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. أٔٛاع ِشىً اٌحس٠ث ٘صا اٌجحث ٠جحث فٟ—ذالصخ

  .اٌحس٠ث أٔٛاع، ِشىً: االفززبح١خاٌىٍّبد 

 

I. اٌّمسِخ 

 

. أٔٛاع ِشىً اٌحس٠ث اٌزؼطف ػٍٝ

 

II. اٌّمبٌخ ِٛظٛع 

 

اٌىالَ ػٍٝ ا٤ٔٛاع ٚاٌزمس١ّبد ٠جطٞ ٚفك اػزجبضاد وث١طح، ٌٚٙصا ال ثس ِٓ 

. اٌجسء أٚالا ثج١بْ اٌزمس١ُ اٌؼبَ ٌصٌه، ٚ٘ٛ أْ اإلشىبي ٚاالذزالف لس ٠ىْٛ حم١م١ّاب

٘ٛ اٌزعبز اٌزبَ ث١ٓ حجز١ٓ : ٞٚلس ٠ىْٛ ٌّجطز اٌظب٘ط، فبالذزالف اٌحم١ك

ا، ِٚزحسر١ٓ ظِبٔاب ِٚحالا  ٚ٘صا ال ٠ّىٓ ٚلٛػٗ فٟ . ِزسب٠ٚز١ٓ زالٌخا ٚوجٛراب ٚػسزا

. ا٤حبز٠ث إٌج٠ٛخ؛ ٤ٔٙب ٚحٟ ِٓ هللا رؼبٌٝ

 .رح١ً ٚلٛع االذزالف ٚاٌزٕبلط ف١ٗٚاٌٛحٟ ٠س

: ا٠٢خ فٟ رفس١طٖ ٌٙصٖ -ضحّٗ هللا رؼبٌٝ-لبي اإلِبَ ِحّس ثٓ جط٠ط اٌطجطٞ 

ٚأْ اٌصٞ أر١زُٙ ثٗ ِٓ اٌزٕع٠ً ِٓ ػٕس ضثُٙ الرسبق ِؼب١ٔٗ، ٚائزالف أحىبِٗ، ٚرأ١٠س "

ب ثبٌزصس٠ك، ٚشٙبزح ثؼعٗ ٌجؼط ثبٌزحم١ك، فإْ شٌه ٌٛ وبْ ِٓ ػٕس غ١ط هللا  ثؼعٗ ثؼعا

ٚلبي ش١د اإلسالَ اثٓ ". الذزٍفذ أحىبِٗ ٚرٕبلعذ ِؼب١ٔٗ، ٚأثبْ ثؼعٗ ػٓ فسبز ثؼط

ال ٠جٛظ أْ ٠ٛجس فٟ اٌشطع ذجطاْ ِزؼبضظبْ ِٓ ج١ّغ اٌٛجٖٛ، : "هللا ضحّٗ-ر١ّ١خ 

 ". ١ٌٚس ِغ أحسّ٘ب رطج١ح ٠مسَ ثٗ

ٚأِب حس٠ثبْ صح١حبْ صط٠حبْ ِزٕبلعبْ : "ضحّٗ هللا رؼبٌٝ-ٚلبي اثٓ اٌم١ُ 

، ِٚؼبش هللا أْ ٠ٛجس فٟ والَ  ب ٣ٌذط، فٙصا ال ٠ٛجس أصالا ِٓ وً ٚجٗ ١ٌس أحسّ٘ب ٔبسرا

