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ملخص البحث 
٠زؾلس اٌجبؽش هٓ أصو اٌّمبطل ٚا١ٌٕبد اٌزٟ ٠مظل٘ب ِٓ ٠و٠ل إعواء ٘نٖ اٌجؾٛس ِٓ 

صُ ٠زؾلس هٓ ِلٜ رؤص١و اٌزؾمك ِٓ إٌزبئظ ِٓ فالي  (ا٤ِٛه ثّمبطل٘ب )فالي لبهلح
هٍٝ ثؾٛس  (اٌّشمخ رغٍت اٌز١َ١و)ِٚب ٘ٛ ِلٜ رؤص١و لبهلح  (ا١ٌم١ٓ ال ٠ي٠ً اٌشه)لبهلح 

اٌوبكح )اٌقال٠ب اٌغنه٠خ ِٚب ٘ٛ أصو ا٤هواف ٚاٌوبكاد ِٓ فالي اٌؾل٠ش هٓ لبهلح 
؟ ٚاٌشو٠وخ رزـٍن  إلىاٌخ اٌؼوه هٓ اٌقٍك ١ٍٚزىٍُ اٌجبؽش هٓ مٌه ِٓ فالي (اٌّؾىّخ

 .(اٌؼوه ٠ياي)لبهلح 

وّب ١ٍزىٍُ اٌجبؽش ثول مٌه هٓ اٌمٛاهل ا٤ط١ٌٛخ اٌّزوٍمخ ثجؾٛس اٌقال٠ب اٌغنه٠خ ِٓ 
إٌلو )ٚ  (ٚأؽىبَ اٌٍٛبئً ٚاٌّمبطل (اهزجبه اٌّظبٌؼ ٚاٌّفبٍل)فالي اٌىالَ هٓ لٛاهل 

٠ٚزىٍُ اٌجبؽش هٓ ِمبطل اٌشو٠وخ اٌزٟ ٠غت ِالؽلزٙب فٟ ِضً ٘نٖ  (فٟ ِآالد ا٤فوبي
اؽزواَ اٌٍّى١خ )ٚ (ٚؽوِخ اٌٍَُّ) (وواِخ اإلَٔبْ)ٚ (ؽفق ا٤َٔبة)اٌجؾٛس ِٚٓ مٌه 
(. رمل٠و اٌواللبد ا٤ٍو٠خ)ٚ( اشزواؽ ا١ٍ٘٤خ فٟ ا٤هّبي)ٚ (ٚؽك االفزظبص

 
١ٍٚىْٛ اٌؾل٠ش هٓ رٛؿ١ل ٘نٖ اٌمٛاهل ٚاالٍزلالي ٌٙب ٚشوػ ِوب١ٔٙب صُ ٠ؤرٟ ث١بْ طٍخ 
٘نٖ اٌمٛاهل ثبٌؾل٠ش هٓ ثؾٛس اٌقال٠ب اٌغنه٠خ ٍٚزـجك رٍه اٌمٛاهل هٍٝ َِبئً ثؾٛس 

. اٌقال٠ب اٌغنه٠خ
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: اٌؾّل هلل ٚاٌظالح ٚاٌَالَ هٍٝ هٍٛي اهلل ٚثول
ِٛػٛم ٘نٖ اٌٛهلخ اٌّملِخ لٛاهل أط١ٌٛخ ٚفم١ٙخ ِٚمبطل اٌشو٠وخ اٌّزوٍمخ ثجؾش اٌقال٠ب 

. اٌغنه٠خ
 اٌشو٠وخ اإلٍال١ِخ عبءد ثؤؽىبَ شبٍِخ وبٍِخ ِالئّخ ٌٍفـوح اإلَٔب١ٔخ ِواه١خ ٌؾٛائظ إٌبً 
ؽبفلخ ٌّظبٌؾُٙ ِزظفخ ثب١ٌَو ٚاٌَّبؽخ ٚلل ث١ٕذ ٘نٖ ا٤ؽىبَ هٍٝ أرُ اٌمٛاهل ٚ اؽىّٙب 
ِّب ٠ؼّٓ ٌٙب اٌظالؽ١خ ٌٍٕبً وبفخ ِّٙب افزٍفذ أىِبُٔٙ ٚ أٚؿبُٔٙ، ٚهٍُ أطٛي اٌفمٗ ِٓ 

