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 املقدمت
اؿُذ هلل سب ايظُٛاث ٚا٭سض َٚا بُٝٓٗا، ايذزٟ ذعذٌ ا٭ػذٝا٤    
نًذذٗا َظذذةرٝ ١ ، ٭َذذشٙ طذذاذذ٠ يذذ٘، ٚخللذذٌ ٚسصم ضًٝلةذذ٘   ا٭سض  

 ضطِزَْْخًٗخ ٌَُُِِّ شَِْءٍا٭ْ ٝا٤ نٓض ايذْٝا ٚاٯضش٠ ٖٚٛ ايكشإٓ، ٚذعً٘ظضامت 

، يةهٕٛ عًَٛ٘ َةرذد٠ خرتػط عٔ ضضا٥ٓذ٘ ايزاخٝذ١ َذٔ إذت اطذةعا١ْ      (1)
بٛطا٥ط َظةصذج١ نايعٛمل١ ٚايحٛس٠ ايةك١ٝٓ، ٚاٱنةؼافاث ايع١ًُٝ، فةًو 

ٚفٝذ٘ شرذ١   أَٛس اكاف١ٝ ٱطةٓ اط ٚاطةخشاس دٚس أضذش٣ َذٔ ايكذشإٓ،    
ع٢ً ايٓاغ، ٚػاٖذ عكًٞ ام٬يٞ ع٢ً ؿذم ْضٍٚ ايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل 
يٝظةٟٛ ع٢ً عشؾ ايةٓضٌٜ، ٜٚهٕٛ رضشا ٶ ملٔ أعشض عٔ ايؼو ٚايشٜب 
ٚأط اب املغايطذ١، ٚؾذإ اح شـذٔ اٱميذإ ٚايظذٝاش١   رضذا٥ش ايكذشإٓ        

    ٌ اح  َٚـادٜل آٜاخ٘ ايٛاقع١ٝ اي١َٝٛٝ اييت ػذزب ايٓلذٛغ، ٚػعًذٗا  ٝذ
 أدا٤ ايلشا٥ض بشإ ١ ٚػٛم.

ٚذا٤ث َٓٗر١ٝ املًٕٝٛ ذض٤ َٔ خلظتٟ ٖزا   طٝام اٯٜاث ٚشذٙ 
ٚفٝلا  ٚيطلا  َٔ اهلل ٱطةكشا٤ امللاَني ايكذط١ٝ املةٮي١٦   طٝاث آٜاث 
ايكشإٓ ٚاؾُع بٝٓٗا ، ٚمبا مل ٜهٔ َٔ أفشاد ايٛذٛد ايزٖين ، ٚيهٓ٘ أَش 

املكةلٞ ٚفكذ املاْع، ٚايةظًِٝ بإٕ عًّٛ  قشٜب َٔ عكٍٛ امل٪َٓني يٛذٛد
ايكذذشإٓ َذذٔ اي٬َةٓذذاٖٞ ٚإٔ َذذذاسغ ايكذذشإٓ َذذاد٠ يًـذذ٬  ٚخٗذذزٜب     
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، ٚاييت (1)ضًُنْظُْْ خَْْشَ أَُّٓشٍ أُخْشِؿَضْ ُِِنَّاخطِ اجملةُعاث ، ٖٚٛ َٔ عَُٛاث قٛي٘ظ

ٕٛ   ؿذًةٗا َذع عؼذش آٜذاث َذٔ      حُذاْ ٚاياَع ذا٤ ٖزا اؾض٤ ٖٚذٛ اـذ  
 كةٗا َٔ طٛس٠ آٍ عُشإ،   َ صذخ خلظذتٟ ٚأؿذٛيٞ    اٯٜاث اييت ط

َظةصذد ٜظةًضّ ايـرب   قشا٤خ٘ ٚدساطة٘ ٚايةذبش   د٫٫خ٘ ٚفٝ٘ آٜاث 
 َٔ ايؼهش ٚايحٓا٤ ع٢ً اهلل يًٓعِ ايكشآ١ْٝ ٚاٱفاكاث ايشبا١ْٝ.

 ، ملا  (2)ضاَِّٗخ عَنُِْوِِ ػََِْْيَ هٌَْالً ػَوِْالًٖٚٛ َٔ ٚذٛٙ خلظت قٛي٘ خعاحظ

ايٛشٞ ٚخ٬ٚخ٘ ٚايةكٝذ بإشهاَ٘ َٔ فاٖذ٠ ايٓلع، ٚاطةصلاس اؿٝط١ 
ٚاؿزس   ا٭َٛس اٱبة١ٝ٥٬ اييت خٛاذ٘ ٚخٗاذِ اٱْظإ   ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ، 

 ٚ  ايظٛم ٚاي ٝت َٚٝادٜٔ ايعًُٛ، ٚاٱعشاض عٔ أط اب ايذع١ .
يربن١ َٚٔ َعاْٞ)ق٫ٛ  جك٬ٝ ( أْ٘ َ اسى ٚػًت   ٖزا ايظلش َعاْٞ ا

ٚايهؼذذو ٚػًٝذذاث اٱعرذذاص ايكشآْذذٞ، ٚخعذذذد أؿذذٛي٘   راث اٯٜذذاث   
 .    (3)ضكَؤْطٌُح رِغٌُسَسٍ ِْٖٓ ِٓؼِِْوَِٚا١ٖٝ أيلاظ٘ ٚاؾُع بٝٓٗا، قاٍ خعاحظ
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َٕ ػَْٖ ظقُلً حعبىل َٕ رِخَُْٔؼْشًُفِ ًَطَنْيٌَْ ْْ خَْْشَ أَُّٓشٍ أُخْشِؿَضْ ُِِنَّخطِ طَؤُْٓشًُ ًُنْظُ

          َٕ ُِٓناٌ ُْٔئ ُْ ْْ ح ِٓاْنُي  ْْ َُُيا ْْاًشح  َٕ َخ ٌَاخ َُ ٌَِظاخِد  ُْ َُ ح َٖ َأْىا َٓا ٌْ م َُا ًَ َِِّو  َٕ ِرخُ ُِٓنٌ ًَُطْئ ٌَِش  ُٔن ُْ ح

 110ضاٯ١ٜ ًَأًَْؼَشُىُْْ حُْلَخعِوٌَُٕ

 َّخأَُّّيَاااخ حَُّااازَِّٖ مَٓنُاااٌح حطَّوُاااٌح حَُِّاااوَ كَااانَّ طُوَخطِاااوِ ًَالَ طَُٔاااٌطَُّٖ اِالَّ ًَأَْٗاااظُْْ  صلللآت )ٔلللت 

 بٍري أٖت  (1)(ُٓغٌَُِِْٕٔ

 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:
اضةـاق َٛكٛع اـطاب   اٯٜةني باملظًُني ٚفٝ٘ خؼشٜو  ا٭ٚح:

 هلِ، ٚدع٠ٛ يًٓاغ ٱنشاَِٗ.
ٚسدث اٯٜذذذ١ أعذذذ٬ٙ بـذذذٝغ١ اؾًُذذذ١ اٱْؼذذذا١ٝ٥ ٚاـطذذذاب    ايحاْٝذذذ١:

 يًُظًُني، أَا ٖزٙ اٯ١ٜ فرا٤ث بـٝغ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ.
 خكذٜش اؾُع بني اٯٜةني ع٢ً ٚذٗني: ايحايح١:
 ٜا أٜٗا ايزٜٔ آَٓٛا نٓةِ ضت أ١َ أضشذت يًٓاغ. ا٭ٍٚ:
  اٯ١ٜ أع٬ٙ شزف ٚخكذٜش اؾُع بًصاظ ٜا أٜٗا ايزٜٔ آَٓٛا  ايحاْٞ:

 بٓ ٠ٛ قُذ نٓةِ ضت أ١َ.
َٔ ايؼٛاٖذ ع٢ً نذٕٛ املظذًُني)ضت أَذ١( فذ٤ٞ اـطذاب       ايشابع١:

 ِ، بـ غ١ اٱميإ)ٜا أٜٗا ايزٜٔ آَٓٛا(.ايكشآْٞ ايةؼشٜلٞ هل
مل ىشس املظًُٕٛ يًٓاغ ا٫ بـل١ اٱميإ اييت خـذاش ِٗ   اـاَظ١:

 أٜاّ اؿٝا٠ ايذْٝا ٖٚٛ َٔ فلٌ اهلل عض ٚذٌ َٔ ذٗةني:
 فلٌ اهلل ع٢ً املظًُني َٔ ٚذٛٙ: ا٭ٚح:
 خظًط املظًُني باٱميإ. ا٭ٍٚ:
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 ني ايٓاغ.٬َص١َ اٱميإ يٲَا١َ ب ايحاْٞ:
ٚقاٜذذ١ املظذذًُني َذذٔ اـطذذإ ٚايضيذذٌ   ايذذذع٠ٛ اح اهلل، يذذزا  ايحايذخ: 

ٚسدث اٯٜذذاث بذذإَش املظذذًُني بايةُظذذو بذذايكشإٓ بظذذٛس املٛذ ذذ١ ايهًٝذذ١  
 .(1) ضًَحػْظَظٌُِٔح رِلَزَِْ حَُِّوِ ؿَِْٔؼًخ)مجٝعا ( قاٍ خعاحظ

١ اشذذرتاص املظذذًُني َذذٔ اٱقة ذذاغ ٚا٭ضذذز َذذٔ أٖذذٌ ايلذذ٬ي ايشابذذع:
ٚايلظٛم، فكذ ىشس كعٝو اٱميإ اح ايلاطكني فٝ٪جشٕٚ فٝ٘ ٜٚإضز َٔ 

 َلاُِٖٝٗ ٚعاداخِٗ أنحش َٔ ايزٟ ٜإضزْٚ٘ َٓ٘.
فرا٤ث اٯ١ٜ أع٬ٙ يةخرب إٔ اٱميإ شاذ١   اـشٚس يًٓاغ ٚا٭َش 
بذذاملعشٚف يٝ كذذ٢ املظذذًُٕٛ   َذذإَٔ َذذٔ اـًذذط   ايعُذذٌ، نُذذا ٚسد   

ٛا بذذزْٛبِٗ سذذذا٤ ايةٛبذذ١ ٚايعلذذٛ َذذٔ اهلل بعذذذ     ايةٓضٜذذٌ   قذذّٛ أعرتفذذ  
 .(2) ضخََِطٌُح ػََٔالً طَخُِلًخ ًَمخَشَ عَِّْجًخإٔظ

 فلٌ اهلل ع٢ً ايٓاغ ٚفٝ٘ ٚذٛٙ: ايحا١ْٝ:
 ذزب ايٓاغ اح ط ٌ اهلذا١ٜ ٚاٱميإ. ا٭ٍٚ:
 ايضذش عٔ ايةعذٟ ع٢ً املظًُني، ٚاٱكشاس بِٗ. ايحاْٞ:

 اقا١َ اؿر١ ع٢ً ايٓاغ. ايحايخ:
بٝذذإ شكٝكذذ١ ٖٚذذٞ فذذةط بذذاب ايةٛبذذ١ يًٓذذاغ عَُٛذذا  ، قذذاٍ     ايشابذذع:

 . (3) ضًَاِِِّٗ َُـَلَّخسٌ َُِْٖٔ طَخدَ ًَمََٖٓ ًَػَََِٔ طَخُِلًخخعاحظ

 خكذٜش اؾُع بني اٯٜةني: نٓةِ ضت أ١َ اخكٛا اهلل. ايظادط١:
ٜلٝذ اؾُع بني اٯٜةني خٛنٝذ امل٬ص١َ بني َٓاصٍ )ضت أ١َ(  ايظابع١:

 ٚبني خك٣ٛ اهلل، ٚؼةٌُ ٖزٙ امل٬ص١َ ٚذٖٛا :
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امل٬ص١َ بني نذٌ فذشد َذٔ أفذشاد)ضت أَذ١( ٚبذني خكذ٣ٛ اهلل،         ا٭ٍٚ:
 ٚؼةٌُ ٖزٙ امل٬ص١َ ٚذٖٛا :

 نٌ فشد َٔ أفشاد)ضت أ١َ( ٜةكٞ اهلل. ا٭ٍٚ:
ا٭١َ بةك٣ٛ اهلل، نُا   ايةلك٘   ايذٜٔ، قاٍ  قٝاّ طا٥ل١ َٔ ايحاْٞ:

 .(1) ضَُِْنلِشًُح ًَخكَّشً كٌََِْالَ َٗلَشَ ِْٖٓ ًَُِّ كِشْهَشٍ ِٓنْيُْْ طَخثِلَشٌ َُِْظَلَوَّيٌُح كِِ حُذِِّّٖخعاحظ

نلا١ٜ املظ٢ُ ٚؿشف ايط ٝع١، نُا يٛ قاّ عًُا٤ ا٭١َ بةك٣ٛ  ايحايخ:
 اهلل.

إٔ اـطاب   اٯ١ٜ ايكشآ١ْٝ ام٬يٞ ٚخهًٝو ٚايـصٝط ٖٛ ا٭ٍٚ، ار 
عاّ ٜةٛذ٘ يهٌ املظًُني ٚاملظًُاث   أذٝاهلِ املةعاق ١، ٚفٝ٘ آٜذ١ خذذٍ   
ع٢ً َـاش ١ ؿل١)ضت أ١َ( يًُظًُني، يٝهٕٛ اقرتإ ايةك٣ٛ باٱط٬ّ 
َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( ٚمما ٜٓلشد ب٘ املظًُٕٛ دٕٚ إتِٖ َٔ احملاطٔ، 

تِٖ ار خعشكت ايهةب ايظُا١ٜٚ ايظابك١ ٚأشهاّ ٚمل خكذس عًٝ٘ أ١َ إ
ايؼشا٥ع يًةصشٜو، ٚمل ٜةكٝذ ايٓاغ مبا١ٖٝ ٚنٝل١ٝ ايةهايٝو، ٚاضةذاسٚا  
ايذع١ َٚايٛا اح ايذْٝا ٚصٜٓةٗا، يٝةٛح املظًُٕٛ شلغ ايةٓضٜذٌ ٚايعٓاٜذ١   

 بايلشا٥ض بإدا٥ٗا نا١ًَ إت ْاقـ١.
ٞ اح أفشادٖا بةكذ٣ٛ اهلل  خٓلشد )ضت أ١َ( بٓضٍٚ ا٭َش اٱهل ايحا١َٓ:

ٚاـؼ١ٝ َٓ٘ ط صاْ٘، فًِ خةلُٔ اٯ١ٜ ا٭َش اح ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل    
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بإٕ ٜإَش املظًُني بةك٣ٛ اهلل، بٌ أَشث املظًُني بايزاث 

 إٔ ٜةكٛا اهلل ٚىؼٛٙ بايغٝب، ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:
 اْ٘ ْٛع انشاّ يًُظًُني ٚاملظًُاث. ا٭ٍٚ:
 ظًُني يًةكٝذ بظٓٔ ايةك٣ٛ ٚأدا٤ ايلشا٥ض.بعخ امل ايحاْٞ:

 اْ٘ ػاٖذ ع٢ً نٕٛ املظًُني)ضت أ١َ(. ايحايخ:
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اقا١َ اؿر١ ع٢ً ايٓاغ، ٚبٝإ أ١ًٖٝ املظذًُني ملٓذاصٍ )ضذت     ايشابع:
 أ١َ( بةعاٖذِٖ يًةك٣ٛ.

ًََٓخ خََِوْضُ حُْـَِّٖ اؾُع بني اٯٜةني َٔ َـادٜل قٛي٘ خعاحظ ايةاطع١:

، ٚبٝإ إٔ ايع اد٠ خةكّٛ بةكذ٣ٛ اهلل عذض ٚذذٌ،    (1) ضاِالَّ َُِْؼْزُاذًُِٕ ًَحإلِٗظَ 

ف٬بذ َٔ ٚذٛد أ١َ ممةح١ً يعًذ١ اـًذل ٚع ذاد٠ اهلل، ٚذذا٤ث ٖذزٙ اٯٜذ١       
 ية ني إٔ ايةك٣ٛ ػشط ٚذض٤ َٔ ايع اد٠.

َٔ ايكٛاعذ ا٭ؿٛي١ٝ إٔ ايةهًٝو مبا ٫ ٜطام ق ذٝط، ٚاهلل   ايعاػش٠:
، ف٬ ٜإَش ا٫ مبا ٜكذس عًٝ٘ ايع اد، فرا٤ث اٯ١ٜ عض ٚذٌ َٓضٙ عٔ ايك ٝط

 ي ٝإ شكٝك١ َٔ ٚذٛٙ:
 إ اٱْظإ قادس ع٢ً خك٣ٛ اهلل ٚاـؼ١ٝ َٓ٘ بايظش ٚايع١ْٝ٬. ا٭ٍٚ:
 اػرتاى ايٓظا٤   خك٣ٛ اهلل بعشض ٚاشذ َع ايشذاٍ. ايحاْٞ:

 ٚذٛد أ١َ   نٌ صَإ خةكٞ اهلل ٚ ةحٌ ٭ٚاَشٙ. ايحايخ:
 ةلا٤ ايعظش ٚايؼذ٠   ايةك٣ٛ.اْ ايشابع:

ا٭َش بةك٣ٛ اهلل سمح١ ْٚع١ُ اضذةف اهلل عذض ٚذذٌ     اؿاد١ٜ عؼش٠:
بٗا املظًُني دٕٚ إتِٖ َٔ ا٭َِ، َٔ إت إٔ ٜغًل اي اب بٛذ٘ ايٓاغ 

 يٲْةلاع َٓٗا يذع٠ٛ ايٓاغ مجٝعا  يٲط٬ّ.
ٔ   ايحا١ْٝ عؼش٠:  ٌٖ ٜهٕٛ ا٭َش بةك٣ٛ اهلل َاْعا  َٔ دضٍٛ فشٜذل َذ

ايٓذذاغ اٱطذذ٬ّ ملذذا فٝذذ٘ َذذٔ ايةهًٝذذو ٚاملؼذذك١، اؾذذٛاب ٫، فذذإ ا٭َذذش  
َّخأَُّّيَاخ حُنَّاخطُ حطَّوُاٌح سَرٌَُّاْْ     بايةك٣ٛ ذا٤ عاَا  ػا٬َ  يًٓذاغ مجٝعذا  قذاٍ خعذاحظ    

 ، ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:(2)ضحَُّزُِ خََِوٌَُْْ ِْٖٓ َٗلْظٍ ًَحكِذَسٍ
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ًل ٚ٭ؿٌ املا١ٖٝ ف٧ ا٭َش بةك٣ٛ اهلل يهٌ ايٓاغ بًصاظ اـ ا٭ٍٚ:
اييت خةكّٛ بايع ٛد١ٜ هلل ، ٚنٌ اْظإ ٜذسى إٔ اهلل عض ٚذٌ ٖذٛ ايذزٟ   

 ضًك٘.
 ايةك٣ٛ ػهش هلل ع٢ً ْع١ُ اـًل، ٚطش بكا٤ ٚاطةذا١َ اؿٝا٠. ايحاْٞ:

ذا٤ث اٯ١ٜ أع٬ٙ باـطاب اٱطةغشاقٞ ايعاّ يًٓاغ، أَا  آ١ٜ  ايحايخ:
   ُ ني باـؼذ١ٝ َذٔ اهلل عذض    )شل خكاخ٘( فةلُٓت اـطذاب اـذاق يًُظذً

ٚذٌ، ٜٚلٝذ اؾُع بُٝٓٗا شخ ايٓاغ ع٢ً دضٍٛ اٱط٬ّ يعذّ ؼكذل  
 ايةك٣ٛ ا٫ باٱط٬ّ.

اقا١َ اؿر١ ع٢ً ايٓاغ بًضّٚ ايةك٣ٛ ٚإ ْ ٠ٛ قُذذ ؿذ٢ً    ايشابع:
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ سمحذ١ بايٓذاغ مجٝعذا  ٭ْذ٘ ايٛطذ١ًٝ امل اسنذ١ ي ًذٛ         

 َشاخب ايةك٣ٛ.
 ٜةر٢ً ؼًٞ املظًُني مبـادٜل ايةك٣ٛ بٛذٛٙ: ٠:ايحايح١ عؼش

 اذةٓاب املعاؿٞ اييت ٢ْٗ اهلل عٓٗا. ا٭ٍٚ:
 اـؼ١ٝ ٚاـٛف َٔ ايعكاب اٱهلٞ. ايحاْٞ:

 اٱطةعذاد يعامل َا بعذ املٛث. ايحايخ:
 اٱَةحاٍ يٮٚاَش اٱهل١ٝ. ايشابع:

 ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش َٔ أفشاد خك٣ٛ اهلل. اـاَع:
ايظعٞ ايذذ٩ٚب يذذضٍٛ اؾٓذ١، ٚايٓرذا٠ َذٔ ايٓذاس، قذاٍ         ايظادغ:

 .(1)ضكَخطَّوٌُح حُنَّخسَ حَُّظِِ ًَهٌُدُىَخ حُنَّخطُ ًَحُْلِـَخسَسُخعاحظ

خعاٖذ َشاخب)ضت أ١َ( ٚخًو ضـ١ً ْٛع١ٝ عا١َ ٜةـو بٗا   ايظابع:
 املظًُٕٛ.

ضشٚس املظًُني يًٓاغ بً اغ ايةك٣ٛ ٚاـؼ١ٝ َٔ اهلل  ابع١ عؼش٠:ايش
عض ٚذٌ فًِ ٜهةو املظًُٕٛ باٱخـاف باٱط٬ّ ٚايٓطل بايؼذٗادخني،  
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ض ٖٛ ْٛع أُخْشِؿَضْ ُِِنَّخطِضـٛؿا  ٚإٔ املظةكشأ َٔ اـشٚس   قٛي٘ خعاحظ

 َلاع١ً، ٚفٝ٘ أطشاف:
 أ١َ ؽشس بايـ٬ . ا٭ٍٚ:
 اد٠ اـشٚس.َٛكٛع َٚ ايحاْٞ:

 أَِ ٚذٗاث ىشس هلا املظًُٕٛ. ايحايخ:
 إا١ٜ اـشٚس. ايشابع:

ف٬بذ إٔ ىشس املظًُٕٛ يًٓاغ مبٛكٛع ٖٚٛ اٱميإ ٚايةك٣ٛ ٚعٌُ 
 ايـاؿاث.

 أَا إاٜاث اـشٚس فٗٞ ع٢ً ٚذٛٙ:
 دضٍٛ ايٓاغ اٱط٬ّ. ا٭ٍٚ:
 ٚطًِ.دع٠ٛ ايٓاغ يًةـذٜل بٓ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايحاْٞ:

 ذعٌ خك٣ٛ اهلل ًَه١ عٓذ ايٓاغ. ايحايخ:
 ْؼش َلاِٖٝ ايـ٬    ا٭سض. ايشابع:

 لا٠ ايٓاغ ّٜٛ ايكٝا١َ. اـاَع:
فُٔ ضـا٥ف )ضت أ١َ( خكٝذٖا بإشهاّ ايةك٣ٛ يٓراخٗا ٚلا٠ ايٓاغ 
 َٔ ايٓاس، فإ قًت نٝو ٜهٕٛ خكٝذٖا بايةك٣ٛ لا٠ اؾٛاب ع٢ً ٚذٛٙ:

يكذ ذعٌ اهلل عض ٚذٌ اؿٝذا٠ ايذذْٝا َضسعذ١ يٰضذش٠ يةهذٕٛ       ا٭ٍٚ:
أعُاٍ ايع ذ   اؿٝا٠ ايذْٝا امل٬ى   خعذٝني قذٌ اقاَةذ٘، فاَذا إٔ خهذٕٛ      
ضتا  ٚؿ٬شا  فةهٕٛ اٱقا١َ   اؾ١ٓ، ٚأَا إٔ خهٕٛ َعـ١ٝ ٚامثا  فاملح٣ٛ 

 ايٓاس.
كني، قذاٍ  ف٧ ايٛعذ اٱهلٞ بذايحٛاب بذا٭َٔ ٚايظذ١َ٬ يًُذة     ايحاْٞ:

 .(1) ضػَُّْ ُٗنَـِِّ حَُّزَِّٖ حطَّوٌَْح ًََٗزَسُ حُظَّخُِِٔنيَ كِْيَخ ؿِؼًِّْخخعاحظ
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   ايةك٣ٛ أَٛس: ايحايخ:
 اْٗا ٚاق١ٝ َٔ املعاؿٞ. ا٭ٍٚ:
 فٝٗا عـ١ُ َٔ ايزْٛب. ايحاْٞ:

 ايظ١َ٬   ايذْٝا ٚاٯضش٠. ايحايخ:
ًََْٖٓ َّظَّنِ حَُِّوَ َّـْؼََْ عاحظايغ ط١ ٚايظعاد٠ ٚخٝظت ا٭َٛس قاٍ خ ايشابع:

 .(1)ضَُوُ ِْٖٓ أَْٓشِهِ ُّغْشًح

 َٔ ضـا٥ف) ايةك٣ٛ( اذةٓاب ايعًِ ٚاؾٛس ٚايةعذٟ. ايشابع:
  اؿؼذذ١ٝ َذذٔ اهلل طذذه١ٓٝ يًذذٓلع، ٚخذذذاسى يٮضطذذا٤،      اـذذاَع:

 .(2)ضأَالَ رِزًِْشِ حَُِّوِ طَطَْٔجُِّٖ حُْوٌُُِدُٚاْكطاع يًذعا٤، قاٍ خعاحظ

ذا٤ث آ١ٜ ايظٝام با٭َش بةك٣ٛ اهلل، ٚذذا٤ث اٯٜذ١    اـاَظ١ عؼش٠:
قٌ اي صخ بٛؿو املظًُني با٭َش باملعشٚف، ٚايٓظ ١ بُٝٓٗا غـٛق 
ذ١ٗ اـطاب ايةظاٟٚ، ار ٜةٛذٗذإ اح عُذّٛ املظذًُني سذذا٫  ْٚظذا٤      

 ٚاح ّٜٛ ايكٝا١َ.
ملطًل، أَا ايٓظ ١ بُٝٓٗا َٔ ذ١ٗ املٛكٛع فٗٞ ايعُّٛ ٚاــٛق ا

 ار إٔ ا٭َش باملعشٚف َٔ َـادٜل خك٣ٛ اهلل.
ٚ  اؾُذذع بُٝٓٗذذا آٜذذ١ اعراصٜذذ١ خ٪نذذذ اي ٝذذإ   يغذذ١ ايكذذشإٓ، قذذاٍ     

، أَذا اية ذأٜ   ؿذٝغ١    (3)ضػُاَّْ إَِّ ػََِْْنَاخ رََْخَٗاوُ    *كَبِرَح هَشَأَْٗاخهُ كَاخطَّزِغْ هُشْمَٗاوُ    خعاحظ

طَاؤُْٓشًَُٕ  بًغ١ اؾ١ًُ اٱْؼذا١ٝ٥، ٚظ  ضحطَّوٌُح حَُِّوَاؾ١ًُ بٛسٚد قٛي٘ خعاحظ

ض بًغ١ اـرب، فلٝٗا ْهةذ١ عكا٥ذٜذ١ ٖٚذٞ َـذاش ١ ا٭َذش اٱهلذٞ       رِخَُْٔؼْشًُفِ
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يًُظًُني بةك٣ٛ اهلل َع خً ظِٗ بايكٝاّ بٛظٝلذ١ ا٭َذش بذاملعشٚف، ٚفٝذ٘     
 ٚذٛٙ:

 خك٣ٛ اهلل ع١ً ٚط ب يٲطةُشاس با٭َش باملعشٚف. ا٭ٍٚ:
املعشٚف ِْٚٗٝٗ عٔ املٓهذش ػذاٖذ عًذ٢ خكذ٣ٛ     أَش املظًُني ب ايحاْٞ:

 املظًُني هلل.
امل٬صَذ١ بذني خعاٖذذ املظذًُني يةكذ٣ٛ اهلل، ٚقذافعةِٗ عًذ٢         ايحايخ:

 َٓضي١)ضت أ١َ(.
خشإٝب املظًُني با٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش ٭ٕ نذ٬    ايشابع:

 َُٓٗا اَةحاٍ ٭َش اهلل عض ٚذٌ بةكٛاٙ ٚاـؼ١ٝ َٓ٘.
ٜعٔ بعلِٗ نلاٜذ١ أفذشاد كـٛؿذ١ َذٔ ا٭َذش ٚايٓٗذٞ        قذ اـاَع:

يةصكٝذذل اٱَةحذذاٍ، فرذذا٤ ا٭َذذش بةكذذ٣ٛ اهلل يةٛنٝذذذ إٔ ايذذذْٝا داس ابذذة٤٬ 
ٚاَةصإ، ٚإٔ اؿاذذ١ اح ا٭َذش بذاملعشٚف ٚايٓٗذٞ عذٔ املٓهذش َةعذذد٠        
َٚةرذد٠   نٌ إٓ، ف٬بذ َٔ خك٣ٛ اهلل باملٛاظ ١ ع٢ً ايكٝاّ بُٗا، قاٍ 

 .  (1)ضٌُّمَ شُقَّ َٗلْغِوِ كَؤًَُُْجِيَ ىُْْ حُُْٔلِِْلٌَُٕ ًََْٖٓخعاحظ

ملذذا ػذذٗذث اٯٜذذ١ قذذٌ اي صذذخ يًُظذذًُني بكٛيذذ٘     ايظادطذذ١ عؼذذش٠: 
َٕ ػَْٖ حُُْٔنٌَشخعاحظ َٕ رِخَُْٔؼْشًُفِ ًَطَنْيٌَْ ض ذا٤ث آ١ٜ ايظٝام عخ طَؤُْٓشًُ

 املظًُني ع٢ً خك٣ٛ اهلل   أَٛس:
 خعٝني َٛكٛع املعشٚف ايزٟ ٜإَشٕٚ ب٘. ا٭ٍٚ:
اضةٝاس ايهٝل١ٝ اييت ٜإَشٕٚ بٗا باملعشٚف طٛا٤ ناْت بايٝذ أٚ  ايحاْٞ:

بايًظإ، ٚنٌ ٚاشذ٠ َُٓٗا َٔ ايهًٞ املؼهو ايزٟ ٜهٕٛ ع٢ً َشاخب 
 َةلاٚخ١ ق٠ٛ ٚكعلا .
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خكذذ٣ٛ اهلل ا٭َذذش بذذاملعشٚف عًذذ٢ مذذٛ املذذش٠ أٚ ايةهذذشاس فكذذذ  ايحايذذخ:
َش ايةهشاس ايعٝين أٚ ايهلا٥ٞ أٚ ايغتٟ أٟ ايةهشاس با٭َش أٚ ٜظةًضّ ا٭

ايٓٗٞ َٔ راث ايؼخف   ايعٝين، ٚنلا١ٜ أشذ املظًُني   اخٝاْٗذا أَذش   
إٔ ايٓلع َٔ ايةهشاس ٜةعًل بغت ايزٟ أَش باملعشٚف أٍٚ َش٠، ٖٚذٛ َذٔ   

 أطشاس ؿٝغ١ اؾُع   )خإَشٕٚ باملعشٚف(.
ٕ   ايظابع١ عؼذش٠:  بـذٝغ١ اؾُع)اخكذٛا اهلل( ) خذإَشٕٚ     ذذا٤ث اٯٜةذا

باملعشٚف( ٱفاد٠ اـؼ١ٝ َٔ اهلل    َكذَاث ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ 
 املٓهش ٚاؿخ عًُٝٗا.

فـصٝط أُْٗا ٚاذ إ نلا٥ٝإ ا٫ إٔ خ١٦ٝٗ َكذَاخُٗا ٚاية٧ٝٗ يًكٝاّ 
بُٗا، ٚشب املعشٚف ٚأًٖ٘، ٚبغض املٓهش عاّ ٚػاٌَ يًُظًُني مجٝعا  

 َٔ خك٣ٛ اهلل عض ٚذٌ.٭ْ٘ 
ٜذذذٍ قٛيذذ٘ خعاح)خذذإَشٕٚ بذذاملعشٚف( عًذذ٢ َٛاظ ذذ١     ايحآَذذ١ عؼذذش٠: 

املظًُني ع٢ً ٖزٙ ايٛظٝل١ اٱميا١ْٝ اـايذ٠، ٚذا٤ قٛي٘ خعاح)اخكٛا اهلل( 
ملٓذع ايةٗذذإٚ ٚايةكـذذت فٝٗذا، ٚي ٝذذإ شكٝكذذ١ ٖٚذٞ إٔ خكذذ٣ٛ اهلل شاذذذ١    

 دسٚب اهلذا١ٜ ٚايشػاد. يَٰشٜٔ باملعشٚف ٚايٓاٖني عٔ املٓهش خل٧ هلِ
ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش ْٛع افةا٤ ٚشهِ بني  ايةاطع١ عؼش٠:

ايٓاغ، ٖٚذاٜذ١ ٭فعذاٍ كـٛؿذ١ خةـذو باؿظذٔ، ٚصذذش عذٔ أفعذاٍ         
 َز١ََٛ، ف٬بذ َٔ ضؼ١ٝ ايكا٥ُني ب٘ َٔ اهلل، ٚضٛفِٗ َٔ عكٛبة٘.

ٛ   ايعؼذذذشٕٚ: ص إ ا٭َذذذش بذذذاملعشٚف ٚايٓٗذذذٞ عذذذٔ املٓهذذذش بذذذاب يًلذذذ
 بايـاؿاث ٌْٚٝ ايحٛاب ٚا٭ذش ايععِٝ ٚوةٌُ ٚذٖٛا :

 ا٭ذش   ايذْٝا. ا٭ٍٚ:
 ايحٛاب   اٯضش٠. ايحاْٞ:

 ا٭ذش ٚايحٛاب   ايذْٝا ٚاٯضش٠. ايحايخ:
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ٚايـصٝط ٖٛ ايحايخ، فإٕ اهلل عض ٚذٌ ٖذٛ ايؼذانش ايعًذِٝ، ايذزٟ     
ٌ، ٖٚذٛ  ٜٓللٌ با٭َش يًُظًُني ٚايٓاغ، يٝٗب اؾضا٤ ايعاذذٌ ٚاٯذذ  

 .(1) ضسَرَّنَخ مطِنَخ كِِ حُذَُّْْٗخ كَغَنَشً ًَكِِ حٓخِشَسِ كَغَنَشًَٔ عَُٛاث قٛي٘ خعاحظ

َٚٔ خكذ٣ٛ اهلل قـذذ ايكشبذ١ بذا٭َش بذاملعشٚف ٚايٓٗذٞ عذٔ املٓهذش،          
 ٚاؽارٙ ٚط١ًٝ َ اسن١ ؾين اؿظٓاث ٌْٚٝ فلٌ اهلل.

ضت أ١َ خٕٓٗٛ عٔ خكذٜش اؾُع بني اٯٜةني: نٓةِ  اؿاد١ٜ ٚايعؼشٕٚ:
املٓهش( ي ٝإ إ املظًُني مل ٜٓايٛا َشخ ١ )ضت أ١َ( ا٫ بايٓٗٞ عٔ املٓهش، 
ٚاملٛاظ ١ ع٢ً ٖزا ايٓٗٞ اح ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚذٛ سنذٔ َذٔ أسنذإ ؿذش       
ايع اد٠   ا٭سض ٚدميَٛةٗا، َٚٛكٛعٝةٗا   اطةذا١َ اؿٝا٠ ايذْٝا، فكذ 

ٓلش ٜٚةرٓب ايزٜٔ ْٜٓٗٛ٘ عٔ املٓهش ٫ٜشك٢ املٓٗٞ عٔ املٓهش بايٓٗٞ، ٜٚ
ا٫ أْ٘ ٫ ٜعًِ إٔ دٚاّ شٝاخ٘ ٚأبٓا٥٘ بٗزا ايٓٗٞ، فإ قًت اْذ٘ مل ٜةكٝذذ   
بٗذذزا ايٓٗذذٞ فذذأٜ خهذذٕٛ َٛكذذٛعٝة٘   اطذذةذا١َ شٝاخذذ٘، ٚاؾذذٛاب َذذٔ  

 ٚذٛٙ:
 خةصكل اطةذا١َ اؿٝا٠ بزاث ايٓٗٞ. ا٭ٍٚ:
 ٖٓاى َٔ ٜظةرٝب يًٓٗٞ، ٜٚكًع عٔ املعـ١ٝ. ايحاْٞ:

ٜةٛذ٘ ايٓٗٞ يؼخف َعني فٝٓةلع َٓ٘ إتٙ، فذتصم اهلل عذض    ايحايخ:
حَُّازَِّٖ  ٚذٌ ايٓاغ بايٓٗٞ عٔ املٓهش، ٚايزٟ اْةلذع َٓذ٘، قذاٍ خعذاحظ    

 ،(2) ضَّغْظَِٔؼٌَُٕ حُْوٌٍََْ كََْظَّزِؼٌَُٕ أَكْغَنَوُ

َٔ َـذادٜل خكذ٣ٛ اهلل فعذٌ املعذشٚف ٚاذةٓذاب       ايحا١ْٝ ٚايعؼشٕٚ:
املٓهش. ٚأُٜٗا أِٖ ٚاععِ فعٌ املعشٚف أّ ا٭َش ب٘ اؾٛاب نٌ َُٓٗا ي٘ 
ػإْ٘، ٜٚةـو با٭١ُٖٝ   َشاخب ايلعٌ، ٜٚ٪جش نٌ َُٓٗا   اٯضش ا٫ 
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َّخأَُّّيَاخ  إٔ خإجت فعٌ املعشٚف با٭َش أنحذش، ٚ  أطذ اب ْذضٍٚ قٛيذ٘ خعذاحظ     

 .(1)ضمََٓنٌُح َُِْ طَوٌٌَُُُٕ َٓخ الَ طَلْؼٌََُِٕحَُّزَِّٖ 

 نذذاْٛا قذذّٛ   ْضٍٚسد عذذٔ اؿظذذٔ اي ـذذشٟ، أْذذ٘ ْذذضٍ   املٓذذافكني) 
ِ  ْشذذع  مل ٚ ْلش مل ايعذٚ يكٝٓا ارا ٜكٛيٕٛ ِ  عذٓٗ  ٚ قذايٛا  مبذا  ٜلذٛا  مل جذ

ًّٛا ِ   اهلل ؿ٢ً اهلل سطٍٛ ٚذ٘ ػز شة٢ أشذ ّٜٛ اْل ًّ  ٚ عًٝ٘ ٚآيذ٘ ٚطذ
 .(2) (ايهً  ٚ َكاخٌ عٔ سباعٝة٘ نظشث

بٝإ اؾٗاد املةـٌ يًُظًُني، ٚأِْٗ ٫ٜلرتٕٚ عٔ  ايحايح١ ٚايعؼشٕٚ:
اِِّٗاِ أَػَِْاُْ َٓاخ الَ    َٓع ايلظاد   ا٭سض ٖٚذٛ َذٔ عَُٛذاث قٛيذ٘ خعذاحظ     

،   سد اهلل عًذذ٢ امل٥٬هذذ١ فٗٓذذاى أَذذ١ خةكذذٞ اهلل ٚخعُذذٌ    (3)ضطَؼَُِْٔاإٌَ

 بطاعة٘ ٚخضذش عٔ املٓهش.
أ١َ خعٌُ املٓهش، ٚخإَش ب٘، ٚخ٢ٗٓ املظًُني عٔ طاع١ اهلل ٚيٝع َٔ 

ٚإ ٚذذث َحٌ ٖزٙ ا٭١َ   بعض ا٭ص١َٓ فاْٗذا خةـذو بكًذ١ ايعذذد،     
ٚاْعذذذاّ املٛكذذٛع ٚاـذذ٬ف ايؼذذذٜذ بذذني أفشادٖذذا، ٚاْ عذذاد ايٝذذإغ    
ْلٛطذذِٗ ٱعذذشاض املظذذًُني عذذِٓٗ يذذزا اْةؼذذش اٱطذذ٬ّ بظذذشع١، ٚ ذذت  

َٚذذد َذٔ عٓذذ اهلل، ٚنذإ املظذًُٕٛ ٜكذاخًٕٛ       ايلةٛشاث بآٜذ١ ٚاعرذاص   
ضؼ١ٝ َٔ اهلل ٚيٮَش باملعشٚف فٝٓصظش املٓهش ٚأًٖ٘ أَاَِٗ ،فُٔ فلٌ 

 اهلل ع٢ً ضت أ١َ ؼكل ا٭جش اـاسذٞ يًٓٗٞ عٔ املٓهش.
يكذ أساد عض ٚذٌ بذإَش املظذًُني بةكذ٣ٛ اهلل إٔ     ايشابع١ ٚايعؼشٕٚ:

 ش ع٢ً ٚذٛٙ:ٜهٕٛ  أَشِٖ باملعشٚف ِْٚٗٝٗ عٔ املٓه
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ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهذش ٚاذ ذإ نلا٥ٝذإ، ٚخكذ٣ٛ      ا٭ٍٚ:
اهلل ٚعا٤ امياْٞ هعٌ املظًُني ٜةظابكٕٛ   أدا٥ٗا، ٖٚذٛ َذٔ عَُٛذاث    

َٕ كِِ حُْخَْْشَحصِقٛي٘ خعاحظ ، ٚايةك٣ٛ َاْع َٔ اخهاٍ (1) ضأًَُُْجِيَ ُّغَخسِػٌُ

 باملعشٚف يهْٛ٘بعض املظًُني ع٢ً بعلِٗ اٯضش   ا٭َش 
 ٚاذ ا  نلا٥ٝا ، فرتاِٖ ٜةظابكٕٛ فٝ٘ . 

َٔ خك٣ٛ اهلل ايـذٚس عٔ ايهةاب ٚايظ١ٓ   ا٭َش باملعشٚف  ايحاْٞ:
 ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، ٚاطةصلاسُٖا ٚايشذٛع ايٝٗا.

اخٝإ ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش بؼٛم ٚسإ ١، ٚسذا٤ ايحٛاب  ايحايخ:
ع ذذاد٠  فةًذذو اهلل ػذذهشا ع ذذذٚا قَٛذذا ٚا٬ّٕ: ٚعذذٔ اٱَذذاّ عًذذٞ عًٝذذ٘ ايظذذ 

 .(2) ا٭ششاس(
َٔ خك٣ٛ املظًُني ٚضؼٝةِٗ َٔ اهلل عض ٚذذٌ   اـاَظ١ ٚايعؼشٕٚ:

دعٛخِٗ أٌٖ ايهةاب يٲميإ، ِٖ ٫ ٜكلٕٛ عٓذ أدا٤ ايةهايٝو، ٚيهِٓٗ 
ٜةٛذٕٗٛ اح إتِٖ َٔ أٌٖ املًٌ ٚايٓصٌ ٚأَشِٖ باملعشٚف ِْٚٗٝٗ عٔ 

ًََُاٌْ  املٓهش، ٜٚةًٕٛ اٯٜاث اييت ؼحِٗ عًذ٢ اٱميذإ، َٚٓٗذا قٛيذ٘ خعذاحظ     

 ض.ٌِظَخدِ ٌََُخَٕ خَْْشًح َُيُْْمََٖٓ أَىَُْ حُْ

ٖٓاى ٬َص١َ بني اٱميإ باهلل ٚايةك٣ٛ َٓ٘ ، ٭ٕ  ايظادط١ ٚايعؼشٕٚ:
اٱميإ اقشاس باؾٓإ، ٚخظًِٝ بايع ٛد١ٜ ٚاٱْكٝاد هلل عض ٚذٌ، ٚاَةحاٍ 

 ٭ٚاَشٙ ط صاْ٘.
َٚٔ ايةك٣ٛ شخ ايٓاغ ع٢ً اٱميإ ،ٚ خشإٝ ِٗ بذضٍٛ اٱط٬ّ ملا 

َةِٗ   ايٓؼإخني، يزا خعاٖذث)ضت أ١َ( دع٠ٛ ايٓاغ يٲميإ فٝ٘ َٔ ط٬
ٚبٝإ ق ط ايهلش ٚايؼشى ٚاؾصذٛد بٓ ذ٠ٛ قُذذ، فُذع إٔ أٖذٌ ايهةذاب       
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اخ اع َٛط٢ ٚعٝظ٢ عًُٝٗا ايظ٬ّ فإ ايةـذٜل بٓ ذ٠ٛ قُذذ ؿذ٢ً اهلل    
 عًٝذذذ٘ ٚآيذذذ٘ ٚطذذذًِ شاذذذذ١ هلذذذِ، َٚـذذذذام يةكذذذ٣ٛ اهلل ٚطاعذذذ١ يذذذ٘      

قُذذا  ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ بذاملعرضاث       ٭ْ٘ ط صاْ٘ بعذخ ايذٓ    
ًٌََُْ إََّٔ أَىََْ حٌُِْظَخدِ مَٓنٌُح ًَحطَّوٌَْح ٌََُلَّشَْٗخ ػَنْيُْْ اي ٝٓاث سمح١ بايٓاغ، قاٍ خعاحظ

 .(1)ضعَِّْجَخطِيِْْ

يكذ بعخ اهلل ا٭ْ ٝا٤ ٚاملشطًني، ٚأْذضٍ ايهةذب    ايظابع١ ٚايعؼشٕٚ:
إ، اح إٔ بعخ ايذٓ  قُذذا  ؿذ٢ً اهلل    َٔ ايظُا٤ يٝ ٢ٓ ؿش  َٔ اٱمي

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٱ اّ ٖزا ايـش  ٚخح ٝة٘ ٚاطةذاَة٘، فُٔ اٯٜاث   ْ ٠ٛ 
قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚخللًٝ٘ عًذ٢ ا٭ْ ٝذا٤ ايظذابكني أْذ٘ أمت     
ؿش  بٓا٤ اٱميإ، ٚخذٛح ٖذٛ ٚأَةذ٘ خعاٖذذٙ بلذٝض َٚذذد َذٔ اهلل عذض         

 ٝاس املظًُني ملٓضي١ )ضت أ١َ(ٚذٌ، ٖٚٛ َٔ أطشاس اضة
٫ٚ ميهٔ خعاٖذ ٚشلغ ٖزا ايـش  اٯ بةك٣ٛ اهلل   ايكٍٛ ٚايعٌُ 
فرا٤ث ا٭ٚاَش املةهشس٠ َٔ اهلل عذض ٚذذٌ يًُظذًُني بذا٭َش بذاملعشٚف      
ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش ٫ٚ بذ إٔ هعٌ اهلل عض ٚذٌ اطةراب١ عٓذ ايٓاغ هلزا 

  طشف اٯَش ٚاملآَٛس، ٚايٓاٖٞ  ا٭َش ٚايٓٗٞ، يٝهٕٛ اٱَةحاٍ َةعذدا 
 ٚاملٓٗٞ.

أضةةُت اٯ١ٜ قٌ اي صخ بٓعت أنحش أٌٖ ايهةاب  ايحا١َٓ ٚايعؼشٕٚ:
بايلظٛم ٚاـشٚس عٔ ايطاع١، ٚذا٤ث آ١ٜ ايظٝام بإَش املظًُني بةك٣ٛ 
اهلل ٚاـؼ١ٝ َٓ٘، ٚايةكٝذ مبا أَش ب٘ َٚٓ٘ ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش 
يهٞ ٫ خ كذ٢ ايهحذش٠ َذٔ أٖذٌ ايهةذاب َةً ظذ١ بايلظذٛم، ار إٔ اظٗذاس         

٣ اهلل هعٌ ْلٛغ أٌٖ ايهةاب خٓلش َٔ ايلظٛم، ٜٚذضٌ املظًُني خكٛ
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فشٜل َِٓٗ اٱطذ٬ّ، يٝذإخٞ ٖذزا ايذذضٍٛ عًذ٢ خًذو ايهحذش٠ ٚميٓذع َذٔ          
 اصدٜادٖا ٚاخظاعٗا، ٜٚهٕٛ فٝ٘ عٕٛ يًُ٪َٓني َِٓٗ.

يكذ ذا٤ ايةهًٝو با٭َش بذاملعشٚف ٚايٓٗذٞ عذٔ     ايةاطع١ ٚايعؼشٕٚ:
املة ا١ٜٓ، فًِ ٜكٝذ بكٝذ ايظ١َ٬  املٓهش ع٢ً مٛ اٱط٬م بايٓظ ١ يٮشٛاٍ

َذذٔ ايلذذشس ٚبطذذؽ ايعذذاملني ، ٚاساد٠ ايهذذافشٜٔ اٱكذذشاس بذذامل٪َٓني ،     
اِالَّ فعَُٛاث ايةك١ٝ شان١ُ   املكاّ، ٚػا١ًَ هلزا ايةهًٝو ، قاٍ خعاحظ

 .(1)ضإَْٔ طَظَّوٌُح ِٓنْيُْْ طُوَخسً

املٓهش،  َٚٔ فلٌ اهلل عض ٚذٌ ايظع١   ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ
ْٚضٍٚ املذد بٓـش٠ املظًُني   ٖزا اي اب بظ٬  ايةك٣ٛ ٚاـؼ١ٝ َٔ اهلل 

، يزا فإ أَش اهلل بةكٛاٙ ٚاقٝذ١  (2)ضًََْٖٓ َّظَّنِ حَُِّوَ َّـْؼََْ َُوُ َٓخْشَؿًخقاٍ خعاحظ

َٔ نٝذ ايهلاس، ٚبؼاس٠ ا٭َٔ ٚايظ١َ٬ يًُظًُني ، ٖٚٛ ٫ ٜةعاسض َع 
ايـذذرب، ٚقذذذ ٜةعذذشض بعذذض املذذ٪َٓني يذذٮر٣  أطذذ اب اؿذذزس ٚاؿٝطذذ١ ٚ

 ٚايعًِ بظ ب قٝاَ٘ با٭َش باملعشٚف ْٚٗٝ٘ عٔ املٓهش، ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:
 اْ٘ َٔ اؾٗاد   ط ٌٝ اهلل. ا٭ٍٚ:
  ٖذذزا ا٭ر٣ جذذٛاب ععذذِٝ يًُذذ٪َٓني ، ٫ٚ ٜٓصـذذش ا٭ذذذش  ايحذذاْٞ:

 ٚايحٛاب مبٔ ٜةًك٢ ا٭ر٣ ، بٌ ٜؼٌُ َةعًكٝ٘.
 عاملني ايزٜٔ ميةٓعٕٛ عٔ مساع اؿل.اْ٘ شر١ ع٢ً اي ايحايخ:
اْ٘ َـذام ػخـٞ ية ٨ٛ املظًُني َٓذاصٍ )ضذت أَذ١( بذإٕ      ايشابع:

ٜةـذذذ٣ أفشادٖذذا يٮَذذش بذذاملعشٚف ٚايٓٗذذٞ عذذٔ املٓهذذش بً ذذاغ ايةكذذ٣ٛ،   
 ٜٚةصًُٕٛ ا٭ر٣ ػانشٜٔ هلل عض ٚذٌ.
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بٝذذإ شاذذذ١ ايٓذذاغ يًُظذذًُني، ٚؿذذرب املظذذًُني   خًكذذٞ   اـذذاَع:
ا٭ر٣ َِٓٗ َٔ أذٌ اؿ٬شِٗ ٖٚذاٜةِٗ، ٖٚذزا ايـذرب َذٔ َـذادٜل     

 ايةك٣ٛ اييت أَش اهلل عض ٚذٌ بٗا بكٛي٘ )اخكٛا اهلل(. 
ٜلٝذذ اؾُذع بذني بذذاٜيت اٯٜذةني ايحٓذا٤ عًذ٢ املظذًُني َذٔ           ايح٬جٕٛ:

 ذٗاث :
ِْٗ فاصٚا َٔ بني ايٓاغ بايةـذٜل بٓ ٠ٛ ٚؿلِٗ باٱميإ، ٚأ ا٭ٚح :

قُذذ ؿذذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذذًِ ْٚذضٍٚ ايكذذشإٓ َذٔ عٓذذذ اهلل، ٚآَٓذذٛا     
 بٛذٛب ايةهايٝو ٚيضّٚ ايكٝاّ با٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش.

أَش املظًُني باـؼ١ٝ َٔ اهلل، ٚاـٛف َٓ٘   ايظش ٚايع١ْٝ٬،  ايحا١ْٝ :
ٱط٬ّ ٚايٓطذل بايؼذٗادخني ٚبذني خكذ٣ٛ اهلل     ٚؼةٌُ ايٓظ ١ بني دضٍٛ ا

 ٚذٖٛا :
ْظ ١ ايعُّٛ ٚاــٛق املطًل، فهٌ َظًِ َةل ٖذٛ َظذًِ    ا٭ٍٚ:

 ٚيٝع ايعهع.
ْظذذ ١ ايعُذذّٛ ٚاــذذٛق َذذٔ ٚذذذ٘، فٗٓذذاى َذذاد٠ يٲيةكذذا٤   ايحذذاْٞ:

 ٚأضش٣ يٲفرتام.
 ايةظاٟٚ، فهٌ َظًِ ٖٛ َةل. ايحايخ:

عًٝ٘ آ١ٜ ايظٝام ، ار أْٗا خـو ٚايـصٝط ٖٛ ا٭ٍٚ، ٖٚٛ ايزٟ خذٍ 
َّخأَُّّيَخ حَُّزَِّٖ مَٓنٌُح إِْ طَظَّوُاٌح حَُِّاوَ   املظًُني باٱميإ، ٚخإَشِٖ بةك٣ٛ اهلل، ظ

ٚفٝ٘ بٝإ ؿاذذ١ املظذًُني ؾٗذاد ايذٓلع، ٚاؿذ٬شٗا       (1) ضَّـْؼََْ ٌَُُْْ كُشْهَخًٗخ

ضـا٥ف  ع٢ً مٛ َظةُش بإطةصلاس رنش اهلل ٚاـؼ١ٝ َٓ٘ ، يٝهٕٛ َٔ
 ضت أ١َ بزٍ ايٛطع   َظايو ايةك٣ٛ.
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َذ  املظًُني ٚٚؿلِٗ بإِْٗ)ضت أ١َ( ، ٚوةٌُ بًصاظ  آ١ٜ  ايحايح١ :
 ايظٝام ٚذٖٛا :

 اِْٗ اَةحًٛا ٭َش اهلل عض ٚذٌ)اخكٛا اهلل شل خكاخ٘(. ا٭ٍٚ:
اطةراب١ املظًُني يكٛيذ٘ خعذاح)اخكٛا اهلل( ٖٚذٛ نذاف يًٓٝذِٗ       ايحاْٞ:

 ١َ(.َشخ ١)ضت أ
بًٛإِٗ َشخ ١)ضت أَذ١( بايةـذذٜل بذايٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل       ايحايخ:

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ   ْ ٛخ٘ َٚا ىرب ب٘ عٔ اهلل عض ٚذٌ.
 أَش املظًُني باملعشٚف ِْٚٗٝٗ عٔ املٓهش َٔ ايةك٣ٛ. ايشابع:

٫ٚ خعاسض بني ٖزٙ ايٛذٛٙ، ٚنٌ فشد َٓٗا خٛفٝل ٖٚذا١ٜ َذٔ اهلل   
 عض ٚذٌ.

املظذًُني يًٓذذاغ بً ذاغ ايةكذ٣ٛ، ٚطذعِٝٗ يًلذذٛص      ضذشٚس  اـذاَع: 
 بشكا اهلل عض ٚذٌ.

ْعت املظًُني بإِْٗ )ضت أ١َ( عٕٛ هلِ يةك٣ٛ  ايٛاشذ٠ ٚايح٬جٕٛ:
اهلل، ٚيطو يةكشٜ ِٗ ملٓاصٍ ايطاع١ ٚاٱَةحاٍ ٭ٚاَشٙ طذ صاْ٘، ٚخكذذٜش   
اؾُع بني اٯٜةني )ٜا أٜٗا ايذزٜٔ آَٓذٛا نٓذةِ ضذت أَذ١ أضشذذت يًٓذاغ        

 خكٛا اهلل(ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:فا
دع٠ٛ املظًُني يًُصافع١ ع٢ً َٓضي١)ضت أ١َ( اييت ٖٞ ضذت   ا٭ٍٚ:

قذذض، ْٚعُذذ١ َذذٔ اهلل عذذض ٚذذذٌ عًذذِٝٗ ٚعًذذ٢ ايٓذذاغ مجٝعذذا  بذذذيٌٝ    
 ضشٚذِٗ هلِ بغ١ٝ اٱؿ٬  ٚخشى ايك ا٥ط.

خعذد َـادٜل َذ  املظًُني طذ ب ملظذاسعةِٗ   ايةهذايٝو     ايحاْٞ:
اّ ٚاؿز، ٚخظابكِٗ   ايٛاذ اث ايهلا١ٝ٥ نا٭َش ايع١ٝٓٝ نايـ٠٬ ٚايـٝ

 باملعشٚف .
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نُا ذعٌ اهلل عض ٚذٌ ضًٝل١   ا٭سض يعُاسخٗا بايع ذاد٠   ايحايخ:
، فإْذذ٘ طذذ صاْ٘ أضذذشس  (1)ضاِِّٗااِ ؿَخػِااٌَ كِااِ ح َسْعِ خَِِْلَااشً بكٛيذذ٘ خعذذاحظ

  املظًُني يًٓاغ يةعاٖذ ٚاطةذا١َ ايع اد٠، ٖٚٛ فشع اـ٬ف١   ا٭سض،
 ٚفٝ٘ َظا٥ٌ : 

كشٚس٠ خك٣ٛ املظًُني اهلل شل خكاخ٘ ٭ِْٗ ٜكَٕٛٛ بٛظا٥و  ا٭ٚح :
 راخ١ٝ ٚإت١ٜ.

طذعٞ املظذًُني ٱؿذ٬  أْلظذِٗ َذٔ أبٗذ٢ َعذاْٞ ايةكذذ٣ٛ         ايحاْٝذ١ : 
 ٚاـؼ١ٝ َٔ اهلل .

هاٖذ املظًُٕٛ َٔ أذٌ بكا٥ِٗ   َٓاصٍ )ضت أ١َ( ٚذزب  ايحايح١ :
 ايٓاغ هلا .
 َٓع ايٓاغ َٔ أط اب ايل٬ي١. ايشابع :
خك٣ٛ اهلل شاذ١ يًٓاغ، ٖٚٞ َٔ عَُٛاث ايعًذ١ ايغا٥ٝذ١      ايشابع:

، طٛا٤ أْٗا (2)ضًََٓخ خََِوْضُ حُْـَِّٖ ًَحإلِٗظَ اِالَّ َُِْؼْزُذًُِٕضًكِٗ ، قاٍ خعاحظ

 ذض٤ َٔ ع اد٠ اهلل، أٚ أْٗا ْةٝر١ خرتػط عٔ أفشاد ايع اد٠ .
٣ اهلل باملظذذًُني بذذٌ ٖذذٛ ضطذذاب ٚأَذذش عذذاّ ٫ٚ ٜٓصـذذش ا٭َذذش بةكذذٛ
َٕ       يًٓاغ مجٝعا ، قاٍ خعذاحظ  َّظَُّواٌ  ْْ َُِّيا ََُؼ ُِِنَّاخِط  َّخِطاِو  َِّاُو م ُٖ حُ ِّْ َُّزا َُِي  ، (3)ضًَاَز

يٝلٛص املظًُٕٛ ٚاملظًُاث بةعذد ا٭َش ٚاـطاب اٱهلٞ هلِ بةك٣ٛ اهلل 
 ٚاـؼ١ٝ َٓ٘ .
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ضـٛق َطًل، ار أْٗذِ  ٚبني املظًُني ٚايلاطكني   املكاّ عُّٛ ٚ
ٜؼرتنٕٛ َع ايٓاغ   س١ٜ٩ اٯٜاث ايه١ْٝٛ، ٚاي ٝٓاث اييت خذعٛ يٲميإ 

 ٚايةك٣ٛ، ٜٚٓلشدٕٚ بإَٛس:
ايةذبش   اٯٜاث مبا ٜ٪دٟ اح اٱميإ ٚايةظًِٝ بايكذس٠ املطًك١  ا٭ٍٚ:

 هلل عض ٚذٌ.
اٱخعاظ َٔ اٯٜاث ايهْٛٝذ١ ٚاؽارٖذا بًغذ١ يًةكذ٣ٛ ٚاٱقذشاس       ايحاْٞ:

 بايشذٛع اح اهلل ٚايٛقٛف بني ٜذٜ٘ يًصظاب ّٜٛ ايكٝا١َ.
 خًكٞ ا٭ٚاَش اٱهل١ٝ بةك٣ٛ اهلل ٚاييت خإخِٝٗ بـٝغ١ اٱميإ. ايحايخ:

بعخ ايظه١ٓٝ   ْلٛغ ايٓاغ مجٝعا  َٔ املظًُني،  ايحايح١ ٚايح٬جٕٛ:
ّ ايٓلش٠ َِٓٗ   ضشٚذِٗ، ٚخٛذِٗٗ ايِٝٗ هلذاٜةِٗ   ٚشحِٗ ع٢ً عذ

ع ذذاداخِٗ َٚعذذا٬َخِٗ، فاملظذذًُٕٛ أٖذذٌ ايةكذذ٣ٛ، ٚمل ٜهذذٔ ضذذشٚذِٗ  
يًٓاغ عٔ اذةٗاد بٌ اهلل عض ٚذٌ ٖٛ ايزٟ أضذشذِٗ بعذذ اؿذ٬شِٗ    
هلزا اـشٚس بايةك٣ٛ، ٚفٝ٘ ؼذ ٚدع٠ٛ يًٓذاغ ملعشفذ١ َـذادٜل ايةكذ٣ٛ     

 ملظًُني.  ٚشظٓٗا ايزاخٞ بظت٠ ْٚٗز ا
 حبث أصُيل

َٔ بذٜع ؿٓع اهلل عض ٚذٌ ضًل اٱْظإ ٚذعٌ ايذْٝا داسا  يةهًٝل٘ 
بايٛاذ اث َٚـاش ١ ا٭ٚاَذش ٚايٓذٛاٖٞ يذ٘   َٝذادٜٔ اؿٝذا٠ املخةًلذ١،       

 ٚميهٔ خكظِٝ ايةهايٝو خكظُٝا  ذذٜذا  اح قظُني:
ايةهايٝو ايزاخ١ٝ: ٖٚٞ اييت ٜ٪دٜٗذا املهًذو بٓلظذ٘ ٚىذةف      ا٭ٍٚ:

بافعاهلا ٫ٚ خةعًل بغتٙ، نايـ٠٬ ٚايـٝاّ ٚاؿز َٚٔ َعذاْٞ اؿذذٜخ   
 ، عذّ عًِ إت اهلل عض ٚذٌ ب٘،(1) ايكذطٞ: ايـّٛ يٞ ٚاْا أذضٟ ب٘(

ار خةخًٌ طاعاث ايٓٗاس آْاث ٜهٕٛ ايـذا٥ِ فٝٗذا   ضًذ٠ٛ ٖذٛ وذشق      
 ةٓاع٘ عٔ امللطشاث، ٫ٚ ٜشاٙ أشذ ا٫ اهلل عض ٚذٌ.ع٢ً ؿٝاَ٘ ٚاَ
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ايةهايٝو ايغت١ٜ: ٖٚٞ اييت ٜ٪دٜٗا املهًو َع خعًكٗا بايغت  ايحاْٞ:
اََِّٗٔااخ حُظَّااذَهَخصُ ُِِْلُوَااشَحءِ   َحذذٌ ايضنذذا٠ ار خذذذفع اح املظذذةصكني، قذذاٍ خعذذاحظ     

ٌُِرُيُْْ ًَكِِ حُشِّهَخدِ ًَحُْـَخسِِٓنيَ ًَكِِ ًَحَُْٔغَخًِنيِ ًَحُْؼَخِِِٓنيَ ػََِْْيَخ ًَحُُْٔئََُّلَشِ هُ

، ٚنا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهذش فذ٬ بذذ    (1)ض عَزَِِْ حَُِّوِ ًَحِرِْٖ حُغَّزَِِْ

 َٔ ٚذٛد طشف آضش ٜةٛذ٘ ي٘ ا٭َش ٚايٓٗٞ َظًُا  نإ أٚ إت َظًِ.
 ٚايةك٣ٛ طٛس ذاَع يًةهايٝو طٛا٤ ناْت راخ١ٝ أٚ إت١ٜ.

 ةهايٝو ايزاخ١ٝ ٚايغت١ٜ فٝٗا ٚذٛٙ:ٚنٌ َٔ اي 
 اْٗا َٛكٛع يةٗزٜب ايٓلع. ا٭ٍٚ:
 : ٖٞ أفشاد َٔ اٱسخكا٤   املعشف١.ايحاْٞ

 ٚط١ًٝ ٱؿ٬  ايٓاغ. ايحايخ:
 فٝٗا بعخ يٲقةذا٤ باملظًُني. ايشابع:

 َٚٔ اٯٜاث خذاضٌ ايةهايٝو ٚنٌ فشد َٓٗا ذزب ملٓاصٍ اٱميإ.
باملعشٚف، ٖٚذٞ ْٗذٞ عذٔ املٓهذش، ٚايعهذع      إ خك٣ٛ اهلل راخٗا أَش 

ؿصٝط، ٚفٝ٘ آٜذ١   ضًذل اٱْظذإ،ٚعامل ايةهًٝذو   ايذذْٝا، ٚاسخكذا٤       
املظًُني ملشاخب)ضت أ١َ( ار أِْٗ هُعٕٛ بٔ ايةهايٝو   َشش١ً ا٭دا٤ 
ٚا٭َةحذذاٍ َذذٔ إذذت خذذضاشِ بٝٓٗذذا، ٱدسانٗذذِ ايحذذٛاب يهذذٌ فذذشد َٓٗذذا      

كذذ٣ٛ ٚقـذذذ ايكشبذذ١ اح اهلل ٚعذذا٤  ٚباْلذذُاّ بعلذذٗا يذذ عض ٚاؽذذار اية 
 َٚشخهضا  يٮعُاٍ، ٚوةٌُ جٛاب ايةهايٝو ٚذٖٛا :

 ايٓلع ٚايحٛاب   ايذْٝا. ا٭ٍٚ:
 ايحٛاب ٚا٭ذش   اٯضش٠. ايحاْٞ:

 ايٓلع ٚايحٛاب   ايذْٝا ٚاٯضش٠. ايحايخ:
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ٚايـصٝط ٖٛ ايحايخ، ٚخًو آ١ٜ   فلذٌ اهلل، ٚػذاٖذ عًذ٢ ععذِٝ     
 .(1)ضكََِِِّوِ حٓخِشَسُ ًَحُْؤًََُُظقذسخ٘، قاٍ خعاح 

ٚذا٤ث آٜاث نحت٠ ب ؼاس٠ املةكني باؾ١ٓ، ٚٚسد ايٓلع ٚايحٛاب عًذ٢  
ًََّشْصُهْاوُ ِٓاْٖ    *ًََْٖٓ َّظَّنِ حَُِّاوَ َّـْؼَاَْ َُاوُ َٓخْشَؿًاخ     ايةك٣ٛ   ايذْٝا بآٜاث َٓٗاظ

 .(2)ضكَْْغُ الَ َّلْظَغِذُ

)بةك٣ٛ اهلل( ٚأَذذش ا٭ْ ٝذذا٤  يكذذذ ذذذا٤ث آٜذذاث نذذحت٠ بذذإَش املظذذًُني   
ايظابكني يكَِٛٗ بةك٣ٛ اهلل، ٚمل ٜشد قٛي٘ خعاح )شل خكاخ٘( ا٫   ٖزٙ 
اٯ١ٜ يٝهٕٛ َٔ كةـذاث)ضت أَذ١( ٚإٔ ٖذزا ايةهًٝذو مل ٜٛفذل يذ٘ ا٫       
املظًُني، ٚاْ٘ أَذش ٜظذةطٝعٕٛ فعًذ٘، ٚايةهًٝذو مبذا ٫ٜطذام أَذش ق ذٝط،         

 ٚٚاذب ايٛذٛد َٓضٙ عٔ ايك ٝط. 
  حق حقبحً( بٍري أٖتصآت 

 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:
يكذ اْكطعت ايٓ ٠ٛ بايٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ       ا٭ٚح:

يٝ ك٢ ايكشإٓ   ا٭سض اَاَا  ٖٚادٜا ، ٚخظةًضّ اطةذا١َ اؿٝا٠   ا٭سض 
ٚذذذٛد أَذذ١ ؽؼذذ٢ اهلل ٚخةكٝذذ٘ شذذل خكاخذذ٘، فةذذٛح املظذذًُٕٛ أع ذذا٤ ٖذذزٙ   
املظذذ٪ٚي١ٝ، ْٚٗلذذٛا مبظذذ٪ٚيٝاث ٚساجذذ١ ا٭ْ ٝذذا٤   ا٭سض ٚذذذا٤ ا٭َذذش 

يًُظذذًُني بةُذذاّ ايةكذ٣ٛ ٚاـؼذذ١ٝ  َٓذذ٘ خعذاح يةصكٝذذل ايغاٜذذاث   اٱهلذٞ  
 اؿُٝذ٠ َٔ ضشٚس املظًُني يًٓاغ.

يكذ ذعٌ اهلل عض ٚذٌ اؿٝا٠ ايذذْٝا)داس ايةكذ٣ٛ( ف٬بذذ َذٔ     ايحا١ْٝ:
ٚذٛد أ١َ   نٌ صَإ خةكٞ اهلل ٫ٚ ؽشس عٔ طاعة٘، ٚقذ فاص املظًُٕٛ 

يًٓذاغ بطاعةذ٘، ٚصذذش عذٔ     بٗزٙ املشخ ١ فاضشذِٗ يًٓاغ، ٚفٝ٘ خشإٝب 
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َعـٝة٘، ٚضشٚس املظًُني سػذص١ َذٔ ٖذزا ايرتإٝذب ٚايضذذش، ٚشرذ١       
 ع٢ً ايٓاغ   يضّٚ خك٣ٛ اهلل.

يٝع َٔ ْع١ُ   ا٭سض أععذِ َذٔ ْعُذ١ ع ذاد٠ اهلل ٚخكذٛاٙ       ايحايح١:
ٚاـؼ١ٝ َٓ٘، ٚقذ خللٌ اهلل خعذاح ٚسصٚقٗذا املظذًُني، فذ لني يًٓذاغ        

ضرب بًذضَِٚٗ خكذ٣ٛ اهلل شذل خكاخذ٘، ٚفٝذ٘ شرذ١       نةاب٘ أِْٗ)ضت أ١َ( ٚأ
ع٢ً ايٓاغ مجٝعا    عذّ اَةٓاع َشاخذب ايهُذاٍ   ايٓلذٛغ، ٚأْٗذا ٫     
خٓصـش با٭ْ ٝا٤ ٚاملعـَٛني، بٌ ٜظةطٝع املظًُٕٛ بًٛإٗا ٚنٌ َهًو 

 َإَٛس باٱط٬ّ ٚطاع١ اهلل.
 ؼةٌُ َٛكٛع١ٝ َٓضي١ )ضت أ١َ(   خك٣ٛ اهلل ٚذٖٛا : ايشابع١:

يٝع َٔ أجش هلزٙ املٓضي١   خك٣ٛ املظذًُني هلل ف عذذ إٔ ْذايٛا     ٭ٍٚ:ا
 ٖزٙ املشخ ١ ذا٤ِٖ ا٭َش اٱهلٞ بةك٣ٛ اهلل.

اسخكا٤ املظًُني ملٓاصٍ خك٣ٛ اهلل عٕٛ هلِ   خكذ٣ٛ اهلل شذل    ايحاْٞ:
 خكاخ٘.

مل ٜـذٌ املظذًُٕٛ اح َشخ ذ١)ضت أَذ١( ا٫ بةكذ٣ٛ اهلل عذذض       ايحايذخ: 
 ٚذٌ.

 ٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( أَٛس:َ اـاَظ١:
خللٌ اهلل عض ٚذذٌ عًٝٗذا باهلذاٜذ١ اح طذ ٌ ايـذ٬  قذاٍ        ا٭ٍٚ:

 .(1) ضحَُّزَِّٖ حىْظَذًَْح صَحدَىُْْ ىُذًٍ ًَمطَخىُْْ طَوٌْحىُْْخعاحظ

 ٚايكٝاّ بايٛظا٥و ايع اد١ٜ ع٢ً أمت ٚذ٘. ايحاْٞ:
 : اقةٓا٤ اؿظٓاث.ايحايخ

١( عذٕٛ يذ٘   َظذايو ايةكذ٣ٛ     اْةُذا٤ املظذًِ اح)ضذت أَذ     ايظادط١:
ٚاـؼ١ٝ َٔ اهلل، ٚنزا ا٭َش اٱهلذٞ يعُذّٛ املظذًُني بةكذ٣ٛ اهلل بعذخ      

 يًلشد َٔ املظًُني يٛظا٥و ٚآداب )ضت أ١َ(.
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ٚاؾُع بني َلاَني اٯٜةني َٔ فلٌ اهلل عض ٚذٌ ع٢ً ايٓذاغ َذٔ   
 ٚذٛٙ:

ٚذٛد أ١َ َ٪١َٓ   نذٌ صَذإ ميٓذع َذٔ اٱفذشاط ٚايةلذشٜط،        ا٭ٍٚ:
 ٜٚهٕٛ نؼلا  ٚفلصا  يًٓلام ٚايل٬ي١ ٚايهلش.

بعخ ايظه١ٓٝ   ْلٛغ  ايٓاغ مما ٜذعٛ ايٝ٘ املظًُٕٛ، َٚٝذٌ  ايحاْٞ:
 عُّٛ ايٓاغ ٭قٛاهلِ ٚايطُإ١ْٓٝ ٭فعاهلِ ايع اد١ٜ.

  َعذاْٞ ايذٛد   ٜٓؼش ٚذٛد املظًُني ٚبـٝغ١ اٱميذإ ٚايـذ٬  ايحايخ:
 ٚاٱيل١ ٚا٭َا١ْ بني ايٓاغ، ٚميٓع َٔ طغٝإ ايٓلع ايغل ١ٝ ٚايؼ١ٜٛٗ.

اطةُشاس ايذع٠ٛ اح اهلل ٚا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗذٞ عذٔ املٓهذش    ايشابع:
بني ايٓاغ ٚعذّ اْكطاع٘ اح ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚػذد ٖزٙ ايذع٠ٛ، َٔ فلٌ 

 اهلل   اضةٝاس املظًُني ملٓضي١)ضت أ١َ(.
اض اس أٌٖ ايهةاب ٚايٓاغ مجٝعا  مبٓضي١)ضت أ١َ( عٓذ اهلل،  ١:ايظابع

ٚخٛذ٘ اـطاب اٱهلٞ هلذا بايةؼذشٜو ٚاٱنذشاّ ٚايحٓذا٤ عًذِٝٗ يـذذم       
اٱميإ خش٣ ملارا يٝع   ايكشإٓ آ١ٜ خكٍٛ: إ اهلل ٜإَش بذاملعشٚف ٜٚٓٗذ٢   

 (1)ضطِزَْْخًٗااخ ٌُُِااَِّ شَااِْءٍ عذذٔ املٓهذذش( ضـٛؿذذا  ، ٚقذذذ أْذذضٍ اهلل ايكذذشإٓظ  

 ٚاؾٛاب َٔ ٚذٛٙ:
إ اهلل عض ٚذٌ ٜإَش با٭َش باملعشٚف ٚاخٝاْ٘، ٜٚذإَش بذايٓٗٞ    ا٭ٍٚ:

 عٔ املٓهش، ٜٚضذش عٓ٘.
فذذ٤ٞ َـذذادٜل املعذذشٚف   ايكذذشإٓ، ْٚذذذب اهلل عذذض ٚذذذٌ   ايحذذاْٞ:

 إَِّ حَُِّاوَ َّاؤُْٓشُ رِخُْؼَاذٍِْ ًَحإلِكْغَاخِٕ ًَاِّظَاخءِ     املظًُني ٚايٓاغ هلا، قذاٍ خعذاحظ  

 .(2)ضرُِ حُْوُشْرََ ًََّنْيََ ػَْٖ حُْلَلْشَخءِ ًَحُُْٔنٌَشِ
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بٝإ املا٥ض بني ٚاذب ايٛذٛد ٚاملُهٔ املخًٛم ،   ايكذس٠  ايحايخ:
 ٚايلعٌ.

يكذ أساد اهلل عض ٚذٌ إٔ ٜهٕٛ ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عذٔ   ايشابع:
حٛاب املٓهش َٓاط ١ يٓضٍٚ سمحة٘ ع٢ً أٌٖ ا٭سض، ٌْٚٝ ايكا٥ُني ب٘ اي

 ٚا٭ذش ايععِٝ.
ذا٤ث اٯٜاث ب ٝإ َا ٜإَش ب٘ اهلل عض ٚذذٌ بًغذ١ اٱْؼذا٤     اـاَع:

 .(1)ضًَأَهٌُِْٔح حُظَّالَسَ ًَمطٌُح حُضًََّخسَٚؿٝغ١ أفعٌ ٚباؾ١ًُ اـرب١ٜ، نكٛي٘ خعاحظ

فُا ٚسد  (2)ضالَ ُّغْؤٍَُ ػََّٔخ َّلْؼََُ ًَىُْْ ُّغْؤٌََُُٕإ اهلل عض ٚذٌظ ايظادغ:

   ايكشإٓ ٖٛ ايعًِ ٚنٓٛص املعشف١. 
ـلذم بٓ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜٓذاٍ َشخ ذ١    ايحا١َٓ: ٜ َٔ

اٱميإ ٜٚةًذل اـطذاب ايةؼذشٜلٞ أعذ٬ٙ بًصذاظ ام٬يذ٘ بعذذد املظذًُني         
ٚاملظًُاث، ٚخكذٜشٙ بـٝغ١ امللشد يًُظًِ )ٜا اٜٗا ايزٟ آَٔ( ٚيًُظ١ًُ 

 ييت آَٓت(.بـٝغ١ )ٜا أٜةٗا ا
اْزاس أٌٖ ايهةذاب َذٔ ايةعذذٟ عًذ٢ املظذًُني ٭ِْٗ)ضذت        ايةاطع١:

 أ١َ( ٜ٪َٕٓٛ باهلل ٜٚـذلقٕٛ بٓ ٝ٘ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.
َّخأَُّّيَاخ   ٚذٛد َـذذام ضذاسذٞ يًُخذاط ني   قٛيذ٘ خعذاحظ      ايعاػش٠:

َٖ مَٓنٌُح ؿلاث)ضت أ١َ( ض   نٌ صَإ ٭ٕ آٜاث ايكشإٓ إل١ َٚٔ حَُّزِّ

 ػذد َعاْٞ ايةللٌٝ فٝٗا اح ايكٝا١َ طش١ٜ اح ّٜٛ ايكٝا١َ.
وةٌُ انشاّ املظًُني بًغ١ اـطاب ٚبًصاظ اٯ١ٜ قٌ  اؿاد١ٜ عؼش٠:

 اي صخ ٚذٖٛا :
 شخ املظًُني ع٢ً خعاٖذ َٓضي١ )ضت أ١َ(. ا٭ٍٚ:
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خلذشٜط املظذًُني بٛظذا٥لِٗ َذاداَٛا قذذ بًغذٛا َشاخذب )ضذت          ايحاْٞ:
 أ١َ(.

 اذةٗاد املظًُني   ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش.ايحايخ:
ٚايـصٝط ٖٛ ا٭ٍٚ ٚايحايخ ٖٚٛ َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( بإٕ ٜهٕٛ 
خؼشٜلِٗ باـطاب ايكشإٓ َذاد٠ َٚٛكذٛعا  ي ذزهلِ ايٛطذع   خعاٖذذِٖ      

 يٲميإ، ٚبكا٥ِٗ   َٓاصٍ)ضت أ١َ(.
ض ديٝذٌ عًذ٢ أْٗذِ مل ٚيذٔ     َّٖ مَٓنٌُحَّخأَُّّيَخ حَُّزِ ٚػذد َعاْٞ اـطابظ

ٜلشطٛا بٛظا٥لِٗ، ٚايؼٛاٖذ عًٝ٘ ظذاٖش٠   ايٛاقذع ايعًُذٞ نذٌ ٜذّٛ،      
َٚٓٗا إٔ املظًُني ٜ٪دٕٚ ع ذاداخِٗ   شذاٍ اؿلذش ٚايظذلش، ٚايشضذا٤      
ٚايؼذ٠، ف٬ إشاب١ إٔ خؼشع   اٱط٬ّ ؿ٠٬ اـٛف ٚؿ٠٬ املطذاسد٠،  

ايلشٚس٠ ٚعٓذ ايكةذاٍ ٚضؼذ١ٝ َهذش     ٚاٱنةلا٤ بايةًٌٗٝ ٚايةه ت   شاٍ
 ٚاذٗاص ايعذٚ، يٝهٕٛ عذّ ايرتى أَاس٠ شظٔ مست املظًُني َٔ ٚذٛٙ:

 اْ٘ ػاٖذ ع٢ً اقا١َ املظًُني يًؼعا٥ش. ا٭ٍٚ:
بكا٤ املظًُني   َشاخب)ضت أ١َ( اييت خةـو بعذذّ ايةلذشٜط   ايحاْٞ:

خهٕٛ  بايع اداث ٚايٛاذ اث، فصة٢ ايلشٚساث اييت خ ٝط احملعٛساث ٫
 عزسا  ٚط  ا  ٱطكاط ايٛاذ اث ع٢ً مٛ ايظاي ١ ايه١ًٝ.

٫بذ إٔ خ٪دٟ ا٭١َ ايع اداث نا١ًَ، ٫ٚ خةعًل ايلشٚس٠ ا٫  ايحايخ:
بةعًٝل بعض أفشاد ايع اداث عٔ امللطش ٚٚفل اٱرٕ ٚايشضـ١ ايٛاسد٠ 
  ايكشإٓ ٚايظ١ٓ، يةهٕٛ ٖزٙ ايشضـ١ ٚعذّ ػاٚص املظًُني هلا خٛطع١ 

ٝكا  َذذٔ ضـذذا٥ف)ضت أَذذ١( ٚ  فشٜلذذ١ ايـذذٝاّ ٚايةخلٝذذو عذذٔ  ٚخلذذٝ
 .(1) ضُّشِّذُ حَُِّوُ رٌُِْْ حُُْْغْشَ ًَالَ ُّشِّذُ رٌُِْْ حُْؼُغْشَاملشٜض ٚاملظافش، قاٍ خعاحظ
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مل ٜٓذذٌ املظذذًُٕٛ َشخ ذذ١)ضت أَذذ١( ا٫ باٱميذذإ بذذاهلل   ايحاْٝذذ١ عؼذذش٠:
فـذصٝط إٔ اٯٜذ١ قذٌ     ٚايةـذٜل بٓ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ

اي صخ مل خزنش ٖزا ايةـذٜل ا٫ أْ٘ ظاٖش   ؿٝغ١ َٚٛكٛع َٚلُٕٛ 
ض يةٛنٝذٙ ٚبٝإ ايٛظا٥و اٱكاف١ٝ اييت كَنَّ طُوَخطِوِاـطاب، ٚذا٤ث اٯ١ٜظ

 ٜكّٛ عًُٗا املظًُٕٛ   ايةك٣ٛ ٚضؼ١ٝ اهلل   ايظش ٚايع١ْٝ٬.
اـطاب اٱهلٞ يًُظذًُني بـذل١ اٱميذإ ػذاٖذ عًذ٢       ايحايح١ عؼش٠:

سكا اهلل عض ٚذٌ عِٓٗ يٝهٕٛ َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( ٖزا ايشكا ٚفٝ٘ 
 ٚذٛٙ:

 خًو َٓضي١ سفٝع١ فاص بٗا املظًُٕٛ. ا٭ٍٚ:
اْ٘ بؼاس٠ يٌٓٝ املشاخب ايعاي١ٝ   اؾٓذ١ اـايذذ٠ قذاٍ خعذاح        ايحاْٞ:

 .(1)ضْْ ًَسَػٌُح ػَنْوُسَػَِِ حَُِّوُ ػَنْيُٚؿو امل٪َٓنيظ

 سكا اهلل عض ٚذٌ ع١ً يٓضٍٚ اـت ٚايربن١ ٚؿشف ايلشس.  ايحايخ:
َذٔ ضـذا٥ف اذةُذاع جٓذا٥ني عًذ٢ املظذًُني خح ٝذت         ايشابعذ١ عؼذش٠:  

اٱميإ   قًٛبِٗ، ٚبعحِٗ ع٢ً أدا٤ ايلشا٥ض ٚاملٓاطو، فهُا إٔ قٛيذ٘  
 يةعاٖذ َٓضي١ )ضت أ١َ( ٚبزٍ ض دع٠ٛ يًُظًُنيَّخأَُّّيَخ حَُّزَِّٖ مَٓنٌُحخعاحظ

ايٛطع   ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش فهزا ْعةِٗ بإِْٗ)ضت أَذ١(  
شذذخ هلذذِ عًذذ٢ ايح ذذاث   َٓذذاصٍ اٱميذذإ، ٚخشإٝذذب بذذايةك٣ٛ، ٚدعذذ٠ٛ  

 يًُظًُني يةعاٖذ َ اد٨ اٱط٬ّ ٚفعٌ ايـاؿاث.
ٚضت َٔ َلاَني ايًطو اٱهلٞ   ايكشإٓ أْ٘ سمح١  اـاَظ١ عؼش٠:

قض، ْٚضٍ ملذ  املظًُني ٚايحٓا٤ عًِٝٗ، فةرةُع آٜاث اٱنشاّ ٚايحٓا٤ 
ع٢ً املظذًُني يةعطذٞ َعذاْٞ َٚلذاَني قذطذ١ٝ ذذٜذذ٠   انذشاَِٗ اح        
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ذاْب َعاْٞ اٱنشاّ اـاؿ١   نٌ آٜذ١ َٓٗذا، ٚ  نذٌ فذشد َٓٗذا ْعُذ١       
 َظةك١ً قا١ُ٥ بزاخٗا.
ٕ     ايظادط١ عؼش٠: ٚاٱشةرذاس، ٚفٝذ٘    ايكذشإٓ نةذاب اؿرذ١ ٚايربٖذا

ايع١ً ٚاملعًٍٛ، ٚاؾٛاب ع٢ً ط٪اٍ َكذس مبا ميٓع َٔ اؾٗايذ١ ٚايغذشس،   
 ضًََٗضَُّْنَخ ػََِْْيَ حٌُِْظَخدَ طِزَْْخًٗخ ٌَُُِِّ شَِْءٍٖٚزٙ ايٛذٛٙ َٔ عَُٛاث قٛي٘ خعاحظ

، ٚذذذا٤ اـطذذاب ايكشآْذذٞ يًُظذذًُني بـذذل١ اٱميذذإ ي ٝذذإ عًذذ١ فذذٛص     (1)
 ١َ( ٖٚذا١ٜ ايٓاغ اح ايـشاط املظةكِٝ.املظًُني بـل١)ضت أ

 صآت ٔب أٍب الرٔه )مىُا( بٍري أٖت
 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:

 دع٠ٛ ايٓاغ يٲؿغا٤ يًُظًُني ٭ِْٗ آَٓٛا باهلل. ا٭ٚح:
يكذ ضًل اهلل ايٓاغ يع ادخ٘، ٚذا٤ث ا٭ٚاَش ايكشآ١ْٝ بع ذاد٠   ايحا١ْٝ:

اهلل ع٢ً مٛ ايٛذٛب ٖٚٛ ا٭ؿٌ ٚامل ذأ ايزٟ ذا٤ ب٘ ا٭ْ ٝا٤ ٚايهةب 
، ٚذا٤ ضطاب)ٜااٜٗا ايذزٜٔ  (2)ضكَخعْـُذًُح َُِِّوِ ًَحػْزُذًُحايظُا١ٜٚ قاٍ خعاحظ

ْ ٝا٤ ٚخع ذ اهلل، آَٓٛا( ي ٝإ شكٝك١ ٖٚٞ ٚذٛد أ١َ خـذلم مبا ذا٤ ب٘ ا٭
 فإْعِ اهلل عًٝٗا ٚسصقٗا َشخ ١ اـشٚس يًٓاغ بـٝغ١ اٱميإ، ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:

 اْ٘ َٔ اؾضا٤ ٚايحٛاب ايعاذٌ ع٢ً اٱميإ. ا٭ٍٚ:
بٝإ شكٝك١ ٖٚٞ إٔ اٱميإ ٜةكّٛ بايةـذٜل بٓ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً  ايحاْٞ:

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ع٢ً مٛ ايةعٝني ٚاؿـش.
 اشةراس ٚاطةذ٫ٍ باؿل َع أٌٖ ايهةاب.فٝ٘  ايحايخ:
دع٠ٛ يًٓاغ يذضٍٛ اٱط٬ّ، ٚخشى اٱْـاث ٭ٌٖ ايؼذو   ايشابع:

 ٚايشٜب.
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خٛنٝذ َٓافع اٱميإ، ٚاؿاذ١ ايٝ٘، ٚنٝذو أْذ٘ ايظذ ٌٝ اح     اـاَع:
َ حُنَّزِِِّ ًَحُُْٔيَخؿِشَِّٖ ايشفع١   ايذْٝا ٚاٯضش٠ قاٍ خعاحظ َُوَذْ طَخدَ حَُِّوُ ػََِ

 .(1)ضًَح َٗظَخسِ حَُّزَِّٖ حطَّزَؼٌُهُ كِِ عَخػَشِ حُْؼُغْشَسِ

خـذٜل ايكشإٓ يًٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ   ْ ٛخ٘،  ايحايح١:
ٚخعلٝذٙ َٔ ايظُا٤ بايحٓا٤ ع٢ً أؿصاب٘ ٚأْـاسٙ ٚأخ اع٘، يةهٕٛ ْـش٠ 

 ايكشإٓ ي٘ َكذ١َ يٓضٍٚ امل٥٬ه١ َذدا  ي٘   َٝادٜٔ ايكةاٍ.
خكذٜش اؾُع بني أٍٚ اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚاٯٜذ١  قذٌ اي صذخ عًذ٢      ايشابع١:

 ٚذٛٙ:
)ٜذذا اٜٗذذا ايذذزٜٔ آَٓذذٛا أضذذشذةِ يًٓذذاغ( ٚفٝذذ٘ بٝذذإ ملٛكذذٛع   ا٭ٍٚ:

 اـشٚس يٝهٕٛ اٱميإ َادخ٘ ٚؿ غة٘ ٚإاٜة٘، َٔ ٚذٛٙ:
اٱػاس٠ اح اضة٬ط املظذًُني بايٓذاغ، ٚأْٗذِ إذت َعذضٚيني       -1

 ٚايٓاغ مجٝعا  ٖزا اٱضة٬ط.عِٓٗ، ٚوةاس املظًُٕٛ 
أَا املظًُٕٛ فاِْٗ ٜةخزْٚ٘ ٚط١ًٝ َٚٓاط ١ يًة ًٝغ ٚايذع٠ٛ اح اهلل،  

ٚأَا ايٓاغ فاِْٗ ٜكة ظٕٛ َٔ املظًُني َعامل اٱميإ، ٜٚظةُعٕٛ َِٓٗ 
ٯٜاث ايكشإٓ ٚفشا٥ذ اٱعراص، ٜٚظةكشأ طعٞ املظًُني بني ايٓاغ   اٯ١ٜ 

 قٌ اي صخ َٔ ٚذٛٙ:
ْعت املظًُني بإِْٗ)ضت أ١َ( َٚا  ًٝ٘ ٖزٙ املشخ ١ َذٔ اعاْذ١    ا٭ٍٚ:

 ايٓاغ يٲسخكا٤   طًِ املعشف١.
ضشٚس املظًُني يًٓاغ، ٚايزٟ ٜةلُٔ   َلَٗٛ٘ ايضذش عٔ  ايحاْٞ:

ايعضي١ ٚا٫طةه اس ع٢ً ايٓاغ، ٚذذا٤ ٚؿذو املظذًُني غذت أَذ١ ديذ٬ٝ        
٢ ايٓذاغ، ٚ  اؿذذٜخ   ٚػاٖذا  ع٢ً خٓضِٖٗ عٔ اٱطةع٤٬ ٚايرتفع عًذ 
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ٔ  اصاسٟ ٚايععُذ١  سدا٥ٞ ايهربٜا٤ايكذطٞ)  َُٓٗذا  ٚاشذذ    ْذاصعين  فُذ
 .(1) (ايٓاس   أيكٝة٘

ٜلٝذ َلّٗٛ اؾُع بني اٯٜةني دع٠ٛ ايٓاغ يًهو عٔ قاسب١  ايحايخ:
املظًُني، ٚخشى عذاٚخِٗ ٭ٕ اهلل عض ٚذٌ أضشس املظًُني هلِ مجٝعذا   

 ٚخكذٜش َلّٗٛ اٯ١ٜ ع٢ً ٚذٗني:
 ٜا اٜٗا ايٓاغ أضشذت يهِ ضت أ١َ. ا٭ٍٚ:
ٜا اٜٗا ايٓاغ أضشس يهِ ايزٟ أَٓٛا باهلل ْٚ ذ٠ٛ قُذذ ؿذ٢ً     ايحاْٞ:

  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.اهلل
با٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش ٜةكذّٛ ضذشٚس املظذًُني      -2

 ٚايٓاغ عاذ١ دا١ُ٥ هلُا.

 َٔ اٱميإ ٚذٛٙ: -3

 ا٭َش باملعشٚف. ا٭ٍٚ:
 راث املعشٚف. ايحاْٞ:

 ايٓٗٞ عٔ املٓهش. ايحايخ:
 خعلٝذ ْٚـش٠ اٯَش باملعشٚف ٚايٓاٖٞ عٔ املٓهش. ايشابع:

 )ٜا أٜٗا ايزٜٔ آَٓٛا خإَشٕٚ باملعشٚف( ٚفٝ٘ َظا٥ٌ: ايحاْٞ:
ا٭َش باملعشٚف فشع اٱميإ، فُٔ ٜ٪َٔ بذاهلل ٚسطذٛي٘ ٜكذّٛ     ا٭ٚح:

 با٭َش بايـاؿاث، ٚذزب ايٓاغ ملٓاصٍ اٱميإ.
 يٝع يًٓاغ َٓع املظًُني َٔ ا٭َش باملعشٚف. ايحا١ْٝ:
ؿ غ١ املظًُني، ٚأْٗا  اض اس ايٓاغ مجٝعا  بإٕ ا٭َش باملعشٚف ايحايح١:

خ٬شل ايٓاغ مجٝعا  ي كا٤ اٱميإ   ا٭سض، ٚعذّ ضًٖٛا َٔ املظًُني 
 بذيٌٝ اـطاب )ٜا اٜٗا ايزٜٔ آَٓٛا(.
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ٚاض اس اٯ١ٜ قٌ اي صخ عٔ ضشٚس املظًُني يًٓاغ ع٢ً مٛ ايعُّٛ 
اٱطةغشاقٞ فهٌ ذٝذٌ َذٔ ايٓذاغ ٚاح ٜذّٛ ايكٝاَذ١ هذذ)ضت أَذ١( قذذ         

 شاكش٠   َٝادٜٔ املعشف١ ٚايـ٬ .ضشذت ي٘، ٚ
 )ٜا اٜٗا ايزٜٔ آَٓٛا خٕٓٗٛ عٔ املٓهش( ٚفٝ٘ َظا٥ٌ: ايحايخ:
 بٝإ َظ٪ٚيٝاث املظًُني ايعكا٥ذ١ٜ ٚايه١َٝ٬ بني ايٓاغ. ا٭ٚح:
يذذضّٚ خعاٖذذذ املظذذًُني يًع ذذاداث ٚاؿذذ٬  ايٓلذذٛغ ٚخٓضٜذذ٘    ايحاْٝذذ١:

رُنََِّ أَهِْْ حُظَّالَسَ ًَأُْٓشْ رِاخَُْٔؼْشًُفِ  َّخفةُعاخِٗ َٔ املٓهش ٚايك ٝط، ٚ  ايةٓضٌٜظ

 .(1)ضًَحْٗوَ ػَْٖ حُُْٔنٌَشِ

خٛنٝذ ايةلاد ٚايةٓا  بني اٱميإ ٚاملٓهش، ُٖٚا ٫ هةُعإ    ايحايح١:
 ايٓلٛغ ٚعامل ا٭فعاٍ.

ايٛعذ ايهشِٜ َٔ اهلل بٓـذش املذ٪َٓني   َٝذادٜٔ ايٓٗذٞ عذٔ       ايشابع١:
ًَََُْنظُاشََّٕ حَُِّاوُ   املٓهش، ٚإً ةِٗ ع٢ً أٌٖ ايهلش ٚايل٬ي١، قذاٍ خعذاحظ  

، ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش َٔ َـادٜل طاع١ ْٚـش املظًُني هلل (2)ضَْٖٓ َّنظُشُهُ

 عض ٚذٌ   اؿٝا٠ ايذْٝا.
ٖٚذٛ إٔ املٓهذش مبشاخ ذ٘ ايهًٝذ١     بٝذإ قذإْٛ نًذٞ   ا٭سض     اـاَظ١:

املؼهه١ ٜـاش ٘ ايٓٗٞ ٚايضذش، ٚيٝع ي٘ أٚ ٭ًٖ٘ َٝذذإ ٜٓؼذطٕٛ فٝذ٘    
مبٓذٚش١  ٚطع١، ف٬بذ إٔ ٜطاسدِٖ ايٓٗٞ ؿة١ُٝ ٚذٛد)ضت أ١َ( ايذيت  
 اضةاسٖا اهلل هلزٙ املٓضي١، ٚذعٌ ايٓٗٞ عٔ املٓهش َٔ َكَٛاث ٚذٛدٖا.

ايهلذاس ٚايلذ٬ٍ ٚاملٓذافكني     ٌٖٚ ٜ عخ ٖزا ايكإْٛ ايلضع   قًٛب
اؾٛاب ْعِ، فإِْٗ   قشاس٠ ْلٛطِٗ ىؼٕٛ َذٔ املظذًُني ْٚٗذِٝٗ يذزا     
خشاِٖ ميًٕٝٛ اح ايةظذرت عًذ٢ ق ذٝط أفعذاهلِ، ٚوذاٚيٕٛ اي اطذٗا ي ذاغ        
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ًَاِرَح هِْااََ َُيُااْْ الَ طُلْغِااذًُح كِااِ ح َسْعِ هَااخٌُُح اََِّٗٔااخ َٗلْااُٖ   املعذذشٚف، ٚ  ايةٓضٜذذٌظ

 .(1) ضٌَُٕٓظِِْلُ

َٚلاَني اٯ١ٜ أع٬ٙ َٔ ايؼٛاٖذ ع٢ً يضّٚ َٛاؿ١ً املظًُني يًٓٗٞ 
عذذٔ املٓهذذش   ايكلذذ١ٝ ايٛاشذذذ٠، َٚـذذذام يـذذٝغ اٱطذذةُشاس ٚايذذذٚاّ  

ض فارا ٢ْٗ ًَطَنْيٌََْٕ ػَْٖ حُُْٔنٌَشِاملظةكشأ٠ َٔ يغ١ امللاسع   قٛي٘ خعاحظ

يهٔ بةٛس١ٜ ٚاشةٝاٍ املظًُٕٛ امللظذٜٔ عٔ ايلعٌ ايك ٝط ٚأؿشٚا عًٝ٘ ٚ
ٚادعلٛا اٱؿ٬  ف٬ خٓةٗٞ ٚظا٥و ايٓٗٞ بٌ هب إٔ خظةُش مبا ٜٓاطب 

أَالَ اَِّٗيُْْ ىُْْ حُُْٔلْغِذًَُٕ اؿاٍ، يزا قاٍ اهلل خعاح غـٛق امللظذٜٔ أع٬ٙظ

 ، ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:(2)ضًٌََُِْٖ الَ َّشْؼُشًَُٕ

 بٗةإ قٛهلِ.دع٠ٛ املظًُني يللط ايهلاس ٚامللظذٜٔ ٚبٝإ  ا٭ٍٚ:
خلك٘ املظًُني   ايذٜٔ ٚأشهذاّ اؿذ٬ٍ ٚاؿذشاّ، ٚقذذسخِٗ      ايحاْٞ:

 ع٢ً ايلـٌ ٚايةُٝٝض بني اؿل ٚاي اطٌ.
ض دعذذ٠ٛ يًُظذذًُني أَالَ اَِّٗيُااْْ ىُااْْ حُُْٔلْغِااذًَُٕ إ قٛيذذ٘ خعذذاحظ ايحايذذخ:

ًُّاث ٚاي ذذذٜٗٝاث ٚاملؼذذٗٛساث   اؾذذذٍ ٚافصذذاّ    يٲعةُذذاد عًذذ٢ املظذذ
املؼذذذٗٛساث اؿكٝكذذذ١ ايؼذذذا٥ع١ ٫ٜظذذذةطٝع أشذذذذ اْهاسٖذذذا    اــذذذِ ٭ٕ 

ٚاضلا٤ٖا، يزا فُٔ ٚظا٥و َٚٓافع ا٭َش بذاملعشٚف ٚايٓٗذٞ عذٔ املٓهذش     
خح ٝت املؼٗٛساث اٱميا١ْٝ ٚاؿكا٥ل ايه١ْٝٛ، ٬َٚى ايـاؿاث مبا هعًٗا 
ناي ذٜٗٝذذ١ ايذذيت ٫ خطًذذب بايربٖذذإ ٚاشلذذاس ايٛطذذا٥ط، ٚخًذذو آٜذذ١ َذذٔ  

 ٚذٛٙ:
 ع ضًل اٱْظإ.بذٜ ا٭ٍٚ:
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ًََٓاااخ خََِوْاااضُ حُْـِاااَّٖ ًَحإلِٗاااظَ اِالَّ   اْذذذ٘ عَُٛذذذاث قٛيذذذ٘ خعذذذاحظ   ايحذذذاْٞ:

 .(1)ضَُِْؼْزُذًُِٕ

 أ١ًٖٝ املظًُني ملٓضي١ )ضت أ١َ(. ايحايخ:
قٝاّ املظًُني باملكذذَاث ايذيت خظذاعذ عًذ٢ ا٭َذش بذاملعشٚف        ايشابع:

 ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، َٚعشف١ ايٓاغ ملـادٜل نٌ َُٓٗا.
فإرا ادعل٢ امللظذٕٚ اٱؿ٬ ، فإ ايٓاغ ٫ٜـذقِْٛٗ ٭ٕ املظًُني 
بٝٓلٛا يًٓذاغ َـذادٜل املعذشٚف ٚأفذشاد املٓهذش، ٚٚاظ ذٛا بإْلظذِٗ عًذ٢         
املعشٚف ٚخشنٛٙ اسجا  ٭بٓا٥ِٗ، ٚاذةٓ ٛا املٓهش ٚايك ٝط، ٖٚزا اٱذةٓاب 

َعاْٝ٘ يٝع أَشا  عذَٝا ، بٌ ٖٛ أَش ٚذٛدٟ ًٜةلت ايٝ٘ ايٓاغ ٜٚذسنٕٛ 
 ٚد٫٫خ٘.

 َٚٔ َٓافع اؾذٍ أَٛس:
 خ١ُٝٓ املًه١. ا٭ٍٚ:
 سٜاك١ ا٭رٖإ. ايحاْٞ:

 ؼـٌٝ املكذَاث. ايحايخ:
 ايظعٞ ي ًٛ  اؿل ٚايٝكني مل٬ص١َ ايـٛاب ٚايعلش ب٘. ايشابع:

اؿشق ع٢ً َٛافك١ ايكٍٛ يًلعٌ، ٚعذّ ايةلذاد بُٝٓٗذا،    اـاَع:
٭ٕ ٖزا ايةلاد شر١ يًخـِ ٚط ب يًلعو ٚايذٖٛٔ   اؾذذٍ، يذزا    
ذعٌ اهلل عض ٚذٌ املظًُني )ضذت أَذ١(   خشػذط ا٭َذش بذاملعشٚف عذٔ       
خكٝذِٖ باملٛافك١ بني ايكٍٛ ٚايلعٌ ٚاخٝذاِْٗ ملـذادٜكٗا ٚششؿذِٗ عًذ٢     

ا، ٚخشػط ايٓٗٞ عٔ املٓهش عٔ اذةٓابِٗ ايظ٦ٝاث أدا٤ ايع اداث   أٚقاخٗ
 َا ظٗش َٓٗا َٚا بطٔ.

 حبث كالمٓ
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ٜلٝذ اؾُع بني اٯٜةني بٝإ ٚظٝل١ عع١ُٝ يًُظًُني خ٬صَِٗ   أٜاّ 
شٝذذاخِٗ نُذذا خـذذاشب اؿٝذذا٠ ايذذذْٝا ٖٚذذٞ ايٓٗذذٞ عذذٔ املٓهذذش ٚقاسبةذذ٘    

    ٛ د ٚقاؿذذشخ٘ ٚبٝذذإ ق صذذ٘، َٚذذٔ أٖذذِ َـذذادٜل املٓهذذش ايهلذذش ٚاؾصذذ
ٚايل٬ي١، ٚخةٛح ا٭١َ امل٪١َٓ اؾٗاد حملاسب١ ايهلش ٚايهافشٜٔ ، ٚخٛنٝذ 

 اية أٜ بُٝٓٗا، ٚخهٕٛ قاسب١ ايهلش بٛذٛٙ َٓٗا :
خشإٝب ايهلذاس باٱميذإ، ٚايذزٟ ٜذذٍ   َلَٗٛذ٘ عًذ٢ قذ ط         ا٭ٍٚ:

 اٱقا١َ ع٢ً ايهلش.
 ذعٌ ايهلاس ٜٓلشٕٚ َٔ ايهلش. ايحاْٞ:

 اخٞ ٚايعشكٞ يًهلش.بٝإ ايك ط ايز ايحايخ:
 رنش اي ١ْٛٓٝ بني ٚظا٥و ايعكٌ ٚبني ايهلش. ايشابع:

 خضٜني اٱميإ اح قًٛب ايهلاس. اـاَع:
اعا١ْ َٚظاعذ٠ ايهلاس مبا ىًـِٗ َٔ ػشْك١ ايهلذش، بذٌ    ايظادغ:

ٚهٛص َذل ٜذ ايعٕٛ هلِ   أَٛس ايذْٝا، ٚاؿٝا٠ املعاػ١ٝ ارا ناْت  طذ  ا   
 .  ٖذاٜةِٗ ٚؿ٬شِٗ

بٝإ َٓافع ايةٛب١ ٚاؿاذ١ ايٝٗا، ٚذعٌ ايهلاس ٜظةصلشٕٚ  ايظابع:
عامل َا بعذ املٛث، ٚايةذبش   شكٝك١ ايذْٝا ٚأْٗا صا٥ًذ١، ٚنٝذو إٔ اهلل   

 ذعًٗا َضسع١ يٮضش٠.
 بعخ ايهلاس ع٢ً املٓاذا٠ بِٝٓٗ باذةٓاب املٓهش ٚايك ٝط. ايحأَ:

ؿذذس َذٔ بعلذِٗ،    ٚقذ ٚسد رّ ٚيعٔ قّٛ يظهٛخِٗ عٔ املٓهذش إ  
 .(1) ضًَخٌُٗح الَ َّظَنَخىٌََْٕ ػَْٖ ُٓنٌَشٍ كَؼٌَُِهُقاٍ خعاحظ

ٚامنا مسٞ ايك ٝط َٓهشا  ٭ٕ ايعكٌ ٜٓهشٙ ٚايٓلٛغ خٓلش َٓ٘، يزا فإ 
ايشذٛع اح ايعكٌ ٚايةذبش   َا١ٖٝ ا٭فعاٍ هعٌ اٱْظذإ ميٝذٌ بلطشخذ٘    

 اح اؿظٔ ٚاملعشٚف.
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اطةصلاس عامل اؾضا٤ ٚايحٛاب ايععِٝ ع٢ً اخٝإ املعشٚف  ايةاطع:
ٚايذذذع٠ٛ ايٝذذ٘ ٚايةعذذإٚ فٝذذ٘، ٚايعكذذاب ا٭يذذِٝ يًهلذذش ٚفعذذٌ ايظذذ٦ٝاث     

 ٚايزْٛب.
املٛاظ ١ ٚايةهشاس   َٛاسد ا٭َش باملعشٚف ٬َٚشك١ ايهلاس  ايعاػش:

خٛبٝخا  ٚخعشٜلذا  ٚذذزبا  ملٓذاصٍ اٱميذإ، يذزا ٚسدث اٯٜذ١ قذٌ اي صذخ         
َٕ ػَْٖ حُُْٔنٌَشٝغ١ امللاسعظبـ ض ٚاييت خةلُٔ طَؤُْٓشًَُٕ رِخَُْٔؼْشًُفِ ًَطَنْيٌَْ

 اٱطةُشاس ٚاٱطةذا١َ   ا٭َش ٚايٓٗٞ.
اؾٗاد   طذ ٌٝ اهلل، ٚاؽذار أقـذ٢ ؿذٝغ ايٓٗذٞ عذٔ        اؿادٟ عؼش:

ايهلش، ٚايضذش عذٔ ايلذ٬ي١، ٖٚذٛ َظذةكشأ َذٔ اٯٜذ١ أعذ٬ٙ أٜلذا  َذٔ          
 ٚذٛٙ:

 ط٬م   َا١ٖٝ ا٭َش ٚايٓٗٞ.يغ١ اٱ ا٭ٍٚ:
 عذّ شـش ا٭َش ٚايٓٗٞ بهٝل١ٝ كـٛؿ١. ايحاْٞ:

املٛاظ ١ ع٢ً ا٭َش ٚايٓٗٞ   نٌ ا٫شٛاٍ، ٚعذذّ ايةٛقذو    ايحايخ:
 عٓٗا.

 أؿاي١ ايعُّٛ   ا٭طشاف ا٭سبع١: ايشابع:
 ا٭َش باملعشٚف. ا٭ٍٚ:
 املإَٛس باملعشٚف. ايحاْٞ:

 ايٓاٖٞ عٔ املٓهش.ايحايخ:
 املٓٗٞ عٔ املٓهش ٚايك ٝط.ايشابع:

ٚذا٤   ايكشإٓ خغًٝغ غـٛق س٩طا٤ ايهلش ايزٜٔ ٜغذٕٛٚ ايٓذاغ   
كَوَخطٌُِِح أَثَِّٔشَ حٌُُْلْشِ اَِّٗيُْْ الَ أََّْٔاخَٕ َُيُاْْ     َظايو ايل٬ي١ ٚاؾصٛد، قاٍ خعاحظ

 .(1)ضَُؼََِّيُْْ َّنظَيٌَُٕ
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 َ عذذني   ا٭َذذش َٚذذٔ ضـذذا٥ف)ضت أَذذ١( عذذذّ ايٛقذذٛف عٓذذذ فذذشد 
باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، ٚإٔ ٚظٝلةِٗ ٫ خٓةٗٞ عٓذ ا٭َذش ٚايٓٗذٞ،   
بذذٌ ٜةخذذزُْٚٗا ْذذٛع طشٜكٝذذ١ ٱؿذذ٬  اجملةُعذذاث ٚقطذذع دابذذش ايهلذذش        
ٚايل٬ي١، ٖٚٛ أَش ٜٓلشد ب٘ املظًُٕٛ، ٜٚةصًُٕٛ بظ  ٘ ا٭ر٣ ٜٚٓلكٕٛ 

ملٓهش، ٚط ٬ٝ  ا٭َٛاٍ ايطا١ً٥ يةهٕٛ َكذ١َ يٮَش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ ا
ًََٓخ طُنلِوٌُح ِْٖٓ خَْْشٍ كَِِؤَٗلُغٌُِْْ ًََٓخ يٌٓٝ املٓاصٍ ايشفٝع١   اٯضش٠، قاٍ خعاحظ

 .(1) ضطُنلِوٌَُٕ اِالَّ حرْظِـَخءَ ًَؿْوِ حَُِّوِ ًََٓخ طُنلِوٌُح ِْٖٓ خَْْشٍ ٌَُّفَّ اٌَُُِْْْْ ًَأَْٗظُْْ الَ طُظٌََُِْٕٔ

املظًُني بإِْٗ )ضت أ١َ( ٚذا٤ث اٯٜاث يكذ ذا٤ث ٖزٙ اٯ١ٜ بٓعت 
ايكشآ١ْٝ بايةهايٝو اييت خذٍ ع٢ً اطةصكاقِٗ ٖزٙ املشخ ١، ٚخةلُٔ نٝل١ٝ 
خعاٖذٖا بايلعٌ ايؼخـٞ ٚاؾُعٞ بًصاظ إٔ ا٭َذش بذاملعشٚف ٚايٓٗذٞ    
عٔ املٓهش ٚاذ إ نلا٥ٝذإ إ قذاّ بُٗذا فذشد طذكط عذٔ اي ذاقني، ٚيهٓذ٘         

 عٞ ايعاّ   املكاّ َٔ ٚذٛٙ:٫ٜعين اْةلا٤ ايةهًٝو ايٓٛ
 ف٧ اـطاب ايةهًٝلٞ   ا٭ؿٌ يعُّٛ املظًُني. ا٭ٍٚ:
 ػًٞ ايعُّٛ   َٓطٛم نٌ َٔ اٯٜةني، ٚمجعُٗا أع٬ٙ. ايحاْٞ:

إ مل ٜكِ با٭َش ٚايٓٗٞ فشد َعني َٔ املظًُني فإ ايٛاذب  ايحايخ:
 ٜٓةكٌ اح إتٙ َٔ إت خعٝني يؼخـ٘.

