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: خالطخ

 .٘زا اٌجذث ٠ذبٚي اٌزى١١ف اٌفمٟٙ ٌّغأٌخ اٌمغّخ، ٚرذذ٠ذ ٔٛع١زٙب

  اٌزى١١ف اٌفمٟٙ ٌٍمغّخ:اٌىٍّبد اٌّفزبد١خ

I. اٌّمذِخ 

اخزٍفذ آساء اٌفمٙبء فٟ رع١١ٓ ٔٛع١خ اٌمغّخ ٚخبطخ لغّخ ا٤ع١بْ ً٘ ٟ٘ ِٓ ث١ع؟ 

أَ ئفشاص دك ٚر١ّض ٌٗ؟ عٍٝ ثالثخ ِزا٘ت، ٚ٘زا اٌجذث ٠أرٟ ٕ٘ب ١ٌذسط ٘زٖ ا٢ساء 

 .٠ٕٚبلشٙب ٌٍزٛطً ئٌٝ اٌمٛي اٌشاجخ فٟ رٌه

II. اٌّمبٌخ ِٛػٛع  

 

ٌٍمغّخ  اٌفمٟٙ اٌزى١١ف
 

اخزٍف اٌفمٙبء ثشأْ ٚطف ٚرى١١ف اٌمغّخ خبطخ لغّخ ا٤ع١بْ، ًٚ٘ ٟ٘ ث١ع؟ 

: أَ ئفشاص دك ٚر١١ّضٖ؟ ٌُٚٙ فٟ ٘زا ثالثخ ِزا٘ت

ّْ اٌمغّخ ر١١ّض دك فٟ ِشبع ث١ٓ اٌششوبء، ثّعٕٝ: اٌّز٘ت ا٤ٚي أٔٙب : ٠شٜ أ

ش، ١ٌٚغذ ث١عبًا  ر١١ّض أدذ : فبٌمغّخ ثٕبءًا عٍٝ ٘زا اٌّز٘ت. ئفشاص دّك أدذِدّ٘ب ِٓ ا٢خَخ

ٍذبًا  ش، ٟٚ٘ لباّخ ثٕفغٙب ١ٌٚغذ ث١عبًا ٚو طُص : ٚلذ ر٘ت ئٌٝ ٘زا. إٌظ١ج١ْيٓ عٓ ا٢خَخ

