إق٬ح اهلل عع ٚجٌ ايٓيب ضبُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ
ملطاتب اٱَاَٚ ١ايط٥اغ ١ايعاَ ١يف أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝاٚ ,عٓ٘ عً ٘ٝايك٠٬

ٚايػ :ّ٬أزبين ضب ٞؾأذػٔ تأزٜيب) (.)2

ايطابع :نٌ ل َٔ ١ٜايكطلَٕٗٓٚ ,ا ٖاتإ اٯٜتإ.
اشباَؼ :ازبُع بني نٌ لٜتني.
ايػازؽَ :هاَني ايػٓ ١ايكٛيٚ ١ٝايؿعً.١ٝ
ايػابع ٌْٝ :املػًُني ملطتب(١خري أَ )١ببعث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚلي٘ ٚغًِ.
ايثأَ :خطٚد املػًُني يًٓاؽ بايكطلٕ ايصْ ٟاعٍ عًا ٢ايآيب ضبُاس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ٚايػٓ ١اييت ٖٚ ٞذ َٔ ٞعٓس اهلل.
ايػازغ َٔ :١خكا٥ل(خري أَ )١ازبُع بني أَٛض:
ا٭ :ٍٚاٱميإ باهلل.
ايثاْ :ٞايتُػو بايكطلٕ.

()1غٛض ٠ايٓحِ .4-3
(َ)2ؿاتٝس ايػٝب.396/14

ش197ز

َعامل اٱميإ د84/

ايثايث :ايػٓٚ ١ايكٝاّ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط بككس ايكطب١
ٚايطاع ١هلل عع ٚجٌ.
ايػابعٜٓ :١ؿطز املػًُ ٕٛخباطٚجِٗ بًبااؽ اٱمياإ ٚايعُاٌ بأذهااّ
ايكطلٕ يًٓاؽ

ٝعاّ َٔ ٖٛٚ ,ايؿٛاٖس عً ٢ن(ِْٗٛخري أَ.)١

ايثآَ :١بٝإ ؾطا٥ط اشبطٚد يًٓاؽ ٚأْ٘ اب إٔ ٜها ٕٛباٱعتكااّ
حببٌ اهلل ٚؾْ ٘ٝهتٚ ٖٞٚ ١جٛ

تؿك٘ املػًُني بأذهاّ اسبٚ ٍ٬اسبطاّ,

ٚايترً ٞبايكرب ٚاٱذرتاظ بايتك.٣ٛ
ايتاغااع :١يكااس أضاز اهلل عااع ٚجااٌ إٔ ٜهاا ٕٛاملػااًُ ٕٛذحاا ١عًاا٢
ايٓاؽٚ َٔ ,ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإظٗاض املػًُني ملعاْ ٞاٱميإ باهلل.
ايثاْ :ٞمتػو املػًُني بايكطلٕ ٚايػٓ.١
ايثايث :زع ٠ٛاملػًُني هلل ٚايتصنري باٯخطٚ ,٠عامل اسبػا

إرباش ايسْٝا َعضع ١يٰخط٠شوبإِْهُُ ذُؤهَِِْ ذُوبذَريمُ ذُفٍََىُُهُؤَلهساُػبظِيُاز(.)1
ايطابع :عُ ّٛايسعٚ ,٠ٛتٛجٗٗا يًٓاؽ

ٚيعّٚ

ٝعاّ ,ؾكس ٜٓتؿع َٓٗا ايبعٝس

َع إعطا ،ايكطٜب.
ايعاؾاط :٠إذباااز اٯٜاتني بػااٛض املٛجبا ١ايهًٝااٚ ,١قاٝػ ١ازبُااعَ ,اأ
جٗتني:
ا٭ : ٚتٛج٘ ا٭َط اٱهل ٞيًُػًُني ٚاملػًُا (

ٝعاّ) بايتُػاو

بايكطلٕ.
ايثاْ :١ٝخطٚد املػًُني يًٓاؽ ناؾ َٔ ١غري إغتثٓا ٤يؿطٜل أ ٚأَا ١أٚ
طا٥ؿ.١

()1غٛض ٠لٍ عُطإ .179
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ٖٚااصا اٱذباااز ٚايعُااَ ّٛاأ خكااا٥ل (خااري أَاا ,)١ؾٝتعااا ٕٚنااٌ
املػًُني يف ٚظا٥ـ اٱميإٚ ,خيطج ٕٛيًٓاؽ نأََ ١ترسٜٚ ,٠تكٖ ّٛصا
اٱذب از بايتُػو بايكطلٕ ,يصا ؾٗ ٛذاج ١يًُػًُني ٚايٓاؽ.
ٚحيتاد ٖصا ازبُع يف ايتعسز إ

قسضا

ٚتأٖ ٌٝعٓس املػاًُني ,ياصا

أْعِ اهلل عع ٚجٌ بأَٛض:
ا٭ٚ:ٍٚجعًِٗ(خري أَ.)١
ايثاْ :ٞأَطِٖ باٱعتكاّ بايكطلٕ.
ايثايث :جعًِٗ إخٛاْاّ ٚتؿٌُ قؿ ١ا٭خ ٠ٛنٌ َٔ زخٌ اٱغ, ّ٬

قاٍ تعا ش فَئِْهُذَاتَ ذُوبؤَلَاَِ ذُذٌصَّالبجبُوبآذَ هذُذٌصَّوَاجبُفَئِخه بذُٔىُُهز(.)1
ايط

َٚاأ أغاابا

اا ١ايتدؿٝااـ عاأ املػااًُني إٔ اهلل عااع ٚجااٌ مل

ٜأَطِٖ باملتعسز َٔ ا٭َط ٚايٓٗ ٞيف اٯ ,١ٜبٌ أَطِٖ بايتُػو بايكطلٕ,
ْٗٚاِٖ عٔ ايؿطقٚ ,١مل ٜأَطِٖ بإٔ ٜهْٛٛا إخٛاْاّ بٌ تؿهاٌ ٚجعًاِٗ

إخٛاْاّ ْٚعع َا يف قسٚضِٖ َٔ ايػٌ ٚايهػا ٔ٥يكٛيا٘ تعاا شفَإَصهاثبذهرُُهُ

تِِْؼهّبرِ ُِإِخه بذٔااُ ز يتهٖ ٕٛص ٙا٭خ ٠ٛعْٛاّ َٚكسَ ١يتعاٖاس ايتُػاو باايكطلٕ
ٚايػٓ.١
اسباز ١ٜعؿط :٠ملا أقًس اهلل عع ٚجٌ املػًُني يًدطٚد يًٓاؽ ؾإْا٘
تؿهٌ بأغبا

ايٓكط ٚايعؿط َٗٓٚا خطٚجِٗ أَاٚ ١اذاس ٠مبآٗخ َتراس

ٚجً ٖٛٚ ٞاٱعتكاّ باهللَ ,ع نثطتِٗ يٛٝاجٗٛا أمماّ ٚ

اعا

َتؿطق١

يٝهْٛا ايٓكط ذًٝـ ا٭َ ١ايهثري ٠املترس ٠اييت ٖ ٞعً ٢اسبل ٚاهلس, ٣

قاٍ تعا ش تبإْظَ َُهُتبيهْب َُهُشبدِ داُذَذهعبثَ َُهُلبِّيؼًاُوبلٍُُ تَ َُهُشبريىز(.)2

()1غٛض ٠ايتٛب.11 ١
()2غٛض ٠اسبؿط .14
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ايثاْ ١ٝعؿاط :٠تكاسٜط ازبُاع باني اٯٜاتنيٚ :اعتكاُٛا حبباٌ اهلل أٜٗاا
امل.َٕٛٓ٪
ايثايث ١عؿط َٔ٪ٜ َٔ :٠باهلل  ٫بس إٔ ٜكسمم بٓع ٍٚايكطلٕ َٔ عٓسٙ
تعا .
ايطابع ١عؿاط :٠شناط

لٚ(١ٜاعتكاُٛا) إغاِ ازب٬يا ١ثا٬ث َاطا ,

ٚشنطت٘ ٖص ٙاٯَ ١ٜاطٚ ٠اذاس ,٠عًا ٢عبا ٛايتكاطٜسَٚ ,اطتني عًا ٢عباٛ
اٱنُاض ُٖٚا:
ا٭ :ٍٚقٛي٘ تعا (أخطجت يًٓاؽ) ٚتكسٜط :ٙأخطجٗا اهلل يًٓاؽ.
ايثاْ َِٗٓ :ٞاملٚ َٕٛٓ٪تكسٜط :ٙامل َٕٛٓ٪باهلل.
اشباَػ ١عؿط :٠جا ٤خطا (ٚاعتكُٛا حببٌ اهلل) خاقاّ باملػًُني,
ٚؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ عٓٛإ تؿطٜـ ٚإنطاّ.
ايثاْ :ٞؾ ٘ٝبٝإ ملػٚ٪ي ١ٝعكا٥س.١ٜ
ايثايث :ؾ ٘ٝتعطٜض بايهؿاض ايص ٜٔذطَٛا أْؿػِٗ َٔ ٖاصا اشبطاا

ايصْ ٖٛ ٟعُ َٔ ١عٓس اهلل ٚإغاظ ١هلِ  ,قاٍ تعا شلًَُُِْ ذُ ذُتِغَيهظِىُُهز(.)1
ايطابع :تٛنٝس ْ ٌٝاملػًُني َطتب(١خري أَ.)١
اشباَؼ :بؿاض ٠ؾٛظِٖ بايثٛا

ايعع ِٝيف اٯخط.٠

ايػازغا ١عؿاط :٠إقاارتإ اٱعتكااّ باايكطلٕ باٱميااإ بااهلل َااْع َاأ
ايؿطقٚ ١ايتؿتتَ ,ع إغتساَ ١غٓد ١ٝاٱذباز ٚايتعا ٕٚبني املػًُني بكٝس
ايك٬ح ٚايتك ٣ٛؾكس ٜه ٕٛاٱجتُاع عً ٢ذل ٚقس ٜه ٕٛعً ٢باطٌ,
ؾحااا ٤اٱميااإ باااهلل ٚايتُػااو بااايكطلٕ يٝهْٛااا ؾاااٖس ٜٔعًاا ٢إجتُاااع
املػًُني عً ٢اهلساٚ ١ٜايطؾاز.
ايػابع ١عؿط :٠اسبػٔ ايصات ٞيهٌ َٔ:
()1غٛض ٠لٍ عُطإ .119
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ا٭ :ٍٚاٱميإ باهلل.
ايثاْ :ٞاٱعتكاّ حببٌ اهلل.
ايثايث :ايبؿاض ٠بايثٛا

ايعع ِٝملٔ صبتُعني َٚتؿطقني.

ايثآَ ١عؿط :٠تطؾس اٱعتكاّ حببٌ اهلل َٔ اٱميإ باهلل ,ؾُٔ َٔ٪ٜ
باهلل ٜكط ٜٚعرتف إٔ ايكطلٕ نٜٚ ,َ٘٬ك ّٛبايعٌُ بأذهاَ٘.
ايتاغع ١عؿط :٠متػو املَٓ٪ني بايكطلٕ تٛؾٝل ٖٚسٚ ٣ؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ باعث عً ٢ا٭خ٬م اسبُٝس.٠

ايثاْ :ٞإْ٘ َٛنٛع ٱَتْ ٤٬ؿٛغِٗ بايػه ,١ٓٝقاٍ تعا شؤََُْتِارِوْسُِذٌٍيا ُِ

ذَغّْبئُِٓذٌْمٍُُ بَز(.)1
ايثايث :تٛطني ايٓؿؼ عً ٢ايكرب ٚايترٌُ يف جٓب اهلل.

ايعؿطٚ :ٕٚضز ايعجط عٔ ايؿطقٚ ١اشب٬ف يف قٛيا٘ تعاا شوبذػهرَصِاَّ ذُ

تِذبثهًُِذٌٍي ُِلبِّيؼًاُوبَُْذَفَسَّلُ ذز ( َٔٚ , )2ؾهٌ اهلل عع ٚجٌ ٜه ٕٛإجتُاع اٱميإ
باهلل ٚايتُػو بايكطلٕ ٚايػٓٚ ١اقٚ ١ٝذطظاّ َٔ ايؿطقٚ ١اشب٬ف.
صلت(ّاػخصوْا حببل اهلل)بـ(ّلْ آهي أُل الكخبة)

ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚاٱعتكاااّ بااايكطلٕ ٚايتُػااو مبباااز ٨اٱغاا ّ٬زعاا ٠ٛؾعًٝاا١
يًٓاؽ يسخ ٍٛاٱغ.ّ٬
ايثاْٝاا :١متػااو املػااًُني بااايكطلٕ ذحاا ١عًاا ٢أٖااٌ ايهتااا
ٝعاّ.

()1غٛض ٠ايطعس .28
()2غٛض ٠لٍ عُطإ .102
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ايثايثااٜ :١ؿٝااس ازبُااع بااني اٯٜااتني ذااث أٖااٌ ايهتااا

عًاا ٢اٱميااإ

ٚاٱعتكاّ حببٌ اهلل َعاّ ؾ ٬بس َٔ ايتكسٜل بٓع ٍٚايكطلٕ َٔ عٓس اهلل
يٲضتكا ٤ملطاتب ؾطف ايسخ ٍٛيف(خري أَ.)١

ايطابعٚ :١ضز يف ٖص ٙاٯ١ٜشوبٌَ هُ آِبٓبُؤَههًُُذٌْىِرَابٌَُِىَاْبُخبيهسًذٌَُ َُهزَٔٚ

َكاازٜل اشباري ٚايٓؿااع ايععا ِٝهلااِ اٱعتكااّ حببااٌ اهلل يًُ٬ظَا ١بااني
اٱميإ ٚاٱعتكاّ بايكطلٕ.
اشباَػ :١زع ٠ٛأٌٖ ايهتا

ٝعاّ يًتسبط بيٜا

ٚايٓاؽ

ايكطلٕ َٔ

ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚز٫٫

اٱعحاظ ؾٗٝا.

ايثاْ :ٞإغتكطا ٤امل ٛاعغ ٚايعرب َٓٗا إجتبا ٤املػًُني ملٓعي(١خري أَ.)١
ايثايااااثَ :عطؾااااَ ١كااااازٜل اٱعحاااااظ َٚاٖٝاااا ١ايعٛاقااااب  ,قاااااٍ

تعا ش فَالْصَصهُذٌْمَصبصبٌَُؼبٍي َُهُ برَفَىيسَوْبز

()1

يبٝإ املا٥ع يف قكال ايكاطلٕ ,

ٚأْٗااا ٚغاا ١ًٝيًتؿهااط يف أَااٛض ايااسٚ ٜٔايااسْٝاَٚ ,كااسض نااط ِٜإقتباااؽ
ا٭ذهاّ ٚ ,إرباشٖا بًػ ١يًٓحا ٠يف ايٓؿأتني.
ايػازغاا :١ذااث عًُااا ٤املػااًُني ٱغااتٓباط َػااا ٌ٥اشبااري ٚايٓؿااع
ٚايؿهٌ ٭ٌٖ ايهتا

عٓس إمياِْٗ غٛا ٤ايٓؿع ايسْ ٟٛٝأ ٚا٭خط.ٟٚ

ايػابع :١يف إميإ أٌٖ ايهتا

ْؿع خام ٚعاّ إش ٜٓتؿع َٓ٘ املػًُٕٛ

ٜٚه ْٕٛٛأنثط قٚ ٠ٛعسزآّٜٚ ,تؿع َٓ٘ ايهؿ اض ٭ْ٘ ذح ١عًٚ ,ِٗٝزعا٠ٛ
حملاناتِٗ يف زخ ٍٛاٱغ.ّ٬
تط ٣ملاشا شنط

ٖص ٙاٯ ١ٜايٓؿع اشباام بأٖاٌ ايهتاا

تعا (يهإ خرياّ هلِ) ازبٛا

()1غٛض ٠ا٭عطاف .176
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ا٭ :ٍٚإثبا
٭ٌٖ ايهتا
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ؾ ٤ٞيؿٜ ٫ ٤ٞاسٍ عًاْ ٢ؿٝا٘ عأ غاري ,ٙؾاصنط اشباري
ٜ ٫عين ذكط ٙبِٗ َٛنٛعاّ ٚذهُاّ.

ايثاْ :ٞتٛنٝس قٚ ٠ٛعع ٠املػًُني ٚأِْٗ غري ضبتاجني ٱغ ّ٬غريِٖ,

ٚيهٔ ٖصا ايػري ٖ ٛايص ٟحيتاد ايسخ ٍٛيف اٱغ ,ّ٬قاٍ تعا شوبٌٍِي ُِذٌْؼِصَّجَُ
وبٌِسبظَ ٌِ ُِوبٌٍَِّْؤهِِِْنيبز (.)1
ؾاإِْٗ ٜعتكاُ ٕٛحبباٌ اهللٜٚ ,هإٛ

ايثايث :إشا لَأ أٖاٌ ايهتاا

عًَ ِٗٝا عً ٢املػًُني ٚ ,هلِ َا يًُػًُني.
ايطابع :جا٤

اٱذتحاد ٚايرتغٝب بسخ ٍٛاٱغ.ّ٬

اٯ ١ٜيف با

اشباَؼٜ َٔ :ػًِ َٔ أٖاٌ ايهتاا
ايٓاؽ ,ؾإشا إتبعا٘ ؾاطز أٚ

ٜها ٕٛأغا ٠ٛذػآ ١يػاريَ ٙأ

اعا ,١جاا ٤هلاصا املػاًِ ايثاٛا

ايععا,ِٝ

ٚذت ٢ي ٛمل ٜتبع٘ غري ٙؾاإٕ َعطؾا ١ايٓااؽ بسخٛيا٘ اٱغا ّ٬باا

يًٓٝا٘

ا٭جط ٚايثٛا .
ايثآَٜ :١ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني إٔ خطابا
ٖصا ازبُع ض

 ١بِٗ ٚبا

ايكطلٕ يًٓاؽ

ٝعاّٚ ,إٔ

ٱقتباؽ املٛاعغ ٚايسضٚؽ.

ايتاغع :١عسّ ٚقٛف ا٭ٚاَط اٱهل ١ٝعٓس ايسع ٠ٛإ

اٱمياإ ؾا ٬باس

َٔ أَٛض:
ا٭ :ٍٚاٱعتكاّ حببٌ اهلل.
ايثاْ :ٞذػٔ ايتٛنٌ عً ٢اهلل.
ايثايث :تؿٜٛض ا٭َٛض هلل عع ٚجٌ.
ايطابع :ايتكسٜل بايهتب املٓعيٚ ١ايعٌُ بأذهاّ ايؿطٜع َٔ ١اسبٍ٬

ٚاسبطاّ قاٍ تعا ش وبِباُآذَاوُُهُذٌسَّظَ يُُفَخُرُوهَز(.)2
()1غٛض ٠املٓاؾك.8 ٕٛ
()2غٛض ٠اسبؿط .7

َعامل اٱميإ د84/
اشباَؼ :اٱتٝإ بايؿطا٥ض ٚايٛاجبا
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ايعباز.١ٜ

ايعاؾااط :٠زعاا ٠ٛاملػااًُني يًؿااهط هلل عااع ٚجااٌ عًاا ٢ؾااٛظِٖ بٓعُاا١
اٱقرتإ بني اٱميإ باهلل ٚاٱعتكاّ حببً٘ٚ ,يف ٖصا ايؿهط ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتطغٝب ايٓاؽ باٱغ.ّ٬
ايثاْ :ٞظجط ايٓاؽ عٔ اٱغتٗعا ٤باملػًُني.
ايثايث :بعاث ايٝاأؽ ٚايكٓاٛط يف ْؿاٛؽ ايهؿااض َأ إضتاساز بعاض
املػًُني.
ايطابع :بٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إضتكا ٤املػًُني يف املعاضف اٱهل.١ٝ
اشباااَؼ :إَااتْ ٤٬ؿااٛؽ املػااًُني بايػبطااٚ ١ايطنااا يًتٛؾٝاال يًاآعِ
ٚايؿهط عًٗٝا بًراظ َػأي ٖٞٚ ١إٔ ايؿهط عً ٢ايٓعُْ ١عُ.١
ايػازؽ :تعاٖس ٚتٛاضث املػًُني ملٓاظٍ اٱميإ باهلل ٚايتٛنٌ عًٝا٘
ٚايتكٝس بأذهاّ ايؿطٜع.١
اسباز ١ٜعؿط :٠ايصٜ ٜٔعتكُ ٕٛبايهتا
ٜٚبٝمٓ ٕٛ٭ٌٖ ايهتا

ٚايػٜٓ ١تً ٕٛلٜا

ايكاطلٕ

باسبحٚ ١ايربٖإ ايعكًٚ ٞايٓكًَ ٞاا ٜآؿعِٗ َٚاا

ٜهطِٖ.
ٚجا٤

اٯ ١ٜبكٝػ ١أؾعٌ ايتؿه(ٌٝخرياّ هلِ) ٚؾٚ ٘ٝج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚز٫ي(١خري) عً ٢ايتؿهٚ ,ٌٝإؾاز ٠اٯ ١ٜيف َؿَٗٗٛا إٔ بكاِٖ٤
عً ٢املً ١ايهتاب ٫ ١ ٝخيً َٔ ٛذػٔ إ ٫إٔ إمياِْٗ بٓب ٠ٛضبُس قاً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ٖ ٛا٭ذػٔ.
ايثاْ :ٞإضازَ ٠عٓ ٢اشبري ايصٜ ٟكابً٘ ايؿط ٚا٭ش.٣
ايثايثٚ :ضز

اٯ ١ٜحبطف(ي )ٛيف قٛي٘ تعا (ٚي ٛلَٓٛا يهاإ خارياّ

هلِ)  ٖٛٚذطف إَتٓاع ٱَتٓاع أ ٟأِْٗ ٚ ,َٕٛٓ٪ٜ ٫ؾ ٘ٝذث يًُػًُني
عً ٢ايتُػو بايهتا

ٚايػٓٚ ١ايكرب.

ٚايكرٝس ٖ ٛايٛج٘ ايثاْٚ ,ٞؾ ٘ٝزع ٠ٛيٲغٚ ّ٬تطغٝب ب٘.
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َعامل اٱميإ د84/

ايثاْ ١ٝعؿط :٠تٛنٝس اسبكط ٚايتعٝني يف َٛنٛع(خري أَٚ )١أْ٘ خام
باملػااًُنيٚ ,زعاا ٠ٛايٓاااؽ يٲعااطا ،عاأ أٖااٌ ايؿااو ٚايطٜااب ايااصٜٔ
اييت جا ٤بٗا ايٓيب ضبُس قاً٢

ٜكس ٕٚايٓاؽ عٔ ايتكسٜل باملعحعا
اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ.

ايثايث ١عؿط َٔ :٠خكا٥ل(خري أَ )١أْٗا تتُػو باايكطلٕ ٚايػآ,١

ٚتبني يًٓاؽ َٓاؾع اٱْتُا ٤شبري أَ ,١قاٍ تعا ش فَئِْهُآِبَْ ذُتِِّنًُِِْباُآِبْرُُهُتِ ُِ
فَمَدهُذههرَدبوذز(.)1
ايطابع ١عؿط :٠تكسٜط ازبُع بني اٯٜاتنيٚ :يا ٛاعتكاِ أٖاٌ ايهتاا
حببٌ اهلل يهإ خرياّ هلِ.
اشباَػاا ١عؿااط :٠ايااصٜ ٜٔعتكااُ ٕٛحببااٌ اهلل َتؿكٗاا ٕٛيف ايااس,ٜٔ
ٜٚعطؾَٓ ٕٛاظٍ ايٓاؽَٚ ,طاتبِٗ بًراظ اٱميإ ٚعسَ٘ ,إش أخرب
ايهطمي ١عٔ ايتؿك ٌٝيف أٌٖ ايهتا

اٯ١ٜ

ٚأِْٗ عً ٢قػُني:

ا٭ :ٍٚؾطٜل َ.َٕٛٓ٪
ايثاْ :ٞؾطٜل ؾاغك ِٖٚ ,ٕٛا٭نثط.
ٚجا ٤يف ٖص ٙاٯ ١ٜأَطإ يبٝإ ايتبا ٜٔبُٗٓٝا ُٖٚا:
ا٭ْ :ٍٚؿاا ٞاٱميااإ عاأ أٖااٌ ايهتااا

بكٛياا٘ تعااا (ٚي ٛلَاأ أٖااٌ

ايهتا ).
ايثاْ :ٞإميإ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتا

بكٛي٘ تعا (َِٓٗ امل)َٕٛٓ٪

ٚذبتٌُ ايكً ١بُٗٓٝا ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚيف اٯ ١ٜتكاسٚ ِٜتاأخريٜٚ ,ها ٕٛتكاسٜط اٯٜا َِٗٓ(١املَٓ٪إٛ
ٚأنثطِٖ ايؿاغكٚ ٕٛي ٛلَٔ ايؿاغك ٕٛيهإ خرياّ هلِ).

()1غٛض ٠ايبكط.137 ٠

َعامل اٱميإ د84/
ايثاْ :ٞجا٤
أٌٖ ايهتا
شا
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اٯ ١ٜبكٝػ ١ايعُٚ ّٛاشبكٛم ؾٝدطد املَ َٕٛٓ٪أ

بايتدكل َٔ قٛي٘ تعا (ٚي ٛلَٔ أٌٖ ايهتا ) بًراظ إٔ

اٯ ١ٜتؿٗس بإمياِْٗ.
ايثايااث :املااطاز َاأ قٛياا٘ تعااا (َِٓٗ املَٓ٪اا )ٕٛأ ٟايااص ٜٔزخًااٛا

اٱغٚ ّ٬قسمقٛا ببعث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغاًِ نعباس اهلل
بٔ غٚ ّ٬أخ.٘ٝ
ايطابع :يف اٯ ١ٜإخباض عأ ٚجاٛز

اعا ١أ ٚأَاَ ١أ أٖاٌ ايهتاا

ت َٔ٪بايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ٚتكط بايبؿاضا

اييت جا٤

ب٘ يف ايهتب ايػُا ١ٜٚايػابكٚ ١يهٓٗا ربؿ ٞإمياْٗا ٚربؿ ٢إع ْ٘٬٭غبا
َتعسز.٠
اشباَؼ :ايتباٚ ٜٔايتعسز يف َٛناٛع اٱمياإ ؾكٛيا٘ تعاا (ٚي ٛلَأ
أٌٖ ايهتا ) أ ٟبٓب ٠ٛضبُس ٚإٔ ايكاطلٕ ْااظٍ َأ عٓاس اهلل ,أَاا قٛيا٘
تعا (َِٓٗ امل )َٕٛٓ٪أ َٕٛٓ٪ٜ ٟباهلل عع ٚجٌ.
بايؿػال ٚاشباطٚد عأ

يصا أختتُت اٯ ١ٜبٓعات أنثاط أٖاٌ ايهتاا
ايطاعٚ ,١مل تٓعتِٗ بايهؿط ٚايه٬ي.١

ايػازغ ١عؿط َٔ :٠اٱعحاظ يف اٯ ١ٜضباٌ ايبراث أْٗاا تباسأ بايثٓاا٤
ٚتٓتٗ ٞبايصّ َع إذباز املٛنٛع ٚايتبا ٜٔيف ازبٗ ,١ؾاملٛنٛع ٖ ٛاٱميإ
ٚايثٓا ٤عً ٢املَٓ٪ني ,يٝأت ٞايصّ يًص ٔ ٜتطنٛا َٓاظي٘ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚا٭قٌ ٖ ٛقطبِٗ َٔ َطاتب اٱميإ.
ايثاْ :ٞقٝاّ اسبح ١عً.ِٗٝ
ايثايثٚ :جٛز ايبؿاضا

اييت تسع ِٖٛإ

اٱميإ ٚايتكاسٜل ببعثا١

ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ,قاٍ تعا شثَُُُّلباءبوُُهُزبظَ يٌَُِصبدِّقٌٌُِّباُ
ِبؼبىُُهٌَُرُؤهََُِِّْٓتِ ُِوبٌَرَْهصَسَٔي َز(.)1
()1غٛض ٠لٍ عُطإ .81
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َعامل اٱميإ د84/
ايػابع ١عؿط :٠بُٓٝا شنط

ٖص ٙاٯ ١ٜايتعسز ٚايتبا ٜٔيف أٌٖ ايهتا

ٚإٔ ؾطٜكاّ َِٓٗ َٚ َٕٛٓ٪أنثطِٖ ايؿاغك ٕٛؾإْٗا شنط
ٚايثٓاٚ ٤إؾرتانِٗ

املػًُني باملسح

ٝعاّ بايتُػو بايكطلٕ ٚايػٓ.١

ايثآَا ١عؿاط :٠تٓاع ٙاملػااًُني عأ اي ؿػاٛم ٚايؿحاٛض ٚأضاز اهلل عااع
ٚجٌ اٱذتحاد بِٗ عً ٢ايٓاؽٚ ,مبا ٪ٜنس ايكبس ايصات ٞيًؿػٛم ٖٛٚ
َٔ عَُٛا

خطاب٘ تعاا

يٝعًِ ايٓاؽ يع ّٚإجتٓا

يًُػاًُني(نٓتِ خاري أَا ١أخطجات يًٓااؽ)
ايؿػٛم.

ايتاغع ١عؿط :٠اٱعتكاّ حببٌ اهلل غ٬ح َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ نبس يًٓؿؼ ايؿٗٚ ١ٜٛا٭َاض ٠بايػ.٤ٛ
ايثاْ :ٞإْ٘ ذط

عً ٢أٌٖ ايه٬ي.١

ايثايث :ؾ ٘ٝؾهس يًؿػٛم.
ايطابع :زع ٠ٛايؿاغكني يًتٛبٚ ١اٱْابا ١بًػا ١ايرتغٝاب ٚايبٝاإ يكٛيا٘
تعا (يهإ خرياّ هلِ).
ايعؿااط :ٕٚصباا ٤ٞقٛياا٘ تعا (ٚاعتكااُٛا حببااٌ اهلل

ٝع ااّ) بػااٛض

املٛجب ١ايهً ١ٝايؿاٌَ يًُػًُني ؾ ٘ٝأَٛض:
ا٭ :ٍٚإْااا٘ ٚقاٜااا ١يًُػاااًُني ٚ٭بٓااااَ ِٗ٥ااأ ايؿػاااٛمٚ ,إضتهاااا
املعاق.ٞ
ايثاااْ :ٞبعااث ايٝااأؽ يف ْؿااٛؽ ايهؿاااض ٱغااتكاَٚ ١قاا٬ح املػااًُني
ٚإبتعازِٖ عٔ ايؿػٛم.
ايثايثْ :س

املػًُني عَُٛاّ يؿعٌ ايكاسبا .

ايطابااع :بؿاااضْٝ ٠ااٌ املػااًُني ٚاملػااًُا

ايثااٛا

بًراظ أْ٘ عٌُ قاحل َٚكسَ ١يؿعٌ ايكاسبا .

