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: خالصح

٘زا اٌثؽس ٠ثؽس فٟ ٚظٙاخ ٔظش اٌفمٙاء فٟ اٌؼم١مح ِٓ غ١ش اٌغُٕ ِٚمذاس ِا 

. ٠عضا

  اٌؼم١مح ِٓ غ١ش اٌغُٕ:اٌىٍّاخ اٌّفراؼ١ح

I. اٌّمذِح 

ً٘ ذعٛص اٌؼم١مح ِٓ غ١ش اٌغُٕ واإلتً ٚاٌثمش؟، اخرٍف اٌفمٙاء فٟ رٌه ػٍٝ شالشح 

ِزا٘ة، ٚ٘زا اٌثؽس ٠أذٟ ٕ٘ا ١ٌذسط ٘زٖ اٌّزا٘ة ٠ٕٚالش أدٌرٙا ِغ ت١اْ ِمذاس ِا ٠عضا 

 .ِٓ غ١ش اٌغُٕ ػٕذ ِٓ لاي تزٌه

II. اٌّماٌح ِٛضٛع  

 

 اٌغُٕ غ١ش ِٓ اٌؼم١مح
 

اخرٍف اٌفمٙاء تشأْ ِذٜ ظٛاص اٌؼم١مح ِٓ غ١ش اٌغُٕ واإلتً ٚاٌثمش، ِٚمذاس ِا 

ٓ لاي تعٛاص رٌه َِ ٚعثة اخرالفُٙ ٕ٘ا ٠شظغ إٌٝ ذؼاسض ا٢شاس فٟ . ٠ُعضا ِّٕٙا ػٕذ 

َّْ سعَٛي هللا »-: سضٟ هللا ػّٕٙا-٘زا اٌثاب، ف١ّا سٚاٖ اتٓ ػثاط  صٍَّٝ هللا ػ١ٍٗ –أ

ػٓ »-: صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ–ِغ لٌٛٗ « ػّك ػٓ اٌؽغٓ ٚاٌؽغ١ٓ وثشا وثشاًا - ٚعٍُ

. «اٌعاس٠ح شاج، ٚػٓ اٌغالَ شاذاْ

فضالًا ػٓ اٌرؼاسض تغثة اٌّمرضٝ ٌىْٛ األػظُ ف١ٙا أفضً ل١اعاًا ػٍٝ اٌٙذا٠ا، 

. (1)تاػرثاس أٔٙا ٔغه

ًّ اٌخالف ٕ٘ا ػٍٝ إٌؽٛ ا٢ذٟ: ٚلذ ذشذّة ػٍٝ ٘زا : ذؼّذد األلٛاي فٟ ِؽ

: اٌّز٘ة األٚي

اإلتً ٚاٌثمش ٚاٌغُٕ، ٚعٛاء فٟ رٌه : ٠شٜ ذخص١ص اٌؼم١مح تث١ّٙح األٔؼاَ ٟٚ٘

ٚإٌٝ ٘زا ر٘ة ظّٙٛس اٌفمٙاء ِٓ اٌّاٌى١ح ٚاٌشافؼ١ح . اٌّزوٛس ٚاإلٔاز واألضؽ١ح

. (2)"ٚاٌؽٕاتٍح

ّْ اٌشافؼ١ح أظاصٚا أْ ذىْٛ اٌثَذٔح ػٓ عْثؼح ٚاٌثمشج ػٓ عْثؼح، ٚلاٌٛا ٌٛ : ٌٚٛ أ

. (3)أساد تؼُضُٙ اٌؼم١مح ٚتؼُضُٙ اٌٍؽُ أٚ غ١شٖ، ظاص رٌه وّا فٟ األضؽ١ح

ّْ اٌّاٌى١ح لذ خاٌفُٛ٘ فٟ رٌه فماٌٛا ال ذعضا اٌثذٔح ٚال اٌثمشج إال ػٓ : فٟ ؼ١ٓ أ

. (4)ٚاؼذ، وّا لاٌٛا فٟ األضؽ١ح

، -واٌّاٌى١ح–ال ٠عضا فٟ اٌؼم١مح ػٓ ٚاؼذ إال تمشج أٚ تذٔح واٍِح : ٚلاي اٌؽٕاتٍح

ٚإْ واْ ٠عضٞ فٟ اٌٙذا٠ا ٚاٌضؽا٠ا ُعثغ اٌثذٔح أٚ ُعثغ اٌثمشج ِٛضغ شاج؛ فمذ َٚسد فٟ 

