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: خالطخ

 .٘زا اٌجؾش ٠زٕبٚي ِٓ ِٛأغ إٌىبػ اٌّؤلزخ ِبٔغ اٌؼذد

   اٌّٛأغ اٌّؤلزخ:اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ

I. اٌّمذِخ 

ِٓ ِٛأغ إٌىبػ اٌّؤلزخ ِب ارفك ػ١ٍٗ اٌفمٙبء، وبٌضٚع١خ ٚاٌشق، ِٕٚٙب ِب اخزٍفٛا 

ف١ٗ، وّبٔغ اٌؼذد، ٚ٘زا اٌجؾش ٠أرٟ ٕ٘ب ١ٌذسط ِبٔغ اٌؼذد ِج١ٕب اخزالف ٚعٙبد ٔظش 

اٌفمٙبء ِٕز١ٙب إٌٝ اٌمٛي اٌشاعؼ فٟ اٌّغأٌخ، ِغ اٌزز١٠ً ثج١بْ ؽىّخ اٌششع فٟ عٛاص 

 .اٌزؼذد

II. اٌّمبٌخ ِٛػٛع  

 

  اٌّؤلَّزخ اٌّٛأغ
 

ِب ٠ىْٛ عججبً ٌزؾش٠ُ إٌىبػ ػٍٝ ٚعٗ غ١ش ِؤثّذ، ٚرٌه فٟ : اٌّمظٛد ثٙزٖ اٌّٛأغ

زٙب أٚ  ّّ وً ٔىبػ ٠ؾشَ ٌؼٍخ غ١ش ِؤثّذح، وبٌغّغ ث١ٓ األخز١ٓ، ٚاٌغّغ ث١ٓ اٌّشأح ٚػ

ٔىبػ اٌّزضٚعخ ِٓ آَخش، : خبٌزٙب، أٚ اٌغّغ ث١ٓ أوضش ِٓ أسثغ فٟ ػظّخ ٚاؽذح، ِٕٚٗ

. ٚٔىبػ اٌّششوخ، ٚٔؾٛ رٌه

ٚ٘زا إٌٛع ِٓ ِٛأغ إٌىبػ رشرجؾ ثّب رمشسد ِؼٗ، ثؾ١ش أٔٙب رضٚي ثضٚاي ِب 

. اػزجش ِبٔؼبً ٌٍٕىبػ

ِٚٓ ٘زٖ اٌّٛأغ ِب ٘ٛ ِؾً ارفبق ث١ٓ اٌؼٍّبء ػٍٝ اػزجبسٖ ِبٔؼبً، ٚرٌه ثذا٘خ 

ٚثبٌٕظش إٌٝ ؽج١ؼخ ػمذ إٌىبػ ف١ّب ٠زؼٍك ثّؾٍٗ؛ ٚرٌه وّبٔغ اٌضٚع١خ ؽ١ش لبَ االرفبق 

ث١ٓ اٌفمٙبء ِٚب ػ١ٍٗ إعّبع أً٘ اٌؼٍُ ِٓ اػزجبس ل١بَ اٌضٚع١خ ِبٔؼبً ٌٍٕىبػ ث١ٓ 

فال ٠ؾً ألؽذ أْ ٠زضٚط ثبٌّشأح اٌّزضٚعخ ِٓ غ١شٖ ٚال أْ ٠ؼمذ ػ١ٍٙب، ٚرٌه . اٌّغ١ٍّٓ

الٔشغبي اٌّؾً ثضٚط آّخش، ٌٚئال ٠زضاؽُ اٌشعبي ػٍٝ اِشأح ٚاؽذح فزؼ١غ األٔغبة 

٠ٚزشزذ إٌغً ث١ٓ ٘زا ٚران؛ ٌٚٙزا فمذ عؼٍٙب هللا عجؾبٔٗ ِٓ اٌّؾّشِبد ثبٌٕض ػ١ٍٙب 

ب }: فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ فمبي عجؾبٔٗ ػطفبً ػٍٝ آ٠خ اٌّؾشِبد َِ َٓ إٌَِّغبِء إاِلَّ  ِِ ْؾَظَٕبُد  ُّ ٌْ ا َٚ
 ُْ ِ َػ١ٍَُْى ُْ ِوزَبَة هللاَّ بُُٔى َّ ٍََىْذ أ٠َْ ّٓ اٌّزضٚعبد، ف١مبي. (1){َِ اِشأح : ٚاٌّؾظٕبد فٟ ا٠٢خ ٘

عخ: ِؾَظٕخ ٠ؼٕٟ ّٚ ِذ ػ١ٍىُ : ٠ٚىْٛ اٌّؼٕٝ. (2)ِزض عبد وّب ُؽشِّ ّٚ ِذ ػ١ٍىُ اٌّزض ُؽشِّ

ٚوبْ ٘زا ِبٔؼبً ِؤلزبً غ١ش ِؤثّذ، الؽزّبي ؽاللٙب . األِٙبد ٚاألخٛاد ٚاٌؼّبد ٚاٌخبالد

. ِٓ صٚعٙب؛ فزؾش٠ّٙب ِؤلذ ٠ضٚي ثطاللٙب ثبئٕبً ِٓ صٚعٙب، ٕٚ٘ب رؾً ٌٍضٚاط ِٓ غ١شٖ

ِبٔغ اٌّشق، ٚوبْ ٘زا اٌّبٔغ ِؤلزبً ٌضٚاي أصَشٖ : ِٚٓ اٌّٛأغ اٌّؤلّزخ ٚاٌّزّفك ػ١ٍٙب

ًّ ِؾٍّٙب اٌزٕؼُ ثٕٛس اٌؾش٠خ غ١ش أٔٗ ال فبئذح . وّبٔغ ثضٚاي رٌه اٌشق ٚرٍه اٌؼجٛد٠خ ١ٌؾ

ّٓ هللا ػ١ٍٕب ثٕؼّخ  ػ١ٍّخ ِٓ اٌخٛع ف١ٗ ا٢ْ وّبٔغ ِٓ ِٛأغ إٌىبػ، خبطخ ثؼذ أْ ِ

اإلعالَ اٌزٞ ؽّشس هللا رؼبٌٝ ثٗ اٌشلبة ِٓ ري اٌؼجٛد٠خ ٌغ١شٖ، ٚثٙزا أزٙٝ اٌشق ثغ١ّغ 

. أشىبٌٗ ٚطٕٛفٗ، ٚ٘زا ٠غشٞ وزٌه ثبٌٕغجخ ٌٍغّغ ث١ٓ اٌّؾبسَ ثٍّه ا١ّ١ٌٓ

ِٚٓ خالي إٌظش فٟ اٌّجبؽش ا٢ر١خ ٔؾبٚي ثئرْ هللا رؼبٌٝ رؾم١ك اٌمٛي ثشأْ : ٘زا

 .اٌّٛأغ األخشٜ اٌّؤلّزخ ٚاٌزٟ وبْ ثشأٔٙب ثؼغ ٚعٙبد إٌظش اٌّخزٍفخ ف١ّب ث١ٓ اٌفمٙبء

