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ْ رشاَػٝ ػٕذ ٚخٛد اٌسذ٠ث اٌمٛاػذ اٌزٟ ٠دت أ ٘زا اٌجسث ٠جسث فٟ—خالطخ
. اٌّشىً

  .اٌمٛاػذ، ٠دت أْ رشاػٝ، ٚخٛد اٌسذ٠ث اٌّشىً: االفززبز١خاٌىٍّبد 

 

I. اٌّمذِخ 

 

. اٌمٛاػذ اٌزٟ ٠دت أْ رشاَػٝ ػٕذ ٚخٛد اٌسذ٠ث اٌّشىً ِؼشفخ

 

II. اٌّمبٌخ ِٛػٛع 

 

أُ٘ ا٤عجبة اٌزٟ ٠ٕشأ ػٕٙب ا٦شىبي فٟ اٌسذ٠ث، أٚ االخزالف، ٚلذ أٚػر اثٓ 

 ال رؼبسع ثسّذ هللا ث١ٓ أزبد٠ثٗ : ٚٔسٓ ٔمٛي: "َ ش١ئًب ِٓ رٌه ثؼجبسح ِٛخضح فمبياٌمٟ

، ٚلذ غٍؾ اٌظس١سخ، فئرا ٚلغ اٌزؼبسع، فئِب أْ ٠ىْٛ أزذ اٌسذ٠ث١ٓ ١ٌظ ِٓ والِٗ 

ف١ٗ ثؼغ اٌشٚاح ِغ وٛٔٗ ثمخ ثجزًب، فبٌثمخ ٠غٍؾ، أٚ ٠ىْٛ أزذ اٌسذ٠ث١ٓ ٔبعًخب ٣ٌخش، إرا 

فال ثذ ِٓ ٚخٗ ِٓ  ٌٕغخ، أٚ اٌزؼبسع فٟ فُٙ اٌغبِغ ال فٟ ٔفظ والِٗ وبْ ِّب ٠مجً ا

 ".٘زٖ اٌٛخٖٛ اٌثالثخ

ٚإٌّٙح اٌزٞ لشسٖ أً٘ اٌؼٍُ، ٚاٌزٞ ٠دت عٍٛوٗ ػٕذ ٚخٛد إشىبي فٟ 

. اٌسذ٠ث، ِّب ظب٘شٖ اٌزؼبسع

 :٠دت ػ١ٍٗ أْ ٠شاػٟ اٌغجً اٌزب١ٌخ

ِب ػَّٛ ٚخظٛص، أٚ إؽالق اٌدّغ ث١ٓ اٌسذ٠ث١ٓ الززّبي أْ ٠ىْٛ ث١ٕٗ: أٚاًل 

 . ٚرم١١ذ، أٚ ِدًّ ِٚج١ٓ؛ ٤ْ اٌمبػذح ػٕذ أً٘ اٌؼٍُ أْ إػّبي اٌىالَ أٌٚٝ ِٓ إّ٘بٌٗ

ٚال ٠ٕغت اٌسذ٠ثبْ إٌٝ االخزالف ِب وبْ : "سزّٗ هللا رؼبٌٝ-لبي ا٦ِبَ اٌشبفؼٟ 

ٌّٙب ٚخٙبْ ٠ّؼ١بْ ًِؼب، إّٔب اٌّخزٍف ِب ٌُ ٠ّغ إال ثغمٛؽ غ١شٖ ِثً أْ ٠ىْٛ 

: سزّٗ هللا رؼبٌٝ-لبي اٌخطبثٟ ". زذ٠ثبْ فٟ اٌشٟء اٌٛازذ، ٘زا ٠سٍٗ ٚ٘زا ٠سشِٗ

ٚعج١ً اٌسذ٠ث١ٓ إرا اخزٍفب فٟ اٌظب٘ش، ٚأِىٓ اٌزٛف١ك ث١ّٕٙب ٚرشر١ت أزذّ٘ب ػٍٝ "

