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 املًدص

 ظٝز املعاصس٠، اٱض١َٝ٬ اجملحُعاد أٚضاط يف ظٗسد َسض١ٝ ظاي١ ايحهؿري ظاٖس٠

ٔٵ َةهس ٚقخ يف بصٚغٗا بدأ ِٻ قدمياڄ، عرابٗا ايٓاع ٫ٚق٢ اٱض٬ّ، جازٜذ َ  أصبةعخ  ذ

 عصبة١ٝ  إجيادٖبا  عًب٢  ضباعد  َٚٓحدٜاجِٗ، فايطِٗ يف ايٓاع، جػػٌ ظاٖس٠ڄ ظدٜراڄ

ُټببل عببدّٚ ٚجكًٝببد، ٖٚبب٣ٛ ٚشٗببٌ ٕٷ ذيببو جٳةٹبب  ذببِ ايػٻببسع١ٝ، ايعًببّٛ دزاضبب١ يف جٳع  جٗبباٚ

ٔٵ ٚجكصببريٷ  ايعًُببا٤ متهببن عببدّ ٚأظٝاْبباڄ ٚاملؿهِّببسٜٔ، ٚايببدټعا٠ ٚايعًُببا٤ ا٭َببس، ٠٫ٚ َبب

ٔٳ ايعَّاٖس٠ ٖرٙ َعاؾ١ ع٢ً ٚايكادزٜٔ ايسٻاضدن،  أدٻ٣ ممَّا املٓػٛد، بدٚزِٖ ايكٝاّ َٹ

ٓٻصٛصا دٕٚ ايٓصٛص بةعض ا٭خر إىل  ٚأڂعسض اؾص٥ٝاد، ع٢ً ٚاعحُد ا٭خس٣، ي

ِّٝاد، عٔ ٓټصٛص، يةعض ايؿِٗ ق١ً عٔ ؾط٬ڄ ايهڂ ٕٻ ٫ظعٓبا  ٚقد اي  ايبحهؿري  َطبلي١  أ

 بعض ٚعٓد ضابكاڄب، قًٓاب نُا املحكدَن عٓد ناْخ ممَّا أنرس املحلخسٜٔ عٓد ؾځػٳخٵ

 .ٖرا عرٓا يف جٓاٚيٓاٙ َا ٖٚرا اجملحٗدٜٔ، ٫ املڂكًِّدٜٔ ايعًُا٤

 أَسٖبا،  خٴڀبٛز٠  آْراى( بعدِٖ َٚٔ ايصٻعاب١) ايطٻًـ اضحػعاز ب أٜطاڄ ب جٓاٚيٓا نُا

ِٻ أَسٖاب بدا١ٜ يف ٚغٓاعحٗا ٛٻزد ذ ٕٵ إىل جڀ  ظٝبز  املعاصسبب;  ٚقحٓا يف ظاٖس٠ڄ أصةعخ أ

 ريغب  ايبدٿٜٔ،  ٖبرا  ملةباد٨  ملٓاؾاجٗبا  بٴڀڃ٬ْٗبا،  عًب٢  ٚظٳهځُبٛا  خٴڀٛزجٗبا،  عًب٢  ببايسٻد  قاَٛا

ْٻبب٘ ٔٵ بببد٫ڄ أ ٕٵ َٹبب  جحعكَّببل مل ؾبباذا ٚايػټببسٚط بايطٻببٛاب  إ٫ ايحهؿريببب َطببلي١ ؽحؿببٞ أ

 قصببدٺ بػببري أٚ بكصبدٺ  عببدٚاٖا ٚاْحكًبخ  ظبباٖس٠ڄ، صببازد ايحهؿريبب،  ٜحعكَّببل مل ايػټبسٚط 

 ايه٬َٝبب١ ايؿٹببسٳم َععببِ إىل اـببٛازط ٖٚببِ ٚاظحطببٓحٗا بٗببا، اخحصٻببخ ايببي ايؿ٦بب١ َببٔ

 با٭يكبباث ٚايحٓببابص بببايهڂؿڃس ايحٻساَببٞ أصببعابٗا بعببض أخببر ظٝببز ايؿكٗٝبب١، ٚاملببراٖت

١ًِّ ُٵببس٠ يف عًٝبب٘ املڂطبب ًځخ ايببي املرٖةٝبب١ ايصٿببساعاد ٖببرٙ غځ ًځبب١ املطببًُن غٳببػٳ  قڂببسٕٚ طٹٝ

ًځخ، ٕٻ ايكٍٛ خحُٓا ذِ خٳ ٓٵصٹـ بل ٕٻ ٜعًِ ٚايحُٝٝص ايةصا٥س ذٟٚ َٔ املڂ ٛ  ا٭َس ٖرا أ  يب

ٜٻببب١ بٴعٹبببزٳ ٍٕ بٹسٳٚ َٳٛضبببٛع١ٝ; ٚظٴسٿٜببب١ٺ دٺٚجٳصبببسټ ٚجبببل  اؿبببلٿ طسٜبببل إىل أٚىل ذيبببو يهبببإ ٚ

ٕٻ ٚاهلڂد٣; ـځٛض ٭ ٝٵڀ١ٺ إىل حيحاط ايحهؿري َطلي١ يف ا  .ٚظٳرٳز ظٹ

 باظز اٍٚ -د.أمحد عًٞ أمحد ٜعكٛث  

 شاَع١ ظص١-٘ املطاعد ن١ًٝ ايرتب١ٝ أضحاذ ايؿك

 باظز ذاْٞ –أ.د. ظطٔ ْاصس أمحد ضساز 

                             شاَع١ ظص١ -ايكسإٓ املػازى   ن١ًٝ ايرتب١ٝ أضحاذ ايحؿطري ٚعًّٛ
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 : َكد١َ

 َعسؾ١ ٚأ١ُٖٝ ٭ُٖٝحٗا، ْعساڄ ايعَّاٖس٠ ٖرٙ اخرتْا املعاصس٠; اٱض١َٝ٬ اجملحُعاد أٚضاط يف ايحٻهؿري ظاٖس٠

ٝٵظ ظا١َٝ ٚنْٛٗا أضةابٗا، ٛٳطٹ ٔٵ عٓد ٚأَٛاهلِ ٚدَا٥ِٗ املطًُن، ٭عساض اي ًڂٗا; َٳ ٌٴ ظٝز ٜٳعٵكٹ  سؾحٗاَع جٴػهِّ

ٝٵعاڄ ٚضدٻاڄ ضٝاشاڄ، ٓٹ ٌٿ ظٍٛ َٳ ٔٵ ي٘ ٚٚقا١ٜڄ َٴطٵًِ، ن ٕٵ َٹ ٕٻ نُا ٣ٖٛ، أٚ غة١ٗٺ ٭د٢ْ بايهؿس عًٝ٘ ٜٴعهِ أ  َعسؾ١ أ

ٕٵ أزاد ملٔ ايحهؿري غا١ً٥ يف ايحٻكعِٝ َٔ ؼٹدټ أضةابٗا َٚعسؾ١ أٜطاڄب، ب ايعاٖس٠ ٖرٙ َؿّٗٛ  ْؿط٘ ٜٚكٞ ٜحةصٻس، أ

ٕٻ ب أٜطاڄ ب ٚنريو ٚعاقةح٘، بدٜٓ٘ ٜٴداطس ٫ ٚظحٻ٢ ;اجملاٍ ٖرا يف املػاَس٠  جيعٌ ٚأضةابٗا مبؿَٗٛٗا اٱملاّ ؾا

ًځُا٤ ِٖٚ أًٖ٘، إىل َطٓداڄ ايحهؿري غلٕ يف ا٭َس ًڃِ، يف ايسٻاضدٕٛ ايعٴ  يف ايكطا٤ إيِٝٗ املڂٛنځٌ ٚايكطا٠ ايعٹ

 .ٚا٭َٛاٍ ٚا٭عساض ايدٿَا٤

ٕٻ    ٍٕ أٟ جهؿري ٚ٭ ٔٵ عًُٝاڄ جيسٿدٙ ٚا٫مساف ٚايطٻ٬ٍ بايؿطل َ٘اجٗا أٚ إْطا ٜٴعٳسٿض٘ اٱْطا١ْٝ، ظكٛق٘ َ ٚ 

ِٻ ٚايكحٌ، يٲٖا١ْ  فاٍ ؾ٬ ايد١ٜٝٓ ايسٻابڀ١ اْٗازد ٚإذا ٚا٫خح٬ف، ايؿڂسٵق١ إىل اٱض٬َٞ اجملحُ  ٜٴعسٿض ذ

ٕٵ  .آخس بػ٤ٞٺ عٓٗا ٜٴطحعاض ٭

ٔٵ نٌ ١ٜٖٛ اظرتاّ إىل دعا ؾكد حهؿري،اي ظاٖس٠ ع١ًُٝ غڀٛز٠ اٱض٬ّ َٔ ٚإدزاناڄ  ايػٻٗادجن، ٜٳػٵٗد َ

ٔٵ باض٬ّ ايحٻػهٝو ٚعدّ ايدٿٜٔ، بلزنإ ًٜٚحصّ : جعاىل اهلل قاٍ ظٝز ايكحاٍ، ضاظاد يف ظحٻ٢ إض٬َ٘ ٜٴعٵًٔ َ

ٗٳا ٜٳا"  ٜټ ٔٳ أځ ٓٴٛاڃ ايَّرٹٜ َٳ ِٵ ِإذٳا آ ٌِ ؾٹٞ ضٳسٳبٵحٴ ٘ٹ ضٳةٹٝ ٓٴٛاڃ ايَّ ٝٻ ٔٵ جٳكڂٛيڂٛاڃ ٚٳ٫ځ ؾځحٳةٳ ُٳ ِٴ أځيڃكځ٢ يٹ ٝٵهڂ ّٳ ِإيځ ٓٶا يځطٵخٳ ايطٻ٬ځ َٹ ٕٳ َٴ٪ٵ  جٳةٵحٳػٴٛ

ٝٳا٠ٹ عٳسٳضٳ ٝٳا ايڃعٳ ْٵ ٘ٹ ؾځعٹٓدٳ ايدټ َّ ِٴ اي ْٹ ٌٴ َٿٔ نڂٓحٴِ نځرٳيٹوځ نځرٹريٳ٠څ َٳػٳا ٔٻ قځةٵ ُٳ ٘ٴ ؾځ َّ ِٵ اي ٝٵهڂ ًځ ٓٴٛاڃ عٳ ٝٻ ٕٻ ؾځحٳةٳ ٘ٳ ِإ َّ ٕٳ اي  نځا

ُٳا ٕٳ بٹ ًڂٛ ُٳ  " اڄخٳةٹري جٳعٵ

ٔٵ ٝٻاد ٖرٙ َٚ ٝٵرٹ  ٚباقا١َ ٚاٱقٓاع، اؿٛاز طسٜل عٔ ٚذيو ايؿهس، ٖرا ع٬ط ٖرا بةعرٓا أزدْا ٚاملٓڀًكاد اؿځ

ٔٵ ٚذيو ٚايةٴسٵٖإ، اؿڂصٻ١  ايعًُا٤ جؿاضري ض٤ٛ ٚع٢ً ايعًُا٤، عًٝ٘ أمج  َٚا ٚايطټ١ٓ، ايكسإٓ ْٴصٴٛص خ٬ٍ َ

 ٚايرٟ ٖرا، عرٓا يف ضٓحٓاٚي٘ َا نً٘ ٖٚرا ايطٻسٚزٜاد، ؿؿغ ١ٝايػٻسع املكاصد ب٘ شا٤د َٚا ايؿكٗا٤ ٚزأٟ

 (.ٚايع٬ط ايٛقا١ٜ ٚطڂسٴم ٚأضةابٗا، َؿَٗٛٗا، اؿدٜز، ايعصس يف ايحهؿري ظاٖس٠: )بعٓٛإ ٚمسٓاٙ

 :اخحٝازٙ ٚأضةاث ايةعز، أ١ُٖٝ

ٓٻعٛ ع٢ً ٖٚٞ أٍَٛز، مج١ً ؾٝ٘ ٚايهحاب١ ايةعز ٖرا أ١ُٖٝ إىل دؾعٓا ٚممَّا  :اٯجٞ اي

ِٻ اٱض١َٝ٬، اجملحُعاد ظٝا٠ يف املؿاضد َٔ عًٝٗا ٜرتجٻت َٚا ايحهؿري، ظاٖس٠ خڀس بٝإ-1  ْعس٠ بٝإ ذ

 .ايعاٖس٠ هلرٙ ايػسع١ٝ املكاصد

ٔٵ يًعٳدٿ غٳسٵع١ٝ، بس١ٜ٩ ٚيًدسٚط ايرٻػٵس٠، ٖرٙ ضٳدٿ يف املطا١ُٖ-2  .املعاصس ٚقحٓا يف ايحهؿري ظاٖس٠ َ
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 .ايػسع١ٝ ايٛضڀ١ٝ ع٢ً ٚايكا٥ِ املعحدٍ، بايؿهس املطًِ اجملحُ  ـجركٝ يف املطاعد٠-3

ٔٵ اجملحُعاد يحلَن ا٭َٛز ٠٫ٚ َ  ايحٻعإٚ-4 ِٻ ايدٻا٤، ٖرا َ  .ي٘ املٓاضة١ ٚاؿًٍٛ ايع٬ط ٚض  ذ

ٌٿ اٱض١َٝ٬ املهحة١ ٚإذسا٤ خٴصٛصاڄ، ايعًِ ٚط٬ث عٴَُٛاڄ، املطًُن بٓؿ  اٱضٗاّ-5  .ٚشدٜد ْاؾ ٷ ٖٛ َا به

 املٛاش١ْ خ٬ٍ َٔ ايؿك١ٝٗ املځًه١ ٚانحطاث ايػٻسع١ٝ، ايٓصٛص َٔ ا٫ضحٓةاط١ٝ ايكدز٠ انحطاث قاٚي١-6

 .ٚايصٻعٝح َٓٗا ايسٻاشح ٚبٝإ أديحِٗ، ٚاضحص٤٬ ايعًُا٤، أقٛاٍ بن

 :يًةعز ايطابك١ ايدزاضاد

 ايعًُا٤، نحت بڀٕٛ يف َٴحؿسٿق١ ٚأضايٝت ٥ٌٚضا عرب ٚخڀٛزج٘ ايحهؿري، َطلي١ إىل جڀسٻقخ قد عٛسٷ ٖٓاى    

 ايعًُا٤، أقٛاٍ بةٝإ ٚذيو ٚخڀٛزج٘، ايحهؿري َطلي١ إىل ايةعٛس ٖرٙ جڀسٻقخ نُا َحٓٛع١ٺ، َكا٫دٺ ٚعرب

ِٻ يًعكٝد٠، املدايؿ١ ايطٻاي١ ايؿٹسٳم بعض ع٢ً ٚايسټدٚد ٚاضحد٫هلِ، ٔٵ ايحعرٜس ذ  خ٬ٍ َٚٔ ؾك ، املطلي١ ٖرٙ َ

ٔٵ لد مل اضحكسا٥ٓاٚ جحةعٓا  دعاْا ممَّا ٖٚرا اؿدٜز، ايعصس ٖرا يف ٚقعخ ْاشي١ٺ نعاٖس٠ٺ ايحهؿري إىل جڀسٻم َ

 اٱض١َٝ٬، اجملحُعاد جٴٗدٿد َػه١ًڄ جٴعٳدټ ايعاٖس٠ ٖٚرٙ ظٝز ؾٝٗا، ٚايهحاب١ ايعاٖس٠ ٖرٙ اخحٝاز يف ٚغصٻعٓا

 َ  غسع١ٝٺ، بس١ٜ٩ٺ ٚيًدسٚط ؾٝٗا، ايرػٵس٠ ٚضدٿ يًُطا١ُٖ ايطٻةل، قځصٳت يٓا ؾهإ ٚدزاض١، عزٺ إىل عاش١ ٖٚٞ

 .ٚاؾدٜد٠ اؿدٜر١ ٚا٭ضايٝت بايٛضا٥ٌ هلا املٓاضت ايع٬ط ٚاؽاذ َٓٗا، ايٛقا١ٜ بٝإ

 :ايةعز َػه١ً

 .ٚأذساڄ ظٴهڃُاڄ اؿدٜز ايعصس يف ايحهؿري ظاٖس٠ إىل اٱض١َٝ٬ ايػسٜع١ ْعسد نٝـ

 :ايةعز ؾسضٝاد

ٕٵ اد٠ڄع ايةٴعٛس اقحطخ  جطا٫٩د ٜڀڃسح ٖرا ٚعرٓا َٚٓاقػحٗا، بةعرٗا ايةاظز يٝكّٛ عٹدٻ٠; جطا٫٩د جٴةٵسش أ

ٓٻعٛ ع٢ً ٖٚٞ نرري٠،  :اٯجٞ اي

 َٚا جعسٜـ ايهؿس يف ايًػ١ ٚا٫صڀ٬ح؟

 َٚا َؿّٗٛ ايحهؿري؟

 َٚا ا٭ضةاث ايدٻاؾع١ ي٘؟

 ٌٖٚ ايػٻسع اٱض٬َٞ ظسٻّ ظاٖس٠ ايحهؿري أّ ٫؟

 املؿطسٕٚ ٚايؿكٗا٤ هلرٙ ايعاٖس٠؟ َٚا َٛقؿِٗ َٓٗا؟ ٚ نٝـ ْعس

 َٚا اٯذاز املرتجٿة١ ع٢ً ظاٖس٠ ايحهؿري؟

 َٚا طڂسٴم ايٛقا١ٜ ٚايع٬ط هلرٙ ايعاٖس٠؟

 ٚنٌ ٖرٙ ايحطا٫٩د ٚغريٖا ضٓكّٛ بايسٻد ٚاؾٛاث عًٝٗا.
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ٕٻ املٓٗض ايرٟ زأٜٓاٙ قكِّكاڄ ٭ٖداف عرٓا َٚ٪دٿٜاڄ إ َٓٗص١ٝ ايةعز: ىل ايػسض َٓ٘ ٖٛ املٓٗض ا٫ضحكسا٥ٞ إ

ٓټصٛص ايكسآ١ْٝ ٚايٓة١ٜٛ، ذِ دزاضحٗا ع٢ً ض٤ٛ أقٛاٍ ايطٻًـ  ًڃُٞ، ٚذيو َٔ خ٬ٍ جحة  اي ٚايحٻعٵًٌٝ ايعٹ

ِٻ اخحٝاز ايسٻاشح َٓٗا با٭دي١َّ ايصٻعٝع١. ٜٻ١، ذ  ٚاملؿطسٜٔ ٚايؿكٗا٤، ٚبٝاْٗا باؿڂصض ٚايرباٖن ايكٛ

 خڀ١َّ ايةعز:

ٓٻعٛ اٯجٞ:ٚقد ا  غحًُخ خڀ١َّ ايةعز ع٢ً َكد١َ، ٚذ٬ذ١ َةاظز، ٚخامت١، ٖٚٞ ع٢ً اي

أ٫ٚڄ: املكد١َ: ٚقد اظحٛد ع٢ً أ١ُٖٝ ايةعز، ٚأضةاث اخحٝازٙ، ٚايدٻزاضاد ايطٻابك١ ي٘، َ  بٝإ َػهًح٘ 

 ٚؾسضٝاج٘، ذِ خحُخ ٖرٙ املكد١َ مبٓٗص١ٝ ايةعز ٚطسٜك١ ايطٻري ؾٝ٘.

ٓٻعٛ اٯجٞ:ذاْٝاڄ: املةاظز، ٚ  ٖٞ ع٢ً اي

 ٚؾٝ٘ ذ٬ذ١ َڀايت: َؿّٗٛ ظاٖس٠ ايحهؿري: املةعز ا٭ٍٚ

 املڀًت ا٭ٍٚ: جعسٜـ ايحهؿري يػ١ڄ ٚاصڀ٬ظاڄ.

ٝٻٔ عٓد ايعًُا٤.  املڀًت ايراْٞ: أْٛاع ايحهؿري، ٚغسٚط٘ املڂعٳ

 املڀًت ايرايز: أذس ظاٖس٠ ايحهؿري ع٢ً اجملحُعاد اٱض١َٝ٬ املعاصس٠.

 ٚؾٝ٘ ذ٬ذ١ َڀايت: ْعس٠ املكاصد ايػسع١ٝ يعاٖس٠ ايحهؿري ٚأضةاث ٖرٙ ايعَّاٖس٠: اْٞاملةعز اير

 املڀًت ا٭ٍٚ: ْعس٠ املكاصد ايػٻسع١ٝ يعاٖس٠ ايحٻهڃؿري.

 املڀًت ايراْٞ: َٛقـ ايعًُا٤ َٔ ظاٖس٠ ايحهؿري.

 املڀًت ايرايز: أضةاث ظاٖس٠ ايحهؿري.

 ٚؾٝ٘ ذ٬ذ١ َڀايت: َٔ ظاٖس٠ ايحهؿري ٚؾحا٣ٚ ايعًُا٤ ؾٝٗاطڂسٴم ايٛقا١ٜ ٚايع٬ط :  املةعز ايرايز

 املڀًت ا٭ٍٚ: ايڀُّسٴم ايٛقا١ٜ َٔ ظاٖس٠ ايحهؿري.

 املڀًت ايراْٞ: ايٛضا٥ٌ ٚا٭ضايٝت املڂحٻدٸر٠ يف َعاؾ١ ظاٖس٠ ايحهؿري.

 املڀًت ايرايز: ؾحا٣ٚ ايعًُا٤ بػلٕ ظاٖس٠ ايحهؿري.

