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: خالصخ

 .٘را اٌجؾش ٠جؾش فٟ اٌزط١ٍك صالصبً ثبػزجبزٖ ِبٔؼبً ِٓ ِٛأغ إٌىبػ

  ِبٔغ اٌزط١ٍك صالصبً :اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ

I. اٌّمدِخ 

اٌزط١ٍك صالصبً ٠ؾسَ ثٗ ػٍٝ اٌسعً أْ ٠ؼمد ػٍٝ اِسأرٗ ِسح أخسٜ، ؽزٝ رزصٚط شٚعبً 

آخس، ٠ٚدخً ثٙب دخٛال شسػ١ب، صُ ٠طٍمٙب ثّؾط إزادرٗ، صُ رٕمعٟ ػدرٙب، ٚ٘را اٌجؾش 

٠أرٟ ٕ٘ب ١ٌدًٌ ػٍٝ وْٛ اٌزط١ٍك صالصبً ِبٔؼبً ِٓ ِٛأغ إٌىبػ، وّب ٠دزض ؽىُ ٔىبػ 

 .اٌزؾ١ًٍ، ِٚعأٌخ ِب ٠ج١ؼ اٌزؾ١ًٍ فٟ ظٛء إٌصٛص اٌشسػ١خ ٚألٛاي اٌفمٙبء

II. اٌّمبٌخ ِٛظٛع  

 

  صالصبً  اٌزط١ٍك ِبٔغ
 

٠زٕٛع اٌطالق ثبػزجبز إِىبْ اٌسعؼخ ثؼدٖ ثؼمد أٚ ثدْٚ ػمد عد٠د ٚػدَ إِىبٔٙب، إٌٝ 

اٌرٞ ٠ٍّه اٌصٚط ثؼدٖ إػبدح اٌّطٍَّمخ إٌٝ اٌصٚع١خ : ٚاٌسعؼٟ ٘ٛ. غالق زعؼٟ ٚغالق ثبئٓ

ض، ػّالً  ِٓ غ١س ؽبعخ إٌٝ ػمد عد٠د ِب داِذ فٟ اٌؼدح، زظ١ذ ثرٌه اٌصٚعخ أٚ ٌُ رسْب

َّٓ }: ثمٌٛٗ رؼبٌٝ ِ٘ب دِّد كُّق ثِبسَو َّٓ أَوؽَو ُب ثُبؼُبٌَٛوزُٙب . ٚال ٠ىْٛ ذٌه إال فٟ اٌّدخٛي ثٙب ثبإلعّبع. (1){َٚو

ح، ٚ٘ٛ ٔٛػبْ: أِب اٌطالق اٌجبئٓ : فٙٛ اٌرٞ ال ٠ٍّه اٌصٚط ف١ٗ ِساعؼخ اٌّطٍَّمخ أصٕبء اٌؼدّب

ٚ٘ٛ اٌرٞ ال ٠عزط١غ اٌّطٍِّدك ثؼدٖ إػبدح اٌّطٍَّمخ إٌٝ اٌصٚع١خ : ثبئٓ ث١ٕٛٔخ صغسٜ

إال ثؼمد ِٚٙس عد٠د٠ٓ، وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ اٌّطٍَّمخ لجً اٌدخٛي اٌؾم١مٟ، ٚاٌطالق ػٍٝ ِبي 

أٔذِب غبٌك : "اٌطالق اٌّٛصٛف ثّب ٠ف١د اٌج١ٕٛٔخ ومٌٛٗ: ٚلد شاد اٌؾٕف١خ. ٌٚٛ ثؼد اٌدخٛي

ٍْبمخ ثبئٕخ أٔذِب : "اٌداي ػٍٝ اٌج١ٕٛٔخ ومٌٛٗ" أفؼً اٌزفع١ً"، ٚاٌطالق اٌّمزسْ ثص١غخ "غ