ٚا٭جااط ايععاا,ِٝ

َعامل اٱميإ د84/
اشباَؼ :بٝإ غع ١با
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ايتٛبٚ ١ذث عُ ّٛايٓاؽ عً ٢املباازض ٠إ

ايسخ ٍٛيف(خاري أَاٚ )١قااٍ تعاا يف ايتاا٥بني ٜعًٓا ٕٛإغاَِٗ٬شؤُوهٌَئِاهبُ
ذٌيرِ ٓبُ َٔرَمَثًَُُّػبْه َُهُؤَدهعبٓبُِباُػبٍُِّ ذز(.)1
صلت(ّال حفسقْا)بِرٍ اٌَت
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚتتكـ(خري أَ )١باٱذبازٚ ,ضباضب ١ايؿطقٚ ١اشبا٬ف اياصاتٞ
ؾإٕ قًات قاس حياسث خا٬ف ٚإقتتااٍ باني املػاًُنيٚ ,ازباٛا

إٕ قٛيا٘

تعا (نٓتِ خري أَ)١بطظر ز ٕٚإغتُطاض ٖصا اشب٬ف ٚاٱقتتاٍٚٚ ,اق١ٝ
َاأ دبااسز ٙيف شا
خبكٛق ١ٝشا

املٛنااٛع ٚا٭طااطاف ,يااصا تااط ٣املػااًُني ٜتكااؿٕٛ

ذػٔ شاتٚ َٔ ٞج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚقٝاّ عُ ّٛاملػًُني بايػع ٞيًكاًس بٝآِٗ ,قااٍ تعاا شإِٔيّبااُ

ذٌَّْؤهَِِْ ْبُإِخه بجاُفَإَصهٍِذَ ذُتبيهٓبُؤَخب ب هىُُهز (.)2
ايثاااْ :ٞذتُٝااٚ ١قااٛع ايكااًس بااني املػااًُني يطجااٛعِٗ إ

ايهتااا

ٚايػٓ َٔ ٖٛٚ ,١قؿا (خري أَٚ )١أغطاض إغتساَ ١بكاٗ٥ا َترس.٠
ايثايثَ :كاذبٚ ١تعكب ايٓسّ يٲقتتاٍ.
ايطابع :ط ٞاملػًُني يكؿر ١ايكتاٍٚ,نأْ٘ مل حيسث ب ,ِٗٓٝيًتػامل
عً ٢أِْٗ(خري أَٚ )١إٔ ا٭قٌ ٖ ٛتٓعِٖٗ عٔ اٱقتتاٍ ؾُٝا ب.ِٗٓٝ
اشباَؼ :إزضاى نٌ ططف َٔ املتكاتًني بعسّ جًب َٓاؾع َٔ ايكتاٍ,
ٚإٔ اشبػا٥ط اييت تعط ،هلا ايططف اٯخ ط ٖ ٞخػا٥ط هلِ

ٝعاّ.

ايػازؽ :إَاَ ١قٛي٘ تعا ( ٫ٚتؿطقٛا) يًططؾني ٖٛٚ ,ذث هلِ عً٢
ايكًس ٚتطى اشب٬ف ٚاٱقتتاٍ َٔ با
()1غٛض ٠ا٭ذكاف .16
()2غٛض ٠اسبحطا

.10

ا٭ٚي ١ٜٛايكطع ,١ٝؾإشا ناْت ل١ٜ
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ايػٝام تأَطِٖ بعسّ ايتؿطم ؾإْٗا َٔ با

ا٭ٚي ١ٜٛذبصضِٖ ٚتٓٗاِٖ عٔ

ايكتاٍ.
ايثاْٝاا :١إٕ قٛياا٘ تعااا ( ٫ٚتؿطق ا ٛا) ٚاقٝااَ ١اأ اشباا٬ف ٚاشبكاا١َٛ
ٚايؿنت باني املػاًُني ايايت َٓعات ٖاصٙ

ٚايكتاٍ ,ؾٜ ٬عًِ عسز اسبطٚ

اٯٚ َٔ ١ٜقٛعٗا ٚذسٚثٗا إ ٫اهلل َٔ ٖٛٚ ,خكا٥ل(خري أَ )١إٔ تأتٞ
نًُٚ ١اذس ٠يف ايكطلٕ بٓٗ ٞميٓع َٔ اشبكٚ ١َٛاشبا٬ف باني املػاًُني,
 ٚعًِٗ يف أَٔ َٔ اشبٝاْٚ ١ايػسض ايصات.ٞ
ايثايث :١يف ٖصا ايَٓٗ ٞػا:ٌ٥
ا٭ : ٚدبً ٞؾيبٝب ايط

 ١بني املػًُني.

ايثاْ :١ٝجعٌ املػًُني حيطق ٕٛعًَ ٢عاْ ٞاملٛزٚ ٠ا٭خا ٤ب.ِٗٓٝ
ايثايث :١إجتٓا

املػًُني أغبا

ايؿطقٚ ١اشب٬ف.

ايطابع :١إْ٘ ٖ َٔ ٛخكا٥ل(خري أَ ١أخطجات يًٓااؽ) ملاا ؾٝا٘ َأ
ايرتغٝب بسخ ٍٛاٱغ.ّ٬
اشباَػ :١إقاَ ١اسبح ١عً ٢ايٓاؽ بٛذس ٠املػًُني ٚبًٛغِٗ َطاتاب
ا٭خ ٠ٛباملعحعٚ ٠ايؿهٌ اٱهل.ٞ
ايطابعٜ :١سٍ قٛي٘ تعا ( ٫ٚتؿطقاٛا) عًا ٢إٔ ا٭قاٌ يف(خاري أَا)١
ا٭خٚ ٠ٛايتييـ بني أؾطازٖا ,٭ْٗ ا تٓٗ ٢عٔ ايتؿطم إبتساٚ ٤إغتساَ.١
ٚاشبطااا

ايكطلْااَ ٞتحااسز يف نااٌ ظَااإ َٚتٛجاا٘ يهااٌ املػااًُني يف

أجٝاهلِ املتعاقب ,١عً ٢عب ٛايعُ ّٛاٱغتػطاقٚ ,ٞقٛي٘ تعا ( ٫ٚتؿطقٛا)
ٜتٛج٘ ذت ٢إ

ايصَ ٜٔتًبػني يف ؾطقٚ ١خ٬ف ٚذاٍ إقتتااٍٚ ,ؾٝا٘ لٜا١

إعحاظ ١ٜتسٍ عًٚ ٢جَٚ ٙٛهاَني يٲذباز ٚايتييـ بني املػًُني

ٝعاّ

مبا ؾ ِٗٝايصٜ ٜٔتراضب ٕٛؾُٝا بَٗٓ ِٗٓٝا:
ا٭ :ٍٚاٱعتكاّ حببٌ اهللٚ ,قس ْط ٣املتراضبني ٜؿػطإ اٯ ١ٜايكطلْ١ٝ
ن ّ٬عً ٢ططٜكت٘ٚ ,يهٔ اٱعتكاّ يف اٯْ ١ٜل جً ٞيف َعٓاَٛٚ ٙنٛع٘
ٚأذهاَ٘.
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ايثاْ :ٞايعع ٚايطنا بأِْٗ َٔ(خري أَ ١أخطجت يًٓاؽ).
ايثايث :اٱيتكاٚ ٤اٱذبااز يف ايعباازا

ٚايؿاطا٥ض نايكا ٠٬ايَٝٛٝا١

ٚقٝاّ ؾٗط ضَهإ ٚذخ بٝت اهلل اسبطاّ.
اشباَػ :١جا٤

ٖص ٙاٯ ١ٜبأَٛض تسٍ عًا ٢ياع ّٚإجتٓاا

املػاًُني

ايؿطق:ٖٞٚ ١
ا٭ :ٍٚاٱخباض اٱهل ٞبأِْٗ(خري أَ.)١
ايثاْْ :ٞعت املػًُني بأِْٗ(أَٚ )١ا يصٜ ٟسٍ عً ٢اٱذباز ٚاٱجتُاع
ٚعسّ اٱخت٬ف ,ؾًِ تكٌ اٯ(١ٜنٓتِ خري أَاِ)ٚ ,حيتُاٌ يؿاغ أَا ١يف
مشٛي٘ غعٚ ١نٝكاّ ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚنٌ ج َٔ ٌٝاملػًُني أَ.١
ايثاْ :ٞنٌ طا٥ؿ َٔ ١املػًُني أَ.١
ايثايااث :ا٭َاا ١غااٛض املٛجباا ١ايهًٝاا ١ايااصٜ ٟااسخٌ ؾٝاا٘ املػاإًُٛ
ٚاملػًُا

ذني ايبع ث ١ايٓب ١ٜٛإ

 ّٜٛايكٝاَ.١

ايطابع :إضاز ٠عًُا ٤ا٭َ ١خاق.١
اشباَؼ :املككٛز أٌٖ ايبٝت عً ِٗٝايػ.ّ٬
ايػازؽ :ايكراب ١ز ٕٚغريِٖ َٔ ايتابعني.
ٚايكرٝس ٖ ٛايثايثٜ ٫ ٖٛٚ ,تعاضَ ،ع ايٛج ٙٛا٭خط ٣اييت ٖٞ
يف طٛي٘ ٚهلا َٛنٛع ١ٝظاٖط ٠يف املكاّ ٜٚط ٣ٚعٔ اٱَاّ ايكازم عً٘ٝ

ايػٚ(ّ٬يتهٔ َٓهِ أٚ ١ُ٥نٓتِ خري أ ١ُ٥أخطجت يًٓاؽ) (.)1
إٕ إؾرتاى ٚايتكا ٤ا٭جٝاٍ ا٭ٚ

ٚا٭خري َٔ ٠املػًُني بٓعات أَا١

ٚاذسَ ٠أ ايؿاٛاٖس عًا ٢أِْٗ(خاري أَا )١باٱنااؾ ١إ

ز٫يا ١نثاطتِٗ

ٚإجتُاعِٗ عً ٢اسبال ٚاهلاس ٣عًا ٢ا٭ؾهاً ,١ٝيتها ٕٛلٜا ١يف اٱضاز٠
ايته ٖٞٚ ١ٜٝٓٛإٔ تؿه ٌٝأَ َٔ ١ايٓاؽ َكاذب ١٭ٜاّ اسبٝا ٠ايسْٝا ,ؾؿٞ
()1صبُع ايبٝإ .320/2
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نٌ ظَإ ٖٓاى ؾطٜل َٔ ايٓاؽ ِٖ خري أَا ١بؿاٗاز ٠ايكاطلٕٖٚ ,اَ ٛأ
ايؿٛاٖس عً ٢إعبكاض تؿه ٌٝبين إغطا ٌٝ٥عً ٢أٌٖ ظَاِْٗ خاقٚ ١ؾل
ايكٝاؽ اٱقرتاْ:ٞ
ايهرب :٣ا٭َ ١اييت ت َٔ٪باهلل ٚنتب٘ ٖ ٞخري ا٭َِ.
ايكػط :٣املػًُ َٕٛٓ٪ٜ ٕٛباهلل ٚضغً٘ ٚنتب٘.
ايٓتٝح :١املػًُ ٕٛخري ا٭َِ.
ايػازغ :١حيتٌُ خطٚد املػًُني يًٓاؽ ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚخاااطٚجِٗ نأَاااٚ ١اذاااسٚ ٠إٕ تبآٜااات ٚتعاااسز

ا٭ظَٓااا١

ٚا٭َهٓ.١
ايثاْ :ٞنٌ طا٥ؿ ١ربطد يًٓاؽ.
ايثايث :خطٚد املػًُني نأََ ١تراس ٠يف أقاٚ ٍٛناطٚضٜا

اياسٜٔ

ٚا يٝكٓٝااا  ,قااااٍ تعاااا ش ِباااُآذَااااوُُهُذٌسَّظَاا يُُفَخُاارُوهَُوبِبااأَُ بااااوُُهُػبْهاا َُفَااأْرَ َ ذُز(,)1
ٚخطٚجِٗ نٌ طا٥ؿ ١بؿطٚع طبكٛق.١

ايطابع :ايكسض املتٝكٔ َٔ َٛنٛع اشبطٚد ٖ ٛا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ
عٔ املٓهط.
ٚايكرٝس ٖ ٛا٭ ٍٚيصا جا٤

لٚ(١ٜاعتكُٛا) ببٝإ َاازٚ ٠غا٬ح

اشبطٚد  َٔ ٖٛٚؾعبتني:
ا٭ : ٚايتُػو بايكطلٕ ٚايػٓ.١
ايثاْ :١ٝإجتٓا

ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف.

ٚيٝؼ َٔ زيٝاٌ يف ٖاص ٙاٯٜا ١عًا ٢ذكاط َٛناٛع اشباطٚد يًٓااؽ
مبٝاز ٜٔا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ,بٌ اشبطٚد أعِ يف َٛنٛعات٘
ٚأذهاَ٘.

()1غٛض ٠اسبؿط .7
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ٖٚصا ايعَُ ّٛأ خكاا٥ل(خري أَاٚ )١قٝاَٗاا بايٛظاا٥ـ ايعبازٜا١
املتعسزٚ ,٠غعٗٝا ايسٚ٩

يٓ ٌٝايثٛا

ايععٚ ,ِٝايؿٛظ باايٓع ِٝاياساِ٥

قاٍ تعا ش ٌِيَدهخًَُِذٌَّْؤهِِِْنيبُوبذٌَّْؤهِِْباخُِلبَّْاخٍُذَجهسِ

ُِِٓهُذَذهرِ باُذألَْٔ بازَز(.)1

ايػابع َٔ :١اٱعحاظ يف اٯٜا ١أعا ٙ٬صبا ٤ٞا٭َاط اٱهلا ٞبايتُػاو
حببٌ اهللٚ ,تعكب ايٓٗ ٞعٔ ايؿطق ١ي٘ ,ؾكس ٜكاٍ بإٔ اٱعتكاّ بايكطلٕ
ٚايػٜٓ ١تهُٔ يف َؿٗ َ٘ٛأَٛضاّ:
ا٭ :ٍٚخطٚد املػًُني نأَٚ ١اذس ٠يًٓاؽ عَُٛاّ.
ايثاْ :ٞتؿطم املػًُني ؾُٝا بَ ,ِٗٓٝع ضباؾعتِٗ عً ٢اشبطٚد يًٓاؽ,
نٌ خيطد بتأٚ ًٜ٘ٚتؿػري ٙيٮذهاّٚ ,بكٛاعس َصٖب٘.
ايثايث :ايؿطقَ ١اْع َٔ اشبطٚد يًٓاؽ.
ايطابع :ايؿطق ١غبب يًتككري يف ٚظا٥ـ اشبطٚد يًٓاؽٚ ,غٓٔ ا٭َط
باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ,إ

جاْب أْٗا تتعاضَ ،ع َسح املػاًُني

ٚأِْٗ(خري أَ.)١
يكس جا ٤ايٓٗ ٞعٔ ايؿطقَ ١تعكباّ يٲعتكاّ حببٌ اهلل ملٓع اٱخت٬ف يف
تؿػري اٯٜا

ٚأذا زٜث ٚغٓ ١ايٓيب ضبُاس قاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚليا٘ ٚغاًِ,

ٚايعجط عٔ إْكػاّ املػًُني إ

ؾطم ٚطٛا٥ـ تعٌُ بإجتٗازٖا ٚتكاٍٛ

أْٗا تعتكِ باايكطلٕ ٚايػآٚ ,١قاس ٚضز عأ ضغا ٍٛاهلل قاً ٢اهلل عًٝا٘
ٚغااًِ اؾرتقاات ايٗٝااٛز عًاا ٢اذااس ٣أ ٚثٓااتني ٚغاابعني ؾطقااٚ ١تؿطقاات
ايٓكاض ٣عً ٢اذس ٣أ ٚثٓتني ٚغابعني ؾطقاٚ ١تؿارتم اَتا ٢عًا ٢ثا٬ث

ٚغبعني ؾطق.)2(١

()1غٛض ٠ايؿتس .5
()2ايػٓٔ ايهرب ٣يًبٗٝك.208/10ٞ
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ٚنٌ ؾطقٚ ١طا٥ؿ َٔ ١املػاًُني تكاٖ ٍٛا ٞايؿطقا ١ايٓاجٝا ١عًا ٢عباٛ
ايتعااٝني ٚميهاأ عااطٖ ،ااصا اسبااسٜث عًاا ٢ايكااطلٕ ٖٚااص ٙاٯٜاا ١ايهطمياا١
أذازٜث ٚأزي ١ايعط ،عً ٢ايكطلٕ.

يعَُٛا

ٚقٛي٘ تعا (نٓتِ خري أَ )١ظاٖط يف إضاز ٠املػًُني

ٝعاّ بايتؿهٌٝ

ايصٜ ٟتهُٔ يف َعٓا ٙايٓحا.٠
ٚميهٔ تأ ٌٜٚاسبسٜث بًراظ أؾطاز ايعَإ ايطٛي ١ٝنًٗاٚ ,عسز ايؿطم
اييت ظٗط

ؾٗٝا ٚإْسثط  ,أ ٚأْٗا غتعٗط ٚت٬ق ٞشا

ايعاقبٚ ١املكاري

احملت ,ّٛؾٜ ٬سٍ اسبسٜث عًا ٢إضازٚٚ ٠جاٛز ثا٬ث ٚغابعني ؾطقا ١عٓاس
املػًُني يف ظَإ ٚاذس.
ايثآَٜ :١ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني ايٓٗ ٞعأ ايؿطقا ١يف ا٭َاط بااملعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهطٚ ,تتركل ايؿطق ١بأَٛض:
ا٭ :ٍٚاٱخت٬ف يف َٛنٛع ا٭َط ايٓٗ.ٞ
ايثاْ :ٞايتباٚ ٜٔاشب٬ف يف نٝؿ ١ٝا٭َط ٚايٓٗ.ٞ
ايثايث :اٱخت٬ف يف َكازٜل ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايطابع :اٱخ ت٬ف يف أٚإ َٓٚاغب ١ا٭َط ٚايٓٗ.ٞ
اشباَؼ :تعسز ا٭قٛاٍ ٚذك ٍٛايٓعاع يف ٚغا٥ط َٚكاسَا

ا٭َاط

ٚايٓٗ.ٞ
ايػازؽ :إتهااٍ ناٌ ؾطٜال عًا ٢اٯخاط يف ايكٝااّ باا٭َط بااملعطٚف
ٚايٓٗ ٞعأ املٓهاط ,أ ٚايتؿااح ٚايتاعاذِ ٚايتعااض ،مبباازض ٠أنثاط َأ
ططف ٚطا٥ؿ ١بايكٝاّ ب٘ ٚبهٝؿٝا

َتبا.١ٜٓ

ايتاغااع :١حيتاااد ا٭َااط باااملعطٚف ٚايٓٗاا ٞعاأ املٓهااط ايترًاا ٞبااصا
ايكؿا

ٚاشبكا٥ل َٗٓٚا ايتٓع ٙعٔ ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف بًرااظ قاعاس٠

 ٖٞٚإٔ اٱذباز ٚا٭خ ٠ٛاٱمياَْ ١ٝعطٚفٚ ,ايؿطقٚ ١ايتؿتت َٓهط.
ايعاؾطَ :٠أ خكاا٥ل(خري أَا )١إقاَا ١اسبحا ١عًا ٢ا٭َاِ ٚاملًاٌ
ا٭خطٚ ,٣بٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ اٱميإ خري هلِ يف ايٓؿأتني.
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اسباز ١ٜعؿطَ :٠عطؾا ١املػاًُني باأِْٗ(خري أَا )١غا٬ح ٚعا ٕٛهلاِ
يتعاٖس ايتييـ بٚ ,ِٗٓٝايعٌُ بأذهاّ ايهتا
لٜا

ٚايػٓٚ ,١قس جا٤

أنثط

ايعؿاٚ ٛاملػؿاطٚ ٠ايٛعاس بازبٓا ١بكاٝػ ١ازبًُا ١ايؿاططَ ١ٝثاٌ قٛيا٘

تعا شوبِبٓهُ َغِغهُذٌٍي بُ وبزبظَ ٌَ َُ َدهخٍِْ َُلبَّْاخٍُذَجهسِ

ُِِٓهُذَذهرِ باُذألَْٔ بازَز(ٚ ,)1قس

تااأت ٞبكااٝػ ١ازبًُاا ١اشبربٜاا ,١قاااٍ تعااا ش إِٔيّباااُذٌري هتب احُُػبٍَااىُذٌٍي ا ٌٍُِِي ارِ ٓبُ
بؼهّبٍُ ْبُذٌع ءبُتِجب باٌَحٍُثَُُُّ برُ تَ ْبُِِٓهُلَسِ اةٍُفَإُوهٌَئِاهبُ برُا بَُذٌٍيا َُػبٍَايه ُِهُز( ,)2أَاا
اٯٜتإ ضبٌ ايبرث ؾكاس جا٤تاا بًػا ١اشبطاا

يًُػاًُني ٚؾُٗٝاا بؿااض٠

يًُػًُني ٚنأُْٗا بٝإ بكٝػ ١ايؿطط.
ٚقس ٜكاٍ إشا نإ املػًُ(ٕٛخري أَ )١ملاشا ٜٗٓاِٖ اهلل عع ٚجٌ عأ
ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف ٚازبٛا

َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ٜ :ٍٚسٍ ا٭َط اٱهل ٞبٓٗ ٞاملػاًُني عأ ايؿطقاٚ ١اشبا٬ف عًا٢
ن ِْٗٛحباٍ اٱذباز ٚايتيخٚ ,ٞأضاز اهلل عع ٚجٌ َِٓٗ تعاٖس ٖص ٙاسباٍ
ٚاٱغتُطاض عً ٢شا

املطاتب َٔ ا٭خا ,٠ٛقااٍ تعاا شإِٔيّبااُذٌَّْؤهَِِْا ْبُ

إِخه ا بجاز ( , )3ملااا تااسٍ عًٝاا٘ قااٝػ ١املهاااضع(تؿطقٛا) َاأ إضاز ٠ايٓٗاا ٞيف
املػتكبٌ عٔ ايؿطق.١
ايثاْ َٔ :ٞخكا٥ل(خري أَ )١إٔ اهلل عع ٚجٌ ٜتؿهاٌ بتراصٜطِٖ
 ِْٗٝٗٚعٔ ايؿطقٚ ١اشب٬ف.
ايثايث :تؿهاٌ اهلل عاع ٚجاٌ بٓٗا ٞاملػاًُني عأ ايكباٝسَٚ ,اا ؾٝا٘
ايهااطض ض

اا ١بٗااِٖٚ ,ااصا ايٓٗااٚ ٞغاا ١ًٝمساٜٚااَ ١باضناا ١يتعاٖااسِٖ

ملٓاظٍ(خري أَ.)١
()1غٛض ٠ايٓػا.13 ٤
()2غٛض ٠ايٓػا.17 ٤
()3غٛض ٠اسبحطا
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ايطابع :يكس تؿهٌ اهلل عع ٚجٌ ببعث ١ا٭ْبٝاٚ ٤إْعاٍ ايهتب ايػُا١ٜٚ

اييت تٓٗ ٢عٔ ايؿطقاٚ ١اٱخات٬ف ,قااٍ تعاا ش وبَُْذَىُ ُٔا ذُوَاٌيارِ ٓبُذَفَسَّلُا ذُ
وبذخهرٍََفُ ذُِِٓهُتبؼهدُِِباُلباءبهَُهُذٌْثبيِّْباخَز(ٚ , )1إختل املػًُ ٕٛبايتكٝس مبهاَني
ٖصا ايٓٗٚ ٞإغتركٛا قؿ(١خري أَ.)١
اشباَؼ َٔ :خكاا٥ل(خري أَا )١تًكا ٞايتأزٜاب ٚأغابا

اهلساٜا١

ٚجًب املكاحل ٚزؾع املؿاغس َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ ,إش ٜسٍ ايٓٗ ٞعأ
ايؿطق ١يف َؿٗ َ٘ٛعً ٢أَٛض:
ا٭ :ٍٚتٛنٝااس ا٭ نااطاض ٚاشبػااا٥ط اياايت تًراال ا٭َاا ١اياايت تتؿااطم
ٚتتؿتت.
ايثاْ :ٞاٱتعاظ َٔ قكل ا٭َِ ايػايؿ.١
ايثاياااث :ايتٓبٝاااا٘ إ

ياااع ّٚإجتٓااااا

أغااابا

َٚكااااسَا

ٚاٱخت٬ف ,قاٍ تعا ش وبَُْذَريثِؼَ ذُذٌعثًََُفَرَفَسَّقَُتِىُُهُػبٓهُظبثِيٍِ ِز(.)2

ايؿطقاااا١

ايػااازؽ :إٕ ذكااًت ؾطقااٚ ١إخاات٬ف عٓااس املػااًُني ؾااإٕ قٛياا٘
تعا ( ٫ٚتؿطقٛا) ٜٛاج٘ عً ٢عبَ ٛتحسز يف نٌ لٕ ن:َٔ ّ٬
ا٭ :ٍٚا٭ططاف املتؿطق.١
ايثاْ :ٞض٩غا ٤ايؿطقٚ ١أضبا

اٱخت٬ف.

ايثايث :عُ ّٛاملػًُني ٚاملػًُا

َٔ جٗا :

ا٭ : ٚايػع ٞيًكًس ٚاي٥ٛاّ ٚاٱذباز بني ايص ٜٔإؾرتقٛا  ,قاٍ تعا

ش إِٔيّباُذٌَّْؤهَِِْ ْبُإِخه بجاُفَإَصهٍِذَ ذُتبيهٓبُؤَخب ب هىُُهز (.)3

ايسخ ٍٛيف ايؿطقٚ ١اشب٬ف.

ايثاْ :١ٝإجتٓا

()1غٛض ٠لٍ عُطإ .105
()2غٛض ٠ا٭ْعاّ .153
()3غٛض ٠اسبحطا
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ايثايث :١إزضاى ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايعجط عٔ ايؿطقٚ ,١إظاي ١أغبابٗا َأ
ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايثاْ ١ٝعؿطٚ :٠جٛ

اٱذباز يف اٱميإ باهللٚ ,إجتٓاا

٭ْ٘ ذاج ١يًُػًُني ٚايٓاؽ

ايؿطقا ١ؾٝا٘,

ٝعاّ.

ايثايث ١عؿط :٠يع ّٚايتؿك٘ يف ايسَٚ ,ٜٔعطؾ ١أذاٛاٍ َٓٚااظٍ ايٓااؽ
٬إ
بًراظ أذهااّ ايكاطلٕ ٚايػآٚ ,١عاسّ ايتؿاطم ؾٝا٘ٚ ,تاطَ ٣اث ّ

ااع

املػًُني خبكٛم أذهاّ ازبعٚ ١ٜتؿاقًٗٝا.

ايطابع ١عؿط :٠قٛي٘ تعا ش وبٌَ هُآِبٓبُؤَههًُُذٌْىِرَابٌَُِىَاْبُخبيهسًذٌَُ َُهز ٜسٍ

يف َؿٗ َ٘ٛعً ٢ذث املػًُني ,عً ٢اياسع ٠ٛإ

اٱمياإ بكاٝؼ ايًطاـ

ٚايبٝاااإ ٚايربٖاااإ ,قااااٍ تعاااا ش ذاهعَُإٌَِاااىُظبااثِيًُِزبتِّااهبُتِاٌْذِىّْبااحُِوبذٌّْب هػِظَا احُِ
ذٌْذبعبْبحِز( َٔٚ , )1اسبهُ ١اييت تتكـ بٗا(خري أَ )١اٱبتعاز عأ ايؿطقا١
ٚاشب٬ف يف قٝؼ ايسع ,٠ٛنُا إٔ ايٛذس ٠ؾٗٝا َٛععٚ ١ذحٚ ١تطغٝاب
يًٓاؽ باٱقػا ٤يًُػًُنيٚ ,اٱقتسا ٤بِٗ.
اشباَػ ١عؿط :٠بٝإ ذاٍ أٌٖ ايهتا

يف ٖص ٙاٯٚ ,١ٜاٱخباض بأِْٗ

عً ٢قػُني ,ايؿطط ايكًٚ ,َٕٛٓ٪َ َِٗٓ ٌٝايؿطط ا٭نثط ؾاغكٚ ,ٕٛؾ٘ٝ
َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚزع ٠ٛاملػًُني يٲعتباض ٚاٱتعاظ.
ايثاْ :١ٝتعاٖس اٱميإ ٚغٓٓ٘ ٚلزاب٘.
ايثايثااا :١ياااع ّٚعاااسّ اشباااطٚد عااأ ايطاعاااٚ ١لزا

تعا ش وبلباءبنَُفِ

()1غٛض ٠ايٓرٌ .125
()2غٛضٖٛ ٠ز .120

ُهبرِهُِذٌْذبكُوبِب هػِظَحٌُوبذِوْسب

ايؿاااطٜع ,١قااااٍ

ٌٍَُِّْؤهِِِْنيبز(.)2
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ايػازغ ١عؿط :٠جا ٤قٛي٘ تعا ( ٫ٚتؿطقٛا) خطاباّ يًُػًُني بكؿ١
اٱغ ,ّ٬مما ٜسٍ يف َؿٗ َ٘ٛعً ٢ايٓٗ ٞعٔ إعطا ٤ا٭ٚيٜٛا ١يف اٱْتُاا٤
يًكبٚ ١ًٝايعؿريٚ ٠املكط.
يٲغٚ ّ٬اٱْتُا ٤يًاٛطٔ ٚإٕ ناإ

 َٔ ٌٖٚتعاض ،بني اٱْتػا

بًساّ غري إغٚ َٞ٬اسبهِ ؾ ٘ٝملً ١أخط ٣نايٓكاض ٣أ ٚيكٛاْني ٚنعَ ١ٝا
أْعٍ اهلل بٗا َٔ غًطإ؟ ازبٛا

 ,٫ؾاٱْتػا

يٲغ ّ٬ؾ ٘ٝأَٛض:

ا٭ :ٍٚإْ٘ تٛثٝل يًُٛاطٓ.١
ايثاْ :ٞتثبٝت ذب ا٭ٚطإ.
ايثاياث :إربااش ا٭َااط بااملعطٚف ٚايٓٗاا ٞعأ املٓهااط ٚغا ١ًٝيػااَ٬تٗا
ٚأًٖٗا.
ايطابع :إْ٘ َػاُٖ ١إمياْ ١ٝيف بٓاٚ ٤إق٬ح ا٭ٚطإ.
اشباَؼ :إْ ٘ ٖ َٔ ٛأؾطاز خطٚد(خري أَ )١يًٓاؽ باإٔ ٜاط ٣ايٓااؽ
أَٛضاّ نطميٚ ١ذػٓ:ٖٞٚ ١
ا٭ :ٍٚذب املػًُني يٛطِٓٗ.
ايثاْ ٤٫ٚ :ٞاملػًُني يٛطِٓٗ ٚتعاٖسِٖ يٛذست٘.
ايثايث :ذطم املػًُني عً ٢ؾٛٝع ا٭َأ ٚاٱغاتكطاض يف أٚطااِْٗ
ٜ ٌٖٚتعاض ،ذب ايٛطٔ َع ا٭خ ٠ٛاٱمياْ ١ٝبني املػًُني يف ا٭َكاض
املدتًؿ ,١ازبٛا

 ,٫بٌ ٜه ٕٛازبُع بُٗٓٝا َٓاغب ١يٮيؿْٚ ١ؿط َؿاِٖٝ

اي٥ٛاّ ٚايػ ّ٬بني ايبًاسإ ٚايتكااض

باني ايؿاعٛ

خكٛقااّ يف ظَأ

ايعٛمل.١
ايػابع ١عؿطٜ :٠بعث اشبطا
ٚاشبٛف ٚايٝأؽ يف قًٛ

ايكطلْ ٞيًُػًُني( ٫ٚتؿطقٛا) ايؿاعع

أعسا ٤اٱغ ٚ ,ّ٬عًِٗ مي تٓع ٕٛعٔ ايتعسٟ

عً ٢املػًُنيٚ ,اهلح ّٛعً ٢ثػٛضِٖ
ايثآَاا ١عؿااط :٠يكااس ؾااط ،اهلل عااع ٚجااٌ ايتهااايٝـ ايعبازٜاا ١عًاا٢
املػًُني َٔ ٖٛٚ ,خكا٥ل(خري أَٚ َٔ )١ج:ٙٛ
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ايػط ،تهطٚ ِٜتؿطٜـ.

