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 مشكلة نقض العهد وإخالف الىعد وعالجها يف الشريعة اإلسالمية

6 

 إًدـ

 ؾٗرٙ خ٬ؾ١ َٛدص٠ ٭ِٖ َا تٛؾٌ إيٝ٘ ايباسح َٔ ْتا٥ر َٔ خ٬ٍ ٖرا ايبشح ْٛدصٖا ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: 

  .ايعٗد يؿٜ عاّ ٜػٌُ نٌ عٗد ٚعكد بٌ اٱْطإ ٚبٌ زب٘، ٚبٝٓ٘ ٚبٌ إدًٛقٌ ٗ طاع١-

 . طتكبٌ، ٚاٱخ٬ف دعٌ ايٛعد خ٬ّؾا، ٚقٌٝ عدّ ايٛؾا٤ ب٘ايٛعد ٖٛ اٱخباز بإٜؿاٍ اـرل ٗ إ-

 . َٔ بٓا٤ أٚ سبٌ أٚ عٗد. ٚايػدز: ْكض ايعٗد ٚاٱخ٬ٍ بايػ٤ٞ ٚتسن٘ ْٸكض ايعٗد ٖٛ : إؾطاد َا ُأبسّ-

خٴًل َٔ أخ٬م  َٞٔ ا٭َٛز ايع١ُٝٛ اييت اْتػست ٗ ٖرٙ ا٭ٜاّ، ٖٚ دإخ٬ف ايٛعٚ َػه١ً ْكض ايعٗد-

  . اييت هب إٔ ٜبتعد عٓٗا إ٪َٔإٓاؾكٌ 

ْكضضض ايعٗضضد نضضبرل٠ َضضٔ نبضضا٥س ايضضرْٛى  ٚقضضد دٍ عًضض٢ ؼسّٗضضا ايهضضجرل َضضٔ ا٭ديضض١ َضضٔ  ايكضضس ٕ ايهضضسِٜ ٚايطضض١ٓ      -

 ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ. ايكسٕ ايهسِٜ سّ ٗ اٱض٬ّ ٚقد دٍ ع٢ً ؼسّ٘إخ٬ف ايٛعد ق- ايٓب١ٜٛ. 

يضدْٝا ٚاٯخضس   ٗ ا بؿضاسبٗا إٍ اـطضسإ ٚايبضٛاز    ندل٣ ت٪دٟقب ٚعٛا   ثاز ٚإخ٬ف ايٛعدْكض ايعٗد ٕػه١ً  -

ايكتضٌ  ٜطتشكٕٛ عكٛب١ كٌ، ضاايؿشَس٠  ؾِٗ َٔ ، اٱّإ  عِٓٗ ٢ْٚؿ  ايهؿسٚؾؿِٗ اهلل ب ْاقكٞ ايعٗد- َٓٗا:

 ٜٛيضد ايٓؿضام عٓضد ؾضاسب٘، ٚايٓؿضام     ؾٗضٛ   ، قطض٠ٛ ايكًضٛى ٚايعبضل عًٝٗضا    ْكض ايعٗد ٚايٛعد ضبب ٗ -.  ٚايتػسٜد

ِٗ، ٖٚٛ َٔ ؾؿات ز ايكتٌ ٚايعدا٠ٚٹ بٝٓبٌ ايٓاع، ٚاْتػا ٱغسا٤ ايعدا٠ٚ ٚايبػكا٤نُا أْ٘ ضبب - .غسعّا َرَّٛ

   ٠.َس٫ٚ٤ٚ   ٫ دٜٔ ي٘ هين ع٢ً ْؿط٘ ٜٚٛبكٗا، ،عٝدَٙت٬عب َٛااْطإ  ٚكًـ ايٛعد ٗديعاْاقض -ايٝٗٛد. 

٘ ؾضضيٓاقكضضٞ ايعٗضضد ، اـطضضسإ ايعٛضضِٝ ٗ ايضضدْٝا ٚاٯخضضس٠ - ٜػضضٗس بضض٘ أَضضاّ ٚكضضش٘ ؿٜ اهلل خؿضضِ يًػضضادز ٜضضّٛ ايكٝاَضض

 771011623 .ٜٓؿب اهلل ي٘ يٛا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾٝكاٍ: أ٫ ٖرٙ غدز٠ ؾ٬ٕاـًل ٚ

، إٛقضضضـ إدضضضصٟ ٜضضضّٛ ايكٝاَضضض١، ٜٚكؿضضضٕٛ ٓضضض١ اهلل ٚا٥٬ٕهضضض١ ٚايٓضضضاع أْعضضضٌاضضضضتشكٛا يع ْاقكضضضٞ ايعٗضضضد ٚايٛعضضضد -

ِ        شايتِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ غس ساي١، َٚآشلِ ؾ ٫ٚ  ،٫ٚ سذض١ ٫ٚ ْؿضٝب   ،غضس َضآٍ، َٚؿضرلِٖ أضض٤ٛ َؿضرل، ؾض٬ خض٬م شلض

 . ايعراى ا٭يِٝ ٖٛٗاٜتِٗ ْٚ ،٫ٚ ٜصنِٝٗ ،و إٔ اهلل ٫ ٜهًُِٗ ، ٫ٚ ٜٓٛس إيٝ٘ٚأغد َٔ ذي ، قٛاّ

ػضاز  سس١َ تكض ايعٗٛد، ؾبطببٗا ٜطً٘ اهلل ا٭عدا٤ ع٢ً ْاقكٗا، بٌ ٜهٕٛ تكض ايعٗٛد ضببّا ٭ْتاٱض٬ّ ٗ  غدد

  ايكتٌ بٌ َستهبٝٗا، ٭ِْٗ خايؿٛا أَس اهلل ٚزضٛي٘ ٗ عدّ ايٛؾا٤ بايعٗٛد ٚإٛاثٝل.

بايجٛاى  ايٛعدايذلغٝب ٚأضًٛى ٚإخ٬ف ايٛعد أضًٛبٌ:  ايعٗد ْكض  َػه١ً يكد اؽر اٱض٬ّ ٗ ع٬ز-

ٗٻ اؾصا٤  ايط٧ٝ  ًـ ايٛعد  ٖٕٚٛٔ ْكض ٚأخ ، ايٛعٝدريو، ، ٚأضًٛى ايذلٖٝب ٚب ايعِٛٝ ٚاؾصا٤ اؿطٔ ٕٔ ٚ

 ايػدز.                                  عٔ اؿل ٚايبعد إُاّ ع٢ً ٜبعح عِٛٝ خًلٷبايعٗد ٚايٛعد ايٛؾا٤  - ٚايعاقب١ ايٛخ١ُٝ ٗ ايدْٝا ٚاٯخس٠.

ؿسٙ بدْٚٗا عكد ٓيكد غدد اٱض٬ّ ٗ َطأي١ ايٛؾا٤ بايعٗٛد ؾًِ ٜتطاَض ؾٝٗا أبدّا، ٭ْٗا قاعد٠ ايجك١ اييت ٜ-

                                                      اؾُاع١ ٜٚتٗدّ أزناْٗا ٚزٚابعٗا.                                                                                             

ٝٸٓت غٓاع١  ٚ، ٚايٛعدديت اٯٜات ٚا٭سادٜح ايؿشٝش١ ع٢ً ٚدٛى ايٛؾا٤ بايعٗد -  ٚإخ٬ؾُٗا . سّ ْككُٗاٚدب

ع١ُٝٛ يًؿسد ٗ دْٝاٙ ٚأخساٙ ، إقاؾ١ يجُسات٘ ايٛاٖس٠ ٚ ثاز مثسات ٚايٛعد ع٢ً ايٛؾا٤ بايعٗد  اٱض٬ّزتب يكد -

  .ٚاضتكسازٙ   تُلاجمل ٗ ؾ٬ح 

 يىسف حممد عبده/ د . أ

 وعمىمه قرآنالتاذ الفقه املشارك ورئًس قسم أس 

  صنعاء جامعة- الرتبًة بكمًة
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 َكد١َ:

ا، ٚؾ٠٬ ٚض٬َا ع٢ً ضٝدْا ْٚبٝٓا قُد ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً  ي٘ ٚؾشب٘ ٚضًِ تطًُٝ ،ٚنؿ٢ اؿُد هلل 

 إٍ ّٜٛ ايدٜٔ. بٗدٜ٘ ٚازض ايًِٗ ع٢ً َٔ ضاز ع٢ً ْٗذ٘ ٚاٖتد٣

  أَا بعد:

اٯٕ هد أْٗا ٖذست ايهجرل َٔ ايكِٝ ٚا٭خ٬م اؿُٝد٠، ؾأؾبشت  ؾإٕ ايٓاٚس إٍ ساٍ ا٭١َ اٱض١َٝ٬   

. ؾهإ يصاَا ع٢ً نٌ ْعداّ ايجك١ بٌ ا٭ؾساد ٚاؾُاعاتتعاْٞ َٔ اْتػاز َٛاٖس ايؿطاد، ٚنجس٠ إػه٬ت، ٚا

ٚتٛٗس  ،َطًِ ًّو أد٢ْ ؾٛت يًتٛدٝ٘ إٔ ٜسؾل ؾٛت٘ بايٓؿض ٚاٱزغاد، يعٌ نًُات٘ إٔ تؿٌ إٍ اؾٓإ

 ٜٚعٝد إيٝٗا ضرلتٗا.  ،ؾرلد ا٭١َ إٍ ايعسٜل ايؿشٝض ،٢ً ا٭زنإع

َٔ أؾبشت سٝح  (إخ٬ف ايٛعدٚ )َػه١ً ْكض ايعٗد َٚٔ ٖرٙ إػانٌ اييت تعاْٞ َٓٗا ا٭١َ اٱض١َٝ٬    

َٔ، عد عٓٗا إ٪خٴًل َٔ أخ٬م إٓاؾكٌ اييت هب إٔ ٜبت ٞا٭َٛز ايع١ُٝٛ اييت اْتػست ٗ ٖرٙ ا٭ٜاّ، ٖٚ

إخ٬ف ايٛعد َٔ ؾعٌ إٓاؾكٌ ٚؾؿاتِٗ، ٚ ْكض ايعٗدعد  - ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِايٓيب ؾ ،ٜٚٓصٙ ْؿط٘ عٓٗا

ٚعٔ   (1)((  ١ٜ إٓاؾل ث٬خ، إذا سدخ نرى، ٚإذا ٚعد أخًـ، ٚإذا ا٩ُٔ خإ )):  ؾكاٍ عًٝ٘ ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ

 نإ ؾٝ٘ نٔ َٔ أزبل))قاٍ: -ٝ٘ ٚضًِؾ٢ً اهلل عً-عٔ ايٓيب-زقٞ اهلل عُٓٗا-عبد اهلل بٔ عُسٚ 

 ٚإذا ،خإ أ٩ُٔ إذا: ٜدعٗا ست٢ ايٓؿام َٔ خؿ١ً ؾٝ٘ ناْت َٓٗٔ خؿ١ً ؾٝ٘ ناْت َٚٔ خايؿّا َٓاؾكّا

   (2) .(( ؾذس خاؾِ ٚاذا ، غدز عاٖد ٚإذا ،نرى سدخ

ع٬َات ايٓؿام، ١ بع١َ٬ َٔ تٚايهرٚى ٗ َٛاعٝدٙ أٚ عٗٛدٙ، ٚإدًـ شلا دٕٚ َدلز غسعٞ، ٜعًذ إْطاْٝ

ٚايطبب ٗ ذيو أْ٘ َٓر إععا٥٘ عٗدٙ أٚ ٚعدٙ ٫ ٜعصّ ٗ ْؿط٘ أْ٘ ضٝؿٞ، بٌ ٜسٜد ايتدًـ َٔ إٛقـ ايرٟ 

َٳطٵ٦ٴ٫ٛ ))كٍٛ تعاٍ ٗ قهِ تٓصًٜ٘: ٜ  ٖٛ ؾٝ٘ بأنرٚب١. ٕٳ  ٗٵدٳ َنا ٕٻ اِيعٳ ٗٵدٹ ٔإ ٚٵُؾٛا بٹاِيعٳ ص، 34طاٱضسا٤: (( ٚٳَأ

٘ٳ ))    ٜٚكٍٛ دٌ َٔ قا٥ٌ:  ِٴ ايًٖ ًِتٴ ٚٳَقدٵ دٳعٳ ٖٳا  ٛٵنٹٝدٹ ٕٳ بٳعٵدٳ تٳ ُٳا ٜٵ ٓٵُككٴٛا ا٭ ٚٳ٫ تٳ ِٵ  ٖٳدٵتٴ ٘ٹ ٔإذٳا عٳا ًٖ ٗٵدٹ اي ٚٵُؾٛا بٹعٳ ٚٳَأ

ٕٳ ًُٛ َٳا تٳِؿعٳ ِٴ  ًَ ٜٳعٵ ٘ٳ  ًٖ ٕٻ اي ِٵ َنؿٹ٬ٝ ٔإ ٝٵُه ًَ  .( 91ايٓشٌ:) (( عٳ

٫ٚ ؾهاى  ،كت ْؿطو ب٘دٜٔ َٚٝجام ٚثٸ إْ٘ عٗد اهلل ٚإٕ قععت٘ َل عبد َٔ عبادٙ، ٚضٛف ٜطأيو عٓ٘. إْ٘    

يو َٓ٘ إ٫ إٔ تٛٗ ب٘; ؾإٕ ٚٓؾٝت نٓت ؾادقا ٗ ٚعدى ٚؾٝا، ٚإٕ أخًؿت ناْت ؾٝو خؿ١ً َٔ خؿاٍ 

ٕٳ)) ٜكٍٛ دٌ َٔ قا٥ٌ:  . ايٓؿام ًُٛ َٳا ٫ تٳِؿعٳ ٕٳ  ِٳ تٳُكُٛيٛ ٓٴٛا يٹ َٳ ٔٳ   ٗٳا اٖيرٹٜ ٜټ ٕٵ  ٜٳا َأ ٘ٹ َأ ًٖ ٓٵدٳ اي َٳِكتٶا عٹ َٳا  َنبٴسٳ  تٳُكُٛيٛا 

ٕٳ ًُٛ   ص. 3-2طايؿـ: ((٫ تٳِؿعٳ

ٚمل ٜأت٘ ٗ إٛعد  ،أٚ أخر َٓ٘ َٛعدا ٚمل ٜٓذصٙ إٜاٙ ،إٕ ايؿدٜل أٚ ايػسٜو إذا قعل عٗدا َل ؾاسب٘    

ٚبعًت نٌ  ،ثِ تبدأ ايجك١ تتصعصع بٝ٘ ٚبٝٓ٘، ؾإذا تهسز ا٭َس َسازا ،احملدد، أَك٢ ؾذل٠ اْتٛازٙ قًكا َتٛتسا
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بطبب عدّ ايتصاّ أسدُٖا ٚعدّ أَاْت٘. ؾإٕ نإ  ،تكععت عس٣ ايؿداق١ أٚ ايػسن١ اييت بُٝٓٗا ،ا٭عراز

ٝٸإ; ٚسكٝل أ٫ تجبت شلُا ؾداق١ ٫ٚ تٓذض شلُا ؾؿك١ أٚ  ن٬ُٖا نريو ؾُٗا س٦ٓٝر ٗ ٖرا اـًل ض

  .ػاز٠

 ،ٚتأخس أخس٣ ،ٍ نجرل٠ْاٖٝو عُا ٜؿعً٘ َجٌ ٖرا ايطًٛى ع٢ً ْعام أٚضل عٓدَا ٜتطبب ٗ اقعساى أعُا

ٝٸب ايب  .عدٚايعٗدعض ٚتٗاِْٚٗ ٚاضتدؿاؾِٗ بايَٛٔ دسا٤ تط

 ،، ٚإٔ وذلّ إتعًِ َٛاعٝد دزض٘إٔ وذلّ إس٤ َٛاعٝد عًُ٘ ،َٔ اؾد١ٜ ٗ اؿٝا٠ ٚايؿعاي١ٝ ٗ ايعٌُ إٕ   

سشٚا ٗ دْٝا ايٓاع بٓذاسات ؾٗرا ا٫يتصاّ ٖٚرٙ إٛاٚب١ ُٖا ضس ايٓذاح ٗ اؿٝا٠، ٚاضأٍ عُٓٗا خبرلا ٖٔ ب

 نجرل٠ ٚإلاشات ضعدٚا بٗا، سٝح ػاٚشِٖ ْؿعٗا إٍ اٯخسٜٔ.

ٞٳ إذا قًٓا    ، ؾك٠ٛ اجملتُل ديٛعٚا يًعٗدٕ ضبب تأخس أَتٓا ع٢ً ْٝل إطتٜٛات ٖٛ عدّ اسذلآَا إٚئ ْػاي

ا مل ًْتصّ بٗرٙ إباد٨ ؾًٔ ٗ ُاضو عس٣ ايؿ١ً بٌ أؾسادٙ; ٫ٚ ُاضو بدٕٚ ثك١ ٚاسذلاّ نٌ يٰخس. َٚ

١ًُِ.  ،ْٓذض أبدا  ٚئ ْتكدّ قٝد أ

، ٕٛاعدٖا اسذلاَٗا بطبب إِا نإ ذيو  ،إٕ اجملتُعات اييت سككت تكدَا نبرلا ٗ فاٍ ايعًِ ٚاٱْتاز  

 ٗ ايتصاّ ٚاْكباٙ نبرلٜٔ.

َٔ ذٟٚ ايؿعس ايط١ًُٝ، ٚإٕ ْؿٛع ايعباد  ع٢ً بػٝك١ اي اتؿؿَٔ ايف ايٛعد خ٬ْكض ايعٗد ٚإَػه١ً إٕ   

٫ ْعسف يًٛقت  ض يٓا ساٍ َا دَٓاًٚئ تطتكِٝ يٓا سٝا٠ ٚئ ٜؿ ،ا ٗ أَتٓا اٱض١َٝ٬نجس إتؿؿٕٛ بٗ

د َٚا أبسَٓاٙ َٔ ايعٗٛد بإٔ ْٛؾٝ٘ َا قععٓاٙ َع٘ َٔ ايٛع ،ق١ُٝ، ٫ٚ ْعذلف يٰخس عك٘ ٗ ا٫سذلاّ

 . ٚإٛاثٝل

ٚٵُؾٛا ﴿د، ٫ٚ ٜس٣ ز١ٜ٩ اهلل ي٘. ٜكٍٛ دٌ ٚع٬: يعٗاعد ْٚكك٘ ٛياٜأب٘ بإخ٬ؾ٘ ٫ٚ َس٠٤ٚ ٕٔ ٫  ٫ٚ غسف   ٚٳَأ

ٕٔ ٖٳبٴٛ ٟٳ َؾازٵ ٜٻا ٚٳٔإ ِٵ  ٗٵدٹُن ٗٵدٹٟ ُأٚفٹ بٹعٳ ص. سكا إٕ ٖرٙ اٯ١ٜ ايهس١ّ ؽـ ا٭َا١ْ ايهدل٣ اييت نًـ 40:ايبكس٠ط ﴾بٹعٳ

يهٔ ٖرٙ ا٭َا١ْ ٖٚرا ايعٗد ٜػٌُ نٌ َا أَس اهلل اٱْطإ عًُٗا ٚأخر َٓ٘ عٗدا ع٢ً ذيو ٗ عامل ايرز، 

 ب٘ إٍٛ عص ٚدٌ ٚبعح أْبٝا٤ٙ يٝعًُٛٙ يًٓاع ٜٚرنسِٖٚ ب٘.

ٜعًُٕٛ ٜكٝٓا  -يع١ُٛ ٗ ْؿٛضِٗ –٭ِْٗ  ;ٕ إٔ ٜعاٖدٚا اهلل تعاٍ ع٢ً أَسمث١ َٔ ايسداٍ َٔ ٫ ىػٛ

ٔٳ  ﴿َادسا ٖرٙ ايؿؿ١ اؾ١ًًٝ ؾِٝٗ: أِْٗ ضٝؿدقٕٛ ٗ عٗدِٖ ي٘، ٚاهلل تعاٍ ٜرنسِٖ ٗ ايكس ٕ ايهسِٜ  َٹ

َٳ ٚٳ ٛٹسٴ  ٓٵتٳ ٜٳ ٔٵ  َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳ ٘ٴ  ْٳشٵبٳ ٔٵ َقكٳ٢  َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ ُٹ ٘ٹ َؾ ٝٵ ًَ ٘ٳ عٳ ًٖ ٖٳدٴٚا اي َٳا عٳا ٍٷ ؾٳدٳُقٛا  ٌٳ ٔزدٳا ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ  ﴾ا بٳدٻُيٛا تٳبٵدٹ٬ٜاِي

  .ص; ؾدم ٚٚؾا٤ ٚثبات23:ا٭سصاىط

ٜب ٚايبعٝد ٫ ٜكسِٖ إٔ ىطسٚا ايؿدٜل ٚايػسٜو: ىطسٚا ٚٗ إكابٌ لد َٔ ٜٓككٕٛ ايعٗد َل ايكس

ثكت٘ ٚٚدٙ ٚاسذلاَ٘; َجًِٗ ٗ ذيو نُجٌ إسأ٠ اييت ْككت غصشلا بعد إسهاّ ٫ تس٣ قبض عًُٗا ٚضؿٗ٘، 
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ْٵَهاثٶا تٳتٻ)) نُا ٜؿؿٗا ايكس ٕ ايهسِٜ:  ٛٻ٠ٺ َأ ٔٵ بٳعٵدٹ ُق َٹ ٗٳا  ْٳَككٳتٵ َغصٵَي ْٴٛا َناٖيتٹٞ  ِٵ دٳخٳ٬ ٚٳ٫ تٳُهٛ ْٳُه ُٳا ٜٵ ٕٳ َأ دٹرٴٚ

ِٵ ٓٳُه ٝٵ  ( 92ايٓشٌ:) ((بٳ

ٛٸّ ٖرا ٚ ،ٚأسٛايٓاْؿٛضٓا ٚ ْؿًضٚ ،ؾًٓتل اهلل زبٓا    ست٢ ْدخٌ ٗ شَس٠ َٔ قاٍ اهلل  ،ٗ ضًٛنٓا ا٫عٛدازْك

ٖٳدٴٚا﴿تعاٍ ؾِٝٗ:  ِٵ ٔإذٳا عٳا ٖٹ ٗٵدٹ ٕٳ بٹعٳ ُٴُٛؾٛ ْٳ )). (177ايبكس٠:) ﴾ٚٳاِي َٳا ِٵ ٭ ٖٴ ٔٳ  ٕٳٚٳاٖيرٹٜ ِٵ زٳاعٴٛ ٖٹ ٗٵدٹ ٚٳعٳ ِٵ  ٔٗ  ((اتٹ

 .ـًلَل ا يٛؾا٥ِٗاهلل ص. أٚي٦و ِٖ عباد ايسٓٔ ايرٜٔ ٜسِٓٗ 8طإ٪َٕٓٛ:

 ،ؾًٓذلاسِ با٫سذلاّ ٚايٛؾا٤ ٚا٭َا١ْ ٚؾدم اي١ٝٓ ٚايعٌُ. ٫ٚ ْٓط٢ إٔ يٓا َع٘ ضبشاْ٘ َٛعدا ئ ىًؿ٘ 

 .َٚا مل ْؿدم ،َٚا ؾدقٓا ؾٝ٘ ،َٚا مل ْٓذص ،٢ يٓا أعُايٓا َا ألصْا َٓٗاٖٚٛ اؿل ٚٚعدٙ سل، ٚضتٖٛؾ

 (َػه١ً ْكض ايعٗد ٚإخ٬ف ايٛعد ٚع٬دٗا ٗ ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ٚٗ ٖرا ايبشح ضٓتٓاٍٚ َٛقٛع  )

                     َٔ خ٬ٍ ايؿؿٍٛ ٚإباسح اٯت١ٝ:                                                                                             

 َباسح: ث٬ث١ٚؾٝ٘ ْكض ايعٗد ٚإخ٬ف ايٛعد اؿهِ ٚاٯثاز  ايؿؿٌ ا٭ٍٚ:

 ايعٗد ٚايٛعد ٚايؿسم بُٝٓٗا، ٚؾٝ٘ َعًبإ:إبشح ا٭ٍٚ: تعسٜـ      

               يػ١ ٚاؾع٬سا.                                               ْكض ايعٗدتعسٜـ إعًب ا٭ٍٚ:             

                                                                      .إعًب ايجاْٞ: تعسٜـ ايٛعد يػ١ّ ٚاؾع٬سّا           

 سهِ ْكض ايعٗد.                                                                                   إبشح ايجاْٞ:      

 خ٬ف ايٛعد.                                                                                    سهِ إ إبشح ايجايح:     

 . ٚعٛاقب٘د  ثاز ْكض ايعٗد ٚإخ٬ف ايٛع :سابلإبشح اي     

 ٔط١ َباسح: ٚؾٝ٘خ٬ف ايعٗد ٚايٛعد ٗ ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬، ايؿؿٌ ايجاْٞ: ع٬ز إ

 إبشح ا٭ٍٚ: تعسٜـ ايٛؾا٤ َٚهاْت٘ ٗ اٱض٬ّ.       

  .بايٛؾا٤ بايعٗٛد اٱض٬ّ ٜأَس إبشح ايجاْٞ:      

 د. ايٛعبجايح: اٱض٬ّ  ٜأَس بايٛؾا٤ إبشح اي     

 د ٚ ثاز ذيو ع٢ً ايؿسد ٚاجملتُل. ٕبشح ايسابل: مثاز ايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛعا     

 

 

 

 

 

 

 



 

222 
 

 2015ديسمبر  –يىليى  –المجلد الثاني  -العدد السادس جامعة الناصرمجلة 

 يىسف محمد عبده/ دأ.                      ةاإلسالمي ةالشريع في وعالجها عدالى وإخالف العهد نقض مشكلة
 

 ايؿؿٌ ا٭ٍٚ

 ايعٗد ٚإخ٬ف ايٛعد اؿهِ ٚاٯثاز ْكض

 ُٗٝد:

ُ٘ ايسدٛي١ ٚايٓبٌ، ٛدب٘ إس٠٤ٚ ٚنسّ ايٓؿظ، ٚؼتٸخًل ٜكتكٝ٘ اٱْؿاف ٚايؿدم، ٚتٴٚايٛعد ايٛؾا٤ بايعٗد  

َا أؾػس َٚا أذٍ َٚا أخظ ايٓؿظ اييت تتدر عٗدٖا ٚض١ًٝ إٍ ايتػسٜس َٔ تعاٖدٙ، ٚػعٌ ّٝٓٗا ضب٬ّٝ إٍ 

 َع٦ُٔ. ٔ َ٘ ٖٚٛ د٦إٔ تؿا

ايػادز ناذى ساْح خادع، قد دعٌ ن٬َ٘ ٚعٗدٙ سباي١ ٕآزب٘، سباي١ ٚا١ٖٝ ذي١ًٝ نشباي١ ايعٓهبٛت، ٜؿٝد   

، ٜٚ٪ند ا٭َس ب٘، ٜٚعِٛ غأْ٘، ٜٚهدل إٛؾٌ، ٚايٛعد  ايكس ٕ ايهسِٜ ٜأَس بايٛؾا٤ بايعٗدإٕ  بٗا ايرباى، 

 ًٜعٔ ايػادزٜٔ.٢ٜٗٓٚ عٔ ايػدز، ٜٚػتد ٗ ايٓٗٞ عٓ٘، ٜٚكبش٘، ٚ

قسبٌ: ايعٗد ايعاّ، ٚايعٗد اـاف، ؾأَا ع٢ً ُا ٗهد ايعٗد ؾٝ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ َٔ ٜتدبس  ٜات ايكس ٕ  

ؾٗٛ أدا٤ ايٛادب ايرٟ ٜكتكٝ٘ عٌُ اٱْطإ، ؾُٔ تٍٛ ع٬ُّ ؾكد عاٖد إٔ ٜؿٞ ب٘ ع٢ً ايٛد٘  :ايعٗد ايعاّ

دٜٔ ؾكد عاٖد إٔ ٜأُس بأٚاَسٙ ٜٚٓتٗٞ بٓٛاٖٝ٘، ؾإٕ مل ا٭نٌُ، ؾإذا مل ٜؿعٌ ؾكد خايـ ايعٗد، َٚٔ  َٔ ب

ٜؿعٌ ؾكد ْكض ايعٗد، َٚٔ دخٌ ٗ ْاع١ ؾكد عاٖدٖا ع٢ً إٔ ٜٓؿعٗا ٫ٚ ٜكسٖا، ؾإٕ قسٖا أٚ قؿس ٗ 

، ؾإٕ عٓٗا دٗدّا ٗ ايدؾاع ٛيأْؿعٗا ؾكد غدز، َٚٔ تؿد٣ يًدؾاع عٔ أزض أٚ ْاع١ أٚ عكٝد٠ ؾكد عاٖد أ٫ ٜ

، ع يٝٗتدٚا ب٘، ؾإٕ نتُ٘ ؾكد خإ عٗد، َٚٔ أٚتٞ عًُّا سكّا ؾهأْ٘ عاٖد إٔ ٜبٝٓ٘ يًٓاْهـ ؾكد خإ

 ٖٚهرا.

ؾاٱْطإ سٌ ٜعاٖد ٜػٗد اهلل ع٢ً عٗدٙ، ٚهعٌ اهلل نؿ٬ّٝ عًٝ٘ بايٛؾا٤، ؾهٝـ تٓكض ؾؿك١ تهٖؿٌ بٗا   

 اهلل؟.

 ،ٚاٯثاز ايط١٦ٝ إذلتب١ ع٢ً ذيو ،ْكض ايعٗد ٚإخ٬ف ايٛعد َٔ سٝح اؿهِ ٚٗ ٖرا ايؿؿٌ ْبٌ َػه١ً

 َٔ خ٬ٍ إباسح اٯت١ٝ:  
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 إبشح ا٭ٍٚ

 ْكض ايعٗد ٚإخ٬ف ايٛعد ٚايؿسم بُٝٓٗا ٚؾٝ٘ َعًبإ:تعسٜـ 

 إعًب ا٭ٍٚ

 يػ١ ٚاؾع٬سا. ْكض ايعٗدتعسٜـ 

 يػ١ ٚاؾع٬سّا. أ٫ٚ: َع٢ٓ ايٓكض 

ْٳَكضٳ( أؾٌ ؾشٝض ٜدٍ ع٢ً ْهح غ٤ٞ.َع٢ٓ ايٓكض يػ١: قاٍ ابٔ ؾازع: ايٕٓٛ ٚا -أ     (1) يكاف ٚايكاد )

ٌٔ ٚايعٗدٹ.  ْٳِكضٴ ايبٓا٤ٹ ٚاَؿبٵ ٓٳِكضٴ:    (2)ٚٗ ايؿشاح: اي

   (3)ٚقاٍ ابٔ َٓٛٛز: ايٓكض: إؾطاد َا أبسَت َٔ عكد أٚ بٓا٤.

 َع٢ٓ ايٓكض اؾع٬سّا: -ى

ٓٸكض: إؾطاد َا أبسَت٘ َٔ بٓا٤ أٚ سبٌ أٚ ع      (4) ٗد.قاٍ ايكسطيبٸ: اي

ٓٸكض: اْتجاز ايعكد َٔ ايبٓا٤ ٚاؿبٌ ٚايعكد، ٖٚٛ قدٸ اٱبساّ، َٚٔ ْكض اؿبٌ ٚايعكد    ٚقاٍ ايسٸاغب: اي

 (5) اضتعرل ْكض ايعٗد.

ٓٸكض ٚاـٝا١ْ:  ايؿسم بٌ اي

ِٸ َٔ اـ   ٓٸكض أع ِٸ ٜهٕٛ اي ْٸ٘ ٜهٕٛ ضسٸا ٚدٗسا، َٚٔ ث ٓٸكض ؾإ َٸا اي ٝا١ْ اـٝا١ْ تكتكٞ ْكض ايعٗد ضسٸا، أ

ٓٸكض: اٱبساّ.    (6)ٜٚسادؾ٘ ايػدز، ٚقدٸ اـٝا١ْ ا٭َا١ْ، ٚقدٸ اي

 تعسٜـ ايػدز يػ١ ٚاؾع٬سا: -ز

 يػ٤ٞ ٚتسن٘، ٜكٍٛ ابٔ ؾازع: )ايػٌٖٚٛ: اٱخ٬ٍ با ،ايػدز: َؿدز غدز ٜػدز غدزّا ايػدز يػ١:تعسٜـ -1

ايعٗد ٚتسى ايٛؾا٤ ب٘، ٜٚكٛيٕٛ ٗ ٚايداٍ ٚايسا٤( أؾٌ ؾشٝض ٜدٍ ع٢ً تسى ايػ٤ٞ، َٔ ذيو ايػدز: ْكض 

   (7)ز.اٜا غدٸ :ٜكاٍ ،ٚأنجس َا ٜطتعٌُ ٖرا ٗ ايٓدا٤ بايػتِ  ز،ا، ٚغدز ب٘ ؾٗٛ غادز ٚغدٻغدٸازايرّ ٜا
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ٜٴكاٍ يذلى ايعٗد ٚغدٸاز نجرل ايػدز، ٚغدز ايسدٌ  ، َٚٓ٘ قٌٝ ؾ٬ٕ غادز، ْٚع٘ غدز٠ٜٚكٍٛ ايساغب: ٚايػدز 

 (1) اير٥ب ؾادس. :اير٥ب غادز، أٟ ٫ عٗد ي٘، نُا قايٛا غدزّا ٚغدزاْا، ٚقايٛا:

 (2) ٚقاٍ ابٔ َٓٛٛز: ايػدز قد ايٛؾا٤ بايعٗد.

از ٚغدٜس ٚزدٌ غادز ٚغدٻ ،غدزٙ ٚغدز ب٘ ٜػدز غدزّا. ٚتكٍٛ : غدز إذا ْكض ايعٗد ،ٚقاٍ غرلٙ: ايػدز تسى ايٛؾا٤

 .  (3)ٚغدٚز.

 ايػدز اؾع٬سا:تعسٜـ 

يسدٛع عُا ٜبري٘ اٱْطإ َٔ ْؿط٘ ٜٚكُٔ ايٛؾا٤ ب٘ ، ٖٚٛ خًل َطتكبض، ٚإٕ نإ قاٍ اؾاسٜ: ٖٛ ا   

   (4)ٜؿاسب٘ ؾٝ٘ َٓؿع١، ٖٚٛ بإًٛى ٚايس٩ضا٤ أقبض، ٚشلِ أقس.

   (5).ٚقاٍ إٓاٟٚ: ايػدز: ْكض ايعٗد ٚاٱخ٬ٍ بايػ٤ٞ ٚتسن٘

 ثاْٝا: َع٢ٓ ايعٗد يػ١ ٚاؾع٬سّا:

 َع٢ٓ ايعٗد يػ١: -أ

ٗٔدٳ( ايعٌ ٚاشلا٤ ٚايداٍ أؾٌ ٖرا ايباى عٓدْا، داٍ ع٢ً َع٢ٓ ٚاسد، ٚقد أَٚأ إيٝ٘ اـًٌٝ، قاٍ ابٔ ؾاز ع: )عٳ

ٗٵدٹ ب٘، ٚايرٟ ذنسٙ َٔ ا٫ستؿاٚ ٖٛ إع٢ٓ ايرٟ ٜسدل إيٝ٘ ؾسٚع  قاٍ: أؾً٘ ا٫ستؿاٚ بايػ٤ٞ، ٚإسداخ ايعٳ

ٗٵدٴ  (6) .ايباى ٕٕ، ٗ ايًػ١ ٜٚأتٞ ايعٳ  :َٓٗا ع٢ً عد٠ َعا

ٗٵدٴ:اي -1 ٗٔدٴَى َٔ ٖرا ا٭َس، أٟ: ٚاير١َ ا٭َإ عٳ ٗٵد ا٭َإ، ٚنريو اير١َِّ، تكٍٛ: أْا ُأعٵ ، قاٍ سلسٸ: ايعٳ

ٗٵدٳ٠ َٸٓو َٓ٘، َٚٓ٘ اغتكام ايعٴ  (8) َٚٓ٘ قٌٝ يًشسبٞ ٜدخٌ با٭َإ ذٚ عٗد َٚعاٖد.  (7).ُأ٩

ٗٵدٴ: إٛثل ٚايٌُٝ وًـ بٗا ايسدٌ-2 ٞٸ ٚاؾُل ناؾُل، تكٍٛ: ع ،ايعٳ ٚٳَٝجاق٘، ٚقٌٝ: ٚي ٗٵدٴ اهلل  ٞٸ عٳ ً

ٝٵجام ايرٟ ٜ٪خر ع٢ً َٔ باٜل اـًٝؿ١ ٕٹ    (9).ايعٗد، ٭ْ٘ ٚيٞ ا
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ٞٸ ٗ نرا: أٚؾٳاْٞ -3 ٗٔدٳ إي ٝٸ١، ٜكاٍ عٳ ٗٵدٴ: ايٛؾ ٗٵدٴ ايرٟ  (1).ٚايعٳ ٗٔدٵتٴ إيٝ٘، أٟ أٚؾٝت٘، َٚٓ٘ اغتٴلٻ ايعٳ ٚقد عٳ

ٛٴ٠٫ٹ .    (2) ٜٴهتب يً

ٗٵدٴ: اي -4 َٳ١ٚايعٳ ٚٳزعا١ُٜ اُؿسٵ  ُٚ   (3).ٛٳؾا٤ٴ ٚاؿٹَؿا

٘ٴ َهإ نرا -5 ٗٔدٵتٴ ٚٳع ٗٔدٳ ايػ٤ٞ عٗدٶا عٳسؾ٘،  ٚٳعٳ ٗٵدٴ: ا٫يتكا٤،  ٗٵدٟ ب٘ قسٜب :ٚايعٳ    (4).أٟ َيكٝت٘ ٚعٳ

ٓٵصٍ ايرٟ ٫ ٜصاٍ ايكّٛ إذا اْتأٚا عٓ٘  -6 َٕ ٗٵدٴ: ا ٗٳدٚايعٳ ضصٍ ٚنريو إٓ (5)أٜكٶا-زدعٛا إيٝ٘، ٜٚكاٍ ي٘: إعٴ

ٗٵدٴ   (6).إعٗٛد ب٘ ايػ٤ٞ ٜكاٍ ي٘: ايعٳ

 َع٢ٓ ايعٗد اؾع٬سا: -ى

ِٸ اضتددّ ٗ إٛثل آيرٟ ًٜصّ      ٞٸ: ايعٗد: سؿٜ ايػٸ٤ٞ َٚساعات٘ سا٫ بعد ساٍ، ٖرا أؾً٘ ث قاٍ اؾسداْ

     (7) َساعات٘.

ٜساد ب٘ ْٝل َا اْعكد بٌ ٚقاٍ ايكسطيب: ايعٗد: عاّ ٗ ْٝل َا عٗدٙ اهلل إٍ عبادٙ، ٚقتٌُ إٔ     

َع٢ٓ   ايعٗد:-أٜكا–قاٍ ٚ.  (8)اْطاٌْ، ٚأقٝـ ذيو ايعٗد إٍ اهلل َٔ سٝح أَس عؿٛ٘ ٚايٛؾا٤ ب٘

 (9). ا٫زتباٙ ٚا٫يتصاّ

 .  (10)ايعٗد : يؿٜ عاّ يهٌ عٗد ٚعكد بٌ اٱْطإ ٚبٌ زب٘، ٚبٝٓ٘ ٚبٌ إدًٛقٌ ٗ طاع١.ؾ

  (11).يًصّٚ ايٛؾا٤ بُٗا ْٝعٶا ،ٌايعٗد ٖٛ ّ قاٍ إاٚزدٟ: 

 (12).عاٌَ نٌ ٚاسد َٔ اؾاْبٌ اٯخسٚقاٍ ابٔ عاغٛز: ٚايعٗد: ايتصاّ بٌ اثٌٓ أٚ أنجس ع٢ً غ٤ٞ ٜ

َٶا ٫ ٜؿسٙ ؾٝ٘ إعاٖد ست٢ ٜؿطداٙ بُٝٓٗا: -أٜكّا–ٚقاٍ   (13).ٚايعٗد ٖٓا ٖٛ ا٫يتصاّ يًػرل َعا١ًَ ايتصا
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ٕٳاٖي) )تؿطرل قٛي٘ تعاٍ: ٗ ٚ ٜٳتٻُكٛ ِٵ ٫  ٖٴ ٚٳ َٳسٻ٠ٺ   ِّ ِٵ ؾٹٞ ُن ٖٴ ٗٵدٳ ٕٳ عٳ ٓٵُككٴٛ ٜٳ ِٻ  ِٵ ثٴ ٗٴ ٓٵ َٹ ٖٳدٵتٳ  ٔٳ عٳا (. 56)ا٭ْؿاٍ: (( رٹٜ

َل ايٝٗٛد َٔ عكٛد ٚعٗٛد  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚايعٗد ٖٓا َا عكدٙ زضٍٛ اهلل قاٍ بعض إؿطسٜٔ: 

  (2).ٖٞ ايعكٛد اييت تهٕٛ بٌ اٱْطإ ٚغرلٙٗٛد: ايعؾ   (1) .بإٔ ٫ وازبٛٙ ٫ٚ ٜعاْٚٛا عًٝ٘ ،َٚٛاثٝل

ٖٚا ضبل ذنسٙ َٔ أقٛاٍ ايعًُا٤ ٗ َع٢ٓ ايعٗد نًـ إٍ إٔ  ايتعسٜـ ايػاٌَ اؾاَل يًعٗد ٖٛ إٔ     

 يؿٜ عاّ يهٌ عٗد ٚعكد بٌ اٱْطإ ٚبٌ زب٘، ٚبٝٓ٘ ٚبٌ إدًٛقٌ ٗ طاع١. : ايعٗد

ناْت بٝٓ٘ ٚبٌ زب٘، أّ بٝٓ٘ ٚبٌ إدًٛقٌ، أضٛا٤  ،عكدٖا اٱْطإٜ ؾٗرا ايتعسٜـ سلٌ نٌ ايعٗٛد اييت

نُا أْ٘ قٝد ايعٗد بهْٛ٘ ٗ طاع١، ٖٚرا ٖٛ ايعٗد ايرٟ هب ع٢ً إطًِ ا٫يتصاّ ٚايٛؾا٤ ب٘ ، أَا إذا نإ ٗ 

  َعؿ١ٝ ؾٝشسّ عًٝ٘ ايٛؾا٤ ب٘.

 إعًب ايجاْٞ

 تعسٜـ ايٛعد يػ١ّ ٚاؾع٬سّا.

   : يػ١ّ ايٛعد تعسٜـ أ٫ّٚ :

ٚٳعٳدٳ(   ؾازع: ابٔ قاٍ-  أعدٙ ٜكاٍ: ٚعدت٘ ، تسد١ٝ بايكٍٛ ع٢ً تدٍ ؾشٝش١ ن١ًُ ٚايداٍ: ٚايعٌ ايٛاٚ )

 . (3).هُل ٫ بػس، ٚايٛعد إ٫ ٜهٕٛ ؾ٬ ايٛعٝد ؾأَا ٚغس، غرل ذيو ٜٚهٕٛ ٚعدا،

 ، خاؾ١ ايػس ٗ ٚايٛعٝد ، َٚٝعادّا َٚٛعٛدّا ٚقس ٚعدّا بٓؿل ٚعدت٘ ٜكاٍ ٚايػس، اـرل ٗ ٜهٕٛ ايٛعدؾ - 

ٚٳعٵدٳ اِيشٳلِّ ))تعاٍ:   قاٍ ِٵ  ٚٳعٳدٳُن ٘ٳ  ًٖ ٕٻ اي ْٳَو  ))  تعاٍ: قٛي٘ ، بايػس ايٛعد َٚٔ (22 :(()إبساِٖٝ ٔإ ًُٛ ٜٳطٵتٳعٵذٹ ٚٳ

ٙٴ ٚٳعٵدٳ ٘ٴ  ًٖ ـٳ اي ًٹ ٜٴدٵ ٔٵ  ٚٳَي  .(4)( ٧٤ :)اؿر (( بٹاِيعٳرٳاىٹ 

ٛٳعٵد- َٸا ،ٚازلا َؿدزا ٜهْٛإ ٚايعٹدٳ٠ اي  ايتٛاعد، َٛقل: ٚإٛعد. ٫هُل ٚايٛعد عٹدات، ؾتٴذُل ايعٹد٠ ؾأ

 إ٫ٓ ٫ٜهٕٛ ٚإٝعاد. يًعد٠ اضِ: أٜكّا ٚإٛعد. يًعٹدٳ٠ ٚقتا إٛعد ٜٚهٕٛ. ٚعدت٘ َؿدز إٛعد ٜٚهٕٛ. إٝعاد ٖٚٛ

 (5) .ايتٗدٸد َٔ ٚايٛعٝد ،َٛقعا أٚ ٚقتا
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 : اؾع٬سّا ايٛعد : تعسٜـ ثاّْٝا

                                                                                                                                              (1): ايعد٠ إخباز عٔ إْػا٤ إددل َعسّٚؾا ٗ إطتكبٌ. ا بأْ٘اؾع٬سٜٴعسٻف ايٛعد -

ؿاٍ اـرل ٗ إطتكبٌ، ٚاٱخ٬ف دعٌ ايٛعد خ٬ّؾا، ٚقٌٝ عدّ ايٛؾا٤ : اٱخباز بإٜايبعض بأْ٘ٚعسؾ٘ -

ايٛعد إرنٛز٠ ٜتكض : إٔ ايتعسٜـ ا٫ؾع٬سٞ يًٛعد اعتُد ايتعسٜـ  اتد ايٓٛس ٗ تعسٜؿٓعٚ    (2)ب٘.

 إٔ ٜهٕٛ َعسٚف، ؾشٌعٝد ايرٟ ٖٛ يًػس، ؾايٛعد ٫ بد ايًػٟٛ، ؾكسز ايٛعد ايرٟ ٖٛ يًدرل، ٚاضتبعد ايٛ

   (3)ٜهٕٛ ايٛعد بػس ؾ٬ هب ايٛؾا٤ ب٘.

 ثايجا: ايؿسم بٌ ايعٗد ٚايٛعد:

   (4)ٚأَا َا ٜهٕٛ َٔ داْب ؾٛعد ْٚكك٘ خًـ ٚعد. ،قٌٝ ايعٗد َا ٜهٕٛ َٔ اؾاْبٌ  

َٔ ذنس ايؿسم بٌ ايٛعد ٚايعٗد ؾسوّا، ٚايٛاٖس َٔ ؾشٝض اٱَاّ  ايؿسم بٌ ايٛعد ٚايعٗد، ؾًِ أز ٚأَا

أْ٘ ٫ ؾسم بُٝٓٗا بٌ ُٖا َذلادؾإ، ؾإْ٘ قاٍ ٗ )نتاى ايػٗادات( َٔ ؾشٝش٘ )باى َٔ أَس بإلاش ايبدازٟ 

ايٛعد( ثِ اضتدٍ ع٢ً َكُٕٛ ايباى بأزبع١ أسادٜح، أٚشلا سدٜح أبٞ ضؿٝإ بٔ سسى ٗ قؿ١ ٖسقٌ، أٚزد َٓ٘ 

٠٬ ٚايؿدم ٚايعؿاف ٚايٛؾا٤ ضأيتو َاذا ٜأَسنِ؟ ؾصعُت أْ٘ أَسنِ بايؿ طسؾّا ٖٚٛ إٔ ٖسقٌ قاٍ ي٘: ))

 ؾجبت َٔ ؾٓٝع٘ ٖرا أُْٗا َتشدإ. ،ٚي٫ٛ إٔ ايٛعد ٚايعٗد َتشدإ ٕا مت ٖرا ا٫ضتد٫ٍ (5).((بايعٗد..

ٚايٛاٖس َٔ ن٬ّ اؿاؾٜ ابٔ سذس ٗ نتاب٘ )ؾتض ايبازٟ( إٔ بُٝٓٗا ؾسقّا، ؾإْ٘ قاٍ إٕ َعٓاُٖا قد ٜتشد،   

ل َٔ نتاى اٱّإ قاٍ: قا٫: ايكسطيب، ٚايٟٓٛٚ: سؿٌ ٗ فُٛع١ باى ع٬َات إٓاؾ ْ٘ٚؿ٘ ٗ غسس

ايسٚاٜتٌ ٔظ خؿاٍ، ٭ُْٗا تٛازدتا ع٢ً ايهرى ٗ اؿدٜح ٚاـٝا١ْ ٗ ا٭َا١ْ، ٚشاد ا٭ٍٚ اـًـ ٗ ايٛعد، 

اٖد٠ اـًـ بدٍ ايػدز ٗ إع وايػدز ٗ إعاٖد٠ ٚايؿذٛز ٗ اـؿ١َٛ، قًت: ٚٗ زٚا١ٜ َطًِ ايجاْٝ :ٚايجاْٞ

   (6)ٗ ايٛعد نُا ٗ ا٭ٍٚ، ؾهإٔ بعض ايسٚا٠ تؿسف ٗ يؿٛ٘، ٭ٕ َعٓاُٖا قد ٜتشد.

ٛ إٔ ايٛعد أعِ أٟ ؾسم بُٝٓٗا، ٚيعٌ ايؿسم ٖ ٕ بُٝٓٗا ؾسقّا، ٚيهٔ مل ٜبٌ ؾًؿٛ٘ قد ٜدٍ د٫ي١ ٚاٖس٠ ع٢ً أ

 َٔ ايعٗد َعًكّا.

