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اٌّٙبخش٠ٓ إٌٝ  اٌسجشخ، ٚفعبئً ثبس اٌٙدشح إٌٝآ ٠جسث فٟ٘زا اٌجسث —خالصخ
. ِِٓ ا١ٌّٓ اٌسجشخ، ٚاٌّٙبخشْٚ إٌٝ اٌسجشخ

. فعبئً اٌّٙبخش٠ٓ، ا١ٌّٓ :اٌىٍّبد االفززبز١خ

 

I. اٌّمذِخ 

 

ب ثعذ  ِّ اٌسّذ هلل ٚاٌّصالح ٚاٌّغالَ عٍٝ سعٛي ّللّا، ٚعٍٝ آٌٗ ٚصسجٗ ِٚٓ ٚاالٖ، أ

ٌَم  ِٓ ّللا ع١ٍَه ٚسزّخٌم ِٕٗ ٚثشوبد، ِٚشزجبً ثه فٟ عٍغٍخ اٌذُّسٚط  أخٟ اٌلَّطبٌت، عال

 ًّ َٓ أْ ردَذ ف١ٙب و ، آ١ٍِ ّٟ سح ع١ٍه فٟ إغبس ِبدَّطح اٌغ١شح إٌج٠ٛخ، ٌٙزا اٌفصً اٌذِّساع اٌّمشَّط

زعخ ٚاٌفبئذح، ُّ  اٌسجشخ، ٚفعبئً ثبس اٌٙدشح إٌٝآ فٟ فٟ ٘زا اٌذسط ٔزعشف عٍٝ اٌ

ٓ ا١ٌّٓ ِٙبخشْٚ إٌٝ اٌسجشخاٌّٙبخش٠ٓ إٌٝ اٌسجشخ، ٚاي ِِ. 

II. اٌّمبٌخ ِٛظٛع  

ٓ  :ثبس اٌٙدشح إٌٝ اٌسجشخآ ِِ

 .-ٚلذ رمّذَ-إعالَ إٌّدبشٟ  -1

ٓ اٌسجشخ -2 ِِ . اٌٛفٛد اٌمبدِخ 

، ٚ٘ٛ ثّىخ، عششْٚ -صٍَّٝط ّللا ع١ٍٗ ٚعٍَُّط-ثُ لذَ عٍٝ سعٛي ّللا : لبي اثٓ إعسبق

ٓ إٌصبسٜ ز١ٓ ثً ِِ ٓ رٌه،  ِِ ٓ اٌسجشخ، فٛخذٖٚ فٟ اٌّغدذ، سخالً، أٚ لش٠جبً  ِِ غُٙ خجَُشٖ 

ٓ . فدٍغٛا إ١ٌٗ ٚوٍّّٖٛ ٚعأٌٖٛ، ٚسخبي ِٓ لش٠ش فٟ أٔذ٠زُٙ زٛي اٌىعجخ ِِ ب فشغٛا  ّّ فٍ

ب أسادٚا، دعبُ٘ إٌٝ اإلعالَ، ٚرال ع١ٍُٙ  -صٍٝ ّللا ع١ٍٗ ٚعٍُ-ِغأٌخ سعٛي ّللا  ّّ ع

ب عّعٖٛ فبظذ أع١ُٕٙ ثبٌذِع، ثُ اعزدبثٛا ٌٗ. اٌمشآْ ّّ ٚإِٓٛا ثٗ ٚصّذلٖٛ، ٚعشفٛا  فٍ

شٖ ِْ ٓ أ ِِ ب لبِٛا عٕٗ، اعزشظُٙ أثٛ خًٙ فٟ ٔفَش . ِٕٗ ِب وبْ ٠ٛصف ٌُٙ فٟ ُوزجُٙ  ّّ فٍ

ٓ لش٠ش، فمبٌٛا ّٓ ِدبٌغىُ عٕذٖ ززٝ فبسلزُ د٠َٕىُ، : ِِ ٓ سوت، فٍُ رلّئ ِِ لجّسىُ 

ٌٕب ِب . اٍ٘ىُعالَ ع١ٍىُ ال ٔح: فمبٌٛا ٌُٙ! ِب ٠فٍر سوت أزّك ِٕىُ! ٚصّذلزّٖٛ ثّب لبي

. ٌُ ٔأُي أٔفغٕب خ١شاً . ٔسٓ ع١ٍٗ، ٌٚىُ ِب أٔزُ ع١ٍٗ

ٓ اٌسجشخ ْٚفذ وج١ش، ِب ث١ْٓ اٌثالث١ٓ إٌٝ اٌّغجع١ٓ،  ِِ ٚلذ صبزت عٛدح خعفش ِع أصسبثٗ 

