
 
 

: اٛؾ٠ذ هلل ٩اٛظالح ٩اٛغالٝ ه٬ٜ سع٪ٙ اهلل، ٩ثوذ

ُئ١ ُالػ اٛخْٜ ٯؾظٚ ثزؾْٰٔ هجبدح اهلل هض ٩عٚ اٛزٮ خ٤ٜٔب ٢ٟ 
    : أع٨ٜب ٠ٗب ٓبٙ عجؾب٦٣

   [56: اٛزاسٯبد] ،
٢ٟ٩ ٤٧ب ٗب١ أ٩ٙ أٟش ٯ٪اع٦ اٛٔبسا ٛ٘زبة اهلل هض ٩عٚ ٧٪ أٟش ا٤ٛبط 

  : أع٠و٢ٰ ثبٛوجبدح، ٓبٙ روب٬ٛ

   
    

   [21:اٛجٔشح] ،
:  ٩اٛوجبدح ال ر٘٪١ طؾٰؾخ ٩ال ٟٔج٪ٛخ إال إرا ٩عذ ٨ُٰب ششؿب١

إخالص ا٤ٰٛخ هلل هض ٩عٚ ثأ١ ٯ٤٪٭ ا٠ٛخٜ٪ّ ثوجبدر٦ إسػبء : أ٠٨ٛ٩ب
 : اهلل هض ٩عٚ ٩اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ األعش األخش٩٭، ٓبٙ روب٬ٛ

   
   

    [5: اٛج٤ٰخ] 
اٛؾبط ُال١، أ٩ ِٜٛشعخ، أ٩ ٛغٜت  : اٱٯخ، ٢ٟ٩ ٤٧ب ٣وٜٞ خـأ ٢ٟ ؽظ ٰٛٔبٙ

. ا٠ٛبٙ، أ٩ سٯبء ٩ع٠وخ

  :  ٠ٗب ٓبٙ اهلل عٚ ٩هالٟزبثوخ ا٤ٛجٮ : ٩اٛششؽ اٛضب٣ٮ

     
    
   
    

[21: األؽضاة.] ٢ٟ٩ ٤٧ب ٣وٜٞ خـأ اٛزٯ٢ ٯِوٜ٪١ أٟ٪سًا ه٬ٜ ع٨خ 

، ٟضٚ اٛزٯ٢ ٯز٧ج٪١ إ٬ٛ ًبس ؽشاء ٩عجٚ ص٪س اٛوجبدح ٛٞ ٯِو٨ٜب ا٤ٛجٮ 
هجبدح، أ٩ ٯضٯذ١٩ ُٮ هذد اٛؾظ٬ ا٠ٛشٟٮ ُٮ اٛغ٠بس ٓشثخ هلل، أ٩ 

ٯظوذ١٩ عجٚ هشُخ، أ٩ ٯخظظ٪١ ٟ٘ب٣ًب خبطًب ٜٛ٪ٓ٪ٍ ٨ُٰب أ٩ ٠ٜٛجٰذ 
ث٠ضدِٛخ أ٩ ٜٛذهبء ٨ُٰب، ٟوزٔذٯ٢ أ١ رٖٛ ا٠ٛ٘ب١ أُؼٚ ٢ٟ ًٰش٥ ٩أٗضش 
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 أعشًا، ٩إ١ ٠ٟب ٯو٢ٰ ا٠ٛشء ه٬ٜ رؾْٰٔ ٧زا اٛششؽ دساعخ عٰشح ا٤ٛجٮ 
.  ٩خظ٪طًب ُٮ ؽغز٦

٩ال شٖ أ١ اٛؾظ ٢ٟ اٛوجبداد اٛزٮ ُث٤َِٮ ه٨ٰٜب دٯ٢ اإلعالٝ ٠ٗب س٫٩ 

ثٕٟ ):  ٓبٙاٛشٰخب١ ٢ٟ ؽذٯش اث٢ ه٠ش سػٮ اهلل ه٠٨٤ب أ١ ا٤ٛجٮ 
اإلعالَ ػٍٝ خّظ شٙبدح أْ ال إٌٗ إال اهلل ٚأْ ِؾّذًا سعٛي اهلل ٚإلبَ 

٠ٗ٩ب أ١ اٛؾظ هجبدح . (اٌظالح ٚإ٠زبء اٌضوبح ٚؽظ اٌج١ذ ٚطَٛ سِؼبْ
ثزار٦، ٧٪ أٯؼًب ٯؾز٪٭ ه٬ٜ هذد ٢ٟ اٛوجبداد اٛزٮ ٯزٔشة ث٨ب ا٠ٛغٜٞ إ٬ٛ 
سث٦ هض ٩عٚ، ٩عأث٢ٰ ثوغ اٛوجبداد اٛزٮ ٯؾز٪٭ ه٨ٰٜب اٛؾظ ثؾٰش روذ 

٢ٟ شوبئش٥، ٩ٗب١ أطٚ ٧زا اٛ٘زبة أؽبدٯش إراهٰخ ؿٜت اٛ٘ضٰش ٢ٟ 
. ا٠ٛغز٠و٢ٰ ؿجو٨ب، ٩ط٬ٜ اهلل ه٬ٜ ٣ج٤ٰب ٟؾ٠ذ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طؾج٦ ٩عٜٞ
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 اإلؽشاٝ- 1

: اٛؾ٠ذ هلل ٩اٛظالح ٩ا ٛغالٝ ه٬ٜ سع٪ٙ اهلل، ٩ ثوذ
ُال شٖ أ١ اٛؾظ ٢ٟ اٛوجبداد اٛزٮ ث٤ٮ ه٨ٰٜب دٯ٢ اإلعالٝ ٠ٗب س٫٩ 

ثٕٟ ):  ٓبٙاٛشٰخب١ ٢ٟ ؽذٯش اث٢ ه٠ش سػٮ اهلل ه٠٨٤ب أ١ ا٤ٛجٮ 
اإلعالَ ػٍٝ خّظ شٙبدح أْ ال إٌٗ إال اهلل ٚأْ ِؾّذًا سعٛي اهلل ٚإلبَ 

٠ٗ٩ب أ١ اٛؾظ هجبدح  (اٌظالح ٚإ٠زبء اٌضوبح ٚؽظ اٌج١ذ ٚطَٛ سِؼبْ
ثزار٦، ٧٪ أٯؼًب ٯؾز٪٭ ه٬ٜ هذد ٢ٟ اٛوجبداد اٛزٮ ٯزٔشة ث٨ب ا٠ٛغٜٞ إ٬ٛ 
سث٦ هض ٩عٚ، ٩عأث٢ٰ ثوغ اٛوجبداد اٛزٮ ٯؾز٪٭ ه٨ٰٜب اٛؾظ ثؾٰش روذ 

: ٢ٟ شوبئش٥، ٩أ٩ٙ ٟب أثزذا ث٦
، إر ال ٯ٤ؤذ ٣غٖ ٢ٟ ؽظ أ٩ ه٠شح إال ثبإلؽشاٝ، ٩ٯشاد ػجبدح اإلؽشاَ

ثبإلؽشاٝ ٣ٰخ اٛذخ٪ٙ ُٮ ا٤ٛغٖ ُٮ اٛؾبٙ، ٢٘ٛ ٛ٪ ٣٪٫ أ٦٣ عٰذخٚ ُٮ 
ا٤ٛغٖ ه٤ذ ٩س٩د ا٠ٰٛٔبد أ٩ ثوذ ٩ٓذ ٛٞ ٯوذ إؽشاًٟب، ٢٘ٛ إرا ٣٪٫ أ٦٣ 

عٰذخٚ ُٮ اإلؽشاٝ اٱ١ ُئ٦٣ ٯ٘٪١ ثزٖٛ ٓذ أؽشٝ، ٩ال ٯشزشؽ ُٮ اإلؽشاٝ 
اٛزِٜق ثب٤ٰٛخ ثٚ إ١ اٛزِٜق ثب٤ٰٛخ ثذهخ ؽز٬ ُٮ اٛؾظ ٩اٛو٠شح، ُال ٯغ٪ص أ١ 

، ٣٪ٯذ اٛؾظ ٩اٛو٠شح ٣٩ؾ٪ رٖٛ؛ أل٦٣ ٛٞ ٯشد ه٢ اٛشع٪ٙ : ٯٔ٪ٙ

، ٩اٛزٜجٰخ رٗش ٯٔبٙ ُٮ ؽبٙ ٩األطٚ ُٮ اٛوجبداد اٛز٪ٰٓذ ٩ارجبم ا٤ٛجٮ 
اإلؽشاٝ ٗبٛز٘جٰش ٜٛظالح، ٩اشزشؽ اٛؾ٤ِٰخ ٩أٗضش ا٠ٛبٰٛ٘خ أ١ ٯٔزش١ ث٤ٰخ 

اٜٛٔت ُوٚ أ٩ ٓ٪ٙ ٗغ٪ّ ا٨ٛذ٭ أ٩ اٛزٜجٰخ أ٩ اٛزغشد ٧٩زا ٧٪ اخزٰبس شٰخ 
اإلعالٝ اث٢ ر٠ٰٰخ، ٩ر٧ت اٛؾ٤بثٜخ ٩اٛشبُوٰخ ٩ثوغ ا٠ٛبٰٛ٘خ إ٬ٛ ا٣ؤبد 

.  اإلؽشاٝ ث٠غشد ا٤ٰٛخ اٛزٮ ُٮ اٜٛٔت
٠ٟ٩ب ٯغزؾت ُو٦ٜ ٓجٚ اإلؽشاٝ االًزغبٙ ٧٩زا ٟز٧ت األئ٠خ األسثوخ 

س٩ا٥ اٛزشٟز٭ ٢ٟ ؽذٯش  ( رغشد إل٘الٌٗ ٚاغزغًأْ إٌجٟ ): ٠ٛب ٩سد
صٯذ ث٢ صبثذ سػٮ اهلل ه٦٤ ٩ؽغ٦٤، ٢٘ٛ اٛؾذٯش ٢ٟ س٩اٯخ هجذاهلل ث٢ 

 أِش أعّبء ثٕذ أْ إٌجٟ )ٯؤ٪ة ا٠ٛذ٣ٮ ٧٩٪ ٟغ٨٪ٙ اٛؾبٙ، ٩٩سد 
أخشع٦  ](ػ١ّظ سػٟ اهلل ػٕٙب ٟٚ٘ ٔفغبء أْ رغزغً ػٕذ اإلؽشاَ

، ٩ٗ٪١ اٛؾذٯش ٩سد ُٮ ا٤ِٛغبء ٯؤخز ٦٤ٟ ثـشٯْ ٨ِٟ٪ٝ ا٠ٛ٪أُخ [ٟغٜٞ
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ٟشش٩هٰخ االًزغبٙ ٌٰٛش٧ب ٢٠ٟ ٯؤد٭ اٛظٜ٪اد، ٩األٟش ُٮ ٧زا اٛؾذٯش 
.  ٰٛظ ٜٛ٪ع٪ة ارِبًٓب، ٩إ٠٣ب ٧٪ ٤ِٛٮ ر٪٧ٞ هذٝ ٟشش٩هٰخ االًزغبٙ ٤ِٜٛغبء

٠ٟ٩ب ٯغزؾت ٓجٚ اإلؽشاٝ اٛـٰت ُٮ اٛجذ١ ٛٔ٪ٙ هبئشخ سػٮ اهلل 

، ٧٩زا [ٟزِْ ه٦ٰٜ]( إلؽشاِٗ لجً أْ ٠ؾشَوٕذ أط١ت سعٛي اهلل )ه٨٤ب 
ٟز٧ت األئ٠خ اٛضالصخ خالًُب ٛإلٟبٝ ٟبٖٛ ُٔذ ٗش٥ اٛـٰت ٓجٚ اإلؽشاٝ ٠ٛب 

٠ب : أْ سعاًل لبي)س٫٩ اٛشٰخب١ ٢ٟ ؽذٯش ٯو٬ٜ ث٢ أٰٟخ سػٮ اهلل ه٦٤ 
سعـٛي اهلل و١ف رشٜ فٟ سعً أؽشَ ثؼّشح ٚ٘ٛ ِزؼّخ ثط١ت؟ فمبي 

اغغً اٌط١ت اٌزٞ ثه صالس ِشاد ٚأضع ػٕه اٌغجخ ٚاطٕغ فٟ  :إٌجٟ 
٩أعٰت ه٢ ٧زا االعزذالٙ ثأ١ اٛشعٚ إ٠٣ب  (ػّشره ِب رظٕغ فٟ ؽغه

أٚ ػ١ٍٗ )رـٰت ثبٛضهِشا١ ُٔذ ٩سد ُٮ طؾٰؼ ٟغٜٞ ُٮ أِٛبف ٧زا اٛؾذٯش 
، ٩اٛخٜ٪ّ ٣٪م ٢ٟ اٛـٰت أهلٞ أعضائ٦ اٛضهِشا١ (عجخ ثٙب أصش اٌخٍٛق

أْ إٌجٟ )٩اٛشعبٙ ٨٤ٰٟ٪١ ه٢ اٛزـٰت ثبٛضهِشا١ ٠ٛب ٩سد ُٮ اٛظؾٰؾ٢ٰ 

ً٩أعبة آخش١٩ ثأ١ ٧زا اٛؾذٯش ٟزٔذٝ؛ . ( ٔٙٝ ػٓ أْ ٠زضػفش اٌشع
أل٦٣ ُٮ ع٤خ ص٠ب١ ٩ؽذٯش هبئشخ ٟزأخش؛ أل٦٣ ُٮ ع٤خ هشش، ٩ا٠ٛزأخش 
ٯٔذٝ ه٬ٜ ا٠ٛزٔذٝ، ٢٘ٛ إ١ طؼ اٛغ٠ن األ٩ٙ ٛٞ ٣ؾزظ ٤ٜٛلش ُٮ اٛزبسٯخ، 

أل٦٣ ه٤ذ إٟ٘ب١ اٛغ٠ن ث٢ٰ اٛؾذٯض٢ٰ ا٠ٛزوبسػ٢ٰ ال ٯظبس إ٬ٛ رشعٰؼ 
ا٠ٛزأخش، ٩ٓبٙ آخش١٩ ثأ١ ؽذٯش ٯو٬ٜ ُٮ رـٰٰت اٛضٰبة ٩ؽذٯش هبئشخ 

ُٮ اٛجذ١، ٠ٜٛ٩ؾشٝ اعزذاٟخ اٛـٰت اٛز٭ اعزو٦ٜ٠ ٓجٚ إؽشا٦ٟ ٛٔ٪ٙ هبئشخ 

 ٚ٘ٛ وأٟٔ أٔظش إٌٝ ٚث١ض اٌط١ت فٟ ِفشق إٌجٟ ): سػٮ اهلل ه٨٤ب
[.  أخشع٦ اٛجخبس٭](ِؾشَ

٩رٗش ٗضٰش ٢ٟ اٛو٠ٜبء أ٦٣ ٯغزؾت ٓجٚ اإلؽشاٝ اٛز٤لَ ثئصاٛخ اٛشوش 
٩ٓـن اٛشائؾخ ٣٩زَ اإلثؾ ٩ٓض اٛشبسة ٩رٰٜٔٞ األكبُش ٩ؽْٜ اٛوب٣خ، 

ٰٓبعًب ه٬ٜ اٛغ٠وخ، ٩اٛو٠ٜبء ٯغزو٠ٜ٪١ اٰٛٔبط ُٮ اٛوجبداد ٠ٗب ٯغزو٠ٜ٪٦٣ 
.  ُٮ ثبة ا٠ٛوبٟالد

٠ٟ٩ب ٯغزؾت أٯؼًب رٜجٰذ اٛشأط ثغوٚ شٮء ٦ُٰ ٰٛغز٠ن اٛشوش ٛئال 

.   ٗب١ ٯ٨ٚ ٟٜجذًاٯشوش ُٮ اإلؽشاٝ، ٩ُٮ اٛظؾٰؼ ه٢ اث٢ ه٠ش أ١ ا٤ٛجٮ 
٩ٯغزؾت أ١ ٯ٘٪١ اٛشعٚ ٟزغشدًا ٢ٟ ا٠ٛخٰؾ الثغًب ص٪ث٢ٰ ٣ل٢ِٰٰ 

١ٌٚؾشَ أؽذوُ فٟ ):  ٓبٙإصاسًا ٩سداًء، س٫٩ أؽ٠ذ ثغ٤ذ عٰذ أ١ ا٤ٛجٮ 
٧٩زا ثب٤ٛغجخ ٜٛشعٚ أل٦٣ ٤٠ٟ٪م ٢ٟ ٛجظ ا٠ٛخٰؾ، أٟب  (إصاس ٚسداء ٚٔؼ١ٍٓ
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ا٠ٛشأح ٨ُٜب ٛجظ اٛضٰبة ا٠ٛخٰـخ ُٮ ًٰش ٩ع٨٨ب ٩ٯذٯ٨ب، ُبٛ٪ع٦ ٯٌـ٬ ه٤ذ 
األعب٣ت ثٌٰش ا٠ٛخٰؾ ُال رٜجظ اٛجشٓن ٩ال ا٤ٛٔبة ٛؾذٯش اث٢ ه٠ش 

(.  ال رٕزمت اٌّؾشِخ ٚال رٍجظ اٌمفبص٠ٓ): اٛظؾٰؼ ٟشُ٪هًب
٩ٯغزؾت أ١ ٯ٘٪١ اإلؽشاٝ ثوذ طالح ٟ٘ز٪ثخ، ُٔذ أؽشٝ ا٤ٛجٮ ثوذ 

طالح اٛوظش، أ٩ ٯؾشٝ ثوذ ٣بُٜخ ٗزؾٰخ ا٠ٛغغذ أ٩ طالح ٩ػ٪ء، ٢٘ٛ ٧ٚ 
ٯششم ٛإلؽشاٝ طالح خبطخ؟ ر٧ت ثوغ اٛو٠ٜبء إ٬ٛ ٣ِٮ رٖٛ، أل١ ا٤ٛجٮ 

 ٩طؾبثز٦ ٛٞ ٯِوٜ٪٥ ٩إ٠٣ب أؽشٟ٪ا ثوذ اِٛشٯؼخ، ٩ر٧ت آخش١٩ إ٬ٛ 

:  ٓبٙإصجبد ع٤خ اإلؽشاٝ ٛؾذٯش ه٠ش سػٮ اهلل ه٦٤ اٛظؾٰؼ أ١ ا٤ٛجٮ 
أْ طً فٟ ٘زا اٌٛادٞ اٌّجبسن  : أربٟٔ ا١ٌٍٍخ آد ِٓ سثٟ ٚ٘ٛ ثبٌؼم١ك)

، ُبأل٬ٛ٩ عوٚ اإلؽشاٝ ثوذ اِٛشٯؼخ أ٩ أؽذ اٛغ٢٤ (ػّشح فٟ ؽغخ: ٚلً
ُئرا ٣٪٫ اٛذخ٪ٙ ُٮ ا٤ٛغٖ ثذأ ثبٛزٜجٰخ، ُٰٜجٮ ثزٗش ٣٪م ا٤ٛغٖ . اٛضبثزخ

ٌج١ه اٌٍُٙ : اٛز٭ ٣٪ا٥، ٩ٯٜجٮ ثأ٭ ِٛق ٯشوش ثزٖٛ، ٩ٗب٣ذ رٜجٰخ ا٤ٛجٮ 
، ٠ٗب ٌج١ه ٌج١ه ال ششن ٌه ٌج١ه إْ اٌؾّذ ٚإٌؼّخ ٌه ٚاٌٍّه ال شش٠ه ٌه

٩سد رٖٛ ُٮ ؽذٯش ع٠بهخ ٢ٟ اٛظؾبثخ ُٮ اٛظؾٰؾ٢ٰ ٩ًٰش٠٧ب، ٩ٓذ 
٩سدد طٰي أخش٫ ٜٛزٜجٰخ ثوؼ٨ب ٟشُ٪م ٩ثوؼ٨ب ٟ٪ٓ٪ٍ ه٬ٜ ثوغ 

