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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ

 يٝبػس قُّٝا نتابّا يٓا ٚأْصٍ ،قٛميّا دّٜٓا يٓا دعٌ ايرٟ ايعاملني زب هلل اسبُد      

 ببعجت٘ اهلل أمت ايرٟ ا٭َني زضٛي٘ ع٢ً ٚايط٬ّ ٚايص٠٬ سطّٓا، أدسّا هلِ إٔ امل٪َٓني

.. .ايدٜٔ ّٜٛ إىل ٚصشب٘ آي٘ ٚع٢ً عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايكسإٓ خًك٘ ؾهإ ا٭خ٬م َهازّ

 ٚبعد:

ايسٚس١ٝ ٚايعك١ًٝ  دٛاْبٗامجٝع  َٔ اإلْطإ غدص١ٝ بت١ُٝٓتٗتِ  ايرتب١ٝ ؾإٕ      

 ٜتشسى، ٚدطد ٜؿهس،ٚعكٌ  ،ٜػعس قًب ؾٝ٘ َتهاٌَ بٓا٤ ؾاإلْطإ ،ٚازبط١ُٝ 

 إٕ أَا َتٛاش١ْ، َتها١ًَ بصٛز٠ ازبٛاْب ٖرٙ مبساعا٠ إ٫ ايصشٝش١ ايرتب١ٝ تتِ ٫ٚ

 .َتص١ْ غري غدص١ٝ ٓترُٜ ذيو ؾإٕ آخس ٚتسى داْب زٚعٞ

ٚملا ناْت املدزض١ ٖٞ احملطٔ ايرتبٟٛ ايجاْٞ يًطايب بعد أضست٘ نإ ٫بد إٔ     

تعتين ببٓا٤ ايطايب بٓا٤ َتها٬َّ تسبّٜٛا ٚتعًُّٝٝا، ٚإٔ ٫ ٜطػ٢ داْبّا ع٢ً داْب، 

ازباْب ايرتبٟٛ بٌ ٫ ميهٔ ايتعًِٝ ب٬ تسب١ٝ، ٚ ؾايرتب١ٝ ٫ تكٌ َٓصي١ عٔ ايتعًِٝ،

 ٜهٕٛ ؾب٘ بداخً٘، َا ديٌٝقُٝت٘ ٚٚ ا٫ْطإ دٖٛس ٖٛ خ٬ق١ٝ املتُجٌ يف ايكِٝ ا٭

 إْطاّْا. اإلْطإ

 ٚاملطتكبٌ املتعًِ ٚضع يف َّٜٛٝا ضاعات عد٠يف َدزضت٘  ٜكطٞٚملا نإ ايطايب      

نإ سكّا ع٢ً ٚبٓا٥ٗا  ايكِٝ يػسع ا٭ٚضاع أؾطٌ ٖٛ ايرتبٟٛ ايٛضع ٖٚرا  ٚاملرتبٞ

ٖرٙ ا٭ٚقات يف ايرتب١ٝ ع٢ً ايكِٝ، ٖٚرا ٖٛ َٛضٛع  املعًُني ٚاملعًُات اضتجُاز

َا١ٖٝ ايكِٝ،  :عٔٚضٓتشدخ ؾٝٗا  ) ايرتب١ٝ ع٢ً ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ(ضباضستٓا ايّٝٛ 

 ٚخنتِ مبساسٌ بٓا٤ ايك١ُٝ. ٚاملساسٌ ايعُس١ٜ يبٓا٥ٗا، ٚدٚز املسبني يف ايرتب١ٝ عًٝٗا، 



