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اهلل الرحمن الرحيم بسم 

 :ٍقذٍح اىثحس

ٌٗ ٚفجؾٗ آٜ ِؾّذ ٚػٍٝ اٌظب١ٌّٓ اٌٍُٙ فٍٟ ػً الاْ اٌؾّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ ٚال ػذٚا

. ٚثؼذ فؾبثٗ ثبٌزّى١ٓ أَ اٌذ٠ٓ  ٚعبط اٌذ١ٔب فؤػض هللا فؤلب ٌٍؼب١ٌّٓسعٍزٗ سؽّخ أاٌزٞ ٚعٍُ 

 :ٔم١لٌٝ هشفٟ ااٌّغ١ٍّٓ ْ عٕؼ وض١ش ِٓ أٔىزت ٘زٖ اٌىٍّبد ثؼذ 

رٗ ٚعؼٍٗ سعظ ِٓ ػًّ اٌؾ١طبْ اعمطٗ ِٓ ؽغبةأٌغٝ اٌؼًّ اٌغ١بعٟ ٚث١ٓ ِٓ أ -

عٗ ثبٌغغٓ ْ ؽىُ ػٍٝ ٔفأٜ دسعخ ايْ اٌضٛاثذ فجبٌغ فٟ عذ اٌزسائغ ٌٍزٕبصي ع ٚثبثبً 

 .اٌّطجك

اٌّزؾٍٍخ ِٓ اٌم١ُ فجبٌغ فٟ  ا١ٌّىبف١ٍ١خ  اٌزاسائؼ١خ إٌفؼ١خٚث١ٓ ِٓ أغشق فٟ اٌغ١بعخ   -

                                                                                                               .ٌٝ اٌّقبٌؼ اٌٍّغبحافبٌؼ اٌّشعٍخ  فزغبٚص٘ب ثبة اٌُ فزؼ

ػٍٝ ِٛالف ِٓ اٌغ١شح إٌج٠ٛخ ٔغزخٍـ  ِٓ خالٌٗ مغ ٔؾبٚي اٌٛلٛفا٘زا اٌجؾش اٌّزٛ

  .ٖ اٌغ١بعٟ اٌشؽ١ذ اٌّزٛاصِْٕٙب اٌذسٚط ٚاٌؼجش فٟ اٌفك

اٌزٟ  ٚاإلعمبهبدٚلقٛس اٌزذثش ٌٍغ١شح إٌج٠ٛخ ثغجت اٌمشاءاد اٌؾضث١خ  االعزضاءاْ لشاءح  

ٚال رىبد رخٍـ ِٕٙب عّبػخ   -اإلعال١ِخرزٛافك ِغ ع١بعخ اٌغّبػخ ػٕذ وً اٌغّبػبد 

ِٓ اٌغّبػبد ِٓ رغشق فٟ ٕ٘بن ٚ ،فٕٙبن ِٓ ٠ٍمٟ اٌنٛء ػٍٝ اٌغبٔت اٌغٙبدٞ  -اعال١ِخ

ثؾىً ِٕٚٙب ِب ٠نخُ اٌغبٔت اٌغ١بعٟ ٚوً رٌه لشاءاد ؽضث١خ  ،عمطبد اٌغبٔت اٌذػٛٞا

 .ِٓ اٌّؾٙذ اٌىٍٟ ٌؾّٛي اٌذ٠ٓ ٚاٌغ١شح اعزضائٟ

  :اإلعال١ِخٕ٘بن ِؾىٍخ فٟ فٕف١ٓ ِٓ اٌغّبػبد 

  ( ٚأل١ّٛا اٌقالح  أ٠ذ٠ىُوفٛا ) فٕف ال ٠خشط ػٓ عمف

  ٓ( ٚالزٍُٛ٘ ؽ١ش صمفزُّٛ٘ )عمف ٚفٕف ال ٠ٕضي ػ

ِٓ ٠ٍغٟ رذثش اٌغ١شح ثؾغخ اوزّبي اٌؾش٠ؼخ ٚاٌؼجشح ثّب  اإلعال١ِخٕ٘بن ِٓ اٌغّبػبد 

اعزمشد ػ١ٍٗ اٌؾىُ فٟ ٔٙب٠خ اوزّبٌٙب ٚوً ِب وبْ فٟ صِٓ اٌنؼف غذا ِٓ إٌّغٛؿ اٌزٞ 

أضاي ٚفف ة الإٚ٘بن ِٓ ٠شاٚػ فٟ رذثش اٌّشؽٍخ اٌّى١خ ٚال ٠مجً  ،ال ٠ؼًّ ثٗ فٟ ؽبي

ٕٚ٘بن ِٓ ٠زخجو فزبسح ٠م١ظ ػٍٝ اٌؾبٌخ اٌّى١خ ٚربسح ػٍٝ اٌّشؽٍخ  األِخاالعزنؼبف ػٍٝ 

ْ اوزّبي اٌؾش٠ؼخ وؤؽىبَ ال ٠ؼٕٟ أْ اٌظشٚف اٌّٛمٛػ١خ أٚاٌؾك  ،اٌّذ١ٔخ ٚربسح ث١ٓ ث١ٓ

ػٍٝ ِب اعزمش ِٓ  أٚاٌؾش٠ؼخ وبٍِخ  إللبِخِٓ اٌمذسح ٚاٌزّى١ٓ ٚٔفٟ اٌؼغض ٚاٌنؼف ِٛار١خ 

رذثش اٌغ١شح إٌج٠ٛخ ِبدح غض٠شح فٟ اٌفمٗ اٌؾشوٟ ٌٚىٓ  اْٚثٕبء ػٍٝ ِب عجك ألٛي . أؽىبِٙب

رىْٛ ِشاعؼخ ػ١ٍّخ ٌٍخطؤ ١ٌٚغذ ِشاعؼبد ع١بع١خ فٟ فمٗ  أ٠ْغت  اٌّشاعؼبد دائّبً 

ٖ فٟ فك األعبطٌٚىٓ مبثو اٌؼٍُ ٘ٛ اٌنبثو  اءخواٌغ١شح إٌج٠ٛخ رغزط١غ رجش٠ش وً األ

ِى١خ ِٚذ١ٔخ ٘ٛ  اٌٝف١ٍظ رمغ١ُ ِشاؽً ثٕبء اٌغّبػبد  ،إٌـ ػٍٝ اٌٛالغ ٚأضايإٌـ 

ارؾذد اٌؼٍخ ث١ٓ اٌفشع  اراٚاٌم١بط ػٍٝ ِشاؽً اٌغ١شح ٠ىْٛ فؾ١ؼ  ؛لن١خ رٛل١ف١خ
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ٚ٘ٛ اٌزّى١ٓ ِٓ ػذِٗ ِٚب ٟ٘ ؽذٚدٖ  أالثزخش٠ظ إٌّبه ٚرؾم١ك ِٕبه اٌم١بط  ٚاألفً

 .١ٌباٌذ١ٔب ِٚب ٟ٘ ؽذٚدٖ اٌغ

ػغ١ت االعزذالي أْ ٠ُغزذّي ثشٚا٠بد اٌغ١شح ػٍٝ اٌؾٟء ٚٔم١نٗ، فمذ ٘غش إٌجٟ فٍٝ هللا 

ػ١ٍٗ ٚعٍُ اٌضالصخ اٌز٠ٓ رخٍّفٛا ػٓ غضٚح رجٛن ٚوبْ ُِٕٙ وؼت ثٓ ِبٌه فبؽت ا١ٌذ 

ب ٔمً األعشاس  ّّ اٌطٌٛٝ فٟ اإلعالَ، ِٚٓ عٙخ أخشٜ ػفب ػٓ ؽبهت ثٓ أثٟ ثٍزؼخ اٌجذسٞ ٌ

ٚلؼب فٟ خطؤ ٠نّش اٌذٌٚخ، ٚخطؤ ؽبهت أؽّذ ِٓ  االصٕبْٜ ِىخ ٚأٍ٘ٙب، فٙزاْ اٌؼغىش٠خ اي

خطؤ وؼت، ّٚ٘ب فبؽجب عجك فٟ اإلعالَ، فّٓ اٌؼغ١ت فٟ االعزذالالد اٌؾشو١خ اٌّؾزٙشح 

أْ ٠ُغزذػٝ ِضبي وؼت سمٟ هللا ػٕٗ ؽ١ٓ ٠ُشاد اٌٙغش ٚاٌزؾ١ٕغ ٠ُٚغزذػٝ ِضبي ؽبهت 

ٚاإللبٌخ، وً رٌه ثؾؼٛس أٚ دْٚ ؽؼٛس ثؾغُ اٌزٕبلل اٌزٞ سمٟ هللا ػٕٗ ؽ١ٓ ٠ُشاد اٌؼفٛ 

 ثبٌٕجٟ اٌزؤعٟ ثبعُ اٌغ١شح سٚا٠بد ِٓ ٚٔم١نٗ اٌؾٟء ٠مغ ف١ٗ اٌّغزذّي ؽ١ٓ ٠غزذيُّ ػٍٝ

 اٌّقبٌؼ ثّشاػبح وبْ ٚاٌغالَ اٌقالح ػ١ٍٗ فؼٍٗ اْ لٍٕب إٔٔب ٌٚٛ ٚعٍُ، ػ١ٍٗ هللا فٍٝ

 ٠قً ِب ؽغت اٌّٛلف رمذ٠ش اٌٝ ٠شؽذٔب أفؼبٌٗ ثغّٛع ٚ٘ٛ اٌذاخ١ٍخ، ٚاٌؾئْٚ اٌغ١بع١خ

.  ٚأؽغٓ أٌٚٝ رٌه ٌىبْ اٌؾٛسٜ، ٚأً٘ اإلِبَ ا١ٌٗ

 اٌٝ ِّٕب ٠ؾزبط اٌزٞ اٌذل١ك ثبٌخ١و أؽجٗ ٚاٌغالَ اٌقالح ػ١ٍٗ ع١شرٗ فٟ اٌزؾش٠ؼٟ اٌغضء اْ

 اإلِبِخ أؽىبَ ِٓ ٘ٛ ِبث١ٓ  ١ّ٠ٚض ،ثٗ ٠زؤعٝ و١ف ٌٍّئِٓ ٠زنؼ ؽزٝ غ١شٖ ػٓ ر١١ّضٖ

٠شاػٝ ف١ٙب ٚاٌزٟ ٌٍّغ١ٍّٓ  اِبَ ثبػزجبسٖ ػٕٗ فذسد ٚأّب اٌضا١ِخ ٚاٌزٟ ال رؼزجش

ػٓ هللا  ٚث١ٓ ِب ٘ٛ ِٓ أؽىبَ اٌزج١ٍغ اٌؼبِخ ثٛففٗ ِجٍغبً ، اٌّقٍؾخ فٟ ٚلذ ِٓ األٚلبد

 .رؼبٌٝ

 اٌذػٛح( ٌذٌٚخ) ٚفك إٌّٙظ اٌشؽ١ذ إٌّؾئخ( اٌغّبػخ) ؽىّخ ٟ٘: ذؼشٌي اىلٍااح اطصطالاًا 

اٌزٟ ٟ٘ ػجبدح هللا ٚ ،اٌؾك( ٌؾنبسح) اٌّم١ّخ ا١ٌٕبثخ ػٓ هللا رؼبٌٝ  (اٌخالفخ) اٌؼب١ٌّخ

   .ٚػّبسح األسك

 ٚاٌزش٠ٚل ٚاٌغمٟ اٌَؼٍَف ِٓ أِش٘ب ػٍٝ لبَ ارا: اٌفشط أٚ اٌذاثخ عبط :ٗاىلٍااح ىغح

. رٌه ٚغ١ش ٚاٌزٕظ١ف

 رّشط أْ ثؼذ اإلٔغبْ فىؤْ. اٌجؾش ع١بعخ ِٕٗ أُِخز اٌزٞ األفً ٘ٛ اٌّؼٕٝ ٘زا أْ ٚأؽغت

 ؽبسػ لبي ٌٚزا. أِٛسُ٘ رذث١ش فٟ ٚل١بدرُٙ إٌبط، ع١بعخ اٌٝ اسرمٝ اٌذٚاة، ع١بعخ فٟ

. ثٗ لبَ: ع١بعخ األِش ٚعبط. ١ٙٔٚزُٙ أِشرُٙ: ع١بعخ اٌشػ١خ ُعْغذُ : اٌّغبص ِٚٓ: اٌمبِٛط

  (4/169) اٌؼشٚط ربط فٟ .٠قٍؾٗ ثّب اٌؾٟء ػٍٝ اٌم١بَ: ٚاٌغ١بعخ

 اٌغُٕ فمذ ثشػب٠خٌزٌه رشٜ أْ اٌؾىّخ اإل١ٌٙخ  لذسد ٌٍٕجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  االؽزغبي 

 سػٝ اال ٔج١بً  هللا ثؼش ِب): لبي ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ إٌجٟ أْ فؾ١ؾٗ فٟ اٌجخبسٞ سٜٚ
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١ٌز١ٙؤ ِٓ ( .ِىخ ألً٘ لشاس٠و ػٍٝ أسػب٘ب وٕذ ٔؼُ،: فمبي ٚأٔذ؟ أفؾبثٗ فمبي. اٌغُٕ

  .اٌٝ سػب٠خ األُِ سػب٠خ اٌغُٕ

 ثشػ١ٙب اٌزّشْ ٌُٙ ٠ؾقً أْ إٌجٛح لجً اٌغُٕ سػٟ األٔج١بء اٌٙبَ فٟ اٌؾىّخ: اٌؼٍّبء لبي

 ألُٔٙ.. ٚاٌؾفمخ اٌؾٍُ ٌُٙ ٠ؾقً ِب ِخبٌطزٙب فٟ ٚألْ أِزُٙ، ثؤِش اٌم١بَ ِٓ ٠ىٍفٛٔٗ ِب ػٍٝ

 ِغشػ اٌٝ ِغشػ ِٓ ٚٔمٍٙب اٌّشػٝ، فٟ رفشلٙب ثؼذ ٚعّؼٙب سػ١ٙب ػٍٝ فجشٚا ارا

 ِغ رفشلٙب ٚؽذح هجبػٙب اخزالف ٚػٍّٛا.. وبٌغبسق ٚغ١شٖ عجغ ِٓ ػذٚ٘ب ٚدفغ أؽغٓ،

 هجبػٙب، اخزالف ٚػشفٛا األِخ، ػٍٝ اٌقجش رٌه ِٓ أٌفٛا.. اٌّؼب٘ذح اٌٝ ٚاؽز١بعٙب مؼفٙب

 رؾٍُّٙ ف١ىْٛ ٌٙب، اٌزؼب٘ذ ٚأؽغٕٛا ثنؼ١فٙب، ٚسفمٛا وغش٘ب، فغجشٚا ػمٌٛٙب، ٚرفبٚد

.. ٍٚ٘خ أٚي ِٓ ثزٌه اٌم١بَ وٍفٛا ٌٛ ِّب أعًٙ رٌه ٌّؾمخ

 فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ  اىلٍااحٌُٚ رشد وٍّخ 

َّّٓ ؽذ٠ضبً  ف١ٙب ٚعذ لذ إٌج٠ٛخ اٌغٕخ أْ ػٍٝ   اٌّزفك اٌؾذ٠ش ٚ٘ٛ اٌغ١بعخ، ِٓ اؽزكَّ  ِب رن

 رغٛعُٙ اعشائ١ً ثٕٛ وبٔذ: "لبي ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ إٌجٟ أْ ٘ش٠شح، أثٟ ػٓ ػ١ٍٗ

 فّب: لبٌٛا". ف١ىضشْٚ خٍفبء ٚع١ىْٛ ثؼذٞ، ٔجٟ ال ٚأٗ ٔجٟ، خٍفٗ ٔجٟ ٍ٘ه وٍّب األٔج١بء،

