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. أًْٛخ دساعخ ػهى يشكم انسذٚث ْزا انجسث ٚجسث فٙ—خالطخ

  .انسذٚث أًْٛخ، دساعخ، ػهى يشكم: فززبزٛخاالانكهًبد 

 

I. انًمذيخ 

 

. أًْٛخ دساعخ ػهى يشكم انسذٚث يؼشفخ

 

II. انًمبنخ يٕػٕع 

 

انمٕاػذ انزٙ ٚدت أٌ رشاػٗ ػُذ ٔخٕد انسذٚث انًشكم، ٔإَٔاع يشكم انسذٚث 

 .ٔلجم انجذء ثزنك ٚسغٍ انزمذٚى ثزكش أًْٛخ ْزا انؼهى. ٔأيثهزّ

را فٍ يٍ أْى األَٕاع، ٔٚؼطش إنٗ يؼشفزّ خًٛغ ِ: "سزًّ هللا-لبل انُٕٔ٘ 

ْٕٔ يٍ أْى األَٕاع، يؼطش إنّٛ خًٛغ : "ٔلبل انغخبٔ٘". انؼهًبء يٍ انطٕائف

انطٕائف يٍ انؼهًبء، ٔإًَب ٚكًم ثّ يٍ كبٌ إيبًيب خبيًؼب نظُبػزٙ انسذٚث ٔانفمّ، 

 ".غبئًظب ػهٗ انًؼبَٙ انذلٛمخ

 :ٜرٛخٔرزدهٗ أًْٛزّ ٔفبئذرُّ فٙ انُمبؽ ا

ب، ٔاعزُجبؽ األزكبو انششػٛخ : أٔاًل  ًً ب عهٛ ًً ّ٘ انششٚف فٓ ٌَّ فَٓى انسذٚث انُجٕ أ

اعزُجبؽًب طسًٛسب ال ٚزى إال  -ػهٗ طبزجٓب أفؼم انظالح ٔأرى انزغهٛى-يٍ انغُخ انُجّٕٚخ 

ثًؼشفخ يخزهف انسذٚث، ٔيب يٍ ػبنى إال ْٕٔ يؼطٌش إنّٛ ٔيفزمش نًؼشفزّ، ٔنزا فمذ 

. اد األئًخ فٙ ثٛبٌ يكبَخ يخزهف انسذٚث ٔػظٛى يُضنزّرُٕػذ ػجبس

ْٔزا يٍ أدق يب ًٚكٍ أٌ ٚؼزشع : "سزًّ هللا رؼبنٗ-ٔيٍ رنك لٕل اثٍ زضو 

: سزًّ هللا رؼبنٗ-ٔلبل اثٍ رًٛٛخ ". أْم انؼهى يٍ رأنٛف انُظٕص ٔأغًؼّ ٔأطؼجّ

 ".فئٌ رؼبسع دالالد األلٕال ٔرشخٛر ثؼؼٓب ػهٗ ثؼغ ثسش ِخؼى"

 ًٙ  . شذح ػُبٚخ انغهف ثٓزا انؼهى: ا بَ

رؼهك ْزا انؼهى ثأكثش انؼهٕو اإلعاليٛخ، فٛسزبخّ داسط انزفغٛش ٔانؼمٛذح :  بنثًب

 . ٔانسذٚث ٔانفمّ ٔغٛشْب

ٌَّ انُظش فٙ ؽشق انؼهًبء ٔيُبْدٓى فٙ دفغ إٚٓبو االػطشاة ػٍ : ساثًؼب أ

ًّٙ نذٖ ؽبنت انؼهى يهكخ فٙ انزؼبيم أزبدٚث انًظطفٗ  يغ انُظٕص انششػٛخ،  ُُٚ

ٔكزنك ٚشثّٛ ػهٗ رمذٚظ ٔرؼظٛى ٔإخالل انٕزٙ كزبثًب ٔعُخً، فال ٚشد يُٓب شٛئًب، ثم ٚدزٓذ 

