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: خالصخ

 .٘زا اٌجؾش ٠جؾش فٟ اٌزذ١ِخ ٚوغش ػظُ اٌؼم١مخ ثؼذ رثؾٙب

  ِب ٠زؼٍك ثبٌؼم١مخ ثؼذ رثؾٙب:اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ

I. اٌّمذِخ 

اٌزَّذ١ِخ ٚوغش ػظُ اٌؼم١مخ، ٚاخزٍفذ آساء : ِب ٠زؼٍك ثبٌؼم١مخ ثؼذ رثؾٙب ِغأٌزبْ

اٌفمٙبء ف١ّٙب، ٚ٘زا اٌجؾش ٠أرٟ ٕ٘ب ١ٌذسط ٘زٖ ا٢ساء ٠ٕٚبلش أدٌزٙب ٌٍزٛصً ئٌٝ اٌمٛي 

 .       اٌشاعؼ ف١ّٙب

II. اٌّمبٌخ ِٛضٛع  

 

  رثؾٙب ثؼذ ثبٌؼم١مخ ٠زؼٍك ِب
 

ٕخ، ٚششٚط  ثؼذ اعز١فبء اٌؼم١مخ ٌششائطٙب، ِٓ ؽ١ش ِب ٠غضب فٟ رؾم١ك ٘زٖ اٌغُّ

ٍٙب، ٚٚلذ اٌزثؼ، فأٗ ِٓ اٌّالئُ ا٢ْ َّ ٓ ٠زؾ َِ ط ثبٌؾذ٠ش ػٓ : اٌؼم١مخ رارٙب، ٚ أْ ٔؼشِّ

ز١ْٓ رزؼٍّمبْ ثبٌؼم١مخ ثؼذ اٌزثؼ، ّٚ٘ب ّّ ٌطخ سأط اٌٌّٛٛد : أٞ–ث١بْ اٌزّذ١ِخ : ِغأٌز١ْٓ ِٙ

ِذٜ عٛاص وْغش ػْظُ اٌؼم١مخ عٛاء وبْ رٌه ػٕذ اٌزثؼ أَ : ، ٚاألخشٜ ٟ٘-ِٓ دَ اٌؼم١مخ

: ٠ّٚىٕٕب اعز١فبء ٘زٖ األؽىبَ ِٓ خالي إٌظش فٟ اٌّطٍج١ْٓ ا٢ر١ْ١ٓ. ػٕذ األوً

 

اٌّطٍت األٚي 

ُؽىُ اٌزذ١ِخ 

١ْزٗ رذ١ِخ ئرا ضشثزٗ ؽزٝ خشط ِٕٗ دَ، ِٚضٍٗ: اٌزذ١ِخ ِٓ َِ ١ْزٗ: د َِ أد
(1) .

