
 ػوض ألُ٘ اٌّنا٘ت اإلٍال١ِخ اٌّؾبظوح اٌضبٌضخ / 

 اٌّن٘ت اٌؾٕفٟ ٚأصٛي ِن٘جٗ ٚأِٙبد وزجُٙ 

أٍجبة افزالف اٌؼٍّبء : ٌمل ػصُ هللا ٘نٖ األِخ أْ رقزٍف فٟ أصً ػم١لرٙب ٚفٟ 

ِصله شو٠ؼزٙب وّب افزٍفذ األُِ اٌَبثمخ ٚغبٌّب ؽنه هللا ِٓ ِغجخ اٌفولخ 

ٚاالٔؾواف ٚاٌزشزذ ٚاٌزّيق االفزالف لبي رؼبٌٝ )ٚال رىٛٔٛا وبٌن٠ٓ رفولٛا 

ػناة ػظ١ُ ( ٚ٘نا ٘ٛ اٌَو فٟ ٚؽلح  ٚافزٍفٛا ِٓ ثؼل ِب عبءُ٘ اٌج١ٕبد أٌٚئه ٌُٙ

٘نٖ األِخ فٟ ػم١لرٙب ٚفٟ ِشبػو٘ب أؽب١ٍَٙب ٚػٛاغفٙب ٚأػوافٙب ٚرمب١ٌل٘ب 

ٚػبكرٙب ا هغُ افزالف األُِ ٚاٌشؼٛة ٚرؼلك األٚغبْ ٚرأٌت األػلاء ٚو١لُ٘ 

ٚكٍبئَُٙ ٌٙنٖ األِخ ِٓ اعً رفو٠ك صفٙب ٚٚؽلرٙب ٚؽ١ل٘ب ػٓ اٌغبكح اٌَج١ً اٌؾك 

اٌنٞ شوػٙب هللا أَ االفزالف فٟ اٌفمٗ فٙٛ افزالف فٟ اٌفوٚع ٚفٟ عٍّزٗ ال اٌم٠ُٛ 

٠فَل ٌٍٛك لع١خ ٚإما وبْ افزالف ِؼزجو َِزٕل ػٍٝ اٌل١ًٌ اٌَّزّل ِٓ اٌىزبة 

ٚإٌَخ ٚاٌمٛاػل اٌّموهح ِٚمب١٠ٌ اٌٍغ٠ٛخ اٌّؼزجوح اٌزٟ رمَٛ ػٍٝ اٍزمواء اٌؼٍّبء 

ٚ٘نا ِب ٠شٙل ٌٗ لٌٛٗ رؼبٌٝ ) ٌٚٛ هكٖٚ إٌٝ  اٌضمبد ِٓ أثٕبء ٘نٖ األِخ اٌّجبهوخ

اٌوٍٛي ٚاٌٝ أٌٟٚ األِو ُِٕٙ ٌؼٍّٗ اٌن٠ٓ ٠َٕجطٛٔٗ ُِٕٙ ( أِب اٌقالف اٌنٞ ٠ىضو 

فٟ وزت اٌفمٗ فٙٛ فٟ اٌفوٚع أِب اٌقالف فٟ األصٛي فٙٛ غ١و ٚاهك الْ هللا ػصُ 

ٚالغ أِب ٘نٖ األِخ ِٓ أْ رقزٍف فٟ أصً ِؼزمل٘ب ، اٌقالف فٟ اٌفوٚع ٍبئغ ٚ

اٌقالف اٌّوكٚك فٙٛ اٌقالف فٟ اٌّؼزمل أٚ اٌقالف اٌنٞ ٠مَٛ ػٍٝ اٌٜٙٛ ٚاٌزؼصت 

األػّٝ ِٓ غ١و ث١ٕخ ٚال ؽغخ ٚال ثو٘بْ ٠و٠لْٚ ثنٌه رّي٠ك ٚؽلح ٘نٖ األِخ 

ٚرفو٠ك ٘نا اٌل٠ٓ ١ٌىْٛ ش١غ ٚأؽياة فٙنا اٌقالف ٘ٛ اٌقالف اٌّنَِٛ اٌنٞ 

ا١ٌٍَّّٓ لل٠ّب ٚؽل٠ضب ،الْ أِضبي ٘ؤالء  ٠وفعٗ اإلٍالَ ٚاٌنٞ رصلٜ ٌٗ ػٍّبء

أهاكٚا أْ ٠ٕشوٚا اٌفٛظٝ اٌل١ٕ٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ١٘ٚٙبد أْ ٠غزّغ اٌؾك ٚاٌجبغً فٟ لٛي 

