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: خ٩صخ

 اٌؼمبساد ٘زا اٌجذش ٠جذش فٟ ألٛاي اٌفمٙبء فٟ اٌججش ػٍٝ لغّخ اٌجّغ لشػخ فٟ

ٚاٌع١بع اٌّزؼذدح ِّب وبْ ِٓ جٕظ ٚادذ ٚفٟ ِصش ٚادذ، ٚفٟ اٌججش ػٍٝ لغّخ اٌجّغ 

. ثبٌمشػخ فٟ اٌؼٍٛ ٚاٌغفً

 لغّخ اٌجّغ فٟ اٌؼمبساد ٚاٌع١بع اٌّزؼذدح  :اٌىٍّبد اٌّفزبد١خ

I. اٌّمذِخ 

اخزٍفذ ِزا٘ت اٌفمٙبء فٟ لغّخ اٌجّغ ثبٌمشػخ فٟ اٌؼمبساد ٚاٌع١بع اٌّشزشوخ ِٓ 

جٕظ ٚادذ، ٚفٟ ا٤ث١ٕخ راد اٌغفً ٚاٌؼٍٛ، ٚ٘زا اٌجذش ٠أرٟ ٕ٘ب ١ٌٛظخ ٘بر١ٓ اٌّغأٌز١ٓ 

 .ِغ ِٕبلشخ ألٛاي اٌفمٙبء ف١ّٙب ثغ١خ اٌزٛصً إٌٝ اٌمٛي اٌشاجخ ف١ّٙب

II. اٌّمبٌخ ِٛظٛع  

 

اٌّزؼذدح  ٚاٌع١بع اٌؼمبساد فٟ اٌجّغ لغّخ
 

لذ رىْٛ اٌؼمبساد ٚاٌع١بع اٌّشزشوخ ِٓ جٕظ ٚادذ، وأْ ٠ىْٛ ث١ٓ اٌشش٠ى١ٓ 

وّب أٔٗ لذ رىْٛ ٘زٖ اٌؼمبساد ِٓ جٕغ١ٓ، وأْ ٠ىْٛ ث١ّٕٙب ... داساْ أٚ خبٔبْ ٚٔذٛ رٌه

. داس ٚخبْ أٚ داس ٚأسض، ٚأسادا اٌمغّخ ججشاً ثبٌجّغ لشػخ ف١ّب ث١ّٕٙب

 ً٨ ّٚ ٌٚج١بْ اٌذىُ اٌششػٟ فٟ ٘زا ِٚذٜ إِىبْ اٌمغّخ ػٍٝ ٘زا إٌذٛ، ٠ٍضِٕب أ

: رذش٠ش ِذً إٌـضاع ١ٌزعخ ِٓ خ٩ٌٗ رمغ١ُ اٌى٩َ فٟ ٘زا اٌّجذش؛ فٕمٛي

غ ثبٌزشاظٟ، ػٍٝ -  ّْ ارّفك اٌؼٍّبء ػٍٝ جٛاص لغّخ اٌؼمبساد ٚاٌع١بع لغّخ ج

ًّ ُِٕٙ ٔٛػبً ِٕٙب . ِؼٕٝ أٔٗ ٠جٛص أْ ٠زشاظٝ اٌٛسصخ ػٍٝ أْ ٠أخز و

ٚس ِغ اٌذٛائػ ٨ٚ ِغ -  ٚارّفمٛا أ٠عبً ػٍٝ أٔٗ ٨ ٠جّغ فٟ اٌمغّخ ثبٌغُٙ اٌذُّ

فمذ جبء فٟ . ا٤َسظ١ٓ ٨ٚ اٌذٛائػ ِغ ا٤سظ١ٓ؛ ثً ٠مغُ وً شٟء ِٓ رٌه ػٍٝ ِدذح

ٚس ِغ اٌذٛائػ ٨ٚ ": "ِٛا٘ت اٌج١ًٍ" ارّفمٛا ػٍٝ أٔٗ ٨ ٠جّغ فٟ لغّخ اٌمشػخ اٌذُّ

اٌذٛائػ ِغ ا٤سظ١ٓ ٨ٚ اٌذٚس ِغ ا٤سظ١ٓ، ٚإّٔب ٠مغُ وً شٟء ِٓ رٌه ػٍٝ 

أٔٗ ٨ ٠جٛص اٌججش ػٍٝ لغّخ اٌجّغ ثبٌمشػخ فٟ اٌؼمبساد : ، ٚ٘زا ٠ؼٕٟ(1)"ِدَذرٗ

ٚفٟ ٘زا . أْ رىْٛ ث١ّٕٙب داس ٚأسض أٚ خبْ ٚأسض: ٚاٌع١بع إرا وبٔذ جٕغ١ٓ ِضً

إْ وبٔذ داس ": "رج١١ٓ اٌذمبئك"ػٍٝ ٔذٛ ِب جبء فٟ " أدة اٌمبظٟ"٠مٛي اٌخصبف فٟ 

ٚأسض أٚ داس ٚدبٔٛد ٌُ ٠جّغ ٔص١ت وً ٚادذ ِٓ رٌه فٟ أدذ اٌصٕف١ٓ، ٚلغُ وً 

. (2)"ٚادذ ِٓ رٌه ث١ُٕٙ ػٍٝ دذرٗ

ا٤جٕبط اٌّخزٍفخ ٨ رمغُ لغّخ ٚادذح إ٨ ثئص٩ح ": "اٌّجغٛغ"ٚجبء فٟ 

اٌششوبء ػٍٝ رٌه؛ ٚ٘زا ٤ْ فٟ ا٤جٕبط اٌّخزٍفخ ِؼٕٝ اٌّؼبٚظخ ٠غٍت ػٍٝ ِؼٕٝ 

. (3)"اٌز١١ّض، ٚاٌّؼبٚظخ رؼزّذ اٌزشاظٟ

أْ ٠ىْٛ ِٕٙب دٚس ِٕٚٙب : ٚأِب إرا وبٔذ اٌشثبع ِخزٍفخ ِضً: "٠ٚمٛي اثٓ سشذ

. (4)"دٛائػ ِٕٚٙب أسض، ف٩ خ٩ف فٟ أٔٗ ٨ ٠جّغ فٟ اٌمغّخ ثبٌغّٙخ

ٚارفمٛا أ٠عبً ػٍٝ ػذَ جٛاص اٌججش ػٍٝ لغّخ اٌجّغ ثبٌمشػخ فٟ اٌؼمبساد - 

ٚس ": "رج١١ٓ اٌذمبئك"ٚاٌع١بع ِٓ جٕظ ٚادذ إرا وبٔذ فٟ ِصش٠ٓ؛ فمذ جبء فٟ  ٚاٌذُّ
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٘زا . (5)"أٔٙب رمغُ- سدّٗ هللا-ٚػٓ ِذّذ . فٟ ِصش٠ْٓ ٨ رُمغُ ثب٦جّبع ف١ّب سٚاٖ ٩٘ي

. (6)"أْ لٌٛٗ ومٌّٛٙب إرا وبٔب فٟ ِصش٠ْٓ": اٌّجغٛغ"ٚلذ أصجذ اثٓ ػبثذ٠ٓ ٚصبدت 

: غ١ش أْ اٌخ٩ف دبصً ث١ٓ اٌفمٙبء ثشأْ أِش٠ْٓ- 

: أدذّ٘ب

ِذٜ ٚجٛة اٌججش ػٍٝ لغّخ اٌع١بع ٚاٌؼمبساد ثبٌجّغ لشػخ إرا وبٔذ ِٓ جٕظ 

أُٔٙ ِخزٍفْٛ فٟ ِذٜ إِىبْ ججش اٌّّزٕغ ػٍٝ لغّخ اٌجّغ : ٚادذ ٚفٟ ِصش ٚادذ، أٞ

ثبٌمشػخ إرا وبْ ث١ّٕٙب داساْ أٚ خبٔبْ ٚٔذٛ رٌه، فطٍت أدذّ٘ب أْ ٠جّغ ٔص١جٗ فٟ 

. إدذٜ اٌذاس٠ٓ أٚ أدذ اٌخب١ٔٓ ٠ٚجؼً اٌجبلٟ ٔص١جبً ٣ٌَخش

: اٌضبٟٔ

. ِذٜ ٚجٛة اٌججش ػٍٝ لغّخ اٌجّغ ثبٌمشػخ فٟ اٌؼٍٛ ٚاٌغفً

: ٚفٟ اٌّطٍج١ٓ ا٢ر١ْ١ٓ ٔغزٛظخ ِب لبٌٗ اٌؼٍّبء فٟ ٘زا اٌشأْ

 

