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ْزا انثؽس ٚثؽس فٙ األعاط األٔل يٍ األعظ انرٙ لاو عهٛٓا يعرمذ أْم —خالصح

انغُح ٔانعًاعح فٙ أعًاء هللا ٔصفاذّ يع تٛاٌ ششغ يعرمذْى فٙ ْزا انثاب ٔتٛاٌ انفشق 

 تٍٛ يعرمذْى ٔانًعرمذاخ األخشٖ

  انُمٕد انٕسلٛح، انُمٕد انًعذَٛح،صكاج: انكهًاخ انًفراؼٛح

I. انًمذيح 

يعزفت األسس انتي لاو عهييى يعتمذ أىم انسنت ًانجًاعت في أسًاء هللا ًصفاتو بحاجت 

إنى تحزيز يبين انًمصٌد بًا يٌضح انحك ين جيت ًبًا يًيش بين لٌنيى ًألٌال انفزق 
 انًخانفت، ًين ىنا يأتي ىذا انبحث نيجيب عن انتساؤالث انٌاردة بيذا انخصٌص

II. انًمانح يٕظٕع  

 

 انؽٕٛاَٛح انًضاسع صكاج

 
َْذ فٙ انعصش انؽذٚس يٍ ٔعائم ذًُٛح األيٕال ٔاعرصًاسْا أٌ ٚمٕو : انًشا

ش تاَشاء يضسعح نرشتٛح انؽٕٛاَاخ يٍ ئتم ٔتمش ٔغُى َٔؽٕ رنك، ٔذغًُٛٓا شى  ًِ انًغرص

ٔلذ ٚمٕو ْزا انًغرصًش تاَشاء ْزِ انًضاسع تمصذ . تٛعٓا تعذ رنك نرذّس عهّٛ ستؽاًا ععًٛاًا 

اعرغالل يا ُٚرط عٍ ْزِ انؽٕٛاَاخ يٍ أنثاٌ، ٔيا ٚغرخشض يُٓا يٍ صتذ أٔ لشذج أٔ 

ش، شخصاًا كاٌ أٔ ظٓح يُرعح ًِ . ظثٍ يًا ٚذّس دخالًا ٔفٛشاًا نٓزا انًغرص

أَّ ْم ذعة فٙ ْزِ انؽٕٛاَاخ صكاج؟ ْٔم فٙ ئَراظٓا يٍ األنثاٌ : ٔانرغاؤل اٌٜ

َٔؽْٕا صكاج؟ 

ٍْٛ ٍْٛ اٜذٛ : ٔعُعشض نٓزا يٍ خالل انًطهث

 

 

صكاج انؽٕٛاَاخ انًرخزج نهرعاسج  : انًطهة األٔل

اعرفغش انكصٛشٌٔ عٍ ُؼكى صكاج انؽٕٛاَاخ انًرّخزج نهرعاسج انرٙ ذعة انضكاج فٙ 

ٌّ : ظُغٓا، ٔانًمّشس تشأٌ صكاج عشٔض انرعاسج كاألتماس ٔاألغُاو ٔاإلتم انًرَّخزج نهرعاسج أ

ٔسغى ْزا، فمذ كصش انرغاؤل عًا ئرا كاَد انضكاج ذكٌٕ يٍ عُٛٓا، . انضكاج ذعة فٙ ظُغٓا