   أِٖ جٛصٝاج٘، ذِ قا١ُ٥ باملصادز ٚاملساش .اـامت١: ٚؾٝٗا أِٖ ْحا٥ض ايةعز، َ
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 املةعز ا٭ٍٚ

 َؿّٗٛ ظاٖس٠ ايحهؿري

 املڀًت ا٭ٍٚ

 جعسٜـ ايحهؿري يػ١ڄ ٚاصڀ٬ظاڄ

ٜٳطٵحٴس  جعسٜـ ايحهؿري يػ١ڄ: - أ ٌٴ بايهځاؾٹس; ٭ْٻ٘  ـٳ ايًٝ ايهڂؿس )بايطِ( يػ١ڄ: َعٓاٙ: ايطٻحٵس ٚايحٻػٵڀ١ٝ، ٚٚصٹ

ٚٴصٹـ ايصټزٻاع بايهڂؿَّاز; يطٳحٻسِٖ ايةٳرٵز يف ا٭زض،ا٭غٵدٳاص ٚا٭غٝا٤ بع٬َ " قاٍ اهلل جعاىل:  ٘، نُا 

ٕٴ ٜٳهڂٛ ِٻ  َٴصٵؿځسٽا ذٴ ٙٴ  ِٗٝضٴ ؾځحٳسٳا ٜٳ ِٻ  ٘ٴ ذٴ ْٳةٳاجٴ ٝٵزٺ أځعٵصٳتٳ ايڃهڂؿَّازٳ  ٌِ غځ ُٳرٳ ، َٚٓ٘ نڂؿڃسٳ ْع١ُ اهلل، ٚبٗا 1ظڀاَاڄ" نځ

ٓٿعٵ١ُ، ٚ"ايهڂؿس" أنرس اضحعُا٫ڄ يف ٚ"ايهڂؿڃسإ .2نڂؿڂٛزاڄ: شٳعٳدٖا ٚضٳحٳسٖا ": أنرس اضحعُا٫ڄ يف شٴعٛد اي

 .3ايعكٝد٠، ٚ"ايهؿٛز" ؾٝٗا مجٝعاڄ، ٚ"ايهڂؿَّاز" يف مج  ايهاؾس املڂطٳادٿ يٲميإ أنرس اضحعُا٫ڄ

ـٷ يٹؿځسٵدٺ أٚ   - ث ٚٳصٵ ْٻ٘ نڂؿڃسٷ، أٚ  ٌٍ أٚ اعحكادٺ أ ٍٍ أٚ ؾٹعٵ ـٷ يكٛ ٝٵسٴ اصڀ٬ظاڄ: ٚصٵ يڀا٥ؿ١ٺ اغٵحٗسدٵ ٚايحٻهڃؿٹ

ٝٻٔ، ضٛا٤ باؿڂهڃِ  َٴع ْٻٗا نځاؾس٠څ، ٚاملكصٛد عٓد إط٬ق٘ يف ايػايت: اؿڂهڃِ بايهڂؿڃس ع٢ً  ٔٳ املڂهځؿِّساد أ بػ٤ٞٺ َ

 .4ايدٿْٟٝٛ أٚ ا٭خٵسٟٚ، أٚ بُٗا مجٝعاڄ

ٓټةٛ    ٠، ٚايهڂؿڃسإ يف شٴعٴٛد ٚشا٤ يف َؿسداد غسٜت ايكسإٓ: "ٚأععِ ايهڂؿڃس شٴعٴٛد ايٛظدا١ْٝ ٚايػٻسٜع١، أٚ اي

ٓٿع١ُ أنرس اضحعُا٫ڄ، ٚايهڂؿڃس يف ايدٿٜٔ أنرس"  . 5اي

ٕٻ ايهڂؿس يڂػ١ڄ: ٖٛ ضٹدټ اٱميإ، ٚايهڂؿس: أنرسٙ اضحعُا٫ڄ يف ايعكٝد٠، ٚايهڂؿَّاز:     ٝٻٔ يٓا: أ ٔٵ خ٬ٍ َاضةل ٜحة َٚ

َٻا ايهڂؿڃس ا٫صڀ٬ظٞ ؾٗٛ: ًځ١ إىل ايهڂؿڃس مبع٢ٓ: اـسٚط  مج  نځاؾٹس املڂطٳادٿ يٲميإ. ٚأ ٔٵ أٌٖ ايكٹةٵ ْٹطٵة١ڂ أظدٺ َ

١َّ اٱض٬ّ. َٹ ٔٵ  َ 

 

 

                                                           
 (.30ضٛز٠ اؿدٜد، اٯ١ٜ: )1

١، ّ، ٚايصعاح جاط ايًػ١ ٚصعاح ايعسب1997ٝ(، داز اؾٌٝ، 133-2/123ايكاَٛع احملٝ ، قُد بٔ ٜعكٛث ايؿريٚش أبادٟ، َاد٠ ى ف ز، )-2

 ّ.1،1990( ، ؼكٝل: أمحد عةد ايػؿٛز عڀاز، ط808-2/807إمساعٌٝ بٔ محاد اؾٖٛسٟ، )

 .434اْعس: َؿسداد غسٜت ايكسإٓ، يًسٻاغت ا٭صؿٗاْٞ، َهحة١ ْصاز َصڀؿ٢ ايةاش، ص 3-

ايحهؿري ٚضٛابڀ٘، يًؿط١ًٝ ايػٝذ/  (، داز ايؿط١ًٝ، ٚاْعس:122َعصِ املصڀًعاد ٚا٭يؿاظ ايؿك١ٝٗ، د. قُد عةدايسمحٔ عةد املٓعِ، ص: ) 4 -

 ( ضُٔ ضًط١ً ٚصاٜا ٚجٛشٝٗاد يًػةاث، ْػس املهحت ايحعاْٚٞ يًصايٝاد بايعصٜص١ٜ، ايسٜاض. 155صاحل بٔ ؾٛشإ ايؿٛشإ، )

 (..195املؿسداد يف غسٜت ايكسإٓ، يًسٻاغت ا٭صؿٗاْٞ، ) -5
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 املڀًت ايراْٞ

 أْٛاع ايهڂؿڃس ٚغٴسٚط٘

ًځُا٤:  أ٫ٚڄ: أْٛاع ايحٻهڃؿري عٓد ايعٴ

ٔٷ،  ٝٻ َٴع َٴڀڃًلٷ، ٚجٳهڃؿٹريٷ  ايعًُا٤ ذنسٙ ٖٚرا َا أٚ جهؿري أنرب أٚ جهؿري أصػس ، ٖٚٛ ٜٓكطِ إىل ْٛعن: جهؿريٷ 

 ٚجٓاٚي٘ يف نحةِٗ.

ٕٻ جهؿري  ٝٻٔ، ٚأ ٕٻ ايحٻهڃؿري ي٘ غٴسٴٚطڅ َٚٛاْ ٷ قد جٓحؿٞ يف ظلٿ املڂع قاٍ غٝذ اٱض٬ّ ابٔ ج١ُٝٝ: "ٚمل ٜحدبٻسٚا أ

ٝٻٔ إ٫ إذا ٚشدد ايػټسٚط ٚاْحؿخ املٛاْ " ٝٵس املڂع  .1املڂڀڃًل ٫ ٜطحًصّ جٳهڃؿٹ

ٝٻٔ ايرٟ قاّ ي٘ َا  ٚقد أغاز ايػٝذ إىل ٖرا يف نحاب٘ يف ٔٵ يځعٵٔ املڀًل ٫ ٜطحًصّ يځعٵٔ املڂع ٛٵضٍ  آخس، ؾكاٍ: "يه َٳ

 . 2ميٓ  يڂعٛم ايَّع١ٓ ي٘، ٚنريو ايحٻهڃؿري املڂڀڃًل ٚايٛعٝد املڂڀڃًل"

ٔٵ أصٍٛ أٌٖ     ٌٷ َ ٝٻٔ ٖٛ أص ايطټ١ٓ  ٚشا٤ يف غسح ايعكٝد٠ ايڀَّعا١ٜٚ: ايحٻؿڃسٜل بن ايحهؿري املڀًل ٚايحهؿري املڂع

 .3ٚاؾُاع١

ٝٻٔ ٛٵٍ دٕٚ جٓصٌٜ اؿڂهڃِ ع٢ً املڂع ، نكٍٛ أٌٖ 4ٚاملساد بايحٻهڃؿٹري املڂڀڃًل: ٖٛ جٓصٌٜ اؿڂهڃِ بايهڂؿڃس ع٢ً ايؿٹعٵٌ، ٚايكځ

ٔٵ شعٌ بٝٓ٘ ٚبن اهلل ٚضا٥  ٜدعِٖٛ  ٔٵ جسى ايصٻ٠٬ نؿس ... َٚ ٔٵ ضٳتٻ اهلل ٚزضٛي٘ نځؿځس ... َٚ ايعًِ: "َ

 نؿس".

١َّ، ؾٗرا  َٴدسط َٔ املٹ ١َّؾػري كسط ايحهؿري املڀًل ٚأَا ايؿعٌ نؿس   .5َٔ املٹ

ٜٳهڃؿس ظح٢ جحٛؾَّس ايػټسٚط، ٚجٓحؿٞ املٛاْ .   ٕٻ ؾاعً٘ ٫  ٔٵ ٖٓا ٜحٻطح يٓا: أ َٚ 

ْٻِٗ     قاٍ ايػٝذ صاحل آٍ ايػٝذ يف غسظ٘ يهحاث: ايعكٝد٠ ايڀعا١ٜٚ: "ؾلٌٖ ايط١ٓ ٚاؾُاع١ أصًِٗ أ

ٔٳ ا٭ؾساد، ؾٝهځؿِّسٕٚ ٜٴهؿِّس ٔٳ ايڀَّٛا٥ـ، أٚ َ ٔٵ نؿَّسٙ اهلل ب جعاىل ب، ٚنؿَّسٙ زضٛي٘ ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب َ َ ٕٚ

                                                           
 ّ.2004-ٖب1425( فُ  املًو ؾٗد يڀةاع١ املصعـ ايػسٜـ، 12ط 488-487فُٛع ؾحا٣ٚ اٱَاّ غٝح اٱض٬ّ ابٔ ج١ُٝٝ،) ص-1

 (.10، ط330-329املصدز ايطابل: )ص-2

، داز ابٔ اؾٛشٟ، 1، ط1، ط747اْعس: غسح ايعكٝد٠ ايڀعا١ٜٚ، يًع١َ٬ ايػٝذ/ صاحل آٍ ايػٝذ، يف نحاث: شاَ  غسٚح ايعكٝد٠ ايڀَّعا١ٜٚ، ص3-

 ّ.2006-ٖب1427ايكاٖس٠، 

(، 44عن عٓد غٝذ اٱض٬ّ ابٔ ج١ُٝٝ ٚابٔ عةد ايٖٛاث، ٚعًُا٤ ايدع٠ٛ اٱص٬ظ١ٝ ٭بٞ ايع٤٬ زاغد ابٔ ايع٬ ايساغد، )صضٛاب  جهؿري امل4-

 ،2006-ٖب1،1427َهحة١ ايسټغد، ايسٜاض، ط

 (.749اْعس: غسح ايعكٝد٠ ايڀَّعا١ٜٚ، يًػٝذ/ صاحل آٍ ايػٝذ، )ص5 -
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ٕٻ اهلل غٗد  ٓٻصاز٣، ٜٚهؿِّسٕٚ اجملٛع، ٜٚهؿِّسٕٚ أٌٖ ا٭ٚذإ َٔ ايهؿاز ا٭صًٝن; ٭ ايٝٗٛد، ٜٚهؿِّسٕٚ اي

ٔٵ ظهِ اهلل بهڂؿڃسٙ يف ايكسإٓ، ممَّٔ أْهس غ٦ٝاڄ يف ايكسإٓ" بهڂؿڃسِٖ... نريو ْكٍٛ باط٬م ايكٍٛ يف جهؿري َ1 . 

ْٳكٍٛ بحهؿري ؾٹسٵعٕٛ ٚأبٞ هلت َر٬ڂ; يحهؿري اهلل  ب جعاىل ب هلُا.   ٝٵٌ  ٔٵ ٖرا ايكځةٹ َٚ 

َٴدسٍط    ٝٻٔ: ٖٛ جهؿري ايػٻدص ايرٟ ٚق  يف أٍَس  َٻا ايحهؿري املڂع ٝٻٔ: ٚأ َٔ  ٚشا٤ يف نحاث ضٛاب  جهؿري املڂعٳ

ٜٴهؿَّس ظح٢ جحٛؾس ايػسٚط، ٚجٓحؿٞ املٛاْ   .2اٱض٬ّ، ٖٚرا ٫ 

ٔٵ ١ََّ اٱض٬ّ،       ٜٴدسط صاظة٘ َ ٕٻ ايرٻهڃؿري ٜٓكطِ إىل قطُن: نڂؿڃسٷ أنرب،  ْٚطحدًص ممَّا ضةل بٝاْ٘: أ

ٔٳ اٱض٬ّ، ٚاملساد بايهڂؿڃس ٖٓا: ايهڂؿڃس ا٭نرب املڂ ٜٴدٵسط صاظة٘ َ َٻا ايهڂؿس ٚنڂؿڃسٷ أصػس، ٫  ١َّ، أ ٔٳ املٹ دٵسط َ

ٜٴڀڃًل ع٢ً أصعاب٘ بٗرا املع٢ٓ، ٚايهڂؿ ١ًَّ، ؾ٬  ٔٳ املٹ ٞٷ.ا٭صػس غري املڂدٵسط َ ٞٷ، َٚٓ٘ عًُ  س ا٭نرب َٓ٘ قٛي

ٝٻٔ عٓد ايعًُا٤:  ذاْٝاڄ: غٴسٚط جهؿري املڂع

ٝٵس:  غٴسٴٚط ايحٻهڃؿٹ

ُٵ ٴ غسٵطٺ، ٖٚٛ يف ايًػ١ مبع٢ٓ ايعٳ٬   َٳازٳ٠، قاٍ اهلل جعاىل3َٳ١  اي٬ش١َٚايػټسٴٚط: شٳ ٕٳ ِإ٫َّ ، ٚا٭ ٜٳٓعڂسٴٚ ٌٵ  ٗٳ : "ؾځ

ٗٳا" ٗٴِ بٳػٵحٳ١ڄ ؾځكځدٵ شٳا٤ أځغٵسٳاطڂ ٝٳ  .5، أٟ: أَازاجٗا4ايطٻاعٳ١ځ أځٕ جٳلڃجٹ

ٔٵ ٚشٴٛدٙ  ٔٵ عٳدٳَ٘ عدّ اؿڂهڃِ، ٫ٚ ًٜصّ َ ٚيف ا٫صڀ٬ح: ٖٛ ا٭َس ايرٟ ٜحٛقَّـ عًٝ٘ ٚشٴٛدٴ اؿڂهڃِ، ًٜٚصّ َ

 .6شٴٛد اؿڂهڃِٚ

ٝٻٔ إ٫ بٗا، أٟ: إذا مل  ٝٻٔ: ٖٞ َا ٫ ٜحعكَّلٴ ايحهؿري املڂع ٔٵ غسٚط ايحهؿري املڂعٳ ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖرا ايحعسٜـ ؾاملساد َ

ْٹ   َٳا ٔٵ ٚشٛد ايػټسٚط ٚشٛد ايحهؿري; ٱَها١ْٝ ٚشٴٛد  ٔٵ ٫ ًٜصّ َ جحٛؾَّس ٖرٙ ايػټسٚط مل ٜحعكَّل ايحهؿري، يه

 ايحٻهڃؿري.

ٕٻ َطلي١ قاٍ   ٝٻاڄ إ٫ بحٛؾُّس ايػټسٚط، ٚاْحؿا٤ املٛاْ ; ٭ ٔٵ أٌٖ ايكٹةٵ١ً جهؿرياڄ عٳٝٓ ايعًُا٤ ٫ جيٛش جهؿري أظدٺ َ

ٔٵ ٚق  يف ؾح١ٓ ايحهؿري ب٬ جٛؾُّس ايػټسٚط، ٚاْحؿا٤ املٛاْ ، ؾكد ٚق  يف نةري٠ٺ َٔ ايهةا٥س;  ايحهؿري عع١ُٝڅ، ؾُ

                                                           
 (.748املصدز ايطابل، )ص-1

ٝٻٔ،عٓد غٝذ اٱض٬ّ ابٔ ج١ُٝٝ ٚابٔ عةد ايٖٛاث ٚعًُا٤ ايدع٠ٛ اٱص٬ظ١ٝ، )صاْعس: ضٛاب  2 -  (.44جهؿري املڂعٳ

ّ، ٚاْعس: غسح كحصس ايسٚض١ يًڀٛيف، 2006-ٖب1427، َ٪ضط١ ايسضاي١، بريٚد،15(، ط59ايٛشٝص يف أصٍٛ ايؿك٘، د.عةد ايهسِٜ شٜدإ، )ص3 -

 0ّ.1987-ٖب1407، َ٪ضط١ ايسضاي1،١(، ط1، ط430)ص

 (.18ضٛز٠ قُد، اٯ١ٜ:)  -4

ُٻ٢ 1998-ٖب1418، َهحة١ داز ايؿٝعا٤، دَػل، 2(، ط4، ط226اْعس: جؿطري ابٔ نرري،) ص -5 ّ، ٚاْعس: جؿطري عةد ايسشام بٔ ايصٓعاْٞ ٚاملط

 ٖب.1410، 1(، ؼكٝل: َصڀؿ٢ َطًِ، ط345بحؿطري ايكسإٓ، ) ا/

(. ٚاْعس ب أٜطاڄ ب: إؼاف ذٟٚ ايةصا٥س بػسح زٚض١ ايٓاضس، يًدنحٛز: عةدايهسِٜ اي١ًُٓ، 59) صايٛشٝص يف أصٍٛ ايؿك٘، د.عةدايهسِٜ شٜدإ، -6

 ّ.2010(، داز ايؿهس ايعسبٞ، 59ّ، ٚأصٍٛ ايؿك٘ يًػٝذ قُد أبٛ شٖس٠، )ص1996-ٖب1417، داز ايعاص١ُ، 1(، ط2، ط202)ص
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ٛٻٍ ع٢ً اهلل ب جعاىل  ٍٕ، ٫ٚ ظصٻ١ َٔ اهلل ب جعاىل ب، قاٍ اهلل جعاىل٭ْٻ٘ قد جك ٞٳ ب، ٚظهِ بػري بٴسٵٖا ّٳ زٳبٿ ُٳا ظٳسٻ ْٻ ٌٵ ِإ : "قڂ

ٜٴ ِٵ  َٳا يځ ٘ٹ  َّ ٚٳأځٕ جٴػٵِسنڂٛاڃ بٹاي ٝٵِس ايڃعٳلٿ  ٞٳ بٹػٳ ٚٳايڃةٳػٵ ِٳ  ٚٳاِٱذٵ ٔٳ  َٳا بٳڀځ ٚٳ ٗٳا  ٓٵ َٹ ٗٳسٳ  َٳا ظځ ٛٳاظٹؼٳ  ٚٳأځٕ ايڃؿځ ْٶا  ًڃڀځا ٘ٹ ضٴ ٍٵ بٹ ٓٳصٿ

ٕٳ"جٳ ُٴٛ ًځ َٳا ٫ځ جٳعٵ ٘ٹ  َّ ًځ٢ اي  .1كڂٛيڂٛاڃ عٳ

ٚيكد ععَِّ زضٍٛ اهلل ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب غلٕ ايحهؿري بػري عًِ، ٚجٛعٻد ؾاعً٘ جٛعداڄ غدٜداڄ، ؾكاٍ: "أميا    

ٕٵ نإ نُا قاٍ، ٚإ٫ زشعخ عًٝ٘" ٌ ، ٚقاٍ ب أٜطاڄ ب: "إذا قاٍ ايسش2اَس٨ قاٍ ٭خٝ٘، ؾكد با٤ بٗا أظدُٖا، إ

 . 4"3٭خٝ٘ ٜا ناؾس، ؾكد با٤ بٗا أظدُٖا"

َٴطٵًِ يٝظ أ٬ٖڄ ي٬شحٗاد، ا٫شحٓاث ملرٌ ٖرٙ ايعاٖس٠ب ظاٖس٠  ٌٻ  ٕٻ نڂ ٚبٓا٤ٶ ع٢ً َا ضةل بٝاْ٘ ٜرتشٻح يٓا: أ

ٜٳعٵهِ ع٢ً  ٕٵ ٜعسف غسٚط ايحهؿري; ظحٻ٢ ٫ ٜك  يف خڀل عٓدَا  ٔٵ ي٘ ظلپ يف ا٫شحٗاد أ ٌٿ َ ايحهؿريب، ٚع٢ً ن

ٍٔ بايهڂؿڃس َا اضحڀاع إىل ذيو.غد ٝٻ َٴع  ٍص 

ٛٵٍ املڂهؿِّ ٜٳسٵش  إىل ايؿٹعٵٌ أٚ ايكځ ٜٳسٵش  إىل ايؿځاعٌ، َٚٓٗا َا  َٻا غٴسٴٚطڂ ايحٻهڃؿري، َٓٗا َا   س، ٚممَّا ًٜٞ بٝاْٗا:ٚأ

 أ٫ٚڄ: ايػټسٚط ايي جٳسٵش  إىل ايؿاعٌ:

ٕٵ ٜهٕٛ عاق٬ڄ ُٿداڄ يؿعٌ ايهؿس، كحازاڄ ي٘.ٚايػټسٚط ايي جٳسٵش  إىل ايؿاعٌ ٖٞ: أ  ، بايػاڄ، َحع

ٔٵ ايصٻيب ٚاجملٕٓٛ; يكٍٛ ايسضٍٛ ب  -1 ٔٵ ؾعٌ ايهڂؿڃس، أٚ قاٍ قٍٛ ايهڂؿڃس، َ ٜٴهځؿَّس َ ٕٵ ٜهٕٛ عاق٬ڄ بايػاڄ: ؾ٬  أ

ٓٻا ٜٳؿٹٝل، ٚعٔ اي ٔٵ ذ٬ذ١ٺ، عٔ اجملٕٓٛ املػًٛث ع٢ً عٳكڃً٘ ظحٻ٢  ٥ِ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب: "زٴؾٹ ٳ ايكًِ ع

ٜٳعٵحًِ"  .5ظح٢ ٜطحٝكغ، ٚعٔ ايصٻيب ظح٢ 

ٕٻ اهلل ػاٚش عٔ أَي اـڀل  -2 ُٿداڄ يؿعٌ ايهڂؿڃس; يكٍٛ ايسضٍٛ ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب: "إ ٕٵ ٜهٕٛ َحع أ

ٓٿطٝإ َٚا اضحهسٖٛا عًٝ٘" ٔٵ ؾعٌ أٚ قاٍ قٍٛ ايهؿس باـڀل.6ٚاي  . ؾ٬ ٜهٕٛ ناؾساڄ َ

                                                           
 (.33ضٛز٠ ا٭عساف، اٯ١ٜ:) -1

ٔٵ قاٍ ٱخٝ٘ أخسش٘ َطًِ يف صعٝع٘.،نحاث ا2 -  ( ؼكٝل قُد ؾ٪اد 59(، زقِ:)238املطًِ ٜاناؾس، )صٱميإ، باث: بٝإ ظاٍ إميإ َ

 ّ . 1994،  9عةدايةاقٞ،  داز اظٝا٤ ايهحت ايعسب١ٝ، ط 

ٔٵ قاٍ ٱخٝ٘ املطًِ ٜاناؾس، )ص -3  -ٖب  1427،  3َهحة١ ايسغد ط (60(، زقِ:)239أخسش٘ ايةدازٟ يف صعٝع٘، نحاث اٱميإ، باث: بن ظاٍ َ

2006 ّ. 

