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:  خالصح

 .٘زا اٌثحس فٟ ١ٔح األظح١ح ٚاٌؼم١مح ِؼاً فٟ رت١حح ٚاحذج

  حىُ ِا ٌٛ ظحٝ ٜٚٔٛ اٌؼم١مح:اٌىٍّاخ اٌّفراح١ح

I. اٌّمذِح 

اٌجّغ ت١ٓ ١ٔح األظح١ح ٚاٌؼم١مح فٟ رت١حح، ذؼذدخ ألٛاي اٌّزا٘ة األستؼح، ٚ٘زا 

 .اٌثحس ٠أذٟ ٕ٘ا ١ٌٕالش ٘زٖ األلٛاي حرٝ ٠ٕرٟٙ إٌٝ اٌمٛي اٌشاجح فٟ رٌه

II. اٌّماٌح ِٛظٛع  

 

َٜٛ ظّحٝ ٌٛ ِا ُحىُ   اٌؼم١مح ٚٔ
 

ِا ٌٛ ٚافك ٠َٛ ػم١مح ٌَٚذٖ ٠َٛ األظحٝ، ٚرتح األظح١ح : صٛسج ٘زٖ اٌّسأٌح ٟ٘

ٜٚٔٛ ِؼٙا اٌؼم١مح، ً٘ ذُجضئ أظح١ح ٚػم١مح أَ ال؟ 

ٌُ ذرّفك وٍّح اٌفمٙاء فٟ ٘زا، ٌُٚٙ ألٛاي ِرؼّذدج أػشظٙا ف١ّا ٠ٍٟ ِغ ت١اْ ْٚجٗ 

ًّ لٛي ٚذشج١ح ِا ٠رشّجح فٟ ٘زا اٌشأْ : و

: ِز٘ة اٌحٕف١ح

حىُ ٘زٖ اٌّسأٌح، غ١ش إٟٔٔ ٚجذخ ِؼظُ - ف١ّا اغٍّؼد ػ١ٍٗ-ٌُ ذزوش ورة اٌحٕف١ح 

حىُ ِا ٌٛ اشرشن سثؼح فٟ تذٔح : ورثُٙ ذرؼّشض ٌّسأٌح ِشاتٙح تؼ١ٕٙا ٌٙزا ٟٚ٘

فمذ أجاص رٌه وً ِٓ اإلِاَ أتٟ حٕثفح . ٌألظح١ح ٜٚٔٛ أحذُ٘ أٚ تؼعُٙ اٌؼم١مح ٚٔحٛ٘ا

. (1)ِٚحّذ تٓ اٌحسٓ ٚأتٟ ٠ٛسف، ِٕٚغ رٌه صفش

: ِز٘ة اٌّاٌى١ح

أٔٗ ٌٛ رتح أظح١ح ٜٚٔٛ ِؼٙا اٌؼم١مح ال ذجضئٗ، تؼىس ِا ٌٛ رتح اٌؼم١مح ٜٚٔٛ 

. تٙا ١ٌّٚح فإٔٗ ٠جضئٗ

ّْ اٌّمصٛد فٟ األظح١ح ٚاٌؼم١مح: ٚاٌفَشق ت١ّٕٙا إسالح اٌذَ، ٚإسالح اٌذَ ال : أ

ٚاٌّمصٛد ِٓ ا١ٌٌّٛح اإلغؼاَ ٚ٘ٛ غ١ش ِٕاف ٌإلسالح؛ فأِىٓ اٌجّغ . ذجضئ ػٓ إسالر١ْٓ

. (2)ت١ّٕٙا

ٓ ٚافك ٠َٛ ػم١مح ٌٚذٖ ٠َٛ األظحٝ ٚال ٠ٍّه إال ": "ِٛا٘ة اٌج١ًٍ"ٚجاء فٟ  َِ
ُسٕح ٚاجثح، ٌُٚ : شاج، ػّك تٙا إْ سجا األظح١ح فٟ ذا١١ٌٗ، ٚإالّ فاألظح١ح ألٔٙا آوذ ل١ً

