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فاْ ٘زٖ األ ِخ أ ِخ اٌزٛؽ ١ذ ،سث ٙب ٚا ؽذ،
اب
اذٚ ،لجٍزٙا
اٌٙٛب ٚاؽا
اذٚ ،سعا
اب ٚاؽا
ٚوزبثٙا
ٚاؽااذحِٚ ،ااغ رٌااه ٠ٚااب ٌتعاا

فمااذ رشاازذ
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أ٘ٛاؤ٘بٚ ،رفشلذ أ٘ذافٙبٚ ،رؼذدد ِزا٘جٙب،
 ٚظٍذ ػٓ اٌ صشاغ ث ؼط فشل ٙب ،فظ ٙشد فٙ ١ب
ااؼٛث١خ
ااخ ٚاٌشا
ااشح وبٌّز٘ج١ا
ااج١بد وض١ا
ػصا
ٚاٌؼشل ١خِ ٚ ،زا٘ت
اٌؾٕ ١

شز ٝػ ٍ ٝؽ غبة د  ٓ٠هللا

اٌ م ٠ٚ ُ٠ٛؼٛد ر ٌه ثشأ  ٟ٠ئ ٌ ٝأ ِٛس

ػذح أّ٘ٙب :
 - 1ذخلففالمسلمففللْرلًذففشملفيرلمس

ففشُل

ًمسص قافِلًمسفل لِلًمسح ضاسُٚ ،ر ٌه ٌ ؼذح
أ عجبة ِٓ أّ٘ ٙب رؼب لت اال ؽزالي ٚاال عزؼّبس
ٚاٌظ ٍُ ا ٌز ٞأر و ٝظب٘شح اٌز شذد ٚاٌزم ٛلغ
اٌف ىشٚ ٞاٌ ّز٘جٚ ٟس فط اٌف ىش ا ٢خشٚ ،ل ١بَ
ِز شذد ٞل ٍخ ِٓ اٌ ّزا٘ت اٌزىف١ش ٠خ ثزىف ١ش
وً ِب ػذاُ٘ ِٓ اٌّزا٘ت األخش.ٜ
 -2متر فادلأغ لةلعل لاءلًم

