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 ٚ ,ثّب رضجذِٚؼٕٝ اٌؼذاٌخ  ٚ, ششٚط اٌذذ٠ش اٌّمجٛيفٟ ٘زا اٌجذش ٠جذش —خالصخ

. رؼش٠ف اٌضجظ ٚأٔٛاػٗ

 رؼش٠ف اٌضجظ ,االعزفبضخ ٚاٌشٙشح, اٌزٕص١ص,اٌؼذاٌخ ,اٌىٍّبد اٌّفزبد١خ

I. اٌّمذِخ 

, ٌُي شزط فً الحدٌث الوقبٌل شزًطًطا,   بد هي  حققيا  شى ٌيٌى الحدٌث هقبٌ ًط 

 فٍ شزط, هنيا العدالت, العلواء اىشوٌا بٌضع شزًط ليً  قبل رًاٌت الزاًيً

 .ي  قبل رًاٌشو أى ٌيٌى عد ًط فً دٌنوفً الزاًي الذ

II. اٌّمبٌخ ِٛضٛع  

 
  .ششٚط اٌذذ٠ش اٌّمجٛي, رٍه اٌششٚط اٌزٟ إرا رٛافشد فٟ أٞ دذ٠ش ٠مجً ٌالدزجبط ثٗ

ب ٚدذ٠ضًب وبٔذ ػٕذُ٘  ًّ ٌٚٛ أّٔب رغبءٌٕب ػٓ عشِّ ٚضغ ٘زٖ اٌششٚط ٔجذ أْ اٌؼٍّبء لذ٠

سفخ ِب ٠مجً ِٚب ٠شد ِٓ اٌّش٠ٚبد, ػٕب٠خ فبئمخ ثز١١ّض صذ١خ اٌذذ٠ش ِٓ عم١ّٗ, ِٚغ

ٚرٌه ٠شجغ إٌٝ أْ اٌذذ٠ش ٘ٛ اٌّصذس اٌضبٟٔ ِٓ ِصبدس اٌزشش٠غ اإلعالِٟ ثؼذ اٌمشآْ 

اٌىش٠ُ, ٚال ٠ّىٓ االعزغٕبء ػٕٗ ثذبي ِٓ األدٛاي؛ ٌزٌه ثَزَي اٌؼٍّبء جًٙٛدا ػظ١ّخً 

ِبء أْ ٠زٚدٚا ػٓ ٌّؼشفخ رٌه دزٝ ال ٠ذخً فٟ د٠ٓ هللا ِب ١ٌظ ِٕٗ, ٚثزٌه اعزطبع اٌؼً

ٝ اإلعالَ وً دخ١ً َّ  .ِد

لذ لغَُّ اٌؼٍّبء اٌذذ٠ش إٌٝ ِمجٛي ِٚشدٚد, ٚٚضؼٛا ششٚطًب ػٍٝ أعبعٙب ٠مجٍْٛ 

 .اٌذذ٠ش

فّب ٟ٘ ششٚط اٌذذ٠ش اٌّمجٛي؟ 

٠ُشزشط فٟ اٌذذ٠ش اٌّمجٛي ششٚطًب, ال ثذ ِٓ رذممٙب دزٝ ٠ىْٛ اٌذذ٠ش ِمجٛاًل, ٚإرا فمذ 

 .ْ ٘زٖ اٌششٚط, صبس اٌذذ٠ش ِشدًٚدااٌذذ٠ش ششطًب أٚ أوضَش َ

 :٘زٖ اٌششٚط ٟ٘

 .ارصبي اإلعٕبد: اٌششط األٚي

 .ػذاٌخ اٌشٚاح: اٌششط اٌضبٟٔ

 .ضجظ اٌشٚاح: اٌششط اٌضبٌش

 .اٌغالِخ ِٓ اٌشزٚر: اٌششط اٌشاثغ

 .اٌغالِخ ِٓ اٌؼٍخ اٌمبددخ: اٌششط اٌخبِظ

 .اٌّزبثغ ػٕذ االدز١بط إ١ٌٗ: اٌششط اٌغبدط

 :ْ أٚي ششط ِٓ ٘زٖ اٌششٚطعٛف ٔذذصه ع

لذ ػشفذ ػض٠ضٞ اٌذاسط أْ اإلعٕبد ٘ٛ ػجبسح ػٓ عٍغٍخ اٌشٚاح اٌز٠ٓ رذٍّٛا اٌذذ٠ش 

 .ٚادًذا ػٓ ا٢خش

 .ٚاٌّزٓ ٘ٛ ٔص اٌذذ٠ش أٚ أٌفبظ اٌذذ٠ش اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌّؼبٟٔ

ٍٚ فٟ اإلعٕبد لذ رذًّ اٌذذ٠ش ع: ٌزٌه ػشف اٌؼٍّبء ِؼٕٝ ارصبي اٌغٕذ ِٓ أْ ٠ىْٛ وً سا

 .فٛلٗ ِجبششحً ثطش٠ك ِٓ طشق اٌزذًّ

ف١شزشط فٟ اٌشاٚٞ , ِٕٙب اٌؼذاٌخ, اٌؼٍّبء ا٘زّٛا ثٛضغ ششٚط ٌىٟ رمجً سٚا٠خ اٌشاٚٞ

 .اٌزٞ رمجً سٚا٠زٗ أْ ٠ىْٛ ػذاًل فٟ د٠ٕٗ

: ألبِٗ, ٚػذي فالًٔب: َػذَّي اٌذىُ رؼذ٠اًل : ضذ اٌجٛس, ٠مبي: اٌؼذي فٟ اٌٍغخ: رؼش٠ف اٌؼذي

بٖ, ٚػذي  َْ صوَّ  .عٛاٖ: ا١ٌّضا

اٌزٛعظ فٟ األِٛس ِٓ غ١ش إفشاط فٟ طشف : ٚوزٌه ٠طٍك ػٍٝ اٌؼذي فٟ اٌّؼٕٝ اٌٍغٛٞ

َعطًب}: ِٕٚٗ لٌٛٗ رؼبي, اٌض٠بدح ٚإٌمصبْ َٚ خً  َِّ ُْ أُ ٍَْٕبُو َوَزٌَِه َجَؼ : ِٓ ا٠٢خ: اٌجمشح){ َٚ

 .فبألِخ اإلعال١ِخ ٟ٘ أػذُي األُِ ػٍٝ اإلطالق( 143

ٍََىخ ساعخخ رذًّ صبدجٙب ػٍٝ ِالصِخ اٌزمٜٛ : اٌفمٙبء ٚاٌؼذاٌخ فٟ اصطالح َِ  ٟ٘

 .ٚاٌّشٚءح ج١ًّؼب, ٚرٌه إّٔب ٠زذمك ثبجزٕبة اٌىجبئش, ٚثؼض اٌصغبئش, ٚثؼض اٌّجبدبد

دزٝ ٠ىْٛ اٌشاٚٞ ػذاًل ػٕذ اٌّذذص١ٓ ال ثذ أْ ٠ىْٛ : اٌؼذاٌخ فٟ اصطالح اٌّذذص١ٓ

ب ِٓ أعجبة اٌفغك ًّ ب ثبًٌغب ػبلاًل, عبٌ ًّ ب ِٓ خٛاسَ اٌّشٚءحِغٍ ًّ  ., عبٌ

ب, فال : اٌششط األٚي اإلعالَ: أٚاًل  ًّ ٠شزشط فٟ اٌشاٚٞ ػٕذ األداء ٚاٌزذذ٠ش أْ ٠ىْٛ ِغٍ

 .رمجً سٚاح اٌىبفش؛ ألٔٗ ١ٌظ أ٘اًل ٌٍشٚا٠خ ػٓ سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

ََ }: اٌفبعك غ١ش ِمجٛي اٌشٚا٠خ, فبهلل رؼبٌٝ ٠مٛي َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ ُْ فَبِعٌك ثَِٕجَئٍ ٠َب أ٠َُّي ْْ َجبَءُو ُٔٛا إِ

 َٓ ١ ِِ ُْ َٔبِد ٍْزُ ب فََؼ َِ َٙبٌٍَخ فَزُْصجُِذٛا َػٍَٝ  ب ثَِج ًِ ْٛ ْْ رُِص١جُٛا لَ ُٛا أَ  .(6: اٌذجشاد){ فَزَج١ََّٕ

أْ ٠ىْٛ : ر٘ت جّٙٛس اٌؼٍّبء إٌٝ أٔٗ ٠ُشزشط ف١ّٓ رمجً سٚا٠زٗ: اٌجٍٛؽ: اٌششط اٌضبٟٔ

اٌّشاد ثبٌجٍٛؽ ٕ٘ب اٌجٍٛؽ اٌفطشٞ, أٚ ثبعزىّبي خّظ ػششح ػٕذ األداء ٚاٌزذذ٠ش ثبًٌغب, ٚ

ٕبط  َِ عٕخ, ٚإّٔب ششطٕب فٟ اٌشاٚٞ أْ ٠ىْٛ ػٕذ األداء ٚاٌزذذ٠ش ثبًٌغب؛ ألْ اٌجٍٛؽ ٘ٛ 

