99

الشهيد األول والثاوي رائدا الشهادة

أ.الشيخ أحمد الزيه
رئيس مجلس أمىاء تجمع العلماء المسلميه -لبىان

الملف

الشهيد األول والثاوي
رائدا الشهادة

ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽُ١
ٌذِ ٜطبٌؼز ٕب ٌ غ١شح اٌ ش١ٙذ اٌ ضبٔ ٟص ٓ٠
ا ٌذ ٓ٠ثٓ ػ ٍ ٟثٓ أؽ ّذ ثٓ ِؾ ّذ ثٓ ػ ٍ ٟثٓ
عّبي اٌذ ٓ٠ثٓ رم ٟثٓ طبٌؼ اٌطٛعٔ ٟغذ أٔٗ
ِٓ ثٍذح عجغ ف ٟعٕٛة ٌجٕبْ ِٛ ِٓ ٛ٘ٚاٌ١ذ
اٌضبٌثثش ػشثثش ِثثٓ نثثٛاي عثثٕخ

ؽثثذ ٜػشثثشح

ٚر غؼّب٠خ ٘غش ٠خ ٘ ٛفم  ٗ١وج ١ش  ٚػبٌُ عٍ ً١
ّط  ٚطٕف ٚأؽ غٓ ف ٟوً ر ٌه ٌٚى ٕٗ ِ ؼٝ
دسط ٚدس
ً ف ٟػب طّخ اٌذٌ ٚخ اٌؼضّبٔ ١خ أل ٔٗ
ن١ٙذا
ً ف ٟعج ً١اٌٛطٛي
اخزبس أْ ٠غ١ش ػبِالً ٚعبػ١ب
ٌٍٛؽذح اإلعالِ١خ ٚاػبدح اٌّؼٕ ٝاٌظبدق ٌألِخ
اإل عالِ١خ ٚاٌز ٛعٗ اإل عالِٚ ٟاٌ ّز٘ج ٛ٘ ٚ ،ٟأْ
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ً ثى زبة هللا
ً طبدلب
 ٠ى٘ ْٛزا اٌز ٛعٗ اٌزضا ِب
ً ػٓ
ر ؼبٌ ٚ ٝعٕخ ٔج  ٗ١اٌّ ظطف(ٝص) ٚثؼ ١ذا
اٌز غٍط ٚاال عزجذاد ٚاٌؼ ظج١بد ػ ٍ ٝا خزالف
ً
أ نىبٌٙبٚ ،أْ ٠أر ٟاٌؾ ىُ اٌ ششػِ ٟؼبٌ غب
ٌغّ١غ اٌّشبوً ٚاألؽذاس اٌطبسئخ.
ِٓ أ عً ر ٌه سإٔ ٠ب اٌ ؼبٌُ اٌىج ١ش اٌ ش١ٙذ
اٌضبٔٚ ٟاٌز ٞأر ٝثؼذ اٌش١ٙذ األٚي ِؾّذ ثٓ
ِ ى ٟاٌغض ،ٟٕ ٠سإٔ ٠بٖ اٌشؽب ٌخ اٌىج ١ش ا ٌزٞ
ٕ٠ز مً ِٓ ث ٍذ ا ٌ ٝث ٍذ آخش د ْٚأْ ٙ ٠ذأ ٌٗ
ً ٌٍ ؾك ِزؾّالً أػ جبء
ً ٌٍؼ ٍُ ِٕ شذا
ثبي ،طبٌ جب
ً اٌفش ٚلبدٚ .اال خزالف
 ِٚشمخ اٌ غفش ِٚز غبٚصا
ً ِٓ وجبس
ف ٟاٌشأٚ ٞاالعزٙبدٍِٚ ،زم١ب ٚآخزا
اٌؼٍ ّبء

فٟ

عبئش أٔ ؾبء اٌ ؼبٌُ اإل عالِ،ٟ

ٌ١ؤ وذ اٌ ٛؽذح اإل عالِ١خ  ْ ٚر ؼذدد ِزا٘جٙب
ٚرجبػذد أِظبس٘ب.
ف ٙب ٘ ٛف ٟدِ شك ٠أرٟ