شُلمس لزمىةل

مسلخرل حل عرلمس لنيجلمسٌ سطِلمسلف رذل ا ٌزٞ
عؼ ٍٗ اٌ جبسب ػض ٚعً

ِٕٙظ األ ِخ اإل عالِ١خ

اِزضبالً ٌم ٌٗٛرؼبٌٚ :ٝوزٌه عؼٍٕابوُ أِاخ
ٚعؽب أٚ ٞعؽ١خ ف ٟاٌفىش ٚاٌؾاٛاس ،ثؼ١اذح
ػاآ اٌزشااذد ٚاٌزشاإظ ثاابٌشأٚ ،ٞأس ٜأْ هللا
ر ؼبٌ ٝئٔ ّب  ٚصف ُٙثأٔ ٚ ُٙعػ ٌز ٛعؽ ُٙفٟ
اٌذ،ٓ٠فال ُ٘ أً٘ غٍ ٛفٚ ٗ١ال ُ٘ أً٘ رمص١ش
ف ٌٚ،ٗ١ىٕ ُٙأ ً٘ رٛعّػ ٚاػ زذاي ف،ٗ١ف ٛصفُٙ
هللا ثزٌه ،ئر وبْ أ ؽت األ ِٛس ئ ٌ ٝهللا أ ٚعؽٙب،
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اٌؼم ١ذح اإل عالِ١خ لبئ ّخ ػ ٍ ٝاٌ ٛعؽ١خ ثٓ١
اٌشٚؽبٔ١اااخ ٚاٌّبد٠اااخ ثااا ٓ١اٌؼمالٔ١اااخ
ٚاٌٛعذأ١خ ٚاٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ.
ألْ اٌ ٛعؽ١خ ِٕؽ مخ ر مغ ثبٌ ٛعػ ث ٓ١ؼشفٓ١
ِز عبد ِٕ ٓ٠ؾذس ِٓ ٓ٠أل ص ٝاٌ ٓ١ّ ١ئ ٌ ٝأل صٝ
اٌ١غاابس ّ٘ٚااب ؼشفاابْ ِزجبػااذاْ أٚعااؽّٙب
إٌمؽخ اٌّشٔخ ثّٕٙ١ب.
ً ع ٚ ًٙرؼ صت ٚأ غ١بق
 ٠ٚصؾت اٌغ ٍ ٛدائ ّب
ٔ ؾ ٛاٌ ٚ ٜٛٙرّ غه شذ٠ذ ثبٌشأ ٞاٌشخ ص ،ٟأ ِب
اٌ ٛعؽ١خ فّشرج ؽخ ثبٌّشٔ ٚخِ ٚ ،ذػبح ٌش فغ
اٌ ١غش ٚاٌ ؾشط ،ألْ اٌزٕ ؽغ ٚاٌز شذ٠ذ ؽشط ِٓ
عبٔت اٌزشذد ثبٌزىٍٚ ، ١اإلفشاغ أ ٚاٌزفش٠ػ
ؽشط فّ١ب ٠إد ٞئٌ ِٓ ٗ١رؼؽ ً١اٌّصبٌؼ ٚػذَ
رؾم١ك ِمبصذ اٌششعٚ ،اٌ١غش ٠ؼٕ ٟاٌٍٛ٘ٚ ٓ١
ظذ اٌؼغش ا ٚسفغ اٌؾشط ٠ؼٕ ٟسفغ وً ِب أدٜ
ئٌِ ٝشمخ صائذح ف ٟاٌجذْ أ ٚإٌفظ أٚاٌّبي
،لبي رؼبٌ٠ :ٝش٠ذ هللا ثىاُ اٌ١غاش ٚال ٠ش٠اذ
ثىُ اٌؼغش.)1( 
ٚلبي رؼبٌِٚ :ٝب عؼً ػٍ١ىُ ف ٟاٌذِٓ ٓ٠
ؽشطٚ ،)2(لبي :سثٕب ٚال رؾٍّٕب ِب ال ؼبلاخ
ٌٕب ثٗ.
ٌٍٚش عٛي اٌ ىش(ُ٠ص) أؽبد ٠ش ػذح ِ ؾزسح ِٓ
اٌغ ٍٚ ٛاٌز شذد ٚاٌّجبٌ غخ ثأِٛس ا ٌذ ٓ٠ؽ زٝ
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ثبٌ صالح  ِٓ ٟ٘ ٚأ ُ٘ أس وبْ اإل عالَ« :أٙ ٠ب
ّ اٌ ٕبط (
ْ ِٕىُ ِٕفّش ٓ٠فأ٠ىُ أَ
اٌ ٕبط ئّ
٠ؼ ٕ ٟثبٌ صالح) فٍ ٛ١عض فاْ ِٓ ٚسا ئٗ اٌىج ١ش
ٚاٌ عؼ١

ٚر ٚاٌؾب عخ»ٚ ،ل٠ « :ٌٗ ٛشس

اٌؼ ٍُ ِٓ وً خ ٍ

٘زا

ػذ ٕ٠ ٌٗ ٚف ْٛػ ٕٗ رؾش ٠

اٌغااابٌٚ ٓ١أزؾااابي اٌّجؽٍاااٚ ٓ١رأ٠ٚاااً
اٌ غبٍ٘ٚ »ٓ١اٌ ؼذٚي ُ٘ اٌ ٛعؽ ْٛ١اٌّؼ زذٌْٛ
اٌاازٕ٠ ٓ٠فاا ْٛرؾش٠اا

اٌغاابٌٚ ٓ١رأ٠ٚااً

اٌغبٍ٘.ٓ١
ْ ِٓ أُ٘ أعجبة اٌغٍ ٛ٘ ٛاٌغ ًٙثؾم١مخ
ٚئّ
ٚعااؽ١خ اإلعااالَ ثااً اٌغٙااً ثّىبٔزٙااب فااٟ
ْ اٌ ٛعؽ١خ اإل عالِ١خ رزغ ٍ ٝفٟ
اٌ شش٠ؼخ ،ئر ئّ
 ٚعؽ١خ اٌّ ىبْ فبٌىؼ جخ اٌّ ششفخ ِ ىبْ  ٚعػ
رمش٠جب

ً
ً ٚغشثب
ا رزٛعػ دٔ١ب إٌبط ششلب

ً ٚٚ ،عؽ١خ اٌؼم ١ذح رزغ ٍ ٝف ٟال
 ٚشّبالً ٚعٕ ٛثب
ئوشاٖ فٙ١ب ٚال رؼم١ذ
فبٌ صالح
ِخ ٍخ،