 بايهطس ٚايك١ُٝ: )آبادٟ ايؿريٚش ٜكٍٛ ٚقُُٝت٘، ايػ٤ٞ مثٔ ٖٞ :ايًػ١ يف ايكِٝ    

 هٌٚع٢ً ٖرا ؾ .(َٚطتكِٝ قِٜٛ ؾٗٛ عديت٘: ٚقَٛت٘ اعتدٍ،: ٚاضتكاّ ايكِٝ، ٚاسد٠

 .ؾٗٛ ذا ق١ُٝ نبري َع٢ٓي٘  عٓدى ٤غٞ

 قايٛٙ َا صبُٛع إٔ جندَا عٖسؾٗا ب٘ ايرتبٜٕٛٛ  إىل بايٓظسؾإْ٘  :ا٫صط٬حيف أَا     

 اييت ٚا٫ٖتُاَات ٚاملعاٜري ٚاملباد٨ ٚاملكاٜٝظ املعتكدات تًو ٖٞ: ايكِٝ إٔ سٍٛ ٜدٚز

ٖٚٞ املٛد١ٗ يطًٛنِٗ ٚايطابط١  ٚاسبطٔ، بايكبح ا٭غٝا٤ ع٢ً حنهِ خ٬هلا َٔ

ٞٓ  ايتؿاعٌع٢ً  ّا، ٚباَتجاهلا ٜهٕٛ ايؿسد قادزي٘  . اجملتُع َع اسب

 ٚسطاز٠ أ١َ نٌ عك٤٬ جند  ؾإْٓا عامل١ٝ، إْطا١ْٝ  قِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ايكِٝ ناْت ٚملا  

 يف ايصشٝح اسبدٜح يف ٚزد ؾكد ازبا١ًٖٝ أٌٖ عك٤٬ ست٢ إيٝٗا، ٜٚدعٕٛ ميتجًْٛٗا

 اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ عٔ ضأي٘ سني ٖسقٌ َع - إض٬َ٘ قبٌ - ضؿٝإ أبٞ قص١

 عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ يصاحل ضؿٝإ أبٛ  ب٘ أداب َا مجٝع نإ ٚضًِ عًٝ٘

 ٚايسّٚ ٖسقٌ إض٬ّ إىل ٜ٪دٟ زمبا صدق٘ بإٔ عًُّا ضؿٝإ أبٛ ٜهرب مل ٔؾًِ ٚضًِ،

 أخسد٘( يهربت ايهرب عًٞ ٜ٪ثسٚا إٔ ي٫ٛ اهلل ٚاِٜ: )بكٛي٘ ضؿٝإ أبٛ دنٝب أمجع،

  .ايبدازٟ

 ا٭دٛز َٔ ايهجرَي اَتجاهلا ع٢ً ٚزتب املج٢ً ايكِٝ ٖرٙ إىل دعا اإلض٬ّ دا٤ ؾًُا   

أخسد٘ (  ازب١ٓ إىل ٜٗدٟ ايرب ٚإٕ ،ايرب إىل ٜٗدٟ ايصدم إٕ)  ازب١ٓ إىل طسٜكّا ٚدعًٗا

 ٚأقسبهِ إيٞ أسبهِ َٔ إٕ) صشش٘ ا٭يباْٞ( ا٭خ٬م َهازّ ٭متِ بعجت إمنا) ايبدازٟ.

 . ا٭يباْٞ صشش٘ (أخ٬قا أسطٓهِ ايكٝا١َ ّٜٛ صبًطا َين

 ايكِٝ اَتجاٍ ع٢ً امل٪َٓني ذبح نجري٠ آٜات ؾؿٞ با٭خ٬م اإلميإ زبط بٌ   

َٗا َٜا) اإلميإ بٓدا٤ ٜٓادِٜٗ نإ ا٭خ٬ق١ٝ ٜٗ َٔ َأ ُٓٛا ائَّرٜ ََ َٗا َٜا: ) نكٛي٘(  آ ٜٗ َٔ َأ  ائَّرٜ

ُٓٛا ََ َٔنَي ُنُْٛٛا آ ٖٛا ََٗدا٤َ ٔباِئكِطٔط َق ٘ٔ ُغ َٗا َٜا)  135: ايٓطا٤( ٔيًَّ ٜٗ َٔ َأ ُٓٛا ائَّرٜ ََ ُِٚؾٛا آ ( ٔباِيُعُكٛٔد َأ

َٗا َٜا)  1:املا٥د٠ ٜٗ َٔايَّ َأ ُٓٛا ٔرٜ ََ ّْ َِٜطَدِس َيا آ ِٛ ِٔ َق َٔ ٍّ ِٛ َٗا َٜا) 11:  اسبذسات(  َق ٜٗ َٔ َأ ُٓٛا ائَّرٜ ََ  آ

ُٓٔبٛا َٔ َنٔجرّيا اِدَت َٔ ِّ َٗا َٜا) 12: اسبذسات(  ايظَّ ٜٗ َٔ َأ ُٓٛا ائَّرٜ ََ ٌَ إ َذا آ ِِ ٔقٝ  ٔؾٞ َتَؿٖطُشٛا َيُه



ََُذأيظ  ُ٘ َِٜؿَطح  َؾاِؾَطُشٛا اِي ِِ ايًَّ  بٗا ٚايعٌُ اَتجاهلا إٔ ع٢ً ديٌٝ ٖٚرا  11:اجملادي١(  َيُه

