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: خالفس

٘زج جٌرحع ٠رحع فٟ جٌّؼحٌؿس جٌؾشػ١س ٌّح ٠طشأ ذؼذ جٌمغّس ِٓ جٌؼٛجسك جٌّإغشز 

 .ف١ٙح فٟ مٛء أفٛي جٌؾش٠ؼس ٚألٛجي جٌفمٙحء

 . ػٛجسك جٌمغّس:جٌىٍّحش جٌّفطحح١س

I. جٌّمذِس 

دػٜٛ : ضطٍخـ جٌؼٛجسك جٌّإغشز فٟ جٌمغّس ذؼذ جالٔطٙحء ِٕٙح فٟ عطس أؽ١حء، ٟٚ٘

جٌغٍو فٟ جٌمغّس، ٚدػٜٛ جٌغرٓ فٟ جٌمغّس، ٚظٙٛس ػ١د فٟ جٌمغّس، ٚظٙٛس جالعطحمحق 

ذؼذ جٌمغّس، ٚظٙٛس ٚف١س أٚ ٚجسظ ذؼذ جٌمغّس، ٚظٙٛس د٠ٓ ذؼذ جٌمغّس، ٚ٘زج جٌرحع 

٠أضٟ ٕ٘ح ١ٌذسط ٘زٖ جٌؼٛجسك وٍٙح فٟ مٛء أفٛي جٌؾش٠ؼس ٚألٛجي جٌفمٙحء ذغ١س جٌطٛفً 

 .ئٌٝ جٌمٛي جٌشجؾح فٟ وً ِٕٙح

II. جٌّمحٌس ِٛمٛع  

 

  جٌمغّس ػٛجسك
 

لذ ٠طشأ ػٍٝ جٌمغّس ذؼذ جالٔطٙحء ِٕٙح ذؼل جٌؼٛجسك جٌّإغِّشز ف١ٙح ٚجٌطٟ ضططٍد 

جٌّؼحٌؿس جٌؾشػ١س جٌىحٍِس ٌٙح ذر١حْ ِٛلف جٌؾشع فٟ ٘زج جٌؾأْ، دفؼحً ٌٍٕـضجع ٚعذجً 

. ٌّٛجهٓ ج٦فغحد ذ١ٓ جٌّطمحع١ّٓ ِٚٓ ٌٗ ِقٍحس ضطؼٍك ذٙزٖ جٌمغّس

ٚ٘زٖ جٌؼٛجسك لذ ضطّػً فٟ جٌغٍو فٟ جٌمغّس، أٚ جٌغرٓ، أٚ جالعطحمحق ذؼذ جٌمغّس، أٚ 

ٔغطٛمح ِح لحٌٗ جٌؼٍّحء : ٚفٟ جٌّطحٌد ج٢ض١س. ظٙٛس ػ١د أٚ َد٠ٓ أٚ ٚف١ّس ذؼذ جٌمغّس

ًّ ػحسك ػٍٝ ِحذز . ذخقٛؿ و

 
جٌمغّس  فٟ جٌغٍو دػٜٛ : ج٤ٚي جٌّطٍد

س ٚٔمـ جٌمغّس ذحغد ِح  ْٛ جخطٍف جٌفمٙحء ذؾأْ ِذٜ عّحع دػٜٛ جٌغٍو أٚ جٌؿ

ًّ ححٌس حذ٠ػحً خحفحً ذٙح  ئرج وحٔص جٌمغّس لغّس ئؾرحس أٚ وحٔص لغّس ضشجك، ٚعٕفشد ٌى

س ٟ٘ س ذحٌر١ِّٕ ْٛ أْ ٠حنش لحع١ّٓ ححرل١ٓ ١ٌٕظشج أٚ : ذّشجػحز أْ هُشق ِؼشفس جٌغٍو أٚ جٌؿ

: ٚوّح ٠ىْٛ ذاحنحس جٌمحع١ّٓ، ٠ىْٛ وزٌه ذؼٍُ جٌمحمٟ. ٠ّغحح ف١ؼشفح جٌخًٍ ٠ٚؾٙذج ذٗ

الً  ّٚ ححٌس لغّس ج٦ؾرحس : أ

س ٚٔمـ جٌمغّس، ئرج وحٔص جٌمغّس  ْٛ جخطٍف جٌؼٍّحء ذؾأْ عّحع دػٜٛ جٌغٍو أٚ جٌؿ

: لغّس ئؾرحس، ٌُٚٙ فٟ ٘زج ِز٘رحْ

ي ّٚ : جٌّز٘د ج٤

س فٟ جٌمغّس، ٚغرص رٌه ذّغطٕذ  ْٛ ٠شٜ أٔٗ ئرج جّدػٝ أحذ جٌؾش٠ى١ٓ جٌغٍو أٚ جٌؿ

ّْ دػٛجٖ ضُغّغ، ٚضُٕمل جٌمغّس س أٚ ج٦لشجس ٚٔحٛ رٌه، فا ٚئٌٝ ٘زج . ؽشػٟ ِػً جٌر١ِّٕ

. (1)ر٘د ؾّٙٛس جٌفمٙحء ِٓ جٌحٕف١س ٚجٌّحٌى١س ٚجٌؾحفؼ١س

س ٟٚ٘ جٌحؿس جٌؾشػ١س ضفححؼ : ٚلذ أٌحك جٌّحٌى١س ٚأذٛ جٌفشؼ ِٓ جٌؾحفؼ١س ذحٌر١ِّٕ

ٌْف رسجع ِػالً ٚل١ظ ِح أخز فارج ٘ٛ عرؼّحتس رسجع  جٌغٍو؛ ٚرٌه وّح ٌٛ ُػشف أٔٗ ٠غطحك أ

س فٟ جٌمغّس، أٚ غٍو ِٓ جٌمحعُ ف١ٙح: "ٚفٟ ٘زج ٠مٛي جٌذسد٠ش. فمو ْٛ . ٚٔظش فٟ دػٜٛ ؾ

س حً أٚ غرص ِح روش ذر١ِّٕ ُٔمنص جٌمغّس ُٚسّدش : فاْ ضفححؼ ذأْ ظٙش ِح روش ظٙٛسجً ذ١ِّٕ

ٌٍقٛجخ، ٚئال ٠طفححؼ أٚ ٌُ ٠ػرص ذأْ ٌُ ٠طّنح جٌححي ِٓ غ١ش غرٛش حٍف جٌّٕىش ٌّٙح، 
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. (2)"فاْ حٍف أٔٗ ٌُ ٠حقً ف١ٙح ؾٛس أٚ غٍو فال ضٕحلل، فاْ ٔىً أُػ١ذش

فاْ . أٔٗ غٍو: أْ ٠ظٙش ٤ً٘ جٌّؼشفس ٚجٌخرشز ٚغ١شُ٘: ٚمحذو جٌغٍو جٌفححؼ: ٘زج

. (3)ظٙش، ُٔمنص جٌمغّس

س حطٝ ٌٚٛ وحْ لذ عرك ٌٗ ج٦لشجس ذحعط١فحء  ْٛ ٠ٚطمشس ٘زج جٌحك ٌّّذػٟ جٌغٍو أٚ جٌؿ

ً حك جٌطأًِ ٚأػحد  ِّ حك؛ ٚرٌه ٤ٔٗ ٌّح ألش وحْ لذ جػطّذ ػٍٝ فؼً جٌمحعُ، ٚذؼذ أْ ضأ

جٌٕظش ظٙش جٌغٍو فٟ فؼً جٌمحعُ، فال ٠مف ئلشجسٖ جٌغحذك فٟ ٚؾٙٗ ػٕذ ػٛدز ضّغىٗ 

ٌٝ ئرج ٌُ ٠غرك ئلشجسٖ ذحعط١فحء حمٗ؛ . ذشفغ رٌه جٌغٍو ْٚ ٚ٘زج ٠مشس ٌٗ رٌه جٌحك ِٓ ذحخ أ

فطُغّغ دػٛجٖ، ٠ٚقّذق ئرج جعطٕذ ػٍٝ ِغطٕذ ؽشػٟ، ٚرٌه ٤ْ جٌمغّس لذ فّحص ِٓ 

. ح١ع جٌظح٘ش فال ٠ؿٛص ٔمنٙح ئال ذحؿس ؽشػ١س، وحٌّؾطشٞ ئرج جّدػٝ ٌٕفغٗ خ١حس جٌؾشه

س ٚجعطرحْ  س ػٍٝ رٌه، أػ١ذش جٌمغّس ٤ٔٗ جعطٕذ فٟ دػٛجٖ ػٍٝ ضٍه جٌر١ِّٕ فاْ ألحَ جٌر١ِّٕ

ِف حمّٗ، ٚأْ ِؼٕٝ جٌمغّس ٌُ ٠طحمك وحِالً ٚأٔٙح لذ ؽحذٙح جٌغٍو ْٛ . ذزٌه أٔٗ ٌُ ٠غط

س أٚ غٍو  ْٛ ٚ٘زج وٍٗ ذخالف ححٌس ِح ئرج حٍف جٌّغطحك ٌٍمغّس أٔٗ ٌُ ٠حقً ؾ

ف١ٙح، فأٙح ال ضُٕمل ذؼذ رٌه ٚال ضُغّغ ِٕٗ دػٜٛ جٌغٍو ئال ئرج ٔىً، فاْ جٌمغّس ضٕمل 

س ": "سٚمس جٌطحٌر١ٓ"ٚفٟ ٘زج ٠مٛي ج٦ِحَ جٌٕٛٚٞ فٟ . ٚضؼحد ِشز أخشٜ ئْ لحِص ذ١ِّٕ

ىِّٓ ِٕٗ... ُعّؼص ُٚٔمنص جٌمغّس ُِ فاْ ٔىً . ٚئْ ٌُ ضَمُ حؿس ٚأسجد ضح١ٍف جٌؾش٠ه 

. (4)"ٚحٍف جٌّّذػٟ، ُٔمنص جٌمغّس

فارج وحْ جٌؾشوحء غالغس ِػالً، فٕىً أحذ جٌؾش٠ى١ٓ فٟ دػٜٛ جٌػحٌع جٌغٍو، فأٗ ٠ؿّغ 

ذ١ٓ ٔق١د جٌّّذػٟ ٚذ١ٓ ٔق١د جٌٕحوً ف١مغُ ذ١ّٕٙح ػٍٝ لذس ٔق١رّٙح، ٚرٌه ٤ْ ٔىٌٛٗ 

د١ًٌ وْٛ جٌّّذػٟ فحدلحً فٟ دػٛجٖ فٟ حمٗ فىحْ حّؿس، ال فٟ حك جٌؾش٠ه جٌححٌف فٍُ 

ئْ ٔىً جٌؾش٠ه : غ١ش أْ جٌؾحفؼ١س لحٌٛج. ضقح جٌمغّس فٟ حمّٙح فطؼحد فٟ لذس ٔق١رّٙح

ٝ ّّ . (5)ج١ّ١ٌٓ جٌّشدٚدز ػٕذُ٘: ج٢خش حٍف جٌّّذػٟ ٚٔمنص جٌمغّس، ٚ٘زٖ ضُغ

ٚضُغّغ دػٜٛ جٌغٍو أٚ جٌؿٛس ئرج ُسفؼص لرً أْ ضّنٟ ِذز ضذّي ػٍٝ جٌشمٝ : ٘زج

ٚػٍٝ ٘زج، فاْ سفؼص ذؼذ ِنٟ ٘زٖ جٌّذز، فال ضغّغ ضٍه جٌذػٜٛ، . ذحٌغٍو أٚ جٌؿٛس

ٚضحذ٠ذ . ٚرٌه ٤ْ ضْشن جٌذػٜٛ ذذْٚ ضحذ٠ذ ِّذز لذ ٠إدِّٞ ئٌٝ ج٤مشجس ذحٌؾشوحء ٚذغ١شُ٘

ضٍه جٌّذز ِٓ جخطقحؿ جٌمحمٟ ِٓ خالي عٍططٗ جٌطمذ٠ش٠س ذّح ٠شجٖ فحٌححً ِٕٚحعرحً 

ّْ ٘زٖ جٌّذز ٟ٘. ٌٍفقً فٟ ضٍه جٌذػٜٛ : ٚ٘زج ذخالف ِح ر٘د ئ١ٌٗ ذؼل جٌّحٌى١س ِٓ أ

. (6)ػحَ أٚ ٔقف ػحَ

أْ جٌذػٜٛ ئرج ُسفؼص لرً جٔطٙحء جٌّذز جٌطٟ ضذي ػٍٝ : ٚجٌؿذ٠ش ذحٌطٕر١ٗ ػ١ٍٗ ٕ٘ح

أٔٗ ِح جهٍغ ػ١ٍٗ ٚال سمٟ ذٗ، ٚرٌه : جٌشمٝ، حٍف ِّذِػٟ جٌغٍو أٚ جٌؿٛس ئرج وحْ فححؾحً 

ٚئرج غرص جٌغٍو أٚ جٌؿٛس، ُٔمنص جٌمغّس ٚأػ١ذش ِٓ . الحطّحي جهالػٗ ػ١ٍٗ ٚسمحٖ ذٗ

فاْ فحش . فاْ فحضص، سؾغ ٌٍم١ّس ف١مغّٛٔٙح. ؾذ٠ذ ئْ وحٔص ج٤ػ١حْ جٌّؾطشوس لحتّس

. (7)ذؼنٙح، لُغُ ِح ٌُ ٠َفص ِغ لغّس ل١ّس ِح فحش

: جٌّز٘د جٌػحٟٔ

س فٟ جٌمغّس ٚوحْ لذ ألش ذحعط١فحء  ْٛ ٠شٜ أٔٗ ئرج جّدػٝ أحذ جٌؾش٠ى١ٓ جٌغٍو أٚ جٌؿ

ٚئٌٝ ٘زج ر٘د ذؼل جٌحٕف١س، ٚرٌه . حمٗ، فال ضُغّغ دػٛجٖ، ٌٍطٕحلل ذ١ٓ ج٦لشجس ٚجٌذػحء

ئخرحس ذأٔٗ ٌُ : ئلشجس ذٛفٛي حمٗ ئ١ٌٗ ذىّحٌٗ، ٚدػٛجٖ جٌغٍو: ٤ْ ج٦لشجس ذحعط١فحء جٌحك