ا ٚٚعؽ١خ اٌؼجبداد

ِضالً ٌ ١غذ وض ١شح

شبلخ ٚال لٍٍ ١خ

 ٚٚعؽ١خ األ خالق ٚٚ ،عؽ١خ

اٌؾمٛق ٚاٌٛاعجبد

ف ٟرٛص ٠غ

ث ٓ١اٌفشد ٚاٌّغزّغ

ا

 ٚٚعؽ١خ ث ٓ١اٌّبد ٠خ اٌّفش ؼخ ٚاٌشٚؽبٔ ١خ
اٌخ١بٌ ١خ ٚٚ ،عؽ١خ ف ٟا عزمالي شخ ص١خ اٌّ غٍُ
ف ٟلٛي اٌ ؾك ٚاٌ ؼذي ٚ ،ػذَ اٌظ ٍُ ٚاٌش عٛع
ئ ٌ ٝاٌ ؾك  ٚف ٟاٌ ؼضح د ْٚرىجّش  ٚف ٟاإلٔ فبق
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اٌ ٛعؽ ٟف ٟغ ١ش ئ عشاف ٚال رمز ١ش ٚ ،ف ٟاٌ ؼ١ش
ث ٓ١اٌ خٛف ٚاٌش عبء ٚ ،ث ٓ١اٌؼ غش ٚاٌ ١غش،
ث ٓ١اٌغب ٔت اٌؾغّٚ ٟاٌّؼ ٕ ٚٚ ٞٛعؽ١خ اٌ غٍٛن
ّاء ٚ ،ف ٟو ظُ اٌ غ١ظ ٚ ،فٟ
ّاء ٚاٌ عش
ف ٟاٌ غش
اٌؼف ٛػٓ إٌبط ا ٚاٌٛعؽ١خ ف ٟؽمٛق اإلٔغبْ
ٚؽش٠برٗ ٚوٙٔٛب ٚعػ ث ٓ١اٌؾش٠بد اٌالِؾذٚدح
اغ
االق اٌّغزّا
ابئً ٚأخا
ا ٝاٌفعا
اخ ػٍا
ٚاٌّؾبفظا
ٚف ٟعّبؽخ اٌزشش٠غ اإلعالِِ ٟغ غ١ش اٌّغٍّٓ١
.
أسس الىسطية في التصىر اإلسالمي:
ً
ّدح ثؼ ١ذا
مأل ساسلمألًل ٔ :شش اٌؾم ١مخ اٌّ غش
ػٓ األ٘ٛاء ٚاألِضعخ ٚا٢ساء اٌشخص١خ ٚاٌشعٛع
ئٌ ٝاٌؾك ٚؽذٖ ٚاٌزؾبوُ ئٌ.ٗ١
مألسففاسلمسصففا ِٚ :عااٛة اعاازؼّبي اٌؼمااً
اٌؼٍّ ٟاٌغٍ ُ١أداح ٌف ُٙاٌزشش٠غ.
مأل ساسلمسصا سس ٔ :جز اٌغ ٍ ٛف ٟاٌز صٛس ف عالً
ػٓ اٌغ ٍ ٛف ٟاٌ غٍٛن ٚا ٌٛالءٚ ،اٌؼ ًّ ػ ٍٝ
ٔجز اٌزغ١ت ف ٟوً ِٓ اٌزصٛس ٚاٌغٍٛن.
مألساسلمسشمتع :اػزّبد أصٛي اٌخالف اٌؼٍّٟ
ث ٓ١اٌؼٍ ّبء ٌٍ ٛصٛي ئ ٌ ٝاٌؾم ١مخ اٌّ غشدح،
ِٓ ٚ