 عبئٍُٙ هللا فبْ ٌُٙ، هللا عؼً اٌزٞ ؽمُٙ ٚأػطُٛ٘ فبألٚي، األٚي ثج١ؼخ فُٛا: "لبي رؤِشٔب؟

 فٟ ِٚغٍُ ٘ش٠شح، أثٟ ػٓ( 3455) األٔج١بء أؽبد٠ش فٟ اٌجخبسٞ سٚاٖ ".اعزشػبُ٘ ػّب

 .اٌّغٕذ فٟ ٚأؽّذ ،(1842) اإلِبسح
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 (1) اىْثٌ٘ح اىلٍشج فً اىلٍااً اىفقٔ ٍِ

 اىؼقذٌح اىَفاطيح دُٗ اىَظيحح تَْصق اىَؤاٍشج ذفنٍل

 وفبس أْ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ إٌجٟ أفؾبة ِٓ سعً ػٓ ِبٌه ثٓ وؼت ثٓ اٌشؽّٓ ػجذ ػٓ

 فٍٝ هللا ٚسعٛي ٚاٌخضسط األٚط ِٓ األٚصبْ ٠ؼجذ ِؼٗ وبْ ِٚٓ أثٟ اثٓ اٌٝ وزجٛا لش٠ؼ

 ٌٕغ١شْ أٚ ٌٕخشعٕٗ أٚ ٌٕمبرٍٕٗ ثبهلل ٔمغُ ٚأب فبؽجٕب آ٠ٚزُ: ثبٌّذ٠ٕخ ٠ِٛئز ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا

: لبي ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ إٌجٟ رٌه ثٍغ فٍّب ٔغبءوُ ٚٔغجٟ وُِمبرٍٟ ٔمزً ؽزٝ ثؤعّؼٕب ا١ٌىُ

 أٔفغىُ ثٗ رى١ذٚا أْ رش٠ذْٚ ِّب ثؤوضش رى١ذوُ وبٔذ ِب اٌّجبٌغ ِٕىُ لش٠ؼ ٚػ١ذ ثٍغ ٌمذ" 

.  رفشلٛا ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ إٌجٟ ِٓ رٌه عّؼٛا فٍّب ٚاخٛأىُ؛ ثؤثٕبئىُ رمبرٍٛا أْ ٠ش٠ذْٚ

 اٌّٛلف ارخبر اٌٝ اٌذػٛح أػذاء رٛع١ٗ ٟٚ٘ ٘بِخ ع١بع١خ لبػذح ٠زنّٓ اٌّٛلف ٚ٘زا

 .اٌّقٍؾخ ثّٕطك ٌٍذػٛح إٌّبعت

  "من كتاب التصور السياسي للحركات اإلسالمية"* 

 (2) اىْثٌ٘ح   اىلٍشج اىفقٔ اىلٍااً  فً ٍِ

 (اىَ٘ض٘ػً)  األدّى اى٘اقغ ػِ(  اىخٍاه) األػيى اىَصو ذٍَض

 اٌّضا٠ذاد رشن اٌٛالغ ؽٙذ ِٚٓ

 دالئً فٟ اٌج١ٙمٟ اإلِبَ ٚسٜٚ ،ػ١ٍُٙ هللا ْاسمٛ اٌقؾبثخ عّغ ػٍٝ ٠ضا٠ذ سعً فٙزا

 هللا فٍٝ هللا سعٛي أدسوٕب ٌٛ ٚهللا: )ػٕٗ هللا سمٟ ا١ٌّبْ ثٓ ٌـؾز٠فخ لبي سعالً  أْ إٌجٛح

 فٟ اٌقؾبثخ اٌٝ اٌزمق١ش ٠ٕغت اٌشعً ٘زا فىؤْ ،(األسك ػٍٝ ٠ّؾٟ رشوٕبٖ ِب ٚعٍُ ػ١ٍٗ

: أٞ األسك، ػٍٝ ٠ّؾٟ رشوزٗ ِب ِىبٔىُ أٔب وٕذ ٌٛ: ف١مٛي ٚاٌغالَ، اٌقالح ػ١ٍٗ رٛل١شٖ

. سأعٟ ػٍٝ ٌؾٍّزٗ

 وً ؽفش ٚلذ -األؽضاة ٠َٛ فٟ: أٞ -سأ٠زٕب ٌمذ رٌه؟ رفؼً أوٕذ! أخٟ اثٓ ٠ب:  ؽز٠فخ ٌٗ فمبي

 ثخجش ٠ؤر١ٕٟ ِٓ: )ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ إٌجٟ فمبي اٌجشد، ِٓ ف١ٙب ٔفغٗ ٠ذفٓ ؽفشح ٌٕفغٗ ِٕب

 ٠زغبثمْٛ وبٔٛا اٌقؾبثخ أْ ِغ ،(أؽذ لبَ ِب ٚهللا:  ؽز٠فخ لبي اٌغٕخ؟ فٟ ِؼٟ ٚ٘ٛ اٌمَٛ

. أؽذ ٠مَٛ أْ اعزطبع ِب اٌجشد ؽذح ِٓ رٌه ِٚغ رٌه، ِٓ ألً ػٍٝ

 ال ١ٌؾظ ا٢ْ ِىخ اٌٝ ٠ز٘ت فبٌزٞ ػغ١ت، عٍذ ٌذ٠ُٙ ػ١ٍُٙ هللا سمٛاْ اٌقؾبثخ وبْ ٌمذ

 فمذ ِغزّشح، ثقفخ ؽ١برُٙ ٘زٖ وبٔذ لذ ُٚ٘ ِضالً، أ٠بَ عزخ أٚ خّغخ ِذح اٌؾش ٠ط١ك ٠ىبد

 اٌزٟ اٌجشد ؽذح رزقٛس أْ فٍه أؽذ؛ ٠مَٛ ال رٌه ِٚغ اٌؼغ١ت، اٌؾذ ٘زا اٌٝ عٍذ ػٕذُ٘ وبْ

!  آٔزان ِٛعٛدح وبٔذ
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  اٌغٕخ؟ فٟ ِؼٟ ٚ٘ٛ اٌمَٛ ثخجش ٠ؤر١ٕٟ ِٓ: فمبي أؽذ، لبَ ِب ٚهللا: )لبي

 ٠ب لُ: ٌٟ فمبي  ٠ذػٟٛٔ، أْ خؾ١خ فزمبفشد: ؽز٠فخ لبي  ِشاد، صالس.. أؽذ لبَ فّب: لبي

  ثذ، ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ سعٌٛٗ هبػخ ٚال هللا هبػخ ِٓ ٠ىٓ ٌُٚ فمّذ،: لبي!  ؽز٠فخ

 .ػ١ٍٕب رزػشُ٘ ٚال ثخجشُ٘، ٚائزٕٟ اٌمَٛ اٌٝ ار٘ت: ٚلبي ٌٟ، فذػب: لبي

 (3) اىْثٌ٘ح اىلٍشج فً اىلٍااً اىفقٔ ٍِ

 االّضثاط اىؼلنشي ٗىَظيحح أسجح ٍْٖا ألجوٗذشك اىَظيحح اىَرحققح 

 عف١بْ أثٟ ِغ -ػٕٗ هللا سمٟ -ا١ٌّبْ ثٓ ؽز٠فخ ؽبدصخ

 -هللا سعٛي لبي ػٕذِب اٌخٕذق، غضٚح فٟ اٌىفش سأط وبْ ٠َٚٛ اعالِٗ لجً -ػٕٗ هللا سمٟ-

 ِبرا فبٔظش اٌمَٛ فٟ فبدخً ار٘ت ؽز٠فخ ٠ب) :-ػٕٗ هللا سمٟ -ٌؾز٠فخ -ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ

َّٓ  ٠قٕؼْٛ  ٠ب: "عف١بْ أثٛ لبي صُ....  -ػٕٗ هللا سمٟ -ؽز٠فخ لبي ،(رؤر١ٕب ؽزٝ ؽ١ئًب ٚالرُؾِذصَ

 لش٠ظخ، ثٕٛ ٔبٚأخٍفذّ  ٚاٌخف، اٌىشاع ٍ٘ه ٌمذ ِمبَ ثذاس أفجؾزُ ِب ٚهللا أىُ لش٠ؼ، ِؼؾش

 ٚال ٔبس، ٌٕب رمَٛ ٚال لذس ٌٕب رطّئٓ ِب رشْٚ ِب اٌش٠ؼ ؽذح ِٓ ٌٚم١ٕب ٔىشٖ، اٌزٞ ػُٕٙ ٚثٍغٕب

 مشثٗ صُ ػ١ٍٗ فغٍظ ِؼمٛي ٚ٘ٛ عٍّٗ اٌٝ لبَ صُ ،"ِشرؾً فبٟٔ فبسرؾٍٛا ثٕبء، ٌٕب ٠غزّغه

 ػ١ٍٗ هللا فٍٝ -هللا سعٛي ػٙذ ال ٌٚٛ لبئُ، ٚ٘ٛ اال ػمبٌٗ أهٍك ِب هللا فٛ صالس، ػٍٝ فٛصت

ّٟ  -ٚعٍُ . ثغُٙ ٌمزٍزٗ ؽئذ صُ رؤر١ٕٟ، ؽزٝ ؽ١ئًب رؾذس ال أْ اٌ

 رٍه فٟ أٔٗ اال ػبَ، ثؾىً اٌىفش سإٚط لزً اإلعالَ ِقٍؾخ ِٓ أْ ؽه ٚال اٌىفش سأط فٙزا

 ٌمزبي ٚرشعغ لش٠ؼ، ٠غزٕفش لذ أٔٗ ِٕٙب ٌألعجبة لزٍٗ رؤع١ً اإلعالَ ِقٍؾخ وبٔذ اٌؾبدصخ

 لزٍٗ ػذَ أث١ؼ ٕ٘ب ِٚٓ عف١بْ، أثٟ ثضؤس أخًزا ِؼٗ ٚاٌّغٍّْٛ -ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ -اٌشعٛي

. هبلزُٙ فٛق وبْ أًِشا اٌّغ١ٍّٓ ٌزغٕت

 (4)اىْثٌ٘ح  اىلٍشج فً اىفقٔ اىلٍااً ٍِ

  اىظشاع ٗإداسج اىخظً٘ ذحٍٍذ فقٔ

 اٌّغ١ٍّٓ ػٓ اٌؾقبس ٌىغش غطفبْ ِغ اٌّفبٚمبد

 هللا سعٛي ثؼش األؽضاة، ِٓ ػ١ٍُٙ اٌّفشٚك اٌؾقبس عشاء اٌجالء اٌّغ١ٍّٓ ػٍٝ اؽزذ ٌّب

 فؤػطبّ٘ب ، غطفبْ لبئذا ّٚ٘ب ػٛف ثٓ ٚاٌؾبسس ؽقٓ ثٓ ػ١١ٕخ اٌٝ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ

 ، وزبثبً  رٌه فٟ ٚوزجٛا ، أفؾبثٗ ٚػٓ ػٕٗ ِؼّٙب ثّٓ ٠شعؼب أْ ػٍٝ اٌّذ٠ٕخ صّبس صٍش

 رؾت أِشٌر  هللا سعٛي ٠ب: فمبال ، ١ٌغزؾ١شّ٘ب ػجبدح ثٓ ٚعؼذ ِؼبر ثٓ ٌغؼذ اٌشعٛي ٚأسعً

 ؽٟء ثً :لبي ٌٕب؟ رقٕؼٗ ؽ١ئبً  أَ ثٗ، اٌؼًّ ِٓ ٌٕب الثذ ثٗ هللا أِشن ؽ١ئبً  أَ فٕقٕؼٗ؟،
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 ٚوبٌجٛوُ  ٚاؽذحٍس  لٛطٍس  ػٓ سِزىُ لذ اٌؼشة سأ٠ذ ألٟٔ اال رٌه أفٕغ ِب ٚهللا ٌىُ، أفٕؼٗ

 ٠ب: ِؼبر ثٓ عؼذ ٌٗ فمبي ،(ِب أِشٍس  اٌٝ ؽٛوزُٙ ِٓ ػٕىُ أوغش أْ فؤسدد عبٔتٍس، وً ِٓ

 ٔؼشفٗ، ٚال هللا ٔؼجذ ال األٚصبْ، ٚػجبدح ثبهلل اٌؾشن ػٍٝ اٌمَٛ ٚ٘ئالء ٔؾٓ وٕب لذ هللا سعٛي

ًٜ  اال صّشحً  ِٕٙب ٠ؤوٍٛا أْ ٠طّؼْٛ ال ُٚ٘  ٌٗ ٚ٘ذأب ثبإلعالَ هللا أوشِٕب أؽ١ٓ ث١ؼبً، أٚ لش

 ٠ؾىُ ؽزٝ اٌغ١ف اال ٔؼط١ُٙ ِب ٚهللا ؽبعخ، ثٙزا ٌٕب ِب ٚهللا أِٛإٌب؟ ٔؼط١ُٙ ٚثٗ، ثه ٚأػضٔب

 ِؼبر ثٓ عؼذ فزٕبٚي ٚران، فؤٔذ: ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ اٌشعٛي لبي ٚث١ُٕٙ، ث١ٕٕب هللا

  .(ػ١ٍٕب ١ٌغٙذٚا: لبي صُ اٌىزبة، ِٓ ف١ٙب ِب فّؾب اٌقؾ١فخ

 ػذج ّلرخيض ٗغصفاُ ٗايٌ ػئٍ هللا طيى اىشا٘ه تٍِ جشخ اىرً اىَفاٗضاخ ٕزٓ فً

: اىَ٘اصّاخ فقٔ فً دسٗطٍس 

 ِٓ ففٛفُٙ اخزشاق ١ٌزُ األمؼف اٌؾٍمخ الخز١بس األػذاء أفٕبف ث١ٓ اٌّٛاصٔخ :األٗه

 ػٍٝ اٌّفبٚمبد ٠ؼشك ٌُ فٙٛ ٚعٍُ، ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي فؼٍٗ ِب ٚ٘زا خالٌٙب،

 ٚٔضاع ِٚجذأ ػم١ذح ؽشة ِؼُٙ ٚاٌؾشة اٌقشاع، أعبط ُ٘ ألُٔٙ ا١ٌٙٛد ػٍٝ ٚال لش٠ؼ

 أٔٙب ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ٠ؼٍُ ألٔٗ غطفبْ ػٍٝ اٌّفبٚمبد ػشك ٚأّب ؽبد، ع١بعٟ

 أٚ رؾم١مٗ، ٠ش٠ذْٚ ع١بعٟ ٘ذف أٞ اٌغضٚ ٘زا فٟ االؽزشان ٚساء ِٓ ٌُٙ ١ٌظ ٚلبدرٙب

ٍٞس  ثبػشٍس   ٘زا فٟ االؽزشان ِٓ ٚاألخ١ش األٚي ٘ذفُٙ وبْ ٚأّب سا٠زٗ، رؾذ ٠مبرٍْٛ ػمبئذ

 ٌٚٙزا اؽزالٌٙب؛ ػٕذ اٌّذ٠ٕخ خ١شاد ِٓ ػ١ٍٗ ثبالعز١الء اٌّبي ػٍٝ اٌؾقٛي ٘ٛ اٌىج١ش اٌغضٚ

 لش٠ؼ لبدح أٚ ا١ٌٙٛد ِٓ األؽضاة ثم١بدح االرقبي ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ اٌشعٛي ٠ؾبٚي ٌُ

 ٘ذفًب ٘ذفُٙ وبْ ٚأّب اٌّبي، ٠ىٓ ٌُ اٌشئ١غٟ، أٌٚئه ٘ذف ألْ ؽشة، ثٓ عف١بْ وؤثٟ

 فمذ ٌزا األعبط؛ ِٓ اإلعالِٟ اٌى١بْ ٘ذَ ػٍٝ ا١ٌٗ ٚاٌٛفٛي رؾم١مٗ ٠زٛلف ٚػمبئذ٠ًّب ع١بع١ًّب