 

ِبٔغ اٌؼذد  : اٌّجؾش األٚي
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أٔٗ : ٠ُمظذ ثّبٔغ اٌؼذد ِب ٠ض٠ذ ػٓ أسثغ ٔغٛح ؽشائش، ؽ١ش ارفك أً٘ اٌؼٍُ ػٍٝ

. ٠غٛص ٌٍشعً اٌؾش أْ ٠غّغ ث١ٓ أسثغ ؽشائش، ٚال ٠ض٠ذ ػٍٝ رٌه

فبٌزؼذد عبئض فٟ ؽذٚد األسثغ صٚعبد، فٍٍشعً اٌؾك فٟ أْ ٠ُؼّذد فٟ اٌضٚعبد ثأْ 

٠غّغ فٟ ػظّزٗ أوضش ِٓ صٚعخ، ثششؽ أال ٠ض٠ذ اٌؼذد ػٓ أسثغ ِٓ اٌؾشائش فٟ ػظّخ 

عذ ُٚ . ٚاؽذح، ثخالف اٌزغشٜ ثبإلِبء إْ 

ٌُٚ ٠خبٌف فٟ ٘زا إالّ ل١ًٍ ِّب ال ٠ُؼزّذ ثخالفُٙ ِّٓ لبي ثغٛاص اٌزؼذد ف١ّب صاد ػٍٝ أسثغ 

ؽشائش فٟ ػظّخ اٌشعً ٚإٌٝ ٘زا ر٘ت ثؼغ اٌشٚافغ ٚثؼغ أً٘ اٌظب٘ش؛ ٚلذ ٚطفُٙ اٌمشؽجٟ 

ٚ٘زا وٍّٗ عًٙ ثبٌٍغبْ ٚاٌّغٕخ ِٚخبٌفخ ٌإلعّبع؛ إر ٌُ ٠ُغّغ ػٓ أؽذ ِٓ اٌظؾبثخ : "ثبٌغًٙ فمبي

"ٚال اٌزبثؼ١ٓ أٔٗ عّغ فٟ ػظّزٗ أوضش ِٓ أسثغ (3) .

ػبئؼ١ٓ فٟ : ٠ؼٕٟ" لِٛبً عًذٜ: "ؽزٝ أْ اإلِبَ فخش اٌذ٠ٓ اٌشاصٞ عّبُ٘

. (4)رفى١شُ٘

 ٚ٘ىزا ٔغذ أْ ِغٍه اٌغّٙٛس فٟ إثبؽخ اٌزؼذد فٟ ؽذٚد األسثغ ٔغٛح ٠ؾمك ِضا٠ب 

اٌزشش٠غ اإلعالِٟ ِٓ ؽ١ش طالؽ١زٗ ٌىً صِبْ ِٚىبْ، ؽ١ش ساػذ رشش٠ؼبرٗ اٌفطشح 

اٌجشش٠خ اٌغ١ٍّخ ٌإلٔغبْ اٌزٟ فطش هللا إٌبط ػ١ٍٙب، فغبءد أؽىبِٗ ِشاػ١خ ٌظشٚف 

اإلٔغبْ اٌخبطخ فؼالً ػٓ اٌظشٚف االعزّبػ١خ ؽزٝ رؾمك اٌظبٌؼ ٌٗ ٌّٚغزّؼٗ؛ ثً ثٍغ 

خ ٚسرّت ٌٙب  ِٓ رطٛس اٌزشش٠غ اإلعالِٟ أٔٗ افزشع أؽذاصبً ٚٚلبئغ ٚظشٚفبً اعزّبػ١خ ِؼ١َّٕ

فٙزا ِجبػ ثبٌؼٛاثؾ اٌششػ١خ . ِب ٠ُٕبعجٙب ِٓ أؽىبَ ِٚٓ رٌه إثبؽخ رؼذد اٌضٚعبد

. اٌّمشسح ثشأٔٗ ٚاإلؽبس اٌٛاعت ِشاػبرٗ فٟ ٘زا اٌشأْ

: ٚاعزذي اٌغّٙٛس ػٍٝ إثبؽخ اٌزؼذد فٟ ؽذٚد األسثغ ثّب ٠أرٟ: ٘زا

ُْ أاَلَّ رَْؼِذٌُٛا }: لٌٛٗ رؼبٌٝ- 1 ْْ ِخْفزُ ِ ُسثَبَع فَئ َٚ صاُلَس  َٚ ْضَٕٝ  َِ َٓ إٌَِّغبِء  ِِ  ُْ ب ؽَبَة ٌَُى َِ ِْٔىُؾٛا  فَب

ُْ َرٌَِه أَْدَٔٝ أاَلَّ رَؼٌُُٛٛا بُُٔى َّ ٍََىْذ أ٠َْ َِ ب  َِ  ْٚ اِؽَذحً أَ َٛ {فَ ؛ فمذ أثبػ هللا عجؾبٔٗ ٌىً فشد أْ ٠ٕىؼ اٌط١ِّت (5)

، ٚرٌه ػٕذ إِٔٗ -ػٍٝ األسثغ: أٞ-اٌؾالي ِضٕٝ ٚصالس ٚسثبع فال ٠ض٠ذ ػ١ٍٙٓ : ِٓ إٌغبء أٞ

ٚفٟ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ ػبؽفخ : لبٌٛا. فئْ خبف اٌغٛس ٚفٛاد اٌؼذي ث١ٕٙٓ ف١ٍمزظْش ػٍٝ ٚاؽذح. اٌغٛس

ُسثَبعَ }: ، ٠ٚؤ٠ِّذٖ لٌٛٗ رؼبٌٝ"أٚ"ٌألػذاد ثؼؼٙب ػٍٝ ثؼغ ثّؼٕٝ  َٚ صاُلَس  َٚ ْضَٕٝ  َِ {أٌُِٟٚ أَْعَِٕؾٍخ  (6) .