ٝٻٔ،عٓد غٝذ اٱض٬ّ ابٔ ج١ُٝٝ ٚابٔ عةد ايٖٛاث ٚعًُا٤ ايدع٠ٛ اٱص٬ظ١ٝ، )ص - 4  (.48اْعس: ضٛاب  جهؿري املڂعٳ

(، 1467(، زقِ: )1/122(، قاٍ ا٭يةاْٞ صعٝح، ٚي٘ طسم ٚغٛاٖد. اْعس: إزٚا٤ ايػًٌٝ ؽسٜض أظادٜز املٓاز، )356أخسش٘ أبٛ داٚد يف ضٓٓ٘ زقِ: )-5

 ّ.1979، 1املهحت اٱض٢َ٬، ط

ّ، ٚقد صحٻ عٔ 2005ٖب 1426(، َهحة١ داز ايرتاس، 1/466(، قاٍ ابٔ ظصّ ا٭ْديطٞ ايعاٖسٟ، يف احمل٢ً، )2233أخسش٘ ابٔ َاش٘ يف ضٓٓ٘، زقِ: )-6

 (.1/123زٚا٤ ايػًٌٝ ؽسٜض أظادٜز املٓاز:)زضٍٛ اهلل ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب، ٚصعٻع٘ ايػٝذ أمحد غانس، ٚنُا ْكٌ ذيو عٓ٘ ا٭يةاْٞ يف إ
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ٜٳهڃؿس َ -3 ٕٵ ٜهٕٛ كحازاڄ ي٘، ؾ٬  َٴهڃسٖاڄ ب٘ إنساٖاڄ ًَص٦لڄ; يًعدٜز ب أ ٔٵ ؾعٌ ايهڂؿڃس، أٚ قاٍ قٍٛ ايهڂؿڃس 

ٚٳيځهٹٔ ايطٻابل ب، ٚيكٍٛ اهلل جعاىل:   ِٕ ٔپ بٹاِٱميٳا ُٳ٦ٹ َٴڀڃ ٘ٴ  ًڃةٴ ٚٳقځ ٙٳ  ٔٵ أڂنڃِس َٳ ٘ٹ ِإ٫َّ  ْٹ َٹٔ بٳعٵدٹ إميٳا ٘ٹ  َّ َٳٔ نځؿځسٳ بٹاي "

ِٵ غځ ِٗ ٝٵ ًځ ِٷ"َٻٔ غٳسٳحٳ بٹايڃهڂؿڃِس صٳدٵزٶا ؾځعٳ ِٵ عٳرٳاثٷ عٳعٹٝ ٗٴ ٚٳيځ ٘ٹ  ٔٳ ايَّ َٿ  .2"1طٳتٷ 

 ذاْٝاڄ: ايػټسٚط ايي جٳسٵش  إىل ايؿعٌ أٚ ايكٍٛ املڂهؿځٸس:

َٻا ايػټسٚط ايي جٳسٵش  إىل ايؿعٌ أٚ ايكٍٛ املڂهؿِّس ٖٞ:  ٚأ

ْٻ٘ نڂؿسٷ أنرب أٚ غٹسٵىڅ أنرب. -1 ٕٵ ٜهٕٛ ؾعً٘ أٚ قٛي٘ ذةخ با٭دي١َّ ايػٻسع١ٝ أ  أ

ٕٵ ٜه -2 ١َّٚأ َٴدٵِسطٷ َٔ املٹ َٴهؿِّسٷ  ٍٷ  ٌٷ أٚ قٛ ْٻ٘ ؾع  ..3ٕٛ ٖرا ايؿعٌ املڂهځؿِّس ممَّا ذنس أٌٖ ايعًِ أ

ٕٵ ٜهٕٛ ايؿعٌ أٚ ايكٍٛ صسٜح ايد٫ي١ ع٢ً ايهڂؿڃس، ٫ٚ حيحٌُ ا٫ظحُا٫د، نكٍٛ ايسشٌ: ٜا ضٝدٟ  -3 ٚأ

ُټداڄ يف ايكاذٚزاد، َ  عًُ٘  ْٻ٘ نحاث اهلل ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو ؾ٬ٕ عاؾين ٚازشقين، أٚ إيكا٤ املصعـ جع بل

ٓٻيب ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب،  ْٻ٘ قاٍ: "دعاْا اي ٖٛ اؿدٜز املسٟٚ عٔ عٴةٳاد٠ بٔ ايصٻاَخ ب زضٞ اهلل عٓ٘ ب ، أ

ٜٴطٵسْا،  َٳهڃسٳٖٓا ٚعٴطٵسْا ٚ ٓٵػٳڀٹٓا ٚ َٳ ٕٵ باٜعٓاٙ ع٢ً ايطٻُ  ٚايڀَّاع١ يف  ؾةاٜعٓاٙ، ؾكاٍ ؾُٝا أڂخر عًٝٓا أ

ٕٷ" ٚأذس٠ڄ ٛٳاظاڄ عٓدنِ َٔ اهلل ؾٝ٘ بٴسٵٖا ٕٵ جسٚا نؿساڄ بٳ ٕٵ ٫ ْٓاشع ا٭َس أًٖځ٘ إ٫ أ ، ٚقٍٛ زضٍٛ 4عًٝٓا، ٚأ

ٕٷ". ؾحكحطٞ ٖرٙ  اهلل ب ص٢ً اهلل ٔٳ اهلل ؾٝ٘ بٴسٵٖا ٛٳاظاڄ عٓدنِ َ ٕٵ جٳسٳٚا نڂؿڃساڄ بٳ عًٝ٘ ٚضًِ ب: "إ٫ أ

 ا٭ظادٜز أَٛزاڄ:

ْٻ٘ ٫ ٜهؿٞ فسٻد ايعَّٔ ٚاٱغاع١ ٚا٫ظحُاٍ; ٚيريو قاٍ: "إ٫ ذةٛد ذيو املڂهځؿِّس ٚظٗٛزٙ، ٚايعٹ -1 ًڃِ ب٘، ٚأ

ٕٵ جٳسٳٚا".  أ

ٕٵ جٳسٳٚا". -2 ٌٿ ٚايعٳكڃد; يكٛي٘ خڀاباڄ هلِ: "أ  ذةٛد ذيو ٚظٗٛزٙ ؾُاع١ أٌٖ اؿځ

ُٵس، ٚيځعٹت  -3 ـځ َٴهځؿِّساڄ ؾ٬ ٜهؿٞ ايؿڂطٴٛم َُٗا نځةٴس، نايعًُِّ، ٚغٴسٵث ا ٕٵ ٜهٕٛ ذيو ا٭َس  ٝٵطس، ٚايصٿْا، أ املځ

ُٳاز; ٚيريو قاٍ: "نڂؿڃساڄ".  ٚايكٹ

                                                           
 (.103ضٛز٠ ايٓعٌ، اٯ١ٜ: ) 1-

ٝٻٔ، يػٝذ اٱض٬ّ ابٔ ج١ُٝٝ ٚابٔ عةد ايٖٛاث ٚعًُا٤ ايدٻع٠ٛ اٱص٬ظ١ٝ، )ص -2 (، ٚاْعس: ضٛاب  يف ايحهؿري ٚايحةدٜ ، 45، 44ضٛاب  جهؿري املڂعٳ

(، َهحة١ ايةدازٟ، اٱَازاد، 54س: ضٛاب  ايحهؿري، يًػٝذ د. إبساِٖٝ بٔ عاَس ايسظًٝٞ، )صقاضس٠ َؿسٻغ١، ملعايٞ ايػٝذ صاحل آٍ ايػٝذ. ٚاْع

ٜٴٓطت إىل ا٭غعسٟ، ٭بٞ ايكاضِ عًٞ بٔ اؿطٔ ابٔ عطانس، ؼكٝل: قُد ايهٛذسٟ، ط1ط  ّ.2013، 1. ٚاْعس: جةٝن نځرٵث املڂؿڃرتٟ ؾُٝا 

ٝٻٔ، يػٝذ اٱض٬ّ ابٔ ج3ُٝٝ- (، ٚاْعس: ضٛاب  يف ايحهؿري ٚايحةدٜ ، 45، ١44 ٚابٔ عةد ايٖٛاث ٚعًُا٤ ايدٻع٠ٛ اٱص٬ظ١ٝ، )صضٛاب  جهؿري املڂعٳ

 (.54قاضس٠ َؿسٻغ١، ملعايٞ ايػٝذ صاحل آٍ ايػٝذ. ٚاْعس: ضٛاب  ايحهؿري، يًػٝذ د. إبساِٖٝ بٔ عاَس ايسظًٝٞ، )ص

 (.6647: )ٚاجكٛا ؾح١ٓ..(، زقِ اؿدٜز: )أخسش٘ ايةدازٟ يف صعٝع٘، نحاث ايؿنت، باث: َا شا٤ يف قٍٛ اهلل-4
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ٛٳاظاڄ". -4 ٕٵ ٜهٕٛ  ذيو ا٭َس نڂؿڃساڄ صسحياڄ ظاٖساڄ; ٚيرا قاٍ: "بٳ  أ

ٕٵ ٜهٕٛ ايديٌٝ ع٢ً صعٝح ايرټةٛد صسٜح ايدٻ٫ي١، ؾ٬ ٜهؿٞ ايديٌٝ ضعٝـ ايطٻٓد، ٫ٚ غاَض  -5 أ

 ايد٫ي١; ٚيرا قاٍ: "عٓدنِ ؾٝ٘ بٴسٵٖإ".

ٕٵ ٜهٕٛ  -6 ذيو ايربٖإ َلخٛذاڄ عٔ اهلل ب جعاىل ب يف نحاب٘، أٚ ذةخ يف ض١ٓ زضٛي٘ ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب; أ

ٌٷ صسٜحٷ َٔ نحاث  ٔٳ اهلل"، ؾ٬ عرب٠ بكٍٛ أظدٺ يف ذيو َُٗا نإ إذا مل ٜهٔ يكٛي٘ ديٝ َٹ ٚيرا قاٍ: "

 .1اهلل أٚ ض١ٓ زضٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

 ْصاث ايػٗاد٠ يف ايحهؿري:

ْٹصٳاثٴ ايػٻٗاد٠ يف ايحهؿري، ؾةػٗاد٠ زشًن عٳدٵيځن، ٖٚرا َا ذٖت إيٝ٘ مجٗٛز ايعًُا٤      َٻا  ، ؾ٬ جكةٌ غٗاد٠ 2ٚأ

ٓٿطا٤ يف إذةاد ايهڂؿڃس ع٢ً أظد; ٚيريو قاٍ ابٔ قدا١َ املكدضٞ: "ٚجكةٌ ايػٻٗاد٠ ع٢ً ايسٿد٠ َٔ عدين يف  اي

، ٚقاٍ ابٔ املٓرز: "ٚأمج  أٌٖ 3ٞ، ٚايػاؾعٞ، ٚأصعاث ايسأٟقٍٛ أنرس أٌٖ ايعًِ، ٚب٘ قاٍ َايو، ٚا٭ٚشاع

ٜٳسٵش  إىل اٱض٬ّ ٕٵ مل  ٕٻ غٗاد٠ غاٖدٜٔ جيت قةٛهلا ع٢ً ا٫زجداد، ٜٚكحٌ املڂسٵجد ع٢ً غٗادجُٗا إ  .4ايعًِ ع٢ً أ

 املڀًت ايرايز

 أذس ظاٖس٠ ايحهؿري ع٢ً اجملحُعاد اٱض١َٝ٬

ِٻ         ٍپ ع٢ً َطلي١ ايحهؿري َطلي١څ اٖح ٍٷ بِٝٓٗ ضٳًؿاڄ ٚخًؿاڄ، ٖٚر دا ًځُا٤ نررياڄ، ٚايه٬ّ ؾٝٗا َحداٚ بٗا ايعٴ

ٓٻاش١ٝ ٚغريٖا َٔ ايؿٹسٳم  ٔٳ ايؿٛاصٌ ايي جؿصٌ بن ايؿٹسٵق١ اي َٹ ٌٷ  ْٻ٘ ؾاص أُٖٝح٘ ٚخڀٛزج٘ عٓدِٖ، ظٝز إ

ٕٻ اٱض٬ّ ٖٛ دٜٔ ايٛضڀ١ٝ ٚا٫عحداٍ، ٚيكد قاٍ اهلل ب جعاىل ب يف نحاب٘ ايهسِٜ:  ايطٻاي١ ايي ؽايؿٗا; ٭

                                                           
ٝٻٔ، يػٝذ اٱض٬ّ ابٔ ج١ُٝٝ ٚابٔ عةد ايٖٛاث ٚعًُا٤ ايدٻع٠ٛ اٱص٬ظ١ٝ، )ص-1 (، ٚاْعس: ايحُٗٝد ملايف املٛطل 48-46اْعس: ضٛاب  جهؿري املڂعٳ

ّ، ٚاْعس: ايحهؿري ٚضٛابڀ٘، 2009: بػاز عٛاد َعسٚف، (، َهحة١ ابٔ ج١ُٝٝ، ؼكٝل5/43َٔ املعاْٞ ٚا٭ضاْٝد، ٭بٞ عُس ٜٛضـ بٔ عةد ايرب، )

 (.160يًػٝذ صاحل ايؿٛشإ، )

ّ، ٚاْعس: بدا١ٜ اجملحٗد ْٚٗا١ٜ املكحصد، ٫بٔ 1974ٖب 1394، 2(، داز ايهحاث ايعسبٞ، بريٚد، ط3/321اْعس: بدا٥  ايصٓا٥ ، يًهاضاْٞ اؿٓؿٞ، ) -2

(، داز ايؿحح يٲع٬ّ 43-1/33ٖب ، ٚؾك٘ ايط١ٓ، يًػٝذ/ ايطٻٝد ضابل، باث ْصاث ايػٗاد٠،)1402، 6(، داز املعازف، بريٚد، ط3/233زغد اؿؿٝد، )

(، باث: ايػٻٗاد٠، داز ابٔ زشت، 400ّ،  ٚاْعس: ب أٜطاڄب: ايٛشٝص يف ؾك٘ ايطټ١ٓ ٚايهحاث ايعصٜص، د. عةد ايععِٝ بدٟٚ، )ص1999ٖب ب 1419، 2ايعسبٞ، ط

 ّ.2001-ٖب1431، 3ط

ٖب، ٚاْعس: اؿاٟٚ ايهةري يف ايؿك٘، ٭بٞ اؿطٔ 1402، 6(، داز املعازف، بريٚد، ط3/24: با١ٜ اجملحٗد ْٚٗا١ٜ املكحصد، ٫بٔ زغد اؿؿٝد، )اْعس- 3

ٖب ب 1429، 1ط ّ، ٚاملٛضٛع١ ايؿك١ٝٗ املٝطس٠، ؿطين بٔ عٛد٠ ايعٛاٜط١، داز ابٔ ظصّ،1994ٖب ب1414، بريٚد،1(، داز ايهحت ايع١ًُٝ، ط5/132املاٚزدٟ، )

2008.ّ 

 ّ.2003ٖب ب 1424، 2(، داز عامل ايهحت، ط1/235اْعس: اٱمجاع، ٫بٔ املٓرز، )- 4
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ٚٳضٳڀڄا" َٻ١ڄ  ِٵ أڂ ٓٳانڂ ًڃ ٚٳنځرٳيٹوځ شٳعٳ َٻ١ ٚض ، أٟ: 1" ْٻٗا أ َٻ١ يف ٖرٙ اٯ١ٜ ب ايهسمي١ ب، بل ، َٚدح اهلل ٖرٙ ا٭

ٕٵ  عٳدٵٍ،ؾٛضڀ١ٝ اٱض٬ّ ٚض څ بن غسٻٜٔ: ايػٴًٛ ٚايحٻكصري، ٚايحٻؿسٜ  ٚاٱؾساط، ٚن٬ُٖا غسپ، ٚاملطًِ عًٝ٘ أ

صّ بٗرٙ ايصٿؿ١، ٜٚدٚز َعٗا يف مجٝ  جٳصسټؾاج٘ ق٫ٛڄ ٚؾع٬ڄ ؾ٬ غًٛ ٫ٚ جكصري، ٫ٚ جؿسٜ  ٫ٚ إؾساط، بٌ ًٜح

ِّ٘ ٓٻيب  ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب، ايرٟ نإ ٖٛ ايٛض  بن ذيو نڂ  .2ٜطري ع٢ً ٖدٟ اي

ٕٻ أٌٖ ٖرا ايؿٹهڃس ايةاطٌ يف باث ايحه ؿري قد ضُّٛا ض٫٬ڄ بعٝداڄ، ؾلخرٚا ٚايرٟ ٜعٗس يٓا َٔ ن٬ّ املؿطسٜٔ: أ

ٍِ صعٍٝح هلا ع٢ً ايٓعٛ ايرٟ ؾُٗ٘ ايطٻًـ ايصٻاحل، ؾدًڀٛا بن نؿس ايعكٝد٠  بعٛاٖس ايٓصٛص دٕٚ ؾٗ

ٕٻ َسجهت ايهةري٠ أٟ نةري٠ ناؾس باهلل، ٚخًڀٛا بن ظهِ ايػسع بحهؿري املڀًل،  ٚنؿس ايعٌُ، ٚقايٛا بل

ٝٻٔ، ٚباؾ١ًُ ؾ ٔٵ ٚايحهؿري املڂع َٴٛا بايهڂؿڃس نٌ َ ٜٴساعٕٛ ايطٻٛاب  ايػٻسع١ٝ يف ايحهؿري; ظح٢ زٳ ْٻِٗ ٫  ا

ٌٻ غ٤ٞ.  خايؿِٖٛ يف ايسأٟ، أٚ مل ٜٓحطةٛا إىل ؾٹسٵقځحِٗ، ٚاضحةاظٛا َِٓٗ نڂ

ٌٍ أٚ ٣ٖٛ، أٚضعٓا خٴڀٛز٠     ٓٻاع ظٗ ٚملَّا ناْخ َطلي١ جهؿري املطًُن قد أصةعخ ظاٖس٠ڄ ٚق  ؾٝٗا ْؿسٷ َٔ اي

ٓٻاع بػري ظٳلٍّ.ٖ ٔٵ َعاٖس ايػٴًٛ يف ايدٿٜٔ ٚاٱؾساط ٚايحٻػدد يف اؿهِ ع٢ً اي ْٻٗا َ  رٙ ايعَّاٖس٠، ٚأ

ٕٻ اؿهِ بايهڂؿس ع٢ً  ٓٻعس يف أقٛاٍ ايعًُا٤ ٚاضحد٫٫جِٗ : أ ْٴ٪صٿً٘ ٖٓا بعد ايكسا٠٤ املحل١ْٝ، ٚاي ٕٵ  ٚايرٟ ٜٓةػٞ أ

ِٷ خڀريٷ; ملځا ٜرتجٻت عًٝ٘ ٍٕ َا ظه ـځڀځس، َٚٓٗا ا٭خڀاز ايحاي١ٝ: إْطا ٔٵ آذاٍز، ٖٞ يف غا١ٜ ا َ 

ٕٵ جهٕٛ شٚش١ يهاؾس  -1 ٕٻ املط١ًُ ٫ ٜصحټ أ ٕٵ ٜؿسٻم بٝٓٗا ٚبٝٓ٘; ٭ ٌټ يصٚشح٘ ايةكا٤ َع٘، ٚجيت أ ٫ حي

 باٱمجاع املحٝكَّٔ.

ٕٵ ٜ٪ذٿس ع -2 ٜٴدػ٢ أ ٜٴ٪متٔ عًِٝٗ، ٚ ٕٵ ٜةكٛا ؼخ ضًڀاْ٘; ٭ْٻ٘ ٫  ًِٝٗ بهڂؿڃسٙ، ِٖٚ ٫ جيٛش ٭٫ٚدٙ أ

 أَا١ْڅ يف عٴٓل اجملحُ  اٱض٬َٞ نِّ٘.

َٳسٳم، َٓ٘ ٚخسط عًٝ٘ بايهؿ -3 ٕٵ  ٓټصٵس٠ َٔ اجملحُ  اٱض٬َٞ، بعد أ ْٻ٘ ؾكد ظلٻ اي١ٜ٫ٛ ٚاي س ايصٻسٜح، أ

ٜٴكاط  ظح٢ ٜحٛث إىل اهلل.ٛٚايسٿد٠ اية ٕٵ   اح; ٚهلرا جيت أ

ٝٴٓؿَّر ؾٝ٘ -4 ٔٵ ذٖٓ٘ ايػټةٗاد  ٜٴعانِ أَاّ ايكطا٤ اٱض٬َٞ; ي ٜٴطححاث، ٚجصاٍ َ ٕٵ  ظهِ املڂسٵجد، بعد أ

 ٚجٴكاّ، عًٝ٘ اؿڂصٳض.

