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: خ٩طخ

 .٘زا اٌجؾش ٠زٕبٚي اٌّظب٘شح ثبػزجبس٘ب ِبٔؼب ِٓ ِٛأغ إٌىبػ اٌّإثذح اٌّزفك ػ١ٍٙب

  اٌّٛأغ اٌّإثذح ٚاٌّزفك ػ١ٍٙب:اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ

I. اٌّمذِخ 

اٌّظب٘شح ِبٔغ ِٓ ِٛأغ إٌىبػ اٌّإثذح اٌّزفك ػ١ٍٙب، ٚ٘زا اٌجؾش ٠أرٟ ٕ٘ب ١ٌج١ٓ 

اٌّؾشِبد ثبٌّظب٘شح، ٚ٘ٓ صٚعخ ا٤دة ٚأَ اٌضٚعخ ٚاٌشثبئت، وّب ٠زٕبٚي اخز٩ف 

 .اٌفمٙبء ثشأْ ؽشِخ اٌّظب٘شح ثبٌضٔب

II. اٌّمبٌخ ِٛػٛع  

 

  ػ١ٍٙب ٚاٌّزّفك اٌّإثّذح اٌّٛأغ
 

 

 ِبٔغ اٌّظب٘شح: اٌّطٍت اٌضبٌش 

 

اػزجشد اٌشش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ اٌّظب٘شح ِبٔؼبً ِٓ ِٛأغ إٌىبػ ثبػزجبس أْ ٘زا ٘ٛ اٌّزفك ِغ 

اٌفطشح اٌغ١ٍّخ ٧ٌٔغب١ٔخ ٚاٌطجغ اٌّغزم١ُ ٌؼَّٛ إٌبط، ٤ْ اٌّشأح ئرا الزشٔذ ثبٌشعً ػٓ ؽش٠ك 

َّٓ }: إٌىبػ طبسد عضءاً ِٕٗ ٚلطؼخ ِٓ ٔفغٗ، ٚوزٌه ٘ٛ لذ أطجؼ لطؼخ ِٕٙب ؽ١ش لبي هللا عجؾبٔٗ ُ٘

 َّٓ ُ ُْم ٌِلجَببطٌس ٌَٙب ْٔمزُ أَب َٚب ُْم  {ٌِلجَببطٌس ٌَبُى أْ : ٚئرا وبٔذ عضءاً ِٓ ٔفغٗ وبْ إٌّطك اٌّمّشس ثٕبء ػٍٝ ٔىبؽٙب. (1)

ٙب ئر طبس أثٖٛ أثب٘ب أ٠ؼبً  ِّ ٗ ٚاثٕزٙب وبثٕزٗ، ٚرؾشَ ٟ٘ ػٍٝ أث١ٗ وّب ٠ؾشَ ٘ٛ ػٍٝ أ ِّ ٙب وأ ِّ . رىْٛ أ

ٚ٘زا ٘ٛ اٌّزّشِّٟ ِغ ؽجغ إٌبط اٌّؼزذي ِٚب أٌِلفَٗب رٚٚ اٌطجبع . ٚرؾشَ ػٍٝ اثٕٗ وّب رؾشَ ثٕزٗ ػ١ٍٗ

َّ صٚعزٗ أٚ اثٕزٙب، ٟٚ٘ رزضٚط أثبٖ أٚ اثٕٗ ٤ّدٜ رٌه ئٌٝ ل١بَ  اٌغ١ٍّخ، ٤ٔٗ ٌٛ أث١ؼ ٌٍشعً أْ ٠زضٚط أ

اٌؾغت ٚثزٌه ٠ٕمطغ اٌشعً ػٓ أٍ٘ٗ ٚرٕمطغ ٟ٘ ػٓ أٍ٘ٙب؛ ف١ىْٛ و٩ّ٘ب فٟ ٚؽشخ ٨ ٠غذ ِٓ 

ٗ ػٕٗ ّّ ٞ ػٕٗ ٨ٚ ِٓ ٠ؼبٚٔٗ أٚ ٠ض٠ً ٘ َّ أْ رزضٚط صٚط اثٕزٙب ٌٍٚجٕذ أْ . ٠غشِّ وّب أٔٗ ٌٛ عبؽ ٥ٌ

ٙب، ٌمطؼذ ا٤سؽبَ ٤ٚٚعظ ا٤طً خ١فخ ِٓ فشٚػٗ ٚأٚعظ اٌفشع خ١فخ ِٓ أطٍٗ؛  ِّ رزضٚط صٚط أ

. (2)ٚ٘زا ٨ رمبَ ِؼٗ دػبئُ ا٤عشح

: ٚ٘زٖ ٟ٘ اٌّؾّشِبد ِٓ إٌغبء ثبٌّظب٘شح

: صٚعخ ا٤ة- 1

ٓ وبٔذ صٚعخ أطٍٗ؛ فزؾشَ صٚعخ ا٤طً ٚئْ ػ٩ رٌه ا٤طً،  َِب ٠ٚؼجّش ػٕٙب ثأٔٙب 

عٛاء وبْ ِٓ اٌؼظجبد وأثٟ ا٤ة، أٚ وبْ ِٓ ا٤سؽبَ وأثٟ ا٤َ، ٚعٛاء دخً ثٙب ا٤طً 

٘زا ٚئرا وبْ ٔىبػ صٚعخ ا٤طً ٠فؼٟ ئٌٝ لطغ اٌشؽُ ٤ٔٗ ئرا فبسلٙب فبسق . أَ ٌُ ٠ذخً

فمذ ٠ٕذَ ٠ٚش٠ذ أْ ٠ؼ١ذ٘ب، فارا رضٚعٙب اثٕٗ أٚ ؽف١ذٖ فمذ لطغ اٌغج١ً دْٚ ئسادرٗ . أطٍٗ