ٌ ٝاٌ ش١خ اٌّؾ مك

نّظ ا ٌذ ٓ٠ثٓ ِؾ ّذ ثٓ ِ ى ٠ٚ ٟمشأ ػٍ ِٓ ٗ١
وزت اٌطت نشػ اٌشعض إٌف١ظ ٚغب٠خ اٌمظذ فٟ
ِؼش فخ اٌم ظذ ٚف ظٛي اٌفش غبٔٚ ٟث ؼغ ؽى ّخ
ً اٌٝ
اإلنشاق ٌٍغٙشٚسد٠ٚ ،ٞز٘ت ف ٟدِشك أ٠ؼب
اٌ ش١خ أؽ ّذ ثٓ عبثش ٌ ١مشأ ػٍ  ٗ١اٌ شبطج١خ
ف ٟػ ٍُ اٌ مشآْ  ٠ٚمشأ ػٍ  ٗ١اٌ مشآْ اٌ ىشُ٠
ث مشاءح ا ثٓ

ٔبفغ ٚا ثٓ وض ١ش ٚأ ث ٟػ ّشٚ

ٚػبطُ.
٘ٚب ٔؾٓ ٔثشاٖ ٠شرؾثً اٌثِ ٝظثش عثٕخ 942
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ٌٍ١ز م ٟث ؼذد وج ١ش ِٓ ػٍّبئ ٙب  ُِٕٙ ٚاٌ ش١خ
نّظ اٌذ ٓ٠ثٓ ط ٌْٛٛاٌذِشم ٟاٌؾٕف٠ٚ ،ٟمشأ
ػٍ  ٗ١عّ ٍخ ِٓ اٌ ظؾ١ؾ٠ٚ ٓ١غ ١ضٖ نّظ ا ٌذٓ٠
ً ثبٌ ش١خ
ػ ٍ ٝسٚا٠زّ ٙبٍ٠ٚ .ز م ٟف ِ ٟظش أ ٠ؼب
نٙبة ا ٌذ ٓ٠أؽ ّذ اٌشِ ٍ ٟاٌ شبفؼ ٟؽ ١ش  ٠مشأ
ػٍِٕٙ ٗ١بط إٌٛس ٞٚف ٟاٌفمٗ ِٚخزظش األطٛي
ال ثٓ ؽب عت  ٚنشػ اٌؼ ؼذِ ٞغ ِطبٌ ؼخ ؽٛا نٗ١؛
ٙ ِٕٚب اٌ غؼذ٠خ ٚاٌ شش٠ف ٚ ٓ١نشػ اٌزٍ خ١ض
اٌّخز ظش

ف ٟاٌّ ؼبٔٚ ٟاٌج ١بْ ٌ ّال

عؼ١ذ

ا ٌذ ٚ ٓ٠نشػ اٌزٍ خ١ض  ٚنشػ ر ظش٠ف اٌؼش ثٟ
 ٚنشػ ٚس لبد إل ِبَ اٌ ؾشِ ٓ١اٌ غ ٟٕ٠ٛف ٟأ طٛي
اٌف مٗ ٚأر وبس اٌ ٕٚ ٞٚٛر ٛػ١ؼ ا ثٓ ٘ب نُ فٟ
إٌؾٚ ،ٛلذ أػطبٖ اٌش١خ نٙبة اٌذ ٓ٠االعبصح
اٌؼبِخ  -ثّب ٠غٛص ٌٗ سٚا٠زٗ ٚوبْ رٌه عٕخ
.943
ً ر ٘ت اٌ ش١ٙذ اٌ ضبٔ ٟا ٌٝ
 ٚف ِ ٟظش أ ٠ؼب
اٌش١خ نٙبة اٌذ ٓ٠ثٓ إٌغبس اٌؾٕجٍ١ٌ ٟمشأ
ػٍ  ٗ١عّ ١غ نشػ اٌ شبف١خ ٌٍ غبس٠شدٚ ٞعّ ١غ
نشػ اٌخضسع ١خ ف ٟاٌ ؼشٚع ٚاٌ مٛاف ٌٍ ٟش١خ
صوش ٠ب األٔ ظبس ٘ٚ ،ٞىزا أ خز اٌ ش١ٙذ اٌ ضبٟٔ
ٕ٠زمً ث ٓ١ػٍّبء اٌّزا٘ت االعزٙبد٠خ فِ ٟظش
ٌ١أخز ػٕ٠ٚ ُٙؼطُٙ١؛ فٕشاٖ ٠ز٘ت اٌ ٝاٌش١خ
أ ث ٛاٌؾ غٓ اٌج ىشٕٗ ِٚ ٞ