ٚاٌع١بع  اٌؼمبساد فٟ اٌجّغ لغّخ : ا٤ٚي اٌّطٍت
اخزٍف اٌفمٙبء ثشأْ ِذٜ إِىبْ ججش اٌّّزٕغ ػٍٝ لغّخ اٌجّغ ثبٌمشػخ إرا وبْ 

ث١ّٕٙب داساْ أٚ خبٔبْ أٚ ألشدخ، فطٍت أدذّ٘ب أْ ٠جّغ ٔص١جٗ فٟ إدذٜ اٌذاس٠ٓ أٚ أدذ 

ٌُٚٙ فٟ ٘زا . اٌخب١ٔٓ أٚ أدذ ا٤لشدخ ٚٔذٛ رٌه ِٓ اٌؼمبساد ٚاٌع١بع ِزّفمخ ا٤ٔٛاع

: ِز٘جبْ

: اٌّز٘ت ا٤ٚي

٠شٜ جٛاص اٌججش ػٍٝ لغّخ اٌجّغ ثبٌمشػخ فٟ اٌؼمبساد ٚاٌع١بع ِٓ جٕظ ٚادذ 

ٚس أٚ  إْ رؼ١ّٕذ ٚرمبسثذ ٚرغبٚد ل١ّخ ٚسغجخ، إرا غٍت أْ ٠جّغ ٔص١جٗ فٟ أدذ اٌذُّ

ٚإٌٝ ٘زا ر٘ت اٌّبٌى١خ، ٚثٗ لبي أثٛ ٠ٛعف . اٌذٛائػ أٚ أدذ ا٤لشدخ أججش اٌّّزٕغ

دبش١خ "فمذ جبء فٟ . ِٚذّذ ثٓ اٌذغٓ ِٓ اٌذٕف١خ، إرا وبٔذ لغّخ اٌجّغ أصٍخ

ٌٚٛ اخزٍفذ صفخ . إْ رغبٚد ل١ّخ: ششٚغ أشبس ٌٙب ثمٌٛٗ: ٚاٌجٛاص اٌجّغ": "اٌذعٛلٟ

لذ رىْٛ اٌم١ّخ ػٕذ إٌبط ِزفمخ ٚسغجخ اٌششوبء ٤ِش ِب ِخزٍفخ، ف٩ : اٌجٕبء ف١ٙب ٚسغجخ

اٌّذٚس أٚ ا٤لشدخ أٞ رمبسثذ أِىٕزٙب وب١ًٌّ : ٚرمبسثذ أٞ. ثذ ِٓ ارفبلّٙب ػٕذ اٌششوبء

٠ىْٛ ا١ًٌّ أٚ ا٩١ٌّْ جبِؼبً ٤ِىٕزٙب دزٝ ٠صخ ظُ ثؼعٙب فٟ لغّخ : ٚا١ٍ١ٌّٓ أٞ

. (7)"اٌمشػخ ٌجؼط

ٚاٌذٛائػ ... ٚا٤لشدخ: لٌٛٗ": "ثٍغخ اٌغبٌه ػٍٝ اٌششح اٌصغ١ش"ٚجبء فٟ 

٠جٛص جّؼٙب فٟ اٌمشػخ ثبٌم١ّخ إْ رؼ١ٕذ ٚرمبسثذ وب١ًٌّ، ٚرغبٚد : اٌّزؼّذدح وزٌه أٞ

. (8)"٠ٚضاد فٟ اٌذٛائػ أْ رىْٛ ِٓ ٔٛع ٚادذ. ل١ّخ ٚسغجخ

ٚس -: سدّّٙب هللا-ٚلبي أثٛ ٠ٛعف ِٚذّذ ": "رج١١ٓ اٌذمبئك"ٚجبء فٟ  رمغُ اٌذُّ

ٚجبء فٟ . (9)"ثؼعٙب فٟ ثؼط إرا وبٔذ فٟ ِصش ٚادذ، ٚوبٔذ اٌمغّخ أصٍخ ٌُٙ

. اٌشأٞ فٟ رٌه إٌٝ اٌمبظٟ-: سدّّٙب هللا-ٚلبي أثٛ ٠ٛعف ِٚذّذ ": "اٌّجغٛغ"

٠ٕٚجغٟ أْ ٠ٕظش فٟ رٌه، فئرا وبٔذ أٔصجبء أدذُ٘ إرا اجزّؼذ فٟ داس وبْ أػذي ٌٍمغّخ 

غ رٌه َّ .  (10)"ج

: ٚاعزذي ٘ؤ٨ء

ّْ اعزم٩ي وً ٚادذ ثئدذا٘ب أرُ فٟ ا٨ٔزفبع ِٓ ا٨ٔزفبع ثجؼط داسٖ أٚ أسظٗ،  ثأ

فع٩ً ػٓ أْ لغّخ ثؼعٗ فٟ ثؼط ألً ٌٍعشس اٌذاخً ػٍٝ اٌششوبء ِٓ لغّخ وً ٚادذ 

. (11)ػٍٝ دذرٗ
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ٚس وٍٙب جٕظ ٚادذ ٚاٌزفبٚد اٌزٞ ث١ٓ ثبٌذاس٠ٓ ٠ّىٓ رؼذ٠ٍٗ ثبٌم١ّخ،  ّْ اٌذُّ وّب أ

ّٛض إٌٝ سأٞ اٌمبظٟ إْ سأٜ ا٤ػذي فٟ اٌزفش٠ك فّشق، ٚإْ سأٜ ا٤ػذي فٟ اٌجّغ  ف١ف

غ، ٤ْ اٌّؼزجش فٟ اٌمغّخ َّ رى١ًّ إٌّفؼخ ٚاٌّؼبدٌخ ف١ٙب ٚفٟ اٌّب١ٌخ، ٚاٌّمصٛد دفغ : ج

ٚإرا لغُ وً داس ػٍٝ ِدذح سثّب ٠زعّشس وً ٚادذ ُِٕٙ ٌزفّشق . اٌعشس ػٓ اٌششوبء

ًّ لغّخ ٚادذح ٠جزّغ ٔص١ت وً ٚادذ ُِٕٙ فٟ داس ٚادذح ٠ٕٚزفغ . ٔص١جٗ ٚإرا لغُ اٌى

ًّ ِٓ أثٟ ٠ٛعف ِٚذّذ . ثزٌه ٚاٌمبظٟ ُٔصت ٔبظشاً، فىبْ اٌشأٞ ٌٗ؛ ٚ٘زا ِب ٚجٗ ثٗ و

. ثٓ اٌذغٓ ِب لب٨ ثٗ فٟ ٘زا اٌشأْ

ٚس فٟ دىُ اٌجٕظ ٚادذ ٨رّذبد اٌّمصٛد ثٙب ٚ٘ٛ ّْ اٌذُّ اٌغىٕٝ، : ٘زا فع٩ً ػٓ أ

. (12)...ٚثبػزجبس ا٨عُ ٚارذبد اٌجٍذ، ٚاٌجٕظ اٌٛادذ ٠مغُ وبٌغُٕ ٚغ١شٖ

٤ُٔٙ جٕظ ٚادذ ٔظشاً إٌٝ ارذبد ا٨عُ ٚاٌصٛسح ٚأصً : "ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اثٓ ٔج١ُ

اٌغىٕٝ، جٕغبْ ٔظشاً إٌٝ اخز٩ف ا٤غشاض ٚرفبٚد اٌغىٕٝ، ٚإرا لغُ وً داس ػٍٝ دذح 

. (13)"سثّب ٠زعشس ٌمٍخ ٔص١جٗ

: ٚٔٛلش ٘زا ثّب ٠أرٟ

ّْ فٟ اٌجّغ ص٠بدح غشس فٟ اٌمشػخ، ٚرٌه ٤ْ وً ٚادذ ٠ضٚي ٍِىٗ ػٓ جٍّخ  (1) أ

. إدذٜ اٌؼمبس٠ٓ ثغ١ش سظبٖ؛ ٚ٘زا ٨ ٠جٛص

ّْ اٌغشس لبئُ فٟ اٌؼمبس اٌٛادذ ثً ٘ٛ أشذ ٨خز٩ف أجضائٗ، ٚ٘ب ٕ٘ب : ٚدفغ ٘زا ثأ

. (14)ألً ٚرٌه ٤ْ اٌجّغ ٠زُ فٟ اٌّزمبسة ٚاٌّزغبٚٞ ل١ّخ ٚسغجخ

اٌم١بط ػٍٝ اٌغُٕ ِٚب أشجٙٙب ل١بط ِغ اٌفبسق، ٚرٌه ٤ٔٗ فٟ اٌغُٕ ٚا٦ثً  (2)