اؾُاع١ عٔ ايكٝذاّ بذا٭َش ٚايٓٗذٞ فذاِْٗ ٜ٪مثذٕٛ      ارا ؽًلت  ايشابع:
مجٝعذذذا  ٜٚٓةكذذذٌ ٚذذذذٛب ا٭َذذذش ٚايٓٗذذذٞ اح إتٖذذذِ، ٜٚذذذذٍ قٛيذذذ٘        

ض عًذذ٢ عذذذّ ؽًذذو  طَااؤُْٓشًَُٕ رِااخَُْٔؼْشًُفِ ًَطَنْيَاإٌَْ ػَااْٖ حُُْٔنٌَااشِ  خعذذاحظ

املظًُني عٔ ا٭َش ٚايٓٗٞ   ايكل١ٝ ايؼخـ١ٝ، َٚظإي١ عني كـٛؿ١، 
َٔ املظًُني يٛظا٥و ا٭َش ٚايٓٗٞ   نٌ َظإي١  ف٬بذ إٔ ٜةـذ٣ فشٜل
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َٚٛكٛع، ٖٚٛ َٔ َعاْٞ اٱطذ٬م   اٯٜذ١ أعذ٬ٙ ٚايؼذٛاٖذ عًذ٢ إٔ      
 املظًُني)ضت أ١َ(.

 صآت قُلً حعبىل ٔب أٍب الرٔه )مىُا(بل حؤمىُن ببهلل(
 ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:

 ؼةٌُ ايـ١ً بني اٯٜةني   املٛكٛع ٚذٖٛا : ا٭ٚح:
ٌ َٔ اٯٜةني ذا٤ث بًلغ اٱميإ، ٚاملشاد اٱميإ ايةظاٟٚ، ٚنا٭ٍٚ:

 باهلل عض ٚذٌ اهلا  ٚسبا .
َّخأَُّّيَاخ حَُّازَِّٖ   ايعُذّٛ ٚاــذٛق َطًكذا ، ٚإٔ قٛيذ٘ خعذاحظ      ايحاْٞ:

ض ٖٛ اٱميإ باهلل ْٚ ذ٠ٛ قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ، ٚاخٝذإ        مَٓنٌُح

حُْزِشَّ َْٖٓ مََٖٓ رِخَُِّوِ ًَحٌَُِّْْْ حٓخِاشِ  ًٌَََُِّٖ ايلشا٥ض ٚايع اداث، قاٍ خعاحظ

 .(1) ضًَحَُْٔالَثٌَِشِ ًَحٌُِْظَخدِ ًَحُنَّزِِّْنيَ

خٛنٝذ َٛكٛع١ٝ اٱميإ باهلل ْٚ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘   ايحا١ْٝ:
ٚطًِ ٚٚذٛب عذّ ايةلهٝو بُٝٓٗا، ٭ٕ اهلل عض ٚذٌ ٖٛ ايزٟ بعذخ  

ي٘ ٚطًِ سط٫ٛ ، ٚأَش بطاعة٘ فُٝا ذا٤ ب٘ ايٓ  قُذا  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآ
 .(2)ضًَأَطِْؼٌُح حَُِّوَ ًَحُشَّعٌٍََُٔ عٓذٙ، قاٍ خعاحظ

بٝإ شاٍ املظًُني ٚأِْٗ ٜ٪َٕٓٛ باهلل عذض ٚذذٌ، يذٝع َذٔ      ايحايح١:
اميإ   ايهٕٛ ا٫ باهلل عض ٚذٌ، ف٬ ٜكذاٍ يًهذافش أْذ٘ ٜذ٪َٔ بايؼذشٜو      

 ٚايـِٓ ٚايطاإٛث.
اطذةصكام املظذًُني ملٓضيذ١ )ضذت أَذ١( باسخكذا٥ِٗ اح       خٛنٝذذ   ايشابع١:

 َٓاصٍ  اّ اٱميإ.
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خشإٝب ايٓاغ باٱميإ ٚايةـذٜل بٓ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘  اـاَظ١:
ٚآي٘ ٚطًِ، ٚف٧ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بايٓٗٞ عٔ املٓهش 

َؼذك١ عًذ٢   َٔ َـادٜل ٚأفشاد ْ ٛخ٘ ، ٭ْ٘ مل ٜذإَش ا٫ بذاؿل َٚذا فٝذ٘     
ايٓاغ، ٚأْذ٘ ٫ ٜةٗذإٚ َذع أٖذٌ ايلظذٛم ٚايلرذٛس بذٌ ذذا٤ بايؼذشٜع١          
املةها١ًَ اييت خٓضٙ اجملةُعاث َٔ ايلٛاشؽ ٚايظ٦ٝاث ٚإ اطةًضّ ا٭َش 

ًَهَخطٌُِِىُْْ كَظََّ ايكةاٍ ٚقاسب١ ايهلاس ٚس٩طا٤ ايل٬ي١ ٚأسباب املعاؿٞظ

 .(1) ضالَ طٌٌََُٕ كِظْنَشٌ

١ ٚايغشس، بةٛنٝذ يضّٚ اٱميإ باهلل ْٚ ٠ٛ قُذذ  َٓع اؾٗاي ايظادط١:
 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.

بعخ ايظه١ٓٝ   ْلٛغ املظًُني ٭ِْٗ ع٢ً اؿل ٚاهلذ٣،  ايظابع١:
ٚإٔ اٱميإ بٓ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ذض٤ ٚاذب َٔ اٱميإ 

 ٭ٕ اهلل عض ٚذٌ ٖٛ ايزٟ بعح٘ ْ ٝا  ٚأَش بإخ اع٘ ْٚـشخ٘.
ذا٤ث اٯٜةإ بـٝغ١ ايعُّٛ اٱطةغشاقٞ ايؼاٌَ يًُظًُني  ايحا١َٓ:

ٚاملظًُاث اح ّٜٛ ايكٝا١َ، فهٌ فشد َٔ املظذًُني رنذشا  أٚ أْحذ٢ ٜذ٪َٔ     
 باهلل ٚبٓ ٠ٛ سطٛي٘ ايهشِٜ.

 بعخ ايٝإغ   قًٛب ايهلاس َٔ املظًُني َٔ ٚذٛٙ: ايةاطع١:
 اميإ املظًُني جابت ٚساطخ   ْلٛطِٗ. ا٭ٍٚ:

املظًُٕٛ ٜ٪َٕٓٛ باهلل ٚبشطٛي٘ ٖٚزا اٱميإ ع٢ً مٛ ايعُّٛ  حاْٞ:اي
 اٱطةغشاقٞ ايؼاٌَ يًرُٝع.

 ٜةآصس املظًُٕٛ   ا٭َش باملعشٚف ايٓٗٞ عٔ املٓهش. ايحايخ:
اٱميإ بذاهلل عًذ١ يٲميذإ بٓ ذ٠ٛ قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘          ايعاػش٠:

ٚطًِ ٭ْ٘ ذا٤ باملعرضاث َٔ عٓذٙ، ٚاٱميإ بايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 
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ٚآي٘ ٚطًِ   طٍٛ اٱميإ باهلل عض ٚذٌ، ٚنإُْٗا مما ارا اذةُعا افرتقذا  
 ٚارا افرتقا اذةُعا.
ٚ   اؿادٜذذ١ عؼذذش٠: أْٗذذِ ٜ٪َٓذذٕٛ بذذاهلل  بٝذذإ َذذا  ةذذاص بذذ٘ )ضذذت أَذذ١( 

ٚسطٛي٘، ٚإٔ اهلل عض ٚذٌ ىاط ِٗ بـل١ اٱميذإ، ٜٚؼذٗذ هلذِ بذإِْٗ     
 .(1) ضًََٓخ َُِّوَّخىَخ اِالَّ رًُ كَظٍّ ػَظٍَِْْ٪َٕٓٛ ب٘، ٖٚٛ َٔ فلٌ اهلل ظ

دع٠ٛ املظًُني يًح اث عًذ٢ اٱميذإ، ٚؼُذٌ ا٭ر٣       ايحا١ْٝ عؼش٠:
 ذٓب اهلل، ٚايـرب   َٛاذ١ٗ ايهلاس ٚذٝٛػِٗ   شا٫ث:

 َٝادٜٔ ايكةاٍ. ا٭ٚح:
   شاٍ اؾذاٍ ٚاٱشةراس ٚاشلاس ايربٖإ. ايحا١ْٝ:
 طًب املعاػاث ٚاملهاطب. ايحايح١:

 عٓذ ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش. ايشابع١:
ٜشذذذٛ املظذذًُٕٛ املذذذد ٚايعذذٕٛ َذذٔ اهلل عذذض ٚذذذٌ    يحذذ١ عؼذذش٠:ايحا

َٝادٜٔ أدا٤ ايلشا٥ض ٚا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، ٭ٕ ٖزا ايٓٗٞ 
فشع امياِْٗ باهلل، ٚط ٌٝ ؾزب ايٓاغ ملٓاصٍ اٱميإ ٖٚٛ ط صاْ٘ ٜٓـذش  

َّٖ مَٓنُاٌح كِاِ حُْلََْاخسِ    اَِّٗخ َُنَنظُشُ سُعَُِنَخ ًَحَُّازِ أٚيٝا٤ٙ ٚايزٜٔ آَٓٛا، قاٍ خعاحظ

 .(2)ضحُذَُّْْٗخ

خةـو )ضت أ١َ( بايةٓضٙ عٔ ايغًٛ   ا٭ْ ٝا٤، ٜٚ٪َٔ  ايشابع١ عؼش٠:
املظًُٕٛ بٓ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأْ٘ سطٍٛ َٔ عٓذذ اهلل  
عض ٚذٌ ْضٍ عًٝ٘ ايكشإٓ َعرض٠ عك١ًٝ ضايذذ٠ َذٔ عٓذذ اهلل، ٜٚةلذُٔ     

ْْ ٌُّكََ اََُِِّ، قاٍ خعاحظأشهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿشاّ  .(3) ضهَُْ اََِّٗٔخ أََٗخ رَشَشٌ ِٓؼٌُُِْ
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 صآت ٔب أٍٔب الرٔه )مىُا(بل لُ )مه أٌل الكخبة لكبن خري هلم(.
 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:

 بٝإ ٚذٛب اٱميإ باهلل ٚسطً٘ ٚنة ٘. ا٭ٚح:
دع٠ٛ أٌٖ ايهةاب يٲيةصام باملظًُني ٚايةـذٜل باملعرضاث  ايحا١ْٝ:

 اييت ذا٤ بٗا ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.
خٓ ٝ٘ املظًُني اح املا٥ض بني أٌٖ ايهةاب ٚايهلاس بًصاظ ٚذٛد  ايحايح١:

نةاب َٓضٍ عٓذ ايٝٗٛد ٚايٓـاس٣ يزا ْضيت أشهاّ اؾض١ٜ ضاؿ١ بِٗ، 
 يٲط٬ّ باؿه١ُ ٚاؿر١ ٚايربٖإ. ٖٚٛ ٫ ميٓع َٔ دعٛخِٗ

ٜلٝذ اؾُع بني اٯٜةني إٔ اهلل عض ٚذٌ وب ٭ٌٖ ايهةذاب   ايشابع١:
 اْةُا٤ِٖ ـت أ١َ، ٚاْ٘ ضت قض ْٚلع دا٥ِ هلِ.

ٜٚلٝذ اؾُع بني اٯٜةني شب اـت ٭ٌٖ ايهةاب باهلذاٜذ١ ٚايشػذاد   
 ٚدضٍٛ اٱط٬ّ.

ميإ، ٚاضةٝذاسِٖ اؿشَذإ   بٝإ ؽًو أٌٖ ايهةاب عٔ اٱ اـاَظ١:
 َٔ َٓافع٘ ايذ١ْٜٛٝ ٚا٭ضش١ٜٚ.

 رّ ايلاطكني، ٚؼزٜش املظًُني َٔ ايلظل ٚايلرٛس ٚأًٖ٘. ايظادط١:
اخـاف املظًُني غـٛؿ١ٝ ٖٚٞ خذ٠ٚ٬ آٜذاث ايكذشإٓ ايذيت      ايظابع١:

 خةلُٔ أَٛسا :
شخ أٌٖ ايهةاب ع٢ً اٱميإ ٚايةـذٜل بٓ ذ٠ٛ قُذذ ؿذ٢ً     ا٭ٍٚ:

 ٚآي٘ ٚطًِ. اهلل عًٝ٘
َّخأَىََْ حٌُِْظَخدِ خٛذٝ٘ ايًّٛ يًزٜٔ هصذٕٚ باٯٜاث ، قاٍ خعاحظ ايحاْٞ:

 . (1) ضَُِْ طٌَْلُشًَُٕ رِآَّخصِ حَُِّوِ

 رّ ايلاطكني ٚايعاملني. ايحايخ:

                                                           

 .70طٛس٠ آٍ عُشإ (1)
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  دع٠ٛ ايٓاغ مجٝعا  يًةٛب١ ٚاٱْاب١. ايشابع:
ج ذذاث املظذذًُني   َٓذذاصٍ اٱميذذإ، ٚخًكذذِٝٗ   نذذٌ صَذذإ      ايحآَذذ١:

ض دع٠ٛ يًٓاغ يٓ ز ايلظل، ٚشخ َّخأَُّّيَخ حَُّزَِّٖ مَٓنٌُحيًخطاب ايظُاٟٚظ

 ايطاع١.هلِ يٲَةٓاع عٔ اـشٚس عٔ 
 صآت َال متُحه إال َاوخم مسآمُن( بٍري أٖت

 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:
 خكذٜش اؾُع بني اٯٜةني ع٢ً ٚذٛٙ: ا٭ٚح:
 نٓةِ ضت أ١َ ٫ٚ  ٛخٔ ا٫ ٚاْةِ َظًُٕٛ(. ا٭ٍٚ:
 نٓةِ ضت أ١َ أضشذت يًٓاغ ف٬  ٛخٔ ا٫ ٚأْةِ َظًُٕٛ. ايحاْٞ:

 خإَشٕٚ باملعشٚف ف٬  ٛخٔ ا٫ ٚأْةِ َظًُٕٛ. ايحايخ:
 خٕٓٗٛ عٔ املٓهش ف٬  ٛخٔ ا٫ ٚأْةِ َظًُٕٛ. ايشابع:

 خ٪َٕٓٛ باهلل ف٬  ٛخٔ ا٫ ٚأْةِ َظًُٕٛ. اـاَع:
خؼرتى اٯٜةإ بـٝغ١ اـطاب، فهٌ َُٓٗا ؽاطب املظذًُني   ايحا١ْٝ:

 ٚبًغ١ املذ  ايحٓا٤.
ملذذا ابةذذذأث ٖذذزٙ اٯٜذذ١ باٱض ذذاس بـذذٝغ١ املاكذذٞ عذذٔ نذذٕٛ     ايحايحذذ١:

 املظًُني)ضت أ١َ( أضةةُت آ١ٜ ايظٝام با٭َش باي كا٤ ع٢ً اٱط٬ّ ؿني
اٱْةكاٍ اح عامل اٯضش٠، فُٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( شظٔ ايعاق ١ بايح اث 

 ع٢ً اٱميإ
 اٱميإ بًصاظ أفشادٙ ايطٛي١ٝ اٱسخ اط١ٝ ع٢ً قظُني: ايشابع١:
اٱميإ املظةكش، ٖٚٛ ايٝكني ايحابت ٚاملظةذِٜ، ٚايزٟ ٫ ٜغادس  ا٭ٍٚ:

 اؾٓإ ٚاؾٛاْط.
ٓكذ    قًب اٱْظذإ فذ٬ ًٜ ذخ إٔ    اٱميإ املةضيضٍ، ايزٟ ٜ ايحاْٞ:

ٜضٍٚ، ٜٚلٝذ اؾُع بني اٯٜةني خٛنٝذ اطةكشاس اٱميإ   قًٛب املظًُني، 

mailto:الطاعة.@ناقص
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ٚأِْٗ ٫ٜٚغادسِٖ شة٢ دضٍٛ ايكرب ، يٝهٕٛ ايكرب هلِ سٚك١ َٔ سٜاض 
 اؾ١ٓ.

بعخ املظًُني ع٢ً خعاٖذ َٓضي١)ضت أ١َ( عحِٗ ع٢ً ايةكٝذ  اـاَظ١:
ٝاخِٗ، فُٔ اٯٜاث اٱبة١ٝ٥٬   ضًل اٱْظإ أْ٘ بإشهاّ اٱط٬ّ َذ٠ ش

ًَالَ طَُٔااٌطَُّٖ اِالَّ ًَأَْٗااظُْْ ٫ ٜعًذذِ َةذذ٢ ٚأٜذذٔ ميذذٛث يٝهذذٕٛ َعٓذذ٢ قٛيذذ٘ خعذذاحظ

ض خعاٖذٳ ٚشلغ املظًُني مل اد٨ اٱطذ٬ّ ٚأدا٥ٗذِ ايٛظذا٥و    ُٓغْإٌَُِِٔ 

 ايع اد١ٜ   نٌ ّٜٛ.
ض باي كا٤ اِالَّ ًَأَْٗظُْْ ُٓغٌَُِِْٕٔ ًَالَ طٌَُٔطَُّٖاٱَةحاٍ يكٛي٘ خعاحظ ايظادط١:

ع٢ً اٱط٬ّ ي٘ ذضا٤ َذٔ عٓذذ اهلل، َٚٓذ٘ َذا ٜهذٕٛ جٛابذا  عذاذ٬  عًذ٢         
ايةك٣ٛ ٚايةكٝذ بإشهاّ اٱط٬ّ، َٚٓ٘ اذة ا٤ املظذًُني ملٓضيذ١)ضت أَذ١(    
بللذذٌ َذذٔ اهلل عذذض ٚذذذٌ، ٚيٝهْٛذذٛا أطذذ٠ٛ شظذذ١ٓ ٜكةذذذٟ بٗذذِ ايٓذذاغ   

 شٚف ِْٚٗٝٗ عٔ املٓهش.ٜٚٓـةٕٛ هلِ   أَشِٖ باملع
بٝإ امل٬ص١َ بني ا٭َذش بذاملعشٚف ٚايٓٗذٞ عذٔ املٓهذش ٚبذني        ايظابع١:

 ايح اث ع٢ً اٱط٬ّ ٚاي كا٤ ع٢ً اٱميإ.
إ اهلل عض ٚذٌ إذين عذٔ ايعذاملني، ٚوةذاس اٱْظذإ اي كذا٤        ايحا١َٓ:

 ع٢ً اٱميإ، ٚا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش يذْٝاٙ ٚآضشخ٘.
اضةـذذاق املظذذًُني بذذايةك٣ٛ ٚخعاٖذذذ َ ذذاد٨ ٚأشهذذاّ      ايعاػذذش٠:

اٱط٬ّ اح شني َغادس٠ ايذْٝا بايةٛب١ ٚايـذ٬  ار خةـذو )ضذت أَذ١(     
 بعذّ َغادس٠ َٓاصٍ ايةك٣ٛ ٚطٓٓٗا.

َٔ ضـذا٥ف)ضت أَذ١( اطةصلذاس املذٛث ٚاٱقذشاس       اؿاد١ٜ عؼش٠:
 عة١ُٝ ٚقٛع٘ ٚكشٚس٠ اي كا٤ ع٢ً اٱط٬ّ عٓذ شلٛسٙ .



                                                                                   ض45ظ                                         85َعامل اٱميإ س/  

كَظََّ اِرَح كَؼَشَ أَكَذَىُْْ حٌَُْْٔصُ هَخٍَ اِِِّٗ ٚقذ ٚسد   رّ قّٛ قٛي٘ خعاحظ

 .(1) ضطُزْضُ حَٕٓ

َٔ ؿلاث املظًِ نةاب١ ٚؿٝة٘ يٝعٌُ بٗا أٚؿٝا٩ٙ بعذ  ايحا١ْٝ عؼش٠:
 ًُظِاذَ ػََِاٌُْْْْ اِرَح كَؼَاشَ أَكَاذًَُْْ حَُْٔاٌْصُ     َٛخ٘، ٚمبا ٜٓلع٘   ايٓؼإخني، قاٍ خعذاحظ 

إِْ طَااااشَىَ خَْْااااشًح حٌَُْطِااااَّْشُ ٌَُِِْحُِاااااذَِّْٖ ًَح َهْااااشَرِنيَ رِااااخَُْٔؼْشًُفِ كَو ااااخ ػََِاااااَ       

، َٚٔ شل املظًِ إ ٜٛؿٞ بايحًخ َٔ َاي٘   ٚذٛٙ ايرب (2)ضحُُْٔظَّوِنيَ

ٚاـذذت ٖٚذذٛ ْعذذاّ دقٝذذل فذذاصث بذذ٘)ضت أَذذ١( ٚخكٝذذذث بإشهذذاّ ٚطذذٓٔ   
 ايٛؿ١ٝ.

ٖذذِٖ يًذٓعِ اـاؿذ١ با٭شهذاّ     يٝهٕٛ َذٔ ضـذا٥ف املظذًُني خعا    
 ٚايظٓٔ ٚقٛاْني اٱسد.

 حبث بالغٓ
َٔ ٚذٛٙ اي ذذٜع)ايعٓٛإ( ٖٚذٛ إٔ ٜذزنش املذةهًِ إشكذا ، جذِ ٜذإخٞ        
باي ٝإ ٚايةلـٌٝ بإَح١ً خهٕٛ عٓٛاْا  ٜذٍ عًٝ٘ طٛا٤ بإض اس أٚ قـف، 

حصِ ًَح َسْعِ إِْ حعْااظَطَؼْظُْْ إَْٔ طَنلُاازًُح ِٓااْٖ أَهْطَااخسِ حُغَّاأٌََ   ٚ  قٛيذذ٘ خعذذاحظ 

، عٓٛإ عًِ ايه٬ّ ٚايلًو ٚاهل١٦ٝ (3)ضكَخٗلُزًُح الَ طَنلُزًَُٕ اِالَّ رِغُِْطَخٍٕ

 ٚايـٓاع١.
ٚرنشث اٯ١ٜ قٌ اي صذخ إٔ املظذًُني)ضت أَذ١( ٚذذا٤ث بـذلاث      
شظ١ٓ خذٍ ع٢ً ًِْٝٗ ٖزٙ املٓضي١ بإِْٗ ٜةٛاسجٕٛ ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ 

 عٔ املٓهش.
                                                           

 .18طٛس٠ ايٓظا٤(1)
 .180طٛس٠ اي كش٠(2)
 .33طٛس٠ ايشمحٔ(3)
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فرا٤ث بعٓٛإ ٚأٚاَش خ٪نذ نٕٛ املظًُني )ضت أ١َ(  أَا آ١ٜ ايظٝام
ٚخ ني شكٝك١ أْٗذِ ٫ٜ كذٕٛ   شذاٍ ٚاشذذ٠ بذٌ خةرذذد عٓذذِٖ ايةكذ٣ٛ         
ٜٚضداد امياِْٗ، فُذع صَذإ ايعٛملذ١ ٚخذذاضٌ اؿلذاساث خةرًذ٢ َعذاْٞ        
ايةك٣ٛ بةعاٖذ راث ا٭فعاٍ ايع اد١ٜ اييت أَش اهلل عض ٚذٌ بٗا، ٚاخٝاْٗا 

 أداٖذا بٗذا سطذٍٛ اهلل ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ،        بٓلع ايهٝلٝذ١ ايذيت  
ضطاب عاّ ٜٓصٌ بعذد املظذًُني   (1) ٚقٛي٘)ؿًٛا نُا سأٜةُْٛٞ أؿًٞ(

ٚاملظًُاث اح ّٜٛ ايكٝا١َ فٗٛ أَش َةرذد، ٚايةكٝذ ب٘   نٌ صَإ َةصذ 
   َاٖٝة٘ ٚنٝلٝة٘.

عا  ٚبعذ إٔ ْاٍ املظًُٕٛ َٓضي١)ضت أ١َ( ذا٤ ا٭َش اٱهلٞ هلِ مجٝ
بةعاٖذ ٖزٙ املٓضي١ ٚاـؼذ١ٝ َذٔ اهلل، يٝهذٕٛ َذٔ ضـذا٥ف )ضذت أَذ١(        

 أَٛس:
 اٱسخكا٤   طًِ املعشف١ اٱهل١ٝ. ا٭ٍٚ:
 ٚساج١ ا٭ْ ٝا٤   ايةك٣ٛ ٚايـ٬ . ايحاْٞ:

ذٗذذذذاد املظذذذذًُني ٚؼًُذذذذِٗ ا٭ر٣   ذٓذذذذب اهلل، قذذذذاٍ   ايحايذذذذخ:
 .(2)ضْْ عُزَُِنَخًَحَُّزَِّٖ ؿَخىَذًُح كِْنَخ َُنَيْذَِّنَّيُخعاحظ

 املظًُٕٛ آ١ٜ يًعاملني   نٌ صَإ. ايشابع:
يكذ أساد اهلل عض ٚذذٌ يًُظذًُني إٔ ٜهْٛذٛا اؿرذ١ عًذ٢       اـاَع:

ايٓاغ، ٚدعا٠ اح اهلل عظٔ مسةِٗ ْٚٗرِٗ ٚظٗٛس َـذادٜل اـذٛف   
 َٔ اهلل   أقٛاهلِ ٚأفعاهلِ.

 الصآت بني أٖخني بآحبظ الخعضٕد بٕىٍمب

                                                           

 .1/72خلظت ايكشط  (1)
 .69طٛس٠ ايعٓه ٛث(2)
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اٯٜةني عٕٛ ي١ٰٜ ا٭ضش٣ ٚػاٖذ ع٢ً َلذاَني )قذإْٛ   نٌ آ١ٜ َٔ 
، يةهٕٛ نٌ آ١ٜ َُٓٗا علذا  يًُظًُني   (1) ايةٛنٝذ املة ادٍ بني اٯٜاث(

   اٱَةحاٍ ي١ٰٜ ا٭ضش٣ ٖٚزا ايةعلٝذ ع٢ً قظُني:
اعا١ْ آ١ٜ ايظٝام)شل خكاخ٘( ي١ٰٜ قٌ اي صخ، ٚفٝٗذا   ايكظِ ا٭ٍٚ:

 َظا٥ٌ:
 ايزٜٔ أَٓٛا(ايةؼشٜلٞ ٚفٝ٘ ٚذٛٙ: ضطاب)ٜا أٜٗا ا٭ٚح:
 اْ٘ ؼشٜض ٚعٕٛ يًُظًُني يةعاٖذ َٓضي١)ضت أ١َ(. ا٭ٍٚ:
اػذذاس٠ يًُظذذًُني يًخذذشٚس يًٓذذاغ بـذذٝغ١ اٱميذذإ، ٚايةكٝذذذ  ايحذذاْٞ:

 بآداب اٱط٬ّ.
بٝإ ٚظٝل١ املظًُني بايكٝاّ با٭َش باملعشٚف ٚايةعإٚ ٚايةآصس  ايحايخ:

 .(2)ضًَحػْظَظٌُِٔح رِلَزَِْ حَُِّوِ ؿَِْٔؼًخاحظفٝ٘، ٖٚٛ َٔ عَُٛاث قٛي٘ خع

ْذب املظًُني اح َظ٪ٚيٝاث ايٓٗٞ عٔ املٓهش، ٖٚٛ أَش جكٌٝ  ايشابع:
 ٜظةًضّ ايـرب ٚايح اث ٚايةصذٟ، ٚعذّ اـؼ١ٝ َٔ ايٓاغ.

خٛنٝذ اميإ املظًُني باهلل ، ٚخةـو )ضت أ١َ( بإ امياْٗذا   اـاَع:
 يةهًٝل١ٝ.ٚعا٤ ٚط ٌٝ يةًكٞ ا٭ٚاَش ا

قٛي٘ خعاح)اخكٛا اهلل( ٜةلُٔ ا٭َش ايزٟ وٌُ ع٢ً ايٛذٛب  ايحا١ْٝ:
يعذّ ٚذٛد قش١ٜٓ ؿاسف١ اح ايٓذب ٚاٱطةص اب، ٚ  اعاْة٘ ي١ٰٜ قٌ 

 اي صخ ٚذٛٙ:
بعذذخ اؿذذشق   ْلذذٛغ املظذذًُني يًصلذذاظ عًذذ٢ َٓضيذذ١)ضت   ا٭ٍٚ:

 أ١َ(.
 املشخ ١ ايشفٝع١ بني ايٓاغ.اٱذةٗاد   نٝل١ٝ احملافع١ ع٢ً ٖزٙ  ايحاْٞ:

                                                           

 .َٔ خلظتْا  25/ ق 45اْعش اؾض٤(1)
 .103طٛس٠ آٍ عُشإ(2)
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اخٝإ ا٭فعاٍ ايع اد١ٜ اييت خ٪نذ إٔ املذةكني ٖذِ )ضذت أَذ١(      ايحايخ:
فُٔ ٜهٔ َرتددا    اٱط٬ّ ٌْٚٝ املظًُني ٖزٙ املشخ ١، فاْ٘ ٜش٣ ٜٚذسى 
بذذاؿٛاغ ٚايٛذذذذإ طذذعِٝٗ ي ًذذٛ  ٚخعاٖذذذ ٖذذزٙ املشخ ذذ١، ٚخهذذٕٛ ٚفذذل 

 ايكٝاغ اٱقرتاْٞ:
 ضت أ١َ ِٖ املةكٕٛ. ايهرب٣:

 املظًُٕٛ ِٖ املةكٕٛ. ايـغش٣:
 املظًُٕٛ ِٖ ضت أ١َ. ايٓةٝر١:
خةر٢ً أب٢ٗ َعاْٞ ايةك٣ٛ با٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش  ايشابع:

 ٚايظعٞ ايذ٩ٚب فُٝٗا.
 ٫ ٜةكّٛ ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش ا٫ بةك٣ٛ اهلل. اـاَع:

 ٚذٛٙ :  بٝإ قإْٛ ٖٚٛ َٔ ايظادغ:
 يضّٚ اقرتإ ايةك٣ٛ باٱميإ . ا٭ٍٚ :
 اطةصلاس رنش اهلل ع٢ً نٌ شاٍ . ايحاْٞ :
 اخٝإ ايلشا٥ض، ٚأدا٤ املٓاطو .  ايحايخ:
خٛظٝو َعاْٞ ا٭ض٠ٛ اٱميا١ْٝ   ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ  ايشابع :

 .(1)ضسٌاََِّٗٔخ حُُْٔئِْٓنٌَُٕ اِخٌَْاملٓهش يٝهْٛا َٔ َـادٜل قٛي٘ خعاحظ

 اذةٓاب ايلٛاشؽ ٚاحملشَاث . اـاَع :
ا٭َذذش بذذاملعشٚف ٚايٓٗذذٞ عذذٔ املٓهذذش ذٗذذاد   طذذ ٌٝ اهلل،     ايظذذابع:

ٚايةك٣ٛ ٚاق١ٝ َٔ ايلشس   َٛاذ١ٗ أٌٖ ايلظٛم ٚايلذ٬ي١ بُٗذا قذاٍ    
 .(2)ضكََْٖٔ حطَّوََ ًَأَطَِْقَ كَالَ خٌَْفٌ ػََِْْيِْْ ًَالَ ىُْْ َّلْضٌََُٕٗخعاحظ

                                                           

 .10طٛس٠ اؿرشاث (1)
 .35طٛس٠ ا٭عشاف(2)
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ض يًُظًُني   ًَالَ طٌَُٔطَُّٖ اِالَّ ًَأَْٗظُْْ ُٓغٌَُِِْٕٔاعا١ْ قٛي٘ خعاحظ ١:ايحايح

 اٱَةحاٍ مللاَني اٯ١ٜ قٌ اي صخ، ٚفٝٗا ٚذٛٙ:
شذذشق نذذٌ َظذذًِ َٚظذذ١ًُ عًذذ٢ املذذٛث عًذذ٢ اٱطذذ٬ّ َذذٔ   ا٭ٍٚ:

 َـادٜل)ضت أ١َ( ٚاؿلاظ ع٢ً ٖزٙ املشخ ١ ايعع١ُٝ.
ىشس املظًُٕٛ يًٓاغ باٱقشاس بايعامل اٯضش ، ٚاؿظاب بعذ  ايحاْٞ:

املٛث ، ٚقٝاّ بعلِٗ بإَش ٚشخ ٚخٛؿ١ٝ بعلِٗ اٯضذش بًذضّٚ املذٛث    
ع٢ً اٱط٬ّ ٚايزٟ ٜةر٢ً باٱقشاس بايع ٛد١ٜ هلل عض ٚذذٌ ٚايةـذذٜل   
بٓ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚاخٝإ ايلشا٥ض ٚايٛاذ اث، قذاٍ  

 .(1) ضْٖ َّزْظَؾِ ؿَْْشَ حإلِعْالَِّ دِّنًخ كََِْٖ ُّوْزَََ ِٓنْوًََُٓخعاحظ

ايةظًِٝ باي عخ ٚايٓؼٛس بعذ املٛث عٕٛ يًظعٞ   َظذايو   ايحايخ:
ا٭َذذش بذذاملعشٚف ٚايٓٗذذٞ عذذٔ املٓهذذش، ٖٚذذٛ طذذ ب ؿذذب ٚساجذذ١ ايٓذذاغ     

 ايـاؿاث ٚط٬َةِٗ َٔ دْع ايظ٦ٝاث.
ُظًُني   اَةحاهلِ مللاَني اعا١ْ اٯ١ٜ قٌ اي صخ يً ايكظِ ايحاْٞ:

 آ١ٜ ايظٝام:
 ٖٚٞ ع٢ً أقظاّ:

اعا١ْ قٛي٘ خعاح يًُظذًُني )نٓذةِ ضذت أَذ١(   خًكذٞ       ايكظِ ا٭ٍٚ:
 اـطاب ايكشآْٞ)ٜا اٜٗا ايزٜٔ آَٓٛا( ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:

اض اس ٖزٙ اٯ١ٜ عٔ نٕٛ املظًُني)ضت أ١َ( دع٠ٛ يًُظًُني  ا٭ٍٚ:
ٚايشكا ٚاٱْـاث هلذا ٚملذا بعذذٖا َذٔ      يةًكٞ اـطاباث ايكشآ١ْٝ بايك ٍٛ

 املٛكٛعاث ٚا٭شهاّ.
َٔ ايؼهش هلل عض ٚذٌ ع٢ً ايةٛفٝل ملٓضي١)ضت أ١َ( خك٣ٛ اهلل  ايحاْٞ:

 ٚاـؼ١ٝ َٓ٘.

                                                           

 .85طٛس٠ آٍ عُشإ(1)
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ادساى املظذذًُني بذذإٕ اؿلذذاظ عًذذ٢ َٓضيذذ١)ضت أَذذ١( ٜةرًذذ٢  ايحايذذخ:
 بةك٣ٛ اهلل ٚاخٝإ ايٛاذ اث ايع اد١ٜ.

ٚا٭١ُ٥ يًٓاغ، ٚخٓعش ا٭َِ ٚاملًٌ هلِ  املظًُٕٛ ِٖ ا٭ط٠ٛ ايشابع:
   خكٛاِٖ ٚطاعةِٗ هلل عض ٚذٌ.

مل ىشس املظًُٕٛ يًٓاغ ا٫ باٱميإ، ٖٚٛ ايلٝـٌ ٚاملا٥ض  اـاَع:
بِٝٓٗ ٚبني إتٖذِ، ف٬بذذ َذٔ خشإٝذب ايٓذاغ باٱطذ٬ّ ضـٛؿذا  ٚإٔ        

 ايذضٍٛ يٲط٬ّ َلةٛ ، ٖٚٛ ٚاذب ع٢ً نٌ َهًو َٚهًل١. 
 ٚذٖٛا : ٚؼةٌُ اٯ١ٜ

يذذذٛ أطذذذًِ نذذذٌ ايٓذذذاغ ٜ كذذذ٢ َـذذذذام ضذذذاسذٞ يكٛيذذذ٘         ا٭ٍٚ:
 خعاح)أضشذةِ يًٓاغ(.

إ اط٬ّ ايٓذاغ أَذش ممةٓذع، يذزا فذإ اٯٜذ١ ايكشآْٝذ١ باقٝذ١            ايحاْٞ:
 شهُٗا.

ارا أطًِ نٌ ايٓاغ ٫ ٜ ك٢ َـذذام يكٛيذ٘ خعذاح)أضشذةِ     ايحايخ:
 يًٓاغ(.

١ طشٜذذ١ ٫ خٓكطذذع  ٚايـذذصٝط ٖذذٛ ا٭ٍٚ، فذذإ اٯٜذذ١ ايكشآْٝذذ١ إلذذ     
َٛكٛعاخٗا َٚـادٜكٗا اـاسذ١ٝ اح ّٜٛ ايكٝاَذ١، فكٛيذ٘ خعاح)ٜذا أٜٗذا     
ايزٜٔ أَٓٛا( ضطاب يهٌ َظذًِ َٚظذ١ًُ اح ٜذّٛ ايكٝاَذ١ ٖٚذِ مجٝعذا        
َٔ)ضت أَذ١( ٚارا دضذٌ ايٓذاغ مجٝعذا    اٱطذ٬ّ ٚاًذِٗ اـطذاب        

يةهًٝذو  أع٬ٙ، ٚذا٤ث يهٌ فشد َذِٓٗ اي ؼذاس٠ بإْذ٘ َذٔ )ضذت أَذ١( ٚا      
غشٚذ٘ اح ايٓاغ، فةهٕٛ ايٓظ ١ بني املظًُني ٚايٓاغ ش٦ٓٝز ايةظاٟٚ، 
ٚيٝع ايعُذّٛ ٚاــذٛق املطًذل، فٝةٛذذ٘ نذٌ َظذًِ   ضشٚذذ٘ اح        
اضٛاْذذ٘ املذذ٪َٓني يةعاٖذذذ اٱميذذإ، ٚاٱسخكذذا٤   َشاخذذب ايةكذذ٣ٛ ٚا٭َذذش  

 باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش.
اضةـاق املظًُني باـطاب اٱهلٞ)ٜا أٜٗا ايزٜٔ أَٓذٛا(   ايظادغ:

ٚبكا٤ ٖزا اٱضةـاق اح ّٜٛ ايكٝا١َ، فةةغت أشٛاٍ ايٓذاغ، ٚخٓـذشّ   
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أٜاّ دٍٚ عع٢ُ، ٚخإخٞ إتٖا يةإضز بايك٠ٛ جِ ايلعو شة٢ خٓكذشض،  
ٚيهذذٔ املظذذًُني بذذاقٕٛ عًذذ٢ راث املشخ ذذ١ َذذٔ اٱميذذإ ٚايظذذُٛ ٚايشفعذذ١   

َُِِّوِ حُْؼِضَّسُ ًَُِشَعٌُُِوِ ٖٛ َٓة٢ٗ ايلخش ٚآ١ٜ ايعض، قاٍ خعاحظَٚكاَاث)ضت أ١َ( ٚ

 .(1)ضًَُُِِْٔئِْٓنِنيَ

عٓذَا ٜعًِ املظًُٕٛ أِْٗ)ضت أَذ١( فذاِْٗ وشؿذٕٛ عًذ٢      ايظابع:
خك٣ٛ اهلل ٚاـؼ١ٝ َٓ٘، ٚايةـذٜل بٓ ٝ٘ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

 ٚايةكٝذ با٭ٚاَش ٚايٓٛاٖٞ ايكشآ١ْٝ.
ٔ ضـذذا٥ف ايحٓذذا٤ َذذٔ اهلل عًذذ٢ املظذذًُني خعاٖذذذِٖ ٭طذذ اب     َٚذذ

 َٚٛكٛع  ٖزا ايحٓا٤.
اض اس اٯ١ٜ عٔ ضشٚس املظذًُني يًٓذاغ ٜطذشد عذِٓٗ ايذرتدد       ايحأَ:

ٚايؼو   ٚظا٥لِٗ ايعا١َ بني ايٓاغ، ٚيٝع يلشٜل َٔ املظًُني ايكٍٛ 
ف ٚايٓٗٞ بإْ٘ خهلٝٓا أْلظٓا ٚاؿ٬شٗا، ٫ٚ ْةٛذ٘ يًٓاغ   ا٭َش باملعشٚ

 عٔ املٓهش .
فاملظذًُٕٛ مجٝعذا  ٜةٛيذٕٛ َظذذ٪ٚيٝاث ا٭َذش بذاملعشٚف ٚايٓٗذٞ عذذٔ       

ػََِاٌُْْْْ أَٗلُغَاٌُْْ الَ َّؼُاشًُُّْْ َٓاْٖ ػَاََّ اِرَح      املٓهش، فإ قًت قذ ٚسد قٛي٘ خعذاحظ 

 ، ٚاؾٛاب َٔ ٚذٛٙ:(2) ضحىْظَذَّْظُْْ

 اي ؼاس٠ بـ٬  املظًُني. ا٭ٍٚ:
 ًُٕٛ ايٛظا٥و ايع اد١ٜ.ٜةعاٖذ املظ ايحاْٞ:

 وافغ املظًُٕٛ ع٢ً ط١َ٬ دِٜٓٗ. ايحايخ:
بعخ ايظذه١ٓٝ   ْلذٛغ املظذًُني يعذذّ ٚؿذٍٛ ايلذشس َذٔ         ايشابع:

 ايهلاس ٚإ قـذٚا املهش باملظًُني.
                                                           

 .8طٛس٠ املٓافكٕٛ (1)
 .105طٛس٠ املا٥ذ٠(2)
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َٚٔ اٱعراص   ْلٞ ايلشس عٔ املظًُني   ٖزٙ اٯ١ٜ ٚآٜاث أضش٣ 
 أَٛس:

لذذاس يذذٔ خذذ٪جش طذذً ا  عًذذ٢   إ شذذاٍ ايلذذ٬ي١ ايذذيت عًٝٗذذا ايه  ا٭ٍٚ:
 املظًُني   امياِْٗ َٚٓاطهِٗ ٚؿ٬شِٗ.

َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( أْٗا بًغت َشخ ١ ٫ خشذع اح َذا ٖذٛ    ايحاْٞ:
 أد٢ْ َٓٗا.
َُْٖ َّؼُشًًُُّْْ اِالَّ خٛنٝذ املـذام اـاسذٞ املةهشس يكٛي٘ خعاحظ ايحايخ:

ٚبُٝٓٗذذا عُذذّٛ ، بًصذذاظ إٔ ا٭ر٣ أدْذذ٢ َشخ ذذ١ َذذٔ ايلذذشس، (1)ضأَرًٍ

ٚضـٛق َطًل فهٌ كشس ٖٛ أر٣ ٚيٝع ايعهع، ٚسٟٚ إٔ أبا جعً ١ 
 ا٥ةُذشٚا طإٍ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ عٔ ٖزٙ اٯٜذ١ قذاٍ )  

 ٚ َطاعا ػصا ٚ َ٪جش٠ دْٝا سأٜت ارا شة٢ املٓهش عٔ خٓاٖٛا ٚ باملعشٚف
ٌ  اعرذاب  ٚ َة عا ٣ٖٛ ٘  سأٟ رٟ نذ  رس ٚ ْلظذو  غٜٛـذ١  فعًٝذو  بشأٜذ

 أٚنذذ  ٖزٙ إ، ٚٚسد عٔ عطا عٔ ابٔ ع اغ قاٍ)(2) (عٛاَِٗ ٚ ايٓاغ
 ضاطذب  خعذاح  اهلل ٭ٕ املٓهش عٔ ايٓٗٞ ٚ باملعشٚف ا٭َش ٚذٛب   آ١ٜ
 ٫ ٚ قاٍ نُا دٜٓهِ أٌٖ عًٝهِ ٜعين أْلظهِ( )عًٝهِ فكاٍ امل٪َٓني بٗا

 .(3) (ايهلاس َٔ كٌ َٔ ٜلشنِ ٫ أْلظهِ خكةًٛا
ٜلٝذ اؾُع بني اٯٜةني اض اس املظًُني ٚايٓاغ بإٕ)ضت أ١َ(  ايةاطع:

 ٫ميٛخٕٛ ا٫ ِٖٚ َظًُٕٛ ، ٫ٜٚةظشب ايؼو اح ْلٛطِٗ.
اعا١ْ)خإَشٕٚ باملعشٚف ٚخٕٓٗٛ عٔ املٓهش( املظًُني    ايكظِ ايحاْٞ:

 اٱَةحاٍ مللاَني آ١ٜ ايظٝام، ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:

                                                           

 .111طٛس٠ آٍ عُشإ(1)
 .3/254فُع اي ٝإ(2)
 .3/391فُع اي ٝإ (3)
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٭َذش بذاملعشٚف ٚايٓٗذٞ عذٔ     بٝإ امل٬ص١َ بذني اٱميذإ ٚبذني ا    ا٭ٍٚ:
 املٓهش.

اض اس املظذًُني بذإٕ ا٭َذش بذاملعشٚف ٚايٓٗذٞ عذٔ املٓهذش َذٔ          ايحاْٞ:
سػذذصاث ايةكذذ٣ٛ، فا٭َذذ١ ايذذيت خةكذذٞ ٚؽؼذذ٢ اهلل ٫بذذذ إٔ خذذإَش بلعذذٌ   

 ايـاؿاث ٚخ٢ٗٓ عٔ ايظ٦ٝاث .
ٚقذذذ خهذذشس يلغ)اخكذذٛا(   آٜذذ١ ٚاشذذذ٠ جذذ٬د َذذشاث   خٛنٝذذذ عًذذ٢  

َُااْْظَ ٝةٗا   ايلذذٛص بذذايحٛاب ايععذذِٝ قذذاٍ خعذذاحظايةكذذ٣ٛ ٚبٝذذإ َٛكذذٛع

ػََِااَ حَُّاازَِّٖ مَٓنُااٌح ًَػَُِِٔااٌح حُظَّااخُِلَخصِ ؿُنَااخفٌ كَِْٔااخ طَؼُِٔااٌح اِرَح َٓااخ حطَّوَااٌْح ًَمَٓنُااٌح ًَػَُِِٔااٌح  

 .(1)ضحُظَّخُِلَخصِ ػَُّْ حطَّوٌَْح ًَمَٓنٌُح ػَُّْ حطَّوٌَْح ًَأَكْغَنٌُح

ايزٟ ٜٛاظب ع٢ً ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش وشق  ايحايخ:
 ع٢ً اي كا٤   َٓاصٍ ايةك٣ٛ.

خكذذ٣ٛ اهلل َذذٔ املعذذشٚف، ٖٚذذٞ ْٗذذٞ عذذٔ املٓهذذش   راخٗذذا      ايشابذذع:
 َٚٓطٛقٗا َٚلَٗٛٗا.

اعا١ْ)خ٪َٕٓٛ باهلل(   اٱَةحاٍ مللاَني آ١ٜ ايظذٝام،   ايكظِ ايحايخ:
 ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:

٬ّ ٚايةظًِٝ بايشبٛب١ٝ املطًك١ هلل عذض ٚذذٌ،   بٝإ َا١ٖٝ اٱط ا٭ٍٚ:
 ٚاٱْكٝاد ٭ٚاَشٙ، ٚايةـذٜل بإْ ٝا٥٘ ٚنة ٘.

 يضّٚ خكٝذ املظًُني ع٢ً مٛ ايعُّٛ اجملُٛعٞ بآداب ايةك٣ٛ. ايحاْٞ:
َٔ خكذ٣ٛ اهلل دعذ٠ٛ ايٓذاغ يٲميذإ، ٚعذذّ طاعذ١ ايعذاملني         ايحايخ:

 ٞ:ٚايةصزٜش َٓٗا يةٓلشد ضت أ١َ باذةُاع أَٛس ٖٚ
 ايةٓضٙ َٔ ايعًِ يًٓلع ٚايغت . ا٭ٍٚ:

                                                           

 .93طٛس٠ املا٥ذ٠(1)
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ًَالَ طَشًَْنٌُح اََُِ حَُّازَِّٖ  عذّ ايشنٕٛ اح ايعاملني، قاٍ خعاحظ ايحاْٞ:

 .(1)ضظٌََُِٔح كَظََٔغٌَُّْْ حُنَّخسُ

ػَُّْ ُٗنَـِِّ حَُّزَِّٖ بٝإ ق ط ايعًِ، ٚط٤ٛ عاق ة٘، قاٍ خعاحظ ايحايخ:

 .(2)ض كِْيَخ ؿِؼًِّْخحطَّوٌَْح ًََٗزَسُ حُظَّخُِِٔنيَ

 ؼزٜش ٚاْزاس ايٓاغ َٔ اخ اع ٚطاع١ ايعاملني. ايشابع:
خلك٘ املظًُني   ايذٜٔ خش٣ ملارا مل خكٌ آ١ٜ ايظٝام)٫ٚ  ايٛذ٘ ايشابع:

 ٛخٔ ا٫ ٚأْةِ َ٪َٕٓٛ( أٚ )٫ٚ  ٛخٔ ا٫ ٚأْةِ َةكذٕٛ( ٚاؾذٛاب َذٔ    
 ٚذٛٙ:

ذا٤ث ٖزٙ اٯ١ٜ بذا٭َش بةكذ٣ٛ اهلل عذض ٚذذٌ، ٖٚذزا ا٭َذش        ا٭ٍٚ:
 َـاشب يهٌ َظًِ َٚظ١ًُ اح شني َغادسخُٗا اؿٝا٠ ايذْٝا.

اٱط٬ّ أَش ظاٖش   اؿٝا٠ ٚعٓذ املُاث فٝهلٞ املظذًِ عٓذذ    ايحاْٞ:
 املٛث اٱقشاس بايؼٗادخني ٚأدا٤ ايلشا٥ض.

ايظ١َ٬   ايذٜٔ عٓذ قاعذ٠ ْلٞ اؾٗاي١ ٚايغشس ، ٚبٝإ شذ  ايحايخ:
 َغادس٠ اؿٝا٠ ايذْٝا.

انشاّ املظًِ عٓذ ٚفاخ٘، ٚبعخ ايظه١ٓٝ   ْلظ٘ مما ٬ٜقٝ٘ َٔ  ايشابع:
الَّ خٌَْفٌ أٖٛاٍ اٯضش٠ ف ةعاٖذٙ ايؼٗادخني ٜهٕٛ َٔ ايزٜٔ قاٍ اهلل فِٝٗ ظ

 .(3) ضػََِْْيِْْ ًَالَ ىُْْ َّلْضٌََُٕٗ

                                                           

 .113طٛس٠ ٖٛد(1)
 .72طٛس٠ َشِٜ(2)
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ٕ  اـاَع: ايةخلٝذو فٝذ٘، ٚقاعذذ٠ ْلذٞ      دع٠ٛ ايٓاغ يٲط٬ّ، ٚبٝذا
اؿشس   ايذٜٔ ٚإٔ اهلل عض ٚذٌ ٜشكذ٢ َذٔ ايع ذاد عٓذذ املذٛث اي كذا٤       

 ع٢ً اٱط٬ّ.
املطًٛب َٔ اٱط٬ّ املا١ٖٝ بؼشط ػ٧، أٟ بؼشط اٱميإ  ايظادغ:

ٚايةك٣ٛ ٚيهٓٗا يٝظت أَشا  ضاسذٝا  َظذةك٬  بذٌ ُٖذا   طذٍٛ اٱطذ٬ّ      
 ٚخعاٖذ َ اد٥٘.    

 
 
 

  حبث بالغٓ
َٔ اي ذٜع)شظٔ ايٓظل( ٖٚٛ اجملذ٤ٞ بهًُذاث َةةابعذاث َةةايٝذاث،     
ٜرتػط عٔ َٛكٛعٗا شظٔ اخـاهلا، ٜٚهٕٛ هلا ٚقع   ايٓلع ٚذزب 

 يٮمساع، َٚٓ٘ اٯ١ٜ قٌ اي صخ)نٓةِ ضت أ١َ(.
َٚٔ اعرذاص ايكذشإٓ أْذو ػذذ شظذٔ ايٓظذل   اٯٜذ١ ايٛاشذذ٠، ٚ          

د٫٫ث عكا٥ذٜذ١ خةرًذ٢ بٗذزا ايٓظذل     اؾُع بني آٜةني أٚ أنحذش َٓذ٘، َذع    
ٚاؾُع، ٚخكذٜش اؾُع بني اٯٜةني)نٓةِ ضت أ١َ أضشذت يًٓاغ فاخكٛا 

 اهلل شل خكاخ٘( ملا خظةًضَ٘ ٖزٙ ايشفع١ َٔ ايؼهش هلل عض ٚذٌ.
َٚا ميًٝ٘ اـشٚس يًٓاغ َٔ ٚظا٥و عكا٥ذ١ٜ، ٚخكٝذ بإشهاّ اـشٚس 

اٯٜذاث عذخ املظذًُني عًذ٢     ٚاؽار ايةك٣ٛ بًغ١ ٚإا١ٜ فٝ٘، يذزا ذذا٤ث   
ا٭ض٠ٛ اٱميا١ْٝ فُٝا بِٝٓٗ ٚايةُظو بايكشإٓ، ٚايةصًٞ بطاع١ اهلل ٚاخ اع 
ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚٚسد شهاٜذ١ عذٔ ْذ  اهلل ؿذا      



                                                                                   ض56ظ                                         85َعامل اٱميإ س/  

ًَالَ طُطِْؼُاااااٌح أَْٓاااااشَ  *كَاااااخطَّوٌُح حَُِّاااااوَ ًَأَطِْؼُااااإٌِ  عًٝذذذذذ٘ ايظذذذذذ٬ّ   ايةٓضٜذذذذذٌظ 

 ، ٚذا٤ ا٭َش يًُظًُني بإَٛس:(1)ضحُُْٔغْشِكِنيَ

 خك٣ٛ اهلل شل خكاخ٘. ا٭ٍٚ:
 ايح اث ع٢ً اٱط٬ّ اح شني اٱْةكاٍ اح عامل اٯضش٠. ايحاْٞ:

ايكٝذذاّ بذذا٭َش بذذاملعشٚف ٚايٓٗذذٞ عذذٔ املٓهذذش ٭ْٗذذِ ميةذذاصٕٚ  ايحايذذخ:
 باـشٚس اح ايٓاغ اح ذاْب اؿ٬شِٗ ٭ْلظِٗ.

 لاطكني.ايةٓضٙ عٔ طاع١ ايهلاس ٚاي ايشابع:
 حبث كالمٓ

يكذ ذعٌ اهلل عض ٚذٌ اؿٝا٠ ايذْٝا داس ابة٤٬ ٚخٓافع   ايـاؿاث 
، ٖٚٓاى خ أٜ ٚ اٜض بني (2)ضَُِْزًٌَُُِْْْ كِِ َٓخ مطَخًُْْ كَخعْظَزِوٌُح حُْخَْْشَحصِقاٍ خعاحظ

ا٭َِ   ايعكا٥ذ ٚعامل ا٭فعاٍ، فرا٤ ا٭َش اٱهلٞ يًُظًُني بةك٣ٛ اهلل 
بذذاملعشٚف ٚايٓٗذذٞ عذذٔ املٓهذذش، يٝهْٛذذٛا   طذذ ام   اٱؿذذ٬     ٚا٭َذذش 

 ٚخٗزٜب ا٭ض٬م ، ٚخٓضٜ٘ ا٭سض َٔ ايلظاد.
ٚار ٜكّٛ ايٓذاغ بايظذ ام ٚخٓذافع ٚاضة ذاس نذٌ   اضةـاؿذ٘ ٚفٓذ٘        
ٚدساطة٘   كةًو ا٭ص١َٓ ٚا٭َـاس فذإ ا٭َذِ ذعًذٗا اهلل عذض ٚذذٌ      

ص املظًُٕٛ باملشخ ذ١ ا٭ٚح  عٓذٙ   ط ام ٚاضة اس بًصاظ اٱميإ، ٚقذ فا
بؼٗاد٠ اهلل عض ٚذٌ هلِ، ٖٚٛ ايؼشف ايععِٝ   ايذْٝا ٚاٯضش٠، فكٛي٘ 
خعاح)نٓةِ ضت أ١َ( مل ٜٓصـش َٛكٛع٘ بايذْٝا، ف٬ بذ َٔ ذضا٤ يًلا٥ض 

   اٱضة اس ٚايظ ام، ٚيٝع َٔ ذضا٤ أععِ َٔ اؾ١ٓ، ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:
نًٗا أعٝادا ، نٌ ّٜٛ ٜطٌ ع٢ً ػعٌ ٖزٙ اٯ١ٜ أٜاّ املظًُني  ا٭ٍٚ:

 أٌٖ ا٭سض ٜهٕٛ فٝ٘ املظًُٕٛ)ضت أ١َ(.

                                                           

 .151-150طٛس٠ ايؼعشا٤(1)
 .48طٛس٠ املا٥ذ٠(2)
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يٝع َٔ أ١َ َٓافظذ١ يًُظذًُني   ٖذزٙ املٓضيذ١، َذٔ ا٭ٚيذني        ايحاْٞ:
 ٚاٯضشٜٔ.

أَا بايٓظ ١ يٮٚيني فإ ا٭َِ ايظابك١ ؽًلت عٔ املظًُني   ايلعذٌ  
ع٢ً مذٛ ايعُذّٛ   ٚايعٌُ، ٚاْلشد املظًُٕٛ باٱميإ ٚايةـذٜل با٭ْ ٝا٤ 

اٱطةغشاقٞ ٚأَا ا٭َِ   ا٭ذٝذاٍ اي٬شكذ١ فذاِْٗ َذإَٛسٕٚ بايذذضٍٛ      
  )ضت أ١َ(.

إ خ ٛأ املظًُني ملشاخب)ضت أ١َ( هعًِٗ   ذٗاد د٩ٚب    ايحايخ:
 أَٛس:

 اؿ٬  ايزاث ٚقاسب١ ايٓلع ايؼ١ٜٛٗ ٚايغل ١ٝ. ا٭ٍٚ:
ايةصًٞ بإمس٢ دسذاث ايةك٣ٛ، ٚاظٗاس اـؼ١ٝ ٚاـٛف َٔ  ايحاْٞ:

 اهلل   ايظش ٚايع١ْٝ٬.
اؿذشق عًذ٢ اي كذا٤ عًذ٢ ا٫طذ٬ّ شةذ٢ املذٛث، ٖٚذٛ َذٔ           ايحايخ:

 .(1) ضًَسَػِْضُ ٌَُُْْ حإلِعْالََّ دِّنًخسػصاث فلٌ اهلل عض ٚذٌ ع٢ً املظًُنيظ

َظذًُني، فُذٔ    اؾٗاد ؾزب ايٓاغ ملٓاصٍ اٱميإ يٝـذ صٛا  ايشابع:
اــا٥ف اييت اْلشدث بٗا)ضت أ١َ( إٔ ايٓاغ ٜذضًٕٛ فٝٗا عًذ٢ مذٛ   

 دا٥ِ، ٫ٚ ىشس َٓٗا أشذ.
ٜٚ ني اؾُع بني اٯٜةني خعذد ايٛظا٥و ايعكا٥ذ١ٜ يًُظًُني، ٚوةٌُ  

 ٖزا ايةعذد ٚذٖٛا :
 امـاس خعذد ٖزٙ ايٛظا٥و بايعًُا٤ َٔ املظًُني. ا٭ٍٚ:
  ا٭َـاس اٱطذ١َٝ٬، ٚشٝحُذا خحٓذ٢ ايٛطذاد٠      ٜهٕٛ ايةعذد ايحاْٞ:
 يًُظًُني.
 عُّٛ املظًُني ٚاملظًُاث   نٌ صَإ. ايحايخ:

                                                           

 .3طٛس٠ املا٥ذ٠(1)
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ٚايـصٝط ٖٛ ايحايخ، فإ خعذد ايٛظا٥و ايعكا٥ذ١ٜ ام٬يذٞ ػذاٌَ   
 يهٌ املظًُني ٚاملظًُاث، َٔ ذٗاث:

 خك٣ٛ ٚضؼ١ٝ نٌ َظًِ َٚظ١ًُ َٔ اهلل عض ٚذٌ. ا٭ٚح:
 زٙ ايةك٣ٛ ٭مس٢ املشاخب.اسخكا٤ ٖ ايحا١ْٝ:
ايح اث ع٢ً اٱط٬ّ، ٚاؿشق ع٢ً أدا٤ ايلشا٥ض، ٚشُٝٓا  ايحايح١:

أَش اهلل عض ٚذذٌ املظذًُني بعذذّ َغذادس٠ ايذذْٝا ا٫ عًذ٢ اٱطذ٬ّ فاْذ٘         
ط صاْ٘، فشض ع٢ً نٌ َهًو َٚهًل١ َِٓٗ ايـذ٠٬ سذع َذشاث      

 .(1) ضظِ اََُِ ؿَغَنِ حََُِِّْْ ًَهُشْمَٕ حُْلَـْشِأَهِْْ حُظَّالَسَ ُِذٌُُُىِ حُشَّْٔايّٝٛ قاٍ خعاحظ

ٚذذذا٤ث ايٓـذذٛق بذذإٕ ايـذذ٠٬ ٫ خذذرتى بذذإٟ شذذاٍ، يةهذذٕٛ عْٛذذا     
 .(2)ضًَالَ طٌَُٔطَُّٖ اِالَّ ًَأَْٗظُْْ ُٓغٌَُِِْٕٔيًُظًُني   اٱَةحاٍ يكٛي٘ خعاحظ

حَُِّوِ ًَكٌُِْْْ سَعٌُُُوُ ًََْٖٓ  ًًََْْقَ طٌَْلُشًَُٕ ًَأَْٗظُْْ طُظََِْ ػٌََُِْْْْ مَّخصُظصآت )ٔت

   بٍري أٖت،(3) ضَّؼْظَظِْْ رِخَُِّوِ كَوَذْ ىُذَُِ اََُِ طِشَحؽٍ ُٓغْظَوٍِْْ

 ايـ١ً بني بذاٜيت اٯٜةني
 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:

خكذٜش اؾُع بني اٯٜةني: ٚنٝو خهلشٕٚ ٚ)نٓةِ ضت أ١َ( مما  ا٭ٚح:
 بـٝغ١ اٱطةلٗاّ. ٜذٍ ع٢ً إٔ َع٢ٓ)نٝو( ٖٛ ايٓلٞ اٱْهاسٟ

 بعخ ايٝإغ ٚايكٓٛط   ْلٛغ ايهلاس َٔ اسخذاد املظًُني. ايحا١ْٝ:
ذذذا٤ث نذذٌ َذذٔ اٯٜذذةني ضطابذذا  يًُظذذًُني بـذذٝغ١ ايعُذذّٛ     ايحايحذذ١:

 اٱطةغشاقٞ ايؼاٌَ ٭ذٝاٍ املظًُني املةعاق ١.

                                                           

 .78طٛس٠ ا٫طشا٤(1)
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 .101اٯ١ٜ (3)
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َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( خٛايٞ آٜاث َٚعاْٞ ايًطو اٱهلذٞ   ايشابع١:
ب َٚـادٜل يًةعلٝذ ايذزٟ ٜرتػذط َذٔ نذٌ آٜذ١ َذٔ       عًِٝٗ، ٚفٝ٘ أط ا

 ٖاخني اٯٜةني ع٢ً َٛكٛع اٯ١ٜ ا٭ضش٣.
فكٛيذذذ٘ خعذذذاح)نٝو خهلذذذشٕٚ( شذذذخ مسذذذاٟٚ يًُظذذذًُني يةعاٖذذذذ    

 َٓاصٍ)ضت أ١َ( ملا فٝ٘ َٔ ايشفع١ ٚايعض ٚايلخش باٱميإ.
ٚقٛي٘ خعاح)نٓةِ ضت أ١َ( ط ب ٚٚط١ًٝ يًةٓضٙ َٔ ايهلش ٚايل٬ي١ 

شق ع٢ً اؿلاظ ع٢ً ٖزٙ املٓضي١ ايعع١ُٝ ايزٟ ٫ ٜهٕٛ ا٫ ٚباعخ يًص
 باٱميإ ٚايةك٣ٛ ٚايـ٬ .

بٝإ قإْٛ جابت ٖٚٛ خعاٖذ املظًُني ــاٍ اٱميإ، ٚعذّ  اـاَظ١:
شـذذٍٛ اسخذذذاد أٚ نلذذش بذذني ؿذذلٛفِٗ، يٝهذذٕٛ َذذٔ ايؼذذٛاٖذ عًذذ٢ إٔ   

 املظًُني)ضت أ١َ(.
يكذ اْةك٢ اهلل عض ٚذٌ املظًُني ملشخ ١)ضت أ١َ( ٖٚٛ ايزٟ  ايظادط١:

 ٜذفع عِٓٗ ايهلش، ٚهعًِٗ   َٓع١ ٚعـ١ُ َٔ ايهلش ايعاٖش ٚاـلٞ.
يكذ ذا٤ اـطاب   آ١ٜ)نٝو خهلشٕٚ( بًغذ١ املذذ  ٚايحٓذا٤     ايظابع١:

 ع٢ً املظًُني َٔ ٚذٛٙ:
 َٓٛا(.عطو اٯ١ٜ ع٢ً اـطاب ايةؼشٜلٞ)ٜا أٜٗا ايزٜٔ آ ا٭ٍٚ:
خللٌٝ ٚانشاّ املظًُني ية٠ٚ٬ آٜاث ايكشإٓ عًِٝٗ أ٫ٚ ًٜكاٖا  ايحاْٞ:

 ا٫ رٚ شغ ععِٝ.
خؼشٜو املظًُني بإٕ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ    ايحايخ:

 فِٝٗ.
شخ املظًُني ع٢ً ايةٛنٌ ع٢ً اهلل ٚايًر٤ٛ ايٝ٘، ٚاٱعةـاّ  ايشابع:

 ب٘.
ِ ٚايذ٫ي١ عًٝ٘ ٚاسػذاد املظذًُني   اي ؼاس٠ بايـشاط املظةكٝ اـاَع:

 ي ًٛإ٘ ٚاؽارٙ بًغ١ يًخًٛد   ايٓعِٝ ا٭ضشٟٚ.   
 ٖٚٛ ػاٖذ ع٢ً خعاٖذ املظًُني يٲميإ.
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 صآت كٕف حكفسَن( بٍري أٖت
 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:

 خكذٜش اؾُع بني اٯٜةني ع٢ً ٚذٛٙ: ا٭ٚح:
 نٝو خهلشٕٚ ٚأْةِ أضشذةِ يًٓاغ.  ا٭ٍٚ:
 ٕ ٚأْةِ)خإَشٕٚ باملعشٚف(.نٝو خهلشٚ ايحاْٞ:

 نٝو خهلشٕٚ ٚأْةِ) خٕٓٗٛ عٔ املٓهش(. ايحايخ:
 نٝو خهلشٕٚ ٚأْةِ)خ٪َٕٓٛ باهلل(. ايشابع:

نٝو خهلشٕٚ ٚأْةِ خةًٕٛ)ٚيٛ آَٔ أٌٖ ايهةاب يهإ ضتا   اـاَع:
 هلِ(.

نٝو خهلشٕٚ ٚأْةِ خؼٗذٕٚ ع٢ً أٌٖ ايهةاب بإٕ)َِٓٗ  ايظادغ:
 ٕٛ(.امل٪َٕٓٛ ٚأنحشِٖ ايلاطك

اؾُع بني اٯٜةني َٔ َـادٜل ايةعاكذ ٚايةٛنٝذ املة ادٍ بني  ايحا١ْٝ:
آٜاث ايكشإٓ، فكذ رنذشث آٜذ١ ايظذٝام طذ  ني يعذذّ شـذٍٛ ايهلذش عٓذذ         

 املظًُني، ُٖٚا:
 خ٠ٚ٬ آٜاث ايكشإٓ ع٢ً املظًُني. ا٭ٍٚ:
ٚذٛد سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بني املظذًُني     ايحاْٞ:

 ػخـ٘ ٚطٓة٘ ايهشمي١، َٚٔ َٓافع ٖزا ايٛذٛد أَٛس:
خٛايٞ املعرضاث ايعك١ًٝ ٚاؿظ١ٝ، َٚٔ اٯٜاث   ْ ذ٠ٛ قُذذ    ا٭ٍٚ:

ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطذًِ إٔ ايكذشإٓ ٚايذٛشٞ مل ٜٓكطعذا عٓذ٘ اح شذني       
 .(1) ضيَ سَرُّيَ ًَ ٓخ هََِٓخ ًَدَّػَٚفاخ٘، قاٍ خعاحظ

ًََٓااخ اسػذذاد املظذذًُني اح طاعذذ١ اهلل ٚسطذذٛي٘، قذذاٍ خعذذاحظ    ايحذذاْٞ:

 .(1)ضأَسْعَِْنَخ ِْٖٓ سَعٌٍٍُ اِالَّ ُُِْطَخعَ رِبِرِْٕ حَُِّوِ

                                                           

 .3طٛس٠ ايلص٢ (1)
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اْةلاع ضت أ١َ َذٔ ايذٛشٞ   اـذشٚس يًكةذاٍ ٚايغذضٚ، ٚ        ايحايخ:
 َٝذإ املعشن١.

ّ ٚآداب ايع ذاداث، قذاٍ ايذٓ  قُذذ     خعًذِٝ املظذًُني أشهذا    ايشابع:
 .(2)ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ   شذٜخ اؿز)ضزٚا عين َٓاطههِ(

فٛص املظًُني باملغلش٠ ٚايعلٛ عٔ ايزْٛب َٔ عٓذ اهلل بربن١  اـاَع:
ًََُاٌْ  ٚذٛد ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ ٚدعا٥ذ٘، قذاٍ خعذاحظ      

 .(3)ضؿَخءًُىَ كَخعْظَـْلَشًُح حَُِّوَ ًَحعْظَـْلَشَ َُيُْْ حُشَّعٌٍُُ أََّٗيُْْ اِرْ ظٌََُِٔح أَٗلُغَيُْْ

فلذذط املٓذذافكني ٚايهذذافشٜٔ، ٚضذذضِٜٗ، ٚاؿٝطذذ١ ٚاؿذذزس   ايظذذادغ:
 .َِٗٓ 

ٚذا٤ث اٯ١ٜ قٌ اي صخ ية ني ٚذٖٛا  أضش٣ َةعذد٠ خعلذذ ٖذزٜٔ   
 ايٛذٗني، خةعًل بإذة ذا٤ املظذًُني ملٓضيذ١)ضت أَذ١( ٚقٝذاَِٗ بايٛظذا٥و      

 ايعكا٥ذ١ٜ ٚايع اد١ٜ ي ٝإ أَٛس:
 بكا٤ املظًُني ع٢ً ١ًَ ايةٛشٝذ. ا٭ٍٚ:
 اشٝا٤ املظًُني يعًّٛ ايذٜٔ. ايحاْٞ:

 خعلٝذ املظًُني   نٌ صَإ يؼعا٥ش اهلل. ايحايخ:
 اَةٓاع املظًُني فةُعني َٚةلشقني عٔ ايهلش ٚاؾصٛد. ايشابع:
ذا٤ ضشٚس املظًُني يًٓاغ َكٝذا  بكٝٛد ذاَع١ َاْع١، ذاَع١  ايحايح١:

ملعاْٞ ايةك٣ٛ ٚايـ٬ ، َٚاْع١ َٔ ايهلش ٚايل٬ي١، ٚنٌ قٝذ َٓٗا كذ 
 ضاق يًهلش ٚبشصخ دْٚ٘ ٚايكٝٛد ٖٞ:

 اضةـاق املظًُني مبٓضي١)ضت أ١َ(. ا٭ٍٚ:
 ضشٚس املظًُني يًٓاغ ٚايـ٬ . ايحاْٞ:

                                                                                                                                                 

 .64طٛس٠ ايٓظا٤ (1)
 .367/ 4ابٔ نحت/ ايظت٠ ايٓ ١ٜٛ (2)
 .64 طٛس٠ ايٓظا٤(3)
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٭َش بذاملعشٚف يةهذٕٛ ٖذزٙ ايـذل١ ٬َصَذ١      قٝاّ املظذًُني بذا   ايحايخ:
 ٭ذٝاهلِ َٔ أٜاّ اي عح١ ايٓ ١ٜٛ ٚاح ّٜٛ ايكٝا١َ.

ششق املظًُني ٚاملظًُاث عًذ٢ ايٓٗذٞ عذٔ املٓهذش ٚايك ذٝط       ايشابع:
 ٚقاسبةِٗ يًهلش ٚاؾصٛد.

 اع٬ٕ املظًُني بايكٍٛ ٚايلعٌ اٱميإ باهلل عض ٚذٌ. اـاَع:
غ مجٝعا  يٲط٬ّ، ٚبٝاِْٗ يك ط ايهلش دع٠ٛ املظًُني ايٓا ايظادغ:

 ٚأكشاسٙ.
ٜكّٛ املظًُٕٛ بايؼذهش هلل خعذاح عًذ٢ ْعُذ١ اٱميذإ، ٖٚذزا        ايظابع:

 ايؼهش َـذام َٔ َـادٜل نٌ قٝذ َٔ ايكٝٛد ايظة١ أع٬ٙ.
إ ضشٚس املظًُني يًٓاغ أَاْذ١ عكا٥ذٜذ١ ٚع ادٜذ١، ٫ٚ ٜذةِ      ايشابع١:

ِٖ يٲميذذإ، ٚخٓذذضِٖٗ عذذٔ ايهلذذش أدا٩ٖذذا َذذٔ ق ذذٌ املظذذًُني ا٫ بةعاٖذذذ
 ٚاؾصٛد.

يكذ أساد اهلل عض ٚذٌ دٚاّ رنذشٙ ٚع ادخذ٘   ا٭سض فرعذٌ أخ ذاع     
ضامت ايٓ ٝني أ١ُ٥ يًٓاغ   ط ٌ اهلذا١ٜ ٚايشػاد، ٚخللٌ ٚشـٓلِٗ َٔ 

 ايهلش ٚاٱسخذاد بكٛي٘ خعاح)نٝو خهلشٕٚ(.
 

ٞ اٱهل١ٝ، َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( اٱَةحاٍ يٮٚاَش ٚايٓٛاٖ اـاَظ١: 
ٜٚةر٢ً اَةحاٍ املظًُني يكٛي٘ خعاح)نٝو خهلذشٕٚ( بايٓضاٖذ١ ٚايعـذ١ُ    

 َٔ ايهلش.
ضذذشٚس املظذذًُني اح ايٓذذاغ طذذ ب يًـذذ٬  ٚاهلذاٜذذ١،     ايظادطذذ١:

ٜٚرتخب عًٝ٘ دضٍٛ فشٜل َٔ ايٓاغ اٱط٬ّ، ٖٚزا ايذضٍٛ ٜ٪جش ع٢ً 
 املظًُني بٓصٛ شظٔ َٔ ٚذٛٙ:

 ايح اث ع٢ً اٱميإ. ا٭ٍٚ:
 ايشكا ٚايغ ط١ بايظعٞ   ط ٌٝ اهلل. ايحاْٞ:
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امل ذذادس٠ ٚايةظذذابل   دعذذ٠ٛ ايٓذذاغ يٲطذذ٬ّ ، ٖٚذذٛ َذذٔ       ايحايذذخ:
 .(1)ضًَكِِ رَُِيَ كََِْْظَنَخكَظْ حُُْٔظَنَخكِغٌَُٕعَُٛاث قٛي٘ خعاحظ

ايكٝاّ بةعًِٝ ٚاسػاد املظًُني اؾذد اح ٚظا٥لِٗ ايع ادٜذ١،   ايشابع:
 ٚدع٠ٛ إتِٖ يٲط٬ّ، ٚايةلك٘   ايذٜٔ.

اذةٓذاب َـذادٜل ايهلذش كذشٚس٠ يٮَذش بذاملعشٚف، ٚسدا٤        ايظابع١:
هذذب إٔ ٜةًذذ ع بذذ٘ اٯَذذش بذذاملعشٚف، ٚقذذذ ٚسد   رّ فشٜذذل َذذٔ ا٭َذذِ  

، َٚذذٔ (2) ضرِااخُْزِشِّ ًَطَنغَاإٌَْ أَٗلُغَااٌُْْ أَطَااؤُْٓشًَُٕ حُنَّااخطَايظذذابك١ قٛيذذ٘ خعذذاحظ

ضـذذا٥ف)ضت أَذذ١( ايةٓذذضٙ َذذٔ املذذٛاسد ايذذيت ٚسد   ايكذذشإٓ رّ ا٭َذذِ   
ايظايل١ بٗا، فاملظًُٕٛ ٜعًُٕٛ باملعشٚف ٜٚةكٝذٕٚ بإشهاَ٘ ق ٌ ٚأجٓذا٤  

 ٚبعذ أَشِٖ ايٓاغ باملعشٚف.
ملعشٚف، يكذ فاص املظًُٕٛ بؼشف َشخ ١)ضت أَذ١( بذا٭َش بذا    ايحا١َٓ:

ٚيٝع َٔ َٓضي١ أمس٢   ايذْٝا، ٫ٚ أععِ أذذشا  ٚجٛابذا    اٯضذش٠ َذٔ     
ايكٝاّ با٭َش باملعشٚف ٚخعاٖذٙ َٔ َٓذاصٍ اٱميذإ ٚايةكذ٣ٛ ٚايـذ٬ ،     
فةللٌ اهلل عض ٚذٌ ع٢ً املظًُني مبكذَاث اؿلاظ عًٝٗا بايظ١َ٬ َذٔ  

 ايهلش.
ظٝام أعِ َٔ ايهلش اٱسخذاد عٔ اٱميإ ايزٟ خزنشٙ آ١ٜ اي ايةاطع١:

ٚاؾصذذٛد، فٝؼذذٌُ ايةكـذذت   ايٛظذذا٥و ايع ادٜذذ١ مبذذا ٜذذ٪جش طذذً ا  عًذذ٢  
ايٓاغ، ٚع٢ً ا٭ذٝاٍ اي٬شك١ َٔ املظًُني، ٚظٗذٛس ايةخًذو ايٓذٛعٞ    

 ايعاّ عٔ ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش.
ٜةلُٔ اؾُع بني اٯٜةني ْلٞ طاع١ املظًُني ٭ٌٖ ايهةاب  ايعاػش٠:

 ٭َٛس:

                                                           

 .26طٛس٠ املطللني (1)
 .44طٛس٠ اي كش٠ (2)
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ايةلاد ٚايةٓا  بني اطةذا١َ قٝذاّ املظذًُني بذا٭َش بذاملعشٚف      ٍٚ:ا٭
 ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش ٚبني طاعةِٗ ٭ٌٖ ايهةاب.

بٝإ قذإْٛ ٖٚذٛ إٔ املظذًُني مل ٚيذٔ ٜةخًلذٛا عذٔ ٚظذا٥و         ايحاْٞ:
 ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش.

 َٔ َـادٜل ضشٚس املظًُني يًٓاغ يضّٚ اطةُاع ايٓاغ هلِ  ايحايخ:
 ٚا٭ضز َِٓٗ .

ٕ  ِاْهذاس  نلشايهلش عًذ٢ أقظذاّ َٓذ٘)    اؿاد١ٜ عؼش٠:  اهلل ٜعذشف  ٫ بذإن
٘  ٜعرتف ٫ٚ أنؿ٬  ، َٚذٔ  (1) (ْلذام  ٚنلذش  َعاْذذ٠  ٚنلذش  ذصذٛد  ٚنلذش  بذ

ايهلش اؾصٛد بايٓع١ُ ٖٚٛ كذ ايؼهش، ٚقذذ ج ذت   عًذِ ا٭ؿذٍٛ إٔ     
 ػهش املٓعِ ٚاذب.

 َٚٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( أَٛس:
 خعاٖذ ايٛاذ اث ا٭ض٬ق١ٝ. ا٭ٍٚ:
 ايةٓضٙ َٔ ذصٛد ايٓع١ُ. ايحاْٞ:

 اٱعشاض عٔ طاع١ ايزٜٔ ٜؼغًِْٛٗ عٔ ٚظا٥و ايؼهش هلل. ايحايخ:
ػهش املظًُني هلل عض ٚذٌ ع٢ً ْعُذ١ اٱطذ٬ّ ٚقٛيذ٘     ايحا١ْٝ عؼش٠:

، (2)ضًَسَػِْضُ ٌَُُْْ حإلِعْالََّ دِّنًخحٌََُّْْْ أًََِْْٔضُ ٌَُُْْ دِّنٌَُْْ ًَأَطَْْٔٔضُ ػٌََُِْْْْ ِٗؼَْٔظِِ خعاحظ

َٚٔ َكذَاث َٚـادٜل ٖزا ايؼهش اذةٓاب طاع١ أٌٖ ايهةاب ٚإتِٖ 
َٔ أٌٖ املًٌ ا٭ضش٣ ، ار خذٍ اٯ١ٜ با٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ ع٢ً يضّٚ عذذّ  

 طاع١ املظًُني يغت أٌٖ ايهةاب َٔ ايهلاس ٚاملؼشنني.
ً     ايحايح١ عؼذش٠:  ُني ٚاملظذًُاث ٚخإدٜ ذا    ذذا٤ث اٯٜةذإ ضطابذا  يًُظذ

ٚاسػادا  هلِ، ٚيٝع ٭ٌٖ ايهةاب   اـطاب شـ١ ا٫ ايةصزٜش َِٓٗ، 

                                                           

 .5/144يظإ ايعشب (1)
 .3طٛس٠ املا٥ذ٠ (2)
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يٝهٕٛ هلِ عرب٠ ٚؼزٜشا  ٚصاذشا ، ٚيٝعًُٛا إٔ املظًُني َإَٛسٕٚ َٔ اهلل 
 عض ٚذٌ بعذّ طاعةِٗ.

َٔ َـادٜل قٛي٘ خعذاح)يٛ آَذٔ أٖذٌ ايهةذاب يهذإ       ايشابع١ عؼش٠:
٠ قُذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ ٚايةٓذضٙ َذٔ       ضتا  هلِ( ايةـذٜل بٓٛ

املعاؿٞ، ار أِْٗ ٜـ صٕٛ َٔ أٌٖ اٱط٬ّ فذ٬ ٜٓلذش أٚ ٜعذشض عذِٓٗ     
ًَأَْٓاشُىُْْ شُاٌسٍَ   املظًُٕٛ يؼذُٛهلِ بعَُٛذاث قٛيذ٘ خعذاح   املذ٪َٓنيظ     

 .(1) ضرَْْنَيُْْ

ؿذٚس ايٓٗٞ َٔ اهلل عض ٚذٌ عٔ طاعذ١ فشٜذل َذٔ     اـاَظ١ عؼش٠:
بٝخ هلزا ايلشٜل، ٚاض اس عٔ نِْٛٗ ٫ ٜإَشٕٚ ا٫ مبذا فٝذ٘   ايٓاغ رّ ٚخٛ

 ا٭ر٣ ٚايلشس ، طٛا٤ ذا٤ ايلشس َ اػش٠ ٚظاٖشا  أٚ بايٛاطط١ ٚضلٝا  .
طاع١ املظًُني ٭ٌٖ ايهةاب اكشاس بإٖذٌ ايهةذاب    ايظادط١ عؼش٠:

أْلظِٗ ٚبايٓاغ، ملا خذٍ عًٝ٘ بايذ٫ي١ ايةل١ُٝٓ ٚاٱيةضا١َٝ َذٔ بكذا٥ِٗ   
ِ عًٝ٘ َٔ اؾصٛد بٓ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، فُٔ ع٢ً َا ٖ

 ضـا٥ف)ضت أ١َ( ايشمح١ ٚا٭يل١ بايٓاغ بعذّ طاعةِٗ   املعاؿٞ.
 صآت  َأوخم حخآّ عإٓكم )ٔبث اهلل( بٍري أٖت

 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:
َذذٔ ضـذذا٥ف)ضت أَذذ١( خذذ٠ٚ٬ آٜذذاث اهلل عذذض ٚذذذٌ عًذذ٢     ا٭ٚح:

 أفشادٖا، ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:
 خؼشٜو ٚانشاّ املظًُني. ا٭ٍٚ:
بٝإ اٱسخكا٤ ايعًُٞ ايزٟ بًغ٘ املظًُٕٛ ٚاملظًُاث باية٠ٚ٬،  ايحاْٞ:

 ٚخعًُِٗ مل اد٨ اؿه١ُ ٚأط اب اهلذا١ٜ.
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ًَاِرَح طَُِِْااضْ ػََِااْْيِْْ مّخطُااوُ صَحدَطْيُااْْ صٜذذاد٠ اميذذإ املظذذًُني، قذذاٍ خعذذاحظ ايحايذذخ:

 .(1)ضاِميَخًَٗخ

 بعخ املظًُني ع٢ً فعٌ ايـاؿاث. ايشابع:
شظٔ اَةحاٍ املظًُني يٮٚاَش ٚايٓٛاٖٞ ايٛاسد٠   ايكذشإٓ   اـاَع:

 ٚآٜاخ٘.
خ٠ٚ٬ املظذًُني ٯٜذاث ايكذشإٓ ٚانةٓذاصِٖ اؿظذٓاث بةًذو        ايظادغ:

 اية٠ٚ٬.
اٱقشاس بٓ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚايةظًِٝ بٓضٍٚ  ايظابع:

، ٚايزٟ ٜةر٢ً بكشا٠٤ ايكشإٓ بكـذ ايكشآ١ْٝ، ٚسذا٤ ايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل 
 .(2) ضًََٔخ أَسْعَِْنَخ كٌُِْْْ سَعٌُالً ِٓنٌُْْْ َّظٌُِْ ػٌََُِْْْْ مَّخطِنَخايحٛاب، قاٍ خعاحظ

اظٗاس املظًُني ملعذاْٞ ايؼذهش هلل عًذ٢ ْعُذ١ ايةٓضٜذٌ بذة٠ٚ٬        ايحأَ:
 ايكشإٓ ٖٚٛ َٔ فعٌ املعشٚف ٚدع٠ٛ ايٓاغ ي٘.

ملا ذا٤ث ٖزٙ اٯ١ٜ بايحٓا٤ ع٢ً املظًُني يكٝاَِٗ با٭َش  إي١ ايحا١ْٝ:املظ
باملعشٚف، ذا٤ث ٖزٙ اٯ١ٜ بإِٖ َٛكٛع َٚذاد٠ يٮَذش بذاملعشٚف ٖٚذٛ     

 خ٠ٚ٬ اٯٜاث َٔ ٚذٛٙ:
 خ٠ٚ٬ اٯٜاث بزاخ٘ أَش باملعشٚف، ٚدع٠ٛ اح اـت ٚايـ٬ . ا٭ٍٚ:
 إٝب   فعًٗا.بٝإ اؿظٔ ايزاخٞ يًـاؿاث، ٚايرت ايحاْٞ:

 بٝإ آٜاث ايكشإٓ ٭شهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿشاّ. ايحايخ:
اقا١َ اؿر١ ع٢ً ايٓاغ بة٠ٚ٬ آٜاث ايكشإٓ ٚاٱطةُاع هلا، ار  ايشابع:

 إٔ اية٠ٚ٬ ع٢ً أقظاّ:
 اية٠ٚ٬ اؾٗش١ٜ اييت ٜظُعٗا اٯضشٕٚ. ا٭ٍٚ:
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 اية٠ٚ٬ اٱضلاخ١ٝ ٚاييت ٜكشأ فٝٗا اٱْظإ مبلشدٙ. ايحاْٞ:
اية٠ٚ٬ اؾٗش١ٜ ايٛاذ ذ١،   قذشا٠٤ ايلاؼذ١ ٚطذٛس٠   ؿذ٠٬       ايحايخ:

 ايـ ط املغشب ٚايعؼا٤.
ايذذة٠ٚ٬ اٱضلاخٝذذ١ ايٛاذ ذذ١ نُذذا   ايكذذشا٠٤   ؿذذ٠٬ ايعٗذذش   ايشابذذع:

 ٚايعـش.
خ٠ٚ٬ ايكذشإٓ املظذةص ١ يًظذٝاش١   عذامل املًهذٛث ٚسذذا٤        اـاَع:

ٔ  اهلل ع ذذ  عٔآيذ٘ ٚطذًِ)  ايحٛاب ، ٚعٔ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ  بذ
ٕ  ٖزا إ: قاٍ ٚطًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ؿ٢ً عٓ٘ َظعٛد،  اهلل، َإدبذ١  ايكذشآ
ٕ  ٖذزا  إ اطذةطعةِ،  َا َإدبة٘ َٔ فةعًُٛا ٌ  ايكذشآ ٛ  اهلل، ش ذ  ايٓذٛس  ٖٚذ

ٔ  عـ١ُ ايٓافع، ٚايؼلا٤ امل ني، ٔ  ٚلذا٠  بذ٘،   ظذو  ملذ  ٜعذٛس  ٫ خ عذ٘،  ملذ
 ايشد، نحش٠ عٔ ىًل ٫ٚ عرا٥ ٘، خٓكلٞ ٫ٚ فٝظةعةب، ٜضٜغ ٫ٚ فٝكّٛ،
 .(1) (شظٓاث عؼش ششف بهٌ خ٬ٚخ٘ ع٢ً ٜ٪ذشنِ اهلل فإٕ فاخًٛٙ

نُا خهٕٛ اية٠ٚ٬ َطًٛب١ بزاخٗا، خرتػط عٓٗا َٓافع نحت٠  ايظادغ:
خةعًل مبلاَٝٓٗا ايكذط١ٝ َٚا فٝٗا َٔ ايظٓٔ ٚاٯداب، ٚنٌ فشد َٓٗا أَش 

 باملعشٚف.
يكذ أَش اهلل عض ٚذٌ املظًُني ٚاملظذًُاث بذا٭َِ املعذشٚف     ايظابع:

 ٚذا٤ث آٜاث ايكشإٓ ٚخ٬ٚخٗا ع٢ً ػعب:
بٝإ املعشٚف َٚـادٜك٘   آٜاث ايكشإٓ ٖٚذٛ َذٔ عَُٛذاث     ا٭ٚح:

 .(2)ضًََٗضَُّْنَخ ػََِْْيَ حٌُِْظَخدَ طِزَْْخًٗخ ٌَُُِِّ شَِْءٍقٛي٘ خعاحظ

 باملعشٚف.خ٠ٚ٬ ايكشإٓ َٔ ا٭َش  ايحا١ْٝ:
 خإخٞ اية٠ٚ٬ ع٢ً ٚذٛٙ: ايحايح١:
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ٍ  خ٠ٚ٬ ايكشإٓ بايٓعش ايٝذذذذٗا   املـصو،) ا٭ٍٚ: ٔ  اطذذذذذصل  قذا  بذ
 ظٗش عٔ ايكشإٓ أشلغ اْٞ فذاى ذعذذذذًت:"  ايظ٬ّ عًٝ٘ يًـادم عُاس

ٍ  املـذذذذذذصو   أْعذذذش أٚ أفلذذذذٌ قً  ظٗش عٔ قً  فإقشأٙ ٍ : قذا  فكذا
 ايٓعش إٔ عًُت أفلٌ، أَا فٗٛ املـذذذذذصو   ٚاْعش اقشأٙ بٌ ٫  :  يٞ
 َةلذذع املـذذذذذصو   ايكذذشإٓ قذذشأ َذذٔ:"  ٚقذذاٍ.  ؟"  ع ذذاد٠ املـذذصو  

 .(1)"  نافشٜٔ ناْا ٚإ ٚايذٜ٘ ٚضلو عٔ ، ب ـذذذذشٙ
 ٚ  ايكشا٠٤ باملـصو َظا٥ٌ َٓٗا :

 ايرتإٝب بكشا٠٤ اٯٜاث   املـصو. ا٭ٚح:
 خعاٖذ املـصو، ٚعذّ بكا٥٘ َٗرٛسا  ٜؼهٛ اح اهلل. ايحا١ْٝ:
 ايعٓا١ٜ ٚاٱنشاّ يٓظخ ايكشإٓ. ايحايح١:

 بعخ ايظه١ٓٝ   ايٓلٛغ   ؿص ١ ايكشإٓ. ايشابع١:
ايظٝاش١   عذامل أْذٛاس آٜذاث ايكذشإٓ، َٚذا ٜؼذع َٓٗذا َذٔ          اـاَظ١:

 ايلٝا٤.
 .ك ط ايكشا٠٤ ٚاملظاعذ٠   شلغ اٯٜاث نةٓضًٜٗا ايظادط١:

ايةكٝٝذ بآداب اية٠ٚ٬، ٚايرتخٌٝ أٟ ايةإْٞ   ايكشا٠٤ ٚخذ ني   ايظابع١:
ًَسَطَِّْ حُْوُشْمَٕ اؿشٚف ع٢ً ٚذ٘ ٜةُهٔ ايظاَع َٔ  ٝٝضٖا ، قاٍ خعاحظ

 .(2) ضطَشْطِْالً

ٚؿذذصٝط إٔ آداب َٚظذذةص اث ايذذة٠ٚ٬ ناملذذذ ٚاٱدإذذاّ ٚاٱَايذذ١      
ا خهذذٕٛ أطذذٌٗ ٚأٜظذذش باؿشنذذ١ خةصكذذل بذذايكشا٠٤ عذذٔ ظٗذذش قًذذب ا٫ أْٗذذ 

 بايكشا٠٤   املـصو ٚايةذبش   آٜاخ٘.
 قشا٠٤ اٯٜاث   ايـ٠٬. ايحاْٞ:

 اية٠ٚ٬ املظةص ١ عٔ ظٗش قًب ٚضاسس ايـ٠٬. ايحايخ:
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ايذذة٠ٚ٬ ايذذيت خهذذٕٛ ٚاذ ذذ١ بذذايعشض نذذاييت خهذذٕٛ بايٓذذزس     ايشابذذع:
 ٚايُٝني.

إ اهلل عض ٚذٌ ٜةللٌ با٭ٚف٢ ٚا٭مت، ٜٚإخٞ بايٓعِ  املظإي١ ايحايح١:
َٚكذَاخٗا ٚأطذ ابٗا مبذا وهذِ ٚؿذٍٛ ايذٓعِ ٚخشػذط مثشاخٗذا، ٚذعًذٗا         
ظذذاٖش٠ بٝٓذذ١ ٚمبذذا ٫ ٜك ذذٌ ايؼذذو فٝٗذذا، َٚٓٗذذا خذذ٠ٚ٬ آٜذذاث ايكذذشإٓ عًذذ٢  
املظًُني مبا هعًِٗ وافعٕٛ ع٢ً َٓضي١)ضت أ١َ( ٚهزبٕٛ ايٓاغ هلذا،  

ٌ آ١ٜ ايظٝام)نٝو خهلشٕٚ ٚأْةِ خةًٕٛ اٯٜاث( ٚاؾٛاب خش٣ ملارا مل خك
 َٔ ٚذٛٙ:
 خ٠ٚ٬ املظًُني يٰٜاث فشع خ٠ٚ٬ آٜاث ايكشإٓ عًِٝٗ. ا٭ٍٚ:
بٝذإ َٛكذٛع١ٝ ْعُذ١ بعحذ١ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘           ايحاْٞ:

ٚطًِ ع٢ً املظًُني ٚايٓاغ مجٝعذذذا ، ار ٚسد رنذذذشٙ   ايكشإٓ بـذذذذل١ 
ٌٍ ِْٖٓ حَُِّوِ َّظٌُِْح طُلُلًخ ُٓطَيَّشَسًيٰٜاث قاٍ خعاحظ ايةايٞ ، ٚاملذذذذشاد َٔ (1) ضسَعٌُ

َٔ ايشطٍٛ   اٯ١ٜ أعذذذذ٬ٙ ٖٛ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ار 
نذذإ ٜةًٛ اٯٜاث عٔ ظٗش قًب َع اػةُاهلا ع٢ً َلاَني قذط١ٝ دقٝك١، 

ا١ْ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ْٚعت اٯٜاث بإْٗا َطٗش٠ ديٌٝ ع٢ً أَ
ٚطًِ ٚط١َ٬ خ٬ٚخ٘ َٚطابكةٗا يًةٓضٌٜ ٚأْٗا َطٗش٠ َٔ اي اطٌ ٚايهزب 

 ٚايةصشٜو.  
بٝإ شاٍ املظًُني ٚأِْٗ   اطةُاع دا٥ِ يًكشإٓ، ف٬ خٓصـش  ايحايخ:

 اية٠ٚ٬ بإٜاّ ايٓ ٠ٛ ٚايةٓضٌٜ.
اعة اس ٖزٙ ايذة٠ٚ٬  رنش خ٠ٚ٬ اٯٜاث ع٢ً املظًُني ٚ املظإي١ ايشابع١:

َٔ أط اب ٌْٝ املظًُني ملٓضي١)ضت أَذ١( ٜٚذذٍ با٭ٚيٜٛذ١ ايكطعٝذ١ عًذ٢      
 اطةصكاقِٗ يًٓٝٗا ٚاٱسخكا٤   َشاخ ٗا َٔ ٚذٛٙ:

 خ٠ٚ٬ املظًُني يٰٜاث. ا٭ٍٚ:
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قشا٤خِٗ يًكشإٓ ع٢ً مٛ اٱطةذا١َ ٚايذٚاّ ، فُٔ ضـا٥ف  ايحاْٞ:
 ذّ اْلهانِٗ عٓٗا .ضت أ١َ َ اػشخِٗ قشا٠٤ ايكشإٓ ، ٚع

 خذبشِٖ   َعاْٞ نًُاث ٚآٜاث ايكشإٓ . ايحايخ:
خـذٟ عًُا٤ اٱطذ٬ّ يةلظذت ٚبٝذإ َعذاْٞ ٚد٫٫ث آٜذاث       ايشابع:

 ايكشإٓ، ٚبزٍ ايٛطع   اطةعٗاس نٓٛصٙ. 
بٝإ خللٌٝ املظذًُني، ار إٔ سطذٍٛ اهلل ؿذ٢ً اهلل     املظإي١ اـاَظ١:

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ خذ٬ عًذ٢ ايط كذ١ ا٭ٚح َذِٓٗ آٜذاث ايكذشإٓ فةعاٖذذٖٚا        
بإذٝاهلِ خ٠ٚ٬ فٗٞ ضاؿ١ بايعًُا٤ ٚقذذٚد٠، أَذا املظذًُٕٛ فُٝةذاصٕٚ     
بة٬ٚخِٗ يٰٜاث ع٢ً مٛ ايعُّٛ اجملُٛعٞ ٚاٱطةغشاقٞ فًٝةكٞ ايعذامل  

شذٌ ٚاملشأ٠، بة٠ٚ٬ آٜاث ايكشإٓ نٌ ّٜٛ عذ٠ َشاث   َِٓٗ ٚإتٙ، ٚاي
ايـذ٠٬ ٚبـذٝغ١ ايٛذذٛب ار إٔ خذ٠ٚ٬ اٯٜذاث ذذض٤ ٚاذذب ٫ ٜـذذذم        

 ا٫ ب٘.  (1) ضًَأَهٌُِْٔح حُظَّالَسَاٱَةحاٍ يكٛي٘ خعاحظ

يكذ ذعٌ اهلل عض ٚذٌ اؿٝذا٠ ايذذْٝا )داس ايشمحذ١     املظإي١ ايظادط١:
اَِّٗاخ ىَاذَّْنَخهُ حُغَّازََِْ آَِّاخ     ح ٚظا٥لِٗ، قاٍ خعذاحظ ٚاي ٝإ( ٚأسػذ فٝٗا ايٓاغ ا

 .(2)ضشَخًِشًح ًَآَِّخ ًَلٌُسًح

ٚملا خللٌ ٚأضرب عٔ ضشٚس املظًُني يًٓذاغ بـذل١)ضت أَذ١( َٚذا      
فٝٗذذا َذذٔ َعذذاْٞ اهلذاٜذذ١ ٚايـذذ٬ ، ذذذا٤ث آٜذذ١)نٝو خهلذذشٕٚ( ي عذذخ  
ايظه١ٓٝ   ْلٛغ ايٓاغ مجٝعا  َٔ املظًُني   ضشٚذِٗ َٚا ٜذعٕٛ ايٝ٘ 
َٔ طاعذ١ اهلل ٭ٕ ٖذزا اـذشٚس َشخهذض   َٛكذٛع٘ ٚإاٜاخذ٘ اح خذ٠ٚ٬        

ملظًُني مل ىشذٛا يًٓاغ ا٫ ٚقذ خًٝت عًِٝٗ آٜاث اهلل، اٯٜاث، ٚإٔ ا
 ٚفكٗٛا َا فٝٗا َٔ املٛاعغ ٚايعرب، ٚأشهاّ اٯضش٠ ٚعامل اؾضا٤.
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مل خكٌ اٯ١ٜ ايهشمي١ )خة٢ً عًٝهِ اٯٜاث( بٌ ْظ ت  املظإي١ ايظابع١:
 اٯٜاث هلل عض ٚذٌ، ٚفٝ٘ أَٛس:

 ا١ُ٥ بزاخٗا.اْ٘ ػاٖذ بإٕ نٌ آ١ٜ َٔ ايكشإٓ َعرض٠ ق ا٭ٍٚ:
اي عخ ع٢ً خلظت ايكذشإٓ بذايكشإٓ، ٚبٝذإ َٓذافع عًذِ طذٝام        ايحاْٞ:

 ْٚعِ اٯٜاث، ٚايـ١ً بني نٌ آٜةني َٔ ايكشإٓ.
خٛنٝذ خ٠ٚ٬ ايٓ  قُذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ اٯٜذاث       ايحايخ:

 ع٢ً املظًُني ، َٚا فٝٗا َٔ َعاْٞ اؾٗاد.
ُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطذًِ  دع٠ٛ ايٓاغ يًةـذٜل بٓ ٠ٛ ق ايشابع:

ًَحطَُْ َٓخ أًُكَِِ اَُِْْيَ ِْٖٓ ٚأْ٘ مل ٜةٌ ا٫ آٜاث َٔ عٓذ اهلل ، قاٍ خعاح ظ

 .(1)ضًِظَخدِ سَرِّيَ

إ اهلل عض ٚذٌ ٖٛ ايزٟ مسل٢ ايكشإٓ آٜذاث، ْٚظذ ٗا اح    اـاَع:
ْلظ٘ ، ٚأْ٘ ط صاْ٘ ٖٛ ايزٟ ٜةًٖٛا ع٢ً ايٓ  ٚفٝ٘ خؼشٜو اكا  يًٓ  

ُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚخضن١ٝ ؾرب٥ٌٝ ٚػٗاد٠ ع٢ً أَاْة٘، قاٍ ق
 .(2) ضطِِْيَ مَّخصُ حَُِّوِ َٗظٌُِْىَخ ػََِْْيَ رِخُْلَنِّخعاحظ

يذذٝع َذذٔ آٜذذاث مساٜٚذذ١ ْاصيذذ١ خةًذذ٢   ا٭سض ا٫ آٜذذاث  ايظذذادغ:
 ايكشإٓ.

بٝذذإ شكٝكذذ١ ٖٚذذٞ إٔ املظذذًُني ٜظذذةُعٕٛ يًكذذشإٓ، ٚأْٗذذِ     ايظذذابع:
ٕٛ باهلل، ْٚ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ عذٔ عًذِ ٚادساى      ٜ٪َٓ

 ٜٚكشلٕٚ مبا فٝٗا َٔ ا٭شهاّ.
ٜٚإخٞ يلغ )اٯٜاث( املعشف با٭يو ٚاي٬ّ،   َٛاكذع َذٔ ايكذشإٓ    
يهٕٛ ْظ ةٗا اح اهلل ظاٖش٠ بايكشا٥ٔ املكاي١ٝ، ٚد٫ي١ ايلعٌ امل ين يًُعًّٛ 

                                                           

 .27طٛس٠ ايهٗو (1)
 .6طٛس٠ اؾاج١ٝ (2)
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هَذْ رََّْنَّخ ٌَُُْْ ظ (2)ضهَذْ كَظَِّْنَخ حَّٓخصِظ (1)ضفُ حَّٓخصًًََِزَُِيَ ُٗظَشِّنُا   قٛي٘ خعاحظ

 .(3)ضحَّٓخصِ

بٝذذإ أجذذش ايذذة٠ٚ٬ عًذذ٢ ايكًذذٛب، ٚايةصذذذٟ بإعرذذاص  املظذإي١ ايحآَذذ١: 
اية٠ٚ٬ نلشد َٔ أفشاد ايكشإٓ، فهٌ آ١ٜ َعرض٠، ٚنزيو خ٬ٚخٗا، ملا فٝٗا 
َٔ ايذ٥٫ٌ ع٢ً ْضٍٚ ايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل ٚأْ٘ فٛم ن٬ّ اي ؼش مبلاَٝٓ٘ 

 ايكذط١ٝ ٚب٬إة٘ ٚأطشاسٙ ٚد٫٫خ٘ ٚرضا٥شٙ َٚا ٜذعٛ ايٝ٘.
ؿ٬  املظًُني يًذعا٤ يةعاٖذذ َٓضيذ١)ضت أَذ١( ار    ا املظإي١ ايةاطع١:

ؼخ خذ٠ٚ٬ آٜذاث ايكذشإٓ عًذ٢ ايذذعا٤، َٚٓٗذا َذا وُذٌ َعذاْٞ ايذذعا٤           
ٚايظ٪اٍ َٔ إت خعاسض بني قـذ ايكشآ١ْٝ ٚايذعا٤، )ٚعٔ ايٓ  قُذذ  
ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ أْ٘ قاٍ ايذعا٤ ط٬  امل٪َٔ، ٚعُٛد ايذٜٔ، 

 (.ْٚٛس ايظُٛاث ٚا٭سكني
ذذا٤ث اٯٜةذإ باـطذاب يًُظذًُني بـذٝغ١ اؾُذع        املظإي١ ايعاػش٠:

ٚايعُّٛ اٱطةغشاقٞ، ٚخكذٜش يغ١ امللشد   اؾُع بُٝٓٗا ٖٛ: )نٝو خهلش 
 ٚأْت خة٢ً عًٝو آٜاث اهلل ٚنٓت َٔ ضت أ١َ أضشذت يًٓاغ(.

ملا قظُت اٯ١ٜ قٌ اي صخ ايٓاغ اح قظذُني   املظإي١ اؿاد١ٜ عؼش٠:
، ٚاـذذاق أرضذذشس يًعذذاّ ، ذذذا٤ث ٖذذزٙ اٯٜذذ١ يةذذ ني املذذا٥ض ضذذاق ٚعذذاّ

 َٚٛكٛع اـشٚس ٖٚٛ خ٠ٚ٬ ايكشإٓ، ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:
أٜٗا املظًُٕٛ اؽزٚا َٔ خ٠ٚ٬ اٯٜاث عًٝو َاد٠ َٚٛكٛعا   ا٭ٍٚ:

 يًخشٚس اح ايٓاغ.
ٜذذا أٜٗذذا ايٓذذاغ أْـذذةٛا يًذذزٜٔ خةًذذ٢ عًذذِٝٗ آٜذذاث اهلل ٫ٚ       ايحذذاْٞ:

 ػاديِٖٛ باي اطٌ.
                                                           

 .105طٛس٠ ا٭ْعاّ (1)
 .126طٛس٠ ا٭ْعاّ (2)
 .17طٛس٠ اؿذٜذ (3)
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 خ٠ٚ٬ اٯٜاث ْع١ُ عع١ُٝ ع٢ً ايٓاغ. ايخ:ايح
ضشٚس املظًُني باٯٜاث فلٌ َٔ اهلل عذض ٚذذٌ ٚيذٝع َذٔ      ايشابع:

املظًُني أْلظِٗ، ٚفٝ٘ دع٠ٛ يًُظًُني ٚايٓاغ يؼهش اهلل عض ٚذٌ ع٢ً 
 ْع١ُ اـشٚس باٯٜاث.

امل٬صَذذ١ بذذني خذذ٠ٚ٬ اٯٜذذاث عًذذ٢ املظذذًُني      املظذذإي١ ايحاْٝذذ١ عؼذذش٠:  
 ٚفٝٗا ٚذٛٙ: ٚضشٚذِٗ يًٓاغ

 عـ١ُ ايكشإٓ َٔ ايةصشٜو. ا٭ٍٚ:
 خًكٞ املظًُني   نٌ صَإ آٜاث ايكشإٓ نةٓضًٜٗا. ايحاْٞ:

بني املظًُني ٚايٓاغ   مساع اية٠ٚ٬ عُّٛ ٚضـٛق َذٔ   ايحايخ:
ٚذ٘، فُاد٠ اٱيةكا٤ إٔ املظًُني ٜظُعٕٛ اٯٜذاث ٜٚةًْٛٗذا ٜٚةلكذٕٛ      

عٕٛ اية٠ٚ٬ أٜلا  ا٫ أِْٗ ٫ ٜعًُٕٛ أشهاَٗا، أَا باقٞ ايٓاغ فإِْٗ ٜظُ
 مبلاَٝٓٗا، يٝهٕٛ ضشٚس املظًُني ع٢ً ٚذٛٙ:

 اْ٘ طش َٔ أطشاس ضًل اٱْظإ. ا٭ٍٚ:
اِِّٗااِ ؿَخػِااٌَ كِااِ ح َسْعِ   اْذذ٘ َذذٔ عَُٛذذاث قٛيذذ٘ خعذذاح ظ     ايحذذاْٞ:

 .(1)ضخَِِْلَشً

اْ٘ َٛكٛع يًـ٬  ٚاٱؿ٬  ٚقاسب١ ايلظاد   ا٭سض،  ايحايخ:
ٚملا اشةز امل٥٬ه١ ع٢ً ذعٌ ضًٝل١   ا٭سض بظ ب ايلظاد، سد اهلل عض 

ُْ َٓخ الَ طَؼٌََُِْٕٔٚذٌ عًِٝٗظ ِ أَػَِْ ، َٚٔ َـادٜل عًُ٘ خعاح   (2)ضاِِّٗ

 املكاّ خذاضٌ أَٛس ٖٞ:
 ايٛذٛد املظةذِٜ ٭فشاد)ضت أ١َ(   ا٭سض. ا٭ٍٚ:
 خ٠ٚ٬ اٯٜاث ع٢ً)ضت أ١َ(. ايحاْٞ:

                                                           

 .30طٛس٠ اي كش٠ (1)
 .30طٛس٠ اي كش٠ (2)
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اخكإ )ضت أ١َ( ِٖٚ املظذًُٕٛ ٭شهذاّ َٚلذاَني ايذة٠ٚ٬      ايحايخ:
 يةهٕٛ)ضت أ١َ( َشآ٠ ٯٜاث ايكشإٓ.

ضشٚس املظًُني يًٓاغ بآٜاث اهلل ٚخ٬ٚخٗا، ٚفٝ٘ بٝإ يٛظٝل١  ايشابع:
ٓذذاغ بإقة ذذاغ ايذذذسٚغ ٚاٯداب َذذٔ املظذذًُني    املظذذًُني ٚخشإٝذذب يً 

 ٚاخ اعِٗ.
خًكٞ ايٓاغ اية٠ٚ٬، ف٬ بذ إٔ ٜظةُعٛا ٯٜاث ايكشإٓ طٛعا   اـاَع:

ٚقٗشا  ٚاْط اقا ، ٖٚٛ َٔ اعراص ايكشإٓ ٚكشٚس٠ ٚأط اب خعاٖذٙ ٚشلع٘ 
 َٔ ايةصشٜو.

َٚٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( أْ٘ بٛذٛدٖا خعُش ا٭سض بذاية٠ٚ٬، َٚذا    
 ٗا َٔ ايلٝض ٚاملٓع١ ٚايظ١َ٬.ٜرتػط عٓ

إًل باب اٱسخذاد عٔ املظًُني ٚعـُةِٗ َٔ ايهلش نُا  ايظادغ:
خذٍ عًٝ٘ آ١ٜ ايظٝام ٚقٛي٘ خعاح)نٝو خهلشٕٚ( ٚفةط باب اهلذا١ٜ ايزٟ 

ًَإَْٔ أَطُِْاٌَ  ٖٛ أجش َ اسى َظةذِٜ ـذشٚس املظذًُني يًٓذاغ، قذاٍ خعذاحظ     

، يةذٍ اٯ١ٜ ع٢ً شكٝك١ (1) ضَٔخ َّيْظَذُِ ُِنَلْغِاوِ حُْوُشْمَٕ كََْٖٔ حىْظَذٍَ كَبَِّٗ

ٖٚٞ إٔ اؿٝا٠ ايذْٝا داس اهلذا١ٜ ٚعذّ اٱسخذاد، ٚأْ٘ ٫ سذع١ فٝٗا عٔ 
 اٱميإ.