ٚاؽل ٚ أْ رَزٛٞ األٔٛاه ٚاٌظٍُ ٚصلق هللا ػٕلِب لبي ) ِٚب ٠َزٛٞ األػّٝ ٚال 

ألؽ١بء ٚال اٌجص١و *ٚال اٌظٍّبد ٚال إٌٛه * ٚال اٌعً ٚال اٌؾوٚه * ِٚب ٠َزٛٞ ا

األِٛاد إْ هللا ٠َّغ ِٓ ٠شبء ِٚب أٔذ ثَّّغ ِٓ فٟ اٌمجٛه ( ٚ٘نا أْ وبْ إٌبً 

فٟ ػٙل إٌجٟ ٠وعؼْٛ إ١ٌٗ ػٕل اٌزٕبىع وّب ٍجك أْ أٍٍفٕب فٟ اٌزؾلس ػٓ أغٛاه 

اٌفمٗ ف١ؾىُ ث١ُٕٙ ٠ٚج١ٓ ٌُٙ اٌؾك ٍٛء ف١ّب ٠قزٍفْٛ إ١ٌٗ ِٓ أؽىبَ هللا أٚ ف١ّب 

ىبَ هللا اٌزٟ ٌُ ٠ٕيي ؽىّٙب صُ ثؼل مٌه ٠ٕيي اٌمواْ ِج١ٓ ٌٙب فّب ٠قزٍفْٛ إ١ٌٗ ِٓ أؽ

