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 املًدل
ٚيتشكٝل أٖساف ايبشح , ٖسؾت ٖصٙ ايسضاغ١ ملعاؾ١ َٛنٛع َؿه١ً قڀٝع١ ا٭ضساّ 

اغتدسّ ايباسح املٓٗر ا٫غتكطا٥ٞ ٚا٫غتٓباطٞ , ٚقػِ ايبشح إىل َكس١َ ٚغبع١ َباسح 

َكػ١ُ ع٢ً ؾكًني ٚخامت١ , مشًت اؿسٜح تعطٜـ ايطسِ َٚٔ ِٖ ا٭ضساّ اييت ػب قًتِٗ, 

ٚاملطاز بكڀٝع١ ايطسِ ٚسهُٗا, َٚعاٖط قڀٝع١ ايطسِ, ٚأغبابٗا, ٚآثاض قڀٝع١ ايطسِ ٚعٛاقبٗا, 

ٚع٬ز قڀٝع١ ا٭ضساّ يف ايؿطٜع١ اٱغ٬ّ, ٚسهِ ق١ً ا٭ضساّ,ٚؾهً٘, ٚآثاضٙ, ٚا٭َٛض اييت تهٕٛ 

 :ٚقس خًكت ايسضاغ١ يًٓتا٥ر ايتاي١ٝ . بٗا ايك١ً ٚا٭َٛض املع١ٓٝ ع٢ً شيو

َؿه١ً قڀٝع١ ا٭ضساّ َٔ ا٭َٛض اييت تؿؿت يف فتُعات املػًُني, خكٛقا يف  -1

 .ٖصٙ ا٭عكاض املتأخط٠ اييت طػت ؾٝٗا املاز٠, ٚقٌ ؾٝ٘ ايتٛاقٞ ٚايتعاٚض

ملؿه١ قڀٝع١ ا٭ضساّ أغباب ٚعٛاٌَ عسٜس٠ تسؾع ا٫ْػإ إىل قڀع ضمح٘, بػڀتٴ  -2

 .شيو َٔ خ٬ٍ ايبشح

ٜٓتر عٔ قڀٝع١ ايطسِ آثاض ناض٠, ٚعٛاقب ٚخ١ُٝ ز١ْٜٛٝ ٚأخط١ٜٚ ٜعٛز أثطٖا ع٢ً  -3

 .ايؿطز ٚاجملتُع شنطت شيو َٔ خ٬ٍ ايبشح 

قڀٝع١ ا٭ضساّ نبري٠ َٔ نبا٥ط ايصْٛب اييت تٛعس اهلل َطتهبٗا بأيٛإ َٔ ايٛعٝس  -4

 . ٚايعكٛبات ايعاد١ً ٚاٯد١ً يف ايسْٝا ٚاٯخط٠

 . ْٴكٌ ا٫تؿام ع٢ً ٚدٛب ق١ً ايطسِ ٚؼطِٜ ايكڀٝع١  -5

هب ع٢ً نٌ َػًِ ق١ً أضساَ٘ نًٗا ا٭قطب ؾا٭قطب, ٣شػب قسضت٘  -6

 .ٚاغتڀاعت٘

ق١ً ايطسِ عٌُ قاحل َباضى هًب يكاسب٘ اـري يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ ٚهعً٘ اهلل  -7

ب٘ َباضناڄ أُٜٓا نإ ٜٚباضى اهلل ي٘ يف نٌ أسٛاي٘ ٚأعُاي٘ عاد٬ڄ ٚآد٬ڄ ٚقس زيت 

 .ع٢ً شيو ا٭زي١ قشٝش١

ق١ً ايطسِ أْٛاع ع٢ً سػب اؿاد١, ؾتهٕٛ بايٓؿك١ ملٔ وتاز شيو, ٚتهٕٛ  -8

باهلس١ٜ, ٚبايتٛزز إيِٝٗ, ٚبايعٕٛ ٚاٱعا١ْ ع٢ً اؿادات, ٚبايٓكٝش١, ٚبسؾع ايهطض, 

 .  ٚباٱْكاف َعِٗ, ٚط٬ق١ ايٛد٘, ٚبايعسٍ ٚايكٝاّ باؿكٛم ايٛادب١, ٚبايسعا٤

ٖٓاى أَٛضاڄ تعني املط٤ ع٢ً ق١ً ايطسِ; ٚػٓب قڀٝعتٗا , ٜٚٓبػٞ يهٌ عاقٌ اتباعٗا  -9

ٚمتجًٗا يف سٝات٘ قسض اغتڀاعت٘, ست٢ ٜتُهٔ َٔ ق١ً ضمح٘ ع٢ً َا ٜطن٢ اهلل 

.  ٚضغٛي٘
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 :مقدمة

اؿُس هلل ضب ايعاملني, ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً َٔ أضغً٘ اهلل ضمح١ يًعاملني, غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ 

: أَا بعس.  ٚغًِ تػًُٝاڄ

ا٭َطاض ا٭خ٬ق١ٝ ٚاملؿانٌ ا٫دتُاع١ٝ اييت ٜعاْٞ َٓٗا بعض ا٭ؾطاز ت يف عكطْا نجطيكس 

ٟٸ بٓا إٔ ْتٛقـ عٓسٖا يٓبني سهُٗا٭ضساّ َٚٔ ٖصٙ املؿانٌ آؾات قڀٝع١ ا;ٚاجملتُعات  ٚمصض َٔ ; ؾشط

 ْٚبني نٝـ ٚنع اٱغ٬ّ ع٬داڄ ي٘;آثاضٖا ٚأنطاضٖا ع٢ً ا٭ؾطاز ٚاجملتُعات

ع٢ً تٛطٝس ايك١ً ٚتك١ٜٛ ا٭ٚاقط بني أؾطازٙ, ؾؿٞ ْڀام ا٭غط٠ لس إٔ اٱغ٬ّ ٜسعٛ ٜطنع اٱغ٬ّ إٕ 

إىل تطابڀٗا بؿهٌ وكل اي٥ٛاّ ٚاملٛز٠ ٚميٓع اٱؾػاز ٜٚكهٞ ع٢ً ايكڀٝع١, ٚيصيو ْطاٙ ٜسعٛ إىل سؿغ 

سكٛم ا٭قطبني, ٚإٜتا٥ِٗ سكِٗ َٔ ايك١ً ٚايرب, ٚايعٜاض٠ ٚايتهطِٜ, خاق١ ا٭قٍٛ ٚايؿطٚع َٚا ًٜشل بُٗا 

ٔٳ ايػٻبٹٌٝ)) :َٔ اؿٛاؾٞ قاٍ تعاىل ٚٳابٵ ُٹػٵهٹنيٳ  ٚٳايڃ ٘ٴ   يف َٚٔ ايػ١ٓ قٛي٘ . ص27: اٱغطا٤ط ((ٚآتٞ شٳا ايڃكڂطٵبٳ٢ سٳكډ

سسٜح أْؼ بٔ َايو يف ايكشٝشني يف دعا٤ ق١ً ا٭ضساّ اييت ٖٞ غبب يف تٛغع١ ايطظم ٚسكٍٛ ايربن١ 

 ٚسسٜح دبري بٔ َڀعِ ؾُٝٗا أٜهاڄ عٔ (1)"َٔ أسب إٔ ٜبػط ي٘ يف ضظق٘ ٚإٔ ٜٓػأ ي٘ يف أثطٙ ؾًٝكٌ ضمح٘"

. (1)(٫ ٜسخٌ اؾ١ٓ قاطع ضسِ ): ٚيؿغ أبٞ زاٚز.  ٜعين قاطع ضسِ(1)" ٫ ٜسخٌ اؾ١ٓ قاطع"أبٝ٘ 

ّٷ دػِٝ , ٜؿكِ ايطٚابط , ٜٚكڀع ايؿٛادط , ٜٚؿٝع ايعسا٠ٚ ٚايبػها٤,  ِٷ ٚدط ٕٻ قڀٝع١ ايطسِ شْبٷ ععٝ  إ

 .ٜٚؿهو ا٭غط 

 . ٚقڀٝع١ ايطسِ أَطٷ َعٌٜ يٮيؿ١ ٚاملٛز٠ , ٚفًبٷ ملعٜس َٔ اهلِ ٚاؿعٕ ٚايػِ 

ٖٚٞ َٔ ا٭َٛض اييت تؿؿت يف فتُعات املػًُني ٫ غُٝا يف ٖصٙ ا٭ظَإ اييت طػت ؾٝٗا املاز٠, ٚقٌ ؾٝٗا 

 ؾهجري َٔ ايٓاؽ َككطٕٚ يف ٖصا ايٛادب ٚٚاقعٕٛ يف َعك١ٝ قڀٝع١ ايطسِ , ٚقس سصٸضْا , ٚايتعاٚضٍايتٛام

ِٵ }: اهللڂ َٔ شيو أؾس ايتشصٜط بكٛي٘  َٳهڂ ٚٳتٴكځڀِّعٴٛا أځضٵسٳا ٕٵ تٴؿڃػٹسٴٚا ؾٹٞ ا٭ځضٵضڇ  ِٵ أځ ٝٵتٴ ٛٳيډ ٕٵ تٳ ِٵ إڇ ٝٵتٴ ٌٵ عٳػٳ ٗٳ  { ؾځ

, ٚايػبب يف إُٖاٍ نجري َٔ ايٓاؽ يك١ً أضساَِٗ ٖٛ اؾٌٗ بايسٜٔ , ٚابتعاز ايٓاؽ عٔ اهلسٟ  ص 22: قُس ط

ايٓبٟٛ , ؾهًُا نإ ايؿدل عاضؾاڄ باهلل نإ أخؿ٢ هلل , ٚق١ً ايطسِ َٔ خؿ١ٝ اهلل , ٚقڀٝعت٘ َٔ َعك١ٝ 

.   اهلل

ؾإٕ ق١ً ايطسِ ساد١ ؾڀط١ٜ; ٚنطٚض٠ ادتُاع١ٝ; تكتهٝٗا ايؿڀط٠ ايكشٝش١, ٚمتٌٝ إيٝٗا ايڀباع  

ايػ١ًُٝ, ؾإْ٘ ٜتِ بٗا ا٭ْؼ, ٚتٓتؿط بٛاغڀتٗا احملب١ ٚتػٛز املٛز٠, ٖٚٞ زيٌٝ ايهطّ ٚع١َ٬ املط٠٤ٚ, تهػب 

ايؿدل ٚايعؿري٠ عع٠ ٖٚٝب١ ٚق٠ٛ َٚٓع١, ٚؾٛم شيو ؾإْٗا َٔ أْؿؼ ايكطب ٚأدٌ ايڀاعات, ٚأع٬ٖا َٓعي١, 

ٚيصيو ٜتٓاؾؼ ؾٝٗا ايهطاّ أٚيٛا ا٭س٬ّ, ٜٚتعاٖط . ٚأععُٗا بطن١, ٚأعُٗا ْؿعاڄ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠
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بكڀٝعتٗا اي٦ًاّ غؿٗا٤ ا٭س٬ّ, َع إٔ قڀٝعتٗا َٔ أؾهع أْٛاع املعاقٞ قبشاڄ, ٚأخڀطٖا ؾ٪َاڄ, ٚأغطعٗا 

.  عكٛب١, ٚأغ٤ٖٛا عاقب١ يف ايعادٌ ٚاٯدٌ

َٚع شيو ؾإٕ نجرياڄ َٔ ايٓاؽ يف ٖصا ايعَٔ قس قكطٚا يف قًتٗا ٚتعاٖطٚا بكڀٝعتٗا د٬ٗڄ عهُٗا, أٚ 

قڀٝع١  )  ٠يصا ضأ ايباسح أْ٘ َٔ ايهطٚضٟ ايتشصٜط َٔ ٖصٙ اٯف.   ْػٝاْاڄ ؿكٗا ٚتٗاْٚاڄ غڀط قڀٝعتٗا

ٚايتٛنٝض نٝـ عاؾٗا اٱغ٬ّ   ,  ٚآغبابٗا ٚآثاضٖا اـڀري٠ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠اٚبٝإ َعاٖطٙ  (ايطسِ

:    ٚشيو َٔ خ٬ٍ َا ًٜٞ

  : ٚؾٝ٘ مخػ١ َباسحا ٚٚأنطاضٙاٚأغباب٘قڀٝع١ ايطسِ  َٚعاٖطاَؿّٗٛ قڀٝع١ ايطسِ ٚسهُ٘:  ايؿكٌ ا٭ٍٚ

ِٖ ا٭ضساّ  تعطٜـ ايطسِ َٚٔ: املبشح ا٭ٍٚ

تعطٜـ قڀٝع١ ايطسِ ٚسهُٗا :  املبشح ايجاْٞ

. َعاٖط قڀٝع١ ايطسِ: املبشح ايجايح

. أغباب قڀٝع١ ايطسِ: املبشح ايطابع

 : ٚعٛاقبٗا ايطسِ قڀٝع١ آثاض:   املبشح اـاَؼ

:  َباسحث٬ث١ع٬ز قڀٝع١ ايطسِ يف ايؿطٜع١ اٱغ٬ّ, ٚؾٝ٘ : ايؿكٌ ايجاْٞ

 .اٱغ٬ّ ٜأَط بك١ً ايطسِ: املبشح ا٭ٍٚ 

.     ٚآثاضٖاؾهٌ ق١ً ايطسِ: املبشح ايجاْـٞ 

شيو  ع٢ً ٚا٭َٛض املع١ٓٝايك١ًبٗا تهٕٛ ا٭َٛض اييت : املبشح ايجايح
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ا  ّأضرارِاّأسبابُقطٔعة الرحه  ّمظاٍرامفَْو قطٔعة الرحه ّحكنُ: الفصل األّل

  :ٚؾٝ٘ مخػ١ َباسح

 . اليت جتب صلتَهٍه األرحاو تعرٓف الرحه ّمً: املبخح األّل

ِٖ ا٭ضساّ  ع يف تعطٜـ قڀٝع١ ايطسِ ٚسهُٗا يف اٱغ٬ّ, ٫بس إٔ منٗس يصيو بتعطٜـ ايطسِ َٚٔٚقبٌ ايؿط

, ع٢ً ايٓشٛ اٯتٝو ايصٜٔ أٚدب اٱغ٬ّ قًتِٗ ٚسطّ قڀٝعتِٗ

ِٴ ا٭ڂْج٢  (ضسِ  )ايطسِ يف ايًػ١ َٔ : تعطٜـ ايطسِ يػ١: أ٫ٚڄ ِٴ ضٳسٹ ِٴ. ٚايطٻسٹ ٓٵبٹتٹ ايٛيس ٚٚعا٩ٙ يف : ٚايطٿسٵ َٳ بٝت 

ّٷ ٫ ٜهػٸط ع٢ً غري شيو. ٖٚٞ َ٪ْج١. َٛنع تهٜٛٔ اؾٓني, ٚٚعا٩ٙ يف ايبڀٔ: ٚقٌٝ. ايبڀٔ  .  ٚاؾُع أځضٵسا

ِٴ بايؿتض ايكطاب١ ِٴ بايهػط ٚايطٻسٹ ٓٵبٹتٴ ايٛيس ٚايطٿسٵ َٳ ِٴ اييت ٖٞ  ِٴ أځغبابٴ ايكطاب١ ٚأځقًڂٗا ايطٻسٹ ٜصنط . ٚايطٻسٹ

: ()(٫ٚ وٌ هلٔ إٔ ٜهتُٔ َا خًل اهلل يف أضساَٗٔ إٕ نٔ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯخط): ٜٚ٪ْح, ٚيف ايكطإٓ اجملٝس

ّڈ ؾٗٛ سٴطپ): ٚيف اؿسٜح. ايكطاب١, ٚأغبابٗا َٳشٵطٳ ِڈ  ًځوځ شا ضٳسٹ َٳ  َٔ)(( )  ) 

ِٖٚ َٔ بٝٓ٘ ٚبني اٯخط ْػب, غٛا٤ , ا٫قاضب:يف اٱقڀ٬ح ٚاملطاز بايطسِ : اقڀ٬ساڄتعطٜـ ايطسِ : ثاْٝاڄ

ِڇ ِٖ ا٭ځقاضب ٜٚكع ع٢ً نٌ َٔ هُع : قاٍ ابٔ ا٭ځثري(). نإ ٜطث٘ أّ ٫, ٚغٛا٤ نإ شا قطّ أّ ٫ شٳٚٚ ايطٻسٹ

ِٖٚ َٔ , ؾهٌ قطٜب يو ِٖ َٔ ا٭ضساّ, ا٭ضساّ عاّ يف نٌ َا ٜؿًُ٘ ايطسِؾًؿغ   (). بٝٓو ٚبٝٓ٘ ْػٳب

ناٯبا٤ ٚا٭َٗات ٚاٱخ٠ٛ ٚا٭خٛات .  أّ ٫ قڃطٳّ غٛا٤ نإ ٜطث٘ أّ ٫, ٚغٛا٤ نإ شا  ْػبٙ  ٚبنيىبني

أ٫ٚز , ,ٚا٭دساز ٚاؾسات ٚإٕ عًٛا , ٚا٭٫ٚز ٚأ٫ٚزِٖ ٚإٕ غؿًٛا , ٚا٭عُاّ ٚايعُات , ٚا٭خٛاٍ ٚاـا٫ت

 () .ا٭عُاّ, ٚأ٫ٚز ايعُات, ٚأ٫ٚز ا٭خٛاٍ, ٚأ٫ٚز اـا٫ت, ٚأ٫ٚزِٖ

 :ايصٜٔ ػب قًتِٗشٟٚ ا٭ضساّ َٔ ِٖ :  ثايجاڄ

: إىل ث٬ث١ أقٛاٍ,  اختًـ ايعًُا٤ يف َِٓٗ ا٭ضساّ ايصٜٔ ػب قًتِٗ 

 ايطسِ احملڃطٳّ ؾكط , ٚأَا غري احملڃطٳّ , ؾتػتشب قًتٗا ٫ٚ ػب, ٚنابط ايطسِ   أْ٘ هب ق١ً:ايكٍٛ ا٭ٍٚ 

نٌ ؾدكني يٛ نإ أسسُٖا شنطاڄ ٚاٯخط أْج٢ مل هع هلُا إٔ ٜتٓانشا , ناٯبا٤ ٚا٭َٗات : احملڃطٳّ

ٚاٱخ٠ٛ ٚا٭خٛات ٚا٭دساز ٚاؾسات ٚإٕ عًٛا , ٚا٭٫ٚز ٚأ٫ٚزِٖ ٚإٕ غؿًٛا , ٚا٭عُاّ ٚايعُات , ٚا٭خٛاٍ 

ٚىطز ع٢ً ٖصا ايكٍٛ أ٫ٚز ا٭عُاّ, ٚأ٫ٚز ايعُات, ٚأ٫ٚز ا٭خٛاٍ, ٚأ٫ٚز اـا٫ت, ؾًٝػٛا َٔ .ٚاـا٫ت

                                                           
( 228: )آٯش: حٛزٔشس (1)

 (  طلٰق: )حٛلذٯغ: ٩ٓخٙ حألٛزخ٣ٮ (2525: )رشٓٞ  (2/844)ع٢٤ حر٢ ٟخؿ٦ (   2)

 (  117 / 1)٩ٟخظخس حٛظلخف، حٛشحص٭ (230 / 12)ح٣لش ٛغخ١ حٛوشد، الر٢ ٤ٟل٪س (3)

 (   145 / 1)حٛٔخٟ٪ط ح٨ِٔٛٮ، عوذ٭ أر٪ ؿٰذ   (3)

 (.  192 – 5/191)ح٨٤ٛخٯش ُٮ ًشٯذ حٛلذٯغ، الر٢ حٛـضس٭  (4)

حٛٔشؿزٮ ،حٛـخٟن ألك٘خٝ حٛٔشآ١ ( 1/147)ٜٛٔشحُٮ ، ٩حِٛش٩ّ (16/113)٩ششف ح٤ٛ٪٩٭ ه٬ٜ ٟغٜٞ  (8/529)حر٢ ٓذحٟش ، ح٤ٌ٠ٛٮ(6)

٩عزٚ  (4/153)عوٰذحٛخخدٟٮ  ٩رشٯٔش ٟل٠٪دٯش،أر٪، (1/354)ٜٛغِخسٯ٤ٮ ، ٩ًزحء حألٛزخد (14/414)ُظق حٛزخس٭، حر٢ كـش (16/248)

 (145 / 1)حٛٔخٟ٪ط ح٨ِٔٛٮ، عوذ٭ أر٪ ؿٰذ (3/83)ح٠ٛ٪ع٪هش ح٨ِٰٔٛش حٛ٘٪ٯظٰش   (2/628)حٛغالٝ، ٜٛظ٤وخ٣ٮ 
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  ٖٚصا قٍٛ يًشٓؿ١ٝ , ٚغري املؿٗٛض عٓس املايه١ٝ  , ؾٛاظ ايتٓانض بِٝٓٗاحملڃطٳّ ٭ِْٗ يٝػٛا َٔ ايطسِ .ا٭ضساّ

, ٚقٍٛ أبٞ اـڀاب َٔ اؿٓاب١ً , ٚسذتِٗ أْٗا يٛ ٚدبت ؾُٝع ا٭قاضب يٛدب ق١ً مجٝع بين آزّ , ٚشيو 

ٚتًو قطاب١ ايطسِ , َتعصض , ؾًِ ٜهٔ بس َٔ نبط شيو بكطاب١ ػب قًتٗا ٚإنطاَٗا ٚوطّ قڀعٗا 

ٗٳا): ٚاغتسيٛا نصيو بكٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ()احملطّ ًځ٢ خٳايځتٹ ٚٳيځا عٳ ٗٳا  ُٻتٹ ًځ٢ عٳ ُٳطٵأځ٠ڂ عٳ ٓٵهځضٴ ايڃ  ٚيف () (يځا تٴ

ْٗٞ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إٔ تٓهض  )  ٚسسٜح ()(ؾإْهِ إشا ؾعًتِ شيو ؾكس قڀعتِ أضساَهِ): ضٚا١ٜ 

إمنا ػب ق١ً ايطسِ إشا نإ ٖٓاى :    ٚٚد٘ ا٫غتس٫ٍ بٗصا اؿسٜح()(املطأ٠ ع٢ً قطابتٗا كاؾ١ ايكڀٝع١

قط١َٝ, ٖٚٞ إٔ نٌ ؾدكني يٛ نإ أسسُٖا شنطاڄ ٚاٯخط أْج٢ مل ٜتٓانشا ناٯبا٤ ٚا٭َٗات ٚاٱخ٠ٛ 

ٚا٭خٛات ٚا٭دساز ٚاؾسات ٚإٕ عًٛا , ٚا٭٫ٚز ٚأ٫ٚزِٖ ٚإٕ غؿًٛا , ٚا٭عُاّ ٚايعُات ٚا٭خٛاٍ ٚاـا٫ت , 

ؾأَا أ٫ٚز ٖ٪٤٫ ؾًٝػت ايك١ً بِٝٓٗ ٚادب١ ؾٛاظ املٓانش١ بِٝٓٗ, ٜٚسٍ ع٢ً قش١ ٖصا ايكٍٛ ؼطِٜ 

اؾُع بني ا٭ختني, ٚاملطأ٠ ٚعُتٗا ٚخايتٗا, ملا ؾٝ٘ َٔ قڀٝع١ ايطسِ, ٚتطى اؿطاّ ٚادب, ٚبطُٖا ٚتطى 

إشاٜتُٗا ٚادب١ , ٚهٛظ اؾُع بني بٓيت ايعِ ٚبٓيت اـاٍ ٚإٕ نٔ ٜتػاٜطٕ ٜٚتكاطعٔ , َٚا شاى إ٫ إٔ ق١ً 

 ٚيٛ ناْت بٓت ايعِ أٚ ايع١ُ أٚ بٓت اـاٍ أٚ اـاي١ يٛ نإ ٖ٪٤٫ َٔ ا٭ضساّ .ايطسِ بُٝٓٗا يٝػت ٚادب١

).َا ٚاؾل ايؿطع ع٢ً اؾُع بني املطأ٠ ٚاب١ٓ عُتٗا أٚ اب١ٓ خاهلا أٚ اب١ٓ خايتٗا )  

 ٚغريٙ, أٟ إٔ يؿغ ا٭ضساّ عاّ يف نٌ َا ٜؿًُ٘ احملڃطٳّ  هب ق١ً ايطسِ نًٗا , ٫ ؾطم بني : ايكٍٛ ايجاْٞ

 ِٖٚ َٔ بٝٓ٘ ٚبني اٯخط ْػب, غٛا٤ نإ ٜطث٘ أّ ٫, ٚغٛا٤ نإ شا , ؾهٌ قطٜب يو ِٖ َٔ ا٭ضساّ, ايطسِ

, ٖٚٛ َا ٜؿِٗ َٔ إط٬م ايؿاؾع١ٝ , ٖٚٛ ْل أمحس , ٚاملؿٗٛض عٓس املايه١ٝ , ٖٚٛ قٍٛ يًشٓؿ١ٝ .  أّ ٫قڃطٳّ

ٚع٢ً ٖصا ايكٍٛ ؾأ٫ٚز ايعِ ٚأ٫ٚز ايع١ُ ٚأ٫ٚز اـاٍ ٚأ٫ٚز اـاي١ . ؾًِ ىككٗا أسس َِٓٗ بايطسِ احملطّ

  () .ٚأ٫ٚزِٖ نٌ ٖ٪٤٫ ٜسخًٕٛ ؼت َػ٢ُ ا٭ضساّ

َٔ أسل عػٔ ايكشب١؟ ! ٜا ضغٍٛ اهلل: قاٍ ضدٌ:  أبٞ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘, قاٍٚزيٌٝ ٖصا ايكٍٛ سسٜح

((أَو, ثِ أَو, ثِ أَو, ثِ أبٛى, ثِ أزْاى, أزْاى)) :قاٍ
(1)

 

ٜس املعڀٞ ايعًٝا, ٚابسأ مبٔ تعٍٛ, أَو ٚأباى, ٚأختو ٚأخاى, ثِ أزْاى   )):  ٚقٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ

                                                           
 ٩عزٚ (.16/248)حٛٔشؿزٮ ،  ٩حٛـخٟن ألك٘خٝ حٛٔشآ١(1/147)حِٛش٩ّ، ٜٛٔشحُٮ (2/56)حٛذسحٯش ُٮ طخشٯؾ أكخدٯغ ح٨ٛذحٯش، الر٢ كـش   (1)

( 2/628)حٛغالٝ، الر٢ حألٰٟش 

(   2 / 766)رخد ال ط٤٘ق ح٠ٛشأس ه٬ٜ ه٠ظ٨خ " ٩طلٰق حٛزخخس٭  (1/ 452٩453)٩حِٜٛق ٦ٛ (1408: )طلٰق ٟغٜٞ رشٓٞ (2)

(  56 / 2( )534: )سٓٞ، حٛذسحٯش ُٮ طخشٯؾ أكخدٯغ ح٨ٛذحٯش الر٢ كـش (3/170)٣ظذ حٛشحٯش، ٜٛضٯٜوٮ (3)

(   182 / 1- )ح٠ٛشحعٰٚ، ألرٮ دح٩د  (4)

، ٩رشٯٔش  (1/354)ٜٛغِخسٯ٤ٮ " ًزحء حألٛزخد "(16/248)حٛٔشؿزٮ ،حٛـخٟن ألك٘خٝ حٛٔشآ١  ( 1/147)ٜٛٔشحُٮ ، حِٛش٩ّ: ٯ٤لش (5)

ح٠ٛ٪ع٪هش ح٨ِٰٔٛش  (16/113)ششف ح٤ٛ٪٩٭ ه٬ٜ طلٰق ٟغٜٞ  :(2/628)٩عزٚ حٛغالٝ، ٜٛظ٤وخ٣ٮ  (4/153)ٟل٠٪دٯش،أر٪ عوٰذ حٛخخدٟٮ

 (3/83)حٛ٘٪ٯظٰش 

حٛٔشؿزٮ ،حٛـخٟن ألك٘خٝ حٛٔشآ١ ( 1/147)ٜٛٔشحُٮ ، ٩حِٛش٩ّ (16/113)٩ششف ح٤ٛ٪٩٭ ه٬ٜ ٟغٜٞ  (8/529)حر٢ ٓذحٟش ، ح٤ٌ٠ٛٮ(6)

٩عزٚ  (4/153)عوٰذحٛخخدٟٮ  ٩رشٯٔش ٟل٠٪دٯش،أر٪، (1/354)ٜٛغِخسٯ٤ٮ ، ٩ًزحء حألٛزخد (14/414)ُظق حٛزخس٭، حر٢ كـش (16/248)

 (145 / 1)حٛٔخٟ٪ط ح٨ِٔٛٮ، عوذ٭ أر٪ ؿٰذ (3/83)ح٠ٛ٪ع٪هش ح٨ِٰٔٛش حٛ٘٪ٯظٰش   (2/628)حٛغالٝ، ٜٛظ٤وخ٣ٮ 
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.(أزْاى, إْٗا ٫ ػين ْؿؼ ع٢ً أخط٣ )() 

قاٍ : عٔ أبٞ شض ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍيف أٌٖ َكط إٔ هلِ ش١َ ٚضمحاڄ ايٛاضز اؿسٜح - أٜهاڄ- ٚمما ٜسٍ عًٝ٘

"ضغٍٛ اهلل  غتؿتشٕٛ َكط ٖٚٞ أضض ٜػ٢ُ ؾٝٗا ايكرياط, ؾاغتٛقٛا بأًٖٗا خرياڄ, ؾإٕ هلِ ش١َ :  

"ٚيف ضٚا١ٜ"ٚضمحاڄ "أٚ قاٍ" ؾإشا اؾتتشتُٖٛا, ؾأسػٓٛا إىل أًٖٗا, ؾإٕ هلِ ش١َ ٚضمحاڄ:   :ٚسسٜح.()"  ش١َ ٚقٗطاڄ: 

" ٜكٍٛ مسع ضغٍٛ اهلل ٙإٕقاٍ ابٔ عُط ضنٞ اهلل عُٓٗا   إٕ َٔ أبط ايرب إٔ ٜكٌ ايطدٌ أٌٖ ٚز أبٝ٘ بعس إٔ : 

 (). َع أْ٘ ٫ قط١َٝ بِٝٓٗأٟ ٜرب قسٜك٘.()"()ٜٛيٞ

 ٚع٢ً ٖصا ىطز ا٭خٛاٍ , اْ٘ هب ق١ً ا٭ضساّ ايٛاضثٕٛ ِٖٚ ايكطاب١ ايصٜٔ ٜتٛاضثٕٛ:  ايكٍٛ ايجايح

 ٖٚصا ايكٍٛ غري ().أٟ إٔ ا٭خٛاٍ ٚاـا٫ت ع٢ً ٖصا ايكٍٛ ٫ ػب قًتِٗ ٫ٚ وطّ قڀعِٗ, ٚاـا٫ت

عٔ ايربا٤ بٔ عاظب ضنٞ اهلل عُٓٗا, عٔ ايٓيب قشٝض ٚنٝـ ٜهٕٛ قشٝشاڄ ٚايٓيب بني إٔ اـاي١ مبٓعي١ ا٭ّ, 

ٍقا "  .()" اـاي١ مبٓعي١ ا٭ّ: 

ٚايطادض ٚاهلل أعًِ ٖٛ ايكٍٛ ايجاْٞ أْ٘ هب ق١ً ايطسِ نًٗا ا٭قطب ؾا٭قطب ٖٚٛ َا ضدش٘ ايكططيب ٚابٔ 

  () .سذط ٚاملٓاٟٚ ٚابٔ باظ

١ْ ع٢ً َا ا ٚايكٛاب إٔ نٌ َا ٜؿًُ٘ ٜٚعُ٘ ايطسِ ػب قًت٘ ع٢ً نٌ ساٍ قطب١ ٚزٟ:قاٍ ايكططيب

   ()شنطْاٙ أ٫ٚ ٚاهلل أعًِ

مجع ضسِ عاّ يف نٌ ضسِ قطَاڄ ٚاضثاڄ ٚنسُٖا ع٢ً ا٭قض ٚاملطاز اٱسػإ إيِٝٗ : ا٭ضساّ: قاٍ املٓاٟٚٚ

ٚقاٍ عبس ايععٜع بٔ باظ ا٭ضساّ ِٖ ا٭قاضب َٔ ايٓػب َٔ د١ٗ أَو   ().ق٫ٛځ ٚؾع٬ڄ ٚنـ ا٭ش٣ عِٓٗ 

٘ٹ ( غبشاْ٘ ٚتعاىل - ٚأبٝو, ِٖٚ املعٕٓٝٛ بكٍٛ اهلل  ًچ ٚٵيځ٢ بٹبٳعٵضڈ ؾٹٞ نٹتٳابٹ اي ِٵ أځ ٗٴ ّڇ بٳعٵهٴ ٚٵيڂٛاڃ ا٭ځضٵسٳا    ()(ٚٳأڂ

ٚأقطبِٗ اٯبا٤ ٚا٭َٗات ٚا٭دساز ٚا٭٫ٚز ٚأ٫ٚزِٖ َا تٓاغًٛا, ثِ ا٭قطب ؾا٭قطب َٔ اٱخ٠ٛ ٚأ٫ٚزِٖ, 

                                                           
  (8067): ف سٓٞ  ٩طلل٦ حألٛزخ٣ٮ ُٮ طلٰق حٛـخٟن (17477: )ف سٓٞ (345 / 8)حٛغ٢٤ حٛ٘زش٫، حٛز٨ٰٔٮ (1)

ٗ٪١ ٟخسٯش أٝ " ٩حٛظ٨ش" ٨٤ٟٞ حٛشكٞ حٛظٮ ٨ٛٞ ٗ٪١ ٧خؿش أٝ اع٠خهٰٚ : ٓخٙ حٛو٠ٜخء. (227)٩ (226( )2543: )طلٰق ٟغٜٞ رشٓٞ (2)

  . ٞ٨٤ٟارشح٧ٰٞ حر٢ سع٪ٙ حهلل 

 .روذ أ١ ٯ٠٪ص: أ٭ (3)

 (.5143)، ٩ع٢٤ دح٩د (1904)، ع٢٤ حٛظشٟز٭ (13)٩ (12)٩ (2552)طلٰق ٟغٜٞ  (4)

حٛٔشؿزٮ ،حٛـخٟن ألك٘خٝ حٛٔشآ١ ( 1/147)ٜٛٔشحُٮ ، ٩حِٛش٩ّ (16/113)٩ششف ح٤ٛ٪٩٭ ه٬ٜ ٟغٜٞ  (8/529)حر٢ ٓذحٟش ،ح٤ٌ٠ٛٮ (5)

عوٰذ حٛخخدٟٮ ٩رشٯٔش ٟل٠٪دٯش، أر٪ ، (1/354)٩ًزحء حألٛزخد،ٜٛغِخسٯ٤ٮ  (14/414)ُظق حٛزخس٭ ششف طلٰق حٛزخخس٭،حر٢ كـش (16/248)

 (145 / 1)حٛٔخٟ٪ط ح٨ِٔٛٮ، عوذ٭ أر٪ ؿٰذ  (3/83)ح٠ٛ٪ع٪هش ح٨ِٰٔٛش حٛ٘٪ٯظٰش   (2/628)٩عزٚ حٛغالٝ، ٜٛظ٤وخ٣ٮ  (4/153)

( 2/628)٩عزٚ حٛغالٝ، ٜٛظ٤وخ٣ٮ (16/248)حٛٔشؿزٮ ،ح٣لش حٛـخٟن ألك٘خٝ حٛٔشآ١ (6)

( 2280: )كذٯغ كغ٢ ، ٩أخشؿ٦ أر٪ دح٩د رشٓٞ:٩ٓخٙ (1905: )٩ع٢٤ حٛظشٟز٭ رشٓٞ. ػ٢٠ كذٯغ ؿ٪ٯٚ (7/385،391)خشؿ٦ حٛزخخس٭  (7)

 .٢ٟ كذٯغ هٜٮ

( 1/169)، ُٰغ حٛٔذٯش، ح٤٠ٛخ٩٭ (14/414)ُظق حٛزخس٭ ششف طلٰق حٛزخخس٭،حر٢ كـش (16/248)حٛٔشؿزٮ ،حٛـخٟن ألك٘خٝ حٛٔشآ١ (8)

  (4/195)ُظخ٫٩ اعالٰٟش، الر٢ رخص ٩آخش١٩ 

 (16/248)حٛٔشؿزٮ ،حٛـخٟن ألك٘خٝ حٛٔشآ١ (1)

( 1/169)ُٰغ حٛٔذٯش، ح٤٠ٛخ٩٭،  (2)