فُٔ ٜذذضٌ   اٱطذ٬ّ خةذٛاسد رسٜةذ٘   اخظذاعٗا ٚنحذش٠ أفشادٖذا         
اٱط٬ّ، َٚٔ ٜ ك٢ ع٢ً ايهلش فإٕ أطذ اب اؾذزب اح اهلذاٜذ١ خةٛذذ٘     

  نٌ إٓ، َٚٓٗا ٖزٙ اؿكٝك١ اييت خةكّٛ غت أ١َ ِٖٚ املظذًُٕٛ ار  ايٝ٘ 
ٜةر٢ً اْةلا٤ اٱسخذاد عًُٝا  ٚظٗٛسا  يًٛذذإ عظٔ مسةِٗ ٚخعاٖذِٖ 

 يًع اداث اي١َٝٛٝ، ٚايظٓٔ ٚاملٓاطو.
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بٝذذإ فلذذٌ اهلل عذذض ٚذذذٌ عًذذ٢ ايٓذذاغ عاَذذ١  املظذذإي١ ايحايحذذ١ عؼذذش٠:
 اٯٜةني َٔ ٚذٛٙ: ٚاملظًُني ضاؿ١ مبا ٜلٝذٙ اؾُع بني

 ٜإَش املظًُٕٛ باملعشٚف ٚفل آٜاث ايكشإٓ اييت خة٢ً عًِٝٗ. ا٭ٍٚ:
خةلُٔ آٜاث ايكشإٓ قـف ا٭ْ ٝا٤ ٚا٭َذِ ايظذابك١ مبذا فٝٗذا      ايحاْٞ:

املٛعع١ ٚايعرب٠ ٚاقة اغ ايذسٚغ   باب ا٭َذش بذاملعشٚف ٚايٓٗذٞ عذٔ     
 املٓهش.

راث اية٠ٚ٬ أَش باملعشٚف ْٚٗٞ عٔ املٓهش، ٚدع٠ٛ يزنش اهلل  ايحايخ:
 ٚاـؼ١ٝ َٓ٘   ايغٝب.

  آٜاث ايكذشإٓ طذٓٔ اؿذ٬ٍ ٚاؿذشاّ، ٚا٭شهذاّ ايةهًٝلٝذ١        ايشابع:
 اـُظ١ ايٛذٛب ٚايٓذب ٚاٱباش١ ٚايهشا١ٖ ٚاؿش١َ.

بٝإ اؾضا٤ اؿظٔ ع٢ً ا٭َذش بذاملعشٚف ٚفعًذ٘، ٚايعكذاب      اـاَع:
َْٖٓ ػَََِٔ طَخُِلًخ كَِِنَلْغِوِ ًََْٖٓ أَعَخءَ ع٢ً فعٌ ايظ٦ٝاث، قاٍ خعاحظ ا٭يِٝ

 .(1)ضكَؼََِْْيَخ

يكذ سصم اهلل عض ٚذٌ اٱْظإ ايعكٌ، ٚذعً٘  املظإي١ ايشابع١ عؼش٠:
قادسا  ع٢ً ايةُٝٝض بني ا٭ػٝا٤، َٚعشف١ َا ٜٓلع٘ َٚا ٜلشٙ، ٚاخٝإ َا ٜإَش 

 ٚ ملذا ناْذت ٖذزٙ ا٭َذٛس   َكذذٚس اٱْظذإ       ب٘، ٚاذةٓاب َا ٢ٜٗٓ عٓذ٘، 
 فإٕ)ضت أ١َ( أٚح ايٓاغ بٗا ٚايةصًٞ بآدابٗا.

خلُٓت اٯ١ٜ قٌ اي صخ اٱض اس  عٔ اميذإ   املظإي١ اـاَظ١ عؼش٠:
املظًُني باهلل ٚايٓ ٠ٛ بـٝغ١ امللاسع بكٛي٘ خعاح)ٚخ٪َٕٓٛ باهلل( يًذ٫ي١ 

ٝاَذذ١، ٚاٱسخذذذاد ْكذذٝض  عًذذ٢ خعاٖذذذِٖ ٚخذذٛاسجِٗ يٲميذذإ اح ٜذذّٛ ايك 
اٱميإ، ٚمما ج ت   ايلًظل١ عذّ اذةُاع ايٓكٝلني، َٚا داّ املظذًُٕٛ  

 ع٢ً اٱميإ فإٕ ايهلش ٫ ٜةظشب ايِٝٗ أبذا .
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ٌٖٚ ايهلش أَش عذَٞ اؾٛاب ٫، ار أْ٘ أَش ٚذٛدٟ، ٚاضةٝاس عٔ 
قـذ ٚط٤ٛ ١ْٝ ٚعٓاد، ٚاٱميذإ ٚايهلذش ناملًهذ١ ٚعذذَٗا َٚحذٌ اي ـذش       

ع٢ُ، َٚٔ اعراص ايكشإٓ ف٤ٞ ْعت ايهلش بايع٢ُ ٚاملٛث، ٚاٱميإ ٚاي
 .(1) ضأًَََْٖٓ ًَخَٕ َْْٓظًخ كَؤَكَْْْْنَخهُباي ـش ٚاؿٝا٠، قاٍ خعاحظ

 َٔ مثشاث اٱطةُاع اح آٜاث ايكشإٓ أَٛس: املظإي١ ايظادط١ عؼش٠:
 دضٍٛ اٱميإ ايكًٛب. ا٭ٍٚ:
 سطٛخ اٱميإ. ايحاْٞ:

ًََّضِّذُ حَُِّوُ اد٠   اٱميإ ٚبًٛ  َشاخب ايةك٣ٛ ، قاٍ خعاحظايضٜ ايحايخ:

 .(2)ضحَُّزَِّٖ حىْظَذًَْح ىُذًٍ

 ايعـ١ُ َٔ اٱسخذاد ٚاٱطةه اس ٚايعٓاد. ايشابع:
َٔ آٜاث اهلل اٱض اس بذإٕ اٱميذإ ضذت ٭ٖذٌ      املظإي١ ايظابع١ عؼش٠:

 ايهةاب، يٝهٕٛ َٔ َٓافع ْضٍٚ آٜاث اهلل ع٢ً املظًُني:
 َعشف١ أشٛاٍ ا٭َِ. ا٭ٍٚ:
 ايةلك٘   ايذٜٔ. ايحاْٞ:

 صٜاد٠ َعاسف املظًُني ٚخظًصِٗ باؿر١ ٚايربٖإ . ايحايخ:
ملعشٚف ٖٚزا اٱض اس بعخ يًُظًُني يًةٛذ٘ ٭ٌٖ ايهةاب با٭َش با 

ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، ٚايذع٠ٛ اح اٱميإ ٖٚذٛ َذٔ َـذادٜل ضذشٚس)ضت     
أ١َ( يًٓاغ باملٛعع١ ٚشحِٗ ملا فٝ٘ ضتِٖ   ايذْٝا ٚاٯضش٠، خش٣ َا ٖٛ 
أجش دع٠ٛ املظًُني ٭ٖذٌ ايهةذاب يٲميذإ عًذ٢ ايهلذاس ٚاملؼذشنني، فٝذ٘        

 ٚذٛٙ:

                                                           

 .122طٛس٠ ا٭ْعاّ (1)
 .76طٛس٠ َشِٜ (2)
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دع٠ٛ املظًُني أٌٖ ايهةذاب يٲميذإ،   َٓطٛقٗذا َٚلَٗٛٗذا      ا٭ٍٚ:
 دع٠ٛ يًهلاس يٲميإ.

شذخ ايهلذاس عًذ٢ عذذّ اٱؿذغا٤ ٭ٖذٌ ايهةذاب، ٚأطذ اب          ايحاْٞ:
 ايؼو ٚايشٜب بٓ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.

شخ املظًُني ع٢ً دع٠ٛ ايهلاس يٲميذإ َذٔ بذاب ا٭ٚيٜٛذ١       ايحايخ:
اٱميذإ ضذتا  ٭ٖذٌ ايهةذاب، فإْذ٘ كذشٚس٠ يًهلذاس،         ايكطع١ٝ، ٚارا نإ

 ٚايظ ٌٝ ايٛشٝذ يٓراخِٗ َٔ بشاجٔ ايهلش ٚاؾٗاي١ ٚايغٞ.
ادساى ايهلذذاس يذذذع٠ٛ املظذذًُني ٭ٖذذٌ ايهةذذاب يٲميذذإ َذذٔ   ايشابذذع:

عَُٛاث ضشٚس املظًُني يًٓذاغ، شٝذخ ٜعًذِ ايهلذاس بذإٕ إتٖذِ َذٔ        
 املًٝني ع٢ً قظُني:

 إ ِٖٚ املظًُٕٛ.أ١َ خذعٛ يٲمي ا٭ٍٚ:
أَِ خٴذع٢ اح اٱميإ ِٖٚ أٌٖ ايهةاب، ٚفٝذ٘ شذخ يًهلذاس     ايحاْٞ:

ٱعُاٍ ايلهذش ٚايٓعذش مباٖٝذ١ ا٭َذٛس، ٚأشذٛاٍ ا٭َذِ، ٚطذٓخ١ٝ دعذ٠ٛ         
املظًُني يٲميإ َٚا خشخهض عًٝ٘ َٔ َعرضاث ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 

    ٛ افكذ١ ملذا عٓذذ أٖذٌ     ٚآي٘ ٚطًِ اـاسقذ١ يًعذاد٠ ٚاملكشْٚذ١ بايةصذذٟ، ٚامل
 .(1) ضػَُّْ ؿَخءًَُْْ سَعٌٌٍُ ُٓظَذِّمٌ َُِٔخ َٓؼٌَُْْ َُظُئِْٓنَُّٖ رِوِايهةاب، قاٍ خعاحظ

خ ذذذٍ َاٖٝذذ١ ايـذذ٬ث بذذني ا٭َذذِ، ف عذذذ إٔ نذذإ ايهلذذاس    اـذذاَع:
ٜشذعٕٛ اح أٌٖ ايهةذاب ملعشفذ١ شذاٍ ْ ذ٠ٛ قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘         

 ٔ إذذت ٚاطذذط١ َذذٔ أٖذذٌ ايهةذذاب،   ٚطذذًِ ؿذذاسٚا ٜةذذابعٕٛ َعرضاخذذ٘ َذذ
ٜٚةخذذزٕٚ َذذٔ اٱعذذشاض عذذٔ أطذذ اب ايؼذذو ٚايشٜذذب َكذَذذ١ يذذذضٍٛ  

 اٱط٬ّ.
بٝذإ فلذٌ اهلل عًذ٢ املظذًُني   خًكذٞ آٜذاث        املظإي١ ايحآَذ١ عؼذش٠:  

 ايكشإٓ بًصاظ عًِ ا٭ض٬م أَٛس:
                                                           

 .81عُشإ طٛس٠ آٍ (1)



                                                                                   ض78ظ                                         85َعامل اٱميإ س/  

 خٗزٜب ايعاداث، ٚاؿ٬  ا٭ض٬م، ْٚؼش ايللا٥ٌ. ا٭ٍٚ:
يًصهِ بني ايٓاغ اح ٜذّٛ ايكٝاَذ١  ةًذو     ٚذٛد أشهاّ جابة١ ايحاْٞ:

ا٭١ًٖٝ يًعٌُ بٗا   نٌ صَإ َٚهإ، فُٔ اعراص ا٭شهاّ ايكشآ١ْٝ أْٗا 
 كِِ ١ُ٥٬ًٌَََُُْْ ؾُٝع ا٭شٛاٍ، ٚاخـافٗا بايعُّٛ نُا   قٛي٘ خعاحظ

يذضٍٛ  ، ٚ  خ٠ٚ٬ ٖزٙ اٯ١ٜ دع٠ٛ يًٓاغ(1) ضحُْؤَُْزَخدِ أًُُِِ َّخ كََْخسٌ حُْوِظَخصِ

 اٱط٬ّ َٔ ٚذٛٙ:
 بعخ ايظه١ٓٝ   ايٓلٛغ. ا٭ٍٚ:
 ا٭َٔ ٚايظ١َ٬ يًٓاغ عا١َ، ٚاملظةلعلني ضاؿ١. ايحاْٞ:

 عُّٛ ايكـاق. ايحايخ:
ق١ً ايكةٌ، ضؼ١ٝ ايكـاق ٖٚذٛ َذٔ أٖذِ َعاْٞ)اؿٝذا٠(        ايشابع:

ِل اٱْظإ بكةٌ آضش، ٜٚظةصلش قةً٘ قـاؿا  فُٝةٓع عٔ  اٯ١ٜ أع٬ٙ ار ٜٗ
يكةٌ فةهٕٛ   شهِ ايكـاق شٝا٠ يًكاخٌ ٱَةٓاع٘ عٔ اؾٓا١ٜ، ٚشٝا٠ ا

يٰضش يظ٬َة٘ بللٌ ٖزٙ اٯ١ٜ َٔ ايكةٌ، ٖٚٛ َٔ َـادٜل قٛي٘ خعاح 
ُْ َٓخ الَ طَؼٌََُِْٕٔ  ايشد ع٢ً امل٥٬ه١ظ ِ أَػَِْ ،شُٝٓا اشةرٛا بإػاع١ (2)ضاِِّٗ

صاذذش  بإػاع١ اٱْظإ ايلظاد ٚايكةٌ   ا٭سض، فإٕ شهذِ ايكـذاق   
 يًٓاغ بربن١ بعح١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .

ٚيٛ قةٌ سذٌ اَشأ٠ ف٬ ٜظكط ايكـاق َع إٔ دٜذ١ ايشذذٌ كذعو    
دٜةٗا، بٌ ٜذفع أٚيٝا٩ٖا ْـو دٜذ١ ايشذذٌ ٜٚكةذٌ بٗذا يعَُٛذاث قٛيذ٘       

، ٚ  اـرب عٔ اٱَاّ قُذ اي اقش عًٝ٘ ايظذ٬ّ:  (3) ضحُنَّلْظَ رِاخُنَّلْظِ خعاحظ

 بعُٛد شا٬َ  اَشأ٠ كشب قذ بشذٌ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ؿ٢ً اهلل سطٍٛ أخ٢

                                                           

 .79طٛس٠ اي كش٠ (1)
 .30طٛس٠ اي كش٠ (2)
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 إٔ ٚآيذذ٘ أٚيٝا٤ٖذذا عًٝذذ٘ اهلل ؿذذ٢ً اهلل سطذذٍٛ فخذذت ، فكةًذذٗا ايلظذذطاط
 بطٓٗا   يًزٟ ٚؿٝل١ أٚ ٚؿٝو ٚإش٠ دسِٖ آ٫ف سظ١ ايذ١ٜ ٜإضزٚا

 .(1) (ٜٚكةًٛٙ آ٫ف سظ١ ايكاخٌ أٚيٝا٤ اح ٜذفعٛا أٚ ،
املشأ٠ ايشذٌ فةكةٌ ب٘ ٚيهٔ ٫ ٜطايب أٚيٝا٩ٖذا بٓـذو   أَا يٛ قةًت 

د١ٜ ايشذٌ، ٚشة٢ إ نإ عٓذٖا َاٍ ف٬ ٜ٪ضز َٓ٘ بٌ ٜهٕٛ يًٛاسد، 
يٰٜذذ١ أعذذ٬ٙ ٚايٓـذذٛق، ٚ٭ٕ اؾٓاٜذذ١ سذعذذت عًذذ٢ ْلظذذٗا ٖٚذذٞ أعذذض  
ٚأإ٢ً َا  ًو، ٜٚٓةكٌ املاٍ بعذ َٛخٗا يًٛاسد، فإٕ قًت إ أضزٙ ق ٌ 

ايٛاسد خعًٝكٞ ظاٖش يزا خش٣ املظًِ ٫ ول ايكـاق ٚاؾٛاب إ شل 
ي٘ ايٛؿ١ٝ بإنحش َٔ ايحًخ، ٚإ أٚؿ٢ با٭نحش ف٬  لٞ ايٛؿ١ٝ مبا صاد 

 ع٢ً ايحًخ ا٫ بإرٕ ٚسكا ايٛسج١.
ٚخةر٢ً َٓافع خ٠ٚ٬ اٯٜذاث   نذٌ عًذِ َذٔ ايعًذّٛ مبذا ميةٓذع عًذ٢         
اؿـذذش، ٖٚذذٛ َذذٔ ضـذذا٥ف)ضت أَذذ١( ار هعذذٌ اهلل عذذض ٚذذذٌ قذذٛاْني 
ٚقٛاعذ مسا١ٜٚ ٜكة ظٕٛ ٜٚظةٓ طٕٛ َٓٗا ا٭شهاّ ٚهعًْٛٗا كٝا٤ ٜٓت 

 هلِ دسٚب ايذْٝا ٚاٯضش٠.
ذذذا٤ اضذذشاس املظذذًُني يًٓذذاغ   ٖذذزٙ اٯٜذذ١  املظذذإي١ ايةاطذذع١ عؼذذش٠:

بـ غ١ امل ين يًُرٍٗٛ)أضشذت يًٓاغ( ٚذا٤ث خ٠ٚ٬ اٯٜذاث   قٛيذ٘   
ٚبُٝٓٗا   ايٓظ ١ عُّٛ  خعاح)خة٢ً عًٝهِ( بـٝغ١ امل ين يًُرٍٗٛ أٜلا ،

َلا  ٚضـٛق َطًل، فإضشاس أ١َ يًٓاغ ٫ ٜكذس عًٝ٘ ا٫ اهلل عض ٚذٌ، أ
 اية٠ٚ٬ فٗٞ أعِ َٔ ٚذٛٙ:

ذا٤ ايكشإٓ بة٠ٚ٬ اهلل عض ٚذٌ اٯٜاث ع٢ً سطذٛي٘ ايهذشِٜ    ا٭ٍٚ:
 .(2)ضنِّطِِْيَ مَّخصُ حَُِّوِ َٗظٌُِْىَخ ػََِْْيَ رِخُْلَبايٛشٞ ٚبٛاطط١ امل٥٬ه١ قاٍ خعاحظ

                                                           

 .29/79ايٛطا٥ٌ (1)
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خذ٠ٚ٬ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ اٯٜذاث عًذ٢           ايحاْٞ:
ًَحطَُْ َٓخ املظًُني ٖٚٛ أَش َةٛاخش َٚظةلٝض ٚظاٖش بايٛذذإ، قاٍ خعاحظ

 .(1) ضأًُكَِِ اَُِْْيَ ِْٖٓ ًِظَخدِ سَرِّيَ

خ٠ٚ٬ املظًُني يٰٜاث ٚاْـاخِٗ هلا، َٚٓٗا ايكشا٠٤ ايٛاذ ١  ايحايخ:
 ٠٬.  ايـ

 حبث أصُيل

 أقظاّ اؿهِ
يكذ ذعٌ اهلل عض ٚذذٌ اؿٝذا٠ ايذذْٝا داس اَةصذإ ٚاضة ذاس ٚعُذٌ،       
ٚسصم اٱْظإ ايعكٌ يٝهٕٛ قادسا  ع٢ً اٱَةحاٍ يٮٚاَذش اٱهلٝذ١، ممذةٮ    
قً ذذ٘ باـؼذذ١ٝ ٚاـذذٛف َذذٔ اهلل، طذذاعٝا   اح َشاخذذب ايشفعذذ١ ٚايظذذُٛ    

قٝذث با٭شهذاّ ايؼذشع١ٝ    اؾ١ٓ، ٚفشض عًٝ٘ ا٭شهاّ، ٚ  اٱؿط٬ 
ٱفاد٠ ايعُّٛ ٚإٔ أؿًٗا ٖٛ ايؼشٜع١، ٚأْٗا ا٭َش اجملعٍٛ َذٔ ق ذٌ اهلل   
عض ٚذٌ، ٚايةٛذ٘ يًع اد ٚمبا خكةلٝ٘ املـًص١   راث ا٭َش، ٖٚٛ َذٔ  

 .(2) ضًََٓخ خََِوْضُ حُْـَِّٖ ًَحإلِٗظَ اِالَّ َُِْؼْزُذًُِٕعَُٛاث قٛي٘ خعاحظ

 ح قظُني:ٜٚٓكظِ اؿهِ ايؼشعٞ ا 
اؿهذذِ ايةهًٝلذذٞ: ٖٚذذٛ ا٭َذذش اٱهلذذٞ املةعًذذل بلعذذٌ املهًذذو  ا٭ٍٚ:

ٚخكٝٝذٙ باٱهلٞ ي ٝذإ ؿذذٚسٙ َذٔ املذٛح طذ صاْ٘ َذٔ شٝذخ اٱقةلذا٤         
ٚايةخذذٝت، ٚافذذاد٠ اٱْ عذذاد أٚ اٱْضذذذاس َذذٔ اٱْظذذإ بـذذل١ ايع ٛدٜذذ١   

 ٚاـلٛع هلل عض ٚذٌ ٖٚٛ ع٢ً ػعب:
ابةذا٤ اح َةعًك٘ ملا فٝ٘ َٔ اؿظٔ  ايٛذٛب، ار ٜ عخ املهًو ا٭ٚح:

 ايزاخٞ نايـ٠٬.

                                                           

 .27طٛس٠ ايهٗو (1)
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اؿش١َ اييت ٖٞ صاذش يًُهًو عٔ اسخهاب ايلعٌ ملا فٝ٘ َٔ  ايحا١ْٝ:
 ايك ط ايزاخٞ نايظشق١، ٚميةاص اؿهِ ايةهًٝلٞ بةعًك٘ بلعٌ املهًو.         

اٱطذذةص اب: ٖٚذذٛ ْذذذب اح ايلعذذٌ َذذٔ إذذت ايذذضاّ نـذذ٠٬   ايحايحذذ١:
ايٓاف١ً، ٚايـذق١ إت ايٛاذ ١، ٚقٌٝ باية أٜ بٝٓ٘ ٚبني ايٛذذٛب ٚيهذٔ   
ايٓظذ ١ بُٝٓٗذا ايعُذذّٛ ٚاــذٛق املطًذل، فهذذٌ ٚاذذب ٖذٛ َظذذةصب       
ٚيٝع ايعهع، ٚهٛص إٔ خهٕٛ ايٓظ ١ ايعُذّٛ ٚاــذٛق َذٔ ٚذذ٘،     

طةص اب ٖذٞ ايحذٛاب ٚاي عذخ، َٚذاد٠     فُاد٠ اٱيةكا٤ بني ايٛذٛب ٚاٱ
 اٱفرتام ٖٞ ايًضّٚ   ايٛذٛب، ٚعذَ٘   اٱطةص اب.

ايهشا١ٖ ٖٚٞ ايٓٗٞ ٚايضذش عٔ ايلعٌ، ٚيهٔ يٝع بـذٝغ١   ايشابع١:
 ايكطع   اؿش١َ ٚاملٓع، بٌ هٛص اخٝإ ايلعٌ ع٢ً ايهشا١ٖ.

٘  اـاَظذذ١: ، اٱباشذذ١: ٖٚذذٛ ايةخذذٝت ٚايظذذع١   اخٝذذإ ايلعذذٌ أٚ خشنذذ
ٚاملعشٚف إٔ ايةهايٝو خةلُٔ املؼك١ ٚايهًل١ ٚبزٍ ٚاؾٗذ، ٚيذٝع    
 اٱباش١ خهًٝو فهٝو ؿاسث َٔ ا٭شهاّ ايةهًٝل١ٝ اـُظ١ فٝ٘ ٚذٛٙ:

 أْٗا َٔ ا٭شهاّ ايةهًٝل١ٝ ع٢ً مٛ اٱؿام. ا٭ٍٚ:
 ٜطًل عًٝٗا ايةهًٝو فاصا  أٚ اعة اسا . ايحاْٞ:

ٝل١ٝ نٌ أفعاٍ املهًو   ايذْٝا، اساد٠ اٍٛ ا٭شهاّ ايةهً ايحايخ:
 َٚٔ أفعاي٘ َا ٖٛ َ ا  نايؼشب ٚا٭نٌ اؿ٬ٍ.

اؿهِ ايٛكعٞ: ٖٚٛ نٌ شهِ ٫ ٜةعًل بزاث أفعاٍ املهًلني  ايحاْٞ:
ابةذا٤، ًٜٚةكٞ َع اؿهِ ايةهًٝلٞ   اعة اسٙ ايؼشعٞ ٚمبا ٜكلٝ٘ امل٬ى 

     ّ خعًكذ٘ ٚؿذًة٘      ْلع ا٭َش َٚا ٖٝةذ٘، ٚايٛاقذع، ٚىةًذو عٓذ٘   عذذ
َ اػذذش٠ بإفعذذاٍ املهًلذذني، َٚذذٔ ا٭شهذذاّ ايٛكذذع١ٝ ايـذذص١ ٚايلظذذاد،    
ٚاملاْعٝذذ١ ٚايؼذذشط١ٝ، ٚايضٚذٝذذ١، ٚاملًهٝذذ١، ٚايطٗذذاس٠ ٚاؿًٝذذ١، ٚوةُذذٌ 

 اؿهِ ايٛكعٞ ٚذٖٛا :
 اْ٘ فشع اؿهِ ايةهًٝلٞ، َٚٓةضع َٓ٘. ا٭ٍٚ:
 اْ٘ فعٍٛ ع٢ً مٛ اٱطةك٬ٍ. ايحاْٞ:
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ايةلـذذٌٝ، ف علذذٗا فعذذٍٛ عًذذ٢ مذذٛ اٱطذذةك٬ٍ، ٚبعلذذٗا  ايحايذذخ:
 َٓةضع َٔ ا٭شهاّ ايةهًٝل١ٝ.

ْٚلٝو خكظُٝا  جايحا  ٖٚٛ: اؿهِ ايٛكعٞ أؿٌ ٜٓةذضع ٜٚةلذشع عٓذ٘    
شهِ أٚ أشهاّ خهًٝل١ٝ، فايضٚذ١ٝ َح٬  َٔ املعةرباث ايؼشع١ٝ ايٛكذع١ٝ  

بٗا   ٚكذذعٗا ايؼذذاسع اطذذةك٫٬ ، ٚخةٓرذذض عٓذذذ ؼكذذل َٛكذذٛعٗا ٚأطذذ ا 
اـاسس، ٚيهٓٗا خةكّٛ بإشهاّ خهًٝل١ٝ خةلشع عٓٗا نٛذٛب ْلك١ ايضٚذ١ 
ع٢ً ايضٚس، ٚعذّ ضشٚس ايضٚذ١ َٔ اي ني ا٫ بإرْ٘، ٚأشهذاّ ا٭٫ٚد  

 ْلك٘ ٚشلا١ْ ٚخشب١ٝ ٚإتٖا.
ٌٖٚ خ٠ٚ٬ اٯٜاث ٚاٱْـاث هلذا َذٔ ا٭شهذاّ ايةهًٝلٝذ١، اؾذٛاب      

قشا٠٤ طٛس٠ ايلاؼ١   ايـ٠٬، ٚقذ ْعِ، فكذ خهٕٛ اية٠ٚ٬ ٚاذ ١ نُا   
خهذذٕٛ ايذذة٠ٚ٬ َظذذةص ١، ٚنذذزا اٱْـذذاث يًذذة٠ٚ٬ فذذإٕ َظذذةصب، قذذاٍ    

 .(1)ضًَاِرَح هُشِةَ حُْوُشْمُٕ كَخعْظَِٔؼٌُح َُوُ ًَأَٗظِظٌُح َُؼٌََُِّْْ طُشْكٌََُٕٔخعاحظ

ٚا٭ؿذذٌ   ؿذذٝغ١ افعذذٌ أعذذ٬ٙ ايٛذذذٛب ا٫ َذذع ايكشٜٓذذ١ ايـذذاسف١    
خذذ٠ٚ٬ اٯٜذذاث ٚاٱؿذذغا٤ هلذذا ػذذاٖذا  عًذذ٢ خكذذ٣ٛ  يٲطذذةص اب  يةهذذٕٛ 

 املظًُني ٚؿًةِٗ املةـ١ً بايظُا٤ بٛاطط١ ايٛشٞ ٚايةٓضٌٜ.
َٚٔ ضـا٥ف)ضت أَذ١( خغؼذٞ ايًطذو اٱهلذٞ هلذا نإَذ١ ٚأفذشاد،        
ٚخكشٜ ٗا اح َٓاصٍ ايطاع١ ٚمبا هعًٗا ؼةٌ أمس٢ املشاخب، َٚٔ اٯٜاث 

 نذذإفشاد َعٝذذٓني بذذٌ ذذذا٤ث إٔ ا٭شهذذاّ ايةهًٝلٝذذ١ مل خةٛذذذ٘ يًُظذذًُني
بًصذذاظ ايع ٛدٜذذ١ هلل عذذض ٚذذذٌ ٖٚذذٛ طذذٛس ذذذاَع يًٓذذاغ مجٝعذذا ، قذذاٍ    

 .(2) ضَّخأَُّّيَخ حُنَّخطُ حطَّوٌُح سَرٌَُّْْ حَُّزُِ خََِوٌَُْْ ِْٖٓ َٗلْظٍ ًَحكِذَسٍخعاحظ

 حبث بالغٓ

                                                           

 .204طٛس٠ ا٭عشاف (1)
 .1طٛس٠ ايٓظا٤ (2)
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َٔ ٚذ٘ اي ذٜع خإنٝذذ املذذ  مبذا ٜؼذ ٘ ايذزّ ٚميهذٔ إٔ ْظذُٝ٘ املذذ          
ٕ    ايعذض٠  ٖذٛ إاٜذ١  : ا٭ؿ ع أبٞ ابٔ قاٍبايٛاطط١، ) ٍ . ايكذشآ  ٚمل: قذا

٘  أذذ ٕ    َٓذ ٞ  ٚاشذذ٠  آٜذ١  ا٫ ايكذشآ هُاَْ َّخأَىْاََ حٌُِْظَاخدِ ىَاَْ     قٛيذ٘ خعذاحظ   ٖٚذ

 ( .(1) ضطَنؤٌَُِٕ ِٓنَّخ اِالَّ إَْٔ مَٓنَّخ رِخَُِّوِ

ٖٚزا ايكٍٛ إت َٓاطب يًةظامل بايكـٛس عٔ ادساى َعاْٞ ٚد٫٫ث 
ايكشإٓ ٚخعذد ٚذٛٙ خإًٜٚٗا، يزا قاٍ ايظٝٛطٞ    اخكاْ٘: ْٚعتٖا آٜاث 

ٚرنش آ١ٜ أضذش٣،   ،(2)ضًََٓخ َٗؤٌَُح اِالَّ إَْٔ أَؿْنَخىُْْ حَُِّوُ ًَسَعٌُُُوُ ِْٖٓ كَؼِِْوِقٛي٘ظ

 .(3)ٚاطةؼٗاد ايةٛضٞ بآ١ٜ أضش٣
ٜٚإخٞ ٖزا ايٛذ٘ َٔ اي ذٜع   آٜذ١ ايظذٝام، ٚ  اؾُذع بٝٓٗذا ٚبذني       

١ٜ قٌ اي صخ،فإٕ اي ٝإ ٚايعـ١ُ َٔ ايهلش ٚايل٬ي١ بعذ اٱطةلٗاّ اٯ
 اـاسس كشس اٱْهاس،

ٚذا٤ث أط اب ايعـ١ُ َٔ ايهلش بًغ١ املذ  ٚايحٓا٤ ع٢ً املظًُني،  
ٖٚذذزا املذذذ  ٖذذٛ سػذذص١ َذذٔ سػذذصاث فلذذٌ اهلل عذذض ٚذذذٌ عًذذِٝٗ         

ٚجٓذا٤   ٚاؿ٬شِٗ ملٓضي١)ضت أ١َ( فة٠ٚ٬ آٜذاث اهلل عًذ٢ املظذًُني َذذ     
عًِٝٗ، ٚنزا ٚذٛد سطٍٛ اهلل ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ ٚطذٓة٘ بذني       

 ظٗشاِْٝٗ.
َٚذذٔ ضـذذا٥ف)ضت أَذذ١( اٱْةلذذاع َذذٔ اٱطذذةلٗاّ اٱْهذذاسٟ)نٝو  

 خهلشٕٚ( ع٢ً ٚذٛٙ :
بعخ ايٝكع١ ٚاؿٝط١ ٚاؿزس   ْلٛطذِٗ َذٔ َلذاِٖٝ ايهلذش      ا٭ٍٚ :

 ايعاٖش٠ ٚاـل١ٝ .

                                                           

 .59طٛس٠ املا٥ذ٠ (1)
 .74طٛس٠ ايةٛب١ (2)
 .3/266ا٭خكإ   عًّٛ ايكشإٓ (3)
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ٜاث ايكشإٓ ٚخ٬ٚخٗا، ٚاٱْـذاث هلذا،   ذعًِٗ ًٜرإٕٚ اح آ ايحاْٞ :
 ،             (1) ضًَاِرَح هُشِةَ حُْوُشْمُٕ كَخعْظَِٔؼٌُح َُوُ ًَأَٗظِظٌُح َُؼٌََُِّْْ طُشْكٌََُٕٔقاٍ خعاحظ

 
اؿذذشق عًذذ٢ ايعُذذٌ بايظذذ١ٓ ايٓ ٜٛذذ١ ايؼذذشٜل١ ، ٚاٱقةذذذا٤   ايحايذذخ :

  قٛيذ٘ ٚفعًذ٘ ،   بشطٍٛ اهلل   أَٛس ايذٜٔ ٚايذْٝا ، ملٛكذٛع١ٝ ايذٛشٞ   
 ٚخشػصُٗا عٓ٘ ، ٚٚكٛ  ؿ غ١ ايٓ ٠ٛ فُٝٗا.   

 صآت  َفٕكم زسُلً( بٍري أٖت
 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:

ذا٤ث اٯٜةإ ضطابا  يًُظًُني، َٚٔ اعراص اـطاب ايكشآْٞ  ا٭ٚح:
يًُظذذًُني اذةُذذاع ايعُذذّٛ ايطذذٛيٞ ٚاؿـذذش ايعشكذذٞ، فٗذذٛ ٜظذذةغشم    
ٜٚؼٌُ أفشاد املظًُني ٚاملظًُاث   أذٝاهلِ املةعاق ١، ٜٚٓصـش   نٌ 
صَإ بِٗ ف٬ ٜةعذ٣ اح إتِٖ، ٚفٝ٘ دع٠ٛ يًغت يذضٍٛ اٱط٬ّ، فٗزا 

 راث اـطذذاب، ٚيهذذٔ ايٓذذاغ ٖذذِ ايذذزٜٔ شر ذذٛا عذذٔ  اؿـذذش  يذذٝع  
ًََٓاخ ظََِْٔنَااخىُْْ ًٌََُِااْٖ  أْلظذِٗ ْعُذذ١ خًكذذٞ اـطذذاب ايكشآْذذٞ، قذذاٍ خعذذاحظ 

 .(2)ضًَخٌُٗح أَٗلُغَيُْْ َّظٌَُِِْٕٔ

خكذٜش اؾُع بني اٯٜةني : فٝهِ سطٛي٘ نٓةِ ضت أ١َ ( ، ٚفٝ٘  ايحا١ْٝ:
 ٚذٛٙ:

املظًُني ع٢ً ا٭َِ ا٭ضش٣ ب عح١ اٱػاس٠ اح خشػط خللٌٝ  ا٭ٍٚ:
 ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.

ٚذذٛد سطذٍٛ اهلل ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ بذني ظٗشاْذٞ          ايحاْٞ:
املظًُني َذد َٔ اهلل هلِ، ٫ٚ ىةف ٖزا املذد بإٜاّ ايٓ ٠ٛ بٌ ٖٛ َةـٌ 

                                                           

 .204طٛس٠ ا٭عشاف (1)
 .118طٛس٠ ايٓصٌ (2)
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ُذذ  اح ّٜٛ ايكٝا١َ، فإبةذا٤ ٌْٝ َشخ ١)ضت أ١َ( بٛذٛد ػخف ايٓ  ق
ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚاَاَة٘ يًُظًُني   اؿلش ٚايظلش، ٚايظًِ 
ٚاؿشب، ٚاطذةذا١َ بكذا٥ِٗ بٗذزٙ املٓضيذ١ بظذٓة٘ ٚطذتخ٘ ٚباٯٜذاث ايذيت         

 أٚشاٖا ي٘ اهلل عض ٚذٌ.
َٛكٛع١ٝ ايشذٛع اح سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  ايحايخ:

   خعاٖذ َٓضي١)ضت أ١َ(.
ًو ا٭َِ ا٭ضش٣ عٔ بًٛ  َشخ ١ املظًُني ٭ٕ ايٓ  بٝإ ؽ ايشابع:

 قُذا  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َع املظًُني.
خًكٞ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ا٭شهاّ َٔ اهلل  اـاَع:

عض ٚذٌ بايٛشٞ ٚبايةإدٜب ايظُاٟٚ، َٚذٔ ا٭شهذاّ َذا ذذا٤   يًٝذ١      
 اٱطشا٤.

ٜخ طٌٜٛ: إٔ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً ٚعٔ اٱَاّ ذعلش ايـادم )  شذ 
 ٜاقُذ: ايٞ اهلل أٚش٢ جِاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ: ملا اطشٟ بٞ اح ايظُا٤ 

ٌ  ٚطٗشٖا َظاذذى فاإظٌ ؿاد َٔ ادٕ ٍ  فذذ٢ْ  يشبذو  ٚؿذ  اهلل سطذٛ
ٔ  ٜظٌٝ َا٤ ٖٚٛ ؿاد َٔ( ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ؿ٢ً) ٔ  ايعذشؾ  طذام  َذ  ا٫ميذ

 ريو أذٌ فُٔ اي٢ُٓٝ بٝذٙ املا٤( ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ؿ٢ً) اهلل سطٍٛ فةًك٢
 فإْو ٚذٗو اإظٌ إٔ ايٝ٘ عضٚذٌ اهلل أٚش٢ جِ بايُٝني ايٛك٤ٛ ؿاس
 بٝذذى  خًكذ٢  فإْذو  ٚايٝظذش٣  اي٢ُٓٝ رساعٝو اإظٌ جِ ععُيت اح خٓعش

ٔ  ٜذذٜو    بكٞ َا بللٌ سأطو اَظط جِ ن٬َٞ  اح ٚسذًٝذو  املذا٤  َذ
 . (1) (نع ٝو

 أَٛس: ٚ  اؿذٜخ بًصاظ اٯٜةني، ٚاؾُع بُٝٓٗا
ٜةًك٢ ايٓ  قُذا  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ا٭شهاّ بآٜذاث   ا٭ٍٚ:

 ايةٓضٌٜ ٚآٜاث ايٛشٞ.

                                                           

 .3/583ايها  ايهًٝين (1)
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ايظ١ٓ ايٓ ١ٜٛ بٝإ يٮشهاّ ٚخلظت يٰٜاث، فًُذا٤ ذذا٤ قٛيذ٘     ايحاْٞ:
ٌَُّْْ اَُِاَ  َّخأَُّّيَخ حَُّزَِّٖ مَٓنٌُح اِرَح هُْٔظُْْ اَُِاَ حُظَّاالَسِ كَخؿْغِاٌُِح ًُؿُاٌىٌَُْْ ًَأَّْاذِ     خعاحظ

، خعذذذذد اي ٝذذذإ (1) ضحَُْٔشَحكِااانِ ًَحْٓغَااالٌُح رِشُءًُعِاااٌُْْ ًَأَسْؿٌَُُِاااْْ اَُِاااَ حٌَُْؼْزَاااِْْٖ 

 ٚايةلـٌٝ َٔ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.
خؼشٜو ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ بةًكذٞ نٝلٝذ١      ايحايخ:

 اٱَةحاٍ   ايظُا٤.
ذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ َشخ ذ١ ايهُذاٍ       ْٝذٌ ايذٓ  قُذ    ايشابع:

اٱْظاْٞ بإدا٤ ايع اداث   ايظُا٤ ، ٚايةٛكإ َٔ َا٤ اؾ١ٓ، ٚفٝ٘ انشاّ 
 ي٘ ٚيًُظًُني.

خكذٜش خعًل اؿذٜخ بآ١ٜ ايظٝام: ٚفٝهِ سطذٍٛ اهلل خٛكذإ    اـاَع:
بإَش اهلل َٔ ْٗش ؿاد   اؾ١ٓ، ٚخكذٜشٙ بًصاظ اٯ١ٜ قٌ اي صذخ: نٓذةِ   

 خٛكإ سطٛهلا أَاَٗا   ْٗش ؿاد. ضت أ١َ
بٝذذإ شكٝكذذ١ ٖٚذذٞ إٔ اٱطذذشا٤ سشًذذ١ ْ ٜٛذذ١ خةلذذُٔ بٝذذإ  ايظذذادغ:

 ا٭شهاّ ٚاخكاْٗا.
ملذذا قذذاٍ امل٥٬هذذ١   ايذذشد عًذذ٢ ذعذذٌ آدّ ضًٝلذذ١   ا٭سض  ايظذذابع:

٢ ، ذا٤ اطشا٤ ايٓ  قُذ ؿً(2)ضأَطَـْؼََُ كِْيَخ َْٖٓ ُّلْغِذُ كِْيَخ ًََّغْلِيُ حُذَِّٓخءَظ

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚقٝاَ٘ بايةٛكإ َٔ ْٗش ؿاد   اؾ١ٓ ي ٝإ شه١ُ اهلل 
عض ٚذٌ   ضًل اٱْظإ ٚذعً٘ ضًٝل١ بإشٝا٤ َعامل ايةٛشٝذ   ا٭سض 

 ٚأدا٤ ايلشا٥ض َٚٓاطو ايع اد٠ بٛاطط١ ايٛشٞ ٚايٓ ٠ٛ.
يكذذ ٖذ ط آدّ ٚشذٛا٤ َذٔ اؾٓذ١ بعذذ إٔ أنذ٬ َذٔ ايؼذرش٠،           ايحأَ:

عض ٚذٌ ٚأطش٣ بٓ ٝ٘ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ اح    ٚخللٌ اهلل

                                                           

 .6طٛس٠ املا٥ذ٠ (1)
 .30طٛس٠ اي كش٠ (2)
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اؾ١ٓ يغشض ع اد٠ اهلل   اؾ١ٓ، يٝهٕٛ ايلعٌ ايٓ ٟٛ ايع ادٟ   ايظُا٤ 
َٛكٛعا  ٱقة اغ ٚقانا٠ أذٝاٍ املظًُني ي٘ اح ّٜٛ ايكٝاَذ١، ٖٚذٛ َذٔ    

 َـادٜل قٛي٘ خعاح أع٬ٙ.
عُزْلَخَٕ قاٍ خعاحظ يكذ ذا٤ث آ١ٜ اٱطشا٤ بـل١ ايع ٛد١ٜ، ايةاطع:

 ُ َ حَُّزِ ٍ رِؼَزْذِهِ َُْْالً ِْٖٓ حَُْٔغْـِذِ حُْلَشَحِّ اََُِ حَُْٔغْـِذِ حُْؤَهْظَ ُ أَعْشَ حَُّزِ

 ، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:(1) ضرَخسًَْنَخ كٌََُْوُ ُِنُشَِّوُ ِْٖٓ مَّخطِنَخ

خٛكإ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َٔ ْٗش   اؾٓذ١   ا٭ٚح:
 َـذام يع ٛدٜة٘ هلل عض ٚذٌ.

إ ؿل١ ايع ٛد١ٜ خؼٌُ فعٌ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيذ٘   ايحا١ْٝ:
ٚطًِ   ايظُا٤، فهإ   ضلٛع ٚضؼٛع اهلل عض ٚذذٌ، ٚأْذ٘ َٓكطذع    

 اح اهلل طاع١ ٚػهشا .
ع١ً   اطشا٤ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ َٛكٛع ايع ٛد١ٜ ٖٛ  ايحايح١:

ٚآي٘ ٚطًِ يت٣ امل٥٬ه١ شظٔ ع ادخ٘ هلل، ٚاٱْعطذاف ايذزٟ شذذد      
 ا٭سض بٓ ٛخ٘.

  اٱطشا٤ دع٠ٛ ي٥٬ًُه١ يًة٧ٝٗ يًٓضٍٚ اح ا٭سض يٓـش٠  ايشابع١:
ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚامل٪َٓني ٭ِْٗ)ضت أ١َ أضشذت 

عًِ اهلل عض ٚذٌ ايزٟ أضرب ب٘ امل٥٬ه١ ّٜٛ ضًذل آدّ   يًٓاغ( ٖٚٛ َٔ
 عًٝ٘ ايظ٬ّ يٝهٕٛ ضًٝل١   ا٭سض.

ٜةًك٢ ايٓ  قُذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ ا٭شهذاّ         اـاَظ١:
 ايًٌٝ ٚايٓٗاس، ٚاؿلش ٚايظلش، ٚا٭سض ٚايظُا٤، ٚفٝ٘ أَٛس:

هلل عًٝذ٘  اْ٘ َٔ ايؼٛاٖذ ع٢ً ععِٝ َٓضي١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً ا ا٭ٍٚ:
 ٚآي٘ ٚطًِ.
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بٝإ املظ٪ٚيٝاث ايعع١ُٝ اييت ٜةصًُٗا ايٓ  قُذ ؿذ٢ً اهلل   ايحاْٞ:
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.

بٝإ أ١ًٖٝ املظًُني ملشخ ١)ضت أ١َ( بةًكِٝٗ ا٭شهاّ َٔ ايٓ   ايحايخ:
قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايزٟ أضذزٖا َذٔ ايظذُا٤ ٚشٝذا  ٚنٝلٝذ١      

 َٚٛكٛعا .
ايٓاغ باٱط٬ّ ايزٟ ٜٓلشد غـٛؿ١ٝ ٖٚٞ إٔ بعض  خشإٝب ايشابع:

أشهاَ٘ خًكاٖا ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َذٔ ايظذُا٤ ٚأد٣   
 َـذاقٗا   ايظُا٤.

س١ٜ٩ امل٥٬ه١ يًٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ ٖٚذٛ     ايظادط١:
أَٗضََُاوُ رِؼِِِْٔاوِ   ٜ٪دٟ أفعاي٘ ايع اد١ٜ   ايظُا٤، يٝهْٛٛا ػذٗذا٤، قذاٍ خعذاحظ   

 .(1)ضًَحَُْٔالَثٌَِشُ َّشْيَذًَُٕ

اطشا٤ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بـل١ ايع ٛد١ٜ  ايظابع١:
 بؼاس٠ فٛصٙ ٚأَة٘ بايً خ ايذا٥ِ   اؾ١ٓ.

ؼزٜش ٚاْزاس ايهلاس َٔ ايـذٚد عٔ ايٓ  ايزٟ عشس ب٘ اح  ايحا١َٓ:
 ايظُا٤ ٚخًك٢ ا٭شهاّ ٖٓاى.

ٜكّٛ املظًُٕٛ بذإععِ ٚظٝلذ١   خذإسٜخ ا٭سض ٖٚذٞ ا٭َذش       ح١:ايحاي
 باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، ٚخةر٢ً ععُةٗا َٔ ٚذٛٙ:

قٝاّ املظًُني ٚاملظًُاث مجٝعا  بٗزٙ ايٛظٝل١، فًٝع َٔ أ١َ  ا٭ٍٚ:
 قاّ َٓٗا مبكذاس عؼش َظًُني بٛظٝل١ كـٛؿ١.

ايذذزٟ ٜكذذّٛ بذذ٘  خٛذذذ٘ ا٭َذذش بذذاملعشٚف ٚايٓٗذذٞ عذذٔ املٓهذذش    ايحذذاْٞ:
 املظًُٕٛ اح ايٓاغ مجٝعا ، َِٚٓٗ املظًُٕٛ أْلظِٗ نُا خكذّ بٝاْ٘.
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نحذذش٠ َٛاكذذٝع املعذذشٚف ايذذيت ٜذذإَش بٗذذا املظذذًُٕٛ، ٚخعذذذد   ايحايذذخ:
 َٛاكٝع ٚأفشاد املٓهش اييت ٜٕٓٗٛ عٓٗا.

خعاكذ ٚخعإٚ املظًُني   ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش،  ايشابع:
 .(1)ضًَطَؼَخًٌَُٗح ػَََِ حُْزِشِّ ًَحُظَّؤٌٍََْ عَُٛاث قٛي٘ خعاحظ

خغؼٞ ْٗٞ املظًُني يًٓذاغ ؾُٝذع أفذشاد ٚايضَذإ ايطٛيٝذ١       اـاَع:
 ٚاح ّٜٛ ايكٝا١َ.

إٓ ٚنٌ ٚذ٘ سذٛع املظًُني   ا٭َش ٚايٓٗٞ اح آٜاث ايكش ايظادغ:
َٔ ايٛذٛٙ أع٬ٙ أَش ىةف ب٘ املظًُٕٛ، ٜٚٓلشدٕٚ عٌُ يٛا٥٘، ٖٚزا 

 اٱضةـاق ع٢ً ٚذٛٙ :
 اْ٘ شر١ ع٢ً ايٓاغ. ا٭ٍٚ:
 خشإٝب ايٓاغ بٌٓٝ ػشف اٱْةُا٤ ـت أ١َ. ايحاْٞ:

 ؿذٚس املظًُني عٔ بشٖإ مساٟٚ. ايحايخ:
 خ١ُٝٓ ًَه١ املظًُني   اٱشةراس. ايشابع:

بٝذذإ َٓذذافع ايذذة٠ٚ٬ ٚأْٗذذا خ عذذخ عًذذ٢ اٱميذذإ، ٚػعذذٌ      ايشابعذذ١:
ا٭سض أ١َ َ٪١َٓ بذاهلل، َٚةصذذ٠   راث اهلل، ممذا ٜذذٍ عًذ٢ إٔ خذ٠ٚ٬       
اٯٜذذاث ٫ خذذزٖب طذذذ٣ٶ، ٚأْٗذذا ػذذرش٠ طٝ ذذ١ ٜةُظذذو بإإـذذاْٗا أٖذذٌ   

 ايكًٛب املٓهظش٠، ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:
  ٮ ْلٛغ املظًُني ايظه١ٓٝ. ا٭ٍٚ:
 ٕٛ بـت٠.ٜضداد املظًُ ايحاْٞ:

ٜذسى املظًُٕٛ إٔ ايذْٝا َضسع١ يٰضش٠ ، ٚيذضّٚ ايةـذذٜل    ايحايخ:
ْٖ ُّطِغْ حَُِّوَ ًَسَعٌَُُوُ كَوَذْ كَخصَ با٭ْ ٝا٤ ٚاٱَةحاٍ يٮٚاَش اٱهل١ٝ ، قاٍ خعاحظ ًََٓ

 .(1) ضكٌَْصًح ػَظًِْٔخ
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َذذٔ اعرذذاص ايذذة٠ٚ٬ فٝ٪ٖذذا بـذذٝغ١ ايعُذذّٛ اٱطذذةغشاقٞ     اـاَظذذ١:
 ٝهِ( ٚفٝ٘ ٚذٛٙ: )خة٢ً عً
ايذ٫ي١ ع٢ً ط١َ٬ ايكشإٓ َذٔ ايةصشٜذو ٚايذٓكف ٚايةغذٝت،      ا٭ٍٚ:

 فزاث اٯٜاث خة٢ً ع٢ً املظًُني   نٌ صَإ َٚهإ.
عذّ اطةحٓا٤ أٟ َظًِ أٚ َظ١ًُ َٔ اية٠ٚ٬، فهٌ فشد َذِٓٗ   ايحاْٞ:

  أذٝاهلِ املةعاق ١ خة٢ً عًٝ٘ اٯٜاث يٝهٕٛ ٖزا ايعُّٛ َذٔ ضـذا٥ف   
)ضت أ١َ( ٚمل خٌٓ ٖزٙ املٓضي١ بلعٌ ٚخك٣ٛ فشٜل َِٓٗ، بٌ ناْت اية٠ٚ٬ 

 نايهًٞ ايط ٝعٞ ايؼاٌَ هلِ مجٝعا .
ًََٗضَُّْنَخ ػََِْْيَ حٌُِْظَخدَ طِزَْْخًٗخ ٌَُُِِّ ٍ خعاحظايكشإٓ ذاَع ٯٜاث اهلل ، قا ايحايخ:

 .(2) ضشَِْءٍ

ْلٞ ايهلش عٔ املظًُني ية٬ٚخِٗ ٯٜاث ايكشإٓ ٚفل ايكٝاغ  ايظادط١:
 اٱقرتاْٞ:

 ايزٜٔ ٜةًٕٛ آٜاث اهلل ٫ ٜهلشٕٚ ايهرب٣:
 املظًُٕٛ ٜةًٕٛ آٜاث اهلل. ايـغش٣:

 املظًُٕٛ ٫ ٜهلشٕٚ. ايٓةٝر١:
ٜذاث اهلل   اـًذل أْذ٘ وهذِ ايؼذ٤ٞ ٜٚةُذ٘ ٚهعًذ٘ ممةٓعذا  َذٔ          َٚٔ آ

اية ذذذٌٜ ايذذزٟ ٫ ٜشٜذذذٙ اهلل يذذ٘، ٜٚةرًذذ٢   اٯٜذذاث ايهْٛٝذذ١ ايعذذاٖش٠     
ٚاؾ١ًٝ، نايٓعاّ ايحابت   طذت ايؼذُع ٚايكُذش ، ٚاط٬يذ١ ايٓرذّٛ        
ايًٌٝ، ٚايٓعاّ ايذقٝل يهٌ فًو َٔ ا٭ف٬ى، فت٣ أٌٖ نٌ صَإ َذح٬   

 ٓعاّ ايذقٝل ؿشن١ ايكُش.راث اي
ار ٜ ذأ ع٢ً مٛ اهل٬ٍ جِ ٜإضذز بايضٜذاد٠ اح ْـذو ايؼذٗش فٝـذ ط      
بذسا ، جِ ٜ ة٢ً بايٓكـإ ٚاٱبطا٤   اط٬ية٘ ع٢ً ا٭سض اح إٔ ٜغٝب 
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ؼت ا٭فذل   ْٗاٜذ١ ايؼذٗش، ي ٝذإ شاذذ١ اـ٥٬ذل اح اهلل، ٚأْذ٘ خعذاح         
ٚايلذعو ، يٝهذٕٛ ٖذزا ايةغذٝت َذٔ      سَاٖا بايضٜاد٠ ٚايٓكـإ ، ٚايُٓٛ 

خظختٖا يًٓاغ   َعاٜؼِٗ، ٚأٚإ ع اداخِٗ نايـٝاّ   ػٗش سَلإ، 
ٚاؿز   رٟ اؿر١، ٚآذاٍ دٜذِْٛٗ ٚصسٚعٗذِ اح ذاْذب اٱشةرذاس     
ع٢ً ايةٛشٝذ بةًو اٯٜاث، ٚ  اشةراس ابشاِٖٝ ع٢ً ايكّٛ ايهافشٜٔ، 

 .(1) ضخصِؿًخ هَخٍَ ىَزَح سَرِِّكَََِّٔخ سَأٍَ حُْؤََشَ رَٚسد   ايةٓضٌٜظ

يكذ ذا٤ث اٯ١ٜ قٌ اي صخ   ٚؿو املظًُني بإِْٗ)ٜٕٓٗٛ  ايظابع١:
 عٔ املٓهش( ٚ  اؾُع بٝٓ٘ ٚبني قٛي٘ خعاح)نٝو خهلشٕٚ( ٚذٛٙ :

بني ايهلذش ٚاملٓهذش عُذّٛ ٚضـذٛق َطًذل، فهذٌ نلذش ٖذٛ          ا٭ٍٚ:
 َٓهش، ٚيٝع ايعهع.

إَِّ حَُِّاوَ الَ  ػذ أْٛاع املٓهش، قاٍ خعاحظايهلش أنرب ايه ا٥ش ٚأ ايحاْٞ:

، ٚارا نإ املظذًُٕٛ ٜٓٗذٕٛ عذٔ    (2)ضَّـْلِشُ إَْٔ ُّشْشَىَ رِوِ ًََّـْلِشُ َٓخ دًَُٕ رَُِيَ

 َشاخب املٓهش ا٭د٢ْ، فُٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ أِْٗ ٜٕٓٗٛ عٔ أّ ايه ا٥ش.
 خٓكظِ ايزْٛب اح قظُني: ايحايخ:
 ن ا٥ش ايزْٛب. ا٭ٍٚ:
 ؿغا٥ش ايزْٛب. ايحاْٞ:

ٚمما اْلشد ب٘ املظًُٕٛ ِْٗٝٗ عٔ ايزْٛب َطًكا ، طذٛا٤ نذإ ايذزْب    
نذ تا  ٚامثذذا  ععُٝذذا ، أٚ ؿذغتا ، فُذذٔ بذذاب ا٭ٚيٜٛذ١ أْٗذذِ هةٓ ذذٕٛ أنذذرب    
ايه ا٥ش ، ٚإ طع٢ فشٜل َٔ أٌٖ ايهةذاب ٱإذٛا٥ِٗ ٚصيًذِٗ ، يةهذٕٛ     

إ، فِٗ ٚإ مل ٜةخذزٚا َذٔ   اؿٝا٠ ايذْٝا )ـت أ١َ( داس ج اث ع٢ً اٱمي
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اؾٗاد ٚظٝل١ َٜٛٝذ١ َةـذ١ً، ا٫ إٔ ايحذٛاب ٫ ٜٓكطذع عذِٓٗ، ار ٜذإخِٝٗ       
 بايح اث ع٢ً اٱميإ ٖٚٛ أعِ َٔ ايـرب، ملا فٝ٘ َٔ أَٛس:

 ؼذٟ ايزٜٔ ٜشٜذٕٚ اسخذاد املظًُني بايـرب ٚايةك٣ٛ . ا٭ٍٚ:
 اع٬ٕ اٱميإ، ٚخععِٝ ػعا٥ش اهلل. ايحاْٞ:

 طةعذاد يةًكٞ ا٭ر٣ بظ ب ايح اث ع٢ً اٱميإ.اٱ ايحايخ:
 ايـرب ع٢ً املهش باملظًُني ٚايظعٞ ٱسخذاد بعلِٗ. ايشابع:

 ايةلك٘   ايذٜٔ ؾذاٍ أٌٖ ايهةاب ٚايهلاس. اـاَع:
ايلخش ٚايعذض بايةـذذٜل بٓ ذ٠ٛ قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘         ايظادغ:

 .(1) ضسُ ًَُِشَعٌُُِوِ ًَُُِِْٔئِْٓنِنيًَََُِِّوِ حُْؼِضَّٚطًِ، ٖٚٛ َٔ عَُٛاث قٛي٘ خعاحظ

 ٖزا ايح اث َكذ١َ يًضشو ملٝادٜٔ ايكةاٍ دفاعا  عٔ اٱط٬ّ. ايظابع:
اْذ٘ َذٔ ايةُظذو بإشهذاّ اٱطذ٬ّ، ٚعَُٛذاث قٛيذ٘ خعذاح          ايحأَ:

 .(2)ضًَحػْظَظٌُِٔح رِلَزَِْ حَُِّوِ ؿَِْٔؼًخظ

 ايةاطع : فٝ٘ خ١ُٝٓ ملًه١ ايـرب .
ٌُ قٛي٘ خعاح)نٝو خهلشٕٚ( بًصاظ ط ب ْلٝذ٘   اٯٜذ١   وة ايحا١َٓ:

 ايهشمي١ ٚذٖٛا :
أجش خ٠ٚ٬ ٚٚذٛد ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ عًذ٢   ا٭ٍٚ:

 ٚذٛٙ: اُْٗا َاْع َٔ طاع١ املظًُني ٭ٌٖ ايهةاب.
عـ١ُ املظًُني َٔ اٱسخذاد ايزٟ ٜظع٢ ايٝ٘ فشٜل َٔ أٖذٌ   ايحاْٞ:

 ايهةاب.
ط١َ٬ املظًُني َٔ ايهلش َطًكا ، ٚإ طذع٢ ايٝذ٘ فشٜذل َذٔ      ايحايخ:

أٖذذٌ ايهةذذاب أٚ إتٖذذِ ٚبذذزيٛا ا٭َذذٛاٍ فٝذذ٘، ٚاطةلذذعلٛا فشٜكذذا  َذذٔ   
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املظًُني ضـٛؿا  أٚإ ػذذ٠ اؿاذذ١ أٚ يذٝع ٖٓذاى َذٔ طذعٞ   بذاب        
 اسخذاد املظًُني.

٫ٚ خعذذاسض بذذني ٖذذزٙ ايٛذذذٛٙ، ٚبٝٓٗذذا عُذذّٛ ٚضـذذٛق َطًذذل،    
ٙ ٖٛ ا٭عِ ٚفٝ٘ آ١ٜ اعراص١ٜ، ٚنإٕ َٛكٛع ايةصزٜش فايٛذ٘ ايحايخ أع٬

َٔ طاع١ أٌٖ ايهةاب طذ ب يٓذضٍٚ اٯٜذ١ ، ٖٚذٞ عاَذ١   َٛكذٛعٗا،       
يٝهٕٛ َٔ ضـا٥ف)ضت أَذ١( اي ؼذاس٠ بذا٭َٔ َذٔ اٱسخذذاد ٚايةًذ ع       

 بايهلش ايعاٖش أٚ اـلٞ.
ـٵبٴ أندا٠ ششف نٝوٳ ا٭نصٖشٟنٝو اطِ اطةلٗاّ )قاٍ  ايةاطع١: ْٚ 

، ٚخةلُٔ نٝو (1)(طانٓإ ًٜةكٞ ي٬٦ فٝٗا ايظان١ٓ ايٝا٤ َٔ ب٘ فشاسا  ايلا٤
نٝو َع٢ٓ ايةعرب، ٚؿذصٝط إٔ ايةعرذب َةصذذ   َٛكذٛع٘ ا٫ أْذ٘      

ًَْْقَ طٌَْلُشًَُٕ رِخَُِّوِ ًًَُنظُْْ َة أٜ   د٫ية٘ بًصاظ اؾ١ٗ، فُح٬  قٛي٘ خعاحظ

 ، فٝ٘ خعرب َة أٜ   ذٗاخ٘ :(2) ضأٌََْٓحطًخ

دع٠ٛ املظًُني يًةعرب َٔ ايهلاس ٱضةٝاسِٖ ايهلش ٚايعٓاد  ا٭ٚح:
 ٚاؾصٛد.
 ٤ٞ: ذعٌ ايهلاس   شاٍ اطةغشاب َٔ فعًِٗ ايظايحا١ْٝ

بٝإ ايةعرب   ق ط اضةٝاس ايهلاس ايهلش َع إٔ اهلل عض ٚذٌ  ايحايح١:
ٖذذٛ ايذذزٟ ضًكٗذذِ ٚايٝذذ٘ ٜشذعذذٕٛ، ٚنذذزا   املكذذاّ فكذذٍٛ خعذذاح)نٝو    

 ٘ ٚذٛٙ َٔ ايةعرب:خهلشٕٚ( فٝ
أٜٗا املظًُٕٛ اعر ٛا َٔ فشٜل َٔ أٌٖ ايهةاب فإِْٗ ٜشٜذٕٚ  ا٭ٍٚ:

 إٔ ٜشدٚنِ نلاسا .
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ايةعرب َٔ فشٜل َٔ أٌٖ ايهةاب نٝو ٜشٜذٕٚ َٔ املظًُني  ايحاْٞ:
طاعةِٗ ِٖٚ ٜةًٕٛ آٜذاث اهلل، ٚفذِٝٗ سطذٍٛ اهلل ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘       

 ٚطًِ.
اـطذاب يعُذّٛ أٖذٌ ايهةذاب أ٫ ٜعر ذٕٛ َذٔ فشٜذل َذِٓٗ          ايحايخ:

ٜشٜذٕٚ َٔ املظًُني طاعةِٗ ٜٚذٛدٕٚ اسخذذادِٖ، ٚاملظذًُٕٛ ٜكذذَٕٛ     
ع٢ً خ٠ٚ٬ آٜاث اهلل، ٚنٌ آ١ٜ َعرذض٠، ٚفذِٝٗ سطذٍٛ اهلل ٚطذٓة٘ ٖٚذٞ      

ًََٓخ َّنْطِنُ ػَْٖ َعرض٠ ٖٞ ا٭ضش٣ بًصاظ أْٗا ٚشٞ ٚاهلاّ ، قاٍ خعاحظ

 .(1)ضىٌَُ اِالَّ ًَكٌِْ ٌُّكََإِْ *حُْيٌٍََ 

ذعٌ ايٓاغ عا١َ ٜةعر ٕٛ َٔ ؿرب املظًُني، ٚج اخِٗ عًذ٢   ايشابع:
اٱميإ ٫ٚ بذ إٔ ٜهٕٛ عٔ شر١ ٚب١ٓٝ ٚديٌٝ، ٚقذ ذا٤ث ٖاخإ اٯٜةإ 
بزنش اؿر١ ٚايربٖإ ايذزٟ هعذٌ املظذًُني   عـذ١ُ َذٔ طاعذ١ أٖذٌ        

 ايهةاب.
ٛ  ايعاػش٠: د ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘     يكذ عطلت آ١ٜ ايظٝام ٚذذ

 ٚآي٘ ٚطًِ بني ظٗشاْٞ املظًُني ع٢ً آٜاث اهلل، ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:
اْ٘ َٔ عطو اـاق ع٢ً ايعاّ، ٚإٔ ايٓ  قُذا  ؿ٢ً اهلل  ا٭ٍٚ:

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َٔ آٜاث اهلل.
ايةعذد ٚاملغاٜش٠، ٚإٔ ٚذٛد ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘    ايحاْٞ:

 ٚطًِ إت اٯٜاث.
 املغاٜش٠ ع٢ً  مٛ املٛذ ١ اؾض١ٝ٥. ايحايخ:

٫ٚ خعاسض بذني ٖذزٙ ايٛذذٛٙ ار إٔ ٚذذٛد ايذٓ  بذني املظذًُني آٜذ١         
عع٢ُ، ٚيهٔ املعطٛف عًٝ٘ ٖٚٛ اٯٜاث ٚسد بـٝغ١ ايذة٠ٚ٬، ٚذذا٤ث   

 اٯ١ٜ بةكذِٜ خ٠ٚ٬ اٯٜاث ع٢ً ٚذٛد ايٓ  ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:
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ني ٚأط اب ًِْٝٗ َشخ ١ بٝإ َٛكٛع١ٝ اية٠ٚ٬   شٝا٠ املظًُ ا٭ٍٚ:
 )ضت أ١َ(.
َٔ َـادٜل اية٠ٚ٬ قٛي٘ خعاح)ٚفٝهِ سطٛي٘( ايٛاسد   ٖزٙ  ايحاْٞ:

 اٯ١ٜ.
 ػذد اية٠ٚ٬   نٌ صَإ. ايحايخ:
املشاد   املكاّ ايهةاب ٚايظذ١ٓ، ٚايهةذاب َكذذّ عًذ٢ ايظذ١ٓ       ايشابع:

عاح ٚفٝ٘ دع٠ٛ ايٓ ١ٜٛ، َٚٔ اعراص اٯ١ٜ ْظ ١ اية٠ٚ٬ ٚايشطٍٛ اح اهلل خ
يًُظذذًُني يًةُظذذو بايهةذذاب ٚايظذذ١ٓ، ٖٚذذٛ َذذٔ عَُٛذذاث قٛيذذ٘ خعذذاح  

، ٖٚذذزا اٱعةـذذاّ ٚاقٝذذ١ َذذٔ طاعذذ١ أٖذذٌ  (1) ضًَحػْظَظِاأٌُح رِلَزْااَِ حَُِّااوِ ؿَِْٔؼًااخ ظ

 ايهةاب، ٚإ٢ٓ   أَٛس ايذٜٔ ٚايذْٝا.
يكذس أساد اهلل ٭فشاد)ضت أَذ١( ايةٓذضٙ َذٔ ايلظذٛم،      اؿاد١ٜ عؼش٠:

ايٓاغ يًةخًف َٓ٘ بإفلٌ ٚط١ًٝ مسا١ٜٚ، ٖٚٞ خ٠ٚ٬ آٜاث اهلل، ٚدع٠ٛ 
ٚاييت خهٕٛ ٚاق١ٝ َٔ ايلظٛم املظةصذد، ٚشذشص َذٔ اٱفةةذإ ٚايغذشس     

 ٚايظل٘.
ٚ  قٛي٘ خعذاح)ٚأنحشِٖ ايلاطذكٕٛ( ايذٛاسد   ٖذزٙ اٯٜذ١ ٚبًصذاظ       

 اؾُع بني اٯٜةني ٚذٛٙ:
 ةاب.اْ٘ اض اس مساٟٚ عٔ شاٍ فشٜل َٔ أٌٖ ايه ا٭ٍٚ:
 بٝإ َلاَني آٜاث اهلل اييت خة٢ً ع٢ً املظًُني. ايحاْٞ:

شخ أٌٖ ايهةاب ٚايٓاغ مجٝعا  ع٢ً ايةٛبذ١ ٚاٱْابذ١ ْٚ ذز     ايحايخ:
 ايلظٛم ٚايلرٛس.

خ١ُٝٓ ًَه١ ايةٛقٞ َٔ ايلظٛم عٓذ املظًُني ٚاملظًُاث، ٖٚٛ  ايشابع:
 ا٤.َٔ أطشاس ف٤ٞ اٯٜةني باـطاب يًُظًُني ٚبـٝغ املذ  ٚايحٓ
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ٚخةر٢ً َٛكٛع١ٝ خ٠ٚ٬ اٯٜاث ٚٚذٛد ايٓ  قُذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘   
 ٚآي٘ ٚطًِ   ػخـ٘ ٚطٓة٘ ع٢ً ٚذٛٙ:

اُْٗذذا بذذشصخ َذذٔ طاعذذ١ املظذذًُني ٭ٖذذٌ ايهةذذاب ٖٚذذٛ عًذذ٢    ا٭ٍٚ:
 ػع ةني:

 يضّٚ اذةُاع ا٭َشٜٔ يةصكٝل ٖزٙ ايربصض١ٝ. ا٭ٚح:
نلا١ٜ أشذُٖا   طذ١َ٬ ٚٚقاٜذ١ املظذًُني َذٔ فةٓذ١ ايظذاعني        ايحا١ْٝ:

 ٱسخذاد بعلِٗ .
ؾٛاب ٫ أؿٌ هلزا ايةكظِٝ ٭ٕ اهلل عض ٚذٌ أضرب عٔ اذةُاعُٗا ا

ٖٚذذٛ َذذٔ فلذذٌ اهلل عذذض ٚذذذٌ عًذذ٢ املظذذًُني بةعذذذد أطذذ اب ايٛقاٜذذ١      
ٚايعـ١ُ َٔ ايهلش َع نلا١ٜ أٟ فشد َُٓٗا ملا فٝذ٘ َذٔ ايربنذ١ ٚايربٖذإ     

 ؿ٬  املظًُني ملشاخب اٱميإ ٚخعاٖذ َكاَاث )ضت أ١َ(.ٚا
عذّ شـٍٛ اٱسخذاد ٚايهلش عٓذ املظًُني ٚإٔ أطاعٛا أٌٖ  ايحاْٞ:

 ايهةاب.
ط١َ٬ املظًُني َٔ اٱبة٤٬ مبٛكٛع طاع١ أٌٖ ايهةاب، فإْ٘  ايحايخ:

 بعٝذ عِٓٗ ٫ٚ خـٌ ايةٛب١ ايِٝٗ.
 ٚايـصٝط ٖٛ ا٭ٍٚ، يٛذٛٙ:

 ٔ أطشاس ف٤ٞ اٯ١ٜ ايظابك١ بـٝغ١ ايؼشط )إ خطٝعٛا(.اْ٘ َ ا٭ٍٚ:
 اَةٓاع املظًُني عٔ ايهلش، ٚاَةٓاع٘ عِٓٗ. ايحاْٞ:

خظذ١ُٝ املظذًُني غذت أَذ١ ػذاٖذ عًذ٢ ايًطذو اٱهلذٞ بٗذِ           ايحايخ:
 ٚايزب عِٓٗ، ٚعـُةِٗ َٔ ايهلش ٚاؾصٛد.

َـاش ١ خذ٠ٚ٬ املظذًُني يٰٜذاث ٚشلذٛس طذ١ٓ ايذٓ  قُذذ         ايشابع:
 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ هلِ اح ّٜٛ ايكٝا١َ.

اعةـذذاّ املظذذًُني بذذاهلل، ٚؾذذ٥ِٛٗ ايٝذذ٘، ٚؿذذذٚسِٖ عذذٔ  اـذذاَع:
 ايكشإٓ ٚايظ١ٓ نُا خذٍ عًٝ٘ ضا ١ آ١ٜ ايظٝام.
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ِ، يكذ أساد اهلل عض ٚذٌ ـت أ١َ اؿٝط١ ٚاؿزس َٔ ايشنذٕٛ يغتٖذ  
ٚنُا ذا٤ث آ١ٜ ايظذٝام بةصذزٜشِٖ َذٔ طاعذ١ أٖذٌ ايهةذاب فذإٕ آٜذاث         

الَ ايكشإٓ ذا٤ث بايٓٗٞ عٔ اؽارِٖ ٚيٝر١ ٚبطا١ْ َٔ إتِٖ، قاٍ خعاحظ

 ، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ :(1) ضطَظَّخِزًُح رِطَخَٗشً ِْٖٓ دًٌُُِْْٗ

 ا٭ٚح : اْ٘ يطو ٚعٓا١ٜ َٔ اهلل باملظًُني.
 ٍ ذٗاد َةـٌ.ايحا١ْٝ : بكا٤ املظًُني   شا

 ايحايح١ :  اْ٘ ػاٖذ ع٢ً ػذد اطةصكاقِٗ ملشخ ١)ضت أ١َ( .
فلٞ نٌ ذٌٝ ٚط ك١ ػذ املظًُني َٓكطعني اح طاعذ١ اهلل ٚسطذٛي٘،   
سافعني يٛا٤ ايةٛشٝذ ، يًٝصل بِٗ ايٓاغ ، ٜٚلٛصٚا غت ايذْٝا ٚاٯضش٠، 

فٕٛ َٚٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( َٛاذ١ٗ اٱبة٤٬ بإٌٖ ايهةاب ٚايزٜٔ وش
اي ؼاساث بايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ ٚاْذزاسِٖ ٚؼذزٜشِٖ     

هَُْ َّخأَىََْ حٌُِْظَخدِ الَ طَـٌُِْح كِاِ دِّانٌُِْْ ؿَْْاشَ    ٚبٝإ أشهاّ ايةٛشٝذ ، ٚ  ايةٓضٌٜظ

 .  (2)ضحُْلَنِّ

 خكذٜش اؾُع بني اٯٜةني ع٢ً ٚذٛٙ: ايحا١ْٝ عؼش٠:
 نٓةِ ضت أ١َ ٚفٝهِ سطٛي٘( ٚفٝ٘ َظا٥ٌ: ا٭ٍٚ:

 ايذ٫ي١ ع٢ً نحش٠ ايٓعِ اٱهل١ٝ ع٢ً املظًُني. ا٭ٚح:
 خعذد اـطاب ايكشآْٞ يًُظًُني بًغ١ ايحٓا٤. ايحا١ْٝ:
دع٠ٛ املظًُني يًةٛذ٘ اح اهلل عذض ٚذذٌ بايؼذهش عًذ٢ ٖذزٙ       ايحايح١:

 ايٓعِ ايعع١ُٝ.
  إ أذٝاهلِ اح ّٜٛ ايكٝا١َ.اْلشاد املظًُني بٓعُةني خـاش ايشابع١:
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خعًل ؿل١)ضت أ١َ( ع٢ً بعح١ ايٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘     اـاَظ١:
ٚآي٘ ٚطًِ ، فكذ ْايت أَِ املٛشذذٜٔ ايظذابك١ َشاخذب عايٝذ١   ايللذٌ      

 ٚيهٓٗا مل خ ًغ َشخ ١ )ضت أ١َ( ،
ِ أَْٗؼَْٔٚقذ ٚسد   بين اطشا٥ٌٝ قٛي٘ خعاحظ ضُ ػٌََُِْْْْ حرًُْشًُح ِٗؼَْٔظِِ حَُّظِ

، ٚذا٤ث اٯ١ٜ قٌ اي صذخ )نٓذةِ   (1) ضًَأَِِّٗ كَؼَِّْظٌُُْْ ػَََِ حُْؼَخَُِٔنيَ

 ضت أ١َ( بـٝغ١ املاكٞ أٜلا  مما ٜلٝذ أَٛسا :
عذذذّ اَهذذإ اؾُذذع بذذني ايةللذذٌٝ   اٯٜذذةني ية ذذأٜ ذٗةذذ٘      ا٭ٍٚ:

َٚلُْٛ٘ ار ٚسد رنش املظذًُني عًذ٢ أِْٗ)ضذت أَذ١( أَذا بٓذٛ اطذشا٥ٌٝ        
 فخـٛا بايةللٌٝ.

عذذذّ ٚذذذٛد خعذذاسض بُٝٓٗذذا   أٟ فذذشد َذذٔ أفذذشاد ايضَذذإ    ايحذذاْٞ:
 ايطٛي١ٝ.

 اية أٜ ايشخ  بني َٓضي١)ضت أ١َ( ٚخللٌٝ بين اطشا٥ٌٝ. ايحايخ:
اخـاٍ ٚاطةُشاس فٛص املظًُني َشخ ذ١ )ضذت أَذ١(   املاكذٞ      ايشابع:

َٔ املاكذٞ  ٚاؿاكش ٚاملظةك ٌ، ٚاضةـاق خللٌٝ بين اطشا٥ٌٝ   ايض
ٚايـصٝط ٖٛ ا٭ضت، ٚفٝ٘ آ١ٜ   بذذٜع اـًذل ٚانذشاّ املظذًُني   نذٌ      

 صَإ ٚخشإٝب ايٓاغ بذضٍٛ اٱط٬ّ.
إ اهلل عض ٚذٌ شُٝٓذا اضةذاسنِ ملشخ ذ١)ضت أَذ١( خللذٌ       ايظادط١:

َٚذلنِ مبا مل ميذ ب٘ أ١َ أضش٣، ار ذعٌ فذٝهِ سطذٛي٘ ايهذشِٜ، يٝهذٕٛ     
   أٜاّ اؿٝا٠ ايذْٝا.ايٛشٞ ٚايةٓضٌٜ َـاش إ يهِ 

ايةزنت بعامل اٯضش٠، ٚػلاع١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايظابع١:
ٚطًِ يًُظًُني، فُٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( إٔ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
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ٌ  ػذلاعيت  ادضذشث ٚطًِ ٜهٕٛ ػلٝعا  هلذِ ٜذّٛ ايكٝاَذ١ )    ٔ   ٭ٖذ  ايه ذا٥ش َذ
 .(1)(أَيت

بٝذذإ شكٝكذذ١ ٖٚذذٞ ؽًذذو ا٭َذذِ ا٭ضذذش٣ عذذٔ بًذذٛ  َشخ ذذ١    ايحآَذذ١:
املظًُني ٱْلشادِٖ بٛذٛد سطٍٛ اهلل ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ بذني      

 ظٗشاِْٝٗ   ػخـ٘ ايهشِٜ ٚطٓة٘.
نٓةِ ضت أ١َ أضشذت يًٓاغ ٚفٝهِ سطٛي٘( ٚبًصاظ ضشٚس  ايحاْٞ:

 املظًُني يًٓاغ فٝ٘ ٚذٛٙ:
ىشس املظذًُٕٛ يًٓذاغ عًذ٢ بـذت٠ ٚدساٜذ١ ٭ٕ سطذٍٛ اهلل        ا٭ٍٚ:

 شاكش َعِٗ اَاَا  بؼخـ٘ ٚطٓة٘ ٚؿل١ ايٓ ٠ٛ.
 ٬َص١َ ايظ١ٓ ايٓ ١ٜٛ يًُظًُني   ضشٚذِٗ يًٓاغ. ايحاْٞ:

   ايظ١ٓ َظا٥ٌ: ايحايخ:
 اْٗا كٝا٤ ٜٓت هلِ دسٚب ايـ٬  ٚاٱؿ٬ . ا٭ٚح:
 ايظ١ٓ َاد٠ يًةٛفٝل. ايحا١ْٝ:

 ايعٌُ بإشهاّ ايظ١ٓ َاْع َٔ ايضيٌ ٚاـطإ. ح١:ايحاي
سكا ٚفخش ٚاْزاس املظًُني بذِٜٓٗ، ٚععِٝ َٓضي١ سطٍٛ اهلل  ايشابع:

 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.
اطةصلاس املظًُني يظ١ٓ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘       اـاَع:

 ٚطًِ ػهش هلل عض ٚذٌ ع٢ً ْع١ُ ايٓ ٠ٛ ٚاهلذا١ٜ.
اٱقةذا٤ بايٓ  قُذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ   عذامل       ايظادغ:

َُوَذْ ًَخَٕ ٌَُُْْ كِِ ا٭قٛاٍ ٚا٭فعاٍ َٔ َـادٜل)ضت أ١َ( قاٍ خعاحظ

 .(2) ضسَعٌٍُِ حَُِّوِ أُعٌَْسٌ كَغَنَشٌ
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شخ املظًُني ع٢ً ايظعٞ   ط ٌٝ اهلل بني ايٓاغ، ٚاعذ٤٬   ايظابع:
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطذًِ فذِٝٗ َٚعٗذِ،    ن١ًُ ايةٛشٝذ ٭ٕ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً 

ٚذذا٤ث اٯٜذ١ عذذشف اؾذش) ( )ٚفذذٝهِ سطذٛي٘( ٚبًصذذاظ خعذذد َعذذاْٞ      
 ششف اؾش) ( ٚذٛٙ:

ٜلٝذذذ اؿذذشف) ( ايعشفٝذذ١، ٖٚذذٛ أػذذٗش َعاْٝذذ٘ ٚخهذذٕٛ عًذذ٢   ا٭ٍٚ:
 قظُني:

 َها١ْٝ. ا٭ٍٚ:
 صَا١ْٝ . ايحاْٞ:

َ ح َسْعِ ًَىُْْ ِْٖٓ رَؼْذِ كِِ أَدَْٗ * ؿُِِزَضْ حُشًُُّّٚاذةُعا   قٛي٘ خعاحظ

فلذٞ ا٭ٚح َهاْٝذ١، ٚايحاْٝذ١     (1)ضكِِ رِؼْاغِ عِانِنيَ   *ؿََِزِيِْْ عََْـِِْزٌَُٕ 

 صَا١ْٝ.
ٚ  املكاّ ػُع ) (ا٭َشٜٔ َعا ، فلٞ نٌ صَإ َٚهإ ٜهٕٛ سطٍٛ 
اهلل ٚطٓة٘ َع املظًُني، ٖٚٛ َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( ار ٫ خلاسقٗا طذ١ٓ  

 بٌ خهٕٛ شاكش٠ عٓذِٖ. ضامت ايٓ ٝني،
حدْخٌُُِح كِِ حُغِّاِِْْ  قذ خهٕٛ ايعشف١ٝ فاص١ٜ نُا   قٛي٘ خعاحظ ايحاْٞ:

، َٚٔ اجملاص   املكاّ اؽار)ضت أ١َ( َعرضاث ايٓ  قُذ ؿ٢ً (2)ضًَخكَّشً

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ شر١ ٚبشٖاْا ، ٚٚط١ًٝ يذع٠ٛ ايٓاغ يٲط٬ّ.
ـذذذذاش ١( َحذذذذٌ)َع( نُذذذذا   قٛيذذذذ٘  افذذذذاد٠ ) ( َع٢ٓ)امل ايحايذذذذخ:

خعاح)أدضًٛا   أَِ( أٟ َع أَِ، ٚإ نإ ٖزا املع٢ٓ ٫ ٜٓلٞ ايعشف١ٝ، 
 ٚايةكذٜش أدضًٛا فُٝا دضًت ب٘ أَِ.
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يكذ أْعِ اهلل عض ٚذٌ ع٢ً املظًُني بظ١ٓ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 
ٚاسادخ٘ ٚآي٘ ٚطًِ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، ٖٚٛ ٫ ٜعٌُ بإَشٙ 

 بٌ ٜٓةعش ايٛشٞ.
 .(1) ضََُٔغٌَُّْْ كِِ َٓخ أَكَؼْظُْْ كِْوِايةعًٌٝ نُا   قٛي٘ خعاحظ ايشابع:

ٜٚلٝذ اؾُع بني اٯٜةني أْهِ )ضت أ١َ( ٭ٕ فٝهِ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً  
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، ف عح١ ايٓ  ؿ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ، ٚشلذٛس     

 ِٗ ملٓضي١)ضت أ١َ(.طٓة٘ َع املظًُني ع١ً ٱسخكا٥
خلٝذ ) ( َع٢ٓ اي ذا٤، ٚايةكذذٜش )نٓذةِ ضذت أَذ١ أضشذذت        اـاَع:

يًٓاغ بشطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ( فًذٛ مل خهذٔ بعحذ١ ايذٓ        
 قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ملا ؿشمت )ضت أ١َ(.

ايةٛنٝذ ٖٚٞ ايضا٥ذ٠، ٱفاد٠ خٛنٝذ نٕٛ املظًُني ضت أ١َ  ايظادغ:
 ضشذت يًٓاغ، بربن١ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.أ

خكذٜش اؾُع بني اٯٜةني خإَشٕٚ باملعشٚف ٚخٕٓٗٛ عٔ املٓهش  ايحايخ:
 ٚفٝهِ سطٍٛ اهلل( ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:

يكذ ذذا٤ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ بايؼذشٜع١          ا٭ٚح:
ملٓهش ُٖٚا ْع١ُ َٔ املةها١ًَ، َٚٔ أشهاَٗا ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ ا

 .(2)ضحٌََُّْْْ أًََِْْٔضُ ٌَُُْْ دِّنٌَُْْ ًَأَطَْْٔٔضُ ػٌََُِْْْْ ِٗؼَْٔظِِاهلل، قاٍ خعاحظ

إ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٖٛ اٱَذاّ   ا٭َذش    ايحا١ْٝ:
 باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش.

ٚايٓٗذٞ ٭ٕ  شخ املظًُني ع٢ً بزٍ ايٛطع   َٝادٜٔ ا٭َذش   ايحايح١:
 سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َعِٗ ٚفِٝٗ.
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ايةٛنٝذ ع٢ً ايظٓٔ بًضّٚ ايشذٛع اح ايٓ    طٓة٘   ط ٌ  ايشابع١:
 ٚنٝل١ٝ ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش.

بعخ ايظه١ٓٝ   ْلٛغ املظًُني بإِْٗ ع٢ً اؿل ٚاهلذ٣    اـاَظ١:
 َٝادٜٔ ا٭َش ٚايٓٗٞ.

ا٭١َ اييت ٜهٕٛ فٝٗا سطٍٛ اهلل خإَش باملعشٚف ٚخ٢ٗٓ عٔ  ايظادط١:
 املٓهش، ٭ٕ ٚذٛدٙ امل اسى ع١ً يًـ٬ .

يكذ دعانِ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطذًِ يٲطذ٬ّ    ايظابع١:
 بًٛا٤ ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، ٚهب اخ اع٘   طٓة٘.

ٚآي٘ ٚطًِ طٓٔ املعشٚف،  يكذ بٝلٔ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ايحا١َٓ:
ٍل ع٢ً َا هب اذةٓاب٘ َٔ املٓهش، يٝهٕٛ   َٚـادٜل اؿ٬ٍ ٚاؿشاّ، ٚد
ٚذٛد طٓة٘ بني املظًُني شاذ١ هلذِ، ٚبشصضذا  دٕٚ اـطذإ ٚايةلذشٜط       

 باب ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش.   
 حبث فقٍٓ

ٚسد   اؿذذذٜخ املةكذذذّ َظذذط ايذذشأغ بـذذٝغ١ اٱط٬م)جذذِ أَظذذط    
بشأطو(ٚيهٓ٘ َكٝذ بايهةاب ٚايظ١ٓ، فكذ ٚسد   آ١ٜ ايٛك٤ٛ اية عذٝض  

كَخؿْغِاٌُِح ًُؿُاٌىٌَُْْ ًَأَّْاذٌَُِّْْ اَُِاَ حَُْٔشَحكِانِ ًَحْٓغَالٌُح       عشف اي ا٤   قٛيذ٘ خعذاحظ  

 .(1) ضرِشُءًُعٌُِْْ

ٚعذذذٔ طذذذٝ ٜٛ٘ إ اي ذذذا٤ ٫ خظذذذةعٌُ يًة عذذذٝض ٚشـذذذش اطذذذةعُاهلا  
ٕ يًكشإٓ نُا ٚسدث اي ا٤   ايكذشإٓ مبذا ٜلٝذذ    باٱيـام، ٚيهٔ ايظ١ٓ بٝا

، أٟ ٜؼشب َٓٗا، ٚامجاع (2) ضػَْْنًخ َّشْشَدُ رِيَخ ػِزَخدُ حَُِّوِاية عٝض، قاٍ خعاحظ

عًُا٤ املظًُني ا٫ َذا ْذذس عًذ٢ نلاٜذ١ املظذط بذ عض ايذشأغ، ٚبذ٘ قذاٍ          
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اؿظٔ ٚايحٛسٟ ٚا٭ٚصاعٞ، ٚعٔ أبٞ شٓٝل١ املظط بح٬د أؿابع، ْٚكٌ 
 .(1) اصٟ عٓ٘   َلاؼ٘ )ايٛاذب َظط سبع ايشأغ(ايش

ْعِ ْظب اح َايو ٚذٛب َظط مجٝع ايشأغ، ٚٚسد عٔ أمحذ   
أشذ قٛيٝ٘، أَا ايكٍٛ اٯضش فٗٛ ٚذٛب اٱطةٝعاب   شل ايشذٌ دٕٚ 
 املشأ٠، ٚقاٍ اٱَاّ ايؼافعٞ، هضٟ َظط أقٌ ػ٤ٞ ٜظ٢ُ َظصا  يًشأغ(

ٝذذ٘ ايظذذذ٬ّ: َظذذط ايذذذشأغ عًذذذ٢   ، قذذاٍ اٱَذذذاّ ذعلذذش ايـذذذادم عً  (2)
 .(3)َكذَ٘(

ٚميهٔ خإطٝع قاعذ٠ ٖٚٞ يٛ خعاسض ن٬ّ ايٓصٜٛني َع ن٬ّ أ٥ُذ١  
املظًُني   عًّٛ ايكشإٓ ٚايلك٘، فٝطش  ن٬ّ ايٓصٟٛ، ٭ْ٘ ٜٓعش يًصشف 
ٚايه١ًُ بكٛاعذ ضاؿ١   ؿٓعة٘ ٖٚٞ َظةصذج١   اؾًُذ١، أَذا ايلكٝذ٘    

ٞ، ٚقذ ْضٍ ايٛشٞ   بٝت ايٓ ٠ٛ فإْ٘ ٜإضز ايه١ًُ نرض٤ َٔ شهِ ػشع
 ٚأطظٛا َذاسغ فك١ٝٗ خعًٌ بل٦ٝٗا عُّٛ املظًُني.

 حبث بالغٓ
َٔ كشٚب اي ذٜع)اٱدَاس( ٖٚذذذٛ خذاضٌ ايغاٜاث ، ٚبذٜع   بذٜع 
كُٔ جٓاٜا ايهذذذ٬ّ عٝخ ٫ ٜعٗش ا٫ أشذذذ٣ ايغاٜاث أٚ اي ذذٜع، ٚاهلل  

ٚاملعذّٚ، امنا أْضٍ ايكشإٓ  عذض ٚذٌ ٖٛ ايغين، ٚإٓاٙ َطًل عٔ املٛذٛد
سمح١ بايٓاغ، ٚذعٌ اهلل َٔ بشناث ْضٚي٘ ٚبعح١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل 
عًٝ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ ٚذذٛد)ضت أَذ١( عًذ٢ مذٛ َظذةذِٜ، فذ٬ ميذش ٜذّٛ ا٫           
ٚفٝ٘)ضت أ١َ( خ٪دٟ ايلشا٥ض اي١َٝٛٝ اـُظ١ ٚخةًٛ آٜاث ايكشإٓ، ٚؼرتص 

 َٔ ايهلش ٚاٱسخذاد.
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و خهلشٕٚ( بكٛي٘ خعاح)نٓةِ ضت أ١َ( إٔ اهلل عض ٜٚعٗش ادَاس)نٝ 
ٚذٌ اضةذاس املظذًُني ملٓذاصٍ ايةللذٌٝ ٚاٱنذشاّ ٚذعذٌ َعٗذِ أطذ اب         
خعاٖذ ٖزٙ املٓضي١ ٚاؿلاظ عًٝٗا، ٖٚزٙ ا٭ط اب مسا١ٜٚ اعراص١ٜ خلٝذ 
ايكطذذع بةصكذذل ا٭إذذشاض ٚايغاٜذذاث اؿُٝذذذ٠ َٓٗذذا ايذذيت خٓلذذع املظذذًُني  

 ٚايٓاغ مجٝعا .
ظًُٕٛ فإِْٗ ٜٓةلعٕٛ َٓٗا   ايذْٝا ٚاٯضش٠ ٚمبـادٜل ٚٚذٛٙ أَا امل 

أعذذِ َذذٔ ايةـذذٛس ايذذزٖين، ٚبًصذذاظ إٔ اٯضذذش٠ داس اـًذذٛد ٖٚذذٛ َذذٔ    
 .(1)ضًَإِْ طَؼُذًُّح ِٗؼَْٔشَ حَُِّوِ الَ طُلْظٌُىَخعَُٛاث قٛي٘ خعاحظ

ٚأَا ايٓاغ فإِْٗ ٜٓةلعذٕٛ َٓٗذا   ايذذْٝا، ٚخهذٕٛ شرذ١ عًذِٝٗ          
  اٯضش٠. 

 صآت َفٕكم زسُلً(بل َحؤمىُن ببهلل(
 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:

 خكذٜش اؾُع بني اٯٜةني: ٚخ٪َٕٓٛ باهلل ٚفٝهِ سطٛي٘(. ا٭ٚح:
ٚذٛد ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ بذني ظٗشاْذٞ          ايحا١ْٝ:

 املظًُني ع١ً ٱمياِْٗ.
بٝإ ؿذم ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ   ْ ٛخذ٘،      ايحايح١:

 ٚط١ًٝ ؾزب ايٓاغ ملٓاصٍ اٱميإ.
 شخ املظًُني ع٢ً ايؼهش هلل ٚسطٛي٘ ع٢ً ْع١ُ اٱميإ. ايشابع١:

بٝإ فلٌ اهلل عض ٚذٌ ع٢ً املظًُني بإِْٗ َع امياِْٗ فإٕ  اـاَظ١:
 سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َعِٗ ٚفِٝٗ.

خةر٢ً بشنذاث ٚذذٛد ايذٓ  َذع املظذًُني بًصذاظ اٱميذإ         ايظادط١:
ابةذذذذا٤ ٚاطذذذةذا١َ، ٚبإفاكذذذاث بعحةذذذ٘ ٖذذذذاِٖ اهلل، ٚبٛذذذذٛدٙ ٚطذذذٓة٘  

 .ٜةعاٖذٕٚ اٱميإ 
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 ٖٚٛ اـطاب بٔ عُش ع٢ً أخٝت قاٍ عًٞ بٔ ٚ)باٱطٓاد عٔ اؿظني
 أبٝذو  َٓذرب  اح ٚارٖذب  أبٞ َٓرب عٔ اْضٍ فكًت ايٝ٘ فـعذث املٓرب ع٢ً

 ٍ ٔ  مل ُذش ع فكذا ٞ  ٜهذ ٞ  َٓذذرب ٭بذ ٘  ٚأذًظذين  ٚأضذزْ  أقًذذب فرعًذت  َعذ
ٔ  يٞ ، فكاٍ َٓضي٘ اح بٞ اْطًل ْضٍ فًُا بٝذٟ شـ٢  فكًذت  عًُذو  َذ

 . خغؼاْا ذعًت يٛ بين ٜا قاٍ أشذ عًُٓٝ٘ َا ٚاهلل
ٔ  فشذذع  باي اب عُش ٚابٔ مبعا١ٜٚ ضاٍ ٖٚٛ َٜٛا فإخٝة٘ قاٍ  عُذش  ابذ

ٍ  بعذذ  ، فًكٝين َع٘ ٚسذعت ٞ  املذ٪َٓني  أَذت  ٜذا  فكًذت ،  أسى مل فكذا  اْذ
 َع٘، ٚسذعت عُش فشذع ابٔ باي اب عُش ٚابٔ مبعا١ٜٚ ضاٍ ٚأْت ذ٦ت
 اهلل س٩ٚطذٓا    خش٣ َا أْ ت ، ٚامنا عُش ابٔ َٔ باٱرٕ أشل أْت فكاٍ

 .(1)أْةِ جِ
خٛنٝذ نٕٛ املظذًُني)ضت أَذ١ أضشذذت يًٓذاغ( ٱذةُذاع       ايظابع١:

 ٚٚذٛد ايٓ  َعِٗ.
بعخ ايطُإ١ْٓٝ   ْلذٛغ املظذًُني يةذٛاسد أذٝذاهلِ اٱميذإ       ايحا١َٓ:

 بربن١ ٚذٛد ط١ٓ ايٓ  َعِٗ.
شذخ املظذًُني عًذ٢ خعاٖذذ ايظذ١ٓ ايٓ ٜٛذ١ ٚشلذغ ٚدساطذ١          ايةاطع١:

 .(2)ضًََٓخ مطَخًُْْ حُشَّعٌٍُُ كَخُزًُهُا٭شادٜخ ايٓ ١ٜٛ، قاٍ خعاحظ

ايكذذا٤ ايلذذضع ٚاـذذٛف   ْلذذٛغ ايهلذذاس، ٚؼذذزٜشِٖ َذذٔ    ايعاػذذش٠:
 أط اب ايؼو ٚاملغايط١.

بعخ ايٝإغ   قًٛب ايهلاس َذٔ اسخذذاد املظذًُني ار     اؿاد١ٜ عؼش٠:
أِْٗ ٜةعاٖذٕٚ اٱميإ ، ٜٚكةذٕٚ بظ١ٓ سطٍٛ اهلل املـاش ١ هلِ   اؿٝا٠ 

 ايذْٝا.
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ُ     ايحا١ْٝ عؼش٠: ني، فكذذ شـذٌ   يٝع َٔ أَذ١ َعٗذا سطذٛهلا ا٫ املظذً
ايةصشٜو ٚايةغٝت   ايهةب ايظُا١ٜٚ ايظابك١، ٚبكذٞ ايكذشإٓ طذاملا  َذٔ     
ٚلٕ املظًُٕٛ ط١ٓ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ        ايةصشٜو ٚد
ٚذعًٖٛا املـذس ايحاْٞ   ايةؼشٜع بعذ ايكشإٓ، ٖٚٛ َٔ َـادٜل ًِْٝٗ 

 ملٓضي١)ضت أ١َ(.
ٚعذّ خلذشقِٗ اح أَذِ َٚذزاٖب،    بٝإ اؼاد املظًُني  ايحايح١ عؼش٠:

بذيٌٝ اض ذاس اٯٜذ١ بذإٕ ايذٓ  قُذذا  َعٗذِ مجٝعذا  نإَذ١ َةصذذ٠، َٚذٔ           
ضـذذا٥ف)ضت أَذذ١( أْٗذذا مل ؽةًذذو غـذذٛق طذذ١ٓ ايذذٓ  فةرذذذ أنحذذش   
أشادٜخ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ راخٗا عٓذ نٌ املظذًُني،  

ٟ ٜشٜٚ٘ عذد َٔ املظًُني ٚ  نة ِٗ املةعذد٠، ٚفٝٗا اؿذٜخ املةٛاخش ايز
   نٌ ط ك١ عٝخ ٫ ٜةٛاط٦ٕٛ ع٢ً ايهزب.

َذذٔ ضـذذا٥ف)ضت أَذذ١( خ٬ٚخٗذذا اٯٜذذاث ٚشلذذٛس   ايشابعذذ١ عؼذذش٠:
ايشطذذذٍٛ َعٗذذذِ، ٖٚذذذٛ َذذذٔ أطذذذ اب ا٭ضذذذ٠ٛ ٚايعذذذض ٚاملٓعذذذ١، قذذذاٍ        

 .(1) ضكَؤَطْزَلْظُْْ رِنِؼَْٔظِوِ اِخٌَْحًٗخخعاحظ

أَطِْؼٌُح حَُِّوَ ًَسَعٌَُُوُ يكٛي٘ خعاحظ اؾُع بني اٯٜةني خلظت اـاَظ١ عؼش٠:

، ف٬بذ َٔ طاع١ ايٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ      (2)ضًَالَ طٌٌَََُّْح ػَنْوُ

 ٖٚٞ طاع١ هلل عض ٚذٌ.
 صآت َفٕكم زسُلً(بللل لُ )مه أٌل الكخبة لكبن خريًا هلم(

 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:
ٜلٝذ اؾُع بني اٯٜةني أْ٘ يٛ آَٔ أٖذٌ ايهةذاب بشطذٍٛ اهلل     ا٭ٚح:

 قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ يهإ ضتا  ٚأَٓا  هلِ.
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ٚذٛد سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ْع١ُ عع١ُٝ ع٢ً  ايحا١ْٝ:
أٌٖ ا٭سض، ٚقذ خللٌ اهلل ٚذعًٗا ضاؿ١ باملظًُني، ٖٚٛ َٔ أط اب 

 باٱط٬ّ، ٚايلٛص بٗزٙ ايٓع١ُ. خشإٝب أٌٖ ايهةاب ٚايٓاغ
 وةٌُ قٛي٘ خعاح)ٚفٝهِ سطٛي٘(ٚذٖٛا : ايحايح١:
شـش اٱْةلاع َٔ ْع١ُ ٚذٛد ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ا٭ٍٚ:

 ٚطًِ باملظًُني.
ا٭ؿٌ ٖٛ اْةلاع املظًُني َٔ ْع١ُ ٚذٛد ايٓ  قُذذ ؿذ٢ً    ايحاْٞ:

 افع ع٢ً ايٓاغ.اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بِٝٓٗ ٚخرتػط عٓ٘ َٓ
َٓذذافع ٚذذذٛد ايذذٓ  قُذذذ ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘ طذذًِ بذذني     ايحايذذخ:

 املظًُني عا١َ خؼٌُ املظًُني ٚإتِٖ.
ًََٓااخ أَسْعَااِْنَخىَ اِالَّ سَكَْٔااشً  ٚايـذذصٝط ٖذذٛ ايحايذذخ يعَُٛذذاث قٛيذذ٘ خعذذاحظ   

 ، ٫ٚ ٜةعاسض َع٘ ايٛذ٘ ايحاْٞ ٭ْ٘   طٛي٘.(1) ضُِِْؼَخَُِٔنيَ

ض َذٔ  ًٌََُْ مَٓاَٖ أَىْاَُ حٌُِْظَاخدِ ٌََُاخَٕ خَْْاشًح َُيُاْْ      ذا٤ قٛي٘ خعاحظ ايشابع١:

ْع١ُ اهلل عض ٚذٌ بذايٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ عًذ٢ أٖذٌ         
 ايهةاب َٔ ٚذٛٙ:

ْضٍٚ اٯ١ٜ قٌ اي صخ، َٚا فٝٗا َٔ شخ ٭ٌٖ ايهةاب ع٢ً  ا٭ٍٚ:
 اٱميإ.

 ٠ٚ آٜاث ايكشإٓ.خشإٝب أٌٖ ايهةاب ٚايٓاغ بة٬ ايحاْٞ:
دع٠ٛ أٌٖ ايهةاب اح ايةذبش   َعرضاث ايٓ  قُذ ؿذ٢ً   ايحايخ:

ْْ سَعٌُُُنَخ ُّزَُِّْٖ ٌَُُْْ ًَؼِريًح اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ، قاٍ خعاحظ َّخأَىََْ حٌُِْظَخدِ هَذْ ؿَخءًَُ

 .(2)ضَِّٓٔخ ًُنْظُْْ طُخْلٌَُٕ ِْٖٓ حٌُِْظَخدِ
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ٜذذةني: ٚيذذٛ آَذذٔ أٖذذٌ ايهةذذاب فذذٝهِ  خكذذذٜش اؾُذذع بذذني اٯ اـاَظذذ١:
 سطٛي٘(ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:

ٖذذزا اٱميذذإ خـذذذٜل بذذايٓ  قُذذذ، ٚشذذشب عًذذ٢ اضلذذا٤         ا٭ٍٚ:
اي ؼاساث اييت ٚسدث   ْ ٛخ٘   ايهةب ايظُا١ٜٚ ايظابك١ ٚط١َ٬ َذٔ  

إَِّ حَُّاازَِّٖ ٌَّْظُُٔاإٌَ َٓااخ ايًعذذٔ ٚاي عذذذ عذذٔ سمحذذ١ اهلل، قذذاٍ خعذذاحظ

نَخصِ ًَحُْيُذٍَ ِْٖٓ رَؼْذِ َٓخ رََّْنَّخهُ ُِِنَّخطِ كِِ حٌُِْظَخدِ أًَُُْجِيَ َِّْؼَانُيُْْ حَُِّاوُ   أَٗضَُْنَخ ِْٖٓ حُْزَِّْ

 .(1) ضًََِّْؼَنُيُْْ حُالَّػِنٌَُٕ

 أْ٘ َكذ١َ ٱخٝإ ايٛاذ اث ايع اد١ٜ. ايحاْٞ:
 ٖٚٛ َـذام اٱميإ ايزٟ ٜهٕٛ ضتا  قلا  هلِ. ايحايخ:

ٌ اي صخ بإٕ اٱميذإ بايشطذٍٛ ضذت ْٚلذع       خذٍ اٯ١ٜ ق ايظادط١:
ايٓؼإخني، ٚأضربث آ١ٜ ايظٝام بٛذٛد سطٍٛ اهلل بني املظًُني، مما ٜذذٍ  
عًذذ٢ إٔ املظذذًُني   ضذذت ْٚعُذذ١ ععُٝذذ١، ٚإٔ َذذٔ ٜذذ٪َٔ خهذذٕٛ ايظذذ١ٓ  
ايٓ ١ٜٛ َـاش ١ ي٘، ٖٚٛ بؼاس٠ فٛصٙ بؼلاع١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝذ٘  

 ـاش ة٘ ي٘   ذٓاث اـًذ.ٚآي٘ ٚطًِ ّٜٛ ايكٝا١َ، َٚ
يكذ خللٌ اهلل عض ٚذٌ ب عحذ١ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘       ايظابع١:

 ٚآي٘ ٚطًِ حملاسب١ ايلظٛم، ٚصذش ايٓاغ عٔ اٱقا١َ ع٢ً املعاؿٞ.
ٚذٛد ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚطٓة٘ بني ايٓاغ  ايحا١َٓ:

حش أٌٖ ايهةاب فاطكني َاْع َٔ ايلظٛم ٚخلؼٝ٘ بني ايٓاغ، فإرا نإ أن
 فلٞ بعح١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ أَٛس:

َٓذذع صٜذذاد٠ عذذذد ايلاطذذكني، ضـٛؿذذا  ٚإٔ ايهحذذش٠   قٛيذذ٘     ا٭ٍٚ:
خعاح)ٚأنحشِٖ ايلاطكني( َٔ ايهًٞ املؼهو ، ٜٚـذذم عًذ٢ ايٓـذو    
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صا٥ذذا  ٚاشذذذا ، ٚعًذ٢ ا٭إًذذب ٚا٭عِ،ٚيغذ١ اٱمجذذاٍ فٝذ٘ َذذٔ اعرذذاص     
 ايكشإٓ.

شذذخ املذذ٪َٓني َذذٔ أٖذذٌ ايهةذذاب عًذذ٢ صذذذش اضذذٛاِْٗ عذذٔ    ايحذذاْٞ:
 ايلظٛم ٚاملعاؿٞ.

 َٓع ايلاطكني َٔ ايةُادٟ   ايلرٛس ٚاملعاؿٞ. ايحايخ:
شخ ايٓاغ مجٝعا  ع٢ً ايةٛب١ ٚاٱْاب١ ٚاٱيةصام باملظذًُني   ايشابع:

 ٚايةٓعِ بٓع١ُ ٚذٛد ايشطٍٛ بني ظٗشاِْٝٗ.
إ اميإ أٌٖ ايهةاب بٓ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  ايةاطع١:

 باب يٓضٍٚ اـت ٚايربن١ عًِٝٗ، ٚع٢ً إتِٖ َٔ ٚذٛٙ:
 ٜـت أٌٖ ايهةاب قذ٠ٚ يًٓاغ   َظايو اٱميإ. ا٭ٍٚ:

 بإميإ أٌٖ ايهةاب ٜضداد املظًُٕٛ ق٠ٛ َٚٓع١. ايحاْٞ: 
 إ.قٝاّ اؿر١ ع٢ً َٔ ؽًو َِٓٗ عٔ اٱمي ايحايخ:
ايةخلٝو عٔ املظًُني بايةخًف َٔ اؾذذاٍ ٚايؼذو، فُذٔ     ايشابع:

نإ ٜحت ايؼهٛى مبعرضاث ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜعًذٔ  
اقشاسٙ بـذقٗا ٚأْٗا ضاسق١ يًعاد٠، ٜٚـت بذضٛي٘ اٱط٬ّ ممٔ ٜكو   

 ايـلٛف ا٭ٚح   ايـ٠٬.
ؼٛم ع٢ً ا٭َش بذاملعشٚف  صٜاد٠ اميإ املظًُني، ٚاق اهلِ ب اـاَع:

ًَحَُّاازَِّٖ حىْظَااذًَْح صَحدَىُااْْ ىُااذًٍ ًَمطَااخىُْْ    ٚايٓٗذذٞ عذذٔ املٓهذذش، قذذاٍ خعذذاحظ   

 .(1)ضطَوٌْحىُْْ

شخ املظًُني ع٢ً ايـرب، ٚاٱقةذا٤ بشطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل  ايعاػش٠:
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ   ؼٌُ ا٭ر٣ َٔ ايٓاغ   دعٛخِٗ اح اٱط٬ّ.

                                                           

 .17طٛس٠ قُذ (1)
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خللٌٝ املظًُني إٔ اٯٜاث خإخٞ بةظ١ُٝ ايٓ  قُذ  َٔ اؿاد١ٜ عؼش٠:
ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بـل١ ايشطاي١ ، ٚػٗاد٠ اهلل عض ٚذٌ ي٘ بإْذ٘  
سطٛي٘، ٚفٝ٘ د٫ي١ أْ٘ يٝع َذٔ سطذٍٛ   صَذإ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل       

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚبعذٙ ا٫ ٖٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ. 
 أٖت صآت َمه ٔعخصم ببهلل( بٍري

 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:
 َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( اٱعةـاّ باهلل ٚايةٛنٌ عًٝ٘. ا٭ٚح:
خذذذعٛ)ضت أَذذ١( ايٓذذاغ يًـذذشاط املظذذةكِٝ، ٚقاناخٗذذا        ايحاْٝذذ١:

 اٱعةـاّ بايًذذذذذذ٘.
اع٬ٕ)ضذذت أَذذ١( شاذةٗذذا يًرذذ٤ٛ اح اهلل، ٚاٱقذذشاس بععذذِٝ  ايحايحذذ١:

 ايٓعِ ايذ١ْٜٛٝ ٚا٭ضش١ٜٚ اييت هً ٗا اٱعةـاّ باهلل.
بٝإ شكٝك١ جابة١ ٖٚٞ إٔ املظًُني مل ٜٓايٛا َشخ ١ )ضت أ١َ(  ايشابع١:

 ا٫ باٱعةـاّ باهلل.
 خذٚس ؿل١)ضت أ١َ( َذاس اٱعةـاّ باهلل ٚايةٛنٌ عًٝ٘. اـاَظ١:

بٝذذإ َاٖٝذذ١ ضذذشٚس املظذذًُني يًٓذذاغ ٚأْٗذذا ٫ خةكذذّٛ ا٫     ايظادطذذ١:
 باٱعةـاّ باهلل، يٝهٕٛ املظًُٕٛ أط٠ٛ شظ١ٓ يًٓاغ.

 اٱعةـاّ باهلل َٔ ا٭َش باملعشٚف ايزٟ هةٗذ املظًُٕٛ فٝ٘. ايظابع١:
 خ٠ٚ٬ نٌ َٔ ٖاخني اٯٜةني َٔ اٱعةـاّ باهلل. ايحا١َٓ:

ٱميذذإ ٚايهلذذش، ٚذذذا٤ اؿذذخ عًذذ٢  يذذٝع َذذٔ بذذشصخ بذذني ا  ايةاطذذع١:
 اٱعةـاّ باهلل يضذش ايٓاغ عٔ ايل٬ي١ ٚايلظٛم.

ػًذذٞ َٓذذافع اٱطذذةراس٠ بذذاهلل، ٚاٱَةٓذذاع بٗذذا مبعذذاْٞ ايعذذض  ايعاػذذش٠:
ٚايؼإٕ ٚؿشف أر٣ ايهلاس، ٚ  ايحٓا٤ ع٢ً ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝذ٘  
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وُ َّؼْظِأُيَ ِٓاْٖ   ًَحَُِّا ٚآي٘ ٚطًِ ٚبٝإ ععِٝ َٓضية٘ عٓذذ اهلل، قذاٍ خعذاحظ   

 .(1) ضحُنَّخطِ

خشإٝب أٌٖ ايهةاب ٚايٓاغ باٱعةـاّ بذاهلل، ْٚ ذز    اؿاد١ٜ عؼش٠: 
ايلظٛم ٚاملعـ١ٝ، فُٔ ضـا٥ف اؿٝا٠ ايذْٝا ٚسمح١ اهلل فٝٗا َضامح١ 
ايذذذع٠ٛ اح اـذذت ٚا٭َذذش بذذاملعشٚف يلعذذٌ ايظذذ٦ٝاث، بُٝٓذذا ٫ خظذذةطٝع    

ِ َعةـُٕٛ باهلل، َظذةغٝحٕٛ بذ٘   ايؼشٚس ايٛؿٍٛ اح أٌٖ ايـ٬  ٭ْٗ
 َٔ ْض  ايؼٝطإ ٚأعٛاْ٘.