.  ٩ٯٜجٮ ٗٚ ٟؾشٝ ٩ؽذ٥ ٩ال ٯششم أ١ ر٘٪١ اٛزٜجٰخ ع٠بهٰخ. اٛظؾبثخ
ٯب : ٩٩سد ُٮ اٛظؾٰؼ أ١ ػجبهخ ث٤ذ اٛضثٰش سػٮ اهلل ه٨٤ب ٓبٛذ

ؽغٟ ٚاشزشطٟ أْ ِؾٍٟ ): سع٪ٙ اهلل إ٣ٮ أسٯذ اٛؾظ ٩أ٣ب شبٰٗخ ُٔبٙ ٨ٛب
، ٨ُزا دٰٛٚ ه٬ٜ ٟشش٩هٰخ االشزشاؽ ُٮ اإلؽشاٝ ثؾٰش ٛ٪ (ؽ١ش ؽجغزٕٟ

هب٦ٓ شٮء ٢ٟ اٛو٪ائْ عبص ٦ٛ اٛزؾٜٚ ٩ال شٮء ه٦ٰٜ، ٩اٛغ٨٠٪س ه٬ٜ أ١ 
االشزشاؽ عبئض ٜٛغ٠ٰن، ٩ٓظش٥ ثوؼ٨ٞ ه٬ٜ طبؽت اٛؾبعخ ٗب٠ٛشٯغ؛ 

 ٛٞ ٯششذ إال ػجبهخ ؽبٙ ٟشػ٨ب، ٩اٛظ٪اة ه٠٪ٝ رٖٛ أل١ ا٤ٛجٮ 
، ٩أل١ اٛوجشح (فئْ ٌه ِب اعزض١ٕذ ػٍٝ سثه): ٜٛزوٰٜٚ اٛ٪اسد ُٮ اٛغ٢٤

. ثو٠٪ٝ اِٜٛق ال ثخظ٪ص اٛغجت
٩ٯغزؾت ه٤ذ اٛزٜجٰخ ؽ٠ذ اهلل روب٬ٛ ٩رغجٰؾ٦ ٩اٛز٘جٰش؛ ٛؾذٯش أ١ ا٤ٛجٮ 

 سٗت ؽز٬ اعز٪د ث٦ ه٬ٜ اٛجٰذاء ؽ٠ذ اهلل ٩عجؼ ٩ٗجش صٞ أ٧ٚ ثؾظ 
٩ه٠شح ٠ٗب ُٮ اٛظؾٰؼ، ٩ٯٜجٮ ٧٩٪ ٓبئٞ ٟغزٔجٚ اٛٔجٜخ ٠ٗب س٫٩ رٖٛ اث٢ 

، ٩ٯ٨ٚ ا٠ٛشء ثب٤ٛغٖ اٛز٭ ٯشٯذ ُو٦ٜ، ٩األ٣غبٕ أسثوخ، ه٠ش ه٢ ا٤ٛجٮ 
٣غٖ : ٛجٰٖ ا٨ٜٛٞ ه٠شح، ٩صب٨ٰ٣ب: ٣غٖ اٛو٠شح ٩ؽذ٧ب ُٰٔ٪ٙ ا٠ٛشء: أ٨ٛ٩ب

٣غٖ اٛز٠زن ثأ١ : ٛجٰٖ ا٨ٜٛٞ ؽغًب، ٩صبٛض٨ب: اٛؾظ ٩ؽذ٥ ٩ٯغ٬٠ اإلُشاد ُٰٔ٪ٙ
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ٯوز٠ش ُٮ أش٨ش اٛؾظ صٞ ٯؾٚ ٢ٟ إؽشا٦ٟ ُئرا عبء اٛؾظ ٛجظ إؽشا٦ٟ ُٮ 
ٯ٪ٝ اٛزش٩ٯخ ٧٩٪ اٰٛ٪ٝ اٛضب٢ٟ ٢ٟ ر٭ اٛؾغخ ٩ال ٯو٪د ٛجٜذ٥ ث٢ٰ ه٠شر٦ 

اٛٔشا١ ثأ١ : ٛجٰٖ ا٨ٜٛٞ ه٠شح ٟز٠زوًب ث٨ب إ٬ٛ اٛؾظ، ٩ساثو٨ب: ٩ؽغ٦ ٩ٯٔ٪ٙ
: ٯ٤٪٭ ه٠شح ٩ؽغخ ٟوًب ثـ٪اٍ ٩اؽذ ٩عوٮ ٩اؽذ ه٬ٜ اٛظؾٰؼ ٩ٯٔ٪ٙ
ٛجٰٖ ا٨ٜٛٞ ه٠شح ُٮ ؽغخ، ٩ٯغت ه٬ٜ اٛٔبس١ ٩ا٠ٛز٠زن ٧ذ٭، ٩اخزَٜ 

اٛو٠ٜبء ُٮ رِؼٰٚ ثوغ األ٣غبٕ ه٬ٜ ثوؼ٨ب اٱخش، ٩اٛخالٍ ُٮ 
األُؼٰٜخ ال ٯشذد ٦ُٰ ٗضٰشًا، ٩اإلؽشاٝ الثذ أ١ ال ٯزغب٩ص ث٦ ا٠ٰٛٔبد 

ا٠ٛوزجش ششهًب، ُأ٧ٚ ٟ٘خ ٰٟٔبر٨ٞ ٜٛؾظ ٟ٘خ ٩ ٜٛو٠شح أد٬٣ اٛؾٚ ٗبٛغوشا٣خ 
٩اٛز٤وٰٞ، ٢ٟ٩ ٗب١ ث٢ٰ ؽذ٩د اٛؾشٝ ٩ث٢ٰ ا٠ٛ٪آٰذ اٱرٰخ ٠ُٰٔبر٦ ٢ٟ ثٰز٦، 

٩أ٧ٚ ا٠ٛذٯ٤خ ٰٟٔبر٨ٞ ر٩ اٛؾِٰٜخ، ٩أ٧ٚ ٣غذ ٰٟٔبر٨ٞ ٓش١ ا٤٠ٛبصٙ، ٩أ٧ٚ 
اٛشبٝ ٩ٟظش ٰٟٔبر٨ٞ اٛغؾِخ، ٩أ٧ٚ ا٢٠ٰٛ ٰٟٔبر٨ٞ ٯ٠ٜٜٞ، ٩ٓذ اهز٤ذ اٛذ٩ٛخ 
٨ُٔ٩ب اهلل ث٨ز٥ ا٠ٛ٪آٰذ ٩ث٤ذ ٨ُٰب ٟغبعذ ٩أ٩ػؾز٨ب ثبٛوالٟبد ا٠٠ٰٛضح، 
٩إرا رغب٩ص اٛؾبط أ٩ ا٠ٛوز٠ش ٧ز٥ ا٠ٛ٪آٰذ ٩عت ه٦ٰٜ اٛشع٪م إ٨ٰٛب، ُئ١ 
ٛٞ ٯشعن ٩أؽشٝ د١٩ ا٠ٰٛٔبد ُٰغت ه٦ٰٜ ه٤ذ ع٨٠٪س اٛو٠ٜبء دٝ إلؽشا٦ٟ 

٩ثوغ ا٤ٛبط ٯزغب٩ص ا٠ٰٛٔبد ثال إؽشاٝ . ٢ٟ د١٩ ا٠ٰٛٔبد ٩ؽغ٦ طؾٰؼ
ٛوذٝ ؽظ٪٦ٛ ه٬ٜ سخظخ اٛؾظ ٩ٯؾشٝ ثوذ ٟشٗض اٛزِزٰش ٧٩زا أخـأ 

األ٬ٛ٩ : ٠ٛخبِٛز٦ ر٪ع٨ٰبد ٩ٛٮ األٟش، ٩أخـأ ثزغب٩ص٥ ٠ٰٜٛٔبد ٩ٯٔبٙ ٦ٛ
أ١ ال رؾشٝ ٩ثئر١ اهلل ٯ٘زت ٖٛ ص٪اة اٛؾظ ٗبٟاًل إرا رشٗذ اٛؾظ ألٟش 

إرا ِشع ): خبسط ه٢ إسادرٖ ٟن سًجزٖ ٦ُٰ ٠ٗب ُٮ اٛؾذٯش اٛظؾٰؼ
، [س٩ا٥ اٛجخبس٭](اٌؼجذ أٚ عبفش وزت ٌٗ ِب وبْ ٠ؤد٠ٗ طؾ١ؾًب ِم١ّب

٩ٯ٘ضش ا٠ٛشء ا٠ٛؾشٝ ٢ٟ اٛزٜجٰخ ٠ٜٗب رٌٰشد أؽ٪ا٦ٛ، ُئرا سٗت ٛج٬ ٩إرا 
طوذ ٛج٬ ٩إرا ط٬ٜ ٠ٜٗ٩ب رالٓذ اٛشٗجب١ ٛج٪ا ٩ٯشُن اٛشعبٙ أط٪ار٨ٞ 

، ٩اٛوظ سُن [س٩ا٥ أ٧ٚ اٛغ٢٤](أفؼً اٌؾظ اٌؼظ ٚاٌضظ): ثبٛزٜجٰخ ٛؾذٯش
.  اٛظ٪د ثبٛزٜجٰخ

٩ٯٔـن ا٠ٛوز٠ش اٛزٜجٰخ إرا أخز ُٮ اٛـ٪اٍ ٩ٯٔـو٨ب اٛؾبط إرا س٬ٟ 
٩ٯغز٤ت ا٠ٛؾشٝ ٓزٚ اٛظٰذ اٛجش٭ ٩ؽْٜ اٛشوش . ع٠شح اٛؤجخ ٯ٪ٝ اٛوٰذ

٩ٓظ٦ ٩رٰٜٔٞ األكبُش ٩هٔذ ا٤ٛ٘بػ ٩اٛ٪ؽء ٩د٩اه٦ٰ ٩اٛـٰت، ٩ٯغز٤ت 
اٛشعبٙ ٛجظ ا٠ٛخٰؾ ٟـًٜٔب، ٩ٯغز٤ت ا٤ٛغبء ٛجظ ا٠ٛخٰؾ ُٮ أٯذٯ٢٨ 

٩٩ع٪٢٨٧ ُٰغزش١ ٧ز٥ األهؼبء ثٌٰش ا٠ٛخٰؾ ه٬ٜ ٟٔذاس اٛوؼ٪، ٩ُٮ 
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ال :  ٓبٙأ١ ا٤ٛجٮ )اٛظؾٰؾ٢ٰ ٢ٟ ؽذٯش اث٢ ه٠ش سػٮ اهلل ه٠٨٤ب 
٠ٍجظ اٌّؾشَ اٌم١ّض ٚال اٌؼّبِخ ٚال اٌغشا٠ًٚ ٚال اٌجشأظ ٚال اٌخفبف 

ٚال صٛثًب ِغٗ اٌٛسط أٚ اٌضػفشاْ فئْ ٌُ ٠غذ إٌؼ١ٍٓ ف١ٍٍجظ اٌخف١ٓ 
١ٌٚمطؼّٙب ؽزٝ ٠ىٛٔب رؾذ اٌىؼج١ٓ ٚال رٕزمت اٌّؾشِخ ٚال رٍجظ 

(. اٌمفبص٠ٓ
٩ه٬ٜ ا٠ٛؾشٝ أ١ ٯغز٤ت اٛ٘الٝ ٠ُٰب ال ٯو٦ٰ٤ ٩خظ٪طًب ٟب ٯزوْٜ 

   : ثب٠ٛوبطٮ أ٩ ث٪ؽء ا٤ٛغبء ٛٔ٪٦ٛ روب٬ٛ

     
      

[197: اٛجٔشح]٩ال ٯغ٪ص . ، ٩ه٦ٰٜ اإلٗضبس ٢ٟ رٗش اهلل روب٬ٛ ٩اٛزٜجٰخ
ٛإل٣غب١ أ١ ٯؾب٩ٙ اٛخش٩ط ٢ٟ إؽشا٦ٟ ٓجٚ إر٠بٝ ا٤ٛغٖ، ٩ال ٯخشط ٢ٟ 

إؽشا٦ٟ ثشُغ اإلؽشاٝ ٩ال ثِوٚ شٮء  ٢ٟ ا٠ٛؾل٪ساد ٩ال ثئُغبد٥، ثٚ 
ٯج٬ٔ ٦ُٰ ٩إ١ ٗب١ ُبعذًا ؽز٬ ٯ٨٤ٮ ا٤ٛغٖ اٛز٭ هٔذ ٦ٛ اإلؽشاٝ، ٩ال ٯ٤ز٨ٮ 
اإلؽشاٝ ثب٠ٛ٪د، ُئرا ٟبد ا٠ٛؾشٝ ُع٤ّت اٛـٰت ٩رٌـٰخ اٛشأط إر ٟب ٯضاٙ 

.  ٟؾشًٟب
٩ٯ٤ؾٚ إؽشاٝ اٛو٠شح ثأداء أسٗب٨٣ب ٩٩اعجبر٨ب ٢ٟ اٛـ٪اٍ ٩اٛغوٮ 
٩اٛؾْٜ، ٠ٗب ٯؾظٚ اٛزؾٜٚ ُٮ اٛؾظ ثِوٚ صالصخ أشٰبء ٧ٮ سٟٮ ع٠شح 

اٛؤجخ ٯ٪ٝ اٛوٰذ ٩اٛؾْٜ أ٩ اٛزٔظٰش ٩اٛـ٪اٍ ثبٛجٰذ، ُؾ٤ٰئز ٯغ٪ص ٜٛؾبط 
ُوٚ أ٭ ٩اؽذ ٢ٟ ٟؾل٪ساد اإلؽشاٝ ٩ٯغ٬٠ ٧زا اٛزؾٜٚ األٗجش، أٟب 

اٛزؾٜٚ األطٌش اٛز٭ ٯغٰض ٗٚ شٮء ٟب هذا ٟب ٯزوْٜ ثب٤ٛغبء ُٔؾ ه٬ٜ 
اٛظؾٰؼ ُئ٦٣ ٯؾظٚ ثِوٚ اص٢ٰ٤ ٢ٟ األٟ٪س اٛضالصخ اٛغبثٔخ ٩ٰٓٚ ٯؾظٚ 

. ثبٛشٟٮ ٩ؽذ٥
٧زا شٮء ٢ٟ أؽ٘بٝ هجبدح اإلؽشاٝ ُٮ اٛؾظ ٩أعأٙ اهلل هض ٩عٚ أ١ 
ٯزٔجٚ ٢ٟ اٛغ٠ٰن هجبدار٨ٞ، ٩أ١ ٯوِ٪ ه٢ صالر٨ٞ، ٩ط٬ٜ اهلل ه٬ٜ عٰذ٣ب 

. ٟؾ٠ذ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طؾج٦ ٩عٜٞ
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 رغ٤ت ا٠ٛؾل٪ساد- 2

: اٛؾ٠ذ هلل ٩اٛظالح ٩اٛغالٝ ه٬ٜ سع٪ٙ اهلل، ٩ثوذ
ُئ١ ٢ٟ اٛوجبداد اٛزٮ ٯزٔشة ث٨ب اٛؾبط إ٬ٛ سث٦ هض ٩عٚ اعز٤بة ٟب 

: ، ٓبٙ روب٬٨٣٬ٛ اهلل ه٦٤ هض ٩عٚ ٬٨٣٩ ه٦٤ سع٪ٙ اهلل 
+    

     
      

 "ا٠ٛوبطٮ : ٩اِٛغ٪ّ. اٛغ٠بم ٩د٩اه٦ٰ: ، ٩اٛشُش
٨٤ٟ٩ب اٛغجبة ٩اٛشزٞ ٩اٌٰٛجخ ٩اٛغذاٙ ٩ا٠ٛشاء ثأ١ ر٠بس٭ طبؽجٖ ؽز٬ 

رٌؼج٦، أٟب ا٤٠ٛبٓشبد ا٨ٛبدُخ ُٮ أٟ٪س ششهٰخ ٯغزِٰذ ا٠ٛشء ٨٤ٟب رظؾٰؼ 
٣غ٦٘ أ٩ ثٰٔخ هجبدار٦ ٨ُزا أٟش ٯشًت ٦ُٰ اٛششم؛ أل٦٣ ٢ٟ ؿشّ ؿٜت 

اٛوٜٞ ا٤ٛبُن، ٩ٯغزؾت ٠ٜٛؾشٝ أ١ ال ٯزٜ٘ٞ ٠ُٰب ال ٯو٦ٰ٤ ٩ٯٔزظش ه٬ٜ اٛ٘الٝ 
ِٓ وبْ ٠ؤِٓ ثبهلل ٚا١ٌَٛ ا٢خش ف١ٍمً خ١شًا أٚ ): ث٠ب ٯ٤ِو٦ ٩ُٮ اٛؾذٯش

ِٓ ؽغٓ إعالَ اٌّشء رشوٗ ِب ال : )، ٩ه٤ذ اٛزشٟز٭[ٟزِْ ه٦ٰٜ](١ٌظّذ
(.  ٠ؼ١ٕٗ

٩ٯغزؾت ٠ٜٛؾشٝ أ١ ٯشزٌٚ ثبٛزٜجٰخ ٩رٗش اهلل ٩ٓشاءح اٛٔشآ١ ٩األٟش 
ثب٠ٛوش٩ٍ ٩ا٤ٛظٰؾخ ٩روٰٜٞ اٛغب٧ٚ، ٩إ١ رٜ٘ٞ ث٠ب ال ٟأصٞ ٦ُٰ ٨ُ٪ ٟجبػ، 

٩ا٠ٛؾشٝ ٯغز٤ت ٛجظ ا٠ٛخٰؾ ٩ا٠ٛشاد ثب٠ٛخٰؾ ٟب ٩ػن ه٬ٜ ٓذس اٛجذ١ أ٩ 
أؽذ أهؼبئ٦، ُال ٯٜجظ اٛض٪ة ٩ال ا٠ٰٔٛض ٩ال اٛغشا٩ٯٚ ٩ال ا٤ِٛبٯٚ ٩ال 
اٛخِبٍ ٩ال اٛجشا٣ظ ٩ال اِٛٔبصٯ٢ اٛزٮ ر٪ػن اٰٛذا١ ٠٨ُٰب إال إرا ٛٞ ٯغذ 

اإلصاس ُئ٦٣ ٯٜجظ اٛغشا٩ٯٚ، ٩ٯذخٚ ُٮ ا٨٤ٛٮ ٗٚ ؽزاء ٯش٠ٚ اٛؤت، 
٤٠ُٰن ا٠ٛؾشٝ ٢ٟ ا٤ٛوبٙ اٛزٮ ٨ٛب عٰ٪س رشثؾ ٢ٟ خَٜ اٛشعٚ، ٩ُٮ 

ال ٠ٍجظ اٌّؾشَ اٌمّض ٚال اٌؼّبئُ ٚال : )اٛظؾٰؾ٢ٰ ٓبٙ سع٪ٙ اهلل 
اٌغشا٠ٚالد ٚال اٌجشأظ ٚال اٌخفبف إال أؽذًا ال ٠غذ إٌؼ١ٍٓ ف١ٍٍجظ 

، ٩ال ٯٜجظ ٢ٟ اٛضٰبة شٰئًب ٟغ٦ (اٌخف١ٓ ١ٌٚمطؼّٙب أعفً ِٓ اٌىؼج١ٓ
. اٛضهِشا١ ٩ال اٛ٪سط
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 +: ٩ٯغز٤ت ا٠ٛؾشٝ أٯؼًب ؽْٜ اٛشوش ٛٔ٪٦ٛ روب٬ٛ

   

   " ٩ال 
ٯغ٠ؼ ألؽذ ثؾْٜ سأع٦، ٩ٗزٖٛ ال ٯٔـن اٛشوش ٩ال ٯ٤ز٦ِ؛ أل٦٣ ُٮ ٟو٬٤ 
اٛؾْٜ، ٩ال ٯؼن ه٦ٰٜ ٟبدح ٠ٰٗبئٰخ رضٯ٦ٜ ٩ٗزٖٛ ٯ٠ز٤ن ٢ٟ ٟضٚ رٖٛ ُٮ 
ثٰٔخ شوش اٛجذ١، ٩ٯ٠ز٤ن ا٠ٛؾشٝ أٯؼًب ٢ٟ رٰٜٔٞ أكبُش٥ ثبإلع٠بم ع٪اء 