اٌزى١ٍف, ٚألْ اإلٔغبْ ػٕذِب ٠صً إٌٝ عٓ اٌجٍٛؽ ٠صجخ ٔبضًجب ِىزّاًل, وّب أْ اإلٔغبْ 

ِذبعجًب ػٍٝ وً ِب ٠صذس ِٕٗ ِٓ ألٛاي  ػٕذ ٘زا اٌغٓ ٠غزشؼش اٌّغئ١ٌٛخ, ٠ٚىْٛ

 .ٚأفؼبي

ة ػ١ٍٗ اٌىزُة, ٚ٘زا خالف ِب ػ١ٍٗ اٌجّٙٛس: ٚل١ً  .رمجً سٚا٠خ ا١ٌّّض إرا ٌُ ٠جشَّ

إّٔب ٠شزشط ػٕذ األداء ٚاٌزذذ٠ش ١ٌٚظ ثششط ػٕذ اٌزذًّ,  -ٚ٘ٛ اٌجٍٛؽ-ٚ٘زا اٌششط 

اء, فئْ ٚصً عٓ ف١جٛص ٌٍصجٟ ا١ٌّّض أْ ٠زذًّ اٌذذ٠ش, ٚأْ ٠ذضش ِجبٌظ اٌؼٍُ

اٌجٍٛؽ جبص ٌٗ أْ ٠ؤدٞ ِب ٠زذٍّٗ لجً اٌجٍٛؽ, ٚ٘زا ثال خالف ث١ٓ اٌؼٍّبء, ػٍٝ لجٛي 

 .سٚا٠زٗ اإلجّبع ٚاٌّؼمٛي

 :أِب اإلجّبع فّٓ ٚج١ٙٓ

أجّؼٛا ػٍٝ لَجٛي سٚا٠خ اثٓ ػجبط,  -سضٟ هللا ػُٕٙ ٚأسضبُ٘-اٌصذبثخ : اٌٛجٗ األٚي

ِٓ غ١ش فشق ث١ٓ ِب رذٍّٖٛ فٟ دبي اٌصغش , ُ٘ٚاثٓ اٌضث١ش, ٚإٌؼّبْ ثٓ ثش١ش, ٚغ١ش

 .ٚثؼذ اٌجٍٛؽ

إجّبع اٌغٍف ٚاٌخٍف ػٍٝ إدضبس اٌصج١بْ ِجبٌظ اٌذذ٠ش, ٚلجٛي : اٌٛجٗ اٌضبٟٔ

ب رذٍّٖٛ فٟ دبٌخ اٌصجب ٚثؼذ اٌجٍٛؽ َّ  .سٚا٠زُٙ ٌِ

فٙٛ أْ اٌزذشص فٟ أِش اٌشٙبدح أوضش ِٕٗ فٟ اٌشٚا٠خ, ٚفٟ ٘زا اخزٍُف فٟ : ٚأِب اٌّؼمٛي

لجٛي شٙبدح اٌؼجذ, ٚاألوضش ػٍٝ سد٘ب, ٌُٚ ٠خزٍف فٟ لجٛي سٚا٠خ اٌؼجذ, ٚلذ أجّغ ػٍٝ 

َِٙذ ثٗ ثؼذ اٌجٍٛؽ لُجٍذ شٙبدرٗ, فبٌشٚا٠خ  أْ ِب رذٍّٗ اٌصجٟ ِٓ اٌشٙبدح لجً اٌجٍٛؽ إرا ش

 .ِٓ ثبة أٌٚٝ

ف١ّٓ رمجً سٚا٠زٗ أْ ٠ىْٛ ػبلاًل, فال رمجً سٚا٠خ اٌّجْٕٛ  ٠شزشط: اٌؼمً: اٌششط اٌضبٌش