 ػشمٗ اٌزٞ اٌؼشك لجٛي فٟ ٠زشددٚا ٌُ( فؼالً ) اٌز٠ٓ غطفبْ، ثمبدح( فمو) ارقبٌٗ وبْ

. ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ إٌجٟ ػ١ٍُٙ

 ع١ٛؽٙب، رغؾت أْ ِمبثً غطفبْ ػٍٝ اٌّذ٠ٕخ صّبس صٍش اٌشعٛي ػشك فٟ ٠زّضً: اىصاًّ

. اٌّغ١ٍّٓ مذ اٌّزؾبٌفخ األؽضاة ث١ٓ ٚرخزي ثالد٘ب، اٌٝ ٚرشعغ

 اْ ٌٚىٕٗ ػ١ٍُٙ، ثٙب ٠زمٜٛ ٌٍؼذٚ ِقٍؾخٌر  ٟٚ٘ ثبٌّغ١ٍّٓ رٍؾك ِفغذحٌر  ٌٍؼذٚ اٌّبي دفغ اْ

 سعٛي اسرآٖ ِب ٚ٘زا ِٕٗ، الثذ وبْ وجشٜ ِفغذحً  اٌّغ١ٍّٓ ػٓ أصاػ أٚ وجشٜ ِقٍؾخً  ؽمك

 وج١شحٍس  ِقٍؾخٍس  اٌٝ ع١ئدٞ ٌغطفبْ اٌّذ٠ٕخ صّبس صٍش دفغ أْ سأٜ ٚعٍُ، ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا

 ١ٌظ ٚأٔٗ خبفخً  اٌّزؾبٌفخ، ٌألؽضاة ٚرخز٠ٍُٙ اٌّذ٠ٕخ، ػٓ ؽقبسُ٘ فه فٟ رزّضً

 ٘زا رغٍٝ ٚلذ اٌؾقبس، أِذ هبي ٚلذ ِغزّؼخ، األؽضاة ٌٙزٖ اٌزقذٞ اٌّغ١ٍّٓ ثبعزطبػخ

 اٌّذ٠ٕخ رّش صٍش ٌىُ عؼٍذ اْ أسأ٠ذ»: غطفبْ ٌمبئذٞ ٚاٌغالَ اٌقالح ػ١ٍٗ لٌٛٗ فٟ اٌّمقذ

. «األػشاة؟ ث١ٓ ٚرخزالْ ِؼىُ ثّٓ رشعؼبْ
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 لٛطٍس  ػٓ سِزىُ لذ اٌؼشة سأ٠ذ ألٟٔ اال رٌه أفٕغ ِب ٚهللا:  ِؼبر ثٓ ٌغؼذ لٌٛٗ ٚفٟ

. (ِب أِشٍس  اٌٝ ؽٛوزُٙ ِٓ ػٕىُ أوغش أْ فؤسدد عبٔتٍس، وً ِٓ ٚوبٌجٛوُ ٚاؽذحٍس،

: ٍْٖا أٍ٘س ػذج إىى ىيَليٍَِ إسشادٌد  ٗاىلطً اىظطج ػئٍ اىشا٘ه فؼو ٗفً

.  اٌّؼبد٠خ اٌمٜٛ صغشاد ػٓ اٌزفز١ؼ اٌّغٍّْٛ ٠ؾبٚي أْ* 

 اٌم١بدح رٕغٝ ٚال ،رؾ١١ذٖ رغزط١غ ِٓ رؾ١١ذ اٌّغٍّخ ٌٍم١بدح اإلعزشار١غٟ اٌٙذف ٠ىْٛ أْ* 

. ٌإلعالَ ٚاٌّغزمج١ٍخ ا١ٔ٢خ ٚاٌّقٍؾخ ٚاٌؾٛسٜ اٌفزٜٛ

 ػٍّب ثؼذِب االرفبق ٘زا سفنب ػجبدح ثٓ ٚعؼذ ِؼبر ثٓ عؼذ اٌغؼذ٠ٓ ألْ ٠زُ ٌُ األِش ٌٚىٓ

 ٌالعزٙبد سؽتٌر  ِغبيٌر  ٚ٘ٛ اٌؼذٚ، ؽٛوخ ٚوغش اٌغ١بعخ ثبة ِٓ ٘ٛ ٚأّب ثبٌٛؽٟ، ١ٌظ أٔٗ

. ث١ٕٙب ٚاٌزشع١ؼ ٚاٌّفبعذ اٌّقبٌؼ رؾذ٠ذ فٟ االخزالف ِغبي وزٌه ٚ٘ٛ ا٢ساء، ٚاخزالف

 ِب اٌؼب١ٌخ اٌّؼ٠ٕٛخ ٚاٌشٚػ اٌّٙخ ِٓ اٌّغ١ٍّٓ ٌذٜ أْ سأ٠ب ػّٕٙب هللا سمٟ فبٌغؼذاْ

 ِٓ ػض٠ّزُٙ، أِبَ اٌّؾشو١ٓ ػض٠ّخ رٕىغش ؽزٝ ِٛالؼُٙ فٟ اٌضجبد فٟ ٌالعزّشاس رئٍُ٘ٙ

 وبْ ٌزٌه خالٌٗ، ِٓ ٠زٌُٛ٘ أٚ اٌّغ١ٍّٓ ػٍٝ ثٗ ٠زمْٛٚ اٌىفشح ٌٙئالء ؽ١ئبً  ٠ذفؼٛا أْ غ١ش

 ثبهلل اٌؾشن ػٍٝ اٌمَٛ ٚ٘ئالء ٔؾٓ وٕب لذ هللا سعٛي ٠ب: ػٕٗ هللا سمٟ ِؼبر ثٓ عؼذ عٛاة

ًٜ  اال صّشحً  ِٕٙب ٠ؤوٍٛا أْ ٠طّؼْٛ ال ُٚ٘ ٔؼشفٗ، ٚال هللا ٔؼجذ ال األٚصبْ، ٚػجبدح  ث١ؼبً، أٚ لش

 ؽبعخ، ثٙزا ٌٕب ِب ٚهللا أِٛإٌب؟ ٔؼط١ُٙ ٚثٗ، ثه ٚأػضٔب ٌٗ ٚ٘ذأب ثبإلعالَ هللا أوشِٕب أؽ١ٓ

. ٚث١ُٕٙ ث١ٕٕب هللا ٠ؾىُ ؽزٝ اٌغ١ف اال ٔؼط١ُٙ ِب ٚهللا

 أذؽبس ِؼٍَٛ ٘ٛ وّب اٌّؼشوخ ٔز١غخ ٚوبٔذ ، رٌه ػٍٝ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ إٌجٟ ألشٖ ٚلذ

 .اٌمزبي اٌّئ١ِٕٓ هللا ٚوفٝ خ١شاً  ٠ٕبٌٛا ٌُ ثغ١ظُٙ وفشٚا اٌز٠ٓ

 

 (5)ٍِ اىفقٔ اىلٍااً  فً اىلٍشج اىْثٌ٘ح 

  األط٘هاىرؼاُٗ اىجضئً  فً اىَلاالح اىَشرشمح الرى ٍغ ٍِ ّخريي ٍؼٌٖ فً 

 ف١ٙب خطخ ا١ٌَٛ لش٠ؼ رغؤٌٕٟ ال ٚهللا)): اٌؾذ٠ج١خ ٠َٛ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي لبي

 ،((ا٠ّب٘ب أػط١زُٙ ااّل  اٌّشؽُ فٍخ

 ٠ؼظّْٛ أِشاً  هٍجٛا ارا ٚاٌظٍّخ، ٚاٌجُغبح ٚاٌفغٛس، اٌجذع ٚأً٘ اٌّؾشو١ٓ، أْ اٌم١ُ اثٓ لبي

 غ١شٖ، ِٕؼٛا ٚاْ ػ١ٍٗ، ٚأػ١ٕٛا ٚأػطٖٛ، ا١ٌٗ أع١جٛا ،-رؼبٌٝ –هللا ُؽُشِبد ِٓ ؽشِخً  ف١ٗ

 ِٓ خ١ش  اٌىٍّخ ٚاعزّبع اٌغّبػخ ٚؽذح رّبعه ِغ األفؼت اٌزؾذٞ ِٛاعٙخ

 .اٌىٍّخ ٚاخزالف اٌغّبػخ ٚؽذح رفشق ِغ األعًٙ اٌزؾذٞ ِٛاعٙخ
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 عٜٛ ِّب ٠ّٕٚؼْٛ ٚثغ١ُٙ، وفشُ٘ ػٍٝ ال ،-رؼبٌٝ -هللا ؽشِبد رؼظ١ُ ف١ٗ ِب ػٍٝ ف١ؼبْٔٛ

ًٌّل  رٌه،  ِٓ وبئِٕبً  رٌه اٌٝ أع١تَ  ٌٗ، ُِشكٍس  -رؼبٌٝ –هلِلِ  ِؾجٛة ػٍٝ اٌّؼبٚٔخ اٌزّظ ِٓ فى

ٓ ٚ٘زا ِٕٗ، أػظُ هلل ِجغٛكٌر  اٌّؾجٛة رٌه ػٍٝ اػبٔزٗ ػٍٝ ٠زشرت ٌُ ِب وبْ،  أدقِّق  ِِ

َب ٚأفؼجَِٙب، اٌّٛامغ  .اٌقؾبثخ ِٓ ػٕٗ مبق ٌٚزٌه إٌفٛط، ػٍٝ ٚأؽمِّٙق

 "العباد خير هدي في المعاد زاد"* 

 (6) اىْثٌ٘ح اىلٍشج فً اىلٍااً اىفقٔ ٍِ

 اىظاٍد تاالارؼشاع اىرشٌ٘ٔ دػاٌح ٍ٘اجٖح

 اٌمنبء ػّشح فٟ

 ـ إٌجٟ ٚأِشُ٘ ثبٌىؼجخ، ٚهبفٛا ِىخ، ٚأفؾبثٗ ـ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ـ هللا سعٛي دخً

 ثؤُٔٙ لش٠ؼ اؽبػخ ػٍٝ سداً  ٚعؼ١ُٙ، هٛافُٙ فٟ ٚاٌغٍذ اٌمٛح ثبظٙبس ـ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ

 وّب اٌطٛاف، ِٓ األٌٚٝ اٌضالصخ األؽٛاه فٟ فغبسػٛا ٠ضشة، ؽّٝ إٔٚ٘زُٙ لذ مؼفبء

 ٚرغّؼذ ِىخ ِٓ خشعذ لذ لش٠ؼ ٚوبٔذ..  لٛرُٙ ٌٍّؾشو١ٓ ١ٌُظٙشٚا اٌغؼٟ، فٟ ٘شٌٚٛا

..  لٛرُٙ ِٓ ٠ٚزؼغجْٛ ٚعؼ١ُٙ، هٛافُٙ فٟ اٌّغ١ٍّٓ اٌٝ ٠ٕظشْٚ لؼ١مؼبْ، عجً ػٍٝ

 (7)ٍِ اىفقٔ اىلٍااً فً اىلٍشج اىْثٌ٘ح

إسجاء اىٖذف اىَقذٗس ٍغ مصشج اىخلائش ٕٗشاشح اىَنااة ىحٍِ ذقو فٍٔ اىخلائش ٗذؼظٌ 

 اىَنااة 

 فٟ لقخ فٍؼ اٌؾذ٠ج١خ

ٚ٘ٛ  أفؾبثِٗىخ ِغ  اٌٝخشط سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ِغ أفؾبثٗ ثؼذ سإ٠ب ِٕب١ِخ 

اٌؾذ٠ج١خ خألد اٌمقٛاء ٚؽجغٙب ؽبثظ اٌف١ً ٚعبء  اٌٝاٌؼّشح ٌّٚب ٚفً  أداءػبصَ ػٍٝ 

ٔج١ٗ ػٓ اٌىف ِٓ دخٛي ِىخ ٚاٌغؼٟ فٟ اٌقٍؼ فمبي ػ١ٍٗ اٌقالح  اٌٝاٌٛؽٟ ِٓ هللا رؼبٌٝ 

 ا٠ب٘ب أػط١زُٙ االٚاٌغالَ ٠ٚؼ لش٠ؼ لذ أوٍزُٙ اٌؾشة ال ٠غؤٌٟٛٔ خطخ ٠قٍْٛ ف١ٙب اٌشؽُ 

س ف١ٗ ؽشٚه ِغؾفخ فٟ ؽك اٌّغ١ٍّٓ، ح فٍؼ ِغ ع١ًٙ ثٓ ػُٚأزٙٝ األِش ثزٛل١غ ِؼب٘ذ

ٚلفً اٌشعٛي فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  ،ٚاػزجش٘ب ػّش ثٓ اٌخطبة فٟ ؽ١ٕٙب اػطبء ٌٍذ١ٔخ 

 .اِبُِٙؽزٝ فؼً  األِشأْ ٠ٕؾشٚا ٠ٚؾٍمٛا فزضبلٍٛا فٟ  أفؾبثٗاٌّذ٠ٕخ ٚلذ أِش  اٌٝ ػبئذاً 

ػًٍ اٌج١بْ اٌشثبٟٔ اٌخغبئش اٌّؾزٍّخ ٌٛ رُ اٌفزؼ ٚرؤخش اٌفزؼ صالس عٕٛاد ثؼذ اٌّؼب٘ذح ٚلذ 

 ٚاٌمزبي فٟ ؽ١ٕٙب
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ال) رؼبٌٝ لبي  ْٛ ٌَ َْ  ِسَعبيٌر  َٚ ُٕٛ ِِ ْئ َِٔغبء ُِّ َٕبدٌر  َٚ ِِ ْئ ُِّ  ُْ ٌَّ  ُْ ُُّ٘ٛ ُْ  أَْ رَْؼٍَ ُُْٕٙ فَزُِق١جَُىُ رَطَُئُٚ٘  ِِّق

حٌر  َؼشَّ ٍُس  ثَِغ١ْشِ  َِّ ٍْ ًَ  ِػ ُ  ١ٌُِْذِخ ِٗ  فِٟ هللاَّ زِ َّ ٓ َسْؽ ْٛ  ٠ََؾبءُ  َِ ُٛا ٌَ ْثَٕب رََض٠ٍَّ َٓ  ٌََؼزَّ ُْ  َوفَُشٚا اٌَِّز٠ ُْٕٙ ( أ١ٌَِّبً  َػَزاثبً  ِِ

( 25  -اٌفزؼ)

َٛ ) رؼبٌٝ لبي ُ٘ ُْ  َوفَّ  اٌَِّزٞ َٚ ُْ  أ٠َِْذ٠َُٙ ُْ  َػُٕى أ٠َِْذ٠َُى َٚ ُُْٕٙ ِٓ  َػ خَ  ثِجَْط ىَّ َِ ٓ ْْ  ثَْؼذِ  ِِ ُْ  أَ ُْ  أَْظفََشُو ِٙ  َػ١ٍَْ

 َْ َوب َٚ  ُ ب هللاَّ َّ َْ  ثِ ٍُٛ َّ  ،(24-اٌفزؼ( )ثَِق١شاً  رَْؼ

 ػ١ٍٙب، اٌغبثمخ ا٠٢خ ٘زٖ ِٓ ٠ؼشف ٌٚىٕٗ ِزوٛس غ١ش اٌجؾش ِؾً ا٠٢خ فٟ( ٌٛال) ٚعٛاة

 ؽزّبً  ع١ٕزٟٙ وبْ اٌزٞ اٌمزبي ػٓ ٚأ٠ذ٠ُٙ أ٠ذ٠ىُ رؼبٌٝ هللا وفّ  ٌّب ٘ئالء ٚعٛد ٌٛال أٞ