ٚغبٌت ِبكرٗ، . اٌوٍَٛ اٌزٟ اهزٕذ ثزمل٠و رٍه اٌمٛاهل ٚثؾضٙب ٚرؾو٠و٘ب ٟٚ٘ ِمظل ِجبؽضٗ
فئْ ِٓ أغواع هٍُ ا٤طٛي ِووفخ أكٌخ أؽىبَ اٌفوٚم ِٚووفخ ؿوق ا٤كٌخ، ٚاهلل هي ٚعً 

لل أوًّ ٌٕب اٌل٠ٓ ثٙنٖ اٌشو٠وخ اٌزٟ ٌُ رٕض هٍٝ إٞ ؽبكصخ عل٠لح فبْ ِب وبْ ِٓ أِٛه إٌبً 
صبثزب ال ٠زغ١و عبءد اٌشو٠وخ ثزفظ١ٍخ ِٚب وبْ ِزغ١وا عبءد اٌشو٠وخ ف١ٗ ثٕظٛص ٚلٛاهل 

هبِخ رَزقوط ِٕٙب أؽىبَ ٌغ١ّن اٌؾٛاكس ٚاٌٛلبئن، ٚ عوٍذ اٌشو٠وخ ٌٍّغزٙل٠ٓ رـج١ك 
اٌمٛاهل هٍٝ إٌظٛص ٚاٍزٕجبؽ ا٤ؽىبَ ِٕٙب، فّظبكه اٌشو٠وخ ِٚب رؼّٕزٗ ِٓ اٌمٛاهل 
اٌوبِخ أٚ رفوم هٕٙب ال ٠ىفٟ اٌجبؽش ِغوك اإلؿالم ه١ٍٗ ثً الثل فٟ عبٔت مٌه ِٓ هٍُ 

. اإلَٔبْ ثـوق اٍزضّبه ا٤كٌخ ٚؿو٠مخ االٍزلالي ثٙب ٚاٌلها٠خ ثزـج١مٙب
 ٚهٍُ ا٤طٛي ٠يٚك اٌجبؽض١ٓ ثّو١ٓ فظت فٟ إطلاه ا٤ؽىبَ اٌشوه١خ هٍٝ ِب ٠َزغل ِٓ 
اٌؾبعبد اٌفوك٠خ أٚ االعزّبه١خ، الْ ٔظٛص اٌىزبة ٚإٌَخ ِزٕب١٘خ ا٤ٌفبف ٚؽٛاكس إٌبً 

ٚلؼب٠بُ٘ ِزولكح ِٚب ٠زٕب٘ٝ ال ٠ؾ١ؾ ثؤؽىبَ اٌّزولك إال ثـو٠ك االعزٙبك، ٚإٌظٛص 
اٌشوه١خ ٌٓ رالؽك اٌؾٛاكس ثؤفواك٘ب ٚ عيئ١برٙب، ٕٚ٘ب ال ثل هٍٝ اٌّغزٙل٠ٓ ِٓ اٌجؾش هٓ 

.  ٚو١ٍبد رٕلهط ف١ٙب رٍه اٌغيئ١بدده١ِّٛب
ا٤ِو ا٤ٚي أْ ٘نا اٌّٛػٛم : ٚ ثبٌَٕجخ ٌّٛػٛم اٌقال٠ب اٌغنه٠خ الثل أْ ٔالؽق ف١ٗ أِو٠ٓ

ِٛػٛم شبًِ ٌٗ عيئ١بد ِزولكح، فوٕل اٌؾىُ هٍٝ ٘نا اٌّٛػٛم الثل ِٓ إٌلو فٟ رٍه 
اٌغيئ١بد فٕٕلو إٌٝ وً عيئ١خ هٍٝ ؽلح، ٚإهـبء ؽىُ هبَ هٍٝ ع١ّن رٍه اٌغيئ١بد ١ٌٌ ِٓ 

ِٚٓ ا٤ِٛه اٌّموهح أْ ِب ٠ؾزبط إٌٝ رفظ١ً ال ٠غٛى أْ ٠وـٟ ف١ٗ ؽىُ هبَ . إٌّبٍت أثلا
أٗ الثل ِٓ إ٠غبك اٌؼٛاثؾ ٌجؾش ٘نا : هٍٝ رٍه اٌغيئ١بد اٌّقزٍفخ ا٤ؽىبَ، ٚا٤ِو اٌضبٟٔ