ثٔظبص األكبُش أ٩ ثأع٤ب٦٣ أ٩ ثٌٰش رٖٛ، ٩ٯ٠ز٤ن ا٠ٛؾشٝ أٯؼًب ٢ٟ رٌـٰخ 

ال ):  ٤ٟن ٢ٟ ٛجظ اٛو٠بئٞ ٩ٓبٙ ٠ٜٛؾشٝ اٛز٭ ٟبدسأع٦ أل١ ا٤ٛجٮ 
٧٩زا ثبإلع٠بم، ٩اٛغ٨٠٪س ٯش١٩ دخ٪ٙ األر٢ٰ٣ ُٮ رٖٛ،  (رخّشٚا سأعٗ

٩ٓذ اخزَٜ ا٨ِٔٛبء ُٮ ؽ٘ٞ رٌـٰخ ا٠ٛؾشٝ ٛ٪ع٦٨، ٩اٛغ٨٠٪س ه٬ٜ ا٤٠ٛن 
٢ٟ رٖٛ ُبأل٬ٛ٩ اعز٤بث٦، ٠ٟ٩ب ٯزٔشة ث٦ ا٠ٛؾشٝ إ٬ٛ سث٦ اعز٤بة اٛـٰت 
ُٮ ثذ٦٣ ٩صٰبث٦ ٩االثزوبد ه٢ شٞ األد٧ب١ ا٠ٛـٰجخ ٩االّد٧ب١ ث٨ب، أل١ ا٤ٛجٮ 

 أٟش ٢ٟ رـٰت ٧٩٪ ٟؾشٝ ثٌغٚ اٛـٰت صالصًب، ٩ٯذخٚ ُٮ رٖٛ ع٠ٰن 
أ٣٪ام اٛـٰت ٗب٠ٛغٖ ٩اٛضهِشا١ ٩اٛ٪سد ٩اٛو٪د ٩اٛو٤جش ٩ًٰش٧ب، ع٪اء 

ٗب٣ذ عبئٜخ أ٩ عبٟذح ٯ٤زٔٚ سٯؾ٨ب أ٩ ه٬ٜ ش٘ٚ اٛجخ٪س، ٩ٯذخٚ ُٮ ا٤٠ٛن 
٩ػو٨ب ٩ش٨٠ب ٩أ٨ٜٗب ٩االٗزؾبٙ ث٨ب ٩ششث٨ب ه٬ٜ اٛظؾٰؼ، ٢ٟ٩ ٤٧ب ُال 

ٯغ٪ص ٛإل٣غب١ أ١ ٯز٤لَ ثبٛظبث٪١ ا٠ٛؾز٪٭ ه٬ٜ اٛـٰت، ٩ال ٯغٜظ 
ا٠ٛؾشٝ ه٤ذ اٛوـبسٯ٢ ٛشٞ سائؾخ اٛـٰت، ٠ٟ٩ب ٯزٔشة ث٦ ا٠ٛؾشٝ إ٬ٛ سث٦ 

  : اعز٤بة ٓزٚ طٰذ اٛجش ٩اطـٰبد٥ ٛٔ٪٦ٛ روب٬ٛ

    

    ٩ٓ٪٦ٛ عجؾب٦٣ ، :
+   

     " ،
٩ال ٯغبهذ ُٮ اطـٰبد٥ ٩ال ٯذٙ ه٦ٰٜ ٩ال ٯشٰش إ٦ٰٛ، ٩ٯ٘٪١ اٛظٰذ اٛز٭ 

.  طبد٥ ا٠ٛؾشٝ ٰٟزخ ٯؾشٝ  أ٨ٜٗب ٩ثٰو٨ب، أل١ ا٨٤ٛٮ ٯٔزؼٮ اِٛغبد
٠ٟ٩ب ٯزٔشة اٛوجذ إ٬ٛ اهلل ثبعز٤جب٥ هٔذ ا٤ٛ٘بػ، ُال ٯزض٩ط ٩ال ٯ٘٪١ 

٩ًٰٛب ُٮ ا٤ٛ٘بػ ٩ال ٩ٰٗاًل ٦ُٰ ٩ال ٯ٪ٗٚ ٦ُٰ ٧٩٪ ٟؾشٝ ٩ال رض٩ط ا٠ٛؾشٟخ 

٩ٯ٘ش٥ [. س٩ا٥ ٟغٜٞ](ال ٠ٕىؼ اٌّؾشَ ٚال ٠ٕىؼ ٚال ٠خطت: )ٛٔ٪ٙ ا٤ٛجٮ 
٠ٜٛؾشٝ اٛخـجخ ٩أ١ ٯش٨ذ ُٮ ا٤ٛ٘بػ ٩أ١ ٯخـت ٠ٜٛؾ٢ٰٜ أ٩ ٯغغٚ هٔذ 

.  ٣٘بؽ٨ٞ ٠ٗب ر٘ش٥ خـجخ ا٠ٛؾشٝ
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٠ٟ٩ب ٯزٔشة ا٠ٛؾشٝ ث٦ إ٬ٛ اهلل هض ٩عٚ اعز٤بة اٛ٪ؽء ٩اٛغ٠بم أل٦٣ 
ِٟغذ ٛإلؽشاٝ ٩اٛؾظ ٩اٛو٠شح ٩ٗزٖٛ ٯوجذ اهلل ثبعز٤بة ا٠ٛجبششح ٠ُٰب د١٩ 

اِٛشط ٩ٯزغ٤ت ر٘شٯش ا٤ٛلش ثش٨٪ح، ٩ٯزأٗذ ه٬ٜ ا٠ٛؾشٝ اعز٤بة ا٤ٛلش إ٬ٛ 
  + :األع٤جٰبد؛ ٛٔ٪٦ٛ روب٬ٛ

   
    

      

 "[30: ا٤ٛ٪س] . ٩ا٠ٛشأح ا٠ٛؾشٟخ
رزٔشة إ٬ٛ اهلل ثبعز٤بة ٟؾل٪ساد اإلؽشاٝ أٯؼًب ُال رزـٰت ٩ال رٔض 
شٰئًب ٢ٟ شوش سأع٨ب أ٩ ثذ٨٣ب ٩ال رٜٔٞ أكبُش٧ب ٩رغز٤ت ٓزٚ طٰذ اٛجش 
٩اإلهب٣خ ه٦ٰٜ، ٩رغز٤ت اٛغ٠بم ٩د٩اه٦ٰ ٩ٟٔذٟبر٦ ٩ا٤ٛلش إ٬ٛ اٛشعبٙ 

 + : ٣لش ش٨٪ح؛ ٛٔ٪٦ٛ روب٬ٛ

   
  

   
      

 ا٠ٛشاد ثزٖٛ ٟب ك٨ش ث٤ِغ٦ ٗبٛض٪ة ٣٩ؾ٪٥، ٩ٰٛظ ا٠ٛشاد ٟب [31: ا٤ٛ٪س]"
أك٨شر٦ ا٠ٛشأح ثٔظذ ٨٤ٟب، إر ٤٧بٕ ُشّ ث٢ٰ ٟب ك٨ش ٩ٟب رل٨ش٥ ا٠ٛشأح، 

٩أٟب ثب٤ٛغجخ ٛزٌـٰخ اٛشأط ٨ُزا خبص ثبٛشعبٙ، أٟب ٛجظ ا٠ٛخٰؾ، ُئ١ 
ا٠ٛشأح ال ر٤٠ن ٢ٟ ٛجظ ا٠ٛخٰؾ ُٮ ثذ٨٣ب ٩سأع٨ب إال ُٮ اٛ٪ع٦ ٩اٰٛذٯ٢، 

ُزٌـٮ ا٠ٛشأح ٧زٯ٢ اٛوؼ٪ٯ٢ ه٤ذ اٛشعبٙ األعب٣ت ثٌٰش ا٠ٛخٰؾ ٩رزٔشة 
إ٬ٛ اهلل ثزشٕ اٛجشٓن ٩ا٤ٛٔبة ٩اِٛٔبصاد ؽبٙ اإلؽشاٝ؛ أل٨٣ب ٟخٰؾ ه٬ٜ 

. ٓذس اٛوؼ٪، ٩ٗزٖٛ رغز٤ت اٛ٘ؾٚ ه٬ٜ  اٛظؾٰؼ إرا ٗب١ ٢ٟ اإلص٠ذ

 ٧٩٪ ٩ٯغ٪ص ٠ٜٛؾشٝ أ١ ٯٌغٚ سأع٦ ٩ثٰٔخ ثذ٦٣، ُٔذ اًزغٚ ا٤ٛجٮ 
ٟؾشٝ، ٩ٯغ٪ص أٯؼًب ٠ٜٛؾشٝ اٛو٪ٝ ُٮ ا٠ٛبء ٩ٛ٪ ًـ٬ سأع٦ ث٦، ٩ٯغ٪ص 

 ثٌغٚ ا٠ٛؾشٝ ا٠ٰٛذ ث٦، أل٦٣ ٰٛظ ٦ٛ االًزغبٙ ثبٛغذس ٠ٗب أٟش ا٤ٛجٮ 
ثـٰت، ٩ٯغ٪ص ٠ٜٛؾشٝ ٛجظ اٛؾزاء ٩ٛ٪ ٗب١ ٦ُٰ خٰبؿخ ٟبٛٞ ٯ٢٘ اٛؤت 

 ٗب١ ٯٜجظ اٛؾزاء ٧٩٪ ٟؾشٝ، ٩ٯغ٪ص ٯذخٚ ُٮ رٖٛ اٛؾزاء، أل١ ا٤ٛجٮ 
٦ٛ سثؾ إصاس٥ ثؾضاٝ أ٩ ثؤذح ٛئال ر٤٘شَ ه٪سر٦ ٩ٰٛؾِق ٟب٦ٛ ٩ٛ٪ ٗب١ 

٦ُٰ شٮء ٢ٟ اٛشثبؽ ٩اٛخٰ٪ؽ؛ أل١ اٛظؾبثخ ٓذ سخظ٪ا ُٮ رٖٛ ٩ال 
ٯوشٍ ُٮ ه٨ذ٧ٞ ٟخبَٛ، ٠ٜٛ٩ؾشٝ أ١ ٯؾزغٞ إرا ٛٞ ٯٔـن شوشًا ٩ٯغ٪ص ٦ٛ 

.  أخز شٮء ٢ٟ ثششر٦ ٦ٛ٩ أ١ ٯز٤ب٩ٙ األد٩ٯخ
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٩ال رٜضٝ اِٛذٯخ ثٜجظ اٛجشذ ٩ا٠ٛوـَ إال إرا أدخٚ ٯذ٥ ٦ُٰ، ٩ال ثأط 
ه٬ٜ اٛظؾٰؼ أ١ ٯلٜٚ ا٠ٛؾشٝ سأع٦ ثٌٰش ٟالطْ ٗبٛش٠غٰخ ٩عَٔ 

 اعزلٚ ثض٪ة ه٢ اٛش٠ظ ٧٩٪ ٟؾشٝ ٩عٜظ اٛغٰبسح ٩اٛخ٠ٰخ، أل١ ا٤ٛجٮ 
رؾذ اٛخ٠ٰخ، ٩ٯغ٪ص أ١ ٯؾ٠ٚ ه٬ٜ سأع٦ ٓذسًا أ٩ ؿجًٔب؛ أل٦٣ ال ٯٔظذ 

.  ٜٛغزش ًبٛجًب
٩ال ثأط ثشٞ اٛو٪د ثذ١٩ ٩ػو٦ ُٮ ا٤ٛبس؛ أل١ ا٠ٛٔظ٪د ٢ٟ اٛو٪د 

اٛزجخٰش ثب٤ٛبس، ٠ٗب ال ؽشط ُٮ شٞ س٩ائؼ اِٛب٨ٗخ ٣٩جبد اٛظؾشاء ٩ٟب ال 
٩ال ثأط ثبالد٧ب١ . ٯغزو٠ٚ ٜٛزـٰت ٩ٛ٪ ٗب١ ٦ُٰ سائؾخ رغزـبة ٗبٛؾ٤بء

.  ثذ٢٧ ال ؿٰت ٦ُٰ ٗبٛضٯذ ٩اٛغ٢٠ ٩ا٤ِٰٰٛب ٩اِٛ٘ظ
٩ال ؽشط ه٬ٜ ا٠ٛؾشٝ ُٮ رثؼ اٛؾٰ٪ا٣بد األ٧ٰٜخ ٢ٟ أعٚ ر٤ب٩ٙ ٛؾ٨٠ب 
ٗب٤ٌٛٞ ٩اٛذعبط ٩ٛ٪ طبد اٛؾالٙ اٛظٰذ ٩ٛٞ ٯٔظذ ث٦ إهـبء٥ ٠ٜٛؾشٝ ُئ٦٣ 

.  ٯغ٪ص ٠ٜٛؾشٝ ر٤ب٦ٛ٩
٩ٯغ٪ص ٠ٜٛؾشٝ ٓزٚ اٛؾٰ٪ا٣بد اٛظبئٜخ دُوًب ه٢ ٣ِغ٦ ٩ٗزٖٛ 

اٛؾٰ٪ا٣بد اٛزٮ رٜؾْ ا٠ٛؼشح ثبٱخشٯ٢ ه٬ٜ اٛظؾٰؼ ٰٓبعًب ه٬ٜ اٛخ٠ظ 
اٛزٮ عبء اٛؾذٯش ثئثبؽخ ٓز٨ٜب ٧٩ٮ اِٛأسح ٩اٛؤشة ٩اٛؾذأح ٩اٌٛشاة 

٩ٯغ٪ص ٠ٜٛؾشٝ طٰذ اٛجؾش . ٩اٛؾٰخ: ٩اٜٛ٘ت اٛؤ٪س، ٩ُٮ ثوغ األِٛبف
   +: ٛٔ٪٦ٛ روـب٬ٛ

   

  "[96: ا٠ٛبئذح  .]
٠ٜٛ٩شأح أ١ رغذٙ عٜجبث٨ب ه٬ٜ ٩ع٨٨ب ٢ٟ ُ٪ّ ٩ال ٯغت ه٨ٰٜب ٩ػن 

وبْ ): شٮء ٯ٤٠ن ٢ٟ ٠ٛظ اٛغٜجبة اٛ٪ع٦ ٓبٛذ هبئشخ سػٮ اهلل ه٨٤ب

 فئرا ؽبرٚٔب عذٌذ اٌشوجبْ ٠ّشْٚ ثٕب ٚٔؾٓ ِؾشِبد ِغ سعٛي اهلل 
س٩ا٥ أث٪ دا٩د ثغ٤ذ  ](إؽذأب عٍجبثٙب ػٍٝ ٚعٙٙب فئرا عبٚصٚٔب وشفٕبٖ

٩ال ثأط أ١ رـ٪ٍ ا٠ٛشأح ًٰش ا٠ٛؾشٟخ ٧٩ٮ الثغخ ٤ٜٛٔبة، ٩ٗزٖٛ . [عٰذ
ال ثأط ثبٛـ٪اٍ ث٦ ثوذ اٛزؾٜٚ األ٩ٙ، ٩ال ثأط ٢ٟ ٛجظ ا٠ٛشأح ٜٛؾٜٮ 

٠ٗب ال . ٧٩ٮ ٟؾشٟخ ٩األ٬ٛ٩ رش٦ٗ خش٩عًب ٢ٟ اٛخالٍ ٩خ٪ًُب ٢ٟ اٛغشٓخ
ثأط ه٬ٜ ا٠ٛشأح ٢ٟ ٛجظ اٛضٰبة ا٠ٛوظِشح ٧٩ٮ ٟؾشٟخ، ُٔذ ٗب١ ٯٜجغ٦ 

ا٤ٛغبء ُٮ اٛو٨ذ ا٤ٛج٪٭، ٩ٯغ٪ص ا٤ٛلش ُٮ ا٠ٛشآح ٜٛشعٚ ٩ا٠ٛشأح، ٩ال ثأط 
أ١ ٯزجشم ا٠ٛؾشٝ ثذ٦ٟ أ٩ ٯوبٛظ عشؽ٦ أ٩ ٯٔـن هؼ٪ًا ٢ٟ أهؼبئ٦ 

.  ٗبطجو٦ ٛؾبعخ
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٩ٯغ٪ص ٠ٜٛؾشٝ أ١ ٯضا٩ٙ اٛزغبسح ٩اٛجٰن ٩اٛششاء ٩أ١ ٯؤعش ٣ِغ٦ ٩أ١ 
ٗب١ ر٩ : ٯو٠ٚ شٰئًب ٢ٟ اٛظ٤بئن ٩اٛؾشٍ، ٓبٙ اث٢ هجبط سػٮ اهلل ه٠٨٤ب

ا٠ٛغبص ٩ه٘بف ٟزغش ا٤ٛبط ُٮ اٛغب٧ٰٜخ ٠ُٜب عبء اإلعالٝ ٗأ٨٣ٞ ٗش٧٪ا 
   +: رٖٛ ٤ُضٙ ٓ٪٦ٛ روب٬ٛ

     

"[198: اٛجٔشح]  ،ٯو٤ٮ ٟ٪اعٞ اٛؾظ، ٧٩زا ٢ٟ ُؼٚ اهلل ه٤ٰٜب ٩رٰغٰش٥
٦ُٜ اٛؾ٠ذ ٩اٛض٤بء ٩أعأ٦ٛ عجؾب٦٣ أ١ ٯٰغش ٤ٛب عجٚ ؿبهز٦ ٩ؿشّ هجبدر٦ 
٩أ١ ٯغوٚ ؽغ٤ب ٟٔج٪اًل ٩أ١ ٯ٪٤ُٔب العز٤بة ا٠ٛؾشٟبد، ٩ط٬ٜ اهلل ه٬ٜ 

. عٰذ٣ب ٟؾ٠ذ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طؾج٦ ٩عٜٞ
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 اٛـ٪اٍ- 3

: اٛؾ٠ذ هلل ٩اٛظالح ٩اٛغالٝ ه٬ٜ سع٪ٙ اهلل، ٩ثوذ
ُئ١ ٢ٟ اٛوجبداد ا٠ٛشش٩هخ ُٮ اٛؾظ هجبدح اٛـ٪اٍ، ٩ٯشاد ث٦ 

اٛذ٩سا١ ؽ٪ٙ اٛ٘وجخ عجوخ أش٪اؽ رٔشثًب هلل روب٬ٛ، ٩ٓذ أٟش اهلل عجؾب٦٣ 
 +: أ٣جٰبء٥ ثزـ٨ٰش اٛجٰذ ٜٛـبئ٢ِٰ، ٓبٙ روب٬ٛ

  

"٩ٓبٙ عجؾب٦٣ ، :
+   

   
  

  

"[125: اٛجٔشح]٩أٟش اهلل ثبٛـ٪اٍ ُٔبٙ روب٬ٛ ، :
+  

"[29: اٛؾظ]  ٝ٧٩زا ُوٚ ٟؼبسم ٟغج٪ّ ثال
األٟش ُِٰٰذ اٛ٪ع٪ة، ٩ٯغزِبد ٢ٟ رٖٛ أ١ اٛـ٪اٍ خبص ثبٛ٘وجخ ُال ٯغ٪ص 

أ١ ٯـبٍ ثٌٰش اٛ٘وجخ ه٬ٜ ع٨خ اٛوجبدح، ثٚ اٛـ٪اٍ ؽ٤ٰئز إٟب أ١ ٯ٘٪١ 
ثذهخ ٩ػالٛخ إرا ٓظذ ث٦ اٛزٔشة هلل، أ٩ ٯ٘٪١ ششًٗب ٩خش٩عًب ٢ٟ دٯ٢ 

اإلعالٝ إرا ٓظذ ث٦ اٛزٔشة ٌٰٛش اهلل، أل١ اٛوجبدح ؽْ خبٛض هلل ال ٯغ٪ص 
أ١ ٯظشٍ ٌٰٛش٥، ٢ٟ٩ طشٍ اٛوجبدح ٌٰٛش اهلل ُٔذ أششٕ، ٢ٟ٩ ٤٧ب ٣وٜٞ 

.  اٛخـأ اٛولٰٞ اٛز٭ ٯٔن ٦ُٰ اٛـبئِ٪١ ؽ٪ٙ اٛٔج٪س ٩األػشؽخ ٩ا٠ٛشب٧ذ
 ثأ١ ٯ٤٪٭ اٛوجذ اٛزٔشة هلل طٛاف إٌفً: ٩ٜٛـ٪اٍ أ٣٪ام هذٯذح ٨٤ٟب