ٚأْ اٌفطشح اٌغ١ٍّخ رغبفٟ رٌه إٌٛع ِٓ إٌىبػ؛ ٌٚٙزا ٔغذ اٌشبسع . ٚأٚؽشٗ ثزٌه

ٗ١ ِّّ . ِمزبً ٚفبؽشخ: اٌىش٠ُ ٠غ

َٓب }: ٘زا ٠ٚذي ػٍٝ رؾش٠ُ صٚعخ ا٤طً لٌٛٗ رؼبٌٝ ِِل ُْم  ؼَب آثَببُؤُو ب َٔبىَب َِب ْٕمىِلُؾٛا  ٨ رَب َٚب
جِل٩١ً  بءَب عَب عَب َٚب مْمزبً  َِب َٚب خً  شَب َْب فَببؽِل ب ُ وَب َّٗ ٍَب َب ئِٔل ب لَبذْم عَب َِب بءِل ئِل٨َّ  فمذ أعّغ اٌؼٍّبء ػٍٝ أْ . (3){إٌِّغَب

إٌٟٙ اٌٛاسد فٟ ٘زٖ ا٠٢خ ٌٍزؾش٠ُ، ٚرٌه ثّغشد اٌؼمذ ػٍٝ صٚعخ ا٤ة رىشِخ ٚاؽزشاِبً 

٣ٌثبء؛ ٌٚزٌه ٚطفٗ هللا عجؾبٔٗ ثبٌّمذ ٚاٌفؾش ٨ٚ ٠ىْٛ رٌه ئ٨ ػٓ ؽشاَ ٤ْ اٌغبٌت 
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أْ ِٓ رضٚط ثبِشأح ٠جغغ ِٓ وبْ صٚعبً ٌٙب لجْمٍٗ، فؾشَ ػٍٝ ا٨ثٓ أْ ٠زضٚط ثبِشأح أث١ٗ 

. ؽزٝ ٨ ٠مغ فٟ ٔفغٗ ِٕٗ شٟء ِّب ٠ٕزفٟ ِؼٗ ا٦ؽغبْ ئٌٝ اٌٛاٌذ ٚاٌجش ثٗ ثؼذ ِٛرٗ

خً ثٙب : ٚ٘ىزا دٌذ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ ػٍٝ ً ثٙب ا٤طً أَ ٌُ ٠ذْم ّْ صٚعخ ا٤طً ِؾّشِخ، دخَب أ

. اٌؼمذ؛ فبٌؼمذ ٚؽذٖ عجت ٌٍزؾش٠ُ عٛاء أوبْ ِؼٗ دخٛي أَ ٌُ ٠ىٓ: ٤ْ إٌىبػ اٌّشاد ثٗ

أْ اِشأح أثٟ ل١ظ ثٓ ا٤عٍذ عبءد ئٌٝ سعٛي هللا ص »: ِب سٚٞ: ٠ٚذي ػٍٝ ٘زا أ٠ؼبً 

ئْ اثٕٗ ل١غبً خطجٕٟ، ٚأٔب أػّذٖ ٌٚذاً ٌٟ؛ : فمبٌذ. خ١شاً : فمبي. ٠ب سعٛي هللا، ئْ أثب ل١ظ لذ رٛفٟ: فمبٌذ

«فٕضٌذ ا٠٢خ اٌغبثمخ. اسعؼٟ ئٌٝ ث١زه: فّب رشٜ؟ فمبي ٌٙب ّٞ : ٚ٘ىزا دٌّذ ا٠٢خ ٚاٌؾذ٠ش ػٍٝ. (4) ّْ أ أ

ح رغّؼُٙ  ّٛ َْم ٌٚذ ثٕذ؛ ٚرٌه ٤ْ ا٤ث اِشأح ٔىؾٙب سعً ؽشِذ ػٍٝ ٌٚذٖ ٚئْ عفً، عٛاء وبْ ٌٚذ اثٓ أَب

. ع١ّؼبً 

ِّش ثٟ خبٌٟ، ٚلذ ػمذ ٌٗ إٌجٟ ص ٌٛاًء، »: ٚلذ سٜٚ اثٓ ِبعخ ػٓ اٌجشاء ثٓ ػبصة لبي

ثؼضٕٟ سعٛي هللا ص ئٌٝ سعً رضٚط ثبِشأح أث١ٗ ِٓ ثؼْمذٖ، فأِشٟٔ أْ : أ٠ٓ رش٠ذ؟ فمبي: فمٍذ

. (5)«أػشة ػٕمٗ

ّْ صٚعخ اٌغذ فٟ ٘زا رأخز ٔفظ ُؽىُ صٚعخ ا٤ة، عٛاء وبْ اٌغذ ِٓ : ٚاٌّؼشٚف أ

ؼَب }: عٙخ ا٤ة أَ ِٓ عٙخ ا٤َ، ٚعٛاء دخً ثٙب أَ ٨، ٦ؽ٩ق لٌٛٗ رؼبٌٝ ب َٔبىَب َِب ْٕمىِلُؾٛا  ٨ رَب َٚب
ٍَب َب  ب لَبذْم عَب َِب بءِل ئِل٨َّ  َٓب إٌِّغَب ِِل ُْم  ِب وبْ فٟ اٌغب١ٍ٘خ لجً رؾش٠ّٗ ِٓ لجً اٌششع : أٞ {آثَببُؤُو