.  فٙ ؽهت انزٕفٛك ٔاندًغ ثُٛٓب؛ ٔرنك نؼهًّ أٌ َظٕص انٕزٙ ال رزؼبسع ثسبل

فظهٕاد هللا ٔعاليّ ػهٗ يٍ ٚظّذق كاليّ : "سزًّ هللا رؼبنٗ-لبل اثٍ انمٛى 

. ا، ٔٚشٓذ ثؼؼّ نجؼغثؼؼّ ثؼغً 

فبالخزالف ٔاإلشكبل ٔاالشزجبِ إًَب ْٕ فٙ األفٓبو، ال فًٛب خشج يٍ ثٍٛ شفزّٛ 

يٍ انكالو، ٔانٕاخت ػهٗ كم يؤيٍ أٌ َِٚكَم يب أشكم ػهّٛ إنٗ أطذق لبئم، ٔٚؼهى أٌ فٕق 

 ".كم ر٘ ػهى ػهٛى

ٌَّ يخزهف انسذٚث ٚكزغت أًْٛزّ يٍ أًْٛخ ُيزؼهمّ، ْٕٔ فك: خبيًغب ِ انسذٚث، أ

ب زٛث ػذَِّ ثؼؼٓى َظف انؼهى ًً . ٔلذ ثهغ يٍ ػُبٚخ أئًخ انسذٚث ثٓزا انشأٌ يجهًغب ػظٛ

انزفمّ فٙ يؼبَٙ انسذٚث َظف انؼهى، : "سزًّ هللا رؼبنٗ-لبل اإليبو ػهٙ ثٍ انًذُٚٙ

 ". ٔيؼشفخ انشخبل َظف انؼهى

انزفغٛش ٔانؼمٛذح رؼهك ْزا انؼهى ثأكثش انؼهٕو اإلعاليٛخ، فٛسزبخّ داسط : عبدًعب

 . ٔانسذٚث ٔانفمّ ٔغٛشْب

ًُٚكٍِّ انًدزٓذ يٍ انزشخٛر ثٍٛ األلٕال، ٔيؼشفخ أعجبة انخالف فٛٓب، : عبثًؼب

 . ٔرسظٛم انًهكخ فٙ رنك

 .يٍ انؼٛبع ٔانمذذ انزَّةُّ ػٍ انغُخ، ٔزفظ زذٚث سعٕل هللا :  بيًُب

 . لزّ ٔأًْٛزّلهخ انؼهًبء انزٍٚ ركهًٕا فٙ ْزا انفٍ رجٍٛ د: ربعًؼب

انشد ػهٗ شجٓبد انطبػٍُٛ فٙ انغُخ ٔيذػٙ االخزالف فٙ زذٚث : ػبشًشا

 . سعٕل هللا 

 .رضكٛخ يُٓح أْم انغُخ فٙ فٓى انُظٕص ٔانزؼبيم يؼٓب: زبد٘ ػشش

ٔيًب ُٚجغٙ أٌ ٚشبس إنّٛ ُْب أَّ ال ٚزظذٖ نهكالو فٙ زم انًشكالد إال يٍ 

. كبَذ ػُذِ اٜنخ ٔانًهكخ فٙ رنك

ٔأرٗ األيش يٍ ثبثّ ٔفك انؼٕاثؾ انًؼزجشح فٙ فٓى انُظٕص ٔاندًغ ٔانزشخٛر 

 .ػبء ٔكثشح االعزغفبسثُٛٓب، يغ طذق انزٕخّ ٔانذ

إَّ نٛمف خبؽش٘ فٙ انًغأنخ : "َٔمم اثٍ ػجذ انٓبد٘ ػٍ اثٍ رًٛٛخ أَّ لبل

ّٙ فأعزغفش هللا رؼبنٗ أنف يشح، أٔ أكثش أٔ  ألم ززٗ ٔانشٙء أٔ انسبنخ انزٙ رشكم ػه

ٌَّ انجسث فٙ ْزا األيش ػٌٕٚض ٔيؼمٌّذ، ". ُٚششذ انظذس، ُٔٚسم إشكبل يب أُشكم  ى اػهى ثأ