ٚلذ اخزٍف اٌفمٙبء ثشأْ ِذٜ ِششٚػ١خ . ٌطخ سأط اٌٌّٛٛد ِٓ دَ اٌؼم١مخ: فٟٙ

: ٌُٚٙ فٟ ٘زا ِز٘جبْ. ٘زا اٌص١ٕغ اٌّؼزبد ِٓ وض١ش ِٓ اٌّغ١ٍّٓ

ّْ اٌزذ١ِخ ِىشٚ٘خ، ٚئٌٝ ٘زا ر٘ت عّٙٛس اٌفمٙبء ِٓ : ٠شٜ: اٌّز٘ت األٚي أ

اٌض٘شٞ ٚئعؾبق ٚاثٓ إٌّزس : ٚثٗ لبي. اٌّبٌى١خ ٚاٌشبفؼ١خ ٚاٌؾٕبثٍخ، ٚاٌظب٘ش٠خ

. (2)ٚداٚد

أْ ٠ٍُطّخ سأط اٌٌّٛٛد ثضػفشاْ، ػٛضبً ػٓ اٌذَ اٌزٞ : اٌّغزؾتّ : ٚلبي ٘إالء

. وبٔذ اٌغب١ٍ٘خ رفؼٍٗ ػٍٝ سأعٗ ِٓ دَ اٌؼم١مخ

: ٚاعزذي ٘إالء ثّب ٠أرٟ

صٍٝ هللا ػ١ٍٗ –أْ سعٛي هللا : ِب سٚٞ ػٓ ٠ض٠ذ ثٓ ػجذ هللا اٌّضٟٔ ػٓ أث١ٗ- 1

روشُد ٘زا اٌؾذ٠ش ألؽّذ : "لبي ِٕٙب. «٠ُؼّك ػٓ اٌغالَ، ٚال ٠ُّّظ سأعٗ ثذَ»: لبي- ٚعٍُ

أْ ال ٠ُّّظ سأط اٌٌّٛٛد ِٓ دَ : فٙزا ٔص فٟ اٌّغأٌخ ٚ٘ٛ! ِب أظشفٗ: فمبي

. (3)"اٌؼم١مخ

ّْ إٌجٟ - 2 ، «أ١ِطٛا ػٕٗ األرٜ»: لبي فٟ أوضش ِٓ ؽذ٠ش- صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ–أ

ش ثاِبطخ األرٜ ػٓ اٌٌّٛٛد، ٚ٘زا - صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ–أْ إٌجٟ : ٚ٘زا ٠زّضؼ ِٕٗ َِ أ

                                                           
 .413/ 4لساى الؼشب، التي هٌظىس : ساجغ (1)
، والزخُشج، للمشافٍ 464/ 1تذاَح الوجتهذ وًهاَح الومتصذ، التي سشذ : ساجغ (2)

، والوجوىع ششح الوهزب، 148/ 8، وًهاَح الوذتاج، للشهلٍ 164/ 4
/ 4، وأًصاف فٍ هؼشفح الشاجخ هي الخالف، للوشداوٌ 431/ 8للٌىوٌ 
 .240/ 6، والوذلً تاِثاس، التي دضم 102

، والسٌي الكثشي، 123/ 11الوغٌٍ والششح الكثُش، التي لذاهح : ساجغ (3)
 .1057/ 2، وسٌي اتي هاجح 509/ 9للثُهمٍ 

٠مزضٟ أْ ال ٠ُّّظ ثذَ اٌؼم١مخ ألْ اٌّذَ ٔغظ ٚأرٜ، فال ٠ُششع ئصبثخ اٌٌّٛٛد ثٗ ل١بعبً 

. (4)ػٍٝ ٌْطخٗ ثغ١شٖ ِٓ عبئش إٌغبعبد ِٓ ثٛي ٚغ١شٖ

: فٟ ؽذ٠ش عٍّبْ ثٓ ػبِش- صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ–ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اٌج١ٙمٝ فٟ لٌٛٗ 

ٍْك اٌشأط، ٚإٌٟٙ ػٓ أْ ٠ُّّظ : ٠ؾزًّ أْ ٠ىْٛ اٌّشاد ثٗ« أ١ِطٛا ػٕٗ األرٜ» ؽ

ٙب ِِ ٚلذ فّغش ثؼضُٙ ئِبطخ األرٜ ثزشن ِب وبٔذ اٌغب١ٍ٘خ رْفَؼٍٗ ِٓ رٍط١خ سأعٗ . (5)"ثَذ

ٙب ِِ ثَذ
َ٘ت أٚ فضخ. (6) . ٚفّغشٖ ثؼضُٙ ثبٌؾٍك ٚاٌّصذلخ ثِضَٔزِٗ ِٓ ر

ِّٙب، ٚال - صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ–أْ إٌجٟ - 3 ِِ ػّك ػٓ اٌؾغٓ ٚاٌؾغ١ٓ، ٌُٚ ٠ُذ

- صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ–ٚو١ف ٠ىْٛ ِٓ ُعّٕزٗ : لبٌٛا. وبْ رٌه ِٓ ٘ذ٠ٗ ٚ٘ذٞ أصؾبثٗ