 ضشس ٚىشس املظًُٕٛ يًٓاغ بايعـ١ُ باهلل َٔ ٚذٛٙ: ايحا١ْٝ عؼش٠:
 شاٍ املظًُني عٓذ اـشٚس ٖٛ اٱعةـاّ باهلل. ا٭ٍٚ:

عذذذّ ضؼذذ١ٝ املظذذًُني   ضذذشٚذِٗ َذذٔ ايهلذذاس ٚايعذذاملني،    ايحذذاْٞ:
 يعـ١ُ املظًُني باهلل.

وةاس ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش اح ايـرب ٚايةصٌُ  ايحايخ:
إََّٔ حُْوٌَُّسَ ٚاملٓع١، ٚيٝع َٔ َٓع١ أفلٌ َٔ ايًر٤ٛ اح اهلل، قاٍ خعاحظ

 .(2)ضَُِِّوِ ؿَِْٔؼًخ

 ذزب ايٓاغ ملٓاصٍ اٱميإ عظٔ اعةـاّ املظًُني باهلل. ايشابع:
اهلل، َٚذٔ َـذادٜل   َٔ َـادٜل املعشٚف اٱعةـاّ بذ  ايحايح١ عؼش٠:

املٓهش ايغشٚس اٱطةه اس ٚايعٓاد ٚاٱخهاٍ ع٢ً ايٓلع، ٜٚلٝذ اؾُع بني 
اٯٜةني خٗزٜب ايٓلٛغ ٚقاسب١ ا٭ض٬م املز١ََٛ، ٚبٝإ كعو اٱْظإ 

 ٚشاذة٘ يشمح١ اهلل.
َذذٔ ضـذذا٥ف)ضت أَذذ١( اؾُذذع بذذني اٯٜذذةني بذذاهلل     ايشابعذذ١ عؼذذش٠:

ٝو ايعكا٥ذ١ٜ اييت ذا٤ث بٗا ايؼذشٜع١  ٚاٱعةـاّ ب٘، ٚفٝ٘ خٛنٝذ يًةهاي
                                                           

 .67طٛس٠ املا٥ذ٠ (1)
 .165طٛس٠ اي كش٠ (2)
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اٱط١َٝ٬، ٚيضّٚ اطةصلاس قـذ ايكشب١   ا٭فعاٍ ايع اد١ٜ، َٚٔ َٓافع 
 اٱعةـاّ باهلل أَٛس:

 خح ٝت اٱميإ   ايٓلٛغ ٚاجملةُعاث. ا٭ٍٚ:
 اٱعةـاّ باهلل ٖذ٣ ٚبـت٠. ايحاْٞ:

عةـذاّ  اْ٘ جٛاب عاذٌ يٲميإ، ٚاٱميإ طذ ٌٝ ٚٚطذ١ًٝ يٲ   ايحايخ:
باهلل عض ٚذٌ، َٔ إت إٔ ًٜضّ ايذٚس بُٝٓٗا يةٛذذ٘ اـطذاب ايةهًٝلذٞ    

 بُٗا ع٢ً مٛ اٱطةك٬ٍ ٚاٱْلُاّ.
 صآت فقد ٌدْ إىل صساط مسخقٕم( بٍري أٖت

 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:
َشخ ١)ضت أ١َ( ٖٚٛ فٛصِٖ  بٝإ طش َٔ أطشاس ٌْٝ املظًُني ا٭ٚح:

 باهلذ٣.
اسػاد)ضت أ١َ( يةعاٖذ أط اب ايـ٬  باٱَةٓاع باهلل، ٚعذّ  ايحا١ْٝ:

 اـؼ١ٝ َٔ ايعاملني.
ا٭َذذذش بذذذاملعشٚف ٖذاٜذذذ١ اح ايـذذذشاط املظذذذةكِٝ   راخذذذ٘،    ايحايحذذذ١:

 َٚٛكٛع٘ ٚأجشٙ.
َٝذذٌ ايٓلذذٛغ يًُظذذًُني ٭ْٗذذِ َعةـذذُٕٛ بذذاهلل َةٛنًذذٕٛ   ايشابعذذ١:

 .(1) ضًَالَ َّخَخكٌَُٕ ٌََُْٓشَ الَثٍِْعًٝ٘ظ

 ايٓٗٞ عٔ املٓهش َٔ ايـشاط املظةكِٝ ٚدع٠ٛ ايٝ٘. اَظ١:اـ
 شاذ١ املظًُني ٚايٓاغ ية٠ٚ٬ اٯٜاث ٚفٝٗا أَٛس:  ايظادط١:

 اية٠ٚ٬ بزاخٗا عـ١ُ ٚاَةٓاع باهلل. ا٭ٍٚ:
 اية٠ٚ٬ َكذ١َ يٲعةـاّ باهلل. ايحاْٞ:

اْٗذذا سػذذص١ َذذٔ سػذذصاث اٱعةـذذاّ ٚاٱطذذةراس٠ بذذاهلل،     ايحايذذخ:
 ٘ ط صاْ٘.ٚايًر٤ٛ ايٝ

                                                           

 .54طٛس٠ املا٥ذ٠ (1)
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يكذذذ أساد اهلل عذذض ٚذذذٌ يًُظذذًُني إٔ ٜهْٛذذٛا ششبذذا  عًذذ٢   ايظذذابع١:
ايلظذذٛم   أقذذٛاهلِ ٚأفعذذاهلِ ٚطذذِٓٓٗ، َٚٓٗذذا اٱعةـذذاّ بع ذذاد٠ اهلل،  

 ٚايةٛنٌ عًٝ٘.
اٱعةـذاّ بذاهلل طشٜذل يٲْكطذاع اح ع ادخذ٘ ٚاٱضذ٬ق          ايحا١َٓ:

طاعة٘، ٚعذّ اٱْؼغاٍ بايذْٝا ٚصضشفٗا، ٚ  ايةٓضٌٜ شها١ٜ عٔ عٝظ٢ 
إَِّ حَُِّاوَ سَرِّاِ ًَسَرٌُُّاْْ كَخػْزُاذًُهُ ىَازَح       عًٝ٘ ايظ٬ّ ٚضطاب٘ ي ين اطشا٥ٌٝ:ظ

 .(1)ضطِشَحؽٌ ُٓغْظَوٌِْْ

 خشد)نٝو( ع٢ً ٚذٗني:
اٱطةلٗاّ، ٖٚٛ ايغايب   اطةعُاهلا، ار ٜظ٦ٌ بٗا عٔ شاٍ  ا٭ٍٚ:

 ايؼ٧، ٚخإخٞ يًةٛبٝخ ٚاية هٝت.
، ٚاؾذذٛاب (2)ضُّنلِاانُ ًَْْااقَ َّشَااخءُايؼذذشط: نُذذا   قٛيذذ٘ خعذذاحظ  ايحذذاْٞ:

 قزٚف يذ٫ي١ َا ق ًٗا.
ٚذا٤ث)نٝو(   اٯ١ٜ َٔ ايٛذ٘ ا٭ٍٚ ٚيهٓٗا خلٝذ ْلٞ ايهلش عذٔ  

ٜةعًل باٯ١ٜ ايظابك١ هلا، ٚاييت خةصذد عٔ خعًٝل  ايظًب، ٭ٕ َٛكٛعٗا
 ايهلش بطاع١ أٌٖ ايهةاب، ٖٚٛ أَش ٫ وـٌ يٛذٛٙ:

 ْٗٞ اهلل عض ٚذٌ يًُظًُني عٓ٘. ا٭ٍٚ:
 ايٛقا١ٜ ايعا١َ ٚاـاؿ١ َٓ٘ بايكشإٓ ٚايظ١ٓ. ايحاْٞ:

حَُّزَِّٖ حىْظَاذًَْح  سطٛخ اٱميإ   ْلٛغ املظًُني، قاٍ خعاحظ ايحايخ:

 . (3)ضدَىُْْ ىُذًٍ ًَمطَخىُْْ طَوٌْحىُْْصَح

                                                           

 .51طٛس٠ آٍ عُشإ (1)
 .64طٛس٠ املا٥ذ٠(2)
 .17طٛس٠ قُذ(3)
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ْْ           ظصآت )ٔت َُِجاَي ُىا ًْ ُِاَي َكُؤ ْٖ َرْؼاِذ َر ِٓا ٌَاِزَد  َِّاِو حُ َِاَ حُ ْٖ حْكَظاَشٍ َػ َٔا َك

  بٍري أٖت(1) ضحُظَّخٌَُُِٕٔ

 الصآت بني بدأخٓ أٖخني
 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:

بٝإ شكٝك١ ٖٚٞ إٔ)ضذت أَذ١( ؼذةز بًغذ١ اشةرذاس خةـذو        ا٭ٚح:
 بٛذٛٙ:

 اـًٛ َٔ ايلصؽ ٚايةعذٟ. ا٭ٍٚ:
اضةٝاس ا٭يلاظ ٚايهًُاث املٓاط ١، يً ٝإ ٚايةٛبٝخ، فرذا٤ث   ايحاْٞ:

ن١ًُ )افرت٣( ٖٚٛ أضف َٔ ايهذزب، ٚادعذا٤ ٫ أؿذٌ يذ٘، ٚاضذة٬م      
أَٛس كايل١ يًصل ٚايٛاقع ي ٝإ َاٖٝذ١ ايهذزب عًذ٢ اهلل، ٚاؿاذذ١ اح     

ملظًُني، يزا فاصٚا مبشخ ١ ضت ايةـذٟ ي٘، ٚيٝع َٔ أ١َ خةـذ٣ ي٘ ا٫ ا
 أ١َ.

بٝإ قإْٛ نًٞ ٜٓط ل ع٢ً املًٝني ٚايٓاغ مجٝعا ، ٖٚٛ ق ط  ايحايخ:
 ايهزب ع٢ً اهلل، ٚاٱفرتا٤   أشهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿشاّ.

يكذ أساد اهلل عض ٚذٌ ب عح١ ايٓ  قُذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘     ايحا١ْٝ:
ٚاشٝا٤ قـف ا٭ْ ٝا٤  ٚطًِ ج اث َلاِٖٝ اؿل ٚاٱْـاف   ا٭سض،

ٚذعًذذٗا َذسطذذ١ حملاسبذذ١ ايهذذزب   أشهذذاّ ايؼذذشا٥ع ٖٚذذٛ َذذٔ أطذذشاس    
كَخهْظُاااضْ حُْوَظَاااضَ َُؼََِّيُاااْْ   َٚٛكذذذٛع١ٝ ٚذٛدٖذذذا   ايكذذذشإٓ، قذذذاٍ خعذذذاحظ   

، فرا٤ث اٯ١ٜ ايظابك١ ٯ١ٜ ايظٝام باٱض اس عٔ امـاس (2) ضَّظَلٌََّشًَُٕ

اطذشا٥ٌٝ عًذ٢ ْلظذ٘ ٚفٝذ٘     ؼشِٜ أنذٌ ؿذِ كـذٛق َذٔ ق ذٌ ْذ  اهلل       
 َٛكٛع قـ١ يٲعة اس ٚاٱخعاظ َٔ ٚذٛٙ:

                                                           

 .94اٯ١ٜ (1)
 .176طٛس٠ ا٭عشاف (2)
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ايةلـذذذٌٝ ٚايلـذذذٌ بذذذني اؿهذذذِ ايؼذذذشعٞ ايعذذذاّ ٚاؿهذذذِ    ا٭ٍٚ:
 ايؼخـٞ.
املا٥ض ايزٟ ٜةـو ب٘ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ     ايحاْٞ:

فإْ٘ مل وشّ ع٢ً ْلظ٘ ػ٦ٝا ، ع٢ً مٛ اــٛق، ْعِ ٚسدث كةـاث 
 ً ٢ اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ ٖٚذٞ ظذاٖش٠ ذًٝذ١   شـذشٖا        يًٓ  قُذ ؿذ

 بؼخـ٘ ايهشِٜ، طةإخٞ   اي صخ ايلكٗٞ.
خٛجٝذذل ايكذذشإٓ يظذذٓٔ ا٭ْ ٝذذا٤ مبذذا ميٓذذع َذذٔ اؾٗايذذ١ ٚايغذذشس،   ايحايذذخ:

 ٚخ٠ٚ٬)ضت أ١َ( ٯٜاث ايكشإٓ.
 ايةخلٝو عٔ)ضت أ١َ(. ايشابع:

 اسخكا٤ املظًُني   طًِ املعاسف. اـاَع:
اد املظًُني   شخ ايٓاغ ع٢ً ايةٓذضٙ َذٔ ايهذزب عًذ٢     ذٗ ايحايح١:

اهلل، ٖٚٛ َٔ ايؼٛاٖذ ع٢ً نٕٛ املظًُني)ضت أ١َ( ٚضشٚذِٗ يًٓذاغ  
 بً اغ ايةك٣ٛ.

يكذذ أساد اهلل عذذض ٚذذذٌ يًٓذذاغ ع ادخذذ٘ ٚرنذذشٙ   ا٭سض، ٚخللذذٌ  
ٚبعخ ا٭ْ ٝا٤ ٚأْضٍ ايهةب ايظُا١ٜٚ، ٚيهٔ فشٜكا  َٔ ايٓاغ افرتٚا ع٢ً 

مبا ٜلش   أبٛاب ايع اداث، فإضشس اهلل عض ٚذٌ املظًُني يًٓاغ ا٭ْ ٝا٤ 
بـل١)ضت أ١َ( هلذذاٜةِٗ ٚذذزبِٗ يؼذشٜع١ قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘        

 ٚطًِ ٚفٝ٘ أَٛس:
 اْ٘ آ١ٜ   ْ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ. ا٭ٍٚ:
فٝ٘ ػاٖذ ع٢ً خللٌٝ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ عًذ٢     ايحاْٞ:

 ٝا٤ ايظابكني بإٕ خةعاٖذ أَة٘ أشهاّ ايؼشٜع١ عظٔ أدا٥ٗا.ا٭ْ 
فلذذط ايهذذزب ٚاٱفذذرتا٤ عًذذ٢ ا٭ْ ٝذذا٤ ٚاملٓذذع َذذٔ ؼشٜذذو     ايحايذذخ:

 ايؼشا٥ع، ٚاكاف١ َا يٝع فٝٗا أؿ٬ .
َٚع إٔ ايؼشٜع١ اٱطذ١َٝ٬ ْاطذخ١ يًؼذشا٥ع ايظذابك١، ٚإٔ ا٭ٚيٜٛذ١      

 ٚايذفاع عٔ بٝل١ يًع اداث ٚخح ٝت أشهاّ ايذٜٔ، ٚاؾٗاد   ط ٌٝ اهلل
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اٱط٬ّ َٚٛاذ١ٗ ذٝٛؾ ايهافشٜٔ، فإٕ ايكشإٓ مل ٜرتى َظإي١ ايطٝ اث 
 ٚشًٝةٗا يًٓاغ، ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:

خٛنٝذ سمح١ اهلل عض ٚذٌ بايٓاغ ٚأْ٘ ط صاْ٘ مل وشّ عًِٝٗ  ا٭ٍٚ:
ايطٝ اث، بٌ ضًكٗا َذٔ أذًذِٗ، ٚذعًذٗا َٛكذٛعا  يٲبذة٤٬   ايذذْٝا،       

ٝٗذذا، ٚايًرذذ٤ٛ ايٝذذ٘ بايذذذعا٤ ٚاملظذذإي١ ؿٝاصخٗذذا   ٚطذذ  ا  يؼذذهشٙ خعذذاح عً 
ًَإِْ طَؼُاااذًُّح ِٗؼَْٔاااشَ حَُِّاااوِ الَ  ٚاقةٓا٥ٗذذذا، ٖٚذذذٛ َذذذٔ عَُٛذذذاث قٛيذذذ٘ خعذذذاحظ  

 ، ٚخعذد ٚاْؼطاس ايٓع١ُ ايٛاشذ٠ اح ْعِ نحت٠.(1)ضطُلْظٌُىَخ

اْ٘ َٔ عَُٛاث بٝإ ايكذشإٓ قـذف ا٭َذِ ايظذايل١، ٚشذاٍ       ايحاْٞ:
 اهلل عض ٚذٌ.ايهزب ٚاٱفرتا٤ ع٢ً 

ذذذا٤ث آٜذذاث ايكذذشإٓ بةذذٛايٞ ايذذٓعِ عًذذ٢ بذذين اطذذشا٥ٌٝ،       ايحايذذخ:
حرًُْشًُح ِٗؼَْٔظِاِ حَُّظِاِ أَْٗؼَْٔاضُ ػََِاٌُْْْْ     ٚخللًِٝٗ ع٢ً ايعاملني، بكٛي٘ خعاحظ

َ حُْؼَخَُِٔنيَ ِ كَؼَِّْظٌُُْْ ػََِ ، ٚقذ ٜكاٍ إٔ ؼشِٜ بعض ايطٝ اث (2) ضًَأَِّٗ

ًِّٗ اهلل      ع٢ً بين اطشا٥ٌٝ ضذ٬ف   اط٬قذاث ٖذزا ايةللذٌٝ، فهٝذو فلذ
 ع٢ً إتِٖ ِٖٚ قشَٕٚٛ َٓٗا، فرا٤ث اٯ١ٜ ع٢ً ٚذٛٙ:

 خإنٝذ ٖزا ايةللٌٝ. ا٭ٍٚ:
 ْلٞ َٛكٛع ايةصشِٜ ٖزا. ايحاْٞ:

بٝإ شكٝكذ١ إٔ ايةصذشِٜ قلذ١ٝ ػخـذ١ٝ ٭شذذ ا٭ْ ٝذا٤ ق ذٌ         ايحايخ:
 ْضٍٚ ايةٛاس٠.

 ٛي١ٝ ٚذٖٛا :ٚوةٌُ خللٌٝ بين اطشا٥ٌٝ   أفشادٙ ايط
 اضةـاؿ٘ مبا بعذ بعح١ ْ  اهلل َٛط٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ. ا٭ٍٚ:
 عُّٛ بين اطشا٥ٌٝ ق ٌ بعح١ َٛط٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ ٚبعذٖا. ايحاْٞ:
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 اٍٛ ْ  اهلل اطشا٥ٌٝ ملكاّ ايٓ ٠ٛ. ايحايخ:
اْكطاع ايةللٌٝ ب عح١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ،  ايشابع:

ٍ فإٕ ايٛذٛٙ ا٭ضش٣ ؿصٝص١ ار إٔ اهلل عض ٚذٌ ٚبإطةحٓا٤ ايٛذ٘ ا٭ٚ
ٜعطٞ با٭ٚف٢ ٚا٭مت، فإٕ قًذت إ اٱْكطذاع خغذٝت   َاٖٝذ١ ايةللذٌٝ،      

 ٚاسخكا٤ فٝ٘ بؼشط ػ٤ٞ.
فاٱسخكا٤ ي ًٛ  ٚخعاٖذ َشخ ١)ضت أ١َ( ِٖٚ املظًُٕٛ، ٚايؼشط ٖٛ 
 دضٍٛ اٱط٬ّ ٚاخ اع ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ يٓٝذٌ ٖذزٙ    

 املشخ ١، ٚايلٛص بايذسذاث ايع٢ً، ٖٚٛ باب َلةٛ  ي ين اطشا٥ٌٝ.
ٚذا٤ث اٯٜاث برتإٝ ِٗ باٱط٬ّ ي كذا٤ خللذًِٝٗ ٚصٜذاد٠ فٝذ٘ بٓٝذٌ      
ايعض ٚايشفع١ ٚاملٓع١ باٱط٬ّ، ٚاْةٗا٤ أٜاّ اٱطةلعاف ٚايذزٍ   قٛيذ٘   

خضٍٚ آجاسٖا عذِٓٗ بذذضٍٛ    ، ٚاييت(1) ضًَػُشِرَضْ ػََِْْيِْْ حُزَُِّّشُ ًَحَُْٔغٌَْنَشُخعاحظ

اٱط٬ّ، يًةٓا  بني ؿل١ َٚكاّ)ضت أ١َ أضشذت يًٓذاغ( ٚبذني ايزيذ١    
ٚاملظه١ٓ، يٝهٕٛ اْكطاع ايةللٌٝ ب عح١ ايٓ  قُذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘    
ٚطذذًِ َذذٔ ايةُذذاّ ٚا٭ٚفذذ٢   فلذذٌ اهلل عًذذ٢ بذذين اطذذشا٥ٌٝ   ايذذذْٝا   

 ٚاٯضش٠. 
ٱشةرذذذاس بهذذذ٬ّ اهلل، فُذذذٔ يكذذذذ ذذذذا٤ث اٯٜذذذ١ بـذذذٝغ١ ا ايشابعذذذ١:

ًّٗا اهلل        ضـا٥ف)ضت أ١َ( اٱشةرذاس بهذ٬ّ اهلل عًذ٢ ا٭َذ١ ايذيت فلذ
ع٢ً ايعاملني، مما ٜذٍ با٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ ع٢ً اشةراذِٗ ع٢ً إتِٖ َٔ 
أٖذٌ املًذٌ ٚايٓصذذٌ، ٖٚذزا ايعُذّٛ َذذٔ َـذادٜل قٛيذ٘ خعاح)أضشذذذت       

 ٌ نةاب.يًٓاغ( ٚاؾذاٍ ٚاٱشةراس ع٢ً بين اطشا٥ٌٝ ِٖٚ أٖ
 ض ٜٓلع َٔ ٚذٗني:كََْٖٔ حكْظَشٍَ ػَََِ حَُِّوِ حٌَُزِدَٚقٛي٘ خعاحظ
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املٓطٛم، فُٓطٛم اٱشةراس ٚايضذش عٔ ايهزب ع٢ً اهلل فٝ٘  ا٭ٍٚ:
 ٚذٛٙ:

 اقا١َ اؿر١ ٚاطةصلاس َاد٠ اٱشةراس. ا٭ٍٚ:
بٝإ َٛكٛع١ٝ أٚإ ْضٍٚ ايةٛسا٠   خح ٝذت أشهذاّ ايؼذشٜع١     ايحاْٞ:

 اييت ذا٤ بٗا َٛط٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ، ار أْ٘ َٔ ايشطٌ اـُظ١ أٚيٞ ايعضّ.
دع٠ٛ أٌٖ ايهةاب يًشذٛع اح ايكشإٓ ٚايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل  ايحايخ:

إَِّ ىَازَح حُْوُاشْمَٕ   عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ي ٝإ أشهاّ ػشا٥عِٗ، قاٍ خعذاحظ 

 .(1) ضضُّ ػَََِ رَنِِ اِعْشَحثََِْ أًَْؼَشَ حَُّزُِ ىُْْ كِْوِ َّخْظَِِلٌََُّٕوُ

 امللّٗٛ، ٚفٝ٘ ٚذٛٙ: ايحاْٞ:
اْزاس بين اطشا٥ٌٝ َذٔ ايةصشٜذو   اي ؼذاساث ايذيت ذذا٤ث       ا٭ٍٚ:

 غـٛق ْ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ   ايةٛسا٠ ٚاٱلٌٝ.
ٜٗٛد املذ١ٜٓ يًظ٪اٍ عٔ ؿلاث  صذش ايٓاغ عٔ ايشذٛع اح ايحاْٞ:

ْ  آضش ايضَذإ، ٚدعذٛخِٗ يًشذذٛع اح ايكذشإٓ، ٚايةذذبش   َعرذضاث       
 قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.

بٝإ فلٌ اهلل عض ٚذٌ عًذ٢ ايٓذاغ بٓ ذ٠ٛ قُذذ ؿذ٢ً اهلل       ايحايخ:
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بإَٛس:

 ْضٍٚ ايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل نةابا  ذاَعا . ا٭ٍٚ:
الَ ط١َ٬ ايكشإٓ َٔ ايةصشٜو ٚاية ذٌٜ ٚايةغٝت، قاٍ خعذاحظ  ايحاْٞ:

 .(2)ضَّؤْطِْوِ حُْزَخطَُِ ِْٖٓ رَِْْٖ َّذَّْوِ ًَالَ ِْٖٓ خَِْلِوِ

 خٓضٜ٘ ا٭سض َٔ ايهزب ع٢ً اهلل عض ٚذٌ. ايحايخ:
 ضشٚس أ١َ خةـو بـلاث شظٔ َٓٗا: ايشابع:
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 ٚطًِ ٚاخ اع٘.خـذلٜكٗا بايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ا٭ٍٚ:
 ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش. ايحاْٞ:

 ايةٓضٙ عٔ ايهزب ع٢ً اهلل. ايحايخ:
 اٱَةٓاع عٔ ؼشٜو ايةٓضٌٜ سمسا  ٚخإ٬ٜٚ . ايشابع:

 اؽار ط١ٓ ا٭ْ ٝا٤ ايظابكني شر١. اـاَع:
قاسب١ اٱفرتا٤ ع٢ً اهلل، ٚفلذط أًٖذ٘، ٚدعذٛخِٗ يًةٛبذ١      ايظادغ:

 ٚاٱْاب١.
ٜلٝذذذ اؾُذذع بذذني اٯٜذذةني بٝذذإ خعذذذد ؿذذٝغ ٚٚذذذٛٙ ذٗذذاد   اـاَظذذ١:

املظذذًُني، فٗذذِ ٜذذذعٕٛ ايٓذذاغ يٲطذذ٬ّ ْٚ ذذز ايؼذذشى ٚخذذشى املعاؿذذٞ    
ٚايظ٦ٝاث، ٜٚٓلٕٛ عٔ ايؼشا٥ع َا يٝع َٓٗا، ٖٚزا ايٓٗذٞ ي ٝذإ سمحذ١    
اهلل بايٓاغ يزا ْعةت آ١ٜ ايظٝام ؼشِٜ بعض ا٭طعُذ١ بإْذ٘ افذرتا٤ عًذ٢     

شا٥ٌٝ ششّ ع٢ً ْلظ٘ ؿِ اٱبٌ ٱؿابة٘ بذذا٤ عذشم ايٓظذا    اهلل، ٚإٔ اط
عٔ ْزس ْزسٙ، ٚأٜاّ اطشا٥ٌٝ َةكذ١َ صَاْا  ع٢ً ْضٍٚ ايةٛسا٠ اييت ٜعٌُ 
بٗا بٓٛ اطشا٥ٌٝ ار أْضيت ايةٛسا٠ ع٢ً َٛط٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ ٚبٝٓ٘ ٚبني أبٝ٘ 

 اطشا٥ٌٝ بطٕٛ عذٜذ٠.
ا  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ َٚٔ فلٌ اهلل عض ٚذٌ ع٢ً املظًُني إٔ ايٓ  قُذ

ٚآي٘ ٚطًِ بعخ ع٢ً فرت٠ َٔ ايشطٌ، ٚعٔ طًُإ ايلاسطٞ قذاٍ: بذني   
، يةعٌُ)ضت أ١َ( (1) عٝظ٢ ٚقُذ عًُٝٗا ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ طةُا١٥ ط١ٓ(

بايكشإٓ ٚط١ٓ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ دٕٚ إتٖا، ا٫ أْذ٘  
 مل ميٓع َٔ اشةراذِٗ ع٢ً املًٌ ا٭ضش٣ بؼشا٥عِٗ.

ٜلٝذ اؾُع بني اٯٜةني: نٓةِ ضت أ١َ أضشذت يًٓاغ فُٔ  ايظادط١:
 افرت٣ ع٢ً اهلل ايهزب َٔ بعذ ريو فإٚي٦و ِٖ ايعاملٕٛ(ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:
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شاذ١ أٖذٌ ا٭سض يٛذذٛد ضذت أَذ١ بذني ظٗذشاِْٝٗ يللذط         ا٭ٍٚ:
 ايهزب ع٢ً اهلل.

خكذٜش)َٔ بعذ ريذو( أٟ بعذذ ضذشٚذهِ يًٓذاغ بـذل١)ضت       ايحاْٞ:
 ا   ضشٚس املظًُني يًٓاغ َٔ اؿر١ ٚاي ١ٓٝ عًِٝٗ.أ١َ(، مل

ف٤ٞ املظًُني بايربٖإ ٚايذيٌٝ ٱبطاٍ املؼ ٗاث، فةةٛاسد  ايحايخ:
أ١َ َٔ ا٭َِ ط١ٓ كـٛؿ١، ٚنإْٗا َٔ املةٛاخش ضـٛؿا  ارا ناْت فع٬  
٭شذ ن اس ا٭ْ ٝا٤ نُا   ؼشِٜ اطذشا٥ٌٝ عًذ٢ ْلظذ٘ ؿذِ ا٭بذٌ، ٚبٓذٛ       

  ٕٛ ايٝ٘.اطشا٥ٌٝ ٜٓظ
فرا٤ ايكشإٓ يٝ ني إٔ اعة اس فعٌ ايٓ  ٖزا شهُا  ػشعٝا  عاَا  ٚط  ا   

يٲَةٓاع عٔ ايطٝ اث أَش كايو يٲْةلاع ا٭َحٌ َٔ فلٌ اهلل ْٚعُ٘ ع٢ً 
بين اطشا٥ٌٝ، يٝهٕٛ َٔ ٖزٙ ايٓعِ بعخ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

َٚٔ ايةؼذٜذ اٱؿذشاس  ٚطًِ يتفع بٓٛ اطشا٥ٌٝ ايةؼذٜذ ع٢ً أْلظِٗ، 
 ع٢ً اي كا٤ ع٢ً ػشٜع١ َٓظٛض١.

ذا٤ ايكشإٓ باٱض اس عذٔ ؼذشِٜ بعذض ايطٝ ذاث عًذ٢ بذين        ايظابع١:
كَزِظٍُِْْ ِْٖٓ حَُّزَِّٖ ىَخدًُح كَشَّْٓنَخ ػََِْْيِْْ طَِّْزَخصٍ أُكَِِّاضْ َُيُاْْ   اطشا٥ٌٝ ، قاٍ خعاحظ

َِ حَُِّوِ ًَؼِريًح ْْ ػَْٖ عَزِْ ، ٚفٝ٘ بٝإ يع١ً ٖزا ايةصشِٜ ٚأْ٘ ظًُِٗ (1) ضًَرِظَذِّىِ

٭ْلظِٗ َع خعذد َـادٜل ٖزا ايعًِ َٔ قةٌ ا٭ْ ٝا٤، ٚايهلش باٯٜاث، 
ٚاي ٗةإ ع٢ً َشِٜ ٚاَةٓاعِٗ عٔ اؾٗش مبا عًُٛٙ َٔ ؿلاث ايٓ  قُذ 

 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.
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َّٖ ىَخدًُح ًَػَََِ حَُّزِٚقذ ذا٤ بٝإ َا ششّ اهلل عًِٝٗ بكٛي٘ خعاحظ

كَشَّْٓنَاااخ ًُاااََّ رُِ ظُلُاااشٍ ًَِٓاااْٖ حُْزَوَاااشِ ًَحُْـَااانَِْ كَشَّْٓنَاااخ ػََِاااْْيِْْ شُااالٌَُٓئَُخ اِالَّ َٓاااخ كَََِٔاااضْ    

 .(1)ضظُيٌُسُىَُٔخ

 ٚخًو آ١ٜ اعراص١ٜ   ايكشإٓ َٔ ٚذٛٙ :  
ا٭ٍٚ : ج ٛث ؼشِٜ املةعذد َٔ ايطٝ اث عكٛب١ عًذ٢ بذين اطذشا٥ٌٝ،    

ٖذزا ايةصذشِٜ بعذذ ْذضٍٚ ايةذٛسا٠ ٚاْةكذاٍ َٛطذ٢ عًٝذ٘          ايحاْٞ : شـٍٛ
ايظذ٬ّ اح ايشفٝذذل ا٭عًذ٢، يٝذذإخٞ عًذذ٢ شٝذا٠ بذذين اطذشا٥ٌٝ ق ذذٌ ْذذضٍٚ     

 ايةٛسا٠ ٚبعذٖا.
ايحايخ : ايةُٝٝض بني َا ٖٛ شل ٚؿذم َٔ أشهاّ ايةصشِٜ، َٚا ٖٛ 

 نزب ٚافرتا٤ ٫ أؿٌ ي٘.
ٜٚشفذع أطذ اب اؾٗايذ١    ايشابع : اجمل٧ مبا ٜٓلع بين اطشا٥ٌٝ ٚإتِٖ، 

  ايٝٗٛد إٚايغشس عِٓٗ، ٚملا قاٍ ع ذ اهلل بٔ ط٬ّ ٚأؿصاب٘ يًٓ  قُذ )
ِ  اْو ٚ شل ب٘ ذ٦ت ايزٟ إٔ يةعًِ  فكايذت  ايةذٛسا٠    َهةذٛب  يعٓذذٖ

 وذجْٛو ٚ ٜغشْٚو أِْٗ ٚ ػ٦ٝا ٜعًُٕٛ ٫ أِْٗ ٜكٛيٕٛ نُا يٝع ايٝٗٛد
 .(2) (باي اطٌ

ٌَُِاااْٖ حُشَّحعِاااخٌَُٕ كِاااِ حُْؼِِْاااِْ ِٓااانْيُْْ   ٚذذذذا٤ ْذذذضٍٚ قٛيذذذ٘ خعذذذاحظ   

 .(3)ضًَحُُْٔئِْٓنٌَُٕ ُّئِْٓنٌَُٕ رَِٔخ أُٗضٍَِ اَُِْْيَ

 ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:
 اْ٘ َٓاط ١ يةلك٘ املظًُني   ايذٜٔ. ا٭ٚح:
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َعشف١ شكٝك١ ٖٚٞ ٚذٛد عًُا٤ َٔ بين اطشا٥ٌٝ ٜةذاسطذٕٛ   ايحا١ْٝ:
 ايةٛسا٠، ٚهةٗذٕٚ   طًب ايعًِ.

 اقشاس فشٜل َِٓٗ  بـذم ْ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ. ايحايح١:
ٚفٝ٘ دع٠ٛ ٭ٌٖ ايهةاب بايشذٛع يًعًُذا٤ َذِٓٗ ايذزٜٔ اذةٗذذٚا       

 ايهظب ٚايةصـٌٝ.
ٚقذ فاص املظًُٕٛ بزاث املشخ ١ ايشفٝع١ َذٔ ايعًذِ بايةـذذٜل بذايٓ       

ٱْـذذاث هلذذا قُذذ ؿذذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذذًِ ٚخذ٠ٚ٬ آٜذذاث ايكذشإٓ ٚا    
يٝةٛذٗٛا اح ايٓاغ باملٛعع١ ٚاؾذاٍ باؿهُذ١، ٚعذٔ اٱَذاّ عًذٞ بذٔ      

 .(1) (ايعامل سع١ٝ اؾاٌٖاؿظني عًٝ٘ ايظ٬ّ)
  اؾُع بني اٯٜةني ؼذ َٔ)ضت أ١َ( ي ين اطشا٥ٌٝ، ٚاض اس  ايحا١َٓ:

عذذٔ طذذ١َ٬ ايؼذذشٜع١ اٱطذذ١َٝ٬ ٚطذذت٠ املظذذًُني َذذٔ اٱفذذرتا٤ عًذذ٢ اهلل 
َطًكا ، ٭ٕ اشةراس املظًُني   باب امل اشاث ٜذٍ با٭ٚي١ٜٛ ع٢ً ط١َ٬ 
ْٗرِٗ   باب ايع اداث، ٚايٛاذ اث ٚاحملشَاث، يةهٕٛ ْ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً 

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اػشاق١ مسا١ٜٚ ذا٤ث ب ٝإ ا٭شهاّ، ٚبط٬ٕ َا ٫ اهلل
أؿٌ ي٘   ايةؼشٜع، ٚوٌُ يٛا٤ٖا سطٍٛ اهلل ٚأَة٘ َذٔ بعذذٙ اح ٜذّٛ    
ايكٝا١َ يزا ْعةت آ١ٜ ايظٝام ايزٜٔ ٜلرتٕٚ ايهزب بعذ ْ ٠ٛ قُذذ ؿذ٢ً   

ّ املظًُني اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بايعاملني ٱقا١َ اؿر١ عًِٝٗ بايكشإٓ، ٚقٝا
 بة ًٝغ ا٭شهاّ ٚايظٓٔ، ٚدفع ايؼ ٗاث.

ذا٤ث آٜذ١ ايظذٝام ي ٝذإ َٛكذٛع ٚشهذِ   املكذاّ ، ٚفٝذ٘         ايةاطع١:
 ٚذٛٙ:

اذةُاع ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عذٔ املٓهذش   اٯٜذ١ ايهشميذ١،      ا٭ٍٚ:
فاملٓطٛم ٖٛ ايٓٗٞ عٔ اٱفرتا٤ ٚايهزب ع٢ً اهلل، ٚامللٗذّٛ دعذ٠ٛ بذين    

 اٱط٬ّ.اطشا٥ٌٝ يذضٍٛ 
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خعذذذد اؾٗذذاث ايذذيت ٜكذذّٛ املظذذًُٕٛ بإَشٖذذا ْٚٗٝٗذذا، ٚعذذذّ   ايحذذاْٞ:
امـاس ا٭َش بايهلاس أٚ نلذاس قذشٜؽ ضاؿذ١، بذٌ ٜؼذٌُ ايٓذاغ، قذاٍ        

 .(1)ضًَأَسْعَِْنَخىَ ُِِنَّخطِ سَعٌُالًخعاحظ

اذذٍٛ ا٭َذذش ٚايٓٗذذٞ يًُٛاكذذٝع املخةًلذذ١ ٚمبذذا ٜذذ٪دٟ اح    ايحايذذخ:
 شى ٚايل٬ي١، ٚخشى اؾٗاي١.ايـ٬  ٚاهلذا١ٜ، ْٚ ز ايؼ

خٛيٞ املظًُني يٛظا٥و اٱْزاس، ٚايةخٜٛو َٔ اٱقا١َ ع٢ً  ايشابع:
 املعـ١ٝ َٚا ٫ أؿٌ ي٘   ايؼشا٥ع.

بٝذذذإ ضـذذذ١ً محٝذذذذ٠ َذذذٔ ضـذذذاٍ)ضت أَذذذ١(   بذذذاب     ايعاػذذذش٠:
 اٱشةراس، ار إٔ شرةِٗ مسا١ٜٚ ٚخةـو بإَٛس:

اطةصلذذاسٖا  ضًٖٛذذا َذذٔ ايٛطذذا٥ط ٚاملكذذذَاث ايذذيت هذذب    ا٭ٍٚ:
 يةصـٌٝ ايربٖإ.

ايٓلع اـايف ؿر١ املظًُني يٝؼذٌُ أٖذٌ املٓذاظش٠ ٚاؾذذاٍ      ايحاْٞ:
 ٚايشٜب ٚإتِٖ.

 بكا٤ شر١ املظًُني إل١ طش١ٜ اح ّٜٛ ايكٝا١َ. ايحايخ:
خعذذد ذٗذاث اؿرذ١، فُذع إٔ َٛكذٛعٗا   املكذاّ ٖذٛ ْلذٞ          ايشابع:

ذ٫ي١ املطابكٝذ١ ٚايةلذ١ُٝٓ   ؼشِٜ  اٱبٌ ع٢ً بين اطشا٥ٌٝ، فإْٗا خذٍ باي
 ٚاٱيةضا١َٝ ع٢ً أَٛس:

 دع٠ٛ بين اطشا٥ٌٝ يٲْـاث يًكشإٓ فُٝا ىف أشهاَِٗ. ا٭ٍٚ:
ايزب ٚايذفاع عٔ ايٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ،       ايحاْٞ:

 ٚاملٓع َٔ اؾذاٍ ٚايؼو غـٛق طٓة٘ ٚطتخ٘.
١ يةٛذٝ٘ ايًّٛ ايةصزٜش َٔ اضة٬م ايهزب   ايؼشا٥ع ايظابك ايحايخ:

 اح ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ فُٝا أشً٘ اهلل ي٘ ٚ٭َة٘.
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خٛنٝذ قإْٛ ٖٚٛ ْـش٠ اهلل عض ٚذٌ ـت أ١َ   دفاعٗا عٔ  ايشابع:
 سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.

 خٓ ٝ٘ ايٓاغ اح يضّٚ اٱشرتاص ممٔ ٜلرتٟ ايهزب ع٢ً هلل. اـاَع:
فلط ايهزب ع٢ً ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ    ايظادغ:

ششص ٚٚاق١ٝ َٔ ايهزب ٚاٱفرتا٤ ع٢ً اهلل عض ٚذٌ، ٖٚٛ ايزٟ ذا٤ث 
ًَزَّدَ حَُّزَِّٖ ِْٖٓ هَزِِْيِْْ كَؤَطَخىُْْ حُْؼَازَحدُ ِٓاْٖ   اٯ١ٜ بايٛعٝذ فٝ٘، قاٍ خعاحظ

 .(1) ضكَْْغُ الَ َّشْؼُشًَُٕ

ْضٍٚ ايعزاب باملهذزلبني   اؿٝذا٠ ايذذْٝا،     ٚ  اٯ١ٜ أع٬ٙ د٫ي١ ع٢ً
 ٚأْعِ اهلل عض ٚذٌ ع٢ً ايٓاغ غت أ١َ يـشف ٖزا ايعزاب َٔ ذٗاث:

َ ادس٠)ضت أ١َ( يًةـذٜل بٓ ذ٠ٛ قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘       ا٭ٚح:
 ٚطًِ.

اْكطذذاع )ضذذت أَذذ١( يًع ذذاد٠ ، ٚفٝذذ٘ دفذذع يٰفذذاث عذذٔ أٖذذٌ     ايحاْٝذذ١:
 ا٭سض.

ٜل ايةك٣ٛ ٚايـذ٬  بذإقٛاٍ ٚأفعذاٍ)ضت أَذ١(،     ػًٞ َـاد ايحايح١:
 ٚفٝ٘ دع٠ٛ يًٓاغ يٲقةذا٤ بِٗ.

 فلط)ضت أ١َ( يٲفرتا٤ ٚايهزب ع٢ً اهلل باؿر١ ٚايربٖإ. ايشابع١:
ذا٤ث اٯ١ٜ أع٬ٙ باٱض اس عٔ ْذضٍٚ ايعذزاب باملهذزبني،     اـاَظ١:

زٜب ٚهةٗذ املظًُٕٛ ؾزب ايٓاغ اح َٓاصٍ اٱميذإ، ٚايةٓذضٙ عذٔ خهذ    
 ايةٓضٌٜ، ٚاملعرضاث اييت ذا٤ بٗا ا٭ْ ٝا٤.

اْزاس املظًُني يًٓاغ َٔ ايعزاب، ٚذعًِٗ ٜؼعشٕٚ بكشب٘  ايظادط١:
 ٚفٝ٘ ٚذٛٙ: (2)ضًََٗشَحهُ هَشِّزًخ*اَِّٗيُْْ َّشًََْٗوُ رَؼِْذًح ٚخذيٝ٘ ، قاٍ خعاحظ
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 رنش أط اب َٚكذَاث ايعزاب. ا٭ٍٚ:
بٝإ قإْٛ خهٜٛين عاّ، ٖٚٛ فذ٤ٞ ايعذزاب يًعذاملني، َٚذٔ      ايحاْٞ:

ًََٓااخ ظََِْٔنَااخىُْْ ًٌََُِااْٖ ًَااخٌُٗح أَٗلُغَاايُْْ  ايعًذذِ ايةهذذزٜب با٭ْ ٝذذا٤، قذذاٍ خعذذاحظ 

 .(1) ضَّظٌَُِِْٕٔ

خذذ٠ٚ٬ اٯٜذذاث ايذذيت ؼهذذٞ بطذذؽ اهلل عذذض ٚذذذٌ باملهذذزبني    ايحايذذخ:
 باٯٜاث، َٚٓٗا اٯ١ٜ أع٬ٙ.

اظٗاس املظًُني اـؼ١ٝ َذٔ اهلل َذع اطذةكاَةِٗ ٚطذاعةِٗ هلل      ايشابع:
 ٚسطٛي٘ يٝعةرب ايهلاس ٚاملؼشنٕٛ.

قٝاّ املظًُني با٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، ٚاطذةُاع   ايظابع١:
ايٓاغ هلِ طٛعا  ٚاْط اقا  ٚنشٖا ، ية ك٢ َ اد٨ اؿل ش١ٝ بني ايٓاغ خذفع 

كًٛب، ٚخضو٘ عٔ ايعشف ٚايغايب اي اطٌ ٚ ٓع٘ َٔ اٱطةصٛار ع٢ً اي
 ٚايعاٖش   املٓطل ٚايظًٛى ٚؿ غ١ اجملةُعاث.

قٝاّ املظًُني باٱطةغلاس ٚايذعا٤ ٚط٪اٍ ايشمحذ١ َذٔ اهلل،    ايحا١َٓ:
اِالَّ هَاٌَّْ ُّاٌُٗظَ ََُّٔاخ مَٓنُاٌح ًَشَالْنَخ      ٚؿشف اي ٤٬، ٚ  قّٛ ْٜٛع ْضٍ قٛيذ٘ خعذاحظ  

 .(2)ضحُْلََْخسِ حُذَُّْْٗخػَنْيُْْ ػَزَحدَ حُْخِضُِْ كِِ 

ٚنذذإ قذذّٛ ٜذذْٛع   ْٝٓذذ٣ٛ َذذٔ أسض املٛؿذذٌ، ٚدعذذاِٖ يٲطذذ٬ّ 
ٚيهِٓٗ مل ٜظةرٝ ٛا يذعٛخ٘، فإضربِٖ بإٕ ايعزاب ْاصٍ بِٗ بعذ ج٬د 

 إ مل ٜةذاسنٛا أَشِٖ بايةٛب١،ٚ  ايّٝٛ ايحايخ خغؼلاِٖ ايعزاب.
 سأٚا فًُا ٌَٝ جًحٞ قذس س٤ٚطِٗ فٛم ايعزاب نإ ع اغ ابٔ)ٚعٔ 

 بإْلظِٗ ايـعٝذ اح فخشذٛا هذٚٙ فًِ ْ ِٝٗ فطً ٛا باهل٬ى أٜكٓٛا ريو
 ايةٛب١ ٚ اٱميإ أظٗشٚا ٚ املظٛ  ي ظٛا ٚ دٚابِٗ ٚ ؿ ٝاِْٗ ٚ ْظا٥ِٗ ٚ
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 فصٔ ا٭ْعاّ ٚ ايٓاغ َٔ ٚٚيذٖا ٚايذ٠ نٌ بني فشّقٛا ٚ اي١ٝٓ، أضًـٛا ٚ
 ٚ بإؿذذٛاخِٗ أؿذذٛاخٗا اضةًطذذت ٚ أؿذذٛاخٗا عًذذت ٚ بعذذض اح بعلذذٗا

 ٚ سبِٗ فشمحِٗ ْٜٛع ب٘ ذا٤ مبا آَٓا ٚقايٛا ذٌ، ٚ عض اهلل اح خلشعٛا
 .(1) (أظًِٗ َا بعذ ايعزاب عِٓٗ نؼو ٚ دعا٤ِٖ اطةراب

 ٚ عابذ ًَٝخا امس٘ سذٌ فِٝٗ نإٚعٔ اٱَاّ ايـادم عًٝ٘ ايظ٬ّ)
ِ  بايذذعا٤  ْٜٛع ع٢ً ٜؼت ايعابذ نإ ٚ عامل سٚبٌٝ امس٘ آضش  ٚ عًذٝٗ
 وب ٫ ٚ يو ٜظةرٝب اهلل فإٕ عًِٝٗ خذع ٫ ي٘ ٜكٍٛ ٚ ٜٓٗاٙ ايعامل نإ

 أْ٘ ايٝ٘ خعاح اهلل فإٚش٢ عًِٝٗ فذعا ايعابذ قٍٛ ْٜٛع فك ٌ ع ادٙ ٬ٖى
 َٔ ْٜٛع ضشس ايٛقت قشب فًُا نزا ّٜٛ   نزا ػٗش   ايعزاب ٜإخِٝٗ
 ايعزاب بِٗ ْضٍ ايزٟ ايّٝٛ نإ فًُا فِٝٗ ايعامل بكٞ ٚ ايعابذ َع بِٝٓٗ
 عذذٓهِ ايعذذزاب ٜذذشد ٚ ٜذذشمحهِ فًعًذذ٘ اهلل اح افضعذذٛا ايعذذامل هلذذِ قذذاٍ

ٕ  طا٥ش بني ٚ ا٭٫ٚد ٚ ايٓظا٤ بني فشقٛا ٚ امللاص٠ اح فاضشذٛا  ٚ اؿٝذٛا
 أ٫ٚدٖا.

٘  خعذاح  اهلل شه٢ نُا َغاك ا خٛذٗ٘ جِ ٌ  اح اْةٗذ٢  شةذ٢  عٓذ  طذاش
ِ  ٜذذفعٖٛا  إٔ أسادٚا ٚ ػذصٓت  قذذ  طذل١ٓٝ  فذإرا  اي صذش   إٔ ٜذذْٛع فظذإهل

 فصًُٛٙ. وًُٛٙ
 عًذذِٝٗ فصذذ ع ععُٝذذا شٛخذذا عًذذِٝٗ اهلل بعذذخ اي صذذش خٛطذذطٛا فًُذذا

   فذإيكٛٙ  فإضشذٛٙ ْٜٛع ع٢ً ايظِٗ بِٝٓٗ َٔ فٛقع فةظاُٖٛا ايظل١ٓٝ
ٔ  ْكرتع قايٛا امل٬شني إ قٌٝ ٚ املا٤   ب٘ َش ٚ اؿٛث فايةكُ٘ اي صش  فُذ

 ايكشعذ١  فٛقعذت  آبكا عاؿٝا ع ذا ٖآٖا فإٕ املا٤   أيكٝٓاٙ ايكشع١ أؿابة٘
٘  أيكذ٢  ٚ اٯبذل  ايع ذ أْا قاٍ ٚ فكاّ ْٜٛع ع٢ً َشاث ط ع  املذا٤    ْلظذ

 اؿٛث. فابةًع٘
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٘  ػذعش٠  خذ٪ر  ٫ اؿذٛث  ريو اح اهلل فإٚش٢ ٞ  َٓذ  بطٓذو  ذعًذت  فذإْ
 .(1) (أٜاّ ط ع١ قٌٝ ٚ أٜاّ ج٬ج١ بطٓ٘   فً خ طعاَو أذعً٘ مل ٚ طرٓ٘

قٌٝ نٝو دعا ْٜٛع ع٢ً قَٛ٘، ٚملارا ق ٌ قٍٛ ايعابذ ٚخشى قٍٛ فإٕ 
 ايعامل، ٚاؾٛاب َٔ ٚذٛٙ:

ايٓ  ْٜٛع َعـّٛ   فعً٘، َٚؼذاٚسخ٘ هلُذا َذٔ عَُٛذاث      ا٭ٍٚ:
، بًصاظ إٔ املؼٛس٠ أَش شظٔ راخذا ،  (2) ضًَشَخًِسْىُْْ كِِ ح َْٓشِقٛي٘ خعاحظ

 َٚٔ ؿلاث ا٭ْ ٝا٤.
عض ٚذٌ يكّٛ ْٜٛع ايةٛب١ ايٓـٛ  بعذذ س٩ٜذ١    يكذ أساد اهلل ايحاْٞ:

 ايعزاب ٚخذيٝ٘ قشٜ ا  َِٓٗ.
بٝإ ؿكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايٓ  ٜذْٛع ٚاطذط١ بذني اهلل ٚايٓذاغ،      ايحايخ:

فإْ٘ يٝع َٔ ٚاطط١ بني ايٓاغ ٚاهلل عض ٚذٌ ٖٚٛ ط صاْ٘ أقشب ايٝٓا، 
 .(3)ضًََٗلُْٖ أَهْشَدُ اَُِْْوِ ِْٖٓ كَزَِْ حٌَُْسِّذِقاٍ خعاحظ

 اخعاظ ايٓاغ َٔ قـ١ ْٜٛع ٚقَٛ٘. ايشابع:
َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( خ٠ٚ٬ اٯٜاث اييت خةلُٔ قـذف   اـاَع:

 ا٭َِ ايظايل١ ٚاٱعة اس َٓٗا.
 بٝإ َٛكٛع١ٝ ايذعا٤   ؿشف ايعزاب ايكشٜب ٚايعاٖش. ايظادغ:

شذذخ املظذذًُني عًذذ٢ امل ذذادس٠ اح ايذذذعا٤ ، ٚاؽذذارٙ طذذ٬شا   ايظذذابع:
 . (4) ضحدْػٌُِِٗ أَعْظَـِذْ ٌَُُْْلا٠   ايٓؼإخني، قاٍ خعاحظ ٚٚط١ًٝ ٚط ٌٝ
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شخ املظًُني ع٢ً ايـرب   ذٓب اهلل، ٚعذذّ اٱْةكذاّ َذٔ     ايحأَ:
ايٓذذاغ، ٚايًرذذ٤ٛ  اح اٱشةرذذاس ٚاؾذذذاٍ ٚايٓـذذط ٚبٝذذإ ؿذذاذةِٗ     
ٚشاذ١ ايٓاغ اح ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، يزا ذعًذ٘ اهلل عذض   

 ٬َص١َ يًُظًُني.ٚذٌ ؿل١ 
بٝذإ أفلذ١ًٝ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ عًذ٢           ايةاطع:

ا٭ْ ٝا٤ ايظابكني ار أْ٘ نذإ ٜةًكذ٢ ا٭ر٣ ايؼذذٜذ َذٔ قَٛذ٘، َٚذع ٖذزا        
ٜةٛذ٘ اح اهلل عض ٚذٌ بايذعا٤ هلذاٜةِٗ ٚاؿ٬شِٗ، ٚفٝ٘ بٝإ يـذم 

ٜؼذا٤، ٚ  ؿذرب    ْ ٛخ٘ ٭ْ٘ ٜعًِ إٔ قًذٛب ايع ذاد بٝذذ اهلل، ٜكً ٗذا نٝذو     
 ٚدعا٤ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚذٛٙ:

 اْةلاع قَٛ٘ َٔ دعا٥٘. ا٭ٍٚ:
اسػاد املظذًُني يًرذ٤ٛ اح ايذذعا٤ ٱؿذ٬  ايٓلذٛغ ، قذاٍ        ايحاْٞ:

 .(1)ض حدْػٌُِِٗ أَعْظَـِذْ ٌَُُْْخعاحظ

 افؼا٤ ايةٛب١ بني ايٓاغ. ايحايخ:
 .نلا١ٜ ػش ا٭عذا٤ بٗذاٜةِٗ ايشابع:

َٓع املظًُني َٔ اٱؿا  ع٢ً ايٓ  بايذعا٤ عًذ٢ املؼذشنني    ايعاػش:
 ٚاطة٦ـاهلِ .

ٚذذذا٤ث ايٛقذذا٥ع ية٪نذذذ دضذذٍٛ س٩طذذا٤ َذذٔ املؼذذشنني   اٱطذذ٬ّ    
 ٚذٗادِٖ ؼت يٛا٤ ايشطاي١. 

يكذ ذعٌ اهلل عض ٚذٌ اٱْظذإ نا٥ٓذا  قةاذذا ، ٖٚذزٙ      اؿادٟ عؼش:
اؿاذ١ طشٜل يزنش اهلل ٚايةٛذ٘ يذ٘ خعذاح بايذذعا٤ ٚاملظذإي١، ٚشاذذاث      

 ايٓاغ ع٢ً ٚذٛٙ:
اؿاذ١ ايؼخـ١ٝ يٲْظإ َٚا ٜةعًذل ب ذْذ٘ ٚطذهٓ٘ َٚعاػذ٘      ا٭ٍٚ:

 ٚمٖٛا.
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 اؿاذ١ ايٓٛع١ٝ يًٓاغ نإ١َ أٚ فشق١ أٚ طا٥ل١. ايحاْٞ:
اؿاذ١ اؾاَع١ يًؼخف ٚاؾُاع١ عٝخ ٜطً ٗا ايلشد يزاخ٘،  ايحايخ:

 نُا وةاذٗا بإعة اسٙ ذض٤ َٔ اؾُاع١ ٚا٭١َ.
 اؿاذ١ ايٓٛع١ٝ ايعا١َ يًؼخف ٚا٭١َ ٚا٭ذٝاٍ اي٬شك١. ايشابع:

َٚٓع اٱفرتا٤ ٚايهزب ع٢ً اهلل َٔ ايٛذ٘ ايشابع أع٬ٙ، فٗٛ شاذذ١  
 ٚ َٝذذإ دٕٚ آضذش، ٫ٚ ٜظذةطٝع     َظةذمي١ َٚةـ١ً ٫ٚ ؽةف مبٛكذٛع أ

اْظإ أٚ ذٌٝ ٚاشذ قلا٤ ٖزٙ اؿاذ١، ٚٚقا١ٜ ايٓاغ َٔ اٱفرتا٤ ع٢ً 
 اهلل ٚاضشاس املظًُني يًٓاغ بإَٛس:

ط٬  ايعـ١ُ َٔ اٱفرتا٤، فاملظًُٕٛ َٓضٖٕٛ عذٔ ايهذزب    ا٭ٍٚ:
 ٚاٱفرتا٤ ع٢ً اهلل.

 ايعٌُ بايكشإٓ ٚايظ١ٓ، ٚايـذٚس عُٓٗا. ايحاْٞ:
 فلط اٱفرتا٤ ع٢ً اهلل باؿر١ ٚايربٖإ. ايحايخ:
دعذذ٠ٛ ايٓذذاغ يٓ ذذز اٱفذذرتا٤ عًذذ٢ اهلل، ٚشذذحِٗ عًذذ٢ ايةٛبذذ١   ايشابذذع:

 ٚاٱْاب١.
َٚٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( ٚؿذٍٛ دعٛخٗذا يًٓذاغ مجٝعذا    َؼذاسم      
ا٭سض َٚغاسبٗذذا، ٚعذذذّ خظذذشب سٚ  ايٝذذإغ ٚايكٓذذٛط يًُظذذًُني     

 ٚ صذذذشِٖ عذذٔ املعاؿذذٞ ذٗذذادِٖ ؿُذذٌ ايٓذذاغ عًذذ٢ أدا٤ ايٛاذ ذذاث، 
 ٚاملٓهشاث.

ذا٤ث اٯ١ٜ قٌ اي صخ بـٝغ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ، أَذا آٜذ١    ايحاْٞ عؼش:
 ايظٝام فٛسدث بًغ١ اؾ١ًُ ايؼشط١ٝ، ٚفٝ٘ أَٛس:

ػًٞ َعاْٞ ايشمح١ بايٓاغ يذذعٛخِٗ يًهذو ٚاٱَةٓذاع عذٔ      ا٭ٍٚ:
٘ اٱفذرتا٤ ٚايهذزب عًذذ٢ اهلل بعذذ بعحذذ١ ايذٓ  قُذذ ؿذذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذذ      

 ٚطًِ.
 ضشٚس)ضت أ١َ( بإط اب اهلذا١ٜ. ايحاْٞ:

 ايةزنت بلةط باب ايةٛب١ ٚايرتإٝب فٝ٘. ايحايخ:
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 صآت مه بعد ذلك( بٍري أٖت
 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:

ذا٤ اطذِ اٱػذاس٠)ريو( يً عٝذذ يًذ٫يذ١ عًذ٢ خعذذد        املظإي١ ا٭ٚح:
َـادٜل ايظ ب ٚايع١ً اييت خللط اٱفرتا٤ ٚخذ ني ق صذ٘، َٚٓٗذا بًصذاظ     

 اؾُع بني اٯٜةني ٚذٛٙ:
َٔ بعذ بعحذ١ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ         ايٛذ٘ ا٭ٍٚ:

 ٚظٗٛس)ضت أ١َ( اييت ْايت ٖزٙ ايـل١ ايهشمي١ بإَٛس:
ايةـذذذٜل بشطذذاي١ ايذذٓ  قُذذذ ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذذًِ     ا٭ٍٚ:

حطَّزَؼَااايَ ِٓاااْٖ   َّخأَُّّيَاااخ حُنَّزِاااُِّ كَغْااازُيَ حَُِّاااوُ ًََٓاااْٖ   ٚاخ اعذذذ٘، قذذذاٍ خعذذذاحظ  

 .(1)ضحُُْٔئِْٓنِنيَ

 ايةٓضٙ عٔ ؼشٜو ايهةاب، ٚاٱفرتا٤ فٝ٘. ايحاْٞ:
خ٠ٚ٬ آٜذاث ايكذشإٓ، َٚذا فٝٗذا َذٔ اي ٝذإ ٚاؿرذ١ ٚايهلاٜذ١          ايحايخ:

ٚؿذٚس املظًُني عٔ ايكشإٓ ٚايظ١ٓ ايٓ ١ٜٛ   باب ايةؼشٜع ٚا٭شهاّ، 
 .(2)ضأََُْْظَ حَُِّوُ رٌَِخفٍ ػَزْذَهُقاٍ خعاحظ

َٔ ؿلاث)ضت أ١َ( أْٗا ٚاق١ٝ َٔ ايةصشٜو ٚايهزب عًذ٢   ايشابع:
اهلل، فٌٓٝ املظًُني هلزٙ ايـل١ ٜذٍ ع٢ً فلصٗا يٲفرتا٤ ٚايهزب ع٢ً 

 اهلل.
َٔ بعذ ضشٚس املظًُني بـل١)ضت أ١َ( يًٓاغ، ٚفٝذ٘   ايٛذ٘ ايحاْٞ:

 أَٛس:
 ضشٚس املظًُني ششص َٔ اٱفرتا٤ ع٢ً اهلل عض ٚذٌ. ا٭ٍٚ:
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ٜ ني املظًُٕٛ يًٓذاغ مجٝعذا  َاٖٝذ١ اٱفذرتا٤ عًذ٢ اهلل، ٚأْذ٘        ايحاْٞ:
 نزب ٫ٚ أؿٌ ي٘.

 ٜكِٝ املظًُٕٛ اؿر١ ٚايربٖإ ع٢ً ق ط اٱفرتا٤ ع٢ً اهلل. ايحايخ:
خكٝذ املظًُٕٛ بايةٓضٌٜ، ٚاذةٓابِٗ ايةصشٜو فٝ٘ فلط عًُٞ  ايشابع:

 يٲفرتا٤ ٚأًٖ٘.
طذ٬ّ، ٚبٝذإ َعرذضاث ايذٓ      خشإٝب املظًُني ايٓذاغ باٱ  اـاَع:

قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، فصُٝٓا وشلف فشٜذل َذٔ أٖذٌ ايهةذاب     
ؿلاث ْ  آضش ايضَإ عٝخ هعًٗا ٫ خٓط ل ع٢ً سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ فإٕ املظًُني ٜ ٕٝٓٛ َعرضاخ٘ اييت خذٍ ع٢ً ؿذم ْ ٛخ٘ 

 بايؼاٖذ اؿظٞ ٚايعكًٞ ايكشٜب َٔ ايٓاغ.
َذٔ َعذاْٞ ضذشٚس املظذذًُني يًٓذاغ قذ٠ٛ ٚاخظذاع دٚيذذةِٗ        ايظذادغ: 

 يةهٕٛ ع٢ً ٚذٛٙ:
 اْ٘ ظشف َٚٛكع يةح ٝت أشهاّ ايةٛشٝذ. ا٭ٍٚ:
 ْؼش َلاِٖٝ ايٓ ٠ٛ، ٚبٝإ ؿذقٗا. ايحاْٞ:

 خ٠ٚ٬ آٜاث ايكشإٓ، ٚنٌ فشد َٓٗا ٜللط ايةصشٜو. ايحايخ:
ًََُِِّوِ حُْؼِضَّسُ خغؼٞ عُّٛ املظًُني بإط اب ايعض ٚاملٓع١، قاٍ خعاحظ ايشابع:

 .(1)ضًَُِشَعٌُُِوِ ًَُُِِْٔئِْٓنِنيَ

ٚذذٛد)ضت أَذ١( بذني ايٓذاغ هعًذِٗ   إٓذ٢ عذٔ ايشذذٛع          ايظابع:
يغتٖا، ضـٛؿا  عٓذ ايةعاسض بني َا ذذا٤ث بذ٘)ضت أَذ١( َٚذا ٜكٛيذ٘      

 ْظإ ًٜرإ اح َا ٖٛ شل ٚؿذم.أٌٖ اٱفرتا٤ ٚايةصشٜو، فإٕ اٱ
ْعت اهلل يًُظًُني بإِْٗ)ضت أَذ١ أضشذذت يًٓذاغ( دعذ٠ٛ      ايحأَ:

 َةعذد٠، َٔ ٚذٛٙ:
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دع٠ٛ املظًُني ية ًٝغ ايٓاغ بإشهاّ ايةٓضٌٜ ، ٚبزٍ ايٛطع    ا٭ٍٚ:
 قاسب١ ايةصشٜو.

 ْذب ايٓاغ يًشذٛع ـت أ١َ   نؼو شكا٥ل ايةٓضٌٜ. ايحاْٞ:
اٱفرتا٤ عٔ ايةُادٟ   ايهزب ع٢ً اهلل، ٚذعًِٗ  صذش أٌٖ ايحايخ:

ٜذسنٕٛ شكٝك١ إٔ ٖزا اٱفرتا٤ ٫ ٜرتخب عًٝ٘ أجش، ٚأِْٗ ٫ ٜلذشٕٚ بذ٘   
 ا٫ أْلظِٗ بةخًلِٗ عٔ ٚظا٥لِٗ ايع اد١ٜ.

دع٠ٛ أخ اع أٌٖ اٱفرتا٤ اح اٱعشاض عِٓٗ، ٚعذّ اٱؿغا٤  ايشابع:
ل ٚايـذذم ايذزٟ ذذا٤ بذ٘     هلِ، ٚشحِٗ نُهًلني اح اظٗاس ايك ٍٛ باؿ

 ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.
َذٔ ضـذا٥ف)ضت أَذ١( إٔ اٱفذرتا٤ ٚايهذزب عًذ٢ اهلل ٫        ايةاطع:

ٜةظشب ايٝٗا، ٫ٚ ٜذب بني أفشادٖا، ية كذ٢ بذني ايٓذاغ أَذ١ َٓضٖذ١ عذٔ       
ايؼو ٚايشٜب ٚاٱفرتا٤، ٖٚذٛ َذٔ اٱْهذاس ايلعًذٞ يًهذزب عًذ٢ اهلل،       

 َٔ أًٖ٘.ٚؼزٜش ايٓاغ َٓ٘ ٚ
دع٠ٛ املظًُني ايٓاغ يذضٍٛ اٱط٬ّ، ٚايظ١َ٬ َٔ ٚطذإ٠   ايعاػش:

اٱفرتا٤ ٚأط اب ايةؼذٜذ ع٢ً ايٓلع، ٚيٝع َذٔ شـذش ملـذادٜل ٖذزٙ     
ايذع٠ٛ، ٚخإخٞ بـٝغ ظاٖش١ٜ ٚدع٠ٛ َ اػش٠ ٚا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ 

ٜو   املٓهش، ٜٚإخٞ بةكٝذ)ضت أ١َ( بايٛظا٥و ايع اد١ٜ ٚايةٓضٙ عٔ ايةصش
 أشهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿشاّ.

 َٔ بعذ قٝاّ املظًُني با٭َش باملعشٚف، ٚفٝ٘ أَٛس: ايٛذ٘ ايحايخ:
َذذٔ ضـذذا٥ف ا٭َذذش بذذاملعشٚف أْذذ٘ ؿذذ٬  ٭ٖذذٌ ا٭سض،     ا٭ٍٚ:

 ٚدع٠ٛ هلِ ٱضةٝاس ايـذم ٚاؿل.
بعذذذ بعحذذ١ ايذذٓ  قُذذذ ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذذًِ مل ٜ ذذل     ايحذذاْٞ:

  املٝذإ، بٌ ذا٤ ايةٓضٌٜ باؿل، ٚذعٌ اهلل ايةصشٜو ٚاٱفرتا٤ ٚشذٙ 
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عذذض ٚذذذٌ املظذذذًُني ٜذذإَشٕٚ ايٓذذذاغ بإخ اعذذ٘ ٚايعُذذذٌ بإشهاَذذ٘ قذذذاٍ      
 .(1) ضًَحطَّزِؼٌُح أَكْغََٖ َٓخ أُْٗضٍَِ اٌَُُِْْْْ ِْٖٓ سَرٌُِّْْخعاحظ

يٝع َٔ شـش َهذاْٞ أٚ صَذاْٞ ٭َذش املظذًُني بذاملعشٚف،       ايحايخ:
ٖٚٛ آضز باٱخظاع ٚاٱصدٜاد ٚاٱسخلاع ٚايزٟ ٜةٓاطب طشدٜذا  َذع قذ٠ٛ    
اٱطذ٬ّ ٚظٗذذٛس دٚيةذ٘، ٖٚذذٛ َذذٔ ضـذا٥ف)ضت أَذذ١( ار إٔ خععُٝٗذذا    
يؼعا٥ش اهلل   اخظاع عٝخ ٜ ًغ ايٓاغ مجٝعذا ، َذٔ إذت ضؼذ١ٝ ايعذاملني      

 اهلل. ٚايزٜٔ ٜهةُٕٛ آٜاث
اض اس اٯ١ٜ قٌ اي صخ عٔ قٝذاّ املظذًُني بذا٭َش بذاملعشٚف      ايشابع:

 ديٌٝ ع٢ً أَٛس:
 ٚذٛد َعشٚف ٚأَٛس شظ١ٓ راخا  ٜإَش بٗا املظًُٕٛ. ا٭ٍٚ:
خٛذ٘ ا٭َش باملعشٚف اح ايٓاغ، ف٬ ٜـط إٔ ٜذإَش اٱْظذإ    ايحاْٞ:

 ْلظ٘، بٌ ٜكّٛ بإَش إتٙ باملعشٚف.
عا٤ ا٭َش بذاملعشٚف، َٚذٔ أٖذِ َـذادٜل ا٭َذش      خ١٦ٝٗ آي١ ٚٚ ايحايخ:

باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش خ٠ٚ٬ آٜاث ايةٓضٌٜ َٔ إت خ ذٌٜ أٚ ؼشٜو، 
فإْٗا اشةراس ع٢ً ايزٜٔ ٜلرتٕٚ ع٢ً اهلل ايهزب، َٚٓٗا ايةكٝذ بإشهاّ 

 اؿ٬ٍ ٚاؿشاّ ايٛاسد٠   ايكشإٓ.
ٛاب َذٔ  فإٕ قًت ٖزٙ اية٠ٚ٬ ٚؿصةٗا فعٌ ػخـذٞ راخذٞ، ٚاؾذ    

 ذٗاث : 
 : اية٠ٚ٬ ششب ع٢ً ايةصشٜو ٚأًٖ٘ .ا٭ٚح
 : فٝٗا اض اس عٔ صٜو َا ىايو ايعٌُ بإشهاّ ايةٓضٌٜ.ايحا١ْٝ
: اية٠ٚ٬ خـذٜل يٓضٍٚ ايكشإٓ ع٢ً ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ايحايح١

 ٚآي٘ ٚطًِ .

                                                           

 .55طٛس٠ ايضَش (1)
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:   اية٠ٚ٬ اعشاض عٔ ايزٜٔ وشفٕٛ ؿلاث ْ  آضش ايضَإ ايشابع١
 هعًٗا ٫ خٓط ل ع٢ً ايٓ  قُذ ؿ٢ً عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.مبا 

 ا٭َش باملعشٚف َٔ ٚذٛٙ: اـاَع:
 اْ٘ شر١ ٚبشٖإ. ا٭ٍٚ:
 ٖٛ َاد٠ يًرذاٍ. ايحاْٞ:

 فٝ٘ خ١ُٝٓ ملًه١ اٱشةراس عٓذ املظًُني. ايحايخ:
ايٓلع َٔ ا٭َش باملعشٚف بايذع٠ٛ يًشذذٛع اح ايكذشإٓ ٚخذشى     ايشابع:

 :ايةصشٜو ع٢ً ٚذٛٙ
اٱْةلاع   راث املٛكٛع، ٚصشضش١ ايةصشٜو عذٔ َٛاكذع٘    ا٭ٍٚ:

 بني ايٓاغ.
اخعاظ ايٓاغ َٔ ا٭َذش بذاملعشٚف ٚفلذط ايةصشٜذو   أَذٛس       ايحاْٞ:

أضذذش٣ إذذت أنذذٌ ؿذذّٛ اٱبذذٌ ٚامل اشذذاث، ٚذعًذذِٗ ٜةذذذبشٕٚ   أَذذٛس   
 ايةٓضٌٜ، ٜٚ صحٕٛ عٔ اؿل ٚايـذم.

 ةُٕٛ اٯٜاث ٚاملعرضاث.اْزاس أٌٖ ايةصشٜو، ٚايزٜٔ ٜه ايحايخ:
خٗزٜب ا٭ضذ٬م، ٚػذٝٛع َلذاِٖٝ ايـذ٬ ، ٚبٝذإ طذع١        ايظادغ:

سمح١ اهلل ٚسأفة٘ بايع اد ب عخ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ملٓع 
 نةُإ اٯٜاث ٚاح ّٜٛ ايكٝا١َ.

يكذذذ خللذذٌ اهلل عذض ٚذذذٌ َٚذذذل املظذًُني بآٜذذ١ ايظذذٝام َٚذذا    ايظذابع: 
يًزٜٔ ٜهزبٕٛ ع٢ً اهلل، ٚىلٕٛ اٯٜاث، ٜٚٓظ ٕٛ خةلُٓ٘ َٔ ايةٛبٝخ  

 اح ايةؼشٜع َا يٝع َٓ٘.
ٚفٝ٘ د٫ي١ ع٢ً إٔ قٝاّ املظًُني با٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عذٔ املٓهذش   

 سمح١ بإٌٖ اٱفرتا٤ ٚايعاملني أٜلا ، َٔ ٚذٛٙ:



                                                                                   ض135ظ                                         85َعامل اٱميإ س/  

كََٔاْٖ طَاخدَ   اْ٘ دع٠ٛ يًعاملني يًةذاسى ٚاٱْاب١ ، قذاٍ خعذاحظ   ا٭ٍٚ:

 .(1) ضذِ ظُِِْٔوِ ًَأَطَِْقَ كَبَِّٕ حَُِّوَ َّظٌُدُ ػََِْْوِِْٖٓ رَؼْ

ايةخلٝو َٔ أٚصاس امللرتٜٔ ع٢ً اهلل ميٓع ايٓاغ َٔ اٱْـاث  ايحاْٞ:
هلِ، ٚا٭ضز َِٓٗ، ٚهعٌ أخ اعِٗ ٜةخًٕٛ عٔ ْـشخِٗ، مما ميٓعِٗ َٔ 
ايةُادٟ   ايةعذٟ ٚايعًِ ٚقاسبذ١ املظذًُني ايذزٜٔ ٜللذصٕٛ بإميذاِْٗ      

 نةُإ اٯٜاث ٚايهزب ع٢ً اهلل.
ٚايٓاغ ب عح١ ايٓ  قُذ َٔ ْعِ اهلل عض ٚذٌ ع٢ً املظًُني  ايحأَ:

ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اؽار يغ١ ايةخٜٛو   ايكشإٓ يًٓٗٞ عٔ املٓهش، 
فاهلل عض ٚذٌ ٖٛ ايزٟ ٜ ني َـادٜل املٓهش ٚايلعٌ ايك ٝط، ٢ٜٗٓٚ عٓ٘، 
ٜٚةٛعذ عًٝ٘ بايعزاب ا٭يِٝ ٚخللٌ ٚأْضٍ ايكشإٓ ملٓع ايٓاغ َٔ فعً٘، 

ش   أقذٛاهلِ ٚأفعذاهلِ، ٚايةٛذذ٘ اح    ٚأضشس املظًُني بايةٓضٙ عذٔ املٓهذ  
 ايٓاغ بايٓٗٞ عٓ٘.

قٛي٘ خعاح)َٔ بعذ ريذو( بٝذإ ؿكٝكذ١ ٖٚذٞ شـذٍٛ       املظإي١ ايحا١ْٝ:
خغٝت ٚاْةكاٍ ٚؿ٬  ب عح١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، ٖٚذٛ  

  .(2)ضًََٓخ أَسْعَِْنَخىَ اِالَّ سَكَْٔشً ُِِْؼَخَُِٔنئََ عَُٛاث قٛي٘ خعاحظ

فإرا نإ ايةصشٜو هذ آراْا، ٜٚعٌُ ب٘ فشٜل َٔ ايٓذاغ، فكذذ ؿذاس    
قاؿشا  َٚللٛشا ، ار خللذٌ اهلل عذض ٚذذٌ ٚأضذشس)ضت أَذ١( يًٓذاغ       

 بإَٛس:
 سدا٤ ايةك٣ٛ. ا٭ٍٚ:
 ط٬  ا٭َش باملعشٚف. ايحاْٞ:

 ايٓٗٞ عٔ املٓهش. ايحايخ:

                                                           

 .39طٛس٠ املا٥ذ٠ (1)
 .107طٛس٠ ا٭ْ ٝا٤ (2)
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 ايح اث ع٢ً طاع١ اهلل ٚسطٛي٘ . ايشابع:
 ٱفرتا٤ ع٢ً اهلل.قاسب١ ا اـاَع:

دع٠ٛ ايٓاغ يًؼهش هلل عض ٚذٌ ع٢ً قٛي٘ خعذاح)َٔ   املظإي١ ايحايح١:
بعذ ريو( ملا فٝ٘ َٔ أط اب ايعٕٛ ٚاي ٝإ عٔ شاٍ ايـ٬  اييت بذأث 
  ا٭سض ب عح١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، َٚٔ اٯٜذاث إٔ  

 ٖزٙ اؿاٍ خةـو بإَٛس:
 ٛاعذ خل٤ٞ يًُظًُني َٝادٜٔ ايعٌُ.خةِ ٚفل قٛاْني ٚق ا٭ٍٚ:
 فٝٗا خ١ُٝٓ أط اب اهلذا١ٜ ٚايشػاد   ايٓلٛغ. ايحاْٞ:

ذعٌ ايٓاغ ٜةذبشٕٚ   َعاْٞ ايشمح١ اٱهل١ٝ ٚأط اب َذٔ   ايحايخ:
 ايهزب ع٢ً اهلل َٛكٛعا  ٚشهُا  ٚأجشا .

ملا ذا٤ث ٖزٙ اٯ١ٜ باٱض اس بإٕ اٱميإ ٖٛ ضت ْٚلع  املظإي١ ايشابع١:
ًٌََُْ مََٖٓ أَىْاَُ حٌُِْظَاخدِ ٌََُاخَٕ    قض ٭ٌٖ ايهةاب ٚايٓاغ، بكٛي٘ خعاحظ

ض ذا٤ث آ١ٜ ايظٝام بزنش َكذ١َ هلزا اٱميإ ٚطشٜل َ ذاسى يذ٘،   خَْْشًح َُيُْْ

 ٖٚٛ ايهو عذٔ ايهذزب   بذاب ايةؼذشٜع، ٚاذةٓذاب ؼشٜذو ايةٓضٜذٌ،       
يةةر٢ً َـادٜل ايةـذٜل املة ادٍ بني ايةٛسا٠ ٚاٱلٝذٌ َذٔ ذٗذ١ ٚبذني     
ايكشإٓ، ار إٔ اٱفرتا٤ ع٢ً اهلل إؼا٠ٚ ٚبشصخ دٕٚ ايةذذبش   َعرذضاث   
ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚق ٍٛ َا ذا٤ ب٘ َٔ أشهاّ اؿ٬ٍ 

 ٚاؿشاّ.
َٔ أطشاس ؿٝغ١ ايؼشط   آ١ٜ ايظٝام ٚابةذا٥ٗا بإطِ  املظإي١ اـاَظ١:

ايؼشط إذت اؾذاصّ)فُٔ افذرت٣( خشإٝذب أٖذٌ اٱفذرتا٤ بايةٛبذ١، ٚإًذل         
ؿلص١ اٱفرتا٤ ٚايهذزب عًذ٢ اهلل ٭ْذ٘ ؿذاس أَذشا  َللذٛشا ، ٚاطذة إ        

 كشٚس٠.
فُٔ اعراص ايكذشإٓ أٚإ ْذضٍٚ اٯٜذ١ ايكشآْٝذ١ بعذذ إٔ أظٗذش اهلل عذض        

ا  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ع٢ً أعذا٥٘، ٚقٗش ذٝٛؾ ٚذٌ ايٓ  قُذ
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املؼشنني اييت صشلت ع٢ً املذ١ٜٓ يٲذٗذاص عًذ٢ ْذٛا٠ دٚيذ١ اٱطذ٬ّ        
أٜاَٗا ا٭ٚح خللٌ بذع٠ٛ أٌٖ ايهزب اح ايةٛب١ بًغ١ اٱْذزاس ٚاي ٝذإ   
بإٕ اٱط٬ّ ؿاس قٜٛا  ، ٚأؿ ط ايٓاغ ٜذضًٕٛ مجاعاث ٚق ا٥ٌ عًذ٢  

ًَسَأَّْضَ حُنَّخطَ َّذْخٌَُُِٕ كِِ دِِّٖ حَُِّاوِ  ط٬ّ، قاٍ خعاحظمٛ دفعٞ   اٱ

 .(1) ضأَكٌَْحؿًخ

ٖٚٛ ػاٖذ ع٢ً اعشاض املظًُني ٚاح ا٭بذ عٔ ايةصشٜو ٚنةُذإ  
 اٯٜاث.

َٚٔ َـادٜل اـت ٚايٓلع   قٛي٘ خعاح)ضتا  هلذِ( بًصذاظ ايظذٝام    
 َظا٥ٌ:

ايهذذزب ٚاٱضذذة٬ف    ايظذذ١َ٬ َذذٔ اٱفذذرتا٤، ٚايٓرذذا٠ َذذٔ ا٭ٚح:
 ايؼشٜع١ بذضٍٛ اٱط٬ّ، ٚؿتٚسخِٗ َٔ)ضت أ١َ( يٛذٛٙ:

 يًةلاد ٚايةٓا  بني ؿل١)ضت أ١َ( ٚبني ايهلش َٚلاُٖٝ٘. ا٭ٍٚ:
عذذذّ طشٚ ايةصشٜو ع٢ً ايكشإٓ طذذٛا٤ اصداد عذد املظًُني  ايحاْٞ:

١ًُ َذٔ  أٚ ٫، ف٬ خظةطٝع أ١َ أٚ فشق١ إٔ خذضٌ اٱط٬ّ ٚخكّٛ بةغٝت ن
 ايكشإٓ.

اْةكاهلِ اح َٓاصٍ اٱميإ، ٚقٝاَِٗ با٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ  ايحايخ:
 عٔ املٓهش.
أدا٤ ايلشا٥ض ٚايع اداث اييت ذا٤ بٗا ايٓ  قُذ ؿذ٢ً اهلل   ايحا١ْٝ:

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٖٚٞ ضت قض، ٚٚاق١ٝ َٔ ايهزب.
ـذٍٛ  خذ٠ٚ٬ آٜذاث ايكذشإٓ نةٓضًٜذٗا، ٚاؿذشق عًذ٢ عذذّ ش        ايحايح١:

 ايةصشٜو فٝٗا.

                                                           

 .2طٛس٠ ايٓـش (1)
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خٛيٞ َظ٪ٚيٝاث شلغ ٚخعاٖذ اٯٜاث بًصاظ أِْٗ َٔ)ضذت   ايشابع١:
 أ١َ(.

اٱعشاض عٔ ايزٟ ىلٕٛ اي ؼاساث اييت ذا٤ث   ايةٛسا٠  اـاَظ١:
هُااَْ َٓااْٖ أَٗااضٍََ حٌُِْظَااخدَ حَُّاازُِ ؿَااخءَ رِااوِ ٌُٓعَااَ ُٗااٌسًح   ٚاٱلٝذذٌ، قذذاٍ خعذذاحظ

 .(1) ضهَشَحطِْظَ طُزْذًَُٗيَخ ًَطُخْلٌَُٕ ًَؼِريًح ًَىُذًٍ ُِِنَّخطِ طَـْؼٌََُِٗوُ

ا٭َذذٔ ٚايظذذ١َ٬، ٚاشذذشاص ايٓرذذا٠ َذذٔ ؿذذل١ ايعًذذِ ايذذيت  ايظادطذذ١:
خـاشب اٱفرتا٤ ٚايهزب عًذ٢ اهلل نُذا خذذٍ عًٝذ٘ ضا ذ١ اٯٜذ١ ٚرَٗذا        

 يًزٜٔ ٜلرتٕٚ ٜٚهةُٕٛ اٯٜاث، ْٚعةِٗ بايعًِ ٚايةعذٟ.
 أٖتصآت فأَلئك ٌم الظبملُن( بٍري 

 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:
بُٝٓا ذا٤ اـطاب يًُظًُني بًغ١ ايحٓا٤ ٚايكذشب َذٔ سمحذ١     ا٭ٚح:

اهلل)نٓةِ ضت أ١َ( ذا٤ث اٯ١ٜ أع٬ٙ بًغذ١ ايذزّ ٚاطذِ اٱػذاس٠ يً عٝذذ      
)أٚي٦و( يًذ٫ي١ ع٢ً بعذِٖ عٔ سمح١ اهلل، ٚاؿذشاسِٖ عًذ٢ اٱقاَذ١    

 ع٢ً املعاؿٞ، ٚط٤ٛ عاق ةِٗ   اٯضش٠.
اطةصل ايزٟ ٜلرتٕٚ ع٢ً اهلل ايهزب ؿذل١ ايعًذِ بعذذ    ٌٖ  ايحا١ْٝ:

بعح١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأِْٗ ناْٛا ق ًٗا إذت ظذاملني   
يًرٗاي١ ٚايغشس، اؾٛاب ٫، فإٕ اٱفرتا٤ ع٢ً اهلل ظًِ َطًكا  طٛا٤ ق ٌ 
اي عح١ ايٓ ١ٜٛ امل اسن١ أّ بعذٖا، ٚيهٔ اٯ١ٜ ذذا٤ث يةٛنٝذذ اؿرذ١ عًذ٢     

غ ب عحة٘ ٚظٗٛس اٯٜاث، ٚٚكٛ  ق ط اٱفرتا٤ ع٢ً اهلل، ٭ْ٘ ششب ايٓا
 .(2) ضَّخأَُّّيَخ حُنَّخطُ هَذْ ؿَخءًَُْْ حُشَّعٌٍُُ رِخُْلَنِّ ِْٖٓ سَرٌُِّْْع٢ً ايٓ ٠ٛ ٚايةٓضٌٜظ

                                                           

 .91طٛس٠ ا٭ْعاّ (1)
 .170طٛس٠ ايٓظا٤ (2)



                                                                                   ض139ظ                                         85َعامل اٱميإ س/  

خكذذذٜش اؾُذذع بذذني اٯٜذذةني ٖذذٛ: نٓذذةِ ضذذت أَذذ١ فإٚي٦ذذو ٖذذِ   ايحايحذذ١:
 املظًُني ٚايهلاس.ايعاملٕٛ( ي ٝإ ايةٓا  ٚايةلاد بني 

إ ٚؿو املظًُني بإِْٗ)ضت أ١َ( سمح١ بِٗ، ٚبؼاس٠ سكا  ايشابع١:
اهلل عذِٓٗ، ٚفٝذ٘ خشإٝذب يًٓذاغ بايةٛبذ١ ٚايـذ٬ ، ٚايٓلذش٠ َذٔ ايعًذِ          

 ٚايةعذٟ.
ٜ ٝلٔ اؾُع بني اٯٜةني ذٗاد املظًُني   خح ٝت ن٬ّ اهلل    اـاَع:

صشٜو، فُٔ اعرذاص ايكذشإٓ   ا٭سض ٚاصاش١ َعاْٞ اٱفرتا٤ ٚأط اب اية
إٔ رَ٘ ٭ٌٖ ايهزب ٚاٱفرتا٤ ع٢ً اهلل َكذ١َ نشميذ١ ؿلذغ ايكذشإٓ َذٔ     

 ايةصشٜو، ٚشخ يًُظًُني يةعاٖذ آٜاخ٘.
يكذ أْعِ اهلل عض ٚذٌ ع٢ً املظذًُني ٚأضذشذِٗ يًٓذاغ،     ايظادط١:

ٚبٝلٔ هلِ أشٛاٍ ايٓاغ، ٚأضرب ط صاْ٘ عٔ ٚذذٛد قذّٛ ظذاملني ٜٚةعًذل     
ع٢ً اهلل   أبٛاب ايةٓضٌٜ ٚايةؼشٜع ٚاضلا٤ َعرذضاث  ظًُِٗ بايهزب 

ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، ع٢ً إٔ ضشٚس املظًُني َكذشٕٚ  
باي ٝإ َٚعشف١ ؿٝغ ايةعاٌَ َع ايٓاغ ع٢ً اضة٬ف َؼاسبِٗ، يٝهذٕٛ  

 ضشٚس املظًُني   املكاّ ع٢ً ٚذٛٙ:
 اضلا٤ اٯٜاث.َعشف١ َٛكٛع يًعًِ ٖٚٛ اٱفرتا٤ ع٢ً اهلل ٚ ا٭ٍٚ:
خعٝني ايعاملني ايزٟ ٜـشٕٚ ع٢ً اٱفرتا٤ ٚايهزب ٚاخـافِٗ  ايحاْٞ:

بايعٓاد ، ٖٚزٙ ايـل١ مل  ٓع َٔ ايةٛذ٘ هلِ باؾذذاٍ باؿرذ١ ٚاي ٝٓذ١،    
ٚخذذشإٝ ِٗ بايةٛبذذ١ ٚاٱْابذذ١، ٖٚذذزا ايرتإٝذذب َظذذةكشأ َذذٔ ؿذذٝغ١ اؾًُذذ١  

 ايؼشط١ٝ)فُٔ افرت٣( ٚفٝٗا َظا٥ٌ:
  اٱْزاس ٚاية ًٝغ.املٓذٚش١   ا٭ٚح:
 اؿخ ع٢ً ايهو عٔ اٱفرتا٤ بعذ ػًٞ آٜاث ايٓ ٠ٛ. ايحا١ْٝ:
 فلط ايةصشٜو املخايو يًةٓضٌٜ. ايحايح١:

ايةظذذًِٝ بكذذإْٛ   اٱساد٠ ايةهٜٛٓٝذذ١ ٖٚذذٛ اؼذذاد طذذٓخ١ٝ       ايحايذذخ:
َٚلاَني أشهاّ ايةٓضٌٜ   ايهةب ايظُا١ٜٚ ابةذا٤ مبا ْضٍ ع٢ً آدّ عًٝ٘ 
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ْضٍ ع٢ً ابشاِٖٝ َٚٛط٢ ٚعٝظ٢ ، جِ ذا٤ ايكشإٓ ذاَعا   ايظ٬ّ اح َا
يٮشهاّ ايؼشع١ٝ، ٚناػلا  عٔ ايةصشٜذو ايطذاس٨   ايهةذب ايظذابك١،     

ًََٗضَُّْنَخ ػََِْْيَ ٚذاع٬  ايٓاغ بآٜاخ٘   إ٢ٓ عٔ إتٙ َٔ ايهةب، قاٍ خعاحظ

 .(1) ضحٌُِْظَخدَ طِزَْْخًٗخ ٌَُُِِّ شَِْءٍ

اٱْـاث ٭ٖذٌ اٱفذرتا٤، ٚدعذٛخِٗ ملعشفذ١      ؼزٜش ايٓاغ َٔ ايشابع:
ْ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطذًِ مبذا ذذا٤ بذ٘ َذٔ املعرذضاث ايعكًٝذ١        

 ٚاؿظ١ٝ.
َٔ َـادٜل ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عذٔ املٓهذش صذذش أٖذٌ      ايظابع١:

اٱفرتا٤ ٚبٝإ ك٬يةِٗ، ٚدعٛخِٗ يٲميإ بٛذٛد املكةلٞ ٚفكذ املذاْع،  
ٓذضٍٚ ايكذشإٓ ٚػًذٞ اعرذاصٙ ايذزاخٞ ٚايغذتٟ، َٚذا        فكذ اطة إ اؿذل ب 

 ٜعاسك٘ مما بني أٜذِٜٗ ف٬ بذ َٔ طشش٘ ٚخشن٘.
غذذشٚس املظذذًُني يًٓذذاغ شـذذش يًعًذذِ املرتػذذط عذذٔ اضلذذا٤   ايحآَذذ١:

اي ؼذذاساث، ٚؼشٜذذو ايهةذذب ايظذذابك١، ٚذعًذذ٘ ضاؿذذا  بإٖذذٌ اٱفذذرتا٤      
ًََٓاْٖ  ظ٭ْلظِٗ ٱْهؼاف أَشِٖ يًٓاغ، ْٚلذشخِٗ َذِٓٗ، قذاٍ خعذاح    

 . (2) ضَّظَؼَذَّ كُذًُدَ حَُِّوِ كَوَذْ ظَََِْ َٗلْغَوُ

أضةةُت ٖزٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ خعاح)ٚأنحشِٖ ايلاطكٕٛ( ٚضا ١  ايةاطع١:
آ١ٜ ايظٝام ٖٞ)فإٚي٦ذو ٖذِ ايعذاملٕٛ( ٚبذني ايعذاملني ٚايلاطذكني عُذّٛ        
ٚضـٛق َطًل، ار إٔ ايعًِ أعذِ َذٔ ايلظذل، ٚايٓظذ ١ بذني اٱفذرتا٤       

ٖٞ ايعُّٛ ٚاــٛق املطًل بًصاظ إٔ ايلظل أعِ، ٚأفشادٙ ٫ ٚايلظل 
 خٓصـش باٱفرتا٤.

                                                           

 .89طٛس٠ ايٓصٌ (1)
 .1طٛس٠ ايط٬م (2)
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ٚاذةُاع ايزّ   ضا يت اٯٜةني اْزاس اكا  ٭ٌٖ اٱفذرتا٤ ٚدعذ٠ٛ    
هلِ يًةٛب١ ايٓـٛ ، ، ٚبٝإ َا عًٝذ٘ اٱطذ٬ّ َذٔ ايكذ٠ٛ ٚاملٓعذ١، ْٚ ذز       

حَُِّوَ ًَسَعٌَُُوُ كَوَذْ ػَََّ ًََْٖٓ َّؼْضِ اـشٚس عٔ طاع١ اهلل ٚسطٛي٘ ، قاٍ خعاحظ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .                                                                                                                            (1)ضػَالَالً ُٓزِْنًخ

 ث فقٍٓحب
يكذ ػشلف اهلل عض ٚذٌ ايٓ  قُذا  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ فرعً٘ 
طٝذ ا٭ْ ٝا٤ ٚاملشطًني، ٚسصق٘ ايهُا٫ث اٱْظا١ْٝ، ٚذعً٘ أط٠ٛ ٚاَاَا  
ٚقا٥ذا  ـت أَذ١، ٖٚذٛ ػذلٝعِٗ ٚايؼذاٖذ عًذِٝٗ   اٯضذش٠، ٚقذشٕ اهلل        

ًَأَطِْؼٌُح حَُِّوَ خعاحظ طاع١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بطاعة٘، قاٍ

، ٚقذ خللٌ اهلل عض ٚذٌ بإَٛس ضفل بٗا ايٓ  قُذا  ؿ٢ً (2) ضًَسَعٌَُُوُ

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َٓٗا:
 ػاٚص أسبع ْظا٤   ايٓها . ا٭ٍٚ:
ؼشِٜ صٚذاث ايٓ  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َٔ بعذ اْةكاي٘  ايحاْٞ:

خ ًَخَٕ ٌَُُْْ إَْٔ طُئْرًُح سَعٌٍَُ حَُِّوِ ًَالَ إَْٔ ًََٓاح ايشفٝل ا٭ع٢ً يكٛي٘ خعاحظ

 .(3) ضطَنٌِْلٌُح أَصًَْحؿَوُ ِْٖٓ رَؼْذِهِ أَرَذًح

ٚذٛب ايةٗرذ   ايًٌٝ ع٢ً ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايحايخ:
 .أَذا أفذشاد)ضت  (4)ضًَِْٖٓ حََُِِّْْ كَظَيَـَّذْ رِوِ َٗخكَِِشً َُيَٚطًِ ضاؿ١، قاٍ خعاحظ

 أ١َ( فإٕ ؿ٠٬ ايًٌٝ بايٓظ ١ هلِ َظةص ١ . 

                                                           

 .36طٛس٠ ا٭شضاب (1)
 .1ا٭ْلاٍ طٛس٠ (2)
 .53طٛس٠ ا٭شضاب (3)
 .79طٛس٠ ا٭طشا٤ (4)
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خٓضٙ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ عٔ ضا١ٓ٥ ا٭عني،  ايشابع:
ٚاٱميا٤ ضًظ١ غ٬ف ظاٖش اؿاٍ، ٚعٔ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

 .(1) ٚطًِ:)َا نإ يٓ  إٔ خهٕٛ ي٘ ضا١ٓ٥ ا٭عني(
 َع اي١ًًٝ بُٝٓٗا، أٚ ج٬ج١ ؿّٛ ايٛؿاٍ، بإٕ ٜـّٛ َٜٛني اـاَع:

أٜاّ َع ايًًٝةني املةٛططةني، ٚقذ ٢ْٗ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘      
 ٚطًِ عٓ٘.

 اهلل ؿ٢ً ايٓ  مسع أْ٘ طعٝذ أبٞ عٔ داٚد ٚأبٛ اي خاسٟ ٚأضشس 
 شةذ٢  فًٝٛاؿٌ ٜٛاؿٌ إٔ أساد فإٜهِ ، خٛاؿًٛا ٫:  ٜكٍٛ ٚطًِ عًٝ٘

 ، ن٦ٝٗةهِ يظت اْٞ:  قاٍ اهلل؟ سطٍٛ ٜا خٛاؿٌ فإْو:  قايٛا.  ايظصش
 .(2) (ٜظكٝين ٚطام ٜطعُين َطعِ يٞ أبٝت اْٞ

يٝهٕٛ ؿّٛ ايٛؿاٍ َٚا فٝ٘ َٔ ػذ٠ اؾٛع ٚايعطؽ َٔ كةـاث  
ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َعرض٠ شظ١ٝ ٚٚذذا١ْٝ ي٘، ٫طُٝا 
ٚأْ٘ ٜٛاظب   ايًٌٝ ٚايٓٗاس ع٢ً ٚظا٥و ايٓ ٠ٛ ٚاٱَا١َ، ٚاداس٠ أَٛس 

 اؿهِ، ٚبٓا٤ دٚي١ اٱط٬ّ.
٘ ، قاٍ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ خٓاّ عني ايٓ  قُذ ٫ٚ ٜٓاّ قً  ايظادغ:

 .(3) ٚطًِ: خٓاّ عٝٓاٟ ٫ٚ ٜٓاّ قً (
 اباش١ دضٛي٘ َه١ َٔ إت اششاّ ض٬فا  ٭َة٘. ايظابع:
 ٚذٛب ا٭كص١ٝ ٚايظٛاى عًٝ٘. ايحأَ:
 ؿ٬خ٘ قاعذا  ٚيٛ َٔ إت ع١ً نـ٬خ٘ قا٥ُا . ايةاطع:
 ذٚ.ارا ي ع ٭١َ اؿشب وشّ عًٝ٘ ضًعٗا شة٢ ًٜك٢ ايع ايعاػش:

                                                           

 .7/40طٓٔ اي ٝٗكٞ (1)
 .402/ 1ايذس املٓحٛس(2)
 . 3/299فُع اي ٝإ(3)
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خللٌٝ أصٚاذ٘ ع٢ً إتٖٔ بإٕ ذعٌ اهلل جٛابٗٔ ع٢ً  اؿادٟ عؼش:
َّخِٗغَاخءَ حُنَّزِاِِّ َٓاْٖ َّاؤْصِ     ايلعو، ٚنذزا بايٓظذ ١ يعكذابٗٔ، قذاٍ خعذاحظ     

 .(1)ضِٓنٌَُّْٖ رِلَخكِشَشٍ ُٓزَِّْنَشٍ ُّؼَخػَقْ َُيَخ حُْؼَزَحدُ ػِؼْلَِْْٖ

ٚآي٘ ٚطًِ نُا َ ني ٚإتٖا َٔ كةـاث ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 
   نةب اؿذٜخ ٚايظت٠ ايٓ ١ٜٛ.

 ٚفٝ٘ َظا٥ٌ: 
اْ٘ َذسط١   انشاّ اهلل عض ٚذٌ يًٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘  ا٭ٚح:

 ٚآي٘ ٚطًِ.
 بٝإ ذٗاد ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ   ط ٌٝ اهلل. ايحا١ْٝ:
 شخ املظًُني ع٢ً أضز َا ذا٤ ب٘. ايحايح١:

دع٠ٛ ايٓاغ مجٝعا  ٱذةٓاب ايهزب ع٢ً اهلل عض ٚذٌ فُٝا  ايشابع١:
ىف قـف ا٭ْ ٝا٤ ايظابكني، ٚأشهاّ اؿذ٬ٍ ٚاؿذشاّ ٚاٱخعذاظ َذٔ     

 خًو ايكـف ٭ْٗا َظإي١ ابة١ٝ٥٬ ١َٜٝٛ َةهشس٠.
هُااااَْ طَااااذَمَ حَُِّااااوُ كَااااخطَّزِؼٌُح َِِّٓااااشَ اِرْااااشَحىَِْْ كَنِْلًااااخ ًََٓااااخ ًَااااخَٕ ِٓااااْٖ    ظصللللآت

 بٍري أٖت(2 ضحُُْٔشْشًِِنيَ
 ايـ١ً بني بذاٜيت اٯٜةني

 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:
ابةذأث اٯ١ٜ أع٬ٙ با٭َش اح ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ا٭ٚح:

 ٚطًِ بكٍٛ ٖٛ ذٗاد َٔ ٚذٛٙ:
خٛذ٘ ايٓ  قُذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ يًٓذاغ مجٝعذا         ا٭ٍٚ:

 بايذع٠ٛ اح اٱط٬ّ ٚعٌُ ايـاؿاث.
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 اٱػاس٠ اح ايةصشٜو اؿاؿٌ   ايهةب ايظابك١. ايحاْٞ:
َلاَني اٯ١ٜ أع٬ٙ ب٬  يًٓذاغ مجٝعذا  َٚذٔ ؿذٝغ اٱْذزاس       ايحايخ:

ٚاي ؼاس٠، اٱْزاس َٔ ايةخًو عٔ اٱط٬ّ، ٚاي ؼاس٠ ملٔ اطةُع ملا ٜكٛي٘ 
 ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.

 خٛنٝذ ؿذم ْضٍٚ ايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل. ايشابع:
خذذ٠ٚ٬ املظذذًُني هلذذزٙ اٯٜذذ١ ٚاح ٜذذّٛ ايكٝاَذذ١ ٖٚذذٛ َذذٔ       ـذذاَع:ا

ؿلاث)ضت أ١َ( بإٕ خةًٛ بإميإ َا أَش اهلل بذ٘ سطذٛي٘ قُذذا  ؿذ٢ً اهلل     
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.

فُٔ اٯٜاث   ض٬ف١ اٱْظإ   ا٭سض ٚقٛي٘ خعاح   ايذشد عًذ٢    
اَةحاٍ املظذًُني يٮٚاَذش اٱهلٝذ١    ، (1) ضاِِِّٗ أَػَُِْْ َٓخ الَ طَؼٌََُِْٕٔامل٥٬ه١ظ

املةٛذ١ٗ اح ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ، فكٛيذ٘ خعاح)قذٌ(      
ام٬يٞ ٜكٛي٘ ٜٚشددٙ امل٬ٜذني َذٔ املظذًُني ٚعًذ٢ مذٛ َةهذشس َذٔ نذٌ         

.َِٗٓ 
ٖزا ايكٍٛ َكذ١َ يةلك٘ املظًُني   ايذٜٔ، ٚخ٬ٚخذ٘ راخٗذا    ايظادغ:

ٍ املًٌ ٚايةظًِٝ بإٕ ايٓ  قُذا  ع٢ً ًَذ١  َٔ ايلكا١ٖ، ٚايةذبش   أشٛا
 ابشاِٖٝ، َٚلاَني اٱطةكا١َ   ايذٜٔ، ٚخكذٜش اٯ١ٜ ع٢ً ٚذٛٙ:

 قٌ ٜا قُذ. ا٭ٍٚ:
 ٜا أٜٗا املظًُٕٛ قٛيٛا. ايحاْٞ:

ٜا ضذت أَذ١ أضشذذت يًٓذاغ قٛيذٛا ؿذذم اهلل فذاخ عٛا ًَذ١           ايحايخ:
 ابشاِٖٝ شٓٝلا .

ايٓاغ بإخ اع ابذشاِٖٝ فذ٬ بذذ أْٗذِ أٍٚ      شُٝٓا ٜإَش املظًُٕٛ ايحا١ْٝ:
ايةابعني ملًة٘، ٚاملةعاٖذٕٚ يظٓة٘، فُٔ فلٌ اهلل عذض ٚذذٌ عًذ٢ )ضذت     
أ١َ( خح ٝت اٱميإ   ْلٛطِٗ مبا ٜكٛيْٛ٘ يًٓذاغ َذٔ اؿرذ١ ٚايربٖذإ،     
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ٚنذإٕ دعذذٛخِٗ يًٓذذاغ يذذضٍٛ اٱطذذ٬ّ، دعذذ٠ٛ ٭ْلظذِٗ يًح ذذاث عًذذ٢    
فٝ٘ ْهة١ ٖٚذٞ إٔ اهلل عذض ٚذذٌ أساد    اٱميإ، ٚايعـ١ُ َٔ اٱسخذاد، ٚ

 يًُظًُني خٛاسد اٱميإ با٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش.
ملذذا رنذذشث ٖذذزٙ اٯٜذذ١ إٔ املظذذًُني ِٖ)ضذذت أَذذ١( ٚإٔ اهلل      ايحايحذذ١:

 أضشذِٗ يًٓاغ، ذا٤ث آ١ٜ ايظٝام ي ٝإ أَٛس:
ٜةًك٢ املظًُٕٛ ايٛشٞ ٚايةٓضٌٜ َٔ اهلل بٛاطط١ ايٓ  قُذذ   ا٭ٍٚ:

 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.
وشق  املظًُٕٛ ع٢ً شلغ ايةٓضٌٜ باية٠ٚ٬، ٚاؿلذغ  عذٔ    ايحاْٞ:

 ظٗش قًب ٚايةذبش.
اقشاس املظًُني بايع ٛد١ٜ هلل عض ٚذٌ، ٚأْ٘ طذ صاْ٘ ٖٚذٛ ٫    ايحايخ:

 .(1) ضًََْٖٓ أَطْذَمُ ِْٖٓ حَُِّوِ كَذِّؼًخٜكٍٛ ا٫ اؿل ٚايـذم، قاٍ خعاحظ

ذٝاٍ املظًُني بايٛظا٥و اييت أَش اهلل عض ٚذذٌ ايذٓ     قٝاّ أ ايشابع:
قُذا  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ فصُٝٓا قذاٍ اهلل خعذاح يٓ ٝذ٘ )قذٌ( فذإٕ      
املظًُني ٚاملظًُاث ٜكٛيٕٛ راث ايكٍٛ ٚاح راث اؾ١ٗ اييت أَش اهلل عض 

 ٚذٌ بايةٛذ٘ هلا.
ٱَةحذذاٍ ٖٚذذٛ َذذٔ ايؼذذٛاٖذ عًذذ٢ إٔ املظذذًُني ٚسجذذ١ ا٭ْ ٝذذا٤، ٭ٕ ا  

يٮٚاَش اٱهل١ٝ َٔ أب٢ٗ َعاْٞ ايٛساج١   املكاّ، ٖٚٛ َـذذام عًذ٢ إٔ   
املظًُني)ضت أ١َ( ٱْلشادِٖ بٗزٙ ايٛساج١ َٚا فٝٗذا َذٔ أطذ اب خعاٖذذ     

 شه١ُ ايةٛشٝذ   ا٭سض.
ٚار قاّ ايهلاس َذٔ ا٭َذِ ايظذابك١ بكةذٌ ػذطش َذٔ ا٭ْ ٝذا٤ فذإِْٗ ٫         

 ٚذٛٙ: ٜظةطٝعٕٛ اٱذٗاص ع٢ً)ضت أ١َ( َٔ
 اؽار املظًُني اؾٗاد ط ٬ٝ  يًذفاع عٔ أْلظِٗ. ا٭ٍٚ:
 َ ادس٠ املظًُني يًٗرّٛ ٚايغضٚ عٓذ اؿاذ١. ايحاْٞ:
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 بزٍ املظًُني ايٛطع   شلغ بٝل١ اٱط٬ّ. ايحايخ:
نحذذش٠ عذذذد املظذذًُني، فلذذٞ شذذني رّ ايكذذشإٓ قَٛذذا  يٲْؼذذغاٍ  ايشابذذع:

َ صُسْطُْْ حَُْٔوَخرِشَ *أَُْيَخًُْْ حُظٌََّخػُشُ بايةهاجش ٚمجع ا٭َٛاٍ بكٛي٘ خعاحظ ، (1)ضكَظَّ

فذذإٕ املظذذًُني ٜةهذذاجشٕٚ خععُٝذذا  يؼذذعا٥ش اهلل، ٖٚذذِ ٫ ميٛخذذٕٛ ا٫ عًذذ٢  
اٱط٬ّ، ٜٚةخزٕٚ َٔ خ٠ٚ٬ اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚا٭َذش بذاملعشٚف ٚايٓٗذٞ عذٔ     

 املٓهش ششصا  َٔ اٱْؼغاٍ بايةهاجش.
اٱقةذا٤ بايٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ   طذٓة٘        اـاَع:

ٚطتخ٘، ٚخ٠ٚ٬ اٯٜاث اييت أَشخ٘ باية ًٝغ ٚاقا١َ اؿر١ ع٢ً ايٓاغ َٚٓ٘ 
 ٖاخإ اٯٜةإ .

ٚقٛي٘ خعاح)قٌ ؿذم اهلل(، ٚفٝذ٘ ؿذذ ٭ٖذٌ ايهةذاب عذٔ ايةعذذٟ       
ع٢ً املظًُني ٚششَاِْٗ ٚذعًِٗ ٜٓؼغًٕٛ بإْلظِٗ ٚؽًلِٗ عٔ شلذغ  
ايهةذذب ايظذذابك١ َذذٔ ايةصشٜذذو ٚاية ذذذٍ ، فةللذذٌ اهلل بذذايكشإٓ ٚشلعذذ٘  

 ٚط٬َة٘ َٔ ايةصشٜو.
َٛاظ ١ املظًُني ع٢ً ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗذٞ عذٔ املٓهذش،     ايظادغ:

َٚٓ٘ خ٠ٚ٬ آ١ٜ ايظٝام، ٚاؽارٖذا َذاد٠ يًرذذاٍ ٚاٱشةرذاس عًذ٢ أٖذٌ       
 ايهةاب.

ٚنٌ أطش٠ ٚمجاعذ١  اْةؼاس املظًُني   ا٭َـاس ٚاي ٛادٟ،  ايظابع:
ٜةٛاسجٕٛ اٱميإ ٜٚةعاٖذٕٚ آٜاث اهلل، ٜٚةكٝذٕٚ بإدا٤ ايـ٠٬ بإٚقاخٗا، 
ٚايهٝل١ٝ اييت أداٖا سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚعَُٛاث قٛي٘ 

 .(2) ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ: )ؿًٛا نُا سأٜةُْٛٞ أؿًٞ(
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ا  َذٔ إذت خلذشٜط      اؽار املظًُني ايةك١ٝ َٓٗرا  ٚٚاقٝذ١ ٚأَٓذ   ايحأَ:
أَٛس ايذٜٔ ٚأشهاّ ايع اداث ٚخ٠ٚ٬ آٜاث ايكشإٓ ضـٛؿا  ٚإٔ اية٠ٚ٬ 

 ٚاذب َٜٛٞ ع٢ً مٛ َةهشس بإعة اسٖا ذض٤ َٔ ايـ٠٬.
 وةٌُ َةعًل قٛي٘ خعاح)قٌ ؿذم اهلل( ٚذٖٛا : ايشابع١:
 كََٔاْٖ حكْظَاشٍَ ػََِاَ حَُِّاوِ حٌَُازِدَ     َا خكذّ   اٯٜذ١ ايظذابك١ظ   ا٭ٍٚ:

 .(1) ضِْٖٓ رَؼْذِ رَُِيَ كَؤًَُُْجِيَ ىُْْ حُظَّخٌَُُِٕٔ

اساد٠ اٱط٬م   آٜاث ايكشإٓ ٚأْٗا شذل ٚؿذذم، َٚٓٗذا إٔ     ايحاْٞ:
 املظًُني)ضت أ١َ( ٚظٗٛس دٚي١ اٱط٬ّ.