                                                           

 

 

 

 

  

 



 

222 
 

 2015ديسمبر  –يىليى  –المجلد الثاني  -العدد السادس جامعة الناصرمجلة 

 يىسف محمد عبده/ دأ.                      ةاإلسالمي ةالشريع في وعالجها عدالى وإخالف العهد نقض مشكلة
 

ٛاش إٔ ٜٛدد ايٛعد َٔ غرل دد ايٛعد َٔ غرل عهظ، ؾؾإٕ ايعٗد ٖٛ ايٛعد إٛثل، ؾأُٜٓا ٚدد ايعٗد ٚ  

إ٫ إذا نإ  َٔ ايعٗد، بإٔ ايعٗد ٫ ٜعًل ّٚهٔ إٔ ٜهٕٛ بُٝٓٗا عُّٛ ٚخؿٛف َٔ ٚد٘، ؾايٛعد أعِتٛثٝل 

ايٛعد َٛثكّا، ٚايٛعد أعِ َٔ إٔ ٜهٕٛ َٛثكّا أ٫ٚ ٜهٕٛ نريو، ٜٚػٗد ع٢ً ذيو يؿٜ اؿدٜح، ٭ٕ ايٓيب 

أطًل ع٢ً إخ٬ف ايٛعد يؿٜ اٱخ٬ف، ٚع٢ً إخ٬ف ايعٗد يؿٜ ايػدز، ٫ٚ  - ي٘ ٚضًِؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ-

ٔٳ) ) غو إٔ ايػدز أغد َٔ اٱخ٬ف، ؾعٴًِ إٔ ايعٗد أغد ٚأٚثل َٔ ايٛعد، ٜٚ٪ٜدٙ قٍٛ اهلل عصٚدٌ:  اٖيرٹٜ

ٕٳ ٓٵُككٴٛ ٗٵد ٜٳ ٔٵ ايًٖ٘ عٳ    (.2٤ايبكس٠:  ) (( َٹٝجٳاق٘ بٳعٵد َٹ

ٜٴعًل ع٢ً َا ٜهٕٛ  ،عِ َٔ ايٛعدٚأَا إٔ ايعٗد أ  ٜٴعًل إ٫ ع٢ً َا ٜهٕٛ يػدـ  خس، ٚايعٗد  ؾبإٔ ايٛعد ٫ 

ٚٳ) )يػدـ  خس أٚ يٓؿط٘، نُا ٫ ىؿ٢، قاٍ اهلل عصٚدٌ:  ُٳا َأ ٖٳدٴٚا ُنًٖ ٗٵدٶا عٳا ٙٴ عٳ ِٵ َؾٔسٜل ْٳبٳرٳ ٗٴ ٓٵ ٌٵ َٹ  بٳ

ِٵ ٕٳ َيا َأِنجٳسٖ ٓٴٛ َٹ  ٔإٖيا ))إ٫ ع٢ً أْؿطِٗ باٱّإ، ٚقاٍ اهلل تعاٍ :  ( ؾٗٗٓا عٗدِٖ يٝظ٠١١ايبكس٠: ( )( ٜٴ٪ٵ

ٔٳ ِٵ اٖيرٹٜ ٖٳدٵتٴ ٔٵ عٳا ٌٳ َٹ ُٴػٵٔسنٹ ِٻ اِي ِٵ ثٴ ِٵ َي ٓٵُكؿٴُٛن ٝٵ٦ٶا ٜٳ ِٵ غٳ ٖٹسٴٚا ٚٳَي َٛا ِٵ ٜٴ ٝٵُه ًَ ُټٛا َأسٳدٶا عٳ ِٵ َؾَأتٹ ٔٗ ٝٵ ِٵ ٔإَي ٗٵدٖ  ٔإَي٢ عٳ

ِٵ  ٢ً أْؿطِٗ بٌ َٔ إػسنٌ.( ؾٗٗٓا َعاٖد٠ إ٪ٌَٓ ٫ ع٧ايتٛب١: ( )( َٴدٻتٗ

ٍٳ) ) ٚأَا ايٛعد ؾ٬ ٜٛدد ٗ ن٬ّ ايعسى إ٫ يسدٌ  خس، نُا قاٍ اهلل عصٚدٌ  ٗ ايكس ٕ:    ٝٵَعإ ٚٳَقا ُٻا ايػٻ  َي

ٞٳ َٵس ُقكٹ ٕٻ اِيَأ ًٖ٘ ٔإ ِٵ اي ِٵ اِيشٳلٸ ٚٳعٵد ٚٳعٳدٳُن ٚٳعٳدٵتٴُه ِٵ ٚٳ ًَِؿتٴُه ٍٳ(. 22إبساِٖٝ: ) (( َؾَأخٵ ًٖ٘ ٚٳَقا ٓٳا) ):  تٳعٳاَي٢ اي ٓٳا زٳبٻ  ٚٳ تٹ

ٓٳا َٳا ٢ًَ ٚٳعٳدٵت ٓٳا) ( ٚقاٍ تعاٍ: )٠٩٧ ٍ عُسإ: ) (( زٴضٴًو عٳ ِٵ زٳبٸ ٗٴ ًِ ٓٻات ٚٳَأدٵخٹ ِٵ اٖيتٹٞ عٳدٵٕ دٳ  ٨غاؾس: ) (( ٚٳعٳدٵتٗ

 ٚغرل ذيو َٔ  اٯٜات ٚا٭سادٜح ٚن٬ّ أٌٖ ايعسى.)

عٗد ادتُاعُٗا ٗ َاد٠ ايٛعد َٔ غرل ْٛس إٍ ايٛثٛم ٚغرل ؾًعٌ َساد ايبدازٟ ثِ اؿاؾٜ باؼاد ايٛعد ٚاي 

  (1)ايٛثٛم، ٚنريو إٍ أْ٘ يسدٌ أٚ يٓؿط٘ ٚاهلل  أعًِ.
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 إبشح ايجاْٞ

 سهِ ْكض ايعٗد

ّٻ عًِٝٗ ْككٗا ٚقد  ،د نبرل٠ َٔ نبا٥س ايرْٛىْٛكض ايعٗ    ؾكاٍ:أَس اهلل إ٪ٌَٓ بايٛؾا٤ بايعٗد، ٚسس

ٚٵُؾِٛا)) َٳطٵ٪ٴ٫ّٚ ٚٳَأ ٕٳ  ٗٵدٳ َنا ٕٻ اِيعٳ ٗٵدٹ ٔإ ص،ؾكٛي٘ )إٕ ايعٗد نإ َط٪٫ّٚ( أٟ: إٕ اهلل دٌ ثٓا٩ٙ 34طاٱضسا٤:  ((بٹاِيعٳ

ضا٥ٌ ْاقض ايعٗد عٔ ْكك٘ إٜاٙ ٜكٍٛ: ؾ٬ تٓككٛا ايعٗٛد اؾا٥ص٠ بٝٓهِ، ٚبٌ َٔ عاٖدُٛٙ أٜٗا ايٓاع 

ٚٵُؾِٛا بٹاِيعٴُكٛدٹ)) ٚقاٍ:   (1)ؾتدؿسٚٙ، ٚتػدزٚا َٔ أععٝتُٛٙ ذيو. ٓٴِٛا َأ َٳ ٔٳ   ٗٳا اٖيرٹٜ ٜټ ص، قاٍ ابٔ 1طإا٥د٠:  (( ٜٳا َأ

ٌټ((.                                                                                                                                                         (2)عع١ٝ: )) ٚنٌ عٗد دا٥ص بٌ إطًٌُ ؾٓكك٘ ٫ و

د َٔ ايهبا٥س، َِٚٓٗ ايرٖيب، ؾكد قاٍ: ))ايهبرل٠ اـاَط١ ٚا٭زبعٕٛ: ايػدز ٚقد عدٻ بعض ايعًُا٤ ْكض ايعٗٛ

              (4) ٚقاٍ ابٔ سذس: )) عٳدټ ٖرا َٔ ايهبا٥س ٖٛ َا ٚقل ٗ ن٬ّ غرل ٚاسد((. (3)ٚعدّ ايٛؾا٤ بايعٗد((

ٚؼسّ ْكك٘، قاٍ  ، َٔ ا٭دي١ ٗ ايكس ٕ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ اييت تأَس بٛدٛى ايٛؾا٤ بايعٗدايهجرلٚقد ٚزد 

ٚزعا١ٜ  ،ٚبأدا٤ ا٭َا١ْ ،ٚايػسٚٙ ٚإٛاثٝل ٚايعكٛد ،ابٔ ت١ُٝٝ: ))دا٤ ايهتاى ٚايط١ٓ با٭َس بايٛؾا٤ بايعٗٛد

   (5)ٜؿعٌ ذيو((. ٚايتػدٜد ع٢ً َٔ ،ٚاـٝا١ْ ،ْٚكض ايعٗٛد، ٚايٓٗٞ عٔ ايػدز، ذيو

 ْبٝٓٗا ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: 

 أ٫ّٚ: أدي١ ذّ ْكض ايعٗد ٚايٓٗٞ عٓ٘ َٔ ايكس ٕ ايهسِٜ: 

ِٵ ٫ تعاٍ: ))  ٘يقٛ ايديٌٝ ا٭ٍٚ: ٗٴ ْٻ ُٻ١َ اِيُهِؿٔس ٔإ ًُٛا َأ٥ٹ ِٵ َؾكاتٹ ٓٹُه ٓٴٛا ؾٹٞ دٹٜ ٚٳَطعٳ ِٵ  ٖٹ ٗٵدٹ ٔٵ بٳعٵدٹ عٳ َٹ ِٵ  ٗٴ ْٳ ٜٵُا ْٳَهجٴٛا َأ ٕٵ  ٚٳٔإ

ٕٳ ٜٵُا ٕٳ َأ ٗٴٛ ٓٵتٳ ٜٳ ِٵ  ٗٴ ًٖ ِٵ َيعٳ ٗٴ َٔ ٜٓكض ايعٗد، ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً (. ؾاٯ١ٜ ايهس١ّ بٝٓت أْ٘ هٛش قتاٍ 12(( )ايتٛب١: َي

 (6)كض ايعٗٛد َٔ ايهبا٥س. قاٍ ايطدٟ: إٕ ْهجٛا عٗدِٖ ايرٟ عاٖدٚا ع٢ً اٱض٬ّ ٚطعٓٛا ؾٝ٘، ؾكاتًِٖٛ.إٔ ْ

ٚقاٍ ايساشٟ: ٚإٕ ْهجٛا  (7)ٗدٳٙ، ٚنإ َاي٘ ٚٚيدٙ ؾ٦ٝا َع٘((.ٚقاٍ ايكسطيبټ: ))إذا سازى ايرَٞ ْكضٳ ع      

  (8)أٟ ْككٛا عٗٛدِٖ. ،أّاِْٗ

ٔٳتعاٍ: )) قٛي٘ ايديٌٝ ايجاْٞ: ٕٳ اٖيرٹٜ ٓٵُككٴٛ ٗٵدٳ ٜٳ ٘ٹ عٳ ًٖ ٔٵ اي ٘ٹ بٳعٵدٹ َٹ ٕٳ َٹٝجٳاقٹ ٜٳِكَععٴٛ َٳسٳ َٳا ٚٳ ٘ٴ َأ ًٖ ٘ٹ اي ٕٵ بٹ ٌٳ َأ  ٜٴٛؾٳ

ٕٳ ٜٴِؿطٹدٴٚ ِٴ ُأَٚي٦ٹَو اِيَأزٵٔض ؾٹٞ ٚٳ ٕٳ ٖٴ ٔٳقاٍ أبٛ ايطعٛد: )) (27(( )ايبكس٠:  اِيدٳاضٹسٴٚ ٕٳ اٖيرٹٜ ٓٵُككٴٛ ٗٵدٳ ٜٳ ٘ٹ عٳ ًٖ ٔٵ اي  َٹ
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٘ٹ بٳعٵدٹ                                                        (1).ايؿطل َٔ عًٝ٘ ِٖ َا ٚتكسٜٔس يًرّ يًؿاضكٌ ؾؿ١ْ(( َٹٝجٳاقٹ

٘ إ٫ ايتازنٌ طاع١ اهلل، اـازدٌ عٔ اتباع أَسٙ ْٚٗٝ٘، ايٓانجٌ عٗٛد اهلل اييت قاٍ ايعدلٟ: َٚا ٜكٌ ب   

ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ -عٗدٖا إيِٝٗ ٗ ايهتب اييت أْصشلا إٍ زضً٘ ٚع٢ً أيطٔ أْبٝا٥٘، باتباع أَس زضٛي٘ قُد 

ٚإخبازِٖ إٜاِٖ أِْٗ َٚا دا٤ ب٘، ٚطاع١ اهلل ؾُٝا اؾذلض عًِٝٗ ٗ ايتٛزا٠ َٔ تبٌٝ أَسٙ يًٓاع،  -ٚضًِ

هدْٚ٘ َهتٛبا عٓدِٖ أْ٘ زضٍٛ َٔ عٓد اهلل َؿذلق١ طاعت٘، ٚتسى نتُإ ذيو شلِ ْٚهجِٗ ذيو، 

ٖٛ كايؿتِٗ اهلل ٗ عٗدٙ إيِٝٗ، ؾُٝا ٚؾؿت أْ٘ عٗد إيِٝٗ بعد إععا٥ِٗ زبِٗ إٝجام بايٛؾا٤  ،ْٚككِٗ إٜاٙ

   (2)بريو، نُا ٚؾؿِٗ ب٘ دٌ ذنسٙ.

   (3)ا عٗد إيِٝٗ ٗ ايكس ٕ ؾأقسٚا ب٘، ثِ نؿسٚا ؾٓككٛٙ.قاٍ ايطدٟ: ٖٛ َ

ٚقاٍ ايطعدٟ: ٖٚرا ٜعِ ايعٗد ايرٟ بِٝٓٗ ٚبٝٓ٘، ٚايرٟ بِٝٓٗ ٚبٌ عبادٙ ايرٟ أندٙ عًِٝٗ بإٛاثٝل 

ايجك١ًٝ ٚاٱيصاَات، ؾ٬ ٜبايٕٛ بتًو إٛاثٝل; بٌ ٜٓككْٛٗا ٜٚذلنٕٛ أٚاَسٙ ٜٚستهبٕٛ ْٛاٖٝ٘; ٜٚٓككٕٛ 

  (4)ييت بِٝٓٗ ٚبٌ اـًل.ايعٗٛد ا

ِٵ تعاٍ: ))  ٘يقٛ ايديٌٝ ايجايح: ٔٗ ٛٵيٹ ٚٳَق ٝٵٔس سٳلٍّ  ٝٳا٤ٳ بٹػٳ ْٵبٹ ِٴ اِيَأ ٔٗ ًٹ ٚٳَقتٵ ٘ٹ  ًٖ ٜٳاتٹ اي ِٵ بٹآ ٖٹ ٚٳُنِؿٔس ِٵ  ٗٴ َٹٝجٳاَق ِٵ  ٔٗ ْٳِككٹ ُٳا  َؾبٹ

ٕٳ ٔإٖي ٓٴٛ َٹ ٜٴ٪ٵ ًَا  ِٵ َؾ ٖٹ ٗٳا بٹُهِؿٔس ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًٖ ٌٵ َطبٳلٳ اي ـٷ بٳ ًِ ٓٳا ُغ ًُٛبٴ ًّاُق ًٹٝ    (155(()ايٓطا٤: ا َق

 ٖٚرٙ َٔ ايرْٛى اييت ازتهبٖٛا، ٖا   (5)ؾبطبب ْككِٗ َٝجاقِٗ يعٓاِٖ ٚضدعٓا عًِٝٗ ٚؾعًٓا بِٗ َا ؾعًٓا.

                     (6) أٚدب يعٓتِٗ ٚطسدِٖ ٚإبعادِٖ عٔ اشلد٣، ٖٚٛ ْككِٗ إٛاثٝل ٚايعٗٛد اييت أخرت عًِٝٗ.

   (7) .(ٝجام أخرٙ اهلل ع٢ً أٌٖ ايتٛزا٠ ؾٓككٛٙ()ٖٛ َ)قاٍ ابٔ عباع: 

ٕٸ ايعكاى أٚ ؼسِٜ ايعٝبات مل ٜهٔ إ٫ بٓكض ايعٗد َٚا  ،قاٍ ايصكػسٟ: ٚأَا ايتٛنٝد ؾُعٓاٙ ؼكٝل أ

 (8)ٚقتٌ ا٭ْبٝا٤ ٚغرل ذيو. ،ععـ عًٝ٘ َٔ ايهؿس

ِٵ َيعٳتٳعٳاَي٢: ))  قٍٛ ايديٌٝ ايسابل:  ٗٴ َٹٝجٳاَق ِٵ  ٔٗ ْٳِككٹ ُٳا  ٘ٹ َؾبٹ ٛٳاقٹعٹ َٳ ٔٵ  ِٳ عٳ ًٹ ٕٳ اِيَه ٜٴشٳسُِّؾٛ ٝٳ١ّ  ِٵ َقاضٹ ٗٴ ًُٛبٳ ٓٳا ُق ًِ ٚٳدٳعٳ ِٵ  ٖٴ ٓٻا

ٗٴ ٓٵ ـٴ عٳ ِٵ َؾاعٵ ٗٴ ٓٵ َٹ ًّا  ًٹٝ ِٵ ٔإٖيا َق ٗٴ ٓٵ َٹ ٓٳ١ٺ  ٢ًَ خٳا٥ٹ ًٹلٴ عٳ ٍٴ تٳٖع ٚٳَيا تٳصٳا ٘ٹ  ُٻا ذٴنِّسٴٚا بٹ َٹ ٛ٘ا  ْٳطٴٛا سٳ ٜٴشٹبټ ٚٳ ٘ٳ  ًٖ ٕٻ اي ٚٳاؾٵَؿضٵ ٔإ ِٵ 

ٓٹ ُٴشٵطٹ خر عًِٝٗ يعٓاِٖ، أٟ أبعدْاِٖ عٔ اؿل أٟ: ؾبطبب ْككِٗ إٝجام ايرٟ ُأ( 13(( )إا٥د٠: ٌٳاِي
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 (1) ٚطسدْاِٖ عٔ اشلد٣.

ُټٛا ايرٜٔ ايٝٗٛد ٖ٪٤٫ َٔ تعذي ٫ قُد، ٜا: -ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- قُد يٓبٝ٘ ثٓا٩ٙ دٌ ٜكٍٛ   ٖ 

 ٚبأؾشابو، بو َِٓٗ غدزٶا ٚبِٝٓٗ، بٝٓو ايرٟ ايعٗدٳ ْٚهجٛا أؾشابو، ٚإٍ إيٝو أٜدِٜٗ ٜبطعٛا إٔ

ًَؿِٗ، ٚعادات عاداتِٗ َٔ ذيو ؾإٕ  بٓككِٗ ؾًعٓتِٗ عٗدٟ، ْٚهجٛا ٚاثكْٛٞ ايرٟ َٹٝجاقِٗ ؾٓككٛا ... ضٳ

ٟٻ َل خٝازِٖ ؾعٌ َٔ ذيو نإ ؾإذٵ. َٝجاقِٗ   (2).أزٳاذشلِ ؾعٌ َٔ َجً٘ تطتٓهسٚا ؾ٬ عٓدِٖ، أٜاد

ْٻُا ٍ: )) قٛي٘ تعا ايديٌٝ اـاَظ:   ْٳَهحٳ َؾٔإ ٔٵ  ُٳ ِٵ َؾ ٔٗ ٜٵدٹٜ ٛٵمٳ َأ ٘ٹ َؾ ٜٳدٴ ايًٖ ٘ٳ  ًٖ ٕٳ اي ٜٹعٴٛ ٜٴبا ْٻُا  ْٳَو ٔإ ٜٹعٴٛ ٜٴبا ٔٳ  ٕٻ اٖيرٹٜ ٔإ

ٛٹُّٝا ٘ٹ َأدٵسّا عٳ ٝٴ٪ٵتٹٝ ٘ٳ َؾطٳ ًٖ ٘ٴ اي ٝٵ ًَ ٖٳدٳ عٳ ٚٵؾ٢ بٹُا عا ٔٵ َأ َٳ ٚٳ ٘ٹ  ْٳِؿطٹ ٓٵُهحٴ عٳ٢ً  (  )ؾُٔ ْهح( ٜعين: ْكض 10(()ايؿتض: ٜٳ

قاٍ ابٔ نجرل: إِا ٜعٛد ٚباٍ ذيو ع٢ً   (3)د ٚايبٝع١، )ؾإِا ٜٓهح ع٢ً ْؿط٘( ٜعين: عكٛبت٘ ع٢ً ْؿط٘.ايعٗ

   (4) ع٢ً ايٓانح، ٚاهلل غين عٓ٘.

ٜٸاٖا ًٜٗو، ؾٓهج٘ عًٝ٘ ٫  ْٸُا هين ع٢ً ْؿط٘، ٚإ ٕٸ َٔ ْهح ٜعين: َٔ ْكض ٖرا ايعٗد ؾإ ٚقاٍ ابٔ عع١ٝ: أ

   (5) ي٘.

 ايٓب١ٜٛ: يعٗد ٚايٓٗٞ عٓ٘ َٔ ايط١ٓثاّْٝا: أدي١ ذّ ْكض ا

 ٚيكد ٚزدت أسادٜح نجرل٠ تدٍ ع٢ً سس١َ ْكض ايعٗد ٚع٢ً عٛاقب٘ ايط١٦ٝ ْرنس َٓٗا اٯتٞ: 

ؾ٢ً اهلل -قاٍ: َا عٓدْا غ٤ٞ إ٫ نتاى اهلل ٖٚرٙ ايؿشٝؿ١ عٔ ايٓيب -زقٞ اهلل عٓ٘-عٔ عًٞ -1

ًُا ؾعًٝ٘ يع١ٓ اهلل ٚا٥٬ٕه١ ٚايٓاع أْعٌ، ٫ ذ١َ إطًٌُ ٚاسد٠، ؾُٔ أخؿس َطٚؾٝٗا: ))  -عًٝ٘ ٚضًِ

                                               (6)((.ٜكبٌ َٓ٘ ؾسفٷ ٫ٚ عدٍ

ؾاؿدٜح ؾٝ٘ ديٌٝ ع٢ً إٔ  ْكض ايعٗد يٝظ با٭َس اشلٌ، بٌ ٜعتدل َٔ نبا٥س ايرْٛى ٚيرا اضتشل ْاقك٘ 

 .ٜكبٌ َٓ٘ ؾسف ٫ٚ عد٫ٍ ٚيع١ٓ اهلل ٚا٥٬ٕه١ ٚايٓاع أْعٌ، 

َٸ١ إطًٌُ ٚاسد٠ ٜطع٢ بٗا أدْاِٖؾكٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: ))  (( إساد باير١َ ٖٓا ا٭َإ، َٚعٓاٙ: إٔ ذ

َٸٓ٘ ب٘ أسد إطًٌُ سسٴّ ع٢ً غرلٙ ايتعسټ ض ي٘ َا داّ ٗ أَإ إطًِ. أَإ إطًٌُ يًهاؾس ؾشٝض، ؾإذا أ

ُٶا ؾعًٝ٘ يع١ٓ اهلل)ٚقٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: ) ٕٳ َطًِ ؾتعسٸض يهاؾس ؾُٔ أخؿس َطً (( َعٓاٙ: َٔ ْكض أَا

َٻٓت٘ َٻٓ٘ َطًِ، قاٍ أٌٖ ايًػ١: ٜكاٍ: أخؿستٴ ايسدٌ إذا ْككتٴ عٗدٙ، ٚخؿست٘ إذا أ    (7)(( أ
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َٸ١ إطًٌُ ٚاسد٠: قٛي٘: ))ٚقاٍ ابٔ سذس  َٻٔ ايهاؾسٳ ٚاسدٷ َِٓٗ سذ سٴّ ع٢ً غرلٙ (( أٟ: أَاِْٗ ؾشٝض، ؾإذا أ

َٸ١ إطًٌُ ٜطع٢ بٗاٚقٛي٘: )) ... ايتعسٸض ي٘ ضٛا٤ )ٚاسد٠( (( أٟ: ٜت٫ٖٛا ٜٚرٖب ٚه٤ٞ، ٚإع٢ٓ: إٔ ذ

َٸ١ّ مل ٜهٔ ٭سد  َٸٔ أسد َٔ إطًٌُ ناؾسا ٚأععاٙ ذ ؾدزت َٔ ٚاسد أٚ أنجس، غسٜـ أٚ ٚقٝل، ؾإذا أ

ٚقٛي٘: )) ؾُٔ أخؿس((   ... ٕ إطًٌُ نٓؿظ ٚاسد٠ٚاؿسٸ ٚايعبد; ٭ ،ْكك٘، ؾٝطتٟٛ ٗ ذيو ايسدٌ ٚإسأ٠

َٸٓت٘، ٚأخؿست٘ ْككت عٗدٙ.   (1)أٟ: ْكض ايعٗد، ٜكاٍ: خؿست٘ بػرل أيـ أ

ٔظ غُظ، قٌٝ: ٜا زضٍٛ اهلل، َٚا ٔظ غُظ؟ قاٍ: َا ٚقاٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: ))-2

ٚٻِٖ، َٚا سه ُٛا بػرل َا أْصٍ اهلل إ٫ ؾػا ؾِٝٗ ايؿكس، َٚا ٚٗست ْكض قّٛ ايعٗد إ٫ ضًٖ٘ اهلل عًِٝٗ عد

ٓٹعٛا ايٓبات ُٚأخٹرٚا بايطٌٓ، ٫ٚ َٓعٛا ايصٻنا٠ إ٫  َٴ ايؿاسػ١ ؾِٝٗ إ٫ ؾػا ؾِٝٗ إٛت، ٫ٚ طٖؿؿٛا ايهٌٝ إ٫ 

  (2)((. سٴبظ عِٓٗ إعس

 ٚ عص اهلل إ٫ ضً٘ ق٘ قّٛ ٗ ؾاسػ١ ٚٗست َا ٚ ، بِٝٓٗ ايكتٌ نإ إ٫ ق٘ ايعٗد قّٛ ْكض َا: ))ٚٗ زٚا١ٜ

  (3)((. ايكعس عِٓٗ اهلل سبظ إ٫ ايصنا٠ قّٛ َٓل ٫ ٚ ، إٛت عًِٝٗ دٌ

أٚ َا عاٖدٚا عًٝ٘ قَٛا  خسٜٔ )إ٫ ضً٘ عًِٝٗ  ،قاٍ إٓاٟٚ: )َا ْكض قّٛ ايعٗد( أٟ: َا عاٖدٚا اهلل عًٝ٘ 

   (4)عدِٖٚ( دصا٤ َا ادذلسٛٙ َٔ ْكض ايعٗد إأَٛز بايٛؾا٤ ب٘.

ؾبطببٗا ٜطً٘ اهلل ا٭عدا٤ ع٢ً ْاقكٗا، بٌ ٜهٕٛ تكض  ;كض ايعٗٛدع٢ً غد٠ سس١َ ْ ؾاؿدٜح ؾٝ٘ د٫ي١

 ايعٗٛد ضببّا ٭ْتػاز ايكتٌ بٌ َستهبٝٗا، ٭ِْٗ خايؿٛا أَس اهلل ٚزضٛي٘ ٗ عدّ ايٛؾا٤ بايعٗٛد ٚإٛاثٝل. 

َٔ ؾ٢ً ايؿبض،  ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: )) قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل -زقٞ اهلل عٓ٘ -ٚعٔ أبٞ بهس ايؿدٜل -3

   . (5)((ؾ٬ ؽؿسٚا اهلل ٗ عٗدٙ، ؾُٔ قتً٘ طًب٘ اهلل ست٢ ٜهب٘ ٗ ايٓاز ع٢ً ٚدٗ٘ ;ؾٗٛ ٗ ذ١َ اهلل

قاٍ إبازنؿٛزٟ: )ؾٗٛ ٗ ذ١َ اهلل( أٟ ٗ عٗدٙ ٚأَاْ٘ ٗ ايدْٝا ٚاٯخس٠، ٖٚرا غرل ا٭َإ ايرٟ ثبت به١ًُ 

ٚأخؿست ايسدٌ إذا  ;ؿسٚا اهلل ٗ ذَت٘(( قاٍ ٗ ايٓٗا١ٜ: ))خؿست ايسدٌ أدست٘ ٚسؿٛت٘ايتٛسٝد ))ؾ٬ ؽ

   (6)ْككت عٗدٙ ٚذَاَ٘((
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ٚقاٍ ايطٓدٟ: )ؾٗٛ ٗ ذ١َ اهلل( أٟ: أَاْ٘ ٚعٗدٙ، أٚ أْ٘ تعاٍ أٚدب ي٘ ا٭َإ )ؾ٬ ؽؿسٚا اهلل( َٔ أخؿسٙ إذا 

 اؿدٜح ٢ٜٗٓ إطًٌُ عٔ خؿس ايعٗٛد أٟ ْككٗا.  ٗ –ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ –ؾايسضٍٛ  (1)ْكض عٗدٙ.

َٔ ؾ٢ً ؾ٬تٓا، : )) -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  -ٚعٔ أْظ بٔ َايو زقٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل   4-

  (2)((.ٚذ١َ زضٛي٘، ؾ٬ ؽؿسٚا اهلل ٗ ذَت٘ ،ٚاضتكبٌ قبًتٓا، ٚأنٌ ذبٝشتٓا، ؾريو إطًِ ايرٟ ي٘ ذ١َ اهلل

ؾ٬ تؿٛا ي٘ بايكُإ، بٌ  ػدزٚا َٔ ي٘ عٗد َٔ اهلل ٚزضٛي٘))ؾ٬ ؽؿسٚا اهلل ٗ ذَت٘((، أٟ: ٫ ت قاٍ ابٔ زدب:

  (3)أٚؾٛا ي٘ بايعٗد.

أٟ  ،ٚقاٍ ايكازٟ: أٟ ٫ ؽْٛٛا اهلل ٗ عٗدٙ، ٫ٚ تتعسقٛا ٗ سك٘ َٔ َاي٘، ٚدَ٘، ٚعسق٘، أٚ ايكُرل يًُطًِ

   (4)ؾ٬ تٓككٛا عٗد اهلل.

اهلل ٗ ذَت٘(( أٟ ؾ٬ تٓككٛا عٗد اهلل ؾٝ٘، ٫ٚ ؽْٛٛٙ باْتٗاى سكٛق٘، ؾإٕ أٟ اعتدا٤ عًٝ٘ ٖٛ ))ؾ٬ ؽؿسٚا 

  (5)خٝا١ْ هلل ٚزضٛي٘، ْٚكض يعٗدُٖا، ٚإٖداز يهسا١َ اٱض٬ّ.

  نٔ َٔ أزبل : ))ٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِقاٍ: قا -زقٞ اهلل عُٓٗا  -عٔ عبد اهلل بٔ عُسٚ ٚ 5-

  أ٩ُٔ إذا: ٜدعٗا ست٢ ايٓؿام َٔ خؿ١ً ؾٝ٘ ناْت َٓٗٔ خؿ١ً ؾٝ٘ ناْت َٚٔ ،خايؿّا ٓاؾكّاَ نإ ؾٝ٘

    (6) (( ؾذس خاؾِ ٚاذا ، غدز عاٖد ٚإذا ،نرى سدخ ٚإذا ،خإ

ٚاهلل قد تٛعد إٓاؾكٌ بإٔ َؿرلِٖ ايدزى  ؾاؿدٜح ؾٝ٘ ديٌٝ ع٢ً إٔ  ْكض ايعٗد َٔ ؾؿات إٓاؾكٌ،

ٕٸ أسدِٖ إذا عاٖد غدز، ٚإذا خاؾِ ؾذس، ٚإذا سدٸخ ا٭ضؿٌ َٔ ايٓاز،   قاٍ ابٔ نجرل: َٔ ؾؿات إٓاؾكٌ أ

نرى، ٚإذا ا٥تُٔ خإ، ٚيريو نإ ساٍ ٖ٪٤٫ ا٭غكٝا٤ َٚؿرلِٖ إٍ خ٬ف َا ؾاز إيٝ٘ إ٪َٕٓٛ، نُا 

ْٸِٗ اتٸؿؿٛا غ٬ف ؾؿاتِٗ ٗ ايدٸْٝا اهلل ب٘ إٔ ٜٛؾٌ، ؾأٚي٦و ناْٛا ٜٛؾٕٛ بعٗد اهلل ٜٚؿًٕٛ َا أَس  ،أ

  (7)ٖٚ٪٤٫ ٜٓككٕٛ عٗد اهلل َٔ بعد َٝجاق٘.
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يهٌ غادز " ٚٗ زٚا١ٜ .(1)" يهٌ غادز يٛا٤ ّٜٛ ايكٝا١َقاٍ: "  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚعٔ أْظ عٔ ايٓيب  -6

أ٫ ٖرٙ غدز٠  إٕ ايػادز ٜٓؿب اهلل ي٘ يٛا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾٝكاٍ:" ٚٗ زٚا١ٜ أخس٣:.(2)"  يٛا٤ عٓد أضت٘ ّٜٛ ايكٝا١َ

 .١ّ ايػدز ْٚكض ايعٗد ، بطبب ازتهاب٘ دس بٌ خًكّٜ٘ٛ ايكٝا١َؾايػادز ٜؿكش٘ اهلل  .(3)"   ؾ٬ٕ

٘ٴ – عٓ٘ اهلل زقٞ - أْظ بٔ ٚعٔ َايو -7 ًَػٳ ٕٻ:  أْ٘ بٳ ٌٕ إٍ نتبٳ ايعصٜص عبد بٔ عُس أ َٹ ٘ٹ َٔ عا ُٻايٹ ٘ٴ:  عٴ ْٻ  إ

ٓٳا ًَػٳ ٕٻ ب ٜٻ١ بعحٳ إذا نإ -ٚضًِ ٘عًٝ اهلل ؾ٢ً- اهلل زضٍٛ أ ٍٴ ضٳٔس  اهلل ضبٌٝ ٗ ، اهلل باضِ اغصٚا )):  شلِ ٜكٛ

ٕٳ ، ًُٛ ًٗٛا ٫ ، باهلل َنَؿسٳ َٔ تٴَكات ًُٛا ٫ٚ ، تٴُجًِّٛا ٫ٚ ، تٳػٵدٹزٴٚا ٫ٚ تػٴ ٌٵ ، ٚيٝدّا تٳِكتٴ ٝٴٛغٹَو ذيو َؾُك ٕٵ ٚضٳساٜاَى  ؾ  إ

ّٴ ، اهلل غا٤ٳ ٝٵَو ٚايط٬  ايكت٢ً تكععٛا ٫ أٟ(  ُجًٛا ٫ٚ)  ايٛؾا٤ تذلنٛا ٫ أٟ  ( تػدزٚا ٫ٚ) ؾكٛي٘:   (4).(( عً

 ٚضساٜاى إٕ ؾٝٛغو ذيو ٚقٌ )) :ٜ٪َسٙ ٕٔ عُس بٔ عبدايعصٜص قٍٛٚ ،ؾبٝا أٟ(  ٚيٝدا تكتًٛا ٫ٚ)  ايكت٢ً

 ا١ٖٚنس ،ٜكاتًٛا مل إذا ايؿبٝإ ٚقتٌ ،ٚايػًٍٛ ،ايػدز ؼسِٜ ٖٚٞ :عًٝٗا فُل ؾٛا٥د ٚؾٝ٘ (( اهلل غا٤

   (5).إج١ً

ا ايباى عذبا ، ؾسأٜٓا َٔ إطًٌُ ايؿاؿٌ ٗ ٖر ;يكد سرز اٱض٬ّ َٔ ْكض ايعٗد ست٢ َل ا٭عدا٤-8

ؾأزاد إٔ  –ٚنإ بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ أَد  –قاٍ : نإ َعا١ٜٚ ٜطرل ٗ أزض ايسّٚ ٘ زقٞ اهلل عٓ ؾعٔ عُسٚ بٔ عبط١

 ، إٕ زضٍٛٚؾا٤ ٫ غدز ،اهلل أندل ،٢ً داب١ ٜكٍٛ: اهلل أندلؾإذا غٝذ ع; ؾإذا اْكك٢ ا٭َد غصاِٖ ،ٜدْٛ َِٓٗ

َٔ نإ بٝٓ٘ ٚبٌ قّٛ عٗد ؾ٬ وًٓٔ عكد٠ ٫ٚ ٜػدٸٖا ست٢ ّكٞ أَدٙ، أٚ ))  اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قاٍ :

 (6) ؾبًؼ ذيو َعا١ٜٚ ؾسدل. " ٜٓبر إيِٝٗ ع٢ً ضٛا٤

 أقٛاٍ ايطًـ ٚايعًُا٤ ٗ ذّ ْكض ايعٗد:

 دصا٤ٖٚرا  (ايػدز أقبض :اـذل( )( ايعدٚ عًِٝٗ ضً٘ إ٫ بايعٗد قّٛ خذل َا : ))قاٍ عباع بٔ اهلل عبدعٔ -

 (7) .ب٘ بايٛؾا٤ إأَٛز ايعٗد ْكض َٔ ٙادذلسٛ ٕا

َٸ١ ،ٚقاٍ ابٔ سذس: ))ايػدز سسَت٘ غ١ًٛٝ- ٝٸُا َٔ ؾاسب اي١ٜ٫ٛ ايعا ٕٸ غدزٙ ٜتعدٸ٣ قسزٙ إٍ خًل  ،٫ ض ٭

 (8) كعسٸ إٍ ايػدز يكدزت٘ ع٢ً ايٛؾا٤((.نجرل، ٚ٭ْٸ٘ غرل َ
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ٝٸ١ ٗ تؿطرل قٛي٘ تعاٍ: )) - ْٳَهحٳ  ٚقاٍ ابٔ عع ٔٵ  ُٳ ِٵ َؾ ٔٗ ٜٵدٹٜ ٛٵمٳ َأ ٘ٹ َؾ ٜٳدٴ ايًٖ ٘ٳ  ًٖ ٕٳ اي ٜٹعٴٛ ٜٴبا ْٻُا  ْٳَو ٔإ ٜٹعٴٛ ٜٴبا ٔٳ  ٕٻ اٖيرٹٜ ٔإ

ًٖ ٘ٴ اي ٝٵ ًَ ٖٳدٳ عٳ ٚٵؾ٢ بٹُا عا ٔٵ َأ َٳ ٚٳ ٘ٹ  ْٳِؿطٹ ٓٵُهحٴ عٳ٢ً  ٜٳ ْٻُا  ٛٹُّٝا َؾٔإ ٘ٹ َأدٵسّا عٳ ٝٴ٪ٵتٹٝ ْٳَهحٳ( أٟ ؾُٔ 10((طايؿتض: ٘ٳ َؾطٳ ٔٵ  ُٳ ص: )َؾ

   (1)ْكض ٖرا ايعٗد ؾإِا هين ع٢ً ْؿط٘ ٚإٜاٖا ًٜٗو، ؾٓهج٘ عًٝ٘ ٫ ي٘.

ٕٳ) ٚٗ تؿطرل قٛي٘ تعاٍ: ) - ْٵهاثّا تٳتٻدٹرٴٚ ٛٻ٠ٺ َأ ٔٵ بٳعٵدٹ ُق َٹ ْٳَككٳتٵ َغصٵَيٗا  ْٴٛا َناٖيتٹٞ  ِٵ ٚٳ٫ تٳُهٛ ٓٳُه ٝٵ ًّا بٳ ِٵ دٳخٳ ْٳُه ٜٵُا  (( َأ

بإسأ٠ اييت تػصٍ غصشلا  ّا))غبٗت ٖرٙ اٯ١ٜ ايرٟ وًـ أٚ ٜعاٖد أٚ ٜدلّ عكد-اٜكّا-ص قاٍ: 92طايٓشٌ: 

إذا ْككت ق٣ٛ ذيو ايػصٍ ؾشًت٘ بعد  ،ٚتؿتً٘ قهُا، ٚغب٘ ايرٟ ٜٓكض عٗدٙ بعد اٱسهاّ بتًو ايػاشي١

  (2)((. إبساَ٘

ُٸد ب - ٓٸهح، ٚإهس، ٚقسأ ))ٚقاٍ ق ٔٸ عًٝ٘: ايبػٞ، ٚاي ٔٸ ؾٝ٘ ن ٞٸ: ))ث٬خ خؿاٍ َٔ ن ٚٳ٫  ٔ نعب ايكسٚ

٘ٹ ًٹ ٖٵ ٧ِّٝٴ ٔإٖيا بٹَأ ُٳِهسٴ ايطٻ ِٵ ص، ))43(( طؾاطس:  ٜٳشٹٝلٴ اِي ْٵُؿطٹُه ِٵ عٳ٢ً َأ ٝٴُه ْٻُا بٳػٵ ٓٻاعٴ ٔإ ٗٳا اي ٜټ ٔٵ  ص، ))23(( طْٜٛظ:  ٜا َأ ُٳ َؾ

ٓٵُه ٜٳ ْٻُا  ٘ٹْٳَهحٳ َؾٔإ ْٳِؿطٹ    (3)(.10ايؿتض: ) ((  حٴ عٳ٢ً 

 ٚ دخٌ بعض ايطًـ ع٢ً َسٜض َهسٚى ؾكاٍ ي٘: عاٖد اهلل ع٢ً ايتٛب١ يعً٘ إٔ ٜكًٝو ؾسعتو، ؾكاٍ:  - 

 نٓت نًُا َسقت عاٖدت اهلل ع٢ً ايتٛب١ ؾٝكًٝين، ؾًُا نإ ٖرٙ إس٠ ذٖبت أعاٖد نُا نٓت أعاٖد 

   (4)ٓاى َسازا ؾٛددْاى نرابا ثِ َات عٔ قسٜب.ؾٗتـ بٞ ٖاتـ َٔ ْاس١ٝ ايبٝت: قد أقً

 إبشح ايجايح

 خ٬ف ايٛعدسهِ إ

 إطًٌُ يٛاقل ٚايٓاٚس ، إٓاؾكٌ ؾؿات َٔ ٖٚٛ ، اير١َُٝ ايسذ١ًٜ، ٚا٭خ٬م ايؿؿات َٔ ايٛعد إخ٬ف

 بايٛؾا٤ ا٭َِ أٍٚ اٱض٬ّ أ١َ إٔ َٔ ايسغِ ع٢ً ، ؾٝ٘ اـًـ أنجس قد بايٛعد ايٛؾا٤ ؾؿ١ إٔ هد ايّٝٛ

 ابٔ َِٓٗ ايعًِ أٌٖ َٔ ْاع١ قٍٛ ٖٚرا ،قكا٤ٶ ب٘ اٱيصاّ ٚهٛش ،دٜا١ْ ٚادب بايٛعد ايٛؾا٤ د، ٭ٕبايٛع

 َِٓٗ ايطًـ َٔ نجرل َرٖب ٖٚٛ (5)((ٚهدل ايٛاعد ع٢ً ب٘ ٜٚكك٢ ٫شّ نً٘ ايٛعد)): قاٍ سٝح غدل١َ

  (6) .ٚغرلِٖ ٜٛ٘زاٖ بٔ ٚاضشل ايعصٜص عبد بٔ عُس ٚاـًٝؿ١ ايبؿسٟ اؿطٔ

 ٖٚا ٜدٍ ع٢ً ذيو اٯتٞ:ؾإخ٬ف ايٛعد قسّ ٗ اٱض٬ّ،  
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ٕٳ)):  تعاٍ قٛي٘ -1 ًُٛ َٳا ٫ تٳِؿعٳ ٕٳ  ِٳ تٳُكُٛيٛ ٓٴٛا يٹ َٳ ٔٳ   ٗٳا اٖيرٹٜ ٜټ َٳا ٫   ٜٳا َأ ٕٵ تٳُكُٛيٛا  ٘ٹ َأ ًٖ ٓٵدٳ اي َٳِكتٶا عٹ َنبٴسٳ 

ٕٳ ًُٛ  ؾٝشسّ  قسَّا، نربّا ٜهٕٛ إٔ ؾًٝصّ ؾعً٘ عٔ ايٛاعد خًـ، ْهٌُأ إذا ؾايٛعد .(3  ١ٜ: ايؿـ ضٛز٠) ((تٳِؿعٳ

 (1).َعًكّا ايٛعد إخ٬ف

ِٵ)): إٓاؾكٌ ٚقاٍ تعاٍ ٗ ذّ بعض -2 ٗٴ ِٵ ؾٹٞ ْٹَؿاّقا َؾَأعٵَكبٳ ٔٗ ًُٛبٹ ّٔ ٔإَي٢ ُق ٛٵ ٘ٴ ٜٳ ْٳ ٛٵ ًَِك ُٳا ٜٳ ًَُؿٛا بٹ ٘ٳ َأخٵ ًٖ ٙٴ َٳا اي  ٚٳعٳدٴٚ

ُٳا ْٴٛا ٚٳبٹ ٕٳ َنا  ذيو َٚجٌ اهلل، َل ٚعدِٖ إخ٬ؾِٗ بطبب ْؿاقِٗ إٔ تؿٝد ٚاٯ١ٜ .( 77 اٯ١ٜ: ايتٛب١ ضٛز٠)(( ٜٳِهرٹبٴٛ

 اهلل َل نإ ضٛا٤ ،قسّ ايعٗد ْهح إٔ نُا ،ا٭َسٜٔ بٌ اؿس١َ أؾٌ ٗ ؾسم ٫ إذ ،ايٓاع َل ايٛعد إخ٬ف

 (2).ايٓاع َل أّ

 ،أخًـ ٚعد ٚإذا ،نرى سدخ إذا: ث٬خ إٓاؾل ١ٜ))  : قاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ اؿدٜح ٗ ٚزد َا -3

.. ث٬خ إٓاؾل ))  ١ٜ: أخس٣ زٚا١ٜ ٚٗ (4) .((...ث٬خ إٓاؾل ع٬َات َٔ)): أخس٣ زٚا١ٜ ٚٗ (3)((.خإ أ٩ُٔ ٚإذا

 ؾٝ٘ ناْت َٚٔ خايؿّا َٓاؾكّا نإ ؾٝ٘ نٔ َٔ أزبل ٚٗ زٚا١ٜ: ))  (5).((َطًِ أْ٘ ٚشعِ ٚؾ٢ً ؾاّ ٚإٕ

 ٚاذا ، غدز عاٖد ٚإذا ،نرى سدخ ٚإذا ،خإ أ٩ُٔ إذا: ٜدعٗا ست٢ ايٓؿام َٔ خؿ١ً ؾٝ٘ ناْت َٓٗٔ خؿ١ً

 (6) .(( ؾذس خاؾِ

 ،إٓاؾكٌ خؿاٍ َٔ ايٛعد إخ٬ف عد-ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- ايٓيب إٔ ا٭سادٜح بٗرٙ ا٫ضتد٫ٍ ٚد٘  

ٌٳ ؾٹٞ ايدٻزٵىٹ )): قاٍ سٝح ايٓاز َٔ ا٭ضؿٌ ايدزى يًُٓاؾكٌ اهلل أعد ٚقد غسعّا، َرَّٛ ٚايٓؿام ٓٳاؾٹكٹ ُٕ ٕٻ ا ٔإ

ٓٻأز ٔٳ اي َٹ  ٌٔ    .ٚادب ب٘ ٚايٛؾا٤ ،قسَّا ايٛعد إخ٬ف ٜهٕٛ ٖرا ٚع٢ً(. 145 اٯ١ٜ ايٓطا٤ ضٛز٠) (( اَ٭ضٵَؿ

ٓٸاع أٚٗسٚا ٖرٙ اـؿاٍ: إ ٛٓٗس٠ ع٢ً اي ذا ٚقاٍ أبٛ ايعاي١ٝ: ))ضتٸ خؿاٍ ٗ إٓاؾكٌ إذا ناْت ؾِٝٗ اي

سدٸثٛا نربٛا، ٚإذا ٚعدٚا أخًؿٛا، ٚإذا ا٥تُٓٛا خاْٛا، ْٚككٛا عٗد اهلل َٔ بعد َٝجاق٘، ٚقععٛا َا أَس اهلل ب٘ 

ٛٓٗس٠ عًِٝٗ أٚٗسٚا اـؿاٍ ايجٸ٬خ: إذا سدٸثٛا نربٛا، ٚإذا ٚعدٚا  إٔ ٜٛؾٌ، ٚأؾطدٚا ٗ ا٭زض، ٚإذا ناْت اي

  (7)أخًؿٛا، ٚإذا ا٥تُٓٛا خاْٛا((.