  .ايكًب يف اإلميإ ٜصٜد

 اهلل ٚد٘ بٗا ُٜبتػ٢  اييت ا٭عُاٍ ٚأؾطٌ ٚأدٌ أعظِ َٔ ٗاغسض ع٢ً ايعٌُبٌ إٕ    

: ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً  ايٓيبعٓ٘  قاٍايرٟ  اشبري ايٓاع تعًِٝ َٔ ٖٛ إذ اآلخس٠ ٚايداز

 ٚست٢ دشسٖا، يف اي١ًُٓ ست٢ ٚا٭زض، ايطُٛات ٚأٌٖ ٥٬َٚهت٘، ٚدٌ عص اهلل إٕ)

 اهلل إىل ايدع٠ٛ َٖٔٞ ٚ .ا٭يباْٞ صشش٘ (اشبري ايٓاع َعًِ ع٢ً يٝصًٕٛ ايبشس، يف اسبٛت

ِٔ: )بٗا قاّ َٔ ع٢ً َٚجّٓٝا ممتدسّا ٚدٌ عص اهلل قاٍ اييت تعاىل ََ َٚ ُٔ ِّٛيا َأِسَط ُٖٔ َق ِّ 

٘ٔ إ َي٢ َدَعا ٌَ ايَّ ُٔ ٍَ َصأيّشا ََٚع ٓٔٞ ََٚقا َٔ إ ْٖ ُٔنَي َٔ ُُِطًٔ  أٟ: ايطعدٟ ايػٝذ قاٍ  33: ؾصًت( اِي

 . َٓ٘ ٚساي١ ٚطسٜك١ ن٬َّا أسطٔ أسد ٫

 ٚقتٓا يف ؾٗٞ ضسٚز٠ ٚقت نٌ يف ا٭خ٬ق١ٝ ايكِٝ اَتجاٍ إىل ايدع٠ٛ ناْت ٚإذا    

 ٚضا٥ٌ خ٬ٍ َٔ ٚغسٙ خبريٙ ايعامل ع٢ً اْؿتاح َٔ ازبٌٝ ٜعاْٝ٘ ملا ٚأيصّ أغد اسباضس

ٚع٢ً قدز ايتعب ٜعظِ ا٭دس ؾكد قاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يعا٥ػ١ زضٞ  ايتك١ٝٓ

 .صشش٘ ا٭يباْٞاهلل عٓٗا: )إٕ يو َٔ ا٭دس ع٢ً قدز ْصٔبو ْٚؿكتو( 

 اإلط٬م، ع٢ً  ابٗ  متٝصت َٝص٠ أعظِ ٖٚرٙ زباْٞ َصدزٖا املطًُني عٓد ٚايكِٝ   

 اسبٝا٠، دٛاْب مجٝع تػٌُ ،غا١ًَ َتها١ًَ، ،ٚاضش١ دبعًٗا َصدزٖا ؾسبا١ْٝ

 عًٝٗا اسبؿاظ ع٢ً املسبٕٛ سسص. يرا َٚهإ شَإ يهٌ صاسب١ تتػري، ٫ ثابت١

 .ٚاحملهُات ايجٛابت ع٢ً ٚذناؾظ املتػريات ٜٓاضب مبا تعًُٝٗا طسم ٚإعاد٠

 ايكِٝ ٚاملساسٌ ايعُس١ٜ: 

سٝح ٜبدأ  املتعًِ، بٗا ميس اييت ايعُس١ٜ باملسس١ً نبري٠ بدزد١ ٜٚتأثس ايكِٝ تعًِٜستبط 