ا٢خش، أْ ال ٠سّال ػٍٝ إٌّبفبح، ٚال ٠ؼشة ثؼؼٗ ثجؼغ، ٌىٓ ٠غزؼًّ وً ٚازذ ِّٕٙب 

 ".اٌؼٍّبء فٟ وث١ش ِٓ ا٤زبد٠ثفٟ ِٛػؼٗ، ٚثٙزا خشد لؼ١خ 

إْ ٌُ ٠ّىٓ اٌدّغ ث١ٓ اٌسذ٠ث١ٓ، ٠ٕظش فٟ اٌزبس٠خ؛ ٌّؼشفخ : إٌغخ: ثب١ًٔب

فئرا ٌُ : "سزّٗ هللا-لبي اٌشبفؼٟ . اٌّزأخش ِٓ اٌّزمذَ، ف١ىْٛ اٌّزأخش ٔبعًخب ٌٍّزمذَ

اَ، وبْ ٠سزًّ اٌسذ٠ثبْ إال االخزالف، وّب اخزٍفذ اٌمجٍخ ٔسٛ ث١ذ اٌّمذط ٚاٌج١ذ اٌسش

 ". أزذّ٘ب ٔبعًخب ٚا٢خش ِٕغًٛخب

إْ ٌُ ٠ّىٓ اٌدّغ، ٌُٚ ٠مُ د١ًٌ ػٍٝ إٌغخ، ٚخت اٌّظ١ُش إٌٝ : اٌزشخ١ر: ثبٌثًب

-لبي اٌشبفؼٟ . اٌزشخ١ر اٌزٞ ٘ٛ رم٠ٛخ أزذ اٌسذ٠ث١ٓ ػٍٝ ا٢خش ثذ١ًٌ، ال ثّدشد اٌٜٙٛ

شجٗ ثّؼٕٝ وزبة هللا، أٚ ِٕٚٙب ِب ال ٠خٍٛ ِٓ أْ ٠ىْٛ أزذ اٌسذ٠ث١ٓ أ: "سزّٗ هللا رؼبٌٝ