أوضو ِب ٔموا فٟ اٌمواْ ٠َأٌٛٔه ػٓ ونا ف١غ١ت هللا ٔج١ٗ ثبٌغٛاة اٌشبفٟ ٠مٛي هللا 

رؼبٌٝ ) ٠َأٌٛٔه ِبما أؽً ٌُٙ لً أؽً ٌىُ اٌط١جبد( ٚلٌٛٗ ) ٠َأٌٛٔه ِبما ٠ٕفمْٛ لً 

لً ٟ٘ ِٛال١ذ ٌٍٕبً ( إٌٝ غ١و مٌه ِٓ ا٠٢بد  اٌؼفٛ ( ٚأ٠عب ) ٠َأٌٛٔه ػٓ األٍ٘خ

، ٌٚىٓ ثؼل ٚفبح اٌوٍٛي افزٍفذ األِخ فٟ أؽىبَ اٌشو٠ؼخ اٌزٟ ال رمعٟ ػٍٝ أصٛي 

اٌشو٠ؼخ ِٚصبكه٘ب ٌٚىٓ افزالف فٟ اٌفوٚع ، ٚأٗ ال ٠ٛعل اؽل ِٓ مٚٞ اٌؼٍُ 



ٌٗ ػٓ ػّل اٌّٛصٛق فٟ ػٍّٗ ٚأِبٔزٗ ٚك٠ٕٗ ٠قبٌف ِب كاي ػ١ٍٗ وزبة هللا ٍٕٚخ هٍٛ

ٚلصل ٚؽبشب أْ ٠قبٌف ػبٌُ ِٛصٛق فٟ ػٍّٗ ٚإِٔزٗ ٚك٠ٕٗ وزبة هللا ٍٕٚخ هٌٍٛٗ 

ػٓ ػّل ٚلصل الْ ِٓ ارصف ثبٌؼُ ٚاٌل٠بٔخ الثل أْ ٠ىْٛ هائلُ٘ اٌؾك ِٚٓ هائلٖ 

اٌؾك فبْ هللا ١ٍَوٖ ٌٗ وّب لبي رؼبٌٝ ) ٌٚمل ٠َؤب اٌمواْ ٌنوو فًٙ ِٓ ِلوو ( 

رمٝ * ٚصلق ثبٌؾَٕٝ * ف١ََٕوٖ ١ٌٍَوٜ ( ٌٚٓ ِضً ٚلٌٛٗ ) فأِب ِٓ أػطٝ ٚا

٘ؤالء أالئّخ ٠ّىٓ ُِٕٙ اٌقطأ ١ٌَٛا ِؼص١ِٛٓ فُٙ ثشو لل ٠ؾصً اٌقطبء ٌٚىٓ 

فٟ اٌفوٚع ٚاألؽىبَ اٌؼ١ٍّخ ٚ٘ٛ ِٓ ك٠لْ اٌجشو ٌٚىٓ ال ٠ؾصً االفزالف فٟ 

ٚفٍك  األصٛي ٚ ٘نا اٌقطأ أِو الثل أْ ٠ىْٛ الْ اإلَٔبْ وّب ٚصفٗ هللا رؼبٌٝ )