 َٔ نجرلّا ؾ٬ت٘ ٗ ٜطتعٝر نإ)) :-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ- ايٓيب إٔ  عا٥ػ١ عٔ اؿدٜح ٗ ٚزد َا -4

 إذا ايسدٌ إٕ)): ؾكاٍ إػسّ؟ َٔ تطتعٝر َا أنجس َا اهلل زضٍٛ ٜا: ي٘ ؾكٌٝ( ايدٜٔ) ٚإػسّ( اٱثِ) ((إأثِ

                                                           
 

 

 

  

  

٩ 

 



 

222 
 

 2015ديسمبر  –يىليى  –المجلد الثاني  -العدد السادس جامعة الناصرمجلة 

 يىسف محمد عبده/ دأ.                      ةاإلسالمي ةالشريع في وعالجها عدالى وإخالف العهد نقض مشكلة
 

 ٗ ٚاـًـ اؿدٜح ٗ بايهرى ١إعؿٝ ٍإ ػسٙ ا٫ضتدا١ْ إٔ ٖرا َٚع٢ٓ (1).((ؾأخًـ ٚٚعد ؾهرى سدخ غسّ

 (2) .ايٛعد

 ،بٝتٗا ٗ قاعد -ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- اهلل ٚزضٍٛ َّٜٛا أَٞ دعتين: قاٍ عاَس بٔ اهلل عبد عٔٚ -5

  :اهلل زضٍٛ شلا ؾكاٍ ،ُسّا أععٝ٘: ؾكايت ((؟تععٝ٘ إٔ أزدت َا: )) اهلل زضٍٛ شلا ؾكاٍ أععو تعاٍ: ؾكايت

    (3) ((نرب١ عًٝو نتبت غ٦ّٝا تععٝ٘ مل يٛ إْو أَا) )

 ،َاٍ اؿصاَٞ ؾ٬ٕ بٔ ؾ٬ٕ ع٢ً عًٞ نإ:  قاٍ -عٓ٘ اهلل زقٞ- عُسٚ بٔ نعب ايٝطس أبٞ عٔ ٚ-6

 زلل:  قاٍ. ؟ أبٛى أٜٔ:  ي٘ ؾكًت ، دؿس ي٘ ابٔ عًٞ ؾدسز. ٫:  قايٛا. ؟ ٖٛ ثِ:  ؾكًت ، ؾطًُت أًٖ٘ ؾأتٝت

ٞٸ أخسز:  ؾكًت. أَٞ أزٜه١ ؾدخٌ ؾٛتو  اختبأت إٔ ع٢ً ًٓو َا:  ؾكًت ؾدسز ، أْت أٜٔ عًُت ؾكد إي

 ، ؾأخًؿو أعدى إٔ ٚ ، نربوؾأ أسدثو إٔ اهلل ٚ خػٝت ، أنربو ٫ ثِ أسدثو اهلل ٚ أْا:  قاٍ. ؟ َين

 اؿدٜح.  ُاّ ٚذنس(4).َعطسّا.. اهلل ٚ نٓت ٚ ، ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً اهلل زضٍٛ ؾاسب ٚنٓت

 اهلل زضٍٛ ؾاسب ؾٗرا. ؾأخًؿو( أعدى إٔ ٚ ، نربوؾأ أسدثو إٔ اهلل ٚ خػٝت):  قٛي٘ َٓ٘ إكؿٛد ٚ 

 ايرٟ ٚ ، ايٛعد إخ٬ف ٚ ،ايهرى ٗ ايٛقٛع َٔ خٛؾّا إعطازٙ أدٌ َٔ غسّ٘ َٔ اختبأ ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً

 كاداْع َٔ ؾ٬ت٘ ٗ ٜتعٛذ -ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- اهلل زضٍٛ نإ ايرٟ ٖٛ  اهلل زضٍٛ ؾاسب َٓ٘ خػٞ

   (5). ايػسّ ٖٛ ٚ ضبب٘

ٞٸ قَٛا ؾكاٍ: ))أٚي٦و قّٛ أدٸبتِٗ اؿه١ُ، ٚأسهُتِٗ ايتٸذازى، ٚمل تػسزِٖ ايطٸ١َ٬ -7 ٚؾـ أعساب

ٓٸاع ب٘ َطاؾ١  داشلِ، ؾكايت أيطٓتِٗ بايٛعد،  إٓع١ٜٛ ع٢ً اشلًه١، ٚزسٌ عِٓٗ ايتٸطٜٛـ آيرٟ قعل اي

   (6)ٚغؿعٛٙ بايؿعاٍ، نإ ٜكاٍ:  ؾ١ إس٠٤ٚ خًـ ايٛعد((.ٚاْبطعت أٜدِٜٗ باٱلاش، ؾأسطٓٛا إكاٍ، 

ٕا سًـ قُد ا٭ٌَ يًُإَٔٛ ٗ بٝت اهلل اؿساّ، طايب٘ دعؿس بٔ و٢ٝ إٔ ٜكٍٛ: )) خريين اهلل إٕ خريت٘، 

ؾكاٍ ذيو ث٬خ َسات. قاٍ ايؿكٌ بٔ ايسبٝل: قاٍ يٞ ا٭ٌَ ٗ ذيو ايٛقت عٓد خسٚد٘ َٔ بٝت اهلل: ٜا أبا 

ٚمل ذيو أعص اهلل ا٭َرل ؟ قاٍ: ٭ْٞ نٓت أسًـ ٚأْا أْٟٛ  :عباع أدد ْؿطٞ إٔ أَسٟ ٫ ٜتِ، ؾكًت ي٘اي

 .    (7)ايػدز، ٚنإ نريو مل ٜتِ أَسٙ 

                                                           
  

 

  

  

  

 



 

222 
 

 2015ديسمبر  –يىليى  –المجلد الثاني  -العدد السادس جامعة الناصرمجلة 

 يىسف محمد عبده/ دأ.                      ةاإلسالمي ةالشريع في وعالجها عدالى وإخالف العهد نقض مشكلة
 

قاٍ ا٭بػٝٗٞ: ))نِ أٚقل ايػدز ٗ إٗايو َٔ غادز، ٚقاقت عًٝ٘ َٔ َٛازد اشلًهات ؾطٝشات إؿادز، -8 

 ٚأٟ بإٝجام، ايٛؾا٤ تسى َٔ أزدض خصٟ أٟ.  ٚقاٍ أٜكا:  ))(1)ؾه٘ غرل قادز(( ٚطٛق٘ غدزٙ طٛم خصٟ ؾٗٛ ع٢ً 

 ٚنإ ا٭خ٬م، ٨َطاٚ عدت إذا ايعٗد ْكض َٔ أؾكض عاز ٚأٟ ايٓؿام، إٍ ٜطٛم غدز َٔ أقبض ض٤ٛ ٚأٟ

   (2) .(( ّإهاز ٌْٝ دٓب ٗ إهازٙ استُاٍ عٔ قدزٙ ٚاتكاع ،ايٛؾا٤ عٔ ُٖت٘ يؿػس إ٫ ق٘ غادز ٜػدز مل: ٜكاٍ

، ٚتسدٝض ايكٍٛ بإيصا١َٝ ايٛعد قكا٤ َا داّ ٜذلتب  يٛعد اف خ٬إسس١َ ٜدٍ ع٢ً  ٖٚا ضبل ذنسٙ َٔ ا٭دي١ 

   .عًٝ٘ قسز يًذاْب ايجاْٞ بٓا٤ ع٢ً ا٭دي١ ايطابك١

 سابلإبشح اي

   د ثاز ٚعٛاقب ْكض ايعٗد ٚإخ٬ف ايٛع

 ،ٜعًٔ إيصاّ ْؿط٘ بػ٤ٞ، أٚ ٜكعل ع٢ً ْؿط٘ عٗدا أٚ َٝجاقا سٌ ٜعد اٱْطإ ٚعدا هب عًٝ٘ إٔ ٜٛٗ ، ٚسٌ

 ثِ ٫ ٜؿٞ بٗرا ؾإْ٘ عٓد٥ر ٜهٕٛ ْاقكا يًعٗد. ،ايٓاع أٚ ؾُٝا بٝٓ٘ ٚبٌ اهلل عص ٚدٌ ضٛا٤ ؾُٝا بٝٓ٘ ٚبٌ

ٚإذا ناْت اٯثاز   ٜذلى  ثازٶا ندل٣ ت٪دٟ بؿاسبٗا إٍ اـطسإ ٚايبٛاز. ٚإخ٬ف ايٛعدإٕ ْكض ايعٗد  

هاب١ٝ ساؾص٠ ٚداع١ٝ إطًِ ي٬يتصاّ ٚايٛؾا٤، ؾإٕ اٯثاز ايطًب١ٝ أغدٸ إْرازٶا ٚؼرٜسٶا ٚؽّٜٛؿا، ٚايعكٛب١ اٱ

 أنجس تأثرلٶا ٗ ايٓؿظ ايبػس١ٜ َٔ اٱغسا٤ ٚسطٔ اؾصا٤.

ثاز اؿه١ُ ٗ إٔ اٯٜات اييت دا٤ت يبٝإ اٯثاز ايطًب١ٝ أنجس َٔ اٯٜات اييت ٚزدت َب١ٓٝ اٯ َٚٔ ٖٓا ْدزى

ايٛعد، ع٢ً اٱخ٬ٍ بايعٗد ٚ تٗا ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬تًو اٯثاز اييت زتب ،ايٛعداٱهاب١ٝ يًٛؾا٤ بايعٗد ٚ

 .ؾدز َِٓٗ ذيوٗا دصا٤ ٕٔ تدعًٚ

 ّٚهٔ بٝإ ذيو ٗ اٯتٞ: ٖٚرٙ اٯثاز َٓٗا َا ٜهٕٛ ٗ ايدْٝا، ٚأعُٛٗا َا ضٝهٕٛ ٗ اٯخس٠. 

 بٌ ايهؿس ْٚكض ايعٗدقسٕ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاٍ ؾ: عِٓٗ هؿس ْٚؿٞ اٱّإايايعٗٛد ٚؾؿِٗ اهلل ب ْاقكٛ -1

ٌٸ َٝجاق٘ ايرٟ أخرٙ عًٝ٘  ،ٗ أنجس َٔ َٛقل ٗ ايكس ٕ ايهسِٜ، ٫ٚ غو بهؿس َٔ ْكض عٗدٙ َل اهلل ٚأخ

ٚتٗدٜدٶا  ٚع٢ً أيط١ٓ أْبٝا٥٘ ٚزضً٘، َٚٔ ٖٓا دا٤ ْؿٞ اٱّإ عٔ ايٓاقكٌ يعٗٛدِٖ، شدسٶا شلِ ،ٗ ٚٗس  دّ

 ٚإْرازٶا.

ٓٶا اؿاٍ اييت  ،ؾؿٞ ضٛز٠ ايبكس٠ ىاطب اهلل تعاٍ بين إضسا٥ٌٝ َرنسٶا شلِ بإٝجام ايرٟ أخرٙ عًِٝٗ َٚبٝ

ُٹ )) يٛا إيٝٗا:  ُٳعٴٛا َقاُيٛا ضٳ ٚٳاضٵ ٛٻ٠ٺ  ِٵ بٹُك ٓٳاُن ٝٵ َٳا  تٳ ِٴ ايٗعٛزٳ خٴرٴٚا  ٛٵَقُه ٓٳا َؾ ٚٳزٳَؾعٵ ِٵ  َٹٝجٳاَقُه ْٳا  ٓٳا ٚٳٔإذٵ َأخٳرٵ ٝٵ ٚٳعٳؿٳ ٓٳا  عٵ

ٌٳ ٓٹ َٹ َٴ٪ٵ ِٵ  ٓٵتٴ ٕٵ ُن ِٵ ٔإ ْٴُه ّٳا ٘ٹ ٔإ ِٵ بٹ َٴسٴُن ٜٳِأ ُٳا  ٌٵ بٹ٦ٵطٳ ِٵ ُق ٖٹ ٌٳ بٹُهِؿٔس ِٴ اِيعٹذٵ ٔٗ ًُٛبٹ  (93( )ايبكس٠:(ٚٳُأغٵٔسبٴٛا ؾٹٞ ُق
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ٙٴ َؾٔسٜلٷ ))ٚٗ ايطٛز٠ ْؿطٗا ٜٓؿٞ اٱّإ عٔ ايٓابرٜٔ يعٗٛدِٖ:  ْٳبٳرٳ ٗٵدّا  ٖٳدٴٚا عٳ ُٳا عٳا ٚٳُنًٖ ِٵ  َأ ٖٴ ٌٵ َأِنجٳسٴ ِٵ بٳ ٗٴ ٓٵ َٹ

ٕٳ ٓٴٛ َٹ ٜٴ٪ٵ إٔ ايٓاقكٌ يعٗد اهلل أنجس َٔ إٛؾٌ، ٚيريو ؾػرل إ٪ٌَٓ ذنس ايعدلٟ: ( 100)ايبكس٠: ((٫ 

  (1)ٚذنس إٔ ذيو أسد ٚدٗٞ تأٌٜٚ اٯ١ٜ. ،أنجس َٔ إ٪ٌَٓ

ْٳِك)ٚٗ ضٛز٠ ايٓطا٤ ٜعسض ايكك١ٝ بأضًٛى  خس ؼٌُ إع٢ٓ ْؿط٘: ) ُٳا  ٜٳاتٹ َؾبٹ ِٵ بٹآ ٖٹ ٚٳُنِؿٔس ِٵ  ٗٴ َٹٝجٳاَق ِٵ  ٔٗ كٹ

ِٵ  ٖٹ ٗٳا بٹُهِؿٔس ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًٖ ٌٵ َطبٳلٳ اي ـٷ بٳ ًِ ٓٳا ُغ ًُٛبٴ ِٵ ُق ٔٗ ٛٵيٹ ٚٳَق ٝٵٔس سٳلٍّ  ٝٳا٤ٳ بٹػٳ ْٵبٹ ِٴ اِيَأ ٔٗ ًٹ ٚٳَقتٵ ٘ٹ  ًٖ ًٹ٬ّٝاي ٕٳ ٔإٖيا َق ٓٴٛ َٹ ٜٴ٪ٵ ( ( َؾ٬ 

  (2)( 155)ايٓطا٤:

 :ٖٚٛ قتاشلِ دٜد٠ ع٢ً أٚي٦و ايهؿاز،  َس٠ إ٪ٌَٓ بأَس ساضِ ٫ تسدد ؾٝ٘ٚتأتٞ اٯٜات ٗ ضٛز٠ ايتٛب١ ق١ٜٛ غ

ِٵ ٫ َأ )) ٗٴ ْٻ ُٻ١َ اِيُهِؿٔس ٔإ ًُٛا َأ٥ٹ ِٵ َؾَكاتٹ ٓٹُه ٓٴٛا ؾٹٞ دٹٜ ٚٳَطعٳ ِٵ  ٖٹ ٗٵدٹ ٔٵ بٳعٵدٹ عٳ َٹ ِٵ  ٗٴ ْٳ ُٳا ٜٵ ْٳَهجٴٛا َأ ٕٵ  ٕٳٚٳٔإ ٗٴٛ ٓٵتٳ ٜٳ ِٵ  ٗٴ ًٖ ِٵ َيعٳ ٗٴ ٕٳ َي ُٳا  ((ٜٵ

  ( .12)ايتٛب١:

ٖهرا تبدٚ َعامل ْكض ايعٗد ٚإٝجام كٝؿ١، ٚ ثازٙ َدَس٠، ؾأٟ سٝا٠ ب٬ إّإ، َٚا ق١ُٝ اٱْطإ ٚقد خسز ٚ

ٌټ ضٳبٹ٬ّٝ))عٔ اشلدف ايرٟ خًل َٔ أدً٘،  ِٵ َأقٳ ٖٴ ٌٵ  ّٔ بٳ ْٵعٳا ِٵ ٔإٖيا َناِيَأ ٖٴ ٕٵ   ( .44)ايؿسقإ: َٔ اٯ١ٜ ((ٔإ

 : كٌضاايؿهسِٜ اعتدل ْاقكٞ ايعٗٛد َٔ شَس٠ د إٔ ايكس ٕ ايَٚٔ  ثاز ْكض ايعٗد ٚايٛع -2

ٕا ضبل َٔ بٝإ  اٚاٯٜات اييت دا٤ت َب١ٓٝ ؾطل َٔ ْكض ايعٗد ٚإٝجام ٚزدت َع٢ٓ ايهؿس، ٚذيو تأنٝد

ؾؿٞ أٍٚ  ١ٜ دا٤ ؾٝٗا يؿٜ ايعٗد ٚإٝجام سهِ اهلل ع٢ً ايٓاقكٌ بايؿطل  ،نؿس َٔ ؽ٢ً عٔ ايعٗد ٚإٝجام

ٜٴ )ؾكاٍ: ) َٳا  ٘ٹٚٳ َٹٝجٳاقٹ ٔٵ بٳعٵدٹ  َٹ ٘ٹ  ًٖ ٗٵدٳ اي ٕٳ عٳ ٓٵُككٴٛ ٜٳ ٔٳ  ٌٳ اٖيرٹٜ ٘ٹ ٔإٖيا اِيَؿاضٹكٹ ٌټ بٹ  (26،27( )ايبكس٠: َٔ اٯٜتٌ ( كٹ

ٚأند ٖرا إع٢ٓ ٗ ضٛز٠  ٍ عُسإ عٓدَا ذنس َا أخرٙ ع٢ً ايٓبٌٝ َٔ عٗد َٚٝجام، سٝح طًب َٔ اُ٭َِ 

ٛٳ )اٱقساز ٚايتؿدٜل ثِ قاٍ: ) ٔٵ تٳ ُٳ ٕٳَؾ ِٴ اِيَؿاضٹُكٛ ٖٴ ٚٗ ضٛز٠  ( .82( ) ٍ عُسإ:( ٖي٢ بٳعٵدٳ ذٳيٹَو َؾُأَٚي٦ٹَو 

ٌٳ ))ا٭عساف:  ِٵ َيَؿاضٹكٹ ٖٴ ْٳا َأِنجٳسٳ ٚٳدٳدٵ ٕٵ  ٚٳٔإ ٗٵدٺ  ٔٵ عٳ َٹ ِٵ  ٖٹ ْٳا يٹَأِنجٳٔس ٚٳدٳدٵ َٳا   ( .102)ا٭عضساف: (( ٚٳ

 أَس اهللايٛؾا٤ َا سٜستِٗ، ـسٚدِٗ عٔ غٓاع١ ؾعٌ ايٓاقكٌ يعٗٛدِٖ، ٚض٤ٛ دند يٓا ايطابك١ ت٪اٯٜات ؾ

 ٚادتٓاى َا ٢ْٗ عٓ٘.   ب٘

ٌٵ)) تعاٍ: قٛي٘عٔ ٚعٔ َؿعب بٔ ضعد قاٍ: ضأيت أبٞ  ٌٵ ُق ِٵ ٖٳ ٓٳب٦ِّٴُه ٔٳ ْٴ ُٳاّيا بٹاِيَأخٵطٳٔسٜ (( ِٖ (103) ((َأعٵ

ٚأَا  -٘ ٚضًِؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي-اؿسٚز١ٜ؟ قاٍ ٫ ِٖ ايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣، أَا ايٝٗٛد ؾهربٛا قُدّا 

ايٓؿاز٣ ؾهؿسٚا باؾ١ٓ، ٚقايٛا: ٫ طعاّ ؾٝٗا ٫ٚ غساى، ٚاؿسٚز١ٜ ايرٜٔ ٜٓككٕٛ عٗد اهلل َٔ بعد َٝجاق٘، 

 .(3)ٚنإ ضعد ٜطُِٝٗ ايؿاضكٌ((
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)نإ أبٞ ٜس٣ أِْٗ َٔ اؿسٚز١ٜ، ٚضعد ٜطُِٝٗ )ٚٗ ٖرا بٝإ يٓٛس٠ ايؿشاب١ إٍ ْاقكٞ ايعٗٛد، ؾكٛي٘:  

و إ٫ يرّ اٱض٬ّ ايرّ ايػدٜد يٓاقكٞ ايعٗٛد ٚإٛاثٝل. قاٍ ابٔ اؾٛشٟ:  )) إٕ ْكض ايعٗد ، َٚا ذي9ؾطام(

 .(1)((  َٔ ؾؿات ايؿاضكٌ

  ٚاعاٖدبٝٓت اٯٜات ايكس ١ْٝ إٔ ؾسٜكا َٔ ايٓاع كد ؾد ٜٛيد ايٓؿام عٓد ؾاسب٘: ْكض ايعٗد ٚايٛع  -3

ٚأخًؿٛا َا ٚعدٚا اهلل،  ،ايعٗد ؾًِ ٜتؿدقٛا، بٌ غًٛا ٚيهِٓٗ ْككٛا ،ؾكًَ٘ٔ بايتؿدم يٛ إٔ اهلل أغٓاِٖ 

ٔٵ  ))ٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، بطبب خًـ ٚعدِٖ َل اهلل ضبشاْ٘. قاٍ تعاٍ : إؾاعكبِٗ اهلل ْؿاقّا ٗ قًٛبِٗ  َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳ

ٔٳ ٔٳ اِيؿٻايٹشٹٝض َٹ ٔٻ  ْٳ ٓٳُهٛ ٚٳَي ٔٻ  ٓٳؿٻدٻَق ٘ٹ َي ًٹ َٹٔ َؾكٵ ْٳا  ٔٵ ٤ٳاتٳا ٘ٳ َي٦ٹ ًٓ ٖٳدٳ اي ِٵ  ،عٳا ٖٴ ٚٳ ٛٳٖيٛا  ٚٳتٳ ٘ٹ  ًُٛا بٹ ٘ٹ بٳدٹ ًٹ َٹٔ َؾكٵ ٖٴِ  ُٻآ ٤ٳاتٳا ًَ َؾ

ٕٳ  ٜٳِهرٹ ،َٴعٵٔسقٴٛ ْٴٛا  ُٳا َنا ٚٳبٹ ٙٴ  ٚٳعٳدٴٚ َٳا  ٘ٳ  ًٓ ًَُؿٛا اي ُٳآ َأخٵ ٘ٴ بٹ ْٳ ٛٵ ًَِك ٜٳ  ّٔ ٛٵ ٜٳ ِٵ ٔإَي٢  ٔٗ ًُٛبٹ ْٹَؿاقّا ؾٹٞ ُق ِٵ  ٗٴ ٕٳَؾَاعٵَكبٳ  (( بٴٛ

 (.77-75:)ايتٛب١

 ايٓيب إٔ اؿدٜح د َٔ ؾؿات إٓاؾكٌ، ؾؿٞد ٚاخ٬ف ايٛعع٢ً إٔ ْكض ايعٗ  ا ٜدٍٚدا٤ ٗ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ َ

 زٚا١ٜ ((. ٚٗخإ أ٩ُٔ ٚإذا ،أخًـ ٚعد ٚإذا ،نرى سدخ إذا: ث٬خ إٓاؾل  ١ٜ)) : قاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً

 أْ٘ ٚشعِ ٚؾ٢ً ؾاّ ٚإٕ ..ث٬خ إٓاؾل  ١ٜ)) : أخس٣ زٚا١ٜ ٚٗ .(2) .((...ث٬خ إٓاؾل ع٬َات َٔ)): أخس٣

 َٚٔ ،خايؿّا َٓاؾكّا نإ ؾٝ٘ نٔ َٔ أزبل )): ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب قٍٛ  خس سدٜح ٗ ٚٚزد (3).((َطًِ

 عاٖد ٚإذا ،نرى سدخ ٚإذا ،خإ أ٩ُٔ إذا: ٜدعٗا ست٢ ايٓؿام َٔ خؿ١ً ؾٝ٘ ناْت َٓٗٔ خؿ١ً ؾٝ٘ ناْت

 (4) ((.ؾذس خاؾِ ٚاذا ، غدز

 خؿاٍ َٔ ايٛعد ْكض ايعٗد ٚإخ٬ف عد قد ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ا٭سادٜح بٗرٙ ٍا٫ضتد٫ ٚد٘  

ٌٳ ؾٹٞ )) :قاٍ سٝح ايٓاز َٔ ا٭ضؿٌ ايدزى يًُٓاؾكٌ اهلل أعد ٚقد غسعّا، َرَّٛ ٚايٓؿام إٓاؾكٌ، ٓٳاؾٹكٹ ُٕ ٕٻ ا ٔإ

ٓٻأز ٔٳ اي َٹ  ٌٔ  ، ْؿام خؿاٍ اـؿاٍ ٖرٙ إٔ َعٓاٙ قاٍ ايٟٓٛٚ: )) إٔ (.145 اٯ١ٜ ايٓطا٤ ضٛز٠) ((ايدٻزٵىٹ اَ٭ضٵَؿ

 ٖٚرا ، خ٬ؾ٘ ٜبعٔ َا إٚٗاز ٖٛ ايٓؿام ؾإٕ.  بأخ٬قِٗ َٚتدًل ، اـؿاٍ ٖرٙ ٗ بإٓاؾل غبٝ٘ ٚؾاسبٗا

 ٚعاٖدٙ ، ٚخاؾُ٘ ، ٚا٥تُٓ٘ ، ٚٚعدٙ ، سدث٘ َٔ سل ٗ ْؿاق٘ ٜٚهٕٛ ، اـؿاٍ ٖرٙ ؾاسب ٗ َٛدٛد إع٢ٓ

  (6)ٚقايٛا: َٔ ع٬َات ايٓؿام، ْكض ايعٗد ٚإٝجام. (5) (ايٓاع...( َٔ

ريو ؾإٕ إذ قد ٜهٕٛ ايٛاعد عادصا عٔ ايٛؾا٤ ؾٝهٕٛ كًؿا يًٛعد ؾٝٛؾِ غؿ١ً َٔ خؿاٍ ايٓؿام، ي
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ثِ ايٓؿظ زَا ٫ تطُض بايٛؾا٤  ،إذ ٜكٍٛ: إٕ ايًطإ ضبام إٍ ايٛعد ،قد اعتدل ٚعد ايهاذى  ؾ١ اٱَاّ ايػصايٞ

                                                                                            (1)ايٛعد خًؿا ، ٚذيو َٔ أَازات ايٓؿام.ؾٝؿرل 

 دصا٤ ٕٔ اتؿـ بٗرٙ ايؿؿ١ اير١َُٝ:  قط٠ٛ ايكًٛى ٚايعبل عًٝٗاد كض ايعٗد ٚايٛعَٚٔ  ثاز ْ -4

، ؾكد يعِٓٗ اهلل ٚدعٌ قًٛبِٗ قاض١ٝ، ٚتبعٶا ّااقب١ غدٜد٠ ٚا٭ثس أيُٕٝا ْكض بٓٛا إضسا٥ٌٝ عٗٛدِٖ ناْت ايع 

ِٳ ))يريو قًٓٛا ٚامسؾٛا عٔ ضٛا٤ ايطبٌٝ  ًٹ ٕٳ اِيَه ٜٴشٳسُِّؾٛ ٝٳ١ّ  ِٵ َقاضٹ ٗٴ ًُٛبٳ ٓٳا ُق ًِ ٚٳدٳعٳ ِٵ  ٖٴ ٓٻا ِٵ َيعٳ ٗٴ َٹٝجٳاَق ِٵ  ٔٗ ْٳِككٹ ُٳا  َؾبٹ

ُٻا ذٴنِّسٴٚا  َٹ ّٛٓا  ْٳطٴٛا سٳ ٚٳ ٘ٹ  ٛٳاقٹعٹ َٳ ٔٵ  ًٹ٬ّٝعٳ ِٵ ٔإٖيا َق ٗٴ ٓٵ َٹ ٓٳ١ٺ  ٢ًَ خٳا٥ٹ ًٹلٴ عٳ ٍٴ تٳٖع ٚٳ٫ تٳصٳا ٘ٹ  .ٚٗ ( 13)إا٥د٠: َٔ اٯ١ٜ ((بٹ

ُٳا ) ) :ٜبٌ ضبشاْ٘ أْ٘ طبل ع٢ً قًٛبِٗ دصا٤ شلِ ع٢ً نؿسِٖ ْٚككِٗ إٝجام .(155:اٯ١ٜ  )ضٛز٠ ايٓطا٤ َؾبٹ

ٚٳ ٘ٹ  ًٖ ٜٳاتٹ اي ِٵ بٹآ ٖٹ ٚٳُنِؿٔس ِٵ  ٗٴ َٹٝجٳاَق ِٵ  ٔٗ ٗٳا ْٳِككٹ ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًٖ ٌٵ َطبٳلٳ اي ـٷ بٳ ًِ ٓٳا ُغ ًُٛبٴ ِٵ ُق ٔٗ ٛٵيٹ ٚٳَق ٝٵٔس سٳلٍّ  ٝٳا٤ٳ بٹػٳ ْٵبٹ ِٴ اِيَأ ٔٗ ًٹ َقتٵ

ِٵ ٖٹ  (2)( ( بٹُهِؿٔس

ِٵ )قاٍ تعاٍ: ) :١ٓ اهلل ٚا٥٬ٕه١ ٚايٓاع أْعٌاضتشكٛا يعٗد ٚايٛعد ْاقكٞ ايع-5 ٗٴ َٹٝجٳاَق ِٵ  ٔٗ ْٳِككٹ ُٳا  َؾبٹ

ٓٳا ًِ ٚٳدٳعٳ ِٵ  ٖٴ ٓٻا ًٹلٴ عٳ َيعٳ ٍٴ تٳٖع ٚٳ٫ تٳصٳا ٘ٹ  ُٻا ذٴنِّسٴٚا بٹ َٹ ّٛٓا  ْٳطٴٛا سٳ ٚٳ ٘ٹ  ٛٳاقٹعٹ َٳ ٔٵ  ِٳ عٳ ًٹ ٕٳ اِيَه ٜٴشٳسُِّؾٛ ٝٳ١ّ  ِٵ َقاضٹ ٗٴ ًُٛبٳ ٢ًَ ُق

ًٹ٬ّٝ ِٵ ٔإٖيا َق ٗٴ ٓٵ َٹ ٓٳ١ٺ  ٔٵ بٳعٵدٹ) ٚٗ  ١ٜ أخس٣: ) (13)إا٥د٠: َٔ اٯ١ٜ ((خٳا٥ٹ َٹ ٘ٹ  ًٖ ٗٵدٳ اي ٕٳ عٳ ٓٵُككٴٛ ٜٳ ٔٳ  ٘ٹ  ٚٳاٖيرٹٜ َٹٝجٳاقٹ

ٓٳ١ُ ًٖعٵ ِٴ اي ٗٴ ٕٳ ؾٹٞ اِيَأزٵٔض ُأَٚي٦ٹَو َي ٜٴِؿطٹدٴٚ ٚٳ ٌٳ  ٜٴٛؾٳ ٕٵ  ٘ٹ َأ ٘ٴ بٹ ًٖ َٳسٳ اي َٳا َأ ٕٳ  ٜٳِكَععٴٛ ٕ أٜٚبدٚ  ( . 25( )ايسعد: َٔ اٯ١ٜ(ٚٳ

٠ دذيو ٜػٌُ ايدْٝا سٝح ايًع١ٓ; أٟ ايبعد عٔ زٓات ايسى إاد١ٜ ٚإع١ٜٛٓ، ٚض٤ٛ ايداز سٝح اؿٝا٠ ايٓه

 .نُا ٜػٌُ اٯخس٠، سٝح اشلٛإ ٚايعراى ا٭يِٝ ،عٝؼ ايكٓوٚاي

ُٶا  : ))ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-زضٍٛ اهلل قاٍ: قاٍ -زقٞ اهلل عٓ٘-عًٞ بٔ أبٞ طايب  عٔٚ َٔ أخؿس َطً

 .(3) (( ؾعًٝ٘ يع١ٓ اهلل ٚا٥٬ٕه١ ٚايٓاع أْعٌ، ٫ ٜكبٌ َٓ٘ ؾسف ٫ٚ عدٍ

   قاٍ ايعدلٟ:

 َا بعد َٔ (َٝجاق٘ بعد َٔ) َعؿٝت٘ ٚعًُِٗ اهلل، أَس خ٬ؾِٗ ذيو، ْٚككِٗ ، اهلل عٗد ٜٓككٕٛ ايرٜٔ

 اييت ايسسِ ٜٚكععٕٛ  ،( ٜٛؾٌ إٔ ب٘ اهلل أَس َا ٜٚكععٕٛ) إيِٝٗ عٗد َا ٜعًُٛا إٔ هلل أْؿطِٗ ع٢ً ٚثٸكٛا

 ؾٗ٪٤٫ ،( ع١ٓايً شلِ أٚي٦و) اهلل َعاؾٞ عًُِٗ: ؾٝٗا ؾطادِٖ ،( ا٭زض ٗ ٜٚؿطدٕٚ)بٛؾًٗا اهلل أَسِٖ

 اٯخس٠ ايداز ٗ ٜط٤ِٖٛ َا ٚشلِ(  ايداز ض٤ٛ ٚشلِ) دٹٓاْ٘ َٔ ٚاٱقؿا٤ زٓت٘، َٔ ايبعد ٖٚٞ ايًع١ٓ، شلِ

َٳٵٔ ):)ٜكٍٛ اهلل ٭ٕ باهلل، اٱغساى ايهبا٥س أندل: قاٍ عباع ابٔ عٔٚ ُٳا بٹاهللٹ ٜٴػٵٔسِى ٚٳ ْٻ ٔٳ خٳسٻ َؾَهَأ ُٳا٤ٹ َٹ  ايطٻ

٘ٴ ٝٵ َؾتٳدٵَعُؿ  ايًع١ٓ شلِ أٚي٦و:)ٜكٍٛ تعاٍ اهلل ٭ٕ ايسسِ، ٚقعٝع١ ايعٗد، ْٚكض ،ص31:اؿر ضٛز٠ط (( سٴايٖع
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ُٔ ْكض ايعٗد ايرٟ أبسَ٘ ٜكس ْؿط٘ نُا أْ٘ هس ع٢ً ْؿط٘ ؾ  (1) ((.ايعاقب١ ض٤ٛ: ٜعين ،( ايداز ض٤ٛ ٚشلِ

  ايًعٔ.

ٓاقكٌ ٕٛاثٝكِٗ، ٖٚٛ إْراز ٚؼرٜس اي ،يًُؿرل ايرٟ ٜٓتٛس ايٓانجٌ يعٗٛدِٖ اٯٜات ٚاؿدٜح بٝإؿٞ ؾ 

 يًُ٪ٌَٓ بٌ ٚيًٓاع أْعٌ. 

أخر اهلل إٝجام ع٢ً ايٓؿاز٣  :بٌ ايٓاع ٱغسا٤ ايعدا٠ٚ ٚايبػكا٤د ضبب عد ٚإخ٬ف ايْٛكض ايعٗ -6

نُا أخرٙ ع٢ً ايٝٗٛد، ٚيهِٓٗ ضًهٛا َطًهِٗ ٚأخرٚا طسٜكِٗ، ؾٓككٛا إٝجام ٚايعٗٛد ٚبدٸيٛا ٗ دِٜٓٗ، 

ٝٸعٛا أَس اهلل، ؾأٚزثِٗ اهلل ايعدا٠ٚ ٚايبػكا٤، ٚاضتشهُت ؾِٝٗ اـ٬ؾات ٚا٭ٖٛا٤ ؾاختًؿٛا ٗ ْبِٝٗ، ٚق

ٛٶا نبرلٶا -ؾٛا نتابِٗ، بٌ ٚقًٛا ٗ زبِٗ ٚسسٸ  .-ضبشاْ٘ ٚتعاٍ عُا ٜكٛيٕٛ عً

، ٖٚرا َا ْساٙ ًُْٚط٘ ٖٚا ٜصٜد ٖرا ا٭ثس ٫ٖٛ، أْٗا يٝطت عكٛب١ َ٪قت١ بٌ ٖٞ باق١ٝ َا بكٛا إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ

ّٶا ٚسدٜجٶا َؿداّقا يكٍٛ اهلل ٚٚعٝدٙ: ) ُٻا ) قد َٹ ّٛٓا  ٓٳطٴٛا سٳ ِٵ َؾ ٗٴ َٹٝجٳاَق ْٳا  ْٳؿٳازٳ٣ َأخٳرٵ ْٻا  ٔٳ َقاُيٛا ٔإ ٔٳ اٖيرٹٜ َٹ ٚٳ

ٛٵفٳ  ٚٳضٳ َٳ١ٹ  ٝٳا ّٔ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ٚٳاِيبٳػٵكٳا٤ٳ ٔإَي٢  ٚٳ٠َ  ِٴ اِيعٳدٳا ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٓٳا بٳ ٜٵ ٘ٹ َؾَأِغسٳ ٕٳذٴنِّسٴٚا بٹ ٓٳعٴٛ ٜٳؿٵ ْٴٛا  ُٳا َنا ٘ٴ بٹ ًٖ ِٴ اي ٗٴ ٓٳب٦ِّٴ ( ( ٜٴ

 ( .14)إا٥د٠:

 َا)) . قاٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: ٝٓتػس ايكتٌ ٚايعدا٠ٚٹ بٌ ايٓاع بطبب ْكض ايعٗٛد ٚإٛاثٝلؾ    

٠ٚ بٌ ايٛعد ٖرا ؾك٬ عُا ٜجرلٙ إخ٬ف ايٛعد َٔ ايعدا (2)(( ... بِٝٓٗ ايكتٌ نإ إ٫ ق٘ ايعٗد قّٛ ْكض

)) ٫ٚ تعد أخاى ٚعدا ؾتدًؿ٘ ٚإٛعٛد ي٘ ، ٖٚرا احملرٚز ٜ٪ٜدٙ َا زٟٚ عٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ أْ٘ قاٍ 

   (3) .(( ؾإٕ ذيو ٜٛزخ بٝٓو ٚبٝٓ٘ عدا٠ٚ

 د َٔ ؾؿات ايٝٗٛد : ؾُٔ نإ طبع٘ ْكض ايعٗٛد ؾإْ٘ ٜتؿـ بؿؿ١ ايٝٗٛد.ْكض ايعٗد ٚايٛع -7

ٛاثٝل، ؾهِ َٔ َس٠ ْكض ايٝٗٛد ٤ًٞ بؿؿشات٘ ايطٛدا٤ اييت ؼهٞ َٛقؿِٗ َٔ ايعٗٛد ٚإؾتازٜذ ايٝٗٛد َ

ٛدّا عكدٖٚا، َٚٛاثٝل أبسَٖٛا، ؾ٬ وؿٕٛٛ ٭سد عٗدّا، ٫ٚ ٜسعٕٛ ي٘ ٚعدّا، ٚايكس ٕ ايهسِٜ ضعس يٓا عٗ

ٚمل وذلَٛا عٗٛدِٖ َل  ايهجرل َٔ إٛاقـ اييت ْكض ؾٝٗا ايٝٗٛد ايعٗٛد ٚإٛاثٝل َل ا٭ْبٝا٤ ٚإسضًٌ،

بٌ ْككٖٛا ٚساٚيٛا قتً٘ أنجس َٔ َس٠، نُا ساٚيٛا إغعاٍ ْاز ايؿت١ٓ بٌ  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ايٓيب 

ِٖٚ: بٓٛ قٝٓكاع،  ،قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ: )) إٕ إد١ٜٓ نإ ؾُٝا سٛشلا ث٬ث١ أؾٓاف َٔ ايٝٗٛد ؾؿٛف إطًٌُ.

ع ٚايٓكرل سًؿا٤ اـصزز، ٚناْت قس١ٜٛ سًؿا٤ ا٭ٚع، ؾًُا قدّ ٚبٓٛ ايٓكرل، ٚبٓٛ قس١ٜٛ، ٚنإ بٓٛ قٝٓكا
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إد١ٜٓ ٖادِْٗ ٚٚادعِٗ َل إقسازٙ شلِ ٕٚٔ نإ سٍٛ إد١ٜٓ َٔ إػسنٌ  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ايٓيب 

َٔ سًؿا٤ ا٭ْؿاز ع٢ً سًؿِٗ، ٚعٗدِٖ ايرٟ ناْٛا عًٝ٘، ست٢ أْ٘ عاٖد ايٝٗٛد ع٢ً إٔ ٜعٝٓٛٙ إذا سازى، ثِ 

  (1)ض ايعٗد بٓٛ قٝٓكاع، ثِ ايٓكرل، ثِ قس١ٜٛ ((.ْك

ٚٸٍ ٜٗٛد ْككٛا َا بِٝٓٗ  :ٚقاٍ ابٔ إضشام ٕٸ بين قٝٓكاع ناْٛا أ ٚبٌ زضٍٛ ٚسدٸثين عاؾِ بٔ عُس بٔ قتاد٠: أ

 (2)ٚسازبٛا ؾُٝا بٌ بدز ٚأسد.  -ٚضًِٓؾ٢ً اهلل عًٝ٘  -اهلل 

ٌٸ باـا٥ٌٓ، َ ايكتٌ ٚايتػسٜد:ايعٗٛد ٜطتشكٕٛ عكٛب١  ْاقكٛ -8 ٔ اٯثاز ايد١ْٜٛٝ ايعاد١ً اييت ؼ

إٕ يكٞ ٖ٪٤٫ اـا٥ٌٓ ُٚهٔ َِٓٗ، إٔ  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ايٓاقكٌ يًعٗٛد ٚإٛاثٝل، أَس اهلل يٓبٝ٘ 

ذلبـ ًٜؿِٗ ٜٚعاقبِٗ عكٛب١ ٜ٪دى بٗا َٔ خًؿِٗ، عكٛب١ قاض١ٝ تتعد٣  ثازٖا ٖ٪٤٫ اجملسٌَ إٍ َا ٜكـ خ

ٚتؿسٜل  ،ٚؾشب٘ ايدٚا٥س، ٜهٕٛ َٔ  ثازٖا تػسٜد أٚي٦و إذلبؿٌ -اهلل عًٝ٘ ٚضًِؾ٢ً -بايٓيب 

ِٵ ؾٹٞ ُن )قاٍ تعاٍ: )ٚتػتٝت سلًِٗ،  ،نًُتِٗ ٖٴ ٗٵدٳ ٕٳ عٳ ٓٵُككٴٛ ٜٳ ِٻ  ِٵ ثٴ ٗٴ ٓٵ َٹ ٖٳدٵتٳ  ٔٳ عٳا ٜٳتٻُكٕٛاٖيرٹٜ ِٵ ٫  ٖٴ ٚٳ َٳسٻ٠ٺ   ٌِّ، 

ِٵ ؾٹٞ اِيشٳسٵىٹ َؾػٳسِّدٵ ٗٴ ٓٻ َٻا تٳجٵَكَؿ ٕٳ َؾٔإ ٜٳرٻٖنسٴٚ ِٵ  ٗٴ ًٖ ِٵ َيعٳ ٗٴ ًَِؿ ٔٵ خٳ َٳ ِٵ  ٔٗ   (3).(57، 56)ا٭ْؿاٍ: (( بٹ

عٓدَا ٚؿس ببين قس١ٜٛ، تٓؿٝرٶا ٭َس اهلل َٔ ؾٛم ضبل -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٖٚرا َا ؾعً٘ زضٍٛ اهلل 

 أغد َٔ ٖرٙ ايعكٛب١، إٕ أخرٙ أيِٝ غدٜد. -د١ْٜٛٝ -ٚأٟ عكٛب١  (4).زلاٚات

َٶا، ٚأقٛاٖا تأثرلٶا ٗ ايٓؿظ، َا ذنسٙ ضبشاْ٘ عٔ ساٍ  ّٜٛ ايكٝا١َ: إٛقـ إدصٟ -9 َٔ أغدٸ اٯثاز إ٬ٜ

ٓٶا غطٶا شٖٝدٳا ٗ ايدْٝاايرٜٔ ٜػسٕٚ بعٗد اهلل ٚإّاْ ٘ٹ ) ) قاٍ تعاٍ: ِٗ مث ٗٵدٹ ايًٖ ٕٳ بٹعٳ ٜٳػٵتٳسٴٚ ٔٳ  ٕٻ اٖيرٹٜ ٔإ

ًٹ٬ّٝ ُأَٚي٦ٹَو ٫ خٳ٬مٳ ُٳّٓا َق ِٵ ثٳ ٔٗ ْٹ ُٳا ٜٵ ِٵ  ٚٳَأ ٔٗ ٜٴصٳنِّٝ ٚٳ٫  َٳ١ٹ  ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ُٛسٴ ٔإَي ٓٵ ٜٳ ٚٳ٫  ٘ٴ  ًٖ ِٴ اي ٗٴ ُٴ ِّ ٜٴَه ٚٳ٫  ِٵ ؾٹٞ اِيآخٹسٳ٠ٹ  ٗٴ َي

ِٷ ِٵ عٳرٳاىٷ َأيٹٝ ٗٴ َؿرل، ؾ٬  أاي١، َٚآشلِ غس َآٍ، َٚؿرلِٖ أضٛسايتِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ غس س( .77( ) ٍ عُسإ:( ٚٳَي

َٶا ٜطسِٖ، ٫ٚ ٜٓٛس إيِٝٗ ْٛس ّ، خ٬م شلِ ٫ٚ سذ١ ٫ٚ ْؿٝب ٫ٚ قٛا ٚأغد َٔ ذيو إٔ اهلل ٫ ٜهًُِٗ ن٬

اهلل ٚعؿٛٙ  ٗ َٛقـ ٜٓتٛس نٌ إْطإ ز١ٓ (5) ِٗ ٜٚعٗسِٖ َٔ ذْٛبِٗ ٚض٦ٝاتِٗز١ٓ ٚععـ، بٌ ٫ٚ ٜصنٝ

 .ايعراى ا٭يِٝ َٖٛٚػؿست٘، ْٚٗاٜتِٗ 

أضًٛى ايكس ٕ ٗ عسض   :ّٜٛ ايكٝا١َ ايط٪اٍ ٗ اٯخس٠ ٚض٤ٛ ايدازد َٚٔ  ثاز ْكض ايعٗد ٚايٛع  -10

ُٸِ،  ٓٶا هٌُ ٜٚع ٓٸٞ، َٚس٠ ٜبٌ ٜٚؿؿٌ ٚسٝ أٖداؾ٘، َٚكاؾدٙ أضًٛى ٜأخر با٭يباى، ؾتاز٠ ٜؿسح ٚأخس٣ ٜه

ٖٚهرا لد إٔ اهلل ٕا ذنس ايٓاقكٌ يعٗدِٖ ايرٟ أععٛٙ بإٔ ٫ ٜٛيٛا َٔ إعسن١، ذنس عاقب١ ٖرا ايتؿسف 
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ّٸس دٕٚ ض٪اٍ، ٖٚر ا ا٭ضًٛى أبًؼ ٗ ٖرا إكاّ َٔ أضًٛى ايتؿسٜض َا١ٖٝ ايعكاى ٚنٓٗ٘، إٕ َكاّ بأْ٘ ئ 

ايط٪اٍ أَاّ اهلل دٌ ٚع٬ َكاّ عِٛٝ ٚزٖٝب، ٚنٝـ ضتهٕٛ ساٍ اٱْطإ ايكعٝـ ٖٚٛ ٜكـ أَاّ ايبازٟ 

ٔٵ َق ))تعاٍ:   يٝطأي٘ عٔ دسٜس٠ اقذلؾٗا ٚذْب عًُ٘:  َٹ ٘ٳ  ًٖ ٖٳدٴٚا اي ْٴٛا عٳا ٕٳ ٚٳَيَكدٵ َنا ٚٳَنا ٕٳ اِيَأدٵبٳازٳ  ٛٳٗيٛ ٜٴ ٌٴ ٫  بٵ

َٳطٵ٪ٴ٫ّٚ ٘ٹ  ًٖ ٗٵدٴ اي  ( .15)ا٭سصاى: ((عٳ

ٚإؿرل ايط٧ٝ ٜٓتٛس ايٓاقكٌ يعٗد اهلل، ٚايٓٗا١ٜ إًٗه١ َآشلِ ، ٖرا إٛقـ ناف يًصدس ٚايتٗدٜد ٚتؿٛز

 َٚطتكسِٖ، ٚايداز داز ض٤ٛ ٫ داز ضعاد٠ ٚؾ٬ح . 

ٚيكد انتطبٛا تًو ايؿؿ١ دصا٤ أؾعاشلِ ايكبٝش١، ٚاؾصا٤  ًل عٓد اهلل :ايٓاقكٕٛ يًعٗد غساز اـ -11

ٕٳ ) : )قاٍ تعاٍ َٔ دٓظ ايعٌُ، ٚايؿعٌ ديٌٝ ع٢ً ايؿاعٌ ٓٴٛ َٹ ٜٴ٪ٵ ِٵ ٫  ٗٴ ٔٳ َنَؿسٴٚا َؾ ٘ٹ اٖيرٹٜ ًٖ ٓٵدٳ اي ٚٳاىِّ عٹ ٕٻ غٳسٻ ايدٻ ٔإ

ِٵ ٖٴ ٗٵدٳ ٕٳ عٳ ٓٵُككٴٛ ٜٳ ِٻ  ِٵ ثٴ ٗٴ ٓٵ َٹ ٖٳدٵتٳ  ٔٳ عٳا ٕٳ اٖيرٹٜ ٜٳتٻُكٛ ِٵ ٫  ٖٴ ٚٳ َٳسٻ٠ٺ   ِّ  ( .55،56( )ا٭ْؿاٍ:( ؾٹٞ ُن

ايرٜٔ  ،أخدل اهلل تعاٍ إٔ غس َا دى ع٢ً ٚد٘ ا٭زض ِٖ ايرٜٔ نؿسٚا ؾِٗ ٫ ٜ٪َٕٓٛ قاٍ اٱَاّ ابٔ نجرل :

 (1) .نًُا عاٖدٚا عٗدا ْككٛٙ، ٚنًُا أندٚٙ با٭ّإ ْهجٛٙ، ِٖٚ ٫ ىاؾٕٛ اهلل ٗ غ٤ٞ ازتهبٛٙ َٔ اٯثاّ

ؾهٝـ بايػين  ،إخ٬ف إٝعاد قبٝض ٫ ٜكدّ عًٝ٘ ايهساّ َٔ اـًل َل دٛاشٙ عًِٝٗ ؿادتِٗ ;ٚقاٍ ايصكػسٟ

         (2).ايرٟ ٫ هٛش عًٝ٘ ايكبٝض ق٘

َٻا  )): تعاٍ ٘يقٛ ٚؾٛؾِٗ اهلل بؿؿ١ اـٝا١ْ ٗ دؾك ،عدِٖ اهلل َٔ شَس٠ اـا٥ٌٓ دٛيعٗا ْٛاقك -12 ٚٳٔإ

ٔٻ ٌٳ تٳدٳاَؾ ٓٹ ٜٴشٹبټ اِيدٳا٥ٹ ٘ٳ ٫  ًٖ ٕٻ اي ٛٳا٤ٺ ٔإ ٢ًَ ضٳ ِٵ عٳ ٔٗ ٝٵ ْٵبٹرٵ ٔإَي ْٳ١ّ َؾا ٝٳا ّٕ خٹ ٛٵ ٔٵ َق  .(58)ا٭ْؿاٍ: ((َٹ

ٗ٪٤٫ ؾهين ع٢ً ْؿط٘ ٜٚٛبكٗا،  ،عٝدٙ، إت٬عب َٛاٗدٙايٓاقض يعإٔ ٚايٛعد  َٚٔ  ثاز ْكض ايعٗد  -13

ٞٸ: ))ث٬خ  - ، ا٭ٜاّ ايرٜٔ ٜٓككٕٛ عٗٛدِٖ ضٝذدٕٚ عكٛب١ ذيو ٗ ّٜٛ َٔ ُٸد بٔ نعب ايكسٚ ٚقاٍ ق

ٓٸهح، ٚإهس، ٚقسأ )) ٔٸ عًٝ٘: ايبػٞ، ٚاي ٔٸ ؾٝ٘ ن ٘ٹ خؿاٍ َٔ ن ًٹ ٖٵ ٧ِّٝٴ ٔإٖيا بٹَأ ُٳِهسٴ ايطٻ ٜٳشٹٝلٴ اِي ص، 43(( طؾاطس:  ٚٳ٫ 

ِٵ  )) ْٵُؿطٹُه ِٵ عٳ٢ً َأ ٝٴُه ْٻُا بٳػٵ ٓٻاعٴ ٔإ ٗٳا اي ٜټ ٔٵ ص، ))23(( طْٜٛظ: ٜا َأ ُٳ ٘ٹ َؾ ْٳِؿطٹ ٓٵُهحٴ عٳ٢ً  ٜٳ ْٻُا   (3)(.10ايؿتض: ) ((  ْٳَهحٳ َؾٔإ

 ، ًٜٗو ٚإٜاٖا ْؿط٘ ع٢ً هين ؾإِا ايعٗد ٖرا ْكض ؾُٔ أٟ { ْهح ؾُٔ } قٛي٘:  ٚقاٍ ابٔ عع١ٝ ٗ تؿطرل

 (4) . ي٘ ٫ عًٝ٘ ؾٓهج٘

- اهلل زضٍٛ خعبٓا اَ قاٍ عٓ٘ اهلل زقٞ أْظ ٚعٔ ؾؿٞ اؿدٜح  :٠َس٫ٚ٤ٚ   ْاقض ايعٗد ٫ دٜٔ ي٘ -14

ٖٚرا اؿدٜح عِٛٝ   (5) .((ي٘ عٗد ٫ ٕٔ دٜٔ ٫ٚ ي٘ أَا١ْ ٫ ٕٔ إّإ ٫: )) قاٍ إ٫-ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً
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ايد٫ي١ ع٢ً اٖتُاّ ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ بأَس ايٛؾا٤ بايعٗٛد ٚذيو يهجس٠ َا ٜسدد بٌ أؾشاب٘ 

ٚؾٝ٘ إٔ َٔ ٫ ٜؿٞ بعٗٛد ؾُا ذيو إ٫ أَاز٠ ٚع١َ٬ ع٢ً أْ٘ يٝظ ٖرا ايه٬ّ ، سٝح ٜهسزٙ نًُا خعب ، 

 بؿاسب دٜٔ.