ِّب عٜٛ اٌسذ٠ث١ٓ اٌّخزٍف١ٓ، أٚ أشجٗ ثبٌم١بط ثأٞ  أشجٗ ثّؼٕٝ عٕٓ اٌشعٛي 

 ".ا٤زبد٠ث اٌّخزٍفخ وبْ ٘زا، فٙٛ أٚالّ٘ب ػٕذٔب أْ ٠ظبس إ١ٌٗ

إرا رؼزس وً ِب رمذَ ِٓ اٌدّغ ٚإٌغخ ٚاٌزشخ١ر فئٔٗ ٠دت : اٌزٛلف: ساثًؼب

سزّٗ -لبي اٌشبؽجٟ . د٠ث١ٓ، ززٝ ٠زج١ٓ ٚخٗ اٌزشخ١راٌزٛلف ز١ٕئز ػٓ اٌؼًّ ثأزذ اٌر

".  اٌزٛلف ػٓ اٌمٛي ثّمزؼٝ أزذّ٘ب، ٘ٛ اٌٛاخت إرا ٌُ ٠مغ اٌزشخ١ر: "هللا رؼبٌٝ

ثُ اٌزٛلف ػٓ اٌؼًّ ثأزذ اٌسذ٠ث١ٓ، ٚاٌزؼج١ش : "سزّٗ هللا رؼبٌٝ-لبي اٌّغخبٚٞ 

ٌٝ ا٢خش إّٔب ٘ٛ ثبٌٕغجخ ثبٌزٛلف أٌٚٝ ِٓ اٌزؼج١ش ثبٌزغبلؾ؛ ٤ْ خفبء رشخ١ر أزذّ٘ب ع

ٌٍّؼزجش فٟ اٌسبٌخ اٌشإ٘خ، ِغ اززّبي أْ ٠ظٙش ٌغ١شٖ ِب خفٟ ػ١ٍٗ، ٚفٛق وً رٞ ػٍُ 

". ػ١ٍُ

 : ؽشق اٌزشخ١ر ث١ٓ إٌظٛص اٌّزؼبسػخ

 :٠ىْٛ اٌزشخ١ر فٟ ا٤خجبس اٌزٟ ظب٘ش٘ب اٌزؼبسع ِٓ ثالثخ أٚخٗ

 . ٠زؼٍك ثبٌغٕذ: اٌٛخٗ ا٤ٚي

 . ِز٠ٓزؼٍك ثبي: اٌٛخٗ اٌثبٟٔ

 . اٌٛخٗ اٌثبٌث ٠زؼٍك ثبٌزشخ١ر ثأِش خبسخٟ

 :اٌزشخ١ر ثبٌغٕذ، فّٓ ػذح اػزجبساد: أِب اٌٛخٗ ا٤ٚي

 . اٌزشخ١ر ثىثشح اٌشٚا٠خ: أٚاًل 

 . اٌزشخ١ر ثثمخ اٌشاٚٞ، ٚػجطٗ ٚلٍخ غٍطٗ: ثب١ًٔب

اٌزشخ١ر ثٛسع اٌشاٚٞ ٚرمبٖ ٌشذح رسشصٖ، فزمذَ سٚا٠زٗ ػٍٝ سٚا٠خ ِٓ : اٌثبٌث

 .فٟ رٌه٘ٛ دٚٔٗ 

 أٔٗ : "اٌزشخ١ر ثأْ ٠ىْٛ اٌشاٚٞ طبزت اٌمظخ، وسذ٠ث ١ِّٛٔخ: ساثًؼب

 ". رضٚخٙب ٚ٘ٛ زالي

سػٟ هللا اٌزشخ١ر أْ ٠ىْٛ اٌشاٚٞ ِجبشًشا ٌٍمظخ، وسذ٠ث أثٟ سافغ : خبًِغب

: أٞ-ٚػٕٙب، فىالّ٘ب  سػٟ هللا ػٕٗٚث١ٓ ١ِّٛٔخ  ثزٌه؛ ٤ٔٗ ٘ٛ اٌغف١ش ث١ٓ إٌجٟ  ػٕٗ

٠شخسبْ ػٍٝ زذ٠ث اثٓ ػجبط أٔٗ  -٠ّٛٔخ ٚاٌّجبشش ٌٙب، ٚ٘ٛ أثٛ سافغطبزت اٌمظخ َ

 .رضٚخٙب ٚ٘ٛ ِسشَ

 :٥ٌٚط١١ٌٛٓ فٟ اٌزشخ١ر ثبػزجبس اٌغٕذ أِٛس وث١شح ِٕٙب

فبٌغٕذ اٌزٞ ٘ٛ أػٍٝ ٠مذَ ػٍٝ غ١شٖ؛ ٤ْ لٍخ اٌٛعبئؾ ث١ٓ : ػٍٛ اٌغٕذ

ِؼٙب اززّبي إٌغ١بْ  أسخر ِٓ وثشرٙب؛ ٤ْ لٍخ اٌٛعبئؾ ٠مً اٌّدزٙذ ٚث١ٓ اٌشعٛي 

 . ٚاالشزجبٖ ٚاٌض٠بدح ٚإٌمض

 . فبٌشاٚٞ غ١ش اٌجذػٟ أسخر ِٓ اٌشاٚٞ اٌجذػٟ: اٌغالِخ ِٓ اٌجذع

فبٌفم١ٗ فٟ اٌج١ٛع ِثاًل ٠مذَ خجشٖ ػٍٝ غ١ش : فمٙٗ فٟ اٌجبة اٌّزؼٍك ثٗ اٌّشٚٞ

س سٚاٖ اثٓ ٚ٘ت ٠مذَ خت: اٌفم١ٗ ف١ٙب، ٚوزا ٠مذَ صائذ اٌفمٗ ػٍٝ غ١شٖ، ٌٚزا لبٌذ اٌّبٌى١خ

فٟ اٌسح ػٍٝ ِب سٚاٖ اثٓ اٌمبعُ ف١ٗ؛ ٤ٔٗ أفمٗ ِٕٗ ف١ٗ، ٚإْ وبْ اثٓ اٌمبعُ أفمٗ ِٕٗ 

٠ٚمذَ ػٕذُ٘ اٌؼبٌُ ثبٌٍغخ ػٍٝ غ١ش اٌؼبٌُ ثٙب، ٚاٌؼبٌُ ثبٌٕسٛ ػٍٝ غ١ش اٌؼبٌُ . فٟ غ١شٖ

 .ثٗ؛ ٤ْ اٌخطأ ِّٕٙب فٟ فُٙ ِمبطذ اٌىالَ ألً، ٠ٚمذَ اٌفطٓ ػٍٝ ِٓ دٚٔٗ

دَ اٌّشٙٛس ثبٌؼذاٌخ ػٍٝ اٌّؼذي ثبٌزضو١خ، ٠ٚمذَ اٌشاٚٞ اٌزٞ صوبٖ اٌّدزٙذ ٠ٚك

٠ٚمذَ ِٓ ُصوٟ رضو١خ . ثبخزجبسٖ إ٠بٖ ػٍٝ اٌّضوٟ ػٕذٖ ثب٦خجبس؛ إر ١ٌظ اٌخجش وبٌؼ١بْ