. (8)٠قً ئ١ٌٗ حمٗ ذىّحٌٗ، ف١طٕحلل

                                                           
 . 76/ 3الشزح الصغ٘ز : راجغ (2)

 . 233/ 7، ّالذخ٘زج، للقزافٖ 260/ 16الذإّ الكث٘ز، للواّردٕ : راجغ (3)
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: جٌشجؾح

أٔٗ ئرج جّدػٝ أحذ جٌؾش٠ى١ٓ جٌغٍو أٚ جٌؿٛس فٟ جٌمغّس، ٚغرص رٌه ذحؿس ؽشػ١س، 

ُٚسفؼص جٌذػٜٛ لرً ِنٟ ِذز ضذي ػٍٝ جٌشمٝ ذٗ، فاْ دػٛجٖ ضُغّغ ٚضُٕمل جٌمغّس 

ٚ٘زج ِح ر٘د ئ١ٌٗ ؾّٙٛس جٌفمٙحء، ٤ْ ئلشجسٖ . عٛجء ألّش جٌّّذػٟ جعط١فحء حمٗ أَ ٌُ ٠ُمشّ 

وحْ ػٍٝ ظٓ أٔٗ أُػطٟ حمٗ وحِالً، ٌٚىٕٗ ٌّح ضأًِ ف١ٗ ظٙش ٌٗ أٔٗ غٍو أٚ حقً فٟ 

س، فال ٠إخز ذالشجسٖ ْٛ . جٌمغّس ؾ

ّْ جٌمغّس ٠ُؾطشه ف١ٙح أْ ضىْٛ ػحدٌس، ٚال ضطحمك جٌؼذجٌس ئال ذطؼذ٠ً  فنالً ػٓ أ

٥ٌٔقرحء ذح١ع ال ٠ىْٛ ف١ٗ ص٠حدز ٚال ٔمقحْ ػٍٝ جٌمذس جٌّغطحك ٌىً ٚجحذ ِٓ 

س ٌُ ضىٓ ػحدٌس، فطُؼحد حطٝ ٠طّىٓ وً ٚجحذ ِٓ . جٌؾش٠ى١ٓ ْٛ فارج ٚلغ ف١ٙح غٍو أٚ ؾ

. ٚهللا ضؼحٌٝ أػٍُ. جٌؾش٠ى١ٓ ِٓ جٌحقٛي ػٍٝ حمٗ وحِالً 

: ححٌس لغّس جٌطشجمٟ: غح١ٔحً 

جخطٍف جٌفمٙحء ذؾأْ ِذٜ ؾٛجص عّحع دػٜٛ جٌغٍو فٟ لغّس جٌطشجمٟ ٚػذَ 

: عّحػٙح، ٌُٚٙ فٟ ٘زج ِز٘رحْ

: جٌّز٘د ج٤ٚي

ّْ دػٜٛ جٌغٍو فٟ لغّس جٌطشجمٟ ضُغّغ وّح ٘ٛ جٌؾأْ فٟ لغّس ج٦ؾرحس؛  ٠شٜ أ

: ٚ٘زج ِح لحي ذٗ جٌحٕف١س، ٚذؼل جٌّحٌى١س ٚذؼل جٌؾحفؼ١س ػٍٝ جٌمٛي ذأْ جٌمغّس ػٕذّ٘ح

ٚئٌٝ ٘زج جٌّز٘د ر٘د أ٠نحً جٌحٕحذٍس فٟ ححٌس ِح ئرج حقٍص جٌمغّس . ئفشجص حك ال ذ١غ

ذأٔفغُٙ ٚفذق جٌّّذػٝ ػ١ٍٗ، أٚ وحْ جٌّّذػٟ ال ٠حغٓ جٌّؾححس ف١ّح ٠محي ٌٗ ف١غرٓ ذّح 

. ال ٠غحِح ذٗ ػحدز

ّْ ِٓ سمٟ ذٕحء ػٍٝ ظٓ ضر١ّٓ خالفٗ ٌُ  ٚعّحع جٌذػٜٛ فٟ ٘زٖ جٌححٌس ذٕحء ػٍٝ أ

٘زج فنالً . ٠غمو حمٗ، وّح ٌٛ جلطغّح ؽ١ثحً ٚضشجم١ح ػ١ٍٗ، غُ ذحْ ٔق١د أحذّ٘ح ِغطحمحً 

س ػحدٌس، فأؽرٗ ِح ٌٛ ؽٙذ ػٍٝ ٔفغٗ ذمرل  ّْ ِح جّدػحٖ جٌّذػٟ ِحطًّ غرص ذر١ِّٕ ػٓ أ

أْ جٌؾشوحء ٚئْ ضشجمٛج : ٚجٌػحذص. جٌػّٓ أٚ جٌّغٍَُ ف١ٗ غُ جّدػٝ غٍطحً فٟ و١ٍٗ أٚ ٚصٔٗ

. ػٍٝ جٌمغّس، فاْ رٌه ال ِحٔغ ِٓ عّحع جٌذػٜٛ

س عحٔذش دػٛجٖ ٚذٙح ظٙش أٔٗ ٌُ ٠غطٛف حمٗ، ٚأْ ِؼٕٝ جٌمغّس : ٚ٘ىزج ّْ جٌر١ِّٕ فا

.  فاْ ٔىً، ُٔمنص جٌمغّس ُٚسدش ئٌٝ جٌقٛجخ. ٌُ ٠طحمك ذىحٍِٗ، ٚئالّ حٍف جٌِّٕىش

ِحً فمحي ِّٛ ٘زٖ ذىزج ٚ٘زٖ ذىزج ٚ٘زٖ ذىزج، أٚ أدخال ِؼذِّالً : وّح أّٔٙح ئرج أدخال ِم

٘زٖ جٌذجس ضىحفة ضٍه جٌذجس، فطُغّغ جٌذػٜٛ فٟ ححٌس جٌػرٛش ٚضفححؼ جٌغٍو ٤ٔٙح : ٠مٛي

. ح١ٕثز ضؾرٗ جٌمشػس

ّْ ِٓ ذحع دجسجً ػٍٝ أٔٙح ػؾشز أرسع فرحٔص ضغؼس أٚ ئحذٜ ػؾش،  ٘زج فنالً ػٓ أ

ٚجٌر١غ . فاْ جٌر١غ ٠رطً فٟ أحذ جٌٛؾ١ٙٓ، ٚفٟ ج٢خش ضىْٛ جٌض٠حدز ٌٍرحتغ ٚجٌٕمـ ػ١ٍٗ

ئّٔح ٠ٍضَ ذحٌطشجمٟ، فٍٛ وحْ جٌطشجمٟ ٠غمو حمٗ ِٓ جٌض٠حدز ٌغمو حك جٌرحتغ ِٓ جٌض٠حدز 

. (9)ٚحك جٌّؾطشٞ ِٓ جٌٕمـ

: جٌّز٘د جٌػحٟٔ

٠شٜ ػذَ عّحع دػٜٛ جٌغٍو فٟ جٌمغّس؛ ٚ٘زج ِح ر٘د ئ١ٌٗ ذؼل جٌّحٌى١س، ٚ٘ٛ 

ّْ جٌمغّس ػٕذُ٘ ٚلؼص ِٓ غ١ش : ذ١غ ال ئفشجص، أٞ: ج٤فح ػٕذ جٌؾحفؼ١س ػٍٝ جٌمٛي ذأ

ٚ٘زج ِح ر٘د ئ١ٌٗ أ٠نحً جٌحٕحذٍس ئرج حقٍص جٌمغّس ذمحعُ ٔقرٖٛ ذ١ُٕٙ . ضم٠ُٛ ٚال ضؼذ٠ً

. ٚسمٛج ذمغّطٗ ذؼذ جٌمشػس، أٚ جلطغّٛج ذأٔفغُٙ، ٌُٚ ٠قّذلٗ جٌّذػٟ

أْ لغّس جٌطشجمٟ ِٓ غ١ش ضم٠ُٛ ٚال ضؼذ٠ً ضُؼّذ : ٚجعطٕذ أٔقحس ٘زج جٌّز٘د ئٌٝ

وّح أْ سمحٖ ذحٌمغّس ػٍٝ جٌقٛسز جٌطٟ . ذ١ؼحً، فٍُ ضؾرٗ جٌمشػس؛ فطىْٛ الصِس فال ضٕمل

فنالً ػٓ أٔٗ ٠ؿٛص أْ ٠ىْٛ جٌّّذػٟ . ٚلؼص ٠ؼذ سًمٝ ذحٌض٠حدز فٟ ٔق١د ؽش٠ىٗ، ف١ٍَضِٗ

ًّ ِٓ حمٗ، فىحْ جّدػحؤٖ جٌغٍو ِٕحلنحً ٌشمحٖ جٌغحذك . (10)لذ سمٟ ذأل

: جٌشجؾح

٘ٛ وْٛ : ِّٚح ٠إوذ ٘زج. ٘ٛ جٌمٛي ذأْ دػٜٛ جٌغٍو ضغّغ ئرج غرطص ذّغطٕذ ؽشػٟ

فنالً ػٓ أْ سمح جٌّذػٟ ذحٌمغّس ِرٕٟ ػٍٝ ظٓ أٔٗ . جٌمغّس ئفشجص ٚض١١ّض ١ٌٚغص ذ١ؼح

ٚهللا . أػطٝ حمٗ فٍّح ضأًِ فٟ ٘زج ٚجعطرحْ ٌٗ ػذَ رٌه غرص ٌٗ جٌحك فٟ جٌذػٜٛ ذطٍرٗ

. ضؼحٌٝ أػٍُ

 
جٌمغّس  فٟ جٌغرٓ دػٜٛ : جٌػحٟٔ جٌّطٍد

٠خطٍف جٌمٛي ذؾأْ ِذٜ لرٛي دػٜٛ جٌغرٓ فٟ جٌمغّس ذحغد حؿُ رٌه جٌغرٓ، ِٓ 

ًٍّ ُحىّٗ ِٓ ح١ع ِذٜ عّحع جٌذػٜٛ ذٗ . وٛٔٗ فححؾحً أٚ ٠غ١شجً، ٌٚى

الً  ّٚ : جٌَغرٓ جٌفححؼ: أ

َ :  ئرج وحْ جٌغرٓ فححؾحً ٚ٘ٛ ِّٛ ١ِٓ، وأْ لُ ِّٛ جٌزٞ ال ٠ذخً ضحص ضم٠ُٛ جٌّم

ال ٠غحٚٞ ئالّ خّغ١ٓ؛ فمذ جضفك جٌفمٙحء ػٍٝ فغخ : جٌّحي ِػالً ذّحتس، ٚلحي أً٘ جٌخرشز

ُِذػٟ جٌغرٓ عٛجء وحٔص جٌمغّس لغّس ضشجك أَ وحٔص لغّس  جٌمغّس، ٚعّحع دػٜٛ 

ٚرٌه ٤ْ جٌغرٓ حقً ذذْٚ سمٝ جٌّحٌه، فقحس رٌه ور١غ ج٤خ ٚجٌٛفٟ ٠ُٕمل . ئؾرحس

. ذحٌغرٓ جٌفححؼ

                                                           
، ّداش٘ح الخزشٖ ػلٔ هختصز 26/ 7تذائغ الصٌائغ، للكاساًٖ : راجغ (9)

، ّالذإّ 76/ 3، ّالشزح الصغ٘ز 131/ 7خل٘ل ّتِاهشَ داش٘ح الؼذّٕ 
، 508/ 11، ّالوغٌٖ ّالشزح الكث٘ز، التي قذاهح 260/ 16الكث٘ز، للواّردٕ 

 . 3273، 3272/ 9ّكشاف القٌاع، للثِْتٖ 

، 261، 260/ 16، ّالذإّ الكث٘ز، للواّردٕ 131/ 7الذخ٘زج، للقزافٖ : راجغ (10)
 . 508/ 11ّالوغٌٖ ّالشزح الكث٘ز، التي قذاهح 

٘زج فنالً ػٓ أْ ضقشف جٌمحمٟ ِم١ّذ ذحٌؼذي ٌُٚ ٠ٛؾذ، ٤ٚٔٗ ٠ُؾرٗ جٌغٍو فشمحٖ 

.  ذحٌمغّس ال ٠ّٕغ ْٔمنٙح ئرج ظٙش جٌغرٓ ذؼذ رٌه

ٚئرج فُغخص جٌمغّس ٌٍغرٓ جػطرشش وأْ ٌُ ضىٓ، ٚػحدش ححٌس جٌؾ١ٛع جٌطٟ لذ صجٌص 

ذطٍه جٌمغّس لرً فغخٙح، ٚجػطُرش جٌّحي جٌٍّّٛن ٌٍؾشوحء ؽحتؼحً ذ١ُٕٙ ِٕز ذذأ رٌه جٌؾ١ٛع 

. ٚوأٔٗ ٌُ ٠ٕمطغ

ٚئْ وحْ جٌحٕف١س لذ عٍىٛج ِغٍىحً . ٚ٘زج جٌزٞ ضمشس ج٢ْ ٘ٛ ِح ػ١ٍٗ ػحِس جٌفمٙحء

ج٤فح ٘ٛ عّحع جٌذػٜٛ : ِغح٠شجً ٌٙزج ف١ّح ٌٛ وحٔص جٌمغّس لغّس ضشجك، ح١ع لحٌٛج

جٌّؼحدٌس، ٌُٚ : ٚفغخ جٌمغّس، ٚأْ ٘زج ِح ػ١ٍٗ جٌفطٜٛ ػٕذُ٘، ٚرٌه ٤ْ ؽشه ؾٛجص٘ح

ال : غ١ش أْ ِمحذً ج٤فح ٠مٛي. ُٚ٘ فٟ ٘زج ِغ غ١شُ٘ ِٓ جٌفمٙحء. ضٛؾذ فٛؾد ٔمنٙح

ضُغّغ جٌذػٜٛ، ٚرٌه ٤ْ جٌمغّس فٟ ِؼٕٝ جٌر١غ، ٚدػٜٛ جٌغرٓ ف١ٗ ِٓ جٌّحٌه ال ضٛؾد 

ح جٌر١غ ِٓ غ١ش جٌّحٌه فأٗ ٠ٕمل ذحٌغرٓ جٌفححؼ، ور١غ ج٤خ ٚجٌٛفٟ. ٔمَنٗ ِّ أ
(11) .