اٌزخ١١ش : فب٠٢خ ِؾٌّٛخ ػٍٝ ػبدح اٌؼشة فٟ اٌخطبة ػٍٝ ؽش٠ك اٌّغّٛػبد، ف١ىْٛ اٌّشاد ثٙب

. (7)ث١ٓ اٌضٚاط ثبصٕز١ٓ أٚ صالس أٚ أسثغ

ي ِب رف١ذٖ ا٠٢خ ّٚ االلزظبس ػٍٝ األسثغ دْٚ اٌض٠بدح؛ ف١ؾشَ ػٍٝ : ٚػٍٝ ٘زا وبْ أ

اٌّغٍُ أْ ٠غّغ فٟ ػظّزٗ أوضش ِٓ أسثغ، ِٚٓ فؼً رٌه فمذ اسرىت ِؾّشِبً ٚخبٌف 

ٕخ ٚإعّبع اٌّغ١ٍّٓ . اٌغُّ

أعٍّذ ٚػٕذٞ صّبْ : "ِب سٚاٖ أثٛ داٚد ٚاثٓ ِبعخ ػٓ ل١ظ ثٓ اٌؾبسس لبي- 2

. (8)«اخزَْش ِٕٙٓ أسثؼبً »: ٔغٛح، فأر١ذ إٌجٟ ص فزوشد ٌٗ فمبي

أعٍُ غ١الْ ثٓ عٍّخ اٌضمفٟ ٚرؾزٗ ػشش ٔغٛح : "ِب سٚٞ ػٓ اثٓ ػّش ة لبي- 3

ٓ ِؼٗ،  ّْ . (9)«فأِشٖ إٌجٟ ص أْ ٠خزبس ِٕٙٓ أسثؼبً »فٟ اٌغب١ٍ٘خ فأعٍَ

: أٔٗ أعٍُ ٚرؾزٗ خّظ ٔغٛح، فمبي ٌٗ إٌجٟ ص: ِب سٚٞ ػٓ ٔٛفً ثٓ ِؼب٠ٚخ- 4

. (10)«أِغه أسثؼبً، ٚفبسق األخشٜ»

أٔٗ ال ٠غٛص ٌٍؾّش اٌض٠بدح ػٍٝ أسثغ : فمذ دٌذ ٘زٖ األؽبد٠ش فٟ ِغّٛػٙب ػٍٝ

. ؽشائش فٟ إٌىبػ

ٚاألؽبد٠ش ثّغّٛػٙب ال رمزظش ػٓ سرجخ اٌؾغٓ ٌغ١شٖ، : "ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اٌشٛوبٟٔ

ٚلبي . (11)"فزٕزٙغ ثّغّٛػٙب ٌالؽزغبط ثٙب؛ ٚإْ وبْ وً ٚاؽذ ِٕٙب ال ٠خٍٛ ػٓ ِمبي
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ٚاالعزذالي ػٍٝ رٌه ثؾذ٠ش ل١ظ ثٓ اٌؾبسس ٚغ١الْ اٌضمفٟ ": "اٌغ١ً اٌغشاس"وزٌه فٟ 

ٚٔٛفً ثٓ ِؼب٠ٚخ ٘ٛ اٌزٞ ٠ٕجغٟ االػزّبد ػ١ٍٗ، ٚإْ وبْ وً ٚاؽذ ِٕٙب ال ٠خٍٛ ػٓ 

غ ػٍٝ اٌؼًّ ثٗ َّ . (12)"ِمبي؛ ٌٚىٓ اإلعّبع ػٍٝ ِب دٌّذ ػ١ٍٗ لذ طبسد ثٗ ِٓ اٌّغ

األؽبد٠ش اٌّش٠ٚخ فٟ ٘زا اٌجبة وٍٙب ِؼٌٍٛخ ١ٌٚغذ أعب١ٔذ٘ب : "ٚلبي اثٓ ػجذ اٌجش

َٚ شٟء ٠خبٌفٙب ػٓ إٌجٟ ص، ٚاألطٛي رؼؼذ٘ب ٚاٌمٛي ثٙب  ثبٌم٠ٛخ، ٌٚىٕٙب ٌُ ٠ُْش

ٌٝ ْٚ . (13)"ٚاٌّظ١ش إ١ٌٙب أ

فزؼ "اثٓ ؽغش فٟ : ٘زا ٚلذ ؽىٝ اإلعّبع ػٍٝ ِب أزٙٝ إ١ٌٗ سأٞ اٌغّٙٛس

وّب أٔٗ ٌُ ٠ٕمً ػٓ أؽذ ِٓ اٌغٍف فٟ ػٙذ اٌظؾبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ أٔٗ عّغ فٟ . (14)"اٌجبسٞ

ٕخ ػٍٝ أٔٗ ال ٠غٛص اٌضٚاط ثأوضش ِٓ أسثغ  ػظّزٗ أوضش ِٓ أسثغ؛ فذي اٌؼًّ ْٚفك اٌغُّ

. ٔغٛح

: ٚرّّغه اٌمبئٍْٛ ثبٌض٠بدح ػً األسثغ ثّب ٠أرٟ

. ٌُ ٠مً ثغٛاص اٌض٠بدح ػٍٝ األسثغ عٜٛ ثؼغ اٌشٚافغ ٚثؼغ أً٘ اٌظب٘ش

- ػٍٝ ؽغت صْػُّٙ-إثبؽخ رغغ ٚصّبٟٔ ػششح، ألْ اٌٛاٚ : ٚ٘ؤالء صػّٛا أْ ِشاد ا٠٢خ

ُسثَبعَ }: فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ َٚ صاُلَس  ٌٍغّغ؛ فٍٍشعً أْ ٠غّغ ِغ اٌضٕز١ْٓ صالصبً، ِٚغ اٌضالس  {َٚ

ؼٗ اٌشعٛي ص ِٓ صٚعبد فٟ ػظّزٗ وّب  َّ أسثؼبً، ف١ىْٛ اٌّغّٛع رغؼبً، ٚ٘ٛ ِب ع

ّْ ثؼؼُٙ لذ غبٌٝ فمبي. لبٌٛا إثبؽخ اٌغّغ ث١ٓ صّبٟٔ ػششح فٟ : إْ ِؼٕٝ ا٠٢خ: ثً إ

ْضَٕٝ}: ػظّخ ٚاؽذح؛ ف١ىْٛ رمذ٠ش ا٠٢خ ػٕذُ٘ صاُلَسَ }اصٕز١ْٓ اصٕز١ْٓ، : أٞ {َِ صالس : أٞ {َٚ

أسثغ أسثغ؛ ف١ىْٛ اٌّغّٛع وٍّٗ صّبٟٔ : صالس، ف١ىْٛ اٌّغّٛع ػششاً ٚأسثؼبً، ِؼٕب٘ب

ٚ٘زا ثذْٚ شه عًٙ ٚاػؼ ثٍُغخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، ٚإػشاٌع ػٓ ُعٕخ سعٛي هللا     . ػششح

. ص ِٚب وبْ ػ١ٍٗ عٍَف األِخ

ُسثَبع}اػٍُ أْ ٘زا اٌؼذد : "ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اإلِبَ اٌمشؽجٟ َٚ صاُلََس  َٚ ْضَٕٝ  ال ٠ذي ػٍٝ إثبؽخ رغغ  {َِ

خ، ٚصػُ أْ  ِّ ب وبْ ػ١ٍٗ عٍف ٘زٖ األ ّّ ٕخ ٚأػشع ػ ٗ ٌٍىزبة ٚاٌغُّ ُّ " اٌٛاٚ"وّب لبٌٗ ِٓ ثَؼُذ فٙ

خ؛ إر ٌُ ٠ُغّغ أْ أؽذاً ِٓ اٌظؾبثخ . عبِؼخ ِّ ٕخ ِٚخبٌفخ إلعّبع األ ٚ٘زا وٍٗ عًٙ ثبٌٍغبْ ٚاٌغُّ

غ فٟ ػظّزٗ أوضش ِٓ أسثغ َّ "ٚاٌزبثؼ١ٓ ع (15).  