لاي فٟ ". إٌٙا٠ح"ٌٛ ػّك تثَذٔح أٚ تمشج ٌُ ٠عضٖ إال واٍِح ٔص ػ١ٍٗ فٟ ": "اإلٔصاف"

. (5)"ٚأفضٍٗ شاج": "إٌٙا٠ح"

                                                           
 .436/ 1تذاَة الوجتهذ ونهاَة الوقتصذ، التن سشذ الذفُذ : ساجع (1)
، وششح 436/ 1تذاَة الوجتهذ ونهاَة الوقتصذ، التن سشذ الذفُذ : ساجع (2)

، 409/ 8، والوجوىع ششح الوهزب، للنىوٌ 47/ 3الخششٍ علً هختصش خلُل 
، واإلنصاف فٍ هعشفة الشاجخ هن الخالف، 1251/ 4وكشاف القناع، للثهىتٍ 

 .103/ 4للوشداوٌ 
 .146/ 8نهاَة الوذتاج، للشهلٍ : ساجع (3)
 .47/ 3الخششٍ علً هختصش خلُل : ساجع (4)
 .101/ 4الوشداوٌ : ساجع (5)

فمذ اعرذّي اٌعّٙٛس ػٍٝ ِا ر٘ثٛا إ١ٌٗ ِٓ ظٛاص اٌؼم١مح تغ١ش اٌغُٕ : ٚػٍٝ أ٠ح ؼاي

: واإلتً ٚاٌثمش، تّا ٠أذٟ

٠ؼّك ػٕٗ ِٓ اإلتً ٚاٌثمش »: ِا أخشظٗ اٌطثشأٟ ػٓ أٔظ تٓ ِاٌه لاي ٠شفؼٗ- 1

فمذ ٔص ٘زا اٌؽذ٠س صشاؼح ػٍٝ ظٛاص أْ ذىْٛ اٌؼم١مح ِٓ اإلتً ٚاٌثمش . (6)«ٚاٌغُٕ

. ٚ٘زا اإلطالق ِا ػ١ٍٗ ِؼظُ أؼاد٠س اٌثاب. ٚاٌغُٕ

تأٔٗ ف١ٗ ِٓ ال ٠ُؽرط تٗ؛ فئْ فٟ عٕذٖ ِغؼذج تٓ ا١ٌغغ اٌثاٍٟ٘، لاي : ٚٔٛلش ٘زا

شٞ اٌراتؼ١ٓ: "ا١ٌّضاْ"اٌؽافع اٌز٘ثٟ فٟ  : ِغؼذج تٓ ا١ٌغغ اٌثاٍٟ٘ عّغ ِٓ ِرأخِّ

ٚلاي ... ؼشلٕا ؼذ٠صٗ ِٕز د٘ش: "ٚلاي اإلِاَ أؼّذ تٓ ؼٕثً". ٘اٌه، وّزتٗ أتٛ داٚد

، ٚف١ٗ ِغؼذج تٓ ا١ٌغغ ٚ٘ٛ "اٌصغ١ش"سٚاٖ اٌطثشأٟ فٟ ": "اٌّعّغ"ا١ٌٙصّٟ فٟ 

. (7)"وزاب

األِش تئسالح اٌذَ دْٚ ذخص١ص، وّا فٟ ؼذ٠س - صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ –إطاللٗ - 2

ِغ اٌغالَ ػم١مرٗ، فأ٘شلٛا »: لاي- صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ–أْ سعٛي هللا : عٍّاْ تٓ ػاِش

ًّ غالَ س١٘ٓ »: لاي- صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ–أٔٗ : ، ٚؼذ٠س عّشج تٓ ظٕذب«ػٕٗ دِاًا  و

 ِٗ ش ترغ١ّح - صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ–أٔٗ »: ، ِٚا ٚسد"تؼم١مرٗ، ذُزتػ ػٕٗ ٠َٛ عاتِِؼ َِ أ

. «اٌٌّٛٛد ٠َٛ عاتِِؼٗ، ْٚٚضغ األرٜ، ٚاٌؼكّ 

ّْ ِا ٠ُزتػ : دِاًا دْٚ دَ، ٚتاٌراٌٟ- ٚ٘ىزا ٌُ ٠خّص إٌثٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ فئ

ّٞ دَ، إتالًا واْ أَ تمشاًا أَ غّٕاًا، ػّالًا تظا٘ش ٘زٖ األخثاس .  ػم١محًا ٌٌٍّٛٛد ٠ُعضا ف١ٗ أ