ايثاْ :ٞجا٤

ايؿطا٥ض يف اٱغَ ّ٬تهاًَٚ ١تاَ ,١قاٍ تعاا شذٌْيبا هَبُ

ؤَوّْبٍْدَُ ٌَىُُهُاِ ْبىُُهُوبؤَذّْبّهدَُػبٍَيهىُُهُِٔؼهّبرِ

ز(.)1

ايثايث :ايترسٜس ٚايتعٝني يف ايؿطا٥ض َٔ جٗا :
ا٭ : ٚاملٛنٛع نُا يف ؾط ،ايك ,٠٬ايك ,ّٛايعنا ,٠اسبخ.
ايثاْ :١ٝنٝؿ ١ٝأزا ٤تًو ايؿطا٥ضٚ ,تؿاقًٗٝا ٚأجعاٖ٩ا ايطنٓ.١ٝ
ايثايث :١تعٝني أٚإ نٌ عبازٚ ٠ؾط.،
ايطابع :ايتكػ ِٝاٱعحاظ ٟايعَاْ ٞيًؿطا٥ض إش أْٗا عً ٢أقػاّ:
ا٭ :ٍٚايؿطٜه ١اي ١َٝٛٝاييت ت٪ز ٣نٌ  ّٜٛعسَ ٠طا
ايكٚ ,٠٬إْبػاطٗا عً ٢لْا

نُا يف ؾطٜه١

ٚأططاف ايًٚ ٌٝايٓٗاض.

ايثاَْ :ٞا ت٪ز ٣ؾٗطاّ ناََٚ ّ٬س ٠ضبكٛض ٠بني ٖ٬يني نُا يف ؾطٜه١
ايكٝاّ َٚا ؾٗٝا َٔ َؿك ١ايهـ عٔ ا٭نٌ ٚايؿط

َٔ طًٛع ايؿحط إ

َػٝب ايؿُؼ.
 َٔٚاٱعحاظ إختكام ؾاٗط ضَهاإ بٗاص ٙايؿطٜهاٖٚ ١ا ٛايؿاٗط

ايٛذٝس ايصٚ ٟضز إمس٘ يف ايكاطلٕ ,قااٍ تعاا ششبا هسَُزبِبضَااْبُذٌيارِ
ؤُٔصِيَُفِي ُِذٌْمُسهآَْز (.)2

ايثايث :ايؿطٜه ١اييت ت٪زَ ٣ط ٠نٌ عاّ  ٖٛٚاسبخَٚ ,ع إٔ نَٔ ّ٬
ايكٝاّ ٚاسبخ ٪ٜز ٣نٌ عاّ َطٚ ٠اذس ٠ؾبُٗٓٝا عُٚ ّٛخكاٛم َأ
ٚج٘ ,ؾُاز ٠اٱيتكاٚ َٔ ٤ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚنٌ َُٓٗا ؾطٜهٚ ١اجب.١
ايثاْ :ٞنٌ َٔ ايكٝاّ ٚاسبخ ٚاجب َؿطٚط ٚيٝؼ َطًكاّ.
()1غٛض ٠املا٥س.3 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.185 ٠
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ايثايث :إُْٗا ؾط ،عً ٢املهًؿني َٔ املػًُني ٚاملػًُا .
ايطابع :نٌ َُٓٗا ٪ٜز ٣يف ظَإ طبكٛم َٔ ايػٓ.١
اشباااَؼ :شنااط ايكااٝاّ ٚاسبااخ يف ايكااطلٕ ,قاااٍ تعااا

اسبخش وبٌٍِي ُِػبٍَىُذٌَّْاضُِدِجُذٌْثبيهدُِِبٓهُذظهرَغَاعبُإٌَِيه ُِظبثِيالًز(.)1
ايػاااازؽ :إ

خبكااٛم

ااااع املػاااًُني ٚعاااسّ إخااات٬ؾِٗ يف أذهااااّ اسباااخ

ٚايكٝاّ(.)2
()1غٛض ٠لٍ عُطإ .97
(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ )2تِعهُُِذٌٍي ُِذٌسَّدهّبُِٓذٌسَّدِيُِ ُ
َهتب املطجع ايسٜين ايؿٝذ قاحل ايطااٞ٥
قاذب أذػاأ تؿااااااااااااااااااااااااااػاري يًكطلٕ
ٚاغتاش ايؿك٘ ٚا٫قٚ ٍٛايتؿػااري ٚا٫خاا٬م
______________________________
الحرام1419/هـ

العدد1:
التأريخ/1:محرم

حسهت حقسٍن املسلوني اىل سٌت ّشٍؼت
يكس أْعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢املػًُني إش جعًِٗ خري أَ ١أخطجت يًٓاؽَٔٚ ,
خكا٥ل خري أَ ١ايٛذسٚ ٠ايتايخٚ ٞايتعانس ْٚباص ايؿطقاٚ ١اشبا٬فٚ ,قااض

يف

اٯ ١ْٚا ٭خريَٛ ٠نٛع ١ٝيٲخت٬ف ايؿكٗ ٞعٓس املػًُنيٚ ,أقبرٛا أذٝاْاّ ٜكػُٕٛ
غٝاغٝاّ ٚإجتُاعٝاّ ا

غٓٚ ١ؾٝع.١

ٚتطتبت عًٖ ٢ص ٙايتكػا ِٝاملهاطَٚ ٙٚكسَاتا٘ لثااض َ٪ملاٚ ١أ ناطاض بايػا ١عااْ٢
ٜٚعاَْٗٓ ٞا املػاًُ ٕٛعًا ٢عبا ٛايعُا ّٛاٱغاتػطاقٚ ٞامُاٛع , ٞمماا ٜػاتًعّ قٝااّ
ايعًُاٚ ٤ايػٝاغٝني ٚا٭زباٚ ٤ايؿعطاٚ ٤اشبطباٚ ٤ضجاٍ ايكراؾٚ ١اٱع ّ٬بٛظا٥ؿِٗ
يف تأ نٝااس ٚذااس ٠املػااًُني ٫ٚ ,تتركاال ٖااص ٙايٛذااس ٠بايتكاااض

بااني ايػاآٚ ١ايؿااٝع١

ؾرػب بٌ بطؾض ٚضب ٛتكػ ِٝاملػًُني ؾًٝؼ َٔ أ قٌ هلاصا ايتكػا ٫ ِٝيف ايكاطلٕ
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ايص ٖٛ ٟاملكسض ا٭ ٍٚيًتؿاطٜع ٫ٚ ,يف ايػآ ١ايٓبٜٛا ١ايؿاطٜؿ ١ايايت ٖا ٞبٝاإ يا٘,
ٚاملكسض ايثاْ ٞيًتؿطٜع يصا ب اٱيتؿا
ا٭:ٍٚذطَ ١تكػ ِٝاملػًُني ا
ايتكػاا ِٝيف ايعبااازا
ٚاٱٜكاعا

ا

أَٛض:

ؾٝعٚ ١غٓٚ ,١ياع ّٚعاسّ جعاٌ إعتبااض هلاصا

ٚاملعاااَٚ , ٬ا٭ذهاااّ ٚايكاا٬

اٱجتُاعٝااٚ , ١ايعكااٛز

غٛا ٤عً ٢عب ٛايػايب ١ايهً ١ٝا ٚازبع ,١ٝ٥قاٍ تعا شإِٔيّباُذٌَّْؤهَِِْ ْبُإِخه بجاز,

ٚقرٝس إ ا٭غِ غري املػاُ ٢نُاا ثبات يف عًاِ ايها ,ّ٬إ ٫إ ضباضبا ١ايتعاسز يف
اٱغِ َكسَٚ ,١بطٖإ عًٚ ٢ذس ٠املػًُني.
ايثاْ :ٞذطَ ١غ٪اٍ املػًِ ٭خ ٘ٝايص ٟدبُع٘ َع٘ ايؿٗازتإ ٌٖ أْت غين أّ
ؾٝع ٚ ,ٞب إ ٜه ٕٛايطز عًَ ٢ثٌ ٖصا ايػ٪اٍ مبهاَني ايٛذس ٠اٱغْٚ ١َٝ٬بص
ايؿطق ١بكاٝؼ ايًطاـ ٚ ,ؾٝا٘ زعا ٠ٛيًداري ٚايكا٬ح ٚإ جتٓاا

َثاٌ ٖاصا ايػا٪اٍ,

ٚذػٔ ايطز عًَ َٔ ٘ٝكازٜل ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعأ املٓهاطشوبٌْارَىُٓهُِِاْهىُُهُؤَُِّاحٌُ
بدهػَ ْبُإٌَِىُذٌْخَيهسُِو بإَِْسَ وْبُتِاٌّْبؼهسَوفُِو بْه ب هْبُػبٓهُذٌَّْْهىَسُِوبؤُوهٌَئِاهبُهَاُهُذٌَّْفٍِْذَا ْبُز (,)2
َٛٚنٛع ٚذس ٠املػًُني يف ٖصا ايعَإ َٚا تطؾاس عأ ايعٛملاَ ١أ انثاط املٛاناٝع
اٱبت ١ٝ٥٬اييت حيتاد ؾٗٝا املػًَُ ٕٛهاَني ا٭َط ٚايٓٗ.ٞ
ايثايث :ذطَا ١ازباساٍ ٚاملٓااظط ٠مباا ٜطغاذ ايؿطقا ١باني املػاًُني ,غاٛا ٤ناإ
ازبااساٍ عًاا ٢عباا ٛايكهاا ١ٝايؿدكاا ١ٝأّ يف ٚغااا ٌ٥اٱعاا ّ٬املطٝ٥ااٚ ١املػااُٛعٚ,١يف
ايٛقا٥ع ايتأضخي ١ٝأ ٚأذساث ايػاعٛ ٫ٚ , ١ظ يًُػًِ شنطاّ ا ٚأْثَ ٢تابعَ ١ثٌ ٖصٙ
املٓاظطا  ٚ ,ب اٱعطا ،عٓٗا إشا ناْت ناض ٠بٛذس ٠املػًُني َٔٚ ,خكاا٥ل
املػًُ ٞأ ِْٗ ٜعطؾ ٕٛا٭غطا ،اشببٝث ١ملٔ ٜكـ ٚضاٖ ٤ص ٙاملٓاظطا

َٚاٖٝتٗا.

َعامل اٱميإ د84/

ايطابع :إجتٓا
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ايتعكب ا٭عُا ٢ملاصٖب طبكاٛم ٚشّ املاصاٖب اٱغا١َٝ٬

ا٭خطٚ ٣مبا ٪ٜز ٟا

ايٓؿطٚ ٠ايبػهاٚ ,٤يْ ٛعط

يٛجست٘ قػطٜٚاّٚٚ ,جٛ

ا

اٱخت٬ف بني ايػٓٚ ١ايؿٝع١

عسّ إعطاَٛ ٘٥ن ٛع َٔ ١ٝعَُٛا

ايكاعاس ٠ا٭قاٛي١ٝ

تكس ِٜا٭ِٖ عً ٢املِٗ ,ؾا٭ِٖ ٖ ٛضؾع ١اٱغٚ ّ٬غَ ١َ٬بازٚٚ ,٘٥ذس ٠املػًُني,
ٚيٝؼ َٔ زي ٌٝعً ٢أُٖ ١ٝايا ٤٫ٛا يطاا٥ؿ ٞعًا ٢ذػاا

اٱْتُاا ٤يٲغاٚ ّ٬ا٭َا١

ا٫غ ١َٝ٬ايصٜ ٟرتؾس عٓ٘ ايعع ٚايطؾعاٚ ١املٓعاٚ ,١قاس أَاط اهلل عاع ٚجاٌ املػاًُني
َتراس ٜٔبايتُػااو باايكطلٕ ٚايػاآٚ ١إ غترهاااض ْعُا ١ا٭خاا ٠ٛاٱمياْٝا ,١قاااٍ تعااا
ش وبذػهرَصَِّ ذُتِذبثهًُِذٌٍي ُِلبِّيؼًاُوبَُْذَفَسَّلُ ذز (.)2
يكس جط
اٯٜا

َػاع

ٝس ٠يًتكطٜب بني املصاٖب ا٫غاٚ ١َٝ٬زض ٤ايكاسعَٚ ,أ

إ تًو املػاعَ ٞع ذػٓٗا ايصات ,ٞمل تعط مثااضاّ ناثري ٠يف ايٛاقاع ايعًُا,ٞ

ٚايػاابب إ ايٓٛباا ١مل تكااٌ ايٗٝااا ,بااٌ ٫بااس َاأ ايطجااٛع ا
املػًُني ٚذطَ ١تكػ ُِٗٝا
َ٪متطا

ؾطم َٚصاٖب ٚنٝاْا

ا٭قااٌ ٖٚااٚ ٛذااس٠

زٜٝٓاَ ١ػاتكًٚ ١ناطض ٠ٚعكاس

يتٛنٝس غٛض املٛج ب ١ايهً ٖٛٚ ١ٝاٱْتُا ٤يٲغْٚ ّ٬باص ايؿطقاٚ ١ا٫خات٬ف

ٚعسّ جعٌ َٛنٛع ١ٝيًُصاٖب َٚا ٜػبب ايهاطض ٚا٭ش ٣ايٓاٛع ٞايعااّ باياصا
ٚايعطٚ , ،قس جا ٤ازبع ٤اسبازٚ ٟاشبُػ َٔ ٕٛتؿػري ٟيف لٚ ١ٜاذس َٔ ٠غٛض ٠لٍ
عُطإ اٜهاّ  ٖٞٚشوُْهرُُهُخبيهسبُؤَُِّحٍُؤُخهسِلبدهٌٍَُِّْاضِز إش خياطب اهلل عع ٚجٌ املػًُني
باعتباضِٖ أ ؾطازاّ َٔ ٖص ٙا٭َٖٚ ,١صا اشبطا
 ٖٛٚإعب٬يَٚ ٞتحسز ا

ٝعاّ

ؾاٌَ يهاٌ َأ ٜٓطال بايؿاٗازتني,

 ّٜٛايكٝاَ ١مما ٪ٜنس عً ٢غْٚ ١َ٬عاٖ ١اٱغٚ ّ٬املػًُني

َٔ ايتكػ ِٝطٛعاّ ٚقٗطاّ ٚإ ْطباقاّْٚ ,ؿهط ازبٗٛز اسبُٝس ٠اييت تبصهلا َٓعُ ١املا٪متط
اٱغ َٞ٬يف املكاّ.

َعامل اٱميإ د84/
ٜٓٚبػ ٞإ ٜػع ٢املػًُٕٛ
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ٝعاَٶ ٱظاي ١ايهسٚضا

ٚأغبا

عًٖ ٢صا ايتكػ ِٝايثٓاا ٞ٥اياص ٟقاس ٜهاَ ٕٛكسَا ١يتكػاُٝا

اْ٫كػاّ ٚايكها٤

أخاط ٣يف زاخاٌ ناٌ

طا٥ؿَٚ ١صٖب بًراظ َا ٚضز َٔ اٱ خات٬ف ايؿكٗاٚ ٞايهَ٬ا ٞا

جاْاب ا٭َاٛض

ايػٝاغٚ ١ٝذب ازباٚ ٙايؿإٔ ٚايطٜاغ ١عٓس بعهِٗٚ ,إغترساث

ٚأقاٛاٍ

ت٪ز ٟا

اعا

اٱْؿطاض ٚايكػُ ١املتعسز ٠بني املػًُني ,يصا ؾإ ذطَا ١تكػا ِٝاملػاًُني

ذاج ١زْٚ ١ٜٛٝأخطٚ ١ٜٚنطٚضٚ ٠بطظر ز ٕٚتطغٝذ ٚتعسز أغبا

ايؿطقٚ ١اشب٬ف,

ٚقس تؿهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢املػًُني إش جعٌ ايكطلٕٚ ,ايػٓ ١اييت َٖ َٔ ٞكازٜل
ايٛذ ٞذاجعاّ ٚٚاق ١ٝز ٕٚإغتُطاض ايؿطقٚ ١اشب٬ف.
ٚشٖب نار ١ٝاٱ باطاظ املػاتٛضز هلاصا ايتكػا ِٝاٯ٫ف َأ املػاًُنيٚ ,زخاٌ
اسبعٕ نٌ بٝت َٔ بٛٝ
ا

أٌٖ ايعطام يٝهْٛٛا ؾاٖساّ عًُٝاّ عً ٢قبس تؿطٜل املػًُني

غٓٚ ١ؾٝعَ ١ع إٔ املػًُني

ٝعااّ ٜعًُا ٕٛإ ايعٛا٥اٌ ايعطاقٝا ٫ ١تعاطف ٖاصٙ

ايكػااُ ١قااسمياّ ٚذااسٜثاَّٚ ,ااا َاأ قبًٝااَ ١اأ قبا٥ااٌ ايعااطام اٚ ٫ؾٗٝااا َاأ ايؿااطٜكني,
ٜٚعٗط ٕٚأ مسَ ٢عاْ ٞا٭خ ٠ٛايٓػبٚ ١ٝحيطق ٕٛعً ٢ايكاً ١ايػاببٚ ١ٝاٱجتُاعٝا١
ايسا ١ُ٥بٚ , ِٗٓٝضؾعٚ ١إغتكٚٚ ٍ٬ذس ٠ايعطام أضناّ ٚؾعباّ.
ٚتكع عً ٢عاتل نٌ َػاًِ َٚػاًَُ ١ػاٚ٪ي ١ٝتعاٖاس َبااز ٨ايؿاطٜعٚ ١ذؿاغ
ا٭ٚطإ بايتُػو باٱغ ّ٬بايكًب ٚازبٛاْس ٚعامل ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍٚ ,ضؾض ؾتٓ١
ٚلؾ ١تكػ ُِٗٝا

ؾٝعٚ ١غٓٚ ١إ جتٓا

اشبكٚ ١َٛايٓعاع ,يكس جعاٌ اهلل عاع ٚجاٌ

اسباج٬َ ١ظَ ١يعامل اٱَهإ ٚاملدًٛقا ٚ ,مما تؿهاٌ اهلل تعاا

با٘ عًا ٢اٱْػاإ

ٚأغطاض اٱبتٚ ٤٬اٱختباض يف اسبٝا ٠ايسْٝا إٔ جعٌ ذاجت٘ َتعاسز ٠يف َٛناٛعاتٗا,
 َٔٚايهً ٞاملؿهو ايصٜ ٟه ٕٛعًَ ٢طاتاب َتؿاٚتا ١قاٚ ٠ٛناعؿاّٚ ,تاربظ يف ظَأ
تساخٌ اسبهاضا
ذا ج ١املػًُني ا

ٚاخت٬ط املؿاٖٚ ِٝايعً ّٛايتكٓ ١ٝاسبسٜثاٚ ١اٱتكاا٫
ايٛذسٚ ٠ايتيخ ٞملا ؾْ ٘ٝؿعِٗ ٚٚقاٜتِٗ َٔ اٯؾا

ايػاطٜع١

ٚايهسٚضا ,

ٚاملٛععٚ ١اي عجط يػريِٖ َٔ ايتعاس ٟعًا ,ِٗٝقااٍ غابراْ٘ ش وبَُْذَْبااشَػَ ذُفَرَفْاباٍُ ذُوبذَارْهبةبُ
زِحيَىُُهز
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أَا َاز ٠اٱؾرتام ؾٗٚ َٔ ٞج:ٙٛ

ا٭َ :ٍٚااس ٠ايكااٝاّ ث٬ثاا َٜٛ ٕٛااّ ,أَااا ؾطٜهاا ١اسبااخ ؾٗاآَ ٞاغااو
طبكٛق ١نايٛقٛف بعطؾَٚ ١عزيؿٚ ١ايطٛاف بايبٝت اسبطاّٚ ,ايػع ٞبني
ايكؿا ٚاملط.٠ٚ
ايثاااْٜ :ٞاا٪ز ٣ايكااٝاّ يف اسبهااط ٚاٱقاَااٚ ,١يف أ ٟبًااس ٚبكعااَ ١اأ
ا٭ض ,،أَا اسبخ ؾٜ ٬كاس إ ٫بكطاع َػااؾٚ ١ايٛقا ٍٛيًبٝات اسباطاّ
ٚعٔ ايٓيب ضبُاس قاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚليا٘ ٚغاًِ يف اسباسٜث املتاٛاتط(اسبخ

عطؾ )1( )١أ ٟايٛقٛف بعطؾ ١يف  ّٜٛطبكٛم  ٖٛٚايتاغع َٔ ش ٟاسبح.١
اسبح.١

ايثايثٜ :ػكط ايكٝاّ عٔ املطٜض ٚ ,ب عً ٘ٝايكها ٤عٓس ايؿؿا,٤
ٚنصا املػاؾط إشا عاز أ ٚأقاّ أَاا اسباخ ؾإْا٘ َؿاطٚط باٱغاتطاع ,١ؾكاس
ٜه ٕٛاملهًـ ذانطاّ َعاؾٚ ,٢يهٓا٘  ٫ميًاو َْٚ٪ا ١اسباخ ؾتػاكط عٓا٘
ؾطٜه ١اسبخ.
ايطابع :ت٪ز ٣ؾطٜه ١اسبخ يف نٌ  َٔ ّٜٛأٜاّ ضَهإ ,أَا اسبخ ؾٗٛ
أزا ٤ملٓاغو طبكٛق ١يف أٜاّ َع َٔ ,١ٓٝغري إَتٓاع عٔ ا٭نٌ ٚايؿط ,
بٌ ٜػترب يف بعض املٛاطٔ ا٭نٌ ٚايؿط

نُا يف ذااٍ اٱْتٗااَ ٤أ

ايػع ٞبني ايكؿا ٚاملطٚ ,٠ٚناصا يف أٜااّ َٓا ,٢إش ٚضز عأ ايآيب ضبُاس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ( :إْٗا أٜاّ أنٌ ٚؾط

) (.)2

اشباااَؼ :ايتبااا ٜٔيف َاٖٝاا ١ايؿطٜهاا ١ؾايكااٝاّ إَتٓاااع عاأ ا٭نااٌ
ٚايؿط ٚ ,اسبخ أزا ٤ا٭ؾعاٍ َٓٚاغو طبكٛق ١بكٝس ايتعاٝني ملٛناٛع
ايؿعٌ املب اضى ,ؾُث ّ٬ايطٛاف ضنٔ يف اسبخٜ ٫ٚ ,كاس إ ٫ذا ٍٛايبٝات
اسبطاّ.
()1ايهؿاف .177/1
( )2ايتبٝإ يف تؿػري ايكطلٕ.489/9
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ايػازؽٜ :ط ٣ايٓاؽ ذخ املهًـ ,أَا ايكٝاّ ؾٗ ٛعباز ٠بني ايعباس
ٚاهلل عع ٚجٌ ,يصا ٚضز (يف اسباسٜث ايكسغ:ٞايكا ّٛياٚ ٞأْاا أجاعٟ

عً.)1()٘ٝ

ايتاغع ١عؿط :٠يكس ْٗ ٢اهلل عع ٚجٌ عٔ ايؿطقٚ ١اشب٬ف ,بُٓٝا ٚضز

قٛيا٘ تعااا ش وبإِْهُ برَفَسَّلَاااُ َغْآُِذٌٍيا َُوٍُْااُِِآهُظباؼبرِ ُِز (ٚ ,)2ازبااٛا

َاأ

ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإٕ ٖااصا اٱؾاارتام جااا ٤يف َٛنااٛع ٚذهااِ طبكااٛمٖٚ ,ااٛ
إضاز ٠ايطا٬م عٓااس ذكاا ٍٛاشباا٬ف ٚايؿاكام بااني ايااعٚجنيَ ,ااع بكااا٤
ا٭خ ٠ٛاٱمياْ ١ٝبُٗٓٝا بعس إْؿػار عكس ايعٚاد.
ايثاااْٜ ٫ :ٞهاا ٕٛاٱؾاارتام بااني ايااعٚجني إ ٫بعااس ذكاا ٍٛاشباا٬ف,
ٚايػع ٞيٲق٬ح بُٗٓٝا.
ايثايث َٔ :خكا٥ل(خري أَٚ )١قٛع ايط٬م عٓس إؾاتساز اشبا٬ف
بني ايعٚجني.
ايطابع :جا٤

تتُ ١اٯ ١ٜأع ٙ٬بايبؿاض ٠بايػٓٚ ٢ايطظم ايهط ِٜيهٌ

َ ا ٔ ايااعٚجني ,يٝهااٖ ٕٛااصا ايػٓااٚ ٢غااَ ١ًٝباضناا ١ملٓااع ذكاا ٍٛايؿطقاا١
ٚاٱخت٬ف بني املػًُني.
اشباَؼ :يكس أضاز اهلل عع ٚجٌ يًُػًُني (ِٖٚخري أَ )١أَٛضاّ:
ا٭ :ٍٚإق٬ح أذٛاهلِ.
ايثاْ :ٞتٓع ِٝاسبٝا ٠ايعٚج.١ٝ

()1ايسض املٓثٛض.361/1
()2غٛض ٠ايٓػا.130 ٤
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ايثايث :بٓا ٤ا٭غط ٠عً ٢احملبٚ ١املٛزْٚ ٠عُ ١ايعٚاد ٖب ١عاَ ١يًٓاؽ

ٝعاّ ٚذح ١عً ٢ايٓاؽٚ ,زعَ ٠ٛػتكً ١يٲميإ  ,قاٍ تعا شوبِِآهُ

آ باذِ ُِؤَْهُخبٍَكبٌَُىُُهُِِٓهُؤَٔفُعِىُُهُؤَشْوبذلًاٌُِرَعهىَُْ ذُإٌَِيه باُوبلبؼبًَُتبيهْبىُُهُِب باَّجًُوبزبدهّبحز(.)1
ايعؿااط َٔ :ٕٚخكااا٥ل(خري أَاا )١ايػااَ ١َ٬اأ اياآؿؼ ايػهااب١ٝ
ٚايؿٗ ١ٜٛؾايؿط ق ١قبٝرَٛ ١نٛعاّ ٚشاتااّ ٚأثاطاّٖٚ ,ا ٞؾتٓاٚ ١تتؿاطع عٓٗاا
ايؿنت ٚٚج ٙٛايهطض.
حبث كالهً

بٝااإ ٚجاا٘ قبااٝس َاأ ٚجاا ٙٛايؿطقااٚ ١اٱخاات٬ف ٖٚاا ٛاٱْكػاااّ إ
ََٓ٪ني ٚؾاغكني ,ؾإٕ املػًُني َٓعٖاَ ٕٛأ ٖاصا ايتكػا ِٝؾًاٝؼ ؾاِٗٝ
طا٥ؿاا ١أٚ

اعااَ ١ػااتكً ١تعًاأ ايؿػااٛم ٚايعكااٝإ ,ؾهااٌ املػااًُني

َتُػه ٕٛباايكطلٕ ٚايػآٚ ,١مل ٜتؿطقاٛا إ

َآَ٪ني ٚؾاغاكني إ

ٜاّٛ

ايكٝاَااٖٚ ,١ااَ ٛاأ ايؿااٛاٖس املتحااسز ٠عًاا ٢ناا(ِْٗٛخري أَاا ١أخطجاات
يًٓاؽ)ٚ ,ؾ ٘ٝأَٛض:
ا٭ :ٍٚايبعث يًٗساٚ ١ٜاٱميإ.
ايثاْ :ٞططز ايٝأؽ ٚايكٓٛط َٔ ايٓؿٛؽ.
ايثايث :املٓع َٔ إغترٛاش ايؿاغكني عًَٓ ٢اظٍ ايطٜاغٚ ١ايػًطٓ.١
ايطابع :إشا نإ ايؿاغاكٖ ٕٛاِ ا٭نثاط بايٓػاب ١٭ٖاٌ ايهتاا
ا٭قٌ ٚا٭نعـ أَاّ نثطٚ ٠ثبا

ؾاأِْٗ

املػًُني يف َػايو اٱميإ ٚايك٬ح

ٚايتكاا ٣ٛؾااإٕ قًاات ٖااٌ ٜااسٍ قٛياا٘ تعااا ش وبإَُِّْوَاانِريًذُِِاآهُذٌَّْاااضُِ
ٌَفَاظِامُ ْبُز ( , )2ازبٛا

 ,٫٭ٕ املطاز َأ ايٓااؽ يف اٯٜا ١أعا ٙ٬غاري

املػًُني ٚيٝؼ عُ ّٛايٓاؽ بسي ٌٝاٯ ١ٜضبٌ ايبرث اييت تكػِ ايٓااؽ
()1غٛض ٠ايط.21 ّٚ
()2غٛض ٠املا٥س.49 ٠
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إ
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قػُني بكٛي٘ تعا ش وُْهرُُهُخبيهسبُؤَُِّحٍُؤُخهسِلبدهٌٍَُِّْااضُِ زْ ,عاِ ا٭قاٌ يف يؿاغ

ايٓاؽ ٖ ٛايعُ ّٛاٱغتػطاقٚ ,ٞإضاز ٠ايعُ ّٛإَ ٫اع ايكطٜٓا ١ايكااضؾ١
 ٖٞٚظاٖط ٠يف املكاّ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚغ ١َ٬املػًُني َٔ ايؿػٛم ٚايؿحٛض.
ايثاااْ :ٞز٫يااَ ١هاااَني اٯٜاا ١ضبااٌ ايبرااث عاأ خااطٚد املػااًُني
بايتدكل َٔ تكػ ِٝايٓاؽ إ

ََٓ٪ني ٚؾاغكني ,بًرااظ إٔ املػاًُني

نًِٗ َ.َٕٛٓ٪
ايثايااث :صباا ٤ٞخامتاا ١لٜااٚ ١اعتكااُٛا باشبطااا
تٗتس)ٕٚبُٓٝا جا٤

اٯٜا

يًُػااًُني(يعًهِ

ايكطلْ ١ٝبػًل ايؿاغكني عً ٢أْؿػِٗ أغبا

اهلساْٚ ١ٜع ٍٚغهب٘ اهلل عع ٚجٌ بِٗ قاٍ تعا شإَُِّْذٌٍي بَُُْ ب هدِ

ُذٌْمَ هَبُ

ذٌْفَاظِمِنيبز (.)1
ايطابع :يكس أْعِ اهلل عع ٚجٌ عًا ٢املػاًُني ٚإختااضِٖ ملٓعيا(١خري

أَٚ )١أْعِ عً ِٗٝبايتٓع َٔ ٙايكبا٥س َٗٓٚاا ايؿػاٛم  ,قااٍ تعاا شوبوَاسَّهبُ
إٌَِيهىُُهُذٌْىُفْسبُوبذٌْفُعَ قَُوبذٌْؼِصهيباْبز (.)2
اشباَؼ :إٕ(خري أَا )١يف إظزٜااز َطاطز يف ايهثاطٚ ٠ايتهااثط يٝػًباٛا
ايؿاغكنيٚ ,ميٓعٛا عآِٗ َٓااظٍ ايهثاط ٠يف ايعاسزٖٚ ,اصا اٱظزٜااز َأ
ايربنٚ ١ايؿٝض اٱهل ٞعً(٢خري أَ.)١

صلت(ّأذكسّا ًؼوت اهلل ػلٍكن)بِرٍ اٌَت

ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚتؿهااٌ اهلل جبعااٌ املػااًُني(خري أَااْ )١عُاا ١ععُٝاا ١عًاا٢
املػًُني ًٜعّ إغترهاضٖاٖٚ ,صا اٱغترهاض عًٚ ٢ج:ٙٛ
()1غٛض ٠املٓاؾك.6 ٕٛ
()2غٛض ٠اسبحطا

.7
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ا٭ :ٍٚيف ايٛجٛز ايصٖين عٓس نٌ َهًـ.
ايثاْ :ٞيف املٓتسٜا

ٚعً ٢ا٭يػٓ.١

ايثايث :يف عامل ا٭ؾعاٍ ٚنبط َا تك ّٛب٘ ازبٛاضح.
ايطابع :شنطٖا بأزا ٤ايؿطا٥ضٚ ,ايتكٝس بأذهاّ ايؿطٜع.١
اشباَؼ :تأزٜب ا٭٫ٚز ٚايكابٝإ بايتاصنري بٗاص ٙايٓعُا ١ايععُٝا,١
ٚنٝـ أِْٗ َٔ(خري أَٚ )١إٕ مل ٜكًٛا غٔ ايتهًٝـٚ ,إٔ َػٚ٪يٝا
تعاٖس ٖص ٙايٓعُ ١تكع عً ٢عاتكِٗ بعس ايبًٛؽ.
ايثايث :١جا٤

اٯ ١ٜأع ٙ٬بكٝػ ١ازبًُ ١اٱْؿاٚٚ ,١ٝ٥ضز

بكٝػ ١ازبًُ ١اشبربٚ ,١ٜتؿرتنإ َعاّ بأُْٗا خطا

ٖص ٙاٯ١ٜ

يًُػًُني ٚاملػًُا

عَُٛاّ.
ايطابع :١جا ٤شنط ايٓعُ ١بكٝػ ١املؿطز (ْعُٚ )١إضاز ٠إغِ ازبٓؼَ ,ع

تعسز َكازٜل ايٓعِ  َٔ ٖٞٚايَ٬تٓاٖ ,ٞقاٍ تعا ش وبإِْهُذَؼَدوذُِٔؼهّبحَُذٌٍي ُِ
َُْذُذهصَ هباز (.)1
اشباَػٜ :١ؿٝس ا٭َط اٱهل(ٞإشناطٚا) ايٛجاٛ
دبعٌ املعٜٓٓ ٢كطف إ

إَ ٫اع ايكطٜٓا ١ايايت

اٱغتربا َ ٖٞٚ ,ؿكٛز ٠يف املكاّ.