( 75):  حأل٣ِخٙ(3)
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َٔ : ٚا٭عُاّ ٚايعُات ٚأ٫ٚزِٖ, ٚا٭خٛاٍ ٚاـا٫ت ٚأ٫ٚزِٖ, ٚقس قضٸ عٔ ايٓيب أْ٘ قاٍ ملا غأي٘ غا٥ٌ قا٬٥ڄ

أباى, ثِ : ثِ َٔ؟ قاٍ: أَو قاٍ: ثِ َٔ؟ قاٍ :أَو قاٍ: ثِ َٔ؟ قاٍ: أَو قاٍ ): أبط ٜا ضغٍٛ اهلل؟ قاٍ

  أَا أقاضب ايعٚد١ ؾًٝػٛا أضساَاڄ يعٚدٗا إشا مل ٜهْٛٛا َٔ قطابت٘, ٚيهِٓٗ أضساّ ٭٫ٚزٙ () (ا٭قطب ؾا٭قطب

٭ٕ شيو َٔ , َٚع شيو ؾٝٓبػٞ اٱسػإ إيِٝٗ ,  ؾأقاضب نٌ ٚاسس َٔ ايعٚدني يٝػٛا أضساَاڄ يٮخط ().َٓٗا

   . َٚٔ أغباب ظٜاز٠ ا٭يؿ١ ٚاحملب١, َٔ سػٔ ايعؿط٠ بني ايعٚدني 

:  شٚٚ ا٫ضساّ يف املٛاضٜح:ضابعاڄ

. ِٖ نٌ قطٜب يٝؼ بصٟ ؾطض, ٫ٚ عكب١: شٚٚ ا٫ضساّ يف املٛاضٜح اقڀ٬ساڄ

أ٫ٚز ايبٓات, ٚأ٫ٚز ا٫خٛات, ٚبٓات ا٫خ٠ٛ, ٚأ٫ٚز ا٫خ٠ٛ َٔ ا٫ّ, ٚايعُات َٔ مجٝع اؾٗات, ٚايعِ َٔ :   ِٖٚ

. ا٫ّ, ٚا٫خٛاٍ, ٚاـا٫ت, ٚبٓات ا٫عُاّ, ٚاؾس أبٛ ا٫ّ, ٚنٌ دس٠ أزيت بأب بني أَني, أٚ بأب أع٢ً َٔ اؾس

 ().ؾٗ٪٤٫, َٚٔ أزىل بِٗ ٜػُٕٛ شٟٚ ا٫ضساّ يف املرياخ

املبخح الجاىٕ 

تعرٓف قطٔعة الرحه ّحكنَا 

:   مفَْو قطٔعة األرحاو لغة ّاصطالحًا:   أّاًل

:    يكس دا٤ َؿّٗٛ ايكڀٝع١ يف ايًػ١ ع٢ً عس٠ َعاْٞ َٓٗا:َؿّٗٛ ايكڀٝع١ يػــــــــ١-أ

قڀع ؾ٬ٕ نصا ٜكڀع٘, ٖٚٛ َأخٛش َٔ : مبع٢ٓ ايؿكٌ ٚاٱبا١ْ ٚايكطّ ؾايكڀٝع١ ٖٞ ا٫غِ َٔ قٛهلِ- 1

ٍٸ ع٢ً قطّ ٚإبا١ْ ؾ٤ٞ َٔ ؾ٤ٞ, ٜكاٍ (م ط ع)َازٸ٠  : ٚقڀعتٴ ايجُط٠.  تكاطع ايطٸد٬ٕ, إشا تكاضَا: ايچيت تس

 بعه٘, ؾكٌ :قڀعاڄ ايؿ٤ٞ قڀع. ؼاقٸت أٟ اْكڀعت ٚشٖبت: تكاضَٛا, ٚتكاطعت أضساَِٗ: ايكّٛ. دٳسٳزٵتٴٗا

.  () دعٻٙ :ايجُط ٚقڀع ٚأباْ٘,

ٖذطت٘, : اهلذطإ نسٸ ايٛقٌ, ٚقڀعت ايكسٜل قڀٝع١: ايكڀع ٚايكڀٝع١: مبع٢ٓ ايرتى ٚاهلذط ٚاملٓع-3

 ٚضدٌ قڀٛع .ٜكًٗا ٚمل ٖذطٖا, :ضمح٘ ٚقڀع ٖٚذطٙ, تطن٘, :ايكسم قڀع .َٓعت٘: ٚقڀعت٘ عٔ سك٘

 () (ٖصا َكاّ ايعا٥ص بو َٔ ايكځڀٹٝعٳ١ٹ)زٜح احل ٚيف ().٫ ٜجبت ع٢ً َ٪اخا٠: ٱخٛاْ٘ َٚكاطع

ٚا٫غِ ايكځڀٹٝع١ڂ ٚضدٌ قڂڀځعٳ١څ . عكچٗا ٚمل ٜكًٗا: قڀع ضمح٘ قڀعا ٚقڀٝع١ ٚقڀچعٗا: مبع٢ٓ ايعكٛم- 4

                                                           
 ( 2548: ) سٓٞ (1974 / 4)-  طلٰق ٟغٜٞ (4)

( 4/195) ُظخ٫٩ اعالٰٟش، الر٢ رخص ٩آخش١٩ (5)

( 145/ 1)٩حٛٔخٟ٪ط ح٨ِٔٛٮ، عوذ٭ أر٪ؿٰذ  (302 / 2)س٩ػش حٛـخٛز٢ٰ ٩ه٠ذس ح٠ِٛظ٢ٰ، ح٤ٛ٪٩٭ (7/83)حر٢ ٓذحٟش ،  ح٤ٌ٠ٛٮ(6)

،٩حٛظلخف ُٮ حٌٜٛش ٩حٛوٜ٪ٝ ص 746 2/745)الرشح٧ٰٞ ٟظـ٬ِ ٩آخش١٩، ٩ح٠ٛوـٞ حٛ٪عٰؾ. (2/509)ح٣لش ح٠ٛظزخف ح٤٠ٰٛش، حِٰٛ٪ٟٮ ( )

935  .

، (1/335)الرشح٧ٰٞ ٟظـ٬ِ ٩آخش١٩ ، ٩ح٠ٛوـٞ حٛ٪عٰؾ. (2/509)ح٠ٛظزخف ح٤٠ٰٛش، حِٰٛ٪ٟٮ  (276 / 8)ٛغخ١ حٛوشد، حر٢ ٤ٟل٪س  (2)

( 5329 / 11)٣٩ؼشس ح٤ٛوٰٞ ُٮ ٟ٘خسٝ أخالّ حٛشع٪ٙ حٛ٘شٯٞ، حر٢ ك٠ٰذ ٩آخش١٩ .373حٛظلخف ُٮ حٌٜٛش ٩حٛوٜ٪ٝ ص 

: رشٓٞ (4/1980)، ٩ٟغٜٞ رِٜل٦، رخد طٜش حٛشكٞ ٩طلشٯٞ ٓـٰوظ٨خ (5987: )، رشٓٞ(7/96)طلٰق حٛزخخس٭، رخد ٢ٟ ٩طٚ ٩ط٦ٜ حهلل  (3)

(2554(  )22 ٩23 .)
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ُٳ٘ ٜٳكڃڀځعٴ ضٳسٹ َٹكڃڀځعٷ ٚقځڀډاعٷ   ()أٟ ٜعكٗا . ٚقڂڀځعٷ ٚ

: تعطٜـ قڀٝع١ ايطسِ اقڀ٬ساڄ -ب

أٟ ٖٛ ٖذط ايكطٜب, ٚتطى ٚقً٘ ٚاٱسػإ . اهلذط ٚعسّ ا٫تكاٍ َع َٓع اـري: قڀٝع١ ايطسِ اقڀ٬سا

. ().إيٝ٘

ٚقڀع ايطسِ ٖٞ نٓا١ٜ عٔ قڀع اٱسػإ إىل ا٭قطبني َٔ شٟٚ ايٓػب ٚا٭قٗاض ٚعسّ ايتعڀـ عًِٝٗ 

 ()ٚايطؾل بِٗ ٚايطعا١ٜ ٭سٛاهلِ

ٜٴطٜسٴ ب٘ تطى ايربٿ ٚاٱسػإ إىل , َٔ ايكڀع, ٖٚٞ ؾع١ًٝ, اهلذطإ ٚايكٸسټ: ايكڀٝع١:  قاٍ ابٔ ا٭ثري ضمح٘ اهلل ٚ

.  ()ا٭ٌٖ ٚا٭قاضب, ٖٚٞ نسټ ق١ً ايطسِ  

:  املعٓٝني  ؾطم بنيٖٓاى ٚ. ٚقٌٝ بٌ ٖٞ اٱغا٠٤ إيِٝٗ , ا٭قاضب تعين عسّ اٱسػإ إىل: ٚقٌٝ قڀٝع١ ايطسِ 

.   ٜط٣ أْ٘ ًٜعّ َٔ ْؿٞ ايك١ً ثبٛت ايكڀٝع١ : ؾاملع٢ٓ ا٭ٍٚ

 :  ٜط٣ إٔ ٖٓاى ث٬خ زضدات :ٚاملع٢ٓ ايجاْٞ

 .ا٭قاضب ٚاقٌ ٖٚٛ َٔ وػٔ إىل -ٔ

 .إيِٝٗ قاطع ٖٚٛ َٔ ٜػ٤ٞ -ٕ

إ٫ إشا  ٚضمبا ٜػ٢ُ املهاؾ٧ ٖٚٛ ايصٟ ٫ وػٔ إىل أقاضب٘, ٫ٚ قاطع, ٖٚٛ َٔ ٫ وػٔ ٫ٚ ٜػ٤ٞ   ٫ ٚاقٌ-3

.  إيِٝٗ ٚيهٓ٘ ٫ٜكٌ إىل زضد١ اٱغا٠٤, أسػٓٛا إيٝ٘

ٖٞ إٔ ٜعلٸ اٱْػإ أٚىل ضمح٘ ٚشٟٚ قطابت٘ ؾ٬ : ٚمما غبل شنطٙ ميهٔ تًدٝل َؿّٗٛ قڀٝع١ ايطسِ 

. ٜكًِٗ بربٸٙ ٫ٚ ميسٸِٖ بإسػاْ٘, ٫ٜٚهـ عِٓٗ إغا٤ت٘

:  حكه قطٔعة الرحه: ثاىًٔا

ٚدٛب  ق١ً ايطسِ ٚادب١ يف اؾ١ًُ ٚقڀٝعتٗا َعك١ٝ َٔ نبا٥ط ايصْٛب, ٚقس ْكٌ ا٫تؿام ع٢ً ٫ خ٬ف إٔ  

. ٚغريِٖ  ايكططيب ٚابٔ ايعطبٞ ٚايكانٞ عٝاضتٗاق١ً ايطسِ ٚؼطِٜ قڀٝع

ٚٳقځسٵ اتٻؿځكځتٵ :ٚقاٍ ابٔ ايعطبٞ ().اتؿكت امل١ً ع٢ً إٔ ق١ً ايطسِ ٚادب١ ٚإٔ قڀٝعتٗا قط١َ:  قاٍ ايكططيب  

َٳ١څ َٴشٳطٻ ٗٳا  ٕٻ قځڀٹٝعٳتٳ ٚٳأځ ٚٳادٹبٳ١څ  ّڇ  ٚڇٟ ايڃأځضٵسٳا ًځ١ځ شٳ ٕٻ قٹ ًډ١ڂ أځ ُٹ ٕٸ ق١ً ايطٸسِ : ٚقاٍ ايكانٞ عٝاض () .ايڃ ٫ٚ خ٬ف يف أ

  .().ٚادب١ يف اؾ١ًُ, ٚقڀٝعتٗا َعك١ٝ نرب٣ ٚا٭سازٜح تؿٗس بصيو

                                                           
(  276 / 8)ح١ حٛوشد، حر٢ ٤ٟل٪س ٛظ (4)

(. 335ص )ٟوـٞ ٌٛش ح٨ِٔٛخء، ٟل٠ذ ٜٓوـٮ  (5)

(  136 / 32) ه٠ذس حٛٔخس٭ ششف طلٰق حٛزخخس٭ ، ٜٛو٤ٰٮ (6)

 ( 5329 / 11)٣ؼشس ح٤ٛوٰٞ ، حر٢ ك٠ٰذ ٩آخش١٩  . (4/82) ح٨٤ٛخٯش ُٮ ًشٯذ حٛلذٯغ، حر٢ حٛـضس٭  )7)

 (5 / 5)حٛـخٟن ألك٘خٝ حٛٔشآ١، حٛٔشؿزٮ  (1)

 ( 95 / 2)أك٘خٝ حٛٔشآ١، الر٢ حٛوشرٮ (8)

( ( . 113- 112/ 16) ششف ح٤ٛ٪٩٭ ه٬ٜ ٟغٜٞ (
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  (). ٚعسٖا ابٔ سذط اهلٝتُٞ ٚايصٖيب َٔ ايهبا٥ط

ٚقس ٚضزت أزي١ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ تسٍ ع٢ً ؼطِٜ قڀٝع١ ايطسِ ٚايٛعٝس ايؿسٜس ملٔ ؾعٌ شيو ْصنط َٓٗا 

: اٯتٞ 

ِٵ ضٳقٹٝبٶا ): قٛي٘ تعاىل-1 ٝٵهڂ ًځ ٕٳ عٳ ٘ٳ نځا ًډ ٕٻ اي ّٳ إڇ ٚٳايڃأځضٵسٳا ٘ٹ  ٕٳ بٹ ٘ٳ ايډصٹٟ تٳػٳا٤ٳيڂٛ ًډ ٚأَا قٛي٘ ٚا٭ضساّ ؾؿٝ٘  ()(ٚٳاتٻكڂٛا اي

ٓٳ٢  ٚ () .تععِٝ ؿل ايطسِ ٚتأنٝس يًٓٗٞ عٔ قڀعٗا  ُٳعٵ ّٳ : ايڃ ٚٳاتٻكڂٛا ايڃأځضٵسٳا ٙٴ ,  ٕٵ تٳعٵكٴٛ ٘ٳ أځ ًډ  اتٻكڂٛا اي

ٖٳا ٕٵ تٳكڃڀځعٴٛ ٕٻ أمسا٤ بٓت أبٞ بهط ايكسٜل ضنٞ اهلل عُٓٗا قايت, أځ قسَت عًٞ أَٞ ٖٚٞ َؿطن١ يف  ): ٚٳثٳبٳتٳ أځ

عٗس ضغٍٛ اهلل 
"قسَت عًٞ أَٞ ٖٚٞ ضاغب١, أؾأقٌ أَٞ؟ قاٍ:  قًت, ؾاغتؿتٝت ضغٍٛ اهلل () ْعِ قًٞ : 

"ٚقٛهلا.()"  أَو ِڇ . طاَع١ ؾُٝا عٓسٟ تػأيين ؾ٦ٝاڄ: , أٟ"ضاغب١:  ًځ١ٹ ايطٻسٹ ٌٴ ؾٹٞ قٹ ٌٳ ايڃؿځهٵ ٖٳا زٳخٳ ًٹتٳأڃنٹٝسٹ ؾځ

  () .ٚؾٝ٘ أْ٘ وطّ قڀع ايطسِ بٌ ٖٛ َٔ ايهبا٥ط  () .ايڃهځاؾٹطٳ٠ٹ 

أٟ اتكٛا ايًډ٘ ايصٟ خًكهِ , ٚاتكٛا ايصٟ تتٓاؾسٕٚ ب٘ ٚاتكٛا ا٭ضساّ ؾ٬ تكڀعٖٛا أٚ ٚاتكٛا ايًډ٘ ايصٟ 

 ()قس آشٕ عع ٚدٌ إش قطٕ ا٭ضساّ بامس٘ إٔ قًتٗا َٓ٘ مبهإ . تتعاطؿٕٛ باشناضٙ ٚباشناض ايطسِ

ِٵ : ٚقٛي٘ تعاىل– 2 َٳهڂ ٚٳتٴكځڀِّعٴٛا أځضٵسٳا ٕٵ تٴؿڃػٹسٴٚا ؾٹٞ ا٭ځضٵضڇ  ِٵ أځ ٝٵتٴ ٛٳيډ ٕٵ تٳ ِٵ إڇ ٝٵتٴ ٌٵ عٳػٳ ٗٳ ِٴ اهللڂ * ؾځ ٗٴ ٓٳ ٔٳ يځعٳ أڂٚيځ٦ٹوځ ايډصٹٜ

ِٵ ٖٴ ُٳ٢ أځبٵكٳاضٳ ٚٳأځعٵ ِٵ  ٗٴ ُٻ ,22: قُسط ؾځأځقٳ ص. 22

ٕٳ ؾٹٞ : ٚقٛي٘ تعاىل -ٖ ٜٴؿڃػٹسٴٚ ٚٳ ٌٳ  ٜٴٛقٳ ٕٵ  ٘ٹ أځ َٳطٳ اهللڂ بٹ َٳا أځ ٕٳ  ٜٳكڃڀځعٴٛ ٚٳ ٘ٹ  َٹٝجٳاقٹ ٔٵ بٳعٵسٹ  َٹ ٗٵسٳ اهللٹ  ٕٳ عٳ ٓٵكڂهٴٛ ٜٳ ٔٳ  ٚٳايډصٹٜ

ِٵ غٴ٤ٛٴ ايسٻاضڇ ٗٴ ٚٳيځ ٓٳ١ڂ  ًډعٵ ِٴ اي ٗٴ ص. 25: ايطعسط ا٭ځضٵضڇ أڂٚيځ٦ٹوځ يځ

ؾٌٗ ): ؾؿٞ اٯٜات املصنٛض٠ قطٕ اهلل تعاىل قڀع ا٭ضساّ بايؿػاز يف ا٭ضض ايصٟ ٖٛ َٔ أنرب ايهبا٥ط, ؾكاٍ

ط(عػٝتِ إٕ تٛيٝتِ إٔ تؿػسٚا يف ا٭ضض ٚتكڀعٛا أضساَهِ ٫ٚ ؾو إٔ هلصا اؾُع َػع٣ أ٫ ٖٚٛ .[22: قُس 

. تبهٝت ٚتٛبٝذ قڀٝع١ ايطسِ ٚايتشصٜط َٓٗا, ؾُذطز اؾُع بني ايكڀٝع١ ٚاٱؾػاز يف ا٭ضض ؼصٜط ٚٚعٝس

قٌٝ يف  (٫ ٜطقبٕٛ يف َ٪َٔ إ٫ ٫ٚ ش١َ ): ؾكطٕ قڀع ايطسِ إىل ايؿػاز يف ا٭ضض ٚقاٍ تعاىل: قاٍ اؾكام

اٯٍ أْ٘ ايكطب٢ ٚقاٍ تعاىل ٚبايٛايسٜٔ إسػاْا ٚبصٟ ايكطب٢ ٚايٝتا٢َ ٚاملػانني ٚاؾاض شٟ ايكطب٢ ٚقس ضٟٚ 

    () .يف تععِٝ سط١َ ايطسِ َا ٜٛاط٧ َا ٚضز ب٘ ايتٓعٌٜ- عٔ ايٓيب م 

                                                           
 (47 / 1)٩حٛ٘زخثش، ٜٛز٧زٮ  (5 / 5)حٛض٩حؿش ه٢ حٓظشحٍ حٛ٘زخثش، الر٢ كـش ح٨ٰٛظ٠ٮ( 3)

 (1)آٯش : ح٤ٛغخء( 4)

  (336 / 2)أك٘خٝ حٛٔشآ١، حٛـظخص  (5)

 .ٟوخ٧ذط٦ ٟن ح٠ٛشش٢ٰٗ ُٮ حٛلذٯزٰش: أ٭ ()

 (.1668: )، ٩أخشؿ٦ أر٪ دح٩د رشٓٞ(1003)٩طلٰق ٟغٜٞ   (172، 5/170)طلٰق حٛزخخس٭  ()

 ( 95 / 2)أك٘خٝ حٛٔشآ١، الر٢ حٛوشرٮ (8)

 (1/169)ُٰغ حٛٔذٯش ، ح٤٠ٛخ٩٭ ( 1)

(  462 / 1) حٛ٘شخٍ، حٛضٟخشش٭  (2)

  (336 / 2)أك٘خٝ حٛٔشآ١، حٛـظخص  (3)
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إٕ : ٖصا خڀاب يًصٜٔ يف قًٛبِٗ َطض بڀطٜل ا٫يتؿات ملعٜس ايتٛبٝذ ٚايتكطٜع  قاٍ قتاز٠ : قاٍ ايؿٛناْٞ

ٌٸ إٔ تؿػسٚا يف ا٭ضض بػؿو ايسَا٤ , ٚتكڀعٛا أضساَهِ   (). تٛيٝتِ عٔ طاع١ نتاب اهلل ععٸ ٚد

 أٟ تعٛزٚا إىل َا نٓتِ : ٚاعترب ابٔ نجري قڀٝع١ ا٭ضساّ َٔ أعُاٍ اؾا١ًٖٝ, ؾكاٍ ابٔ نجري يف َع٢ٓ اٯ١ٜ

ِٵ }: ؾٝ٘ َٔ اؾا١ًٖٝ اؾ٤٬ٗ, تػؿهٕٛ ايسَا٤ ٚتكڀعٕٛ ا٭ضساّ; ٚهلصا قاٍ ٗٴ ُٻ ٘ٴ ؾځأځقٳ ًډ ِٴ اي ٗٴ ٓٳ ٔٳ يځعٳ  أڂٚيځ٦ٹوځ ايډصٹٜ

ِٵ  ٖٴ ُٳ٢ أځبٵكٳاضٳ  (). ٖٚصا ْٗٞ عٔ اٱؾػاز يف ا٭ضض عَُٛا, ٚعٔ قڀع ا٭ضساّ خكٛقا{ٚٳأځعٵ

ثِ إْ٘ غبشاْ٘ قس ضتب يف ٖصٙ اٯ١ٜ ايًع١ٓ ع٢ً َٔ ٜكڀع ضمح٘, ٚأْ٘ غبشاْ٘ قس أقِ أشٕ ٖصا ايؿدل - 

عٔ مساع اؿل ٚأع٢ُ بكطٙ عٔ ض١ٜ٩ ايڀطٜل املػتكِٝ ططٜل أٚيٝا٥٘ ايكاؿني, ٚايًعٔ َعٓاٙ ايڀطز َٔ 

: ضمح١ اهلل, ٚاهلل ععٚدٌ ٫ ٜڀطز َٔ ضمحت٘ إ٫ إْػإ قس اضتهب أَط قطّ ٚنبري٠ َٔ ايهبا٥ط , ؾكاٍ غبشاْ٘

ِٵ} ٖٴ ُٳ٢ أځبٵكٳاضٳ ٚٳأځعٵ ِٵ  ٗٴ ُٻ ٘ٴ ؾځأځقٳ ًډ ِٴ اي ٗٴ ٓٳ ٔٳ يځعٳ ٘ٴ  ص23:قُسط {أڂٚيځ٦ٹوځ ايډصٹٜ ًډ ِٴ اي ٗٴ ٓٳ أڂٚي٦ٹوځ إؾاض٠ إىل املصنٛضٜٔ يځعٳ

ٱؾػازِٖ ٚقڀعِٗ ا٭ضساّ , ؾُٓعِٗ أيڀاؾ٘ ٚخصهلِ , ست٢ قُٛا عٔ اغتُاع املٛعع١ , ٚعُٛا عٔ إبكاض 

 (). ططٜل اهلس٣

- ٚيف ٖصٙ اٯٜات زيٌٝ ٚدٛب ق١ً ا٭ضساّ ٚؼطِٜ قڀٝعتٗا; إش إٕ اهلل غبشاْ٘ قس تٛعس َٔ ٜكڀع َا أَطٙ  

اهلل بٛقً٘ َٔ ضسِ ٚغريٙ بايًعٔ ٖٚٛ ايڀطز َٔ ضمح١ اهلل, نُا تٛعسٙ بإٔ ي٘ غ٤ٛ ايساض ٚاملطاز بصيو دِٗٓ 

ٕٵ }: ؾكاٍ تعاىل. أعاشْا اهلل ٚإٜانِ َٓٗا ٘ٹ أځ ٘ٴ بٹ ًډ َٳطٳ اي َٳا أځ ٕٳ  ٜٳكڃڀځعٴٛ ٚٳ ٘ٹ  َٹٝجٳاقٹ ٔٵ بٳعٵسٹ  َٹ ٘ٹ  ًډ ٗٵسٳ اي ٕٳ عٳ ٓٵكڂهٴٛ ٜٳ ٔٳ  ٚٳايډصٹٜ

ِٵ غٴ٤ٛٴ ايسٻاضڇ ٗٴ ٚٳيځ ٓٳ١ڂ  ًډعٵ ِٴ اي ٗٴ ٕٳ ؾٹٞ ايڃأځضٵضڇ أڂٚيځ٦ٹوځ يځ ٜٴؿڃػٹسٴٚ ٚٳ ٌٳ  ٖٚصا َازٍ عًٝ٘ اؿسٜح قاٍ  ,ص25:ايطعسط {ٜٴٛقٳ

ا٭ضٚاح دٓٛز فٓس٠ ؾُا تعاضف َٓٗا يف اهلل ا٥تًـ َٚا تٓانط َٓٗا يف اهلل  ): ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

اختًـ, إشا ظٗط ايكٍٛ ٚخعٕ ايعٌُ ٚا٥تًؿت ا٭يػ١ٓ ٚتباغهت ايكًٛب ٚقڀع نٌ شٟ ضسِ ضمح٘ ؾعٓس شيو 

   ()  (يعِٓٗ اهلل ؾأقُِٗ ٚأع٢ُ أبكاضِٖ 

ٜٴشطّ َٔ زخٍٛ اؾ١ٓ, ٚأٟ سطَإ أععِ َٔ إٔ وطّ َٔ  -ٗ ٚمما ٜسٍ ع٢ً سط١َ قڀٝع١ ايطسِ إٔ  قاطع٘ 

" قاٍاؾ١ٓ , عٔ أبٞ قُس دبري بٔ َڀعِ ضنٞ اهلل عٓ٘ إٔ ضغٍٛ اهلل  قاٍ " ٫ ٜسخٌ اؾ١ٓ قاطع: 

 .(). قاطع ضسِ: ٜعين: غؿٝإ يف ضٚاٜت٘

 ؾُٔ قڀع أقاضب٘ ايهعؿا٤ ٚ ٖذطِٖ ٚ تهرب عًِٝٗ ٚ مل ٜكًِٗ بربٙ ٚ إسػاْ٘ ٚ نإ غٓٝا ٚ ِٖ ؾكطا٤ ؾٗٛ 

      (). زاخٌ يف ٖصا ايٛعٝس قطّٚ عٔ زخٍٛ اؾ١ٓ إ٫ إٔ ٜتٛب إىل اهلل عع ٚ دٌ ٚ وػٔ إيِٝٗ

                                                           
( 5/55)ٜٛش٪ٗخ٣ٮ ،ُظق حٛٔذٯش (4)

 )318 / 7)طِغٰش حٛٔشآ١ حٛولٰٞ، حر٢ ٗؼٰش (5)

  (4/325)حٛ٘شخٍ، ٜٛضٟخشش٭  (1)

 ( 2638) طذس حٛلذٯغ أخشؿ٦ ٟغٜٞ ُٮ طلٰل٦ ٗظخد حٛزش ٩حٛظٜش رخد حألس٩حف ؿ٤٪د ٟـ٤ذس سٓٞ  ) (6/263)ح٠ٛوـٞ حٛ٘زٰش، حٛـزش٭  (2)

 ( 23 )٩آخش ُٔشس ٢ٟ حٛلذٯغ ٧ٮ آٯش ٢ٟ حٛٔشآ١ ع٪سس ٟل٠ذ حٱٯش سٓٞ 

 (.2556:  )، ٩طلٰق ٟغٜٞ رشٓٞ(10/347)طلٰق حٛزخخس٭  ()

 ( 47 / 1)حٛ٘زخثش، ٜٛز٧زٮ  ()
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 عبسٙ قُس ٜٛغـ عًٞ/ ز.أ 

 محً٘ ع٢ً َٔ ٜػتشٌ ايكڀٝع١ ب٬ غبب ٫ٚ ؾب١ٗ َع :أسسُٖا: ٖٚصا اؿسٜح ٜتأٍٚ تأًٜٚني:  قاٍ ايٟٓٛٚ

َعٓاٙ ٫ٚ ٜسخًٗا يف أٍٚ ا٭َط َع : ٚايجاْٞ. عًُ٘ بتشطميٗا ؾٗصا ناؾط ىًس يف ايٓاض ٫ٚ ٜسخٌ اؾ١ٓ أبساڄ

ٚمما ٜسٍ - 4                                                  ().ايػابكني بٌ ٜعاقب بتأخطٙ ايكسض ايصٟ ٜطٜسٙ اهلل تعاىل

ع٢ً ععِ ٚدطّ قڀٝع١ ايطسِ إٔ اهلل ٜعاقب قاطع ضمح٘ بكڀع قًت٘ ب٘, َٚٔ اْكڀعت قًت٘ باهلل ؾكس خػط 

إٕ اهلل خًل اـًل ست٢ )): قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ.  زْٝاٙ ٚآخطت٘

. (ٖصا َكاّ ايعا٥صٹ بو َٔ ايكڀٝع١ : إشا ؾطؽ َِٓٗ قاَت ايطسِ ؾكايت )قاٍ( ( ْعِ, أَا تطنني إٔ أقٌ َٔ : 

)ب٢ً ٜا ضب, قاٍ: قايت( (ٚقًو, ٚأقڀع َٔ قڀعو؟ ( (ؾٗٛ يو:  : , ثِ قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ(

٘ٴ )): اقط٩ٚا إٕ ؾ٦تِ)) ًډ ِٴ اي ٗٴ ٓٳ ٔٳ يځعٳ ِٵ ; أڂٚيځ٦ٹوځ ايډصٹٜ َٳهڂ ٚٳتٴكځڀِّعٴٛا أځضٵسٳا ٕٵ تٴؿڃػٹسٴٚا ؾٹٞ ايڃأځضٵضڇ  ِٵ أځ ٝٵتٴ ٛٳيډ ٕٵ تٳ ِٵ إڇ ٝٵتٴ ٌٵ عٳػٳ ٗٳ ؾځ

ُٳ٢  ٚٳأځعٵ ِٵ  ٗٴ ُٻ ِٵ ؾځأځقٳ ٖٴ ٚاملطاز تععِٝ ؾأْٗا ٚؾه١ًٝ ٚاقًٝٗا . ايكڀع ٖٛ نٓا١ٜ عٔ سطَإ اٱسػإ.()( (أځبٵكٳاضٳ

 ( ). ٚععِٝ اثِ قاطعٝٗا بعكٛقِٗ هلصا مسٞ ايعكٛم قڀعاڄ

:  أقٛاٍ ايػًـ ٚايعًُا٤ يف قڀٝع١ ايطسِ

ْٸٞ أٚقٝو بج٬خ ؾاسؿعٗٔ: عُط بٔ عبس ايععٜع ٖٚٛ ٜٛقٞ َُٕٝٛ بٔ َٗطإ قاٍ  -ٔ امل٪َٓني  ٜا أَري: قًت. إ

ٔٸ؟ قاٍ ٕٸ : َا ٖ ٫ ؽٌ باَطأ٠ يٝؼ بٝٓو ٚبٝٓٗا قطّ ٚإٕ قطأت عًٝٗا ايكطإٓ, ٚ ٫ تكاف قاطع ضسِ ؾإ

ٌٸ- ايًچ٘ -آ١ٜ يف ايطٸعس, قٛي٘ تباضى ٚتعاىل- تباضى ٚتعاىل- يعٓ٘ يف آٜتني َٔ نتاب ايًچ٘- ععٸ ٚد

ٌٳ )): ٜٴٛقٳ ٕٵ  ٘ٹ أځ ٘ٴ بٹ ًډ َٳطٳ اي ٕٳ َا أځ ٜٳكڃڀځعٴٛ ُٸس () ((ٚٳ ٕٵ تٴؿڃػٹسٴٚا ؾٹٞ )): ٚيف غٛض٠ ق ِٵ أځ ٝٵتٴ ٛٳيډ ٕٵ تٳ ِٵ إڇ ٝٵتٴ ٌٵ عٳػٳ ٗٳ ؾځ

ِٵ  َٳهڂ ٚٳتٴكځڀِّعٴٛا أځضٵسا . ()  .()( (ايڃأځضٵضڇ 

ٌٸ- ضبٸ٘- عًٝ٘ ايػٸ٬ّ- ملچا تعذٸٌ َٛغ٢$: قاٍ عُطٚ بٔ َُٕٝٛ - 2 ٌٸ ايعطف ضد٬ - ععٸ ٚد ضأ٣ يف ظ

ٕٸ ٖصا يهطِٜ ع٢ً ضبٸ٘: ؾػبڀ٘ مبهاْ٘ ؾكاٍ ٌٸ- إ . ععٸ ٚد : ؾػأٍ ضبٸ٘ إٔ ىربٙ بامس٘ ؾًِ ىربٙ ٚقاٍ-

ٓٸاؽ ع٢ً َا آتاِٖ ايًچ٘ َٔ ؾهً٘, ٚنإ ٫ ٜعلٸ ٚايسٜ٘, ٫ٚ ميؿٞ  أسسٸثو َٔ عًُ٘ بج٬خ, نإ ٫ وػس اي

ٓٸ١ُُٝ .(باي  () 

ٓٸاض ): قاٍ ْٜٛؼ بٔ عبٝس- 3 ٓٸ١, ٚىاؾٕٛ ع٢ً املتأيچ٘ بايعكٛم اي . () (ناْٛا ٜطدٕٛ يًطٸٖل بايربٸ اؾ

 َٛزٸ٠ ّٜٛ ق١ً, َٚٛزٸ٠ غ١ٓ ضسِ َاغٸ١, َٔ قڀعٗا قڀع٘ $ضمح٘ ايًچ٘ تعاىل - قاٍ دعؿط ايكٸازم) -٘

ٌٸ- ايًچ٘  () (#ععٸ ٚد

                                                           
(  16/140) ششف طلٰق ٟغٜٞ، ٤ٜٛ٪٩٭ (5)

: رشٓٞ (4/1980)، ٩ٟغٜٞ رِٜل٦، رخد طٜش حٛشكٞ ٩طلشٯٞ ٓـٰوظ٨خ (5987: )، رشٓٞ(7/96)طلٰق حٛزخخس٭، رخد ٢ٟ ٩طٚ ٩ط٦ٜ حهلل  (1)

(. ٩23 22)، ٩حٱٯخص ٢ٟ ع٪سس ٟل٠ذ (2554)

(  16/120) ششف طلٰق ٟغٜٞ، ٤ٜٛ٪٩٭ (2)

( 25/ حٛشهذ )(3)

 (  22)ع٪سس ٟل٠ذ  (4)

 (110)ٟغخ٩ة حألخالّ ٩ٟذٟ٪٨ٟخ، ٜٛخشحثـٮ ( 5)

 (.65)ٟ٘خسٝ حألخالّ، الر٢ أرٮ حٛذ٣ٰخ  (6(

 (.51)ح٠ٛشؿن حٛغخرْ  (7)
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: ضمح٘ ايًچ٘ تعاىل- قاٍ ايڀچٝيبٸ -ٙ ٌٸ غطٜعا نُا  $- ٕٸ ايًچ٘ ٜبكٞ أثط ٚاقٌ ايطٸسِ ط٬ٜٛ ؾ٬ ٜهُش إ

ٌٸ أثط قاطع ايطٸسِ   (). (#ٜهُش

 أڂْؿس اهلل قاطع ضسِ ملا قاّ عٓا, }: نإ ابٔ َػعٛز دايػاڄ بعس ايكبض يف سًك١, ؾكاٍ: ٚعٔ ا٭عُـ قاٍ -7

     () . {زٕٚ قاطع ضسِ (َػًك١)ؾإْا ْطٜس إٔ ْسعٛ ضبٓا ٚإٕ أبٛاب ايػُا٤ َطػ١ 

ٖصا بعض َادا٤ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚاقٛاٍ ايػًـ يف َا ٜسٍ ع٢ً سط١َ قڀٝع١ ايطسِ  

 .(شيو ٚعٛاقب ايطسِ قڀٝع١ َٔ املرتتب١ اٯثاض )ٚغٛف ْبني شيو بكٛض٠ أٚغع يف َٛنٛع 

. مظاٍر قطٔعة الرحه : املبخح الجالح

ًڂل, ؾتذسٙ متهٞ ايؿٗٛض ٚضمبا ا٭عٛاّ, َٚا  َٔ ايٓاؽ َٔ ٫ ٜعطف قطابت٘ بك١ً ; ٫ مباٍ ,٫ٚ ظاٙ , ٫ٚ غڂ