 ".اٌصٞ ال ٠رطر ِٓ ث١ٓ شفز١ٗ  ال اٌحكُّق  ِصسٚق اٌصبزق اي

ُ٘ ٠ىْٛ فٟ ش٘ٓ إٌبظط، ٚال ٚجٛز ٌٗ فٟ : ٚاالذزالف اٌظب٘طٞ ْْ َٚ  ٛ٘ٚ

ٓ رحمك ثأصٛي اٌشط٠ؼخ، : "ضحّٗ هللا-لبي  ثطا١ُ٘ ثٓ ِٛسٝ اٌشبغجٟ . اٌٛالغ َِ وً 

٠مف فٟ فأزٌزٙب ػٕسٖ ال رىبز رزؼبضض، وّب أْ وً ِٓ حمك ِٕبغ اٌّسبئً، فال ٠ىبز 

ِزشبثٗ؛ ٤ْ اٌشط٠ؼخ ال رؼبضض ف١ٙب اٌجزخ، فبٌّزحمك ثٙب ِزحمك ثّب فٟ ا٤ِط، ف١ٍعَ أْ 

ال ٠ىْٛ ػٕسٖ رؼبضض، ٌٚصٌه ال رجس اٌجزخ ز١ٍ١ٌٓ أجّغ اٌّسٍّْٛ ػٍٝ رؼبضظّٙب ثح١ث 

ٚجت ػ١ٍُٙ اٌٛلٛف، ٌىٓ ٌّب وبْ أفطاز اٌّجزٙس٠ٓ غ١ط ِؼص١ِٛٓ ِٓ اٌرطأ، أِىٓ 

 ". زٌخ ػٕسُ٘اٌزؼبضض ث١ٓ ا٤

ب، ٚال ٠ؼبضض حس٠ٌث : ٚفٟ اٌجٍّخ فإٔٗ ال رُؼبضض آ٠خٌ آ٠خا، ٚال آ٠خٌ حس٠ثاب صح١حا

صح١ح آذط ِثٍٗ، ٌٚىٓ اٌزؼبضض اٌصٞ لس ٠جسٚ ث١ٓ إٌصٛص،  ّٔب ٘ٛ رؼبضض فٟ 

اٌظب٘ط ال فٟ اٌحم١مخ؛ ٤ْ اٌج١ّغ ِٓ ا٠٢بد ٚا٤حبز٠ث ِٓ ػٕس هللا، ِٚب زاَ ا٤ِط وصٌه 

بفإْ اٌشطع  . ال ٠زٕبلط ٚال ٠ؼبضض ثؼعٗ ثؼعا

١ٌس وَُ حس٠ثبْ ِزؼبضظبْ ِٓ : "ضحّٗ هللا-ٌٚٙصا لبي اإلِبَ أثٛ ثىط ثٓ ذع٠ّخ 

-ٌٚش١د اإلسالَ اثٓ ر١ّ١خ ". وً ٚجٗ؛ ِٚٓ ٚجس ش١ئاب ِٓ شٌه ف١ٍأد ٤ؤٌف ٌٗ ث١ّٕٙب

ِٚرزٍف (. زضء رؼبضض اٌؼمً ٚإٌمً)وزبة ػظ١ُ فٟ ثبثٗ ٚاسّٗ  -ضحّٗ هللا رؼبٌٝ

اٌحس٠ث ِٓ أُ٘ أٔٛاع ػٍَٛ اٌحس٠ث، ٠ٚعطط  ٌٝ ِؼطفزٗ ج١ّغ اٌؼٍّبء، ٚاٌصٞ ٠ؼٕٝ 

ثبٌم١بَ ثٗ ا٤ئّخ اٌجبِؼْٛ ث١ٓ صٕبػزٟ اٌحس٠ث ٚاٌفمٗ، ُٚ٘ اٌغٛاصْٛ ػٍٝ اٌّؼبٟٔ 

 .اٌسل١مخ

ب  :٠ٕٚمسُ ِرزٍف اٌحس٠ث  ٌٝ لس١ّٓ أ٠عا

ِب ٠ّىٓ اٌجّغ ف١ٗ ث١ٓ اٌحس٠ث١ٓ، ح١ث ٠ّىٓ اٌمٛي ثّٙب ِؼاب، : اٌمسُ ا٤ٚي

، ((ال ٠ٛضز ِّطض ػٍٝ ِصح: )) ِغ حس٠ث(( ال ػسٜٚ ٚال غ١طحَ : ))ِٚثبٌٗ حس٠ث

((. فِطَّ ِٓ اٌّجصَٚ فطاضن ِٓ ا٤سس: ))ٚحس٠ث

رجبضن -أْ ٘صٖ ا٤ِطاض ال رُؼسٞ ثطجؼٙب، ٌٚىٓ هللا : ٚٚجٗ اٌجّغ ث١ّٕٙب

 .جؼً ِربٌطخ اٌّط٠ط ثٙب ٌٍصح١ح سججاب إلػسائٗ ِطظٗ -رؼبٌٝٚ

ِب  وُ لس ٠زرٍف شٌه ػٓ سججٗ وّب فٟ سبئط ا٤سجبة؛ ففٟ اٌحس٠ث ا٤ٚي ٔفٝ 

((.  فّٓ أػسٜ ا٤ٚي: ))وبْ ٠ؼزمسٖ اٌجبً٘ ِٓ أْ شٌه ٠ُؼسٞ ثطجؼٗ، ٌٚٙصا لبي

ِٓ اٌعطض اٌصٞ  ٚفٟ اٌثبٟٔ اػٍُ ثأْ هللا سجحبٔٗ جؼً شٌه سججاب ٌصٌه، ٚحصض

 . ٠غٍت ٚجٛزٖ ػٕس ٚجٛزٖ ثفؼً هللا 

 :أْ ٠زعبزا ثح١ث ال ٠ّىٓ اٌجّغ ث١ّٕٙب، ٚشٌه ػٍٝ ظطث١ٓ: اٌمسُ اٌثبٟٔ

ب، ف١ؼًّ ثبٌٕبسد ٠ٚزطن : أحسّ٘ب ب ٚا٢ذط ِٕسٛذا أْ ٠ظٙط وْٛ أحسّ٘ب ٔبسرا

 .إٌّسٛخ

ف١ٍجأ ح١ٕئٍص  ٌٝ  أْ ال رمَٛ زالٌخ ػٍٝ أْ إٌبسد أ٠ّٙب ٚإٌّسٛخ أ٠ّٙب،: اٌثبٟٔ

ٚ٘صا ٠جطٞ . اٌزطج١ح، ٠ٚؼًّ ثب٤ضجح ِّٕٙب ٚا٤وجذ ِٓ ذالي غطق اٌزطج١ح اٌّزؼسزح

 .ػٍٝ ا٤حىبَ اٌؼ١ٍّخ زْٚ ا٤حىبَ اٌرجط٠خ، ٟٚ٘ اٌّزؼٍمخ ثّسبئً اٌؼمبئس
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