ٚاٌجمش ٚاٌض١بة ِٚب أشجٗ رٌه ٠ّىٓ اعز١فبء ِب ششػذ ٌٗ اٌمغّخ ف١ٙب ِٓ غ١ش ظشس، 

ٌٚٛ ٚجذ فئٔٗ ٨ ٠زفبدش ثً ٠مً، ٚاٌزفبٚد اٌم١ًٍ ٍِذك ثبٌؼذَ أٚ . ٚرٌه ٨ٔؼذاَ اٌزفبٚد

. (15)٠ججش ثبٌم١ّخ ف١ّىٓ رؼذ٠ً اٌمغّخ ف١ٗ

ثأْ اٌزفبٚد فٟ اٌؼمبساد ٚاٌع١بع ِٓ جٕظ ٚادذ ٠ّىٓ رؼذ٠ٍٗ ثبٌزم٠ُٛ : ٚدفغ ٘زا

ٚفٟ . غبٌّب اعزٛد اٌشغجبد فٟ رٌه ٚلشثذ ِٛاظؼٙب، ٚا٤ِش فٟ رٌه ِفٛض ٌٍمبظٟ

: ٤ْٚ اٌذٚس فٟ دىُ جٕظ ٚادذ ٨رّذبد اٌّمصٛد ثٙب ٚ٘ٛ: "٘زا ٠مٛي اٌغشخغٟ

اٌغىٕٝ، ٚاٌجٕظ اٌٛادذ ٠مغُ ث١ٓ اٌششوبء لغّخ ٚادذح وبٌغُٕ ٚاٌض١بة اٌٙش٠ٚخ إ٨ أٔٙب 

فّٓ ٘زا اٌٛجٗ ٔغجخ اٌجٍذاْ . رزفبٚد ِٕفؼخ اٌغىٕٝ ثبخز٩ف اٌجٍذاْ ٚثبخز٩ف اٌّذبي

. (16)"ٚا٤جٕبط اٌّخزٍفخ، فؼٕذ رؼبسض ا٤دٌخ اٌشأٞ ٌٍمبظٟ ف١شجغ ثؼعٙب ثطش٠ك إٌظش

إرا وبٔذ ِزفمخ ا٤ٔٛاع، لُغّذ ثبٌزم٠ُٛ : فمبي ِبٌه": "ثذا٠خ اٌّجزٙذ"ٚجبء فٟ 

. (17)"ٚاٌزؼذ٠ً ٚاٌغّٙخ

اٌمٛي ثأٔٙب جٕظ ٚادذ ٨رذبد ا٨عُ ٚاٌصٛسح ٚأصً اٌغىٕٝ ِؼبَسض ثّب ٚسد  (3)

ّْ إجبسح ِٕبفغ اٌذاس ثبٌذبٔٛد : ا٤صً: "د١ٓ لبي" ا٦جبساد"ػٓ ِذّذ ثٓ اٌذغٓ فٟ  أ

ٚس ِٕفشدح أجٕبعبً؟ ٚوزٌه  ٨ ٠جٛص؛ ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ أّٔٙب جٕظ ٚادذ، فى١ف رجؼً اٌذُّ

. (18)"ا٤لشدخ ٚاٌذوبو١ٓ

": ا٦جبساد"ٚلبي ِذّذ فٟ : "د١ٓ لبي" اٌجٕب٠خ ششح اٌٙذا٠خ"ٚلذ أٚظخ ٘زا صبدت 

إجبسح ِٕبفغ اٌذاس شٙشاً ثغىٕٝ اٌذبٔٛد : أْ إجبسح ِٕبفغ اٌذاس ثبٌذبٔٛد ٨ ٠جٛص، أٞ: ا٤صً

ٚاعزئجبس اٌغىٕٝ ٨ ٠جٛص، ٚاعزئجبس اٌغىٕٝ ثبٌخذِخ ٠جٛص؛ : لبي فٟ ا٤صً. شٙشاً ٨ ٠جٛص

. (19)ٚرٌه ٤ْ اٌجٕظ ثبٔفشادٖ ٠ذشَ اٌفغبد ٚ٘زا د١ًٌ ػٍٝ أّٔٙب جٕظ ٚادذ

ثأّٔٙب ِخزٍفبْ جٕغبً سٚا٠خ ٚادذح، ٚاٌفغبد فٟ ا٦جبساد رشجٙٗ : ٚدفغ ٘زا

. (20)اٌغىٕٝ: اٌّجبٔغخ ثبػزجبس ارذبد ِٕفؼزّٙب ٚ٘ٛ

: اٌّز٘ت اٌضبٟٔ

٠شٜ ػذَ جٛاص اٌججش ػٍٝ لغّخ اٌجّغ ثبٌمشػخ فٟ اٌؼمبساد ٚاٌع١بع ِٓ جٕظ 

أٔٗ ٨ ٠جٛص لغّخ اٌجٕظ اٌٛادذ ثؼعٗ فٟ ثؼط ثأْ ٠جؼً ثؼعٗ : ٚادذ ِطٍمبً، ثّؼٕٝ

ًّ ٚادذ ِٕٗ ػٍٝ دذرٗ ٚػٍٝ ٘زا فئرا اشزشوب . فٟ ِمبثً ثؼط لغّخ إججبس، ٚإّٔب ٠مغُ و

فٟ داس٠ْٓ أٚ دبٔٛر١ٓ أٚ ثغزب١ٔٓ ٌىً ٚادذ ِّٕٙب غش٠ك أٚ دم١ٍٓ ِزجبٚس٠ٓ أٚ 

ِزجبػذ٠ٓ، فطٍت أدذ اٌشش٠ى١ٓ لغّزٗ ثجؼً وً ٚادذ ِّٕٙب عّٙبً، ٌُ ٠ججش اٌّّزٕغ 

ِٓ اٌذٕف١خ ٚاٌشبفؼ١خ : ٚ٘زا ِب لبي ثٗ جّٙٛس اٌفمٙبء. عٛاًء وبٔب ِزغب١٠ٚٓ أٚ ِخزٍف١ٓ

ٚ٘ٛ لٛي . ٚ٘ٛ لٛي اٌصبدج١ٓ إرا سأٜ اٌمبظٟ رٌه. ٚثٗ لبي ا٦ِبَ أثٛ د١ٕفخ. ٚاٌذٕبثٍخ

. ٌٍّبٌى١خ إرا ٌُ ٠ٛجذ ظشس

دٚس ِشزشوخ، أٚ داس ٚظ١ْؼخ، ": "رج١١ٓ اٌذمبئك ششح وٕـض اٌذلبئك"فمذ جبء فٟ 

. (21)"أٚ داس ٚدبٔٛد، لغُ وً ٚادذ ػٍٝ دذرٗ

ٚس ػٕذ أثٟ د١ٕفخ ٨ رمغُ لغّخ جّغ دزٝ ": "ثذائغ اٌصٕبئغ"ٚجبء فٟ  ٚوزٌه اٌذُّ

رمغُ وً ٚادذح ػٍٝ دذرٙب، عٛاء وبٔزب ِٕفصٍز١ٓ أٚ . ٌٛ وبْ ث١ٓ سج١ٍٓ داساْ

غ، ٚإْ وبْ  َّ ِز٩صمز١ٓ، ٚػٕذّ٘ب ٠ٕظش اٌمبظٟ فٟ رٌه إْ وبْ ا٤ػذي فٟ اٌجّغ ج
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ٚأِب . ٚوزا ٌٛ وبْ ث١ّٕٙب أسظبْ أٚ وشِبْ فٙٛ ػٍٝ ا٨خز٩ف. ا٤ػذي فٟ اٌزفش٠ك فّشق