عبِؼخ، فمذ ل١ً رٌه؛ " اٌٛاٚ"إْ : ٚأِب لٌُٛٙ: "صُ سد ػ١ٍُٙ فٟ ِٛػغ آخش فمبي

: رغؼخ، ٚرمٛي: ٌىٓ هللا رؼبٌٝ خبؽت اٌؼشة ثأفظؼ اٌٍغبد، ٚاٌؼشة ال رَذع أْ رمٛي

أػؾ فالٔبً أسثؼخ عزخ صّب١ٔخ، ٚال ٠مٛي : اصٕز١ٓ ٚصالصخ ٚأسثؼخ، ٚوزٌه رغزمجؼ ِّٓ ٠مٛي

أىؾٛا صالصبً ثذالً ِٓ ِضٕٝ، ٚسثبَع : فٟ ٘زا اٌّٛػغ ثذي، أٞ" اٌٛاٚ"ٚإّٔب . صّب١ٔخ ػشش

ٚػٍٝ ٘زا وبْ صػُ ثؼغ . (16)"أٚ"ٌُٚ ٠ؼطف ثـ" اٌٛاٚ"ثذالً ِٓ صاُلس؛ ٌٚزٌه ػطف ثـ

فٍىُ ٔىبػ أسثغ، : ٠ٚىْٛ اٌّشاد ٕ٘ب. اٌشٚافغ ٚأً٘ اٌظب٘ش فبعذاً ٌّخبٌفزٗ ٌٍُغخ اٌؼشة

ٚ٘زا أعٍٛة سائغ . فئْ ٌُ رؼذٌٛا فضالس، فئْ ٌُ رؼذٌٛا فبصٕز١ٓ، فئْ ٌُ رؼذٌٛا فٛاؽذح

فمذ ٔمً اٌؼبعض ػٓ ٘زٖ اٌّشرت إٌٝ ِٕزٙٝ لذسرٗ . اٌج١بْ ألٔٗ ٠شرّت اٌؼذد ؽغت لذسح اٌّؼذِّد

ًّ ٟٚ٘ األسثغ . (17)ٟٚ٘ اٌٛاؽذح ِٓ اثزذاء اٌؾ

ٚأِب ثبٌٕغجخ العزذالٌُٙ ػٍٝ إثبؽخ اٌزغغ ثفؼً إٌجٟ ص ؽ١ش عّغ فٟ ػظّزٗ رغغ 

ٗ ثبٌضٚاط دْٚ  صٚعبد، ف١شد ػ١ٍٗ ثأْ رٌه ٚػغ َخّض هللا عجؾبٔٗ ٔج١ّٗ ص ثٗ وّب خظَّ

ْْ }: ، ف١ّبٔضي ِٓ لٌٛٗ رؼبٌٝ(18)ِٙش ُّٟ أَ ْْ أََساَد إٌَّجِ ِّٟ إِ َٙب ٌٍَِّٕجِ َ٘جَْذ َْٔفَغ َٚ  ْْ َٕخً إِ ِِ ْؤ ُِ َشأَحً  ِْ ا َٚ
 َٓ ١ِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ِْ ا ْٓ ُدٚ ِِ َٙب َخبٌَِظخً ٌََه  ِْٕىَؾ {٠َْغزَ (19) .

خ أً٘ اٌؼٍُ ِٓ أٔٗ ال ٠غٛص : ٚاٌشاعؼ فٟ ٘زا ِّ ِب ر٘ت إ١ٌٗ عّٙٛس اٌفمٙبء ٚػب

ح ِب اعزذٌٛا ثٗ فٟ ِمبثٍخ ؽغظ  ّٛ ٌٍؾش أْ ٠غّغ ث١ٓ أوضش ِٓ أسثغ ٔغٛح فٟ ػظّزٗ، ٌم

ٚثٕبء ػٍٝ ٘زا اٌزشع١ؼ، ٠ىْٛ إٌىبػ . اٌّخبٌف ِّٓ لبي ثغٛاص اٌض٠بدح ػٍٝ األسثغ

ِّٕٛػبً ثؼذ اٌشاثؼخ إال إرا فبسق ٚاؽذح ِٓ األسثغ؛ ٚ٘ىزا وبْ اٌؼذد ِبٔؼبً ِٓ ِٛأغ 

. إٌىبػ، ٚهللا رؼبٌٝ أػٍُ

أْ االلزظبس ػٍٝ أسثغ ػْذي ٚرّٛعؾ ٚؽّب٠خ ٌٍٕغبء ِٓ ظٍُ : ٚال ٠فٛرٕب ٕ٘ب أْ أٔجّٗ إٌٝ

ٚ٘زا ثطج١ؼخ اٌؾبي ثخالف ِب وبٔذ ػ١ٍٗ اٌؼشة فٟ . لذ ٠مغ ػ١ٍٙٓ ثغجت اٌض٠بدح ػٍٝ ٘زا اٌؼذد

. اٌغب١ٍ٘خ

ٚ٘زا ثّالؽظخ أْ ٘زٖ اٌض٠بدح ػٍٝ اٌٛاؽذح ٚفٟ ؽذٚد األسثغ أطجؾذ أِشاً اعزضٕبئ١بً 

. ٔبدساً، فال ٠ٍَُضَ اٌشعً ثبٌزؼذد ثً اٌضٚاط ثٛاؽذح أطجؼ ٘ٛ األغٍت األػُ

وّب أْ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ ؽ١ٓ أثبؽذ ٌٍشعً اٌؾش ثأْ ٠غّغ ث١ٓ أسثغ ؽشائش، فئٔٙب 

: ل١ّذْد رٌه ثم١ذ٠ٓ أعبع١١ٓ ّٚ٘ب

ي ّٚ اٌؼذي : األ

ٓ ٠ُمذَ ػٍٝ اٌزؼذد فٟ اٌضٚعبد أْ ٠زؾّشٜ اٌؼذي  َِ  ًّ ٔجّٙذ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ و

ٚلذ وبْ إٌجٟ ص . ث١ٕٙٓ فٟ اٌِؼششح ٚإٌّفمخ ٚاٌىغٛح ٚاٌّج١ذ ٚاٌمَغُ؛ ٚ٘زا فشع

فبٌؼذي اٌظب٘شٞ ث١ٓ اٌضٚعبد فٟ ٘زٖ األِٛس ِٓ ِطبٌت اٌششع اٌىش٠ُ ػٕذ اٌزؼذد . ٠فؼٍٗ
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اِؽَذحً }: ػّالً ثمٌٛٗ رؼبٌٝ َٛ ُْ أاَلَّ رَْؼِذٌُٛا فَ ْْ ِخْفزُ ِ فئْ : "؛ ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اٌغظبص(20){فَئ