ْٛ ) ػ١ٍّٙب اٌغبثمخ ا٠٢خ فٟ وّب اٌّغ١ٍّٓ ثبٔزقبس ٌَ َٚ  ُُ َٓ  لَبرٍََُى ا َوفَُشٚا اٌَِّز٠ ُٛ ٌَّ َٛ َُّ  اأْلَْدثَبسَ  ٌَ  اَل  صُ

 َْ ً  ٠َِغُذٚ ١ٌِّب اَل  َٚ (. 22-اٌفزؼ( )َِٔق١شاً  َٚ

 ث١ٓ ٠م١ّْٛ صاٌٛا ِب ِئِٕبد ٚٔغبء ِئ١ِٕٓ سعبي ٚعٛد ٌٛال ٔٗأ ا٠٢خ ِؼٕٝ ف١ىْٛ

 هللا فٍٝ) ٌٍٕجٟ ػ١ٛٔبً  ٌىُٛٔٙ ِؼ١ٕخ ٌّقبٌؼ أٚ ٚاعزنؼبفبً  رم١خ اعالُِٙ ٠خفْٛ اٌّؾشو١ٓ

 لش٠ؼ ٚث١ٓ ث١ٕىُ اٌمزبي رؼبٌٝ هللا ألٚلغ رؼشفُٛٔٙ، ال ٔزُٚأ اٌّؾشو١ٓ ػٍٝ( ٚعٍُ ٌٗٚآ ػ١ٍٗ

 ؽّب٠خً  اٌمزبي، ػٓ ٚأ٠ذ٠ُٙ أ٠ذ٠ىُ وفّ  رؼبٌٝ هللا ٌىٓ ٌىُ، ٚإٌقشُ  د٠بسُ٘ ػ١ٍُٙ الزؾّزُ ٚلذ

 عشػ أٚ ثمزً افبثزُٙ ِٓ ػ١ٍىُ ف١خؾٝ ثُٙ عٍٙىُ ثغجت ألٔىُ اٌّئ١ِٕٓ، ٚألٌٚئه ٌىُ

 ع١ؼ١ّشْٚ اٌّؾشو١ٓ ألْ ا٢خشح، أٚ اٌذ١ٔب فٟ ٚػبس مشس أٞ( ِؼّشح) رٌه ثغجت فزق١جىُ

 ٚع١مٌْٛٛ اٌّئ١ِٕٓ، عّبػزُٙ ؽزٝ ٠شؽّٛا ٌُ لغبح ِغشِْٛ ٘ئالء أْ ٠ٚمٌْٛٛ اٌّغ١ٍّٓ

 أسك ػٍٝ فمبرً ا٢ِٓ هللا ث١ذ ؽشِخ ٠شاػٟ ٌُ( ٚعٍُ ٌٗٚآ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ) إٌجٟ أْ أ٠نبً 

. اٌؾشَ

ٌٛٚ ً٠  ػٍٝ اٌؼمبة ٌٛلغ اٌّؾشو١ٓ ِغزّغ ػٓ ٚرجب٠ٕٛا أفقٍٛا أٞ اٌّئِْٕٛ ٘ئالء رضَّ

ْثَٕب) خبفخ اٌىبفش٠ٓ َٓ  ٌََؼزَّ  اٌم١بِخ ٠َٛ ِزضا٠ٍْٛ اٌفش٠م١ٓ ْأ وّب ِؾزٚس، دْٚ ِٓ( َوفَُشٚا اٌَِّز٠

. ثبٌىبفش٠ٓ اٌؼزاة ف١ؾً

ًَ } رؼبٌٝ لٌٛٗ ٘ٛ ػٕٗ ٠ذٞاأل ٚوفّ  اٌمزبي رغٕت فٟ ٌٛؽع اٌزٞ خشاأل ٚاٌغشك ُ  ١ٌُِْذِخ  هللاَّ

ِٗ  فِٟ زِ َّ ْٓ  َسْؽ  ٠خشط ؽزٝ ٚاٌفشفخ اٌٛلذ ِٓ ِض٠ذ إلػطبء ٞأ  25:  اٌفزؼ{٠ََؾبءُ  َِ

 اٌشؽ١ُ،( ٚعٍُ ٖٚآي ػ١ٍٗ هللا فٍٝ) هللا سعٛي وٙف اٌٝ ٠ٚؤٚٚا لش٠ؼ ٚعو ِٓ اٌّئِْٕٛ

 ؽ١ئبً  ػُٕٙ رؼشفْٛ ال ٚ٘ئالء ٚاٌّؼبٔذ٠ٓ، اٌّؾشو١ٓ ٘ئالء ِٓ هللا ٠ؾبء ِٓ ٠ٙزذٞ ؽزٝ أٚ

 ػٓ ٚأفقبٌُٙ ٘ذا٠زٗ رؼبٌٝ هللا ٠ُش٠ذ ِٓ ثٙذا٠خ اٌغشك رؾمك أٞ ٘ئالء رض٠ً فٍٛ ،أو١ذاً 

 :ٍظيحرٍِ ٌحقق اىقراه ػِ فاىنيّف  ،وفشٚا اٌزٞ ٌؼزثٕب اٌّؾشو١ٓ

اٌّفغذح ) . اٌّغ١ٍّٓ ػٓ اٌّّؼشح ٚدفغ اٌّؼشٚف١ٓ غ١ش اٌّئ١ِٕٓ ػٓ اٌخطش دفغ    -1    

 .(اٌّؾزٍّخ
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 (اٌّقٍؾخ اٌّزؾممخ). ٌأل٠ّبْ األػذاء ِٓ اٌّض٠ذ ٌٙذا٠خ اٌفشفخ اػطبء   -2    

ارا عبء ٔقش هللا ٚاٌفزؼ ٚسأ٠ذ )ٚعبء فٟ عٛسح إٌقش ، ٌزٌه عّٝ هللا رؼبٌٝ اٌؾذ٠ج١خ فزؾبً 

 .(أفٛاعبً إٌبط ٠ذخٍْٛ فٟ د٠ٓ هللا 

ِب وبْ ١ٌزُ ٌٛال فٍؼ اٌؾذ٠ج١خ ِٚب وبْ ثؼذ٘ب ِٓ ػّشح  فذخٛي إٌبط فٟ د٠ٓ هللا أفٛعبً 

اٌمنبء  ٌٚٛ دخً ػ١ٍُٙ ثمزبي ٌىبٔذ اٌغٍجخ ٚإٌقش ٌٍّغ١ٍّٓ ٌٚىٓ ؽزٝ رفٕٝ لش٠ؼ ػٓ 

 .ِٓ ٠غزخفٟ ثب٠ّبٔٗ ِٓ اٌّغزنؼف١ٓثىشح أث١ُٙ ِٚغ ٘الن 

رمغ  ٔٗ ٘ذف ِمذٚس صالس عٕٛاد ؽزٝ الؽىّخ هللا رؼبٌٝ اسعبء اٌفزؼ ِغ أٌزٌه لنذ 

ي ِغ١ٍّٓ ِغزخف١ٓ ثب٠ّبُٔٙ ٌٚىٟ رزفزؼ لٍٛة لش٠ؼ ٌإلعالَ فزنبػف ػذد داٌّؼشح ثك

اي ٚخغبئش فؤعٍّٛا ػٓ اٌفزؼ ػؾشح أمؼبف ٚدخٍٛا ِىخ ثذْٚ لذ اٌٝاٌّغ١ٍّٓ ِٓ اٌؾذ٠ج١خ 

 .ثىشح أث١ُٙ

 (8)ٍِ اىفقٔ اىلٍااً فً اىلٍشج اىْثٌ٘ح 

  االارضؼافٗٗاقغ إظٖاس خصاب اىق٘ج ٗاالارثشاس فً اى٘قد اىحشض 

 اٌضًٌ ٚاٌضغشاد فٟ ٚلذ إٌقش ٚٚالغ االعزمٛاء اٌٝٚاٌزٕج١ٗ 

 فٟ لقخ اٌخٕذق

ٌْجََشاءُ  ُٓ  ػٓ ا ُّٞ  َػبِصةٍس  ْث َْٔقبِس ب:  لَبيَ  ، األَ َّّ ٌَ  َْ َٓ  َوب َشَٔب ِؽ١ َِ ِ  َسُعٛيُ  أَ ُ  َفٍَّٝ هللاَّ ِٗ  هللاَّ َُ  َػ١ٍَْ َعٍَّ َٚ 

َْٕذِق، ثَِؾْفشِ  ٌَْخ َْٕذقِ  ثَْؼلِ  فِٟ ٌََٕب َػَشكَ  ا ٌَْخ خٌر  َفْخَشحٌر  ا َّ ُِٚي، ف١َِٙب رَؤُْخزُ  ال ، َؽِذ٠َذحٌر  َػِظ١ َؼب َّ ٌْ  ا

ا: لَبيَ  ْٛ ِّٟق  اٌَِٝ َرٌِهَ  فََؾَى ُ  َفٍَّٝ إٌَّجِ ِٗ  هللاَّ ، َػ١ٍَْ َُ َعٍَّ ب: لَبيَ  َٚ َّّ يَ  أََخزَ  َسآَ٘ب فٍََ َٛ ْؼ ِّ ٌْ لَبيَ  ا َٚ " : ُِ ِ  ثِْغ  هللاَّ

َمَشةَ  ،" ُ : "  فَمَبيَ  ، صٍُُضََٙب فََىَغشَ  َمْشثَخً  َٚ فَبر١ِؼَ  أُْػِط١ذُ  أَْوجَُش، هللاَّ َِ ، َِ ب ِ  اٌؾَّ هللاَّ  ألُْثِقشُ  أِِّٟق َٚ

شَ  لُُقَٛسَ٘ب ّْ ٌُْؾ ْْ  ا ُ  َؽبءَ  اِ َُّ  ،" هللاَّ ُ : " فَمَبيَ  آَخشَ  صٍُُضًب فَمَطَغَ  اٌضَّب١َِٔخَ، َمَشةَ  صُ  أُْػِط١ذُ  أَْوجَُش، هللاَّ

فَبر١ِؼَ  ِ  فَبِسَط، َِ هللاَّ ِٓ  لَْقشَ  ألُْثِقشُ  أِِّٟق َٚ َذائِ َّ ٌْ َُّ  ،" األَْث١َلَ  ا ُِ : " فَمَبيَ  اٌضَّبٌِضَخَ  َمَشةَ  صُ ِ  ثِْغ  ،" هللاَّ

ٌَْؾَغِش، ثَم١َِّخَ  فَمَطَغَ  ُ : " فَمَبيَ  ا فَبر١ِؼَ  أُْػِط١ذُ  أَْوجَُش، هللاَّ َِ ، ِٓ َّ َ١ٌْ ِ  ا هللاَّ اةَ  ألُْثِقشُ  أِِّٟق َٚ َٛ َْٕؼبءَ  أَْث  َف

 ْٓ َىبِٟٔ ِِ بَػخَ  َِ  1335: اٌؾذ٠ش دالئً إٌجٛح ٌٍج١ٙمٟ  سلُ." اٌغَّ

ا، ؽذ٠ذح مبئمخ أٙب إٌّٛسح ثبٌّذ٠ٕخ ٠ؾ١طْٛ آالف ػؾشح رخ١ًَّ  ٘زٖ ٚعو فٟ  ٚاٌشعٛي عًذّ

ُٚ٘ فٟ ِخّقخ ٚخٛف ٚعٛع ٚثشد ٠طٍك ٌُٙ سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٘زٖ  اٌنبئمخ

ثؼ١ذ ِٓ ٚساء عغٛف اٌغ١ت ١ٌؾذصُٙ ػٓ  أفك اٌُٝ٘ ِٓ ٚالغ مؼفُٙ ٠ٕٚزمً ة اٌجؾبساد

 ُٚ٘ إٌجٟ ثؾبساد ٠غّؼْٛ ُٚ٘ اٌّغ١ٍّٓ سد ٠ىْٛ إٌقش ٚاٌظفش فزشرفغ ِؼ٠ٕٛبرُٙ و١ف

ب}: ٚرؼبٌٝ رجبسن اٌؾك ٚففُٙ وّب اٌّئِْٕٛ لبي اٌنبئمخ؟ ٘زٖ فٟ َّّ ٌَ َْ  َسأَٜ َٚ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ  اٌ
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ب ََ٘زا لَبٌُٛا األَْؽَضاةَ  َػَذَٔب َِ َسُعٌُُٛٗ  هللاُ  َٚ َفَذقَ  َٚ َسُعٌُُٛٗ  هللاُ  َٚ ب َٚ َِ َٚ  ُْ بًٔب ااِلَّ  َصاَدُ٘ َّ ب ا٠ِ ًّ رَْغ١ٍِ َٚ }

[. 22: األؽضاة]

 اؽزذاد ثؼذ ٠ؤرٟ  هللا ٔقش ألْ لش٠ت؛  هللا ٔقش أْ ػٍّٛا اٌنبئمخ ٘زٖ فٟ اٌّغٍّْٛ

 ٚاِىب١ٔبد اٌّغ١ٍّٓ اِىب١ٔبد ث١ٓ اٌٛاعؼخ اٌفغٛح سأٚا فٍّب إٌّبفمْٛ أِب .األصِبد

اِرْ }: ػُٕٙ ٚرؼبٌٝ رجبسن اٌؾك أخجش وّب لبٌٛا األؽضاة، َْ  ٠َمُٛيُ  َٚ َٕبفِمُٛ ُّ َٓ  اٌ اٌَِّز٠ ُْ  فِٟ َٚ ِٙ  لٍُُٛثِ

َشكٌر  ب َِ َػَذَٔب َِ َسُعٌُُٛٗ  هللاُ  َٚ [. 12: األؽضاة]{ ُغُشًٚسا ااِلَّ  َٚ

٠ؤِٓ ػٍٝ ٔفغٗ اٌخشٚط  وٕٛص فبسط ٚأؽذٔب ال ؤًٛا ٠مٌْٛٛ اْ ِؾّذ ٠ؼذٔب  أْ ٔؤٚوب

 .ٌٍخالء

 ثّمذَ اٌشعٛي ػٙذ فٟ إٌبط عّغٚفٟ اٌقٛسح اٌّمبثٍخ اٌٛالغ لٛح ٚاٌخطبة رؾز٠ش ٚرٕج١ٗ 

 فبثؾشٚا: )) فمبٌٛا ،اٌشعٛي ؽٛي فزغّؼٛا ِؼٗ، ثؤِٛاي اٌجؾش٠ٓ ِٓ اٌؾنشِٟ ػالء أثٟ

 فزؾذ وّب اٌذ١ٔب ػ١ٍىُ رفزؼ أْ أخؾٝ ٌٚىٓ ػ١ٍىُ أخؾٝ اٌفمش ِب فٛهللا ٠غشوُ ِب ٚأٍِٛا

 سٚاٖ اٌجخبسٞ  ((أٍ٘ىزُٙ وّب فزٍٙىىُ رٕبفغٛ٘ب وّب فزٕبفغٛ٘ب لجٍىُ، ِٓ اٌز٠ٓ ػٍٝ

 أفزبػ ِٓ ػٙذٖ فٟ ٚاألخ١بس إٌبط ٠ؾزس ٚاٌغالَ اٌقالح ػ١ٍٗ اٌّقذٚق اٌقبدق وبْ ٘ىزا

 فبْ اٌذ١ٔب ؽت ػ١ٍٗ غٍت ِٚٓ ،اٌؾم١ش اٌضائً ِٚزبػٙب ثجٙشعٙب ٚاالغزشاس ػ١ٍُٙ اٌذ١ٔب

.. األؽخبؿ ٚ٘الن اٌّغزّغ، ٘الن اٌٙالن؛ اٌطج١ؼ١خ إٌز١غخ

اٌضغشاد  اٌٝػظ١ُ ٠َٚٛ اٌفشلبْ ٠جذأ ثبٌزٕج١ٗ ٌخطبة اٌشثبٟٔ  ثؼ١ذ ثذس ٟٚ٘ ٔقشٌه رغذ اٌز