. ٚوزا إٌّـض٨ْ اٌّزص٩ْ. اٌج١زبْ ف١مغّبْ لغّخ جّغ إجّبػبً ِزص١ٍْٓ وبٔب أٚ ِٕفص١ٍٓ

. (22)"ٚأِب إٌّفص٩ْ فٟ داس ٚادذح فؼٍٝ اٌخ٩ف

ٚإرا وبْ ث١ٓ اٌشش٠ى١ٓ داساْ ِذٛصربْ فطٍت أدذ اٌشش٠ى١ٓ : "ٚلبي اٌّبٚسدٞ

.  (23)"اٌمغّخ ػٍٝ أْ رىْٛ وً ٚادذح ِٓ اٌذاس٠ٓ ٤دذّ٘ب ثبٌمشػخ، ٌُ ٠مغ ف١ٗ إججبس

ٚإْ وبْ ث١ّٕٙب داساْ ِزجبٚسربْ أٚ ِزجبػذربْ أٚ وبْ ": "وشبف اٌمٕبع"ٚجبء فٟ 

ث١ّٕٙب خبٔبْ أٚ وبْ ث١ّٕٙب أوضش ِٓ داس٠ٓ أٚ أوضش ِٓ خب١ٔٓ، فطٍت أدذّ٘ب أْ ٠جّغ ٔص١جٗ 

فٟ إدذٜ اٌذاس٠ٓ أٚ إدذٜ اٌخب١ٔٓ ٠ٚجؼً اٌجبلٟ ٔص١جبً ٣ٌَخش، أٚ غٍت وً أْ ٠جؼً وً داس أٚ 

"خبْ عّٙبً ٚاِزٕغ ا٢َخش، ٌُ ٠ججش اٌّّزِٕغ ِّٕٙب عٛاء رغبٚد اٌم١ّخ أٚ اخزٍفذ (24) .

: ٚاعزذي ٘ؤ٨ء ثّب ٠أرٟ

(1)  ّْ ٓ ػ١ٓ إٌٝ ػ١ٓ أخشٜ فٍُ ٠ججش ػ١ٍٗ وبٌّزفشل١ٓ، فع٩ً ػٓ أ ِِ ّْ ٔمً دمّٗ  أ

ًّ ػ١ٓ ِّٕٙب ِٕفشدح ثأدىبِٙب ٚدذٚد٘ب؛ ٚ٘زا ٠شجٗ ِب ٌٛ اخزٍفب فٟ ا٨عُ أ٠عبً، وّب  و

ّْ اٌذٚس  ًّ داس ِّٕٙب ِشزشوخ ث١ّٕٙب فٛجت أْ ٠مغُ وً ٚادذ ث١ّٕٙب، ثب٦ظبفخ إٌٝ أ ّْ و أ

أجٕبط ِخزٍفخ أٚ فٟ دىّٙب، ٚا٤جٕبط اٌّخزٍفخ ٨ رمغُ لغّخ ٚادذح إ٨ ثبصط٩ح 

. (25)ٚارفبق اٌششوبء ػٍٝ رٌه ٌشّذح اخز٩ف ا٤غشاض ثبخز٩ف اٌّذبّي ٚا٤ث١ٕخ

٤ْ اٌّمصٛد ٠خزٍف ثبخز٩ف اٌّذبي ٚاٌج١شاْ : "... ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اٌض٠ٍؼٟ

ٚاٌمشة ِٓ اٌّغجذ ٚاٌّبء اخز٩فبً فبدشبً، ف٩ ٠ّىٓ اٌزؼذ٠ً فٟ اٌمغّخ ف٩ ٠جٛص جّغ 

ّْ اٌٛو١ً ثششاء داس ٨ ٠جٛص ٚوزا . ٔص١ت وً ٚادذ ُِٕٙ فٟ داس إ٨ ثبٌزشاظٟ أ٨ رشٜ أ

اٌزضٚط ثٙب وّب ٘ٛ اٌذىُ فٟ اٌزٛو١ً ثششاء صٛة ٚفٟ اٌزضٚط ػٍٝ صٛة ٚ٘زا ٠ؤرْ ثأْ 

. (26)"اٌجٕظ ِخزٍف فٙزا ٘ٛ ا٤صً ٨ِزٕبع اٌمغّخ

أْ اٌمغّخ ف١ٙب ثبػزجبس أػ١بٔٙب ٤ٔٗ ٠مغ ظشس ": "ثذائغ اٌصٕبئغ"ٚجبء فٟ 

اٌزفبٚد ِزفبدشبً ث١ٓ داس ٚداس ٨خز٩ف اٌذٚس فٟ أٔفغٙب ٚاخز٩فٙب ثبخز٩ف اٌجٕبء 

ٚاٌجمبع، فىبٔب فٟ دىُ جٕغ١ٓ ِخزٍف١ٓ ٚاٌمغّخ ف١ٙب ثبػزجبس اٌم١ّخ رمغ رصشفبً فٟ غ١ش 

. (27)"ِذٍّٗ، ف٩ ٠صخ ٌٚٛ الزغّب ثأٔفغّٙب أٚ ثبٌمبظٟ ثزشاظ١ّٙب جبص

: ٚٔٛلش ٘زا

ثأْ اٌم١بط ػٍٝ اٌّزفشل١ٓ أٚ اٌّزجبػذ٠ٓ ل١بط ِغ اٌفبسق، ٚرٌه ٤ْ اٌزجبػذ ٠ؤدِّٞ 

ٚفٟ ٘زا ٠مٛي . إٌٝ اخز٩ف ا٤غشاض ثخ٩ف ِب إرا رمبسثذ ٚرغبٚد ل١ّخ ٚسغجخ

ًّ ػٍٝ دذرٙب ٤ْ شأْ اٌزجبػذ : "اٌذسد٠ش فئْ رجبػذد ٌُ ٠َجض جّؼٙب، ثً ٠زؼ١ّٓ لغُ و

٠ؤدِّٞ إٌٝ اخز٩ف ا٤غشاض ٤ْ أوضش ِٓ ا١ٍ١ٌّٓ ٠ؤدِّٞ إٌٝ وٛٔٙب فٟ ثٍذ٠ٓ أٚ ثٍذ وج١شح 

.  (28)"إدذاّ٘ب فٟ اٌٛعػ ٚا٤خشٜ فٟ غشفٙب، ٚ٘زا ِبٔغ ِٓ اٌجّغ

: ٚدفغ ٘زا

ثأْ ا٨ػزجبس ٌٍّؼٕٝ ٚ٘ٛ اٌّمصٛد، ٠ٚخزٍف رٌه اٌّمصٛد ثبخز٩ف اٌجٍذاْ ٚاٌّذبّي 

. (29)ٚاٌج١شاْ ٚاٌمشة إٌٝ اٌّغجذ ٚاٌّبء، اخز٩فبً فبدشبً ف٩ ٠ّىٓ اٌزؼذ٠ً فٟ اٌمغّخ

أٔٙب أ٩ِن ِزؼّذدح ٌٚىً ٚادذ ِٕٙب خٛاّص ٨ رذصً فٟ ا٢َخش، ثخ٩ف ا٤سض  (2)

اٌٛادذح ٚاٌذاس اٌٛادذح؛ فب٩ِ٤ن اٌّزؼذدح ٠مصذ وً ٚادذ ِٕٙب ٌٍغىٕٝ ػٍٝ أفشاد 

٘زا فع٩ً ػٓ أّٔٙب ش١ئبْ ِز١ّضاْ ٌٛ ث١ِغ أدذّ٘ب ٌُ رجت اٌشفؼخ . وب٤لشدخ اٌّزجبػذح

ف١ٗ ٌّبٌه آَخش؛ فىزٌه ٨ رجت لغّزٗ ثؼعٗ فٟ ثؼط ػٍٝ ِؼٕٝ اٌم١بط ػٍٝ اٌشفؼخ 

 ًّ فىّب ٨ رجت اٌشفؼخ ٤دذّ٘ب إرا ث١ِغ . ثجبِغ إصاٌخ ظشس اٌششوخ ٚٔمصبْ اٌزصشف فٟ و

ٚلبي : "... ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اٌمشافٟ. (30)ا٢َخش فىزٌه ٨ رجت لغّزٗ ثؼعٗ فٟ ثؼط