ٚإْ خبف أالّ ٠ؼذي ث١ٓ اٌضالس، . خبف أالّ ٠ؼذي ث١ٓ األسثغ، الزظش ِٓ األسثغ ػٍٝ اٌضالس

٠ٚمٛي . (21)"ٚإْ خبف أالّ ٠ؼذي ث١ٓ االصٕز١ٓ، الزظش ػٍٝ اٌٛاؽذح. الزظش ػٍٝ اصٕز١ٓ

اٌؼذي ث١ٓ اٌضٚعبد فٟ ا١ًٌّ ٚاٌّؾجخ ٚاٌغّبع ٚاٌؼششح ٚاٌمَغُ ث١ٓ : "اٌؼؾبن

. (22)"األسثغ، ٚاٌضالس، ٚاالصٕز١ٓ: اٌضٚعبد

ػض -اٌزغ٠ٛخ فٟ اٌؾت ٚاٌؼبؽفخ ٚا١ًٌّ اٌمٍجٟ، ألْ ٘زا لذ ٔفبٖ اٌٌّٛٝ : ٚال ٠ذخً فٟ اٌؼذي

َ٘ب }: ؽ١ٓ لبي- ٚعً ًِ فَزََزُسٚ ١ْ َّ ٌْ ًَّ ا ١ٍُٛا ُو ِّ ُْ فاَل رَ ْٛ َؽَشْطزُ ٌَ َٚ َٓ إٌَِّغبِء  ْْ رَْؼِذٌُٛا ث١َْ ْٓ رَْغزَِط١ؼُٛا أَ ٌَ َٚ
َؼٍَّمَخِ  ُّ ٌْ اٌمَغُ ث١ٓ اٌضٚعبد ٚاٌزغ٠ٛخ فٟ ؽمٛق إٌىبػ، : "ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اثٓ اٌؼشثٟ. (23){َوب

٠ٚخشط ػٕٗ ا١ًٌّ اٌمٍجٟ ٚاٌغّبع؛ فئٔٗ ١ٌظ ِمذٚساً ػ١ٍٗ إر اٌمٍت ث١ٓ إطجؼ١ٓ ِٓ أطبثغ اٌشؽّٓ 

ٚوزٌه اٌغّبع لذ ٠ٕشؾ ٌٛاؽذح ِب ال ٠ٕشؾ ٌألخشٜ ؽغت ؽبٌزٗ إٌفغ١خ، فئْ . ٠ظشفٗ و١ف ٠شبء

ٌُ ٠ىٓ رٌه ػٓ لْظذ ِٕٗ فال ؽشط ػ١ٍٗ؛ فمذ وبْ إٌجٟ ص ٠َمغُ ث١ٓ ٔغبئٗ ف١ؼذي، ِٚغ رٌه وبْ 

٠غذ لٍجٗ اٌىش٠ُ اٌغ١ٍُ ١ّ٠ً إٌٝ إؽذا٘ٓ ٟٚ٘ اٌغ١ذح ػبئشخ ي، ٚال ٠ٍّه طشفٗ ػٕٙب ألْ رٌه ١ٌظ 

ّٓ ٠ؼشفٓ رٌه ِٖ، ٚػّشارٙب ُو "فٟ ِمذِٚس (24) .

أْ  »سػٟ هللا ػٕٙب ػٓ ػبئشخ (25)ٚلذ سٜٚ أثٛ داٚد ػٓ ػجذ هللا ثٓ ٠ض٠ذ اٌخطّٟ

ٟ ف١ّب :  وبْ ٠مغُ ث١ٓ ٔغبئٗ ف١ؼذي، ٠ٚمٛيطٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُإٌجٟ  ِّ اٌٍُٙ ٘زٖ لَغ

: أْ اٌؼذي اٌّطٍٛة ٘ٛ: ففٟ ٘زا إشبسح إٌٝ. (26)«أٍِه، فال رٍّٕٟ ف١ّب رٍّه ٚال أٍِه

فئرا ٚفّٝ ٌىً ٚاؽذح ِٕٙٓ وغٛرٙب ٚٔؾٛ رٌه . اٌزغ٠ٛخ ث١ٓ اٌضٚعبد ثّب ١ٍ٠ك ثىً ُِٕٙ

، ٌُ ٠ؼّشٖ ِب صاد ػٍٝ رٌه ِٓ ١ًِ لٍجٟ أٚ ٘ذ٠خ خبطخ -اٌغىٓ-ِٓ إٌفمخ ٚاإل٠ٛاء 

، ألْ هللا عجؾبٔٗ ٌُ ٠ىٍف أؽذاً طْشف لٍجٗ ػٓ رٌه ٌّب ف١ٗ ِٓ اٌّشمخ (27)إلؽذا٘ٓ

ُ َْٔفغبً إاِلَّ }-: رؼبٌٝ-ٚاٌض٠بدح ػٍٝ ِب فٟ اٌٛعغ اٌّّىٓ ٌٍٕفظ، ٚلذ لبي  ال ٠َُىٍُِّف هللاَّ

َٙب ْعَؼ اِؽَذحً }: ٚثخظٛص ِب ٔؾٓ ف١ٗ، لبي عجؾبٔٗ. (28){ُٚ َٛ ُْ أاَلَّ رَْؼِذٌُٛا فَ ْْ ِخْفزُ ِ ، (29){فَئ

ٍُٙ ِب ١ٌظ فٟ  ِّّ ؽ١ش أخز هللا عجؾبٔٗ اٌخٍك ثبٌؼذي اٌظب٘ش ٌز١ّغشٖ ػٍٝ اٌؼبلً، ٌُٚ ٠ؾ

َٓ }: ٚعؼُٙ ٠ٚفٛد لذسرُٙ، ٚ٘ٛ ِب أشبسد إ١ٌٗ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ ْْ رَْؼِذٌُٛا ث١َْ ْٓ رَْغزَِط١ؼُٛا أَ ٌَ َٚ
 َْ َ َوب َّْ هللاَّ رَزَّمُٛا فَئِ َٚ ْْ رُْظٍُِؾٛا  إِ َٚ َؼٍَّمَِخ  ُّ ٌْ َ٘ب َوب ًِ فَزََزُسٚ ١ْ َّ ٌْ ًَّ ا ١ٍُٛا ُو ِّ ُْ فاَل رَ ْٛ َؽَشْطزُ ٌَ َٚ إٌَِّغبِء 

ٚػٍٝ ٘زا، فال رؼبسع ث١ٓ ِب أٚعجٗ هللا عجؾبٔٗ ِٓ ػشٚسح اٌؼذي . (30){َغفُٛساً َسِؽ١ّبً 

. ث١ٓ اٌضٚعبد فٟ ا٠٢خ األٌٚٝ، ٚث١ٓ ِب ٔفبٖ ٕ٘ب

ّٟ فٟ ا٠٢خ ٕ٘ب ٘ٛ: "ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اٌشٛوبٟٔ : ٚاٌّؼٕٝ. اٌؼذي ِٓ وً عٙخ: إٌّف