قاٍ إٓاٟٚ : )) ٫ٚ دٜٔ ٕٔ ٫ عٗد ي٘( ٖرا ٚأَجاي٘ ٚعٝد ٫ ٜساد ب٘ ايٛقٛع بٌ ايصدس ٚايسدع ْٚؿٞ ايؿك١ًٝ، 

رز غسعٞ ؾدٜٓ٘ ٚايهُاٍ دٕٚ اؿكٝك١، ٚإع٢ٓ إٔ َٔ دس٣ بٝٓ٘ ٚبٌ أسد عٗد َٚٝجام ثِ غدز َٔ غرل ع

  (1)ْاقـ.

ٔٳ))  قاٍ اهلل عص ٚدٌ:: اـطسإ ايعِٛٝ ٗ ايدْٝا ٚاٯخس٠َٔ عٛاقب ْكض ايعٗد -15 ٕٳ اٖيرٹٜ ٓٵُككٴٛ ٗٵدٳ ٜٳ  عٳ

٘ٹ ًٖ ٔٵ اي ٘ٹ بٳعٵدٹ َٹ ٕٳ َٹٝجٳاقٹ ٜٳِكَععٴٛ َٳسٳ َٳا ٚٳ ٘ٴ َأ ًٖ ٘ٹ اي ٕٵ بٹ ٌٳ َأ ٕٳ ٜٴٛؾٳ ٜٴِؿطٹدٴٚ ِٴ ُأَٚي٦ٹَو اِيَأزٵٔض ؾٹٞ ٚٳ ٕٳاِي ٖٴ (( )ايبكس٠:  دٳاضٹسٴٚ

بٛعدَى، ٚؽطس  ا ا٭غداف ايرٜٔ ٚعدٸتِٗ ٚمل تٛف: قد ؽطس ٗ ايدْٝ اـطاز٠ ٗ ايدْٝا ٚاٯخس٠ؾ (27

 . اٯخس٠ ؿطابَو ع٢ً ْكض ايعٗد

)) نإ عاقب١ :سٌ قاٍز إيٝ٘ اؿاؾٜ ابٔ سذس إْٗا خطاز٠ سكٝك١ٝ ٗ ايدْٝا ٚاٯخس٠ ، ٖٚرا َا يؿت ا٭ْٛا

ٓٸيبٸ ْكض قسٜ إٔ غصاِٖ إطًُٕٛ ستٸ٢ ؾتشٛا َٓه١،  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِٓ-ؼ ايعٗد َل خصاع١ سًؿا٤ اي

ٛٸ٠ ٗ غا١ٜ ايٖٛٔ إٍ إٔ دخًٛا ٗ اٱض٬ّ، ٚأنجسِٖ يريو  ٚاقعسٸٚا إٍ طًب ا٭َإ، ٚؾازٚا بعد ايعصٸ٠ ٚايك

 (2)((. نازٙ

 ّٜٛ ايكٝا١َاـًل: ؾايػادز ٜؿكش٘ اهلل  ّش٘ أَاايتػٗرل بايػادز ّٜٛ ايكٝا١َ ٚؾك َٚٔ  ثاز ْكض ايعٗد-16

يهٌ غادز يٛا٤ عٓد  ))قاٍ:  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-عٔ ايٓيب  عٔ أبٞ ضعٝدؾؿٞ اؿدٜح  ،ٜٓؿب ي٘ يٛا٤ٚ

  .(4) ((يهٌ غادز يٛا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ)) ٚٗ زٚا١ٜ .(3) (( أضت٘ ّٜٛ ايكٝا١َ

 إٕ ايػادز ))  :قاٍ-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٍ اهلل زضٛعٔ  -زقٞ اهلل عُٓٗا  -ٚعٔ عبد اهلل بٔ عُس 

  (5)(( ٜٓؿب اهلل ي٘ يٛا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾٝكاٍ: أ٫ ٖرٙ غدز٠ ؾ٬ٕ

 .(6)قاٍ ابٔ بعاٍ: ٖٚرٙ َبايػ١ ٗ ايعكٛب١ ٚغد٠ ايػٗس٠ ٚايؿكٝش١.  

ٕٛ ٗ اؿسى َجٌ قاٍ ابٔ عجٌُٝ ٗ غسح زٜاض ايؿاؿٌ: ٜٓؿب يهٌ غادز ّٜٛ ايكٝا١َ يٛا٤، ايًٛا٤ َا ٜه 

ت َكعدت٘، ٜٚستؿل ٖرا ايًٛا٤ بكدز غدزت٘،إٕ ناْت ا٤ ؼت أضت٘، ٚايعٝاذ باهلل أٟ ؼايعًِ ٜسؾل يهٌ غادز يٛ
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ٌٝ ؾػرل٠ ؾاز ؾػرلّا، ٜٚكاٍ : ٖرٙ غدز٠ ؾ٬ٕ بٔ ؾ٬ٕ، ٚٗ ٖرا اؿدٜح دي تنبرل٠ ؾاز نبرلّا، ٚإٕ ناْ

 .   (1)يٛعٝد ايػدٜد ٭ٕ ؾٝ٘ ٖرا ا ع٢ً إٔ ايػدز َٔ نبا٥س ايرْٛى;

ّاِْٗ َا وؿًٕٛ عًٝ٘ أٜٚٓككٕٛ عٗدِٖ ٜٚٓهجٕٛ  ،ٕ ايرٜٔ ٜػذلٕٚ بعٗد اهلل ٚاّاِْٗ مثّٓا ق٬ًّٝإ-17  

 ّٜٛ ٫ٚ ٜصنِٝٗ ،يِٝٗإ٫ٚ ٜٓٛس  ،هًُِٗ اهلل ) ٖٛاّْا (٫ ٜٚعٓد اهلل، ِْٗ ٫ ْؿٝب شلِ إَٔ سعاّ ايدْٝا ، ؾ

ٕٻ  )):  تعاٍقاٍ  ، ايكٝا١َ ٚٳ٫َ ٔإ ِٵ ؾٹٞ ا٫َخٹسٳ٠ٹ  ٗٴ ٚٵَي٦ٹَو ٫َخٳ٬َمٳ َي ًٹ٬ّٝ ُأ ُٳّٓا َق ِٵ ثٳ ٔٗ ْٹ ُٳا ٜٵ ٚٳَأ ٘ٹ  ًٓ ٗٵدٹ اي ٕٳ بٹعٳ ٜٳػٵتٳسٴٚ ٔٳ  اٖيرٹٜ

ِٷ ِٵ عٳرٳاىٷ َأيٹٝ ٗٴ ٚٳَي ِٵ  ٔٗ ٜٴصٳنِّٝ ٚٳ٫َ  َٳ١ٹ  ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ُٛسٴ ٔإَي ٓٵ ٜٳ ٚٳ٫َ  ٘ٴ  ًٓ ِٴ اي ٗٴ ُٴ ِّ بٌ َٓ٘ ؾسف ٫ ٜكٚ (.77) ٍ عُسإ/ (( ٜٴَه

ُٶا ؾعًٝ٘ يع١ٓ اهلل ٚا٥٬ٕه١ ٚايٓاع )) -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ضٍٛ اهلل قاٍ ز ،٫ٚ عدٍ َٔ أخؿس َطً

 .(2)  (( أْعٌ، ٫ ٜكبٌ َٓ٘ ؾسف ٫ٚ عدٍ

بعض ؾٝ٘  نسذٴايرٟ ؾكد دا٤ ٗ اؿدٜح  :تطً٘ ا٭عدا٤َٚٔ  ثاز ْكض ايعٗد ٚإخ٬ف ايٛعد  -18

 قاٍ زضٍٛ اهلل ،دَعؿ١ٝ ْكض ايعَٗٓٗا ذنس ٚ ،٭١َ سٌ تستهب بعض إعاؾٞايعكٛبات اييت تؿاى بٗا ا

 ٜٓككٛا عٗد اهلل ٚعٗد زضٛي٘ إ٫ ضً٘ اهلل عًِٝٗ عدٚا َٔ غرلِٖ ؾأخرٚا ملٚ ))ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ: 

  (3).(( بعض َا ٗ أٜدِٜٗ

ٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ قاٍ: ع –زقٞ اهلل عٓ٘ –عٔ أبٞ ٖسٜس٠ اهلل خؿِ يًػادز ّٜٛ ايكٝاَ٘:  -19

ٚزدٌ اضتأدس  ٚزدٌ باع سسّا ؾأنٌ مثٓ٘،  ث٬ث١ أْا خؿُِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ: زدٌ أعع٢ بٞ ثِ غدز،  :قاٍ اهلل ))

 .  (4)(( أدرلّا ؾاضتٛؾ٢ َٓ٘ ٚمل ٜعع٘ أدسٙ

 ب٘، ٜـ ٚمل ايعٗد كضْ ثِ ، ب٘ ٚايٌُٝ بازلٞ ايعٗد أعع٢ :تكدٜسٙ إؿعٍٛ ؾٝ٘ سرف بٞ( أعع٢ )) قٛي٘:

  (5) تعاٍ. اهلل ع٢ً ٚادذلأ عًٝ٘ عٗد ايرٟ ايعٗد ْكض ٜعين غدز، ثِ قٛي٘ ٗ سًـ َعٓاٙ اؾٛشٟ: ابٔ ٚقاٍ

إٕ َٔ اٯَاٍ اييت ٜتعًل بٗا اٱْطإ يًٓذا٠ ّٜٛ ايكٝا١َ ، ٖٞ ز١ٓ اهلل ب٘، ٚتؿكً٘ عًٝ٘، يهٔ أ٢ْ ي٘ ذيو 

ؾ٬ غو ٗ خطسإ َٔ نإ خؿُ٘ اهلل، ؾًٝشرز  ؟اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاٍا٭ٌَ إذا نإ خؿُ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ ٖٛ 

  اٱْطإ َٔ ا٫تؿاف بٗرٙ ايؿؿات إ٪د١ٜ إٍ ٖرا إآٍ.
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 ايؿؿٌ ايجاْٞ

 د ٗ ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ع٬ز اخ٬ف ايعٗد ٚايٛع

 ُٗٝد: 

 اا ايبػس َٔ أِٖ َا ػب َعسؾتٗايٓؿظ ايبػس١ٜ شلا خاؾٝتٗا اييت ؾعسٖا اهلل عًٝٗا، ٚايٓٛاشع اييت دبٌ عًٝٗ

    ع، ٚاهلل ضبشاْ٘ ٖٛ خايل اٱْطإ، ؾٗٛ أعًِ بطسا٥سٙ، َٚدازن٘ ْٚٛاشع٘، ٕٛٔ ٜسٜد ايتعاٌَ َل تًو ايٓؿ

ـٴ اِيدٳبٹرلٴ )) ٛٳ ايًٖعٹٝ ٖٴ ٚٳ ًَلٳ  ٔٵ خٳ َٳ ِٴ  ًَ ٜٳعٵ  (1( )إًو:( َأ٫ 

٣ٛ إ٪ثسات ٗ ٖرا إدًٛم ايعذٝب، ٚايٛعد ٖٚرٙ ايٓؿظ تعٝؼ بٌ غدٸ ٚيٌ ، ٚايذلغٝب ٚايذلٖٝب َٔ أق

ٗ  اٱض٬ّ َٚٔ ٖٓا نإ َٔ أبسش أضايٝب ، ٚتكِٜٛ ضًٛنِٗ ، ٚايٛعٝد عا٬َٕ سازلإ ٗ اضتكا١َ ايبػس

 ٕ: ٚإخ٬ف ايٛعد أضًٛباايعٗد ْكض قك١ٝ  ع٬ز

  ٖٚٛ َا ضٓتٓاٚي٘ ٗ ٖرا ايؿؿٌ. ،ايٛعدايذلغٝب ٚأضًٛى ا٭ٍٚ: 

 ٖٚٛ َابٝٓاٙ ٗ ايؿؿٌ ايطابل.  ايٛعٝد،ذلٖٝب ٚايجاْٞ: أضًٛى اي

اؾُل بٌ  ٜعكٗا ٚزدبٌ إٕ أغًب اٯٜات اييت ٚزدت ٗ ٖرا اجملاٍ ٫ ؽًٛ َٔ أسد ٖرٜٔ ا٭ضًٛبٌ، ٚٗ 

 ايذلغٝب ٚايذلٖٝب ٗ  ١ٜ ٚاسد٠.

 :تًو اٯٜات تهػـ عٔ ٖرٙ اؿكٝك١ ٚا٭َج١ً نجرل٠ ددا، ٚفسد إيكا٤ ْٛس٠ ع٢ً  

ٕٔ أٚؾ٢  ،ز٠ ايتٛب١ ٜعسض ايكك١ٝ عسقٶا ٜٗص ْؿظ إ٪َٔ ٖصٶا، ٜٚػٛقٗا إٍ ٚعد اهلل ٚتسغٝب٘ؾؿٞ ضٛ- 

ًٖإ )ؾكاٍ تعاٍ: )بعٗدٙ،   ٌٔ اي ٕٳ ؾٹٞ ضٳبٹٝ ًُٛ ٜٴَكاتٹ ٓٻ١َ  ِٴ اِيذٳ ٗٴ ٕٻ َي ِٵ بٹَأ ٗٴ ٛٳاَي َٵ ٚٳَأ ِٵ  ٗٴ ْٵُؿطٳ ٌٳ َأ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ اِي َٹ ٘ٳ اغٵتٳسٳ٣  ًٖ ٕٻ اي ٘ٹ ٹ

ٕٳ  ًُٛ ٝٳِكتٴ ٘ٹ َؾاَؾ ًٖ ٔٳ اي َٹ ٙٹ  ٗٵدٹ ٚٵَؾ٢ بٹعٳ ٔٵ َأ َٳ ٚٳ  ٕٔ ٚٳاِيُكسٵ   ٌٔ ْٵذٹٝ ٚٳاِيأٹ ٛٵزٳا٠ٹ  ٘ٹ سٳٓكّا ؾٹٞ ايتٻ ٝٵ ًَ ٚٳعٵدّا عٳ ٕٳ  ًُٛ ٜٴِكتٳ ِٴ ٚٳ ٝٵعٹُه ضٵتٳبٵػٹسٴٚا بٹبٳ

ِٴ ٛٹٝ ٛٵشٴ اِيعٳ ٛٳ اِيَؿ ٖٴ ٚٳذٳيٹَو  ٘ٹ  ِٵ بٹ ٜٳعٵتٴ  (.11ايتٛب١:) (( اٖيرٹٟ بٳا

ثِ ىتُٗا بٗرا اؾصا٤ ايرٟ تكبٌ  ، بعٗٛدِٖ ايرٜٔ ٫ ٜٓككٕٛ َٛاثٝكِٗٚٗ ضٛز٠ ايسعد ٜرنس إٛؾٌ-  

ٔٵ ))  ، قاٍ تعاٍ: عًٝ٘ ايٓؿظ إقبا٫ ُٳ ِٴ َأَؾ ًَ ُٳا ٜٳعٵ ْٻ ٍٳ َأ ْٵٔص ٝٵَو ُأ ٔٵ ٔإَي ٔٵ اِيشٳلټ زٳبَِّو َٹ ُٳ ٛٳ َن ُٳ٢ ٖٴ ُٳا َأعٵ ْٻ  ٜٳتٳرٳٖنسٴ ٔإ

ٔٳ اِيَأِيبٳاىٹ، ُأُٚيٛ ٕٳ اٖيرٹٜ ٗٵ ٜٴُٛؾٛ ٘ٹ دٹبٹعٳ ًٖ ٕٳ ٚٳَيا اي ٓٵُككٴٛ ُٹٝجٳامٳ ٜٳ ٗٳا  .... اِي ْٳ ًُٛ ٜٳدٵخٴ  ٕٕ ٓٻاتٴ عٳدٵ ِٵ عٴِكبٳ٢ ايدٻأز دٳ ٗٴ ُأَٚي٦ٹَو َي

ّٷ ِّ بٳاىٺ ضٳ٬ ٔٵ ُن َٹ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ًَ ٕٳ عٳ ًُٛ ٜٳدٵخٴ ُٳ٥٬ٹَه١ُ  ٚٳاِي ِٵ  ٔٗ ٜٻاتٹ ٚٳذٴزِّ ِٵ  ٔٗ ٚٳادٹ ٚٳَأشٵ ِٵ  ٔٗ ٔٵ  بٳا٥ٹ َٹ ًَضٳ  ٔٵ ؾٳ َٳ ُٳا ٚٳ ِٵ بٹ ٝٵُه ًَ ِٳ  عٳ ٓٹعٵ ِٵ َؾ ؾٳبٳسٵتٴ

ٕٳ ايرٜٔ)(.  ؾكٛي٘ تعاٍ: 22-19ايسعد:)( ( عٴِكبٳ٢ ايدٻأز ٗٵدٹ ٜٴُٛؾٛ  َٔ أْؿطِٗ ع٢ً عَكدٚا َاأٟ  ( اهلل بٹعٳ

ٗٔد َا أٚ ، ب٢ً:  قايٛا سٌ تعاٍ بسبٛبٝت٘ ا٫عذلاف ٕٳ ٚٳ٫َ ) ،نتب٘ ٗ عًِٝٗ اهلل ع  ٚثٸكٛٙ َا ( إٝجام ٜٹُٓككٴٛ

ِٷ ٖٚٛ ، ايعبادٹ ٚبٌ ،اهلل ٚبٌ بِٝٓٗ إٛاثٝل َٔ ٚغرٔلٙ باهلل اٱّإ َٔ ًٛٙٚقبٹ ِٖ أْؿظ ع٢ً  بعد تعُٝ

ـٕ،   (1).إطتكبٌ ؾٝػ١ َٔ إؿّٗٛ ،ي٬ضتُساز تأنٝدٷ ٚؾٝ٘ ؽؿٝ
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ٕٳ ))عسض ايكك١ٝ بأضًٛى  خس ٚٗ ضٛز٠ )إ٪َٕٓٛ( تٴ -  ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ًَضٳ اِي ٞ ( َٔ ِٖ َٚا 1ٖإ٪َٕٓٛ:)  (( َقدٵ َأِؾ

ٕٳ )) ؾهإ َِٓٗ ؟ؾؿتِٗ يتٓػد ٖرا ايؿ٬ح ٚتعًب٘ ِٵ زٳاعٴٛ ٖٹ ٗٵدٹ ٚٳعٳ ِٵ  ٔٗ ْٳاتٹ َٳا ِٵ يٹَأ ٖٴ ٔٳ   (8إ٪َٕٓٛ:)( ( ٚٳاٖيرٹٜ

ٕٳ) )؟ َٚاذا أعدٸ اهلل شلِ  ؟َا ٖٛ دصا٩ِٖ ٗٳا خٳايٹدٴٚ ِٵ ؾٹٝ ٖٴ ٚٵعٳ  ٕٳ اِيؿٹسٵدٳ ٜٳٔسثٴٛ ٔٳ  ٕٳ اٖيرٹٜ ٛٳأزثٴٛ ِٴ اِي ٖٴ ( (ُأَٚي٦ٹَو 

 (10إ٪َٕٓٛ:)

ٝٶا ٚقرزٶا، ٖا ٖٞ ضٛز٠ ايبكس٠ -   ٜٶا، دا٤ ايٛعٝد ْاٖ تكـ عًٝٓا  ٚنُا دا٤ ايذلغٝب داعٝا، ٚايٛعد َٓاد

ٕٳ ) ) ، قاٍ تعاٍ:قؿ١ بين إضسا٥ٌٝ َل َٛاثٝكِٗ ٚعٗٛدِٖ، ْكض ٚؾذٛز، ٚيهٔ اؾصا٤ نإ زٖٝبٶا ٓٴٛ َٹ َأَؾتٴ٪ٵ

ُٳا دٳصٳ ٕٳ بٹبٳعٵٕض َؾ ٚٳتٳِهُؿسٴٚ ٕٳ بٹبٳعٵٔض اِيهٹتٳاىٹ  ٜٴسٳدټٚ َٳ١ٹ  ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ٚٳ ٝٳا  ْٵ ٝٳا٠ٹ ايدټ ٟٷ ؾٹٞ اِيشٳ ِٵ ٔإٖيا خٹصٵ ٓٵُه َٹ ٌٴ ذٳيٹَو  ٜٳِؿعٳ ٔٵ  َٳ ا٤ٴ 

ٝٳا بٹاِي ْٵ ٝٳا٠َ ايدټ ٚٴا اِيشٳ ٔٳ اغٵتٳسٳ ٕٳ ُأَٚي٦ٹَو اٖيرٹٜ ًُٛ ُٳ ُٻا تٳعٵ ٌٕ عٳ ٘ٴ بٹػٳاؾٹ ًٖ َٳا اي ٚٳ ـٴٔإَي٢ َأغٳدِّ اِيعٳرٳاىٹ  ٜٴدٳٖؿ ِٴ  آخٹسٳ٠ٹ َؾ٬  ٗٴ ٓٵ عٳ

ٕٳ ٓٵؿٳسٴٚ ٜٴ ِٵ  ٖٴ ٚٳ٫   ( 86، 85)ايبكس٠: (( اِيعٳرٳاىٴ 

ًٹ٬ّٝ  )قاٍ تعاٍ: ) ، ٍ عُسإ ٜأتٞ ايٛعٝد كٝؿاضٛز٠ ٚٗ -   ُٳّٓا َق ِٵ ثٳ ٔٗ ْٹ ُٳا ٜٵ ٚٳَأ ٘ٹ  ًٖ ٗٵدٹ اي ٕٳ بٹعٳ ٜٳػٵتٳسٴٚ ٔٳ  ٕٻ اٖيرٹٜ ٔإ

ِٴ  ٗٴ ُٴ ِّ ٜٴَه ٚٳ٫  ِٵ ؾٹٞ اِيآخٹسٳ٠ٹ  ٗٴ ِٷُأَٚي٦ٹَو ٫ خٳ٬مٳ َي ِٵ عٳرٳاىٷ َأيٹٝ ٗٴ ٚٳَي ِٵ  ٔٗ ٜٴصٳنِّٝ ٚٳ٫  َٳ١ٹ  ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ُٛسٴ ٔإَي ٓٵ ٜٳ ٚٳ٫  ٘ٴ  ًٖ ( (  اي

 (77 ٍ عُسإ:)

قاٍ اهلل  ٚٗ ضٛز٠ ا٭ْؿاٍ ىؿل ايكًب ٖٚٛ ٜتًٛ تًو اٯٜات اييت ٫ تدع فا٫ يًُت٬عبٌ ٚاـا٥ٌٓ: - 

ِٻ )تعاٍ: ) ِٵ ثٴ ٗٴ ٓٵ َٹ ٖٳدٵتٳ  ٔٳ عٳا ِٵ ؾٹٞ اِيشٳسٵىٹ َؾػٳسِّدٵ  اٖيرٹٜ ٗٴ ٓٻ َٻا تٳجٵَكَؿ ٕٳ َؾٔإ ٜٳتٻُكٛ ِٵ ٫  ٖٴ ٚٳ َٳسٻ٠ٺ   ِّ ِٵ ؾٹٞ ُن ٖٴ ٗٵدٳ ٕٳ عٳ ٓٵُككٴٛ ٜٳ

ٛٳا٤ٺ ٢ًَ ضٳ ِٵ عٳ ٔٗ ٝٵ ْٵبٹرٵ ٔإَي ْٳ١ّ َؾا ٝٳا ّٕ خٹ ٛٵ ٔٵ َق َٹ ٔٻ  َٻا تٳدٳاَؾ ٚٳٔإ ٕٳ  ٜٳرٻٖنسٴٚ ِٵ  ٗٴ ًٖ ِٵ َيعٳ ٗٴ ًَِؿ ٔٵ خٳ َٳ ِٵ  ٔٗ ٘ٳ ٫ بٹ ًٖ ٕٻ اي ٌٳ ٔإ ٓٹ  (( ٜٴشٹبټ اِيدٳا٥ٹ

 (58-56ا٭ْؿاٍ:)

ٖٚٛ َا ضبل ٚإٔ ؼدثٓا  ،ايٛعٝدد ٜتُجٌ ٗ أضًٛى ايذلٖٝب ٚؾع٬ز اٱض٬ّ ٕػه١ً ْكض ايعٗد ٚإخ٬ف ايٛع

 ٗ إباسح ايتاي١ٝ: ٖٚٛ َا ضٓتٓاٚي٘ ٗ ٖرا ايؿؿٌ ،ايٛعدايذلغٝب ٚأضًٛى عٓ٘ ٗ ايؿؿٌ ا٭ٍٚ، ٚ

 سٜـ ايٛؾا٤ َٚهاْت٘ ٗ اٱض٬ّ.  إبشح ا٭ٍٚ: تع        

 بايٛؾا٤ بايعٗٛد .اٱض٬ّ ٜأَس إبشح ايجاْٞ:         

 د. بايٛعجايح: اٱض٬ّ  ٜأَس بايٛؾا٤ إبشح اي        

  د ٚ ثاز ذيو ع٢ً ايؿسد ٚاجملتُل.ٕبشح ايسابل: مثاز ايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛعا        
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 إبشح ا٭ٍٚ

 اْت٘ ٗ اٱض٬ّ.تعسٜـ ايٛؾا٤ َٚه

 أ٫ّٚ: تعسٜـ ايٛؾا٤ يػ١ّ ٚاؾع٬سّا.

ٟٳ( اييت تدٍ  ايٛؾا٤ يػ١ّ تعسٜـ ايٛؾا٤ يػ١ّ:  -1 ٚٳ فٳ  َؿدز قٛشلِ ٚؾ٢ ٜؿٞ ٚؾا٤، ٖٚٛ َأخٛذ َٔ َاد٠)

ٚإنُاٍ ايػسٙ، ٜٚكٛيٕٛ  ،: َٚٔ ٖرا ايٛؾا٤: إُاّ ايعٗدع٢ً )إنُاٍ ٚإُاّ( ٜكٍٛ ابٔ ؾازع

   (1) إٜاٙ ٚاؾّٝا.أٚؾٝتو ايػ٤ٞ، إذا قكٝت٘ 

 .  (2)ٜكاٍ: ٚؾ٢ بعٗدٙ ٚأٚؾ٢، ٚٚؾ٢ ايػ٤ٞ ٚؾّٝا، أٟ مت ٚنجس،  ٚايٛؾا٤: قد ايػدز

ٚٚؾ٢ بعٗدٙ، ٚأٚؾ٢ إذا ُِ ايعٗد ٚمل ٜٓكـ سؿٛ٘، ٚ اغتكام قدٙ ٖٚٛ ايػدز، ٜدٍ ع٢ً ذيو ٖٚٛ تسى 

  (3)اؿؿٜ. 

ٜٴقاٍ ايهطا٥ٞ ٚأبٛ عبٝد٠: ٚؾٝت بايعٗد ٚأٚؾٝت ب٘ ضٛا٤، ٚاي   .      (4)ععٞ اؿل ٜٚأخر اؿل. ٛٗ: ايرٟ 

  (5)اـًعا٤. عٗٛد ٚقاؾ١ٛ إٛاضا٠ طسٜل ٬َش١َ ٜٴعسٸف ايٛؾا٤ اؾع٬سا بأْ٘: :تعسٜـ ايٛؾا٤ اؾع٬سّا-2

 ٖٛ أٚ(6) ٘ ((ٚأؾدقا٥ أ٫ٚدٙ َل إٛت ٚبعد ، َع٘ إٛت إٍ ٚإداَت٘ اؿب ع٢ً يجباتٖٛ: ))ا ايٛؾا٤ ايػصايٞ قاٍ-

    (7).اؿل دا٤أ  :

ٚقاٍ اؾاسٜ: ايٛؾا٤: ٖٛ ايؿدل ع٢ً َا ٜبري٘ اٱْطإ َٔ ْؿط٘ ٜٚسٖٓ٘ ب٘ يطاْ٘، ٚاـسٚز ٖا ٜكُٓ٘ 

َكتك٢ ايعٗد ايرٟ قعع٘ ع٢ً ْؿط٘، ٚإٕ نإ فشؿّا ب٘، ؾًٝظ ٜعد ٚؾّٝا َٔ مل تًشك٘ بٛؾا٥٘ أذ١ٜ ٚإٕ 

         (8)إ ذيو أبًؼ ٗ ايٛؾا٤.قًٓت، ٚنًُا أقسٸ ب٘ ايدخٍٛ ؼت َا سهِ ب٘ ع٢ً ْؿط٘ ن

  (9)ٚقاٍ ايساغب: ايٛؾا٤ بايعٗد: إُاَ٘ ٚعدّ ْكض سؿٛ٘. 

  (10)ٚقاٍ ايبٝكاٟٚ: ايٛؾا٤: ٖٛ ايكٝاّ َكتك٢ ايعٗد. 

 إٍ ٜ٪دٟ بػهٌ ، ايػدز عٔ اؿل ٚايبعد إُاّ ع٢ً ٜبعح عِٛٝ خًلٷ :ايٛؾا٤ ؾإٕ ، ضبل َا ع٢ً ٚبٓا٤

 . ٚؾع٬ّ ق٫ّٛ ايٓاع َٚل ،ايٓؿظ َٚل ،ٚزضٛي٘  ،اهلل َل ايعٗد ع٢ً احملاؾ١ٛ
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-ا، ؾعٔ ابٔ عباع سؿٛ٘، ٜٚتعابل َل ؾدم ايكٍٛ ٚايعٌُ ْٝعٶٚ ٖ٘ٛ إُاَ٘ ٚعدّ ْكك ؾايٛؾا٤ بايعٗد: 

ٌٻ اهلُل، َٚا سسٻّ، َٚا ؾسض، َٚا سدٻ ٗ ايكس ٕ نِّ٘ : -زقٞ اهلل عُٓٗا  تُٓهجٛا، ٫ٚ تػدٹزٚا ، ؾ٬ايعٗٛد َا أس

ٔٳ ):)ؾكاٍ ذيوع٢ً  غدٻد ثِ ٕٳ ٚٳاٖيرٹٜ ٓٵُككٴٛ ٗٵدٳ ٜٳ ٘ٹ عٳ ًٖ ٔٵ اي ٘ٹ بٳعٵدٹ َٹ ٕٳ َٹٝجٳاقٹ ٜٳِكَععٴٛ َٳسٳ َٳا ٚٳ ٘ٴ َأ ًٖ ٘ٹ اي ٕٵ بٹ ٌٳ َأ  إٍ( ( ٜٴٛؾٳ

  (1) (35: ايسعد )ضٛز٠ (( ايدٻأز ضٴ٤ٛٴ ):)قٛي٘

 د ٗ اٱض٬ّ.ثاّْٝا: َها١ْ ايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛع

 غ٤ٞ ٖا ١ُٝ، َٚها١ْ عاي١ٝ، ٜعذص ايًطإ، عٔ ضسد َهاْت٘ َٚٓصيت٘ ، يرا ضأغرل ٖٓا إٍيًٛؾا٤ َٓصي١ عٛ

 ٚأُٖٝت٘، ٚذيو َٔ خ٬ٍ أَسٜٔ ُٖا:ٜدٍ ع٢ً َها١ْ ايٛؾا٤  

 أ٫ّٚ: ايٛؾا٤ ق١ُٝ إْطا١ْٝ:

٫،  نإ ؾاسب دٜٔ أّأإٔ إتأٌَ ـًل ايٛؾا٤ هد أْ٘ َٔ ا٭خ٬م اييت تػتد ساد١ نٌ إْطإ ي٘ ضٛا٤  

((، ؾاٱْطإ قتاز إٍ اٯخسٜٔ َٔ سٛي٘، ؾٗٛ  اٱْطإ َدْٞ بايعبلا٫دتُاع لد أِْٗ ٜكٛيٕٛ: )) ؾعًُا٤

إٔ ٜككٞ ْٝل سادات٘ َؿسدٙ، ؾٗٛ عاد١ َاض١ إٍ إٔ  -أٜكّا–٫ ٜطتعل إٔ ٜطتػين عِٓٗ، ٫ٚ ٜطتعٝل 

ل ٚإؿاحل، ٚإذا نإ ا٭َس نريو ؾٌٗ ٜتعاٌَ َل اٯخسٜٔ َٔ سٛي٘  ٚىتً٘ بِٗ، ٜٚتبادٍ َعِٗ إٓاؾ

ٜطتعٝل اٱْطإ إٔ وكل ٖرا ايتعإٚ ٚايتٓاؾل إذا نإ ٖٛ َٚٔ ىايعِٗ ٜٚتعإٚ َعِٗ، نٌ َِٓٗ غعازٙ 

إذا نإ ا٭َس نريو ؾإٕ  ؟ايػدز باٯخس، ٚإخ٬ف َا تٛاعدٚا عًٝ٘، ْٚكض َا أبسَٛا َٔ عٗٛد َٚٛاثٝل

 ٚاؾؿا٤. عدّ ايجك١ٜٚطٛدِٖ  ،ْا، إٔ تٓكعل بِٝٓٗ ايؿ١ً ٚايتعإٚايٓتٝذ١ اؿت١ُٝ ٕٔ ساشلِ َا ذنس

ٌٷ وذلّ  ٛايهٞ ٜطتعٝعٛا إٔ ٜعٝػ إٕ ايبػس   سٝاتِٗ بهاٌَ َتعًباتٗا، ٫ بد إٔ ٜطٛد بِٝٓٗ ايٛؾا٤، ن

 نًُت٘ َٚا ٜكعع٘ َل اٯخسٜٔ َٔ ٚعٛد ٚعٗٛد َٚٛاثٝل.

يٛؾا٤ قسٚزٟ يبٓا٤ اجملتُعات، ؾ٬ ّهٔ جملتُل ٜطٛد ق١ُٝ ايٛؾا٤ نؿؿ١ إْطا١ْٝ، إٔ ا -أٜكا–ٖٚا ٜبٌ  

 ٜتِ تعاِْٚٗ أؾسادٙ ْٚاعات٘ ايػدز إٔ ٜكّٛ ي٘ أضاع، أٚ تسض٢ ي٘ قٛاعد، ؾاجملتُعات ٫ تب٢ٓ إ٫ بايتعإٚ، ٫ٚ

 د، ٚي٫ٛ ذيو يتٓاؾست ايكًٛى ٚاٖتصت ايجك١، ٚتهدز ايتعاٜؼ ؾُٝا بِٝٓٗ.إ٫ بايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛع

شذلّ إٛاثٝل، فتُل ٜطتٌٗ أًٖ٘ ساع ؾٝ٘ ايعٗٛد، ٚمل تٴػعساٟٚ: )) ٚاْٛس إٍ ساٍ اجملتُل إذا مل تٴٜكٍٛ اي 

كدت ايجك١ ٚقاع كدت ؾٝ٘ ايجك١ بٌ ايٓاع، ٚإذا َا ُؾُؾ ،بايٛؾا٤ ٚغسف ايه١ًُ، ؾطٛف ػدٙ فتُعّا َؿههّا

     (2)((. ؾاغٌ، ٚيٝظ أ٬ّٖ يسقٞ أٚ تكدّايٛؾا٤ ٚغسف ايه١ًُ ايرٟ تداز ب٘ سسن١ اؿٝا٠ ؾاعًِ أْ٘ فتُل 

ٚايٛؾا٤ بايعٗٛد ٖٛ ايكُإ يبكا٤ عٓؿس ايجك١ ٗ ايتعاٌَ بٌ ايٓاع، ٚبدٕٚ ٖرٙ ايجك١ ٫  قعب: ٜٚكٍٛ ضٝد  

   (3)ٜكّٛ فتُل ٫ٚ تكّٛ إْطا١ْٝ.
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ُأ١ْٓٝ ٗ ع٬قات ٜٚكٍٛ: أٜكّا ٗ َٛقل أخس: ٖٚٞ ) أٟ ايٛؾا٤ بايعٗد( قسٚز١ٜ ٱهاد دٛ َٔ ايجك١ ٚايع

٫ ٜسنٔ  ،ٚع٬قات ا٭َِ ٚايدٍٚ...  ٚبػرل ٖرٙ ايط١ُ ٜعٝؼ نٌ ؾسد َؿصعّا قًكّا ،ٚع٬قات اؾُاعات ،ا٭ؾساد

       (1)٫ٚ ٜع٦ُٔ إٍ عٗد، ٫ٚ ٜجل بإْطإ.  ،إٍ ٚعد

 ثاّْٝا: ايٛؾا٤ أَس دٜين:

 ١ ايٛؾا٤٘ يهْٛ٘ قسٚز٠ إْطا١ْٝ ؾ٬ غو ٗ إٔ قُٝإذا نٓا قد عسؾٓا ٗ ايؿكس٠ ايطابل، َها١ْ ايٛؾا٤ ٚأُٖٝت    

اٱْطإ إطًِ، ٚذيو أْٓا قد قسزْا ؾُٝا ضبل إٔ اٱْطإ قتاز إٍ ايٛؾا٤ بطبب َٚهاْت٘ تصداد ٗ ْٛس 

سادت٘ إٍ ا٫خت٬ٙ ٚا٥٫ت٬ف، ،ٖرا ا٫خت٬ٙ ٚا٥٫ت٬ف بايٓطب١ يًُطًِ ٖٛ أَس دٜين أندٙ اٱض٬ّ ٚأَس 

 ٚبايتايٞ تصداد ق١ُٝ ايٛؾا٤ ٚأُٖٝت٘. ،اد١ إطًِ إٍ ايٛؾا٤ أغد ٚأعِٛب٘، ؾًٗرا ؾش

ايتعإٚ ب ، ؾإذا عًُا إٔ إطًِ َأَٛز ٚنريو قسزْا ساد١ اٱْطإ إٍ ايٛؾا٤ بطبب سادت٘ إٍ ايتعإٚ    

 ٚأُٖٝت٘ يد٣ إطًِ.ؾبريو تصداد َهاْت٘  ،عًُٓا إٔ ايٛؾا٤ أَس زباْٞ ،بأَس اهلل، ٚإٔ ايتعإٚ ٫ ٜتِ بدٕٚ ٚؾا٤

ٚعٓدَا ٜس٣ اٱْطإ َا ٚزد ٗ ايكس ٕ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ َٔ أٚاَس بايتصاّ ايٛؾا٤ ٚايتُطو ب٘، َٚا ٚزد     

َٔ ذّ يًٓانجٌ ٚايػادزٜٔ، َٚا يًٛاؾٌ َٔ أدس ٚثٛاى، َٚا أعد اهلل يرٟٚ ايػدز ٚاـٝا١ْ َٔ عكاى، ٜعًِ 

 .آَصيتٗ ا ٚأع٢ً، ٚزؾل َهاْتٗاعِٛ اهلل غأْٗ ٜكّٝٓا إٔ ايٛؾا٤ َٔ ا٭َٛز اييت

ايكس ٕ ايهسِٜ قد أنجس َٔ اؿدٜح سٛي٘  ٚايٛاقل إٔ اٱض٬ّ قد أٖتِ بايٛؾا٤ أغد اٖتُاّ، يريو ْس٣  

ٚ أسٝاّْا ٜسغب  ٚتاز٠ ٜبٌ إٔ اٱْطإ ضٝطأٍ عٓ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ،  ؾتاز٠ ٜأَس ب٘ ع٢ً ضبٌٝ اٱيصاّ،  ،غت٢ ٚبؿٛز

دٙ يًٓانجٌ، ؾٝتٓاٍٚ ايكس ٕ ايهسِٜ ٜبٌ َا أعٚٚتاز٠ ٜسٖب َٔ ْكك٘ ْٚهج٘  ،أعد اهلل يًُٛؾٌ ؾٝ٘ برنس َا

 ايعاي١ٝايٛؾا٤  ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ، ٖٚرا نً٘ ٜٛقض يٓا أ١ُٖٝ َٚها١ْ ؾا٤ بؿٛز  غت٢ ، ٚنريو تٓاٚيتَ٘ٛقل ايٛ

 .ٗ اٱض٬ّ

ٛد ؾًِ ٜتطاَض ؾٝٗا أبدّا، ٭ْٗا قاعد٠ ايجك١ اييت ٜكٍٛ ضٝد قعب: )) ٚقد تػدد اٱض٬ّ ٗ َطأي١ ايٛؾا٤ بايعٗ

 (2) ٜٓؿسٙ بدْٚٗا عكد اؾُاع١ ٜٚتٗدّ ((.
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 إبشح ايجاْٞ

 بايٛؾا٤ بايعٗٛداٱض٬ّ ٜأَس 

ٝٸٓت غٓاع١ دسّ َٔ نُا ل، ٜجٛاد ٚإٛديت اٯٜات ٚا٭سادٜح ايؿشٝش١ ع٢ً ٚدٛى ايٛؾا٤ بايعٗ    ككٗا، ٜٓب

ٚضأذنس بعض ا٭دي١ َٔ  ، نُا سدخ يبين إضسا٥ٌٝ ٚغرلِٖ ،ا إٍ ايهؿساٱخ٬ٍ بٌٗ بٗا، ٚقد ٜؿٌ ىأٚ 

 ايعٗٛد .ب يٛؾا٤ايهتاى ٚايط١ٓ ع٢ً ٚدٛى ا

 .ايعٗٛدب يٛؾا٤ع٢ً ٚدٛى اايديٌٝ َٔ ايكس ٕ ايهسِٜ أ٫ٚ: 

ٚٵُؾٛا )): اهلل تعاٍ قاٍ-1 ٘ٹ َأ ًٖ ٗٵدٹ اي ١ٜ ايهس١ّ أَس َٔ اهلل بايٛؾا٤ ؾؿٞ ٖرٙ اٯ (.152:( )ا٭ْعاّ: َٔ اٯ١ٜ( ٚٳبٹعٳ

بايعٗد قُٔ أَٛز ٚٚؾاٜا أَس اهلل بٗا ٚأٚؾ٢ عبادٙ ايتصاَٗا ٚايتشًٞ بٗا، ٖٚرا  بايٛؾا٤بايعٗد، ٚقد ٚزد ا٭َس

ٜٴ يعٗٛد يٝظ باـًل ايبطٝ٘، ٚيٝظٜدٍ ع٢ً إٔ خًل ايٛؾا٤ با  بعضتٗإٚ ب٘، ٕٚعسؾ١ ذيو ْٛزد با٭َس ايرٟ 

ٌٵقاٍ ضبشاْ٘ ٚتعاٍ: )) ، ؾاٜا زى ايعباد ٚاييت ذنس َٔ قُٓٗا ايٛؾا٤ بايعٗداٯٜات إػت١ًُ ع٢ً ٚ ٛٵا ُق  تٳعٳاَي

ٌٴ ّٳ َٳا َأتٵ ِٵ سٳسٻ ِٵ زٳبټُه ٝٵُه ًَ ٘ٹ تٴػٵٔسُنٛا َأٖيا عٳ ٝٵ٦ٶا بٹ ٔٔ غٳ ٜٵ ٛٳايٹدٳ ْٶا ٚٳبٹاِي ًُٛا ٚٳَيا ٔإسٵطٳا ِٵ تٳِكتٴ ٚٵَيادٳُن ٔٵ َأ ًَإم َٹ َٵ ٔٴ ٔإ ِٵ ْٳشٵ  ْٳسٵشٴُقُه

ِٵٚٳ ٖٴ ٜٻا ٛٳاسٹؼٳ تٳِكسٳبٴٛا ٚٳَيا ٔإ ٗٳسٳ َٳا اِيَؿ ٗٳا َٚ ٓٵ َٳا َٹ ٔٳ ٚٳ ًُٛا ٚٳَيا بٳَع ٓٻِؿظٳ تٳِكتٴ ّٳ اٖيتٹٞ اي ٘ٴ سٳسٻ ًٖ ِٵ بٹاِيشٳلِّ ٔإٖيا اي ِٵ ذٳيٹُه  ٚٳؾٻاُن

٘ٹ ِٵ بٹ ًُٖه ٕٳ َيعٳ ًُٛ ٍٳ تٳِكسٳبٴٛا ٚٳَيا( 151) تٳعٵكٹ ِٔ َٳا ٝٳتٹٝ ٞٳ بٹاٖيتٹٞ ٔإٖيا اِي ٔٴَأسٵ ٖٹ ًُؼٳ سٳتٻ٢ طٳ ٙٴ ٜٳبٵ ٚٵُؾٛا َأغٴدٻ ٌٳ ٚٳَأ ٝٵ ٕٳ اِيَه ُٹٝصٳا  ٚٳاِي

٘ٹ ـٴ َيا بٹاِيكٹطٵ ِّ ٗٳا ٔإٖيا ْٳِؿطٶا ْٴَه ِٵ ٚٳٔإذٳا ٚٴضٵعٳ ًِتٴ ٛٵ َؾاعٵدٹُيٛا ُق ٕٳ ٚٳَي ٗٵدٹ ُقسٵبٳ٢ ذٳا َنا ٘ٹ ٚٳبٹعٳ ًٖ ٚٵُؾٛا اي ِٵ َأ ِٵ ذٳيٹُه ٘ٹ ٚٳؾٻاُن ِٵ بٹ ًُٖه  َيعٳ

ٕٳ   (152-151ْعاّ:ا٭) (( تٳرٳٖنسٴٚ

ؾؿٞ اٯٜات لد إٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاٍ ذنس ايٛؾا٤ بايعٗد ٚأَس ب٘، قُٔ أَسٙ بأَٛز عٛاّ، ؾرنسٙ قُٔ   

ْٗٝ٘ عٔ ايػسى ٚقتٌ ا٭٫ٚد، ٚقتٌ ايٓؿظ احملس١َ، ٚا٭َس بدل ايٛايدٜٔ ٚاٱسطإ إيُٝٗا.. اخل. نٌ ٖرا ٜدٍ 

 ع٢ً أْ٘ خًل زؾٝل هب ع٢ً إطًِ ايتصاَ٘ ٚايتُطو ب٘.ع٢ً اٖتُاّ اٱض٬ّ بايٛؾا٤ بايعٗٛد، ٜٚدٍ 

ٗٵدٹ قٛي٘ تعاٍ: )) ٚٵُؾِٛا اهلل ٚٳبٹعٳ ِّ أٚ ، إعدٚد٠ٹ ا٭َٛز َٔ إيٝهِ عٳٗد َا أٟ (( َأ  ذٴنس َا ؾٝ٘ ؾٝدخٴٌ نإ عٗدٺ أ

٘ٹ ( ٚؾانِ ...)  ، ٚايٓرٚز اٱّإ َٔ عًٝ٘ اهلل عاٖدمت َا أٚ ،أٚيّٝا دخ٫ّٛ ِٵ ) َ٪ندّا أَسّا ٘ب أَسنِ بٹ ًُٖه  َيعٳ

ٕٳ ٖرٙ )) قاٍ :  -ُازقٞ اهلل عٓٗ-ٚعٔ ابٔ عباع  َكتكاٙ. ٚتعًُٕٛ تكاعٝؿ٘ ٗ َا تترنسٕٚ ( تٳرٳٖنسٴٚ

ٖٚٔ قسَات ع٢ً بين  دّ نًِٗ، ٖٚٔ أّ ايهتاى َٔ  ،اٯٜات قهُات ٗ ْٝل ايهتب مل ٜٓطدٗٔ غ٤ٞ

 .      (1)(( عٌُ بٗٔ دخٌ اؾ١ٓ، َٚٔ تسنٗٔ دخٌ ايٓاز

ٗٵدٹ :قاٍ ايػٛناْٞ     ٚٳبٹعٳ ٘ٹ قٛي٘ تعاٍ: )) ًٖ ٚٵُؾٛا(( أٟ أٚؾٛا بهٌ عٗد عٗدٙ اهلل إيٝهِ، َٚٔ ١ًْ َا عٗدٙ  اي َأ

٭ٕ اهلل  ،إيٝهِ َا ت٬ٙ عًٝهِ زضٛي٘ بأَسٙ ٗ ٖرٙ إكاّ، ٚهٛش إٔ ٜساد ب٘ نٌ عٗد، ٚيٛ نإ بٌ إدًٛقٌ

 .         (2).نجرل َٔ اٯٜات ايكس ١ْٝ نإ ذيو َطٛغّا ٱقاؾت٘ إيٝ٘ ضبشاْ٘ ٕا أَس بايٛؾا٤ ب٘ ٗ
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( عاّ ٗ ْٝل َا عٗدٙ اهلل إٍ عبادٙ، ٚقتٌُ إٔ ٜساد ب٘ ْٝل ٚبعٗد اهلل أٚؾٛاٚقاٍ ايكسطيب قٛي٘ تعاٍ: )  

   (1)ٚأقٝـ ذيو ايعٗد إٍ اهلل َٔ سٝح أَس عؿٛ٘ ٚايٛؾا٤ ب٘. ،َا اْعكد بٌ اْطاٌْ

(  يكد تهسزت ايٛؾ١ٝ َٔ اهلل ٗ ٖرٙ اٯٜات أنجس َٔ َس٠ ، ٖا ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ داؾعّا ذيهِ ٚؾانِ ب٘٘: ) قٛي

قّٜٛا يًُطًِ ٗ تٓؿٝر ٚؾ١ٝ اهلل ٚايتصاَٗا،  ؾع٢ً إطًِ إٔ ٜطع٢ ضعّٝا سجٝجّا ٗ تٓؿٝر ٚؾ١ٝ اهلل ٗ ايٛؾا٤ 

 بايعٗٛد، ايرٟ أضبؼ عًٝ٘ ْعُ٘ ٚاٖس٠ ٚباط١ٓ.