ٌ ٝاٌ ش١خ اٌّؾ مك
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ٔبطش اٌذ ٓ٠اٌٍ مبٔ ٟاٌّبٌى٠ٚ ،ٟمشأ اٌمشآْ
ثالٞٚ
ثذ ٓ٠اٌطث
ثش اٌث
ث١خ ٔبطث
ث ٝاٌشث
ثش ُ٠ػٍث
اٌىث
اٌ شبفؼ ٟف ٟاٌ مشاءاد اٌ غجغ ٚ .وزٌه ٠ز٘ت
ا ٌ ٝاٌ ش١خ نّظ ا ٌذِ ٓ٠ؾ ّذ ثٓ أ ث ٟإٌ غب
إٌ ؾبط ٌ ١زبثغ اٌ مشاءاد اٌ غجؼخ ف ٟاٌ مشآْ
اٌىثثش٠ٚ ،ُ٠ثثز٘ت اٌثث ٝاٌشثث١خ ػجذاٌؾّ١ثثذ
اٌغثثّٛٙسٚ ٞاٌشثث١خ نثثّظ اٌثثذِ ٓ٠ؾّثثذ ثثثٓ
ػجثثذاٌمبدس اٌشثثبفؼٚ ٟاٌثث ٝاٌشثث١خ ػّ١ثثشح
ٚاٌ ش١خ نٙبة ا ٌذ ٓ٠اٌجٍم ٚ ٟٕ ١نّظ ا ٌذٓ٠
ا ٌذ٠شٚط ٚ ٟنٙبة ا ٌذٓ٠

ثٓ ػ جذاٌؾك ٚا ٌٝ

غ١شُ٘ ِٓ ػٍّبء ِٚشب٠خ ِظش.
٠ٚى ًّ اسرؾب ٌٗ ا ٌ ٝاٌؾ غبص ألداء فش ٠ؼخ
اٌؾظ ٚاٌؼّشح ٚص٠بسح اٌشعٛي (ص).
صُ ٠أر ٟاٌ ٝاٌؼشاق ٌض٠بسح األئّخ األطٙبس
(ػ ٍ ُٙ١اٌ غالَ) د ْٚأْ  ٕ٠غ ٝا ٌز٘بة ا ٌٝ
اٌ مذط ٍ٠ٚز مٕ ٘ ٟبن ثؼٍّبئ ٙب  ُِٕٙ ٚاٌ ش١خ
نّظ ا ٌذ ٓ٠ثٓ ا ث ٟاٌٍ طف اٌّمذ ع ١ٌ ٟؼٛد
ثؼذ٘ب

ٌ ٝثٍذٖ عجغ.

ّ ِٚب ر مذَ ف ٟع١شح اٌ ؼبٌُ اٌىج ١ش ص ٓ٠
اٌذ ٓ٠ثٓ ػٍ ٟاٌش١ٙذ اٌضبٔٚ ٟعفشٖ اٌِ ٝظش
ٚاٌزمب ئٗ ث ؼذد وج ١ش ِٓ ػٍّبئ ٙب ِٓ عّ ١غ
اٌ ّزا٘ت اإل عالِ١خ ؽ ١ش اٌز م ٝثؼٍ ّبء

ِٓ

ِٓ اٌ شبفؼ١خ ٚ ،وزٌه

ِٓ

اٌؾٕف ١خ ٚآ خشٓ٠
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اٌّبٌى١خ ٚاٌؾٕبثٍخٚ ،أخز ػٕٚ ُٙأخزٚا ِٕٗ
ٚأ عبص ٖٚثبٌ ؾذ٠ش ٚإٌ مً ػٕ ٛ٘ ٚ ُٙاٌ ؼبٌُ
اٌ ش١ؼ ٟاٌغؼ فش ٞػ ٍِ ٝز٘ت االص ٕ ٟػ شش٠خ ْ ٚ
دي ٘زا األ ِش ػ ٍ ٝنٟء فإٔ ّب ٠ذي ػ ٍ ٝػذح
ِغبئً:
ْ ٘ثثزا اٌؼثثبٌُ اٌىج١ثثش دسط