طش٠سخ ػٍٝ ِٓ صوٟ رضو١خ ػ١ّٕخ، وبٌسىُ ثشٙبدرٗ ٚاٌؼًّ ثشٚا٠زٗ، ٠ٚمذَ ِٓ صوبٖ 

.  زذ ِثاًل خّبػخ وث١شْٚ ػٍٝ ِٓ صوبٖ ٚا



٠ٚمذَ زبفع اٌخجش اٌزٞ ٠غشدٖ ِززبثًؼب ػٍٝ . ٠ٚمذَ غ١ش اٌّذٌظ ػٍٝ اٌّذٌظ

ِٓ ١ٌظ وزٌه، ٚ٘ٛ ِٓ ٠زخ١ً اٌٍفع ثُ ٠ززوشٖ ٠ٚؤد٠ٗ ثؼذ رفىش ٚرىٍف، ِٚٓ ال ٠مذس 

.  ػٍٝ اٌزأد٠خ أطاًل، ٌىٓ إرا عّغ اٌٍفع ػٍُ أٔٗ ِشٚٞ ػٓ فالْ

َ أٔٙب أػجؾ ِٓ اٌزوش، فزمذَ ػ١ٍٗ، ٠ٚمذَ ػٕذُ٘ اٌزوش ػٓ ا٤ٔثٝ إال إرا ػً

 .ٚوزٌه إْ وبٔذ طبزجخ اٌمظخ لذِذ ػٍٝ اٌزوش

ا٤ٔثٝ ٚاٌزوش ػٍٝ اٌغٛاء، ٚال ٠شخر ػ١ٍٙب إال ثّب ٠شخر ثٗ : لبي ثؼؼُٙ

٠شخر اٌزوش فٟ غ١ش أزىبَ إٌغبء، ثخالف : اٌشخً ػٍٝ اٌشخً، ٚفظً ثؼغ اٌؼٍّبء فمبي

 .ػٍٝ اٌزوٛس ٤ٔٙٓ أػجؾ ف١ٙب أزىبِٙٓ وبٌس١غ ٚاٌؼذح، ف١شخسٓ ف١ٙب

٠ٚمذَ اٌزٞ وبٔذ سٚا٠زٗ أٚػر فٟ إفبدح اٌّشٚٞ ػٍٝ اٌزٞ فٟ سٚا٠زٗ خفبء 

وب٦خّبي، ٤ٚخً رٌه ٠مذَ اٌشاٚٞ ثبٌغّبع ػٍٝ اٌشاٚٞ ثب٦خبصح؛ ٤ْ اٌغّبع ؽش٠ك 

.  ٚاػر فٟ إفبدح اٌّشٚٞ ث١بْ رفظ١ٍٗ، ثخالف ا٦خبصح ٌّب ف١ٙب ِٓ ا٦خّبي

اٌّىٍف ٚلذ اٌزسًّ ػٍٝ سٚا٠خ ِٓ ٘ٛ طجٟ ٚلذ اٌزسًّ، ٚرمذَ سٚا٠خ 

. ٚاٌسبي أٔٗ أدٜ ثؼذ اٌجٍٛؽ ٌالخزالف فٟ اٌّسزًّ لجً اٌجٍٛؽ

ٚلذَ االخزالف فٟ اٌزسًّ ثؼذ اٌجٍٛؽ؛ ٤ْ ِب ال خالف ف١ٗ ٠مذَ ػٍٝ ِب ف١ٗ 

. خالف

ٚإْ وبْ اٌّشٙٛس اٌّؼشٚف لجٛي سٚا٠خ ِٓ رسًّ لجً اٌجٍٛؽ ٌزا وبٔذ اٌزأد٠خ 

 . ثؼذ اٌجٍٛؽ

٠ٚمذَ ساٚٞ اٌسذ٠ث ثٍفظٗ ػٍٝ اٌشاٚٞ ثبٌّؼٕٝ ٌغالِخ اٌّشٚٞ ثبٌٍفع ػٍٝ 

. اززّبي ٚلٛع اٌخًٍ فٟ اٌّشٚٞ ثبٌّؼٕٝ

٠ٚمذَ خجش اٌشاٚٞ اٌزٞ ٌُ ٠ٕىش ش١خٗ أٔٗ زذَّثٗ ػٍٝ خجش ِٓ أٔىش ش١خٗ اٌزٞ 

