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.  نٓجح لشٚش ٔعٛادذٓافٙ األعاط األٔل ْزا انثحث ٚثحث فٙ —خالصح

. جح لشٚش ٔعٛادذٓانّ: انكهًاخ انًفراحٛح

I. انًمذيح 

َٔزكش فٙ ْزا انًماو ظاْشج لٕٚح ٚهحظٓا انثاحث فٙ صشاع نٓجاخ شثّ انجضٚشج 

، ثى ٚركٌٕ  انؼشتٛح، ٔاشرثاكٓا لثم اإلعالو؛ فكاَد انٕاحذج يٍ انهٓجاخ ذثرهغ األخشٖ أًٔلا

خشٖ، يٍ اًلثُرٍٛ نٓجح نى ذكٍ يٕجٕدج يٍ لثم، ْٔزِ انهٓجاخ انجذٚذج ذًرضج تهٓجح أ

. ْٔكزا ظّم ْزا انرذسج ُٚرمم فٙ أصيُح طٕٚهح

II. انًمانح يٕضٕع  

 
َٔزكش فٙ ْزا انًماو ظاْشج لٕٚح ٚهحظٓا انثاحث فٙ صشاع نٓجاخ شثّ انجضٚشج 

، ثى ٚركٌٕ  انؼشتٛح، ٔاشرثاكٓا لثم اإلعالو؛ فكاَد انٕاحذج يٍ انهٓجاخ ذثرهغ األخشٖ أًٔلا

تم، ْٔزِ انهٓجاخ انجذٚذج ذًرضج تهٓجح أخشٖ، يٍ اًلثُرٍٛ نٓجح نى ذكٍ يٕجٕدج يٍ ق

. ْٔكزا ظّم ْزا انرذسج ُٚرمم فٙ أصيُح طٕٚهح

أثُاء انجاْهٛح كاَد نٓجاخ انشًال لثم اإلعالو راخ عهطاٌ لٕ٘، َٔفٕر ٔاعغ؛ فكاَد 

ا، أ٘ أٌ نٓجاخ انشًال كاَد ذثرهغ نٓجاخ انجُٕب انٕاحذج  ذثرهغ انهٓجاخ انجُٕتٛح اترالػا

َٕ ا  . ألخشٖذِْه

حرٗ أصثحد انهٓجاخ انشًانٛح ْٙ انغائذج فٙ أغهة ألانٛى شثح انجضٚشج انؼشتٛح تؼذ 

 .أٌ انرًٓد أكثش انهٓجاخ انجُٕتٛح، ٔذغّزخ تٓا

تؼذ اشرثاكٓا يغ غٛشْا يٍ انهٓجاخ فٙ -ٔػهٗ ْزا انّذسب اعرطاػد انهٓجح انمششٛح 

األخشٖ، ٔذخشج يٍ رنك انصشاع أٌ ذثمٗ، ٔذرغهّة ػهٗ انهٓجاخ  -شثّ انجضٚشج انؼشتٛح

لٕٚحا تأنفاظٓا، ٔأعانٛثٓا، ٔدًلًلذٓا، ػشٚمح تًا نهُاطمٍٛ تٓا يٍ يكاَح، ْزِ انًكاَح كاَد 

 . يكاَح دُٚٛح عايٛح تٍٛ لثائم شثّ انجضٚشج انؼشتٛح

ا كاَد ْزِ انًكاَح انذُٚٛح، ٔانرٙ ذثؼٓا يكاَح عٛاعٛح كاَد عثثاا فٙ َضٔل انمشآٌ  أٚضا

 .تٓزِ انهٓجح، تؼذ صشاػٓا انطٕٚم يغ نٓجاخ انمثائم انؼشتٛحانكشٚى 

نٓجاخ انشًال يغ نٓجاخ انجُٕب،  ؛انهٓجاخ فٙ شثّ انجضٚشج انؼشتٛح كاَد ذرصاسع

فٙ  "فُغٌٕلإعشائٛم ٔ"ٔانرغهّة فٙ انُٓاٚح كاٌ ٚكٌٕ نهٓجاخ انشًال، كاَد كًا ٚمٕل 

َٕ األخشٖكاَد نٓجاخ انشًا: (ذاسٚخ انهغاخ انغايٛح)كراتّ  ُِٓى انٕاحذج ذِْه  .ل ذَْهرَ

