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فٛؾشو ػهٗ انًغهى  انؾًذ هلل سة انؼبنًٍٛ ٔانصالح ٔانغالو ػهٗ َجُٛب يؾًذ ٔآنّ ٔصؾجّ أعًؼٍٛ. ٔثؼذ

:اٜرٛخ اإلؽزفبل ثؼٛذ يٛالد انًغٛؼ ػهّٛ انغالو )انكشعًظ( نأليٕس   

أٔال: أٌ اإلؽزفبل ثٓزا انٕٛو ٚؼذ ػٛذا يٍ األػٛبد انجذػٛخ انًؾذصخ انزٙ ال أصم نٓب فٙ انششع ٔلذ َٓٗ 

هللا ػُٓب لبنذ لبل سعٕل هللا صهٗ  انُجٙ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى ػٍ اإلؽذاس فٙ انذٍٚ. ػٍ ػبئشخ سضٙ

يُّ فٕٓ سد( أخشعّ انجخبس٘ ٔيغهى ٔفٙ سٔاٚخ نًغهى  هللا ػهّٛ ٔعهى )يٍ أؽذس فٙ أيشَب ْزا يب نٛظ

.ٔاؽزفبل إال ثذنٛم ششػٙفٕٓ سد(. فال ٚخصص ٕٚو ثفشػ  )يٍ ػًم ػًال نٛظ ػهّٛ أيشَب  

ثانيا: ال ٚغٕص نهًغهى اإلؽزفبل ثؼٛذ إال ثبألػٛبد انًششٔػخ انًأرٌٔ فٛٓب فٙ دُُٚب ٔلذ ششع نُب سعٕل هللا 

أثٕ دأد ٔانُغبئٙ ٔؿٛشًْب ثغُذ صؾٛؼ  صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى ػٛذٍٚ ػٛذ انفطش ٔػٛذ األضؾٗ. فمذ سٖٔ

هللا ػهّٛ ٔعهى انًذُٚخ ٔنٓى ٕٚيبٌ ٚهؼجٌٕ ثًٓب فمبل : لذ  صهٗ ػٍ أَظ سضٙ هللا ػُّ لبل : )لذو انُجٙ

ؽزٗ  ثًٓب خٛشاً يًُٓب ٕٚو انفطش ٔاألضؾٗ(. فبنُجٙ ػهّٛ انصالح ٔانغالو أثطم أػٛبدْى أثذنكى هللا رؼبنٗ

ػٛبد أػٛبد انكفبس كزؼظًٛٓى أل ال ٚضبْٗ ثٓب أػٛبد انًغهًٍٛ. ٔإرا رغبْم انٕالح ٔانؼهًبء ثزنك ػظى انؼٕاو

.انًغهًٍٛ   

ثالثا: ال ٚششع فٙ دُُٚب اإلؽزفبل ثًٕنذ أؽذ يًٓب كبٌ عٕاء كبٌ ٚزؼهك ثًٕنذ َجُٛب يؾًذ صهٗ هللا ػهّٛ 

ٔيًبرٓى صهٕاد هللا ػهٛٓى نٛظ يُبعجخ  ٔعهى أٔ ؿٛشِ يٍ األَجٛبء أٔ انصذٚمٍٛ ٔانصبنؾٍٛ. فًٕنذ األَجٛبء

أٔ انؾضٌ أٔ ؿٛش رنك يٍ يظبْش اإلؽزفبل. ٔنزنك نًب كغفذ انفشػ  دُٚٛخ ٚزمشة ثٓب إنٗ هللا ٔٚظٓش فٛٓب

ػهّٛ  انُجٙ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى ظٍ انُبط أَٓب كغفذ نًٕد إثشاْٛى ٔنذ انُجٙ صهٗ هللا انشًظ ػهٗ ػٓذ

انًـٛشح ثٍ شؼجخ لبل كغفذ  ٔعهى فشد صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى ْزا انظٍ ٔأثطهّ كًب أخشط انجخبس٘ ؽذٚش

إثشاْٛى فمبل انُبط كغفذ انشًظ نًٕد  ٕل هللا صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى ٕٚو يبدانشًظ ػهٗ ػٓذ سع