ثـ٪ا٦ُ ؽ٪ٙ اٛ٘وجخ ٧٩زا ٟشش٩م ُٮ أ٭ ٩ٓذ، س٫٩ أ٧ٚ اٛغ٢٤ أ١ ا٤ٛجٮ 

ٙ٠ب ثٕٟ ػجذ ِٕبف ال رّٕؼٛا أؽذًا طبف ثٙزا اٌج١ذ ٚطٍٝ أ٠خ ):  ٓب
(.  عبػخ شبء ِٓ ١ًٌ أٚ ٔٙبس

 ٧٩٪ س٢ٗ ٨ُٰب ال رظؼ اٛو٠شح إال ث٦ :طٛاف اٌؼّشح: ٚإٌٛع اٌضبٟٔ
ثبإلع٠بم، ٩ال ٯغضا ثذاًل ه٦٤ دٝ ٩ال ًٰش٥، ٧٩زا ا٤ٛ٪م ٯِو٦ٜ ا٠ٛوز٠ش 

.  ع٪اء أر٬ ثبٛو٠شح ِٟشدح أ٩ ٗب١ ٟز٠زوًب ؽبٙ ٓذ٦ٟ٩
 ٩ٯِو٦ٜ اٛؾبط ا٠ِٛشد ٩اٛٔبس١ إرا ٓذٝ :طٛاف اٌمذَٚ: ٚإٌٛع اٌضبٌش

ٟ٘خ ٓجٚ ٯ٪ٝ هشُخ، ٧٩زا اٛـ٪اٍ ٟغزؾت ٩ٰٛظ ٩اعجًب ه٤ذ ع٨٠٪س أ٧ٚ 
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اٛوٜٞ خالًُب ٠ٛز٧ت ا٠ٛبٰٛ٘خ، ٩ٯذٙ ه٬ٜ ٟز٧ت اٛغ٨٠٪س أ١ ٢ٟ رأخش 
ٓذ٦ٟ٩ ُٜٞ ٯٔذٝ إال ٯ٪ٝ هشُخ ُئ٦٣ ٯغٔؾ ه٦٤ ؿ٪اٍ اٛٔذ٩ٝ، ٩ٛ٪ ٗب١ ٩اعجًب 

٩ال ٯششم ٧زا . ٠ٛب عٔؾ أ٩ ٛ٪عت عجش٥ ثذٝ، ٩ٗزٖٛ ٯغٔؾ ه٢ اٛؾبئغ
ا٤ٛ٪م ٢ٟ اٛـ٪اٍ ٢٠ٛ ٛٞ ٯٔذٝ ٟ٘خ إال ثوذ هشُخ ه٤ذ اٛغ٨٠٪س خالًُب 

 ٩اٛظؾبثخ ه٤ذٟب سعو٪ا ٢ٟ هشُخ ٛٞ ٛش٩اٯخ ه٢ أؽ٠ذ؛ ٩رٖٛ أل١ ا٤ٛجٮ 
ٯـ٪ُ٪ا إال ؿ٪اًُب ٩اؽذًا، ٩هبئشخ سػٮ اهلل ه٨٤ب ٠ٛب ٓذٟذ ٧٩ٮ ؽبئغ 

ٛٞ رـَ ؿ٪اٍ اٛٔذ٩ٝ، ٠ُٜب عبءد اٛجٰذ ثوذ ٯ٪ٝ هشُخ ٛٞ رـَ ٧زا 

.  اٛـ٪اٍ ثأٟش ا٤ٛجٮ 
٩ٯغ٪ص ٠ِٜٛشد ٩اٛٔبس١ أ١ ٯغوٰب عوٮ اٛؾظ ثوذ ؿ٪اٍ اٛٔذ٩ٝ، ٢ٟ٩ 

صٞ ال ٯغت ه٠٨ٰٜب عوٮ آخش ٠ٗب ٧٪ ٟز٧ت اٛغ٨٠٪س خالًُب ٠ٛز٧ت اٛؾ٤ِٰخ 

 ؽظ ٓبس٣ًب ٩اٗز٬ِ ثبٛغوٮ األ٩ٙ، ٠ٛ٩ب عوذ ُٮ اٛٔبس١؛ أل١ ا٤ٛجٮ 

٠غؼه طٛافه ٌؾغه : )هبئشخ ٓبس٣خ ٛٞ رغن إال عوًٰب ٩اؽذًا ٩ٓبٙ ا٤ٛجٮ 

:  ٓب٩ٙس٫٩ اٛزشٟز٭ ثئع٤بد طؾؾ٦ أ١ ا٤ٛجٮ . س٩ا٥ ٟغٜٞ (ٚػّشره
أعضأٖ طٛاف ٚعؼٟ ٚاؽذ - ٧٩زا ٧٪ اٛٔبس١– ِٓ أؽشَ ثبٌؾظ ٚاٌؼّشح)

٩ُٮ اٛجخبس٭ أ١ . ، ٢٘ٛ ٩ٓن االخزالٍ ث٢ٰ اٛش٩اح ُٮ سُو٦(ٌّٙب ع١ّؼًب
ٚأِب اٌز٠ٓ عّؼٛا ث١ٓ اٌؾظ ٚاٌؼّشح ): هبئشخ سػٮ اهلل ه٨٤ب ٓبٛذ

(.  فطبفٛا طٛافًب ٚاؽذًا
 ا٠ٛغ٬٠ ؿ٪اٍ طٛاف اٌؾظ: ٚإٌٛع اٌشاثغ ِٓ أٔٛاع اٌطٛاف

اإلُبػخ، ٧٩زا س٢ٗ ُٮ اٛؾظ ثبإلع٠بم ع٪اء ٗب١ اإل٣غب١ ِٟشدًا أ٩ ٓبس٣ًب 

 ػؾ٬ ٯ٪ٝ اٛوٰذ ٓجٚ طالح اٛل٨ش، ٩ٟز٧ت أ٩ ٟز٠زوًب، ٩ٓذ ؿب٦ُ ا٤ٛجٮ 
أؽ٠ذ ٩اٛشبُوٮ أ١ ؿ٪اٍ اإلُبػخ ٯغ٪ص ُو٦ٜ ٢ٟ ٣ظَ ٰٜٛخ ا٤ٛؾش، 

٩ٟز٧ت ٟبٖٛ ٩أثٮ ؽ٤ِٰخ أ٦٣ ال ٯِوٚ إال ثوذ ؿٜ٪م اِٛغش اٛضب٣ٮ ٢ٟ ٯ٪ٝ 
ا٤ٛؾش ث٤بًء ه٬ٜ اٛخالٍ ُٮ أ٩ٙ ٩ٓذ سٟٮ ع٠شح اٛؤجخ ٠ٗب عٰأرٮ 

اٛؾذٯش ه٢ ٧ز٥ ا٠ٛغأٛخ، ٩ال ٯزؾٜٚ اٛؾبط اٛزؾٜٚ األٗجش ثؾٰش ٯغ٪ص ٦ٛ 
٩ر٧ت ع٨٠٪س اٛو٠ٜبء إ٬ٛ . ٩ؽء ا٤ٛغبء إال إرا ُوٚ ٧زا ا٤ٛ٪م ٢ٟ اٛـ٪اٍ

ع٪اص رأخٰش٥ ه٢ أٯبٝ ا٤ٛؾش خالًُب ٜٛؾ٤ِٰخ، ثٚ ع٪ص٩ا رأخٰش٥ ه٢ ش٨ش 
ر٭ اٛؾغخ خالًُب ٠ٛبٖٛ اٛز٭ أ٩عت اٛذٝ ثزأخٰش اٛـ٪اٍ ه٦٤، ٩خالًُب الث٢ 

ؽضٝ اٛز٭ أثـٚ اٛؾظ ثزأخٰش اٛـ٪اٍ ه٢ ر٭ اٛؾغخ، إر ال دٰٛٚ ثؾظش 
. ٩ٓذ اٛـ٪اٍ
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 ٩ٯغ٪ص رٔذٯٞ ؿ٪اٍ اإلُبػخ ه٬ٜ اٛشٟٮ ه٬ٜ اٛظؾٰؼ؛ أل١ ا٤ٛجٮ 
اسَ ٚال ): أُؼذ ٓجٚ أ١ أسٟٮ ُٔبٙ: عئٚ ه٢ رٖٛ ُٔبٙ ٦ٛ سعٚ

[. ٟزِْ ه٦ٰٜ](ؽشط
، ثؾٰش إرا أساد ٚإٌٛع اٌخبِظ ِٓ أٔٛاع اٌطٛاف طٛاف اٌٛداع

اٛؾـبط اٛشع٪م ٛجٜذ٥ ُئ٦٣ ٯغت ه٦ٰٜ ه٬ٜ اٛظؾٰؼ اٛـ٪اٍ ثبٛجٰذ ٛٔ٪ٙ 

٢٠ُ [. س٩ا٥ ٟغٜٞ](ال ٠ٕفشْ أؽذوُ ؽزٝ ٠ىْٛ آخش ػٙذٖ ثبٌج١ذ: )ا٤ٛجٮ 
رش٦ٗ ٩عت ه٦ٰٜ دٝ ٧٩زا ٟز٧ت اٛغ٨٠٪س خالًُب ٠ٛبٖٛ، ٩ٯغزض٬٤ ٢ٟ رٖٛ 
اٛؾبئغ ٩ا٤ِٛغبء، ُئ٦٣ ٯغٔؾ ه٠٨٤ب ؿ٪اٍ اٛ٪دام، ٩ُٮ اٛظؾٰؾ٢ٰ ٓبٙ 

ُأٟش ا٤ٛبط أ١ ٯ٘٪١ آخش ه٨ذ٧ٞ ثبٛجٰذ إال أ٦٣ خَِ ه٢ ): اث٢ هجبط
٩ؿ٪اٍ اٛ٪دام ٯٜضٝ ٗٚ ٢ٟ ٗب١ ثٰز٦ خبسط ٟ٘خ ه٬ٜ . (ا٠ٛشأح اٛؾبئغ

.  اٛظؾٰؼ؛ أل٦٣ ثخش٩ع٦ إ٬ٛ ٤ٟض٦ٛ ٯوذ ٣بُشًا ُٰذخٚ ُٮ اٛؾذٯش اٛغبثْ
٩٩ع٪ة ؿ٪اٍ اٛ٪دام خبص ثبٛؾظ ه٬ٜ اٛظؾٰؼ ُال ٯغت ه٬ٜ 

 اهز٠ش أٗضش ا٠ٛوز٠ش ٩ال ه٬ٜ ٌٟبدس ٟ٘خ ٢ٟ ًٰش اٛؾغبط، أل١ ا٤ٛجٮ 
٢ٟ ٟشح ٩ٛٞ ٯش٩ ه٦٤ أ٦٣ ؿبٍ ٜٛ٪دام ٩ال أٟش ث٦ ُٮ ًٰش اٛؾظ، ٧٩زا 

ٟز٧ت أثٮ ؽ٤ِٰخ ٩أؽ٠ذ ُٮ ا٠ٛش٨٪س ه٦٤، ٩ال ٯٜض٦ٟ إهبدح ؿ٪اٍ اٛ٪دام 
إ١ اشزٌٚ ثأعجبة اٛخش٩ط ٗؾضٝ األٟزوخ ٩ا٣زلبس اٛشُٔخ ٩ر٨ٰئخ اٛغٰبساد 

. ٩روجئخ اٛج٤ضٯ٢ ٩ششاء ٟب ٯؤٗٚ أص٤بء اٛـشٯْ
٧٩ز٥ األ٣٪ام ٢ٟ اٛـ٪اٍ ٨ٛب شش٩ؽ إر الثذ أ١ ٯ٘٪١ اٛـبئَ ٟغ٠ًٜب، 

٩ٯظؼ اٛـ٪اٍ ٢ٟ ا٠٠ٰٛض ٩اٛجبٛي . ُال ٯظؼ ؿ٪اٍ اٛ٘بُش ثبإلع٠بم
ارِبًٓب، ٠ٗب ٯظؼ ؿ٪اٍ ًٰش ا٠٠ٰٛض إرا ٣٪٫ ه٦٤ ٦ٰٛ٩ ه٬ٜ اٛظؾٰؼ، أل١ 

(.  ٔؼُ ٌٚه أعش: )أ٨ٛزا ؽظ؟ ُٔبٙ :  ُسُن ٦ٛ طجٮ ٩ٰٓٚ ٦ٛا٤ٛجٮ 
٩ه٬ٜ اٛـبئَ عزش ه٪سر٦ ٩ٓجٚ أ١ ٯجذأ ثبٛـ٪اٍ ه٦ٰٜ أ١ ٯ٤٪ٯ٦ ثٜٔج٦، 

٩ٟز٬ ٓظذ اإل٣غب١ اٛـ٪اٍ ُئ٦٣ ٯوذ ثزٖٛ ٣ب٩ٯًب، ٢٘ٛ ٛ٪ داس ؽ٪ٙ اٛجٰذ 
ٯشٯذ اٛؾغش األع٪د ُزج٢ٰ أ٦٣ ٓذ ٟش ث٦ ٛٞ ٯظؼ ٦ٛ أ١ ٯوزذ ثزٖٛ ُٮ ؿ٪ا٦ُ 
٩ه٦ٰٜ أ١ ٯشعن، ٩ع٨٠٪س اٛو٠ٜبء ه٬ٜ أ١ ؿ٪اٍ اإلُبػخ ٟٔظ٪د ٛزار٦ 

ُو٦ٰٜ أ١ ٯو٦٤ٰ ُٮ ٣ٰز٦ ثخالٍ ؿ٪اٍ اٛٔذ٩ٝ ٩اٛ٪دام، ٩الثذ أ١ ٯجزذأ 
اٛـ٪اٍ ثبٛؾغش األع٪د ه٬ٜ اٛظؾٰؼ، ُال ٯوزذ ث٠ب ٟش٬ ٦ُٰ ٓجٚ اٛؾغش 
األع٪د، ٩ٯغ٪ص اٛـ٪اٍ ه٬ٜ اٛظؾٰؼ ٩ٛ٪ ٗب١ اٛـبئَ ثوٰذًا ه٢ اٛجٰذ 

[ ٟزِْ ه٦ٰٜ](طٛفٟ ِٓ ٚساء إٌبط ٚأٔذ ساوجخ):  ألٝ ع٠ٜخٛٔ٪ٙ ا٤ٛجٮ 
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٩ٯظؼ أ١ ٯ٘٪١ اٛـ٪اٍ ُٮ اٛذ٩س اٛضب٣ٮ ٢ٟ ا٠ٛغغذ ٩ٗزا ُٮ اٛغـؼ ٩ٛ٪ 
ٗب١ أه٬ٜ ٢ٟ ث٤بء اٛجٰذ ه٬ٜ اٛظؾٰؼ ٠ٗب رظؼ طالح ٢ٟ ٗب١ أه٬ٜ ٢ٟ 
ث٤ٰب١ اٛ٘وجخ؛ أل١ اٛوجشح ثبٛجٔوخ، ٩الثذ أ١ ٯش٠ٚ اٛـ٪اٍ اِٛؾْغش اٛز٭ ُٮ 

اٛغ٨خ اٛش٠بٰٛخ ٢ٟ اٛ٘وجخ ا٠ٛغ٬٠ ثبٛؾـٰٞ؛ أل١ عضءًا ٦٤ٟ ٢ٟ اٛ٘وجخ 
، ٢٠ُ دخٚ ث٢ٰ -أخشع٦ اٛشٰخب١–أخشعز٦ ٓشٯش ٠ٛب ٓظشد ث٨ٞ ا٤ِٛٔخ 

اٛ٘وجخ ٩اِٛؾْغش ثـٚ اٛش٪ؽ اٛز٭ ٧٪ ٦ُٰ ٛوذٝ اعز٠٘بٙ اٛجٰذ ثبٛـ٪اٍ، 
٩ٯؾزس اٛـبئَ ٢ٟ ا٠ٛشٮ ه٬ٜ اٛشبرس٩ا١ ٧٩٪ اٛٔذس اٛز٭ ُٮ أعِٚ عذاس 
اٛ٘وجخ ٩ٛٞ ٯج٢ ه٦ٰٜ اٛغذاس، ٩ٓذ ٩ٓن اٛخالٍ ث٢ٰ ا٨ِٔٛبء ُٮ طؾخ ؿ٪اٍ 
٢ٟ ٟش٬ ه٦ٰٜ، ٩ٯغوٚ اٛجٰذ ه٢ ٯغبس٥ ٧٩٪ ٯـ٪ٍ ٩الثذ أ١ ٯ٠٘ٚ عجوخ 

:  ٩ٓن ثٰب٣ًب ٜٛ٪اعت ثٔ٪٦ٛ روب٬ٛأش٪اؽ، أل١ ُوٚ ا٤ٛجٮ 
+  

"  .
٩اشزشؽ اٛغ٨٠٪س ٜٛـ٪اٍ اٛـ٨بسح ٢ٟ اٛؾذس ٩ا٤ٛغبعخ ٩ا٠ٛ٪االح ُال 
ٯِظٚ ث٢ٰ األش٪اؽ ث٪ٓذ ٗضٰش، ٩ال ٯٔـن ا٠ٛ٪االح أداء طالح اٛغ٠بهخ ٟن 
إٟبٝ سارت، ٩اشزشؿ٪ا أ١ ٯ٘٪١ اٛـ٪اٍ داخٚ ا٠ٛغغذ، ٩ٓبٙ اٛؾ٤ِٰخ ثوذٝ 

.  اشزشاؽ اٛ٪ػ٪ء ٜٛـ٪اٍ

٩ٯغ٢ اعزالٝ اَٛؾَغش األع٪د ُٮ أ٩ٙ اٛـ٪اٍ ٩ُٮ ٗٚ ش٪ؽ ٟب ٛٞ 

 ؿبٍ ثبٛجٰذ ٩ٛٞ ٯؾظٚ أر٫ ٦ٛ أ٩ ٌٰٛش٥، ٩ال ٯغت؛ أل٦٣ صجذ أ١ ا٤ٛجٮ 
ٯغزٜٞ اٛش٢ٗ ثٰذ٥ ٩ٯ٘جش ه٤ذ ٟؾبراح اَٛؾَغش ٩ٯشٰش ثٰذ٥، ٩ال ٯَٔ ٩ٯٔ٪ٙ 

ا٨ٜٛٞ إٯ٠ب٣ًب ثٖ ٩رظذٯًٔب ث٘زبثٖ : ه٤ذ اعزالٝ اَٛؾَغش أ٩ ٟؾبرار٦ ثوذ اٛز٘جٰش

.  ثذهخ (٩٩ُبء ثو٨ذٕ)٩صٯبدح . ٩ارجبهًب ٛغ٤خ ٣جٰٖ 

٩ٯغزؾت ٟغؼ اٛش٢ٗ ا٠ٰٛب٣ٮ إ١ ٛٞ ٯشْ ثال رٔجٰٚ، ٩ٯٔ٪ٙ ث٢ٰ 
٩ال . سث٤ب آر٤ب ُٮ اٛذ٣ٰب ؽغ٤خ ٩ُٮ اٱخشح ؽغ٤خ ٤ٓ٩ب هزاة ا٤ٛبس: اٛش٢ٰ٤ٗ

ٯغزٜٞ ثٰٔخ األسٗب١، ٩األُؼٚ هذٝ سُن اٛظ٪د ثبٛذهبء ٩اٛزٗش ُٮ 

.   ٛٞ ٯ٤ٔٚ ه٦٤ سُن اٛظ٪د ثزٖٛاٛـ٪اٍ أل١ ا٤ٛجٮ 
٩ٯغزؾت ٜٛشعبٙ اإلعشام ُٮ ؿ٪اٍ اٛو٠شح ٩اٛٔذ٩ٝ ُٮ األش٪اؽ 

اٛضالصخ ٟب ٛٞ ٯشْ ه٬ٜ ٣ِغ٦ أ٩ ًٰش٥ ٩ٯ٠شٮ ُٮ األش٪اؽ األسثوخ، 
٩ٯغزؾت ٠٨ُٰب أ١ ٯغوٚ ٩عؾ سدائ٦ رؾذ ٗز٦ِ ا٬٤٠ٰٛ ٩أ١ ٯشد ؿش٦ُٰ 