رمغُ : ٨ رمغُ داس ِغ داس ٚإْ رمبسثذ، وّب رىْٛ اٌشفؼخ ف١ٙب دْٚ غ١ش٘ب: ا٤ئّخ

. (31)"ٚدذ٘ب

: ٚٔٛلش ٘زا

ا٤سض، ٚاٌجٕبء رجَغ؛ : ثأْ اٌمٛي ثأٔٙب أ٩ِن ِزؼّذدح غ١ش ِغٍُّ، ٚرٌه ٤ْ ا٤صً

ًّ أٚ ِذبّي . فٟٙ ٚادذح ّْ اٌمٛي ثأٔٙب أ٩ِن ِزؼّذدح ِٕمٛض ثمٌٛىُ فٟ اٌج١ٛد فٟ ِذ وّب أ

٨ٚ شه أْ اٌّذٍّخ فٛق اٌذاس، . ِزؼّذدح رمغُ لغّخ ٚادذح، ٤ْ اٌزفبٚد ف١ّب ث١ٕٙب ٠غ١ش

فئرا لُغّذ اٌج١ٛد فٟ ِذبّي ِزؼّذدح لغّخ ٚادذح ثب٦جّبع، ف٥ْ لُغّذ فٟ دٚس ِزؼذدح 

ٌٝ ْٚ ٘زا فع٩ً ػٓ ا٨عزذ٨ي ثبٌم١بط ػٍٝ اٌشفؼخ ٠ّىٓ لٍجٗ . لغّخ ٚادذح ثب٦جّبع أ

إرا وبٔٛا ششوبء فٟ ج١ّغ اٌّذٚس أٚ ا٤لشدخ ٚأساد أدذُ٘ ث١غ ٔص١جٗ فٟ اٌج١ّغ : ف١مبي

إْ اٌششوخ إرا : "ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اٌمشافٟ.(32)صجزذ اٌشفؼخ ف١ٗ؛ فزمبط اٌمغّخ ػٍٝ اٌشفؼخ
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ذ اٌشفؼخ؛ فٕم١ظ اٌمغُ ػٍٝ اٌشفؼخ، ف١ٕمٍت اٌذ١ًٌ ّّ ذ ف١ّٙب ٚاٌج١غ ػ ّّ . (33)"ػ

: ٚاٌشاجخ فٟ ٘زا اٌخ٩ف

٘ٛ اٌمٛي ثجٛاص لغّخ اٌجٕظ اٌٛادذ ثؼعٗ فٟ ثؼط لغّخ إججبس، ٚ٘ٛ ِب ر٘ت 

ٓ ٚافمُٙ؛ ٚرٌه إْ رؼ١ّٓ ٚرمبسة ٚرغبٜٚ ل١ّخ ٚسغجخ، ثّشاػبح ِب لبٌٗ  َِ إ١ٌٗ اٌّبٌى١خ ٚ

اٌمبظٟ أثٛ ٠ٛعف ِٚذّذ ثٓ اٌذغٓ ِٓ اٌذٕف١خ ِٓ إػطبء اٌمبظٟ اٌغٍطخ اٌزمذ٠ش٠خ 

غ، ٚإْ وبْ ا٤صٍخ لغّخ . فٟ اخز١بس ا٤صٍخ ٚا٤ػذي ٌٍششوبء َّ فئْ وبْ ا٤ػذي اٌجّغ ج

. ٚهللا رؼبٌٝ أػٍُ ٚأدىُ. اٌفشد لَغُ ٚ٘ىزا

 
ٚاٌؼٍٛ  اٌغفً راد ا٤ث١ٕخ لغّخ : اٌضبٟٔ اٌّطٍت
أْ وض١شاً ِٓ ا٤ث١ٕخ ٌٙب عفً ٚػٍٛ، ٚغبٌجبً ِب ٠ىْٛ اٌؼٍٛ : ا٩ٌّدع فٟ ٘زا اٌضِبْ

ِٓ ػذح غٛاثك؛ فزذذس ِشىٍخ لغّخ عفٍٙب ٚػٍٛ٘ب، إِب ٌع١ك ِغبدزٙب، أٚ ٨رذبد 

ٚ٘زٖ اٌّشىٍخ رُؼّذ ا٢ْ ٌت إٌـضاع خبصخ ... ِذخٍٙب، أٚ ٌزؼّزس لغّخ ِٕبفؼٙب، ٚٔذٛ رٌه

. ث١ٓ اٌٛسصخ، ٚغبٌجبً ِب ٠ٕزٟٙ ٘زا إٌـضاع إٌٝ ِب ٨ رُذّذ ػمجبٖ

ٌٚٙزا وبْ ٌٕب فٟ ششػٕب اٌذ١ٕف اٌّغىٓ ٚاٌذفء ث٩ّدمزٗ رٌه إٌـضاع، ثٛظغ 

اٌذٍٛي اٌّؼبٌجخ ٌٗ، ٚإٔٙبء وبفخ ِزؼٍمبرٗ خبصخ ِغ خٍٛص إٌٛا٠ب فٟ اٌزطج١ك ثغ١خ 

. ٚصٛي وً شش٠ه إٌٝ دمٗ ١ٌظ إ٨ّ، ِغ ػذَ ا٦ظشاس ثب٢َخش٠ٓ

ٚفٟ ٘زٖ اٌؼجبٌخ ِذبٌٚخ ٌجّغ شزبد ٘زٖ اٌّغأٌخ اٌؼ٠ٛصخ، ٚرمذ٠ّٙب عٍٙخ 

١ِغٛسح، ػغبٔب أْ ٔجشأ ثأٔفغٕب ػٓ وً ِب ٠ؤصش فٟ ػ٩لزٕب خبصخ ث١ٓ اٌششوبء ٚغبٌجبً ِب 

٠ىٛٔٛا ٚسصخ، رذم١مبً ٌصْٛ أٚاصش اٌّذجخ ٚش١ٛع اٌزشادُ ٚاٌزشاثػ ثذ٨ً ِٓ اٌىشا١٘خ 

. ٚاٌمط١ؼخ اٌّزِِٛخ اٌزٟ ٠أثب٘ب ششػٕب اٌذ١ٕف

: رذش٠ش ِذً إٌـضاع

ارفك اٌفمٙبء ػٍٝ جٛاص اٌمغّخ إرا وبٔذ ا٤ث١ٕخ اٌّشزشوخ ِشزٍّخ ػٍٝ عفً - 

. ٚػٍٛ، فزشاظ١ب ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ٤دذّ٘ب اٌغفً ٣ٌٚخش اٌؼٍٛ أٚ ثبٌؼىظ

ٚارفمٛا ػٍٝ جٛاص اٌمغّخ إْ رشاظ١ب ػٍٝ لغّخ اٌغفً ٚدذٖ ٚرشن اٌؼٍٛ ِشبػبً - 

. ث١ّٕٙب، أٚ لغّخ اٌؼٍٛ ٚدذٖ ٚرشن اٌغفً ِشبػبً ث١ّٕٙب

ٚارفمٛا أ٠عبً ػٍٝ جٛاص لغّخ اٌغفً ٚاٌؼٍٛ ِؼبً ثبٌزساع أٚ ثبٌم١ّخ، عٛاء وبٔذ - 

ا٤ٔصجبء ِزغب٠ٚخ أَ ِزفبٚرخ، ػٍٝ أْ ٠شّد أدذّ٘ب إٌٝ ا٢َخش فشلبً ٔمٛداً؛ ٚرٌه ٤ْ اٌذك 

ٌّٙب ٚلذ رشاظ١ب ػ١ٍٗ، ٚأٔٗ إرا غٍت أدذ اٌشش٠ى١ٓ لغّخ اٌغفً ٚاٌؼٍٛ ِؼبً فبِزٕغ ا٢َخش 