: جٌغرٓ ج١ٌغ١ش: غح١ٔح

ِح ٠ذخً ضحص ضم٠ُٛ : جضفك جٌفمٙحء ػٍٝ ػذَ عّحع دػٜٛ ِّذػٝ جٌغرٓ ج١ٌغ١ش ٚ٘ٛ

ّْ ج٤ِش ٠غطٛٞ ف١ٗ ِح ئرج وحٔص جٌمغّس لغّس  س رٌه جٌّّذػٟ، ٚأ ١ِٓ، ٚػذَ لرٛي ذ١ِّٕ ِّٛ جٌّم

ضشجك أٚ لغّس ئؾرحس؛ ٚرٌه ٤ْ جالحطشجص ػٓ ِػٍٗ ِطؼّغش ؾذجً وحٌذ٠ٕحس فٟ جٌؼذد جٌىػ١ش، 

وأْ ٠ىْٛ غّٓ جٌغٍؼس ػؾشز ف١مّذسٖ ذؼل أً٘ جٌخرشز ٚجٌّؼشفس ذؼؾشز ٚذؼنُٙ ٠مّذسٖ 

. (12)ذطغؼس، فحٌٛجحذ ٠ؼّذ غرٕحً ٠غ١شجً فال أغش ٌٗ

 
جٌمغّس  ذؼذ ػ١د ظٙٛس : جٌػحٌع جٌّطٍد

ّْ ٌٗ أْ ٠ُّغىٗ ئْ : جضفك جٌفمٙحء ػٍٝ-  ٓ ٚؾذ ػ١رحً فٟ ٔق١رٗ ذؼذ جٌمغّس، فا َِ  ّْ أ

. سمٟ رٌه ِح ٌُ ٠طٍد أسػ جٌؼ١د

ٓ ٚؾذ ػ١رحً فٟ ٔق١رٗ، فأٗ ٠َػرص ٌٗ حك سّدٖ ػٍٝ : ٚجضفمٛج أ٠نحً ػٍٝ-  َِ  ّْ أ

فمذ . ؽش٠ىٗ ٚفغخ جٌمغّس ٚئػحدضٙح ِٓ ؾذ٠ذ، ٚرٌه ٌؼذَ ضحمّك جٌؼذجٌس ف١ٙح ذ١ٓ ج٤ٔقرحء

ٚػٍٝ ٘زج ٠خشؼ سّد جٌّمغَٛ ذحٌؼ١د فٟ ٔٛػٟ جٌمغّس، ٤ٔٗ ": "ذذجتغ جٌقٕحتغ"ؾحء فٟ 

ئرج ظٙش ذٗ ػ١د فمذ ظٙش أٔٙح ٚلؼص ؾحتضز ال ػحدٌس، فىحْ ٌٗ حك جٌشد ذحٌؼ١د وّح فٟ 

. (13)"جٌر١غ

ؾذ أحذ جٌؾشوحء ػ١رحً ذأوػش ٔق١رٗ فٍٗ سد جٌمغّس، : "ٚذّػً ٘زج لحي جٌخشؽٟ َٚ ئرج 

ٌٗ أْ ٠ُرطٍٙح ٚضق١ش جٌؾشوس وّح وحٔص لرً جٌمغّس، عٛجء وحْ جٌّمغَٛ ُدٚسجً أٚ : أٞ

. (14)"أَسِم١ٓ أٚ سل١محً أٚ ُػشٚمحً 

ؾذ أحذّ٘ح ذؼذ جٌمغّس ػ١رحً فٟ عّٙٗ، وحْ ٌٗ ": "جٌححٚٞ جٌىر١ش"ٚؾحء فٟ  َٚ  ٌٛٚ

. (15)"جٌخ١حس فٟ فغخ جٌمغّس ذٗ وّح ٠ىْٛ ٌٗ جٌخ١حس فٟ فغخ جٌر١غ

ٚئرج ظٙش فٟ ٔق١د أحذّ٘ح ػ١د ٌُ ٠ؼٍّٗ لرً جٌمغّس، فٍٗ فغخ : "ٚلحي جذٓ لذجِس

٠ٚحطًّ أْ . جٌمغّس أٚ جٌشؾٛع ذأسػ جٌؼ١د، ٤ٔٗ ٔمـ فٟ ٔق١رٗ فٍّه رٌه وحٌّؾطشٞ

. (16)"ضرطً جٌمغّس ٤ْ جٌطؼذ٠ً ف١ٙح ؽشه ٌُٚ ٠ٛؾذ، ذخالف جٌر١غ

غ١ش أْ جٌخالف ححفً ذ١ٓ جٌفمٙحء ذؾأْ ِح ئرج أسجد ئِغحن جٌّؼ١د ٚجٌّطحٌرس - 

: ذأسػ جٌؼ١د، ٌُٚٙ فٟ ٘زج لٛالْ

ي ّٚ : جٌمٛي ج٤

ٓ ٚؾذ ػ١رحً فٟ ٔق١رٗ ٚجسضنٝ ج٦ِغحن ػٍٝ جٌؼ١د أْ  َِ ٠شٜ أٔٗ ١ٌظ ِٓ حك 

ٚئٌٝ ٘زج ر٘د ؾّٙٛس جٌفمٙحء، ٚرٌه ٤ْ جخط١حسٖ ج٦ِغحن ٠ٕفٟ . ٠طحٌد ذأسػ رٌه جٌؼ١د

ٚجٌمغّس ١ٌغص وحٌر١غ ِٓ وً جٌٛؾٖٛ، ح١ع ٠ُغطفش ف١ٙح ِح ال ٠ُغطفش فٟ . مشسٖ ذحٌؼ١د

. (17)جٌر١غ، ٤ْٚ ج٤ٚفحف ال ٠محذٍٙح ؽٟء ِٓ ج٤غّحْ

: أِح جٌمٛي جٌػحٟٔ

ف١شٜ أٔٗ ئرج ٚؾذ أحذ جٌّطمحع١ّٓ ػ١رحً فٟ ٔق١رٗ ٚأسجد ج٦ِغحن ذحٌؼ١د ٚجٌّطحٌرس 

ذأسؽٗ وحْ ٌٗ رٌه، ٤ٔٗ ذحٌخ١حس ذ١ٓ فغخ جٌمغّس ٚذ١ٓ ج٦ِغحن ٚجٌشؾٛع ذأسػ جٌؼ١د، 

ٚ٘زج ِح لحي ذٗ . ٤ْ ظٙٛس جٌؼ١د فٟ ٔق١رٗ ٔمـ فخ١ِّش ذ١ٓ ج٤سػ ٚجٌفغخ وحٌّؾطشٜ

. (18)جٌحٕحذٍس

: ٚجٌزٞ ٠طشّؾح فٟ ٘زج جٌخالف

ِٓ أٔٗ ١ٌظ ٌّٓ َٚؾذ فٟ ٔق١رٗ ػ١رحً ٚأسجد ج٦ِغحن : ِح ر٘د ئ١ٌٗ ؾّٙٛس جٌفمٙحء 

ذحٌؼ١د حّك جٌّطحٌرس ذأسػ رٌه جٌؼ١د ِٓ ؽش٠ىٗ، ٤ْ سمحٖ ذحٌؼ١د ٠ٕفٟ مشسٖ، خحفس 

                                                           
، ّشزح الؼٌاٗح 444/ 9رد الوذتار ػلٔ الذر الوختار، التي ػاتذٗي : راجغ (11)

، ّهغٌٖ الوذتاج، 231/ 7، ّالذخ٘زج، للقزافٖ 449/ 9ػلٔ الِذاٗح، للثاتزتٖ 
 . 3273/ 9، ّكشاف القٌاع، للثِْتٖ 537/ 4للشزتٌٖ٘ 

، ّتلغح السالك 444/ 9رد الوذتار ػلٔ الذر الوختار، التي ػاتذٗي : راجغ (12)
، 537/ 4، ّهغٌٖ الوذتاج، للشزتٌٖ٘ 77/ 3ألقزب الوسالك، ألدوذ الصإّ 

 . 333/ 11ّاإلًصاف، للوزدإّ 

 . 28/ 7الكاساًٖ : راجغ (13)

/ 7داش٘ح الخزشٖ ػلٔ هختصز خل٘ل ّتِاهشَ داش٘ح الؼذّٕ : راجغ (14)
133 . 

 . 261/ 16الواّردٕ : راجغ (15)

 . 510/ 11الوغٌٖ ّالشزح الكث٘ز، التي قذاهح : راجغ (16)

، ّداش٘ح الخزشٖ ػلٔ هختصز 28/ 7تذائغ الصٌائغ، للكاساًٖ : راجغ (17)
، ّالذإّ 244/ 7، ّالذخ٘زج، للقزافٖ 134/ 7خل٘ل ّتِاهشَ داش٘ح الؼذّٕ 

 . 261/ 16الكث٘ز، للواّردٕ 

 . 3273/ 9، ّكشاف القٌاع، للثِْتٖ 337/ 11اإلًصاف، للوزدإّ : راجغ (18)



. ٚهللا ضؼحٌٝ أػٍُ. ٚأْ جٌمغّس ِغح٠شز ٌٍر١غ ػٕذُ٘ ٤ٔٗ ٠ُغطفش ف١ٙح ِح ال ٠ُغطفش فٟ جٌر١غ

فٛجش جٌّمغَٛ، ذأْ ضؼّزس : ِغأٌس أخشٜ ٟٚ٘: ٚلذ ضفشع ػٍٝ ٘زٖ جٌّغأٌس: ٘زج

: ٚفٟ حؿُ ِح ٠شؾغ ذٗ لٛالْ... جٌشد ذحٌؼ١د ٌغرد ِٓ ج٤عرحخ وحٌٙذَ ٚجٌرٕحء ٚٔحٛ رٌه

ي ّٚ : جٌمٛي ج٤

٠شٜ أٔٗ ٌقححد جٌٕق١د جٌّؼ١د أْ ٠شؾغ ػٍٝ ؽش٠ىٗ ذحٌٕمقحْ وّح فٟ جٌر١غ، ئال 

أٔٗ فٟ جٌر١غ ٠شؾغ ذطّحَ جٌٕمقحْ، ٚفٟ جٌمغّس ٠شؾغ ذحٌٕق١د فمو؛ ٚرٌه ٤ْ جٌٕمقحْ 

ٚئٌٝ . فٟ جٌمغّس ٠شؾغ ئٌٝ جٌٕق١ر١ْٓ ؾ١ّؼحً ف١شؾغ ذٕقف جٌٕمقحْ ِٓ ٔق١د ؽش٠ىٗ

. (19)٘زج ر٘د جٌحٕف١س

ح جٌمٛي جٌػحٟٔ ِّ : أ

ًّ ٔق١رٗ ٚٚؾذ جٌؼ١د ذؼذ أْ فحش جٌٕق١د جٌزٞ ذ١ذ  ف١شٜ أٔٗ ئرج وحْ جٌؼ١د فٟ ؾ

ؽش٠ىٗ ذٙذَ أٚ ذٕحء أٚ غشط أٚ لٍغ أٚ ٘رس أٚ ذ١غ أٚ لطغ غٛخ ٚٔحٛ رٌه، فؼٍٝ فححد 

جٌفحتص أْ ٠شّد ٔقف ل١ّس جٌفحتص ٌّٓ َٚؾذ جٌؼ١د فٟ ٔق١رٗ ٠َٛ لرل جٌفحتص، ٠ٚق١ش 

ٚئْ فحش جٌٕق١د جٌّؼ١د ذ١ذ ٚجؾذ جٌؼ١د، سّد ػٍٝ جٌزٞ ذ١ذٖ جٌغحٌُ . جٌّؼ١د ؽشوس ذ١ّٕٙح

. ِٓ جٌؼ١د ٔقف ل١ّس جٌّؼ١د ٠َٛ لرنٗ، ِٚح عٍُ ِٓ جٌؼ١د ٚجٌفٛجش ذ١ّٕٙح ٔقف١ٓ

أِح ئرج وحْ جٌؼ١د ل١ٍالً، فاْ جٌمغّس ال ضُٕمل؛ ذً ٠شؾغ فححد جٌّؼ١د ػٍٝ فححد 

جٌغحٌُ ذّػً ل١ّس ٔقف جٌّؼ١د ِٓ جٌغحٌُ، ٚال ٠شؾغ ؽش٠ىحً فٟ جٌغحٌُ، ٚضق١ش جٌؾشوس 

فارج . أْ فححد جٌغحٌُ ٠ق١ش ؽش٠ىحً فٟ جٌّؼ١د ذٕغرس ِح أخز ِٕٗ: فٟ جٌّؼ١د ػٍٝ ِؼٕٝ

وحْ جٌّؼ١د ِػالً ُعرغ ٔق١د أحذّ٘ح، فاْ فححد جٌّؼ١د ٠شؾغ ػٍٝ فححد جٌغحٌُ ذّػً 

ذذي ٔقف جٌّغرغ ل١ّس ِّح فٟ ٠ذ فححرٗ، ٠ٚق١ش جٌّؼ١د ؽشوس ذ١ّٕٙح، فٍقححد جٌحقس 

. (20)ٚئٌٝ ٘زج جٌمٛي ر٘د جٌّحٌى١س. جٌغحٌّس ف١ٗ ٔقف ُعرغ

ٚجٌشجؾح فٟ ٘زج جٌخالف 

أٔٗ ئرج ضؼّزس سد جٌّؼ١د، سؾغ فححد جٌّؼ١د :  ٘ٛ ِح ر٘د ئ١ٌٗ جٌحٕف١س ِٓ

. ذم١ّس جٌٕمقحْ ػٍٝ ؽش٠ىٗ، ٤ٔٗ ألشخ ٌٍٛجلغ، ٚف١ٗ لطغ ٌٍٕـضجع ٚحْغُ ٌٍخالف

س جٌطٟ روش٘ح جٌّحٌى١س، عٛجء وحْ  َٛ فنالً ػٓ ضؼزس ضمذ٠ش جٌفحتص فٟ ذؼل جٌق

جٌّؼ١د ل١ٍالً أَ وحْ وػ١شجً، ِح ٌُ ٠ىٓ جٌّؼ١د ٠غ١شجً ضحفٙحً فال سؾٛع، ٌؼذَ جٌطحشص ِٕٗ 