َا ٜإَش بذ٘ اهلل َذٔ اخ ذاع ًَذ١ ابذشاِٖٝ ٚاَةٓاعذ٘ عذٔ ايؼذشى          ايحايخ:
 ٚايل٬ي١.
بك١ َٔ ش١ًٝ ايطعاّ ي ين اطشا٥ٌٝ، ٚعذّ َلاَني اٯٜاث ايظا ايشابع:

ٌْٝ اـت ٚايرب ا٫ باٱْلام   ط ٌٝ اهلل، ٚبط٬ٕ عٌُ ايهلاس، ٚخٛنٝذ 
 اٱض اس عُا أعذل اهلل هلِ َٔ ايعزاب.

٫ٚ خعاسض بني ٖزٙ ايٛذٛٙ ، ار إٔ اٯ١ٜ ذا٤ث يٲْزاس ٚاٱشةراس 
ني   ٚبٝذذإ قذذ ط ايةصشٜذذو ٚكذذشسٙ، ٚقذذذ ٚسد يلغ)ؿذذذم اهلل( َذذشخ     

، ار سأ٣ ايٓ    املٓاّ (2)ضَُوَذْ طَذَمَ حَُِّوُ سَعٌَُُوُ حُشُّإَّْخ رِخُْلَنِّايكشإٓ، قاٍ خعاحظ

ٖٚٛ   املذ١ٜٓ ٚق ٌ إٔ ىشس اح ايعُش٠ ٜٚعكذ ؿًط اؿذٜ ٝذ١، سأ٣ إٔ  
املظًُني دضًٛا املظرذ اؿذشاّ، فذإضرب أؿذصاب٘ بايش٩ٜذا فلششذٛا فششذا        
ػذذذٜذا ، ٚشظذذ ٛا أْٗذذِ طذذٝذضًٕٛ َهذذ١   عذذاَِٗ، فًُذذا ذذذش٣ ؿذذًط  

اٍ املٓافكٕٛ: َا شًكٓا اؿذٜ ١ٝ ٚمل ٜذضٌ املظًُٕٛ َه١   ْلع ايعاّ )ق
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ـلشْا ٫ٚ دضًٓا املظرذ اؿشاّ ، فذإْضٍ اهلل ٖذزٙ اٯٜذ١(    ، ٚايذيت  (1) ٫ٚ ق
 خةلُٔ َظا٥ٌ:

إ اهلل عض ٚذٌ ٖٛ ايزٟ ٜإخٞ بايش٩ٜا يًٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل  ا٭ٚح:
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، ٚؼةٌُ ٚذٖٛا :

أٟ اْظذإ  ايش٩ٜا َطًكا َٔ اهلل عض ٚذٌ، فايش٩ٜا اييت ٜشاٖا  ا٭ٍٚ:
ٖٞ َٔ عٓذ اهلل عض ٚذٌ بإعة اس أْٗا ؿ١ً بذني اهلل ٚسٚ  ع ذذٙ، ٖٚذٞ    

كَنَلَخْنَاخ  َٔ ايؼٛاٖذ عًذ٢ ْلذخ ايذشٚ    آدّ ، ٚعَُٛذاث قٛيذ٘ خعذاحظ      

، ٚا٫ فذذإٕ شذذٛاغ اٱْظذذإ   طذذ اث عٓذذذ ايٓذذّٛ، (2) ضكِْاوِ ِٓااْٖ سًُكِنَااخ 

ٜذ١ َذٔ عٓذذ    ٚخلهتٙ َعطٌ، فةصلش ايش٩ٜا يرتطخ   ايٛذٛد ايزٖين بآ
 اهلل ط صاْ٘.

اضةـاق ايش٩ٜا اييت َٔ عٓذ اهلل با٭ْ ٝا٤، ٚ  اؿذٜخ س٩ٜا  ايحاْٞ:
ا٭ْ ٝا٤ ٚشٞ فهذٌ س٩ٜذا ٜشاٖذا ايذٓ  أٚ ايشطذٍٛ ٖذٞ َذٔ عٓذذ اهلل عذض          

 ٚذٌ، طٛا٤ ناْت ؿادق١ أٚ َهش١ٖٚ.
س٩ٜا ا٭ْ ٝا٤ اييت َٔ عٓذ اهلل ٖٞ قظِ َٔ ايش٣٩ ايـاؿ١،  ايحايخ:

  ٜعًِ بةٛفٝل َٔ اهلل إٔ ٖزٙ ايش٩ٜا َٔ اهلل ٚأْٗا ْٛع ٚشٞ، ار إٔ ايٓ
َٚٔ ا٭ْ ٝا٤ َا نإ ايٛشٞ ٜإخٝ٘ س٩ٜا   املٓاّ، نُا   ابشاِٖٝ   بذاٜاث 

هَخٍَ َّخرُنََِّ اِِِّٗ أَسٍَ كِِ حَُْٔنَخِّ أَِّٗاِ  ْ ٛخ٘ ٚ  ايةٓضٌٜ شها١ٜ عٓ٘ظ

 .(3)ضرَضِ حكْؼََْ َٓخ طُئَْٓشُأَرْرَلُيَ كَخٗظُشْ َٓخرَح طَشٍَ هَخٍَ َّخأَ

 س٩ٜا ا٭ْ ٝا٤ ٚا٭١ُ٥ ٚايـاؿني ٖٞ َٔ عٓذ اهلل. ايشابع:
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ػطش َٔ ايش٩ٜا ؿصٝط ٚؿذم شٝخ ٜةللٌ اهلل ع٢ً َٔ  اـاَع:
 ٜؼا٤ َٔ ضًك٘ .

ٚايـصٝط ٖٛ ايحايذخ ٚاـذاَع، ٚذذا٤ َـذذام س٩ٜذا ايذٓ  قُذذ        
املظذرذ اؿذشاّ      ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ ٚؼكذل دضٛيذ٘ ٚاملذ٪َٓني     

ايظ١ٓ ايةاي١ٝ، فهإ بني ايش٩ٜا ٚؼكٝكٗا ط١ٓ شـٌ أجٓا٤ٖا ؿًط اؿذٜ ١ٝ، 
ٚضشٚس ايؼ اب امل٪َٔ َٔ بني نلاس قشٜؽ ٚفل أشهاّ ايـًط ٚمت بني 

كَـَؼَاََ ِٓاْٖ دًُِٕ رَُِايَ كَظْلًاخ     ايـًط ٚفةط َه١ فةط ضٝذرب يكٛيذ٘ خعذاحظ   

يًٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ   ، فهُا ؿذم اهلل ايش٩ٜا (1) ضهَشِّزًخ

 فإْ٘ ط صاْ٘ ؿذم يًُظًُني ٚذعًِٗ ٜٓايٕٛ َشخ ١)ضت أ١َ(.
خللذذذٌ اهلل بايؼذذذٗاد٠ يًُظذذذًُني بذذذإِْٗ)ضت أَذذذ١( شذذذل  اـاَظذذذ١:

 ٚؿذم، ٚدع٠ٛ يًٓاغ يٲؿغا٤ ايِٝٗ ٚقاناخِٗ   ْٗرِٗ ايع ادٟ.
ّ بعذذخ ايٝذذإغ ٚايكٓذذٛط   ْلذذٛغ ايهلذذاس غـذذٛق قٝذذا  ايظادطذذ١:

ًَالَ  املظذذًُني بذذا٭َش بذذاملعشٚف ٚايٓٗذذٞ عذذٔ املٓهذذش، فٗذذِ دا٥ ذذٕٛ فٝذذ٘،ظ  

 .(2) ضَّخَخكٌَُٕ ٌََُْٓشَ الَثٍِْ

ٜلٝذ اؾُذع بذني اٯٜذةني بٝذإ َـذذام َذٔ َـذادٜل ا٭َذش          ايظابع١:
 باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، ٖٚٛ ع٢ً ٚذٛٙ:

 نٌ َا   ايكشإٓ ؿذم ٚشل، ٖٚٛ ٚفل ايكٝاغ اٱقرتاْٞ: ا٭ٍٚ:
 نٌ َا ٜكٛي٘ اهلل ؿذم ٚشل. ايهرب٣:

 ايكشإٓ ن٬ّ اهلل. ايـغش٣:
 ايكشإٓ ؿذم ٚشل. ايٓةٝر١:
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دع٠ٛ ايٓاغ ٱخ اع ابذشاِٖٝ   اطذةكاَة٘ ًَٚةذ٘، ٚج اخذ٘ عًذ٢       ايحاْٞ:
 ايةٛشٝذ ٚاٱطةكا١َ.

ِ ٚعـذذُة٘ َذذٔ ايؼذذشى  خٛنٝذذذ ْذذضٍٚ ايذذٛشٞ عًذذ٢ ابذذشاٖٝ   ايحايذذخ:
ٚايلذذ٬ي١ ، قذذاٍ خعذذاح   ضطذذاب يًذذٓ  قُذذذ ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘       

 .(1)ضهَُْ مَٓنَّخ رِخَُِّوِ ًََٓخ أُْٗضٍَِ ػََِْْنَخ ًََٓخ أُْٗضٍَِ ػَََِ اِرْشَحىَِْْٚطًِظ

بٝإ ق ط ايؼشى، ٚيضّٚ قاسبةذ٘، نُذا ذاٖذذ ابذشاِٖٝ عًٝذ٘       ايشابع:
 ايظ٬ّ املؼشنني، ٚخٛح مبلشدٙ ايذع٠ٛ اح اهلل، ْٚ ز ايؼشى ٚايل٬ي١.

ػًٞ اخ اع ١ًَ ابشاِٖٝ بايةـذٜل ب عح١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل  ايحا١َٓ:
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚايعٌُ بإشهاّ ن٬ّ اهلل ايزٟ أْضٍ ايٝ٘.

ذأث آ١ٜ ايظٝام با٭َش اح ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ابة ايةاطع١:
ٚطًِ ٱْزاس أٌٖ ايهةاب ٚخشإٝ ِٗ باٱط٬ّ، بُٝٓا ذذا٤ث اٯٜذ١ قذٌ    
اي صخ غطاب جٓا٤ ٚبؼاس٠ يًُظًُني، ٖٚزا اية أٜ   يغ١ اـطاب شر١ 
عًذذ٢ ايٓذذاغ ٚدعذذ٠ٛ هلذذِ يٲطذذ٬ّ ٖٚذذٛ َذذٔ َـذذادٜل ْٝذذٌ املظذذًُني      

 ٔ ٚذٛٙ:ملشخ ١)ضت أ١َ( َ
 خٛنٝذ شكٝك١ ٖٚٞ إٔ اٱميإ يٝع أَشا  ممةٓعا  أٚ َةعزسا . ا٭ٍٚ:
 ٚذٛد أ١َ َ٪١َٓ ع٢ً مٛ ايذٚاّ. ايحاْٞ:

َٴعل ذا  َٚلا٤  ايحايخ: هعٌ املظًُٕٛ ايطشٜل اح اهلذ٣ ٚاٱطةكا١َ 
 مبـابٝط ايلشا٥ض اييت ٜ٪دْٚٗا.

 رّ ايهلش ٚايل٬ي١ ٚاٱعشاض عٔ ايذع٠ٛ اح اهلل. ايشابع:
بٝإ ايٓلع ايععِٝ ايزٟ ٜإخٞ ٭ٌٖ ايهةاب ع٢ً مٛ دفعٞ  اـاَع:

شُٝٓا ٜذضًٕٛ اٱطذ٬ّ ٜٚكةذذٕٚ باملظذًُني ٜٚة عذٕٛ طذ١ٓ ايذٓ  قُذذ        
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ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اييت ذعًٗا اهلل عض ٚذٌ َشآ٠ مل١ً ابشاِٖٝ عًٝ٘ 
 .(1)ضًََْٖٓ َّشْؿَذُ ػَْٖ َِِّٓشِ اِرْشَحىَِْْ اِالَّ َْٖٓ عَلِوَ َٗلْغَوُاحظايظ٬ّ ، قاٍ خع

يكذ ذا٤ث اٯ١ٜ بزنش ْ ٠ٛ ابشاِٖٝ عًٝ٘ ايظ٬ّ، ٖٚذٛ أَذش    ايعاػش٠:
ذاَع بني املظًُني ٚأٌٖ ايهةاب ار ًٜةكٕٛ باٱقشاس بٓ ٛخ٘ ٚط١َ٬ ْٗر٘ 

 ٚذٗادٙ   ط ٌٝ ن١ًُ ايةٛشٝذ.
نإ ابشاِٖٝ عًٝ٘ ايظ٬ّ اَاَا    ا٭َش باملعشٚف  يكذ اؿاد١ٜ عؼش٠:

 ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، َٔ ٚذٛٙ:
ٜكّٛ ابشاِٖٝ با٭َش بذاملعشٚف مبلذشدٙ، بُٝٓذا ٜةذآصس ٜٚةعذإٚ       ا٭ٍٚ:

 .(2)ضإَِّ اِرْشَحىَِْْ ًَخَٕ أَُّٓشً هَخِٗظًخ َُِِّوِاملظًُٕٛ   ا٭َش ٚايٓٗٞ،قاٍ خعاحظ

ٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش ع٢ً ابذشاِٖٝ عًذ٢   ٚذٛب ا٭َش باملعش ايحاْٞ:
مٛ ايٛذٛب ايعٝين، بُٝٓا ُٖا ٚاذ إ نلا٥ٝإ ع٢ً املظًُني إ أداُٖا 

 بعلِٗ طكطا عٔ اؾُٝع.
ٚاذ٘ ابشاِٖٝ عًٝ٘ ايظ٬ّ أَذ١ ايهلذاس، ٚايطذاإٛث ٦ًَٚذ٘،      ايحايخ:

ٚقذ أْعِ اهلل عض ٚذٌ ع٢ً املظًُني بذٚي١ اٱط٬ّ ٜشذعٕٛ ايٝٗا ٚخزب 
 ، ٚجغٛس ضاؿ١ بِٗ ٜكُٕٝٛ فٝٗا َٓاطهِٗ ٚع اداخِٗ.عِٓٗ

قاّ ابشاِٖٝ عًٝ٘ ايظ٬ّ ب ٓذا٤ اي ٝذت اؿذشاّ يةةعاٖذذٙ )ضذت       ايشابع:
أ١َ( ٜٚهٕٛ ن٬  َٔ اي ٓا٤ ٚايةعاٖذ أَذشا  بذاملعشٚف، ٚؿذذا  عذٔ خلؼذٞ      

 ايك ا٥ط ٚأط اب ايل٬ي١ بني ايٓاغ.
 ؿذش  اٱميذإ،   يكذ ذاٖذ ابذشاِٖٝ بٓلظذ٘ جذِ بٛيذذٙ يٝذ ين      اـاَع:

ََّٗٔخ ٜٚةآصس املظًُٕٛ   ا٭َش ٚايٓٗٞ بـ غ١ ا٭ض٠ٛ اٱميا١ْٝ، قاٍ خعاحظ اِ

 .(1)ضحُُْٔئِْٓنٌَُٕ اِخٌَْسٌ
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بٝإ خلك٘ املظًُني   ايذٜٔ، َٚعشفةِٗ بكـف ا٭ْ ٝا٤  ايحا١ْٝ عؼش٠:
ٚانشاَِٗ هلِ، ٚاٱشةراس بٓٗرِٗ ٚطٓةِٗ، ٚادسانِٗ عذّ ايةعاسض 

 ٚإٔ بعلٗا ٜةُِ بعلا . بني ايٓ ٛاث
َٔ ضـذا٥ف)ضت أَذ١(اخ اع ًَذ١ ابذشاِٖٝ   اؿٓٝلٝذ١       ايحايح١ عؼش٠:

، (2) ٚايةٛشٝذ ، ٚنُا أَش اهلل عض ٚذٌ املظًُني بإٕ ٜةكٛٙ )شذل خكاخذ٘(  
فإْذذ٘ طذذ صاْ٘ أَذذشِٖ باؾٗذذاد   طذذ ًٝ٘ بذذإمس٢ ٚأؿذذذم َعذذاْٞ اؾٗذذاد  

ًَؿَخىِاذًُح  ٚاملؼشنني، قذاٍ خعذاحظ  ٚاٱقةذا٤ بإبشاِٖٝ   َٛاذ١ٗ ايعاملني 

َِّاَش             ِٓ ْٖ َكاَشٍؽ  ِٓا  ِٖ ْْ ِكاِ حُاذِّّ ٌُ ْْ َِا ََ َػ َٓاخ َؿَؼا ًَ  ْْ ًُ ٌَ حْؿَظَزاخ َِِّو َكنَّ ِؿَياخِدِه ُىا ِكِ حُ

 .(3)ضأَرٌُِْْْ اِرْشَحىَِْْ ىٌَُ عََّٔخًُْْ حُُْٔغِِْٔنيَ ِْٖٓ هَزَُْ

ٚؿذربٙ     يكذ اْةلذع املظذًُٕٛ َذٔ ابذشاِٖٝ ٚذٗذادٙ      ايشابع١ عؼش٠:
ذٓب اهلل، َٚٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( أْٗا ؼذب يغتٖذا َذا ؼ ذ٘ يٓلظذٗا،      
ٚخشذٛ إٔ ٜشخكٞ ايٓاغ ملٓاصٍ ايهشا١َ ٚايعض بذضٍٛ اٱط٬ّ يزا خةـو 

 دع٠ٛ اٱط٬ّ بإَٛس:
اْٗا سطاي١ راث ؿ غ١ عامل١ٝ ٚخةٛذ٘ يًٓاغ مجٝعا ، قاٍ خعاح  ا٭ٍٚ:

ًََٓااخ أَسْعَااِْنَخىَ اِالَّ ًَخكَّااشً يذذ٘ ٚطذذًِ ظ  ضطذذاب يًذذٓ  قُذذذ ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآ

 .(4)ضُِِنَّخطِ

قٝاّ املظًُني با٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهذش، ٚاؽارُٖذا    ايحاْٞ:
 بًغ١ ؾزب ايٓاغ اح َٓاصٍ اٱميإ.
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ْْ حهْظَذِهِاقةذا٤ املظًُني با٭ْ ٝا٤ ايظابكني، قاٍ خعاحظ ايحايخ: ، (1)ضَرِيُذَحىُ

 عرب٠ َٚٛعع١، ٚشر١ ع٢ً اٯضشٜٔ.، ٚاؽار قــِٗ (1)ضحهْظَذِهِ

خ٠ٚ٬ آٜاث ايكشإٓ، ٚاؿشق ع٢ً عذّ ٚؿٍٛ ٜذ ايةصشٜو  ايشابع:
يذذ٘ سمسذذا  ْٚـذذا  ٚخذذ٠ٚ٬ ٚخلظذذتا ، َٚٓٗذذا ذٗذذاد ابذذشاِٖٝ   بذذاب ا٭َذذش  

 باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش.
إ اشٝذذا٤ خذذشاد ا٭ْ ٝذذا٤، ٚذعذذٌ أػخاؿذذِٗ ايهشميذذ١ شاكذذش٠        

ظ َِٓٗ   أَٛس ايذٜٔ ٚايذْٝا، أَذش اضذةف بذ٘    ايٛذٛد ايزٖين، ٚاٱخعا
 املظًُٕٛ ٚذعًٛٙ ط٬شا  هلِ، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:

 اْ٘ كٝا٤ ٜٓت هلِ دسٚغ ايـ٬ . ا٭ٚح:
 خٗزٜب ايٓلٛغ ٚاذةٓاب ايهذٚساث. ايحا١ْٝ:
 اؿٝط١ ٚاؿزس َٔ ايعاملني ٚنٝذِٖ َٚهشِٖ. ايحايح١:

ملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ قـف ا٭ْ ٝا٤ َذسط١   أبٛاب ا٭َش با ايشابع١:
املٓهش ، ذعًٗا اهلل بايكشإٓ ػشعا  َ اشا  يًٓاغ مجٝعا ، ٚقذذ فذاصث)ضت   

 أ١َ( بايٌٓٗ َٓٗا ٚاقة اغ ايذسٚغ ٚاملٛاعغ املةرذد٠ َٓٗا.
 اشةراس املظًُني مبٓٗز ٚذٗاد ٚؿرب ا٭ْ ٝا٤. اـاَظ١:

بٝإ ٚذٛٙ ايؼ ٘ بني طت٠ ٚذٗذاد ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل      ايظادط١:
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َٚا ٫قاٙ ا٭ْ ٝا٤ ايظابكٕٛ.

بزٍ املظًُني ايٛطع   ْـش٠ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايظابع١:
ٚطًِ ٚايذزب عٓذ٘، َٚٓذع ايهلذاس َذٔ ايٛؿذٍٛ ايٝذ٘، ٚػًذٞ َـذادٜل          

،   َٝذذادٜٔ ايكةذذاٍ (2) ضيَ ِٓااْٖ حُنَّااخطًَِحَُِّااوُ َّؼْظِاأُاعراصٜذذ١ يكٛيذذ٘ خعذذاحظ

ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ّٜٛ أشذ  ٚإتٖا ٖٚٞ نحت٠ َٓٗا شلغ ايٓ  
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شني قـذٙ ايهلاس ٱساد٠ قةً٘، ٚيٝع َع٘ َذٔ أؿذصاب٘ ا٫ عذذدا  قًذ٬ٝ      
 فٛقاٙ اهلل ػشِٖ، ٚنظشث سباعٝة٘، ٚطاٍ ايذّ َٔ ٚذٗ٘.

 يت اٯٜةني: ع٢ً أقظاّ:خكذٜش اؾُع بني بذاٜ اـاَظ١ عؼش٠:
 قٌ ؿذم اهلل نٓةِ ضت أ١َ ، ٚفٝ٘ ٚذٛٙ: ايكظِ ا٭ٍٚ:

 خإنٝذ اي ؼاس٠ بععِٝ َٓضي١ املظًُني. ا٭ٍٚ:
بعخ ايشكا ٚايظه١ٓٝ   ْلٛغ املظًُني، ٚشحِٗ ع٢ً ايؼهش  ايحاْٞ:

 هلل عض ٚذٌ ع٢ً ٖزٙ ايٓع١ُ.
 اعا١ْ ٚخعلٝذ آٜاث ايكشإٓ بعلٗا ي عض. ايحايخ:

ٜؼٗذ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بإٕ املظًُني )ضت  :ايشابع
 أ١َ( ٜٚكّٛ بة ًٝغ ٖزا ايكإْٛ ايةهٜٛين اح املظًُني.

  ٖزا اي ٬  دع٠ٛ يًٓاغ يذضٍٛ اٱط٬ّ، ٚاٱق٬ع عذٔ   اـاَع:
 َظايو ايهلش ٚايل٬ي١.

 خعًل ايةإنٝذ بايؼٛاٖذ ٚاملـادٜل اييت ٜكّٛ بٗا املظًُٕٛ ايظادغ:
ٚاييت خذٍ ع٢ً أِْٗ)ضت أ١َ( أٟ إٔ اٯ١ٜ قٌ اي صخ أضربث عٔ نٕٛ 
املظًُني)ضت أ١َ( ٚإٔ ٖزا اٱذة ا٤   عًِ اهلل َٓز ا٭صٍ، جِ ذا٤ قٛي٘ 
خعاح)قٌ ؿذم اهلل( ػٗاد٠ شاكش٠ ملا أظٗذشٙ املظذًُٕٛ َذٔ اؾٗذاد       

رذذد٠    ط ٌٝ اهلل ٚاٱَةحاٍ ا٭َحٌ يٮٚاَش اٱهل١ٝ، ٖٚذزٙ ايؼذٗاد٠ َة  
 نٌ صَإ، فهٌ ط ك١ َٔ املظًُني ٖٞ)ضت أ١َ(.

قٛي٘ خعاح)قٌ( ضطاب َٛذ٘ اح ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘  ايظابع:
ٚآي٘ ٚطًِ ٚاح املظًُني ٚاملظًُاث مجٝعا  بٛاطذطة٘ ، فٝةًذٛ املظذًُٕٛ    
ٖزٙ اٯ١ٜ بايةظًِٝ ٚايةـذٜل، ٚإٔ نٌ َا ٜكٛي٘ ٜٚٛشٞ ب٘ اهلل عض ٚذٌ 

ٜٚؼٗذٕٚ ٭ْلظِٗ بإِْٗ)ضت أ١َ( ٖٚزٙ ايؼٗاد٠ ع٢ً  ٖٛ شل ٚؿذم،
 ٚذٛٙ:

 ػٗاد٠ املظًِ ٚاملظ١ًُ يٮ١َ مجعا٤ بإْٗا)ضت أ١َ(. ا٭ٍٚ:
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ػٗاد٠ املظًُني   أذٝاهلِ املةعاق ١ يًُةكذّ ٚاملةإضش َِٓٗ بإْ٘  ايحاْٞ:
 َٔ)ضت أ١َ(.

ادساى املظًِ بإْ٘ َٔ)ضت أ١َ(، ٚفٝ٘ خضن١ٝ يًُظًُني ٚشخ  ايحايخ:
هلِ ع٢ً خعاٖذ ٖزٙ املشخ ١ ايعع١ُٝ باٱقةذا٤ بإبشاِٖٝ، ٚاخ اع ايٓ  قُذ 

 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ .
قٌ ؿذذم اهلل نٓذةِ ضذت أَذ١ أضشذذت يًٓذاغ( ٚفٝذ٘         ايكظِ ايحاْٞ:

 ٚذٛٙ:
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بإض اس ا٭َش اٱهلٞ اح ايٓ  قُذ ؿ٢ً  ا٭ٍٚ:

 أَة٘ بايٛظٝل١ ايعكا٥ذ١ٜ هلِ بني ايٓاغ.
يٝع يًُظًُني شـش عٓاٜةِٗ ٚقـذذِٖ ايـذ٬  بإْلظذِٗ،     ايحاْٞ:

ف٬ بذ إٔ ٜةٛذٗٛا   اؾٗاد ٚاٱؿ٬  اح إتِٖ َٔ إت خكٝٝذ   اؾ١ٗ 
يٝؼٌُ أٌٖ ايهةاب ٚايهلاس ٚايٓاغ مجٝعا ، ٖٚزا اٱط٬م   ايةٛذذ٘  

ني طع١ ٚخعذد املظ٪ٚيٝاث ايعكا٥ذ١ٜ يًُظًُني ، ٚكشٚس٠ شلذٛسِٖ  ٜ 
بـ غ١ اٱميإ   املٝادٜٔ املخةًل١ مبا ٜزّنش ايٓاغ باهلل عذض ٚذذٌ ٚيذضّٚ    

 ع ادخ٘، ٚاذةٓاب املعاؿٞ ٚايظ٦ٝاث.
يكذ أضةةُت ايٓ ٠ٛ مبصُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ، َٚٔ  ايحايخ:

ٓ ، ٚبذني ايشطذٍٛ ٚايذٓ  عُذّٛ     اٯٜاث أْٗا أضةةُت بشطٍٛ ٚيٝع بذ 
ٚضـٛق َطًل، فهذٌ سطذٍٛ ٖذٛ ْذ ، ٚيذٝع نذٌ ْذ  ٖذٛ سطذٍٛ،          
يةهذذٕٛ)ضت أَذذ١( أخ ذذاع طذذٝذ املشطذذًني، ٖٚذذِ شرذذ١ عًذذ٢ ايٓذذاغ، قذذاٍ  

 .(1) ضُِؤَالَّ ٌٌََُّٕ ُِِنَّخطِ ػَََِ حَُِّوِ كُـَّشٌ رَؼْذَ حُشُّعَُِخعاحظ

َٔ إت اَا١َ، بٌ ذعٌ  َٚٔ يطو اهلل بايٓاغ أْ٘ ط صاْ٘ مل ٜرتنِٗ 
 ٖزٙ اٱَا١َ َةعذد٠، بايٓ ٠ٛ ٚايةٓضٌٜ ٚضت أ١َ.

                                                           

 .165طٛس٠ ايٓظا٤ (1)
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ْعِ ٖٓاى خ أٜ   َشاخب اٱَا١َ، ٜٚهٕٛ املكٝذ أشٝاْا  َطًكا  بايٓظ ١ 
يغتٙ، نُا   قٛيو)ؿٌ املغشب( فإٕ ا٭َش َكٝذ بزنش ؿذ٠٬ املغذشب،   

َطًكا   ٚارا قًت : ؿٌ املغشب   املظرذ( فإٕ قٛيو ؿٌ املغشب ٜـ ط
 بًصاظ خكٝٝذٙ َهاْا  ٚخعٝٝٓ٘   املظرذ.

ٚاَاَذذ١ ايذذٓ  قُذذذ ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذذًِ َطًكذذ١ يًُظذذًُني    
 ٚايٓاغ مجٝعا ، أَا اَا١َ)ضت أ١َ( فٗٞ َكٝذ٠ َٔ ٚذٛٙ:

 املظًُٕٛ َإَٛسٕٚ ٫ٚ ٜـذسٕٚ ا٫ عٔ ايهةاب ٚايظ١ٓ. .1

َذشآ٠ هلذا،   اَا١َ املظًُني يًٓاغ   طذٍٛ اَاَذ١ سطذٛي٘ اهلل ٖٚذٞ      .2
 فًٝع َٔ ٚشٞ ٜٓضٍ ع٢ً املظًُني امنا ٖٛ خلظت يًكشإٓ ٚخشمج١ يًظ١ٓ.

ًَاخَٕ  ذا٤ رنش ا٭ْ ٝا٤ بعٓذٛإ اي عذخ ٚايشطذاي١ ، قذاٍ خعذاحظ      .3

، ٚاَةذذذاص (1) ضحُنَّاااخطُ أَُّٓاااشً ًَحكِاااذَسً كَزَؼَاااغَ حَُِّاااوُ حُنَّزِاااِّْنيَ ُٓزَشِّاااشَِّٖ ًَُٓنااازِسَِّٖ 

قُذذذا  ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذذًِ فذذِٝٗ  املظذًُٕٛ بذذإٕ بعذذخ اهلل ايذذٓ  
يٝخشذٛا أ١ُ٥ َٗذذٜني يًٓذاغ، ٚدعذا٠ اح ايةـذذٜل با٭ْ ٝذا٤ عًذ٢ مذٛ        
ايعُّٛ اجملُٛعٞ، يٝعٗش اٱعراص ايكشآْٞ بايةللٌٝ ٚايةلـٌٝ بني اي عخ 
ٚاـشٚس ٚإٔ ٖزا اـشٚس مل ٜذإث ا٫ اطذةُشاسا  ٚاَةذذادا  ي عذخ ايذٓ       

ٚطًِ ٚبٝإ أشهاّ ػذشٜعة٘ ٚايةصًذٞ بايعُذٌ    قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
 مبلاَٝٓٗا.

يٝع َٔ ٚاطط١ َٔ اي ؼش بني اهلل عض ٚذٌ ٚايذٓ  ار ٜذٛشٞ اهلل    .4
عض ٚذٌ، ي٘ بٛاطط١ املًو، أَا املظًُٕٛ فإٕ ضشٚذِٗ بٛاطذط١ ايذٓ    
قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚبعحة٘، ْٚضٍٚ ايكشإٓ عًٝ٘ َٔ عٓذذ اهلل  

ع ايشطاي١ ، ٚيٝع نذايٓ ٠ٛ ايذيت ٖذٞ أَذش قذا٥ِ      عض ٚذٌ ، فخشٚذِٗ فش
 بزاخ٘.

                                                           

 .213طٛس٠ اي كش٠ (1)
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يكذ أساد اهلل عض ٚذٌ إٔ ٜهٕٛ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘       .5
ٚطًِ اَاَذا  شاكذشا  يًُظذًُني   عًُذِٗ ٚذٗذادِٖ ٱؿذ٬  ايٓذاغ،        

ُِظٌٌَُُٗاٌح شُايَذَحءَ ػََِاَ حُنَّاخطِ     يٝهٕٛ عًِٝٗ ػٗٝذا    ايٓؼذإخني، قذاٍ خعذاحظ   

 .(1) ضحُشَّعٌٍُُ ػٌََُِْْْْ شَيِْذًحًٌٌَََُّٕ 

قٌ ؿذم اهلل، ٚخإَشٕ بذاملعشٚف ٚخٓٗذٕٛ عذٔ املٓهذش      ايكظِ ايحايخ:
 ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:

ذا٤ث اٯ١ٜ قٌ اي صخ باٱض اس عٔ َٛاظ ذ١ املظذًُني عًذ٢     ا٭ٍٚ:
ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، ٚخلُٓت آ١ٜ ايظذٝام ػذٗاد٠ اهلل عذض    

 ٚذٌ ٚأْ٘ ط صاْ٘ ٫ ٜكٍٛ ا٫ ايـذم ٚاؿل.
َذٔ َـذادٜل خللذٌٝ املظذًُني إٔ اهلل عذض ٚذذٌ ٜؼذٗذ هلذِ          ايحاْٞ:

عًذ٢ مذٛ اٱخـذاٍ ٚايذذٚاّ       مب اػش٠ ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗذٞ عذٔ املٓهذش   
بًصذذذاظ إٔ آٜذذذاث ايكذذذشإٓ إلذذذ١ طشٜذذذ١ اح ٜذذذّٛ ايكٝاَذذذ١   أشهاَٗذذذا     
َٚلُْٛٗا، ٚف٤ٞ ٖزٙ اٯ١ٜ بـٝغ١ امللاسع)خإَشٕٚ بذاملعشٚف( ٚايذيت   

 خذٍ ع٢ً ايةرذد ٚايذٚاّ.
هُذع قٛيذ٘ خعاح)قذذٌ ؿذذم اهلل( ػذٗاد٠ اهلل ٚايذٓ  قُذذذ       ايحايذخ: 

ُظًُني بإِْٗ ٜإَشٕٚ باملعشٚف ٜٕٚٓٗٛ عٔ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ يً
املٓهذذش، ٖٚذذٛ َذذٔ ػذذهش اهلل عذذض ٚذذذٌ يًُظذذًُني يطذذاعةِٗ هلل ٚسطذذٛي٘  

ًَحُُْٔئِْٓنُإٌَ ًَحُُْٔئِْٓنَاخصُ   ٚاخٝاِْٗ ايلشا٥ض ايع ادٜذ١ ايٛاذ ذ١ ، قذاٍ خعذاحظ    

ُٔنٌَاشِ ًَُّؤُِْإٌَ حُظَّاالَسَ    رَؼْؼُيُْْ أًََُِْْخءُ رَؼْغٍ َّؤُْٓشًَُٕ رِاخَُْٔؼْشًُفِ ًََّنْيَإٌَْ ػَاْٖ حُْ   

 .(2)ضًَُّئْطٌَُٕ حُضًََّخسَ ًَُّطِْؼٌَُٕ حَُِّوَ ًَسَعٌَُُوُ
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إ اَةحاٍ املظًُني يٮٚاَش اٱهل١ٝ َٔ أِٖ َـادٜل ا٭َش بذاملعشٚف   
ٚايذع٠ٛ اح اهلل، ٚيٝع َٔ أ١َ فذاصث بايؼذٗاد٠ َذٔ اهلل ٚسطذٛي٘ عًذ٢      

    ٛ َذٔ ٚذذٛٙ خللذًِٝٗ عًذ٢      شظٔ ايظُت ٚايطاعذ١ َحذٌ املظذًُني، ٖٚذ
إتِٖ، ٚفٝ٘ شخ يًٓاغ يذضٍٛ اٱط٬ّ ، ٚايةٓعِ بربناث ٖزٙ ايؼٗاد٠ 

 فكٛي٘ خعاح)قٌ ؿذم اهلل( بؼاس٠ ا٭ذش ٚايحٛاب   ايذْٝا ٚاٯضش٠.
يكذ بعخ اهلل عض ٚذٌ ايٓ  قُذا  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايشابع: 

اؾُع بني اٯٜةني )قٌ ؿذم يًٓاغ مجٝعا  ٜذعِٖٛ يٲميإ باهلل، ٚخكذٜش 
 اهلل خ٪َٕٓٛ باهلل( يةهٕٛ ٖزٙ ايؼٗاد٠ ع٢ً ٚذٛٙ:

 اْٗا ديٌٝ ع٢ً سكا اهلل عض ٚذٌ عٔ املظًُني. ا٭ٍٚ:
دعذذ٠ٛ املظذذًُني يةعاٖذذذ اٱميذذإ، ٚايةـذذذٟ ٭ٖذذٌ ايؼذذو       ايحذذاْٞ:

زَخطِاَِ  ًَُّـَخدٍُِ حَُّزَِّٖ ًَلَشًُح رِخُْٚايشٜب، َٚٓعِٗ َٔ فة١ٓ ايٓاغ ، قاٍ خعاحظ

 .(1)ضُُِْذْكِؼٌُح رِوِ حُْلَنَّ

بعخ ايظه١ٓٝ   ْلٛغ املظًُني ٱطةكشاس اٱميإ   ْلٛطِٗ  ايحايخ:
 ٚا٭ذٝاٍ َٔ رساسِٜٗ.

ْذذذب املظذذًُني اح ايؼذذهش هلل عذذض ٚذذذٌ عًذذ٢ ْعُذذ١ اٱميذذإ   ايشابذذع:
ٚػٗاد٠ اهلل عض ٚذٌ هلِ، فكذ ٜع ذ اٱْظإ اهلل ٜٚ ك٢   ضٛف ٚضؼ١ٝ 

ؼكل ايربا٠٤ ايٝك١ٝٓٝ، فرا٤ث اٯٜةإ يٝطُذ٦ٔ املظذًُٕٛ ملذا ٖذِ     َٔ عذّ 
عًٝ٘ َٔ شاٍ اٱميإ، ٜٚةٛذٗٛا بايؼهش هلل ع٢ً اهلذا١ٜ ٚايةٛفٝل يٲميإ 

كََْٖٔ مَٓاَٖ ًَأَطْاَِقَ كَاالَ خَاٌْفٌ     ٚا٭َٔ َٔ ايعزاب يعَُٛاث قٛي٘ خعاحظ

 .(2) ضػََِْْيِْْ ًَالَ ىُْْ َّلْضٌََُٕٗ
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ؿذم اهلل يٛ آَٔ أٌٖ ايهةاب يهإ ضتا  هلِ( ٚفٝذ٘    ايكظِ ايشابع:
 َظا٥ٌ:

ذا٤ث اٯ١ٜ قٌ اي صخ يٲشةراس ٚايربٖإ، ٚبٝإ أكذشاس   ا٭ٚح:
 ايةخًو عٔ اٱميإ.

نٌ آ١ٜ   ايكشإٓ ٖٞ ؿذم ٚشل، ٜٚإخٞ ا٭َش اح ايٓ  قُذ  ايحا١ْٝ:
ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذذًِ باؾٗذذاد بذذايكٍٛ ٚايعُذذٌ يًةذذزنت مبلذذاَني  
اٯٜاث، ٚايةٛذ٘ اح املظًُني ٚأٌٖ ايهةاب ٚايهلاس، فلٞ نٌ َٛكٛع 
ٖٓاى قٍٛ هلل عذض ٚذذٌ ٜذذعٛ ايٓذاغ اح اٱميذإ ٚايـذ٬ ، ٚميٓذع َذٔ         

 ظ٦ٝاث.ايةُادٟ   اي
َع خعًل َٛكذٛع اٯٜذ١ بإٖذٌ ايهةذاب ا٫ إٔ قٛيذ٘ خعاح)قذٌ        ايحايح١:

 ؿذم اهلل( عاّ   ذ١ٗ اـطاب، ٚخكذٜشٙ ع٢ً ٚذٛٙ:
 قٌ ٜا قُذ يًُظًُني يٛ آَٔ أٌٖ ايهةاب يهإ ضتا  هلِ. ا٭ٍٚ:
 قٌ ٜا قُذ ٭ٌٖ ايهةاب يٛ آَٓةِ يهإ ضتا  يهِ. ايحاْٞ:

 اس يٛ آَٔ أٌٖ ايهةاب يهإ ضتا  هلِ.قٌ ٜا قُذ يًهل ايحايخ:
خ ني اٯ١ٜ إٔ ْ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ضت قض  ايشابع١:

ٚأْ٘ ٜذعٛ ملا فٝ٘ اـت ٚايـ٬ ، ٚقذ خعٔ بعض املًٌ أْٗذِ عًذ٢ ضذت،    
٫ٚ وةاذٕٛ ايةـذٜل بٓ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بٌ ٜكَٕٛٛ 

ًَهَاااخٌُُح ًٌُُٗاااٌح ىُاااٌدًح أًَْ ، نُذذذا ٚسد   ايةٓضٜذذذٌظبذذذذع٠ٛ املظذذذًُني اح ًَذذذةِٗ

 .(1) ضَٗظَخسٍَ

ذا٤ث آ١ٜ ايظٝام باؿخ ع٢ً اخ اع ١ًَ ابشاِٖٝ   اٱقذشاس   اـاَظ١:
بايةٛشٝذ ٚاٱطةكا١َ، ٚعذّ ايشنٕٛ يًعاملني ي عخ ايؼٛم   ْلٛغ أٌٖ 

 ايهةاب يٲط٬ّ ٚعذّ ايٓلش٠ َٓ٘.
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 أٖت صآت فبحبعُا مآت إبسإٌم( بٍري
 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:

 وةٌُ ا٭َش بإخ اع ١ًَ ابشاِٖٝ ٚذٖٛا : ا٭ٚح:
اْ٘ ضاق بإٌٖ ايهةاب، ار خهةلٞ)ضت أ١َ( بإخ اع ايٓ  قُذ  ا٭ٍٚ:

 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، أَا ايهلاس فِٗ َذعٕٛٚ يذضٍٛ اٱط٬ّ.
ٜؼٌُ ا٭َش بإخ اع ابشاِٖٝ ايهلاس أٜلذا  ٭ْذ٘ َكذَذ١ يذذضٍٛ      ايحاْٞ:

 اٱط٬ّ.
 عُّٛ اـطاب ٚاٛي٘ املظًُني ٚايٓاغ مجٝعا . ايحايخ:

ٚايـصٝط ٖٛ ايحايخ، فًذٝع َذٔ خعذاسض بذني اٱطذ٬ّ ٚاخ ذاع ًَذ١        
ابذذشاِٖٝ، ٚٚسد   ايةٓضٜذذٌ ضطابذذا  يًذذٓ  قُذذذ ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘        

 ضخ اَُِْْيَ إَْٔ حطَّزِغْ َِِّٓشَ اِرْشَحىَِْْ كَنِْلًخ ًََٓخ ًَخَٕ ِْٖٓ حُُْٔشْشًِِنيَػَُّْ أًَْكَْْنَٚطًِظ

(1). 
ٜلٝذ اؾُع بني ٖزٙ اٯٜاث يضّٚ اٱقةذا٤ بذايٓ  قُذذ ؿذ٢ً     ايحا١ْٝ:

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ   اخ اع ١ًَ ابشاِٖٝ، فُع أْ٘ طٝذ ا٭ْ ٝا٤ ٚاملشطًني 
ع ١ًَ ابذشاِٖٝ يةهذٕٛ طذٛسا  ذاَعذا  يًُذ٪َٓني،      فإْ٘ ٜكٍٛ اخ عْٛٞ   اخ ا

ٚطذذ ٬ٝ  يًةـذذذٜل بٓ ذذ٠ٛ قُذذذ ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذذًِ، ٚفٝذذ٘ بعذذخ  
يًظه١ٓٝ   ْلٛغ أٌٖ ايهةاب َٔ ْ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطذًِ  

 ٚأْٗا   طٍٛ ْ ٠ٛ ا٭ْ ٝا٤ ايظابكني َٚة١ُ هلا.
ٚعٝظ٢( ضـٛؿا  ٚإٔ ن٬  خش٣ ملارا مل خكٌ اٯ١ٜ )ٚاخ عٛا ١ًَ َٛط٢ 

َُٓٗا سطٍٛ َٔ اـُظ١ أٚيٞ ايعضّ ٚخة عذ٘ أَذ١ ععُٝذ١، ٚاؾذٛاب َذٔ      
 ٚذٛٙ: 

 اساد٠ اؾاَع املؼرتى َٔ اؿٓٝل١ٝ ٚقاسب١ ايؼشى. ا٭ٍٚ:
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الَ ذا٤ ا٭َش بإخ اع ابشاِٖٝ َٔ عٓذ اهلل عض ٚذٌ ٖٚٛ ط صاْ٘ظ ايحاْٞ:

 .(1) ضُّغْؤٍَُ ػََّٔخ َّلْؼََُ ًَىُْْ ُّغْؤٌََُُٕ

 اخ اع ابشاِٖٝ َٔ اٱَةصإ ٚاٱضة اس يًٓاغ. ايحايخ:
 يكذ بعخ اهلل عض ٚذٌ ايٓ  قُذا  ع٢ً ١ًَ ابشاِٖٝ. ايشابع:
أضربث ٖزٙ اٯ١ٜ عٔ ضشٚس املظذًُني يًٓذاغ، ٜٚلٝذذ اؾُذع      ايحايح١:

بني اٯٜةني إٔ ضذشٚذِٗ بـذ غ١ ًَذ١ ابذشاِٖٝ َذٔ اؿٓٝلٝذ١ ٚاٱطذةكا١َ،        
شى ايعاٖش ٚاـلٞ، ٚخةر٢ً ٖزٙ ايظ١َ٬ بإخ ذاع ايذٓ    ٚايظ١َ٬ َٔ ايؼ

 قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ   طٓة٘ ْٚظه٘.
يكذ ذاٖذ ابشاِٖٝ عًٝ٘ ايظ٬ّ بٓلظ٘ ٚٚيذٙ يةععِٝ ػذعا٥ش   ايشابع١:

اهلل، يٝ عخ اهلل عض ٚذٌ ايٓ  قُذذا  ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ َذٔ       
 ٘ ٚأَة٘ اح ّٜٛ ايكٝا١َ .رسٜة٘ فٝراٖذ بٓلظ٘ ٚأٌٖ بٝة٘ ٚأؿصاب

٫ٚ ٜٓصـش ٖزا اؾٗاد بايكٍٛ َٚٛاذ١ٗ ايعاملني، بٌ ٜؼٌُ ايظٝو، 
ٚقاسب١ ايعًِ ، ٚاصاشذ١ ايطٛاإٝذت ٚايهلذاس عذٔ َٓذاصٍ اؿهذِ ٚفٝذ٘        

 ٚذٛٙ:
اْذذذذ٘ َذذذذٔ املـذذذذادٜل ايعًُٝذذذذ١ يذذذذشد اهلل عذذذذض ٚذذذذذٌ عًذذذذ٢  ا٭ٍٚ:
شُٝٓذذا اشةرذذٛا عًذذ٢ ذعذذٌ   ، (2) ضاِِّٗااِ أَػَِْااُْ َٓااخ الَ طَؼَُِْٔاإٌَ  امل٥٬هذذ١ظ

اٱْظإ ضًٝل١   ا٭سض، ملا   ضشٚس املظًُني ع٢ً ١ًَ ابذشاِٖٝ َذٔ   
ششب ع٢ً ايؼشى ٚايلظاد، ٚقـ١ ابشاِٖٝ ٚقاسبةذ٘ يًطذاإٛث ٦ًَٚذ٘    

 َعشٚف١ عٓذ املًٝني.
يكذذذ نذذإ ذٗذذاد ابذذشاِٖٝ عًٝذذ٘ ايظذذ٬ّ عًذذ٢ مذذٛ ايكلذذ١ٝ      ايحذذاْٞ:

يـذرب   راث اهلل، ٚدعذا اهلل   ايؼخـ١ٝ، ٚأٚسد أبٓا٤ٙ ١ًَ ايةٛشٝذ ٚا
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عض ٚذٌ ب عذخ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ يةح ٝذت نًُذ١          
سَرَّنَخ ًَحرْؼَغْ كِْيِْْ ايةٛشٝذ اح ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚ  ايةٓضٌٜ شها١ٜ عٔ ابشاِٖٝظ

 .(1) ضُّضًَِّْيِْْسَعٌُالً ِٓنْيُْْ َّظٌُِْ ػََِْْيِْْ مَّخطِيَ ًَُّؼَُِِّٔيُْْ حٌُِْظَخدَ ًَحُْلٌَِْٔشَ ًَ

اطةذا١َ املٓع١ يًُظًُني ٚاح ّٜٛ ايكٝا١َ بايةٛنٌ ع٢ً اهلل،  ايحايخ:
 ٚشظٔ ايظُت.

قاعذذذ٠ خلذذٞ اؾٗايذذ١ ٚايغذذشس، َٚعشفذذ١ املظذذًُني يلذذٛابط   اـاَظذذ١:
 اـشٚس يًٓاغ، ٚخكَٛٗا بايةٓضٙ عٔ ايهلش ٚايؼشى ٚايل٬ي١.

٢ املظذًُني    َٓذع أٖذٌ ايشٜذب ٚايؼذو َذٔ اٱفذرتا٤ عًذ        ايظادط١:
 ضشٚذِٗ، ٚقطع أط اب املغايط١، ار إٔ املظًُني ىشذٕٛ.

َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( دع٠ٛ أٌٖ ايهةاب اح َا هُعٗذِ   ايظابع١:
هَُْ َّخأَىََْ حٌُِْظَخدِ َع املظًُني ٖٚٛ ن١ًُ ايةٛشٝذ، ْٚ ز ايؼشى، قاٍ خعاحظ

 .(2)ضأَالَّ َٗؼْزُذَ اِالَّ حَُِّوَ ًَالَ ُٗشْشِىَ رِوِ شَْْجًخ طَؼَخٌَُْح اََُِ ًََِِٔشٍ عٌََحءٍ رَْْنَنَخ ًَرَْْنٌَُْْ

بٝذذإ اطذذةصكام املظذذًُني ملشخ ذذ١)ضت أَذذ١( ٚفذذل ايكٝذذاغ       ايحآَذذ١:
 اٱقرتاْٞ:

 ضت أ١َ خة ع ١ًَ ابشاِٖٝ. ايهرب٣:
 املظًُٕٛ ٜة عٕٛ ١ًَ ابشاِٖٝ. ايـغش٣:

 املظًُٕٛ ضت أ١َ. ايٓةٝر١:
َٔ ؿلاث)ضت أ١َ( أْٗا ٫ خذعٛ اح ط ٌٝ َٔ ط ٌ اـت  ايةاطع١:

ا٫ ٚقذ ٚؾة٘ ٚعًُت مبلاَٝٓ٘، ار اخ ع املظًُٕٛ ١ًَ ابشاِٖٝ جِ دعٛا 
ايٓاغ ايٝٗا، ٚطٛا٤ اطةراب ايٓاغ يذعٛخِٗ أ٫ٚ فإِْٗ دا٥ ذٕٛ عًذ٢    

 اخ اعٗا ٭ْٗا َٓٗز شل.
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 ؼةٌُ دع٠ٛ املظًُني ٱخ اع ١ًَ ابشاِٖٝ ٚذٖٛا : ايعاػش٠:
 اضةـاق ايذع٠ٛ بايٝٗٛد يًغ١ اـطاب   آ١ٜ ايظٝام. ا٭ٍٚ:
 اساد٠ عُّٛ أٌٖ ايهةاب َٔ ايٝٗٛد ٚايٓـاس٣. ايحاْٞ:

 خٛذ٘ ايذع٠ٛ بإخ اع ١ًَ ابشاِٖٝ اح ايٓاغ مجٝعا . ايحايخ:
ػَاْٖ َِِّٓاشِ اِرْاشَحىَِْْ اِالَّ    ًََٓاْٖ َّشْؿَاذُ   ٚايـصٝط ٖٛ ايحايخ، قاٍ خعذاحظ 

 ، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:(1) ضَْٖٓ عَلِوَ َٗلْغَوُ

بٝإ ؿكٝك١ ٖٚٞ إٔ املظذًُني َٓضٖذٕٛ َذٔ ايظذل٘ ٚاؾٗايذ١       ا٭ٚح:
ٱضةٝاسِٖ خـذٜل ايٓ  قُذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ ٚاخ ذاع ًَذ١       

 ابشاِٖٝ عًٝ٘ ايظ٬ّ.
اسبةِٗ يًظذل٘، ٚاؾٗذاد   َٔ َعاْٞ ضشٚس املظًُني يًٓاغ ق ايحا١ْٝ:

باؿه١ُ ٚاملٛععذ١ يةٓضٜذ٘ ا٭سض َٓذ٘، ٖٚذٛ َذٔ عَُٛذاث سد اهلل عذض        
ٚذذٌ عًذذ٢ امل٥٬هذ١ شُٝٓذذا اشةرذٛا عًذذ٢ ذعذٌ آدّ ضًٝلذذ١   ا٭سض     
بؼٝٛع ايلظاد   ا٭سض، ار إٔ قاسب١ املظًُني يًظل٘ اؿ٬  يٮسض 

 ٚذعٌ ايٓلٛغ خٓلش َٔ ايلظاد، ٚ ةٓع عٔ اؾٗاي١ ٚايغشس.
دع٠ٛ املظًُني ايٓاغ مجٝعا  يذضٍٛ اٱطذ٬ّ ، ٚاخ ذاع ًَذ١     ايحايح١:

ابشاِٖٝ، َٔ عَُٛاث قٛي٘ خعاح   ضطاب يًٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 
 .(2) ضًََٓخ أَسْعَِْنَخىَ اِالَّ سَكَْٔشً ُِِْؼَخَُِٔنيَٚآي٘ ٚطًِظ

ايذع٠ٛ اح اخ اع ًَذ١ ابذشاِٖٝ دعذ٠ٛ يًةـذذٜل بٓ ذ٠ٛ قُذذ        ايشابع١:
٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚدضٍٛ اٱط٬ّ، ٚبُٝٓٗا عُّٛ ٚضـذٛق  ؿ

َطًل، فايذع٠ٛ يٲط٬ّ أعِ ٭ْٗذا خةلذُٔ أدا٤ ايلذشا٥ض ٚايةهذايٝو     
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ٚفل أشهاّ ايؼشٜع١ املةها١ًَ اييت ذا٤ بٗا طٝذ املشطًني قُذ ؿ٢ً اهلل 
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.

 خكذٜش اٯ١ٜ: أٜٗا ايٓاغ اخ عٛا ١ًَ ابشاِٖٝ. اـاَظ١:
َٔ ضـاٍ ابشاِٖٝ عًٝ٘ ايظ٬ّ أْ٘ نإ اَاَا    ا٭َش  ؿاد١ٜ عؼش٠:ا

 باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، ٚوةٌُ اخ اع ًَة٘ ٚذٖٛا :
 اٱْكٝاد يٮَش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش.  ا٭ٍٚ:
 ايكذس املةٝكٔ َٔ اٯ١ٜ ٖٛ اخ اع ١ًَ ابشاِٖٝ. ايحاْٞ:

 ايةخلٝذو عذٔ املظذًُني بإخ ذاع     ٜلٝذ اؾُع بني اٯٜةني ايحا١ْٝ عؼش٠:
ػطش َٔ ايٓاغ مل١ً ابشاِٖٝ، ٚاسػاد ايٓاغ يظ ٌ اهلذا١ٜ ٚايـذ٬  ،  

 ٚخشنِٗ قةاٍ املظًُني ٚايةصشٜض عًِٝٗ،.
نإ املؼشنٕٛ َٔ قشٜؽ ٜشذعٕٛ اح ٜٗٛد املذٜٓذ١     ايحايح١ عؼش٠:

ايظ٪اٍ عٔ ؿذم ْ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطذًِ ٭ْٗذِ ٜعشفذٕٛ    
حَُّازَِّٖ  ؿلاث ْ  آضش ايضَإ، ٖٚٛ ٜكَٕٛٛ بةصشٜلٗذا، قذاٍ خعذاحظ   

 .(1) ضمطَْْنَخىُْْ حٌُِْظَخدَ َّؼْشِكٌَُٗوُ ًََٔخ َّؼْشِكٌَُٕ أَرْنَخءَىُْْ

١ ايظٝام شر١ ع٢ً أٌٖ ايهةاب ٚط٬شا  بٝذذ املظذًُني،   ٚذا٤ث آٜ
ٚاْزاسا  يًٓاغ َٔ اٱْـاث يًزٜٔ وشفٕٛ ؿلاث ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚدعٛخِٗ يًةذبش   َعرضاث ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 

 ٚآي٘ ٚطًِ ايعك١ًٝ ٚاؿظ١ٝ.
ض ٌِظَاخدِ ٌََُاخَٕ خَْْاشًح َُيُاْْ    ًٌََُْ مََٖٓ أَىَُْ حُْ  قٛي٘ خعاحظ ايشابع١ عؼش٠:

ٚبًصاظ آ١ٜ ايظٝام)ٚيٛ اخ ع أٌٖ ايهةاب ١ًَ ابشاِٖٝ يهإ ضتا  هلذِ(  
فُٔ فلٌ اهلل عض ٚذٌ ع٢ً أٌٖ ايهةاب بعحذ١ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل     
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عًٝ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ بايذذع٠ٛ ٱخ ذاع ًَذ١ ابذشاِٖٝ، ٚاظٗذاس أمسذ٢ َعذاْٞ          
 ا٭ؿٓاّ. ايةٛشٝذ   ا٭سض ٖٚرشإ ايؼشى ٚع اد٠

َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( فلط ايلظٛم ٚقاسبة٘ ٚرّ  اـاَظ١ عؼش٠:
ايزٜٔ ىشذٕٛ عٔ طاع١ اهلل، ٜٚإخٞ اخ اعِٗ مل١ً ابذشاِٖٝ ذٗذادا  كذذ    

 ايٓلع ايؼ١ٜٛٗ ٚايغل ١ٝ، ٚدع٠ٛ يًٓاغ يرتى ايلظٛم ٚايلرٛس.
يكذذ نذإ ابذشاِٖٝ عًٝذ٘ ايظذ٬ّ شٓٝلذا  َظذةكُٝا  ٫         ايظادط١ عؼذش٠: 

اهلل يَٛذ١ ٥٫ذِ، فرذا٤ث)ضت أَذ١( يةصٝذٞ طذٓة٘   ا٭سض،       ىؼ٢   
ٚخعٗش اخ اعٗا يًٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚػاٖذ ؼت يٛا٥٘ 

 يةصكٝل اٱطةكا١َ .
كُنَلَخءَ َُِِّوِ ؿَْْاشَ  ٚقذ أج٢ٓ اهلل عض ٚذٌ ع٢ً املظًُني ٚاملظًُاث بكٛي٘ظ

 .(1) ضُٓشْشًِِنيَ رِوِ

 ني(بٍري أٖتصآت َمب كبن مه املشسك
 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:

يكذذذ ػذذشفٳ اهلل عذذض ٚذذذٌ املظذذًُني مبشخ ذذ١)ضت أَذذ١( ٖٚذذٞ   ا٭ٚح:
ػاٖذ ع٢ً خٓضِٖٗ َٔ ايؼشى ٚٚاق١ٝ َٓ٘، َٔ إت إٔ ٜظةًضّ ايذٚس بني 
 ايؼٗاد٠ ٚايٛقا١ٜ بًصاظ ؽًو ايؼٗاد٠ عٔ ايلعٌ، ٚخكذّ ايٛقا١ٜ عًٝ٘.

املظذذًُٕٛ أخ ذذاع ابذذشاِٖٝ عًٝذذ٘ ايظذذ٬ّ، ٚخكذذذٜش اؾُذذع بذذني   ايحاْٝذذ١:
 اٯٜةني)نٓةِ ضت أ١َ َٚا نٓةِ َٔ املؼشنني(.

بٝإ اؿاذ١ اح اخ اع ًَذ١ ابذشاِٖٝ ملذا فٝٗذا َذٔ ايظذ١َ٬ َذٔ         ايحايح١:
 ايؼشى.
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ايحٓا٤   ايذْٝا ع٢ً أٌٖ ايةٛشٝذ، ٭ٕ رنش ابشاِٖٝ ذا٤ َٔ  ايشابع١:
فٝ٘ اػاس٠ اح إٔ اهلل عض ٚذٌ ٜحين ع٢ً نٌ َٛشذ باب املحاٍ ا٭َحٌ ٚ

 عـِ ْلظ٘ َٔ ايؼشى ٚأشظٔ ايةٛب١ اح اهلل عض ٚذٌ.
َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( ايٓلش٠ َذٔ ايؼذشى، ٚاملٝذٌ يًذزٜٔ      اـاَظ١:

 اذةٓ ٛٙ ٚأضًـٛا ايع اد٠ هلل عض ٚذٌ.
 ذا٤ث اٯ١ٜ خإدٜ ا  يًُظًُني َٔ ٚذٛٙ: ايظادط١:

املؼشنني جمل٤ٞ ايٓلٞ ٚايظ١َ٬ َٔ ايؼشى  ايٝكع١ ٚاؿزس َٔ ا٭ٍٚ:
 ضاؿ١ بإبشاِٖٝ ار نإ بني قّٛ َؼشنني.

انذذشاّ أٖذذٌ اٱميذذإ ٚايذذزٜٔ اضةذذاسٚا اٱبةعذذاد عذذٔ ايؼذذشى   ايحذذاْٞ:
 ٚايل٬ي١.

اٱقشاس بٓ ٠ٛ ا٭ْ ٝا٤ ٚأِْٗ َعـَٕٛٛ َٔ أّ ايه ا٥ش ، ٖٚٛ  ايحايخ:
 ايؼشى.

ط ٌٝ اصاش١ ايؼشى عٔ  ذعٌ املظًُني َظةعذٜٔ يًرٗاد   ايشابع:
ًَهَاخطٌُِِىُْْ كَظَّاَ الَ طٌَُإٌَ    اجملةُعاث ٚطشدٙ َٔ ايٓلٛغ ، قذاٍ خعذاحظ  

 .(1)ضكِظْنَشٌ

ٜإَش املظًُٕٛ باملعشٚف ٜٕٚٓٗٛ عٔ املٓهذش حملاسبذ١ ايؼذشى     ايظابع١:
 ٚايل٬ي١.

نُذذا ػذٗذث آٜذذ١ ايظذٝام ٱبذذشاِٖٝ بايٓضاٖذ١ ٚاٱَةٓذذاع عذذٔ     ايحآَذ١: 
قٌ اي صخ أنذث اميإ املظًُني ٚاذةٓذابِٗ يًؼذشى    ايؼشى، فإٕ اٯ١ٜ

 ٚايل٬ي١، ٚفٝ٘ ػاٖذ ع٢ً ٚساج١ املظًُني يٮْ ٝا٤.
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دع٠ٛ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطذًِ ايٓذاغ ٱخ ذاع     ايةاطع١:
ابشاِٖٝ ، فٗٛ ط ٌٝ يٓراخِٗ َٔ بشاجٔ ايهلش ٚايل٬ي١ ، ٚفٝ٘ شخ ـت 

 أ١َ يًح اث   َٓاصٍ اٱميإ.
ملا أضةةُت ٖزٙ اٯ١ٜ ب ٝإ إٔ أنحش أٌٖ ايهةاب فاطكٕٛ،  اػش٠:ايع

ذذذا٤ث ٖذذزٙ اٯٜذذ١ يةٓصٝذذةِٗ عذذٔ َٓذذاصٍ ايلرذذٛس، ٚؼ ٝذذب اٱميذذإ اح 
ْلٛطِٗ، ٚخزنتِٖ بإبٞ ا٭ْ ٝا٤ ابشاِٖٝ، ار إٔ َٛط٢ ٚعٝظ٢ عًُٝٗا 
ايظ٬ّ ٚايٓ  قُذا  ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ ًٜةكذٕٛ   اٱْةظذاب       

رُسَِّّّااشً رَؼْؼُاايَخ ِٓااْٖ رَؼْااغٍ ًَحَُِّااوُ عَاأِْغٌ بذذاي ٠ٛٓ ٚايٓ ذذ٠ٛ ، قذذاٍ خعذذاحظ ٱبذذشاِٖٝ

         .          (1)ضػٌَِِْْ

َّ أًٍَََّ رَْْااااضٍ ًُػِااااغَ ُِِنَّااااخطِ ََُِّاااازُِ رِزٌََّااااشَ ُٓزَخسًًَااااخ ًَىُااااذًٍ       إِظصللللآت

 ، بٍري أٖت(2 ضُِِْؼَخَُِٔنيَ
 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:

خللٌ اهلل بذإط٬ع)ضت أَذ١( عًذ٢ عًذّٛ ايغٝذب، ٚأطذشاس        ا٭ٚح:
بذذذذاٜاث اـًذذذل ، ْٚذذذضٍٚ آدّ اح ا٭سض ، ٚإٔ أٍٚ بٝذذذت ٚكذذذع    
ا٭سض ٖٛ بٝت اهلل عض ٚذٌ، ًٜرإ ايٝ٘ ايٓاغ، ٜٚعٗشٕٚ ب٘ َـذذاقا   

 يٲميإ.
 نُا ٜةًك٢ املظًُٕٛ عًّٛ ايغٝب فعًِٝٗ اي ٝإ يًٓاغ. ايحا١ْٝ:

املكاّ خ٠ٚ٬ املظذًُني اٯٜذاث عٝذخ ٜظذةطٝع      َٚٔ ايًطو اٱهلٞ  
ايٓاغ مجٝعا  مساعٗا ٚايةذبش فٝٗا، فًٝع   ايكشإٓ آ١ٜ ضاؿ١ باملظًُني 
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ىَزَح رََْخٌٕ   ْلعٗا بٝاْا  ٚخ٠ٚ٬ ٚمساعا  ٚخهشميا ، قاٍ خعاح   ايكشإٓظ

 .(1)ضُِِنَّخطِ ًَىُذًٍ ًٌََْٓػِظَشٌ ُُِِْٔظَّوِنيَ

ٜلٝذ اؾُع بني اٯٜةني خعذد فلٌ اهلل عض ٚذٌ ع٢ً ايٓاغ  ايحايح١:
مجٝعا  ٚمبا ٜٗذِٜٗ اح اٱميإ، فٗٛ ط صاْ٘ ذعٌ أٍٚ بٝذت   ا٭سض  
ضاؿا  بع ادخ٘، ٚأضذشس)ضت أَذ١( ؾذزبِٗ يع ذاد٠ اهلل ٚأدا٤ ايلذشا٥ض      

 َطًكا ، َٚٓٗا شز بٝت اهلل اؿشاّ.
ا ْذذذب هلذذِ يلعذذٌ  ٚٚسد يلذذغ )ايٓذذاغ(   اٯٜذذةني، ٚ  نذذٌ َُٓٗذذ  

 ايـاؿاث، ٚٚقا١ٜ َٔ ايل٬ي١ ٚفعٌ ايظ٦ٝاث.
 ةاص)ضت أ١َ( مبعشف١ أٍٚ بٝت   ا٭سض، ٚإٔ عا٥ذٜة٘ هلل  ايشابع١:

عض ٚذٌ ٚٚكع٘ يًٓاغ مجٝعا  ، فُع إٔ املظًُني)ضت أ١َ( فإ اهلل مل 
ىـِٗ ب ٝة٘، بٌ ٜرتػذط ايةللذٌٝ عذٔ اٱَةحذاٍ يٮٚاَذش اٱهلٝذ١ عذز        

 اي ٝت اؿشاّ، ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:ٚعُاس٠ 
 اْ٘ َٔ عَُٛاث اٱضة اس ٚاٱبة٤٬   اؿٝا٠ ايذْٝا. ا٭ٍٚ:
اقاَذذ١ اؿرذذ١ عًذذ٢ أٖذذٌ ايهةذذاب ٚايهلذذاس   عًذذ١ ٚأطذذ اب  ايحذذاْٞ:

 خللٌٝ املظًُني.
 دع٠ٛ ايٓاغ مجٝعا  يًلٛص مبشاخب ايةللٌٝ. ايحايخ:
ٚذٛد ػاضف َ اسى   ا٭سض ، ٜةٛذ٘ ي٘ املظًُٕٛ ق ًذ١   ايشابع:

  ؿ٬خِٗ بٛاذب َٜٛٞ، ٚٚاذب طٟٓٛ بإدا٤ فشٜل١ اؿز ٚايطٛاف 
باي ٝت بؼعاس اٱَةحاٍ املطًل ٚاٱْكطذاع هلل خعاح)ي ٝذو ايًذِٗ ي ٝذو ،     

 ي ٝو ٫ػشٜو يو ي ٝو(.
شاّ قذ أج٢ٓ اهلل عض ٚذٌ ع٢ً ابشاِٖٝ   بٓا٥ذ٘ اي ٝذت اؿذ    اـاَظ١:

ْ كِِ حُنَّخطِ رِخُْلَؾِّ ٚذٗادٙ   دع٠ٛ ايٓاغ ؿز اي ٝت، قاٍ خعاحظ ًَأَرِّٕ
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، ٚذذا٤ث ٖذزٙ   (1)ضَّؤْطٌُىَ سِؿَخالً ًَػَََِ ًَُِّ ػَخِٓشٍ َّؤْطِنيَ ِٓاْٖ ًُاَِّ كَاؾٍّ ػَِْٔانٍ    

اٯ١ٜ يٲض اس عٔ شكٝك١ ٖٚذٞ إٔ ا٭َذ١ ايذيت خةعاٖذذ َذا فعًذ٘ ابذشاِٖٝ        
 ٖٞ)ضت أ١َ(.

يكذ اطةع ذ اهلل ايٓاغ باي ٝت اؿشاّ، ف ادس املظًُٕٛ اح  :ايظادط١
ايةكٝذ بإشهاّ اي ٝت، ٖٚذِ ٜةٛاسجذٕٛ اح ٜذّٛ ايكٝاَذ١ عُاسخذ٘ بايلعذٌ       

 ايع ادٟ املةرذد نٌ عاّ.
َٔ ضـا٥ف )ضت أ١َ( اَة٤٬ ْلٛطِٗ بايظعاد٠ ٚايغ طذ١   ايظابع١:

ٛيذذ٘ املرتػذذص١ عذذٔ أدا٤ ايلذذشا٥ض ٚايٛاذ ذذاث، ٖٚذذٛ َذذٔ عَُٛذذاث ق   
 .(2)ضأَالَ رِزًِْشِ حَُِّوِ طَطَْٔجُِّٖ حُْوٌُُِدُخعاحظ

عذّ ٚذٛد ض٬ف بني عًُا٤ ٚعا١َ )ضت أَذ١(  بذإ اؿذز     ايحا١َٓ:
 سنٔ َٔ أسنإ ايذٜٔ، ٚكشٚس٠ ع اد١ٜ.

يكذ ٚكع اهلل عض ٚذٌ اي ٝت اؿذشاّ يًٓذاغ يٝ ذادسٚا اح     ايةاطع١:
 ايةٛب١، ٖٚزٙ ايةٛب١ َٔ ٚذٛٙ:

 اطةك اٍ اي ٝت   ايـ٠٬. ا٭ٍٚ:
 اٱخعاظ َٔ آ١ٜ اي ٝت اؿشاّ، ٚامل ادس٠ اح ايةٛب١. ايحاْٞ:

 ايظعٞ يعُاس٠ اي ٝت اؿشاّ. ايحايخ:
 أدا٤ فشٜل١ اؿز، ٚايٛقٛف   املؼاعش امل اسن١. ايشابع:

ايًر٤ٛ اح اي ٝت طً ا  يٮَٔ ٚايظ١َ٬ آ١ٜ ٜةعغ ٜٚعةرب َٓٗا  اـاَع:
عًٝ٘ َٔ ا٭جش ايلعًٞ يٰٜاث املها١ْٝ ع٢ً ايٓلٛغ ، قاٍ ايٓاغ، ملا خذٍ 

 .(3)ضأًَََُْْ َّشًَْح أََّٗخ ؿَؼَِْنَخ كَشًَٓخ مِٓنًخخعاحظ
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   ايطٛاف بايهع ١ املؼشف١ أَٛس: ايعاػش٠:
 اْ٘ اْ عاد امياْٞ ، ٚػاٖذ ع٢ً اهلذا١ٜ ٚطاع١ اهلل ٚسطٛي٘. ا٭ٍٚ:
 ٔ طًطإ ايذْٝا.  اؿز ٚايطٛاف ؼشٜش يًزاث َ ايحاْٞ:

 اْ٘ طٝاش١ ع اد١ٜ يةٗزٜب ايظراٜا ٚايط اع. ايحايخ:
ذعٌ املظًُني َ٪ًٖني يًخشٚس يًٓاغ بشدا٤ ايةك٣ٛ، ٚقـذ  ايشابع:

 ايكشب١، ٚسذا٤ ايحٛاب.
أدا٤ املظًُني يًصز ضشٚس يًٓاغ َةرذد نٌ طذ١ٓ،   اؿاد١ٜ عؼش٠:

 ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:
 اْ٘ َـذام يًـرب   طاع١ اهلل. ا٭ٍٚ:

اْ٘ ديٌٝ خعاٖذ املظًُني ٭فعاٍ ا٭ْ ٝا٤ ، ٚٚساجذةِٗ ملٓاطذو    اْٞ:ايح
 ايع اد٠ اح ّٜٛ ايكٝا١َ.

 بٝإ ٚشذ٠ املظًُني   أفعاهلِ ايع اد١ٜ، ٚضشٚذِٗ يًٓاغ. ايحايخ:
 بعخ ايلضع ٚاـٛف   قًٛب ايهلاس َٔ املظًُني. ايشابع:

ط عٕٛ شز َٛط٢ بٔ عُشإ َٚع٘ ٚعٔ اٱَاّ اي اقش عًٝ٘ ايظ٬ّ)
ْ ٝا  َٔ بين اطشا٥ٌٝ ضطِ ابًِٗ َٔ يٝو، ًٜ ٕٛ ٚػٝ ِٗ اؾ اٍ ٚع٢ً 
 َٛط٢ ع ا٥ةإ قطٛاْٝإ ٜكٍٛ: ي ٝو ع ذى ٚابٔ ع ذى، َٚشل ْٜٛع بٔ

َة٢ بـلا٥ط ايشٚشا٤ ٖٚٛ ٜكٍٛ: ي ٝو نؼذاف ايهذشب ايععذاّ ي ٝذو،     
َٚشل عٝظ٢ بٔ َشِٜ بـذلا٥ط ايشٚشذا٤ ٖٚذٛ ٜكذٍٛ: ي ٝذو ع ذذى ٚابذٔ        

 (.ٝوأَةو ي 
َذذذٔ ضـذذذا٥ف)ضت أَذذذ١( اٱؼذذذاد ْٚ ذذذز ايلشقذذذ١     ايحاْٝذذذ١ عؼذذذش٠: 

 ٚاٱضة٬ف، ٚخةر٢ً أؿذم َعاْٞ ايٛشذ٠   اؿز ، َٔ ٚذٛٙ:
أدا٤ املٓاطو بهٝل١ٝ ٚصَإ ٚاشذ، فُح٬  ٜكو ٚفذ اؿاس    ا٭ٍٚ:

عشفاث بني ايضٚاٍ اح ايغشٚب َٔ ايّٝٛ ايةاطذع َذٔ رٟ اؿرذ١، قذاٍ     
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، ٚفٝذ٘ بٝذإ   (1)ضظُْْ ِْٖٓ ػَشَكَخصٍ كَاخرًُْشًُح حَُِّاوَ ػِنْاذَ حَُْٔشْاؼَشِ حُْلَاشَحِّ     كَبِرَح أَكَؼْخعاحظ

 يٛذ١ٗ اؿراس بعذ عشف١، َع ايةظًِٝ بإْٗا فعٌ ع ادٟ.
اْعذاّ اؿاذ١ يٲذةٗاد   أفعاٍ َٚٓاطو اؿذز، فكذذ ٚسد    ايحاْٞ:

 ايٓف بةح ٝةٗا، ٚخٛاسجٗا ايعًُا٤ ع٢ً مٛ ايةظًِٝ.
اْعذاّ ايلٛاسم اٱذةُاع١ٝ ٚايظٝاط١ٝ بني اؿراس، فًٝ ع  ايحايخ:

اؾُٝذذع ي ذذاغ اٱشذذشاّ ايذذزٟ ٖذذٛ نذذايهلٔ ، ٚفٝذذ٘ اطةصلذذاس يٰضذذش٠  
 ٚأٖٛاهلا، ٚأدا٤ اؿز َٔ أفلٌ أط اب اٱطةعذاد هلا.

يكذ ذعٌ اهلل عض ٚذٌ فشٜل١ اؿز َكٝذ٠ باٱطةطاع١   ايحايح١ عؼش٠:
ض ٚفٝذ٘ آٜذ١   خطِ كِاؾُّ حُْزَْْاضِ َٓاْٖ حعْاظَطَخعَ اَُِْْاوِ عَازِْالً      ًََُِِّاوِ ػََِاَ حُنَّا   قاٍ خعاحظ

 يًعاملني   اذةٗاد املظًُني يةصـٌٝ اٱطةطاع١ ٚأدا٤ اؿز.
إٔ ؼـذذٌٝ َكذَذ١ ايٛاذذذب يذٝع بٛاذذذب، ا٫ إٔ)ضذت أَذذ١(     َٚذع 

ؼشق فةُع١ َٚةلشق١ ع٢ً خععِٝ ػعا٥ش اهلل ٚايلٛص بايحٛاب ايععِٝ   
ٯٜاث إ املظذًُني ٜةعذإْٚٛ   ؼـذٌٝ اٱطذةطاع١،     ادا٤ اؿز، َٚٔ ا

َِٚٓٗ َٔ ٜ زٍ يٰضش ْلكاث اؿز، ٜٚظ٢ُ)اؿز اي ذزيٞ( بذإٕ ٜةذٛح    
َ٪ْٚذذ١ شرذذ٘ فٝةصكذذل ٚذٛبذذ٘ عًٝذذ٘ يـذذذم اٱطذذةطاع١ ٚعًٝذذ٘ ايذذٓف    
ٚاٱمجاع طٛا٤ نإ اي زٍ ب١ٝٓ ايةصًٌٝ أٚ ٫، ٚذا٤ عٔ ْزس أٚ خطٛعا ، 

ٞل ْلكة و ْٚلك١ عٝايو( ٚافشدْا يًصز اي زيٞ بابا  نُا يٛ قاٍ ي٘:شز ٚعً
 .(2)ضاؿا    نة ٓا ايلك١ٝٗ

 صآت لآرْ ببكت مببزكًب(بٍري أٖت
 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:

َٔ فلٌ اهلل ع٢ً ايٓاغ ْلٞ اؾٗاي١ ٚايغشس، ب ٝإ َٛكع  ا٭ٚح:
 اي ٝت امل اسى َٔ بني أؿكاع ا٭سض ايٛاطع١.
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ٚاــذ١َٛ   َهذإ    ٚميٓع خعشٜو بهًُذةني   ايكذشإٓ َذٔ اـذ٬ف    
اي ٝذذت ٚخعٝٝٓذذ٘، ٖٚذذٛ َذذٔ أطذذشاس ٚسٚد اٯٜذذ١ بًلغ)بهذذ١( َذذع إٔ اطذذِ  

ًَىُاٌَ  اي ًذ٠)َه١( ٚب٘ رنذشث   ايكذشإٓ َذش٠ ٚاشذذ٠ أٜلذا  قذاٍ خعذاح ظ       

ِٖ ٌََّٓشَ ْْ رِزَطْ ْْ ػَنْيُ ْْ ػَنٌُْْْ ًَأَّْذٌَُِّ ُ ًَقَّ أَّْذَِّيُ ، نُا رنشث باطِ اي ًذ (1)ضحَُّزِ

ًَُِظُنازِسَ أَُّّ  ٚٚسدث باطِ)أّ ايكش٣( ، قاٍ خعذاحظ  ،(2)اي ًذ سع َشاث

 .(3)ضحُْوُشٍَ ًََْٖٓ كٌََُْيَخ

َٔ ٚظا٥و)ضت أَذ١( أصا٤ أْلظذِٗ ٚايٓذاغ مجٝعذا  اؿلذاظ       ايحا١ْٝ:
عًذذ٢ اي ٝذذت اؿذذشاّ َٚٛكذذع٘ ٚبٓٝةذذ٘ ٖٚذذٛ َذذٔ أطذذ اب خشإٝذذب ايٓذذاغ  

بٝةذا   باٱط٬ّ، ٚدعٛخِٗ اح َعشف١ شكٝك١ ٖٚٞ إٔ اهلل عض ٚذٌ ٚكع 
   ا٭سض سمح١ هلِ، ٚط ٬ٝ  اح ايربن١ ٚإلشإ ايزْٛب.

بٝإ سمح١ اهلل باملظًُني، ٚٚقاٜةِٗ َٔ ايعاملني، ٚاعاْةِٗ    ايحايح١:
 أدا٤ املٓاطو َٔ ٚذٛٙ:

 اٱض اس بإٕ أٍٚ بٝت   ا٭سض ٖٛ اي ٝت اؿشاّ. ا٭ٍٚ:
 ٚكع اي ٝت اؿشاّ َٔ أذٌ ايٓاغ. ايحاْٞ:

 يربناث َٔ اي ٝت اؿشاّ.ػًٞ ا ايحايخ:
٫ٚ خٓصـش ٖزٙ ايربناث بضَإ دٕٚ آضش بٌ ٖٞ َةـذ١ً َٚةرذذد٠   
اح ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚزا ايةرذد َٔ راث ايربن١ َٚا خةـو ب٘ َٔ ايظع١ 
ٚايذذذٚاّ ٖٚذذٛ أَذذش ٫ ٜكذذذس عًٝذذ٘ ا٫ اهلل عذذض ٚذذذٌ، ٚفٝذذ٘ ؼذذذ ٚبٝذذإ    

ت أَذ١(    يٲعراص ٚايؼذإٕ ايععذِٝ يً ٝذت اؿذشاّ، ٚخ ذاى ٚخةذذافع)ض      
 املطاف َٚـ٢ً ابشاِٖٝ ٚايظعٞ بني ايـلا ٚاملش٠ٚ.
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َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( اٱْةلذاع َذٔ ايربنذاث   ا٭سض،     ايشابع١:
ٚخٛظٝلٗذذا يـذذاؿِٗ   أَذذٛس ايذذذٜٔ ٚايذذذْٝا، فٗذذِ ٜضشلذذٕٛ اح اي ٝذذت 
اؿشاّ ٜٚةصًُٕٛ ا٭ر٣ ٚأضطاس ايطشٜل سذا٤ ايٌٓٗ َٔ فٝل٘ ٚبشناخ٘ 

ٝعا ، مبع٢ٓ إٔ املظًُني ٜعُشٕٚ اي ٝت اؿشاّ فٝٓضٍ اييت خعِ ايٓاغ مج
اـت ع٢ً ايٓاغ مجٝعا  سمح١ َٔ عٓذ اهلل، ٚخةر٢ً ايربن١ ٚاـت ايعاّ 

   اؿز َٔ ٚذٛٙ:
راث اي ٝت َ اسى ، ٚط ب يٓضٍٚ ايشمح١ ع٢ً عُاس٠ ايٓاغ  ا٭ٍٚ:

، ٚ  اٯٜذ١  (1)ضرِزٌََّشَ ُٓزَخسًًَخإَِّ أًٍَََّ رَْْضٍ ًُػِغَ ُِِنَّخطِ ََُِّزُِ ناف١ قاٍ خعاحظ

أع٬ٙ ْهة١ عكا٥ذ١ٜ ٖٚٞ إٔ ايشمح١ ٚايربن١ ط كت ايٓذاغ اح ا٭سض  
ٚاطةكشث فٝٗا يةهٕٛ َـاش ١ هلِ اح ّٜٛ ايكٝا١َ ٚط ٬ٝ  ؾزبِٗ يً ٝت 
اؿشاّ طٛافا  ٚؿ٠٬ ٚاطذةك ا٫    ايـذ٠٬، ٚيذٛ سفعذت بٓٝذ١ ايهع ذ١ ٫       

 ن١ ٚذٛٙ ج٬ج١:طاَط اهلل أٜاَا  فلٞ ايرب
 خ ك٢ ايربن١ ع٢ً شاهلا نُا  ٚنٝلا  َٚٛكٛعا  ٚشهُا . ا٭ٍٚ:

خذذٓكف ايربنذذ١ بًصذذاظ بكذذا٤ َٛكذذٛع اي ٝذذت، ٚصٚاٍ اي ٓٝذذ١     ايحذذاْٞ:
 ايؼشٜل١.

 ٫ خ ك٢ ايربن١ يةعًكٗا باؾاَع بني َٛكع ٚبٓا٤ اي ٝت. ايحايخ:
١ْ ٚايـصٝط ٖٛ ا٭ٍٚ، ٖٚٛ َٔ فلٌ اهلل، ٚعُّٛ بكا٤ ايٓعِ ٚاعا

 ايٓاغ يٛيٛس أبٛاب ايعلٛ ٚاملغلش٠، ٚاخـاٍ سمح١ اهلل.
 اضةـاق ضت أ١َ بعُاس٠ اي ٝت اؿشاّ، ٚأدا٤ َٓاطه٘. ايحاْٞ:

ايةكٝذذذذ باملٓاطذذذو ٚايع ذذذاداث ٚفذذذل أشهذذذاّ ايكذذذشإٓ قذذذاٍ   ايحايذذذخ:

 .(2)ضًٌََُٕٔىَزَح ًِظَخدٌ أَٗضَُْنَخهُ ُٓزَخسَىٌ كَخطَّزِؼٌُهُ ًَحطَّوٌُح َُؼٌََُِّْْ طُشْكَخعاحظ
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اٱقةذا٤ با٭ْ ٝا٤   أدا٤ اؿز َٚٓاطه٘، فًذٝع َذٔ ْذ  ا٫     ايشابع:
 ٚقذ شز اي ٝت ٚطاف شٛي٘.   

ض ار هًذب املظذذًُٕٛ  ًُنْاظُْْ خَْْااشَ أَُّٓاشٍ أُخْشِؿَاضْ ُِِنَّااخطِ   ٖٚذٛ َذٔ عَُٛذذاثظ  

يًٓذذاغ اـذذت ٚايربنذذ١ بايع ذذاد٠ ٚايةكذذ٣ٛ ٚايـذذ٬ ، فٗذذزا اـذذشٚس ٫    
يـشو١ اح ع اد٠ اهلل، بٌ ٜؼٌُ ايةٛقٞ ايٓٛعٞ ايعاّ ٜٓصـش بايذع٠ٛ ا

َٔ اٯفاث ٚؼـٌٝ ايٓلع ٚايربن١، ٚاَٗاٍ ايٓاغ مبا هعًِٗ ٜةذبشٕٚ   
َعرضاث ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ، ٜٚ ادسٕٚ اح دضٍٛ 
اٱط٬ّ، ْعِ ٖزٙ ايربن١ َٔ ايهًٞ املؼهو ايزٟ ٜهذٕٛ عًذ٢ َشاخذب    

َٓٗذذا املظذذًُٕٛ َذذٔ إذذت عذذذ ٚشـذذش، يٝهذذٕٛ ٖذذزا   َةلاٚخذذ١، فذذٝغرتف 
 اٱإرتاف ع٢ً ٚذٛٙ:

 اْ٘ شر١ َٚٓاط ١ يةح ٝت اٱميإ   ْلٛغ املظًُني. ا٭ٍٚ:
فٝ٘ بعخ يًؼٛم عٓذ املظًُني يًكا٤ اهلل ٚايلٛص بربناث عُاس٠  ايحاْٞ:

 اي ٝت   اٯضش٠.
خًكٞ أذٝاٍ املظًُني اي٬شك١ ٚظٝلذ١ عُذاس٠ اي ٝذت اؿذشاّ      ايحايخ:

 بايك ٍٛ ٚايشكا ٚاٱَةٓإ.
 خشإٝب ايٓاغ بذضٍٛ اٱط٬ّ. ايشابع:

َٓع ٚعرض ايعاملني َٔ ٚذٛد ا٭ْـاس ٚا٭خ اع   ايةعذٟ  اـاَع:
ع٢ً اٱط٬ّ ٚاملظًُني، ٚ  ؼزٜش ايٓاغ َٔ اخ اعِٗ ذا٤ بٝإ شاهلِ 

اِرْ طَزَااشَّأَ حَُّاازَِّٖ حطُّزِؼُااٌح ِٓااْٖ حَُّاازَِّٖ حطَّزَؼُااٌح ًَسَأًَْح  ٜذذّٛ ايكٝاَذذ١، قذذاٍ خعذذاحظ

 .(1) ضحُْؼَزَحدَ

اي ٝت اؿشاّ اطةك اٍ املظذًُني يذ٘     َٔ َـادٜل بشناث  اـاَظ١:
ايـ٠٬ َٔ َؼاسم ا٭سض َٚغاسبٗا، ٚيٝع َٔ بكع١ ٚػاضف ٜةٛذ٘ 
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ي٘ ايٓاغ   أذٝذاهلِ املةعاق ذ١ ناي ٝذت اؿذشاّ، ٚبشنذاث اي ٝذت اؿذشاّ        
خٛيٝذ١ٜ فهٌ بشنذ١ يذ٘ خرتػذط ٚخةٛيذذ َٓٗذا بشنذاث َةعذذد٠، فإطذةك اٍ         

 ذٛٙ:اي ٝت اؿشاّ َٔ بشناث اي ٝت ، ٚفٝٗا ٚ
أدا٤ املظًُني يـ٬خِٗ ذاَع١ يًؼشا٥ط، ار إٔ اطةك اٍ اي ٝت  ا٭ٍٚ:

 اؿشاّ ػشط   ؿص١ ايـ٠٬.
ٚشذ٠ ٚاؼاد املظًُني   ايلعذٌ ايع ذادٟ، ٚخعذذد َـذادٜل      ايحاْٞ:

 اْةلاع املظًُني َٔ ٖزا اٱؼاد.
اَةٓذذذاع ايلشقذذذ١ ٚاـذذذ٬ف بذذذني املظذذذًُني غـذذذٛق ذٗذذذ١  ايحايذذذخ:

 اٱطةك اٍ.
ادساى املظًُني يلشٚس٠ خعاٖذ اي ٝت اؿشاّ ٚعُاسخ٘ ٚايزب  ع:ايشاب

عٓ٘، ٚاؿشق ع٢ً بكا٥٘ آَٓا  ٚأَٓا ، ٚخةر٢ً َٛكٛع١ٝ ا٭َٔ   اي ٝت 
، (1)ضًَاِرْ هَخٍَ اِرْشَحىُِْْ سَدِّ حؿْؼََْ ىَزَح حُْزََِاذَ مِٓنًاخ  بآٜاث عذٜذ٠ َٓٗا دعا٤ ابشاِٖٝظ

  آ١ٜ ٚاشذ٠ ٚغـٛق شذز اي ٝذت   ٚمل ٜزنش يلغ)آَٓا (   ايكشإٓ ا٫ 
 .(2)ضًَاِرْ ؿَؼَِْنَخ حُْزَْْضَ َٓؼَخرَشً ُِِنَّخطِ ًَأَْٓنًخاؿشاّ، قاٍ خعاحظ

اؽار اي ٝت ق ١ً اؿ٬  يًٓلٛغ، ٚطشد يًلغا٥ٔ َٚٓع َٔ  اـاَع:
 ايعةٛ ٚاٱطةه اس، ٭ْ٘ عٓٛإ يًخؼٛع ٚاـلٛع.

ػط عٔ اي ٝت اؿشاّ خهشاس ٚخعذد َـادٜل ايربن١، ار خرت ايظادط١:
ٚا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش عًذ٢ مذٛ َظذةكٌ َٚةذذاضٌ بٝٓٗذا،      

 يةهٕٛ ع١ً يًـ٬ ، ٚكٝا٤ٶ ٜٓت دسٚب ايظايهني.
بٝإ بشناث اي ٝت اؿذشاّ َذٔ ا٭َذش بذاملعشٚف ملذا فٝذ٘ َذٔ         ايظابع١:

 ايذع٠ٛ ؿلع٘ ٚعُاسخ٘، ٚخٛنٝذ ػشف ٚطٗاس٠ اي كع١ امل اسن١.
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ن١ اي ٝذت اؿذشاّ فذٝض َذٔ اهلل عذض ٚذذٌ عًذ٢ ايٓذاغ،         بش ايحا١َٓ:
 َٚٓاط ١ يًذعا٤ ٚط٪اٍ سمح١ اهلل ْٚضٍٚ ايغٝخ ٚايلٝض.

َٔ َٓافع اٱميإ ٭ٌٖ ايهةذاب ٚإتٖذِ ايةذٓعِ بايربنذاث      ايةاطع١:
 اييت خرتػط عٔ اي ٝت اؿشاّ.

هزب اي ٝت اؿشاّ ايٓاغ يٲميإ ٜٚضذشِٖ عٔ ايلظٛم،  ايعاػش٠:
ٖٚزا اؾزب َٔ افاكاث اي ٝت ، ٚأطشاس ٚكذع٘ يًٓذاغ َٚذا فٝذ٘ َذٔ      
َعذذاْٞ اهلذاٜذذ١ ٚايشػذذاد، ٚقٝذذاّ)ضت أَذذ١( بةععذذِٝ ػذذعا٥ش اهلل ٚأدا٤     

 املٓاطو ايع اد١ٜ اـاؿ١ باؿز ٚايعُش٠.
 صآت ٌَدِ لآعبملني( بٍري أٖت

 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:
 َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( اٱْةلاع ا٭َحٌ مما ٖٛ ٖذ٣ يًعاملني. ٍٚ:ا٭

 خح ٝت املظًُني ملٛاطٔ اهلذا١ٜ، ٚدع٠ٛ ايٓاغ هلا. ايحا١ْٝ:
 خةٛاسد)ضت أ١َ( اخ اع َٛاطٔ ٚأط اب اهلذا١ٜ. ايحايح١:

َٔ َـادٜل ضشٚس املظًُني يًٓاغ دعذٛخِٗ ملذا فٝذ٘ ٖذذ٣ٶ      ايشابع١:
 ٚؿ٬ .

عٓذ اهلل بإٕ خةعذد أط اب اهلذا١ٜ يًٓاغ، ع٢ً  بٝإ آ١ٜ َٔ اـاَظ١:
 مٛ اٱذةُاع ٚايةلشم َٓٗا:

بعحذذ١ ا٭ْ ٝذذا٤، ْٚذذضٍٚ ايهةذذب ايظذذُا١ٜٚ َذذٔ ايظذذُا٤، قذذاٍ     ا٭ٍٚ:
 .(1)ضِْٖٓ هَزَُْ ىُذًٍ ُِِنَّخطِ*ًَأَْٗضٍََ حُظٌَّْسَحسَ ًَحإلِْٗـََِْ خعاحظ

 ٚذٛد ايؼاضف امل اسى   َه١، ٚأدا٤ َٓاطو اؿز. ايحاْٞ:
 ضشٚس)ضت أ١َ( يًٓاغ. ايحايخ:
 شلٛس ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش   املٝادٜٔ املخةًل١. ايشابع:

                                                           

 .4-3طٛس٠ آٍ عُشإ (1)
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اخٝإ املظًُني يًلشا٥ض ٚايع اداث، ٚبٓا٤ املظاذذ ٱقا١َ  اـاَع:
 ايـ٠٬.

٢ً اهلذذ٣ ٚايةذذبش     خ٠ٚ٬ ايكشإٓ َٚا فٝٗا َٔ ايذ٫ي١ ع ايظادغ:
ىٌَُ حَُّزُِ أَسْعَََ سَعٌَُُوُ رِخُْيُذٍَ ًَدِِّٖ اٯٜاث ٚايظ١ٓ ايٓ ١ٜٛ، قاٍ خعاحظ

 .(1) ضحُْلَنِّ

ًَزَُِيَ اٯٜاث ايه١ْٝٛ ايحابة١ ٚاملةصشن١ ٚاملةرذد٠، قاٍ خعاحظ ايظابع:

 .(2)ضُّزَُِّْٖ حَُِّوُ ٌَُُْْ مَّخطِوِ َُؼٌََُِّْْ طَيْظَذًَُٕ

بٝإ شاذ١)ضت أ١َ( ٚايٓذاغ مجٝعذا  اح أطذ اب اهلذذ٣      ايظادط١:
َٔ عٓذ اهلل، فرا٤ قٛيذ٘ خعاح)ٖذذ٣ٶ يًعذاملني( ي ٝذإ إٔ اي ٝذت اؿذشاّ       
سمحذذ١ باملظذذًُني ٚايٓذذاغ مجٝعذذا ، ٚطذذ ب هلذذذاٜةِٗ، ٚإٔ املظذذًُني      

 أششصٚا َشخ ١)ضت أ١َ( َٔ ٚذٛٙ:
 .خًكِٝٗ ط ٌ اهلذا١ٜ بايك ٍٛ ٚاٱَةحاٍ ا٭ٍٚ:

اٱطةلذذا٠٤ بذذإْٛاس اٯٜذذاث ايظذذُا١ٜٚ ٚايهْٛٝذذ١ ٚا٭سكذذ١ٝ     ايحذذاْٞ:
 َٚعرضاث ا٭ْ ٝا٤، َع ايةذاضٌ بٝٓٗا.

 اؽار ايكشإٓ اَاَا  ٚشر١ يًذ٫ي١ ع٢ً خًو اٯٜاث. ايحايخ:
خٛنٝذ خضيضٍ ايلظذٛم ٚأْذ٘ إذت َظذةكش عٓذذ أؿذصاب٘ فذإٕ         ايظابع١:

، ٚهعًذِٗ   ْذذّ   اهلذ٣ ٚأط اب٘ ٜغضٚٙ   ايٓلذٛغ ٚايٛذذٛد ايذزٖين   
 ٚشظش٠.

ملا اشةز امل٥٬ه١ ع٢ً ذعٌ آدّ ضًٝل١   ا٭سض نُذا ٚسد   ايحا١َٓ:
، ذا٤ (3) ضأَطَـْؼََُ كِْيَخ َْٖٓ ُّلْغِذُ كِْيَخ ًََّغْلِيُ حُذَِّٓخءَ  ايةٓضٌٜ شها١ٜ عِٓٗظ
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،فُذٔ عًذِ   (1)ضاِِِّٗ أَػَُِْْ َٓخ الَ طَؼٌََُِْٕٔاؾٛاب َٔ عٓذ اهلل عض ٚذٌظ

 اهلل عض ٚذٌ   املكاّ أَٛس:
 ذعٌ اي ٝت اؿشاّ ٖذ٣ٶ يًٓاغ. ا٭ٍٚ:
قٝذاّ املظذًُني بذإدا٤ ايٛظذا٥و ايع ادٜذ١ ٚاملٓاطذو   اي ٝذت         ايحاْٞ:

ٚاطةك اي٘   ايـ٠٬ ٚ  ربذا٥صِٗ، ٜٚهذٕٛ ق ًذ١ يًُذٛخ٢ عٓذذ دفذِٓٗ،       
أَْٗاظُْْ  الَ طَُٔاٌطَُّٖ اِالَّ ًَ ٌٖٚ اؽذارٙ ق ًذ١ يًُذٛخ٢ َذٔ عَُٛذاث قٛيذ٘ خعذاحظ       

 .(2)ضُٓغٌَُِِْٕٔ

اؾٛاب ٫، ٭ٕ ايكذس املةٝكٔ َٔ اٯ١ٜ أع٬ٙ ٖٛ َغادس٠ املظًِ يًذْٝا 
 بايح اث ع٢ً ايؼٗادخني ، ٚيهٓ٘ ْٛع ػٗاد٠ ٚفشع شظٔ اـا ١.

ْضٍٚ ايكذشإٓ باٱض ذاس عذٔ اٯٜذاث اي ٝٓذاث ايذيت   اي ٝذت         ايحايخ:
 اؿشاّ.

 ّ.عُاس٠ املظًُني يً ٝت اؿشا ايشابع:
 ، بٍري أٖت(3) صآت )ٔت مقبم إبسإٌم(

  ٚفٝٗا َظا٥ٌ:
 ايـ١ً بني بذاٜيت اٯٜةني، ٚفٝٗا ٚذٛٙ:ا٭ٚح:
 اهلا٤  )فٝ٘ آٜاث بٝٓاث( خعٛد يً ٝت اؿشاّ. ا٭ٍٚ:
يكذ خللذٌ اهلل عذض ٚذذٌ ٚذعذٌ)ـت أَذ١( أَذانٔ ػذشٜل١          ايحاْٞ:

 يًع اد٠، ٚضـِٗ باي ٝت اؿشاّ ق ١ً َٚٛكعا  َ اسنا  ٭دا٤ املٓاطو.
َذذٔ ضـذذا٥ف)ضت أَذذ١( ايةلكذذ٘   ايذذذٜٔ َٚعشفذذ١ اٯٜذذاث  ايحايذذخ:

 ايظاطعاث اييت   اي ٝت اؿشاّ.
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٠   اي ٝذت  ي٫ٛ ْضٍٚ ايكشإٓ ملا عًِ ايٓاغ باٯٜاث املٛذذٛد  ايشابع:
 اؿشاّ.

ٜلٝذذ اؾُذع بٝذت اٯٜذةني يذضّٚ خعاٖذذ)ضت أَذ١( يٰٜذاث          اـاَع:
 ايظاطعاث   اي ٝت اؿشاّ.

نُا أضشس اهلل عض ٚذٌ املظًُني يًٓاغ فاْ٘ ط صاْ٘ دهلِ  ايظادغ:
ع٢ً اٯٜاث، َٚٔ اٱعراص إٔ ٖزٙ اٯٜاث َٛكع َٚٓاط ١ يع ذاد٠ اهلل  

 عض ٚذٌ.
٢ً اب٬  ايٓذاغ بآٜذاث اي ٝذت، ٚاض ذاسِٖ     شخ املظًُني ع ايظابع:

 عُا فٝٗا َٔ ا٭طشاس ايكذط١ٝ، ٖٚزا اي ٬  فٝ٘ أَٛس.
اْذذ٘ َذذٔ َـذذادٜل قٛيذذ٘ خعذذاح)نٓةِ ضذذت أَذذ١( ٭ٕ املظذذًُني  ا٭ٍٚ:

 ٜكَٕٛٛ عخ ايٓاغ ع٢ً ايةذبش   آٜاث اهلل.
اْ٘ َٔ عَُٛاث قٛي٘ خعاح)أضشذت يًٓاغ( ار إٔ املظًُني  ايحاْٞ:

 ىشذٕٛ باٯٜاث اييت ىرب عٓٗا ايكشإٓ.
خٛنٝذ امجاع املظًُني ع٢ً عُاس٠ اي ٝذت اؿذشاّ بايع ذاد٠،     ايحايخ:
 .(1)ضًَطَيِّشْ رَْْظِِ ُِِطَّخثِلِنيَقاٍ خعاحظ

 صآت  فًٕ )ٔبث بٕىبث( بٍري أٖت
 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:

ٔ ع٬َاث ضشٚس املظًُني يًٓاغ خعاٖذِٖ يً ٝت اؿشاّ، َ ا٭ٚح:
 َٚا فٝ٘ َٔ ايذ٫٫ث اي اٖشاث.

خعاٖذ املظًُني ٯٜاث اي ٝت اؿشاّ دع٠ٛ يًٓاغ يع اد٠ اهلل،  ايحا١ْٝ:
 ٚأدا٤ املٓاطو ٚاييت ٫ خـط ا٫ بؼشط اٱط٬ّ.

َٔ ا٭َش باملعشٚف بٝإ آٜاث اي ٝت اؿشاّ، ٖٚزا اي ٝإ ع٢ً  ايحايح١:
 ٚذٛٙ:
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 خ٠ٚ٬ آ١ٜ ايظٝام َٚا فٝٗا َٔ ايةزنت باي ٝت اؿشاّ ٚآٜاخ٘. ا٭ٍٚ:
ًََُِِّوِ عُاس٠ اي ٝت اؿشاّ باؿز ٚايعُش٠ ٚايضٜاس٠ ، قاٍ خعاحظ ايحاْٞ:

 .(1)ضوِ عَزِْالًػَََِ حُنَّخطِ كِؾُّ حُْزَْْضِ َْٖٓ حعْظَطَخعَ اَُِْْ

َٔ ا٭َش باملعشٚف ايةظًِٝ باٯٜاث اي ٝٓاث   اي ٝت اؿشاّ  ايحايخ:
 ٚاؿخ ع٢ً ايةـذٜل بٗا، ٚعُاسخٗا ٚشلعٗا.

َٔ اٱميإ باهلل ايةظًِٝ ٚايةـذٜل باٯٜاث اي ٝٓاث املٛذٛد٠  ايشابع:
  اي ٝت اؿشاّ، ٖٚزٙ اٯٜاث ػاٖذ بإٕ اي ٝت اؿشاّ ٚخعٝني َٛكذع٘  

 ٚآٜاخ٘ أَش َٔ عٓذ اهلل عض ٚذٌ.
خكذٜش اؾُع بني اٯٜذةني : يذٛ آَذٔ أٖذٌ ايهةذاب باٯٜذاث        اـاَع:

 اي ٝٓاث   اي ٝت اؿشاّ يهإ ضتا  هلِ.
ًََٓخ ع اد٠ اهلل ٖٞ ايع١ً ايغا١ٝ٥ ـًل ايٓاغ، قاٍ ط صاْ٘ظ يظادغ:ا

 .(2)ضخََِوْضُ حُْـَِّٖ ًَحإلِٗظَ اِالَّ َُِْؼْزُذًُِٕ

َٚٔ ايع اد٠ ايةـذٜل بآٜاث اهلل اي ٝٓاث، ٖٚزٙ اٯٜاث ذا٤ث يًٓاغ 
 مجٝعا ، ٚيهٔ املظًُني ِٖ ايزٜٔ ؿذلقٛا بٗا.

آٜاث هلل   َٛاكع كـٛؿ١ َٔ اض اس املظًُني عٔ ٚذٛد  ايشابع١:
 ا٭سض، يٛذٛٙ:

 ٖزا اٱض اس َكذ١َ ؿلغ املظًُني هلزٙ اٯٜاث. ا٭ٍٚ:
 بٝإ إٔ خًو اٯٜاث َٛاكع يًع اد٠. ايحاْٞ:

ػًذٞ املذا٥ض ٚاــذاٍ اؿُٝذذ٠ ايذيت خةـذو بٗذا)ضت أَذ١(          ايحايخ:
َٚٓٗا َعشف١ خًو اٯٜاث ٚخعاٖذٖا مبٓاطو كـٛؿ١، ٖٚذزٙ املٓاطذو   
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 ١ٓٝ بايهةاب ٚايظ١ٓ، أٟ أْٗا يٝظذت اذةٗذادا  َذٔ املظذًُني، بذٌ ٖذٞ       َ
 ا٭ضش٣ آ١ٜ ع اد١ٜ يةرةُع   خًو املٛاطٔ نٌ َٔ:

 آٜاث اٯفام املٛذٛد٠   نٌ َهإ. ا٭ٍٚ:
 ايذ٫٫ث اي ٝٓاث اييت   اي ٝت اؿشاّ. ايحاْٞ:

 اْكطاع املظًُني يًع اد٠   اي ٝت اؿشاّ. ايحايخ:
ًَُىاًذٍ        احظٚ  قٛي٘ خعذ  ًًاخ  َُٓزخَس ٌَّاَش  َِّاِزُ ِرَز َُ ُِِنَّاخِط  ًُِػاَغ  ْْاٍض  ٍَ َر ًَّ َّٕ َأ ِا

 ، بٝإ ؿكٝك١ ٖٚٞ إٔ آٜاث اي ٝت َ اسن١ َٔ ٚذٛٙ:(1)ضُِِْؼَخَُِٔنيَ

 اْٗا سمح١ يًٓاغ مجٝعا . ا٭ٍٚ:
 ٖٞ دع٠ٛ ٚط ب هلذاٜةِٗ. ايحاْٞ:

 فٝٗا ٚنٝل١ٝ أدا٤ َٓاطهٗا ذزب١ يٲميإ. ايحايخ:
اْٗا َٛكع يلعٌ ايـاؿاث ٚانةظاب اؿظٓاث، ٚطشٜل اح  ايشابع:

 اؾ١ٓ ٚداس ايٓعِٝ.
َذذٔ ؿذذلاث)ضت أَذذ١( إٔ اض ذذاس اهلل هلذذا بكذطذذ١ٝ اي ٝذذت   اـاَظذذ١:

هعًٗا ؼشق ع٢ً شلع٘ ٚاقا١َ املٓاطو عٓذٙ، ٚاؿلٛس َٔ نٌ َهإ 
ٔ خععُٝا  يؼذعا٥ش اهلل، فةضامحذٕٛ بٗرذ١ ٜٚةذذافعٕٛ بإْةعذاّ ٜرتػذط عذ       

آداب ايع ٛد١ٜ سذا٤ ايحٛاب ، قاٍ ابٔ َٓعٛس ٚ)به١ َا بني ذ ًٞ َه١ 
 .(2) ٭ٕ ايٓاغ ٜ و بعلِٗ بعلا    ايطٛاف أٟ ٜضشِ(

آٜاث اي ٝت اؿشاّ َٛكٛع يٮَذش بذاملعشٚف ٚايٓٗذٞ عذٔ      ايظادط١:
 املٓهش، َٔ ٚذٛٙ:

 خعاٖذٖا ٚاخٝاْٗا ٚشلعٗا. ا٭ٍٚ:
 ذٛب ع اد٠ اهلل.اٱقشاس بإْٗا بشٖإ ع٢ً ٚ ايحاْٞ:

 ٚذٛد ضـٛؿ١ٝ ٚأطشاس ًَهٛخ١ٝ فٝٗا. ايحايخ:
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خشإٝب ايٓاغ باؿز، ٚصٜذاس٠ اي ٝذت اؿذشاّ ايذزٟ ٜةلذُٔ       ايشابع:
 آٜاث بٝٓاث.
صذش ايٓاغ عٔ اٱكشاس باي ٝت، ٚؼزٜشِٖ َٔ اٱعشاض  اـاَع:

 عٓ٘ ، ٚعُا فٝ٘ َٔ اٯٜاث ٚايرباٖني.
ايزٟ ٜ٪َٕٓٛ باهلل عض ٚذٌ ٜكشٕٚ بآٜذاث اي ٝذت اؿذشاّ،     ايظابع١:

ٜٚظعٕٛ   انشاَٗا ٚاٱخعاظ َٓٗا، ِٖٚ املظًُٕٛ، ار ٜةًكذٕٛ اٱض ذاس   
ايظُاٟٚ عٔ اٯٜذاث   ا٭سض ٱؽارٖذا بًغذ١ يًةكذشب اح اهلل، ٚقذذ      
رنشث آ١ٜ ايظٝام خًو ايذ٫٫ث امل اسناث بـٝغ١ اؾُع )آٜاث بٝٓاث( 

 ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:
 املشاد اٯٜاث اييت رنشخٗا ٖزٙ اٯ١ٜ ٖٚٞ: ٍٚ:ا٭

 َكاّ ابشاِٖٝ. ا٭ٚح:
 أَٔ ٚط١َ٬ َٔ دضٌ اي ٝت. ايحا١ْٝ:
 ٚذٛب شز اي ٝت ع٢ً ايٓاغ. ايحايح١:
 ػذد اٯٜاث بايطٛاف ٚايـ٠٬ َٚـادٜل ايع اد٠ ا٭ضش٣. ايحاْٞ:

 آٜاث اي ٝت اؿشاّ أعِ مما رنشخ٘ اٯ١ٜ ايهشمي١. ايحايخ:
ٝط ٖٛ ا٭ضت، ٚخًو آ١ٜ   اـًل ٖٚذٛ َذٔ عَُٛذاث قٛيذ٘     ٚايـص

، ٚآٜذ١ ايظذٝام َعطٛفذ١    (1)ضعَنُشِّيِْْ مَّخطِنَخ كِاِ حٓكَاخمِ ًَكِاِ أَْٗلُغِايِْْ    خعاحظ

ع٢ً آ١ٜ)أٍٚ بٝت( ٚاييت خذٍ ع٢ً آٜاث   راث اي ٝت، َٚذٔ اعرذاص   
ايكشإٓ إٔ آ١ٜ ايظٝام رنشث اي ٝت نٛعا٤ َٚٛكع يٰٜاث بذيٌٝ ششف 

 اؾش  )فٝ٘ آٜاث بٝٓاث( ٚايزٟ ٜةلُٔ ايعشف١ٝ.
 َٚٔ اٯٜاث   املكاّ:

 سمح١ اهلل بايٓاغ،   ٚكع بٝت هلِ. ا٭ٍٚ:
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خعٝني عا٥ذ١ٜ اي ٝت ٚأْ٘ هلل عض ٚذٌ َع إٔ نٌ املخًٛقاث ي٘  ايحاْٞ:
 .(1)ضًََُِِّوِ َٓخ كِِ حُغٌَََّٔحصِ ًََٓخ كِِ ح َسْعِط صاْ٘، قاٍ خعاحظ

إٔ اي ٝت اؿشاّ ٖذٛ هلل عذض ٚذذٌ فاْذ٘ طذ صاْ٘ ٚكذع٘        َع ايحايخ:
 يًٓاغ.