ايػازغَ َٔ :١كازٜل ْعِ اهلل عً ٢املػًُني أِْٗ(خري أَ.)١
ايػابعْ َٔ :١عِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢املػًُني إخطاجِٗ يًٓاؽ زعاا٠
إ

اهللٚ ,شنااط ٖااص ٙايٓعُاآَ ١اغااب  ١نطمياا ١يتعاٖااسٖا ٚأزا ٤ايٛظااا٥ـ

ايعكا٥س ١ٜاييت دبب عً ٢املػًُني يف جٗازِٖ يف غب ٌٝاهلل.
ايثآَاا :١يكااس أخااطد اهلل عااع ٚجااٌ املػااًُني يًٓاااؽٖٚ ,اا ٛغاابراْ٘
ايطٚ٩ف ايطذ ,ِٝمماا ميًا ٞعًا ٢املػاًُني إٔ ٜها ٕٛخاطٚجِٗ مبؿااِٖٝ
اٱذػإ ٚايعؿَٚ ٛعاْ ٞايط
()1غٛض ٠إبطاٖ.34 ِٝ

ٚ ١يػ ١ايبؿاضٚ ٠اٱْصاض.
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ايتاغع :١إٕ اهلل عع ٚجٌ حيب إٔ تصنط(خري أَْ )١عُ٘ ٖٚ ,اْ ٛاٛع
إنطاّ ٚتؿطٜـ يًُػًُني.
ايعاؾط :٠يكس تؿهٌ اهلل عع ٚجاٌ ٚأَاط املًاٌ ايػاابك ١باصنط ْعُا٘,

ٚخل بين إغطا ٌٝ٥بٗصا ا٭َاط يف ايكاطلٕ ,قااٍ تعاا ش بااتبِْ
ُذٌيرِ

ذذْوُسَوذُِٔؼهَُُذِ

ُؤَْٔؼبّهدَُػبٍَ يهىُُهُوبؤَِّٔ

ُإِظهاسبذئِيًَُ

ُفَضيٍْرُىُُهُػبٍَىُذٌْؼباٌَِّنيبز(.)1

اسباز ١ٜعؿط :٠يٝؼ َٔ ذكاط يآعِ اهلل عاع ٚجاٌ عًا ٢املػاًُني,
ٚته ٕٛبًراظ ازبُع بني اٯٜتني عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإجتبا ٤املػًُنيٚ ,جعًِٗ(خري أَ.)١
ايثاْ :ٞإذباز املػاًُنيْٚ ,عاتِٗ با٭َا ١ايٛاذاسَٚ ,٠اا ؾٝا٘ َأ زؾاع
٭ غبا

ايؿطق ١عأ املػاًُنيٚ ,املٓاع َأ تاأثري َكاسَاتٗا عًاَٚ ,ِٗٝأ

خكا٥ل(خري أَ )١اٱَتثاٍ ا٭َثٌ ٭ٚاَط اهلل عع ٚجٌ ْٛٚاٖ.٘ٝ
ايثايث :بعث ١ايٓيب ضبُس قاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚليا٘ ٚغاًِٚ ,ذػأ إتبااع
املػًُني ي٘.
ايطابعْ :ع ٍٚايكطلٕ .
ٚيف ٖاتني اٯٜتني ْعُٚ َٔ ١ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚنٌ ل َٔ ١ٜاٯٜتني ْعُ.١
ايثاْ :ٞازبُع بني اٯٜتني ْعُ.١
ايثايث :إْهُاّ جع َٔ ٤نٌ ل ١ٜإ

اٯ ١ٜا٭خطْ ٣عُ.١

ايثاْ ١ٝعؿط :٠خطٚد املػًُني يًٓاؽ بكؿ ١اٱميإ.
ايثايثااا ١عؿاااطَ :٠عطؾااا ١املػاااًُني يٛظاااا٥ؿِٗ ايعكا٥سٜااا ١يف إقااا٬ح
امتُعا .

()1غٛض ٠ايبكط.47 ٠
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ايطابع ١عؿط :٠إْكاا
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ايٓااؽ يًُػاًُني يف اياسع ٠ٛإ

اسبال ,٭ٕ

تؿهٌ اهلل عع ٚجٌ إخطاد املػًُني أَط َؿاعً ١يتعًال اشباطٚد بطاطف
ثإ  ٖٛٚايٓاؽ عَُٛاّ.
 َٔٚاٱعحاظ إٔ اٯ ١ٜمل تكٌ(أخطجت يًهؿااض) باٌ شناط
بكؿ ١ايٓاؽ يٝه ٕٛاملعٓ ٢أعِٚ ,ؾاَ ّ٬٭ٌٖ ايهتا

ايبؿاط

ايص ٜٔمل تكؿِٗ

اٯ ١ٜب ايهؿاض ,بٌ قػُتِٗ قػُني:
ا٭ :ٍٚامل.َٕٛٓ٪
ايثاْ :ٞايؿاغك ٕٛاشباضج ٕٛعٔ طاع ١اهلل ,ؾُٔ ذب اهلل عع ٚجٌ
أِْٗ ذُٓٝا خطجٛا عٔ ايطاع ١تؿهٌ اهلل ٚأخطد هلِ ٚيًٓاؽ(خري أَ)١
ٚحيتٌُ ا٭َط خبكٛم ايططف ايثاْ ِٖٚ ٞايٓاؽ ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚمل ٜػتعس ايٓاؽ هلصا اشبطٚد ٚمل ًٜتؿ تٛا إي ,٘ٝمما ًٜعّ باصٍ
املػًُني ايٛغع زبصبِٗ يٲميإ.
ايثاْٜ :ٞتٗٝأ ايٓاؽ يتًك ٞاملٛعع َٔ ١املػًُنيٚ ,اٱقػا ٤إي.ِٗٝ
ايثايث :ايتؿك ,ٌٝؾُٔ ايٓااؽ َأ ٜتًكا ٢خاطٚد املػاًُني باايكبٍٛ
ٚايطنا َٔ َِٗٓٚ ,مل ًٜتؿت هلصا اشبطٚد.
ايطابع :إعطا ،ايٓاؽ عٔ املػًُني يف خطٚجِٗ.
ٚايكرٝس ٖ ٛايثاْ ,ٞؾُأ يطاـ اهلل عاع ٚجاٌ بايٓااؽ إقا٬ذِٗ
شبطٚد املػًُني هلِٚ ,إزضانِٗ يف ازبًُ ١ملٓاؾع ٖصا اشبطٚد.
اشباَػ ١عؿط :٠قٝاّ املػًُني با٭َط باملعطٚف ٚؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٚإْ٘ ْٛع جٗاز.
ايثاْ :١ٝؾ ٘ٝغع ٞزٚ٩

َتكٌ يف غب ٌٝاهلل.

ايثايث :١إْ٘ َكسام َٔ َكازٜل ايتك ,٣ٛقاٍ تعا ش باؤَ باُذٌيرِ ٓبُآِبَْ ذُ
ذذيمُ ذُذٌٍي بُدبكَُّذُمَاذِ ِز (.)1
()1غٛض ٠لٍ عُطإ .102
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ايػازغ ١عؿطَ :٠عطؾ ١املػًُني ٭َٛض:
ا٭َ :ٍٚكازٜل ٚأؾطاز املعطٚف.
ايثاْ :ٞأذهاّ اسبٚ ٍ٬اسبطاّ.

ايثايااث :تؿكٗٗااِ يف ايااس ٜٔ٭ْاا٘ ذاجااَٛٚ ١نااٛع ٜتكاا ّٛباا٘ ا٭َااط
باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايػااابع ١عؿااطٚ :٠جااٛز أَااَ ١اأ ايٓاااؽ تٓكاات يًُػااًُني ٚأَااطِٖ
باملعطٚف  ٖٛٚايصٜ ٟسٍ عًَ ٘ٝؿٗ ّٛقٛي٘ تعا (تأَط.)ٕٚ
ايثآَ ١عؿط َٔ :٠ايٓعِ يف ٖص ٙاٯ ١ٜأَٛض:
ا٭ ْٞٗ :ٍٚاملػًُني عٔ املٓهط.
ايثاَْ :ٞعطؾ ١املػًُني ٭ؾطاز املٓهط.
ايثايث :إبتعاز املػًُني عٔ أؾطاز املٓهط.
ايتاغع ١عؿط :٠تٛؾٝل املػًُني يٲميإ باهلل.
ايعؿط :ٕٚزع ٠ٛاملػًُني أٌٖ ايهتا

يٲميإ باهللْٚ ,ب ٠ٛضبُس قً٢

اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ٚشّ ايؿػل ٚايؿاغكني.
اسبازٜااٚ ١ايعؿاااط :ٕٚزعااا ٠ٛاملػااًُني زبعاااٌ َٛناااٛع ١ٝيف ا٭َاااط
باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط يهٌ َٔ:
ا٭ْ :ٍٚعُ ١اهلل عً.ِٗٝ

ايثاْ :ٞشنط ٖص ٙايٓعُ١ش وبذذْوُسَوذُِٔؼهّبحَُذٌٍي ُِػبٍَيهىُُهز(.)1
تطَ ٣اا ٖآَ ٞااؾع إغترهااضٖا عٓاس ا٭َاط بااملعطٚف ٚايٓٗا ٞعأ

املٓهط ,ؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٱَتثاٍ ٭َط اهلل.
ايثاْ :ٞايثٛا

()1غٛض ٠ايبكط.231 ٠

ايعع ِٝيصنط ْعُ ١اهلل.
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ايثايث :ايؿٛم يًكٝاّ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗا ٞعأ املٓهاطٚ ,ايػبطا١
عٓس إتٝاُْٗا ٚؾعًُٗا.
ايطابع :إْ٘ َكسَ ١يًتكٚ ٣ٛايؿهط هلل ,يصا ٚضز يف ٚقـ ايكطلٕ قٛي٘

تعا ش وبإِٔي ٌََُرَرْوِسبجاٌٍَُِّْريمِنيبز(.)1

اشباَؼ :اسبػٔ ايصات ٞيهٝؿ ١ٝإتٝإ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط
ايػازؽ :إيتؿا

املػًُني إ

ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ

عٔ املٓهط ْعُ ١ععٚ ,١ُٝنصا تعاٖس املعطٚف ٚإجتٓا

املٓهط.

ايػابعَٓ َٔ :اؾع إغترهاض املػًُني يٓعُ ١اهلل عً ِٗٝأَٛض:
ا٭ :ٍٚذبِٗ زبص

ايٓاؽ ملٓاظٍ ٖص ٙايٓعُ.١

ايثاْ :ٞتطغٝبِٗ ايٓاؽ بسخ ٍٛاٱغ.ّ٬
ايثايااث :إْتؿااا ٤اسبػااس ٚايبػهااا ٤عاأ ْؿااٛؽ املػااًُنيٖٚ ,ااَ ٛاأ
خكا٥ل(خري أَ.)١
ايثأَ :ب إٔ ٜتصنط املػًُ ٕٛإٔ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط
ْعُ ١عع ١ُٝؾاظ بٗا املػًُٚ َٔ ٕٛج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚا٭َط اٱهل ٞيًُػًُني با٭َط ٚايٓٗ.ٞ
ايثاْ :ٞقٝاّ املػًُني با٭َط ٚايٓٗ.ٞ
ايثايثٚ :جٛز َأ ٜٓكات ٚميتثاٌ ملاا ٜكا ّٛبا٘ املػاًَُ ٕٛأ ا٭َاط
ٚايٓٗ.ٞ
ايتاغع :ظٗٛض ايك٬ح يف امتُعا ٚ ,إزضاى ايٓاؽ يًرػٔ ايصاتٞ
يًُعطٚفٚ ,ايكبس ايصات ٞيًُٓهط.

()1غٛض ٠اسباق.48 ١
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ايعاؾط :ا٭َط ٚايٓٗ ٞعع ٚضؾع ١يًُػًُنيْ ٖٛٚ ,اٛع أَااضٚ ٠ذهاِ
ْٛع ٞعاّ يف ا٭ضٜ ،تك ّٛمبطناا ٠اهلل ٚاشبهاٛع ياَ٘ٚ ,أ عَُٛاا

قٛي٘ تعا ش وبٌٍِي ُِذٌْؼِصَّجَُوبٌِسبظَ ٌِ ُِوبٌٍَِّْؤهِِِْنيبز (.)1

اسباااز ٟعؿااط :يف ا٭َااط باااملعطٚف ٚايٓٗاا ٞعاأ املٓهااط ظجااط ٭ٖااٌ
ايؿػااٛم ٚايؿحااٛض عاأ أ َااط املػااًُني بااايكبٝسْٗٚ ,اا ِٗٝعاأ املعااطٚف,
ٚيٝهْٛااٛا عاااجع ٜٔعاأ َعا

ااَٚ ١عاضناا ١املػااًُني يف َٝاااز ٜٔا٭َااط

ٚايٓٗ ٞبني ايٓاؽ ,خكٛقاّ ٚإٔ اهلل تؿهٌ عً ٢ايٓاؽ ٚضظقٗاِ ْعُا١
ايعكٌ يًتُٝٝع بني اسبػٔ ٚايكبٝس.
ايثاااْ ٞعؿااطَ :اأ ْعُاا ١اهلل ايتٛجاا٘ ياا٘ غاابراْ٘ بايؿااهط عًااْ ٢عُاا١

اهلسا ٚ ١ٜايتٛؾٝل با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ,قاٍ تعا شذٌْذبّهدٌٍَُِي ُِ
ذٌيرِ

ُهبدبذَٔاٌُِ برَذُوبِباُوَُّْاٌُِْب هرَدِ

بٌَُ هَُْؤَْهُهبدبذَٔاُذٌٍي َز (.)2

ايثاياااث عؿاااط :بعاااث ايٓااااؽ سباااب املػاااًُني ٚاٱطُٓ٦اااإ إياااِٗٝ
ٱخ٬قِٗ يف ايسع ٠ٛإ

اهلل ْٚؿط َؿاٖ ِٝايك٬ح ,قاٍ تعا شإَُِّْ

ذٌيرِ ٓبُآِبَْ ذُوبػبٍُِّ ذُذٌصَّاٌِذباخُِظبيبجهؼبًٌَُُ َُهُذٌسَّدهّبَُٓوَاًّذز (.)3
ايثاْٚ ٞايعؿط :ٕٚاٱميإ باهلل أععِ ايٓعِ ٚأضؾع املٓاظٍ ,تؿهٌ اهلل
عع ٚجٌ ٚأَاط املػاًُني بإغترهااضٖا يٝرتؾاس عأ ٖاصا اٱغترهااض
ا٭َٔ ٚايػٚ ١َ٬ايعاؾٚ ١ٝايطؾاز.

()1غٛض ٠املٓاؾك.8 ٕٛ
()2غٛض ٠ا٭عطاف .49
()3غٛضَ ٠ط.96 ِٜ
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ايثايث ٚايعؿط :ٕٚشنط ايٓعِ اٱهل َٔ ١ٝعَُٛا

شنط اهلل عع ٚجٌ

ٚلَٚ ٘٥٫كسَ ١يصنط اهلل ٚتعاٖس ايعبازا  ,قاٍ تعا ش باؤَ باُذٌيرِ ٓبُآِبَْا ذُ
ذذْوُسَوذُذٌٍي بُذِوْسًذُوَنِريًذز(.)1
ايطابع ٚايعؿط :ٕٚزع ٠ٛأٌٖ ايهتا

ٚايٓاؽ

ٝعاّ يًتسبط يف ايٓعِ

اٱ هل ١ٝعً ٢املػًُني ٚتؿهَ ًِْٗٝٚ ًِٗٝطاتب(خري أََٚ ,)١اا ؾٝا٘ َأ
اسبحٚ ١ايربٖإ ْ ٖٛٚعُ ١أخط ٣عً ٢املػًُني باإٔ ٜاط ٣ايٓااؽ ايآعِ
اٱهل ١ٝعً.ِٗٝ
اشباَؼ ٚايعؿط :ٕٚتؿهٌ اهلل ببعث ايؿعع ٚاشبٛف يف قًٛ

ايهؿاض

َٔ املػًُني يًٓعِ ايعع ١ُٝاييت ضظقِٗ اهلل عع ٚجٌ ,يتهٖ ٕٛص ٙايٓعِ
ٚاق َٔ ١ٝايهؿااضٚ ,غابب ّا يؿاهط اهلل عًا ٢إْعجااضِٖ عأ ايتعاس ٟعًا٢
املػًُني.
ايػازؽ ٚايعؿطَ :ٕٚأ ْعاِ اهلل عاع ٚجاٌ عًا ٢املػاًُني بًرااظ
ازبُع بني اٯٜتني اٱخباض عٔ ن ٕٛأنثط أٌٖ ايهتا

ؾاغكنيٚ ,ؾ ٘ٝذث

يًُػًُني يًكٝاّ بٛظا٥ـ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهطٖٚ ,اساٜتِٗ
إ

غبٌ ايطؾاز.
ايػابع ٚايعؿطَٛ :ٕٚنٛعَ ١ٝؿاٖ ِٝا٭خ ٠ٛبني املػًُني يف أَطِٖ

باملعطٚف  ِْٗٝٗ ٚعأ املٓهاطَٚ ,اا ؾٗٝاا َأ ايتدؿٝاـ عآِٗٚ ,أغابا
اٱعاْٚ ١ايتٛؾٝلٚ ,تكسٜط ازبُاع باني اٯٜاتني :ؾأقابرتِ بٓعُتا٘ أخٛاْاا
تأَط ٕٚباملعطٚف ٚتٓٗ ٕٛعٔ املٓهط.

حبث حنْي

إغِ اٱؾاض(٠نصيو) َطنب َٔ نًُتني:
ا٭ :ٍٚذطف ايهاف.
()1غٛض ٠ا٭ذعا

.41
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ايثاْ :ٞشيو.

ٚايهاف هلا ز٫يٚ ,١تؿٝس َعٓ ٢ايتؿبٚ ,٘ٝته ٕٛمبعَٓ ٢ثٌٚ ,قس تأتٞ
مبعٓ( ٢أٜهاّ) يف بٝإ ايتٛايٚ ٞايتؿاب٘ يف املٛنٛع أ ٚاسبهِ ,يته ٕٛهلا
َٛنٛع ١ٝيف عًِ ايبٝإ ٚايب٬غٚ ١ايس٫يٚ ,١قٝاٌ تؿٝاس (ناصيو) َعٓا٢
ايػاابب ٚبٝااإ ايعًاا ١إشا جااا٤

تعااا شلَااايَُزببٌُِِّاُبُدباب ا سهذَِْ

بعااس اٱغااتؿٗاّ املثباات ٚاغااتسٍ بكٛياا٘

ُؤَػهّبااىُوبلَ ادهُوُْادَُتبصِ اريًذُ*ُ لَااايَُوَ ارٌَِهبُؤَذَرْاهبُآ باذُْباااُ

فَْبعِيرَ باز ( , )1أ ٟإٔ املعٓ :٢ذؿطتو أعُا ٢بػابب ْػاٝاْو ٯٜاتٓاا ايايت
أتتو.
ٚيهٔ ٖصا املعٜٓ ٫ ٢ػاتكطأ َأ (ناصيو) باٌ َأ َهااَني ٚغاٝام
ٚعسّ ضٜ٩ت٘ عٓٗا

اٯٚ ,١ٜجا ٤إغِ اٱؾاض ٠يًتصنري باعطان٘ عٔ اٯٜا

يف اسبٝاااا ٠اياااسْٝا ٚنأْااا٘ أعُاااٚ ,٢ايكاااطلٕ ٜؿػاااط بعهااا٘ بعهاااا قااااٍ

تعا ش بو بِٓهُوَااْبُفِا

ُهبا ِرهُِ َؤ هػّباىُ َف َا بُفِا

ُذآلخِا بسجُِ َؤ هػّباىُ بو َؤضَا ًُُّ

ظبثِيالًز(.)2
ٚعٔ إبٔ عباؽ يف اٯ ١ٜأع َٔ(ٙ٬نإ يف ٖص ٙايٓعِ ٚعٔ ٖص ٙايعرب

أعُ ٢ؾٗ ٛعُا غٝب عٓ٘ َٔ أَط اٯخط ٠أعُ.)3( )٢
ٚشٖب ايٓراؽ

ٖ 338اا يف نتاب٘ إعطا

ايكطلٕ إ

َعٓ ٢املثًٝا١

يف(نصيو)ٚتكسٜطٖا(ا٭َط ناصيو) ٚإٔ ايهااف قاؿ ١ملكاسض ضباصٚف,
ٚأنثط َا ٜهَٛ ٕٛنعٗا ايٓكبٜٚ ,ه ٕٛايطؾع أٜهااّٚ ,تبعا٘ َها ٞبأ
أب ٞطايب

ٖ 437اا يف نتاب٘(َؿهٌ إعطا

َٛانع ضؾع ايهاف زْ ٕٚكبٗا .
()1غٛض ٠ط٘.126-125
()2غٛض ٠اٱغطا.72٤
()3صبُع ايبٝإ.430/6

ايكطلٕ)َع ظٜاز ٠عٓس ٙيف
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ٚتكع ايهاف عٓس إبٔ ٖؿاَّ ,ثٌ (نُا) قاٍ :تكاع نُاا بعاسٳ ازبُاٌ
نثرياّ قؿ ١يف املعٓ ;٢ؾتهْ ٕٛعتاّ ملكسض أ ٚذاٚ ;ّ٫حيتًُُٗا قٛيا٘ تعاا
(نُااا بااسأْا أٚمٍٳ خًالٍ ْعٝااسٙٴ) ؾااإٕ قسَّضتاا٘ ْعتااّ ملكااسض ؾٗاا ٛإَااا َعُااٍٛ
ٍ(ْعٝس ,)ٙأْ ٟٴعٝسٴ أٍٚٳ خًلٍ إعازَ ّ٠ثاٌ َاا باسأْا ,ٙأْ(ٍ ٚطا ,)ٟٛأٟ
ْؿعٌ ٖصا ايؿعٌ ايعع ِٝنؿعًٓا ٖصا ايؿعٌٚ ,إٕ قسضت٘ ذا ّ٫ؾاص ٚاسبااٍم
َؿعااْ ٍٛعٝااس ,ٙأْ ٟعٝااس ٙمماااث ّ٬يًااص ٟبااسأْا; ٚتكااع نًُاا ١نااصيو أٜه ااّ

نصيو) (.)1

ٜٚسخٌ إغِ اٱؾاض ٠يف تطنٝب ايهٚ ّ٬ز٫يت٘ٚ ,٭ٕ ايكطلٕ

اٍ

أٚجاا٘ٚ ,حيااٝط باي٬ضبااسٚز َاأ ايٛقااا٥ع ٚا٭ذااساث ؾااإ َعاااْ ٞنااصيو
تتعسز ,ؾرتتبط ز٫يتٗا بػٝام ْٚعِ اٯ ١ٜايكطلَْ ١ٝأ غاري إٔ رباطد عأ
ايهاابط ١ايًػٜٛا ١ايهًٝا ١ايايت ٖا ٞنايتكٝٝاس يًُعٓاٚ ٢ايس٫يا ١ياصا تااط٣
ايتكاض

بني َعاْ ٘ٝعٓس ايٓرٜٛني ٚايًػٜٛني ٚاملؿػطٚ ٜٔاحملسثني ٚ ,أْٗا

تتك ّٛمبعٓ(٢ايتؿب. )٘ٝ
يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞايًؿط ايكطلْ ٞأْ٘ َٔ ايػٌٗ املُتٓعٚ ,ايهٓع ايصٟ
ٜػتًعّ ايػٛم يف حبٛض ,ٙنُا ٜػتكطأ املعٓ ٢اٱ
ؾكٛي٘ تعا

ش وَرٌَِهبُ َثبيَُِّٓذٌٍي َُآ باذِ ِز ؾٚ ٘ٝج: ٙٛ

ا٭ :ٍٚإْ٘ ٚعس نط ِٜيًُػًُني بتٛاي ٞاٯٜا
ايثاْ :ٞتتابع ايس٫٫

اي َ٘ٓ ٞذاٍ مساع٘,
ٚايبٓٝا

.

عًٚ , ِٗٝاسبح ١عً ٢ايٓاؽ .

ايثايث :ايترسٚ ٟايربٖإ بإعحاظ ايكطلٕ.
ايطابع :ؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢ن ٕٛاملػًُني (خري أَا )١ملباازضتِٗ ياسخٍٛ
اٱغ. ّ٬
ٚاٯ ١ٜأع ٙ٬ذ ١ٝغه ١طط ١ٜيف َكازٜكٗا يف ايٛاقع اشباضجٚ ,ٞإ
 ّٜٛايكٝاَ ,١ؾؿ ٞنٌ ظَإ تأت ٞل ٜا
(َ )1ػين ايًبٝب عٔ نتب ا٭عاضٜب .66/1

ٚبطاٖني ت٪نس ْعِ اهلل عاع ٚجاٌ
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عً ٢املػًُني املػتسميَٗٓ ١ا ٚاملتحاسزٚ ٠املػاترسث ١ؾٝهاَ ٕٛأ َٓاؾعٗاا
أَٛض:
ا٭ :ٍٚظٜاز ٠إميإ املػًُني.
ايثاْ :ٞإغترهاض َهاَني لٚ( ١ٜاعتكُٛا).
ايثايث :ايتُػو بايكطلٕ ٚايػٓ.١
ايطابع :تعاٖس املػًُني ملعاْ ٞا٭خ ٠ٛاٱمياْ.١ٝ
اشباَؼ :ايؿهط هلل عع ٚجٌ عً ٢ايٓحاَ ٠أ ايٓااض ٚ ,تاٛاي ٞلٜاا

ايؿهٌ اٱهل ٞعً , ِٗٝقاٍ تعا شٌَئِٓهُشبىَسهذُُهُألَشِ دبٔيىُُهز (.)1
ؾإ قًت َا ٖ ٞاٯٜا

املػترسث ١اييت تأت ٞيٮجٝااٍ اي٬ذكاَ ١أ

املػًُني ٚاييت ت٪نس ظبااتِٗ َأ ايٓااضٚ ,ازباٛا

ٖا ٛياٝؼ َأ ذكاط

ملٛنٛعا أ ٟقاْ.ٕٛ
ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ً ََ َّ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ
ْبكن]بِرٍ اٌَت
صلت[ ِإذ كٌخن أػداء فألف بٍي قل ِ
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ : ٚبٝإ ْعُ ١عع ١ُٝتؿهاٌ اهلل عاع ٚجاٌ بٗاا عًا ٢املػاًُني,
ٚزع ٠ٛهلِ يًُكاضْ ١بني ذاهلِ َٔ ايؿطقٚ ١اشب٬ف قبٌ بعث ١ايٓيب ضبُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِٚ ,اي٥ٛاّ ٚا٭خ ٠ٛبعسٖا.
ايثاْٝاا :١بٝااإ قاااَْٚ ٕٛااا٥ع تتكااـ باا٘ (خااري أَااٖٚ )١اا ٛا٭خاا ٠ٛبااني

أؾطازٖا قاٍ تعا شإِٔيّباُذٌَّْؤهَِِْ ْبُإِخه بجاز (.)2

ايثايث :١إٕ اهلل عع ٚجٌ  ٫تػتعك ٞعًَ ٘ٝػأي ,١ؾٗ ٛغبراْ٘ أقًس
ذاٍ املػًُنيَٓٚ ,رِٗ قبػ ١ا٭خ ٠ٛبسٍ ايعساٚ ٠ٚايبػها.٤

()1غٛض ٠إبطاٖ.7 ِٝ
()2غٛض ٠اسبحطا
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ايطابع :١ذاٍ ايعسا ٠ٚاييت نإ عًٗٝا املػًُ ٕٛاملطاز َٓٗا أٜاّ ايهؿط
ٚازباًٖٚ ١ٝايه٬ي ,١يًُ٬ظَ ١بني اٱمياإ ٚا٭خا ٠ٛباني املآَ٪ني ,ؾؿاٞ
اٯ ١ٜذاصف ٚتكاسٜط :ٙإش نٓاتِ أعاسا ٤أٜااّ ازباًٖٝاٚ ١ايهؿاط ؾاأيّـ باني
قًٛبهِ باٱغ ,ّ٬مما ٜسٍ عً ٢إٔ بعث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٝا٘ ٚليا٘
ٚغًِ ْعُ ١عع ١ُٝيف تٗصٜب ايٓؿٛؽ ٚإق٬ح امتُعا .
اشباَػاااَ :١ااأ خكاااا٥ل(خري أَااا )١تٓاااع ٙأؾطازٖاااا عااأ ايعاااسا٠ٚ
ٚايبػها ٫ٚ ,٤بس َأ َ٬ذعا ١أذاٛاٍ ايعاط

لْاصاى ٚطػٝاإ أعاطاف

ايعكب ١ٝايكبًَٛٚ ,١ٝنٛع ١ٝايثأض ٚاٱْتكاّ ٚغًب ١اسبػس ٚايكٝاّ بايٓٗب
ٚايػع ٚيًػًب ٚغًب ١ايٓؿؼ ايػهب. ١ٝ
ؾحا ٤اٱغ ّ٬يتٓعسّ َٛنٛع ١ٝايكب ١ًٝيف ايكا٬

ٚعاامل ا٭ؾعااٍ

َٝٚاز ٜٔايكتاٍ إ٭أ باسبل ٚايٓؿع ايعاّ سباج ١املػًُني يًتعانس ٚايتؿاْٞ
ٚايتهرٚ ١ٝايؿسا ٤يف ايكتاٍٚ ,اٱٜثاض َطًكاّ يف ذاٍ اسبط

ٚايػًِ ,أٟ

إٔ ا٭ثط ٚايٓؿع َٔ بعث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٝا٘ ٚليا٘ ٚغاًِ يف ٖاصا
ايبا

َطنب َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ْ :ٍٚعع ايعسا ٠ٚ٭غبا

قبًٚ ١ٝعكب ١ٝعؿا٥ط١ٜ

ايثاْ :ٞإغكاط ايثأض عُا ذكٌ أٜاّ ازباًٖٝا ,١ؾًاِ ٜهتاـ اٱغاّ٬

بإغكاط ايطبا ٚايطبس ايعا٥س عأ ايكاط ،بكٛيا٘ تعاا شوبإِْهُذُثهارُُهُفٍََىُاُهُ
زَءَوضَُؤَِه بذٌِىُُهز( ,)1بٌ أغكط اي عساٚ ٠ٚأبطٌ ايعازا
ايطبا َٚا ؾ َٔ ٘ٝإضٖام يًُسٚ ٌٖٚ ,ٕٜٛأز ايبٓا

املصَ َ٘ٓٚ ,١َٛلثاض
َٔ ايعسا ,٠ٚازبٛا

ْعِٚ َٔ ,ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايٛأز أثط يًعساٚ ,٠ٚضباٚي ١يًػ َٔ ١َ٬ايعاض ايصً ٟب٘ غيب
ٚخطـ ايبٓا

ٚإغرتقاقٗٔ.