فإْ رتح أظح١ح ٌألظح١ح ٚاٌؼم١مح ال ٠جض٠ٗ، ٚإْ أغؼّٙا ١ٌّٚح ... ٠مً فٟ اٌؼم١مح

. (3)..."أجضأٖ

: ِز٘ة اٌشافؼ١ح

أٔٗ ٌٛ ٜٔٛ تاٌشاج اٌّزتٛحح األظح١ح ٚاٌؼم١مح، فمذ جؼً اٌّمصٛد : ٠شٜ اٌشافؼ١ح

ُّ ألّٔٙا إسالح دَ تغ١ش جٕا٠ح ٚال ٔزس، ٚاٌّؼٕٝ ف١ّٙا إظٙاس اٌشىش هلل سثحأٗ ػٍٝ : ٚذ

. (4)ٔؼّح اٌٌٛذ ٚٔؼّح اٌح١اج ٚتماء اإلٔساْ إٌٝ ٘زا اٌٛلد ِٓ ٠َٛ إٌحش

أٔٗ ٌٛ ٜٔٛ تشاج األظح١حَ ٚاٌؼم١محَ ٌُ : ٕٚ٘ان لٛي آَخش ٌثؼط اٌشافؼ١ح ٠شٜ

ذحصً ٚاحذج ِّٕٙا ٚ٘ٛ ظا٘ش، ألْ والًّ ِّٕٙا ُسٕح ِمصٛدج، ٚألْ اٌمصذ تاألظح١ح 

ح ِٚٓ اٌؼم١مح اٌع١افح اٌخاصح ِّ . (5)...ألّٔٙا ٠خرٍفاْ فٟ ِسائً اٌع١افح اٌؼا
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: ِز٘ة اٌحٕاتٍح

:  ٌٍحٕاتٍح فٟ ٘زٖ اٌّسأٌح شالز سٚا٠اخ

: تاب ِا سٚٞ: "إجضاؤ٘ا ػّٕٙا، ٚ٘زا ٘ٛ اخر١اس اٌثٙٛذٝ؛ فمذ لاي اٌخالي: األٌٚٝ

حذشٕا حٕثً أْ أتا ػثذ هللا : أخثشٟٔ ػصّح تٓ ػصاَ: أْ األظح١ح ذجضٞ ػٓ اٌؼم١مح

". ٌّٓ ٠ؼكّ - إْ شاء هللا ذؼاٌٝ-أسجٛ أْ ذجضٞ اٌعح١ح ػٓ اٌؼم١مح : "لاي

فإْ ظّحٝ ػٕٗ أجضأخ ػٕٗ اٌعح١ح : "إْ أتا ػثذ هللا لاي: "ٚلاي فٟ ِٛظغ آَخش

ٚسأ٠د أتا ػثذ هللا اشرشٜ أظح١ح رتحٙا ػٕٗ ٚػٓ أٍ٘ٗ، ٚواْ اتٕٗ : "، لاي"ػٓ اٌؼمٛق

. (6)"ػثذ هللا صغ١شاً، فزتحٙا أساٖ أساد تزٌه اٌؼم١مح ٚاألظح١ح، ٚلسُ اٌٍحُ ٚأوً ِٕٙا

ػٓ : أٞ-ٌٚٛ اجرّغ ػم١مح ٚأظح١ح ٜٚٔٛ اٌزت١حح ػّٕٙا ": "وشاف اٌمٕاع"ٚفٟ 

ٚإْ اذّفك ٚلد ػم١مح ": "إٌّرٙٝ"ٚلاي فٟ ". أجضأخ ػّٕٙا ٔصاً - اٌؼم١مح ٚاألظح١ح

. (7)"ٚأظح١ح فَؼّك أٚ ظّحٝ أجضأ ػٓ األخشٜ

حصٛي اٌّمصٛد ِّٕٙا تزتح ٚاحذ، فإْ األظح١ح ػٓ : ْٚٚجٗ ٘زٖ اٌشٚا٠ح ٘ٛ

اٌٌّٛٛد ِششٚػح واٌؼم١مح، فإرا ظّحٝ ٜٚٔٛ أْ ذىْٛ ػم١مح ٚأظح١ح ٚلغ رٌه ػّٕٙا، 

وّا ٌٛ صٍّٝ سوؼر١ْٓ ٠ٕٛٞ تّٙا ذح١ح اٌّسجذ ٚت١ٕح ُسّٕح اٌّىرٛتح، أٚ صٍّٝ تؼذ اٌطٛاف 