صُ ئ ٌ ٝر عبِٓ  ٚٚؽذح األ ِخ اإل عالِ١خ

ٚرّىٕٙ١ب ف ٟاألسض.
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مألساسلمسخامس:ل ٌض َٚاػزّبد فمٗ األ٠ٌٛٚبد
ِٚؼشفخ اٌؼبداد ٚشإ ْٚاٌشؼٛة ٚػٍُ االعزّبع
ف ّٓ ٌُ ٠ف مٗ ػ صشٖ ف ٍ١ظ ثفم ١ٌ ِٓ ٚ ،ٗ١ظ
ً ف ٟػصشٖ ٘ٙ١بد أْ ٠ؼٚ ٟعؽ١خ اٌشش٠ؼخ
فمٙ١ب
٠ٚفمٙٙب فعالً ػٓ أْ ٠غزٙذ ثٙب.
مأل ساسلمس مادس:ل ٌض َٚاػز ّبد ف مٗ ا ٌٕفظ
ً ٌف  ٚ ُٙعؽ١خ اإل عالَ ف ّٓ ٌُ  ٠ىٓ ٌذ ٗ٠
أعب عب
لغػ ٚافش ِٓ ٘زا اٌفمٗ ال رزغٍ ٌٗ ٝاٌٛعؽ١خ
ثً ٠مغ فش٠غخ ألؽذ عبٔج ٟاإلفشاغ ٚاٌزفش٠ػ.
مألساسلمسماتع :اؽزشاَ اٌّخبٌفٚ ٓ١آسائُٙ
 ٚفزؼ اٌّ غبي ٌٍغ ١ش ٌ ١مٛي سأ  ٚ ٗ٠فزؼ ثبة
اٌّ ٕبظشح اٌؼٍّ ١خ اٌٙبد ئخ اٌٙبد فخ ٚاأل خز
ّبء إٌّزظ.
ثّجذأ اٌؾٛاس اٌؼٍّ ٟاٌجٕ
مأل ساسلمس صامر :ال  ُ٠ذا ٜٚغ ٍ ٛثغ ٍٚ ،ٛال
ر ؽشف ثز ؽشفٚ ،ال ئ فشاغ ثز فش٠ػ ،فبٌخ ؽأ ال
٠ااضاي ٠خؽااأ ِضٍااٗ ٚال ثااأخ

ٚال ثأشااذ ثااً

ثبٌصٛاة ِغ اٌذٌ.ً١
ئْ اٌغ ٍٛ

٘ ِ ٛغبٚصح اٌ ؾذ اٌّؼ مٛي

فٟ

غال

فٟ

اٌ مٛي أ ٚاٌف ؼً أ ٚوٍّ ٙ١ب ٔ مٛي

اٌذ ٓ٠عبٚص ؽذٖ ٚف ٟاٌمشآْ اٌىش ُ٠ال رغٍٛ
ف ٟدٕ٠ىُٚ ،)3(ف ٟاٌؾذ٠ش ئ٠بوُ ٚاٌغٍ ٛفاٟ
اٌذٓ٠

ا أ ٞاٌزشذد ِٚغبٚصح اٌؾذ ٚفٟ

ً ػ ٍ ٝر ٌه،
أؽبد ٠ش اٌش عٛي(ص) ِب  ٠ؼ ٓ١أ ٠عب
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٠ٚمااااااٛي(ص)ٍ٘« :ااااااه اٌّزٕؽؼااااااْٛ
اٌمصذ،اٌمصااذ،رجٍغٛا»«،الااشؤا اٌمااشآْ ٚال
رأوٍٛا ثٗ ٚال رغزىضشٚا ثٗ ٚال رغفٛا ػٕٗ ٚال
رغٍٛا ف.»ٗ١
ومن أسثاب الغلى:
ً.
ً ِزشذدا
رفغ١ش إٌصٛص رفغ١شا
اابد
اابَ ٚاٌمٕبػا
ااك األؽىا
ااذد ثزؽج١ا
اٌزشا
ٚاٌّغبالح ٚاٌزؽشف ثبٌؾىُ ػٍ ٝا٢خش.ٓ٠
٠ٚمب ثً اٌغ ٍ ٛاٌز فش٠ػ ٚاٌغ فبءٚ،اٌزفش٠ػ
٘ ٛاٌزع١١غ لبي رؼبٌٚ :ٝال رؽغ ِٓ أغفٍٕاب
ً ،أِ ٞزؽشفب
ُشؼب
لٍجٗ ػٓ روشٔب ٚوبْ أِشٖ ف
ثؼ١ذا ػٓ االػزذاي.
 -3معلتذم ّحلمس صحٌجلمإل سالمْحل تذأخلمأل محل
ذ صْةل مشجلًذخ طئل مشمخ ،ئر أْ ظب٘شح اٌ صؾٛح
اإلعالِ١خ ٌُ رٕغؼ ؽز ٝا ْ٢فٚ ٟظغ رصٛس فىشٞ
 ٚعؽٚ ٟا ؽذ ِم جٛي