اٌّٛػٛم ٌغٛاىٖ أٚ ِٕوٗ لجً اٌؾل٠ش هٓ مٌه اٌّٛػٛم ٤ٔٗ غٍجًب أٚ وض١وا ِب ٠ؾلس أْ 
إٌبً ٠ٕلوْٚ إٌٝ اٌغيئ١بد اٌّقبٌفخ ٚال ٠ٕلوْٚ إٌٝ اٌؼٛاثؾ اٌشوه١خ ٚثبٌزبٌٟ رزوبٌٝ 

 اٌنٞ ٌُ رووف ػٛاثـٗ لجً اٌلفٛي ف١ٗ ٚ ؽ١ٕئن الثل ِٓ كهاٍخ ٘نا ءاٌظ١ؾخ ثّٕن مٌه اٌشٟ
اٌّٛػٛم رفظ١ٍ١ب وً عيئ١خ هٍٝ ؽلٖ صُ الثل ِٓ ِووفخ اٌؼٛاثؾ ٌىً عيئ١خ ٌئال ٠ٍزفذ 

. ٌغبٔت إٌّن ف١ّٕن اطً اٌّٛػٛم ِن أْ إٌّن إّٔب ٠ىْٛ فٟ عيئ١خ ِٓ عيئ١برٗ
إّٔب ا٤هّبي :" ِٓ لٛاهل اٌشو٠وخ أْ ا٤ِٛه ثّمبطل٘ب ٌمٛي إٌجٟ طٍٝ اهلل ه١ٍٗ ٍٍُٚ

ٚؽ١ٕئن فٟ ثؾٛس اٌقال٠ب اٌغنه٠خ الثل ِٓ رؾل٠ل ا٤٘لاف " ثب١ٌٕبد ٚإّٔب ٌىً اِوا ِب ٜٔٛ 
أ٘لاف ٘نٖ اٌجؾٛس ٚالثل ِٓ أْ رىْٛ رٍه ا٤٘لاف ِزٛافمخ ِن ِمبطل اٌشو٠وخ فٛفب ِٓ 

اٍزغالي ٘نٖ اٌجؾٛس فٟ اٌشو ٚاٌفَبك ٚاٌزقو٠ت، ِٚٓ ا٤ِٛه اٌَّزؾَٕخ فٟ ٘نا رشى١ً ٌغٕخ 
. شوه١خ ؿج١خ ٌووع أ٘لاف إٞ ثؾش فٟ ٘نا اٌّغبي ه١ٍٙب ٌٍزؾمك ِٓ أ٘لاف مٌه اٌجؾش

ف١ٍـوػ اٌشه : "  ِٓ لٛاهل اٌشو٠وخ أْ ا١ٌم١ٓ ال ٠يٚي ثبٌشه ٌمٛي إٌجٟ طٍٝ اهلل ه١ٍٗ ٍٍُٚ
ٚٔؾٖٛ ِٓ إٌظٛص ٚاٌشو٠وخ رٕض هٍٝ ثٕبء ا٤ؽىبَ هٍٝ ا١ٌم١ٓ " ١ٌٚجٕٟ هٍٝ ِب اٍز١مٓ 

ٚاٌلٓ اٌغبٌت كْٚ اٌشه ِٚٓ ٕ٘ب فال ثل أْ رىْٛ أثؾبس اٌقال٠ب اٌغنه٠خ غ١و ِج١ٕخ هٍٝ 
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. االؽزّبالد اٌّغوكح ثً الثل أْ رىْٛ ِج١ٕخ هٍٝ فوٚع ٚاؽزّبالد ِزؤ٠لٖ ثبٍزلالالد ٔلو٠خ
٠و٠ل اهلل ثىُ ا١ٌَو ٚال ٠و٠ل  ))ِٓ لٛاهل اٌشو٠وخ أْ اٌّشمخ رغٍت اٌز١َ١و ٌمٛي اهلل هي ٚعً 