كًا ْٕ انؽكى فٛٓا ئرا نى ذكٍ عشٔض ذعاسج؟ أٔ ذكٌٕ انضكاج فٛٓا صكاج عشٔض ذعاسج؟ 

ٍْٛ : ٔالعرٛعاغ انعٕاب عٍ ْزا، ٚغرهضو األيش ظشٔسج انرفشلح تٍٛ صٕسذ

. (1)أٌ ذكٌٕ انؽٕٛاَاخ عائًح ٔغٛش عايهح: األٔنٗ

ئرا كاَد انؽٕٛاَاخ انًرّخزج نهرعاسج عائًح ٔغٛش عايهح، ٔؼال عهٛٓا انؽٕل ٔتهغد 

ٍْٚ، ففٙ ْزِ انصٕسج ال ُٚعًع فٙ انؽٕٛاَاخ  انُصاب، ٔكاٌ انغٕو َٔٛح انرعاسج يٕظٕد

ٍْٛ، ٔرنك نمٕنّ  ٍْٛ انضكاذ : ملسو هيلع هللا ىلصتٍٛ صكاج انعٍٛ ٔصكاج انرعاسج؛ ٔئًَا انٕاظة ْٕ ئؼذٖ ْاذ

. (2)«ال شُٙ فٙ انصذلح»

ٍْٛ ْٕ انٕاظة؟ : غٛش أَّ ٚثمٗ انغإال اٜذٙ ْٕٔ أ٘ انضكاذ

ٍْٛ ٍْٛ اٜذٛ : اخرهف انعهًاء فٙ ْزا انشأٌ، ٔٚرعػ ْزا يٍ خالل انًزْث

ٚشٖ أَّ ٚعة عهٗ انراظش أٌ ٚضّكٙ ْزِ انؽٕٛاَاخ صكاج انرعاسج، : انًزْة األٔل

يٓا يانِكٓا ٔٚخشض انضكاج يٍ لًٛرٓا تًمذاس ُستع انعُشش  ّٕ ٔئنٗ ْزا رْة . [%2.5]فٛم

                                                           

َّو صادثَها ثَِ أميها، وغُز اىؼاٍيح هٍ : اىظائَح (1) هٍ اىتٍ ال تذ
ٍختار اىصذاح، ىيزاسٌ، صفذح : راجغ. اىتٍ ال تؼَو فٍ األرض وّذىها

159. 
 . 3/218أخزجه اتِ أتٍ شُثح  (2)

. انؽُفٛح ٔانؽُاتهح، ٔانشافعٙ فٙ انمذٚى ٔانصٕس٘

تأٌ انضكاج عهٗ ْزا انُؽٕ ْٙ األَفع نهفمشاء ٔانًغاكٍٛ، ألَٓا ذعة : ٔاعرذل ْإالء

ظذ عثة ٔظٕب صكاذّ فٛعة كًا نٕ نى  ُٔ فًٛا صاد تانؽغاب، ٔألٌ انضائذ عٍ انُصاب لذ 

. (3)ٚثهل تانغٕو َصاتاًا 

فٛشٖ أَّ ٚعة أٌ ذضّكٗ ْزِ انؽٕٛاَاخ صكاج انعٍٛ كًا ْٕ : أيا انًزْة انصاَٙ

و ّٕ ٔئنٗ ْزا رْة انًانكٛح ٔانشافعٙ فٙ . ُؼكًٓا نٕ نى ذكٍ عشٔض ذعاسج، ٔتانرانٙ فال ذم