أش١ٜ بٌ ضمبا  بك١ً أٚ ٖس١ٜ , ٫ٚ زؾع عِٓٗ ساد١ أٚ نطض أٚ قاّ بعٜاضتِٗ , ٫ٚ تٛاقاٍ َعِٗ, ٫ٚ تٛزز إيِٝٗ

  .أغا٤ إيِٝٗ بايكٍٛ أٚ بؿعٌ , أٚ بُٗا مجٝعاڄ

بٌ ػسٙ ٜكسّ  ٜؿاضى أقاضب٘ أؾطاسِٗ , ٫ٚ ٜٛاغِٝٗ يف اسعاِْٗ , ٫ٚ ٜتكسم ع٢ً ؾكريِٖ, َٚٔ ايٓاؽ َٔ ٫

 ٚيف ٖصا املڀًب ْصنط بعض َعاٖط ٚع٬َات .غريِٖ عًِٝٗ يف ايك٬ت اـاق١ , اييت ِٖ أسل بٗا َٔ غريٙ

 :قڀٝع١ ايطسِ ع٢ً ايٓشٛ اٯتَٞؿه١ً 

ؾبعض ا٭غط ؾٝٗا أغٓٝا٤ َٚع شيو ػس إٔ ؾٝٗا ؾكطا٤ قتادني , عسّ ايكسق١ ع٢ً احملتاز َٔ ا٭ضساّ-1

  .ضمبا تكًِٗ املػاعسات َٔ ا٭باعس, ٫ٚ ٜكٌ إيِٝٗ ؾ٤ٞ َٔ ا٭قاضب

عسّ اٱٖسا٤ يٮضساّ إَا غ٬ڄ ٚإَا اعتكازاڄ بإٔ املٛقٍٛ يٝؼ عاد١, ٚأْ٘ ضمبا ٜؿُٗٗا خڀأ بإٔ ٖصا َا - 2 

    ()((تٗازٚا ؼابٛا )): َٚعًّٛ إٔ اهلس١ٜ ػًب املٛز٠ ٚيف اؿسٜح, أعڀاٙ إ٫ ٭ْ٘ ضأ٣ عًٝ٘ آثاض اؿاد١

 .عسّ ايتعاٚض بني ا٭ضساّ ؾطمبا َهت ا٭ٜاّ ٚايؿٗٛض ٚايػٕٓٛ ٚمل ٜط ا٭ضساّ بعهِٗ بعهاڄ- 3

 .عسّ َؿاضن١ ا٭ضساّ أؾطاسِٗ َٚٛاغاتِٗ يف أسعاِْٗ- 4

 .عسّ سهٛض ادتُاعات ا٭ضساّ إٕ نإ هلِ ادتُاع-5

ٖٚصا , َٚٔ ايٓاؽ َٔ ٜكٌ أقاضب٘ إٕ ٚقًٛٙ , ٜٚكڀعِٗ إٕ قڀعٛٙ, عسّ ٚقٌ ا٭قاضب إ٫ إشا ٚقًٛٙ-6

ايصٟ ٜكٌ قطابت٘ هلل, غٛا٤ :  ٚامنا ٖٛ َهاؾ٧ يًُعطٚف مبجً٘ , ٚايٛاقٌ سكٝك١ ـ ٖٛ ,اؿكٝك١ يٝؼ بٛاقٌ يف

 يٝؼ ايٛاقٌ باملهاؾ٧ , ٚيهٔ ايٛاقٌ ايصٟ إشا ): ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ٚقًٛٙ أّ قڀعٛٙ ٚهلصا قاٍ

             ( )(قڀعت ضمح٘ ٚقًٗا

                                                                                                                                                               
 (.44)آدحد حٛوششس، ٌٜٛض٭  ( 8)

(. 430/ 10)ُظق حٛزخس٭ ششف طلٰق حٛزخخس٭، الر٢ كـش  (9)

(  . ٩سؿخ٦ٛ سؿخٙ حٛظلٰق( 8793:  )رشٓٞ(158 / 9)ح٠ٛوـٞ حٛ٘زٰش، ٜٛـزشح٣ٮ  (

كغ٢ : ٓخٙ حٛشٰخ حألٛزخ٣ٮ  (208 / 1)حألدد ح٠ِٛشد، ٜٛزخخس٭  (2)

 (.5645)سٓٞ  ( 2233 / 5)طلٰق حٛزخخس٭  (3)
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 عبسٙ قُس ٜٛغـ عًٞ/ ز.أ 

ممٔ اتاٙ اهلل عًُاڄ ٚزع٠ٛ  ؾُٔ ايٓاؽ. عسّ زع٠ٛ ا٭قاضب إىل اهلس٣ ٚأَطِٖ باملعطٚف ِْٚٗٝٗ عٔ املٓهط-7

 ا٭قطبني , ٖٚصا ٫ ٜٓبػٞ ; ؾا٭قطبٕٛ  وطم ع٢ً زع٠ٛ ا٭بعسٜٔ , ٜٚػؿٌ أٚ ٜتػاؾٌ عٔ زع٠ٛ

 ()((٭ځقطٳبٹنيٳٱٚٳأځْصٹض عٳؿٹريٳتٳوځ   ))ٚيكس قاٍ اهلل عع ٚدٌ يٓبٝ٘ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ. اٚىل باملعطٚف 

 . اٱغا٠٤ إىل ا٭ضساّ بايكٍٛ أٚ ايؿعٌ ٚعسّ اٱسػإ إيِٝٗ- 8

 ظايػٝب١, ٚاي١ُُٝٓ, ٚاٱؾاعات, ٚإؾػاز شات ايبني, ٚايػب, ٚايؿتِ, ٚايًُع, ٚايتٓاب: اٱٜصا٤ بايًػإ َٔ- 9

 .با٭يكاب, ٚمٖٛا

. ايهطب, ٚاؿطَإ َٔ ايعٕٛ املازٟ, ٚاملعٟٓٛ: اٱٜصا٤ بايٝس َٔ- 10

ضؾض ايعؿٛ عٔ أخڀا٤ شٟٚ ا٭ضساّ, َٚػاقتِٗ, ؾبعض ايٓاؽ قس ٜكسض خڀأ نسٙ َٔ بعض أقاضب٘ -  11

.  ؾٝأتٞ املدڀأ يٝعتسض عٔ َا قسض َٓ٘, ؾريؾض شيو ٫ٚ ٜكبٌ ا٫عتصاض

. املٓع ٚاؿطَإ َٔ سكٛقِٗ املاز١ٜ ناملرياخ ٚغريٖا- 12

ايػ٪اٍ, ٚاملٛاغا٠ ٚقت ايؿس٠, ٚايت١٦ٓٗ بايٓع١ُ, ٚايعٜاض٠, ٚإبطاظ ؾهًِٗ, : سذب املعطٚف عِٓٗ َٔ- 13

. َٚهاْتِٗ ٚا٫بتػاّ يف ٚدِٖٛٗ, ٚاٱؾػاح يف اجملؼ هلِ 

ايػدط١ٜ ٚا٫غتٗعا٤ َٔ بعض ا٭قاضب ٚخاق١ يًكاؿني َِٓٗ, ؾتذس بعض ا٭غط ايهبري٠ قس ْبؼ ؾٝٗا - 14

زاع١ٝ, ؾرتاٙ ًٜك٢ ايكبٍٛ ٚايتكسٜط َٔ غا٥ط ايٓاؽ, ٫ٚ ًٜك٢ َٔ اغطت٘ إ٫ نٌ  طايب عًِ أٚ َكًض , أٚ

 .دشٛز مما ٜٖٛٔ ععُ٘ ٜٖٚٛٞ قٛاٙ , ٜٚكًٌ اثط٠ يف اجملتُع

. أسباب قطٔعة الرحه: املبخح الرابع

إٕ ٭ٟ َؿه١ً َٔ املؿانٌ اٱدتُاع١ٝ أغباب ٚعٛاٌَ تهٕٛ غبباڄ يعٗٛض ٚبطٚظ ٖصٙ املؿه١ً يف اجملتُع, ٚيصا 

 ٚعٛاٌَ عسٜس٠ تسؾع ا٫ْػإ إىل قڀع ضمح٘ ٚيف ٖصا املڀًب ْبني بعض ٖص اڄؾإٕ ملؿه١ قڀٝع١ ايطسِ أغباب

: ا٭غباب ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ

ؾإشا نعؿت ايتك٣ٛ, ٚضم ايسٜٔ مل ٜباٍ املط٤ بكڀع َا أَط اهلل ب٘ إٔ ٜٛقٌ, ٚمل : ٚتك٣ٛ اهلل  نعـ ايسٜٔ- 1

٘ٳ ايډصٹٟ }: ٜڀُع بأدط ايك١ً, ٚمل ىـ عاقب١ ايكڀٝع١, ٭ٕ ق١ً ايطسِ َٔ ايتك٣ٛ قاٍ تعاىل ًډ ٚٳاتٻكڂٛا اي  

ّٳ ٚٳا٭ځضٵسٳا ٘ٹ  ٕٳ بٹ   ؾاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل قس قطٕ ؾٝٗا بني تكٛاٙ غبشاْ٘ ٚبني ق١ً ا٭ضساّ, قاٍ اٱَاّ (){تٳػٳا٤ٳيڂٛ

"ايكططيب ـ ضمح٘ اهلل ـ عٓس تؿػري ٖصٙ اٯ١ٜ   ().(اتكٛا اهلل إٔ تعكٛٙ ٚاتكٛا ا٭ضساّ إٔ تكڀعٖٛا : 

 ٚؾه٬ڄ نبري٠, ق١ُٝ يًطسِ إٔ شيو  :ؾها٥ٌ ق١ً ايطسِ ايعاد١ً ٚاٯد١ًٚ ق١ُٝ عٔ ايػؿ١ًاؾٌٗ أٚ- 2 

 ايعُط, ٚبطن١ ايطظم غع١ يف ٚغبب.يًكاطع ٚقڀٝعت٘ يًٛاقٌ, اهلل ق١ً يف غبب:أْٗا سػبٓا اهلل, عٓس ععُٝاڄ

                                                           
 (   ٕٗٔ)حٛشوشحء    (1(

 ( 1):  ع٪سس ح٤ٛغخء، حٱٯش(2)

( 5 / 5) حٛـخٟن ألك٘خٝ طِغٰش حٛٔشؿزٮ (3)
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 َٔ شيو ٚغري اؾ١ٓ, يف ايسضدات بأع٢ً ايعؿط يف ٚغبب.اؾ١ٓ ٚزخٍٛ ايعٌُ, قبٍٛ يف ٚغبب .ايسٜاض ٚعُطإ

 دٌٗ َٔ ٭ٕ ايطسِ, قڀٝع١ يف قاي١ ٫ ٜتٛضط ؾإْ٘ ايك١ُٝ, ٚتًو ايؿها٥ٌ, ٖصٙ عٔ غؿٌ َٚٔ.ايؿها٥ٌ

 نصب نصيو تأًٜٚ٘ ٜأتِٗ ٚملا بعًُ٘ وٝڀٛا مل مبا نصبٛا بٌ ) -: ٚدٌ عع - اهلل قاٍ نُا عازاٙ, ؾ٦ٝاڄ

  .() (ايعاملني عاقب١ نإ نٝـ ؾاْعط قبًِٗ َٔ ايصٜٔ

 ا٭ضساّ يكڀٝع١ ٭ٕ: ا٭ضساّ قڀٝع١ ع٢ً املرتتب١ ايعاد١ً ٚاٯد١ً ٚاٯثاض ايعٛاقب عٔ ايػؿ١ً أٚ اؾٌٗ -3

 اٯثاض ٚتًو ايعٛاقب ٖصٙ عٔ غؿٌ َٚٔ اٱغ٬َٞ, ايعٌُ ٚع٢ً ايعاًَني, ع٢ً ٚخ١ُٝ ٚعٛاقب ناض٠, آثاضاڄ

 .أثط تكسٜط أٚ عاقب١, خٛف ٜطزع٘ ٫ متازٜاڄ ؾٝٗا ٜٚتُاز٣ ا٭ضساّ, قڀٝع١ يف قاي١ ٫ غٝتٛضط

تهرب ع٢ً أقاضب٘, -  ؾبعض ايٓاؽ إشا ْاٍ َٓكبا ضؾٝعاڄ, أٚ ساظ َها١ْ عاي١ٝ, أٚ نإ تادطاڄ نبرياڄ:ايهرب- 5

ٜٚأْـ َٔ ظٜاضتِٗ ٚايتٛزز إيِٝٗ; عٝح ٜط٣ أْ٘ قاسب اؿل, ٚأْ٘ أٚىل ؾٝػتٓهـ إٔ ٜبازض ٖٛ بك١ً ضمح٘, 

ٜٴ٪ت٢ إيٝ٘ ٜٴعاض ٚ   .بإٔ 

 ؾٗٓاى َٔ ٜٓكڀع عٔ أقاضب٘ ؾرت٠ ط١ًٜٛ, ؾٝكٝب٘ َٔ دطا٤ شيو ٚسؿ١ َِٓٗ, ؾٝبسأ :ا٫ْكڀاع ايڀٌٜٛ -6

. بايتػٜٛـ ٚبايعٜاض٠, ؾٝتُاز٣ ب٘ ا٭َط إىل إٔ ٜٓكڀع عِٓٗ بايه١ًٝ, ؾٝعتاز ايكڀٝع١, ٜٚأيـ ايبعس

 َا بهٌ إٜصا٩ِٖ بٌ ا٭ضساّ, شٟٚ ْػٝإ قٛاَٗا غ١٦ٝ تطب١ٝ املط٤ ٜٴطبٻ٢ قس :ٚايكس٠ٚ ايػ١٦ٝ ايرتب١ٝ غ٤ٛ- 7

 ع٢ً ؼطم ٫ نُا َٚهاْتِٗ, ٚؾهًِٗ, ا٭ضساّ, بصٟٚ ايتعطٜـ ا٭غط٠ تتٛىل ؾ٬ إٜصا٤, ن١ًُ تتهُٓ٘

 .ا٭ضساّ ٖصٙ ق١ً ٚنطٚض٠ ا٭ضساّ, امس٘ ؾ٤ٞ شٖٓ٘ يف ٚيٝؼ س٦ٓٝص املط٤ ٜٚٓؿأ ايٛقٌ, قٛض َٔ بأٍّٟ قًتِٗ

   .ٚنصيو بايٓػب١ يٮّ, إش ضمبا مل ٜط َٔ أبٝ٘ أْ٘ ٜكٌ أقاضب٘ ؾٝكعب ع٢ً ا٫بٔ ٚقٌ قطاب١ أبٝ٘

أَڀط عًٝ٘ ٚاب٬ڄ َٔ ايًّٛ, - ؾبعض ايٓاؽ إشا ظاضٙ أسس َٔ أقاضب٘ بعس طٍٛ اْكڀاع: ايعتاب ايؿسٜس- 7

َٚٔ ٖٓا ؼكٌ ايٓؿط٠ َٔ شيو ايؿدل, . ٚايعتاب, ٚايتكطٜع, ع٢ً تككريٙ يف سك٘, ٚإبڀا٥٘ يف اجمل٤ٞ إيٝ٘

.  ٚاهلٝب١ َٔ اجمل٤ٞ إيٝ٘; خٛؾا َٔ يَٛ٘, ٚتكطٜع٘, ٚؾس٠ عتاب٘

 ؾٗٓاى َٔ إشا ظاضٙ أسس َٔ أقاضب٘ تهًـ هلِ أنجط َٔ اي٬ظّ, ٚخػط ا٭َٛاٍ ايڀا١ً٥, :ايتهًـ ايعا٥س- 8

ٚأدٗس ْؿػ٘ يف إنطاَِٗ, ٚقس ٜهٕٛ قًٌٝ شات ايٝس , َٚٔ ٖٓا ػس إٔ أقاضب٘ ٜككطٕٚ عٔ اجمل٤ٞ إيٝ٘; خٛؾا 

.  َٔ إٜكاع٘ يف اؿطز

 ؾُٔ ايٓاؽ َٔ إشا ظاضٙ أقاضب٘ مل ٜبس هلِ ا٫ٖتُاّ, ٚمل ٜكؼ :ق١ً ا٫ٖتُاّ بايعا٥طٜٔ َٔ ا٭قاضب -9

ؿسٜجِٗ, بٌ ػسٙ َعطناڄ َؿٝشاڄ بٛدٗ٘ عِٓٗ إشا ؼسثٛا, ٫ ٜؿطح مبكسَِٗ, ٫ٚ ٜؿهطِٖ ع٢ً ف٦ِٝٗ, ٫ٚ 

 . ٜػتكبًِٗ إ٫  بهٌ تجاقٌ ٚبطٚز; مما ٜكًٌ ضغبتِٗ يف ظٜاضت٘

                                                           
  (. 39):  ع٪سس ح٤ٛغخء، حٱٯش(3)
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ػسٙ ٜتٗطب َٔ أقاضب٘, ٫ نرباڄ عًِٝٗ, ٚإمنا -  ؾُٔ ايٓاؽ َٔ إشا ضظق٘ اهلل َا٫ڄ أٚ داٖاڄ:ايؿض ٚايبدٌ- 10

. خٛؾا َٔ إٔ ٜؿتض ايباب عًٝ٘ َٔ أقاضب٘, ؾٝبس٩ٕٚ با٫غتسا١ْ َٓ٘, ٜٚهجطٕٚ ايڀًبات عًٝ٘, أٚ غري شيو ٚبس٫ !

َٔ إٔ ٜؿتض ايباب هلِ, ٜٚػتهٝؿِٗ, ٜٚٛغع عًِٝٗ ٜٚكّٛ ع٢ً خسَتِٗ مبا ٜػتڀٝع, أٚ ٜعتصض هلِ عُا ٫ 

! نُا ٜععِ- إشا ب٘ ٜعطض عِٓٗ, ٜٚكسِٖ, ٜٚٗذطِٖ, ست٢ ٫ ٜطٖكٛٙ بهجط٠ َڀايبِٗ- ٜػتڀٝع -() 

َٚا ؾا٥س٠ املاٍ أٚ اؾاٙ إشا سطّ َٓ٘ ا٭قاضب؟  

:  َٚا أمجٌ َا قاٍ - قاٍ ظٖري بٔ أبٞ غ٢ًُ  -

َٚٔ ٜو شا ؾهٌ ؾٝبدٌ بؿهً٘  

 

 ()ع٢ً قَٛ٘ ٜػتػٔ عٓ٘ ِٜٚٓ  

 

:  َٚا أمجٌ قٍٛ ايباضٚزٟ

ؾ٬ ؼػي املاٍ ٜٓؿع ضب٘  

 

 

 

 ()إشا ٖٛ مل ؼُس قطاٙ ايعؿا٥ط 

 

:  ٚمما قٌٝ يف شيو

َٚٔ شا ايصٟ تطدٛ ا٭باعس ْؿع٘  

 

 

 

 ()إشا نإ مل ٜكًض عًٝ٘ ا٭قاضب 

 

 ؾكس ٜهٕٛ بني ا٭قاضب َرياخ مل :َٓع ا٭قاضب َٔ املرياخ أٚتأخري قػ١ُ املرياخ ٚغاق١ َرياخ ايٓػا٤- 11

ٜكػِ; إَا تهاغ٬ َِٓٗ, أٚ ٭ٕ بعهِٗ عٓسٙ ؾ٤ٞ َٔ اؾٌٗ بإٔ املرياخ يًطداٍ زٕٚ ايٓػا٤, َتٓاغٝا إٔ 

املرياخ ؾطٜه١ َكسض٠ َٔ اهلل ؾُٝع ايٛضث١ ايصٜٔ ٜػتشكْٛٗا, نباضاڄ ٚقػاضاڄ, شنٛضاڄ ٚاْاثاڄ, َٚٓعِٗ َٔ ٖصٙ 

.  ايؿطٜه١ قطّ ؾطعاڄ ؾٝ٘ كايؿ١ ٭َط اهلل ٚضغٛي٘

ؾاعت ايعسا٠ٚ ٚايبػها٤ بني ا٭قاضب; ؾٗصا ٜطٜس سك٘ َٔ - ٚنًُا تأخط قػِ املرياخ, ٚتكازّ ايعٗس عًٝ٘

املرياخ يٝتٛغع ب٘, ٖٚصا آخط ميٛت ٜٚتعب َٔ بعسٙ يف سكط ايٛضث١ ٚمجع ايٛنا٫ت ست٢ ٜأخصٚا ْكٝبِٗ َٔ 

َٛضثِٗ, ٚشاى ٜػ٤ٞ ايعٔ بٗصا, ٖٚهصا تؿتبو ا٭َٛض, ٚتتأظّ ا٭ٚناع, ٚتهجط املؿه٬ت ؾتشٌ ايؿطق١, ٚتػٛز 

.  ايكڀٝع١

زٕٚ إٔ - ؾهجريا َا ٜؿرتى بعض ا٭خ٠ٛ أٚ ا٭قاضب يف َؿطٚع أٚ ؾطن١ َا: ايؿطان١ بني ا٭قاضب- 12

ٜتؿكٛا ع٢ً أغؼ ثابت١, ٚزٕٚ إٔ تكّٛ ايؿطن١ ع٢ً ايٛنٛح ٚايكطاس١, بٌ تكّٛ ع٢ً اجملا١ًَ ٚإسػإ ايعٔ, 

                                                           
(. 171ص)رش حٛ٪حٛذٯ٢ ٛألٟخٝ حٛـشؿ٪شٮ  ()

 (.  31ص) دٯ٪ح١ ص٧ٰش ()

 (.97 2) دٯ٪ح١ حٛزخس٩د٭ ()

(. 171ص) رش حٛ٪حٛذٯ٢ ٛألٟخٝ حٛـشؿ٪شٮ ()
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ؾإشا َا ظاز اٱْتاز ٚاتػعت زا٥ط٠ ايعٌُ زب اـ٬ف, ٚغاز ايبػٞ, ٚسسخ غ٤ٛ ايعٔ, خكٛقاڄ إشا ناْٛا َٔ 

َٚٔ ٖٓا . قًًٝٞ ايتك٣ٛ ٚاٱٜجاض, أٚ نإ بعهِٗ َػتبسا بطأٜ٘, أٚ نإ أسس ا٭ططاف أنجط دس١ٜ َٔ اٯخط

تػ٤ٛ ايع٬ق١, ٚؼٌ ايؿطق١, ٚضمبا ٚقًت اؿاٍ بِٗ إىل اـكَٛات يف احملانِ, ؾٝكبشٕٛ بصيو غب١ 

: تعاىل- يػريِٖ, قاٍ اهلل ْٳعذٳتٹوځ إڇيځ٢}- ٍڇ  ُٳوځ بٹػٴ٪ٳا ًځ ٍٳ يځكځس ظځ ٘ٹٰ قځا ٔٳ ۦْۖٹعٳادٹ َٿ ٕٻ نځجٹريا  ٚٳإڇ ًځڀځا٤ٹٱ  ٝٳبػٹٞ ـڂ  يځ

ٗٴِ ًځ٢ بٳعهٴ ًڂٛا ٍٻٱ إڇيډا بٳعضڈ ٰعٳ ُٹ ٚٳعٳ ٓٴٛاڃ  َٳ ٔٳ ٤ٳا ًٹٌٝ ٹٰاتيٹضٳايلٻٱشٹٜ ٔٻ ٖٴِ َٻا ٚٳقځ ٚٴ ٚٳظځ ٔٻۥزٳا ُٳا ؾځتٳ ْٻ ٘ٴ غتٳػؿځطٳٱفٳ ٙٴٰزٴ أځ ٚٳخٳطٻۥضٳبٻ  ۤ 

ْٳابٳ ۤضٳانٹعا .  () { ٚٳأځ

ؾٝهٕٛ . ٚايًٗح ٚضا٤ سڀاَٗا, ؾ٬ هس ٖصا اي٬ٖح ٚقتا ٜكٌ ب٘ قطابت٘, ٜٚتٛزز إيِٝٗ:ا٫ؾتػاٍ بايسْٝا -13

ُٖ٘ مجع املاٍ ؾتأتٞ أٜاّ املٓاغبات نا٭عٝاز ٚغريٖا ٖٚٛ َُّٗٛ َٓؿػٌ بايسْٝا ٚسڀاَ٘ اييت تًٗٝ٘ عٔ 

 . ظٜاض٠ ٚق١ً ا٭قاضب ٚا٭ضساّ

 ؾكس وسخ ط٬م بني ا٭قاضب, ؾتهجط املؿه٬ت بني أٌٖ ايعٚدني, إَا بػبب ا٭٫ٚز, :ايڀ٬م بني ا٭قاضب- 14

. أٚ بػبب بعض ا٭َٛض املتعًك١ بايڀ٬م, أٚ غري شيو, ؾٝهٕٛ شيو غبباڄ يكڀع ايتٛاقٌ بني ا٭ضساّ

 إَا بػبب بعس املػاؾ١ أٚ يػريٖا, ؾُٔ ايٓاؽ َٔ تٓأ٣ ب٘ ايسٜاض, ٜٚؿط ب٘ املعاض, :ايتهاغٌ عٔ ايعٜاض٠- 15

 (). عٔ أقاضب٘ ٚأضساَ٘, ؾإشا َا أضاز اجمل٤ٞ إيِٝٗ بعست عًٝ٘ ايؿك١, ؾتجبط عٔ اجمل٤ٞ ٚايعٜاض٠ ؾٝبتعس

ؾطمبا أٚضخ شيو ْؿط٠ ٚقڀٝع١ بني ا٭قاضب, ٚقس ضٟٚ عٔ أَري امل٪َٓني : ايتكاضب يف املػانٔ بني ا٭قاضب- 16

" أْ٘ قاٍعُط بٔ اـڀاب  قاٍ ايػعايٞ َعًكا ع٢ً َكٛي١ " َطٚا شٟٚ ايكطابات إٔ ٜتعاٚضٚا ٫ٚ ٜتذاٚضٚا: 

" عُط   ٚقاٍ ( )" ٚإمنا قاٍ شيو ٭ٕ ايتذاٚض ٜٛضخ ايتعاسِ ع٢ً اؿكٛم, ٚضمبا ٜٛضخ ايٛسؿ١ ٚقڀٝع١ ايطسِ: 

" أنجِ بٔ قٝؿٞ  ()" تباعسٚا يف ايسٜاض تكاضبٛا يف املٛز٠ : 

ثِ إٕ ايكطب يف املػاؾ١ قس ٜػبب بعض املؿه٬ت, اييت ؼسخ بػبب َا ٜهٕٛ بني ا٭٫ٚز َٔ تٓاؾؼ, أٚ َؿاز٠, 

أٚ غري شيو, ٚقس ٜٓتكٌ شيو إىل ايٛايسٜٔ, ؾٝشاٍٚ نٌ َٔ ايٛايسٜٔ إٔ ٜرب٨ غاس١ أ٫ٚزٙ, ؾتٓؿأ ايعسا٠ٚ, 

.  ٚؼٌ ايكڀٝع١

 ؾبعض ايٓاؽ ٫ ٜتشٌُ أز٢ْ ؾ٤ٞ َٔ أقاضب٘, ؾبُذطز أٟ ٖؿ٠ٛ, أٚ :ق١ً ؼٌُ ا٭قاضب ٚايكرب عًِٝٗ- 17

. ظي١, أٚ عتاب َٔ أسس َٔ أضساَ٘ بازض إىل ايكڀٝع١ ٚاهلذط 

                                                           
 (24)آٯش : ع٪سس ص ()

(. 2/216)،٩اكٰخء هٜ٪ٝ حٛذٯ٢، ٌٜٛضحٛٮ 388هٰ٪١ حألخزخس، حر٢ ٓظٰزش حٛذٯ٤٪س٭،ص : ، ٩ح٣لش171رش حٛ٪حٛذٯ٢، حٛـشؿ٪شٮ ص ()

(.  2/216)اكٰخء هٜ٪ٝ حٛذٯ٢، ٌٜٛضحٛٮ  (3)

  (.388)هٰ٪١ حألخزخس، حر٢ ٓظٰزش حٛذٯ٤٪س٭، ص (4)
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, ؾكس ٜهٕٛ ايعٔ ايػ٤ٞ ٚعسّ ايتشطٟ َٔ ا٭خباض ٚا٭قٛاٍ اييت قس ٜػُعٗا ايؿدل عٔ بعض أقاضب٘- 18

عٓس أسس أؾطاز ا٭غط٠ ٚي١ُٝ أٚ َٓاغب١ َا, ؾٝكّٛ بسع٠ٛ أقاضب٘ إَا َؿاؾ١ٗ, أٚ عرب زع٠ٛ ٚضق١ٝ, أٚ عرب اهلاتـ, 

ٜٴػِّب غ٤ٛ ايعٔ, ؾٝؿػط ٖصا  ٚضمبا ْػٞ ٚاسسا َٔ أقاضب٘, ٚضمبا نإ ٖصا املٓػٞ نعٝـ ايٓؿؼ, أٚ ممٔ 

.  ايٓػٝإ بأْ٘ ػاٌٖ ي٘, ٚاستكاض يؿدك٘, ؾٝكٛزٙ شيو ايعٔ إىل ايكطّ ٚاهلذط

 ساد١ ي٘ ؾ٬ ٜػتڀٝع ع٢ً ا٤َٚٔ غ٤ٛ ايعٔ ايصٟ ٜؿطم بني ا٭قاضب إٔ بعض ا٭قاضب قس ٜڀًب َٔ قطٜب٘ قض

ؾٝعتصض َٓ٘, ؾٝػ٤ٞ ٖصا ايڀايب ايعٔ بكطٜب٘ ٜٚتُٗ٘ أْ٘ ٜػتڀٝع َٚع شيو مل ٜؿعٌ, ٚي٘ َكاقس يف , شيو

 ٚضمبا ظٔ بعض ا٭قاضب بكطٜبِٗ أْ٘ غين ٚعٓسٙ َاٍ َٚع شيو ٫ ٜعڀِٝٗ, .اڄضؾه٘, ٖٚصا ٜٛيس ْؿط٠ ٚتباغض

.  ٚقس ٜهٕٛ ٖصا ايؿدل ق٬ُڄ بايسٜٕٛ ٚإٕ أظٗط يًٓاؽ ايػ٢ٓ

 ؾٗٓاى َٔ ٜطظق٘ اهلل عًُا, أٚ داٖا, أٚ َا٫, أٚ قب١ يف قًٛب اٯخطٜٔ, ؾتذسٙ ىسّ أقاضب٘, :اؿػس- 19

.  ٜٚؿتض هلِ قسضٙ, َٚٔ ٖٓا قس وػسٙ بعض أقاضب٘, ٜٚٓاقب٘ ايعسا٤, ٜٚجري ايبًب١ً سٛي٘, ٜٚؿهو يف إخ٬ق٘

ؾإٕ يهجط٠ املعاح آثاضا غ١٦ٝ; ؾًطمبا خطدت ن١ًُ داضس١ َٔ ؾدل ٫ ٜطاعٞ َؿاعط : نجط٠ املعاح- 20

ٚوكٌ ٖصا نجريا بني . اٯخطٜٔ ؾأقابت َكت٬ڄ َٔ ؾدل ؾسٜس ايتأثط, ؾأٚضثت يسٜ٘ بػهاڄ هلصا ايكا٥ٌ

.  ا٭قاضب ٚا٭ضساّ; يهجط٠ ادتُاعاتِٗ

"  قاٍ ابٔ عبس ايرب  ٚقس نطٙ مجاع١ َٔ ايعًُا٤ اـٛض يف املعاح; ملا ؾٝ٘ َٔ شَِٝ ايعاقب١, َٚٔ ايتٛقٌ : 

. إىل ا٭عطاض, ٚاغتذ٬ب ايهػا٥ٔ, ٚإؾػاز اٱخا٤  "() 

ؾُٔ ايٓاؽ َٔ زأب٘ ٚزٜسْ٘ إؾػاز شات ايبني, ؾتذسٙ ٜػع٢ بني ا٭سب١ : ايٛؾا١ٜ ٚاي١ُُٝٓ ٚاٱقػا٤ إيٝٗا- 21

يتؿطٜل قؿِٗ, ٚتهسٜط قؿِٖٛ, ؾهِ ؼاقت بػبب ايٛؾا١ٜ َٔ ضسِ, ٚنِ تكڀعت َٔ أٚاقط, ٚنِ تؿطم 

:  َٚا أمجٌ قٍٛ ا٭عؿ٢. إٔ ٜكػٞ اٱْػإ إيٝٗا, ٜٚكٝذ ايػُع هلا: ٚأععِ دطَا َٔ ايٛؾا١ٜ.  َٔ مشٌ

َٚٔ ٜڀع ايٛاؾني ٫ ٜرتنٛا ي٘  

 

 

 

 ()قسٜكا ٚإٕ نإ اؿبٝب املكطبا

 

 

 

 ؾبعض ايٓاؽ ٜبت٢ً بعٚد١ غ١٦ٝ اـًل, نٝك١ ايعڀٔ, ٫ ؼتٌُ أسسا :غ٤ٛ اـًل َٔ بعض ايعٚدات- 22

َٔ ايٓاؽ, ٫ٚ تطٜس إٔ ٜؿاضنٗا يف ظٚدٗا أسس َٔ أقاضب٘ أٚ غريِٖ, ؾ٬ تعاٍ ب٘ تٓؿطٙ َٔ أقاضب٘, ٚتجٓٝ٘ عٔ 

                                                           
 (.3569)ر٨ـش ح٠ٛـخٛظ ٩أ٣ش ح٠ٛـخٛض الر٢ هزذ حرش  ()

(. 9ص) دٯ٪ح١ حألهش٬ ()

 

 



 

175 
 

 م2013ديسمبر - العدد الثاني يوليو جامعة الناصرمجلة 

 مشكلة قطيعة األرحام وعالجها يف الشريعة اإلسالمية
 

 عبسٙ قُس ٜٛغـ عًٞ/ ز.أ 

ظٜاضتِٗ ٚقًتِٗ, ٚتكعس يف غبًٝ٘ إشا أضاز اغتهاؾتِٗ, ؾإشا اغتهاؾِٗ أٚ ظاضٚٙ مل تعٗط ايؿطح ٚايبؿط بِٗ, 

ٚبعض ا٭ظٚاز ٜػًِ قٝازٙ يعٚدت٘ ؾإشا ضنٝت عٔ أقاضب٘ ٚقًِٗ, ٚإٕ مل . ؾٗصا مما ٜػبب ايكڀٝع١ بني ا٭ضساّ

.   تطض قڀعِٗ, بٌ ضمبا أطاعٗا يف عكٛم ٚايسٜ٘ َع ؾس٠ سادتِٗ إيٝ٘

 ؾبعض ا٭غٓٝا٤ ىطز ظنات٘ إىل ا٭باعس ٜٚرتى ا٭ضساّ :ضغب١ ايبعض يف عسّ إط٬ع أضساَ٘ ع٢ً ساي٘- 23

 .ٜٚكٍٛ إشا أعڀٝت ا٭ضساّ عطؾٛا َكساض َا عٓسٟ

 :َٔ ايطسِ قاطعٞ مٛ بٛادب٘ اجملتُع ٜكّٛ ٫ قس :ايطسِ قاطعٞ مٛ بٛادب٘ اجملتُع قٝاّ عسّ -24

 نٌ ؾعط عٝح ٚاؿكاض, املكاطع١ يف املتُجٌ ايكًيب ٚاٱْهاض اٱق٬ح, ٚقاٚي١ ٚاٱضؾاز ٚايٛعغ, ايٓكض,

 ضمح٘, قڀٝع١ ٜطٜس َٔ ٜتذطأ ٚس٦ٓٝص ايٛادب, بٗصا اجملتُع ٜكّٛ ٫ قس .خڀط يف َكاؿ٘ بإٔ ضسِ قاطع

  .ٚباطً٘ غٝ٘ عٔ ٜٚطزٙ ٜكاَٚ٘, َٔ أَاَ٘ ٜط٣ ٫ ٭ْ٘

قس ٜهٕٛ َٔ أغباب قڀٝع١ ايطسِ املعا٬َت املاي١ٝ بني ا٭قاضب إش ٜهٕٛ ٖصا اؾرت٣ َٔ ٖصا ؾ٦ٝاڄ ؾتبني ي٘ - 25

 .أٚ أقطن٘ َٚاطٌ يف ايػساز ٚمٛ شيو َٔ املعا٬َت املاي١ٝ, أْ٘ غؿ٘ أٚ اْتكل ٖصا َٔ ايجُٔ

 بػريٙ, ٚعغ َٔ ايػعٝس إٔ شيو :ٚاؿانط املانٞ يف أضساَِٗ ايكاطعني أسٛاٍ ع٢ً ا٫ط٬ع عسّ -26

 وطم مل َٚٔ يطمح٘, قڀٝعت٘ ٚضا٤ َٔ ٚاؿانط املانٞ, يف غريٙ دٓاٖا اييت ايٓتا٥ر َعطؾ١ ٜكتهٞ ٚشيو

 .ٚايبٛاض اـػاض٠ سس إىل ؾٝٗا ٚايتُازٟ ايطسِ قڀٝع١ يف ٜتٛضط ؾإْ٘ ا٭سٛاٍ, ٚتًو ايٓتا٥ر, ٖصٙ َعطؾ١ ع٢ً

 املبخح اخلامس

آثار قطٔعة الرحه ّعْاقبَا  

 :اٯتٞ يف تتُجٌ ٚاجملتُع ايؿطز ع٢ً أثطٖا ٜعٛز ٚأخط١ٜٚ ز١ْٜٛٝ ٚخ١ُٝ ٚعٛاقب ناض٠, آثاض ايطسِ يكڀٝع١ 

 ٫ٚ ايطسِ, قاطع ع٢ً ٜجين ٫ ؾاهلل اهلل, ضمح١ َٔ ايڀطز َعٓاٙ ٚايًعٔ قاطع ايطسِ ًَعٕٛ يف نتاب اهلل  -1

ٚٳتٴكځڀِّعٴٛا  ):قاٍ تعاىل عاٍ بطمحت٘ ٜكٝب٘ ٫ٚ َٓ٘, ٜسْٝ٘ ٕٵ تٴؿڃػٹسٴٚا ؾٹٞ ايڃأځضٵضڇ  ِٵ أځ ٝٵتٴ ٛٳيډ ٕٵ تٳ ِٵ إڇ ٝٵتٴ ٌٵ عٳػٳ ٗٳ ؾځ

ِٵ  َٳهڂ ِٵ  (22)أځضٵسٳا ٖٴ ُٳ٢ أځبٵكٳاضٳ ٚٳأځعٵ ِٵ  ٗٴ ُٻ ٘ٴ ؾځأځقٳ ًډ ِٴ اي ٗٴ ٓٳ ٔٳ يځعٳ   () ((23)أڂٚيځ٦ٹوځ ايډصٹٜ

 :,املؿػسٜٔ يف ا٭ضض قاطع ايطسِ َٔ ايؿاغكني اـاغطٜٔ -2

                                                           
(  ( 23 ، 22):  ع٪سس ٟل٠ذ حٱٯش(
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٘ٹ ) :قاٍ اهلل تعاىل َٹٝجٳاقٹ َٹٔ بٳعٵسٹ  ٘ٹ  ًځٸ ٗٵسٳ اي ٕٳ عٳ ٜٳٓكڂهٴٛ ٔٳ  ٘ٹ إڇ٫ځٸ ايڃؿځاغٹكٹنيٳ ايځٸصٹٜ ٌٴٸ بٹ ٜٴهٹ َٳا  ٘ٹ  ٚٳ ٘ٴ بٹ ًځٸ َٳطٳ اي َٳا أځ ٕٳ  ٜٳكڃڀځعٴٛ ٚٳ

ِٴ ايڃدٳاغٹطٴٕٚ ٖٴ ٕٳ ؾٹٞ ا٭ځضٵضڇ أڂٚيځـ٦ٹوځ  ٜٴؿڃػٹسٴٚ ٚٳ ٌٳ  ٜٴٛقٳ   ()(أځٕ 

٫ ٜسخٌ ":  عٔ دبري بٔ َڀعِ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ :قاطع ايطسِ ٫ ٜسخٌ اؾ١ٓ  -ٖ

" اؾ١ٓ قاطع
(3)

(٫ ٜسخٌ اؾ١ٓ قاطع ضسِ ): ٚيؿغ أبٞ زاٚز .ٜعين قاطع ضسِ
(4)

. 