ُ٪ّ ٗز٦ِ اٰٛغش٫ ثؾٰش رج٬ٔ ٗز٦ِ ا٬٤٠ٰٛ ٟ٘ش٪ُخ ُٮ ع٠ٰن اٛـ٪اٍ ه٤ذ 
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 ؿبٍ ٟؼـجوًب، ُئرا اٛغ٨٠٪س ًٰش ٟبٖٛ؛ ٠ٛب س٫٩ أ٧ٚ اٛغ٢٤ أ١ ا٤ٛجٮ 
٩األ٬ٛ٩ أ١ ٯـ٪ٍ ا٠ٛشء ٟبشًٰب، ُئ١ ٗب١ . ا٣ز٬٨ ٢ٟ اٛـ٪اٍ هذٙ سداء٥

 ؿبٍ ساٗجًب ه٬ٜ ٟوز٩سًا ؿبٍ ساٗجًب أ٩ ٟؾ٠٪اًل، ٩ٓذ صجذ أ١ ا٤ٛجٮ 
٩ٯغ٪ص ٛإل٣غب١ أ١ ٯزٜ٘ٞ . ثوٰش ٯغزٜٞ اٛش٢ٗ ث٠ؾغ٢ ٩ٗجش ٠ٗب ُٮ اٛظؾٰؼ

ُٮ اٛـ٪اٍ، ٩ٯششم ٦ٛ أ١ ٯأٟش ثب٠ٛوش٩ٍ ٩ٯ٬٨٤ ه٢ ٟؼبٯٔخ ا٠ٛغ٢ٰ٠ٜ، 

ٓذ٥ ثٰذٕ، صٞ ثوذ اٛـ٪اٍ :  سعاًل ٯٔ٪د سعاًل ثخٰؾ ُٔبٙ ٦ٛسأ٫ ا٤ٛجٮ 
ٯغ٢ ٦ٛ أ١ ٯظٜٮ سٗوز٢ٰ ع٪اًء ٗب٣ذ اٛشٗوزب١ داخٚ ا٠ٛغغذ أ٩ خبسع٦، 

، ٩إ١ ر٢٘٠ ٢ٟ ٩ٓذ صجذ أ١ أٝ ع٠ٜخ طٜز٠٨ب خبسط ٟ٘خ ثئٓشاس ا٤ٛجٮ 
أدائ٠٨ب خَٜ ٟٔبٝ إثشا٧ٰٞ ثال أرٯخ ششم ٦ٛ رٖٛ، ُأٟب إ١ ٗب١ عٰؤر٭ 

ا٠ٛغ٢ٰ٠ٜ ُئ١ أرٯخ ا٠ٛغ٢ٰ٠ٜ ٢ٟ ا٠ٛؾشٟبد، ٩ٰٛغذ سٗوزب اٛـ٪اٍ ٩اعجخ 
ه٤ذ اٛغ٨٠٪س خالًُب ألثٮ ؽ٤ِٰخ ٩ٓ٪ٙ ٠ٛبٖٛ سؽ٠٨٠ب اهلل، ٩ٯغ٪ص ُو٠٨ٜب 

ال رّٕؼٛا أؽذًا طبف ثٙزا اٌج١ذ ): ه٬ٜ اٛظؾٰؼ ُٮ أ٩ٓبد ا٨٤ٛٮ ٛؾذٯش
، ٩اٛؾبئغ ال رِوٚ اٛـ٪اٍ (سٚطٍٝ أٞ عبػخ شبء ِٓ ١ًٌ أٚ ٔٙب

 ٓبٙ رٖٛ ٛوبئشخ، ٩ٛ٪ رشرت ه٬ٜ رٖٛ ؽجغ٨ب ٤ٟ٩ن ثبٛجٰذ؛ أل١ ا٤ٛجٮ 
سُٔز٨ب ٢ٟ اٛغِش ٠ٗب ُٮ ؽذٯش طِٰخ، ٩ال ٯغت اٛـ٪اٍ ه٬ٜ ٗٚ ٢ٟ 

. دخٚ ا٠ٛغغذ، ٩إرا شٖ ُٮ هذد اٛـ٪اٍ ُئ٦٣ ٯوز٠ذ اٛوذد األٓٚ
٧٩٘زا ٯز٤ٔٚ اٛؾبط ث٢ٰ سٯبع اٛوجبداد ٢ٟ هجبدح إ٬ٛ هجبدح ٰٛضداد 
إٯ٠ب٦٣ ٩ٛزؾظٚ اٛزٔ٪٫ ٛذٯ٦، أعأٙ هض ٩عٚ أ١ ٯغوٚ أه٠ب٤ٛب خبٛظخ 

ٛ٪ع٦٨ اٛ٘شٯٞ ٩أ١ ٯزٔجٚ ٤ٟب اٛؾظ ٩عبئش األه٠بٙ اٛظبٛؾخ، ٩ط٬ٜ اهلل 
. ه٬ٜ ٣ج٤ٰب ٟؾ٠ذ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طؾج٦ ٩عٜٞ
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 اٛغوٮ- 4

: اٛؾ٠ذ هلل ٩اٛظالح ٩اٛغالٝ ه٬ٜ سع٪ٙ اهلل، ٩ثوذ
٢٠ُ ُؼٚ اهلل ه٬ٜ األٟخ أ١ ٯغش ؿشّ هجبدر٦ ٩عوٚ ا٠ٛؤ٢ٟ ٯز٢٘٠ 

٢ٟ هجبدح سث٦ ُٮ ٗٚ ٩ٓذ ٢ٟ ؽٰبر٦، ٩عوٚ ثوغ اٛوجبداد ٯ٪ٰٟخ 
ٗبٛظالح، ٩ثوؼ٨ب أعج٪هٰخ ٗبٛغ٠وخ، ٩ثوؼ٨ب ع٤٪ٯًب ٗبٛظٰبٝ، ٩ثوؼ٨ب 
ُٮ اٛو٠ش ٗبٛؾظ، ٩عوٚ ٗٚ هجبدح ٢ٟ ٧ز٥ اٛوجبداد رزؼ٢٠ أ٣٪اهًب هذٯذح 

٢ٟ اٛوجبدح، ٠ُضاًل اٛؾظ ٯزؼ٢٠ هجبدح اٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ، ٩اإلؽشاٝ، ٩سٟٮ 
اٛغ٠بس، ٩اٛزٗش، ٩اٛذهبء، ٩اٛـ٪اٍ، ٩اٛغوٮ، ٩ٯشاد ثبٛغوٮ اٛزشدد ثبٛجذ١ 

٩اٛظِب ٩ا٠ٛش٩ح ٯٔوب١ ششّ اٛ٘وجخ، . ث٢ٰ اٛظِب ٩ا٠ٛش٩ح عجن ٟشاد
: اٛظِب ُٮ ع٤٪ث٨ب اٛششٓٮ ٩ا٠ٛش٩ح ُٮ ش٠ب٨ٛب اٛششٓٮ، ٓبٙ روب٬ٛ

+    

     
    

    
     

   "[158: اٛجٔشح] ،
أ٣ضٛذ ٧ز٥ اٱٯخ ُٮ األ٣ظبس ٗب٣٪ا ٓجٚ أ١ : ٓبٛذ هبئشخ سػٮ اهلل ه٨٤ب

ّٚ ٯزؾشط أ١  ٯغ٠ٜ٪ا ٯ٨ٜ٪١ ٤٠ٛبح اٛـبًٰخ اٛزٮ ٗب٣٪ا ٯوجذ٨٣٩ب ُ٘ب١ ٢ٟ أ٧

ٯب :  ه٢ رٖٛ ٓبٛ٪اٯـ٪ٍ ثبٛظِب ٩ا٠ٛش٩ح، ٠ُٜب أع٠ٜ٪ا عأٛ٪ا سع٪ٙ اهلل 
سع٪ٙ اهلل إ٣ب ٤ٗب ٣زؾشط أ١ ٣ـ٪ٍ ث٢ٰ اٛظِب ٩ا٠ٛش٩ح، ُأ٣ضٙ اهلل ٧ز٥ 

 اٛـ٪اٍ ث٠٨٤ٰب ُٰٜظ ألؽذ أ١ ٯزشٕ ٩ٓذ ع٢ سع٪ٙ اهلل : اٱٯخ، ٓبٛذ
اٛـ٪اٍ ث٠٨٤ٰب، ٩ٟشاد٧ب أ١ ٧ؤالء ُٮ اٛغب٧ٰٜخ ٗب٣٪ا ال ٯـ٪ُ٪١ ث٢ٰ 

اٛظِب ٩ا٠ٛش٩ح ٩ٯٔزظش١٩ ه٬ٜ اٛـ٪اٍ ث٤٠بح، ٩ٓبٙ أث٪ث٘ش ث٢ 
٣٩ضٛذ أٯؼًب ُٮ ٓ٪ٝ ٗب٣٪ا ٯـ٪ُ٪١ ثبٛظِب ٩ا٠ٛش٩ح ٠ُٜب رٗش : هجذاٛشؽ٢٠

اهلل اٛـ٪اٍ ثبٛجٰذ ٩ٛٞ ٯزٗش اٛظِب ٩ا٠ٛش٩ح ُٮ اٛٔشآ١ ُٔبٛ٪ا ٧ٚ ه٤ٰٜب ٢ٟ 
٩ُٮ اٛظؾٰؼ أٯؼًب . ؽشط أ١ ٣ـ٪ٍ ثبٛظِب ٩ا٠ٛش٩ح؟ ُأ٣ضٙ اهلل ٧ز٥ اٱٯخ

أ١ ٧بعش ٠ٛب عوذ ث٢ٰ اٛظِب ٩ا٠ٛش٩ح ٛـٜت ا٠ٛبء الث٨٤ب عوذ عجوًب، ٓبٙ 

، ٩اٛغوٮ ث٢ٰ اٛظِب ٩ا٠ٛش٩ح ٢ٟ (فزٌه عؼٟ إٌبط ث١ّٕٙب: )ا٤ٛجٮ 



 25 هجبداد اٛؾظ

أسٗب١ اٛؾظ ه٤ذ ع٨٠٪س اٛو٠ٜبء ال ٯظؼ اٛؾظ ثذ٦٣٩؛ أل١ اهلل عو٦ٜ ٢ٟ 
  +: اٛشوبئش ُٔبٙ

   

  " ٩أل١ ا٤ٛجٮ ،ٙ(اعؼٛا فئْ اهلل وزت ػ١ٍىُ اٌغؼٟ):  ٓب ،

٩ُٮ س٩اٯخ ه٢ . (طف ثبٌج١ذ ٚثبٌظفب ٚاٌّشٚح):  ٓبٙ ٛوٜٮ٩أل١ ا٤ٛجٮ 
. أؽ٠ذ أ٦٣ ٩اعت ٩ٰٛظ ثش٢ٗ ٧٩زا ٟز٧ت اٛؾ٤ِٰخ

٩اٛغوٮ ث٢ٰ اٛظِب ٩ا٠ٛش٩ح ال ٯششم إال ُٮ ٣غٖ ُال ٯظؼ إل٣غب١ أ١ 
ٯزـ٪م ث٦ رـ٪هًب ٟـًٜٔب ُال ٯ٘٪١ إال ُٮ ؽظ أ٩ ه٠شح، ٩ا٠ٛوز٠ش ه٦ٰٜ 

عوٮ ٩اؽذ ٛو٠شر٦، ٩ا٠ِٛشد ٩اٛٔبس١ ه٠٨ٰٜب عوٮ ٩اؽذ ٩ٯغ٪ص أ١ ٯغوٚ 
ثوذ ؿ٪اٍ اإلُبػخ ٠ٗب ٯغ٪ص أ١ ٯٔذٝ ٟن ؿ٪اٍ اٛٔذ٩ٝ ٓجٚ ٯ٪ٝ هشُخ ُٔذ 

٩عوٮ اٛٔبس١ ٯ٦ِٰ٘ ه٢ عوٮ اٛؾظ ٩ه٢ عوٮ اٛو٠شح . ُوٚ رٖٛ ا٤ٛجٮ 

٩ُٮ  (٠غؼه طٛافه ٌؾغه ٚػّشره):  ٛوبئشخه٬ٜ اٛظؾٰؼ ٛٔ٪ٙ ا٤ٛجٮ 

ِٓ أؽشَ ثبٌؾظ ٚاٌؼّشح أعضأٖ طٛاف ٚاؽذ ):  ٓبٙاٛزشٟز٭ أ١ ا٤ٛجٮ 
٩أٟب ا٠ٛز٠زن ُٰغت ه٦ٰٜ أ١ ٯغو٬ ٜٛو٠شح ثوذ . (ٚعؼٟ ٚاؽذ ٌّٙب ع١ّؼًب

ؿ٪اٍ اٛو٠شح أ٩ٙ ٓذ٦ٟ٩، ٩ه٦ٰٜ أٯؼًب أ١ ٯغو٬ عوًٰب آخش ثوذ ٯ٪ٝ هشُخ 
٩ٯشزشؽ ُٮ عوٮ اٛؾظ ا٤ٰٛخ . ثوذ ؿ٪اٍ اإلُبػخ ٩ٯ٘٪١ ٧زا اٛغوٮ ٛؾغ٦

. ٟزِْ ه٦ٰٜ (إّٔب األػّبي ثب١ٌٕبد ٚإّٔب ٌىً اِشا ِب ٜٔٛ: )ٛٔ٪ٙ ا٤ٛجٮ 
٠ٗب ٯشزشؽ ٦ٛ ه٤ذ اٛغ٨٠٪س أ١ ٯزٔذ٦ٟ ؿ٪اٍ ٢ٟ أ٣غبٕ اٛؾظ؛ أل١ ا٤ٛجٮ 

ٙ٩ٓبٛذ ؿبئِخ ٢ٟ (خزٚا ػٕٟ ِٕبعىىُ):  إ٠٣ب عو٬ ثوذ اٛـ٪اٍ ٩ٓب ،

 عئٚ ٛ٪ ه٘ظ ُٔذٝ اٛغوٮ ه٢ اٛـ٪اٍ ٣بعًٰب عبص؛ أل١ ا٤ٛجٮ : أ٧ٚ اٛوٜٞ
[.  س٩ا٥ أث٪ دا٩د](افؼً ٚال ؽشط): ه٢ رٔذٯٞ اٛغوٮ ه٬ٜ اٛـ٪اٍ ُٔبٙ

٩ه٬ٜ ا٠ٛؤ٢ٟ أ١ ٯجذأ اٛغوٮ ٢ٟ اٛظِب؛ أل١ اهلل ٓذ٦ٟ ُٮ اٛزٗش ٠ٛ٩ب 

. ، ٩س٩ا٥ ا٤ٛغبئٮ ثظٌٰخ األٟش(أثذأ ثّب ثذأ اهلل ثٗ):  ٓبٙطوذ ا٤ٛجٮ 
٩الثذ أ١ ٯغز٪هت ٟب ث٢ٰ اٛظِب ٩ا٠ٛش٩ح، أل١ ٢ٟ رشٕ شٰئًب ث٠٨٤ٰب ٛٞ 

ٯزؾْٔ ٩ط٦ِ ثأ٦٣ عو٬ ث٢ٰ اٛظِب ٩ا٠ٛش٩ح ٩الثذ أ١ ٯ٘٪١ اٛغوٮ عجوخ 
أش٪اؽ، ر٧بث٦ ٢ٟ اٛظِب إ٬ٛ ا٠ٛش٩ح ش٪ؽ ٩سع٪ه٦ ش٪ؽ ثؾٰش ٯَٔ ه٬ٜ 
اٛظِب أسثن ٟشاد ٩ٯَٔ ه٬ٜ ا٠ٛش٩ح أسثوًب ٩ٯخزٞ ث٨ب ٠ٗب ُوٚ رٖٛ ا٤ٛجٮ 

 ٩اشزشؽ ثوغ ا٨ِٔٛبء ا٠ٛ٪االح ث٢ٰ األش٪اؽ ٩اٛغ٨٠٪س ه٬ٜ اعزؾجبة ،
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ال : ٩إرا طوذ ا٠ٛؤ٢ٟ ه٬ٜ اٛظِب ٩َؽَذ اهلل ٩َٗجش٥ ٩ٓبٙ. رٖٛ د١٩ اشزشاؿ٦
إ٦ٛ اهلل ٩ؽذ٥ ال ششٯٖ ٦ٛ ٦ٛ ا٠ٜٖٛ ٦ٛ٩ اٛؾ٠ذ ٧٩٪ ه٬ٜ ٗٚ شٮء ٓذٯش، ال 
إ٦ٛ إال اهلل ٩ؽذ٥ أ٣غض ٩هذ٥ ٣٩ظش هجذ٥ ٧٩ضٝ األؽضاة ٩ؽذ٥ ٯٔ٪ٙ رٖٛ 

صالس ٟشاد ٩ٯذه٪ ث٢ٰ رٖٛ، ٩اٛغوٮ ث٢ٰ اٛظِب ٩ا٠ٛش٩ح ٯ٘٪١ ٟشًٰب ه٬ٜ 
ع٨خ االعزؾجبة ٩إرا عبء إ٬ٛ اٛو٠٪د األخؼش ع٢ ٦ٛ أ١ ٯشزذ ُٮ اٛغوٮ 
إ٬ٛ أ١ ٯظٚ إ٬ٛ اٛوٜٞ اٱخش صٞ ٯ٠شٮ إ٬ٛ أ١ ٯظٚ ا٠ٛش٩ح ٩ ٧٘زا ٯِوٚ 

ُٮ ٗٚ ش٪ؽ، ٩إرا ٩طٚ إ٬ٛ ا٠ٛش٩ح س٬ٓ ه٨ٰٜب ٩اعزٔجٚ اٛٔجٜخ ٩دهب ث٠ضٚ 
دهبئ٦ ه٬ٜ اٛظِب، ٧٩زا اٛذهبء ٩اٛزٗش ه٬ٜ ع٨خ االعزؾجبة، ُأ٭ رٗش أ٩ 
دهبء ٓب٦ٛ اٛغبهٮ ُال ثأط ثزٖٛ ٟب ٛٞ ٯ٪ػن دهبء ه٬ٜ ع٨خ ٟو٤ٰخ ثؾٰش 

 ٯوزٔذ اعزؾجبث٦ ثال دٰٛٚ ششهٮ، أخشط اإلٟبٝ أؽ٠ذ ٩أث٪دا٩د أ١ ا٤ٛجٮ 
إّٔب عؼً سِٟ اٌغّبس ٚاٌغؼٟ ث١ٓ اٌظفب ٚاٌّشٚح إللبِخ روش اهلل ): ٓبٙ

صٞ ): ٩طؾؾ٦ اٛزشٟز٭، ٩ٓبٙ عبثش ُٮ ٩طَ ؽظ ا٤ٛجٮ  (ػض ٚعً

 + ٢ٟ اٛجبة إ٬ٛ اٛظِب ٠ُٜب د٣ب ٢ٟ اٛظِب ٓشأ خشط ا٤ٛجٮ 

   

   "أثذأ ث٠ب ثذأ اهلل ث٦، ُجذأ - اٱٯخ
ال : ثبٛظِب ُش٬ٓ ه٦ٰٜ ؽز٬ سأ٫ اٛجٰذ ُبعزٔجٚ اٛٔجٜخ ُ٪ؽذ اهلل ٩ٗجش٥ ٩ٓبٙ

إ٦ٛ إال اهلل ٩ؽذ٥ ٦ٛ ا٠ٜٖٛ ٦ٛ٩ اٛؾ٠ذ ٧٩٪ ه٬ٜ ٗٚ شٮء ٓذٯش، ال إ٦ٛ إال اهلل 
٩ؽذ٥ ال ششٯٖ ٦ٛ أ٣غض ٩هذ٥ ٣٩ظش هجذ٥ ٧٩ضٝ األؽضاة ٩ؽذ٥، صٞ دهب 

ث٢ٰ رٖٛ ٓبٙ ٟضٚ ٧زا صالس ٟشاد صٞ ٣ضٙ إ٬ٛ ا٠ٛش٩ح ؽز٬ إرا ا٣ظجذ 
ٓذٟب٥ ُٮ ثـ٢ اٛ٪اد٭ عو٬ ؽز٬ إرا طوذ٣ب ٟش٬ ؽز٬ أر٬ ا٠ٛش٩ح ُِوٚ 