                                                           
 (.143ضٛز٠ ايةكس٠، اٯ١ٜ: )-1

ّ ، 1384، 2(، ؼكٝل: أمحد ايربدْٚٞ، ٚإبساِٖٝ أطؿٝؼ، داز ايهحت املصس١ٜ، ايكاٖس٠، ط6/143اْعس: اؾاَ  ٭ظهاّ ايكسإٓ، يٲَاّ ايكسطيب، ) -2

ّ، ٚاْعس: جؿطري ؾحح ايكدٜس اؾاَ  بن ؾين ايدٿزا١ٜ ٚايسٿٚا١ٜ، قُد 1999، 2(، دازايحك٣ٛ، ط243ٚأضةاث ايٓصٍٚ، يعًٞ بٔ أمحد ايٓٝطابٛزٟ، )ص

 ّ، 2005 -ٖب 1426، داز ايٛؾا٤، املٓصٛز2،٠(، ط1،ط287بٔ عًٞ بٔ قُد ايػٛناْٞ،)ص
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َٻ١. -5  اـسٚط ع٢ً مجاع١ املطًُن ٚٚظٵدٳ٠ ا٭

ٜٴص٢َّ عًٝ٘، ٫ٚ ٜدؾٔ يف َكابس املطًُن، ٫ٚ  -6 ٜٴػطٻٌ، ٫ٚ  إذا َاد ٫ جٴصس٣ عًٝ٘ أظهاّ املطًُن، ؾ٬ 

َٴ ْٻ٘ ٫ ٜسس إذا َاد   ٛزٿسٷ ي٘.ٜٴٛزس، نُا أ

ٔٵ زمحح٘، ٚاـًٛد يف ْاز شِٗٓ. -7  إذا َاد ع٢ً ظاي٘ َٔ ايهؿس ٜطحٛشت يع١ٓ اهلل، ٚطځسٵدٙ َ

ٜٴسٵش  ٖرا ا٭َس إىل   ٕٵ  ٕٵ ٜرتٜٻز، ٚأ ٔٵ ٜحصٳدٻ٣ يًعهِ بحهؿري خًل اهلل أ ٖٚرٙ ا٭ظهاّ اـڀري٠ جٛشت ع٢ً َ

ْٻ٘ .  1أًٖ٘ ٜٴْٚطٝـ إىل َاذنسٙ ايعًُا٤ ب ضابكاڄب ٚأ ٜٴع٢ ي٘ بايسٻدٵ٫  َٳا مح١، ٫ٚ  طحػؿس ي٘; يكٍٛ اهلل جعاىل: "

َٳا جٳةٳ َٹٔ بٳعٵدٹ  ٚٵيٹٞ قڂسٵبٳ٢  ْٴٛاڃ أڂ ٛٵ نځا ٚٳيځ ُٴػٵِسنٹنٳ  ًڃ ٜٳطٵحٳػٵؿٹسٴٚاڃ يٹ ٓٴٛاڃ أځٕ  َٳ ٔٳ آ ٚٳايَّرٹٜ ٞٿ  ٓٻةٹ ٕٳ يٹً ِٵ أځصٵعٳاثٴ نځا ٗٴ ْٻ ِٵ أځ ٗٴ ٔٳ يځ ٝٻ

"ِِ ٔٵ قاٍ ايػٝذ عةد ايسمحٔ بٔ ْاص 2ايڃصٳعٹٝ س ايطٻعدٟ ب زمح٘ اهلل ب: "ايهڂؿس ظلټ اهلل ٚزضٛي٘، ؾ٬ ناؾس إ٫ َ

ٕٻ ايعًُا٤ قد أنَّدٚا ع٢ً خڀٛز٠ ظاٖس٠ ايحهؿري، َٚا   3نځؿَّسٙ اهلل ٚزضٛي٘" َٚٔ خ٬ٍ َا ضةل ٜحةن يٓا: أ

ٔٵ أبسش ايعٛاٌَ ايي ج ًڃِ، َٚ ٔٵ ١ََّ اٱض٬ّ بػري عٹ ٔٵ إخساط ايٓاع َ كـ ٚزا٤ ٖرٙ ايعاٖس٠ أْاعٷ ٜرتجٻت عًٝٗا َ

ٔٵ خڀس ٖرا ا٭َس; ٭ْٻ٘ ضةتٷ يف ظٗٛز ٖرٙ  ًڃِ هلِ ٫ٚدزا١ٜ با٭ظهاّ ايػٻسع١ٝ، ظٝز ٚقد ظرٻز ايعًُا٤ َ ٫ عٹ

ًِّٝاد  ايؿٹسٳم ٚاؾُاعاد ايي اعحُدد ع٢ً ايكحٌ ٚضٳؿڃو ايدٿَا٤، ٚاضحةاظ١ اؿڂسٴَاد، ٚايحٻعدٿٟ ع٢ً ايهڂ

َٻٌ  ُٵظ، ٚامل٪ ـځ ٕٵ ٜةريٛا يف جصعٝح أٚضاع ب٬دِٖ، ا َٴطٵ١ًُ أ ٜٳعٵهڂُٕٛ غٴعٛباڄ  ٔٵ قاد٠ ايدټٍٚ اٱض١َٝ٬ ِٖٚ  َ

ٔٵ جٛع١ٝ ايٓاع بدِٜٓٗ; يٝطريٚا ٚؾل َٓٗض اٱض٬ّ املعحدٍ مبا ٜحٛاؾل َ  َةاد٨  ٜٴُهِّٓٛا ايعًُا٤ ٚايدټعا٠ َ ٕٵ  ٚأ

َٻ١ ٚذٛابحٗا، ٚقُٝٗا َٚٛاشٜٓٗا.  ا٭

ٓٻصاز٣ ٚأَراهلِ ذ٬ذ١ أغٝا٤ٺ:قاٍ غٝذ اٱض٬ّ     ٕٻ ضةت ض٬ٍ اي أظدٖا: أيؿاظ  ابٔ ج١ُٝٝ ب زمح٘ اهلل ب:إ

 َحػاب١ٗ ف١ًُ َػه١ً َٓكٛي١ عٔ ا٭ْةٝا٤، ٚعديٛا عٔ ا٭يؿاظ ايصٻسحي١ املڂعٵه١ُ ٚمتطٻهٛا بٗا.

ٔٵ أظٛاٍ ايػٻٝاطن.  ٚايراْٞ: خٛازمٷ ظٓٻٖٛا آٜادٺ، ٖٚٞ َ

 إيِٝٗ ظٓٻٖٛا صٹدٵقاڄ ٖٚٞ نرث. ٚايرايز: أخةازٷ َٓكٛي١څ

ٍٷ صعٝحٷ،  ٍٷ صسٜحٷ، ٫ٚ َٓكٛ ٔٵ أٌٖ ايطٻ٬ٍ ع٢ً باطًِٗ، ٫ َعكٛ ٓٻصاز٣ ٫ٚ غريِٖ َ ٚقاٍ ب أٜطاڄب: يٝظ َ  اي

ٔٵ آٜادٹ ا٭ْةٝا٤  .٫ٚ4 آ١ٜڅ َ

                                                           
  ّ.3،1990ٛضـ ايكسضاٟٚ، َهحة١ ٖٚة١، ايكاٖس٠، ط(، د. 23ٜظاٖس٠ ايػٴًٛ يف ايحهؿري، )ص -1

 (.113ضٛز٠ ايحٛب١، اٯ١ٜ: ) -2

(، ؼكٝل: أغسف بٔ 198إزغاد أٚيٞ ايةصا٥س ٚا٭يةاث يٌٓٝ ايؿك٘ بلقسث ايڀُّسم ٚأٜطس ا٭ضةاث، يًػٝذ/ عةد ايسمحٔ بٔ ْاصس ايطٻعدٟ، ص:)-3

 ّ.2000ٖب  ب 1421/ 1عةد املكصٛد،ط

 ّ.2009، 1(، ؼكٝل: أبٛعةد ايسمحٔ عادٍ ضعد، ابٔ اهلٝرِ، ط3/315ح ملٔ بدٻٍ دٜٔ املطٝح، يػٝذ اٱض٬ّ ابٔ ج١ُٝٝ،) اؾٛاث ايصٻعٝ -4
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 املةعز ايراْٞ

 ٖرٙ ايعَّاٖس٠ ْعس٠ املكاصد ايػٻسع١ٝ يعاٖس٠ ايحهؿري، ٚأضةاث
 املڀًت ا٭ٍٚ

 ْعس٠ املكاصد ايػٻسع١ٝ يعاٖس٠ ايحهؿري

ٔٵ خٳڀځس ٖرٙ ايعَّاٖس٠ ب ظاٖس٠ ايحهؿريب َٚا ٜرتجٻت عًٝٗا َٔ املؿاضد ٚا٭ضساز ْلجٞ إىل بٝإ   ٕٵ جهًُٓا ع بعد أ

ٕٻ غسٜع١ اٱض٬ّ شا٤د زمح١ڄ  ْٳعًځُ٘ أ ٔٵ ؾُٗٗا َٚعسؾحٗا، ٚممَّا  املكاصد ايطٻسٚز١ٜ; ظحٻ٢ ْهٕٛ ع٢ً بصري٠ٺ َ

ٝٻٔ بدٕٚ ايطٛاب  ٚايكٛاعد املعحرب٠ خيايـ ٖرٙ املكاصد ايطٻا١َٝ ايي يً ٕٻ ايحهؿري املڂع ٔٵ ٖٓا ٜحةن أ عاملن; َٚ

ٍِ يٝظ  َٴطٵً ٌٻ  ْٻ٘ إىل ْػس ايؿطاد أقسث َٓ٘ إىل اٱص٬ح، ؾًٝعرز نڂ ٖٳدٵَاڄ، ٚأ ْٻ٘ ٜٗدَٗا  شا٤ بٗا اٱض٬ّ، بٌ إ

ٕٵ ٜحصسٻأ ع  ًٝ٘.ي٘ ظلپ يف ٖرٙ ايكط١ٝ أ

ُٳ١ڄ ظٝز ٚايػٻسٜع١ اٱض١َٝ٬ شا٤د ٱْكاذ ايٓاع، ٚايسٻمح١ بِٗ ; قاٍ اهلل جعاىل:  ٓٳاىځ ِإ٫َّ زٳظٵ ًڃ َٳا أځزٵضٳ ٚٳ "

ُٹنٳ" ًڃعٳايځ ُٳا ؾٹٞ ايصټدٴِٚز ، ٚقاٍ جعاىل ب أٜطاڄ ب: 1يِّ ٚٳغٹؿځا٤ يِّ ِٵ  َٿٔ زٻبٿهڂ ٛٵعٹعځ١څ  َٻ ٓٻاعٴ قځدٵ شٳا٤جٵهڂِ  ٗٳا اي ٜټ ٜٳا أځ ٖٴدٶ٣ " ٚٳ

ٓٹنٳ" َٹ ُٴ٪ٵ ًڃ ُٳ١څ يِّ ٔٵ أشًٗا أْصيخ ايػٻسٜع١، ٚبٗا متطٻو 2ٚٳزٳظٵ ٝٻٓخ املكاصد ايي َ ٓټصٛص ايػٻسع١ٝ جة ، ؾةٗرٙ اي

 املطًُٕٛ يًٛصٍٛ إىل ضعادجِٗ. 

ٔٵ َكاصد ايػٻ    ٔٵ َكاصد ايػٻسٜع١ اٱض١َٝ٬ ب أٜطاڄب  َاذنسٙ اٱَاّ ايػٻاطيب ظٝز قاٍ: َٚ سٜع١ ٚممَّا ٜؿِٗ َ

َٻ١، ٚص٬ح اٱْطإ، َٚا بن ٜدٜ٘ َٔ املٛشٛداد، ؾاملصاحل يف ايحػسٜ  َڀًك١ عا١َ  اٱض١َٝ٬ ظؿغ ْعاّ ا٭

ٕٻ ا٭ظهاّ  َٴڀَّسد٠ يف ن١ًٝ ايػٻسٜع١، ٚشص٥ٝحٗا بديٌٝ أ ٓٻٗا  َٳعٳٌٍّ، ٚيه ٌٍ دٕٚ  ٫ ؽحصټ بةاثٺ دٕٚ باث، ٫ٚ مبٳعٳ

 .3َػسٚع١ ملصاحل ايعةاد

ُٻاڄ عٓد ايعًُا٤ إذاڄ ؾع    ٓٻ٘ قد أصةح َٗ ًِ املكاصد يٝظ عًُاڄ ظدٜراڄ خيحصټ ب٘ املحلخٿسٕٚ با٫ٖحُاّ، ٚيه

َٻا املصًع١ ؾٗٞ  ايطٻابكن، ؾًكد عةٻس اٱَاّ ايػصايٞ ٖرٙ املكاصد باملصًع١ يف نحاب٘ )املطحصؿ٢(، ؾكاٍ: "أ

َٳطٳسٻ٠" َٻا 4عةاز٠څ يف ا٭صٌ عٔ شًت َٓؿع١، ٚدؾ   ٔٵ مل ، ٚأ اٱَاّ اؾٜٛين ؾكد قاٍ يف نحاب٘ )ايربٖإ(: "َٚ

، ٚقاٍ اٯَدٟ يف ا٭ظهاّ عٔ 5ٜحؿڀَّٔ يٛقٛع املكاصد يف ا٭ٚاَس ٚايٓٛاٖٞ ؾًٝظ ع٢ً بصري٠ٺ يف ٚض  ايػسٜع١"

ْٻُا نإ ْعساڄ إىل ايٛاق ، ٚايعًِ باْحؿا٤ َكصد ضسٚزٟ  املصاحل ايطسٚز١ٜ: "ٚاؿصس يف ٖرٙ اـُط١ ا٭ْٛاع إ

 .6خازط عٓٗا يف ايعاد٠"

                                                           
 (.107ضٛز٠ ا٭ْةٝا٤، اٯ١ٜ: ) -1

 (.157ضٛز٠ ْٜٛظ، اٯ١ٜ: ) -2

 ّ.2007-ٖب1427، (، داز اؿدٜز، ايكاٖس2٠، ط298-297اْعس: املٛاؾكاد، يٲَاّ ايػاطيب، نحاث املكاصد، )ص -3

 ّ..2010، 2(، داز ايؿهس، ؼكٝل: قُد ضًُٝإ ا٭غكس، َ٪ضط١ ايسضاي١، ط1، ط286املطحصؿ٢ يف أصٍٛ ايؿك٘، ٭بٞ ظاَد ايػصايٞ، )ص -4

 ّ.2009(، داز ايؿهس، َ٪ضط١ ايسضاي١، 1/231ايربٖإ يف أصٍٛ ايؿك٘، ٱَاّ اؿسَن أبٛاملعايٞ عةد املًو اؾٜٛين، )  -5

 ّ.2003-ٖب1424، 1(، داز ايصُٝعٞ، ط3، ط343ٱظهاّ يَٰدٟ، )صا -6
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ٓٻعس يف أقٛاٍ ايعًُا٤     ٔٵ جهَِّ عٔ املكاصد  ٜٴعٳدټ اٱَاّ ايػٻاطيب ؾإَٚٔ خ٬ٍ ايحٻحة  ٚا٫ضحكسا٤، ٚاي َٳ ٍٳ  ٚٻ أ

 بايحٻؿصٌٝ، ٚشعٌ يف نحاب٘ املٛاؾكاد باباڄ خاصاڄ يعًِ املكاصد.

ٕٻ ٖرٙ ا  َٻ١څ جيت ايحٻٓة٘ هلا ٖٚٞ: أ يٝطخ ظٳطت َا ٜساٙ اٱْطإ نًٗا َصًع١ يٲْطإ ٚ ملصاحل ٖٚٓا ْكڀ١څ ٖا

ذ٬ذ١ أْٛاع:  -ظطت ا٫ضحكسا٤ –ٖٚرٙ املصاحل قاٍ اٱَاّ ايػاطيب :  أٚ َؿطد٠ ي٘ ٚغساڄ، َصًع١ڄ ي٘ ْٚؿعاڄ،

ٝٻاد، قاٍ اٱَاّ ايػٻاطيب: "جهايٝـ ايػٻسٜع١ جٳسٵش  إىل ظؿغ َكا ايطٻسٚزٜاد، ٚاؿاشٝٻاد، صدٖا يف ٚايحٻعطٝٓ

ٕٵ  ٕٵ جهٕٛ ظاش١ٝ، ٚايرايز: أ ٕٵ جهٕٛ ضسٚز١ٜ، ٚايراْٞ: أ ًڃل، ٖٚرٙ املكاصد ٫ جٳعٵدٚ ذ٬ذ١ أقطاّ: أظدٖا: أ ـځ ا

 .1جهٕٛ ؼط١ٝٓٝ"

ٝٻٔ يٓا: أ ٔٵ أشٌ ٕٻ املكاصد ايطسٚز١ٜ ٖٞ ا٭ٖدافَٚٔ ٖٓا ٜحة ، أٚ املعاْٞ ايي زاعاٖا ايػٻازع يف ايحػسٜ  َ

ـڂطسإ يف دِٜٓٗ ٚدْٝاِٖ. ؼكٝل َصاحل ايعةاد،  عٝز إذا ؾاجحِٗ ٖرٙ املعاْٞ أدٻ٣ إىل ايؿطاد ٚا

َٻا طسٜك١ احملاؾع١ ع٢ً املكاصد ايطٻسٚز١ٜ جهٕٛ بڀسٜكحن:  ٚأ

أٚهلُا: احملاؾع١ َٔ شاْت ايٛشٛد، ٚذيو بؿعٌ َا ب٘ قٝاَٗا، ٚايراْٞ: احملاؾع١ َٔ شاْت ايعدّ، ٚذيو 

 برتى َا ؾٝ٘ جٓعدّ.

اّ ايػٻاطيب: ٚاؿؿغ هلا ٜهٕٛ بلَسٜٔ: أظدُٖا: َا ٜكِٝ أزناْٗا، ٜٚرةخ قٛاعدٖا، ٚذيو عةاز٠ عٔ قاٍ اٱَ

َساعاجٗا َٔ شاْت ايٛشٛد. ٚايراْٞ: َا ٜدزأ عٓٗا ا٫خح٬ٍ ايٛاق  املحٛق  ؾٝٗا، ٚذيو عةاز٠ عٔ َساعاجٗا َٔ 

 .2شاْت ايعدّ
ٓٻعس يف أقٛاٍ ا   ٔٵ خ٬ٍ اي يؿكٗا٤، ٚاضحد٫٫جِٗ ، َٚاشا٤د ب٘ ايػٻسٜع١ اٱض١َٝ٬ ٚخ٬ص١ ايكٍٛ: ٚذيو َ

ُٻا ناْخ اعحدا٤ٶ ع٢ً ْؿٛع ايٓاع، ٚأَٛاهلِ بػري ظلٍّ، ٚاْحٗاناڄ ؿسَاجِٗ،  ٕٻ ظاٖس٠ ايحهؿري يځ ٜحص٢َّ يٓا: أ

 ٚأَِٓٗ َٚصاؿِٗ، نإ ايٛاشت َداؾعحٗا، ٚايكطا٤ عًٝٗا; صٝا١ْڄ يطسٚزاد ايٓاع ٚأَِٓٗ َٚصاؿِٗ.

ٜٴدٵزى ٖرٙ املكاصد ايسٻاضدٕٛ ٚاي ْٻُا  ٛاشت َساعا٠ ٖرٙ املكاصد; ظح٢ جهٕٛ ا٭عُاٍ ايصاؿ١ َعحرب٠ غسعاڄ، ٚإ

َٻا غري ايسٻاضذ يف ايعًِ، ؾٝلخر ظص٥ٝاد ايٓصٛص، ٜٚكٍٛ ؾٝٗا بسأٜ٘، ؾٝٗدّ نڂًٝادٺ  ًڃِ بايػٻسٜع١، ٚأ يف ايعٹ

ٜٴعڀٌِّ َصاحل عا١َ َعحرب٠. ٚ 

َٴعٵحربٷ، َٚكصٛد غسعاڄ، ناْخ ا٭ؾعاٍ َٛاؾك١ أّ كايؿ١، قاٍ اٱَاّ ايػٻاطيب ٓٻعس يف َل٫د ا٭ؾعاٍ  : اي

ٔٳ ا٭ؾعاٍ ايصٻادز٠ عٔ املڂهځَّؿن باٱقداّ أٚ باٱظصاّ إ٫ بعد ْعسٙ إىل  ٜٳعٵهِ ع٢ً ؾعٌ َ ٕٻ اجملحٗد ٫  ٚذيو أ

 .3َا ٜ٪ٍٚ إيٝ٘ ذيو ايؿعٌ

 

                                                           
 (.2/265املٛاؾكاد، يٮَاّ ايػاطيب، ) -1

 املصدز ايطابل ْؿط٘. -2

 (.75-74املٛاؾكاد، يٲَاّ ايػاطيب، )ص -3
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 املڀًت ايراْٞ

 ايحهؿري َٛقـ ايعًُا٤ َٔ ظاٖس٠
ٕٻ ؾٹسٵق١ڄ ٚاظد٠ڄ َٓٗا  أخرب ايٓيب ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب باؾرتام أَح٘ بعدٙ إىل ذ٬سٺ ٚضةعن ؾٹسٵق١ٺ، ٚأخرب أ

ٔٵ نإ ع٢ً َرٌ َا ٖٛ  ْٻِٗ َ ٔٵ صؿحٗا ؾلخرب أ ٓٻاش١ٝ، ٚع ْاش١ٝ، ٚباقٞ ايؿٹسٳم يف ايٓاز، ٚقد ض٦ٌ عٔ ايؿٹسٵق١ اي

 عًٝ٘ ٚأصعاب٘.