ف٩ خ٩ف ث١ٓ اٌفمٙبء أ٠عبً فٟ أْ ٠جبة إٌٝ غٍجٗ ٠ٚججش اٌّّزٕغ ػٍٝ اٌمغّخ، ِب ٌُ ٠ىٓ 

ٚ٘زا ل١بعبً ػٍٝ ججش اٌّّزٕغ فٟ لغّخ . ٕ٘بن ظشس ثّٙب أٚ ثأدذّ٘ب ِٓ ٘زٖ اٌمغّخ

ا٤سض اٌزٟ ف١ٙب غشاط إرا غٍت أدذ اٌشش٠ى١ٓ لغّزٙب، فئرا أججش ػٍٝ لغّزٙب فّٓ ثبة 

أٌٚٝ ٠ججش ػٍٝ لغّخ اٌغفً ٚاٌؼٍٛ، ٤ْ اٌجٕبء فٟ ا٤سض ٠جشٞ ِجشٜ اٌفشط ف١زجؼٙب 

. (34)فٟ اٌج١غ ٚاٌشفؼخ ٠ٚزجؼٙب أ٠عبً فٟ اٌججش

أْ اٌجٕبء فٟ ا٤سض ٠جشٞ ِجشٜ اٌغشط ف١زجؼٙب فٟ ": "... اٌّغٕٟ"ٚلذ جبء فٟ 

. (35)اٌج١غ ٚاٌشفؼخ، صُ ٌٛ غٍت لغّخ أسض ف١ٙب غشاط أججش شش٠ىٗ ػ١ٍٗ، وزٌه اٌجٕبء

ٚارفمٛا وزٌه ػٍٝ ػذَ جٛاص اٌججش ػٍٝ لغّخ اٌغفً ػٍٝ أفشادٖ ٚلغّخ اٌؼٍٛ - 

ػٍٝ أفشادٖ؛ ٚرٌه ٤ٔٗ لذ ٠ذصً ٌىً ٚادذ ِّٕٙب ػٍٛ عفً ا٢خش ف١مغ ِب فٛق ٘زا ٌزان، 

. ف١غزعش وً ٚادذ ِّٕٙب؛ ٚثبٌزبٌٟ ف٩ ٠ز١ّض دك وً ِّٕٙب ٠ٚفٛد اٌغشض ِٓ اٌمغّخ

فٍٛ دػب أدذّ٘ب إٌٝ لغّخ اٌغفً ػٍٝ أفشادٖ ٚلغّخ اٌؼٍٛ : "ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اٌّبٚسدٞ

: ، ٠ٚمٛي اثٓ لذاِخ(36)"ػٍٝ أفشادٖ، ٌُ ٠مغ ف١ٗ إججبس ٚلغُ اٌؼٍٛ ِغ اٌغفً ٤ٔٗ رجغ ٌٗ

ٚإْ غٍت أدذّ٘ب لغّخ اٌؼٍٛ ِٕفشداً ٚاٌغفً ِٕفشداً، ٌُ ٠ُجت إ١ٌٗ ٤ٔٗ لذ ٠ذصً ٌىً "

. (37)"ٚادذ ِّٕٙب ػٍٛ عفً ا٢َخش ف١غزعش وً ٚادذ ِّٕٙب، ٨ٚ ٠ز١ّض اٌذمّبْ

ٚارفمٛا أ٠عبً ػٍٝ ػذَ جٛاص اٌججش ػٍٝ لغّخ اٌؼٍٛ ٚدذٖ دْٚ اٌغفً ٚلغّخ - 

اٌغفً ٚدذٖ دْٚ اٌؼٍٛ، ثأْ ٠ُمغُ أدذّ٘ب ٠ُٚزشن ا٢َخش ِشبػبً ث١ّٕٙب، فبِزٕغ ا٢خش ف٩ 

ر١١ّض وً دك ػٓ ا٢َخش، ِٚغ : ٠ججش ػٍٝ ٘زٖ اٌمغّخ ٚرٌه ٤ْ اٌمغّخ رشاد ٌٍز١١ّض أٞ

سٚظخ "ٚفٟ ٘زا جبء فٟ . (38)لغّخ اٌؼٍٛ أٚ اٌغفً ِشبػبً فٟ أدذّ٘ب ٨ ٠ذصً اٌز١١ّض

ٌٚٛ غٍت أدذّ٘ب أْ ٠مغُ اٌغفً ٠ٚزشن اٌؼٍٛ ِشبػبً، ٌُ ٠ججش ا٢خش ٤ّٔٙب ": "اٌطبٌج١ٓ

٤ْ اٌمغّخ رشاد : "٠ٚمٛي اثٓ لذاِخ. (39)"لذ ٠مزغّبْ اٌؼٍٛ ثؼذٖ ف١مغ ِب فٛق ٘زا ٌزان

. (40)"ٌٍز١١ّض، ِٚغ ثمبء ا٦شبػخ فٟ أدذّ٘ب ٨ ٠ذصً اٌز١١ّض

فٟ إِىبْ اٌججش ػٍٝ لغّخ اٌجّغ ثبٌمشػخ فٟ اٌؼٍٛ : غ١ش أْ اٌخ٩ف ث١ُٕٙ- 

ٚاٌغفً إرا غٍت أدذ اٌشش٠ى١ٓ فٟ اٌذاس أٚ اٌجٕبء لغّٙب، ٤دذّ٘ب اٌغفً ٣ٌٚخش اٌؼٍٛ 

ثبٌمشػخ، فبِزٕغ ا٢خش فًٙ ٠ججش ػٍٝ رٌه؟ 

: أْ اٌفمٙبء لذ اخزٍفٛا فٟ جٛاص جّغ اٌؼٍٛ ٚاٌغفً ثبٌمشػخ، ػٍٝ ِؼٕٝ أٔٗ: أٞ
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ً٘ ٠جٛص أْ ٠جّغ ث١ّٕٙب فٟ اٌمغُ ثبٌمشػخ، ثأْ ٠ذصً ٘زا لغّبً ٚ٘زا لغّبً، ٚرشِٝ 

اٌمشػخ فىً ِب جبءد ػ١ٍٗ لشػزٗ أخزٖ؟ أ٨ٚ ٠جٛص جّؼٙب فٟ اٌمغُ ثبٌمشػخ؟ 

: ٌٍٚفمٙبء فٟ ٘زا ِز٘جبْ

: اٌّز٘ت ا٤ٚي

أٔٗ إرا وبٔذ : ٠شٜ ػذَ جٛاص اٌججش ػٍٝ لغّخ اٌجّغ ثبٌمشػخ فٟ اٌؼٍٛ ٚاٌغفً أٞ

داس ث١ٓ شش٠ى١ٓ ٚغٍت أدذّ٘ب أْ ٠مغُ ث١ّٕٙب ػٍٝ أْ ٠جؼً اٌغفً ٤دذّ٘ب ٚاٌؼٍٛ 

ٚ٘زا ِب ر٘ت إ١ٌٗ جّٙٛس اٌفمٙبء ِٓ . ٣ٌخش ٠ٚمشع ث١ّٕٙب، فٍُ ٠ججش ػ١ٍٗ ا٢خش

. (41)ٚ٘ٛ لٛي ٧ٌِبَ أثٟ د١ٕفخ ٚصبدج١ْٗ. اٌشبفؼ١خ ٚاٌذٕبثٍخ ٚثؼط اٌّبٌى١خ

٠ُججش اٌّّزٕغ ػٍٝ لغّخ ػٍٛ ٚعفً ِٓ داس أِىٓ ": "ِغٕٟ اٌّذزبط"فمذ جبء فٟ 

ٚفٟ . (42)لغّزٙب، ٨ ػٍٝ لغّخ أدذّ٘ب فمػ، ٚػٍٝ جؼٍٗ ٌٛادذ ٚا٢َخش ٢خش٠ٓ

فئْ وبْ ث١ّٕٙب داس ٚغٍت أدذّ٘ب أْ رمغُ ف١جؼً اٌؼٍٛ ": "اٌّجّٛع ششح اٌّٙزة"

": وشبف اٌمٕبع"ٚجبء فٟ . (43)"٤دذّ٘ب ٚاٌغفً ٣ٌخش، ٚاِزٕغ ا٢خش، ٌُ ٠ججش اٌّّزٕغ

ٚإْ وبْ ث١ّٕٙب داس ٌٙب ػٍٛ ٚعفً فطٍت أدذّ٘ب لغّٙب ٤دذّ٘ب اٌؼٍٛ ٣ٌٚخش اٌغفً، "

ٚإْ غٍت أدذّ٘ب لغّخ اٌغفً دْٚ اٌؼٍٛ أٚ ػىغٗ ثأْ غٍت لغّخ اٌؼٍٛ دْٚ . ف٩ إججبس

إّٔب ٠جٛص لغُ : ل١ً": اٌزٕج١ٙبد"لبي صبدت ": "اٌزخ١شح"ٚفٟ . (44)"اٌغفً، ف٩ إججبس

. (45)..."اٌغفً ٚاٌؼٍٛ ػٕذ اٌٍّه ِشاظبح دْٚ اٌمشػخ، ٤ٔٗ وصٕف١ٓ إر ٨ عبدخ ٌٍؼٍٛ

: ٚاعزذي ٘ؤ٨ء ثّب ٠أرٟ

ّْ اٌؼٍٛ ٠زجغ ٌٍغفً، ٌٚٙزا إرا ث١ؼب صجزذ اٌشفؼخ ف١ٙب ٚإرا أفشد اٌؼٍٛ ثبٌج١غ ٌُ رضجذ . أ