 شْب إ٫ آد٬ڄ, أٚ عاد٬ڄ, إٕ ايعكٛب١, سًٍٛ ٜكتهٞ شْب نٌ إٔ شيو : ايسْٝا يف ايعكٛب١ تعذٌٝ -ٗ

 ْاس١ٝ, َٔ ا٭ضساّ شٟٚ يكسٚض ؾؿا٤ ايسْٝا يف عكٛبتُٗا ٜعذٌ اهلل ؾإٕ ايطسِ, ٚقڀٝع١ ايبػٞ,

 هلُا ٜسخطٙ َا داْب إىل ٖصا أخط٣, ْاس١ٝ َٔ ايطسِ قڀٝع١ يف ايتٛضط َٔ يٰخطٜٔ ٚؼصٜطاڄ

قاٍ ضغٍٛ ايًچ٘ قًچ٢ ايًچ٘ عًٝ٘ : قاٍ- ضنٞ ايًچ٘ عٓ٘- عٔ أبٞ بهط٠ اٯخط٠, يف ايعصاب َٔ

َا َٔ شْب أدسض إٔ ٜعذٸٌ ايًچ٘ يكاسب٘ ايعكٛب١ يف ايسٸْٝا َع َا ٜسٸخط ي٘ يف اٯخط٠ $: ٚغًچِ

 ()#َٔ ايبػٞ ٚقڀٝع١ ايطٸسِ

ْٸ٘ قاٍ- ضنٞ ايًچ٘ عٓ٘- ٚعٔ أبٞ ٖطٜط٠ يٝؼ ؾ٤ٞ أطٝع ايًچ٘ ؾٝ٘  )): قاٍ ضغٍٛ ايًچ٘ قًچ٢ ايًچ٘ عًٝ٘ ٚغًچِ: أ

أعذٌ ثٛابا َٔ ق١ً ايطٸسِ, ٚيٝؼ ؾ٤ٞ أعذٌ عكابا َٔ ايبػٞ ٚقڀٝع١ ايطٸسِ, ٚايُٝني ايؿادط٠ تسع ايسٸٜاض 

 () ((ب٬قع

: قڀٝع١ ايطسِ غبب يػدط ايطٸبٸ بٌ ٖٞ َٔ أبػض ا٭عُاٍ إىل اهللــــ6   

أْت ايصٟ تععِ أْو : ؾكًت, أتٝت ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٖٚٛ يف ْؿط َٔ أقشاب٘: عٔ ضدٌ َٔ خجعِ قاٍ

ٟٸ ا٭عُاٍ أسب إىل اهلل؟ قاٍ! ٜا ضغٍٛ اهلل: قًت:  قاٍ((ْعِ)): ضغٍٛ اهلل؟ قاٍ ٜا : قًت:  قاٍ((اٱميإ باهلل)): أ

ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ )): ٜا ضغٍٛ اهلل ثِ َ٘؟ قاٍ: قًت:  قاٍ((ثِ ق١ً ايطسِ)): ثِ َ٘؟ قاٍ! ضغٍٛ اهلل

ثِ ! ٜا ضغٍٛ اهلل: قًت:  قاٍ((اٱؾطاى باهلل)): أٟ ا٭عُاٍ أبػض إىل اهلل؟ قاٍ! ٜا ضغٍٛ اهلل: قًت: , قاٍ((املٓهط

 ().((ثِ ا٭َط باملٓهط ٚايٓٗٞ عٔ املعطٚف)): ثِ َ٘؟ قاٍ! ٜا ضغٍٛ اهلل: قًت:  قاٍ((ثِ قڀٝع١ ايطسِ)): َ٘؟ قاٍ

                                                           
(  (  26،27):  حٛزٔشس حٱٯش(

( 4902)اع٤خد٥ طلٰق، أر٪ دح٩د  (716/ 11)كذٯغ كغ٢ طلٰق ٩ٓخٙ ٟلْٔ ؿخٟن حألط٪ٙ : ٩حِٜٛق ٦ٛ ٩ٓخٙ (2511)ع٢٤ حٛظشٟز٭  (2)

/ 2)٩رٗش٥ حألٛزخ٣ٮ ُٮ طلٰق حٛـخٟن  (29)حٛزخخس٭ ُٮ حألدد ح٠ِٛشد كذٯغ . طلٰق حإلع٤خد: ٩ٓخٙ (356/ 2)، ٩حٛلخٗٞ (4211)٩حر٢ ٟخؿش 

(. 918)كذٯغ  (994

أ٭ طش٦ٗ دحس ( طذم حٛذٯخس)٩ٟو٬٤  (5391)كذٯغ  (950/ 2)٩رٗش٥ حألٛزخ٣ٮ ُٮ طلٰق حٛـخٟن . (62/ 10)حٛغ٢٤ حٛ٘زش٫،حٛز٨ٰٔٮ  (3) 

 (535 / 1)ح٣لشششف ٟغ٤ذ أرٮ ك٤ِٰش، ٜٛٔخس٭  ). حِٛٔش ، أ٭ طلشحء ، ٧٩٪ ٤ٗخٯش ه٢ خشحد كخ٦ٛ ، ٩ع٪ء ٟآ٦ٛ  (رالٓن)طخكز٨خ 

٩ٓخٙ حألٛزخ٣ٮ حٛلذٯغ طلٰق .(3796: )ف سٓٞ (228/ 3)اع٤خد٥ ؿٰذ : رٗش٥ ح٤٠ٛزس٭ ُٮ حٛظشًٰذ ٩حٛظش٧ٰذ، ٩هضح٥ ألرٮ ٯوٜٮ ٩ٓخٙ (4)

    (  2522( )336 / 2)ح٣لش طلٰق حٛظشًٰذ ٩حٛظش٧ٰذ )
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ُٸط بايكّٛ  ): قاٍ ضغٍٛ ايًچ٘ قًچ٢ ايًچ٘ عًٝ٘ ٚغًچِ: قاٍ- ضنٞ ايًچ٘ عُٓٗا- ٚعٔ ابٔ عبٸاؽ ٕٸ ايًچ٘ يٝع إ

: ٚنٝـ شيو ٜا ضغٍٛ ايًچ٘؟ قاٍ: قٌٝ. ايسٸٜاض, ٜٚجُط هلِ ا٭َٛاٍ َٚا ْعط إيِٝٗ َٓص خًكِٗ بػها هلِ

 () (يتهٝٝعِٗ أضساَِٗ

ًچ٘, ٚايبعس عٔ ضناٙ, ؾُٔ قڀع ضمح٘ قڀع٘ اهلل - 7  ٚايتأٜٝس ايعٕٛ َٔ سطَ٘ أٟقڀع ايطسِ قڀع يًكٸ١ً باي

 ٫ٚ ايطسِ, ٖصٙ قڀع َٔ ٚقڀع ضمح٘, ٚقٌ َٔ بٛقٌ غٓت٘ أَه٢ - غبشاْ٘ - اهلل إٔ شيو اٱهلٞ;

 :َٓٗا شيو ع٢ً تسٍ ايٓكٛم ٚضزت ٚقس :ٚايتأٜٝس ايعٕٛ, َٔ اؿطَإ غ٣ٛ يًعبس اهلل يكڀٝع١ َع٢ٓ

 إٕ اهلل خًل اـًل ست٢ إشا ؾطؽ َِٓٗ قاَت ايطسِ } قاٍ ضغٍٛ اهلل : عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ 

ْعِ, أَا تطنني إٔ أقٌ َٔ ٚقًو, ٚأقڀع َٔ قڀعو; : ٖصا َكاّ ايعا٥ص بو َٔ ايكڀٝع١, قاٍ: ؾكايت

 () {. ؾصيو يو: ب٢ً, قاٍ: قايت

أْا ايطمحٔ, ٚأْا خًكت : قاٍ اهلل عع ٚدٌ ):  ٚعٔ عبسايطمحٔ بٔ عٛف ضنٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ مسع ضغٍٛ اهلل  ٜكٍٛ

٘ٴ  أٟ قڀعت٘ .()(ايطسِ, ٚؾككت هلا َٔ امسٞ, ؾُٔ ٚقًٗا ٚقًت٘, َٚٔ قڀعٗا بٳتٳتټ

َٔ : َٔ ايطمحٔ, ؾكاٍ اهلل, ايطسِ ؾذ١ٓ ): ٚعٔ أبٞ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ

٘ٴ .  (ٚقًو ٚقًتٴ٘, َٚٔ قڀعو قڀعتٴ

ْٸ٘ قاٍ- ضنٞ ايًچ٘ عٓ٘- عٔ عباز٠ بٔ ايكٸاَت:قڀٝع١ ايطسِ غبب يعسّ اغتذاب١ ايسعا٤-  8 قاٍ ضغٍٛ : أ

ٜٸاٖا, أٚ قطف عٓ٘ َٔ ايػٸ٤ٛ $ : ايًچ٘ قًچ٢ ايًچ٘ عًٝ٘ ٚغًچِ ًچ٘ إ َا ع٢ً ا٭ضض َػًِ ٜسعٛ ايًچ٘ بسع٠ٛ إيچا آتاٙ اي

 ()#ايًچ٘ أنجط$: قاٍ. إشا ْهجط: ؾكاٍ ضدٌ َٔ ايكّٛ# َجًٗا, َا مل ٜسع بإثِ أٚ قڀٝع١ ضسِ

 أشاِٖ, بٌ ا٭ضساّ, شٟٚ عٔ ٚاملعطٚف ايرب سٳذٵب إٔ شيو :عًٝ٘ ٚزعا٩ِٖ يًكاطع ا٭ضساّ شٟٚ نطا١ٖ -  9

   :يًشسٜح فاب١, ٚزعٛتِٗ عًٝ٘, ٚزعا٥ِٗ ايكاطع, نطا١ٖٝ ع٢ً وًُِٗ إيِٝٗ ٚاٱغا٠٤

َٔ : ايطسِ َعًك١ بايعطف تكٍٛ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:  عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا قايت --

  (ٚقًين ٚقً٘ اهلل َٚٔ قڀعين قڀع٘ اهلل

                                                           
 .س٩ح٥ حٛـزشح٣ٮ ٩اع٤خد٥ كغ٢: ٩ٓخٙ (152/ 8)ٟـ٠ن حٛض٩حثذ، الر٢ ح٨ٰٛؼٞ  (1)

، ٩ٟغٜٞ رِٜل٦، ٗظخد حٛزش ٩حٛظٜش، رخد طٜش حٛشكٞ 5987، رشٓٞ (7/96)حٛزخخس٭،ٗظخد حألدد، رخد ٢ٟ ٩طٚ ٩ط٦ٜ حهلل :  ٟظِْ ه٦ٰٜ(2)

. 24 – 22، ٩حٱٯخص ٢ٟ ع٪سس ٟل٠ذ 2554رشٓٞ  (4/1980)٩طلشٯٞ ٓـٰوظ٨خ 

( 2/133)رخد ُٮ طٜش حٛشكٞ ، ُٮ ٗظخد حٛضٗخس، ٩أر٪ دح٩د، ، رِٜل53٦، رشٓٞ (33ص )حٛزخخس٭ ُٮ حألدد ح٠ِٛشد، رخد ُؼٚ طٜش حٛشكٞ  ()

، ٩طلل٦ حألٛزخ٣ٮ ُٮ 1907، رشٓٞ (4/315)، ٩حٛظشٟز٭، ٩طلل٦ ُٮ ٗظخد حٛزش ٩حٛظٜش، رخد ٟخ ؿخء ُٮ ٓـٰوش حٛشكٞ 1694رشٓٞ 

(. 49ص )، ٩طلٰق حألدد ح٠ِٛشد 520عٜغٜش حألكخدٯغ حٛظلٰلش رشٓٞ 

س٩ح٥ أك٠ذ ُٮ ح٠ٛغ٤ذ ٧٩٪  (512/ 9)٧زح كذٯغ كغ٢ طلٰق ًشٯذ ٩ٓخٙ ٟلْٔ ؿخٟن حألط٪ٙ : ٩حِٜٛق ٦ٛ، ٩ٓخٙ (3573) ع٢٤ حٛظشٟز٭ (2)

 .طلٰق
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" عٔ أبٞ ٖطٜط٠, عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ إْٞ ! ٜا ضب: إٕ ايطسِ ؾذ١ٓ َٔ ايطمحٔ, تكٍٛ: 

أ٫ تطنني إٔ أقڀع َٔ قڀعو, ٚأقٌ َٔ : ؾٝذٝبٗا! ٜا ضب! ٜا ضب. إْٞ إْٞ! ٜا ضب. إْٞ قڀعت! ظًُت, ٜا ضب

 .()"ٚقًو؟

ايًِٗ : إٕ ايطسِ ؾذ١ٓ َتُػه١ بايعطف تهًِ بًػإ شيل: ٚعٔ أْؼ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ أْ٘ قاٍ 

أْا ايطمحٔ ايطسِٝ ٚإْٞ ؾككت يًطسِ َٔ : ؾٝكٍٛ اهلل تباضى ٚتعاىل . قٌ َٔ ٚقًين ٚاقڀع َٔ قڀعين 

 أٟ َٔ قڀعٗا قڀعت٘  () (امسٞ ؾُٔ ٚقًٗا ٚقًت٘ َٚٔ بتهٗا بتهت٘

اسؿعٛا أْػابهِ تكًٛا $ : قاٍ ضغٍٛ ايًچ٘ قًچ٢ ايًچ٘ عًٝ٘ ٚغًچِ: قاٍ- ضنٞ ايًچ٘ عُٓٗا-  ٚعٔ ابٔ عبٸاؽ

ٌٸ ضسِ  ْٸ٘ ٫ بعس بايطٸسِ إشا قطبت, ٚإٕ ناْت بعٝس٠, ٫ٚ قطب بٗا إشا بعست, ٚإٕ ناْت قطٜب١, ٚن أضساَهِ, ؾإ

 ()(#آت١ٝ ّٜٛ ايكٝا١َ أَاّ قاسبٗا, تؿٗس ي٘ بك١ً إٕ نإ ٚقًٗا, ٚعًٝ٘ بكڀٝع١ إٕ نإ قڀعٗا

ٛٸم ب٘ يف دِٗٓ - ّٜٛ ايكٝا١َ-  ٜػًط اهلل ع٢ً قاطع ايطسِ-10 ٝٸ١ ٜكاٍ هلا ؾذاع ؾٝڀ عٔ دطٜط بٔ : س

ٞٸ َا َٔ شٟ ضسِ ٜأتٞ شا ): قاٍ ضغٍٛ ايًچ٘ قًچ٢ ايًچ٘ عًٝ٘ ٚغًچِ: قاٍ  - ايًچ٘ عٓ٘  ضنٞ--عبس ايًچ٘ ايبذً

 ضمح٘ ؾٝػأي٘ 

 

ٛٸم ب٘ ٝٸ١ ٜكاٍ هلا ؾذاع ؾٝڀ ٓٸِ س ٜٸاٙ ؾٝبدٌ عًٝ٘, إيچا أخطز ايًچ٘ ي٘ ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ دٗ ًچ٘ إ   ()(ؾه٬ أعڀاٙ اي

 ضمحٓا ْكٌ سني ضبٓا َٔ َٛعٛزٕٚ أْٓا شيو :ايطسِ قڀع بػبب ٚايعُط ايطظم, َٔ ايربن١ اهلل ٜٓعع -11

 إشٜكٍٛ .َعاڄ َُٓٗا ايربن١ بٓعع ايعكاب نإ قڀٝع١ ناْت َا ؾإشا ايعُط, يف ٚايربن١ ايطظم, يف بايربن١

ٜٴٓػأ ضظق٘, يف ي٘ ٜٴبػط إٔ أسب َٔ)) :ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب  ().(( ضمح٘ ؾًٝكٌ ()أثطٙ, يف ٚ

                                                           
  ( .1/27)ٓخٙ حٛشٰخ حألٛزخ٣ٮ حٛلذٯغ كغ٢  (68: )ف سٓٞ (35/ 1)حألدد ح٠ِٛشد، ٜٛزخخس٭( 3)

س٩ح٥ حٛزضحس ٩اع٤خد٥ كغ٢  (13448: )سٓٞ (275 / 8- )ٟـ٠ن حٛض٩حثذ ٤ٟ٩زن حِٛ٪حثذ  (4)

  ( .1/33)ٓخٙ حٛشٰخ حألٛزخ٣ٮ كغ٢ حإلع٤خد   (73: )ف سٓٞ (39/ 1)حألدد ح٠ِٛشد، ٜٛزخخس٭( 5)

 .س٩ح٥ حٛـزشح٣ٮ ُٮ حأل٩عؾ ٩حٛ٘زٰش ٩اع٤خد٥ ؿٰذ: ٩ٓخٙ (154/ 8)ٟـ٠ن حٛض٩حثذ  (4)

٧ز٥ حٛضٯخدس رخٛزشٗش : ٩أٟخ حٛظؤخٰش ُٮ حألؿٚ، ُٰٔٚ. حٛزشٗش ٦ُٰ: ط٪عٰو٦ ٩ٗؼشط٦، ٩ٰٓٚ: أ٭ ٯئخش ٦ٛ ُٮ أؿ٦ٜ، ٩رغؾ حٛشصّ: ٯ٤غؤ ٦ٛ ُٮ أػش٥( )

ا١ حٛظؤؿٰٚ ُٮ : ٩ٰٓٚ. ُٮ ه٠ش٥ ٩حٛظ٪ُْٰ ٜٛـخهخص، ٩ه٠خسس أ٩ٓخط٦ ر٠خ ٯ٤ِو٦ ُٮ حٱخشس، ٩طٰخ٣ظ٨خ ه٢ حٛؼٰخم ُٮ ًٰش رٖٛ، ٩سؿل٦ ح٤ٛ٪٩٭

٣٩ل٪ رٖٛ، ُٰل٨ش ٨ٛٞ ُٮ حٜٛ٪ف أ١ ه٠ش٥ عظ٪١ ع٤ش، اال أ١ ٯظٚ سك٦٠ ُب١ ٩ط٨ٜخ صٯذ ، حٛو٠ش رخ٤ٛغزش ٠ٛخ ٯل٨ش ٠ٜٛالث٘ش ٩ُٮ حٜٛ٪ف ح٠ٛلِ٪ف

َِ٘ظخِد: ٦ٛ أسرو٪١،  ٩ٓذ هٜٞ حهلل هض ٩ؿٚ ٟخ عٰٔن ٢ٟ رٖٛ ٧٩٪ ٢ٟ ٟو٬٤ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ ُّ حْٛ َٟخ َٯَشخُء ٩َُٯْؼِزُض ٩َِه٤َذ٥ُ ُأ  ( 39: حٛشهذ )  َٯ٠ُْل٪ ح٦ُّٜٛ 

. ٦ُٰ ح٤ٛغزش ا٬ٛ هٜٞ حهلل طوخ٬ٛ ٩ٟخ عزْ ر٦ ٓذس٥، ٩ال صٯخدس رٚ ٧ٮ ٟغظلٰٜش، ٩رخ٤ٛغزش ٠ٛخ ك٨ش ٠ٜٛخٜ٪٢ٰٓ طظظ٪س حٛضٯخدس، ٧٩٪ ٟشحد حٛلذٯغ

ششف ح٤ٛ٪٩٭ ه٬ٜ طلٰق ٟغٜٞ : ح٣لش. ا١ ح٠ٛشحد رٔخء رٗش٥ حٛـ٠ٰٚ روذ٥ ُ٘ؤ٦٣ ٛٞ ٯ٠ض، ك٘خ٥ حٛٔخػٮ، ٧٩٪ ػوَٰ أ٩ رخؿٚ ٩حهلل أهٜٞ: ٩ٰٓٚ

(16/350 .)

٩طلٰق ٟغٜٞ، ٗظخد حٛزش ٩حٛظٜش  (5986:  )رشٓٞ (7/96) طلٰق حٛزخخس٭، ٗظخد حألدد، رخد ٢ٟ رغؾ ٦ٛ ُٮ حٛشصّ رظٜش حٛشكٞ ()

(.  3/229)،٩ٟغ٤ذ أك٠ذ (1693)٩ع٢٤ أرٮ دح٩د . (2557: )رشٓٞ (4/1982)٩حٱدحد، رخد طٜش حٛشكٞ ٩طلشٯٞ ٓـٰوظ٨خ 
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 ع٢ً ٜعڀـ مبٔ ٜجكٕٛ ايٓاؽ إٔ شيو :ْكطت٘ عٔ ٚايتدًٞ ي٘, ٚاسرتاَِٗ ايٓاؽ, ثك١ ايكاطع ٜؿكس -12

 خري ؾٝ٘ ٜهٔ مل إشا أْ٘ :باب َٔ ي٘ ٚاسرتاَِٗ ب٘, ثكتِٗ ايٓاؽ غشب ضمح٘ قڀع ؾإشا ٚورتَْٛ٘, أًٖ٘,

 ٜكسم ٚايٛاقع .َٓ٘ ايٓاؽ ؾٝٓاٍ َٚ٪اظضت٘, ْكطت٘, عٔ يٝتدًٕٛ إِْٗ بٌ .أبساڄ ٭سس ؾٝ٘ خري ؾ٬ يكطابات٘,

 ٜػًبْٛ٘ ٚقس اٯخطٕٚ, عًٝ٘ ؾٝعتسٟ ايعطا٤, يف ٚسسٙ ٜٚرتنْٛ٘ أضساَ٘ ي٘ ٜتٓهط ايطسِ قاطع ضأٜٓا إش شيو,

  .ؾا٥س٠ ٫ٚ طا٥ٌ, ب٬ بسزاڄ عُطٙ ؾٝهٝع ٚاـاطط ايباٍ َهسٚز ٜعٝـ نُا ٚؾكط, نٝل, يف ؾٝعٝـ َاي٘,

 ع٢ً قًب٘ ٜػٛزټ ٖصا َٚجٌ ايهبا٥ط, َٔ نبري٠ َطتهب ايطسِ قاطع إٔ شيو :ايٓؿػٞ ٚا٫نڀطاب ايكًل -13

 عٔ أعطض َٚٔ  ) :ٜكٍٛ إش - غبشاْ٘ - اؿل ٚقسم ٚانڀطاب٘, ٚقًك٘ َطن٘, ايكًب ٚغٛاز ا٭ٜاّ, َساض

 عصابا ٜػًه٘ ضب٘ شنط عٔ ٜعطض َٚٔ) :ٜكٍٛ ٚإش , ()(أع٢ُ ايكٝا١َ ّٜٛ ٚمؿطٙ نٓها َعٝؿ١ ي٘ ؾإٕ شنطٟ

   ()(قعسا

 إشا أْ٘ شيو ٚا٭١َ; اجملتُع ٚسس٠ متعٜل :يف ؾتتُجٌ اٱغ١َٝ٬ ا٭١َ ع٢ً ايطسِ قڀٝع١ آثاض ٚأَا   -14

 ع٢ً ايػٌٗ َٔ قاض ٚا٭١َ, اجملتُع, ٚسس٠ متعٻقت ٚإشا ٚا٭١َ اجملتُع ٚسس٠ متعٻقت ؾكس ا٭ضساّ, تكڀعت

 اهل١ٜٛ, تػٝري ع٢ً ٚايعٌُ ايجطٚات, ٚأخص ا٭ضض, ع٢ً بايػٝڀط٠ ٚا٭١َ اجملتُع, نطا١َ َٔ ايٌٓٝ ا٭عسا٤

 .ٚايجكاؾ١

                                                           
 (124) :ؿ٦ ع٪سس (1)

  (.17) :حٛـ٢ ع٪سس( 2)



 

180 
 

 م2013ديسمبر - العدد الثاني يوليو جامعة الناصرمجلة 

 مشكلة قطيعة األرحام وعالجها يف الشريعة اإلسالمية
 

 عبسٙ قُس ٜٛغـ عًٞ/ ز.أ 

 

الفصل الجاىٕ 

. عالج قطٔعة الرحه يف الشرٓعة اإلسالو

يكس ٚنع اٱغ٬ّ ملؿه١ً قڀٝع١ ايطسِ ع٬داڄ ْادعاڄ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜػاعس َٔ ايتدؿٝـ َٔ ٖصٙ : متٗٝس

  :املؿه١ً ٚػٓب ايٛقٛع ؾٝٗا  , ٚقس اؽس اٱغ٬ّ يف َعاؾت٘ هلصٙ املؿه١ أغًٛبني

  اغًٛب ايرتٖٝب املتُجٌ يف ؼطِٜ قڀٝع١ ا٭ضساّ ٚنطضٙ ٚأثطٙ ايػًيب ع٢ً ايؿطز ٚاجملتُع يف ايسْٝا : :ا٭ٍٚ

 .ٚاٯخط٠  ٖٚٛ َاغبل بٝاْ٘ يف ايؿكٌ ا٭ٍٚ

اغًٛب ايرتغٝب املتُجٌ يف ايسع٠ٛ إىل ٚدٛب ق١ً ا٭ضساّ ٚبٝإ ؾهً٘ ٚأثطٙ اٱهابٞ ع٢ً ايؿطز : ايجاْٞ

: ٖٚصا َا ْطٜس َعطؾت٘ يف ٖصا ايؿكٌ ٚشيو َٔ خ٬ٍ  املباسح اٯت١ٝ.  ٚاجملتُع يف ايسْٝا ٚاٯخط٠

: املبشح ا٭ٍٚ  .اٱغ٬ّ ٜأَط بك١ً ايطسِ 

, ؾهٌ ق١ً ايطسِ:املبشح ايجاْـٞ  .    آثاضٖا 

. شيوا٭َٛض املع١ٓٝ ع٢ً ٚ ايك١ًبٗا  تهٕٛ ا٭َٛض اييت :املبشح ايجايح

 املبخح األّل

.اإلسالو ٓأمر بصلة الرحه

. ق١ً ا٭ضساّ يػ١ ٚاقڀ٬ساڄقبٌ ايؿطٚع يف بٝإ سهِ ق١ً ا٭ضساّ يف اٱغ٬ّ ٫ بس يٓا َٔ بٝإ َؿّٗٛ  

, ٚقس غبل بٝإ املطاز با٭ضساّ يػ١ ٚاقڀ٬ساڄ  (ا٭ضساّ), ٚ (ق١ً)َطنب١ َٔ نًُتني  (ق١ً ا٭ضساّ)مج١ً 

    :ٚاملطاز بك١ً ا٭ضساّ يف بسا١ٜ ايبشح ٚيف ٖصا ايؿكٌ ْبني َؿّٗٛ ايك١ً يػ١ 

ُٸ٘ إيٝ٘ ٚمجع٘ َع٘:  َكسض ٚقٌ ايؿ٤ٞ بايؿ٤ٞيػ١: َؿّٗٛ ايك١ً - أ ن
(1)

ٚقًتٴ ايؿ٤ٞ بػريٙ : ٜكاٍ. 

٘ٴ ٚق٬ڄ, ٚق١ًڄ, نس ًڃتٴ ٚٳقٳ ٚٳ   (2).ٖذطت٘, ٚٚاقًت٘ َٛاق١ًڄ ٚٚقا٫ڄ: ٚق٬ڄ, ؾاتكٌ ب٘, 

" قاٍ ابٔ َٓعٛض .ٚقًت ايؿ٤ٞ ٚق٬ ٚق١ً, ٚايٛقٌ نس اهلذطإ :  ٚقٌ ؾ٬ٕ ضمح٘ ٜكًٗا : ٜٚكاٍ" 

 (. )ٚايتٛاقٌ نس ايتكاضّ   (. )" أٟ اتكاٍ ٚشضٜع١ : ق١ً ٚبُٝٓٗا ٚق١ً

:  َؿّٗٛ ق١ً ا٭ضساّ اقڀ٬ساڄ- ب

نٓا١ٜ عٔ اٱسػإ إىل ا٭قطبني َٔ شٟٚ ايٓػب, ٚا٭قٗاض, ٚايتعڀـ : عطف بعض ايعًُا٤ ق١ً ايطسِ بأْٗا

(. ). عًِٝٗ, ٚايطؾل بِٗ, ٚايطعا١ٜ ٭سٛاهلِ, ٚنصيو إٕ بٳعٴسٴٚا أٚ أغا٤ٚا

                                                           
(.  727 / 11)ٛغخ١ حٛوشد، الر٢ ٤ٟل٪س  ()

( 740ص )٩ٟخظخس حٛظلخف، حٛشحص٭  (،11/728)ح٣لش ح٠ٛظذس حٛغخرْ  ()

(  136 / 32) ه٠ذس حٛٔخس٭ ششف طلٰق حٛزخخس٭، ٜٛو٤ٰٮ  (.192 – 5/191) ح٨٤ٛخٯش ُٮ ًشٯذ حٛلذٯغ، حر٢ حٛـضس٭ ()
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ؾتاض٠ تهٕٛ باملاٍ, ٚتاض٠ : بأْٗا اٱسػإ إىل ا٭قاضب ع٢ً سػب ساٍ ايٛاقٌ ٚاملٛقٍٛ: ٚعطؾٗا ايبعض

   ()باـس١َ, ٚتاض٠ بايعٜاض٠, ٚتاض٠ بايػ٬ّ

 ().اٱسػإ إيِٝٗ ق٫ٛځ ٚؾع٬ڄ ٚنـ ا٭ش٣ عِٓٗ :   ٚقٌٝ املطاز بك١ً ا٭ضساّ

 () .اٱسػإ إىل ا٭قاضب يف املكاٍ ٚا٭ؾعاٍ ٚبصٍ ا٭َٛاٍ:  ٚعطف ابٔ نجري ق١ً ا٭ضساّ بأْٗا

 َٚٔ ٖصٙ ايتعاضٜـ نًل إىل إٔ ق١ً ا٭ضساّ باؾ١ًُ تعين اٱسػإ إىل ا٭قطبني, ٚإٜكاٍ َا أَهٔ َٔ 

 .ايؿط عِٓٗ اـري إيِٝٗ, ٚزؾع َا أَهٔ َٔ

 :سهِ ق١ً ايطسِ:  ثاْٝاڄ

ٚقس ْكٌ ا٫تؿام ع٢ً ٚدٛب  ,ٚقڀٝعتٗا َعك١ٝ َٔ نبا٥ط ايصْٛب,  ٫ خ٬ف إٔ ق١ً ايطسِ ٚادب١ يف اؾ١ًُ

 ٚقس زيت اٯٜات ايكطآ١ْٝ () ّٚايكانٞ عٝاض ٚغريٙٚابٔ ايعطبٞ  ايكططيب تٗاق١ً ايطسِ ٚؼطِٜ قڀٝع

. ٚا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ ع٢ً شيو

 : ا٭زي١ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ٚدٛب ق١ً ايطسِ: أ٫ٚڄ

:   أَط اهلل باٱسػإ إىل شٟٚ ايكطب٢ ِٖٚ ا٭ضساّ ايصٜٔ هب ٚقًِٗ يف نجري َٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ َٓٗا-1

َٳ٢  ) :قٛي٘ تعاىل ٝٳتٳا ٚٳايڃ ٚٳشٹٟ ايڃكڂطٵبٳ٢  ٔڇ إڇسٵػٳاْاڄ  ٜٵ ٛٳايٹسٳ ٚٳبٹايڃ ٘ٳ  ًځٸ ٕٳ إڇيځٸا اي ٌٳ ٫ تٳعٵبٴسٴٚ ٓٹٞ إڇغٵطا٥ٝ َٹٝجٳامٳ بٳ ْٳا  ٚٳإڇشٵ أځخٳصٵ

ٕٳ َٴعٵطڇنٴٛ ِٵ  ْٵتٴ ٚٳأځ ِٵ  ٓٵهڂ َٹ ًٹ٬ٝڄ  ِٵ إڇيځٸا قځ ٝٵتٴ ٛٳيځٸ ِٳٸ تٳ ٚٳآتٴٛا ايعٳٸنځا٠ځ ثٴ ُٴٛا ايكٳٸ٠٬ځ  ٚٳأځقٹٝ ٓٳٸاؽڇ سٴػٵٓاڄ  ٚٳقڂٛيڂٛا يٹً ُٳػٳانٹنيڇ    () (ٚٳايڃ

ُٳػٳانٹنيڇ  )): ٚقٛي٘ تعاىل  ٚٳايڃ َٳ٢  ٝٳتٳا ٚٳايڃ ٚٳبٹصٹٟ ايڃكڂطٵبٳ٢  ٔڇ إڇسٵػٳاْاڄ  ٜٵ ٛٳايٹسٳ ٚٳبٹايڃ ٝٵ٦اڄ  ٘ٹ ؾٳ ٚٳ٫ تٴؿٵطڇنڂٛا بٹ ٘ٳ  ًځٸ ٚٳاعٵبٴسٴٚا اي

ٕٳ  ٔٵ نځا َٳ ٜٴشٹبٴٸ  ٘ٳ ٫  ًځٸ ٕٳٸ اي ِٵ إڇ ْٴهڂ ُٳا ٜٵ ًځهځتٵ أځ َٳ َٳا  ٚٳ ٌڇ  ٔڇ ايػٳٸبٹٝ ٚٳابٵ ٓٵبٹ  ٚٳايكٳٸاسٹبٹ بٹايڃذٳ ٓٴبٹ  ٚٳايڃذٳاضڇ ايڃذٴ ٚٳايڃذٳاضڇ شٹٟ ايڃكڂطٵبٳ٢ 