. (1 )جّٙٛس اٌّبٌى١خ، ِٚشٙٛس ِز٘ت اٌذٕبثٍخ، ٟٚ٘ اٌمٛي اٌثبٟٔ عٕذ اٌشبفع١خ

: ٚاعزذّي ٘إوء

خ ّّ فمغّخ ا٤ع١بْ و رذزبج ئٌٝ ٌفع اٌزٍّّه، . ثأْ اٌمغّخ رُصخبٌف اٌج١ع فٟ أِٛس ِٙ

ٚو رجت ف١ٙب اٌشفعخ، ٠ٚذخٍٙب اإلججبس، ٚرٍضَ ثاخشاج اٌمشعخ، ٠ٚزمذس أدذ إٌظ١ج١ٓ 

ش ٚاٌج١ع و ٠جٛص ف١ٗ شٟء ِٓ رٌه؛ ٤ٚٔٙب رٕفشد عٓ اٌج١ع ثبعّٙب ٚط١غزٙب . ثمذس ا٢خَخ

. (2)ٚأدىبِٙب، فٍُ رىٓ ث١عبًا 

ّْ اٌمغّخ ث١ع ِٓ اٌج١ٛع؛ ٚثٗ لبي اإلِبَ ِبٌه، ٚ٘ٛ اٌّشٙٛس : اٌّز٘ت اٌثبٟٔ ٠شٜ أ

ي عٕذُ٘، ٚ٘ٛ ِمبثً اٌّشٙٛس عٕذ  ّٚ عٓ اٌّبٌى١خ، ٚثعغ اٌشبفع١خ فٟ اٌمٛي ا٤

. (3)اٌذٕبثٍخ

: ٚاعزذي ٘إوء

ش، ٤ٔٗ ٌّب أفشد  ًّ ٚادذ ِٓ اٌّزمبع١ّٓ ثبع ثعغ ٔظ١جٗ ثجعغ ٔظ١ت ا٢خَخ ّْ و ثأ

ش وّب أْ اٌزضاِٗ عذَ . ثجعغ اٌّشزشن ث١ّٕٙب طبس وأٔٗ ثبع ِب وبْ ٌٗ ثّب وبْ ٣ٌخَخ

ًٝا ثبٌزفبٚد، ٚ٘زا ٠ُصعّذ ث١عبًا ثبرّفبق اٌعٍّبء . اٌزعذ٠ً فٟ لغّخ اٌّشاػبح سػ

ّٛع عٓ اٌثبٟٔ ف١ّب أخزٖ شش٠ىٗ اٌثبٟٔ ِّب أخزٖ  ًّ ٚادذ ٠ع ّْ و ٘زا فؼالًا عٓ أ

ّْ وً جضء ِٓ اٌع١ٓ ِشزشن ث١ّٕٙب،  ٌشش٠ىٗ؛ ٚ٘زا ٘ٛ دم١مخ اٌج١ع، ٚرٌه عٍٝ ِعٕٝ أ

                                                           
، وتذاٌح الوجتهذ وًهاٌح الوقتصذ، التي رشذ 197/ 7الذخٍزج، للقزافً : راجع (1)
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أٔٗ ِب ِٓ جضء ِٓ : فارا أخز ٔظف اٌج١ّع فمذ ثبع دمّٗ ثّب دظً ٌٗ ِٓ دك طبدجٗ، أٞ

ًّ ِّٕٙب ِب وبْ ٌٗ فٟ دظخ طبدجٗ  اٌّبي ئو ٚوبْ ِشزشوبًا ث١ّٕٙب، فارا الزغّبٖ ثبع و

. (4)ثّبي فٟ دظزٗ

: ٚٔٛلش ٘زا

اٌجمش ٚاإلثً - سػٟ هللا عُٕٙ-ثأْ اٌمغّخ ٌٛ وبٔذ ث١عبًا ٌّب لغُ اٌظذبثخ  (1)

. اٌّزثٛدخ عٓ عجع، فؼالًا عٓ أْ ث١ع ٌذَٛ اٌمُصشة دشاَ

. (5)ثأْ ٘زا ِغزثٕٝ ِٓ اٌمغُ ٌٍؼشٚسح ٚرٛععخ عٍٝ إٌبط فٟ اٌزمشة: ٚدفع ٘زا

. أْ اٌمشعخ ٚاإلججبس ٠ٕبف١بْ اٌج١ع وشزشاؽ اٌشػٝ ف١ٗ (2)

ّْ اٌشػٝ لٛي ٠شزشؽ فٟ اٌج١ع ٌذفع اٌؼشس، ٚ٘ٛ ِب ششعذ اٌمغّخ : ٚدفع ٘زا ثأ

. (6)إلصاٌزٗ ٚدفعٗ؛ ف١مبط اإلججبس فٟ اٌمغّخ عٍٝ ا٤خز ثبٌشفعخ ٚث١ع ِبي اٌّفٍظ

أٔٗ ٌٛ وبْ رٌه ث١ع ٌىبْ لجغ ؽعبَ اٌّغٍَُخ ٚاٌذ٠ْٛ ث١عبًا، ف١ٍضَ ث١ع اٌطعبَ لجً  (3)

لجؼٗ ٚث١ع اٌّإجً فٟ اٌزُِ ثبٌّعّجً ٚطشف ِب فٟ اٌزُِ لجً دٌٍٛٗ ثجٛاص رعج١ً اٌذ٠َّٓ 

ّْ ع١ٓ ِب أخز ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ف١ٗ ٍِه، ٚاٌّمبعُ وبْ ٠ٍّه ف١ّب  ٌٝ ثبٌج١ع فا ْٚي لجً أجٍٗ؛ ثً ٘زا أ

ٌٚٙزا جعً ع١ٓ دمّٗ فٟ اٌمشع ٚاٌّظشف ٚاٌّغٍُ : "ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اٌض٠ٍعٟ. أخز ٔظ١جبًا 