ٌذ ٜاألغٍج ١خ اٌفىش ٠خ

ٚاٌؽٍ ١ؼخ اٌّإِ ٕخ ،ث غجت ا عزّشاس اٌز شذد
ٚاٌزم ٛلغ ٚاٌز غبرة ،وٕ زبئظ ؼج١ؼ ١خّ ٌ ،ب
٠ؾّ ٍٗ وً ؼشف ِٓ رشاس ِ ٍٟء ثبٌّغبٌ ؽبد
ٚاٌزش ٗ٠ٛػٓ اٌؽشف ا٢خش.
فِل
فال لمسرف
فحلسلسف
فٌٍلمسلفادّف
فذ المسقف
 -4ذف
ذحاًللملياضلمماسلمسصحٌجلمسٌسطْحلًمسرضامرل
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مإل سالمِ ث ىً اإلِىب ٔبد اٌّزب ؽخ ٌ ٙبٟ٘ ٚ ،
أوضش ِٓ أْ رؾص ٝفٍٙب ِخبثشارٙب اٌّزٛاعذح
فاا ٟوااً ِىاابْ ثاا ٓ١ظٙشأاا٘ ٟاازٖ األِااخ،
ٚئِىبٔبرٙب اٌّؼٍِٛبر١خٚ ،ألالِٙب اٌّأعٛسح
ٚػّالؤ ٘ب ٚاٌ ز٠ ٟزّ زغ أغٍج ٙب ثٙب ٌخ

ِٓ

االؽ زشاَ ث ٓ١ػٛاَ اٌّ غٍّٚ ،ٓ١اٌ ز ٟر مَٛ
ااخ
ااضٚسح اٌزىف١ش٠ا
ااب ٜٚاٌّا
اابي اٌفزا
ثاسعا
ٚاٌزؾش٠ع١خ ٌىً ؼشف ثذػ ٜٛصذٚس٘ب ِٓ اٌؽشف
ا٢خش ،وّب عش٠ٚ ٜغش ٞف ٟاٌؼذ٠ذ ِٓ األلؽبس
اإلعااالِ١خ ٚػٍاا ٝسأعااٙب اٌؼااشاق ٚثبوغاازبْ
ٚأفغبٔ غزبْ:

سزسكلالل تذل مرل صحٌجلً سطْحل

ذنٌّش ّحلحقْق ْحلسل

شُلًأئ لحلعل لاءلمأل مح،

٠ى ْٛثّمذٚس٘ب ئفشبي ِخؽؽبد اٌؼذ ٚاٌذاخٍٟ
ٚاٌ خبسعٚ ،ٟر ٌه ثزج ٕ ٟاألف ىبس ٚاٌّ ٕب٘ظ
اٌ ٛعؽ١خ اٌزمش٠ج ١خ ِٓ ل جً ٘إالء األ ػالَِ ،غ
اٌزّ غه ثبٌضٛا ثذ ِٚمب صذ اٌ شش٠ؼخ اٌ غشاء،
ٕ ٘ٚب  ٠جشص دٚس ِ ٚ ُٙأعب ع ٟأل ٌٟ ٚاأل ِش ِٓ
اُ
اشٚسح دػّٙا
اه ثعا
اإٚ ٓ١ٌٚرٌا
ابَ ٚاٌّغا
اٌؾىا
ااؽٓ١١
اابء اٌٛعا
ااشٚ ٓ٠اٌؼٍّا
ااإالء اٌّفىا
ٌٙا
ً
ً ٚئػالِ١ااب
اٌّؼزااذٌٚ ٓ١اٌّزٕااٛسِ ٓ٠بد٠ااب
ًٚ ،ئّ٘اابي ِٚؾبسثااخ اٌّزشااذدٓ٠
ٚرٛظ١فااب
ازا٘ت
اً اٌّا
ا ٟوا
اش ٓ١٠فا
اشف ٓ١اٌزىف١ا
ٚاٌّزؽا
ٚإٌ ؾً ٔٚ ،ؾٓ ٔش ٜأ ٔٗ ٚؽ ز ٝرإر ٟف ىشح
َُ
ٍ ٙب ثٓ١
ُو
اٌزمش ٠ت اٌ ٛعؽ١خ ث ٓ١اٌ ّزا٘ت أ

الىسطية هي السثيل الىحيد للتقارب والتضامن

ً ال ثذ
اٌّ غٍّ ٓ١ػِّ ٛب ٚؼٍ جخ اٌؼ ٍُ خص ٛصب
ِٓ:
أ  -ذصق ْالمس ناسلتح قائقلمإل سال