ّْ ٕ٘بن عٙخ ٌٓ ٠مغ فٟ ِمذٚسوُ أْ رؼذٌٛا ف١ٙب ٌٚٛ ؽشطزُ ٟٚ٘ ا١ًٌّ اٌمٍجٟ، ٚرٌه : أ

ٌّب ُعجٍذ ػ١ٍٗ اٌطجبع اٌجشش٠خ ِٓ ١ًِ إٌفظ إٌٝ ٘زٖ دْٚ ٘زٖ، ٚاٌض٠بدح فٟ اٌّؾجخ 

ٍْمخ فئُٔٙ ال ٠ٍّىْٛ لٍٛثُٙ ٚال  ٌٙزٖ ٚٔمظبٔٙب فٟ رٍه، ألْ ٘زا أِش ِؾىَٛ ثزى٠ٛٓ اٌخ

. (31)"٠غزط١ؼْٛ رٛل١ف أٔفغُٙ ػٍٝ اٌزغ٠ٛخ

ٌزٌه ٔٙٝ هللا األصٚاط ػٓ وً ا١ًٌّ إٌٝ ٚاؽذح دْٚ األخشٜ، ؽزٝ ال رىْٛ األخشٜ 

وبٌّؼٍّمخ اٌزٟ ١ٌغذ راد صٚط فزفغذ اٌؼاللخ اٌضٚع١خ ٚرغٛء اٌؼششح ٚرٕمطغ ؽجبي 

أْ : ٚفٟ ٘زا ٠شٚٞ أثٛ داٚد ػٓ أثٟ ٘ش٠شح د. اٌّٛدح ث١ّٕٙب، ٚفٟ رٌه اٌخطش اٌؼظ١ُ

ِٓ وبٔذ ٌٗ اِشأربْ فّبي إٌٝ إؽذاّ٘ب، عبء ٠َٛ اٌم١بِخ ِٚشمُّٗ »: إٌجٟ ص لبي

. (32)«ِبئً

اٌمذسح ػٍٝ اإلٔفبق : اٌضبٟٔ

{َرٌَِه أَْدَٔٝ أاَلَّ رَؼٌُُٛٛا}: اٌمذسح ػٍٝ اإلٔفبق ٔجّٗ ػ١ٍٙب اٌششع اٌىش٠ُ فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ ؛ (33)

ٚفٟ . ٚ٘زا ١ٌظ ل١ذاً ػٕذ اٌزؼذد فمؾ، ثً ٘ٛ ل١ذ عٛاء وبْ اٌشعً ٠ش٠ذ اٌضٚاط ثٛاؽذح أٚ أوضش

ؽذصٕٟ : ؽذصٕب ػّش ثٓ ؽفض ؽذصٕب أثٟ ؽذصٕب األػّش لبي: ٘زا ِب سٚاٖ اٌجخبسٞ أٔٗ لبي

٠ب أثب ػجذ اٌشؽّٓ، إْ ٌٟ إ١ٌه : وٕذ ِغ ػجذ هللا فٍم١َٗ ػضّبْ ثّٕٝ فمبي: إثشا١ُ٘ ػٓ ػٍمّخ لبي

عه ثِىشاً رُزّوشن ِب وٕذ رؼٙذ؟ : فخ١ٍب، فمبي ػضّبْ. ؽبعخ ِّٚ ً٘ ٌه ٠ب أثب ػجذ اٌشؽّٓ فٟ أْ ٔض

ّٟ فمبي أِب : فبٔز١ُٙذ إ١ٌٗ ٚ٘ٛ ٠مٛي. ػٍمّخ: فٍّب سأٜ ػجذ هللا أْ ١ٌظ ٌٗ ؽبعخ إٌٝ ٘زا، أشبس إٌ

طْ »: ٌئٓ لٍذ رٌه، ٌمذ لبي ٌٕب إٌجٟ ص َّٚ ٓ . ٠ب ِؼشش اٌشجبة، ِٓ اعزطبع ِٕىُ اٌجبءح ف١ٍزض َِ ٚ
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 هى عثذ هللا تي ٌسٌذ تي دصي تي عورو تي الذارث تي هالك تي األوش (25)

األًصاري ثن الخطوً ٌكٌى أتا هىضى وهى كىفً وله تها دار، شهذ الذذٌثٍح 
وها تعذها واضتعوله عثذ هللا تي الستٍر على الكىفح وشهذ هع علً تي أتً 

. طالة الجول وصفٍي والٌهرواى
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«ٌُ ٠غزطغ فؼ١ٍٗ ثبٌظَٛ، فئٔٗ ٌٗ ٚعبء ٚػٍٝ ٘زا ٠ىْٛ . ِؤْ إٌىبػ ٚٔفمبرٗ: ٚاٌجبءح ٟ٘. (34)

. أٔٗ إرا خفزُ ػذَ اٌؼذي ث١ٓ اٌضٚعبد، فٙزٖ اٌزٟ أِشرُ ثٙب ألشة إٌٝ ػذَ اٌغٛاص: اٌّؼٕٝ

ْْ }: إرا افزمش ٚطبس ػبٌخ، ِٚٓ ٘زا لٌٛٗ رؼبٌٝ: ػبي اٌشعً ٠ؼ١ً: ٚ٘ىزا ٠مبي إِ َٚ
ُْ َػ١ٍَْخً  . (35){ِخْفزُ

فئرا ِب رٛافش ٘زاْ اٌم١ذاْ، وبْ اٌزؼذد ِجبؽبً ٚال ؽشط ف١ٗ، ٌٚىٓ إرا رخٍّفب أٚ رخٍّف 

أؽذّ٘ب فًٙ إٌىبػ طؾ١ؼ أٚ غ١ش طؾ١ؼ؟ 

أْ إٌىبػ طؾ١ؼ ألْ ٘ز٠ٓ اٌم١ذ٠ٓ ١ٌغب ِٓ ششٚؽ : االرفبق ث١ٓ اٌفمٙبء ػٍٝ

َُّ ٠ظؼ إٌىبػ ػٕذ فمذّ٘ب أٚ أؽذّ٘ب ٌىٕٗ ِغ اإلصُ . اٌظؾخ؛ ِٚٓ صَ

ِب وبْ فٟ إؽبس اٌؼذد اٌّغّٛػ ثٗ ششػبً ٚ٘ٛ : ٚ٘ىزا ٔغزط١غ اٌمٛي ٕ٘ب ثأْ اٌزؼذد اٌّجبػ ٘ٛ

- وّب لٍذ-ٚإْ وبْ ٘زا اٌم١ذ . أال ٠ض٠ذ ػٓ األسثغ، ِغ اٌؾشص ػٍٝ رؾمك اٌؼذي ٚاٌمذسح ػٍٝ اإلٔفبق