–ه٬ٜ ا٠ٛش٩ح ٠ٗب ُوٚ ه٬ٜ اٛظِب ؽز٬ ٗب١ آخش ؿ٪ا٦ُ ه٬ٜ ا٠ٛش٩ح 
-. اٛؾذٯش

إْ ): ٩االشزذاد ُٮ اٛغوٮ ث٢ٰ اٛو٢ٰ٠ٜ ع٤خ ٩ٰٛظ ث٪اعت ٓبٙ اث٢ ه٠ش

 ٠غؼٝ، ٚإْ أِشٟ فمذ أعؼٝ ث١ٓ اٌظفب ٚاٌّشٚح فمذ سأ٠ذ سعٛي اهلل 

٩ا٠ٛغزؾت أال [. أخشع٦ أ٧ٚ اٛغ٢٤]( ٠ّشٟ ٚأٔب ش١خ وج١شسأ٠ذ إٌجٟ 
ٯغو٬ إال ه٬ٜ ؿ٨بسح ٢ٟ اٛؾذس ٩ا٤ٛغبعخ ٩إ١ عو٬ ثال ؿ٨بسح طؼ 

:  ٛوبئشخ ؽ٢ٰ ؽبػذعو٦ٰ ٩أعضأ ه٤ذ ع٨٠٪س أ٧ٚ اٛوٜٞ؛ ٛٔ٪ٙ ا٤ٛجٮ 
٩ا٠ٛشأح ال ٯغ٢ ٨ٛب أ١ . (الؼٟ ِب ٠مؼٟ اٌؾبط غ١ش أال رطٛفٟ ثبٌج١ذ)

رشٟٚ ث٢ٰ اٛو٢ٰ٠ٜ، ؽ٬٘ اث٢ ا٤٠ٛزس اإلع٠بم ه٬ٜ رٖٛ، ٩رٗش ثوغ 
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اٛو٠ٜبء أ٦٣ ال ٯغزؾت ٨ٛب أ١ رش٬ٓ ه٬ٜ ا٠ٛش٩ح ٩إ٠٣ب ر٘زِٮ ثظو٪د أ٦ٛ٩ 
٩األ٬ٛ٩ ثبٛٔبدسٯ٢ أ١ ٯ٠ش٪ا ه٬ٜ أسع٨ٜٞ ٩أ١ ال . ٛئال رضاؽٞ اٛشعبٙ

ٯشٗج٪ا، ُئ١ سٗج٪ا ٛؾبعخ عبص رٖٛ ثال ٗشا٧خ، ٠ٗب ٯظؼ اٛغوٮ ساٗجًب ٩ٛ٪ 
ٜٛٔبدس، ٩ٯغزؾت شٌٚ ٩ٓذ اٛغوٮ ثزٗش اهلل روب٬ٛ ٩اٛزغجٰؼ ٩اٛز٨ٰٜٚ، 

٩ٯغ٪ص ٜٛؾبط أ١ ٯؤخش اٛغوٮ ثوذ أٯبٝ اٛزششٯْ ه٬ٜ اٛظؾٰؼ ثال ٗشا٧خ، 
٩ال ؽشط ه٬ٜ ا٠ٛشء أ١ ٯغو٬ ُٮ اٛذ٩س اٛضب٣ٮ أ٩ ُٮ عـؼ ا٠ٛغغذ، 

٩ٯجبػ ٜٛغبهٮ ث٢ٰ اٛظِب ٩ا٠ٛش٩ح اٛ٘الٝ ٩األٗٚ ٩اٛششة ٩اٛغٜ٪ط 
ٛالعزشاؽخ ٩أداء ا٠ٛ٘ز٪ثخ، ٩ٯ٘ش٥ االشزٌبٙ ثبٛؾذٯش ُٮ اٛجٰن ٩اٛششاء 

٩اٛ٘الٝ ٠ُٰب ال ٯو٦ٰ٤، ٩ثوذ اال٣ز٨بء ٢ٟ اٛغوٮ ُئ١ ٗب١ ا٠ٛشء ٯغو٬ 
ٜٛو٠شح ع٪اء ٗب١ ٟوز٠شًا أ٩ ٟز٠زوًب ُئ٦٣ ٯغت ه٦ٰٜ ؽْٜ سأع٦ أ٩ رٔظٰش٥ 
٩اٛؾْٜ أُؼٚ ٠ٜٛوز٠ش ٩اٛزٔظٰش ُٮ اٛو٠شح أُؼٚ ٠ٜٛز٠زن إ١ ٗب١ اٛؾظ 

ٓشٯجًب، ٩ال ٯؾٚ إال ثوذ اٛؾْٜ أ٩ اٛزٔظٰش، أٟب اٛٔبس١ ٩ا٠ِٛشد ُئ٦٣ إرا 
عو٬ ثوذ ؿ٪اٍ اٛٔذ٩ٝ ُئ٦٣ ال ٯؾْٜ ٩ال ٯٔظش ثٚ ٯج٬ٔ ه٬ٜ إؽشا٦ٟ إال 
إرا ٣٪٫ ٜٓت ٣غ٦٘ إ٬ٛ اٛز٠زن ُئ٦٣ ؽ٤ٰئز ٯٔظش صٞ ٯؾٚ اإلؽشاٝ ٠ٗب ُوٜذ 

. هبئشخ سػٮ اهلل ه٨٤ب
٢ٟ٩ ا٠ٛغبئٚ ا٠ٛزؤٜخ ثزٖٛ أ١ اٛغوٮ ال ٯٔـن ؽ٘ٞ ؿ٪اٍ اٛ٪دام، ُٜ٪ 
ؿبٍ اإل٣غب١ ثوذ ا٣ز٨بء ا٤٠ٛبعٖ ؿ٪اٍ اٛضٯبسح صٞ عو٬ صٞ عبُش ثوذ رٖٛ 

.  ٟجبششح ٛٞ ٯـبٛت ثـ٪اٍ آخش ٜٛ٪دام ٠ٗب ُوٜذ هبئشخ سػٮ اهلل ه٨٤ب
٩ٰٛوٜٞ ثأ١ اٛزؾٜٚ األٗجش ُٮ اٛؾظ ال ٯؾظٚ إال ثبٛغوٮ ث٢ٰ اٛظِب 

٩ا٠ٛش٩ح ه٬ٜ اٛظؾٰؼ، ٩ثوغ ا٨ِٔٛبء ٯش٫ أ١ ا٠ٛشء إرا س٬ٟ ٩ؽْٜ ٯ٪ٝ 
اٛوٰذ ُئ٦٣ ٯزؾٜٚ اٛزؾٜٚ األ٩ٙ ُٰٜجظ صٰبث٦، ُئ١ عبء اٰٜٛٚ ٧٩٪ ٛٞ ٯـَ 

ثبٛجٰذ ٩ث٢ٰ اٛظِب ٩ا٠ٛش٩ح هبد إ٬ٛ ٛجظ اإلؽشاٝ ٟشح أخش٫، ٩اعزذٛ٪ا 
ه٬ٜ رٖٛ ثؾذٯش س٩ا٥ أث٪ دا٩د ٢٘ٛ ُٮ إع٤بد٥ سعٚ ٟغ٨٪ٙ، ٩س٩اٯخ 
اٛـؾب٩٭ ٨ُٰب هجذاهلل ث٢ ٨ٰٛوخ عٮء اٛؾِق، ٧٩زا ٦ُٰ ٟخبِٛخ ٛوذد ٢ٟ 
األؽبدٯش اٛظؾٰؾخ ٢ٟ٩ ٤٧ب ث٢ّٰ اٛو٠ٜبء شز٩ر ٧ز٥ اٛش٩اٯخ ٩أعأٙ اهلل 

. ٜٛغ٠ٰن اٛز٪ُْٰ ٛأله٠بٙ اٛظبٛؾخ ٩اٛوجبداد ا٤ٛبُوخ
. ٩ط٬ٜ اهلل ه٬ٜ ٣ج٤ٰب ٟؾ٠ذ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طؾج٦ ٩عٜٞ



 28 هجبداد اٛؾظ



 29 هجبداد اٛؾظ

 اٛظالح ُٮ اٛؾظ- 5

: اٛؾ٠ذ هلل ٩اٛظالح ٩اٛغالٝ ه٬ٜ سع٪ٙ اهلل، ٩ثوذ
ُئ١ ٢ٟ اٛوجبداد اٛزٮ ٯؾشص ه٨ٰٜب ا٠ٛغٜٞ ع٪اًء ٗب١ ُٮ اٛؾظ أ٩ ُٮ 

ًٰش٥ هجبدح اٛظالح، إر ٓذ رزبثوذ ا٤ٛظ٪ص اٛششهٰخ ثبألٟش ثبٛظالح 
 +: ٩ثٰب١ هلٰٞ ُؼ٨ٜب ٩ٗضٰش أعش٧ب، ٓبٙ روب٬ٛ

   

"٩ٓبٙ روب٬ٛ ، :+ 
  

   

"[ٰٞ31: إثشا٧  .]
٩ٜٛظالح ُ٪ائذ هل٠ٰخ ُٮ ؽٰبح ا٠ٛغٜٞ، ُبٛظالح ه٪١ ه٬ٜ ا٠ٛظبئت، 

 +: ٓبٙ روب٬ٛ
   

    

"[45: اٛجٔشح .]
٩ا٠ٛؾبُلـــخ ه٬ٜ اٛظالح ٢ٟ أعــــجبة ٣ـــض٩ٙ ٣ظــــش اهلل روـــب٬ٛ، 

   +:  ٓــــبٙ روــــب٬ٛ
     

    
    

  
  

   
    

 "[41-40: اٛؾظ .]
 +: ٧٩ٮ ٢ٟ أعجبة سؽ٠خ اهلل، ٓبٙ روب٬ٛ

  
  

  

"[56: ا٤ٛ٪س .]
: ٩اٛظالح رجوذ ا٠ٛشء ه٢ ا٠ٛوبطٮ ٩ا٤٠ٛ٘شاد، ٓبٙ اهلل روب٬ٛ

+    
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[.  45: اٛو٤٘ج٪د"
 +: ٩عجت ٜٛشػب ثبٛٔؼبء ٩ا٤ٔٛبهــخ ثشصّ اهلل، ٓـــبٙ روــب٬ٛ

    
     

    
    

    

"[23-19: ا٠ٛوبسط .]
 +: ٩اٛظالح عجت ٛزِٰ٘ش اٛغٰئبد، ٓبٙ روب٬ٛ

   
     

  

  "[114: ٧٪د .]
٧٩ز٥ اِٛؼبئٚ اٛول٠ٰخ ٩ا٠٠ٰٛضاد اٛ٘جٰشح ٜٛظالح اٛ٪اسدح ُٮ اٛٔشآ١ 

، ُِٮ طؾٰؼ ٟغٜٞ ٟضاًل هذد ٢ٟ اٛ٘شٯٞ ٩سد ٟض٨ٜب ُٮ ع٤خ ا٤ٛجٮ 

اٌظالح إٌٝ اٌظالح : )ٓ٪ٙ ا٤ٛجٮ : األؽبدٯش ا٤ٛج٪ٯخ ُٮ رٖٛ ٨٤ٟب
ِضً : )٨٤ٟ٩ب. (ٚاٌغّؼخ إٌٝ اٌغّؼخ وفبسح ٌّب ث١ٕٙٓ ِب ٌُ رغش اٌىجبئش

اٌظٍٛاد اٌخّظ وّضً ٔٙش عبس غّش ػٍٝ ثبة أؽذوُ ٠غزغً ِٕٗ وً ٠َٛ 
ِب ِٓ اِشا ِغٍُ رؾؼشٖ طالح ِىزٛثخ ف١ؾغٓ : )، ٨٤ٟ٩ب(خّظ ِشاد

ٚػٛء٘ب ٚخشٛػٙب ٚسوٛػٙب إال وبٔذ وفبسح ٌّب لجٍٙب ِٓ اٌزٔٛة ِب ٌُ 
ٌٓ ٠ٍظ إٌبس أؽذ طٍٝ لجً طٍٛع : )، ٨٤ٟ٩ب(رؤد وج١شح ٚرٌه اٌذ٘ش وٍٗ

ِٓ طٍٝ اٌظجؼ فٙٛ فٟ رِخ اهلل فأٔظش : )، ٨٤ٟ٩ب(اٌشّظ ٚلجً غشٚثٙب
(.  ٠ب اثٓ آدَ ال ٠طٍجٕه اهلل ِٓ رِزٗ ثشٟء

٩الشٖ أ١ رشٕ اٛظالح ٢ٟ أهلٞ اٛز٣٪ة ٩أٗجش اٛخـبٯب، ٨ُ٪ أٗجش ٢ٟ 
عِٖ اٛذٝ اٛؾشاٝ ٩اسر٘بة اِٛ٪اؽش ثئع٠بم اٛو٠ٜبء؛ ثٚ ر٧جذ ؿبئِخ ٨٤ٟٞ 

، إ٬ٛ رِٰ٘ش ربسٕ اٛظالح اعزذالاًل ثؾذٯش عبثش سػٮ اهلل ه٦٤ أ١ ا٤ٛجٮ 
، [س٩ا٥ ٟغٜٞ](إْ ث١ٓ اٌشعً ٚث١ٓ اٌششن ٚاٌىفش رشن اٌظالح): ٓبٙ

اٌؼٙذ اٌزٞ ث١ٕٕب ٚث١ُٕٙ ):  ٓب٩ٙثؾذٯش ثشٯذح سػٮ اهلل ه٦٤، أ١ ا٤ٛجٮ 
س٩ا٥ أ٧ٚ اٛغ٢٤ ٩طؾؾ٦ اٛزشٟز٭ ٩اث٢ ](رشن اٌظالح فّٓ رشوٙب فمذ وفش

: ، ٩س٫٩ اٛزشٟز٭ ثئع٤بد عٰذ ه٢ شْٰٔ ث٢ هجذاهلل ٓبٙ[ؽجب١ ٩اٛؾبٗٞ

(.   ال ٠شْٚ ش١ئًب ِٓ األػّبي رشوٗ وفش غ١ش اٌظالحوبْ أطؾبة ِؾّذ )
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٩ه٬ٜ ٧زا ُزبسٕ اٛظالح ال ٯ٤زِن ثبٛؾظ ٩ال ثبٛظٰبٝ، ٢ٟ٩ ٤٧ب ُئ١ ٢ٟ 
ٓذٝ ٜٛؾظ ٧٩٪ ٯزشٕ اٛظالح ه٦ٰٜ رغذٯذ اٛوضٝ ٟن سث٦ ثِوٚ اٛظالح 

٩اٛز٪ثخ ٢ٟ رش٨ٗب ٩رغذٯذ إؽشا٦ٟ ٟز٬ الصٝ اٛظالح، ٩إ١ ٠ٟب ٯ٠٘ٚ ُوٚ 
اٛظالح أداء٧ب ٟن اٛغ٠بهخ ُٮ ا٠ٛغبعذ، ٨ُزا ٢ٟ أٗجش أعجبة ا٠ٛؾبُلخ 
ه٨ٰٜب ٩اعزشوبس اٛخش٪م ٨ُٰب، ٩ُٮ اٛظؾٰؾ٢ٰ ٢ٟ ؽذٯش أثٮ ٧شٯشح 

طالح اٌشعً فٟ عّبػخ رؼؼف ػٍٝ ):  ٓبٙسػٮ اهلل ه٦٤ أ١ ا٤ٛجٮ 
طالرٗ فٟ ث١زٗ ٚفٟ عٛلٗ خّغًب ٚػشش٠ٓ ػؼفًب، ٚرٌه أٔٗ إرا رٛػأ 

فأؽغٓ اٌٛػٛء صُ خشط إٌٝ اٌّغغذ ال ٠خشعٗ إال اٌظالح ٌُ ٠خط خطٛح 
إال سفؼذ ٌٗ ثٙب دسعخ ٚؽطذ ػٕٗ ثٙب خط١ئخ، فئرا طٍٝ ٌُ رضي اٌّالئىخ 

اٌٍُٙ طً ػ١ٍٗ اٌٍُٙ : رظٍٟ ػ١ٍٗ ِب داَ فٟ ِظالٖ ِب ٌُ ٠ؾذس، رمٛي
٩ُٮ اٛظؾٰؾ٢ٰ ٢ٟ ؽذٯض٦ . (اسؽّٗ، ٚال ٠ضاي فٟ طالح ِب أزظش اٌظالح

ِٓ غذا إٌٝ اٌّغغذ أٚ ساػ أػذ اهلل ٌٗ فٟ اٌغٕخ ):  ٓبٙأٯؼًب أ١ ا٤ٛجٮ 
ِٓ رطٙش فٟ ث١زٗ صُ ِؼٝ : )٩ُٮ طؾٰؼ ٟغٜٞ. (ٔضاًل وٍّب غذا أٚ ساػ

إٌٝ ث١ذ ِٓ ث١ٛد اهلل ١ٌمؼٟ فش٠ؼخ ِٓ فشائغ اهلل وبٔذ خطٛارٗ 
(.  إؽذاّ٘ب رؾط خط١ئخ ٚاألخشٜ رشفغ دسعخ

٩ٛئ٢ ٗب١ ٛظالح اِٛشٯؼخ ٧زا اِٛؼٚ ٧٩زا اٛض٪اة، ُئ١ ٛظالح ا٤ٛبُٜخ 

ِب ِٓ ػجذ ):  ٓبٙأعشًا هل٠ًٰب ٩ص٪اثًب عضٯاًل، ُِٮ طؾٰؼ ٟغٜٞ أ١ ا٤ٛجٮ 
ِغٍُ ٠ظٍٟ هلل رؼبٌٝ وً ٠َٛ صٕزٟ ػششح سوؼخ رطٛػًب غ١ش اٌفش٠ؼخ إال 

(.  ثٕٝ اهلل ٌٗ ث١زًب فٟ اٌغٕخ
:  ٠ٟ٩ب ٯزوْٜ ثبٛظالح ثب٤ٛغجخ ٜٛؾبط

ٟشش٩هٰخ رؾٰخ ا٠ٛغغذ ٢٠ٛ دخٚ ا٠ٛغغذ اٛؾشاٝ ٩ٛٞ ٯـَ ثبٛجٰذ 
(.  إرا دخً أؽذوُ اٌّغغذ فال ٠غٍظ ؽزٝ ٠ظٍٟ سوؼز١ٓ)ٛؾذٯش 

٠ٟ٩ب ٯزوْٜ ث٦ أٯؼًب ٟشش٩هٰخ ع٤خ اٛـ٪اٍ، ُٰغزؾت ٢٠ٛ ؿبٍ 
ثبٛجٰذ أ٭ ٣٪م ٢ٟ أ٣٪ام اٛـ٪اٍ أ١ ٯظٜٮ سٗوز٢ٰ ثوذ ُشا٦ً ٢ٟ 

اٛـ٪اٍ، ٩ٯغ٪ص ُو٨ٜب ُٮ أ٭ ٟ٘ب١ داخٚ ا٠ٛغغذ ٩خبسع٦، ٩إ١ ط٬ٜ 
٩اعزؾت . خَٜ ا٠ٛٔبٝ ُؾغ٢ إرا ٛٞ ٯؼْٰ ه٬ٜ اٛـبئ٢ِٰ ٩ٛٞ ٯؤر أؽذًا

 +اٛو٠ٜبء أ١ ٯٔشأ ُٮ اٛشٗوخ األ٬ٛ٩ ثغـ٪سح اٛ٘بُش١٩ 

 " ٩ُٮ اٛشٗوخ 
   +اٛضب٣ٰخ ثغـ٪سح اإلخالص 
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" ٧٩ز٥ اٛظالح ٟغزؾجخ ه٤ذ ع٨٠٪س اٛو٠ٜبء، ٩اٛغ٨٠٪س ،
ه٬ٜ أ١ اٛـبئَ إرا ط٬ٜ ُشٯؼخ ثوذ اٛـ٪اٍ ُئ٦٣ ال ٯ٘زِٮ ث٨ز٥ اِٛشٯؼخ 