()1غٛض ٠ايبكط.279 ٠
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ايثاْ :ٞايٛأز َكسَ ١يًعساٚ ٠ٚاٱْتكاّٚ ,اٱْسؾ اع يف ايكتاٍ ٚايػًب
ٚايٓٗب يعسّ اشبؿ َٔ ١ٝاٱْتكاّ بػًب ايبٓا  ,باٱناؾ ١إ
تُٓ ١ٝيكػ ٠ٛايكًٛ

َا ؾَٔ ٘ٝ

ٚايبطـ ٚإعتباض ايكتٌ ,خكٛقاّ أْا٘ قتاٌ يًاطذِ

ٚيص ٟايكطب.٢
ايثايث :ايعسا ٠ٚأثط يًٛأز ,ؾايصٜ ٜٔكتً ٕٛبٓاتِٗ ٜبػهٜٚ ٕٛعاازٕٚ
ايكب ١ًٝاييت ناْٛا خيؿ ٕٛقٝاَٗا بػيب بٓاتِٗ.
ايطابع :ايٛأز عسا ٠ٚزاخاٌ ا٭غاطٚ ٠ايكبًٝا ١ايٛاذاسٖٚ ,٠ا ٞغابب
يًٓؿط ٠بني ايعٚجنيٚ ,ا٭غط املتعاٚج ١بٗٓٝا.
اشباااَؼ :ايااٛأز غاابب يكًاا ١ذااا٫

ايااعٚادٚ ,اياآكل يف ا٭٫ٚز

ٚايصٜ ٜٔتٛي ٕٛؾُٝا بعس ايسؾاع عٔ ايكبٚ ١ًٝايثػط مما ٜها ٕٛغابباّ يطُاع
ا٭عساٚ ٤غعٖٚ ِٖٚح.َِٗٛ
ٚيف تعسز ايعٚجا

ٚ ,ايتكاض

بني ايٓاؽ باملكاٖطٚ ٠قاٜاٚ ١عا٬د

 ,قاٍ تعا ش فَأىِذَ ذُِباُعَاببٌَُىُُهُِِٓبُذٌِّْعباءُِِبنْْبىُوبثُالبزبُ

يساٚ ٤أز ايبٓا

وبزَتباعبز (ٚ , )1تًو لٜا ١يف ايتؿاطٜع اٱغا ,َٞ٬ملاا ؾٗٝاا َأ دبًا ٞاسباجا١
يًٓػاٚ ,٤إزضاى اٯبا ٤بإٔ ايبٓا
 َٔٚاٯٜاا

ٜكبرٔ قاسبا

يًعٚاد ذاٍ ايبًٛؽ

يف ايؿاطٜع ١إٔ غأ ايبًاٛؽ ٖا ٛإمتااّ ايبٓات تػاع غآٛا

ٖ٬ي ,١ٝؾ ٬تتأخط يف بٝت أًٖٗا  ٫ٚته ٕٛعاي ١عًٚ ,ِٗٝحيتاج ٕٛايسؾاع

عٓٗا ,يٝتحً ٢اٱعحاظ يف ازبُع بني قٛي٘ تعا شوبذذْوُسَوذُِٔؼهّبحَُذٌٍي ُِػبٍَيهىُُهُإِذُْوُْهرُُهُ
ؤَػهدبذءًُفَإٌَيفبُتبيهٓبُلٍُُ تِىُُهزٚقٛي٘ تعا شوُْهرُُهُخبيهسبُؤَُِّحٍ ز بإٔ اهلل عع ٚجٌ ٜٓعِ
عً ٢املػًُني مبا ؾ ٘ٝايتُاّ ٚايهُاٍ املٛنٛعٚ ٞاسبهَُٚ ,ٞا ٜه ٕٛؾ٘ٝ
إق٬ح ايٓؿٛؽٚ ,ظٜاز ٠اٱميإٚ ,تًَُٓ ١ٝه ١ايتك.٣ٛ

()1غٛض ٠ايٓػا.3 ٤
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ايػازغ :١يكس تؿهٌ اهلل عع  ٚجٌ ٚأقًس املػًُني يًدطٚد يًٓاؽ
حباٍ ايٛذسٚ ٠اٱذباز ؾٓعع َٔ قسٚضِٖ أغبا

ايعساٚ ٠ٚايبػها ٤نٞ

ٜهْٛاااٛا أخاااَ ٠ٛتراااابني يف اهللٚ ,ؾٝااا٘ ذحااا ١عًااا ٢ايٓااااؽٚ ,تطغٝاااب
باٱغاا,ّ٬إش إٔ ايٓؿااٛؽ  ٫متٝااٌ إ

أٖااٌ ايؿطقااٚ ١اشباا٬فٚ ,متٝااٌ إ

زع ٠ٛاٱذباز ٚاٱق٬ح.
ايػابع :١جعٌ اهلل ع ع ٚجٌ خطٚد املػًُني ذح ١ملا ٜتكؿ ٕٛب٘ َٔ

ايتيخٚ ٞايتييـ ,قاٍ تعا شفٍٍَِي ُِذٌْذَجَّحُُذٌْثباٌِغَحُز (ٚ ,)1ؾ ٘ٝأَٛض:

ا٭َٓ :ٍٚع أٌٖ ازبساٍ ٚايٓؿام َأ ايتؿاهٝو باملػاًُني ٚ ,ايهٝاس
ٚاملهط بِٗ.
ايثاْ :ٞايًطـ اٱهل ٞبايٓاؽ يعٗٛض املػًُني بكاؿا

ايعاع ٚايكا٠ٛ

ٚايك ٬ح ٖٛٚ ,املػتكطأ َٔ جٗا :
ا٭ : ٚز٫٫

اشبطٚد َٚا ؾٝا٘ َأ املباازض ٠يف ايكاٚ ٍٛايؿعاٌ َأ

اشباااضد يًٓاااؽ ,ؾًااِ تكااٌ اٯٜااٜ ١طجااع يهااِ ايٓاااؽ ,بااٌ تٛجٗاات إ
املػًُني بايتًبؼ باشبطٚد ٚايعٗٛض ٚاسبهٛض املٝساْ.ٞ
ايثاْ :١ٝا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞاملٓهط عع ٚضؾع ١بصات٘ َٛٚنٛع٘.
ايثايث :١تطؾس ايطؾعٚ ١ايعع عً ٢اماٖاس ٜٔيف غابٌ اشباري ٚايكا٬ح
عً ٢عب ٛإْطباق.ٞ
ايطابع : ١قريٚضٖٝ ٠ب ١يًُػًُني يف ايٓؿٛؽ ٚامتُعا ٖٚ ,ا ٛأَاط
ظاٖط بايٛجسإ ٭ِْٗ ٜ ٫سع ٕٛإ ٫إ

اسبل ٚايٓؿاع ايؿدكاٚ ٞايعااّ

ايسْٚ ٟٛٝا٭خط.ٟٚ
ايثايثْ :ؿط َؿاٖ ِٝايٛز ٚاحملب ١بني ايٓاؽ.
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ايطابع :تطغٝب ايٓاؽ باٱغٚ ,ّ٬اٱْهُاّ شباري أَا ١تتكٝاس بايزا

ا٭خ ٠ٛقاٍ تعا ش فَّبٓهُ َسِاهُذٌٍي َُؤَْهُ ب دِ ب َُ باهسبحهُصبدهزبهٌَُِإلِظهالبَِز(.)1

اشباَؼ :تعاٖس أجٝاٍ املػًُني يٮخ ٠ٛب ,ِٗٓٝإش إٔ قاٝػ ١املاناٞ
املٓكطّ يف اٯ(١ٜنٓتِ أعسا )٤ذبتٌُ ٚجٗني:
ا٭ :ٍٚاملككااٛز قااراب ١اياآيب ضبُااس قااً ٢اهلل عًٝاا٘ ٚلياا٘ ٚغااًِ ,
ْٚبصِٖ ايعسا ٠ٚب ٖٛٚ ,ِٗٓٝايكسض املتٝكٔ َٔ اٯ.١ٜ
ايثاْ :ٞاملطاز إْتؿا ٤ايعسا ٠ٚبني املػًُني ٚإ

ا٭بس.

ٚايكرٝس ٖ ٛايثاْٚ َٔ ٞج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإضاز ٠املعٓ ٢ا٭عِ يف ايًؿغ ايكطلْٚ ,ٞي ٛؾههٓا بني اٱط٬م
ايعَاْ ٞملهاَني اٯٚ ١ٜايتكٝٝس ,ؾا٭قٌ ٖ ٛاٱط٬م.
ايثاْ :ٞإٕ قٛي٘ تعا (نٓتِ خري أَ )١ؾاٖس عًا ٢تٓاع ٙاملػاًُني َأ
اي عسا ٠ٚايصات ١ٝب ,ِٗٓٝملا يف ايعسا َٔ ٠ٚايكبس ايصاتٚ ٞايعطن.ٞ
ايثايااث :صباا ٞاشبطااا

اٱهلاا ٞيًُػااًُني بكااؿ ١اٱذباااز ٚا٭َاا١

ايٛاذس(٠نٓتِ خري أَ.)١
ايطابع َٔ :ؾهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢ايٓاؽ أْ٘ غبراْ٘ إشا أْعِ ْعُ١
عً ٢أٌٖ ا٭ض ،ؾإْ٘ أنطّ َٔ إٔ ٜطؾعٗاٚ ,ربرب اٯ ١ٜعٔ ذكٝكٖٚ ١اٞ

فُ
ظٚاٍ ايعساْ ٠ٚعُ ,١يكٛي٘ تعاا ش وبذ ْذوُاسَوذُ ِٔ هؼّباحَُذٌٍيا ُِ بػٍَا هي ُىُهُ ِإذُْ ُوْها ُرُهُ َؤػهادبذءًُفَا َإ يٌ ب
تبيهٓبُلٍُُ تِىُُهز.
اشباَؼ :أَط اهلل عاع ٚجاٌ يًُػاًُني بؿاهط ٙعًاْ ٢عُا ١ايتايخ,ٞ
ٚزؾع ٚضب ٛايعسا ٠ٚب.ِٗٓٝ
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ايػازؽْ :ػذ أقٌ ايتؿه ٌٝيف امتُعا

ٚا٭عطاف ,ؾبعس إٔ نإ

اٱْتُااا ٤يًكبًٝااٚ ١ايطٜاغاا ,١ؾٗٝااا أقاابس ا٭قااٌ ٚاملاا٬ى ٖاا ٛايتكاا٣ٛ

ٚايك٬ح ,قاٍ تعا ش إَُِّْؤَوْسبِبىُُهُػِْهدبُذٌٍي ُِؤَذْمَاوُُهز (.)1

ايػابع :إخباض اٯ ١ٜأع ٙ٬عٔ ذكا ٍٛاٱيؿاٚ ١املاٛز ٠باني املػاًُني

يكٛي٘ تعا شفَإٌَيفبُتبيهٓبُلٍُُ تِىُُهز.

ايثأَ :قريٚض ٠املػًُني َترابني يف اهلل يكٛي٘ تعا شفَإَصهثبذهرُُهُتِِْؼهّبرِا ُِ
إِخه بذٔاز.
ايثآَ :١قٝاّ املػًُني با٭َط باملعطٚف ؾ ٘ٝأَٛض:
ا٭ :ٍٚإْ٘ ؾاٖس عً ٢إْتؿا ٤ايعسا ٠ٚب.ِٗٓٝ
ايثاْ :ٞؾٚ ٘ٝاق َٔ ١ٝايعسا ,٠ٚيهرب ٣نً ٖٞٚ ١ٝيع ّٚتكٝاسِٖ بػآٔ
املعااطٚف اياايت ٜااأَط ٕٚبٗاااَٚ ,كااازٜل اشبااري اياايت ٜااسع ,ٕٛهلااا قاااٍ

تعا ش وبٌْرَىُٓهُِِْهىُُهُؤَُِّحٌُ بدهػَ ْبُإٌَِىُذٌْخَيهسُِو بإَِْسَوْبُتِاٌّْبؼهسَوفِز (.)2
ايثايث :إْ٘ َٔ أِٖ َكازٜل اشبطٚد يًٓاؽ.
ايتاغع :١حيتاد ا٭َط باملعطٚف إ

َكسَا

عكًٚ ١ٝؾطعَٗٓ ,١ٝا:

ا٭ :ٍٚايتؿك٘ يف ايس.ٜٔ
ايثاْ :ٞايترً ٞبصا

املعطٚف.

ايثايث :ايتعاٚ ٕٚايتيخ ٞيف ايسعٚ ٠ٛايتبًٝاؼٚ ,قٛيا٘ تعا (تاأَطٕٚ
باااملعطٚف) زعاا ٠ٛإ

ْبااص ايؿطقااٚ ١ايؿااكام ,ماا ٤ٞاشبطااا

ايعُ ّٛاٱغتػطاق ٞايؿاَ ٌ يًُػًُني ٚاملػًُا

ؾٝاا٘ بكااٝػ١

ٝعاّ.

ايعاؾطْ :٠بص املػًُني يًعسا ٠ٚؾُٝا بٚ ,ِٗٓٝقريٚضتِٗ إخٛاْاّ ببعثا١
ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ؾ ٘ٝأَٛض:
()1غٛض ٠اسبحطا

.13

()2غٛض ٠لٍ عُطإ .104
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ا٭ :ٍٚإْ٘ َطل ٠يًدًل ايهط.ِٜ
ايثاْ :ٞؾَٛ ٘ٝعع ١يًٓاؽ.

ايثايث :إْ٘ ؾاٖس عً ٢ايٓؿع ايعع ِٝباٱْعجاض عٔ املٓهط ٚايكبٝس.
اسباز ١ٜعؿط َٔ :٠قؿا (خري أَ )١أْؼ ٚغهٔ ٚإطُٓ٦إ بعهاِٗ
ببعضٚ ,إجتُاعِٗ عٔ اسبل ٚاهلسٚ ,٣ؾ ٘ٝذحا ١يف إختبااض املػاًُني
هلص ٙاملطتب ١ايطؾٝعٚ ,١زع ٠ٛيًٓاؽ يًسخ ٍٛيف ٖص ٙا٭ّٖٚ ,صا اٱجتُاع
ٚا٭يؿ ١بني املػًُني با

يًٓكط ٚايػًب ١يف َٝاز ٜٔايكتاٍ.

ايثاْ ١ٝعؿط :٠ذبتٌُ ْعُ ١ا٭يؿٚ ١ا٭خ ٠ٛبني املػًُني ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإضاز ٠ا٭يؿٚ ١ا٭خ ٠ٛبايصا .
ايثاْ :ٞا٭خَ ٠ٛكسَ ١٭َٛض َٓٚاؾع عسٜس.٠
ايثايث :املعٓ ٢ا٭عِ ازباَع يًٛجٗني أعٚ ,ٙ٬ايكرٝس ٖا ٛايثاياث
َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاسبػٔ ايصات ٞيٮيؿٚ ١ايطُأْٚ ١ٓٝا٭خ.٠ٛ
ايثاْ :ٞتطؾس ا٭خ َٔ ٠ٛا٭خ.٠ٛ
ايثايث :يف اٯ ١ٜؾاٖس عً ٢غ ١َ٬ايك٬

بني املػًُني َٔ ايٓؿام

ٚايطٜاٚ ٤ايؿؿٌٚ ,تتحًٖ ٢ص ٙاٯ ١ٜايػ ١َ٬بأَط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚأَط غري ظاٖط يًعباز ٖٛٚ ٠قؿا ٤ايكًٚ , ٛخًٖٛا َٔ ايػٌ
ٚايبػهاٚ ٤اسبػس.
ايثاااْ :ٞأَااط ظاااٖط يًبٝااإ ٖٚاا ٛا٭خااَٚ ٠ٛعاااْ ٞامل اٛزٚ ٠ايتعانااس
ٚايتعااا ٕٚبااني املػااًُني يف َطنااا ٠اهلل ٚا٭خاا ٠ٛاملػااًُني بااطظر زٕٚ
ايٛقٛع ٚإغتساَ ١اشب٬ف ب ,ِٗٓٝؾٛقعت ب ِٗٓٝاشبك ١َٛؾأْ٘ غطعإ َا

تع ٍٚيػًطإ ا٭خ ٠ٛنٓعُ َٔ ١عٓس اهلل ٚيف ٜٛغـ ٚضز يف ايتٓعٌٜشوبلَدهُ
ؤَدهعبٓبُتِ

ُإِذُْؤَخهسبلبِْ

ُِِٓهُذٌعِّجهُِٓوبلب اءبُتِىُاُهُِِآهُذٌْثبادهوُِِِآهُ

َعامل اٱميإ د84/

تبؼهادُِؤَْهَُٔاصبؽَُذٌاَّايهغَاَُْتبيهِْا

ُوبتبايهٓبُإِخها بذِ

ش242ز
ز(ٚ , )1ؾٝاا٘ إؾاااض ٠إ

إغتساَٚ ١بكا ٤أخٚ ٠ٛتعانس املػًُنيٚ ,إٔ ْعؽ ايؿٝطإ إشا ذكط بِٗٓٝ
ؾأْ٘ غطعإ َا ٜتبسز ٜٓٚكطف ؾطٚ ٙأشا.ٙ
ايثايث ١عؿطٜ :٠ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني إٔ قٝاّ املػًُني با٭َط باملعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط َٔ ايؿهط هلل عع ٚجٌ عًْ ٢عُ ١قريٚضتِٗ إخٛاْاّ,
ٚيتهٖ ٕٛص ٙا٭خَ ٠ٛكسَ ١يٮزا ٤ا٭َثٌ ٚا٭عِ يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗٞ
عٔ املٓهط ,إش ٚضز

اٯ ١ٜعً ٢اٱ

اٍ خبكاٛم نٝؿٝاٚ ١ناِ ٚظَاإ

ا٭َط ٚايٓٗ ,ٞيته ٕٛاٯ ١ٜأع ٙ٬بٝاْاّ يٛذسٚ ٠تيخ ٞاملػاًُني يف ا٭َاط
ٚايٓٗٚ ٞن ٕٛنٌ ٚاذس َُٓٗا ٚاجباّ نؿاٝ٥اّ مل ميٓع َٔ تعاا ٕٚاملػاًُني
ؾُٗٝاٚ ,تػابكِٗ يف ايطٜازٚ ٠ا٭غ ٠ٛيف ايسع ٠ٛإ

اهلل ٚا٭َط بايك٬ح

ْٚبص ايػ٦ٝا .
ايطابع ١عؿطٜ :٠ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني إٔ ا٭خ ٠ٛبني أؾطاز(خري أَ)١
ْعُٚ ١يطا ـ َأ عٓاس اهللٚ ,ذبتُاٌ ا٭خا ٠ٛباني أؾاطاز ا٭َاِ ا٭خاط٣
ٚجٖٛاّ:
ا٭ٚ :ٍٚجٛز قا٬
إثبا

أخٜٛا ١باني أؾطازٖاا نااييت باني املػاًُني ٭ٕ

ؾ ٤ٞيؿٜ ٫ ٤ٞسٍ عًْ ٢ؿ ٘ٝعٔ غري ,ٙأ ٟإٔ إخباض اٯٜا ١أعاٙ٬

عٔ اٱخ ٠ٛبني املػًُني ٜ ٫عين إْعساَٗا عٓس املًٌ ا٭خط.٣
ايثاْ :ٞعسّ ٚجٛز َعاْ ٞا٭خ ٠ٛبني أٌٖ املًٌ ا٭خط ٣يٲخات٬ف

ب ,ِٗٓٝقاٍ تعا ش ذَذهعبثَ َُهُلبِّيؼًاُوبلٍُُ تَ َُهُشبريىز (.)2
ايثايثٚ :جٛز أخا ٠ٛبٝآِٗ ٚيهٓٗاا  ٫تاطم إ
املػًُني ,أَا ا٭ ٍٚؾ ٬زي ٌٝعً ٘ٝيٛج:ٙٛ

()1غٛضٜٛ ٠غـ .100
()2غٛض ٠اسبؿط .4

َطاتاب ا٭خا ٠ٛباني
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ا٭ :ٍٚإعبكاض ا٭خ ٠ٛاٱمياْ ١ٝباملػًُني ٚاملػًُا .

ايثاْ :ٞا٭خ ٠ٛبني املػًُني ْعُ ١خل اهلل عع ٚجٌ بٗا املػًُني.
ايثايااثَ :اأ خكااا٥ل(خري أَاا )١ا٭خاا ٠ٛاٱمياْٝااٚ ,١قااس ؾاااظ بٗااا
املػًُٜٚ ٕٛكس ايٛج٘ ايثاْٚ ٞايثايث يتعسز املًاٌ ٚازبااَع بٗٓٝااَ ,اع
ايتبا ٜٔيف َطاتب ايك٬

بني أؾطاز نٌ ًَ ١بًراظ أؾطاز ايعَإ ايطٛي١ٝ

ٚا٭ذٛاٍ املدتًؿٚ ١ؾكسإ ا٭خا ٠ٛبٝآِٗ عٓاس ازباعع ٚاشباٛف ٚايؿاس٠
َث ,ّ٬أ ٚاٱخت٬ف يف ايػٓٚ ٢ايؿكطٚ ,تطؾع ا٭غٓٝا ٤عٔ ايؿكاطاَ ٤آِٗ,
ٚإْتؿاٖ ٤صا ايرتؾع بني املػًُني.
 َٔٚأغبا

ٖصا اٱْتؿا ٤تٛج٘ اشبطابا

ايتهًٝؿ ١ٝيًُػاًُني عًا٢

عب ٛايهً ٞاملتٛاطٚ ٧بعطٚ ،اذس ,ؾٝكـ ايؿكري يف ايكؿٛف ا٭ٚ

يف

ايكٚ ,٠٬ايػين يف ا٭خري ٠يًتػامل ٚايطنا مبعاْ ٞا٭خ ٠ٛب.ِٗٓٝ
اشباَػ ١عؿط :٠مما ٜٓؿطز ب٘ املػًُ ٕٛتعاٖسِٖ ٭بٗٚ ٢أمسَ ٢عاْٞ
يف ذاٍ ايؿسٚ ٠عٓاس َٛاجٗا ١ا٭عاسا ,٤٭ٕ اهلل عاع ٚجاٌ جعاٌ ْعُا١
ا٭خااا ٠ٛعٓاااسِٖ زاُ٥اااًَٚ ,١هااا ١ثابتاااٖٚ ,١ااا ٛاملػاااتكطأ َااأ قٛيااا٘
تعا (ؾأقبرتِ بٓعُت٘ أخٛاْا) ٱؾاز ٠اٯ ١ٜاٱغتساَٚ ١اٱغتُطاض ٖٛٚ
املػتكطأ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚيػ  ١اٱط٬م يف اشبطا

اٱغتػطاقٚ ٞمشٛي٘ يعُ ّٛاملػًُني

ٚاملػًُا .
ايثاْ :ٞصب ٤ٞاٯ ١ٜبكٝػ ١املان(١ٜٛؾأقبرتِ)اييت تسٍ عً ٢ايثبٛ
ٚايتٓحع.
ايثايث :صب ٤ٞايؿا ٤يف(ؾأقبرتِ) َٚا تؿٝس َٔ ٙايػبب.١ٝ
 َٔٚايٓعِ اٱهل ١ٝعً(٢خري أَ )١إٔ ايٓعُ ١عًٗٝا تٛيٝس ١ٜنُا يف اٯ١ٜ
ايهطمي ١أع ٙ٬إش جا٤

ايٓعِ عً ٢ايتٛاي:ٞ

ا٭ :ٍٚظٚاٍ ذاٍ ايعسا ٠ٚاييت نإ املػاًُ ٕٛعًٗٝاا قباٌ زخاٛهلِ
اٱغ.ّ٬

ش244ز

َعامل اٱميإ د84/

ايثاْ :ٞا٭يؿٚ ١ا٭ْؼ بني قًٛبِٗ ْٚعع ايهػاٚ ٔ٥ايهسٚضا
ايثايث :إضتكا ٤املػًُني إ

ب.ِٗٓٝ

ذاٍ ا٭خ ٠ٛاٱمياْ ١ٝاييت ٖ ٞأَط جسٜس

ٜؿطم عً ٢ا٭ض ،ببع ث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ.
ايػازغاا ١عؿااطٚ :٠ضز يف قكاال ا٭َااِ ايػااابك ١يف ايكااطلٕ ٚقااٛع
اٱخت٬ف بٚ ,ِٗٓٝذك ٍٛقػا ٠ٛايكًاٛ

لٍُُ تَىُُهُِِٓهُتبؼهدُِذٌَِهبُفَ ِ

عٓاسِٖ قااٍ تعاا شثُاَُُّلَعبادهُ

بُوَاٌْذِجبازبجِز( , )1بُٓٝا جا٤

عاأ ضغااٛر ا٭ يؿااٚ ١ايطُأْٓٝاا ١بااني املػااًُني إ

اٯ ١ٜأع ٙ٬يٲخباض
ٜاا ّٛايكٝاَااٖٚ ١ااَ ٛاأ

خكا٥ل(خري أَ )١نُا إٔ املػاًُني ٜػاأي ٕٛاهلل عاع ٚجاٌ زٚاّ ٖاصٙ
ايٓعُٚ , ١املػؿط ٠هلِ ٚيٮجٝاٍ ايػابكَ ١أ املػاًُني ٚاملػاًُا

ايتٓعٌٜش زبتَّْباُذغْفِسهٌَُْباُوبٌِئِخه بذِْٔباُذٌيرِ ٓبُظبثبمُ َٔاُتِاإلِميبا ُِْوبَُْذَجهؼبًُْفِ

ٚ ,يف

ُلٍُُ تِْباُغٍِْااُ

ٌٍِيرِ ٓبُآِبَْ ذز (.)2
ايػابع ١عؿط َٔ :٠خكا٥ل(خري أَا )١تًكا ٞايبؿااضَ ٠أ عٓاس اهلل
بايتٛؾٝل ٚإغتساَْ ١عُ ١ا٭خ ٠ٛاييت ترتؾس عٓٗا ْعِ َتكًَٚ ١تحسز ٠يف
نٌ ظَإ نُا أْٗا غبب يبعث ايؿعع يف قًٛ

ايهؿاضٚ ,ظاجط هلاِ َأ

ايتعس ٟعً ٢املػًُني ,يتهَٓ ٕٛاغابَ ١باضنا ١٭زا ٤املػاًُني ٚظاا٥ؿِٗ
ايعبازٚ ,١ٜتؿكِٗٗ يف ايس. ٜٔ
ٖ ٌٖٚص ٙا٭خٚ ٠ٛلثاضٖا َٔ عَُٛا
هَ بز( , )3ازبٛا

قٛي٘ تعا شوبِباُ بؼهٍََُُلََْ ابُزبتِّهبُإِْيُ

ْعِ ؾإٕ اهلل عع ٚجٌ جعٌ ا٭خ ٠ٛغ٬ذاّ زاُ٥اّ عٓاس

املػًُني ٜٓؿعِٗ بايص ا ٚ ,ميٓع عِٓٗ ا٭نطاض ٚايتعس َٔ ٟايػري.
()1غٛض ٠ايبكط.74 ٠
()2غٛض ٠اسبؿط .10
()3غٛض ٠املسثط .31
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ايثآَ ١عؿطٜ :٠ؿٝس ازبُع بني قٛيا٘ تعا (ؾأقابرتِ بٓعُتا٘ إخٛاْاا)
ٖٚص ٙاٯٚ ١ٜجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚخطٚد املػًُني يًٓاؽ مبعاْ ٞا٭خ.٠ٛ
ايثاْٜ :ٞتدص املػًُ ٕٛا٭خ ٠ٛبٝآِٗ غا٬ذاّ ياسؾع ا٭شَ ٣أ جٗا١
أٌٖ ايه٬ي ١ايصٜ ٜٔكط ٕٚعً ٢عسّ اٱْتؿاع ايتاّ َأ ض

ا ١خاطٚد

املػًُني هلِ.
ايثايث :ؾأقبرتِ بٓعُت٘ إخٛاْاّ تأَط ٕٚباملعطٚف ٚتٓٗ ٕٛعٔ املٓهط,
ٚؾْ ٘ٝهت ١عكا٥س ٖٞٚ ١ٜإٔ ا٭خ ٠ٛباني املػاًُني تعٜاسِٖ قا ٠ٛيف ا٭َاط
ٚايٓٗٚ ,ٞته ٕٛغبباّ يًتعا ٕٚب ِٗٓٝيف ق٬ح ايٓاؽ ٖٚساٜتِٗ إ

غبٌ

اشبريٚ ,دبًٖ ٞصا ايتعا ٕٚبتعسز نٝؿ ١ٝايػاعٚ ٞطاطف ا٭َاط بااملعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهطٚ ,بصٍ املاٍ يتركٝل َكازٜل اشبريٚ ,زؾع أؾطاز املٓهط
ٚايػ.٤ٛ
ايطابع :ؾأقبرتِ بٓعُت٘ أخٛاْاّ تَٓ٪ا ٕٛبااهلل ,يتٛنٝاس ذكٝكاٖٚ ١اٞ
اٱميإ اٱغتػطاق ٞايعاّ باهلل عٓس املػًُني ٚؾَٓ ٘ٝاؾع نثريَٗٓ ٠ا:
ا٭ :ٍٚاٱميإ اٱغتػطاق ٞايعاّ غبب يعٜاز ٠إميإ ايؿطز ايٛاذس.
ايثاْٚ :ٞقا ١ٜأؾطاز َٚكاحل املػًُني َٔ َهط ٚقكس ايهؿاض ٱضتساز

بعهِٗ ,قاٍ تعا ش وبَُْ بصبذٌُ ْبُ َمَاذٍُِ َٔىُُهُدب ريىُ بسَاووُُهُػبٓهُاِ اِْىُُهُإِْهُ
ذظهرَغَاػَ ذز (.)1
 َٔٚخكا٥ل(خري أَا )١إَتٓااع

ٝاع أؾطازٖاا شناٛض ّا ٚأْاثا ّا عأ

اٱضتساز َع غع ٞايهؿاض باملػًُني ٱنطاِٖٗ عً ٢تاطى َٓااظٍ اٱمياإ
ٚيٮخ ٠ٛبني املػًُني َٛنٛع ١ٝيف ثبا

()1غٛض ٠ايبكط.217 ٠

املػًُني عً ٢اٱميإ.
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ايثايث :جٗاز املػ ًُني نأخ ٠ٛصبتُعني يف غب ٌٝاهلل ٚعسّ خؿاٝتِٗ
َٔ ايعسَ ٚع املا٥ع بني ايؿطٜكني بًراظ اٱميإ عٓاس املػاًُني اياصٖ ٟاٛ
َسز شاتٚ ,ٞضجا ٤املاسز ًَهاٛتٚ ,ٞازبراٛز عٓاس ايهؿااض اياصٜ ٟبعاث

ايٝأؽ ٚاسبػط ٠يف ْؿٛؽ ايهؿاض قباٌ ٚأثٓاا ٤ايكتااٍ ,قااٍ تعاا شوبلَااذٍُِ ذُ
ذٌَّْاهسِوِنيبُوَ افيحُوَّباُ َمَااذٍُِ َٔىُُهُوَافياحُز(ٚ , )1أٜٗاا حيتااد املػاًُ ٕٛؾٝا٘ ا٭خا٠ٛ
ب َٔ ِٗٓٝا٭ذٛاٍ ايتاي:١ٝ
ا٭ : ٚذاٍ املػًِ.
ايثاْ :١ٝأٚإ ايكتاٍ َٚكسَات٘.