ٚٔؾٛ مٌه ِٓ إٌظٛص ِٚٓ أٔٛام اٌّشمخ اٌّوع ٚإٌمض اٌؾبطً هٍٝ إٌبً  ((ثىُ اٌوَو
فئٔٙب ٍجت ِٓ أٍجبة اٌزقف١ف ٚؽ١ٕئن فؾظٛي ا٤ِواع هٕل إٌبً اٌزٟ ٠ّىٓ هالعٙب ِٓ 

. فالي ثؾٛس اٌقال٠ب اٌغنه٠خ ٠ىْٛ ٍججًب فٟ ؽً وض١و ِٓ ٘نٖ اٌجؾٛس
ال ػوه ٚال :" ِٚٓ لٛاهل اٌشو٠وخ أ٠ؼب أْ اٌؼوه ٠ياي ٌمٛي إٌجٟ طٍٝ اهلل ه١ٍٗ ٍٍُٚ

فؾ١ٕئن إما وبٔذ ٘نٖ اٌجؾٛس رؾلس اٌؼوه فال ثل ِٓ ِٕوٙب ٚإما وبٔذ رجول اٌؼوه " ػواه
. هٓ اٌجشو٠خ فبْ ِٓ ا٤ِٛه اٌّشوٚهخ إفَبػ اٌّغبي ٌزٍه اٌجؾٛس

 
 ِٓ لٛاهل اٌشو٠وخ أ٠ؼب أْ اٌوبكح ِؾىّخ فّزٝ وبٔذ ٕ٘بن أهواف ٌٍٕبً ٚهبكاد فال ثل ِٓ 

. ِواهبرٙب فٟ ِضً ٘نٖ اٌجؾٛس
 ِٓ لٛاهل اٌشو٠وخ أ٠ؼب أْ ا٤مْ اٌووفٟ وب٤مْ اٌٍفلٟ فّب روبهف إٌبً هٍٝ وٛٔٗ إمًٔب فٟ 
اإلثبؽخ أٚ اٌزظوف أٚ اٌز١ٍّه فبٔٗ ٠ول إمًٔب ٚ ٌٛ ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن ٔـك فال ثل ِٓ ِواهبح مٌه ف١ّب 
إما وبْ ٕ٘بن لبْٔٛ هبَ ثبإلمْ ثّضً ٘نٖ اٌجؾٛس فبٔٗ ؽ١ٕئن ٠ىْٛ وب٤مْ اٌٍفلٟ ِٓ طبؽت 

. االفزظبص
ِٓ لٛاهل اٌشو٠وخ أْ اٌؼوه ال ٠ياي ثبٌؼوه فؾ١ٕئن ٌٛ وبْ هٍٝ إٌبً ػوه فٟ أؽٛاٌُٙ 
ثؾظٛي ا٤ِواع ٚ ّٔٛ٘ب إما ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن رـٛه ثّضً ٘نٖ اٌجؾٛس فبٔٗ ال ٠ؾك ٌٕب ثئىاٌخ 

. مٌه اٌؼوه ثؼوه ِّبصً أٚ لو٠ت ِٕٗ
 ِٓ لٛاهل اٌشو٠وخ أْ كهء اٌّفبٍل ِملَ هٍٝ عٍت اٌّظبٌؼ فئما روبهػذ ِظٍؾخ ٚكفن 

ِفَلح ٚوبٔزب ِزَب٠ٚز١ٓ فبٔٗ ؽ١ٕئن ٠ملَ كفن اٌّفَلح هٍٝ عٍت اٌّظٍؾخ هٕل وض١و ِٓ اٌفمٙبء 
لبٌٛا ٤ْ اهزٕبء اٌشبهم ثب١ٌّٕٙبد اشل ِٓ اهزٕبئٗ ثبٌّؤِٛهاد ٌمٛي إٌجٟ طٍٝ اهلل ه١ٍٗ 

فؾ١ٕئن ٕٔلو ٕ٘ب " ٖإما أِورىُ ثؤِو فؤرٛا ِٕٗ ِب اٍزـوزُ ٚإما ١ٙٔزىُ هٓ شٟ فبعزٕجٛ:" ٍٍُٚ
ِب ٟ٘ اٌّظبٌؼ ٚ ِب ٟ٘ اٌّفبٍل ً٘ اٌّفبٍل ِزَب٠ٚخ ِن اٌّظبٌؼ أٚ إؽلاّ٘ب ألٜٛ فئما وبْ 
إؽلّ٘ب ألٜٛ ِٓ ا٤فو فبٔٗ ٠واهٝ ِٚٓ مٌه لبي اٌفمٙبء أْ اهرىبة أكٔٝ اٌّفَلر١ٓ ثزف٠ٛذ 
أهالّ٘ب أِو ِشوٚم، إما روبهػذ ِفَلربْ ٚال ٠ّىٓ كفوّٙب إال ثبهرىبة إؽلّ٘ب فبٔٗ ٠ؤِو 