اطب١ ايبازٟ ضبشاْ٘ ٚتعاٍ يعبادٙ بكٛي٘:) ذيهِ ٚؾانِ ب٘( َٔ ايًعـ ٚايسأؾ١ َا ٜدؾعٓا إٍ ٚٗ ك  

ايتُطو بٛؾ١ٝ اهلل ٚاييت َٔ قُٓٗا ايٛؾا٤ بايعٗٛد، ٜكٍٛ ايساشٟ ٗ تؿطرلٙ:  )) أتبع٘ بايًؿٜ ايرٟ ٜكسى 

يسأؾ١، ٚنٌ ذيو يٝهٕٛ إهًـ ؾكاٍ: ) ذيهِ ٚؾانِ ب٘( ٕا ٗ ٖرٙ ايًؿ١ٛ َٔ ايًعـ ٚا ،إٍ ايكًب ايكبٍٛ

أقسى إٍ ايكبٍٛ، ثِ أتبع٘ بكٛي٘ ) يعًهِ تعكًٕٛ( أٟ يهٞ تعكًٛا ؾٛا٥د ٖرٙ ايتهايٝـ َٚٓاؾعٗا ٗ ايدٜٔ 

 .         (2)ٚايدْٝا((

ٕٻٚقاٍ تعاٍ: )) -2 ٘ٳ ٔإ ًٖ َٴسٴ اي ٍٔ ٜٳِأ ٕٔ بٹاِيعٳدٵ ٗٳ٢ اِيُكسٵبٳ٢ ذٹٟ ٚٳٔإٜتٳا٤ٹ ٚٳاِئإسٵطٳا ٓٵ ٜٳ ٔٔ ٚٳ ٓٵَهٔس اِيَؿشٵػٳا٤ٹ عٳ ُٴ ٞٔ ٚٳاِي  ٚٳاِيبٳػٵ

ِٵ ُُٛه ِٵ ٜٳعٹ ًُٖه ٕٳ َيعٳ ٚٵُؾٛا   ،تٳرٳٖنسٴٚ ٗٵدٹ ٚٳَأ ٘ٹ بٹعٳ ًٖ ِٵ ٔإذٳا اي ٖٳدٵتٴ ٓٵُككٴٛا ٚٳَيا عٳا ٕٳ تٳ ُٳا ٜٵ ٖٳا بٳعٵدٳ اِيَأ ٛٵنٹٝدٹ ِٴ ٚٳَقدٵ تٳ ًِتٴ ٘ٳ دٳعٳ  ايًٖ

ِٵ ٝٵُه ًَ ًّا عٳ ٕٻ َنؿٹٝ ٘ٳ ٔإ ِٴ ايًٖ ًَ ًُ َٳا ٜٳعٵ ٕٳتٳِؿعٳ  (. ٩2 – ٩١ايٓشٌ: )(( ٛ

عٔ ٜصٜد قٛي٘: )ٚأٚؾٛا بعٗد اهلل إذا عاٖدمت( قاٍ: أْصيت ٖرٙ اٯ١ٜ ٗ بٝع١ ايٓيب نإ َٔ أضًِ باٜل ع٢ً 

 .        (3)اٱض٬ّ

 -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ-ٚيهٔ ٌٖ ًٜصّ َٔ ضبب ْصٍٚ اٯ١ٜ إٔ ٜهٕٛ ايعٗد خاؾّا َٔ باٜل زضٍٛ اهلل 

ايعدل٠ بعُّٛ ايًؿٜ ٫ ) ) ٖٓاى قاعد٠ تكٍٛ: ؟٫ ٜتعد٣ ا٭َس بايٛؾا٤ بايعٗٛد إٍ َٔ ضٛاِٖٚ ،ع٢ً اٱض٬ّ

ٕ ي١ٰٜ، ؾايعدلٟ ل إهًؿٌ، ٖٚرا َا ذنسٙ إؿطسٚؾٝهٕٛ ايٛؾا٤ بايعٗد َأَٛزٷ ب٘ ْٝ  (( غؿٛف ايطبب

ٔ عاقدُٛٙ ب٘ ع٢ً أْؿطهِ سكّا ٕ ٚأٚؾٛا َٝجام اهلل إذا ٚاثكتُٛٙ،  ٚعكدٙ إذا عاقدُٛٙ، ؾأٚدبتِ ب٘ ٜكٍٛ: 

   (4).ٚٚاثكتُٛٙ عًٝ٘

ٜٚكٍٛ ايساشٟ ٗ تؿطرلٙ: ) ٚأٚؾٛا بعٗد اهلل إذا عاٖدمت( ))ؾٗرا هب إٔ ٜهٕٛ كتؿّا بايعٗٛد اييت ًٜتصَٗا 

    (5)اٱْطإ باختٝاز ْؿط٘، ٭ٕ قٛي٘: ) إذا عاٖدمت( ٜدٍ ع٢ً ٖرا إع٢ٓ ((.

 َٔ ١ًْ إأَٛزات اييت تكُٓٗا قٛي٘ )) إٕ اهلل ٜأَس بايعدٍ(( ايٛؾا٤ ؾكاٍ: ٖرٙ اٯٜات خـ ضبشاْ٘ ؿٞ ؾ
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)ٚأٚؾٛا بعٗد اهلل إذا عاٖدمت( ٚٚاٖس٠ ايعصّ ٗ نٌ عٗد ٜكل َٔ اٱْطإ َٔ غرل ؾسم بٌ عٗد ايبٝع١ ٚغرلٙ، 

هلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ ٚخـ ٖرا ايعٗد إرنٛز ٗ ٖرٙ اٯ١ٜ بعض إؿطسٜٔ بايعٗد ايها٥ٔ ٗ بٝع١ ايٓيب ؾ٢ً ا

ع٢ً اٱض٬ّ، ٖٚٛ خ٬ف َا ٜؿٝدٙ ايعٗد إكاف إٍ اضِ اهلل ضبشاْ٘ َٔ ايعُّٛ ايػاٌَ ؾُٝل عٗٛد اهلل، 

ٚيٛ ُؾسض إٔ ايطبب خاف بعٗد َٔ ايعٗٛد، مل ٜهٔ ذيو َٛدبّا يكؿسٙ ع٢ً ايطبب، ؾا٫عتباز بعُّٛ ايًؿٜ 

ع برنس ايٛؾا٤ با٭ّإ بعدٙ، سٝح قاٍ ضبشاْ٘: )) ٫ غؿٛف ايطبب، ٚؾطسٙ بعكِٗ بايٌُٝ ٖٚٛ َدؾٛ

ٚٵُؾٛا ٗٵدٹ ٚٳَأ ٘ٹ بٹعٳ ًٖ ِٵ ٔإذٳا اي ٖٳدٵتٴ ٓٵُككٴٛا ٚٳَيا عٳا ٕٳ تٳ ُٳا ٜٵ ٖٳا بٳعٵدٳ اِيَأ ٛٵنٹٝدٹ ِٴ ٚٳَقدٵ تٳ ًِتٴ ٘ٳ دٳعٳ ًٖ ِٵ اي ٝٵُه ًَ ًّا عٳ ٕٻ َنؿٹٝ ٘ٳ ٔإ ًٖ ِٴ اي ًَ  َٳا ٜٳعٵ

ٕٳ ًُٛ ايٛؾا٤ ٚؼسِٜ ايٓكض ؾكاٍ: )٫ٚ تهْٛٛا ناييت ْككت غصشلا( أٟ ٫ ثِ أند ٚدٛى  (٩٠ايٓشٌ: ) (( تٳِؿعٳ

 تهْٛٛا ؾُٝا تؿٓعٕٛ َٔ ايٓكض بعد ايتٛنٝد ناييت ْككت غصشلا، أٟ : َا غصيت٘ ) َٔ بعد ق٠ٛ( أٟ َٔ بعد 

 .       (1)إبساّ ايػصٍ ٚإسهاَ٘

ٕٳ  )) َٚٔ اٯٜات اييت أَس اهلل ؾٝٗا بايٛؾا٤ بايعٗد قٛي٘ ضبشاْ٘ ٚتعاٍ:-3 ٗٵدٳ َنا ٕٻ اِيعٳ ٗٵدٹ ٔإ ٚٵُؾٛا بٹاِيعٳ ٚٳَأ

  (.34)اٱضسا٤: َٔ اٯ١ٜ (( َٳطٵ٪ٴ٫ّٚ

ٖٚرٙ اٯ١ٜ ناٯٜات ايطابك١ اييت ذنسْاٖا نٌ ٚاسد٠ َٓٗٔ قد ؾسح اهلل ؾٝٗا با٭َس بايٛؾا٤ بايعٗد، ٖٚرا  

٢ اَتجاٍ أَس زى ايعباد، ؾا٭َس َٔ ا٭َس ٚسدٙ ؾٝ٘ نؿا١ٜ يدؾل إطًِ إٍ ايتصاّ ايٛؾا٤ بايعٗٛد، ٚاؿسف عً

 اهلل هب ايٛقٛف عٓدٙ ٚعدّ تعدٜ٘، ٚنٌ َا ذنسْا َٔ اٯٜات نًٗا قد ؾسح اهلل ؾٝٗا با٭َس يعبادٙ بايٛؾا٤

أْ٘ ذنس  ،بايعٗد ٚيهٔ ٗ ٖرٙ اٯ١ٜ شٜاد٠ ع٢ً ضابكاتٗا، إذ أْٗا ُٝصت عٓٗٔ، شٜاد٠ ع٢ً ا٭َس بايٛؾا٤ بايعٗد،

َٳطٵ٪ٴ٫ّٚ) :َٚٛقشّا، أْ٘ ضٝطأيٓا عٔ ٖرا ايعٗد ايرٟ أَسْا بايٛؾا٤ ب٘، ؾكاٍ ا٭َس ؾٝٗا َبّٝٓا ٕٳ  ٗٵدٳ َنا ٕٻ اِيعٳ  (.ٔإ

ٗٵدٹقٛي٘)قاٍ ابٔ عع١ٝ ٗ تؿطرلٙ:  ٚٵُؾٛا بٹاِيعٳ ( يؿٜ عاّ يهٌ عٗد ٚعكد بٌ اٱْطإ ٚبٌ زب٘، ٚبٝٓ٘ ٚبٌ ٚٳَأ

 .  (2)أٟ َعًٛبّا ٖٔ عٗد إيٝ٘ أٚ عٖٛد ٌٖ ٖٚؾ٢ ب٘ أّ ٫ ؟ٚقٛي٘،) إٕ ايعٗد نإ َط٪٫ٚ(  ،إدًٛقٌ ٗ طاع١

٬ْسٜ َٔ ن٬ّ ابٔ عع١ٝ أْ٘ قٝد ايعٗد ايرٟ ًٜصّ ايٛؾا٤ ب٘ بٌ إدًٛقٌ بهْٛ٘ ٗ طاع١ ، ٖٚرا أَس  

َعًّٛ َٔ ايدٜٔ، ؾإٕ ايتعاٖد ع٢ً ايعؿٝإ ٫ هب ايٛؾا٤ ب٘ ، بٌ هب عدّ ايٛؾا٤ ، ٚعدّ إعاٖد٠ ع٢ً َا 

 ٝ٘ عؿٝإ هلل.ؾ

َٳطٵ٪ٴ٫ّٚ ٚعٔ ضعٝد بٔ دبرل زقٞ اهلل عٓ٘ ٗ قٛي٘: ) ٕٳ  ٗٵدٳ َنا ٕٻ اِيعٳ ( قاٍ: )) ٜطأٍ اهلل ْاقض ايعٗد عٔ ٔإ

  (3)ْكك٘((.

َٳطٵ٪ٴ٫ّٚ)) ٚقاٍ ضٝد قعب ٗ قٛي٘ تعاٍ:   ٕٳ  ٗٵدٳ َنا ٕٻ اِيعٳ ٜطأٍ اهلل دٌ د٬ي٘ عٔ ايٛؾا٤ ب٘، ٚواضب َٔ  ((ٔإ

٘، ٚقد أند اٱض٬ّ ع٢ً ايٛؾا٤ بايعٗد ٚغدد، ٭ٕ ٖرا ايٛؾا٤ َٓاٙ ا٫ضتكا١َ ٚايجك١ ٜٓهح ب٘ ٜٚٓكك
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ٚايٓٛاؾ١ ٗ قُرل ايؿسد ٚٗ سٝا٠ اؾُاع١. ٚقد تهسز اؿدٜح عٔ ايٛؾا٤ بايعٗد ٗ ؾٛزتٌ ٗ ايكس ٕ 

اؿانِ ٚعٗد ضٛا٤ ٗ ذيو عٗد اهلل ٚعٗد ايٓاع، عٗد ايؿسد ٚعٗد اؾُاع١ ٚعٗد ايدٚي١، عٗد  ،ٚاؿدٜح

 .     (1)احملهّٛ، ٚبًؼ اٱض٬ّ ٗ ٚاقع٘ ايتازىٞ غأّٚا بعٝدّا ٗ ايٛؾا٤ بايعٗٛد مل تبًػ٘ ايبػس١ٜ إ٫ ٗ ٌٚ اٱض٬ّ

ٚقاٍ ايعدلٟ قٛي٘ : )ٚأٚؾٛا بايعٗد( ٚأٚؾٛا بايعكد ايرٟ تعاقدٕٚ ايٓاع ٗ ايؿًض بٌ أٌٖ اؿسى ٚاٱض٬ّ  

ا٭غسب١ ٚاٱدازات، ٚغرل ذيو َٔ ايعكٛد)إٕ ايعٗد نإ َط٪٫ّٚ( ٜكٍٛ : إٕ اهلل ٚؾُٝا بٝٓهِ أٜكّا، ٚايبٝٛع ٚ

 دٌ ثٓا٩ٙ ضا٥ٌ ْاقض ايعٗد عٔ ْكك٘ إٜاٙ ٜكٍٛ: ؾ٬ تٓككٛا ايعٗٛد اؾا٥ص٠ بٝٓهِ، ٚبٌ َٔ عاٖدُٛٙ أٜٗا 

 .  (2)ايٓاع ؾتدؿسٚٙ، ٚتػدزٚا َٔ أععٝتُٛٙ ذيو

دٍ ع٢ً إٔ ايعٗد ٚايٛؾا٤ ب٘ يٝظ َٔ ا٭َٛز ايبطٝع١، بٌ ٖٛ َٔ ؾتؿسو٘ ٗ اٯ١ٜ بايط٪اٍ عٔ ايعٗد ٜ

ز اييت أٖتِ ا٭ض٬ّ بٗا ٚاعت٢ٓ بٗا عٓا١ٜ ع١ُٝٛ، ٚإ٫ ؾإٕ اٯٜات ايطابك١ تتكُٔ ايط٪اٍ عٔ ايعٗد، ٭ٕ ٛا٭َ

ب٘  تكٝٝل َا أَس اهلل ب٘ ، ؾإٕ ؾاسب٘ ٫ غو َعسض يًط٪اٍ عٔ تكٝٝع٘ ٭َس اهلل ٚاضتٗاْت٘ ب٘، ؾايتؿسٜض

ٗ ٖرٙ اٯ١ٜ يٝطتدٍ ب٘ إطًِ أْ٘ َٔ ا٭َٛز ايع١ُٝٛ اييت هب إٔ وسف عًٝٗا، ٫ٚ ٜكٝعٗا أٚ ٜتٗإٚ 

 ؾٝٗا، ٚإ٫ ؾ٬ ًَٜٛٔ إ٫ ْؿط٘ سُٝٓا ٜكّٛ ايٓاع يسى ايعإٌ.

ٚٵُؾٛا بٹاِيعٴُكٛدٹ )): ٚتعاٍ  ضبشاْ٘اهلل ٚقاٍ -4 ٓٴٛا َأ َٳ ٔٳ   ٗٳا اٖيرٹٜ ٜټ إٕ ٖرٙ اٯ١ٜ ( .٠1: َٔ اٯ١ٜ)إا٥د( ( ٜٳا َأ

ؼتٟٛ ع٢ً أَس زباْٞ، يهٌ َٔ  َٔ باهلل زبّا َٚشُد ْبّٝا، إٔ ٜؿتض شلا َطاَل قًب٘، ؾكد اؾتتشٗا اهلل ضبشاْ٘ 

ٚتعاٍ بٓدا٥٘، َٛدّٗا خعاب٘ يًرٜٔ آَٛا ، ؾًٝظ ددٜسّا بإْطإ ٜدعٞ إّاْ٘ باهلل، ثِ ٫ ٜؿػٞ َطتُعّا 

، بٌ يٝعبل َا ٜطُل ، ًٜٚتصّ َا خٛطب ب٘، ؾؿٞ ذيو خرلٙ ٚضعادت٘، ٚؾٛشٙ ـعاى زب٘، ٫ يٝطُل ؾشطب

إٔ زد٬ّ أت٢ عبد اهلل بٔ  -أٚاسدُٖا -بسقا زب٘، ؾعٔ عبد اهلل بٔ إبازى سدثٓا َطعس سدثين َعٔ ٚعٛف

ٞٻ ؾكاٍ: إذا زلعت اهلل ٜكٍٛ: )ٜأٜٗا ايرٜٔ  َٓٛا( ؾازعٹٗا  -زقٞ اهلل عٓ٘-َطعٛد  زلعو، ؾكاٍ: اعٗد إي

 .    (3)ؾإْ٘ خرل ٜأَس ب٘ ، أٚ غس ٢ٜٗٓ عٓ٘

ؾكٛي٘ تعاٍ: ))أٚؾٛا بايعكٛد(( ذنس ايعدلٟ ٗ تؿطرلٙ إْاع إؿطسٜٔ َٔ ايطًـ بإٔ إساد بايعكٛد ٖٞ  

ايعٗٛد، ثِ أٚزد زٚاٜات عِٓٗ ٗ ذيو ؾرنس زٚا١ٜ عٔ ابٔ عباع ، ٚفاٖد، ٚايسبٝل بٔ أْظ ٚايكشاى،  

 .   (4).إكؿٛد بايعكٛد ايعٗٛدٌ ٖ٪٤٫ ز٣ٚ عِٓٗ ايعدلٟ إٔ ٟ، نٚقتاد٠ ٚايطد

: )أٚؾٛا بايعكٛد( ٜعين أٚؾٛا بايعٗٛد اييت عاٖدُٖٛا زبهِ،  ٚايعكٛد اييت عاقدُٖٛا -أٜكا-ٚقاٍ ايعدلٟ 

َٓهِ  إٜاٙ، ٚأٚدبتِ بٗا ع٢ً أْؿطهِ سكٛقّا ٚأيصَتِ أْؿطهِ بٗا هلل ؾسٚقّا، ؾأُٖٛا بايٛؾا٤ ٚايهُاٍ ٚايتُاّ
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هلل َا أيصَهِ بٗا، ٕٚٔ عاقدُٛٙ َٓهِ، َا أٚسٝتُٛٙ ي٘ بٗا ع٢ً أْؿطهِ، ٫ٚ تٓهجٖٛا ؾتٓككٖٛا بعد 

 .   (1)تٛنٝدٖا

د، ٜكاٍ عكدت اؿبٌ ٚايعٗد، ؾٗٛ ٚأؾٌ ايعكٛد: ايسبٛٙ، ٚأسدٖا عك ٚقاٍ ايػٛناْٞ: ٚايعكٛد: ايعٗٛد،

ٕعاْٞ نُا ٖٓا أؾاد أْ٘ غدٜد اٱسهاّ قٟٛ ايتٛثٝل، قٌٝ إساد ٜطتعٌُ ٗ ا٭دطاّ ٚإعاْٞ ، ٚإذا اضتعٌُ ٗ ا

ٚقٌٝ: ٖٞ ايعكٛد اييت ٜعكدْٚٗا بِٝٓٗ َٔ  ،بايعكٛد ٖٞ: اييت عكدٖا اهلل ع٢ً عبادٙ ٚأيصَِٗ  بٗا َٔ ا٭سهاّ

 عكٛد إعا٬َت، ٚا٭ٍٚ: سلٍٛ اٯ١ٜ يٮَسٜٔ ْٝعّا، ٫ٚ ٚد٘ يتدؿٝـ بعكٗا دٕٚ بعض، قاٍ ايصداز:

َا ٚاؾل نتاى اهلل  ،إع٢ٓ أٚؾٛا بعكد اهلل عًٝهِ، ٚبعكدنِ بعكهِ ع٢ً بعض، ٚايعكد ايرٟ هب ايٛؾا٤ ب٘

   (2) ٫ هب ايٛؾا٤ ب٘ ٫ٚ وٌ. ،ٚض١ٓ زضٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ ، ؾإٕ خايؿُٗا ؾٗٛ زد

 ايكس ٕ ٗ إيِٝٗ عٗد نإ ايرٟ ٗدايع )) ٜعين بايعٗٛد(( ))أٚؾٛا  قٛي٘: ٗ بًػٓا: قاٍ سٝإ بٔ َكاتٌ ٚعٔ

 ٚؾُٝا إػسنٌ، ٚبٌ بِٝٓٗ ايرٟ ٚبايعٗد عٓ٘، ْٗاِٖ ايرٟ ْٚٗٝ٘ بٗا، ٜعًُٛا إٔ طاعت٘ َٔ أَسِٖ ؾُٝا

    (3)ايٓاع((. بٌ ايعٗٛد َٔ ٜهٕٛ

ٝٶا:   .ايعٗٛدب يٛؾا٤ع٢ً ٚدٛى اايديٌٝ َٔ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚايطًـ ايؿاحل ثاْ

َٔ أقٛاٍ ، نُا ٚزد ايهجرل أٚ غدز َا عاٖد عًٝ٘ ٘دٛى ايٛؾا٤ بايعٗد ٚإثِ َٔ ْككٚزدت أسادٜح نجرل٠ ٗ ٚ

 ايطًـ ايؿاحل ٗ ذيو ْرنس َٓٗا اٯتٞ:

قاٍ قٝؿس  -إٍ قٝؿس  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ– زٚاٙ عبد اهلل بٔ عباع ٗ قؿ١ نتاى زضٍٛ اهلل َا -1

اهلل ٚسدٙ ٫ ْػسى ب٘ غ٦ٝا، ٜٚٓٗاْا عُا نإ ٜعبد ٜأَسْا إٔ ْعبد  ))٭بٞ ضؿٝإ: " ؾُاذا ٜأَسنِ؟ قاٍ: 

 .(4)((  با٩ْا، ٜٚأَسْا بايؿ٠٬ ٚايؿدق١ ٚايعؿاف ٚايٛؾا٤ بايعٗد ٚأدا٤ ا٭َا١ْ

 بٌ عًٝ٘ َتؿل ٚعدّ ايػدز، ٖٚرا بايعٗد( )ايٛؾا٤ ٜدٍ  ع٢ً إٔ ٖا أَس  ايسضٍٛ ب٘ أؾشاب٘ ٚأَت٘ ؾاؿدٜح

 ايط١ٓ.  أٌٖ

ؾإٕ ْٝل إرنٛزات ٗ ٖرا )) د٫ٍ بٗرا اؿدٜح ع٢ً ٚدٛى ايٛؾا٤ بايٛعد ؾكاٍ: قاٍ ايػٓكٝعٞ ٗ ا٫ضت

   (5)(( اؿدٜح َل ايٛؾا٤ بايعٗد نًٗا ٚادب١ ٖٚٞ ايؿ٠٬ ٚايؿدم ٚايعؿاف ٚأدا٤ ا٭َا١ْ

َٴعٳاذٴ ٔٴ ٚعٔ  ٍٳ َأضٳدٺ، بٵ ُٹعٵتٴ: َقا ٌٳ ضٳ ٝٵ ٔٳ اِيُؿكٳ ٝٳإض، بٵ ٍٴ عٹ  بعد ٚخازد٘ ٚداخً٘ ؾسع٘ٚ عٓدْا اٱّإ أؾٌ )): ٜٳُكٛ

 اؿدٜح، ؾدم ايؿسا٥ض، أدا٤ ٚبعد بايب٬ؽ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً يًٓيب ايػٗاد٠ ٚبعد بايتٛسٝد، ايػٗاد٠
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 ٜا: قًت: َعاذ قاٍ" .  إطًٌُ ؾُٝل ٚايٓؿٝش١ ايسسِ، ٚؾ١ً بايعٗد، ٚٚؾا٤ اـٝا١ْ، ٚتسى ا٭َا١ْ، ٚسؿٜ

 ايجك١ أٌٖ عٔ أددٙ مل ٚيٛ أؾشابٓا، َٔ ٚتعًُٓاٙ زلعٓاٙ بٌ ٫،: " قاٍ ؟ زلعت٘ أٚ تكٛي٘ زأٜو َٔ عًٞ، أبا

   (1) (( ب٘ أتهًِ مل ٚايؿكٌ

ٗد، ؾإٕ عدّ ايٛؾا٤ بايعٗد ؾإذا نإ َٔ أؾٌ اٱّإ ٚع٬َت٘ نُا ذنس ايؿكٌٝ بٔ عٝاض ايٛؾا٤ بايع  

ؾ٢ً اهلل  –بٔ عُسٚ إٔ ايٓيب عبد اهلل  نُا دا٤ ٗ ا٭سادٜح ايؿشٝش١ َٓٗا سدٜح ،َٔ ع١َ٬ ايٓؿام ٚغدزٙ

 خؿ١ً ؾٝ٘ ناْت َٓٗٔ خؿ١ً ؾٝ٘ ناْت َٚٔ ،خايؿّا َٓاؾكّا نإ ؾٝ٘ نٔ َٔ أزبلقاٍ: "  -عًٝ٘ ٚضًِ

 عاٖد ٚإذا)   .(2) " ؾذس خاؾِ ٚاذا ، غدز عاٖد ٚإذا ،نرى سدخ ٚإذا ،خإ أ٩ُٔ إذا: ٜدعٗا ست٢ ايٓؿام َٔ

٘ٹ. ٖدعا َا ايٛؾا٤ ٚتسى ايعٗد ْكض أٟ(:  غدز  (3)عًٝ

د ٚؾا٤ زضٍٛ اهلل ايعٗد َل ايهؿاز ٗ ؾًض اؿدٜب١ٝ ٚعدّ ٖٚا ٜدٍ ع٢ً ٚدٛى ايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛع -2

ٗ  -عٔ إطٛز بٔ كس١َ ٚإخ٬ؾ٘، ست٢ أْ٘ زد َٔ دا٤ َطًُا َٔ ايهؿاز ٚمل ٜكبً٘ ٚؾا٤ بايعٗد، ؾ غدزٙ

ٜا أبا دٓدٍ: اؾدل ٚاستطب ؾإٕ اهلل داعٌ يو  ))قاٍ:  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ–قؿ١ اؿدٜب١ٝ إٔ زضٍٛ اهلل 

ْٸا قد عكدْا بٝٓٓا ٚبٌ ايكّٛ ؾًشٶا، ؾأععٝٓاِٖ ع٢ً ذيو  ٕٚٔ َعو َٔ إطتكعؿٌ ؾسدٶا ٚكسدٶا، إ

 (4) ((. ٚأععْٛا عًٝ٘ عٗدٶا، ٚإْا ئ ْػدز بِٗ

زدًٌ) أٟ  طًب٘ ٗ ؾأزضًٛا َطًِ ٖٚٛ قسٜؼ َٔ زدٌ بؿرل أبٛ )) ؾذا٤ٙ (5) ٚدا٤ ٗ ؾشٝض ايبدازٟ:

ايرٟ بٝٓ٘ ب٘(( أٟ إٔ ايسضٍٛ ٚؾ٢ بايعٗد  ؾدسدا ايسدًٌ إٍ ؾدؾع٘ يٓا دعًت ايرٟ ايعٗد ؾكايٛا: قسٜؼ(

ؼ، ٖٚرا ديٌٝ ٜبؿرل شلِ َل أْ٘ دا٤ َطًُا، ؾًِ ٜٓكض ايعٗد ايرٟ بٝٓ٘ ٚبٌ قس ٚبٌ إػسنٌ، ٚزد أبٛ

ٚيٛ ناْت َل ايهؿاز، ؾُا بايو يٛ ناْت ايعٗٛد بٌ ع٢ً تأنٝد اٱض٬ّ ٚأَسٙ بٛدٛى ايٛؾا٤ بايعٗٛد 

 إطًٌُ بعكِٗ ايبعض، ؾإٕ ايٛؾا٤ بٗا أٚدب ٚأيصّ، ْٚككٗا أندل سس١َ ٚأعِٛ إمثا. 

ٝٶا بأٟ غ٤ٞ بعجت قاٍ بأزبل: " ٫ ٜدخٌ اؾ١ٓ إ٫ ْؿظ َط١ًُ، ٫ٚ  (ٗ اؿر) ؟ٚعٔ شٜد بٔ أثٝل قاٍ: ضأيت عً

 ؾ٢ً اهلل –ل إطًُٕٛ ٚإػسنٕٛ بعد عاَِٗ ٖرا، َٚٔ نإ بٝٓ٘ ٚبٌ ايٓيب ٜعٛف بايبٝت عسٜإ، ٫ٚ هتُ

                                                           
 

 

 



 

222 
 

 2015ديسمبر  –يىليى  –المجلد الثاني  -العدد السادس جامعة الناصرمجلة 

 يىسف محمد عبده/ دأ.                      ةاإلسالمي ةالشريع في وعالجها عدالى وإخالف العهد نقض مشكلة
 

 .(1)عٗد ؾعٗدٙ إٍ َدت٘، َٚٔ ٫ َد٠ ي٘ ؾأزبع١ أغٗس"  -عًٝ٘ ٚضًِ

أٚؾٛا إٔ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ قاٍ ٗ خعبت٘: ))  –زقٞ اهلل عُٓٗا  –ٚعٔ عبد اهلل بٔ عُس  -3

 . (2)((  ٱض٬ّ مل ٜصدٙ إ٫ غد٠ ٫ٚ ؼدثٛا سًؿّا ٗ اٱض٬ّعًـ اؾا١ًٖٝ، ؾإٕ ا

 -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ-سضٍٛ ايسح ؾًُا دا٤ اٱض٬ّ  ،ٜتشايـ ايعسى قبٌ اٱض٬َّا نإ نجرلّا 

يهٞ ٫ ٜٕٛٓٛ بإٔ دخٛشلِ ٗ اٱض٬ّ َبٝض شلِ  )إساد بٗا ايعكٛد اييت ٫ ؽايـ اٱض٬ّ(ايٛؾا٤ بٗا،ع٢ً 

ؾٗرا ديٌٝ ع٢ً إٔ اٱض٬ّ ٖٛ  ،بإٔ اٱض٬ّ أغد ُطهّا َطأي١ ايٛؾا٤ ، بٌ شاد ٗ تٛقٝض ا٭َس بإٔ بٌكٗاْك

 دٜٔ ايٛؾا٤.

أٟ بايعكٛد ٚايعٗٛد ٚاٱّإ ايٛاقع١ ٗ شَٔ  (( أٚؾٛا عًـ اؾا١ًٖٝ) قٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ: )

 ايدل ع٢ً ٚتعاْٚٛا كٛي٘: ))( يهٓ٘ َكٝد ب٠إا٥د٠: بايعكٛد (() اؾا١ًٖٝ ع٢ً ايتعإٚ، يكٛي٘ تعاٍ: )) أٚؾٛا

(  ٫ ٜصد اٱض٬ّ اؿًـ إ٫ غد٠، ؾإٕ اٱض٬ّ أق٣ٛ َٔ 2إا٥د٠: (() ٚايعدٚإ اٱثِ ع٢ً تعاْٚٛا ٫ٚ ٚايتك٣ٛ

 ِ ايكٟٛ اضتػ٢ٓ عٔ ايعاؾِ ايكعٝـ.اؿًـ، ؾُٔ اضتُطو بايعاؾ

د ٚايتطاعد ٚا٫تؿام، ؾُا نإ َٓ٘ ٗ اؾا١ًٖٝ ع٢ً ايؿً ٚايكتاٍ بٌ أؾٌ اؿٹًـ إعاقد٠ ع٢ً ايتعاقٚ  

ايكبا٥ٌ ؾريو ايرٟ أزٜد ايٓٗٞ عٓ٘ ٗ اٱض٬ّ بكٛي٘: )٫ سًـ ٗ اٱض٬ّ (، َٚا نإ َٓ٘ ٗ اؾا١ًٖٝ ع٢ً 

ٙ اٱض٬ّ أّا سًـ نإ ٗ اؾا١ًٖٝ مل ٜصد) ْؿس٠ إًّٛٛ ٚؾ١ً ا٭زساّ ٚمُٖٛا، ؾريو ايرٟ قاٍ ؾٝ٘: )

ٜٚسخ بعكهِ َٔ بعض، ؾإذا أضًُتِ  ،إ٫ غد٠... ( ٜعين إٕ نٓتِ سًؿتِ ٗ اؾا١ًٖٝ بإٔ ٜعٌ بعكهِ بعكّا

ٚيهٔ ٫ ؼدثٛا كايؿ١ ٗ اٱض٬ّ بإٕ ٜسخ بعكهِ َٔ  ،ؾأٚؾٛا ب٘، ؾإٕ اٱض٬ّ وسقهِ ع٢ً ايٛؾا٤ ب٘

 (3)بعض.

ث٬ث١ ٫ ٜهًُِٗ اهلل : )) -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ- عٔ أبٞ ٖسٜس٠ زقٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل -4

ٚشلِ عراى أيِٝ: زدٌ ع٢ً ؾكٌ َا٤ بايعسٜل ّٓل َٓ٘ ابٔ ايطبٌٝ، ٚزدٌ باٜل  ،٫ٚ ٜصنِٝٗ ،ّٜٛ ايكٝا١َ

بطًع١ بعد ايعؿس، ؾشًـ  ٢ ي٘، ٚإ٫ مل ٜـ ي٘، ٚزدٌ باٜل زد٬إَاَّا ٫ ٜباٜع٘ إ٫ يدْٝاٙ، إٕ أععاٙ َا ٜسٜد ٚٓؾ

 .  (4)(( باهلل يكد أععٞ بٗا نرا ٚنرا، ؾؿدق٘ ؾأخرٖا ٚمل ٜع٘ بٗا

إٕ ٗ ٖرا اؿدٜح َٔ ايٛعٝد َا تكػعس َٓ٘ اؾًٛد، ؾأٟ عكاى أعِٛ َٔ إٔ ٫ ٜهًُ٘ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ٫ٚ   

تدرٖا ٚؾٛم ٖرا ي٘ عراى أيِٝ، ٚإٕ َٔ ايرٜٔ ٜطتشكٕٛ ٖرا ايعكاى إتٗإٚ ٗ بٝعت٘)عٗدٙ(، ايرٟ ٜ ،ٜصنٝ٘

                                                           

 

 

 



 

222 
 

 2015ديسمبر  –يىليى  –المجلد الثاني  -العدد السادس جامعة الناصرمجلة 

 يىسف محمد عبده/ دأ.                      ةاإلسالمي ةالشريع في وعالجها عدالى وإخالف العهد نقض مشكلة
 

ٚنأْٗا ػاز٠، إٕ دزت عًٝ٘ ا٭زباح ؾٗٛ ع٢ً بٝعت٘)ٚعٗدٙ(، ٚإ٫ ؾإْ٘ َٔ ايٓانجٌ ، إْ٘ اضتشل بؿعً٘ ٖرا 

 ٜؿٞ َت٢ ٜسٜد، ٜٚٓهح َت٢ غا٤. ٕايعكاى إرنٛز يت٬عب٘ بايبٝع١

ٜٴ   بإعسٚف ٢ٜٗٓٚ ٜٚأَس  ،ٜٚكِٝ اؿدٚد ،باٜل ع٢ً إٔ ٜعٌُ باؿلقاٍ اـعابٞ: ا٭ؾٌ ٗ إباٜع١ يٲَاّ إٔ 

 (1)عٔ إٓهس، ؾُٔ دعٌ َباٜعت٘ ٕا ٜععاٙ دٕٚ ٬َس١ٛ إكؿٛد، ؾكد دخٌ ٗ ايٛعٝد.

)) إطًُٕٛ قاٍ : قاٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ :  –زقٞ اهلل عُٓٗا  -عٔ عبد اهلل بٔ عُسٚ -5

ع٢ً َٔ ضٛاِٖ، ٜسد َػدِٖ ع٢ً  ٜطع٢ برَتِٗ أدْاِٖ، ٚهرل عًِٝٗ أقؿاِٖ، ِٖٚ ٜدتتهاؾأ دَا٩ِٖ ، ٚ

                                          . (2)(( ٫ ٜكتٌ َ٪َٔ بهاؾس، ٫ٚ ذٚ عٗد ٗ عٗدٙ ،َكعؿِٗ، َٚتطسعِٗ ع٢ً قاعدِٖ

إ٪َٕٓٛ تتهاؾأ دَا٩ِٖ ٜٚطع٢  ))  :ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل -زقٞ اهلل عٓ٘-ٚعٔ عًٞ

 .(3) ((.ِٖ ٜد ع٢ً َٔ ضٛاِٖ، أ٫ ٜكتٌ َ٪َٔ بهاؾس، ٫ٚ ذٚ عٗد ٗ عٗدٙبرَتِٗ أدْاِٖ، ٚ

قٛي٘: ))٫ٚ ذٚ عٗد ٗ عٗدٙ(( أٟ َا داّ َعاٖدّا ؾإْ٘ ٫ هٛش قتً٘ ست٢ ٜٓبر إيٝ٘ عٗدٙ، ٜٚعًِ تسى ايعٗد، ثِ 

خر َٓ٘ اؾص١ٜ . ٚايرَٞ ٚإطتأَٔ سهُ٘ سهِ إعاٖد ، ٭ٕ ايرٟ أ(4)بعد ذيو ٜهٕٛ ٖٓاى فاٍ يًُكات١ً.

 (5)ٚبكٞ ؼت ا٭َإ ، ٚنريو إطتأَٔ ايرٟ أذٕ ي٘ ٚأعع٢ ا٭َإ ؾإْ٘ ٜبك٢  َّٓا. 

قاٍ: ؾأخرْا نؿاز  ،عٔ سرٜؿ١ ابٔ ايُٝإ قاٍ: َا َٓعين إٔ أغٗد بدزّا إ٫ أْٞ خسدت أْا ٚأبٞ سطٌٝ -6

د١ٜٓ، ؾأخرٚا َٓا عٗد اهلل َٚٝجاق٘ َا ْسٜد إ٫ إ ،َا ْسٜدٙ :ؾكًٓا ، إْهِ تسٜدٕٚ قُدّا كايٛا: ؾقسٜؼ. 

ؾأخدلْاٙ اـدل، ؾكاٍ:  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ-يٓٓؿسف إٍ إد١ٜٓ، ٫ٚ ْكاتٌ َع٘، ؾأتٝٓا زضٍٛ اهلل 

 . (6) ((اْؿسؾا ْؿٞ شلِ بعٗدِٖ ْٚطتعٌ اهلل عًِٝٗ)) 

 ٜكات٬ٕ ٫ اضتشًؿُٖٛا ايهؿاز ؾإٕ ٘ٚأبٝ سرٜؿ١ قك١ٝ ٚأَا ...  بايعٗد ايٛؾا٤ قاٍ ايٟٓٛٚ: ٚؾٝ٘)أٟ اؿدٜح(  

 ٖٚرا بايٛؾا٤ -ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- ايٓيب ؾأَسُٖا بدز، غصا٠ ٗ -ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- ايٓيب َل

 -ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- ايٓيب أزاد ٚيهٔ ْٚا٥ب٘، اٱَاّ َل اؾٗاد بذلى ايٛؾا٤ هب ٫ ؾإْ٘ يٲهاى، يٝظ

 (7) .  ايعٗد ْكض أؾشاب٘ عٔ ٜػٝل ٫ إٔ
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ٟٸ بُٝٓا»عٔ أبٞ ٖسٜس٠ زقٞ اهلل عٓ٘ قاٍ:  -7 ًِعٳتٳ٘ ٜعٔسض ٜٗٛد ٞٳ ضٹ  ٚايرٟ ٫:  ؾكاٍ ، نسٖ٘ غ٦ّٝا بٗا ُأععٹ

 َٛض٢ اؾعؿ٢ ٚايرٟ تكٍٛ:  ٚقاٍ ، ٚدٗ٘ ؾًعِ ؾكاّ ا٭ْؿاز، َٔ زدٌ ؾطُع٘ ، ايبػس ع٢ً َٛض٢ اؾعؿ٢

َٻ١ يٞ إٕ ، ايكاضِ أبا ٜا: ؾكاٍ إيٝ٘، ؾرٖب ؟ أٚٗسْا بٌ -ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً - ٚايٓيبټ ايبػس ع٢ً  ذٹ

ٍٴ ؾُا ، ٚعٗدّا ِٳ:  ؾكاٍ ؟ يعُين ؾ٬ٕ با ُٵتٳ يٹ  -ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً - ايٓيبټ َؾػٳكٹبٳ ، ؾرنسٙ ؟ ٚدٗ٘ َيَع

ٞٳ ست٢  . (1) (( اهلل... أْبٝا٤ بٌ تٴؿكًِّٛا ٫ )): قاٍ ثِ ،( 1) ٚدٗ٘ ٗ زٴ٥ٹ

 (2) بايًعِ. عٗدٟ ْٚكض ذَيت أخؿس ؾًِ إطًٌُ َل ٜعين ٚعٗدا(( ))إٕ يٞ ذ١َ قٛي٘:

 اْكك٢ إذا ست٢ ب٬دِٖ ٗ ٜطرل ٚنإ عٗد، ايسّٚ أٌٖ ٚبٌ َعا١ٜٚ بٌ نإ قاٍ: عاَس بٔ عٔ ضًِٝ-8 

 عبط١، بٔ عُسٚ ٖٛ ٚإذا غدز، ٫ ٚؾا٤ أندل اهلل ٜكٍٛ: ٖٚٛ ؾسع ع٢ً أٚ داب١ ع٢ً زدٌ ؾإذا عًِٝٗ، أغاز ايعٗد

 قّٛ ٚبٌ بٝٓ٘ نإ َٔ))  ٜكٍٛ:  -ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- اهلل زضٍٛ زلعت ؾكاٍ ذيو، عٔ عا١َٜٚ ؾطأي٘

  (4) . َعا١ٜٚ بايٓاع ؾسدل قاٍ ((ضٛا٤ ع٢ً إيِٝٗ (3)ٜٓبر أٚ أَدٙ ّكٞ ست٢ ٜػدْ٘ ٫ٚ عٗدا، ؤً ؾ٬ عٗد

 ؾٝهٕٛ غدز، ٫ ٚؾا٤ عًٝو ايٛادب أٟ ،غدز ٫ ٚؾا٤ تأنٝدا أندل( )اهلل ٚاضتبعادا تعذبا أندل( )اهلل ٜكٍٛ

 ٚي٬ضتبعاد ،ايػدز ازتهاى قُد ٚأ١َ اهلل أٌٖ َٔ بعٝد ٜعين غدز، ٫ ٚؾا٤ َٓهِ يٝهٔ أٟ ايٓٗٞ، َعٓاٙ خدلا

 )٫ٚ عٗد عكد أٟ عٗدا( ؤً ؾ٬ عٗد قّٛ ٚبٌ بٝٓ٘ نإ )َٔ  ٚنسزٙ أندل( بكٛي٘: )اهلل اؾ١ًُ ؾدز

 عٗدا ٜػرلٕ ٫ إع٢ٓ: ٚ ٚايتأنٝد، ايعٗد ٗ ايصٜاد٠ َٔ َاْل ؾ٬ ٚإ٫ ،ايتػٝرل عدّ عٔ إبايػ١ ب٘ أزاد ٜػدْ٘(

  (5) .((وً٘ ٫ٚ ؾٝػدٙ )))زٚا١ٜ ٚٗ بٛد٘، ٜٓككٓ٘ ٫ٚ

: قاٍ أخدلٙ زاؾل أبا إٔ زاؾل أبٞ بٔ عًٞ بٔ اؿطٔ عٔ سدث٘ اهلل عبد بٔ بهرل إ اؿسخ بٔ عُسٚ عٔ -9

 :ؾكًت ،اٱض٬ّ قًيب ٗ أيكٞ ،اهلل زضٍٛ زأٜت ؾًُا -ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ٢ؾً- اهلل زضٍٛ إٍ قسٜؼ بعجتين

 ،بايعٗد أخٝظ ٫ إْٞ )) :-ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- اهلل زضٍٛ ؾكاٍ ،أبدا إيِٝٗ أزدل ٫ ٚاهلل إْٞ اهلل ٜازضٍٛ

 ايٓيب أتٝت ثِ ،ؾرٖبت :قاٍ (( ؾازدل اٯٕ ْؿطو ٗ ايرٟ ْؿطو ٗ نإ ؾإٕ ازدل ٚيهٔ ،ايدلد أسبظ ٫ٚ

 ٗ نإ ٖرا داٚد أبٛ قاٍ .قبعٝا نإ زاؾل أبا إٔ ٚأخدلْٞ :بهرل قاٍ .ؾأضًُت -ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً-

 (6) .ٜؿًض ؾ٬ ايّٝٛ ؾأَا ايصَإ ذيو
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 ؾطد، ٚؾٝ٘ إذا ايٛعا٤ ٗ ايػ٤ٞ خاع قٛيو َٔ ،أؾطدٙ ٫ٚ ايعٗد أْكض ٫ َعٓاٙ بايعٗد( أخٝظ )٫ :قٛي٘

 ٚدب ؾكد أَإ عكد يو عكد إذا ايهاؾس إطًِ، ٚإٔ َل ٜسع٢ نُا ايهاؾس َل ٜسع٢ ايعكد إٔ ايؿك٘ َٔ

 .َٓؿع١ ٫ٚ َاٍ ٫ٚ دّ ٗ تػتاي٘ ٫ ٚإٔ ت٪َٓ٘، إٔ عًٝو

 يطإ ع٢ً إ٫ٓ إسضٌ إٍ ٜؿٌ ٫ ٚاؾٛاى دٛابا، تكتكٞ ايسضاي١ إٔ ذيو ٗ إع٢ٓ ايدلد( أسبظ )٫ ٚقٛي٘:

   (1) .أعًِ ٚاهلل ٚزدٛع٘ ف٦ٝ٘ َد٠ ايعٗد ي٘ عكد ْ٘نأ ؾؿاز اْؿساؾ٘، بعد ايسضٍٛ

 ٚخازد٘ ٚداخً٘ ٚؾسع٘ عٓدْا اٱّإ أؾٌ: " ٜكٍٛ عٝاض، بٔ ايؿكٌٝ زلعت: قاٍ أضد، بٔ ٚعٔ َعاذ -9

 اؿدٜح، ؾدم ايؿسا٥ض، أدا٤ ٚبعد بايب٬ؽ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً يًٓيب ايػٗاد٠ ٚبعد بايتٛسٝد، ايػٗاد٠ بعد

 ٜا: قًت: َعاذ قاٍ" .  إطًٌُ ؾُٝل ٚايٓؿٝش١ ايسسِ، ٚؾ١ً بايعٗد، ٚٚؾا٤ اـٝا١ْ، ٚتسى ا٭َا١ْ، ٚسؿٜ

 ايجك١ أٌٖ عٔ أددٙ مل ٚيٛ أؾشابٓا، َٔ ٚتعًُٓاٙ زلعٓاٙ بٌ ٫،: " قاٍ ؟ زلعت٘ أٚ تكٛي٘ زأٜو َٔ عًٞ، أبا

   (2) " ب٘ أتهًِ مل ٚايؿكٌ

 (.3) .إٔ مًـ بايػٗاد٠ ٚايعٗد -ٚمٔ غًُإ-ٚقاٍ إبساِٖٝ ايٓدعٞ: نإ أؾشابٓا ْٜٓٗٛا 

ٚا٭سادٜح ٗ ٖرا ايباى نجرل٠ ددٶا، ٚايطٴ١ٓ ايؿع١ًٝ تػٗد يريو، َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ٚدٛى ايٛؾا٤ بايعٗد ٚإٝجام 

  أَس ٚاقض ٫ وتاز إٍ َصٜد بٝإ، ْٚككُٗا قسّ بؿسٜض ايهتاى ٚايط١ٓ.

 جايحإبشح اي

 دايٛعباٱض٬ّ  ٜأَس بايٛؾا٤ 

كٝك١ ايٛعد إٔ ايػدـ أيصّ ْؿط٘ َعسّٚؾا أٚخرلٶا يػدـ  خس، ٖٚرا إعسٚف قد ٜهٕٛ قسقٶا أٚ ؾدق١ أٚ س

 إعاز٠ أٚ ٚدٗا َٔ أٚد٘ إعسٚف ا٭خس٣ .