.  سٜٚ ػٕٗ سٚا٠زٗ ٌٗ ػٕٗ، ٚإْ لٍٕب ثأْ إٔىبسٖ ال ٠ؼش

ٚوث١ش ِّب . طس١س١ٓ أٚ أزذّ٘ب ػٍٝ ِب ١ٌظ ف١ّٙب إٌٝ غ١ش رٌه٠ٚمذَ ِب فٟ اي

 .روش ِٓ اٌّشخسبد ثبػزجبس اٌغٕذ ال رخٍٛ ِٓ خالف، ٌٚىٓ ٌٗ وٍٗ ٚخٗ ِٓ إٌظش

اٌزشخ١ر ثأِش ٠ؼٛد إٌٝ اٌّزٓ، ٚلذ روش اٌؼالِخ : أِب اٌٛخٗ اٌثبٟٔ ِٓ اٌزشخ١ر

 :ِٓ ٘زا إٌٛعػذح ِشخسبد ( ِزوشح أطٛي اٌفمٗ)اٌشٕم١طٟ فٟ وزبثٗ 

اػزؼبد أزذ اٌذ١ٍ١ٌٓ اٌّزؼبسػ١ٓ ثىزبة أٚ عٕخ، ٚغ١ش رٌه ِٓ ا٤دٌخ، . ٔ

فؼٍٙب فٟ ثم١خ اٌظالَ، ٚفٟ : وأزبد٠ث طالح اٌظجر، فئْ فٟ ثؼؼٙب اٌزغ١ٍظ ثٙب أٞ

ٚوأْ ٠خزٍف فٟ ٚلف أزذ اٌخجش٠ٓ ػٍٝ  زبد٠ث اٌزغ١ٍظثؼؼٙب ا٦عفبس ثٙب، فزؼؼذ أ

ٚوأْ ٠ىْٛ ساٚٞ أزذّ٘ب لذ ٔمً ػٕٗ خالفٗ فززؼبسع . فؼٗاٌشاٚٞ، ٚا٢خش ٠زفك ػٍٝ س

سٚا٠زبٖ، ٠ٚجمٝ ا٢خش ِزظاًل، فبٌّزظً أٌٚٝ؛ ٤ٔٗ ِزفك ػٍٝ االززدبج ثٗ، ٚرٌه ِخزٍف 

 . ف١ٗ

وثشح ا٤دٌخ، فبٌخجش اٌزٞ اػزؼذ ثأدٌخ وث١شح ِمذَ ػٍٝ ِب اػزؼذ ثألً ِٓ . ٕ

 . رٌه ِٓ ا٤دٌخ

لذَ ػٍٝ اٌفؼً، وّب أْ اٌفؼً ِمذَ ػٍٝ اٌزمش٠ش، أْ ٠ىْٛ اٌّزٓ لٛاًل، فٙٛ َ. ٖ

، ٠ٚفُٙ ِٕٗ أٔٗ ١ٌظ وً ٚإّٔب وبْ اٌمٛي ألٜٛ ِٓ اٌفؼً الززّبي اٌفؼً االخزظبص ثٗ 

 .لٛي ألٜٛ، ثً إرا اززًّ اٌمٛي االخزظبص فال ٠ىْٛ ألٜٛ ِٓ اٌفؼً

فبٌخجش اٌفظ١ر ٠مذَ ػٍٝ غ١ش اٌفظ١ر ٌٍمطغ ثأْ غ١ش اٌفظ١ر : اٌفظبزخ. ٗ

، ٚال ػجشح ثض٠بدح اٌفظبزخ، فال ٠مذَ اٌخجش ا٤فظر ػٍٝ سٚٞ ثبٌّؼٕٝ ٌفظبززٗ َ

أفظر اٌؼشة، ف١ؼذ ٔطمٗ ثغ١ش ا٤فظر ف١ىْٛ ِش٠ًّٚب  ٠مذَ ػ١ٍٗ؛ ٤ٔٗ : ٚل١ً. اٌفظ١ر

 . ثبٌّؼٕٝ، ف١زطشق إ١ٌٗ اٌخًٍ