وّب . ٚإرا وبْ رجؼبً ٌٗ ٌُ ٠جؼً اٌّزجٛع عّٙبً ٚاٌزجغ عّٙبً، ف١ص١ش اٌزجغ أص٩ً . اٌشفؼخ ف١ٗ

أْ اٌؼٍٛ ربثغ ٌٍؼشصخ فٟ اٌمغّخ، ٌٚٙزا إرا وبٔذ ث١ّٕٙب ػشصخ ٚغٍت أدذّ٘ب اٌمغّخ 

٨ٚ ٠جٛص أْ ٠جؼً . ٌٚٛ وبْ ث١ّٕٙب غشفخ فطٍت أدذّ٘ب اٌمغّخ، ٌُ ٠جت. ٚججذ اٌمغّخ

اٌزبثغ فٟ اٌمغّخ ِزجٛػبً، فع٩ً ػٓ أْ اٌجٕبء ربثغ ٥ٌسض ٚاٌؼٍٛ ٌٍغفً؛ فئّٔب ٠ججش ػٍٝ 

وّب أْ صبدت اٌمشاس ٠ٍّه لشاس٘ب ٚ٘ٛاء٘ب، فئرا جؼً اٌغفً . لغّخ رأرٟ ػٍٝ ا٤سض

أْ اٌٙٛاء دْٚ : ٠عبف إٌٝ رٌه. ٔص١جبً أفشد صبدجٗ ثبٌٙٛاء، ١ٌٚغذ ٘زٖ لغّخ ػبدٌخ

أٔٗ ٨ عج١ً ٤دذ إٌٝ أْ ٠غزمش : أدذّ٘ب: ا٤سض ٨ ٠ّزٍه ٨ٚ ٠ّىٓ رٌه ف١ٗ أص٩ً ٌٛج١ْٙٓ

ط غ١ش ِغزمش ٨ٚ ِعجٛغ: ٚاٌضبٟٔ. فٟ اٌٙٛاء، ٚ٘زا ِّزٕغ ّٛ . (46)أٔٗ ِزّ

: اٌّز٘ت اٌضبٟٔ

أٔٗ إرا وبْ : أٞ. ٠شٜ جٛاص اٌججش ػٍٝ لغّخ اٌجّغ ثبٌمشػخ فٟ اٌؼٍٛ ٚاٌغفً

ث١ّٕٙب داس ٌٙب ػٍٛ ٚعفً فطٍت أدذّ٘ب لغّٙب ٤دذّ٘ب اٌؼٍٛ ٣ٌٚخش اٌغفً ٠ٚمشع 

ٚإٌٝ ٘زا ر٘ت جّٙٛس اٌذٕف١خ ٚثؼط اٌّبٌى١خ، ٚثٗ لبي . ث١ّٕٙب، أججش ا٢َخش ػ١ٍٗ

. (47)اٌشبفؼ١خ

ٔخ"ٚفٟ اٌؼٍٛ ٚاٌغفً رأ٩٠ْٚ ِٓ ": "اٌزبط ٚا٦و١ًٍ"فمذ جبء فٟ  ّٚ ، لبي "اٌّذ

إرا الزغُ سج٩ْ داساً ث١ّٕٙب ػٍٝ أْ ٠أخز أدذّ٘ب اٌؼٍٛ ٚا٢َخش اٌغفً، جبص : اثٓ اٌمبعُ

. (48)"رٌه

: ٚاعزذي ٘ؤ٨ء

وّب أٔٗ إرا . ثأْ اٌذاس ٚادذح، فئرا لغّٙب ػٍٝ ِب ٠شاٖ اٌذبوُ جبص وبٌزٟ ٨ ػٍٛ ٌٙب

رؼّزس لغّزٙب ػٍٛاً ٚعف٩ً، رىْٛ لغّخ اٌجّغ غش٠مبً ٨ ظشس ف١ٗ إٌٝ إ٠صبي اٌذك 

. (49)ٌّغزذمّٗ

: ٚٔٛلش ٘زا

ثأْ ِٓ ٚلغ ٌٗ اٌؼٍٛ فئّٔب ٠ٍّىٗ ثششغ أْ ٠جٕٟ ػٍٝ جذاساد صبدجٗ ٚعطذٗ، 

ٚثششغ أْ ٨ ٠ٙذَ صبدت اٌغفً جذاسارٗ ٨ٚ عطذٗ، ٨ٚ أْ ٠ؼٍٟ ش١ئبً ِٓ رٌه ٨ٚ أٔٗ 

٠مصشٖ، ٨ٚ أْ ٠مجت عطذٗ، ٨ٚ أْ ٠شلك جذاسارٗ، ٨ٚ أْ ٠فزخ ف١ٗ ألٛاعبً؛ ٚوً ٘زٖ 

: أٔٙب لبٌذ- سظٟ هللا ػٕٙب-ٚلذ سٚٞ ػٓ ػبئشخ . (50)ششٚغ ١ٌغذ فٟ وزبة هللا رؼبٌٝ

وً ششغ ١ٌظ فٟ وزبة هللا فٙٛ ثبغً، ٚإْ اشزشغ »- صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-لبي سعٛي هللا 

صك. ِبئخ ششغ ْٚ . (51)«شْشغ هللا أدكُّ ٚأَ
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ًّ ِٓ ٌٗ دك فٙٛ ٍِّه إ٠بٖ، ٠زصّشف ف١ٗ و١ف ٠شبء ِب ٌُ ٠ّٕؼٗ  ٘زا فع٩ً ػٓ أْ و

وزبة أٚ ُعٕخ؛ فجطٍذ ٘زٖ اٌمغّخ ث١م١ٓ ٨ إشىبي ف١ٗ، ٚصخ أْ اثز١بع اٌؼٍٛ ػٍٝ إلشاسٖ 

ٚإّٔب ٠جٛص ث١غ أٔمبظٗ فمػ، فئرا اثزبػٙب ف١ٍظ ٌٗ إِغبوٙب . د١ش ٘ٛ أوً ِبي ثبٌجبغً

. ػٍٝ جذاساد غ١شٖ إ٨ ِبداَ رط١ت ٔفغٗ ثزٌه، صُ ٌٗ أْ ٠أخز ثئصاٌزٙب ػٓ دمٗ ِزٝ شبء

: ٚاٌشاجخ

ِب ر٘ت إ١ٌٗ جّٙٛس اٌفمٙبء ِٓ اٌمٛي ثؼذَ جٛاص اٌججش ػٍٝ لغّخ اٌجّغ ثبٌمشػخ 

ّْ ِب ر٘ت إ١ٌٗ ا٦ِبَ إٌٛٚٞ فٟ  ح ِب اعزذٌٛا ثٗ، ثّشاػبح أ ّٛ فٟ اٌؼٍٛ ٚاٌغفً، ٚرٌه ٌم

ِٓ أٔٗ إرا ٌُ ٠ّىٓ لغّزٙب ػٍٛاً ٚعف٩ً ٠جؼً اٌؼٍٛ ٤دذّ٘ب ٚاٌغفً " سٚظخ اٌطبٌج١ٓ"

٣ٌَخش رخف١فبً ٚإصاٌخ ٤ظشاس اٌّشبسوخ ثمْذس ا٦ِىبْ، ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌزؼذ٠ً فٟ ٘زٖ 

ٚأِب إٌّبصػبد اٌزٟ ٠زٛلغ دذٚصٙب . اٌمغّخ ثبٌم١ّخ ٤ٔٙب رأرٟ ػٍٝ ج١ّغ ا٤ػشاض

ٔز١جخ أٙذاَ اٌؼٍٛ أٚ اٌغفً أٚ ظؼف أدذّ٘ب ٚوزٌه ا٨ٔزفبع ثبٌغبدخ، فمذ ػبٌجٙب 

ٔخ"اٌّبٌى١خ وّب روش٘ب ا٦ِبَ اٌمشافٟ ٚأٚسد٘ب صبدت  ّٚ ٚهللا رؼبٌٝ أػٍُ . (52)"اٌّذ