َْ }: ٚف١ُٙ ٔضي لٌٛٗ رعبٌٝ ُْ ال ٠َْغزَْىجُِشٚ ُ َّٙط أَٔ َٚ جَبٔبً  ْ٘ ُس َٚ  َٓ ١ِغ١ ُْ لِغِّ ُْٕٙ ِِ َّْط  َ . {َرٌَِه ثِأ

، فمبَ -صٍٝ ّللا ع١ٍٗ ٚعٍُ-لذَ ْٚفذ إٌّدبشٟ عٍٝ سعٛي ّللا : "ثعط اٌشٚا٠بدٚفٟ 

ىِش١ِٓ، : ))فمبي. ٔسٓ ٔىف١ه ٠ب سعٛي ّللا: ٠َخذُِٙ، فمبي أصسبثٗ ُِ إُّٔٙ وبٔٛا ألصسبثٟ 

ْْ أوبفِئَُٙ ((. ٚإّٟٔ أزّت أ

. ٚإٌّدبشٟ -صٍٝ ّللا ع١ٍٗ ٚعٍُ-اٌشعبئً اٌّزجبَدٌخ ث١ْٓ اٌشعٛي 

ٚلش٠ش، لبَ  -صٍٝ ّللا ع١ٍٗ ٚعٍُ-ذ اٌسذ٠ج١خ، ٚاٌُٙذٔخ اٌزٟ ٚلعذ ث١ٓ اٌشعٛي ثْعذ صً

ٚوبْ عّشٚ ثٓ أ١ِّخ . ثإسعبي اٌّشعً إٌٝ ٍِٛن اٌعشة ٚاٌعدُ، ٠ذعُٛ٘ إٌٝ اإلعالَ

، ٘ٛ سعٛي سعٛي ّللا  ّٞ ٍٗ  -صٍٝ ّللا ع١ٍٗ ٚعٍُ-اٌعّش ّّ صٍٝ ّللا -إٌٝ إٌّدبشٟ، إر ز

: وزبث١ْٓ -ع١ٍٗ ٚعٍُ

. ٠ذعٖٛ ف١ٗ إٌٝ ارّجبعٗ: اأزذُ٘

َّ زج١جخ: ٚاٌثبٟٔ خٗ أ ّٚ ْْ ٠ض فأخز اٌىزبث١ْٓ، ٚلجٍّّٙب، ٚٚظعّٙب عٍٝ سأعٗ . ٠ذعٖٛ ف١ٗ أ

ٚلذ وزت إٌدبشٟ إٌٝ . ٚع١ْٕ١ٗ، ٚٔضي عٓ عش٠شٖ رٛاظعبً، ثُ أعٍُ ٚشٙذ شٙبدح اٌسك

. وزبثبً ٠ُخجشٖ ف١ٗ ثإعالِٗ -صٍٝ ّللا ع١ٍٗ ٚعٍُ-سعٛي ّللا 

 ًُ َٓ إٌٝ اٌسجشخاٌّٗ فعبئ  :اخش٠

ٓ فّش ثِذ٠ٕٗ   َِ ي  ّٚ ُِٙبخشٚ اٌسجشخ عٍٝ عْجك اٌزّعس١خ فٟ عج١ً ّللا رعبٌٝ؛ فُٙ أ ٌمذ زبص 

ٓ إلبِخ شعبئش ِد٠ُٕٙ ثأِٓ ٚأِبْ، ثبإلظبفخ  ِِ ٕعٛا  ُِ ربسوبً األٚغبْ ٚاألً٘ ٚاٌّبي، ألُٔٙ 

ُٕٛا }:  رعبٌٝلبي ّللا. إٌٝ أُٔٙ شبسوٛا أ٠عبً غ١ْشُ٘ فٟ فْعً اٌٙدشح إٌٝ اٌّذ٠ٕخ َِ َٓ آ اٌَّطِز٠ َٚ
ْ فِشَ  َِ  ُْ َْ َزمّبً ٌَُٙ ُٕٛ ِِ  ْ ُّ ٌْ ُُ ا ََٔصُشٚا أٌَُٚئَِه ُ٘ َٚ ا  ْٚ َٚ َٓ آ اٌَّطِز٠ َٚ  ِ ًِ ّللاَّط َُ٘ذٚا فِٟ َعج١ِ َخب َٚ َ٘بَخُشٚا  حٌم َٚ

ٌُم  ِسْصقٌم َوِش٠ َٚ}. 