 رٟ ظٙشد ِٓ االخزالف ػٍٝ اٌغٕبئُ،اي ٚاألخطبء

ِٓ  ٠َْغؤٌََُٛٔهَ )لبي رؼبٌٝ  ًِ   اأْلَٔفَبيِ  َػ ِ  اأْلَٔفَبيُ  لُ ُعٛيِ  هلِلَّ اٌشَّ َ  فَبرَّمُٛا  َٚ أَْفٍُِؾٛا هللاَّ ُْ  َرادَ  َٚ   ث١َُِْٕى

أَِه١ُؼٛا َٚ  َ َسُعٌَُٛٗ  هللاَّ َٓ  ُوٕزُُ اِْ َٚ ١ِٕ ِِ ْئ   األٔفبي (1) (ُِّ

ٞ ثزن١ّذ اٌغشاػ ٚرغ١ٍخ ٠جذأ اٌخطبة اٌشثبْ ،ٚاٌفؾً ثؼذ اٌظفش ،ؽذٚرغذ ثؼ١ذ ٘ض٠ّخ أ

 اٌّئ١ِٕٓ،

ُْ  اِْ)رؼبٌٝ لبي  َغْغُى ّْ ََ  َِظَّ  فَمَذْ  لَْشػٌر  ٠َ ْٛ ٌْمَ ْضٍُُٗ  لَْشػٌر  ا ٍْهَ   ِِّق رِ َٚ  َُ ٌَُِٚٙب اأْل٠ََّب َٓ  َُٔذا َُ  إٌَّبطِ  ث١َْ ١ٌَِْؼٍَ َٚ 

 ُ َٓ  هللاَّ ُٕٛا اٌَِّز٠ َِ ٠َزَِّخزَ  آ َٚ  ُْ ُٕى ُ   ُؽََٙذاءَ  ِِ هللاَّ َٓ  ٠ُِؾتُّ  اَل  َٚ ١ ِّ  أي ػّشاْ  (140)( اٌظَّبٌِ

 (9)اىلٍااً فً اىلٍشج اىْثٌ٘ح ٍِ اىفقٔ 

 ّفً اىذالىح اىَشف٘ضح ٗإشثاخ اىذالىح اىَقث٘ىح 

 ؽٌٛٗ اٌّغ١ٍّٓ ٚعّغ اٌغضٚح ثؼذ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي ٚلف ؽ١ش أؽذ غضٚح ٚفٟ

...  ٌٍغضٚح ع١بع١خ ٔز١غخ ٠ؾمك أْ أساد اٌزٞ عف١بْ أثٟ ػٍٟ ١ٌشدٚا
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 لؾبفخ؟ أثٟ اثٓ اٌمَٛ أفٟ فمبي"  رغ١جٖٛ ال: " فمبي ِؾّذ؟ اٌمَٛ أفٟ: فمبي عف١بْ أثٛ ٚأؽشف

 أؽ١بء وبٔٛا فٍٛ لزٍٛا، ٘ئالء اْ: فمبي اٌخطبة؟ اثٓ اٌمَٛ أفٟ فمبي".  رغ١جٖٛ ال: " فمبي

 أثٛ لبي! ٠خض٠ه ِب ػ١ٍه هللا أثمٝ هللا، ػذٚ ٠ب وزثذ: فمبي ٔفغٗ ػّش ٠ٍّه فٍُ. ألعبثٛا

: لٌٛٛا"  لبي ٔمٛي؟ ِب: لبٌٛا".  أع١جٖٛ"  ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ إٌجٟ فمبي. ٘جًٜ أػً: عف١بْ

: " ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ إٌٟ فمبي. ٌىُ ػضٞ ٚال اٌؼضٞ ٌٕب. عف١بْ أثٛ لبي".  ٚأعً أػٍٝ هللا

 ث١َٛ ٠َٛ عف١بْ أثٛ لبي".  ٌىُ ٌِٛٝ ٚال ِٛالٔب هللا: لٌٛٛا"  لبي ٔمٛي؟ ِب لبٌٛا"  أع١جٖٛ

"  لبي ٔمٛي؟ ِب: لبٌٛا"!  أع١جٖٛ: " ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ ٞةآٌ لبي. عغبي ٚاٌؾشة ثذس،

.  " إٌبس فٟ ٚلزالوُ اٌغٕخ، فٟ لزالٔب: لٌٛٛا

 ع١ّذ ؽزٝ ١ٌبي صالس ٚألبَ ثبٌغ١ؼ ٚسائُٙ عبس ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي اْ ؽزٝ

.  األعذ ؽّشاء غضٚح

.  ِمجٌٛخ دالٌخ ٚاصجبد ِشفٛمخ دالٌخ ٔفٟ أ٠نبً  ٘زا فٟ ٚوبْ

 ٟٚ٘ ِمجٌٛخ دالٌخ ٚاصجبد اٌٙض٠ّخ لجٛي ٟٚ٘ ِشفٛمخ دالٌخ ٌٕفٟ صالس أؽذ ثؼذ فبٌٛلٛف

 ٌقبٌؾٗ ع١بع١خ ٔز١غخ أٞ رؾم١ك ِٓ اٌؼذٚ ؽشِبْ ثؼذ اٌغٙبد ِٛافٍخ ػٍٝ اإلفشاس

 " اإلسالميةمن كتاب التصور السياسي للحركات "* 

 (10)ٍِ اىفقٔ اىلٍااً فً اىلٍشج اىْثٌ٘ح 

.  ٍشف٘ضح دالىح ٍِ ذجشٌذٓ تؼذ ٍقث٘ىح، تذالىح ّشأ الذز

 ثٓ صّبِخ ٌٗ ٠مبي ؽ١ٕفخ ثٕٟ ِٓ ثشعً فغبءد ٔغذ، لجً خ١الً  ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ إٌجٟ ثؼش

 ِب: فمبي ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ إٌجٟ ا١ٌٗ فخشط اٌّغغذ، عٛاسٞ ِٓ ثغبس٠خ فشثطٖٛ أصبي

 ٚاْ ؽبوش، ػٍٟ رٕؼُ ٚاْ دَ، را رمزً رمزٍٕٟ اْ: ِؾّذ ٠ب خ١ش ػٕذٞ: فمبي صّبِخ؟ ٠ب ػٕذن

 ِب: لبي صّبِخ؟ ٠ب ػٕذن ِب ٌٗ، لبي صُ اٌغذ وبْ ؽزٝ فزشن ؽئذ، ِب فبعؤي اٌّبي رش٠ذ وٕذ

 ػٕذٞ: لبي صّبِخ؟ ٠ب ػٕذن ِب: فمبي اٌغذ، ثؼذ وبْ ؽزٝ فزشوٗ ؽبوش، ػٍٟ رٕؼُ اْ: ٌه لٍذ

.  خ١ش

 أؽٙذ: فمبي اٌّغغذ دخً صُ فبغزغً اٌّغغذ، ِٓ لش٠ت ٔخً اٌٟ فبٔطٍك ،صّبِخ أهٍمٛا: فمبي

...    هللا سعٛي ِؾّذاً  ٚأْ هللا، اال اٌٗ ال أْ

 هللا سعٛي رشوٗ ٌٚزا األٚي؛ ا١ٌَٛ فٟ اٌذَ روش صّبِخ أْ اىحذٌس فً األاااٍح ٗاىَطالظح

 فٟ اٌطّغ ٘ٛ اٌّٛلف ِؼٕٟ ٌىبْ اٌذَ روشٖ ثؼذ رشوٗ ٌٛ ألٔٗ ؛ِشثٛهبً  ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ

 أهٍمٛا فمبي خ١ش ػٕذٞ: فمبي اٌّبي أٚ اٌذَ صّبِخ ٠زوش ٌُ اٌضبٌش ا١ٌَٛ ٚفٟ. اٌفذاء أٚ اٌذ٠خ
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 فٟ اٌجش ػجذ اثٓ روش٘ب ٚاٌمقخ ٚأؽّذ، ٚاٌج١ٙمٟ داٚد ٚأثٛ ِٚغٍُ اٌجخبسٞ سٚاٖ. صّبِخ

( 1/205) اٌؾٕفٟ أصبي ثٓ صّبِخ رشعّخ

 اٌغ١بع١خ اٌّّبسعخ فٟ عٛ٘شٞ ؽشه ٟ٘ اىَ٘قي ٕزا ٌرضَْٖا اىرً اىلٍااٍح اىقاػذج إُ

 ٠ؾزًّ ال ٚامؼ رفغ١ش ٌٍّٛلف ٠ىْٛ أْ ِٚؼٕبٖ اٌٛمٛػ: ٚ٘ٛ اٌغ١بعٟ اٌّٛلف ٚأؾبء

 ٘ٛ ٚاؽذ ِٚؼٕٝ ٚاؽذ رؼج١ش عشاؽٗ إلهالق أفجؼ ؽزٝ صّبِخ هللا سعٛي رشن ٌٚزٌه غ١شٖ

. اٌضؤس ِٓ اٌخٛف أٚ اٌذ٠خ فٟ اٌطّغ ِؼٕٝ ثٗ ٠خزٍو ال اٌزٞ اإلوشاَ

 (11)اىلٍااً فً اىلٍشج اىْثٌ٘ح ٍِ اىفقٔ 

.  اىلٍااً اىَ٘قي دالالخ أخصش ٍِ ًٕٗ اىَ٘قي، ٗالذج الفظ ػيً قاً الذز

 ِٓ الثذ وبْ اٌّؾشو١ٓ ِغ ٚرؾبٌفٛا اٌخٕذق غضٚح فٟ ثبٌّغ١ٍّٓ لش٠ظخ ثٕٟ ٠ٙٛد غذس ٌّب

 ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي ٚث١ٓ ث١ُٕٙ وبٔذ اٌزٟ ثبٌّؼب٘ذح ِش٘ٛٔبً  وبْ ٚعٛدُ٘ ألْ اعالئُٙ؛

.  ٚعٍُ

 لبئّبً  ٠ضي ٌُ ٚاٌزٞ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ اٌشعٛي دخٛي لجً األٔقبس ِغ ا١ٌٙٛد رؾبٌف ٌٚىٓ

...  خط١شح ِؾىٍخ ٠ّضً وبْ اٌّذ٠ٕخ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي دخٛي ثؼذ

 ؟...اٌّٛلف فّب... اٌٛلذ ٔفظ فٟ األٔقبس ؽٍفبء ُٚ٘... ٚلزبٌُٙ اعالإُ٘ فبٌٛاعت

 ٠ٕضٌٛا أْ هللا سعٛي ُِٕٙ فطٍت... رارُٙ األٔقبس اٌٟ أِشُ٘ اؽبٌخ ٘ٛ اٌغ١بعٟ اٌّٛلف وبْ

 ثبػزجبسُ٘ األٔقبس ِٓ اخز١بسُ٘ ٠ىْٛ أْ اٌطج١ؼٟ ِٓ ٚوبْ. ٠خزبسْٚ ِٓ ؽىُ ػٍٝ

.  األٔقبس ع١ذ ِؼبر ثٓ عؼذ فبخزبسٚا ؽٍفبءُ٘؛

 ، ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي ؽّه ػٍٝ ٔضٌٛا أفجؾٛا فٍّب: " اٌغ١شح وزت رمٛي ٚوّب

 اخٛإٔب ِٛاٌٟ فٟ فؼٍذ ٚلذ اٌخضسط، دْٚ ِٛا١ٌٕب أُٙ هللا سعٛي ٠ب: فمبٌٛا األٚط فزٛاصجذ

...  ػٍّذ لذ ِب ثبألِظ

 ؛ثٍٝ: لبٌٛا ِٕىُ؟ سعً ف١ُٙ ٠ؾىُ أْ األٚط ِؼؾش ٠ب رشمْٛ أال: لبي األٚط وٍّزٗ فٍّب

 هللا فٍٝ هللا سعٛي ؽىّٗ فٍّب... ِؼبر ثٓ عؼذ اٌٝ فزان: ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي لبي

 ٚوبْ أدَ، ِٓ ثٛعبدح ٌٗ اٚٚهئ لذ ؽّبس ػٍٝ فؾٍّٖٛ لِٛٗ أربٖ لش٠ظخ ثٕٟ فٟ ٚعٍُ ػ١ٍٗ

 أثب ٠ب: ٠مٌْٛٛ ُٚ٘ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي اٌٟ ِؼٗ ألجٍٛا صُ ع١ّالً، عغ١ّبً  سعالً 

 ف١ُٙ؟ ٌزؾغٓ رٌه ٚالن أّب ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي فبْ ِٛا١ٌه، فٟ أؽغٓ ػّشٚ،

 ِؼٗ وبْ ِٓ ثؼل فشعغ. الئُ ٌِٛخ هللا فٟ رؤخزٖ ال أْ ٌغؼذ آْ ٌمذ: لبي ػ١ٍٗ أوضشٚا فٍّب

 عؼذ، ا١ٌُٙ ٠قً أْ لجً لش٠ظخ، ثٕٟ سعبي ٌُٙ فٕؼٝ ،األؽًٙ ػجذ ثٕٟ داس اٌٟ لِٛٗ ِٓ

.  ِٕٗ عّغ اٌزٟ وٍّزٗ ػٓ
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 "من كتاب التصور السياسي للحركة اإلسالمية رفاعي سرور "* 

 ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي لبي ٚاٌّغ١ٍّٓ، ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي اٌٝ عؼذ أزٟٙ فٍّب

 ٌزؾىُ ِٛا١ٌه أِش لذ هللا سعٛي اْ ػّشٚ، أثب ٠ب فمبٌٛا ا١ٌٗ، فمبِٛا... ع١ذوُ اٌٟ لِٛٛا: ٚعٍُ

 ٔؼُ،: لبٌٛا ؽىّذ؟ ٌّب ف١ُٙ اٌؾىُ أْ ١ِٚضبلٗ هللا ػٙذ ثزٌه ػ١ٍىُ: ِؼبر ثٓ عؼذ فمبي ف١ُٙ؛

 ِؼشك ٚ٘ٛ ، ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي ف١ٙب اٌزٟ إٌبؽ١خ فٟ ِٕب، ٘ب ِٓ ٚػٍٝ: لبي

 أؽىُ فبٟٔ: عؼذ لبي ٔؼُ؛: ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ هللا سعٛي فمبي ٌٗ؛ اعالالً  هللا سعٛي ػٓ

 هللا فٍٝ هللا سعٛي فمبي. ٚإٌغبء اٌزساسٞ ٚرغجٟ األِٛاي، ٚرمغُ اٌشعبي، رمزً أْ ف١ُٙ

 ٚؽذح ؽفع ػٍٝ لبَ ؽذس .أسلؼخ عجؼخ فٛق ِٓ هللا ثؾىُ ف١ُٙ ؽىّذ ٌمذ: ٚعٍُ ػ١ٍٗ

.  اٌغ١بعٟ اٌّٛلف دالالد أخطش ِٓ ٟٚ٘ اٌّٛلف،

( 3043 ػ/6/191) سعً ؽىُ ػٍٝ اٌؼذٚ ٔضي ارا: ثبة ٚاٌغ١ش، اٌغٙبد فٟ اٌجخبسٞ أخشعٗ

( 11/51) اٌفزؼ فٟ اٌؾبفع ٚلبي اٌّغّغ، فٟ ا١ٌٙضّٟ ٚروشٖ ثطٌٛٗ، أؽّذ ٚسٚاٖ ِخزقًشا،