ي أوضش أ١ّ٘خ ٕ٘ب ألٔٗ  ّٚ ٠ُؼّذ ل١ذاً ِؼزجشاً فٟ اٌضٚاط ػبِخ ؽزٝ ٌٚٛ وبْ ثٛاؽذح فمؾ، ١ٌظجؼ اٌم١ذ األ

اٌّؼزجش فٟ اٌضٚاط ػبِخ ؽزٝ ٌٚٛ وبْ ثٛاؽذح فمؾ، ١ٌظؼ اٌم١ذ األٚي أوضش أ١ّ٘خ ٕ٘ب ألٔٗ اٌّؼزجش 

أعبعبً فٟ اٌزؼذد اٌّجبػ؛ فّٓ ٠خبف اٌغٛس ٠ٚزّمٟ هللا فٟ ٔفغٗ ٚفٟ غ١شٖ رٍضِٗ اٌىفب٠خ ثٛاؽذح ألْ 

هللا عجؾبٔٗ ثؼذ أْ أثبػ اٌزؼذد فٟ اٌضٚعبد ِضٕٝ ٚصالس ٚسثبع ل١ّذ رٌه ثبٌؼذي ث١ٕٙٓ ف١ّب ٘ٛ ِمذٚس 

اِؽَذحً }: ٌٍضٚط، ٚ٘زا ٘ٛ اٌّفَٙٛ ِٓ لٌٛٗ عجؾبٔٗ َٛ ُْ أاَلَّ رَْؼِذٌُٛا فَ ْْ ِخْفزُ ِ ٓ غٍَت ػٍٝ ظٕٗ : أٞ {فَئ َِ
١ٍْمزظش ػٍٝ ِب ٠مذس ػ١ٍٗ ٚإْ وبٔذ ٚاؽذح فٟٙ رىف١ٗ  فٛاد اٌؼذي ف١ّب ٠مذس ػ١ٍٗ ٚخبف اٌغٛس، ف

ٓ خبف اٌغٛس ِٓ اٌض٠بدح ػٍٝ اٌٛاؽذح ؽزٝ ال ٠شك رٌه ػٍٝ  َِ ثئرْ هللا رؼبٌٝ، ألْ ٘زٖ ا٠٢خ رّٕغ 

ِٚؼٍَٛ أٔٗ ِٓ وبٔذ ػٕذٖ ٚاؽذح فئْ ٔبٌٙب فؾغٓ ٚإْ لؼذ ػٕٙب ٘بْ رٌه ػ١ٍٙب ؽ١ش ٌُ . األخشٜ

أِب إرا وبٔذ ػٕذٖ اصٕزبْ فئٔٗ إْ أِغه ػٓ . رؾغضٖ ػٕٙب غ١ُش٘ب، فال ِىبْ ٌٍغ١شح فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ

ٌزٌه وبْ ِٓ اٌؼذي أْ ٠مٕغ ثٛاؽذح ػٕذ . إؽذاّ٘ب اػزمذد أٔٗ ٠زٛفش ٌألخشٜ ف١مغ إٌـضاع ٚرز٘ت األٌفخ

. (36)خٛف اٌغٛس، ؽزٝ ال ٠غٟء ٠َٛ اٌم١بِخ ٚشمّٗ عبلؾ

: اٌؾىّخ ِٓ اٌزؼذد

رؼذد اٌضٚعبد اٌّمشس فٟ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ ثؼٛاثطٗ ٚأؽىبِٗ ١ٌظ ثذػخ 

اعزؾذصٙب اإلعالَ، ثً ٘ٛ ٔظبَ ِٛعٛد ٚلبئُ ِٕز اٌمِذَ ٚلجً ِغٟء اإلعالَ، ٌىٕٗ ٌُ ٠ىٓ 

مّٕٕبً ثؼٛاثؾ ؽبوّخ ِضٍّب فؼٍذ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ اٌغشاء اٌزٟ ٔظشد إٌٝ اٌزؼذد اٌّم١ّذ  ُِ
ثّب فٟ ٚعغ اإلٔغبْ ٌئال ٠ُزشن ٌٍٜٙٛ ٚاٌفٛػٝ، ٚأٔٗ ٔض ػ١ٍٗ ١ٌىْٛ ػالعبً ٌجؼغ 

ؽزٝ ٠ىْٛ ٕ٘بن - ثً ٟ٘ ٚالؼخ ال ِؾبٌخ-اٌّشبوً اٌزٟ لذ رطشأ ػٍٝ اٌّغزّغ اإلعالِٟ 

فمذ ر٘جذ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ ثّغٍىٙب ِٓ إثبؽخ اٌزؼذد . رٛاصْ ث١ٓ ِظٍؾخ إٌٛػ١ٓ

فّٓ اٌششائغ ِٓ أثبؽذ اٌزؼذد . ٚثٙز٠ٓ اٌم١ذ٠ٓ ِغٍىبً ٚعطبً ث١ٓ اٌششائغ اٌغبثمخ ػ١ٍٙب

ثذْٚ ل١ذ فٟ اٌؼذد ٚال فٟ اٌضٚاط ِضٍّب ؽذس فٟ ا١ٌٙٛد٠خ، ِٕٚٙب ِب ِٕؼذ اٌزؼذد ِطٍمبً 

عٛاص - ػ١ٍٗ اٌغالَ-وبْ فٟ شش٠ؼخ ِٛعٝ : "ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اثٓ ػجذ اٌغالَ. وبٌّغ١ؾ١خ

ال ٠غٛص - ػ١ٍٗ اٌغالَ-ٚفٟ شش٠ؼخ ػ١غٝ . اٌزؼذد ِٓ غ١ش ؽظش رغ١ٍجبً ٌّظٍؾخ اٌشعبي

اٌزضٚط ثغ١ش ٚاؽذح رغ١ٍجبً ٌّظٍؾخ إٌغبء، فشاػذ شش٠ؼخ ٔج١ٕب ِؾّذ ص ِظٍؾخ 

. (37)"إٌٛػ١ٓ فؾظشرٗ فٟ أسثغ

ِّٚب ال شه ف١ٗ، فئْ ٘زا اٌّغٍه ٠َُؼّذ ِٓ ِؾبعٓ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ اٌزٟ رخبؽت 

ًّ األشخبص فٟ وً اٌؼظٛس ٚاألصِٕخ، فشاَػْذ ظشٚف اٌّفِشؽ فٟ شٙٛارٗ اٌزٞ ال رؼفّٗ  و

اٌٛاؽذح، وّب ساػذ ظشٚف اٌّؼزذي فٟ شٙٛارٗ؛ ٚ٘زا غب٠خ فٟ االٔؼجبؽ ٚاٌزأٌف ِغ 

األؽىبَ اٌششػ١خ ألٕٔب إرا أغٍمٕب ػٍٝ اٌّفِشؽ فٟ شٙٛارٗ ثبة اٌزؼذد ألّدٜ رٌه إٌٝ اٌغمٛؽ 