. (7)رٕغ١ظ سأط اٌٌّٛٛد؟ ٚأ٠ٓ ٌٙزا شب٘ذ ٚٔظ١ش فٟ ُعٕزٗ؟ ٚئّٔب ١ٍ٠ك ٘زا ثأً٘ اٌغب١ٍ٘خ

ٓ فْؼً اٌغب١ٍ٘خ، فٍّب عبء اإلعالَ َٔغَخٙب ٚأثطٍٙب، ٚرٌه - 4 ِِ ّْ اٌزذ١ِخ وبٔذ  أ

وٕب فٟ اٌغب١ٍ٘خ ئرا : "عّؼذ أثٟ ثش٠ذح ٠مٛي: ٌؾذ٠ش ػجذ هللا ثٓ ثش٠ذح األعٍّٝ أٔٗ لبي

ب عبء هللا ثبإلعالَ وٕب ٔزثؼ شبح ٚٔؾٍك  ّّ ٙب، فٍ ِِ ٌذ ألؽذٔب غالَ رثؼ شبح ٌٚطخ سأعٗ ثَذ ُٚ
. (8)"سأعٗ، ٍٚٔطخٗ ثضػفشاْ

: ٚٔٛلش ٘زا

ٓ فْؼً اٌغب١ٍ٘خ ال ٠ُؾزّظ ثٗ،  ِِ ّْ اٌزذ١ِخ  ثأْ اٌؾذ٠ش اٌزٞ أٚسدرّٖٛ د١ٌالً ٌىُ ػٍٝ أ

ّْ فٟ ئعٕبدٖ اٌؾغ١ٓ ثٓ ٚالذ ال ٠ؾزّظ ثٗ . أل

ٍٚ ضؼ١ف، ئالّ أٔٗ لذ رؼّضذ ثمٛي إٌجٟ : ُٚدفغ ٘زا صٍٝ –ثأٔٗ ٚئْ وبْ فٟ ئعٕبدٖ سا

ُِشُ٘ إٌجٟ «أ١ِطٛا ػٕٗ األرٜ»: فٟ ؽذ٠ش آَخش- هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ –، ٚاٌذَ أًرٜ، فى١ف ٠أ

. (9)"أْ ٠ٍطخٛا ثبألرٜ- صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

: اٌّز٘ت اٌضبٟٔ

ّْ اٌزذ١ِخ ِششٚػخ، ٚئٌٝ ٘زا ر٘ت اٌؾغٓ ٚلزبدح، ٚلبي: ٠شٜ ّْ اٌزذ١ِخ ٟ٘: "أ : ئ

أْ ٠ّّظ سأط اٌصجٟ ثمطٕخ أٚ ٔؾٛ٘ب لذ ُغّغذ فٟ دَ اٌزث١ؾخ، ٠ٚضؼٗ ػٍٝ سأط 

. (10)"اٌٌّٛٛد ؽزٝ ٠غ١ً ػٓ سأعٗ ِضً اٌخ١ظ، صُ ٠غغً سأعٗ ثؼذ رٌه ٠ُٚؾٍك

ٕخ : "لبي- سضٟ هللا ػّٕٙب–ثّب سٜٚ ػٓ اثٓ ػجبط : ٚاعزذي ٘إالء عْجؼخ ِٓ اٌغُّ

ٝ، ٠ُٚخزٓ، ٠ُّٚبط ػٕٗ األرٜ، ٠ُٚضمت أرٔٗ، ٠ُٚؼّك ػٕٗ، : فٟ اٌصجٟ ٠َٛ اٌغبثغ ّّ ٠ُغ