. ؽغٓ ٚعٕذٖ: ألؽّذ ػضاٖ أْ ثؼذ

 "الصور السياسي للحركات السياسية من كتاب"* 

 (12)ٍِ اىفقٔ اىلٍااً فً اىلٍشج اىْثٌ٘ح 

ٗاىذػ٘ج ٗإسفاقٔ تاىحضً ذزىٍو اىؼقثاخ اىَحرَيح تَ٘قي ال ٌؼ٘د تاىخلاسج ػيى اىجَاػح 

  ٗاىرٖذٌذ غٍش اىَثاشش

ب فذ٠مًب اٌؼجبط وبْ ًّ  ٠ٚشٜ عف١بْ، أثٛ ف١ٙب ٚمغ اٌزٟ األصِخ ٠ٚشٜ عف١بْ، ألثٟ لذ٠

 ٘زٖ ِٓ عف١بْ أثب ٠ُخِشط أْ  اٌشعٛي ِٓ اٌؼجبط هٍت ٌزٌه ٌٗ؛ رؼشك اٌزٞ اال١ٙٔبس

 اثٓ[ 1". ]ؽ١ئًب ٌٗ فبعؼً اٌفخش، ٠ؾت سعً عف١بْ أثب اْ هللا، سعٛي ٠ب: "فمبي األصِخ،

. 403ؿ( ٚاٌشاثغ اٌضبٌش اٌغضء) اٌضبٟٔ اٌمغُ إٌج٠ٛخ، اٌغ١شح: ٘ؾبَ

 ثؼذُ  ٠مزٕغ ٌُٚ امطشاًسا، أعٍُ عف١بْ أثب أْ اٌٛامؼ فّٓ األِش، فٟ ٠فىش  اٌشعٛي ثذأ ٕٚ٘ب

 ػٍٝ ٌالٔمالة فشفخ أٞ ٠ٕزٙض فمذ اٌغذ٠ذ، ٌٍٕظبَ اٌؾم١مٟ ثبالٔزّبء ٠ؾؼش ٌُ ٚاْ ثبٌٕجٛح،

 عٍجًب ع١ئصش ٘زا فبْ ِٕضٌٗ،  ٠ٕضٌٗ ٌُ ٚاْ عٕٛاد، ػذح ِٕز ِىخ ػظ١ُ عف١بْ ٚأثٛ اٌّغ١ٍّٓ،

 فغٛف ؽ١ئًب عف١بْ أثب أػطٝ ارا  اٌشعٛي اْ صُ. ع١ًّؼب ِىخ أً٘ ٚفٟ عف١بْ، أثٟ فٟ

 أػذائٗ، ِٓ ٠ىْٛ أْ ِٓ ثذالً  ٚٚالرٗ سعبٌٗ ِٓ عف١بْ أثٛ ٠ٚىْٛ اإلعالَ، ٌقبٌؼ ٠غزخذِٗ

. اٌّغ١ٍّٓ عٍطبْ ِٓ ؽٟء فٟ ف١طّؼْٛ ِىخ، صػّبء ثم١خ رٌه ٠شٜ ٚلذ

 ١ٍ٠ك وض١ًشا ِبالً  ٠ٍّه ال اٌٛلذ رٌه فٟ  ٚاٌشعٛي ؽ١ئًب، عف١بْ أثب ٠ؼطٟ أْ  اٌشعٛي ٚلشس

 اٌؼىظ ػٍٝ ثً ا٠ّبٔٗ، فذق ِٓ ثؼذُ  ٠زؤوذ ٌُ ألٔٗ ثبِبسح؛ ٠َِؼذٖ أْ ٠غزط١غ ٚال ِىخ، ثضػ١ُ
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ا، أعٍُ لذ أٔٗ فبٌظب٘ش  غ١ش٘ب؛ ػٍٝ أٚ ِىخ ػٍٝ عٛاء ثبِبسرٗ، اٌّغ١ٍّٓ ٠ئرٞ ٚلذ ِنطًشّ

ْٓ : " اٌشعٛي فمبي ٠نش، ٚال ٠ٕفغ ؽ١ئًب اػطبئٗ فٟ  اٌشعٛي فىش ٌزٌه َِ  ًَ َْ  أَثِٟ َداسَ  َدَخ  ُعْف١َب

 َٛ ، فَُٙ ٌٓر ِِ ْٓ  آ َِ َٛ  ثَبثَُٗ  أَْغٍَكَ  َٚ ، فَُٙ ٌٓر ِِ ْٓ  آ َِ َٚ  ًَ ْغِغذَ  َدَخ َّ ٌْ َٛ  ا ٌٓر  فَُٙ ِِ " آ

. األٌجبٟٔ ٚؽغٕٗ ،(3022) داٚد أثٛ سٚاٖ[ 2] 

َـّ  ١قخ عف١بْ أثب  اٌشعٛي ٚخ  داسٖ أْ ٟٚ٘ ِىخ، أً٘ ِٓ ألشأٗ ػٍٝ ِز١ًّضا رغؼٍٗ ثِخقِّق

ٜ أفجؾذ ًٚ  ثال ؽ١ئًب أػطبٖ اٌشعٛي أْ ٠غذ األِش فٟ اٌّزذثش ٌٚىٓ. ٌُٙ ٚأِبًٔب ِىخ، ألً٘ ِؤ

َ ال اٌؾٟء ٚ٘زا خغبسح،  أٞ ألْ عف١بْ؛ أثٟ لٍت ٠ىغت فٙٛ اٌّغ١ٍّٓ، ػٕذ ٠ئخش ٚال ٠مذِّق

 ٚامؾخ، ١ِضح فال عف١بْ، أثٟ داس فٟ اٌزٞ األِٓ ٔفظ فٟ ع١ىْٛ ثبثٗ ػ١ٍٗ ٠غٍك أغبْ

. ٠نش ٚال ٠ٕفغ اٌؾشفٟ، اٌفخش ِٓ ًٔٛػب أؽذس لذ األِش ٘زا ٌٚىٓ

 عف١بْ أثٛ ٠ذخً ٚعٛف عف١بْ، أثٟ ِغ اٌزؼبًِ فٟ  اٌشعٛي ِٓ اٌشائغ اٌزٛاصْ ٔغذ ٕٚ٘ب

 ٠مبِٚٛا، ٚأالّ  ث١ٛرُٙ، ٠ذخٍٛا أْ ٌٍٕبط دافًؼب ِىخ اٌٝ اٌشعٛيُ  ٌٗ أػطب٘ب اٌزٟ إٌّؾخ ثٙزٖ

 اٌّىشِخ ِىخ ٌفزؼ رغ١ًٙ ٘زا ٚفٟ اٌّىشِخ، ِىخ داخً فٟ اٌغنت ٌضٛسح رغى١ٓ ٘زا ٚفٟ

ّٞ  ٚفمٗ ٘بئٍخ، ع١بع١خ ؽىّخ فٟٙ وجشٜ؛ خغبئش دْٚ . ِغزٜٛ أػٍٝ ػٍٝ دػٛ

 ثبٌمٛح اٌجذا٠خ فٟ عف١بْ أثب خبهت فمذ عف١بْ، أثٟ ِغ اٌزؼبًِ فٟ  اٌشعٛي روبء ٔغذ ٕٚ٘ب

 اإلعال١ِخ اٌذٌٚخ فَْمذ ػذَ ِغ لٍجٗ ثٗ ٠ّٚزٍه ثٗ، ٠فخش ؽ١ئًب أػطبٖ اعالِٗ ثؼذ صُ ٚاٌؾغُ،

. ٌؾٟء

 افٍاُ ٗأتً اىَصية ػثذ تِ اىؼثاط تٍِ ال٘اس

 اعالَ ٠ىْٛ فمذ عف١بْ، أثٟ لٍت اٌٝ ثٙب ٠ذخً ٌٍؾ١طبْ فشفخ أٞ ٠زشن أالّ   اٌشعٛي أساد

ب عف١بْ أثٟ ًِ  أثٟ ِؼ٠ٕٛبد ٠ضٌضي أْ  اٌشعٛي فؤساد اٌّؤصق، ٘زا ِٓ ٌٍخشٚط ػبسًمب؛ اعال

 ؟ اٌؾى١ُ اٌشعٛي فؼً فّبرا اٌّمبِٚخ، فٟ أًِ أٞ ػٕذٖ ٠جمٝ ال ؽزٝ عف١بْ

 اٌغ١ٛػ ١ٌؾب٘ذَ  ِب ِىبْ ػٕذ عف١بْ ثؤثٟ ٠مف أْ اٌّطٍت ػجذ ثٓ اٌؼجبط اٌشعٛي أِش

 ٠ش٠ٗ أْ اٌشعٛي أساد ٌمذ. لجبئٍٙب ٚرؼذد أفشاد٘ب، ٚرٕٛع ُٚػذَّرٙب، ٚأػذاد٘ب، اإلعال١ِخ،

 ١ٌؼٍُ رٌه؛ لجً عف١بْ أثٛ لبد٘ب اٌزٟ ٚاألؽضاة األؽضاة ٘زٖ ث١ٓ ٚؽزبْ اٌّئِٕخ، األؽضاة

ِن١كِ  اْؽجِْغُٗ  َػجَّبُط، ٠َب: "ٌٍؼجبط هللا سعٛي لبي ثٙئالء، ٌٗ هبلخ ال أٔٗ عف١بْ أثٛ َّ اِدٞ ثِ َٛ ٌْ  ا

ْٕذَ  ُِ  ِػ ًِ  َخْط ٌَْغجَ شَّ  َؽزَّٝ ا ُّ ِٗ  رَ ِ  ُعُٕٛدُ  ثِ . 3/549 إٌج٠ٛخ اٌغ١شح: وض١ش اثٓ[ 3"] ف١َََشاَ٘ب هللاَّ

 ٚٚلف اٌشعٛي، روش٘ب اٌزٟ إٌّطمخ ػٕذ ٚٚلف عف١بْ أثب ٚأخز إٌجٛٞ، األِش ٔفّز ٚاٌؼجبط

 فٟ آِالً  وبْ فمذ عف١بْ؛ أثٛ ٚأجٙش ا١ٌّٙت، اإلعالِٟ اٌؼغىشٞ اٌؼشك ٠ؾب٘ذ عف١بْ أثٛ

 األؽضاة، غضٚح فٟ رمش٠جًب عٕٛاد صالس ِٕز األػذاد ٘زٖ عف١بْ أثٛ ؽب٘ذ ٚلذ اٌّمبِٚخ،
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 ثٙب رشثطٗ وبٔذ لجبئً ػذح اٌغ١ٛػ ٘زٖ فٟ عف١بْ أثٛ ٚسأٜ ع١ًّؼب، ٠شأعُٙ ٘ٛ ٚوبْ

 سا٠خ رؾذ رغزّغ ع١ًّؼب اٌمجبئً ثٙزٖ فبرا ٠زوش، ػذاء ٚث١ٕٙب ث١ٕٗ ٠ىٓ ٌُٚ ل٠ٛخ، ػاللبد

 سأٜ فمذ ٚاؽذ؛ سعً لٍت ػٍٝ اٌغ١ّغ ٚاعزّبع اٌقف ٚؽذح عف١بْ أثٛ ٚسأٜ. هللا سعٛي

 وٍٗ ٚ٘زا ِؾ١زُٙ، ٚفٟ رق١ُّّٙ، ٚفٟ ػ١ُٛٔٙ، فٟ اٌزٟ ٚاٌقالثخ ٚاٌّٛدح األٌفخ عف١بْ أثٛ

 ٌٕٕٚظش سأ٠ٕب، وّب ٠ُٕىش ال أِشٌر  اٌّزؾذ اٌّغٍُ ثبٌقف األِخ أػذاء أجٙبس اْ. عف١بْ أثب صٌضي

 ثٗ ِٚشد: اٌؼجبط ٠مٛي اإلعال١ِخ، اٌغ١ٛػ سإ٠خ ػٕذ عف١بْ أثٟ ٌؾبٌخ  اٌؼجبط ٚفف اٌٝ

 ِٓ: عف١بْ أثٛ لبي لج١ٍخ ِشد فىٍّب اٌشا٠خ، سافؼخ رغ١ش لج١ٍخ وً سا٠برٙب، ػٍٝ اٌمجبئً

 ٘ئالء؟

. ُع١ٍُ: فؤلٛي

ْٚ  ٚرؾبسثٕٟ؟ ُع١ٍُ رؤرٟ ٌّبرا: أٞ ٌُٚغ١ٍُ؟ ٌٟ ِب: ف١مٛي  اٌمج١ٍخ فزّش ٚع١ٍُ؟ هبلزٟ و١ف أ

 ٘ئالء؟ ِٓ: ف١مٛي األخشٜ

َض٠ْٕخ: فؤلٛي ُِ .

 ٌّٚض٠ٕخ؟ ٌٟ ِب: ف١مٛي

 ٌٟ ِب: ف١مٛي فالْ، ٚثٕٛ فالْ ثٕٛ: اٌؼجبط ف١شد ٘ئالء، ِٓ عؤي لج١ٍخ ِشد وٍّب ٚ٘ىزا

 اٌّٙبعشْٚ ف١ٙب وز١جخ ٚاٌخنشاء اٌخنشاء، فٟ  هللا سعٛي ِش ؽزٝ. فالْ ٌٚجٕٟ

 أػ١ُٕٙ اال رشٜ ال ٚاٌغالػ، ثبٌذسٚع ِغطبح اٌىز١جخ ٠ؼٕٟ. اٌَؾَذق اال ِٕٙب ٠ُشٜ ال ٚاألٔقبس،

 ػجبط؟ ٠ب ٘ئالء ِٓ: -االٔجٙبس ؽبالد أؽذ فٟ ٚ٘ٛ -عف١بْ أثٛ لبي اٌذسٚع، خالي ِٓ

. ٚاألٔقبس اٌّٙبعش٠ٓ فٟ  هللا سعٛي ٘زا: لٍذ

ًٌر  ثٙئالء ألؽذٍس  ِب: ا١ٌؤط ِٕزٙٝ فٟ عف١بْ أثٛ فمبي  أفجؼ ٌمذ اٌفنً، أثب ٠ب ٚهللا هبلخ، ٚال لِجَ

ٍه ب اٌغذاح أخ١ه اثٓ ُِ ًّ . ػظ١

. إٌجٛح أٙب عف١بْ، أثب ٠ب: لٍذ

ُْ : فمبي . 404ؿ( ٚاٌشاثغ اٌضبٌش اٌغضء) اٌضبٟٔ اٌمغُ إٌج٠ٛخ، اٌغ١شح: ٘ؾبَ اثٓ[ 4]ارْ فََٕؼ

ا افٍاُ أت٘ اقرْغ ىقذ . اىْث٘ج أّٖا أخٍشًا

 ثؤػٍٝ ٚفشؿ ِىخ دخً ؽزٝ عف١بْ أثٛ اإلعالَ خشط فٟ ٌٍذخٛي لش٠ًؾب ٠ذػٛ عف١بْ أثٛ

. ثٗ ٌىُ لِجًَ ال ثّب عبءوُ لذ ِؾّذٌر  ٘زا لش٠ؼ، ِؼؾش ٠ب: فٛرٗ
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 ِٓ لش٠ًؾب ٠ّٕغ عف١بْ أثب ٚٔغذ اٌفخش، ٘زا اػطبئٗ ِٓ  اٌشعٛي غشك ٠زؾمك ٕٚ٘ب