 عدّ ايًِٛ َل ذيو، غرل أٚ َعا١ًَ أٚ ؾ١ً َٔ يػرلٙ إس٤ ب٘ ايتصّ َا ٖٛ: أدا٤ اؾع٬سّا ؾايٛؾا٤ بايٛعد

  (4)ٚاـٝا١ْ.

٤ بايٛعد: إٔ ٜؿدل اٱْطإ ع٢ً أدا٤ َا ٜعد ب٘ ايػرل ٜٚبري٘ َٔ تًكا٤ ْؿط٘، ٜٚسٖٓ٘ ب٘ يطاْ٘ ست٢ ٚقٌٝ ايٛؾا

 .        (5)ٚإٕ أقس ب٘ ذيو

ٝٶا َل َهازّ ا٭خ٬م اييت سجت عًٝٗا  ٖٚرا ا٫يتصاّ إتٛيد عٔ ايٛعد ٜٓبػٞ ايٛؾا٤ ب٘ دٜا١ْ َٚس٠٤ٚ ُٚػ

: أْل ايعًُا٤ ع٢ً إٔ ؾكد قاٍ اٱَاّ ايٟٓٛٚ تصاّ اختًـ ؾٝٗا ايعًُا٤;ٖرا ا٫يايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ ، يهٔ ق٠ٛ 
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ٞٳ بٛعدٙ، ٌٖٚ ذيو ٚادب أّ َطتشب ؟ ؾٝ٘ خ٬ف  ْٶا غ٦ٝٶا يٝظ َٓٗٞ عٓ٘ ؾٝٓبػٞ إٔ ٜؿ َٔ ٚعد إْطا

 ث٬ث١ أقٛاٍ : إٍ (1)بِٝٓٗ.

 ايكٍٛ ا٭ٍٚ: هب ايٛؾا٤ بايٛعد َعًكّا.

 ٛعد بٌ ٜطتشب.ايكٍٛ ايجاْٞ: ٫ هب ايٛؾا٤ باي

 ايكٍٛ ايجايح: هب ايٛؾا٤ بايٛعد إعًل ع٢ً غسٙ دٕٚ َا مل ٜعًل بػسٙ.

 ٚإيٝو بٝإ نٌ َٔ ٖرٙ ا٭قٛاٍ ايج٬ث١ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 ، ٖٚٛ قٍٛ يبعض (2)هب ايٛؾا٤ بايٛعد َعًكّا: ٖٚرا قٍٛ قُد بٔ اؿطٔ َٔ اؿٓؿ١ٝ ايكٍٛ ا٭ٍٚ: 

. ٚسهاٙ (7)، ٚاختازٙ غٝذ اٱض٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ(6)، ٚٚد٘ ٗ َرٖب أٓد(5)ابٔ ايعسبٞ، ٚ(4)نابٔ غدل١َ (3)إايه١ٝ

 .(8)ابٔ زدب عٔ بعض أٌٖ ايٛاٖس

 أؾشاى ٖرا ايكٍٛ بأدي١ َٔ ايهتاى َٚٔ ايط١ٓ ْرنس َٓٗا اٯتٞ: ٚقد اضتدٍ 

 أ٫ّٚ: َٔ ايهتاى.

ٚٵُؾٛا بٹاِيعٴُكٛدٹ((  اضتديٛا باٯٜات اييت ؾٝٗا ا٭َس بايٛؾا٤ بايٛعد،نكٛي٘ تعاٍ -1 ٓٴٛا َأ َٳ ٔٳ   ٗٳا اٖيرٹٜ ٜټ ٜٳا َأ (( :

َٳطٵ٪ٴ٫ّٚ (() ضٛز٠ اٱضسا٤،  1:١ٜ)ضٛز٠ إا٥د٠، ١ٜ: ٕٳ  ٗٵدٳ َنا ٕٻ اِيعٳ ٗٵدٹ ٔإ ٚٵُؾٛا بٹاِيعٳ ٚٳَأ  ( .34(. ٚقٛي٘ تعاٍ:)) 

ْؿط٘، ٚايٛعد َٔ ذيو، ؾديت ٚد٘ ايد٫ي١: إٔ اهلل أَس بايٛؾا٤ بايعكٛد ٚايعٗٛد، ُٖٚا نٌ َا أيصّ ب٘ إس٤ 

 .(9)اٯٜتإ ع٢ً ٚدٛى ايٛؾا٤ بايٛعد

َٳاقٍٛ اهلل تعاٍ: ))  -2 ٕٳ  ِٳ تٳُكُٛيٛ ٓٴٛا يٹ َٳ ٔٳ   ٗٳا اٖيرٹٜ ٜټ ٕٳ  ٜٳا َأ ًُٛ ٕٳ٫ تٳِؿعٳ ًُٛ َٳا ٫ تٳِؿعٳ ٕٵ تٳُكُٛيٛا  ٘ٹ َأ ًٖ ٓٵدٳ اي َٳِكتّا عٹ  َنبٴسٳ 

 (. 3-2)ضٛز٠ ايؿـ،  ٜتا: )((

ٌٳ ايٛاعد عٔ ؾعً٘، ؾٝهٕٛ قد قاٍ، ٚمل ٜؿعٌ ؾًٝصّ إٔ ٜهٕٛ نربّا  ٚد٘ ايد٫ي١: إٔ ْٳَه ٍٷ  إخ٬ف ايٛعد قٛ

 (10)قسَّا ، ٖٚرا ٖٛ ايرٟ ذَت٘ اٯ١ٜ، ؾٗٛ ديٌٝ ع٢ً ؼسِٜ إخ٬ف ايٛعد َعًكّا
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 ثاّْٝا: َٔ ايط١ٓ. 

: -هلل عًٝ٘ ٚضًِؾ٢ً ا -ا٭سادٜح اييت ؾٝٗا إٔ عدّ ايٛؾا٤ بايٛعد َٔ ؾؿات إٓاؾكٌ نكٍٛ ايٓيب -1

 .(1)(( ١ٜ إٓاؾل ث٬خ: إذا سدٸخ نرى، ٚإذا ٚعد أخًـ، ٚإذا ا٩ُٔ خإ)) 

ٍٸ ذيو  ٚد٘ ايد٫ي١: إٔ إخ٬ف ايٛعد َٔ خؿاٍ ايٓؿام، ْٚٝل خؿاٍ ايٓؿام قس١َ هب ادتٓابٗا، ؾد

ٍ َا ْؿ٘: "ؾهٕٛ قاٍ ايػٓكٝعٞ ٗ تٛدٝ٘ ا٫ضتد٫ . (2)ع٢ً إٔ إخ٬ف ايٛعد قسّ، ٚإٔ ايٛؾا٤ ب٘ ٚادب

    (3)إخ٬ف ايٛعد َٔ ع٬َات إٓاؾل ٜدٍ ع٢ً إٔ إطًِ ٫ هٛش ي٘ إٔ ٜتطِ بطُات إٓاؾكٌ".

 َٔ َاٍ بهس أبا دا٤ -ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- ايٓيب َات ٕا: قاٍ عِٓٗ اهلل زقٞ اهلل عبد بٔ دابس عٔ  -2

 ي٘ ناْت أٚ دٜٔ -ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- ايٓيب ع٢ً ي٘ نإ َٔ :بهس أبٛ ؾكاٍ ،اؿكسَٞ بٔ ايع٤٬ قبٌ

 قاٍ ،َسات ث٬خ ٜدٜ٘ ؾبط٘ ،ٖٚهرا ٖٚهرا ٖهرا ٜععٝين إٔ اهلل زضٍٛ ٚعدْٞ :دابس قاٍ. ؾًٝأتٓا عد٠ قبً٘

 (4).((ٔطُا١٥ ثِ ٔطُا١٥ ثِ ٔطُا١٥ ٜدٟ ٗ ؾعد :دابس

 ،ٞ بهس ٚإِا ٖٛ َٔ بٝت َاٍ إطًٌُ٭ٕ إاٍ يٝظ ٭ب ;ؾؿٞ ٖرا اؿدٜح ديٌٝ ع٢ً ٚدٛى ايٛؾا٤ بايٛعد 

قاٍ ايػٓكٝعٞ ٗ تٛدٝ٘  -زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-٢ ؾدٍ ذيو ع٢ً إٔ ٖرٙ ايعٹدٳ٠ دٜٔ عً

ؾدٍ  ،َٔ إاٍ -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚألص ؾابس َا ٚعدٙ ب٘ ايٓيب  ،ؾذعٌ ايعٹدٳ٠ نايدٜٔ ا٫ضتد٫ٍ: "

 .(5)ذيو ع٢ً ايٛدٛى"

ضأيين ٜٗٛدٟ َٔ أٌٖ اؿرل٠ أٟ ا٭دًٌ قك٢ َٛض٢؟ قًت: ٫ أدزٟ  :إٔ ضعٝد بٔ دبرل قاٍٚٗ ايبدازٟ -3

إٕ زضٍٛ  ،ست٢ أقدّ ع٢ً سدل ايعسى ؾأضأي٘، ؾكدَت ؾطأيت ابٔ عباع، ؾكاٍ: )) قك٢ أنجسُٖا ٚأطٝبُٗا

 (6) إذا قاٍ ؾعٌ(( -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-اهلل 

ؾ٢ً -ٗ ٖرا ايباى بٝإ تٛنٝد ايٛؾا٤ بايٛعد، ٭ٕ َٛض٢  قاٍ ابٔ سذس : "ٚايػسض َٔ ذنس ٖرا اؿدٜح

  (7)َٚل ذيو ؾٛٓؾاٖا ؾهٝـ يٛ دصّ" ،مل هصّ بٛؾا٤ ايعػس-اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

ؾع٢ً إ٪ٌَٓ ا٫قتدا٤  نجسُٖا إٕ زضٍٛ اهلل إذا قاٍ ؾعٌ((أْ٘ قك٢ أطٝبُٗا ٚأ: )) قٛي٘ ٚٚد٘ ايد٫ي١ َٓ٘ 

َٳِكتّا عٹٓدٳ )) َٚٔ أق٣ٛ ا٭دي١ ٗ ايٛؾا٤ بايعٗد قٛي٘ تعاٍ:  –إٍ إٔ قاٍ  –بايسضٌ، ٚإٔ ٜؿعًٛا إذا قايٛا  َنبٴسٳ 
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ٕٳ ًُٛ َٳا ٫َ تٳِؿعٳ ٭ٕ إكت ايهبرل َٔ اهلل ع٢ً عدّ ايٛؾا٤ بايكٍٛ ٜدٍ ع٢ً  (3: )ايؿـ،  ١ٜ ((اهللٹ َإٔ تٳُكُٛيِٛا 

  (1)ايتشسِٜ ايػدٜد ٗ عدّ ايٛؾا٤ ب٘ .

 ايٓاع بِٝٓٗ، اى َا هٛش َٔ اٱغذلاٙ ٚايجٓٝا ٗ اٱقساز ٚايػسٚٙ اييت ٜتعازؾٗاٚٗ ؾشٝض ايبدازٟ ٗ ب -

ٜٸ٘ أدخٌ زنابو ؾإٕ مل أزسٌ َعو ّٜٛ نرا ٚنرا ؾًو َا١٥  قاٍ ابٔ عٕٛ عٔ ابٔ ضرلٜٔ: قاٍ ايسدٌ يهس

 (2) َٔ غسٙ ع٢ً ْؿط٘ طا٥عّا غرل َهسٙ ؾٗٛ عًٝ٘. :ؾكاٍ غسٜض .ؾًِ ىسز ،دزِٖ

٫ ُاز أخاى، ٫ٚ : ))  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-قاٍ ايٓيب -زقٞ اهلل عُٓٗا -بٔ عباع  عٔ عبداهلل  -4

 .(3) ((ُاشس٘، ٫ٚ تعدٙ َٛعدّا، ؾتدًؿ٘

٢ْٗ إطًِ عٔ إٔ ٜعد أخاٙ َٛعدّا ثِ ىًؿ٘، ؾدٍ ذيو  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  -ٚد٘ ايد٫ي١: إٔ ايٓيب

 (4) ع٢ً ٚدٛى ايٛؾا٤ بايٛعد.

ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ -أْ٘ قاٍ: دعتين أَٞ َّٜٛا ٚزضٍٛ اهلل  –زقٞ اهلل عٓ٘  –بٔ عاَس  عٔ عبد اهلل -5

(؟ قايت: أععٝ٘ َٚا أزدت إٔ تععٝ٘ )ؾكاٍ شلا زضٍٛ اهلل: ) ،قاعد ٗ بٝتٓا، ؾكايت: ٖا تعاٍ أععٝو -ٚضًِ

  (5)((.٦ّا نتبت عًٝو نرب١مل تععٝ٘ غٝأَا أْو يٛ  )ُسّا، ؾكاٍ شلا زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ: )

دعٌ إخ٬ف ايٛعد َٔ ايهرى، ٚقد دا٤ ؼسِٜ ايهرى ٗ  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚد٘ ايد٫ي١: إٔ ايٓيب    

 ، ؾدٍ ذيو ع٢ً ٚدٛى ايٛؾا٤ بايٛعد، ٚؼسِٜ إخ٬ؾ٘.(6)ايهتاى ٚايط١ٓ ٚاٱْاع

ٟٴ : ))-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-قٍٛ ايٓيب-6 اهلل  ؾ٢ً-. ٚد٘ ايد٫ي١: إٔ ايٓيب(7)((إ٪َٔ ٚادب )ٚعد(ٚٳأ

ٟٳ -عًٝ٘ ٚضًِ ٚٳأ ٍٸ ذيو ع٢ً ؼسِٜ إخ٬ؾ٘. - (8)إ٪َٔ أٟ: ٚعدٙأخدل بإٔ   ٚادب، ؾد

٫ٚ تٳعٹدٵ أخاى ٚعدّا ؾتدًؿ٘، ؾإٕ ذيو ٜٛزخ بٝٓو ٚبٝٓ٘ : )) -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-قٍٛ ايٓيب -7

 .(9) (( ايعدا٠ٚ

عًٌ ايٓٗٞ عٔ إخ٬ف ايٛعد بأَس سسٻَ٘ ايػازع، ٖٚٛ إٔ  -ٝ٘ ٚضًِؾ٢ً اهلل عً-ٚد٘ ايد٫ي١: إٔ ايٓيب  
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ٍٸ ذيو ع٢ً ؼسِٜ إ خ٬ف ايٛعد، ذيو ضبب ايعدا٠ٚ، َٚعًّٛ إٔ َا نإ ٚض١ًٝ يًُشسّ، ؾٗٛ قسّ، ؾد

 ٚٚدٛى ايٛؾا٤ ب٘.

ٟٴ َجٌ ايدٜٔ، أٚ أؾكٌ: )) -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-قٍٛ ايٓيب -8 ٛٳأ   (2)((.عٹدٳ٠ُ دٳٜٔاي. ٚٗ زٚا١ٜ  : ))(1)(( اي

ٍٸ ذيو ع٢ً ٚد -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚد٘ ايد٫ي١: إٔ ايٓيب  ٛى غبٸ٘ ايٛعد بايدٜٔ َٔ د١ٗ ايًصّٚ، ؾد

  .ايٛؾا٤ ب٘، ٚعدّ دٛاش إخ٬ؾ٘

 ؟ٕ ٖرٙ أسادٜح قعٝؿ١، نُا ٖٛ َبٌ ٗ ؽسهٗا، ؾهٝـ وتر بٗاٚقد ٜكاٍ إ

عًٝ٘ إذا نإ قد ديت عًٝ٘  ٜكدح ٗ ثبٛت َا دٍ د١ٗ ايطٓد ٫أدٝب عٔ ٖرا: بإٔ قعـ اؿدٜح َٔ  

 (3)ا٭سادٜح ا٭خس٣، نُا أْ٘ ٫ َاْل َٔ ا٫ضتػٗاد بايكعٝـ، ٚإٕ مل ٜهٔ عُد٠.
 غب٘ َين إيٝ٘ نإ ٚقد ،قسٜؼ َٔ زدٌ ابٓيت ٞٻإي خعب نإ إْ٘ :قاٍ ،ايٛؾا٠ عُس بٔ اهلل عبد سكست ٕٚا 

 (4) .ابٓيت شٚدت٘ قد أْٞ أغٗدنِ ،ايٓؿام بجًح اهلل أيك٢ ٫ ؾٛاهلل ،ايٛعد

، ٚابٔ سصّ (7)١، ٚاؿٓابً(6)، ٚايػاؾع١ٝ(5)ايكٍٛ ايجاْٞ: ٫ هب ايٛؾا٤ بايٛعد بٌ ٜطتشب: ٖٚرا َرٖب اؿٓؿ١ٝ

 .(8)سصّ َٔ ايٛاٖس١ٜ

 ايط١ٓ ٚاٱْاع.اضتدٍ ٖ٪٤٫ بأدي١ ايكٍٛ ايجاْٞ: 

 أ٫ّٚ: ايديٌٝ َٔ ايط١ٓ، ٚاضتديٛا بعدد َٔ ا٭دي١ َٓٗا: 
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ـٹ ؾ٬ دٓاح عًٝ٘: )) قٍٛ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ -1  .(1)(( إذا ٚعد أسدنِ أخاٙ، َٚٔ ْٝت٘ إٔ ٜؿٞ ؾًِ ٜ

مل هعٌ ايٛؾا٤ بايدٜٔ ٫شَّا، ؾسخٸـ ٗ عدّ ايٛؾا٤ بػسٙ إٔ ٚد٘ ايد٫ي١: إٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

ٍٸ ذيو ع٢ً عدّ ٚ  دٛى ايٛؾا٤ بايٛعد.ٜهٕٛ ايٛاعد ْاّٜٚا ايٛؾا٤ سٌ ايٛعد، ؾد

ع٢ً ذيو : بأْ٘ قٍُٛ ع٢ً َا يٛ مل ٜتُهٔ َٔ ايٛؾا٤ يعرز، ْعّا بٝٓ٘ ٚبٌ ا٭سادٜح اييت ؾٝٗا  دٸٚ قد زٴ 

ـٹ بػرل  ايٓٗٞ عٔ إخ٬ف ايٛعد. ّٚهٔ إٔ ٜكاٍ أٜكّا: إٕ اؿدٜح مل ٜتعسض ٕٔ ٚعد ْٚٝت٘ إٔ ٜؿٞ، ٚمل ٜ

  (2) يٝظ بٛادب. عرز، ؾ٬ ديٌٝ ؾٝ٘ ع٢ً إٔ ايٛؾا٤ بايٛعد

ٌٻ  -2 : أنرى اَسأتٞ ؟ ؾكاٍ ي٘ زضٍٛ اهلل  : -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ -ايرٟ قاٍ يسضٍٛ اهلل -سدٜح ايسد

 .(3) ((٫ دٓاح عًٝو((، ؾكاٍ : ٜا زضٍٛ اهلل: أؾأعدٖا، ٚأقٍٛ شلا ؟ ؾكاٍ ي٘: ))٫ خرل ٗ ايهرى))

 ،إخ٬ف ايٛعد َٔ ايهرى، ؾُٓل ايطا٥ٌ َٔ ايهرى مل هعٌ-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚد٘ ايد٫ي١: إٔ ايٓيب  

 ْٚٛقؼ ٖرا َٔ ث٬ث١ أٚد٘:   (4) ٚأباح ي٘ ايٛعد ايرٟ مل ٜعصّ ع٢ً ايٛؾا٤.

 .(5)ٚقد بٝٓت٘ ٗ ؽسه٘ -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-إٔ اؿدٜح مل ٜجبت َسؾٛعّا عٔ ايٓيب - 

عٔ ايهرى، ٚاٱذٕ بايٛعد، َٚعًّٛ إٔ ايٛعد  أْ٘ ٫ د٫ي١ ؾٝ٘ ع٢ً عدّ ٚدٛى ايٛؾا٤ بايٛعد، بٌ ؾٝ٘ ايٓٗٞ-

 .(6)أَس َطتكبًٞ قد ٜتٝطس، ٚقد ٫ ٜتٝطس

 أْ٘ ع٢ً ايتطًِٝ بد٫يت٘ ع٢ً إباس١ إخ٬ف ايٛعد، ؾإْ٘ َٓدزز ؼت إباس١ ايهرى ؾُٝا ٜؿًض ب٘ إس٤ بٝٓ٘- 

ايٛعد; ٭ٕ ايٛعد أَس عٔ ايهرى ايؿسٜض، ٚزخـ ي٘ ٗ -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚبٌ أًٖ٘، ٚإِا ْٗاٙ ايٓيب

 (7).َطتكبًٞ ّهٔ ٚقٛع٘ غ٬ف ايهرى ايؿسٜض

اضتدٍ ايكا٥ًٕٛ باضتشباى ايٛؾا٤ بايٛعد، بإٔ أٌٖ ايعًِ أْعٛا ع٢ً إٔ إلاش  َٔ اٱْاع:ايديٌٝ ثاّْٝا: 
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 .(1)ايٛعد َٓدٚى إيٝ٘، ٚيٝظ بؿسض

. ٚيٛناْت (2)از باٱْاع َل قٝاّ اـ٬فْٚٛقؼ اضتد٫شلِ : بإٔ اـ٬ف ٗ إطأي١ َػٗٛز، ؾ٬ ٚد٘ ي٬ستذ

 إطأي١ فُل عًٝٗا بٌ ايعًُا٤ ٕا ذنسْا أقٛاشلِ ؾٝٗا.

ضبب(.ٖٚرا أٟ بدٕٚ بطبب( دٕٚ َا مل ٜعًل بػسٙ)أٟ ايكٍٛ ايجايح: هب ايٛؾا٤ بايٛعد إعًل ع٢ً غسٙ)

    (3)َرٖب إايه١ٝ.

ٍٸ اضتدٍ ٖ٪٤٫ بأْ٘ ٕا تعازقت ايٓؿٛف ايٛازد٠ ٗ   ايٛعد; ؾُٓٗا َا أٚدب ايٛؾا٤ بايٛعد َعًكّا، َٚٓٗا َا د

ع٢ً عدّ يصّٚ ايٛؾا٤ بايٛعد; ؾإٕ ايٛادب اؾُل بٌ ا٭دي١، ٫ٚ ّهٔ اؾُل بٝٓٗا إ٫ بإٔ ؼٌُ ايٓؿٛف 

اييت ؾٝٗا إهاى ايٛؾا٤ بايٛعد، ٚؼسِٜ إخ٬ف ايٛعد ع٢ً َا إذا نإ ايٛعد ع٢ً ضبب. ٚأَا ايٓؿٛف اييت 

; ٭ٕ إخ٬ف ايٛعد ع٢ً َا إذا نإ ايٛعد (4)عدّ يصّٚ ايٛؾا٤ بايٛعد ؾتشٌُ ع٢ً ايٛعد اجملسد عٔ ضببؾٝٗا 

 .(5)ع٢ً ضبب ًٜشل إٛعٛد قسز بإخ٬ؾ٘، ٚقد دا٤ت ايػسٜع١ بٓؿٞ ايكسز

ٝاع، ٜٚسد ع٢ً ٖرا ايكٍٛ بأْ٘: ))٫ ٚد٘ ي٘، ٫ٚ بسٖإ ٜعكدٙ ٫ َٔ قس ٕ، ٫ٚ ض١ٓ، ٫ٚ قٍٛ ؾشابٞ، ٫ٚ ق 

قًٓا: ؾٗب أْ٘ نُا تكٛيٕٛ، ؾُٔ أٜٔ  ،ؾإٕ قٌٝ: قد أقس ايٛاعد بإٛعٛد إذ نًؿ٘ َٔ أدٌ ٚعدٙ ع٬ُّ ْٚؿك١ّ

 .(6)ٚدب ع٢ً َٔ قس بآخس ًُٚٚ٘ ٚغسٙ إٔ ٜػسّ ي٘ َا٫ّ ؟((

سز هاى عٔ ٖرا: بعدّ ايتطًِٝ، ؾإٕ ا٭دي١ ايػسع١ٝ قد ديت ع٢ً ْؿٞ ايكسز، ؾإذا تستب ع٢ً إخ٬ف ايٛعد ق 

 ؾإٕ ايكسز ٜصاٍ بإهاى ايٛؾا٤ بايٛعد.

ٜٛٗس يٓا  ،ٚن٬ّ بعض أٌٖ ايعًِ ،ٚبعد اضتعساقٓا َا تكدّ َٔ اٯٜات ايكس ١ْٝ ٚا٭سادٜح ايٓب١ٜٛ ايذلدٝض :

ٜدٍ ع٢ً ؾش١ ايكٍٛ بريو نتاى اهلل  ،ق٠ٛ ايكٍٛ بًصّٚ ايٛؾا٤ بايٛعد، ٫ ضُٝا إذا دخٌ إٛعٛد ٗ ضبب٘

 ،ٚبٗرا أخر فُٛع١ َٔ ايؿشاب١ ،ٚايكٝاع ايؿشٝض -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-قُد ٚض١ٓ زضٛي٘  ،تعاٍ

 ٚاحملككٌ َٔ أٌٖ ايعًِ. ،ٚايؿكٗا٤ ،ٚايتابعٌ

ٕٳ ))ؾُٔ ا٫ضتد٫ٍ بهتاى اهلل تعاٍ قٛي٘ تعاٍ; - ًُٛ َٳا ٫َ تٳِؿعٳ َٳِكتّا عٹٓدٳ اهللٹ َإٔ تٳُكُٛيٛا   (. 3)ايؿـ:((َنبٴسٳ 
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إٔ اهلل تعاٍ ذّ قَّٛا ٜكٛيٕٛ ع٢ً ضبٌٝ ايٛعد َا ٫ ٜؿعًٕٛ عٝح ٫ ًٜتصَٕٛ بايٛؾا٤  :ٚد٘ ا٫ضتد٫ٍ باٯ١ٜ

 ؾًٛ مل ٜهٔ ايٛؾا٤ بايٛعد ٚادبّا ٕا اضتشكٛا َٔ اهلل ٖرا إكت ٚايرّ. ،ب٘ ؾُكتِٗ اهلل بريو

ٝٵ)) ٚقٛي٘ تعاٍ ع٢ً يطإ َٛض٢ عًٝ٘ ايط٬ّ كاطبّا ؾٗسٙ غعٝبّا: - ًَ ُٳا اَ٭دٳ ٜٻ ٢ًَٻَأ ٕٳ عٳ ٚٳا ٝٵتٴ َؾ٬َ عٴدٵ  ((ٔٔ َقكٳ

(.. بعد إٔ قاٍ يػعٝب: )ذيو بٝين ٚبٝٓو( ؾًِ ٜع٘ َٛض٢ غعٝبّا ٚعدّا قاطعّا، ٚإِا 28 :) ايكؿـ،  ١ٜ

ْٚؿ٢ عٔ ْؿط٘ ايعدٚإ ٗ ؽًؿ٘ عٔ ايٛؾا٤ بايٛعد غرل اؾاشّ ٗ إُاّ عػس ضٓٛات،  ،دعٌ يٓؿط٘ اـٝاز

 ٛعد اؾاشّ عدٚإ َٔ ايٛاعد ع٢ً إٛعٛد.ٖٚرا ٜعين إٔ عدّ ايٛؾا٤ باي

ٜٳِهرٹ))ٚقٛي٘ تعاٍ: - ْٴِٛا  ُٳا َنا ٚٳبٹ ٙٴ  ٚٳعٳدٴٚ َٳا  ًَُؿِٛا اهلَل  ُٳا َأخٵ ٘ٴ بٹ ْٳ ٛٵ ًَِك ٜٳ  ّٔ ٛٵ ٜٳ ِٗٔ ٔإَي٢  ًُٛبٹ ْٹَؿاقّا ؾٹٞ ُق ِٵ  ٗٴ ٕٳَؾَأعٵَكبٳ  ((بٴٛ

 ،َٔ ٚعد اهلل ؾأخًـ ٚعدٙ ٚنرى ٗ تعٗدٙإٔ اهلل تعاٍ عاقب  :(. ٚد٘ ا٫ضتد٫ٍ بٗرٙ اٯ77١ٜ) ايتٛب١،  ١ٜ:  

 ٚايعكٛب١ ٜطتشكٗا َٔ ٜتدًـ عٔ أدا٤ َا ٚدب عًٝ٘ ٫ َٔ ي٘ اـٝاز ٗ ا٭دا٤.

ٚٳعٳدٳ)) ٚقٛي٘ تعاٍ: - ٛٵعٹدٳ٠ٺ  َٻ ٘ٹ ٔإ٫ٖ عٳٔ  ِٳ َ٭بٹٝ ٖٹٝ ٕٳ اضٵتٹػٵَؿازٴ ٔإبٵسٳا َٳا َنا ٙٴٚٳ ٜٻا ، ؾإبساِٖٝ (114)ايتٛب١،  ١ٜ ((ٖٳا ٔإ

ؾاضتػؿس ٭بٝ٘ يًُٛعٹدٳ٠ اييت ٚعدٖا  ،ٚيهٓ٘ ؽسٸز عٔ اؿٓح ٗ ايٛؾا٤ بايٛعد ّٔ ٜعًِ نؿس أبٝٗعًٝ٘ ايط٬

  ؾًٛ مل ٜهٔ ايٛؾا٤ بايٛعد ٫شَّا ٕا اضتػؿس إبساِٖٝ عًٝ٘ ايط٬ّ ٕػسى عدٚ هلل. ،إٜاٙ

: ث٬خ إٓاؾل ))  ١َٜا ثبت عٓ٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  :َٚٔ ا٫ضتد٫ٍ بط١ٓ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-

 ٚٗ (2) .((...ث٬خ إٓاؾل ع٬َات َٔ)): أخس٣ زٚا١ٜ ٚٗ (1)((.خإ أ٩ُٔ ٚإذا ،أخًـ ٚعد ٚإذا ،نرى سدخ إذا

ٚٚد٘ ايد٫ي١ إٔ ايٓؿام خًل ذَِٝ   (3).((َطًِ أْ٘ ٚشعِ ٚؾ٢ً ؾاّ ٚإٕ.. ث٬خ إٓاؾل ))  ١ٜ: أخس٣ زٚا١ٜ

ٓٻأز))  ٜطتشل ؾاسب٘ ايعكٛب١، قاٍ تعاٍ: ٔٳ اي َٹ  ٌٔ ٌٳ ؾٹٞ ايدٻزٵىٹ اَ٭ضٵَؿ ٓٳاؾٹكٹ ُٕ ٕٻ ا (. ؾًٛ مل 145)ايٓطا٤:  ١ٜ   (( ٔإ

 ٜهٔ ايٛؾا٤ بايٛعد ٚادبّا ٕا نإ إخ٬ف ايٛعد ؾؿ١ َٔ ؾؿات ايٓؿام.

 : قٍٛٚاييت َٓٗا ،اييت ضبل ذنسٖا عًٝ٘ ٚضًِ  ا٭سادٜح ايهجرل٠ َٚٔ ا٫ضتد٫ٍ بط١ٓ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل

 .(4) (( ٫ٚ تٳعٹدٵ أخاى ٚعدّا ؾتدًؿ٘، ؾإٕ ذيو ٜٛزخ بٝٓو ٚبٝٓ٘ ايعدا٠ٚ: )) -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ–ايسضٍٛ 

  ٛؾا٤ ب٘ قسّ ٜعاقب عًٝ٘ ايٛاعد.نٌ ذيو ٜدٍ ع٢ً ٚدٛى ايٛؾا٤ بايٛعد ٚإٔ عدّ اي

 ايؿشاب١ زقٛإ اهلل عًِٝٗ، َِٓٗ: ٚ قاٍ بريو ٚؾعً٘

 ٜح دابس بٔ عبداهلل إتكدّ ذنسٙ.سد ٗ -زقٞ اهلل عٓ٘-أبٛ بهس - 
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ٖٚٛ َٔ أنابس أؾشاى زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ٖٚٔ  ،ٚقاٍ بريو ٚطايب ب٘ دابس بٔ عبداهلل -

ٚز٣ٚ ايهجرل َٔ أسادٜج٘ ٜٚعتدل َٔ ؾكٗا٤ ايؿشاب١، ؾًٛ  ،سٛٞ َصٜد ؾشب١ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

ٕا تكدّ ٭بٞ بهس زقٞ اهلل عٓ٘ طايبّا إْؿاذ عٹدٳ٠ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘  ;مل ٜس ايكٍٛ بًصّٚ ايٛؾا٤ بايٛعد

 ٚإِا ٜععٝ٘ َٔ بٝت َاٍ إطًٌُ. ،ٖٚٛ ٜعًِ إٔ أبا بهس ٫ ٜععٝ٘ َٔ َاي٘ اـاف ،ٚضًِ

 :ٚقاٍ تع٬ًّٝ يريو ،ٚقاٍ بريو عبداهلل بٔ عُس سُٝٓا أْؿر ٚعدٙ بتصٚه٘ ابٓت٘ َٔ ٚعدٙ تصٚه٘ إٜاٖا-

 (1) ؾٛاهلل ٫ أيك٢ اهلل بجًح ايٓؿام.

ذنسٙ عٓ٘ ضعٝد بٔ عُسٚ بٔ ا٭غٛع ٚاعتدل ذيو َٔ زلس٠ َطتٓد ا٭خر  ،ٚقاٍ بريو زلس٠ بٔ دٓدى-

ضٛا٤ٷ أنإ  ،ب٘، ؾٗ٪٤٫ أزبع١ َٔ أؾشاى زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ نًِٗ ٜكٍٛ بًصّٚ ايٛؾا٤ بايٛعد

 (2)ؿاٍ.ذيو ق٫ّٛ بايًطإ أّ ق٫ّٛ بًطإ ا

 ٖٚٔ قاٍ ب٘ َٔ ايتابعٌ َٚٔ تبعِٗ َٔ ايطًـ ايؿاحل ٚغرلِٖ:

ٌټ َٔ قاٍ ب٘ عُس بٔ  :عُس بٔ عبدايعصٜص، قاٍ ابٔ سذس ٗ ايؿتض: ٚقاٍ ابٔ عبدايدل ٚابٔ ايعسبٞ -1 أد

 .(3)عبدايعصٜص

 يصّ بإلاش ايٛعد.ٚؾعً٘ اؿطٔ، قاٍ ٗ ايؿتض: قٛي٘: ٚؾعً٘ اؿطٔ أٟ أ :اؿطٔ ايبؿسٟ، قاٍ ايبدازٟ -2

(4)    

ٚذنس ذيو عٔ زلس٠ بٔ  ،ٚقك٢ ابٔ ا٭غٛع بايٛعد :ضعٝد بٔ عُسٚ بٔ ا٭غٛع، قاٍ ابٔ سذس ٗ ايؿتض -3

دٓدى..... ٚقد ٚقل بٝإ زٚاٜت٘ نريو عٔ زلس٠ بٔ دٓدى ٗ تؿطرل إضشام بٔ زاٖٜٛ٘، قٛي٘: قاٍ أبٛ 

أٟ ٖرا  ،وتر عدٜح ابٔ ا٭غٛع -ابٔ زاٖٜٖٛ٘ٛ -زأٜت إضشام بٔ إبساِٖٝ  :-ٖٛ إؿٓـ-عبداهلل 

   (5)ٚإساد أْ٘ نإ وتر ب٘ ٗ ايكٍٛ بٛدٛى إلاش ايٛعد. ،ايرٟ ذنسٙ عٔ زلس٠ بٔ دٓدى

: ٚٗ تازٜذ إطتًُٞ: إٕ عبداهلل بٔ غدل١َ قك٢ ع٢ً (6)عبداهلل بٔ غدل١َ، قاٍ ايعٝين ٗ عُد٠ ايكاز٤٣ -4

ٕٳ))ٍ: ٚت٬ قٛي٘ تعا ،زدٌ بٛعدٙ ٚسبط٘ ًُٛ َٳا ٫َ تٳِؿعٳ َٳِكتّا عٹٓدٳ اهللٹ َإٔ تٳُكُٛيٛا   (. 3)ايؿـ  ١ٜ:  ((َنبٴسٳ 

: ٚايؿشٝض عٓدٟ إٔ ايٛعد هب ايٛؾا٤ ب٘ ع٢ً نٌ (7)أبٛ بهس بٔ ايعسبٞ. قاٍ ٗ نتاب٘ أسهاّ ايكس ٕ -5

 ساٍ إ٫ يعرز.
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ٜٸ٘ أدخٌ ايكاقٞ غسٜض، قاٍ ايبدازٟ ٗ ؾشٝش٘: ٚقاٍ ابٔ عٕٛ عٔ ابٔ ضرلٜ -6 ٔ قاٍ: ايسدٌ يهس

ؾكاٍ غسٜض: َٔ غسٙ ع٢ً ْؿط٘  ،زنابو ؾإٕ مل أزسٌ َعو ّٜٛ نرا ٚنرا ؾًو َا١٥ دزِٖ، ؾًِ ىسز

طا٥عّا غرل َهسٙ ؾٗٛ عًٝ٘، ٚذنس َطأي١ أخس٣. قاٍ ابٔ سذس ٗ ايؿتض: ٚساؾً٘ إٔ غسوّا ٗ إطأيتٌ قك٢ 

  (1) ع٢ً إػذلٙ َا اغذلط٘ ع٢ً ْؿط٘ بػرل إنساٙ.

قُد بٔ إزلاعٌٝ ايبدازٟ سٝح بٛى ٗ ؾشٝش٘ َا ٜطتٛٗس َٓ٘ أْ٘ ٜكٍٛ بإلاش ايٛعد قاٍ ابٔ  -7

سذس: قٛي٘ باى َٔ أَس بإلاش ايٛعد. ٚد٘ تعًل ٖرا ايباى بأبٛاى ايػٗادات إٔ ٚعد إس٤ نايػٗاد٠ ع٢ً 

 (2) ْؿط٘ قاي٘ ايهسَاْٞ.

ٗ إغها٫ت ع٢ً ا٭ذناز -زٓ٘ اهلل -ت غ٘ أبٞ أٓد بٔ سذس ايعطك٬ْٞ قاٍ ٗ ايؿتض: ٚقسأ -8

ٕٳ". ٚسدٜح  ١ٜ  ًُٛ َٳا ٫َ تٳِؿعٳ َٳِكتّا عٹٓدٳ اهللٹ َإٔ تٳُكُٛيٛا  يًٟٓٛٚ ٚمل ٜرنس دٛابّا عٔ اٯ١ٜ ٜعين قٛي٘ تعاٍ: "َنبٴسٳ 

د. ٜٚٓٛس إٓاؾل ث٬خ قاٍ: ٚايد٫ي١ يًٛدٛى َٓٗا ق١ٜٛ ؾهٝـ ًٓٛٙ ع٢ً نسا١ٖ ايتٓصٜ٘ َل ايٛعٝد ايػدٜ

  (3)ٌٖ ّهٔ إٔ ٜكاٍ وسّ اٱخ٬ف ٫ٚ هب ايٛؾا٤ أٟ ٜأثِ باٱخ٬ف ٚإٕ نإ ٫ ًٜصّ بٛؾا٤ ذيو؟!

: زأٜت إضشام بٔ إبساِٖٝ وتر عدٜح ابٔ أغٛع. قاٍ ابٔ ايبدازٟ  زاٖٜٛ٘ غٝذ ايبدازٟ قاٍإضشام بٔ  -9

 (4)ب٘ ٗ ايكٍٛ بٛدٛى إلاش ايٛعد. ٚإساد أْ٘ نإ وتر ،سذس أٟ ٖرا ايرٟ ذنسٙ عٔ زلس٠ بٔ دٓدى

ؾإٕ ايًطإ ضبام إٍ ايٛعد ٚايٓؿظ  ،: اٯؾ١ ايجايج١ عػس٠ ايٛعد ايهاذى(5)اٱَاّ ايػصايٞ. قاٍ ٗ اٱسٝا٤ -10

ٔٳ )) قاٍ اهلل تعاٍ:  ،ٚذيو َٔ أَازات ايٓؿام ،ؾٝؿرل ايٛعد خًؿّا ،ٚايٓؿظ زَا ٫ تطُض بايٛؾا٤ ٗٳا اٖيرٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ٓٴِٛا َٳ ٚٵُؾِٛا بٹاِيعٴُكٛدٹ ٤ٳا ثِ إذا ؾِٗ َل ذيو اؾصّ ٗ ايٛعد ؾ٬بد َٔ ايٛؾا٤ إ٫  –(. إٍ إٔ قاٍ 1إا٥د٠  ١ٜ )) ((َأ

  إٔ ٜتعرز. ٚقد ٜؿِٗ اؾصّ ٗ ايٛعد إذا اقذلٕ ب٘ سًـ أٚ إقا١َ غٗٛد ع٢ً ايٛعد أٚ قسا٥ٔ أخس٣.

 (6) أْ٘ ٜكٍٛ بًصّٚ ايٛؾا٤ بايٛعد.ايدٜٔ  يػاؾع١ٝ عٔ أبٝ٘ تكْٞٚكٌ تاز ايدٜٔ ايطبهٞ ٗ طبكات ا -11

 (7) ٚذنس ابٔ زدب: ٚدٛى ايٛؾا٤ َعًكّا عٔ طا٥ؿ١ َٔ أٌٖ ايٛاٖس ٚغرلِٖ. -12

   (9) ٚتًُٝرٙ ابٔ ايكِٝ. (8)ٚقاٍ ب٘ َٔ اؿٓاب١ً فُٛع١ َِٓٗ غٝذ اٱض٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ -13
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ايٛعد; يك٠ٛ أديت٘، ٚض٬َتٗا َٔ إٓاقػات، ٖٛ ايكٍٛ بٛدٛى ايٛؾا٤ ب :ٚايرٟ ٜٛٗس زدشاْ٘ َٔ ٖرٙ ا٭قٛاٍ

ٚقعـ أدي١ ايكا٥ًٌ با٫ضتشباى، ٚعدّ اْؿهانٗا عٔ إٓاقػات، ٜٚتأند ايٛؾا٤ بايٛعد إذا نإ َعًكّا ع٢ً 

   ابعٌ ٚايعًُا٤ إرنٛزٜٔ ضابكا.ٚاهلل أعًِ.ْاع١ َٔ ايؿشاب١ ٚايت إيٝ٘ ذٖب َا غسٙ أٚ ضبب، ٖٚٛ

 إبشح ايسابل

 د ٚ ثاز ذيو ع٢ً ايؿسد ٚاجملتُل   ٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛعمثاز اي

، ٚاـٛف ٚايسدا٤ َٔ ؾؿات ايٓؿظ ايبػس١ٜ، ؾٗٓاى ْؿظ تٓكاد َل اٚيهٌ ؾعٌ أثس ،دعٌ اهلل يهٌ عٗد دصا٤

ُٶا بٌ ايسدا٤ ٚاـٛف.  ايٛعد ٚأخس٣ ؽػ٢ ايٛعٝد، ٚإ٪َٔ ٜعٝؼ دا٥

ٚزضٛي٘ ؾ٢ً اهلل اٯثاز اييت قد زتبٗا اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاٍ ًْشٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ  ايكس ١ْٝ ٜاتاٯ ٤ٚباضتكسا

، نُا ًْشٜ تٓٛعٗا ٚتعددٖا، ؾٗٓاى اٯثاز اييت ؽـ ايؿسد ٚأخس٣ ٛعدع٢ً ا٫يتصاّ بايعٗد ٚايعًٝ٘ ٚضًِ 

 تعِ اؾُاع١، بعكٗا ٗ اؿٝا٠ ايدْٝا ٚأخس٣ ّٜٛ ايكٝا١َ.

ع١ُٝٛ يًؿسد ٗ دْٝاٙ ٚأخساٙ ، إقاؾ١ يجُسات٘  ا ثازٚمثسات ٚايٛعد ع٢ً ايٛؾا٤ بايعٗد  اٱض٬ّزتب ؾكد 

 :ٚاٯثاز َا ًٜٞ ايٛاٖس٠ ٗ ؾ٬ح اجملتُل ٚاضتكسازٙ ، ؾُٔ تًو ايجُسات

 ٬َش١َايتك٣ٛ اهلل دعٌ سٝح  ،َٔ أعِٛ أضباى ؼؿٌٝ ايتك٣ٛؾٗٞ ايٛؾا٤ بايعٗد َٔ ؾؿات إتكٌ ،  -1

٠ ؾؿات نس١ّ غسٜؿ١ ىتُٗا برنس عاقب١ إتؿؿٌ بتًو ٜرنس اهلل عدايبكس٠ ؿٞ ضٛز٠ ؾ عٗد: ايًٛؾا٤ بي

ٖٳدٴٚا) ايؿؿات، ٚلد إٔ ايٛؾا٤ بايعٗد بعد ايٛعد َٔ ؾؿات إتكٌ ايؿادقٌ ) ِٵ ٔإذٳا عٳا ٖٹ ٗٵدٹ ٕٳ بٹعٳ ُٴُٛؾٛ ( ( ٚٳاِي

ٕٳ ))( 177)ايبكس٠: َٔ اٯ١ٜ ُٴتٻُكٛ ِٴ اِي ٖٴ ٚٳُأَٚي٦ٹَو  ٔٳ ؾٳدٳُقٛا   ( .177كس٠: َٔ اٯ١ٜ( )ايب(ُأَٚي٦ٹَو اٖيرٹٜ

ٚٗ ضٛز٠  ٍ عُسإ لد ثبات سب اهلل يًُتكٌ، ٫ٚ ٜجبت اؿب يًُٛؾٛف إ٫ٓ بعد ثبات ايؿؿ١، ٖٚٞ ايتك٣ٛ 

ٌٳ( )): قاٍ تعاٍ ٕٚٔ؟ يًُٛؾٌ عٗٛدِٖ ُٴتٻكٹ ٜٴشٹبټ اِي ٘ٳ  ًٖ ٕٻ اي ٚٳاتٻَك٢ َؾٔإ ٙٹ  ٗٵدٹ ٚٵَؾ٢ بٹعٳ ٔٵ َأ َٳ  ٢ًَ  ( .76) ٍ عُسإ: (بٳ

ِٵ  ))٤ ٗ  ٍ عُسإ ٜأتٞ َا ٜ٪ندٙ ٗ ضٛز٠ ايتٛب١ ٗ  ٜتٌ َتكازبتٌ ٚنُا دا ٔٗ َٴدٻتٹ ِٵ ٔإَي٢  ٖٴ ٗٵدٳ ِٵ عٳ ٔٗ ٝٵ ُټٛا ٔإَي َؾَأتٹ

ٌٳ( ُٴتٻكٹ ٜٴشٹبټ اِي ٘ٳ  ًٖ ٕٻ اي ( ٚنُا إٔ إُاّ ايعٗد َٔ ايتك٣ٛ ؾإٕ ا٫ضتكا١َ عًٝ٘ ت٪دٟ إيٝٗا 4)ايتٛب١: َٔ اٯ١ٜ (ٔإ

ُٳا ا )قاٍ تعاٍ: ) ٌٳ(َؾ ُٴتٻكٹ ٜٴشٹبټ اِي ٘ٳ  ًٖ ٕٻ اي ِٵ ٔإ ٗٴ ُٴٛا َي ِٵ َؾاضٵتٳكٹٝ َٴٛا َيُه َٚٔ ٖٓا  ( .7: )ايتٛب١: َٔ اٯ١ٜ (ضٵتٳَكا

 ٜأخرْا ٖرا ا٭ضًٛى ايسا٥ل ٗ عسض ايجُس٠ ٚا٭ثس ٖا ٫ هد َع٘ إطًِ بدٶا َٔ ا٫يتصاّ بعٗد اهلل َٚٝجاق٘.