. (6)اٌىش٠ُ ػٍٝ ٘زا إٌؾٛ

ٓ ؽُشِذ ػٍٝ ا٦ٔغبْ ثىٛٔٙب صٚعخ أة ِٓ إٌّغت، فزؾشَ ػ١ٍٗ ئْ  َِب  ّْ ٠ٚشاػٝ أ

ّْ صٚعٙب طبس أثبً  وبٔذ صٚعخ أة ِٓ اٌشػبع أ٠ؼبً، وّٓ سػغ ِٓ اِشأح فّبرذ، فا

ٌٍشػ١غ ثبٌشػبع صُ رضٚط ٘زا اٌضٚط اِشأح أخشٜ، فأٙب رؾشَ ػٍٝ ٘زا اٌشػ١غ ٤ٔٙب 

. أطجؾذ صٚعخ ا٤ة سػبػخ

َّ اٌضٚعخ- 2 : أ

ٓ ٌٚذدْم صٚعزَٗب أٚ أسػؼزْمٙب، عٛاء دخً ثبٌضٚعخ أَ ٌُ ٠ذخً ثٙب، ٚ٘ىزا  َِب  ٟ٘ٚ

ُْم }: وبفخ أطٛي صٚعزٗ، ٚرٌه ٌؼَّٛ لٌٛٗ رؼبٌٝ بئِلُى َٙببُد ِٔلغَب َِّ أُ : ػطفبً ػٍٝ لٌٛٗ عجؾبٔٗ {َٚب

ُْم } َٙببرُُى َِّ ُْم أُ ٍَب١ْمُى ذْم ػَب َِب َّ اٌضٚعخ ِطٍمبً دخً ثبثٕزٙب أٚ ٌُ ٠ذخً؛ : ؛ فّمزؼٝ ا٠٢خ{ُؽشِّ رؾش٠ُ أ

:: ٚفٟ ٘زا ٠مٛي ا٦ِبَ اٌشبفؼٟ . (7)فٍُ ٠شزشؽ اٌذخٛي ثبٌجٕذ وّب اشزشؽ فٟ اٌشثبئت

ٙب ٤ْ ا٤َ " ِّ ئرا رضٚط اٌشعً اٌّشأح فّبرذ أٚ ؽٍّمٙب لجً أْ ٠ذخً ثٙب، ٌُ أس ٌٗ أْ ٠ٕىؼ أ

ٚلذ ". ١ٌظ ف١ٙب ششؽ؛ ئّٔب اٌششؽ فٟ اٌشثبئت- ػض ٚعً-ِجّٙخ اٌزؾش٠ُ فٟ وزبة هللا 

ٙب؟ فمبي ِّ ط اِشأح ففبسلٙب لجً أْ ٠ظ١جٙب، ً٘ رؾً ٌٗ أ ّٚ : عئً ص٠ذ ثٓ صبثذ ػٓ سعً رض

. (8)"ئّٔب اٌششؽ فٟ اٌشثبئت. ا٤َ ِجّٙخ ١ٌظ ف١ٙب ششؽ. ٨"

٤ْ اٌجٕذ ئرا فٛسلذْم : ٌٚؼً اٌؾىّخ فٟ رؾش٠ُ أَ اٌضٚعخ ثّغشد اٌؼمذ ػٍٝ اثٕزٙب: ٘زا

ٙب، أٌمٝ ث١ٕشاْ اٌؼذاٚح فٟ لٍت اٌجٕذ، ١ٌٚظ ػٕذ٘ب ِٓ  ِِّ ط ِطٍِّمُٙب ثأ ّٚ لجً اٌذخٛي صُ رض

ٙب ثزٌه اٌضٚط ػٍٝ ٔفغٙب، ٚوزٌه اٌؼُشف ٨ ٠ؼبٚٔٙب ػ١ٍٗ؛  َِّ صِلش أ دٚاػٟ ا٠٦ضبس ِب ٠غؼٍٙب رإْم

.  ف١ىْٛ ٘زا عججبً ٌٍمط١ؼخ ث١ّٕٙب، ٚ٘زا ؽشاَ؛ ِٚب أفؼٝ ئٌٝ اٌؾشاَ ٠ىْٛ ؽشاِبً 

فضٚاط أَ اٌضٚعخ ٨ ٠غٛص، ٚوزٌه عذارٙب؛ ؽ١ش ئْ ا٦عّبع لذ أؼمذ ػٍٝ رؾش٠ُ وً 

أطٛي اٌضٚعخ عٛاء أدخً ثبٌضٚعخ أَ ٌُ ٠ذخً، ٧ٌؽ٩ق ٚػذَ اٌزم١١ذ ثؾبي اٌذخٛي وّب ٘ٛ 

اٌؾبي فٟ ؽبٌخ اٌشثبئت؛ ٚ٘زا ِب ػ١ٍٗ عّٙٛس أً٘ اٌؼٍُ ػ٩ًّ ثظب٘ش ا٠٢خ ٤ْ اٌٛط  وبْ 

فىبٔذ ا٤ٌٚٝ ػٍٝ ئؽ٩لٙب، ٚوبْ اٌزؾش٠ُ فٟ اٌضب١ٔخ ِم١ّذاً ثؾبي . ٌٍؾبي ا٤خ١شح دْٚ عبثمزٙب