 .إرا وبْ جُٕٛٔٗ ِطجمًب ثبإلجّبع

 :اٌغالِخ ِٓ أعجبة اٌفغك: اٌششط اٌشاثغ

ب ِٓ أعجبة اٌفغك, ٚاألِٛس اٌزٟ ٠ص١ش ثٙب  ًّ ٠ُشزشط ف١ّٓ رمجً سٚا٠زٗ أْ ٠ىْٛ عبٌ

 .اٌّغٍُ فبعمًب أْ ٠شرىت وج١شحً, أٚ ٠صش ػٍٝ صغ١شح

 :اٌغالِخ ِٓ خٛاسَ اٌّشٚءح: سط اٌخبِظاٌش

ٟ٘ آداة ٔفغب١ٔخ رذًّ ِشاػبرٙب ػٍٝ اٌٛلٛف ػٕذ ِذبعٓ األخالق : رؼش٠ف اٌّشٚءح

وأْ ٠زؼبسفٛا , ٚج١ًّ اٌؼبداد, ٚاٌّشٚءح ٠شجغ فٟ ِؼشفزٙب إٌٝ اٌؼشف إٌّضجظ ثبٌششع

 .ػٍٝ ششة اٌخّش أٚ ػٍٝ عفٛس إٌغبء

ثّب رضجذ اٌؼذاٌخ؟ 

 :اٚٞ ثٛادذ ِٓ أِش٠ٓرضجذ ػذاٌخ اٌش

 .اٌزٕص١ص -1 



 .االعزفبضخ ٚاٌشٙشح -2 

إرا ٔص ػبٌُ ِٓ ػٍّبء اٌجشح ٚاٌزؼذ٠ً ػٍٝ ػذاٌخ اٌشاٚٞ, فٙٛ ػذي : اٌزٕص١ص: أٚاًل 

 .ِؤرّٓ, ٚ٘زا ٘ٛ اٌصذ١خ اٌزٞ لبي ثٗ ػٍّبء اٌذذ٠ش ٚغ١شُ٘

اٌذذ٠ش ٚغ١شُ٘, فّٓ اشزٙشد ػذاٌزُٗ ث١ٓ أً٘ اٌؼٍُ ِٓ أً٘ : االعزفبضخ ٚاٌشٙشح: صب١ًٔب

 .ٚوضُش صٕبء إٌبط ػ١ٍٗ ثبٌضمخ ٚاألِبٔخ, اعزُغٕٟ ثزٌه فٟ إصجبد ػذاٌزٗ

وً دبًِ ػٍُ : فمبي -سدّٗ هللا رؼبٌٝ-ٚلذ رٛعغ فٟ إصجبد اٌؼذاٌخ اإلِبَ اثٓ ػجذ اٌجش 

ِؼشٚف اٌؼٕب٠خ ثٗ, فٙٛ ػذي ِذّٛي فٟ أِشٖ أثًذا ػٍٝ اٌؼذاٌخ دزٝ ٠زج١ٓ جشدٗ؛ ٌمٌٛٗ 

٠ذًّ ٘زا اٌؼٍُ ِٓ وً خٍف ػذٌٚٗ, ٠ٕفْٛ ػٕٗ رذش٠ف اٌغب١ٌٓ, : "١ٌٗ ٚعٍُصٍٝ هللا ع

لطغ اٌطّغ ػٓ إدسان و١ف١خ : األعبط اٌضبٌش".ٚأزذبي اٌّجط١ٍٓ, ٚرأ٠ًٚ اٌجب١ٍ٘ٓ

 .ارصبف هللا ثزٍه اٌصفبد

 .٠شزشط فٟ اٌشاٚٞ اٌزٞ رُمجً سٚا٠زٗ أْ ٠ىْٛ ضبثطًب ٌذفظٗ

دفظٗ ثبٌذضَ, ٚاٌشجً ضبثظ : ٖ, َٚضجَظَ اٌشٟءٌضَٚ اٌشٟء ٚدجظ: رؼش٠ف اٌضجظ ٌغخً 

 .دبصَ: أٞ

٘ٛ أْ ٠ىْٛ اٌشاٚٞ ِز١مظًب غ١َش ِغفً, دبفظًب إْ دذَّس ِٓ : رؼش٠ف اٌضجظ اصطالًدب

دفظٗ, ضبثطًب ٌىزبثٗ إْ دذس ِٓ وزبثٗ, ٚإْ وبْ ٠ذذس ثبٌّؼٕٝ اشزشط ف١ٗ ِغ رٌه أْ 

ب ثّب ٠ذ١ً اٌّؼٕٝ ًّ  .٠ىْٛ ػبٌ

 :ٔٛػبْ اٌضجظ: أٔٛاع اٌضجظ

 .ضجظ صذس -أ

 .ضجظ وزبة -ة

أْ ٠ذفع اٌشاٚٞ ِب ٠غّغ ِٓ ش١ٛخٗ ٠ٚزّىٓ ِٓ اعزذضبس ِب :اٌّشاد ثضجظ اٌصذس  -أ

أِب إرا , إرا وبْ اٌشاٚٞ ٠شٚٞ ثبٌٍفع, عّغ فٟ أٞ ٚلذ شبء ِٓ غ١ش ص٠بدح أٚ ٔمصبْ

ب ة ًّ ِذٌٛالد وبْ ٠شٚٞ ثبٌّؼٕٝ, فال ثذ أْ ٠ىْٛ ِغ رٌه ثص١ًشا ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ, ػبٌ