 ٚ  ٖزا ايٛكع آٜاث َٔ ٚذٛٙ: 
اي ٝت َٛكع يع اد٠  اهلل ، ٜٚةـو عٔ بذاقٞ بكذاع ا٭سض    ا٭ٍٚ:

أْ٘ املهإ اؾاَع يًـ٠٬ ٚاؿز، فايـذ٠٬ خذ٪د٣   نذٌ َهذإ، ٚعذٔ      
ا  ايذذٓ  قُذذذ ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذذًِ)ذعًت ا٭سض يذذٞ َظذذرذ  

ٚطٗٛسا (، بُٝٓذا اؿذز ٫ٜذ٪د٣ ا٫   اي ٝذت اؿذشاّ فٝرةُذع   اي ٝذت        
اؿشاّ دٕٚ إتٙ فشٜلةإ بٌ ٚج٬جذ١ بذاساد٠ ايـذٝاّ   اؿذز ٚايعُذش٠      
ضـٛؿا  ٚعُذش٠ ػذٗش سَلذإ َظذةص ١، ٚخهذٕٛ َٓاطذو اؿذز عًذ٢         

 قظُني:
ايٛاذب امل٪قذت امللذٝل ٖٚذٛ ايذزٟ ٜظذةغشم أدا٩ٙ ايٛقذت        ا٭ٍٚ:

 نايٛقٛف   عشف١ بني ايضٚاٍ اح ايغشٚب َٔ ّٜٛ عشف١. املخـف ي٘،
ايٛاذب امل٪قت املٛطع، ٖٚٛ ايزٟ ٜةظع ٚقة٘ ٭دا٤ ايٛاذب  ايحاْٞ:

َع صٜاد٠ فٝ٘، ٜٚهٕٛ املهًو كتا    ا٭دا٤   أٟ َٔ أذضا٤ ايٛقذت،  
 ،(2)ٚإاي ا  َا خهٕٛ ا٭ٚي١ٜٛ   امل ادس٠ اح ايلعٌ ايع ادٟ   أٍٚ أٚقاخ٘

ملا رنشث آ١ٜ ايظٝام آٜاث اي ٝت اؿشاّ فإ )ضت أ١َ( خةلهش  ا١َٓ:ايح
  ٖزٙ اٯٜاث ٚٚظا٥لٗذا، َٚٓافعٗذا، ٚػاٖذذ َذٔ أذذٌ اطذةذا١َ ٖذزٙ        

 اٯٜاث بإدا٤ ايلشا٥ض ٚايع اداث، ٚايهةاب ٚايظ١ٓ .
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ٚاٱمجاع ع٢ً ٚذٛب اؿز ع٢ً نٌ َهًو َٚهًل١ عٓذذ اذةُذاع   
اّ، ٚايؼذشا٥ط عًذ٢ مذٛ ايكلذ١ٝ     ايؼشا٥ط عٓذ نٌ َِٓٗ، فذايٛذٛب عذ  

 ايؼخـ١ٝ.
 ، َٚٓٗا:(1)ٚقذ خكذّ رنش مثإ عؼش٠ ب١ٓٝ   اي ٝت اؿشاّ

اؿرذذش ا٭طذذٛد، ٚطذذ٪اٍ اؿاذذذاث عٓذذذٙ، ٚبذذذأ ايطذذٛاف    ا٭ٚح:
 ب٘)ٚ  اؿذٜخ اؿرش ا٭طٛد ميني اهلل   ا٭سض(.

 ب٦ش صَضّ، ْٚ ع املا٤ َٓ٘. ايحا١ْٝ:
طٛاف)ضت أ١َ( باي ٝت اؿشاّ ف٬ ٜـذم ع٢ً أ١َ ١ًَٚ أْٗا  ايحايح١:

)ضت أ١َ( ا٫ بإطةك اٍ اي ٝت اؿشاّ   ايـ٠٬ ٚايطٛاف شٛي٘، يٝهٕٛ 
 ػاٖذا  هلِ   ايذْٝا ٚاٯضش٠.

خك ٌٝ املظًُني يًصرش ا٭طٛد خإطٝظا  ٚاقةذا٤ بايٓ  قُذذ   ايشابع١:
ن١ ٚايذذ٫٫ث، ٚ  اـذت أْذ٘    ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚملا فٝ٘ َٔ ايرب

 ْضٍ َٔ ايظُا٤.
ملذذا أَذذش اهلل عذذض ٚذذذٌ بايةُظذذو بايهةذذاب ٚايظذذ١ٓ بكٛيذذ٘    اـاَظذذ١:

، ٚشحِٗ ع٢ً ا٭ض٠ٛ اٱميا١ْٝ (2) ضًَحػْظَظٌُِٔح رِلَزَِْ حَُِّوِ ؿَِْٔؼًخ ًَالَ طَلَشَّهٌُحخعاحظ

 صاْ٘ ذعذٌ اي ٝذت اؿذشاّ    ، فإْ٘ ط(3) ضاََِّٗٔخ حُُْٔئِْٓنٌَُٕ اِخٌَْسٌبكٛي٘ خعاحظ

  َٚٛكٛعا  َ اسنا  يٮض٠ٛ بِٝٓٗ، ْٚ ز ايلشق١ ٚاـ٬ف.
 صآت مقبم إبسإٌم( بٍري أٖت

 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:

                                                           

 .آٍ عُشإ 97اٯ١ٜ  177-176/ 45أْعش اؾض٤ (1)
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خةعاٖذ)ضت أ١َ( آٜاث اي ٝت اؿشاّ، َٚٓٗا َكذاّ ابذشاِٖٝ،    ا٭ٚح:
ٚفٝ٘ انشاّ ضاق يذٓ  اهلل ابذشاِٖٝ ٚيٓ ٝٓذا قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘        

 ٚطًِ ٚاملظًُني، ٚ  ٖزا ايةعاٖذ ٚذٛٙ:
 مل ولغ َكاّ ابشاِٖٝ ا٫ املظًُٕٛ. ا٭ٍٚ:
ش، بذٌ  ٫ٜٓصـش شلغ املظًُني ملكاّ ابشاِٖٝ بضَإ دٕٚ آضذ  ايحاْٞ:

ٖٛ بام اح ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚٛ َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( ار إٔ اؿز ذٗاد 
   ط ٌٝ اهلل باملاٍ ٚايٓلع.

ٚ  اـرب عٔ اٱَاّ ذعلش بٔ قُذ عًٝ٘ ايظ٬ّ )ٜزنش اؿز: "قاٍ  
سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطذًِ: ٖذٛ أشذذ اؾٗذادٜٔ ٖٚذٛ ذٗذاد       

افلٌ َٔ اؿز ا٫ ايـ٠٬،  ايلعلا٤ ٚمٔ ايلعلا٤، اَا اْ٘ يٝع ػ٤ٞ
 ٚ  اؿز ٖٗٓا ؿ٠٬ ٚيٝع   ايـ٠٬ ق ًهِ شز( اؿذٜخ.

ٜةعاٖذ املظًُٕٛ ٚبانشاّ َكاّ ابشاِٖٝ ٭ْذ٘ َعًذِ َٚٓظذو     ايحايخ:
 َٔ َٓاطو اؿز.

خعاٖذ املظًُني يًُكاّ يٝع اذةٗادان ٚابةذا٤ َٔ عٓذِٖ بذٌ   ايشابع:
َ     ًَحطَّخِازًُح ٖٛ بذإَش َذٔ اهلل، قذاٍ خعذاحظ     ، (1) ضِٓاْٖ َٓوَاخِّ اِرْاشَحىَِْْ ُٓظَاِ 

ٚايزٟ وُذٌ عًذ٢ ايٛذذٛب، ٚ  نةابٓذا املٛطذّٛ َٓاطذو اؿذز بذاب          
 امس٘)ؿ٠٬ ايطٛاف( ٚفٝ٘ عذ٠ َظا٥ٌ َٓٗا: 

بشاِٖٝ عًٝ٘ ايظذ٬ّ  اخٝإ سنعيت طٛاف ايلشٜل١ ضًو َكاّ اهب 
َذذع ٫ اَذذع اٱَهذذإ، ٫ٚ ٜة اعذذذ عٓذذ٘ عٝذذخ ٫ ٜـذذذم عًٝذذ٘ اْذذ٘ عٓذذذٙ 

 .ايضشاّ ٚايعزس
ذا٤ث ايشٚا١ٜ بإٕ َكاّ ابشاِٖٝ ٜاقٛخ١ ْضيت َٔ اؾ١ٓ، ٚي٫ٛ ايحايح١: 

إٔ أْعِ اهلل عض ٚذٌ ع٢ً ايٓاغ ب عح١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيذ٘  
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ٚطًِ ملا بكٝت   َٛكعٗا   اي ٝت اؿذشاّ يةؼذع َٓٗذا أكذٛا٤ َ اسنذ١      
 خٓلز اح ػغاف قًٛب امل٪َٓني.

يكذ ذعٌ اهلل عض ٚذٌ املكاّ َٛكعا  يًذذعا٤ ٚايةٛطذٌ اح    ايشابع١:
اهلل عض ٚذٌ ، َٚٔ َلإ اٱطذةراب١ ، يٝلذٛص املظذًُٕٛ بٗذزٙ ايٓعُذ١      
بإدا٤ ايـ٠٬ باعة اس أْٗا دعا٤   راخٗا ٚأؿذٌ خظذُٝةٗا، ْٚعُذ١ خذ٠ٚ٬     
اٯٜاث ايكشآ١ْٝ ايذيت خةلذُٔ َعٓذ٢ ايذذعا٤، باٱكذاف١ اح صشذو ٚفذذ        

 شٜٔ قشب١ اح اهلل ، ٚسذا٤ فلً٘ ٚايلٛص بشمحة٘.اؿاس ٚاملعةُ
إ شلغ املظًُني يًُكاّ ذض٤ َٔ عُاسخِٗ يً ٝت اؿذشاّ   اـاَظ١:

باؿز ٚايضٜاس٠ ٚايٓظو، ٚاطةك اهلِ ي٘   ايـ٠٬ َٔ َؼذاسم ا٭سض  
 .(1) ضًَكَْْغُ َٓخ ًُنظُْْ كٌٌََُُّح ًُؿٌُىٌَُْْ شَطْشَهَُٚغاسبٗا ، قاٍ خعاحظ

يكذ ذعٌ اهلل عض ٚذٌ املكذاّ آٜذ١ بٝٓذ١   اي ٝذت اؿذشاّ،       ايظادط١:
اََِّٗٔخ حُُْٔشْشًٌَُِٕ ٚأَش ط صاْ٘ بعذّ دضٍٛ املؼشنني املظرذ ، قاٍ خعاحظ

، يةٓصـذش َظذ٪ٚيٝاث شلذغ    (2)ضَٗـَظٌ كَالَ َّوْشَرٌُح حَُْٔغْـِذَ حُْلَشَحَّ رَؼْاذَ ػَاخِٓيِْْ ىَازَح   

شلعِٗ هلا آ١ٜ أضش٣ َٔ عٓذ اهلل ٚخعاٖذ ٖزٙ اٯ١ٜ باملظًُني، ٜٚهٕٛ 
 .(3) ضًُنْظُْْ خَْْشَ أَُّٓشٍ أُخْشِؿَضْ ُِِنَّخطِٖٚٛ َٔ عَُٛاث قٛي٘ خعاحظ

َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( خعٝني املكاّ ع٢ً مٛ اؿـش، ٚعذّ  ايظابع١:
ٚذٛد اضة٬ف   راخ٘، َٚٔ ايذ٫٫ث فٝ٘ ع١َ٬ قذذَٞ ابذشاِٖٝ عًٝذ٘    

ا ٜكّٛ بذ٘ املظذًُٕٛ َٚذا قذاّ بذ٘ ا٭ْ ٝذا٤       ايظ٬ّ، يٝهٕٛ ْٛع ؿ١ً بني َ
 ايظابكٕٛ َٔ خعاٖذ اي ٝت باؿز ٚايضٜاس٠.
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ٚسد رنش)َكاّ ابشاِٖٝ( َشخني   ايكشإٓ ار ذا٤ ا٭َش اٱهلٞ  ايحا١َٓ:
، ٚقذ ضفل اهلل عض ٚذٌ)ضت أ١َ( بايـ٠٬ عٓذ اٯ١ٜ (1)باؽارٙ َـ٢ً

 اي ١ٓٝ، ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:
 اّ يًُكاّ ٚيًُظًُني.ٖزٙ ايـ٠٬ عٓٛإ انش ا٭ٍٚ:
   اٯ١ٜ اييت خٓضٍ َٔ عٓذ اهلل َٓافع عع١ُٝ. ايحاْٞ:

املكذذاّ عٓذذٛإ ايٛشذذذ٠ بذذني املظذذًُني، ٚاٱيةكذذا٤   ايـذذ٠٬  ايحايذذخ:
 عٓذٙ.

ػهش)ضت أ١َ( هلل عض ٚذٌ ع٢ً ْع١ُ املكاّ ، ٜٚةر٢ً ٖزا  ايشابع:
 ايؼهش بايـ٠٬ ٚايع اد٠ ٚاملٓاطو.

خعاٖذ َٛكذع َكذاّ ابذشاِٖٝ ، فذزاث املٛكذع ٜـذًٞ فٝذ٘         اـاَع:
 املةكذّ ٚاملةإضش َٔ أذٝاٍ املظًُني.

ملذذذذا اشةرذذذذت امل٥٬هذذذذ١ عًذذذذ٢ ذعذذذذٌ آدّ ضًٝلذذذذ١        ايظذذذذادغ:
َُ كِْيَخ َْٖٓ ُّلْغِذُ كِْيَخ ًََّغْلِيُ حُذَِّٓخءَا٭سضظ ، ٚذا٤ِٖ ايشد َٔ اهلل (2)ضأَطَـْؼَ

ٕ، فإ َٔ عًُذ٘ خعذاح أْذ٘ أضذشس     عض ٚذٌ بإْ٘ ط صاْ٘ ٜعًِ َا ٜعًُٛ
املظًُني يًٓاغ يٝةعاٖذٚا اٯٜاث اي ٝٓاث   ا٭سض ٜٚ٪دٚا ايع ذاداث  
ٚاملٓاطو، ٜٚكُٝٛا ايـذ٠٬ عٓذذ َكذاّ ابذشاِٖٝ بؼذٛم ٚقـذذ ايكشبذ١ ،        
ٚايؼهش هلل ط صاْ٘ ع٢ً ايةٛفٝل هلزٙ ايٓع١ُ ايععُٝذ١ أٟ ايـذ٠٬ عٓذذ    

 املكاّ ٚاَةحاٍ أَش اهلل.
شلغ املكاّ ٚاٱقشاس بإْ٘ آ١ٜ َٔ عٓذ اهلل عذض ٚذذٌ أَذش       ايةاطع١:

باملعشٚف ْٚٗٞ عٔ املٓهش، ٚدع٠ٛ يًـ٠٬ ٚبزٍ ايٛطع ٭دا٤ ايٛاذ اث 
 ايع اد١ٜ.
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ملا ذا٤ث ٖزٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ خعاح)ٜ٪َٕٓٛ بذاهلل( رنذشث آٜذ١     ايعاػش٠:
آ١ٜ ايظٝام آ١ٜ)َكاّ ابشاِٖٝ( يٝهٕٛ خـذٜل املظًُني بٗا، ٚاٱقشاس بإْٗا 

 طاطع١ َٔ عٓذ اهلل َٔ َـادٜل ٚسػصاث اميإ املظًُني باهلل.
 صآت َمه دخآً كبن )مىًب(بٍري أٖت

 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:
 خًكٞ)ضت أ١َ( اي ؼاساث َٔ اهلل عض ٚذٌ   ايةٓضٌٜ. ا٭ٚح:
يكذذذ ذعذذٌ اهلل عذذض ٚذذذٌ اٱْظذذإ نا٥ٓذذا  قةاذذذا ، ٚاؿاذذذ١   ايحاْٝذذ١:

 ايكٝاغ اٱقرتاْٞ:٬َص١َ يعامل اٱَهإ ٖٚٞ ٚفل 
 نٌ ممهٔ قةاس. ايهرب٣:

 اٱْظإ ممهٔ. ايـغش٣:
 اٱْظإ قةاس.ايٓةٝر١:

ٚيٝع َٔ شـش ؿاذاث اٱْظإ   ايذْٝا، َٚٓٗا ا٭َذٔ ٚايظذ١َ٬   
َٔ اٯفاث، ٚ  اـرب:ْعُةإ فٗٛيةإ ايـص١ ٚا٭َإ، ٚقذ خللٌ اهلل 

 ٚاملظًُاث.ٚذعٌ َٛكعا  آَٓا  ٜإٟٚ ايٝ٘ املظًُٕٛ 
خؼذذشٜلا   -  آٜذذ١)ا٭َٔ   اي ٝذذت( ٚخعاٖذذذ املظذذًُني هلذذا      ايحايحذذ١:

 خشإٝب يًٓاغ بذضٍٛ اٱط٬ّ. -ٚامجاعا  ٚع٬ُ  
يكذ فاص املظًُٕٛ بٓع١ُ ا٭َٔ   اي ٝت اؿشاّ، ٚعذّ ٚذٛد  ايشابع١:

 بشصخ ٚشاذض دٕٚ ٚؿٛهلِ ايٝ٘.
إ اهلل عض ٚذٌ ٖٛ ايؼانش ايعًِٝ، فًُا آَٔ املظًُٕٛ باهلل  اـاَظ١:

 ٥٬َٚهة٘ ٚأْ ٝا٥٘ فاْ٘ خللٌ ٚسصقِٗ ْع١ُ ا٭َٔ   اي ٝت اؿشاّ.
أساد اهلل عض ٚذٌ يًُظًُني خعاٖذ َٓضي١)ضت أ١َ( با٭َٔ  ايظادط١:

  اؿٝا٠ ايذذْٝا   َٛكذع كـذٛق، ٚيٝهذٕٛ َكذَذ١ َٚذشآ٠ يٮَذٔ          
 .(1)ضًَالَ خٌَْفٌ ػََِْْيِْْ ًَالَ ىُْْ َّلْضٌََُٕٗذا  ع٢ً قٛي٘ خعاحظاٯضش٠، ٚػاٖ

                                                           

 .62طٛس٠ اي كش٠(1)
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ا٭َٔ إا١ٜ يٮَش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، ٚيٝهٕٛ ٖزا  ايظابع١:
 ا٭َٔ خإطٝظا  يٮَٔ   ا٭سض، ٖٚٛ َٓاط ١ يزنش اهلل عض ٚذٌ.

 صآت َهلل عآّ الىبس حج البٕج( بٍري أٖت
 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:

نشث اٯٜةإ يلذغ ايٓذاغ، ٚ  اؾُذع بُٝٓٗذا بٝذإ ؿكٝكذ١       ر ا٭ٚح:
ٖٚٞ إٔ املظًُني ٜكَٕٛٛ بة ًٝغ ايٓذاغ مبذا هذب عًذِٝٗ َذٔ ايلذشا٥ض       

 ٚايٛاذ اث.
)ضت أ١َ( ٖٞ اييت  ةحٌ ٭ٚاَش اهلل، ٚخإخٞ مبذا هذب عًٝٗذا     ايحا١ْٝ:

 َٔ ايٛاذ اث.
يكٝذذاغ بٝذذإ اطذذةصكام املظذذًُني ملٓضيذذ١ )ضذذت أَذذ١( ٚفذذل ا    ايحايحذذ١:

 اٱقرتاْٞ:
 ا٭١َ اييت خ٪دٟ اؿز ٖٞ ضت أ١َ. ايهرب٣:

 املظًُٕٛ ٜ٪دٕٚ اؿز. ايـغش٣:
 املظًُٕٛ ضت أ١َ. ايٓةٝر١:
َٔ اٯٜاث   ايةهايٝو ٚذٛد أط اب يًرتإٝب خ عخ ع٢ً  ايشابع١:

 اخٝاْٗا ، َٚٓٗا   فشٜل١ اؿز:
اؿذذز فشٜلذذ١ ٚٚاذذذب، ٜٚةلاعذذٌ ايٛذذذٛب َذذع ضـذذاٍ        ا٭ٍٚ:

ايع ٛد١ٜ عٓذ اٱْظإ، ٖٚٛ َٔ أطشاس ْلخ ايشٚ  َٔ عٓذ اهلل فٝ٘، قاٍ 
 .(1) ضػَُّْ عٌََّحهُ ًََٗلَخَ كِْوِ ِْٖٓ سًُكِوِخعاح   آدّظ

ٚذٛد أ١َ  ةحٌ ٭َش اهلل باؿز يٝةر٢ً ٜظذش أدا٤ ايلشٜلذ١،    ايحاْٞ:
 َٓاطو اؿز. ٚاملٓافع ايعع١ُٝ ٭دا٤

خعٝني صَإ َٚهإ اؿز ع٢ً مٛ جابذت َٓذز ضًذل آدّ اهلل     ايحايخ:
 ٚاح ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚخًو آ١ٜ   ا٭سض خةصذ٣ قإْٛ ايةغت ٚاية ذٍ.

                                                           

 .9طٛس٠ ايظرذ٠(1)
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 ذعٌ اهلل اي ٝت أَٓا  َٔ ايلضع ٚاـٛف. ايشابع:
 ايحٓا٤ َٔ اهلل ع٢ً ا٭١َ اييت خ٪دٟ ٚخةعاٖذ فشٜل١ اؿز. اـاَع:
 ٔ ضشٚس املظًُني يًٓاغ غـٛق اؿز أَٛس:َ اـاَظ١:

 أدا٤ املظًُني يلشٜل١ اؿز أط٠ٛ شظ١ٓ يًٓاغ. ا٭ٍٚ:
خشإٝب ايٓاغ باٱط٬ّ ٭ْ٘ ػشط   أدا٤ اؿز ٚق ٛي٘، قاٍ  ايحاْٞ:

 .(1)ضاََِّٗٔخ حُُْٔشْشًٌَُِٕ َٗـَظٌ كَالَ َّوْشَرٌُح حَُْٔغْـِذَ حُْلَشَحَّ رَؼْذَ ػَخِٓيِْْ ىَزَحخعاحظ

املظًُٕٛ)ضت أَذ١( ٭ْٗذِ ٜذإَشٕٚ بذإدا٤ اؿذز، ٚوحذٕٛ        ايظادط١:
عًٝ٘ ٖٚٛ َٔ ا٭َش باملعشٚف، ٖٚزا ا٭َش عاّ ار ٜؼذٌُ أَذش املظذًُني    
بعلذِٗ يذذ عض بذذإدا٤ فشٜلذذ١ اؿذز، ٚخعذذاِْٚٗ   ايٛؿذذٍٛ اح اي ٝذذت   
اؿشاّ ٚخٝظت أدا٤ املٓاطو ْٚ ز اــذ١َٛ ٚاـذ٬ف أجٓذا٤ اؿذز، قذاٍ      

ؾُّ أَشْيُشٌ َٓؼٌَُِْٓخصٌ كََْٖٔ كَشَعَ كِْيَِّٖ حُْلَؾَّ كَالَ سَكَاغَ ًَالَ كُغُاٌمَ ًَالَ ؿِاذَحٍَ    حُْلَخعاحظ

 .(2)ضكِِ حُْلَؾِّ

  قٛي٘ خعاح)ٚهلل ع٢ً ايٓاغ( شخ يًُظًُني ع٢ً خعاٖذ  ايظابع١:
فشٜل١ اؿز، َٚٔ ضـاٍ)ضت أ١َ( عذّ اٱيةلاث اح اعشاض ايٓاغ 

ًََٓاخ أًَْؼَاشُ حُنَّاخطِ ًََُاٌْ     عٔ ايةهايٝو ايع اد١ٜ، َٚٓٗا فشٜل١ اؿز، قاٍ خعاحظ

 .(3)ضكَشَطْضَ رُِٔئِْٓنِنيَ

 ع٢ً ٚذٛٙ:   اؿز َٓاطو َةعذد٠ ، ٖٚٞ ايحا١َٓ:
املٓاطو اييت داضٌ اي ٝت اؿشاّ نايطٛاف ٚؿ٠٬ ايطٛاف  ا٭ٍٚ:
 عٓذ املكاّ.

                                                           

 .28طٛس٠ ايةٛب١(1)
 .197طٛس٠ اي كش٠(2)
 .103طٛس٠ ٜٛطو(3)
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َا ٜ٪د٣ ظٛاس اي ٝت نُٓظو ايظعٞ بني ايـلا ٚاملش٠ٚ، قاٍ  ايحاْٞ:
حُْزَْْاضَ أًَْ حػْظََٔاشَ كَاالَ ؿُنَاخفَ      إَِّ حُظَّلَخ ًَحَُْٔشًَْسَ ِْٖٓ شَؼَخثِشِ حَُِّوِ كََٔاْٖ كَاؾَّ  خعاحظ

 .(1)ضػََِْْوِ إَْٔ َّطٌََّّفَ رِئَِخ

أدا٤ املظًُني اؿز ػاٖذ ع٢ً امياِْٗ باهلل ٚخـذٜكِٗ بٓ ٝ٘  ايةاطع١:
 قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.

ٚ  اؾُع بني اٯٜةني ديٌٝ ع٢ً إٔ اٱميإ اعةكاد باؾٓإ ، ٚعُذٌ  
زَِّٖ حَُّا باؾٛاس  ٚطعٞ ملٛاطٔ ايع اد٠، ٚبزٍ يٮَٛاٍ   ط ٌٝ اهللظ

 .(2)ضمَٓنٌُح ًَػٌَُِِٔح حُظَّخُِلَخصِ طٌُرََ َُيُْْ ًَكُغُْٖ َٓآدٍ

شخ ايٓاغ يذضٍٛ اٱط٬ّ، ٚأدا٤ اؿز ايزٟ فشك٘ اهلل  ايعاػش٠:
ع٢ً ايٓاغ مجٝعا ، ٚيهٔ ايهلاس شر ذٛا عذٔ أْلظذِٗ ْعُذ١ أدا٤ ٖذزٙ      

 املٓاطو ٚاٱَةٓاع باٱضةٝاس ٫ ٜٓا  اٱضةٝاس.
ؿذذز خٗذذزٜب يٮضذذ٬م، ٚطذذشد يًذذٓلع ايؼذذ١ٜٛٗ   ا اؿادٜذذ١ عؼذذش٠:

 ٚايغل ١ٝ، ٚٚاق١ٝ َٔ ايلظٛم ٚايلرٛس ٚاـشٚس عٔ طاع١ اهلل.
 صآت َمه كفس فبن اهلل غىٓ عه العبملني(بٍري أٖت

 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:
ػاٖذ)ضت أ١َ(   قاسب١ ايهلش ٚايهافشٜٔ، ٚخذعٛ ايٓذاغ   ا٭ٚح:

 ٭دا٤ ايلشا٥ض.
إ اهلل عض ٚذٌ إين عٔ ايعاملني طٛا٤ نلش ػطش َِٓٗ أٚ مل  ايحا١ْٝ:

 ٜهلش، ٚأدا٤ املظًُني اؿز ضت قض هلِ أْلظِٗ.

                                                           

 .158طٛس٠ اي كش٠(1)
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شز املظًُني يً ٝت اؿشاّ شر١ ع٢ً ايهلاس، ٚخشإٝب هلِ  ايحايح١:
باٱط٬ّ، يٝهٕٛ املظًُٕٛ سمح١ َٔ اهلل عض ٚذٌ   أدا٥ِٗ ايٛاذ اث 

 ايع اد١ٜ.
ً  ايشابع١: ُٕٛ آٜذ١ ايظذٝام، فٝؼذهشٕٚ اهلل عذض ٚذذٌ عًذ٢       ٜةًٛ املظذ

 ايٓرا٠ َٔ بشاجٔ ايهلش ٚايعٓاد ٚاؾصٛد باملٓاطو.
ٜةلذُٔ قٛيذذ٘ خعذاح)َٚٔ نلذش( اٱْذذزاس ٚايٛعٝذذ، ٚذذذا٤      اـاَظذ١: 

ضاؿا  بايهلش، ٚاٱَةٓاع عٔ أدا٤ فشٜل١ اؿز ا٫ أْ٘ فشع قإْٛ نًٞ   
ًٗا، ٖٚذٛ إذت قةذاس اح    اٱساد٠ ايةه١ٜٝٓٛ ٖٚٛ إ٢ٓ اهلل عٔ اـ٥٬ل ن

ايع اد٠ ٚيهٓٗا يـا  ايٓاغ أْلظِٗ، ٚخًذو شكٝكذ١ أدسنٗذا املظذًُٕٛ     
بربناث بعح١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ فلذاصٚا بـذل١)ضت     

 أ١َ(.
خكذٜش اؾُع بني اٯٜةني)نٓذةِ ضذت أَذ١ أضشذذت يًٓذاغ       ايظادط١:

 ٚاهلل إين عٔ ايعاملني(.
ٖٚٞ إٔ أَش املظًُني بذاملعشٚف ، ْٚٗذِٝٗ عذٔ    بٝإ شكٝك١  ايظابع١:

املٓهذذش ملٓلعذذةِٗ َٚٓلعذذ١ ايٓذذاغ، ٭ٕ اهلل عذذض ٚذذذٌ إذذين عذذٔ أطذذشاف   
 املعشٚف ٚاملٓهش.

َٔ ؿلاث اهلل عض ٚذٌ أْ٘ إذين إذت قةذاس، ٖٚذزا ايغٓذ٢       ايحا١َٓ:
 َطًل   َٛكٛع٘ ٚشهُ٘ ٚأصيٝة٘ ٚأبذٜة٘.

ميٓع َذٔ فلذً٘ خعذاح     إ إ٢ٓ اهلل عض ٚذٌ عٔ ايعاملني مل ايةاطع١:
باضشاس املظًُني يًٓاغ، ٚخًو آ١ٜ   بذٜع اـًل، فذايغ٢ٓ عذٔ ايٓذاغ    
٫ٜعين خشنِٗ ٚػإِْٗ، ٚاسذا٥ِٗ اح ّٜٛ اؿظاب، ٚنُا ٜكٍٛ بعض 
ايل٬طل١ إٔ اهلل ضًل ايٓاغ جِ خشنِٗ، بٌ اْ٘ ط صاْ٘ ٜكشب ايٓاغ اح 

ؾذزبِٗ ملٓذاصٍ    َٓاصٍ ايطاع١ باضشاس أفلًِٗ ٚأشظذِٓٗ ايذِٝٗ مجٝعذا    
اٱميإ ٚأدا٤ ايلشا٥ض، َٚٓٗا شز اي ٝت، ٚ)ضت أ١َ( ػةٗذ   ايظعٞ 

 ٱسخكا٤ ايٓاغ اح َشاخب اهلذا١ٜ ٚايشػاد.
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ٚ  اٯ١ٜ شر١ ع٢ً ايهلاس فُع إ٢ٓ اهلل عض ٚذٌ عِٓٗ فاْ٘ ط صاْ٘ 
بعخ ا٭ْ ٝا٤ ٚأْضٍ ايهةب ٚأضشس)ضت أ١َ( هلِ، ٚفٝ٘ آ١ٜ َٔ شب اهلل 

اِِِّٗ ؿَخػٌَِ كِِ ح َسْعِ ع ادٙ، ٖٚٛ َٔ عَُٛاث قٛي٘ خعاحظعض ٚذٌ ي

، فاْذذ٘ طذذ صاْ٘ ٜةعاٖذذذ اـ٬فذذ١   ا٭سض ب ٝةذذ٘ َٚذذٔ ورذذ٘    (1)ضخَِِْلَااشً

ٜٚعُذذشٙ ٜٚظذذةك ً٘   ؿذذ٬خ٘ فٗذذٛ َذذٔ )ضذذت أَذذ١( ٚعُاسخذذ٘ يً ٝذذت َذذٔ 
َـادٜل ضشٚذ٘ يًٓاغ ٭ٕ ع ادخ٘ هلل دعذ٠ٛ يًٓذاغ حملاناخذ٘ ٚاخ اعذ٘،     

 بايحٛاب َٔ عٓذ اهلل.ٚايلٛص 
َّخأَُّّيَخ حَُّزَِّٖ مَٓنٌُح إِْ طُطِْؼٌُح كَشِّوًخ ِْٖٓ حَُّزَِّٖ أًُطٌُح حٌُِْظَاخدَ  ظصآت )ٔت

 بٍري أٖت (2) ضَّشُدًًُُّْْ رَؼْذَ اِميَخٌُِْْٗ ًَخكِشَِّٖ
 ايـ١ً بني بذاٜيت اٯٜةني

 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:
 ذا٤ث اٯٜةإ ضطابا  يًُظًُني ٚاملظًُاث. ا٭ٚح:
نٌ َٔ اـطذابني وُذٌ ؿذل١ اٱطذةغشام ٚايةرذذد اح ٜذّٛ        ايحا١ْٝ:

ايكٝا١َ، فٝةٛذٗإ يهٌ َظًِ َٚظ١ًُ ، ٚأذٝاٍ املظذًُني املةعاق ذ١ اح   
 ّٜٛ ايكٝا١َ.

خكذٜش اؾُع بني اٯٜةني: ٜا أٜٗا ايذزٜٔ آَٓذٛا نٓذةِ ضذت أَذ١       ايحايح١:
 غ.أضشذت يًٓا

بٝإ ا٭جش املة ادٍ بني اٯٜةني، فـ غ١ اٱميإ اييت ٜةـو بٗا  ايشابع١:
 املظًُٕٛ ع١ً اذة ا٥ِٗ ملٓضي١)ضت أ١َ(.

َٚكاَاث)ضت أَذ١(عٕٛ يًُظذًُني يةعاٖذذ اٱميذإ، ٚأدا٤ ٚظا٥لذ٘      
 ايعكا٥ذ١ٜ ٚايع اد١ٜ.

                                                           

 .30طٛس٠ اي كش٠(1)
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نُا خكظِ ٖزٙ اٯ١ٜ ايٓاغ اح قظذُني)ضت أَذ١( ٚعُذّٛ     اـاَظ١:
 ايزٜٔ أضشذت هلِ، فإٕ اٯ١ٜ أع٬ٙ خكظِ ايٓاغ اح قظُني:ايٓاغ 

 ايزٜٔ آَٓٛا باهلل ٚسطٛي٘. ا٭ٍٚ:
أٌٖ ايهةاب ٚايٓاغ مجٝعا ، ٖٚزا ايةكظِٝ أؿذٌ فُٝذا ٚسد    ايحاْٞ:

 فٝٗا َٔ ايةصزٜش َٔ طاع١ أٌٖ ايهةاب.
إ اهلل عض ٚذذٌ ارا أعطذ٢ ٜعطذٞ بذا٭ٚف٢ ٚا٭مت، ٖٚذٛ       ايظادط١:

ط صاْ٘ ٜٓعِ ع٢ً املظًُني ٚاملظًُاث مب٬صَذ١ ؿذلةني نذشميةني هلذِ       
 ايذْٝا، ُٖٚا:

ؿل١ اٱميإ باهلل ٚايةـذٜل بشطذٛي٘ قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘      ا٭ٚح:
 ٚآي٘ ٚطًِ َٚا أْضٍ اهلل عض ٚذٌ عًٝ٘ َٔ ايهةاب.

( َٔ ا٭ٚيني ٚاٯضشٜٔ، َٚذٔ اٯٜذاث إٔ نذٌ    ؿل١)ضت أ١َ ايحا١ْٝ:
ؿل١ َُٓٗا ام٬ي١ٝ خةغؼ٢ ٚخـاشب نٌ َظًِ َٚظذ١ًُ يٝهْٛذا كذٝا٤ٶ    

 ٜٓتإ هلُا دسٚب اهلذا١ٜ.
ٜلٝذ اؾُع بني اٯٜةني خعذد َـادٜل ايحٓا٤ ع٢ً املظًُني    ايظابع١:

 ايذْٝا ، ٖٚزا ايةعذد َٔ ايًطو اٱهلٞ َٔ ٚذٛٙ:
ني اح اؿلاظ ع٢ً املٓضي١ ايشفٝع١ اييت ٜٓايٕٛ بٗا ْذب املظًُ ا٭ٍٚ:

 ايحٓا٤ َٔ اهلل عض ٚذٌ.
ذعٌ املظًُني ٜةظاسعٕٛ   ايع اداث ٚاملٓاطو، ٜٚةظابكٕٛ  ايحاْٞ:

   اـتاث.
ٚقذ ٜكاٍ سمبا أد٣ ايحٓا٤ ٚاملذ  اح ايةٗإٚ ٚايةلشٜط ٚايشنٕٛ هلزا 

 ٗاث:ايحٓا٤، ٚاؾٛاب إ املظًُني َٓضٖٕٛ َٓ٘ َٔ ذ
ػٗاد٠ اهلل عض ٚذٌ هلِ بذإِْٗ)ضت أ١َ(، ٖٚزا ايةٗإٚ ٫  ا٭ٚح:

 ٜلعً٘ أسباب ايعكٍٛ ٚأٌٖ اي ـا٥ش.
ايحٓا٤ ع٢ً املظًُني َٔ عًِ اهلل عض ٚذٌ مبا نإ َٚا ٜهٕٛ  ايحا١ْٝ:

 اح ّٜٛ ايكٝا١َ.
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ػًذٞ املـذذادٜل ايٛاقعٝذ١ ؾٗذاد املظذذًُني   طاعذ١ اهلل قذذاٍ      ايحايحذ١: 
 .(1)ضْٖ حُشَّعٌٍُُ ًَحَُّزَِّٖ مَٓنٌُح َٓؼَوُ ؿَخىَذًُح رِؤٌََْٓحُِيِْْ ًَأَٗلُغِيٌَُِِْْخعاحظ

ٜلٝذ اؾُع بني اٯٜةني بٝذإ قاعذذ٠ ٚفذل ايكٝذاغ اٱقرتاْذٞ       ايشابع١:
:ٖٞٚ 

 ايهرب٣: املظًُٕٛ َٓضٖٕٛ َٔ ايك ا٥ط.
 ايـغش٣: اشةُاٍ ايةٗإٚ بظ ب ايحٓا٤ َٔ ايك ا٥ط.

 َٓضٖٕٛ َٔ ايةٗإٚ بظ ب ايحٓا٤. ايٓةٝر١: املظًُٕٛ
خٛقٞ ٚشذزس أفذشاد )ضذت أَذ١( َذٔ املًذٌ ا٭ضذش٣، ٚأٖذٌ          ايحايخ:

ايؼو ٚايشٜب، ار خلٝذ ٖزٙ اٯ١ٜ إٔ اؿل َع املظًُني، ٚؽذرب آٜذ١ )إ   
خطٝعذذٛا فشٜكذذا ( عذذٔ ايلذذ٬ي١   اخ ذذاع ًَذذ١ ٚطذذٓٔ ؽةًذذو عذذٔ أشهذذاّ    

 اٱط٬ّ.
اٱْزاس، ٚامللّٗٛ ايعاّ يٲْذزاس  ذا٤ ايكشإٓ بآٜاث اي ؼاس٠ ٚ ايشابع:

ًَأَٗازِسْىُْْ َّاٌَّْ   ٖٛ ايةصذزٜش َذٔ ايٓذاس َٚكذذَاث اٱقاَذ١ فٝٗذا، قذاٍ خعذاحظ        

، ّٜٚٛ اٯصف١ ٖٛ ّٜٛ ايكٝا١َ، مسذٞ بذ٘ يكشبذ٘، ٚيعذٌ طذشع١      (2)ضحٓصِكَشِ

ٌٵ مل شظابِٗ   أضز ارااؿظاب ٜ٪٦َز َٓ٘ )  ٫ٚ فٝٗذا  ا٫ّ اؾ١ٓ أٌٖ ٜٳِك
،  أٟ أْٗذِ ٜكلذٕٛ ايكًٝٛيذ١ نذٌ   داس اؾذضا٤،      (3)(فٝٗا ا٫ّ ايٓاس أٌٖ

، (4)ضًَؤَُْقِ عَنَشٍ َِّٓٔخ طَؼُذًَُّٕٖٚزا ٫ ٜةعاسض َع طٍٛ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚأْ٘ظ

ٚط٤ٛ عاق ١ ايهلش ٚاملعـ١ٝ ٚايلظٛم، ٚيهٔ عَُٛاث اٱْذزاس خؼذٌُ   
 ؼزٜش املظًُني َٔ اْـاخِٗ يغتِٖ.

                                                           

 .88طٛس٠ ايةٛب١ (1)
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ايةهٜٛٓٝذ١ ٖٚذٛ إٔ ايظذ ٌٝ اح بًذٛ      بٝإ قإْٛ   اٱساد٠  اـاَظ١:
املشاخب ايعاي١ٝ ٫ ٜهٕٛ ا٫ باٱميذإ، ٚايةـذذٜل بٓ ذ٠ٛ قُذذ ؿذ٢ً اهلل      

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.
يكذ ذعٌ اهلل عض ٚذٌ اؿٝا٠ ايذذْٝا)داس اهلذاٜذ١( ف عذخ     ايظادط١:

ا٭ْ ٝا٤ ٚأْضٍ ايهةب ايظُا١ٜٚ، ٚبٝلٔ يًٓاغ ٚذٛد أ١َ خةعاٖذ اٱميإ، 
 ٚؽشس هلِ بإط اب اهلذا١ٜ ٚايشػاد ٖٚزٙ ا٭١َ ِٖ املظًُٕٛ.

َٔ َٓذافع اؾُذع بذني اٯٜذةني بٝذإ َٓذافع اٱميذإ ايعاذًذ١          ايظابع١:
 ٙ:ٚاٯذ١ً، َٔ ٚذٛ

 ايحٓا٤ ع٢ً املظًُني باـطاب ايكشآْٞ بـل١ اٱميإ. ا٭ٍٚ:
 بٝإ املا٥ض بني املظًُني ٚإتِٖ، بٌٓٝ املظًُني ػشف اٱميإ. ايحاْٞ:

 اٱميإ بٓ ٠ٛ قُذ ع١ً يٌٓٝ ؿل١ )ضت أ١َ(. ايحايخ:
 اٍٛ املظًُني مجٝعا  غطاب املذ  ٚايحٓا٤. ايشابع:
 ٚاؾٗاد   طذ ٌٝ اهلل نطشٜذل يةعاٖذذ    دع٠ٛ املظًُني يًـرب ايحا١َٓ:

َٓضي١ )ضت أ١َ( بعذ اؿشاس ايهلاس ع٢ً قاسب١ اٱط٬ّ، ٚبزهلِ ايٛطع 
ٱسخذاد املظًُني عٔ دِٜٓٗ، ٚبؼاس٠ ط١َ٬ املظًُني َذٔ ٖذزٙ اؿذشب    

 َٚا فٝٗا َٔ ايةعذٟ ٚاؾٛس.
فُُا اضةف اهلل ب٘ )ضت أ١َ( إٔ ٜذإخٞ ا٭َذش اٱهلذٞ هلذِ بايكةذاٍ       
ْا  باي ؼاس٠ ٚايعلش، جِ ٜةصكل َـذام ايٓـش ٚايغً ١ ع٢ً ايعذذٚ،  َكرت

 .(1)ضًََٓخ ؿَؼََِوُ حَُِّوُ اِالَّ رُشْشٍَ ٌَُُْْ ًَُِظَطَْٔجَِّٖ هٌُُِرٌُُْْ رِوِقاٍ خعاحظ

فكذ صشلت قشٜؽ ظٝٛؾ عع١ُٝ ٚضٌٝ ٚعذ٠ ن ت٠ عًذ٢ املظذًُني   
ايذذذع٠ٛ اٱطذذ١َٝ٬،    املذٜٓذذ١ املٓذذٛس٠ ٱطة٦ـذذاٍ اٱطذذ٬ّ،   بذذذاٜاث

 فٝصةٌُ سد فعٌ املظًُني بًصاظ أِْٗ)ضت أ١َ( ٚذٖٛا :
 ايذع٠ٛ اح ايـًط ٚعكذ ايعٗٛد. ا٭ٍٚ:

                                                           

 .126طٛس٠ آٍ عُشإ (1)
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 اٱطةظ٬ّ ٚاذةٓاب ايكةاٍ. ايحاْٞ:
 آداب ايةك١ٝ ، ٚاملٌٝ اح اضلا٤ اٱط٬ّ. ايحايخ:
ايـرب ٚايذفاع عٔ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ        ايشابع:

 ٱط٬ّ.ٚبٝل١ ا
 ٚايـصٝط ٖٛ ايشابع، َٔ ٚذٛٙ:

 د٫ي١ اٯٜةني ع٢ً ج اث اٱميإ   ْلٛغ املظًُني. ا٭ٍٚ:
َذذٔ ضـذذا٥ف)ضت أَذذ١( ايةـذذذٟ يًهلذذاس، ٚصذذذشِٖ عذذٔ  ايحذذاْٞ:

 قاسب١ اٱط٬ّ.
قاسب١ املظًُني يًعًذِ ٚايةعذذٟ، ٚخعذاِْٚٗ   ايذذفاع عذٔ       ايحايخ:

أْلظذذذِٗ ٖٚذذذزا ايةعذذذإٚ ٚاطذذذةُشاسٙ َذذذٔ ضـذذذا٥ف)ضت أَذذذ١( قذذذاٍ  
إَِّ حَُِّااوَ ُّلِااذُّ حَُّاازَِّٖ ُّوَااخطٌَُِِٕ كِااِ عَاازِِِْوِ طَاال خ ًَااؤََّٗيُْْ رُنَْااخٌٕ   خعذذاحظ

ذ ايكةاٍ، ، أٟ ٜـلٕٛ أْلظِٗ بإْل اط   َٛاذ١ٗ ايعذٚ عٓ(1)ضَٓشْطٌُصٌ

 نإٕ ؿلِٗ شا٥ط ممذٚد ٚبٓا٤ َةـٌ َةُاطو.
ٜذٍ اذةُاع اٱميإ ٚؿل١ )ضذت أَذ١ ( عٓذذ املظذًُني عًذ٢       ايشابع:

 دفاعِٗ عٔ اٱميإ ٚعذّ اسخذادِٖ، يزا نإ قةاهلِ قشٜؼا أَشا  ٚاقعا .
َٔ ضـا٥ف )ضذت أَذ١( َٓذع ا٭طذ اب ايذيت ؼذٍٛ دٕٚ        اـاَع:

 أَٛس:
 شإٓ.ْضٍٚ آٜاث ايك ا٭ٍٚ:
 اخـاٍ ايٛشٞ ايزٟ ٜةر٢ً بايةٓضٌٜ ٚايظ١ٓ ايٓ ١ٜٛ. ايحاْٞ:

 ايزب ٚايذفاع عٔ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ. ايحايخ:

                                                           

 .4طٛس٠ ايـو (1)
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اٱَةحاٍ يٮٚاَش اٱهل١ٝ، َٚا ٜإخٞ ب٘ ايٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل    ايشابع:
 .(1) ضًَأَطِْؼٌُح حَُِّوَ ًَسَعٌَُُوُعًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ قاٍ خعاحظ

ا بًغ ايٓ  قُذا  صشو قشٜؽ ٚاسادخِٗ املذ١ٜٓ أٜذاّ َعشنذ١   ٚشُٝٓ 
بذس مجع أؿصاب٘ ٚاطةؼاسِٖ   ايكةاٍ َٚع إٔ ايٓ  قُذا  ؿ٢ً اهلل 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜإخٝ٘ ايٛشٞ، ٫ٚ ىةاس ا٫ َا ٜإَشٙ ب٘ اهلل عض ٚذٌ فإْ٘ 

ٞل أنِػذذذتٴٚاخٛذذذذ٘ اح املظذذذًُني قذذذا٬٥  )  ًنذذذ ٗٳذذذا عٳ ٜل ُٳذذذا ايٓلذذذاغ أن  ٜٴِشٜذذذذٴ ٚٳِاْل
ـٳاسٳ ْٵ  ، ٚاساد٠ ا٭ْـاس يٛذٛٙ:(2)(ا٭ن

 ِٖ أنحش ايـصاب١. ا٭ٍٚ:
قطع ا٭ْـاس يًٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚعذا  ٚأْ٘  ايحاْٞ:

  رَاَِٗ، ٜٚظةًضّ اـشٚس ملعشن١ بذس أَذشا  صا٥ذذا  ٖٚذٛ اـذشٚس َذٔ      
ؾٗادٟ، ٚاـشٚس ايٝ٘ أعِ املذ١ٜٓ مل٬قا٠ ايعذٚ، ٚأطةإرِْٗ هلزا ا٭َش ا

َٔ ايزَاّ ٚايعٗذ ايزٟ أعطذٛٙ ، ٭ْٗذِ َٓعذٛا ايذٓ  قُذذا  ؿذ٢ً اهلل       
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚٚافكٛا ع٢ً اـشٚس َع٘ مل٬قذا٠ ايعذذٚ ٚإ نذإ ٖذزا     
اـشٚس أعِ َٔ ايعٗذ، ٖٚٛ َٔ عَُٛاث ضشٚس املظًُني يًٓاغ فهُا 

ذذٕٛ بايظذٝو يكةذاٍ    ىشذٕٛ بايةك٣ٛ ٚاٱشةراس باملٛععذ١ فذإِْٗ ىش  
 ايهلاس.

َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( فذ٤ٞ ايعذٕٛ ٚاملذذد َذٔ عٓذذ اهلل       ايةاطع١:
 يٓـشخِٗ ٚدفع ايهلاس عِٓٗ بٛذٛٙ َٓٗا:

قإْٛ ا٭ط اب ٚاملظ  اث، َٚكذَاث ايكةاٍ   خعٝني ايطشف  ا٭ٍٚ:
 املٓةـش، ٚذعًٗا يـا  املظًُني.

ـ      ايحاْٞ: ذعذ١ ٚامل اإةذ١     اسػذاد املظذًُني يطذشم ايٓـذش، ٚؿذٝغ ا
 ايكةاٍ.

                                                           

 .13طٛس٠ اجملادي١ (1)
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عَنُِْوِِ بعخ ايلضع ٚاـٛف   قًٛب ايهلاس، قاٍ خعاحظ ايحايخ:

، ٚيٝع َٔ شـذش يظذ ٌ   (1)ضكِِ هٌُُِدِ حَُّزَِّٖ ًَلَشًُح حُشُّػْذَ رَِٔخ أَشْشًٌَُح رِخَُِّوِ

ايٓـش اييت ٜةللٌ بٗا اهلل عض ٚذذٌ، ٚفٝذ٘ صذذش يًهلذاس عذٔ ايةعذذٟ       
َٝادٜٔ ايكةاٍ يًٓ  قُذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘     عًِٝٗ، ْٚٛع َعرض٠  

ٚطًِ بإٕ اهلل عض ٚذٌ نةب ٭َة٘ إٔ خهٕٛ)ضت أَذ١( خعُذٌ بإشهذاّ    
ايؼشٜع١ ايٓاطخ١ ٚاملةها١ًَ اح ّٜٛ ايكٝا١َ، مما ٜذٍ ع٢ً ط٬َةِٗ َذٔ  

ًََُوَذْ َٗظَشًَُْْ نٝذ َٚهش ايهلاس، َٚٓ٘ ايٓـش اـايذ   ّٜٛ بذس ، قاٍ خعاحظ

، يٝهٕٛ َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( ْـشِٖ ٚإ نذاْٛا  (2) ضرِزَذْسٍ ًَأَْٗظُْْ أَرَُِّاشٌ  حَُِّوُ

قًذ١ ٚكذعلا٤ ٚقًًٝذٞ ايعذذذ٠ ٚامل٪ْٚذ١، ٚنذإ عذذذِٖٚ قٜٛذا  نذحت ايعذذذد        
 ٚايعذ٠.

 ؼةٌُ َٓافع ٚآجاس ْـش امل٪َٓني ّٜٛ بذس ٚذٖٛا :
 اٱمـاس بّٝٛ املعشن١ ٚٚقا٥عٗا. ا٭ٍٚ:
ط٬ّ ا٭ٚح، ٚبعخ ايلذضع ٚاـذٛف     ضـٛق َعاسى اٱ ايحاْٞ:

 قًٛب ايهلاس.
 عُّٛ َٝادٜٔ ايكةاٍ، َٚكذَاث َعاسى املظًُني ٚايهلاس. ايحايخ:
 أٜاّ ايٓ ٠ٛ ْٚضٍٚ ايكشإٓ. ايشابع:

 عُّٛ أٜاّ اؿٝا٠ ايذْٝا. اـاَع:
 ٚايـصٝط ٖٛ اـاَع يٛذٛٙ:

 أؿاي١ اٱط٬م. ا٭ٍٚ:
 ٚسٚد اـطاب   اٯ١ٜ أع٬ٙ يعُّٛ املظًُني )ٚيكذ ْـشنِ(. ايحاْٞ:

 ػذد آجاس َٚٓافع َعشن١ بذس   نٌ صَإ َٚهإ. ايحايخ:
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َعشن١ بذس ػاٖذ اعرذاصٟ َةرذذد عًذ٢ ؿذذم ْ ذ٠ٛ قُذذ        ايشابع:
ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذذًِ ، ٖٚ ذذ١ شاكذذش٠ يًٓذذاغ مجٝعذذا  يٲخعذذاظ     

 هٕٛ ٖزٙ اية٠ٚ٬ ع٢ً ٚذٛٙ:ٚاٱعة اس، ٚخ٠ٚ٬ املظًُني هلا، ية
اطةصلاس ٚاقع١ بذس َٚا ؼهٝ٘ َٔ ْـش املظذًُني   ايكةذاٍ    ا٭ٍٚ:

 . (1)ضًًََخَٕ كَو خ ػََِْْنَخ َٗظْشُ حُُْٔئِْٓنِنيَبللٌ َٔ اهلل ، قاٍ خعاحظ

ػذٜذ ايعٗذ مبعرض٠ ْـش اهلل ايٓ  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  ايحاْٞ:
 ٚاملظًُني بٓضٍٚ امل٥٬ه١ َذدا  ٚعْٛا  يًُظًُني.

 ايؼهش هلل عض ٚذٌ ع٢ً ْع١ُ ايٓـش باملعرض٠. ايحايخ:
 خعاٖذ َٓاصٍ ايعض اييت بًغٗا املظًُٕٛ بايٓـش ّٜٛ بذس. ايشابع:

 املعرض٠.اْزاس ايهلاس َٔ ْـش املظًُني ب اـاَع:
اٱض اس عٔ شكٝك١ ٖٚٞ ؽًو نحش٠ عذد ٚعذ٠ ايهلاس عٔ  ايظادغ:

ؼكٝل ايٓـش عٓذ يكا٤ املظًُني ٭ٕ املذد املًهٛخٞ قشٜب َِٓٗ، فًٝع مث١ 
ٚقت أٚ َظاف١ بني ْضٍٚ امل٥٬ه١ يًُعشنذ١ ٚشلذٛسِٖ َٚؼذاسنةِٗ      

 ايكةاٍ.
عذٔ ايذٓ    بعخ ايلضع ٚاـٛف   قًٛب ايهلاس ٚايعاملني، ٚ ايظابع:

 ، ق ًٞ أشذ ٜعطٗٔ مل سظا أعطٝت" قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ: 
ٞ   ، ػذٗش  َظذت٠  بايشعب ْـشث ٚطٗذٛسا،   َظذرذا  ا٭سض ٚذعًذت يذ

 .(2)(ٚأعطٝت  ايؼلاع١ ، ق ًٞ ٫شذ ؼٌ ٚمل ايغٓا٥ِ يٞ ٚأشًت
بٝإ شكٝك١ ٖٚٞ ٬َص١َ ايٓـش يٲط٬ّ، ٚفٝ٘ شخ ٚدعذ٠ٛ   ايحأَ:

 يًٓاغ يذضٍٛ اٱط٬ّ.
اضةـاق املظًُني بٓعُذ١ ايٓـذش عًذ٢ ا٭عذذا٤ َذٔ بذاٜذ١        ايةاطع:

ايذع٠ٛ ٚأٜاّ اي عح١ ايٓ ١ٜٛ َع ق١ً املظًُني عذدا  ٚعذ٠، ٖٚٛ َٔ ايٓعِ 
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ْٗذِ مل  اٱهل١ٝ ع٢ً املظًُني ٚأط اب خعاٖذذِٖ ملٓضيذ١ )ضذت أَذ١( أٟ أ    
 ٜـًٛا هلزٙ املٓضي١ ٜٚ كٛا فٝٗا ا٫ بٓع١ُ َٔ اهلل عض ٚذٌ.

 الصآت بني  ٔب أٍٔب الرٔه )مىُا( َبني ٌري أٖت
 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:

 خكذٜش اؾُع بني اٯٜةني ع٢ً ٚذٛٙ: ا٭ٚح:
 ٜا أٜٗا ايزٜٔ آَٓٛا أضشذةِ يًٓاغ. ا٭ٍٚ:
 ٜا أٜٗا ايزٜٔ آَٓٛا خإَشٕٚ باملعشٚف. ايحاْٞ:

 ٜا أٜٗا ايزٜٔ آَٓٛا خٕٓٗٛ عٔ املٓهش. ايحايخ:
 ٜا أٜٗا ايزٜٔ آَٓٛا خ٪َٕٓٛ باهلل. ايشابع:

 ٜا أٜٗا ايزٜٔ آَٓٛا يٛ آَٔ أٌٖ ايهةاب يهإ ضتا  هلِ. اـاَع:
اض ذاس املظذًُني بذإٕ ضذشٚذِٗ اح ايٓذاغ بـذل١ اٱطذذ٬ّ،        ايحاْٝذ١: 

ملظًُني يًٛظا٥و َٚلاَني اٱميإ، ٜٚذٍ   َلَٗٛ٘ ع٢ً يضّٚ خعاٖذ ا
 ايع اد١ٜ.

امل٬ص١َ بني اٱميإ ٚاـشٚس فذ٬ ٜـذط اـذشٚس ا٫ باٱميذإ      ايحايح١:
باهلل ٚايةـذٜل بٓ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ ، ٚخًذو دسذذ١      

 سفٝع١ مل ٜ ًغٗا ا٫ املظًُني يزا سصقِٗ اهلل عض ٚذٌ َشخ ١)ضت أ١َ(.
بٝإ املظ٪ٚيٝاث ايعكا٥ذ١ٜ اييت خـاشب اـشٚس اح ايٓاغ  ايشابع١:

 ضـٛؿا  ٚأْ٘ عاّ َٔ طشفني:
 ا٭١َ اييت ؽشس يًٓاغ. ا٭ٍٚ:
ايٓاغ مجٝعا  ايزٜٔ ىشس هلِ املظًُٕٛ، ٖٚزا ايعُذّٛ َذٔ    ايحاْٞ:

، (1)ضاِِِّٗ أَػَُِْْ َٓخ الَ طَؼٌََُِْٕٔعَُٛاث سد اهلل عض ٚذٌ ع٢ً امل٥٬ه١ ظ

 :َٔ ٚذٛٙ
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يٝع َٔ اْظإ ضاسس َٔ طش  ٖزا اـشٚس، فهٌ اْظإ اَا  ا٭ٍٚ:
إٔ ٜهٕٛ َظًُا  ضاسذا  يًٓاغ، ٚأَا إٔ ٜهٕٛ إت َظًِ أضشس ايذزٜٔ  

 آَٓٛا ، ٜٚهٕٛ ضشٚس املظًُني ع٢ً ٚذٛٙ:
 ضشٚس املظًُني مجٝعا  يًٓاغ ناف١. ا٭ٍٚ:
ضشٚس املظًُني ٭ٌٖ ايهةاب ، ٚشحِٗ ع٢ً اخ اع اي ؼاساث  ايحاْٞ:

 اييت ٚسدث   ايةٛسا٠ ٚاٱلٌٝ.
ضشٚس املظًُني يًهلاس ٚاملؼشنني بايةـذٜل مبعرضاث ايٓ   ايحايخ:

 قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ْٚـشخ٘، ْٚ ز ايؼشى ٚايل٬ي١.
 ضشٚس املظًِ ايٛاشذ يًٓاغ مجٝعا . ايشابع:

ٚس املظذًُني بعلذِٗ يذ عض، َٚٓذ٘ قذٍٛ ايذٓ  قُذذ        ضش اـاَع:
، أٟ آَعذ٘  (1) ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ: أْـش أضاى ظاملا  أٚ َعًَٛذا ( 

عٔ ايعًِ إ نإ ظاملا ، ٚادفع عٓ٘ ايعًِ إ نذإ َعًَٛذا  ، ٖٚذٛ َذٔ     
 َـادٜل ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش .

يٓذاغ، نُذا   ٖذزٙ    ضشٚس املظًُني يلشٜذل ٚطا٥لذ١ َذٔ ا    ايظادغ:
  اٯٜاث، ٚؼزٜشِٖ َٔ أٌٖ ايهةاب ٚخ٠ٚ٬ آٜاث اٱْزاس عًِٝٗ.  

نٌ َظًِ َٚظ١ًُ ىشذإ يًٓاغ مجٝعانٶ، ٚفٝ٘ بٝإ يٛظا٥و  ايحاْٞ:
نٌ َظًِ َٚظ١ًُ، ٖٚزا ٫ ٜةعاسض َع املٛذ ١ اؾض١ٝ٥   قٛي٘ خعذاح  

 ض ٭ٕ ايٛاذ اث ع٢ً قظُني:شًَُِْظٌَُْٖ ِٓنٌُْْْ أَُّٓشٌ َّذْػٌَُٕ اََُِ حُْخَْْظ

 ايٛاذب ايعٝين. ا٭ٍٚ:
 ايٛاذب ايهلا٥ٞ. ايحاْٞ:

َٚذذٔ اٱعرذذاص ٚاــذذا٥ف  )ضذذت أَذذ١( أْٗذذِ ٜذذ٪دٕٚ ايٛاذ ذذاث  
ايع١ٝٓٝ ٚايهلا١ٝ٥ بةآصس ٚخلإ ٖٚٛ َٔ ؿلاث )ضت أ١َ( بًصذاظ أْذ٘ يذٛ    
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ٝط داس ا٭َش   أدا٤ )ضت أ١َ( أْ٘ ع٢ً ايٛذ٘ ا٭مت أّ ايٓاقف، فايـص
 ٖٛ ا٭ٍٚ يٛذٛٙ:

 اْ٘ َٔ َعاْٞ أفعٌ ايةللٌٝ )ضت(. ا٭ٍٚ:
 شـٍٛ اٱذة ا٤ َٔ عٓذ اهلل عض ٚذٌ. ايحاْٞ:

خًكٞ ضت أ١َ املذد ٚايعٕٛ ٚايةٛفٝل َٔ اهلل، ْٚـش٠ امل٥٬ه١  ايحايخ:
 هلا ْٚضٚهلِ يٮسض يًكةاٍ َع امل٪َٓني.

اـذشٚس   ٚمل خكٌ ٖزٙ اٯ١ٜ )نٓةِ ضت أ١َ ضشذت يًٓاغ( بٌ ذا٤
عًذذ٢ مذذٛ املذذ ين يًُرٗذذٍٛ ي ٝذذإ إٔ اهلل عذذض ٚذذذٌ ٖذذٛ ايذذزٟ أضذذشس    
املظًُني ٭ِْٗ بًغٛا َشاخب اٱميإ ، ٚفٝ٘ د٫ي١ ع٢ً اطةصكام امل٪َٓني 

 يٲنشاّ،   ٚخللٌ اهلل عًِٝٗ باملذد.
ٖٚذذٌ   اـذذشٚس بؼذذاس٠ ْٝذذٌ املظذذًُني اؿهذذِ ، اؾذذٛاب ْعذذِ ،        

 عذذض ٚذذذٌ عًذذ٢ امل٥٬هذذ١ مّلذذا  ٚاطذذة٬َِٗ اؿهذذِ َذذٔ عَُٛذذاث سد اهلل 
اشةرٛا ع٢ً ضًل اٱْظإ ، ٚذعً٘ ضًٝل١   ا٭سض ملذا ٜكذّٛ بذ٘ َذٔ     

، (1)ضاِِّٗاِ أَػَِْاُْ َٓاخ الَ طَؼَُِْٔإٌَ    ْؼش ايلظاد ٚطلو ايذَا٤، قذاٍ خعذاحظ  

فُذذٔ عًُذذ٘ خعذذاح إٔ املظذذًُني أضشذذذٛا يًٓذذاغ ٱؿذذ٬شِٗ بذذا٭َش        
   ٕ ٜهذٕٛ هلذِ ْـذٝب   املًذو      باملعشٚف ٚايٓٗٞ عذٔ املٓهذش، ٫ٚ بذذ ٚأ

ٜ اػشٕٚ بٛاططة٘ ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗذٞ عذٔ املٓهذش ، ْعذِ ٫ ٜةٛقذو      
ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهذش عًذ٢ املًذو ٚايظذًطإ، ٚإ خ آٜذت      
نٝلٝذذ١ ا٭دا٤ ٚاؿذذاٍ، ُٖٚذذا َكذَذذ١ يٓٝذذٌ املًذذو ٚايظذذًطإ، ٚخًذذو        

ًذو بٛاطذط١   ضـٛؿ١ٝ )ـت أ١َ( بإٕ اهلل عذض ٚذذٌ سصقٗذِ طذ٬  امل    
 أَٛس :

 اٱميإ باهلل. ا٭ٍٚ:
 ا٭َش باملعشٚف. ايحاْٞ:
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ًَُٗشِّااذُ إَْٔ َُٗٔااَّٖ ػََِااَ ايٓٗذذٞ عذذٔ املٓهذذش، قذذاٍ خعذذاحظ  ايحايذذخ:

 .(1) ضحَُّزَِّٖ حعْظُؼْؼِلٌُح كِِ ح َسْعِ ًََٗـْؼََِيُْْ أَثَِّٔشً ًََٗـْؼََِيُْْ حٌَُْحسِػِنيَ

 ٚذٖٛا :ٚوةٌُ طعٞ املظًُني يةٛيٞ اؿهِ 
 ٜظع٢ املظًُٕٛ بذأب ٱطة٬ّ اؿهِ   اي ٬د اٱط١َٝ٬. ا٭ٍٚ:
 ٫ ٜظع٢ املظًُٕٛ يًصهِ. ايحاْٞ:

 يٝع   ٖاخني اٯٜةني َا ٜذٍ ع٢ً َٛكٛع اؿهِ. ايحايخ:
 إ ذا٤ اؿهِ يًُظًُني ق ًٛٙ ٚا٫ خشنٛٙ. ايشابع:

 ٚايـصٝط ٖٛ ا٭ٍٚ، َٔ ٚذٛٙ:
اْذذ٘ َذذٔ َـذذادٜل ا٭َذذش بذذاملعشٚف ٚايٓٗذذٞ عذذٔ املٓهذذش ٚآيذذ١    ا٭ٍٚ:

 َ اسن١.
 اْ٘ َكذ١َ يٮَش ٚايٓٗٞ   َشكا٠ اهلل. ايحاْٞ:

يٛ اطةًِ أعذا٤ اٱط٬ّ اؿهِ فذإِْٗ ٜةخزْٚذ٘ َاْعذا  دٕٚ     ايحايخ:
 خط ٝل أشهاّ ايؼشٜع١.

 شهِ املظًُني ٚط١ًٝ يذضٍٛ ايٓاغ   اٱط٬ّ.ايشابع:
يكذذذ نذذإ ايذذٓ  قُذذذ ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذذًِ اَاَذذا    اـذذاَع:

 .(2)ضَُوَذْ ًَخَٕ ٌَُُْْ كِِ سَعٌٍُِ حَُِّوِ أُعٌَْسٌ كَغَنَشٌٚشانُا  باؿل، قاٍ خعاحظ

اؿهِ مبا أْضٍ اهلل َٔ ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش،  ايظادغ:
اؿهِ َشآ٠  ٫ٚ ٜةصكل َـذاق٘ ا٫ عهِ املظًُني ٭ْلظِٗ، يٝهٕٛ ٖزا

 يًٓاغ   ط ٌ اؿل ٚاهلذ٣ ٚاٱطةكا١َ.
٫ ٜكو اٱميإ عٓذ اٱقشاس بايع ٛد١ٜ هلل عض ٚذٌ ٚايةظًِٝ  اـاَظ١:

بإْعذاّ ايؼشٜو ي٘ ط صاْ٘، ف٬ بذ َٔ ايةـذٜل بٓ ٠ٛ قُذذ ؿذ٢ً اهلل   
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عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ، َٚا أْذضٍ اهلل َذٔ آٜذاث ايكذشإٓ، ٚايعُذٌ بإشهاَٗذا       
ملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، يٝهٕٛ َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( َٚٓٗا ا٭َش با

 أَٛس:
 اؾُع بني امل ذأ ٚايعٌُ. ا٭ٍٚ:
خلك٘ املظًِ   ايذٜٔ ملعشف١ َـادٜل املعشٚف اييت ٜإَش بٗا،  ايحاْٞ:

 َٚـادٜل املٓهش اييت ٢ٜٗٓ عٓٗا.
ايةعإٚ ٚايةعاكذ بني املظًُني يٲَةحاٍ ا٭َحٌ يٮَش اٱهلٞ  ايحايخ:

 ش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش.با٭َ
ايكٝاّ با٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش ط ٌٝ يةح ٝت اٱميإ  ايشابع:

   ْلٛغ املظًُني.
دع٠ٛ املظًُني يةعاٖذذ َٓضيذ١)ضت أَذ١( بذا٭َش بذاملعشٚف       ايظادط١:

 ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش.
بعخ ايظه١ٓٝ   ْلٛغ ايٓاغ مجٝعا  َٔ املظًُني ٚدعٛخِٗ  ايظابع١:

اح اهلل عض ٚذٌ، ٭ِْٗ ٫ ٜإَشٕٚ ا٫ مبا خذسى ايعكٍٛ أْذ٘ شظذٔ راخذا     
 ٚأجشا ، ٫ٚ ٜٕٓٗٛ ا٫ عُا ٖٛ ق ٝط راخا  ٚأجشا .

 خزنش اٯٜةإ اميإ املظًُني باهلل، ٚفٝ٘ أَٛس: ايحا١َٓ:
خٛنٝذ اميإ املظًُني، ٚسطٛض٘ ٚصٜادخ٘ بللٌ َٔ اهلل، قاٍ  ا٭ٍٚ:

 .(1)ضًْح صَحدَىُْْ ىُذًًٍَحَُّزَِّٖ حىْظَذَخعاحظ

ايكشإٓ ٜلظش بعل٘ بعلا ، ٚذا٤ث اٯٜذ١ قذٌ اي صذخ ي ٝذإ      ايحاْٞ:
َع٢ٓ اميإ املظًُني ٚأْ٘ اٱميإ باهلل عض ٚذٌ ، ٚخكذٜش اؾُع بُٝٓٗا ٜا 
أٜٗا ايزٜٔ آَٓٛا باهلل( ٚخإخٞ آٜاث ٜلٝذ اؾُع فٝٗا اميإ املظذًُني بذاهلل   

 ي٘ ٚطًِ ٚيٝع َٔ خعاسض بٝٓٗا.ْٚ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآ
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خٛذٝ٘ ايذع٠ٛ يًٓاغ ع٢ً مٛ َةهذشس يٲميذإ بذاهلل، ٚبٝذإ      ايحايخ:
 شكٝك١ ٖٚٞ امل٬ص١َ بني اٱميإ باهلل ٚدضٍٛ اٱط٬ّ.

 اْزاس ايهلاس ايزٜٔ ٜـشٕٚ ع٢ً ايعٓاد ٚاؾصٛد. ايشابع:
شذذخ أٖذذٌ ايهةذذاب عًذذ٢ اٱيةصذذام باملظذذًُني ٚايٓطذذل       ايةاطذذع١:

 بايؼٗادخني ٭ٕ فٝ٘ ضت ايذْٝا ٚاٯضش٠.
 دع٠ٛ املظًُني اح أَٛس: ايعاػش٠:

 اؿٝط١ ٚاؿزس َٔ ايلاطكني. ا٭ٍٚ:
 خشإٝب ايلاطكني باٱميإ، ٚذزبِٗ ملٓاصي٘. ايحاْٞ:

ٚ     ايحايخ: ف شحِٗ ع٢ً خشى ايلظٛم ٚاملعاؿذٞ بًظذإ ا٭َذش بذاملعش
 ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش.
اْزاس ايلاطكني َٔ ايعزاب ا٭يِٝ ّٜٛ ايكٝاَذ١، قذاٍ    اؿاد١ٜ عؼش٠:

 .(1) ضًَأََّٓخ حَُّزَِّٖ كَغَوٌُح كََٔؤًَْحىُْْ حُنَّخسُخعاحظ

اميإ املظًُني باهلل أؿٌ ٚشذخِٗ، َٚشآ٠ ٱؼادِٖ    ايحا١ْٝ عؼش٠:
، ٚأطذذ اب طذذ ٌ ايـذذ٬ ، ٚذٗذذادِٖ كذذذ ايذذٓلع ايؼذذ١ٜٛٗ ٚايغلذذ ١ٝ

 ايلشق١ ٚايةؼةت اح فشم َٚزاٖب.
 صآت أن حطٕعُا فسٔقًب.......( بٍري أٖت

ذا٤ث اٯٜةإ ضطابا  َ اػشا  يًُظًُني، فًِ خكذٌ ٖذزٙ اٯٜذ١)ناْت    
أَةو ضت أَذ١ أضشذذت يًٓذاغ( بايةٛذذ٘   اـطذاب اح ايذٓ  قُذذ        

 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:
ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َٔ كُٔ ا٭١َ، ٖٚٛ  ا٭ٍٚ:

 اَاَٗا   َٛاسد اـت.
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ملا ذا٤ث ٖزٙ اٯٜذ١ بإفعذٌ ايةللذٌٝ )ضذت( ف٬بذذ إٔ ايذٓ         ايحاْٞ:
قُذذذا  ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذذًِ داضذذٌ   ايطذذشف ايلاكذذٌ، ٖٚذذٛ    

 أفلً٘، ٖٚٛ ؿاشب ايهُا٫ث اٱْظا١ْٝ 
َٛكٛع١ٝ اػرتاى ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطذًِ     ايحايخ:

 خًكٞ ضطاب ايةللٌٝ.
بٝإ انذشاّ اهلل عذض ٚذذٌ يًذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘          ايشابع:

 ٚطًِ ٚذعٌ أَة٘ )ضت ا٭َِ(.
خٛنٝذ ذٗاد ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ ي ًذٛ      اـاَع:

 أَة٘ َشخ ١ )ضت أ١َ(.
١ املظذذًُني َذذٔ طذذاعةِٗ يغتٖذذِ ٱذةُذذاع ضـذذاٍ   ٚقاٜذذ ايظذذادغ:

 محٝذ٠ ٜٓلشدٕٚ بٗا ٖٚٞ:
 أِْٗ ضت أ١َ. ا٭ٚح:
 ف٤ٞ اـطاب اٱهلٞ هلِ بـل١ اٱميإ. ايحا١ْٝ:

ضذذشٚذِٗ يًٓذذاغ ٚأْٗذذِ ضشذذذٛا هلذذِ   أبذذٛاب اٱميذذإ      ايحايحذذ١:
 .(1) ضسَرِّيِْْإََّٔ حَُّزَِّٖ مَٓنٌُح حطَّزَؼٌُح حُْلَنَّ ِْٖٓ ٚاهلذا١ٜ، قاٍ خعاحظ

 فٝٗا َظا٥ٌ:
  ايٛقت ايزٟ ذا٤ث ٖزٙ اٯ١ٜ باٱض اس عٔ نٕٛ املظًُني  ا٭ٚح:

ٜإَشٕٚ باملعشٚف ٜٕٚٓٗٛ عٔ املٓهش، خلُٓت اٯ١ٜ أع٬ٙ ؼزٜش املظًُني 
ِْٚٗٝٗ عٔ طاع١ فشٜل َٔ أٌٖ ايهةاب، فٌٗ َٔ خعاسض بني ا٭َشٜٔ 

 اؾٛاب ٫، َٔ ٚذٛٙ:
عذ٬ٙ بذايٓٗٞ َذٔ عٓذذ اهلل يًُظذًُني، يٝةخذزٙ       ذا٤ث اٯ١ٜ أ ا٭ٍٚ:

 املظًُٕٛ َٛكٛعا    ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش.
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فٝ٘ ديٌٝ ع٢ً إٔ املظًُني )ضت أ١َ( ٭ٕ اهلل عذض ٚذذٌ ٖذٛ     ايحاْٞ:
ايزٟ ٜٓٗاِٖ عٔ ايك ٝط، ٚوزسِٖ مما فٝ٘ ايلشس ٚا٭ر٣ عًِٝٗ، قذاٍ  

 .(1)ضًَُّلَزِّسًُُْْ حَُِّوُ َٗلْغَوُخعاحظ

   اٯ١ٜ ؼزٜش يًُظًُني َٔ ايشنٕٛ ٚايطاع١ يغتِٖ. ايحايخ:
  اٯ١ٜ دع٠ٛ يًُظًُني يهٞ ٢ٜٗٓ بعلِٗ بعلا  َذٔ طاعذ١    ايشابع:

 إتِٖ.
ٜذٍ َلّٗٛ اٯ١ٜ ع٢ً ٚذٛب طاع١ املظًُني هلل ٚسطذٛي٘   اـاَع:

ٚعذّ اٱْـاث ٚاٱخ اع ملا ٜإخٞ ب٘ إت املظًُني، ٚ  ايضذش عٔ طاع١ 
إِْ طُطِْؼُااااٌح حَُّاااازَِّٖ ًَلَااااشًُح َّااااشُدًًُُّْْ ػََِااااَ ايهلذذذذاس قذذذذاٍ اهلل خعذذذذاحظ

 .(2)ضأَػْوَخرٌُِْْ

ضت أ١َ( ذذا٤ث آٜذ١   ملا أضربث ٖزٙ اٯ١ٜ عٔ نٕٛ املظًُني) ايحا١ْٝ:
)إ خطٝعٛا فشٜكا ( عٔ ؿل١ َذٔ ؿذلاث املظذًُني ٖٚذٞ عذذّ اَةحذاهلِ       
يلشٜل َٔ أٌٖ ايهةاب، ٭ٕ )ضت أ١َ(  ٓط ٚخعطٞ يٰضشٜٔ َعاْٞ   
اؿظٔ ٚايـ٬ ، ٫ٚ خكة ع َذِٓٗ َعذاْٞ ايهلذش ٚاؾصذٛد، ٖٚذٛ َذٔ       

ِ ح َسْعِ اِِّٗاِ ؿَخػِاٌَ كِا   اٱعراص   َا١ٖٝ ضًل اٱْظإ ٚقٛي٘ خعذاحظ 

 ، ار ٜةعاٖذ املظًُٕٛ َلاِٖٝ اٱميإ ٫ٚ ىًطٕٛ َعٗا كذٖا.(3)ضخَِِْلَشً

بٝإ شكٝك١ ٖٚٞ إٔ اهلل عض ٚذٌ أْعذِ عًذ٢)ضت أَذ١( َذٔ      ايحايح١:
 ٚذٛٙ:

 ايغ٢ٓ ٚعذّ اؿاذ١ يٮَِ ا٭ضش٣. ا٭ٍٚ:
 خعٝني نٝل١ٝ املعا١ًَ، ٚايـ٬ث َع ا٭َِ ا٭ضش٣. ايحاْٞ:
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اس ٚايةصذزٜش ايـذشٜط يًُظذًُني َذٔ طذاعةِٗ يٮَذِ       اٱْذز  ايحايخ:
ْْ        ا٭ضش٣، قاٍ خعاحظ ًُ َّاُشدًُّ ًََلاُشًح   َٖ َُّاِزّ ْٕ ُطِطُْؼاٌح ح َُٓناٌح ِا َٖ م َُّاِزّ َُّّياخ ح َّخَأ

 .(1)ضػَََِ أَػْوَخرٌُِْْ

بٝذذإ َذذٓٗز جابذذت هذذب إٔ ٜعُذذٌ بذذ٘ املظذذًُٕٛ ٚخهذذٕٛ يذذ٘   ايشابذذع:
 َٛكٛع١ٝ   خعاٖذ َٓضي١)ضت أ١َ(.

بعخ ايٝإغ   ْلٛغ أٌٖ ايهةاب ٚايهلاس َذٔ اٱكذشاس    اَع:اـ
 باملظًُني.

دع٠ٛ ايٓاغ يذضٍٛ اٱط٬ّ ملا فٝ٘ َٔ ايعض ٚايشفع١ ٚايغ٢ٓ  ايشابع١:
 عٔ ايٓاغ، ٚايةصزٜش َٔ ا٭عذا٤.

َٔ اعراص اٯ١ٜ بٝإ أط اب ايٓٗٞ عٔ طاع١ أٌٖ ايهةاب  اـاَظ١:
 ظًُني   أَٛس:ٚأْ٘ اـؼ١ٝ َٔ شـٍٛ ايشد٠ َٔ بعض امل

 شظٔ ايلعٌ   أَٛس ايذٜٔ ٚايذْٝا َٚعشف١ أشٛاٍ ايٓاغ.  ا٭ٍٚ:
 اسخكا٤ املظًُني   َشاخب املعاسف اٱهل١ٝ. ايحاْٞ:

دع٠ٛ املظًُني يةعاٖذ َلاِٖٝ ا٭ض٠ٛ بِٝٓٗ يةهٕٛ ٚاق١ٝ َٔ  ايحايخ:
ايشنٕٛ اح ايعاملني أٚ طاع١ أٌٖ ايهةذاب، ٖٚذٛ َذٔ اٱعرذاص ٚؿذو      

اََِّٗٔاخ حُُْٔئِْٓنُإٌَ   املظًُني باٱميإ اٱطةغشاقٞ ايؼاٌَ هلِ بكٛيذ٘ خعذاحظ  

 .(2)ضاِخٌَْسٌ

ٛاْع ايعشك١ٝ ج اث املظًُني   َشاخب)ضت أ١َ( ٚاصاي١ امل ايظادط١:
 ايطاس١٥ اييت ؼٍٛ دٕٚ بكا٥ِٗ   ٖزٙ املٓضي١.

 وةٌُ ْٗٞ اهلل يًُظًُني عٔ طاع١ أٌٖ ايهةاب ٚذٖٛا : ايظابع١:
 اْ٘ َٔ ضشٚذِٗ يًٓاغ. ا٭ٍٚ:
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٫ ؿ١ً هلزا ايٓٗٞ باـشٚس ٭ٕ ايكذس املةٝكٔ َذٔ َٛكذٛع٘    ايحاْٞ:
 ٖٛ اٱشرتاص ايزاخٞ)ـت أ١َ(.

 يةعاٖذ َٓضي١ )ضت أ١َ(. اْ٘ َكذ١َ ايحايخ:
اْ٘ سػذص١ َذٔ سػذصاث َٓضيذ١)ضت أَذ١( ٚبإطذةحٓا٤ ايٛذذ٘         ايشابع:

ايحاْٞ فإٕ ايٛذٛٙ ايح٬ج١ ا٭ضش٣ َٔ َـادٜل اٯ١ٜ ايهشمي١ َٚلاَٝٓٗا 
ايكذط١ٝ، ٚمل خٌٓ أ١َ َٔ املٛشذٜٔ َحٌ املظًُني ْع١ُ ايٓٗٞ عٔ طاع١ 

ذذٌ عًذ٢ ٖذزٙ ايٓعُذ١،     إتِٖ، يٝهٕٛ َٓاط ١ يؼهش املظًُني هلل عض ٚ
 ٜٚةر٢ً ايؼهش   املكاّ ع٢ً ٚذٛٙ:

ايؼهش ايكذٛيٞ بايًظذإ، َٚذٔ اعرذاص طذٝام اٯٜذاث ْٚعذِ         ا٭ٍٚ:
حُْلَْٔاااذُ َُِِّاااوِ سَدِّ ايكذذذشإٓ ابةذذذذا٩ٙ باؿُذذذذ هلل عذذذض ٚذذذذٌ، بكٛيذذذ٘ خعذذذاحظ  

 .(1)ضحُْؼَخَُِٔنيَ

 خ٠ٚ٬ ٖزٙ اٯ١ٜ ايهشمي١، ٚخهٕٛ ع٢ً ػعب: ايحاْٞ:
 شا٠٤   ايـ٠٬.ايك ا٭ٚح:
 اية٠ٚ٬ املٓذٚب١. ايحا١ْٝ:
 خ٠ٚ٬ اٯ١ٜ يًٛقا١ٜ َٔ طاع١ أٌٖ ايهةاب. ايحايح١:

خ٬ٚخٗا عٓذ ايةعذٟ ٚقا٫ٚث ايٓلٛر اح املظذًُني ٚايةذإجت    ايشابع١:
 عًِٝٗ.

 ايؼهش ايلعًٞ َٚٔ َـادٜك٘ : ايحايخ:
 طاع١ اهلل ٚسطٛي٘. ا٭ٍٚ:
خك٣ٛ اهلل ٚايةكٝذ بإشهاّ ايؼشٜع١ ٚايٛظا٥و ايع اد١ٜ، قذاٍ   ايحاْٞ:

 .(2)ضكَخطَّوٌُح حَُِّوَ َُؼٌََُِّْْ طَشٌُْشًَُٕخعاحظ
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ايةٛقٞ ٚاؿزس َٔ ايزٜٔ ٜشٜذٕٚ َٔ املظًُني طاعةِٗ عٔ  ايحايخ:
 اٱَةحاٍ ٭ٚاَشِٖ.

ٚايؼهش َٔ َكاَاث ايعاسفني، يٝرعٌ اهلل عض ٚذٌ املظًُني محًذ١  
ؼهش هلل عض ٚذٌ ٚاح ٜذّٛ ايكٝاَذ١ مبذا أْعذِ عًذِٝٗ، َٚذٔ ٖذزٙ        يٛا٤ اي

 ايٓعِ اذة ا٩ِٖ ملشخ ١)ضت أ١َ( ِْٚٗٝٗ عٔ طاع١ أٌٖ ايهةاب.
ذا٤ قٛي٘ خعاح)ٜا أٜٗذا ايذزٜٔ آَٓذٛا( يٲض ذاس عذٔ شـذٍٛ        ايحا١َٓ:

اٱميإ عٓذ املظًُني، ٚذا٤ث ضا ١ اٯ١ٜ يٝةعاٖذ املظًُٕٛ ٖزٙ اؿذاٍ  
َٓضي١ )ضت أ١َ( يًةعاسض بني اٱميإ باهلل ٚايةـذٜل بٓ ٠ٛ  اييت ْايٛا بٗا

 قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  ٚبني طاع١ أٌٖ ايهةاب.
إ أٖذذٌ ايهةذذاب ٚايٓذذاغ مجٝعذذا  َذذإَٛسٕٚ بطاعذذ١ اهلل      ايةاطذذع١:

ٚسطٛي٘، ف٬ خـط طاع١ إتِٖ هلِ، فرا٤ث ٖزٙ اٯ١ٜ يةصزٜش ايٓاغ 
ٚأٌٖ ايؼشا٥ع املٓظٛض١، يٝهذٕٛ َذٔ   مجٝعا  َٔ طاعةِٗ ٭ٌٖ ايهةاب 

ضـا٥ف )ضت أ١َ( أِْٗ أط٠ٛ شظ١ٓ يًٓاغ مجٝعا    ذ١ٗ ايطاع١ هلل 
 عض ٚذٌ .

ٚبُٝٓا أَش اهلل عض ٚذٌ بطاع١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
فإْذ٘ طذ صاْ٘ شذزلس َذٔ      (1) ضًَأَطِْؼٌُح حَُِّوَ ًَحُشَّعٌٍَُٚقشْٗا بطاعة٘ قاٍ خعاحظ

ظًُني ٭ٌٖ ايهةاب مما ٜذٍ ع٢ً اية أٜ ٚايةلاد   املٛكذٛع  طاع١ امل
 ٚاؿهِ بني ا٭َشٜٔ.

يكذ رنشث اٯ١ٜ أٌٖ ايهةاب ٚايٓٗٞ عٔ طاعةِٗ ع٢ً مٛ  ايعاػش٠:
اــٛق، ٚايكذس املةٝكٔ َٔ أٌٖ ايهةاب ِٖ ايٝٗٛد ٚايٓـاس٣، ٚمل 

 خزنش إتِٖ َٔ ايٓاغ، ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:
يةٗا ايةل١ُٝٓ ايٓٗٞ عٔ طاع١ ايهلاس َٔ خةلُٔ اٯ١ٜ   د٫ ا٭ٍٚ:

 باب ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ.
                                                           

 .132طٛس٠ آٍ عُشإ (1)
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اشرتاص املظًُني َٔ ايهلاس َٔ ا٭ؿٌ ٚاذةٓابِٗ يطاعةِٗ،  ايحاْٞ:
 ٚإ مل خزنش ٖزٙ اٯ١ٜ ايٓٗٞ عٔ طاعةِٗ.

٫ ىؼذذ٢ املظذذًُٕٛ َذذٔ ايهلذذاس   ٖذذزا اي ذذاب، ٭ْٗذذِ ٫    ايحايذذخ:
ش غـذٛق أٖذٌ ايهةذاب ملذا     ٜطٝعٕٛ ايهلاس   ػ٤ٞ، امنا ٚسد ايةصذزٜ 
 عٓذِٖ َٔ أْ ا٤ ايهةب ايظُا١ٜٚ ا٭ٚح.

ٚايـصٝط ٖٛ ا٭ٍٚ، فإٕ اذةٓاب طاع١ ايهلاس شاذذ١ يًُظذًُني،   
ٚقذ ٚسدث اٯٜاث بكةاٍ ايهلاس، ف٬ بذ َٔ عذّ طاعةِٗ ٚنُا ذا٤ث 
ٖزٙ اٯ١ٜ بايةصزٜش َٔ طاع١ أٌٖ ايهةاب ، فكذ ٚسد ؼزٜش املظًُني َٔ 

إِْ طُطِْؼُااٌح حَُّاازَِّٖ ًَلَااشًُح َّااشُدًًُُّْْ ػََِااَ     قذذاٍ خعذذاحظ  طاعذذ١ ايهلذذاس، 

 .(1)ضأَػْوَخرٌُِْْ

  ضشٚس املظًُني يًٓذاغ بٝذإ ؿذل١ جابةذ١ عٓذذِٖ        اؿاد١ٜ عؼش٠:
 ٖٚٞ عذّ طاعةِٗ يغتِٖ.

 ايهةاب أٌٖ شذجهِ اراٚعٔ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ )
٘  بذاهلل  آَٓذا :  ٚقٛيٛا ، خهزبِٖٛ ٫ٚ خـذقِٖٛ ف٬ ٘  ٚنة ذ ٕ  ، ٚسطذً  فذإ

 .(2) (خـذقِٖٛ مل باط٬  نإ ٚإ ، خهزبِٖٛ مل شكا  نإ
َذٔ ضـذا٥ف)ضت أَذذ١( خإدٜذب اهلل عذض ٚذذٌ هلذذِ       ايحاْٝذ١ عؼذش٠:  

 بضذشِٖ عٔ طاع١ ا٭َِ ا٭ضش٣.
يكذ قاّ فشٜل َٔ أٌٖ ايهةاب بةصشٜو اي ؼاساث اييت  ايحايح١ عؼش٠:

 ٚسدث   ْ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.
َٚٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( عذّ اٱيةلاث اح ٖزا ايةصشٜو ٚاٱنةلا٤ 
مبا ٚسد   ايكشإٓ َٔ اٱض اس عٔ خًو اي ؼاساث   ايكشإٓ، ٚ  عٝظ٢ 

                                                           

 .149طٛس٠ آٍ عُشإ (1)
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شَعُاٌٍٍ َّاؤْطِِ ِٓاْٖ رَؼْاذُِ حعْأُوُ      ًَُٓزَشِّاشًح رِ عًٝ٘ ايظ٬ّ ٚسد قٛيذ٘ خعذاحظ  

 . (1)ضأَكَْٔذُ

ملا ذا٤ث ٖزٙ اٯ١ٜ باٱض اس عٔ قٝاّ املظًُني با٭َش  ايشابع١ عؼش٠:
باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، ٚشحِٗ عًٝ٘ ذا٤ِٖ ايٓٗٞ عٔ اخ اع ٚطاع١ 
أٌٖ ايهةاب ملا فٝٗا َٔ أط اب ايةكـت   ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عذٔ  

 املٓهش.
بٝذذإ ايةعذذاسض بذذني ا٭َذذش بذذاملعشٚف ٚطاعذذ١ أٖذذٌ  اـاَظذذ١ عؼذذش٠:

 ايهةاب ٜٚذٍ   َلَٗٛ٘ ع٢ً أَٛس:
 عذّ أَش أٌٖ ايهةاب مبا فٝ٘ اهلذا١ٜ ٚايـ٬ . ا٭ٍٚ:
 إ٢ٓ املظًُني بايكشإٓ ٚايظ١ٓ عُا ٜإخٞ ب٘ إتِٖ. ايحاْٞ:

 ا٭ؿٌ ٖٛ طاع١ ايٓاغ)ـت أ١َ( ٚيٝع ايعهع. ايحايخ:
ٜلٝذ اؾُع بني اٯٜةني بٝإ قإْٛ ٖٚٛ عذذّ طاعذ١    عؼش٠:ايظادط١ 

ًٌََُْ مََٖٓ ايزٜٔ مل ٜ٪َٓٛا باهلل ٚسطٛي٘ بذيٌٝ قٛي٘ خعاح   ٖزٙ اٯ١ٜظ

 ض.أَىَُْ حٌُِْظَخدِ ٌََُخَٕ خَْْشًح َُيُْْ

طاعذ١ املظذًُني ٭ٖذٌ ايهةذاب ٚإتٖذِ بذشصخ دٕٚ        ايظابع١ عؼش٠:
شاكذذِٗ عذذٔ ا٭َذذش بذذاملعشٚف  ادسانٗذذِ يلذذشٚس٠ اميذذاِْٗ، ٚطذذ ب ٱع 

ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش ، ٚإاي ا  َا ٜعشض اٱْظإ عٔ أٚاَش ْٚذٛاٖٞ ايذزٟ   
 ٜطٝع٘ ٜٚة ع٘، ٚنإْ٘ أد٢ْ َٓ٘.

 خٛنٝذ ايةٓا  ٚايةٓاقض بني اٱميإ ٚايهلش. ايحا١َٓ عؼش٠:
ط١َ٬ ٚاَةٓاع املظًِ عذٔ ايهلذش َٚلذاِٖٝ ايلذ٬ي١      ايةاطع١ عؼش٠:

ُني بـذ غ١ اٱميذإ، ٚخذ ني هلذِ اٯجذاس ايلذاس٠       ٭ٕ اٯ١ٜ ؽاطذب املظذً  
املرتخ ١ ع٢ً طاع١ أٌٖ ايهةاب اييت ذا٤ث راث اٯ١ٜ بايٓٗٞ ٚايةصزٜش 
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َٔ طاعةِٗ، أٟ إٔ اسخذاد املظًِ طاي ١ بإْةلا٤ املٛكٛع، ٭ٕ)ضت أ١َ( 
 طا٥ع١ هلل عض ٚذٌ َظةرٝ ١ ٭َشٙ ْٚٗٝ٘ فةُع١ َٚةلشق١ .

ٜذذ١ )فشٜكذذا  َذذٔ أٖذذٌ ايهةذذاب( بًغذذ١  خذذش٣ ملذذارا قايذذت اٯ ايعؼذذشٕٚ:
اٱمجاٍ، ٚمل خطًل اٯ١ٜ ذ١ٗ املٓٗٞ عٓ٘، فًِ خكذٌ اٯٜذ١ )٫ٚ خطٝعذٛا    
أٌٖ ايهةذاب( ٚمل خذزنش فشٜكذا  أٚ طا٥لذ١ كـٛؿذ١ َذٔ أٖذٌ ايهةذاب         

 نايٝٗٛد أٚ ايٓـاس٣ ، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:
ٚسدث اٯ١ٜ بـٝغ١ اية عٝض ٚاساد٠ ايةصزٜش َٔ عُّٛ أٌٖ  ا٭ٚح:

 ايهةاب.
ايكشإٓ ٜلظش  بعل٘ بعلا ، ٚذا٤ث آٜاث َٔ ايكشإٓ بايةصزٜش  ايحا١ْٝ:

َٔ ايٝٗٛد   املذ١ٜٓ ايزٜٔ ناْٛا ٜٓكلٕٛ ايعٗٛد اييت ٜعكذْٚٗا َع ايٓ  
 قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.

 ضـٛق فشٜل َٔ أٌٖ ايهةاب ٜظعٕٛ ٱسخذاد املظًُني. ايحايح١:
 ٚايـصٝط ٖٛ ا٭ٚح، يٛذٛٙ:

لا٤ خعذٝني ايلشٜذل املٓٗذٞ عذٔ طاعةذ٘ يٝهذٕٛ املظذًُٕٛ          اض ا٭ٍٚ:
 شزس ٚشٝط١ َٔ أٌٖ ايهةاب مجٝعا  فُٝا ىف اذةٓاب طاعةِٗ.

يكذ أضل٢ اهلل عذض ٚذذٌ يًٝذ١ ايكذذس بذني ايًٝذايٞ، ٚايـذ٠٬         ايحاْٞ:
 كَااخكِظٌُح ػََِااَ حُظَّااٌََِحصِ ًَحُظَّااالَسِ  ايٛطذذط٢ بذذني ايـذذًٛاث قذذاٍ خعذذاحظ   

يٝهٕٛ َٔ اعراص ايكشإٓ اضلا٤ َا فٝ٘ خععِٝ ػعا٥ش اهلل ، (1) ضحٌُُْعْطََ

يٲذةٗاد   طاع١ اهلل ٚطًب ي١ًٝ ايكذس ٚايـ٠٬ ايٛطط٢ َٚا فٝٗا َٔ 
ايحٛاب ايععِٝ ٚاذةٓاب طاع١ أٌٖ ايهةاب مجٝعذا  شذزسا  َذٔ طذعِٝٗ     

 ٱسخذاد املظًُني عٔ دِٜٓٗ.
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ٚطاعذ١  يكذ ذعٌ اهلل عض ٚذٌ ايهلاٜذ١ ٚاهلذذ٣   طاعةذ٘     ايحايخ:
 سطٛي٘ ٫ٚ ٜـذم ع٢ً املظًُني أِْٗ)ضت أ١َ( ا٫ بٗزا ايكٝذ.

ذذذا٤ ايٓٗذذٞ عذذٔ ايطاعذذ١ بـذذل١ أٖذذٌ ايهةذذاب يٲػذذاس٠ اح    ايشابذذع:
َٛكٛع ايٓٗٞ، ٚأْ٘ ٜةعًل بظ١َ٬ خعاٖذ املظًُني ٱمياِْٗ ٚملٓضيذ١)ضت  

 أ١َ(.
ملا أضربث ٖزٙ اٯ١ٜ عذٔ نذٕٛ دضذٍٛ اٱطذ٬ّ      اؿاد١ٜ ٚايعؼشٕٚ:

ٚأشظٔ ٭ٌٖ ايهةاب َطًكا  ذا٤ث ٖزٙ اٯ١ٜ بٓٗٞ املظًُني عذٔ   ضتا 
طاعةِٗ ٚاخ ذاعِٗ يٝهذٕٛ اشذرتاص ٚاذةٓذاب املظذًُني يطذاعةِٗ ٚطذ١ًٝ        

 ؾزبِٗ يٲميإ.
ٜلٝذ اؾُع بني اٯٜةني اٱعراص   اعاْذ١ نذٌ آٜذ١     ايحا١ْٝ ٚايعؼشٕٚ:

 قشآ١ْٝ املظًُني   اٱَةحاٍ ٭شهاّ اٯ١ٜ ايكشآ١ْٝ.
ذا٤ث آ١ٜ)٫ٚ خطٝعٛا فشٜكا (بًغ١ اٱْزاس ٚايةصزٜش  ١ ٚايعؼشٕٚ:ايحايح

 َٔ اٱسخذاد، ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:
اميإ املظًُني َظةكش ٚجابت   ْلٛطِٗ فِٗ   ششص َٔ أٌٖ  ا٭ٍٚ:

 ايهةاب ٚطاعةِٗ.
 ٜهٕٛ اٱميإ َةضيض٫  ٚإت َظةكش. ايحاْٞ:

ايةلـٌٝ فإْ٘ َظةكش ٚجابت   أذٝاٍ ٚط كاث َٔ املظًُني  ايحايخ:
 دٕٚ أضش٣.

ٜهذٕٛ اٱميذإ جابةذا  عٓذذ املظذًُني   شذاٍ ايظذًِ ٚا٭َذٔ،          ايشابع:
 ٜٚهٕٛ َةضيض٫  عٓذ اـٛف ٚاٱطةلعاف.

 ٚايـصٝط ٖٛ ا٭ٍٚ، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:
اٱميإ َظةكش   ْلٛغ املظًُني بذيٌٝ قٛيذ٘ خعذاح   ٖذزٙ     ا٭ٚح:

 اٯ١ٜ)نٓةِ ضت أ١َ( فُٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( ج اث اٱميإ   ْلٛطِٗ.
 يٝع َٔ ٬َص١َ بني خضيضٍ اٱميإ ٚبني طاع١ أٌٖ ايهةاب. ايحاْٞ:
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َـاش ١ ايةصزٜش َٔ طاع١ أٌٖ ايهةاب يًُظًُني َٔ املذد  ايحايخ:
 اٱهلٞ هلِ، ٚط ٌ اطةكشاس اٱميإ   ْلٛطِٗ.

ؼذ ٚاْزاس ٭ٌٖ ايهةذاب ٚإتٖذِ بذإٕ      اٯ١ٜ  ايشابع١ ٚايعؼشٕٚ:
املظًُني ٫ ٜة عِْٛٗ يٝهو ايٓاغ عٔ بخ ايؼو ٚايشٜب   ْ ٠ٛ قُذ 
ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚميةٓعٛا عٔ قا٫ٚث اإذٛا٤ ٚاسخذذاد بعذض    

 املظًُني.
خذٍ اٯ١ٜ عًذ٢ ْلذش٠ املظذًُني ٚاملظذًُاث ممذٔ       اـاَظ١ ٚايعؼشٕٚ:

 ٖش أٚ ضلٞ.ٜذعِٖٛ اح َا فٝ٘ اسخذاد ظا
يكذ رنشث آ١ٜ)إ خطٝعٛا( ؼزٜش املظًُني َذٔ   ايظادط١ ٚايعؼشٕٚ:

طاع١ أٌٖ ايهةاب ا٫ أْٗا مل خ ني َكذَاث ٚأط اب ٖزٙ ايطاع١ املٓٗٞ 
 عٓٗا، ٖٚٞ ع٢ً ٚذٛٙ:

 اشةُاٍ شـٍٛ ايطاع١ اضةٝاسٜا  َٔ املظًُني. ا٭ٍٚ:
 طاعةِٗ.قٝاّ أٌٖ ايهةاب ٚإتِٖ بإنشاٙ املظًُني ع٢ً  ايحاْٞ:

 خشإٝب ٚاإٛا٤ املظًُني. ايحايخ:
قٝذذاّ ايهلذذاس بكةذذاٍ املظذذًُني ؿًُذذِٗ عًذذ٢ اٱخذذذاد، قذذاٍ     ايشابذذع:

ْْ كَظََّ َّشُدًًُُّْْ ػَْٖ دِّنٌُِْْ إِْ حعْظَطَخػٌُحخعاحظ ، (1) ضًَالَ َّضَحٌَُُٕ ُّوَخطٌٌَُُِِٗ

 أَا ايٛذ٘ ا٭ٍٚ فٗٛ بعٝذ ٭َٛس:
ٜذٍ اذة ا٤ املظًُني ملٓضي١)ضت أ١َ( بايذ٫ي١ ايةلذ١ُٝٓ عًذ٢    ا٭ٍٚ:

 خٓضٙ املظًُني ٚاملظًُاث َٔ اٱسخذاد.
قٝاّ املظًُني با٭َش باملعشٚف، َٚٓ٘ خعاٖذ اٱط٬ّ، ٚشذخ   ايحاْٞ:

املظًُني بعلِٗ بعلا  ع٢ً ايح اث   َٓاصٍ اٱميذإ، ٚدعذٛخِٗ ٭ٖذٌ    
 ايهةاب يٲط٬ّ.

                                                           

 .217طٛس٠ اي كش٠ (1)
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ُٕٛ عٔ املٓهش، َٚٔ أبغذض ٚأػذذ أفذشاد املٓهذش     ٢ٜٗٓ املظً ايحايخ:
 اٱسخذاد ٚايذع٠ٛ ايٝ٘.

أَا ايحاْٞ فٗٛ أَش قةٌُ يزا ذا٤ث آٜاث ايكشإٓ بذا٭َش يًُظذًُني    
ًَؿَخىِااذًُح كِااِ حَُِّااوِ كَاانَّ    باؾٗذذاد ٚايذذذفاع عذذٔ اٱطذذ٬ّ، قذذاٍ خعذذاحظ    

 .(1)ضؿِيَخدِهِ

 أَا ايحايخ فهٌ َٔ اٯٜةني ع٢ً ٚذٛٙ:
 ُٗا بشصخ دٕٚ ٌَٝ املظًُني اح طاع١ أٌٖ ايهةاب.اْ ا٭ٍٚ:
 ؼزٜش َٔ قا٫ٚث اٱسخذاد. ايحاْٞ:

بعخ املظًُني ع٢ً ايةلك٘   ايذٜٔ، َٚعشف١ َكاؿذ أعذذا٤   ايحايخ:
 املظًُني.

ٚايشابع ؿصٝط يزا ذا٤ث ٖاخإ اٯٜةإ عْٛا  ٚخعلٝذا  ٯٜاث اؾٗاد 
، ٚايزٜٔ (2)ضػٌََُِْْْْ حُْوِظَخٍُ ًَىٌَُ ًُشْهٌ ًٌَُُُْْظِذَ ٚايكةاٍ   ط ٌٝ اهلل، قاٍ خعاحظ

ٜكاخًٕٛ ظًُا  ٚخعذٜا  ٫ ٜظةطٝعٕٛ ؼكٝل ايٓـش عًذ٢)ضت أَذ١( ايذزٜٔ    
 ٜكاخًٕٛ اَةحا٫  ٭َش اهلل عض ٚذٌ.

َّخأَُّّيَخ حَُّازَِّٖ مَٓنُاٌح     ايٓٗٞ ايٛاسد   آ١ٜ ايظٝام) ايظابع١ ٚايعؼشٕٚ:

 ( أطشاف:ِْٖٓ حَُّزَِّٖ أًُطٌُح حٌُِْظَخدَ إِْ طُطِْؼٌُح كَشِّوًخ

 املظًُٕٛ ِٖٚ اؾ١ٗ اييت ٜةٛذ٘ ايٝٗا اـطاب. ا٭ٍٚ:
فشٜل َٔ أٌٖ ايهةاب ٜظع٢ ٱسخذاد املظًُني نُا خذٍ عًٝ٘  ايحاْٞ:

حٌُِْظَخدَ َّخأَُّّيَخ حَُّزَِّٖ مَٓنٌُح إِْ طُطِْؼٌُح كَشِّوًخ ِْٖٓ حَُّزَِّٖ أًُطٌُح اٯ١ٜ ايظابك١ظ

 ض.َّشُدًًُُّْْ رَؼْذَ اِميَخٌُِْْٗ ًَخكِشَِّٖ

                                                           

 .78طٛس٠ اؿز (1)
 .216طٛس٠ (2)
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َٛكٛع ايطاع١ ايزٟ ٜهٕٛ َـذاقا  يٮَش املٓٗٞ عٓذ٘ ٖٚذٛ    ايحايخ:
 طاع١ أٌٖ ايهةاب.

 َٛكٛع ايطاع١ ايزٟ ٜهٕٛ َـذاقا  يًٓٗٞ. ايشابع:
َٚٔ اٱعرذاص إٔ نذٌ فذشد َذٔ ٖذزٙ ا٭طذشاف ٜٓصذٌ اح َـذادٜل         

َٚهإ، يزا ذا٤ث اٯ١ٜ بًلغ)فشٜل( َٚا ٜذٍ عًٝ٘ َةعذد٠   نٌ صَإ 
َٔ اٱمجاٍ ٚعذّ ايةعٝني ٚاؿـش، ايؼخـٞ ٚاؾٗيت يٝهذٕٛ ايٓٗذٞ   
عٓ٘ َةرذدا  َٚةـ٬  ٚدا٥ُا ، َٚع إٔ ايٓٗٞ أَش طً  ٚصذش ا٫ أْ٘ أَش 
ٚذٛدٟ ملا فٝ٘ َٔ اساد٠ اٱَةٓاع عٔ ايلعٌ املٓٗٞ عٓ٘ َٚا ٜرتخب عًذ٢  

 ٍ فٝ٘ َٔ ا٭ذش ٚايحٛاب ايععِٝ.اٱْضذاس ٚاٱَةحا
ٚسد ايٓٗٞ عٔ طاع١ أٖذٌ ايهةذاب   َٛكذٛع٘     ايحا١َٓ ٚايعؼشٕٚ:

َطًكا ، إت َكٝذ بإَش كـذٛق َذٔ أَذٛس ايذذٜٔ ٚايذذْٝا، ف ُٝٓذا ذذا٤        
اية عٝض   اؾ١ٗ املٓٗٞ عٔ طاعةٗا ِٖٚ فشٜذل َذٔ أٖذٌ ايهةذاب فذإٕ      

م أٟ إ اهلل عض ٚذٌ املٛكٛع املٓٗٞ عٓ٘ مل ٜكٝذ ، ٚا٭ؿٌ فٝ٘ اٱط٬
٢ٜٗٓ املظًُني عٔ طاع١ أٌٖ ايهةاب   نٌ ػ٤ٞ ٜةعًل بإَٛس دِٜٓٗ، 

 َٚكذَاخٗا ٚأط ابٗا ٚإ ناْت راث ؿ غ١ د١ْٜٛٝ.

 حبث فضل القس)ن عآّ الشعس العسبٓ

 ٜٓكظِ ايه٬ّ ايعشبٞ اح فٓني:
ايؼعش: ٖٚٛ ايه٬ّ املٛصٕٚ املكل٢، ٜٚةذإيو َذٔ أبٝذاث نذٌ      ا٭ٍٚ:

ةٗٞ بزاث اـا ١ اؿشف١ٝ ٚخظ٢ُ ايكافٝذ١ ٚايكذشإٓ ٚإ نذإ َذٔ     بٝت ٜٓ
املٓحٛس ا٫ إٔ يغة٘ اعراص ضاق   ايًلغ ٚاملع٢ٓ، ٜٚذٍ ع٢ً أْ٘ فذٛم  

 ن٬ّ اي ؼش، ٚفٝ٘ فلٌ ع٢ً ايًغ١ ٚعًَٛٗا ٚفْٓٛٗا.
ايٓحش: ٖٚٛ ا٭نحش ٚا٭عِ اطةعُا٫  بني ايٓاغ، فٝةهًِ ايؼاعش  ايحاْٞ:

إت ايؼاعش ايؼعش، ْعِ َٔ ايٓحذش ايظذرع ٖٚذٛ ايذزٟ     ايٓحش، ٫ٚ ٜةهًِ 
ٜ٪خ٢ ب٘ ع٢ً مٛ ايلٛاؿٌ ٚايكطذع، ٚبعذذ نذٌ نًُذةني أٚ ج٬جذ١ قافٝذ١       
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ٚاشذذذ٠ َٚٓذذ٘ املشطذذٌ ايذذزٟ ٜطًذذل اط٬قذذا  بغذذت قافٝذذ١ ٖٚذذٛ ايؼذذا٥ع      
 اٱطةعُاٍ.     

ٚيٝع َٔ شـش ملٛاكٝع فلٌ ايكشإٓ ع٢ً ايعشب١ٝ ٚايزٟ خكذّ عح٘ 
، ٚفلً٘ ع٢ً ايؼعش ايعشبٞ ٚخٛجٝك٘، َٚٔ ايًغٜٛني َٔ (1)  ذض٤ طابل

ٜشذذذع اح ايؼذذعش ايعشبذذٞ ايكذذذِٜ ملعشفذذ١ َعذذاْٞ بعذذض أيلذذاظ ايكذذشإٓ،   
ٚباٱط٬ّ ٚبعح١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ شلعت ايكـا٥ذ 
اـايذاث، ٚاسخك٢ ايؼعش   اٱط٬ّ، ٚؿاسث ي٘ قٛاعذ ٚأٚصإ ٚعٛس 

أنحش ػعشا٤ ايعشب   اؾا١ًٖٝ ٫وظٕٓٛ ايكشا٠٤  ٚكٛابط ضاؿ١، ٚنإ
 ٚايهةاب١.

ٚمل خح ذذت َظذذإي١ املعًكذذاث ايظذذ ع١، ٚيهذذٔ عًُذذا٤ اٱطذذ٬ّ ٚمحًذذ١ 
، بايطٛاف (2)ايكشإٓ ِٖ ايزٜٔ أضشذٖٛا ٚشلعٖٛا ار قاّ محاد ايشا١ٜٚ

   اي اد١ٜ ٚمجع ايكـا٥ذ.
عًُذا٤  ٚا٭ؿٌ   شلغ ٖزا ايؼعش ٖذٛ ايكذشإٓ ٚيغةذ٘ ٚمحًةذ٘ َذٔ      

اٱط٬ّ، ار خعاٖذٚا يغ١ ايكشإٓ بايل ط ٚخ ٝذإ ا٭يلذاظ، بًصذاظ أْٗذِ     
َظًُٕٛ َٚٔ)ضت أ١َ أضشذت يًٓاغ( ٚ وةٌُ اْةُذا٤ عًُذا٤ ايٓصذٛ    

 ٚذٖٛا :
 نًِٗ َٔ ايعشب . ا٭ٍٚ:
 نًِٗ َٔ إت ايعشب. ايحاْٞ:

اؾاَع املؼرتى، ٚإ ػطشا  َِٓٗ َٔ ايعشب ٚػطشا  َٔ إت  ايحايخ:
 ايعشب.