إٌ انشًظ ٔانمًش ال ُٚكغفبٌ نًٕد أؽذ ٔال نؾٛبرّ فئرا سأٚزى ) إثشاْٛى فمبل سعٕل هللا صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى

ٔيششٔػٛخ  ًبدهللا(. ٔنزنك نى ٚشد فٙ ششػُب دنٛم ٚذل ػهٗ اإلْزًبو ثًُبعجخ انًٕنذ أٔ انً فصهٕا ٔادػٕا

.األئًخ انًزجٕػٍٛ اإلؽزفبل ثزنك اإلؽزفبل ثًٓب ٔنى ُٚمم ػٍ انُجٙ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى أٔ انصؾبثخ أٔ   

 

رابعا: أٌ اإلؽزفبل ثؼٛذ انًغٛؼ فّٛ َٕع يٍ إطشائّ ٔانـهٕ فّٛ ٔانًجبنـخ فٙ ؽجّ ْٔزا ظبْش فٙ شؼبئش 

رنك فمبل )ال رُطشَٔٙ كًب أطشد  هّٛ ٔعهى إنٗانُصبسٖ فٙ ْزا انٕٛو . ٔلذ أشبس انُجٙ صهٗ هللا ػ

فمٕنٕا: ػجذ هللا ٔسعٕنّ ( سٔاِ انجخبس٘. ٔلذ َٓٗ انششع ػٍ  انُصبسٖ انًغٛؼ اثٍ يشٍٚ، فئًَب أَب ػجذِ،

ٔانـهٕ فٛٓى ٔػجبدرٓى دٌٔ هللا ٔسفؼٓى فٕق يُضنزٓى انزٙ أَضنٓى هللا رؼبنٗ رمذٚظ األَجٛبء فبنشعم ثؼضٓى هللا  .

.ٔانـهٕ فٛٓى ُزسٍٚ ٚذػٌٕ انُبط نؼجبدح هللا ال ألعم ػجبدرٓىيجششٍٚ ٔي   



خامسا: أٌ اإلؽزفبل ثزنك انؼٛذ فّٛ يٕاالح نهكفبس ٔيشبسكخ نٓى فٙ شؼبئشْى انجبطهخ ٔإشؼبس نٓى أَٓى ػهٗ 

ٍَ آََيُُٕا اَل  انؾك ٔعشٔسْى ثبنجبطم ٔكم رنك يؾشو يٍ كجبئش انزَٕة. لبل َب انَِّزٚ  رَزَِّخُزٔا رؼبنٗ ) َٚب أَُّٚٓ

ُىْ  اْنَُٕٛٓدَ  نَّٓ َٕ ٍْ َٚزَ َي َٔ نَِٛبُء ثَْؼٍض  ْٔ نَِٛبَء ثَْؼُضُْٓى أَ ْٔ انََُّصبَسٖ أَ وَ  َٔ ْٕ ِْٓذ٘ اْنمَ َ اَل َٚ ٌَّ هللاَّ ُُْْٓى إِ ُ ِي ُُْكْى فَئََِّّ (.  ِي ٍَ ٛ ًِ انظَّبنِ

ذ ٔ انزثؼ نـٛش هللا ٔشذ انزضهٛش ٔانزؼًٛ ْٔزا إرا نى ٚمصذ انًغهى انشضب ثذُٚٓى ٔاإللشاس ثشؼبئشْى يٍ

يشرذ ػٍ دٍٚ اإلعالو ثبرفبق أْم انؼهى. ٔانؼبيٙ ال ٚفشق فٙ ْزا  انضَبس ٔؿٛشِ أيب إٌ لصذ رنك فٕٓ كبفش

.ٚغت ػهٗ انًغهى اعزُبة كُبئظ ٔيؼبثذ انُصبسٖ فٙ ْزا انٕٛو ٔؿٛشِ انًمبو ٔنزنك   

سادسا: أٌ اإلؽزفبل ثؼٛذْى فّٛ رشجّ ثبنُصبسٖ فًٛب ْٕ يٍ خصبئصٓى يٍ شؼبئش انكفش ْٔزا يٍ أػظى 

يٍ رشجّ ثمٕو فٕٓ يُٓى( سٔاِ ) انزَٕة انزٙ َٓٗ ػُٓب انششع ٔرو فبػهٓب. لبل انُجٙ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى

ٕٔٚعت أٚضب انًؾجخ ٔانًٕدح ثٍٛ انًزشجّ ٔانًزشجّ ثّ.  أثٕدأد . ٔانزشجّ ثبنظبْش ٕٚعت انزشجّ ثبنجبطٍ

ٔعٛهخ رٕصم انًغهى إنٗ اإلػغبة ثبنكفبس ٔانشضب ثذُٚٓى ٔانهؾبق  ٔنزنك لطغ انششع انؾكٛى كم

.ثؼغكشْى  

سابعا: انؼٛذ انًششٔع نهًغهًٍٛ يب كبٌ ثؼذ انفشاؽ يٍ انؼجبدح. فٕٓ شكش هلل ػهٗ رٛغٛشِ نهؼجبدح ٔفشػ 

نؾغخ. األضؾٗ ثؼذ إرًبو انؾظ ٔػشش ر٘ ا نهًغهى ػهٗ إرًبيّ انؼجبدح. فؼٛذ انفطش ثؼذ إرًبو انصٕو ٔػٛذ

ٔعم ٔنٛظ فشؽب نًخهٕق أٔ أيش يٍ انذَٛب. ْٔزا انًؼُٗ ؿٛش  فٕٓ فشػ ٔػجبدح ٔشكش ٔإَبثخ نهًٕنٗ ػض

.ػهّٛ انغالو ٔششٚؼزّ لذ َغخذ فال ٚششع نًغهى أٌ ٚؾزفم ثّ ٔٚزجغ ششػّ يٕعٕد فٙ ػٛذ انًغٛؼ   

ثامنا: أٌ اإلؽزفبل ثٓزا انٕٛو فّٛ يخبنفخ نٓذ٘ َجُٛب يؾًذ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى ٔرُكت نغجٛهّ. فمذ كبٌ 

ٔٚؼغجّ رنك فٙ ػجبدرّ ٔصّٚ ٔأخاللّ  سعٕنُب ػهّٛ انصالح ٔانغالو ٚجبنؾ فٙ يخبنفخ طشٚمخ أْم انكزبة

اعزمجبنّ انمجهخ ٔفشق شؼشِ ٔلٛبو انُبط نّ ٔرـٛٛش انشٛت ٔصفخ  ٔػبدرّ فٙ شؤٌٔ انذَٛب. كًخبنفزّ نٓى فٙ

 ٔلذ صجذ ػُّ رنك ثبنمٕل ٔانفؼم. ْٔزا أصم ػظٛى ٚغت ػهٗيًب ْٕ يٍ خصبئصٓى.  انغالو ٔؿٛش رنك

انًغهًٍٛ فٙ انزشجّ ثبنٕٛٓد  انًغهى االػزُبء ثّ. ٔلذ أخجش انُجٙ ػهّٛ انصالح ٔانغالو ثٕلٕع طبئفخ يٍ

ثزساع  ػب أرس اشجشنززجؼٍ عٍُ يٍ كبٌ لجهكى شجشا  ) فمبل صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى ٔانُصبسٖ آخش انضيبٌ

( يزفك !!فًٍ لبل:؟ انٕٛٓد ٔانُصبسٖ  :لبل انصؾبثخ ٚب سعٕل هللا  رجؼزًْٕى غش ضتؽزٗ نٕ دخهٕا ؽ

    .ٔهللا انًغزؼبٌ  يشبْذ ػهّٛ. ْٔزا أيش

انٕعِٕ ٔرجبدل  فألعم ْزا ٚؾشو ػهٗ انًغهى اإلؽزفبل ثؼٛذ انُصبسٖ ٔشٕٓدِ ٔانًشبسكخ فّٛ ثٕعّ يٍ

.ٔانزغٕٚك ٔانذػبٚخ نّ ؼهّانٓذاٚب فّٛ ٔرُٓئزٓى ثزنك ٔانزغبسح فًٛب ٚؼُٛٓى ػهٗ ف   

.ٔهللا أػهى ٔصهٗ هللا ٔعهى ػهٗ َجُٛب يؾًذ ٔآنّ ٔصؾجّ أعًؼٍٛ  
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