  () ((َٴدٵتٳا٫ڄ ؾځدٴٛضاڄ 

ٔڇ إڇسٵػٳاْاڄ  )): ٚقٛي٘  ٜٵ ٛٳايٹسٳ ٚٳبٹايڃ ٙٴ  ٜٳٸا   () ((ٚٳقځهٳ٢ ضٳبٴٸوځ أځيځٸا تٳعٵبٴسٴٚا إڇيځٸا إڇ

قس أَط اهلل تعاىل باٱق٬ح يف ا٭ضض ٚق١ً ا٭ضساّ, ٖٚٛ اٱسػإ إىل ا٭قاضب يف املكاٍ : قاٍ ابٔ نجري

ٚقس ٚضزت ا٭سازٜح ايكشاح ٚاؿػإ بصيو عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ, َٔ . ٚا٭ؾعاٍ ٚبصٍ ا٭َٛاٍ

 () .ططم عسٜس٠, ٚٚدٛٙ نجري٠

                                                           
 (.475ص ) ٟوـٞ ٌٛش ح٨ِٔٛخء، ٟل٠ذ ٜٓوـٮ: ، ٩ح٣لش(145ص )حٛٔخٟ٪ط ح٨ِٔٛٮ ٌٛش ٩حطـالكًخ، ٛغوذ٭ أر٪ ؿٰذ،  ()

( ( 1/169)  ششف ُٰغ حٛٔذٯش، ح٤٠ٛخ٩٭ (

 )318 / 7)طِغٰش حٛٔشآ١ حٛولٰٞ، حر٢ ٗؼٰش(4)

٩ٓذ  . (113- 112/ 16)٩ ششف ح٤ٛ٪٩٭ ه٬ٜ ٟغٜٞ  (95 / 2)٩ أك٘خٝ حٛٔشآ١، الر٢ حٛوشرٮ (5 / 5)ح٣لش حٛـخٟن ألك٘خٝ حٛٔشآ١، حٛٔشؿزٮ  (1)

 .9عزْ رٗش أٓ٪ح٨ٛٞ ُٮ ٧زح حٛزخغ ص

( ( 83):  حٛزٔشس(

 ) 36: )ح٤ٛغخء (8)

 )( 27):  حإلعشحء(1)

 )318 / 7)طِغٰش حٛٔشآ١ حٛولٰٞ، حر٢ ٗؼٰش  (2)
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ٚيف آٜات أخط٣ أَط اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل بك١ً ا٭ضساّ باملاٍ ٚايٓؿك١ ٚغريٖا ٚاعترب شيو َٔ أعُاٍ ايرب - 2 

ِٵ  )): ؾكاٍ تعاىل  ٜٳعٹعڂهڂ ٞڇ  ٚٳايڃبٳػٵ ٓٵهځطڇ  ُٴ ٚٳايڃ ٔڇ ايڃؿځشٵؿٳا٤ٹ  ٗٳ٢ عٳ ٓٵ ٜٳ ٚٳ ٚٳإڇٜتٳا٤ٹ شٹٟ ايڃكڂطٵبٳ٢  ٕڇ  ٚٳايڃأٹسٵػٳا ٍڇ  َٴطٴ بٹايڃعٳسٵ ٜٳأڃ ٘ٳ  ًځٸ ٕٳٸ اي إڇ

ٕٳ ِٵ تٳصٳنځٸطٴٚ ًځٸهڂ   () ((يځعٳ

ّڇ ايڃآخٹطڇ  )): تعاىلٙٚقاٍ- ٛٵ ٝٳ ٚٳايڃ ٘ٹ  ًځٸ ٔٳ بٹاي َٳ ٔٵ آ َٳ ٔٳٸ ايڃبٹطٳٸ  ٚٳيځهٹ ُٳػٵطڇبٹ  ٚٳايڃ ُٳؿٵطڇمڇ  ٌٳ ايڃ ِٵ قٹبٳ ٖٳهڂ ٚٴدٴٛ ٛٳيڂٸٛا  ٕٵ تٴ ٝٵؼٳ ايڃبٹطٳٸ أځ يځ

ٌڇ  ٔٳ ايػٳٸبٹٝ ٚٳابٵ ُٳػٳانٹنيٳ  ٚٳايڃ َٳ٢  ٝٳتٳا ٚٳايڃ ٚڇٟ ايڃكڂطٵبٳ٢  ٘ٹ شٳ ًځ٢ سٴبٹٸ ٍٳ عٳ ُٳا ٚٳآتٳ٢ ايڃ ٝٹٸنيٳ  ٓٳٸبٹ ٚٳاي ٚٳايڃهٹتٳابٹ  ُٳ٥٬ٹهځ١ٹ     (6)((ٚٳايڃ

ُٳػٳانٹنيڇ  )):  تعاىل ٙٚقٍٛ-  ٚٳايڃ َٳ٢  ٝٳتٳا ٚٳايڃ ٚٳايڃأځقڃطٳبٹنيٳ  ٔڇ  ٜٵ ٛٳايٹسٳ ًڃ ًٹ ٝٵطڈ ؾځ ٔٵ خٳ َٹ ِٵ  ْٵؿځكڃتٴ َٳا أځ ٌٵ  ٕٳ قڂ ٓٵؿٹكڂٛ ٜٴ َٳاشٳا  ْٳوځ  ٜٳػٵأځيٛ

ِٷ ًٹٝ ٘ٹ عٳ ٘ٳ بٹ ًځٸ ٕٳٸ اي ٝٵطڈ ؾځإڇ ٔٵ خٳ َٹ ًڂٛا  َٳا تٳؿڃعٳ ٚٳ ٌڇ  ٔڇ ايػٳٸبٹٝ  () ((ٚٳابٵ

ٚمما ٜسٍ ع٢ً ٚدٛب ق١ً ا٭ضساّ إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل دعٌ أٚيٛا ا٭ضساّ بعهِٗ اٚىل ببعض ؾكاٍ - 3 

ِٷ  )):تعاىل  ًٹٝ ٞٵ٤ٺ عٳ ٌڇٸ ؾٳ ٘ٳ بٹهڂ ًځٸ ٕٳٸ اي ٘ٹ إڇ ًځٸ ٚٵيځ٢ بٹبٳعٵضڈ ؾٹٞ نٹتٳابٹ اي ِٵ أځ ٗٴ ّڇ بٳعٵهٴ أٟ يف :  قاٍ ابٔ نجري() ((ٚٳأڂٚيڂٛا ايڃأځضٵسٳا

سهِ اهلل, ٚأْٗا يٝػت خاق١ با٭ضساّ ايصٜٔ ٜصنطِٖ عًُا٤ ايؿطا٥ض ايصٜٔ يٝؼ هلِ ؾطض, ٚيٝػٛا َٔ 

ايعكب١, بٌ اؿل إٔ اٯ١ٜ عا١َ تؿٌُ مجٝع ايكطابات, نُا ْل عًٝ٘ ابٔ عباؽ ٚفاٖس ٚعهطَ٘ ضنٞ اهلل 

  .()عِٓٗ

٘ٳ  )):  ؾكاٍ تعاىل ؾكطٕ بني تكٛاٙ غبشاْ٘ ٚبني ق١ً ا٭ضساّ,نُا أْ٘ غبشاْ٘ ععِ قسض ا٭ضساّ - 4 ًځٸ ٚٳاتٳٸكڂٛا اي

ِٵ ضٳقٹٝباڄ  ٝٵهڂ ًځ ٕٳ عٳ ٘ٳ نځا ًځٸ ٕٳٸ اي ّٳ إڇ ٚٳايڃأځضٵسٳا ٘ٹ  ٕٳ بٹ أٟ اتكٛا اهلل ٚاتكٛا ا٭ضساّ ؾ٬ تكڀعٖٛا :  ٚاملع٢ٓ()( (ايځٸصٹٟ تٳػٳا٤ٳيڂٛ

   () .ؾإْٗا مما أَط اهلل ب٘ إ ٜٛقٌ

    ().(اتكٛا اهلل إٔ تعكٛٙ ٚاتكٛا ا٭ضساّ إٔ تكڀعٖٛا "قاٍ ايكططيب   

 ٚاؾُع بني تك٣ٛ اهلل ٚاؿح ع٢ً ق١ً ايطسِ ٚايتشصٜط َٔ قڀعٗا زيٌٝ ع٢ً تأنٝس اٱغ٬ّ ع٢ً ق١ً 

ٓٶا يًتك٣ٛ ؾًُا مجع َع٘ تأنس اؿح عًٝ٘ ٚايعٓا١ٜ ب٘  .  ا٭ضساّ, ٚإ٫ ملا دعً٘ اهلل قطٜ

.  ٚمما ٜسٍ ع٢ً ٚدٛب ق١ً ايطسِ إٔ ٚقًٗا طاع١ هلل ععٚدٌ; ؾٗٞ ٚقٌ ملا أَط اهلل ب٘ إٔ ٜٛقٌ- 5

ٕٳ غٴ٤ٛٳ  ): َجٓٝا ع٢ً ايٛاقًني- تعاىل- قاٍ ٜٳدٳاؾڂٛ ٚٳ ِٵ  ٗٴ ٕٳ ضٳبٻ ٛٵ ٜٳدٵؿٳ ٚٳ ٌٳ  ٜٴٛقٳ ٕٵ  ٘ٹ أځ ٘ٴ بٹ ًډ َٳطٳ اي َٳا أځ ٕٳ  ًڂٛ ٜٳكٹ ٔٳ  ٚٳايډصٹٜ

    () (ايڃشٹػٳابٹ 

 

                                                           
 ) 90: )ح٤ٛلٚ (3)

 ) 215: )حٛزٔشس (4)

   (75: )حأل٣ِخٙ (5)

 )100 /4)طِغٰش حٛٔشآ١ حٛولٰٞ، حر٢ ٗؼٰش  (6)

( 1: )ح٤ٛغخء آٯش  (7)

( 626 /1)ُظق حٛٔذٯش، ٜٛش٪ٗخ٣ٮ  (8)

( 5 / 5)حٛـخٟن ألك٘خٝ حٛٔشآ١، حٛٔشؿزٮ  (9)

.  21: ع٪سس حٛشهذ آٯش ()
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:  ق١ً ايطس٣ِ عٌؼح ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ :  ثاْٝاڄ

قس أَط اهلل تعاىل : قاٍ ابٔ نجري.  يٛاقٌ ٚا٭دط ٍثٛاب اٍٚٚضزت أسازٜح نجري٠ ؾٝٗا ا٭َط بك١ً ايطسِ ٚبٝإ 

ٚقس ٚضزت . باٱق٬ح يف ا٭ضض ٚق١ً ا٭ضساّ, ٖٚٛ اٱسػإ إىل ا٭قاضب يف املكاٍ ٚا٭ؾعاٍ ٚبصٍ ا٭َٛاٍ

 () .ا٭سازٜح ايكشاح ٚاؿػإ بصيو عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ, َٔ ططم عسٜس٠, ٚٚدٛٙ نجري٠

 :ْصنط َٓٗا َا ًٜٞ

سسٜح  زعا إيٝٗا ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف أٍٚ بعجت٘, ؾؿٞ ق١ً ا٭ضساّ َٔ أٍٚ ا٭َٛض امل١ُٗ اييت    -1

َاشا ))إٔ ٖطقٌ ععِٝ ايطّٚ قاٍ ي٘ سُٝٓا غأي٘ عٔ ضغاي١ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ :  ابٔ سطبغؿٝإ

اعبسٚا اهلل ٫ٚ تؿطنٛا ب٘ ؾ٦ٝاڄ, ٚاتطنٛا َا ٜكٍٛ آبا٩نِ, ٜٚأَطْا )): ٜكٍٛ: قًت: أبٛ غؿٝإ: ٜأَطنِ؟ قاٍ

((بايك٠٬, ٚايكسم, ٚايعؿاف, ٚايك١ً
(3)

 

ٜا أٜٗا  )): قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ق١ً ا٭ضساّ َٔ أععِ أغباب زخٍٛ اؾ١ٓ, ٚايبعس عٔ ايٓاض- 2

   ()((ايٓاؽ أؾؿٛا ايػ٬ّ ,ٚأطعُٛا ايڀعاّ, ٚقًٛا ا٭ضساّ, ٚقًٛا بايًٌٝ ٚايٓاؽ ْٝاّ,تسخًٛا اؾ١ٓ بػ٬ّ

ؾؿٞ اؿسٜح أَط َٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يًٓاؽ بك١ً ا٭ضساّ ٚإٔ ق١ً ايطسِ َٔ أععِ أغباب زخٍٛ 

 أخربْٞ بعٌُ }ٜا ضغٍٛ اهلل, :  إٔ ضد٬ قاٍاؾ١ٓ, ٚايبعس عٔ ايٓاض, ٜٚ٪ٜس شيو َاضٚاٙ أبٛ أٜٛب ا٭ْكاضٟ 

 تعبس اهلل ٫ٚ تؿطى ب٘ ؾ٦ٝا, ٚتكِٝ ايك٠٬, ٚت٪تٞ ايعنا٠, ٜسخًين اؾ١ٓ ٜٚباعسْٞ َٔ ايٓاض, ؾكاٍ ايٓيب 

  () {ٚتكٌ ايطسِ 

قاٍ ضغٍٛ اهلل : أْ٘ قاٍ - ضنٞ اهلل عٓ٘- عٔ أبٞ ٖطٜط٠.ق١ً ا٭ضساّ زيٌٝ ع٢ً اٱميإ باهلل ٚايّٝٛ اٯخط- 3

َٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯخط ؾًٝهطّ نٝؿ٘ , َٚٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯخط ؾًٝكٌ  ))ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

  ()( (ضمح٘, َٚٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯخط ؾًٝكٌ خرياڄ أٚ يٝكُت

 ق١ً ا٭ضساّ, أْٗا َٔ ا٭َٛض اييت نإ  ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜٛقٞ بٗا أقشاب٘,أ١ُٖٝ ٚمما ٜسٍ ع٢ً - 4

أٚقاْٞ خًًٝٞ إٔ ٫ تأخصْٞ يف اهلل ي١َٛڂ ٥٫ِ , ٚأٚقاْٞ بك١ً ايطسِ  )): أْ٘ قاٍ - ضنٞ اهلل عٓ٘- عٔ أبٞ شض

  ()((ٚإٕ أزبطت 

يڀؿ٘ بِٗ ٚضمحت٘ إٜاِٖ ٚعڀؿ٘ بإسػاْ٘ ٚمما ٜ٪نس ٚدٛب ق١ً ا٭ضساّ أْٗا ػًب ق١ً اهلل يًٛاقًني ٚ- 5

ٖصا َكاّ ايعا٥ص :  إٕ اهلل خًل اـًل ست٢ إشا ؾطؽ َِٓٗ قاَت ايطسِ ؾكايت} قاٍ ضغٍٛ اهلل  :ْٚعُ٘ عًِٝٗ

                                                           
 )318 / 7)طِغٰش حٛٔشآ١ حٛولٰٞ، حر٢ ٗؼٰش  (2)

( 456)٩طلل٦ حألٛزخ٣ٮ ُٮ حٛظلٰلش رشٓٞ  . (5/451)٩أك٠ذ  . ٩حِٜٛق ٦ٛ . (3251)٩ع٢٤ حر٢ ٟخؿ٦ .(2485)ع٢٤ حٛظشٟز٭ (2)

(.  5/417)،٩ٟغ٤ذ أك٠ذ (468)،٩ع٢٤ ح٤ٛغخثٮ حٛظالس (13)،٩طلٰق ٟغٜٞ حإلٯ٠خ١ (1332)طلٰق حٛزخخس٭ حٛضٗخس  ()

    (.47: )٩حِٜٛق ٦ٛ ، ٩طلٰق ٟغٜٞ رشٓٞ (10/6138)طلٰق حٛزخخس٭ ٟن حِٛظق ( 4)

٩سؿخٙ حٛـزشح٣ٮ سؿخٙ حٛظلٰق ًٰش  (2/265)٩حٛ٘زٰش  (758) ف  سٓٞ (2/48)س٩ح٥ حٛـزشح٣ٮ ُٮ حٛظٌٰش : رٗش٥ ُٮ ح٠ٛـ٠ن ٩ٓخٙ   (5)

  )8/154)عالٝ ر٢ ح٤٠ٛزس ٧٩٪ ػ٦ٔ 



 

184 
 

 م2013ديسمبر - العدد الثاني يوليو جامعة الناصرمجلة 

 مشكلة قطيعة األرحام وعالجها يف الشريعة اإلسالمية
 

 عبسٙ قُس ٜٛغـ عًٞ/ ز.أ 

ؾصيو : ب٢ً, قاٍ: ْعِ, أَا تطنني إٔ أقٌ َٔ ٚقًو, ٚأقڀع َٔ قڀعو; قايت: بو َٔ ايكڀٝع١, قاٍ

ؾُككٛز ٖصا ايه٬ّ اٱخباض بتأنس أَط ق١ً ايطسِ ٚأْ٘ تعاىل أْعهلا َٓعي١ َٔ اغتذاض ب٘ ؾأداضٙ . (){. يو

      (). ؾأزخً٘ يف محاٜت٘ ٚإشا نإ نصيو ؾذاض اهلل غري كصٍٚ

ايعڀـ ٚايطمح١, ؾك١ً اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل عباض٠ عٔ يڀؿ٘ بِٗ ٚضمحت٘ إٜاِٖ ٚعڀؿ٘ :  ٚسكٝك١ ايك١ً

 ().بإسػاْ٘ ْٚعُ٘ أٚقًتِٗ بأٌٖ ًَهٛت٘ ا٭ع٢ً ٚؾطح قسٚضِٖ ملعطؾت٘ ٚطاعت٘

 املبخح الجاىـٕ 

  ّآثارٍا فضل صلة الرحه

شنطْا يف املبشح ايػابل إٔ َٔ ع٬ز اٱغ٬ّ ملؿه١ً قڀٝع١ ايطسِ أْ٘ أَط بكًتٗا ٚاعترب ٚقًٗا َٔ 

ايٛادبات , ؾإْ٘ إىل داْب شيو اغتدسّ أغًٛب تطغٝب ايٓاؽ إىل ق١ً أضساَِٗ, ٚشيو بإٔ ضتب ع٢ً ق١ً 

 آثاض ٚؾٛا٥س ٚؾها٥ٌ نجري٠, ٜعٛز أثطٖا ع٢ً ايؿطز ٚاؾُاع١ َٓٗا َاٖٛ عادٌ يف ايسْٝا َٚٚٓٗا َا ٖٛ ايطسِ 

. آدٌ يف اٯخط٠

  .ؾهٌ ق١ً ايطسِ: أ٫ٚڄ

ؾهٌ ٚثٛاب ٚأدط ععِٝ عٓساهلل أعسٙ اهلل يًٛاقٌ ْصنط َٓٗا - بأٟ ْٛع َٔ أْٛاع ايك١ً-يك١ً ايطسِ 

: اٯتٞ

أتٝت ايٓيب : قاٍ  َٔ خجعِعٔ ضدٌبعس اٱميإ باهلل; ق١ً ايطسِ َٔ أسب ا٭عُاٍ ٚأؾهًٗا إىل اهلل تعاىل -1

: قًت:  قاٍ((ْعِ)): أْت ايصٟ تععِ أْو ضغٍٛ اهلل؟ قاٍ: ؾكًت, ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٖٚٛ يف ْؿط َٔ أقشاب٘

ٟٸ ا٭عُاٍ أسب إىل اهلل؟ قاٍ! ٜا ضغٍٛ اهلل ثِ ق١ً )): ثِ َ٘؟ قاٍ! ٜا ضغٍٛ اهلل: قًت:  قاٍ((اٱميإ باهلل)): أ

أٟ ! ٜا ضغٍٛ اهلل: قًت: , قاٍ((ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط)): ٜا ضغٍٛ اهلل ثِ َ٘؟ قاٍ: قًت:  قاٍ((ايطسِ

 ((ثِ قڀٝع١ ايطسِ)): ثِ َ٘؟ قاٍ! ٜا ضغٍٛ اهلل: قًت:  قاٍ((اٱؾطاى باهلل)): ا٭عُاٍ أبػض إىل اهلل؟ قاٍ

 ( ).((ثِ ا٭َط باملٓهط ٚايٓٗٞ عٔ املعطٚف)): ثِ َ٘؟ قاٍ! ٜا ضغٍٛ اهلل: قًت: قاٍ

أٚقاْٞ )): ؿسٜح أبٞ شض ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ :ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِاٍق١ٝ ٜعٌُ بٛ ايطسِ ٚاقٌ -2

أٚقاْٞ إٔ ٫ أْعط إىل َٔ ٖٛ ؾٛقٞ, ٚإٔ أْعط إىل َٔ ٖٛ : خًًٝٞ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ غكاٍ َٔ اـري

ٛٿ َِٓٗ, ٚأٚقاْٞ إٔ أقٌ ضمحٞ ٚإٕ أزبطت, ٚأٚقاْٞ إٔ ٫ أخاف يف اهلل , زْٚٞ, ٚأٚقاْٞ عب املػانني ٚايسْ

٫ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل; ؾإْٗا نٓع : ي١َٛ ٥٫ِ, ٚأٚقاْٞ إٔ أقٍٛ اؿل ٚإٕ نإ َطٽا, ٚأٚقاْٞ إٔ أنجط َٔ

                                                           
(.  2/330)،أك٠ذ (2554)،٩طلٰق ٟغٜٞ حٛزش ٩حٛظٜش ٩حٱدحد (5641)طلٰق حٛزخخس٭ حألدد  ()

( 16/418)ُظق حٛزخس٭ ششف طلٰق حٛزخخس٭  (2)

( 15/11)ششف  ح٤ٛ٪٩٭ طلٰق ه٬ٜ ٟغٜٞ (3)

ح٣لش )٩ٓخٙ حألٛزخ٣ٮ حٛلذٯغ طلٰق .(3796: )ف سٓٞ (228/ 3)اع٤خد٥ ؿٰذ : حٛظشًٰذ ٩حٛظش٧ٰذ، ٤٠ٜٛ٩زس٭، ٩هضح٥ ألرٮ ٯوٜٮ ٩ٓخٙ ()

    (  2522( )336 / 2)طلٰق حٛظشًٰذ ٩حٛظش٧ٰذ 



 

185 
 

 م2013ديسمبر - العدد الثاني يوليو جامعة الناصرمجلة 

 مشكلة قطيعة األرحام وعالجها يف الشريعة اإلسالمية
 

 عبسٙ قُس ٜٛغـ عًٞ/ ز.أ 

  .()((َٔ نٓٛظ اؾ١ٓ

 ضنٞ اهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ؿسٜح أبٞ ٖطٜط٠ٚايّٝٛ اٯخط; باهلل زيٌٝ ع٢ً اٱميإ ق١ً ايطسِ -3

َٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯخط ؾًٝهطّ نٝؿ٘, َٚٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯخط ؾًٝكٌ )): ٚغًِ قاٍ

(  (ضمح٘, َٚٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯخط ؾًٝكٌ خرياڄ أٚ يٝكُت
(4)

.  

قشاب ايعكٍٛ زيٌٝ ع٢ً قش١ عكٌ اٱْػإ ٚغ٬َت٘ َٔ ا٭َطاض ايعك١ًٝ ايػك١ُٝ,٭ٕ أق١ً ايطسِ -4

ٔٵ ضٳبٿوځ )):  قاٍ اهلل تعاىلايػ١ًُٝ هُع اهلل بِٝٓٗ ٚبني أسبابِٗ يف دٓات عسٕ, َٹ ٝٵوځ  ٍٳ إڇيځ ْٵعڇ ُٳا أڂ ْٻ ِٴ أځ ًځ ٜٳعٵ ٔٵ  ُٳ أځؾځ

ٕٳ  ًڂٛ ٜٳكٹ ٔٳ  ٚٳايډصٹٜ ُٹٝجٳامٳ,  ٕٳ ايڃ ٓٵكڂهٴٛ ٜٳ ٚٳيځا  ٘ٹ  ًډ ٗٵسٹ اي ٕٳ بٹعٳ ٜٴٛؾڂٛ ٔٳ  ٜٳتٳصٳنډطٴ أڂٚيڂٛ ايڃأځيڃبٳابٹ; ايډصٹٜ ُٳا  ْٻ ُٳ٢ إڇ ٛٳ أځعٵ ٖٴ ٔٵ  ُٳ ايڃشٳلټ نځ

ٕٳ غٴ٤ٛٳ ايڃشٹػٳابٹ ٜٳدٳاؾڂٛ ٚٳ ِٵ  ٗٴ ٕٳ ضٳبٻ ٛٵ ٜٳدٵؿٳ ٚٳ ٌٳ  ٜٴٛقٳ ٕٵ  ٘ٹ أځ ٘ٴ بٹ ًډ َٳطٳ اي .   () (َٳا أځ

ٜٳتٳصٳنډطٴ أڂٚيڂٛ ا٭يڃبٳابٹ }: قٛي٘ ُٳا  ْٻ .   إمنا ٜتعغ ٜٚعترب ٜٚعكٌ أٚيٛ ايعكٍٛ ايػ١ًُٝ ايكشٝش١  :  أٟ{ إڇ

 ٖٚٞ ايعاقب١ ٚايٓكط٠ يف { عٴكڃبٳ٢ ايسٻاضڇ }ٜكٍٛ تعاىل كربٶا عُٔ اتكـ بٗصٙ ايكؿات اؿُٝس٠, بإٔ هلِ 

ٌٳ }.ايسْٝا ٚاٯخط٠ ٜٴٛقٳ ٕٵ  ٘ٹ أځ ٘ٴ بٹ ًډ َٳطٳ اي َٳا أځ ٕٳ  ًڂٛ ٜٳكٹ ٔٳ  ٚٳايډصٹٜ  َٔ ق١ً ا٭ضساّ, ٚاٱسػإ إيِٝٗ ٚإىل ايؿكطا٤ { 

   () (ٚاحملاٜٚر, ٚبصٍ املعطٚف, 

أؾهٌ , ٚقسق١ ٚق١ً: ايكسق١ ع٢ً ا٭ضساّ; َٔ أؾهٌ ايكسقات ٭ٕ ايكسق١ ع٢ً شٟ ايطسِ اثٓتإ-5

ٔٵ )) : قاٍ اهلل غبشاْ٘: ٚا٭ٌٖ ٚا٭قطبنيايٓؿكات ايٓؿك١ ع٢ً ايعٝاٍ  َٹ ِٵ  ْٵؿځكڃتٴ َٳا أځ ٌٵ  ٕٳ قڂ ٓٵؿٹكڂٛ ٜٴ َٳاشٳا  ْٳوځ  ٜٳػٵأځيڂٛ

ِٷ  ًٹٝ ٘ٹ عٳ ٘ٳ بٹ ًډ ٕٻ اي ٝٵطڈ ؾځإڇ ٔٵ خٳ َٹ ًڂٛا  َٳا تٳؿڃعٳ ٚٳ ٌڇ  ٔڇ ايػٻبٹٝ ٚٳابٵ ُٳػٳانٹنيڇ  ٚٳايڃ َٳ٢  ٝٳتٳا ٚٳايڃ ٚٳايڃأځقڃطٳبٹنيٳ  ٔڇ  ٜٵ ٛٳايٹسٳ ًڃ ًٹ ٝٵطڈ ؾځ  .()( (خٳ

إٕ ايكسق١ ع٢ً املػهني )):  بٔ عاَط ضنٞ اهلل عٓ٘, عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍٚيف سسٜح غًُإ

أْٗا أضغًت ب٫٬ڄ ٜػأٍ ,   ضنٞ اهلل عٓٗاٚؿسٜح ظٜٓب (. )((قسق١ ٚق١ً: ايطسِ اثٓتإ قسق١, ٚع٢ً شٟ

: ْعِ, ٚهلا أدطإ)): أهع٨ عين إٔ أْؿل ع٢ً ظٚدٞ, ٚأٜتاّ يف سذطٟ؟ ؾػأي٘ ؾكاٍ: ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

٭ْٗا نإ َعٗا ; ((أدط ايكطاب١ ٚأدط ايكسق١: هلُا أدطإ)): ٚيف يؿغ َػًِ. ((أدط ايكطاب١ ٚأدط ايكسق١

 .()اَطأ٠ َٔ ا٭ْكاض سادتٗا سادتٗا

  ().  ايكسق١ ع٢ً ا٭قاضب ٚق١ً ا٭ضساّ, ٚإٔ ؾٝٗا أدطٜٔاؿسٜح ؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً  اؿح ع٢ً

ٌڈ, ٚنإ أسب :  بٔ َايو ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍٚعٔ أْؼ نإ أبٛ طًش١ أنجط ا٭ْكاض باملس١ٜٓ َا٫ڄ َٔ ن

                                                           
(   7/236)، ٩ُٮ حأل٩عؾ ٩حٛظٌٰش 1648رشٓٞ  (2/156)، ٩حٛـزشح٣ٮ ُٮ ح٠ٛوـٞ حٛ٘زٰش 449، رشٓٞ (2/194)طلٰق حر٢ كزخ١   ()

(. 2/669)٩طلل٦ شوٰذ حألس٣ئ٩ؽ ُٮ طخشٯـ٦ ٛظلٰق حر٢ كزخ١ ٩طلل٦ حألٛزخ٣ٮ ُٮ طلٰق حٛظشًٰذ 

(. 21– 19: )ع٪سس حٛشهذ، حٱٯخص (3)

(  450 / 4)طِغٰش حٛٔشآ١ حٛولٰٞ، حر٢ ٗؼٰش  ()

. 215: حٱٯش، ع٪سس حٛزٔشس ()

، ٩حر٢ ٟخؿ٦،  رشٓٞ (2582)، ٩ح٤ٛغخثٮ، رشٓٞ (658)رشٓٞ  (3/38)، ٩حٛظشٟز٭ ٩كغ٦٤،(214، 18، 2/17)أخشؿ٦ أك٠ذ ُٮ ٟغ٤ذ٥  ()

[. 1/202]، ٩طلل٦ حألٛزخ٣ٮ ُٮ طلٰق ع٢٤ حٛظشٟز٭ (1844)

(. 1000)، ٩طلٰق ٟغٜٞ، رشٓٞ (1466)طلٰق حٛزخخس٭، رخد حٛضٗخس ه٬ٜ حٛض٩ؽ ٩حألٯظخٝ ُٮ حٛلـش، رشٓٞ  ()

(. 7/92)ششف ح٤ٛ٪٩٭ ه٬ٜ طلٰق ٟغٜٞ  ()
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ٝٵطٴسا٤ ٚناْت َػتكب١ً املػذس, ٚنإ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜسخًٗا ٜٚؿطب َٔ َا٤ٺ , أَٛاي٘ إيٝ٘ بٳ

ٕٻ ))ؾًُا ْعيت ٖصٙ اٯ١ٜ : ؾٝٗا طٝب, قاٍ أْؼ ٞٵ٤ٺ ؾځإڇ ٔٵ ؾٳ َٹ ٓٵؿٹكڂٛا  َٳا تٴ ٚٳ ٕٳ  ُٻا تٴشٹبټٛ َٹ ٓٵؿٹكڂٛا  ٓٳايڂٛا ايڃبٹطٻ سٳتٻ٢ تٴ ٔٵ تٳ يځ

ِٷ  ًٹٝ ٘ٹ عٳ ٘ٳ بٹ ًډ ٜا ضغٍٛ اهلل إٕ اهلل تباضى ٚتعاىل :  قاّ أبٛ طًش١ إىل ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾكاٍ()((اي

ِٷ )): ٜكٍٛ ًٹٝ ٘ٹ عٳ ٘ٳ بٹ ًډ ٕٻ اي ٞٵ٤ٺ ؾځإڇ ٔٵ ؾٳ َٹ ٓٵؿٹكڂٛا  َٳا تٴ ٚٳ ٕٳ  ُٻا تٴشٹبټٛ َٹ ٓٵؿٹكڂٛا  ٓٳايڂٛا ايڃبٹطٻ سٳتٻ٢ تٴ ٔٵ تٳ ٞٻ ((يځ ٚإٕ أسبٻ أَٛايٞ إي

, ٚإْٗا قسق١ هلل أضدٛ بطٻٖا ٚشخطٖا عٓس اهلل, ؾهعٗا ٜا ضغٍٛ اهلل سٝح أضاى اهلل, ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً ()بٳريٴسا

, شيو َاٍ ضابض, ٚقس مسعتٴ َا قًت ٚإْٞ أض٣ إٔ ػعًٗا يف (), شيو َاٍ ضابض()بٳذ)): اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

. (أؾعٌ ٜا ضغٍٛ اهلل, ؾكػُٗا أبٛ طًش١ يف أقاضب٘ ٚبين عُ٘:  ؾكاٍ أبٛ طًش١((ا٭قطبني )ٚيف يؿغ( ( ؾذعًٗا : 

((يف سػإ بٔ ثابت ٚأبٞ بٔ نعب
(9)

 .

ٚيف ٖصا اؿسٜح َٔ ايؿٛا٥س إٔ ايكسق١ ع٢ً ا٭قاضب أؾهٌ َٔ ا٭داْب إشا ناْٛا قتادني, ٚؾٝ٘ إٔ ايكطاب١ 

ٚإٕ مل هتُعٛا إ٫ يف أبٺ بعٝس; ٭ٕ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أَط أبا طًش١ إٔ , ٜطع٢ سكٗا يف ق١ً ا٭ضساّ

  ().ؾذعًٗا يف أبٞ بٔ نعب ٚسػإ ابٔ ثابت, ٚإمنا هتُعإ َع٘ يف اؾس ايػابع, هعٌ قسقت٘ يف ا٭قطبني

 :  ٚمما ٜسٍ ع٢ً ؾهٌ ق١ً ايطسِ إٔ ايكسق١ ع٢ً ا٭ضساّ أؾهٌ َٔ ايعتل -6

عٔ ١َُْٛٝ بٓت اؿاضخ ضنٞ اهلل عٓٗا أْٗا أعتكت ٚيٝس٠ يف ظَإ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ, ؾصنطت 

. ()((يٛ أعڀٝتٝٗا أخٛايو نإ أععِ ٭دطى)): شيو يطغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾكاٍ

َٚؿَٗٛ٘ إٕ اهلب١ يصٟٚ ايطسِ أؾهٌ َٔ ايعتل, ٚيف اؿسٜح ؾه١ًٝ ق١ً ا٭ضساّ ٚاٱسػإ إىل ا٭قاضب   

 ().ٚؾٝ٘ اٱعتٓا٤ با٭قاضب ا٭ّ إنطاَاڄ عكٗا, ٖٚٛ ظٜاز٠ يف بطٖا.

.  ايكسق١ ع٢ً شٟ ايطسِ ايصٟ ٜهُط ايعسا٠ٚ يف باطٓ٘ َٔ أؾهٌ ايكسقات-7

ٜټٗا أؾهٌ؟ قاٍ : عٔ سهِٝ بٔ سعاّ ضنٞ اهلل عٓ٘, إٔ ضد٬ڄ غأٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عٔ ايكسقات أ

قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ :  بٓت عكب١ ضنٞ اهلل عٓٗا قايتٚعٔ أّ نًجّٛ .()((() ع٢ً شٟ ايطسِ ايهاؾٹض))

 .()((ايكسق١ ع٢ً شٟ ايطسِ ايهاؾضأؾهٌ )): ٚغًِ

                                                           
. 92: حٱٯش، ع٪سس آٙ ه٠شح١ ()

[. 7/89ششف ح٤ٛ٪٩٭ ]كخثؾ ٯغ٬٠ ر٨زح حالعٞ، ٩ٰٛظ حعٞ رجش : رٰشكخء ()

[. 7/90ششف ح٤ٛ٪٩٭ ه٬ٜ طلٰق ٟغٜٞ ]ٟو٤خ٥ طولٰٞ حألٟش ٩طِخ٦٠ٰ، ٧٩ٮ ٠ٜٗش طٔخٙ ه٤ذ حإلهـخد، : َرخ ()

[. 7/91ششف ح٤ٛ٪٩٭ ]٠ُو٤خ٥ سحٯق هٰٜٖ أؿش٥ ٣٩ِو٦ ُٮ حٱخشس : ُٮ روغ حأل٩ؿ٦( سحٯق: ) ٩ٟو٤خ٥ ر٨زح حِٜٛق كخ٧ش، ٩أٟخ ِٛق: ٟخٙ سحرق ()

(. 7/91)ششف ح٤ٛ٪٩٭ ه٬ٜ طلٰق ٟغٜٞ    ()

) ، ٩طلٰق ٟغٜٞ، رخد ُؼٚ ح٤ِٛٔش ٩حٛظذٓش ه٬ٜ حألٓشر٢ٰ، رشٓٞ (2594)طلٰق  حٛزخخس٭، ٗظخد ح٨ٛزش، رشٓٞ  (6) 999 .)