ه٢ ع٤خ اٛـ٪اٍ خالًُب ٛش٩اٯخ ه٢ أؽ٠ذ، ٩ال ٯشزشؽ أ١ ر٘٪١ ع٤خ 
اٛـ٪اٍ ثوذ٥ ٟجبششح ُٜ٪ أخش٧ب ٰٜٓاًل عبص رٖٛ ثال ؽشط، ٩أٝ ع٠ٜخ ؿبُذ 

، ٩ه٠ش ٛٞ ٯظ٠٨ٜب إال ثز٭ ٩ٛٞ رظٚ إال خبسط ا٠ٛغغذ ثوٜٞ ا٤ٛجٮ 
. ؿ٪٫

٢ٟ٩ األؽ٘بٝ ا٠ٛزؤٜخ ثظالح اٛؾبط أ٦٣ ٯغزؾت ٜٛؾبط أ١ ٯظٜٮ ٯ٪ٝ 
اٛزش٩ٯخ ٧٩٪ اٰٛ٪ٝ اٛضب٢ٟ ٢ٟ ش٨ش ر٭ اٛؾغخ ُٮ ٬٤ٟ ثذءًا ٢ٟ طالح 

اٛل٨ش، ُٰظٜٮ اٛل٨ش ٩اٛوظش ٩اٛوشبء ٩اِٛغش ٯ٪ٝ اٛزبعن ُٮ ٬٤ٟ ثؾٰش 
ٯٔظش اٛل٨ش ٩اٛوظش ٩اٛوشبء ُٰظ٨ٰٜب سٗوز٢ٰ، ٩األ٬ٛ٩ رشٕ اٛغ٠ن، 

فٍّب وبْ ٠َٛ اٌزش٠ٚخ رٛعٙٛا إٌٝ ِٕٝ فأٍ٘ٛا ): ٓبٙ عبثش سػٮ اهلل ه٦٤

 فظٍٝ ثٙب اٌظٙش ٚاٌؼظش ٚاٌّغشة ٚاٌؼشبء ثبٌؾظ ٚسوت سعٛي اهلل 
، ٩ُٮ اٛجخبس٭ ٢ٟ [س٩ا٥ ٟغٜٞ](ٚاٌفغش صُ ِىش ل١ٍاًل ؽزٝ طٍؼذ اٌشّظ

(.   ثّٕٝ سوؼزٓ١طٍٝ سعٛي اهلل ): ؽذٯش اث٢ ه٠ش
٩ٯغ٠ن اإلٟبٝ ٢ٟ٩ ط٬ٜ ٟو٦ ث٢ٰ طالح اٛل٨ش ٩اٛوظش ُٮ ٯ٪ٝ هشُخ 

اٛزبعن ٢ٟ ر٭ اٛؾغخ ثأرا١ ٩اؽذ ٩إٓبٟز٢ٰ ه٬ٜ اٛظؾٰؼ ٠ٗب ٩سد ُٮ 
ؽذٯش عبثش، ٩ٯغزؾت أ١ ٯ٘٪١ األرا١ ثوذ ُشاى اإلٟبٝ ٢ٟ خـجز٦، ٩ٯضجذ 

اٛٔظش ٩اٛغ٠ن ٢٠ٛ ط٬ٜ ٩ؽذ٥ أٯؼًب، ٩ٯغ٠ن أ٧ٚ ٟ٘خ ث٢ٰ ٧بر٢ٰ 
اٛظالر٢ٰ ه٬ٜ اٛظؾٰؼ، أٟب ٓظش أ٧ٚ ٟ٘خ ٜٛظالح ُٮ هشُخ ٨ُ٪ ٟ٪ؿ٢ 
خالٍ ث٢ٰ اٛو٠ٜبء، ٩ٟز٧ت أؽ٠ذ ٩اٛشبُوٮ ٩أثٮ ؽ٤ِٰخ أ٨٣ٞ ال ٯٔظش١٩ 

٩ٛوٚ اٛؾ٠٘خ ٢ٟ ٟشش٩هٰخ . اٛظالح خالًُب ٠ٛبٖٛ سؽ٠خ اهلل ه٬ٜ اٛغ٠ٰن
اٛغ٠ن ُٮ هشُخ أ١ ٯزِشى اٛؾبط ٛذهبء اهلل هض ٩عٚ ٩اٛزؼشم ث٢ٰ ٯذٯ٦ 

.  ٤ٟ٩بعبر٦
٩أٟب طالح ا٠ٌٛشة ٩اٛوشبء ٯ٪ٝ اٛزبعن ٢ٟ ر٭ اٛؾغخ ٰٜٛخ اٛوبشش 

ُئ٨٣ب ر٘٪١ ثب٠ٛضدِٛخ اعزؾجبثًب ٩ٛ٪ أخش ا٠ٌٛشة ٟب ٛٞ ٯخش خش٩ط اٛ٪ٓذ 
٩ا٠ٛغزؾت ٌٰٛش أ٧ٚ . االخزٰبس٭ ٜٛوشبء ٧٩٪ ٣ظَ اٰٜٛٚ ه٬ٜ اٛظؾٰؼ

ٟ٘خ أ١ ٯظٜ٪ا ا٠ٌٛشة صالصًب ٩اٛوشبء سٗوز٢ٰ ع٠وًب ٩ٓظشًا ٩ال ٯظٜٮ 
.  ث٠٨٤ٰب أ٭ طالح، أٟب أ٧ٚ ٟ٘خ ٨ُِٰٞ ٢ٟ اٛخالٍ ٟب عجْ

٩أٟب ثب٤ٛغجخ ٛألرا١ ٩اإلٓبٟخ ُٔذ ٩سد ٦ُٰ أؽبدٯش ٟخزِٜخ، ُِٮ ؽذٯش 
اث٢ ٟغو٪د أ٦٣ أر١ ٛ٘ٚ طالح ٩أٓبٝ ٛ٘ٚ ٩اؽذح ٠٨٤ٟب، ٩ُٮ ؽذٯش عبثش 
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أ٦٣ أر١ ٓجٚ األ٬ٛ٩ ٩أٓبٝ ٛ٘ٚ ٩اؽذح ٠٨٤ٟب، ٩ُٮ ؽذٯش أعبٟخ أ١ ٗٚ 
٩اؽذح ٯٰٔٞ ٨ٛب ٩ٛٞ ٯزٗش أرا٣ًب، ٩ُٮ ؽذٯش اث٢ ه٠ش أ٦٣ طال٠٧ب ثئٓبٟخ 

٩اؽذح ٩ٛٞ ٯزٗش أرا٣ًب، ٩ٗٚ ٧ز٥ األؽبدٯش ُٮ اٛظؾٰؼ، ُ٘ٚ ٧ز٥ األؽ٪اٙ 
عبئضح ٩األسعؼ ؽذٯش عبثش أل١ ٟضجذ اٱرا١ ٟٔذٝ ه٬ٜ ٣ب٦ُٰ، ٩أٟب ؽذٯش 

اث٢ ٟغو٪د ُٰؾز٠ٚ أ٦٣ ٢ٟ ُوٚ اث٢ ٟغو٪د، ٩اٛغ٤خ اٛجذاءح ثبٛظالح ه٤ذ 
٣ض٩ٙ ا٠ٛضدِٛخ ٩أ١ ٯٔذ٨ٟب ه٬ٜ ع٠ٰن األه٠بٙ ث٠ب ُٮ رٖٛ إ٣ضاٙ اٛؾبعٰبد 

.  ٢ٟ اٛغٰبساد
.  أٟب ع٠ن اٛؾظ٬ ُبأل٬ٛ٩ أ١ ٯ٘٪١ ُٮ اٛظجبػ

٩اٛغ٤خ أال ٯزـ٪م اإل٣غب١ ث٢ٰ ا٠ٌٛشة ٩اٛوشبء، ٩ال ثوذ اٛوشبء، 
٩األ٬ٛ٩ رشٕ طالح اٰٜٛٚ ٩االٓزظبس ه٬ٜ طالح اٛ٪رش، ٓبٙ اث٢ ه٠ش 

 ث١ٓ اٌّغشة ٚاٌؼشبء ثغّغ وً ٚاؽذح عّغ إٌجٟ ): سػٮ اهلل ه٠٨٤ب
، ٩ٓبٙ (ِّٕٙب ثئلبِخ ٌُٚ ٠غجؼ ث١ّٕٙب ٚال ػٍٝ إصش وً ٚاؽذح ِّٕٙب

ؽزٝ أرٝ اٌّضدٌفخ فظٍٝ ثٙب اٌّغشة ٚاٌؼشبء ثأراْ ٚاؽذ ): عبثش

 ؽزٝ طٍغ ٚإلبِز١ٓ ٌُٚ ٠غجؼ ث١ّٕٙب ش١ئًب، صُ اػطغغ سعٛي اهلل 
، أٟب طالح اِٛغش ُٮ ٯ٪ٝ هٰذ ا٤ٛؾش اٛوبشش ٢ٟ ش٨ش ر٭ اٛؾغخ (اٌفغش

 طال٧ب ثوذ ؿٜ٪م اِٛغش ٟجبششح ٢ٟ أعٚ أ١ ٯشزٌٚ ثبٛزٗش ُئ١ ا٤ٛجٮ 
ثوذ٧ب ؽز٬ ٯغِش عذًا صٞ ٯِٰغ ٢ٟ ٟضدِٛخ إ٬ٛ ٬٤ٟ ٓجٚ ؿٜ٪م اٛش٠ظ، أٟب 
اٛؼوِخ اٛزٯ٢ ٯز٧ج٪١ ٢ٟ ٟضدِٛخ ثٰٜٚ ُئ٨٣ٞ ٯظٜ٪١ اِٛغش ُٮ ا٠ٛ٘ب١ اٛز٭ 

.  ٯذس٨ٗٞ اِٛغش ٦ُٰ ع٪اًء ث٠٘خ أ٩ ث٬٤٠
٩أٟب ثب٤ٛغجخ ٜٛظٜ٪اد ُٮ أٯبٝ اٛزششٯْ ٩ٯ٪ٝ هٰذ ا٤ٛؾش ُبألُؼٚ 

 ٓذ سعن ٢ٟ ٟ٘خ إ٬ٛ ٬٤ٟ ثوذ ؿ٪ا٦ُ ٜٛؾبط أ١ ٯؤدٯ٨ب ث٬٤٠، ُئ١ ا٤ٛجٮ 

 ، ٩ٗب١ ٛإلُبػخ ٩ط٬ٜ ث٬٤٠ اٛل٨ش، ٩خٰش ا٨ٛذ٭ ٧ذ٭ ٟؾ٠ذ 
٩أطؾبث٦ ٯظٜ٪١ ث٬٤٠ ٓظشًا ثال ع٠ن، ٯٔظش١٩ اٛشثبهٰخ إ٬ٛ سٗوز٢ٰ 

٩ٯغزؾت اٛز٘جٰش ُٮ دثش ٗٚ طالح ٢ٟ طالح . ٩ٯؤد١٩ ٗٚ طالح ُٮ ٩ٓز٨ب
.  اٛل٨ش ٯ٪ٝ ا٤ٛؾش إ٬ٛ آخش أٯبٝ اٛزششٯْ

٩أٟب ثب٤ٛغجخ أل٧ٚ ٟ٘خ ُٔذ ٩ٓن اٛخالٍ ث٢ٰ اٛو٠ٜبء ُٮ ع٪اص ٓظش٧ٞ 
ٜٛظالح ٢٠ُ سأ٫ أ١ اٛٔظش ث٬٤٠ ٜٛغِش ٛٞ ٯشخض ثبٛٔظش أل٧ٚ ٟ٘خ، 

٢ٟ٩ سأ٫ أ١ اٛٔظش ٣غٖ ٜٛؾظ سأ٫ أ١ أ٧ٚ ٟ٘خ ٯٔظش١٩ اٛشثبهٰخ 
ث٬٤٠، ٩ٛ٪ طبدٍ أ١ أؽذ ٧ز٥ األٯبٝ ٯ٪ٝ ع٠وخ ُئ١ األُؼٚ ٜٛؾغبط 
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األُب٢ٰٰٓ أ١ ٯظٜ٪٧ب ك٨شًا ث٬٤٠ ٓظشًا ثال ع٠ن، ٧٩زا ٧٪ ُوٚ طؾبثخ 

.  ا٤ٛجٮ 
٩ع٤خ اٛـ٪اٍ اٛزٮ عجْ اٛؾذٯش ه٨٤ب ٯغزؾت ُو٨ٜب أٯؼًب ثوذ ؿ٪اٍ 

.  اٛ٪دام ٩ال رٔـن ٧زا اٛ٪دام ٩ال ر٪عت ه٬ٜ اإل٣غب١ إهبدح اٛـ٪اٍ
٩ه٬ٜ ا٠ٛغٜٞ اٛؾشص ه٬ٜ ُوٚ اٛظٜ٪اد ٩خظ٪طًب ثوذ أداء اٛؾظ 

ُال ٯِشؽ ُٮ أ٭ ُشع ٢ٟ اٛظٜ٪اد ٩خظ٪طًب ٟن اٛغ٠بهخ ُٮ 
ا٠ٛغبعذ، ٩اٛظالح ُٮ ا٠ٛغغذ اٛؾشاٝ ث٠بئخ أَٛ طالح ٠ُٰب هذا٥، ٩ٯشاد 
ثب٠ٛغغذ اٛؾشاٝ ه٬ٜ اٛظؾٰؼ اٛؾشٝ ٦ٜٗ ال خظ٪ص ا٠ٛغغذ ا٠ٛوش٩ٍ 

 ٓجٚ اٛؾظ ٩ثوذ٥ ٯظٜٮ اٛظٜ٪اد ع٠بهخ ُٮ ٟ٘ب٦٣ اٰٛ٪ٝ، ٩ٓذ ٗب١ ا٤ٛجٮ 
اٛز٭ ٯ٤ضٙ ٦ُٰ؛ ٩ٛٞ ٯ٢٘ ٯظٜٮ ُٮ ٟغغذ اٛ٘وجخ، ٩ٟن رٖٛ ُئ١ األُؼٚ 
٠ٜٛشء ا٠ٛغٜٞ أ١ ٯو٪د ٛجٜذ٥ اٛز٭ عبء ٦٤ٟ ال اٛجٔبء ُٮ اٛؾشٝ؛ ٛئال ٯؼٰن 

اٛزسٯخ ٩األ٧ٚ اٛزٯ٢ ٯٔ٪ٝ ثِ٘بٯز٨ٞ، ٩ٰٛز٢٘٠ ٢ٟ اٛذه٪ح إ٬ٛ اهلل ٩ا٤ٛظٰؾخ 
ُٮ ثٜذ٥ اٛز٭ عبء ٦٤ٟ، ُبألُؼٚ ٠ٜٛشء أ١ ٯٰٔٞ ُٮ اٛجٜذ اٛز٭ ٯز٢٘٠ ٦ُٰ ٢ٟ 

هجبدح اهلل ٩ال ٯِشؽ ُٮ شٮء ٢ٟ اٛ٪اعجبد، ٩أعأٙ اهلل هض ٩عٚ ٜٛغ٠ٰن 
االعز٠شاس ه٬ٜ ؿبهخ اهلل ٩اٛز٪ُْٰ ٛوجبدح اهلل ُٮ ٗٚ ٟ٘ب١ ٩ُٮ ٗٚ صٟب١، 

٩أعأ٦ٛ عجؾب٦٣ أ١ ٯغوٚ أه٠ب٤ٛب خبٛظخ ٛ٪ع٦٨ اٛ٘شٯٞ، ٩ط٬ٜ اهلل ه٬ٜ 
. ٣ج٤ٰب ٟؾ٠ذ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طؾج٦ ٩عٜٞ
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اٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ - 6

: اٛؾ٠ذ هلل ٩اٛظالح ٩اٛغالٝ ه٬ٜ سع٪ٙ اهلل، ٩ثوذ

اٌؾظ : )ُئ١ ٢ٟ هجبداد اٛؾظ اٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ، ٯٔ٪ٙ ا٤ٛجٮ 
، ٩ا٠ٛشاد ث٦ أ١ اٛ٪ٓ٪ٍ ث٨ب س٢ٗ ٢ٟ [س٩ا٥ أ٧ٚ اٛغ٢٤ ثغ٤ذ طؾٰؼ](ػشفخ

أسٗب١ اٛؾظ ال ٯزٞ اٛؾظ إال ثبٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ، ٢٠ُ ُبر٦ اٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ ٛٞ ٯزٞ 
.  ؽغ٦، ٩ٓذ أع٠وذ األٟخ ه٬ٜ ٗ٪١ اٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ أؽذ أسٗب١ اٛؾظ

٩اٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ ٯ٘٪١ ُٮ اٰٛ٪ٝ اٛزبعن ٢ٟ ش٨ش ر٭ اٛؾغخ ثؾغت ٟب 
ّٚ أ٩ سآ٥  ٧٪ كب٧ش ٤ٜٛبط، ُٜ٪ ؽظٚ أ١ ا٤ٛبط ٛٞ ٯش٩ ا٨ٛالٙ ٩ٗب١ ٓذ ٧

٢ٟ ال رٔجٚ ش٨بدر٦، ُئ١ اٛوجشح ث٠ب ٧٪ كب٧ش ه٤ذ ا٤ٛبط ٩ٯؾ٘ٞ ث٦ اٛٔؼبح 
.  ٩اٛ٪الح

 ط٬ٜ اِٛغش ٯ٪ٝ اٛزبعن ث٬٤٠ ٩ٛجش ٨ُٰب إ٬ٛ أ١ ؿٜوذ ٩ا٤ٛجٮ 
اٛش٠ظ صٞ ر٧ت ؽز٬ عبء إ٬ٛ ٤ٟـٔخ ٓجٚ هشُخ ُغٜظ ٨ُٰب ؽز٬ إرا صاٛذ 
اٛش٠ظ ٩عبء ٩ٓذ اٛل٨ش ا٣زٔٚ ٢ٟ ٟ٘ب٦٣ ؽز٬ عبء ٩اد٭ هش٣خ اٛز٭ ٓجٚ 

هشُخ ُخـت ا٤ٛبط ثأؽ٘بٝ اإلعالٝ اٛوبٟخ، ٩أ٩ػؼ ٨ٛٞ شٰئًب ٢ٟ ٤ٟبع٨٘ٞ، 
صٞ ط٬ٜ اٛل٨ش ٩اٛوظش ٓظشًا ٩ع٠وًب ٩ٛٞ ٯظٚ ث٠٨٤ٰب شٰئًب ٩ال ثوذ٠٧ب صٞ 

 ٣بٓز٦ ؽز٬ أر٬ هشُخ ُبعزٔجٚ اٛٔجٜخ ٧٩٪ ه٬ٜ ثوٰش٥ ُٜٞ سٗت سع٪ٙ اهلل 
ٯضٙ ٩آًِب ٯذه٪ سث٦ ٩ٯزٗش٥ ٩ٯ٪ؽذ٥ ؽز٬ ًشثذ اٛش٠ظ ٩ر٧جذ اٛظِشح 

ُؾ٤ٰئز دُن إ٬ٛ ٟضدِٛخ ٩أ٩ط٬ ا٤ٛبط ؽ٤ٰئز ثبٛغ٤ٰ٘خ ُٮ ٟغٰش٧ٞ، . ٰٜٓاًل

 ٯ٪ٝ هشُخ، ُأسعٜ٪ا إ٦ٰٛ ثٔذػ ٛج٢ ٩ٓذ شٖ اٛظؾبثخ ُٮ ط٪ٝ ا٤ٛجٮ 
 ُٮ ر٧بث٦ ٢ٟ ٬٤ٟ إ٬ٛ ُششث٦ ٧٩٪ ٩آَ ه٬ٜ ثوٰش٥ ثوشُخ، ٩ٗب١ ا٤ٛجٮ 

هشُخ ٯٜجٮ ٩ٗب١ ثوغ أطؾبث٦ ٯٜجٮ ٩ثوؼ٨ٞ ٯ٘جش ٩ال ٯوٰت ثوؼ٨ٞ 

ٚلفذ ٘ب ٕ٘ب : ) شٰئًب ٢ٟ رٖٛ، ٩ٓبٙ ه٬ٜ ثوغ ٩ال ٯ٤٘ش ا٤ٛجٮ 
، ٩ٛٞ ، ُال خظ٪طٰخ ٠ٜٛ٘ب١ اٛز٭ ٩َٓ ٦ُٰ ا٤ٛجٮ (ٚػشفخ وٍٙب ِٛلف