٤ٔٗ ٌٛ وبْ ِجبدٌخ ٌّب طّخ فٟ اٌمشع ٌالفزشاق لجً لجغ أدذ اٌعٛػ١ٓ، ٚو فٟ اٌغٍُ 

ٚاٌظشف ٌذشِخ اوعزجذاي ف١ّٙب، ٚوزا فٟ لؼبء اٌّذ٠ْيٓ جعً اٌّمجٛع ع١ٓ دمٗ دزٝ 

ٚوزا جبص . ٠جشٜ ف١ٗ اٌججش ٌٚٛ وبْ غ١شٖ ٌّب جشٜ ٚئر و ٠ججش أدذ عٍٝ اٌّعبٚػخ

. (7)"٤دذّ٘ب أْ ٠أخز ٔظ١جٗ دبي غ١جخ طبدجٗ، ٌٚٛ وبْ ِجبدٌخ ٌّب جبص

ّْ اٌّغزذك فٟ اٌّغٍَُخ ٚاٌذ٠ْٛ دم١مخ ِطٍمخ رجت عٍٝ اٌّذ٠ْٛ ثع١ٕٙب : ٚدفع ٘زا ثأ

فٟ ِع١ّٓ ١ٌذظً اإللجبع؛ ٚ٘زٖ اٌذم١مخ ٌُ رٕزمً عٕٙب ئٌٝ غ١ش٘ب، فّب ٚجذ ِعٕٝ 

ًّ ٚادذ ِٓ ٔظف اٌذاس ٌض٠ذ ف١ٗ دك شباع، عبٚع عٓ أدذ . اٌّعبٚػخ أِب فٟ اٌمغّخ فى

ش، فزمشس ِعٕٝ اٌج١ع . (8)اٌشباع١ٓ ثب٢خَخ

ََخ غ١ش ِغٍُّ، ٚرٌه ٤ْ ع١ٓ ِب أخز ٌٗ ف١ٗ  (4) ّْ اٌمٛي ثأْ اٌمغّخ ث١ع ِطٍمبًا أ

أْ ِب : دّظخ لجً اٌمغُ ٟٚ٘ ثعذ اٌمغّخ ثبل١خ ٌٗ، فٍُ ٠عبٚع ف١ٙب؛ ٚرٌه عٍٝ ِعٕٝ

٠أخزٖ وً ٚادذ ِّٕٙب ِٓ ٔظ١ت ٔفغٗ و ٠ٛجذ ف١ٗ ئو ئفشاص ِذغ، ٤ْ اإلفشاص ٘ٛ أْ 

ٚو شه أْ أخز وً ٚادذ ِّٕٙب ع١ٓ دمٗ ِٓ ٔظ١ت ٔفغٗ ئفشاص . ٠مجغ ع١ٓ دمٗ

. (9)ِذغ

ّْ اٌمغّخ ِجبدٌخ ٚئفشاص؛ ٚ٘زا ِب ر٘ت ئ١ٌٗ اٌذٕف١خ: اٌّز٘ت اٌثبٌث ، (10)٠شٜ أ

ش: ٚرٌه عٍٝ ِعٕٝ ٗ آخَخ ٗ ِٚعبٚػخ ِٓ ٚجْي . (11)أٔٗ ئفشاص ِٓ ٚجْي

ئٔٗ ِب ِٓ جضء ِع١ّٓ ث١ٓ شش٠ى١ْيٓ أٚ أوثش ئو ٚ٘ٛ ِشزًّ عٍٝ إٌظ١ج١ْيٓ : ٚلبٌٛا

ش  ًّ ٚادذ ِّٕٙب، ثعؼٗ وبْ ٍِّٛوبًا ٌٗ ٌُ ٠غزفذٖ ِٓ طبدجٗ، ٚثعؼٗ ا٢خَخ ف١ّب ٠أخزٖ و

فىبٔذ اٌمغّخ فٟ وً . وبْ ٌظبدجٗ فظبس ٌٗ عٛػبًا عّب ثمٟ ِٓ دمٗ فٟ ٠ذ طبدجٗ

. طٛسح ثبٌٕنش ئٌٝ اٌجعغ اٌزٞ وبْ ٍِىٗ ئفشاصاًا، ٤ٔٗ اجزّع ٌٗ ٚر١ّض ثعذ أْ وبْ شباعبًا 