ايثايث :١عٓس نثط ٠املػًُني ٚإتػاع زٚيتِٗ ,قاٍ تعا شإِذَذُلباءبَُٔصهسَُذٌٍيا ُِ

وبذٌْفَرْخَُ*وبزبؤَ هدبُ ذٌَّْاضبُ بدهخٍَُ ْبُفِ

ُاِ ُِٓذٌٍي ُِؤَفْ بذلًاز (.)2

ايطابع :١ذاٍ قً ١املػًُني ٚنعؿِٗ نُا يف َعطن ١بسض.
ازبٛا

حيتاد املػًُ ٕٛا٭خٚ ٠ٛايتعانس ب ِٗٓٝيف نٌ ٖص ٙا٭ذٛاٍ

عً ٢عب ٛايهطٚضٚ ٠إٔ ذكاٌ تباا ٜٔيف َطاتاب تًاو اسباجا ١إ ٫أْا٘ ٫
خيطد بعهٗا عٔ ذس ايهطٚض ,٠يصا تؿهٌ اهلل عع ٚجٌ ٚجعٌ ا٭خ٠ٛ
مسٚ ١قؿ ١زاُ٥ا ١عٓاس املػاًُنيٚ ,ناٌ ؾاطز َآِٗ ٜؿكا٘ َعااْٜٚ ٞتكٝاس
بيزابٗااٚ ,حيااطم عًاا ٢تعاٖااسٖاٜٚ ,ؿااهط اهلل عااع ٚجااٌ عًٗٝااا نٓعُاا١
ٚغ٬ح يف أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا.
اشباَػ :١يكس أضاز اهلل عع ٚجٌ يًُػًُني ايؿٛظ باايٓع ِٝيف اٯخاط٠
 َٔ ٖٛٚقؿا ( خري أَا )١ؾحعاٌ ا٭خا ٠ٛبٝآِٗ ططٜال ٚغا٬ح يًؿاٛظ
بازبٓاا ١بايثبااا

عًاا ٢اٱميااإ ٚإتٝااإ ايكاااسبا ٚ ,إذااطاظ اسبػاآا ,

ٚايتعاا ٕٚيف ْٝااٌ ايثااٛا
()1غٛض ٠ايتٛب.36 ١
()2غٛض ٠ايٓكط .2-1

ٚشا

ا٭خاا ٠ٛاٱمياْٝاا ١ؾٗٝااا ثااٛا

ععاا ِٝإ
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جاْب َا ٜرتؾس عُٓٗا َٔ ايٓكطٚ ٠اٱعاْ ١بني املػاًُنيٚ ,قاس ٚضز يف

اسبسٜث :أْكط أخاى ظاملاّ أَ ٚعًَٛاّ) (.)1

ايػازغ :١تٛاضث املػًُني ايسعا ٤يعُ ّٛاملػًُني ٖٛٚ ,ؾاٖس عً٢
إعتكاَِٗ حببٌ اهلل ٚعسّ تؿطقِٗ ,ؾٝأت ٞايسعا َٔ ٤املػًِ عاَاّ َٚطًكاّ

اع َٔ ١املػاًُنيٚ ,يف ايتٓعٜاٌشزبتَّْبااُذغْفِاسهٌَُْبااُ

َٔ غري إغتثٓا ٤ؾطٜل أٚ

وبٌِئِخه بذِْٔباُذٌيرِ ٓبُظبثبمُ َٔاُتِاإلِميباِْز(.)2
ايػابع :١تعاٚ ٕٚتعانس املػًُني يف َٝاز ٜٔا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗاٞ
عٔ املٓهط لَطَٚ ٜٔأَٛضْ ,ٜٔااٖني َٗٓٚاٝني َأ غاري إغاتهباض أ ٚتطؾاع
بعهِٗ عً ٢بعض ؾامل٬ى ٖ ٛايك٬ح ٚاٱغتكاََٚ ١عامل ايتك.٣ٛ
ْ َّ ََ ْ َ َ ُ ْ ْ َ
ََ ُْ َ
َ ُ ْ ُ ْ ََ
هٌِب]بِرٍ اٌَت
هي الٌب ِز فأًقركن ِ
صلت[ّكٌخن ػلى شفب حفس ٍة ِ
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚإذباز جٗ ١اشبطا

يف اٯٜتنيٚ ,تٛجُٗٗا يعُ ّٛاملػًُني يف

أجٝاااااهلِ املتعاقبااااٚٚ , ١ضز يؿغ(نٓااااتِ) يف اٯٜااااتني َااااع ايتبااااا ٜٔيف
َٛنٛعُٗٝا ,ؾتدرب اٯ ١ٜأع ٙ٬عٔ ذاٍ املػاًُني قباٌ اٱغاٚ ّ٬أْٗاِ
ناااْٛا يف جاًٖٝااٚ ١ناا٬ي ١تكااٛزِٖ إ

ايٓاااضٚ ,ؾٝاا٘ تؿػااري يًؿغ(نٓااتِ)

ايٛاضز يف ٖص ٙاٯٚ ,١ٜإٔ املطاز َٓ٘ إختٝاض ٚإجتبا ٤املػاًُني ملٓعيا(١خري
أَ )١يف ايًٛح احملؿاٛظ َٓٚاص ا٭ظٍ يعًاِ اهلل عاع ٚجاٌ باأذٛاٍ ا٭َاِ
ٚاملًٌ ٚ ,أْ٘ تعا

ٜكط

املػًُني َٔ َٓاظٍ ايتكٚ ٣ٛايك٬ح ٚايعُاٌ

بأذهاّ ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬املتهاًَ. ١
ٚميٓع ازبُع بني اٯٜتني َٔ ايتأ ٌ ٜٚبإٔ(نٓتِ خري أَ )١أ ٟناْٛا خري
أَٚ ١أِْٗ بسيٛا ٚغاريٚا ,باٌ ايعهاؼ ٖا ٛايكارٝس ؾًاِ ٜباسٍ أٜ ٚػاري

()1تؿػري إبٔ نثري .13/2
()2غٛض ٠اسبؿط .10
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املػًُ ٕٛبٌ املطاز إٔ ظبا ٠املػًُني َأ ايٓااض ٭ِْٗ(خاري أَا )١تٓعٖات
أجٝاهلا ٚإ

ا٭بس عٔ َؿاٖ ِٝايؿطى ايعااٖط ٚاشبؿا ٞبًطاـ َأ عٓاس

ُٓ
ه
هُ ٌِّبا
اهلل ,قاٍ تعا شإَُِّْذٌٍيا بَُُْبُ ْغفِاسَُ َؤْهُ َاها بسنَُتِا ُِو ب ْغفِاسَُِبااُاَوْبُ َذٌِا ب
باباءَز (.)1
ايثاْ :١ٝبٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١ظٚاٍ ا٭ذكاز ٚايهػا ٔ٥بني املػًُني.
ايثايثٜ :١تهُٔ ازبُع بني اٯٜتني اٱؾاض ٠إ

ذؿغ ٚقٝاْ ١املػًُني

يًكااطلٕ َاأ ايترطٜااـ ٚايتػااٝري ٚايتبااسٖٚ , ٌٜااصا اسبؿااغ َاأ َكااسَا
ٚأغبا

ايٓحا َٔ ٠ايٓاض ,ؾاهلل عع ٚجٌ أْكص املػاًُني َأ ايٓااض بٓعُا١

ْع ٍٚايكطلٕٚ ,تعاٖس املػًُٖ ٕٛص ٙايٓعُ.١
ايطابع :١تبعث اٯٜتإ ايػه ١ٓٝيف ْؿٛؽ املػاًُنيٚ ,ت٪ناسإ ذػأ
عاقبتَِٗٚ ,ا ٜٓتعاطِٖ َأ ايثاٛا

ايععاٖٚ , ِٝاصا ايثاٛا

ياٝؼ عأ

إغتركام بٌ بؿهٌ َٔ اهلل عع ٚجٌ.
اشباَػ :١بٝإ قاْ ٕٛيف اٱضاز ٠ايتهٜٝٓٛاٖٚ ,١اَ ٛأ خكاا٥ل(خري
أَ )١إْكاش اهلل ٭ؾطازٖا َٔ ايٓاضٚ ,يف قٛي٘ تعا (ؾأْكصنِ َٓٗا) ذاصف
يعًٚ ١غبب َٚاز ٠اٱْكاش ٚ ,ؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚؾأْكصنِ َٓٗا بؿهٌ ٚيطـ َٓ٘ تعا .
ايثاْ :ٞ٭ٕ اهلل عع ٚجٌ نتب عًْ ٢ؿػ٘ ظباٚ ٠غ(١َ٬خري أََٔ )١
ايٓاض.
ايثايث :خطٚد املػًُني يًٓاؽ ٚاق ١ٝهلِ َٔ ايٓاض ملا يف خطٚجِٗ َٔ
ايثٛا

ايعع.ِٝ

ايطابع :ؾأْكصنِ َٓٗا ٱعتكاَهِ حببٌ اهلل.

()1غٛض ٠ايٓػا.48 ٤
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اشباَؼ :أب ٢اهلل عع ٚجٌ إ ٫إٔ ٜهطّ(خري أَ )١بايٓحااَ ٠أ ايٓااض
يٝها ٕٛؾاٛظِٖ باملطاتاب ايعايٝا ١يف اٯخاطَ ٠اطل ٠يؿاٛظِٖ يف اياسْٝا قااٍ

تعا ش فَّبٓهُشُدهصِحبُػبٓهُذٌَّْازُِوبؤُاهخًَُِذٌْجبَّْحَُفَمَدهُفَاشَز(.)1
ايػازؽ :ؾأْكصنِ َٓٗا بايتٛبٚ ١اٱْاب.١

ايػابع :بازبٗاز يف غب  ٌٝاهللٚ ,ضباضب ١ايهؿاض َٓٚاع طػٝاإ َؿااِٖٝ
ايؿطى يف ا٭ض.،
ايثأَ :بتعاٖس ٚت ٠ٚ٬لٜا

ايكطلٕ َٓٚع ٚقٛع ايترطٜـ ٚايتػٝري ؾ.٘ٝ

ايتاغع :بأزا ٤ايؿطا٥ض ٚايٛاجبا

ايعباز.١ٜ

ايعاؾط :با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ايص ٟتسٍ عً ٘ٝاٯ ١ٜضبٌ
ايبرث.
اسباااز ٟعؿااط :باٱميااإ باااهلل ٚايااسع ٠ٛإيٝاا٘ إٕ قٛياا٘ تعااا

يف ٖااصٙ

اٯ١ٜشوبٌَ هُآِبٓبُؤَههًُذٌْىِرَابٌَُِىَاْبُخبيهسًذٌَُ َُه ز ٚعس نطٚ ,ِٜي ٛزاض ا٭َط يف
املطاز َٔ(خري أَ ٖٛ ٌٖ )١ضبكٛض يف ايسْٝا أّ ٜؿٌُ اٯخط ,٠ازباٛا
ٖ ٛايثاْ ,ٞؾؿ ٞاٱميإ باهلل إْكاش َٔ ايٓاض.

ايثاْ ٞعؿط :ضباضبا ١ايؿػااز ,قااٍ تعاا ش ؤََهَُٔجهؼباًُُذٌيارِ ٓبُآِبَْا ذُوبػبٍُِّا ذُ

ذٌصَّاٌِذباخُِوَاٌَّْفْعِدِ ٓبُفِ

ُذألَزهضِز (.)2

ايثايث عؿط ١ٜ٫ٚ َٔ :اهلل شبري أَْ ١كطتٗا يف اسبطٚ

مبسز َٔ عٓسٙ

تعا ٚ ,إْكاشِٖ َٔ ايٓاض يف اٯخط.٠
ايػازغ :١تٛنٝس ذكٝك ٖٞٚ ١إٕ اٱْكا ش أَاط بٝاس اهللٜ ٫ ,كاسض عًٝا٘
غري ٙغبراْ٘  َٔ ٖٛٚعَُٛا

()1غٛض ٠لٍ عُطإ .185
()2غٛض ٠م .28

إعبكاض املًو يف اٯخاط ٠هلل عاع ٚجاٌ,
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ؾًٝؼ َٔ َايو غٛا ,ٙقاٍ تعا ش َؤ َفّبآهُدباكَُّ بػ ٍَيها ُِ َو ٍِّباحُُذ ٌْؼبارَذبُِ َؤ َف َإْٔادبُذُْمِا ُرُ
ِبٓهُفِ

ُذٌَّْازِز(. )1

 ٌٖٚؾ ٘ٝتعاضَ ،ع ايؿؿاع ١ازبٛا

اهلل عع ٚجٌ قاٍ تعا شِبٓهُذَذُذٌيرِ

 ,٫٭ْٗا  ٫ته ٕٛإ ٫بإشٕ َٔ

ُ باهفَغَُػِْهدبهَُإِْيُتِئِذِْٔ ِز (ٚ ,)2يف ذكط

اٱْكاش َٔ ايٓاض باهلل عع ٚجٌ زع ٠ٛيًٓاؽ يًتساضى ٚايتٛبٚ ١اٱْاب ١إي٘ٝ
غبراْ٘ٚ ,اٱْكا

يًكطلٕ َٚا ٜسع ٛإيٝا٘ َأ اٱمياإ بااهلل ٚايتكاسٜل

بٓبْٚ ,٘ٝبص ايهؿط ٚايؿػٛم.
ايػابع :١يكس أخرب

لٚ(١ٜاعتكُٛا) عٔ إْكااش املػاًُني َأ ايٓااض,

ٚبًراظ َا تصٖب إي َٔ ٘ٝإضاز ٠ايعُ ّٛاٱغتػطاق ٞيف اشبطا
ٚإضاز ٠املػًُني ٚاملػًُا

ناؾ ١إ

ايكطلْٞ

 ّٜٛايكٝاَ ,١ؾؿ ٞاٯٚ ١ٜج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚنطٚض ٠أزا ٤ايعبازا ٚ ,أْٗا ايططٜل ٚايٛغ ١ًٝيٲْكاش.
ايثاْ :ٞجا ٤اٱْكاش عً ٢عب ٛاٱط٬م َٔ غري تكٝٝس بؿعٌ طبكاٛم
َٔ املػًُنيٚ ,يهٔ ايتكٝٝس ظاٖط باٯٜا
ٚجا٤
املّٔ ٚايط

اييت تؿٝس ٚجٛ

ايعبازا

.

اٯ ١ٜبًؿغ(اٱْكاش) َٚا ٜسٍ عًٝا٘ بايس٫يا ١ايتهآُ ١ٝعًا٢
 َٔ ١عٓس اهلل ٚشنط

أْٗ ِ زاخً ٕٛيف ايٓاض ي ٫ٛض

اٯ(١ٜؾؿا ذؿط َٔ ٠ايٓااض) ٚمل تكاٌ

 ١اهللٚ ,مل تكٌ أِْٗ ناْٛا بعٝس ٜٔعٓٗا,

ٚؾ ٘ٝإعحاظ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايط

 ١اٱهل ١ٝببعث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ.

ايثاْ :ٞبٝإ َٛنٛع ١ٝايتٛب ١يف اسبٝا ٠ايسْٝا ,ؾٜ ٬ه ٕٛاٱْػإ َأ
أٌٖ ايٓاض َا زاّ قازضاّ ٚقطٜباّ َأ ايتٛبا , ١ياصا جاا ٤ايكاطلٕ مبٛناٛع١ٝ

()1غٛض ٠ايعَط .19
()2غٛض ٠ايبكط.255 ٠
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املٛ

ش251ز

عً ٢ايهؿط يف إغتركام ايعصا

 ,قاٍ تعا ش ذٌيرِ ٓبُوَفَاسَوذُوبِبااذُ ذُ

وبهَُهُوُفيازاز(.)1
ايثايث :إٕ اهلل عع ٚجاٌ ٜعًاِ بؿاٛظ املػاًُني بايتٛباٚ ١إتبااع ايآيب
ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ؾُٝا جا ٤ب٘ َٔ عٓس اهلل.
ايطابع :ذبكل اٱْكاش بٓع ٍٚايكطلٕ ٚبعث ١ايٓيب ضبُس قاً ٢اهلل عًٝا٘
ٚلي٘ ٚغًِ ٖٚسا ١ٜاملػًُني يػبٌ ايك٬ح أغبا

ايٓحا َٔ ٠ايٓاض.

ايثايثٜٓ :ح ٛاملػًُ َٔ ٕٛايٓاض يف نٌ ا٭ذٛاٍٚ ,٭ٕ اٱْكاش َٓٗاا
يطـ َٔ عٓس اهلل ٚأْعِ اهلل عع ٚجٌ ب٘ عً (٢خري أَ. )١
ٚايكرٝس ٖ ٛنطٚض ٠ايعبازا
أزا ٤ايعبازا

ا٭ٚ :ٍٚجٛ

 ,يٛج:ٙٛ
ٚايؿطا٥ض.

ايثاَْٛ :ٞنٛع ١ٝاٱميإ ٚأزا ٤ايؿطا٥ض ٚعٌُ ايكاسبا
َٔ ايٓاضٚ ,ايػ َٔ ١َ٬ايعصا ٚ ,ايؿٛظ بايثٛا
ايثايث :صب ٞلٜا

يف ايٓحا٠

ايعع.ِٝ

قطلْ ١ٝعسٜس ٠بتكٝٝس ٖصا اٱط٬م ببٝإ ايٛاجبا

ٚاحملطَا .
ايطابع :قس تكسّ ايه ّ٬يف ايكؿر ١ايػاابك ١بٛجاٛز ذاصف يف قٛيا٘
تعا (ؾأْكصنِ َٓٗا) بعًٚ ١أغبا
إٔ ٖص ٙا٭غبا

ٖصا اٱْؿاش َٔٚ ,ؾهٌ اهلل عع ٚجٌ

َتعسزٚ ٠نثري.٠

اشباَؼ :قرٝس إٔ يؿغ(أْكصنِ ) ٚضز بكٝػ ١ايؿعٌ املان ٞإ ٫أْ٘
ٜتعًاال ببعثاا ١اياآيب ضبُااس قااً ٢اهلل عًٝاا٘ ٚلياا٘ ٚغااًِ ٚأذهاااّ اسبااٍ٬
ٚاسبطاّ يف ايكطلٕ ٚايػٓٚ ,١إَتثاٍ املػًُني هلا .

()1غٛض ٠لٍ عُطإ .91
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ٚتكسٜط اٯ(١ٜؾأْكصنِ بعًُهِ ايكاسبا )  َٔ ٖٛٚايؿٛاٖس عًٌْٝ ٢
املػًُني ملطتب(١خري أَ )١ٱذطاظِٖ اٱْكاش َٔ ايٓاض بتكٝسِٖ بايتهايٝـ,

ٚعً ١خًل ايٓاؽ قاٍ تعا ش وبِباُخبٍَمْدَُذٌْجَُِّٓوبذإلِٔطبُإِْيٌُِيبؼهثَدَوِْز (.)1
ايثآَ :١إبتسأ

لٚ(١ٜاعتكُٛا) با٭َط يًُػًُني بايتُػاو باايكطلٕ

ٚايتكٝس بأذهاّ ايؿطٜع ١ثِ عسز

ايٓعِ اٱهل ١ٝعًا ٢املػاًُنيَٗٓٚ ,اا

ايبؿاضٚ ٠ايٛعس ايهط ِٜبٓ حاتِٗ َأ ايٓااض ,يٝهاَ ٕٛأ خكاا٥ل(خري
أَ )١تٛاي ٞايبؿاضا

عً ِٗٝيف اٯ ١ٜايٛاذاسٖٚ ,٠اَ ٛأ أغاطاض تػاُ١ٝ

اٯٜاا ١ايكطلْٝاا ١باٯٜااٚ ١املعحااع َااع قًاا ١نًُاتٗااا ملااا ؾٗٝااا َاأ ايااس٫٫
ٚاملهاَني ايكسغ ١ٝاييت ٜٓتؿع َٓٗا املػًُ ٕٛبأعسازِٖ اييت  ٫حيكاٗٝا
إ ٫اهلل عع ٚجٌ ,ؾٗ ٛغبراْ٘ جعٌ ايٓعِ يًُػًُني ٚايٓاؽ

ٝعاّ مما ٫

تػااتطٝع اشب٥٬اال عااسٚ ٙإذكااا ,ٙ٤قاااٍ تعااا ش وبإِْهُذَؼَاادوذُِٔؼهّب احَُذٌٍي ا َُُِْ

ذُذهصَ هباز(ٚ , )2تؿهٌ بٗص ٙايٓعِ ايعاَاٚ ١ايآعِ اشباقا ١عًا ٢املػاًُني
يٝه َٔ ٕٛخكا٥كِٗ يف املكاّ أَٛض:
ا٭ :ٍٚتعسز ايبؿاضا

يف اٯ ١ٜايٛاذس.٠

ايثاْ :ٞصب ٤ٞايبؿاضا

بًػ ١ايعُ ّٛاٱغتػطاق ٞايؿااٌَ يًُػاًُني

ٚاملػًُا

ٝعاّ.

ايثايث :دبسز ايبؿاضا

يف نٌ ظَإ َٚهإ.

ايطابع :إقرتإ ايٛعٛز ايهطمي ,١بايبؿاضا  ,يته ٕٛاٯ ١ٜايكطلْْ ١ٝعُ١
عع ١ُٝتتهُٔ ْعُاّ عسٜسٚ ,٠تتٛياس عٓٗاا ْعاِ أخاطَ ٣تحاسز ٠تتكاـ
بايػااعٚ ١املٓسٚذاا ١يتؿااٌُ أجٝاااٍ املػااًُني يف أجٝاااهلِ املتعاقبااَٚ ,١ااا
ٜٛاجِٗٗ َٔ قٓٛف اٱبتٚ ٤٬ايب ٖٛٚ ,٤٬أَط خيتل ب٘ املػًُ.ٕٛ
()1غٛض ٠ايصاضٜا

.56
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ايتاغااع :١بااني قٛياا٘ تعااا (نٓتِ خااري أَاا ١أخطجاات يًٓاااؽ) ٚقٛياا٘
تعا (نٓتِ عً ٢ؾؿا ذؿط َٔ ٠ايٓاض) عُٚ ّٛخكٛم َٔ ٚج٘ ,ؾُاز٠
اٱيتكاٚ َٔ ٤ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚنٌ َٔ اٯٜتني خطا

يًُػًُني.

ايثاْ :ٞيف َهاَني نٌ َٔ اٯٜتني تطغٝب ايٓاؽ بسخ ٍٛاٱغ.ّ٬
ايثايث :ايثٓاٚ ٤املسح يًُػًُني.
ايطابع :ايبؿاضٚ ٠ايٛعس ايهط ِٜيًُػًُني.
اشباَؼ :صب ٞنٌ َٔ اٯٜتني خطاباّ إعب٬يٝاّ يهٌ املػًُني ٚاملػًُا
ٚإ

 ّٜٛايكٝاَ.١
أَا َاز ٠اٱؾرتام ؾٗٚ َٔ ٞج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتعًل َهاَني ٖص ٙاٯ ١ٜباسبٝا ٠ايسْٝا ,أَا اٯ ١ٜأع ٙ٬ؾحا٤

خبكٛم عامل اٯخط.٠
ايثاْ :ٞتسٍ ٖص ٙاٯ ١ٜعً ٢ايبؿاض ٠بايس٫ي ١ايتهُٓٚ ١ٝاٱيتعاَ ,١ٝأَا
اٯ ١ٜأع ٙ٬ؾتتهُٔ ايبؿاض ٠بايس٫ي ١ايطابك.١ٝ
ايثايث :اٱْكاش َٔ ايٓاض ٜٓ ٫ركط باملَٓ٪ني بطغاي ١ايٓيب ضبُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ؾُٝؿاٌ املػاًُني َأ ا٭َاِ ايػاابكَ ١أ أقارا
ٚأتباع ا٭ْبٝا ٤ايػابكني ٭ٕ إثبا

ؾ ٤ٞيؿٜ ٫ ٤ٞسٍ عًْ ٢ؿ ٘ٝعٔ غريٙ

ٚ ,يف ايتٓعٌٜش زبتَّْباُذغْفِسهٌَُْباُوبٌِئِخه بذِْٔباُذٌيرِ ٓبُظبثبمُ َٔاُتِاإلِميباِْز(.)1

أَا ٖص ٙاٯ ١ٜؾتتهُٔ قؿ ١خاقآٜ ١ؿاطز بٗاا املػاًُٖٚ ٕٛا ٞأْٗاِ
(خري أَ ١أخطجت يًٓاؽ).
ايطابع :جا ٤ايثٓا ٤يًُػًُني يف ٖص ٙاٯ ١ٜقطحياّ ٚجًٝاّ ٱجتبأَ ِٗ٥
عٓس اهلل ٭ؾهٌ املٓاظٍ أَا ل ١ٜايػٝام ؾتتهأُ ايثٓاا ٤عًا ٢املػاًُني يف
َؿَٗٗٛا.
()1غٛض ٠اسبؿط .10
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ايعاؾطٜ :٠ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني زع ٠ٛأٌٖ ايهتا

ٱتباع ايٓيب ضبُس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًَِ َٔٚ ,كازٜل اشبري هلِ إْكاشِٖ َٔ ايٓاض.
اسباز ١ٜعؿط :٠إْصاض ايؿاغكني ٚايهاؾطَ ٜٔأ غا ٤ٛايعاقبا ١باسخٍٛ
ايٓاض.
ايثاْ ١ٝعؿطٚ :٠ضز

اٯ ١ٜبٓػب ١اٱْكاش إ

اهلل عع ٚجٌ يبٝإ ؾهٌ

اهلل عع ٚجٌ عً ٢املػًُني يف ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ايثايث ١عؿط :٠زع ٠ٛاملػًُني يًؿهط هلل عع ٚجٌ عًْ ٢عُ ١ايٓحأَ ٠
ايٓاضٚ ,ايبؿاض ٠بٗص ٙايٓحا ٠يف ٖص ٙاٯَٚ ,١ٜأ خكاا٥ل(خري أَا)١إٔ
ٖص ٙايبؿاض ٠مل تططز بِٗ إ

ايتؿطٜط يف ايعبازا

ٚاملٓاغو ,بٌ دبعًِٗ

ٜبصي ٕٛايٛغ ع يف أزا ٤ايٛظا٥ـ ايعبازٚ ١ٜقٝؼ إق٬ح ايٓاؽ ٚجصبِٗ
ملٓاااظٍ اٱميااإ ,يااصا شنااط

ٖااص ٙاٯٜاا ١قااؿ ١زاُ٥اا ١يًُػااًُني بكٛياا٘

تعا (تأَط ٕٚباملعطٚف ٚتٓٗ ٕٛعٔ املٓهط).
ايطابع ١عؿط :٠ذث املػًُني عً ٢ايسعاٚ ٤ايتهطع إ

اهلل بايػ١َ٬

ٚا٭َٔ َٔ ايٓاض ٖٚ ,صا ايسعاَ ٤كسام يٓ ٌٝاملػًُني َطتبا(١خري أَا)١

 ٖٛٚيف َؿٗٚ َ٘ٛأثط ٙزع ٠ٛيًُعطٚف ٚظجط عٔ املٓهط ٚيف ايتٓعٌٜشآذِْباُ

فِ

ُذٌدْٔيباُدبعبْبحُوبفِ

ُذآلخِسبجُِدبعبْبحُوبلِْباُػبرَذببُذٌَّْازِز(.)1

اشباَػ ١عؿطٜ :٠ؿٝس ازبُع باني اٯٜاتني إغترهااض(خري أَا )١يعاامل
اٯخطٚ ,٠إقطاضِٖ بإٔ ازبٓ ١ذالٚ ,ايٓااض ذالَٚ ,أ َكاازٜل خاطٚد
املػًُني يًٓاؽ أَٛض:
ا٭ :ٍٚايتصنري بعامل اسبػا

ٚازبعا.٤

ايثاْ :ٞايسع ٠ٛيًتسبط يف اي ّٛٝاٯخط َٚا ؾ َٔ ٘ٝايثٛا
ؾعٌ ايكاسبا .
()1غٛض ٠ايبكط.201 ٠
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ايثايث :ايترصٜط َٔ غ ٤ٛايعاقب ّٜٛ ١ايكٝاَٚ ,١ايعكا
إضتها

ا٭يا ِٝعًا٢

ايػ٦ٝا .

صلت(كرلك ٌبني اهلل لكن آٌبحَ) ُّرٍ اٌَت

ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚجا(٤نصيو) يًتؿبٚ ٘ٝاٱؾااض ٠يًتعاسز ٚايهثاط ٠يف اٯٜاا ,
 ٖٞٚبًراظ ٖص ٙاٯ ١ٜعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإخباض ٖص ٙاٯ ١ٜعٔ ذاٍ ايطؾع ١اييت ؾاظ بٗا املػً.ٕٛ
ايثاْ :ٞايترس ٟايكطلْ ٞبإٔ املػًُني(خري أَ.)١
ايثايث :إخباض اٯ ١ٜعٔ ن ٕٛاملػًُني(خري أَٚ )١عس نط.ِٜ
ايطابع :إْؿطاز املػًُني بكؿ( ١خري أَ )١ل ١ٜإعحاظٚ ١ٜجا ٤ايتؿهٌٝ
يف ايكطلٕ خاٍ َٓٚع ٙعٔ ايتعاذِ ٚايتعاض ،بني لٜات٘ ,ؾإ ازبُاع باني
تؿه ٌٝبين إغطاٚ ,ٌٝ٥إجتبا ٤املػًُني ملكاَا

(خري أَاٜ )١ؿٝاس إْكطااع

تؿهاا ِ ًٗٝبٓػااذ اٱغاا ّ٬يًؿااطا٥عٚٚ ,جااٛ

زخاا ٍٛاٱغااٚ ّ٬دبااسز

ايتؿه ٌٝيبين إغطا ٌٝ٥ب٘.
اشباَؼ :خطٚد املػًُني يًٓاؽ ل َٔ ١ٜعٓس اهلل َٔ جٗا :
ا٭ : ٚتكػ ِٝايٓاؽ إ

قػُني:

ا٭ :ٍٚخري أَ ١خيطج ٕٛيًٓاؽ.
ايثاْ :ٞأٌٖ ايهتا

ٚايهؿاض ايص ٜٔخيطد هلِ املػًُ.ٕٛ

ايثاْ :١ٝإٕ اهلل عع ٚجٌ مل ٜرتى ايٓاؽ ٚؾاأِْٗ ؾبعاس بعثا ١ا٭ْبٝاا,٤
ْٚع ٍٚايهتب ايػُا ,١ٜٚتؿهٌ اهلل عاع ٚجاٌ خباطٚد املػاًُني يف ناٌ
ظَإ يًٓاؽ.
ايثايثَٛ :١نٛع اشبطٚد  ٖٛٚايك٬ح ٚايتك ,٣ٛأقٚ ّ٬ؾطعاّ.
ايطابع :١املسز اٱهل ٞيًُػًُني يف خطٚجِٗ يًٓاؽ  ,ؾرُٓٝا أخاطد
اهلل عع ٚجٌ املػًُني زعا ٠إ

اسبل ٚاهلس ٣تؿهاٌ ٚأَاسِٖ بأغابا

ايتٛؾٝاالٖٚ ,ااٌ َٓٗااا املااسز املًهااٛتٜ ٞاا ّٛبااسض ٚأذااس ٚذاآني ٚقٛياا٘
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تعااا ش فَاظه ارَجباببٌَُىُ اُهُؤَِّٔ ا
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َُِِّاادوُُهُتِ اإٌَْفٍُِِ آهُذٌّْبالبئِىَ احُِز( ,)1ازبااٛا

ْعااِ

بًراظ أَٛض:
ا٭ :ٍٚأْ٘ ع ٕٛيف اشبطٚد يًٓاؽ.
ايثاْ :ٞايعؿط عً ٢ايهؿاض.
ايثايث :إْ٘ غبب ٱغتساَ ١اٱميإ ٚشنط اهلل يف ا٭ض.،
ايطابعَ :كسَ ١يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايػازؽَ :كاذب ١ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ايٓاؽ يف اسبٝا٠
ايسْٝا إ

 ّٜٛايكٝاَ ١ؾٜ ٬ػازضإ ا٭ض ،أبساّ ٚؾٚ ٘ٝج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚإْ٘ َٔ بط نا

بعث ١ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ.