ي ّٚ ٘زا إرا وٕب ٔش٠ذ أْ ٔغ١ش فٟ . فٟ اٌٙب٠ٚخ، ٌٚٛ خ١ّشٔبٖ ث١ٓ اٌزؼذد ٚث١ٓ اٌضٔٝ الخزبس األ

. ٘ذٜ ٚٔٛس

أٔٗ لذ رىْٛ ٕ٘بن أعجبة لب٘شح رغؼً اٌزؼذد ػشٚسح : ِٚٓ اٌغذ٠ش ثبإلشبسح إ١ٌٗ

ٌؾً ثؼغ اٌّشبوً؛ فمذ ٠ظ١ت اٌّشأح اٌؼمُ ٚلذ رىْٛ اٌّشأح ِش٠ؼخ ِشػبً ٠ّٕغ 

َٓ }: اٌّؼبششح اٌضٚع١خ ِٚٓ ؽك اٌشعً أْ ٠ُؾظٓ فشعٗ ػّالً ثمٌٛٗ رؼبٌٝ ١ِٕ ِِ ْؤ ُّ ٍْ ٌِ ًْ لُ

 ُْ ٠َْؾفَظُٛا فُُشَٚعُٙ َٚ  ُْ ِ٘ ْٓ أَْثَظبِس ِِ ٛا  . (38){٠َغُؼُّ

فبألطٍؼ ٌٍّشأح ؽ١ٕئز أْ ٠جمٝ ػ١ٍٙب صٚعٙب رٕؼُ فٟ ظً صٚع١خ لبئّخ، ٠ٚزضٚط ٘ٛ 

ٚ٘زا أؽغٓ ِٓ اٌفشاق اٌزٞ رؼ١ش اٌضٚعخ . ثأخشٜ رٕغت ٌٗ اٌٌٛذ ٚرؾظٓ ٌٗ اٌفشط

ط فزٛاعٗ طؼبة اٌؾ١بح ثّفشد٘ب، ٚاٌؾبي أٔٙب رفمذ ِشغجبد اٌضٚاط ِٓ  ّٚ ثغججٗ ثذْٚ رض

فبٌؾىّخ ٚإٌّطك ٠ؤ٠ّذاْ اإلثمبء ػ١ٍٙب وضٚعخ صب١ٔخ خ١ش ِٓ ال صٚعخ ِطٍمبً؛ . صٚط آَخش

أْ االثزؼبد ثبٌّشأح ػٓ ِٛاؽٓ ؽشِبٔٙب ِٓ ٔؼّخ : ٌٚٙزا وبٔذ ِششٚػ١خ اٌزؼذد ػٍٝ ِؼٕٝ

اٌضٚع١خ ٚاألِِٛخ ػٕذ ٚعٛد٘ب ِّب ٠زشرت ػ١ٍٗ رْشوٙب فش٠غخ ٌٍفبؽشخ ٚاٌشر٠ٍخ، ٚرٌه 

ًّ ِشبوٍٙب ثظٛسح ششػ١خ رظْٛ ٌٙب وشاِزٙب، ٚرغؼٍٙب رؼ١ش فٟ أعشح ؽب٘شح  ثؾ

ًّ ػبلً ِمذِّس ٌؼٛالت األِٛس. ِٚغزّغ ع١ٍُ . ٚ٘زا ٘ٛ األفؼً ٌٙب ِٚب ٠مٛي ثٗ و

ٚاٌّززجِّغ ٌؼظٛس اٌزشش٠غ اإلعالِٟ، ٠غذ اٌّغ١ٍّٓ ٠ؼذِّدْٚ اٌضٚعبد وّب أثبؽزٗ 

ظٛا٘ش اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ، ٚأُٔٙ ٌُ ٠غذٚا فٟ ٘زا ؽشعبً ٌُٚ ٠ىٓ فٟ اٌغّبػخ ظٍُ، ألْ 

. اٌزؼذد ٘زا ٌُ ٠ىٓ ظٍّبً ٌٍّشأح ؽبٌّب رؾممذ ػٛاثطٗ ػٍٝ ٔؾٛ ِب عجك ث١بٔٗ

أٔٗ لذ ٠خزً ا١ٌّضاْ االعزّبػٟ ٚرشعؼ وبفخ اإلٔبس : ِّٚب رغذس ِالؽظزٗ ػّالً 

خ  ِّ ٘ب ِٓ اٌؾشة ِضالً ٚخبطخ فٟ أ ّٛ ػذداً ثبٌٕغجخ ٌٍشعبي، وأْ رىْٛ اٌذٌٚخ لذ خشعذ ٌز
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اإلعالَ ؽ١ش إٔٙب ِغزٙذفخ دائّبً ِٓ أػذائٙب، فّبرا ٠ىْٛ اٌؾً ٌّظبٌؾخ ٘زا اٌٛػغ ٌٛ 

ٌُ ٠ُششع اٌزؼذد؟ أرُزشن اٌفز١بد ٠َزّخزْ األخذاْ فزش١غ اٌفبؽشخ فٟ اٌّغزّغ ف١ىضش اٌٍمطبء 

ٚرخزٍؾ األٔغبة ٚرٕزشش اٌشر٠ٍخ؟ أَ ٠زّخزْ أصٚاعبً ف١ؼشٓ ؽ١بح رٕؼُ ثبٌؾالي ٚاألٚالد فٟ 

ظً رؼّذد اٌضٚعبد؟ 

اٌؼذاٌخ ٚإٌّطك ٚاثزغبء ؽٙبسح إٌغً ٚط١بٔخ اٌّغزّغ رذػٛ إٌٝ أْ رَٕؼُ اٌفزبح 

. ثبٌضٚع١خ فٟ ظً اٌزؼذد خ١ش ِٓ أْ رزّخز األخذاْ

األعجبة اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ اٌزٟ الؽظٙب اإلعالَ ػٕذ : فمذ اعزجبْ ٌٕب ا٢ْ: ٚثؼذ

رشش٠غ اٌزؼذد، رٌه أٔٗ سعبٌخ ػب١ٌّخ خبرّخ؛ فغبءد رشش٠ؼبرٗ طبٌؾخ ٌىً صِبْ ِٚىبْ 

ألٔٗ ٌُ ٠ششع ٌغ١ً خبص ِٓ إٌبط ٚال ٌَِضِٓ ِؼ١ّٓ ٚال ٌّىبْ ِؾذد، ٚإّٔب ٠ششع ٌٍٕبط 

فىبْ ِغٟء اٌشعبٌخ . ع١ّؼبً فٟ وً صِبْ ٚوً ِىبْ إٌٝ أْ ٠شس هللا األسع ِٚٓ ػ١ٍٙب

َٓ }: سؽّخ ٌٍؼب١ٌّٓ، ٚطَذق هللا عجؾبٔٗ ؽ١ٓ لبي ١ ِّ ٍَْؼبٌَ خً ٌِ َّ ٍَْٕبَن إاِلَّ َسْؽ ب أَْسَع َِ َٚ}(39) ..
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