: أٞ" أٔذِب غبٌك وبٌغجً: "، ٚاٌطالق اٌّشجٗ ثّب ٠دي ػٍٝ اٌج١ٕٛٔخ ومٌٛٗ"أغٍك إٌعبء

إْ اٌطالق فٟ ٘رٖ األؽٛاي ٠مغ أ٠عبً ثبئٕبً، ألْ اٌّطٍِّدك : فمد لبي اٌؾٕف١خ. غاللبً ظضّبً 

اظزؼًّ إل٠مبع اٌطالق ص١غخ ردي ػٍٝ أٔٗ أزاد اٌطالق اٌرٞ ال ٠ٍّه ثؼدٖ اٌّساعؼخ، 

ٌٝ أْ  ْٚب خبصخ ٚأٔٗ ٠ٍّه اٌج١ٕٛٔخ اٌىجسٜ ثأْ ٠طٍِّدك شٚعزٗ صالس غٍمبد ِسح ٚاؽدح فأ

. (2)٠ٍّه اٌج١ٕٛٔخ اٌصغسٜ ثأْ ٠صف غاللٗ ثٙب

فٙٛ اٌرٞ ال ٠ٍّه اٌّطٍِّدك ف١ٗ ِساعؼخ ِطٍَّمَوزٗ إال ثؼد أْ : أِب اٌجبئٓ ث١ٕٛٔخ وجسٜ

رزصٚط ثسعً آخس شٚاعبً صؾ١ؾبً، ٠ٚدخً ثٙب دخٛالً ؽم١م١بً، صُ ٠فبزلٙب أٚ ٠ّٛد ػٕٙب، 

رٙب ِٕٗ فئذا أزادد اٌسعٛع إٌٝ األٚي، فئْ ذٌه ٠ىْٛ شٚاعبً عد٠داً ثؼمد . ٚرٕمعٟ ػدّب

ُٖب }: ِٚٙس عد٠د٠ٓ؛ ٚذٌه ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ ١ْبسَو عبً غَو ْٚب ْٕبىِبؼَو شَو زَّٝ رَو دُب ؽَو ْٓب ثَوؼْب ِِب ُب  ًُّق ٌَٗو َٙوب فَوال رَوؾِب ْْب غَوٍَّمَو {فَوئِب ؛ (3)

ؽ١ش إْ اإلعّبع ِٕؼمد ػٍٝ أْ ٘را فٟ اٌّطٍمخ صالصبً، ٌّٚب زٚاٖ اإلِبَ ِعٍُ ػٓ اثٓ ػّس ة 

ِذ ػ١ٍه ؽزٝ رٕىؼ شٚعبً غ١سن، ٚػص١ْبذَو هللا ف١ّب أِسن ثٗ ِٓ : "ٌٍّطٍِّدك صالصبً : أٔٗ لبي ؽسُب

ق اٌطٍمبد وّب لبي هللا رؼبٌٝ:  أٞ(4)"غالق اِسأره ِْب }: أٔٗ ٌُ ٠فسِّد رَوب سَّ َِو : إٌٝ لٌٛٗ {اٌطَّالقُب 

ُٖب } ١ْبسَو عبً غَو ْٚب ْٕبىِبؼَو شَو زَّٝ رَو دُب ؽَو ْٓب ثَوؼْب ِِب ُب  ًُّق ٌَٗو َٙوب فَوال رَوؾِب ْْب غَوٍَّمَو . {فَوئِب

أٔٗ ال ٠غٛش ٌٍّطٍِّدك أْ ٠ؼمد ػٍٝ اِسأرٗ : ٚاالرفبق ؽبصً ث١ٓ اٌفمٙبء ػٍٝ: ٘را

س ٠ٚدخً ثٙب دخٛالً شسػ١بً، صُ ٠طٍِّدمٙب  ط شٚعبً آخَو ّٚب اٌزٟ غٍّبمٙب صالصبً ِسح أخسٜ ؽزٝ رزص
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رٙب ِٓ غ١س اٌضبٟٔ ًُّق }: ، ذٌه ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ(5)ثّؾط إزادرٗ، صُ رٕمعٟ ػدّب َٙوب فَوالَو رَوؾِب ْْب غَوٍَّمَو فَوئِب