:  ٚٔٛلش ٘زا

ٍح، ِٚا اعرذّي تٗ اٌمائٍْٛ ترخص١ص اٌؼم١مح تاٌغُٕ أؼاد٠س  َّ ُِع ّْ ٘زٖ األؼاد٠س  تأ

ً ٠ُؽًّ ػٍٝ اٌّفّغش : ِفغِّشج، ِٚٓ اٌّؼشٚف ػٕذ ػٍّاء األصٛي َّ ّْ اٌّع : ٠ؼٕٟ-أ

. (8)ػٕذ اٌرؼاسض- اٌّخّصص

: ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اتٓ إٌّزس. ظٛاص اٌؼم١مح تغ١ش اٌغُٕ: ِا ٚسد ِٓ آشاس ذذّي ػٍٝ- 3

أٔٗ واْ ٠ؼّك ػٓ ٌٚذٖ : ٚاخرٍف فٟ اٌؼم١مح تغ١ش اٌغُٕ، فش٠ٕٚا ػٓ أٔظ تٓ ِاٌه"

شُ . ٚػٓ أتٟ تىشج أٔٗ ٔؽش ػٓ اتٕٗ ػثذ اٌشؼّٓ ظضٚساًا، فأطؼُ أً٘ اٌثصشج. اٌعضٚس

. (9)"واْ أٔظ تٓ ِاٌه ٠ؼّك ػٓ ٌٚذٖ اٌعضٚس: "عاق ػٓ اٌؽغٓ لاي

ل١اط اٌؼم١مح ػٍٝ األضؽ١ح ِٓ ؼ١س إٔٙا ُٔغه، فٛظة أْ ٠ىْٛ األػظُ ف١ٙا - 4

ل١اعٙا ػٍٝ األضؽ١ح ألٔٙا ٔغ١ىح : ٚاألشثٗ: "٘ٛ األفضً؛ ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اتٓ لذاِح

. (10)"ِششٚػح غ١ش ٚاظثح، فأشثٙد األضؽ١ح

ًّ ِّٕٙا ػٓ عثؼح تّا : ٘زا، ٚلذ اعرذي اٌشافؼ١ح ػٍٝ ّْ اٌثذٔح أٚ اٌثمشج ٠عضا و أ

صٍٝ هللا ػ١ٍٗ –ٔؽْشٔا ِغ سعٛي هللا : "لاي- سضٟ هللا ػٕٗ–سٚاٖ ظاتش تٓ ػثذ هللا 

. (11)"ػاَ اٌؽذ٠ث١ح اٌثَذٔح ػٓ عثؼح، ٚاٌثمشج ػٓ عْثؼح- ٚعٍُ

لذ أظاص االشرشان فٟ - صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ–أْ إٌثٟ : ِٚٓ ٘زا، اعرذّي ػٍٝ

ّْ والًا ِٕٙا ُٔغه ٠ُشالاْ  اٌٙذا٠ا؛ فم١اعاًا ػٍٝ ٘زا ٠ششع االشرشان فٟ اٌؼم١مح، تعاِغ أ

. شىشاًا هلل ذؼاٌٝ ػٍٝ ٔؼّح اٌؽ١اج ٚٔؼّح اٌٌٛذ

ّْ اٌثذٔح أٚ اٌثمشج ال ذعضا إالّ ػٓ ػم١مح ٚاؼذج، تّا سٚاٖ : ٚاعرذي اٌؽٕاتٍح ػٍٝ أ

ٌّا وأد اٌزت١ؽح ظاس٠ح ِعشٜ فذاء اٌٌّٛٛد، واْ اٌّششٚع ف١ٙا : "اتٓ اٌم١ُ ؼ١ٓ لاي

ٚأ٠ضاًا ٌٛ صػ ف١ٙا االشرشان ٌّا ؼصً اٌّمصٛد ِٓ . دِاًا واِالًا ٌرىْٛ ٔفظ فذاء ٔفظ

إسالح اٌذَ ػٓ اٌٌٛذ، فئْ إسالح اٌذَ ذمغ ػٓ ٚاؼذ ٠ٚؽصً ٌثالٟ األٚالد إخشاض اٌٍؽُ فمظ، 

                                                           
، وإسواء 87/ 5تذفة األدىرٌ فٍ ششح جاهع التشهزٌ، للوثاسكفىسٌ : ساجع (6)

 .393/ 4الغلُل، لأللثانٍ 
 .392/ 4إسواء الغلُل، لأللثانٍ : ساجع (7)
 .78تذفة الوىدود تأدكام الوىلىد، التن قُن الجىصَة، صفذة : ساجع (8)
، والطثقات الكثشي، التن سعذ 4/59هجوع الضوائذ، التن دجش الهُثوٍ : ساجع (9)
7 /190. 
 .124/ 11الوغنٍ والششح الكثُش، التن قذاهة : ساجع (10)
، والونتقً ششح هىطإ هالك، للثاجٍ 468/ 9السنن الكثشي للثُهقٍ : ساجع (11)
4 /168. 