ٕخ ٘زا اٌظب٘ش ٚػ١ّٕزٗ؛ فمذ . ٚا٤طً فٟ ا٤ٌفبظ أْ رغشٜ ػٍٝ ظب٘ش٘ب. اٌذخٛي ٚلذ أ٠ّذد اٌغُّ

ط اِشأح »: سٚٞ ػٓ ػّشٚ ثٓ شؼ١ت ػٓ أث١ٗ ػٓ عذٖ أْ سعٛي هللا ص لبي ّٚ أ٠ّب سعً رض

ط اِشأح . فطٍّمٙب لجً أْ ٠ذخً ثٙب أٚ ِبرذ ػٕذٖ، ف٩ ثأط أْ ٠زضٚط اثٕزٙب ّٚ ٚأ٠ّب سعً رض

ٙب ِّ ط أ ّٚ "فطٍّمٙب لجً أْ ٠ذخً ثٙب أٚ ِبرذ ػٕذٖ، ف٩ ٠ؾً ٌٗ أْ ٠ض (9) .

                                                           
 .2/869سنن ابن ياجت :  راجع(4)
 .2/869سنن ابن ياجت :  راجع(5)
 .68األدىال انشخصُت نإلياو يذًد أبٍ سهزة صفذت :  راجع(6)
 .6/569انًغنٍ البن قدايت :  راجع(7)
 .3/24األو نهشافعٍ :  راجع(8)
 .16/325كنـش انعًال نعهٍ انهندٌ :  راجع(9)



ئٔٗ ئْ ؽظً فشاق اٌجٕذ ػٓ ؽ٩ق لجً : ص٠ذ ثٓ صبثذ ٚلبي: ٚلذ خبٌ  فٟ ٘زا

 َّ ٚئْ وبْ اٌفشاق ٌغجت اٌٛفبح ف٩ رؾً، ٤ْ اٌفشاق ثبٌّٛد وبٌفشاق . اٌذخٛي، رؾً ٌٗ ا٤

ٚاعزٕذ فٟ ٘زا ئٌٝ لٌٛٗ . ثؼذ اٌذخٛي ٠ضجذ اٌّٙش وب٩ًِ فىبْ ِضجزبً ٌٍزؾش٠ُ وّب أصجذ اٌّٙش

ُْم }: رؼبٌٝ ْْم ٌَب َّٓ فَباِل ِٙل ُْم ثِل ٍْمزُ خَب رِٟل دَب ُُ ا٩ٌَّ بئِلُى ْٓم ِٔلغَب ِِل ُْم  ُو رِٟل فِٟل ُؽُغٛسِل ُُ ا٩ٌَّ ثَببئِلجُُى سَب َٚب ُْم  بئِلُى َٙببُد ِٔلغَب َِّ أُ َٚب
ُْم  ٍَب١ْمُى َّٓ فَب٩ ُعَٕببػَب ػَب ِٙل ُْم ثِل ٍْمزُ خَب ئْ اٌم١ذ ا٤خ١ش عبء ثؼذ ا٤ِش٠ٓ، فىبْ : ٚلبي. (10){رَبُىُٛٔٛا دَب

ٚػٍٝ ٘زا ٠ىْٛ ششؽ اٌذخٛي صبثزبً فٟ رؾش٠ُ . اٌزؾش٠ُ فٟ اٌطبئفز١ٓ ِم١ذاً ثبٌذخٛي

. ا٤ِٙبد وّب ٘ٛ صبثذ فٟ رؾش٠ُ اٌجٕبد

: اٌشثبئت- 3

ٟ٘ اثٕخ اِشأح اٌشعً ِٓ غ١شٖ ِشزمخ ِٓ اٌشة ٚ٘ٛ ا٦ط٩ػ ٤ٔٗ : اٌشث١جخ فٟ اٌٍغخ

. (11)٠مَٛ ثأِٛس٘ب ٠ٚظٍؼ أؽٛاٌٙب ٚاٌغّغ سثبئت

اٌشث١جخ ثٕذ اٌضٚعخ ٚثٕذ اثٕٙب ٚثٕذ ثٕزٙب ٚئْ عف٩ ِٓ : ٚفٟ اطط٩ػ اٌفمٙبء

. (12)ٔغت أٚ سػبع ٚاسصخ أٚ غ١ش ٚاسصخ ٚا٨ثٓ سث١ت

ٌْمٓ ٤ٔٗ ٠غّٝ  ّٓ ثٕبد اٌضٚعخ، ٚثٕبرٙٓ، ٚثٕبد اثٓ اٌضٚعخ، ٚئْ ٔض فبٌشثبئت ٘

ٌٚىٓ ٘زا اٌزؾش٠ُ . سث١جبً، ٚ٘إ٨ء ع١ّؼبً ٠ُطٍك ػ١ٍٙٓ فشٚع ِٓ وبٔذ صٚعزٗ ٚئْ ٔضٌٓ

ٙٓ . (13)ِششٚؽ ثششؽ اٌذخٛي ثضٚعزٗ ِِّ ٓ رضٚط ِٓ أ ِّ ِٙٓ هللا عجؾبٔٗ ػٍٝ  ّّ ٚلذ ؽّش