ُٖب  ١ْبسَو عبً غَو ْٚب ْٕبىِبؼَو شَو زَّٝ رَو دُب ؽَو ْٓب ثَوؼْب ِِب ُب  ؛ غ١س أْ اٌضالف ٔشأ ػٓ ِعأٌز١ٓ فٟ ٘را (6){ٌَٗو

. اٌضصٛص

ؽىُ ٔىبػ اٌزؾ١ًٍ : اٌّعأٌخ األٌٚٝ

ٚلد . أْ ٠مصد ثٕىبؽٗ رؾ١ًٍ اٌّطٍَّمخ صالصبً ٌصٚعٙب اٌرٞ غٍَّمٙب غاللبً ثبئٕبً : ٚ٘ٛ

ػٍٝ ِؼٕٝ لصد : اخزٍف اٌفمٙبء ثشأْ ؽىُ ٘را إٌٛع ِٓ إٌىبػ ٚ٘ٛ ػٍٝ ٘را اٌؾبي أٞ

س د٠ُٕٙ ِْب . اٌزؾ١ًٍ فمػ؛ ٚ٘را ِب ٠عسٞ ػ١ٍٗ اٌؼًّ ٌدٜ ثؼط إٌبض ِّٓ ال خالق ٌُٙ ثأ

ٚظجت اخزالف اٌفمٙبء فٟ ٘را اٌضصٛص ٘ٛ اخزالفُٙ فٟ ِفَٙٛ ؽد٠ش عبثس ثٓ ػجد هللا 

ًّب ٚاٌّؾًٍّب ٌٗ»: أْ إٌجٟ ص لبي ِٙبُ ِٓ اٌٍؼٓ اٌزأص١ُ فمػ لبي(7)«ٌؼٓ هللا اٌّؾ : ؛ فّٓ ف

ِٙبُ ِٓ اٌزأص١ُ فعبدَو اٌؼم١دح رشج١ٙبً ثبٌٕٟٙ اٌرٞ ٠دي ػٍٝ فعبد . إٌىبػ صؾ١ؼ ٓ ف َِو ٚ

ّٟب ػٕٗ لبي : فٍُٙ فٟ ٘را ِر٘جبْ. (8)إٌىبػ فبظد: إٌّٙ

٠سٜ ثطالْ ٔىبػ اٌزؾ١ًٍ، ٚ٘ٛ ِب لبَ ػٍٝ لصد ِغسد رؾ١ًٍ اٌّسأح ٌّٓ : اٌّر٘ت األٚي

. (9)ٚ٘ٛ ِر٘ت اإلِبَ أؽّد. غٍَّمٙب صالصبً؛ ٚ٘را ِب ػ١ٍٗ اٌّبٌى١خ، ٚأصؼ اٌم١ٌٛٓ ػٕد اٌشبفؼ١خ

ًّب ٚاٌّؾًٍّب ٌٗ»: ثمٛي إٌجٟ ص: ٚاظزدي ٘ؤالء ؛ ففٟ ٘را اٌؾد٠ش «ٌؼٓ هللا اٌّؾ

 َ ًّب ِؾسّب َ، ٚو اٌدالٌخ ػٍٝ رؾس٠ُ اٌزؾ١ًٍ، ٚذٌه ألْ اٌٍؼٓ ال ٠ىْٛ إال ػٍٝ فؼْبً اٌّؾسّب

ّٟب ػٕٗ، ٚإٌٟٙ ٠مزعٟ فعبد اٌؼمد ٍِّدك ػٍٝ ٚصف . ِٕٙ ٚاٌٍؼٓ ٚإْ وبْ ٌٍفبػً، ٌىٕٗ ػُب