ثبهرىبة أكٔٝ اٌّفَلر١ٓ ِٓ اعً رف٠ٛذ أهالّ٘ب ٚونٌه إما روبهػذ ِظٍؾزبْ ٚال ٠ّىٓ 
عٍجّٙب إال ثلفن إؽلٜ اٌّظٍؾز١ٓ فبٔٗ ٠شوم رف٠ٛذ أكٔٝ اٌّظٍؾز١ٓ ِٓ اعً عٍت اٌّظٍؾخ 

ا٤هٍٝ ِٚٓ ٕ٘ب لبٌٛا ٠شوم رف٠ٛذ أكٔٝ اٌّظٍؾز١ٓ ٌغٍت أهالّ٘ب، ِٓ اٌمٛاهل اٌّموهح أ٠ؼب 
ٚلل فظً ٌىُ ِب ؽوَ ه١ٍىُ إال ِب  )): أْ اٌؼوٚهاد رج١ؼ اٌّؾلٛهاد ٌمٌٛٗ روبٌٝ

ٚاٌّواك ثبٌؼوٚهح ؽظٛي اٌؼوه هٍٝ إٌبً ٚاٌؼوٚهح رىْٛ ِج١ؾخ ( (اػـوهرُ إ١ٌٗ
ٌٍّؾلٛه ثشوٚؽ أْ رىْٛ اٌؼوٚهح أهلُ ِٓ اٌّؾلٛه ِٕٚٙب أْ رىْٛ اٌؼوٚهح ال رٕلفن 
إال ثبهرىبة اٌّؾلٛه ِٕٚٙب أْ اٌؼوٚهح رمله ثمله٘ب ثّوٕٝ أْ ِب رلهٛا إ١ٌٗ اٌؼوٚهح ِٓ 

. اٌّؾلٛه إّٔب ٠وفض ِٕٗ ثبٌمله اٌنٞ رٕلفن ِٕٗ اٌؼوٚهح فؾَت
هٓ ِٕفوزٗ ٌمٛي إٌجٟ  (افن اٌضّٓ) ِٓ اٌمٛاهل اٌفم١ٙخ أ٠ؼب أْ ِب ٠ؾوَ ٔفوٗ ٠ؾوَ االهز١بف 

ٌوٓ اهلل ا١ٌٙٛك إْ اهلل ؽوَ ه١ٍُٙ اٌشؾَٛ فجبهٛ٘ب ٚأوٍٛا أصّبٔٙب ٚإْ اهلل :"طٍٝ اهلل ه١ٍٗ ٍٍُٚ
. ٚ٘نٖ َٔزف١ل ِٕٙب فٟ لؼب٠ب ث١ن ٘نٖ اٌقال٠ب ٚؽىُ مٌه شوهب" إما ؽوَ ش١ًب ؽوَ صّٕٗ
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 ِٓ اٌمٛاهل اٌفم١ٙخ، أ٠ؼب أْ رظوف اٌّٛكف١ٓ ٚٔؾُٛ٘ ِجٕٟ هٍٝ اٌّظٍؾخ فؤهّبي 
اٌّٛكف١ٓ ٚلواهارُٙ فٟ أهّبٌُٙ رجٕٝ هٍٝ ِظٍؾخ اٌغّبهخ ٚرٙلف إٌٝ ف١و٘ب ٚ الثل أْ 
رىْٛ ٘نٖ اٌجؾٛس ِج١ٕخ هٍٝ ٘نا ا٤ِو ٚال ثل أْ ٠ىْٛ ِمظل اٌمبئ١ّٓ هٍٝ ٘نٖ اٌجؾٛس 