 ، ايط٬ّ عًِٝٗ ايهساّ ا٭ْبٝا٤ ؾؿ١ بايٛعد ايٛؾا٤ ٚايسضٌ: ايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛعد َٔ ؾؿات ا٭ْبٝا٤ -2

ّٵ قٍٛ ايهسِٜ، ْيب اهلل إبساِٖٝ عًٝ٘ ايط٬ّ ٗ ايكس ٕ ٚؾـ ٗ دا٤ ؾكد ِٵ اهلل تعاٍ: )) َأ ٓٳبٻِأ َي ُٳا ٜٴ ـٹ ؾٹٞ بٹ  ؾٴشٴ

ِٳ ، َٴٛضٳ٢ ٖٹٝ ٕٵ ، ُأخٵسٳ٣ ٚٔشٵزٳ ٚٳأشزٳ٠ْ تٳٔصزٴ َأٖيا ، ٚٳٖؾ٢ اٖيرٹٟ ٚٳٔإبٵسٳا ٝٵظٳ ٚٳَأ ٕٔ َي ْٵطٳا ًِٔإ ٕٻ ، ضٳعٳ٢ َٳا ٔإٖيا يٹ ٘ٴ ٚٳَأ ٝٳ ٛٵفٳ ضٳعٵ ِٻ ٜٴسٳ٣، ضٳ  ثٴ

ٙٴ ٚٵَؾ٢ اِيذٳصٳا٤ٳ ٜٴذٵصٳا  (.٧٠ – ٦٩ايٓذِ: ) ((اِيَأ
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عٔ اؿطٔ قاٍ: َا أَسٙ اهلل تعاٍ بػ٤ٞ إ٫ ٚؾ٢ ب٘،  ٚؽؿٝؿ٘ عًٝ٘ ايط٬ّ بٗرا ايٛؾـ ٫ستُاي٘ َا ٫    

  .(2).  ٚقاٍ ايػٛناْٞ  : بايؼ ٗ ايٛؾا٤ َا عاٖد اهلل عًٝ٘(1)ؿ١ ايربض َا ؾٝ٘ نؿا١ٜ وتًُ٘ غرلٙ، ٚٗ ق

قاٍ فاٖد: ٚؾ٢ َا ؾسض  ،ٚقاٍ اؿطٔ ٚضعٝد بٔ دبرل ، ٚقتاد٠: عٌُ َا أَس ب٘ ٚبًؼ زضا٫ت زب٘ إٍ خًك٘ 

 .    (3)عاع١عًٝ٘.قاٍ ايسبٝل: ٚٗ ز٩ٜاٙ ٚقاّ بربض ابٓ٘. ٚقاٍ ععا٤ اـسضاْٞ: اضتهٌُ اي

ٝٶٸا  )﴿: تعاٍ قاٍ ، إزلاعٌٝ ٚيدٙ ٚٗ ْٳبٹ ٕٳ زٳضٴّٛيا  ٚٳَنا ٛٳعٵدٹ  ٕٳ ؾٳادٹمٳ اِي ٘ٴ َنا ْٳٸ ٌٳ ٔإ ُٳاعٹٝ (( ٚٳاذٵُنسٵ ؾٹٞ اِيهٹتٳاىٹ ٔإضٵ

     (4)ذزٜت٘. ٗ خًؿّا ٚتسن٘ ب٘ اغتٗس )أٟ بؿدم ايٛعد( ٭ْ٘ بايؿدم إزلاعٌٝ ضٝدْا ( ٚخـ٨٧ :)َسِٜ

ا ثٓا٤ َٔ اهلل تعاٍ ع٢ً إزلاعٌٝ بٔ إبساِٖٝ اـًٌٝ عًُٝٗا ايط٬ّ، قاٍ بٔ دسٜر: مل قاٍ ابٔ نجرل: ٖر

 .    (5) ٜعد زب٘ عد٠ إ٫ ألصٖا

ٚقاٍ ايصكػسٟ: ذنس إزلاعٌٝ عًٝ٘ ايط٬ّ بؿدم ايٛعد ٚإٕ نإ ذيو َٛدٛدّا ٗ غرلٙ َٔ ا٭ْبٝا٤  

ٚايؿدٜل، ٚ٭ْ٘ إػٗٛز إتٛاؾـ َٔ خؿاي٘. عٔ ابٔ  تػسٜؿّا ي٘ ٚإنساَّا، نايتًكٝب بٓشٛ: اؿًِٝ، ٚا٭ٚاٙ

عباع زقٞ اهلل عٓ٘ : أْ٘ ٚعد ؾاسبّا ي٘ إٔ ٜٓتٛسٙ ٗ َهإ ؾاْتٛسٙ ض١ٓ ْٚاٖٝو أْ٘ ٚعد َٔ ْؿط٘ ايؿدل 

ُٻا))  سٝح قاٍ: (6) ع٢ً ايربض ؾٛؾ٢. ًَ ًَؼٳ َؾ ٘ٴ بٳ ٞٳ َٳعٳ ٍٳ ايطٻعٵ ٞٻ ٜٳا َقا ٓٳ ِّٞ بٴ ّٔ ؾٹٞ َأزٳ٣ ٔإ ٓٳا ُٳ ِّٞ اِي ُٛسٵ َأذٵبٳشٴَو َأ ْٵ  َٳاذٳا َؾا

ٍٳ تٳسٳ٣ ٌٵ َأبٳتٹ ٜٳا َقا َٳسٴ َٳا اِؾعٳ ْٹٞ تٴ٪ٵ ٕٵ ضٳتٳذٹدٴ ٘ٴ غٳا٤ٳ ٔإ ًٖ ٔٳ اي ٔٳ َٹ         (. ٠١2ايؿاؾات: ) ((ايؿٻابٹٔسٜ

قاٍ ابٔ دسٜس ايعدلٟ: سدثين ْٜٛظ قاٍ: اخدلْا ابٔ ٖٚب قاٍ: اخدلْٞ عُسٚ بٔ اؿازخ إٔ ضٌٗ بٔ عكٌٝ  

إٔ إزلاعٌٝ عًٝ٘ ايط٬ّ ٚعد زد٬ّ َهاّْا إٔ ٜأتٝ٘ ؾذا٤ ْٚطٞ ايسدٌ، ؾٌٛ ب٘ إزلاعٌٝ، ٚبات ست٢  سدث٘

 .(7)دا٤ ايسدٌ َٔ ايػد، ؾكاٍ: َا بسست َٔ ٖآٖا؟ قاٍ: ٫ قاٍ : إٕ ْطٝت ، قاٍ مل أنٔ ٭بسح ست٢ تأتٞ

ؾ٢ً اهلل – قؿ١ نتاى زضٍٛ اهللٚزد ٗ ؾشٝض ايبدازٟ ٗ اؿدٜح ايعٌٜٛ ايرٟ زٚاٙ عبد اهلل بٔ عباع ٗ 

ٜأَسْا إٔ ْعبد اهلل ٚسدٙ ٫ )) قاٍ قٝؿس ٭بٞ ضؿٝإ: " ؾُاذا ٜأَسنِ؟ قاٍ:  -إٍ قٝؿس  -عًٝ٘ ٚضًِ

اف ٚايٛؾا٤ بايعٗد ٚأدا٤ ْػسى ب٘ غ٦ٝا، ٜٚٓٗاْا عُا نإ ٜعبد  با٩ْا، ٜٚأَسْا بايؿ٠٬ ٚايؿدق١ ٚايعؿ

 ايط١ٓ. أٌٖ بٌ عًٝ٘ َتؿل ٚعدّ ايػدز، ٖٚرا بايعٗد ايٛؾا٤ ايسضٌ ؾؿات َٔ إٔ ٚؾٝ٘.(8) ((ا٭َا١ْ
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ٚؾـ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاٍ إٛؾٌ يعٗٛدِٖ َٚٛاثٝكِٗ  :اٱّإد َٔ ع١َ٬ نُاٍ ايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛع -3

 ٚاٱّإ أثس تٓبجل َٓ٘  ثاز ندل٣، ؾإذا  َٔ ايؿسد سكل يٓؿط٘ ايطعاد٠ ٗ ايدْٝا ٚاٯخس٠، ٚاجملتُل باٱّإ،

لد  ايرٟ ٜطٛدٙ اٱّإ ٚوهُ٘ اٱض٬ّ، فتُل  َٔ َطتكس، تسؾسف ع٢ً دٓبات٘ ايعُأ١ْٓٝ ٜٚعُ٘ ايط٬ّ.

ٕٳ))ٗ ضٛز٠ )إ٪َٕٓٛ( ٚؾّؿا يًُ٪ٌَٓ، َٚٔ أخـ تًو ايؿؿات  ِٵ زٳاعٴٛ ٖٹ ٗٵدٹ ٚٳعٳ ِٵ  ٔٗ ْٳاتٹ َٳا ِٵ يٹَأ ٖٴ ٔٳ   ((ٚٳاٖيرٹٜ

ُٓٛامل ىْٛٛا بٌ ٜ٪ٚدْٚٗا إٍ أًٖٗا، ٚإذا عاٖدٚا أٚ عاقدٚا أٚؾٛا )) أٟ إذا ا٩ (1) . قاٍ ابٔ نجرل:(8)إ٪َٕٓٛ:

إذا  : ١ٜ إٓاؾل ث٬خ))  :بريو ٫ نؿؿات إٓاؾكٌ ايرٜٔ قاٍ ؾِٝٗ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ

 .    (2) ((سدخ نرى، ٚإذا ٚعد  أخًـ، ٚإذا أ٩ُٔ خإ

ِٵ ٖٴ ٔٳ  ٚٳاٖيرٹٜ ٕٳ(( )إعازز: ٚنريو ٗ ضٛز٠ إعازز: )) ِٵ زٳاعٴٛ ٖٹ ٗٵدٹ ٚٳعٳ ِٵ  ٔٗ ْٳاتٹ َٳا ؾسعا١ٜ ايعٗد ٚا٭َا١ْ َٔ (. 32يٹَأ

 .ؾؿات إ٪ٌَٓ ايؿادقٌ، ٚايتدًٞ عٔ تًو ايؿؿ١ إخ٬ٍ بٗرا ايٛؾـ ٚقدح بإٛؾٛف

ٕ ٚقاٍ ايػٛناْٞ: )) ٚايرٜٔ ِٖ ٭َاْتِٗ ٚعٗدِٖ زاعٕٛ((... ٚا٭َا١ْ َا ٜ٪ُٕٓٛ عًٝ٘، ٚايعٗد َا ٜعاٖدٚ

عًٝ٘ َٔ د١ٗ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاٍ أٚ د١ٗ عبادٙ، ٚقد ْل ايعٗد ٚا٭َا١ْ نٌ َا ٜتشًُ٘ اٱْطإ َٔ أَس 

                                                                                                  .    (3)ايدٜٔ ٚايدْٝا ، ٚا٭َا١ْ أعِ َٔ ايعٗد ؾهٌ عٗد أَا١ْ، َٚع٢ٓ " زاعٕٛ" ساؾٕٛٛ

بؿٝػ١ خدل١ٜ ، ٚإكاب١ً ْٛع َٔ ايب٬غ١ ي٘  اٚلد ؾ٢ إكابٌ أضًٛبايعاقب١ اؿط١ٓ ٗ ايدْٝا ٚاٯخس٠:  -4

٘ٴ ))أثسٙ اٱهابٞ ٗ ايٓؿظ:  ًٖ َٳسٳ اي َٳا َأ ٕٳ  ًُٛ ٜٳؿٹ ٔٳ  ٚٳاٖيرٹٜ ُٹٝجٳامٳ  ٕٳ اِي ٓٵُككٴٛ ٜٳ ٚٳ٫  ٘ٹ  ًٖ ٗٵدٹ اي ٕٳ بٹعٳ ٜٴُٛؾٛ ٔٳ  ٕٵ  اٖيرٹٜ ٘ٹ َأ بٹ

ٌٳ ِٵ عٴِكبٳ٢ ايدٻأز  ٜٴٛؾٳ ٗٴ  (22، 21، 20ايسعد: )  (( ُأَٚي٦ٹَو َي

 قب١ اهلل ٚزقاٙ غا١ٜ ٚ: يًُتكٌ إٛؾٌ بعٗدِٖ، إطتكٌُٝ ع٢ً عٗٛدِٖ َٚٛاثٝكِٗ ١ اهللقب -5

ٚأنسَ٘ ٗ دْٝاٙ  ؾإذا زقٞ اهلل ع٢ً عبد ٚأسب٘ أدخً٘ دٓات٘ ٚٚقاٙ عراب٘، ،ايػاٜات ْٚٗا١ٜ إكاؾد ٚاؿادات

ٚيكد أثبت اهلل قبت٘ يًُتكٌ إٛؾٌ بعٗدِٖ، إطتكٌُٝ ع٢ً عٗٛدِٖ َٚٛاثٝكِٗ ست٢ َل  ٚأخساٙ.

ٌٳ) ) أعدا٥ِٗ َا اضتكاَٛا ِٖ ع٢ً تًو ايعٗٛد. ُٴتٻكٹ ٜٴشٹبټ اِي ٘ٳ  ًٖ ٕٻ اي ِٵ ٔإ ٗٴ ُٴٛا َي ِٵ َؾاضٵتٳكٹٝ َٴٛا َيُه ُٳا اضٵتٳَكا ( (َؾ

ٌٳ) ٚقبًٗا بآٜتٌ: ) (7)ايتٛب١: َٔ اٯ١ٜ ُٴتٻكٹ ٜٴشٹبټ اِي ٘ٳ  ًٖ ٕٻ اي ِٵ ٔإ ٔٗ َٴدٻتٹ ِٵ ٔإَي٢  ٖٴ ٗٵدٳ ِٵ عٳ ٔٗ ٝٵ ُټٛا ٔإَي ( )ايتٛب١: َٔ ( َؾَأتٹ

ٌٳ ))ٚٗ ضٛز٠  ٍ عُسإ:  ( .4اٯ١ٜ ُٴتٻكٹ ٜٴشٹبټ اِي ٘ٳ  ًٖ ٕٻ اي ٚٳاتٻَك٢ َؾٔإ ٙٹ  ٗٵدٹ ٚٵَؾ٢ بٹعٳ ٔٵ َأ َٳ  ٢ًَ  ( .76) ٍ عُسإ: (( بٳ

تهٕٛ قب١ اهلل مثس٠ َٔ مثاز ايٛؾا٤ بايعٗد ٚأثسٶا َٔ  ثاز ا٫يتصاّ بإٝجام، ْٚعِ ايجُس٠ يتًو ايػذس٠،  ٚبٗرا

 ٚطٛب٢ يعبد ٚؿس َشب١ اهلل ٚزقٛاْ٘، يكد ْعت ي٘ ايطعاد٠ َٔ طسؾٝٗا، ٚؾاش ؾٛشٶا ٫ ٜػك٢ بعدٙ أبدٶا.

إٔ  –زقٞ اهلل عٓ٘  –عٔ عباد٠ بٔ ايؿاَت  ايٛؾا٤ ايٛعد َٔ ا٭ضباى إ٪د١ٜ بؿاسب٘ إٍ دخٍٛ اؾ١ٓ: -6

أقُٓٛا يٞ ضتّا َٔ أْؿطهِ أقُٔ يهِ اؾ١ٓ: أؾدقٛا إذا قاٍ: ))  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ-زضٍٛ اهلل 
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ؾؿٞ   (1) ((. سدثتِ، ٚأٚؾٛا إذا ٚعدمت، ٚأدٚا إذا أ٥تُٓتِ، ٚاسؿٛٛا ؾسٚدهِ، ٚغكٛا أبؿازنِ، ٚنؿٛا أٜدٜهِ

أْ٘ ٜكُٔ ٕٔ ًٜتصّ ايٛؾا٤ بايٛعد َل بك١ٝ اـؿاٍ  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ-اؿدٜح بٌ ايسضٍٛ 

ؾ٢ً اهلل -ايطت ايٛازد٠ ٗ اؿدٜح دخٍٛ اؾ١ٓ/ ٫ٚ غو إٔ ٗ ٖرا د٫ي١ ٚاقش١ ع٢ً اٖتُاّ زضٍٛ اهلل 

 بايٛؾا٤ بايٛعد ٚإ٫ مل هعٌ ْؿط٘ قآَّا شل٪٤٫ بدخٍٛ اؾ١ٓ. -عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ

بعد إٔ أَس ضبشاْ٘ ٗ ضٛز٠ ايٓشٌ بايٛؾا٤ بايعٗد ٢ْٗٚ  :عٝب١ ٚاؾصا٤ اؿطٔ ٚا٭دس ايعِٛٝاؿٝا٠ اي -7

ٝٸٔ عاقب١  (2)  عٔ ْكض اٱّإ بعد تٛنٝدٖا، ٚسح ع٢ً ايؿدل ع٢ً ذيو. ثِ أند ع٢ً ايعٗٛد َس٠ أخس٣ ب

ٚايٛؾا٤  -ؾاّؿا  دصا٤ َٔ عٌُ -ايؿابسٜٔ َٚا أعدٙ شلِ َٔ دصا٤ سطٔ، ثِ دا٤ بأضًٛى بدٜل ٜػرل إٍ 

ٔٻ  )) سٝح ٚعدٙ باؿٝا٠ ايعٝب١ ٗ ايدْٝا ٚاؾصا٤ اؿطٔ ٗ اٯخس٠. (3) بايعٗد َٔ ايعٌُ ايؿاحل ٜٳ ٓٳذٵٔص ٚٳَي

ٔٷ َٹ َٴ٪ٵ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ْٵجٳ٢  ٚٵ ُأ ٔٵ ذٳَنٕس َأ َٹ ٌٳ ؾٳايٹشّا  ُٹ ٔٵ عٳ َٳ ٕٳ  ًُٛ ُٳ ٜٳعٵ ْٴٛا  َٳا َنا  ٔٔ ِٵ بٹَأسٵطٳ ٖٴ ٔٳ ؾٳبٳسٴٚا َأدٵسٳ ٓٴاٖيرٹٜ ًَ ٝٳا٠ّ  َؾ ٘ٴ سٳ ٓٻ ٝٳ ٝٹ شٵ

ٕٳ ًُٛ ُٳ ٜٳعٵ ْٴٛا  َٳا َنا  ٔٔ ِٵ بٹَأسٵطٳ ٖٴ ِٵ َأدٵسٳ ٗٴ ٓٻ ٜٳ ٓٳذٵٔص ٚٳَي ِّبٳ١ّ   ( .96ٚ97)ايٓشٌ: ((َط

شٜاد٠ ٗ ايتػٜٛل  -ٚٗ ضٛز٠ ا٭سصاى ٜعد اهلل إٛؾٌ بعٗدِٖ ظصا٤ عِٛٝ هًُ٘ ضبشاْ٘ ٫ٚ ٜؿؿً٘ 

ْٶا يعِٛ ا٭دس َٹ) : )، ؾكاٍ تعاٍٚبٝا ُٴ٪ٵ ٔٳ اِي ٘ٴ َٹ ْٳشٵبٳ ٔٵ َقكٳ٢  َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ ُٹ ٘ٹ َؾ ٝٵ ًَ ٘ٳ عٳ ًٖ ٖٳدٴٚا اي َٳا عٳا ٍٷ ؾٳدٳُقٛا  ٌٳ ٔزدٳا ٓٹ

ِٵ ٔٗ ٌٳ بٹؿٹدٵقٹ ٘ٴ ايؿٻادٹقٹ ًٖ ٟٳ اي ٝٳذٵٔص َٳا بٳدٻُيٛا تٳبٵدٹ٬ّٜ يٹ ٚٳ ٛٹسٴ  ٓٵتٳ ٜٳ ٔٵ  َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ  ( .23،24)ا٭سصاى:  ((ٚٳ

ٌٸ ٚع٬ با٭دس ايعِٛٝ  ٘ٴ  ))ؾكاٍ تعاٍ:ٕٔ ٚٓؾ٢ بعٗدٙ ٚٗ ضٛز٠ ايؿتض ٜعد إٍٛ د ٝٵ ًَ ٖٳدٳ عٳ ُٳا عٳا ٚٵَؾ٢ بٹ ٔٵ َأ َٳ ٚٳ

ٛٹُّٝا ٘ٹ َأدٵسّا عٳ ٝٴ٪ٵتٹٝ ٘ٳ َؾطٳ ًٖ  ( .10( )ايؿتض: َٔ اٯ١ٜ(اي

ٚنإ غٗد بدزّا،ٖٚٛ أسد ايٓكبا٤ ي١ًٝ ايعكب١، إٔ  -زقٞ اهلل عٓ٘ –ٚٗ اؿدٜح  عٔ عباد٠ بٔ ايؿاَت 

)) باٜعْٛٞ ع٢ً إٔ ٫  -ٚسٛي٘ عؿاب١ َٔ أؾشاب٘ -قاٍ: -ًِؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚض-زضٍٛ اهلل 

تػسنٛا باهلل غ٦ّٝا ٫ٚ تطسقٛا، ٫ٚ تصْٛا، ٫ٚ تكتًٛا أ٫ٚدنِ، ٫ٚ تأتٛا ببٗتإ تؿذلْٚ٘ بٌ أٜدٜهِ ٚأزدًهِ، 

٠ ٫ٚ تعؿٛا ٗ َعسٚف، ؾُٔ ٚؾ٢ َٓهِ ؾأدسٙ ع٢ً اهلل، َٚٔ أؾاى َٔ ذيو غ٦ّٝا ؾعٛقب ٗ ايدْٝا ؾٗٛ نؿاز

ي٘، َٚٔ أؾاى َٔ ذيو غ٦ّٝا ثِ ضذلٙ اهلل ؾٗٛ إٍ اهلل، إٕ غا٤ عؿا عٓ٘، ٚإٕ غا٤ عاقب٘، ؾباٜعٓاٙ ع٢ً 

 .       (4)((ذيو
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وسض ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ ع٢ً ايٛؾا٤ كدلّا بإٔ دصا٤ َٔ أٚؾ٢ إٔ ٜهٕٛ أدسٙ ع٢ً اهلل، ٚقد  

 ؾٗرا ٖٛ ا٭دس ع٢ً اهلل.  ٚزدت بعض ايسٚاٜات َؿسح ؾٝٗا بإٔ شلِ اؾ١ٓ

َٔ اٯثاز اييت ٚزدت ٗ أنجس َٔ  ١ٜ دصا٤  اؾٓات: دخٍٛتهؿرل ايط٦ٝات ٚد ضبب يايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛع -8

 ))ٕٔ ٚٓؾ٢ بعٗدٙ ٚايتصّ َٝجاق٘ ايٛعد بدخٍٛ اؾ١ٓ ٚتهؿرل ايط٦ٝات، لد ٖرا ٗ قٛي٘ تعاٍ ٗ ضٛز٠ ايبكس٠: 

ٗٵدٹٟ ُأٚفٹ بٹ ٚٵُؾٛا بٹعٳ ِٵٚٳَأ ٗٵدٹُن ( قاٍ ابٔ دسٜس: ٚعٗدٙ إٜاِٖ أِْٗ إذا ؾعًٛا ذيو أدخًِٗ 40( )ايبكس٠: َٔ اٯ١ٜ( عٳ

 (1).اؾ١ٓ

ٝٸٔ ٖرا إٝجام ٚذنس اؾصا٤ ع٢ً ايٛؾا٤ ب٘  ٚٗ ضٛز٠ إا٥د٠ ذنس اهلل ضبشاْ٘ أْ٘ أخر َٝجام بين إضسا٥ٌٝ، ثِ ب

ٚٳَيُأدٵخٹ )) ِٵ  ٦ِّٳاتٹُه ِٵ ضٳ ٓٵُه ٕٻ عٳ ٗٳازٴَيُأَنؿِّسٳ ْٵ ٗٳا اِيَأ ٔٵ تٳشٵتٹ َٹ ٓٻاتٺ تٳذٵٔسٟ  ِٵ دٳ ٓٻُه  ( .12)إا٥د٠: َٔ اٯ١ٜ (( ًَ

ٝٸٔ  ٚٗ ضٛز٠ ايسعد ٕا ذنس ؾؿات أٚيٞ ا٭يباى ذنس َٓٗا أِْٗ ٜٛؾٕٛ بعٗد اهلل ٫ٚ ٜٓككٕٛ إٝجام، ثِ ب

ٜٳدٵ ))عاقب١ ٖ٪٤٫ ؾكاٍ:   ٕٕ ٓٻاتٴ عٳدٵ ِٵ عٴِكبٳ٢ ايدٻأز دٳ ٗٴ ِٵ ُأَٚي٦ٹَو َي ٔٗ ٜٻاتٹ ٚٳذٴزِّ ِٵ  ٔٗ ٚٳادٹ ٚٳَأشٵ ِٵ  ٔٗ ٔٵ  بٳا٥ٹ َٹ ًَضٳ  ٔٵ ؾٳ َٳ ٚٳ ٗٳا  ْٳ ًُٛ خٴ

ِٳ عٴِكبٳ٢ ايدٻأز ٓٹعٵ ِٵ َؾ ُٳا ؾٳبٳسٵتٴ ِٵ بٹ ٝٵُه ًَ ّٷ عٳ ِّ بٳاىٺ ضٳ٬ ٔٵ ُن َٹ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ًَ ٕٳ عٳ ًُٛ ٜٳدٵخٴ ُٳ٥٬ٹَه١ُ   ( .24-22)ايسعد: ((ٚٳاِي

ٕٳ ))َٓٗا أِْٗ: ٚبعد إٔ ذنس ؾؿات إ٪ٌَٓ ٗ ضٛز٠ )إ٪َٕٓٛ( ٚ ِٵ زٳاعٴٛ ٖٹ ٗٵدٹ ٚٳعٳ ِٵ  ٔٗ ْٳاتٹ َٳا )إ٪َٕٓٛ: َٔ  ((يٹَأ

ٕٳ)) ( ذنس َآشلِ ؾكاٍ: 8اٯ١ٜ ٗٳا خٳايٹدٴٚ ِٵ ؾٹٝ ٖٴ ٚٵعٳ  ٕٳ اِيؿٹسٵدٳ ٜٳٔسثٴٛ ٔٳ  ٕٳ اٖيرٹٜ ٛٳأزثٴٛ ِٴ اِي ٖٴ  ( .10،11)إ٪َٕٓٛ: ((ُأَٚي٦ٹَو 

ٓٶا دصا٤ِٖ: ) ٕٳُأ )َٚجٌ ذيو ٗ ضٛز٠ إعازز سٝح قاٍ َبٝ َٴٛ َٴِهسٳ ٓٻاتٺ   ( .35( )إعازز:( َٚي٦ٹَو ؾٹٞ دٳ

ٖٚهرا ٜدلش ٖرا ا٭ثس، ٜٚعسض بؿٛز َتعدد٠ َػٛق١، تدعٛ إ٪َٔ ٚؼج٘ ع٢ً ايطعٞ دادٶا يًٛؿس بٗرا اؾصا٤ 

ٝٶا بعٗدٙ يٝؿٞ  ايعِٛٝ، ٚايجٛاى اؾصٌٜ، ٜٚهٕٛ أَاّ عٝٓٝ٘ ٖٚٛ ٜعضٸ بٓٛادرٙ ع٢ً َٝجاق٘، ٚوح اـع٢ َٛؾ

َٶا ٗ دٓات ايٓعِٝ. ي٘ اهلل   بٛعدٙ، ٚيٝٓاٍ عكب٢ ايداز، ٚازثٶا يًؿسدٚع َٚهس

 :ايٛؾا٤ بايعٗد ضبب ؿؿٍٛ ا٭َٔ ٗ ايدْٝا ٚؾٝا١ْ ايدَا٤ ، ٚسؿٜ سكٛم ايعباد َطًُِٗ ٚناؾسِٖ -9

ٗ  ع٢ً إطًٌُ ٚسدِٖ، ٚإِا سلٌ عدٍ اهلل ايهؿاز ايرٜٔ مل ٜدخًٛا ٛعدِ تكتؿس  ثاز ايٛؾا٤ بايعٗد ٚايؾً

ؾسو١ بٛدٛى ايٛؾا٤  ايكس ١ْٝ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚشلِ عٗٛد َل أٚي٦و إطًٌُ، ؾذا٤ت اٯٜات ،دٜٔ اٱض٬ّ

بٌ إٕ قتًِٝٗ ايرٟ ٜكتٌ خعأ َٔ قبٌ إطًٌُ ي٘ َجٌ َا يًكتٌٝ إطًِ ضٛا٤ بطٛا٤،  ،شلِ ٚؾٝا١ْ دَا٥ِٗ

ًٜذأ إٍ قّٛ بِٝٓٗ ٚبٌ إطًٌُ عٗد ٚأنجس َٔ ذيو إٔ ايهاؾس ايرٟ ٜعازدٙ إطًُٕٛ يكتً٘ عٓدَا 

 َٚٝجام، ٜٚدخٌ ؼت سهُِٗ، ٜعؿِ دَ٘ ٜٚكل سدٶا يعًب٘.

ٓٶا سهِ بعض إٓاؾكٌ:  ٝٳا٤ٳ ) )ٜكٍٛ تعاٍ َبٝ ٚٵيٹ ِٵ َأ ٗٴ ٓٵ َٹ ٛٳا٤ٶ َؾ٬ تٳتٻدٹرٴٚا  ٕٳ ضٳ ْٴٛ ُٳا َنَؿسٴٚا َؾتٳُهٛ ٕٳ َن ٛٵ تٳِهُؿسٴٚ ٚٳدټٚا َي

ٌٔ ٗٳادٹسٴٚا ؾٹٞ ضٳبٹٝ ٜٴ ْٳؿٹرلّا سٳتٻ٢  ٚٳ٫  ٝٸّا  ٚٳيٹ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳ٫ تٳتٻدٹرٴٚا  ِٵ  ٖٴ ُٴٛ ٚٳدٳدٵتٴ ٝٵحٴ  ِٵ سٳ ٖٴ ًُٛ ٚٳاِقتٴ ِٵ  ٖٴ ٛٵا َؾدٴرٴٚ ٛٳٖي ٕٵ تٳ ٘ٹ َؾٔإ ًٖ  ((اي
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( َٚل ٖرا ايٓٗٞ اؿاضِ ٚا٭َس اؾاشّ بايككا٤ عًِٝٗ َٚكاطعتِٗ ٜٓكًٓا ايكس ٕ ْك١ً ق١ٜٛ تكل 89)ايٓطا٤:

َٹٝجٳامٷٹٖيا اإ )) اضتجٓا٤ ٕا ضبل: ِٵ  ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٚٳبٳ ِٵ  ٓٳُه ٝٵ ّٕ بٳ ٛٵ ٕٳ ٔإَي٢ َق ًُٛ ٜٳؿٹ ٔٳ   ( .90)ايٓطا٤: َٔ اٯ١ٜ (( ٖيرٹٜ

مل ٜكتؿس ع٢ً َٔ عكد َع٘ ٚٚٓؾ٢ ب٘، ٚإِا تعداٙ إٍ  خسٜٔ أزادٚا ؾٝا١ْ  يعٗدَٚٔ ٖٓا ًُْظ إٔ أثس ايٛؾا٤ با

 دَا٥ِٗ إٗدز٠، ؾًِ هدٚا بدٶا َٔ ايًذ٤ٛ إٍ ٖ٪٤٫.

ا ايدٜٔ اييت دا٤ت يبٝإ سهِ قتٌ اـعأ َٚا ٜذلتب عًٝ٘ َٔ د١ٜ ٚنؿاز٠ ْكـ أَاّ ع١ُٛ ٖرٚٗ اٯ١ٜ 

ٜٴ(1)عٓدَا ٜطاٟٚ د١ٜ ايهاؾس َٳا ) كتٌ خعأ ٖٚٛ َٔ قّٛ َعاٖدٜٔ بد١ٜ إطًِ إكِٝ ٗ داز اٱض٬ّ: )ايرٟ  ٚٳ

َٴ ٌٳ  ٔٵ َقتٳ َٳ ٚٳ َٹّٓا ٔإٖيا خٳَعّأ  َٴ٪ٵ ٌٳ  ٜٳِكتٴ ٕٵ  ٕٔ َأ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ يٹ ٕٵ َنا ٘ٹ ٔإٖيا َأ ًٹ ٖٵ ُٳ١ْ ٔإَي٢ َأ ًٖ َٴطٳ ٜٳ١ْ  ٚٳدٹ ٓٳ١ٺ  َٹ َٴ٪ٵ َٹّٓا خٳَعّأ َؾتٳشٵٔسٜسٴ زٳَقبٳ١ٺ  ٪ٵ

ّٕ ٛٵ ٔٵ َق َٹ ٕٳ  ٕٵ َنا ٚٳٔإ ٓٳ١ٺ  َٹ َٴ٪ٵ ٔٷ َؾتٳشٵٔسٜسٴ زٳَقبٳ١ٺ  َٹ َٴ٪ٵ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ِٵ  ّٕ عٳدٴٍّٚ َيُه ٛٵ ٔٵ َق َٹ ٕٳ  ٕٵ َنا َٹٝجٳامٷ  ٜٳؿٻدٻُقٛا َؾٔإ ِٵ  ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٚٳبٳ ِٵ  ٓٳُه ٝٵ بٳ

ٓٳ١ٺَؾ َٹ َٴ٪ٵ ٚٳتٳشٵٔسٜسٴ زٳَقبٳ١ٺ  ٘ٹ  ًٹ ٖٵ ُٳ١ْ ٔإَي٢ َأ ًٖ َٴطٳ ٜٳ١ْ   ( .92)ايٓطا٤: َٔ اٯ١ٜ (( دٹ

ٜٚدلش أثس ايٛؾا٤ بايعٗد ٚإٝجام ٗ ٖرٙ اٯ١ٜ عٓدَا ًْشٜ إٔ د١ٜ إطًِ إكِٝ عٓد ايهؿاز غرل إعاٖدٜٔ أقٌ 

 َٔ د١ٜ ايهاؾس إكِٝ عٓد قّٛ َعاٖدٜٔ.

ٓٶا يدَا٥ِٗٚٗ ضٛز٠ ا٭ْؿاٍ ٜ ْٶا ؾسّوا ٕٔ شلِ َٝجام سك ٚؾٝا١ْ ٭ًِٖٗ ٚأَٛاشلِ، ؾايرٜٔ  َٓٛا  ،ععٞ أَا

ٚمل ٜٗادسٚا إٕ اضتٓؿسٚا إ٪ٌَٓ ٗ ايدٜٔ ؾتذب ْؿستِٗ ٚٓاٜتِٗ إ٫ٓ ٗ ساي١ ٚاسد٠، إذا نإ ٖرا 

ٗٶا قد َٔ يًدٚي١ إط١ًُ َعِٗ عٗد َٚٝجام، ؾٗٓا ٫ ْؿس٠ ٫ٚ َطاعد ٠، ٚسل أٚي٦و ا٫ضتٓؿاز َٛد

ّٕ ) : )، قاٍ تعاٍإعاٖدٜٔ أٍٚ َٔ سل ٖ٪٤٫ إ٪ٌَٓ ٛٵ ٢ًَ َق ٓٻؿٵسٴ ٔإٖيا عٳ ِٴ اي ٝٵُه ًَ ٔٔ َؾعٳ ِٵ ؾٹٞ ايدِّٜ ٓٵؿٳسٴُٚن ٕٔ اضٵتٳ ٚٳٔإ

ٕٳ بٳؿٹرلٷ ًُٛ ُٳ ُٳا تٳعٵ ٘ٴ بٹ ًٖ ٚٳاي َٹٝجٳامٷ  ِٵ  ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٚٳبٳ ِٵ  ٓٳُه ٝٵ  ( 72)ا٭ْؿاٍ: َٔ اٯ١ٜ ((بٳ

ُٳا ) ) ، قاٍ تعاٍ:َسْا ضبشاْ٘ ٚتعاٍ با٫ضتكا١َ ع٢ً ايعٗد َا اضتكاَٛا ع٢ً عٗدِٖٚٗ ضٛز٠ ايتٛب١ ٜأ َؾ

ٌٳ ُٴتٻكٹ ٜٴشٹبټ اِي ٘ٳ  ًٖ ٕٻ اي ِٵ ٔإ ٗٴ ُٴٛا َي ِٵ َؾاضٵتٳكٹٝ َٴٛا َيُه  ( .7)ايتٛب١: َٔ اٯ١ٜ ((اضٵتٳَكا

ْٶا زاضدٶا ٫ ٜػٛب٘ خٛف غدز أٚ ْكض ع  ٗد َٔ قبٌ إطًٌُ.ٖٚرا ٜععٞ إعاٖدٜٔ قُا١ْ ق١ٜٛ ٚأَا

ٖٚا ضبل ًُْظ ٖرا ا٭ثس ايعِٛٝ ع٢ً سٝا٠ َٔ ٜستب٘ َل إطًٌُ بعٗد أٚ َٝجام، ؾإْ٘ ٜدزى أٟ أَٔ 

ٜعٝؼ ؾٝ٘، ٚأٟ سٝا٠ َطتكس٠ وٝاٖا، ؾ٬ خٛف ع٢ً ْؿط٘ أٚ أًٖ٘ أٚ فتُع٘ َٔ ايدٚي١ إط١ًُ، ٚيكد 

نجس ٖا ٜإَٔٓٛ أٌٖ دِٜٓٗ ٚبين دًدتِٗ، ٚيريو اعذلف نجرل َٔ غرل إطًٌُ بأِْٗ ٜإَٔٓٛ إطًٌُ أ

ست٢ أت٢ ايهؿاز إٍ إطًٌُ ٜعًبٕٛ َِٓٗ ايعٗد   ؾكد ضذٌ ايتازٜذ بؿؿشات بٝكا٤ أَج١ً زا٥ع١ شلرا ا٭َس

 ٚإٝجام، ٕا ٕطٛٙ َٔ أثس إهابٞ ٜتد٢ً ٗ ضًٛى إطًٌُ ٚأخ٬قِٗ.
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يٛعد َل با سكٛم ا٭خ٠ٛ ٗ اٱض٬ّ، ؾُٔ ٚؾ٢ٻُٗا سل َٔ َٚٔ  مثاز ايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛعد إٔ ايٛؾا٤ ب -10

َٔ سكٛق٘ إػسٚع١ ٗ اٱض٬ّ، َٚٔ اخًـ ايعٗٛد ٚإٛاعٝد َل اخٝ٘ إطًِ  اسك أخٝ٘ إطًِ ٜهٕٛ قد أد٣

 ٜهٕٛ قد قؿس ٗ سل َٔ سكٛم ا٭خ٠ٛ ٗ اٱض٬ّ. 

٫ ُاز أخاى، ٫ٚ : )) -هلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِؾ٢ً ا-قاٍ : قاٍ زضٍٛ اهلل  –زقٞ اهلل عُٓٗا  –عٔ ابٔ عباع 

 .(1)(( ُاشس٘ ٫ٚ تعدٙ َٛعدّا ؾتدًؿ٘

يًتعاٌَ َل ا٭خ٠ٛ قٛاعد ٚسكٛم، َساعاتٗا تطتُس ا٭خ٠ٛ، ٚتدّٚ، ٚبتعبٝكٗا ٜجاى اٱْطإ ٜٚؿٛش، َٔ ٖرٙ  

خ٠ٛ ٝع١ بٌ ا٭ايكٛاعد ٚاؿكٛم إٔ ٫ تعدٙ َٛعدّا ؾتدًؿ٘ ؾٗرٙ ؾؿ١ َٔ ؾؿات ايٓؿام ، ٚتٛزخ ايكع

اٯثاز اؾ١ًًٝ ايع١ُٝٛ دصا٤ يًٛؾا٤ بايعٗد ٚإٝجام، ؾاؿٝا٠ ايعٝب١ ايؿٛا٥د ٖٚٚهرا ًُْظ ٖرٙ ٚاـؿاّ 

ٚاؾصا٤ اؿطٔ ٚا٭دس ايعِٛٝ نًٗا تٓتٛس ٖ٪٤٫ ا٭ٚؾٝا٤ ايؿادقٌ، ٚأٟ أثس أعِٛ َٔ إٔ هُل يٲْطإ 

 بٌ ضعاد٠ ايدْٝا ٚاٯخس٠.

 ايبشح:  ًَدـ  

 خ٬ؾ١ َٛدص٠ ٭ِٖ َا تٛؾٌ إيٝ٘ ايباسح َٔ ْتا٥ر َٔ خ٬ٍ ٖرا ايبشح ْٛدصٖا ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: ؾٗرٙ 

خٴًل َٔ  َٞٔ ا٭َٛز ايع١ُٝٛ اييت اْتػست ٗ ٖرٙ ا٭ٜاّ، ٖٚأؾبشت  دإخ٬ف ايٛعٚ َػه١ً ْكض ايعٗد-

 .أخ٬م إٓاؾكٌ اييت هب إٔ ٜبتعد عٓٗا إ٪َٔ

 . بسَت٘ َٔ بٓا٤ أٚ سبٌ أٚ عٗد. ٚايػدز: ْكض ايعٗد ٚاٱخ٬ٍ بايػ٤ٞ ٚتسنْ٘ٸكض ايعٗد ٖٛ : إؾطاد َا أ-

  .ايعٗد يؿٜ عاّ ٜػٌُ نٌ عٗد ٚعكد بٌ اٱْطإ ٚبٌ زب٘، ٚبٝٓ٘ ٚبٌ إدًٛقٌ ٗ طاع١- 

 اٱخباز بإٜؿاٍ اـرل ٗ إطتكبٌ، ٚاٱخ٬ف دعٌ ايٛعد خ٬ّؾا، ٚقٌٝ عدّ ايٛؾا٤ ب٘:ايٛعد ٖٛ -

ٚقد دٍ ع٢ً ؼسّٗا ايهجرل َٔ ا٭دي١ َٔ  ايكس ٕ ايهسِٜ ٚايط١ٓ   ،ٗد نبرل٠ َٔ نبا٥س ايرْٛىْكض ايع-

 ايٓب١ٜٛ. 

 إطًٌُ يٛاقل ٚايٓاٚس إٓاؾكٌ، ؾؿات َٔ ٖٚٛ ، اير١َُٝ ايسذ١ًٜ، ٚا٭خ٬م ايؿؿات َٔ ايٛعد إخ٬ف-

 . اؾٝٗ اـًـ أنجس قد بايٛعد ايٛؾا٤ ؾؿ١ إٔ هد ايّٝٛ

 عدد َٔ اٯٜات ايكس١ْٝ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ. ، ٚقد دٍ ع٢ً ؼسّ٘ٛعد قسّ ٗ اٱض٬ّإخ٬ف اي-

ٗ ايدْٝا ٚاٯخس  ندل٣ ت٪دٟ بؿاسبٗا إٍ اـطسإ ٚايبٛازٚعٛاقب   ثازٶ ٚإخ٬ف ايٛعدْكض ايعٗد ٯؾ١ - 

 ٗا:َٓ

عكٛب١  ٖٔ ٜطتشل، ٚكٌضاايؿَٔ شَس٠  عِٓٗ، ٚأِْٗ ايهؿس ْٚؿٞ اٱّإإٔ ْاقكٞ ايعٗٛد ٚؾؿِٗ اهلل ب-

  .ايكتٌ ٚايتػسٜد
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 غسعّا، َرَّٛ ، ٜٚٛيد ايٓؿام عٓد ؾاسب٘، ٚايٓؿامقط٠ٛ ايكًٛى ٚايعبل عًٝٗاْكض ايعٗد ٚايٛعد ضبب ٗ -

ز بٌ ايٓاع، ٚاْتػا ٱغسا٤ ايعدا٠ٚ ٚايبػكا٤نُا أْ٘ ضبب  ايٓاز. َٔ ا٭ضؿٌ ايدزى يًُٓاؾكٌ اهلل أعد ٚقد

 ، ٖٚٛ َٔ ؾؿات ايٝٗٛد. ٓاعايكتٌ ٚايعدا٠ٚٹ بٌ اي

   ٠.َس٫ٚ٤ٚ   ٫ دٜٔ ي٘ هين ع٢ً ْؿط٘ ٜٚٛبكٗا، ،عٝدَٙت٬عب َٛاٗد اْطإ يعاْاقض -

، ؾاهلل خؿِ يًػادز ّٜٛ اـطسإ ايعِٛٝ ٗ ايدْٝا ٚاٯخس٠َٚٔ عٛاقب ْكض ايعٗد ٚايٛعد -

 .١، ؾٝكاٍ: أ٫ ٖرٙ غدز٠ ؾ٬ٕٜٓؿب اهلل ي٘ يٛا٤ ّٜٛ ايكٝاَٚ ،ٜػٗس ب٘ أَاّ اـًلٚؾٝكش٘  ٔايكٝاَٗ

، إٛقـ إدصٟ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٜٚكؿٕٛ ١ٓ اهلل ٚا٥٬ٕه١ ٚايٓاع أْعٌد اضتشكٛا يعايعٗد ٚايٛع ْاقكٛ-

َؿرل، ؾ٬ خ٬م شلِ ٫ٚ سذ١ ٫ٚ ْؿٝب ٫ٚ  أأضٛشايتِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ غس ساي١، َٚآشلِ غس َآٍ، َٚؿرلِٖ ؾ

َٶا ٜطسِٖ، ٫ٚ ٜٓٛس إيِٝٗ ْٛس ز١ٓ ٚععـ، بٌ ٫ٚ ٜصنِٝٗ ٚأغد َٔ ذيو إٔ اهلل ٫ ٜهًُ  قٛاّ ِٗ ن٬

ايعراى  ٖٛٗ َٛقـ ٜٓتٛس نٌ إْطإ ز١ٓ اهلل ٚعؿٛٙ َٚػؿست٘، ْٚٗاٜتِٗ    ٜٚعٗسِٖ َٔ ذْٛبِٗ ٚض٦ٝاتِٗ

 . ا٭يِٝ

٤ َٔ ٚيكد انتطبٛا تًو ايؿؿ١ دصا٤ أؾعاشلِ ايكبٝش١، ٚاؾصا ،ز اـًل عٓد اهللغساايعٗٛد َٔ   ْاقكٛ-

 .دٓظ ايعٌُ

 د.ع٢ً َٔ ٜٓكض ايعٗد ٚىًـ ٚايٛع تطً٘ ا٭عدا٤َٔ  ثاز ْكض ايعٗد ٚإخ٬ف ايٛعد ٚ -

ٖٚٛ  ايٛعدايذلغٝب ٚأضًٛى ٚإخ٬ف ايٛعد أضًٛبٌ:  ايعٗد ْكض  َػه١ً اٱض٬ّ ٗ ع٬ز يكد ضًو -

خ٬ف ٛ ؼسِٜ ْكض ايعٗد ٚإٖٚ ايٛعٝدد، ٚايذلغٝب ٗ ذيو، ٚأضًٛى ايذلٖٝب ٚا٭َس بايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛع

 ١٦ٝ ٚايٛخ١ُٝ ٗ ايدْٝا ٚاٯخس٠.د ٚبٝإ اؾصا٤ ٚايعٛاقب ايطايٛع

اهلل  ٚزضٛي٘  َل ايعٗد ع٢ً احملاؾ١ٛ إٍ ٜ٪دٟ، ٚايػدز عٔ اؿل ٚايبعد إُاّ ع٢ً ٜبعح عِٛٝ ايٛؾا٤ خًلٷ-

 . ٚؾع٬ّ ق٫ّٛ ايٓاع َٚل ايٓؿظ َٚل

 .سؿٛ٘ٚ ٘ٛ إُاَ٘ ٚعدّ ْككٖ ايٛؾا٤ بايعٗد:اٱض٬ّ ٜأَس ب - 

نإ ؾاسب دٜٔ أّ أضٛا٤  ،خًل ايٛؾا٤ هد أْ٘ َٔ ا٭خ٬م اييت تػتد ساد١ نٌ إْطإ ي٘إٔ إتأٌَ ٗ -

.٫ 

ٌٷ وذلّ  ٛايهٞ ٜطتعٝعٛا إٔ ٜعٝػ إٕ ايبػس-   سٝاتِٗ بهاٌَ َتعًباتٗا، ٫ بد إٔ ٜطٛد بِٝٓٗ ايٛؾا٤، ن

 د.ٚعًُٗت٘ َٚا ٜكعع٘ َل اٯخسٜٔ َٔ ٚعد ن

إٕ ايٛؾا٤ قسٚزٟ يبٓا٤ اجملتُعات، ؾ٬ ّهٔ جملتُل ٜطٛد أؾسادٙ ْٚاعات٘ ايػدز إٔ ٜكّٛ ي٘ أضاع، أٚ  -   

د، ٚي٫ٛ ذيو اِْٚٗ إ٫ بايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛعتسض٢ ي٘ قٛاعد، ؾاجملتُعات ٫ تب٢ٓ إ٫ بايتعإٚ، ٫ٚ ٜتِ تع

 بِٝٓٗ.يتٓاؾست ايكًٛى ٚاٖتصت ايجك١، ٚتهدز ايتعاٜؼ ؾُٝا 
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غدد اٱض٬ّ ٗ َطأي١ ايٛؾا٤ بايعٗٛد ؾًِ ٜتطاَض ؾٝٗا أبدّا، ٭ْٗا قاعد٠ ايجك١ اييت ٜٓؿسٙ بدْٚٗا يكد -

 عكد اؾُاع١ ٜٚتٗدّ.

ٝٸٓت غٓاع١ نُا ، ٚايٛعدديت اٯٜات ٚا٭سادٜح ايؿشٝش١ ع٢ً ٚدٛى ايٛؾا٤ بايعٗد - سّ ْككُٗا، أٚ ٚدب

 .يهؿس نُا سدخ يبين إضسا٥ٌٝ ٚغرلِٖأخٌ بُٗا، ٚقد ٜؿٌ اٱخ٬ٍ بُٗا إٍ ا

ع١ُٝٛ يًؿسد ٗ دْٝاٙ ٚأخساٙ ، إقاؾ١ يجُسات٘  اٚ ثازمثسات ٚايٛعد ع٢ً ايٛؾا٤ بايعٗد  اٱض٬ّزتب يكد - 

َٔ أعِٛ أضباى ٛعد يٚاايٛؾا٤ بايعٗد  :ٚاٯثاز  ايٛاٖس٠ ٗ ؾ٬ح اجملتُل ٚاضتكسازٙ ، ؾُٔ تًو ايجُسات

يًُتكٌ إٛؾٌ  ١ اهللقبٚ اٱّإَٔ ع١َ٬ نُاٍ  ت ا٭ْبٝا٤ ٚايسضٌ، َٚٔ ؾؿا ٖٚٛ  ،ؼؿٌٝ ايتك٣ٛ

 .بعٗدِٖ، إطتكٌُٝ ع٢ً عٗٛدِٖ َٚٛاثٝكِٗ

ٚايعاقب١  ٔٚاؾصا٤ اؿطٓ ٕاؿٝا٠ ايعٝب١ايٛؾا٤ بايٛعد َٔ ا٭ضباى إ٪د١ٜ بؿاسب٘ إٍ دخٍٛ اؾ١ٓ، ٚ-

 اؿط١ٓ ٗ ايدْٝا ٚاٯخس٠.