ًشٌمت رول

مسٌ سطْحلمأل صْلحلًمقا صذهلمسنثْ لح،

ٌ١ؼٍُ

اٌغّ ١غ أْ اال خزالف ف ٟاٌ فشٚع ال ٠ف غذ ٌ ٍٛد
لع١خٚ ،ال ٠خشط ػٓ سثمخ اإلعالَٚ ،أْ اٌّؼ١بس
ً ٘ ٛئّ٠ب ٔٗ ثأس وبْ اإل عالَ
ٌ ى ْٛاٌش عً ِ غٍّب
األعب ع١خ د ْٚفشٚع اٌ ّزا٘تٚ ،أْ فشٚع وً
ِز٘ت ِ١ضاْ ٌؼذ اٌشعً ِٓ أرجبع رٌه اٌّز٘ت
ً .
ال ٌىِ ٗٔٛغٍّب
ة  -مسرأك ْذلع لَلأنلم سذعٌجلإ سَلمسرقش ّةل
مسٌ سطِلاللذف نِلت حذلرمذ يالم سذعٌجلإ سَل مزىةل
لذّففذ أ ٚرؾ٠ٛااً أفااشاد فش٠ااك ٌ١زّااز٘جٛا
ثبٌ ّز٘ت ا ٢خشٚ ،ئال فاْ ا ٌذػٛح عزى ْٛد ػٛح
ئٌ ٝاٌزفش٠ك ال ئٌ ٝاٌزمش٠ت .
فامرل
فٌمسلًمسرضف
فَلأنلمسحف
فذلعلف
ط  -مسرأكْف
مإل سالمِلمإل سالمِل تاخل ضشًسج ٍِ ؾخ ر خذَ اإل عالَ
ً ٠ٚؼز جش ٘زا اٌ ؾٛاس ِٓ ٚ
ٚاٌّ غٍّ ٓ١ػِّ ٛب
ً؛ أل ٔٗ
ً ششػ١ب
ث ؼذٖ اٌز مبسة ٚاٌز عبِٓ ٚاع جب
رٍج ١خ أل ِش ئٌ  ٟٙاِز ضبال ٌم ٌٗ ٛر ؼبٌ : ٝل
(مدعلمسففَلسففثْالستففكلتاسح لففحلًمسلٌع ففحل
مسح منحلً لادسيرل تاسرِل ىِلأح مر)ل فئرمل كانل
ًل
مس حٌمسلمإل سالمِل معلغ ْشلمسل مللْرلًمل ثا
علْ نالتاسح منَلٌ ٛعٛة ا ٌذػٛح ئ ٌ ٝهللا ػ ّالً
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ثم ٌٗ ٛر ؼبٌ ٝف ّٓ ثبة أ ٌٝ ٚأْ  ٠ىٕ٘ ْٛب ٌه
ؽٛاس ئ عالِ ٟداخ ٍ ٟث ٓ١اٌ ّزا٘ت اٌّخزٍ فخ
ًٚ ،لجً أ ٞؽٛاس آخش .
ٚثبٌؾغٕ ٝا٠عب
د -