)ششف ح٤ٛ٪٩٭ ه٬ٜ طلٰق ٟغٜٞ  () )٩ٟشهخس ح٠ِٛخطٰق ششف ٟش٘خس ح٠ٛظخرٰق . (7/91 6 / 372  )

٧٩٪ خظش٥، ٯو٤ٮ أ١ أُؼٚ حٛظذٓش ه٬ٜ ر٭ حٛشكٞ حٛٔخؿن ح٠ٛؼ٠ش حٛوذح٩س ُٮ رخؿ٦٤، : ٧٪ حٛز٭ ٯؼ٠ش هذح٩ط٦ ُٮ ٗشل٦: حٛ٘خِشُق (8)

َْٗشَل٦ُ(: حٛ٘خشق: )، ٩ٰٓٚ[(1/682)ح٤٠ٛزس٭ ُٮ حٛظشًٰذ ٩حٛظش٧ٰذ ] حٛخظش، أ٩ : أ٭ رخؿ٦٤، ٩حٛ٘شق: حٛوذ٩ حٛز٭ ٯؼ٠ش هذح٩ط٦ ٩ٯـ٪٭ ه٨ٰٜخ 

(. 4/176)ح٨٤ٛخٯش، الر٢ حٛـضس٭ ). حٛز٭ ٯـ٪٭ ه٤ٖ ٗشل٦ ٩ال ٯؤِٖٛ

٩ٓخٙ . كذٯغ طلٰق: ، ٦ٛ٩ ش٪ح٧ذ، ٩ؿشّ، ٨ٛ٩زح ٓخٙ ٟلٔٔ٪ ح٠ٛغ٤ذ(24/36)، (15320)، ٩ح٤ٛغخش ح٠ٛلٔٔش رشٓٞ (3/402)ٟغ٤ذ أك٠ذ  (9)

. طلٰق: حٛلذٯغ (892)رشٓٞ  (3/404)حألٛزخ٣ٮ ُٮ اس٩حء حٌٰٜٛٚ 

.   ٧٩٪ ٠ٗخ ٓخٙ: (3/405)، ٩طلل٦ ه٬ٜ ششؽ ٟغٜٞ، ٩٩ح٦ُٔ حٛز٧زٮ، ٩ٓخٙ حألٛزخ٣ٮ ُٮ اس٩حء حٌٰٜٛٚ (1/406)ح٠ٛغظذسٕ، ٜٛلخٗٞ  (10)
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. آثاض ق١ً ايطسِ: ثاْٝا

ق١ً ايطسِ ٖٞ نهٌ ايٛادبات اييت تتعطض يًع٬قات اٱْػا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ, ت٪زٟ إىل آثاض إهاب١ٝ ع٢ً 

ايؿدل ايكا٥ِ بٗا ٚاجملتُع ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘, ٚقس زيت ايٓكٛم َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ, ٚنصيو أقٛاٍ ايعًُا٤ 

  : ٚاؿهُا٤, ع٢ً شيو ْصنط َٓٗا اٯتٞ

ق١ً ايطسِ َٔ ا٭عُاٍ اييت ٜعذٌ اهلل أدطٖا ٚثٛابٗا يف اؿٝا٠ ايسْٝا, ؾاهلل ٜعذٌ يٛاقٌ ايطسِ  ايجٛاب -1

 :يف ايسْٝا َع َا ٜسخط ي٘ َٔ اؾعا٤ اؿػٔ يف اٯخط٠

ْٸ٘ قاٍ- ضنٞ ايًچ٘ عٓ٘- عٔ أبٞ ٖطٜط٠ يٝؼ ؾ٤ٞ أطٝع ايًچ٘ ؾٝ٘  )): قاٍ ضغٍٛ ايًچ٘ قًچ٢ ايًچ٘ عًٝ٘ ٚغًچِ: أ

أعذٌ ثٛابا َٔ ق١ً ايطٸسِ, ٚيٝؼ ؾ٤ٞ أعذٌ عكابا َٔ ايبػٞ ٚقڀٝع١ ايطٸسِ, ٚايُٝني ايؿادط٠ تسع  

 ()( (ايسٸٜاض ب٬ قع

إٕ أعذٌ ايڀاع١ ثٛابا ق١ً ايطسِ ست٢ إٕ أٌٖ ايبٝت " عٔ أبٞ بهط٠ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ 

 ()" يٝهْٕٛٛ ؾذط٠ ؾتُٓٛ أَٛاهلِ ٜٚهجط عسزِٖ إشا تٛاقًٛا َٚا َٔ أٌٖ بٝت ٜتٛاقًٕٛ ؾٝشتادٕٛ

إٕ أعذٌ ايڀاع١ ثٛابا ق١ً ايطسِ , ست٢ إٕ  )):  ٚعٔ أبٞ غ١ًُ , عٔ أبٝ٘ , إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ 

.(أٌٖ ايبٝت يٝهْٕٛٛ ؾذاضا ت٢ُٓ أَٛاهلِ , ٜٚهجط عسزِٖ إشا ٚقًٛا أضساَِٗ   )()  

عٔ أْؼ بٔ َايو ضنٞ اهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل : ق١ً ا٭ضساّ ٜعٜس اهلل بٗا يف ايعُط, ٚتُٓٞ ا٭َٛاٍ-2

((ؾًٝكٌ ضمح٘ َٔ أسب إٔ ٜبػط ي٘ يف ضظق٘, ٜٚٓػأ ي٘ يف أثطٙ): عًٝ٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ
(4)

 ٚعٔ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل .

إْ٘ َٔ أڂعڀٞ سع٘ َٔ ايطؾل ؾكس أعڀٞ سع٘ َٔ خري ايسْٝا ٚاٯخط٠, ٚق١ً )): عٓٗا إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ هلا

((ايطسِ, ٚسػٔ اـًل ٚسػٔ اؾٛاض, ٜعُطإ ايسٜاض, ٜٚعٜسإ يف ا٭عُاض
(4)

.  

"   عٔ ابٔ عُط قاٍ ْٴػٸ٤٢ٳ يف أدً٘, :  ٙٹ : ٚيف يؿغ)َٔ اتك٢ ضب٘, ٚٚقٌ ضمح٘,  ُٴط )"ٚثط٣ َاي٘, ٚأسب٘ أًٖ٘ (أڂْػ٤ٞ ي٘ يف عٴ .) 

 ؾاٱْػإ إشا ٚقٌ أضساَ٘, ٚسطم ع٢ً : بني ا٭ٌٖ ٚا٭قاضبؾٝٛع احملب١ق١ً ا٭ضساّ َٔ أغباب -3

ؾبػببٗا تؿٝع احملب١, ٚتػٛز ا٭يؿ١, .أنطَ٘ أضساَ٘, ٚأععٚٙ, ٚأدًٛٙ, ٚغٛزٚٙ, ٚناْٛا عْٛا ي٘- إععاظِٖ

 . ٜٚكبض ا٭قاضب ؿ١ُ ٚاسس٠, ٚبٗصا ٜكؿٛ عٝؿِٗ, ٚتهجط َػطاتِٗ

                                                           
(   5391)كذٯغ  (950/ 2)٩رٗش٥ حألٛزخ٣ٮ ُٮ طلٰق حٛـخٟن . (62/ 10)حٛز٨ٰٔٮ ُٮ حٛغ٢٤ حٛ٘زش٫ (4)

  (183-182 / 2) طلٰق حر٢ كزخ١ (5)

ر٢ س٩ح٥ حٛـزشح٣ٮ ه٢ شٰخ٦ هزذ حهلل : ٩ٓخٙ  (263 / 1" )ٟ٘خسٝ حألخالّ"، ٩أخشؿ٦ حٛخشحثـٮ ُٮ (152، 8/151)ٟـ٠ن حِٛ٪حثذ، ح٨ٰٛؼ٠ٮ(1)

- ٗؼٰش ه٢ ٟو٠ش، ه٢ ٯل٬ٰ ر٢ أرٮ" 20231"٩أخشؿ٦ هزذ حٛشصحّ . ٟ٪ع٬ ر٢ أرٮ هؼ٠خ١ حأل٣ـخٗٮ، ٩ٛٞ أهش٦ُ، ٩رخٓٮ سؿخٙ حإلع٤خد ػٔخص

٢ٟ ٓـن سك٠ًخ أٟش حهلل ر٨خ أ١ ط٪طٚ، ٢ٟ٩ كَٜ ه٬ٜ ٯ٢ٰ٠ ُخؿشس ٰٛٔـن : ػالع ٢ٟ ٢ٗ ٦ُٰ سح٫ ٩رخ٢٨ٛ ٓزٚ ٟ٪ط٦: ٓخٙ- ال أه٦٠ٜ اال سُو٦ : ٓخٙ

ر٨خ ٟخٙ حٟشة ٟغٜٞ، ٢ٟ٩ دهخ ده٪س ٯظ٘ؼش ر٨خ ُب٦٣ ال ٯضدحد اال ٜٓش، ٩ٟخ ٢ٟ ؿخهش حهلل شٮء أهـٚ ػ٪حرًخ ٢ٟ طٜش حٛشكٞ، ٢ٟ٩ ٟوظٰش حهلل شٮء 

أهـٚ هٔ٪رش ٢ٟ ٓـٰوش حٛشكٞ، ٩ا١ حٛٔ٪ٝ ٰٛظ٪حطٜ٪١ ٧٩ٞ ُـشس، ُظ٘ؼش أٟ٪ح٨ٛٞ، ٩ٯ٘ؼش هذد٧ٞ، ٩ا٨٣ٞ ٰٛظٔخؿو٪١، ُظٔٚ أٟ٪ح٨ٛٞ، ٩ٯٔٚ هذد٧ٞ، 

 .٩ح٢ٰ٠ٰٛ حِٛخؿشس طذم حٛذحس َرالِٓن

 (1/25( )طلٰق حألدد ح٠ِٛشد)٩ٓخٙ حألٛزخ٣ٮ حٛلذٯغ كغ٢ (194 / 1) حألدد ح٠ِٛشد، حٛزخخس٭ ( 2)
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 عبسٙ قُس ٜٛغـ عًٞ/ ز.أ 

.              ٚمل أض ععٸاڄ ٫َط٤٣ٺ نعؿريٙ  .  ()ٚمل أض ش٫ڋ َجٌ ْأٟ عٔ ا٭ٌٖ.

تعًُٛا َٔ أْػابهِ َا تكًٕٛ ب٘ أضساَهِ; )):  ضنٞ اهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍعٔ أبٞ ٖطٜط٠

ٓٵػٳا٠څ يف ا٭ثط()ؾإٕ ق١ً ايطسِ قب١ يف ا٭ٌٖ, َجطا٠څ َٳ  يف املاٍ, 
(4)

))
(5)

 .

تعًُٛا )):  بٔ َڀعِ ضنٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ مسع عُط بٔ اـڀاب ضنٞ اهلل عٓ٘ ٜكٍٛ ع٢ً املٓربٚعٔ دبري

أْػابهِ, ثِ قًٛا أضساَهِ, ٚاهلل إْ٘ يٝهٕٛ بني ايطدٌ ٚبني أخٝ٘ ايؿ٤ٞ, ٚيٛ ٜعًِ ايصٟ بٝٓ٘ ٚبٝٓ٘ َٔ زاخ١ً 

ايطسِ
(4)

((; ٭ٚظع٘ شيو عٔ اْتٗان٘
(3)

. 

اعطؾٛا أْػابهِ تكًٛا أضساَهِ; )): قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ٚعٔ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا قاٍ

((ؾإْ٘ ٫ قطب يطسِ إشا قڀعت ٚإٕ ناْت قطٜب١, ٫ٚ بعس هلا إشا ٚقًت ٚإٕ ناْت بعٝس٠
(3)

ٚظاز ايبداضٟ يف .

. )): ا٭زب املؿطز َٛقٛؾاڄ ع٢ً ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا . ٚنٌ ضسِ آت١ٝ ّٜٛ ايكٝا١َ أَاّ قاسبٗا تؿٗس ي٘ .

((بك١ً إٕ نإ ٚقًٗا, ٚعًٝ٘ بكڀٝع١ إٕ نإ قڀعٗا
(3)

 ٫ٚ ؾو إٔ اٱسػإ إىل ا٭ٌٖ ٚا٭قاضب هعٌ .

يٲْػإ احملػٔ شنط٣ ٚسٝا٠ يف ايسْٝا, ؾٝبك٢ شنطٙ, ٚإسػاْ٘ خايساڄ يف ساٍ سٝات٘, ٚبعس ممات٘ ٜصنط 

غري, ٖٚٛ خري أٜهٶا ي٘ يف اٯخط٠; ٭ٕ ي٘ أدطٶا ككٛقٶا ٜجاب عًٝ٘, ٚزضدات ككٛق١ أٜهٶا ٜؿٛظ بٗا ّٜٛ 

ٔٴ شنطٟ تبك٢ يٲْػإ َٔ ٚقٌ ضمح٘, ٚأسػٔ إيٝ٘, ٚاغتؿكسٙ يف ايػطا٤ ٚايهطا٤,  ايتؿاخط با٭عُاٍ, ؾأسػ

 .ٚاؿسٜح. ٚأعاْ٘ مبا ٜكسض عًٝ٘, ٚنٌ إْػإ عػب٘ ٚطاقت٘, ٫ ٜهًـ اهلل ْؿػٶا إ٫ ٚغعٗا

ٍٳ :ق١ً ايطسِ تسؾع عٔ اٱْػإ َٝت١ ايػ٤ٛ-4 ِٳ قځا ًډ ٚٳغٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ٘ٴ عٳ ًډ ًډ٢ اي ٞٻ قٳ ٓٻبٹ ٕٻ اي ٘ٴ أځ ٓٵ ٘ٴ عٳ ًډ ٞٳ اي ِڈ , ضٳنٹ ٔٵ عٳاقٹ  ):  عٳ

ٌٵ  ٝٳكٹ ٚٳيڃ ٘ٳ  ًډ ٝٳتٻلڇ اي ًڃ ٝٵتٳ١ځ ايػټ٤ٛٹ ؾځ َٳ ٘ٴ  ٓٵ ٜٳسٵؾځعٳ عٳ ٚٳ ٘ٹ  ٘ٴ ؾٹٞ ضڇظٵقٹ ٛٳغٿعٳ يځ ٜٴ ٚٳ ٙٹ  ُٵطڇ ٘ٴ ؾٹٞ عٴ ًډ ُٴسٻ اي ٜٳ ٕٵ  ٙٴ أځ ٔٵ غٳطٻ  َٳ

٘ٴ ُٳ  () (ضٳسٹ

 إمياْ٘ ٚخؿٝت٘ هلل ع٢ً سػب قًت٘ بطمح٘; ٚهلصا نإ ايٓيب ٚاقٌ ضمح٘ ٫ ىعٜ٘ اهلل تعاىل, ٚتهٕٛ ق٠ٛ-5

. )):  خسه١ ضنٞ اهلل عٓٗا ي٘قايت أّ امل٪َٓنيق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أٚقٌ ايٓاؽ يطمح٘ نُا  . ن٬ ٚاهلل َا .

ٌٻ, ٚتهػب املعسّٚ, ٚتكط٤ٟ ايهٝـ, ٚتعني ع٢ً ْٛا٥ب  ىعٜو اهلل أبساڄ, إْو يتكٌ ايطسِ, ٚؼٌُ ايه

.اؿل . .)) 
(4)

. 

! ٜا ضغٍٛ اهلل:  ا٭ْكاضٟ ضنٞ اهلل عٓ٘ إٔ ضد٬ڄ قاٍق١ً ا٭ضساّ َٔ أغباب زخٍٛ اؾ١ٓ, ؾعٔ أبٞ أٜٛب-6

تعبس اهلل ٫ تؿطى ب٘ ؾ٦ٝاڄ, ٚتكِٝ ايك٠٬, ٚت٪تٞ )): أخربْٞ بعٌُ ٜسخًين اؾ١ٓ, ؾكاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

((ايعنا٠, ٚتكٌ ايطسِ
(1)

. 

                                                           
  311)هٰ٪١ حألخزخس، الر٢ ٓظٰزش  ()

 ٟغززش ٬٤ٌٜٛ ٩صٯخدس ح٠ٛخٙ: ٟؼشحس ( )

( (  3014)ف  (233/ 3)ح٠ٛوـٞ حأل٩عؾ،حٛـزش٭  (7280:  )ف سٓٞ (177/ 4) ح٠ٛغظذسٕ ه٬ٜ حٛظلٰل٢ٰ، ٜٛلخٗٞ  (



 

189 
 

 م2013ديسمبر - العدد الثاني يوليو جامعة الناصرمجلة 

 مشكلة قطيعة األرحام وعالجها يف الشريعة اإلسالمية
 

 عبسٙ قُس ٜٛغـ عًٞ/ ز.أ 

أٜٗا ايٓاؽ, أؾؿٛا ايػ٬ّ, )): ٚعٔ عبساهلل بٔ غ٬ّ ضنٞ اهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ

((تسخًٛا اؾ١ٓ بػ٬ّ, ٚأطعُٛا ايڀعاّ, ٚقًٛا ا٭ضساّ, ٚقًڊٛا بايًٌٝ ٚايٓاؽ ْٝاّ
(1)

.  

 ٭ٕ قڀٝع١ ايطسِ غبب ق١ً ايطسِ َٔ أغباب ايٓذا٠ َٔ تعذٌٝ ايعكٛب١ يف ايسْٝا;ٚايعصاب يف اٯخط٠,-7

قاٍ : ؾعٔ أبٞ بهط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ .يتعذٌٝ ايعكٛب١ ع٢ً املط٤ يف ايسْٝا, َٚٓع٘ َٔ زخٍٛ اؾ١ٓ ٜٛ ايكٝا١َ

ٜٳسٻخطٴ ي٘ يف )): ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٳعٳ َا  َا َٔ شْبٺ أدسضٴ إٔ ٜعذٸٌ اهلل يكاسب٘ ايعكٛب١ يف ايسْٝا 

((ٚقڀٝع١ ايطسِ, َٔ ايبػٞ: اٯخط٠
(3)

ٚعٔ دبري بٔ َڀعِ ضنٞ اهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أْ٘ .  

((٫ ٜسخٌ اؾ١ٓ قاطع)): قاٍ
()

((٫ ٜسخٌ اؾ١ٓ قاطع ضسِ)): , ٜعين قاطع ضسِ, ٚيؿغ أبٞ زاٚز
(4)

 

مسعت ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل :  أبٞ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍق١ً ايطسِ َٔ أغباب قبٍٛ ايعٌُ; ؿسٜح-8 

ِڈ)): عًٝ٘ ٚغًِ ٜكٍٛ ٌٴ عٌُ قاطعڇ ضٳسٹ ((إٕ أعُاٍ بين آزّ تٴعطض نٌ مخٝؼ ي١ًٝ اؾُع١ ؾ٬ ٜكب
(4)

. 

٘ٹ )):  قاٍ اهلل تعاىلق١ً ايطسِ َٔ أغباب ايػ١َ٬ َٔ ايًع١ٓ, ٚايٓذا٠ َٔ ايٓاض,-9 ًډ ٗٵسٳ اي ٕٳ عٳ ٓٵكڂهٴٛ ٜٳ ٔٳ  ٚٳايډصٹٜ

ِٵ غٴ٤ٛٴ ايسٻاضڇ ٗٴ ٚٳيځ ٓٳ١ڂ  ًډعٵ ِٴ اي ٗٴ ٕٳ ؾٹٞ ايڃأځضٵضڇ أڂٚيځ٦ٹوځ يځ ٜٴؿڃػٹسٴٚ ٚٳ ٌٳ  ٜٴٛقٳ ٕٵ  ٘ٹ أځ ٘ٴ بٹ ًډ َٳطٳ اي َٳا أځ ٕٳ  ٜٳكڃڀځعٴٛ ٚٳ ٘ٹ  َٹٝجٳاقٹ ٔٵ بٳعٵسٹ  .  ()((َٹ

ؾؿٞ اٯ١ٜزيٌٝ ع٢ً اغتشكام قاطع ايطسِ ايًع١ٓ ٖٚٛ ايڀطز َٔ ضمح١ اهلل ٚغ٤ٛ ايساض ّٜٛ ايكٝا١َ ٖٚٞ ايٓاض, 

  .َٚؿّٗٛ املدايؿ١ إٔ ٚاقٌ ايطسِ ٜػًِ َٔ نٌ شيو

 عٔ عا٥ؿ١ ق١ً ايطسِ غبب يك١ً اهلل يعبسٙ,أٟ اسػإ اهلل يعبسٙ, ؾُٔ ٚقٌ ضمح٘ ٚقً٘ اهلل بإسػاْ٘, -10

َٔ ٚقًين ٚقً٘ : ايطسِ َعًك١ بايعطف تكٍٛ)): قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ضنٞ اهلل عٓٗا قايت

. ()((اهلل, َٚٔ قڀعين قڀع٘ اهلل

أْا : قاٍ اهلل عع ٚدٌ)): ٚعٔ عبسايطمحٔ بٔ عٛف ضنٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ مسع ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜكٍٛ

٘ٴ ٚعٔ أبٞ . ()((()ايطمحٔ, ٚأْا خًكت ايطسِ, ٚؾككت هلا َٔ امسٞ, ؾُٔ ٚقًٗا ٚقًت٘, َٚٔ قڀعٗا بٳتٳتټ

َٔ ٚقًو : َٔ ايطمحٔ, ؾكاٍ اهلل, ايطسِ ؾذ١ٓ )): ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ

٘ٴ . ()((ٚقًتٴ٘, َٚٔ قڀعو قڀعتٴ

ايٛقٌ َٔ اهلل نٓا١ٜ عٔ ععِٝ إسػاْ٘ ٚإمنا خاطب ايٓاؽ مبا ٜؿُٕٗٛ ٚملا نإ أععِ َا ٜعڀٝ٘ احملبٛب ٚ

                                                           
(. 2556)رشٓٞ  (4/1981)٩ٟغٜٞ،  رِٜل٦،   )5984)، رشٓٞ (7/95)طلٰق حٛزخخس٭،رخد اػٞ حٛٔخؿن  ()

(. 25: )ع٪سس حٛشهذ، حٱٯش (5)

. 2556رشٓٞ  (4/1981)طلٰق ٟغٜٞ،   (1)

٩ه٪١ ح٠ٛوز٪د ششف ع٢٤ أرٮ  (29 / 6- )طلِش حألك٪ر٭ رششف ؿخٟن حٛظشٟز٭ . أ٭ ٓـوظ٦ ٢ٟ سك٠ظٮ حٛخخطش ٢ٟ حٛزض ٧٩٪ حٛٔـن: َرَظظ٦ُُّ (2)

(  77 / 5)دح٩د 

، (4/315)، ٩ع٢٤ حٛظشٟز٭، ٩طلل٦  (1694: )رشٓٞ (2/133)، ٩ع٢٤ أرٮ دح٩د، ، رِٜل٦(53: )، رشٓٞ(33ص )حألدد ح٠ِٛشد، حٛزخخس٭  ()

(.  520: )، ٩طلل٦ حألٛزخ٣ٮ ُٮ عٜغٜش حألكخدٯغ حٛظلٰلش رشٓٞ(1907): رشٓٞ

( 4920: )رشٓٞ: ٩طلل٦ حألٛزخ٣ٮ ُٮ طل٦ٰٔٔ ٠ٛش٘خس ح٠ٛظزخف، ٜٛظزشٯض٭ . (5988: )حألدد ح٠ِٛشد، حٛزخخس٭، رشٓٞ (4)
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حملب٘ ايٛقاٍ ٖٚٛ ايكطب َٓ٘ ٚإغعاؾ٘ مبا ٜطٜس َٚػاعست٘ ع٢ً َا ٜطنٝ٘ ٚناْت سكٝك١ شيو َػتش١ًٝ يف 

 ( ) سل اهلل تعاىل عطف إٔ شيو نٓا١ٜ عٔ ععِٝ إسػاْ٘ يعبسٙ

عٔ :  ايسعا٤ ٭ٕ قڀٝع١ ايطسِ غبب يعسّ قبٍٛ اهلل ايسعا٠٤آثاض ق١ً ايطسِ أْٗا غبب ٫غتذاب َٚٔ -11

ْٸ٘ قاٍ- ضنٞ ايًچ٘ عٓ٘- عباز٠ بٔ ايكٸاَت َا ع٢ً ا٭ضض َػًِ $: قاٍ ضغٍٛ ايًچ٘ قًچ٢ ايًچ٘ عًٝ٘ ٚغًچِ: أ

ٜٸاٖا, أٚ قطف عٓ٘ َٔ ايػٸ٤ٛ َجًٗا, َا مل ٜسع بإثِ أٚ قڀٝع١ ضسِ ًچ٘ إ ؾكاٍ ضدٌ # ٜسعٛ ايًچ٘ بسع٠ٛ إيچا آتاٙ اي

 () (#ايًچ٘ أنجط$: قاٍ. إشا ْهجط: َٔ ايكّٛ

 ؾٗٞ َهػب١ يًشُس, فًب١ يًجٓا٤ اؿػٔ, ست٢ إٕ أٌٖ اؾا١ًٖٝ :ق١ً ايطسِ َسعا٠ يًصنط اؾٌُٝ-12

 : يٝتُسسٕٛ بٗا, ٜٚجٕٓٛ ع٢ً أقشابٗا; ؾٗصا ا٭عؿ٢ ميسح ا٭غٛز بٔ املٓصض بٔ ٜعٜس ايًدُٞ, ؾٝكٍٛ

عٓسٙ اؿعّ ٚايتك٢ ٚأغ٢ ايكطع  

ٚق٬ت ا٭ضساّ قس عًِ ايٓاؽ  
 

 

 
 

ٚمحٌ ملهًع ا٭ثكاٍ  

  ()ٚؾو ا٭غط٣ َٔ ا٭غ٬ٍ 
 

 ؾٗٞ زيٌٝ نطّ ايٓؿؼ, ٚغع١ ا٭ؾل, ٚطٝب املٓبت, ٚسػٔ ايٛؾا٤, :أْٗا تسٍ ع٢ً ايطغٛر يف ايؿه١ًٝ-13

"ٚهلصا قٌٝ,ٚقسم املعؿط " َٔ مل ٜكًض ٭ًٖ٘ مل ٜكًض يو, َٚٔ مل ٜصب عِٓٗ مل ٜصب عٓو : ()    

ٜعًٛ قسضِٖ, ٜٚطتؿع شنطِٖ, -  ؾا٭ضساّ املتٛاقًٕٛ, املتٛازٕٚ املتآيؿٕٛ:ق١ً ايطسِ عع٠ يًُتٛاقًني-14

ؾٝهٕٛ هلِ ؾإٔ, ٚوػب هلِ أيـ سػاب, ؾ٬ ٜتذطأ أسس إٔ ٜػَِٛٗ خڀ١ نٝل, أٚ إٔ ميػِٗ بًؿش١ َٔ 

غ٬ف َا إشا تكاطعٛا, ٚتسابطٚا; ؾإِْٗ ٜصيٕٛ ٜٚػرتشيٕٛ, ؾًٝكٕٛ  . ظًِ; ؾٝعًٕٛ بأعع دٛاض, ٚأَٓع شَاض

 . ٖٛاْا بعس عع, ٚنع١ بعس ضؾع١, ْٚع٫ٚ بعس مشِ

ٖٚصا َابٝٓ٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘  املكاطعني ي٘, أضساَ٘اهلل تعاىل ٜٓكط ٜٚعني ٜٚأٜس ٜٚساؾع عٔ َٔ ٜكٌ -15

إٕ يٞ قطاب١ ! ٜا ضغٍٛ اهلل: ؾعٔ أبٞ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ إٔ ضد٬ڄ قاٍ: ٚغًِ يًصٟ ٜكٌ قطابت٘ ٜٚكڀعْٛ٘

ٞٻ, ؾكاٍ ٞٻ, ٚأسًِ عِٓٗ ٚهًٕٗٛ عً ي٦ٔ نٓت نُا قًت )): أقًِٗ ٜٚكڀعْٛٞ, ٚأسػٔ إيِٝٗ ٜٚػ٦ٕٝٛ إي

ٌٻ  .()(( َا زَت ع٢ً شيو(), ٫ٜٚعاٍ َعو َٔ اهلل ظٗري عًِٝٗ()ؾهأمنا تػؿِٗ امل

املعني ٚايساؾع ٭شاِٖ,ٖٚٛ تؿبٝ٘ ملا ًٜشكِٗ َٔ ا٭مل مبا : ٚايعٗري.  َٚعٓاٙ نأمنا تڀعُِٗ ايطَاز اؿاض

ًٜشل آنٌ ايطَاز اؿاض َٔ ا٭مل, ٫ٚ ؾ٤ٞ ع٢ً ٖصا احملػٔ بٌ ٜٓاهلِ اٱثِ ايععِٝ يف قڀٝعت٘ ٚإزخاهلِ 

                                                           
(  418 / 10)ُظق حٛزخس٭ ششف طلٰق حٛزخخس٭، حر٢ كـش  ()

 ) حألٛزخ٣ٮ حٛلذٯغٓخٙ (512/ 9)٧زح كذٯغ كغ٢ طلٰق ًشٯذ ٩ٓخٙ ٟلْٔ ؿخٟن حألط٪ٙ : ٩حِٜٛق ٦ٛ، ٩ٓخٙ (3573) طلٰق حٛظشٟز٭ (1)

 ( 3573:)رشٓٞ  (8/73)ح٣لش طلٰق ٩ػوَٰ ع٢٤ حٛظشٟز٭  (كغ٢ طلٰق  

.  166دٯ٪ح١ حألهش٬ ص  ()

.  153أدد حٛذ٣ٰخ ٩حٛذٯ٢، ٠ٜٛخ٩سد٭ ص ()

(4) َّ ( 16/115)٧٪ حٛشٟخد حٛلخس، ششف ح٤ٛ٪٩٭ ه٬ٜ طلٰق ٟغٜٞ : ح٠ٛ

( 16/115)ح٠ٛشؿن حٛغخرْ  : ح٣لش. ح٠ٛو٢ٰ حٛذحُن ألرح٧ٞ: حٛل٨ٰش (5)

(. 2558)رشٓٞ  (4/1982)طلٰق ٟغٜٞ،ٗظخد حٛزش ٩حٛظٜش، رخد طٜش حٛشكٞ ٩طلشٯٞ ٓـٰوظ٨خ  (6)
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ا٭ش٣ عًٝ٘, ٚقٌٝ َعٓاٙ إْو باٱسػإ إيِٝٗ ؽعِٜٗ ٚؼكطِٖ يف أْؿػِٗ يهجط٠ إسػاْو ٚقبٝض ؾعًِٗ َٔ 

اـعٟ ٚاؿكاض٠ عٓس أْؿػِٗ نُٔ ٜػـ املٌ, ٚقٌٝ شيو ايصٟ ٜأنًْٛ٘ َٔ إسػاْو ناملٌ وطم 

 (). أسؿا٤ِٖ 

يك١ً ايطسِ ؾهٌ ٚأدط ععِٝ عٓساهلل, ٚهلا ؾٛا٥س ٚآثاض تعٛز ع٢ً ايٛاقٌ ضمح٘, يف ٚمما غبل ٜتبني يٓا إٔ 

ايسْٝا ٚاٯخط٠ ٚخ٬قتٗا إٔ َٔ ٚقٌ ضمح٘ ؾٗٛ َٛقٍٛ بايطمح١ ٚايعڀـ َٔ اهلل, ٚقُٛز بايؿهط ٚايجٓا٤ 

اؿػٔ َٔ ايٓاؽ  

.ذلكصلة الرحه ّاألمْر املعٔية على بَا  تكٌْ األمْر اليت: املبخح الجالح

. ق١ً ايطسِبٗا  تهٕٛ ا٭َٛض اييت: أ٫ٚڄ

ق١ً ايطسِ تهٕٛ بأَٛض عسٜس٠; ؾتهٕٛ بعٜاضتِٗ, ٚتؿكس أسٛاهلِ, ٚايػ٪اٍ عِٓٗ, ٚاٱٖسا٤ إيِٝٗ, ٚإْعاهلِ 

َٓاظهلِ, ٚايتكسم ع٢ً ؾكريِٖ, ٚايتًڀـ َع غِٓٝٗ, ٚتٛقري نبريِٖ, ٚضمح١ قػريِٖ ٚنعٝؿِٗ, 

 . عٔ اسٛاهلِٚتعاٖسِٖ بهجط٠ ايػ٪اٍ 

.  ٚتهٕٛ باغتهاؾتِٗ, ٚسػٔ اغتكباهلِ, ٚإععاظِٖ, ٚإع٤٬ ؾأِْٗ, ٚق١ً ايكاطع َِٓٗ

مبؿاضنتِٗ يف أؾطاسِٗ, َٚٛاغاتِٗ يف أتطاسِٗ, ٚتهٕٛ بايسعا٤ هلِ, ٚغ١َ٬ ايكسض - أٜها- ٚتهٕٛ

ٚتهٕٛ بعٝاز٠ .  ايع٬ق١ ٚتجبٝت زعا٥ُٗا َعِٗق١ٜٛمِٖٛ, ٚإق٬ح شات ايبني إشا ؾػست بِٝٓٗ, ٚاؿطم ع٢ً ت

ٚأععِ َا تهٕٛ ب٘ ايك١ً, إٔ وطم املط٤ ع٢ً زعٛتِٗ إىل اهلس٣, ٚأَطِٖ .  َطناِٖ, ٚإداب١ زعٛتِٗ

ؾإشا غاضت ا٭غط ع٢ً ٖصا ايٓشٛ نإ سطٜا بِٗ إٔ ٜطتكٛا يف َساضز ايهُاٍ, . باملعطٚف ِْٚٗٝٗ عٔ املٓهط

.   َٚطاتب ايؿه١ًٝ

 ؾتهٕٛ بايٓؿك١ ملٔ وتاز شيو, ٚتهٕٛ باهلس١ٜ, ,ق١ً ايطسِ أْٛاع ع٢ً سػب اؿاد١:  بعض ايعًُا٤قاٍ

ٚبايتٛزز إيِٝٗ, ٚبايعٕٛ ٚاٱعا١ْ ع٢ً اؿادات, ٚبايٓكٝش١, ٚبسؾع ايهطض, ٚباٱْكاف َعِٗ, ٚط٬ق١ ايٛد٘, 

ٚبايؿؿاع١ , ٚبايعسٍ ٚايكٝاّ باؿكٛم ايٛادب١, ٚبايسعا٤, ٚبتؿكس أسٛاهلِ, ٚايتػاؾٌ عٔ ظ٫تِٗ, ٚايعٜاض٠

إٜكاٍ َا أَهٔ َٔ اـري, ٚزؾع َا أَهٔ َٔ ايهطض: ٚاملع٢ٓ اؾاَع, اؿػ١ٓ
(1)

 .