ثبٌّٕغت أٚ ثبٌشػبع، عٛاء وبْ اٌؼمذ ػ١ٍٙب طؾ١ؾبً أَ فبعذاً، ثششؽ أْ ٠ذخً ثٙب، ػ٩ًّ 

ُْم رَبُىُٛٔٛا }: ثمٌٛٗ رؼبٌٝ ْْم ٌَب َّٓ فَباِل ِٙل ُْم ثِل ٍْمزُ خَب رِٟل دَب ُُ ا٩ٌَّ بئِلُى ْٓم ِٔلغَب ِِل ُْم  ُو رِٟل فِٟل ُؽُغٛسِل ُُ ا٩ٌَّ ثَببئِلجُُى سَب َٚب
ُْم  ٍَب١ْمُى َّٓ فَب٩ ُعَٕببػَب ػَب ِٙل ُْم ثِل ٍْمزُ خَب ُْم }: ، ٚرٌه ثبٌؼط  ػٍٝ لٌٛٗ رؼبٌٝ(14){دَب َٙببرُُى َِّ ُْم أُ ٍَب١ْمُى ذْم ػَب َِب ؛ {ُؽشِّ

ٙب ٠شث١ٙب غبٌجبً، ٟٚ٘ : أْ اٌشث١جخ ٟ٘: ٚاٌّؼشٚف ِِّ ١ذ ثزٌه ٤ْ صٚط أ ِّّ اثٕخ اٌضٚعخ ُع

غش أَ ٌُ رىٓ غش ٚطْم  . ؽشاَ ثٕض ا٠٢خ عٛاء وبٔذ فٟ اٌؾِل فٙب ثأٔٙب فٟ اٌؾِل ٚٚطْم

غش ٚئْ وبْ ثؼغ أً٘ اٌؼٍُ ٠شٜ خ٩ف . وبش ، ١ٌٚظ ثم١ْمذ ٤ْ اٌغبٌت أٔٙب رىْٛ فٟ اٌؾِل

غش؛ ٚػٍٝ ٘زا فأٙب ئرا ٌُ رىٓ فٟ  ٘زا ٠ٚمٛي ثأْ رؾش٠ُ اٌشث١جخ ِم١ّذ ثأْ رىْٛ فٟ اٌؾِل

عٙب ّٚ ٙب ثؼذ اٌذخٛي ثٙب فٍٗ أْ ٠زض ِّ غش صٚط أِٙب ٚفبسق أ ئْ : ٚرّّغىٛا ثب٠٢خ ٚلبٌٛا. ؽِل

ٙب، ٚاٌضبٟٔ: أؽذّ٘ب: هللا ؽّشَ اٌشث١جخ ثششؽ١ٓ ِّ ط ِٓ أ ِّٚ اٌذخٛي : أْ رىْٛ فٟ ؽغش اٌّزض

ٌٛ ٌُ »: ٚدّػّٛا لٌُٛٙ ٘زا ثمٌٛٗ ص. ثب٤َ، ٚأٔٗ ئرا ُػذَ أؽذ اٌششؽ١ٓ ٌُ ٠ٛعذ اٌزؾش٠ُ

. (15)«رىٓ سث١جزٟ فٟ ؽغشٞ ِب ؽٍّذ ٌٟ؛ ئٔٙب اثٕخ أخٟ ِٓ اٌشػبػخ

غ١ش أْ اٌزٞ روشٖ ٘إ٨ء ِٓ لٛي، ِٚب اعزٕذٚا ئ١ٌٗ فٟ رذػ١ّٗ، غ١ش طؾ١ؼ فٟ 

ش اٌٛط  ػٕذ اٌزؾش٠ُ ٨ ٠ذي ػٍٝ اٌؾً ئرا ٌُ ٠ىٓ رٌه اٌٛط   ّْ روْم ٔغجزٗ ٚؽّغزٗ ٤

ُْم }: ثذ١ًٌ أٔٗ ػٕذ ِب ٔض ػٍٝ ؽبي اٌؾً روش٘ب فٟ ؽبي اٌذخٛي فمؾ فمبي عجؾبٔٗ ْْم ٌَب فَباِل

ُْم  ٍَب١ْمُى َّٓ فَب٩ ُعَٕببػَب ػَب ِٙل ُْم ثِل ٍْمزُ خَب . ، ٌُٚ ٠زوش ػٕذ اٌؾً اٌؾبي اٌزٟ ٨ رىْٛ فٟ ؽغشٖ(16){رَبُىُٛٔٛا دَب

أٔٗ ٠ش١ش ئٌٝ اٌغبٌت، أٚ أٔٗ ِج١ِّٓ ٌٍزؾش٠ُ فٟ ؽبي ٚعٛدٖ، : فألظٝ ِب ٠ذي ػ١ٍٗ اٌٛط 

ٓ ِفَٙٛ ا٠٢خ اٌغبثمخ، ِٓ : ٚاٌجبلٟ فُٙ رؾش٠ّٗ ِٓ ػٍّخ اٌزؾش٠ُ أٞ ِِل ّٟ أٚ  ثبٌم١بط اٌغٍ