: انؼٕايم انرٙ أَّدخ إنٗ ذغهّة انهٓجح انمششٛح

انؼايم  :انمٕ٘ فٙ ذغهة انهٓجح انمششٛح ػهٗ تمٛح انهٓجاخ األخشٖٔٔل األ ػايمال

ٔنزنك  ؛انذُٚٙ، أٔ انُفٕر انذُٚٙ؛ فمذ كاٌ انمششٌٕٛ ٚؼًهٌٕ عذَح نثٛد هللا انحشاو

َذ انمثائم األخشٖ فٙ شثّ انجضٚشج انؼشتٛح، كاَد ٔفٕد انؼشب اكرغثٕا يكاَح دُٚٛح ع

ٔنزنك اكرغثٕا يكاَح دُٚٛح ػُذ جًٛغ انمثائم فٙ شثّ انجضٚشج  ؛ذأذٛٓى يٍ جًٛغ انجٓاخ

. انؼشتٛح

ا اكرغة انمششٌٕٛ يكاَح ذجاسٚح، كإَا ٚمٕيٌٕ تشحهرٙ انشراء ٔانصٛف، انشراء  أٚضا

ٚجهثٌٕ انثضاػح يٍ انًٍٛ ٔيٍ انشاو، ثى ٕٚصػَٕٓا نهًٍٛ، ٔسحهح انصٛف إنٗ انشاو، ف

ا ثاَٛاا، ْٕٔ َفٕد انرجاسج  ػهٗ انمثائم فٙ شثّ انجضٚشج انؼشتٛح؛ فاكرغة انمششٌٕٛ َفٕرا

 .ػُذَا َفٕر اًللرصاد، أٔ ٔصاسج انرًٍٕٚ

ا لّٕٚاا، َفٕر اًللرصاد  ا فٙ شثّ انجضٚشج انؼشتٛح كاٌ َفٕرا فانُفٕر انرجاس٘ أٚضا

فكاَد انرجاسج  ؛؛ ألٌ شثّ انجضٚشج انؼشتٛح صحشاء خانٛح ًل صسع فٛٓا ًٔل ياءٔانرجاسج

ا لّٕٚاا  .ذكرغة َفٕرا

ٔانُفٕر انرجاس٘ انز٘ كاٌ نهمششٍٛٛ تغثة سحهح  -ػُّ ذحذثُاانز٘ -ْزا انُفٕر انذُٚٙ 

ا ثانثاا ْٕٔ َفٕر انحكى، َهًظ رنك ػُذيا نحك  انشراء ٔانصٛف، أكغة انمششٍٛٛ َفٕرا

تانشفٛك األػهٗ، ٔاجرًغ األَصاس ٔانًٓاجشٌٔ فٙ عمٛفح   صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهىانشعٕل 

لٕنرّ سضٙ هللا ػُّ  تُٙ عاػذج، ٔطًغ األَصاس فٙ انخالفح، فمال أتٕ تكش انصذٚك

فال ذُفغٕا ػهٗ إخٕاَكى يا حثاْى  ؛ًل ذذٍٚ انؼشب إًل نٓزا انحٙ يٍ لشٚش: "انًشٕٓسج

 ".هللا تّ يٍ فضهّ

ا إرٌ عثة ذغهّة انهغح انمششٛح ػهٗ  ؛إرٌ انمششٌٕٛ كإَا ٚرًرؼٌٕ تُفٕر انحكى أٚضا

نذُٚٙ، ثى انغثة تمٛح انهٓجاخ األخشٖ تؼذ صشاػٓا يغ انهٓجاخ األخشٖ كاٌ انغثة ا

 . ثى َفٕر انحكى ،انرجاس٘

يا  ،يا ْٙ فٙ يغٛظ انحاجح إنّٛ يٍ األنفاظ ٔاألعانٛة ٖ نٓجرٓىإل انمششٌٕٛ ضىّ ٔ

ُِ أخّف ػهٗ أنغُرٓى ْٔ ِٕ إنٗ نٓجرٓى ٔأٚغش َسأَ ًّ د انمششٛح أفضم يا كاٌ،  ؛ض ًّ ٔنزنك ض

كإَا فٙ األعٕاق فٙ ٔأحغٍ يا ُٚثغٙ، ٔيٍ أجم ْزا ذكهّى انؼشب تانمششٛح، انجًٛغ 

كاَد األعٕاق ٔلذ يجُح، ٔػكاظ، ٔرٔ يجاص، : كاَداألعٕاق فٙ انجاْهٛح ٔانجاْهٛح، 

كاٌ ٔٔنزنك كاَد انمصائذ ذُهمٗ تانهٓجح انمششٛح،  ؛يجاًلا يٍ يجاًلخ انثمافح ػُذ انؼشب

شٛح، كاٌ انخطثاء ٚخطثٌٕ تانهٓجح انمشٔانشؼشاء ٚرثاسٌٔ فٙ اإلَشاد تانهٓجح انمششٛح، 

ٔكاٌ انؼاّيح ٚثرؼذٌٔ ػٍ انهٓجح انمششٛح؛ ألَٓى ًل ٚغرطٛؼٌٕ غٛش انركهى تصفاخ 

 .نٓجاذٓى انمثهٛح
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