قالف شجلمسٌسطْحلًمالعرذمللًمسرقاسبل

مس لزىثِلمسر نٌّشُل مرلمسشفاى ْحلمس

ش ّحل

ًمسصقافْففحلسففذٍلمسنخثففحلمففرلمسفللففاءل
ٚاٌّف ىش ٓ٠اٌ ٛعؽ ٓ١١اٌّؼ زذٌ ٓ١ئ ٌ ٝاٌ شبسع
اإلعالٌِ ٟززؼب٠ش ٚرزشػشع ث ٓ١ػبِخ اٌّغٍّٓ١
ٚرٕ ّ ِٓ ٛخالي اٌّّبس عخ ؽ ز ٝر صجؼ األٌ فخ
ً،
ً ؼج١ؼ ١ب
ٚاٌّؾ جخ ٚاٌ ٛعؽ١خ ٚاٌ صذالخ ش١ئب
ئر ٕ٠جغ ٟأْ ٠ؼ ٟاٌغّ١غ أْ ال ؽشط ٚال غعبظخ
ح
ف ٟاال خزالف٠ٚ ،غزؾ غٓ إلظ ٙبس ر ٌه ِ شب٘ذُ
ػٍّاابء اٌغاإخ ٚاٌشاا١ؼخ ٠ااإد ْٚاٌشااؼبئش
ً ئ ٌ ٝع ٕت أئ ّخ ِ ٚأِ،ٓ١ِٛ
اٌذ١ ٕ٠خ عٕ جب
ٚاٌؼًّ ػٍ ٝرؼّذ ئظٙبس رٌه ِٓ خالي اٌصٛسح
ااٟ
ً فا
ااب
ااذ ٚخصٛصا
ااخ أ ٚاالٔزشٔا
اٌزٍفض١ٔٛ٠ا
إٌّب عجبد ٚاالؽز فبالد اٌذ١ ٕ٠خ اٌ ز ٠ ٟؾشص
ػٍ ٝؽعٛس٘ب اٌؼٍّبء ٚاٌغّب٘١ش ِٓ اٌّغٍّٓ١
ٚفِٛ ٟالغ اٌؽشف ٓ١اٌّؼشٚفخ ٚاٌّشٛٙسح ؽزٝ
رأ خز ف ىشح اٌز مبسة ِ صذال١زٙب ِٓ اٌزؽج ١ك،
ٚال رجماا ٝؽج١غااً
خ فااِ ٟغزّؼاابد إٌخجااخ
اٌضمبف١خ.
ًسرن ْففزلرسففكلفففِلحاسرنففال(لأُلتففْرل
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مس لزىثْرلمألك ثشل فِلمس فاسرلمإل سالمِ) ال ثذ ِٓ
اػزّبد ٔب ػ ٍ ٝأسث ؼخ ث ٕٛد رزج ٕ ٝاٌف ىش
اٌٛعؽ ٟاٌّؼزذي ٚاٌّزٕٛس ٚأسا٘ب ِٓ األّ٘١خ
ثّىاابْ إلصاٌااخ أعااجبة اٌزااٛرش ٚاٌشااؾٕبء
ٚاٌجغ عبء ٚ ،ػٛدح اٌ ٛؽذح اٌ شؼج١خٚ ،ال ثذ ِٓ
ً ِاآ ِمااشساد اٌّااإرّش
اػزجبس٘ااب عااضءا
اٌخزبِ١ااخٚ ،أْ ٠زجٕب٘ااب عّ١ااغ اٌؼٍّاابء
ٚا ٌذػبح اٌّز ٕٛس ٓ٠ف ٟاٌ ّز٘جٚ ٓ١اٌ ّزا٘ت
األخش ٜئرا أسدٔب ؽم١مخ أْ ٍُٔ اٌشًّ ٔٚؼ١ذ
اٌٛؽذح ٌٍصفٛف ئْ شبء هللا رؼبٌ٘ٚ ٝزٖ اٌجٕٛد
٘: ٟ
1ااا مالذ ففاعلعلففَلعففذ لذ

ْففشلأحففذلمففرل

مس لؤمنْرل تاهلللذ فاسَلًمالئ رولًكر ثولًس سلو
ٚثأس وبْ اإل عالَ

خ ٛفب ِٓ اٌ ٛلٛع ف ِ ٟؾزٚس

لٛي اٌش عٛي اٌ ىش( ُ٠ص) ِٓ ( :وفّش ِ غٍّب
ف مذ و فش) ٚر صؾ١ؼ ِف ِ َٛٙب  ٠غّ ٗٔٛؽذ٠ش
اٌفش لخ إٌبع ١خ ػ ٍ ٝا ٌشغُ

ِٓ أْ ثذا ٠خ

اٌؾذ٠ش اٌٛاسد ثٙزا اٌّؼٕ:ٟ٘ٚ ٝ
(مفرش قدلمسْ يٌدلإ سَلإ حذٍلً سثفْرلفش قحل
ًمفرش قدلمسن صاسٍلإ سَلمش نْرلً سثفْرلفش قحل
ًذ رشعلأم رِلإ سَل شالزلً سثفْرلفش قح) صؾ١ؾخ
ِٚزٛارشح أخشعٙب ػذد ِٓ أئّخ اٌؾذ٠ش ( ُ٘ٚ
ؽُ ،األسثؼخ ،ن ،ؽت٘ ،ك) ٚأٚسد٘ب عذ ٞاإلِبَ
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اٌّ ؾذس

ع١ذِ ٞؾ ّذ

ثٓ عؼ فش اٌى زبٟٔ

وزب ثٗ اٌ ش١ٙش ٔ ظُ اٌّز ٕبصش

فٟ

ِٓ اٌ ؾذ٠ش

اٌّزٛارش  ٟ٘ٚف ٟاٌٛالغ رٛلغ ٌالخزالف ٚعّبػ
اٟ
ابفخ اٌزا
اب اإلظا
اٗ ،أِا
اٛي ثٕزبئغا
اٗ  ٚلجا
ثا
أظبفٙب ثؼط اٌزىف١ش( ٟ٘ٚ ٓ١٠وٍٙب ف ٟإٌبس
ئال ٚا ؽذح ) ف  ِٓ ٟٙاإلدساط ،ظؼفٙب ػذد ِٓ
أئّخ اٌؾذ٠ش .
2ااا ذجففاًصل الفففاخلمسلاضففِلمس