ٔٵ ٖٛ ع٢ً َٛاؾك١ ايٓيب  ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ شا٤ يف نحاث ا    َٻ١ َ ٔٵ ؾٹسٳم ا٭ َٹ يؿځسٵم بن ايؿٹسٳم: ٚيطٓا لد ايّٝٛ 

، قاٍ زضٍٛ اهلل ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب: "اؾرتقخ 1ٚضًِ ب ٚأصعاب٘  ب زضٞ اهلل عِٓٗ ب غري أٌٖ ايط١ٓ ٚاؾُاع١

ٓٻصاز٣ ع٢ً اذٓحن ٚضةعن ايٝٗٛد ع٢ً إظد٣ ٚضةعن ؾٹسٵق١، ؾٛاظد٠ يف اؾ١ٓ ٚضةعٕٛ يف  ايٓاز، ٚاؾرتقخ اي

ؾٹسٵق١ڄ، ؾاظد٣ ٚضةعٕٛ يف ايٓاز، ٚٚاظد٠ يف اؾ١ٓ، ٚايرٟ ْؿطٞ بٝدٙ يحؿرتقٔ أَي ع٢ً ذ٬سٺ ٚضةعن ؾٹسٵق١ٺ، 

ٓٻاز"  .2ؾٛاظد٠ڄ يف اؾٓٻ١، ٚاذٓحإ ٚضةعٕٛ يف اي

ٕٻ أٌٖ ايطټ١ٓ ٚاؾُاع١ ِٖ أٌٖ اؿلٿ، ِٖٚ  ٔٵ ضًو ْٗصِٗ  ٚقاٍ ايعًُا٤ إ ٌټ َ ايصٻعاب١ ب زضٞ اهلل عِٓٗ ب ٚن

ِٻ أصعاث اؿدٜز، َٚٔ اجةعِٗ َٔ ايؿكٗا٤، ش٬ٝڄ ؾص٬ٝڄ إىل َٜٛٓا  ٔٵ خٝاز ايحٻابعن ب زمح١ اهلل عًِٝٗ ب، ذ َ

 .3ٖرا، َٚٔ اقحد٣ بِٗ َٔ ايعٳٛاّ يف غسم ا٭زض ٚغسبٗا

ٕٻ املعاصٞ صٳ ػٴسد أّ نځةٴسد إذا ناْخ دٕٚ ايػسى ٫ ج٪دٿٟ براجٗا إىل ٚقد أمج  أٌٖ ايطټ١ٓ ٚاؾُاع١ ع٢ً أ

ْٻٗا َعص١ٝ، بحعًٌٝ َا ظسٻّ  ْٻُا ٜهٕٛ ايهؿس بطةت اضحع٬ٍ املعص١ٝ املڂصٵُ  ع٢ً أ اؿهِ ع٢ً املطًِ بايهؿس، إ

٘ٳ ٫ځ  اىل ب:اهلل، أٚ ؼسِٜ َا أظٌ اهلل ب جعاىل ب، ٖٚرٙ َطلي١ ٫ خيحًـ ؾٝٗا اذٓإ َٔ ايعًُا٤، قاٍ اهلل ب جع ٕٻ ايَّ "ِإ

ٜٳػٳا٤" ُٳٔ  ٕٳ ذٳيٹوځ يٹ َٳا دٴٚ ٜٳػٵؿٹسٴ  ٚٳ ٘ٹ  ٜٴػٵسٳىځ بٹ  .4ٜٳػٵؿٹسٴ أځٕ 

ٕٻ ايهاؾس ٜدخٌ يف اٱض٬ّ بايٓڀل بايػٗادجن، ٚبعد ٖرا اٱع٬ٕ جٳصٵس٣ عًٝ٘  َٻا اٱصساز ع٢ً املعص١ٝ ؾا ٚأ

ٕٻ اهلل  ب جعاىل  أظهاّ املطًُن ظح٢ يٛ نإ ٜعٗس اٱميإ ٜٚةڀٔ ايهؿس، إ٫ إذا قاٍ، أٚ ؾعٌ َا ٜكحطٞ ايسٿد٠; ٭

ٕٵ ْرتى ايةٛاطٔ ؿهِ اهلل ب جعاىل ب يف اٯخس٠، ٚيكد أْهس  ٕٵ ْلخر بعاٖس أظٛاٍ ايٓاع، ٚأ ب أَسْا يف ٖرٙ ايدْٝا أ

ّٳ  اهلل ع٢ً َٔ زدٻ ايعاٖس، ؾكاٍ جعاىل: ِٴ ايطٻ٬ځ ٝٵهڂ ٔٵ أځيڃكځ٢ ِإيځ ُٳ ٚٳ٫ځ جٳكڂٛيڂٛاڃ يٹ ٓٶا"" َٹ َٴ٪ٵ  .5يځطٵخٳ 

                                                           
 (.318ايؿځسٵم بن ايؿِسم، يعةد ايكاٖس بٔ طاٖس ايةػدادٟ بةعض ايحصسف، )ص -1

(، 2640،2641(، ٚايرتَرٟ يف نحاث اٱميإ، باث اؾرتام ٖرٙ ا٭١َ، بسقِ )4596،4597حاث ايط١ٓ، باث غسح ايط١ٓ، بسقِ :)أخسش٘ أبٛ داٚد يف ن 2 -

 (.1/83(، ٚصعٻع٘ ا٭يةاْٞ يف صعٝح اؾاَ ، )3992ٚابٔ َاش٘ يف نحاث ايؿنت، باث اؾرتام ا٭َِ، بسقِ: )

ٓٿعٌ، ٫بٔ ظ3 - ًځٌ ٚا٭ٖٛا٤ ٚاي  ّ.2006، 3(، ؼكٝل: أمحد مشظ ايدٜٔ، داز ايهحت ايع١ًُٝ، ط2/113صّ ا٭ْديطٞ ايعاٖسٟ،) ايؿځصٵٌ يف املٹ

 ( َٔ ايطٛز٠ ْؿطٗا.48(، ٚنريو آ١ٜ: )161ضٛز٠ ايٓطا٤، اٯ١ٜ:)  -4

 (.94ضٛز٠ ايٓطا٤، اٯ١ٜ:) -5
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ٗٳازٴ نُا شعٌ اهلل ايكٍٛ ضةةاڄ يف املػؿس٠، قاٍ جعاىل:  ْٵ ٗٳا ا٭ځ َٹٔ جٳعٵحٹ ٓٻادٺ جٳصٵِسٟ  ُٳا قځايڂٛاڃ شٳ ٘ٴ بٹ َّ ِٴ اي ٗٴ "ؾځلځذٳابٳ

ٓٹنٳ" ُٴعٵطٹ ٚٳذٳيٹوځ شٳصٳا٤ ايڃ ٗٳا  ٔٳ ؾٹٝ  .1خٳايٹدٹٜ

ٔٵ نإ ع٢ً َرً٘  ٚخ٬ص١ ايكٍٛ: ٓٻاش١ٝ َ ٕٻ ايؿٹسٵق١ اي ْٻِٗ أٌٖ اؿلٿ، نُا إ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ٚأصعاب٘، ٚأ

ٕٻ ايؿاضل َٔ أٌٖ ايكة١ً ٫ ٜٓؿ٢ عٓ٘ َڀًل اٱميإ بؿطٛق٘، ٫ٚ  ٕٻ أٌٖ ايطټ١ٓ يف َطبلي١ ايحهؿري ٜكٛيٕٛ: إ أ

ٜٴعڀ٢ ا٫ضِ املڀًل، ٫ٚ ٜطًت َڀً ل ٜٛصـ باٱميإ ايحاّ، ؾٝكٛيٕٛ: ٖٛ َ٪َٔ بامياْ٘، ؾاضل بهةريج٘، ؾ٬ 

ٓٴٛا ِإٕ ا٫ضِ، ٚاملساد بايؿطل ٖٓا ٖٛ ا٭صػس، ٖٚٛ عٌُ ايرْٛث ايهةا٥س ايي مسٻاٖا اهلل جعاىل:  َٳ ٔٳ آ ٗٳا ايَّرٹٜ ٜټ ٜٳا أځ "

َٹنٳ" ْٳادٹ ِٵ  ًڃحٴ َٳا ؾځعٳ ًځ٢  ٗٳايځ١ٺ ؾځحٴصٵةٹعٴٛا عٳ َٶا بٹصٳ ٛٵ ٓٴٛا أځٕ جٴصٹٝةٴٛا قځ ٝٻ ٓٳةٳلٺ ؾځحٳةٳ ِٵ ؾځاضٹلٷ بٹ خيسط ، َٚ  ذيو مل 2شٳا٤نڂ

ٓٵـ عٓ٘ اٱميإ املڀًل، ٚقاٍ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: "ضٹةٳاثٴ املطًِ ؾطٛمٷ،  ٜٳ ذيو ايسشٌ َٔ ايدٜٔ بايه١ًٝ، ٚمل 

، ٚقد اضٵحتٻ نرري َٔ ايصعاب١ ع٢ً عٗدٙ ص٢ً اهلل ٚضًِ، ؾٛععِٗ ٚأصًعِٗ، ٚمل ٜهؿسِٖ، 3ٚقحاي٘ نڂؿڃسٷ"

ُٳا ؾځِإ بٳػٳخٵ : بٌ بكٛا أْصازٙ، ٚٚشزا٤ٙ يف ايدٜٔ، قاٍ اهلل جعاىل ٗٴ ٓٳ ٝٵ ًٹعٴٛا بٳ ًڂٛا ؾځلځصٵ ٓٹنٳ اقڃحٳحٳ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ ايڃ َٹ  ِٕ ٚٳِإٕ طځا٥ٹؿځحٳا "

٘ٹ" َٵِس ايَّ ًڂٛا ايَّحٹٞ جٳةٵػٹٞ ظٳحٻ٢ جٳؿٹ٤ٞٳ ِإيځ٢ أځ ًځ٢ ا٭ڂخٵسٳ٣ ؾځكځاجٹ ُٳا عٳ ٖٴ  .4ِإظٵدٳا

ُٻ٢ اهلل ب جعاىل ب ن٬ڄ َٔ ايڀا٥ؿحن َ٪١َٓ، ٚأَس باٱص٬ح بُٝٓٗا  ُٳا ٚيٛ بكحاٍ ايةاغ١ٝ، ٚقاٍ جعاىل: ؾط ْٻ "ِإ

ٕٳ" ُٴٛ ِٵ جٴسٵظٳ َّهڂ ٘ٳ يځعٳ ٚٳاجٻكڂٛا ايَّ ِٵ  ٜٵهڂ ٛٳ ٔٳ أځخٳ ٝٵ ًٹعٴٛا بٳ ٛٳ٠څ ؾځلځصٵ ٕٳ ِإخٵ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ، ٚمل ٜٓـ عِٓٗ ا٭خ٠ٛ أخ٠ٛ اٱميإ، ٫ 5ايڃ

 ميإ َڀًكاڄ.ؾُٝا بن املكاجًن، ٫ٚ ؾُٝا بُٝٓٗا، ٚبن بك١ٝ امل٪َٓن، بٌ أذةخ هلِ أخ٠ٛاٱ

ٔٵ غسٿٙ  ٜٴعاقت، ٜٚ٪دٻث ششساڄ ي٘ ٚمحا١ٜڄ يًُصحُ  َ ٕٵ  ٕٻ املڂدڀ٧ جيت أ ٚممَّا ٜعٗس يٓا ايكٍٛ ب٘ ٚجسشٝع٘: أ

ٓٻ٘ َ  ذيو جيت َساعا٠ ايطٻٛاب  ايػٻسع١ٝ، ٚاؿكٛم اٱْطا١ْٝ َٔ اجملحُ  ٚع٢ً اخح٬ف  ًڃُ٘، ٚيه ٚظڂ

ٕٻ ايعٳدٵٍ ٚؾڃلٳ ا٭ظٛاٍ، ؾا٭صٌ ايةٸسٳا٠٤ ظحٻ٢ جٳرٵةخ  ٕٵ جهٕٛ بكدز اؾڂسٵّ، ٚذيو أ ايحټ١ُٗ ٚاٱدا١ْ، ٚايعكٛب١ جيت أ

 َا شا٤ ب٘ ايػٻسع ٖٛ ايهؿٌٝ ٚظٵدٳٙ باص٬ح ايؿځسٵد ٚزدٿٙ إىل ايصٻٛاث.

 

 

                                                           
 (.85ضٛز٠ املا٥د٠، اٯ١ٜ:) -1

 (.6ضٛز٠ اؿصساد، اٯ١ٜ:)  -2

ٜٳػٵعٴس، بسقِ:) أخسش٘ ايةدازٟ، يف نحا -3 ٕٵ حية  عًُ٘ ٖٚٛ ٫  ٔٵ أ (، َٚطًِ يف نحاث اٱميإ، باث بٝإ قٍٛ 48ث اٱميإ، باث خٛف امل٪َٔ َ

ٓٻيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: "ضٹةٳاث املطًِ ؾڂطٴٛم، ٚقحاي٘ نڂؿڃس"، بسقِ: )  (.64اي

 (.9ضٛز٠ اؿصساد، اٯ١ٜ: )4 - 

 (.10ضٛز٠ اؿصساد، اٯ١ٜ:)  -5
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 املڀًت ايرايز

 أضةاث ظاٖس٠ ايحهؿري

ٔٵ ضٳسٵد أضةاث ظاٖس٠ ايحهؿري، ٚايي ظٗسد ٚؾځػٳخٵ يف اجملحُ ٔٵ قةٌ اؿدٜز ع عاد اٱض١َٝ٬ املعاصس٠، ٫ بدٻ َ

ٕٻ ٖرٙ ا٭ضةاث ؽحًـ يف دزش١ أُٖٝحٗا باخح٬ف اجملحُعاد اٱض١َٝ٬ ٚذيو جةعاڄ ٫خح٬ؾٗا يف  َعسؾ١ أ

اػاٖاجٗا ايطٝاض١ٝ، ٚظسٚؾٗا ا٫قحصاد١ٜ ٚا٫شحُاع١ٝ، ْٚعساڄ ٫خح٬ف اؿهَٛاد يف ايعٳامل اٱض٬َٞ يف 

ٔٳ ايدٿٜٔ ٚايحٻ ٕٵ ناْخ ٖٓاى أضةاباڄ َٛاقؿٗا َ ٔٵ فحٍُ  إىل فحٍُ  آخس، ٚإ دٜٔ، ٚبايحٻايٞ ؽحًـ ا٭ضةاث َ

 َحٻعٹدٳ٠ يف مجٝ  ايػټعٛث ٚاجملحُعاد.

ٓٻعٛ  ًڂٛ يٓا ذنس أضةاث ظٗٛز ظاٖس٠ ايحهؿري، ٖٚٞ ع٢ً اي ٜٳعٵ ٚبعد ٖرا املدخٌ ايةطٝ ، ٚاؿدٜز ايٝطري 

 اٯجٞ:

ٌٻ -1 ب، ٚاٱعساض عٔ غسٜعح٘، َٔ أععِ أضةاث املصا٥ت، ٚايي أدٻد إىل اؾڂٛع  ايحؿسٜ  يف أَس اهلل ب عصٻ ٚش

َٻ١، َٚٓٗا ظٗٛز ظاٖس٠ ايحهؿري. ْٳكڃص ا٭ْؿظ ٚايرٻُساد، ٚظٗٛز ايحٻُصټم ٚايحٻؿسټم يف ا٭ ـځٛف، ٚ  ٚا

ْٴصٛص ايهحاث ٚايطټ١ٓ -2 ٔٵ  ًڃِ ايصٻعٝح املڂطٵحٳٓد َ ْٳػٵس ايعٹ ِٻ ضعـ ايكٝاّ بحك١ٜٛ ايحٻٗإٚ ٚايحٻكصري يف  ، ذ

َٻ١ ٚٚظٵدٳجٗا.  َٓاٖض ايحعًِٝ مبا ٜحٛاؾل َ  عكٝد٠ ا٭

ٗٵٌ ب أٜطاڄب عكٛم  -3 اؾٌٗ ايرٻزٜ  مبطلي١ ايحهؿري، ٚعدّ ايحٻؿڃسٜل بن ايهڂؿڃسٜٔ ب ا٭صٵػس ٚا٭نڃربب، ٚاؾځ

 املطًُن، ٚمبكاصد ايػٻسٜع١.

ٚطځسٵح قطاٜاٙ، ٚجطا٫٩ج٘، ٚايسٻد ع٢ً غٴةٗاج٘ با٭دي١َّ ْٳكڃص ايهځؿا٤اد ايكادز٠ ع٢ً جٛشٝ٘ اجملحُ ،  -4

ِٻ جٳةٹ ٳ ذيو جٳكڃصريٷ يف إعداد ايرباَض ايع١ًُٝ ٚاٱع١َٝ٬، يًٛصٍٛ إىل  ايصٻعٝع١، ٚا٭ضايٝت املڂكڃٓع١، ذ

 جلصٌٝ َٓٗض ايٛضڀ١ٝ ٚا٫عحداٍ يف ْؿٛع ايٓاع.

َٔ ايعٛاٌَ ايي ضاعدد يف ؾػٛ أضةاث ظاٖس٠  اجةاع اهل٣ٛ ٚا٭خر با٭قٛاٍ ايػٻاذ٠، ٚايحعصت يًسأٟ -5

 ايحهؿري.

َٴ٪دٿ١ٜڅ إىل ايحهؿري.نًٗا  ظٗٛز ايػٴًٛ يف ايدٿٜٔ ٚاؾؿا٤ ٚاٱؾساط ٚايحؿسٜ   -6  َعاٖسٷ 

عدّ ايؿِٗ ايصعٝح يٲض٬ّ، ٚضعـ ايكسا٠٤ املكاصد١ٜ يًٓصٛص ايػسع١ٝ، ٚبلصٍٛ َٓاقػ١ ايكطاٜا  -7

  عدّ ايحصاّ ايٛضڀ١ٝ ٚا٫عحداٍ.اـ٬ؾ١ٝ ٚقٛاعدٖا، ممَّا أدٻ٣ إىل
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ًڃعدٜٔ، ٚق١ً ايصٻرب -8 ٔٳ ايعٴًُا٤ ٚايدټعا٠، ٚغٝاث  ب أٜطاڄ بب  جهاضٌ ايعًُا٤ أٚ بعطِٗ يف ايسٻد ع٢ً ايهڂؿاز ٚاملڂ َ

ٔٵ ؾك٘ اٱض٬ّ ٚأصٛي٘، ٚعدّ  مما اؿٹهڃ١ُ ١َّ بطاعحِٗ َ ٔٵ يٝظ أ٬ٖڄ يًؿحٝا يًحٻصدټز هلا، َ  قٹ ضاعد َ

ُټكِٗ ٓټصٛص دٕٚ بعض. جٳع  يف ايعٴًّٛ اٱض١َٝ٬ ٚايًػ١ٜٛ; ا٭َس ايرٟ شعًِٗ ٜلخرٕٚ بةعض اي

ايحټساس ايحٻهؿريٟ ايرٟ جٛيَّد ْحٝص١ جػابو املصاحل ٚاملٓاؾ  بن بعض ايؿكٗا٤، ٚبعض ايطٻ٬طن; ممَّا  -9

 أدٻ٣ َ  َسٚز ايصٻَٔ إىل شٴصٵ٤ٺ َٔ ايحټساس اٱض٬َٞ.

ٔٳ -10 ُٳازض١ ايكحٌ، ٚغريٖا َٔ ا٫ْحٗاناد املڂعسٻ١َ. ػاٌٖ اؿٹٛاز ضةتٷ َ َٴ  ا٭ضةاث امل٪دٿ١ٜ إىل 

 ضعـ َةاد٨ ايٛظد٠ اٱض١َٝ٬، ٚايػټعٛز بٗا بن أبٓا٤ ايػعٛث اٱض١َٝ٬. -11

اضڀٗاد ايدع٠ٛ اٱض١َٝ٬ املًحص١َ بايكسإٓ ٚايط١ٓ، ٚايحطٝٝل عًِٝٗ ٚع٢ً دعٛجِٗ; ممَّا أدٻ٣ إىل  -12

 .1َٞ ايطًِٝ بدٚزِٖ املٓػٛد ػاٙ فحُعاجِٗ املڂطٵ١ًُضعـ مح١ً ايؿهس اٱض٬

َٻ١ڄ جٴطٵِٗ يف اْحػاز ظاٖس٠ ايحهؿري،  ٕٻ ا٭ضةاث ايي ذٴنٹسٳد ب ضابكاڄب جٴعحرب أضةاباڄ ٖا ٜٚعٗس يٓا ممَّا جكدٻّ بٝاج٘: أ

َٳٸ١ يف ا ٫عحكاد ٚايؿك٘ ٚايؿٹهڃس ٜٴطاف إيٝٗا عدّ ا٫ٖحُاّ ايهةري باملعاؾاد ايحلص١ًٝٝ ايػٻا١ًَ يكطاٜا ا٭

ٕٻ غٝاث ايكد٠ٚ اؿط١ٓ ٚايحٻسب١ٝ ايصٻاؿ١  ٚايطټًٛى، ممَّا ْحض إغعاٍ ْاز ايؿح١ٓ بن طٛا٥ـ املطًُن ،  نُا أ

ٔٵ عٛاٌَ ٚأضةاث ظاٖس٠ ايحهؿري.  ٚاضحةصاز املصاحل، ٚدؾ  املؿاضد َ

ٕٻ ايؿكس ٚايةٳڀځاي١ ٚايطټػٛط ا٫ ٕٻ ٖرٙ ٚنُا ٜةدٚ يٓا: ب أٜطاڄ ب أ ٔٵ أضةاث ٖرٙ ايعَّاٖس٠; ٭ قحصاد١ٜ يٝطخ َ

ًڂِٗ ع٢ً ايكٝاّ بلعُاٍ قسٻ١َ غٳسٵعاڄ. ُٹ  ا٭ضةاث مل جٳػٹتٵ عٔ اجملحُعاد اٱض١َٝ٬، ٚمل جٳعٵ

ٔٵ   ٚممَّا جيت جلنٝدٙ يف خحاّ ٖرا املڀًت عدّ إضعاف دٚز ايعًُا٤ ٚايدټعا٠ ٚطًة١ ايعًِ يف َٛاش١ٗ َ

ْٴصٵعاڄ يٮ١َ، ٜٳعٵًُڂٕٛ ايؿٹهڃس املڂ ٓٵعسف باؿڂصٻ١، ٚنػـ ايػټة١ٗ، ٚاؾداٍ بايي ٖٞ أظطٔ، قٝاَاڄ بايٛاشت، ٚ

ٔٵ خٴڀٛز٠ ٖرٙ ايعَّاٖس٠. ٗٵد٠ ايحهًٝـ، ٚصٝا١ْڄ يًُصحُعاد َ  ٚخسٚشاڄ َٔ عٴ

 

 

 

                                                           
(، ايكاضٞ 1/254ّ، ٚاْعس: ايعٳٛاصٹِ َٔ ايؿٹنت ايكځٛاصٹِ،)1990، 3يػٴًٛ ٚايحهؿري، د. ٜٛضـ ايكسضاٟٚ، َهحة١ ٖٚة١، ايكاٖس٠، طظاٖس٠ ا -1

(، َٚكسزاد ايدٚزاد ايحل١ًٖٝٝ، َٚعًِ ايعًّٛ ايػسع١ٝ 56ّ، ٚف١ً ايةعٛس اٱض١َٝ٬، عدد: )1992ٖب 1412،َهحة١ ايطټ١ٓ، 1أبٛبهسايعسبٞ، ط

 (.1/123، ٭ٚقاف ايساشعٞ، )ٚايعسب١ٝ



 

334 
 

 2015 يسمبرد - يوليو - األول المجلد -  السادس العدد جامعت الناصرمجلت 

 

 أ.د. حسن ناصر أحمد سرار -د.أحمد علي أحمد يعقوب            ظاهرة التكفير في العصر الحديث

 املةعز ايرايز

ٔٵ ظاٖس٠ ايحٻهؿري ٚؾحا٣ٚ ايعًُا٤ ؾٝٗا  طڂسٴم ايٛقا١ٜ ٚايع٬ط َ

 املڀًت ا٭ٍٚ

ٔٵ ظاٖس٠ ايحهؿريايڀُّ  سٴم ايٛاق١ٝ َ

ٝٵس٠ ٚايطٻٝاع، ٖٚرا ممَّا     ٔٳ املطًُن ضع١ٝڄ يًٝلع ٚاؿٹ َٹ ْٻٓا ْعٝؼ يف عصٍس نځرٴسد ؾٝ٘ ايؿٹحٳٔ، ٚٚق  نرريٷ  إ

ْٹطٵٝإ  ٔٵ عٓد أْؿطٓا، ٚبطةت ذْٛبٓا، َٚا ٚصٌ إيٝ٘ نرريٷ َٔ املطًُن يف ظٝاجِٗ َٔ بٴعٵدٺ عٔ اهلل ٚ َ ٖٛ

ٓٵهساد، يٰخس٠، ٚاْػ ٔٳ املعاصٞ ٚاملڂ ٔٳ ا٭َٛز ايرٟ ظٗس بطةةٗا نرريٷ َ ُاع يف املًراد، ٚإقةاٍ ع٢ً ايدْٝا; َ

 ٚجٳسٵى ايڀَّاعاد ٚايٛاشةاد، ٚاغحداد ايؿٹحٳٔ.