ٚقاٍ ايٟٓٛٚ َعٓاٙ إٔ ؼػٔ إىل أقاضبو شٟٚ . ٚتكٌ ايطسِ أٟ تٛاغ٢ شٟٚ ايكطاب١ يف اـريات: قاٍ ابٔ سذط

 ().ضمحو, مبا تٝػط ع٢ً سػب سايو ٚساهلِ, َٔ إْؿام, أٚ غ٬ّ, أٚ ظٜاض٠, أٚ طاع١ أٚ غري شيو

                                                           
( 16/115)ششف ح٤ٛ٪٩٭ ه٬ٜ طلٰق ٟغٜٞ  (1)

(   1/173)٤ٜٛ٪٩٭، ٩ششف طلٰق ٟغٜٞ (3/265)ُظق حٛزخس٭ ششف طلٰق حٛزخخس٭ (2)
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ايكٸ١ً زضدات بعهٗا أضؾع َٔ بعض, ٚأزْاٖا تطى املٗادط٠ ٚقًتٗا بايه٬ّ ٚيٛ بايػٸ٬ّ, : قاٍ ايكانٞ عٝاض

ٚىتًـ شيو باخت٬ف ايكسض٠ ٚاؿاد١, ؾُٓٗا ٚادب َٚٓٗا َػتشبٸ, ٚيٛ ٚقٌ بعض ايؿٸ٤ٞ ٚمل ٜكٌ 

ُٸ٢ ٚاق٬  ُٸا ٜكسض عًٝ٘ ٜٚٓبػٞ ي٘ ٫ ٜػ ُٸ٢ قاطعا, ٚيٛ قكٸط ع . ()غاٜتٗا ٫ ٜػ

ٚأَا ايطسِ اـاق١ ٖٚٞ ضسِ ايكطاب١ َٔ ططيف ايطدٌ أبٝ٘ ٚأَ٘ ؾتذب هلِ اؿكٛم اـاق١ : قاٍ ايكططيب 

ٚظٜاز٠ نايٓؿك١ ٚتؿكس أسٛاهلِ ٚتطى ايتػاؾٌ عٔ تعاٖسِٖ يف أٚقات نطٚضاتِٗ ٚتتأنس يف سكِٗ سكٛم 

     ().ايطسِ ايعا١َ ست٢ إشا تعامحت اؿكٛم بس٨ با٭قطب ؾا٭قطب

 ؾأٚىل ايٓاؽ باٱْؿام َٔ اـري ٚأسكِٗ بايتكسِٜ أععُِٗ سكڋا عًٝو, ِٖٚ ايٛايسإ ايٛادب بطُٖا, -

 َٚٔ أععِ بطُٖا ايٓؿك١ عًُٝٗا, َٚٔ أععِ ايعكٛم تطى اٱْؿام عًُٝٗا; ٚهلصا ناْت ٚاحملطّ عكٛقُٗا,

ا٭قطب, ؾا٭قطب, : ا٭قطبٕٛ ع٢ً اخت٬ف طبكاتِٗ: ايٓؿك١ عًُٝٗا ٚادب١ ع٢ً ايٛيس املٛغط, َٚٔ بعس ايٛايسٜٔ

 .()ع٢ً سػب ايكطب ٚاؿاد١, ؾاٱْؿام عًِٝٗ قسق١ ٚق١ً

.ٖٞ إٔ املػًِ ٜكٌ َٔ قڀع٘, اييت ؼكٌ بٗا اٱعا١ْ, ٚق١ً ايطسِ ايها١ًَ-  

إٕ يٞ قطاب١ أقًِٗ ٜٚكڀعْٛٞ, ٚأسػٔ إيِٝٗ ! ٜا ضغٍٛ اهلل: ؾعٔ أبٞ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ إٔ ضد٬ڄ قاٍ

ٞٻ, ؾكاٍ ٞٻ, ٚأسًِ عِٓٗ ٚهًٕٗٛ عً ٌٻ)): ٜٚػ٦ٕٝٛ إي , ٫ٜٚعاٍ َعو ()ي٦ٔ نٓت نُا قًت ؾهأمنا تػؿِٗ امل

. ()(( َا زَت ع٢ً شيو()َٔ اهلل ظٗري عًِٝٗ

يٝؼ ايٛاقٌ باملهاؾ٧, ٚيهٔ ايٛاقٌ ايصٟ إشا )): ٚعٔ عبساهلل بٔ عُطٚ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ

٘ٴ ٚقًٗا ُٴ  ايهاٌَ; ؾإٕ املهاؾأ٠ ْٛع ق١ً, ٫ٚ ًٜعّ : ٚاملطاز بايٛاقٌ يف ٖصا اؿسٜح, ()((قځڀځعٳتٵ ضٳسٹ

 ٚاقٌ, َٚهاؾ٧, ٚقاطع, ؾايٛاقٌ َٔ ٜعڀٞ : َٔ ْؿٞ ايٛقٌ ثبٛت ايكڀع, ؾِٗ ث٬خ زضدات

ٜٴتؿهٌ عًٝ٘, ٚاملهاؾ٧ ايصٟ ٫ ٜعٜس يف اٱعڀا٤ ع٢ً َا ٜأخص, ٚايكاطع ايصٟ ٜأخص ٫ٚ   ٜٚتؿهٌ ٫ٚ 

ٜٳتٳؿځهٻٌ  ٚنُا تكع املهاؾأ٠ بايك١ً َٔ اؾاْبني نصيو تكع باملكاطع١ َٔ , ٜعڀٞ, ٜٚتٴؿهٌ عًٝ٘ ٫ٚ 

. ()ؾُٔ بسأ بايٛقٌ ؾش٦ٓٝصٺ ٖٛ ايٛاقٌ, اؾاْبني

ٔڇ  )): ٚهُع أْٛاع ايك١ً قٍٛ اهلل عع ٚدٌ ٗٳ٢ عٳ ٓٵ ٜٳ ٚٳ ٚٳإڇٜتٳا٤ٹ شٹٟ ايڃكڂطٵبٳ٢  ٕڇ  ٚٳايڃإڇسٵػٳا ٍڇ  َٴطٴ بٹايڃعٳسٵ ٜٳأڃ ٘ٳ  ًډ ٕٻ اي إڇ

ٕٳ  ِٵ تٳصٳنډطٴٚ ًډهڂ ِٵ يځعٳ ٜٳعٹعڂهڂ ٞڇ  ٚٳايڃبٳػٵ ٓٵهځطڇ  ُٴ ٚٳايڃ   .()((ايڃؿځشٵؿٳا٤ٹ 

                                                           
 ( .113- 112/ 16) ششف ح٤ٛ٪٩٭ ه٬ٜ ٟغٜٞ (1)

 ( 209 / 16)حٛـخٟن ألك٘خٝ حٛٔشآ١، حٛٔشؿزٮ،  ()

(. 96ص )طٰغٰش حٛ٘شٯٞ حٛشك٢٠ ُٮ طِغٰش ٗالٝ ح٤٠ٛخ١، حٛغوذ٭ : ح٣لش (3)

(4) َّ (. 16/350)٧٪ حٛشٟخد حٛلخس، ششف ح٤ٛ٪٩٭ ه٬ٜ طلٰق ٟغٜٞ : ح٠ٛ

(. 16/350)ح٠ٛشؿن حٛغخرْ : ح٣لش. ح٠ٛو٢ٰ حٛذحُن ألرح٧ٞ: حٛل٨ٰش (5)

. 2558رشٓٞ  (4/1982)طلٰق ٟغٜٞ،ٗظخد حٛزش ٩حٛظٜش، رخد طٜش حٛشكٞ ٩طلشٯٞ ٓـٰوظ٨خ  (6)

. 5991، رشٓٞ (7/97)، ٰٛظ حٛ٪حطٚ رخ٠ٛ٘خُت: طلٰق حٛزخخس٭، ٗظخد حألدد، رخٌد (7)

(. 10/424)ُظق حٛزخس٭، الر٢ كـش : ح٣لش (8)

(. 90)ع٪سس ح٤ٛلٚ، حٱٯش  (9)
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ا٭َٛض املع١ٓٝ ع٢ً ايك١ً  : ثاْٝاڄ

  ٖٓاى أَٛض تعني ع٢ً املط٤ ع٢ً ق١ً ايطسِ; ٚػٓب قڀٝعتٗا , ٜٚٓبػٞ يهٌ عاقٌ اتباعٗا ٚمتجًٗا يف 

  :سٝات٘ قسض اغتڀاعت٘, ست٢ ٜتُهٔ َٔ ق١ً ضمح٘ ع٢ً َا ٜطن٢ اهلل ٚضغٛي٘, ْصنط َٓٗا اٯتٞ

 . ٚشيو بػ٪اٍ ايعبس ضب٘ ايتٛؾٝل, ٚاٱعا١ْ ع٢ً ق١ً ا٭ضساّ: ا٫غتعا١ْ باهلل-1

ٚاغتشهاض  ؾإٕ َعطؾ١ مثطات ا٭ؾٝا٤:  ٚاٯثاض اٱهاب١ٝ املرتتب١ ع٢ً شيوايطسِ ق١ً ق١ُٝ املط٤ تصنڊط-2

   .سػٔ عٛاقبٗا َٔ أنرب ايسٚاعٞ إىل ؾعًٗا, ٚمتجًٗا, ٚايػعٞ إيٝٗا

 ايكڀٝع١, عٔ اٱق٬ع يف غبباڄ ٜهٕٛ قس ايتصنري ٚزٚاّ ,()(امل٪َٓني تٓؿع ايصنط٣ ؾإٕ ٚشنط)" :تعاىل قاٍ

 .بايك١ً ٚايتشًٞ

ٚشيو بتأٌَ َا ػًب٘ ايكڀٝع١ َٔ ِٖ, ٚغِ, : ايكڀٝع١ع٢ً ايٓعط يف ايعٛاقب ٚاٯثاض ايػًب١ٝ املرتتب١ -3

ؾايطابض ؾٝٗا خاغط, ٚاملٓتكط َٗعّٚ, ؾٗصا , ٚسػط٠, ْٚسا١َ, ٚمٛ شيو, ٚيٝعًِ إٔ َعازا٠ ا٭قاضب ؾط ٚب٤٬

 . مما ٜعني ع٢ً ادتٓابٗا ٚايبعس عٓٗا

 ا٭عسا٤ ؼٍٛ باٱسػإ اٱغا٠٤ َكاب١ً إٔ نتاب٘ يف اهلل عًُٓا يكس :باٱسػإ ا٭ضساّ شٟٚ إغا٠٤ َكاب١ً-4

 أسػٔ ٖٞ باييت ازؾع ايػ١٦ٝ ٫ٚ اؿػ١ٓ تػتٟٛ ٫ٚ)) :ؾكاٍ َٚتشابني, َتآيؿني إىل ٚاملتٓاؾطٜٔ أقسقا٤, إىل

 ((  ععِٝ سغ شٚ إ٫ ًٜكاٖا َٚا قربٚا ايصٜٔ إ٫ ًٜكاٖا َٚا  محِٝ ٚيٞ نأْ٘ عسا٠ٚ ٚبٝٓ٘ بٝٓو ايصٟ ؾإشا
 اٱغا٠٤ ٖصٙ َكاب١ً ع٢ً ؾًٝشطم ايٛقا١ٜ, بٌ ايع٬ز ٚأضاز إغا٠٤, ضمح٘ شٟٚ َٔ يكٞ إشا املط٤ ؾإٕ ٚعًٝ٘ . ()

ؾٗصا مما ٜبكٞ ع٢ً ايٛز ٚوؿغ َا بني                                         .ا٭ضساّ ٖ٪٤٫ ق١ً يف املتُجٌ باٱسػإ

 عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ْبٻ٘ ٚقس. ا٭قاضب َٔ ايعٗس, ٜٕٚٗٛ ع٢ً اٱْػإ َا ًٜكاٙ َٔ ؾطاغ١ أقاضب٘ ٚإغا٤تِٗ

إٕ يٞ قطاب١ أقًِٗ ! ٜا ضغٍٛ اهلل:  عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ إٔ ضد٬ڄ قاٍؾؿٞ اؿسٜح. هلصا ٚغًِ

ٞٻ, ؾكاٍ ٞٻ, ٚأسًِ عِٓٗ ٚهًٕٗٛ عً ي٦ٔ نٓت نُا قًت )): ايٓيب  ٜٚكڀعْٛٞ, ٚأسػٔ إيِٝٗ ٜٚػ٦ٕٝٛ إي

ٌٻ  .()(( َا زَت ع٢ً شيو(), ٫ٜٚعاٍ َعو َٔ اهلل ظٗري عًِٝٗ()ؾهأمنا تػؿِٗ امل

يٝؼ ايٛاقٌ باملهاؾ٧, ٚيهٔ ايٛاقٌ ايصٟ إشا )): ٚعٔ عبساهلل بٔ عُطٚ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ

٘ٴ ٚقًٗا ُٴ  يهجري َٔ ايٓاؽ ممٔ ابتًٛا بأضساّ ٭َا٤   ٜكابًٕٛ اٱسػإ ا٠ؾٗصا اؿسٜح َٛاؽ ()((قځڀځعٳتٵ ضٳسٹ

باٱغا٠٤, ٚؾٝ٘ تؿذٝع يًُشػٓني ع٢ً إٔ ٜػتُطٚا ع٢ً ططٜكتِٗ املج٢ً; ؾإٕ اهلل َعِٗ, ٖٚٛ َ٪ٜسِٖ, 

  .ْٚاقطِٖ, َٚجٝبِٗ

                                                           
 (55) حٛزحسٯخص ع٪سس (1)

 (35-34) ُظٜض ع٪سس( 2)

(3) َّ (. 16/350)٧٪ حٛشٟخد حٛلخس، ششف ح٤ٛ٪٩٭ ه٬ٜ طلٰق ٟغٜٞ : ح٠ٛ

(. 16/350)ح٠ٛشؿن حٛغخرْ : ح٣لش. ح٠ٛو٢ٰ حٛذحُن ألرح٧ٞ: حٛل٨ٰش (1)

. 2558رشٓٞ  (4/1982)ٟغٜٞ،ٗظخد حٛزش ٩حٛظٜش، رخد طٜش حٛشكٞ ٩طلشٯٞ ٓـٰوظ٨خ  (2)

. 5991، رشٓٞ (7/97)، ٰٛظ حٛ٪حطٚ رخ٠ٛ٘خُت: حٛزخخس٭، ٗظخد حألدد، رخٌد (3)
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عًٝ٘ - َٚٔ مجٌٝ َا ٜصنط يف شيو َا دط٣ بني ٜٛغـ : قبٍٛ أعصاض شٟٚ ا٭ضساّ إشا أخڀأٚا ٚاعتصضٚا-5

قبٌ عصضِٖ, ٚقؿض عِٓٗ ايكؿض اؾٌُٝ; ؾًِ - ٚإخٛت٘, ؾًكس ؾعًٛا ب٘ َا ؾعًٛا, ٚعٓسَا اعتصضٚا - ايػ٬ّ

٘ٴ  )): قاٍ تعاىل. ٜكطٸعِٗ, ٚمل ٜٛبٸدِٗ, بٌ زعا هلِ, ٚغأٍ اهلل هلِ املػؿط٠ ًډ ٜٳػٵؿٹطٴ اي ّٳ  ٛٵ ٝٳ ِٴ ايڃ ٝٵهڂ ًځ ٍٳ يځا تٳجٵطڇٜبٳ عٳ قځا

ُٹنيٳ  ِٴ ايطٻاسٹ ٛٳ أځضٵسٳ ٖٴ ٚٳ ِٵ   ()( (يځهڂ

ؾ٬ ٜتٛقـ عٓس نٌ : ايكؿض عِٓٗ ْٚػٝإ َعاٜبِٗ, ٚايتػانٞ ٚايتػاؾٌ عٔ شيو ست٢ ٚيٛ مل ٜعتصضٚا-6

ؾٗصا مما ٜسٍ ع٢ً نطّ ايٓؿؼ, ٚعًٛ . ٚوػٔ ايعٔ ؾِٝٗ, ظي١ أٚ عٓس نٌ َٛقـ, ٜٚبشح هلِ عٔ املعاشٜط

ؾايتػانٞ ٚايتػاؾٌ َٔ أخ٬م  .اهل١ُ; ؾايعاقٌ ايًبٝب, ٜعؿٛ عٔ أقاضب٘ ٜٚٓػ٢ عٝٛبِٗ, ٫ٚ ٜصنطِٖ بٗا

نُا . ا٭نابط ٚايععُا٤, ٖٚٛ مما ٜعني ع٢ً اغتبكا٤ املٛز٠, ٚاغتذ٬بٗا, ٚع٢ً ٚأز ايعسا٠ٚ ٚإخ٬ز املباغه١

ٚايتػانٞ ٚايتػاؾٌ أَط سػٔ َع . أْ٘ زيٌٝ ع٢ً مسٛ ايٓؿؼ, ٚؾؿاؾٝتٗا, ٖٚٛ مما ٜطؾع املٓعي١, ٜٚعًٞ املها١ْ

.  مجٝع ايٓاؽ, ٖٚٛ َع ا٭قاضب أٚىل, ٚأسط٣ ٚأمجٌ

" ()قاٍ ابٔ سبإ  َٔ مل ٜعاؾط ايٓاؽ ع٢ً يعّٚ اٱغها٤ عُا ٜأتٕٛ َٔ املهطٚٙ, ٚتطى ايتٛقع ملا ٜأتٕٛ َٔ : 

نإ إىل تهسٜط عٝؿ٘ أقطب َٓ٘ إىل قؿا٥٘, ٚإىل إٔ ٜسؾع٘ ايٛقت إىل ايعسا٠ٚ ٚايبػها٤; أقطب َٓ٘ إٔ - احملبٛب

 " ٜٓاٍ َِٓٗ ايٛزاز ٚتطى ايؿشٓا٤ 

 : ؾٗصا مما وبب ايكطاب١ بايؿدل, ٜٚسِْٝٗ َٓ٘, ٚقسم َٔ قاٍ: ايتٛانع ٚيني اؾاْب-7

َٔ نإ وًِ إٔ ٜػٛز عؿري٠  

 ٜٚػض ططؾا عٔ َػاٟٚ َٔ أغا

 

 

ؾعًٝ٘ بايتك٣ٛ ٚيني اؾاْب  

 () َِٓٗ ٚوًِ عٓس دٌٗ ايكاسب

 

 .َٔ اـس١َ بايٓؿؼ, أٚ اؾاٙ, أٚ املاٍ: بصٍ املػتڀاع هلِ-8

 ٚقس َط بٓا إٔ ايٛاقٌ يٝؼ باملهاؾ٧, ؾُُا ٜعني ع٢ً بكا٤ : تطى امل١ٓ عًِٝٗ, ٚايبعس عٔ َڀايبتِٗ باملجٌ-9

املٛز٠ إٔ وطم اٱْػإ ع٢ً إٔ ٜعڀٞ أقاضب٘ ٫ٚ ٜڀايبِٗ باملجٌ, ٚأ٫ مئ عًِٝٗ بعڀا٥٘, أٚ ظٜاضات٘, أٚ غري 

 . شيو

ؾايعاقٌ ايهطِٜ ٫ ٜػتٛيف سك٘ نا٬َ, بٌ ٜطن٢ بايكًٌٝ : تٛطني ايٓؿؼ ع٢ً ايطنا بايكًٌٝ َٔ ا٭قاضب-10

:  ٚبايعؿٛ ايصٟ ٜأتٞ َٔ أقاضب٘, ست٢ ٜػتٌُٝ بصيو قًٛبِٗ, ٜٚبكٞ ع٢ً َٛزت٘ هلِ نُا قٌٝ

إشا أْت مل تػتبل ٚز قشاب١  

 

 ()ع٢ً زخٔ أنجطت بح املعاٜب  

 

                                                           
 0(9: )ع٪سس ٯ٪عَ، حٱٯش (4)

(.  72ص)س٩ػش حٛؤالء،  ()

.  3/555حٱدحد حٛششهٰش ٩ح٤٠ٛق ح٠ٛشهٰش، الر٢ ِٟٜق  ()

(.  391 )هٰ٪١ حألخزخس، حر٢ ٓظٰزش حٛذٯ٤٪س٭، ص( )
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ؾُٔ ا٭قاضب َٔ ٜطن٢ بايكًٌٝ, ؾتهؿٝ٘ ايعٜاض٠ : َطاعا٠ أسٛاهلِ, ٚؾِٗ ْؿػاٜتِٗ, ٚإْعاهلِ َٓاظهلِ-11

ايػ١ٜٛٓ, ٚتهؿٝ٘ املهامل١ اهلاتؿ١ٝ, َِٚٓٗ َٔ ٜطن٢ بڀ٬ق١ ايٛد٘ ٚايك١ً بايكٍٛ ؾشػب, َِٚٓٗ َٔ ٜعؿٛ عٔ 

سك٘ نا٬َ, َِٚٓٗ َٔ ٫ ٜطن٢ إ٫ بايعٜاض٠ املػتُط٠, ٚبامل٬سع١ ايسا١ُ٥; ؾُعاًَتِٗ مبكته٢ أسٛاهلِ 

 . ٜعني ع٢ً ايك١ً, ٚاغتبكا٤ املٛز٠

ٖٚصا مما ٜػطٟ بايك١ً; ؾإشا عًِ ا٭قاضب عٔ شيو ايؿدل : تطى ايتهًـ َع ا٭قاضب ٚضؾع اؿطز عِٓٗ-12

 . أْ٘ قًٌٝ ايتهًـ, ٚأْ٘ ٜتػِ بايػُاس١, سطقٛا ع٢ً ظٜاضت٘ ٚقًت٘

ست٢ ٜأيـ ا٭قاضب اجمل٤ٞ, ٜٚؿطسٛا ب٘; ؾايهطِٜ ٖٛ ايصٟ ٜعڀٞ ايٓاؽ سكٛقِٗ, : ػٓب ايؿس٠ يف ايعتاب-13

 . ثِ إٕ نإ ٖٓاى َٔ خڀأ ٜػتٛدب ايعتاب ؾًٝهٔ عتابا يڀٝؿا ضقٝكا. ٜٚتػان٢ عٔ سك٘ إشا قكط ؾٝ٘ أسس

ٖٚصا أزب ايؿه٤٬, ٚزأب ايٓب٤٬; ممٔ متت َط٤ٚتِٗ, : ؼٌُ عتاب ا٭قاضب ٚمحً٘ ع٢ً أسػٔ احملاٌَ-14

.  ٚنًُت أخ٬قِٗ, ٚتٓا٢ٖ غ٪ززِٖ, ممٔ ٚغعٛا ايٓاؽ عًُِٗ, ٚسػٔ تطبٝتِٗ, ٚغع١ أؾكِٗ

محًٛا شيو ع٢ً أسػٔ احملاٌَ; ؾريٕٚ - ؾإشا َا عاتبِٗ أسس َٔ ا٭قاضب, ٚأغًغ عًِٝٗ يتككريِٖ يف سك٘

إٔ ٖصا املعاتب قب هلِ, َؿؿل عًِٝٗ, سطٜل ع٢ً ف٦ِٝٗ, ٜٚؿعطْٚ٘ بصيو, بٌ ٜعتصضٕٚ ي٘ َٔ 

تككريِٖ; ست٢ ؽـ سست٘ ٚتٗسأ ثٛضت٘ ؾبعض ايٓاؽ ٜكسض ٚوب ٜٚؿؿل, ٚيهٓ٘ ٫ ٜػتڀٝع ايتعبري عٔ 

.  شيو إ٫ بهجط٠ ايًّٛ ٚايعتاب

يٛ أخڀأت : ٚايهطاّ وػٕٓٛ ايتعاٌَ َع ٖ٪٤٫, ٚوًُٕٛ ن٬َِٗ ع٢ً أسػٔ احملاٌَ, ٚيػإ ساهلِ ٜكٍٛ

 . يف سػٔ أغًٛبو ملا أخڀأت يف سػٔ ْٝتو

 . َع َطاعا٠ أسٛاهلِ, ٚػٓب املعاح َع َٔ ٫ ٜتشًُ٘: ا٫عتساٍ يف املعاح َع ا٭قاضب-15

ؾإٕ نجط٠ اـكاّ ٚامل٬سا٠ ٚاؾساٍ تٛضخ ايبػها٤, : ػٓب اـكاّ ٚاؾساٍ ايعكِٝ َع ا٭قاضب-16

ٚا٫ْتكاض يًٓؿؼ, ٚايتؿؿٞ َٔ ايڀطف اٯخط, بٌ وػٔ باملط٤ َساضا٠ أقاضب٘, ٚايبعس عٔ نٌ َا َٔ ؾأْ٘ إٔ 

 . ٜهسض قؿٛ ايٛزاز َعِٗ

ؾاهلس١ٜ ػًب املٛز٠, ٚتهصب غ٤ٛ ايعٔ, ٚتػتٌ غدا٥ِ : املبازض٠ باهلس١ٜ إٕ سكٌ خ٬ف َع ا٭قاضب-17

 () (تٗازٚا ؼابٛا ): ايكًٛب, قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

ؾ٬ بس ي٘ َِٓٗ, ٫ٚ ؾهاى ي٘ عِٓٗ, ؾععِٖ عع ي٘, ٚشهلِ شٍ ي٘, : إٔ ٜػتشهط اٱْػإ إٔ أقاضب٘ ؿ١ُ َٓ٘-18

" ٚايعطب تكٍٛ اؿطم ايتاّ ع٢ً -19    () " () َٓو ٫ٕ نإ أؾبا () ٚعٝكو ()أْؿو َٓو ٚإٕ شٕ : 

                                                           
كغ٢ : ٓخٙ حٛشٰخ حألٛزخ٣ٮ  (208 / 1)حألدد ح٠ِٛشد، ٜٛزخخس٭  (1)

.  عخٙ ٟخخؿ٦: ر١ ()

.  حٛشـش حٛ٘ؼٰش ح٠ٜٛظَ: حٛوٰض: هٰظٖ ()

.  حألشذ شذس حٛظِخٍ حٛشـش: أشزخ ()

(.  389 )هٰ٪١ حألخزخس، حر٢ ٓظٰزش حٛذٯ٤٪س٭، ص( )
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َٚٔ ايڀطم اجملس١ٜ يف شيو إٔ ٜػذٌ اٱْػإ أمسا٤ أقاضب٘, ٚأضقاّ : تصنط ا٭قاضب يف املٓاغبات ٚاي٥٫ِٛ

ٖٛاتؿِٗ يف ٚضق١, ثِ وؿعٗا عٓسٙ, ٚإشا أضاز زعٛتِٗ ؾتض ايٛضق١ ست٢ ٜػتشهطِٖ مجٝعا, ٜٚتكٌ بِٗ إَا 

ثِ إٕ ْػٞ ٚاسسا َِٓٗ ؾًٝصٖب إيٝ٘, ٚيٝعتصض َٓ٘, ٚيٝػع يف .  بايصٖاب إيِٝٗ, أٚ عرب اهلاتـ أٚ غري شيو

 . ضناٙ َا اغتڀاع إىل شيو غب٬ٝ

ٚع٢ً ا٭خل َٔ ٖٚبِٗ اهلل قب١ يف - ؾُُا ٜٓبػٞ ع٢ً ا٭قاضب: اؿطم ع٢ً إق٬ح شات ايبني-20

إٔ ٜبازضٚا إىل إق٬ح شات ايبني إشا ؾػست, ٚأ٫ ٜتٛاْٛا يف شيو; ٭ْٗا إشا مل تكًض ٜٚبازض يف ضأب - ايٓؿٛؽ 

 . قسعٗا ؾإٕ ؾطٖا غٝػتڀري, ٚب٤٬ٖا غٝهتٟٛ بٓاضٙ اؾُٝع

ست٢ ٜأخص نٌ ٚاسس ْكٝب٘, ٚي٬٦ تهجط اـكَٛات ٚاملڀايبات, ٚ٭دٌ إٔ تهٕٛ : تعذٌٝ قػ١ُ املرياخ-21

 . ايع٬ق١ بني ا٭قاضب خايك١ قاؾ١ٝ َٔ املهسضات

 .٫ٚز عٓس ظٜاض٠ ا٭قاضب يتعٜٛسِٖ ع٢ً ايك١ً ٚيتعطٜؿِٗ بأقاضبِٗا٭اقڀشاب -22

ؾشؿغ ايٓػب ٚتعطف اٱْػإ ع٢ً أضساَ٘ ٚأقاضب٘ ٜعٝٓ٘ شيو : سؿغ ا٭ْػاب ٚايتعطف ع٢ً ا٭قاضب-23

 ((تعًُٛا َٔ أْػابهِ َا تكًٕٛ ب٘ أضساَهِ )):  قاٍ ضغٍٛ اهلل : عٔ أبٞ ٖطٜط٠ قاٍ: ع٢ً ق١ً ايطسِ
(6)

 

ؾإشا اؾرتى ا٭قاضب يف ؾطان١ َا ؾًٝشطقٛا نٌ اؿطم : اؿطم ع٢ً اي٥ٛاّ ٚا٫تؿام ساٍ ايؿطان١-24

ع٢ً اي٥ٛاّ ايتاّ, ٚا٫تؿام يف نٌ ا٭َٛض, ٚإٔ تػٛز بِٝٓٗ ضٚح اٱٜجاض ٚاملٛز٠, ٚايؿٛض٣ ٚايطمح١, ٚايكسم 

.  ٚا٭َا١ْ, ٚإٔ وب نٌ ٚاسس َِٓٗ ٭خٝ٘ َا وب٘ يٓؿػ٘, ٚإٔ ٜعطف نٌ ططف َاي٘ َٚا عًٝ٘

نُا وػٔ بِٗ إٔ ٜٓاقؿٛا املؿه٬ت مبٓت٢ٗ ايٛنٛح ٚايكطاس١, ٚإٔ وطقٛا ع٢ً ايتؿاْٞ, ٚاٱخ٬م يف 

 . أٜها إٔ ٜهتبٛا َا ٜتؿكٕٛ عًٝ٘- ايعٌُ, ٚإٔ ٜتػان٢ نٌ َِٓٗ عٔ قاسب٘, ٚهٌُ بِٗ

 . ؾإشا غاضٚا ع٢ً تًو ايڀطٜك١ سًت ؾِٝٗ ايطمح١, ٚغازت بِٝٓٗ املٛز٠, ْٚعيت عًِٝٗ بطنات ايؿطن١

ٚشيو بايبعس عٔ نٌ غبب ٜٛقٌ إىل شيو, ؾٝبتعس اٱْػإ عٔ اٱثكاٍ : اؿصض َٔ إسطاز ا٭قاضب-25

عًِٝٗ, ٜٚٓأ٣ عٔ ؼًُِٝٗ َا ٫ ٜڀٝكٕٛ, ٚمما ٜسخٌ يف ٖصا إٔ ٜطاعٞ ايكطاب١ أسٛاٍ ايٛدٗا٤, ٚشٟٚ ايٝػاض 

يف ا٭غط٠ ؾ٬ ٜهًؿِٖٛ َا ٜٛقعِٗ يف اؿطز, ٫ٚ ًَِٜٖٛٛ إشا قكطٚا يف بعض ا٭َٛض مما ٫ طاق١ هلِ بٗا; 

  . ؾبعض ا٭غط تهًـ ٚدٗا٤ٖا ٚأنابطٖا َا ٫ ٜڀٝكٕٛ, ٫ٚ تعصضِٖ عٓس أٟ تككري

خايك١ يٛدٗ٘ ٚسسٙ ٫ ؾطٜو ي٘, ٚإٔ تهٕٛ تعاْٚا : ٜطاع٢ يف شيو نً٘ إٔ تهٕٛ ايك١ً قطب١ اهلل:  ٚأخريا

 .ع٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ, ٫ ٜككس بٗا مح١ٝ اؾا١ًٖٝ ٫ٚ عٝبتٗا

اٱغ٬ّ زٜٔ ايك١ً, ٚزٜٔ ايرب ٚايطمح١, ؾٗٛ ٜأَط بايك١ً, ٢ٜٗٓٚ عٔ ايكڀٝع١, مما ٚمما غبل ٜتبني يٓا إٔ 

هعٌ مجاع١ املػًُني َرتابڀ١, َتآيؿ١, َرتامح١, غ٬ف ا٭ْع١ُ ا٭ضن١ٝ اييت ٫ تطع٢ شيو اؿل, ٫ٚ 

 .تٛيٝ٘ اٖتُاَٗا
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:  ّىتائج البخحاخلالصة

: يكس خًل ايباسح َٔ خ٬ٍ عج٘ ٖصا عس٠ ْتا٥ر ْصنط َٓٗا اٯتٞ

 َٔ ا٭َٛض اييت تؿؿت يف فتُعات املػًُني, خكٛقا يف ٖصٙ ا٭عكاض املتأخط٠  ا٭ضساّقڀٝع١َؿه١ً -1

 .اييت طػت ؾٝٗا املاز٠, ٚقٌ ؾٝ٘ ايتٛاقٞ ٚايتعاٚض

ٖٞ إٔ ٜعلٸ اٱْػإ أٚىل ضمح٘ ٚشٟٚ قطابت٘ ؾ٬ ٜكًِٗ بربٸٙ ٫ٚ ميسٸِٖ :  ا٭ضساَّؿّٗٛ قڀٝع١ -2 

 .بإسػاْ٘, ٫ٜٚهـ عِٓٗ إغا٤ت٘

. أغباب ٚعٛاٌَ عسٜس٠ تسؾع ا٫ْػإ إىل قڀع ضمح٘٭ضساّ ملؿه١ قڀٝع١ ا-3

 ٚاجملتُع ايؿطز ع٢ً أثطٖا ٜعٛز ٚأخط١ٜٚ ز١ْٜٛٝ ٚخ١ُٝ ٚعٛاقب ناض٠, آثاض ايطسِ قڀٝع١ عٔ ٜٓتر -4

َطتهبٗا بأيٛإ َٔ ايٛعٝس ٚايعكٛبات ايعاد١ً  قڀٝع١ ا٭ضساّ نبري٠ َٔ نبا٥ط ايصْٛب اييت تٛعس اهلل-5

  .ٚاٯد١ً يف ايسْٝا ٚاٯخط٠

.  ْٴكٌ ا٫تؿام ع٢ً ٚدٛب ق١ً ايطسِ ٚؼطِٜ ايكڀٝع١ - 6 

. ٣شػب قسضت٘ ٚاغتڀاعت٘ , نًٗا ا٭قطب ؾا٭قطبأضساَ٘ق١ً ع٢ً نٌ َػًِ هب -6

ق١ً ايطسِ عٌُ قاحل َباضى هًب يكاسب٘ اـري يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ ٚهعً٘ اهلل ب٘ َباضناڄ أُٜٓا نإ -7

 .قشٝش١ا٭زي١ ٜٚباضى اهلل ي٘ يف نٌ أسٛاي٘ ٚأعُاي٘ عاد٬ڄ ٚآد٬ڄ ٚقس زيت ع٢ً شيو 

 ؾتهٕٛ بايٓؿك١ ملٔ وتاز شيو, ٚتهٕٛ باهلس١ٜ, ٚبايتٛزز إيِٝٗ, ,ق١ً ايطسِ أْٛاع ع٢ً سػب اؿاد١-8

ٚبايعٕٛ ٚاٱعا١ْ ع٢ً اؿادات, ٚبايٓكٝش١, ٚبسؾع ايهطض, ٚباٱْكاف َعِٗ, ٚط٬ق١ ايٛد٘, ٚبايعسٍ ٚايكٝاّ 

ٚاملع٢ٓ , ٚبايؿؿاع١ اؿػ١ٓ, باؿكٛم ايٛادب١, ٚبايسعا٤, ٚبتؿكس أسٛاهلِ, ٚايتػاؾٌ عٔ ظ٫تِٗ, ٚايعٜاض٠

 .إٜكاٍ َا أَهٔ َٔ اـري, ٚزؾع َا أَهٔ َٔ ايهطض: اؾاَع

 تعني ع٢ً املط٤ ع٢ً ق١ً ايطسِ; ٚػٓب قڀٝعتٗا , ٜٚٓبػٞ يهٌ عاقٌ اتباعٗا ٚمتجًٗا اڄأَٛضشنط ايبشح  -9

. يف سٝات٘ قسض اغتڀاعت٘, ست٢ ٜتُهٔ َٔ ق١ً ضمح٘ ع٢ً َا ٜطن٢ اهلل ٚضغٛي٘

: التْصٔات ّاملقرتحات

ْعطاڄ ملا تتهُٓ٘ َؿه١ً قڀٝع١ ا٭ضساّ َٔ أنطاض عاد١ً ٚآد١ً ٜعٛز آثاضٖا ع٢ً ايؿطز  ٚاجملتُع, ٚتٗسز 

.  اجملتُع باـطاب ٚايسَاض مبا ػطٙ َٔ َؿانٌ كتًؿ١ بني ا٭قاضب

يصيو نً٘ ؾإْٓا ْهع بعض املكرتسات ٚايتٛقٝات ٚاؿًٍٛ اييت ْط٣ إٔ ا٭خص بٗا دسٜط يًُػا١ُٖ يف سٌ 

: ٖصٙ املؿه١ً 
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اغتؿعاض ايٛاقٌ ا٭دط ايععِٝ َٔ اهلل تعاىل يف قًت٘ يطمح٘, ٚاٱط٬ع ع٢ً اسٛاٍ ايػًـ ايكاحل يف -1

. شيو

 شيو, يف ٚايرتغٝب ا٭ضساّ ق١ً با١ُٖٝ ٚاملطبني ٚاملطؾسٜٔ ٚاملكًشني ايعًُا٤ قبٌ َٔ ايسا٥ِ ايتصنري-2

 يًتٓؿٝص, با٭ٜسٟ ٚا٭خص ٚاملعاٜؿ١, ايتصنري, ايٓػٝإ ٚع٬ز ٜٓػ٢, بڀبٝعت٘ ؾاملط٤ ايكڀٝع١, َٔ ٚايرتٖٝب

 إٕ بٌ ا٭ضساّ, ق١ً مٛ بٝسٙ ٜٚأخص ٜعاٜؿ٘, َٔ إىل اؿاد١ َػٝؼ يف ايطسِ قاطع ؾإٕ ٚعًٝ٘ ٚايتڀبٝل,

 .بايكڀٝع١ ٜٚبتًٞ ٜتػري, ٫ ست٢ املعاٜؿ١ ٖصٙ عٔ ي٘ غ٢ٓ ٫ ايٛاقٌ

ٞٿ ا٭ضساّ قاطعٞ مٛ بٛادب٘ (ا٭غط٠ نبري )ا٭َط ٚيٞ قٝاّ-3  قاطعٞ إق٬ح يف نبري زٚض ا٭َط ؾًٛي