اإلَٔبْ ظؼ١فب ( فٙٛ ظؼ١ف فٟ إكهاوٗ ٚػٍّٗ ٚأؽبغزٗ ٚشٌّٛٗ ٌٚنٌه الثل أْ ٠مغ 

اٌقطأ فٟ ثؼط األِٛه ِٚٓ صُ أعًّ األٍجبة اٌزٟ ٠وعغ إ١ٌٗ اٌقالف ث١ٓ اٌفمٙبء 

ٟ٘ وض١وح علا ٚ فصً مٌه فٟ وزت وض١وح ِٕٙب وزبة هفغ اٌّالَ ػٓ األئّخ اإلػالَ 

 الثٓ ر١ّ١خ 

  ِٓ اثوى األٍجبة

/أْ ٠ىْٛ اٌل١ًٌ ٌُ ٠جٍغ ٘نا اٌّقبٌف اٌنٞ أفطب فٟ ؽىّٗ أٚ ثٍغٗ ثطو٠ك ال ٠طّئٓ 1

 إ١ٌٗ 

 /أٚ ثٍغٗ ١َٔٚٗ ٚعً ِٓ ال ٠َٕٝ 2

 /أٚ ثٍغٗ ٌٚىٓ فُٙ ِٕٗ فالف اٌّواك 3

 /أْ ٠ىْٛ ثٍغٗ اٌؾل٠ش ٌىٓ ٘نا اٌؾل٠ش وبْ َِٕٛؿ ٌُٚ ٠جٍغٗ ٔبٍقٗ 4

 ثٕص آٚ إعّبع  /ٚ أْ ٠ؼزمل أٗ ِؼبهض ثّب ٘ٛ الٛٞ 5ِٕٗ

 / أْ ٠أفن ثؾل٠ش ظؼ١ف أٚ اٍزلالي ظؼ١ف ٚ٘نا وض١و علا 6

ثؼل ٘نا ٔزؾلس ػٓ ػوض ألُ٘ اٌّنا٘ت اإلٍال١ِخ ٌٕقزُ ثٗ ٘نٖ اٌّملِخ ألٛي لجً 

أْ أرؾلس ػٓ أئّخ اٌّنا٘ت اٌؾل٠ش ػٓ األئّخ األهثؼخ ؽل٠ش ػٓ اٌٍَف اٌصبٌؼ إم 

أصؾبة اٌموْٚ اٌّفعٍخ اٌن٠ٓ ِلؽُٙ أْ األئّخ األهثؼخ ِٓ أػالَ اٌٍَف اٌصبٌؼ 

هٍٛي هللا ثأُٔٙ ِٓ أئّخ ٘نٖ اٌموْٚ اٌن٠ٓ ثؼل فعً هللا ؽفظٛا ٌٕب ٘نا اٌل٠ٓ ٚعلٚا 

ٚاعزٙلٚا ٚاصوٚا اٌفمٗ اإلٍالِٟ ؽزٝ أصجؼ اٌن٠ٓ عبءٚا ثؼل ٘ؤالء األئّخ ػبٌخ 

ثؼخ ػ١ٍُٙ فٟ اٌفمٗ ثقبصخ ِٚٓ ثؾو ػٍُِٛٙ ٠ٍْٕٙٛ ٚاٌّمطٛع ثٗ أْ األئّخ األه

وبٔٛا لُّ فٟ اٌؼٍُ ٚاٌي٘بكح ٚاٌٛهع ٚاٌقٍك ٚاٌؾل٠ش ػُٕٙ ٠طٛي ٌىضوح فعبئٍُٙ 

 ِٚٓ أهاك اٌّي٠ل ف١وعغ إٌٝ اٌىزت اٌزٟ رؾلصذ ػُٕٙ 



اٌّمصٛك ثبٌزؼو٠ف ثُٙ االلزلاء ثُٙ ٚاْ ٠ٍَىٛا غو٠مُٙ فٟ اٌزَّه ثىزبة هللا ٍٕٚخ 

٘ب لبي ػ١ٗ اٌصالح ٚاٌَالَ هٌٍٛٗ ٚاٌؼط ػ١ٍٙب ثبٌٕٛاعن فف١ُٙ فالػ ٘نٖ األِخ ٚػي

 ) رووذ ف١ىُ ش١ئ١ٓ ٌٓ رعٍٛا ثؼلُ٘ وزبة هللا ٍٕٚزٟ إٌٝ أفو اٌؾل٠ش 

 األئّخ فٟ اٌّنا٘ت األهثؼخ :

اٌٛلذ اٌنٞ ظٙو ف١ٗ ٘ؤالء األئّخ األهثؼخ ) أثٛ ؽ١ٕفخ ِٚبٌه ٚاٌشبفؼٟ ٚاؽّل( ٘ٛ 

ٚأزٙٝ ثٛفبح  111ٚلذ اىك٘به اٌفمٗ ٚأزشبهٖ ٚوضوح غبٌج١ٗ ٚوبٔذ ثلا٠زٗ ِٓ ٍٕخ 

 ٘ـ 241اإلِبَ اؽّل ٍٕخ 

أثٛ ؽ١ٕفخ : ٘ٛ إِبَ اٌّن٘ت اٌؾٕفٟ إٌؼّبْ ثٓ صبثذ ثٓ ىٚغٟ ِٓ أصً فبهٍٟ ٌٚل 

ٚثٙب ٔشأ ٚرؼٍُ ٚوبْ فٟ صجبٖ ٠ج١غ اٌقي ) ٚاٌقي ِٓ اٌض١بة ٠َٕظ  08ثبٌىٛفخ ٍٕخ 

فٟ ِٓ صٛف ٚإكه٠ٌ ( ٠ٚطٍت اٌؼٍُ صُ أمطغ إٌٝ غٍت اٌؼٍُ ٚاٌزله٠ٌ ٚرٛفٟ 

ٚػبصو أٚط اٌلٌٚز١ٓ األ٠ِٛخ ٚاٌؼجب١ٍخ ل١ً أٗ ِٓ أرجبع اٌزبثؼ١ٓ  158ثغلاك ٍٕخ 

ٚل١ً ِب اٌزبثؼ١ٓ ٌمٟ ِبٌه ثٓ أٌ ٚهٜٚ ػٕٗ ؽل٠ش )غٍت اٌؼٍُ فو٠عخ ػٍٝ وً 

ػبَ ثصفخ  10ٍَُِ ( افن ػٍّٗ ثبٌؾل٠ش ٚاٌفمٗ ػٓ أوضو أػ١بْ اٌؼٍّبء رفمٗ ٌّلح 

ن اٌفمٗ ػٓ إثوا١ُ٘ إٌقؼٟ فٙٛ ٠مٛي ػٓ ش١قٗ فبصخ ػٓ ؽّبك ثٓ ١ٍٍّبْ اٌنٞ اف

ؽّبك ) ِب ص١ٍذ ِٕن ِبد ؽّبك إال اٍزغفود ٌٗ ِغ ٚاٌلٞ ٚاْ الٍزغفو ٌّٓ رؼٍّذ 

ِٕٗ ػٍّب أٚ ػٍّزٗ ػٍّب ( ٘ىنا ٠ىْٛ ٚفبء اٌؼٍّبء ألٍبرنرُٙ ٚ٘ىنا ٚفبء اٌٍَف 

 الئّزُٙ ٚػٍّبئُٙ فؾوٞ ٚعل٠و ثٕب أْ ٔىْٛ ونٌه 

 ِىبٔزٗ اٌؼ١ٍّخ : 