 ه٬ٜ اٛغجٚ اٛز٭ ُٮ هشُخ، ٢ٟ٩ ٤٧ب ٢٠ُ طوذ٥ ه٬ٜ ٩ع٦ ٯظوذ ا٤ٛجٮ 
.  اٛوجبدح ا٠ٛخظ٪طخ ٗب١ طو٪د٥ ثذهخ

٩ٗزٖٛ ٯؾزس اٛؾغبط ٢ٟ اٛ٪ٓ٪ٍ خبسط هشُخ، ع٪اء ُٮ ٩اد٭ هش٣خ 
أ٩ ُٮ ًٰش٥، ٢ٟ٩ ُؼٚ اهلل هض ٩عٚ أ١ عوٚ اٛذ٩ٛخ ٨ُٔ٩ب اهلل ر٨زٞ 
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ثشؤ١٩ اٛؾغٰظ ٨٤ٟ٩ب اال٧ز٠بٝ ث٪ػن هالٟبد ثبسصح رج٢ٰ ؽذ٩د هشُخ، 
٩ع٨٠٪س أ٧ٚ اٛوٜٞ ه٬ٜ أ٦٣ ال هجشح ثبٛ٪ٓ٪ٍ ٓجٚ ص٩اٙ اٛش٠ظ؛ أل١ 

٩ر٧ت اٛؾ٤بثٜخ ٢ٟ٩ ٩ا٨ُٔٞ إ٬ٛ أ١ .  إ٠٣ب دخٚ هشُخ ثوذ اٛض٩اٙا٤ٛجٮ 
٩ٓذ اٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ ٯجزذا ٢ٟ اِٛغش اٛضب٣ٮ ٢ٟ ٯ٪ٝ اٛزبعن ٢ٟ ر٭ اٛؾغخ؛ 

ِٓ شٙذ طالرٕب ٘زٖ ٚٚلف ِؼٕب ؽزٝ ):  ٛوش٩ح ث٢ ٟؼشطٛٔ٪ٙ ا٤ٛجٮ 
(.  ٔذفغ ٚلذ ٚلف ثؼشفخ لجً رٌه ١ٌاًل أٚ ٔٙبسًا فمذ رُ ؽغٗ

.  ٩ٛٞ ٯضجذ رِؼٰٚ اٛؾظ اٛز٭ ٯٔن ٯ٪ٝ هشُخ ٦٤ٟ ُٮ ٯ٪ٝ اٛغ٠وخ
٩إرا ُبد اٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ ُبد اٛؾظ ُٮ رٜٖ اٛغ٤خ ٩ه٬ٜ ا٠ٛؾشٝ ؽ٤ٰئز 

٩ال ٯِ٪د اٛؾظ إال ثوذٝ اٛز٢٘٠ ٢ٟ اٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ ٓجٚ . أ١ ٯزؾٜٚ ثو٠شح
أرا١ اِٛغش اٛضب٣ٮ ٢ٟ اٰٛ٪ٝ اٛوبشش ٢ٟ ر٭ اٛؾغخ، ٧٩زا ٯذ٤ٛب ه٬ٜ أ٠٧ٰخ 

اهز٠بد اٛزبسٯخ ا٨ٛغش٭ ُٮ ٟوبٟالر٤ب؛ ٛز٪َٓ ٗضٰش ٢ٟ اٛوجبداد ه٦ٰٜ، أٟب 
إرا ًٜؾ اٛؾغٰظ ٨ٜٗٞ ُ٪ِٓ٪ا ُٮ ًٰش اٰٛ٪ٝ اٛزبعن ُئ١ اٛوجشح ث٪ٓ٪٨ُٞ 

س٩ا٥ أ٧ٚ  (أػؾبوُ ٠َٛ رؼؾْٛ): ٩ٯوزجش ؽغ٨ٞ ؽغًب طؾٰؾًب؟ ٛؾذٯش
.  اٛغ٢٤ ثغ٤ذ عٰذ، أٟب إرا ًٜؾ ثوؼ٨ٞ ُئ٦٣ ؽ٤ٰئز ال هجشح ث٪ٓ٪ٍ ٢ٟ ًٜؾ
٩ٯغزؾت ٜٛؾغبط اعز٠بم خـجخ هشُخ ع٪اء ثبٛؾؼ٪س ثٔشث٨ب ٢٠ٛ ال 
ٯشْ ه٦ٰٜ، أ٩ ثبعز٠به٨ب ٢ٟ خالٙ ٟ٘جشاد اٛظ٪د أ٩ اإلراهخ ٩ٯغزؾت 
أ١ ال ٯظٜٮ اٛل٨ش ٩اٛوظش إال ثوذ ع٠بم اٛخـجخ ٩ٯؤر١ ثوذ رٖٛ صٞ ٯٰٔٞ 

ُٰظٜٮ اٛل٨ش صٞ ٯٰٔٞ ُٰظٜٮ اٛوظش ٩األرا١ ٩اإلٓبٟخ ه٬ٜ ع٨خ 
.  االعزؾجبة، ٩ٓذ رٗشد ٟب ُٮ رٖٛ ٢ٟ اٛش٩اٯبد ُٮ ُظٚ عبثْ

ُئرا ًشثذ اٛش٠ظ دُن اٛؾبط إ٬ٛ ٟضدِٛخ ٓبٙ عبثش سػٮ اهلل ه٦٤ 

فٍُ ٠ضي ٚالفًب ؽزٝ غشثذ اٌشّظ ٚر٘جذ اٌظفشح : )٩اطًِب ؽظ ا٤ٛجٮ 

 ٚلذ ل١ٍاًل ؽزٝ غبة اٌمشص، فأسدف أعبِخ خٍفٗ ٚدفغ سعٛي اهلل 
: لبي- ٠ؼٕٟ أِغه سأط ثؼ١شٖ ثبٌؾجً ٌئال رغشع-شٕك اٌمظٛاء ثبٌضِبَ، 

ؽزٝ إْ سأعٙب ١ٌظ١ت ِٛسن سؽٍٗ ٠ٚمٛي ث١ذٖ ا١ٌّٕٝ أ٠ٙب إٌبط 
أ٭ ث٢ٰ اإلثـبء )ٗب١ ٯغٰش اٛو٤ْ : "، ٩ٓبٙ أعبٟخ(اٌغى١ٕخ اٌغى١ٕخ

، ٩ُٮ ؽذٯش اث٢ هجبط "ُئرا ٩عذ ُغ٪ح ٣ض أ٭ أعشم ٰٜٓاًل (٩اإلعشام

 ٩ساء٥ صعشًا شذٯذًا ٩ط٪رًب  ٯ٪ٝ هشُخ ُغ٠ن ا٤ٛجٮ أ٦٣ دُن ٟن ا٤ٛجٮ 
أ٠ٙب إٌبط ػ١ٍىُ ثبٌغى١ٕخ فئْ اٌجش ): ٛإلثٚ ُأشبس ثغ٪ؿ٦ إ٨ٰٛٞ ٩ٓبٙ

أ٭ اإلعشام، ٩ٯ٘٪١ اٛؾبط ُٮ ؿشٯ٦ٔ ٟشزٌاًل ثزٗش اهلل  (١ٌظ ثبإل٠ؼبع
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  +: هض ٩عٚ ٩ثبٛزٜجٰخ ٛٔ٪٦ٛ روب٬ٛ

   " 
اٱٯخ، ٩ا٠ٛغزؾت ُٮ رٖٛ إٗضبس اٛزٜجٰخ ٠ٛب س٫٩ اِٛؼٚ ث٢ هجبط أ١ ا٤ٛجٮ 

٩ال ُشّ ث٢ٰ اٛـشّ اٛزٮ رؤد٭ إ٬ٛ .  ٛٞ ٯضٙ ٯٜجٮ ؽز٬ س٬ٟ اٛغ٠شح
ا٠ٛضدِٛخ، ُجأ٭ ؿشٯْ عبس اٛؾبط إ٬ٛ ٟضدِٛخ أعضأ٥ رٖٛ، ٩ال ُشّ ث٢ٰ 

اٛشاٗت ٩ا٠ٛبشٮ، ُؾظ اٛغ٠ٰن طؾٰؼ، ٢ٟ٩ ٗب١ ٓبدسًا ه٬ٜ اٛشٗ٪ة ٨ُ٪ 

 ٩ثزٖٛ ٯؾِق ا٠ٛشء ٓ٪ر٦ ٰٛز٢٘٠ ٢ٟ اٛوجبداد أ٬ٛ٩ ٦ٛ؛ أل٦٣ ُوٚ ا٤ٛجٮ 
.  اٛ٪اعجخ ه٦ٰٜ ٩ا٠ٛغزؾجخ

٩ٛئ٢ ٗب١ اهلل ٓذ ششم ٛؾغبط ثٰز٦ اٛؾشاٝ هجبداد ُٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ 
اِٛبػٚ ٯ٪ٝ هشُخ، ُئ٦٣ أٯؼًب ٯششم ٛجٰٔخ ا٠ٛغ٢ٰ٠ٜ ُٮ ع٠ٰن ثٔبم األسع 

:  هجبداد أخش٫، ٢٠ُ رٖٛ
أ١ ط٪ٝ ٯ٪ٝ هشُخ ٯِ٘ش : أ٦٣ ٯششم ط٪ٝ ٯ٪ٝ هشُخ، ٩ُٮ اٛؾذٯش

.  ع٤ز٢ٰ اٛغ٤خ اٛزٮ ٓج٦ٜ ٩اٛغ٤خ اٛزٮ ثوذ٥
٩ٓذ رٗش ا٨ِٔٛبء أ٦٣ ٯغزؾت ط٪ٝ األٯبٝ اٛزغوخ األ٬ٛ٩ ٢ٟ ش٨ش ر٭ 

اٛؾغخ، س٩ا٥ أ٧ٚ اٛغ٢٤ ثئع٤بد طؾٰؼ، ٩اٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ اٛز٭ ٧٪ س٢ٗ ٢ٟ 
أسٗب١ اٛؾظ ٯؾظٚ ثذخ٪ٙ هشُخ ٩ٛ٪ ٜٛؾلخ ٩اؽذح ُٮ ٯ٪ٝ اٛزبعن ٢ٟ ر٭ 

اٛؾغخ أ٩ ُٮ اٰٜٛٚ اٛز٭ ثوذ٥ ٰٜٛخ ٟضدِٛخ، ٩الثذ أ١ ٯ٘٪١ اٛ٪آَ ثوشُخ 
. ٟؾشًٟب

٩ٯظؼ اٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ ٢ٟ اٛظجٮ، ٢ٟ٩ ا٤ٛبئٞ ٢ٟ٩ اٛؾبئغ ٩ا٤ِٛغبء، 
٢ٟ٩ اٌٛبُٚ ٩ٛ٪ ٟن اٛجٰن ٩اٛششاء أ٩ اٛزؾذس ٩ا٨ٜٛ٪، ٩ٯظؼ ٩ٓ٪٦ُ ٩ٛ٪ 
ٗب١ عبٛغًب أ٩ ٟش ث٨ب ٩ٛٞ ٯوٜٞ ثأ٨٣ب هشُخ، ٟن أ١ األ٬ٛ٩ ثب٠ٛغٜٞ اإلٗضبس 
٢ٟ رٗش اهلل روب٬ٛ ٩ر٘شٯش ش٨بدح اٛز٪ؽٰذ ٟن اٛذهبء ٩اٛزؼشم ٩إك٨بس 

ِب ِٓ ٠َٛ أوضش ِٓ أْ ): اٛؾبعخ ٩االُزٔبس إ٬ٛ اٛشة عجؾب٦٣، ٩ُٮ اٛؾذٯش
٠ؼزك اهلل ف١ٗ ػجذًا ِٓ إٌبس ِٓ ٠َٛ ػشفخ فئٔٗ ١ٌذٔٛ ػض ٚعـً صُ ٠جبٟ٘ 

خ١ش ): ٩ُٮ ؽذٯش آخش- س٩ا٥ ٟغٜٞ–( ثىُ اٌّالئىخ ف١مٛي ِـب أساد ٘ؤالء
اٌذػبء دػبء ٠َٛ ػشفخ، ٚأفؼً ِب لٍذ أٔب ٚإٌج١ْٛ ِٓ لجٍٟ ال إٌٗ إال 

، (اهلل ٚؽذٖ ال شش٠ه ٌٗ ٌٗ اٌٍّه ٌٚٗ اٌؾّذ ٚ٘ٛ ػٍٝ وً شٟء لذ٠ش
.  أخشع٦ اٛزشٟز٭ ثغ٤ذ ػوَٰ، ٢٘ٛ ٦ٛ هذد ٢ٟ اٛش٪ا٧ذ
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٢ٟ٩ أعٚ االشزٌبٙ ثزٗش اهلل ُٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ اِٛبػٚ ٯغزؾت ع٠ن طالح 
٢ٟ٩ أعٚ رٖٛ ٯغزؾت أ١ ٯ٘٪١ . اٛل٨ش ٟن طالح اٛوظش ع٠ن رٔذٯٞ

٢ٟ٩ أعٚ رٖٛ ٯغزؾت روغٰٚ اٛظالر٢ٰ ؽ٢ٰ . اٛؾبط ِٟـشًا ٯ٪ٝ هشُخ
.  ٩ٓذ ٩سد ه٢ ثوغ اٛظؾبثخ االًزغبٙ ٰٛ٪ٝ هشُخ. رض٩ٙ اٛش٠ظ

٢ٟ٩ ٩اعجبد اٛؾظ أ١ ٯ٘٪١ اٛؾبط ٓذ ٩َٓ ثوشُخ عضءًا ٢ٟ اٰٜٛٚ ه٤ذ 
ٯغت : ع٨٠٪س أ٧ٚ اٛوٜٞ ٩ٛ٪ ٜٛؾلخ ٩اؽذح، ٩أشبس ثوؼ٨ٞ إ٬ٛ رٖٛ ثٔ٪٦ٛ

ه٦ٰٜ أ١ ٯغ٠ن ث٢ٰ اٰٜٛٚ ٩ا٨٤ٛبس ُٮ اٛ٪ٓ٪ٍ، ٧٩زا اِٜٛق ال ٯظؼ؛ أل١ ٢ٟ 
: ٩َٓ ثبٰٜٛٚ ٩ؽذ٥ د١٩ ا٨٤ٛبس ُئ٦٣ ٯوذ ٓذ أر٬ ثبٛ٪اعت، ٩األ٬ٛ٩ أ١ ٯٔبٙ

ٯغت أ١ ٯَٔ ثوشُخ ٛؾلخ ٢ٟ اٰٜٛٚ، ٢٠ُ ًبدس هشُخ ٓجٚ ًش٩ة اٛش٠ظ 
٩ٛٞ ٯوذ إ٨ٰٛب ٓجٚ ُغش ٯ٪ٝ اٛوٰذ ُئ٦٣ ٯغت ه٦ٰٜ دٝ، ٩ر٧ت ٟبٖٛ إ٬ٛ ُغبد 

ٚلذ ٚلف ثؼشفخ لجً رٌه ١ٌاًل أٚ )ؽغ٦، ٩ٓ٪ٙ اٛغ٨٠٪س أ٬ٛ٩ ٛؾذٯش 
(. ٔٙبسًا فمذ رُ ؽغٗ

٩ٯغز٠ش ٩ٓذ طؾخ اٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ إ٬ٛ األرا١ اٛضب٣ٮ ِٜٛغش ٯ٪ٝ اٛوٰذ، 
٢٠ُ ٩َٓ ُٮ ٧زا اٛ٪ٓذ طؼ ؽغ٦، ٟن أ١ اٛ٪اعت ا٠ٛجٰذ ث٠ضدِٛخ ٢٠ٛ 

.  ٗب١ ٓبدسًا ه٦ٰٜ، ٩إ٠٣ب ا٠ٛشاد ٢ٟ ٛٞ ٯ٢٘ ٓبدسًا ه٬ٜ رٖٛ
٩ال ٯشزشؽ ٜٛ٪ٓ٪ٍ ثوشُخ أ١ ٯ٘٪١ ا٠ٛشء ؿب٧شًا ٢ٟ اٛؾذس أ٩ 

افؼٍٟ ِب ٠فؼٍٗ ): ا٤ٛغبعخ، ٩ال ٯشزشؽ ٦ُٰ اعزٔجبٙ اٛٔجٜخ أٯؼًب ٛؾذٯش
.  ، ٟن أ١ األ٬ٛ٩ اٛـ٨بسح ٩اعزٔجبٙ اٛٔجٜخ(اٌؾبط غ١ش أْ ال رطٛفٟ ثبٌج١ذ

٩إرا ٗب١ اٛؾبط ٯزؼشس ٢ٟ هذٝ االعزلالٙ ُبأل٬ٛ٩ ث٦ أ١ ٯغزلٚ 

 أ١ ٯظٜٮ ع٪اء ثبٛشغش أ٩ ثبٛش٠غٰخ أ٩ ثبٛخٰبٝ، ٩ٛٞ ٯ٢٘ ٢ٟ ٧ذ٭ ا٤ٛجٮ 
َٚ ا٤ٛبُٜخ ثوذ طالح اٛوظش ُٮ هشُخ ٢ٟ األٟ٪س  ُِْو ٣بُٜخ ُٮ هشُخ، ثٚ إ١ 

ا٠ٛؾشٟخ؛ أل٦٣ ٩ٓذ ٨٣ٮ، ٠ٗب ال ٯششم ُوٚ ا٤ٛبُٜخ ث٢ٰ طالح اٛل٨ش 

.   ٛٞ ٯ٢٘ ٯِوٚ ر٩ٖٛاٛوظش؛ أل١ ا٤ٛجٮ 
٢ٟ٩ اٛجذم ا٤٠ٛ٘شح ٩ػن ا٤ٛٔ٪د ُٮ ثوغ أٟب٢ٗ هشُخ ه٬ٜ ع٨خ 

.  اٛوجبدح، ُئ١ ٧زا ٢ٟ ا٠ٛؾشٟبد ٩اٛجذم ا٠ٛخبِٛخ ٨ٛذ٭ ا٤ٛجٮ 
: ٩ٯغزؾت إك٨بس اٛز٘جٰش ا٠ٛـْٜ ُٮ أٯبٝ اٛوشش ٛٔ٪٦ٛ روب٬ٛ

+    

"[185: اٛجٔشح] ٩ٗزٖٛ ٯغزؾت أ١ ٯ٘جش ا٠ٛشء ثوذ ،
اٛظٜ٪اد ا٠ِٛش٩ػخ اثزذاء ٢ٟ ُغش ٯ٪ٝ هشُخ ٌٰٛش اٛؾبط إ٬ٛ هظش آخش 
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أٯبٝ اٛزششٯْ، ٩ٗزٖٛ ا٠ٛؾشٝ ٯغزؾت ٦ٛ اٛز٘جٰش ثوذ طالح اٛل٨ش ٯ٪ٝ 
. ا٤ٛؾش إ٬ٛ هظش آخش أٯبٝ اٛزششٯْ

٩ٯ٪ٝ هشُخ ٯ٪ٝ هلٰٞ ٯششم ٦ُٰ ٢ٟ اٛوجبداد ٟب ال ٯششم ُٮ ًٰش٥، 
٩ٯٌِش اهلل ٦ُٰ ٟب ال ٯٌِش ُٮ ًٰش٥، ُبؽ٠ذ٩ا اهلل أٯ٨ب ا٠ٛغ٠ٜ٪١ أ١ ٩ُٔ٘ٞ 

إلدسإ ٧زا اٰٛ٪ٝ اِٛؼٰٚ، ٩اعزٌٜ٪٥ ثوجبدح سث٘ٞ رِ٪ص٩ا ثبٛغ٤خ، ٩أعأٙ اهلل 
هض ٩عٚ أ١ ٯ٪ُْ اٛغ٠ٰن ٛـبهز٦ ٩اٛو٠ٚ ثششه٦، ٩ط٬ٜ اهلل ه٬ٜ ٣ج٤ٰب 

. ٟؾ٠ذ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طؾج٦ ٩عٜٞ