ٞٿ ٖصا ٚع٢ً ا٭ضساّ,  ٚؽٜٛؿاڄ, ٚظدطاڄ, ٚتطغٝباڄ, ٚإق٬ساڄ, ٚٚععاڄ, ٚإضؾازاڄ, ْكشاڄ, :ايٛادب بٗصا ٜكّٛ إٔ ايٛي

 ٚنًهِ ضاع نًهِ)) : ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٜكٍٛ إش ٚاحملاغب١, يًػ٪اٍ, ْؿػ٘ ٜٚعطض ضب٘, ًٜك٢ إٔ قبٌ

 ()((ضعٝت٘ عٔ َٚػ٪ٍٚ ضاع, أًٖ٘ يف ٚايطدٌ ضعٝت٘, عٔ َٚػ٪ٍٚ ضاع ؾاٱَاّ ضعٝت٘, عٔ َػ٪ٍٚ

 أؾطاز ؾع٢ً ا٭ضساّ, قڀٝع١ ع٬ز يف نبري زٚض ي٘ ؾاجملتُع ا٭ضساّ, قڀٝع١ ع٬ز يف بٛادب٘ اجملتُع قٝاّ-4

 ايكڀٝع١, ٖصٙ عٔ ٜكًع إٔ إىل  يًكاطع, ٚإق٬ساڄ ٚإضؾازاڄ, ٚٚععاڄ, ْكٝش١, ِٖبسٚض ٜكَٛٛا إٔ اجملتُع

 ٜكٍٛ إش َُٚٗت٘, ٚظٝؿت٘ َٔ دع٤ ٖٛ بٌ ايػري, ؾ٪ٕٚ يف تسخ٬ڄ اجملتُع َٔ ٖصا ٚيٝؼ .ا٭ضساّ بك١ً ٜٚتش٢ً

 ٜٚكُٕٝٛ املٓهط عٔ ٜٕٚٓٗٛ باملعطٚف ٜأَطٕٚ بعض أٚيٝا٤ بعهِٗ ٚامل٪َٓات ٚامل٪َٕٓٛ )) :ٚتعاىل غبشاْ٘ -

( 71 :ايتٛب١) ((سهِٝ ععٜع اهلل إٕ اهلل غريمحِٗ أٚي٦و ٚضغٛي٘ اهلل ٜٚڀٝعٕٛ ايعنا٠ ٜٚ٪تٕٛ ايك٠٬

ٚأخرياڄ ٫ ىؿ٢ عًٝو أٜٗا ا٭ر ايهطِٜ َا دا٤ يف ق١ً ايطسِ َٔ ععِٝ ايجٛاب , َٚا دا٤ يف قڀٝعتٗا َٔ  -5

أيِٝ ايعكاب , ٖٚصا ٜسعٛ إىل ؼطٟ ق١ً ايطسِ , ٚاؿصض َٔ قڀٝعتٗا, ؾبازض بك١ً أقاضبو, ٚأسػٔ إيِٝٗ قسض 

 .اغتڀاعتو, ؾإٕ أدط شيو ٫ ٜهٝع عٓس اهلل

 .ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ٚباضى ع٢ً ْبٝٓا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚأقشاب٘ أمجعني

 

                                                           
( 853: ) ف سٓٞ (1/304)طلٰق حٛزخخس٭  (1)
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:فَرس املصادر ّاملراجع

ٟ٪ٓن -، دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش (حر٢ حٛوشرٮ  )أك٘خٝ حٛٔشآ١ ، الر٢ حٛوشرٮ،  ٟل٠ذ ر٢ هزذ حهلل حأل٣ذٛغٮ  -ٔ

.   حإلعالٝ

ٟل٠ذ : أك٘خٝ حٛٔشآ١، ٜٛـظخص  أك٘خٝ حٛٔشآ١، أك٠ذ ر٢ هٜٮ حٛشحص٭ حٛـظخص أر٪ ر٘ش، طلْٰٔ  -ٕ

  (1405٥)رٰش٩ص ، - دحس اكٰخء حٛظشحع حٛوشرٮ -حٛظخدّ ٠ٓلخ٩٭ 

. رٰش٩ص– دحس حح٠ٛوشُش - اكٰخء هٜ٪ٝ حٛذٯ٢، ٟل٠ذ ر٢ ٟل٠ذ حٌٛضحٛٮ أر٪ كخٟذ -ٖ

ه٠ش حٰٛٔخٝ ، ٟئعغش - شوٰذ حألس٣خإ٩ؽ : حٱدحد حٛششهٰش،هزذ حهلل ٟل٠ذ ر٢ ِٟٜق ح٠ٛٔذعٮ، ح٠ٛلْٔ -ٗ

 (1999ٝ– ٥ 1419 )حٛشعخٛش 

. ٟ٪ٓن حٛ٪سحّ: أر٪ حٛزشٗخص حٌٛض٭  ٟظذس حٛ٘ظخد . آدحد حٛوششس ٩رٗش حٛظلزش ٩حألخ٪س  -٘

 .ه٬ٜ ر٢ ٟل٠ذ ر٢ كزٰذ ح٠ٛخ٩سد٭ حٛشخُوٮ: ح٠ٛئَٛ . أدد حٛذ٣ٰخ ٩حٛذٯ٢ -ٙ

 دحس ٟل٠ذ ُئحد هزذحٛزخٓٮ،: حألدد ح٠ِٛشد، ٟل٠ذ ر٢ اع٠خهٰٚ أر٪ هزذحهلل حٛزخخس٭ حٛـوِٮ، طلْٰٔ  -7

  (1989ٝ – 1409)حٛـزوش حٛؼخٛؼش - رٰش٩ص– حٛزشخثش حإلعالٰٟش 

، (٧ـ1420: ح٠ٛظ٪٬ُ ) اس٩حء حٌٰٜٛٚ ُٮ طخشٯؾ أكخدٯغ ٤ٟخس حٛغزٰٚ، ،ٟل٠ذ ٣خطش حٛذٯ٢ حألٛزخ٣ٮ  -8

  (1985ٝ-  ٧ـ 1405)ؽ حٛؼخ٣ٰش -رٰش٩ص– ح٠ٛ٘ظذ حإلعالٟٮ -ص٧ٰش حٛشخ٩ٯش،

 رشٯٔش ٟل٠٪دٯش ُٮ ششف ؿشٯٔش ٟل٠ذٯش ٩ششٯوش ٣ز٪ٯش ٟ٪ٓن حإلعالٝ أر٪ عوٰذ حٛخخدٟٮ -9

http://www.alis lam.co 

 .ٟ٪ٓن حٛ٪سحّ: ٟظذس حٛ٘ظخد . حر٢ هزذ حٛزش : ر٨ـش ح٠ٛـخٛظ ٩أ٣ظ ح٠ٛـخٛظ   -ٓٔ

دحس - ٟل٠ذ هزذ حٛشك٢٠ ر٢ هزذ حٛشكٰٞ ح٠ٛزخسِٗ٪س٭ أر٪ حٛوالطلِش حألك٪ر٭ رششف ؿخٟن حٛظشٟز٭،  -ٔٔ

 .رٰش٩ص– حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش 

: حٛظشًٰذ ٩حٛظش٧ٰذ ٢ٟ حٛلذٯغ حٛششٯَ، هزذ حٛولٰٞ ر٢ هزذ حٛٔ٪٭ ح٤٠ٛزس٭ أر٪ ٟل٠ذ، طلْٰٔ  -ٕٔ

 (1417٥)حٛـزوش حأل٬ٛ٩ ، -رٰش٩ص– دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش -ارشح٧ٰٞ ش٠ظ حٛذٯ٢ 

 [ ٧ـ 774 -700 ]طِغٰش حٛٔشآ١ حٛولٰٞ، أر٪ حِٛذحء اع٠خهٰٚ ر٢ ه٠ش ر٢ ٗؼٰش حٛٔششٮ حٛذٟشٔٮ  -ٖٔ

 ( 1999ٝ- ٧ـ 1420)دحس ؿٰزش ٤ٜٛشش ٩حٛظ٪صٯن، ؽ حٛؼخ٣ٰش - عخٟٮ ر٢ ٟل٠ذ عالٟش:  ح٠ٛلْٔ 

ؽ -  ط٪ػٰق حألك٘خٝ ٢ٟ رٜ٪ى ح٠ٛشحٝ، ٛوزذحهلل هزذحٛشك٢٠ حٛزغخٝ،ٟ٘ظزش ح٨٤ٛؼش حٛلذٯؼش ٟ٘ش ح٠ٛ٘شٟش -ٗٔ

    (1994ٝ-1414٥)حٛؼخ٣ٰش 

هزذ حٛشك٢٠ : ح٠ٛلْٔ طٰغٰش حٛ٘شٯٞ حٛشك٢٠ ُٮ طِغٰش ٗالٝ ح٤٠ٛخ١، هزذ حٛشك٢٠ ر٢ ٣خطش حٛغوذ٭ -٘ٔ

  (2002ٝ- 1423٥ )حٛـزوش حأل٬ٛ٩ -ر٢ ٟوال حٜٛ٪ٯلْ، ٟئعغش حٛشعخٛش ٜٛـزخهش ٩ح٤ٛشش ٩حٛظ٪صٯن

: ح٠ٛظ٪٬ُ )أر٪ هزذ حهلل ٟل٠ذ ر٢ أك٠ذ  حٛٔشؿزٮ  (طِغٰش حٛٔشؿزٮ )حٛـخٟن ألك٘خٝ حٛٔشآ١ ،  -ٙٔ

ؽ حٛؼخ٣ٰش ، -حٛٔخ٧شس– دحس حٛ٘ظذ ح٠ٛظشٯش - أك٠ذ حٛزشد٣٩ٮ ٩ارشح٧ٰٞ أؿِٰش: طلْٰٔ - (٧ـ671

  ( 1964ٝ- ٧ـ 1384)

– دحس حٛ٘ظخد حٛوشرٮ - كٰٜش حأل٩ٰٛخء ٩ؿزٔخص حألطِٰخء، أر٪ ٣وٰٞ أك٠ذ ر٢ هزذ حهلل حألطز٨خ٣ٮ -7ٔ

  (٧ـ1405)حٛـزوش حٛشحروش ،- رٰش٩ص

حٛذسحٯش ُٮ طخشٯؾ أكخدٯغ ح٨ٛذحٯش، أر٪ حِٛؼٚ أك٠ذ ر٢ هٜٮ ر٢ ٟل٠ذ ر٢ أك٠ذ ر٢ كـش حٛوغٔال٣ٮ  -8ٔ

  .رٰش٩ص– دحس ح٠ٛوشُش -حٛغٰذ هزذ حهلل ٧خشٞ ح٠ٰٛخ٣ٮ ح٠ٛذ٣ٮ: ح٠ٛلْٔ  (٧ـ852: ح٠ٛظ٪٬ُ )

ح٠ٛ٘ظزش حٛشخٟٜش : ٟظذس حٛ٘ظخد. دٯ٪ح١ حالهش٬ -9ٔ

ص٧ٰش ر٢ أرٮ ُع٬٠ٜ سرٰوش ر٢ سٯخف ر٢ ّٓشس ر٢ حٛلخسع ر٢ اٰٛخط ر٢ : دٯ٪ح١ ص٧ٰش ر٢ أرٮ ع٬٠ٜ -ٕٓ

. (ٝ ٧609ـ .  ّ 13 )٣ظش ر٢ ٣ضحس، ح٠ٛض٣ٮ، ٢ٟ ٟؼش ح٠ٛظ٪٬ُ ع٤ش 

  .دٯ٪ح١ ٟل٠٪د عخٟٮ حٛزخس٩د٭،ٟل٠٪د عخٟٮ رخشخ ر٢ كغ٢ كغ٢ٰ ر٢ هزذ حهلل حٛزخس٩د٭ ح٠ٛظش٭ -ٕٔ

: ح٠ٛظ٪٬ُ )أر٪ صٗشٯخ ٟلٰٮ حٛذٯ٢ ٯل٬ٰ ر٢ ششٍ ح٤ٛ٪٩٭ س٩ػش حٛـخٛز٢ٰ ٩ه٠ذس ح٠ِٛظ٢ٰ، ح٤ٛ٪٩٭،  -ٕٕ

. رٰش٩ص–  (1405٥)ح٠ٛ٘ظذ حإلعالٟٮ - (٧ـ676

http://www.alis/
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  ٟ٪ٓن حٛ٪سحّ  : ٟظذس حٛ٘ظخد - حر٢ كزخ١ حٛزغظٮ: س٩ػش حٛؤالء ٩ ٣ض٧ش حِٛؼالءح٠ٛئَٛ  -ٖٕ

http://www.alwarraq.com 

 .حٛض٩حؿش ه٢ حٓظشحٍ حٛ٘زخثش، أك٠ذ ر٢ ٟل٠ذ ر٢ كـش ح٠ٛ٘ٮ ح٨ٰٛظ٠ٮ، ٟ٪ٓن حإلعالٝ -ٕٗ

دحس - عزٚ حٛغالٝ ششف رٜ٪ى ح٠ٛشحٝ ٜٛظ٤وخ٣ٮ ٢ٟ ؿ٠ن حدٛش حألك٘خٝ،ٟل٠ذ ر٢ حع٠خهٰٚ حٛظظوخ٣ٮ -ٕ٘

 (1997ٝ-1417٥)ؽ حٛؼخٛؼش - ٛز٤خ١- رٰش٩ص- ح٠ٛوشُش 

ح٠٠ٜٛ٘ش حٛوشرٰش - حٛشٯخع -عٜغٜش حألكخدٯغ حٛظلٰلش، ٟل٠ذ ٣خطش حٛذٯ٢ حألٛزخ٣ٮ، دحسح٠ٛوخسٍ -ٕٙ

. حٛغو٪دٯش

– دحس حِٛ٘ش - ٟل٠ذ ُئحد هزذ حٛزخٓٮ:  ع٢٤ حر٢ ٟخؿ٦، ٟل٠ذ ر٢ ٯضٯذ أر٪ هزذحهلل حٛٔض٩ٯ٤ٮ، طلْٰٔ  -7ٕ

.  رٰش٩ص

ٟل٠ذ ٟلٰٮ حٛذٯ٢ هزذ :  ع٢٤ حرٮ دح٩د،  ع٠ٰٜخ١ ر٢ حألشوغ أر٪ دح٩د حٛغـغظخ٣ٮ حألصد٭، طلْٰٔ  -8ٕ

 .دحس حِٛ٘ش -حٛل٠ٰذ

ٟل٠ذ هزذ : ع٢٤ حٛز٨ٰٔٮ حٛ٘زش٫، أك٠ذ ر٢ حٛلغ٢ٰ ر٢ هٜٮ ر٢ ٟ٪ع٬ أر٪ ر٘ش حٛز٨ٰٔٮ، طلْٰٔ  -9ٕ

  (1994ٝ – 1414)ٟ٘ش ح٠ٛ٘شٟش ، - حٛٔخدس هـخ،ٟ٘ظزش دحس حٛزخص 

رشخس ه٪حد : ح٠ٛلْٔ  ( ٧ـ279 ، 209)ع٢٤ حٛظشٟز٭، ألرٮ هٰغ٬ ٟل٠ذ ر٢ هٰغ٬ حٛظشٟز٭،  -ٖٓ

  ( 1998ٝ)-رٰش٩ص– ٟوش٩ٍ، دحس حٌٛشد حإلعالٟٮ 

خخٛذ حٛغزن ، ُ٪حص أك٠ذ صٟشٛٮ : ع٢٤ حٛذحسٟٮ، هزذحهلل ر٢ هزذحٛشك٢٠ أر٪ ٟل٠ذ حٛذحسٟٮ، طلْٰٔ   -ٖٔ

  (1407٥)حٛـزوش حأل٬ٛ٩ ، - رٰش٩ص– حٛو٠ٜٮ دحس حٛ٘ظخد حٛوشرٮ 

هزذحِٛظخف أر٪ : ع٢٤ ح٤ٛغخثٮ ح٠ٛـظز٬ ٢ٟ حٛغ٢٤، أك٠ذ ر٢ شوٰذ أر٪ هزذ حٛشك٢٠ ح٤ٛغخثٮ، طلْٰٔ  -ٕٖ

 (1986ٝ – 1406)حٛـزوش حٛؼخ٣ٰش ، -كٜذ– ٟ٘ظذ ح٠ٛـز٪هخص حإلعالٰٟش -ًذس

. دٟشْ– ح٠ٛ٘ظذ حإلعالٟٮ -ششف حٛغ٤ش ـ ٛإلٟخٝ حٛزي  حٛلغ٢ٰ ر٢ ٟغو٪د حٛزٌ٪٭ -ٖٖ

: ؽ [طشٰٓٞ حٛ٘ظخد ٟ٪حُْ ٠ٜٛـز٪م  ]- ٟ٪ٓن ٯوغ٪د- ششف ٟغ٤ذ أرٮ ك٤ِٰش، ٟال هٜٮ حٛٔخس٭ -ٖٗ

 .ٟل٠ذ ص٧ٰش حٛشخ٩ٯش- شوٰذ حألس٣خإ٩ؽ : طلْٰٔ -حٛؼخ٣ٰش

أك٠ذ هزذ حٌِٛ٪س : حٛظلخف طخؽ حٌٜٛش ٩طلخف حٛوشرٰش، اع٠خهٰٚ ر٢ ك٠خد حٛـ٪٧ش٭، طلْٰٔ -ٖ٘

 ( 1987ٝ-  ٧  1407)- رٰش٩ص، ؽ حٛشحروش– هـخس،دحس حٛوٜٞ ٠ٜٛالٯ٢ٰ 

ٟل٠ذ ر٢ كزخ١ ر٢ أك٠ذ ر٢ كزخ١ ر٢ ٟوخر ر٢ : طلٰق حر٢ كزخ١  طلٰق حر٢ كزخ١ رظشطٰذ حر٢ رٜزخ١ -ٖٙ

. (٧ـ354: ح٠ٛظ٪٬ُ )َْٟوزَذ، حٛظ٠ٰ٠ٮ، أر٪ كخطٞ، حٛذحسٟٮ، حُٛزغظٮ 

-حٛشٯخع– طلٰق حر٢ ٟخؿش، أر٪ هزذ حٛشك٢٠ ٟل٠ذ ر٢ ٣خطش حٛذٯ٢ حألٛزخ٣ٮ، ٟ٘ظزش ح٠ٛوخسٍ  -7ٖ

 .حٛخخٟغش: حٛـزوش 

دحس - (٧ـ1420: ح٠ٛظ٪٬ُ )  طلٰق حألدد ح٠ِٛشد ٛإلٟخٝ حٛزخخس٭، ٟل٠ذ ٣خطش حٛذٯ٢ حألٛزخ٣ٮ  -8ٖ

  (٧ـ1421)1ؽ- حٛظّذٯْ

طلٰق حٛزخخس٭  حٛـخٟن حٛظلٰق  ٟل٠ذ ر٢ اع٠خهٰٚ ر٢ ارشح٧ٰٞ ر٢ ح٠ٌٰٛشس حٛزخخس٭، أر٪ هزذ حهلل  -9ٖ

 (1987ٝ – 1407)حٛٔخ٧شس،ؽ حأل٬ٛ٩ ، – دحس حٛشوذ  (٧ـ256: ح٠ٛظ٪٬ُ )

 .5ؽ- حٛشٯخع– طلٰق حٛظشًٰذ ٩حٛظش٧ٰذ،  ٟل٠ذ ٣خطش حٛذٯ٢ حألٛزخ٣ٮ،ٟ٘ظزش ح٠ٛوخسٍ  -ٓٗ

 .  ( 2002ٝ ٧ـ ، 1423   )1ؽ . أر٪ هزذ حٛشك٢٠ ٟل٠ذ ر٢ ٣خطش حٛذٯ٢ حألٛزخ٣ٮ. طلٰق حٛظشٟز٭  -ٔٗ

ٟل٠ذ ُئحد هزذ :   طلٰق ٟغٜٞ، ٟغٜٞ ر٢ حٛلـخؽ أر٪ حٛلغ٢ٰ حٛٔشٰش٭ ح٤ٰٛغخر٪س٭، طلْٰٔ  -ٕٗ

.  رش٣خٟؾ ح٠ٛلذع ح٠ٛـخ٣ٮ- حٛـزوش حأل٬ٛ٩-رٰش٩ص– حٛزخٓٮ،دحس اكٰخء حٛظشحع حٛوشرٮ 

ؽ هخٝ -ه٠ذس حٛٔخس٭ ششف طلٰق حٛزخخس٭ ،ٜٛو٤ٰٮ،رذس حٛذٯ٢ حٛو٤ٰٮ حٛل٤ِٮ، ٟٜظ٬ٔ أ٧ٚ حٛلذٯغ -ٖٗ

  ( 2006ٝ- ٧ـ1427)

– ه٪١ ح٠ٛوز٪د ششف ع٢٤ أرٮ دح٩د، ٟل٠ذ ش٠ظ حٛلْ حٛولٰٞ آرخد٭ أر٪ حٛـٰذ، دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش  -ٗٗ

  (1415٥ )حٛـزوش حٛؼخ٣ٰش ،- رٰش٩ص

 .ٟ٪ٓن حٛ٪سحّ: هٰ٪١ حألخزخس، حر٢ ٓظٰزش حٛذٯ٤٪س٭،  ٟظذس حٛ٘ظخد  -٘ٗ
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 ًزحء حألٛزخد ُٮ ششف ٤ٟل٪ٟش حٱدحد، ش٠ظ حٛذٯ٢، أر٪ حٛو٪١ ٟل٠ذ ر٢ أك٠ذ ر٢ عخٛٞ حٛغِخسٯ٤ٮ  -ٙٗ

 (1993ٝ/  ٧ـ 1414)ؽ حٛؼخ٣ٰش ، - ٟظش– ، ٟئعغش ٓشؿزش (٧ـ1188: ح٠ٛظ٪٬ُ )حٛل٤زٜٮ 

ُظخ٫٩ اعالٰٟش ألطلخد حِٛؼٰٜش حٛو٠ٜخء، ع٠خكش حٛشٰخ هزذحٛوضٯض ر٢ هزذحهلل ر٢ رخص، ٩ُؼٰٜش  -7ٗ

اػخُش ا٬ٛ حٜٛـ٤ش -حٛشٰخ ٟل٠ذ ر٢ طخٛق ر٢ هؼ٢ٰ٠ٰ ٩ُؼٰٜش حٛشٰخ هزذحهلل ر٢ هزذحٛشك٢٠ حٛـزشٯ٢

. ٟ٪ٓن ٟٜظ٬ٔ أ٧ٚ حٛلذٯغ. ٟل٠ذ ر٢ هزذحٛوضٯض ح٠ٛغ٤ذ: ح٠ٛلْٔ - ٩ٓشحسحص ح٠ٛـ٠ن ح٨ِٔٛٮ- حٛذحث٠ش

. ح٠ٛ٘ظزش حٛشخٟٜش

ُظق حٛزخس٭ ششف طلٰق حٛزخخس٭،أك٠ذ ر٢ هٜٮ ر٢ كـش أر٪ حِٛؼٚ حٛوغٔال٣ٮ حٛشخُوٮ، دحس  -8ٗ

 (1379٥ )رٰش٩ص ،- ح٠ٛوشُش 

- 1ؽ- دٟشْ ٩رٰش٩ص- ٩دحس حٜٛ٘ٞ حٛـٰذ- دحس حر٢ ٗؼٰش -  ُظق حٛٔذٯش، ٟل٠ذ ر٢ هٜٮ حٛش٪ٗخ٣ٮ -9ٗ

(1994ٝ)  

، أر٪ حٛوزخط أك٠ذ ر٢ (ٟن ح٨ٛ٪حٟش )ٜٛٔشحُٮ  حِٛش٩ّ أ٩ أ٣٪حس حٛزش٩ّ ُٮ أ٣٪حء حِٛش٩ّ ، حِٛش٩ّ -ٓ٘

رٰش٩ص -دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش- خٰٜٚ ح٤٠ٛظ٪س: طلْٰٔ - (٧ـ684ص)ادسٯظ حٛظ٨٤خؿٮ حٛٔشحُٮ 

 (1998ٝ- ٧ـ 1418)

ُٰغ حٛٔذٯش ششف حٛـخٟن حٛظٌٰش،صٯ٢ حٛذٯ٢ ٟل٠ذ ح٠ٛذه٪ روزذ حٛشإ٩ٍ ر٢ طخؽ حٛوخس٢ُٰ ر٢ هٜٮ  -ٔ٘

 1994-  ٥ 1415)ٛز٤خ١ حٛـزوش حأل٬ٛ٩ - رٰش٩ص -دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش- (٧ـ1031: ح٠ٛظ٪٬ُ )ح٤٠ٛخ٩٭ 

ٝ)  

 1408)ع٪سٯش  حٛـزوش حٛؼخ٣ٰش – دٟشْ -حٛٔخٟ٪ط ح٨ِٔٛٮ ٌٛش ٩حطـالكخ، عوذ٭ أر٪ ؿٰذ،دحس حِٛ٘ش -ٕ٘

  ( 1988ٝ- ٧ـ 

 .رٰش٩ص– حٛ٘زخثش ، ٟل٠ذ ر٢ هؼ٠خ١ حٛز٧زٮ، دحس ح٤ٛذ٩س حٛـذٯذس  -ٖ٘

 حٛ٘شخٍ ه٢ كٔخثْ ً٪حٟغ حٛظ٤ضٯٚ ٩هٰ٪١ حألٓخ٩ٯٚ ٬ُ ٩ؿ٪٥ حٛظؤ٩ٯٚ،ؿخس حهلل أر٪ حٛٔخعٞ ٟل٠٪د  -ٗ٘

  ( 1407٥)– ، دحس حٛ٘ظخد حٛوشرٮ ـ رٰش٩ص ( ٧ـ 538 ـ 467 )ر٢ ه٠ش حٛضٟخشش٫ 

رٰش٩ص - ٤ٗض حٛو٠خٙ ُٮ ع٢٤ حألٓ٪حٙ ٩حألُوخٙ، هٜٮ ر٢ كغخٝ حٛذٯ٢ ح٠ٛظٔٮ ح٤٨ٛذ٭،ٟئعغش حٛشعخٛش  -٘٘

1989  ٝ 

 . رٰش٩ص– ٛغخ١ حٛوشد، ٟل٠ذ ر٢ ٟ٘شٝ ر٢ ٤ٟل٪س حألُشٯٔٮ ح٠ٛظش٭، دحس طخدس  -ٙ٘

 ( ٧ـ1412)دحس حِٛ٘ش، رٰش٩ص -ٟـ٠ن حٛض٩حثذ ٤ٟ٩زن حِٛ٪حثذ، ٣٪س حٛذٯ٢ هٜٮ ر٢ أرٮ ر٘ش ح٨ٰٛؼ٠ٮ -7٘

  (1408٥)حأل٬ٛ٩ ، : ؽ-رٰش٩ص – ٟئعغش حٛشعخٛش - شوٰذ حألس٣خإ٩ؽ: ح٠ٛلْٔ 

٥ 1415 )رٰش٩ص،- ٟ٘ظزش ٛز٤خ١ ٣خشش١٩ - ٟخظخس حٛظلخف ،ٟل٠ذ ر٢ أرٮ ر٘ش ر٢ هزذحٛٔخدس حٛشحص٭ -8٘

 .ٟل٠٪د خخؽ: طلْٰٔ  (1995ٝ– 

ـِْغظخ٣ٮ  -9٘  (275٥: ح٠ٛظ٪٬ُ )ح٠ٛشحعٰٚ، أر٪ دح٩د ع٠ٰٜخ١ ر٢ حألشوغ حٛغِّ

ٟشهخس ح٠ِٛخطٰق ششف ٟش٘خس ح٠ٛظخرٰق، أر٪ حٛلغ٢ هزٰذ حهلل ر٢ ٟل٠ذ هزذ حٛغالٝ ر٢ خخ١ ٟل٠ذ ر٢  -ٓٙ

ادحسس حٛزل٪ع حٛو٠ٰٜش ٩حٛذه٪س  (٧ـ1414: ح٠ٛظ٪٬ُ )أٟخ١ حهلل ر٢ كغخٝ حٛذٯ٢ حٛشك٠خ٣ٮ ح٠ٛزخسِٗ٪س٭ 

  1984ٝ ٧ـ ، 1404- ر٤خسط ح٤٨ٛذ،ؽ حٛؼخٛؼش - حٛـخٟوش حٛغِٰٜش - ٩حإلُظخء 

– دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش : ٟل٠ذ ر٢ هزذحهلل أر٪ هزذحهلل حٛلخٗٞ ح٤ٰٛغخر٪س٭  :   ح٠ٛغظذسٕ ه٬ٜ حٛظلٰل٢ٰ -ٔٙ

 . ٟظـ٬ِ هزذ حٛٔخدس هـخ : طلْٰٔ . 1990 – 1411رٰش٩ص  حٛـزوش حأل٬ٛ٩ ، 

: ح٠ٛظ٪٬ُ )ٟغ٤ذ حإلٟخٝ أك٠ذ ر٢ ك٤زٚ،أر٪ هزذ حهلل أك٠ذ ر٢ ٟل٠ذ ر٢ ك٤زٚ ر٢ ٧الٙ ر٢ أعذ حٛشٰزخ٣ٮ  -ٕٙ

 1421)حأل٬ٛ٩ ، -ٟئعغش حٛشعخٛش- ، هخدٙ ٟششذ ، ٩آخش١٩- شوٰذ حألس٣ئ٩ؽ : ح٠ٛلْٔ  (٧ـ241

 ( 2001ٝ- ٧ـ 

ح٠ٛ٘ظذ - ٟل٠ذ ٣خطش حٛذٯ٢ حألٛزخ٣ٮ: ٟش٘خس ح٠ٛظخرٰق ،ٟل٠ذ ر٢ هزذ حهلل حٛخـٰذ حٛظزشٯض٭ ، طلْٰٔ -ٖٙ

  (1985ٝ– ٥ 1405)– ؽ حٛؼخٛؼش - رٰش٩ص – حإلعالٟٮ 

ح٠ٛظزخف ح٤٠ٰٛش، حِٰٛ٪ٟٮ  ح٠ٛظزخف ح٤٠ٰٛش ُٮ ًشٯذ حٛششف حٛ٘زٰش ٜٛشحُوٮ، أك٠ذ ر٢ ٟل٠ذ ر٢  -ٗٙ

 . رٰش٩ص– ح٠ٛ٘ظزش حٛو٠ٰٜش -  هٜٮ ح٠ٛٔش٭ حِٰٛ٪ٟٮ
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هزذ  ،ؿخسّ ر٢ ه٪ع حهلل ر٢ ٟل٠ذ : ح٠ٛوـٞ حأل٩عؾ،أر٪ حٛٔخعٞ ع٠ٰٜخ١ ر٢ أك٠ذ حٛـزشح٣ٮ، طلْٰٔ  -٘ٙ

  (1415٥)حٛٔخ٧شس ، - دحس حٛلش٢ٰٟ . ح٠ٛلغ٢ ر٢ ارشح٧ٰٞ حٛلغ٤ٰٮ

ٟل٠ذ ش٘٪س : ح٠ٛوـٞ حٛظٌٰش ٜٛـزش٭، ع٠ٰٜخ١ ر٢ أك٠ذ ر٢ أٯ٪د أر٪ حٛٔخعٞ حٛـزشح٣ٮ، طلْٰٔ  -ٙٙ

٧ـ 1405 )حأل٬ٛ٩ ، : حٛـزوش -ه٠خ١– رٰش٩ص - دحس ه٠خس -ح٠ٛ٘ظذ حإلعالٟٮ -ٟل٠٪د حٛلخؽ أٟشٯش

 =1985 ٝ ) 

ك٠ذ٭ ر٢ هزذح٠ٛـٰذ حٛغِٜٮ، :  ح٠ٛوـٞ حٛ٘زٰش،ع٠ٰٜخ١ ر٢ أك٠ذ ر٢ أٯ٪د أر٪ حٛٔخعٞ حٛـزشح٣ٮ، طلْٰٔ  -7ٙ

  (1983ٝ– ٥ 1404)حٛـزوش حٛؼخ٣ٰش ، -ح٠ٛ٪طٚ– ٟ٘ظزش حٛوٜ٪ٝ ٩حٛل٘ٞ 

-دحس حٛذه٪س- ح٠ٛوـٞ حٛ٪عٰؾ، ارشح٧ٰٞ ٟظـ٬ِ ـ أك٠ذ حٛضٯخص ـ كخٟذ هزذ حٛٔخدس ـ ٟل٠ذ ح٤ٛـخس -8ٙ

.  ٟـ٠ن حٌٜٛش حٛوشرٰش: طلْٰٔ

 طشٰٓٞ حٛ٘ظخد ٟ٪حُْ ٠ٜٛـز٪م  ]ٟوـٞ ٌٛش ح٨ِٔٛخء ٟل٠ذ ٜٓوـٮ ٟ٪ٓن ٯوغ٪د  -9ٙ

. ٛز٤خ١- رٰـش٩ص - دحس حٛ٘ظذ حٛو٠ٰٜش - ح٤ٌ٠ٛـٮ، ٠ٛ٪ُْ حٛذٯ٢ أرٮ ٟل٠ذ ر٢ ٓذحٟـ٦     -7ٓ

 . ح٠ٛ٘ظزش حٛشخٟٜش–ٟ٘خسٝ حألخالّ ٜٛخشحثـٮ ٟ٪ٓن ؿخٟن حٛلذٯغ  -7ٔ

 ح٨٤٠ٛخؽ ششف طلٰق ٟغٜٞ ر٢ حٛلـخؽ،أر٪ صٗشٯخ ٯل٬ٰ ر٢ ششٍ ر٢ ٟش٭ ح٤ٛ٪٩٭، دحس اكٰخء  -7ٕ

  (1392٥)حٛـزوش حٛؼخ٣ٰش ، -رٰش٩ص– حٛظشحع حٛوشرٮ 

حٛ٘٪ٯض – ح٠ٛ٪ع٪هش ح٨ِٰٔٛش حٛ٘٪ٯظٰش ح٠ٛ٪ع٪هش ح٨ِٰٔٛش حٛ٘٪ٯظٰش،٩صحسس حأل٩ٓخٍ ٩حٛشج٪١ حإلعالٰٟش  -7ٖ

 ( ٧ـ1427 - ٢ٟ1404  )حٛ٘٪ٯض- ؽ حٛؼخ٣ٰش ، دحسحٛغالعٚ - 

ؿ٠خٙ حٛذٯ٢ أر٪ ٟل٠ذ ، ٣ظذ حٛشحٯش ألكخدٯغ ح٨ٛذحٯش ٟن كخشٰظ٦ رٌٰش حأل٠ٛوٮ ُٮ طخشٯؾ حٛضٯٜوٮ  -7ٗ

ٟئعغش حٛشٯخ١ -ٟل٠ذ ه٪حٟش: ،ح٠ٛلْٔ (٧ـ762: ح٠ٛظ٪٬ُ )هزذ حهلل ر٢ ٯ٪عَ ر٢ ٟل٠ذ حٛضٯٜوٮ 

حٛغو٪دٯش ؽ حأل٬ٛ٩، – ؿذس - دحس حٛٔزٜش ٜٛؼٔخُش حإلعالٰٟش/ ٛز٤خ١-رٰش٩ص - ٜٛـزخهش ٩ح٤ٛشش 

 (٧/1997ٝـ1418)

طخٛق ر٢ هزذ حهلل ر٢ ك٠ٰذ اٟخٝ ٩خـٰذ حٛلشٝ / ٣ؼشس ح٤ٛوٞ، هذد ٢ٟ ح٠ٛخظظ٢ٰ ربششحٍ حٛشٰخ -7٘

 .  حٛشحروش: ح٠ٛ٘ٮ، دحس حٛ٪عٰٜش ٤ٜٛشش ٩حٛظ٪صٯن، ؿذس، حٛـزوش 

ح٨٤ٛخٯش ُٮ ًشٯذ حٛلذٯغ ٩حألػش، الر٢ حٛـضس٭،  ح٨٤ٛخٯش ُٮ ًشٯذ حٛلذٯغ ٩حألػش،  أر٪ حٛغوخدحص  -7ٙ

- ح٠ٛ٘ظزش حٛو٠ٰٜش -ٟل٠٪د ٟل٠ذ حٛـ٤خكٮ- ؿخ٧ش أك٠ذ حٛضح٫٩ : طلْٰٔ - ح٠ٛزخسٕ ر٢ ٟل٠ذ حٛـضس٭

 (1979ٝ- ٧ـ 1399)رٰش٩ص 
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