ب رشوٗ ٌٗ؛ ٚ٘زا ٘ٛ ِعٕٝ  ّّ ش وبْ ِجبدٌخ، ٤ٔٗ أخزٖ عٛػبًا ع ٚثبٌٕنش ئٌٝ اٌّعٕٝ ا٢خَخ

ًّ ٚادذ ِٓ . اٌج١ع ٚئّٔب غٍت فٟ لغّخ اٌّثٍٟ ِعٕٝ اإلفشاص، ٤ْ ٔظف ِب أخزٖ و

ىّبًا؛ فؼعف ِعٕٝ  ز اٌّثْيً وأخز اٌع١ْيٓ دُص اٌشش٠ى١ٓ ِثً ِب رشن ٌظبدجٗ ثبعزجبس اٌم١ّخ، ٚأخْي
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ٚلغّخ اٌم١ّٟ ١ٌغذ وزٌه، فٍُ ٠ؼعف ف١ٙب ِعٕٝ اٌّجبدٌخ ٤ٔٗ اٌّأخٛر ١ٌظ . اٌّجبدٌخ

ىّب . (12)ع١ٓ اٌّزشٚن ٌٚٛ دُص

: ٚٔٛلش ٘زا

س، ٤ٔٙب  َٛخ ّْ اٌمغّخ و رعشٜ عٓ ِعٕٝ اٌّجبدٌخ ٚاإلفشاص فٟ ج١ّع اٌظ ثأْ اٌمٛي ثأ

: فٟ وً طٛسح ثبٌٕنش ئٌٝ اٌجعغ اٌزٞ وبْ ٍِىٗ ئفشاص، ٚثبٌٕنش ئٌٝ اٌجعغ ا٢خش ِجبدٌخ

ًّ ٚادذ ِّٕٙب ِٓ ٔظ١ت ٔفغٗ و ٠ٛجذ ف١ٗ ئو ئفشاص  ّْ ِب ٠أخزٖ و لٛي ِشدٚد ع١ٍٗ ثأ

. (13)ِذغ

ّْ اٌمغّخ ِّب ٠جشٜ ف١ٙب اٌججش، ٚاٌمٛي ثأْ ف١ٙب ِعٕٝ اٌّجبدٌخ ٠زٕبفٝ ِع  وّب أ

. (14)رٌه، ٤ْ اٌّعبٚػبد ِّب و ٠جشٜ ف١ٙب اٌججش وبٌج١ع

فؼالًا عٓ أْ اٌمٛي ثأْ اٌّجبدٌخ فٟ غ١ش رٚاد ا٤ِثبي وبٌذ١ٛاْ ٚاٌعشٚع : ٘زا

ًّ ٚادذ ِّٕٙب عٛػبًا عّب  ّْ اٌجعغ اٌزٞ ٠أخزٖ و أظٙش لٛي غ١ش ٚاػخ، ٤ْ غب٠خ ا٤ِش أ

ثمٟ ِٓ دمٗ فٟ ٠ذ طبدجٗ ١ٌظ ثّثً ث١م١ٓ ٌّب رشن عٍٝ طبدجٗ ِٓ دمٗ فٟ غ١ش رٚاد 

ىّبًا؛ فٍُ ٠زذمك ِعٕٝ اإلفشاص ف١ٗ ثبٌٕنش  ا٤ِثبي، فٍُ ٠ىٓ أخز رٌه ثّٕـضٌخ أخز ع١ٓ دمٗ دُص

ٚو ٠ٍضَ ِٕٗ أْ و ٠زذمك اإلفشاص ف١ٗ ثبٌٕنش ئٌٝ اٌجعغ اٌزٞ ٘ٛ ع١ٓ . ئٌٝ رٌه اٌجعغ

س ف١ٗ ِجبدٌخ، فمذ رذمك فٟ  ّٛ ّْ أخزٖ ٘زا اٌجعغ ئفشاص و ٠زظ دمٗ فٟ اٌذم١مخ؛ ئر و شه أ