أٌٙٚثثب:

اٌ ّزا٘ت اإل عالِ١خ ثؼ ّك ٚر ٛعغ ٚالز ٕبع ِ ّب
ع ؼً ػٍّبء ٘ب ٠غ١ض ٗٔ ٚثبٌىالَ ٚإٌ مً ػ ّب
ٔمً ػٕ.ُٙ
صبٔٙ١ب:

ْ ٘زٖ اٌّزا٘ت ػٍ ٝرؼذد٘ب رشعغ

ف ٟأؽىبِ ٙب ا ٌ ٝو زبة هللا ر ؼبٌ ٚ ٝعٕخ ٔج ٗ١
اٌّ ظطف( ٝص)ِ ٚ .ب

عبء

ف ٟأ لٛاي األئ ّخ

األطٙبس ٚاٌظؾبثخ األثشاس.
صبٌض ٙب:

ْ ِب رٍ مبٖ اٌ ش١ٙذ اٌ ضبٔ ٟفٟ

ِ ظش ٚف ٟدِ شك ٚف ٟاٌ مذط ِٓ ألٛاي اٌؼٍّبء
٠ؤ وذ ِب ر٘ت

ٌ ٗ١اٌؼبٌُ اٌش١خ ِؾّذ عٛاد

ِغٕ١خ ف ٟوزبثٗ اٌفمٗ ػٍ ٝاٌّزا٘ت
٠مثثٛي:

اٌخّغخ

ً فثث ٟثثثش
ْ ٌٕثثب أْ ٔؼثث١ر أؽثثشاسا

أفىبسٔب ٔٚذع اٌزمٍ١ذ ٌّز٘ت خبص ٚلٛي ِؼٓ١
ٔٚخ زبس ِٓ اعز ٙبداد عّ ١غ اٌ ّزا٘ت ِب ٠ز فك
 ٠غش اٌ شش٠ؼخ  ٚرا ٌُ  ٠ىٓ
ِغ ر طٛس اٌؾ ١بح ُٚ
ً فإٔٗ ػٍٝ
ً ِطٍمب
اٌزخ١ش ِٓ اٌّزا٘ت اعزٙبدا
وً ؽبي ػشة ِٓ االعزٙبد.
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ساثؼ ٙب:

ْ اٌ ش١ٙذ اٌ ضبٔ ٟفٌ ٟمب ئٗ ِغ

ثخ
ثذح األِث
ثذ ٚؽث
ثذ أوث
ثبَ لث
ثش ٚاٌشث
ثبء ِظث
ػٍّث
اإلعثثالِ١خ  ْ ٚرؼثثذدد ِثثزا٘جٙب ٚاخزٍفثثذ
اعزٙبدار ٙب ٚآساء اٌؼٍ ّبء فٙ ١ب

ر أْ ٘زٖ

االخزال فبد لذ ر ى ْٛأ عجبثٙب اال خزالف ف ٟظشٚف
ٚطجبئغ اٌّغزّؼبد ٚاألؽذاس اٌطبسئخ.
خبِ غٙب:

ٔ ٕب ٔش ٜاال خزالف ف ٟا ٌشأ ٞلذ

٠ى ْٛث ٓ١ػبٌِّ ِٓ ٓ١ز٘ت ٚاؽذ ؽز ٝإٔٔب لذ
ٔش ٜاال خزالف ف ٟا ٌشأٌ ٞذ ٜاٌ ؼبٌُ اٌٛا ؽذ
ػ ٕذ أزمب ٌٗ ِٓ ث ٍذ ا ٌ ٝآ خش  ٚف ٟاٌّ غأٌخ
اٌٛاؽذح ؽ١ش رزغ١ش اٌظشٚف ٚاألؽذاس.
عبد عٙب:

ْ ر ؼذد ا٢ساء ٚاالعز ٙبداد

لذ

٠ىغت اٌفمٗ ِشٔٚخ أوضش ػٕذ رؼذد اٌّغزّؼبد
ٚوضشح األؽذاس ثؾ١ش ٠غزط١غ اٌؼبٌُ ٚاٌّغزٙذ
أْ ٠خزبس األطٍؼ ٌٍؾً ِٚؼبٌغخ اٌّشبوً.
٘ٚىزا ٔش ٜا٘زّبَ اٌش١ٙذ اٌضبٔٚ ٟاطالٌزٗ
ػ ٍٝ

عبئش اٌ ّزا٘ت اإل عالِ١خ فش طخ صّٕ ١خ

ٌّشاعؼخ األ ِٛس ف ٟػظشٔب ٘زا ِٚب ٔٛاعٗ ِٓ
ِشبوً ٚأؽذاس.
عبثؼٙب:

ٔ ٕ ٟال أس ٜفب ئذح

ِٓ

عزؼشاع

اٌشخ ظ١بد اٌزبس٠خ ١خ ٚاٌ ؾذ٠ش ػٕ ٙب ِىز فٓ١
ف مط ثبٌ غشد اٌ زبس٠خ ٟدِ ْٚمبسٔ زٗ ثبأل ؽذاس
اٌطبسئخ ف ٟؽبػشٔب ٚاالعزفبدح ِٕٗ ف ٟإٌظش
ٌٍؾبػش ٚاٌّغزمجً.
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صبِٕ ٙب:

ْ اٌؼ ظش ا ٌز ٔ ٞؼ١ر ف  ٛ٘ ٗ١ػ ظش

اٌ ٛؽذح ٚاٌزٛا طً ث ٓ١اٌج شش ٚال ِ ىبْ ف ٗ١
ٌٍزمٛلغ ٚاالٔؼضاي.
ربعثثؼٙبٚ :ػٍ١ثثٗ فثثإْ اٌثثذػٛح ٌٍٛؽثثذح
اإل عالِ١خ ِط ٍت نشػٚ ٟؽب عخ ِب عخ  ٚػشٚس٠خ فٟ
٘زا اٌؼظش.
ػب نش٘ب:

ْ اٌ مشآْ اٌ ىش٠ ُ٠ؤ وذ اٌ ٛؽذح

اإل عالِ١خ ٚاأل ِخ اإل عالِ١خ اٌٛا ؽذح  ْ ٚر ؼذدد
ٍساء االعزٙبد ٠خ ٚاأل طمبع
فٙ ١ب اٌ ّزا٘ت ٚا٢
ْ
ٚاٌم١ِٛبد ٚاٌٍغبد ؽ٠ ٓ١مثٛي رؼثبٌَِّ  :ٝ
ًِ
ذ. ِْٚ
ْج
َبػ
ْ ف
ُُ
ثى
َب س
َٔ
َأ
ح ٚ
خ ٚ
ْ أ
ُُ
ُى
ِز
ِ أ
ِٖ
٘ز
ذً
َاؽَِ
ُُ
َ
َُّ
َُّ
َُّ
أ ؽذ ػشش :ؽٍٔ ٓ١زفذ اٌ ٝأزشبس اٌّغٍّٓ١
ف ٟعبئش أٔ ؾبء اٌ ؼبٌُ  ٚف ٟعّ ١غ اٌ مبساد
 ٚلذ صاد ػذدُ٘ ػ ٍ١ ٍِ ٝبس ٚأسثؼّب ئخ ٍِ ْٛ١
ٔغّخ ِٚغ اٌّٛالغ االعزشار١غ١خ اٌز٠ ٟمّْٛ١
فٙ ١ب ٚاطال ٌز ُٙػ ٍ ٝعّ ١غ اٌّؾ ١طبد ف ٟعبئش
اٌ مبساد ٚاأل ِٛاي اٌطبئ ٍخ اٌ زٍّ٠ ٟىٙ ٔٛب
ِ ُ٘ٚغ ٘زا ٠زٍ م ْٛاال٘بٔبد ٚاالػزذاءاد ػٍٝ
أٚطثثبِٔٚ ُٙمذعثثبرٚ ُٙثثثبألخض ػٍثث ٝاٌمثثذط
اٌ شش٠ف ٚاٌّ غغذ األل ظٚ ٝال ر غذ ٌ  ُٙأ ٞأ صش
ف ٟسد ٘زٖ اال٘بٔبد ٚاالػزذاءاد.
صبٔ ٟػ شش :اٌطش ٠ك اٌٛؽ ١ذ ٌٍٕ ٛٙع ثبأل ِخ
اإلعثثالِ١خ