ايثاْ :ٞؾ ٘ٝزي ٌٝعً ٢ذاج ١أٌٖ ا٭ض ،يٲغْٚ ّ٬ع ٍٚايكطلٕ.
ايثايث :إْ٘ َكسام زا ِ٥يه ٕٛاملػًُني(خري أَ.)١
ايطابع :يف ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط َػا:ٌ٥
ا٭ : ٚإْ٘ َكسَ ١ٱغتساَ ١عباز ٠اهلل يف ا٭ض.،
ايثاْ :١ٝإْ٘ غبب يبكا ٤اسبٝا ٠ايسْٝا.
ايثايث :١إْ٘ بصات٘ عبازٚ ٠طاع ١هللٚ ,ذكاْ َٔ ١غط ٠ٛايعااملنيٚ ,يف

ايتٓعٌٜشفَاذيمُ ذُذٌٍي بُوبؤَعِيؼَ ُِْ*ُ وبَُْذُغِيؼَ ذُؤَِهسبُذٌَّْعهسِفِنيبز(.)2
ايػابع :عسّ تػط

ايٝأؽ ٚايكٓٛط يٓؿٛؽ املػًُني يف جٗازِٖ يف

غبٌ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞاملٓهط.
ايثأَ :إميإ املػًُني باهلل عع ٚجٌ ٚتكسٜكِٗ بٓب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ٚأقطاضِٖ باي ّٛٝاٯخط.
ايتاغع :جٗاز ٚقرب املػًُني يف ايسع ٠ٛإ

()1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .9
()2غٛض ٠ايؿعطا.151-150 ٤
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ايعاؾط :تكػ ِٝأٌٖ ايهتا
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إ

قػُني ََٓ٪ني ٚؾاغكني َع ايتؿكٌٝ

ببٝإ ططف ايهثطٚ َِٗٓ ٠إٔ أنثطِٖ َتًبػ ٕٛبايؿػل.

املػأي ١ايثاْ :١ٝيكس جا ٤يف إْصاض ايهؿاض قٛي٘ تعا شظبَْسِ ُِهُآ باذِْبااُفِا

ذآلفَاقُِوبفِ

ُؤَْٔفُعِا ُِهُز( , )1بكٝػ ١املهاضع ايكطٜب ايص ٟتاسٍ عًٝا٘ ايػاني

يف(غٓط )ِٜٗبُٓٝا جا٤
املػًُني ببٝإ اٯٜا

لٚ(١ٜاعتكُٛا) بصنط ؾهٌ اهلل عع ٚجٌ عً٢

هلِٚ ,يف ٖصا ايبٝإ أَٛض:

ا٭ :ٍٚإنطاّ ٚتؿطٜـ املػًُني.
ايثاْ :ٞإختكام املػًُني ببٝإ اٯٜا
ايٓاااؽ

ٝع ااّ يف دبًاا ٞاٯٜااا

يف ايكاطلٕٚ ,إؾارتانِٗ َاع

ايهْٝٛااٚ ١اياارباٖني يف اشبًاال ٚايٓؿااٛؽ

ٚا٭بسإ اييت تسٍ عًٚ ٢جٛز ايكاْعٚ ,يع ّٚعبازت٘.
ايثايث :نثطٚ ٠دبسز  ٚإتكاٍ اٯٜا

اييت ٜبٗٓٝا اهلل يًُػًُنيٚ ,ايصٟ

ٜسٍ عً ٘ٝذطف ايتؿب ٘ٝيف (نصيو ٜبني اهلل يهِ لٜات٘).
ايطابع :بٝإ اٯٜا

ْعُ ١عع ١ُٝعً ٢ايٓاؽ عاَٚ ,١عً(٢خري أَا)١

خاق.١
اشباَؼ :زع ٠ٛاملػًُني يتعاٖس اٯٜا

ٚايتسبط يف َعاْٗٝا ٚز٫٫تٗا,

ٚعسّ ايتؿطٜط بٗا أْ ٚػٝاْٗا.
ايػااازؽ :ذااث املػااًُني عًاا ٢ايتطًااع يٰٜااا

ٚإْتعاضٖااا ٚذؿعٗااا

ٚتٛثٝكٗاٚ ,عسّ تهٝٝعٗا.
ايػابع :إرباش املػًُني اٯٜا

اييت ٜتؿهاٌ بٗاا اهلل ٚغاٚ ١ًٝغا٬ذاّ

يسع ٠ٛايٓاؽ يٲغْٚ ,ّ٬بص ايهؿط ٚايه٬ي.١

()1غٛض ٠ؾكًت .54
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ايثأَ :ملا تؿهٌ اهلل عع ٚجٌ ٚإجتب ٢املػًُني ملٓعي( ١خري أَ )١ؾإْ٘
ٚايرباٖني ايساي ١عًا ٢ضبٛبٝتا٘ ٚايايت

غبراْ٘ أْعِ عً ِٗٝبتٛاي ٞاٯٜا

دبعًِٗ ٜتعاٖسٖ ٕٚص ٙاملٓعي ١ايطؾٝع.١
ايبٓٝا

ايتاغع َٔ :اٯٜا

َعحعا

ٚغًِ ؾاإٕ قٝاٌ ملااشا تاأت ٞاملعحا عا
حيتاج ٕٛاسبح ١عً ,ِٗٝازبٛا
ا٭ :ٍٚاملعحاااعا

ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘
يًُػاًُني بعاس إغاٖٚ َِٗ٬اِ ٫

َٔ ٚج:ٙٛ

ؾهاااٌ َااأ عٓاااس اهللٚ ,تاااأت ٞإبتاااسا ٤ياااصا قااااٍ

تعا ش وَرٌَِهبُ َثبيَُِّٓذٌٍي ٌََُىُُهز.
ايثاْ :ٞاٯٜا

ايبٓٝا

يطـ ٚض

ٝعاّ

 َٔ ١عٓس اهلل ٜٓتؿع ايٓاؽ

َٓٗا ٖٞٚ ,بصاتٗا زع ٠ٛيًتسبط ؾٗٝا.
ايثاياااث :جاااا ٤لٜاااٚ( ١اعتكاااُٛا) باااصنط عًااا ١بٝاااإ اٯٜاااا

بكٛيااا٘

تعا (يعًهِ تٗتسَ )ٕٚع تعسز َٛانٝع اهلساَٗٓٚ ,١ٜا:
ا٭ :ٍٚاٱضتكا ٤يف َطاتب اٱميإ.
ايثاْ :ٞايتؿك٘ يف أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا.
ايثايث :ايؿٛظ بطنا اهلل.
ايطابااع :ايتاآعِ بايبؿاااض ٠بااايثٛا

هَدبذ

ايععاا , ِٝقاااٍ تع اا شفَّب آهُذَثِ اغبُ

بُفَالبُخب هفاُػبٍَيه ُِهُوبَُْهَُهُ بذهصبُٔ ْبز(.)1
ايطابع :تٛاي ٞاٯٜا

ٚغَ ١ًٝباضن ١يتًَُٓ ١ٝه ١ايتك ٣ٛعٓس املػًُني.

اشباَؼ َٔ :خكا٥ل(خري أَ )١تتابع اٯٜا

عً.ِٗٝ

ايػازؽ :تطغٝب ايٓاؽ بسخ ٍٛاٱغ ,ّ٬ؾكرٝس إٔ اٯٜا

جا٤

يًُػًُني ٚيهٓٗا أعِ يف جٗتٗا َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚيٝؼ َٔ ذاجب أ ٚبطظر ملٓع ايٓاؽ َٔ زخ ٍٛاٱغ.ّ٬
()1غٛض ٠ايبكط.38 ٠
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ايثاْ :ٞتسع ٛاٯٜا
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يتسبط ايٓاؽ يف َعاْٗٝا ٚز٫٫تٗا.

ايثايث :يٝؼ َٔ َ٬ظَ ١بني زخ ٍٛاٱغٚ ّ٬بني ايتسبط يف اٯٜا ,
ؾكس ٜه ٕٛايتسبط َكسَ ١يسخ ٍٛاٱغ.ّ٬
ايػابع :نٌ لَٚ ١ٜعحعْ ٠عُ َٔ ١عٓس اهلل.
ؾٗاز ٠يًُػًُني عً ٢ايٓاؽ بإقاَا ١اسبحا١

ايثأَ :يف تٛاي ٞاٯٜا

عً , ِٗٝقاٍ تعا ششَ بدبذءبُػبٍَىُذٌَّْاضِز (.)1

َا َٖ ٛكااذب يٲْػاإ َطًكااَّٗٓٚ ,اا َاا ٖاٛ

ايتاغع َٔ :اٯٜا

َ٬ظّ يًُػًُني خاق.١
ٚميهٔ إٔ ْػُ ٞاسبٝا ٠ايسْٝا(زاض اٯٜا ) َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚنٌ ؾ ٤ٞؾٗٝا ل َٔ ١ٜعٓس اهلل.
يهٌ إْػإ.

ايثاْ :ٞبًٛؽ اٯٜا

ايثايث :عسّ إْكطاع اٯٜا

عٔ اٱْػإ غٛا ٤نإ ََٓ٪اّ أ ٚنااؾطاّ,

نبرياّ أ  ٚقػرياّ ,شنطاّ أ ٚأْث.٢
ايثايث :أب ٢اهلل إ ٫إٔ ٜطذِ ايٓاؽ
اٱهل ١ٝتٛاي ٞاٯٜا
ايطابع :اٯٜا

ٝعاَّ َٔٚ ,كاازٜل ايط

ا١

عً ٢ايٓاؽ عاَ.١
ٚاملعحعا

ذح ١عً ٢ايٓاؽٚ ,يف ايتٓعٌٜشفٍٍَِي ُِذٌْذَجَّحُُ

ذٌْثباٌِغَحُز(.)2
اشباَؼ :يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ ايعباز ٠عً ١خًل اٱْػإٚ ,تؿهٌ
باٯٜا

ايبٓٝا

يف ايػُاٚ ٤ا٭ضَٚ ،ا بُٗٓٝا ٚته ٕٛعًٚ ٢ج:ٙٛ

ا٭ٚ :ٍٚغ ١ًٝيًحص

()1غٛض ٠اسبخ .78
()2غٛض ٠ا٭ْعاّ .149

يًعباز.٠
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ايثاَْ :ٞكسَ ١يًعبازٚ ٠طاع ١اهلل ٚضغٛي٘ ,قاٍ تعاا شإَُِّْفِا
خبٍْكُِذٌعَّّب بذخُِوبذألَزهضُِوبذخهرِالبفُِذٌٍييهًُِوبذٌَّْ بازُِآل باخٌٍُِإُوٌِ
ايثايث :قريٚض ٠يته ٕٛاٯٜا
ايطابع :اٯٜا

ُذألٌَْثبابِز(.)1

يطؿاّ ضبهاّ َٔ عٓس اهلل بايعباز عاَ.١

ايهٚ ١ْٝٛغ ١ًٝيسخ ٍٛايٓاؽ يف (خري أَٚ )١إنتٓاظِٖ

اسبػٓا  ٌْٝٚ ,ايثٛا

ايعع ِٝيف اٯخط.٠

املػأي ١ايثايث :١إقطاض (خري أَ )١بأْ٘ ٜ ٫كسض عً ٢اٯٜا

ٚبٝاْٗا إ ٫اهلل

عع ٚجٌ.
املػأي ١ايطابع٫ :١بس َٔ ٚجٛز أَ ١تتكـ بأَٛض:
ٚتكسٜكٗا.

ا٭ :ٍٚاٱميإ باٯٜا

ايثاْ :ٞاملٓع َٔ طط ٚايترطٜـ ٚايتػٝري يف اٯٜا .
ايثايث :ايٓٗ ٞعٔ اٱغتدؿاف باٯٜا .
ؾحعٌ اهلل عع ٚجٌ املػًُني (خري أَ )١يتك ّٛمبا ٜأت:ٞ
اياايت ٜتؿهااٌ اهلل عااع ٚجااٌ ببٝاْٗااا بايتػااًِٝ

ا٭ :ٍٚتًكاا ٞاٯٜااا
ٚايتكسٜل.
ايثاْ :ٞتبًٝؼ اٯٜا

يًٓاؽٚ ,تصنريِٖ بٗاٚ ,ططز ايػؿً ١عِٓٗ.

ايثايث :جعٌ املػًُني اٯٜا

َٛنٛعاّ َٚاز ٠يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗٞ

عٔ املٓهط.
ايطابع :بٝإ اٯٜا

ع ٕٛيًُػًُني يف غ٬ح ايكرب َٝٚاز ٜٔازبٗااز

يف غب ٌٝاهلل ملا ؾ َٔ ٘ٝتطغٝذ ملًه ١اٱميإ.
املػأي ١اشباَػ :١تكسٜط

ع ٖصا ايؿطط َع ٖص ٙاٯ ١ٜعًٚ ٢جٗني:

ا٭ :ٍٚنٓتِ خري أَٜ ١بني اهلل يهِ لٜات٘.
ايثاْ :ٞنٓتِ خري أَ ١يعًهِ تٗتس.ٕٚ
()1غٛض ٠لٍ عُطإ .190
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املػأي ١ايػازغ َٔ :١خكا٥ل (خري أَ )١أِْٗ مل خيطجٛا يًٓاؽ إ٫
بعس إٔ بٝمٔ اهلل عع ٚجٌ هلِ اٯٜا ٚ ,أظٗط هلِ ايس٫٫

ايايت ت٪ناس

قسم ْب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ْٚع ٍٚايكطلٕ َٔ عٓس ٙتعا ,
ٚؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٚططز ايؿو ٚايطٜب َٔ ايٓؿٛؽ.
ايثاْ :١ٝبعث ايػه ١ٓٝيف ايٓؿٛؽ.
ايثايث :١جعٌ ايٓاؽ مي ًٕٛٝيًُػًُني يف زعٛتِٗ إ

اهللٚ ,يف ايتٓعٌٜ

ش إَُِّْذٌيرِ ٓبُآِبَْ ذُوبػبٍُِّ ذُذٌصَّاٌِذباخُِظبيبجهؼبًٌَُُ َُهُذٌسَّدهّبَُٓوَاًّذز (.)1
املػأي ١ايػابعٜ :١ؿٝس ازبُع بني اٯٜتني إٔ اٯٜا

ٚاملعحعا

مل تٓت٘

باْكطاع ايٓب ٠ٛبايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِٚ ,ايتٓعٜاٌ باايكطلٕ
بٌ تتٛا

اٯٜا

عً( ٢خري أَٚ )١عً ٢ايٓاؽ يته ٕٛعًٚ ٢ج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚتصنري بايٓبٚ ٠ٛايتٓع.ٌٜ
ايثاَْ :ٞطل ٠هلُا.
ايثايث :نٌ ل َٔ ١ٜايكطلٕ بٝإ ٯٜا
املػأي ١ايثآَ :١يف بٝإ اٯٜا

اهللٚ ,ذها ١ٜمسا ١ٜٚعٓٗا.

أَٛض:

ا٭ :ٍٚإق٬ح املػًُني ملٓعي( ١خري أَ.)١
ايثاْ :ٞاْ٘ ٚغ ١ًٝمساَ ١ٜٚباضن ١يًتؿك٘ يف ايس.ٜٔ
ايثايثَ :عطؾ ١املػًُني ٚاملػًُا

ملكازٜل املعاطٚفٖٚ ,اٌ حيتُاٌ

ن ٕٛاملعطؾ ١عً ٢عب ٛاملٛجب ١ازبع ,١ٝ٥نُا ي ٛناْت خاق ١بايعًُاَِٗٓ ٤
ازبٛا

ٚ َٔ ,٫ج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚشنط

()1غٛضَ ٠ط.96ِٜ

اٯ ١ٜبٝإ اٯٜا

بًػ ١اٱط٬م (لٜات٘).
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ايثااْ :ٞجاا ٤اشبطاا
يهااِ) ٚشنااط
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ايكطلْا ٞبكاٝػ  ١ايعُا ّٛاٱغاتػطاقٜ(ٞبني اهلل

ااع ايااصنٛض يف اٯٜااَ ,١ااع إضاز ٠ايتػًٝاابٖٚ ,اا ٛؾاااٌَ

يًطجاٍ ٚايٓػا َٔ ٤املػًُني إ

 ّٜٛايكٝاَ.١

ايثايث :إٕ اهلل عع ٚجٌ إشا أعطٜ ٢عط ٞبا٭ٚؾٚ ٢ا٭مت.

ايطابع :تؿهٌ اهلل ٚجعٌ ايكطلٕ بٝاْاّ يهٌ ؾ ,٧قاٍ غبراْ٘ شوبَٔصٌَّْْبااُ
ػب ٍَيههبُذٌْىِرَاببُذِثهيبأاٌُِىًُُِّشب

هءٍز( َٔٚ , )1ايبٝإ يف املكاّ:

ا٭ :ٍٚاملػًُ( ٕٛخري أَ ١أخطجت يًٓاؽ).
ايثاْ :ٞايتبٝإ ايصات ٞيف لٜا
ايثايث :شناط اٯٜاا

ايبااٖطا

ايكطلٕ.
ايايت تاسٍ عًا ٢ايٛذساْٝاٚ ,١ت٪ناس

قسم ْب ٠ٛضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ.
ايطابااع :بٝااإ أذااٛاٍ ا٭َااِ ايػااابكٚ ,١شنااط قككااِٗ بكااٝؼ ايعاارب٠

ٚاملٛعع ,١قاٍ تعا ش وبوٍُْأَُمُصُػبٍَيههبُِِٓهُؤَْٔثباءُِذٌسظًَُِِبأُُنَثِّدَُتِ ُِفُؤبذابنَز(.)2

املػأي ١ايتاغع :١يكس أْعِ اهلل عع ٚجٌ عًا ٢ا٭ْبٝاا ٤بػا٬ح اياسعا٤
يٝه ٕٛعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتطن٘ إضثاّ شبري أَ.١
ايثاْٜ :ٞه ٕٛقبػ ١يًُػًُنيٚٚ( ,ضز عٔ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚلي٘ ٚغًِ :ايسعا ٤غ٬ح املٚ ,َٔ٪عُاز ايسْٛٚ ,ٜٔض ايػُٛا
ٚا٭ضنني).
ايثايث :إْ٘ نٓع  َ٘ٓ ٌٜٗٓاملػًُ ٕٛسباجا

()1غٛض ٠ايٓرٌ.89
()2غٛضٖٛ ٠ز.120

ايسْٝا ٚاٯخط.٠
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ايطابع :ايسعا ٤غط َٔ أغطاض إجتبا ٤املػًُني هلص ٙاملٓعي ١ايطؾٝع١
يٝتٛجٗٛا إ

اهلل بايسعا ٤بتٛاي ٞايبٓٝا

ٚايس٫٫

ٚاملعحعا

َٔ عٓس

اهلل عع ٚجٌ.
ؾإ قًت :املعحعَ ٠كاذب ١يًٓبٚ ,٠ٛاْكطعت ايٓب ٠ٛباْتكاٍ ايٓيب إ
ايطؾٝل ا٭عًٚ ,٢ازبٛا

َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚيكس جعٌ اهلل ع ع ٚجٌ َعحع ٠ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘
ٚغًِ عكً ١ٝتٛيٝسَ ١ٜتحسز ,٠ؾهٌ ل َٔ ١ٜايكطلٕ نٓع تػتدطد َٓ٘ ايسضض
ايعًُٚ ١ٝايعكا٥سٚ ١ٜايؿكَٗٗٓٚ ,١ٝا أَٛض:
ا٭ :ٍٚإنتٓاظ ايكاسبا .
ايثاْ :ٞاٱذرتاظ َٔ ايٓاض.
ايثايث :بًٛؽ َطاتب اشبًٛز يف ازبٓ.١
ايثاْٚ :ٞجٛز(خري أَ )١يف نٌ ظَإ ,ذب ٞٝغٓٔ ايٓبٚ ,٠ٛتسع ٛإيٗٝا.
ايثايث :إغتُطاض ٚتٛايٚ ٞدبسز اٯٜا

ايه.١ْٝٛ

املػأي ١ايعاؾطٚ :٠ضز إغِ اٱؾاض(٠نصيو) َاٚ ١٥مخػاّ ٚعؿطَ ٜٔط٠
يف ايكطلٕ ٚٚضز يف غٛض ٠ايبكط ٠عؿط َاطا

ٜااابني اهلل يهاااِ)(ٚٚ , )1ضز ثااا٬ث َااا طا

 ,أضبعاَٗٓ ١اا بًؿغ(ناصيو
يف غاااٛض ٠لٍ عُاااطإ جاااا٤

بًؿغ(نصيو ٜابني اهلل) يف ٖاص ٙاٯٜا ١ؾكاطٚ ,غاٛض ٠ايبكاطٚ ٠لٍ عُاطإ
َسْٝتإ ٚ ,ؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚأْ٘ َٔ ايؿٛاٖس عً ٢بٝإ ايػٛض املسْ ١ٝيٮذهاّ ٚايػٓٔ.
ايثاْ :ٞتثبٝت ايػٛض املسْ ١ٝيكٛاعس ايؿطٜع.١
ايثايث :بعث املػًُني عً ٢ايتؿك٘ يف ايس.ٜٔ
ايطابااع :زعاا ٠ٛايٓاااؽ إ

ايتااسبط يف اٯٜااا

اٱعحاظ.
( )1أْعط غٛض ٠ايبكط ٠اٯٜا

.266 ,242 ,219 ,187

ايبٝاْٝااَٚ ,١ااا ؾٗٝااا َاأ

َعامل اٱميإ د84/
اشباااَؼَ :ااع قًاا ١نًُااا
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اٯٜاا ١ايكطلْٝاا ١ؾإْٗااا تتهاأُ ايؿااٍُٛ

ٚاٱغتػطام يًٛقا٥ع ٚا٭ذساث اشباق ١مبٛنٛعٗا ٚأذهاَٗا.
ايػاازؽَ :اٮ ْؿاٛؽ ايهؿاااض بايٝاأؽ ٚايكٓاٛطٚ ,جعًاِٗ ٜااسضنٕٛ
ربًؿِٗ عٔ إسبام ايهطض ب اٱغٚ ّ٬املػًُنيٚ ,بًراظ إٔ اٯٜتني َسْٝتإ
٭ٕ غٛض ٠لٍ عُطإ َسْٚ ,١ٝؾٗٝا بٝإ يعً َٔ ّٛايكطلٕ ٚأغاطاض تٓعًٜا٘
ٚذؿع٘ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚعٓا ١ٜاملػًُني بتؿاقْ ٌٝع ٍٚايكطلٕ.
ايثاْ :ٞاملؿٗٛض ٚاملدتاض يف تكػ ِٝايػٛض إ
ْعٍ َٔ اٯٜا
إ

َهَٚ ١ٝسْٖ ١ٝا ٛإٔ َاا

ٚايػٛض ق بٌ ٖحط ٠ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ

املسَ ١ٜٓهَٚ ,ٞا ْعٍ بعسٖا َسْٚ ٞإٕ إتؿل ْعٚي٘ ٚايٓيب ضبُس قً٢

اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ يف َه ١نُا يف ذح ١ايٛزاع.
ٚمل تٓركط َٛنٛعَٓٚ ١ٝاؾع ٖصا ايتكػ ِٝباأؾطاز ايعَاإ ٚأغابا
ايتٓع ٌٜؾٮٚإ نٌ لٜا ١أغاطاض َٚهااَني قسغاٚ ,١ٝتكتابؼ َٓا٘ ز٫٫
نٚ ١َٝ٬عكا٥سٜا ١ت٪ناس إٔ املػاًُني(خري أَاٚ )١أْٗاِ ٜتعاٖاس ٕٚذؿاغ
ايكطلٕ يف ضمس٘ ٚأٚإ ٚأغبا

ْعٚي٘.

ٚجا ٤ايتؿب ٘ٝيف قٛي٘ تعا (نصيو ٜبني اهلل يهِ لٜات٘) خطابااّ (شباري
أَ )١ؾ٬بس أْٗا تٓتؿع َأ ٖاصا ايتؿاب ٘ٝأقكا ٢زضجاا
إغااتٓباط ٚإغ ا تعٗاض بٝااإ اٯٜااا

اٱْتؿااع ٚتتاٛ

يف ايكااطلٕ بصاتاا٘ ٚنْٛاا٘ َااطل ٠يٰٜااا

ايهٚ ,١ْٝٛإَاَاّ يف ا٭ذهاّ ٚايػٓٔ.
 َٔٚاٯٜا
اٯٜا

يف املكاّ إٔ يؿغ(ٜبني) ٜكرتٕ باغِ اٱؾااض(٠نصيو) يف

املسْ ,١ٝأَا إشا ناْت اٯَ ١ٜه ١ٝؾإٕ ايؿعٌ(ظبعٜ )ٟكرتٕ بٗا نُا

َعامل اٱميإ د84/

يف قٛيااا٘ تعاااا ش وَا ارٌَِهبَُٔجها اصِ
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ُذٌظيا ااٌِِّنيبز (ٚ )1ش وَا ارٌَِهبَُٔجها اصِ

ُذٌْمَا ا هَبُ

ذٌَّْجهسِِِنيبز(.)2
َٚأ خكااا٥ل ايػااٛض املسْٝاا ١اٱْاصاض ٚايتدٜٛااـ ٚايٛعٝااس يًهؿاااض

ٚايعاملني ,نُاا ٚضز يف ايرتغٝاب باٱمياإ يف قٛيا٘ تعاا شوَارٌَِهبَُٔجهاصِ

ذٌَّْذهعِاِْنيب ز ايااٛاضز يف غااٛض ٠ا٭عااطاف(ٖٚ )3ااَ ٞهٝاا ١أٜه ااّٚ ,جااا٤
ٖٓااا يٮْبٝاااَ ٤اأ شضٜاا ١إبااطاٖٚ ِٝؾٝاا٘ تثبٝاات ٱميااإ َاأ زخااٌ اٱغاا,ّ٬
ٚتطغٝااب يًٓاااؽ باٱغاا ,ّ٬أ ٟإٔ ايػااٛض املهٝاا ١مل تهاأ ضبكااٛض ٠يف
َٛنٛعٗا باٱْصاض ٚايٛعٝس بٌ تتهُٔ ايبؿاضٚ ٠ايٛعس ايهط ِٜباازبعا٤
 ٖٛٚعٚ ٕٛغ٬ح َتحسز بأٜس(ٟخري أَٜٚ )١تحً ٢يف تٖ ٠ٚ٬ص ٙاٯٜا ,
ٚ َٔٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإرباش ٙايتٚ ٠ٚ٬غ ١ًٝيًتبًٝؼ.
ايثاْ :ٞايت ٠ٚ٬ذح ١عً ٢ايهؿاض ٚاملٓاؾكني.
ايثايث :ايتَ ٠ٚ٬از ٠يًكرب ٚذبٌُ ا٭ش ٣يف جٓب اهلل.
ايطابع :ضجا ٤ايثٛا

ايععٚ ِٝايػٚ ١َ٬ا٭َٔ ايسا ِ٥يف اٯخط , ٠قاٍ

تعا شؤََُْتِرِوْسُِذٌٍي ُِذَغّْبئُِٓذٌْمٍُُ بَز(.)4

صلت(لؼلكن حِخدّى) بِرٍ اٌَت
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥

()1غٛض ٠ا٭عطاف .41
()2غٛضْٜٛ ٠ؼ .13
()3اٯ.84 ١ٜ
()4غٛض ٠ايطعس .48

ُ
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ا٭ : ٚملا أخرب
جا٤
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اٯٜا ١ضباٌ ايبراث عأ نا ٕٛاملػاًُني(خري أَا)١

اٯ ١ٜأع ٙ٬حبثِٗ عً ٢اهلساٚ ١ٜايتكٚ ,٣ٛؾ ٘ٝإؾاض ٠إ

إٔ إجتبا٤

املػًُني ؾهٌ َٔ عٓس اهلل.
ايثاْٝاااا :١جااااا ٤اٯٜاااا ١أعاااا ٙ٬ببٝااااإ ضجااااا ٤اهلساٜاااا ١يًُػااااًُني,
ٚذبتٌُ(اهلسا )١ٜؾٚ ٘ٝجٖٛاّ:

ا٭ :ٍٚطًب اهلسٚ ٣ايطؾاز بصات٘ ,قاٍ تعا شوبإِْهُذَدهػَ هَُهُإٌَِىُ

ذٌْ َدب

َُُْ بريثِؼَ وُُهز(.)1
ايثاْ :ٞاهلسا ١ٜإ

ايكا٬ح ٚغابٌ اشباري ,ؾؿا ٞاٯٜا ١ذاصف ملتعًال

اهلسا.١ٜ
ايثايث :إضاز ٠املعٓ ٢ا٭عِ ايؿاٌَ يًٛجٗني أع.ٙ٬
ٚايكرٝس ٖ ٛايثايث يٛج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚأقاي ١اٱط٬م.
ايثاْ :ٞتعسز َعاْ ٞاهلس.٣
ايثايث :صب ٤ٞاهلسا ١ٜيف خامت ١اٯٜاٚ ١شنطٖاا نُعًا ٍٛيًُتعاسز َأ
ؾهٌ اهلل.
ايطابعٚ :جٛز لٜا

قطلْ ١ٝتبني َتعًل َٛٚنٛع اهلساٚ ,١ٜإٔ اٯٜا

ٜؿػط بعهٗا بع هاّ ٜٚبني ازبُع اٯٜتني ٚجٖٛاّ َٔ َتعًل اهلساَٗٓ ١ٜا:
ا٭ :ٍٚيعًهِ تٗتس ٕٚأْهِ(خري أَ.)١
ايثاْ :ٞيعًهِ تٗتس ٕٚيٛظا٥ؿهِ ايعكا٥س ١ٜيف خطٚجهِ يًٓاؽ ,٭ٕ
ٖصا اشبطٚد َكٝس به ٕٛاملػًُني(خري أَ.)١
ايثايااث :تٗتااس ٕٚبااإٔ خااطٚجهِ ٭ْؿػااهِ ٚيًٓاااؽ
ايك٬ح ٚايتك.٣ٛ
()1غٛض ٠ا٭عطاف .193

ٝع ااّ ٚبكٝااس

ش267ز

َعامل اٱميإ د84/
ايطابع :تٗتس ٕٚيًكٝاّ با٭َط باملعطٚف.
اشباَؼ :تٗتس ٕٚيف أٚإ ٚنٝؿ ١ٝا٭َط باملعطٚف.

ايػازؽ :تٗتاس ٕٚيًُٛاظبا ١عًا ٢ايٓٗا ٞعأ املٓهاطٚ ,تعاٖاس ظجاط
ٚايكبا٥س.

ايٓاؽ عٔ ايػ٦ٝا

ايػابع :تٗتس ٕٚيػبٌ اٱميإ ٚايػ ١َ٬يف ايسْٝا ,قاٍ تعاا شوبلبؼبٍْْبااُ

فِي باااُ فِجبالًاااُظَ اثَالًٌَُؼبٍي َ اُهُ ب هرَ ادَوْبُز(ٚ , )1ايؿحاااد

ااع ؾااخ ٖٚاا ٛايططٜاال

ايٛاغعَ َٔٚ ,عاْ ٞاهلسا ١ٜيف اٯ ١ٜأع ٙ٬أَٛض:
ا٭ :ٍٚايػع ٞيف أططاف ا٭ضٚ ,،بًٛؽ ا٭َكاض.
ايثاْ :ٞعُاض ٠ا٭ض ،بايعضاعا
ايثايث :اهلسا ١ٜإ

ٚايتحاضا .