                                                           

 . 126-5/106َعامل اٱميإ   خلظت ايكشإٓ(1)
يًٗرش٠ َؼٗٛس بشٚا١ٜ ا٭ػعاس ٚاؿهاٜاث، يٝع ي٘  64محاد بٔ أبٞ ي٢ًٝ ث(2)

ٚعٌُ ايؼعش ٚاكافة٘ يًُةكذَني شة٢ شذٜخ َظٓذ، ٚاخِٗ بايهزب   ايشا١ٜٚ 
 . 1/351قٌٝ أْ٘ أفظذ ايؼعش. يظإ املٝضإ
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ٚايـصٝط ٖٛ ايحايخ ٚأنحشِٖ   ؿذس اٱط٬ّ َٔ إت ايعشب، ٫ 
 ٘ َذٔ أطذ اب اٱضةـذاق بطًذب      ملا ٜزٖب ايٝ٘ ابٔ ضًذٕٚ   َكذَةذ

 ايعًِ.
ِ  اٱط١َٝ٬ امل١ً   ايعًِ مح١ً إٔ ايٛاقع ايغشٜب ار قاٍ َٔ  أنحذشٖ

   ٫ٚ ايؼذذشع١ٝ ايعًذذّٛ   ٫ عًذذِ، محًذذ١ ايعذذشب   ٚيذذٝع ايعرذذِ،
 فٗٛ ْظ ٘،   ايعشبٞ َِٓٗ نإ ٚإ. ايٓادس ايكًٌٝ   ا٫ ايعك١ًٝ، ايعًّٛ

 ػشٜعةٗا ٚؿاشب عشب١ٝ، امل١ً إٔ َع َٚؼٝخة٘، َٚشباٙ يغة٘   أعرُٞ
 ؿٓاع١، ٫ٚ عًِ فٝٗا ٜهٔ مل أٚهلا   امل١ً إٔ ريو   ٚايظ ب. عشبٞ

 أٚاَش ٖٞ اييت ايؼشٜع١ أشهاّ ٚامنا ٚاي ذا٠ٚ، ايظزاذ١ أشٛاٍ ملكةل٢
 َإضذزٖا  عشفذٛا  ٚقذذ  ؿذٚسِٖ،   ٜٓكًْٛٗا ايشذاٍ نإ ْٚٛاٖٝ٘، اهلل
  ٚايكّٛ. ٚأؿصاب٘ ايؼشع ؿاشب َٔ خًكٛٙ مبا ٚايظ١ٓ، ايهةاب َٔ

 دفعذٛا  ٫ٚ ٚايةذذٜٚٔ،  ٚايةآيٝو ايةعًِٝ أَش ٜعشفٛا مل ايعشب ٦َٜٛز
 .(1)اؿاذ١ ايٝ٘ دعةِٗ ٫ٚ ايٝ٘
ٚيهٔ عٓاٜةِٗ بعًِ ايٓصذٛ ذذض٤ َذٔ دساطذاخِٗ ايكشآْٝذ١ ٚايلكٗٝذ١،        

َٚٔ ايعًُا٤ َٔ اػرتط اٱذةٗاد   ايًغ١ ٚايٓصٛ نؼذشط ي ًذٛ  َشخ ذ١    
اٱذةٗاد   ايلك٘، ٫ٚ ْكٍٛ ب٘ يهلا١ٜ اٱشاط١ اٱمجاي١ٝ بكٛاعذ ايٓصٛ 
ٚايـشف َٚعاْٞ ايًلغ ايعشبٞ ٚخلهٝو اؾ١ًُ ٚاساد٠ املؼرتى ايًلعٞ 

ٚ املعٟٓٛ ٚمٛٙ، ٚخًو اٱشاط١ خظةًضّ ايذساط١ ٚايةصـٌٝ ايًغذٟٛ  أ
 مبا ٜهٕٛ َكذ١َ ٚاذ ١ يعًّٛ ايلك٘ ٚا٭ؿٍٛ.

ٚأخكٔ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ ايعشب١ٝ بذضٛهلِ اٱط٬ّ ٚايةلك٘   أشهاَذ٘،  
فًِ ٜةعًُٛٙ َٔ أذٌ ايذْٝا أٚ ٭إشاض ضاؿ١ نُا يٛ خضٚس َٔ اَشا٠ 

أٚ أْ٘ َٛح يك ١ًٝ َٔ ايعشب، أٚ يٲبذاع عشب١ٝ ٚخعًِ ايًغ١ َٔ أذًٗا، 

                                                           

 .1/349َكذ١َ ابٔ ضًذٕٚ(1)
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  ايؼعش ايعشبٞ ، بٌ خعًُٛٙ يًةلك٘   ايذٜٔ ٚعّٛ ايكشإٓ ، ٖٚٛ َذٔ  
 ضـا٥ف )ضت أ١َ ( .

َٚٔ ايطشٜو   املكاّ إٔ عامل ايٓصٛ طذٝ ٜٛ٘ نذإ ٜذذسغ ايلكذ٘       
اي ـش٠ فاؿٔ ٚقاٍ ي٘ ا٭طةار، اؿٓت ٜا أعرُٞ، ٚنإ بٝذ طٝ ٜٛ٘ قًِ 

بني فهٝ٘ ٚنظشٙ ٚقاٍ: أدسغ ايلك٘ شةذ٢ أخعًذِ ايعشبٝذ١ فهذإ     فٛكع٘ 
 نةاب٘ اـايذ   ايٓصٛ.

ٚإ نٓا ْؼهٌ ع٢ً خظُٝة٘ )ايهةاب( ٭ٕ ٖزا اٱطِ ٚاساد٠ ا٭يو  
 ضرَُِيَ حٌُِْظَخدُ الَ سَّْذَ كِْوِٚاي٬ّ ايعٗذ١ٜ فٝ٘ خٓـشف اح ايكشإٓ، قاٍ خعاحظ

 فٝرب إٔ ٜظ٢ُ)نةاب طٝ ٜٛ٘(. (1)
 ضـا٥ف )ضت أ١َ( أَٛس: فُٔ

 شلغ يغ١ ايهةاب املٓضٍ. ا٭ٍٚ:
 خعاٖذ آٜاث ايكشإٓ. ايحاْٞ:

 اطةخشاس نٓٛص ايكشإٓ املرتػص١  َٔ دسس ايًغ١. ايحايخ:
 بٝإ ا٭طشاس اييت ؿاسث َعٗا ايعشب١ٝ يغة٘ ع٢ً مٛ ايةعٝني. ايشابع:

ٚاطةصٛرٚا ٚمل وذجٓا ايةإسٜخ إٔ بشع عًُا٤   إت يغةِٗ ا٭ؿ١ًٝ، 
عًذذ٢ نشاطذذٞ ايةذذذسٜع ٚايؼذذإٕ ايشفٝذذع فٝٗذذا ٭ذٝذذاٍ َةعاق ذذ١، ا٫      

 اٱط٬ّ ٚيغ١ ايكشإٓ ٚعًَٛ٘ ٖٚٛ َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ(.
يكذ بشص بايكشإٓ ٚعًَٛ٘ ٚيغة٘ ػعشا٤ نحتٕٚ، ٚنإ اٱط٬ّ ايظ ب 
  خعاٖذ ايؼعش ايعشبٞ، ٚشلع٘ ٭طشاس ب٬إ١ٝ   ايًغذ١، ٖٚذٛ ػذاٖذ    

 كشإٓ َٔ ذٗاث:ع٢ً اعراص اي

                                                           

 .2طٛس٠ اي كش٠(1)
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خح ٝت ايكشإٓ مللشداث ايًغ١ ايعشب١ٝ بإعراص ٚإ٢ٓ ظاٖش عٔ  ا٭ٚح:
ًََُِْوٌُُُاااٌح دَسَعْاااضَ ًَُِنُزَِّْنَاااوُ ُِوَاااٌٍّْ     ايًغذذذ١، ٚشاذةٗذذذا يًكذذذشإٓ ، قذذذاٍ خعذذذاحظ    

 .(1)ضَّؼٌََُِْٕٔ

 ب٬إ١ ايكشإٓ ٚخ٠ٚ٬ آٜاخ٘ خ١ُٝٓ يًُٓطل ٚايًظإ ايكِٜٛ. ايحا١ْٝ:
 ١ْ بايؼعش ايعشبٞ ملعشف١ َعاْٞ نًُاث ايكشإٓ.اٱطةعا ايحايح١:

 ػٝٛع ايًغ١ ايعشب١ٝ ٚآدابٗا بايكشإٓ ٚاْةؼاسٖا   ا٭َـاس. ايشابع١:
اْةؼاس خعًِ ايعشب١ٝ ٚقٛاعذٖا، ٚعًّٛ اي ٝإ فٝٗا ٚخشإٝب   اـاَظ١:
 ايٓاغ فٝٗا.

اخظاع سقع١ شهِ اٱط٬ّ ٚنحش٠ أَـذاس املظذًُني ، قذاٍ     ايظادط١:
 .(2)ضزَِّٖ إِْ ٌََّٓنَّخىُْْ كِِ ح َسْعِ أَهَخٌُٓح حُظَّالَسَ ًَمطٌَْح حُضًََّخسَحَُّخعاحظ

 معجزة الدَلت َاحلكم  
 خكظِ املعرض٠ اح قظُني:

 املعرض٠ ايعك١ًٝ اييت ؽاطب ايعكٍٛ، ٚخةر٢ً بايكشإٓ. ا٭ٍٚ:
املعرض٠ اؿظ١ٝ اييت خذسى باؿٛاغ نظل١ٓٝ ْٛ ، ْٚاق١ ؿا   ايحاْٞ:

 ٚعـا َٛط٢.
 ٚميهٔ اكاف١ أقظاّ أضش٣ هلزٜٔ ايكظُني َٓٗا.

ٖٚذذٛ اخٝذذإ املًذذو ٚاؿهذذِ بآٜذذ١    ايحايذذخ: َعرذذض٠ ايذٚيذذ١ ٚاؿهذذِ: 
اعراصٜذذ١ ضاسقذذ١ يًعذذاد٠، َٚةعذذزس٠ با٭طذذ اب ايعذذاٖش٠   َٛكذذٛعٗا   

آ١ٜ َٚعرض٠ ٜٓلشد بٗا ايٓ  قُذ ؿ٢ً  ٚطعةٗا ٚاطةذاَةٗا صَاْا ، ٚخًو
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، ْعِ قذ ذا٤ث ٖزٙ املعرض٠ يذذاٚد ٚطذًُٝإ َذٔ    
بين اطشا٥ٌٝ يةهٕٛ َكذ١َ ملعرض٠ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 
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ٚػاٖذا  ع٢ً ؿذم ْ ٛخ٘، ٚدي٬ٝ  ع٢ً عذّ أ١ًٖٝ إت املظذًُني ملٓذاصٍ   
 )ضت أ١َ( .

٥ٌٝ مل ٜةعاٖذٚا ًَو داٚد ٚطًُٝإ ٚقاٍ بعلِٗ إٔ ار إٔ بين اطشا
طًُٝإ ًَو ٚيٝع ْ ٝا ، ٚخؼةت ًَهِٗ، ٚظٗش كذعلِٗ ٚاطةلذعلٛا   

ًَاِرْ َٗـَّْْنَخًُْْ ِْٖٓ مٍِ َٔ ايهلاس ايعاملني ، نُا   فشعٕٛ ٚقَٛ٘ قاٍ خعاحظ

ْْ عٌُءَ حُْؼَزَحدِ َٕ َّغٌٌٌَُُُٓٗ ٢ً اهلل عًٝ٘ ، يٝهٕٛ بني ايٓ  قُذ ؿ(1) ضكِشْػٌَْ

ٚآي٘ ٚطًِ ٚا٭ْ ٝا٤ ايظابكني   باب املعرض٠ عُّٛ ٚضـذٛق َطًذل   
 َٔ ٚذٛٙ:
ٜؼذرتى ايذٓ  قُذذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذًِ َذع ا٭ْ ٝذذا٤        ا٭ٍٚ:

اٯضشٜٔ   املعرض٠ اؿظ١ٝ، فً٘ َعرضاث شظ١ٝ عذٜذ٠ خذٍ ع٢ً ؿذم 
 ْ ٛخ٘ َحٌ اْؼكام ايكُش، ٚن٬ّ اؿـا.

عذض ا٭ْ ٝذا٤ َذع ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘         اػرتاى ب ايحاْٞ:
 ٚطًِ   َعرض٠ ايذٚي١ ٚاؿهِ َع اية أٜ َٔ ذٗاث:

 ق١ً عذد ا٭ْ ٝا٤ ايزٜٔ سصقِٗ اهلل ٖزٙ املعرض٠. ا٭ٚح:
مل خذذإث ٖذذزٙ املعرذذض٠ ٭ٚي٦ذذو ا٭ْ ٝذذا٤ ا٫ عذذٔ خذذٛاسد ًَذذ١   ايحاْٝذذ١:

ايةٛشٝذ نُا   داٚد ٚنٝل١ٝ ٚؿٍٛ اؿهِ ي٘ ٚٚساج١ طًُٝإ ي٘ ، قاٍ 
 ض.ًًََسِعَ عََُِْْٔخُٕ دَحًًُدَخعاحظ

 امـاس ًَو ا٭ْ ٝا٤ ايظابكني غـٛق قَِٛٗ ٚأسكِٗ. ايحايخ:
صٚاٍ ٖزا املًو   ا٭ذٝاٍ اي٬شك١، شة٢ ارا بعخ اهلل عذض   ايشابع:

ٚذذٌ عٝظذ٢ عًٝذ٘ ايظذ٬ّ خعذشض يذذٮر٣ جذِ ايـذًب َذٔ ق ذٌ ٚايذذٞ          
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رََْ سَكَؼَوُ حَُِّوُ اَُِْْوِ ًًََخَٕ حَُِّوُ  *ًََٓخ هَظٌَُِهُ َّوِْنًخايظًطإ فشفع٘ اهلل ايٝ٘ قاٍ خعاحظ

 .(1)ضػَضِّضًح كًٌَِْٔخ

٢ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ فكذ اخـلت ْ ٛخ٘ مب٬صَذ١  أَا ايٓ  قُذ ؿً
اؿهِ ٚايظعٞ ي٘ َذ٠ ايٓ ٠ٛ َٚٔ بعذ اهلرش٠ بإعة اس ٖزٙ امل٬ص١َ َٔ 
املظًُاث ٚايٛظا٥و ايعكا٥ذ١ٜ اييت خح ذت َعذامل ايةٛشٝذذ   ا٭سض،    

 ٖٚٛ َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ(.
)ٚ  خلظت ايحعً  س٣ٚ امساعٌٝ بٔ أٜاغ بٔ علٝو عٔ أبٝ٘ عذٔ  

 ع٢ً فٓضيت اؿز أٜاّ َه١ فكذَت خاذشا اَش٤ا ذٙ علٝو قاٍ: نٓتذ
ٕ  ٚ املطًذب  ع ذ بٔ ايع اغ ٞ  ايع ذاغ  نذا ٕ  ٚ ؿذذٜكا  يذ  اح ىةًذو  نذا

 ذذا٤  ار مبٓذ٢  ايع اغ ٚ أْا ف ُٝٓا املٛطِ أٜاّ فٝ ٝع٘ ايعطش ٜؼرتٟ ايُٝٔ
 جِ ايظُا٤ اح ب ـشٙ فش٢َ ايظُا٤   ايؼُع شًكت شني ػاب سذٌ

ّ  إ٬ّ ذا٤ شة٢ ًٜ خ فًِ َظةك ًٗا فكاّ ايهع ١ اطةك ٌ ٔ  فكذا ٘  عذ  ميٝٓذ
 ٚ ايغ٬ّ فشنع ايؼاب فشنع ضًلُٗا فكاَت اَشأ٠ ذا٤ث إٔ ًٜ خ فًِ

 املشأ٠ ٚ ايغ٬ّ فشفع ايؼاب فشفع َع٘ فظرذا طاذذا ايؼاب فخش املشأ٠
 . ععِٝ أَش ع اغ ٜا فكًت

ٍ  ٖزا َا ٚوو فكًت ععِٝ أَش فكاٍ ٔ  ٖذزا  فكذا ٞ  ابذ ٔ  قُذذ  أضذ  بذ
 ٚ نظذش٣  نٓذٛص  إٔ ٚ سط٫ٛ بعح٘ اهلل إٔ ٜضعِ املطًب ع ذ بٔ اهلل ع ذ

 ضذه١ املشأ٠ ٖزٙ ٚ طايب أبٞ بٔ عًٞ ايغ٬ّ ٖزا ٚ عًٝ٘ طةلةط قٝـش
ٙ  قُذذ  صٚذذ١  ٚ ضًٜٛذ بٓت ٘  عًذ٢  خابعذا ِ  ٚ دٜٓذ  ظٗذش  عًذ٢  َذا  اهلل أٜذ

 . ٖ٪٤٫ إت ايذٜٔ ٖزا ع٢ً أشذ نًٗا ا٭سض
ّ  سطخ ٚ أطًِ َا بعذ ايهٓذٟ علٝو فكاٍ ٘    اٱطذ٬  يٝذةين  ٜذا  قً ذ

 .(2) سابعا( نٓت
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 ٚ  اؿذٜخ بًصاظ َعرض٠ ايذٚي١ ٚاؿهِ َظا٥ٌ:
اع٬ٕ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اؾٗاد ايع ادٟ  ا٭ٚح:

 ٚيٝع َع٘ ا٫ أٌٖ بٝة٘.
 َؼاسن١ املشأ٠   ايشٜاد٠   اؾٗاد. ايحا١ْٝ:
عرض قشٜؽ عٔ َٓع ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ     ايحايح١:

عٔ ايع اد٠ ٚاع٬ٕ َ اد٨ اٱط٬ّ بًصاظ إٔ ايـ٠٬ راخٗا اع٬ٕ قٛيٞ 
 ٚفعًٞ يٲط٬ّ.

اضةٝاس ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ أٜذاّ اؿذز          ايشابع١:
 يـ٬خ٘ ٚاع٬ٕ ْ ٛخ٘ ٚخٓاقٌ ايٓاغ َٔ ا٭َـاس ـرب ْ ٛخ٘.

خؼشٜع ايـ٠٬   َهذ١ بذزاث اهل٦ٝذ١ ٚايهٝلٝذ١ َذٔ ايكذشا٠٤        :اـاَظ١
 ٚايشنٛع ٚايظرٛد.

اخلذذام ايكاؿذٞ ٚايذذذاْٞ عًذذ٢ إٔ ا٭َذش ععذذِٝ ٚإٔ ػذذ٦ٝا     ايظادطذ١: 
ذذٜذذذا  وذذذد   ا٭سض فصُٝٓذذا قذذاٍ علٝذذو: أَذذش ععذذِٝ، مل ٜظذذإي٘  
ايع اغ عٔ املٛكٛع ايزٟ ٖاي٘ بٌ أذاب٘ بزاث ايع اس٠ ٚايًلغ مما ٜذٍ 

يةظامل بإساد٠ َٛكٛع ٚاشذذ ٖٚذٛ ؿذ٠٬ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل       ع٢ً ا
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚأْٗا جٛس٠ عكا٥ذ١ٜ   قشٜؽ ٚايعامل بًصذاظ إٔ علٝلذا    
ذا٤ َٔ ايُٝٔ ٖٚٛ َٔ ايةراس ٚع٢ً َعشف١ بإشٛاٍ ايٓاغ ٚي٘ ؿ٬ث 

 عذٜذ٠ َٓٗا َا نإ َع ايع اغ عٔ ايٓ .
ٔ قذذشٜؽ ٚس٩طذذا٤ ايذ٫يذذ١ عًذذ٢ شذذذٚد سد فعذذٌ قذذاغ َذذ ايظذذابع١:

 ايهلش.
ٜذذٍ شذشق ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ عًذ٢           ايحا١َٓ:

ايـ٠٬   ٢َٓ أٜاّ املٛطِ ع٢ً أدا٥٘ ايـ٠٬   اي ٝت اؿشاّ أٜاّ ايظ١ٓ 
 َٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ.
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رٖاب اٱَاّ عًٞ ٚضذهذ١ صٚس ايذٓ  َذع ايذٓ   اح َٓذ٢       ايةاطع١
ٚخعاٖذ ايـ٠٬، ٚقذ ػ٢ً ا٭َذش   بٝعذ١    َٚٛاطٔ اؿز ٭دا٤ املٓاطو

 ايشكٛإ.
، رنش إٔ املشاد َذٔ  (1)ضًََٔخ أَْٗضَُْنَخ ػَََِ حُُْٔوْظَغِِٔنيَٚ  قٛي٘ خعاحظ 

املكةظُني ِٖ ايهلذاس ايذزٜٔ اقةظذُٛا طذشم َهذ١ ٜـذذٕٚ ايٓذاغ عذٔ         
سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚميٓعِْٛٗ َٔ اٱميإ ب٘ فٝكٛيذٕٛ  

رتٚا باـاسس َٓا ٚاملذعٞ ايٓ ٠ٛ فاْضٍ اهلل بِٗ عذزابا فُذاخٛا ػذش    )٫ خغ
 .    (2)َٝة١(

ٚ  ضشٚس اٱَاّ عًٞ ٚضذه١ َع ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘   
 ٚطًِ َظا٥ٌ:

 اع٬ٕ ايةـذٜل بٓ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ. ا٭ٚح:
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ    اـشٚس ْـش٠ ٚخإٜٝذا  يًٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل ايحا١ْٝ:

 ْ ٛخ٘.
اْذ٘ ذٗذاد   طذ ٌٝ اهلل، ٚاعذ٬ٕ يٲطذةعذاد يةصُذٌ ا٭ر٣        ايحايح١:

 ٚايلشس   ْـش٠ ايشطاي١.
اعطا٤ سطاي١ يًعشب اؿاكشٜٔ املٛطِ َٚٔ ضًلِٗ بٛذٛد  ايشابع١:

أفشاد ٜـذلقٕٛ ايٓ  قُذا  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطذًِ   دعٛخذ٘، ٚإ   
 ٖزا ايةـذٜل ٫ ٜٓصـش بايًظإ بٌ بايلعٌ ٚايعٌُ.

 دع٠ٛ ايٓاغ يًةذبش   آٜاث ايٓ ٠ٛ. اـاَظ١:
ٚ     ايةاطذذع١: ّ قانذذا٠ بٝذذإ ايٓعذذاّ ٚايذقذذ١   ايلعذذٌ ايع ذذادٟ، ٚيذذض

املإََٛني يٲَاّ، ٚخكًٝذ ٚاخ اع ايٓاغ يًٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘   
ٚطًِ   أفعاي٘ ايع اد١ٜ، فرا٤ث ؿ٠٬ عًٞ ٚضذه١   اي ٝت اؿذشاّ  
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َٚٓذذ٢ سطذذاي١ يًٓذذاغ بذذإٕ اٱطذذ٬ّ ٖذذٛ اٱخ ذذاع ٚاٱْكٝذذاد ٭ٚاَذذش اهلل     
عٌ ا٫ َا ٖٛ ٚسطٛي٘، ٚإٔ ايٓ  قُذا  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٫ ٜل

طاع١ هلل فٝرب ع٢ً ايٓاغ اخٝإ راث ا٭فعذاٍ فذ٬ إشابذ١ إٔ ىاطذب     
ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ املظذًُني بعذذ إٔ اخظذع اٱطذ٬ّ     

، يٝهٕٛ يًظابكني ا٭ٚيني (1) ٚظٗشث دٚية٘)ؿًٛا نُا سأٜةُْٛٞ أؿًٞ(
 ا٭ٚيني َٔ املٗاذشٜٔ ٚا٭ْـاس ػشف اٱَةحذاٍ هلذزا ا٭َذش َذٔ ايذٓ      

قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ق ٌ ؿذٚسٙ، ٖٚٛ ػاٖذ ع٢ً َٓضيةِٗ، 
ض ٫ٚ ًُنْظُْْ خَْْاشَ أَُّٓاشٍ أُخْشِؿَاضْ ُِِنَّاخطِ    َٚـذام ذًٞ َٔ َـادٜل قٛي٘ خعاحظ

ٜٓكف ٖزا املع٢ٓ َٔ َٓضي١ أذٝاٍ املظًُني اييت خةعاٖذ قٍٛ ٚفعٌ ايٓ  
ًَِٓاانْيُْْ عَااخرِنٌ عذذاحظقُذذذ ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذذًِ َذذٔ بعذذذٙ ، قذذاٍ خ 

 .(2)ضرِخُْخَْْشَحصِ رِبِرِْٕ حَُِّوِ رَُِيَ ىٌَُ حُْلَؼَُْ حٌَُْزِريُ

 بٝإ بذاٜاث اٱط٬ّ ٚنٝو أْٗا أٜاّ ؿع ١ ٚػاق١. ايعاػش٠:
 خٛنٝذ َٓضي١ املشأ٠ املظ١ًُ   اؾٗاد َٔ ٚذٛٙ: اؿاد١ٜ عؼش٠:

 أْٗا خةصٌُ املظ٪ٚي١ٝ ٚخعٌُ اي ـت٠. ا٭ٍٚ:
 خظةطٝع ايةُٝٝض بني اؿل ٚاي اطٌ. ايحاْٞ:

 خة ع اؿل ٚإ نإ أإًب ايٓاغ   اعشاض ٚػغٌ عٓ٘. ايحايخ:
  خإٜٝذ ْٚـش٠ أٌٖ اي ٝت ْهة١ عكا٥ذ١ٜ ٖٚٞ شـٍٛ  ايحا١ْٝ عؼش٠:

خـذٜكِٗ بعذ َعشفةِٗ يٮشٛاٍ اـاؿ١ يًٓ  ٚس٩ٜةِٗ يًٛشٞ، ٚنٝل١ٝ 
 ْضٍٚ اٯٜاث.

ه١ راث َاٍ ٚػاس٠ فإٕ ظاٖش اؿذٜخ ٜذٍ َع إٔ ضذ ايحايح١ عؼش٠:
 ع٢ً عذّ عٓاٜةٗا بايةراس٠ ٦َٜٛز ، ٚفٝ٘ ٚذٗإ:
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: ذا٤ اؿذٜخ غـٛق أٜاّ املٛطِ، ٚإٔ ضذه١ َٓكطع١ عٔ ا٭ٍٚ
 ايةراس٠ أٜاَٗا.

 : اساد٠ اٱط٬م ٚإٔ ضذه١ مل خٓؼغٌ أٜاّ اي عح١   ايةراس٠.ايحاْٞ
ا   ط ٌٝ اهلل ْٚـش٠ ايذٓ   ٚايـصٝط ٖٛ ايحاْٞ، فكذ أْلكت أَٛاهل

قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ فًِ خعذ هلا أَٛاٍ، ٚاْكطع ايذٓ  عذٔ   
اـشٚس   ػاسخٗا، ٚخًو آ١ٜ فكذ خضٚذة٘ ٭َاْة٘ ٚطُعا    منا٤ أَٛاهلا 
ٚؼظٔ أشٛاٍ ػاسخٗا ٚارا ٖٞ خة ع٘   ؿ٬خ٘ ٚخةلش  يًع اد٠، ٚخ٬قٞ 

 ٚفٝ٘ أَٛسا٭ر٣   شـاس ػعب أبٞ طايب، 
 اْ٘ ػاٖذ ع٢ً ؿذم امياْٗا. ا٭ٍٚ:
فٝ٘ ديٌٝ ع٢ً ْ ذ٠ٛ قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ عٝذخ         ايحاْٞ:

 ٜةخ٢ً أًٖ٘ ٚأخ اع٘ عٔ ايذْٝا.
اؿذٜخ شر١ ٚبٝإ يععِٝ َٓضي١ ضذه١ ٚذٗادٖا   ط ٌٝ  ايحايخ:

 اهلل.
ٌٴٚعٔ ابٔ ع اغ إٔ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ قاٍ:   ْفلٳ

ٌِ ِْظٳا٤ِ ٖٵ ٓٵتٴ ضٳِذهن١ر اْيرٳ١َِّ أن ًِذذ   ِب ٜٵ ٛٳ ُٳذ١ر  ضٴ ٓٵذتٴ  ٚٳفناِط َّذذ   ِب ٓٵذتٴ  ٚٳآِطذٝٳ١ر  َٴصٳ  ِب
ٍِ َٵشٳأن٠ر َٴضٳاِش ٕٳ ا ٛٵ ِٴ ِفشٵعٳ ٜٳ َٳشٵ ٓٳ١ر ٚٳ ٕٳ ابٵ ُٵشٳا  .(1) (ِع

بٝإ ععِٝ َٓضيذ١ اٱَذاّ عًذٞ عًٝذ٘ ايظذ٬ّ ٚذٗذادٙ        ايشابع١ عؼش٠:
 ، ٚ  املةـٌ   ط ٌٝ اهلل، ٚنٝو أْ٘ أط٠ٛ نشمي١ يًُٗاذشٜٔ ٚا٭ْـاس

 ؿ٢ً ايٓ  عٔ أٜٛب ) أبٞ اح َشفٛعا اهلشٟٚ طايب أبٞ ايظٝذ َظٓذ
 ٚ طٓني ط ع عًٞ ع٢ً ٚ عًٞ امل٥٬ه١ : ؿًت عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ قاٍ اهلل

 .(2) (إتٙ ٚ إتٟ أشذ فٝٗا ٜـٌ مل أْ٘ ريو
 قٍٛ ايع اغ)أَش ععِٝ( فٝ٘ َظا٥ٌ: اـاَظ١ عؼش٠:

                                                           

 .6/86َظٓذ أمحذ (1)
 .5/65فُع اي ٝإ(2)
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 اع٬ٕ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ْ ٛخ٘. ا٭ٚح:
اْ٘ ػاٖذ ع٢ً قٝاّ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ        ايحا١ْٝ:

 بايـ٠٬ ع٢ً مٛ ايةهشاس ٚايلعٌ ايَٝٛٞ   اي ٝت اؿشاّ ٚاملٛطِ.
اَا١َ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  ملٔ خ ع٘ َٔ أٌٖ  ايحايح١:

 بٝة٘، ٚدع٠ٛ ايٓاغ ٱخ اع٘   ْ ٛخ٘.
 بٝإ َا١ٖٝ اٱط٬ّ، ٚأْٗا ع اد٠ ٚطاع١ هلل عض ٚذٌ. ايشابع١:

يغ١ ايةصذٟ ٚاٱض اس عٔ ايغٝب   أشادٜخ ايٓ   ايظادط١ عؼش٠:
ٛقذت ايذزٟ ٜهذٕٛ ايعذشب فٝذ٘      قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطذًِ فلذٞ اي  

َظةلعلني َةٓاششٜٔ فُٝا بِٝٓٗ خإخٞ اي ؼاس٠ عًذ٢ يظذإ ايذٓ  ٚعًذ٢     
مٛ اٱعراص ٚإٔ نٓٛص نظش٣ ٚقٝـش طةلةط ي٘ أٟ إٔ ايعذامل طذٝٓكاد   
ايٝ٘ بًصاظ إٔ ايذٚي١ ايلاسط١ٝ ٚايشَٚا١ْٝ أق٣ٛ دٚيةني   ايعامل آْزاى، 

 ٜهٔ هلا ٚذٛد آْزاى.ٚنحت َٔ ايذٍٚ ايعع٢ُ   ٖزا ايضَإ مل 
مل ٜكٌ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ أْذ٘         ايظابع١ عؼش٠:

ميًو نٓٛص نظش٣ ٚقٝـش، ٚمل ٜكٌ أْٗا طةإخٝة٘ ٖ ١ ٚمٖٛا، بٌ رنشٖا 
 بًلغ أْٗا طةلةط ي٘، ٚفٝ٘ َظا٥ٌ:

اٱض ذذذاس عذذذٔ ؼكٝذذذل ايلذذذةط باؾٗذذذاد ٚايكةذذذاٍ، ٖٚذذذٛ َذذذٔ   ا٭ٚح:
اَِّٗخ كَظَلْنَخ َُيَ غضٚ أق٣ٛ ايذٍٚ، قاٍ خعاحظضـا٥ف)ضت أ١َ( ار ػاٖذ ي

 .(1) ضكَظْلًخ ُٓزِْنًخ

ٚذٛد أَذ١ فاٖذذ٠ ٚأخ ذاع يًذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘          ايحا١ْٝ:
 ٚطًِ قادسٜٔ ع٢ً ايكةاٍ، ٚدشش اؾٝٛؾ ايعع١ُٝ يًلشغ ٚايشّٚ.

 اي ؼاس٠ بايلةط خشإٝب يًٓاغ بذضٍٛ اٱط٬ّ. ايحايح١:

                                                           

 .1طٛس٠ ايلةط (1)
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اي ؼاس٠ ايةصذٟ ملذا فٝٗذا َذٔ ا٭َذش اـذاسم يًعذاد٠        خةلُٔ ايشابع١:
بًصاظ ا٭ط اب ٚاملكذَاث، ٚؽًذو ايعذشب فذةُعني عذٔ ؼكٝذل فذةط       
نٓٛص نظش٣ ٚقٝـش، ٚيهٔ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜكٍٛ 
أْٗا طةلةط عًٝ٘، مما ٜذٍ ع٢ً أْٗا خلةط بللٌ َٚذد َٔ عٓذ اهلل، ٚمل 

ٚؼكل ٚاقعا  َا أضت عٓ٘ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل      ش ايظٕٓٛ ٚا٭ٜاّ ا٫
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.

ذا٤ ايٛعذ ٚاي ؼذاس٠ يًُظذًُني  )طذةلةط( ٚايظذني خلٝذذ       اـاَظ١:
املظةك ٌ ايكشٜب ، فايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ مل ٜكٌ)طٛف 
خلةط(، َٚعاْٞ ايكشب ايضَاْٞ   ايكٍٛ ؼذ آضش، ٚشخ يًٓذاغ عًذ٢   

 ٲط٬ّ.امل ادس٠ ي
َٔ اٱعرذاص إٔ ايذٓ  قُذذا  مل ىذؽ ايهٝذذ ٚاملهذش        ايحا١َٓ عؼش٠:

ٚطعٞ ايك٣ٛ ايعع٢ُ يٲذٗاص عًٝ٘ ٚع٢ً صٚذة٘ ٚابٔ عُ٘، بٌ نإ 
هٗش بذايلةط ايكشٜذب، ٚإٔ ا٭َذش مل ٜٓصـذش بإٖذٌ اي ٝذت ٚأطذشاسِٖ        
ٚضـٛؿٝاخِٗ، بٌ إٔ ايع ذاغ ىذرب بذ٘ املؼذشنني، َٚذٔ أٖذٌ ايذُٝٔ،        

٦َٜٛز ؼت شهِ نظش٣، فًِ ىو ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل  ٚناْت ايُٝٔ
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚؿٍٛ ايةخٜٛو ٚايٛعٝذ اح نظش٣ ٚاملٮ َٔ قَٛذ٘،  
بذذٌ نذذإ هاٖذذذ يذذذع٠ٛ ايٓذذاغ يٲطذذ٬ّ، ٚايةذذٓعِ بٛاطذذطة٘ بذذاـتاث  

ْْ ًَالَٚايٓعِ، قاٍ خعاحظ َٖ ًَلَشًُح اِميَخُٗيُ  .(1)ض ىُْْ ُّنْظَشًَُٕهَُْ ٌََّّْ حُْلَظْقِ الَ َّنلَغُ حَُّزِّ

 .(1)ضُّنْظَشًَُٕ

  اؿذٜخ د٫ي١ ع٢ً إٔ املشاد َذٔ ايلذةط أعذِ َذٔ      ايةاطع١ عؼش٠:
فةط َه١ ضـٛؿا  ٚإٔ ايٓ  قُذا  نإ ٜعذ بلةط فاسغ ٚايذشّٚ ٖٚذٛ   

   َه١.

                                                           

 .29طٛس٠ ايظرذ٠ (1)
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  اؿذٜخ اْذزاس ٚؽٜٛذو يكذشٜؽ بذإٕ ٫ ؼذاسب ايذٓ         ايعؼشٕٚ:
ٚاملظًُني بعذ اهلرش٠ اح املذ١ٜٓ، فُٔ نةب اهلل عض ٚذٌ يذ٘ إٔ ٜلذةط   
بـل١ ايٓ ذ٠ٛ بذ٬د فذاسغ ٚايذشّٚ ٫ خظذةطٝع قذشٜؽ إٔ خكٗذشٙ بعذذدٖا         
ٚعذذخٗا ايكًًٝذ١ أصا٤ ذٝذٛؾ نظذش٣ ٚقٝـذش، ٚيهذٔ قشٜؼذا  مل خذةعغ،         

هاْت اهلضمي١   اْةعاسِٖ، ٚمل ٜعذ أنحذش  فضشلت ظٝٛػٗا ٚع ٝذٖا، ف
س٩طا٥ِٗ اح َٔ نإ بإْةعاسِٖ َٔ أًِٖٗ قاٍ خعاح غـٛق َعشن١ 

 ض.َُِْوْطَغَ طَشَكًخ ِْٖٓ حَُّزَِّٖ ًَلَشًُحأشذظ

قذلّ ايع اغ   اض اسٙ عٔ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل  اؿاد١ٜ ٚايعؼشٕٚ:
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ضضا٥ٔ نظش٣ ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:

 ذا٤ ايةكذِٜ اخلاقا ، َٚٔ إت قـذ كـٛق. ا٭ٍٚ:
 اؿذٜخ ديٌٝ ع٢ً ايظ ل ايضَاْٞ   فةط ضضا٥ٔ نظش٣. ايحاْٞ:

 اٱػاس٠ اح إٔ ضضا٥ٔ نظش٣ أنحش ٚأنرب. ايحايخ:
 َعشف١ ايٓاغ غضا٥ٔ نظش٣ أنحش َٔ َعشفةِٗ غضا٥ٔ قٝـش. ايشابع:

 طٗٛي١ ايٛؿٍٛ اح ضضا٥ٔ نظش٣. اـاَع:
 د فاسغ ق ٌ ب٬د ايشّٚ.فةط ب٬ ايظادغ:

ٚايـصٝط ٖٛ ايحاْٞ ٚايظادغ، يٝهٕٛ ايةكذِٜ اعراصا  ٚبؼاس٠ ٚبٝاْا  
 ٭شٛاٍ ايٓاغ ٚايذٍٚ.

رنش ايع ذاغ ـذهذ١ ٚعًذٞ بإمسُٝٗذا ٚؿذلةُٗا       ايحا١ْٝ ٚايعؼشٕٚ:
 ػاٖذ ع٢ً إٔ بين ٖاػِ ٫ ىافٕٛ بطؽ نلاس قشٜؽ..

ٚاٱَاّ عًذٞ باٱطذ٬ّ   اذٗاس أّ امل٪َٓني ضذه١  ايحايح١ ٚايعؼشٕٚ:
ٚاخ اع ايٓ  قُذذ   نذٌ ا٭َذٛس ٚا٭شذٛاٍ يكذٍٛ ايع ذاغ )خابعذاٙ          

 دٜٓ٘(.
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اعرتاف ايع اغ بإٕ ايٓ  قُذا  ؿ٢ً اهلل عًٝذ٘   ايشابع١ ٚايعؼشٕٚ:
ٚآي٘ ٚطًِ ذا٤ بذٜٔ ذذٜذ ٚإٔ ايٓاغ ٜةابعٕٛ أَش ٖزا ايذٜٔ، ٚإٔ مل 

 ٜذضًٛا فٝ٘ بعذ.
اهلل ايٓ  قُذا  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ْـش  اـاَظ١ ٚايعؼشٕٚ:

ٚأؿصاب٘   َعذاسى اٱطذ٬ّ اْذزاس ٚٚعٝذذ ٭قطذاب ايذٚيذ١ ايشَٚاْٝذ١        
ٚايلاسطذذ١ٝ، ٚطذذ ب ي عذذخ ايلذذضع   قًذذٛب ذٝٛػذذِٗ َٚكذذاخًِٝٗ فُذذٔ 
ضـا٥ف)ضت أ١َ( ضٛف ٚفضع عذذِٖٚ َذِٓٗ َٚذٔ صشلٗذِ ٫ طذُٝا      

  ايٓاغ مجٝعا . ٚإٔ ش ِٗ يًؼٗاد٠ ٚػٛقِٗ يًكا٤ اهلل َعًّٛ عٓذ
ناْت ايك ١ً   بذا١ٜ ايذع٠ٛ اٱط١َٝ٬ ايهع ذ١   ايظادط١ ٚايعؼشٕٚ:

املؼشف١، ٚإٔ ايةٛذ٘ اح بٝت املكذغ نإ   املذ١ٜٓ املٓٛس٠ جِ ذا٤ ْظخ 
هَاذْ َٗاشٍَ طَوَُِّاذَ ًَؿْيِايَ     ايك ١ً ٚعذادث اح املظذرذ اؿذشاّ ، قذاٍ خعذاحظ     

زَِْشً طَشْػَخىَخ كٌٍََِّ ًَؿْيَيَ شَطْشَ حَُْٔغْـِذِ حُْلَشَحِّ ًَكَْْغُ َٓخ ًُنظُْْ كٌٌََُُّح كِِ حُغََّٔخءِ كََِنٌََُُِّْنَّيَ هِ

 .(1)ضًُؿٌُىٌَُْْ شَطْشَهُ

ٜٚذٍ اؿذٜخ   املكاّ ع٢ً إٔ َٔ َعرضاث ايٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل   
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اٱض اس عذٔ خٛيٝذ٘ اؿهذِ ٚايظذًط١ٓ   ػذشم ا٭سض      

ا٭َٛاٍ ػ ٢ ايٝ٘، جِ ؼكل ٖزا اٱض اس ايغٝ    ايٛاقع ٚإشبٗا، ٚإٔ 
َٔ إت إٔ  ش فرت٠ ط١ًٜٛ عًٝ٘، ار طشعإ َا اْةؼذش اٱطذ٬ّ ٚظٗذشث    
ق٠ٛ املظًُني بظ ب خعذٟ نلاس قشٜؽ ٚقٝاَِٗ بغذضٚ املظذًُني   عكذش    

 داسِٖ، يٝهٕٛ ٖزا ايةعذٟ ط  ا  ٭َٛس:
 اٱطشاع   ظٗٛس ق٠ٛ املظًُني. ا٭ٍٚ:

خٓاَٞ قذساث َٚٗاساث املظذًُني ايكةايٝذ١ بللذً٘ خعذاح َذٔ       يحاْٞ:ا
 ذٗاث:

                                                           

 .144طٛس٠ اي كش٠ (1)
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 ا٭َش اح املظًُني بايح اث ع٢ً اٱميإ. ا٭ٚح:
أدا٤ املظًُني يًٛظا٥و ايع ادٜذ١، ٚاطذةعذادِٖ يًذذفاع عذٔ       ايحا١ْٝ:

 أدا٥ٗا، ٚعذّ خشنٗا بإٟ شاٍ َٔ ا٭شٛاٍ.
ايهلذاس ٚايلاطذكني، قذاٍ    أَش اهلل عض ٚذٌ يًُظذًُني بكةذاٍ    ايحايح١:

 .(1)ضًَهَخطٌُِِىُْْ كَظََّ الَ طٌٌََُٕ كِظْنَشٌخعاحظ

ا٭َش اٱهلٞ يًُظًُني بة١٦ٝٗ َكذَاث ايكةذاٍ عًذ٢ ايٛذذ٘     ايشابع١:
ًَأَػِااذًُّح َُيُااْْ َٓااخ حعْااظَطَؼْظُْْ ِٓااْٖ هُااٌَّسٍ ًَِٓااْٖ سِرَااخؽِ   ا٭مت ٚا٭َحذذٌ قذذاٍ خعذذاحظ

 . (2)ضحُْخََِْْ

ىُااٌَ ظذذه١ٓٝ ٚا٭َذذٌ   ْلذذٛغ املظذذًُني قذذاٍ خعذذاحظ  بعذذخ ايايحايخ:

، ٚيذذٝع َذذٔ (3)ضحَُّاازُِ أَْٗااضٍََ حُغَّااٌِْنَشَ كِااِ هُُِااٌدِ حُُْٔاائِْٓنِنيَ َُِْااضْدَحدًُح اِميَخًٗااخ

ملـادٜل ٖزا اي عخ َٚٝادٜٓ٘، َٚٓٗا ْضٍٚ امل٥٬ه١ َذذدا  يًُظذًُني     
ظَّوٌُح ًََّؤْطًٌُُْْ ِْٖٓ كٌَْسِىِْْ ىَزَح رَََِ إِْ طَظْزِشًُح ًَطَطٛ  ايكةاٍ، قاٍ خعاحظ

 .(4)ضُّْٔذِدًُْْْ سَرٌُُّْْ رِخَْٔغَشِ مالَفٍ ِْٖٓ حَُْٔالَثٌَِشِ

اَة٤٬ قًٛب ايهلاس بايشعب ٚايلضع َٔ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل  ايشابع:
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚاملظًُني . 

 اَةٓاع ايهلاس عٔ إضٚ املظًُني. اـاَع:
شاذض اـٛف عٓذ ايٓاغ َٔ قشٜؽ ٚأقطاب ايهلذش،  نظش ايظادغ:

َٚ ادس٠ ايٓاغ يذضٍٛ اٱطذ٬ّ ، قذاٍ خعذاح   ضطذاب بؼذاس٠ يًذٓ        

                                                           

 .193طٛس٠ اي كش٠ (1)
 .60طٛس٠ ا٭ْلاٍ (2)
 .4طٛس٠ ايلةط (3)
 .125طٛس٠ آٍ عُشإ (4)
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ًَسَأَّْضَ حُنَّخطَ َّذْخٌَُُِٕ كِِ دِِّٖ حَُِّاوِ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِظ

 .(1)ضأَكٌَْحؿًخ

 اْ٘ َكذ١َ يلةط َه١، ٚاطة٤٬ٝ املظذًُني عًذ٢ نٓذٛص نظذش٣    ايظابع:
 ٚقٝـش.

يكذ ػا٤ اهلل عض ٚذٌ إٔ خهٕٛ )ضت أ١َ( ؿاش ١ شهذِ ٚطذًطإ،   
ٚخةخز اؿهِ ٚط١ًٝ يًعٌُ بإشهاّ اٱط٬ّ ٚخح ٝت طٓٔ ايةٛشٝذ ٭ٕ 

 اؿهِ ع٢ً ٚذٛٙ:
 اؿهِ بايؼشٜع١ ايظُا١ٜٚ.ا٭ٍٚ:
 ايةعذد ٚاٱباش١ يًُزاٖب ٚاملًٌ ايظُا١ٜٚ ع٢ً مٛ ايةعٝني.ايحاْٞ:

ٚػإِْٗ   دٜاْاخِٗ ًًَِٚٗ طٛا٤ ناْت مسا١ٜٚ خشى ايٓاغ ايحايخ:
 أٚ ٚج١ٝٓ.

 اؽار اؿهِ ٚايظًط١ٓ حملاسب١ ايذٜٔ ٚايؼشٜع١ ايظُا١ٜٚ.ايشابع:
فرا٤ ايٓ  قُذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ بايٛذذ٘ ا٭ٍٚ أعذ٬ٙ،       
ٚخٛنٝذ ق ط ايٛذٛٙ ا٭ضش٣، ٖٚٛ َعرض٠ ضاؿ١ يذ٘، ٚقٝذاّ املظذًُني    

٠ بذذذاؿهِ مبذذذا أْذذذضٍ اهلل عذذذض ٚذذذذٌ َذذذٔ علذذذغ ٚخعاٖذذذذ ٖذذذزٙ املعرذذذض
ضـا٥ف)ضت أ١َ( ٚػاٖذ عًذ٢ اطذةصكاقِٗ ٚاْلذشادِٖ بٗذزٙ املٓضيذ١      

 .(2) ضًََْٖٓ َُْْ َّلٌُْْْ رَِٔخ أَٗضٍََ حَُِّوُ كَؤًَُُْجِيَ ىُْْ حُْلَخعِوٌَُٕايشفٝع١، قاٍ خعاحظ

َٚٔ اٯٜاث إٔ َعرض٠ خٛيٞ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ   
٥ذذ٘ اؿهذذِ مل خذذإث شظذذب قذذٛاْني ا٭طذذ اب ٚاملظذذ  اث، ٚايعًذذ١  ٚضًلا

ٚاملعًذٍٛ بذٌ ذذا٤ث مبعرذض٠ ظذاٖش٠ ٚاساد٠ مساٜٚذ١ قذاٖش٠، ػًذت           
 بعض َـادٜكٗا بإَٛس:

                                                           

 .2طٛس٠ ايٓـش (1)
 .47طٛس٠ املا٥ذ٠(2)



                                                                                   ض235ظ                                         85َعامل اٱميإ س/  

املذد املًهٛخٞ ْٚضٍٚ آ٫ف َذٔ امل٥٬هذ١ يٓـذش٠ ايذٓ  قُذذ       ا٭ٍٚ:
      ٍ  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ ٚاملذ٪َٓني   َعذاسى اٱطذ٬ّ ا٭ٚح، قذا

رَََِ إِْ طَظْزِشًُح ًَطَظَّوٌُح ًََّؤْطًٌُُْْ ِْٖٓ كٌَْسِىِْْ ىَازَح ُّْٔاذِدًُْْْ سَرٌُُّاْْ رِخَْٔغَاشِ     خعاحظ

 .(1)ضمالَفٍ ِْٖٓ حَُْٔالَثٌَِشِ ُٓغٌَِِّٓنيَ

 ْضٍٚ اٯٜاث اييت خةلُٔ خؼشٜع اؿهِ.ايحاْٞ: 
 ايظ١ٓ ايٓ ١ٜٛ   خٛيٞ اؿهِ. ايحايخ:
اؿذذ٬  ايكذذشإٓ ٚايذذٓ  قُذذذ ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذذًِ    ايشابذذع:

 املظًُني يةٛيٞ َظ٪ٚيٝاث اٱَا١َ ٚاٱَاس٠.
 صآت  مل حكفسَن( بٍري أٖت

 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:
اية أٜ   يغ١ َٚٛكٛع اـطاب بذني اٯٜذةني، فرذا٤ث اٯٜذ١     ا٭ٚح:

أع٬ٙ   رّ أٌٖ ايهةذاب ؾصذٛدِٖ باٯٜذاث، أَذا اٯٜذ١ قذٌ اي صذخ        
 دث   ايحٓا٤ ع٢ً املظًُني.فٛس

خذذذٍ اٯٜةذذإ فةُعذذةني َٚةلذذشقةني عًذذ٢ عًذذِ اهلل عذذض ٚذذذٌ  ايحاْٝذذ١:
َّؼَِْاااُْ خَخثِنَاااشَ ح َػْاااُِْٖ ًََٓاااخ طُخْلِاااِ    بذذذإشٛاٍ ايٓذذذاغ، ٚاْذذذ٘ طذذذ صاْ٘ ظ  

، َذذع اٱض ذذاس عذذٔ عًُذذ٘ ٖذذزا   ايهةذذاب، يٝهذذٕٛ سمحذذ١   (2)ضحُظُّااذًُسُ

 .(3)ضسْعَِْنَخىَ اِالَّ سَكَْٔشً ُِِْؼَخَُِٔنيًَََٓخ أَبايٓاغ، َٚـذاقا  يكٛي٘ خعاحظ

فكٛيذذ٘ خعذذاح)مل خهلذذشٕٚ( َذذٔ عًذذِ ايغٝذذب ايذذزٟ أظٗذذشٙ يشطذذٛي٘    
ٚيًُظًُني، ٖٚٛ َذٔ ضـذا٥ف)ضت أَذ١( بذإٕ ٜةللذٌ اهلل ٜٚطًعٗذِ       
ع٢ً عًّٛ ايغٝذب اـاؿذ١ مبذا   ؿذذٚس أٖذٌ ايهةذاب، َٚذا ٜذذٚس           

                                                           

 .125آٍ عُشإ طٛس٠(1)
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ضز اؿٝط١ ٚاؿزس، قذاٍ  َٓةذٜاخِٗ يًصر١ ٚايربٖإ ٚبعخ املظًُني ٭
ًَاِرَح َُوٌُح حَُّزَِّٖ مَٓنٌُح هَخٌُُح مَٓنَّخ ًَاِرَح خٌََِْح اََُِ شََْخطِْنِيِْْ هَاخٌُُح اَِّٗاخ َٓؼٌَُاْْ اََِّٗٔاخ     خعاحظ

 .(1)ضَٗلُْٖ ُٓغْظَيْضِثٌَُٕ

 ذا٤ث اٯٜةإ بًغ١ ايعُّٛ َٔ أطشاف َةعذد٠: 
 اـطاب   اٯٜةني. ا٭ٍٚ:
 اؾصٛد عٓذ أٌٖ ايهةاب. ايحاْٞ:

 اٯٜاث اييت نلش بٗا أٌٖ ايهةاب ، ٚوةٌُ ٚذٖٛا : ايحايخ:
 اساد٠ نٌ آ١ٜ َٔ آٜاث اهلل عض ٚذٌ َٚٓٗا اٯٜاث ايه١ْٝٛ. ا٭ٍٚ:
 ػطش كـٛق َٔ آٜاث اهلل. ايحاْٞ:

اٯٜاث اـاؿ١ ب عح١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ    ايحايخ:
َٚعرضاث ايٓ  قُذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ     َٚٓٗا آٜاث ايةٓضٌٜ 

 اؿظ١ٝ.
ٚايـصٝط ٖٛ ايحايخ ٚفٝ٘ ػاٖذ ع٢ً شاذ١ أٖذٌ ايهةذاب ٚايٓذاغ    

 يًُظًُني، َٔ ٚذٛٙ:
 ٚذٛد أ١َ َ٪١َٓ باهلل عض ٚذٌ ٚآٜاخ٘. ا٭ٍٚ:
املظًُٕٛ ػٗذا٤ ع٢ً ؿذم آٜاث اهلل   ْ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل  ايحاْٞ:

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚايةٓضٌٜ.
 بٝإ ق ط ايهلش بٓ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ. ايحايخ:
اج اث شكٝك١ ٖٚٞ إٔ َعرضاث ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘      ايشابع:

 ٚآي٘ ٚطًِ آٜاث َٔ اهلل عض ٚذٌ.

                                                           

 .14طٛس٠ اي كش٠(1)
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ؼزٜش ايٓاغ َٔ اخ اع ٚقانا٠ ايزٜٔ ٜهلذشٕٚ بآٜذاث اهلل،    اـاَع:
يكذ طشأ قإْٛ ذذٜذ ع٢ً ا٭سض ٖٚٛ خظ١ُٝ َذا ذذا٤ بذ٘ ايذٓ  قُذذ      

 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بآٜاث اهلل.
فهُا خللٌ اهلل عض ٚذٌ ٚقشٕ طاع١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

، فاْذ٘ طذ صاْ٘ ْظذب    (1) ضًَسَعُاٌَُوُ  ًَأَطِْؼُاٌح حَُِّاوَ  ٚطًِ بطاعة٘ بكٛي٘ خعذاحظ 

َعرضاث ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ايٝ٘ ٚاح ععِٝ قذسخ٘، 
، عاَا  ٚػا٬َ  (2)ضًََٓخ مطَخًُْْ حُشَّعٌٍُُ كَخُازًُهُ ٚبذٜع ؿٓع٘ يٝهٕٛ قٛي٘ خعاحظ

ٯٜاث ايكشإٓ َطًكا ، ٚاملعرضاث اؿظ١ٝ يًٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
أْ٘ ٫ٜٓصـذش بآٜذاث ا٭شهذاّ، ٚطذٓٔ اؿذ٬ٍ ٚاؿذشاّ، َٚذٔ        ٚطًِ ٚ

 ضـا٥ف)ضت أ١َ(   املكاّ ٚذٛٙ:
ا٭ضز مبا ذا٤ ب٘ ايٓ   قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطذًِ َذٔ    ا٭ٍٚ:

 عٓذ اهلل عض ٚذٌ.
اٱقشاس بإٕ ايذزٟ ذذا٤ بذ٘ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘          ايحاْٞ:

 .ٚطًِ ٖٛ آٜاث اهلل ٚسمح١ يًعاملني
دع٠ٛ ايٓاغ يٮضز  بآٜاث ْ ذ٠ٛ قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘       ايحايخ:

 ٚطًِ.
رّ ٚخٛبٝخ ايزٜٔ هصذٕٚ مبعرضاث ٚآٜاث ْ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً  ايشابع:

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، ٖٚزا ايزّ َٓطٛقا  َٚلَٗٛا  ع٢ً ٚذٛٙ:
خذذ٠ٚ٬ آٜذذاث ايكذذشإٓ ايذذيت خةلذذُٔ ٖذذزا ايذذزّ ، َٚٓذذ٘ ٖاخذذإ    ا٭ٍٚ:

 اٯٜةإ.
اٱشةراس بآٜاث َٚعرضاث ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيذ٘   ايحاْٞ:

 ٚطًِ.
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بٝإ ععِٝ َٓضي١ ايٓ  قُذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ ار      ايحايخ:
 أذش٣ اهلل ع٢ً ٜذٜ٘ آٜاخ٘، ٚدعا ايٓاغ يًةـذٜل بٗا.

يكذ أْعِ اهلل عض ٚذٌ ع٢ً ايٓاغ بايٓ ٠ٛ ٚايةٓضٌٜ، ٚ  نٌ بعح١ ْ  
ٜهلش آضشٕٚ، ٚعذد َٔ ا٭ْ ٝا٤ خعشكذٛا يًكةذٌ، ٚنذإ    ٜ٪َٔ أْاغ، ٚ

 أخ اع عٝظ٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ   شٝاخ٘ قًًٝني.
ٚاْلذذشد ايذذٓ  قُذذذ ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذذًِ بهحذذش٠ ا٭ؿذذصاب  

ٚا٭خ ذاع   شٝاخذذ٘، ٚمل ٜهذذٔ عٓذذذ ْذ  َذذٔ ا٭ْ ٝذذا٤ ايظذذابكني أؿذذصابا    
ضذشس بظذةُا١٥   بعذدِٖ، أَا َا رنش غـٛق َٛط٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ ٚأْ٘ 

أيو َٔ بين اطشا٥ٌٝ ٖشٚبا  َٔ فشعٕٛ، فٝصةاس اح ديٌٝ ٚشهٞ عذٔ  
،ضـٛؿذا  ٚاْٗذِ نذاْٛا َظةلذعلني عٓذذ آٍ فشعذٕٛ قذاٍ        (1)ابٔ ع اغ

، (2)ضإَِّ ىَاااائُالَءِ َُشِااااشْرَِٓشٌ هَُِِِْاااإٌَ  خعذذذذاح شهاٜذذذذ١ عذذذذٔ فشعذذذذٕٛظ   

 ٚايؼشر١َ:ايطا٥ل١ ايك١ًًٝ.
ًب ا٭شٛاٍ، ٖٚٛ ط ب ٚاٱطةلعاف ػاٖذ ع٢ً ق١ً ايعذد   أإ

يك١ً اٱلاب بذيٌٝ خٛنٝذ آٍ فشعٕٛ عًذ٢ اذٍٛ ْظذا٤ بذين اطذشا٥ٌٝ      
باٱْةكاّ ٚاٱٜزا٤ ٚاٱر٫ٍ ٖٚٛ اػاس٠ اح َٓعٗٔ َٔ نحش٠ ايٓظذٌ، ممذا   
ٜذذٍ عًذذ٢ ايٓعذذاّ ايذذذقٝل ايذذزٟ نذإ عًٝذذ٘ ايلشاعٓذذ١ ٚاملكذذرتٕ بايكظذذ٠ٛ   

ايٓظٌ عٓذ املٛشذٜٔ ٚايغًط١ ع٢ً املظًُني، ٚأِْٗ ًٜةلٕٛ اح اؿذ َٔ 
املظةلعلني مبا وٍٛ دٕٚ نحش٠ عذدِٖ، ٚاْةؼاس َ ذاد٨ اٱطذ٬ّ بذني    
ايٓاغ َٔ إت إٔ ٜةعاسض َع خظختِٖ ٭عُاٍ اـذ١َ ضـٛؿا  ٚإ 
ايزٍ املرتػط عٔ ا٫طةلعاف َاْع َٔ اْـاث اٯضشٜٔ هلِ، باٱكاف١ 

 اح شـش بين اطشا٥ٌٝ اخ اع َٛط٢ بكَٛ٘ .
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٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ فرا٤ث بآٜذ١ َذٔ عٓذذ اهلل،    أَا ْ ٠ٛ قُذ ؿ
ًََٓااخ أَسْعَااِْنَخىَ اِالَّ ًَخكَّااشً   ٖٚذذٞ دعذذ٠ٛ يًٓذذاغ مجٝعذذا  ٱخ اعذذ٘، قذذاٍ خعذذاح ظ    

، ٚقذذذ بذذادسث أفذذٛاس َذذٔ ايٓذذاغ ٚق ا٥ذذٌ َةعذذذد٠ يذذذضٍٛ      (1)ضُِِنَّااخطِ

اٱط٬ّ، ٖٚزٙ امل ادس٠ َٔ آٜاث اهلل أٜلذا ، ار أْٗذا ػذاٖذ ْذٛعٞ عذاّ      
م ْ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ باعة اس إٔ ا٭ؿٌ ٖٛ ع٢ً ؿذ

اَةٓاع ايٓاغ عٔ ا٭َش اؾذٜذ ٚعذّ ايذضٍٛ فٝذ٘، يذزا ناْذت ايعذشب     
خظُٞ ايزٟ ٜذضٌ ٚناْت قشٜؽ خظذُٞ َذٔ ٜذذضٌ)  دٜذٔ اٱطذ٬ّ      

 .(2)َٳـ ٛا ( ٭ْ٘ ضشس َٔ دٜٔ اح دٜٔ
اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘    ٚمل  ش ا٫ طٓٛاث ق١ًًٝ ع٢ً بعح١ ايٓ  قُذ ؿذ٢ً  

ٚطذذًِ شةذذ٢ ْضيذذت اٯٜذذاث بذذزّ أٖذذٌ ايهةذذاب، ٚخظذذُٝةِٗ بذذإمسِٗ     
ٚاكافةِٗ يًهةاب ٚيٝع بًغ١ ايةعشٜض ٚايهٓا١ٜ، مما ٜذذٍ عًذ٢ بذاٜذ١    
شاٍ   ا٭سض ٖٛ شـش اٱميإ ٚايةـذٜل باملظًُني، َٚٛاذ١ٗ أٌٖ 

 ايؼو ٚايشٜب بًغ١ ايةصذٟ.
اث اهلل ديٝذٌ عًذ٢ إٔ   ٚٚسٚد ايزّ   ايكشإٓ عًذ٢ عذذّ اٱميذإ بآٜذ    

 املظًُني)ضت أ١َ( ار أْ٘ آ١ٜ َٔ عٓذ اهلل َٔ ٚذٛٙ:
املظًُٕٛ أخ اع طٝذ املشطًني قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  ا٭ٍٚ:

 ٜٚهٕٛ ٚفل ايكٝاغ اٱقرتاْٞ:
 أخ اع طٝذ املشطًني ضت ا٭َِ. ايهرب٣:

 املظًُٕٛ أخ اع طٝذ املشطًني. ايـغش٣:
 املظًُٕٛ ضت أ١َ. ايٓةٝر١:

املظًُٕٛ أط٠ٛ شظ١ٓ يًٓاغ مجٝعا    ايةـذٜل بآٜاث اهلل،  ايحاْٞ:
يٝهٕٛ ايزّ ع٢ً اؾصٛد بٓ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚاملزنٛس 

                                                           

 .28طٛس٠ ط إ(1)
 .1/108يظإ ايعشب (2)
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  آ١ٜ ايظذٝام ذًٝذا  َٚ٪نذذا ، ٭ٕ اميذإ املظذًُني شرذ١ عًذ٢ ايٓذاغ،         
ذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘   َٚٓاط ١ يةٛذٝ٘ ايًّٛ يًزٜٔ ٜعشكٕٛ عٔ دع٠ٛ قُذ 

ٚآي٘ ٚطًِ ٚايزٜٔ ٜهلشٕٚ بٗا، ٚايهلش أػذ َٔ اٱعشاض، ار أْ٘ أَش 
 ٚذٛدٟ ٜةلُٔ اٱؿشاس ٚايعٓاد.

رنش اؾ١ٗ اييت ٜةٛذ٘ هلا ايًّٛ ِٖٚ أٌٖ ايهةاب ع٢ً مٛ  ايحايخ:
 ايةعٝني دع٠ٛ يًُظًُني يٮَش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش َٔ ذٗاث:

 .خ٠ٚ٬ ٖزٙ اٯ١ٜ ا٭ٚح:
 اظٗاس ايٓلش٠ َٔ ايهلاس. ايحا١ْٝ:
 ػًٞ َـادٜل ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش َٔ ٚذٛٙ: ايحايح١:
 اْهاس اؾصٛد باٯٜاث. ا٭ٍٚ:
ايذذذع٠ٛ يًةذذذبش مبعرذذضاث ايذذٓ  قُذذذ ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘  ايحذذاْٞ:

 ٚطًِ.
 اؿخ ع٢ً دضٍٛ اٱط٬ّ. ايحايخ:
ْظ ١ اٯٜذاث هلل عذض ٚذذٌ، ٚاْٗذا     َٔ اٱعراص   آ١ٜ ايظٝام ايشابع:

ٚإ ذشث ع٢ً ٜذ ٚيظإ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطذًِ فاْٗذا   
َٓظٛب١ هلل عض ٚذٌ، ٖٚٛ ايزٟ خللٌ بٗا، ٫ٚ ٜظةطٝع إذتٙ اخٝاْٗذا،   
يًة أٜ بني ٚاذب ايٛذٛد ٚاملُهٔ، ٚنٌ املخًٛقذاث ممهٓذ١ ايٛذذٛد،    

َٓذ٘ خعذاح عًذ٢ ايذٓ  قُذذ      ٚقةاذ١ ٯٜاث اهلل،  فةإخٞ اٯٜاث فلذ٬   
ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚاملظذًُني ٚايٓذاغ مجٝعذا ، ٚخةـذو )ضذت      

 أ١َ(   املكاّ بإَٛس:
اٱقشاس ٚاٱعرتاف بإٕ آٜاث ايكشإٓ ْاصي١ َٔ اهلل، ٚإٔ املًو  ا٭ٍٚ:

ٚايٓ  ٚطا٥ط َ اسن١ ية ًٝغ اٯٜاث ٜٚةـو ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ 
ٚايةلذص١ٝ ٚايـذرب   اية ًٝذغ ٚمحذٌ ايٓذاغ عًذ٢       ٚآي٘ ٚطًِ باؾٗذاد  

 ايةـذٜل بٗا مبا ٜلٛم َا قاّ ب٘ ا٭ْ ٝا٤ ايظابكٕٛ.
 ايعٌُ بإشهاّ آٜاث ايكشإٓ، ٚايةكٝذ مبا فٝٗا َٔ ايةهايٝو. ايحاْٞ:



                                                                                   ض241ظ                                         85َعامل اٱميإ س/  

شخ ايٓاغ ع٢ً دضٍٛ اٱط٬ّ، ٚدعٛخِٗ يٲعشاض عٔ  ايحايخ:
 أط اب ايؼو ٚايشٜب.

ٓهذذشٕٚ ْذذضٍٚ ايكذذشإٓ َذذٔ عٓذذذ اهلل،  اٱذٗذذاس بذذزّ ايذذزٜٔ ٜ ايشابذذع:
 ٚهصذٕٚ ب٘ اطةه اسا  ٚعٓادا .

ٖٓاى َظذإي١ ٖذٌ )ضذت أَذ١( َذٔ آٜذاث اهلل ٖٚذٌ خؼذًُٗا          اـاَع:
ض ٚاؾٛاب ْعِ اْٗا َٔ آٜاث َُِْ طٌَْلُشًَُٕ رِآَّخصِ حَُِّوِعَُٛاث قٛي٘ خعاحظ

 اهلل َٔ ٚذٛٙ:
هلل عض ٚذٌ، اط٬م ٚؿو)ضت أ١َ( ع٢ً املظًُني َٔ عٓذ ا ا٭ٍٚ:

فهُذذا خللذذٌ اهلل عذذض ٚذذذٌ ٚمسلذذ٢ آدّ ضًٝلذذ١ يذذ٘   ا٭سض  بكٛيذذ٘    
، ٚأػٗذ امل٥٬ه١ ع٢ً ض٬فةذ٘  (1) ضاِِِّٗ ؿَخػٌَِ كِِ ح َسْعِ خَِِْلَشًخعاحظ

فاْ٘ ط صاْ٘ ْعت املظًُني   ضت نةاب مساٟٚ ْاصٍ بإٕ املظًُني)ضت 
فاِْٗ مل وةرٛا ع٢ً أ١َ( ٚشُٝٓا اشةز امل٥٬ه١ ع٢ً ذعٌ آدّ ضًٝل١ 

 ذعٌ املظًُني)ضت أ١َ( يٛذٛٙ:
اض اس اهلل عض ٚذٌ امل٥٬ه١ بإٕ ذعٌ اـًٝل١   ا٭سض َٔ  ا٭ٍٚ:

عًُ٘ خعاح بامظاس ايلظاد ٚاؾصٛد َٔ ا٭سض ب عح١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً 
 .(2)ضاِِِّٗ أَػَُِْْ َٓخ الَ طَؼٌََُِْٕٔاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ يكٛي٘ خعاحظ

اقذذذذذشاس امل٥٬هذذذذذ١ ٜذذذذذّٛ ضًذذذذذل آدّ بععذذذذذِٝ قذذذذذذس٠ اهلل     ايحذذذذذاْٞ:
، ٚفٝذ٘ د٫يذ١   (3)ضعُزْلَخَٗيَ الَ ػَِِْْ َُنَخ اِالَّ َٓخ ػََِّْٔظَنَاخ اَِّٗايَ أَْٗاضَ حُْؼَِِاُْْ حُْلٌَِاُْْ     بكٛهلِظ

 ع٢ً أَٛس:
 خظًِٝ امل٥٬ه١ باؿظٔ ايزاخٞ ؾعٌ ضًٝل١   ا٭سض. ا٭ٍٚ:

                                                           

 .30طٛس٠ اي كش٠ (1)
 .30طٛس٠ اي كش٠(2)
 .32طٛس٠ اي كش٠(3)
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 هلل.ض٬ف١ ا٭سض َٔ بذٜع ؿٓع ا ايحاْٞ:
َٔ اٱعراص   بعح١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ  ايظادغ:

اذةُاع ايذع٠ٛ اح اٱط٬ّ، ٚايزّ ع٢ً خشى اٱطذةراب١ يذ٘، ٜٚةرًذ٢    
ٖزا ايزّ بايرباٖني ايظُا١ٜٚ، ٚناْت )ضت أ١َ( شر١ عًذ٢ ايٓذاغ     

 يضّٚ ايةـذٜل بٓ ٛخ٘.
ٝذذاَِٗ بذذا٭َش  ذذذا٤ث اٯٜذذ١ قذذٌ اي صذذخ بايحٓذذا٤ عًذذ٢ املظذذًُني يك    

 باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، ٖٚٛ َٔ آٜاث اهلل َٔ ٚذٛٙ:
ملا اشةز امل٥٬ه١ ع٢ً ذعٌ ضًٝل١   ا٭سض اشذةز اهلل عذض    ا٭ٍٚ:

، ي ٝإ اؿ٬  اهلل عض ٚذذٌ  (1)ضاِِِّٗ أَػَُِْْ َٓخ الَ طَؼٌََُِْٕٔٚذٌ عًِٝٗظ

ةذاسٙ اهلل عذض   ايٓاغ يٲطةراب١ ٭شهاّ اـ٬ف١، ٚاخ اع اـًٝل١ ايزٟ ى
 ٚذٌ.

َٔ عًِ اهلل عذض ٚذذٌ إٔ ض٬فذ١ اٱْظذإ   ا٭سض خةكذّٛ       ايحاْٞ:
با٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، فهٌ َُٓٗا آ١ٜ َٔ آٜاث اهلل   راخ٘ 

 ٚأجشٙ ٚشلع٘ يٲميإ   ا٭سض.
نُا خذذعٛ آٜذاث اٯفذام ٚأطذشاس ايهذٕٛ ايٓذاغ مجٝعذا  اح         ايحايخ:

اذةٓذذاب ايلظذذاد   ا٭سض، ٚؽاطذذب ايعكذذٍٛ ٱعُاسٖذذا بايـذذ٬ ،   
فإ)ضت أَذ١( خةٛذذ٘ اح ايٓذاغ بًغذ١ ا٭َذش ٚايٓٗذٞ ٚبذايكٍٛ ٚايلعذٌ         
ٱؿ٬شِٗ ٚقاسب١ ايلظاد، ٚعٔ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ 

املظذًُني عَُٛذا  نذ تِٖ ٚؿذغتِٖ، رنذشِٖ        اؿذٜخ املؼٗٛس عٓذ 
 عٔ ا٭عُؽ، طشٜل َٔ ايـصٝط ٚ ٚاْحاِٖ، ٚ  نٌ صَإ َٚهإ )

ٔ - طعٝذ عٔ أبٝ٘، عٔ سٳذا٤، بٔ امساعٌٝ ٔ  قذٝع  ٚعذ ٔ  َظذًِ،  بذ  عذ
ٍ : قاٍ-اـذسٟ طعٝذ أبٞ عٔ ػٗاب، بٔ طاسم ٍ  قذا  ؿذ٢ً  اهلل سطذٛ

                                                           

 .30طٛس٠ اي كش٠(1)
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ٔ : "ٚطًِ عًٝ٘ اهلل ِ  سأ٣ َذ ٓٵهنذشٶا  َذٓه ٕ  بٝذذٙ،  فًذٝغتٙ  َٴ  ٜظذةطع  مل فذإ
 (1) (َظًِ ، سٚاٙ"اٱميإ أكعو ٚريو ف كً ٘، ٜظةطع مل فإٕ ف ًظاْ٘،

ٖٚزٙ ايؼٗش٠ املظةلٝل١ آ١ٜ ٚػذاٖذ عًذ٢ إٔ املظذًُني )ضذت أَذ١( َذٔ       
 ٚذٛٙ:

 ٜةًك٢ املظًُٕٛ ٖزا اؿذٜخ بايشكا ٚايك ٍٛ. ا٭ٍٚ:
اطةصلاس ٖذزا اؿذذٜخ عٓذذ شذذٚد َٛكذٛع٘، فذارا سأ٣        ايحاْٞ:

بعض املظًُني َٓهشا  اطةصلش ٖزا اؿذٜخ ٚذعً٘ أؿ٬  ٚط  ا  يًضذش 
 عٔ املٓهش.
 اَةحاٍ املظًُني مللاَني ٖزا اؿذٜخ.ايحايخ:

 ،،قبوُن"العقل حصدٔق لآقس)ن

يكذ ضًل اهلل عض ٚذٌ اٱْظذإ يٝهذٕٛ ضًٝلذ١   ا٭سض، ٚعٓذذَا     
٥٬ه١ عًذ٢ ٖذزٙ اـ٬فذ١ بظذ ب اطذشاف اٱْظذإ   ايذذّ،        اشةرت امل

اِِّٗاااِ أَػَِْاااُْ َٓاااخ الَ ٚاػذذذاعة٘ ايلظذذذاد، ذذذذا٤ ايذذذشد َذذذٔ اهلل عذذذض ٚذذذذٌظ 

 ،  ٚفٝ٘ أَٛس:(2)ضطَؼٌََُِْٕٔ

خضن١ٝ اٱْظإ ، ٌٖٚ ٖزٙ ايةضن١ٝ عاَذ١ أّ ضاؿذ١ بذامل٪َٓني     ا٭ٍٚ:
 اؾٛاب ٖٛ ايحاْٞ بذيٌٝ اٱمجاٍ   اؾٛاب.

ٱض اس بإ اهلل قادس ع٢ً ايكٝاّ بإشهاّ اـ٬ف١ ا٫ َٔ نلش ا ايحاْٞ:
 ٚذصذ ٚأطشف.

 بٝإ َٛكٛع١ٝ ْلخ ايشٚ  َٔ اهلل   آدّ عًٝ٘ ايظ٬ّ. ايحايخ:
َٚٔ عًُ٘ خعاح ذعٌ ايعكٌ عٓذ اٱْظإ، ٖٚزا ايعكٌ طشٜل ٚآي١، 
يًةذٜش   اـ٥٬ل ٚاٱقشاس بايع ٛد١ٜ هلل عض ٚذٌ باي ذ١ٜٝٗ ٚاٱطةذ٫ٍ 

                                                           

 .3/162خلظت ابٔ نحت (1)
 .30طٛس٠ اي كش٠(2)
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بايٛاطط١ فُٔ ايكلاٜا َا ٜـذلم بٗا ايعكٌ يزاخٗا، أٟ َٔ إت شاذذ١  
اح أَش ضاسس عٓٗا، فاطةصلاس أٚ خـذٛس ايطذشفني ٜكذٛد اح ايةظذًِٝ     

ٓظ ١ بُٝٓٗا ع٢ً مٛ ايكطع ٚاؾضّ نُا ٜكاٍ )ايهٌ أععِ َٔ اؾض٤، باي
 ٚا٫جٓإ ْـو ا٭سبع١(.

٫ٚ ٜهذذٕٛ ايٓذذاغ مبشخ ذذ١ ٚاشذذذ٠   ادساى ا٭ٚيٝذذاث، فٗٓذذاى َذذٔ ٫  
ٜذذذسنٗا ا٫ بعذذذ خذذذبش ٚخإَذذٌ يذذزا ذذذا٤ث آٜذذاث ايكذذشإٓ   َٛاكذذٝعٗا    

عٓذذ اهلل ،  َٚلاَٝٓٗا ٚأشهاَٗا ي عخ ايٓاغ ع٢ً ايةظًِٝ بٓضٚي٘ َذٔ  
 ٚطشد ايغل١ً ٚاؾٗاي١ عِٓٗ.

َٚٔ بذٜع ؿٓع اهلل يٲْظإ عذّ ٚذٛد فرت٠   عٌُ ٚادساى ايعكٌ 
طٛا٤   ايًٌٝ أٚ ايٓٗاس، ٚشة٢ عٓذ ايّٓٛ ػذ ا٭ش٬ّ ٚايش٣٩ ايـادق١ 
خعشض ع٢ً اٱْظإ ٚمبا فٝ٘ اي ؼاس٠ ٚاٱْزاس، َٔ إت إٔ خٓصـش ٖزٙ 

ٝعا  ع٢ً اضة٬ف َؼاسبِٗ ٚأعُاهلِ، ايش٣٩ بامل٪َٔ فةؼٌُ ايٓاغ مج
ٚفٝ٘ ػاٖذ بذإٕ ايذش٣٩ سمحذ١ َذٔ عٓذذ اهلل، ٚؿذ١ً َ اسنذ١ بٝٓذ٘ ٚبذني          

 ع ادٙ.
، (1)ضكَنَلَخْنَااخ كِْيَااخ ِٓااْٖ سًُكِنَااخٖٚذذٌ ٖذذٞ َذذٔ عَُٛذذاث قٛيذذ٘ خعذذاحظ 

ا٭قشب ْعِ ٖٚٛ ايًطذو اٱهلذٞ، ٚذذزب ايع ذذ يشمحذ١ اهلل باٱْذزاس       
َلذذاَني َذذٔ عذذامل ايةـذذذٜل ٚعذذامل  ٚاي ؼذذاس٠، ٚايلذذش  ٚاـذذٛف،  

ايةـٛس، ٚأفشاد ايضَإ ايطٛي١ٝ املاكٞ ٚاؿاكش ٚاملظةك ٌ، ٚفٝذ٘ منذا٤   
ملذاسى اٱْظإ، ْٚذب يًعكٌ يًةلهش ٚايةذذبش ٚخكشٜذب ملٓذاصٍ ايةٛبذ١،     

 ٚايٌٓٗ َٔ ايـاؿاث .
ٚيٝع َٔ شـش يٛظا٥و ايعكٌ عٓذ اٱْظإ، َٚٔ أُٖٗا ايةـذٜل 

ث إٔ ٖزا ايةـذٜل ٚاذب َـاشب يهٌ ا٭ذٝاٍ بايةٓضٌٜ، َٚٔ اٯٜا
ٚا٭ص١َٓ املةعاق ١، ٫ٚ ىةف بضَإ َا بعذ بعح١ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل    
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عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، ٚيهٓ٘ اضةف   صَاْٗا، َٚذا بعذذٖا اح ٜذّٛ ايكٝاَذ١     
بًضّٚ ايةـذٜل بآٜاث ايكشإٓ، يزا ذا٤ث آ١ٜ ايظٝام بزّ ايزٜٔ ٜهلشٕٚ 

قٌ باي صخ   ايحٓا٤ ع٢ً املظًُني ٱمياِْٗ بٓضٍٚ بٗزٙ اٯٜاث، ٚاٯ١ٜ 
 ايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل ٚايعٌُ بإشهاَ٘.

َٚذذٔ ؿذذلاث اؿٝذذا٠ ايذذذْٝا أْٗذذا )داس ايةٓضٜذذٌ( ار ٜـذذاش ٗا خٓضٜذذٌ    
ايهةاب َٔ عٓذ اهلل، ٫ٚ ٜلش بٗزا ايعٓٛإ اْكطاع ايةٓضٌٜ باْةكاٍ ايٓ  

عًذ٢ ي كذا٤ آٜذاث ايكذشإٓ     قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اح ايشفٝل ا٭
 إل١ طش١ٜ، نّٝٛ خٓضًٜٗا َٔ ٚذٛٙ:

اشاطذذذ١ َلذذذاَني آٜذذذاث ايكذذذشإٓ باي٬َةٓذذذاٖٞ َذذذٔ ايٛقذذذا٥ع   ا٭ٍٚ:
 ٚا٭شذاد.

َٛافكذ١ أَحًذ١ ايكذشإٓ يهذٌ صَذإ، ٚاقة ذاغ أٖذٌ نذٌ ذٝذٌ           ايحاْٞ:
كِِ ًََُوَذْ طَشَّكْنَخ ُِِنَّخطِ املٛاعغ ٚايعرب َٔ ٖزٙ ا٭َح١ً امل اسن١، قاٍ خعاحظ

، فلٞ نٌ صَإ ٚٚاقع١ ػذذ آٜذاث ايكذشإٓ    (1)ضىَزَح حُْوُشْمِٕ ِْٖٓ ًَُِّ َٓؼٍََ

 شاكش٠ َٔ ذٗاث:
 اْٗا بشٖإ ٚديٌٝ ع٢ً راث ايٛقٛع. ا٭ٚح:
 آٜاث ايكشإٓ ٖٞ ا٭ؿٌ   اطةٓ اط ا٭شهاّ اي١ُ٥٬. ايحا١ْٝ:
ؿتٚس٠ ايٛقا٥ع َٓاطذ ١ ؾذزب ايٓذاغ يًةٓضٜذٌ، ٚايةذذبش         ايحايح١:

 لاَٝٓ٘ ٚد٫٫خ٘.َ
 ايةظًِٝ بـذم ْضٍٚ ايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل عض ٚذٌ. ايشابع١:
 خ٠ٚ٬ املظًُني ٚاملظًُاث ٯٜاث ايكشإٓ نٌ ّٜٛ. ايحايخ:
ْظخ أشهذاّ ايكذشإٓ يٮشهذاّ ايذٛاسد٠   ايهةذب ايظذُا١ٜٚ        ايشابع:

 ايظابك١.
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ػًٞ افاكاث ٚبشناث ايكشإٓ   نٌ صَإ ٜ عخ ايغ ط١    اـاَع:
ًَُٗنَضٍُِّ ِْٖٓ حُْوُشْمِٕ َٓاخ  لٛغ ٚايشكا بٓع١ُ ْضٍٚ ايكشإٓ، قاٍ خعاحظايٓ

 .(1)ضىٌَُ شِلَخءٌ ًَسَكَْٔشٌ ُُِِْٔئِْٓنِنيَ

ػذد َعاْٞ اٱعراص ايزاخٞ   اٯ١ٜ ايكشآ١ْٝ، ٚخش٣ ايعًّٛ  ايظادغ:
خظةٓ ط َٓ٘   نٌ صَإ ٚع٢ً مٛ َظةكٌ عٔ اٱسخكا٤ ايعًُٞ ٚايةكين 
فُذذٔ راث اٯٜذذ١ ٚيغةٗذذا ٚب٬إةٗذذا َٚلَٗٛٗذذا خذذةٮ٭ بايذذزاث ٚبٛاطذذط١  
ايعًُا٤ َعاْٞ ػعٌ اٱْظإ ٜذسى شكٝك١ ٖٚٞ نإٕ ايكشإٓ ْضٍ شذذٜحا   

َٓ٘ خظةخشس ٭ٍٚ َش٠، ٚأطشاسا  َذٔ عًذِ ايغٝذب خهةؼذو      ٚإٔ نٓٛصا 
ٚنإْٗا ٖ ١ ١َٓٚ ٭ٌٖ نٌ ايضَإ طٛا٤ َا ط كٗا أٚ ايضَإ اؿاكذش أٚ  

 .(2)ايكادّ َٔ ا٭ٜاّ
ٌ يكذذ خللذٌ اهلل ٚذ   ايظابع: املظذًُني)ضت أَذ١( ٚذعذٌ ايكذشإٓ      عذ

ٜةـو بايةرذد   َٛكٛعاخ٘ ٚأشهاَ٘ نّٝٛ خٓضًٜ٘ فهٕٛ ايكشإٓ إلا  
طشٜا  امنا ٖٛ بللٌ اهلل عض ٚذٌ ع٢ً ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘   
ٚطًِ ٚاملظًُني ٚايٓاغ مجٝعا ، ٚخةر٢ً َـادٜك٘ بايٛاقع اـاسذٞ، 
ٜٚذسى ايٓاغ مجٝعا  ٖزٙ ايٓع١ُ مبا سصقِٗ َٔ ايعكذٌ ٚٚظٝلذ١ ايةُٝٝذض    

 بني ا٭ػٝا٤ اييت ٜكّٛ بٗا.
يٓـش٠ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً    يكذ أْضٍ اهلل عض ٚذٌ ٥٬َه١ َٔ ايظُا٤ 

اهلل عًٝ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ ٚاملذ٪َٓني   َعذاسى اٱطذ٬ّ ا٭ٚح، قذاٍ خعذاح        

                                                           

 .82طٛس٠ اٱطشا٤(1)
ٚقذ أْعِ اهلل عض ٚذٌ عًٝٓا بٗزا ايةلظت امل اسى َٚٓ٘ َكذ١َ)طٝام اٯٜاث(  (2)

ٚخهاٌَ ايٓف ايكشآْٞ ، ٚاييت خكع   انحش َٔ ًَٕٝٛ ذض٤، ٖزا ٖٛ اؾض٤ ايشابع 
ػا٤ اهلل ج٬جني ذض٤   ؿ١ً آ١ٜ ٚاشذ٠ بؼطش َٔ آٜاث ايكشإٓ  ٕاطٓـذس  َٓٗا، ار

  ا٭ذٝاٍ اي٬شك١ انُاٍ ٖزا املًٕٝٛ بزاث املٓٗر١ٝ، ٚمبا ٖٛ أعِ  ُا٤ًايعٚع٢ً 
 .ضـٛؿا  َع خٛظٝو اٱضةـاؿاث ايع١ًُٝ   املكاّ
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غـٛق َعشن١ بذس ٚاؿذا  ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ        
، (1)ضكَخعْظَـَخدَ ٌَُُْْ أَِِّٗ ُِٓٔذًُُّْْ رِؤَُْقٍ ِْٖٓ حَُْٔالَثٌَِاشِ بايذعا٤ يٓضٍٚ ايٓـش ظ

ذدا  يٓضٍٚ ايكشإٓ ٚػاٖذا  ع٢ً ؿذم ْضٚي٘ َٔ ٚخللٌ ٚذعٌ ايعكٌ َ
عٓذ اهلل، ار إٔ ايعكٌ سطٍٛ بذاطين عٓذذ اٱْظذإ، ٚا٭ْ ٝذا٤ ٚايهةذب      
ايظذذُا١ٜٚ ايٓاصيذذ١ عكذذٍٛ ظاٖشٜذذ١، يٝةرًذذ٢ ايةذذذاضٌ بُٝٓٗذذا   ايكذذشإٓ  

 ٚاطةذا١َ َعاْٞ خٓضًٜ٘.
اطةصلاس املظًُني يهٝلٝذ١ ْذضٍٚ ايذٛشٞ عًذ٢ ايذٓ  قُذذ        ايحأَ:
  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َٚا ٜةغؼاٙ طاع١ ايةٓضٌٜ.ؿ٢ً اهلل

ٚأض ذذاس ْذذضٍٚ ذرب٥ٝذذٌ ب٦ٝٗذذ١ دشٝذذ١ ايهًذذ  ٖٚذذٛ ؿذذصابٞ َعذذشٚف  
ٜةـو بٓلاس٠ ايٛذ٘ َؼٗٛس٠، ٚهلزا ٜكاٍ يذش١ٝ سأٜٓاى ايّٝٛ خٓاذٞ 
ايٓ  قُذا  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜكٍٛ: مل أس سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل 

ا أْ٘ ذرب٥ٌٝ ٜٓضٍ بـٛس٠ دش١ٝ، ٚقذ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ َٓز َٜٛني، فعًُٛ
ٚ  اـرب  سآٙ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بـٛسخ٘ ا٭ؿ١ًٝ .

سآ٣  يكذ:  عض ٚذٌ اهلل قٍٛ   ايظ٬ّ عًٝ٘ عٔ اٱَاّ ذعلش ايـادم
 ع٢ً ايكطش َحٌ ايذس طاق٘ ع٢ً ذرب٥ٌٝ سآ٣:  قاٍ ايهرب٣ سب٘ آٜاث َٔ

 . ٚا٫سض ايظُا٤ بني َا َٮ قذ ذٓا  ي٘ طةُإ٠ ، اي كٌ
إ ْع١ُ َذد ايعكٌ يًكشإٓ آ١ٜ   اـًل ٚٚط١ًٝ َ اسن١ ؿلغ ايكشإٓ، 
ٚط١َ٬ ايعكٌ َٔ ايضيٌ ٚاـطإ ايعذاّ ملذا   ايكذشإٓ َذٔ خٓكذٝط أعُذاٍ       
اٱْظذذإ، ٚاسذاعٗذذا اح قذذٛاْني مساٜٚذذ١ ٚقٛاعذذذ ًَهٛخٝذذ١، ٚكذذٛابط 

 ػشع١ٝ.
ٚار ٜظذع٢   ٖذزا ايضَذذإ ؾعذٌ ايعذذامل قشٜذ١ ؿذذغت٠ بٓعذاّ ايعٛملذذ١      
ٚايحذذٛس٠ ايةكٓٝذذ١ ٚاملعًَٛاخٝذذ١ فذذإ ايكذذشإٓ ذذذا٤ ظعذذٌ ا٭صَٓذذ١ َةؼذذاب١ٗ  
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َٚةذاض١ً غـٛق َٛاكٝع اٱبة٤٬ ٚا٭شهذاّ، يٝهذٕٛ ٖذزا ايةؼذاب٘     
ػاٖذا  ع٢ً اػذرتاى ايٓذاغ مجٝعذا    ايع ٛدٜذ١ هلل عذض ٚذذٌ، ٚيذضّٚ        

ؼٛع ي٘، َٚٔ َٓافع خـذٜل ايعكٌ بٓضٍٚ ايكشإٓ َٔ عٓذ اـلٛع ٚاـ
 اهلل أَٛس:
 خكشٜب ايٓاغ ملٓاصٍ ايطاع١. ا٭ٍٚ:
اْ٘ ػاٖذ عًذ٢ إٔ املظذًُني)ضت أَذ١( ٭ْٗذِ اؽذزٚا ايعكذٌ        ايحاْٞ:

ٚادسان٘ ٚط١ًٝ يًةظًِٝ بـص١ ْ ذ٠ٛ قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ       
 ٚاخ اع٘.

 اٱقشاس بعامل اٯضش٠، ٚاٱطةعذاد يًصظاب. ايحايخ:
شهِ ٚخٛذٝ٘ ايعكٌ يًرذٛاس  ، ٚذعًذٗا خعُذٌ   َشكذا٠      ايشابع :

 اهلل.
 ايةٓضٙ َٔ إً ١ ايٓلع ايغل ١ٝ ٚايؼ١ٜٛٗ. اـاَع:
اْ عاد ايظه١ٓٝ   ايٓلع، ٚايطُإ١ْٓٝ بايظ١َ٬ َٔ ايعزاب  ايظادغ:

 ٔ ٜ٪َٕٓٛ باهلل ٚسطٛي٘.ا٭ضشٟٚ يً ؼاساث اييت ذا٤ث   ايكشإٓ يًزٜ
اٱْةلذذاع َذذٔ نٓذذٛص ايكذذشإٓ ايعكا٥ذٜذذ١ ٚايلكٗٝذذ١ ٚايعًُٝذذ١،     ايظذذابع:

 ٚاطةخشاس ايذسس اييت خل٧ دسٚب ايظايهني.
ادساى ؽًو ايزٜٔ  ٜهلشٕٚ بٓ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايحأَ:

ٚطًِ عٔ ٚظا٥لِٗ ايؼشع١ٝ ٚايعك١ًٝ، ٖٚذزا اٱدساى فذاصث بذ٘ )ضذت     
إ املظذًُني ٜةًذٕٛ آٜذ١ ايظذٝام)مل خهلذشٕٚ( بًظذإ ا٭طذ٢        أ١َ( يزا ف

ٚاؿظش٠ ع٢ً ايزٜٔ هصذٕٚ بٓ ذ٠ٛ قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ       
ْٚضٍٚ ايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل ، ٜٚعشكٕٛ عٔ ايةصزٜش ٚاٱْزاس هلذِ َذٔ   
ٖزا ايهلش ًٜٚط ايعكٌ ع٢ً ؿاش ٘ يذضٍٛ اٱط٬ّ بادسان٘ يٲعراص 

، ٖٚذزا اٱدساى سمحذ١ َذٔ عٓذذ اهلل خـذاشب      ايزاخٞ ٚايغتٟ يًكشإٓ
ْضٍٚ ايكشإٓ ، ٚشلٛسٙ بني ايٓاغ طاملا  َٔ ايضٜاد٠ ٚايٓكٝـ١ ٚاح ّٜٛ 

 ايكٝا١َ.
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َٚٔ اٱعراص   آٜذاث ايكذشإٓ أْٗذا ؽاطذب ايعكذٍٛ، ٚخ عحٗذا عًذ٢        
ايةلهش ٚايٓعش ٚاطةصلاس ايذيٌٝ ٚايربٖإ ع٢ً َٛافك١ ايٛاقع مللاَني 

 آٜاث ايكشإٓ .
ٚسد يلغ)أٚيذذٞ ا٭ي ذذاب( طذذت عؼذذش٠ َذذش٠   ايكذذشإٓ، قذذاٍ    ٚقذذذ  

، ٚا٭ي ذاب مجذع يذب ٖٚذٛ ايعكذٌ، ٚ       (1) ضاََِّٗٔخ َّظَزًََّشُ أًٌُُُْح ح َُْزَاخدِ خعاحظ

 كاط ١ ايكشإٓ يًعكٌ أَٛس:
 اْ٘ ْٛع اعراص ملا فٝ٘ َٔ ايةصذٟ. ا٭ٍٚ:
 اج اث ْضٍٚ ايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل. ايحاْٞ:

بإٕ ايكشإٓ سمح١ يًٓاغ مجٝعا ، ار هزبِٗ ملٓاصٍ فٝ٘ ػاٖذ  ايحايخ:
 اهلذا١ٜ ٚاٱميإ.

خشإٝذذب ايش٩طذذا٤ ٚاملذذٮ َذذٔ ايٓذذاغ ٚاملةذذربعني   دضذذٍٛ      ايشابذذع:
اٱط٬ّ يٝة عِٗ أخ اعِٗ، ٜٚشٚا طًطإ اٱط٬ّ َٚٛافك١ ايذضٍٛ فٝذ٘  

 ٱدساى ايعكٌ ٚقـذ ايظ١َ٬   ايٓؼإخني.
حٌُِْظَااخدِ ُِاَْ طٌَْلُاشًَُٕ رِآَّااخصِ حَُِّاوِ ًَحَُِّاوُ شَاايِْذٌ ػََِاَ َٓااخ      أَىْاََ   هُاَْ َّااخ ظصلآت )ٔللت

 بٍري أٖت ،(2)ضطَؼٌََُِْٕٔ

 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:
بٝإ املا٥ض بني املظًُني ٚإتِٖ، ٜٚلٝذ اؾُع بني اٯٜةني إٔ  ا٭ٚح:

 ايٓاغ ع٢ً أقظاّ:
 املظًُٕٛ. ا٭ٍٚ:
 أٌٖ ايهةاب. ايحاْٞ:

 ايهلاس. ايحايخ:

                                                           

 .19طٛس٠ ايشعذ(1)
 .99اٯ١ٜ (2)
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ف املظذذًُٕٛ بـذذل١)ضت أَذذ١( ٚفٝذذ٘ خشإٝذذب يًٓذذاغ يذذذضٍٛ  ٚاضذذة
 اٱط٬ّ.
خكذٜش اؾُع بني اٯٜةني)ٜا قُذ قٌ أْت ٚضذت أَذ١ ٜذا أٖذٌ      ايحا١ْٝ:

 ايهةاب مل خهلشٕٚ(  .
فُٔ ٚذٛٙ خللٌٝ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ع٢ً ا٭ْ ٝا٤ 

 ايظابكني إٔ )ضت أ١َ( ٖٞ أَة٘ ٖٚٞ طا٥ع١ هلل عض ٚذٌ.
ا٭١َ اييت خ٪َٔ ٚخةًٛ آٜاث اهلل اييت خةلُٔ اـطاب يًٓاغ  ايحايح١:

 ع٢ً أطاغ اْةُا٥ِٗ ًًَِٚٗ ٖٞ)ضت أ١َ(.

ض ٚعًذ٢ مذٛ ايةةذابع نُذا   آٜذ١      هُاَْ َّخأَىْاََ حٌُِْظَاخدِ   ٚخعذد قٛي٘ خعذاح ظ 

ايظٝام ٚاٯ١ٜ اييت خًٝٗا ، فًِ خعطو اٯ١ٜ ايةاي١ٝ عشف ايعطو )ايٛاٚ( 
 بإَٛس:ٚذا٤ث 

 خهشاس ششف ايٓذا٤)ٜا(. ا٭ٍٚ:
 اؼاد ذ١ٗ ايٓذا٤   اٯٜةني ع٢ً مٛ ايةعٝني ) أٌٖ ايهةاب(. ايحاْٞ:

اساد٠ ايعُّٛ ٚاٱمجاٍ   اـطاب )ٜا أٌٖ ايهةاب( ٚفٝذ٘   ايحايخ:
 ٚذٛٙ:

اْ٘ ػاٖذ ع٢ً ايٛظا٥و ايعكا٥ذ١ٜ ٚاؾٗاد١ٜ املةعذد٠ اييت قاّ  ا٭ٍٚ:
هلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، ٜٚكّٛ بٗا املظًُٕٛ اح ّٜٛ بٗا ايٓ  قُذ ؿ٢ً ا

 ايكٝا١َ.
عذّ نلا١ٜ املذش٠ ايٛاشذذ٠   اـطذاب بذٌ ٫بذذ َذٔ ايةهذشاس         ايحاْٞ:
 ٚايةعذد.

بٝإ أ١ُٖٝ َٚٛكٛع١ٝ ايٓٛاٖٞ ايٛاسد٠   نٌ َٔ اٯٜذةني،   ايحايخ:
 َٚٛكٛعاخٗا.

 خٓ ٝ٘ ايٓاغ اح شاٍ أٌٖ ايهةاب ٚعٓادِٖ. ايشابع:
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نؼذذذو اؿكذذذا٥ل يًٓذذذاغ مجٝعذذذا ، ٚبٝذذذإ ْعُذذذ١ اهلذاٜذذذ١   اـذذذاَع:
ٚاٱؿ٬    بعح١ ايٓ  قُذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ، قذاٍ خعذاح       

 .(1) ضًََٓخ أَسْعَِْنَخىَ اِالَّ ًَخكَّشً ُِِنَّخطِ رَشِريًح ًََٗزِّشًحظ

ؼذٟ أٌٖ ايهةاب ٚعذّ ايظهٛث عِٓٗ بًصذاظ إٔ ٖذزا    ايظادغ:
رتاص َذذٔ نٝذذذِٖ، بذذٌ ذذذا٤ث اٯٜذذاث   ايظذذهٛث طًذذب يذذٛدِٖ، ٚاشذذ 

بةٛبٝخِٗ ع٢ً اؾصٛد بآٜاث ايكشإٓ َٚعرضاث ايذٓ  ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘    
ٚآي٘ ٚطًِ ٭ٕ اٱميإ بٗا ٚاذب عًذ٢ نذٌ َهًذو عًذ٢ مذٛ َظذةكٌ       

 َٚةصذ َع اٯضشٜٔ.
ٚبُٝٓا ٜةٓاذ٢ أفشاد نٌ ق ١ًٝ َٔ ق ا٥ٌ عذٜذذ٠ َذٔ ايهلذاس بذذضٍٛ     

 قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اٱط٬ّ، ٜٚظةصلشٕٚ َعرضاث ايٓ 
فإ فشٜكذا  َذٔ أٖذٌ ايهةذاب ٜهلذشٕٚ باٯٜذاث، فرذا٤ث اٯٜةذإ ؿذخ          
ايٓاغ ع٢ً ايةذبش   ايرباٖني ايظاطع١ اييت بعخ بٗا ايٓ  قُذ ؿ٢ً 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، يٝهٕٛ نلش أٌٖ  ايهةاب باٯٜاث ضاؿا  بِٗ، ٫ٚ 

ايظٝام ار خٛذ٘ ايًّٛ فٝٗا هلِ  ٜلش إتِٖ، ٖٚٛ املظةكشأ َٔ ظاٖش آ١ٜ
ضاؿ١، ٚفٝ٘ اعراص يًكشإٓ بإٕ ٜهٕٛ اؿخ فٝ٘ يًٓاغ يذضٍٛ اٱط٬ّ 

 َشن ا  َٚةعذدا  َٓطٛقا  َٚلَٗٛا  َٔ ٚذٛٙ:
 رّ ايزٜٔ ٜهلشٕٚ باٯٜاث َٔ أٌٖ ايهةاب. ا٭ٍٚ:
دع٠ٛ ايٓاغ يًةذبش   َعرضاث ايٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘     ايحاْٞ:

ًَأَٗضَُْنَااخ اَُِْْاايَ حُاازًِّْشَ ُِظُزَااَِّْٖ ُِِنَّااخطِ َٓااخ ُٗااضٍَِّ اَُِااْْيِْْ ًََُؼََِّيُااْْ    خعذذاحظٚآيذذ٘ ٚطذذًِ قذذاٍ  

 .(2)ضَّظَلٌََّشًَُٕ

                                                           

 .28طٛس٠ ط إ(1)
 .44طٛس٠ ايٓصٌ(2)
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اْذذزاس ٚؽٜٛذذو ايهلذذاس َذذٔ اخ ذذاع ايعذذاملني، َٚذذِٓٗ ايذذزٜٔ   ايحايذذخ:
وشفذذٕٛ ؿذذلاث ايذذٓ  قُذذذ ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذذًِ ٚواسبْٛذذ٘     

 ٚامل٪َٓني.
ايحٓا٤ ع٢ً املظًُني ْٚعةِٗ بإِْٗ )ضت أ١َ أضشذت يًٓاغ(  ايشابع:

 نُا خذٍ عًٝ٘ ٖزٙ اٯ١ٜ.
 قبوُن الخُثٕق القس)وٓ لآسىت

ٜكذذاٍ ٚجكذذت ايؼذذ٤ٞ خٛجٝكذذا : ارا أشهُذذت ػذذذٙ، ٚايٛجٝذذل: ايؼذذ٤ٞ    
احملهِ، ٚٚجكت ف٬ْا ، ػٗذث ي٘ بـذم ايكٍٛ أٚ ا٭َا١ْ ٚمٖٛا عظب 

 ٍ ٛٵِجٝكذذا  ايؼذذ٤ٞ  تٴٚٳجَّْكذذ اؿذذاٍ ٚايكشٜٓذذ١، )ٜٚكذذا ٛٳجَّذذل فٗذذٛ خٳ ، ٚ  (1) (َٴ
ٚفٝ٘ اسػاد يًُ٪َٓني   قةاٍ ايهلاس ٚأطش َٔ ( 2) ضكَشُذًُّح حٌَُْػَخمَايةٓضٌٜظ

 بكٞ َِٓٗ ٚاشهاّ ٚجاقِٗ.
ٚايةٛجٝذذل اؿذذط٬شا  عًذذِ ٜةعًذذل علذذغ ايعًذذّٛ ٚأشهذذاّ ايع ذذاداث    

َٓافعذ٘ دفذع   ٚاملعا٬َث، ٚايٛقا٥ع ٚا٭شذذاد ايعاَذ١ ٚاـاؿذ١، َٚذٔ     
ايلشس، َٚٓع اؾٗاي١   خًو ايعًّٛ، ٚيٝع َٔ ٚجٝك١ َحٌ ايكشإٓ فٗذٛ  
ايهةاب ايظُاٟٚ ايذزٟ شلذغ خذإسٜخ ا٭َذِ ٚاي ًذذإ ٚقـذف ا٭َذِ        

َٗلُْٖ َٗوُضُّ ػََِْْيَ أَكْغََٖ حُْوَظَضِ رَِٔخ أًَْكَْْنَاخ اَُِْْايَ ىَازَح    ايظايل١، قاٍ خعاحظ

 .(3) ضحُْوُشْمَٕ

شإٓ ػٗادخ٘ بإٕ املظًُني)ضت أَذ١(، َٚذٔ اٯٜذاث      َٚٔ خٛجٝل ايك
ايةٛجٝل ايكشآْٞ اخـاف٘ ٚاقرتاْ٘ باؿر١ ٚايذيٌٝ ايعكًٞ ٚاؿظذٞ ايذزٟ   

 ٜذٍ ع٢ً ؿص١ ٖزا ايةٛجٝل، ٚفٝ٘ أَٛس:

                                                           

 .10/371يظإ ايعشب (1)
 .4طٛس٠ قُذ (2)
 .3طٛس٠ ٜٛطو (3)
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 اْ٘ سمح١ بايٓاغ، ٚط ٌٝ اح ٖذاٜةِٗ. ا٭ٍٚ:
 اْ٘ ٚط١ًٝ مسا١ٜٚ َ اسن١ ؾزب ايٓاغ يٲط٬ّ. ايحاْٞ:

ٝذ ْضٍٚ ايكشإٓ َٔ عٓذ اهلل، ٚاملظًُٕٛ أٍٚ ا٭َِ اييت خٛن ايحايخ:
ٚجلكت ط١ٓ ْ ٝٗا، َٚٓعذت َذٔ ؼشٜلٗذا ٚخغٝتٖذا، ٖٚذزا املٓذع شرذ١          
طذذ١َ٬ ايكذذشإٓ َذذٔ ايةصشٜذذو َذذٔ بذذاب ا٭ٚيٜٛذذ١ ايكطعٝذذ١  فذذإرا نذذإ     
املظًُٕٛ هةٗذٕٚ   اؿشق ع٢ً شلغ ط١ٓ ايٓ  فُٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ 

ًُا٤ٳ ٚعا١َ ع٢ً شلغ ايكذشإٓ ايذزٟ ٜةًذٛٙ    أِْٗ هةٗذٕٚ شهَٛاث ٚع
 نٌ ٚاشذ َِٓٗ ع٢ً مٛ ايٛذٛب سع َشاث   ايّٝٛ.

ٚقذذاّ املظذذًُٕٛ بةإطذذٝع عًذذِ ايشذذذاٍ ٚخٛجٝذذل سذذذاٍ اؿذذذٜخ ،     
ٚخكظذذِٝ اؿذذذٜخ اح اؿذذذٜخ املةذذٛاخش ٚاملؼذذٗٛس ٚضذذرب ايٛاشذذذ َٚٓذذ٘   
املظذذةلٝض ٚايعضٜذذض ٚايغشٜذذب، ٚقظذذِ ايعًُذذا٤ اؿذذذٜخ اح اؿذذذٜخ     
ايـصٝط ٚاملٛجذل ٚاؿظذٔ ٚايلذعٝو ٚاملشطذٌ ٚاملكطذٛع، ٚنًذٗا َذٔ        

 ٚذٛٙ ايةٛجٝل ٚاسخكا٤)ضت أ١َ(   ايعًّٛ بإفاكاث ايكشإٓ ٚايظ١ٓ.
يكذ أْعِ اهلل عذض ٚذذٌ عًذ٢ )ضذت أَذ١( ٚايٓذاغ مجٝعذا  بذإٕ أْذضٍ          

 ، ٚفٝ٘ أَٛس:(1) ضطِزَْْخًٗخ ٌَُُِِّ شَِْءٍايكشإٓظ

يًشذٛع يًكشإٓ ، ٚايـذٚس عٓ٘    بعخ ْٛعٞ يًٓاغ مجٝعا  ا٭ٍٚ:
 أَٛس ايذٜٔ ٚايذْٝا.

قطع دابذش اؾذذاٍ ٚاــذ١َٛ غـذٛق ايٛقذا٥ع ٚا٭شهذاّ        ايحاْٞ:
ًََٓاخ  ٚايظٓٔ ٚإتٖا، ٚقذ فاصث بٗذزٙ ايٓعُذ١ )ضذت أَذ١(، قذاٍ خعذاحظ      

 .(2)ضحخْظََِلْظُْْ كِْوِ ِْٖٓ شَِْءٍ كَلٌُُْٔوُ اََُِ حَُِّوِ

 يًظ١ٓ ايٓ ١ٜٛ َٔ ذٗاث: بٝإ شاذ١ ايٓاغ ايحايخ:

                                                           

 .89طٛس٠ ايٓصٌ (1)
 .10طٛس٠ ايؼٛس٣ (2)
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اْٗا َشآ٠ يًذٛشٞ ٚا٭َذش اٱهلذٞ ايٓذاصٍ بٛاطذط١ أشذذ أنذرب         ا٭ٍٚ:
إِْ ىُاٌَ اِالَّ  *ًََٓخ َّنْطِنُ ػَاْٖ حُْيَاٌٍَ   امل٥٬ه١ ٖٚٛ ذرب٥ٌٝ، قاٍ خعاحظ

 .(1) ضًَكٌِْ ٌُّكََ

ٚخذٍ اٯ١ٜ أع٬ٙ بايذ٫ي١ ايةل١ُٝٓ ع٢ً شلغ ٚخٛجٝل ايظذ١ٓ ايٓ ٜٛذ١   
 ايةٛجٝل ع٢ً ٚذٛٙ:ٖٚزا 

خ٠ٚ٬ اٯٜاث ايكشآ١ْٝ اييت خةلُٔ أقٛاٍ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل  ا٭ٍٚ:
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ يًًٌُ ا٭ضش٣.

شلغ ط١ٓ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ اييت ذا٤ث  ايحاْٞ:
   ا٭ؿٌ َٔ ايٛشٞ ، ٚذشث َـادٜكٗا اـاسذ١ٝ   ايٛاقع ايعًُٞ.

ٗاد   ط١ٓ ايٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘     ػًٞ َعاْٞ اؾ ايحايخ:
 ٚطًِ.

قانا٠ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ   أقٛاي٘ ٚأفعاي٘  ايشابع:
ايٛاذ ذذ١ ٚاملظذذةص ١، ٚاطةصلذذاسٖا عٓذذذ َٓاطذذ ١ املكذذاٍ ٚاؿذذاٍ َٚذذٔ    
ايؼٛاٖذ ع٢ً نٕٛ املظًُني)ضت أ١َ( ظٗٛس ايظه١ٓٝ ٚايطُإ١ْٓٝ عًِٝٗ 

 عٌ يًٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.  عٓذ مساع قٍٛ أٚ ف
ػًٞ يغ١ اٱعراص ٚايٓلع ايعاّ   ط١ٓ ايٓ  قُذ ؿذ٢ً اهلل   ايحا١ْٝ:

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بًصذاظ ايٛقذا٥ع ٚاؿذٛادد، ٖٚذٛ َذٔ ا٭طذ اب ايذيت        
خظاِٖ   صٜاد٠ اٱميإ ، ٚفٝ٘ بٝإ يللٌ اهلل بإٕ َٓذافع ايظذ١ٓ ايٓ ٜٛذ١    

 أنحش َٔ إٔ ؼـ٢.
ايظ١ٓ ايٓ ١ٜٛ ٖٞ املـذس ايحاْٞ يًةؼذشٜع اٱطذ٬َٞ، بًصذاظ     يح١:ايحا

أْٗا سػص١ َٔ سػصاث ايٛشٞ ٚايةٓضٌٜ، ٚانشاّ اهلل عض ٚذذٌ يًذٓ    
قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚـت أ١َ بإْٗا خإضز خؼذشٜعٗا َذٔ اهلل   

                                                           

 .4-3طٛس٠ ايٓرِ (1)
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عض ٚذٌ بٛاطط١ ن٬َ٘ اـايذ ايكشإٓ، جِ بٛاطط١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل 
 ٚآي٘ ٚطًِ.عًٝ٘ 

خعةرب ايظ١ٓ ايٓ ١ٜٛ بٝاْا  ٚخلظتا  يًكشإٓ، ٖٚزا اي ٝإ شاذذ١   ايشابع١:
 يًُظًُني ٚايٓاغ مجٝعا ، َٚٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ(  املكاّ أَٛس:

خذذٛيٞ املظذذًُني ط كذذ١ عذذٔ ط كذذ١ خٛجٝذذل ايظذذ١ٓ، ٚاقة ذذاغ         ا٭ٍٚ:
 ايذسٚغ، ٚاطةٓ اط ا٭شهاّ َٓٗا.