غ١ش رٚاد ا٤ِثبي ثبٌٕنش ئٌٝ ِب ٠أخزٖ وً ٚادذ ِّٕٙب ِٓ ع١ٓ دمٗ ئفشاص دْٚ 

. (15)اٌّجبدٌخ

ٕٚ٘بن ثعغ اٌزفظ١الد فٟ اٌّزا٘ت اٌفم١ٙخ فٟ ٘زا اٌشأْ ثبعزجبس أْ ثعؼُٙ : ٘زا

: ٠شٜ أْ اٌمغّخ ر١١ّض دك فٟ ثعغ أٔٛاعٙب، ٚأٔٙب ث١ع فٟ اٌجعغ ا٢خش

: فعٕذ اٌّبٌى١خ

ٟ٘ ر١١ّض دك ف١ّب وبْ ِزّبثالًا ِٓ ٔٛع ٚادذ ثششؽ رغبٚٞ سغجخ اٌششوبء 

- اٌّضسعخ اٌزٟ ١ٌظ ف١ٙب ثٕبء ٚو شجش: ٠عٕٟ-ٚرغبٚٞ اٌم١ّخ وبٌّذٚس ٚا٤لشطخ 

ٚاٌزمبسة . ٚاٌّزغب٠ٚخ فٟ اٌم١ّخ فٟ ٔنش أً٘ اٌخجشح- ثذغت اٌظشف-اٌّزمبسثخ اٌّغبفخ 

٠شًّ أ٠ؼبًا وً ِزجبٔظ ِّب ٠ٍجظ ِٓ اٌث١بة وبٌمطٓ ٚاٌظٛف ئرا ٚلعذ اٌمغّخ ف١ٗ 

. (16)ثبٌمشعخ، ٚف١ّب عذا رٌه ث١ع

: ٚعٕذ جّٙٛس اٌشبفع١خ

ٟ٘ ر١١ّض دك فٟ لغّخ ا٤جضاء، ٚرٌه د١ث رزغبٜٚ ا٤جضاء فٟ اٌظٛسح ٚاٌم١ّخ، 

اٌّث١ٍبد وبٌذجٛة ٚإٌمٛد ٚا٤د٘بْ ٚاٌم١ّ١بد وبٌذٚس اٌّزفمخ ا٤ث١ٕخ : عٛاء فٟ رٌه

. (17)ٚا٤سع اٌّزشبثٙخ ا٤جضاء ِٚب فٟ ِعٕب٘ب، ٚف١ّب عذا رٌه ث١ع

: ٚعٕذ جّٙٛس اٌذٕبثٍخ

ٚلغّخ اٌشد ٟ٘ اٌزٟ ٠ذزبج ف١ٙب . ٟ٘ ر١١ّض دك فٟ غ١ش لغّخ اٌشد، أِب فٟ لغّخ اٌشد فج١ع

ئٌٝ سد ِبي ثأجٕجٟ عٓ اٌّبي اٌّمغَٛ، وأْ ٠ىْٛ فٟ أدذ جبٔجٟ ا٤سع اٌّشزشوخ ثئش أٚ شجش 

ِثالًا و ٠ّىٓ لغّزٗ، ف١شّد ِٓ ٠أخزٖ ثبٌمغّخ اٌزٟ أخشجزٙب اٌمشعخ لغؾ رٌه اٌجئش أٚ اٌشجش، ٚرٌه 

. (18)٤ْ طبدت اٌشد ثزي اٌّبي عٛػبًا عّب دظً ٌٗ ِٓ دك شش٠ىٗ؛ ٚ٘زا ِعٕٝ اٌج١ع

: ٚاٌشاجخ

٘ٛ اٌمٛي ثأْ اٌمغّخ ر١١ّض دك فٟ ِشبع ث١ٓ اٌششوبء، ٚأٔٙب عمذ لباُ ثٕفغٗ، 

. ١ٌٚظ ث١عبًا ٚو طٍذبًا؛ ٚ٘زا ِب لبي ثٗ جّٙٛس اٌفمٙبء

ٕذ ِعبٚػخ، ٟٚ٘ غ١ش : "ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اثٓ اٌم١ُ ّّ فاْ اٌمغّخ ئفشاص دك ٚئْ رؼ

ىّبًا ٚعُصشفبًا  ٝ اٌمبعُ ثباعبًا، و ٌغخ ٚو ششعبًا ٚو عُصشفبًا . اٌج١ع دم١مخ ٚاعّبًا ٚدُص ّّ ٚو . ٚو ٠غ