ٓ َِٕغ االشرشان . ٚاٌّمصٛد ٔفظ اإلسالح ػٓ اٌٌٛذ َِ ٚ٘زا اٌّؼٕٝ تؼ١ٕٗ ٘ٛ اٌزٞ ٌؽظُٗ 

أؼك ٚأٌٚٝ أْ ذُرّثغ، - صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-فٟ اٌٙذٞ ٚاألضؽ١ح، ٌٚىٓ عّٕح سعٛي هللا 

ٚششع فٟ اٌؼم١مح ػٓ اٌغالَ د١ِْٓ ِغرم١ٍّْٓ ال ٠مَٛ ، ٚ٘ٛ اٌزٞ ششع االشرشان فٟ اٌٙذا٠ا

. (12)"ِماِّٙا ظضٚس ٚال تمشج

:  اٌّز٘ة اٌصأٟ

ّْ اٌؼم١مح ال ذىْٛ إالّ ِٓ اٌغُٕ، ٚ٘زا ِا ر٘ة إ١ٌٗ اٌظا٘ش٠ح ٚإعؽاق تٓ : ٠شٜ أ

فمذ ظاء فٟ . (13)شؼثاْ ِٓ اٌّاٌى١ح، ٚٔمٍٗ اتٓ إٌّزس ػٓ ؼفصح تٕد ػثذ اٌشؼّٓ

ا ِٓ ": "اٌّؽٍّٝ" ِّ ٚال ٠عضا فٟ اٌؼم١مح إالّ ِا ٠مغ ػ١ٍٗ اعُ شاج، إِا ِٓ اٌضأْ ٚإ

ٚال ٠ُعضا فٟ رٌه ِٓ غ١ش ِا ُروش، ال ِٓ اإلتً ٚال ِٓ اٌثمش اإلٔغ١ح ٚال ِٓ . اٌّاػض فمظ

. ٚال ٠ُعضا فٟ رٌه ظزػح أصالًا، ٚال ٠ُعضٞ ِا دٚٔٙا ِّا ال ٠مغ ػ١ٍٗ اعُ شاج. غ١ش رٌه

ًّ رٌه . (14)"٠ٚعضا اٌزوش ٚاألٔصٝ ِٓ و

ال ذىْٛ إالّ ِٓ اٌغُٕ ألٔٗ اٌٛاسد فٟ : ٚلاي اتٓ شؼثاْ": "ششغ اٌخششٝ"ٚفٟ 

. (15)"اٌؽذ٠س

: ٚاعرذي ٘ؤالء تّا ٠أذٟ

ظا٘ش األؼاد٠س اٌرٟ ف١ٙا اٌرصش٠ػ تِزْوش اٌشاج ٚاٌىثش وّا فٟ ؼذ٠س أَ وشص - 1

ػٓ اٌغالَ شاذاْ، ٚػٓ اٌعاس٠ح »: لاي- صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-أْ سعٛي هللا : اٌخضاػ١ح

ػّك ػٓ اٌؽغٓ - صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ–أْ سعٛي هللا »: ، ِٚا سٜٚ ػٓ اتٓ ػثاط«شاج

ّْ ٌفع « وثش١ْٓ»أٚ « ٚاٌؽغ١ٓ وثشاًا  ال ٠مغ إالّ ػٍٝ " شاج"وّا فٟ سٚا٠ح إٌغائٟ، فئ

٠ُمرصش فٟ اٌؼم١مح ػٍٝ اٌغُٕ ألٔٙا اٌٛاسدج فٟ : اٌضأْ ٚاٌّاػض؛ ٚتاٌراٌٟ: اٌغُٕ ٟٚ٘