شّففحل

ًمسمْا سْحلًماللرلاع ْح ر ٍه اٌخال فبد اٌ ز ٟال
ر غّٓ ٚال رغ ٕ ِٓ ٟعٛعٚ ،اٌ ز ٟال فب ئذح رش عٝ
ِٓ ثؾض ٙب ٚاعزشاس ٘ب ئال اٌّض ٠ذ ِٓ اٌفش لخ
ٚاالٔمغاابَ ٚاٌعاا١بعٚ ،اٌزاإ٠ ٟظااش ئٌٙ١ااب
َ
اٌؼبٌُ اٌّزؾعش ػٍ ٝأٔٙب صٛسح ِٓ أثشغ صٛس
اٛس
ا ْٛأِا
ابٌؼمالء ٠جؾضا
ا١بػٕب ،فا
اب ٚظا
رخٍفٕا
اٌؾب ظش ٚاٌّ غزمجً ٚال ٠غ زش ِ ْٚشبوً اٌّب ظٟ
اٌّأعب٠ٚخ.
 3ا مالذ

اعلع لَل عذ لمسل ماسلتأئ لحلآلل

مسث ْدلًمس صحاتحلمس

شم لًتأئ لحلمس لزمىةل

مإل سالمْح٘ ،زا اٌّ غبط ا ٌزٛ٠ ٞغش اٌ صذٚس،
٠ٚض ٠ذ اٌ شؾٕبء ٚاٌجغ عبء د ْٚأ ٠خ ِىب عت
رش عٚ ،ٝئ صذاس اٌز شش٠ؼبد اٌّؾش ِخ ٌزٌه(.
ً  ٚعش أ ً٘ اٌ غٕخ ػِّ ٛب ٌصذٚس
 ٚلذ عشسٔب عذا
فزااِ ٜٛاآ عااّبؽخ اٌّششااذ األػٍاا ٝاإلِاابَ
اٌخبِ ٕبئ ٟؽف ظٗ هللا ثز ؾش ُ٠اإل عبءح ٌٍ صؾبثخ
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ٚأِ ٙبد اٌ ّإِٕ ٓ١اٌ ىشاَ ر ٍه اٌف ز ٜٛاٌ زٟ
أصٍغذ صذٚس اٌغّ١غ).
4

ا ذش ْالسجانلمرلمسفللاءلمسٌسطْْرل

مسلر نٌسّرل مرلمس لزمىةلمسلخرل

حلسذسم سحل

مل اخلمس خالفِٚ ،ؾبٌ ٚخ االر فبق ػ ٍِ ٝشعؼ ١خ
ِؼز ّذح صبث زخٌٍ ،زٛف ١ك

ث ٓ١اٌ ّزا٘ت

ِب

أِىٕ ٕب ئ ٌ ٝر ٌه عج١الً ٚ ،شؼبسٔب (ل ر فاًنل
ًلفْ لال
فْ لالمذ ق نالعل ْو،لًّ فزسلتف ضنالتف ضا
م رل نالفْول).ل
فارا ِب ا عزؽؼٕب رؾم ١ك ر ٌه ف ؼالً ٔ ى ْٛلذ
اخ
اؽ١خ اٌّغذ٠ا
اٌٍٛ ٝعا
ابد األٌٚا
اؼٕب اٌٍجٕا
ٚظا
ٚاٌ ز ٟ٘ ٟاٌ غج ً١اٌٛؽ ١ذ ٌٍز عبِٓ ٚاٌز مبسة
اٌ ّز٘ج ٌٚ ٟؼٛدح اٌٍؾ ّخ ٌت ِخّ ِ ،ب ّ٠ىٕ ٕب
ِٓ ئصاٌخ ِب ػٍك ثأر٘بْ اٌجؼط ِٓ رش٘بد ال
أ صً ٌ ٙب ف ٟأعب ع١بد اٌ ّز٘ج ٓ١اٌؼظ،ٓ١ّ ١
ػ ٕذ٘ب ف مػ ٔ غزؽ١غ رٛؽ ١ذ ِ ٛل
ِخز ٍ

األ ِخ

ِٓ

اٌم عب٠ب اٌّ ص١ش٠خ ٚرؾم ١ك اٌزىب فً

ٚاٌزعبِٓ فِ ٟخزٍ

اٌّغبالد.

ٚاٌؾ ّذ هلل اٌؼض ٠ض اٌؼ ٍ ُ١اٌمب ئً فِ ٟؾ ىُ
اٌزٕض  ً ( ً٠فٌعل كالرُلع لرلع لْر ) صذق هللا
اٌؼظُ١
ٚاٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسؽّخ هللا رؼبٌٚ ٝثشوبرٗ
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