. (11)"ٚرُؾٍك سأعٗ، ٚرٍُطخ ثذَ ػم١مزٗ، ٠ُٚزصّذق ثٛصْ َشؼش سأعٗ ر٘جبً أٚ فضخ

: ٚٔٛلش ٘زا

. (12)ثأْ فٟ ئعٕبدٖ سٚاد ثٓ اٌغشاػ ٚ٘ٛ ضؼ١ف، وّب روشٖ اثٓ ؽغش ٚغ١شٖ

ٜ ثغ١شٖ: ٚدفغ ّٛ . ثأٔٗ ال ثأط ثٗ، فاْ اٌضؼ١ف ٠ُؼًّ ثٗ خصٛصبً ئرا رم

: ٚاٌشاعؼ

ِٓ خالي ِشاعؼخ ِب لبٌٗ اٌفمٙبء ثشأْ ُؽىُ اٌزذ١ِخ ٌٌٍّٛٛد ِٓ دَ اٌؼم١مخ، ٔشٜ أْ 

ِب ر٘ت ئ١ٌٗ عّٙٛس اٌفمٙبء ِٓ وشا١٘خ اٌزذ١ِخ، ٚأٔٙب وبٔذ ِٓ ػًّ اٌغب١ٍ٘خ : اٌشاعؼ

ٚٔغخذ فٟ اإلعالَ، ٚاعزجذي ثٙب صػفشأبً أٚ ٔؾٖٛ ٠ٛضغ ػٍٝ سأط اٌٌّٛٛد ثّب ف١ٗ ِٓ 

، ئال اٌؾغٓ -اٌزذ١ِخ: ٠ؼٕٟ–ال أػٍُ أؽذاً لبي ٘زا : "ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اثٓ ػجذ اٌجش. ط١ت

. ٚهللا رؼبٌٝ أػٍُ ٚأؽىُ. (13)"ٚلزبدح، ٚأٔىشٖ عبئش أً٘ اٌؼٍُ ٚوشٖ٘ٛ

                                                           
، وػىى الوؼثىد 464/ 1تذاَح الوجتهذ وًهاَح الومتصذ، التي سشذ : ساجغ (4)

 .30، 29/ 8ششح سٌي أتٍ داود، لّتادٌ 
 .509/ 9السٌي الكثشي، للثُهمٍ : ساجغ (5)
 .464/ 1تذاَح الوجتهذ وًهاَح الومتصذ، التي سشذ : ساجغ (6)
 .3/ 2صاد الوؼاد، التي المُن : ساجغ (7)
 .509/ 9السٌي الكثشي للثُهمٍ : ساجغ (8)
 .230/ 5، وًُل اْوطاس، للشىكاًٍ 3/ 2صاد الوؼاد : ساجغ (9)
، والوجوىع ششح 464/ 1تذاَح الوجتهذ وًهاَح الومتصذ، التي سشذ : ساجغ (10)

، 122/ 11، والوغٌٍ والششح الكثُش، التي لذاهح 431/ 8الوهزب، للٌىوٌ 
 .209/ 5وطشح التثشَة فٍ ششح التمشَة 

 .95/ 4هجوغ الضوائذ، التي دجش الهُثوٍ : ساجغ (11)
 .230/ 5ًُل اْوطاس، للشىكاًٍ : ساجغ (12)
 .122/ 11الوغٌٍ والششح الكثُش، التي لذاهح : ساجغ (13)



اٌّطٍت اٌضبٟٔ 

ُؽىُ وْغش ػظُ اٌؼم١مخ 

 ًّ اخزٍف اٌفمٙبء فٟ ِذٜ عٛاص وْغش ػظبَ اٌؼم١مخ ػٕذ اٌزثؼ ٚػٕذ األوً، شأْ و

: ٌُٚٙ فٟ ٘زا صالصخ ِزا٘ت. اٌزثبئؼ فٟ ٘زا

: اٌّز٘ت األٚي

٠ُٕذة رٌه، رىز٠جبً ٌّب وبْ ػ١ٍٗ اٌغب١ٍ٘خ : ٚل١ً. أٔٗ ال ثأط ثىْغش ػظُ اٌؼم١مخ: ٠شٜ

ِٚخبٌفخ ٌُٙ فٟ رؾّشعُٙ ِٓ رٌه ألُٔٙ وبٔٛا ٠مطؼٛٔٙب ِٓ اٌّفبصً، ٚال فبئذح رشعٝ ِٓ 

ٚ٘زا ِب ر٘ت ئ١ٌٗ اٌّبٌى١خ، ٚروشٖ اثٓ ػبثذ٠ٓ سأ٠بً ػٕذ اٌؾٕف١خ، ٚؽىبٖ اثٓ . ٚساء رٌه