. ٚهللا ضؼحٌٝ أػٍُ. غحٌرحً 

 
جٌمغّس  ذؼذ جالعطحمحق ظٙٛس : جٌشجذغ جٌّطٍد

ٚئرج ٚلؼص جٌمغّس غُ جّدػٝ . سفغ ٍِه ؽٟء ذػرٛش ٍِه لرٍٗ: جالعطحمحق ٘ٛ

ح أْ  ِّ ؽخـ ٍِى١س جٌؾٟء جٌّمغَٛ ٚغرص جّدػحؤٖ ٌٗ، فح٤ِش ال ٠خشؼ ػٓ فٛسض١ْٓ، ٤ٔٗ ئ

: ٠ىْٛ جٌّغطَحك ؾ١ّغ جٌّحي جٌّمغَٛ، أٚ ٠ىْٛ جٌّغطَحك ذؼنحً ِٕٗ

فاْ وحْ جٌّغطَحك ؾ١ّغ جٌّحي، ذطٍص جٌمغّس ذال خالف؛ ٚرٌه ٤ٔٙح ٌُ ضقحدف - 

٘زج . ِحالً، ٤ْٚ ِٓ ؽشٚه فحس جٌمغّس أْ ٠ىٓ جٌّمغَٛ ٍِىحً ٌٍّمغَٛ ٌٗ ٚلص جٌمغّس

ّْ جٌمغّس ضؼذّ  . ئفشجصجً أٚ ِؼحٚمس أٚ ّ٘ح ِؼحً : فنالً ػٓ أ

ٚػٍٝ ٘زج فأٗ ئرج ظٙش . ٚوً رٌه ال ٠قح ئالّ ئرج وحْ جٌّمغَٛ ٍِىحً ٌٍّمغَٛ ٌٗ

. جعطحمحق ؾ١ّغ جٌّحي جٌّمغَٛ، فاْ جٌمغّس ضرطً لٛالً ٚجحذجً 

أِح ئرج وحْ جٌّغطَحك ذؼل جٌّحي جٌّمغَٛ، فمذ جخطٍف جٌفمٙحء ذؾأْ ِذٜ ضأغ١ش - 

رٌه جالعطحمحق ػٍٝ جٌمغّس، ًٚ٘ ضرطً ِطٍمحً؟ أٚ ضرطً فٟ حذٚد جٌمَْذس جٌّغطحك فمو ِغ 

ذمحتٙح فح١حس فٟ جٌؾك ج٢خش؟ 

: ٚ٘زج ِح لحٌٗ جٌفمٙحء فٟ ٘زج جٌؾأْ

:  ِز٘د جٌحٕف١س (أ)

 أٔٗ ئرج ٚسد جالعطحمحق ػٍٝ ؾضء ِٓ جٌّمغَٛ، فال ٠خٍٛ جٌححي ِٓ غالغس 

: أُٚؾٗ

ي ّٚ أْ ٠ىْٛ جٌّغطَحك ؾضءجً ؽحتؼحً ِٓ جٌٕق١ر١ٓ ؾ١ّؼحً، وحٌخّظ أٚ جٌشجذغ؛ فاْ : ج٤

. ج٦فشجص ٚجٌط١١ّض: جٌمغّس ضُفغخ ذال خالف ػٕذُ٘ ٌؼذَ ضحمّك ِؼٕٝ

فٍٛ وحْ ذ١ٓ جٌؾش٠ى١ٓ دجس ِٕحففس فحلطغّح٘ح، فأخز أحذّ٘ح غٍػحً : ٚذٕحء ػٍٝ ٘زج

ِٓ ِمّذِٙح ٚأخز ج٢خش غٍػ١ٓ ِٓ ِإّخش٘ح، ٚل١ّطٙح عٛجء ذأْ وحٔص ل١ّس وً ٚجحذ ِّٕٙح 

ػؾشز آالف ِػالً فحعطحك ٔقف جٌذجس، فغخص جٌمغّس ٚأػ١ذش ِٓ ؾذ٠ذ ذح٦ؾّحع، ٤ٔٗ 

 ّْ ذٙزج جالعطحمحق ضر١ّٓ أْ ٔقف جٌذجس ؽحتؼحً فٟ ٍِه جٌّغطحك، ٠ٚطشضد ػٍٝ ٘زج أ

.  جٌمغّس ٌُ ضقح فٟ جٌٕقف جٌؾحتغ ٤ٔٗ غ١ش ِؼٍَٛ؛ فرطٍص جٌمغّس ِٓ أعحعٙح

أْ ٠ىْٛ جٌّغطَحك ؾضءجً ؽحتؼحً ِٓ أحذ جٌٕق١ر١ْٓ دْٚ ج٢خش، فاْ جٌمغّس : جٌػحٟٔ

. ٌُ ضُفغخ ؾرشجً ػٕذ ج٦ِحَ أذٟ ح١ٕفس، ٚفٟ ئحذٜ جٌشٚج٠طٓ ػٕذ ِحّذ ذٓ جٌحغٓ

ٚئّٔح ٠خ١ّش جٌّغطحك ِٕٗ ذ١ٓ أْ ٠شؾغ ذّػً ِح جعطحك ِٕٗ فٟ ٔق١د فححرٗ 

ّْ جٌمغّس ٌُ ضقّح فٟ جٌمذس جٌّغطَحك ال فٟ غ١شٖ،  ٚذ١ٓ جٌفغخ، ٤ٔٗ ذحالعطحمحق ضر١ّٓ أ

ٚجٌّحٔغ ِٓ جٌقحس جٔؼذجَ جٌٍّه ٚرٌه فٟ جٌمذس جٌّغطحك ال فٟ غ١شٖ، ١ٌٚظ ِٓ مشٚسز 

. جٔؼذجَ جٌقحس فٟ جٌمَْذس جٌّغطحك جٔؼذجِٙح فٟ جٌرحلٟ

ج٦فشجص ٚجٌّرحدٌس، ٚ٘زج جٌّؼٕٝ ال ٠ٕؼذَ ذحعطحمحلٗ : ٘زج فنالً ػٓ أْ جٌمغّس ضؼٕٟ

. ؾضء ؽحتغ فٟ ٔق١د أحذّ٘ح ٤ٔٗ ال ٠ٛؾد جٌؾ١ٛع فٟ ٔق١د ج٢َخش

فاْ جٌمغّس ضُفغخ ٤ٔٗ ذٙزج : أِح جٌشٚج٠س جٌػح١ٔس ػٕذ ِحّذ ٚوزج ِح ػ١ٍٗ أذٛ ٠ٛعف

                                                           
 . 28/ 7تذائغ الصٌائغ، للكاساًٖ : راجغ (19)

، ّداش٘ح 169/ 2جْاُز اإلكل٘ل، لصالخ ػثذ السو٘غ اٙتٖ األسُزٕ : راجغ (20)
، ّتذاٗح الوجتِذ 134/ 7الخزشٖ ػلٔ هختصز خل٘ل ّتِاهشَ داش٘ح الؼذّٕ 

 . 266/ 2ًِّاٗح الوقتصذ، التي رشذ 

أْ ٌٍؾشوحء ؽش٠ًىح آَخش؛ ٌٚٙزج وحٔص جٌمغّس ذذْٚ سمحٖ ذحهٍس، وّح ٌٛ : جالعطحمحق ضر١ّٓ

. ج٦فشجص: جعطحك ذؼل ؽحتغ فٟ جٌٕق١ر١ْٓ ؾ١ّؼحً، ح١ع ٠ٕؼذَ ِؼٕٝ جٌمغّس ٚ٘ٛ

فٙٛ أْ ٠ىْٛ جٌّغطَحك ؾضءجً ِؼ١ٕحً ِٓ ٔق١د أحذ جٌؾش٠ى١ْٓ أٚ ِّٕٙح : أِح جٌػحٌع

ّْ جالعطحمحق ٌّح ٚسد ػٍٝ ؾضء . ؾ١ّؼحً، فاْ جٌمغّس ٌُ ضفغخ ذال خالف ػٕذُ٘ ٚرٌه ٤

ّْ جٌّغطحك وحْ ؽش٠ىحً فٟ جٌّحي جٌّمغَٛ، فال ضرطً جٌمغّس . ِؼ١ّٓ ٌُ ٠ظٙش أ

ّْ جٌخ١حس ٠َػرص ٚجٌّغطحك ِٕٗ ئْ ؽحء ٔمل جٌمغّس ٤ْ جالعطحمحق أٚؾد  غ١ش أ

جٔطمحك جٌّمقٛد ػ١ٍٗ ٚجالٔطمحك فٟ ج٤ػ١حْ جٌّؿطّؼس ػ١د ف١ػرص جٌخ١حس، ٚئْ ؽحء 

فٍٛ أْ جٌّغطَحك ٔقف ِؼ١ّٓ ِٓ . سؾغ ػٍٝ فححرٗ ذمْذس ِح ٠خّقٗ ِٓ جٌؿضء جٌّغطحك

أحذ جٌٕق١ر١ْٓ وحْ ٌٗ جٌحك أْ ٠شؾغ ػٍٝ فححرٗ ذشذغ ِح فٟ ٠ذٖ، ٌٚٛ وحْ جٌّغطحك وً 

. ِح فٟ ٠ذٖ وحْ ٌٗ جٌحك أْ ٠شؾغ ػ١ٍٗ ذحٌٕقف

: ٚذٕحًء ػٍٝ ٘زج

فأٗ ٌٛ وحْ ذ١ٓ جٌؾش٠ى١ٓ غالغْٛ ؽحز جلطغّح٘ح، فأخز أحذّ٘ح ػؾش ؽ١حٖ ضغحٚٞ 

أٌف د٠ٕحس ِػالً، ٚأخز ج٢َخش ػؾش٠ٓ ؽحز ضغحٚٞ أٌف د٠ٕحس، فحعطحمص ؽحز ِٓ جٌؼؾش٠ٓ 

ضغحٚٞ خّغ١ٓ د٠ٕحسجً، ٌُ ضرطً جٌمغّس ٤ٔٗ ضر١ّٓ أْ جٌمغّس فحدفص جٌٍّّٛن ف١ّح ٚسجء 

جٌمَْذس جٌّغطحك ٚجٌّغطحك ِؼ١ّٓ فال ضظٙش جٌؾشوس ٕ٘ح أفالً فال ضرطً، ٌٚىٓ ٠شؾغ ػٍٝ 

٤ْ جٌّغطحك ِٓ جٌٕق١ر١ٓ ؾ١ّؼحً خّغْٛ - خّغس ٚػؾشْٚ د٠ٕحسجً : ٚ٘ٛ-ؽش٠ىٗ ذحمٗ 

. د٠ٕحسجً 

ٚوزٌه ال ضفغخ جٌمغّس ٚال سؾٛع ٤حذّ٘ح ػٍٝ ج٢َخش ئْ وحْ جٌّغطحك ِٓ وً 

فٍٛ جلطغّح أسمحً أخز وً ٚجحذ ِّٕٙح خّغ١ٓ رسجػحً . ٚجحذ ِٓ جٌؾش٠ى١ٓ ِغح٠ٚحً ٣ٌَخش

فحعطحك ِٓ وً ٚجحذ ػؾشز أرسع، فال ضُفغخ جٌمغّس ٚال سؾٛع ٤حذّ٘ح ػٍٝ ج٢َخش ٌؼذَ 

. (21)جٌنشس ٌٚؼذَ ص٠حدز أحذّ٘ح ػٍٝ ج٢َخش فٟ ؽٟء

: ِز٘د جٌّحٌى١س (خ)

أٔٗ ئرج ٚلؼص جٌمغّس فح١حس غُ جعطحك ذؼل جٌّمغَٛ ِؼ١ّٕحً أٚ ؽحتؼحً، فال ٠خٍٛ 

:  جٌححي ِٓ أسذؼس ٚؾٖٛ

ي ّٚ ًّ ٔق١د أحذ جٌؾش٠ى١ٓ، فاْ جٌمغّس ضُفغخ ٚضشؾغ : ج٤ أْ ٠ىْٛ جٌّغطَحك و

فاْ فحش، سؾغ . جٌؾشوس ػٍٝ ِح وحٔص ػ١ٍٗ لرً جٌمغّس، ئْ وحْ ِح فٟ ٠ذ ؽش٠ىٗ لحتّحً 

. ػ١ٍٗ ذٕقف ل١ّس ِح فٟ ٠ذٖ

أْ ٠ىْٛ جٌّغطَحك ٔقف أٚ غٍع ٔق١د أحذ جٌؾش٠ى١ٓ، فحٌّغطحك ِٕٗ : جٌػحٟٔ

ذحٌخ١حس ئْ ؽحء أذمٝ جٌمغّس ػٍٝ ححٌٙح ٚال ٠شؾغ ػٍٝ فححرٗ ذؾٟء ٤ْ سمحٖ ٔفٝ 

. مشسٖ، ٚئْ ؽحء فغخ جٌمغّس ٚسؾغ ؽش٠ىحً ف١ّح ذ١ذ ؽش٠ىٗ ذمذس ِحٌٗ

ذغ فألً ِٓ ٔق١د أحذ جٌؾش٠ى١ٓ، فاْ جٌمغّس ال : جٌػحٌع أْ ٠ىْٛ جٌّغطَحك جٌشُّ

ضُفغخ ١ٌٚظ ٌٍّغطحك ِٕٗ ئال أْ ٠شؾغ ػٍٝ ؽش٠ىٗ ذٕقف ل١ّس ِح جعطحك ِٓ ٠ذٖ، ٚال 

. ٠شؾغ ؽش٠ىحً ذٕقف ِح ٠محذٍٗ

فٙٛ أْ ٠ىْٛ جٌّغطّحك ؾضءجً ؽحتؼحً ِٓ ؾ١ّغ جٌّمغَٛ، فاْ جٌمغّس : أِح جٌشجذغ

ضظً ذحل١س ٚال والَ ٤حذ جٌؾش٠ى١ٓ ػٍٝ فححرٗ ٤ٔٗ جعطحك ِٓ ٔق١د أحذّ٘ح ِػً ِح 

. (22)جعطحك ِٓ ٔق١د ج٢َخش

: أِح جٌؾحفؼ١س ٚجٌحٕحذٍس (ؾـ)