 اٌغ١بعٟ اٌفمٗ أٗ. اٌّغ١ٍّٓ دِبء ٠ؾمٓ ٔفغٗ اٌٛلذ ٚفٟ لش٠ؼ، دِبء ١ٌؾمٓ اٌّمبِٚخ؛

.  اٌشعٛي ِٓ اٌؼبٌٟ

 اٌّغغذ، دخً ِٚٓ داسٖ، دخً ِٚٓ: ٠مً ٌُٚ. آِٓ فٙٛ عف١بْ أثٟ داس دخً فّٓ: لبي صُ

. فخشٖ ١ٌظٙش ؽؤٔٗ؛ ِٓ ٠ُؼٍِٟ اٌزٞ ثبٌغبٔت ٚاوزفٝ

 ٌٗ، اٌّؾبسث١ٓ أؽذ ِٚٓ ٌإلعالَ، اٌّمب١ِٚٓ أؽذ ِٓ ٟٚ٘ ػزجخ، ثٕذ ٕ٘ذ اِشأرٗ ا١ٌٗ فمبِذ

َّظ، اٌذَِّعُ الزٍٛا: ٌٍغ١ّغ ٚلبٌذ ثؾبسثٗ فؤخزد ! لَٛ ه١ٍؼخ ِٓ لُجِّقؼ األَْؽ

 ال ثّب عبءوُ لذ فبٔٗ أٔفغىُ، ِٓ ٘زٖ رغشٔىُ ال! ٠ٚؾىُ: فمبي إٌبط، أِبَ صٚعٙب رغتُّ  فٟٙ

. داسن ػٕب رغٕٟ فّب! ٠ٍٚه: ِىخ أً٘ ٌٗ فمبي.آِٓ فٙٛ عف١بْ أثٟ داس دخً فّٓ ثٗ، ٌىُ لِجًَ

 فٙٛ اٌّغغذ دخً ِٚٓ آِٓ، فٙٛ ثبثٗ أغٍك ِٚٓ: فمبي. وٍُٙ ِىخ ألً٘ رزغغ ال داسن اْ: أٞ

 اٌمغُ إٌج٠ٛخ، اٌغ١شح: ٘ؾبَ اثٓ[ 5] اٌّغغذ ٚاٌٝ د٠بسُ٘، اٌٝ ٚدخٍٛا إٌبط فزفشق .آِٓ

. 405 ،404ؿ( ٚاٌشاثغ اٌضبٌش اٌغضء) اٌضبٟٔ

 ِىخ اٌٝ  اٌشعٛي دخٛي ػٓ ِذافًؼب ا١ٌَٛ ٔٙب٠خ فٟ أفجؼ فمذ عف١بْ، أثٟ ِٛلف ٚ٘زا

 .اٌطش٠ك ٌٗ فبرًؾب اٌّىشِخ،

 (13)ٍِ  اىفقٔ اىلٍااً فً اىلٍشج اىْثٌ٘ح 

اإلجشاء اىزي ٌَْغ اىرظشف اىضاس تاىجَاػح  ٍِ أالذ أفشادٕا تئجشاء ٌشاػً  اذخار

 اىحشص ػيى ذَاال اىجَاػح 

 ث١ٛرُٙ، فٟ ِىخ أً٘ ِؼظُ ِٚىش ، هللا سعٛي ٌٙب خطو وّب اإلعال١ِخ اٌغ١ٛػ دخٍذ

ح، ِٓ خب١ٌخ األغٍت فٟ ِىخ ؽٛاسع ٚوبٔذ  ٠ؾذس أالّ  األو١ذح اٌشعٛي سغجخ ٚوبٔذ اٌّبسَّ

 والَ فٟ اٌشغجخ ٘زٖ ٚمٛػ ِٚغ. لٍجٗ اٌٝ اٌجالد ٚأؽت اٌؾشاَ، اٌجٍذ ٘زا فٟ ٚخبفخً  لزبي،

 اٌّغ١ٍّٓ أرالٛا ِّٓ االٔزمبَ أؽالَ رشاٚدُ٘ وبٔذ اٌقؾبثخ ثؼل أْ اال اٌشعٛي ٚأفؼبي

 فٟ -األٔقبس وز١جخ ٚلبئذ األٔقبس ع١ِّقذ  -ػجبدح ثٓ عؼذ لبٌٗ ِب ِضالً  رٌه ِٚٓ أٌٛأًب، اٌؼزاة

". اٌىؼجخ رغزؾً ا١ٌَٛ اٌٍّؾّخ، ٠َٛ ا١ٌَٛ: "ِىخ ٠ذخً ٚ٘ٛ ؽّبعخ

 ِٕطك ٌٚٙب ؽشػ١خ، خٍف١خ ٌٙب اٌىٍّبد ٘زٖ أْ ِغ اٌمزبي، فٟ سغجخ ػٓ رؼجش اٌىٍّبد ٚ٘زٖ

 لبي  اٌشعٛي أْ ػجبدح ثٓ عؼذ ٌىٍّخ اٌؾشػ١خ ٚاٌخٍف١خ اٌشعٛي، رشمٟ ال أٔٙب اال ِمجٛي

َب: "ِىخ ػٓ أَِّٙ ْٓ  َعبَػخً  ٌِٟ أُِؽٍَّذْ  َٚ ٌّٟل  لزبيٌر  اٌٛلذ رٌه فٟ اٌمزبي أْ أٞ ؛[7"]ََٔٙبسٍس  ِِ . ؽشػ

 ػٕذ وبْ إٌّطك ٌٚىٓ ٔمبرً، أالّ  فبألفً فمو؛ االمطشاس ػٕذ ٠ش٠ذٖ وبْ  اٌشعٛي ٌٚىٓ

 ِٓ اٌؼَّٛ سأٞ فٟ األِش ٘زا ٠ئ٠ذٖ وبْ ِٕٚطمٗ ِٚمجٛي، ِفَٙٛ ِٕطك ػجبدح ثٓ عؼذ
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 اٌّئ١ِٕٓ، ػزثٛا اٌز٠ٓ ُ٘ ٚ٘ئالء ٚاعت، ٚلزبٌُٙ اٌىفش ثؤً٘ ِؾىِٛخ ا٢ْ ِىخ ألْ إٌبط؛

 ػجبدح ثٓ عؼذ اْ ثً رٌه، لجً ٚأفؾبثٗ ٘ٛ آرٖٚ اٌز٠ٓ ُٚ٘ اٌشعٛي، أخشعٛا اٌز٠ٓ ُٚ٘

 أِغه اٌج١ؼخ آخش ففٟ اٌضب١ٔخ؛ اٌؼمجخ ث١ؼخ فٟ ِجبؽشح ثقٛسح لش٠ؼ ألرٜ رؼشك ٔفغٗ

 اٌؾخق١بد ِٚٓ اٌخضسط، ع١ذ وٛٔٗ ِغ ِجشًؽب مشثًب ٚمشثٖٛ ػجبدح ثٓ ثغؼذ اٌّؾشوْٛ

 ٠ؼبٍُِٙ أْ فؤساد أصًشا، ٔفغٗ فٟ رشوذ اٌؾبدصخ ٘زٖ أْ ؽه فال اٌؼشث١خ، اٌغض٠شح فٟ اٌّّٙخ

. ثبٌّضً

ِٓٚ  َُّ  عؼذ وٍّخ ا١ٌٗ ٚٚفٍذ لزبالً، ٠ش٠ذ ٠ىٓ ٌُ  اٌشعٛي أْ غ١ش. اٌىٍّبد ٘زٖ ِضً لبي صَ

 ثٓ عؼذ وٍّخ عّبع ػٕذ اٌشػت أفبثٗ لذ عف١بْ ٚأثٛ عف١بْ، أثٟ هش٠ك ػٓ ػجبدح ثٓ

 ٘زٖ عّغ ػٕذِب  فمبي ِىخ، ألً٘ األِبْ أِش ِٓ ٠غزٛصك  اٌشعٛي اٌٝ ٚأعشع ػجبدح،

َُ : "اٌىٍّبد ْٛ َ١ٌْ َُ  ا ْٛ ِخ، ٠َ َّ ْشَؽ َّ ٌْ ٌَر  ََ٘زا ا ْٛ َ٠  ُُ ُ  ٠َُؼظِّق ِٗ  هللاَّ ٌَْىْؼجَخَ، ف١ِ ٌَر  ا ْٛ َ٠ ِٗ  رُْىَغٝ َٚ ٌَْىْؼجَخُ  ف١ِ [. 8"]ا

 فشلزٗ ػجبدح ثٓ عؼذ ٠ؤخز أْ  خؾٟ فمذ ثزٌه،  اٌشعٛي ٠ىزفِ  ٌُٚ اٌّفب١ُ٘،  اٌشعٛي فؾؼ

 ٚأػطب٘ب ِٕٗ، اٌشا٠خ ٔضع ٌزٌه اٌمزبي؛ أِش فٟ ٠ٚزغبً٘ اٌمزب١ٌخ، اٌشٚػ ثٙزٖ األٔقبس ِٓ

ٍٗس  فٟ عؼذ، ثٓ ل١ظ الثٕٗ ؛ فم ّٞ  ال ثؾ١ش ػجبدح ثٓ عؼذ خبهش ٠ط١ِّقت أْ اٌشعٛي أساد ارْ  دػٛ

 ٚوبْ ػجبدح، ثٓ عؼذ ثٓ ٌم١ظ اٌشا٠خ فؤػطٝ اٌخضسط، صػ١ُ ٚ٘ٛ ٔفغ١زٗ، فٟ رٌه ٠ئصش

 ٔفغٗ ٚأسمٝ ػجبدح، ثٓ عؼذ أسمٝ فمذ األهشاف؛ وً ثٗ أَْسَمٝ اٌؾىّخ ِٕزٙٝ فٟ لشاًسا

 اٌمبع١خ اٌىٍّخ ٘زٖ ا١ٌٗ اؽزىٝ اٌزٞ عف١بْ أثب ٚأسمٝ لبرً، ِٓ اال ٠مبرً أالّ : اٌمشاس ثزٕف١ز

. ِىخ ألً٘ أِبًٔب أػطٝ لذ أٔٗ ٚخبفخً  ػ١ٍٗ،

 (14)ٍِ اىفقٔ اىلٍااً فً اىلٍشج اىْثٌ٘ح 

ٍرظو ػقذٌاًا تاىجَاػح  ٍْٗفظو اٍااٍاًا   تاألػذاءسع ػلنشي ٌحقق اىْناٌح إٌجاد د

 ٗذْظٍٍَاًا 

ٚرؾم١ك اٌنغو اٌؼغىشٞ ثٕفظ ٌزؾم١ك االعزمشاس اٌغ١بعٟ ٚاٌؾفبظ ػٍٝ اٌؼٙٛد ٚاٌّٛاص١ك 

 اٌٛلذ،

ُّٟ  َسَعغَ  ِذ٠َِٕخ، ِٓ اٌؾذ٠ج١خ اٌَِٝ  –ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ  -إٌَّجِ َّ ٌْ ًٌر  ثَِق١شٍس  أثٛ فََغبَءُٖ  ا ْٓ  َسُع ِِ 

َٛ  لَُش٠ْؼٍس  ُ٘ َٚ ، ٌُر ْغٍِ ِٗ  فِٟ فَؤَْسَعٍُٛا ُِ ، هٍََجِ ِٓ ْٙذَ : فَمَبٌُٛا َسُع١ٍَْ ٌَْؼ ٍْذَ  اٌَِّزٞ ا  اٌَِٝ فََذفََؼُٗ  ٌََٕب، َعَؼ

، ِٓ ُع١ٍَْ ِٗ  فََخَشَعب اٌشَّ ٌُْؾ١ٍَْفَخِ  َرا ثٍَََغب َؽزَّٝ ثِ َْ  فَََٕضٌُٛا ا ْٓ  ٠َؤُْوٍُٛ شٍس  ِِ ّْ ، رَ ُْ  أِلََؽذِ  ثَِق١شٍس  أثٛ فَمَبيَ  ٌَُٙ

 ِٓ ُع١ٍَْ ِ : اٌشَّ هللاَّ ُْ  ٠َب ََ٘زا َع١ْفَهَ  أَلََسٜ أِِّٟق َٚ ُ  َع١ِّقًذا فاَُل ًْ : فَمَبيَ  ا٢َْخُش، فَبْعزٍََّٗ ِ  أََع هللاَّ َٚ  ُ  ٌَمَذْ  ٌََغ١ِّقذٌر  أَِّٗ

ْثذُ  ِٗ  َعشَّ َُّ  ثِ ْثُذ، صُ ْٔظُشْ  أَِسِٟٔ: ثَِق١شٍس  أثٛ فَمَبيَ  َعشَّ ِٗ  أَ َىَُٕٗ  ا١ٌَِْ ِْ َ ُْٕٗ، فَؤ فَشَّ  ثََشدَ  َؽزَّٝ فََنَشثَُٗ  ِِ َٚ 

ِذ٠َٕخَ، أَرَٜٝ َؽذَّ  ا٢َْخشُ  َّ ٌْ ًَ  ا ْغِغذَ  فََذَخ َّ ٌْ َٓ   -ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ  -هللا َسُعٛيُ  فَمَبيَ  ٠َْؼُذٚ، ا  ِؽ١

ب ،"ُرْػًشا ََ٘زا َسأَٜ ٌَمَذْ : "َسآُٖ  َّّ ْٔزََٙٝ فٍََ ِّٟق  اٌَِٝ ا ًَ : لَبيَ   -ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ  -إٌَّجِ ِ  لُزِ هللاَّ َٚ 
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أِِّٟق َفبِؽجِٟ، َٚ ، ْمزُٛيٌر َّ َّٟ  ٠َب: فَمَبيَ  ثَِق١شٍس، أثٛ فََغبءَ  ٌَ ِ  لَذْ  هللا َٔجِ هللاَّ فَٝ َٚ ْٚ زَهَ  هللا أَ َِّ  َسَدْدرَِٕٟ لَذْ  ِر

، ُْ ِٙ َُّ  ا١ٌَِْ َْٔغبِٟٔ صُ ، هللا أَ ُْ ُْٕٙ ُّٟ  لَبيَ  ِِ ًُ : " -ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ  -إٌَّجِ ٠ْ َٚ  ِٗ ِِّق ْغَؼشَ  أُ ْٛ  َؽْشةٍس  ِِ ٌَ  َْ  َوب

 اٌّذػ فٟ اٌؼشة رمٌٛٙب رَ وٍّخ": أِٗ ٠ًٚ: "  -ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ  -إٌجٟ لٛي )" أََؽذٌر  ٌَُٗ 

ٰٝى  ٠مقذْٚ ٚال ْغؼش: "ٚلٌٛٗ. رَ ِٓ ف١ٙب ِب ِؼٕ  فؼٍٗ ِّب اٌؾشة ٔبس ِؾؼً: أٞ" ؽشة ِِ

 ا١ٌٗ اؽبسح ٚف١ٗ ٠ٕٚبفشٖ، ٠ٚؼبمذٖ ٠ٕقشٖ: أٞ" أؽذ ٌٗ وبْ ٌٛ: "ٚلٌٛٗ اٌشعً، لزً ِٓ

ٰٝى  ٠شدٖ ٌئال ثبٌفشاس ٰٝى  ٚسِضٌر  اٌّؾشو١ٓ، اٌ  ِىخ فٟ اٌّغزنؼف١ٓ اٌّغ١ٍّٓ ِٓ رٌه ثٍغٗ ِٓ اٌ

ب ،(.ثٗ ٠ٍؾمٛا أْ َّّ غَ  فٍََ ِّ ُ  َػَشفَ  َرٌِهَ  َع ُٖ  أََّٔٗ ، َع١َُشدُّ ُْ ِٙ ٌْجَْؾِش، ِع١فَ  أَرَٝ َؽزَّٝ فََخَشطَ  ا١ٌَِْ : لَبيَ  ا

ْٕفٍَِذُ  َ٠ َٚ  ُْ ُْٕٙ َْٕذيِ  أثٛ ِِ ، ثٓ َع ًٍس ًَ  ثَِق١شٍس  ثِؤثٟ فٍََِؾكَ  ُع١َْٙ ْٓ  ٠َْخُشطُ  اَل  فََغَؼ ًٌر  لَُش٠ْؼٍس  ِِ َُ  لَذْ  َسُع  أَْعٍَ