ٖرا ايعُس ٖٛ  ضٓٛات ٜعترب  6 – 3عُس  ضٓٛات، ؾُٔ 3تعًُٗا ٚانتطابٗا َٔ عُس 

 –7 ض١َ٬ ايؿطس٠ ٚسب ايتكًٝد، َٚٔ عُس  بهس ٚايعُس ايرٖيب يػسع ايكِٝ ْظسّا ي

 َٚعسؾتٗا( املباغس) ايكِٝ تًكٞ ؾرتات ٚأضٌٗ  أخصب ٜتُٝص ٖرا ايعُس بأْ٘ض١ٓ  12



 يًتًكٞ خصب١ ؾرت٠ض١ٓ تهٕٛ  16 – 13 ، َٚٔ عُس ٚايعا١َ ايعسٜط١ خبطٛطٗا

 ٚايتصٛز١ٜ ايطًٛن١ٝ مساتٗا ٚتتدرايكِٝ  تتعُل إذ ( املباغس غري) ازبٝد ايرتبٟٛ

عاَّا تبدأ ايكِٝ با٫ضتكساز ٚايجبات  21 – 17َٔ عُس ٚ املساٖك١، َسس١ً يف ايٛاضش١

 ايكِٝ انتطاب ؾُٝٗا ٜتِ َسسًتني أِٖ إٔ ٜعين مما ،أقٌ عسض١ يًتػريٚتهٕٛ 

 اضتُسازٜعين تٛقـ  ٫ ذيو إٔ إ٫ ٚاملساٖك١، ايطؿٛي١ َسسًتا ُٖا ٚتػهًٝٗا

إذ ٚزد يف اسبدٜح ) إمنا ايعًِ بايتعًِ  ،ا٭خس٣ املساسٌ يفٚتعًُٗا  ٚتطٛزٖا انتطابٗا

 .ايعُس تكدّ نًُا أصعب ٜهٕٛ يهٓ٘ َعني،ٚمل ذند بعُس ٚإمنا اسبًِ بايتشًِ ( 

 ايرتب١ٝ ع٢ً ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ:يف  دٚز املسبٞ

 ٣ريي ا٭ٍٚ املسبٞ باعتبازٙ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً املصطؿ٢ ضري٠ يف إٕ املتأٌَ      

 َهح ؾكد ،ٚايؿ٬ح اهلدا١ٜ دزب إىل َكٝت٘ دا١ًٖٝ َٔ ايهساّ صشابت٘ ْكٌ نٝـ

 ٚصؿات٘ ٚأمسا٥٘ باهلل ٚاإلميإ ايعكٝد٠ َٔ أضاضّا ٜبين َه١ يف عاَّا عػس ث٬ث١

 تأٌَ َٔ يهٌ ٚاضح ٖٚرا دٓب إىل دٓبّا ذيو نٌ اسبُٝد٠ ٚا٭خ٬م اآلخس ٚايّٝٛ

 اييت ٚايتهايٝـ ايتػسٜعات ٚبدأت املد١ٜٓ إىل ٖادس ؾًُا امله١ٝ، ايطٛز آٜات  يف

 أثس ظٗس. ٚغريٙ ٚاسبر اشبُس ٚذبسِٜ ٚاسبذاب نايصٝاّ صرب إىل املهًـ َٔ ذبتاز

 ٜعظُٕٛ عًِٝٗ اهلل زضٛإ ؾهاْٛا ٚايطٛاع١ٝ ا٫ضتذاب١ بطسع١ املهٞ ايبٓا٤ ذيو

 يًتشسِٜ أٖٛ ٜطأيٕٛ ٫ٚ ايٓٗٞ ٜٚعظُٕٛ ٫ضتشباب؟ا أّ يًٛدٛب أٖٛ يٕٛأطٜ ٫ٚ ا٭َس

َٔسٚا ؾإذا.. يهسا١ٖا أّ : تعاىل اهلل يكٍٛ اَتجا٫ّ تسنٛٙ أَس عٔ ْٗٛا ٚإذا أتٛٙ بأَس ُأ

ََا} َٚ ُِ ٍُ آَتاُن ََا َؾُدُرُٚٙ ايٖسُضٛ َٚ ِِ َٗاُن َْ ُ٘ ِٓ ُٗٛا َع َ٘ َٚاٖتُكٛا َؾاَْت ٕٖ ايَّ َ٘ إ   {اِئعَكأب َغٔدُٜد ايًَّ

ٌُ ذنتاُد٘ َا ٖٛ ايعكدٟ املهٞ ٚا٭ضاع ايبٓا٤ ٖٚرا .7: اسبػس  يتتشكل َسٕب ن

 .املرتبٞ َٔ ا٫ضتذاب١

 (ط٬ب٘ َعنُسبٞ  املعًِ عٔ ؾطٓتشدخ ايتعًُٝٞ ايرتبٟٛ املٝدإ يف أْٓا مباٚ)

َٔ املػه٬ت ايطًٛن١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ اييت تظٗس يد٣  املعًُنينجري َٔ ٜعاْٞ    