َظًشا نكثشح انخالف فٙ يغبئم انؼمٛذح، ٔيب َشأ ػٍ رنك يٍ انفشق ٔانطٕائف انزٙ ػهذ 

ع ػُّ،  ػٍ ْذ٘ انغهف فٙ انزهمٙ ٔاالعزذالل، ٔيب ٚدت أٌ ٚكٌٕ أطاًل فٙ رنك ٔيب ٚزفشَّ

 . ا ْٕ يسكٌى ُٚجغٙ ارِّجبػّ، يغ يب ْٕ يزشبثّ ٚدت سّدِ إنٗ انًسكىثم و

 ٌَّ ٔؽجٛؼخ اإلَغبٌ فٙ انغبنت أٌ ُٚضع دًٔيب َسٕ سأّٚ ٔاػزمبدِ، عًّٛب ٔأ

انًزؼهِّك ثٓزِ انُُّمطخ ْٕ اػزمبدِ، ٔيب ٚدت ػهّٛ فٙ زكِّ هللا رؼبنٗ ٔيب ال ٚدت، ْٔزا ثسذِّ 

 ٌَّ انخطأ ٔانخطم ٚكًُبٌ ػُذيب ٚدؼم انًشء َفغّ يمٛبًعب رارّ غٛش شبئٍ ألْهّ، إال أ

ٕاة ٔانخطأ، يُّ ُٚجغ انظٕاة، ٔيٍ غٛشِ دًٔيب انزَّدذٚف ٔانخطأ، دٌٔ انشخٕع  نهظَّ

ْٔذ٘ انغهف فٙ فًًٓٓب، ٔػهّٛ  ٔانزسبكى فٙ رنك إنٗ كزبة هللا رؼبنٗ، ٔعُخ سعٕنّ 

ٍ ػًٍ انًشكالد ٚكٌٕ كمُّ يب ٔافك سأّٚ يٍ َظٍٕص ْٕ انظٕاة، ٔيب خبل ًِ فّ ف

 .انًزؼبسػبد

انزَّؼبسع يغ  -صًٔسا ٔثٓزبًَب-ُٔٚطهك ػهٗ ْزا انهٌٕ انز٘ خبنف ٔخٓخ َظٍش يب 

ٌَّ ْزا يزؼبسٌع يغ انؼمبئذ فًٛب ٚجذٔ نٙ، : لٕاػذ انؼمبئذ، ٔنٕ رٕاػغ أزذْى لهٛاًل نمبل إ

ٌَّ ْزا انسذٚث أ ٔ رنك يخبنٌف نهؼمٛذح ْٕٔ طٕاٌة لذ ٚسزًم انخطأ، ٔنٓزا ال ٚظر انمٕل ثأ

فبد  رغزشكم أٔاًل ػهٗ ػٕء يب ٚزجَُّبِ انجبزث، ْٔكزا  -يثاًل -ْكزا ثئؽالٍق، فأزبدٚث انظِّ

-فالثذَّ . أزبدٚث انمََذس ٔغٛشْب يٍ يغبئم انؼمٛذح انزٙ خبنفذ فٛٓب انفشق يزْت انغهف

ِّ٘ يدبٍل يٍ يدبالد ْزا ا -إرٌ ُّْى اإلشكبل فٙ أ ع، فُمٕليٍ إػبفخ لٍٛذ ػهٗ رٕ ْزا : نَُّٕ

زجُبح ْٔكزا ًُ .  انسذٚث ْٕٚى انزَّشجّٛ ثبنَُّظش إنٗ انشخض، أٔ فًٛب ٚزؼهَّك ثؼمٛذح انشخض ان
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