ٚو ٠ذخً . ئٔٗ ثبع ٍِىٗ: رجب٠َخعَخب، ٚو ٠مبي ٌٛادذ ِّٕٙب: ٠مبي ٌٍشش٠ى١ٓ ئرا رمبعّب

ٚو ٠مبي ٌٕبظش اٌٛلف ئرا أفشص . اٌّزمبعّبْ رذذ ٔض ٚادذ ِٓ إٌظٛص اٌّزٕبٌٚخ ٌٍج١ع

ش: اٌٛلف ٚلغَخّٗ ِٓ غ١شٖ ٚو١ف ٠ٕعمذ . ئٔٗ لذ اشزشٜ اٌٛلف: ئٔٗ لذ ثبع اٌٛلف، ٣ٌٚخَخ

ٌٚٛ وبٔذ ث١عبًا ٌّب أججش اٌشش٠ه . اٌج١ع ثٍفع اٌمغّخ؟ ٌٚٛ وبٔذ ث١عبًا ٌٛججذ ف١ٙب اٌشفعخ

ٚرٍضَ ثاخشاج اٌمشعخ، ثخالف . ع١ٍٙب ئرا ؽٍجٙب شش٠ىٗ؛ فاْ أدذاًا و ٠ججَخش عٍٝ ث١ع ِبٌٗ

ش ئرا رغب٠ٚب. اٌج١ع ٚثبٌجٍّخ فٟٙ رٕفشد عٓ . ٠ٚزمّذس أدذ إٌظ١ج١ْيٓ ف١ٙب ثمذس إٌظ١ت ا٢خَخ

ىّٙب . (19)"اٌج١ع ثبعّٙب ٚدم١مزٙب ٚدُص

ر١١ّض دك ٚئفشاصٖ، فأٗ ٠جذس ثٕب ا٢ْ أْ ٔغزٛػخ : ٚثعذ أْ رشّجخ وْٛ اٌمغّخ

فٙب اٌششعٟ، ثبعزجبس أٔٙب ٌٛ  ا٢ثبس اٌّزشرّجخ عٍٝ ٘زا اٌخالف ثشأْ ؽج١عخ اٌمغّخ ٚٚطْي

ب ئْ وبٔذ ِجشد ر١١ّض دك فأٙب و رعطٝ أدىبَ  ِّ وبٔذ ث١عبًا فأٙب رعطٝ أدىبَ اٌج١ع، أ

: ٠ّٚىٕٕب اعز١ؼبح رٌه ا٤ثش ِٓ خالي ثعغ اٌّغباً اٌفم١ٙخ ا٢ر١خ. اٌعمٛد

: اٌخ١بساد (أ)

رذخً اٌخ١بساد لغّخ اٌشػٝ ٌّب ف١ٙب ِٓ ِعٕٝ اٌّعبٚػخ ٚاٌّجبدٌخ، : فعٕذ اٌذٕف١خ
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ٚوزٌه لغّخ اٌجّع فٟ ا٤جٕبط اٌّخزٍفخ، ٚلغّخ اٌم١ّٟ ِطٍمبًا ِٓ جٕظ ٚادذ وبٌجمش أٚ 

أِب لغّخ اٌّثٍٟ ِٓ جٕظ ٚادذ فال ٠ذخٍٙب ئو خ١بس اٌع١ت ارفبلبًا، ٠ٚذخٍٙب . اإلثً أٚ اٌغُٕ

. (20)خ١بس اٌششؽ ٚاٌشؤ٠خ عٍٝ اٌظذ١خ اٌّفزٝ ثٗ

ئْ لٍٕب ئٔٙب ث١ع دخً ف١ٙب اٌخ١بساد ٤ٔٙب ِٓ : ٚعٕذ اٌّبٌى١خ ٚاٌشبفع١خ ٚاٌذٕبثٍخ

ٓ ٔفٝ خ١بس . أدىبَ اٌج١ع، ٚئْ لٍٕب ئٔٙب ر١١ّض دك فال رذخٍٙب َِخ ٚئْ وبْ ثعغ اٌذٕبثٍخ 