. انعذٚذ تًصش، ْٕٔ األصػ عٍ انشافعٛح

ٔأيا صكاج . تأٌ صكاج انعٍٛ ألٕٖ ألَٓا يؽّم اذفاق تٍٛ انعهًاء: ٔاعرذنٕا عهٗ ْزا

ٌّ صكاج انعٍٛ ُٚعشف . ُعشٔض انرعاسج فًؽّم خالف تُٛٓى كًا ْٕ يعشٔف فعالًا عٍ أ

. (4)َصاتٓا لطعاًا تانعذد ٔانكٛم، ٔأيا انرعاسج فرُصشف  ُاًا ال لطعاًا 

يا رْة ئنّٛ أَصاس انًزْة األٔل يٍ انمٕل تٕظٕب صكاج عشٔض : ٔانشاظػ

. انرعاسج، ٔرنك ألَٓا األَفع ٔاألؼظ نهفمشاء ٔانًغاكٍٛ

تأٌ نٕ كاٌ عُذِ خًظ يٍ اإلتم ظعهٓا ُعشٔض ذعاسج، فاَّ : ٔٚرأّكذ ْزا انرشظٛػ

ٚعة عهّٛ أٌ ُٚخشض عُٓا شاج ْٕٔ انًمذاس انٕاظة عٍ َخًظ يٍ اإلتم ئنٗ ذِغع فٙ صكاج 

فاٌ . أيا ئرا نى ذثهل انُصاب تأٌ كاَد أستعاًا أٔ ألّم، فاَّ ال ذعة فٛٓا صكاج انعٍٛ. انعٍٛ

يد، ٔظثد فٛٓا انضكاج يرٗ تهغْد انمًٛحُ َصاب انضكاج فٙ  ِّٕ ُصكَٛد صكاج ُعشٔض انرعاسج ٔلُ

ْٕٔ يا صاد عهٗ َخًظ يٍ اإلتم -كزنك فاٌ انضائذ عهٗ انُصاب فٙ صكاج انعٍٛ . األشًاٌ

أيا نٕ لهُا تضكاج انرعاسج، فاَّ ٚعة فّٛ انضكاج ألَّ . ال ذعة فّٛ انضكاج- ئنٗ ذِغع يصالًا 

و يع انُصاب ّٕ . ٚم

: ، أٔ كاَد عايهح[يعهٕفح]أٌ ذكٌٕ انؽٕٛاَاخ غٛش عائًح : أيا انصٕسج انصاَٛح فٓٙ

و عُذ َٓاٚح كم  ّٕ فآَا ذضّكٗ صكاج ُعشٔض انرعاسج، ٔال ذعة فٛٓا صكاج انعٍٛ، تأٌ ذم

ل ٔذُخشض انضكاج يٍ لًٛرٓا تًمذاس ُستع انعُشش  ْٕ ْٔزا انؽكى . ئرا تهغد انُصاب [%2.5]ؼ

م صاؼثٓا شًٍ أكهٓا  ًّ ٚشًم انؽٕٛاَاخ انًرَّخزج نهرعاسج غٛش عائًح، ْٔٙ انرٙ ٚرؽ

م األشٛاء انصمٛهح أٔ [انًضاسع] ًْ ، أٔ كاَد عايهح فٙ ؼشز األسض أٔ عمٙ انضسع، أٔ ؼ

انعّش نهعشتاخ ٔانًشكثاخ، أٔ كاَد نهشكٕب يصالًا، ْٔٙ ُيعّذج نهرعاسج تأٌ كاَد غٛش 

. يغرَغهّح نالعرعًال انشخصٙ نًانِكٓا، ٔئًَا ذمٕو تٓزِ األعًال تغشض انرًُٛح انرعاسٚح

 

 

صكاج ئَراض انؽٕٛاَاخ انًرخزج نهرعاسج  : انًطهة انصاَٙ

أٌ ذُغرَغّم : أَّ يٍ ٔعائم اعرصًاس األيٕال ٔذًُٛرٓا: اذّعػ نُا يٍ خالل يا عثك

انؽٕٛاَاخ انًَعّذج نهرعاسج فٙ ئَراض األنثاٌ ٔيشرماذٓا يٍ انعثٍ ٔانضتذ ٔانمشذج ٔغٛشْا 

ٔلذ كصش انرغاؤل تشأٌ . يٍ ٔعائم ذًُٛح ْزِ انًُرعاخ انرٙ ذذّس دخالًا ٔفٛشاًا عهٗ صاؼثٓا

صكاج ْزا انُٕع يٍ ذًُٛح األيٕال، تًالؼعح أٌ ُؼكى ْزِ انؽٕٛاَاخ َفغٓا انًرَّخزج نهرعاسج 

فمذ اعرثاٌ ؼاالًا فًٛا عثك ٔذشّظػ نذُٚا انمٕل تأٌ انضكاج . ٔانرٙ ذعة انضكاج فٙ ظُغٓا