. ٚاٌمبئ١ّٓ هٍٝ اٌو١ٍّبد اٌّزورجخ ه١ٍٙب ِظٍؾخ اٌغّبهخ
 ِٚٓ مٌه أ٠ؼب لٌُٛٙ ٠غزفو فٟ اٌزٛاثن ِب ال ٠غزفو فٟ غ١و٘ب فبٔٗ ٠ّىٓ اٍزقلاِٙب فٟ ثؾٛس 
اٌقال٠ب اٌغنه٠خ ِٕٚٙب أ٠ؼب أْ لبهلح اٌشوم أْ اٌشٟء إما هلُ للهٖ شلك ف١ٗ ٚوضود شوٚؿٗ 

. ٚثٌٛغ فٟ إثوبكٖ إال ٌَجت لٛٞ رولُ ٌشؤٔٗ ٚ هفن ٌملهٖ
 اٌمٛاهل ا٤ط١ٌٛخ ٠ّىٓ أْ ٔوًّ ثٙب فٟ ثؾٛس اٌقال٠ب اٌغنه٠خ ِٕٙب أْ ْ ٕ٘بن أ٠ؼب هلك َ

ا٤طً فٟ ا٤ش١بء ٘ٛ اإلثبؽخ فَٕزظؾت اإلثبؽخ ا٤ط١ٍخ فب٤طً فٟ إعواء ثؾٛس اٌقال٠ب 
اٌغنه٠خ ٘ٛ اإلثبؽخ إال إما ٚهك ك١ًٌ فبص ٠غ١و مٌه وّب ٌٛ وبٔذ ٘نٖ اٌجؾٛس رؤكٞ إٌٝ 

اٌّؾبفلخ هٍٝ ِمبطل اٌشو٠وخ فزىْٛ رٍه اٌجؾٛس ؽ١ٕئن ِشوٚهخ ِوغجب فٟ إعواء٘ب ٚاْ 
وبٔذ غ١و ِوغٛة ف١ٙب شوهب، ِٓ اٌمٛاهل اٌزٟ ٠ّىٓ إهّبٌٙب فٟ إعواء ٘نٖ ا٤ؽىبَ، أْ 

االعزٙبك ال ٠وزجو فٟ ِوبهػخ إٌض ٚ االعزٙبك ال ٠ؾوَ االعزٙبك ِٕٚٙب أ٠ؼب أْ اٌشبهم عبء 
ثبهزجبه اٌٍٛبئً ٚاٌّمبطل ٚأهـٝ اٌشبهم اٌٍٛبئً اٌزٟ ال رزُ اٌّمبطل إال ثٙب ؽىُ ِب ٟ٘ 

 ٠زُ اعزٕبة اٌؾواَ إال ١ٍٍَٚخ إ١ٌٗ ٌٚنٌه لبٌٛا ِب ال ٠زُ اٌٛاعت إال ثٗ فٙٛ ٚاعت ِٚب ي
. ثبعزٕبثٗ فٙٛ ؽواَ

 ِٚٓ مٌه لٌُٛٙ إما روبهع ك١ٌالْ ك١ًٌ رؾو٠ُ ٚك١ًٌ إثبؽخ فبٔٗ ٠ملَ ك١ًٌ اٌزؾو٠ُ هٍٝ ك١ًٌ 
اٌؾالي ث١ّٓ ٚاٌؾواَ ث١ّٓ ٚ ث١ّٕٙب أِٛه ِشزجٙبد ال :" اإلثبؽخ ٌمٛي إٌجٟ طٍٝ اهلل ه١ٍٗ ٍٍُٚ

٠وٍّٙٓ وض١و ِٓ إٌبً فّٓ ارمٝ اٌشجٙبد فمل أٍزجوأ ٌل٠ٕٗ ٚهوػٗ ِٚٓ ٚلن فٟ اٌشجٙبد 
". ٚلن فٟ اٌؾواَ

 ِٚٓ مٌه أ٠ؼب لبهلح إٌلو فٟ ِآالد ا٤فوبي ف١ّب ٠ؤكٞ إٌٝ اٌّفبٍل ٌٗ ؽىُ ِٚب ٠ؤكٞ إٌٝ 
اٌّظبٌؼ ٌٗ ؽىُ ِٚٓ مٌه أ٠ؼب لبهلح اهزجبه اٌّظبٌؼ ٚاٌّفبٍل فبْ اٌشو٠وخ عبءد هؽّخ 