ف١شْٚ أٔٗ ئرج ٚلؼص جٌمغّس فح١حس غُ جعطحك ذؼل جٌّمغَٛ ِٓ جٌؾش٠ى١ٓ أٚ 

:  أحذّ٘ح، فال ٠خٍٛ ج٤ِش ِٓ غالظ ححالش ٟ٘

أْ ٠ىْٛ جٌرؼل جٌّغطَحك ِؼ١ّٕحً جخطـ ذٗ أحذ جٌؾش٠ى١ٓ أٚ أفحذٗ ِٕٗ : ج٤ٌٚٝ

أوػش ِٓ ٔق١د ج٢َخش، فاْ جٌمغّس ضرطً ٤ْ ٌّٓ جعطحك رٌه ِٓ حقطٗ أْ ٠شؾغ فٟ 

عُٙ ؽش٠ىٗ ذحقطٗ ِٓ ِػٍٗ، فٍُ ضحمك جٌمغّس ِح لقذ ذٙح ِٓ ج٦ؾحصز، ٤ٚٔٙح لغّس ٌُ 

. ضؼذي ف١ٙح جٌغٙحَ فىحٔص ذحهٍس وّح ٌٛ فؼٍٛج رٌه ِغ ػٍُّٙ ذحٌححي

أْ ٠ىْٛ جٌرؼل جٌّغطَحك ٚجلؼحً ذ١ٓ جٌؾش٠ى١ٓ ذحٌطغ٠ٛس، وأْ جلطغّح أسمحً : جٌػح١ٔس

فحعطحك ِٓ حقطّٙح ِؼحً لطؼس ِؼ١ّٕس ػٍٝ جٌغٛجء، فاْ جٌمغّس ضّنٟ ٤ْ ِح ٠رمٝ ٌىً 

فنالً ػٓ أْ جٌمغّس ئفشجص حك أحذّ٘ح ِٓ ج٢َخش، . ٚجحذ ِّٕٙح ذؼذ جٌّغطحك لْذس حمٗ

: ٚلذ أفشص وً ٚجحذ ِّٕٙح حمٗ، ئال أْ ٠ىْٛ مشس جٌّغطحك فٟ ٔق١د أحذّ٘ح أوػش ِػً

أْ ٠غّذ هش٠مٗ أٚ عّذ ِؿشٜ ِحتٗ أٚ عذ ِحً هش٠مٗ ٚٔحٛ رٌه، فاْ جٌمغّس فٟ ٘زٖ 

. (23)جٌححٌس ج٤خ١شز ضرطً ٤ْ ٘زج ٠ّٕغ جٌطؼذ٠ً

فٟ أْ ٠ىْٛ جٌرؼل جٌّغطحك ؽحتؼحً فٟ جٌٕق١ر١ٓ أٚ فٟ أحذّ٘ح، : أِح جٌححٌس جٌػحٌػس

: أِح جٌرحلٟ، فٍٍؾحفؼ١س ف١ٗ لٛالْ. فاْ جٌمغّس ضرطً فٟ جٌّغطحك

ي ّٚ ٚئْ أِىٓ . ٠شٜ أٔٗ ئرج وحٔص جٌقفمس ال ضفّشق، فاْ جٌمغّس ضرطً فٟ جٌؿ١ّغ: ج٤

. ضفش٠مٙح، فاْ جٌمغّس ضرطً فٟ جٌرحلٟ فمو

ح جٌػحٟٔ ِّ عٛجء ِغ ئِىحْ ضفش٠ك : ف١شٜ أْ جٌمغّس ضرطً فٟ جٌرحلٟ لٛالً ٚجحذجً أٞ: أ

جٌقفمس ِٓ ػذِٗ؛ ٚرٌه ٤ْ جٌمذس جٌّغطَحك ٌؾش٠ه غحٌع ٌُ ٠محعّّٙح، فقحس وأسك 

غحخ أحذُ٘ فحلطغّٙح جٌححمشجْ ػٍٝ أْ ضىْٛ حقس جٌغحتد ِؾحػس فٟ عُٙ وً ٚجحذ 

ٚئّٔح ذطٍص جٌمغّس فٟ . ِّٕٙح، وحٔص جٌمغّس ذحهٍس فٟ جٌؿ١ّغ، وزٌه فٟ جٌغُٙ جٌّغطحك

جٌؿ١ّغ ٤ْ جٌغُٙ جٌّغطحك ٚعُٙ جٌغحتد وحْ ِؾحػحً فٟ ٍِه ٚجحذ ٠مذس ػٍٝ ح١حصضٗ 
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٤ْٚ جٌمقذ ِٓ . ِؿطّؼحً ذحٌمغّس، فٍُ ٠ؿض أْ ٠ؿؼً فٟ ٍِى١ٓ ال ٠مذس ػٍٝ ؾّؼٗ ذحٌمغّس

جٌمغّس ض١١ّض جٌحم١ٓ ٌُٚ ٠حقً رٌه ٤ْ جٌّغطحك فحس ؽش٠ىحً ٌىً ٚجحذ ِّٕٙح؛ فرطٍص 

. (24)جٌمغّس

فحٌمغّس ذحهٍس ٚضُؼحد ِٓ ؾذ٠ذ عٛجء ٚسد . ٚ٘زج ٘ٛ جٌشجؾح فٟ ٘زٖ جٌّغأٌس

ٚوزٌه . جالعطحمحق ػٍٝ ذؼل ِؼ١ّٓ ِٓ أحذ جٌٕق١ر١ْٓ أَ ِّٕٙح ِؼحً ِح ٌُ ٠ىٓ ذحٌغ٠ٛس

وّح ٚجفمُٙ فٟ ٘زج ِغٍه جٌحٕف١س، ٚجٌغرد فٟ ٘زج . جٌححي ٌٛ وحْ جٌّغطَحك ذؼنحً ؽحتؼحً 

أْ جٌطفشلس جٌطٟ ذٕٝ ػ١ٍٙح جٌّحٌى١س جٌفغخ ٚػذِٗ ال ِؼٕٝ ٌٙح، ٚوزج ِح ر٘د : جٌطشؾ١ح ٘ٛ

أْ ٠ىْٛ : ئ١ٌٗ جٌحٕف١س ِٓ ئغرحش جٌخ١حس ٌٍّغطحك ِٕٗ، ٚرٌه ٤ْ ِٓ ؽشٚه فحس جٌمغّس

فارج جٔطفٝ ٘زج جٌؾشه، ذطٍص جٌمغّس ل١ٍالً وحْ أٚ . جٌّمغَٛ ؾ١ّؼحً ٍِىحً ٌٍّمغَٛ ػ١ٍُٙ

ّْ ِح ر٘د ئ١ٌٗ جٌحٕف١س ف١ٗ ضؼ١ٍك فحس جٌّمغَٛ ٚػذَ فحطٙح ػٍٝ . وػ١شجً  ٘زج فنال ػٓ أ

ئسجدز جٌّغطحك ِٕٗ ذذْٚ سمٝ ؽش٠ىٗ، ٚفٟ ٘زج ئمشجس ذٗ، ٚجٌنشس ِشفٛع ِٓ 

. ٚهللا ضؼحٌٝ أػٍُ. جٌؾش٠ؼس ج٦عال١ِس

ٚجٌطٟ سؾحٕح ف١ٙح ِح لحٌٗ -ٚلذ ضفّشع ػٍٝ ِغأٌس هشٚء جالعطحمحق ذؼذ جٌمغّس : ٘زج

: ضفّشع ػ١ٍٗ ِغأٌس أخشٜ ٟٚ٘- جٌؾحفؼ١س ٚجٌحٕحذٍس ِٓ ذطالْ جٌمغّس

عرك جٌرٕحء أٚ جٌغشط رٌه جالعطحمحق 

فمذ جخطٍف جٌفمٙحء ذؾأْ ِذٜ ذمحء جٌمغّس أٚ ٔمنٙح ئرج ٚسد جالعطحمحق ذؼذ جٌرٕحء 

ٚلذ ذٕٝ جٌحٕف١س ٚوزج جٌؾحفؼ١س ٚجٌحٕحذٍس ِح ر٘رٛج ئ١ٌٗ ػٍٝ ٔٛع جٌمغّس ًٚ٘ . أٚ جٌغشط

ٟ٘ لغّس ئؾرحس أٚ لغّس ضشجك، فٟ ح١ٓ أّعظ جٌّحٌى١س ِح ر٘رٛج ئ١ٌٗ ػٍٝ حؿُ جٌرٕحء 

. أٚ جٌغشط ًٚ٘ وحْ ل١ٍالً أٚ وػ١شجً 

:  ٚخالفس ِح لحٌٗ جٌفمٙحء فٟ ٘زج جٌؾٟء ٠طرٍٛس فٟ غالغس ِزج٘د

: جٌّز٘د ج٤ٚي

٠شٜ أٔٗ ئرج ٚسد جالعطحمحق ذؼذ جٌرٕحء أٚ جٌغشط، فاِح أْ ضىْٛ جٌمغّس لغّس 

. ضشجك أٚ لغّس ئؾرحس

فأٗ ٠شؾغ ػٍٝ ؽش٠ىٗ ذٕقف جٌرٕحء أٚ جٌغشط؛ ٚئٌٝ ٘زج : فارج وحٔص لغّس ضشجك

. (25)ر٘د جٌؾحفؼ١س ٚجٌحٕحذٍس

ًّ ٚجحذ ِّٕٙح دجسجً ٚذٕٝ ف١ٙح، أٚ : ٚذٕحء ػٍٝ ٘زج ٌٛ جلطغُ جٌؾش٠ىحْ دجس٠ْٓ فأخز و

جلطغّح أسم١ٓ فرٕٝ أحذّ٘ح فٟ ٔق١رٗ أٚ غشط، غُ جعطحك ٔق١رٗ ٚٔمـ ذٕحؤٖ ٚلٍغ 

غشعٗ فأٗ ٠شؾغ ػٍٝ ؽش٠ىٗ ذٕقف جٌرٕحء أٚ جٌغشط؛ ٚرٌه ٤ْ ٘زٖ جٌمغّس ذّٕـضٌس 

ًّ ٚجحذز ِّٕٙح ٔق١رحً، ٚئّٔح  جٌر١غ، فاْ جٌذجس٠ٓ ال ٠مغّحْ لغّس ئؾرحس ػٍٝ أْ ضىْٛ و

ٌٚٛ ذحػٗ جٌذجس ؾ١ّؼحً غُ ذحٔص ِغطحمّس، . ٠مغّحْ ذحٌطشجمٟ فطىْٛ ؾحس٠س ِؿشٜ جٌر١غ

ٚوزٌه ٠خشؼ وً لغّس ؾحس٠س . فارج ذحػٗ ٔقفٙح، سؾغ ػ١ٍٗ ذٕقفٗ. سؾغ ػ١ٍٗ ذحٌرٕحء وٍّٗ

، ِٚح ال ٠ُؿرش ػٍٝ لغّطٗ ٌنشس -لغّس جٌطشجمٟ جٌزٞ ف١ٗ سّد ػٛك: ٟٚ٘-ِؿشٜ جٌر١غ 

... ف١ٗ ٚٔحٛ رٌه

ّْ ٔق١د أحذّ٘ح  ٚئرج وحٔص جٌمغّس لغّس ئؾرحس، فظٙش ذؼذ جٌرٕحء أٚ جٌغشط أ

أٔٗ ػٍٝ جٌمٛي ذأْ : ِغطحمحً فٕمـ جٌرٕحء أٚ جٌغشط، ف١شٜ جٌؾحفؼ١س ٚجٌحٕحذٍس أ٠نحً 

ٚػٍٝ جٌمٛي . جٌمغّس ذ١غ فال حىُ فٟ ٘زٖ جٌححٌس ػٍٝ ٔحٛ ِح ضمّشس فٟ جٌقٛسز جٌغحذمس

ذأْ جٌمغّس ١ٌغص ذ١ؼحً، ف١ٍظ ٌٗ جٌشؾٛع ػٍٝ ؽش٠ىٗ ٤ْ ؽش٠ىٗ ٌُ ٠نشٖ، ٌُٚ ٠ٕمً ئ١ٌٗ 

. (26)ِٓ ؾٙطٗ ذ١ؼحً ٚئّٔح أفشص ِٓ حمٗ، فٍُ ٠نّٓ ٌٗ ِّح غشِٗ ؽ١ثحً 

: جٌّز٘د جٌػحٟٔ

٠شٜ أٔٗ ئرج ٚسد جالعطحمحق ذؼذ جٌرٕحء أٚ جٌغشط، فأٗ ٠فّشق أ٠نحً ذ١ٓ ِح ئرج وحٔص 

.  جٌمغّس لغّس ئؾرحس، أٚ وحٔص لغّس ضشجك

: ٚئٌٝ ٘زج ر٘د جٌحٕف١س ٚلحٌٛج

ئرج وحٔص جٌمغّس لغّس ئؾرحس أٚ وحٔص لغّس جخط١حس ػٍٝ جٌٛؾٗ جٌزٞ ٠ٍّه ف١ٗ  (أ)

ٚفٛسز . جٌمحمٟ ؾرش جٌؾشوحء ٌٛ ضشجفؼٛج ئ١ٌٗ، فاْ جٌمغّس ٌُ ضُٕمل ذٙزج جالعطحمحق

وّح ٌٛ وحْ أسك ذ١ٓ جغ١ٕٓ ِٕحففس غُ لُغّص فحعطحك أحذ جٌٕق١ر١ٓ ٚلذ ذٕٝ : رٌه

فححرٗ ف١ٗ ذٕحء أٚ غشط غشعحً فٕمل جٌرٕحء ٚلٍغ جٌغشط ذّٛؾد رٌه جالعطحمحق، فأٗ 

: ال ٠شؾغ جٌّغطحك ِٕٗ ػٍٝ فححرٗ ذؾٟء ِٓ ل١ّس جٌرٕحء أٚ جٌغشط؛ ٚرٌه ٤ْ ج٤فً

أْ وً لغّس ٚلؼص ذاؾرحس جٌمحمٟ أٚ ذحخط١حس جٌؾش٠ى١ٓ ػٍٝ جٌٛؾٗ جٌزٞ ٠ؿرشّ٘ح 

جٌمحمٟ ٌٛ ضشجفؼح ئ١ٌٗ غُ أحذ جٌٕق١ر١ٓ ٚلذ ذٕٝ فححرٗ ف١ٗ ذٕحء أٚ غشط غشعحً فٕمل 

ٚلٍغ، ال ٠شؾغ ذؾٟء ِٓ رٌه ػٍٝ فححرٗ ٤ْ فححرٗ ِؿرٛس ػٍٝ جٌمغّس ِٓ ؾٙس 

.  جٌمحمٟ ف١ىْٛ ِنحفحً ئٌٝ جٌمحمٟ، ٚئرج ٚلؼص جٌمغّس ذاؾرحس جٌمحمٟ فال ؽه ف١ٗ

ٚوزج ئرج جلطغّح ذأٔفغّٙح، ٤ْ رٌه لغّس ؾرش ِٓ ح١ع جٌّؼٕٝ ٌذخٌٛٙح ضحص ؾرش 

ٚئرج وحْ ِؿرٛسجً ػ١ٍٗ فٍُ ٠ٛؾذ مّحْ جٌغحٌُ، فال ٠إجخز . جٌمحمٟ ػٓ جٌّشجفؼس ئ١ٌٗ

. ذنّحْ جالعطحمحق ئر ٘ٛ مّحْ جٌغالِس ػٕذ جٌحٕف١س

أْ -: سحّٗ هللا-ٚئرج وحٔص جٌمغّس لغّس ضشجك، ف١شٜ ج٦ِحَ أذٛ ح١ٕفس  (خ)

ٌٍّغطحك ِٕٗ جٌشؾٛع ذٕقف ل١ّس جٌرٕحء، وّح ٌٛ جلطغُ جٌؾش٠ىحْ دجس٠ٓ أٚ أسم١ٓ 

ِٕحففس فأخز وً ٚجحذ ِّٕٙح ئحذجّ٘ح ٚذٕٝ ف١ٙح غُ جعطحمص؛ ٚرٌه ٤ْ جٌمحمٟ ال ٠ؿرش 
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3273 . 