ََ دالاًل , األٌفبظ ب ثّمبصذ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ ٚأ٘ذافٙب؛ دزٝ ال ٠ذ١ً اٌذشا ًّ ٚأْ ٠ىْٛ ػبٌ

ب ًِ  .أٚ اٌذالَي دشا

أْ ٠غجً اٌشاٚٞ ِب ٠غّغ ِٓ ش١ٛخٗ فٟ وزبة ٌذ٠ٗ ِٕز :اٌّشاد ثضجظ اٌىزبة  -ة

ثزغ١ش أٚ  عّبػٗ ٚرصذ١ذٗ, ٠ٚذفع ٘زا اٌىزبة ػٕذٖ فٟ ِىبْ أ١ِٓ؛ دزٝ ال رّزذ إ١ٌٗ ٠ذ

  .ثزذش٠ف أٚ ص٠بدح أٚ ٔمصبْ, ٠ٚغزط١غ األداء ِٕٗ ِزٝ شبء

 :ل١بط ضجظ اٌشاٚٞ

 :رؼشف دسجخ ضجظ اٌشاٚٞ ثب٢رٟ

ٔمبسْ ث١ٓ ِش٠ٚبد اٌشاٚٞ اٌزٞ ٔش٠ذ ِؼشفخ دسجخ ضجطٗ ٚإرمبٔٗ, ِٚش٠ٚبد األئّخ  -1

اَ داس اٌٙجشح, اٌذفبظ اٌّزم١ٕٓ اٌز٠ٓ جضَ اٌؼٍّبء ثزّبَ ضجطُٙ وبإلِبَ ِبٌه ثٓ أٔظ إَ

  .ٚاإلِبَ أدّذ ثٓ ِذّذ ثٓ دٕجً ٚغ١شُ٘

ب, -أ ًّ فئرا ٚجذٔب أْ ِش٠ٚبد اٌشاٚٞ اٌزٞ ٔش٠ذ ِؼشفخ دسجخ ضجطزٗ رٛافك ِش٠ٚبرُٙ دائ

ٌٚٛ ِٓ د١ش اٌّؼٕٝ, ٚإْ خبٌفُٙ, فبٌّخبٌفخ ٔبدسح فٙزا اٌشاٚٞ ربَ اٌضجظ ٚدذ٠ضٗ 

 .صذ١خ

ح دسجخ ضجطزٗ رخبٌف ِش٠ٚبد ٘ؤالء ٚإرا ٚجذٔب ِش٠ٚبد اٌشاٚٞ اٌزٞ ٔش٠ذ ِؼشف-ة

 .األئّخ, إال أْ ِخبٌفزٗ أوضش ِٓ ِٛافمزُٙ, فٙٛ ع١ئ اٌذفع, ٚدذ٠ضٗ ضؼ١ف

٠ؼشف ضجظ اٌشاٚٞ ثبالِزذبْ وّب صٕغ أً٘ ثغذاد ِغ اإلِبَ اٌجخبسٞ, د١ش لٍجٛا ٌٗ  -2

َْ ِبئخ دذ٠ش ٚأعب١ٔذُ٘, فٍّب سد وً ِزٓ إٌٝ إعٕبدٖ, ألشٚا ٌٗ ثبٌذفع  .ِزٛ

 :رٖ اٌزؼش٠فبد رج١ٓ ٌه ػض٠ضٞ اٌذاسط أْ اٌضجظ ٠ىْٛ ػٍٝ ِشارتثؼذ ٖ

ٟٚ٘ اٌزٟ ٠ٛصف صبدجٙب ثزّبَ اٌضجظ, ٚدذ٠ش صبدت ٘زٖ اٌّشرجخ : اٌّشرجخ اٌؼ١ٍب: أٚاًل 

 .صذ١خ ٌزارٗ

ٟٚ٘ اٌزٟ ٠ُٛصف صبدجٙب ثخفخ اٌضجظ, ٚدذ٠ش صبدت ٘زٖ : اٌّشرجخ اٌٛعطٝ: صب١ًٔب

ٌٓ ٌزارٗ  .اٌّشرجخ دغ

 اٌّشرجخ ٘زٖ صبدت ٚدذ٠ش اٌضجظ, ثغٛء صبدجٙب ٠ٛصف اٌزٟ ٟٚ٘ :اٌذ١ٔب حاٌّشرت:صبٌضب

  .ضؼ١ف

ًالوصادر  الوزاجع
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 هـ1409هاشم ـ 
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