. إٌّزس ػٓ اٌض٘شٞ، ٚؽىبٖ اثٓ ػجذ اٌجش ػٓ شٙبة، ٚثٗ لبي اٌظب٘ش٠خ

٠ؼٕٟ أْ اٌؼم١مخ اٌزٟ رُزثؼ ... ٚعبص وغش ػْظّٙب": "ؽبش١خ اٌخششٝ"ٚلذ عبء فٟ 

فٟ عبثغ اٌٛالدح ٠ُجبػ وْغش ػظّٙب، رىز٠جبً ٌٍغب١ٍ٘خ فٟ ػذَ رٌه، ٚرفص١ٍُٙ ئ٠ب٘ب ِٓ 

. (14)"اٌّفبصً

: اٌّز٘ت اٌضبٟٔ

ٚئٌٝ ٘زا ر٘ت اٌؾٕبثٍخ، ٚؽىبٖ اثٓ إٌّزس ٚاثٓ . أٔٗ ٠ُىشٖ وْغش ػْظُ اٌؼم١مخ: ٠شٜ

. (15)ػجذ اٌجش ػٓ ػبئشخ ٚػطبء ثٓ أثٟ سثبػ ٚاٌض٘شٞ

أالّ ٠ُىغش ِٓ : ئٔٗ ِٓ األِٛس اٌزٟ ٠غت ِشاػبرٙب فٟ ػم١مخ اٌٌّٛٛد: ٚلبي ٘إالء

ػظُ اٌزث١ؾخ شٟء، عٛاء ؽ١ٓ اٌزثؼ أَ ػٕذ األوً؛ ثً ٠ُمطغ وً ػظُ ِٓ ِفصٍٗ ثال 

. وْغش

: ٚاعزذٌٛا ػٍٝ ٘زا ثّب ٠أرٟ

صٍٝ هللا ػ١ٍٗ –أْ إٌجٟ : ِب سٚٞ ػٓ ؽفص ػٓ عؼفش ثٓ ِؾّذ ػٓ أث١ٗ- 1

لبي فٟ اٌؼم١مخ اٌزٟ ػمّزٙب فبطّخ ػٓ اٌؾغٓ ٚاٌؾغ١ٓ ػ١ٍّٙب اٌغالَ ٚسضٟ - ٚعٍُ

. (16)«أْ ٠جؼضٛا ئٌٝ اٌمبثٍخ ِٕٙب ثِشْعً، ٚوٍٛا ٚأطؼّٛا، ٚال رَىغشٚا ِٕٙب ػْظّبً »: ػٕٙب

لبٌذ اِشأح ِٓ أً٘ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ : "ِٚب سٚٞ ػٓ ػطبء ػٓ أثٟ وشص لبي- 2

ٕخ شبربْ ! ال: ٔؾشٔب عضٚساً فمبٌذ ػبئشخ: أثٟ ثىش ٌّب ٌٚذد اِشأح ػجذ اٌشؽّٓ ثً اٌغُّ

رُطجخ ٚال ٠ُىغش ٌٙب ػظُ، فزأوً . ِىبفئزبْ ٠زصذق ثّٙب ػٓ اٌغالَ، ٚشبح ػٓ اٌغبس٠خ

٠ٚىْٛ رٌه فٟ اٌغبثغ، فاْ ٌُ ٠فؼً ففٟ اٌشاثغ ػشش، فاْ ٌُ ٠فؼً ففٟ . ٚرطؼُ ٚرزصّذق

. (17)"ئؽذٜ ٚػشش٠ٓ

٘زٖ ػم١مخ . ثغُ هللا: ئرا رثؾذ اٌؼم١مخ فمً: "ِب سٜٚ اثٓ عش٠ظ ػٓ ػطبء لبي- 3

رُمطغ ئسثبً ئسثبً، : "ٚلبي أ٠ضبً ". ٚرُطجخ ٚرُمطغ لطؼبً، ٚال ٠ىغش ٌٙب ػظُ: "لبي". فالْ