ؽ١ٕئن فبْ اٌشو٠وخ رؤِو ثّب ف١ٗ  ((ِٚب أهٍٍٕبن إال هؽّخ ٌٍوب١ٌّٓ )): ٌٍجشو٠خ وّب لبي ٍجؾبٔٗ
. ((٠ؾً ٌُٙ اٌـ١جبد ٠ٚؾوَ ه١ٍُٙ اٌقجبئش)): ِٕفوخ إٌبً لبي ٍجؾبٔٗ ٚروبٌٝ

 وّب أْ ٕ٘بن هلكًا ِٓ اٌمٛاهل اٌّمبطل٠خ ِٕٚٙب أْ ِٓ ِمبطل اٌشو٠وخ ؽفق ا٤َٔبة ٚلل 
عبءد اٌشو٠وخ ثؾفق ا٤َٔبة ثولك ِٓ اٌٍٛبئً ِٕٙب ِشوٚه١خ إٌىبػ ٚاٌزوغ١ت فٟ ر١َ١و 

أٍجبثٗ ٚعبءد ثزؾو٠ُ اٌئب ِٕٚوذ ٍٚبئٍٗ ِٓ االفزالؽ ٚاٌزجوط ٚوشف اٌوٛهاد، ِٚٓ 
ِمبطل اٌشو٠وخ أ٠ؼب اؽزواَ اٌٍّى١خ ٚاالفزظبص فّب وبْ ٍِّٛوب ٣ٌفو٠ٓ أٚ وبْ ٌُٙ ؽك 

االفزظبص ثبٌزظوف ف١ٗ أٗ ال ٠غٛى ٌغ١وُ٘ أْ ٠زظوف ف١ٗ إال ثئمُٔٙ ٚؽ١ٕئن الثل ِٓ 
ِواهبح إمْ ِٓ روٛك ٌٗ رٍه اٌقال٠ب لجً اٌزظوف ثٙب أٞ رظوف، ِٚٓ ِمبطل اٌشو٠وخ أ٠ؼب 

ٌٚمل ووِٕب ثٕٟ )): إهـبء اإلَٔبْ اٌىواِخ اٌزٟ ٠َزؾمٙب فال ٔوزلٞ هٍٝ رٍه اٌىواِخ لبي روبٌٝ
(. (آكَ

وً اٌٍَُّ هٍٝ اٌٍَُّ ؽواَ : "  ِٚٓ ِمبطل اٌشو٠وخ ؽوِخ اٌٍَُّ لبي طٍٝ اهلل ه١ٍٗ ٍٍُٚ
. ٚ الثل هٍٝ اٌّؾبفلخ هٍٝ ٘نٖ اٌؾوِخ" كِٗ ِٚبٌٗ ٚهوػٗ 

 ِٚٓ ِمبطل اٌشو٠وخ اشزواؽ ا١ٍ٘٤خ ٌىً هًّ لجً إعواء اٌوًّ فؾ١ٕئن الثل لجً إعواء 
اٌجؾٛس اٌّزوٍمخ ثٙنا اٌّٛػٛم ِٓ أْ ٠ىْٛ ِٓ ٠و٠لْٚ إعواء ٘نٖ اٌجؾٛس ِّٓ ٌل٠ُٙ 

. ا١ٍ٘٤خ اٌّوزجوح ٚؽ١ٕئن ال ثل ِٓ ٚعٛك شوٚؽ ٌٍمبئ١ّٓ هٍٝ ٘نٖ اٌجؾٛس
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 ِٓ ِمبطل اٌشو٠وخ أزلبَ اٌواللبد ا٤ٍو٠خ فبٌشو٠وخ عبءد ثبهزجبه ٘نٖ اٌواللبد فؾ١ٕئن فٍٛ 
أكد ثؾٛس اٌقال٠ب اٌغنه٠خ إٌٝ إٌغبء أْ ٠ىْٛ ٌٍشقض أة أٚ أَ فٟ لؼب٠ب االٍزَٕبؿ ٚٔؾٖٛ 

. فبْ ٘نا ٠ٕبلغ ِمبطل اٌشو٠وخ
 ِٓ ِمبطل اٌشو٠وخ ٍالِخ ا٤ثلاْ ٚلل عبءد إٌظٛص ثب٤ِو ثَالِخ ا٤ثلاْ ٚإثوبك وً ِب 