. (10)٠صؼّب أْ ٠ىْٛ ػٍّبخ

ٚ٘ٛ أؽد اٌم١ٌٛٓ . ٠سٜ صؾخ ٔىبػ اٌزؾ١ًٍ؛ ٚ٘را ػٕد أثٟ ؽ١ٕفخ: اٌّر٘ت اٌضبٟٔ

. (11)ٌٍشبفؼٟ

إٔٗ ٔىبػ غ١س ِؤلذ، ٚإٔٗ ِطْبٍك، فٍُ ٠جطٍٗ اٌشسغ ل١بظبً : ٚاظزدي ٘ؤالء ثمٌُٛٙ

زه ػٍٝ أْ أُبغٍِّدمَوه ِزٝ شئذ أٚ ػٍٝ أْ ال أغأن: إذا لبي ٌٙب: "ػٍٝ لٌٛٗ عْب ّٚب ". رص

-ثأْ اٌمٛي ثجطالْ ٘را إٌٛع ِٓ إٌىبػ ٘ٛ ظب٘س لٛي اٌصؾبثخ     : ٚٔٛلش ٘را

، ٚال ِضبٌف ٌُٙ؛ فىبْ «ٌؼٓ هللا اٌّؾًٍّب ٚاٌّؾًٍَّ ٌٗ»: ٌمٌٛٗ ص- زظٛاْ هللا ػ١ٍُٙ

. (12)٘را فعالً ػٓ أٔٗ لصد ثٗ اٌزؾ١ًٍ فٍُ ٠صؼّب وّب ٌٛ شسغٗ. إعّبػبً 

ح أدٌزُٙ : ٚاٌساعؼ ّٛب ٘ٛ ِب ذ٘ت إ١ٌٗ عّٙٛز اٌفمٙبء ِٓ اٌمٛي ثجطالْ ٔىبػ اٌزؾ١ًٍ ٌم

ثٍٝ ٠ب : أال أخجسوُ ثبٌز١ط اٌّعزؼبز؟ لبٌٛا»: لبي زظٛي هللا ص: ٚثّب زٜٚ ػمجخ ثٓ ػبِس لبي

ًٌل : لبي. زظٛي هللا ٍِّد ؾَو ُّب ًَو ٌٗ. فٙٛ اٌ ُّبؾٍَّ ًَو ٚاٌ فٙرا د١ًٌ ػٍٝ رؾس٠ُ اٌزؾ١ًٍ . (13)«ٌؼٓ هللا اٌّؾٍِّد

ّٟب ػٕٗ، ٚإٌٟٙ ٠مزعٟ فعبد اٌؼمد  ِٕٙ َ ًّب ِؾسَّ َ، ٚو ألٔٗ ال ٠ىْٛ اٌٍؼٓ إال ػٍٝ فبػً اٌّؾسَّ

. ٚاٌٍؼٓ، ٚهللا رؼبٌٝ أػٍُ

ِب ٠ج١ؼ اٌزؾ١ًٍ : اٌّعأٌخ اٌضب١ٔخ

اخزٍف اٌفمٙبء ف١ّب ٠ىفٟ ِٓ إٌىبػ، ِٚب اٌرٞ ٠ج١ؼ اٌزؾ١ًٍ وٟ ٠زّىّبٓ اٌّطٍِّدك صالصبً 

س أٚ اٌٛغء ٌٙب ِٓ ذٌه  ِٓ أْ ٠ؼمد ػٍٝ ِطٍَّمَوزٗ ػمداً عد٠داً، ًٚ٘ ٘ٛ اٌؼمد ػ١ٍٙب ِٓ آخَو

س؟ ٌُٚٙ فٟ ٘را ِر٘جبْ : ا٢خَو
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اٌزمبء اٌضزب١ٔٓ اٌرٞ ٠ٛعت : ٠سٜ أْ اٌٛغء اٌرٞ ٠ُبج١ؼ اٌزؾ١ًٍ ٘ٛ: اٌّر٘ت األٚي