ٚس ٚجٌؼمحسجش فارج جلطغّح ذأٔفغّٙح فىحٔص جٌمغّس ِرحدٌس . ػٍٝ لغّس جٌؿّغ فٟ جٌذُّ

فارج ٌُ ٠غٍُ، ٠شؾغ . فأؽرٙص جٌر١غ، فىحْ وً ٚجحذ ِّٕٙح محِٕحً عالِس جٌٕقف ٌقححرٗ

أذٟ ٠ٛعف : ٚ٘زج ِح ػ١ٍٗ فح١ح جٌٕمً ػٕذ جٌقححر١ْٓ. ػ١ٍٗ ذحىُ جٌنّحْ وّح فٟ جٌر١غ

ٚ٘زج ِح جػطُّذ ػ١ٍٗ ػٕذ ػحِس فمٙحء جٌحٕف١س، ٚرٌه ٤ْ جٌمحمٟ -. سحّّٙح هللا-ِٚحّذ 

ئرج سأٜ جٌؿّغ أػذي، ٚال - أذٟ ٠ٛعف ِٚحّذ-ئّٔح ٠ؿرش ػٍٝ لغّس جٌؿّغ ٘حٕ٘ح ػٕذّ٘ح 

ٚلذ ٔمً ػٓ جٌقححر١ْٓ لٛالً آخش ِمحذالً . ٠ؼشف رٌه ِٓ سأٞ جٌمحمٟ ئرج فؼال ذأٔفغّٙح

أٔٗ ١ٌظ ٌٍّغطحك ِٕٗ حك جٌشؾٛع ذٕقف ل١ّس جٌرٕحء أٚ جٌغشط، ٚرٌه : ٌٙزج جٌمٛي ٚ٘ٛ

٤ْ جٌمحمٟ ٠ؿرش ػٍٝ ٘زٖ جٌمغّس ػٕذّ٘ح، فأؽرٗ رٌه جعطحمحق جٌٕقف ِٓ دجس 

. (27)ٚجحذز

: أِح جٌّز٘د جٌػحٌع

ف١شٜ أٔٗ ئرج ٚسد جالعطحمحق ذؼذ جٌرٕحء أٚ جٌغشط، فاِح أْ ٠ىْٛ جٌّغطحك ذؼذ 

ئٔٗ : ٚئٌٝ ٘زج جٌّغٍه ر٘د جٌّحٌى١س ٚلحٌٛج. جٌرٕحء أٚ جٌغشط وػ١شجً أٚ ٠غ١شجً، ٌٚىً حىّٗ

ئرج وحْ وػ١شجً فغخص جٌمغّس ٚسد جٌّغطحك ِٕٗ ل١ّس ؾ١ّغ ٔق١رٗ ٚسد ؽش٠ىٗ ِح ذمٟ، غُ 

ٚئرج وحْ ٠غ١شجً ضحفٙحً، ذم١ص جٌمغّس، . ٠مطغّحْ جٌم١ّس ِٚح ذمٟ ِٓ ج٤سك ذ١ّٕٙح ٔقف١ٓ

ٚسؾغ جٌّغطحك ِٕٗ ذٕقف ل١ّس ِح جعطحك فٟ ل١ّس ٔق١د فححرٗ عٛجء وحٔص لغّس 

ضشجك أَ لغّس ئؾرحس؛ ٚرٌه ٤ْ جٌطفشلس ذ١ٓ جٌم١ًٍ ٚجٌىػ١ش ؾّغ ذ١ٓ جٌّذجسن فطىْٛ 

ٌٝ ْٚ . أ

ٌٚٛ ٚلغ فٟ ٔق١د جٌػحٟٔ، فاِح أْ ٠ذفغ جٌّغطحك ل١ّس جٌرٕحء أٚ جٌغشط ٤ْ 

جٌّغطحك ِٕٗ ٚمؼٗ غ١ش ِطؼّذ ذً ػٍٝ ٚؾٗ جٌؾرٙس، ٚئِح أْ ٠شؾغ جٌّغطحك ِٕٗ ذم١ّس 

. (28)ج٤سك ٤ٔٗ ١ٌظ ذغحفد

: جٌشجؾح

أٔٗ ئرج وحٔص جٌمغّس لغّس ضشجك ٚجالعطحمحق َٚسد ذؼذ جٌرٕحء أٚ جٌغشط، فاْ 

جٌّغطحك ِٕٗ ٠شؾغ ػٍٝ فححرٗ ذٕقف ل١ّس جٌرٕحء أٚ جٌغشط؛ ٚرٌه ٤ْ جٌمغّس ٕ٘ح 

ضؿشٜ ِؿشٜ جٌر١غ فىً ٚجحذ ِٓ جٌؾش٠ى١ٓ محِٓ جٌٕقف ٌقححرٗ فارج ٌُ ٠غٍُ ٠شؾغ 

ٚ٘زج ِح ر٘د ئ١ٌٗ جٌؾحفؼ١س ٚجٌحٕحذٍس ٚأذٛ ح١ٕفس، ٚ٘ٛ جٌقح١ح ػٕذ . ػ١ٍٗ ذحىُ جٌنّحْ

٘زج ِغ ِشجػحز أٔٗ ئرج ضّص جٌمغّس ذحٌطشجمٟ ٌىٓ ػٍٝ ٚؾٗ . فححر١ٗ أذٟ ٠ٛعف ِٚحّذ

ف١ٗ جٌمحمٟ ؾرشُ٘ ػ١ٍٙح ئْ ُ٘ ضشجفؼٛج ئ١ٌٗ، فاْ جٌّغطحك ِٕٗ ٠شؾغ ػٍٝ فححرٗ ذّح ٠ٍّه 

٠خقٗ ِٓ ٘زٖ جٌم١ّس؛ ٚرٌه ٤ْ ؾرش جٌمحمٟ ِٛلٛف ػٍٝ جٌطٍد ِٕٗ ٌُٚ ٠ٛؾذ ٘زج جٌطٍد ِٓ 

أِح ئرج وحٔص جٌمغّس لغّس ئؾرحس، فاْ جٌّغطحك ِٕٗ ال ٠شؾغ ػٍٝ فححرٗ ذؾٟء ٤ْ . جٌؾشوحء

.ٚهللا ضؼحٌٝ أػٍُ ٚأحىُ. ِٓ وحْ ِؿرٛسجً ِٓ جٌمحمٟ ال ٠إجخز ذنّحْ جٌغالِس ٌغ١شٖ  

 
جٌمغّس  ذؼذ ٚجسظ أٚ ٚف١س ظٙٛس :جٌخحِظ جٌّطٍد

أْ جٌمغّس ال ضُٕمل ٚضىْٛ فح١حس ئرج هشأ ػ١ٍٙح ٚف١س أٚ : جضفك جٌفمٙحء ػٍٝ

ٚجسظ آَخش ص٠حدز ػٍٝ جٌٛسغس جٌّٛؾٛد٠ٓ ٚلص جٌمغّس، ٚوحْ جٌَّٛفٝ ذٗ أٚ جٌّمغَٛ 

ػذدجً ِٓ جٌذٔح١ٔش أٚ جٌذسجُ٘ أٚ ٔحّٛ٘ح أٚ وحْ ؾضءجً ِؼ١ّٕحً، فذفؼٛج ٌٗ ِمذجس جٌٛف١س أٚ 

مٖٛ ػٓ ٚف١ّطٗ أٚ ئسغٗ ذّحي آَخش ٚسمٟ جٌَّٛفٝ ٌٗ أٚ ٚجٌٛجسظ  ّٛ ِمذجس ئسغٗ أٚ ػ

ّْ جٌَّٛفٝ ٌٗ ال حّك ٌٗ ئالّ فٟ جعط١فحء جٌؼذد جٌَّٛفٝ ذٗ ٚلذ جعطٛفحٖ، ٤ْٚ  ذزٌه، ٤

. جٌٛف١س ذحٌؼذد وحٌّذ٠ْٓ فٟ ٚؾٛخ ئخشجؾٙح ِٓ جٌطشوس لرً جٌمغّس

غ١ش أْ جٌخالف ححفً ذ١ُٕٙ ذؾأْ ِح ٌٛ جِطٕغ جٌٛسغس ػٓ أدجء جٌٛف١س أٚ أدجء - 

. ٔق١د جٌٛجسظ، أٚ ٌُ ٠شك جٌَّٛفٟ ٌٗ أٚ جٌٛجسظ ذّح دفؼٗ جٌٛسغس ػٛمحً ػٓ ٚف١ّطٗ

: ٌُٚٙ فٟ ٘زج لٛالْ

: جٌمٛي ج٤ٚي

ّْ جٌطشوس ضُٕمل؛ ٚئٌٝ ٘زج ر٘د ؾّٙٛس جٌفمٙحء ِٓ جٌحٕف١س ٚجٌؾحفؼ١س  ٠شٜ أ

ٚجٌحٕحذٍس، ٚرٌه ٤ْ جٌَّٛفٝ ٌٗ فحس ؽش٠ىحً ٌٍٛسغس فٟ جٌطشوس حطٝ ٌٛ ٍ٘ه ِٓ جٌطشوس 

٤ْٚ . ؽٟء لرً جٌمغّس ٠ٍٙه ِٓ جٌٛسغس ٚجٌّٛفٝ ٌٗ ؾ١ّؼحً، ٚجٌرحلٟ ػٍٝ جٌؾشوس ذ١ُٕٙ

٤ْٚ حك . جٌمغّس ئرج حذغص ٚأحذ جٌٛسغس غحتد فاْ جٌمغّس ضُٕمل، فىزج جٌّٛفٝ ٌٗ

. (29)جٌَّٛفٝ ٌٗ فٟ ػ١ٓ جٌطشوس، فال ٠ٕطمً ئٌٝ ِحي آَخش ئال ذشمحٖ

ٌٍٚحٕف١س سأٞ خحؿ ف١ّح ٌٛ وحٔص جٌمغّس لغّس ئؾرحس، ح١ع لحٌٛج ذؼذَ ٔمل : ٘زج

جٌطشوس؛ ٚرٌه ٤ْ جٌَّٛفٝ ٌٗ ٚئْ وحْ وٛجحذ ِٓ جٌٛسغس ٌىٓ جٌمحمٟ ئرج لغُ ػٕذ غ١رس 

ًّ جؾطٙحد، ٚلنحء جٌمحمٟ ئرج  أحذ جٌٛسغس ال ضُٕمل لغّطٗ ٤ْ جٌمغّس فٟ ٘زج جٌّٛمغ ِح

. فحدف ِحً جالؾطٙحد ٠ٕفز ٚال ٠ٕمل، ٚوزج جٌححي ذحٌٕغرس ٌٍٛسغس

ح ئرج جّدػٝ ٚجسظ ٚف١س الذٓ ٌٗ فغ١ش ذؼذ جٌمغّس، فال ضقح دػٛجٖ ٚال ضُغّغ  ِّ أ

ِٕٗ جٌر١ٕس ٚرٌه ٌىٛٔٗ ِٕحلنح فٟ جٌذػٜٛ ئر ال ضقح لغّطُٙ ج١ٌّشجظ ٕٚ٘حن ِٛفٝ ٌٗ 

فىحْ ئلذجِٗ ػٍٝ جٌمغّس ئلشجسجً ِٕٗ ذحٔؼذجَ جٌٛف١س فىحٔص دػٜٛ ٚؾٛد جٌٛف١س ِٕحلنس 

. (30)فال ضغّغ ٌٚىٓ ال ٠رطً حك جٌقغ١ش ذمغّس ج٤خ ٤ٔٗ ال ٠ٍّه ئذطحي حمٗ

: أَ جٌمٛي جٌػحٟٔ

                                                           
 . 443، 442/ 9، ّداش٘ح اتي ػاتذٗي 24/ 7تذائغ الصٌائغ، للكاساًٖ : راجغ (27)

، ّالذخ٘زج، 505، 504/ 5الوذًّح الكثزٓ، لإلهام هالك تي أًس : راجغ (28)
 . 239/ 7للقزافٖ 

، 263/ 16، ّالذإّ الكث٘ز، للواّردٕ 443/ 9داش٘ح اتي ػاتذٗي : راجغ (29)
 . 513/ 11ّالوغٌٖ ّالشزح الكث٘ز، التي قذاهح 

/ 9، ّشزح فتخ القذٗز، التي الِوام 30/ 7تذائغ الصٌائغ، للكاساًٖ : راجغ (30)
453 . 