ّٔثثب ٘ثث ٛثثثبالٌزضاَ ثبإلعثثالَ أٞ

ثبٌؾىُ اٌ ششػ ٟاٌّ غزٕجط ِٓ و زبة هللا  ٚعٕخ
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سعٛي هللا(ص).
صب ٌش ػ ششٚ :ؽ ز ٝال  ٠ى ْٛوالِ ٕب ِٓ عّ ٍخ
اٌ ىالَ ٚاٌخ طت اٌ ز ٟر زشدد ث ٓ١ؽٚ ٓ١آ خش
ٚد ْٚاالعثثزفبدح ِٕٙثثب :فإٕٔثثب ٔثثذػٛ

ٌثثٝ

ثالَ
ثب اإلعث
ثبء ثٙث
ث ٟعث
ثخ اٌزث
ثبئً اٌؼٍّ١ث
اٌٛعث
اٌؾٕ١ف ٚرٌه ِٓ أعً رٕف١ز أؽىبِٗ ٚخططٗ.
سا ثغ ػ ششٚ :اٌ زٙ ِٕ ٟب ٚػ ٍ ٝسأ عٙب اٌ ؾشص
ػٍثث ٝاٌم١ثثبدح اإلعثثالِ١خ ٌألِثثخ اإلعثثالِ١خ
ٚاٌّزّضٍخ ثبإلِبِخ أ ٚاٌخالفخ أ ٚاإل ِبسح أٚ
اٌم ١بدح اٌّزّض ٍخ ثٛال ٠خ اٌفم  ٚ ٗ١عّٙب ِب
نئذ ٚاٌّ  ُٙأْ ٠ج مٌ ٝأل ِخ اإل عالِ١خ ا ٌشأط
ٚاٌمب ئذ ا ٌز٠ ٞؾ ًّ ِ غؤ١ٌٚخ رٕف ١ز اٌؾ ىُ
اٌششػ.ٟ
ثبػذ
ثز٠ ٞغث
ثٛس ٜاٌث
ثظ اٌشث
ثشِ :غٍث
ثبِظ ػشث
خث
اٌمب ئذ ف ٟرٕف ١ز اٌؾ ىُ اٌ ششػ ٚ ٟثذٚسٖ ػ ٍٝ
اٌزفشد ثبٌؾىُ ٚلذ أنبس اٌمشآْ اٌىش ُ٠اٌٝ
ُ٘ نثٛس ٜث١ثٕٚ ُٙؽثٓ١
رٌه ؽ١ش لبيٚ :أِشُ
د ػب إٌ جٟ

ٌ ٝاعز شبسح اٌ ظؾبثخ ؽ ١ش  ٠مٛي:

ْ ف ٟاألِش.
ُُ٘
ٚنبٚس
عبدط ػ شش :ؽّب ٠خ اٌ ٛؽذح اإل عالِ١خ  ٚػذَ
ثٗ
ث ٟثث
ثبَ ٚاٌزٍٙث
ثخ ٚاالٔمغث
ثشاس ٌٍزفشلث
االٔغث
ٚاالٔشغبي ػٓ اٌغٙبد ٚاٌذػٛح