. ٚأدىُ

ٚثبٌٕغجخ ٌى١ف١خ لغّخ ا٤ث١ٕخ راد اٌغفً ٚاٌؼٍٛ ػٕذ اٌمبئ١ٍٓ ثجٛاص اٌمغّخ : ٘زا

إٔٙب رىْٛ : فُّٕٙ ِٓ لبي. ف١ٙب ججشاً، فمذ اخزٍف ٘ؤ٨ء ف١ّب ث١ُٕٙ ثشأْ ٘زٖ اٌى١ف١خ

: ٠ٚزعخ ٘زا ِٓ خ٩ي إٌظش ف١ّب ٠أرٟ. ثبٌم١َُ، ُِٕٚٙ ِٓ لبي رىْٛ ثبٌضساع

ي ّٚ : اٌّز٘ت ا٤

 ٠شٜ أْ اٌمبظٟ ٠مغُ اٌغفً ٚاٌؼٍٛ ثبٌم١ّخ؛ ٚإٌٝ ٘زا ر٘ت جّٙٛس اٌفمٙبء 

، ٚرٌه ٨ْ ِٕفؼخ اٌغفً ٚاٌؼٍٛ -ِذّذ ِٓ اٌذٕف١خ ٚاٌّبٌى١خ ٚاٌشبفؼ١خ ٚاٌذٕبثٍخ-

فُّٕٙ ِٓ ٠خزبس اٌغفً ػٍٝ اٌؼٍٛ، ُِٕٚٙ ِٓ : ِخزٍفخ، ٤ْ أدٛاي اٌج٩د فٟ رٌه ِخزٍفخ

٠خزبس اٌؼٍٛ ػٍٝ اٌغفً، ٤ْٚ إٌّفؼخ رخزٍف أ٠عبً ثبخز٩ف اٌذش ٚاٌجشد، ف٩ ٠زذمك 

اٌزؼذ٠ً إ٨ ثم١ّخ، ٤ْٚ اٌم١ّخ رأرٟ ػٍٝ ج١ّغ ا٤غشاض ف٩ دبجخ إٌٝ ِب رّغه ثٗ 

. (53)ا٦ِبِبْ

: اٌّز٘ت اٌضبٟٔ

ّْ اٌمبظٟ ٠مغُ اٌغفً ٚاٌؼٍٛ ثبٌزساع؛ ٚإٌٝ ٘زا ر٘ت ا٦ِبَ أثٛ د١ٕفخ   ٠شٜ أ

فمبي ا٦ِبَ أثٛ . ، إ٨ أّٔٙب اخزٍفب فٟ و١ف١خ اٌمغّخ ثبٌزساع-سدّّٙب هللا-ٚأثٛ ٠ٛعف 

رساع ِٓ اٌغفً ثزساع ِٓ : ٚلبي أثٛ ٠ٛعف. رساع ِٓ اٌغفً ثزساػ١ٓ ِٓ اٌؼٍٛ: د١ٕفخ

ٚػًٍ ا٦ِبَ أثٛ د١ٕفخ لٌٛٗ ثأْ ِٕفؼخ اٌغفً رض٠ذ ػٍٝ ِٕفؼخ اٌؼٍٛ اٌعؼف، ٤ْ . اٌؼٍٛ

ِٕفؼخ اٌغفً رجمٝ ثؼذ فٛاد اٌؼٍٛ، ِٕٚفؼخ اٌؼٍٛ ٨ رجمٝ ثؼذ فٕبء اٌغفً، ٤ْٚ اٌغفً ف١ٗ 

ِٕفؼخ اٌجٕبء ِٕٚفؼخ اٌغىٕٝ، ٤ْٚ اٌغفً وّب ٠صٍخ ٌٍغىٕٝ ٠صٍخ ٌجؼً اٌذٚاة : ِٕفؼزبْ

ف١ٗ ثخ٩ف اٌؼٍٛ ف٩ ٠صٍخ إ٨ ٌٍغىٕٝ خبصخ؛ فىبْ ٌٍغفً ِٕفؼزبْ ٌٍٚؼٍٛ ِٕفؼخ ٚادذح، 

٤ٚٔٗ ٨ ٠صٍخ ٌصبدت اٌؼٍٛ أْ ٠جٕٟ ػٍٝ عفً . فىبٔذ اٌمغّخ ػٍٝ اٌضٍش ٚاٌضٍض١ٓ

صبدجٗ ِٓ غ١ش سظبٖ ٚإْ ٌُ ٠عش ثٗ ِٓ د١ش اٌظب٘ش، ِٚب داَ وزٌه ف١ٍظ ٌصبدت 

. ِٕفؼخ اٌغىٕٝ فمػ: اٌؼٍٛ عٜٛ ِٕفؼخ ٚادذح ٟٚ٘

أصً اٌغىٕٝ، ٚاٌغفً ٚاٌؼٍٛ ِزغب٠ٚبْ ف١ٗ، : ٚػًٍ أثٛ ٠ٛعف لٌٛٗ ثأْ اٌّمصٛد

ٚإٌّفؼزبْ ِزّبصٍزبْ ٤ْ ٌىً ٚادذ ِّٕٙب أْ ٠فؼً ِب ٨ ٠عش ثب٢َخش ػٍٝ أصٍٗ، ٤ْٚ 

ٌصبدت اٌؼٍٛ أْ ٠جٕٟ ػٍٝ اٌغفً ثشظٝ صبدت اٌغفً ٚإرٔٗ، ٚإرا ٍِه اٌجٕبء ػٍٝ ػٍٖٛ 

. (54)وبٔذ ٌٗ ِٕفؼزبْ أ٠عبً؛ فبعز٠ٛب فٟ إٌّفؼخ فٛجت اٌزؼذ٠ً ثبٌغ٠ٛخ ث١ّٕٙب فٟ اٌزساع

أٔٗ ٌٛ وبْ ث١ٓ شش٠ى١ٓ ث١ذ ربَ ػٍٛ ٚعفً ٚػٍٛ ِٓ : ٠ٚزخشط ػٍٝ ٘زا اٌخ٩ف

ث١ذ آخش، فؼٕذ أثٟ د١ٕفخ ٠ذغت فٟ اٌمغّخ وً رساع ِٓ اٌؼٍٛ ٚاٌغفً ثض٩صخ أرسع ِٓ 

رساع ِٓ اٌغفً : ٚػٕذ أثٟ ٠ٛعف. اٌؼٍٛ ثٕبء ػٍٝ أصٍٗ؛ فزىْٛ اٌمغّخ ٕ٘ب أسثبػبً 

. ٚاٌؼٍٛ ثزساػ١ٓ ِٓ اٌؼٍٛ ٨عزٛاء اٌغفً ٚاٌؼٍٛ ػٕذٖ؛ فزىْٛ اٌمغّخ أص٩صبً 

ٌٚٛ وبْ ث١ّٕٙب ث١ذ ربَ عفً ٚػٍٛ ث١ذ آَخش، فؼٕذ أثٟ د١ٕفخ ٠ذغت فٟ اٌمغّخ وً 

رساع ِٓ اٌغفً ٚاٌؼٍٛ ثزساع ٚٔصف ِٓ اٌغفً، ٚرساع ِٓ عفً اٌج١ذ ثزساع ِٓ اٌغفً 

رساع ِٓ اٌغفً : ٚػٕذ أثٟ ٠ٛعف. ا٢َخش، ٚرساع ِٓ ػٍٖٛ ثٕصف رساع ِٓ اٌغفً ا٢خش

.  ٚاٌؼٍٛ ثزساػ١ٓ ِٓ اٌغفً

: ٚاٌشاجخ

٘ٛ أْ اٌمبظٟ ٠مغُ اٌغفً ٚاٌؼٍٛ ثبٌم١ّخ، ٚرٌه ٤ْ ِٓ اٌّؼٍَٛ أْ اٌؼبداد رخزٍف 

. ثبخز٩ف اٌجٍذاْ؛ ف١ىْٛ اٌزؼذ٠ً ثبٌم١ّخ أدٛغ ٚأػذي ٌٛصٛي اٌذك ٌىً ِٓ اٌشش٠ى١ٓ

ٌٝ ٌٍؼًّ ثٗ فٟ ٘زا اٌضِبْ ْٚ . ٚهللا أػٍُ. ٚ٘زا ِب ر٘ت إ١ٌٗ جّٙٛس اٌفمٙبء، ٚ٘ٛ أ

. 
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