. (18)"ٚرطجخ ثّبء ٍِٚؼ، ٚرُٙذٜ ئٌٝ اٌغ١شاْ

: و١ف ٠ُصٕغ ثبٌؼم١مخ؟ لبي: لٍذ ألثٟ: "لبي: وّب أٔٗ سٚٞ ػٓ ػجذ هللا ثٓ أؽّذ- 4

صُ روش ػٓ صبٌؼ ٚؽٕجً ٚاٌفضً ثٓ ص٠بد ٚأثٟ . رُفصً أػضبؤ٘ب، ٚال ٠ُىغش ثٙب ػظُ

ّْ أثب ػجذ هللا لبي فٟ اٌؼم١مخ: اٌؾبسس ٚأثٟ طبٌت رفّصً رفص١الً، ٚال ٠ُىغش ٌٙب ػظُ، : أ

. أػضبء:  ٠ؼٕٟ(19)"ٚرُفصً عذاٚي

ّْ اٌّالؽع- 5 ّْ اٌؾىّخ ِٓ ػذَ وغش اٌؼظُ رزؼٍّك ثاظٙبس ششف : ٘زا فضال ػٓ أ أ

٘زا اٌطؼبَ أٚ اإل٘ذاء فٟ ٔفظ اٌفمشاء ٚاٌغ١شاْ، ٚرٌه ثزمذ٠ُ اٌمطغ اٌىج١شح اٌزبِخ اٌزٟ 

ًّ . ٌُ ٠ُىغش ِٓ ػظبِٙب شٟء، ٚال ٠ٕمص ِٓ أػضبئٙب شٟء ٚال شّه أْ ٘زا اٌزصشف أع

وّب . ِٛلؼبً ٚأػظُ أصشاً فٟ ثبة اٌغٛد ٚاٌىشَ فٟ ٔفظ اٌّٙذٜ ٌُٙ ِٓ اٌمطغ اٌصغ١شح

أٔٙب ٌّب عَشد ِغشٜ اٌفذاء، اعزُؾت أالّ رُىغش ػظبِٙب رفبؤالً ثغالِخ أػضبء اٌٌّٛٛد 

رٙب، ٚثّب صاي ِٓ ػظبَ فذائٗ ِٓ اٌىغش ّٛ ٚعشٜ وغش ػظبِٙب ػٓ ِٓ لبي . ٚصّؾزٙب ٚل

. ثىشا٘زٗ ِغشٜ رغ١ّزٙب ػم١مخ، فٙزٖ اٌىشا٘خ فٟ اٌىغش ٔظ١ش رٍه اٌىشا٘خ فٟ االعُ

ّْ اٌٙذ٠خ ئرا شُشفذ ٚخشعذ ِٓ ؽذِّ اٌؾمبسح ٚلَؼْذ ِٛلؼٙب اٌؾغٓ  ٘زا فضالً ػٓ أ

زٗ، ٚوبْ رٌه رفبؤالً ثِىجَش ٔفظ  ّّ ػٕذ اٌّٙذٜ ئ١ٌٗ، ٚدٌّذ ػٍٝ ششف ٔفظ اٌِّٙذٞ ِٚوجَش ٘

زٗ ٚششف ٔفغٗ ّّ ٘ ّٛ . (20)اٌٌّٛٛد ٚػٍ

: اٌّز٘ت اٌضبٌش

ٌٝ فمظ؛ ٚئٌٝ ٘زا ر٘ت اٌشبفؼ١خ: ٠شٜ ْٚ ّْ وْغش اٌؼظُ خالُف األ ّْ ٘إالء . أ غ١ش أ

أٔٗ ال ٠ُىشٖ، ٚػٍٍّٗ إٌٛٚٞ ٚاٌششث١ٕٟ : أصّؾّٙب: اخزٍفٛا فٟ وشا٘زٗ ػٍٝ ٚع١ْٙٓ

ي ػ١ٍٗ، ألْ لٛي غ١ش إٌجٟ  ّٛ ٚاٌشٍِٟ ٚاثٓ ؽضَ ثأٔٗ ٌُ ٠ضجذ فٟ إٌٟٙ ػٓ رٌه ؽذ٠ش ٠ؼ