 ثأٔٗ ٠ُؼذ فٟ ٔطمٗ ثغ١ش ا٤فظر؛ ٤ٔٗ وبْ ٠خبؽت اٌؼشة ثٍغبرُٙ، ِٕٚٙب: ٚأخ١ت

اٌض٠بدح، فبٌخجش اٌّشزًّ ػٍٝ اٌض٠بدح ٠مذَ ػٍٝ غ١شٖ ٌّب ف١ٗ ِٓ ص٠بدح اٌؼٍُ وخجش اٌزىج١ش 

 . فٟ اٌؼ١ذ عجًؼب ِغ خجش اٌزىج١ش ف١ٗ أسثًؼب، خالفًب ٌّٓ لذَ ا٤لً وبٌسٕف١خ

ِّٛ شأْ اٌشعٛي . ٘ ٚلٛرٗ، ٚدالٌخ ا٢خش ػٍٝ  ٚسٚد أزذ اٌخجش٠ٓ ػٍٝ ػٍ

ػٍٛ شأٔٗ ِمذَ ػٍٝ غ١شٖ؛ ٤ْ اٌشؼٛس ثؼٍٛ شأٔٗ ِؼٍَٛ اٌؼؼف ٚػذَ اٌمٛح، فّب أشؼش ة

 . أٔٗ ٘ٛ اٌّزأخش

أْ ٠زؼّٓ اٌخجش لظخ ِشٙٛسح ثأٔٗ ٠مذَ ػٍٝ اٌّزؼّٕخ لظخ خف١خ؛ ٤ْ . ٙ

 .اٌمظخ اٌّشٙٛسح ٠جؼذ اٌىزة ف١ٙب، لبٌٗ اٌمشافٟ

ِٕٚٙب روش اٌغجت، فبٌخجش اٌّزوٛس ف١ٗ اٌغجت ِمذَ ػٍٝ ِب ١ٌظ وزٌه؛ ال٘زّبَ 

ا٤ٚي ثٗ، ٚا٘زّبِٗ د١ًٌ ػٍٝ وّبي ػجطٗ ٌٍّشٚٞ؛ ٤ٔٗ ٠زشرت ػ١ٍٗ ػبدح، ٚأ٠ًؼب  ساٚٞ

فئْ ػٍُ اٌغجت ٠ؼ١ٓ ػٍٝ فُٙ اٌّشاد، ٤ٚخً رٌه اػزٕٝ اٌّفغشْٚ ثزوش أعجبة ٔضٚي 

 . ا٠٢بد

أْ ٠ىْٛ أزذ اٌخجش٠ٓ سٚاٖ سٚا٠خ ػٓ ش١خٗ ثذْٚ زدبة، ِغ أْ اٌثبٟٔ . 7

أْ ثش٠شح  سػٟ هللا ػٕٙباعُ ثٓ ِسّذ ػٓ ػبئشخ سٚاٖ ِٓ ٚساء زدبة؛ وشٚا٠خ اٌك

ػزمذ فٟ زبي وْٛ صٚخٙب ػجًذا، ػٍٝ سٚا٠خ ا٤عٛد ثٓ ٠ض٠ذ ػٕٙب أٔٗ زش؛ ٤ْ اٌمبعُ 

ب ٌٙب ٌىٛٔٙب ػّزٗ، ٚوبْ ٠غّغ ِٕٙب ثذْٚ زدبة، ثخالف ا٤عٛد ًِ  .وبْ ِسش

ٌّذٟٔ اٌخجش اٌّذٟٔ، فئٔٗ ِمذَ ػٍٝ اٌخجش اٌّىٟ ٌزأخشٖ ػٕٗ، ِٚؼٍَٛ أْ ا. 8

ِب ُسٚٞ ثؼذ اٌششٚع فٟ اٌٙدشح، ٚاٌّىٟ ِب سٜٚ لجً اٌششٚع ف١ٙب، ف١شًّ اٌّذٟٔ ِب 

٘زا ٘ٛ االططالذ . ٚسد ثؼذ اٌخشٚج ِٓ ِىخ، ٚلجً اٌٛطٛي إٌٝ اٌّذ٠ٕخ فٟ عفش اٌٙدشح

أٔٙب ِذ١ٔخ ِغ أٔٙب ٔضٌذ ثبٌدسفخ  ٌٚزا وبْ اٌّشٙٛس ػٕذُ٘ اٌّشٙٛس فٟ اٌّذٟٔ ٚاٌّىٟ؛