َؼذْ  َؽزَّٝ ثَِق١شٍس  ثِؤثٟ ٌَِؾكَ  ااِلَّ  َّ ُْ  اْعزَ ُْٕٙ ِ  ِػَقبثَخٌر  ِِ هللاَّ َٛ ب فَ َِ  َْ ُؼٛ َّ  اٌَِٝ ٌِمَُش٠ْؼٍس  َخَشَعذْ  ثِِؼ١شٍس  ٠َْغ

بَ ُْ  ٌََٙب اْػزََشُمٛا ااِلَّ  اٌؾَّ أََخُزٚا فَمَزٍَُُٛ٘ َٚ  ُْ اٌَُٙ َٛ ِْ ِّٟق  اٌَِٝ لَُش٠ْؼٌر  فَؤَْسَعٍَذْ  أَ  ػ١ٍٗ هللا فٍٝ  -إٌَّجِ

ِ  رَُٕبِؽُذُٖ   -ٚعٍُ ُِ  ثِبهللَّ ِؽ اٌشَّ ب َٚ َّّ ٌَ  ًَ ْٓ  أَْسَع َّ َٛ  أَرَبُٖ  فَ ٌٓر  فَُٙ ِِ ًَ  آ ُّٟ  فَؤَْسَع   -ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ  -إٌَّجِ

 ُْ ِٙ   ا١ٌَِْ

 اٌغٙبد فٟ اٌؾشٚه: ثبة اٌؾشٚه،: وزبة ،(2732 ،2731) اٌجخبسٞ أخشعٗ: فؾ١ؼ

. اٌؾشٚه ٚوزبثخ اٌؾشة أً٘ ِغ ٚاٌّقبٌؾخ

 ثذْٚ اٌؼذٚ ٠نشة ػغىش٠بً  ساػبً د اٌّذ٠ٕخ ٌذٌٚخ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا فٍٝ إٌجٟ اٚعذ ٚثزٌه

 اٌغ١بع١خ ٚاٌّٛاص١ك اٌؼٙٛد ػٍٝ اٌّؾبفظخ ِغ اإلٔٙبن ف١ُٙ ٠ٚؾمك ع١بعٟ أٚ رٕظ١ّٟ اسرجبه

 .اٌّذ٠ٕخ دٌٚخ ِٓ رذخً ٚثذْٚ

  

 ع١ٕخ عٙبد٠خ ؽشوخ وً ٌغؾك أداح اٌغ١بعٟ اٌغجبء فشه ِٓ اٌغ١ٕخ اٌذٚي وبٔذ ث١ّٕب

 

 (15)ٍِ اىق٘اػذ اىلٍااٍح فً اىلٍشج اىْثٌ٘ح 

 اىرحذي اىَحشض  إىىاىخظٌ اىلٍااً اىَؼشٗف تاىَشاٗغح  اارذساض

َػٓ غَ  لبي أٔظ َٚ ِّ ِ  َػْجذُ  َع ُٓ  هللاَّ ٍَس  ْث َِ  َعاَل ْمَذ َّ ِ  َسُعٛيَ  ثِ ُ  َفٍَّٝ هللاَّ ِٗ  هللاَّ َُ  َػ١ٍَْ َعٍَّ َٚ  َٛ ُ٘  أَْسكٍس  فِٟ َٚ

ِّٟق  فَؤَرَٝ ٠َؾزَِشفُ  ُ  َفٍَّٝ إٌَّجِ ِٗ  هللاَّ َُ  َػ١ٍَْ َعٍَّ ْٓ  َعبئٍُِهَ  أِِّٟق فَمَبيَ  َٚ َّٓ  اَل  صاََلسٍس  َػ ُٙ ُّ ٌّٟل  ااِلَّ  ٠َْؼٍَ ب: َٔجِ َّ  فَ

يُ  َّٚ بَػخِ  أَْؽَشاهِ  أَ ب اٌغَّ َِ يُ  َٚ َّٚ َِ  أَ ًِ  هََؼب ْ٘ ٌَْغَِّٕخ؟ أَ ب ا َِ ِْٕضعُ  َٚ ِٗ  اٌَِٝ اٌٌٛذُ  ٠َ : لبي أِٗ؟ اٌَِٝ أَٚ أث١

َّٓ  أَْخجشِٟٔ» ًُ  ثٙ ب آِٔفًب ِعْجِش٠ َِّ يُ  أَ َّٚ بَػخِ  أَْؽَشاهِ  أَ َٓ  إٌَّبطَ  رَْؾُؾشُ  فََٕبسٌر  اٌغَّ ْؾِشقِ  ِِ َّ ٌْ ْغِشةِ  اٌَِٝ ا َّ ٌْ  ا

 ِخبٌت ٌٕفغٙب أٚعذد ؽ١ش ا٠شاْ ٟ٘ اٌؼقش ٘زا فٟ األعٍٛة ثٙزا أعبد ِٓ ٚأوضش

 .اٌفم١ٗ ٌٌٍٟٛ ثبٌٛالء رذ٠ٓ ٚػم١ذح ٌذٌٚٙب ربثؼخ رٕظ١ّ١بً  اٌذٚي ِٓ وض١ش فٟ
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ب َِّ أَ يُ  َٚ َّٚ ٍَس  أَ ًُ  ٠َؤُْوٍُُٗ  هََؼب ْ٘ ٌَْغَّٕخِ  أَ ٌُْؾٛد َوجِذِ  فَِض٠َبَدحُ  ا اَِرا ا بءُ  َعجَكَ  َٚ َِ  ًِ ُع بءَ  اٌشَّ ْشأَحِ  َِ َّ ٌْ ٌَذَ  َْٔضعَ  ا َٛ ٌْ  ا

اَِرا بءُ  َعجَكَ  َٚ ْشأَحِ  َِ َّ ٌْ ُ  ااِلَّ  اٌٗ ال أَْ أؽٙذ: لَبيَ .  «ََٔضَػذْ  ا أََّٔهَ  هللاَّ ِ  َسُعٛيُ  َٚ ِ  َسُعٛيَ  ٠َب هللاَّ َّْ  هللاَّ  اِ

١ٌَُْٙٛدَ  ٌَر  ا ْٛ ْٙذٌر  لَ ُْ  ثُ ُ أَِّٙ َٚ  ْْ ٛا اِ ُّ ٟ ٠ؼٍ ِِ ُْ  أَْ لجً ِٓ ثِبِْعاَل ١ٌَُْٙٛدُ  فََغبَءدِ  ٠جٙزٟٛٔ رَْغؤٌَُٙ : فَمَبيَ  ا

« ُّٞ ًٍس  أَ ِ  َػْجذُ  َسُع ؟ هللاَّ ُْ ُٓ  َخ١ُْشَٔب: لَبٌُٛا «ف١ُِى اْث َع١ِّقُذَٔب َخ١ِْشَٔب َٚ َٚ   ُٓ اْث ْْ  ٠زُأسأَ »: فَمَبيَ  ع١ِذٔب َٚ َُ  اِ  أَْعٍَ

ِ  َػْجذُ  ُٓ  هللاَّ ؟ ْث ٍَس ُ  أََػبَرُٖ  لَبٌُٛا «َعاَل ْٓ  هللاَّ ِ  َػْجذُ  فََخَشطَ . َرٌِهَ  ِِ ْْ  أَْؽَٙذُ  فَمَبيَ  هللاَّ ُ  ااِلَّ  اٌََِٗ  اَل  أَ َّْ  هللاَّ أَ َٚ 

ًذا َّّ َؾ ِ  َسُعٛيُ  ُِ َٔب: فَمَبٌُٛا هللاَّ ُٓ  َؽشُّ اْث َٔب َٚ ْٔزَمَُقُٖٛ  َؽشِّق ْٕذُ  اٌَِّزٞ ََ٘زا: لَبيَ  فَب  هللا سعٛيَ  ٠َب أََخبفُ  ُو

اُٖ  َٚ ّٞ  َس  اٌجَُخبِس

خ١بس ِؾشط فغمطٛا  َأِبٚثزٌه  ؽبفشُ٘ سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚٚمؼُٙ 

اٌزىز٠ت ٌّٓ ثزٕبلنُٙ ٚوؾف ص٠ف ِٛالفُٙ اٌّنطشة ٚاٌّشْ٘ٛ ٌٍؼقج١خ ٚاٌغؾٛد ٚ

ث١ّٕب وبْ ِٛلف ػجذ هللا ثٓ عالَ ِٛلف اٌّزؾشٞ اٌقبدق اٌزٞ ٠جؾش ألشٚا ثٗ ع١ذا ػ١ٍُٙ، 

 ػٓ اٌؾم١مخ 

 (16)ٍِ ق٘اػذ اىفقٔ اىلٍااً فً اىلٍشج اىْثٌ٘ح 

 اىظطخ االجرَاػٍح فً ذحقٍق اىَنااة اىلٍااٍح اارغطه

ْٓ  عبء فٟ غضٚح اٌّش٠غ١غ َٟ  َػبئَِؾخَ، َػ ُ  َسِم َْٕٙب هللاَّ ِ  َسُعٛيُ  أََفبةَ : لَبٌَذْ  َػ ُ  َفٍَّٝ هللاَّ ِٗ  هللاَّ  َػ١ٍَْ

 َُ َعٍَّ ُّْقطٍَِِك، ثَِٕٟ َعجَب٠َب َٚ ٌْ ُّظَ  فَؤَْخَشطَ  ا ٌُْخ ُْٕٗ، ا ِِ  َُّ ُٗ  صُ َّ َٓ  لََغ أَْػطَٝ إٌَّبطِ  ث١َْ ٌْفَبِسطَ  َٚ ِٓ  ا ١ْ َّ ْٙ  َع

 ًَ اِع اٌشَّ ب، َٚ ًّ ْٙ لََؼذْ  َع َٛ ٠ِْش٠َخُ  فَ َٛ ْٕذُ  ُع ٌَْؾبِسسِ  ثِ ِٓ  ا ْٗ  فِٟ ِمَشاسٍس  أَثِٟ ْث ِٓ  صَبثِذِ  َِ َع ِٓ  ل١َْظِ  ْث  ْث

بطٍس  َّّ ِّٞق  َؽ َْٔقبِس َٟ  اأْلَ ُ  َسِم ُْٕٗ، هللاَّ َوبَٔذْ  َػ ِٓ  رَْؾذَ  َٚ ٍُّم  اْث ُْ  ٌَُٗ  ٠ُمَبيُ  ٌََٙب َػ ا َٛ ُٓ  َفْف بٌِهِ  ْث َِ  ِٓ  ْث

خَ  َّ ًَ  َعِز٠ َْٕٙب، فَمُزِ ُٓ  صَبثِذُ  فََىبرَجََٙب َػ اقٍس  رِْغغِ  َػٍَٝ َْٔفِغَٙب َػٍَٝ ل١َْظٍس  ْث َٚ َوبَٔذِ  أَ َشأَحً  َٚ ِْ حً  ا َٛ ٍْ  ٠ََىبدُ  اَل  ُؽ

ِٗ  أََخَزدْ  ااِلَّ  أََؽذٌر  ٠ََشاَ٘ب ُّٟ  فَج١ََْٕب ثَِْٕفِغ ُ  َفٍَّٝ إٌَّجِ ِٗ  هللاَّ َُ  َػ١ٍَْ َعٍَّ ِْٕذٞ َٚ ٠ِْش٠َخُ  َدَخٍَذْ  اِرْ  ِػ َٛ  فِٟ رَْغؤٌَُُٗ  ُع

ِ  ، ِوزَبثَزَِٙب هللاَّ َٛ ب فَ َِ  َٛ ْْ  ااِلَّ  ُ٘ ْ٘ذُ  َؽزَّٝ َسأ٠َْزَُٙب أَ ِّٟق  َػٍَٝ ُدُخٌََٛٙب َوِش ُ  َفٍَّٝ إٌَّجِ ِٗ  هللاَّ َُ  َػ١ٍَْ َعٍَّ َٚ 

َػَشْفذُ  َٚ  ْْ ًَ  ف١َِٙب َع١ََشٜ أَ ْض ِ  َسُعٛيَ  ٠َب: فَمَبٌَذْ  َسأ٠َْذُ  اٌَِّزٞ ِِ ٠ِْش٠َخُ  أََٔب هللاَّ َٛ ْٕذُ  ُع ٌَْؾبِسسِ  ثِ  َع١ِّقذِ  ا

 ِٗ ِِ ْٛ لَذْ  لَ َٓ  أََفبثَِٕٟ َٚ شِ  ِِ ِْ ب اأْلَ ذَ  لَذْ  َِ ّْ لَْؼذُ  َػٍِ َٛ ُِ  فِٟ فَ ْٙ ِٓ  صَبثِذِ  َع  رِْغغِ  َػٍَٝ فََىبرَجَِٕٟ ل١َْظٍس، ْث

اقٍس  َٚ ِٟ  فِٟ أَ َٚ : " فَمَبيَ  ، فَِىبِو ْٓ  َخ١ًْشا أَ ب: لَبٌَذْ "  َرٌِهَ  ِِ َِ  َٛ ْٕهِ  أَُإدِّقٞ: " لَبيَ  ؟ ُ٘  ِوزَبثَزَهِ  َػ

ُعهِ  َّٚ أَرََض ُْ : لَبٌَذْ "  َٚ ِ  َسُعٛيَ  ٠َب ََٔؼ ٍْذُ  فَمَذْ : " لَبيَ  هللاَّ ٌَْخجَشُ  فََخَشطَ "  فََؼ : فَمَبٌُٛا إٌَّبطِ  اٌَِٝ ا

ِ  َسُعٛيِ  أَْفَٙبسُ  ُ  َفٍَّٝ هللاَّ ِٗ  هللاَّ َُ  َػ١ٍَْ َعٍَّ َٚ  َْ ْٓ  فَؤَْػزَمُٛا ، ٠ُْغزََشلُّٛ َِ  َْ ُْ  فِٟ َوب ِٙ ْٓ  أ٠َِْذ٠ ِِ  ِٟ  ثَِٕٟ َعْج

ُّْقطٍَِكِ  ٌْ ُْ  فَجٍََغَ  ا بئَخَ  ِػْزمُُٙ ِِ  ًِ ْ٘ ِٗ  ث١َْذٍس  أَ ِع ُّٚ ُُ  فاََل : َػبئَِؾخُ  لَبٌَذْ  ، ا٠َِّبَ٘ب ثِزََض َشأَحً  أَْػٍَ ِْ َُ  َوبَٔذْ  ا  أَْػظَ

َٙب َػٍَٝ ثََشَوخً  ِِ ْٛ َْٕٙب لَ َرٌِهَ  ِِ َْٕقَشفَُٗ  َٚ ُِ  ْٓ حِ  ِِ َٚ َش٠ِْغ١ِغ  َغْض ُّ ٌْ  اٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن  أخشعٗا

 ٚلذ لِٛٙب، اعالَ فٟ اٌطّغ اٌؾبسس ثٕذ ع٠ٛش٠خ ِٓ هللا سعٛي صٚاط ِٓ اٌٙذف ٚوبْ

ٚوبْ ٌٍشاثطخ االعزّبػ١خ اٌزٟ  .لِٛٙب ثبعالَ اٌّغ١ٍّٓ هللا فؤػض اٌغبِٟ، اٌٙذف ٘زا رؾمك
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 ٚاعزّبٌخسعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ اٌذٚس األوجش فٟ رؾم١ك اٌّىغت اٌغ١بعٟ  ألبِٙب

 ..اإلعالَاٌذخٛي فٟ  اٌٝػؾ١شح ثؤوٍّٙب 

 :خاذَح

 