ٌم١ِْذ أعّبء ثٕذ ع١ّظ : ، لبي-سظٟ ّللا عٕٗ-ٚعٓ أثٟ ثشدح، عٓ أثٟ ِٛعٝ األشعشٞ 

َُ أٔزُ، ٌٛال أّٔب عجمٕبوُ ثبٌٙدشح: فمبي -سظٟ ّللا عٕٗ-عَّش ثٓ اٌخلبة  فزوشد . ِٔعُ اٌمٛ

٘سشح إٌٝ أسض : ثً ٌُىُ اٌٙدشح ِّشر١ْٓ: ))، فمبي-صٍٝ ّللا ع١ٍٗ ٚعٍُ-رٌه ٌٍٕجٟ 

((.  ٌٝ اٌّذ٠ٕخاٌسجشخ، ٚ٘دشح إ

ّْ سخبالً ٠فخشْٚ ع١ٍٕب، : لبٌذ أعّبء ثٕذ ع١ّظ: ٚعٓ عبِش اٌشعجٟ لبي ٠ب سعٛي ّللا، إ

١ٌِٓ، لبي ّٚ ٓ اٌّٙبخش٠ٓ األ ِِ ((. ثً ٌىُ ٘دشربْ: ))٠ٚضعّْٛ أّٔب ٌغٕب 

ٓ ا١ٌّٓ ِِ  :اٌّٙبخشْٚ إٌٝ اٌسجشخ 

ٙبِخش ٌمذ ٚسد رْوش األشعش١ِّ٠ٓ ثم١بدح أثٟ ِٛعٝ  ِِ ّٓ األشعشٞ، فٟ  ح اٌسجشخ، ٚلذ ظ

 -صٍٝ ّللا ع١ٍٗ ٚعٍُ-ثٍ ٕب ِخشَج سعٛي ّللا : "اٌجعط عٓ أثٟ ِٛعٝ األشعشٞ، لبي

ٚٔسٓ ثب١ٌّٓ، فخشخٕب ِٙبخش٠ٓ إ١ٌٗ، أٔب ٚأخٛاْ ٌٝ أٔب أص شُ٘، أزذّ٘ب أثٛ ثشدح 

فٟ ثالثخ ٚخّغ١ٓ أٚ اث١ٕٓ ٚخّغ١ٓ سخالً : فٟ ثععخ ٚإِب لبي: ٚا٢خش أثٛ سُ٘، إِب لبي

فشوجٕب عف١ٕخ فأٌمزٕب عف١ٕزٕب إٌٝ إٌدبشٟ ثبٌسجشخ، فٛافمٕب خعفش ثٓ أثٝ : ِٟ، لبيِٓ لٛ

َّْط سعٛي ّللا : غبٌت ٚأصسبثٗ عٕذٖ، فمبي خعفشٌم  ثعثٕب ٕ٘ٙب،  -صٍَّٝط ّللا ع١ٍٗ ٚعٍُ-إ

صٍٝ ّللا ع١ٍٗ -فٛافمٕب سعَٛي ّللا : ٚأِشٔب ثباللبِخ فألّٕب ِعٗ ززٝ لذِٕب خ١ّعبً، لبي

َٓ ا -ٚعٍُ َُ ألزٍذ غبَة عٓ فزرِ خ١جَش : فززر خ١جش فأعُٙ ٌٕب أٚ لبيز١ أعلبٔب ِٕٙب، ِٚب لغ

 ".ِٕٙب ش١ئبً إال الصسبة عف١ٕزٕب خعفش ٚأصسبثٗ، لغُ ٌُٙ ِعُٙ

ٓ ٘زٖ ِِ  :اٌشٚا٠خ األِٛس اٌزب١ٌخ ٠ُّٚىٓ أْ ٔغزخشج 

ّْ ٘دشح األشعش١ِّ٠ٓ وبٔذ إٌٝ إٌجٟ  ٘بخش إٌٝ  ثعذ ِب عّعٛا أٔٗ -ّللا ع١ٍٗ ٚعٍُ صٍٝ-أ

 .اٌّذ٠ٕخ

، ألُٔٙ ّٞ ّْ غش٠ك ٘دشرُٙ وبْ اٌلش٠ك اٌجسش  .سوجٛا اٌغف١ٕخ أ

ّْ اٌغف١ٕخ أسشفذ ثُٙ، ٚر ١ّش اردبُ٘ٙب ززٝ  .سَعذ ثُٙ فٟ ِٛأئ اٌسجشخ أ

ّْ عذدُ٘ وبْ ثالثخ ٚخّغ١ٓ، أٚ اث١ْٕٓ  .ٚخّغ١ٓ أ

 .خ١ّعبً  -ٚعٍُ صٍٝ ّللا ع١ٍٗ-اٌشعٛي  غٍت خعفش ُِٕٙ اإللبِخ ِعُٙ، ززٝ ٠ز٘جٛا إٌٝ

ٓ اٌٙدشح ث١ّٕذ اٌشٚا٠خ ربس٠خ اٌمذَٚ، ٚ٘ٛ فٟ اٌغٕخ ِِ  .اٌغبثعخ 
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