َٚ  ٖرٙ ا٭َٛز نِّٗا ؾكد أزغدْا ايػٻازع اؿهِٝ إىل اجةاع أٚاَسٙ، ٚاشحٓاث ْٛاٖٝ٘، ؾةٗا لد ايڀُّسٴم ايٛاق١ٝ  

يٲْطإ بلخر اؿٝڀ١ ٚاؿرز، ٚاجةاعاڄ يٮٚاَس، ٚاشحٓاباڄ يًٓٛاٖٞ يٲْطإ َٔ املداطس ٚا٭ضساز  ٚاؿا١َٝ

ٔٳ ايعٹ٬ط"، ٚبعد ٖرا ايعٳسٵض  َٹ ٝٵڀ١ ٚاؿرزب: "ايٛقا١ٜ خريٷ  ِٻ ع٬ُڄ باملكٛي١ ايكا١ً٥ب ايي ؾٝٗا اؿٹ ٚاملؿاضد، ذ

َٻ١، ٚؼُٝٗا  ٝٻٔ ايڀُّسٴم ايي جكٞ ا٭ ْٴة ٓٻعٛ اٯجٞ:ايةطٝ    َٔ ايٛقٛع يف ظاٖس٠ ايحهؿري، ٖٚٞ ع٢ً اي

ْٿٞ ايؿساز إىل اهلل، ٚا٫عحصاّ ب٘، ٚاٱْاب١ إيٝ٘، نُا أَس ضةعاْ٘ بريو يف نحاب٘ ؾكاٍ:  -1 ٘ٹ ِإ َّ "ؾځؿٹسټٚا ِإيځ٢ اي

َټةٹنٷ" ْٳرٹٜسٷ  ٘ٴ  ٓٵ َٿ دعا ايعةاد إىل ايٓعس . ٜكٍٛ ايػٝذ ايطعدٟ  ب زمح٘ اهلل جعاىل ب يف ٖرٙ اٯ١ٜ: ؾًُا 1يځهڂِ 

يف آٜاج٘ املٛشة١ يًدػ١ٝ ٚاٱْاب١ إيٝ٘ أَس مبا ٖٛ املكصٛد َٔ ذيو ٖٚٛ ايؿساز إيٝ٘، أٟ: ايؿساز ممَّا ٜهسٖ٘ 

اهلل ظاٖساڄ ٚباطٓاڄ إىل َا حية٘ ظاٖساڄ ٚباطٓاڄ; ؾسازاڄ َٔ اؾٌٗ إىل ايعًِ، َٚٔ ايهؿس إىل اٱميإ، َٚٔ 

١ إىل ايرنس، ؾُٔ اضحهٌُ ٖرٙ ا٭َٛز ؾكد اضحهٌُ ايدٜٔ نَّ٘، ٚشاٍ املعص١ٝ إىل ايڀاع١، َٚٔ ايػؿً

 .2عٓ٘ املسٖٛث، ٚظصٌ ي٘ غا١ٜ املساد ٚاملڀًٛث

ِّؿٛا عٔ غص٠ٚ جةٛى، ظٝز ٚصـ اهلل ظاهلِ ِٖٚ   ٚاقعٕٛ يف املدايؿ١، ٜػعسٕٚ عساز٠   ٚيٓا يف قط١ٝ ايرٜٔ خٴ

ٕٻ املًصل ٚاملځ ِّؿڂٛاڃ ظٳحٻ٢ ِإذٳا ؿځسٻ إىل اهلل، قاٍ جعاىل: ايرْت، ٚغ٪ّ املعص١ٝ، ٜٚرنسِٖ أ ٔٳ خٴ ًځ٢ ايرٻ٬ځذٳ١ٹ ايَّرٹٜ ٚٳعٳ "

                                                           
 (.50ضٛز٠ ايرازٜاد، اٯ١ٜ: ) -1

ُٻ٢ جٝطري ايهسِٜ ايسٻمحٔ، يًع١َ٬/ عةدايسمحٔ ايطٻعدٟ،)ص2 - ّ، ٚاْعس: جؿطري أبٞ 2005-ٖب1425، 1(، داز ايط١ٓ، ط327جؿطري ايطٻعدٟ ٚاملط

ُٻ٢: )إزغاد ايعكٌ ايطٻًِٝ إىل َصاٜا ايكسإٓ ايهسِٜ ّ، ٚاْعس: جؿطري ايطٝٛطٞ 2009(، داز إظٝا٤ ايرتاس ايعسبٞ، بريٚد، 2/65(، )ايطټعٛد، املط

ُٻ٢:)بايدټز املٓرٛز، يعةد ايسمحٔ بٔ ايهُاٍ ش٬ٍ ايدٜٔ ايطٝٛطٞ، ) ّ، ٚايحؿطري ٚاملؿطسٕٚ، د. قُد ظطن 1993(، داز ايؿهس، بريٚد، 4/232املط

 ّ.2001، 2(، َهحة١ ٖٚة١، ط1/34ايرٖيب، )
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٘ٹ ِإ٫َّ  َّ ٔٳ اي َٹ ًڃصٳلځ  َٳ ٓټٛاڃ أځٕ ٫َّ  ٚٳظځ ِٵ  ٗٴ ِٵ أځْؿڂطٴ ِٗ ٝٵ ًځ ٚٳضٳاقځخٵ عٳ ُٳا زٳظٴةٳخٵ  ِٴ ا٭ځزٵضٴ بٹ ِٗ ٝٵ ًځ ِٵ ضٳاقځخٵ عٳ ِٗ ٝٵ ًځ ِٻ جٳاثٳ عٳ ٘ٹ ذٴ ٝٵ ِإيځ

ٕٻ ٝٳحٴٛبٴٛاڃ ِإ ِٴ" يٹ ٛٻاثٴ ايسٻظٹٝ ٛٳ ايحٻ ٖٴ ٘ٳ  َّ  .1اي

ظٝز ايؿساز إىل اهلل ٜهٕٛ بايًص٤ٛ إيٝ٘ ضةعاْ٘، ٚاملطازع١ إىل َػؿسج٘ ٚشٓٻاج٘، ٚاهلسث َٔ ضدڀ٘ ٚعكٛبح٘، 

ْٻٗا جهٕٛ بايڀًَّت ٚاملځعةٻ١ ٚايعةٛد١ٜ  نُا قاٍ ابٔ قِٝ اؾٛش١ٜ َةٝٓاڄ َع٢ٓ اهلصس٠ إىل اهلل، ظٝز قاٍ: ٚأ

ٚاٱْاب١ ٚايحطًِٝ ٚايحؿٜٛض، ٚاـٛف ٚايسٻشا٤ ٚاٱقةاٍ عًٝ٘، ٚصدم ايًص٤ٛ إيٝ٘ ٚا٫ؾحكاز، ٖٚصس٠  ٚايحٛنٌ،

 إىل زضٛي٘ ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب يف ظسناج٘ ٚضهٓاج٘ ايعاٖس٠ ٚايةاط١ٓ، عٝز جهٕٛ َٛاؾك١ يػسع٘.

ٜٳعحصِ بٗا املس٤ َٔ ايؿنت، ٚ ِٷ ٚطسمٷ أڂخس٣، ٚأضةاث غسع١ٝ  ٜحعكَّلٴ بٗا ايًص٤ٛ إىل اهلل ب جعاىل ب، ٚمثٻخ عٛاص

ٜٚطاعد بعطٗا بعطاڄ يف ضدٿ ؾنت ايػةٗاد، ٚباث ايػٗٛاد، ُٖٚا زأع ايؿنت، ٖٚرٙ ايڀُّسٴم ايي 

ٓٻعٛ اٯجٞ: ٍٕ ٚاق١ٝ ب ٖٚٞ ع٢ً اي ُٻخٵ َعا  ضٓرنسٖاإضاؾ١ڄ إىل ايڀَّسٜك١ ا٭ٚىل ب ٚايي ضٳ

ٜٳعٵُٞ ايعةد ٜٚعصُ٘ ٜٚدؾ  عٓ٘، قاٍ اهلل جعاىلا٫عحصاّ باهلل ٚايحٛنٌ عًٝ٘، ٚا٫ظحُا٤  -2 ٕٵ  : ب٘، ٚض٪اي٘ أ

ٚٳؾٹٞ اٯخٹسٳ٠ٹ" ٝٳا  ْٵ ٝٳا٠ٹ ايدټ ٍِ ايرٻابٹخٹ ؾٹٞ ايڃعٳ ٛٵ ٓٴٛاڃ بٹايڃكځ َٳ ٔٳ آ ٘ٴ ايَّرٹٜ َّ ٜٴرٳةٿخٴ اي . ؾايحرةٝخ نإ ٱمياِْٗ، ٚنًُا 2"

ٚايًص٤ٛ إيٝ٘، نَُّا نإ يٮدع١ٝ ْٚڀكٗا اَحٮ ايكًت َٔ جٛظٝد اهلل ٚاٱميإ ب٘، ٚصٹدٵم ايحٛنٌ عًٝ٘، 

بايًطإ أذسٖا ايععِٝ يف عص١ُ اهلل يعةدٙ ايداعٞ، ٚٚقاٜح٘ ي٘ َٔ ايؿنت ٚغسٚزٖا، ٚبكدز َا ٜهٕٛ يف 

ًڃةٹطٴٛاڃ ايكًت َٔ جٛظٝد اهلل، ٜهٕٛ ا٭َٔ َٔ املداٚف ٚايػسٚز ٚايؿنت، قاٍ اهلل جعاىل:  ٜٳ ِٵ  ٚٳيځ ٓٴٛاڃ  َٳ ٔٳ آ "ايَّرٹٜ

ْٳ ٕٳ"ِإميٳا ٗٵحٳدٴٚ َټ ٖٴِ  ٚٳ ٔٴ  َٵ ِٴ ا٭ځ ٗٴ ٚٵيځ٦ٹوځ يځ ٍِ أڂ ًڃ ٍٔ يف ايدْٝا 3ٗٴِ بٹعڂ . ٚأطًل ا٭َٔ يف اٯ١ٜ يٝػٌُ نٌ أَ

٘ٺ  ٚاٯخس٠، ٚأععِ ا٭َٔ ا٭َٔ َٔ ايؿنت، ؾٗرا شصا٤ٷ َسجٻتٷ ع٢ً نُاٍ ايحٛظٝد ايرٟ ٫ ًٜةٝ٘ غسى بٛش

 َٔ ايٛشٛٙ.

ضحعاذ٠ َٔ ايؿنت يف ايص٠٬، ؾكد أخسط ايةدازٟ َٚطًِ، عٔ ابٔ ٚقد أَس ايٓيب ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب با٫

ٜٴعٿًُِٗ ايطٛز٠  ٜٴعًُِِّٗ ٖرا ايدعا٤ نُا  ٕٻ زضٍٛ اهلل ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب نإ  عةاع ب زضٞ اهلل عُٓٗاب أ

ْٿٞ أعٛذ بو َٔ عراث شِٗٓ، ٚأعٛذ بو َٔ عراث ايكرب، ٚأعٛذ بو َٔ ؾح١ٓ احمل ٝا َٔ ايكسإٓ: "ايًِٗ إ

ـڂدٵزٟ ب زضٞ اهلل عٓ٘ ب عٔ زضٍٛ اهلل ب ص٢ً 4ٚاملُاد، ٚأعٛذ بو َٔ ؾح١ٓ املطٝح ايدشاٍ" ، ٚعٔ أبٞ ضعٝد ا

                                                           
 (.118حٛب١، اٯ١ٜ: ) ضٛز٠ اي -1

 (.27): ضٛز٠ إبساِٖٝ، اٯ١ٜ -2

 (.82ضٛز٠ ا٭ْعاّ، اٯ١ٜ: ) -3

 (.558(، باث: َا ٜطحعاذ َٓ٘ يف ايص٠٬، بسقِ: )5أخسش٘ َطًِ يف نحاث املطاشد ) -4
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ْٻ٘ قاٍ: "جعٛذٚا باهلل َٔ ايؿنت، َا ظٗس َٓٗا َٚا بڀٔ،قًٓا: ْعٛذ باهلل َٔ ايؿنت، َا ظٗس َٓٗا  اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب أ

 .1َٚا بڀٔ"

ٕٻ ايعًِ ٜهػـ ايػةٗاد،  ايعٌُ بايػسع، ٚايؿك٘ يف ايدٜٔ، -3 ٚػسٜد اجةاع ايسضٍٛ ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب; ٭

ًځص ٚاجٻك٢، ٜدؾ  بٗا طايت ايعًِ اهل٣ٛ، ٚيكد  ٝٿٔ ايػٳٞ َٔ ايسټغد، ٚاؿل َٔ ايةاطٌ إذا صاظة٘ أخٵ ٜٚة

ٜٴٛصٴٕٛ ط٬بِٗ بڀًت ايعًِ، ٜٚسٕٚ ؾٝ٘ عص١ُڄ  َٔ ايؿنت، نإ ايطٻًـ ايصٻاحل ب زمحِٗ اهلل جعاىل ب 

ٜٴكاٍ  ٚإشاي١ڄ يًػةٗاد، ٚطسداڄ يٛضاٚع ايػٝڀإ، َٚٔ ايؿك٘ يف ايدٜٔ ٚايعًِ مبكاصد ايػسع، جكدِٜ َا 

ٜٴكاٍ يًٓاع، ظطت عكٛهلِ ٚأظٛاهلِ ٚايٓٛاشٍ ايي ؼٝ  بِٗ.  َٚا ٫ 

ٝٻٔ اهلل ب ضةعاْ٘ ٚجعاىل ب يف نحاب٘ أذس ايحك٣ٛ يف جٝطري ا٭َٛز  -4 يصّٚ ايحك٣ٛ ٚايعٌُ ايصاحل، ظٝز ب

َٳدٵسٳشٶاٚاـسٚط َٔ ا٭شَاد ٚاملطاٜل، قاٍ اهلل ب جعاىل ب:  ٘ٴ  ٜٳصٵعٳٌ يَّ ٘ٳ  ٜٳحٻِل ايَّ َٳٔ  ٚٳ ٝٵزٴ ٫  " ٔٵ ظٳ َٹ ٘ٴ  ٜٳسٵشٴقڃ ٚٳ

ٜٴٛصٞ ابٔ عةاع بكٛي٘: "اظؿغ اهلل حيؿعو، اظؿغ اهلل  ، ٚايٓيب ب ص٢ً اهلل ع2ًٜ٘ٝٳعٵحٳطٹتٴ" ٚضًِ ب 

، ؾايعٌُ ايصاحل، ٚنرس٠ ايعةاد٠ ٚايص١ً باهلل، ٚنرس٠ ايرنس ٚا٫ضحػؿاز هلا أذس ععِٝ 3ػدٵٙ جٴصاٖو"

يف ايٛقا١ٜ َٔ ايؿنت ٚاملصايل ٚا٭ضساز ٚاملؿاضد قةٌ ٚقٛعٗا، ٚايٓصا٠ َٓٗا بعد ْصٚهلا، ٚيريو ٜكٍٛ ايٓيب 

ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب: "بادزٚا با٭عُاٍ ؾحٓاڄ نكڀ  ايًٌٝ املعًِ، ٜصةح ايسشٌ َ٪َٓاڄ ٚميطٞ ناؾساڄ، ب 

. ٚاملةادز٠ جهٕٛ باٱضساع إىل ا٭عُاٍ 4ٚميطٞ َ٪َٓاڄ، ٜٚصةح ناؾساڄ، ٜةٝ  دٜٓ٘ بعسض َٔ ايدْٝا قًٌٝ"

ٌټ بٗا، ٜٚهٕٛ ا٫يحصاّ ب ٜٳدٹ ػسٵع٘، ٚعدّ اصداز ا٭ظهاّ ايي قد جٴدٵسط ايصٻاؿ١، ٚا٫ٖحُاّ بٗا، ٚجسى َا 

ٔٵ دٜٓ٘.  اٱْطإ َ

ْٻُا ٜٓػل  -5 ٕٻ باث ايػٻٗٛاد ايي جدخٌ َٓ٘ ايؿنت إىل ايكًت إ ايصټٖد يف ايدْٝا، ٚايسغة١ يف اٯخس٠، ٚذيو أ

َدٟ أٚ َٔ ايسغة١ يف ايدْٝا ٚايحعًُّل بٗا، ْٚطٝإ اٯخس٠ ٚأٖٛاهلا، َٚا أعد اهلل ؾٝٗا َٔ ايٓعِٝ ايطٻس

ٜٳطدټ ٖرا ايةاث ٖٛ ايصٖد يف ايدْٝا ٚاٱْاب١ إىل داز اـًٛد، ٚنَُّا قٟٛ ٖرا  ايعراث ا٭بدٟ، ٚأععِ َا 

 اؾاْت يف قًت ايعةد، نإ أبعد َٔ ايػٻٗٛاد، ٚايػټةٗاد ٚا٭ٖٛا٤. 

                                                           
 (.2867ٚايحعٛذ َٓ٘، بسقِ: )(، باث: عسض َكعد املٝخ َٔ اؾ١ٓ أٚ ايٓاز عًٝ٘، ٚإذةاد عراث ايكرب، 51أخسش٘ َطًِ يف نحاث اؾ١ٓ ) -1

 (.2،3ضٛز٠ ايڀ٬م، اٯ١ٜ: ) -2

 (، ٚقاٍ: ظدٜز ظطٔ صعٝح.2516أخسش٘ ايرتَرٟ يف نحاث: صؿ١ ايكٝا١َ، بسقِ: ) -3

 (.118أخسش٘ َطًِ يف نحاث اٱميإ، باث: اؿز ع٢ً املةادز٠ با٭عُاٍ قةٌ جعاٖس ايؿنت، بسقِ: ) -4
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ْٳةر ايؿڂسق١، قاٍ اهلل ب جعاىل ب:  -6 ٘ٹ شٳيصّٚ اؾُاع١ ٚ ٌِ ايَّ ُٴٛاڃ بٹعٳةٵ ٚٳاعٵحٳصٹ ٚٳ٫ځ جٳؿځسٻقڂٛاڃ"" ٚٳ٫ځ ، ٜٚكٍٛ: 1ُٹٝعٶا  "

ِٷ" ِٵ عٳرٳاثٷ عٳعٹٝ ٗٴ ٚٵيځ٦ٹوځ يځ ٚٳأڂ ٓٳادٴ  ٝٿ ِٴ ايڃةٳ ٖٴ َٳا شٳا٤ َٹٔ بٳعٵدٹ  ًځؿڂٛاڃ  ٚٳاخٵحٳ ٔٳ جٳؿځسٻقڂٛاڃ  ْٴٛاڃ نځايَّرٹٜ ، ٚعٔ عةداهلل بٔ 2جٳهڂٛ

١ أَٚهإ يف دَػل ب، ؾكاٍ: عُس  ب زضٞ اهلل عُٓٗاب قاٍ: خڀةٓا عُس ب زضٞ اهلل عٓ٘ ب باؾاب١ٝ ب قسٜ

ٔٵ أزاد عةٛظ١  ٕٻ ايػٝڀإ َ  ايٛاظد ٖٚٛ َٔ ا٭ذٓن أبعد، َٚ "عًٝهِ باؾُاع١، ٚإٜانِ ٚايؿڂسق١، ؾا

. ٚعٔ ايٓعُإ بٔ بػري ب زضٞ اهلل عُٓٗا ب قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ 3اؾ١ٓ ؾًٝصّ اؾُاع١"

 .4"ٚضًِ ب: "اؾُاع١ زمح١څ، ٚايؿڂسق١ عراثٷ

ٔٳ ايؿٹحٳٔ، ٚايي َٓٗا شٳزٵ ع    -7 ُٳ١ َ ٓٵص١ٝ، ٚايعاصٹ ٔٵ أنرب ايڀُّسم ايٛاق١ٝ املڂ ْٳةٵرٴ ايؿڂسٵق١ َ ؾًصّٚ اؾُاع١ ٚ

ـٹ٬ف، ٜٚهٕٛ يصّٚ اؾُاع١  ْٳُخٵ بٴرٚز ايؿنت إ٫ يف ايؿڂسٵق١ ٚا ايػټةٗاد يف دٜٔ اهلل، ٚقاٚي١ جػهٝه٘، َٚا 

صاڄ ٚع٬ُڄ ٚضًٛناڄ، ع٢ً َا نإ عًٝ٘ ايٓيب ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب با٫شحُاع ع٢ً دٜٔ اهلل، عكٝد٠ َٚٓٗ

 ٚأصعاب٘ َٔ أَٛز ا٫عحكاد ٚأڂصٍٛ ايعٌُ.