. (16)األؼاد٠س

ّْ ِا ٚسد فٟ األؼاد٠س ِٓ ِرْوش اٌغُٕ ِؽّٛي ػٍٝ لْصذ اٌرخف١ف، : ٚٔٛلش ٘زا تأ

ّْ ِعّشد رْوش٘ا ال ٠َٕفٟ إظضاء غ١ش٘ا . (17)وّا أ

ِا سٚٞ ػٓ ٠ٛعف تٓ ِا٘ه أٔٗ دخً ِغ اتٓ أتٟ ١ٍِىح ػٍٝ ؼفصح تٕد ػثذ - 2

ِؼار : ٘الّ ػممد ظضٚساًا؟ فماي: اٌشؼّٓ اتٓ أتٟ تىش ٌٚٚذخ ٌٍّٕزس تٓ اٌضت١ش غالِاًا، فمٍد

. (18)"ػٓ اٌغالَ شاذاْ، ٚػٓ اٌعاس٠ح شاج: "وأد ػّرٟ ذمٛي! هللا

: اٌّز٘ة اٌصاٌس

ّٞ شٟء ؼرٝ ٌٚٛ تؼصفٛس؛ ٚ٘زا اٌمٛي ؼىاٖ اتٓ ؼضَ ػٓ : ٠شٜ ّْ اٌؼم١مح ذعٛص تأ أ

. (19)ِؽّذ تٓ اتشا١ُ٘ اٌر١ّٝ

ػٓ ِؽّذ تٓ إتشا١ُ٘ تٓ اٌؽاسز " اٌّٛطئ"تّا سٚاٖ ِاٌه فٟ : ٚاعرذي ػٍٝ ٘زا

. (20)"عّؼد أٔٗ ٠ُغرؽّة اٌؼم١مح ٌٚٛ تؼصفٛس: "اٌر١ّٝ أٔٗ لاي

: ٚٔٛلش ٘زا

فئٔٗ " ٌٚٛ تؼصفٛس: "ٚأِا لٌٛٗ. تأْ ٘زا اٌخثش ١ٌظ ف١ٗ أوصش ِٓ اعرؽثاب اٌؼم١مح

: صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٌؼّش فٟ اٌفشط–والَ خشض ػٍٝ اٌرم١ًٍ ٚاٌّثاٌغح، وّا لاي اٌشعٛي 

ح إرا صٔد(21)«ٌٚٛ أػطاوٗ تذسُ٘» َِ ذ . (22)«ت١ِؼُٛ٘ا ٌٚٛ تضف١ش»: ، ٚوّا لاي فٟ األ ٠ٚؤوِّ

أٔٗ ال ٠عٛص فٟ اٌؼم١مح إالّ ِا ٠عٛص فٟ اٌضؽا٠ا : أْ اإلظّاع ؼاصً ت١ٓ اٌؼٍّاء ػٍٝ: ٘زا

ٓ شَز ِّٓ ال ٠ُؼّذ خالفاًا  َِ . (23)ِٓ األصٚاض اٌصّا١ٔح، إال 

: اٌشاظػ

ّْ اٌؼم١مح ذعضا ِٓ اإلتً أٚ اٌثمش أٚ اٌغُٕ، ٚرٌه : ِا ر٘ة إ١ٌٗ ظّٙٛس اٌفمٙاء ِٓ أ

ّْ األؼاد٠س اٌٛاسدج تعؼً اٌؼم١مح  ج ِا اعرذٌّٛا تٗ، ٚعالِرٗ ِٓ اٌّؼاسضح، فضالًا ػٓ أ ّٛ ٌم

. ِٓ اٌغُٕ ِؽٌّٛح ػٍٝ لْصذ اٌرخف١ف ١ٌٚظ ػٍٝ ػذَ إظضاء غ١ش٘ا

ّْ ُؼىُ اٌؼم١مح ٘ٛ ُؼىُ األضؽ١ح، ف١ُعضا ف١ٙا ِا ٠عضا فٟ األضؽ١رٗ، ل١اعاًا  وّا أ

ػ١ٍٙا ٚرٌه الذّؽاد اٌؼٍّح ف١ّٙا، ألّٔٙا ٠شالاْ شىشاًا هلل ذؼاٌٝ ػٍٝ ٔؼّح اٌٌٛذ ٚٔؼّح اٌؽ١اج 

ٚتماء اإلٔغاْ إٌٝ ٘زا اٌٛلد ِٓ أ٠اَ إٌؽش، غ١ش أٔٗ ٠ؤشَش ذمذ٠ُ اٌشاج ٕ٘ا ذثّشواًا ٌٍّفع 

صهللا ذؼاٌٝ أػٍُ ٚأؼىُ . اٌٛاسد فٟ األؼاد٠س تشأْ ُع١ٕح اٌؼم١مح
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