 . وّب لبٌٗ غ١ش ٚازذ فٟ عفش اٌٙدشح،

اٌزٙذ٠ذ، فبٌخجش اٌزٞ ف١ٗ رٙذ٠ذ ٚرخ٠ٛف ِمذَ ػٍٝ ِب ١ٌظ وزٌه، ِٚثً ٌٗ . 9

، ففٟ ((ِٓ طبَ ٠َٛ اٌشه فمذ ػظٝ أثب اٌمبعُ: ))سػٟ هللا ػٕٗثؼؼُٙ ثسذ٠ث ػّبس 

ف١مذَ ٘زا اٌسذ٠ث ػٍٝ  اٌسذ٠ث رخ٠ٛف ِٓ طَٛ ٠َٛ اٌشه فئٔٗ ِؼظ١خ ٌٍشعٛي 

 .طَٛ إٌفً ا٤زبد٠ث اٌّشغجخ فٟ

. اٌزخ٠ٛف اٌّزوٛس ِٓ والَ اٌشاٚٞ، ف١ٍظ رشخ١ًسب ثبػزجبس زبي اٌّزٓ: فئْ ل١ً

فٟ اٌزّث١ً : فبٌدٛاة أْ زىّٗ اٌشفغ، إر ال ٠مبي ِٓ خٙخ اٌشأٞ، ٔؼُ، ٌٍٕبظش أْ ٠مٛي

اٌّزوٛس ٔظش؛ ٤ٔٗ رمذ٠ُ خبص ػٍٝ ػبَ، فال رؼبسع أطاًل، ٠ّٚىٓ أْ ٠دبة ثأْ اٌخبص 

 . اٌؼبَ فٟ خظٛص ِب رؼبسػب ف١ٗ فمؾإّٔب سخر ػٍٝ 

ػذَ اٌزخظ١ض، فبٌؼبَ اٌزٞ ٌُ ٠ذخٍٗ رخظ١ض، ِمذَ ػٍٝ اٌؼبَ اٌزٞ . ٓٔ

ٌُ أػٍُ أزًذا : "٠ٚمٛي اٌش١خ اٌشٕم١طٟ. دخٍٗ رخظ١ض، ٚ٘زا سأٞ خّٙٛس أً٘ ا٤طٛي

".  خبٌف ف١ٗ إال طفٟ اٌذ٠ٓ إٌٙذٞ، ٚاٌغجىٟ

، ػٍٝ اٌظس١ر؛ ٌؼؼف ِفَٙٛ ٠ٚمذَ ِفَٙٛ اٌّٛافمخ ػٍٝ ِفَٙٛ اٌّخبٌفخ

اٌّخبٌفخ ثبٌخالف فٟ زد١زٗ، ٚشزَّ ِٓ لبي ثزمذ٠ُ ِفَٙٛ اٌّخبٌفخ، ٚال ٠خفٝ ػؼف لٌٛٗ 

 .ٚثؼذٖ ػٓ اٌظٛاة

سزّٗ -ٚلذ روش ٌٗ اٌش١خ اٌشٕم١طٟ . اٌزشخ١ر ثأِش خبسخٟ: أِب اٌٛخٗ اٌثبٌث

 :ػذح أِٛس -هللا رؼبٌٝ

ظش ػٍٝ ِٚثبي رمذ٠ُ اٌسب. ٔغاٌُ: ٠مذَ اٌسبظش ػٍٝ اٌّج١ر، ٚاٌسظش: ِٕٙب

اٌشبًِ ثؼِّٛٗ ٥ٌخز١ٓ ثٍّه ا١ّ١ٌٓ،  ٌه ا١ّ١ٌٓاٌّمزؼٟ ثؼِّٛٗ ِٕغ ا٤خز١ٓ ثُ اٌّج١ر،

ٚٚخٗ رمذ٠ُ اٌسبظش ػٍٝ اٌّج١ر، أْ . ٚ٘زا ِج١ر ٚرٌه زبظش، فمذَ اٌسبظش ػٍٝ اٌّج١ر

ٜ ا٤ِش رشن ِجبذ أْ٘ٛ ِٓ اسرىبة زشاَ، ٚصاد ثؼغ ا٤ط١١ٌٛٓ رمذ٠ُ اٌخجش اٌذاي ػً