فشظاً أٚ ُسٕح ِىرٛتح ٚلغ ػٕٗ ٚػٓ سوؼرٟ اٌطٛاف، ٚوزٌه ٌٛ رتح اٌّرّرِّغ ٚاٌماسْ شاج 

. (8)٠َٛ إٌحش أجضأ ػٓ دَ اٌرّرغ ٚػٓ األظح١ح

أخثشٟٔ ػثذ هللا تٓ أحّذ : "لاي اٌخالي. ٚلٛػٙا ػٓ أَحِذّ٘ا دْٚ ا٢َخش: اٌصا١ٔح

ا : "سأٌد أتٟ ػٓ اٌؼم١مح ٠َٛ األظحٝ ذُجضٞ أْ ذىْٛ أظح١ح ٚػم١مح؟ لاي: لاي ِّ إ

ٝ ّّ ا ػم١مح، ػٍٝ ِا س ِّ ". أظح١ح ٚإ

أّٔٙا رتحاْ تسثث١ْٓ ِخرٍف١ْٓ، فال ٠مَٛ اٌّزتح اٌٛاحذ ػّٕٙا، وذَ : ْٚجٗ ٘زٖ اٌشٚا٠ح

. اٌرّرغ ٚدَ اٌفذ٠ح

ا اٌشٚا٠ح اٌصاٌصح فٟٙ ِّ حذشٕا ػثذ اٌٍّه ا١ٌّّٟٛٔ أٔٗ لاي : "لاي اٌخالي. اٌرٛلف: أ

ٚغ١ش : شُ لاي. ال أدسٞ: أ٠جٛص أْ ٠ُعّحٝ ػٓ اٌصثٟ ِىاْ اٌؼم١مح؟ لاي: ألتٟ ػثذ هللا

. (9)"ٔؼُ: ِٓ اٌراتؼ١ٓ؟ لاي: لٍدُ . ٚاحذ ٠مٛي تٗ

ًّ اٌشاجح فٟ ٘زٖ اٌّسأٌح : ٌٚؼ

أٔٗ إرا : ٘ٛ ِا ر٘ة إ١ٌٗ اٌشافؼ١ح، ٚاٌشٚا٠ح األٌٚٝ ػٕذ اٌحٕاتٍح، ف١ّا لاٌٛا تٗ ِٓ

اجرّغ ٠َٛ األظح١ح ِغ اٌؼم١مح فإٔٗ ٠ّىٓ االورفاء تزت١حح ٚاحذج ػّٕٙا، تششغ ٚلٛع 

ٚ٘زا ٘ٛ . ا١ٌٕح، وّا إرا اجرّغ ٠َٛ ػ١ذ ٠َٚٛ جّؼح ٚاغرسً ألحذّ٘ا فإٔٗ ٠جضٞ ٌّٙا

الَ ٠ُِش٠ُذ }: اٌّٛافك ٌسّاحح ٠ُٚسش اٌشش٠ؼح اٌغّشاء ػّالً تمٌٛٗ ذؼاٌٝ َٚ ١ٌُْْسَش  ُُ ا ٠ُِش٠ُذ هللاُ تُِى

ٌْؼُْسشَ  ُُ ا ْٓ َحَشضٍج }: ، ٚلٌٛٗ(10){تِِى ِِ  ِٓ ٠ ُْ َفِ ٞ اٌذِّ ًَ َػ١ٍَُْى ا َجَؼ َِ ٚهللا ذؼاٌٝ أػٍُ . (11){َٚ

ٚأحىُ 
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