انرٙ ذعة فٛٓا ْٙ صكاج عشٔض انرعاسج، ٔنٛظ صكاج انعٍٛ ألَٓا األَفع ٔاألؼظ نهفمشاء 

. ٔانًغاكٍٛ

و فٙ َٓاٚح كم عاو يع  ّٕ ٔأيا َراض ْزِ انؽٕٛاَاخ يٍ األنثاٌ َٔؽْٕا، فآَا ذم

عٍ ْزِ انؽٕٛاَاخ  [%2.5]انؽٕٛاَاخ َفغٓا، ُٔٚخشض يٍ لًٛح ْزا كهّ ُستع انعُشش 

. َٔراظٓا ئرا تهغد َصاب صكاج األشًاٌ

تعذ أٌ -نهُٕٔ٘ " ششؼّ نًُٓاض انطانثٍٛ"ٔفٙ ْزا ٚمٕل ظالل انذٍٚ انًؽهٙ فٙ 

انمائم ترضكٛح : ٚعُٙ–ٔعهٗ انمذٚى : "رَكش سأ٘ اإلياو انشافعٙ فٙ انعذٚذ ٔانمذٚى

ٌّ - انؽٕٛاَاخ صكاج انرعاسج و يع دّسْا َْٔغهٓا ٔصٕفٓا ٔيا اذّخز يٍ نثُٓا، تُاءًا عهٗ أ ّٕ ذم

                                                           

 واىَغٍْ واىشزح اىنثُز التِ 2/21تذائغ اىصْائغ، ىيناطاٍّ : راجغ (3)
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. (5)"انُاذط يال ذعاسج

ٌ أٌ َعايم انًُرعاخ انؽٕٛاَٛح كاألنثاٌ ٔغٛشْا  ْٔ ْزا، ٔئٌ كاٌ تعط انعهًاء ٚش

يعايهح انعغم، فٛإَخز انعُشش يٍ صافٙ ئٚشاداذٓا لٛاعاًا عهٗ غهح األسض انضساعٛح، ْٔزا 

فٙ انؽٕٛاَاخ غٛش انغائًح انرٙ ذُرخز نألنثاٌ خاصح يا نى ذُعرثش انؽٕٛاَاخ َفغٓا ششٔج 

. (6)ذعاسٚح

نٗ تانمثٕل ُْا، ٔرنك ألٌ ْزِ انؽٕٛاَاخ لذ اذّخزخ  ْٔ غٛش أٌ انشأ٘ األٔل ْٕ األ

، فرضّكٗ صكاج عشٔض انرعاسج تاعرثاس أَٓا -انًضاسع انًرَّخزج اٌٜ-نالذعاس تمصذ انشتػ 

. األلشب ئنٛٓا يٍ صكاج األساظٙ انضساعٛح ٔيا ٚماط عهٛٓا يٍ انعغم َٔؽِٕ

أٌ انضسٔع ٔانصًاس انًرَّخزج نهرعاسج ٔانرٙ ذصُّع : ٔيٍ انعذٚش تانرُثّٛ ئنّٛ ُْا ْٕ

و فٙ َٓاٚح انعاو ٔذضّكٗ صكاج انرعاسج ْٙ األخشٖ، فُٛخَشض يُٓا ُستع  ّٕ غزائٛاًا، فآَا ذم

انعُشش يٍ لًٛح يا تِٛع يٍ انًضسٔعاخ ٔانصًاس انًصُّعح غزائٛاًا، ٔرنك عهٗ انشأ٘ انشاظػ 

انز٘ ٕٚظة ئخشاض انضكاج يٍ لًٛرٓا ال يٍ عُٛٓا، ٔرنك عهٗ َؽٕ يا اعرثاٌ نُا عُذ 

 .انكالو عهٗ صكاج انؽٕٛاَاخ انًعّذج نهرعاسج
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