ٌ ٝهللا رؼبٌ.ٝ

ثَٛ
ثالِ١خ اٌ١ث
ثخ اإلعث
ث ٝاألِث
ثش :ػٍث
ثبثغ ػشث
عث
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ثخ
ثالِ١خ اإل٠شأ١ث
ثٛسح اإلعث
ثٓ اٌضث
ثزفبدح ِث
االعث
ثم ١بدح اإل ِبَ اٌخّ ( ٟٕ ١لذط عشٖ) ٚاإل ِبَ
اٌ خبِٕئ( ٟؽف ظٗ هللا ٚس ػبٖ)ٚ .ر ٌه ِٓ خالي ِب
لبَ ثٗ اإل ِبَ اٌخّ ِٓ ٟٕ ١ا ػذاد ٌٍ ضٛسح
اإلعالِ١خ.
صبِٓ ػ شش :فبإل ِبَ اٌخّ ٟٕ ١ثذأ ثب ٌذػٛح
ٌالٌ زضاَ ثبإل عالَ  ٚلب ِخ اٌذٌ ٚخ اإل عالِ١خ
ً ثذػٛح اٌؼٍ ّبء اٌّ غٍّٚ ٓ١االر ظبي
ِج زذئب
ثٙثثُ ٚاٌزٛاطثثً ِؼٙثثُٚ .اٌزٛعثثٗ ِثثٓ خثثالي
اٌؼٍ ّبء

ٌ ٝاٌ شؼت ٌٍ ضٛسح ٚس فغ االٔ ؾشاف

ً أ٠بَ اٌشبٖ ٚاٌذػٛح ٌزطج١ك
اٌز ٞوبْ عبئذا
نشع هللا رؼبٌ.ٝ
ربعغ ػشش :اعزطبع اإلِبَ اٌخّ ِٓٚ ٟٕ١خالي
رى زً اٌؼٍ ّبء ٚاٌ شؼت اإل٠شا ٔ ٟاٌٍّ زف ؽٛي
اٌؼٍ ّبء أْ ٠ؾ مك  ٠ٚطشد اٌ شبٖ ٚأػٛا ٔٗ ٚأْ
٠م ُ١فٟ

٠شاْ دٌٚخ اإلعالَ.

ػ شش ٚ :ْٚوبْ ِٓ ص ّشاد اٌ ضٛسح اإل عالِ١خ
رج ٕ ٟاٌ ضٛسح ٌٍم ؼ١خ اٌفٍ غط١ٕ١خ ٚاٌّمبِ ٚخ
ثٓ
ثشائ١ٍ١خ ِث
ثفبسح اإلعث
ثشد اٌغث
ثالِ١خٚ ،طث
اإلعث
طٙثثشاْ ٚرجٕثث ٟلؼثثب٠ب اٌؼثثبٌُ اإلعثثالِٟ
ٚاٌّغز ؼؼفٓ١

ِٓ اٌ ؼبٌُ

عٛاء

وبٔٛا

ِٓ

ً
اٌّغثثٍّ ٓ١أِ ٚثثٓ غ١ثثش اٌّغثثٍّ ٓ١رأو١ثثذا
ٌؼذا ٌخ اإل عالَ  ٔ ٚغبٔ١زٗ ٚؽ ؼبسرٗ ٚاٌز ؼبْٚ

108

رجب وشعبان  /1432العدد  / 86رسالت التقريب

ٚاٌزشاؽُ ث ٓ١اٌجشش فٌٍّ ًٙغٍّ ٓ١اٌ َٛ١أْ
 ٠غزف١ذٚا

ِٓ رغش ثخ اٌ ضٛسح اإل عالِ١خ

فٟ

٠شاْ  ِٓ ٚرغش ثخ اإل ِبَ اٌخّ ٟٕ ١إٌّز ظشح
ٚإٌبعؾخ.
اٌ ؾبدٚ ٞاٌؼ شش ٘ٚ :ْٚىزا ٔ ىشَ اٌ ؼبٌّٓ١
اٌغٍٍ١ثث ٓ١اٌشثث١ٙذ األٚي ٚاٌشثث١ٙذ اٌضثثبٟٔ
ٌإل عزفبدح ِّٕ ٙب ف ٟث ٕبء ؽب ػشٔب  ِٚغزمجٍٕب
١ٌٚى ْٛاٌزبس٠خ ٚاٌؾذ٠ش ػٓ اٌؼٍُ ٚاٌؼٍّبء
طش٠مثثب ٌٍٕٙثثٛع ثبألِثثخ ٚثٕثثبء ؽبػثثش٘ب
ثخ
ثذاءاد اٌطبسئث
ثخ االػزث
ثزمجٍٙب ٌّٛٚاعٙث
ِٚغث
ػٍٙ١ب.