ٕ ٜبشح إىل ايٓٗٞ عٔ ٖرا ايطًٛى ٚاملعاقب١ عًٝ٘ دٕٚ أ نياملعًُبعض ، ؾًٝذأ ايط٬ب



 ٖٓا ْتشدخ اٚيطٓ َٔ دسا٤ غٝابٗا ْتر ٖرا ايطًٛى، اييتٜٚؿتؼ عٔ ايك١ُٝ ايػا٥ب١ 

 ٚايطًٛنٝات ا٭خطا٤ ْكصد ٚيهٓٓا َستني، أٚ َس٠ّ ذبدخ اييت ايط٬ب أخطا٤ عٔ

  .َِٗٓ ؾعًٗا ٜتهسز اييت

 متجًٗا ع٬ق١اي ) ايظاٖس(  ٖٚرٙ ٚايطًٛى) ايباط١ٓ (  ايكِٝ ٖٓاى ع٬ق١ بنيإٕ    

 ازببٌ زأع إٔ خ٬صتٗا عًُّٝا ثابت١ دٝٛيٛد١ٝ ْظس١ٜ ٖٚٞ ازبًٝدٟ ازببٌ ْظس١ٜ

 يف ايهٝإ، ٖرا ناٌَ َٔ% 10 ض٣ٛ ميجٌ ٫ ايبشس ضطح ع٢ً( ايظاٖس) ازبًٝدٟ

 أضاعٖٞ  ايٓطب١ ٖرٙ ٚتهٕٛ َٓ٘،% 00 ايبشس ضطح ذبت( ايباطٔ) يف رنتب٧ُ سني

 .ازببٌ هلرا ايجبات

                    

 َجٌ َجً٘ اإلْطإ إٕ: ؾكايٛا اإلْطإ ع٢ً ايظاٖس٠ ٖرٙ ايٓؿظ عًُا٤ قاع ٚقد   

 احملسى أَا غدصٝت٘، َٔ ؾكط% 10 ض٣ٛ ايظاٖس ضًٛن٘ ميجٌ ٫ ازبًٝدٟ ازببٌ

 .ٖٚٛ َا ٜهٓٗ٘ يف ْؿط٘ َٔ أؾهاز ٚقٓاعات ٚقِٝ ايباطٔ ؾٗٛ ي٘ اسبكٝكٞ

 يٝطت ايرتب١ٝنص يف ايبٓا٤ ٚايرتب١ٝ ع٢ً ايباطٔ، إذ إٔ ريؾإْ٘ ضذيو  املعًِ إذا عًِٔ   

 ؾبُذسد ،ض٬ّٗ أَّسا ايرتب١ٝ يهاْت نريو ا٭َس نإ ٚيٛ! ؾكط يًطًٛى تعد٬ّٜ



 ٜٚٓتٗٞ ضبدد٠ ضًٛنٝاتايط٬ب  ع٢ً ٜؿسض إٔ ٜطتطٝع يًطًط١املعًِ  اضتدداّ

 .ايظاٖس ع٢ً أثسٙ ٜظٗس يًباطٔ تػٝري ٚيهٓٗا ،ا٭َس

 ْطسب ع٢ً ذيو َجا٫ّ بايهرب ؾًٛ ٫سظ املعًِ تؿػٞ ضًٛى ايهرب بني ايط٬ب    

 ٜبشح إٔ عًٝ٘ؾ ،( ايصدم) ق١ُٝ غٝاب ٖٛ ايهرب تهساز ضبب إٔ ٜعًِ سٝٓٗاؾإْ٘ 

 ٚاملهاؾأ٠ ٚضكٝٗا زعاٜتٗا ع٢ً ط٬ب٘ ٜٚطع٢ يف ايك١ُٝ ٖرٙ يػسع َتٓٛع١ ٚضا٥ٌ يف

  .ايتصاَٗا ع٢ً

ٌٖ َٔ يهٔ ، ظاٖس٠ أخ٬ق١ٝ سط١ٜٓٚٓتر عٓ٘ ضًٛنٝات ايباط١ٓ غسع ايكِٝ  إذّا    

 تتهٕٛ يدٜ٘إدنابٞ سطٔ تهساز املرتبٞ يطًٛى ب ٘املُهٔ إٔ ٜهٕٛ ايعهظ أٟ أْ

 ق١ُٝ؟ ازبٛاب: ْعِ. 