ٔٵ أخڀس ا٭َٛز ع٢ً املطًِ عٳصٳًح٘ ٚجطسټع٘، ٚزمبا ٜػازى يف ايػٻا٥عاد، ْٚكٌ  -8 ٕٻ َ ًڃِ، ٭ ايسٿؾل ٚايحٻلْٞ ٚاؿٹ

ِٻ ٜٓدّ ع٢ً جٳطسټ ٔٵ دٕٚ جرةټخ، ذ ّٻ اهلل ايعٸصٳ١ً يف ايكسإٓ، ؾكاٍ: ا٭َٛز َ ع٘ يف أٍَس نإ ي٘ ؾٝ٘ أْا٠، ٚقد ذ

ٕٴ عٳصٴ٫ٛڄ" ٕٳ اِٱْطٳا ٚٳنځا ٝٵِس  ٕٴ بٹايػٻسٿ دٴعٳا٤ٙٴ بٹايڃدٳ ٜٳدٵعٴ اِٱْطٳا ٚٳ ، ٚقاٍ ايٓيب ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب يٮغضٿ 5"

ًڃِ ٚا ٕٻ ؾٝو خٹصٵًحن حيةُٗا اهلل ٚزضٛي٘: اؿٹ  .6،7٭ْا٠"عةد ايكٝظ: "إ

ْٻٗا يف أٜاّ ايؿنت ٚاضڀساث  -9 ٍٕ، ؾا ًڃِ ٚا٭ْا٠ قُٛدجإ يف نٌ آ قاٍ ابٔ قِٝ اؾٛش١ٜ: ٚإذا نإ اؿٹ

 .8ا٭ٖٛاٍ، جهٕٛ قُٛد٠ أنرس، ٚاؿاش١ إيٝٗا أغدټ

                                                           
 (.103ضٛز٠ آٍ عُسإ، اٯ١ٜ: ) -1

 (.104ضٛز٠ آٍ عُسإ، اٯ١ٜ: ) -2

ُٵس، زقِ: ) -3  (.337أخسش٘ َطًِ يف صعٝع٘، نحاث اؿض، باث: اؿض َس٠ يف ايعٴ

(، زقِ: 2/276(، صعع٘ ا٭يةاْٞ يف ايطًط١ً ايصعٝع١،)18640أخسش٘ أمحد يف املطٓد َٔ ظدٜز ايٓعُإ بػري ب زضٞ اهلل عُٓٗاب، بسقِ: ) -4

(667.) 

 (.١ٜ13:)ضٛز٠ ايػٛز٣، اٯ -5

 0(.18(، )17أخسش٘ َطًِ يف نحاث اٱميإ، باث: ا٭َس باٱميإ باهلل جعاىل ٚزضٛي٘ ٚغسا٥  ايدٜٔ، زقِ: )6- 

ّ، ٚاْعس: عكٝد٠ أٌٖ 1997(، ؼكٝل: ط٘ عةد ايس٩ٚف ضعد، داز اؾٌٝ، بريٚد، 80-3/70إع٬ّ املٛقعن عٔ زثٿ ايعاملن،، ٫بٔ قِٝ اؾٛش١ٜ، )  -7

 ّ.2001-ٖب1422، 1(، داز طٝة١ اـطسا٤، ط442اؾُاع١، د. ضعٝد بٔ َطؿس ايكعڀاْٞ، )صايطټ١ٓ ٚ

 (.80-3/70إع٬ّ املٛقعن عٔ زثٿ ايعاملن،، ٫بٔ قِٝ اؾٛش١ٜ، ) -8
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َٻ١  -10 ٔٵ ظاٖس٠ ايحهؿري أَٛز نرري٠ ب عا ٕٻ ايڀُّسم ايٛاق١ٝ َ ٜٚحٻطح يٓا ظ٤٬ َٔ خ٬ٍ َا ضةل بٝاْ٘: أ

ٓٵةع٘ ايهحاث ٚايط١ٓ، ٚايسشٛع إيٝ٘ عٓد ٚ َٳ ظاصٻ١ ب أُٖٗا: غسع اؿلٿ، ٚجععُٝ٘ يف ْؿٛع ايٓاع، ٚايرٟ 

ٔٵ َصايل ايعصة١ٝ  ٕٵ جٴٓػٻل ا٭شٝاٍ عًٝ٘; ظح٢ جحعصٻٔ َ ٕٵ جٴسبٻ٢ ا٭١َ ع٢ً ذيو، ٚأ ا٫خح٬ف ٚايحٓاشع، ٚأ

ِٻ جهؿري ايٓا ع بػري ظلٍّ، ٚاـٛض يف أعساضِٗ ٚأَٛاهلِ ٚدَا٥ِٗ، املر١ََٛ املٛشة١ يًطٻ٬ٍ ٚايحٻؿځسټم، ذ

ٚٻٍ يف ض٤ٛ َا ٜطحصدټ َٔ ٚقا٥  َعاصس٠، ٚزدٿ ايػټة٘  ُٻ١ أ٫ٚڄ بل ِٻ ايكٝاّ بةٝإ املطا٥ٌ ايػٻسع١ٝ املڂٗ ذ

ٔٵ أَسِٖ.  باؿڂصض ٚايرباٖن، ٚايحٻصدٿٟ هلا ; ظح٢ ٜهٕٛ ايٓاع ع٢ً بصري٠ َ

َٴعٳدٻ٠ٺ َٚدزٚض١ٺ ع٢ً إص٬ح أَٛز نُا جيت ع٢ً اؿهَٛاد ٚاي   -11 ٕٵ جعٌُ ٚؾل خڀ ٺ  دټٍٚ املط١ًُ أ

ٕٵ جلخر  ايٓاع، ٚجًة١ٝ َڀايةِٗ ايطٻسٚز١ٜ، ٚع٬ط َػه٬جِٗ، ٚجٝطري أضةاث اؿٝا٠ ايهسمي١ هلِ، ٚأ

ٜٻ١ مبا حيكِّل هلا ايطٻٝاد٠ ٚايسٿٜاد٠، ٚايعٹصٻ٠ ٚايهسا١َ، ٖٚرا ممَّا ٜعڀٝ ٗا، ٚميهِّٓٗا َٔ بلضةاث ايك٠ٛ املادٿ

 ايكڂدٵز٠ ع٢ً اضحك٬ٍ قسازاجٗا ٚجٛشٗاجٗا.

 املڀًت ايراْٞ

 ايٛضا٥ٌ ٚا٭ضايٝت يف َعاؾ١ ظاٖس٠ ايحهؿري

َٻ١ عرب جازخيٗا، ب ٚايي صازد ظاٖس٠ يف   ٕٻ َطلي١  ايحهؿري َسضٷ َٔ ا٭َساض املٓحػس٠ يف شطِ ا٭ إ

ٔٵ َسٍض إ ٔٵ شٌٗ.اجملحُعاد اٱض١َٝ٬ املعاصس٠ ب، َٚا َ ٔٵ عسف، ٚشًٗ٘ َ  ٫ ٚي٘ دٚا٤ٷ عسؾ٘ َ

ٕٻ ؾهس ايحهؿري ب قدمي٘  ٚإذا أزدْا ع٬ط جًو ايعاٖس٠ ؾٝصت أ٫ٚڄ ػٓت ا٭ضةاث ايي أدٻد إىل ٖرٙ ايعاٖس٠، ٭

َٴطٳةٿةادٺ، ٖٚٞ َا جهًُٓا عٓٗاب ضابكاڄب. ْٻُا عٳةٵس أضةاث ٚ ٔٵ ؾساٍؽ، ٚإ  ٚظدٜر٘ ب مل ٜلد َ

َٻا خٴڀٛاد ع٬ط ؾحهٕٛ َعاؾحٗا َعاؾ١ڄ جلص١ًٝٝڄ ع٢ً ض٤ٛ َٓٗض  -ظاٖس٠ ايحهؿري –ٖرٙ ايعاٖس٠  ٚأ

َٻ١، ٚذيو با٭َٛز اٯج١ٝ:  ايهحاث ٚايطټ١ٓ ٚضًـ ا٭

 ْػس َٓٗض ايٛضڀ١ٝ ٚا٫عحداٍ عكٝد٠ڄ ٚق٫ٛڄ ٚع٬ُڄ. -1

ٛٵزٚس عٔ اهلل ٚعٔ زضٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ٚؾك٘ اي -2 طٻًـ ايصاحل جٛع١ٝ ايٓاع بايعًِ ايصعٝح املځ

 ٚايحابعن، ٚعًُا٤ ا٭١َ; إذ ٫ ٜكاّٚ ايؿهس املٓعسف إ٫ بؿهس صعٝح ٜكابً٘.

ع٢ً طسٜل ايعًُا٤ ايسٻباْٝن، ذيو أضًٛث اؿه١ُ ٚايةصري٠ اي٥٬ك١ شَاْاڄ َٚهاْاڄ، ٚٚاقعا ٚظا٫ڄ، ٜٚهٕٛ  -3

ـٹةٵس٠ ٚايحٻصٵِسب١. ٔٵ ذٟٚ ا  ٚايدټعا٠ اؿڂهځُا٤، ٚاـٝٿسٜٔ َ
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ِٝ ٚايرتب١ٝ ٚاؿٛاز اهلاد٨ ايسٻصن، ٚبهٌ ٚضٍٛح ٚغؿاؾ١ٝٺ ٚصساظ١ٺ يف جٓاٍٚ ٖرٙ ايعَّاٖس٠، بايحعً -4

َٻ١. ٝٻ١ جا  ٚمبٛضٛع

ٕٻ اٱض٬ّ  -5 ٌٷ ع٢ً اٱض٬ّ، ٚأ ٕٻ ايحهؿري أَسٷ دخٝ َٻ١څ َ٪دٿ١ٜ إىل َعسؾ١ أ ايٛعٞ ايعُٝل باٱض٬ّ ٚض١ًٝڅ ٖا

 سم ٚايٛضا٥ٌ.ٜٓهسٙ ٜٚسؾط٘، ٜٚدعٛ ملٛاشٗح٘ مبدحًـ ايڀُّ

ٕٻ ايؿح٣ٛ، َٚعسؾ١  -6 إبساش دٚز ايؿح٣ٛ، ٚأُٖٝحٗا، ٚذيو عٔ طسٜل ايعًُا٤ ايسٻباْٝن ايسٻاضدن يف ايعًِ ; ٭

ِٵ ٫ځ ا٭ظهاّ ايػٻسع١ٝ َٓاط١ بايعًُا٤ ايرٜٔ ِٖ أٌٖ ايرٿنس، ٜكٍٛ اهلل:  ٌٳ ايرٿنڃِس ِإٕ نڂٓحٴ ٖٵ "ؾځاضٵلځيڂٛاڃ أځ

ٕٳ" ُٴٛ ًځ ْٻِٗ ٜٛقعٕٛ عٔ زثٿ ايعاملن، ٚملَّا نإ -زمح٘ اهلل –ِٝ اؾٛش١ٜ ، ٜٚكٍٛ ابٔ ق1جٳعٵ ُٳ١ ايعًُا٤ ٚأ : ضٹ

ايحةًٝؼ عٔ اهلل ٜعحُد ايعًِ مبا ٜةًؼ، ٚايصٿدٵم ؾٝ٘، مل جصح َسجة١ ايحةًٝؼ بايسٿٚا١ٜ ٚايؿڂحٵٝا إ٫ ملٔ اجصـ 

 .2بايعًِ ٚايصٿدٵم

ٔٵ َؿازق١ اؾُاع١ ٚجسنٗا، قاٍ اهلل جعاىل -7 ٚٳ٫ځ جٳؿځسٻقڂٛاڃ": اؿرز َ ُٹٝعٶا  ٘ٹ شٳ ٌِ ايَّ ُٴٛاڃ بٹعٳةٵ ٚٳاعٵحٳصٹ ، ٚعٔ أبٞ 3"

ٕٻ اهلل ٜسض٢ يهِ ذ٬ذاڄ، ٜٚطد  يهِ  ٕٻ زضٍٛ اهلل  ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب قاٍ: "إ ٖسٜس٠ ب زضٞ اهلل عٓ٘ ب أ

ٕٵ جعحصُٛا عةٌ اهلل مجٝعاڄ" ٕٵ أځ، ٚقاٍ اهلل جعاىل: 4ذ٬ذاڄ، ٚذنس َٓٗا: ٚأ ٘ٹ""أځ ٚٳ٫ جٳحٳؿځسٻقڂٛا ؾٹٝ ٔٳ  ُٴٛا ايدٿٜ . 5قٹٝ

ٚممَّا شا٤ يف جؿاضري ايعًُا٤ب زمحِٗ اهلل جعاىل ب: يف ٖرٙ اٯ١ٜ:"بعز اهلل ا٭ْةٝا٤ نَِّٗ باقا١َ ايدٿٜٔ، 

 .6ٚا٭يؿ١ ٚاؾُاع١، ٚجسى ايؿڂسٵق١ ٚاملدايؿ١"

١ڄ، ٚغسظٗا ٚؾُٗٗا عٳةٵس ظًكادٺ ع١ًُٝٺ، ٚيف ا٫ٖحُاّ بٓػس ايهحت ايع١ًُٝ ٚاهلادؾ١، ٚدزاضحٗا دزاض١ڄ ؼًًٝٝ -8

ٝٵ١ٓ ع٢ً ع٬ط ظاٖس٠ ايحهؿري. ِٿ ايٛضا٥ٌ املڂعٹ ٔٵ أٖ ٕٻ ذيو َ  املدازع ٚاؾاَعاد، ٚيف اجملايظ ٚاملٓحدٜاد ؾا

ٓٻصٝع١ هلا َها١ْ عع١ُٝ يف دٜٔ اٱض٬ّ، َٚا  -9 ْٴصٵح أٌٖ ايػټةٗاد، ٚايؿٹهڃس املڂٓعسف، ؾاي أضًٛث ايحٻدزط يف 

ٔٵ ٔٵ ٖٛد ب عًٝ٘  َ ْيٍب إ٫ ٚقد ْصح أَح٘، ٚيف ذيو آٜادٷ نرري٠څ، ْٚصٛصٷ عدٜد٠څ، َٓٗا َا أخرب جعاىل ع

                                                           
 (.43ضٛز٠ ايٓعٌ، اٯ١ٜ: ) -1

 (.3/4إع٬ّ املٛقعن عٔ زثٿ ايعاملن، ٫بٔ قِٝ اؾٛش١ٜ ) -2

 (.103: )ضٛز٠ آٍ عُسإ، اٯ١ٜ -3

 (.4578أخسش٘ َطًِ يف صعٝع٘ ، زقِ: ) -4

 (.13ضٛز٠ ايػٛز٣، اٯ١ٜ: ) -5

ّ، ٚاْعس: 2009، 4(، املهحت اٱض٬َٞ، بريٚد، ط4/223جؿطري زٚح املعاْٞ ٚايطٻة  املراْٞ، يػٗاث ايدٜٔ قُد بٔ عةداهلل اؿطٝين اٯيٛضٞ، ) - 6

 (.7/187ٖب. جؿطري ايةػٟٛ، )1404، 3هحت اٱض٬َٞ، بريٚد،ط(،  امل4/231جؿطري شاد املطري، ٫بٔ اؾٛشٟ، )
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َٹنٷ"ايط٬ّ يكَٛ٘:  ْٳاصٹحٷ أځ ِٵ  ْٳاڃ يځهڂ ٚٳأځ ِٵ ِزضٳا٫دٹ زٳبٿٞ  ِّػٴهڂ ٔٵ صاحل ب عًٝ٘ ايط٬ّ ب 1"أڂبٳ ، َٚا أخرب جعاىل ع

ِٵيكَٛ٘:  ًځػٵحٴهڂ ِّ يځكځدٵ أځبٵ ٛٵ ٜٳا قځ ٓٻاصٹعٹنٳ" " ٕٳ اي ٚٳيځهٹٔ ٫َّ جٴعٹةټٛ ِٵ  ْٳصٳعٵخٴ يځهڂ ٚٳ  .2ِزضٳايځ١ځ زٳبٿٞ 

ٔٵ  -10 ٓټصٵح ي٠٫ٛ ا٭َٛز، ٚإخةازِٖ ممَّا ٚصٌ إيٝ٘ أصعاث ٖرا ايؿهس; ظح٢ ٜهْٛٛا ع٢ً دزا١ٜ َ جكدِٜ اي

ُٵ ْٳػٵس ؾٹهڃسِٖ، ايرٟ ٜدعٛ إىل ظٳ ٔٵ  ٜٴعن َٔ اؿدٿ َ ٌ ايطٻ٬ح ع٢ً ٠٫ٚ ٖ٪٤٫; يٝعاجل أَسِٖ، ٖٚرا ممَّا 

َٴدڀَّڀاجِٗ ٔٴ ب أٜطاڄ ب يف إؾطاد  ٝٵ ٜٴعٹ  .3ا٭َٛز، ٚمما 

ٕٻ َعاؾ١ ظاٖس٠ ايحهؿري جحڀًت ايعٛد٠ إىل نحاث اهلل ٚض١ٓ قُد ب ص٢ً اهلل   ْٚطحدًص ممَّا ضةل بٝاْ٘: أ

ِٻ  عًٝ٘ ٚضًِ ب، ٚػاٚش نٌ َا ٜحعازض َ  نحاث اهلل، ٚض١ٓ زضٛي٘ ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب َٻ١، ذ ٚؾِٗ ضًـ ا٭

ٕٻ اٱض٬ّ أٚض  َٔ املرٖت ٚاؾُاع١ املرٖة١ٝ، ذِ ايؿِٗ ا٭عُل ٚا٭مشٌ  ٝٳِ ا٭خ٠ٛ ٚايحعإٚ، ٚاعحةاز أ ٓٳا٤ٴ قٹ بٹ

ٝٿ١ُ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚاٱْطا١ْٝ.  ٚا٭ٚض  يٲض٬ّ، ممَّا ٜٛصٌ إىل ؾِٗ ٖرا ايدٿٜٔ بلبعادٙ ايكځ

ّ إغؿاي٘، بٌ اعحُادٙ نٛض١ًٝ يؿِٗ اٯخس ؾُٗاڄ عًُٝاڄ، ؾٗرا نُّ٘ ممَّا أضـ إىل ذيو ا٫ٖحُاّ باؿٛاز ٚعد 

 ٜٴطِٗ يف َعاؾ١ ٖرٙ ايعاٖس٠، ٚايكطا٤ عًٝٗا. 

 املڀًت ايرايز

 ؾحا٣ٚ ايعًُا٤ بػلٕ ظاٖس٠ ايحهؿري

ًڃِ ايصٻعٝح; ٚير ٌٍ، ٫ جٴكاّٚ إ٫ بايعٹ ٍِ أٚظٗ ًڃ ٕٻ اٯزا٤ ايي جٴدايـ ايػٻسٵع ضٛا٤ نإ بع ٕٵ جهٕٛ إ ا ٜٓةػٞ أ

َٴعٵه١ُ،  َعاؾ١ َطلي١ ظاٖس٠ ايحهؿري، َٚٓاقػ١ اضحد٫٫د أصعاث ٖرا ايسأٟ، ٚغٴةٴٗاجِٗ املڂرٳاز٠ بسدٚد ع١ًُٝ 

َٴط١َُّ، جسجهص إىل ايعًِ ٚايديٌٝ، ٚاؿڂصٻ١ ٚايةٝإ، ٚجحٓاٍٚ ايػټةٗاد ايي  بٌ بسدٚد جلص١ًٝٝ جٓعري١ٜ، ٚقٛاعد 

َٻ١، َ  اؿٹهڃ١ُ ٚايِّن يف جٴراز غٴةٵ١ٗڄ جًٛ غٴةٵ١ٗ ٝٻ١ٺ، ٚؾل َا نإ عًٝ٘ ضًـ ا٭ ًڃُ ٜٴصاث عٓٗا باشابادٺ ع ٚ ،

ٌٻ ب:  ـٹڀځاث، اَحرا٫ڄ ٭َس اهلل ب عصٻ ٚش ٞٳ ا ٖٹ ٗٴِ بٹايَّحٹٞ  ٚٳشٳادٹيڃ ٓٳ١ٹ  ٛٵعٹعځ١ٹ ايڃعٳطٳ ُٳ ٚٳايڃ ُٳ١ٹ  ٌِ زٳبٿوځ بٹايڃعٹهڃ "ادٵعٴ ِإيٹ٢ ضٳةٹٝ

ٖٴ ٕٻ زٳبٻوځ  ٔٴ ِإ ٔٳ"أځظٵطٳ ٗٵحٳدٹٜ ُٴ ِٴ بٹايڃ ًځ ٛٳ أځعٵ ٖٴ ٚٳ ٘ٹ  ًٹ ٌٻ عٳٔ ضٳةٹٝ ُٳٔ ضٳ ِٴ بٹ ًځ  .4ٛٳ أځعٵ

                                                           
 (.68ضٛز٠ ا٭عساف، اٯ١ٜ: ) -1

 (.79ضٛز٠ ا٭عساف، اٯ١ٜ: ) 2 -

ٓټة٤٬، مشظ ايدٜٔ قُد بٔ أمحد ايرٖيب، 1997-ٖب1418(، داز ابٔ عؿإ، ط، 157ا٫عحصاّ، يٲَاّ ايػٻاطيب، )ص -3 ّ، ٚاْعس: ضري أع٬ّ اي

 (، بحصسف.10ب3/5ّ، ٚاْعس: إع٬ّ املٛقعن عٔ زثٿ ايعاملن، ٫بٔ قِٝ اؾٛش١ٜ )1994كٝل: غعٝت ا٭زْ٪ٚط، َ٪ضط١ ايسضاي١، (، ؼ7/456)

 (.125ضٛز٠ ايٓعٌ، اٯ١ٜ: )4- 
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ٔٵ ٖرٙ اؾٗٛد ايي بٴريخ يف ايسٻد ع٢ً غٴةٴٗاد أصعاث  ٚيكد قاَخ شٗٛدٷ َحعدد٠څ يًصٛاث عٔ ٖرٙ ايعاٖس٠، َٚ

ًځُا٤ ب ضٛا٤ ناْخ ؾسد١ٜڄ أٚ عٳةٵس فاٍَ  ؾك١ٝٗٺ ب بػلٕ ظاٖس٠   ايحهؿري.ايحهؿري، ؾحا٣ٚ ايعٴ

ٔٵ ٤٫ٖٛ ايعًُا٤ َا قاّ ب٘ ؾط١ًٝ ايػٝذ ايدنحٛز/ ٜٛضـ ايكسضاٟٚ ب ظؿع٘ اهلل جعاىل ب ظٝز قاٍ عٔ ٖرٙ  َٚ

ًڂؼ ٖرا ايحٻڀسف غاٜح٘، ظن ٜطك  عٹصٵ١ُ اٯخسٜٔ، ٜٚطحةٝح دَا٤ِٖ ٚأَٛاهلِ، ٫ٚ  ٜٳةٵ ايعَّاٖس٠ ايحهؿري١ٜ: ٚ

َٻ١; ٚهلرا أذةخ ايكسآ ُٿد ٚٚيٞ املكحٍٛ املطًِ، يكٛي٘ ٜس٣ هلِ ظٴسٵ١َڄ ٫ٚ ذٹ ٕ ا٭خ٠ٛ ايد١ٜٝٓ بن ايكاجٌ املحع

ٍٕ"جعاىل:  ٘ٹ بٹِاظٵطٳا ٝٵ ٚٳأځدٳا٤ ِإيځ ُٳعٵسٴٚفٹ  ٞٵ٤ٷ ؾځاجٿةٳاعٷ بٹايڃ ٘ٹ غٳ ٔٵ أځخٹٝ َٹ ٘ٴ  ٞٳ يځ ٔٵ عٴؿٹ ُٳ ، ٚؾاٚجخ ايػسٜع١ بن عكٛب١ ايكحٌ 1"ؾځ

َّٗا نؿساڄ يځعٴٛقٹت اؾ  ُٝ  عكٛب١ املڂسٵجد.ٚايص٢ْ ٚايطټهڃس، ٚيٛ ناْخ نڂ

ٔٵ نحاث  ٝٿٓاد َ ٌټ ايػټةٗاد ايي اضحٓد إيٝٗا ايػٴ٠٬ يف ايحهؿري َسدٚد٠څ باملڂعٵهځُاد اية ذِ قاٍ يف ْٗا١ٜ ؾحٛاٙ: ٚنڂ

ٕٵ قاٍ: ٖٚرا ايؿٹهڃس ؾځسٳغخ َٓ٘ ا٭١َ َٓر قڂسٴٕٚ، ؾصا٤ ٖ٪٤٫  اهلل ٚض١ٓ زضٍٛ اهلل ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب، إىل أ

، َٚٔ اؾٗٛد ب أٜطاڄ ب ؾح٣ٛ ايػٝذ ا٭يةاْٞ ب زمح٘ اهلل جعاىل ب يف َطلي١ ايحهؿري، ظٝز قاٍ: 2، ٖٚٝٗاد"ٜٴصدٿدْٚ٘

ٕٻ َطلي١ ايحهؿري ؾح١ٓڅ عع١ُٝڅ قدمي١، جٳةٓحٗا ؾٹسٵق١ َٔ ايؿٹسٳم اٱض١َٝ٬ ايكدمي١، ٖٚٞ املعسٚؾ١ باـٛازط.  إ

ٕٻ ايةعض َٔ ا يدټعا٠ ٚاملڂحعُطٹن قد ٜك  يف اـسٚط عٔ ايهحاث ٚايط١ٓ، ٚممَّا أؾح٢ ب٘ ب أٜطاڄب: ظٝز قاٍ ؾا

 ٚباضِ ايهحاث ٚايط١ٓ.