. ٚٚخٗ رٌه ٘ٛ االزز١بؽ فٟ اٌخشٚج ِٓ ػٙذح اٌطٍت. ػٍٝ اٌذاي ػٍٝ ا٦ثبزخ

ٚأْ اٌخجش اٌذاي ػٍٝ إٌٟٙ ِمذَ ػٍٝ اٌذاي ػٍٝ ا٤ِش، ٚٚخٙٗ ػٕذُ٘ أْ دسء 

رشن رس١خ اٌّغدذ فٟ ٚلذ : ِٚٓ أِثٍزٗ ػٕذ اٌمبئً ثٗ. اٌّفبعذ ِمذَ ػٍٝ خٍت اٌّظبٌر

. ٔبلاًل ػٓ زىُ ا٤طًِٕٚٙب وْٛ أزذ اٌخجش٠ٓ . إٌٟٙ

ٓ ِظ روشٖ، ف١ٍزٛػأ: ))ِٚثبٌٗ زذ٠ث ًٚ٘ ٘ٛ إال ثؼؼخ : ))ِغ زذ٠ث(( َِ

ثأْ ٘زا ا٤خ١ش ٔبٍف ٌٛخٛة اٌٛػٛء، ِٛافك ٌٍجشاءح ا٤ط١ٍخ، ٚاٌخجش اٌّٛخت ٌٗ (( ِٕه؟

ٔبلً ػٓ زىُ ا٤طً، ٚػىظ ثؼؼُٙ فشخر اٌّجمٟ ػٍٝ ا٤طً ثبٌجشاءح ا٤ط١ٍخ، 

يٚاٌّشٙٛس ػٕذ ا٤طٛي ْٚ . ٚوزٌه سٚا٠خ ا٦ثجبد، فئٔٙب ِمذِخ ػٍٝ سٚا٠خ إٌفٟ. ١٠ٓ ا٤َ

طٍٝ فٟ اٌىؼجخ ِغ زذ٠ث أٔٗ ٌُ ٠ظً ف١ٙب، ٚزذ٠ث أْ اٌّزّزؼ١ٓ ِغ  ِٚثبٌٗ زذ٠ث أٔٗ 

عؼٛا ٌسدُٙ، ٚعؼٛا ٌؼّشرُٙ، ِغ زذ٠ث أُٔٙ ٌُ ٠غؼٛا إال عؼٟ اٌؼّشح ا٤ٚي،  إٌجٟ 

إٌبفٟ إرا وبٔذ سٚا٠خ وً ِّٕٙب فٟ شٟء ِؼ١ٓ فٟ ٚاٌظب٘ش أْ اٌّثجذ ٚ. ٌُٚ ٠غؼٛا ٌٍسح

.  ٚلذ ِؼ١ٓ ٚازذ أّٔٙب ٠زؼبسػبْ

فٟ ٚلذ وزا، ٌُٚ أفبسلٗ، ٌُٚ ٠غت  دخٍذ اٌىؼجخ ِغ إٌجٟ : فٍٛ لبي أزذّ٘ب

. ػٓ ػ١ٕٟ ززٝ خشج ِٕٙب، ٌُٚ ٠ظً ف١ٙب

سأ٠زٗ فٟ رٌه اٌٛلذ ثؼ١ٕٗ طٍٝ ف١ٙب، فئّٔٙب ٠زؼبسػبْ، ف١طٍت : ٚلبي ا٢خش

ٚ٘زا أطٛة ِٓ لٛي ِٓ لذَ اٌّثجذ ِطٍمًب ِٚٓ لذَ إٌبفٟ . رشخ١ر ِٓ خٙخ أخشٜاي

ٚٚخٗ رمذ٠ُ سٚا٠خ اٌّثجذ أْ ِؼٗ ص٠بدح ػٍُ خف١ذ ػٍٝ طبزجٗ، ٚلذ ػشفذ أْ .  ِطٍمًب

 . رٌه ال ٠ٍضَ فٟ خ١ّغ اٌظٛس ِّب روشٔبٖ آٔفًب
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