 سطٔ ايك١ُٝ                                            ضًٛىؾ

 ق١ُٝ                                      اسبطٔ تهساز ايطًٛى ٚ

 ؾإْ٘  سطّٓا ضًٛنّا ايطايب  نسز ؾإذا َعد١َٚ ٚايكٓاع١ غا٥ب١ ايك١ُٝ تهٕٛ ؾكد   

 بايص٠٬ ايطؿٌ أَس ذيو َٚٔ..  ٜٚعتاد ٖرا ايطًٛى ٚقٓاع١ ق١ُٝ يدٜ٘ تتهٕٛ َد٠ بعد

 عًٝ٘ ٚادب١ غري ايص٠٬ نٕٛ َع ضٓني مثإ قساب١ أٟ ايبًٛؽ ضٔ إىل ايطابع١ عُس َٔ

 ُٚأَسْا ايص٠٬. تعظِٝ ق١ُٝ ّٜٛ بعد َّٜٛا يدٜ٘ يتتهٕٛ إ٫ ذيو َٚا ،املسس١ً ٖرٙ يف

 خػ١ٝ) ايباطٔ ع٢ً أثس َٔ يريو ملا نجري٠ ٚأسادٜح آٜات يف اهلل ذنس َٔ باإلنجاز

 (....ٚايػس ايػٝطإ صباب١ٗ يف ٚايك٠ٛ ايطاع١ ٚيصّٚ ٚضببت٘ اهلل

 َساسٌ بٓا٤ ايك١ُٝ: 

  املدزض١ يف ِيط٬بٗ  قد٠ٚ نياملعًُ نٕٛإٕ أٍٚ َسس١ً َٔ َساسٌ  بٓا٤ ايكِٝ ٖٞ     

 َُٗا٭ٕ ايؿعٌ أبًؼ َٔ ايكٍٛ ٚأغد تأثريّا، َٚٔ ثِ ٜطُٕٗٛ  ا٭خ٬ق١ٝ ايكِٝ باَتجاي٘

 َٔ ربًٛ ٫ ؾإْٗا املٓاٖر: ا٭ٍٚ:  أَسٜٔ طسٜل عٔ ايكِٝ غسع يف اتِٗ ربصص تاختًؿ

 َٔ غ٤ٞ إىل ذنتاز ا٭َس ٖٚرا َٚ٪ندّا، َعصشّا املعًِ عٓدٖا ٜكـ إٔ ذبتاز قِٝ



 يًدزع، ايتشطري ٚأثٓا٤ ايدزاضٞ ايعاّ بدا١ٜ احملت٣ٛ ذبًٌٝ خ٬ٍ َٔ ايتدطٝط

 َٔ رنًٛ ٫ ايصـ غسؾ١ يف بط٬ب٘ املعًِ خًٛ ؾإٕ ٚاملٛاقـ با٭سداخ ايرتب١ٝ: ٚايجاْٞ

 يًتأنٝد ٚا٭سداخ املٛاقـ تًو ٜطتػٌ ايؿطٔ ؾاملعًِ ضًب١ٝ أٚ إدناب١ٝ ضٛا٤ َٛاقـ

 .ضًٛى تعدٌٜ أٚ ق١ُٝ ع٢ً

  تدزز، ٚقت ٚ إىل ذنتاز بٓا٤ ايكِٝ بطسٜك١ ع١ًُٝ تدزدن١ٝ بٓا١ٝ٥ ؾإٕ ذيو عٔ أَا    

 ايتدزٜب ثِ ٚا٫ضتٝعاب ايؿِٗ ثِ ايتٛع١ٝ: ٖٚٞ َساسٌ أزبع ع٢ًٜهٕٛ  ايتدزز ٖٚرا

 ايتعصٜص: ثِ ٚايتهساز

 حنٛ املرتبٞ اٖتُاّ نطب ٜتِ حبٝح: ٚايتشؿٝص ٚايتعسٜـ اإلثاز٠ ٚتعين :ايتٛع١ٝ/ 1

 املرتبٞ َٔ تبدأ ايتػٝري بدا١ٜ ٭ٕ ايكِٝ؛ َٔ ٜٓكص٘ َا بٓؿط٘ ٜهتػـ ٚدعً٘ ايك١ُٝ،

 عٔ بايسضا ٜػعس ٚايطايب دٗد َٔ برٍ َُٗا ؾاملعًِ(( يًتػري بإزادت٘)) ٚذيو ْؿط٘،

 ،ايك١ُٝ َا١ٖٝ عٔ ٚغا١ًَ عا١َ ؾهس٠ تهٜٛٔ ذيو بعد ٜتػري. ؾًٔ ضًٛنٝات٘

 ا٭دٛز يف ٚتسغب بٗا ايتُطو ع٢ً ذبح اييت ايػسع١ٝ ا٭دي١ َٚعسؾ١ ،ٚأُٖٝتٗا

 اإلقٓاع َٓٗر َعتُدٜٔ، ٚاجملتُع ايؿسد ع٢ً تطبٝكٗا أثس َٚعسؾ١ ،اَتجاهلا ع٢ً املرتتب١