ملظا٥ٌ اٱبة١ٝ٥٬ ٚأشهاّ اي ٝع ٚايؼذشا٤  اؽار ايظ١ٓ دي٬ٝ    ا ايحاْٞ:
 ٚايعكٛد ٚاٱٜكاعاث.

 ايظ١ٓ ايٓ ١ٜٛ ٚاق١ٝ َٔ اــ١َٛ ٚاٱضة٬ف. ايحايخ:
فذذو اــذذ١َٛ، ٚشظذذِ املٓاصعذذاث بايظذذ١ٓ ايٓ ٜٛذذ١ ايكٛيٝذذ١     ايشابذذع:

ٚايلع١ًٝ َع خظًِٝ ا٭طشاف املةٓاصعذ١ بإْعذذاّ ايعًذِ ٚايةعذذٟ باؿذٌ      
كَابِْٕ طَنَاخصَػْظُْْ   ١ٓ ايٓ ١ٜٛ ايؼشٜل١، قاٍ خعاحظاملظةكشأ ٚاملظةٓ ط َٔ ايظ

 .(1) ضكِِ شَِْءٍ كَشُدًُّهُ اََُِ حَُِّوِ ًَحُشَّعٌٍُِ

ايظذذ١ٓ ايٓ ٜٛذذ١ شرذذ١ ٚبشٖذذإ   ا٭َذذٛس ايه٬َٝذذ١ ٚاج ذذاث  اـذذاَع:
ايـذذاْع، ٚؿذذذم ْ ذذ٠ٛ قُذذذ ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذذًِ ٚا٭ْ ٝذذا٤        

 ايظابكني، ٚديٌٝ ٱج اث ْضٍٚ ايكشإٓ.
ُِاَْ  ملا ذا٤ث ٖزٙ اٯ١ٜ بةٛبٝخ أٖذٌ ايهةذاب بكٛيذ٘ خعذاحظ     ايظادغ:

َٕ ػَْٖ عَزَِِْ حَُِّوِ َْٖٓ مََٖٓ طَزْـُ ، ٚذا٤ آ١ٜ ايظٝام (2)ضٌَٗيَخ ػٌَِؿًخطَظُذًُّ

 بزَِٗ يهلشِٖ بآٜاث اهلل فإٕ ايظ١ٓ ايٓ ١ٜٛ خٛجٝل ٱبطاٍ نٝذِٖ
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َٖ           ظصآت )ٔلت َٓا ْٖ م َٓا َِّاِو  َِ حُ ْٖ َعاِزْ َٕ َػا َْ َطُظاذًُّ ُِا ٌَِظاخِد  ُْ ََ ح َّخَأْىا  َْ ُها

 بٍري أٖت (1 ضٌََُِٕٔطَزْـٌَُٗيَخ ػٌَِؿًخ ًَأَْٗظُْْ شُيَذَحءُ ًََٓخ حَُِّوُ رِـَخكٍَِ ػََّٔخ طَؼْ

 ايـ١ً بني بذاٜيت اٯٜةني
 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:

ذا٤ اـطاب   اٯ١ٜ أع٬ٙ يًٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘    ا٭ٚح:
 ٚطًِ)قٌ( ٚخكذٜشٖا )قٌ ٜا قُذ( ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:

 خعذد َعاْٞ اـطاب   اٯ١ٜ ايكشآ١ْٝ، ٜٚهٕٛ ع٢ً ػعب: ا٭ٍٚ:
 ٜإخٞ َةٛذٗا  يًلشٜل ٚا٭١َ َٔ ايٓاغ َ اػش٠. ا٭ٚح:
 ٜهٕٛ بٛاطط١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.ايحا١ْٝ: 
 ض.َّخأَُّّيَخ حُنَّخطُعُّٛ اـطاب يًٓاغ مجٝعا  نُا   قٛي٘ خعاحظ ايحايح١:

بٝإ ذٗاد ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطذًِ   اٱْذزاس    ايحاْٞ:
 عَُٛا ، ٚخًةكٞ آ١ٜ ايظٝام ٚاٯ١ٜ اييت ق ًٗا بإَٛس:ٚاي ؼاس٠ يًٓاغ 

 اٱبةذا٤ بًلغ)قٌ ٜا أٌٖ ايهةاب مل (. -1

ف٤ٞ اٯٜةني بـٝغ١ ايةٛبٝخ ٚاٱْزاس ٚايةخٜٛو، ي ٝإ ا٭كشاس   -2
 ايٓٛع١ٝ ايعا١َ عٔ ايـذ عٔ ط ٌٝ اهلل.

 ؿٝغ١ امللاسع اييت خذٍ ع٢ً َضاٚيةِٗ راث ايلعٌ املٓٗٞ عٓ٘. -3

اْ٘ َٔ َـادٜل قٝاّ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ    ايحايخ:
باية ًٝغ، ٚؼًُذ٘ ا٭ر٣ فٝذ٘، ٚ  ايكذشإٓ ٚيغذ١ ايٛعٝذذ فٝذ٘، ٚسد قٛيذ٘        

 .(2)ضىَزَح رَالَؽٌ ُِِنَّخطِ ًَُُِْنزَسًُح رِوِخعاحظ
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دع٠ٛ املظًُني حملانا٠ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطذًِ   ايشابع:
اس، ٚؼزٜش ايٓاغ َٔ ايهلش ٚاٱعشاض عٔ َعرضاث   اية ًٝغ ٚاٱْز

 ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، ٚخكذٜشٙ)قٛيٛا ٜإٌٖ ايهةاب(.
ذا٤ث اٯ١ٜ بايةصزٜش ٚاٱْزاس ٭ٌٖ ايهةاب يةؼٌُ إتِٖ  اـاَع:

 َٔ ايٓاغ َٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ.
فكٛيٛا ٜا أٖذٌ   خكذٜش اؾُع بني بذاٜيت اٯٜةني)نٓةِ ضت أ١َ ايحايح١:
 ايهةاب(.

خٛذ٘ اـطاب   اٯٜذ١ قذٌ اي صذخ يًُظذًُني ٚاملظذًُاث       ايشابع١:
 بًغ١ اٱنشاّ ٚايحٓا٤.

خشإٝب ايٓاغ بذضٍٛ اٱط٬ّ ية ذذٍ املٛكذٛع ٚاؿهذِ،     اـاَظ١:
 ف ذٍ إٔ ٜةٛذ٘ هلِ ايًّٛ ٚاٱْزاس ٜإخِٝٗ ايحٓا٤ ٚاي ؼاس٠.

ْةُا٤ اح ايذٜٔ، ٚامل١ً، بٝإ خكظِٝ ايٓاغ ع٢ً أطاغ اٱ ايظادط١:
ٚإٔ املظًُني َذع اضذة٬ف أيظذٓةِٗ ٚأَـذاسِٖ امنذا ٖذِ أَذ١ ٚاشذذ٠،         
ٚعًذِٝٗ إٔ ٜةصذذذٚا ٚوذزسٚا َذذٔ إتٖذِ، ٜٚذذذعِٖٛ يٲميذإ ٚبـذذٝغ     

 اي ٬  ٚاملٛعع١ ٚاٱْزاس.
ملا ذا٤ث آٜاث ايكشإٓ باٱض اس عذٔ خللذٌٝ بذين اطذشا٥ٌٝ      ايظابع١:

ًَأَِّٗااِ كَؼَّااِْظٌُُْْ ػََِااَ   ٖٚذذِ فشٜذذل َذذٔ أٖذذٌ ايهةذذاب، قذذاٍ خعذذاحظ     

، أضربث اٯ١ٜ قٌ اي صخ بةغت َٛكٛع ايةللٌٝ ب عحذ١  (1)ضحُْؼَخَُِٔنيَ

ايٓ  قُذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ ٚأْذ٘ ٜذذٚس َذذاس ايةـذذٜل بذ٘          
 ٚاخ اع٘.

َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( ػذد اٱَةحاٍ يٮَش اٱهلٞ املةٛذذ٘   ١َٓ:ايحا
يًٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، ٚخهحشٙ بإعذذاد إذت َةٓاٖٝذ١      
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أفشاد ايضَذإ ايطٛيٝذ١ املةٓاٖٝذ١، فهذٌ َظذًِ َٚظذ١ًُ َذإَٛسإ بإْذزاس         
ٚؼزٜش أٌٖ ايهةاب ٚخإخٞ خ٠ٚ٬ املظًُني املةهشس٠ يكٛيذ٘ خعاح)قذٌ ٜذا    

 ايهةاب( يٝهٕٛ ع٢ً ٚذٛٙ:أٌٖ 
اْ٘ َٔ َـادٜل اٱَةحاٍ ٭َش اهلل خعاح   خ ًٝغ ٚاْزاس أٌٖ  ا٭ٍٚ:
 ايهةاب.

اْذذ٘ ػذذاٖذ عًذذ٢ إٔ املظذذًُني)ضت أَذذ١( يكٝاَٗذذا بذذاية ًٝغ        ايحذذاْٞ:
 ٚاٱْزاس.

د٫ي١ اٯ١ٜ َٚا فٝٗا َٔ اٱْذزاس عًذ٢ ؼذزٜش ٚاْذزاس ايهلذاس       ايحايخ:
 املؼشنني َٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ.

دع٠ٛ ايٓاغ َِٚٓٗ ايهلاس ٚاملؼشنني اح عذّ اٱْـاث اح  ايشابع:
 أٌٖ ايهةاب فُٝا ٜ حْٛ٘ َٔ أط اب ايؼو ٚايشٜب.

 صآت قل ٔب أٌل الكخبة( بٍري أٖت
 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:

 ش اؾُع بني اٯٜةني ع٢ً ٚذٛٙ:خكذٜ ا٭ٚح:
اـطاب يًُظًُني ٚاملظًُاث)أضشذةِ يًٓاغ فكٛيٛا ٜا أٌٖ  ا٭ٍٚ:
 ايهةاب(.
 خإَشٕٚ باملعشٚف فكٛيٛا ٜا أٌٖ ايهةاب. ايحاْٞ:

َّخأَىْاََ  خٕٓٗٛ عٔ املٓهش فكٛيٛا ٜا أٌٖ ايهةاب، ٚ  ايةٓضٜذٌظ  ايحايخ:

 .(1) ضحٌُِْظَخدِ الَ طَـٌُِْح كِِ دِّنٌُِْْ

 خ٪َٕٓٛ باهلل فكٛيٛا ٜا أٌٖ ايهةاب يٛ آَٓةِ يهإ ضتا  يهِ. ايشابع:
 قٌ ٜا أٌٖ ايهةاب أنحشنِ فاطكٕٛ. اـاَع:
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بٝذإ َـذذام َذٔ َـذذادٜل ضذشٚس املظذًُني يًٓذاغ، ٖٚذذٛ        ايحاْٝذ١: 
 خٛذِٗٗ ٭ٌٖ ايهةاب بايةصزٜش ٚاٱْزاس َٔ ؿذ ايٓاغ عٔ اٱميإ.

اٱض اس عٔ بكا٤ ضشٚس املظذًُني يًٓذاغ َةرذذدا  َةـذ٬  ٫      ايحايح١:
 ٜٓكطع ٫ٚ ٜلرت.

بني ايٓاغ ٚأٖذٌ ايهةذاب عُذّٛ ٚضـذٛق َطًذل، ار إٔ       ايشابع١:
 أٌٖ ايهةاب ػطش َٔ ايٓاغ، فُٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( ٚذٛٙ:

مل ىشس املظذًُٕٛ ٭َذ١ ٚأٖذٌ ًَذ١ دٕٚ أضذش٣ بذٌ يًٓذاغ         ا٭ٍٚ:
١ ايٓ  قُذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ     مجٝعا  ٭ٕ ضشٚذِٗ فشع بعح

 .(1)ضًََٓخ أَسْعَِْنَخىَ اِالَّ ًَخكَّشً ُِِنَّخطِٚسػص١ َٓٗا، قاٍ خعاحظ

ايعُّٛ   ذ١ٗ ايٓاغ ايزٜٔ ضذشس املظذًُٕٛ هلل مجٝعذا  ملذٔ      ايحاْٞ:
ميٓذذع َذذٔ اضةـذذاق فشٜذذل َذذِٓٗ غطذذاب كـذذٛق   بذذاب اٱْذذزاس     

 ٚايٛعٝذ.
 اب إٔ املظًُني ِٖ ضت أ١َ، ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:اض اس أٌٖ ايهة اـاَظ١:

 دع٠ٛ أٌٖ ايهةاب ٚايٓاغ يٲؿغا٤ يًُظًُني. ا٭ٍٚ:
بٝإ َا ٜةكّٛ ب٘ ايةللٌٝ ٚاٱنشاّ ٖٚٛ اٱميإ، قاٍ خعاح    ايحاْٞ:

 .(2) ضإَِّ أًَْشٌََُْْٓ ػِنْذَ حَُِّوِ أَطْوَخًُْْضطاب يًٓاغ مجٝعا ظ

ٕٛ ايؼهٛى   ْ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل ؼزٜش ايٓاغ َٔ ايزٜٔ ٜ ح ايحايخ:
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.

اطذذ٬ع ايٓذذاغ عَُٛذذا  عًذذ٢ نٝلٝذذ١ َٚلذذاَني َذذا هذذشٟ بذذني  ايشابذذع:
املظًُني ٚأٌٖ ايهةذاب، فاملظذًُٕٛ وذزسٕٚ ٜٚٓذزسٕٚ َذٔ ايةصشٜذو       

 ٚايـذٚد عٔ طاع١ اهلل ايٛاذ ١ ع٢ً نٌ اْظإ.
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طًِ ٚخللذًٝ٘  بٝإ َٓضي١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚ اـاَع:
ع٢ً ا٭ْ ٝا٤ ايظابكني فٗٛ ٜكٍٛ ٭ٌٖ ايهةاب اْٞ أْزسنِ ٚأععهِ ٚقذ 

 أضشس اهلل أَيت يهِ ٚيًٓاغ مجٝعا  .
ٚنإ فشٜل َٔ عًُا٤ بين اطشا٥ٌٝ ٜعٕٓٛ قـش َذ٠ ٚأٜاّ دٚي١ ايٓ   

قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بًصاظ شظذاب اؿذشٚف املكطعذ١ ايذيت     
، فرا٤ث اٯ١ٜ قٌ اي صخ (2)ضحُشٚظ (1) ضْؼضًيْضيت   ايكشإٓ َحٌظ

 يةخرب عٔ أَٛس:
 دٚاّ دٚي١ اٱط٬ّ. ا٭ٍٚ:
 ػذد َلاَني ايذع٠ٛ اح اٱط٬ّ. ايحاْٞ:

اطةُشاس ضطاباث اٱْزاس اح أٌٖ ايهةذاب ٚايٓذاغ مجٝعذا      ايحايخ:
هَُْ فإٕ املظًُني ٚاملظًُاث ٜةًٕٛ بـٝغ اٱشةراس ٚايربٖإ قٛي٘ خعاحظ

 ض.َّخأَىََْ حٌُِْظَخدِ َُِْ طَظُذًَُّٕ

بطذ٬ٕ شظذاب اؾُذٌ ٚاؿذشٚف غـذٛق َذذ٠ اٱطذ٬ّ،         ايشابع:
 .(3) ضإَِّ حُذَِّّٖ ػِنْذَ حَُِّوِ حإلِعْالَُّٚأٜاّ ضت أ١َ ، قاٍ خعاحظ

بٝإ خعذد ٚنحش٠ ٚععِ َظ٪ٚيٝاث املظًُني، ار رنشث آ١ٜ  ايظادط١:
  ٛ ع َعذذني غـذذٛق أٖذذٌ ايهةذذاب،   ايظذذٝام ذاْ ذذا  َٓٗذذا ٜةعًذذل مبٛكذذ

 ٚقا٫ٚث ؿذ ايٓاغ عٔ طاع١ اهلل.
َذذذٔ ؿذذذلاث)ضت أَذذذ١( ا٭َذذذش بذذذاملعشٚف، ٚايذذذذع٠ٛ اح  ايظذذذابع١:

ايـ٬ ، ٚايٓٗٞ عٔ ايلظاد ٚاػاع١ َلاِٖٝ ايهلش ٚاؾصٛد، ٜٚةر٢ً 
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  ٖزٙ اٯ١ٜ َـذذام هلذزٙ ايـذل١ ايهشميذ١، َٚذٔ أطذشاسٙ أْذ٘ َةرذذد         
 ني.بة٠ٚ٬ نٌ َٔ ٖاخني اٯٜة

املظذًُٕٛ ٜ٪َٓذٕٛ بذاهلل ٚسطذٛي٘، ٜٚكُٝذٕٛ ايلذشا٥ض، ٚ         ايحا١َٓ:
اـطاب)ٜا أٌٖ ايهةاب( دع٠ٛ هلِ يًةـذٜل بٓ ٠ٛ قُذ ٖٚٛ املظذةكشأ  

 َٔ َلّٗٛ ٖزا اـطاب َٚا فٝ٘ َٔ ايًّٛ ع٢ً ايـذ عٔ ط ٌٝ اهلل.
خهذذشس ا٭َذذش اٱهلذذٞ يًذذٓ  قُذذذ ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘        ايةاطذذع١:

 ٌٖ ايهةاب(   آ١ٜ ايظٝام ٚاٯ١ٜ اييت ق ًٗا، ٚفٝ٘ ٚذٛٙ:ٚطًِ)قٌ ٜا أ
 بٝإ َٛكٛع١ٝ أٌٖ ايهةاب بني ايٓاغ. ا٭ٍٚ:
ْذذضٍٚ ايكذذشإٓ سمحذذ١ ٭ٖذذٌ ايهةذذاب بًصذذاظ إٔ يغذذ١ اٱْذذزاس  ايحذذاْٞ:

 ايكشآْٞ سمح١ ٚضت قض.
بٝإ فلٌ اهلل عض ٚذذٌ عًذ٢ أٖذٌ ايهةذاب غطذاب ايذٓ         ايحايخ:

 ٘ ٚطًِ )ٜا أٌٖ ايهةاب(.قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي
دع٠ٛ املظًُني يٲقشاس ب عح١ ا٭ْ ٝا٤ ايظابكني، ٚٚذٛد أخ اع  ايشابع:

 هلِ َٔ بني ايٓاغ.
خٛنٝذ ذٗاد ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ، ٚقٝاَ٘  اـاَع:

 .(1)ضِْٖٓ سَرِّيَ َّخأَُّّيَخ حُشَّعٌٍُُ رَِِّؾْ َٓخ أُٗضٍَِ اَُِْْيَبإدا٤ ايشطاي١ ٚاية ًٝغ، قاٍ خعاحظ

خلك٘ املظًُني   ايذٜٔ، ٚاسػذادِٖ اح طذ ٌ اٱشةرذاس     ايظادغ:
ٚاؾذاٍ َع أٌٖ ايهةاب بايٛقذا٥ع ٚا٭شذذاد ٚخذزنتِٖ بٛظذا٥لِٗ،     

 ٚايةٓا  بٝٓٗا ٚبني قا٫ٚث ايـذ عٔ ط ٌٝ اهلل ٚاخ اع ايشطٍٛ.
 قبوُن الخعضٕد

اصس٠ آٜذذاث َذذٔ اعرذذاص ايكذذشإٓ )قذذإْٛ ايةعلذذٝذ( ٖٚذذٛ خعلذذٝذ َٚذذ٪
 ايكشإٓ بعلٗا ي عض، ٚ  اؾُع بني اٯٜةني بًصاظ ٖزا ايكإْٛ ٚذٛٙ:

 اعا١ْ املظًُني   بٝإ نٝل١ٝ ضشٚذِٗ يًٓاغ. ا٭ٍٚ:
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خح ٝت أقذاّ املظًُني   َٓاصٍ)ضت أ١َ( بكٝاَِٗ بايضذش عٔ  ايحاْٞ:
 املعاؿٞ.

اض اس املظًُني ع٢ً إٔ ضشٚذِٗ يًٓاغ عاّ ٚضاق، فكذ  ايحايخ:
ٜةٛذٕٗٛ   َٛكٛع كـٛق يًٓاغ مجٝعا ، ٚقذ ٜةٛذٗذٕٛ   إذتٙ   
يلشٜل َٔ ايٓاغ، َٚٔ اٯٜاث إٔ اـاق ٜ٪جش   عُّٛ ايٓذاغ، ٖٚذٛ   

 .(1)ضًََٓخ أَسْعَِْنَخىَ اِالَّ ًَخكَّشً ُِِنَّخطَِٔ عَُٛاث قٛي٘ خعاحظ

ضشٚس املظذًُني يًٓذاغ ذٗذاد   طذ ٌٝ اهلل، ٚصذذش يًذزٜٔ        ايشابع:
 ٛاْع ؿ ع ايٓاغ عٔ اٱميإ.ٜلعٕٛ امل

قاسبذذ١ املظذذًُني يًذذزٜٔ ٜلعًذذٕٛ ايظذذ٤ٛ، ٚوذذاٚيٕٛ ْؼذذش    اـذذاَع:
 اؾصٛد   ا٭سض.

بٝإ شكٝك١ ٖٚذٞ إٔ أٖذٌ ايهةذاب ٜؼذٗذٕٚ بـذذم ْ ذ٠ٛ        ايظادغ:
 قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٜٚشٕٚ نٝو إٔ املظًُني ِٖ)ضت أ١َ(.

ميةحٌ املظًُٕٛ ملا ٜإَش اهلل ب٘ ايٓ  قُذا  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايظابع:
 ٚطًِ فٝكٛيٕٛ َا قاي٘ ٭ٌٖ ايهةاب ٖٚٛ َٔ َـادٜل)ضت أ١َ(.

إ اهلل عذذض ٚذذذٌ ٖذذٛ ايذذزٟ هعذذٌ املظذذًُني ٜةعاٖذذذٕٚ         ايحذذأَ: 
َٓضيذذ١)ضت أَذذ١( بضذذذشِٖ أٖذذٌ ايهةذذاب عذذٔ َٓذذع ايٓذذاغ َذذٔ دضذذٍٛ   

 اٱط٬ّ.
ضا ١ ٖزٙ اٯ١ٜ فشٜكا  َٔ أٌٖ ايهةذاب بايلظذل،   ملا ٚؿلت  ايةاطع:

ذا٤ث آ١ٜ ايظٝام يةةلُٔ َـذاقا  هلزا ايلظل، ٖٚٛ ؿذ ايٓذاغ عذٔ   
اٱط٬ّ ٚقا٫ٚث اإٛا٥ِٗ ٚذعًِٗ ٜعشكٕٛ عٔ َعرضاث ايٓ  قُذ 

 ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ أٚ ايةذبش فٝٗا.
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 صآت مل حصدَن عه سبٕل اهلل( بٍري أٖت
 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:

يكذ ْاٍ املظًُٕٛ َشخ ١)ضت أ١َ( ملا ًٜكْٛ٘ َٔ ا٭ر٣، قذاٍ   ا٭ٚح:
كَخَُّزَِّٖ ىَخؿَشًُح ًَأُخْشِؿٌُح ِْٖٓ دَِّخسِىِْْ ًَأًُرًُح كِاِ عَازِِِِْ ًَهَاخطٌَُِح    خعاحظ

ٱطذ٬ّ  ٚ ظذهٛا مب ذاد٨ ا   (1)ضًَهُظٌُِِح  ًَُلِّشََّٕ ػَنْيُْْ عَِّْجَخطِيِْْ ًَ ُدْخَِِانَّيُْْ ؿَنَّاخصٍ  

 سإِ قا٫ٚث ايـذٚد عٓ٘ اييت خـذس َٔ أٌٖ ايهةاب.
رنشث آ١ٜ ايظٝام ؿذٚد أٌٖ ايهةاب، ٚفٝ٘ ٚذٛٙ َٔ ذٗذ١   ايحا١ْٝ:

 اــٛق ٚايعُّٛ:
اضةـاق أٖذٌ ايهةذاب بٗذزا ايـذذٚد َذٔ بذني أٖذٌ املًذٌ          ا٭ٍٚ:

 املخةًل١   ا٭سض.
قٝذاّ ايهلذاس ٚاملؼذشنني بايـذذٚد بلصذ٣ٛ اـطذاب ٚد٫يذ١         ايحذاْٞ: 

امللّٗٛ، ٭ٕ أٌٖ ايهةاب أقشب ايٓاغ اح املظًُني، ِٖٚ أخ اع سطذٌ  
ٚعٓذذذِٖ نةذذاب، َٚذذع ٖذذزا ٜذذذعٕٛ ايٓذذاغ يًعذذضٚف ٚاٱعذذشاض عذذٔ  
اٱط٬ّ، ف٬ بذ إٔ ٜهٕٛ ايهلاس ٚاملؼذشنٕٛ أػذذ أر٣، ٚأنحذش دعذ٠ٛ     

 يًٓاغ يًـذٚد عٔ اٱط٬ّ.
ت ذٝذٛؾ قذشٜؽ عًذ٢ املذٜٓذ١ ٚضاكذت َعذاسى طاشٓذ١ َذع         ٚصشل

املظًُني ا٭ٚا٥ٌ، ٚاْةٗت بٗضمي١ املؼشنني َع نحش٠ ذٝٛػِٗ َٚ٪ِْٚٗ 
ٚق١ً عذد امل٪َٓني ايزٜٔ ضشذٛا َع ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘      

ْْ ًََُوَاذْ َٗظَاشًَُْْ حَُِّاوُ رِزَاذْسٍ ًَأَْٗاظُ     ٚطًِ يًكةاٍ، قاٍ خعاح   ضطاب يًُظذًُنيظ 

، ْعِ آٜذ١ ايظذٝام َذْٝذ١، ْٚاصيذ١ بعذذ خًذو املعذاسى، ٚ  أٚإ        (2) ضأَرَُِّشٌ
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خح ٝذذت أسنذذإ ايذٚيذذ١ اٱطذذ١َٝ٬، ٚفٝذذ٘ آٜذذ١ اعراصٜذذ١، ٖٚذذٞ إٔ أعذذذا٤ 
 اٱط٬ّ مل ٜإخًلٛا ٚواسبٛٙ   ٚقت ٚاشذ، ٚنٝل١ٝ َؼرتن١.

فكذ بذأث ايذذع٠ٛ بإظٗذاس ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ         
شاخذذب ايـذذرب َذذع اٱذةٗذذاد بايذذذع٠ٛ اح اهلل ٚاؿذذخ عًذذ٢      أمسذذ٢ َ

ايةـذٜل بٓ ٛخ٘ جِ ٚاذ٘ ذٝٛؾ ايهلش ٚايل٬ي١، ْٚكض فشٜل َٔ ٜٗٛد 
املذٜٓذذ١ املٛاجٝذذل ايذذيت أبشَٖٛذذا َعذذ٘ ، فٓذذضٍ ذرب٥ٝذذٌ بعذذذ َعشنذذ١ أشذذذ    
بايضشو بايلٛسٟ عًِٝٗ ٚ  ايظ١ٓ ايحا١َٓ يًٗرش٠ فةط ايٓ  قُذ ؿ٢ً 

ًِ َه١ املهش١َ َٔ إت إٔ ٜ٪جش بغتِٖ ٖزا ايـذذٚد  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚط
أٚ ميٓع َذٔ خ ذ٤ٛ املظذًُني ملٓذاصٍ)ضت أَذ١( ٚقٝذاَِٗ بذا٭َش بذاملعشٚف         

أَّْ ُّشِّاااذًَُٕ ًَْْاااذًح كَخَُّااازَِّٖ ًَلَاااشًُح ىُاااْْ ٚايٓٗذذذٞ عذذذٔ املٓهذذذش قذذذاٍ خعذذذاحظ

 .(1) ضحٌَُِْْٔذًَُٕ

ٚخةٛذذ٘ طذٗاّ   يٝهٕٛ بذا١ٜ عٗذ ذذٜذ خطٌ فٝ٘ اػذشاقاث اٱميذإ،   
ا٭َش بذاملعشٚف ٚايٓٗذٞ عذٔ املٓهذش اح ايذزٜٔ ٜـذذٕٚ عذٔ طذ ٌٝ اهلل         

 ٱػغاهلِ بإْلظِٗ، ٚذزبِٗ ٚأًِٖٝٗ اح اٱط٬ّ.
ٚخعٗش آ١ٜ ايظٝام إٔ أط اب ايـذٚد عٔ اٱط٬ّ َظةُش٠ َذع نذٌ   

:َٔ 
 ػًٞ آٜاث ايٓـش. ا٭ٍٚ:
 شـٍٛ ايلةط ٚايعلش يًُظًُني. ايحاْٞ:

 شهِ اٱط٬ّ.اطةكشاس  ايحايخ:
 أدا٤ املظًُني ايلشا٥ض ايع اد١ٜ بإْل اط ٚػٛم . ايشابع:
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انةلا٤ ايهلاس باٱْـاث اح أٌٖ ايهةاب   بذاب ايـذذٚد    ايحايخ:
عٔ ط ٌٝ اهلل، بإعة اس إٔ أض اس ْ  آضش صَإ َٛذٛد٠   نةب أٖذٌ  

 ايهةاب.
 ٚايـصٝط ٖٛ ايحاْٞ، فايهلاس ٚإ ناْٛا ٜظةُعٕٛ اح أٌٖ ايهةاب

  ٖزا اي اب ا٫ أِْٗ ٜكَٕٛٛ بايـذ عٔ اٱميإ باهلل ٚعذٔ طاعذ١ اهلل   
ٚسطٛي٘، ٜٚةخزٕٚ َٔ ؼشٜو ؿلاث ْ  آضش ايضَإ، رسٜع١ هلذِ    

 بكا٥ِٗ ع٢ً ايهلش ٚاؾصٛد.
ٜلٝذ اؾُع بني اٯٜةني بًٛ  املظًُني َشخ ١ ايٛعغ ٚايةصزٜش  ايحايح١:

لٝو عٔ امل٪َٓني اجملاٖذٜٔ، ٚاٱْزاس َٔ ايـذ عٔ ط ٌٝ اهلل، ٚفٝ٘ ؽ
فكذذذ ٚاذذذ٘ ايهلذذاس ايذذٓ  قُذذذا  ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذذًِ بايظذذٝو   

 ٚايكةاٍ.
أَا أٌٖ ايهةاب فذإِْٗ ىةًلذٕٛ عذٔ املؼذشنني، َٚذِٓٗ َذٔ ايةذضّ          

ايـُت، َٚذِٓٗ َذٔ سكذٞ بذذفع اؾضٜذ١ نُذا   ٚفذذ ْـذاس٣ لذشإ          
رْنَخءََٗخ ًَأَرْنَخءًَُْْ ًَِٗغَخءََٗخ ًَِٗغَاخءًَُْْ ًَأَْٗلُغَانَخ   طَؼَخٌَُْح َٗذْعُ أَٚشذٚد امل ا١ًٖ، قاٍ خعاحظ

، ٚنذاْٛا ٜعًُذٕٛ ؿذلاخ٘ ٚأْذ٘ َشطذٌ َذٔ اهلل، قذاٍ        (1) ضًَأَْٗلُغٌَُْْ ػَُّْ َٗزْظَيَِْ

َٕ أَرْنَخءَىُْْخعاحظ ، ٚرنش إٔ بعلِٗ قاٍ إٔ ايؼو ٫ (2) ضَّؼْشِكٌَُٗوُ ًََٔخ َّؼْشِكٌُ

ٜةظشب اح أْلظِٗ بـذم ْ ٠ٛ قُذ، ٖٚٛ َٔ أطشاس طهٔ ايٝٗذٛد    
املذ١ٜٓ َٚا شٛهلا ،ٚقٌٝ ٚسد   نةذ ِٗ إٔ ْذ  آضذش ايضَذإ ٜظذهٔ        
أسض راث نٌ، ٚشُٝٓا قابًٛا ْ ٛخ٘ بعذ ظٗٛس دٚي١ اٱط٬ّ بايـذٚد 

ٚذٌ املظًُني)ضت أ١َ( ٚشخ ايٓاغ ع٢ً ايعضٚف عٓٗا، ذعٌ اهلل عض 
ٚفٝ٘ َٓع١ َٔ ٖزا ايـذٚد، ٚأنشَِٗ اهلل عض ٚذذٌ بآٜذ١ ايظذٝام ايذيت     
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خةلُٔ خٛبٝخ ايزٜٔ ٜـذٕٚ عٔ ْ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطذًِ  
ار ٜذإخٞ ٖذزا ايةذٛبٝخ، ٚاملظذًُٕٛ ٜكُٝذٕٛ ايلذشا٥ض، ٜٚعهلذٕٛ عًذ٢         

ٚبا٭طذٓاد  ٖا )ايةلك٘   ايذٜٔ، ٜٚةًٕٛ آٜاث اهلل، ٚهةٗذذٕٚ   خلظذت  
 أِْٗ: ٜٴكِش٥ْٛٓا ناْٛا ايزٜٔ شذجٓا: قاٍ ايشمحٔ، ع ذ أبٞ عٔ عطا٤، عٔ

َُّٛا ارا فهاْٛا ٚطًِ، عًٝ٘ اهلل ؿ٢ً ايٓ  َٔ ٜظةكِش٥ٕٛ ناْٛا  عٳؼٵش خع
ِّلٖٛا مل آٜاث َُّٓا ايعٌُ، َٔ فٝٗا مبا ٜعًُٛا شة٢ ى  ٚايعٌُ ايكشإٓ فةع

ٚأٌٖ ايك ا٥ٌ ايزٜٔ ٜذضًٕٛ اٱط٬ّ  ، ٜٚظةك ًٕٛ اؾُاعاث(1) (مجٝعٶا
ًَسَأَّْضَ حُنَّخطَ َّذْخٌَُُِٕ كِِ دِِّٖ اٱط٬ّ ع٢ً مٛ دفعٞ، قاٍ خعاحظ

 .(2) ضحَُِّوِ أَكٌَْحؿًخ

بعذخ ايٝذإغ ٚايكٓذٛط   ْلذٛغ ايذزٜٔ ميٓعذٕٛ ايٓذاغ َذٔ          ايشابع١:
دضذذٍٛ اٱطذذ٬ّ، ٜٚظذذعٕٛ ٱسخذذذاد املظذذًُني ٜٚةرًذذ٢ ٖذذزا اي عذذخ      

 مبلاَني اٯ١ٜ قٌ اي صخ َٔ ٚذٛٙ:
ٚذٛد)ضت أ١َ( بني ايٓاغ، يةهٕٛ شرذ١ عًذِٝٗ   ايح ذاث     ا٭ٍٚ:

 ع٢ً اٱميإ.
ذع٠ٛ اح اهلل، د٫ي١ ضشٚس املظًُني يًٓاغ ع٢ً اطةُشاس ايذ  ايحاْٞ:

 فٝهٕٛ اؿاٍ ع٢ً ٚذٛٙ:
 ضت أ١َ خذعٛ اح اهلل ٚػاٖذ   ط ًٝ٘. ا٭ٍٚ:
 فشٜل َٔ ايٓاغ ٜـذٕٚ عٔ ط ٌٝ اهلل. ايحاْٞ:

شلٛس َعرضاث ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ بني  ايحايخ:
 ايٓاغ.

عُذذّٛ ايٓذذاغ ايذذزٜٔ خـذذًِٗ اٯٜذذاث ٚاملعرذذضاث، ٚخذذذسى   ايشابذذع:
ٗا ٚطذذ٬َةٗا َذذٔ املعذذاسض، فُذذٔ املةعذذزس ايةلذذاخِٗ اح  عكذذٛهلِ ؿذذذق
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أط اب ايـذٚد، يزا ذا٤ث اٯ١ٜ ايهشمي١ بًّٛ أٌٖ ايهةاب حملا٫ٚخِٗ 
ايـذذذٚد عذذٔ طذذ ٌٝ اهلل، ٚخكذذذٜشٙ إٔ ايـذذذ ٚايـذذذٚد هًذذب يهذذِ      

 .(1) ضًَإِْ طَظْزِشًُح ًَطَظَّوٌُح الَ َّؼُشًُُّْْ ًَْْذُىُْْ شَْْجًخايلشسظ

قٝاّ املظًُني با٭َش باملعشٚف، ٚفٝ٘ بايذ٫ي١ ايةل١ُٝٓ َظا٥ٌ  ايحايخ:
 أسبع١:

 بٝإ َـادٜل املعشٚف، ٚايكٛاعذ ايه١ًٝ يةُٝٝضٙ. ا٭ٚح:
 َضامح١ ايـذ عٔ ط ٌٝ اهلل، ٚقا٫ٚث ايةغشٜش بايٓاغ. ايحا١ْٝ:
 ػًٞ املٓافع ايعاذ١ً يٲميإ، ٚايةكٝذ بإشهاّ ايؼشٜع١. ايحايح١:

ظذذاع سقعذذ١ اٱطذذ٬ّ، ٚدضذذٍٛ ايٓذذاغ   اٱطذذ٬ّ، ٖٚذذٛ  اخ ايشابعذذ١:
ػاٖذ ع٢ً إٔ قا٫ٚث ايـذٚد ئ خ٪جش   ايٓاغ، َٚٔ اٯٜاث إٔ اهلل 
عض ٚذٌ مل ٜرتى أٌٖ ايهةاب ٜـذٕٚ عٔ ط ٌٝ اهلل َا داّ ٖزا ايـذ 
٫ ٜلش إتٖذِ، بذٌ خللذٌ بةذزنتِٖ ٚؼذزٜشِٖ ٚصذذشِٖ ٖٚذٛ َذٔ         

اغ مجٝعا ، ٚط ٌٝ يًةٛب١ ٚايةذاسى، ايذ٥٫ٌ ع٢ً إٔ ايكشإٓ سمح١ بايٓ
 فٝذضٌ ٖزا ايًّٛ   َٓةذٜاث أٌٖ ايهةاب فٝهٕٛ ع٢ً ٚذٛٙ:

 بعخ ايلضع ٚاـٛف   قًٛب ايزٜٔ ٜـذٕٚ عٔ ط ٌٝ اهلل. .1

ادساى أٌٖ ايهةاب ؿذم ْضٍٚ ايكشإٓ ٭ٕ اهلل عض ٚذٌ عًِ  .2
 بهٝذِٖ، ٚشزسِٖ َٓ٘.

ؿذ٢ً اهلل  اطةصلاس فشٜل َٔ أٌٖ ايهةاب ٭ض اس ْ ٠ٛ قُذ  .3
ًًََااخٌُٗح ِٓااْٖ هَزْااَُ    عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذذًِ   ايهةذذب ايظذذابك١ ٚ  ايةٓضٜذذٌظ     

 .(2)ضَّغْظَلْظِلٌَُٕ ػَََِ حَُّزَِّٖ ًَلَشًُح
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فذذ٤ٞ ا٭ض ذذاس بذذذضٍٛ أفذذٛاس َذذٔ أٖذذٌ ايهةذذاب ٚايهلذذاس        .4
 اٱط٬ّ.

ذٗاد املظًُني   ايٓٗٞ عٔ ايك ٝط ٚا٭َذٛس املخايلذ١ ؿهذِ     ايشابع:
ٗرٓ٘ ايٓلٛغ، ار أْٗا  ٌٝ بايلطش٠ يًصل ٚاٱْـذاف  ايؼشٜع١، َٚا خظة

َٚذذٔ اٯٜذذاث فذذ٤ٞ قٛيذذ٘ خعذذاح)ٚخٕٓٗٛ عذذٔ املٓهذذش( بـذذٝغ١ امللذذاسع   
يٲض ذذاس عذذٔ اخـذذاٍ ٚاطذذةُشاس ايٓٗذذٞ عذذٔ املٓهذذش   ا٭سض اح ٜذذّٛ  

 ايكٝا١َ.
ض َٔ ايٓٗٞ عذٔ  َُِْ طَظُذًَُّٕ ػَْٖ عَزَِِْ حَُِّوٌِٖٚ خ٠ٚ٬ قٛي٘ خعاحظ 

ؾٛاب ْعِ فهٌ َظًِ ٜةًٛ ٖزٙ اٯ١ٜ ٜـذم عًٝ٘ أْذ٘ ْذاٙ عذٔ    املٓهش، ا
املٓهش، ٚخهٕٛ خ٬ٚخ٘ َظا١ُٖ   خٗزٜب ايٓلٛغ، ٚٚقاٜةٗا َٔ إؼا٠ٚ 

 ايل٬ي١.
ج اث املظًُني ع٢ً اٱميإ، ٚخعاٖذِٖ يًلشا٥ض ٚاق١ٝ هلِ  اـاَع:

َٔ قا٫ٚث ايـذ اييت ٜكّٛ بٗا فشٜل َٔ أٌٖ ايهةاب، ٚدع٠ٛ يًٓاغ 
 اض عٔ ٖزٙ احملا٫ٚث.يٲعش

ػًٞ أمس٢ َعذاْٞ ايـذرب   طذت٠ املظذًُني، ٚاقة اطذِٗ       ايظادغ:
ايذسٚغ ٚايعرب   ذٓب اهلل، َٚٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( اقرتإ ؿربِٖ 

 . (1)ضَّخأَُّّيَخ حَُّزَِّٖ مَٓنٌُح حطْزِشًُح ًَطَخرِشًُح ًَسَحرِطٌُح ًَحطَّوٌُح حَُِّوَبايةك٣ٛ، قاٍ خعاحظ

ٔ اعراص ايكشإٓ ايةهاٌَ   ؿٝغ اٱؿ٬  ٚخلُٓ٘ يةُاّ َ اـاَظ١:
، فُع ايًّٛ ٜإخٞ ايرتإٝب ٚايذع٠ٛ (2) ضكََِِِّوِ حُْلُـَّشُ حُْزَخُِـَشُاؿر١ قاٍ خعاحظ

يٲط٬ّ ْٚ ذز ايعٓذاد َذع اؼذاد اؾٗذ١ ايذيت ٜةٛذٗذإ ايٝٗذا ٖٚذِ أٖذٌ           
 ايهةاب.
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َِٗ بايـذ عذٔ  فةةلُٔ آ١ٜ ايظٝام خٛذٝ٘ ايًّٛ ٚايةصزٜش هلِ يكٝا 
ط ٌٝ اهلل، أَا اٯ١ٜ قٌ اي صذخ فذزنشث طشٜذل ايٓرذا٠ هلذِ، ٚطذ ٌٝ       
اـ٬ف َٔ ايًّٛ َٚٛكٛع٘ ٚط٤ٛ عاق ة٘، ار إٔ َٛكٛع ايًّٛ ايكشآْٞ 

 ٫ ٜٓصـش ب٘ بايزاث بٌ ٜؼٌُ أَٛسا :
بؼاس٠ عذّ خشخب ا٭جش ع٢ً ايلعٌ املزَّٛ ايزٟ ذا٤ ايًذّٛ   ا٭ٍٚ:

 ايكشآْٞ فٝ٘.
 ١َ اؿر١ ع٢ً ايزٜٔ ٜةٛذ٘ هلِ ايًّٛ.اقا ايحاْٞ:

شخ املظًُني ٚاملظًُاث ع٢ً ايةـذٟ يًلعٌ ايك ٝط ايزٟ  ايحايخ:
 ٜةٛذ٘ ايًّٛ فٝ٘.

، ٚخذذٍ  (1)ذا٤ث اٯ١ٜ بايًّٛ عٔ ؿذذ ايغذت عذٔ طذ ٌٝ اهلل     ايشابع:
بايذ٫ي١ ايةل١ُٝٓ ع٢ً ؿذٚد ٚؿذٚف ايزٜٔ ٜظعٕٛ   ؿشف ايٓاغ 

 عٔ اٱميإ.
بٝإ ايكشإٓ يٛظذا٥و ايٓذاغ ايع ادٜذ١، فكذذ ػذٗذ ايكذشإٓ        ايظادط١:

ًََُظَـِاذََّٕ أَهْاشَرَيُْْ َٓاٌَدَّسً     يًٓـاس٣ َذح٬  بذإِْٗ أقذشب ايٓذاغ يًُظذًُني،ظ     

َٖ هَخٌُُح اَِّٗخ َٗظَخسٍَ َٖ مَٓنٌُح حَُّزِّ ، ٚذا٤ث ٖزٙ اٯ١ٜ يٓذب أٌٖ (2)ضَُِِّزِّ

يهو عذٔ اٜذزا٥ِٗ،   ايهةاب اح اظٗذاس َعذاْٞ ايكذشب َذٔ املظذًُني بذا      
ٚعذذذّ قاسبذذ١ ايذذٓ  قُذذذ ؿذذ٢ً اهلل عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذذًِ   دعٛخذذ٘ اح   

 اهلذ٣.
َٔ اعراص ايكشإٓ أْ٘ ٜةلُٔ اي ٝإ ٚايةلـذٌٝ، ٚميٓذع َذٔ     ايظابع١:

 اؾٗاي١ ٚايغشس، ٖٚٛ ْع١ُ ٚسمح١ َٔ ٚذٛٙ:
 اعا١ْ املظًُني   َٝادٜٔ ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش. ا٭ٍٚ:
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خلك٘ املظًُني   ايذٜٔ، ٚذعًِٗ   شاٍ شذزس ٚشٝطذ١ َذٔ     ايحاْٞ:
قذذا٫ٚث خشإٝذذب ٚخشٖٝذذب بعلذذِٗ باٱسخذذذاد، قذذاٍ خعذذاح   اعذذذاد   

 .(1) ضطُشْىِزٌَُٕ رِوِ ػَذًَُّ حَُِّوِ ًَػَذًًَُُّْْايظ٬  ٚايٝكع١ظ

نؼذو اؿكذا٥ل، ٚفلذط َذا هذشٟ   اـلذا٤ َذٔ قذا٫ٚث          ايحايخ:
 ني.اٱكشاس باٱط٬ّ ٚاملظًُ

خعٝني املٛكٛع ايزٟ ٜـذ ٚميٓع َٓ٘ أٌٖ ايهةاب ٖٚٛ)ط ٌٝ  ايشابع:
اهلل( ي ٝإ شكٝكذ١ ٖٚذٞ إٔ ٖذزا اٱعذشاض ٚايـذذٚف عذذا٠ٚ هلل عذض        

 ٚذٌ.
 ؼزٜش ايٓاغ مجٝعا  َٔ قاسب١ اهلل ٚسطٛي٘. اـاَع:

ايذع٠ٛ يكشا٠٤ ايٛقا٥ع ٚا٭شذاد، ٚس١ٜ٩ اعشاض ايٓاغ  ايظادغ:
ايذع٠ٛ اٱط١َٝ٬، ٚفٝ٘ خٛبٝخ ٚاْزاس بًصاظ  عٔ قا٫ٚث ايـذٚد عٔ

ػٛاٖذ ايٛاقع ايَٝٛٞ احملظٛغ ٭ٌٖ ايؼذو ٚايـذذٚد، ٚدعذ٠ٛ هلذِ     
 يًةٛب١ ٚاٱْاب١.

فُٔ اعراص يغ١ اٱْزاس ٚاي ؼاس٠   ايكذشإٓ خعلذٝذ ٚخإٜٝذذ ايٛقذا٥ع      
 هلا، ٚظٗٛس د٫٫خُٗا   اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ يًٓاغ.

بني يغ١ اية هٝت ٚاٱنشاّ   ايكشإٓ، فكذ بٝإ املا٥ض ٚاية أٜ  ايحا١َٓ:
ذا٤ث آ١ٜ ايظٝام بايًّٛ يًزٜٔ ميٓعٕٛ عٔ ايـذشاط ايكذِٜٛ، أَذا ٖذزٙ     
اٯ١ٜ فٛسدث بايحٓا٤ ع٢ً املظًُني، ٚبٝإ ععِٝ َٓضيةِٗ، ٚفٝ٘ صذش عٔ 
املعـ١ٝ ٚخشإٝب باٱميإ، ٚنٌ َُٓٗا أَش مبكذٚس اٱْظإ، فًذٝع بٝٓذ٘   

 ١ٝ ا٫ اساد٠ اٱطةكا١َ.ٚبني اٱميإ ْٚ ز املعـ
بٝإ ايةلاد ٚايـشاع بني اٱميإ ٚايهلش   ايذْٝا، ٚذٗاد  ايةاطع١:

املظًُني يةح ٝت اٱميإ   ْلٛطذِٗ، ٚاؿذ٬  ايٓذاغ ٚذذزبِٗ ملٓذاصٍ      
اهلذا١ٜ ٚاٱميإ، فظعٞ فشٜل َٔ أٌٖ ايهةاب ٱسخذاد املظًُني، ٚبكا٤ 
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ايٛطذذع   ا٭َذذش بذذاملعشٚف  املظذذًُني ٜةعاٖذذذٕٚ ايلذذشا٥ض، ٜٚ ذذزيٕٛ   
ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش ٜذذٍ عًذ٢ قٝذاّ املظذًُني بعُذٌ ذٗذادٟ َةعذذد َذٔ         

 ٚذٛٙ:
 فاٖذ٠ قا٫ٚث ؿشفِٗ عٔ اٱميإ. ا٭ٍٚ:
ؿرب املظًُني ع٢ً ؿٝغ اٱطةخلاف ٚاٱطةٗضا٤ اييت ٜكذّٛ   ايحاْٞ:

بٗا أعذا٤ اٱط٬ّ، ٚخةر٢ً آٜاث ايًطو اٱهلٞ   اعاْةِٗ ٚاؿ٬شِٗ 
اِرَح عَِٔؼْظُْْ مَّخصِ حَُِّوِ ٌُّْلَشُ رِيَخ ًَُّغْظَيْضَأُ رِيَخ كَالَ طَوْؼُاذًُح َٓؼَيُاْْ كَظَّاَ َّخٌُػُاٌح     خعاحظ قاٍ

 .(1)ضكِِ كَذِّغٍ ؿَْْشِهِ

ٕ ٚعٔ ابٔ ع اغ   أط اب ْضٍٚ اٯ١ٜ أع٬ٙ  ٕ  نذا ٕ  املٓذافكٛ  هًظذٛ
، (2) (ريو عٔ خعاح اهلل فٓٗاِٖ ايكشإٓ َٔ فٝظخشٕٚ ايٝٗٛد أش اس اح

 كذشب ٚاٯ١ٜ أعِ   َعٓاٖا ٚد٫يةٗا،)ٚسٟٚ إٔ عُش بٔ ع ذذ ايعضٜذض   
 .(3) اـُش( ٜؼشبٕٛ قّٛ َع قاعذا نإ ؿا٥ُا سذ٬

دع٠ٛ ايٓاغ اح ايةذبش   َعرذضاث ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل      ايحايخ:
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٖٚذزٙ ايذذع٠ٛ، ٚخ٦ٝٗذ١ َكذذَاث ايةذذبش َذٔ َـذادٜل        

 ا٭َش باملعشٚف.
خٛذٝ٘ ايًّٛ ٚايزّ يًزٜٔ ٜـذٕٚ عٔ ط ٌٝ اهلل، ٚاٱعشاض  ايشابع:

عِٓٗ، ٚاٱإ٬ظ عًِٝٗ عظب اؿاٍ َٚٓاط ١ املٛكٛع ٚاملكاّ ٚمبا فٝ٘ 
 ط١َ٬ املظًِ َٔ ايلشس يٛذٛٙ:

قاعذ٠ خكذِٜ ا٭ِٖ ع٢ً املِٗ، ٚا٭ِٖ ٖذٛ ايظذ١َ٬، ٭ْٗذِ     ا٭ٍٚ:
 ا٭ِٖ ٖٛ ايظ١َ٬.

 أشهاّ ايةك١ٝ ايؼا١ًَ يًُكاّ. ايحاْٞ:
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                                                                                   ض272ظ                                         85َعامل اٱميإ س/  

اٱنةلذذا٤ عٓذذذ اؿاذذذ١ بايهٓاٜذذ١ ٚايةعذذشٜض، ٚاٱعذذشاض      ايحايذذخ:
 َٚغادس٠ املهإ، ٚنًٗا َٔ اشةراس املظًُني ايعاٖش.

بٝذذإ فلذذٌ اهلل عذذض ٚذذذٌ عًذذ٢ املظذذًُني ٚأٖذذٌ ايهةذذاب   ايعاػذذش٠:
  ٕ  ٚايٓاغ مجٝعا  بإضةٝاس املظًُني ملشخ ١)ضت أ١َ( بإض اس اٯ١ٜ عذٔ نذٛ

قا٫ٚث ايـذٚد عٔ ط ٌٝ اهلل ذا٤ث بعذ اميإ ػطش َٔ ايٓاغ بٓ ٠ٛ 
قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚسطٛخ اٱميإ   ْلٛطِٗ يكٛي٘ خعاح 
  آ١ٜ ايظٝام)َٔ آَٔ( يةهٕٛ قا٫ٚث ؿذِٖ طاي ١ بإْةلا٤ املٛكذٛع  

 ٫ٚ ٜرتخب عًٝٗا أجش   اـاسس ا٫ اٱجِ ايزٟ ًٜصل أؿصابٗا.
ذذا٤ ايًذّٛ ٭ٖذٌ ايهةذاب غـذٛق ؿذذِٖ ايذزٜٔ         ١ عؼش٠:اؿادٜ

َُِْ طَظُذًَُّٕ ػَْٖ عَزَِِْ آَٓٛا، ٭ٕ اٱطِ املٛؿٍٛ)َٔ(   قٛي٘ خعاحظ

ض، اطذِ َٛؿذٍٛ، َلعذٍٛ بذ٘ يةـذذٕٚ، يذزا رنذش          حَُِّوِ َْٖٓ مَٓاَٖ 

ٕ  َا فزلنشِٖٚ ٚاـضسس ا٭ٚغ ايٝٗٛد أخت:  ٚقٌٝأط اب ايٓضٍٚ)  نذا
، ٚيهٔ اٯ١ٜ (1) (ملحً٘ يٝعٛدٚا ٚاؿشٚب ايعذاٚاث َٔ ١اؾاًٖٝ   بِٝٓٗ

أعِ   َٛكٛعٗا، ٖٚٞ ػذا١ًَ يًظذعٞ   ؿذذ ايٓذاغ عذٔ اٱطذ٬ّ،       
ٚرنش)َٔ آَٔ( َٔ باب املحاٍ ا٭َحٌ، ٚاملٛكٛع ايزٟ ٜهٕٛ فٝ٘ ايـذ 

 ظاٖشا ، ٚايًّٛ ػذٜذا .
َٔ ضـا٥ف)ضت أَذ١( ؼذزٜشٖا َذٔ إلذب اهلل عذض       ايحا١ْٝ عؼش٠:

ٚذٌ، ٚبٝإ املًٌ ٚايلشم اييت خشٜذ بِٗ ايظ٤ٛ ٚايـذ عٔ ط ٌٝ اهلل، 
فكذ ٜعٔ املظًُٕٛ إٔ أٌٖ ايهةاب اضٛاِْٗ   ايهةاب ايظُاٟٚ ٚأخ اع 
ا٭ْ ٝا٤، ًٜٚرإٕٚ ايِٝٗ ٜٚةخزِْٚٗ بطا١ْ ٜٚطًعذِْٛٗ عًذ٢ أطذشاسِٖ    

ظًُني َؼغٛيٕٛ بكةذاٍ املؼذشنني، فرذا٤ث    ْٚٛاٜاِٖ، ضـٛؿا  ٚإٔ امل
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ٖزٙ اٯ١ٜ يةٛبٝخ ايزٜٔ ٜظعٕٛ   انشاٙ املظذًُني عًذ٢ خذشى اٱطذ٬ّ،     
 .(1)ضَّخأَُّّيَخ حَُّزَِّٖ مَٓنٌُح الَ طَظَّخِزًُح ػَذًُُِّ ًَػَذًًَُُّْْ أًََُِْْخءَقاٍ خعاحظ

 صآت حبغُوٍب عُجًب ( بٍري أٖت
 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:

٬ٙ ضطاب ٭ٌٖ ايهةاب أَا اٯ١ٜ قٌ اي صخ فٗذٞ  اٯ١ٜ أع ا٭ٚح:
ِٓنْيُْْ ضطاب يًُظًُني ٚ  ضا ةٗا بٝإ ؿاٍ أٌٖ ايهةاب بكٛي٘ خعاحظ

ضيٝهٕٛ قٛي٘ خعاح)خ غْٛٗذا عٛذذا( بٝذإ    حُُْٔئِْٓنٌَُٕ ًَأًَْؼَشُىُْْ حُْلَخعِوٌَُٕ

ملـذام َٔ َـادٜل ايلظل ٚاـذشٚس عذٔ ايطاعذ١ ايذيت عًٝٗذا ٖذ٪٤٫       
 ادِٖ   ؿذ املظًُني عٔ ايع اداث ٚايلشا٥ض.بإذةٗ

َٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( اض اس اهلل عض ٚذٌ هلا بٛذذٛد أَذ١    ايحا١ْٝ:
 خشٜذ ٭فشادٖا اٱمشاف عٔ ذاد٠ اٱطةكا١َ.

ٌٖٚ ٜ عخ ٖزا اٱض اس ايلضع   ْلٛغ املظًُني، اؾذٛاب ٫، َذٔ   
 ٚذٛٙ:

ف٤ٞ ٖزٙ اٯ١ٜ بايؼٗاد٠ يًُظذًُني بذإِْٗ)ضت أَذ١(مما ٜذذٍ      ا٭ٍٚ:
 ع٢ً ط٬َةِٗ َٔ اٱمشاف.

كَالَ خٌَْفٌ ػََِْْيِْْ عَُٛاث ا٭َٔ يًُظًُني ٚاط٬م، قٛي٘ خعاحظ ايحاْٞ:

 .(2)ضًَالَ ىُْْ َّلْضٌََُٕٗ

ؼزٜش آ١ٜ ايظٝام يًُظًُني مما ٜ غٝ٘ أٌٖ ايهةاب ٚاق١ٝ ٚششص  ايحايخ:
 َٔ ايهٝذ ٚاملهش.
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ىٌَُ اَة٤٬ ْلٛغ املظًُني بايظه١ٓٝ بًطو َٔ اهلل، قاٍ خعاحظ ايشابع:

 .(1) ضحَُّزُِ أَْٗضٍََ حُغٌَِّْنَشَ كِِ هٌُُِدِ حُُْٔئِْٓنِنيَ َُِْضْدَحدًُح اِميَخًٗخ

ٜةني عذّ بًٛ  أٌٖ ايهةاب اح إاٜةِٗ   ٜلٝذ اؾُع بني اٯ ايحايح١:
ؿذ املظذًُني عذٔ طذ ٌٝ اهلل، ية ذ٤ٛ املظذًُني َٓذاصٍ ايشفعذ١ ٚايؼذشف         

 َٚشخ ١)ضت أ١َ(.
ٜذٍ قٛي٘ خعاح)خ غْٛٗا عٛذا(   َلَٗٛ٘ ع٢ً إٔ املظًُني  ايشابع١:

عًذ٢ ايـذشاط املظذةكِٝ ٖٚذٛ َذٔ ضـذا٥ف)ضت أَذ١(، ٚإٔ اٱسخذذذاد        
 ل.اعٛذاس ٌَٚٝ عٔ اؿ

يكذذذ أضذذشس اهلل املظذذًُني يًٓذذاغ حملاسبذذ١ َكاؿذذذ ايظذذ٤ٛ،   اـاَظذذ١:
 ٚابطاٍ نٌ فعٌ يٲعشاض عٔ اهلذا١ٜ ٚايشػاد.

 ٜةًٛ املظًُٕٛ آٜاث ايكشإٓ يةزنت أٌٖ ايهةاب بإَٛس: ايظادط١:
 َا هب عًِٝٗ َٔ اٱميإ. ا٭ٍٚ:
 ْؼش َ اد٨ ايةٛشٝذ   ا٭سض. ايحاْٞ:

 اٱعٛذاس َٚلاِٖٝ اؾصٛد.ايةٓضٙ َٔ اساد٠  ايحايخ:
َٔ َـادٜل ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش ايزٟ ٜكّٛ  ايظادط١:

ب٘ املظًُٕٛ ايضذش عٔ ايل٬ي١ َٚكذَاخٗا، ٚبٝإ ط٤ٛ ١ْٝ ٚقـذ اساد٠ 
ًََّظُاذًَُّٕ ػَاْٖ عَازَِِْ حَُِّاوِ ًََّزْـٌَُٗيَاخ      اسخذاد ْلش َٔ املظًُني، قاٍ خعاحظ

 .(2)ضػَالٍٍَ رَؼِْذٍ ػٌَِؿًخ أًَُُْجِيَ كِِ

يكذ أضشس اهلل عض ٚذٌ املظًُني يًٓاغ ملا فٝ٘ ْلع  ٚؿ٬   ايظابع١:
 أٌٖ ايهةاب ، َٚٓ٘ بًصاظ املكاّ:

 ايةصزٜش َٔ ايزٜٔ ٜشٜذٕٚ املٌٝ عٔ اؿل ٚاهلذ٣. ا٭ٍٚ:
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 خ٠ٚ٬ آٜاث ايكشإٓ اييت خةلُٔ خٛبٝخ أٌٖ اٱعٛذاس. ايحاْٞ:
خٛنٝذذ بطذ٬ٕ عُذٌ َذٔ ٜشٜذذ امذشاف املظذًُني عذٔ ذذاد٠           ايحايخ:

اؿذذذل، فُذذذاد٠ ٖذذذاخني اٯٜذذذةني َذذذع املظذذذًُني ٜةًُْٛٗذذذا   ؿذذذ٬خِٗ،    
ٜٚظةصلشٕٚ َلذاَٝٓٗا   ايٛاقذع ايٝذَٛٞ يٝهْٛذٛا   شذشص َذٔ املٝذٌ        
ٚاٱمشاف عٔ اٱطةكا١َ فُٔ ضـا٥ف)ضت أ١َ( ايٛقا١ٜ بآٜاث ايكشإٓ 

 ٚخ٬ٚخٗا َٔ أط اب ايـذٚد.
عذذّ أًٖٝذ١ ايـذذ عذٔ طذ ٌٝ اهلل ملعاسكذ١ اميذإ املظذًُني،          ايحا١َٓ:

ٚذٗادِٖ   ط ٌٝ اهلل، فِٗ ٜ٪َٕٓٛ باهلل، ٜٚإَشٕٚ باملعشٚف ٜٕٚٓٗٛ 
 عٔ املٓهش.

فُذذٔ َعذذاْٞ ضذذشٚس املظذذًُني يًٓذذاغ خعذذذد ٚظذذا٥لِٗ   اٱؿذذ٬    
َٚٓاٖرذذ٘ ٚخعذذٝني كذذٛابط املٓهذذش ايعذذاٖش ٚاـلذذٞ، ٚبٝذذإ قذذ ط ايعًذذِ   

إَِّ حَُّزَِّٖ ًَلَشًُح ًَطَذًُّح ػَْٖ عَازَِِْ حَُِّاوِ هَاذْ ػَاٌُِّح     ، قاٍ خعاحظٚايةعذٟ

 .(1)ضػَالَالً رَؼِْذًح

ٌٖٚ ايـذ عٔ ط ٌٝ اهلل َٔ ايل٬ي١ ٚايعًِ  ، اؾٛاب ْعذِ فٗذٛ    
 ظًِ يًٓلع ٚايغت.

أب٢ اهلل عض ٚذٌ ا٫ إٔ هعٌ أ١َ خع ذٙ ٚخزنشٙ ٚخظ ص٘    ايةاطع١:
ا أٖذذٌ ايظذذُا٤، ٚخهذذٕٛ َٛكذذٛعا  ٱطذذةذا١َ اؿٝذذا٠      ا٭سض، ٜشاٖذذ

ًََٓخ ا٭سض، ٚػاٖذا  ع٢ً ؼكٝل َـذام ع١ً ضًل ايٓاغ ، قاٍ خعاحظ

، ٚيهذذٔ أٖذذٌ ايهةذذاب ٜشٜذذذٕٚ  (2)ضخََِوْااضُ حُْـِااَّٖ ًَحإلِٗااظَ اِالَّ َُِْؼْزُااذًُِٕ 

ض٬ف ٖزا، َٚٔ ٜشٜذذ َذا ىذايو اساد٠ اهلل   اـًذل، فذ٬ وـذذ ا٫       
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ٚاـظشإ، يزا فإٕ اٱطةلٗاّ اٱطةٓهاسٟ   اٯ١ٜ اض اس عٔ بكا٤ اـٝ ١ 
 اٱطةكا١َ ٚعذّ شـٍٛ اٱعٛذاس.

ملا ذا٤ث ٖزٙ اٯ١ٜ باٱض اس عٔ اـت ايععِٝ ٭ٌٖ ايهةاب  ايعاػش٠:
يٛ اضةاسٚا اٱميإ، رنشث آ١ٜ ايظٝام َـذاقا   يًخت ٜةر٢ً بةٓضٙ أٌٖ 

 ٤، َٚظايو اٱعٛذاس.ايهةاب عٓذ اٱميإ َٔ َكاؿذ ايظٛ
فإٕ قًت نٝو ٚؿذلت اـذت بإْذ٘ ععذِٝ َذع إٔ اٯٜذ١ قذٌ اي صذخ         

 رنشخ٘ بـٝغ١ اٱط٬م)ضتا  هلِ( ٚاؾٛاب َٔ ٚذٛٙ:
 ذا٤ رنش)اـت(   اٯ١ٜ بًغ١ ايٛعذ ايهشِٜ َٔ عٓذ اهلل. ا٭ٍٚ:
ذا٤ يلغ اـت   اٯ١ٜ ٱساد٠ اطِ اؾٓع ٚاملـادٜل ايهحت٠  ايحاْٞ:

.َ٘ٓ 
 َٔ أفشاد اـت   املكاّ: ايحايخ:

 ايةٓضٙ عٔ فعٌ ايظ٤ٛ. .1

 اظٗاس ايةٛب١. .2

 فعٌ ايـاؿاث. .3

ًََٓخ طُوَذٌُِّٓح ُِؤَٗلُغٌُِْْ اي ؼاس٠ بايحٛاب ٱضةٝاس اٱميإ، قاٍ خعاحظ ايشابع:

 .(1) ضِْٖٓ خَْْشٍ طَـِذًُهُ ػِنْذَ حَُِّوِ

خٛنٝذ شاذذ١ ايٓذاغ اح بعحذ١ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل        اؿاد١ٜ عؼش٠:
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ ٚضشٚس املظًُني، فإرا نإ أٌٖ ايهةاب ٚأخ اع ا٭ْ ٝا٤ 
ايظابكني ٜ غْٛٗا عٛذا  بعذ إٔ بعذخ ايذٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘       
ٚطًِ ٭ِْٗ قاَٛا بةصشٜو اي ؼاساث اييت ٚسدث فٝذ٘، ٚشذاٚيٛا ؿذذ    

 ايٓاغ عٔ اٱط٬ّ .
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ٚاؾٛاب خكةلٞ ايٛظٝل١ ايؼشع١ٝ ايةـذٜل بايٓ  قُذ ؿذ٢ً اهلل   
ػُااَّْ ؿَااخءًَُْْ سَعُااٌٌٍ ُٓظَااذِّمٌ َُِٔااخ َٓؼٌَُااْْ  عًٝذذ٘ ٚآيذذ٘ ٚطذذًِ ْٚـذذشخ٘، قذذاٍ خعذذاحظ 

 .(1) ضَُظُئِْٓنَُّٖ رِوِ ًََُظَنْظُشَُّٗوُ

ٜلٝذ اؾُع بني اٯٜةني إٔ ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عذٔ   ايحا١ْٝ عؼش٠:
شاذ١ يًٓذاغ ٚعًذ١ يةعاٖذذ ايـذ٬    ا٭سض، فصُٝٓذا اشذةز        املٓهش

أَطَـْؼَاَُ كِْيَاخ َٓاْٖ    امل٥٬ه١ ع٢ً ذعٌ ضًٝل١   ا٭سض نُذا   ايةٓضٜذٌظ  

 . (2)ضُّلْغِذُ كِْيَخ ًََّغْلِيُ حُذَِّٓخءَ

ذذذذا٤ث اٯٜذذذ١ قذذذٌ اي صذذذخ يةهذذذٕٛ َـذذذذاقا  يذذذشد اهلل عذذذض ٚذذذذٌ  
ُْ َٓخ الَ طَؼَُِْٔعًِٝٗظ ِ أَػَِْ ، ٜةر٢ً بٛذٛد أ١َ خإَش باملعشٚف (3) ضٌَٕاِِّٗ

 ٚخ٢ٗٓ عٔ املٓهش، ٚ  ٖزا ا٭َش ٚايٓٗٞ أَٛس: 
 َٓع ايلظاد   ا٭سض. ا٭ٍٚ:
 اْ٘ بشصخ دٕٚ ػٝٛع َلاِٖٝ ايل٬ي١ ٚايؼشى. ايحاْٞ:

فٝ٘ شر١ ع٢ً ايزٜٔ ٜ غْٛٗا عٛذذا ، ٚصذذش هلذِ، ٫ٚ أشذذ      ايحايخ:
ٛعٞ ايعذاّ اي ًٝذغ يذٛ مل ٜكذِ     ٜعًِ َارا وذد َٔ ايلظذاد ٚايلذشس ايٓذ   

املظًُٕٛ با٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش فلُٝٗا ايـ٬  ٚاٱؿ٬  
 ٚقاسب١ ايلظاد، يةهٕٛ ٖاخإ اٯٜةإ فةُعةني َٚةلشقةني ع٢ً ٚذٛٙ:

اُْٗا ػذاٖذ عًذ٢ ا٭صَٓذ١ املةعاق ذ١، ٚأطذ اب ايـذ٬  فٝٗذا         ا٭ٍٚ:
٘ ٚطذًِ، ٖٚذٛ َذٔ عَُٛذاث     بربن١ بعح١ ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيذ 

 .(4)ضًََٓخ أَسْعَِْنَخىَ اِالَّ سَكَْٔشً ُِِْؼَخَُِٔنيَقٛي٘ خعاحظ
                                                           

 .81طٛس٠ آٍ عُشإ (1)
 .30طٛس٠ اي كش٠ (2)
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دع٠ٛ ايٓاغ يًةظًِٝ بٓ ٠ٛ قُذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ      ايحاْٞ:
 ٚأْ٘ سطٍٛ َٔ عٓذ اهلل.

ْ ذ٠ٛ قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘ ٚطذًِ ضذت قذض ٚطذ ٌٝ           ايحايخ:
 ٖذا١ٜ يًٓاغ مجٝعا .

 صآت َأوخم شٍداء( بٍري أٖت
 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:

 خكذٜش اؾُع بني اٯٜةني ع٢ً ٚذٛٙ: ا٭ٚح:
 ٚأْةِ ػٗذا٤ إٔ املظًُني ضت أ١َ. ا٭ٍٚ:
 ٚأْةِ ػٗذا٤ إٔ املظًُني ضت أ١َ أضشذت يًٓاغ. ايحاْٞ:

 ٚأْةِ ػٗذا٤ إٔ املظًُني ٜإَشٕٚ باملعشٚف.  ايحايخ:
 ٚأْةِ ػٗذا٤ إٔ املظًُني ٜٕٓٗٛ عٔ املٓهش. ايشابع:

 ٚأْةِ ػٗذا٤ إٔ املظًُني ٜ٪َٕٓٛ باهلل. اـاَع:
 ٚأْةِ ػٗذا٤ إٔ اٱميإ ضت يهِ. ايظادغ:

 ٚأْةِ ػٗذا٤ َٓهِ امل٪َٕٓٛ ٚأنحشنِ ايلاطكٕٛ. ايظابع:
يكذ ذعٌ اهلل عض ٚذٌ اؿر١ ي٘ عًذ٢ ايٓذاغ مجٝعذا ، فُذٔ      ايحا١ْٝ:

ا)داس اؿر١ ٚايربٖإ( فًٝع َٔ كًٛم ا٫ ٚقذ أقاّ ضـا٥ف ايذْٝا أْٗ
اهلل عًٝ٘ اؿر١ ، ٚايؼٛاٖذ   ضًك٘ ْٚع١ُ بعح٘ ٚاطةذا١َ ٚذٛدٙ، قاٍ 

 ، َٚٔ ضـا٥ف اؿر١   املكاّ ٚذٛٙ:(1) ضكََِِِّوِ حُْلُـَّشُ حُْزَخُِـَشُخعاحظ

 اْٗا دع٠ٛ يًٗذا١ٜ ٚايشػاد. ا٭ٍٚ:
فٝٗا عٕٛ يًُظًُني ٚط٬َةِٗ عٓذ ايكٝذاّ بذا٭َش بذاملعشٚف     ايحاْٞ:

 ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، ٚخهٕٛ َكذ١َ ي٘.
 بعخ اٱْظإ ع٢ً ايةذبش   قٛي٘ ٚفعً٘ ٚاضةٝاسٙ. ايحايخ:
 اؿر١ ع٢ً ايٓاغ ط ٌٝ اح ايةٛب١ ٚاهلذا١ٜ. ايشابع:

                                                           

  .149طٛس٠ ا٭ْعاّ (1)
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اؿر١ ػاٖذ ع٢ً ايٓاغ ٜذّٛ ايكٝاَذ١، َٚذاْع َذٔ اعةذزاس       اـاَع:
 .(1)ضَّخأَُّّيَخ حَُّزَِّٖ ًَلَشًُح الَ طَؼْظَزِسًُح حٌََُّْْْاس، قاٍ خعاحظايهل

يكذ ذعٌ اهلل عض ٚذذٌ عٓذذ اٱْظذإ ايعكذٌ سطذ٫ٛ  باطٓٝذا         ايحايح١:
ٜذذذعٛٙ يًةذذذبش   اٯٜذذاث ايهْٛٝذذ١، َٚعرذذضاث ا٭ْ ٝذذا٤، فرذذا٤ قٛيذذ٘       

ٜةر٢ً خعاح)ٚأْةِ ػٗذا٤( ؿخ أٌٖ ايهةاب ٚايٓاغ ع٢ً ايةذبش فُٝا 
   أفعاٍ املظًني َٔ ٚذٛٙ:

 ج اث املظًُني ع٢ً اٱميإ. ا٭ٍٚ:
 ؿرب املظًُني ٚؼًُِٗ ا٭ر٣   راث اهلل، ايحاْٞ:

َٛاؿ١ً املظًُني اؾٗاد، ٚصشلِٗ َةآضني َةضامحني ملٝادٜٔ  ايحايخ:
ةُ ًَاِرْ ؿَذًَْصَ ِْٖٓ أَىِِْيَ طُزٌَِّايكةاٍ اَةحا٫  ٭َش اهلل ٚسطٛي٘، قاٍ خعاحظ

 . (2) ضحُُْٔئِْٓنِنيَ َٓوَخػِذَ ُِِْوِظَخٍِ

 ف٤ٞ املذد يًُظًُني ٖٚٛ ع٢ً أقظاّ: ايشابع:
املذد املًهٛخٞ   َعاسى ايكةاٍ، ٜٚكذرتٕ بذ٘ عًذ٢ مذٛ ايٛذذٛب       .1

 ٚايكطع ايٓـش ٚايعلش يًُظًُني، ٚاهلضمي١ يًهلاس ٚايعاملني.

ايكةذذاٍ، املذذذد بذذايٛشٞ ْٚذذضٍٚ آٜذذاث اهلذاٜذذ١ ٚايشػذذاد   طذذٓٔ    .2
ًَالَ طَلْغَزََّٖ حَُّزَِّٖ هُظٌُِِح ٚاي ؼاس٠ بايٓـش، ٚاؾ١ٓ يًؼٗذا٤، قاٍ خعاحظ

 .(3) ضكِِ عَزَِِْ حَُِّوِ أٌََْٓحطًخ رََْ أَكَْْخءٌ ػِنْذَ سَرِّيِْْ ُّشْصَهٌَُٕ

املذد بذضٍٛ ايٓاغ اٱط٬ّ ع٢ً مذٛ َةعذذد ٚدفعذٞ، مبذا ٜضٜذذ       .3
 املظًُني ق٠ٛ َٚٓع١.

                                                           

 .7طٛس٠ ايةصشِٜ (1)
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يًُظًُني   َٝادٜٔ ايكةاٍ، ٚفةصِٗ ا٭َـاس بللٌ ٚقٛع ايعلش  .4
 َٔ اهلل عض ٚذٌ.

نُا إٔ اؿٝا٠ ايذْٝا داس اَةصإ ٚاضة اس، فإْٗذا داس ػذٗاد٠    ايشابع١:
 ٜؼٗذ فٝٗا اٱْظإ أَٛسا :

 اٯٜاث ايه١ْٝٛ اييت خذٍ ع٢ً ععِٝ قذس٠ اهلل عض ٚذٌ. ا٭ٍٚ:
 َعرضاث ا٭ْ ٝا٤ ايعك١ًٝ ٚاؿظ١ٝ. ايحاْٞ:

 اؿٛادد ٚايٛقا٥ع. ايحايخ:
شاٍ اٱْظإ ْلظ٘، َٚا ٜطشأ عًٝ٘ َٔ اضة٬ف اؿذاٍ فهُذا    ايشابع:

 ٜهٕٛ اٱْظإ ػاٖذا  ع٢ً إتٙ فإْ٘ ٜهٕٛ ػاٖذا  ع٢ً ْلظ٘.
املا٥ض ايزٟ ٜةـو ب٘ املظًُٕٛ ٚط١َ٬ اضةٝاس اٱميإ، يزا  اـاَع:

اب، فا٭ؿذٌ  فإٕ قٛي٘ خعاح)ٚأْةِ ػٗذا٤( يّٛ ٚشر١ ع٢ً أٌٖ ايهةذ 
 إٔ خهٕٛ ػٗاد٠ ايٓاغ ٭شٛاٍ املظًُني ع٢ً ٚذٛٙ:

 اْٗا صاذش عٔ اٜزا٤ املظًُني. ا٭ٍٚ:
 ايظعٞ يٲطةكا١َ، ٚايحٓا٤ ع٢ً أٌٖ اٱميإ. ايحاْٞ:

َ اسن١ ايزٜٔ ؿذلقٛا بٓ ٠ٛ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطذًِ   ايحايخ:
 ٭ِْٗ اضةاسٚا اؿل ٚط ٌٝ اهلذ٣.

اساث اـاؿذ١ بذايٓ  قُذذ ؿذ٢ً اهلل عًٝذ٘ ٚآيذ٘       اظٗاس اي ؼ ايشابع:
ٚطًِ اييت خلُٓةٗا ايهةب ايظُا١ٜٚ ايظابك١، ٚ  ايؼٗاد٠   ايذْٝا آ١ٜ 

 َٔ ٚذٛٙ:
اْٗا َٔ ضـا٥ف ض٬ف١ اٱْظإ   ا٭سض ٚعَُٛاث قٛي٘  ا٭ٍٚ:

ٌَ كِِ ح َسْعِ خَِِْلَشًخعاحظ ، ٚملا اشةز امل٥٬ه١ ع٢ً ذعٌ (1) ضاِِِّٗ ؿَخػِ

اِِّٗااِ أَػَِْااُْ َٓااخ الَ آدّ ضًٝلذذ١   ا٭سض سد اهلل عذذض ٚذذذٌ بكٛيذذ٘ خعذذاحظ 

                                                           

 .30طٛس٠ اي كش٠ (1)
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، َٚٔ َـادٜل ايعًِ اٱهلٞ ايزٟ خؼذت ايٝذ٘ ٖذزٙ اٯٜذ١     (1) ضطَؼٌََُِْٕٔ

 ػٗاد٠ اٱْظإ ع٢ً عـشٙ ْٚلظ٘ ٚأقشاْ٘.
بٝإ أ١ًٖٝ املظذًُني يٓٝذٌ َشخ ذ١ )ضذت أَذ١( بؼذٗادخِٗ عًذ٢         ايحاْٞ:

 .(2) ضًََُِْؼََِْْ حَُِّوُ حَُّزَِّٖ مَٓنٌُح ًََّظَّخِزَ ِٓنٌُْْْ شُيَذَحءَحظايٓاغ باؿل قاٍ خعا

ايؼٗاد٠ شر١ ع٢ً اٱْظإ   ايذْٝا ٚاٯضش٠، ٖٚٞ أعِ َٔ  ايحايخ:
إٔ خٓصـش بايًظإ، فةؼٌُ َا ٜذسن٘ ايعكٌ َٚا خلعً٘ اؾذٛاس ، قذاٍ   

ُٔنَاااخ أَّْاااذِّيِْْ ًَطَشْااايَذُ أَسْؿُُِيُاااْْ رَِٔاااخ ًَاااخٌُٗح      حَُْْاااٌَّْ َٗخْاااظُِْ ػََِاااَ أَكْاااٌَحىِيِْْ ًَطٌَُِِّ   خعذذذاحظ

 . (3)ضٌَّْغِزٌَُٕ

ػٗاد٠ ايٓاغ ملا ٜكّٛ ب٘ املظًُٕٛ َٔ ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ  ايشابع:
عٔ املٓهش، َٚا ٜعٗشْٚ٘ َٔ ايةكٝذ بايلشا٥ض ٚايٛاذ اث ايع اد١ٜ، ٖٚٛ 

 َٔ سمح١ اهلل عض ٚذٌ َٔ ٚذٛٙ:
 ذضٍٛ اٱط٬ّ.خشإٝب ايٓاغ ب ا٭ٍٚ:
ايةخلٝو عٔ املظًُني، بإذةٓاب ػطش َذٔ ايٓذاغ اٱكذشاس     ايحاْٞ:

 بِٗ.
فلط ايعاملني، ٚاملٓع عٔ اخ اعِٗ يعٗٛس كايلةِٗ ملا خذذعٛ   ايحايخ:

 .(4)ضَُِْ طٌَْلُشًَُٕ رِآَّخصِ حَُِّوِ ًَأَْٗظُْْ طَشْيَذًَُٕايٝ٘ ايلطش٠ ، قاٍ خعاحظ

ايعًِ ٚشظٔ اٱميإ ا٫ بعذذ ٚذذٛد   ٚقذ ٫ ًٜةلت اٱْظإ اح ق ط 
املـذام اـاسذٞ يٲميإ، فةللٌ اهلل عض ٚذٌ ع٢ً ايٓاغ باملظًُني 
يٝهْٛٛا)ضت أ١َ أضشذت يًٓذاغ( ٚذعذٌ ايٓذاغ ػذٗٛدا  عًذ٢ ذٗذاد       
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املظذذًُني   طذذ ٌٝ اهلل، َٚذذٔ اٯٜذذاث عُذذّٛ ايؼذذٗاد٠، فةؼذذٌُ أٖذذٌ    
 ايهةاب ٚايٓاغ مجٝعا .

 املكاّ ٚذٖٛا : ؼةٌُ ايؼٗاد٠   اـاَظ١:
اْٗذذا أَذذش طذذٛعٞ ٚاضةٝذذاسٟ فًٲْظذذإ إٔ ٜؼذذٗذ، ٚيذذ٘ إٔ ٫   ا٭ٍٚ:

 ٜؼٗذ.
ؼذد ايؼٗاد٠ ع٢ً مٛ اخلاقٞ، فُذٔ نذإ شاكذشا  ايٛاقعذ١      ايحاْٞ:

زس عذ ٚاؿادج١ ٚمٖٛا ػٗذ، َٚٔ مل ولش ٜظكط عٓ٘ ايكًِ يًرٌٗ ٚاي
 بعذّ ايعًِ.

اضةـاق ايؼٗاد٠ بايلشٜل ايزٟ ٜ غٝٗا عٛذذا ، دٕٚ عاَذ١    ايحايخ:
 أٌٖ ايهةاب.

 ايؼٗاد٠ أَش قٗشٟ ٖٚٛ شةُٞ ايٛقٛع. ايشابع:
 عُّٛ ايؼٗاد٠، فهٌ اْظإ ٜهٕٛ ػٗٝذا . اـاَع:

 ٚايـصٝط ٖٛ ايشابع ٚاـاَع، ٭َٛس:
 أؿاي١ اٱط٬م، ٚعذّ ٚذٛد َكٝذ   اي ني. ا٭ٍٚ:
 د٠ ٚاملٛعع١.ايذْٝا داس ايؼٗا ايحاْٞ:

راث ايؼٗاد٠ شر١، َع إٔ ٚؿو أٌٖ ايهةاب ٚسد بـٝغ١  ايحايخ:
ايًذذّٛ هلذذِ، فإْذذ٘ َذذٔ ايًطذذو اٱهلذذٞ، ٚخكذذشٜ ِٗ ٚايٓذذاغ اح َٓذذاصٍ    
ايطاعذذ١، ٖٚذذٛ َذذٔ اعرذذاص ايكذذشإٓ بذذإٕ ٜذذإخٞ ايذذزّ ٚايةذذٛبٝخ يٲؿذذ٬  

 ٚاهلذا١ٜ.
بٝإ شاذ١ ايٓاغ يًُظًُني نخت أ١َ بة٠ٚ٬ آٜاث ايكشإٓ  ايظادط١:

اييت خةلُٔ اؿر١ ع٢ً ايٓاغ، ٚيٛ إٔ املظذًُني خٛذٗذٛا بذايًّٛ َذٔ     
عٓذِٖ فٌٗ ٜهٕٛ َٔ َـادٜل)ضت أ١َ( اؾذٛاب ٫، ٭ٕ اٱْظذإ     
قٛي٘ قذ ٜذسى ايـٛاب ٚاؿل، ٚقذ ىطإ   ايًّٛ، ٚخةر٢ً َعاْٞ)ضت 

 أ١َ( َٔ ٚذٛٙ:
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وٌُ املظًُٕٛ سا١ٜ ن٬ّ اهلل، ٜٚكذشإٔٚ َذا أْضيذ٘ عًذ٢ ْ ٝذ٘       ٍ:ا٭ٚ
 قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.

اخعاظ املظًُني أْلظِٗ َٔ آٜاث ايذزّ ٚايةذٛبٝخ املٛذٗذ١ اح     ايحاْٞ:
 .(1) ضًَاِرَح طَُِِْضْ ػََِْْيِْْ مّخطُوُ صَحدَطْيُْْ اِميَخًَٗخإتِٖ، قاٍ خعاح   ٚؿو امل٪َٓنيظ

 اذةٗاد املظًُني   ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش. خ:ايحاي
ػٗاد٠ املظًُني ع٢ً ايٓاغ، ٚػٗاد٠ ايٓاغ ع٢ً املظًُني،  ايشابع:

 َع اية أٜ   َٛكٛع ايؼٗاد٠.
 صآت َمب اهلل بغبفل عمب حعمآُن( بٍري أٖت

 ٚفٝٗا َظا٥ٌ:
ٜلٝذ اؾُع بني اٯٜةني  ايحٓا٤ عًذ٢ املظذًُني، ٚايذزّ يًذزٜٔ      ا٭ٚح:

 ٜـذِْٚٗ عٔ ط ٌٝ اهلل.
خٛنٝذ ايحٛاب ايععِٝ ايزٟ ٜإخٞ يًُظًُني َٔ ا٭ر٣ ايذزٟ   ايحا١ْٝ:

 ًٜكْٛ٘ َٔ أٌٖ ايهةاب.
َٔ ضشٚس املظًُني يًٓاغ خ٠ٚ٬ آٜاث اٱْزاس ٚايٛعٝذ يًزٜٔ  ايحايح١:

   ٚ اض ذذاسِٖ بذذإٕ اهلل ٜعًذذِ َهذذشِٖ    ٜـذذذٕٚ ايٓذذاغ عذذٔ طذذ ٌٝ اهلل، 
 ٚنٝذِٖ.

ذا٤ث ضا ١ آ١ٜ ايظٝام َٔ عًِ ايغٝب، ٚنزيو بذا١ٜ اٯ١ٜ  ايشابع١:
قٌ اي صخ، ار إٔ قٛي٘ خعاح)نٓةِ ضت أ١َ( َٔ ايعًِ ايزٟ ٫ ٜعًُ٘ 
ا٫ اهلل، ٚقذذذ خللذذٌ باٱض ذذاس عٓذذ٘ يٝهذذٕٛ بؼذذاس٠ يًُظذذًُني، قذذاٍ        

 . (2)ض ذِ ٌُٗكِْوِ اَُِْْيَرَُِيَ ِْٖٓ أْٗزَخءِ حُْـَْْخعاحظ

َٔ ضـا٥ف)ضت أَذ١( بعذخ ايظذه١ٓٝ   ْلذٛغ أفشادٖذا       اـاَظ١:
بللذذٌ َذذٔ اهلل عذذض ٚذذذٌ، ٚيذذٝع َذذٔ شـذذش ملٛاكذذٝع ٚنٝلٝذذاث ٖذذزا  
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اي عخ، ٚذا٤   آ١ٜ ايظٝام اض اس أٌٖ ايهةاب بإْ٘ خعاح ٜعًِ طعِٝٗ 
َلَٗٛذ٘  يٲكشاس باملظًُني َٚ اد٨ اٱط٬ّ، يٝهذٕٛ ٖذزا اٱض ذاس      

 بؼاس٠ يًُظًُني َٔ ٚذٛٙ:
َُاْٖ َّؼُاشًًُُّْْ اِالَّ   دفع ايهٝذ ٚاملهش عٔ املظًُني، قذاٍ خعذاحظ   ا٭ٍٚ:

 .(1)ضأَرًٍ

 َٓع ٚط١َ٬ املظًُني ، ٖٚزا املٓع بٛاق١ٝ َٔ اهلل عض ٚذٌ. ايحاْٞ:
 بؼاس٠ ْضٍٚ اي ٤٬ بايزٜٔ ٜشٜذٕٚ ايظ٤ٛ باملظًُني. ايحايخ:

ملا أضربث اٯ١ٜ قٌ اي صخ بإٕ املظًُني ٜإَشٕٚ باملعشٚف  ايظادط١:
ٜٚٓٗذذٕٛ عذذٔ املٓهذذش، ذذذا٤ث ٖذذزٙ اٯٜذذ١ يةخذذرب بذذإٕ اهلل عذذض ٚذذذٌ ميذذذل   
املظًُني مبٛاكٝع  املعشٚف ٚا٭َش ب٘، ٖٚزا املذد ْٗش ذاس ٌٜٓٗ َٓ٘ نٌ 
َظًِ َٚظ١ًُ اح ّٜٛ ايكٝا١َ ٭ْ٘ ٚاسد   ايةٓضٌٜ، ٚجٓاٜا آٜاث ايكشإٓ، 

ا خللٌ اهلل عض ٚذٌ ٚعـِ ايكشإٓ َٔ ايةصشٜو ٚاية ذٌٜ ٚايةغٝت، يز
 ٜٚةرًٞ ا٭َش ٚايٓٗٞ   املكاّ َٔ ٚذٛٙ:

 خإدٜب املظًُني ٚخعًُِٝٗ نٝل١ٝ اٱشةراس. ا٭ٍٚ:
مجط طًطإ ايٓلع ايغل ١ٝ، َٚٓع املظًُني َٔ اٱْةكاّ َٔ  ايحاْٞ:

خهلذٌ ؿذشف   ايزٜٔ ٜـذذِْٚٗ عذٔ طذ ٌٝ اهلل، ٭ٕ اهلل عذض ٚذذٌ قذذ       
 كشسِٖ ٚاٱْةكاّ َِٓٗ.

اسخكا٤ املظًُني   املعاسف اٱط١َٝ٬ بايةظذًِٝ بذإٕ اهلل عذض     ايحايخ:
 ٚذٌ أشاط بهٌ ػ٤ٞ عًُا  ٚأْ٘ ط صاْ٘ ٫ ؽل٢ عًٝ٘ ضاف١ٝ.

نُا إٔ اٱميإ باهلل َطًٛب بزاخ٘ فإْ٘ َكذ١َ ملـذادٜل َذٔ    ايظابع١:
ث ٖذذزٙ اٯٜذذ١ بٛؿذذو ايللذذٌ اٱهلذذٞ يةح ٝذذت ٖذذزا اٱميذذإ فًُذذا ذذذا٤ 

املظًُني)خ٪َٕٓٛ باهلل( ٚسدث ضا ١ آ١ٜ ايظٝام ضطابذا  ٭ٖذٌ ايهةذاب    
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ٚنؼلا  ملهشِٖ باملظًُني يٝضداد  املظًُٕٛ امياْا  ٜٚعًُٕٛ إٔ اهلل َعِٗ 
 . (1) ضسَرَّنَخ أَكْشِؽْ ػََِْْنَخ طَزْشًح ًَػَزِّضْ أَهْذَحَٓنَخٖٚٛ ْاؿشِٖ، ٚ  ايةٓضٌٜظ

ةةُت اٯ١ٜ قٌ اي صخ باٱض اس عذٔ نذٕٛ أنحذش أٖذٌ     ملا أض ايحا١َٓ:
ايهةاب فاطكني ذا٤ث ضا ١ ٖزٙ اٯ١ٜ باٱْزاس ٚايٛعٝذذ عًذ٢ ايلظذل    
َٚا ٜرتػط عٓ٘ َذٔ طذ٤ٛ ايلعذٌ أصا٤ املذ٪َٓني، ٚفٝذ٘ بٝذإ ؿكٝكذ١ بذإٕ         
ايٛؿو ايكشآْٞ يكّٛ ٚفعًِٗ ٜةعك ٘ اٱض اس عٔ عًِ اهلل ب٘ ٚاشـا٥٘ 

ةذذزنش ْذذٛع ايعكذذاب ايذذزٟ ٜٓةعذذش ايلاطذذكني،  يذذ٘، ٚخذذإخٞ آٜذذاث أضذذش٣ ف
 ٚايحٛاب ايزٟ أعذلٙ اهلل يًـاؿني.

َٓع ايةٗإٚ ٚطشد ايغل١ً عٔ املظًُني، ٚشحِٗ ع٢ً ايعٌُ  ايةاطع١:
ٚاؾٗاد   أبٛاب ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، ٚؼزٜش ايٓاغ َٔ 

َٔ أٌٖ  ايـذ عٔ ط ٌٝ اهلل، ٚخًو آ١ٜ اعراص١ٜ يًكشإٓ، فًُا قاّ فشٜل
 ايهةاب بايظعٞ يًـذٚف عٔ اٱط٬ّ ذا٤ث ٖزٙ اٯ١ٜ ٭َٛس:

 نؼو ٖزا ايظعٞ اـ ٝخ ٚاط٬ع عُّٛ املظًُني عًٝ٘. ا٭ٍٚ:
 ؼزٜش املظًُني. ايحاْٞ:

اٱض اس عٔ عًِ اهلل عض ٚذٌ باملهش ايعاٖش ٚاـلٞ، ٚفٝذ٘   ايحايخ:
ٌَْٔاشُ حُغَّاِّْتُ اِالَّ   ًَالَ َّلِْانُ حُْ طه١ٓٝ يًُظذًُني يـذشف٘ عذِٓٗ، قذاٍ خعذاحظ     

 .(2)ضرِؤَىِِْوِ

 اػغاٍ ايلاطكني ٚايهلاس بإْلظِٗ. ايشابع:
شذذخ املظذذًُني عًذذ٢ ا٭ضذذ٠ٛ ٚايةعاكذذذ ملٛاذٗذذ١ أطذذ اب   اـذذاَع:

ؿذِٖ عٔ أدا٤ ايٛظا٥و ايؼشع١ٝ، ٚايذيت ػذب   ا٭ؿذٌ عًذ٢ نذٌ      
 َهًو َٚهًل١.
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ابطاٍ أجش ايـذٚد ٚاعشاض ايٓاغ عٔ قا٫ٚث املٓع عٔ  ايظادغ:
 دضٍٛ اٱط٬ّ، ٜٚةر٢ً أجش ٖزا اٱبطاٍ بإَٛس:

 دضٍٛ ايٓاغ مجاعاث   اٱط٬ّ. ا٭ٍٚ:
 عذّ شـٍٛ اسخذاد عٓذ املظًُني. ايحاْٞ:

 ػٛم املظًُني يًؼٗاد٠، ٚصشلِٗ يظٛ  ايكةاٍ. ايحايخ:
يٛاقع ٚشاٍ ايظًِ ٚاؿشب، ػًٞ َعاْٞ ابطاٍ ايـذٚد   ا ايشابع:

 .  (1)ضًٌََُْ هَخطٌََُِْْ حَُّزَِّٖ ًَلَشًُح ٌٌَََُُّْح ح َدْرَخسَقاٍ خعاحظ

ايةزنت بعامل اٯضش٠، ٚاؿظاب ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚايٛقٛف بني  ايظابع:
 ٜذٟ اهلل عض ٚذٌ.

خةلُٔ اٯٜةإ اٱض اس عٔ عًِ اهلل خعذاح، ٚأْذ٘ طذ صاْ٘     ايعاػش٠:
 ىرب ايٓاغ ب٘ يٛذٛٙ:ٜ ني عًُ٘ ٚ

 ٖزا اي ٝإ َٔ فلٌ اهلل ع٢ً املظًُني ٚايٓاغ مجٝعا . ا٭ٍٚ:
اْ٘ ػاٖذ ع٢ً إٔ املظًُني)ضت أَذ١ أضشذذت يًٓذاغ( فٗذِ      ايحاْٞ:

ٜةًذذٕٛ اٯٜذذاث ايذذيت خذذ ني عًذذِ اهلل عذذض ٚذذذٌ بايٛقذذا٥ع ٚاؿذذٛادد،       
 ٜٚٓلشدٕٚ غـٛؿ١ٝ ٖٚٞ اية٠ٚ٬ املةهشس٠   نٌ ّٜٛ ٯٜاث ايكشإٓ.

ْلٞ اؾٗاي١ ٚايغشس عٔ ايٓاغ، ٚاْزاس ايذزٜٔ ٜـذذٕٚ عذٔ     ايحايخ:
ط ٌٝ اهلل، ٚؼزٜش ايٓاغ عَُٛا  َٔ اٱؿذغا٤ هلذِ، ٖٚذٌ ٜؼذٌُ ٖذزا      

ًَالَ طَشًَْنٌُح اَُِاَ حَُّازَِّٖ ظََُِٔاٌح    اٱْزاس املظًُني اؾٛاب ْعِ، قاٍ خعاحظ

 .(2)ضكَظََٔغٌَُّْْ حُنَّخسُ

ضـا٥ف)ضت أ١َ( فإٕ قًت ايهلاس ٚاٍٛ املظًُني بايةصزٜش َٔ 
 أٜلا  َؼُٛيٕٛ بٗزا اٱْزاس فُا املا٥ض ، ٚاؾٛاب َٔ ٚذٛٙ:

                                                           

 .22طٛس٠ ايلةط (1)
 .113طٛس٠ ٖٛد (2)



                                                                                   ض287ظ                                         85َعامل اٱميإ س/  

 ٜةًك٢ املظًُٕٛ اٱْزاس يٝةعاٖذٚا اٱميإ. ا٭ٍٚ:
اخعذذذاظ املظذذذًُني َذذذٔ اٱْذذذزاس، ٚاؽذذذارٙ دسطذذذا  ٚعذذذرب٠،      ايحذذذاْٞ:

 ٚاطةصلاسٙ   شاٍ اٱبة٤٬.
اْةلاع املظذًُني َذٔ اٱْذزاس باؿٝطذ١ ٚاؿذزس َذٔ قذا٫ٚث         ايحايخ:

 ايـذ عٔ ط ٌٝ اهلل.
خٓ ٝ٘ املظًُني بعلِٗ ي عض يٛذٛٙ َذٔ ايلذشس ايكذادّ َذٔ      ايشابع:

 ايظعٞ يًـذ عٔ ط ٌٝ اهلل.
 ايةذبش   آٜاث اٱْزاس ٚايةلك٘   ايذٜٔ. اـاَع:

 حبث بالغٓ
ٛعني َة آٜني ناؾُع َٔ كشٚب اي ذٜع اٱفةإ، ٖٚٛ اٱخٝإ مبٛك

بني املذ  ٚايزّ، ٚاي ؼاس٠ ٚايكشإٓ ٜٚةر٢ً   ايكشإٓ   اٯ١ٜ ايٛاشذ٠، 
 ٚ  اٯٜاث املةعذد٠ ع٢ً مٛ أنحش بٝاْا .

ٚابةذأث اٯ١ٜ قٌ اي صخ باـطاب يًُظًُني باملذ  ٚايحٓا٤، أَا آ١ٜ 
ايظٝام فإبةذذأث باـطذاب ٭ٖذٌ ايهةذاب عًذ٢ فعذٌ ٜظذةًضّ ايةصذزٜش         

 يضذش.ٚا
ٚار رنذذشث ٖذذزٙ اٯٜذذ١ قٝذذاّ املظذذًُني بذذا٭َش بذذاملعشٚف ٚايٓٗذذٞ عذذٔ 
املٓهش، ٖٚٛ ذٗاد ٚطعٞ   ط ٌٝ اهلل، رنشث آ١ٜ ايظذٝام طذعٞ أٖذٌ    
ايهةاب   ايـذ عٔ ط ٌٝ اهلل، مما ٜذذٍ عًذ٢ اية ذأٜ ٚايةعذاسض بذني      
ايلعًذذني ٚإٔ ا٭َذذش بذذاملعشٚف ٫ ٜهذذٕٛ ٚشذذذٙ   ا٭سض فٗٓذذاى فعذذٌ   

ا ٜظذذةًضّ َذذٔ املظذذًُني بذذزٍ ايٛطذذع فٝذذ٘، يٝهذذٕٛ ا٭َذذش َعذذاسض يذذ٘ ممذذ
باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش َٔ اؾٗاد ايزٟ ٜإخٞ َع٘ املذذد ٚايةٛفٝذل،   

 .(1)ضحَُّزَِّٖ ؿَخىَذًُح كِْنَخ َُنَيْذَِّنَّيُْْ عُزَُِنَخقاٍ خعاحظ

                                                           

 .69ايعٓه ٛث طٛس٠ (1)



                                                                                   ض288ظ                                         85َعامل اٱميإ س/  

ٚإٔ ايـذ عٔ ط ٌٝ اهلل يٝع ٚشذٙ   ا٭سض بٌ َعاسض بذا٭َش  
عٔ املٓهش، ٫ٚ خعادٍ بني ا٭َشٜٔ، بٌ ايرتذٝط ظاٖش  باملعشٚف ٚايٓٗٞ

 يٮَش باملعشٚف َٔ ٚذٛٙ:
َ٪اصس٠ ايٓٗٞ عٔ املٓهش يٮَش باملعشٚف، أَا ايـذ عٔ ط ٌٝ  ا٭ٍٚ:

 اهلل فًٝع ي٘ َٔ َ٪اصس أٚ ْـت.
َٛافك١ ايعكٌ ٚايلطش٠ اٱْظذا١ْٝ يٮَذش بذاملعشٚف ملذا فٝذ٘ َذٔ        ايحاْٞ:

ٓلذذٛغ َذذٔ املٓهذذش ٚأطذذ اب ايعًذذِ ٚإ نذذإ  اؿظذذٔ ايذذزاخٞ، ْٚلذذش٠ اي
يًذذٓلع، يذذزا ػذذذ آٜذذاث ايكذذشإٓ خ٪نذذذ عًذذ٢ ظًذذِ ايهذذافشٜٔ ٭ْلظذذِٗ    

ًََٓااخ ظََِْٔنَاخىُْْ ًٌََُِااْٖ  يةذزنتِٖ بذذإٕ ٖذذزا ايلعذٌ ق ذذٝط راخذذا  قذاٍ خعذذاحظ   

 .(1)ضًَخٌُٗح أَٗلُغَيُْْ َّظٌَُِِْٕٔ

 املذد ٚايعٕٛ اٱهلٞ يَٰشٜٔ باملعشٚف. ايحايخ:
بعذذخ ا٭ْ ٝذذا٤ ْٚذذضٍٚ ايهةذذب َذذٔ ايظذذُا٤ بذذا٭َش بذذاملعشٚف  ايشابذذع:

 ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش، ٚذعً٘ ع اد٠ ٚطاع١ هلل عض ٚذٌ.  
خٛيٞ املظًُني مجٝعا  يٛظا٥و ا٭َذش بذاملعشٚف ٚايٓٗذٞ عذٔ      ايحاْٞ:

ًَُْظٌَُْٖ ِٓانٌُْْْ أَُّٓاشٌ   املٓهش ع٢ً مٛ ايٛذٛب ايهلا٥ٞ املةرذد قاٍ خعاحظ

، (2) ضُْخَْْااشِ ًََّااؤُْٓشًَُٕ رِااخَُْٔؼْشًُفِ ًََّنْيَاإٌَْ ػَااْٖ حُُْٔنٌَْااشِ َّااذْػٌَُٕ اَُِااَ ح

بُٝٓا ٫ ٜؼرتى أٚ ٜةعإٚ مجٝع أٌٖ ايهةذاب   ايـذذ عذٔ طذ ٌٝ اهلل     
 يٛذٛٙ:

ٚذٛد أ١َ َ٪١َٓ َٔ أٌٖ ايهةاب يكٛي٘ خعذاح   اٯٜذ١ قذٌ     ا٭ٍٚ:
 اي صخ)َِٓٗ امل٪َٕٓٛ(.

  ٌٝ اهلل.ايك ط ايزاخٞ يًـذ عٔ ط ايحاْٞ:
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خذٛايٞ ْذضٍٚ آٜذاث ايكذشإٓ َٚذا فٝٗذا َذٔ اٱعرذاص، ٚػًذذٞ          ايحايذخ: 
 َعرضاث ايٓ  قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ.

 فلط اٯ١ٜ قٌ ايظٝام حملا٫ٚث ايـذ عٔ ط ٌٝ اهلل. ايشابع:
اصدٜذذذاد املظذذذًُني قذذذ٠ٛ، ٚظٗذذذٛسِٖ   املعذذذاسى، قذذذاٍ      اـذذذاَع:

 .(1) ض ؿَخُِذَ ٌَُُْْإِْ َّنْظُشًُْْْ حَُِّوُ كَالَخعاحظ

 ط١َ٬ ٚعـ١ُ املظًُني َٔ اٱسخذاد. ايظادغ:
ايظابع: ٜ عخ عذّ خشخب ا٭جش ع٢ً قا٫ٚث ايـذذ عذٔ طذ ٌٝ اهلل    

ايلاطكني ، َع بكا٤ دع٠ٛ ضت أ١َ هلِ يذضٍٛ ايٝإغ ٚايكٓٛط   ْلٛغ 
اٱط٬ّ ، نُا إٔ ايظه١ٓٝ ٚايعذض ايذزٟ ٜهذٕٛ عًٝذ٘ املظذًُٕٛ خشإٝذب       

  بايةٛب١ ٚايعاف١ٝ املـاش ١ هلا .  

 احملخُٔبث
 املُضُع الصفحت املُضُع الصفحت

 عخ ب٬إٞ 45 املكذ١َ 3
 بًصاظ ايةعلٝذايـ١ً بني اٯٜةني  47 (102)١( بآ110ٜؿ١ً اٯ١ٜ ) 5

 بٗزٙ اٯ١ٜ ٚفٝهِ سطٛي٘ ؿ١ً 84 عخ أؿٛيٞ 22
 عخ فكٗٞ 102 ؿ١ً)شل خكاخ٘( بٗزٙ اٯ١ٜ 24
 عخ ب٬إٞ 103 (ٜا اٜٗا ايزٜٔ آَٓٛا)ؿ١ً  30
ٚفذذٝهِ سطٛي٘(بذذذ)ٚخ٪َٕٓٛ )ؿذذ١ً 104 عخ ن٬َٞ 35

 باهلل
ؿ١ً قٛي٘ خعاح)ٜذا اٜٗذا ايذزٜٔ     39

 آَٓٛا(بذ)خ٪َٕٓٛ باهلل(
ؿذذ١ً)ٚفٝهِ سطٛي٘(بذذذذذ)يٛ آَذذٔ    106

 أٌٖ ايهةاب يهإ ضتا  هلِ(
ؿ١ً)ٜا أٜٗا ايزٜٔ آَٓٛا بذ يٛ آَٔ  42

 أٌٖ ايهةاب يهإ ضت هلِ
 َٚٔ ٜعةـِ باهلل( بٗزٙ اٯ١ٜ ؿ١ً 110

ؿذذذذذ١ً)فكذ ٖذذذذذذٟ اح ؿذذذذذشاط    112 ؿ١ً ٫ٚ  ٛخٔ ا٫ ٚاْةِ َظًُٕٛ  43
 َظةكِٝ( بٗزٙ اٯ١ٜ

                                                           

 .160طٛس٠ آٍ عُشإ (1)
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 احملخُٔبث
 املُضُع الصفحت املُضُع الصفحت

ٔٵ اْفةٳذذشٳ٣ عٳذذٌؿذذ١ً آٜذذ١ظ 114 ُٳ ِ٘ فن َّذذ ٳ٣ اي
ٔٵ بٳعٵِذ َِ  بٗزٙ اٯ١ٜ ايهنِزبٳ 

ايـذ١ً بذذني )ٜذا أٜٗذذا ايذزٜٔ آَٓذذٛا(     201
 ٚبني ٖزٙ اٯ١ٜ

 ؿ١ً)إٔ خطٝعٛا فشٜكا ( بٗزٙ اٯ١ٜ 206 ؿ١ً)َٔ بعذ ريو( بٗزٙ اٯ١ٜ 130
 عخ فلٌ ايكشإٓ ع٢ً ايؼعش  218 فإٚي٦و ِٖ ايعاملٕٛ  ؿ١ً 138

 َعرض٠ ايذٚي١ ٚاؿهِ 222 عخ فكٗٞ 141
٘ٴ فن ؿ١ً 143 َّ ٌٵ ؿٳذٳمٳ اي ١َّن قر َِ اخَِّ عٴٛا 

ِٳ ِٖٝ  بٗزٙ اٯ١ٜ ِابٵشٳا
 ؿ١ً )مل خهلشٕٚ( بٗزٙ اٯ١ٜ 235

 ايعكٌ خـذٜل يًكشإٓ قإْٛ 243 ؿ١ً)فاخ عٛا ١ًَ ابشاِٖٝ(  160
املؼذشنني(بٗزٙ  ؿ١ً)َٚا نإ َٔ  165

 اٯ١ٜ
ٜٳذا ؿ١ً آٜذ١ظ  249 ٌٵ  ٌٳ   قر ٖٵذ ٳ ملاْيِهةٳذاِب  أن

ِ٘ َّ ٕٳ ِبآٜٳاِث اي  بٗزٙ اٯ١ٜ خٳْهلرشٴٚ
ٚٴِكعٳ ِيًَّاِغأن ِإؿ١ً 167 ٝٵت   ٍٳ بٳ  قإْٛ ايةٛجٝل ايكشآْٞ يًظ١ٓ 252  َّ
ِٳ   ؿذذ١ً آٜذذ١ 256 ؿ١ً)يًزٟ ب ه١ َ اسنا (بٗزٙ اٯ١ٜ 171 ٌٳ اْيِهةٳذذاِب ِيذذ ٖٵذذ ٜٳاأن ٌٵ  قرذذ

 ِ٘ َّ ٌِ اي ٔٵ طٳِ ٝ ٕٳ عٳ ـٴذُّٚ  بٗزٙ اٯ١ٜخٳ
 قٌ ٜا أٌٖ ايهةاب بٗزٙ اٯ١ٜ ؿ١ً 258 ؿ١ً)ٖٚذ٣ يًعاملني( بٗزٙ اٯ١ٜ 176
 قإْٛ ايةعلٝذ 261 َكاّ ابشاِٖٝ بٗزٙ اٯ١ٜ ؿ١ً آ١ٜ 178
  ط ٌٝ اهللمل خـذٕٚ عٔ ؿ١ً 263 ؿ١ً )فٝ٘ آٜاث بٝٓاث( بٗزٙ اٯ١ٜ 179
 ؿ١ً)خ غْٛٗا عٛذا  ( بٗزٙ اٯ١ٜ 273 ؿ١ً)َكاّ ابشاِٖٝ( بٗزٙ اٯ١ٜ 184
 ؿ١ً)ٚأْةِ ػٗذا٤( بٗزٙ اٯ١ٜ 278 ) َٚٔ دضً٘ نإ آَٓا (ؿ١ً 187
ؿ١ً)َٚا اهلل بغافٌ عُا خعًُٕٛ(  283 ؿ١ًٚهلل ع٢ً ايٓاغ شز اي ٝت(  188

 بٗزٙ اٯ١ٜ
ؿ١ً)َٚٔ نلش فذإ اهلل إذين عذٔ     191

 ايعاملني(بٗزٙ اٯ١ٜ
 عخ ب٬إٞ 287

ٕٵ ؿذذ١ً آٜذذ١ظ  193 ٓٴذذٛا ِا َٳ ٔٳ آ ٗٳا ايَّذذِزٜ ُّ  ٜٳاأن
 بٗزٙ اٯ١ٜ خٴِطٝعٴٛا فنِشٜك ا

  

  
 

 