اٌؾدّب ٚاٌغعً، ٠ُٚبفعد اٌصَٛ ٚاٌؾظ، ٠ٚؾصٓ اٌصٚع١ٓ ٠ٚٛعت وّبي اٌصداق؛ ٚ٘را ِب 

. (14)ػ١ٍٗ عّٙٛز اٌؼٍّبء ٚاألئّخ األزثؼخ

أْ اِسأح زفبػخ : ػٓ أَ اٌّؤ١ِٕٓ ػبئشخ ي" اٌصؾ١ؾ١ٓ"ثّب صجذ فٟ : ٚاظزدي ٘ؤالء

ٚإٟٔ ٔىؾذ . ٠ب زظٛي هللا، إْ زفبػخ غٍّبمٕٟ فجذَّ غاللٟ:  عبءد إٌٝ زظٛي هللا ص فمبٌذ(15)اٌمسظٟ

ثخ  ّْب ِب ِؼٗ ِضً اٌُٙبدْب عظ، ِٕٚٗ-ثؼدٖ ػجد اٌسؽّٓ ثٓ اٌصث١س اٌمسظٟ، ٚإ : ٠ؼٕٟ غسف اٌضٛة اٌرٞ ٌُ ٠ُٕب

-شؼس اٌغفٓ: ٘دثخ اٌؼ١ٓ ٠ؼٕٟ ؽزٝ . ٌؼٍّبه رس٠د٠ٓ أْ رسعؼٟ إٌٝ زفبػخ؟ ال»: فمبي زظٛي هللا ص. (16)

«ررٚلٟ ػع١ٍزٗ، ٠ٚرٚق ػع١ٍزه اٌغّبع ٌٚٛ : أْ اٌّمصٛد ِٓ اٌؼع١ٍخ: فمد دي ٘را اٌؾد٠ش ػٍٝ. (17)

ـصي . ٌُ ٠ُٕب

٠سٜ أْ اٌؼمد وبف فٟ اٌزؾ١ًٍ، ؽزٝ ٌٚٛ ٌُ ٠ؾدس اٌٛغء؛ ٚإٌٝ ٘را : اٌّر٘ت اٌضبٟٔ

. (18)ذ٘ت ظؼ١د ثٓ اٌّع١ت،  ٚداٚد اٌظب٘سٞ ٚاٌسٚافط

ُٖب }: ثظب٘س لٌٛٗ رؼبٌٝ: ٚرّعه ٘ؤالء ١ْبسَو عبً غَو ْٚب ْٕبىِبؼَو شَو زَّٝ رَو . (19){ؽَو

اٌٛغء : ِب ذ٘ت إ١ٌٗ عّٙٛز أً٘ اٌؼٍُ ِٓ أْ إٌىبػ اٌّج١ؼ ٌٍزؾ١ًٍ ٘ٛ: ٚاٌساعؼ

اٌّؾمك ٌٍدخٛي ػٍٝ ٔؾٛ ٠ٛعت اٌغعً، ٠ٚفعد ِؼٗ اٌصَٛ ٚاٌؾظ، ٠ٚؾصٓ اٌصٚع١ٓ، 

، ٚهللا رؼبٌٝ  ًّب ٠ٚٛعت وّبي اٌصداق، ٘را ثئعّبع األِخ ػٍٝ أْ اٌدخٛي اٌؾم١مٟ شسغ ٌٍؾ

.. أػٍُ

. 
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 .3/98ذفسٍش انمشطثً :  ساجغ(14)
 هى سفاػح انمشظً يٍ تًُ لشٌظح وهى خال صفٍح تُد دًٍ تٍ أخطة أو (15)

انًؤيٍٍُ صوج انُثً ص فئٌ أيها تشج تُد سًىال وهى انزي طهك ايشأذه ثالثا 
ػهى ػهذ سسىل هللا ص، فرضوجها ػثذ انشدًٍ تٍ انضتٍش وطهمها لثم أٌ ٌذخم 
تها فأسادخ انشجىع إنى سفاػح فسأنها انُثً فزكشخ أٌ ػثذ انشدًٍ نى ًٌسها 

. ((فال ذشجؼً إنى سفاػح درى ذزولً ػسٍهره  ))لال 
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