غش أَ ٨؟  ؽ١ش أٔٗ ٠ضجذ أٔٗ فٟ ؽبي اٌذخٛي رضجذ اٌؾشِخ عٛاء وبٔذ فٟ اٌؾِل

ٚػٍٝ ٘زا وبْ اٌٛط  ١ٌظ ٌٍزم١١ذ، ثً ئٔٗ خشط رخش٠ظ اٌؼبدح ٌٚج١بْ لجؼ اٌزضٚط 

ثٙٓ، ٚرٌه ٤ٔٙٓ غبٌجبً فٟ ؽغٛس٘ٓ وأثٕبئُٙ ٚثٕبرُٙ، فىبْ ٌٙٓ ِب ٌٍجٕبد ِٓ رؾش٠ُ، 

. ٚهللا رؼبٌٝ أػٍُ

اخز٩ف اٌفمٙبء ثشأْ ٌّظ اٌضٚعخ ثشٙٛح ٚإٌظش ثشٙٛح ً٘ ٠أخز ُؽىُ اٌذخٛي 

َ اثٕزٙب ػٍٝ اٌضٚط ػٕذ ٚلٛع اٌفُشلخ ثبٌط٩ق أٚ اٌفغخ ػٍٝ ِز٘ج١ْمٓ : ثٙب ف١ُؾشِّ

ظ اٌضٚعخ ٚإٌظش ثشٙٛح ٠غشٞ ِغشٜ اٌذخٛي فٟ رؾش٠ُ : ا٤ٚي ّْم ٓ ٌَب ِِل ّْ و٩ًّ  أ

ًّ ِٓ اٌؾٕف١خ ٚاٌّبٌى١خ ٚاٌشبفؼ١خ فٟ أؽذ ل١ٌٛٗ ٚأؽّذ فٟ . ثٕزٙب ٚ٘زا ِب ر٘ت ئ١ٌٗ و

. (17)سٚا٠خ

: ٚاعزذٌٛا ثب٢رٟ

ِب سٚاٖ اثٓ ٚ٘ت ػٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ أ٠ٛة ػٓ اثٓ عش٠ظ ػٓ سعٛي هللا ص أٔٗ لبي فٟ - 1

 .(18)اٌزٞ ٠زضٚط اٌّشأح ف١غّض٘ب ٨ٚ ٠ض٠ذ ػٍٝ رٌه، أْ ٨ ٠زضٚط اثٕزٙب

٨ ٠ٕظش هللا ئٌٝ سعً ٔظش ئٌٝ »: ثّب سٚٞ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد أْ سعٛي هللا ص لبي- 2

. (19)«فشط اِشأح ٚاثٕزٙب

ًّ ٌٗ »: ثّب سٚٞ ػٓ أثٟ ٘بٔئ أْ سعٛي هللا ص لبي- 3 ِٓ ٔظش ئٌٝ فشط اِشأح ٌُ رؾ

. (20)«أِٙب ٚثٕزٙب

: ٚٔٛلشذ ٘زٖ ا٤ؽبد٠ش

. (21)ثأْ اثٓ ؽضَ لبي فٟ اٌؾذ٠ش ا٤ٚي ثأْ ٘زا اٌخجش ِٕمطغ، ٠ٚؾ١ٝ ثٓ أ٠ٛة ػؼ١ 
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 .9/145انًذهً البن دشو :  راجع(18)
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ٚػٍٝ فشع . ٘ٛ ِٛلٛف ػٍٝ اثٓ ِغؼٛد: أِب اٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش فٙٛ ػؼ١ ، ٚل١ً

. (22)طؾزٗ، فأٗ وٕٝ ثزٌه ػٓ اٌٛؽء

أْ ٌّظ اٌضٚعخ ٚإٌظش ثشٙٛح ٨ ٠غشٞ ِغشٜ اٌذخٛي، ٨ٚ أصش ٌٗ فٟ : اٌضبٟٔ

. (23)ٚر٘ت ئٌٝ ٘زا اٌشبفؼٟ فٟ أظٙش ألٛاٌٗ ٚأؽّذ فٟ سٚا٠خ ػٕٗ. رؾش٠ُ اٌجٕذ

: ٚاعزذٌٛا

ُْم }: ثمٌٛٗ رؼبٌٝ- 1 ٍَب١ْمُى َّٓ فَب٩ ُعَٕببػَب ػَب ِٙل ُْم ثِل ٍْمزُ خَب ُْم رَبُىُٛٔٛا دَب ْْم ٌَب ، ِٚب ٠زوش ِٓ (24){فَباِل

. (25)اٌٍّظ ٚإٌظش ١ٌظ ثذخٛي، ف٩ ٠غٛص رشن إٌض اٌظش٠ؼ ئٌٝ غ١شٖ

ُْم }: لٌٛٗ رؼبٌٝ- 2 ٌِلُى اءَب رَب سَب َٚب ب  َِب ُْم  ًَّ ٌَبُى أُؽِل ذ ا٠٢خ أٔٗ ٔظش ِٓ غ١ش (26){َٚب ؛ فج١َّٕ

. ِجبششح، فٍُ ٠ٛعت اٌزؾش٠ُ وبٌٕظش ئٌٝ اٌٛعٗ

أْ اٌٍّظ ثشٙٛح ٚإٌظش ٨ ٠ؾشَ اٌشث١جخ ٤ٔٗ ٌُ ٠ظذق ػٍٝ ٘زا أٔٗ : ٘زا ٚاٌشاعؼ

أْ : ٘زا ٚاٌّخزبس ػٕذ اٌشبفؼ١خ ٚسٚا٠خ ػٓ ا٦ِبَ أؽّذ. وبٌذخٛي، ٚثبٌزبٌٟ ف٩ رؾش٠ُ ثٗ

َ ثبػزجبسٖ ١ٌظ دخ٨ًٛ ؽم١م١بً، ٚهللا رؼبٌٝ أػٍُ . ٘زا ٨ ٠ؾشِّ

: اخز٩ف اٌفمٙبء ثؾشِخ اٌّظب٘شح ثبٌضٔٝ

اٌؾٕف١خ ٚاٌؾٕبثٍخ: ٠شٜ أْ اٌضٔٝ ٠زؼٍّك ثٗ اٌزؾش٠ُ ثبٌّظب٘شح؛ ٚر٘ت ئٌٝ ٘زا: اٌّز٘ت ا٤ٚي (27)  .