ضبب ؿؿٍٛ ا٭َٔ ٗ ايدْٝا ٚؾٝا١ْ ايدَا٤ ، ٚسؿٜ سكٛم ايعباد َطًُِٗ ٚايٛعد ايٛؾا٤ بايعٗد -

 . ٚناؾسِٖ

أزادٚا ايرٜٔ خسٜٔ اٯتعداٙ إٍ ٜ ٜكتؿس ع٢ً َٔ عكد َع٘ ٚٚٓؾ٢ ب٘، ٚإِا ٛعد مليٚ يعٗدإٔ أثس ايٛؾا٤ با  -

 .ذيو ؾٝا١ْ دَا٥ِٗ إٗدز٠، ؾًِ هدٚا بدٶا َٔ ايًذ٤ٛ إٍ 

 نٌايعِٛٝ ع٢ً سٝا٠ َٔ ٜستب٘ َل إطًٌُ بعٗد أٚ َٝجام، ؾإْ٘ ٜدزى  ٙأثسد ي٘ ايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛع -

، ؾ٬ خٛف ع٢ً ْؿط٘ أٚ أًٖ٘ أٚ فتُع٘ َٔ ايدٚي١ إط١ًُ، ٚيكد اعذلف  َطتكس٠  ت٘سٝا إٜٔعٝؼ ؾٝ٘، َٔ 

ريو ؾكد نجرل َٔ غرل إطًٌُ بأِْٗ ٜإَٔٓٛ إطًٌُ أنجس ٖا ٜإَٔٓٛ أٌٖ دِٜٓٗ ٚبين دًدتِٗ، ٚي

ست٢ أت٢ ايهؿاز إٍ إطًٌُ ٜعًبٕٛ َِٓٗ ايعٗد   ضذٌ ايتازٜذ بؿؿشات بٝكا٤ أَج١ً زا٥ع١ شلرا ا٭َس

 ٢ً ٗ ضًٛى إطًٌُ ٚأخ٬قِٗ.ذجام، ٕا ٕطٛٙ َٔ أثس إهابٞ ٜتٚإٝ

                                                                           ايتٛؾٝات:                                                                             

إٔ إتأٌَ يٛاقل ايبػس١ٜ اٯٕ ٜدزى إآضٞ اييت ؾ ٚإخ٬ف ايٛعدْكض ايعٗد َٛقٛع َػه١ً ٗ ختاّ ٚ

ثايج١ ٚ ،، ؾٗٞ تٓتكٌ َٔ ق١ٓ إٍ ق١ٓ، َٚٔ ْهب١ إٍ ْهب١، دٍٚ تعٝؼ ٗ سسٚى ٚأخس٣ ٗ ق٬قٌٗاتعٝػ

تهتب، ٚمل  اٚٚعٛد اتعؿـ بٗا ايؿً ٚزابع١ ٚخاَط١، َل أْٓا لد ٗ َعًل نٌ ّٜٛ َعاٖدات تٛقل ٚعٗٛد

 .ٚعداتطتعل أٟ َٔ ٖرٙ إُٓٛات إٔ تٛقـ سسبٶا، أٚ إٔ تٓٓؿر عٗدٶا أٚ ؼذلّ 

ٗا ٚؾا٥ بطبب، أَٔٚاضتكساز ٗ َٔ دٍٚ تعٝؼ زٖا ٚداَا ا٭ٍٚ ، ٚٗ ايكسٕٚ ايدٚي١ اٱض١َٝ٬  تناْ بُٝٓا 

 ناْت ؼذلّ ٚتٓؿر، ؾذ٢ٓ ايٓاع  ثازٖا.  ،اييت ناْت قا١ُ٥ ٦َٜٛرد ٚايٛع يعٗٛد ٚإٛاثٝلبا

 ٫ٚ قإْٛ. ٚعدأَا ايّٝٛ ؾكد ضادت غسٜع١ ايػاى ٚدٍٚ اير٥اى، ايكٟٛ ٜأنٌ ايكعٝـ، ٫ عٗد ٫ٚ 
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ِٝ غسع اهلل ْٚٗذ٘ ٗ اؿٝا٠، ٖٚٓاى ٜأَٔ ٚؼه ،ٚئ ٜعٛد يًبػس١ٜ أَٓٗا ٚاضتكسازٖا إ٫ بعٛدتٗا إٍ دٜٔ زبٗا

َصٜدٶا َٔ ايدَاز ٚاشل٬ى ٚايبٛاز، ض١ٓ اهلل ٚئ ؾإؿرل  ، ٚإ٫دٛٚايٛع ٚؼذلّ ايعٗٛد ٚإٛاثٝل ،إ٪َٔ ٚايهاؾس

 ػد يطٴ١ٓ اهلل تبد٬ٜ.

 ٚؾ٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا قُد ٚع٢ً  ي٘ ٚؾشب٘ ٚضًِ

 ٚإسادل إؿادز ؾٗسع

 )بدٕٚ تازٜذ(يبٓإ -برلٚت -ايعسبٞ ايذلاخ إسٝا٤ ايصبٝدٟ، اؿطٝين قُد بٔ قُد ايدٜٔ، عًّٛ إسٝا٤ بػسح إتكٌ اد٠ايط إؼاف .1

 إًو عبد:  ؼكٝل إكدضٞ، بايكٝا٤ إػٗٛز إكدضٞ اؿٓبًٞ أٓد بٔ ايٛاسد عبد بٔ قُد اهلل عبد أبٛ اؿاؾٜ: إدتاز٠ ا٭سادٜح         .2

 (ٖض1410) إهس١َ َه١ -اؿدٜج١ ايٓٗك١ َهتب١-1ٙ دٖٝؼ، بٔ اهلل عبد بٔ

  بدٕٚ، برلٚت،  يًعباع١ ايؿهس داز: ٙ،  ععا ايكادز عبد قُد ؼكٝل،  ايعسبٞ ابٔ اهلل عبد بٔ قُد بهس أبٛ،  ايعسبٞ ٫بٔ ، ايكس ٕ أسهاّ       .3

 . ٖض1405 ،1ٙ برلٚت، ايذلاخ، إسٝا٤ داز قُشاٟٚ، ايؿادم دقُ:  ؼكٝل ،( اؾؿاف) ايساشٟ بهس أبٛ ايكس ٕ، أسهاّ     .4

  -برلٚت – إعسؾ١ داز: ايٓاغس. ساَد أبٛ ايػصايٞ قُد بٔ قُد. إ٪يـ ايدٜٔ عًّٛ إسٝا٤      .5

 بٔ اؿًِٝ عبد بٔ أٓد اعايعب أبٛ ايدٜٔ تكٞ ،(ايسابل اجملًد ايهدل٣ ايؿتا٣ٚ قُٔ َعبٛع) ايؿك١ٝٗ ا٫ختٝازات:  ايؿك١ٝٗ ا٫ختٝازات     .6

 ( 1978ّ/ٖض1397) يبٓإ برلٚت، إعسؾ١، داز ايدَػكٞ، ايبع٢ً عباع بٔ قُد بٔ عًٞ:  احملكل( ٖض728:  إتٛؾ٢) اؿساْٞ ت١ُٝٝ

 (1985ّ) يبٓإ -برلٚت-4ٙ-ايعسبٞ ايذلاخ إسٝا٤ داز ايٟٓٛٚ، غسف بٔ و٢ٝ ايٟٓٛٚ، ، ا٭بساز ضٝد ن٬ّ َٔ إٓتدب ا٭ذناز     .7

 برلٚت، – ايع١ًُٝ ايهتب داز َعٛض، عًٞ قُد ، ععا قُد ضامل:  ؼكٝل ايُٓسٟ، ايدل عبد بٔ اهلل عبد بٔ ٜٛضـ عُس أبٛ: ا٫ضترناز    .8

 .2000ّ - ٖض1421 ، 1ٙ

 -ٚايتٛشٜل ٚايٓػس يًعباع١ ايؿهس داز: غسايٓا(. ٖض1393) إتٛؾ٢. ايػٓكٝعٞ ا٭ٌَ قُد: إ٪يـ. بايكس ٕ ايكس ٕ إٜكاح ٗ ايبٝإ أقٛا٤      .9

 .1995ّ/ٖض1415 -يبٓإ – برلٚت

 ايس٩ٚف عبد ط٘: َسادع١ اؾٛش١ٜ، قِٝ بابٔ إعسٚف بهس أبٞ بٔ قُد اهلل عبد أبٞ ايدٜٔ يػُظ: ايعإٌ زى عٔ إٛقعٌ إع٬ّ .10

 . برلٚت، اؾٌٝ داز طبل ضعد،

 ايدَػكٞ إسداٟٚ ضًُٝإ بٔ عًٞ اؿطٔ أبٛ ايدٜٔ ع٤٬ سٓبٌ، بٔ أٓد اٱَاّ َرٖب ع٢ً اـ٬ف َٔ ايسادض َعسؾ١ ٗ اٱْؿاف .11

 (ٖض1419) 1ٙ. يبٓإ-برلٚت ايعسبٞ، ايذلاخ إسٝا٤ داز ،(ٖض885:  إتٛؾ٢) ايؿاؿٞ

 – ايؿهس داز َعسدٞ، ٛدقُ.د: ؼكٝل اؿٓؿٞ، ايؿكٝ٘ ايطُسقٓدٟ ابساِٖٝ بٔ قُد بٔ ْؿس ايًٝح ابٛ ايطُسقٓدٟ ايعًّٛ، عس .12

 .برلٚت

 .ايػا١ًَ إهتب١ اٱض٬ّ، َٛقل:  ايهتاى َؿدز ، اـادَٞ ضعٝد ٭بٞ ْب١ٜٛ، ٚغسٜع١ قُد١ٜ طسٜك١ غسح ٗ قُٛد١ٜ بسٜك١ .13

( ٖض450:  إتٛؾ٢) ايكسطيب زغد بٔ أٓد بٔ قُد ايٛيٝد أبٛ إطتدسد١، ٕطا٥ٌ ٚايتعًٌٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚايػسح ٚايتشؿٌٝ ايبٝإ .14

 (ّ 1988 - ٖض 1408)2ٙ يبٓإ، – برلٚت ايػسى،اٱض٬َٞ، داز ٚ خسٕٚ، سذٞ قُد د:  سكك٘

 )ٖض 1404) ايهٜٛت، ايكًِ، ايكسقاٟٚ،داز ٜٛضـ/ د  اٱض١َٝ٬، إؿازف ػسٜ٘ نُا بايػسا٤ يَٰس إساع١ بٝل .15

ُٸد: ايعسٚع تاز .16 ُٸد بٔ ق  ٙ،،: د)اشلدا١ٜ داز احملككٌ َٔ فُٛع١:  ؼكٝل ايصٻبٝدٟ، ، َستك٢ ًٓكبإ اؿطٝين ايسشٸام عبد بٔ ق

 (.ت

 ٖض430: إتٛؾ٢) ا٭ؾبٗاْٞ َٗسإ بٔ َٛض٢ بٔ إضشام بٔ أٓد بٔ اهلل عبد بٔ أٓد ْعِٝ أبٛ( أؾبٗإ أخباز) أؾبٗإ تازٜذ .17

 (1990ّ-ٖض 1410)1ٙ برلٚت – ايع١ًُٝ ايهتب داز: سطٓايٓاغس نطسٟٚ ضٝد: احملكل)

 برلٚت - ايع١ًُٝ ايهتب داز دعؿس، أبٛ ايعدلٟ دسٜس بٔ قُد ،(ٚإًٛى ا٭َِ تازٜذ) ايعدلٟ تازٜذ .18

 . يًٓػس ضشٕٓٛ داز ، ْػس ض١ٓ بدٕٚ ، عاغٛز ابٔ ايعاٖس قُد ، ٚايتٜٓٛس ايتشسٜس .19
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 َعٛض قُد عًٞ:  ؼكٝل – ايسٓٔ عبد قُد ايع٬ أبٛ إبازنؿٛزٟ ايسسِٝ عبد - ايذلَرٟ داَل بػسح ا٭سٛذٟ ؼؿ١ .20

 . يبٓإ – برلٚت –ايعسبٞ ايذلاخ إسٝا٤ داز –ايجايج١ ايعبع١ – إٛدٛد عبد أٓد ٚعادٍ

 (1986ّ - ٖض 1406) يبٓإ-برلٚت ايع١ًُٝ، ايهتب داز شغًٍٛ، بطْٝٛٞ بٔ ايطعٝد:  ؼكٝل

ُٴٛد ايًٖ٘ عبد أبٞ: ازاضتٹدسٳ ايعٹساقٞ، ايدٜٔ، عًّٛ إسٝا٤ أسادٜح ؽسٜر .21 ُٸد بٹٔ َٳش  ايسٜاض– ايطعٛد١ٜ – يًٓػس ،ايعاؾ١ُ اَؿدٸاد َٴشٳ

 (ّ 1987 - ٖض 1408) 1،ٙ

 ايهتب داز:  ايٓاغس. ايدٜٔ سلظ إبساِٖٝ: ؼكٝل ، قُد أبٛ إٓرزٟ ايكٟٛ عبد بٔ ايعِٛٝ عبد: إ٪يـ. ٚايذلٖٝب ايذلغٝب .22

 . ٖض1417 ا٭ٍٚ، ايعبع١. برلٚت -ايع١ًُٝ

 ،(ٖض456ت) ا٭ْديطٞ عع١ٝ بٔ غايب بٔ اؿل بعد قُد أبٛ: إ٪يـ( ايعصٜص ايهتاى تؿطرل ٗ ايٛدٝص احملسز)  عع١ٝ ابٔ تؿطرل .23

 . ا٭ٍٚ ايعبع١. 1993ّ/ٖض1413-يبٓإ -ايع١ًُٝ ايهتب داز قُد، ايػاٗ عبد ايط٬ّ عبد: ؼكٝل

(. ٖض774) إتٛؾ٢. ايدَػكٞ ايكسغٞ نجرل بٔ عُس بٔ إزلاعٌٝ ايؿدا٤ أبٛ: إ٪يـ(. ِايعٛٝ ايكس ٕ تؿطرل)  نجرل ابٔ تؿطرل .24

 .1999ّ/ٖض1420. ايجا١ْٝ ايعبع١. ٚايتٛشٜل يًٓػس طٝب١ داز: ايٓاغس. ض١َ٬ قُد بٔ ضاَٞ: احملكل

(. ٖض982) إتٛؾ٢. َؿعؿ٢ بٔ قُد. يعُادٟا ايطعٛد أبٛ:إ٪يـ(. ايهسِٜ ايهتاى َصاٜا إٍ ايطًِٝ ايعكٌ إزغاد) ايطعٛد أبٛ تؿطرل .25

 .  برلٚت -ايعسبٞ ايذلاخ إسٝا٤ داز: ايٓاغس

. اٯيٛضٞ اؿطٝين اهلل عبد بٔ قُٛد ايدٜٔ غٗاى: إ٪يـ(. إجاْٞ ٚايطبل ايعِٛٝ ايكس ٕ تؿطرل ٗ إعاْٞ زٚح) اٯيٛضٞ تؿطرل .26

 .  برلٚت -ايعسبٞ ايذلاخ إسٝا٤ داز: ايٓاغس. ٖض1270 إتٛؾ٢

 عبد قُد: احملكل(. ٖض510) إتٛؾ٢. ايبػٟٛ َطعٛد بٔ اؿطٌ قُد أبٛ. ايط١ٓ قٝٞ: إ٪يـ(. ايتٓصٌٜ َعامل) ايبػٟٛ تؿطرل .27

 . 1997ّ/ٖض1417. ايسابع١ ايعبع١. ٚايتٛشٜل يًٓػس طٝب١ داز: ايٓاغس. اؿسؽ َطًِ ضًُٝإ -قُرل١ٜ ْع١ عجُإ. ايُٓس اهلل

 ، ايبٝكاٟٚ ايػرلاشٟ قُد بٔ عُس أبٞ اهلل عبد ضعٝد أبٞ ايدٜٔ ْاؾس ،" ايتأٌٜٚ ٚأضساز ايتٓصٌٜ أْٛاز" إط٢ُ ، بٝكاٟٚاي تؿطرل .28

 . يًٓػس ايؿهس داز ، ّ ٠٩٩٩ -ٙ ٠٧٠٩ ، ٙ ، سط١ْٛ عسؾات ايكادز عبد ايػٝذ ؼكٝل

-ايع١ًُٝ ايهتب داز: ايٓاغس. ايساشٟ بايؿدس إعسٚف ؾعٞايػا ايساشٟ اؿطٌ بٔ عُس بٔ قُد(: ايػٝب َؿاتٝض) ايساشٟ تؿطرل .29

 . (2000ّ/ٖض1421) 1ٙ-برلٚت

. ايعدلٟ دعؿس أبٛ. اٯًَٞ غايب بٔ نجرل بٔ ٜصٜد بٔ دسٜس بٔ قُد: إ٪يـ(. ايكس ٕ تأٌٜٚ ٗ ايبٝإ داَل) ايعدلٟ تؿطرل .30

 .  2000ّ/ٖض1420. ا٭ٍٚ ايعبع١. ١ايسضاي َ٪ضط١: ايٓاغس. غانس قُد أٓد: احملكل. ٖض210:إتٛٗ

 – ايسغٝد داز عٛا١َ، قُد:  ؼكٝل ايػاؾعٞ، ايعطك٬ْٞ ايؿكٌ أبٛ سذس بٔ عًٞ بٔ أٓد  سذس، ٫بٔ ايتٗرٜب، تكسٜب .31

 (1986ّ - ٖض1406) ، 1ضٛزٜا،ٙ

 ايعًٟٛ أٓد بٔ َؿعؿ٢:  ؼكٝل ايُٓسٟ، ايدل عبد بٔ اهلل عبد بٔ ٜٛضـ عُس أبٛ ٚا٭ضاْٝد، إعاْٞ َٔ إٛطأ ٗ ٕا ايتُٗٝد .32

 (ٖض1387) ، إػسى - اٱض١َٝ٬ ٚايػ٪ٕٚ ا٭ٚقاف عُّٛ ٚشاز٠-ايبهسٟ ايهبرل عبد قُد ،

 (1990ّ – ٖض1410)طٓعا-َؿس ، يًذلاخ ايؿشاب١ داز اؾاسٜ، عس بٔ عُس عجُإ ٭بٞ ا٭خ٬م، تٗرٜب .33

 – برلٚت - ايعسبٞ ايذلاخ إسٝا٤ داز:  ايٓػس داز، َسعب عٛض قُد:  ؼكٝل، ا٭شٖسٟ أٓد بٔ قُد َٓؿٛز أبٛ، ايًػ١ تٗرٜب .34

ٙ1 ،2001ّ 

. برلٚت. إعاؾس ايؿهس داز ايدا١ٜ، زقٛإ قُد. د: احملكل. إٓاٟٚ، ايس٩ٚف عبد قُد: إ٪يـ. ايتعازٜـ َُٗات ع٢ً ايتٛقٝـ .35

 1400 ا٭ٍٚ، ايعبع١

 ايعبع١ – ايًٛول َع٬ بٔ ايسٓٔ عبد:  ؼكٝل – ايطعدٟ ْاؾس بٔ ايسٓٔ عبد – إٓإ ن٬ّ تؿطرل ٗ ايسٓٔ ايهسِٜ تٝطرل .36

 ( . ّ 2003 - ه1424) – يبٓإ – برلٚت –سصّ ابٔ داز – ا٭ٍٚ

 ا٭ثرل ابٔ صزٟاؾ ايػٝباْٞ قُد بٔ قُد بٔ إبازى ايطعادات أبٛ ايدٜٔ فد ايسضٍٛ، أسادٜح ٗ ا٭ؾٍٛ داَل ا٭ؾٍٛ داَل .37

 .1ٙ ايبٝإ، داز َهتب١ - ا٬ٕح َعبع١ - اؿًٛاْٞ َهتب١ عٕٝٛ، بػرل: ؼكٝل ايتت١ُ - ا٭زْ٪ٚٙ ايكادز عبد:  ؼكٝل( ٖض606:  إتٛؾ٢)

 .َؿس- إؿعؿ٢ َهتب١ بهس، ابٞ بٔ عبدايسٓٔ ايطٛطٞ، اؾ٬ٍ ايٓرٜس، ايبػرل سدٜح َٔ ايؿػرل اؾاَل .38
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 ا٭ٍٚ، ايعبع١. برلٚت -إعسؾ١ ،داز(ٖض795) إتٛؾ٢ اؿٓبًٞ زدب بٔ أٓد بٔ ايسٓٔ عبد ايؿسز أبٛ: إ٪يـ. ٚاؿهِ ايعًّٛ داَل .39

 .ٖض1408

 اؿؿٓاٟٚ ابساِٖٝ قُد:  ؼكٝل – ايكسطيب ا٭ْؿازٟ أٓد بٔ قُد اهلل عبد أبٞ( ايكسطيب تؿطرل) ايكس ٕ ٭سهاّ اؾاَل .40

 ( 2002ّ – ه 1423) – ايكاٖس٠ – اؿدٜح زدا –عجُإ ساَد ٚقُٛد

 ايدٜٔ ْٛز اؿطٔ، أبٛ ايتتٟٛ، اشلادٟ عبد بٔ قُد ،(َاد٘ ابٔ ضٓٔ غسح ٗ اؿاد١ نؿا١ٜ)  َاد٘ ابٔ ضٓٔ ع٢ً ايطٓدٟ ساغ١ٝ .41

 .  طبع١ بدٕٚ برلٚت، - اؾٌٝ داز( ٖض1138: إتٛؾ٢) ايطٓدٟ

 .                ايكًِ داز ، ّ ٠٩٨١ -ٙ ٠٧١١ ٙ ، ايػصايٞ حملُد ، إطًِ خًل .42

 ايّٝٛ أخباز َهتب١: ايٓاغس ايػعساٟٚ، َتٛيٞ قُد ايػعساٟٚ، تؿطرل) ايهسِٜ ايكس ٕ سٍٛ خٛاطسٟ .43

) برلٚت -ايؿهس داز: ايٓاغس(. ٖض911) إتٛؾ٢. ايطٝٛطٞ ايدٜٔ د٬ٍ بهس، أبٞ بٔ ايسٓٔ عبد: إ٪يـ. بإأثٛز ايتأٌٜٚ ٗ إٓجٛز ايدز .44

1993ّ) 

 ايسٓٔ عبد ايدٜٔ لِ: ؼكٝل(. ٖض281) إتٛؾ٢ ايدْٝا أبٞ بابٔ إعسٚف قُد بٔ اهلل عبد بهس أبٛ ايدْٝا، أبٞ ٫بٔ ايبػٞ ذّ .45

 . ٖض1409ايسٜاض، ايسا١ٜ داز: خًـ،ايٓاغس

 ايعبع١. برلٚت – اٱض٬َٞ إهتب: ايٓاغس(. ٖض597) إتٛؾ٢. اؾٛشٟ قُد بٔ عًٞ بٔ ايسٓٔ عبد ايتؿطرل، عًِ ٗ إطرل شاد .46

 (.  ٖض1404) ايجايج١

. برلٚت -ايسضاي١ َ٪ضط١: ايٓاغس(. ٖض751)إتٛؾ٢ اؾٛش١ٜ قِٝ ابٔ ايدٜٔ سلظ ضعد بٔ أٜٛى بٔ بهس أبٞ بٔ قُد إعاد، شاد .47

 (. 1994ّ/ٖض1415. )ٚايعػسٕٚ ايطابع١ ايعبع١

 .اٱض٬ّ َٛقل اشلٝتُٞ، إهٞ سذس بٔ قُد بٔ ٓدأ ايهبا٥س، اقذلاف عٔ ايصٚادس .48

 . ٖض1412 ،1ٙ ، ايسٜاض – إعازف َهتب١ ، ا٭يباْٞ ايدٜٔ ْاؾس قُد: ايؿشٝش١ ايطًط١ً .49

  ٍ سطٔ بٔ َػٗٛز عبٝد٠ ٚأبٛ ا٭يباْٞ ايدٜٔ ْاؾس قُد:  ؼكٝل – ايكصٜٚين ٜصٜد بٔ قُد اهلل عبد أبٞ – َاد٘ ابٔ ضٓٔ .50

 . ايسٜاض – إعازف َهتب١ – ا٭ٍٚ ايعبع١ – ضًُٝإ

 – ضًُٝإ  ٍ سطٔ بٔ َػٗٛز عبٝد٠ ٚأبٛ ا٭يباْٞ ايدٜٔ ْاؾس قُد:  ؼكٝل – ايطذطتاْٞ ا٭غعح بٔ ضًُٝإ داٚد، أبٞ ضٓٔ .51

 ( . ّ 2007 - ه 1427)   ايسٜاض – ٚايتٛشٜل يًٓػس إعازف َهتب١ – ايجا١ْٝ ايعبع١

 ( .2004ّ – ٖض1425) _ايكاٖس٠ – اشلٝجِ ابٔ داز – ا٭ٍٚ ايعبع١ – ايذلَرٟ ضٛز٠ بٔ عٝط٢ بٔ حملُد - ايذلَرٟ ضٓٔ .52

 إعازف دا٥س٠ فًظ: ايٓاغس(. ٖض458) إتٛؾ٢. ايبٝٗكٞ عًٞ بٔ اؿطٌ بٔ أٓد بهس أبٛ: إ٪يـ. يًبٝٗكٞ ايهدل٣ ايطٓٔ .53

 . ٖض1344. ا٭ٍٚ ايعبع١. اشلٓد -ايٓٛا١َٝ

 .يبٓإ -برلٚت ايعسبٞ، ايذلاخ إسٝا٤ داز ، ايطكا َؿعؿ٢:  ؼكٝل ، ٖػاّ ٫بٔ ، ايٓب١ٜٛ يطرل٠ا .54

 (1411، )برلٚت، ايع١ًُٝ ايهتب داز، ايصزقاْٞ ٜٛضـ بٔ ايباقٞ عبد بٔ قُد، َايو اٱَاّ َٛطأ ع٢ً ايصزقاْٞ غسح .55

 .إايو اٱَاّ داز -(ٖض1421) إتٛؾ٢. ايعجٌُٝ قُد بٔ ؾاحل بٔ قُد: إ٪يـ   إسضًٌ ضٝد ن٬ّ َٔ ايؿاؿٌ زٜاض غسح .56

. إبساِٖٝ بٔ ٜاضس ُِٝ أبٛ: ؼكٝل ايكسطيب، ايبهسٟ بعاٍ بٔ عبداهلل خًـ بٔ عًٞ اؿطٔ أبٛ بعاٍ، ٫بٔ ايبدازٟ، ؾشٝض غسح .57

  ايجا١ْٝ ايعبع١. 2003ّ/ٖض1423ايسٜاض. ايسغد َهتب١: ايٓاغس

 (.  2006ّ)  -يبٓإ – برلٚت – إعسؾ١ داز – عػس ايجا١ْٝ ايعبع١ – ايدٜٔ قٞ ايٟٓٛٚ، ، َطًِ ؾشٝض غسح .58

 ايع١ًُٝ ايهتب داز: ايٓاغس. شغًٍٛ بطْٝٛٞ ايطعٝد قُد: احملكل(. ٖض458) إتٛؾ٢. ايبٝٗكٞ اؿطٌ بٔ أٓد بهس أبٛ اٱّإ، غعب .59

 . ٖض1410 ا٭ٍٚ ايعبع١. برلٚت –

،  اؿًٛاْٞ عُس اهلل عبد قُد:  ؼكٝل ايعباع، أبٛ اؿساْٞ ت١ُٝٝ بٔ اؿًِٝ عبد بٔ أٓد ايسضٍٛ، غامت ع٢ً طًٍٛإ ايؿازّ .60

 (ٖض1417) ، ا٭ٍٚ ايعبع١ يبٓإ، -برلٚت – سصّ ابٔ داز غٛدزٟ، أٓد نبرل قُد

 (.ٖض1404)،3برلٚت،ٙ - ي٬ًٌُٜ ًِايع داز ععاز، ايػؿٛز عبد أٓد ؼكٝل اؾٖٛسٟ، ٓاد بٔ ٱزلاعٌٝ ايؿشاح، .61
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(  1970ّ –ٖض 1390) ، برلٚت - اٱض٬َٞ إهتب ايٓٝطابٛزٟ، ايطًُٞ بهس أبٛ خص١ّ بٔ إضشام بٔ قُد خص١ّ، ابٔ ؾشٝض .62

 ا٭عُٛٞ َؿعؿ٢ قُد. د:  ؼكٝل

 .5ٙ-ايسٜاض – إعازف َهتب١ ا٭يباْٞ، ايدٜٔ ْاؾس بٔ قُد ايسٓٔ عبد أبٛ َاد١، ابٔ ؾشٝض .63

 ( .2004ّ) ايكاٖس٠ – ايعسب١ٝ اٯؾام داز – ا٭ٍٚ ايعبع١ – ايبداز٣ ازلاعٌٝ بٔ قُد اهلل عبد أبٞ اؿاؾٜ يٲَاّ ايبداز٣، ؾشٝض .64

 2000ّ)  - ايسٜاض – ايط٬ّ داز – ا٭ٍٚ ايعبع١ – ايعطك٬ْٞ سذس بٔ عًٞ بٔ أٓد سذس، ابٔ – ايبازٟ ؾتض َل ايبدازٟ ؾشٝض .65

.) 

 .ٖض1412 ا٭ٍٚ ايعبع١ ايسٜاض، - إعازف داز طبل ا٭يباْٞ، ايدٜٔ ْاؾس حملُد: ٚايذلٖٝب ايذلغٝب ؾشٝض .66

  ٖض1429 ايكاٖس٠، اؾٛشٟ، ابٔ داز ،(ٖض261:ت) ايٓٝطابٛزٟ ايكػرلٟ َطًِ بٔ اؿذاز بٔ َطًِ: َطًِ ؾشٝض .67

 َسنص إْتاز َٔ - اجملاْٞ - اؿدٜج١ٝ ايتشكٝكات ١ََٛٛٓ بسْاَر اْٞ،ا٭يب ايدٜٔ ْاؾس قُد داٚد، أبٞ ضٓٔ ٚقعٝـ ؾشٝض .68

 .َؿس-باٱضهٓدز١ٜ ٚايط١ٓ ايكس ٕ ٭عاخ اٱض٬ّ ْٛز

 َسنص إْتاز َٔ - اجملاْٞ - اؿدٜج١ٝ ايتشكٝكات ١ََٛٛٓ بسْاَر ا٭يباْٞ، ايدٜٔ ْاؾس قُد ايذلَرٟ، ضٓٔ ٚقعٝـ ؾشٝض .69

 .َؿس-باٱضهٓدز١ٜ ط١ٓٚاي ايكس ٕ ٭عاخ اٱض٬ّ ْٛز

 برلٚت، – ايعسبٞ ايهتاى داز اؿٜٛين، إضشام أبٛ:  ؼكٝل بهس، أبٛ ايدْٝا أبٝظ بٔ عبٝد بٔ قُد بٔ اهلل عبد ايًطإ، ٚ داى ايؿُت .70

 (ٖض1410) ، ا٭ٍٚ ايعبع١

 ، ٖض1408)  ايعبع١-يبٓإ-برلٚت ض٬َٞ،اٱ إهتب ا٭يباْٞ، ايدٜٔ ْاؾس قُد ،(ايهبرل ايؿتض) ٚشٜادت٘ ايؿػرل اؾاَل قعٝـ .71

 (ٖض1407) ، ا٭ٍٚ ايعبع1988١

  ٖض1413 ،2ٙ ٚايٓػس، يًعباع١ ٖذس داز اؿًٛ، ايؿتاح ٚعبد ايعٓاسٞ قُٛد. د ايطبهٞ، ايدٜٔ تاز:  ايهدل٣ ايػاؾع١ٝ طبكات .72

 .ٖض1418 ا٭ٍٚ ايعبع١ -يبٓإ– ايؿهس،برلٚت ازد ْػس ايعٝين، أٓد بٔ قُد ايدٜٔ، يبدز: ايبدازٟ ؾشٝض غسح ايكازٟ عُد٠ .73

 -يًٓػس ايعاؾ١ُ داز ، ٙ ٠ ، ٠٧٠٦ ٙ ، ايكُس ضًُٝإ بٔ ْاؾس ، ايهسِٜ ايكس ٕ ٗ ٚإٝجام ايعٗد .74

 -برلٚت -ايع١ًُٝ ايهتب داز: ايٓاغس. ايعٝب أبٛ  بادٟ ايعِٛٝ اؿل سلظ قُد: إ٪يـ. داٚٚد أبٞ ضٓٔ غسح. إعبٛد عٕٛ .75

 . ٖض1415.ايجا١ْٝ ايعبع١

 -إعسؾ١ داز: ايٓاغس.  إتٛؾ٢ ايػاؾعٞ ايعطك٬ْٞ ايؿكٌ أبٛ سذس بٔ عًٞ بٔ أٓد: إ٪يـ. ايبدازٟ ؾشٝض غسح ايبازٟ ؾتض .76

 .13:ا٭دصا٤ عدد.ٖض1379. برلٚت

-إعسؾ١ داز  إايهٞ، اهلل عبد ٛأب عًٝؼ، قُد بٔ أٓد بٔ قُد  َايو، اٱَاّ َرٖب ع٢ً ايؿت٣ٛ ٗ إايو ايعًٞ ؾتض .77

 (تازٜذ ٚبدٕٚ طبع١ بدٕٚ) يبٓإ-برلٚت

 – إٓؿٛز٠ – ايٛؾا٤ داز –ايجايج١ ايعبع١ – عُرل٠ ايسٓٔ عبد:  ؼكٝل – ايػٛناْٞ قُد بٔ عًٞ بٔ قُد – ايكدٜس ؾتض .78

 ( .ّ 2005 - ه 1426)

 .يبٓإ -برلٚت -ايهتب عامل ايػاؾعٞ، ايػُازٟ اؿطٝين ايؿدٜل بٔ قُد بٔ ،أٓد ايػٗاى أسادٜح بتدسٜر ايٖٛاى ؾتض .79

 إيهٝا، إًكب اشلُراْٞ ايدًُٜٞ غرلٜٚ٘ بٔ غٗسداز بٔ غرلٜٚ٘ غذاع أبٛ: اـعاى َأثٛز ايؿسدٚع .80

 داز إٓؿٛز، خًٌٝ:  كٝلؼ ايكساٗ، ايؿٓٗادٞ، إدزٜظ بٔ أٓد ايعباع أبٛ ،( اشلٛاَؼ َل) ايؿسٚم أْٛا٤ ٗ ايدلٚم أْٛاز أٚ ايؿسٚم .81

 (1998ّ - ٖض1418) يبٓإ– برلٚت– ايع١ًُٝ ايهتب

 . ( ّ ٠٩٩٤ -ضٖ  ٠٧٠٨) يبٓإ-برلٚت-إعاؾس ايؿهس داز ،4ٙ ، ايصسًٝٞ يٖٛب١ ، ٚأديت٘ اٱض٬َٞ ايؿك٘ .82

 (.2004ّ - ٖض1425) - ايكاٖس٠ – ايػسٚم داز – ٚايج٬ثٕٛ ايسابع١ ايعبع١ – قعب ضٝد غٝذ – ايكس ٕ ٬ٍٚ ٗ .83

 داز -(ٖض1031:  إتٛؾ٢) إٓاٟٚ عًٞ بٔ ايعازؾٌ تاز بٔ ايس٩ٚف بعبد إدعٛ قُد ايدٜٔ ايؿػرل،شٜٔ اؾاَل غسح ايكدٜس ؾٝض .84

 ( ّ 1994 - ٙ 1415) ا٭ٍٚ ايعبع١ يبٓإ - برلٚت-ايع١ًُٝ ايهتب

 برلٚت – ايسضاي١ َ٪ضط١ – ايطابع١ ايعبع١ – ايؿرلٚش بادٟ كٛىٜع بٔ قُد ايدٜٔ فد ايًػٟٛ يًع١َ٬ – احملٝ٘ ايكاَٛع .85

 (.2003ّ - ٖض1424) -( يبٓإ)
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 ٚعٕٝٛ ايتٓصٌٜ سكا٥ل عٔ ايهػاف -. يًٓػس اؿدٜح داز ، ّ 2١١٧ -ضٖ ٠٧2٨ ٙ ، إبساِٖٝ ضٝد ؼكٝل ، ايرٖيب يٲَاّ ، ايهبا٥س .86

 . ْػس ض١ٓ بدٕٚ ، ايؿهس داز ، اـٛازشَٞ ايصكػسٟ عُس بٔ حملُٛد ، ايتأٌٜٚ ٚدٛٙ ٗ ا٭قاٌٜٚ

 - يبٓإ –برلٚت – ايٓؿا٥ظ داز – ايجا١ْٝ ايعابع١ –  اؿٓؿٞ اؿطٝين غسٜـ قُد بٔ عًٞ اؾسداْٞ، – ايتعسٜؿات نتاى .87

 (.2007ّ – ه1428)

 إتٛؾ٢. اـٛازشَٞ ايصكػسٟ عُس بٔ قُٛد ايكاضِ أبٛ: إ٪يـ. ايتأٌٜٚ ٚدٛٙ ٗ ا٭قاٌٜٚ ٚعٕٝٛ ايتٓصٌٜ سكا٥ل عٔ ايهػاف .88

 .4:ا٭دصا٤ عدد برلٚت، -ايعسبٞ ايذلاخ إسٝا٤ داز: ايٓاغس. إٗدٟ ايسشام عبد: احملكل(. ٖض538)

 ايع١ًُٝ ايهتب داز ، باـاشٕ ايػٗرل ايبػدادٟ إبساِٖٝ بٔ قُد بٔ عًٞ ايدٜٔ ع٤٬ ،( اـاشٕ تؿطرل) ايتٓصٌٜ َعاْٞ ٗ ايتأٌٜٚ يباى .89

 (ٖض 1415) -رلٚتب ض

 يبٓإ -برلٚت – ايع١ًُٝ ايهتب داز ،- 1ٙ ،(. ٖض771) إتٛؾ٢. إؿسٟ ا٭ؾسٜكٞ َٓٛٛز بٔ َهسّ بٔ قُد: إ٪يـ. ايعسى يطإ .90

 2١١٦ -  ٖض٠٧2٧) -

 ايدَػكٞ، ٓبًٞاؿ ايؿسز أبٛ ايدٜٔ شٜٔ زدب بٔ أٓد بٔ ايسٓٔ عبد ايطٛاع،: ت) ٚٚا٥ـ َٔ يًُٛاضِ ؾُٝا إعازف يعا٥ـ .91

 (.1999ّ - ٖض1420) -يبٓإ -برلٚت-نجرل ابٔ داز ايطٛاع، قُد ٜاضٌ: احملكل

 (.ّ 2003/ ٖض1423)  ايسٜاض، ايهتب، عامل داز  َؿًض، بٔ اهلل عبد بٔ قُد بٔ ٱبساِٖٝ إكٓل، غسح ٗ إبدع .92

 ( ٖض 1412)برلٚت ايؿهس، داز ُٞ،اشلٝج بهس أبٞ بٔ عًٞ ايدٜٔ ْٛز، ايؿٛا٥د َٚٓبل ايصٚا٥د فُل .93

 داز اؾصاز، عاَس ايباش، أْٛز: ؼكٝل ،(ٖض728: ت) اؿساْٞ ت١ُٝٝ بٔ اؿًِٝ عبد بٔ أٓد ايعباع أبٛ ايدٜٔ تكٞ: ايؿتا٣ٚ فُٛع .94

 .ّ 2005 ض ٖض1426 ،،3ٙ ايٛؾا٤،

 ضعٛد بٔ قُد اٱَاّ داَع١ ايعًٛاْٞ، ؾٝاض بسدا ط٘:  ؼكٝل ايساشٟ، اؿطٌ بٔ عُس بٔ قُد ا٭ؾٍٛ، عًِ ٗ احملؿٍٛ  .95

 (ٖض1400) ، ا٭ٍٚ ايعبع١-ايسٜاض – اٱض١َٝ٬

   ٚايتٛشٜل ٚايٓػس يًعباع١ ايؿهس داز ،(ٖض456  ت)  ايٛاٖسٟ ايكسطيب ا٭ْديطٞ سصّ بٔ ضعٝد بٔ أٓد بٔ عًٞ قُد أبٛ: احمل٢ً .96

 .1987ّ. برلٚت -ْاغسٕٚ  يبٓإ َهتب١: ايٓاغس.  ايساشٟ ايكادز عبد بٔ بهس أبٞ بٔ قُد اٱَاّ ايػٝذ: إ٪يـ. ايؿشاح كتاز .97

 1ٙ-برلٚت – ايسضاي١ َ٪ضط١ ا٭زْا٩ٚٙ، غعٝب:  احملكل ،(ٖض275:  إتٛؾ٢) ايطِّٳذٹطٵتاْٞ ا٭غعح بٔ ضًُٝإ داٚد أبٛ: إساضٌٝ .98

 9ٖض1408)

 سطاّ بٔ اهلل أَإ بٔ قُد خإ بٔ ايط٬ّ عبد قُد بٔ اهلل عبٝد اؿطٔ أبٛ: إ٪يـ -إؿابٝض َػها٠ غسح. إؿاتٝض َسعا٠ .99

 ٖض1404 ايجايج١ ايعبع١.  ايطًؿ١ٝ اؾاَع١– ٚاٱؾتا٤ ٚايدع٠ٛ ايع١ًُٝ ايبشٛخ إداز٠: ايٓاغس( ٖض1414) إتٛؾ٢. إبازنؿٛزٟ ايسٓاْٞ ايدٜٔ

: ايٓاغس. ععا٤ ايكادز عبد َؿعؿ٢: احملكل. ايٓٝطابٛزٟ اؿانِ اهلل عبد أبٛ اهلل عبد بٔ قُد: إ٪يـ. ايؿشٝشٌ ع٢ً إطتدزى .100

 . 1990ّ/ٖض1411 ا٭ٍٚ، ايعبع١. برلٚت -ايع١ًُٝ ايهتب داز

-برلٚت. ايع١ًُٝ ايهتب داز: ايٓاغس. ا٫بػٝٗٞ ايؿتض أبٞ أٓد بٔ قُد ايدٜٔ غٗاى: إ٪يـ. َطتٛسف ؾٔ نٌ ٗ إطتعسف .101

 .قُٝش١ قُد َؿٝد. د: ؼكٝل. 1986ّ. ١ٝايجاْ ايعبع١

 ايجا١ْٝ، ايعبع١. ايسضاي١ َ٪ضط١: ايٓاغس. ٚ خسٕٚ ا٭زْ٪ٚٙ غعٝب: احملكل. سٓبٌ بٔ أٓد: إ٪يـ. سٓبٌ بٔ أٓد اٱَاّ َطٓد .102

 (. 1999ّ/ٖض1420)

 ايطًؿٞ، اجملٝد بدع بٔ ٓدٟ:  ؼكٝل ايككاعٞ، اهلل عبد أبٛ دعؿس بٔ ض١َ٬ بٔ قُد: ايػٗاى َطٓد .103

 داز ايهػٓاٟٚ، إٓتك٢ قُد:  ؼكٝل ايهٓاْٞ، إزلاعٌٝ بٔ بهس أبٞ بٔ أٓد:  إ٪يـ َاد٘، ابٔ شٚا٥د ٗ ايصداد١ َؿباح .104

 (ٖض1403)_برلٚت-ايعسب١ٝ

  ايع١ًُٝ إهتب١  -ايؿَٝٛٞ كسٟإ عًٞ بٔ قُد بٔ أٓد يًساؾعٞ، ايهبرل ايػسح غسٜب ٗ إٓرل إؿباح  ايؿَٝٛٞ إٓرل، إؿباح .105

 . يًٓػس ايؿهس داز ، ّ 2١١2 -ٙ ٠٠٧22 ٙ ، ايبػٟٛ ايؿسا٤ َطعٛد بٔ اؿطٌ قُد ٭بٞ ، ٚايتأٌٜٚ ايتؿطرل ٗ ايتٓصٌٜ َعامل .106

 .احملُد١ٜ ايط١ٓ َهتب١ ايؿكٞ، ساَد قُد ؼكٝل اـعابٞ، قُد بٔ ٓد ضًُٝإ ٭بٞ ايطٓٔ َعامل .107

 . ٖض1415 ،1ٙ ايكاٖس٠، اؿسٌَ داز اؿطٝين، احملطٔ ٚعبد اهلل عٛض طازم:  ؼكٝل ايعدلاْٞ،:  ا٭ٚض٘ عذِإ .108
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 يىسف محمد عبده/ دأ.                      ةاإلسالمي ةالشريع في وعالجها عدالى وإخالف العهد نقض مشكلة
 

 ٚإٓعل ٚايؿًطؿ١ ٚايًػ١ ايؿك٘ عًِ ٚتعسٜؿات ٕؿعًشات قاَٛع ، اؾسداْٞ ايػسٜـ ايطٝد قُد عًٞ ، ايتعسٜؿات َعذِ .109

 . ْػس ض١ٓ بدٕٚ ، طبع١ زقِ بدٕٚ ، يًٓػس ايؿك١ًٝ داز ، إٓػاٟٚ ؾدٜل قُد كٝلؼ ، ٚايب٬غ١ ٚايعسٚض ٚايؿسف ٚايٓشٛ ٚايتؿٛف

 أَسٜس، اؿاز قُٛد غهٛز قُد: ؼكٝل ايعدلاْٞ، ايكاضِ أبٛ أٜٛى أٓد بٔ ضًُٝإ. إ٪يـ. ايعدلاْٞ -ايؿػرل إعذِ .110

 (1985ّ/ٖض1405) ا٭ٍٚ، ايعبع١. برلٚت -اٱض٬َٞ إهتب: ايٓاغس

 ايعًّٛ َهتب١ ايطًؿٞ، اجملٝد عبد بٔ ٓدٟ: ؼكٝل ايعدلاْٞ، ايكاضِ أبٛ أٜٛى بٔ أٓد بٔ ضًُٝإ. إ٪يـ. ايهبرل إعذِ .111

 . 1983ّ/ ٖض1404 -ايجا١ْٝ ايعبع١. إٛؾٌ -ٚاؿهِ

 . تسنٝا -اضتاْبٍٛ – اٱض١َٝ٬ إهتب١  – ٙ ى( ت ى) – َؿعؿ٢ إبساِٖٝ َؿعؿ٢، - ايٛضٝ٘ إعذِ .112

 . ّ ٠٩٩١ عاّ َؿس ٗ ايًػ١ فُل أؾدزٙ ، ايعسب١ٝ ايًػ١ فُل ، ايٛضٝ٘ إعذِ .113

. ايعسبٞ ايهتاى اؼاد ايٓاغس، ٖازٕٚ قُد ايط٬ّ عبد: احملكل شنسٜا، بٔ ؾازع بٔ أٓد اؿطٌ أبٞ: إ٪يـ. ايًػ١ َكاٜٝظ َعذِ .114

 . 2002ّ/ٖض1423. ايعبع١

 . اؿدٜج١ ايسٜاض َهتب١ ٙ ، إكدضٞ قُد بٔ أٓد بٔ اهلل عبد ايدٜٔ ؾلَٛ قُد ٭بٞ ، إػين .115

 ( .ّ 2١١2 -٠٧2٦) دَػل-يًٓػس ايكًِ داز ،، داٚٚدٟ عدْإ ؾؿٛإ ؼكٝل ، ا٭ؾؿٗاْٞ يًساغب ، ايكس ٕ أيؿاٚ َؿسدات .116

 داز َهتب١ عٕٝٛ، قُد بػرل - ا٭زْا٩ٚٙ ايكادز عبد: احملكل قاضِ، قُد ٓص٠ ايبدازٟ، ؾشٝض كتؿس غسح ايكازٟ َٓاز .117

 (1990ّ – 1410) إ٪ٜد، َهتب١ - ايبٝإ

 (.1984ّ) ،4ٙ برلٚت، ايعسبٞ، ايهتاى ،داز ايبادٞ خًـ بٔ ضًُٝإ ايٛيٝد ابٛ َايو، اٱَاّ َٛطأ غسح إٓتك٢ .118

. د:ؼكٝل ،(ٖض327) إتٛؾ٢ اـسا٥عٞ ايطاَسٟ ضٌٗ بٔ سدعؿ بٔ قُد بهس أبٛ: إ٪يـ. َٚعايٝٗا ا٭خ٬م َهازّ نتاى َٔ إٓتك٢ .119

 . ٖض2006 ايسغد َهتب١: ايٓاغس اؿُرلٟ، ثابت بٔ ظاؽ بٔ عبداهلل

  ايذلنٞ، احملطٔ عبد بٔ اهلل عبد: احملكل(ٖض972) ايٓذاز بابٔ ايػٗرل اؿٓبًٞ ايؿتٛسٞ أٓد بٔ قُد ايدٜٔ تكٞ: اٱزادات َٓت٢ٗ .120

 (1999ّ - ٖض1419) ،1 ٙ -ٚتبرل ايسضاي١ َ٪ضط١

 يبٓإ – برلٚت –إعسؾ١ داز –ايعاغس٠ ايعبع١ – غٝشا َإَٔٛ خًٌٝ:  ؼكٝل – ايٟٓٛٚ ايدٜٔ ق٢ٝ – َطًِ ؾشٝض غسح إٓٗاز 122

 ( .ّ 2004 - ه 1425) –

 َ٪ضط١(. 1992ّ) -ايجايج١ ايعبع١-برلٚت -ايؿهس داز اـعابٞ، إػسبٞ قُد بٔ قُد اـًٌٝ، كتؿس يػسح اؾًٌٝ َٛاٖب .123

 (1986ّ – ٖض1407) ، ايجا١ْٝ ايعبع١-برلٚت – ايسضاي١

 (ٖض1311)ا١ُٕٝٓٝ. 1988ّ/  ٙ، برلٚت ، ايعًّٛ إسٝا٤ داز: ٙ،  ا٭ؾبشٞ اهلل عبد أبٛ أْظ بٔ َايو،  َايو َٛطأ .124

 بٔ اهلل عبد بٔ ؾاحل/ ايػٝذ بإغساف إدتؿٌ، َٔ عدد ٚضًِ، عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً - ايهسِٜ ايسضٍٛ أخ٬م َهازّ ٗ ايٓعِٝ ْكس٠  .126

 (تازٜذ بدٕٚ) -4ٙ -دد٠-ٚايتٛشٜل يًٓػس ايٛض١ًٝ داز إهٞ، اؿسّ ٚخعٝب إَاّ ٓٝد

  ، ٖض٠٧٠2)  يًٓػس ايع١ًُٝ ايهتب داز ،1ٙ ، ايبؿسٟ إاٚزدٟ سبٝب بٔ قُد بٔ عًٞ اؿطٔ ٭بٞ ، إاٚزدٟ تؿطرل ٚايعٕٝٛ، ايٓهت .127

- ٠٩٩2 ّ.  ) 

 - ٖض 1424) – يبٓإ - برلٚت - ايع١ًُٝ ايهتب داز ،1ٙ ايٜٓٛسٟ، ايٖٛاى عبد بٔ أٓد ايدٜٔ غٗاى ا٭دى، ؾٕٓٛ ٗ ا٭زى ْٗا١ٜ  .128

2004 ّ.) 

 ٚقُٛد اٟٚ،ايس أٓد طاٖس: ؼكٝل ا٭ثرل، بابٔ إعسٚف اؾصزٟ، قُد بٔ إبازى ايطعادات ٭بٞ: ٚا٭ثس اؿدٜح غسٜب ٗ ايٓٗا١ٜ .129

 . برلٚت - ايع١ًُٝ ايهتب داز ايعٓاسٞ، قُد

 (.2/845) اـاَظ ايعدد ا٫ض٬َٞ، ايؿك٘ فُل ف١ً ايكسقاٟٚ،. د بايٛعد ايٛؾا٤ .130

 