 اإلدنابٝات يف ٚايٓظس ٚايتعًٌٝ ٚايربٖإ ايديٌٝ تٛضٝح ع٢ً ٜكّٛ ايرٟ ايعكًٞ

ٌُ اشدادت إذا ؾايؿهس٠ ،ٚايٓتا٥ر ايعٛاقب ٚذبٌُ ٚايطًبٝات  اإلْطإ عٓد صدٔقٗا د٥٫

 . ايك١ُٝ مبٓصي١ صازت يدٜ٘ تسضدت إذا ٚايكٓاع١ قٓاع١ّ، صازت

 ايتٓظري بني ايسبط َٔ ٫بد يًك١ُٝ ٚا٫ضتٝعاب ايؿِٗ يٝتِ :ٚا٫ضتٝعاب ايؿِٗ/ 2

 اعتاد ايرٟ ايطايب ايصدم ق١ُٝ يف ؾُج٬ّ ايك١ُٝ، ٖرٙ يف ايتٓاقطات ٚسٌ ٚايتطبٝل

 ٚايصدم َٓذا٠ ايهرب إٔ قًب٘ يف ٜتأصٌ ُعٛقب خبط٦٘ ٚاعرتف أخطأ نًُا أْ٘

 ؾذ٠ٛ عٓدٙ ؾتشدخ (،َٓذا٠ ايصدم) إٔ َعًُ٘ َٔ ٚذنؿظ ٜطُع نإ ٚإٕ ًَٗه١،

 ٚاقعّا (َٓذا٠ ايصدم) إٔ ايطايب ٜس٣ إٔ أمجٌ ؾُا ، ٚايتطبٝل ايتٓظري داْب بني

 َعًُ٘ َٔ ٜطُع إٔ أمجٌ َٚا ؾكط، ٜٚسددٖا ذنؿظٗا نًُإت ٚيٝطت سكٝكّٝا

 (. يصدقو عٓو خؿؿت٘) أٚ(  يصدقوسَإ اسب عٓو زؾعت) ى نًُات



 أْ٘ ٜعين ٫ ٚاسد٠ َس٠ اسبطٔ يًطًٛى ايطايب ؾعٌ إٕ :ٚايتهساز ايتدزٜب/ 3

 ٖرٙ ٚيف. ايك١ُٝ تجبت ست٢ َسازّا اسبطٔ ايطًٛى تهساز َٔ ٫بد إذ ايك١ُٝ، انتطب

 .  ٜٚهسُزٖا ايك١ُٝ ؾٝٗا ٜطبل ملٛاقـ ايطايب ُٜعسِّض إٔ املعًِ ع٢ً ٜٓبػٞ املسس١ً

 بتط١ُٝٛا قاَ إذ ايكِٝ غسع يف املدازع إسد٣ دبسب١ ٚيف ٖرا اجملاٍ ْٓكٌ يهِ    

 اَتجاٍ ع٢ً قادزٜٔ أِْٗ إثبات يف ايؿصٍٛ بني ايتٓاؾظ ٛاٚدعً ايكِٝ بأمسا٤ ايؿصٍٛ

 َٔ ايهجري ٚانُتطبت نجري٠ٕ ضًٛنٝإتبريو  ؾتعديت ناٌَ، غٗس ملد٠ قُِٝٗ

 .بايتػٝري نؿ٬ّٝ نإ ناٌَ غٗس ملد٠ ايك١ُٝ ايتصاّ إٔ ايٓتٝذ١ ٚأثبتت ، ايكِٝ

 َٔ نبري قدز إىلؾٝٗا  حنتاز ٚايتهساز ايتدزٜب َسس١ً ٖٞ اييت املسس١ً ٖٚرٙ   

 ايرتبٟٛ سك٘ ايطايب ٜٓاٍ ست٢ ٚاملدزض١ ايبٝت بني ٚاملتابع١ ،بني مجٝع املعًُني ايتعإٚ