غبٌ ايتكٚ ٣ٛايك٬ح.

ايطابااع :إضاز  ٠ازباااَع املؿاارتى نُااا يف ايػااعٚ ٞاٱْتكاااٍ يف أطااطاف
ا٭ض ،٭َٛض:
ا٭ْ :ٍٚؿط أذهاّ اٱغ.ّ٬
ايثاْ :ٞجص

ايٓاؽ يٲميإ.

ايثاياااث :أزا ٤ايؿاااطا٥ض ايعبازٜااا ,١نُاااا يف ؾطٜهااا ١اسباااخ ,قااااٍ

تعا ش وبؤَذِّْهُفِ

ُذٌَّْاضُِتِاٌْذبجُِّ بإْذُ نَُزِلباُْوبػبٍَىُوًُُِّضَاِِسٍُ باإْذِنيبُِِآهُ

وًُُِّفَجٍُّػبِّيكٍز (.)2
اشباَؼ :تٛنٝس ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايكطلٕ أَٔ ٚغ َٔ ١َ٬ايه٬ي ,١٭ٕ
إضؾاز املػًُني إ

غبٌ اهلساٜ ١ٜسٍ يف َؿٗ َ٘ٛعً ٢ايٓحا َٔ ٠ايه٬ي١

قااٍ تعاا ش وبِبآهُ َضْاًٍُِْذٌٍيا َُفَّباااٌَُا َُِِآهُهبااااٍُز(ٚ , )3قارٝس إٔ اهلساٜاا١
()1غٛض ٠ا٭ْبٝا.31 ٤
()2غٛض ٠اسبخ .27
()3غٛض ٠ايعَط .23
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ٚضز
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يف ا ٯ ١ٜحبطف ايرتج(ٞيعٌ) إ ٫أْ٘ ض

ٚ ١بطظر ز ٕٚايه٬ي,١

ٚغًل ٭بٛابٗا عٔ املػًُني يٝهٖ ٕٛصا ايػًل َكسََٚ ١طل ٠يػًل أبٛا
ايٓريإ عٔ املػًُني يؿهٌ اهلل عً ِٗٝباهلسا.١ٜ
ايػازؽ :بٝإ أًٖ ١ٝاملػًُني يتعاٖاس َٓعيا(١خري أَاٚ )١املاا٥ع بٝآِٗ
ٚبااني ا٭َااِ ايػااابك ١اياايت أتاات ِٗ اٯٜااا

ٚاملعحااعا

ٚأغاابا

اهلساٜاا١

ٚيهِٓٗ إختاضٚا ايه٬ي ,١قاٍ تعاا ش وبؤََِّااُثََّا اَُفَ بادب هْباهَُهُفَاظهارَذبث ذُذٌْؼبّباىُ

ػبٍَىُذٌْ َدب

ز(.)1

ايػابع :ذاث املػاًُني عًا ٢اٱٖتاسا ٤ٱَاَا ١ايٓااؽ يف ايكااسبا
ٚايتؿك٘ يف ايسَٚ ,ٜٔعطؾ ١أذهاّ اسبٚ ٍ٬اسبطاّ.
ايثأَ :تأزٜب املػًُني يف َػايو ايتٛنٌ عً ٢اهللٚ ,ايًح ٤ٛإيٝا٘,

قاٍ تعا ش وبِبٓهُ بؼهرَصُِهُتِاٌٍي ُِفَمَدهُهَدِ

بُإٌَِىُصِسبذطٍَُِعهرَمِيٍُز(.)2

املػأي ١ايثايث :١يكس أختتُت اٯٜا ١ضباٌ ايبراث بايتؿكا ٌٝيف أذاٛاٍ
أٖااٌ ايهتااا

ٚإٔ َاآِٗ املَٓ٪ااٚ ,ٕٛأنثااطِٖ ايؿاغااكٚ ,ٕٛجااا ٤قٛياا٘

تعا (يعًهِ تٗتس )ٕٚ٭َٛض:
ا٭َ :ٍٚعطؾ ١أغبا

ٖصا ايتؿكٚ ٌٝاٱْكػاّ يف أٌٖ ايهتا .

ايثاْ :ٞاٱتعاظ ٚاٱعتباض َأ ايتباا ٜٔباني أٖاٌ ايهتاا

يف َٛناٛع

اٱميإ.
ايثايااثٖ :ساٜااٚ ١إضؾاااز املػااًُني يػاابٌ اٱذاارتاظ َاأ أٖااٌ ايؿااو
ٚايطٜب ٚايص ٜٔأب ٛإ ٫املعكٚ ١ٝاشبطٚد عٔ غبٌ ايطاع.١
ايطابع :يف ثبا

املػًُني عً ٢اٱميإ ٚمتػهِٗ بايهتا

ا٭ :ٍٚإْ٘ ذح ١عً ٢ايٓاؽ.
()1غٛض ٠ؾكًت .17
()2غٛض ٠لٍ عُطإ .101

ٚايػٓ ١أَٛض:
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َعامل اٱميإ د84/
ايثاْ :ٞؾ ٘ٝبٝإ ملٓاؾع اهلسا.١ٜ
ايثايث :غبب يًٓؿط َٔ ٠ايؿػل ٚايؿحٛض.

اشباااَؼ :تعاٖااس املػااًُني ملٓاااظٍ(خري أَااٚ )١غاآٔ اٱذباااز ٚا٭يؿاا١
ٚعسّ ايؿطق ١ب ِٗٓٝتطغٝب ٭ٌٖ ايهتا

ٚغريٖاِ باٱغا ّ٬ملاا ؾٝا٘ َأ

ايكٚ ٠ٛاملٓع ١اييت ترتؾس بًراظ ازبُع بني اٯٜتني عٔ أَٛض:
ا٭ :ٍٚايٛذسٚ ٠اٱذباز بني املػًُني يف َهاَني اٱميإ.
ايثاْ :ٞتكٝس املػًُني بايعٌُ بأذهاّ ايكطلٕ ,ؾبعاسّ خاطٚجِٗ عأ

ايكطلٕ خطجاٛا يًٓااؽ ,قااٍ تعاا شإَُِّْهباُ رَذُذٌْمُاسهآْبُ ب هادِ
هِ

ٌٍُِيرِا

بُؤَلْ بََز(.)1
ايثايث :املٛاظب ١عً ٢ا٭َاط بااملعطٚف ٚايٓٗا ٞعأ املٓهاط ٚاقٝاَ ١أ

ايؿطقٚ ١ايتؿتت.
املػأي ١ايطابعٜ :١ؿٝس ازبُع بني خامتيت اٯٜتني إْصاض ايؿاغكني َٔ أٌٖ
ايهتا  ,ؾإشا نإ املػًَُٚ ٕٛع إجتبا ِٗ٥ملٓاظٍ(خري أَٚ)١قاريٚضتِٗ
إخٛاْااّ ٜاأت ٞشنااط ٖاساٜتِٗ بكاٝػ ١ايطجاااٚ ٤يؿغ(يعًهاِ تٗتاس )ٕٚؾااإٕ
ايؿاغكني ئ سٚا اهلسا ١ٜإ ٫بإتباع ايٓبٚ ٠ٛايتكٝس بأذهاّ ايؿطٜع.١
املػأي ١اشباَػ :١بٝإ جٗاز املػًُني يف عبازاتِٗ بني ايٓاؽٚٚ ,جٛز
ايؿاغكني ٚايها ٍ٬اياص ٜٔأظٗاطٚا اٱغاتدؿاف ٚاٱغاتٗعا ٤بااملَٓ٪ني,
ؾٛاجٗ ِٖٛبايكرب ٚاٱذتحاد بيٜا

ايكطلٕ ٚإغترهاض املعحعا

اييت

جا ٤بٗا ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ ٖٚصا اٱغترهاض يًصا
ٚايػري ,ؾٗ ٔ َ ٛعَُٛا

اهلسا ١ٜاييت أضازٖاا اهلل عاع ٚجاٌ يًُػاًُني

ٚتكسٜط اٯ(١ٜيعًهِ تٗتس ٕٚمبعحعا
ٚغًِ).
()1غٛض ٠ا٭غطا.9 ٤

ايآيب ضبُاس قاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚليا٘

ُ

َعامل اٱميإ د84/
ٚيتهاا ٕٛاملعحااعا

ش270ز

ايعكًٝااٚ ١اسبػااَ ١ٝاأ َكااازٜل ذبااٌ اهلل ايااصٟ

ٜتُػه ٕٛب٘ بتكسٜل تًو املعحعا

ٚإتباع املبعٛث بٗا.

 ٖٛٚيًػري بإٔ ته ٕٛزع ٠ٛيًٓاؽ يسخ ٍٛاٱغٚٚ ,ّ٬اق َٔ ١ٝايؿو
ٚايطٜب ٚاملػايطا

ٚأغبا

اسبػس.

حبث كالهً ػقبئدي

يكس ضظم اهلل عع ٚجٌ املػًُني ا٭َط بااملعطٚف ٚايٓٗا ٞعأ املٓهاط
عً ٢عب ٛاٱْطبام إش ٜتركٌ باٱَتثاٍ يف ٚاجبا

َٚػاتربا

عبازٜا١

أخطٚ ,٣ؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتًو ل ١ٜإختل اهلل بٗا(خري أَ.)١
ايثاْ :ٞإْٗا ؾاٖس إتكاف املػًُني باٱَاَ ١يًٓاؽ يف َٝاز ٜٔا٭َاط
باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايثايث :عسّ َػازض ٠املػًُني ملٝااز ٜٔا٭َاط بااملعطٚف ٚايٓٗا ٞعأ
املٓهط إ

 ّٜٛايكٝاَ.١

ؾايكَ ٠٬ثٚ ّ٬اجب  َٜٞٛعً ٢نٌ َهًـ َٔ املػًُني ٚاملػًُا ,
ٚأزا ٤املهًـ ايؿطٜه ١ايَ ١َٝٛٝسضغَ ١ػتكً ١يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ
املٓهطٚ ,إق٬ح يًٓؿٛؽ ٚامتُعا .
ٜٚتً ٛاملػًِ اٯ ١ٜضبٌ ايبرثٚ ,ؾٗٝا ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْٗا زع ٠ٛيٓبص ايؿػٛم.
ايثاْ :ٞاٱْصاض َٔ املعاقٚ ٞازبرٛز.
ايثايث :ايرتغٝب باايهـ عأ ايؿػال ٚامل عكا ,١ٝملاا ؾٗٝاا َأ ايثٓاا٤
ٚاملسح يًُػًُني يًتٓعِٖٗ َٔ ايؿػٛم ٚإخباضٖا بأِْٗ (خري أَ.)١
ايطابع :باطا ٠٤املػاًُني َأ اسبػاس ٚايطٜاا ,٤إش أْٗاِ ٜتًا ٕٛاٯٜاا
يًبؿاضٚ ٠اٱْصاضٜٚ ,تعاٖس ٕٚايتٓع ٌٜبايت ٠ٚ٬ايٛاجبٚ ١املػترب ١طاعا١
هللٚ ,زع ٠ٛيًٓاؽ يًؿٛظ يف ايٓؿأتني.

َعامل اٱميإ د84/
اشباااَؼ :يف تاا ٠ٚ٬املكااً ٞلٜااا

ش271ز
ايكااطلٕ اياايت تتهاأُ يف َٓطٛقٗااا

َٚؿَٗٗٛا ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط أَٛض:
ا٭ :ٍٚتطى املطاٚ ٤ازبساٍ يف ٖصا ايبا .
ايثاْ :ٞإبتعاز عٔ ْعؽ ايؿٝطإ.
ايثايث :اٱَتٓاع عٔ اهلٚ ٣ٛإتباع٘.
ايطابع :املٓسٚذ ١يًُػتُع ٚايػاَع بإٔ ٜتاسبط يف ز٫٫
اٯٜا

َٚهااَني

ايكسغٚٚ ,١ٝضز عٔ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ

(شضٚا املطا ٤ؾإْ٘  ٫تؿِٗ ذهُت٘  ٫ٚت َٔ٪ؾتٓت٘) (.)1

ايػازؽ :دبًَ ٞعاْ ٞايعٖس ٚايتٛانع عٓس املػًُنيٚ ,بطا٤تِٗ َٔ
اٱغتهباض إش أِْٗ ٜسع ٕٛايٓاؽ إ

اشبريٜٚ ,أَط ٕٚبااملعطٚف ٜٗٓٚإٛ

عٔ املٓهط أثٓاٚ ٤قٛؾِٗ خاؾعني خانعني بني ٜس ٟاهلل عع ٚجٌٚ ,عً٢
عب ٛايتهطاض ايٚ ,َٞٛٝؾ ٘ٝأَٛض:
ا٭ :ٍٚبطا ٠٤ايصَ.١
ايثاْ :ٞذبك ٌٝأزْ ٢ايٛاجب.
ايثايث :تصنري ايٓاؽ بٛظا٥ؿِٗ ايعبازٚ( ,١ٜعٔ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ ٫ :تعاٍ أَيت خبري َا أَطٚا بامل عطٚف ْٛٗٚا عٔ املٓهاط,
ٚتعاْٛٚا عً ٢ايرب ,ؾإشا مل ٜؿعًٛا شيو ْععات عآِٗ ايربناا ٚ ,غاًط
بعهِٗ عً ٢بعضٚ ,مل ٜهٔ هلِ ْاقط يف ا٭ض ٫ٚ ،يف ايػُا.)٤
ايػابع :ت ٠ٚ٬لٜا

ايكطلٕ يف ايك ٠٬تعاٖس يكطح ا٭خ٬م اسبُٝس٠

ايص ٟبٓاا ٙا٭ْبٝااٚ ٤أمتا٘ ايآيب ضبُاس قاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚليا٘ ٚغاًِ بػآت٘
ٚغريت٘ ٚأَتَ٘ َٔ ٖٛٚ ,كازٜل قٛي٘ تعا (نٓتِ خري أَٚ َٔ)١ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتعاٖس املػًُني ا٭خ٬م اسبُٝسٚ ٠ايػٓٔ ايطؾٝس.٠

()1حباض ا٭ْٛاض .138/2

َعامل اٱميإ د84/
ايثاْ ٞت ٠ٚ٬املػًُني اٯٜا
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اييت تبعث عً ٢ايك٬ح ٚتٗصٜب عامل

ا٭ؾعاٍ.
ايثايث :تٓكٝس ايًػإ َٔ ايعيٌ ٚاشبطأ.
ٚعٔ ايٓيب ضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝلي٘ ٚغاًِ بعثات ٭متاِ ا٭خا٬م,
ٚقس عطمف عًِ املٓطل بأْ٘ لي ١قاْ ١ْٝٛتعكِ َطاعاتٗا ايصٖٔ عٔ اشبطأ يف
ايؿهط.
ٚي ٛتأًَت يف لٜا

ايكطلٕ يٛجس

ٚقٛاعس نً ١ٝتٓطبل عً ٢جعٝ٥ا

نٌ ل َ٘ٓ ١ٜليا ١مساٜٚاٚ ١قاْْٛااّ

غري َتٓاٖ ,١ٝيٓٝتكٌ َعٗا اٱْػإ َأ

اسبٛازث ٚايك ٛض اييت ذبهٗٝا اٯ ١ٜايكطلْٚ ١ٝاييت تطتػِ يف ايصٖٔ َٓٗا
إ

ا٭َااٛض ايػا٥باا ,١غااٛا ٤ناْاات يف املاناا ٞأ ٚاسبانااط أ ٚاملػااتكبٌ

ٚإغتٓباط ايسضٚؽ ٚاملٛاعغ ٚايعرب َٓٗا ,نُا أْٗا ت٪ثط يف شا

ايػًٛى

طٛعاّ أ ٚقٗطاّ َٔ ٖٛٚ ,خكا٥ل ت ٠ٚ٬اٯ ١ٜايكطلْ ١ٝعً ٢عبا ٛايتهاطاض
ٚايتعس ز يف اي ّٛٝايٛاذس.
 َٔٚاٯٜا
ت ٠ٚ٬شا

يف املكااّ إٔ املػاًُني َتراسَٚ ٜٔتؿاطقني  ٫ميًاَ ٕٛأ

اٯ ١ٜايكطلْٚ ١ٝإٕ أنثطٚا َٔ تٚ٬تٗاٜٚ ,تحًا ٢ا٭َاط بكاطا٠٤

املػًِ ٚاملػًُ ١غٛض ٠ايؿاذب ١نٌ  ّٜٛعؿط َطا

عً ٢ا٭قاٌٚ ,يف ناٌ

َطٜ ٠تحً ٢ايٓؿع َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايتسبط يف َها َٗٓٝا َٚعاْٗٝا ايكسغ.١ٝ
ايثاْ :ٞارباشٖا نٝاْٛٚ ٤ضاّ ٜٗتس ٣ب٘ يف زضٚ

ايسْٝا.

ايثايث :إْٗا ٚاق َٔ ١ٝايؿنت ٚا٫غٛاٚ ٤ا٫ؾتتإ.
ٚجاا ٤ايرتغٝاب يف اٱغاتُاع يًكاطلٕ ٭ْا٘ َكسَا ١يًتاسبط يف َعاْٝاا٘,

ٚذبكا ٌٝايٓؿاع ا٭َثاٌ َٓا٘ش وبإِذَذُلُاسِابُذٌْمُاسهآَُْفَاظهارَِّؼَ ذٌَُا َُوبؤَٔصِارُ ذٌَُؼبٍيىُاُهُ

َعامل اٱميإ د84/

ذُسهدبَّ ْبز(ٚ , )1ؾ ٘ٝإؾااض ٠إ
بككس اٱْكا
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ْاع ٍٚايط

ا ١عًاَ ٢أ ٜػاُع ايكاطلٕ

ي٘.

 ٫ٚربتل ٖاص ٙايط

ا ١باملػاًُني َأ ز ٕٚايٓااؽ ,باٌ ٖا ٞعاَا١

ٚيهٓٗا َٔ ايهً ٞاملؿهو ايصٜ ٟه ٕٛعًَ ٢طاتب َتؿاٚتٚ ,١نثريٖٞ ٠
ايؿٛاٖس اييت ت٪نس إغتُاع أؾطاز إ
عً ٢عب ٛزؾعَٚ ,ٞبازضتِٗ إ

ايكطلٕ ٚزخ ٍٛا٫ميإ يف قًٛبِٗ,

زخ ٍٛاٱغ ّ٬بًطـ َٔ عٓس اهلل.

ٚيكس ضظم اهلل عع ٚجٌ املػًُني غ٬ح ايت ٠ٚ٬يٝه ٕٛعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭َ :ٍٚكسام يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايثاْٚ :ٞغ ١ًٝي ٓؿط َؿاٖ ِٝايك٬ح يف ا٭ض.،
ايثايااث :إنتٓاااظ اسبػاآا

اياايت ترتؾااس عاأ شا

ايااتٚ ,٠ٚ٬لثاضٖااا

َٓٚاؾعٗا اشباق ١بايتايٚ ٞايؿاًَ ١يػري.ٙ
ايطابع :غ٬ح ايتَٓ ٠ٚ٬اغب ٭غبا

ايتكٚ ١ٝاٱذرتاظ َٔ ايهؿاض.

اشباَؼ :بٝإ قبس ايهؿط ٚايعًِ بكطٜس لٜا

ايكطلٕ.

ٚتتهُٔ ايت ٠ٚ٬اي ٛاجب ١تٛبٝذ ايهؿاض ٚايعاملني ٚذثِٗ عًٖ ٢حطإ
ايهؿط ٚايعتٚ ٛازبٛض َع إٔ اشبطا

يف اٯ ١ٜايكطلْْ ١ٝاعٍ قباٌ ظَااِْٗ,

ٜٚتهُٔ َٛنٛع٘ أمماّ أخطٚ ,٣يهٓٗا ٚذس ٠املٛنٛع يف تٓكاٝس املٓااط,
 َٔ ٖٛٚعَُٛا

قٛي٘ تعا شوبِباُ بؼهٍََُُلََْ ابُزبتِّهبُإِْيُهَ بز( ,)2يته(ٕٛخري أَ)١

أَ )١عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاملػًُ ٕٛجٓٛز يف َػايو ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايثاْ :ٞطًب ا٭َط ٚايٓٗ ٞبٛاغط ١ايت.٠ٚ٬

()1غٛض ٠ا٫عطاف .204
()2غٛض ٠املسثط .31

َعامل اٱميإ د84/
ايثايث :إٜكاٍ َهاَُٗٓٝا إ
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ايكطٜب ٚايبعٝس بيٜا

ٚأَثاي٘ قاٍ تعا ش وبٌَمَدهُصبسَّفْْباٌٍَُِّْاضُِفِ
ٚجا٤

ُهبرَذُذٌْمُسهآُِِِْٓهُوًُُِِّبنًٍَز(.)1

اٯ ١ٜأع ٙ٬بًػ ١ايعُ ّٛاييت ٜسٍ عًٗٝا يؿغ(ايٓاؽ) ايؿاٌَ

يًُػًُني ٚأٌٖ ايهتا
يًٓاؽ

ايكطلٕ ٚقكك٘

ٚايهؿاض ,مما ٜسٍ عً ٢بًٛؽ أَثاٍ ٚذهِ ايكطلٕ

ٝعاّ ٜٚتحً ٢بأبٗٚ ٢أٚغع ٚج ٖ٘ٛبأَٛض:

ا٭ :ٍٚت ٠ٚ٬املػًُني ٯٜا

ايكطلٕ.

ايثاْ :ٞتعاٖس املػًُني ايت.٠ٚ٬
ايثايث :إرباشٖا ذحٚ ١بطٖاْاّ.
ايطابع :ايتَ ٠ٚ٬از ٠يٲذتحاد.
اشباَؼ :يف ايتْ ٠ٚ٬ؿ ٞيًؿو ٚايطٜاب يف باا

ايتٛذٝاس ٚٚجاٛ

ايعبازا ٚ ,نٌ أَط َٔ ا٭َٛض أعَ ٙ٬كسَٚ ١ؾطز َٔ ا٭َاط بااملعطٚف
ٚايٓٗاا ٞعاأ املٓهااط ايااص ٟربااتل باا٘(خري أَااَٚ )١اأ َكااازٜل خااطٚد
املػًُني يًٓاؽ بأغبا

حبث أصْيل

اهلساٚ ١ٜايطؾاز.

ا٭َط َطنب َٔ َازٚ ,١٦ٖٝٚ ٠املاز ٖٞ ٠ايٓػب ١ايباعثٚ ١ٝته ٕٛبكٝػ١
(إؾعٌ)ٚ ,قس تأت ٞبًػ ١املان ٞأ ٚاملهاضع َٛ ٖٞٚنٛع ١بايٛنع
ايؿدكٜٚ ,ٞه ٕٛاملأَٛض َبعٛثاّ يًؿعٌ ,أَا اهل ١٦ٝؾَٗٛ ٞنٛع ْػب١
ٖص ٙاملبعٛثٚ ١ٝجا٤

يًٓػبٚ ١اٱناؾٚ ١عٓٛاْاّ يًُراٚضٚ ٠ايبٝإ ٭ْٗا

ؾطز يًُعٓ ٢اسبطيف يًكٝػٚ ١املازٜ ٌٖٚ ,٠ؿرتط ايعً َٔ ٛاٯَط عٓسَا
ٜك ّٛبا٭َط أّ ٜ ٫ؿرتط ,ؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭َٛ :ٍٚنٛع ١ٝايعً :ٛؾ ٬بس إٔ ٜكسض ا٭َط َٔ ايعاي ٞإ

ايساْ.ٞ

ايثاْ :ٞعسّ َٛنٛع ١ٝايعً :ٛؾٜ ٬ؿرتط إٔ ٜه ٕٛاٯَط ٖ ٛا٭عً٢
َطتب ١ؾٝكس إٔ ٜأت ٞا٭َط َٔ املػا َٔٚ ,ٟٚا٭زْ ٢إ
()1غٛض ٠اٱغطا.89 ٤

ا٭عً.٢
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ايثايث :قسٚض ا٭َط َٔ ايعاي ٞإ
ايعاي ٞصباظاّ ٚحيتاد إ

قط ١ْٚ٪َٚ ١ٜٓظا٥س.٠

ايطابع :إعتباض اٱغتع ٤٬باٱناؾ ١إ
أَطاّ خايٝاّ َٔ ا٭َاضا

ايساْ ٞذكٝك َٔٚ ,١ايساْ ٞإ
ايعً ,ٛأ ٟإٔ ايعاي ٞإشا أقسض

اييت تسٍ عً ٢اٱغتع ٤٬ؾإْ٘ حيٌُ عً ٢ايطًب

ٚايػ٪اٍ َٔٚ ,ا٭َاضا

ٚايكطا ٔ٥عً ٢اٱغتع ٤٬ايتؿسٜس ,ايتٛنٝس,

ايتدٜٛـ ,بٝإ َكاّ ايكسٚض َٚا ؾ َٔ ٘ٝايعً ٛبايٓػب ١يًُأَٛض.
اشباَؼ :إعتباض ايعًٚ ٛذس ٙعً ٢عب ٛايتػامل بني ايططؾني اٯَط
ٚاملأَٛض ز ٕٚاٱغتع ,٤٬ؾٝأت ٞايطًب َٔ ايعاي ٞبكٝػ ١ايطجاٚ ٤ايٓس
ٚاسبث.
ايػازؽ :ايتؿكٚ ٌٝايتعسز بإعتباض اٱغتع ٤٬أذٝاْاّ ,بًراظ اسباج١
اٯَط ٚاملأَٛض َع إذباز املٛنٛع ٚايكٝػ ١أٚ

ٚاملٛنٛع ٚإٕ نإ بني شا

إخت٬ؾ٘ ,ؾكس ٜهتؿ ٞبايكطا ٔ٥اييت تسٍ عً ٢ايعً.ٛ
ايػابع :ايتسضد يف يػ ١ا٭َط َٚا ٜكرتٕ بٗا َٔ اٱناؾا

ٖٚصا

ايتسضد َتعسز ,تاضٜ ٠بسأ َٔ املطاتب ازباَع ١يًعًٚ ٛاٱغتع ٤٬إ
اٱغتعٚ ٤٬ذس ,ٙثِ ايطجاٚ ,٤تاض ٠بايعهؼ بإٔ ٜبسأ ؾٝه.ٕٛ
ؾٝه ٕٛا٭َط عًَ ٢طاتب:
ا٭ :ٍٚايطجاٚ ٤ايرتتٝب.
ايثاْ :ٞإعتباض ايعً.ٛ
ايثايث :إعتباض اٱغتع.٤٬
ايطابع :إعتباض ايعًٚ ٛاٱغتعَ ٤٬عاّ.
ٖٚص ٙاملطاتب َٔ ايهً ٞاملؿهو ؾكس ته ٕٛباٱؾاض ٠أ ٚايك ٍٛأٚ
ايؿعٌ.
ٜٓ ٌٖٚركط ٖصا ايرتتٝب يف ذاٍ تهطاض ا٭َط أّ أْ٘ ٜؿٌُ املط٠
ايٛاذس َٔ ٠ا٭َط ازبٛا
ٚي ٛباٱؾاضٚ ٠عبٖٛا.

ٖ ٛايثاَْ ٞع إَهإ ذكٛي٘ يف املط ٠ايٛاذس,٠

ش276ز

َعامل اٱميإ د84/

ايعً ,ٛنُا يٛ

ايتاغع :إعتباض اٱغتع ٤٬ذتَ ٢ع إْعساّ َطجرا
طًب املػاَ َٔ ٟٚثً٘ ٚيهٔ بكٝػ ١اٱغتع.٤٬

 َٔٚاٱعحاظ يف أذهاّ ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬مش ٍٛايٛج ٙٛأع ٙ٬يف
ا٭َط باملعطٚف ٚايسع ٠ٛإ

اشبريٚ ,ايٓٗ ٞعٔ املٓهط.

ٚاملػًِ ٚإٕ نإ ٖ ٛا٭زْ ٢يف ضتب ١أ ٚجا ٙأَ ٚاٍ ؾاْ٘ ا٭عً ٢يف
إْتُا ٘٥يٲغٚ ّ٬يف أذهاّ ا٭َط باملعطٚف ٭ٕ ايعًٜ ٛرتؾس َٔ َٛنٛع
املعطٚف ٚايٓس

إي.٘ٝ

ٚقس ٜػتٗحٔ ايعك ٤٬قسٚض ا٭َط َٔ ايساْ ٞإ

ايعايٜٚ ,ٞعتربٕٚ

إغتع ٙ٤٬طبايؿاّ يًٛاقع ٚايعطفٚ ,يف املكاّ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٱْتػا

إ (خري أََ )١كسام يًعًٚ ٛايطؾع.١

ايثاَْ :ٞاٜرتؾس َٔ شا

َٛٚانٝع َٚهاَني املعطٚف ٚايَٓٗٔ ٞ

َعاْ ٞايعًٚ ٛايكسم َٛٚاؾكتٗا يًعكٌ ٚايٛجسإ.
ايثايث :صب ٧ا٭َط اٱهلٚ ٞاسبث عً ٢ا٭َط باملعطٚف يف ٖاتني
اٯٜتني ؾاٖس عً ٢أًٖ ١ٝاملػًُني يٮَط ٚايٓٗ.ٞ
ايطابع :قٝاّ املػًُني با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط َٔ عَُٛا

قٛي٘ تعا شوبٌٍِي ُِذٌْؼِصَّجَُوبٌِسبظَ ٌِ ُِوبٌٍَِّْؤهِِِْنيبز (.)1

اشباَؼ :اٱَتثاٍ يٮَط اٱهلْٛ ٞع عً.ٛ
ايػازؽ :ذهٛض ٚطط ٚأَٛض شا

أُٖٚ ١ٝخكٛق ١ٝيف املكاّ دبعٌ

ا٭َط ٜٓ ٫ركط بايعًٚ ٛاٱغتعٚ ٤٬عسَُٗا َٔ ,جٗا :
ا٭ : ٚايػع ٞيتٗصٜب ايٓؿٛؽ ٚإق٬ح امتُعا .
ايثاَْٛ :١ٝاؾك ١املعطٚف يًؿططٚ ٠إزضاى ايعكٌْٚ ,ؿط ٠ايٓؿٛؽ َٔ
املٓهط.
ايثايث :١ضجا ٤ايثٛا
()1غٛض ٠املٓاؾك.8ٕٛ

ٚا٭جط با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
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ايػابع :إتٝإ املػًُني ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط عً ٢عبٛ
َتعسز َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايٛاجب ايعٝين يًُهًـ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
ايثاْ :ٞايٛاجب ايهؿا ٞ٥بكٝاّ ؾطز أٚ

اع َٔ ١املػًُني بٗا.

ايثايث :ايٛاجب ايٓٛع ٞايصٜ ٫ ٟػكط إ ٫بكٝاّ ا٭َ ١بَ٘ٔ ٖٛٚ ,
َكازٜل تٛج٘ اشبطا

ايتهًٝؿ ٞيف اٯٜتني يًُػًُني.

ٚيف تعسز ٖص ٙايٛج ٙٛأَٛض:
ا٭ :ٍٚتعهٝس يًُػًُني يف ٚظا٥ـ ا٭َط ٚايٓٗ.ٞ
ايثاْ :ٞتؿك٘ املػًُني يف ايس.ٜٔ
ايثايث :تطغٝب ايٓاؽ باٱغ ّ٬ملا ؾَ َٔ ٘ٝعاْ ٞايععٚ ٠املٓع.١
ايطابع :إْ٘ ع ٕٛيف تطتب ا٭ثط عً ٘ٝيف اشباضد مبا ٜؿٝس أَٛضاّ:
ا٭ :ٍٚإؾؿا ٤اٱق٬ح ٚبعث ايػه ١ٓٝيف ايٓؿٛؽ.
ايثاْ :ٞإظاذ ١ايطشا.ٌ٥
ايثايث :ايتٓع ٙعٔ ايؿٛاذـ.
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