ا ٚعبءد ثزؾو٠ُ لزً إٌفٌ ٚعبءد ثب٤ِو ثبٌزلاٚٞ ٚأْ ِب ٠ؤكٞ إٌٝ ٘نا اٌّمظل ال ثل ٠ٖؤمٞ
. ِٓ اٌم١بَ ثٗ

 ِٓ ِمبطل اٌشو٠وخ أ٠ؼب االهزواف ثبٌفؼً ٤ٍ٘ٗ ف١مو اٌٍَُّ ثبٌفؼً ٌّٓ ٍجمٗ ثبٌَجك 
ثب٤هّبي اٌغ١لح ِٚٓ فالي مٌه رُ رشى١ً مٚ اٌَجك ٌالوزشبفبد اٌـج١خ ف١َزّوْٚ فٟ هـبئُٙ 

الْ إٌفٌ اٌجشو٠خ ِٓ ؿجوٙب اٌفوػ إما َٔت إ١ٌٙب اٌق١و ٚٚعٗ ٌٙب اٌشىو ٚثنٌه ٠ؾلس 
. اٌزَبثك ث١ٓ اٌجبؽض١ٓ فٟ ِضً رٍه ا٤هّبي

 ِٓ ِمبطل اٌشو٠وخ اٌّؾبفلخ هٍٝ اٌظلق فوٕل إعواء ٘نٖ اٌجؾٛس اٌّزوٍمخ ثٙنا اٌّٛػٛم 
. الثل ِٓ إهـبء ٔزبئظ طبكلخ ٚالثل أْ ٠ىْٛ ِٓ ٠وٍّْٛ ه١ٍٙب ِّٓ ٠ووفْٛ ثب٤ِبٔخ ٚاٌضمخ
 ِٚٓ ِمبطل اٌشو٠وخ اٌزوبْٚ هٍٝ اٌق١و فالثل أْ ٠ىْٛ اٌٍَّّْٛ ٠لًا ٚاؽلٖ ٠ٚزوبْٚٔٛ 

، ِٚٓ ِمبطل اٌشو٠وخ ((ٚ روبٚٔٛا هٍٝ اٌجو ٚاٌزمٜٛ  )): ٠ٚىًّ ثوؼُٙ ثوؼب ٌمٌٛٗ روبٌٝ
لً ١ٍوٚا فٟ ا٤هع فبٔلوٚا و١ف ثلأ  )): اٌؾش هٍٝ اٌزفىو فٟ ٍٕٓ اهلل اٌى١ٔٛخ لبي روبٌٝ

ٚاٌشو٠وخ رؾش ونٌه هٍٝ وً أِو ف١ٗ ٔفن ٌٍجشو٠خ ِٚٓ مٌه االوزشبفبد اٌـج١خ ( (اٌقٍك 
ف١ؾَٓ ثبٌجبؽض١ٓ ٚ أً٘ االفزظبص ِٛاطٍخ اٌجؾش هٓ ا٤ِواع ٌّووفخ ؽم١مزٙب ٚوشف 

أٍجبثٙب ٚاوزشبف ا٤ك٠ٚخ اٌّؤصوح ف١ٙب ثؤمْ اهلل ٚأؽَٓ اٌـوق ٌوالعٙب ٚ٘نا رولٖ اٌشو٠وخ ِٓ 
. اٌـبهبد اٌزٟ ٠زموة ثٙب اٌوجل إٌٝ هثٗ ِزٝ أؽَٓ اٌّوء ف١ٙب ا١ٌٕخ

:  ِٓ ِمبطل اٌشو٠وخ أ٠ؼب اٌغٛكح ٚاإلرمبْ فمل عبء فٟ اٌشو٠وخ ٚعٛة إرمبْ اٌوًّ لبي روبٌٝ
وبْ هٕلٞ هلك ِٓ اٌّمبطل وٕذ ثٛكٞ أْ افظً . ((ٚ أٚفٛا ثبٌوٙل أْ اٌوٙل وبْ َِئٛال ))

ف١ٙب ٌىٓ اٌّشبئـ ٚاٌلوبروح أِوٟٚٔ ثبٌزٛلف ا٢ْ اٍز١ّؾىُ هنهًا ٚاهلل اهٍُ ٚطٍٝ اهلل ٍٍُٚ 
.  هٍٝ ٔج١ٕب ِؾّل
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