أٔٗ ئرج جِطٕغ جٌٛسغس ػٓ أدجء جٌٛف١س أٚأدجء ٔق١د جٌٛجسظ، : فٙٛ ٌٍّحٌى١س ٠ٚشْٚ

أٚ ٌُ ٠شك جٌَّٛفٝ ٌٗ أٚ جٌٛجسظ ذّح دفؼٗ ٌٗ جٌٛسغس ػٛمحً، فارج وحٔص جٌٛف١س ذؿضء 

ِؼ١ّٓ وحٌشذغ أٚ جٌغُّذط ٚوحْ جٌّمغَٛ ػ١ٕحً ر٘رحً أٚ فنس أٚ ِػ١ٍحً ِٓ و١ً أٚ ٚصْ، وحٔص 

ًّ ٚجحذ ِٓ جٌٛسغس ذّح ٠ٕٛذٗ فاْ . جٌمغّس فح١حس ٚال ضُٕمل ٚسؾغ جٌَّٛفٝ ٌٗ ػٍٝ و

ّْ جٌّٛفٝ ٌٗ ٠شؾغ ػ١ٍٗ ذّح ٠خّقٗ ٚال ٠أخز جٌٍّٟء ػٓ جٌّؼذَٚ . وحْ ذؼنُٙ ِؼغشجً فا

٘زج ئرج ٌُ ٠ؼٍُ جٌٛسغس ذحٌّٛفٝ ٌٗ، فاْ ػٍّٛج ذٗ ٚجلطغّٛج جٌطشوس دْٚ ئخشجؼ ٚف١طٗ 

فأُٙ ٠ىْٛٔٛ ِطؼذ٠ِّٓ، فٍٗ أْ ٠أخز جٌٍّٟء ػٓ جٌّؼذَٚ ٚجٌححمش ػٓ جٌغحتد ٚجٌحٟ ػٓ 

. ج١ٌّص

ِحً وذجس أٚ  ّٛ ح ئرج وحٔص جٌٛف١س ذؿضء ِؼ١ّٓ وحٌغذط أٚ جٌشذغ ٚوحْ جٌّمغَٛ ِم ِّ أ

ٚئرج فغخص . َػَشك، فاْ جٌمغّس ضُٕمل ٌّح ٠ذخً ػ١ٍٗ ِٓ جٌنشس فٟ ضرؼ١ل حمٗ

ًّ ِٓ جٌٛسغس حمٗ غُ ٠مغُ جٌرحلٟ . (31)جٌمغّس، فاْ جٌَّٛفٝ ٌٗ ٠ؼطٝ و

: جٌشجؾح

٘ٛ أْ جٌمغّس ضُٕمل ِطٍمحً ػٕذ ػذَ أدجء جٌٛسغس حّك جٌَّٛفٝ ٌٗ؛ ٚ٘زج ِح ر٘د 

٘زج . ئ١ٌٗ ؾّٙٛس جٌفمٙحء، ٚرٌه ٤ْ جٌٛف١س ِٓ جٌحمٛق جٌّمّذِس ػٕذ لغّس جٌطشوحش

ّْ ِح لحي ذٗ جٌّحٌى١س ِٓ جٌطفش٠ك ذ١ٓ وْٛ جٌٛف١س ذؿضء ِؼ١ّٓ فٟ جٌّمغَٛ  فنالً ػٓ أ

َ أٚ جٌؼ١ٕٟ أٚ جٌّػٍٟ ِٓ ؽأٔٗ ئٌححق جٌنشس ذحٌَّٛفٝ ٌٗ فٟ ححٌس ِح ئرج وحْ أحذ  ّٛ جٌّم

. ٚهللا ضؼحٌٝ أػٍُ. جٌٛسغس أٚ ذؼنُٙ ِؼغشجً 

 

جٌمغّس  ذؼذ َد٠ْٓ ظٙٛس : جٌغحدط جٌّطٍد
ح أْ ٠ىْٛ  ِّ لذ ٠ظٙش ػٍٝ ج١ٌّص َد٠ْٓ ذؼذ لغّس ضشوطٗ ذ١ٓ جٌٛسغس، ٚفٟ ٘زٖ جٌححٌس ئ

رٌه لرً ضقشف وً ٚجسظ فٟ ٔق١رٗ أٚ ٠ىْٛ ذؼذ ضقشف ذؼنُٙ أٚ ؾ١ّؼُٙ ف١ّح ٠خّقٗ، 

. ٚفٟ جٌفشػ١ٓ ج٢ض١ْ١ٓ ٔغطٛمح جٌُحىُ فٟ رٌه ذر١حْ ِذٜ ضأغ١ش٘ح ػٍٝ جٌمغّس

جٌفشع ج٤ٚي 

ظٙٛس جٌذ٠َّْٓ لرً ضقشف جٌٛسغس فٟ ٔق١رُٙ 

ًّ ٚجسظ ٔق١رٗ، ٚوحْ رٌه  ئرج ظٙش ػٍٝ ج١ٌّص د٠ْٓ ذؼذ ضّحَ جٌمغّس ٚجعطحمحق و

وّح ضقح . لرً جٌطقشف ف١ٗ، فاْ جٌمغّس ضىْٛ فح١حس ئرج دفغ جٌٛسغس ٌٍذجتٓ حمٗ

جٌمغّس ئرج أذشأ جٌذجتٓ رٌه ج١ٌّص جٌّذ٠ٓ ِٓ َد٠ْٕٗ، أٚ دفغ ذؼل جٌٛسغس ٌٍذجتٓ د٠ْٕٗ ذشمٝ 

ذم١س جٌٛسغس، ػٍٝ أْ ال ٠شؾغ ػ١ٍُٙ ذؾٟء ِّح دفؼٗ أٚ ٚؾذ ِٓ جٌطشوس غ١ش جٌّمغَٛ ِح 

.  ٠فٟ ذحٌذ٠َّْٓ

غ١ش أْ جٌفمٙحء جخطٍفٛج فٟ ححٌس ِح ئرج دفغ ذؼل جٌٛسغس جٌّذ٠ْٓ ٚجِطٕغ جٌرؼل 

فز٘د جٌحٕف١س ٚجٌّحٌى١س . ج٢َخش، ٚأسجد جٌذجفغ ٌٍذ٠ْٓ أْ ٠شؾغ ػٍٝ ذم١س جٌٛسغس ذّح دفغ

ّْ جٌٍّه ٠غطمش فٟ حك ِٓ ٚفّٝ جٌّذ٠ْٓ، : ٚر٘د جٌحٕحذٍس ئٌٝ. أْ جٌمغّس ضُٕمل: ئٌٝ أ

. ٠ٚرحع ٔق١د جٌّّطِٕغ ف١ّح ٠محذٍٗ

: ٚ٘زج ِح لحٌٗ جٌفمٙحء فٟ ٘زج جٌؾأْ ػٍٝ ْٚؾٗ ِٓ جٌطفق١ً

: لحي جٌحٕف١س

ئرج جلطغُ جٌٛسغس جٌطشوس غُ ظٙش ػٍٝ ج١ٌّّص د٠ْٓ، فمذ ٠ىْٛ ١ٌٍّص ِحي آَخش ٌُ ضطُ 

فاْ وحْ ٌٗ ِػً ٘زج جٌّحي، ُؾؼً جٌذ٠ْٓ ف١ٗ ئرج وحْ ٠فٟ ذٗ، ٚضىْٛ جٌمغّس . لغّطٗ أَ ال

فح١حس ٚال ضُٕمل؛ ٚرٌه ٤ْ جٌمغّس ضقحْ ػٓ جٌٕمل ِح أِىٓ، ٚلذ ضحمك ٘زج ذؿؼً 

وّح أْ جٌمغّس ضىْٛ فح١حس وزٌه فٟ ٘زج . جٌذ٠ْٓ فٟ رٌه جٌّحي جٌخحسؼ ػٓ جٌمغّس

جٌؾأْ ٚال ضُٕمل ئرج َدفغ جٌٛسغس جٌّذ٠ْٓ ٌٍذجتٓ ِٓ ِحي أٔفغُٙ، ٚرٌه ٤ْ حك جٌٛسغس وحْ 

ِطؼٍمحً ذقٛسز جٌطشوس، ٚحك جٌذجتٓ ِطؼٍك ذّؼٕح٘ح ٚ٘ٛ جٌّح١ٌس، فارج لنٛج جٌذ٠ْٓ ِٓ ِحي 

فىأُٔٙ جلطغّٛج ِحي . أٔفغُٙ فمذ جعطخٍقٛج جٌطشوس ٤ٔفغُٙ ِٓ ح١ع جٌقٛسز ٚجٌّؼٕٝ

وّح ضّنٟ جٌمغّس ٚال ضُٕمل . أٔفغُٙ فٛسز ِٚؼٕٝ، فحٌمغّس ضمغ فح١حس ٚال ٔمل ٌٙح

ّْ جٌٕمل ئّٔح وحْ ٌحمّٗ ٚلذ أعمطٗ ذح٦ذشجء . ئرج ذّشأ جٌذجتٓ ج١ٌّّص ِٓ د٠ْٕٗ، ٤

ح ئرج ٌُ ٠ىٓ ١ٌٍّص ِحي آَخش عٜٛ جٌزٞ ٚلؼص ػ١ٍٗ جٌمغّس، ٌُٚ ٠َْمل جٌٛسغس  ِّ أ

 ّْ جٌذ٠َّْٓ ِٓ ِحي أٔفغُٙ ٌُٚ ٠ُرشب جٌّذجتٓ ج١ٌّّص ِٓ د٠ْٕٗ، ٚهحٌد جٌّذجتٓ جٌٛسغس ذٗ، فا

ّْ جٌّذ٠ْٓ ِمّذَ ػٍٝ : جٌمغّس ضُفغخ عٛجء وحْ جٌذ٠َّْٓ ِح١طحً ذحٌطشوس أَ ال؛ ٤ْٚ جٌّمّشس ٘ٛ أ

ج٦سظ، ٚرٌه ٤ْ جٌّذ٠ْٓ ئرج وحْ ِح١طحً ذحٌطشوس فأٗ ال ٠ىْٛ ٌٍٛسغس ٍِه ف١ٗ ئالّ ِٓ ح١ع 

حك جٌذجتٓ فطىْٛ جٌمغّس غ١ش - ٟٚ٘ ٍِه ج١ٌّص-جٌقٛسز فمو، ح١ع ػٍك ذحٌطشوس 

ّْ حك جٌذجتٓ ٠رمٝ غحذطحً فٟ لْذس . فح١حس غ١ش أٔٗ ئرج ٌُ ٠ىٓ جٌذ٠َّْٓ ِغطٛػرحً ٌىً جٌطشوس، فا

جٌذ٠َّْٓ ِٓ جٌطشوس ػٍٝ جٌؾ١ٛع، ٚ٘زج ٠ّٕغ ؾٛجص جٌمغّس لرً جٌٛفحء ذزٌه جٌذ٠ْٓ
(32)  .

: ٚلحي جٌّحٌى١س

أْ جٌمغّس ضّنٝ ٚال ضُٕمل فٟ ححٌس ِح ٌٛ دفغ ؾ١ّغ جٌٛسغس ٌٍذجتٓ د٠ْٕٗ جٌظح٘ش 

ذؼذ ٘زٖ جٌمغّس، أٚ دفَؼٗ ذؼنُٙ ذشمٝ جٌرحل١ٓ ِغ ػذَ سؾٛػٗ ػ١ٍُٙ ذؾٟء أٚ دفََؼٗ 

ّْ جٌذجتٓ ١ٌظ ٌٗ حك ئال فٟ لنحء د٠ْٕٗ ٚلذ جعطٛفحٖ ػٍٝ ٘زج جٌٕحٛ ّْ . أؾٕرٟ، ٤ غ١ش أ

جٌمغّس ال ضقّح ٚضُٕمل ئرج ٌُ ٠َغطٛف جٌذجتٓ حمّٗ ذؼذ دفغ جٌٛسغس أٚ أحذُ٘، أٚ هٍد ِٓ 

دفؼٗ ُِٕٙ جٌشؾٛع ػٍٝ جٌرحلٟ ذّح دفغ، ٚرٌه ٤ْ جٌّذ٠ْٓ ِمّذَ ػٍٝ جٌطشوس فال ٍِه ٌٍٛسغس 

. ئالّ ذؼذ أدجء جٌذ٠َّْٓ

ٓ ٠شؾغ ػ١ٍٗ جٌذجتٓ ذؼذ فغخ جٌمغّس فٟ  َِ ٚلذ جخطٍف فمٙحء جٌّحٌى١س ذؾأْ 
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، ّتذائغ الصٌائغ، 454/ 9شزح الؼٌاٗح ػلٔ الِذاٗح، للثاتزتٖ : راجغ (32)
 . 30/ 7للكاساًٖ 

جٌقٛسز ج٤خ١شز، ٚرٌه ذحغد ِح ئرج وحْ جٌٛسغس ػح١ٌّٓ ذحٌذ٠َّْٓ أَ ال، ِٚح ئرج وحْ 

ِحً أَ ال ّٛ . جٌّمغَٛ ِم

ّْ جٌمغّس ضُٕمل ئْ وحْ  فارج وحْ جٌٛسغس غ١ش ػح١ٌّٓ ذحٌذ٠َّْٓ ٚلغّٛج جٌطشوس، فا

ِحً ٌطؼٍّك جٌمشك ذؼ١ْٕس ّٛ ٚئْ وحْ جٌّمغَٛ ػ١ٕحً أٚ ِػ١ٍحً، فاْ جٌمغّس ضىْٛ . جٌّمغَٛ ِم

فح١حس ٤ٔٗ ٠ؿٛص أْ ٠شّد جٌٛسغس جٌّذ٠ْٓ ٌٍذجتٓ ِٓ أِٛجي ِّحغٍس، ٠ٚشؾغ جٌذجتٓ ػٍٝ وً 

فاْ أفرح ذؼل جٌٛسغس . ٚجحذ ِٓ جٌٛسغس ذّح ٠ٕٛذٗ ئْ وحْ لحتّحً ٚذّػٍٗ ئْ وحْ لذ فحش

طٗ، ٚال ٠إجخز أحذّ٘ح ذح٢َخش ٌؼذَ  ِّ ِؼغشجً، فاْ جٌذجتٓ ٠شؾغ ػ١ٍٗ ذّح ٠خّقٗ فٟ ر

. جٌطؼذِّٞ

ح ئرج وحْ جٌٛسغس ػح١ٌّٓ ذحٌذ٠َّْٓ ٚلغّٛج جٌطشوس دْٚ ئخشجؼ جٌّذ٠ْٓ، فاْ جٌمغّس  ِّ أ

َ، ذأْ وحْ ػ١ٕحً : ضٕفغخ ِطٍمحً أٞ ّٛ ِحً وحٌذجس ٚجٌح١ٛجْ أَ غ١ش ِم ّٛ عٛجء وحْ جٌّمغَٛ ِم