. (21)"١ٌظ ثؾغخ- صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ–

                                                           
 .411/ 3هذوذ ػثذ هللا الخششٍ : ساجغ (14)
، كشاف المٌاع، للثهىتٍ 123/ 11الوغٌٍ والششح الكثُش، التي لذاهح : ساجغ (15)

 .75، وتذفح الوىدود تأدكام الوىلىد، التي المُن، صفذح 1250/ 4
 .508/ 9السٌي الكثشي، للثُهمٍ : ساجغ (16)
وتذفح الوىدود تأدكام الوىلىد، التي . 509، 508الوشجغ الساتك، : ساجغ (17)

 .75المُن صفذح 
 .،509/ 9السٌي الكثشي، للثُهمٍ : ساجغ (18)
، وتذفح الوىدود تأدكام 124/ 11الوغٌٍ والششح الكثُش، التي لذاهح : ساجغ (19)

 .74الوىلىد، التي المُن صفذح 
، وتذفح اْدىرٌ تششح 124/ 11الوغٌٍ والششح الكثُش، التي لذاهح : ساجغ (20)

، وتذفح الوىدود تأدكام الوىلىد، التي 97/ 5جاهغ التشهزٌ، للوثاسكفىسٌ 
 .75المُن صفذح 

/ 6 والوذلً تاِثاس، التي دضم 394/ 4هغٌٍ الوذتاج، للششتٌٍُ : ساجغ (21)
241. 

ّْ ػذَ وْغش ػظبَ اٌؼم١مخ اػزّبداً ػٍٝ أٔٗ رفبؤي ثبٌغالِخ ٚاٌصؾخ ٠ُؼزجش  وّب أ

. ػٕٙب- صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ–ِط١َشح، ٚلذ ٔٙٝ سعٛي هللا 

ّْ رثؾٙب أػظُ ِٓ وْغش ػْظّٙب، ِٚاللبح إٌبس ٌٙب أوضش ِٓ طشػ  ٘زا فضالً ػٓ أ

ًّ ػٍٝ ٌؾّٙب ٌىٓ رٌه ِأِٛس ثٗ ِٓ لجً اٌششع، ٚثبٌزبٌٟ فاْ وغش اٌؼظُ ٠أخز . (22)اٌخ

. ْٔفظ اٌُؾىُ

وّب أٔٗ ٌٛ ػّك ػٕٗ ثُغجغ ثذٔخ ٚرأرٟ لغّزٙب ثغ١ش وْغش، رؼٍّك اعزؾجبة رْشن اٌىغش 

. (23)ثبٌغ١ّغ ئر ِب ِٓ عضء ئالّ ٌٍٚؼم١مخ ف١ٗ ؽّصخ

: ٚاٌشاعؼ

٘ٛ اٌمٛي ثأْ ال ثأط ثىغش ػظبَ اٌؼم١مخ ػٍٝ ٔؾٛ ِب ر٘ت اٌّبٌى١خ؛ ؽ١ش ئٔٗ ٌُ 

فضالً . ٠صّؼ فٟ إٌّغ ِٓ وْغش ػظبِٙب ٚال فٟ وشا٘زٗ ُعٕخ صؾ١ؾخ ٠غت اٌّص١ش ئ١ٌٙب

ػٓ أْ اٌؼبدح عَشْد ث١ٓ إٌبط ػٍٝ وْغش ػظبَ اٌٍؾُ؛ ٚفٟ رٌه ِصٍؾخ أوٍٗ، ٚرّبَ 

ٚهللا رؼبٌٝ أػٍُ ٚأؽىُ . (24)االٔزفبع ثٗ، ٚال ِصٍؾخ رُشعٝ ِٓ ٚساء رْشن اٌؼظبَ ع١ٍّخ
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