اٌّجٍظ -ُِٕٚٙ ِٓ أثجذ اٌخ١بس٠ٓ . اٌششؽ ِطٍمبًا عٛاء لٍٕب ئٔٙب ث١ع أٚ ر١١ّض دك

ئْ اٌخ١بس ٌُ ٠ششع خبطبًا ثبٌج١ع ثً : ٚلبٌٛا. عٛاء لٍٕب ئٔٙب ث١ع أٚ ر١١ّض دك- ٚاٌششؽ

ّٞ ا٤ِش٠ٓ أسشذ؛ ٚ٘زا اٌّعٕٝ ِٛجٛد فٟ اٌمغّخ . (21)ششع ٌٍزشٚٞ ٚرج١١ٓ أ

: اٌّشفعخ (ة)

و رثجذ اٌشفعخ فٟ اٌمغّخ ٤ٔٙب رثجذ فٟ اٌّجبدٌخ اٌّذؼخ عٍٝ خالف : لبي اٌذٕف١خ

. اٌم١بط، ٚاٌمغّخ ١ٌغذ ِجبدٌخ ِذؼخ

ٚو رجت اٌشفعخ فٟ اٌمغّخ ٤ْ دك اٌشفعخ ٠زجع ": "ثذااع اٌظٕباع"فمذ جبء فٟ 

ٗ فال رذزًّ  اٌّجبدٌخ اٌّذؼخ ٌثجٛرٙب عٍٝ ِخبٌفخ اٌم١بط، ٚاٌمغّخ ِجبدٌخ ِٓ ٚجْي

ي ٤ْ  ّٚ ب أْ رجت ٌٍشش٠ه أٚ ٌٍجبس، ٚو عج١ً ئٌٝ ا٤ ِّ اٌشفعخ، ٤ٚٔٙب ٌٛ ٚججذ و ٠خٍٛ ئ

 ِٓ ٌٝ ْٚي اٌشفعخ رجت ٌغ١ش اٌجباع ٚاٌّشزشٞ، ٚو عج١ً ئٌٝ اٌثبٟٔ ٤ْ اٌشش٠ه أ

. (22)"اٌجبس

٘زا ٚلذ طّشح ثعغ اٌشبفع١خ ثثجٛد اٌشفعخ ئْ وبٔذ اٌمغّخ ر١١ّض دك، ٚعذَ 

. (23)ثجٛرٙب ئْ وبٔذ ث١عبًا 

ّْ اٌذٕبثٍخ لذ اخزٍفٛا فٟ ٘زٖ اٌّغأٌخ فُّٕٙ ِٓ ٔفٝ اٌشفعخ ٌّبٔع خبص : فٟ د١ٓ أ

ٓ أثجزٙب عٍٝ ا٤طً ف١ٙب َِخ ئْ ٔفْي١ٙب ٘ٛ : "ٚلبي اٌّشداٚٞ. ثبٌمغّخ، ُِٕٚٙ 

. (24)"اٌظٛاة

: اإللبٌخ (جـ)

لغّخ اٌّث١ٍبد و رمجً اإللبٌخ ٤ْ اإلفشاص ف١ٙب ٘ٛ اٌغبٌت، ٚلغّخ : "لبي اثٓ عبثذ٠ٓ

. (25)"اٌم١ّ١بد رمجٍٙب

ّْ اٌمغّخ ئْ لٍٕب ئٔٙب ث١ع طذذ : ٠ٚفُٙ ِٓ والَ اٌّبٌى١خ ٚوزا ِٕظٛص اٌشبفع١خ أ

ٚرظخ : "ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اٌششث١ٕٟ. اإللبٌخ، ٚئْ لٍٕب ئٔٙب ر١ّض دك فال رظّخ ٚو رمجً

. (26)"اإللبٌخ فٟ لغّخ ٟ٘ ث١ع و ئفشاص

اٌمغّخ ث١ع طّذذ اإللبٌخ : ئْ لٍٕب: الزغّب ثُ رمب٠ال": "سٚػخ اٌطبٌج١ٓ"ٚجبء فٟ 

. (27)ٚعبد اٌش١ٛع، ٚئو فٟٙ وغ١ٗ

. 
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