ٚػٕذِح ضٕفغخ جٌمغّس ػٍٝ . وحٌز٘د ٚجٌفنس أٚ وحْ ِػ١ٍحً وحٌّى١ً ٚجٌّٛصْٚ ٚجٌّؼذٚد

ّْ جٌذجتٓ ٠أخز حمّٗ ِٓ جٌطشوس، ٚجٌرحلٟ ٠مغُ ػٍٝ جٌٛسغس ئْ وحْ جٌّمغَٛ  ٘زج جٌٕحٛ، فا

فاْ أضٍف ذؼنُٙ حظّٗ، أخز فححد جٌّذ٠ْٓ حمّٗ ِٓ جٌّطرمٟ ِٓ حع ج٢َخش٠ٓ ِٓ . لحتّحً 

.  جٌٛسغس، ٠ٚطرغ جٌٛجسظ ذم١س جٌٛسغس ذرم١س ئسغٗ، ٠ٚنّٓ وً ٚجسظ ِح أوً أٚ جعطٍٙه

ٚ٘زج ذخالف ِح ِحش فٟ أ٠ذ٠ُٙ أٚ ِح ٍ٘ه ذأِش هللا عرححٔٗ ح١ع ال مّحْ ف١ٗ، ٤ْ 

ٕس ؽشػحً، ٤ْٚ غح٠س فححد جٌّذ٠ْٓ أْ ٠ىْٛ وحٌّغطحك ػٍٝ جٌّغطحك ِٕٗ  ِّ أ٠ذ٠ُٙ ِإ

. (33)ف١ّح ضٍف ذأِش عّحٚٞ

ئْ جٌمغّس فٟ ٘زٖ ج٤حٛجي ضمغ فح١حس، ٚرٌه ػٍٝ جٌمٛي ذأٔٙح : ٚلحي جٌؾحفؼ١س

ٚ٘زج ذخالف جٌححي ذحٌٕغرس ٌّٓ لحي ذأٔٙح ذ١غ؛ ح١ع جخطٍفٛج . ئفشجص حك ٚض١١ّض ٔق١د

: ذؾأْ فحس جٌمغّس ٚذطالٔٙح ػٍٝ ل١ٌٛٓ

ي ّٚ ٠شٜ أٔٙح ذحهٍس، ٚأْ جٌمغّس ضُمنٝ ٠ُٚمنٝ جٌّذ٠ْٓ ٌقححرٗ، غُ ضؼحد : جٌمٛي ج٤

. جٌمغّس ِٓ ؾذ٠ذ ذؼذ لنحء رٌه جٌّذ٠ْٓ

ػٕذِح ٠مَٛ - ٔحفزز: أٞ-ف١شٜ أْ جٌمغّس فح١حس ٚضُؼطرش ِحم١س : أِح جٌمٛي جٌػحٟٔ

جٌٛسغس ذمنحء رٌه جٌذ٠َّْٓ ٌٍذجتٓ، ٚئالّ فاْ جٌمغّس ضُٕمل خحفس ِح ٌُ ٠ىٓ ٕ٘حن ِحي غ١ش 

ٚفٟ ٘زٖ جٌححٌس ٠ُرحع ِٓ جٌطشوس لَْذس جٌذ٠َّْٓ غُ ضؼحد جٌمغّس ِٓ . جٌّمغَٛ ٠ُمنٝ ِٕٗ جٌذ٠َّْٓ

ٚال ٠ؿٛص أْ ٠ُرحع ِٓ حقس وً ٚجحذ ِٓ جٌٛسغس ذمَْذس حمٗ العط١فحء . ؾذ٠ذ ف١ّح ذمٟ

. (34)جٌمغّس، ٚرٌه ٤ْ ف١ٗ ضفش٠محً ٌقفمس جٌّر١غ ٚضفش٠ك ػ١ْٕٗ

ئْ جٌمغّس ال ضرطً، ٚرٌه ٤ْ ضؼٍّك جٌذ٠َّْٓ ذحٌطشوس ال ٠ّٕغ فحس : ٚلحي جٌحٕحذٍس

غ١ش أٔٗ ٠محي . جٌطقشف ف١ٙح، ٤ٔٗ ضؼٍّك ذٙح ذغ١ش سمحُ٘ فأؽرٗ ضؼٍّك جٌؿٕح٠س ذشلرس جٌؿحٟٔ

ئْ ؽثطُ ٚف١ّطُ جٌذ٠َّْٓ، ٚضظً جٌمغّس ػٍٝ : أٔطُ ذحٌخ١حس: ٌٍٛسغس ف١ّح ٠طؼٍّك ذٕفحر جٌمغّس

ّْ جٌمغّس ضُٕمل ٚضُرحع جٌطشوس فٟ جٌذ٠َّْٓ. ححٌٙح فاْ ٚجفك ذؼنُٙ . ٚئْ جِطٕؼطُ ػٓ ٘زج، فا

. (35)ٚجِطٕغ جٌرؼل ج٢َخش، ذ١ِغ ٔق١د جٌّّطِٕغ ٚحذٖ ٚذمٟ ٔق١د جٌّؿ١د

: جٌشجؾح

ِح ر٘د ئ١ٌٗ جٌحٕف١س ٚجٌّحٌى١س ِٓ ٔمل جٌمغّس، ٚأْ ٘زج ٘ٛ ج٤ٌٚٝ ذحٌمرٛي 

ٚجالػطرحس؛ ٚرٌه ٤ْ جٌطشوس ِؾغٌٛس ذحٛجتؽ ج١ٌّص ج٤ف١ٍس ِٕٚٙح جٌذ٠َّْٓ، ٤ٚٔٗ ال ٍِه 

ٚذٕحء ػٍٝ ٘زج جٌطذسؼ فٟ ج٠ٌٛٚ٤س، فأٗ ئرج ظٙش َد٠ْٓ ذؼذ . ٌٍٛسغس ئال ذؼذ لنحء جٌّذ٠ْٓ

جٌمغّس، فاْ ٘زٖ جٌمغّس ضُٕمل سغُ ٚلٛػٙح فح١حس حطٝ ٠ُٛفّٝ رٌه جٌذ٠َّْٓ، ٤ْ جٌمٛي 

ٚهللا ضؼحٌٝ . ذحعطّشجس فّحطٙح جٌزٞ ٠ؼٕٟ ِنحء٘ح ٚضٕف١ز٘ح ٠طشضّد ػ١ٍٗ ئ٘ذجس ٌحّك جٌذجتٓ

. أػٍُ ٚأحىُ

جٌفشع جٌػحٟٔ 

ظٙٛس جٌذ٠َّْٓ ذؼذ جٌطقشف فٟ جٌطشوس 

ئرج ذحع جٌٛسغس ِغطحمحضُٙ فٟ جٌطشوس ذؼذ جٌمغّس، غُ ظٙش د٠ْٓ ػٍٝ جٌّٛسظ، ف١شٜ 

أٔٗ ٠ؿٛص -: فٟ ج٤فح ػٕذُ٘-جٌّحٌى١س فٟ ِؿًّ ِز٘رُٙ ِٚح ػ١ٍٗ جٌؾحفؼ١س ٚجٌحٕحذٍس 

جٌر١غ ذؼذ جٌمغّس، ٚأٔٗ ال ِمحي ٌٍذجتٓ؛ ٚرٌه ٤ْ جٌّذ٠ْٓ ال ٠طؼٍك جعطحمحلٗ ِٓ جٌطشوس 

ّْ جٌّذ٠ْٓ ٠خحٌف جٌش٘ٓ ٌطؼٍك جٌّذ٠ْٓ فٟ جٌش٘ٓ ػٓ جخط١حس  ٌؿٛجص لنحتٗ ِٓ غ١ش٘ح، ٤ٚ

ٚضؼٍّمٗ ذحٌطشوس ِٓ غ١ش جخط١حس، وّح أْ جٌذ٠َّْٓ ال ٠ّٕغ جٔطمحي جٌطشوس ٌٍٛسغس ور١غ جٌؼرذ 

. (36)ٌٍؿحٟٔ

أٔٗ ئرج ذحع : ٚر٘د جٌؾحفؼ١س فٟ جٌمٛي جٌػحٟٔ ٌُٙ، ٚجٌحٕحذٍس فٟ ِمحذً ج٤فح ئٌٝ

جٌٛسغس جٌطشوس غُ ظٙش د٠ْٓ ػٍٝ ج١ٌّص، فحٌر١غ ذحهً ٤ْ جٌطشوس ِشضٕٙس ذحٌذ٠َّْٓ فال ٠ؿٛص 

. (37)ذ١ؼٙح وحٌش٘ٓ

ّْ ُحىُ ذ١غ جٌطشوس ذؼذ : ٘زج ٚلذ فقً جٌّحٌى١س جٌمٛي فٟ ُحىُ جٌؾشع فٟ رٌه؛ ح١ع ئ

جٌمغّس غُ ظٙٛس جٌّذ٠ْٓ ٠خطٍف ذحخطالف ِح ئرج وحْ جٌر١غ لذ ٚلغ ِٓ ؾ١ّغ جٌٛسغس أٚ ِٓ 

. ذؼنُٙ، ٚذحخطالف ِح ئرج وحْ جٌٛسغس ػح١ٌّٓ ذحٌذ٠َّْٓ أٚ غ١ش ػح١ٌّٓ ذٗ
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ِغ ػذَ ػٍُّٙ - ذػّٓ جٌّْػً: أٞ-فارج وحْ جٌر١غ لذ ضُ ِٓ ؾ١ّغ جٌٛسغس ذال ِححذحز  (أ)

ّْ جٌر١غ فح١ح، ٠ٚنّٓ : أٚ ػٍُ ذؼنُٙ ذحٌّذ٠ْٓ ح١ٓ جٌمغّس، فال خالف فٟ جٌّز٘د ػٍٝ أ

فاْ . فاْ جِطٕؼٛج ػٓ جٌٛفحء ِغ لذسضُٙ ػٍٝ أدجتٗ، أُؾرشٚج ػٍٝ جٌٛفحء. جٌٛسغس جٌّذ٠ْٓ ذحٌر١غ

ّْ جٌذجتٓ ٠غطٛفٟ حمّٗ ِٓ جٌٍّٟء، ٚػٍٝ ٘زج جٌٍّٟء أْ  وحْ ذؼنُٙ ١ٍِحً ٚذؼنُٙ ِؼغشجً، فا

٠أخز ِٓ وً ٚجسظ حّقطٗ فمو، ٚال ٠أخز جٌٍّٟء ِٓ جٌّؼغش ذً ٠طرغ جٌّؼغش ذحقطٗ ئرج 

ح فٟ ػٍُ ذؼنُٙ دْٚ جٌرؼل ج٢َخش، . أ٠غش ِّ ٚ٘زج وٍّٗ فٟ ححٌس ػٍُ ؾ١ّغ جٌٛسغس ذحٌّذ٠ْٓ، أ

فارج جعطٛفٝ جٌذجتٓ حمّٗ ِٓ جٌٍّٟء غ١ش جٌؼحٌُ ذحٌّذ٠ْٓ، فأٗ ٠شؾغ ػٍٝ جٌٍّٟء ٚجٌؼحٌُ ذّح 

. ػٍٝ جٌّؼغش

ٚئرج وحْ جٌر١غ لذ ضُ ِٓ ؾ١ّغ جٌٛسغس ذػّٓ جٌّْػً ِغ ػٍُّٙ ذحٌّذ٠ْٓ، فاْ جٌذجتٓ ِخ١ّش 

فارج جخطحس جٌشؾٛع ػٍٝ جٌٛسغس، أَخز د٠ْٕٗ ِّٓ . ذ١ٓ فغخ جٌر١غ ٚذ١ٓ جٌشؾٛع ػٍٝ جٌٛسغس

ًٍّ حّقطٗ ئْ وحْ ١ٍِحً  ح . وحْ ُِٕٙ ١ٍِحً، ٚجٌّأخٛر ِٕٗ ٠شؾغ ػٍٝ ذحلٟ جٌٛسغس ف١أخز ِٓ و ِّ أ

. ٌٛ وحْ ذؼنُٙ ١ٍِحً ٚذؼنُٙ ِؼغشجً، فأٗ ٠أخز ِٓ جٌٍّٟ حقطٗ ٠ٚطؾحسوحْ فٟ جٌرحلٟ

ٚئرج وحْ جٌر١غ ضُ ِٓ ؾ١ّغ جٌٛسغس ذّححذحز جٌّؾطشٞ، فحٌر١غ فح١ح ٤ْ جٌّححذحز ئْ 

ِٙرس، ٚجٌٙرس ال ضشّد فىزٌه جٌر١غ  .ٚلغ جٌر١غ ذٙح وحٔص وحٌ

: ٚلحي". ٠نّٓ: "ٚلذ جخطٍف جٌّحٌى١س فٟ ِذٜ مّحْ جٌرحتغ؛ فحذٓ حر١د لحي

أْ جٌر١غ ال ٠ُٕمل ِغ ضشؾ١ح ِح لحي ذٗ جذٓ : جٌُّٙ ٕ٘ح". ال ٠نّٓ: "أؽٙد ٚعحْٕٛ

. (38)حر١د ِٓ جٌنّحْ

ٚئرج ذحع ذؼل جٌٛسغس ٔق١رٗ ٌُٚ ٠َرغ جٌرؼل ج٢َخش، وحْ ٌٍذجتٓ أْ ٠غطٛفٟ  (خ)

ؾ١ّغ حمٗ ِّح ٚؾذ ِٓ جٌطشوس، غُ ٠شؾغ جٌٛجسظ جٌّأخٛر جٌّذ٠ْٓ ِٓ ٔق١رٗ ػٍٝ ِٓ ذحع 

. (39)ٔق١رٗ ِٓ جٌٛسغس ذّح ٠خقٗ ِٓ جٌذ٠ٓ

: ٚجٌشجؾح فٟ ٘زٖ جٌّغأٌس

ِح ػ١ٍٗ ِؿًّ ِز٘د جٌّحٌى١س ِٚح ػ١ٍٗ ج٤فح ػٕذ وً ِٓ جٌؾحفؼ١س ٚجٌحٕحذٍس ِٓ 

. ٚهللا ضؼحٌٝ أػٍُ ٚأحىُ. جٌمٛي ذؿٛجص جٌر١غ ذؼذ جٌمغّس، ٚأٔٗ ال ِمحي ٌٍذجتٓ

. 
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