ُْم }: ثمٌٛٗ رؼبٌٝ: ٚاعزذٌٛا ٍْمزُ خَب رِٟل دَب ُُ ا٩ٌَّ بئِلُى ْٓم ِٔلغَب ِِل ُْم  ُو رِٟل فِٟل ُؽُغٛسِل ُُ ا٩ٌَّ ثَببئِلجُُى سَب َٚب
 َّٓ ِٙل ٚإٌىبػ ؽم١مخ فٟ . ؛ فؾ١ش ئٔٗ ٌُ ٠فظً ث١ٓ أْ ٠ذخً ثٙب فٟ إٌىبػ أٚ لجٍٗ(28){ثِل

. اٌٛؽء ٤ٔٗ ِأخٛر ِٓ ا٨عزّبع ٚاٌزذاخً

: ٠شٜ أْ اٌضٔٝ ٨ ٠زؼٍّك ثٗ رؾش٠ُ ثبٌّظب٘شح؛ ٚر٘ت ئٌٝ ٘زا: اٌّز٘ت اٌضبٟٔ

. (29)اٌّبٌى١خ ٚاٌشبفؼ١خ

َ اٌؾ٩ي»: ٚاعزذٌٛا ثّب سٚٞ ػٓ اثٓ ػّش ػٓ إٌجٟ ص . (30)«اٌؾشاَ ٨ ٠ُؾشِّ

ثأٔٗ ؽذ٠ش ػؼ١  ٠ؾزًّ أْ اٌّشاد ؽشِخ اٌّظب٘شح ٨ رضجذ ثبٌؾشاَ، : ٚٔٛلش ٘زا

ًّ ئرا ٔىؾٙب َّٟ ثٙب رؾ ضٔ َّب ٠ٚؾزًّ أْ اٌ
(31) .

: ٚدفغ ٘زا

فٟ سعً غشٟ : "ثّب أخشعٗ اٌجخبسٞ رؼ١ٍمبً ػٓ اثٓ ػجبط، ٚٚطٍٗ اٌج١ٙمٟ ثٍفع

َّ اِشأرٗ لبي ٚوزٌه ِب . (32)، ٚئعٕبدٖ طؾ١ؼ"رخطٝ ؽشِز١ْمٓ، ٨ٚ رؾشَ ػ١ٍٗ اِشأرٗ: أ

عئً عؼ١ذ ثٓ اٌّغ١ت ٚػشٚح : "سٚاٖ ػجذ اٌشصاق ِٓ ؽش٠ك اٌؾبسس ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ لبي

َ اٌؾشاَ اٌؾ٩ي: ثٓ اٌضث١ش ػٓ اٌشعً ٠ضٟٔ ثبٌّشأح، ً٘ رؾً ٌٗ أِٙب؟ فمب٨ . (33)"٨ ٠ُؾشِّ

أٔٗ ٨ : ٚلذ أعّغ ٘إ٨ء اٌفمٙبء أً٘ اٌفزٜٛ ِٓ ا٤ِظبس: "ٚلذ لبي اثٓ ػجذ اٌجش

٠ؾشَ ػٍٝ اٌضأٟ ٔىبػ اٌّشأح اٌزٟ صٔب ثٙب ئرا اعزجشأ٘ب، فٕىبػ أِٙب ٚاثٕزٙب أؽشٜ، ٚثبهلل 

.   (34)"اٌزٛف١ك

أٔٗ ٨ ٠زؼٍك ثٗ رؾش٠ُ : اػزجبس اٌضٔٝ غ١ش ِؾمك ٌزؾش٠ُ اٌشث١جخ أٞ: ٘زا ٚاٌشاعؼ

ثبٌّظب٘شح ػٍٝ ٔؾٛ ِب ر٘ت اٌّبٌى١خ ٚاٌشبفؼ١خ، خبطخ ٚأْ اٌٛؽء ثبٌضٔٝ ٨ ٠ٛعت 

ّذح، ٨ٚ ٠ُضجذ ٔغجبً ٨ٚ ١ِشاصبً، فؼ٩ً ػٓ أٔٗ ٠ٛعت ػ١ٍّٙب اٌؾذ ئرا صجذ اٌضٔٝ  ِٙشاً ٨ٚ ػِل

. ٚهللا رؼبٌٝ أػٍُ. (35)ٚػٍٝ ٘زا، ف٩ ٠ؾىُ ٌٗ ثؾىُ إٌىبػ اٌظؾ١ؼ . ثأؽذ ؽُشق ا٦صجبد