فٙٛ إِبَ أً٘ اٌوأٞ ٚفم١ٗ أً٘ اٌؼواق ٠مٛي ػٕٗ اٌشبفؼٟ إٌبً ػبٌخ فٟ اٌفمٗ ػٍٝ 

أثٟ ؽ١ٕفخ ،٠ٚمٛي اثٓ ِجبهن ِب هأ٠ذ فٟ اٌفمٗ ِضً أثٛ ؽ١ٕفخ ِٚب هأ٠ذ أٚهع ِٕٗ ، 

٠ٚمٛي ِىٟ اػٍُ أً٘ ىِبٔٗ ٚغ١و مٌه ِٓ األلٛاي اٌزٟ ٚهكد ػٓ ٍٍف ٘نٖ األئّخ 

 هؽّٗ هللا اٌصبٌؼ ػٓ ٘نا اإلِبَ اٌغ١ًٍ 

 ثؼط ألٛاي أثٛ ؽ١ٕفخ : 

*ِٓ ٌُ ٠ّٕؼٗ اٌؼٍُ ػٓ ِؾبهَ هللا رؼبٌٝ ٌُٚ ٠ؾغيٖ ػٓ ِؼبصٟ هللا فٙٛ ِٓ 

 اٌقبٍو٠ٓ

*ِٓ رىٍُ فٟ شٟء ِٓ اٌؼٍُ ٚ٘ٛ ٠ظٓ أْ هللا ال ٠َأٌٗ ػٕٗ و١ف أفز١ذ فٟ ك٠ٓ هللا 

 فمل ًٍٙ ػ١ٍٗ ٔفَٗ ٚك٠ٕٗ 

 *إما صؼ اٌؾل٠ش فٙٛ ِن٘جٟ 



ٌؼٍُ ٌٍل١ٔب ؽوَ ثووزٗ ٌُٚ ٠ٕزفغ ثٗ وض١و اؽل ِٚٓ رؼٍّٗ ٌٍل٠ٓ ثٛهن *٠ٚمٛي ِٓ رؼٍُ ا

 فٟ ػٍّٗ ٚهٍـ فٟ لٍجٗ ٚأزفغ اٌّمزجَْٛ ِٕٗ ثؼٍّٗ 

٘ـ ٚ٘ٛ أٚي ِٓ األئّخ األهثؼخ ِٓ أً٘ إٌَخ ٚاٌغّبػخ  158رٛفٟ فٟ ثغلاك ٍٕخ 

فٍلْٚ  ٚػوف ثىضوح اعزٙبكٖ ٚأفنٖ ثبٌم١بً ٚوبْ ٠ؼل ِٓ أمو١بء إٌبً وّب لبي اثٓ

) ٌُ ٠جمٝ إال ِن٘ت أً٘ اٌوأٞ فٟ اٌؼواق ٚأً٘ اٌؾل٠ش فٟ اٌؾغبى فأِب أً٘ اٌؼواق 

فئِبُِٙ اٌنٞ اٍزمود ػٕلٖ ِنا٘جُٙ فٙٛ أثٛ ؽ١ٕفخ فّمبِٗ فٟ اٌفمٗ ال ٠ٍؾك شٙل ٌٗ 

 ثنٌه أً٘ عٍلرٗ ِٚبٌه ٚاٌشبفؼٟ ٚلبي اٌشبفؼٟ إٌبً ػبٌخ فٟ اٌفمٗ ػٍٝ أثٟ ؽ١ٕفخ 

ػٍٝ ؽّبك ثٓ ١ٍٍّبْ اٌنٞ رزٍّن ػٍٝ ػٍمّخ إٌقؼٟ اٌنٞ رزٍّن  أِب ش١ٛفٗ: رزٍّن

ػٍٝ ػجلهللا ثٓ َِؼٛك ،أِب أشٙو رالِنح أثٛ ٠ٍٛف ِٚؾّل ثٓ ؽَٓ اٌش١جبٟٔ ٚىفو 
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