 بٓا٩ٖا املسأد بايك١ُٝ ا٭ضس٠ إغعاز ٜتُِج٬ّ ؾ. ٚايتصٜٛب ٚايتٛدٝ٘ ايتدزٜب َٔ

 َٔ ؾهجري ايك١ُٝ، غسع ع٢ً تطاعد اييت أٚ ا٭ضايٝب ا٭ْػط١ ببعض ٚتصٜٚدِٖ

 ٭ضًٛبا إىل ٜؿتكسٕٚ يهِٓٗ ايكِٝ أبٓا٥ِٗ انطاب يف ايسغب١ يدِٜٗ ٚا٭َٗات اآلبا٤

 .ذيو يف ٜطاعدِٖ ا٭ضايٝب أٚ ا٭ْػط١ ببعض ؾتصٜٚدِٖ ا٭َجٌ

 غسع يف دٚز َٔ اإلدناب١ٝ ايطًٛنٝات تعصٜص يف َا٢ ازبُٝع عً رنؿ٢ ٫ :ايتعصٜص/ 4

 أخس٣، قِٝ ٚانتطاُب أنجس، بٗا يًتُطو تدعٛٙ ايطايب يد٣ ايك١ُٝ ؾتعصٜص ايكِٝ،

 ؾكد عظِٝ ْبٟٛ أضًٛب ٚايتعصٜص ايك١ُٝ، ْػس عٔ ايرات١ٝ باملط٦ٛي١ٝ إسطاض٘ ٚتعُُٝل

 ٚزد ؾكد اشبري، َٔ ؾِٝٗ مبا صشابت٘ ع٢ً ٜجين ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ نإ

 :  قاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ إٔ ايصشٝح اسبدٜح يف

((ُِ َٖٔتٞ َأِزَس َٖٔتٞ ُأ َِِٚأ َبِهٍس، َأُبٛ ٔبُأ ُٖ َِس  ٔؾٞ َغٗد ٘ٔ َأ َُُس، ايًَّ ِِ ُع ُٗ َٝا٤ّ ََٚأِصَدُق ُٕ، َس َُا  ُعِج

ِِ ُٗ ُُ ٍ  ََٚأِعًَ ّ  ٔباِيَش٬ ُٔ ََُعاُذ َٚاِيَشَسا ٌٍ، ِب ِِ َدَب ُٗ ُِٜد ََٚأِؾَسُض ُٔ َش ِِ َثأبٕت، ِب ُٖ ٞٗ، ََٚأِقَس٩ُ  ُأَب

ِّٚ ١َٕٖ ٔيُه َٔني ُأ َٔنُي َٚ ،َأ ٙٔ َأ ١َٖٔ َٖٔر َِٝد٠َ َأُبٛ اِيُأ ُٔ ُعَب   صشش٘ ا٭يباْٞ. ((اِيَذٖساح  ِب



، ؾٗرا ا٭ضًٛب دنعٌ ايطايب اشبري َٔ ب٘ متٝص َا أعظِ صشابٞ نٌ يف ؾأبسش

ٚزميا دعاٙ يًتدًص َٔ صؿات ض١٦ٝ ، َٜٓ٘صداد ٚ ،ٚأنجس أنجس اشبري بٗرا تُطوٜ

ؾُٔ  .ٚبايتايٞ تصداد طاعت٘ ٚاضتذابت٘ ي٘ ،َع ٖرا ايتعصٜص ضببت٘ ملعًُ٘تصٜد ٚ ،أخس٣

أضايٝب ايتعصٜص يف صباٍ ايكِٝ دعٌ يٛس١ دداز١ٜ يًُتُٝصٜٔ قُّٝٝا نتًو ايًٛس١ 

دزى ايطايب إٔ ايتُٝص ا٭خ٬قٞ ٫ ٜكٌ أ١ُٖٝ عٔ ايتُٝص املع١ٝٓ باملتُٝصٜٔ تعًُّٝٝا يٝ

 ايعًُٞ.

َٔ) قاٍ اهلل ؾِٝٗ دنعًٓا ممٔختاَّا: ْطأٍ اهلل عص ٚدٌ إٔ     َٕ ائَّرٜ ُُٔعٛ ٍَ َِٜطَت ِٛ  اِيَك

َٕ َٖٝتٔبُعٛ ُ٘ َؾ َٔ ُأَٚي٦َٔو  َأِسَطَٓ ُِ ائَّرٜ ُٖ ُ٘ ََٖدا ِِ َُٚأَٚي٦َٔو  ايًَّ دنعًٓا ٖدا٠  ( ٚإٔ اِيَأِيَبأب ُأُٚيٛ ُٖ

إْ٘ ٚيٞ ذيو  ٚإٔ ٜٓؿعٓا ٜٚٓؿع بٓا اإلض٬ّ ٚاملطًُنيَٗتدٜٔ غري ضايني ٫ٚ َطًني، 

 ٚايكادز عًٝ٘.

 ٖرا ٚاسبُد هلل زب ايعاملني ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ْبٝٓا ضبُد،،،             
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