: صٚعخ ا٨ثٓ- 4

ػٗ، عٛاء أوبْ ِٓ اٌؼظجبد وبثٓ ا٨ثٓ، أَ  ٓ وبٔذ صٚعخ فشْم َِب فزؾشَ ػٍٝ اٌشعً 

وبْ ِٓ رٚٞ ا٤سؽبَ وبثٓ اٌجٕذ، ٚعٛاء دخً ثٙب رٌه ا٨ثٓ أَ ٌُ ٠ذخً ثٙب؛ فٙزٖ 

ح رغّؼُٙ ع١ّؼبً فؼ٩ً ػٓ اٌّؾبفظخ  ّٛ ّْ ا٤ث اٌضٚعبد رؾشَ ػٍٝ ا٤ة ٚئْ ػ٩، ٚرٌه ٤

ْٕمغ وً ِب ٠إدٞ ئٌٝ اٌمط١ؼخ ث١ُٕٙ، ٤ٔٗ ئرا أُث١ؼ ٌٍشعً  ػٍٝ اٌؼ٩ئك ث١ٓ آؽبد ا٤عشح ِٚ

أْ ٠زضٚط صٚعخ اثٕٗ ثؼذ أْ ٠طٍِّمٙب رٌه ا٨ثٓ ٤ّدٜ ٘زا ئٌٝ ئؽذاس اٌؼغ١ٕخ ث١ّٕٙب ٤ْ 

ّْ أثبٖ لذ رضٚعٙب أػغٕٗ رٌه  ا٨ثٓ سثّب ٠ش٠ذ ِؼبٚدح اٌؾ١بح ِغ ِطٍَّمزٗ فارا سأٜ أ

وّب أْ صٚعخ ا٨ثٓ فٟ ِٕـضٌخ ثٕذ اٌشعً ٚوض١شاً ِب رٕبد٠ٗ ثٕفظ ِب رٕبد٠ٗ ثٗ . ٚأٚؽشٗ

ّْ ٘زا ػّذ اٌفطشح اٌغ١ٍّخ ًّ ٌٗ صٚاعٙب؟ خبطخ ٚأ اثٕزُٗ، فى١  ٠ؾ
(36) .

: ٘زا ٚلذ صجذ رؾش٠ُ صٚعخ ا٨ثٓ ثبٌٕض ػٍٝ ٚعٗ ا٦ؽ٩ق اٌٛاسد فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ

ُْم } ٩ثِلُى ْٓم أَبطْم ِِل َٓب  ٠ ُُ اٌَّزِل ًُ أَبثْمَٕببئِلُى ٩ئِل ؽَب {َٚب ب . ؛ فبٌؾ٩ئً ٘ٓ صٚعبد ا٤ثٕبء ِٓ إٌّغت أٚ اٌشػبع(37) ِّ أ

ب اٌشػبع فٍؾذ٠ش ِّ ٓ اٌّشػبع ِب ٠َبؾشَ ِٓ إٌَّغَبت»: إٌّغَبت ف٠٣ٍخ، ٚأ ِِل ٨ٚ ٠زؼبسع . «٠ؾشَ 
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ُْم  }: ٘زا ِغ ِٕطٛق ا٠٢خ فٟ اٌزم١١ذ ثمٌٛٗ ٩ثِلُى ْٓم أَبطْم ، ٤ْ اٌزم١١ذ فٟ ا٠٢خ فبئذرٗ ئخشاط {ِِل

ُْم }: صٚعخ ا٨ثٓ اٌّزجَّٕٝ فأٙب ٨ رؾشَ ػٍٝ ِٓ رجّٕبٖ ؽ١ش ٨ ٔغت ٨ٚ سػبع ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ ُػُٛ٘ ادْم

ِل  ْٕمذَب هللاَّ َٛب أَبلْمغَبؾُ ػِل ُْم ُ٘ ِٙل ثَببئِل َْب }: ٚأّوذ رٌه اٌؾكُّ عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ثمٌٛٗ. (38){٢ِل ْٟم ٨ ٠َبُىٛ َٙبب ٌِلىَب َٕببوَب عْم َّٚ صَب

ُْم  ِٙل ١َببئِل ػِل اطِل أَبدْم َٚب صْم
طٌس فِٟل أَب شَب َٓب ؽَب ِٕل١ ِِل إْم ُّ ٌْم ٍَٝب ا ػَبٝ(39){ػَب ص٠ذ ثٓ ِؾّذ لجً : ، ٚوبْ ص٠ذ ثٓ ؽبسصخ ٠ُذْم

عٙب اٌشعٛي ص ١ٌشفغ اٌؾشط ػٓ  ّٚ ، فٍّب ؽٍّك صٚعزٗ ص٠ٕت ثٕذ عؾش رض رؾش٠ُ اٌزّجِّٕٟ

. اٌّإ١ِٕٓ فٟ أصٚاط أدػ١بئُٙ

، ٤ْ عجت  ّٟ ُّغبٚٞ اٌغٍ ٚلذ صجذ رؾش٠ُ صٚعخ اثٓ ا٨ثٓ ٚاثٓ اٌجٕذ ثبٌم١بط اٌ

ًّ فشٚع اٌشخض أعضاء ِٕٗ: اٌزؾش٠ُ ٘ٛ ٓ ارّظً : أٚ ٠شاد ِٓ ا٤ثٕبء. اٌغضئ١خ؛ ٚو َِب  ًّ و

 .ثٗ ثظٍخ ا٨ٌٛدح، ٤ْ أٌٚئه أثٕبء ِغبصاً ٌٗ، ٚهللا رؼبٌٝ أػٍُ
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