ٔٵ ٖٓا ضَّخ طٛا٥ـ نرري٠ شداڄ   ; ٭ْٻِٗ مل ٜهحؿٛا بعدّ ايحصاّ ضةٌٝ امل٪َٓن ؾعطت، -قدمياڄ ٚظدٜراڄ –َٚ

ٔٵ زنةٛا عكٛهلِ، ٚابحدعٛا يف جؿطري ايهحاث ٚايط١ٓ، ذِ بٓٛا ع٢ً ذيو ْحا٥ض خڀ ُٻا ٚيه ري٠ خسشٛا بٗا ع

 .3نإ عًٝ٘ ضًؿٓا ايصاحل زضٛإ اهلل عًِٝٗ مجٝعاڄ

: ايحهؿري أَسٷ خڀريٷ جيت ع٢ً املطًُن -ظؿع٘ اهلل جعاىل –ٜٚكٍٛ مساظ١ ايػٝذ عةد ايعصٜص آٍ ايػٝذ 

 .4عدّ اـٛض ؾٝ٘، ٚجسن٘ ٭ٌٖ ايعًِ ايساضدن

ٕٵ ٚممَّا جكدٻّ ٜحٻطح يٓا ايكٍٛ ب٘: عدّ اـٛض يف َطل ٔٵ ٚق  يف غ٤ٞٺ َٔ ذيو ايحٛب١، ٚأ ي١ ايحهؿري، ٚع٢ً َ

ـٻ يطاْ٘ عٔ ايحهؿري; يععِ ظٴس١َ أخٝ٘ املطًِ.  ٜٳهڂ

                                                           
 (.178ضٛز٠ ايةكس٠، اٯ١ٜ: )-1

 ٖب.1402، (، اٱصداز ايرا75ْٞ-71ايصع٠ٛ اٱض١َٝ٬ بن اؾعٛد ٚايحٻڀسف، د.ٜٛضـ ايكسضاٟٚ، )ص-2

 اْعس: ا٭غسط١ املطص١ً هلرٙ املٓاقػاد َٔ ضًط١ً اهلد٣ ٚايٓٛز، يًػٝذ/ قُد بٔ ْاصس ايدٜٔ ا٭يةاْٞ، ْػسجٗا شسٜد٠ املطًُٕٛ، ايعدد:-3

(556.) 

 (.8180ٖب، ايعدد: )27/1/1422يكا٤ صعٝؿ١ ايػسم ا٭ٚض ، يف -4
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ـځٛض ؾٝٗا  ٚممَّا أؾح٢ ب٘ اٱَاّ قُد عةدٙ ب زمح٘ اهلل ب، ٚذيو عٓدَا ض٦ٌ عٔ َطلي١ ايحهؿري، ٚنرس٠ ا

ٕٵ ٜكـ عٓد ٕٻ ايحهؿري جيت أ املكٛي١ دٕٚ ايكا٥ٌ، ٚعٓد ايؿعٌ دٕٚ ايؿاعٌ، إذ  ؾكاٍ: يكد أمج  ايعًُا٤ ع٢ً أ

ْٻ٘ غٴةٵ١ٗڅ، ٚاؿڂدٚد جٴدٵزأ بايػټةٴٗاد. ٌٷ، ظحٻ٢ ٚيٛ نإ جل٬ٜٚڄ ؾاضداڄ ؾا  زمبا نإ يًكا٥ٌ ٚايؿاعٌ يًهڂؿڃس جلٜٚ

ْٳطلٷ ؾٹهڃ ٔٷ ٫ٚ ؾًطؿ١څ، ٫ٚ  ًڂػٵ٘ دٹٜ ٜٳةٵ ٔٳ ايطٿع١ ٚأَا١ْ املط٪ٚي١ٝ َا مل  َٹ سٟ خازط دا٥س٠ اٱض٬ّ، ٚبٗرا بًؼ اٱض٬ّ 

ٜٳحٓهَّةٴٕٛ ٖرا املٓٗاط بدع٣ٛ ا٫ضحٓاد إىل قٍٛ اهلل:  ٘ٴ ٚيف َٛاش١ٗ ايةعض، ايرٜٔ  ٍٳ ايَّ ُٳا أځْصٳ ٜٳعٵهڂِ بٹ ِٵ  َٳٔ يَّ ٚٳ "

ٕٳ" ِٴ ايڃهځاؾٹسٴٚ ٖٴ ٚٵيځ٦ٹوځ   .2، 1ؾځلڂ

ا٥ـ ابحدا٤ َٔ جازٜذ ٚقد دزع فًظ )١٦ٖٝ نةاز ايعًُا٤( يف دٚزج٘ ايحاضع١ ٚا٭زبعن، املٓعكد٠ بايڀ

ٖب َا جيسٟ يف نرري َٔ اية٬د اٱض١َٝ٬ ٚغريٖا َٔ ايحهؿري َٚا ٜٓػل عٓ٘ َٔ ضؿو ايدَا٤، 3/4/1419

ٚؽسٜت املٓػلد، ْٚعساڄ ـڀٛز٠ ٖرا ا٭َس َٚا ٜرتجت عًٝ٘ َٔ إشٖام أزٚاح بس١٦ٜ، ٚإج٬ف أَٛاٍ َعص١َٛ، 

ٜٴٛضٿح ؾٝ٘ ظهِ ذيو، ؾصا٤ ؾٝ٘:ٚإخاؾ١ يًٓاع، ٚشعصع١ ٭َِٓٗ ٚاضحكسازِٖ: ؾكد ز  أ٣ اجملًظ اصداز بٝإ 

ٕٻ ايحعًٌٝ ٚايحعسِٜ ٚاٱميإ إىل اهلل ٚزضٛي٘، ؾهريو  ٞٷ َسدټٙ إىل اهلل ٚزضٛي٘، ؾهُا أ ِٷ غسع ايحهؿري ظه

١َّ، ٚملَّا  َٴدٵسشاڄ عٔ املٹ ٌٍ ٜهٕٛ نڂؿڃساڄ أنرب  ٍٍ أٚ ؾٹعٵ ٛٵ ٔٵ قځ َٳسدٸ ظهِ ايحهؿري، ٚيٝظ نٌ َا ٚصٴـ بايهڂؿڃس َ نإ 

ٍٻ ايهحاث ٚايطټ١ٓ ع٢ً نؿسٙ د٫ي١ڄ ٚاضع١ڄ، ؾ٬ ٜهؿٞ يف  ٔٵ د ْٴهځؿِّس إ٫ َ ٕٵ  ٜٳصٴصٵ أ ايحهؿري إىل اهلل ٚزضٛي٘ مل 

ٔٿ، ملځا ٜرتجٻت ع٢ً ذيو َٔ ا٭ظهاّ اـڀري٠ َٴصٳسد ايػټةٵ١ٗ ٚايعَّ  .3ذيو 

ًځُا٤ ظٍٛ َطلي١ ايح هؿري، ٚظاٖسج٘، ٚايي قد ٜرتجٻت عًٝٗا ايهرري َٔ َٚٔ خ٬ٍ ٖرا ايحټڀڃٛاف يف ؾحا٣ٚ ايعٴ

ٜٻ١. ٝٻ١ ٚايدْٝٛ  املؿاضد، ٚ ا٭ضسازايدٜٓ

ًڃِ بايدٿٜٔ ٚأظهاَ٘، ٚؾِٗ ْصٛص٘، ٚيف ايدع٠ٛ     ٜٳدًڂؿٕٛ ا٭ْةٝا٤ يف ايعٹ ٕٻ ايعًُا٤ ِٖ ايرٜٔ  ْٛدټ ايحرنري ب٘: أ

ٔٵ أَٛز دِٜٓٗ; ٚيرا ؾ ٕٻ ايٛاشت ع٢ً آظاد املطًُن ايسټشٛع إىل ايعٴًُا٤ إىل اهلل، ٚبٝإ َا حيحاش٘ ايٓاع َ ا

َٳطٵةٴٛط١ڄ،  َٻ١; ظح٢ جهٕٛ أقٛاٍ اٱْطإ ٚأؾعاي٘  ايسٻاضدن، ٫ٚ ضٝٿُا يف ايكطاٜا ايي جحعًَّل مبصاحل ا٭

 َٚٛاؾك١ڄ ٭َس اهلل ٚغٳسٵع٘.

ٍٕ ايحٻٛاصٞ باؿلٿ، ٚايحٻٓاصح، ٚاي ٌٿ َها حٻعإٚ ع٢ً ايةٹسٿ ٚايحٻك٣ٛ، ٚا٭َس باملعسٚف ٚايٛاشت ع٢ً املطًُن يف نڂ

ٓٻٗٞ عٔ املٓهس، باؿٹهڃ١ُ ٚاملٛعع١ اؿط١ٓ، ٚاؾٹداٍ بايي ٖٞ أظطٔ، قاٍ جعاىل:  ٝٳا٤ ٚاي ٚٵيٹ ِٵ أځ ٗٴ ٓٳادٴ بٳعٵطٴ َٹ ُٴ٪ٵ ٚٳايڃ "

                                                           
 (.44ضٛز٠ املا٥د٠، اٯ١ٜ: )1 -

 ّ.2001(،ْػسجٗا ض١ٓ 907٭ٚض ، زقِ )املصدز: شسٜد٠ ايػسم ا-2

 ٖب.3/4/1419ؾح٣ٛ ١٦ٖٝ نةاز ايعًُا٤، ايدٚز٠ ايحاضع١ ٚا٭زبعن، املٓعكد٠ بايڀا٥ـ، بحازٜذ  3-
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ٕٳ ايصٻ٬ځ٠ځ  ُٴٛ ٜٴكٹٝ ٚٳ ُٴٓهځِس  ِٔ ايڃ ٕٳ عٳ ٛٵ ٗٳ ٓٵ ٜٳ ٚٳ ُٳعٵسٴٚفٹ  ٕٳ بٹايڃ َٴسٴٚ ٜٳلڃ ٚٵيځ٦ٹوځ بٳعٵٍض  ٘ٴ أڂ ٚٳزٳضٴٛيځ ٘ٳ  َّ ٕٳ اي ٜٴڀٹٝعٴٛ ٚٳ ٕٳ ايصٻنځا٠ځ  ٜٴ٪ٵجٴٛ ٚٳ

ِٷ" ٘ٳ عٳِصٜصٷ ظٳهٹٝ ٕٻ ايَّ ٘ٴ ِإ َّ ِٴ اي ٗٴ ُٴ ٝٳسٵظٳ  .1ضٳ

 اـامت١

ِټ ايصٻاؿاد، ٚايػټهس ٚايرٻٓا٤ ي٘ ع٢ً جٛؾٝك٘ يٓا بامتاّ ٖرا ايةعز، ٚايرٟ ضٓدحُ٘  اؿُد هلل ايرٟ بٓعُح٘ جح

ِٿ ْحا٥ض ايةع ٓٻعٛ اٯجٞ:بلٖ  ز َ  أِٖ جٛصٝاج٘، ٖٚٞ ع٢ً اي

 أ٫ٚڄ: أِٖ ْحا٥ض ايةعز:

ٔٵ أٌٖ ايكٹةٵ١ً إىل ايهڂؿڃس. -1 ْٹطٵة١ أظدٺ َ  ايحٻهؿري يف ا٫صڀ٬ح ايػٻسعٞ: 

ٔٷ، ٖٚرا َا ذٖت إيٝ٘ مجٗٛز  -2 ٝٻ َٴعٳ ايحٻهؿري عٓد عًُا٤ ايطټ١ٓ ٜٓكطِ إىل قطُن: جهؿريٷ َڀًلٷ، ٚجهؿريٷ 

ٔٵ أصٍٛ أٌٖ ايطټ١ٓ ٚاؾُاع١.ايعًُا٤، ٚايحؿسٜ ٌٷ َ  ل بُٝٓٗا أص

ٝٻٔ ٖٞ: َا ٫ ٜحعكَّل ايحٻهؿري إ٫ ب٘، ؾاذا مل جحٛؾَّس ايػټسٚط مل ٜحعكَّل ايحهؿري، يهٔ ٫  -3 غٴسٚط ايحٻهؿري املڂعٳ

ٔٵ ٚشٛد ايػسٚط ٚشٛد ايحهؿري; ٱَها١ْٝ ٚشٛد َاْ  ايحهؿري.  ًٜصّ َ

ٗٵٌ ٚاهلځ٣ٛ، ُٖٚا ضٳةٳةإ ز٥ٝطٝإ هلرٙ َطلي١ جهؿري املطًُن صازد ظاٖس٠،  -4 ٚٚق  ؾٝٗا بعض ايٓاع باؾځ

 .-ظاٖس٠ ايحهؿري –ايعاٖس٠ 

املكاصد ايطٻسٚز١ٜ: ٖٞ ا٭ٖداف َٔ ايػٻسع ايي زاعاٖا ايػٻازع َٔ أشٌ ؼكٝل َصاحل ايعةاد، عٝز إذا  -5

ـڂطسإ يف دِٜٓٗ ٚدْٝاِٖ.  ؾاجحِٗ أدٻ٣ ذيو إىل ايؿطاد ٚا

لي١ ايحهؿري، ب ٚايي صازد ظاٖس٠ ب ٚعدّ إزشاع ا٭َس إىل أًٖ٘، ٚبدٕٚ ؼكُّل ايػټسٚط، اـٛض يف َط -6

ًڃت ا٭َٛاٍ،  ٜٴ٪دٿٟ إىل ضٳؿڃو ايدٿَا٤، ٚاْحٗاى ا٭عساض، ٚضٳ َٻ١، ٚ كايـ يًهحاث ٚايطټ١ٓ، ٚأقٛاٍ ضٳًـ ا٭

ِٻ إىل ايطٻٝاع ٚايطٻ٬ٍ.  ذ

ٝٴطٵس ٚايعٳدٵٍ ٚايٛضڀٝ -7 ٔٴ اي ٔٵ ظاٖس٠ ايحهؿري، ٚعٔ ايػٴًٛ ٚايحٻكصري.اٱض٬ّ دٜ  ١ ٢ٜٗٓ ع

ٕٻ املعاصٞ صٳػٴسد أّ نځةٴسد إذا ناْخ دٕٚ ايػٿسٵى ٫ جٴ٪دٿٟ براجٗا إىل  -8 ٔٵ َطلي١ ايحهؿري: أ َٛقـ ايعًُا٤ َ

ْٻٗا َعص١ٝڅ، بحعًٝ ْٻُا ٜهٕٛ ايهؿس بطةت اضحع٬ٍ املعص١ٝ املڂصٵُ  ع٢ً أ ٌ اؿڂهِ ع٢ً املطًِ بايهڂؿڃس، ٚإ

َٴصٵُ ٷ عًٝٗا بن ايعًُا٤، ٫ٚ خيحًـ ؾٝٗا اذٓإ بُٝٓٗا. ٌٻ اهلل، ٖٚرٙ َطلي١څ   َا ظسٻّ اهلل، أٚ ؼًٌٝ َا أظ

                                                           
 (.71ضٛز٠ ايحٛب١، اٯ١ٜ: )1- 
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َطلي١ ايحهؿري: يٝطخ َطلي١ شدٜد٠ڄ يف ٖرا ايعصس اؿدٜز، ؾكد ناْخ يف اؿكٝك١ َٛشٛد٠ قدمياڄ،  -9

ٜٳعٴٍٛ بن جٳؿځػٿٝٗا ٌٍ قدٚدٺ، ٚيٝطخ نعاٖس٠، نإ  ٚاْحػازٖا، ٚشٛد ظاي١ َٔ ايحٻعاٜؼ  ٚيهٔ بػه

ٕٻ ا٫خح٬ف ٫  ٕٵ اخحًؿخ يف َراٖةٗا ايه١َٝ٬ أٚ ايؿك١ٝٗ; ٭ ا٭خٟٛ بن كحًـ ايڀَّٛا٥ـ اٱض١َٝ٬، ٚإ

ًڃػٞ ظكٝك١ نٕٛ اٯخس َطًُاڄ جٴعؿغ ظٴسٿٜح٘ يف دَ٘ َٚاي٘ ٚعٹسٵض٘.  ٜٴ

ُٻ١څ ٚعع١ُٝڅ يف ايحٻدڀٝ  -10 ، ملٛاش١ٗ ظاٖس٠ ايحهؿري، ٚايحٻٓطٝل َ  أٌٖ َط٪ٚي١ٝ اؿڂهَّاّ نةري٠څ َٚٗ

ٌٿ ٚايعٳكڃد، ٚأصعاث ايكڂدٴزاد ٚايهځؿځا٤اد املڂدحصٻ١ ٱجياد ا٭َٔ ايؿٹهڃسٟ، ٚؼهِٝ غسع اهلل جعاىل.  اؿ

ٔٵ ٚاق   -11 َٻ١ املڂطٵ١ًُ عٴَُٛاڄ اٱضٗاّ يف َعسؾ١ أضةاث  ظاٖس٠ ايحهؿري، ٚع٬شٗا، ٚذيو َ ع٢ً ا٭

ٓٳاط١   بٗا.ا٭َا١ْ املڂ

ٚاشت ايعًُا٤ ب أٜطاڄب  نةريٷ يف َعسؾ١ أضةاث ٖرٙ ايعاٖس٠، ٚجةصري املطًُن بايڀُّسٴم ايٛاق١ٝ َٓٗا،  -12

ِٻ بايحٻليٝـ ٚايحٻدزٜظ،  ٓټصٵح، ٚايحٻرنري، ٚزدٿ ايػټةٴٗاد، ذ ٚايٛضا٥ٌ املڂحٻدٳر٠ يع٬شٗا، ٜٚحلجٻ٢ ذيو باي

ٔٵ قطاٜا َعاصس٠ َٚطا٥ٌ ْاشي١.ٚاؿٛاز ٚجسب١ٝ ايٓاغ١٦، ٚجلصٌٝ َٚعاؾ١ نٌ   َا ٜطحصدټ َ

ِټ جٛصٝاد ايةعز:  ذاْٝاڄ: أٖ

ْٴٛصٞ ايدٻٚي١ ايكٝاّ بدٚزٖا املٓػٛد خاصٻ١ڄ عٳةٵس ٚضا٥ٌ اٱع٬ّ املطُٛع١ ٚاملكس٠٤ٚ ٚاملس١ٝ٥ بحٛع١ٝ ايٓاع  -1

ٌټ بدٜٔ اٱض٬ّ. ٜٴدٹ  َٔ كاطس ظاٖس٠ ايحهؿري، ٚايحعرٜس َٔ ْػس َا 

ْٴٛصٞ ايعًُ -2 ًڃِ ٚايدټعا٠ ايعاًَن، ٚمح١ً ا٭ق٬ّ َٔ املؿهسٜٔ ٚاملركؿن ن٬ڄ يف نُا  ا٤ ايسٻاضدن يف ايعٹ

 فاي٘; يًعدٿ َٔ ظاٖس٠ ايحهؿري، ٚاؽاذ ايع٬ط املٓاضت هلا.

ْٴٛصٞ  -3 َٳدٳاطس ٖرٙ  -أٜطاڄ–ٚنُا  ٔٵ  اؾاَعاد ٚامل٪ضطاد ايع١ًُٝ بحعصن ايدٻازضن ٚاجملحُعاد َ

 ايعَّاٖس٠.

ْٴٛصٞ يف ا٭خري، ْٚ٪نِّدٙ ضعٞ اجملحُعاد اٱض١َٝ٬، ٱْػا٤ َسانص ع١ًُٝ جكّٛ بايحٛشٝ٘  ٚممَّا -4

ايطٻًِٝ، ٚمبٓٗض ايٛضڀ١ٝ ٚا٫عحداٍ يًسٻدٿ ع٢ً ايػټةٗاد، ٚبًػادٺ َحعدد٠ٺ، ٚج١ُٝٓ اؿٛاز ٚؾحع٘، ملعاؾ١ 

ِٻ ايطعٞ يدع٠ٛ زشاٍ املاٍ  ٝٿسٜٔ، يدعِ ٖرٙ نٌ َا ٜطحصدټ َٔ قطاٜا ْٚٛاشٍ َعاصس٠، ذ ـځ ٚا٭عُاٍ ٚا

َٻ١  املسانص ٚاملػازٜ  يًٛصٍٛ إىل ايػا١ٜ املٓػٛد٠، ٚؼكٝل ا٭ٖداف ايطٻا١َٝ ايي جحڀً  إيٝٗا ا٭

 اٱض١َٝ٬.
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